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MoPWT ្រកសួង�ធរណករ និងដកឹជញជូ ន 
MoRD ្រកសួងអភវិ��ន៍ជនបទ 
MoT ្រកសួងេទសចរណ៍ 
MoInf ្រកសួងព័ត៌មន  
MOWA ្រកសួងកិចចករនរ ី
MOWRAM ្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនយិម  
MLMUPC ្រកសួង្រគប់្រគងែដនដី របូនយីកមម និងសំណង់  
MRC គណៈកមមករទេន្លេមគងគ 
NAPA កមមវធិីសកមមភពជតិបន�ុនំឹងករែ្រប្របលួ�កសធតុ 
NAP ែផនករជតិបន�ំុ 
NCCC គណៈកមម ធិករជតិ្រគប់្រគងករែ្រប្របលួ�កសធតុជតិ  
NCDD-S គណៈកមម ធិករជតិស្រមបក់រអភវិ���មែបប្របជធបិេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ  
NCSD ្រកុម្របឹក�ជតអិភិវ��នេ៍�យចីរភព  
NCDM គណៈកមម ធិករជតិ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត�យ 
NSDP ែផនករយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍ជត ិ
ODA ជំនួយអភវិ��នផ៍្លូវករ  
POC ចំ�យ្របតិបត្តិករ�ទិភព 
POPs អនុសញញ ស្តុកខុមស្តីពី�រធតុពុលមនិងយបំែបកធតុ 
PPCR កមមវធិី�កល�ងស្រមប់ភពធន់នងឹ�កសធតុ 
PSB ្រកុម្របឹក�ភិបលគ្ំរទកមមវធិ ី
RGC �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ 
REDD+ ករកត់បនថយករបំភយឧសមន័ពីករបតប់ងៃ់្រពេឈ ីនិងសឹករចិរលិៃនៃ្រពេឈ ី 
SNAs រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ  
SNC របយករណ៍ជតិេលីកទី២ 
SNIF មូលនិធវិនិេិយគថន ក់េ្រកមជតិ  
SBSTA ្រកុមករងរបេំពញបែនថមស្រមប់ែផនកវទិយ��ស្ត និងបេចចកវទិយ  
UN អងគករសហ្របជជតិ  
UNCBD អនុសញញ សហ្របជតិស្រមបជ់ីវៈច្រមុះ 
UNCCD អនុសញញ សហ្របជតិស្តពីីករ្របយុទធ្របឆងំនឹងឱនភព 

UNDP កមមវធិីអភវិ��នស៍ហ្របជជត ិ 
UNFCCC អនុសញញ ្រកបខណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល�កស�តុ 
UNEP កមមវធិីបរ�ិថ នសហ្របជជតិ 
UNITAR វទិ��ថ នសហ្របជជតិស្រមប់ករបណ្តុ �ប�្ត ល និង្រ�វ្រជវ  
WOMEN អងគករ្រស្តីស្រមប់េសដ្ឋកិចចទេំនីប នងិ គិ�នុបបដ្ឋ  
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េសចក្តីសេងខប 

កមពុជ្រតវូបនចត់ថន ក់ជ្របេទសមួយកនុងចំេ�ម្របេទស ែដលងយរងេ្រគះបផុំតពកីរែ្រប
្របួល�កសធតុ និងជ្របេទសមួយកនុងចំេ�ម្របេទសចំនួនបី ែដលងយរងេ្រគះបផុំតពីករែ្រប្របលួ
�កសធតុេន�សុី 1  េ�យ�រែត្របេទសេនះ ជញឹកញប់បនរងផលប៉ះពល់ពីេ្រគះទឹកជំនន់ របប
ទឹកេភ្ល�ងមិនេទៀងទត់ ទទួលឥទធិពលពយុះ្រតពូិច ្រពមទងំករេកនីេឡងីៃនកមពសទ់ឹកសមុ្រទ ប៉ុែន្ត្របេទស
កមពុជមនសមតថភពបន�ុទំបេនេឡយី 2។ ករ�យតៃម្លភពពីភពងយរងេ្រគះថមមួីយបនរកេឃញីថ 
១៧,២% ៃនចំនួនឃុទំងំអស់្រតូវបនរកេឃញីថមនក្រមិតៃនភពងយរងេ្រគះខពស ់ និង ៣១,៥% 
មនក្រមតិភពងយរងេ្រគះបងគួរ េទនងឹេ្រគះថន កៃនករែ្រប្របួល�កសធតុេ្រចីនេផ�ង�គន  ែដលមន
ដូចជទឹកជំនន ់ខយល់ពយុះ នងិេ្រគះ�ងំសងួត3។  េនេ្រកម្រកបខណ្ឌ ៃនអនុសញញ ៃនអងគករសហ្របជជតិ
ស្តីពីករែ្រប្របលួ�កសធតុ មនមូលនិធសិកលែដល�ចេ្របីបនដូចជ មូលនធិិបរ�ិថ នពិភពេ�ក 
មូលនិធវិនិេិយគ�កសធតុ (CIF) មូលនិធិបន�ំុ, សមព័នធភពែ្រប្របលួ�កសធតុសកល(GCCA), 
មូលនិធិ�កសធតុៃបតង។ យន្តករមូលនិធិទងំេនះ្រតវូបនបេងកីតេឡងីេនកនុងបំណង និង្របធនបទ
េផ�ងគន  េដីមបគី្ំរទដល្់របេទស ែដលមនករអភវិ��តិចតួច និង្របេទសកំពុងអភិវ��ន៍ដូចជកមពុជ។ 

ករសកិ�្រ�វ្រជវបនបង្ហ ញថ យន្តករហរិញញវតថុ គ្ឺរតវូបនបញជូ ន�មរយ�មូលនធិពិហុភគី 
ដូចជ�ថ ប័នស្រមបស្រមួលបរ�ិថ ន សកល និងមូលនិធវិនិិេយគេលី�កសធតុ ្រពមទងំករេកនីេឡងី
�មរយ�ប�្ត ញេទ្វភគី។ េលីសពេីនះេទៀត ករេកីនេឡងីៃនចំនួន ប�្ត ្របេទសែដលទទួលមូលនិធិ 
្រតូវបនេរៀបចំេឡងីជមូលនិធសិ្រមប់ករែ្រប្របួល�កសធតុថន ក់ជត ិ ែដលទទួលមូលនិធពិី្របេទស
អភិវ��ន៍ជេ្រចនី ែដលខិតខំ្របឹងែ្របងស្រមបស្រមួល និងបន�ចីំ�ប់�រមមណ៍របស់មច ស់ជំនួយជមួយ
នឹង�ទិភពថន ក់ជតិ។ ករចំ�យស្រមប់ករបន�ំុេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុេនកនុង្របេទស
កំពុងអភិវ��ន ៍ េនកនុងចេន្ល ះពី ២៨-៦៧ ពន់�នដុ�្ល រ�េមរកិេនកនុងមួយឆន  ំ េនេ្រកម្រកបខ័ណ្ឌ  
UNFCCC រហូតដល់ឆន  ំ២០៣០ េនេពលែដលមូលនធិិស្រមប់្របេទសអភិវ��ន៍តចិតួច េហយីមូលនិធិ
ស្រមប់ករែ្រប្របួល�កសធតុពិេសស នងឹ្រតវូបនផ្តលមូ់លនិធេិ្រចីនបផុំតស្រមប់ករបន�ំុ។ 

ករចំ�យស្រមប់ករបន�ំុេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុេនកនុង្របេទសកំពុងអភិវ��ន៍មន
េ្រចនី េ�យ្របេទសអភិវ��ន៍មនករេប្តជញ ចិត្តកនុងករបេងកីនករគ្ំរទស្រមប់ករបន�ំុេនកនុង្របេទស
កំពុងអភិវ��ន៍ ជពិេសសេនកនុង្របេទសអភវិ��ន៍តិចតួច នងិ ្របេទសកពុំងអភវិ��ន៍តបំន់េកះតូច ែដល
មនករទទួលខុស្រតវូតចិតួចេនកនុង្របវត្ត�ិ�ស្ត និងទទួលករចំ�យទងំ�យែដលពក់ព័នធនងឹករ

                                                            
1 ្រកបខ័ណ្ឌ ហរិញញបបទន�កសធតុេនកមពុជ, NCSD, សី� ២០១៥ 
2 ្រកបខ័ណ្ឌ ហរិញញបបទន�កសធតុេនកមពុជ (ព្រងង២០១៤) 
3 ្រកបខ័ណ្ឌ ែនករ្រតួតពិនិតយនិងករ�យតៃម្លេលីករែ្រប្របួល�កសធតុរបស់្របេទសកមពុជ, NCSD, េម� ២០១៦

ែ្រប្របួល�កសធតុ។ ទិននន័យរបស់ CFU បនេសនីថ្របេទសអភវិ��នប៍នសនយនឹងបែនថម ៣ពន់�ន
ដុ�្ល រ�េមរកិេទៀតេលីមូលនធិិស្រមប់ករបន�ំុពហុភគី។ ្របភពដធ៍ំបផុំតៃនមូលនិធែិដល្រតូវបនអនុម័
តរចួស្រមប់គេ្រមងៃនករបន�ំុនេពលបចចុបបននេនះ គឺជកមមវធិី�កលបងស្រមប់ភពធន់នងឹ�កស
ធតុ (PPCR) ៃនមូលនិធវិនិេិយគេលី�កសធតុរបសធ់នគរពិភពេ�ក និងមូលនិធិស្រមប់្របេទស
កំពុងអភិវ��នត៍ិចតួច (LDCF) ែដល្រគប់្រគងេ�យ�ថ ប័នស្រមបស្រមួលបរ�ិថ នសកល។ មូលនិធិ
ស្រមប់ករែ្រប្របួល�កសធតុពិេសស (SCCF) និងមូលនិធិស្រមបក់របន�ំុ (AF) ក៏មនករេកនី
េឡងីនូវមូលនធិិស្រមប់ករបន�ំុផងែដរកលពីឆន មុំន។ ករផ្តួចេផ្តីមៃនករបន�ំុថម ីនិងធំមួយ គឺជករផ្តួច
េផ្តីមែដលមនទឹក្របក់ ៣៥៣ �នដុ�្ល រ�េមរកិស្រមប់កមមវធិកីសិកមមខន តតូច (ASAP) េ្រកម 
មូលនិធអិន្តរជតិស្រមប់ករអភិវ��កសកិមម (IFAD) ។ 

ត្រមវូករកនុងករកត់បនថយផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របលួ�កសធតុមនករេកនីេឡងីយ៉ងខ្ល ងំ
េនកនុងមួយឆន ំៗ  ជពិេសសដូចជកររកីចេ្រមីនកនុងករកត់បនថយករបំភយឧសម័នមនភពយតឺយ៉វ។ 
មូលនិធិ�កសធតុេដរីតួយ៉ងសំខន់េនកនុងករជួយ្របេទសកំពុងអភិវ��ន៍កនុងករេធ្វីឱយមនករផ្ល ស់ប្តូរ
េទជ្របពន័ធ ែដលធននិរន្តរភពបរ�ិថ នកន់ែតេ្រចីនចេំពះករផលិតថមពល និងករេ្របី្របស់ ្រសប
េពលែដលករេ�ះ្រ�យ�ទិភពៃនករអភិវ��ៃនសុវតថិភពថមពល និងកង្វះថមពល។ ្របភពហរិញញ
វតថុ�ធរណៈធំបំផុតស្រមបក់របងក រេនកនុង្របេទសកំពុងអភិវ��ន៍ គឺមូលនធិិបេចចកវទិយ�្អ តរបស់
ធនគរពិភពេ�ក និងបរ�ិថ នសកល ខណៈេពលែដលមូលនិធិថមពលកេកតីេឡងីវញិ និង្របសិទធភិព
ថមពលសកលរបស់សហគមន៍អរឺ ៉ុប (GEEREF) និងធនគរពភិពេ�កបនកំពុងែតបេងកនីកមមវធិី
ថមពលកេកីតេឡងីវញិ (SREP) បនផ្តល់ហរិញញបបទនបងក រដល់គេ្រមងខន តតូច។ ចប់�ងំពឆីន ំ
២០០៨ មក ៥៣% ៃនមូលនិធិ�កសធតុបនផ្តល់ករគ្ំរទដល់សកមមភពបងក រេនកនុង្របេទសែដល
មនេសដ្ឋកិចចលូត�ស់រហ័ស កនុងេគលបំណងអភិវ��ន៍បេចចកវទិយថមពលកេកីតេឡងីវញិ។ េហយី 
មូលនិធបិងក រករ�យភយឧសម័នបនេកីនេឡងីកលពីឆន មុំនព ី៥.៧២ ពន់�នដុ�្ល រកនុងឆន  ំ២០១៣ 
ដល់ ៦.៦៣ ពន់�នដុ�្ល ររហូតដល់ែខតុ� ឆន ២ំ០១៤។ 

កមពុជបនេ្រតៀមខ្លួនរចួជេ្រសចស្រមប់ករបន�ំុ �មរយៈករអភិវ�� និងករព្រងឹង�ថ ប័ន 
េ�យបេងកតីជ្រកុម្របឹក�ជតអិភិវ��នេ៍�យចីរភព រមួសមសភពរមួមន រដ្ឋេលខ និងអនុរដ្ឋ
េលខធិករជសមជិក ែដលមនរដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងបរ�ិថ នជ្របធន។ ្រកុម្របឹក�ជតអិភិវ��នេ៍�យចីរ
ភពបនេដរីតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករេរៀបចែំផនករយុទធ�្រស្តករែ្រប្របួល�កសធតុ ២០១៤-
២០២៣ រមួទងំែផនករអនុវត្តសកមមភពេឆ្លយីតបករែ្រប្របួល�កសធតុេទ�មវសិយ័ និង្រកបខណ័្ឌ
ហរិញញវតថុស្រមប់ករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 

ែផនករយុទធ�្រស្តអភិវ��ន៍ជត ិ (២០១៤-២០១៨) គឺជែផនទីបង្ហ ញផ្លូវកនុងករអនុវត្តយុទធ
�្រស្តចតុេកណរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ េដីមបីកត់បនថយឥទធិពលៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ  



vii

េសចក្តីសេងខប 

កមពុជ្រតវូបនចត់ថន ក់ជ្របេទសមួយកនុងចំេ�ម្របេទស ែដលងយរងេ្រគះបផុំតពកីរែ្រប
្របួល�កសធតុ និងជ្របេទសមួយកនុងចំេ�ម្របេទសចំនួនបី ែដលងយរងេ្រគះបផុំតពីករែ្រប្របលួ
�កសធតុេន�សុី 1  េ�យ�រែត្របេទសេនះ ជញឹកញប់បនរងផលប៉ះពល់ពីេ្រគះទឹកជំនន់ របប
ទឹកេភ្ល�ងមិនេទៀងទត់ ទទួលឥទធិពលពយុះ្រតពូិច ្រពមទងំករេកនីេឡងីៃនកមពសទ់ឹកសមុ្រទ ប៉ុែន្ត្របេទស
កមពុជមនសមតថភពបន�ុទំបេនេឡយី 2។ ករ�យតៃម្លភពពីភពងយរងេ្រគះថមមួីយបនរកេឃញីថ 
១៧,២% ៃនចំនួនឃុទំងំអស់្រតូវបនរកេឃញីថមនក្រមិតៃនភពងយរងេ្រគះខពស ់ និង ៣១,៥% 
មនក្រមតិភពងយរងេ្រគះបងគួរ េទនងឹេ្រគះថន កៃនករែ្រប្របួល�កសធតុេ្រចីនេផ�ង�គន  ែដលមន
ដូចជទឹកជំនន ់ខយល់ពយុះ នងិេ្រគះ�ងំសងួត3។  េនេ្រកម្រកបខណ្ឌ ៃនអនុសញញ ៃនអងគករសហ្របជជតិ
ស្តីពីករែ្រប្របលួ�កសធតុ មនមូលនិធសិកលែដល�ចេ្របីបនដូចជ មូលនធិិបរ�ិថ នពិភពេ�ក 
មូលនិធវិនិេិយគ�កសធតុ (CIF) មូលនិធិបន�ំុ, សមព័នធភពែ្រប្របលួ�កសធតុសកល(GCCA), 
មូលនិធិ�កសធតុៃបតង។ យន្តករមូលនិធិទងំេនះ្រតវូបនបេងកីតេឡងីេនកនុងបំណង និង្របធនបទ
េផ�ងគន  េដីមបគី្ំរទដល្់របេទស ែដលមនករអភវិ��តិចតួច និង្របេទសកំពុងអភិវ��ន៍ដូចជកមពុជ។ 

ករសកិ�្រ�វ្រជវបនបង្ហ ញថ យន្តករហរិញញវតថុ គ្ឺរតវូបនបញជូ ន�មរយ�មូលនធិពិហុភគី 
ដូចជ�ថ ប័នស្រមបស្រមួលបរ�ិថ ន សកល និងមូលនិធវិនិិេយគេលី�កសធតុ ្រពមទងំករេកនីេឡងី
�មរយ�ប�្ត ញេទ្វភគី។ េលីសពេីនះេទៀត ករេកីនេឡងីៃនចំនួន ប�្ត ្របេទសែដលទទួលមូលនិធិ 
្រតូវបនេរៀបចំេឡងីជមូលនិធសិ្រមប់ករែ្រប្របួល�កសធតុថន ក់ជត ិ ែដលទទួលមូលនិធពិី្របេទស
អភិវ��ន៍ជេ្រចនី ែដលខិតខំ្របឹងែ្របងស្រមបស្រមួល និងបន�ចីំ�ប់�រមមណ៍របស់មច ស់ជំនួយជមួយ
នឹង�ទិភពថន ក់ជតិ។ ករចំ�យស្រមប់ករបន�ំុេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុេនកនុង្របេទស
កំពុងអភិវ��ន ៍ េនកនុងចេន្ល ះពី ២៨-៦៧ ពន់�នដុ�្ល រ�េមរកិេនកនុងមួយឆន  ំ េនេ្រកម្រកបខ័ណ្ឌ  
UNFCCC រហូតដល់ឆន  ំ២០៣០ េនេពលែដលមូលនធិិស្រមប់្របេទសអភិវ��ន៍តចិតួច េហយីមូលនិធិ
ស្រមប់ករែ្រប្របួល�កសធតុពិេសស នងឹ្រតវូបនផ្តលមូ់លនិធេិ្រចីនបផុំតស្រមប់ករបន�ំុ។ 

ករចំ�យស្រមប់ករបន�ំុេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុេនកនុង្របេទសកំពុងអភិវ��ន៍មន
េ្រចនី េ�យ្របេទសអភិវ��ន៍មនករេប្តជញ ចិត្តកនុងករបេងកីនករគ្ំរទស្រមប់ករបន�ំុេនកនុង្របេទស
កំពុងអភិវ��ន៍ ជពិេសសេនកនុង្របេទសអភវិ��ន៍តិចតួច នងិ ្របេទសកពុំងអភវិ��ន៍តបំន់េកះតូច ែដល
មនករទទួលខុស្រតវូតចិតួចេនកនុង្របវត្ត�ិ�ស្ត និងទទួលករចំ�យទងំ�យែដលពក់ព័នធនងឹករ

                                                            
1 ្រកបខ័ណ្ឌ ហរិញញបបទន�កសធតុេនកមពុជ, NCSD, សី� ២០១៥ 
2 ្រកបខ័ណ្ឌ ហរិញញបបទន�កសធតុេនកមពុជ (ព្រងង២០១៤) 
3 ្រកបខ័ណ្ឌ ែនករ្រតួតពិនិតយនិងករ�យតៃម្លេលីករែ្រប្របួល�កសធតុរបស់្របេទសកមពុជ, NCSD, េម� ២០១៦

ែ្រប្របួល�កសធតុ។ ទិននន័យរបស់ CFU បនេសនីថ្របេទសអភវិ��នប៍នសនយនឹងបែនថម ៣ពន់�ន
ដុ�្ល រ�េមរកិេទៀតេលីមូលនធិិស្រមប់ករបន�ំុពហុភគី។ ្របភពដធ៍ំបផុំតៃនមូលនិធែិដល្រតូវបនអនុម័
តរចួស្រមប់គេ្រមងៃនករបន�ំុនេពលបចចុបបននេនះ គឺជកមមវធិី�កលបងស្រមប់ភពធន់នងឹ�កស
ធតុ (PPCR) ៃនមូលនិធវិនិេិយគេលី�កសធតុរបសធ់នគរពិភពេ�ក និងមូលនិធិស្រមប់្របេទស
កំពុងអភិវ��នត៍ិចតួច (LDCF) ែដល្រគប់្រគងេ�យ�ថ ប័នស្រមបស្រមួលបរ�ិថ នសកល។ មូលនិធិ
ស្រមប់ករែ្រប្របួល�កសធតុពិេសស (SCCF) និងមូលនិធិស្រមបក់របន�ំុ (AF) ក៏មនករេកនី
េឡងីនូវមូលនធិិស្រមប់ករបន�ំុផងែដរកលពីឆន មុំន។ ករផ្តួចេផ្តីមៃនករបន�ំុថម ីនិងធំមួយ គឺជករផ្តួច
េផ្តីមែដលមនទឹក្របក់ ៣៥៣ �នដុ�្ល រ�េមរកិស្រមប់កមមវធិកីសិកមមខន តតូច (ASAP) េ្រកម 
មូលនិធអិន្តរជតិស្រមប់ករអភិវ��កសកិមម (IFAD) ។ 

ត្រមវូករកនុងករកត់បនថយផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របលួ�កសធតុមនករេកនីេឡងីយ៉ងខ្ល ងំ
េនកនុងមួយឆន ំៗ  ជពិេសសដូចជកររកីចេ្រមីនកនុងករកត់បនថយករបំភយឧសម័នមនភពយតឺយ៉វ។ 
មូលនិធិ�កសធតុេដរីតួយ៉ងសំខន់េនកនុងករជួយ្របេទសកំពុងអភិវ��ន៍កនុងករេធ្វីឱយមនករផ្ល ស់ប្តូរ
េទជ្របពន័ធ ែដលធននិរន្តរភពបរ�ិថ នកន់ែតេ្រចីនចេំពះករផលិតថមពល និងករេ្របី្របស់ ្រសប
េពលែដលករេ�ះ្រ�យ�ទិភពៃនករអភិវ��ៃនសុវតថិភពថមពល និងកង្វះថមពល។ ្របភពហរិញញ
វតថុ�ធរណៈធំបំផុតស្រមបក់របងក រេនកនុង្របេទសកំពុងអភិវ��ន៍ គឺមូលនធិិបេចចកវទិយ�្អ តរបស់
ធនគរពិភពេ�ក និងបរ�ិថ នសកល ខណៈេពលែដលមូលនិធិថមពលកេកតីេឡងីវញិ និង្របសិទធភិព
ថមពលសកលរបស់សហគមន៍អរឺ ៉ុប (GEEREF) និងធនគរពភិពេ�កបនកំពុងែតបេងកនីកមមវធិី
ថមពលកេកីតេឡងីវញិ (SREP) បនផ្តល់ហរិញញបបទនបងក រដល់គេ្រមងខន តតូច។ ចប់�ងំពឆីន ំ
២០០៨ មក ៥៣% ៃនមូលនិធិ�កសធតុបនផ្តល់ករគ្ំរទដល់សកមមភពបងក រេនកនុង្របេទសែដល
មនេសដ្ឋកិចចលូត�ស់រហ័ស កនុងេគលបំណងអភិវ��ន៍បេចចកវទិយថមពលកេកីតេឡងីវញិ។ េហយី 
មូលនិធបិងក រករ�យភយឧសម័នបនេកីនេឡងីកលពីឆន មុំនព ី៥.៧២ ពន់�នដុ�្ល រកនុងឆន  ំ២០១៣ 
ដល់ ៦.៦៣ ពន់�នដុ�្ល ររហូតដល់ែខតុ� ឆន ២ំ០១៤។ 

កមពុជបនេ្រតៀមខ្លួនរចួជេ្រសចស្រមប់ករបន�ំុ �មរយៈករអភិវ�� និងករព្រងឹង�ថ ប័ន 
េ�យបេងកតីជ្រកុម្របឹក�ជតអិភិវ��នេ៍�យចីរភព រមួសមសភពរមួមន រដ្ឋេលខ និងអនុរដ្ឋ
េលខធិករជសមជិក ែដលមនរដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងបរ�ិថ នជ្របធន។ ្រកុម្របឹក�ជតអិភិវ��នេ៍�យចីរ
ភពបនេដរីតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករេរៀបចែំផនករយុទធ�្រស្តករែ្រប្របួល�កសធតុ ២០១៤-
២០២៣ រមួទងំែផនករអនុវត្តសកមមភពេឆ្លយីតបករែ្រប្របួល�កសធតុេទ�មវសិយ័ និង្រកបខណ័្ឌ
ហរិញញវតថុស្រមប់ករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 

ែផនករយុទធ�្រស្តអភិវ��ន៍ជត ិ (២០១៤-២០១៨) គឺជែផនទីបង្ហ ញផ្លូវកនុងករអនុវត្តយុទធ
�្រស្តចតុេកណរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ េដីមបីកត់បនថយឥទធិពលៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ  



viii

�មរយៈករព្រងឹងសមតថភពទក់ទងនងឹករបន�ំុ និងភពធន់េទនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុ។ េនឆន ំ
២០១៤ ែផនករយុទធ�្រស្តករែ្រប្របលួ�កសធតុ២០១៤-២០២៣ និងេគលនេយបយជតិស្តីពី
ករអភវិ��ៃបតង២០១៣-២០៣០ ្រតូវបនអនុមត័។ ្រកបខ័ណ្ឌ ហរិញញវតថុស្រមប់ករែ្រប្របួល�កសធតុ 
បនបេងកតីេឡងី េដីមបេីរៀបចរំចនសមពន័ធៃនករេរៀបចថំវកិ ខណៈេពលែដលែផនទីបង្ហ ញផ្លូវរបស់របស់
ករបន�ំុជតបិននឹងកពុំងពភិក� និងេរៀបចំ។ ែផនករអនុវត្តករែ្រប្របួល�កសធតុេទ�មវសិយ័
បនអនុមត័េ�យ្រកសួងវសិយ័ និងភន ក់ងរេផ�ង�រចួមកេហយី។ គេ្រមងបន�ំុេទនឹងករែ្រប្របលួ
�កសធតុ បនកំពុងេរៀបចំ និងអនុវត្តនជ៍បន្តបនទ ប់ េ�យមនករចូលរមួព្ីរកសងួនន អងគករសងគម
សុីវលិ ដូចជ WWF, World Vision, WCS, IUCN, CDRI, MRC, FFI, WA, NTFP, RECOFT, ។ល។ 
េនឆន ២ំ០១៥ ទិននន័យហរិញញបបទន ODA របស់ករែ្រប្របួល�កសធតុមនចំនួន ៧,១�នដុ�្ល រ 
ែដលេកីនេឡងី ១៤,៥% េ្របៀបនឹងឆន ២ំ០១៤ ខណៈេពលែដលថវកិគ្ំរទករប្រញជ បករែ្រប្របួល
�កសធតុបនធ្ល ក់ចុះ ១៥% ព ី ១៥៩,៥�នដុ�្ល រេនឆន ២ំ០១៤។ វសិ័យកសិកមម �ធរណករ 
និងដកឹជញជូ ន និងបរ�ិថ ន គជឺវសិ័យៃនករគ្ំរទករប្រញជ បករែ្រប្របួល�កសធតុធំជងេគ ែដលមន
ថវកិ្របមណ ១០០�នដុ�្ល រ េសមីនឹង៧០% ៃនថវកិគ្ំរទករប្រញជ បករែ្រប្របលួ�កសធតុសរុប។ 

េឆ្លីយតបេទនងឹត្រមូវករ អគគេលខធិករ�្ឋ ន ៃន្រកុម្របឹក�ជតិអភិវ��ន្៍របកបេ�យចីរភព 
បនសហករជមួយ   គណៈកមម ធិករនីតសិមបទ នងិអភិវ��ន៍កមពុជ ៃន្រកមុ្របកឹ�អភិវ��ន៍កមពុជ កនុង
ករែកស្រមួលកតកត់្រ�ទិននន័យ ODA េដីមប�ីម�នលំហូរហរិញញបបទនស្រមប់ករែ្រប្របួល�កសធ
តុ។ េយង�មទិននន័យ ODA េអឡចិ្រតូនចិចេន្ល ះឆន ២ំ០០៩-២០១៤ បនបង្ហ ញថមូលនិធបិន�ំុេទ
នឹងករែ្រប្របលួ�កសធតុ្រតូវបនកត្់រ� េហយីេយង�មករវភិគបង្ហ ញថវសិ័យបន�ំុមន្របមណ 
៧៦៧�នដុ�្ល រ ខណៈេពលែដលវសិ័យេ្រតៀមបងក រមន្របមណ ៣២�នដុ�្ល រ។ ថវកិចំ�យករ
ែ្រប្របួល�កសធតុបនេកីនេឡងីព ី០,៩% ៃនផលិតផលកនុង្រសកុសរបុកនុងឆន ២ំ០០៩ េទ ១,៣% ( 
៨៤៧ ពន់�នេរៀល) កនុងឆន ២ំ០១៤។ េនះមិនែមន្រគន់ែតជលទធផលៃនករេកីនេឡងីករគ្ំរទពខីង
េ្រកេទ ប៉ុែន្តជក៏ជកេកីនេឡងីៃនករវភិជថវកិបស់�ជរ�្ឋ ភិបល ែដលបចចុបបននមន្រប�ក់្របែហល 
២៥% ែនករច�ំយ�ធរណៈរបស់រដ្ឋទក់ទងនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុ (២១១ ពន់�នេរៀល)។ 

ជទូេទករពនិតិយ និងវភិគបនបង្ហ ញថ �ជករកត់ត្រមមឹដ៏ល្អចេំពះេគលនេយបយរបស់
�ជរ�្ឋ ភិបល ដូចជែផនករយុទធ�្រស្តករែ្រប្របលួ�កសធតុ ែផនករអនុវត្តករែ្រប្របួល�កស
ធតុេទ�មវសិ័យ និងែផនករស្តីពីករចូលរមួចែំណករបស់រដ្ឋភគីកនុងករអនុវត្តអនុសញញ  UNFCCC 
(INDC) ដូចែដលបនបរយិយេនែផនកខងេ្រកម។ ករអនុមត័ ១៥ CCAPs 4  រមួមន ១៧១ 
សកមមភពែដលត្រមវូករមនេ្រចីនជង ៨៦៥,៤៧�នដុ�្ល រ េដមីបអីនុវត្តន៍កនុងឆន ២ំ០១៤-២០១៨។ 

                                                            
4 MAFF, MIH, MLMUPC, MME, MOE, MOEYS, MOH, MOINFO, MOT, MOWA, MOWRAM, 
MPWT, MRD, NCDM, and MPTC (not yet approved)  

ថមីៗេនះកិចចករទងំេនះ បនអនុវត្តេ�យកមមវធិីេ្រតៀមខ្លួនរចួជេ្រសចស្រមប់ហរិញញបបទន�កសធតុ
របស់អងគករ GIZ ែដលបន�យតៃម្លចំណុចចេន្ល ះ្របេ�ងែផនកហរិញញវតថុស្រមប់ករអនុវត្តែផនករ
សកមមភពែ្រប្របួល�កសធតុ និងបនបង្ហ ញថមនកង្វះខតថវកិ្របមណ៧១,៦៨% ៃនករប៉ន់
្របមណសរបុ។  

�មរយ�វ�ិលភពៃនករ្រ�វ្រជវ េទេលីករ�ម�នមូលនិធបិន�ំុ និងមូលនិធិជតិស្រមប់ករបន�ំុ 
អនុ�សន៍ជេ្រចីន្រតវូបនផ្តល់ដូចខងេ្រកម៖ 

1. ករព្រងឹងសមតថភព�ថ ប័ន្រកសួងបរ�ិថ ន និង្រកុម្របឹក�អភិវ��នេ៍�យចីរភព េដមីបេីធ្វីេ�យ
្របេសរីេឡងីនូវករស្រមបស្រមួលមូលនធិិែដលទក់ទងេទនឹងែផនករជតិបន�ំុ រមួបញចូ លទងំ
ករ�យតៃម្លសេំណីរមូលនិធ�ិកសធតុៃបតង (GCF)។ 

2. ្រពងងឹសមតថភព្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរញិញវតថុកនុងករ�ម�ន និង�យតៃម្លឥទធិពលៃនករែ្រប
្របួល�កសធតុេទេលីេសដ្ឋកិចច េហយីនឹងេ្រប្ីរបស់សមតថភពេនះកនុងករ្រគប្់រគងហរិញញវតថុ
�ធរណ� �មរយ�ដំេណីរករៃនថវកិជតិ។   

3. ករប្រញជ បករែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុងថវកិជត ិ
4. ករផ្ល ស់ប្តូរ នងិករែកត្រមូវទនិនន័យ ODA េលីមូលនិធបិន�ំុ  
5. ផ្តល់ហរិញញវតថុទក់ទងនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុបែនថម ្រសប�មករេប្តជញ ចិត្តរបស់ UNFCCC 

ប៉ុែន្ត្រតវូធនថទិននន័យគេ្រមង ODA គឺ "កមមវធិីៃវឆ្ល តខង�កសធតុ" 
6. ស្រមប់គេ្រមងែដលបនកណំត់ថពក់ពន័ធេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ ្រតូវធនថេនកនុង

ដំ�ក់កលបេងកីតគេ្រមងគួរមនករផ្តល់ធតុចូលព្ីរកុម្របកឹ�ជតិអភវិ��ន៍េ�យចីរភពពី
្រកុមករងរករែ្រប្របួល�កសធតុរបស្់រកសួង រមួបញចូ លទងំបទ�្ឋ ន ចំ�យ និងធតុចូល
េផ�ងៗ 

7. ករគ្ំរទ�មវសិ័យ ឫ ថវកិគ្ំរទទូេទ្រតូវរមួបញចូ លករែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុង្រកបខ័ណ្ឌ
លទធផល (្រសប�មែផនករយុទធ�្រស្តែ្រប្របួល�កសធតុកមពុជ (CCCSP) និង្រកបខ័ណ្ឌ
ករ�ម�ន និង�យតៃម្លស្រមប់គេ្រមងករែ្រប្របលួ�កសធតុ) ្រពមទងំផ្តលនូ់វហរិញញវតថុ 
�កសធតុ េដីមបគី្ំរទេទដល់េគលបំនងទងំេនះ 

8. បេងកនីថវកិស្រមប់ករែ្រប្របលួ�កសធតុេទដល់ថន ក់មូល�្ឋ ន�មរយ� CSF, DMF និង 
SNIF, េដីមបបី្រញជ បករែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុងនីតវិធិីៃនករេធ្វីែផនករ និងថវកិស្រមប់
គេ្រមងទងំេនះ 

9. បញចូ លករគ្ំរទករអភវិ��សមតថភព នងិករអន្ត�គមន៍ទក់ទងេទនងឹករែ្រប្របួល�កស
ធតុ ដល់ម្រន្តី និង�ថ ប័ន (កំនត់បទ�្ឋ ន កបួនចបប់ នតីិវធិី ករ្រ�វ្រជវ និងករអភិវ��)។ 

 



ix

�មរយៈករព្រងឹងសមតថភពទក់ទងនងឹករបន�ំុ និងភពធន់េទនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុ។ េនឆន ំ
២០១៤ ែផនករយុទធ�្រស្តករែ្រប្របលួ�កសធតុ២០១៤-២០២៣ និងេគលនេយបយជតិស្តីពី
ករអភវិ��ៃបតង២០១៣-២០៣០ ្រតូវបនអនុមត័។ ្រកបខ័ណ្ឌ ហរិញញវតថុស្រមប់ករែ្រប្របួល�កសធតុ 
បនបេងកតីេឡងី េដីមបេីរៀបចរំចនសមពន័ធៃនករេរៀបចថំវកិ ខណៈេពលែដលែផនទីបង្ហ ញផ្លូវរបស់របស់
ករបន�ំុជតបិននឹងកពុំងពភិក� និងេរៀបចំ។ ែផនករអនុវត្តករែ្រប្របួល�កសធតុេទ�មវសិយ័
បនអនុមត័េ�យ្រកសួងវសិយ័ និងភន ក់ងរេផ�ង�រចួមកេហយី។ គេ្រមងបន�ំុេទនឹងករែ្រប្របលួ
�កសធតុ បនកំពុងេរៀបចំ និងអនុវត្តនជ៍បន្តបនទ ប់ េ�យមនករចូលរមួព្ីរកសងួនន អងគករសងគម
សុីវលិ ដូចជ WWF, World Vision, WCS, IUCN, CDRI, MRC, FFI, WA, NTFP, RECOFT, ។ល។ 
េនឆន ២ំ០១៥ ទិននន័យហរិញញបបទន ODA របស់ករែ្រប្របួល�កសធតុមនចំនួន ៧,១�នដុ�្ល រ 
ែដលេកីនេឡងី ១៤,៥% េ្របៀបនឹងឆន ២ំ០១៤ ខណៈេពលែដលថវកិគ្ំរទករប្រញជ បករែ្រប្របួល
�កសធតុបនធ្ល ក់ចុះ ១៥% ព ី ១៥៩,៥�នដុ�្ល រេនឆន ២ំ០១៤។ វសិ័យកសិកមម �ធរណករ 
និងដកឹជញជូ ន និងបរ�ិថ ន គជឺវសិ័យៃនករគ្ំរទករប្រញជ បករែ្រប្របួល�កសធតុធំជងេគ ែដលមន
ថវកិ្របមណ ១០០�នដុ�្ល រ េសមីនឹង៧០% ៃនថវកិគ្ំរទករប្រញជ បករែ្រប្របលួ�កសធតុសរុប។ 

េឆ្លីយតបេទនឹងត្រមូវករ អគគេលខធិករ�្ឋ ន ៃន្រកុម្របឹក�ជតិអភិវ��ន្៍របកបេ�យចីរភព 
បនសហករជមួយ   គណៈកមម ធិករនីតសិមបទ នងិអភិវ��ន៍កមពុជ ៃន្រកមុ្របកឹ�អភិវ��ន៍កមពុជ កនុង
ករែកស្រមួលកតកត់្រ�ទិននន័យ ODA េដីមប�ីម�នលំហូរហរិញញបបទនស្រមប់ករែ្រប្របួល�កសធ
តុ។ េយង�មទិននន័យ ODA េអឡចិ្រតូនចិចេន្ល ះឆន ២ំ០០៩-២០១៤ បនបង្ហ ញថមូលនិធបិន�ំុេទ
នឹងករែ្រប្របលួ�កសធតុ្រតូវបនកត្់រ� េហយីេយង�មករវភិគបង្ហ ញថវសិ័យបន�ំុមន្របមណ 
៧៦៧�នដុ�្ល រ ខណៈេពលែដលវសិ័យេ្រតៀមបងក រមន្របមណ ៣២�នដុ�្ល រ។ ថវកិចំ�យករ
ែ្រប្របួល�កសធតុបនេកីនេឡងីព ី០,៩% ៃនផលិតផលកនុង្រសកុសរបុកនុងឆន ២ំ០០៩ េទ ១,៣% ( 
៨៤៧ ពន់�នេរៀល) កនុងឆន ២ំ០១៤។ េនះមិនែមន្រគន់ែតជលទធផលៃនករេកីនេឡងីករគ្ំរទពខីង
េ្រកេទ ប៉ុែន្តជក៏ជកេកីនេឡងីៃនករវភិជថវកិបស់�ជរ�្ឋ ភិបល ែដលបចចុបបននមន្រប�ក់្របែហល 
២៥% ែនករច�ំយ�ធរណៈរបស់រដ្ឋទក់ទងនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុ (២១១ ពន់�នេរៀល)។ 

ជទូេទករពនិតិយ និងវភិគបនបង្ហ ញថ �ជករកត់ត្រមមឹដ៏ល្អចេំពះេគលនេយបយរបស់
�ជរ�្ឋ ភិបល ដូចជែផនករយុទធ�្រស្តករែ្រប្របលួ�កសធតុ ែផនករអនុវត្តករែ្រប្របួល�កស
ធតុេទ�មវសិ័យ និងែផនករស្តីពីករចូលរមួចែំណករបស់រដ្ឋភគីកនុងករអនុវត្តអនុសញញ  UNFCCC 
(INDC) ដូចែដលបនបរយិយេនែផនកខងេ្រកម។ ករអនុមត័ ១៥ CCAPs 4  រមួមន ១៧១ 
សកមមភពែដលត្រមវូករមនេ្រចីនជង ៨៦៥,៤៧�នដុ�្ល រ េដមីបអីនុវត្តន៍កនុងឆន ២ំ០១៤-២០១៨។ 

                                                            
4 MAFF, MIH, MLMUPC, MME, MOE, MOEYS, MOH, MOINFO, MOT, MOWA, MOWRAM, 
MPWT, MRD, NCDM, and MPTC (not yet approved)  

ថមីៗេនះកិចចករទងំេនះ បនអនុវត្តេ�យកមមវធិីេ្រតៀមខ្លួនរចួជេ្រសចស្រមប់ហរិញញបបទន�កសធតុ
របស់អងគករ GIZ ែដលបន�យតៃម្លចំណុចចេន្ល ះ្របេ�ងែផនកហរិញញវតថុស្រមប់ករអនុវត្តែផនករ
សកមមភពែ្រប្របួល�កសធតុ និងបនបង្ហ ញថមនកង្វះខតថវកិ្របមណ៧១,៦៨% ៃនករប៉ន់
្របមណសរបុ។  

�មរយ�វ�ិលភពៃនករ្រ�វ្រជវ េទេលីករ�ម�នមូលនិធបិន�ំុ និងមូលនិធិជតិស្រមប់ករបន�ំុ 
អនុ�សន៍ជេ្រចីន្រតវូបនផ្តល់ដូចខងេ្រកម៖ 

1. ករព្រងឹងសមតថភព�ថ ប័ន្រកសួងបរ�ិថ ន និង្រកុម្របឹក�អភិវ��នេ៍�យចីរភព េដមីបេីធ្វីេ�យ
្របេសរីេឡងីនូវករស្រមបស្រមួលមូលនធិិែដលទក់ទងេទនឹងែផនករជតិបន�ំុ រមួបញចូ លទងំ
ករ�យតៃម្លសេំណីរមូលនិធ�ិកសធតុៃបតង (GCF)។ 

2. ្រពងងឹសមតថភព្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរញិញវតថុកនុងករ�ម�ន និង�យតៃម្លឥទធិពលៃនករែ្រប
្របួល�កសធតុេទេលីេសដ្ឋកិចច េហយីនឹងេ្រប្ីរបស់សមតថភពេនះកនុងករ្រគប្់រគងហរិញញវតថុ
�ធរណ� �មរយ�ដំេណីរករៃនថវកិជតិ។   

3. ករប្រញជ បករែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុងថវកិជត ិ
4. ករផ្ល ស់ប្តូរ នងិករែកត្រមូវទនិនន័យ ODA េលីមូលនិធបិន�ំុ  
5. ផ្តល់ហរិញញវតថុទក់ទងនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុបែនថម ្រសប�មករេប្តជញ ចិត្តរបស់ UNFCCC 

ប៉ុែន្ត្រតវូធនថទិននន័យគេ្រមង ODA គឺ "កមមវធិីៃវឆ្ល តខង�កសធតុ" 
6. ស្រមប់គេ្រមងែដលបនកណំត់ថពក់ពន័ធេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ ្រតូវធនថេនកនុង

ដំ�ក់កលបេងកីតគេ្រមងគួរមនករផ្តល់ធតុចូលព្ីរកុម្របកឹ�ជតិអភវិ��ន៍េ�យចីរភពពី
្រកុមករងរករែ្រប្របួល�កសធតុរបស្់រកសួង រមួបញចូ លទងំបទ�្ឋ ន ចំ�យ និងធតុចូល
េផ�ងៗ 

7. ករគ្ំរទ�មវសិ័យ ឫ ថវកិគ្ំរទទូេទ្រតូវរមួបញចូ លករែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុង្រកបខ័ណ្ឌ
លទធផល (្រសប�មែផនករយុទធ�្រស្តែ្រប្របួល�កសធតុកមពុជ (CCCSP) និង្រកបខ័ណ្ឌ
ករ�ម�ន និង�យតៃម្លស្រមប់គេ្រមងករែ្រប្របលួ�កសធតុ) ្រពមទងំផ្តលនូ់វហរិញញវតថុ 
�កសធតុ េដីមបគី្ំរទេទដល់េគលបំនងទងំេនះ 

8. បេងកនីថវកិស្រមប់ករែ្រប្របលួ�កសធតុេទដល់ថន ក់មូល�្ឋ ន�មរយ� CSF, DMF និង 
SNIF, េដីមបបី្រញជ បករែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុងនីតវិធិីៃនករេធ្វីែផនករ និងថវកិស្រមប់
គេ្រមងទងំេនះ 

9. បញចូ លករគ្ំរទករអភវិ��សមតថភព នងិករអន្ត�គមន៍ទក់ទងេទនងឹករែ្រប្របួល�កស
ធតុ ដល់ម្រន្តី និង�ថ ប័ន (កំនត់បទ�្ឋ ន កបួនចបប់ នតីិវធិី ករ្រ�វ្រជវ និងករអភិវ��)។ 

 



x

និយមន័យ  

ករបន�ំុ ជដំេណីរករៃនករកត់បនថយឥទធិពលៃនករែ្រប្របលួ�កសធតុនេពល
បចចុបបនន នងិករពយករណ៍ករែ្រប្របលួ�កសធតុេនេពលអនគត។ េនកនុង
្របពន័ធរបស់មនុស� ករបន�ំុមនន័យថជករែស្វងរកករទទួលយកបននូវ
េ្រគះភ័យ ឬទញយកឱកសែដលមន្របេយជន៍។ េនកនុង្របព័នធធមមជតិ 
ករអន្ត�គមន៍របស់មនុស��ចជួយស្រមួលដល់កររពំឹងទុក និងផលប៉ះពល់
ៃន�កសធតុ។  

ករចំ�យេលីករបន�ំុ ជករចំ�យេទេលីករេធ្វីែផនករ ករេរៀបចំ ករស្រមបស្រមួល នងិករអនុ
វត្តបន�ំុ រមួបញចូ លទងំករចំ�យកនុងកំឡុងេពលែ្រប្របលួផងែដរ។ 

សមតថភពបន�ំុ ជសមតថភពជ្របព័នធ �ថ ប័ន ធនធនមនុស� និងយន្តករដ៏ៃទេទៀតែដល
ចូលរមួកនុងករកត់បនថយករខូចខតចមបងៗ និងេដីមបទីញយក្របេយជន៍ពី
ឱកស ឬករេឆ្លីយតបេទនឹងផលវបិក។ 

គណេនយយភពកបូន ជករ�ម�នករផ្ល ស់ប្តូរេនកនុងថ្លុកកបូន ែដលមនទំនក់ទំនងជមួយ
មនុស� នងិប�្ដ លមកពី្របភពនងិករេលចៃនករបំភយឧសម័នផទះកញចក់។ 

កបូនឌីអុកសីុត (CO2)  ជឧសម័នធមមជតិេកតីេឡងីេ�យករដុតឥនធនៈហ្វូសុីល ដូចជេ្របង ឧសមន័ 
និងធយូងថម ករដុតជវីម៉ស់និងករផ្ល ស់ប្តូរកនុងករេ្របី្របស់ដធី្លី និងដំេណីរករ
ឧស�ហកមមេផ�ងៗ។ �ជឧសម័នផទះកញចក់ ែដលប៉ះពលដ់សំខនដ់ល់
តុលយភពបរ�ិថ នេលីែផនដ ី េហយី�ជឧសម័នផទះកញចក់ ែដលបេងកនីកំេ�ែផន
ដីជសកល។ 

�កសធតុ  �កសធតុេនកនុងន័យតូចចេង្អ�ត ្រតវូបនកំណត់ថជ�កសធតុមធយម ឬ
កនុងន័យមយង៉េទៀតជករបរយិយអំពីករែ្រប្របួល ៃនបរមិណពក់ពន័ធកនុង 
រយៈេពលចបព់ី�ប់ែខ ដល់�ប់ពន់ ឬ�ប�់នឆន ។ំ កំឡុងេពលស្រមបអ់េថរ
ទងំេនះគឺជមធយម៣០ឆន  ំ ដូចែដលបនកំណត់េ�យអងគករឧតុនិយមពភិព
េ�កែដលជញឹកញប់មនករែ្រប្របលួេលី សីតុណ្ហ ភព ទឹកេភ្ល�ង និង 
ខយល់។ �កសធតុេនកនុងន័យទូលំទូ�យមួយ គឺជករពនយល់សថិតៃិន្របពន័ធ
�កសធតុ។ 

ករែ្រប្របលួ�កស�តុ ករែ្រប្របលួៃន�កស�តុ ែដល្រតវូបនសនមតេ�យផទ ល ់�េ�យ្របេយល
េ�យ�រសកមមភពរបស់មនុស� ែដលបនប្ដូរសមសភពៃនបរយិកស
សកល នងិបនបែនថមេទនឹងករែ្រប្របលួ�កស�តុ  ធមមជតិបនសេងកត
េឃញីកនុងរយៈេពលេ្របៀបេធៀបមួយ។ ម្រ�� UNFCCC  

ករបងក រ  ជសកមមភពៃនករកត់បនថយករបំភយឧសម័នផទះកញចក ់ កត់បនថយ
បរយិកសមួយែដល្រគបដណ្ត ប់ថមពល�្អ ត ្របសិទធភិពថមពល និងករ
ផ្ល ស់ប្ដូរករេ្រប្ីរបស់េ្របងឥនធនៈ ករេ្របី្របស់ៃ្រពេឈ ី និងដ ី ករដឹកជញជូ ន 
និងគេ្រមងលក់កបូន (ហរិញញវតថុ�កស�តុ និងេគហទពំ័រទីផ�រ)។ 



xi

និយមន័យ  

ករបន�ំុ ជដំេណីរករៃនករកត់បនថយឥទធិពលៃនករែ្រប្របលួ�កសធតុនេពល
បចចុបបនន នងិករពយករណ៍ករែ្រប្របលួ�កសធតុេនេពលអនគត។ េនកនុង
្របពន័ធរបស់មនុស� ករបន�ំុមនន័យថជករែស្វងរកករទទួលយកបននូវ
េ្រគះភ័យ ឬទញយកឱកសែដលមន្របេយជន៍។ េនកនុង្របព័នធធមមជតិ 
ករអន្ត�គមន៍របស់មនុស��ចជួយស្រមួលដល់កររពំឹងទុក និងផលប៉ះពល់
ៃន�កសធតុ។  

ករចំ�យេលីករបន�ំុ ជករចំ�យេទេលីករេធ្វីែផនករ ករេរៀបចំ ករស្រមបស្រមួល នងិករអនុ
វត្តបន�ំុ រមួបញចូ លទងំករចំ�យកនុងកំឡុងេពលែ្រប្របលួផងែដរ។ 

សមតថភពបន�ំុ ជសមតថភពជ្របព័នធ �ថ ប័ន ធនធនមនុស� និងយន្តករដ៏ៃទេទៀតែដល
ចូលរមួកនុងករកត់បនថយករខូចខតចមបងៗ និងេដីមបទីញយក្របេយជន៍ពី
ឱកស ឬករេឆ្លីយតបេទនឹងផលវបិក។ 

គណេនយយភពកបូន ជករ�ម�នករផ្ល ស់ប្តូរេនកនុងថ្លុកកបូន ែដលមនទំនក់ទំនងជមួយ
មនុស� នងិប�្ដ លមកពី្របភពនងិករេលចៃនករបំភយឧសម័នផទះកញចក់។ 

កបូនឌីអុកសីុត (CO2)  ជឧសម័នធមមជតិេកតីេឡងីេ�យករដុតឥនធនៈហ្វូសុីល ដូចជេ្របង ឧសមន័ 
និងធយូងថម ករដុតជវីម៉ស់និងករផ្ល ស់ប្តូរកនុងករេ្របី្របស់ដធី្លី និងដំេណីរករ
ឧស�ហកមមេផ�ងៗ។ �ជឧសម័នផទះកញចក់ ែដលប៉ះពលដ់សំខនដ់ល់
តុលយភពបរ�ិថ នេលីែផនដ ី េហយី�ជឧសម័នផទះកញចក់ ែដលបេងកនីកំេ�ែផន
ដីជសកល។ 

�កសធតុ  �កសធតុេនកនុងន័យតូចចេង្អ�ត ្រតវូបនកំណត់ថជ�កសធតុមធយម ឬ
កនុងន័យមយង៉េទៀតជករបរយិយអំពីករែ្រប្របួល ៃនបរមិណពក់ពន័ធកនុង 
រយៈេពលចបព់ី�ប់ែខ ដល់�ប់ពន់ ឬ�ប�់នឆន ។ំ កំឡុងេពលស្រមបអ់េថរ
ទងំេនះគឺជមធយម៣០ឆន  ំ ដូចែដលបនកំណត់េ�យអងគករឧតុនិយមពភិព
េ�កែដលជញឹកញប់មនករែ្រប្របលួេលី សីតុណ្ហ ភព ទឹកេភ្ល�ង និង 
ខយល់។ �កសធតុេនកនុងន័យទូលំទូ�យមួយ គឺជករពនយល់សថិតៃិន្របពន័ធ
�កសធតុ។ 

ករែ្រប្របលួ�កស�តុ ករែ្រប្របលួៃន�កស�តុ ែដល្រតវូបនសនមតេ�យផទ ល ់�េ�យ្របេយល
េ�យ�រសកមមភពរបស់មនុស� ែដលបនប្ដូរសមសភពៃនបរយិកស
សកល នងិបនបែនថមេទនឹងករែ្រប្របលួ�កស�តុ  ធមមជតិបនសេងកត
េឃញីកនុងរយៈេពលេ្របៀបេធៀបមួយ។ ម្រ�� UNFCCC  

ករបងក រ  ជសកមមភពៃនករកត់បនថយករបំភយឧសម័នផទះកញចក ់ កត់បនថយ
បរយិកសមួយែដល្រគបដណ្ត ប់ថមពល�្អ ត ្របសិទធភិពថមពល និងករ
ផ្ល ស់ប្ដូរករេ្រប្ីរបស់េ្របងឥនធនៈ ករេ្របី្របស់ៃ្រពេឈ ី និងដ ី ករដឹកជញជូ ន 
និងគេ្រមងលក់កបូន (ហរិញញវតថុ�កស�តុ និងេគហទពំ័រទីផ�រ)។ 



 

១. ���  

កមពុជ្រតវូបនចត់ថន ក់ជ្របេទសមួយកនុងចំេ�ម្របេទស ែដលងយរងេ្រគះបំផុតេទនឹងករ
ែ្រប្របួល�កសធតុ និងជ្របេទសមួយកនុងចំេ�ម្របេទសចំនួនបី ែដលងយរងេ្រគះបំផុតេទនឹងករ
ែ្រប្របួល�កសធតុេន�សុី 5  េ�យ�រែត្របេទសេនះ ជញឹកញប់បនរងផលប៉ះពល់េទនឹងទកឹ
ជំនន់ របបទកឹេភ្ល�ងមនិេទៀងទត់ ទទួលឥទធិពលពយុះ្រតពូិច ្រពមទងំករេកនីេឡងីៃនកមពសទ់ឹកសមុ្រទ 
េ�យែឡក្របេទសកមពុជមនសមតថភពបន�ំុទបេនេឡយី 6 ។ ករ�យតៃម្លភពងយរងេ្រគះថមីមួយ
បនរកេឃញីថ ១៧,២% ៃនចំនួនឃុទំងំអស់្រតូវបនរកេឃញីថមនក្រមិតៃនភពងយរងេ្រគះខពស់ 
និង ៣១,៥% មនក្រមតិភពងយរងេ្រគះបងគួរ េទនឹងេ្រគះថន ក់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ ែដលមន
ស�ថ នេ្រចីនេផ�ង�គន  មនដូចជទឹកជំនន ់ខយល់ពយុះ និងេ្រគះ�ងំសងួត7។   

ករវភិគកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ហរិញញបបទន�កសធតុ (CCFF) េ�យែផ្អកេលេីស�រយី៉ូៃនករេកនី
េឡងីសីតុណ្ហ ភព ២អង�េស េនឆន  ំ២០៥០ បនប៉ន់្របមណថករខូចខតទងំ្រសុង ៃនករែ្រប្របួល
�កសធតុេទនឹងផលិតផលកនុង្រសកុសរបុរបស្់របេទសកមពុជ�ចនងឹមនយ៉ងេ�ច�ស់ ១,៥% 
េនកនុងឆន  ំ២០៣០ និង ៣,៥% េនកនុងឆន  ំ២០៥០ ។ ផទុយមកវញិ្របសិនេបីគម នករែ្រប្របួល�កស
ធតុ អ្រ�កំេណីន្របចឆំន ៃំន ផសស ្រតូវបនេគរពំឹងថនឹងមន ៤,៥% េនឆន  ំ២០៣០ ែដលនឹង្រតូវ
បនកត់បនថយចំនួន ៣% េ�យ�រែតផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របលួ�កសធតុ។ េនឆន  ំ ២០៥០ 
កំេណីន ផសស �ចនឹង្រតវូបនថយចុះ (ករថយចុះ ១% ប៉ុេ�្ណ ះ) េ�យករកត់បនថយផលប៉ះពល់
ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 

្របជជនមួយភគធំែដលេធ្វកីសិកមមពឹងែផ្អកទឹកេភ្ល�ង និងធនធនធមមជតិស្រមបជ់ីវភពរស់េន 
គឺជ្របជជនែដលសមតថភពរបស់ពួកេគេដមីបសី្រមបខ្លួនេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុនូវមនក្រមិត។ 
េយង�មវទិ��ថ នធនធនពិភពេ�ក េបេីទះបីជចំែណកទីផ�ររបស្់របេទសកមពុជ ែដល�្រស័យេលី
ករបំភយឧសមន័ផទះកញចក់ ចនួំនសរបុេនមនក្រមិតទបគឺ ០,១% េនកនុងឆន  ំ ២០១២ ក៏កមពុជកពុំង
មនកំេណីនេសដ្ឋកិចចរងឹម ំ និងសថិតេនកនុងដំ�ក់កលសំខន់មួយេនកនុងដេំណីរករឧស�ហូបនីយកមម
របស់ខ្លួន។ 

េ�យែផ្អកេលយីន្តករ�កសធតុរបស់ UNFCCC និងករចរច�កសធតុបនេ្របេីពលជង 
២០ឆន  ំក៏កិចច្រពមេ្រពៀងទ្ីរកងុប៉រសីស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ្រតវូបនអនុមត័កនុង COP21 េនទី្រកងុ
ប៉រសី្របេទសប�ងំ និងបនចុះហតថេលខេ�យភគី�កសធតុេនៃថងទ ី២២ ែខេម�ឆន  ំ២០១៦ េន
                                                            
5 ្រកបខ័ណ្ឌ ហរិញញបបទន�កសធតុ, NCSD, សី� ២០១៥ 
6 ្រកបខ័ណ្ឌ ហរិញញបបទន�កសធតុេនកមពុជ (ព្រងង២០១៤) 
7 ្រកបខ័ណ្ឌ ែនករ្រតួតពិនិតយនិងករ�យតៃម្លេលីករែ្រប្របួល�កសធតុរបស់្របេទសកមពុជ, NCSD, េម� ២០១៦
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១. ���  

កមពុជ្រតវូបនចត់ថន ក់ជ្របេទសមួយកនុងចំេ�ម្របេទស ែដលងយរងេ្រគះបំផុតេទនឹងករ
ែ្រប្របួល�កសធតុ និងជ្របេទសមួយកនុងចំេ�ម្របេទសចំនួនបី ែដលងយរងេ្រគះបំផុតេទនឹងករ
ែ្រប្របួល�កសធតុេន�សុី 5  េ�យ�រែត្របេទសេនះ ជញឹកញប់បនរងផលប៉ះពល់េទនឹងទកឹ
ជំនន់ របបទកឹេភ្ល�ងមនិេទៀងទត់ ទទួលឥទធិពលពយុះ្រតពូិច ្រពមទងំករេកនីេឡងីៃនកមពសទ់ឹកសមុ្រទ 
េ�យែឡក្របេទសកមពុជមនសមតថភពបន�ំុទបេនេឡយី 6 ។ ករ�យតៃម្លភពងយរងេ្រគះថមីមួយ
បនរកេឃញីថ ១៧,២% ៃនចំនួនឃុទំងំអស់្រតូវបនរកេឃញីថមនក្រមិតៃនភពងយរងេ្រគះខពស់ 
និង ៣១,៥% មនក្រមតិភពងយរងេ្រគះបងគួរ េទនឹងេ្រគះថន ក់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ ែដលមន
ស�ថ នេ្រចីនេផ�ង�គន  មនដូចជទឹកជំនន ់ខយល់ពយុះ និងេ្រគះ�ងំសងួត7។   

ករវភិគកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ហរិញញបបទន�កសធតុ (CCFF) េ�យែផ្អកេលីេស�រយី៉ូៃនករេកនី
េឡងីសីតុណ្ហ ភព ២អង�េស េនឆន  ំ២០៥០ បនប៉ន់្របមណថករខូចខតទងំ្រសុង ៃនករែ្រប្របួល
�កសធតុេទនឹងផលិតផលកនុង្រសកុសរបុរបស្់របេទសកមពុជ�ចនងឹមនយ៉ងេ�ច�ស់ ១,៥% 
េនកនុងឆន  ំ២០៣០ និង ៣,៥% េនកនុងឆន  ំ២០៥០ ។ ផទុយមកវញិ្របសិនេបីគម នករែ្រប្របួល�កស
ធតុ អ្រ�កំេណីន្របចឆំន ៃំន ផសស ្រតូវបនេគរពំឹងថនឹងមន ៤,៥% េនឆន  ំ២០៣០ ែដលនឹង្រតូវ
បនកត់បនថយចំនួន ៣% េ�យ�រែតផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របលួ�កសធតុ។ េនឆន  ំ ២០៥០ 
កំេណីន ផសស �ចនឹង្រតវូបនថយចុះ (ករថយចុះ ១% ប៉ុេ�្ណ ះ) េ�យករកត់បនថយផលប៉ះពល់
ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 

្របជជនមួយភគធំែដលេធ្វកីសិកមមពឹងែផ្អកទឹកេភ្ល�ង និងធនធនធមមជតិស្រមបជ់ីវភពរស់េន 
គឺជ្របជជនែដលសមតថភពរបស់ពួកេគេដមីបសី្រមបខ្លួនេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុនូវមនក្រមិត។ 
េយង�មវទិ��ថ នធនធនពិភពេ�ក េបេីទះបីជចំែណកទីផ�ររបស្់របេទសកមពុជ ែដល�្រស័យេលី
ករបំភយឧសមន័ផទះកញចក់ ចនួំនសរបុេនមនក្រមិតទបគឺ ០,១% េនកនុងឆន  ំ ២០១២ ក៏កមពុជកពុំង
មនកំេណីនេសដ្ឋកិចចរងឹម ំ និងសថិតេនកនុងដំ�ក់កលសំខន់មួយេនកនុងដេំណីរករឧស�ហូបនីយកមម
របស់ខ្លួន។ 

េ�យែផ្អកេលយីន្តករ�កសធតុរបស់ UNFCCC និងករចរច�កសធតុបនេ្របេីពលជង 
២០ឆន  ំក៏កិចច្រពមេ្រពៀងទ្ីរកងុប៉រសីស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ្រតវូបនអនុមត័កនុង COP21 េនទី្រកងុ
ប៉រសី្របេទសប�ងំ និងបនចុះហតថេលខេ�យភគី�កសធតុេនៃថងទ ី២២ ែខេម�ឆន  ំ២០១៦ េន
                                                            
5 ្រកបខ័ណ្ឌ ហរិញញបបទន�កសធតុ, NCSD, សី� ២០១៥ 
6 ្រកបខ័ណ្ឌ ហរិញញបបទន�កសធតុេនកមពុជ (ព្រងង២០១៤) 
7 ្រកបខ័ណ្ឌ ែនករ្រតួតពិនិតយនិងករ�យតៃម្លេលីករែ្រប្របួល�កសធតុរបស់្របេទសកមពុជ, NCSD, េម� ២០១៦
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ទី្រកងុញូវយក៉សហរដ្ឋ�េមរកិ។ �ជរ�្ឋ ភបិលកមពុជគជឺសមសភពមួយ ៃនភគែីដលបនចុះហតថេលខ 
េនេ្រកមដំេណីរករផ្តល់សចច ប័នេលកីិចច្រពមេ្រពៀងទ្ីរកងុប៉រសី ខណៈេពលែដលសហរដ្ឋ�េមរកិ និង
�ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចនិបនផ្តល់សចច ប័ន និងបនចុះហតថេលខេលីកិចច្រពមេ្រពៀងទ្ីរកុងប៉រសីរចួ
េហយី។ 

ជលទធផលៃនករចរច�កសធតុ ្របេទស�ស�ហកមមបនសនយផ្ល ស់ប្តូរមូលនិធ�ិកសធតុ 
េដីមបគី្ំរទដល់ប�្ត ្របេទសកំពុងអភិវ��នត៍សូ៊ជមួយនឹងេ្រគះថន ក់ ជពិេសសករបេងកនីសមតថភព
ស្រមបស្រមួលេទនឹង�កសធតុ ។ េដីមបសីេ្រមចបននូវេគលេ�របសខ់្លួន UNFCCC បនេប្តជញ ចតិ្ត
េដីមបេីគលេ�មួយ "ៃនករបំផុសចលនរមួគន  ១០០ពន់�នដុ�្ល រកនុងមួយឆន  ំ េន្រតឹមឆន ២ំ០២០ 
េដីមបេី�ះ្រ�យត្រមវូកររបស់្របេទសកពុំងអភវិ��ន៍ ពី្របភពធនធនេផ�ង�ជេ្រចីនដូចជ �ធរណៈ 
ឬ �ថ ប័នរដ្ឋ នងិឯកជន េទ្វភគី និងពហុភគ ីែដលរមួមន្របភពធនធនេផ�ង�" ។ 

កិចច្រពមេ្រពៀងទី្រកងុប៉រសី ស្តីពីករែ្រប្របលួ�កសធតុបនែថ្លងថភគី្របេទសអភិវ��ន្៍រតវូផ្ត
ល់ធនធនហរិញញវតថុ េដីមបជួីយដល់ករអភវិ�� របស់ភគី្របេទសៃដគូ េ�យេគរពេទនឹងកត់បនថយ និង
បន�ំុ េ�យបន្តកតព្វកចិច ែដលមន្រ�ប់របស់ខ្លួនេ្រកមអនុសញញ េនះ។ ករបេងកីនធនធនហរិញញវតថុ គួរ
មនេគលបណំង េដមីបសីេ្រមចបននូវតុលយភពរ�ងករបន�ំុ នងិករបងក រ ករទទួលយកនូវយុទធ��ស្ត
ជំរុញគណេនយយភព �ទិភព និងត្រមូវករៃនករអភវិ��របស់ភគី្របេទសៃដគូ8។ 

ករសិក�ថមីមួយេនេលីមូលនិធិ�កសធតុេនឆន  ំ ២០១៣-២០១៤ និងេគលេ� ១០០ពន់
�នដុ�្ល រ�េមរកិ បនឆ្លុះបញច ងំថ �សុីខងេកីត និង�សីុប៉សុហី្វចិ េនែតជេគលេ�ធបំំផុត
ស្រមប់មូលនធិិ�កសធតុែដលមនចំនួន ៣១% ៃនចនួំនទឹក្របក់សរបុ ឬ ១១៩ ពន់�នដុ�្ល រ9។  
ករសិក�េនះកប៏ននិយយអពំី�ថ នភព ៃនករសនយ�កសធតុរបស់្របេទសអភវិ��ន ៍ េដមីបគី្ំរទដល់
ករផ្តួចេផ្តមី�កសធតុៃន្របេទសកំពុងអភិវ��ន៍។ 

ផលប៉ះពល់ចមបងៃនករែ្រប្របួល�កសធតុេនកនុង្របេទសកមពុជ នងិថន ក់តំបនគ់ឺ ១)ករ
េកីនេឡងីសីតុណ្ហ ភពខពស់នងិរដូវពរីេនកនុង�កសធតុ្រតពូិច ២)សីតុណ្ហ ភពជមធយមគឺមនស�្ឋ ន
េនទូទងំ្របេទស ៣)តំបនខ់្លះមនេភ្ល�ងធ្ល កេ់្រចនីជង ៥០០០ មីលីែម៉្រតកនុងអំឡុងេពលរដូវវស� ៤)
ករែ្រប្របលួ�កសធតុេនកនុងរយៈេពល៦ែខ េនលំេយលែអលនីណូភគខងតបូង ែដលមនឥទធិពល
េលីធមមជតិៃនរដូវមូសុងេនកនុងតំបន់ េហយីជទូេទេក្ត  នងិសងួតជង រដូវរងមធយមេនទូទងំតំបន់�សុី
�េគនយ ៍ខណៈែដល�នី�នយំកភព្រតជក់ជងធមម�។  

                                                            
8 កិចច្រពមេ្រពៀងទី្រកុងប៉រសី, UNFCCC ២០១៥ 
9 ករផ្តួចេផ្តីមេគលនេយបយ�កសធតុ and OECD ២០១៥ 

 

និនន ករៃន�និភ័យ�កសធតុេនកមពុជនេពលអនគត ១) អ្រ�ៃនករេកនីេឡងីកេំ�យ៉ង
េលឿនបំផុតេនកនុងរដូវ្របងំ (ែខធនូ រហូតដល់ែខឧសភ) ែដលេកីនពី ០.២-០.២៣°C កនុងមួយទសវត�រ ៍
និងរដូវវស�យតឺ (ែខមថុិនដល់ែខវចិឆិក) ែដលេកនីពី ០.១៣-០.១៦°C កនុងមួយទសវត�រ)៍ មនន័យថ
ករធ្ល ក់េភ្ល�ងមនិេទៀងទតេ់នកមពុជ េ�យមនតំបនខ់្លះជួប្របទះករេកីនេឡងី និងតំបន់ខ្លះជួប្របទះ
ករថយចុះ ប៉ុែន្តករផ្ល ស់ប្តូរទងំេនះគមឺិនមនសថិតិជក�់ក់េឡយី10។ 

េវទិកៃនអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភបិល ស្តីពីកមពុជ (NGOF) គឺជអងគករឆ័្រត របស់អងគករសងគមសីុ
វលិកនុង្រសុក នងិអន្តរជតិ ែដលមន�ណត្តេិដីមបសី្រមបស្រមួល្រកមុអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភបិល នងិសហគមន ៍
ងយរងេ្រគះេទនឹងករតស៊ូមតិ ជមួយរ�្ឋ ភិបល និងមច ស់ជំនួយស្រមប់េគលនេយបយគ្ំរទ្របជ
ពលរដ្ឋ្រក្ីរក។ គេ្រមងឃ្ល េំមីលេគលនេយបយែ្រប្របលួ�កសធតុ គឺជគេ្រមងសកមមមួយ េដីមបី
ចូលរមួពិនិត�វ��នភពៃនករចរ�ផ្ល ស់ប្តូរ�កសធតុ ករេធ្វែីផនករ និងថវកិេឆ្លីយតបេទនងឹ�កស
ធតុ ្រពមទងំ�ម�នមូលនធិិ�កសធតុេនកនុង្របេទសកមពុជ។ NGOF បនកំពុងេធ្វីករយ៉ងសកមម
ជមួយប�្ត ញអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភិបល ស្រមបស្រមួលេ�យ Gemanwatch េ្រកមមូលនិធិបន�ំុ ែដល
មនមូល�្ឋ នេនទី្រកុង Bonn ្របេទស�ល្លឺម៉ង់ ែដលបនបេងកីតេឡងីេនឆន ២ំ០១០។ ប�្ត ញេនះមន
�ណត្តិជយន្តករផ្តល់មតិ ែដលមនអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភិបលមួយចំនួនកពុំងបនអនុវត្តន៍ែផនករ េដមីបី
ធនបននូវឥទធិពលវជិជមនេដីមប្ីរបជពលរដ្ឋ្រក្ីរក នងិងយរងេ្រគះ។  

២. េគលបំណងៃនករស�ិ�   

- វភិគេគលនេយបយជតិ ស្តីពីករបន�ំុេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ 

- យល់ដឹងអំពីករអនុវត្តេគលនេយបយ េនក្រមតិមូល�្ឋ ន កនុង្របេទសកមពុជែដលពកព់័នធ
នឹងែផនករបន�ំុថន ក់ជតិ 

- �ម�នករអនុវត្តករបន�ំុ ែដលមនេនកមពុជជ�ណត្តរិបស់្រកសងួបរ�ិថ ន នងិភន ក់ងរ 
េផ�ង�េទៀត 

- ចង្រកងករអនុវត្តល្អ ៃនករប្រញជ បករបន�ំុេនថន ក់េ្រកមជតិ ករបន�ំុរបស់គេ្រមងបងឹេព 
និងករណីសិក�មួយរបស់គេ្រមងបន�ំុនងឹករែ្រប្របលួ�កសធតុរបសA់DB 

                                                            
10 http://sdwebx.worldbank.org/climateportalb/home.cfm?page=country_profile&CCode=KHM&ThisTab=Climate 
ទិននន័យេគល 
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ទី្រកងុញូវយក៉សហរដ្ឋ�េមរកិ។ �ជរ�្ឋ ភបិលកមពុជគជឺសមសភពមួយ ៃនភគែីដលបនចុះហតថេលខ 
េនេ្រកមដំេណីរករផ្តល់សចច ប័នេលកីិចច្រពមេ្រពៀងទ្ីរកងុប៉រសី ខណៈេពលែដលសហរដ្ឋ�េមរកិ និង
�ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចនិបនផ្តល់សចច ប័ន និងបនចុះហតថេលខេលីកិចច្រពមេ្រពៀងទ្ីរកុងប៉រសីរចួ
េហយី។ 

ជលទធផលៃនករចរច�កសធតុ ្របេទស�ស�ហកមមបនសនយផ្ល ស់ប្តូរមូលនិធ�ិកសធតុ 
េដីមបគី្ំរទដល់ប�្ត ្របេទសកំពុងអភិវ��នត៍សូ៊ជមួយនឹងេ្រគះថន ក់ ជពិេសសករបេងកនីសមតថភព
ស្រមបស្រមួលេទនឹង�កសធតុ ។ េដីមបសីេ្រមចបននូវេគលេ�របសខ់្លួន UNFCCC បនេប្តជញ ចតិ្ត
េដីមបេីគលេ�មួយ "ៃនករបំផុសចលនរមួគន  ១០០ពន់�នដុ�្ល រកនុងមួយឆន  ំ េន្រតឹមឆន ២ំ០២០ 
េដីមបេី�ះ្រ�យត្រមវូកររបស់្របេទសកពុំងអភវិ��ន៍ ពី្របភពធនធនេផ�ង�ជេ្រចីនដូចជ �ធរណៈ 
ឬ �ថ ប័នរដ្ឋ នងិឯកជន េទ្វភគី និងពហុភគ ីែដលរមួមន្របភពធនធនេផ�ង�" ។ 

កិចច្រពមេ្រពៀងទី្រកងុប៉រសី ស្តីពីករែ្រប្របលួ�កសធតុបនែថ្លងថភគី្របេទសអភិវ��ន្៍រតវូផ្ត
ល់ធនធនហរិញញវតថុ េដីមបជួីយដល់ករអភវិ�� របស់ភគី្របេទសៃដគូ េ�យេគរពេទនឹងកត់បនថយ និង
បន�ំុ េ�យបន្តកតព្វកចិច ែដលមន្រ�ប់របស់ខ្លួនេ្រកមអនុសញញ េនះ។ ករបេងកីនធនធនហរិញញវតថុ គួរ
មនេគលបណំង េដមីបសីេ្រមចបននូវតុលយភពរ�ងករបន�ំុ នងិករបងក រ ករទទួលយកនូវយុទធ��ស្ត
ជំរុញគណេនយយភព �ទិភព និងត្រមូវករៃនករអភវិ��របស់ភគី្របេទសៃដគូ8។ 

ករសិក�ថមីមួយេនេលីមូលនិធិ�កសធតុេនឆន  ំ ២០១៣-២០១៤ និងេគលេ� ១០០ពន់
�នដុ�្ល រ�េមរកិ បនឆ្លុះបញច ងំថ �សុីខងេកីត និង�សីុប៉សុហី្វចិ េនែតជេគលេ�ធបំំផុត
ស្រមប់មូលនធិិ�កសធតុែដលមនចំនួន ៣១% ៃនចនួំនទឹក្របក់សរបុ ឬ ១១៩ ពន់�នដុ�្ល រ9។  
ករសិក�េនះកប៏ននិយយអពំី�ថ នភព ៃនករសនយ�កសធតុរបស់្របេទសអភវិ��ន ៍ េដមីបគី្ំរទដល់
ករផ្តួចេផ្តមី�កសធតុៃន្របេទសកំពុងអភិវ��ន៍។ 

ផលប៉ះពល់ចមបងៃនករែ្រប្របួល�កសធតុេនកនុង្របេទសកមពុជ នងិថន ក់តំបនគ់ឺ ១)ករ
េកីនេឡងីសីតុណ្ហ ភពខពស់នងិរដូវពរីេនកនុង�កសធតុ្រតពូិច ២)សីតុណ្ហ ភពជមធយមគឺមនស�្ឋ ន
េនទូទងំ្របេទស ៣)តំបនខ់្លះមនេភ្ល�ងធ្ល កេ់្រចនីជង ៥០០០ មីលីែម៉្រតកនុងអំឡុងេពលរដូវវស� ៤)
ករែ្រប្របលួ�កសធតុេនកនុងរយៈេពល៦ែខ េនលំេយលែអលនីណូភគខងតបូង ែដលមនឥទធិពល
េលីធមមជតិៃនរដូវមូសុងេនកនុងតំបន់ េហយីជទូេទេក្ត  នងិសងួតជង រដូវរងមធយមេនទូទងំតំបន់�សុី
�េគនយ ៍ខណៈែដល�នី�នយំកភព្រតជក់ជងធមម�។  

                                                            
8 កិចច្រពមេ្រពៀងទី្រកុងប៉រសី, UNFCCC ២០១៥ 
9 ករផ្តួចេផ្តីមេគលនេយបយ�កសធតុ and OECD ២០១៥ 

 

និនន ករៃន�និភ័យ�កសធតុេនកមពុជនេពលអនគត ១) អ្រ�ៃនករេកនីេឡងីកេំ�យ៉ង
េលឿនបំផុតេនកនុងរដូវ្របងំ (ែខធនូ រហូតដល់ែខឧសភ) ែដលេកីនពី ០.២-០.២៣°C កនុងមួយទសវត�រ ៍
និងរដូវវស�យតឺ (ែខមថុិនដល់ែខវចិឆិក) ែដលេកនីពី ០.១៣-០.១៦°C កនុងមួយទសវត�រ)៍ មនន័យថ
ករធ្ល ក់េភ្ល�ងមនិេទៀងទតេ់នកមពុជ េ�យមនតំបនខ់្លះជួប្របទះករេកីនេឡងី និងតំបន់ខ្លះជួប្របទះ
ករថយចុះ ប៉ុែន្តករផ្ល ស់ប្តូរទងំេនះគមឺិនមនសថិតិជក�់ក់េឡយី10។ 

េវទិកៃនអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភបិល ស្តីពីកមពុជ (NGOF) គឺជអងគករឆ័្រត របស់អងគករសងគមសីុ
វលិកនុង្រសុក នងិអន្តរជតិ ែដលមន�ណត្តេិដីមបសី្រមបស្រមួល្រកមុអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភបិល នងិសហគមន ៍
ងយរងេ្រគះេទនឹងករតសូ៊មតិ ជមួយរ�្ឋ ភិបល និងមច ស់ជំនួយស្រមប់េគលនេយបយគ្ំរទ្របជ
ពលរដ្ឋ្រក្ីរក។ គេ្រមងឃ្ល េំមីលេគលនេយបយែ្រប្របលួ�កសធតុ គឺជគេ្រមងសកមមមួយ េដីមបី
ចូលរមួពិនិត�វ��នភពៃនករចរ�ផ្ល ស់ប្តូរ�កសធតុ ករេធ្វែីផនករ និងថវកិេឆ្លីយតបេទនងឹ�កស
ធតុ ្រពមទងំ�ម�នមូលនធិិ�កសធតុេនកនុង្របេទសកមពុជ។ NGOF បនកំពុងេធ្វីករយ៉ងសកមម
ជមួយប�្ត ញអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភិបល ស្រមបស្រមួលេ�យ Gemanwatch េ្រកមមូលនិធិបន�ំុ ែដល
មនមូល�្ឋ នេនទី្រកុង Bonn ្របេទស�ល្លឺម៉ង់ ែដលបនបេងកីតេឡងីេនឆន ២ំ០១០។ ប�្ត ញេនះមន
�ណត្តិជយន្តករផ្តល់មតិ ែដលមនអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភិបលមួយចំនួនកពុំងបនអនុវត្តន៍ែផនករ េដមីបី
ធនបននូវឥទធិពលវជិជមនេដីមប្ីរបជពលរដ្ឋ្រក្ីរក នងិងយរងេ្រគះ។  

២. េគលបំណងៃនករស�ិ�   

- វភិគេគលនេយបយជតិ ស្តីពីករបន�ំុេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ 

- យល់ដឹងអំពីករអនុវត្តេគលនេយបយ េនក្រមតិមូល�្ឋ ន កនុង្របេទសកមពុជែដលពកព់័នធ
នឹងែផនករបន�ំុថន ក់ជតិ 

- �ម�នករអនុវត្តករបន�ំុ ែដលមនេនកមពុជជ�ណត្តរិបស់្រកសងួបរ�ិថ ន នងិភន ក់ងរ 
េផ�ង�េទៀត 

- ចង្រកងករអនុវត្តល្អ ៃនករប្រញជ បករបន�ំុេនថន ក់េ្រកមជតិ ករបន�ំុរបស់គេ្រមងបងឹេព 
និងករណីសិក�មួយរបស់គេ្រមងបន�ំុនងឹករែ្រប្របលួ�កសធតុរបសA់DB 

                                                            
10 http://sdwebx.worldbank.org/climateportalb/home.cfm?page=country_profile&CCode=KHM&ThisTab=Climate 
ទិននន័យេគល 
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៣. វិធី���្ត 

ករសិក�្រ�វ្រជវេនះបនេ្របី្របស់វធិី��ស្តជេ្រចនី រមួបញចូ លគន ដូចជ ទិននន័យែបបគុណ
ភព និងែបបបរមិណ ែដល្របមូលបនពីករ្រ�វ្រជវទិននន័យែដលមន្រ�ប់ កចិចសំភសជមួយជន
បេងគ លសំខន់ៗ  និងករណីសកិ�េផ�ងៗ។ 

- ទិនននយ័ែដលមន្រ�ប:់ ករសិក�េនះ្រតូវបនេធ្វីេឡងីេដីមបសីិក�លំហូរសកលៃនករផ្តល់មូល
និធិករែ្រប្របលួ�កសធតុ និនន ករៃនករផ្តល់មូលនិធកិរែ្រប្របលួ�កសធតុេទតបំន់�សុ ី
និង�សីុប៉សុហី្វកិ េគលនេយបយករែ្រប្របួល�កសធតុរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ ករ
សិក�កនុងតំបន ់ និងអន្ដរជតទិក់ទងេទនឹងករផ្តល់មូលនធិិករែ្រប្របួល�កសធតុ �ក�រ
គេ្រមងមូល�្ឋ ន ទិននន័យេន�មប�្ត ញនននិងេវប�យ។  

- កិចចសភំសជមួយជនបេងគ ល: ភគីពក់ព័នធពី្រកសងួ�ជរ�្ឋ ភិបល (នយក�្ឋ នែ្រប្របួល
�កសធតុ ៃន្រកសួងបរ�ិថ ន ្រកសួងេសដ្ឋកចិច នងិហរិញញវតថុ ្រកមុ្របកឹ�អភិវ��ន៍កមពុជ 
(CDC) េលខធិករ�្ឋ ន NCDD មច ស់ជំនួយ (ADB, UNDP, SIDA, សហភពអឺរ ៉ុប នងិអងគករ 
JICA) អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភបិល SPCR �ជញ ធរមូល�្ឋ ន អនកជំនញ និងអនកទទួលផល្រតូវ
បនសមភ សន ៍ េដីមបេីផទ�ងផទ ត់ និងបេំពញលទធផលៃនករ្រ�វ្រជវទិននន័យែដលមន្រ�ប់
េនះ។  

- ករណីសកិ�: ករណីសិក�ចនួំនបេីនកនុងគេ្រមងែ្រប្របួល�កសធតុ ែដលទទួលថវកិពីមច ស់
ជំនួយេផ�ងៗគន ្រតូវបនេ្រជសីេរសីស្រមបក់រវភិគបែនថមេទៀត។ េគលបំណងៃនករណីសិក�
េនះ គឺេដមីបរីកឱយេឃញីពីភពេជគជ័យ និងករ្របឈមកនុងករអនុវត្តគេ្រមងបន�ំុ។ កនុងករណី
សិក�នីមួយៗអនក្រ�វ្រជវបនេធ្វីករចុះផទ ល់េទតំបនរ់បស់គេ្រមង េធ្វីបទសមភ សន៍ និង
ពិេ្រគះេយបល់ជមួយអនកទទួលផល និងអនកអនុវត្តនគ៍េ្រមង។  

- សិកខ ��ពេិ្រគះេយបល:់ េធ្វីបទបង្ហ ញអពំីកររកេឃញីបឋម េទភគអីនកពក់ពន័ធបចចុបបននរមួ
មន្រកសងួរ�្ឋ ភិបលពក់ព័នធ ៃដគូអភិវ��ន ៍ ភន ក់ងរអងគករសហ្របជជតិ ធនគរអភវិ��ន៍
�សុីប�្ត ញអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភិបល សហគមន៍មូល�្ឋ ន ែដលមនអនកចូលរមួ្របមណ ៧១នក់ 
េដីមបេីផទ�ងផទ ត ់ និងផ្តល់នូវធតុចូលបែនថមេទៀតេទកនុងរបយករណ៍េនះេ�យកន់ែត្របេសីរ។ 
 

 

 

៤. ែដនកំណត់ែនករសកិ�្រ�្រ��   

ទិដ្ឋភពជទូេទៃនករសិក�េនះ បនេផ្ត តេទេលីលហូំរមូលនធិិ�កសធតុមកព្ីរបេទស
អភិវ��ន៍ េទនឹងគេ្រមងករបន�ំុេនកមពុជ។ េ�យែផ្អកេលីលកខខណ្ឌ េយង ករសិក�េនះនឹងេផ្ត តេលី
ករេធ្វបីចចុបបននភព ៃនមូលនិធិ�កសធតុេ្របីេដីមបគី្ំរទដល់សហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់ឱយកនែ់ត
ធន់េទនងឹផលប៉ះពល់�កសធតុ។ ករណីសិក�ចំនួនបី្រតវូបនេ្រជសីេរសីស្រមបេ់ធ្វីករវភិគេលីបញ្ហ
្របឈម ករអន្ត�គមន៍របសគ់េ្រមង និងបនជ្របេយជន៍ដល់សហគមន៍កនុងករស្រមបខ្លួនេទនងឹករ
ែ្រប្របួល�កសធតុ។ ប៉ុែន្តព័ត៌មនមួយចនួំន្រតូវបន�ក់ក្រមិតេ�យរ�្ឋ ភិបល ដូចជរបយករណ៍
ករចំ�យជតិេនឆន ២ំ០១៥ និងឆន ២ំ០១៦ េ�យព័ត៌មនទងំេនះ្រតូវបនកំពុងែតេនដេំណីរករ 
េដីមបបីញចបេ់ឡយី និងមិន�ចេចញផ�យជ្រពឹត្តិករណ៍�ធរណ�េនេឡយីេទ េបីេទះជអនកនិពនធ
ពយយមេធ្វីករទំនក់ទំនងជមួយ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ ្រកមុ្របឹក�អភិវ��នក៍មពុជ និង្រកសងួក៏
េ�យដូេចនះអនកនិពនធ េធ្វីករវភិគេទេលីទនិនន័យែដល្រតូវបន្របមូលែតប៉ុេ�្ណ ះ។  

៥. ទិដ្ឋភពទូេទៃនមូលនិធិករែ្រប្របួល�កស�តុ 

៥.១ មូលនិធិករែ្រប្របួល�កស��ុសកល 
�ថ ប័នមូលនធិកិរែ្រប្របលួ�កសធតុសកល បនបេងកតីេឡងីេនមុនៃថងកិចច្របជុកំំពូលទី្រកុង 

រយី៉ូ ១៩៩២ គឺជក�លីករដ៏សំខន់ស្រមប់សកមមភពករពរបរ�ិថ ន និងសកមមភពជេ្រចនីេលីសពី
េនះ។ �មរយ�ករវនិិេយគជយុទធ��ស្តរបស់ខ្លួន GEF បនេធ្វីករជមួយៃដគូេដីមបេី�ះ្រ�យបញ្ហ ប
រ�ិថ នធំៗជេ្រចីន។ មូលនិធេិនះបនជួយដល់ករកត់បនថយភព្រកី្រក ព្រងងឹអភិបលកិចច និងសេ្រមច
បននូវសមភពរ�ង�ស្តីនិងបុរស កនុងភពជៃដគូសកលស្រមប់ភពែផនដី្របកបេ�យនិរន្តរភព។   

i. ភពជៃដគូសកលរបស់�ថ បន័ទងំ១៨ រមួមនទីភន ក់ងរអងគករសហ្របជជតិ ធនគរអភវិ��
ន៍ពហុភគ ីអងគភពជតិ និងអងគករអន្ដរជតិ ែដលេធ្វីករជមួយ្របេទសចនួំន១៨៣ េដីមបេី�ះ
្រ�យបញ្ហ បរ�ិថ នេនេលីពភិពេ�ក។ GEF មនប�្ត ញសំខន់មួយ ែដលរមួមនអងគករ
សងគមសីុវលិបនកំពុងេធ្វីករយ៉ងជិតសនិទធជមួយវសិ័យឯកជនេនជុំវញិពិភពេ�ក និងទទួល
បនធតុចូលជបន្តបនទ បព់កីរយិល័យ�យតៃម្លឯក�ជយ និងជ្រកុម្របឹក�វទិយ��ស្តលំ�ប់
ពិភពេ�ក។ 

ii. យន្តករមូលនធិិ មនេនកនុងអនុសញញ បរ�ិថ នអន្តរជតធិំ ចំនួន ៥: អនុសញញ  Minamata 
Stockholm ស្តីអពំីករបំពុលសរ�ីងគ (POP) អនុសញញ សហ្របជជតសិ្តីពីជីវច្រមុះ (UNCBD) 
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៣. វិធី���្ត 

ករសិក�្រ�វ្រជវេនះបនេ្របី្របស់វធិី��ស្តជេ្រចនី រមួបញចូ លគន ដូចជ ទិននន័យែបបគុណ
ភព និងែបបបរមិណ ែដល្របមូលបនពីករ្រ�វ្រជវទិននន័យែដលមន្រ�ប់ កចិចសំភសជមួយជន
បេងគ លសំខន់ៗ  និងករណីសកិ�េផ�ងៗ។ 

- ទិនននយ័ែដលមន្រ�ប:់ ករសិក�េនះ្រតូវបនេធ្វីេឡងីេដីមបសីិក�លំហូរសកលៃនករផ្តល់មូល
និធិករែ្រប្របលួ�កសធតុ និនន ករៃនករផ្តល់មូលនិធកិរែ្រប្របលួ�កសធតុេទតបំន់�សុ ី
និង�សីុប៉សុហី្វកិ េគលនេយបយករែ្រប្របួល�កសធតុរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ ករ
សិក�កនុងតំបន ់ និងអន្ដរជតទិក់ទងេទនឹងករផ្តល់មូលនធិិករែ្រប្របួល�កសធតុ �ក�រ
គេ្រមងមូល�្ឋ ន ទិននន័យេន�មប�្ត ញនននិងេវប�យ។  

- កិចចសភំសជមួយជនបេងគ ល: ភគីពក់ព័នធពី្រកសងួ�ជរ�្ឋ ភិបល (នយក�្ឋ នែ្រប្របួល
�កសធតុ ៃន្រកសួងបរ�ិថ ន ្រកសួងេសដ្ឋកចិច នងិហរិញញវតថុ ្រកមុ្របកឹ�អភិវ��ន៍កមពុជ 
(CDC) េលខធិករ�្ឋ ន NCDD មច ស់ជំនួយ (ADB, UNDP, SIDA, សហភពអឺរ ៉ុប នងិអងគករ 
JICA) អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភបិល SPCR �ជញ ធរមូល�្ឋ ន អនកជំនញ និងអនកទទួលផល្រតូវ
បនសមភ សន ៍ េដីមបេីផទ�ងផទ ត់ និងបេំពញលទធផលៃនករ្រ�វ្រជវទិននន័យែដលមន្រ�ប់
េនះ។  

- ករណីសកិ�: ករណីសិក�ចនួំនបេីនកនុងគេ្រមងែ្រប្របួល�កសធតុ ែដលទទួលថវកិពីមច ស់
ជំនួយេផ�ងៗគន ្រតូវបនេ្រជសីេរសីស្រមបក់រវភិគបែនថមេទៀត។ េគលបំណងៃនករណីសិក�
េនះ គឺេដមីបរីកឱយេឃញីពីភពេជគជ័យ និងករ្របឈមកនុងករអនុវត្តគេ្រមងបន�ំុ។ កនុងករណី
សិក�នីមួយៗអនក្រ�វ្រជវបនេធ្វីករចុះផទ ល់េទតំបនរ់បស់គេ្រមង េធ្វីបទសមភ សន៍ និង
ពិេ្រគះេយបល់ជមួយអនកទទួលផល និងអនកអនុវត្តនគ៍េ្រមង។  

- សិកខ ��ពេិ្រគះេយបល:់ េធ្វីបទបង្ហ ញអពំីកររកេឃញីបឋម េទភគអីនកពក់ពន័ធបចចុបបននរមួ
មន្រកសងួរ�្ឋ ភិបលពក់ព័នធ ៃដគូអភិវ��ន ៍ ភន ក់ងរអងគករសហ្របជជតិ ធនគរអភិវ��ន៍
�សុីប�្ត ញអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភិបល សហគមន៍មូល�្ឋ ន ែដលមនអនកចូលរមួ្របមណ ៧១នក់ 
េដីមបេីផទ�ងផទ ត ់ និងផ្តល់នូវធតុចូលបែនថមេទៀតេទកនុងរបយករណ៍េនះេ�យកន់ែត្របេសីរ។ 
 

 

 

៤. ែដនកំណត់ែនករសកិ�្រ�្រ��   

ទិដ្ឋភពជទូេទៃនករសិក�េនះ បនេផ្ត តេទេលីលហូំរមូលនធិិ�កសធតុមកព្ីរបេទស
អភិវ��ន៍ េទនឹងគេ្រមងករបន�ំុេនកមពុជ។ េ�យែផ្អកេលីលកខខណ្ឌ េយង ករសិក�េនះនឹងេផ្ត តេលី
ករេធ្វបីចចុបបននភព ៃនមូលនិធិ�កសធតុេ្របីេដីមបគី្ំរទដល់សហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់ឱយកនែ់ត
ធន់េទនងឹផលប៉ះពល់�កសធតុ។ ករណីសិក�ចំនួនបី្រតវូបនេ្រជសីេរសីស្រមបេ់ធ្វីករវភិគេលីបញ្ហ
្របឈម ករអន្ត�គមន៍របសគ់េ្រមង និងបនជ្របេយជន៍ដល់សហគមន៍កនុងករស្រមបខ្លួនេទនងឹករ
ែ្រប្របួល�កសធតុ។ ប៉ុែន្តព័ត៌មនមួយចនួំន្រតូវបន�ក់ក្រមិតេ�យរ�្ឋ ភិបល ដូចជរបយករណ៍
ករចំ�យជតិេនឆន ២ំ០១៥ និងឆន ២ំ០១៦ េ�យព័ត៌មនទងំេនះ្រតូវបនកំពុងែតេនដេំណីរករ 
េដីមបបីញចបេ់ឡយី និងមិន�ចេចញផ�យជ្រពឹត្តិករណ៍�ធរណ�េនេឡយីេទ េបីេទះជអនកនិពនធ
ពយយមេធ្វីករទំនក់ទំនងជមួយ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ ្រកមុ្របឹក�អភិវ��នក៍មពុជ និង្រកសងួក៏
េ�យដូេចនះអនកនិពនធ េធ្វីករវភិគេទេលីទនិនន័យែដល្រតូវបន្របមូលែតប៉ុេ�្ណ ះ។  

៥. ទិដ្ឋភពទូេទៃនមូលនិធិករែ្រប្របួល�កស�តុ 

៥.១ មូលនិធិករែ្រប្របួល�កស��ុសកល 
�ថ ប័នមូលនធិកិរែ្រប្របលួ�កសធតុសកល បនបេងកតីេឡងីេនមុនៃថងកិចច្របជុកំំពូលទី្រកុង 

រយី៉ូ ១៩៩២ គឺជក�លីករដ៏សំខន់ស្រមប់សកមមភពករពរបរ�ិថ ន និងសកមមភពជេ្រចនីេលីសពី
េនះ។ �មរយ�ករវនិិេយគជយុទធ��ស្តរបស់ខ្លួន GEF បនេធ្វីករជមួយៃដគូេដីមបេី�ះ្រ�យបញ្ហ ប
រ�ិថ នធំៗជេ្រចីន។ មូលនិធេិនះបនជួយដល់ករកត់បនថយភព្រកី្រក ព្រងងឹអភិបលកិចច និងសេ្រមច
បននូវសមភពរ�ង�ស្តីនិងបុរស កនុងភពជៃដគូសកលស្រមប់ភពែផនដី្របកបេ�យនិរន្តរភព។   

i. ភពជៃដគូសកលរបស់�ថ បន័ទងំ១៨ រមួមនទីភន ក់ងរអងគករសហ្របជជតិ ធនគរអភវិ��
ន៍ពហុភគ ីអងគភពជតិ និងអងគករអន្ដរជតិ ែដលេធ្វីករជមួយ្របេទសចនួំន១៨៣ េដីមបេី�ះ
្រ�យបញ្ហ បរ�ិថ នេនេលីពភិពេ�ក។ GEF មនប�្ត ញសំខន់មួយ ែដលរមួមនអងគករ
សងគមសីុវលិបនកំពុងេធ្វីករយ៉ងជិតសនិទធជមួយវសិ័យឯកជនេនជុំវញិពិភពេ�ក និងទទួល
បនធតុចូលជបន្តបនទ បព់កីរយិល័យ�យតៃម្លឯក�ជយ និងជ្រកុម្របឹក�វទិយ��ស្តលំ�ប់
ពិភពេ�ក។ 

ii. យន្តករមូលនធិិ មនេនកនុងអនុសញញ បរ�ិថ នអន្តរជតធិំ ចំនួន ៥: អនុសញញ  Minamata 
Stockholm ស្តីអពំីករបំពុលសរ�ីងគ (POP) អនុសញញ សហ្របជជតសិ្តីពីជីវច្រមុះ (UNCBD) 
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អនុសញញ អងគករសហ្របជជតិេដីមប្ីរបយុទធ្របឆងំភពក្ល យជ�លរេ��ន (UNCCD) និង
្រកបខ័ណ្ឌ អងគករសហ្របជជតិ អនុសញញ ស្តីពីករែ្រប្របលួ�កសធតុ (UNFCCC)។  

iii. ន�នុវត្តន៍ នងិក�លីករ ែដលគ្ំរទករចងសមព័នធភពៃនអនកពក់ព័នធ េដមីបកីរពរ្របពន័ធេអកូឡូ
សីុែដលរងករគំ�មកែំហងេនេលីដី នងិេនកនុងសមុ្រទ ករក�ងទី្រកងុៃបតង បេងកនីសន្តិសុខ
េសប�ងនងិជំរញុថមពល�្អ តស្រមបវ់បុិលភព ភពធន់េទនឹង�កសធតុពិភពេ�កែដល
បនបេងកនីមូលនិធិ ៥,២ដុ�្ល រ បែនថមេលី�លក់រវនិេិយគ១ដុ�្ល រ។ 

 

្រកហ្វចិ 1: ្រកបខណ្ឌ ៃន�ថ បន័មូលនិធិបរ�ិថ នពិភពេ�ក ( GEF) 

៥.២ មូលនិធិវិនិេយគេលើករែ្រប្របួល�ក���ុ (CIF) 
មូលនិធវិនិេិយគបនផ្តល់នូវធនធនចបំច ់ ស្រមប់្របេទសកំពុងអភវិឌ�ន៍ និង្របេទសមន

្របក់ចំណូលមធយម  េដីមបកីត់បនថយនងិ្រគប់្រគងបញ្ហ ្របឈមៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ។ ចប់�ងំពី
ឆន ២ំ០០៨ មក្រកមុមច ស់មូលនិធCិIF បនដឹកនកំរវនិិេយគ្របកបេ�យភពៃចន្របឌិតេលបីេចចកវទិយ
�្អ ត ថមពលកេកីតេឡងីវញិ ករ្រគប្់រគងៃ្រពេឈ្ីរបកបេ�យនិរន្តរភព និងភពធន់េទនងឹ�កស 
ធតុ។ CIF មនមូលនធិិចំនួនពីរ គឺមូលនិធបិេចចកវទិយ�្អ ត និងមូលនិធិ�កសធតុជយុទធ��ស្ដ ែដល
្រគប្់រគងេ�យគណៈកមម ធិករ និងអនុគណៈកមម ធិករ។ CIF មនកមមវធិីសំខន់ចំនួនបួន ែដលជួយ

 

ដល់្របេទសកពុំងអភិវ��ន�៍កលបងករបំភយឧសម័នក្រមិតទប នងិភពធនេ់ទនងឹ�កសធតុ រមួ
មន (១)មូលនិធិបេចចកវទិយ�្អ ត (២)កមមវធិីវនិិេយគៃ្រពេឈ ី (៣)ករ�កលបងស្រមប់ភពធនេ់ទ
នឹង�កសធតុ  និង (៤)បេងកីនថមពលកេកីតេឡងីវញិេនប�្ត ្របេទសែដលមន្របក់ចំណូលទប។ 
កមពុជទទួលបន្របក់សរុប �១�នដុ�្ល រ (៥៥�នស្រមប់ធនធន នងិ៣៦�នជជំនួយឥណទន
ករ្របក់ទបបផុំត) ពកីមមវធិ ី PPCR �មរយៈ ADB ស្រមប់អនុវត្តនគ៍េ្រមងវនិិេយគ ៧ SPCR និង
គេ្រមងជំនួយករបេចចកេទសមួយរបួ។ មន្របេទសអភិវ��នច៍ំនួន១៤បនចូលរមួផ្តល់ថវកិ ៨,១ពន់
�នដុ�្ល រេទ CIF ែដល្រតវូបនេគរពំងឹថនឹងព្រងីកបែនថមថវកិសរុបចនួំន ៥៧ពន់�នរមួបញចូ លពី
្របភពេផ�ងេទ�ត។ កលពីែខកញញ ឆន  ំ២០០៨ ្របេទសមច ស់ជំនួយបនសនយផ្តល់ជនួំយជង ៦,១ ពន់
�នដុ�្ល រដល់មូលនិធបិេចចកវទិយ�្អ ត និងមូលនធិិយុទធ�្រស្ដ�កសធតុ។ មូលនិធិេនះ្រតូវបនផ្តល់
ជជំនួយឥតសំណង កមចីសមបទនខពស ់និង ឬជឧបករណ៍ករបនថយ�នភិ័យ។  

រចនសមពន័ធរបស់ CIF ែចកជមូលនិធិចនួំនពីរ គឺមូលនធិិបេចចកវទិយ�្អ ត និងមូលនិធិយុទធ�
្រស្ដ�កសធតុ ែដលមូលនធិិនីមួយៗមនគណៈកមម ធិករ និងអនុគណៈកមម ធិករ ែដលមនតំ�ងពី
្របេទសមច ស់ជនួំយ និង្របេទសទទួលជនួំយ េដីមប្ីរគប្់រគង និងផ្តល់ករែណនដំល់កមមវធិីេគលេ�ទងំ
បី។ មូលនិធមិនេគលបណំង កនុងករជំរុញករកតប់នថយករបំភយឧសម័នផទះកញចក់ ករបន�ំុ នងិភព
ធន់េទនងឹ ករែ្រប្របួល�កសធតុេនកនុង្របេទសកំពុងអភិវ��ន៍។ 

៥.៣ មូលនិធិ�ន�ំុ 
មូលនិធបិន�ំុបនបេងកតីេឡងីេនឆន ២ំ០០១ េដីមបផី្តលមូ់លនិធដិល់គេ្រមងបន�ំុរបស់្របេទស

កំពុងអភិវ��ន៍ ែដលជសមជិកពិធី�រ កយូតូ ែដលរងផលបះ៉ពល់េទនឹងឥទធិពលៃនករែ្រប្របួល�កស
ធតុ និងកពុំង្របឈមេទនឹងកង្វះធនធន។ កមពុជបនទទួលបននូវគេ្រមងកមមវធិីស្តីព ី“ករេលីកកមពស់
ភពធន់េទនឹងករែ្រប្របលួអកសធតុរបសស់ហគមន៍ជនបទេនកនុងតបំន់ករពរ” ែដលមនទឹក្របក់
សរុប្របមណ ៥�នដុ�្ល រេនចុងឆន  ំ២០១២ េហយីគេ្រមងេនះបនអនុវត្តន៍េ�យ្រកសួងបរ�ិថ ន នងិ 
UNEP។ 

មូលនិធេិនះទទួលបនពីប�្ត ្របេទសអរឺ ៉បុ អូ្រ�្ត លី ស្វីស និងវសិ័យឯកជន ែដលមូលនិធិេនះ
្រគប្់រគងេ�យគណៈកមម ករមូលនិធបិន�ំុ (AFB) រមួមនសមសភព ១៦រូបមកពីប�្ត ្របេទសមច ស់
ជំនួយ និងត�ំងវសិ័យឯកជនធំៗ។ គណៈកមមករមូលនិធិមនកចិច្របជុំចនួំនពរីដងកនុងមួយឆន  ំ េដមីបី
�យតៃម្ល នងិឯកភពេលីគេ្រមង េ�យមនករស្រមបស្រមួលេ�យេល�ធិករ�្ឋ ន (GEF) និង
្រគប្់រគងថវកិជបេ�្ត ះ�សននេ�យធនគរពិភពេ�ក។  

េគលបំណងមូលនិធិបន�ំុ គឺេដីមបផី្តលមូ់លនិធិដល់គេ្រមងបន�ំុ និងសហគមន៍របស់្របេទស
កំពុងអភិវ��ន ៍ ែដលរងផលបះ៉ពល់េទនឹងឥទធិពលៃនែ្រប្របលួអកសធតុ និងកពុំង្របឈមេទនឹងកង្វះ
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អនុសញញ អងគករសហ្របជជតិេដីមប្ីរបយុទធ្របឆងំភពក្ល យជ�លរេ��ន (UNCCD) និង
្រកបខ័ណ្ឌ អងគករសហ្របជជតិ អនុសញញ ស្តីពីករែ្រប្របលួ�កសធតុ (UNFCCC)។  

iii. ន�នុវត្តន៍ នងិក�លីករ ែដលគ្ំរទករចងសមព័នធភពៃនអនកពក់ព័នធ េដមីបកីរពរ្របពន័ធេអកូឡូ
សុីែដលរងករគំ�មកែំហងេនេលីដី នងិេនកនុងសមុ្រទ ករក�ងទី្រកងុៃបតង បេងកនីសន្តិសុខ
េសប�ងនងិជំរញុថមពល�្អ តស្រមបវ់បុិលភព ភពធន់េទនឹង�កសធតុពិភពេ�កែដល
បនបេងកនីមូលនិធិ ៥,២ដុ�្ល រ បែនថមេលី�លក់រវនិេិយគ១ដុ�្ល រ។ 

 

្រកហ្វចិ 1: ្រកបខណ្ឌ ៃន�ថ បន័មូលនិធិបរ�ិថ នពិភពេ�ក ( GEF) 

៥.២ មូលនិធិវិនិេយគេលើករែ្រប្របួល�ក���ុ (CIF) 
មូលនិធវិនិេិយគបនផ្តល់នូវធនធនចបំច ់ ស្រមប់្របេទសកំពុងអភវិឌ�ន៍ និង្របេទសមន

្របក់ចំណូលមធយម  េដីមបកីត់បនថយនងិ្រគប់្រគងបញ្ហ ្របឈមៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ។ ចប់�ងំពី
ឆន ២ំ០០៨ មក្រកមុមច ស់មូលនិធCិIF បនដឹកនកំរវនិិេយគ្របកបេ�យភពៃចន្របឌិតេលបីេចចកវទិយ
�្អ ត ថមពលកេកីតេឡងីវញិ ករ្រគប្់រគងៃ្រពេឈ្ីរបកបេ�យនិរន្តរភព និងភពធន់េទនងឹ�កស 
ធតុ។ CIF មនមូលនធិិចំនួនពីរ គឺមូលនិធបិេចចកវទិយ�្អ ត និងមូលនិធិ�កសធតុជយុទធ��ស្ដ ែដល
្រគប្់រគងេ�យគណៈកមម ធិករ និងអនុគណៈកមម ធិករ។ CIF មនកមមវធិីសំខន់ចំនួនបួន ែដលជួយ

 

ដល់្របេទសកពុំងអភិវ��ន�៍កលបងករបំភយឧសម័នក្រមិតទប នងិភពធន់េទនងឹ�កសធតុ រមួ
មន (១)មូលនិធិបេចចកវទិយ�្អ ត (២)កមមវធិីវនិិេយគៃ្រពេឈ ី (៣)ករ�កលបងស្រមប់ភពធនេ់ទ
នឹង�កសធតុ  និង (៤)បេងកីនថមពលកេកីតេឡងីវញិេនប�្ត ្របេទសែដលមន្របក់ចំណូលទប។ 
កមពុជទទួលបន្របក់សរុប �១�នដុ�្ល រ (៥៥�នស្រមប់ធនធន នងិ៣៦�នជជំនួយឥណទន
ករ្របក់ទបបផុំត) ពកីមមវធិ ី PPCR �មរយៈ ADB ស្រមប់អនុវត្តនគ៍េ្រមងវនិិេយគ ៧ SPCR និង
គេ្រមងជំនួយករបេចចកេទសមួយរបួ។ មន្របេទសអភិវ��នច៍ំនួន១៤បនចូលរមួផ្តល់ថវកិ ៨,១ពន់
�នដុ�្ល រេទ CIF ែដល្រតវូបនេគរពំងឹថនឹងព្រងីកបែនថមថវកិសរុបចនួំន ៥៧ពន់�នរមួបញចូ លពី
្របភពេផ�ងេទ�ត។ កលពីែខកញញ ឆន  ំ២០០៨ ្របេទសមច ស់ជំនួយបនសនយផ្តល់ជនួំយជង ៦,១ ពន់
�នដុ�្ល រដល់មូលនិធបិេចចកវទិយ�្អ ត និងមូលនធិិយុទធ�្រស្ដ�កសធតុ។ មូលនិធិេនះ្រតូវបនផ្តល់
ជជំនួយឥតសំណង កមចីសមបទនខពស ់និង ឬជឧបករណ៍ករបនថយ�នភិ័យ។  

រចនសមពន័ធរបស់ CIF ែចកជមូលនិធិចនួំនពីរ គឺមូលនធិិបេចចកវទិយ�្អ ត និងមូលនិធិយុទធ�
្រស្ដ�កសធតុ ែដលមូលនធិិនីមួយៗមនគណៈកមម ធិករ និងអនុគណៈកមម ធិករ ែដលមនតំ�ងពី
្របេទសមច ស់ជនួំយ និង្របេទសទទួលជនួំយ េដីមប្ីរគប្់រគង និងផ្តល់ករែណនដំល់កមមវធិីេគលេ�ទងំ
បី។ មូលនិធមិនេគលបណំង កនុងករជំរុញករកតប់នថយករបំភយឧសម័នផទះកញចក់ ករបន�ំុ នងិភព
ធន់េទនងឹ ករែ្រប្របួល�កសធតុេនកនុង្របេទសកំពុងអភិវ��ន៍។ 

៥.៣ មូលនិធិ�ន�ំុ 
មូលនិធបិន�ំុបនបេងកតីេឡងីេនឆន ២ំ០០១ េដីមបផី្តលមូ់លនិធដិល់គេ្រមងបន�ំុរបស់្របេទស

កំពុងអភិវ��ន៍ ែដលជសមជិកពិធី�រ កយូតូ ែដលរងផលប៉ះពល់េទនឹងឥទធិពលៃនករែ្រប្របួល�កស
ធតុ និងកពុំង្របឈមេទនឹងកង្វះធនធន។ កមពុជបនទទួលបននូវគេ្រមងកមមវធិីស្តីព ី“ករេលីកកមពស់
ភពធន់េទនឹងករែ្រប្របលួអកសធតុរបសស់ហគមន៍ជនបទេនកនុងតបំន់ករពរ” ែដលមនទឹក្របក់
សរុប្របមណ ៥�នដុ�្ល រេនចុងឆន  ំ២០១២ េហយីគេ្រមងេនះបនអនុវត្តន៍េ�យ្រកសួងបរ�ិថ ន នងិ 
UNEP។ 

មូលនិធេិនះទទួលបនពីប�្ត ្របេទសអរឺ ៉បុ អូ្រ�្ត លី ស្វីស និងវសិ័យឯកជន ែដលមូលនិធិេនះ
្រគប្់រគងេ�យគណៈកមម ករមូលនិធបិន�ំុ (AFB) រមួមនសមសភព ១៦រូបមកពីប�្ត ្របេទសមច ស់
ជំនួយ និងត�ំងវសិ័យឯកជនធំៗ។ គណៈកមមករមូលនិធិមនកចិច្របជុំចនួំនពរីដងកនុងមួយឆន  ំ េដមីបី
�យតៃម្ល នងិឯកភពេលីគេ្រមង េ�យមនករស្រមបស្រមួលេ�យេល�ធិករ�្ឋ ន (GEF) និង
្រគប្់រគងថវកិជបេ�្ត ះ�សននេ�យធនគរពិភពេ�ក។  

េគលបំណងមូលនិធិបន�ំុ គឺេដីមបផី្តលមូ់លនិធិដល់គេ្រមងបន�ំុ និងសហគមន៍របស់្របេទស
កំពុងអភិវ��ន ៍ ែដលរងផលបះ៉ពល់េទនឹងឥទធិពលៃនែ្រប្របលួអកសធតុ និងកពុំង្របឈមេទនឹងកង្វះ
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ធនធន។ មូលនិធិបន�ំុេផ្ត តេទេលី ករបន�ំុ និងភពធន់ែដលចូលរមួកនុងករេ�ះ្រ�យបញ្ហ ទក់ទង
នឹងករែ្រប្របលួ�កសធតុេនកនុង្របេទសកំពុងអភិវ��ន។៍ មូលនិធិមនពីរ ែដលមូលនធិិក្រមិតតូចមន
គេ្រមងថវកិរហូតដល់១�នដុ�្ល រ រឯីមូលនិធិទំហធំមម�មនថវកិ្របមណ១០�នដុ�្ល រ។ មូលនិធិ
នឹងគ្ំរទេទ�ល់គេ្រមងសំេណីររបស្់របេទសកំពុងអភិវ��ន៍ ែដលមនគុណវ��ន៍ខពស់។  

៥.៤ សមព័នធករែ្រប្របួល�កស��ុសកល (GCCA) 
សមព័នធករែ្រប្របួល�កសធតុសកល បនបេងកតីេឡងីេ�យសហគមន៍អរឺ ៉ុបកនុងឆន ២ំ០០៧ 

េដីមបពី្រងឹងករចរច និងកចិចសហ្របតិបត្តកិរជមួយ្របេទសកំពុងអភវិ��ន៍ ពេិសស្របេទសមនករ
អភិវ��តចិតួច (LDCs) និងរដ្ឋេន�មប�្ត េកះ (SIDS) េហយីសមព័នធែ្រប្របួល�កសធតុសកល 
មនតួនទីកនុងករគ្ំរទដលក់ចិចខិតខំរបសពួ់កេគកនុងករបន�ំុ និងករកត់បនថយករែ្រប្របួល�កសធ
តុ។ បចចុបបនន សមព័នធបនែ្របក្ល យជ GCCA+ េ្រកម្រកបខណ្ឌ ហរញិញបបទន (២០១៤-២០២០) ែដលជ
គំនិតផ្តួចេផ្តីមរបស់សហគមនអ៍ឺរ ៉ុប កំពុងគ្ំរទកមមវធិីែ្រប្របលួ�កសធតុចំនួន៣៨ ទងំ ៨តំបន់ នងិអនុ
តំបនទូ់ទងំពិភពេ�ក។   

�ទិភពសំខន់ចំនួន៥ ្រតូវបនកំណត់ស្រមប់សមព័នធ៖ 
‐ ប្រញជ បករែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុងករកត់បនថយភព្រកី្រក និងកិចច្របឹងែ្របងអភវិ��ន៍។  
‐ បេងកនីចំេនះដងឹទក់ទងេទនងឹផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ និងករេរៀបចំគេ្រមង

អនុវត្តន៍ករបន�ំុសម្រសប ជពិេសសេនែផនកទឹក នងិកសិកមម។  
‐ កត់បនថយករបំភយឧសម័នែដលេកតីេឡងីពីករកប់បំផ្ល ញ និងករសឹករចិរលិៃ្រពេឈ ី

(REDD)។  
‐ ជំរុញករចូលរមួករលក់កបូនសកល រមួបញចូ លទងំយន្តករអភវិ��ន�៍្អ ត (CDM)។ 
‐ ករកត់បនថយេ្រគះភ័យៃនេ្រគះមហន្ត�យ (DRR)។ 

មូលនិធេិផ្ត តសំខន់េលីវសិយ័ចំនួន៣ដូចខងេ្រកម  
‐ ករប្រញជ បករែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុងករកត់បនថយភព្រក្ីរក (កិចចសនទនេគល

នេយបយ ករចូលរមួ UNFCCC អនុវត្តនក៍ិចចខតិខំ្របឹងែ្របងជសកលេដីមបសីេ្រមចបននូវករ
អភិវ��្របកបេ�យចីរភព ។ល។) 

‐ វសិ័យបន�ំុ នងិករកត់បនថយែ្រប្របួល�កសធតុ (ករប្រញជ បែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុង
ករកត់បនថយភព្រក្ីរក, បេងកីនចេំនះដងឹទក់ទងេទនឹងករបន�ំុេនកនុងវសិ័យទកឹ នងិកសិកមម 
REDD CDM DRR។ 

‐ េលីកកមពស់ភពធនេ់ទនឹងែ្រប្របួល�កសធតុ ទក់ទងេទនឹងភព�នតឹង និងតក់ស្លុត 

 

៥.៥ មូលនិធិ����តុៃបតង (GCF) 
មូលនិធិ�កស�តុៃបតង បនបេងកតីេឡងីេ�យសមជកិ UNFCCC កនុងកិចច្របជុ ំCancún ន

ែខធនូ ឆន ២ំ០១០ និងបនដំេណីរករជផ្លូវករេនឆន ២ំ០១១ េនេពលែដលយន្តករ្រគប់្រគងជនួំយ្រតូវ
បនបេងកតី នងិឯកភព។ មូលនិធិេនះជយន្តករកនុងករផ្តល់ជំនួយរបស់ UNFCCC ្រសបេទនងឹម្រ�
១១ ៃនអនុសញញ  សំេ�គ្ំរទដល់ករកតប់នថយ និងករបន�ំុេនកនុង្របេទសកពុំងអភិវឌ�ន៍ េដីមបកី្រមតិ 
រកឺត់បនថយករ�យភយ�សម័នផទះកញចក ់ និងបន�ំុេទនឹងឥទធពិលៃនែ្រប្របួល�កស�តុ របស់
្របេទស្រកី្រក។ មូលនិធិមនេគលបំណងកនុងករចូលរមួដល់កិចចខតិខំរបស់ពិភពេ�ក េដីមបសីេ្រមចបន
នូវេគលបំណងចុងេ្រកយរបស់ UNFCCC  កនុងករ្របយុទធ្របឆងំេទនងឹែ្រប្របួល�កស�តុ។ មូលនិធិ
្រតូវបន្រគប់្រគងេ�យគណៈកមមករ ជមួយនឹងករគ្ំរទ្របតបិត្តិេ�យេលខធិករ�្ឋ ន អនកទទួល និង
្រកុមផ្តល់េយបល់បេចចកេទស។ េដីមបទីទួលមូលនិធេិនះ ្របេទសកមពុជ �មរយៈ នយក�្ឋ នែ្រប្របួល
�កស�តុៃន្រកុម្របឹក�ជតអិភិវឌ�នេ៍�យចីរភព (CCD/NCSD) េ្រកមករគ្ំរទរបស់កមមវធិីសមព័នធ
ភពែ្រប្របួល�កស�តុកមពុជ(CCCA) កំពុងស្រមបស្រមួលបេងកតីអងគភពអនុវត្តរបស់ជតិ ស្រមប់
ករអនុវត្តមូលនិធិៃបតង ែដល្រកសួងបរ�ិថ នេដីរតួនទជី�ជញ ធរជត។ិ មូលនិធិបនេដីរតួនទយ៉ីង
សំខន់កនុងករផ្តល់មូលនធិិេទ្របេទសកំពុងអភវិឌ�ន៍ ជក�លីករៃនមូលនិធិ�កស�តុ �ថ ប័នរដ្ឋ និង
ឯកជន េនថន ក់ជតិ និងអន្តរជតិ។ មូលនធិិេនះបនខិតខំបេងកីនឥទធិពលរបស់ខ្លួនស្រមប់ករបន�ំុ ករ
បងក រ និងែស្វងរកតុលយភពរ�ងយន្តករពរីខងេលី ខណៈេពលែដលករេលីកកមពសប់រ�ិថ ន សងគម េសដ្ឋ
កិចច និងករអភវិឌ�បនផ្តល់សហ្របេយជន៍ និងករទទួលយកវធិី��ស្តេឆ្លីយតបចេំពះេយនឌ័រ។  

មូលនិធេិនះ្រតូវបន្រគប្់រគង និង្រតួតពិនតិយេ�យ្រកុម្របឹក�ភិបល ែដលមនករទទួលខុស
្រតូវេពញេលញស្រមប់ករសេ្រមចចិត្តេលីមូលនិធិេនះ និងទទួលករែណនពំសីននិសីទប�្ត ភគីជ
សមជិក(COP)។ សមជិក្រកុម្របឹក�ភិបល មនសមសភពមកពីប�្ត ្របេទសសំខន់ៗ ៃនករចូល
រមួចែំណករបស់មូលនិធេិនះ រមួមនសហរដ្ឋ�េមរកិ ជប៉ុន ច្រកភពអង់េគ្លស ប�ងំ �ល្លឺម៉ង ់ស៊ុយែអត 
អុី�លី ក�� ន័រេវស អូ��្ត លី េអសបញ៉ ហូល្លង់ �្វ ងំឡង ់កូេរ ៉ស្វសី �ណឺម៉ក ែបលហ�ុកិ អូ្រទីស 
និង មុិកសិុកូ។ ្រកមុ្របឹក�ភបិល GCF អនុម័តករបេងកីតេលខធិករ�្ឋ នមូលនធិិ�កស�តុៃបតងឯក
�ជយេនកនុងែខតុ�ឆន ២ំ០១៣។ េលខធកិរ�្ឋ នមនតួនទីេឆ្លីយតបចំេពះករ្រគប់្រគង្របតិបត្តិ និងករ
្របតបិត្ដិៃនមូលនិធិេនះែដរ រមួមនករផ្តលក់រគ្ំរទទងំែផនកបេចចកេទស រដ្ឋបល និងករផគត់ផគង់េទឱយ
្រកុម្របឹក�ភិបលេ�យមនលកខណៈឯក�ជយភព។ មូលនិធិេនះមនអនកទទួលែដលមនតួនទី និង
គណេនយយភពេទ្រកុម្របឹក�ភិបលកនុងករ្រគប់្រគង្រទពយសកមម េធ្វីរបយករណ៍ហរិញញវតថុ និងផ្តល់
បេចចកេទស្របកឹ�ឯក�ជយ  េដីមបផី្តល់នូវករ�យតៃម្លបេចចកេទសឯក�ជយ និងដបូំនម នេលីសេំណីរថវកិ 
របស់មូលនិធិ។ 
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ធនធន។ មូលនិធិបន�ំុេផ្ត តេទេលី ករបន�ំុ និងភពធន់ែដលចូលរមួកនុងករេ�ះ្រ�យបញ្ហ ទក់ទង
នឹងករែ្រប្របលួ�កសធតុេនកនុង្របេទសកំពុងអភិវ��ន។៍ មូលនិធិមនពីរ ែដលមូលនធិិក្រមិតតូចមន
គេ្រមងថវកិរហូតដល់១�នដុ�្ល រ រឯីមូលនិធិទំហធំមម�មនថវកិ្របមណ១០�នដុ�្ល រ។ មូលនិធិ
នឹងគ្ំរទេទ�ល់គេ្រមងសំេណីររបស្់របេទសកំពុងអភិវ��ន៍ ែដលមនគុណវ��ន៍ខពស់។  

៥.៤ សមព័នធករែ្រប្របួល�កស��ុសកល (GCCA) 
សមព័នធករែ្រប្របួល�កសធតុសកល បនបេងកតីេឡងីេ�យសហគមន៍អរឺ ៉ុបកនុងឆន ២ំ០០៧ 

េដីមបពី្រងឹងករចរច និងកចិចសហ្របតិបត្តកិរជមួយ្របេទសកំពុងអភវិ��ន៍ ពេិសស្របេទសមនករ
អភិវ��តចិតួច (LDCs) និងរដ្ឋេន�មប�្ត េកះ (SIDS) េហយីសមព័នធែ្រប្របួល�កសធតុសកល 
មនតួនទីកនុងករគ្ំរទដលក់ចិចខិតខំរបសពួ់កេគកនុងករបន�ំុ និងករកត់បនថយករែ្រប្របួល�កសធ
តុ។ បចចុបបនន សមព័នធបនែ្របក្ល យជ GCCA+ េ្រកម្រកបខណ្ឌ ហរញិញបបទន (២០១៤-២០២០) ែដលជ
គំនិតផ្តួចេផ្តីមរបស់សហគមនអ៍ឺរ ៉ុប កំពុងគ្ំរទកមមវធិីែ្រប្របលួ�កសធតុចំនួន៣៨ ទងំ ៨តំបន់ នងិអនុ
តំបនទូ់ទងំពិភពេ�ក។   

�ទិភពសំខន់ចំនួន៥ ្រតូវបនកំណត់ស្រមប់សមព័នធ៖ 
‐ ប្រញជ បករែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុងករកត់បនថយភព្រកី្រក និងកិចច្របឹងែ្របងអភវិ��ន៍។  
‐ បេងកនីចំេនះដងឹទក់ទងេទនងឹផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ និងករេរៀបចំគេ្រមង

អនុវត្តន៍ករបន�ំុសម្រសប ជពិេសសេនែផនកទឹក នងិកសិកមម។  
‐ កត់បនថយករបំភយឧសម័នែដលេកតីេឡងីពីករកប់បំផ្ល ញ និងករសឹករចិរលិៃ្រពេឈ ី

(REDD)។  
‐ ជំរុញករចូលរមួករលក់កបូនសកល រមួបញចូ លទងំយន្តករអភវិ��ន�៍្អ ត (CDM)។ 
‐ ករកត់បនថយេ្រគះភ័យៃនេ្រគះមហន្ត�យ (DRR)។ 

មូលនិធេិផ្ត តសំខន់េលីវសិយ័ចំនួន៣ដូចខងេ្រកម  
‐ ករប្រញជ បករែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុងករកត់បនថយភព្រក្ីរក (កិចចសនទនេគល

នេយបយ ករចូលរមួ UNFCCC អនុវត្តនក៍ិចចខតិខំ្របឹងែ្របងជសកលេដីមបសីេ្រមចបននូវករ
អភិវ��្របកបេ�យចីរភព ។ល។) 

‐ វសិ័យបន�ំុ នងិករកត់បនថយែ្រប្របួល�កសធតុ (ករប្រញជ បែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុង
ករកត់បនថយភព្រក្ីរក, បេងកីនចេំនះដងឹទក់ទងេទនឹងករបន�ំុេនកនុងវសិ័យទកឹ នងិកសិកមម 
REDD CDM DRR។ 

‐ េលីកកមពស់ភពធនេ់ទនឹងែ្រប្របួល�កសធតុ ទក់ទងេទនឹងភព�នតឹង និងតក់ស្លុត 

 

៥.៥ មូលនិធិ����តុៃបតង (GCF) 
មូលនិធិ�កស�តុៃបតង បនបេងកតីេឡងីេ�យសមជកិ UNFCCC កនុងកិចច្របជុ ំCancún ន

ែខធនូ ឆន ២ំ០១០ និងបនដំេណីរករជផ្លូវករេនឆន ២ំ០១១ េនេពលែដលយន្តករ្រគប់្រគងជនួំយ្រតូវ
បនបេងកតី នងិឯកភព។ មូលនិធិេនះជយន្តករកនុងករផ្តល់ជំនួយរបស់ UNFCCC ្រសបេទនងឹម្រ�
១១ ៃនអនុសញញ  សំេ�គ្ំរទដល់ករកតប់នថយ និងករបន�ំុេនកនុង្របេទសកពុំងអភិវឌ�ន៍ េដីមបកី្រមតិ 
រកឺត់បនថយករ�យភយ�សម័នផទះកញចក ់ និងបន�ំុេទនឹងឥទធពិលៃនែ្រប្របួល�កស�តុ របស់
្របេទស្រកី្រក។ មូលនិធិមនេគលបំណងកនុងករចូលរមួដល់កិចចខតិខំរបស់ពិភពេ�ក េដីមបសីេ្រមចបន
នូវេគលបំណងចុងេ្រកយរបស់ UNFCCC  កនុងករ្របយុទធ្របឆងំេទនងឹែ្រប្របួល�កស�តុ។ មូលនិធិ
្រតូវបន្រគប់្រគងេ�យគណៈកមមករ ជមួយនឹងករគ្ំរទ្របតបិត្តិេ�យេលខធិករ�្ឋ ន អនកទទួល និង
្រកុមផ្តល់េយបល់បេចចកេទស។ េដីមបទីទួលមូលនិធេិនះ ្របេទសកមពុជ �មរយៈ នយក�្ឋ នែ្រប្របួល
�កស�តុៃន្រកុម្របឹក�ជតអិភិវឌ�នេ៍�យចីរភព (CCD/NCSD) េ្រកមករគ្ំរទរបស់កមមវធិីសមព័នធ
ភពែ្រប្របួល�កស�តុកមពុជ(CCCA) កំពុងស្រមបស្រមួលបេងកតីអងគភពអនុវត្តរបស់ជតិ ស្រមប់
ករអនុវត្តមូលនិធិៃបតង ែដល្រកសួងបរ�ិថ នេដីរតួនទជី�ជញ ធរជត។ិ មូលនិធិបនេដីរតួនទយ៉ីង
សំខន់កនុងករផ្តល់មូលនធិិេទ្របេទសកំពុងអភវិឌ�ន៍ ជក�លីករៃនមូលនិធិ�កស�តុ �ថ ប័នរដ្ឋ និង
ឯកជន េនថន ក់ជតិ និងអន្តរជតិ។ មូលនធិិេនះបនខិតខំបេងកីនឥទធិពលរបស់ខ្លួនស្រមប់ករបន�ំុ ករ
បងក រ និងែស្វងរកតុលយភពរ�ងយន្តករពរីខងេលី ខណៈេពលែដលករេលីកកមពសប់រ�ិថ ន សងគម េសដ្ឋ
កិចច និងករអភវិឌ�បនផ្តល់សហ្របេយជន៍ និងករទទួលយកវធិី��ស្តេឆ្លីយតបចេំពះេយនឌ័រ។  

មូលនិធេិនះ្រតូវបន្រគប្់រគង និង្រតួតពិនតិយេ�យ្រកុម្របឹក�ភិបល ែដលមនករទទួលខុស
្រតូវេពញេលញស្រមប់ករសេ្រមចចិត្តេលីមូលនិធិេនះ និងទទួលករែណនពំសីននិសីទប�្ត ភគីជ
សមជិក(COP)។ សមជិក្រកុម្របឹក�ភិបល មនសមសភពមកពីប�្ត ្របេទសសំខន់ៗ ៃនករចូល
រមួចែំណករបស់មូលនិធេិនះ រមួមនសហរដ្ឋ�េមរកិ ជប៉ុន ច្រកភពអង់េគ្លស ប�ងំ �ល្លឺម៉ង ់ស៊ុយែអត 
អុី�លី ក�� ន័រេវស អូ��្ត លី េអសបញ៉ ហូល្លង់ �្វ ងំឡង ់កូេរ ៉ស្វសី �ណឺម៉ក ែបលហ�ុកិ អូ្រទីស 
និង មុិកសិុកូ។ ្រកមុ្របឹក�ភបិល GCF អនុម័តករបេងកីតេលខធិករ�្ឋ នមូលនធិិ�កស�តុៃបតងឯក
�ជយេនកនុងែខតុ�ឆន ២ំ០១៣។ េលខធកិរ�្ឋ នមនតួនទីេឆ្លីយតបចំេពះករ្រគប់្រគង្របតិបត្តិ និងករ
្របតបិត្ដិៃនមូលនិធិេនះែដរ រមួមនករផ្តលក់រគ្ំរទទងំែផនកបេចចកេទស រដ្ឋបល និងករផគត់ផគង់េទឱយ
្រកុម្របឹក�ភិបលេ�យមនលកខណៈឯក�ជយភព។ មូលនិធិេនះមនអនកទទួលែដលមនតួនទី និង
គណេនយយភពេទ្រកុម្របឹក�ភិបលកនុងករ្រគប់្រគង្រទពយសកមម េធ្វីរបយករណ៍ហរិញញវតថុ និងផ្តល់
បេចចកេទស្របកឹ�ឯក�ជយ  េដីមបផី្តល់នូវករ�យតៃម្លបេចចកេទសឯក�ជយ និងដបូំនម នេលីសេំណីរថវកិ 
របស់មូលនិធិ។ 
  



ការឃ្លា មំ�ើល�ូលនិធិបន្ុស ំនិងផែនការបន្ុសជំាតិ
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េគលបណំងជក�់កៃ់នមូលនធិេិនះគ៖ឺ 

‐ េដីមបចូីលរមួចែំណកយ៉ងសំខន់ និង្របកបេ�យមហចិឆ� ដល់កិចចខតិខំ្របឹងែ្របងេឆព ះេទរក
ករសេ្រមចបនេគលេ�ែដលបនកំណតេ់�យសហគមន៍អន្តរជតិ េដីមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹង
ករែ្រប្របលួ�កសធតុ 

‐ េដីមបរីមួចំែណកដល់សមទិធិផលៃនេគលេ�ចុងេ្រកយៃនអនុសញញ េ្រកម្រកបខ័ណ្ឌ អងគករសហ
្របជជតិស្តីពកីរែ្រប្របលួ�កសធតុ (UNFCCC) និង 

‐ េដីមបេីលកីកមពស់ករផ្ល ស់ប្តូរជគំរូ េឆព ះេទរកករបំភយឧសម័នទប និងករអភិវ��ធន់េទនងឹ
�កសធតុ េ�យផ្តល់ករគ្ំរទដល់្របេទសកំពុងអភិវ��ន៍ េដីមបកី្រមិត ឬកត់បនថយករបំភយ 
ឧសម័នផទះកញចក់របសខ់្លួន និងេដីមបសី្រមបខ្លួនេទនឹងផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របលួ�កសធតុ 
និងមនគណេនយយភពេទនងឹត្រមូវកររបស់្របេទសកពុំងអភវិ��ន៍ទងំេនះ ពិេសសប�្ត
្របេទសងយរងេ្រគះេទនឹងផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របលួ�កសធតុ។ 

មូលនិធេិនះេផ្ត តេលីករកតប់នថយ ករបន�ំុ និងកររមួបញចូ លគន ៃនយន្តករទងំពីរេនះបនជ
កមមវធិីកត់បនថយឧសម័នពីករបត់បង់ នងិកររចិរលឹៃនៃ្រពេឈ ី (REDD+)េដមីបេី�ះ្រ�យ ក្តីបរមភ
ទក់ទងនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុេន្របេទសកំពុងអភវិ��។  ករបន�ំុសំេ�េទេលសីកមមភពែដលេធ្វី
េឡងីេនកនុងករេឆ្លីយតបេទនងឹករែ្រប្របួលពិត្របកដ នងិករររពំឹងថនងឹ�ចមនករែ្រប្របួល�កស
ធតុ ែដលសកមមភពទងំេនះនឹង�ចកតប់នថយភពងយរងេ្រគះៃនករែ្រប្របួលទងំេនះ។ កិចច្របជុំអពំី
ករបន�ំុបនចំ�ំយធនធនជេ្រចនីរបសស់ហគមន៍អន្តរជតិ UNFCCC បនចំ�យ្របមណ២� – 
៦៧ពន់�នដុ�្ល រកនុងមួយឆន សំ្រមប់្របេទសកំពុងអភវិ��រហូតដល់ឆន ២ំ០៣០។ ករបងក រសំេ�េទេលី
ករអន្ត�គមន៍របស់មនុស�កនុងករកត់បនថយករបំភយឧសមន័ពុល រឧឺសមន័ផទះកញចក់ ផទុយមកវញិករ
ចបំច់េដីមបចីត់វធិនករកតប់នថយផលប៉ះពល់ពីករែ្រប្របួល�កសធតុ េនមិនបនគិតថបនទ នេ់ន
េឡយី េទះបីជមនកិចចខតិខំ្របឹងែ្របងជអន្តរជតិ េ�យករបំភយឧសម័នផទះកញចក់េនែតបន្តេកីន 
េឡងី។ ្របេភទមូលនធិិ ែដលបនេសនីេឡងីមនទំហគំេ្រមង/កមមវធិបួីន្របេភទ: មី្រក ូ តូច មធយម និង
សំេណីធំ។ សំេណីខន តមី្រកូមនទំហទំឹក្របកស់រុបរហូតដល់េទ �០�នដុ�្ល រ សំេណីតូចនងឹមនទហំំ
ទឹក្របកស់រុបេលីសព ី �០�នដុ�្ល ររហូតដល់ �០�ន សំេណីមធយមនឹងមនទំហទំឹក្របកស់រុប
េលីសពី �០�ន រហូតដល់ ២�០�ន និងសំេណីែដលមនទំហធំនំឹងមនទំហទំកឹ្របក់សរុបចនួំន 
២�០�នេឡងី។  

 

៦. របបគំេហើញៃនករស�ិ������� 
៦.១ យន្តករហិរញញ���ន�ក��តុ 
៦.១.១ �ថ បតយកមមៃនហិរញញ���ន�ក��តុ�ក� 
�ថ បតយកមមៃនហរិញញបបទន�កសសតុ�កលគឺមនភពសមុក�ម ញ៖ ហរិញញបបទនគឺលំហូរ�ម

រយៈមូលនិធពិហុភគី ដូចជ មូលនិធិបរ�ិថ នពិភពេ�ក(GEF) និងមូលនិធិវនិិេ�គ�កសសតុ និង
ករេកនីេឡងីៃនលំហូមូលនធិ�ិមរយៈេទ្វភគីផងែដរ។ បែនថមពីេនះ មនករេកីនេឡងីៃនចនួំន្របេទស
ែដល�ចទទួលបនមូលនធិ�ិកសសតុបនបេងកីតេឡងីនូវមូលនធិិែ្រប្របលួ�កសសតុជតិ ែដលយន្ត
ករេនះ�ចទទួលបនមូលនធិពិី្របេទសអភិវ��នព៍ហុភគីកនុងកិចចខំ្របងឹែ្របងស្រមបស្រមួល និងផ�រ
ភជ ប់ចំ�ប់�រមមណ៍របស់មច ស់ជំនួយេទនងឹ�ទិភពរបស់ជតិ។  

 

្រកហ្វចិ២៖ �ថ បតយកមមៃនហរិញញបបទន�កសសតុ�កល (បចចុបបននភពៃនហរិញញបបទន 
�កសសតុ ែខតុ� ឆន ២ំ០១៦)  

 ជទូេទ មនតម្ល ភពេ្រចនីអំពី�ថ នភពៃនករអនុវត្តគនំិតផ្តួចេផ្តមីហរិញញបបទន�កសសតុ 
ពហុភគី្របេសរីជងគំនតិផ្តួចេផ្តីមហរិញញបបទន�កសសតុ្រតីភគី។ យន្តករៃនករែបងែចកហរិញញបបទន
�កសសតុបនបេងកីតនូវបញ្ហ ្របឈមកនុងករស្រមបស្រមួលមូលនធិិ នងិករទទួលបនហរិញញបបទន។  



ការឃ្លា មំ�ើល�ូលនិធិបន្ុស ំនិងផែនការបន្ុសជំាតិ

11
 

េគលបណំងជក�់កៃ់នមូលនធិេិនះគ៖ឺ 

‐ េដីមបចូីលរមួចែំណកយ៉ងសំខន់ និង្របកបេ�យមហចិឆ� ដល់កិចចខតិខំ្របឹងែ្របងេឆព ះេទរក
ករសេ្រមចបនេគលេ�ែដលបនកំណតេ់�យសហគមន៍អន្តរជតិ េដីមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹង
ករែ្រប្របលួ�កសធតុ 

‐ េដីមបរីមួចំែណកដល់សមទិធិផលៃនេគលេ�ចុងេ្រកយៃនអនុសញញ េ្រកម្រកបខ័ណ្ឌ អងគករសហ
្របជជតិស្តីពកីរែ្រប្របលួ�កសធតុ (UNFCCC) និង 

‐ េដីមបេីលកីកមពស់ករផ្ល ស់ប្តូរជគំរូ េឆព ះេទរកករបំភយឧសម័នទប និងករអភិវ��ធន់េទនងឹ
�កសធតុ េ�យផ្តល់ករគ្ំរទដល់្របេទសកំពុងអភិវ��ន៍ េដីមបកី្រមិត ឬកត់បនថយករបំភយ 
ឧសម័នផទះកញចក់របសខ់្លួន និងេដីមបសី្រមបខ្លួនេទនឹងផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របលួ�កសធតុ 
និងមនគណេនយយភពេទនងឹត្រមូវកររបស់្របេទសកពុំងអភវិ��ន៍ទងំេនះ ពិេសសប�្ត
្របេទសងយរងេ្រគះេទនឹងផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របលួ�កសធតុ។ 

មូលនិធេិនះេផ្ត តេលីករកតប់នថយ ករបន�ំុ និងកររមួបញចូ លគន ៃនយន្តករទងំពីរេនះបនជ
កមមវធិីកត់បនថយឧសម័នពីករបត់បង់ នងិកររចិរលឹៃនៃ្រពេឈ ី (REDD+)េដមីបេី�ះ្រ�យ ក្តីបរមភ
ទក់ទងនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុេន្របេទសកំពុងអភវិ��។  ករបន�ំុសំេ�េទេលសីកមមភពែដលេធ្វី
េឡងីេនកនុងករេឆ្លីយតបេទនងឹករែ្រប្របួលពិត្របកដ នងិករររពំឹងថនងឹ�ចមនករែ្រប្របួល�កស
ធតុ ែដលសកមមភពទងំេនះនឹង�ចកតប់នថយភពងយរងេ្រគះៃនករែ្រប្របួលទងំេនះ។ កិចច្របជុំអពំី
ករបន�ំុបនចំ�ំយធនធនជេ្រចនីរបសស់ហគមន៍អន្តរជតិ UNFCCC បនចំ�យ្របមណ២� – 
៦៧ពន់�នដុ�្ល រកនុងមួយឆន សំ្រមប់្របេទសកំពុងអភវិ��រហូតដល់ឆន ២ំ០៣០។ ករបងក រសំេ�េទេលី
ករអន្ត�គមន៍របស់មនុស�កនុងករកត់បនថយករបំភយឧសមន័ពុល រឧឺសមន័ផទះកញចក់ ផទុយមកវញិករ
ចបំច់េដីមបចីត់វធិនករកតប់នថយផលប៉ះពល់ពីករែ្រប្របួល�កសធតុ េនមិនបនគិតថបនទ នេ់ន
េឡយី េទះបីជមនកិចចខតិខំ្របឹងែ្របងជអន្តរជតិ េ�យករបំភយឧសម័នផទះកញចក់េនែតបន្តេកីន 
េឡងី។ ្របេភទមូលនធិិ ែដលបនេសនីេឡងីមនទំហគំេ្រមង/កមមវធិបួីន្របេភទ: មី្រក ូ តូច មធយម និង
សំេណីធំ។ សំេណីខន តមី្រកូមនទំហទំឹក្របកស់រុបរហូតដល់េទ �០�នដុ�្ល រ សំេណីតូចនងឹមនទហំំ
ទឹក្របកស់រុបេលីសព ី �០�នដុ�្ល ររហូតដល់ �០�ន សំេណីមធយមនឹងមនទំហទំឹក្របកស់រុប
េលីសពី �០�ន រហូតដល់ ២�០�ន និងសំេណីែដលមនទំហធំនំឹងមនទំហទំកឹ្របក់សរុបចនួំន 
២�០�នេឡងី។  

 

៦. របបគំេហើញៃនករស�ិ������� 
៦.១ យន្តករហិរញញ���ន�ក��តុ 
៦.១.១ �ថ បតយកមមៃនហិរញញ���ន�ក��តុ�ក� 
�ថ បតយកមមៃនហរិញញបបទន�កសសតុ�កលគឺមនភពសមុក�ម ញ៖ ហរិញញបបទនគឺលំហូរ�ម

រយៈមូលនិធពិហុភគី ដូចជ មូលនិធិបរ�ិថ នពិភពេ�ក(GEF) និងមូលនិធិវនិិេ�គ�កសសតុ និង
ករេកនីេឡងីៃនលំហូមូលនធិ�ិមរយៈេទ្វភគីផងែដរ។ បែនថមពីេនះ មនករេកីនេឡងីៃនចនួំន្របេទស
ែដល�ចទទួលបនមូលនធិ�ិកសសតុបនបេងកីតេឡងីនូវមូលនធិិែ្រប្របលួ�កសសតុជតិ ែដលយន្ត
ករេនះ�ចទទួលបនមូលនធិពិី្របេទសអភិវ��នព៍ហុភគីកនុងកិចចខំ្របងឹែ្របងស្រមបស្រមួល និងផ�រ
ភជ ប់ចំ�ប់�រមមណ៍របស់មច ស់ជំនួយេទនងឹ�ទិភពរបស់ជតិ។  

 

្រកហ្វចិ២៖ �ថ បតយកមមៃនហរិញញបបទន�កសសតុ�កល (បចចុបបននភពៃនហរិញញបបទន 
�កសសតុ ែខតុ� ឆន ២ំ០១៦)  

 ជទូេទ មនតម្ល ភពេ្រចនីអំពី�ថ នភពៃនករអនុវត្តគនំិតផ្តួចេផ្តមីហរិញញបបទន�កសសតុ 
ពហុភគី្របេសរីជងគំនតិផ្តួចេផ្តីមហរិញញបបទន�កសសតុ្រតីភគី។ យន្តករៃនករែបងែចកហរិញញបបទន
�កសសតុបនបេងកីតនូវបញ្ហ ្របឈមកនុងករស្រមបស្រមួលមូលនធិិ នងិករទទួលបនហរិញញបបទន។  
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្រកហ្វចិ៣៖ និនន ករសកលស្រមបហ់រិញញបបទន�កសសធុកនុងពិភពេ�ក  
(្របភព: http://www.climatefundsupdate.org/global-trends/size-spending) 

៦.២ មូលនិធិករែ្រប្របួល�កស��ុស្រមប់សកមម�ពបន�ំុេនេលើពិ�ពេ�ក 
កិចចខធិខំ្របឹងែ្របងកនុងករកធប់នថយករែ្រប្របួល�កសសធុគឺខ្ល ងំក្ល  េហយី�មន�រ�

សំខន់�សក់នុងករជួយ្របេទសកំពុងអភវិ��ន៍ េដីមបបីន�ំុេទនឹងករែ្រប្របួល�កសសធុ េទនឹងផល
ប៉ះពល់ពីករែ្រប្របួល�កសសធុែដលមនបទពិេ�ធន៍រចួ�ល់េហយីកលពីអធធីកល និងករកធ់
បនថយឧសម័នផទះកញចក់នេពលបចចុបបនន។ ហរិញញបបទន�កសសធុមន�រ�សំខន់�ស់កនុងករផ្តល់
មូលនិធិគ្ំរទដល់សកមមភពែដលេឆ្លីយធបេទនឹងករែ្រប្របួល�កសសធុដូចជ ទឹកជំនន់ ពយុះសុកី្លូន 
ករហូរេ្រចីនៃនធំបនេ់ឆនរ �ងំសងួធ និងមនករេកនីេឡងីៃនករែ្រប្របួលៃនរបបទឹកេភ្ល�ង។ 

 បចចុបបននេនះ្របែហលជ ២៤%ៃនមូលនធិ�ិកសសធុ្រធវូបនអនុម័ធកលពីឆន ២ំ០០៣ េ�យ
លំហូរពីកមមវធិគីំនិធផ្តួចេផ្តីមហរិញញបបទន�កសសធុែដល បចចុបបននភពហរិញញបបទន�កសសធុ
(CFU) ្រធួធពនិិធយេលីករគ្ំរទដល់ករបន�ំុ។ ករផ្តល់ហរិញញបបទន�កសសធុេនះបនេធ្វីឱយមនភព
សមុគ�ម ញជេ្រចីនែដលមនភពមិនេសមីគន េលីផលប៉ះពលព់ីករែ្រប្របួល �កសសធុេនកនុង្របេទស្រកី
្រកែដលរងផលប៉ះពល់�្រកក់បំផុធ(ពិេសសរដ្ឋកពុំងអភិវ��នេ៍នេលធីំបនេ់កះធូចៗ) និង្របេទស

 

អភិវឌ�នត៍ិចតួចនន។ ្របេទសទងំេនះមនភពខុសែប្លកគន េលីសមតថភព�ថ ប័នេដីមបេីឆ្លីយតបេទនឹង
ករែ្រប្របលួ�កសធតុ និងធនថករេ្របី្របស់ហរិញញបបទន្របកបេ�យ្របសិទធភព និងសមភព 
េ�យរមួបញចូ លនូវេយនឌ័រ។ ទិននន័យៃនបចចុបបននភពហរិញញបបទន�កសធតុបនេលីកេឡងីថ ៥៧%
មនករេកនីេឡងីេលីករអនុម័តមូលនិធិពហុភគីស្រមបក់របន�ំុកលពីប៉ុនម នឆន កំន្លងេទ។ េទះបី
យ៉ង�កេ៏�យ ករ�យតៃម្លចំនួនែដលបនទូទត់្រតូវបនពន�េ�យ�រកង្វះែផនកតម្ល ភព និងករ
�យករណ៍ពី្របេទសទទួលជនួំយ។  

 ��ង១ បញជ ីមូលនិធិពហុភគី ែដលបនបញជ កព់កីរែ្រប្របលួ�កសធតុេ�យេផ្ត តេលី
សកមមភពែដលមនេគលេ�េលីករ�របន�ុំនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុេពញេលញ។ សមព័នធភពែ្រប
្របួល�កសធតុ�កលរបស់សហគមន៍អរឺ ៉ុប បនផ្តល់មូនិធិ�កសធតុេ�យេផ្ត តេលីករែ្រប្របួល
�កសធតុ ប៉ុែន្តមិនបនេធ្វបីញជ ីអំពីសកមមភពបន�ំុេទ ែតេផ្ត តេលីករគ្ំរទសកមមភព និងពហុេគល
បំណងែដលមនករបន�ំុផងែដរ។ កមមវធិី�កលបងភពធន់នឹង�កសធតុ(PPCR) បនអនុម័តថវកិ
ទំហធំំស្រមបក់របន�ំុរហូតមកដល់បចចុបបនន និងបនចុះបញជ ី្របែហល៩៣%េកនីេឡងីកនុងឆន េំនះ 
(៣�៣�នដុ�្ល រ�េមរចិ) េបីយ៉ងេនះក្តី ករគ្ំរទេនះេផ្ត តសំខន់ែតេលី្របេទសមួយពីរ បី ប៉ុេ�្ណ ះ
ែដលទទួលបនមូលនធិិគ្ំរទ ពីេ្រពះអភ្ិរកមៃនកមមវធិ�ីកលបងេនះមនលកខណៈប្រញច សពមូីលនធិិ
្របេទសកពុំងអភិវឌ�ន៍(LDCF) គឺជមូលនធិែដលមនចំនួនគេ្រមងែដលបនអនុមត័េ្រចនីបំផុត(១៩៩
គេ្រមង) កនុង្របេទសចនួំន៥២ខុសគន  េបីេទះបីជគេ្រមងឯកជនមនចំនួនតូចៗក៏េ�យ។ មូលនិធិ 
បន�ំុ និងមូលនិធិ�កសធតុពិេសស(SCCF) បនអនុម័តែដលមនចំនួន្រប�ក្់របែហលគន  េ�យ
មនករេកនីេឡងីៃនករអនុម័តមូលនិធិេនះពី ២២% េទ៤១%។  មូលនិធិបន�ំុែដលទទួលបនពីកររមួ
ចំែណកពីចំណូលពីគេ្រមងអភិវឌ�ន៍�្អ តេនែត្របឈមនឹងករធ្ល ក់ចុះៃនតៃម្លកបូន និងករចូលរមួពី
្របេទស�ស�ហកមម។ ករធ្ល ក់ចុះេកីតេចញពីករចូលរមួផ្តល់ជំនួយឥតសំណងព្ីរបេទសអភវិឌ�នផ៍ងែដរ។  

��ង១ង ករគ្ំរទមូលនិធិេលកីរបន�ំុេពញេលញ (២០០៣-២០១៤) 
មូលនិធិ េប្តជញ (�ន) ករផ្តល់ ករអនុម័ត 

កមមវធិី�កលបងភពធន់នឹង�កសធតុ 1,160 973.0 796.
មូលនិធ្ិរបេទសអភិវឌ�ន៍តិចតួច(LDCF) 914 903.0 733
កមមវធិីបន�ំុស្រមប់កសិកមមខន តតូច(ASAP) 352 300.6 149.

មូលនិធែិ្រប្របលួ�កសធតុពិេសស(SCCF) 347 336.0 253
មូលនិធបិន�ំុ(AF) 226 213.7 231.
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្រកហ្វចិ៣៖ និនន ករសកលស្រមបហ់រិញញបបទន�កសសធុកនុងពិភពេ�ក  
(្របភព: http://www.climatefundsupdate.org/global-trends/size-spending) 

៦.២ មូលនិធិករែ្រប្របួល�កស��ុស្រមប់សកមម�ពបន�ំុេនេលើពិ�ពេ�ក 
កិចចខធិខំ្របឹងែ្របងកនុងករកធប់នថយករែ្រប្របួល�កសសធុគឺខ្ល ងំក្ល  េហយី�មន�រ�

សំខន់�សក់នុងករជួយ្របេទសកំពុងអភវិ��ន៍ េដីមបបីន�ំុេទនឹងករែ្រប្របួល�កសសធុ េទនឹងផល
ប៉ះពល់ពីករែ្រប្របួល�កសសធុែដលមនបទពិេ�ធន៍រចួ�ល់េហយីកលពីអធធីកល និងករកធ់
បនថយឧសម័នផទះកញចក់នេពលបចចុបបនន។ ហរិញញបបទន�កសសធុមន�រ�សំខន់�ស់កនុងករផ្តល់
មូលនិធិគ្ំរទដល់សកមមភពែដលេឆ្លីយធបេទនឹងករែ្រប្របួល�កសសធុដូចជ ទឹកជំនន់ ពយុះសុកី្លូន 
ករហូរេ្រចីនៃនធំបនេ់ឆនរ �ងំសងួធ និងមនករេកនីេឡងីៃនករែ្រប្របួលៃនរបបទឹកេភ្ល�ង។ 

 បចចុបបននេនះ្របែហលជ ២៤%ៃនមូលនធិ�ិកសសធុ្រធវូបនអនុម័ធកលពីឆន ២ំ០០៣ េ�យ
លំហូរពីកមមវធិគីំនិធផ្តួចេផ្តីមហរិញញបបទន�កសសធុែដល បចចុបបននភពហរិញញបបទន�កសសធុ
(CFU) ្រធួធពនិិធយេលីករគ្ំរទដល់ករបន�ំុ។ ករផ្តល់ហរិញញបបទន�កសសធុេនះបនេធ្វីឱយមនភព
សមុគ�ម ញជេ្រចីនែដលមនភពមិនេសមីគន េលីផលប៉ះពលព់ីករែ្រប្របួល �កសសធុេនកនុង្របេទស្រកី
្រកែដលរងផលប៉ះពល់�្រកកប់ំផុធ(ពិេសសរដ្ឋកពុំងអភិវ��ន៍េនេលីធំបនេ់កះធូចៗ) និង្របេទស

 

អភិវឌ�នត៍ិចតួចនន។ ្របេទសទងំេនះមនភពខុសែប្លកគន េលីសមតថភព�ថ ប័នេដីមបេីឆ្លីយតបេទនឹង
ករែ្រប្របលួ�កសធតុ និងធនថករេ្របី្របស់ហរិញញបបទន្របកបេ�យ្របសិទធភព និងសមភព 
េ�យរមួបញចូ លនូវេយនឌ័រ។ ទិននន័យៃនបចចុបបននភពហរិញញបបទន�កសធតុបនេលីកេឡងីថ ៥៧%
មនករេកនីេឡងីេលីករអនុម័តមូលនិធិពហុភគីស្រមបក់របន�ំុកលពីប៉ុនម នឆន កំន្លងេទ។ េទះបី
យ៉ង�កេ៏�យ ករ�យតៃម្លចំនួនែដលបនទូទត់្រតូវបនពន�េ�យ�រកង្វះែផនកតម្ល ភព និងករ
�យករណ៍ពី្របេទសទទួលជនួំយ។  

 ��ង១ បញជ ីមូលនិធិពហុភគី ែដលបនបញជ កព់កីរែ្រប្របលួ�កសធតុេ�យេផ្ត តេលី
សកមមភពែដលមនេគលេ�េលីករ�របន�ុំនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុេពញេលញ។ សមព័នធភពែ្រប
្របួល�កសធតុ�កលរបស់សហគមន៍អរឺ ៉ុប បនផ្តល់មូនិធិ�កសធតុេ�យេផ្ត តេលីករែ្រប្របួល
�កសធតុ ប៉ុែន្តមិនបនេធ្វបីញជ ីអំពីសកមមភពបន�ំុេទ ែតេផ្ត តេលីករគ្ំរទសកមមភព និងពហុេគល
បំណងែដលមនករបន�ំុផងែដរ។ កមមវធិី�កលបងភពធន់នឹង�កសធតុ(PPCR) បនអនុម័តថវកិ
ទំហធំំស្រមបក់របន�ំុរហូតមកដល់បចចុបបនន និងបនចុះបញជ ី្របែហល៩៣%េកនីេឡងីកនុងឆន េំនះ 
(៣�៣�នដុ�្ល រ�េមរចិ) េបីយ៉ងេនះក្តី ករគ្ំរទេនះេផ្ត តសំខន់ែតេលី្របេទសមួយពីរ បី ប៉ុេ�្ណ ះ
ែដលទទួលបនមូលនធិិគ្ំរទ ពីេ្រពះអភ្ិរកមៃនកមមវធិ�ីកលបងេនះមនលកខណៈប្រញច សពមូីលនធិិ
្របេទសកពុំងអភិវឌ�ន៍(LDCF) គឺជមូលនធិែដលមនចំនួនគេ្រមងែដលបនអនុមត័េ្រចនីបំផុត(១៩៩
គេ្រមង) កនុង្របេទសចនួំន៥២ខុសគន  េបីេទះបីជគេ្រមងឯកជនមនចំនួនតូចៗក៏េ�យ។ មូលនិធិ 
បន�ំុ និងមូលនិធិ�កសធតុពិេសស(SCCF) បនអនុម័តែដលមនចំនួន្រប�ក្់របែហលគន  េ�យ
មនករេកនីេឡងីៃនករអនុម័តមូលនិធិេនះពី ២២% េទ៤១%។  មូលនិធិបន�ំុែដលទទួលបនពីកររមួ
ចំែណកពីចំណូលពីគេ្រមងអភិវឌ�ន៍�្អ តេនែត្របឈមនឹងករធ្ល ក់ចុះៃនតៃម្លកបូន និងករចូលរមួពី
្របេទស�ស�ហកមម។ ករធ្ល ក់ចុះេកីតេចញពីករចូលរមួផ្តល់ជំនួយឥតសំណងព្ីរបេទសអភវិឌ�នផ៍ងែដរ។  

��ង១ង ករគ្ំរទមូលនិធិេលកីរបន�ំុេពញេលញ (២០០៣-២០១៤) 
មូលនិធិ េប្តជញ (�ន) ករផ្តល់ ករអនុម័ត 

កមមវធិី�កលបងភពធន់នឹង�កសធតុ 1,160 973.0 796.
មូលនិធ្ិរបេទសអភិវឌ�ន៍តិចតួច(LDCF) 914 903.0 733
កមមវធិីបន�ំុស្រមប់កសិកមមខន តតូច(ASAP) 352 300.6 149.

មូលនិធែិ្រប្របលួ�កសធតុពិេសស(SCCF) 347 336.0 253
មូលនិធបិន�ំុ(AF) 226 213.7 231.
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្រកហ្វចិ៤៖ ករេប្តជញ  និងករផ្តលមូ់លនិធិេទមូលនិធិបន�ំុ 

ជយូរមកេហយី ្របេទសច្រកភពអងេ់គ្លស �មរយ�មូលនិធិ�កស�តុអន្តរជត ិ ��មឺ៉ង់  
ស៊ុយែអត នងិក�� បនចូលរមួ៦៩%ៃនថវកិសរុប៣ពន់�នដុ�្ល �េមរចិែដលបនេប្តជញ ស្រមប់
មូលនិធបិន�ំុ េ្រកពេីនះលុយ្របែហលជ ២.៧២ពន់�នដុ�្ល ្រតវូបនផ្តល់ជូន។ ៧៩%ៃនហរិញញបប
ទនែដលបនផ្តល់ជូន្រតវូបនអនុម័តេដីមបគី្ំរទដល់គេ្រមង និងកមមវធិី។ កង្វះចេន្ល ះរ�ងចំនួនមូលនិធិ
ែដលបនេប្តជញ  និងមូលនិធែិដលបនផ្តល់េនមនទំហតូំច្របែហលជ ៩%។ េនះបញជ កថ់មូលនិធិបន�ំុ
បនេដរី្រសប�មែផនករេបេីទះបីជមូលនធិិែដលបនទូទត់ជក់ែស្តងពិបកទទួលបនក៏េ�យ។  
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ក្រមតិតំបន់ មូលនិធិបន�ំុបនផ្តល់េ�យ�ទ ល់ជដំបូងដល់តំបន់�សុី នងិអនុតំបន់��ហ្វចិ�
��៉ន់ និងប៉សីុហ្វចិ ដូចគន េទនឹងគេ្រមង សកមមភព និងកមមវធិី�កលេនកនុង្របេទស�េមរចិ�ទនី 
និងករេីបៀន។ ្របេទសទងំ ២០ែដលទទួលបនចំនួនេ្រចីនជងេគបំផុតពីមូលនិធិបន�ំុ(កនុងចេំ�ម 
១១៤្របេទស) ទទួលបនថវកិសុរប ៥៤%ៃនថវកិរអនុម័តសរបុ ែដលបង្ហ ញពីចំនួនតិចជងមូលនិធិ
ស្រមប់ករកត់បនថយ (ែដលមន្របេទស ២០ទទួលបនថវកិសរុប ៨៩%ៃនថវកិែដលបនអនុមត័)។ 
្របេទសែដលបនជំនួយេ្រចនីបំផុតដូចជ បង់ក្ល េដស េនប៉ល់ ៃណជ ឺ ម៉ូ�ប៊ីក ែហ�មេបៀរ ្របេទស
នីមួយៗបនទទួលពី ៩៤ េទ ១៩០�នដុ�្ល រ�េមរចិ (កនុងេនះ ៥ ជ្របេទសែដលទទួលជនួំយពី
គេ្រមង PPCR)  េហយី្របេទសទងំ្របែំដលទទួលបនមូលនិធិបន�ំុតិចតួចបផុំតរមួមន សូម៉លី និង
��រណ�រដ្ឋ��ហ្វចិក�្ត ល ទងំពីរេនះជ្របេទសែដលងយរងេ្រគះបំផុតពីករែ្រប្របួល�កស�តុ
កនុងពភិពេ�ក េបីេយងេលកីរ�យតៃម្លភពងយរងេ្រគះេផ�ងៗ េហយីបចចុបបននទទួលបន្របែហល ៨
�ន េទ ១០�នដុ�្ល រ�េមរចិពីមូលនធិបិន�ំុ�កស�តុ។  

 ទហំៃំនអ្វែីដល�ថ ប័នគេ្រមងបន�ំុមនគឺមនភពទូលំទូ�យ។ មូលនិធិខន តធំែដលបនអនុម័ត 
ថមីៗគឺជមូលនធិិសក្រមប់ភពធន់នឹងករែ្រប្របួល�កស�តុកនុងកសិកមមខន តតូច(ASAP) ស្រមប់
តំបនខ់ពង់�ប(ASHA) ថវកិ១៥�នដុ�្ល ែដលផ្តល់ឱយ្របេទសេនប៉លគ់មឺនេគលបណំងេលីករព្រងឹង
ែផនករសកមមភពបន�ំុក្រមតិមូល�្ឋ ន(LAPA)ស្រមប់អនុវត្តន៍ករងរៃនកមមវធិីសកមមភពជតិបន�ំុនឹង
ករែ្រប្របលួ�កស�តុ(NAPA) េនមូល�្ឋ ន និងកមចសីមបទនរបស់កមមវធិី PPCR េលីគេ្រមងកត់
បនថយភពងយរងេ្រគះៃនេ្រគះមហន្ត�យ(១៥�នដុ�្ល រ) កនុង្របេទស St. Lucia ែដលទទួលបន
មូលនិធេិដីមបគី្ំរទេលគីេ្រមងលំេន�្ឋ នសរុប ១៧៤០០០ េ�យកត់បនថយករប�ជ័យៃនគេ្រមង 
េហ�្ឋ រចនសមព័នធ ែកលម្អករែស្វងយល់ជទូេទក្រមិតជតិេលី�និភ័យ ករ�្ត រេហ�្ឋ រចនសមព័នធែដល
ខូចខតេ�យ�រមហន្ត�យធមមជតិ ។ 

 

្រកហ្វចិ ៦៖ ករទូទតថ់វកិៃនហរិញញបបទនបន�ំុ  
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្រកហ្វចិ៤៖ ករេប្តជញ  និងករផ្តលមូ់លនិធិេទមូលនិធិបន�ំុ 

ជយូរមកេហយី ្របេទសច្រកភពអងេ់គ្លស �មរយ�មូលនិធិ�កស�តុអន្តរជត ិ ��មឺ៉ង់  
ស៊ុយែអត នងិក�� បនចូលរមួ៦៩%ៃនថវកិសរុប៣ពន់�នដុ�្ល �េមរចិែដលបនេប្តជញ ស្រមប់
មូលនិធបិន�ំុ េ្រកពេីនះលុយ្របែហលជ ២.៧២ពន់�នដុ�្ល ្រតវូបនផ្តល់ជូន។ ៧៩%ៃនហរិញញបប
ទនែដលបនផ្តល់ជូន្រតវូបនអនុម័តេដីមបគី្ំរទដល់គេ្រមង និងកមមវធិី។ កង្វះចេន្ល ះរ�ងចំនួនមូលនិធិ
ែដលបនេប្តជញ  និងមូលនិធែិដលបនផ្តល់េនមនទំហតូំច្របែហលជ ៩%។ េនះបញជ កថ់មូលនិធិបន�ំុ
បនេដរី្រសប�មែផនករេបេីទះបីជមូលនធិិែដលបនទូទត់ជក់ែស្តងពិបកទទួលបនក៏េ�យ។  
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ក្រមតិតំបន់ មូលនិធិបន�ំុបនផ្តល់េ�យ�ទ ល់ជដំបូងដល់តំបន់�សុី នងិអនុតំបន់��ហ្វចិ�
��៉ន់ និងប៉សុីហ្វចិ ដូចគន េទនឹងគេ្រមង សកមមភព និងកមមវធិី�កលេនកនុង្របេទស�េមរចិ�ទនី 
និងករេីបៀន។ ្របេទសទងំ ២០ែដលទទួលបនចំនួនេ្រចីនជងេគបំផុតពីមូលនិធិបន�ំុ(កនុងចេំ�ម 
១១៤្របេទស) ទទួលបនថវកិសុរប ៥៤%ៃនថវកិរអនុម័តសរបុ ែដលបង្ហ ញពីចំនួនតិចជងមូលនិធិ
ស្រមប់ករកត់បនថយ (ែដលមន្របេទស ២០ទទួលបនថវកិសរុប ៨៩%ៃនថវកិែដលបនអនុមត័)។ 
្របេទសែដលបនជំនួយេ្រចនីបំផុតដូចជ បង់ក្ល េដស េនប៉ល់ ៃណជ ឺ ម៉ូ�ប៊ីក ែហ�មេបៀរ ្របេទស
នីមួយៗបនទទួលពី ៩៤ េទ ១៩០�នដុ�្ល រ�េមរចិ (កនុងេនះ ៥ ជ្របេទសែដលទទួលជនួំយពី
គេ្រមង PPCR)  េហយី្របេទសទងំ្របែំដលទទួលបនមូលនិធិបន�ំុតិចតួចបផុំតរមួមន សូម៉លី និង
��រណ�រដ្ឋ��ហ្វចិក�្ត ល ទងំពីរេនះជ្របេទសែដលងយរងេ្រគះបំផុតពីករែ្រប្របួល�កស�តុ
កនុងពភិពេ�ក េបីេយងេលកីរ�យតៃម្លភពងយរងេ្រគះេផ�ងៗ េហយីបចចុបបននទទួលបន្របែហល ៨
�ន េទ ១០�នដុ�្ល រ�េមរចិពីមូលនធិបិន�ំុ�កស�តុ។  

 ទហំៃំនអ្វែីដល�ថ ប័នគេ្រមងបន�ំុមនគឺមនភពទូលំទូ�យ។ មូលនិធិខន តធំែដលបនអនុម័ត 
ថមីៗគឺជមូលនធិិសក្រមប់ភពធន់នឹងករែ្រប្របួល�កស�តុកនុងកសិកមមខន តតូច(ASAP) ស្រមប់
តំបនខ់ពង់�ប(ASHA) ថវកិ១៥�នដុ�្ល ែដលផ្តល់ឱយ្របេទសេនប៉លគ់មឺនេគលបណំងេលីករព្រងឹង
ែផនករសកមមភពបន�ំុក្រមតិមូល�្ឋ ន(LAPA)ស្រមប់អនុវត្តន៍ករងរៃនកមមវធិីសកមមភពជតិបន�ំុនឹង
ករែ្រប្របលួ�កស�តុ(NAPA) េនមូល�្ឋ ន និងកមចសីមបទនរបស់កមមវធិី PPCR េលីគេ្រមងកត់
បនថយភពងយរងេ្រគះៃនេ្រគះមហន្ត�យ(១៥�នដុ�្ល រ) កនុង្របេទស St. Lucia ែដលទទួលបន
មូលនិធេិដីមបគី្ំរទេលគីេ្រមងលំេន�្ឋ នសរុប ១៧៤០០០ េ�យកត់បនថយករប�ជ័យៃនគេ្រមង 
េហ�្ឋ រចនសមព័នធ ែកលម្អករែស្វងយល់ជទូេទក្រមិតជតិេលី�និភ័យ ករ�្ត រេហ�្ឋ រចនសមព័នធែដល
ខូចខតេ�យ�រមហន្ត�យធមមជតិ ។ 

 

្រកហ្វចិ ៦៖ ករទូទតថ់វកិៃនហរិញញបបទនបន�ំុ  



ការឃ្លា មំ�ើល�ូលនិធិបន្ុស ំនិងផែនការបន្ុសជំាតិ

16
 

៦.៣ មូលនិធិករែ្រប្របួល�កស�តុស្រមប់សកមមភពកត់បនថយឧសម័នផទះកញច ក់កនុងពិ�ព��ក 
 របយករណ៍េលីកទី៥ ែដលបនសិក�េ�យ្រកុម្របឹក�អន្តររ�្ឋ ភិបលស្តីពីករែ្រប្របលួ�កស
ធតុបនបង្ហ ញថ សីតុណ្ហ ភពនឹងបន្តេកីនេឡងីែដលគួរែតក្រមិត្រតមឹ២អង�េស េទីបផលប៉ះពល់
ធងន់ធងរ�ចេជ�ស�ងបន េហយីឱកសកនុងសកមមភពករកត់បនថយឧសមន័្រតវូែតេធ្វឱីយឆប់បំផុត។ របយ
ករណ៍េនះបនប៉ន់�ម នថ ករបេញចញឧសម័នផទះកញចកន់ឹង្រតូវកតប់នថយឱយបនយ៉ងេ�ច�ស់ ៤០ 
េទ៧០% េនឆន ២ំ០៥០ េ�យេធ�បនងឹក្រមិតឆន ២ំ០១០ េដីមបសីេ្រមចបនេគលេ�េនះ (IPCC, 
2014)។ បនទុកដធ៏ំេនះនឹងរខំនដល់្របេទសអភិវ��ន៍កនុងករកត់បនថយឧសម័នផទះកញចក់ែដលេនេសស
សល់ ប៉ុែន្ត�ជករចបំច់�ស់ែដល្របេទសកពុំងអភិវ��ន្៍រតវូចូលរមួចំែណកដល់ករកត់បនថយឧសម័ន
េដមីប�ីក់បញចូ លេទកនុងែផនកររបស់ពួកេគេ�យករអនុវត្តយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍កបូនទប។  មូលនិធិ
�កសធតុអន្តរជតិ�ចជួយ្របេទស្រកី្រកកនុងករអនុវត្តែផនករសកមមភពកត់បនថយ�ទិភព រមួមន
ថមពលកេកីតេឡងីវញិ ្របសទិធភពថមពល និងករដឹកជញជូ នេ�យនិរន្តរភពជងមុន។  

 

្រកហ្វចិ៧៖ មូលនិធិគ្ំរទដលក់រកតប់នថយ  

េតីអ្វែីដលេ�ថមូលនិធិ�កសធតុែដលេផ្ត តេលីករកត់បនថយ?��ងទី ២បង្ហ ញអំពីមូលនិ
ធិ�កសធតុែដលគ្ំរទ�ទភិពេលីកសកមមភពកត់បនថយកនុង្របេទសកំពុងអភិវ��ន។៍ មូលនិធិេនះ
មនភពខុសគន ខ្ល ងំេនកនុងទំហៃំនគេ្រមង និងកមមវធិីកត់បនថយ ពួកេគ�ចជធតុផ� ំ និងចនួំនែដល
បនគ្ំរទេ�យ្របេទសកំពុងអភវិ��ន៍។ ជឧទហរណ៍ គេ្រមងែដលបនអនុមត័ចំនួន៦៩ ផ្តល់ផល
្របេយជនត៍ិចតួចដល់ទីផ�រេសដ្ឋកិចចេ្រកមមូនិធបិេចចកវទិ��្អ ត(CTF)មនចំនួនថវកិ ៣.៨ ពន់�ន
ដុ�្ល ែដលបនអនុមត័ជកមមវធិីខន តធំ និងមូលនិធកិមច។ី េ�យ្របស់ចកេទនឹងគេ្រមងតូចជង៤០០
គេ្រមងែដលទទួលបនពីមូលនិធិឥតសំណងពី GEF ជំ�នទី៤ និងទី៥ ែដលជួយដល់្របេទស្រកី្រក
បំផុត ្របែហលជងពក់ក�្ត លៃនចំនួនេនះ។ ្របព័នធមូលនិធិជ�ំនទ៥ី ែដលបនេផ្ត តេលីករវភិជន៍

 

ធន�ន្របកបេ�យតម្ល ភព(STAR) បនផ្តល់ជចំនួន្រតគុីណដល់្របេទសែដលបនកំណត់នឹងទទួល
បនមូលនិធពិ៥ី០ េទ ១៤៤ េ�យអនុេ�ម�ម្របេទសកំពុងអភិវ��ន៍ែដលមនចណូំលក្រមតិទប
�ចទទួលបនមូលនិធិខន តតូចស្រមបគ់េ្រមងកត់បនថយ(GEF,2011)។ មយង៉វញិេទៀត CTF មន
បំណងេ្រប្ីរបស់ចំនួនសរុបៃនកមចេីដីមបសីេ្រមចែផនករព្រងីករបស់ខ្លួនេនកនុង្រកមុ្របេទសែដលបន
េ្រជីសេរសីជក�កលបង។ 

កមមវធិីព្រងីកថមពលកេកីតេឡងីវញិ(SREP) ៃនមូលនិធិវនិិេ�គ�កស�តុែដលេផ្ត ត
សំខន់េលីករផលិតថមពលកេកីតេឡងីវញិ និងករែកលម្អករទទួលបនថមពលកនុង្របេទស្រកី្រកែដល
មនគេ្រមងអនុម័តសរុប ១៤គេ្រមង កលពីែខកញញ  ឆន ២ំ០១៤ ប៉ុែន្តមិនទន់បនទូទត់ករច�ំយ
េនេឡយីេទ។   

��ង២ង មូលនិធិេផ្ត ត�ទិភពេលកីរកតប់នថយ 
មូលនិធិ ករេប្តជញ

(USD) 
ករផ្តល់ជូន អនុម័ត ចំនួនគេ្រមង

ែដលបន 
អនុម័ត 

មូលនិធបិេចចកវទិយ�្អ ត (CTF) 5,242 4,599 3,840 69 

កញចប់មូលនធិបិរ�ិថ នពភិពេ�ក៤(GEF 4) 754 754 956 240 
កញចប់មូលនធិបិរ�ិថ នពភិពេ�ក៥(GEF 5) 1,350 777 799 232 
មូលនិធិថមពលកេកតីេឡងីវញិ និង្របសិទធ
ភពថមពលពិភពេ�ក (GEEREF) 

170 164 89.07 11 

កមមវធិីព្រងីកថមពលកេកីតេឡងីវញិស្រមប់
្របេទសចំណូលទប (SREP) 

 
521 

 
506 

 
135.99 

 
14 

រហូតមកដល់េពលេនះ សហរដ្ឋ�េមរចិ ជប៉ុន �ឡមឺ៉ង់ នងិប�ងំបនេប្តជញ ផ្តល់នូវមូលនិធិ្របំ
្របេភទេនកនុង��ង១ ្របែហលជ ៧៧%ៃនថវកិេប្តជញ ចនួំន ៩ពន់�នដុ�្ល រ។ ្របែហលជ ៥.៣ពន់
�នដុ�្ល ររ�េមរចិបនផ្តលេ់�យ្របេទសទងំេនះែដលបន�ក់រចួ�ល់េហយី។ ៥.៨ពន់�នដុ�្ល រ 
ឬ៨៦% ៃនថវកិែដលបនផ្តល់សរុបេ�យមច ស់ជំនួយ្រតូវបនអនុមត័ស្រមប់គេ្រមង ឬកមមវធិកីត់
បនថយែដលបនទូទត់េ�យតម្ល ភពេនកនុង្របេទសកំពុងអភិវ��នេ៍នថន ក់តំបន់។  

មូលនិធ្ិរតវូបនទូទត់េនក្រមិតជតិ មន្របេទសចំនួន ២០ ទទួលបន៨៨%ៃនមូលនិធិគ្ំរទ
េលីករកត់បនថយ។ ្របេទសកំពុងអភិវ��ន៍ែដល្រតវូករថវកិបែនថមស្រមប់សកមមភពកត់បនថយរមួមន 
ម៉រុក(USD 615.51 �នដូ�្ល រ),��្ឌ  (USD 592.08�ន), មុិចសិុចកូ(USD 570.98�ន),  
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៦.៣ មូលនិធិករែ្រប្របួល�កស�តុស្រមប់សកមមភពកត់បនថយឧសម័នផទះកញច ក់កនុងពិ�ព��ក 
 របយករណ៍េលីកទី៥ ែដលបនសិក�េ�យ្រកុម្របឹក�អន្តររ�្ឋ ភិបលស្តីពីករែ្រប្របលួ�កស
ធតុបនបង្ហ ញថ សីតុណ្ហ ភពនឹងបន្តេកីនេឡងីែដលគួរែតក្រមិត្រតមឹ២អង�េស េទីបផលប៉ះពល់
ធងន់ធងរ�ចេជ�ស�ងបន េហយីឱកសកនុងសកមមភពករកត់បនថយឧសមន័្រតវូែតេធ្វឱីយឆប់បំផុត។ របយ
ករណ៍េនះបនប៉ន់�ម នថ ករបេញចញឧសម័នផទះកញចកន់ឹង្រតូវកតប់នថយឱយបនយ៉ងេ�ច�ស់ ៤០ 
េទ៧០% េនឆន ២ំ០៥០ េ�យេធ�បនងឹក្រមិតឆន ២ំ០១០ េដីមបសីេ្រមចបនេគលេ�េនះ (IPCC, 
2014)។ បនទុកដធ៏ំេនះនឹងរខំនដល់្របេទសអភិវ��ន៍កនុងករកត់បនថយឧសម័នផទះកញចក់ែដលេនេសស
សល់ ប៉ុែន្ត�ជករចបំច់�ស់ែដល្របេទសកពុំងអភិវ��ន្៍រតវូចូលរមួចំែណកដល់ករកត់បនថយឧសម័ន
េដមីប�ីក់បញចូ លេទកនុងែផនកររបស់ពួកេគេ�យករអនុវត្តយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍កបូនទប។  មូលនិធិ
�កសធតុអន្តរជតិ�ចជួយ្របេទស្រក្ីរកកនុងករអនុវត្តែផនករសកមមភពកត់បនថយ�ទិភព រមួមន
ថមពលកេកីតេឡងីវញិ ្របសទិធភពថមពល និងករដឹកជញជូ នេ�យនិរន្តរភពជងមុន។  

 

្រកហ្វចិ៧៖ មូលនិធិគ្ំរទដលក់រកតប់នថយ  

េតីអ្វែីដលេ�ថមូលនិធិ�កសធតុែដលេផ្ត តេលីករកត់បនថយ?��ងទី ២បង្ហ ញអំពីមូលនិ
ធិ�កសធតុែដលគ្ំរទ�ទភិពេលីកសកមមភពកត់បនថយកនុង្របេទសកំពុងអភិវ��ន។៍ មូលនិធិេនះ
មនភពខុសគន ខ្ល ងំេនកនុងទំហៃំនគេ្រមង និងកមមវធិីកត់បនថយ ពួកេគ�ចជធតុផ� ំ និងចនួំនែដល
បនគ្ំរទេ�យ្របេទសកំពុងអភវិ��ន៍។ ជឧទហរណ៍ គេ្រមងែដលបនអនុមត័ចំនួន៦៩ ផ្តល់ផល
្របេយជនត៍ិចតួចដល់ទីផ�រេសដ្ឋកិចចេ្រកមមូនិធបិេចចកវទិ��្អ ត(CTF)មនចំនួនថវកិ ៣.៨ ពន់�ន
ដុ�្ល ែដលបនអនុមត័ជកមមវធិីខន តធំ និងមូលនិធកិមច។ី េ�យ្របស់ចកេទនឹងគេ្រមងតូចជង៤០០
គេ្រមងែដលទទួលបនពីមូលនិធិឥតសំណងពី GEF ជំ�នទី៤ និងទី៥ ែដលជួយដល់្របេទស្រកី្រក
បំផុត ្របែហលជងពក់ក�្ត លៃនចំនួនេនះ។ ្របព័នធមូលនិធិជ�ំនទ៥ី ែដលបនេផ្ត តេលីករវភិជន៍

 

ធន�ន្របកបេ�យតម្ល ភព(STAR) បនផ្តល់ជចំនួន្រតគុីណដល់្របេទសែដលបនកំណត់នឹងទទួល
បនមូលនិធពិ៥ី០ េទ ១៤៤ េ�យអនុេ�ម�ម្របេទសកំពុងអភិវ��ន៍ែដលមនចណូំលក្រមតិទប
�ចទទួលបនមូលនិធិខន តតូចស្រមបគ់េ្រមងកត់បនថយ(GEF,2011)។ មយង៉វញិេទៀត CTF មន
បំណងេ្រប្ីរបស់ចំនួនសរុបៃនកមចេីដីមបសីេ្រមចែផនករព្រងីករបស់ខ្លួនេនកនុង្រកមុ្របេទសែដលបន
េ្រជីសេរសីជក�កលបង។ 

កមមវធិីព្រងីកថមពលកេកីតេឡងីវញិ(SREP) ៃនមូលនិធិវនិិេ�គ�កស�តុែដលេផ្ត ត
សំខន់េលីករផលិតថមពលកេកីតេឡងីវញិ និងករែកលម្អករទទួលបនថមពលកនុង្របេទស្រកី្រកែដល
មនគេ្រមងអនុម័តសរុប ១៤គេ្រមង កលពីែខកញញ  ឆន ២ំ០១៤ ប៉ុែន្តមិនទន់បនទូទត់ករច�ំយ
េនេឡយីេទ។   

��ង២ង មូលនិធិេផ្ត ត�ទិភពេលកីរកតប់នថយ 
មូលនិធិ ករេប្តជញ

(USD) 
ករផ្តល់ជូន អនុម័ត ចំនួនគេ្រមង

ែដលបន 
អនុម័ត 

មូលនិធបិេចចកវទិយ�្អ ត (CTF) 5,242 4,599 3,840 69 

កញចប់មូលនធិបិរ�ិថ នពភិពេ�ក៤(GEF 4) 754 754 956 240 
កញចប់មូលនធិបិរ�ិថ នពភិពេ�ក៥(GEF 5) 1,350 777 799 232 
មូលនិធិថមពលកេកតីេឡងីវញិ និង្របសិទធ
ភពថមពលពិភពេ�ក (GEEREF) 

170 164 89.07 11 

កមមវធិីព្រងីកថមពលកេកីតេឡងីវញិស្រមប់
្របេទសចំណូលទប (SREP) 

 
521 

 
506 

 
135.99 
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រហូតមកដល់េពលេនះ សហរដ្ឋ�េមរចិ ជប៉ុន �ឡមឺ៉ង់ នងិប�ងំបនេប្តជញ ផ្តល់នូវមូលនិធិ្របំ
្របេភទេនកនុង��ង១ ្របែហលជ ៧៧%ៃនថវកិេប្តជញ ចនួំន ៩ពន់�នដុ�្ល រ។ ្របែហលជ ៥.៣ពន់
�នដុ�្ល ររ�េមរចិបនផ្តលេ់�យ្របេទសទងំេនះែដលបន�ក់រចួ�ល់េហយី។ ៥.៨ពន់�នដុ�្ល រ 
ឬ៨៦% ៃនថវកិែដលបនផ្តល់សរុបេ�យមច ស់ជំនួយ្រតូវបនអនុមត័ស្រមប់គេ្រមង ឬកមមវធិកីត់
បនថយែដលបនទូទត់េ�យតម្ល ភពេនកនុង្របេទសកំពុងអភិវ��នេ៍នថន ក់តំបន់។  

មូលនិធ្ិរតវូបនទូទត់េនក្រមិតជតិ មន្របេទសចំនួន ២០ ទទួលបន៨៨%ៃនមូលនិធិគ្ំរទ
េលីករកត់បនថយ។ ្របេទសកំពុងអភិវ��ន៍ែដល្រតវូករថវកិបែនថមស្រមប់សកមមភពកត់បនថយរមួមន 
ម៉រុក(USD 615.51 �នដូ�្ល រ),��្ឌ  (USD 592.08�ន), មុិចសិុចកូ(USD 570.98�ន),  



ការឃ្លា មំ�ើល�ូលនិធិបន្ុស ំនិងផែនការបន្ុសជំាតិ

18
 

��ហ្វចិខងតបូង (USD 485.81 �ន) និងឥណ្ឌូ េនសុ(ីUSD 382.86 �ន)គឺជ្របេទសែដល្រតវូ
ទទួលជនួំយែផនកកត់បនថយក្រមិតខពសប់ំផុត។ មនភព�នតឹងរ�ង�កសៃនករកត់បនថយឧសមន័ផទះ
កញចក់ខន តធំជក់ែស្តងេនកនុង្របេទសតូចៗ និងករវនិិេយគេនកនុងដំេ�ះ្រ�យក្រមិតតូចែដល
្របេទសកពុំងអភិវ��ន៍�ចទទួលបន្របេយជន៍។ គេ្រមងែដលទទួលបនករគ្ំរទេ�យ GEF និង 
SREP បនែកលម្អករទទួលបនថមពល ស្រមបជ់ន្រកី្រកេ�យគ្ំរទេលអីគគិសនីជនបទេ�យេ្របី
្របស់បេចចកវទិយថមពលកេកីតេឡងីវញិ។ �ទិភពរបស់គេ្រមងកត់បនថយទទួលបនហរិញញបបទនគំ
្រទេដីមបេីលីកគេ្រមងថមពលកេកីតេឡងីវញិ ឬ្របសិទធិភពថមពលែដលមនចំនួនេ្រចីនជង ៤០%
ស្រមប់គេ្រមងកត់បនថយឧសម័នផទះកញចកព់ីករផលិតថមពល និងេ្រប្ីរបស់។ ្របេទសម៉រ ៉ុក និងឥ�្ឌ  
បនទទួលថវកិចំនួន ៤០០ �នដុ�្ល រ កលពីឆន មុំនស្រមប់គេ្រមងព្រងីកគេ្រមងថមពលសូ�។ 
ហរិញញបបទន ស្រមប់គេ្រមងកត់បនថយ េដីមបគី្ំរទដល់ដំេ�ះ្រ�យករដឹកជញជូ នែដលបេញចញ 
កបូនទបេ�យនិរន្តរភពជងមុន ពេិសសេហ�្ឋ រចនសមពន័ធទី្រកុង។  

 

្រកហ្វចិ៨: ករទូទតហ់រិញញបបទនស្រមបក់រកតប់នថយថន កតំ់បន ់ 

៧.ដំេណើ រករេ្រតៀមែផនករជតិបន�ុំករែ្រប្របួ��ក��តុ 
៧.១ ែ�នកររ�្ឋ ភិបល និងេគលនេយបយេឆ្លើយតបករែ្រប្របួល�ក��តុ 
ែផនទបីង្ហ ញផ្លូវែផនករយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍ជតិ (២០១៤-២០១៨) ស្រមបក់រអនុវត្តែផនករ 

យុទធ��ស្តចតុេកណរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជបនេប្តជញ ថ កតប់នថយផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របលួ�កស
ធតុ �មរយ�ករព្រងឹងសមតថភពបន�ំុនងិភពធន់េទនងឹករែ្រប្របលួ�កសធតុ។ េនកនុងឆន ២ំ០១៤ ែផនករ
យុទធ��ស្តេឆ្លយីតបករែ្រប្របួល�កសធតុកមពុជ ២០១៤-២០២៣(ផ.យ.ប.ក.) នងិេគលនេយបយជតិ
អភវិ��នៃ៍បតងនិងែផនករយុទធ��ស្តអភិវ��នៃ៍បតង ២០១៣-២០៣០ ្រតូវបនអនុមត័។ 

 

ផ.យ.ប.ក. ២០១៤-២០២៣ បនកំណតច់េងក មសកមមភពែដល្រតវូអនុវត្តនក៍នុង ៣ ដំ�ក់កលគឺ 

‐ ២០១៣-២០១៤៖ បនេរៀបចំ�ថ ប័ន និងហរិញញវតថុស្រមប់អនុវត្តន៍ ផ.យ.ប.ក.  េរៀបចំ
្រកបខ័ណ្ឌ �ម�ន និង�យតៃម្លថន ក់ជតិ នងិសូចនករ នងិែផនករសកមមភពែ្រប្របួល
�កសធតុ (២០១៤-២០១៨) របស់្រកសងួ�មវសិ័យ។ 

‐ ២០១៤-២០១៨៖ បន្តគ្ំរទករអនុវត្តសកមមភពជំ�នទ១ី េ�យព្រងីកករអនុវត្តែដល្រគប
ដណ្ត ប់េផ�ង�េទៀត ដូចជករចុះបញជ ីេដមីបទីទួលបនេសចក្តីទុកចិត្ត(Accreditation) ពីមូល
និធិបន�ំុ �កសធតុៃបតង និងករ្រគប្់រគងចំេណះដងឹ ករអភវិ��សមតថភព ករប្រញជ ប
ករែ្រប្របលួ�កសធតុេទកនុងអន្តរវសិ័យ�មក្រមិតេផ�ង� ្របតិបត្តិករករ�ម�ន និង�យ
តៃម្ល ្របពន័ធ្រគប់្រគងទិននន័យ និងផ�ព្វផ�យកមមវធិី/គេ្រមង�ទិភពមួយចនួំន េនកនុងវសិយ័
ែដលបនេរៀបចំែផនករសកមមភពែ្រប្របួល�កសធតុ(CCAPs)។ �ទិភពដំបូងគួរេផ្ត ត
សំខន់េលីសកមមភពបន�ំុ ប៉ុែន្តសកមមភពកត់បនថយឧសម័នផទះកញចក់នឹង្រតវូ�ក់បញចូ លផងែដរ។  

‐ ២០១៩-២០២៣៖ េផ្ត តេទេលីករសិក�្រ�វ្រជវ នងិេរៀនសូ្រត ប៉ុែន្តេគលបំណងចមបង
នឹង េផ្ត តេលកីរព្រងីកករណីែដលេជគជ័យ និងបន្តប្រញជ បករែ្រប្របលួ�កសធតុេទកនុង
ែផនករជតិ នងិថន ក់េ្រកមជតិ។ ករងរេនះនឹងពក់ពន័ធដល់ករបេងកីននូវករេ្របី្របស់ថវកិ
គ្ំរទដលក់មមវធិីថន ក់ជតិ។  

េគលនេយបយជតិអភិវ��ន៍ៃបតង នងិែផនករយុទធ�្រស្តជតិអភវិ��ន៍ៃបតង(២០១៣-
២០២០) �ក�រទងំពីរេនះ្រតូវបនអនុម័តេនកនុងែខមីន ឆន ២ំ០១៣។ េគលបំណងេនះគឺអភវិ��ន៍ 
កំេណីនេសដ្ឋកចិចៃបតងេ�យេ្របី្របសធ់នធនជតិេ�យមន្របសទិធភព និរន្តរភពបរ�ិថ ន ករងរ
ៃបតង បេចចកវទិយៃបតង ហរិញញវតថុៃបតង ឥណទនៃបតង និងករវនិិេយគៃបតង។ ទំហកំរងរមនភព 
ទូលំទូ�យជង ប៉ុែន្តមនករ្រតតួគន ជមួយករែ្រប្របួល�កសធតុ និងេគលនេយបយបរ�ិថ នន
ន។ េនកនុងឆន ២ំ០០៦ កមពុជបនអនុមត័កមមវធិ ីNAPA ែដលឥឡូវេនះអស់សុពលភព និងមនករពក់
ព័នធតចិតួច�ស់។  

កនុងឆន ២ំ០១៥ កមពុជបនេផញីរនូវរបយករណ៍ស្តីពីករចូលរមួចែំណករបស់ជតិកនុងករអនុវត្តន៍
អនុសញញ  UNFCCC ែដលេ�កត់ថ INDC េទេលខធិករ�្ឋ ន UNFCCC ែដលជែផនកមួយៃនករចូល
រមួ េនកនុងកិចច្របជុំសមជិកភគីេលីកទី២១។ ដំ�កក់លដំបូង �បនកំណត់នូវេគលេ�កត់បនថយ
ករបេញចញឧសម័នពីករេ្រប្ីរបស់វសិយ័ថមពលឱយបន ២៧% (៣.១ េម�គ េ�នឧសម័នកបូនិច) េន
ឆន ២ំ០៣០ េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹងេស�រ ៉ូេ្របី្របស់ធមម�(BAU) និងកំេណីនគ្រមបៃ្រពេឈជីតិឱយបន
៦០% េនឆន ២ំ០៣០។  
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��ហ្វចិខងតបូង (USD 485.81 �ន) និងឥណ្ឌូ េនសុ(ីUSD 382.86 �ន)គឺជ្របេទសែដល្រតវូ
ទទួលជនួំយែផនកកត់បនថយក្រមិតខពសប់ំផុត។ មនភព�នតឹងរ�ង�កសៃនករកត់បនថយឧសមន័ផទះ
កញចក់ខន តធំជក់ែស្តងេនកនុង្របេទសតូចៗ និងករវនិិេយគេនកនុងដំេ�ះ្រ�យក្រមិតតូចែដល
្របេទសកពុំងអភិវ��ន៍�ចទទួលបន្របេយជន៍។ គេ្រមងែដលទទួលបនករគ្ំរទេ�យ GEF និង 
SREP បនែកលម្អករទទួលបនថមពល ស្រមបជ់ន្រកី្រកេ�យគ្ំរទេលអីគគិសនីជនបទេ�យេ្របី
្របស់បេចចកវទិយថមពលកេកីតេឡងីវញិ។ �ទិភពរបស់គេ្រមងកត់បនថយទទួលបនហរិញញបបទនគំ
្រទេដីមបេីលីកគេ្រមងថមពលកេកីតេឡងីវញិ ឬ្របសិទធិភពថមពលែដលមនចំនួនេ្រចីនជង ៤០%
ស្រមប់គេ្រមងកត់បនថយឧសម័នផទះកញចកព់ីករផលិតថមពល និងេ្រប្ីរបស់។ ្របេទសម៉រ ៉ុក និងឥ�្ឌ  
បនទទួលថវកិចំនួន ៤០០ �នដុ�្ល រ កលពីឆន មុំនស្រមប់គេ្រមងព្រងីកគេ្រមងថមពលសូ�។ 
ហរិញញបបទន ស្រមប់គេ្រមងកត់បនថយ េដីមបគី្ំរទដល់ដំេ�ះ្រ�យករដឹកជញជូ នែដលបេញចញ 
កបូនទបេ�យនិរន្តរភពជងមុន ពេិសសេហ�្ឋ រចនសមពន័ធទី្រកុង។  

 

្រកហ្វចិ៨: ករទូទតហ់រិញញបបទនស្រមបក់រកតប់នថយថន កតំ់បន ់ 

៧.ដំេណើ រករេ្រតៀមែផនករជតិបន�ុំករែ្រប្របួ��ក��តុ 
៧.១ ែ�នកររ�្ឋ ភិបល និងេគលនេយបយេឆ្លើយតបករែ្រប្របួល�ក��តុ 
ែផនទបីង្ហ ញផ្លូវែផនករយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍ជតិ (២០១៤-២០១៨) ស្រមបក់រអនុវត្តែផនករ 

យុទធ��ស្តចតុេកណរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជបនេប្តជញ ថ កតប់នថយផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របលួ�កស
ធតុ �មរយ�ករព្រងឹងសមតថភពបន�ំុនងិភពធន់េទនងឹករែ្រប្របលួ�កសធតុ។ េនកនុងឆន ២ំ០១៤ ែផនករ
យុទធ��ស្តេឆ្លយីតបករែ្រប្របួល�កសធតុកមពុជ ២០១៤-២០២៣(ផ.យ.ប.ក.) នងិេគលនេយបយជតិ
អភវិ��នៃ៍បតងនិងែផនករយុទធ��ស្តអភិវ��នៃ៍បតង ២០១៣-២០៣០ ្រតូវបនអនុមត័។ 

 

ផ.យ.ប.ក. ២០១៤-២០២៣ បនកំណតច់េងក មសកមមភពែដល្រតវូអនុវត្តនក៍នុង ៣ ដំ�ក់កលគឺ 

‐ ២០១៣-២០១៤៖ បនេរៀបចំ�ថ ប័ន និងហរិញញវតថុស្រមប់អនុវត្តន៍ ផ.យ.ប.ក.  េរៀបចំ
្រកបខ័ណ្ឌ �ម�ន និង�យតៃម្លថន ក់ជតិ នងិសូចនករ នងិែផនករសកមមភពែ្រប្របួល
�កសធតុ (២០១៤-២០១៨) របស់្រកសងួ�មវសិ័យ។ 

‐ ២០១៤-២០១៨៖ បន្តគ្ំរទករអនុវត្តសកមមភពជំ�នទ១ី េ�យព្រងីកករអនុវត្តែដល្រគប
ដណ្ត ប់េផ�ង�េទៀត ដូចជករចុះបញជ ីេដមីបទីទួលបនេសចក្តីទុកចិត្ត(Accreditation) ពីមូល
និធិបន�ំុ �កសធតុៃបតង និងករ្រគប្់រគងចំេណះដងឹ ករអភវិ��សមតថភព ករប្រញជ ប
ករែ្រប្របលួ�កសធតុេទកនុងអន្តរវសិ័យ�មក្រមិតេផ�ង� ្របតិបត្តិករករ�ម�ន និង�យ
តៃម្ល ្របពន័ធ្រគប់្រគងទិននន័យ និងផ�ព្វផ�យកមមវធិី/គេ្រមង�ទិភពមួយចនួំន េនកនុងវសិយ័
ែដលបនេរៀបចំែផនករសកមមភពែ្រប្របួល�កសធតុ(CCAPs)។ �ទិភពដំបូងគួរេផ្ត ត
សំខន់េលីសកមមភពបន�ំុ ប៉ុែន្តសកមមភពកត់បនថយឧសម័នផទះកញចក់នឹង្រតវូ�ក់បញចូ លផងែដរ។  

‐ ២០១៩-២០២៣៖ េផ្ត តេទេលីករសិក�្រ�វ្រជវ នងិេរៀនសូ្រត ប៉ុែន្តេគលបំណងចមបង
នឹង េផ្ត តេលកីរព្រងីកករណីែដលេជគជ័យ និងបន្តប្រញជ បករែ្រប្របលួ�កសធតុេទកនុង
ែផនករជតិ នងិថន ក់េ្រកមជតិ។ ករងរេនះនឹងពក់ពន័ធដល់ករបេងកីននូវករេ្របី្របស់ថវកិ
គ្ំរទដលក់មមវធិីថន ក់ជតិ។  

េគលនេយបយជតិអភិវ��ន៍ៃបតង នងិែផនករយុទធ�្រស្តជតិអភវិ��ន៍ៃបតង(២០១៣-
២០២០) �ក�រទងំពីរេនះ្រតូវបនអនុម័តេនកនុងែខមីន ឆន ២ំ០១៣។ េគលបំណងេនះគឺអភវិ��ន៍ 
កំេណីនេសដ្ឋកចិចៃបតងេ�យេ្របី្របសធ់នធនជតិេ�យមន្របសទិធភព និរន្តរភពបរ�ិថ ន ករងរ
ៃបតង បេចចកវទិយៃបតង ហរិញញវតថុៃបតង ឥណទនៃបតង និងករវនិិេយគៃបតង។ ទំហកំរងរមនភព 
ទូលំទូ�យជង ប៉ុែន្តមនករ្រតតួគន ជមួយករែ្រប្របួល�កសធតុ និងេគលនេយបយបរ�ិថ នន
ន។ េនកនុងឆន ២ំ០០៦ កមពុជបនអនុមត័កមមវធិ ីNAPA ែដលឥឡូវេនះអស់សុពលភព និងមនករពក់
ព័នធតចិតួច�ស់។  

កនុងឆន ២ំ០១៥ កមពុជបនេផញីរនូវរបយករណ៍ស្តីពីករចូលរមួចែំណករបស់ជតិកនុងករអនុវត្តន៍
អនុសញញ  UNFCCC ែដលេ�កត់ថ INDC េទេលខធិករ�្ឋ ន UNFCCC ែដលជែផនកមួយៃនករចូល
រមួ េនកនុងកិចច្របជុំសមជិកភគីេលីកទី២១។ ដំ�កក់លដំបូង �បនកំណត់នូវេគលេ�កត់បនថយ
ករបេញចញឧសម័នពីករេ្រប្ីរបស់វសិយ័ថមពលឱយបន ២៧% (៣.១ េម�គ េ�នឧសម័នកបូនិច) េន
ឆន ២ំ០៣០ េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹងេស�រ ៉ូេ្របី្របស់ធមម�(BAU) និងកំេណីនគ្រមបៃ្រពេឈជីតិឱយបន
៦០% េនឆន ២ំ០៣០។  
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ជទូេទ ករកត់បនថយជេគលេ�តិចតួចជងករបន�ំុស្រមប់្របេទសកមពុជ 11 ។ ្រកបខ័ណ្ឌ
ហរិញញបបទន�កសធតុ (CCFF) ្រតវូបនេរៀបចំេឡងីេ�យប�្ហ ញអំពីរចនសមព័នធថវកិ និងករ
េកៀរគរហរិញញបបទន�កសធតុ។  ឯក�រេនះមនេគលបំណងេដមីបកីំណត់ពីករស្រមបស្រមួល �ទិ
ភព និងហរិញញបបទនស្រមប់សកមមភពបន�ំុ និងកត់បនថយឧសមន័ផទះកញចក់។ ្របភពហរិញញបបទន
�កសធតុ្រតវូបនកំណតេ់នកនុង CCFF ែដលបនគូសបញជ ក់ពថីវកិរ�្ឋ ភិបល ឬ្របភពមកពីមូលនិធិ
ពិភពេ�ក ្រពមទងំមច ស់ជំនួយេទ្វភគី និងពហុភគីផងែដរ។   

េនក្រមិតវសិយ័ ែផនករសកមមភពែ្រប្របលួ�កសធតុ(CCAPs) បនអនុម័តេ�យ្រកសួង 
និង�ថ ប័នពកព់័នធ  េដីមបកីណំត់សកមមភពែដលពក់ព័នធនឹងេគលបំណងៃនែផនករយុទធ�្រស្ត ផ.យ.ប
.ក.។ ែផនករសកមមភព�មវសិ័យ(CCAPs) រមួបញចូ លនូវសកមមភពសរុប៦៨ ជមួយនឹងេគល
នេយបយ ែផនករ ករព្រងឹងសមតថភព ព្រងឹង�ថ ប័ន ៣៩សកមមភពេទៀតពកព់័នធនឹងករផ្តល់េស�
កមមដល់្រកុមទទួលផលគេ្រមង និង១០សកមមភពេទៀតពក់ព័នធនឹងករវនិេិយគេលីេហ�្ឋ រចនសមព័នធ ។ 
ជឧទហរណ៍ សកមមភពមួយែដលបនកំណត់េនកនុងវសិ័យដឹកជញជូ នែដលនងឹ�ចមន�ទធិពលេ�យ
ផទ ល់េទដល់វសិ័យឯកជន សងគតភពេទនឹងករជំរុញនូវករែថទ ំករ្រតួតពនិិតយរថយន្តែដលជែផនកមួយ
ៃនករខិតខ្ំរបងឹែ្របងកត់បនថយឧសម័នផទះកញចក់ ។ 

៧.២  ្រកបខ័ណ្ឌ �ថ ប័នស្រមប់ករែ្រប្របួ��កស��ុ  
រ�ងឆន ២ំ០០៦ និង២០១៥ �ថ ប័ន�ធរណៈទទួលបនទុកករែ្រប្របួល�កសធតុ (មិនរមួ

បញចូ ល REDD+ ែដលបនបញជ ក់អពំី�ថ ប័នទទួលបនទុក) គឺជគណៈកមម ធិករជត្ិរគប់្រគងករែ្រប
្របួល�កសធតុ (NCCC) ែដលមនតួនទីកនុងករស្រមបស្រមួលករេឆ្លីយតបនឹងករែ្រប្របួល�កស
ធតុេនកនុង្របេទសកមពុជ (ឧទហរណ៍៖ ករេរៀបច ំ ស្រមបស្រមួលនិង�ម�នករអនុវត្តេគល
នេយបយ យុទធ�្រស្ត ករែណនែំផនកចបប់ ែផនករ កមមវធិីែដលពក់ព័នធនឹងករែ្រប្របលួ�កសធតុ)។ 

 កនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០១៥ ្រកុម្របកឹ�ជតិអភិវ��នេ៍�យចរីភព(ក.ជ.អ.ច.)បនទទួល�ប់រងតួ
នទី និងភរកិចចេនះព ីNCCC និងគណៈកមម ធិករេផ�ង�ចំនួនបួនេទៀត។ ក.ជ.អ.ច. មនសមសភពពី
រដ្ឋេលខធិករ និងអនុរដ្ឋេលខធិករពី្រកសួងនន និងដឹកនេំ�យរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងបរ�ិថ ន។ េបីេ្របៀប
េធៀបេទនងឹ NCCC សមជិករបស់ ក.ជ.អ.ច.បនេកនីេឡងី (្រកសួងជេ្រចីន្រតវូបនបញចូ ល និង
អភិបលៃនគណៈអភិបលេខត្តផងែដរ) 12 ។ ក.ជ.អ.ច.បនេដីរតួនទយ៉ីងសំខន់កនុងករេរៀបចំែផនករ
យុទធ�្រស្តែ្រប្របួល�កសធតុកមពុជ ២០១៤-២០២៣ ែផនករសកមមភពែ្រប្របលួ�កសធតុ�ម  
វសិ័យ និង្រកបខ័ណ្ឌ ហរិញញបបទន�កសធតុ ។  

                                                            
11 Cambodia Climate Change Financing Framework 
12 Source : SNC

 

 ្រកសួងបរ�ិថ នបនេដរីតួនទជីអនកដឹកនកំនុងករេឆ្លីយតបេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុកនុង 
្របេទសកមពុជ 

‐ េនកនុង្រកសួងបរ�ិថ ន នយក�្ឋ នែ្រប្របលួ�កសធតុ(DCC) ្រតូវបនបេងកតីេឡងីកនុងឆន ំ
២០០�។នយក�្ឋ នេនះមនតួនទីទទួលខុស្រតូវសកមមភពក្រមិតទូលទូំ�យមួយពក់ព័នធ
នឹងករែ្រប្របលួ�កសធតុនិងជ�ថ ប័នបេងគ លរបស់្របេទសកមពុជស្រមប់អនុសញញ  
UNFCC ្រកុម្របឹក�អន្តររ�្ឋ ភបិលស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ (IPCC)  និងពិធី�រក�ូតូ។ 
នយក�្ឋ នមនតួនទីស្រមបស្រមួល្រកុមករងរេលីករងរ ឬបញ្ហ ពក់ព័នធែ្រប្របួល�កស
ធតុ ដូចជ ថមពល ៃ្រពេឈ ី�រេពីភណ្ឌ ឧសម័នផទះកញចក់ ភពងយរងេ្រគះ និងករបន�ំុជ
េដីម។ល។ 

‐ កនុងែខកកក� ឆន ២ំ០០២ ្រកសួងបរ�ិថ ន្រតវូបនចត់�ងំជ�ជញ ធរជតសិ្រមប់យន្តករអភវិ��
�្អ ត(DNA)។ នយក�្ឋ នែ្រប្របួល�កសធតុ្រតវូបនចត់�ងំជេលខធិករ�្ឋ នរបស់�ជញ
ធរជត(ិDNA)។ 

្រកុមករងរបេចចកេទសករែ្រប្របួល�កសធតុ(CCTT) ្រតូវបនបេងកីតេឡងីកនុងែខឧសភ ឆន ំ
២០១១ បនេដីរតួនទីជ្រកមុផ្តល់្របឹក�ដល់្រកុម្របកឹ�ជតិអភិវ��ន៍េ�យចីរភព។ ជមួយគន ផងែដរ 
ពួកេគក៏ជ្រកុមែដលផ្តលនូ់វករគ្ំរទដល់្រកសួងពក់ព័នធកនុងករេរៀបចំែផនករសកមមភពែ្រប្របួល�កស
ធតុ�មវសិ័យ។   
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ជទូេទ ករកត់បនថយជេគលេ�តិចតួចជងករបន�ំុស្រមប់្របេទសកមពុជ 11 ។ ្រកបខ័ណ្ឌ
ហរិញញបបទន�កសធតុ (CCFF) ្រតវូបនេរៀបចំេឡងីេ�យប�្ហ ញអំពីរចនសមព័នធថវកិ និងករ
េកៀរគរហរិញញបបទន�កសធតុ។  ឯក�រេនះមនេគលបំណងេដមីបកីំណត់ពីករស្រមបស្រមួល �ទិ
ភព និងហរិញញបបទនស្រមប់សកមមភពបន�ំុ និងកត់បនថយឧសមន័ផទះកញចក់។ ្របភពហរិញញបបទន
�កសធតុ្រតវូបនកំណតេ់នកនុង CCFF ែដលបនគូសបញជ ក់ពថីវកិរ�្ឋ ភិបល ឬ្របភពមកពីមូលនិធិ
ពិភពេ�ក ្រពមទងំមច ស់ជំនួយេទ្វភគី និងពហុភគីផងែដរ។   

េនក្រមិតវសិយ័ ែផនករសកមមភពែ្រប្របលួ�កសធតុ(CCAPs) បនអនុម័តេ�យ្រកសួង 
និង�ថ ប័នពកព់័នធ  េដីមបកីណំត់សកមមភពែដលពក់ព័នធនឹងេគលបំណងៃនែផនករយុទធ�្រស្ត ផ.យ.ប
.ក.។ ែផនករសកមមភព�មវសិ័យ(CCAPs) រមួបញចូ លនូវសកមមភពសរុប៦៨ ជមួយនឹងេគល
នេយបយ ែផនករ ករព្រងឹងសមតថភព ព្រងឹង�ថ ប័ន ៣៩សកមមភពេទៀតពកព់័នធនឹងករផ្តល់េស�
កមមដល់្រកុមទទួលផលគេ្រមង និង១០សកមមភពេទៀតពក់ព័នធនឹងករវនិេិយគេលីេហ�្ឋ រចនសមព័នធ ។ 
ជឧទហរណ៍ សកមមភពមួយែដលបនកំណត់េនកនុងវសិ័យដឹកជញជូ នែដលនងឹ�ចមន�ទធិពលេ�យ
ផទ ល់េទដល់វសិ័យឯកជន សងគតភពេទនឹងករជំរុញនូវករែថទ ំករ្រតួតពនិិតយរថយន្តែដលជែផនកមួយ
ៃនករខិតខ្ំរបងឹែ្របងកត់បនថយឧសម័នផទះកញចក់ ។ 

៧.២  ្រកបខ័ណ្ឌ �ថ ប័នស្រមប់ករែ្រប្របួ��កស��ុ  
រ�ងឆន ២ំ០០៦ និង២០១៥ �ថ ប័ន�ធរណៈទទួលបនទុកករែ្រប្របួល�កសធតុ (មិនរមួ

បញចូ ល REDD+ ែដលបនបញជ ក់អពំី�ថ ប័នទទួលបនទុក) គឺជគណៈកមម ធិករជត្ិរគប់្រគងករែ្រប
្របួល�កសធតុ (NCCC) ែដលមនតួនទីកនុងករស្រមបស្រមួលករេឆ្លីយតបនឹងករែ្រប្របួល�កស
ធតុេនកនុង្របេទសកមពុជ (ឧទហរណ៍៖ ករេរៀបច ំ ស្រមបស្រមួលនិង�ម�នករអនុវត្តេគល
នេយបយ យុទធ�្រស្ត ករែណនែំផនកចបប់ ែផនករ កមមវធិីែដលពក់ព័នធនឹងករែ្រប្របលួ�កសធតុ)។ 

 កនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០១៥ ្រកុម្របកឹ�ជតិអភិវ��នេ៍�យចរីភព(ក.ជ.អ.ច.)បនទទួល�ប់រងតួ
នទី និងភរកិចចេនះព ីNCCC និងគណៈកមម ធិករេផ�ង�ចំនួនបួនេទៀត។ ក.ជ.អ.ច. មនសមសភពពី
រដ្ឋេលខធិករ និងអនុរដ្ឋេលខធិករពី្រកសួងនន និងដឹកនេំ�យរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងបរ�ិថ ន។ េបីេ្របៀប
េធៀបេទនងឹ NCCC សមជិករបស់ ក.ជ.អ.ច.បនេកីនេឡងី (្រកសួងជេ្រចីន្រតវូបនបញចូ ល និង
អភិបលៃនគណៈអភិបលេខត្តផងែដរ) 12 ។ ក.ជ.អ.ច.បនេដីរតួនទយ៉ីងសំខន់កនុងករេរៀបចំែផនករ
យុទធ�្រស្តែ្រប្របួល�កសធតុកមពុជ ២០១៤-២០២៣ ែផនករសកមមភពែ្រប្របលួ�កសធតុ�ម  
វសិ័យ និង្រកបខ័ណ្ឌ ហរិញញបបទន�កសធតុ ។  

                                                            
11 Cambodia Climate Change Financing Framework 
12 Source : SNC

 

 ្រកសួងបរ�ិថ នបនេដរីតួនទជីអនកដឹកនកំនុងករេឆ្លីយតបេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុកនុង 
្របេទសកមពុជ 

‐ េនកនុង្រកសួងបរ�ិថ ន នយក�្ឋ នែ្រប្របលួ�កសធតុ(DCC) ្រតូវបនបេងកតីេឡងីកនុងឆន ំ
២០០�។នយក�្ឋ នេនះមនតួនទីទទួលខុស្រតូវសកមមភពក្រមិតទូលទូំ�យមួយពក់ព័នធ
នឹងករែ្រប្របលួ�កសធតុនិងជ�ថ ប័នបេងគ លរបស់្របេទសកមពុជស្រមប់អនុសញញ  
UNFCC ្រកុម្របឹក�អន្តររ�្ឋ ភបិលស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ (IPCC)  និងពិធី�រក�ូតូ។ 
នយក�្ឋ នមនតួនទីស្រមបស្រមួល្រកុមករងរេលីករងរ ឬបញ្ហ ពក់ព័នធែ្រប្របួល�កស
ធតុ ដូចជ ថមពល ៃ្រពេឈ ី�រេពីភណ្ឌ ឧសម័នផទះកញចក់ ភពងយរងេ្រគះ និងករបន�ំុជ
េដីម។ល។ 

‐ កនុងែខកកក� ឆន ២ំ០០២ ្រកសួងបរ�ិថ ន្រតវូបនចត់�ងំជ�ជញ ធរជតសិ្រមប់យន្តករអភវិ��
�្អ ត(DNA)។ នយក�្ឋ នែ្រប្របួល�កសធតុ្រតវូបនចត់�ងំជេលខធិករ�្ឋ នរបស់�ជញ
ធរជត(ិDNA)។ 

្រកុមករងរបេចចកេទសករែ្រប្របួល�កសធតុ(CCTT) ្រតូវបនបេងកីតេឡងីកនុងែខឧសភ ឆន ំ
២០១១ បនេដីរតួនទីជ្រកមុផ្តល់្របឹក�ដល់្រកុម្របកឹ�ជតិអភិវ��ន៍េ�យចីរភព។ ជមួយគន ផងែដរ 
ពួកេគក៏ជ្រកុមែដលផ្តលនូ់វករគ្ំរទដល់្រកសួងពក់ព័នធកនុងករេរៀបចំែផនករសកមមភពែ្រប្របួល�កស
ធតុ�មវសិ័យ។   
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៨. ករអនុវត្តែផនករជតិបន�ុំកនងុ្របេទសកមពុជ 
 ៨.១ ករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ និងករ�ក់បញចូលស្រមប់ដំេណើ រករេរៀបចំ�េ្រមងបន�ំុ 

ែផ្អកេលីលទធផលៃនករសិក�េនមូល�្ឋ ន និងករសមភ សអនកផ្តលព់័ត៌មនសំខន់ៗ បង្ហ ញថ
អនកពក់ពន័ធទងំអស់្រតូវបនពិេ្រគះេយបល់ពក់ព័នធនងឹដំេណីរករេរៀបចំគេ្រមង ពេិសសវធិនករបន�ំុ
។ ពួកេគបនកំណត់នូវ្រកមុែដលងយរងេ្រគះេទនឹងផលប៉ះពល់ពីករែ្រប្របួល�កសធតុ។ េយង
េលីទធផលៃនករពិេ្រគះេយបល់ ព័ត៌មនទងំអស់្រតូវបន�ក់បញចូ លេទកនុងករេរៀបចគំេ្រមងេដីមប�ីក់
សំេណីសុំមូលនិធិបន�ំុ។ ែផ្អកេលីរបយករណ៍ពី្របធនដកឹន្ំរកុមករងរ ករពិេ្រគះេយបល់ បនេធ្វី
េឡងីដូចខងេ្រកមេនះ៖  

‐ ្រកសួងបរ�ិថ ន រមួបញចូ លនយក�្ឋ ន្រ�វ្រជវ និងអភិវ��ន៍សហគមន៍តបំន់ករពរ នយក�្ឋ ន
ែ្រប្របួល�កសធតុ នយក�្ឋ នសត្វៃ្រព នងិឧទយនជតិ 

‐ ្រកសួងពក់ព័នធននរមួបញចូ ល ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ ្រកសួងែផនករ ្រកសួង
ធនធនទកឹ និងឧតុនិយម គណៈកមម ធកិរជតិ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត�យ ្រកសួងអភិវ��ន៍
ជនបទ ជេដីម 

‐ អងគករមួយចំនួនដូចជ WWF, World Vision, WCS, IUCN, CDRI, MRC, FFI, WA, 
NTFP, RCOFT, etc.  

ករពិេ្រគះេយបល់ចំនួនពីរដង្រតវូបនេធ្វីេឡងីេនកនុងតំបន់ករពរ នងិេខត្តេគលេ�។ គត់
�យករណ៍ថ យ៉ងេ�ច�ស់ ៣៦៤នក់ និងគណៈកមម ករ្រគប្់រគង្រតូវបនសមភ សន៍េដមីបកីណំត់
សកមមភព�ទភិពស្រមប់ករេឆ្លីយតបនងឹករែ្រប្របលួ�កសធតុ។ �ល់លទធផលៃនករសិក�និង
ពិេ្រគះេយបល់្រតូវបនកត្់រ� និងភជ ប់កនុងគេ្រមងសំេណី។  

៨.២ ដំេណើ រករ្របកបេ��្របសិទធភពៃនករេ្របើ្រ�ស់មូលនិធិបន�ំុ និងករទទួល�ន���រណ� 
មូលនិធបិន�ំុបនេ្របី្របសនូ់វអភិ្រកមថមមួីយេដីមបែីបងែចកមូលនធិិ�កសធតុ។ មូលនិធិេនះ

ជែផនកមួយៃនចំែណកចូលរមួចំនួន ២%ពគីេ្រមងយន្តករអភិវ��ន៍�្អ ត។ �បនេដីរតួនទីយ៉ងសំខន់
កនុងករព្រងីកហរិញញបបទន�កសធតុដល់្របេទសកពុំងអភវិ��ន៍ េ�យចប់េផ្តីមនូវទនិនន័យេគលែដល
ទបបំផុត និង្របតិបត្តិករេ�យមនតម្ល ភពខពស់បផុំត។ វ��នភពដំបូងេលី្រកបខ័ណ្ឌ លទធផលបនជួយ
ដល់្របតិបត្តិករមូលនធិិ និងជំរុញករេរៀនសូ្រត។ ករសិក�្របភពមូលនិធិថម្ីរបមូលបន�មរយៈកមមវធិី 
CDM បនផ្តល់នូវចំណូលទបជងកររពំងឹទុក។ េបីេទះបីយ៉ងេនះក្តី ករប៉ន់្របមណ  មូលនធិិេនែត 
េចទជសំណួរេនេឡយី។ ករ្រតួយ្រ�យេរៀបចំមូលនិធិែដល�ចទទួលបនេ�យ�ទ ល់ “direct 
access” មនបំណងកតប់នថយករចំ�យ និងភពសមុគ�ម ញៃនករទទួលបនមូលនិធិ នងិព្រងងឹ
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៨. ករអនុវត្តែផនករជតិបន�ុំកនងុ្របេទសកមពុជ 
 ៨.១ ករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ និងករ�ក់បញចូលស្រមប់ដំេណើ រករេរៀបចំ�េ្រមងបន�ំុ 

ែផ្អកេលីលទធផលៃនករសិក�េនមូល�្ឋ ន និងករសមភ សអនកផ្តលព់័ត៌មនសំខន់ៗ បង្ហ ញថ
អនកពក់ពន័ធទងំអស់្រតូវបនពិេ្រគះេយបល់ពក់ព័នធនងឹដំេណីរករេរៀបចំគេ្រមង ពេិសសវធិនករបន�ំុ
។ ពួកេគបនកំណត់នូវ្រកមុែដលងយរងេ្រគះេទនឹងផលប៉ះពល់ពីករែ្រប្របួល�កសធតុ។ េយង
េលីទធផលៃនករពិេ្រគះេយបល់ ព័ត៌មនទងំអស់្រតូវបន�ក់បញចូ លេទកនុងករេរៀបចគំេ្រមងេដីមប�ីក់
សំេណីសំុមូលនិធិបន�ំុ។ ែផ្អកេលីរបយករណ៍ពី្របធនដកឹន្ំរកុមករងរ ករពិេ្រគះេយបល់ បនេធ្វី
េឡងីដូចខងេ្រកមេនះ៖  

‐ ្រកសួងបរ�ិថ ន រមួបញចូ លនយក�្ឋ ន្រ�វ្រជវ និងអភិវ��ន៍សហគមន៍តបំន់ករពរ នយក�្ឋ ន
ែ្រប្របួល�កសធតុ នយក�្ឋ នសត្វៃ្រព នងិឧទយនជតិ 

‐ ្រកសួងពក់ព័នធននរមួបញចូ ល ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ ្រកសួងែផនករ ្រកសួង
ធនធនទឹក និងឧតុនិយម គណៈកមម ធកិរជតិ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត�យ ្រកសួងអភិវ��ន៍
ជនបទ ជេដីម 

‐ អងគករមួយចំនួនដូចជ WWF, World Vision, WCS, IUCN, CDRI, MRC, FFI, WA, 
NTFP, RCOFT, etc.  

ករពិេ្រគះេយបល់ចំនួនពីរដង្រតវូបនេធ្វីេឡងីេនកនុងតំបន់ករពរ នងិេខត្តេគលេ�។ គត់
�យករណ៍ថ យ៉ងេ�ច�ស់ ៣៦៤នក់ និងគណៈកមម ករ្រគប្់រគង្រតូវបនសមភ សន៍េដមីបកីណំត់
សកមមភព�ទភិពស្រមប់ករេឆ្លីយតបនងឹករែ្រប្របលួ�កសធតុ។ �ល់លទធផលៃនករសិក�និង
ពិេ្រគះេយបល់្រតូវបនកត្់រ� និងភជ ប់កនុងគេ្រមងសំេណី។  

៨.២ ដំេណើ រករ្របកបេ��្របសិទធភពៃនករេ្របើ្រ�ស់មូលនិធិបន�ំុ និងករទទួល�ន���រណ� 
មូលនិធបិន�ំុបនេ្របី្របសនូ់វអភិ្រកមថមមួីយេដីមបែីបងែចកមូលនធិិ�កសធតុ។ មូលនិធិេនះ

ជែផនកមួយៃនចំែណកចូលរមួចំនួន ២%ពគីេ្រមងយន្តករអភិវ��ន៍�្អ ត។ �បនេដីរតួនទីយ៉ងសំខន់
កនុងករព្រងីកហរិញញបបទន�កសធតុដល់្របេទសកពុំងអភវិ��ន៍ េ�យចប់េផ្តីមនូវទនិនន័យេគលែដល
ទបបំផុត និង្របតិបត្តិករេ�យមនតម្ល ភពខពស់បផុំត។ វ��នភពដំបូងេលី្រកបខ័ណ្ឌ លទធផលបនជួយ
ដល់្របតិបត្តិករមូលនធិិ និងជំរុញករេរៀនសូ្រត។ ករសិក�្របភពមូលនិធិថម្ីរបមូលបន�មរយៈកមមវធិី 
CDM បនផ្តល់នូវចំណូលទបជងកររពំងឹទុក។ េបីេទះបីយ៉ងេនះក្តី ករប៉ន់្របមណ  មូលនធិិេនែត 
េចទជសំណួរេនេឡយី។ ករ្រតួយ្រ�យេរៀបចំមូលនិធិែដល�ចទទួលបនេ�យ�ទ ល់ “direct 
access” មនបំណងកតប់នថយករចំ�យ និងភពសមុគ�ម ញៃនករទទួលបនមូលនិធិ នងិព្រងងឹ
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្របេទសែដលទទួលមូលនធិឱិយក្ល យជមច ស់ស្រមប់គេ្រមងែដលបនគ្ំរទ។ ដំេណីរករចុះបញជ ី ៃនករ  
ផ្តល់េសចក្តីទុកចិត្ត(Accreditation processes) បនបេងកីតេឡងីជេ្រចនីកនុងរយៈេពលកន្លងមក ប៉ុែន្ត
ករអនុវត្តធនបននូវភពខ្ល ងំែផនកស្រមបស្រមួល និងភពជមច ស់ៃនកមមវធិីែដលបនឆ្លងកតព់ហុភគី
ពក់ព័នធកនុង្របេទសនឹងមនបញ្ហ ្របឈម។ មនករទទួល�គ ល់យ៉ងទូលំទូ�យថ ឥទធិពលៃនគេ្រមង
នឹងែកែ្របឱយេទជមូល�្ឋ ននីយកមម និងមនត្រមវូករពតិ្របកដេដមីបធីនថអនកពក់ព័នធេនក្រមិតមូល
�្ឋ ន និងថន ក់េ្រកមជតិទទួលបនផល្របេយជន៍ពកីិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងបន�ំុ និងមូលនិធិបន�ំុ ។ 
សកមមភពគ្ំរទមនេនក្រមតិមួយែដលមនលកខណៈច្រមស់ភព។ ករចូលរមួេនក្រមតិេផ�ង�គន គឺជ
ចំណុចេផ្ត តដស៏ំខន់របសមូ់លនិធិបន�ំុ។ �ល់កមមវធិែីដលបនអនុមត័រចួរមួទងំសមសភគថន ក់ជតិ 
និងថន ក់េ្រកមជតិ្រតវូែតេផ្ត តេលីចំណុចទងំអស់ខងេលី។  

ទំហកំមមវធិីខន តតូចត្រមូវជេ្រមសីជយុទធ�្រស្តែដលែផនកេនមូល�្ឋ ន�ចចូលរមួបន។ គេ្រមង
មួយចំនួនបនេសនីនូវលកខណវនិិចឆ័យេទនងឹទ�ីងំែដលមនសក្ត នុពល្រតូវបនពិចរ� បនទ ប់មកករ
ចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធេដមីបឈីនដល់ករេ្រជីសេរសីគេ្រមងស្រមប់មូលនិធិបន�ំុេនះ។ គេ្រមងខ្លះ 
បនេសនីឱយមនករកំណត់លកខណ័្ឌ ែដល�ចែកស្រមួលបនេនេពលែដលកមមវធិដីំេណីរករ។ មនករណី
េ្រចនី�ស់ ជេ្រមីសគឺ�្រស័យករចូលរមួពីអនកពក់ព័នធ �ទិភព និងចំ�ប់�រមមណ៍របស់ៃដគូអនុវត្ត
ន៍េនក្រមិតមូល�្ឋ ន។  

៨.៣ ដំេណើ រករ��នករ�ន�ុំក្រមិតមូល�្ឋ ន និងករចូលរមួពីសហគមន៍ងយរងេ្រគះ 
កមមវធិីសកមមភពជតិបន�ំុនឹងករែ្រប្របលួ�កសធតុ (NAPA) ្រតវូបនេរៀបចេំឡងីេ�យ

អនុេ�ម�មេសចក្តីសេ្រមចេលខ២៨ េនកនុងកិចច្របជុំសមជិកភគីអនុសញញ  UNFCCC េលីកទី០៧។ 
ករេរៀបចំ NAPA អនុេ�ម�មរយៈដំេណីរករចូលរមួយ៉ងេពញេលញព្ីរគប់ភគីពក់ពន័ធែដលទទួលរង
ឥទធិពលៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ។ ឧទហរណ៍៖ �ថ ប័នរ�្ឋ ភិបល �ថ ប័នសិក�ធិករ អនកសិក�
្រ�វ្រជវ ត�ំងសហគមន៍ ៃដគូអភវិ��ន៍ និងអនកពកព់័នធេផ�ង�េទៀត។  

េគលបណំងៃនកមុមវធិ ីNAPA 
- ែស្វងយល់អពំលីកខណៈសំខន់�ៃន�និភយ័�កសធតុកនុង្របេទសកមពុជ( ទឹកជំនន់ �ងំ

សងួត ពយុះ ខយលក់្រន្ត ក កេំណីននីវ ៉ទូឹកសមុ្រទ និងជមង្ឺរគុនចញ់) 

- ែស្វងយល់អពំយីន្តករេ�ះ្រ�យេទនឹង�និភ័យ�កសធតុ និងករែ្រប្របលួ�កស
ធតុេនក្រមិតមូល�្ឋ ន 

- េលីកកមពស់ផលិតភពកសិកមម�មរយៈករព្រងីកនូវ្របព័នធធ��្រស្ត និងករ្រគប់្រគងធន 
ធនទឹកេដីមបកីត់បនថយភពងយរងេ្រគះេទនឹងេ្រគះធមមជតិ និង 

 

- កំណត់នូវសកមមភពបន�ំុ�ទិភពចំេពះ�និភ័យៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ និងផលប៉ះ 
ពល់ពីករែ្រប្របួល�កសធតុ 

្របេទសកមពុជមិនបនេរៀបចំែផនករបន�ំុក្រមិតមូល�្ឋ នេនះេទ ប៉ុែន្តរ�្ឋ ភិបលបនេលីកទឹក
ចិត្តដល់�ជញ ធរមូល�្ឋ ន�កប់ញចូ លករែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុងែផនករែដលមន្រ�ប់ ពិេសសកមម
វធិីវនិិេយគឃុជំេដីម។ ក.ជ.អ.ប របស្់រកសួងម�ៃផទមនតួនទី នងិភរកិចចចតែ់ចង ស្រមបស្រមួល
ករងរេនះេដីមបគី្ំរទដល់ដំេណីរករេរៀបចំែផនករអភិវ��ឃុ/ំកមមវនិិធវីនិិេយគឃុកំនុង្របេទស កមពុជ ។ 
គេ្រមងែដលមនេឈម ះថ អភិបលកិចចមូល�្ឋ ន នងិករបន�ំុកែ្រប្របួល�កសធតុ ក.ជ.អ.បបន
េ្រជីសេរសីេខត្តចំនួន០២ ្រសុកចំនួន០៨ (៣០ឃុ)ំស្រមប់�កលបងគេ្រមងប��ជ បករែ្រប្របួល
�កសធតុ និងអភិបលកចិចល្អ។  ដំេណីរករែផនករវនិេិយគឃុ ំ និងែផនករអភវិ��ឃុបំនផ្តលនូ់វ      
ឱកសដល់សហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពលព់ីករែ្រប្របួល�កសធតុបនេលីកេឡងីនូវករ្រពួយបរមភ
របស់ពួកេគ�មរយៈករ�យតៃម្លភពងយរងេ្រគះ (VRA)។  

៩. �ថ នភពមូលនិធិបន�ុំេនកនងុ្របេទសកមពុជ 

 ៩.១ ហិរញញប�����ស��ុកនុង្របេទសកមពុជ 
ករចំ�យេលីករែ្រប្របួល�កសធតុមនករេកីនេឡងីគួរកត់សមគ ល់េនកនុង្របេទសកមពុជ

កនុងរយៈេពលចប់ ពី ៣៦៧ពន់�នេរៀលកនុងឆន ២ំ០០៩ េទដល់ ៨៤៧ ពន់�នេរៀលេនឆន ំ
២០១៤។ ករែបងែចកករច�ំយេលីករែ្រប្របួល�កសធតុេធៀបនងឹចំណូលកនុង្រសុកសរុបក៏មនករ
េកីនេឡងីផងែដរ ពី ០,៩%ៃនGDP កនុងឆន ២ំ០០៩ េទ ១,៣% ៃនGDP កនុងឆន ២ំ០១៤ ែតមនចំណុច
មួយធ្ល ក់ចុះេនកនុងឆន ២ំ០១១ (០,៨% ៃនGDP)។ េនកនុងឆន ២ំ០០៩ និង២០១០្រតូវបនកត់សមគ ល់
ថមនករច�ំយខពស់េលមីហន្ត�យែដលបនេកតីេឡងីេ�យ�រព�ុះេក�� នងិទឹកជំននចុ់ងឆន ំ
២០០៩។  

េនឆន ២ំ០១៤, ១/៣ៃនករច�ំយ�ធរណៈបនចូលរមួេពញេលញ �េ�យែផនកេលីករ  
ែ្រប្របួល�កសធតុ (រហូតដល់ ២៨,៩% កនុងឆន ២ំ០០៩)។ ករចំ�យេលីករែ្រប្របួល�កសធតុ
ែដលពកព់័នធនងឹ ទំងន/់បនទុក�កសធតុ្រតវូបនអនុវត្តន៍ េហយីហរិញញបប�ន�កសធតុបនេកីន
េឡងី ៤ ,១%ៃនករចំ�យ�ធរណៈ (មនករេកនីេឡងីពី ៣,៣%កនុងឆន ២ំ០០៩)។ 
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្របេទសែដលទទួលមូលនធិឱិយក្ល យជមច ស់ស្រមប់គេ្រមងែដលបនគ្ំរទ។ ដំេណីរករចុះបញជ ី ៃនករ  
ផ្តល់េសចក្តីទុកចិត្ត(Accreditation processes) បនបេងកីតេឡងីជេ្រចនីកនុងរយៈេពលកន្លងមក ប៉ុែន្ត
ករអនុវត្តធនបននូវភពខ្ល ងំែផនកស្រមបស្រមួល និងភពជមច ស់ៃនកមមវធិីែដលបនឆ្លងកតព់ហុភគី
ពក់ព័នធកនុង្របេទសនឹងមនបញ្ហ ្របឈម។ មនករទទួល�គ ល់យ៉ងទូលំទូ�យថ ឥទធិពលៃនគេ្រមង
នឹងែកែ្របឱយេទជមូល�្ឋ ននីយកមម និងមនត្រមវូករពតិ្របកដេដមីបធីនថអនកពក់ព័នធេនក្រមិតមូល
�្ឋ ន និងថន ក់េ្រកមជតិទទួលបនផល្របេយជន៍ពកីិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងបន�ំុ និងមូលនិធិបន�ំុ ។ 
សកមមភពគ្ំរទមនេនក្រមតិមួយែដលមនលកខណៈច្រមស់ភព។ ករចូលរមួេនក្រមតិេផ�ង�គន គឺជ
ចំណុចេផ្ត តដស៏ំខន់របសមូ់លនិធិបន�ំុ។ �ល់កមមវធិែីដលបនអនុមត័រចួរមួទងំសមសភគថន ក់ជតិ 
និងថន ក់េ្រកមជតិ្រតវូែតេផ្ត តេលីចំណុចទងំអស់ខងេលី។  

ទំហកំមមវធិីខន តតូចត្រមូវជេ្រមសីជយុទធ�្រស្តែដលែផនកេនមូល�្ឋ ន�ចចូលរមួបន។ គេ្រមង
មួយចំនួនបនេសនីនូវលកខណវនិិចឆ័យេទនងឹទ�ីងំែដលមនសក្ត នុពល្រតូវបនពិចរ� បនទ ប់មកករ
ចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធេដមីបឈីនដល់ករេ្រជីសេរសីគេ្រមងស្រមប់មូលនិធិបន�ំុេនះ។ គេ្រមងខ្លះ 
បនេសនីឱយមនករកំណត់លកខណ័្ឌ ែដល�ចែកស្រមួលបនេនេពលែដលកមមវធិដីំេណីរករ។ មនករណី
េ្រចនី�ស់ ជេ្រមីសគឺ�្រស័យករចូលរមួពីអនកពក់ព័នធ �ទិភព និងចំ�ប់�រមមណ៍របស់ៃដគូអនុវត្ត
ន៍េនក្រមិតមូល�្ឋ ន។  

៨.៣ ដំេណើ រករ��នករ�ន�ុំក្រមិតមូល�្ឋ ន និងករចូលរមួពីសហគមន៍ងយរងេ្រគះ 
កមមវធិីសកមមភពជតិបន�ំុនឹងករែ្រប្របលួ�កសធតុ (NAPA) ្រតវូបនេរៀបចេំឡងីេ�យ

អនុេ�ម�មេសចក្តីសេ្រមចេលខ២៨ េនកនុងកិចច្របជុំសមជិកភគីអនុសញញ  UNFCCC េលីកទី០៧។ 
ករេរៀបចំ NAPA អនុេ�ម�មរយៈដំេណីរករចូលរមួយ៉ងេពញេលញព្ីរគប់ភគីពក់ពន័ធែដលទទួលរង
ឥទធិពលៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ។ ឧទហរណ៍៖ �ថ ប័នរ�្ឋ ភិបល �ថ ប័នសិក�ធិករ អនកសិក�
្រ�វ្រជវ ត�ំងសហគមន៍ ៃដគូអភវិ��ន៍ និងអនកពកព់័នធេផ�ង�េទៀត។  

េគលបណំងៃនកមុមវធិ ីNAPA 
- ែស្វងយល់អពំលីកខណៈសំខន់�ៃន�និភយ័�កសធតុកនុង្របេទសកមពុជ( ទឹកជំនន់ �ងំ

សងួត ពយុះ ខយលក់្រន្ត ក កេំណីននីវ ៉ទូឹកសមុ្រទ និងជមង្ឺរគុនចញ់) 

- ែស្វងយល់អពំយីន្តករេ�ះ្រ�យេទនឹង�និភ័យ�កសធតុ និងករែ្រប្របលួ�កស
ធតុេនក្រមិតមូល�្ឋ ន 

- េលីកកមពស់ផលិតភពកសិកមម�មរយៈករព្រងីកនូវ្របព័នធធ��្រស្ត និងករ្រគប់្រគងធន 
ធនទឹកេដីមបកីត់បនថយភពងយរងេ្រគះេទនឹងេ្រគះធមមជតិ និង 

 

- កំណត់នូវសកមមភពបន�ំុ�ទិភពចំេពះ�និភ័យៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ និងផលប៉ះ 
ពល់ពីករែ្រប្របួល�កសធតុ 

្របេទសកមពុជមិនបនេរៀបចំែផនករបន�ំុក្រមិតមូល�្ឋ នេនះេទ ប៉ុែន្តរ�្ឋ ភិបលបនេលីកទឹក
ចិត្តដល់�ជញ ធរមូល�្ឋ ន�កប់ញចូ លករែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុងែផនករែដលមន្រ�ប់ ពិេសសកមម
វធិីវនិិេយគឃុជំេដីម។ ក.ជ.អ.ប របស្់រកសួងម�ៃផទមនតួនទី នងិភរកិចចចតែ់ចង ស្រមបស្រមួល
ករងរេនះេដីមបគី្ំរទដល់ដំេណីរករេរៀបចំែផនករអភិវ��ឃុ/ំកមមវនិិធវីនិិេយគឃុកំនុង្របេទស កមពុជ ។ 
គេ្រមងែដលមនេឈម ះថ អភិបលកិចចមូល�្ឋ ន នងិករបន�ំុកែ្រប្របួល�កសធតុ ក.ជ.អ.បបន
េ្រជីសេរសីេខត្តចំនួន០២ ្រសុកចំនួន០៨ (៣០ឃុ)ំស្រមប់�កលបងគេ្រមងប��ជ បករែ្រប្របួល
�កសធតុ និងអភិបលកចិចល្អ។  ដំេណីរករែផនករវនិេិយគឃុ ំ និងែផនករអភវិ��ឃុបំនផ្តលនូ់វ      
ឱកសដល់សហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់ពីករែ្រប្របួល�កសធតុបនេលីកេឡងីនូវករ្រពួយបរមភ
របស់ពួកេគ�មរយៈករ�យតៃម្លភពងយរងេ្រគះ (VRA)។  

៩. �ថ នភពមូលនិធិបន�ុំេនកនងុ្របេទសកមពុជ 

 ៩.១ ហិរញញប�����ស��ុកនុង្របេទសកមពុជ 
ករចំ�យេលីករែ្រប្របួល�កសធតុមនករេកីនេឡងីគួរកត់សមគ ល់េនកនុង្របេទសកមពុជ

កនុងរយៈេពលចប់ ពី ៣៦៧ពន់�នេរៀលកនុងឆន ២ំ០០៩ េទដល់ ៨៤៧ ពន់�នេរៀលេនឆន ំ
២០១៤។ ករែបងែចកករច�ំយេលីករែ្រប្របួល�កសធតុេធៀបនងឹចំណូលកនុង្រសុកសរុបក៏មនករ
េកីនេឡងីផងែដរ ពី ០,៩%ៃនGDP កនុងឆន ២ំ០០៩ េទ ១,៣% ៃនGDP កនុងឆន ២ំ០១៤ ែតមនចំណុច
មួយធ្ល ក់ចុះេនកនុងឆន ២ំ០១១ (០,៨% ៃនGDP)។ េនកនុងឆន ២ំ០០៩ និង២០១០្រតូវបនកត់សមគ ល់
ថមនករច�ំយខពស់េលមីហន្ត�យែដលបនេកតីេឡងីេ�យ�រព�ុះេក�� នងិទឹកជំននចុ់ងឆន ំ
២០០៩។  

េនឆន ២ំ០១៤, ១/៣ៃនករច�ំយ�ធរណៈបនចូលរមួេពញេលញ �េ�យែផនកេលីករ  
ែ្រប្របួល�កសធតុ (រហូតដល់ ២៨,៩% កនុងឆន ២ំ០០៩)។ ករចំ�យេលីករែ្រប្របួល�កសធតុ
ែដលពកព់័នធនងឹ ទំងន/់បនទុក�កសធតុ្រតវូបនអនុវត្តន៍ េហយីហរិញញបប�ន�កសធតុបនេកីន
េឡងី ៤ ,១%ៃនករចំ�យ�ធរណៈ (មនករេកនីេឡងីពី ៣,៣%កនុងឆន ២ំ០០៩)។ 



ការឃ្លា មំ�ើល�ូលនិធិបន្ុស ំនិងផែនការបន្ុសជំាតិ
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្រកហ្វចិ2: ករចំ�យយសរធរណៈកីរែ្រប្របួៈ�កកសធុ(2009-2014) 

��ង៣ង ករែបងែចកករចំ�យណៈកីរែ្រប្របួៈ�កកសធុណធៀបនឹងករចំ�យករុប និងGDP 
 2009 2010  2011  2012  2013  2014  
ករចំ�យណៈីករែ្រប្របួៈ�កក
សធុពក់ព័នធនងឹចំ�យករបុ  

28.9% 28.9
%  

29.8% 30.9%  28.7%  33.3%  

ករចំ�យណៈីករែ្រប្របួៈ�កក
សធុ ណទនឹងករចំ�យករបុ  

3.3%  3.5%  2.9%  3.1%  3.3%  4.1%  

ករចំ�យណៈីករែ្រប្របួៈ�កក
សធុ ណទនឹងGDP  

0.9%  1%  0.8%  0.9%  1%  1.3%  

បរមិធវភិជន៍ពីធនសនកនុង្រកុក(ថវកិជធិ) ក្រមប់ករចំ�យពក់ព័នធនឹងករែ្រប្របួៈ
�កកសធុបនណកីនណឡងីគួរកធ់កមគ ៈ់ពី ៨៧ ពន់�នណរៀៈកនុងឆន ២ំ០០៩ ណទ ២១១ ពន់�ន
ណរៀៈកនុងឆន ២ំ០១៤។ ណនកនុងឆន ២ំ០១៤ ណកទីរែធមួយ្រធមីក (២៤,៨%) ៃនករច�ំយយសរធរណៈី
ករែ្រប្របៈួ�កកសធុបនទទួៈមូៈនិធពិីថវកិជធិ។ ហរិញញបបទនខងណ្រកណនែធជ្របភពដ៏ធំ
ក្រមប់ករច�ំយ។ 

 ហរិញញបបទនខងណ្រកមនទហំធំំក្រមប់ករចំ�យណៈកីរែ្រប្របៈួ�កកសធុកនុង្របណទក
កមពុជ។ �មនករ�្ល ក់ប្តូរណ្រចីនជងមូៈនិធិកនុង្រកុកណ�យមនករស្ល ក់ចុះណនកនុងឆន ២ំ០១១ ណនះ
្របែហៈជមកពីមនករណកីធណឡងីដំ�ៈ�ន ៃនករស្ល កចុ់ះមូៈនិធែិដៈមនទំហ ំប៉ុែន្តទិនន ករមនភព
វជិជមនែដៈមនករណកីនណឡងីចណន្ល ះឆន ២ំ០១៣ និង២០១៤។   

 

មនែត ៤១% ៃនកមមវធិែីដលផ្តល់មូលនធិពិីខងេ្រកទងំេនះ្រតវូបនបញជូ ន�មរយៈ្របព័នធេនះ
្រកសួងេសដ្ឋកចិចនិងហរិញញវតថុកនុងឆន  ំ ២០០៩ យថ នភពបនផ្ល ស់ប្តូរយ៉ងខ្ល ងំចប់�ងំពីឆន ២ំ០១១ 
េ�យភគេ្រចនីៃនករចំ�យ�កសធតុែដលផ្តលមូ់លនិធិខងេ្រកហូរ�មរយៈ្របពន័ធ្រកសងួេសដ្ឋ
កិចចនងិហរិញញវតថុ (៦៧% េនឆន  ំ២០១៤) ែដលភគេ្រចីនស្រមប់េហ�្ឋ រចនសមព័នធែដលមនទំហធំនំិង
កសិកមម គេ្រមង។ 

៩.២ ្របភពមូលនិធិ 
�មរយៈមូល�្ឋ នទិននន័យឆន  ំ 2014 បនបង្ហ ញថ ជំនួយអភិវ��នផ៍្លូវករ ្របេទសស៊ុយែអត 

សហគមន៍អឺរ ៉ុបនិងអងគករ UNIDO ជអនកផ្តលធ់នធនសំខន់កនុងករ្រទ្រទង់ដល់វសិ័យករែ្រប្របលួ
�កសធតុជមួយនឹងគណនចីំ�យចំនួន 24,1%, 23,2% និង 11,7% ៃនចនួំន្របភពធនធនសំខ
ន់ៗសរុបស្រមប់�កសធតុ។ េនឆន  ំ ២០១៥ មូលនិធជិនួំយអភិវ��នផ៍្លូវករសរបុស្រមប់ករែ្រប្របលួ
�កសធតុជវសិ័យមួយែដលសំខន់គឺថវកិ ៧,១ �នដុ�្ល រ�េមរកិស្រមបេ់�ះ្រយយករែ្រប្របួល
�កសធតុចំនួន ១៤,៥% ចប់ពឆីន  ំ 2014 ខណៈែដលប្រញជ បករែ្រប្របួល�កសធតុ្រតវូបនគ្ំរទ 
“សញញ សមគ ល”់ បនធ្ល ក់ចុះពី 15% ជុំវញិ 159,5 �នដុ�្ល រឆន  ំ 2014 ។ វសិ័យកសិកមម វសិ័យដឹក
ជញជូ ន និងបរយិថ នគឺជវសិយ័ែដលមនករប្រញជ បករែ្រប្របួល�កសធតុធំបំផុត "ជមួយនឹងកររមួ
បញចូ លគន  100 �នដុ�្ល រ�េមរកិ (70% ៃនមូលនធិិករប្រញជ បករែ្រប្របួល�កសធតុ) ។ បរយិថ ន 
ករែ្រប្របលួ�កសធតុ, ករេធ្វីែផនករទី្រកងុ កសិកមម នងិអភិវ��នជ៍នបទគឺជវសិ័យសខំន់ ែដលបន
ប្រញជ បរមួចំែណកធំបផុំតៃនករែ្រប្របលួ�កសធតុៃនឥណទនកនុងវសិយ័របស់ខ្លួនផទ ល់។ 

៩.៣ គេ្រមងបន�ំុ និងគេ្រមងកត់បនថយ 
គេ្រមង្រយវ្រជវេនះបនចត់ថន ក់ចូលេទកនុងករបន�ំ�កសធតុនិងករកត់បនថយនិងបន

រកេឃញីថភគេ្រចីនៃនករផ្តល់ហរិញញបបទនេនះ្រតូវវភិជន៍ស្រមបគ់េ្រមងករបន�ំុេ�យឆន ។ំ មូល�្ឋ ន
េនេលី CPEIR, ចប់�ងំពីឆន  ំ2009 ដល់ឆន  ំ2014 គេ្រមងករបន�ំ្រតូវបនេកនីេឡងីព ី88,84 �ន
ដុ�្ល រេទ 207,69 �នដុ�្ល រ។ 
 
��ង៤: ករចំ�យយធរណៈេលសីកមមភពករបន�ំុ និងកតប់នថយ   
វសិយ័ ថវកិ២០០៩

(�ន
ដុ�្ល រ) 

ថវកិ២០១០
(�នដុ�្ល រ) 

ថវកិ២០១១
(�ន
ដុ�្ល រ) 

ថវកិ២០១២
(�នដុ�្ល រ)

ថវកិ២០១៣
(�នដុ�្ល រ) 

ថវកិ២០១៤
(�ន
ដុ�្ល រ) 

កត់បនថយ 3.04 5.56 5.10 6.19 7.88 4.12 
បន�ំុ 88.84 105.04 97.47 116.11 152.15 207.69 
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្រកហ្វចិ2: ករចំ�យយសរធរណៈកីរែ្រប្របួៈ�កកសធុ(2009-2014) 

��ង៣ង ករែបងែចកករចំ�យណៈកីរែ្រប្របួៈ�កកសធុណធៀបនឹងករចំ�យករុប និងGDP 
 2009 2010  2011  2012  2013  2014  
ករចំ�យណៈីករែ្រប្របួៈ�កក
សធុពក់ព័នធនងឹចំ�យករបុ  

28.9% 28.9
%  

29.8% 30.9%  28.7%  33.3%  

ករចំ�យណៈីករែ្រប្របួៈ�កក
សធុ ណទនឹងករចំ�យករបុ  

3.3%  3.5%  2.9%  3.1%  3.3%  4.1%  

ករចំ�យណៈីករែ្រប្របួៈ�កក
សធុ ណទនឹងGDP  

0.9%  1%  0.8%  0.9%  1%  1.3%  

បរមិធវភិជន៍ពីធនសនកនុង្រកុក(ថវកិជធិ) ក្រមប់ករចំ�យពក់ព័នធនឹងករែ្រប្របួៈ
�កកសធុបនណកីនណឡងីគួរកធ់កមគ ៈ់ពី ៨៧ ពន់�នណរៀៈកនុងឆន ២ំ០០៩ ណទ ២១១ ពន់�ន
ណរៀៈកនុងឆន ២ំ០១៤។ ណនកនុងឆន ២ំ០១៤ ណកទីរែធមួយ្រធមីក (២៤,៨%) ៃនករច�ំយយសរធរណៈី
ករែ្រប្របៈួ�កកសធុបនទទួៈមូៈនិធពិីថវកិជធិ។ ហរិញញបបទនខងណ្រកណនែធជ្របភពដ៏ធំ
ក្រមប់ករច�ំយ។ 

 ហរិញញបបទនខងណ្រកមនទហំធំំក្រមប់ករចំ�យណៈកីរែ្រប្របៈួ�កកសធុកនុង្របណទក
កមពុជ។ �មនករ�្ល ក់ប្តូរណ្រចីនជងមូៈនិធិកនុង្រកុកណ�យមនករស្ល ក់ចុះណនកនុងឆន ២ំ០១១ ណនះ
្របែហៈជមកពីមនករណកីធណឡងីដំ�ៈ�ន ៃនករស្ល កចុ់ះមូៈនិធែិដៈមនទំហ ំប៉ុែន្តទិនន ករមនភព
វជិជមនែដៈមនករណកីនណឡងីចណន្ល ះឆន ២ំ០១៣ និង២០១៤។   

 

មនែត ៤១% ៃនកមមវធិែីដលផ្តល់មូលនធិពិីខងេ្រកទងំេនះ្រតវូបនបញជូ ន�មរយៈ្របព័នធេនះ
្រកសួងេសដ្ឋកចិចនិងហរិញញវតថុកនុងឆន  ំ ២០០៩ យថ នភពបនផ្ល ស់ប្តូរយ៉ងខ្ល ងំចប់�ងំពីឆន ២ំ០១១ 
េ�យភគេ្រចនីៃនករចំ�យ�កសធតុែដលផ្តលមូ់លនិធិខងេ្រកហូរ�មរយៈ្របពន័ធ្រកសងួេសដ្ឋ
កិចចនងិហរិញញវតថុ (៦៧% េនឆន  ំ២០១៤) ែដលភគេ្រចីនស្រមប់េហ�្ឋ រចនសមព័នធែដលមនទំហធំនំិង
កសិកមម គេ្រមង។ 

៩.២ ្របភពមូលនិធិ 
�មរយៈមូល�្ឋ នទិននន័យឆន  ំ 2014 បនបង្ហ ញថ ជំនួយអភិវ��នផ៍្លូវករ ្របេទសស៊ុយែអត 

សហគមន៍អឺរ ៉ុបនិងអងគករ UNIDO ជអនកផ្តលធ់នធនសំខន់កនុងករ្រទ្រទង់ដល់វសិ័យករែ្រប្របលួ
�កសធតុជមួយនឹងគណនចីំ�យចំនួន 24,1%, 23,2% និង 11,7% ៃនចនួំន្របភពធនធនសំខ
ន់ៗសរុបស្រមប់�កសធតុ។ េនឆន  ំ ២០១៥ មូលនិធជិនួំយអភិវ��នផ៍្លូវករសរបុស្រមប់ករែ្រប្របលួ
�កសធតុជវសិ័យមួយែដលសំខន់គឺថវកិ ៧,១ �នដុ�្ល រ�េមរកិស្រមបេ់�ះ្រយយករែ្រប្របួល
�កសធតុចំនួន ១៤,៥% ចប់ពឆីន  ំ 2014 ខណៈែដលប្រញជ បករែ្រប្របួល�កសធតុ្រតវូបនគ្ំរទ 
“សញញ សមគ ល”់ បនធ្ល ក់ចុះពី 15% ជុំវញិ 159,5 �នដុ�្ល រឆន  ំ 2014 ។ វសិ័យកសិកមម វសិ័យដឹក
ជញជូ ន និងបរយិថ នគឺជវសិយ័ែដលមនករប្រញជ បករែ្រប្របួល�កសធតុធំបំផុត "ជមួយនឹងកររមួ
បញចូ លគន  100 �នដុ�្ល រ�េមរកិ (70% ៃនមូលនធិិករប្រញជ បករែ្រប្របួល�កសធតុ) ។ បរយិថ ន 
ករែ្រប្របលួ�កសធតុ, ករេធ្វីែផនករទី្រកងុ កសិកមម នងិអភិវ��នជ៍នបទគឺជវសិ័យសខំន់ ែដលបន
ប្រញជ បរមួចំែណកធំបផុំតៃនករែ្រប្របលួ�កសធតុៃនឥណទនកនុងវសិយ័របស់ខ្លួនផទ ល់។ 

៩.៣ គេ្រមងបន�ំុ និងគេ្រមងកត់បនថយ 
គេ្រមង្រយវ្រជវេនះបនចត់ថន ក់ចូលេទកនុងករបន�ំ�កសធតុនិងករកត់បនថយនិងបន

រកេឃញីថភគេ្រចីនៃនករផ្តល់ហរិញញបបទនេនះ្រតូវវភិជន៍ស្រមបគ់េ្រមងករបន�ំុេ�យឆន ។ំ មូល�្ឋ ន
េនេលី CPEIR, ចប់�ងំពីឆន  ំ2009 ដល់ឆន  ំ2014 គេ្រមងករបន�ំ្រតូវបនេកនីេឡងីព ី88,84 �ន
ដុ�្ល រេទ 207,69 �នដុ�្ល រ។ 
 
��ង៤: ករចំ�យយធរណៈេលសីកមមភពករបន�ំុ និងកតប់នថយ   
វសិយ័ ថវកិ២០០៩

(�ន
ដុ�្ល រ) 

ថវកិ២០១០
(�នដុ�្ល រ) 

ថវកិ២០១១
(�ន
ដុ�្ល រ) 

ថវកិ២០១២
(�នដុ�្ល រ)

ថវកិ២០១៣
(�នដុ�្ល រ) 

ថវកិ២០១៤
(�ន
ដុ�្ល រ) 

កត់បនថយ 3.04 5.56 5.10 6.19 7.88 4.12 
បន�ំុ 88.84 105.04 97.47 116.11 152.15 207.69 
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្រកហ្វចិ១២:  ករចំ�យហរិញញបបទនករែ្រប្របួល�កយសតុ�មវយិយ័  
្របភព: CPER 2009-2014

 

៩.៤ ករ�ន�ុនឹំងករែ្រប្របួ��កស��ុ���ិស័យ 
វភិជន៍�មវសិយ័បង្ហ ញពីករេផ្ត ត�រមមណ៍យ៉ងខ្ល ងំេទេលី្របពន័ធធ���ស្ដផ្លូវជតិ និងផ្លូវលំ

ជនបទធនន់ឹង�កសធតុមនចំនួន េរៀល 433 ពន់�ន 51% ៃនករចំ�យសរបុេលី�កសធតុ
បនប៉ន់្របមណេ�យ 20,7% េលីេឆ្លីយតបេ្រគះមហន្ត�យ, 16% េលីករចិញច ឹមជវីតិធនន់ឹង�កស
ធតុ (រមួទងំវសិ័យកសិកមម) 3,4% េលសុីខភព, 1,3% េលីវសិ័យថមពលនិង 1% េលីករកត់បនថយ
�និភ័យេ្រគះមហន្ត�យ។ 

ករចំ�យធបំំផុតរបស់្រកសួងនន រមួមនធនធនទឹក្រកសួងនងិឧតុនិយម(MOWRAM), 
្រកសួង�ធរណៈករនិងដឹកជញជូ ន (MPWT) ្រកសួងអភិវ��នជ៍នបទ (MRD) ្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន�ទ (MAFF) ្រកសួងសុខភិបល (MoH) និង ្រកសួងបរ�ិថ ន (MoE)។ សរុបមក, 
ត្រមវូករ CCAP ជមធយម្របចឆំន រំបស់្រកសួងទងំ 15 គឺ 716 ពន់�នេរៀល។ េនឆន  ំ 2014 ករ
ចំ�យទក់ទងនឹង�កសធតុបនប៉ន់្របមណថស្រមប់្រកសងួដូចគន ទងំេនះគ ឺ 778 ពន់�ន
េរៀល (847 ពន់�នេរៀល្របសិនេបីភគីពក់ព័នធេផ�ងេទៀត្រតវូបនរមួបញចូ ល)។ េនះបង្ហ ញថត្រមូវករ
ហរិញញបបទនរបស់កមពុជបនបញជ កេ់នកនុង CCAP គឺមនិ្របកដ្របជនិងពិតជ្រសបជមួយនឹងក្រមតិៃន
ករផ្តល់ហរិញញបបទនែដល�ចរកបន។ កមពុជពិតជមនបំណងកនុងករេគៀរគរធនធន្រសបជមួយនឹង
េស�រយី៉ូកេំណីនខពស់បនបង្ហ ញេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ហរិញញបបទនករែ្រប្របួល�កសធតុ (832 ពន់
�នេរៀលស្រមប់ឆន  ំ2014 ទល់នឹង 792 ពន់�នេរៀលកនុងេស�រយី៉ូកំេណីនទប) ។ 

េទះជយ៉ង��គួរឱយកតស់មគ ល់ថភគេ្រចនីៃនមូលនធិិេនះបនចំ�យេនឆន  ំ 2014 ្រតូវ
បនកមមវធិី�ទភិពករអភវិ�� និងករេបកីដំេណីរករ CCAPs េនះ។ ជលទធផលករច�ំយទក់ទង
នឹង�កសធតុមិន្រតូវអនុេ�មយ៉ងេពញេលញជមួយនឹងែផនករទងំេនះេហយីេនែតមនគម្ល តមូល
និធិស្រមប់សកមមភពថមែីដលបនរមួបញចូ លេនកនុងករ CCAPs េនះ។ �មនឱកសេដមីបបីេងកីនក្រមិតៃន
�កសធតុភពពក់ព័នធៃនករចំ�យទងំេនះផងែដរ។ ឧទហរណ៍, ខណៈេពលែដល្របព័នធធ�
��ស្តមួយរមួចំែណកដល់ករបន�ំុនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ�មរយៈករកត់បនថយករពឹងែផ្អកេលី
របបទឹកេភ្ល�ងពក់ព័នធ�កសធតុរបសខ់្លួនគួរែតខពស់ជងេនះ ្របសិនេបី�្រតូវបនរចនេឡងីជពេិសស
ដល់កមមវធិែីដលគិតគូរពីករ្របួល�កសធតុ(ឧទហរណ៍៖ ទប់ទល់នឹងេ្រគះទឹកជំនន)់។ សម្លឹងេមលី
្រកសួងែដលមន CCAP, ករវភិជន៍ករច�ំយែដលទក់ទងេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុេនះគឺមន
ភពទូលំទូ�យ្រសបជមួយនឹងករែបងែចកធនធន�មវសិ័យេនកនុងCCAPs េនះ។ ្រកសងួធនធន
ទឹក និងឧតុនយិម (42,7%), ្រកសួង�ធរណៈករ និងដឹកជញជូ ន (22,6%), ្រកសួងកសិកមមរុកខ
្របមញ់នងិេន�ទ (8,9%) និង្រកសួងអភិវ��នជ៍នបទ (8%) គឺ្រកសួងសំខនប់ផុំតៃនករចំ�យ
ែដលទកទ់ងនងឹ�កសធតុ។ 
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្រកហ្វចិ១២:  ករចំ�យហរិញញបបទនករែ្រប្របួល�កយសតុ�មវយិយ័  
្របភព: CPER 2009-2014

 

៩.៤ ករ�ន�ំុនឹងករែ្រប្របួ��កស��ុ���ិស័យ 
វភិជន៍�មវសិយ័បង្ហ ញពីករេផ្ត ត�រមមណ៍យ៉ងខ្ល ងំេទេលី្របពន័ធធ���ស្ដផ្លូវជតិ និងផ្លូវលំ

ជនបទធនន់ឹង�កសធតុមនចំនួន េរៀល 433 ពន់�ន 51% ៃនករចំ�យសរបុេលី�កសធតុ
បនប៉ន់្របមណេ�យ 20,7% េលីេឆ្លីយតបេ្រគះមហន្ត�យ, 16% េលីករចិញច ឹមជវីតិធនន់ឹង�កស
ធតុ (រមួទងំវសិ័យកសិកមម) 3,4% េលសុីខភព, 1,3% េលីវសិ័យថមពលនិង 1% េលីករកត់បនថយ
�និភ័យេ្រគះមហន្ត�យ។ 

ករចំ�យធបំំផុតរបស់្រកសួងនន រមួមនធនធនទឹក្រកសួងនងិឧតុនិយម(MOWRAM), 
្រកសួង�ធរណៈករនិងដឹកជញជូ ន (MPWT) ្រកសួងអភិវ��នជ៍នបទ (MRD) ្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន�ទ (MAFF) ្រកសួងសុខភិបល (MoH) និង ្រកសួងបរ�ិថ ន (MoE)។ សរុបមក, 
ត្រមវូករ CCAP ជមធយម្របចឆំន រំបស់្រកសួងទងំ 15 គឺ 716 ពន់�នេរៀល។ េនឆន  ំ 2014 ករ
ចំ�យទក់ទងនឹង�កសធតុបនប៉ន់្របមណថស្រមប់្រកសងួដូចគន ទងំេនះគ ឺ 778 ពន់�ន
េរៀល (847 ពន់�នេរៀល្របសិនេបីភគីពក់ព័នធេផ�ងេទៀត្រតវូបនរមួបញចូ ល)។ េនះបង្ហ ញថត្រមូវករ
ហរិញញបបទនរបស់កមពុជបនបញជ កេ់នកនុង CCAP គឺមនិ្របកដ្របជនិងពិតជ្រសបជមួយនឹងក្រមតិៃន
ករផ្តល់ហរិញញបបទនែដល�ចរកបន។ កមពុជពិតជមនបំណងកនុងករេគៀរគរធនធន្រសបជមួយនឹង
េស�រយី៉ូកេំណីនខពស់បនបង្ហ ញេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ហរិញញបបទនករែ្រប្របួល�កសធតុ (832 ពន់
�នេរៀលស្រមប់ឆន  ំ2014 ទល់នឹង 792 ពន់�នេរៀលកនុងេស�រយី៉ូកំេណីនទប) ។ 

េទះជយ៉ង��គួរឱយកតស់មគ ល់ថភគេ្រចនីៃនមូលនធិិេនះបនចំ�យេនឆន  ំ 2014 ្រតូវ
បនកមមវធិី�ទភិពករអភវិ�� និងករេបកីដំេណីរករ CCAPs េនះ។ ជលទធផលករច�ំយទក់ទង
នឹង�កសធតុមិន្រតូវអនុេ�មយ៉ងេពញេលញជមួយនឹងែផនករទងំេនះេហយីេនែតមនគម្ល តមូល
និធិស្រមប់សកមមភពថមែីដលបនរមួបញចូ លេនកនុងករ CCAPs េនះ។ �មនឱកសេដមីបបីេងកីនក្រមិតៃន
�កសធតុភពពក់ព័នធៃនករចំ�យទងំេនះផងែដរ។ ឧទហរណ៍, ខណៈេពលែដល្របព័នធធ�
��ស្តមួយរមួចំែណកដល់ករបន�ំុនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ�មរយៈករកត់បនថយករពឹងែផ្អកេលី
របបទឹកេភ្ល�ងពក់ព័នធ�កសធតុរបសខ់្លួនគួរែតខពស់ជងេនះ ្របសិនេបី�្រតូវបនរចនេឡងីជពេិសស
ដល់កមមវធិែីដលគិតគូរពីករ្របួល�កសធតុ(ឧទហរណ៍៖ ទប់ទល់នឹងេ្រគះទឹកជំនន)់។ សម្លឹងេមលី
្រកសួងែដលមន CCAP, ករវភិជន៍ករច�ំយែដលទក់ទងេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុេនះគឺមន
ភពទូលំទូ�យ្រសបជមួយនឹងករែបងែចកធនធន�មវសិ័យេនកនុងCCAPs េនះ។ ្រកសងួធនធន
ទឹក និងឧតុនយិម (42,7%), ្រកសួង�ធរណៈករ និងដឹកជញជូ ន (22,6%), ្រកសួងកសិកមមរុកខ
្របមញ់នងិេន�ទ (8,9%) និង្រកសួងអភិវ��នជ៍នបទ (8%) គឺ្រកសួងសំខនប់ផុំតៃនករចំ�យ
ែដលទកទ់ងនងឹ�កសធតុ។ 
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េទះជយ៉ង�, ខណៈេពលែដលេហ�្ឋ រចនសមព័នធ (្រកសងួធនធនទឹក និងឧតុនិយម 
្រកសួង�ធរណៈករ និងដកឹជញជជូ ន ្រកសងួអភវិ��ន៍ជនបទ ្រពមទងំ្រកសួងែរ ៉និងថមពល និង្រកសួង
ៃ្របសណីយ ៍នងិទូរគមនគមន៍) ទទួលបនអតថ្របេយជន្៍រគប់្រគនៃ់នករផ្តល់មូលនធិិ កនុងេនះរមួមន
រមួទងំមូលនិធពិី�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ និងៃដគូអភិវ��ន,៍ CCAP របស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង
េន�ទេនែតមិនទន់បនទទួលមូលនធិ ិ (ែត 45% ៃនេស�រយី៉ូសុទដិ្ឋិនិយមមួយ សនមត់ថហរិញញបប
ទនករែ្រប្របលួ�កសធតុទងំអស់្រតូវ្រសបជមួយ CCAP) ។ េនះក៏ជករណីរបស់្រកសួងបរ�ិថ ន 
(34% ប៉ុេ�្ណ ះែដលបនផ្តល់មូលនធិ)ិ, ្រកសងួសុខភិបល (ែដលផ្តល់មូលនធិ ិ 76%), ្រកសួង
ឧស�ហកមម នងិសិបបកមម(ែដលផ្តល់មូលនធិ ិ 61%) និង្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងក�ី(ែដលផ្តល់មូលនិ
ធិ 7%) ្រពមទងំ្រកសងួេផ�ង�េទៀតបនទទួលហរិញញបបទនមនទំហតូំច។ 

េ�យ�រែត CCAPs ្រតវូបនអនុមត័ជេលីកដំបូងេនកនុងឆន  ំ2014 ែត�ជករមិនទនំងែដលថ
ែផនករទងំេនះមនឥទធិពលយ៉ងខ្ល ងំេលហីរិញញបបទន�កសធតុស្រមប់ឆន េំនះ។ ករ�យតៃម្លជក់
�ក់បែនថមេទៀតេនថន ក់្រកសួងនងឹ្រតូវបនេធ្វីេឡងីជែផនកមួយៃនដេំណីរ្រតួតពិនិតយេមីលស្រមប ់
CCAPs មួយ។ ខណៈេពលហរិញញបបទន�កសធតុគឺ�ចរកបននិងទូលំទូ�យ្រសបជមួយនឹង�ទិ
ភព�មវសិ័យេនះមនឱកសេដីមបែីកលម្អករែបងែចកមូលនិធិទងំេនះេទនឹងសកមមភពមនសក្ត នុ
ពលខពស់បផុំតបនកំណតេ់នកនុង CCAPs។ 

 
្រកហ្វចិ១៣: ករវភិជន ៍២០១៤ករចំ�យេលកីរែ្រប្របួល�កសធតុ�ម្រកសងួ  

១០. គេ្រមងមូលនិធិបន�ុេំនកនងុ្របេទសកមពុជ 

 គេ្រមងមូលនធិិបន�ុេំនកនុង្របេទសកមពុជមនចំណងេជងីថ “បេងកីនករបន�ុេំទនិងករ    
ែ្រប្របួល�កសធតុៃនកររស់េនរបស្់របជជនេនកនុងតបំន់ករពរកនុង្របេទសកមពុជ” គឺជគេ្រមង    
បន�ុមួំយែដលបនេធ្វេីនកនុងតំបន់ករពរែដលបនេ្រជីសេរសីចំនួន៥ េនកនុង្របេទសកមពុជ។ គេ្រមង
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េនះបនអនុមត័កញចប់ថវកិចនួំន ៤,៩៥៤,២៧៣ ដុ�្ល រ ែដលចបេ់ផ្តីមអនុវត្តន៍ចប់ពីែខតុ� ឆន ំ
២០១២ ដល់ែខមក� ឆន ២ំ០១៧។ គេ្រមងេនះបនទទួលមូលនិធដិំបូងចនួំន ១,១០៧,២៣១ ដុ�្ល រ 
េនែខមក� ឆន ២ំ០១២។ មូលនិធិបន�ុេំនះបនអនុវត្តនេ៍ជគជ័យេលីែផនកមួយចំនួនៃនគេ្រមងែដលបន
អនុវត្តន៍េទេលកីរ�េំដីមេឈ ី ករបេងកីត�ងស្តុកទឹកស្រមប់សហគមន៍ ករព្រងឹងសមតថភពកនុងករ
េ�ះ្រ�យប�្ហ  -ល-។ េគលេ�របសគ់េ្រមងកនុងឆន ២ំ០១៥ នឹងេទៃថងអនគតេផ្ត តសំខន់េទេលីករ
ព្រងកីតំបន ់កសិកមមធមមជត�ិមរយៈ CPAs (ឧ. សួនបែន្ល និងករចិញច ឹមសត្វជេដីម) ករបេងកតីតំបន់
េទសចរណ៍ធមមជតិ និងករជំរញុេ�យ�េំដមីេឈេីឡងីវញិេនកនុងតបំនេ់នះ។  

គេ្រមេនះសថិតេនកនុងអនុវត្តន៍របស់កមមវធិីបរ�ិថ នជតិ និង្រកសួងបរ�ិថ នកមពុជ។ គេ្រមងេនះ
មនេគលបណំងបេងកីនករផគត់ផគង់េសប�ង��រ និងកត់បនថយករសកិរចិរលិដេីនជឱីកបងឹ្របីយ,៍ ជុំធ្លក 
សក្រមិច (តំបន់ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពបឹងែព), រនួកែខញង  (តំបនែ់ដនជ្រមកសត្វភន្ំរបិច) និង ជួប�សុក 
(ឧទយនជតិភនគូំែលន)។ ជងេនះេទេទៀតសមិទធផិលសំខន់ៗៃនគេ្រមងសកមមភពមនយ៉ងេ�ច
�ស់ ១,៨៧៥ ហចិ�ៃនតំបន់ៃ្រពែដលបនបំផ្ល ញ, រមួបញចូ លទងំករ�ពូំជរុកខ ជតេិឡងីវញិ បេងកតី
ៃផទដី�្ំរសូវ និងតបំន់�ដុំះេផ�ងៗេទៀតេ�យពហុ្របេយជន ៍ ្របេភទេដមីេឈ�ីែដលជួយបេងកនីទិនន
ផលដំ�,ំ យ៉ងេ�ច�ស់១,៩០៧្រគួ�រកនុងតបំន់កសិកមម(រមួទងំករេរៀបចំសួនបែន្ល កនុងទីទងំ 
០,២ ហចិ�ៃនដីមួយហចិ�) េនកនុងសហគមន៍ជុវំញិតបំន់ៃ្រព �ពូំជ្រសូវបងក ត់ែដលធន់្រទេំទនឹង
ភព�ងំសងួត េដីមបបីេងកីនសក្ត នុពលទិននផល ករ�ដុំះេ�យនិរន្តរភព និងករេ្របី្របស់រយៈេពលខ្លី
េហយីទទួលបនផលចរំុះ ។ 

ករ�យតៃម្លពភីពងយរងេ្រគះេនកនុងតំបន់េគលេ�របស់គេ្រមង បនេរៀបចេំឡងីេ�យករ
្របឹក�េ�យទូ�យជមួយៃដគូពក់ពន័ធ រមួមន�ថ ប័នរដ្ឋ អជញ ធរមូល�្ឋ ន អងគករេ្រ�រ�្ឋ ភិបល សហ
គមនរ៍ងេ្រគះ(អនកទទួលផល) និងៃដគូអភវិ��ន៍េផ�ងៗេទៀត។ លទធផលៃនករ�យតៃម្លបនេផទរេទជ
ទិននន័យមូល�្ឋ ន និងសកមមភពេគលនេយបយេដីមបេី�ះ្រ�យេទនិងផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របលួ
�កសធតុ។  ករបន�ុសំហគមនមូ៍ល�្ឋ ន្រតូវបន�កប់ញចូ លេទកនុងដេំណីរករៃនករេរៀបចំគេ្រមង។ 

កនុងរយៈេពលៃនករចុះទស�នេនកនុងតបំនរ់បស់គេ្រមងកនុងែខស�ី ឆន ២ំ០១៦ សមជិករបស់
សហគមន៍តបំន់ករពរបន�យករណ៍ថ ពួកេគមនឱកសបនចូលរមួកនុងករេរៀបចំ នងិអនុវត្តន ៍         
គេ្រមង។ ្របធនសហគមន៍មន ក់បននិយយថ “ ្របសនិេបមីិនមនគេ្រមងមូលនិធីបន�ុ ំ ៃ្រព និងសត្វ
ៃ្រពគឺមិនមនេនទីេនះេទ។ ត�ំងសហគមន៍បននិយយថ គេ្រមងេនះបនផ្តល់េ�យពួកគត់នូវភព
ជមច ស់ករេលីករអនុវត្តនងិ្រគប់្រគងគេ្រមង។ េសទីរែតទងំអស់ៃនអនកទទួលផលមនជវីភព្របេសីរេឡងី
�មរយៈករផ្ល ស់ប្តូរមុខរបរ។ ពីមុនកររស់េនរបស្់របជជនគពឺឹងែផ្អកេទេលីអនុផលៃ្រពេឈ ី និងករ
កប់េឈបី៉ុែន្តឥឡូវេនះពួកគតប់នផ្ល ស់ប្តូរមកអនុវត្តនក៍សិកមមខង�កសធតុវញិ។  
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េទះជយ៉ង�, ខណៈេពលែដលេហ�្ឋ រចនសមព័នធ (្រកសងួធនធនទឹក និងឧតុនិយម 
្រកសួង�ធរណៈករ និងដកឹជញជជូ ន ្រកសងួអភវិ��ន៍ជនបទ ្រពមទងំ្រកសួងែរ ៉និងថមពល និង្រកសួង
ៃ្របសណីយ ៍នងិទូរគមនគមន៍) ទទួលបនអតថ្របេយជន្៍រគប់្រគនៃ់នករផ្តល់មូលនធិិ កនុងេនះរមួមន
រមួទងំមូលនិធពិី�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ និងៃដគូអភិវ��ន,៍ CCAP របស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង
េន�ទេនែតមិនទន់បនទទួលមូលនធិ ិ (ែត 45% ៃនេស�រយី៉ូសុទដិ្ឋិនិយមមួយ សនមត់ថហរិញញបប
ទនករែ្រប្របលួ�កសធតុទងំអស់្រតូវ្រសបជមួយ CCAP) ។ េនះក៏ជករណីរបស់្រកសួងបរ�ិថ ន 
(34% ប៉ុេ�្ណ ះែដលបនផ្តល់មូលនធិ)ិ, ្រកសងួសុខភិបល (ែដលផ្តល់មូលនធិ ិ 76%), ្រកសួង
ឧស�ហកមម នងិសិបបកមម(ែដលផ្តល់មូលនធិ ិ 61%) និង្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងក�ី(ែដលផ្តល់មូលនិ
ធិ 7%) ្រពមទងំ្រកសងួេផ�ង�េទៀតបនទទួលហរិញញបបទនមនទំហតូំច។ 

េ�យ�រែត CCAPs ្រតវូបនអនុមត័ជេលីកដំបូងេនកនុងឆន  ំ2014 ែត�ជករមិនទនំងែដលថ
ែផនករទងំេនះមនឥទធិពលយ៉ងខ្ល ងំេលហីរិញញបបទន�កសធតុស្រមប់ឆន េំនះ។ ករ�យតៃម្លជក់
�ក់បែនថមេទៀតេនថន ក់្រកសួងនងឹ្រតូវបនេធ្វីេឡងីជែផនកមួយៃនដេំណីរ្រតួតពិនិតយេមីលស្រមប ់
CCAPs មួយ។ ខណៈេពលហរិញញបបទន�កសធតុគឺ�ចរកបននិងទូលំទូ�យ្រសបជមួយនឹង�ទិ
ភព�មវសិ័យេនះមនឱកសេដីមបែីកលម្អករែបងែចកមូលនិធិទងំេនះេទនឹងសកមមភពមនសក្ត នុ
ពលខពស់បផុំតបនកំណតេ់នកនុង CCAPs។ 

 
្រកហ្វចិ១៣: ករវភិជន ៍២០១៤ករចំ�យេលកីរែ្រប្របួល�កសធតុ�ម្រកសងួ  

១០. គេ្រមងមូលនិធិបន�ុេំនកនងុ្របេទសកមពុជ 

 គេ្រមងមូលនធិិបន�ុេំនកនុង្របេទសកមពុជមនចំណងេជងីថ “បេងកីនករបន�ុេំទនិងករ    
ែ្រប្របួល�កសធតុៃនកររស់េនរបស្់របជជនេនកនុងតបំន់ករពរកនុង្របេទសកមពុជ” គឺជគេ្រមង    
បន�ុមួំយែដលបនេធ្វេីនកនុងតំបន់ករពរែដលបនេ្រជីសេរសីចំនួន៥ េនកនុង្របេទសកមពុជ។ គេ្រមង
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េនះបនអនុមត័កញចប់ថវកិចនួំន ៤,៩៥៤,២៧៣ ដុ�្ល រ ែដលចបេ់ផ្តីមអនុវត្តន៍ចប់ពីែខតុ� ឆន ំ
២០១២ ដល់ែខមក� ឆន ២ំ០១៧។ គេ្រមងេនះបនទទួលមូលនិធដិំបូងចនួំន ១,១០៧,២៣១ ដុ�្ល រ 
េនែខមក� ឆន ២ំ០១២។ មូលនិធិបន�ុេំនះបនអនុវត្តនេ៍ជគជ័យេលីែផនកមួយចំនួនៃនគេ្រមងែដលបន
អនុវត្តន៍េទេលកីរ�េំដីមេឈ ី ករបេងកីត�ងស្តុកទឹកស្រមប់សហគមន៍ ករព្រងឹងសមតថភពកនុងករ
េ�ះ្រ�យប�្ហ  -ល-។ េគលេ�របសគ់េ្រមងកនុងឆន ២ំ០១៥ នឹងេទៃថងអនគតេផ្ត តសំខន់េទេលីករ
ព្រងកីតំបន ់កសិកមមធមមជត�ិមរយៈ CPAs (ឧ. សួនបែន្ល និងករចិញច ឹមសត្វជេដីម) ករបេងកតីតំបន់
េទសចរណ៍ធមមជតិ និងករជំរញុេ�យ�េំដមីេឈេីឡងីវញិេនកនុងតបំនេ់នះ។  

គេ្រមេនះសថិតេនកនុងអនុវត្តន៍របស់កមមវធិីបរ�ិថ នជតិ និង្រកសួងបរ�ិថ នកមពុជ។ គេ្រមងេនះ
មនេគលបណំងបេងកីនករផគត់ផគង់េសប�ង��រ និងកត់បនថយករសកិរចិរលិដេីនជឱីកបងឹ្របីយ,៍ ជុំធ្លក 
សក្រមិច (តំបន់ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពបឹងែព), រនួកែខញង  (តំបនែ់ដនជ្រមកសត្វភន្ំរបិច) និង ជួប�សុក 
(ឧទយនជតិភនគូំែលន)។ ជងេនះេទេទៀតសមិទធផិលសំខន់ៗៃនគេ្រមងសកមមភពមនយ៉ងេ�ច
�ស់ ១,៨៧៥ ហចិ�ៃនតំបន់ៃ្រពែដលបនបំផ្ល ញ, រមួបញចូ លទងំករ�ពូំជរុកខ ជតេិឡងីវញិ បេងកតី
ៃផទដី�្ំរសូវ និងតបំន់�ដុំះេផ�ងៗេទៀតេ�យពហុ្របេយជន ៍ ្របេភទេដមីេឈ�ីែដលជួយបេងកនីទិនន
ផលដំ�,ំ យ៉ងេ�ច�ស់១,៩០៧្រគួ�រកនុងតបំន់កសិកមម(រមួទងំករេរៀបចំសួនបែន្ល កនុងទីទងំ 
០,២ ហចិ�ៃនដីមួយហចិ�) េនកនុងសហគមន៍ជុវំញិតបំន់ៃ្រព �ពូំជ្រសូវបងក ត់ែដលធន់្រទេំទនឹង
ភព�ងំសងួត េដីមបបីេងកីនសក្ត នុពលទិននផល ករ�ដុំះេ�យនិរន្តរភព និងករេ្របី្របស់រយៈេពលខ្លី
េហយីទទួលបនផលចរំុះ ។ 

ករ�យតៃម្លពភីពងយរងេ្រគះេនកនុងតំបន់េគលេ�របស់គេ្រមង បនេរៀបចេំឡងីេ�យករ
្របឹក�េ�យទូ�យជមួយៃដគូពក់ពន័ធ រមួមន�ថ ប័នរដ្ឋ អជញ ធរមូល�្ឋ ន អងគករេ្រ�រ�្ឋ ភិបល សហ
គមនរ៍ងេ្រគះ(អនកទទួលផល) និងៃដគូអភវិ��ន៍េផ�ងៗេទៀត។ លទធផលៃនករ�យតៃម្លបនេផទរេទជ
ទិននន័យមូល�្ឋ ន និងសកមមភពេគលនេយបយេដីមបេី�ះ្រ�យេទនិងផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របលួ
�កសធតុ។  ករបន�ុសំហគមនមូ៍ល�្ឋ ន្រតូវបន�កប់ញចូ លេទកនុងដេំណីរករៃនករេរៀបចំគេ្រមង។ 

កនុងរយៈេពលៃនករចុះទស�នេនកនុងតបំនរ់បស់គេ្រមងកនុងែខស�ី ឆន ២ំ០១៦ សមជិករបស់
សហគមន៍តបំន់ករពរបន�យករណ៍ថ ពួកេគមនឱកសបនចូលរមួកនុងករេរៀបចំ នងិអនុវត្តន ៍         
គេ្រមង។ ្របធនសហគមន៍មន ក់បននិយយថ “ ្របសនិេបមីិនមនគេ្រមងមូលនិធីបន�ុ ំ ៃ្រព និងសត្វ
ៃ្រពគឺមិនមនេនទីេនះេទ។ ត�ំងសហគមន៍បននិយយថ គេ្រមងេនះបនផ្តល់េ�យពួកគត់នូវភព
ជមច ស់ករេលីករអនុវត្តនងិ្រគប់្រគងគេ្រមង។ េសទីរែតទងំអស់ៃនអនកទទួលផលមនជវីភព្របេសីរេឡងី
�មរយៈករផ្ល ស់ប្តូរមុខរបរ។ ពីមុនកររស់េនរបស្់របជជនគពឺឹងែផ្អកេទេលីអនុផលៃ្រពេឈ ី និងករ
កប់េឈបី៉ុែន្តឥឡូវេនះពួកគតប់នផ្ល ស់ប្តូរមកអនុវត្តនក៍សិកមមខង�កសធតុវញិ។  
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១១. ទំនក់ទំនងជមួយនឹងែផនករជតិ�ន�ុំ 
១១.១ ភព�ន�គីន េទនឹងក្រមិតជតិ 
ករពិនិតយជទូេទ និងករវភិគឆ្លុះបញច ងំេទនឹងករត្រមង់ទិសដ៍ល្អរ�ងពក់ព័នធនងឹេគលេន

បយរបស់រ�្ឋ ភិបលដូចជ ែផនករយុទធ��ស្តែ្រប្របួល�កស�តុកមពុជ ែផនករសកមមភពេលីវសិ័យ
ែ្រប្របួល�កស�តុ និង INDC ដូចែដលបនេរ�ប�បេ់នកនុងអនុវសិយ័ខងេ្រកម៖ 

១១.២ ភព�ន�គីន េទនឹងែផនករសកមមភព និងែផនករយុទធ��ស្តករែ្រប្របួ��កស�តុ 
សកមមភពេនកនុងែផនករសកមមភពកនុងវសិយ័ែ្រប្របួល�កស�តុ ដក្រសង់េសទីែតទងំ្រសុងព ី

វសិ័យអទិភព និង្រសបេទនឹងែផនករយុទធ��ស្តែ្រប្របលូ�កស�តុកមពុជ។ មនសកមមភពចបបង
សរុបចនួំន១៧៨ ែដលសកមមភពទងំអស់មនថវកិរគួបផ�សំ្រមប់ឆន ១ំ០១៤ ដល់២០១៨។ ��ង    
ទី ១ គឺកំណតប់ង្ហ ញពីចំនួនសកមមភព CCAPែដលគ្ំរទេទនឹងេគលបណណងទងំ៨របស់CCCSP។  

��ង�៖ ភពបន�គីន រ�ង CCAPs និង CCCSP 
េគលបណំងជយុទធ��ស្តរបស ់CCCSP  CCAP (ចនួំន

សកមមភព) 
CCAP 
(%) 

1. េលីកកមពសភ់ពធន់នងឹ�កស�តុ �មរយៈករេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវ
សន្តិសុខេសប�ង ទឹក និង ថមពល។ 

37 14% 

2. កត់បនថយភពងយរងេ្រគះ�មវសិ័យ តំបន់ េយនឌ័រ និងសុខភព 
េនចំេពះមុខផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល�កស�តុ។ 

51 20% 

3. េលីកកមពសភ់ពធន់នងឹ�កស�តុ ៃន្របព័នធេអកូឡូសុសីំខន់ៗ )បឹង
ទេន្ល�ប ទេន្លេមគងគ តំបនេ់ឆនរ តំបនខ់ពង់�ប ។ល។) ជីវៈច្រមុះ តំបន់

ករពរធមមជត ិនិងតំបន់េបតកិភណ្ឌ វបបធម។៌ 

27 10% 

4. េលីកកមពសក់រក�ងែផនករ និងបេចចកវទិយែដលបេញចញកបូនតិច 
េដីមបគី្ំរទដល់ករអភវិឌ�េ�យចីរភព។ 

56 22% 

5. ែកលម្អសមតថភព ចំេណះដឹង និងករយល់ដឹងស្រមប់េឆ្លីយតបេទនឹង
ករែ្រប្របលួ�កស�តុ។ 

68 26% 

 

6. េលីកកមពសក់រចូលរមួ និងកិចចគពំរសងគមែបបបន�ំុនឹងករែ្រប្របលួ
�កស�តុ េដីមបកីតប់នថយករបត់បង់ នងិករខូចខត។ 

8 3% 

7. ព្រងឹង�ថ បន័ និង្រកបខណ័្ឌ ករងរស្រមបស្រមួល ស្រមប់េឆ្លីយតបេទ
នឹងករែ្រប្របលួ�កស�តុថន ក់ជតិ។ 

11 4% 

8. ព្រងឹងកិចចសហករ និងចូលរមួយ៉ងសកមមេនកនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង
េឆ្លីយតបនឹងករែ្រប្របួល�កស�តុ េនថន ក់តំបន់ នងិពិភពេ�ក។ 

2 1% 

សរុប 260 100% 

សកមមភព�ទភិពចមបងរបស់ CCAP (សរបុ៦៦ភគរយ) គ្ំរទេទេគលបំណងយុទធ��ស្តទងំ៣ ៖ 
- េគលបំណងយុទធ��ស្ត ទី៥៖ បេងកីតសមតថភព ចំេណះដឹង និងបណ្តុ ះប�្ត លពីករេឆ្លីយតប

េទនឹងករែ្រប្របួល�កស�តុ 

- េគលបំណងយុទធ��ស្ត ទី៤៖ ជំរុញែផនករបេញចញកបូនទន និងបេចចកវទិយេដមីបគី្ំរទដល់
ករអភវិឌ�្របកបេ�យនិរន្តរភព 

- េគលបំណងយុទធ��ស្ត ទី២៖ កត់បនថយថន ក់វសិ័យ ថន ក់តំបន់ ភពងយរងេ្រគះេយនឌ័រ នងិ
�និភ័យសុខភពេទនឹងផលប៉ះពល់កែ្រប្របួល�កស�តុ 

េគលបំណងទ៦ី ទី៧ និងទី៨ មនទំនក់ទំនងតិចេទនឹងែផនករសកមមភពរបស ់ CCAP 
េហយី�េ�្ត តសំខន់េទេលីករករពរសងគម ្រកបខ័ណ្ឌ ស្រមបស្រមួល និង�ថ ប័ន និងករកិចចសហករ
អន្តរជតិ។ េទះជយ៉ង�ក្ត ី �មិនងយ្រសួលកនុងករ្រគប់្រគងករអនុវត្តសកមមភពេ�យ្រសបជមួយ
និងលទធផលរពំងឹទុកកនុងេគលបំណងCCCSP។ ជពិេសស៖  

- M & E៖ សូចនករគឺមិនទន់បនបេងកីតេនេឡយីេទេនកនុងCCCSP។ បែនថមេលីេនះេទៀត 
ដូចែដលបនពនយល់េនកនុងែផនកទី ៣.៤ ែដល�មិនទនប់នបញចូ លនូវយន្តករស្រមបស្រមួល
េដីមប�ីស់ែវងពកីររកីចេ្រមីនេនកនុងករអនុវត្ត CCAP។  

- ភពែដល�ចបត់ែបនបន៖សកមមភពរបស់CCAPគឺមិនបន�ក់បញចូ លេទកនុងករេរៀបចមុំឺង
ម៉ត់េនះេទ៖ មនសកមមភពជេ្រចនីែដលបនបំេពញេទនឹងសកមមភពែដលមិនបនកំណត់ 
េហយី��ចែ្រប្របួលេទ�មេពលេវ�បនដូចែដលមនេនកនុងដំេណីរករៃនករអនុវត្តេហយី
គេ្រមងេនះនឹងេលីកយកេទចចរជមួយៃដគូអភិវឌ�ន៍។  



ការឃ្លា មំ�ើល�ូលនិធិបន្ុស ំនិងផែនការបន្ុសជំាតិ

33
 

១១. ទំនក់ទំនងជមួយនឹងែផនករជតិ�ន�ុំ 
១១.១ ភព�ន�គីន េទនឹងក្រមិតជតិ 
ករពិនិតយជទូេទ និងករវភិគឆ្លុះបញច ងំេទនឹងករត្រមង់ទិសដ៍ល្អរ�ងពក់ព័នធនងឹេគលេន

បយរបស់រ�្ឋ ភិបលដូចជ ែផនករយុទធ��ស្តែ្រប្របួល�កស�តុកមពុជ ែផនករសកមមភពេលីវសិ័យ
ែ្រប្របួល�កស�តុ និង INDC ដូចែដលបនេរ�ប�បេ់នកនុងអនុវសិយ័ខងេ្រកម៖ 

១១.២ ភព�ន�គីន េទនឹងែផនករសកមមភព និងែផនករយុទធ��ស្តករែ្រប្របួ��កស�តុ 
សកមមភពេនកនុងែផនករសកមមភពកនុងវសិយ័ែ្រប្របួល�កស�តុ ដក្រសង់េសទីែតទងំ្រសុងព ី

វសិ័យអទិភព និង្រសបេទនឹងែផនករយុទធ��ស្តែ្រប្របលូ�កស�តុកមពុជ។ មនសកមមភពចបបង
សរុបចនួំន១៧៨ ែដលសកមមភពទងំអស់មនថវកិរគួបផ�សំ្រមប់ឆន ១ំ០១៤ ដល់២០១៨។ ��ង    
ទី ១ គឺកំណតប់ង្ហ ញពីចំនួនសកមមភព CCAPែដលគ្ំរទេទនឹងេគលបណណងទងំ៨របសC់CCSP។  

��ង�៖ ភពបន�គីន រ�ង CCAPs និង CCCSP 
េគលបណំងជយុទធ��ស្តរបស ់CCCSP  CCAP (ចនួំន

សកមមភព) 
CCAP 
(%) 

1. េលីកកមពសភ់ពធន់នងឹ�កស�តុ �មរយៈករេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវ
សន្តិសុខេសប�ង ទឹក និង ថមពល។ 

37 14% 

2. កត់បនថយភពងយរងេ្រគះ�មវសិ័យ តំបន់ េយនឌ័រ និងសុខភព 
េនចំេពះមុខផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល�កស�តុ។ 

51 20% 

3. េលីកកមពសភ់ពធន់នងឹ�កស�តុ ៃន្របព័នធេអកូឡូសុសីំខន់ៗ )បឹង
ទេន្ល�ប ទេន្លេមគងគ តំបនេ់ឆនរ តំបនខ់ពង់�ប ។ល។) ជីវៈច្រមុះ តំបន់

ករពរធមមជត ិនិងតំបន់េបតកិភណ្ឌ វបបធម។៌ 

27 10% 

4. េលីកកមពសក់រក�ងែផនករ និងបេចចកវទិយែដលបេញចញកបូនតិច 
េដីមបគី្ំរទដល់ករអភវិឌ�េ�យចីរភព។ 

56 22% 

5. ែកលម្អសមតថភព ចំេណះដឹង និងករយល់ដឹងស្រមប់េឆ្លីយតបេទនឹង
ករែ្រប្របលួ�កស�តុ។ 

68 26% 

 

6. េលីកកមពសក់រចូលរមួ និងកិចចគពំរសងគមែបបបន�ំុនឹងករែ្រប្របលួ
�កស�តុ េដីមបកីតប់នថយករបត់បង់ នងិករខូចខត។ 

8 3% 

7. ព្រងឹង�ថ បន័ និង្រកបខណ័្ឌ ករងរស្រមបស្រមួល ស្រមប់េឆ្លីយតបេទ
នឹងករែ្រប្របលួ�កស�តុថន ក់ជតិ។ 

11 4% 

8. ព្រងឹងកិចចសហករ និងចូលរមួយ៉ងសកមមេនកនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង
េឆ្លីយតបនឹងករែ្រប្របួល�កស�តុ េនថន ក់តំបន់ នងិពិភពេ�ក។ 

2 1% 

សរុប 260 100% 

សកមមភព�ទភិពចមបងរបស់ CCAP (សរបុ៦៦ភគរយ) គ្ំរទេទេគលបំណងយុទធ��ស្តទងំ៣ ៖ 
- េគលបំណងយុទធ��ស្ត ទី៥៖ បេងកីតសមតថភព ចំេណះដឹង និងបណ្តុ ះប�្ត លពីករេឆ្លីយតប

េទនឹងករែ្រប្របួល�កស�តុ 

- េគលបំណងយុទធ��ស្ត ទី៤៖ ជំរុញែផនករបេញចញកបូនទន និងបេចចកវទិយេដមីបគី្ំរទដល់
ករអភវិឌ�្របកបេ�យនិរន្តរភព 

- េគលបំណងយុទធ��ស្ត ទី២៖ កត់បនថយថន ក់វសិ័យ ថន ក់តំបន់ ភពងយរងេ្រគះេយនឌ័រ នងិ
�និភ័យសុខភពេទនឹងផលប៉ះពល់កែ្រប្របួល�កស�តុ 

េគលបំណងទ៦ី ទី៧ និងទី៨ មនទំនក់ទំនងតិចេទនឹងែផនករសកមមភពរបស ់ CCAP 
េហយី�េ�្ត តសំខន់េទេលីករករពរសងគម ្រកបខ័ណ្ឌ ស្រមបស្រមួល និង�ថ ប័ន និងករកិចចសហករ
អន្តរជតិ។ េទះជយ៉ង�ក្ត ី �មិនងយ្រសួលកនុងករ្រគប់្រគងករអនុវត្តសកមមភពេ�យ្រសបជមួយ
និងលទធផលរពំងឹទុកកនុងេគលបំណងCCCSP។ ជពិេសស៖  

- M & E៖ សូចនករគឺមិនទន់បនបេងកីតេនេឡយីេទេនកនុងCCCSP។ បែនថមេលីេនះេទៀត 
ដូចែដលបនពនយល់េនកនុងែផនកទី ៣.៤ ែដល�មិនទនប់នបញចូ លនូវយន្តករស្រមបស្រមួល
េដីមប�ីស់ែវងពកីររកីចេ្រមីនេនកនុងករអនុវត្ត CCAP។  

- ភពែដល�ចបត់ែបនបន៖សកមមភពរបស់CCAPគឺមិនបន�ក់បញចូ លេទកនុងករេរៀបចមុំឺង
ម៉ត់េនះេទ៖ មនសកមមភពជេ្រចនីែដលបនបំេពញេទនឹងសកមមភពែដលមិនបនកំណត់ 
េហយី��ចែ្រប្របួលេទ�មេពលេវ�បនដូចែដលមនេនកនុងដំេណីរករៃនករអនុវត្តេហយី
គេ្រមងេនះនឹងេលីកយកេទចចរជមួយៃដគូអភិវឌ�ន៍។  
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- ែផនកៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ៖ េទះបីជមនេគលករណ៍ែណនេំ�យ CCCA    មន
សកមមភពសំខន់ៗជេ្រចនីែដលមនក្រមិតទបេនកនុងធតុៃនែ្រប្របួល�កសធតុ។ 

CCCSP េផ្ត តសំខន់េទេលីតំបនរ់ងេ្រគះែដលមិនមនកណំត់េនកនុងេគលេ�របស់  CCAPs ។ 
CCCSP  េផ្ត តសំខន់េទេលីអនកែដលងយរងេ្រគះបផុំត។ េទះបីជយ៉ងេនះក្ត ី CCAOs មិនបនកណំត់
េ�យច�ស់េនេឡយីេទ(សមភ សន៍្រកមុ CCCA )។ េនះគឺជ�ថ នភពភូមិ�្រស្តៃនតបំន់េគលេ�៖  

- ្រកុមេគលេ�របស់NCDM គឺសហគមន៍េនតំបនរ់ងេ្រគះ ជពិេសសគតឺបំន់ជនបទ នងិជយ
្រកុងគឺេនែតជតំបនម់ិន�ទិភព។  

១១.៣ ទំនក់ទំនង��ង CCAPs និង INDCs 
- ករអនុេ�មខ្ល ងំេទ�មសកមមភពបននុរំ�ង CCAPs និង INDC ។ ដូចែដលបនបង្ហ ញេន

កនុង��ងទី២ខងេ្រកមគំនតិសំខន់ៗៃនសកមមភពភគេ្រចីនរបស់ INDC គឺដក្រសងម់កព ី
CCCPs េលីែលងែតសកមមភពែដលយកមកព ីSecond National Communication (SNC) 
(2016).  

��ង�៖ ភពបន�គីន រ�ងករបននំុកនុង INDCs នងិករេឆ្លយីតបរបស់ CCAPs 
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  សកមមភពកនុង INDC េលខេរៀង
សកមមភព
CCAP. 

្រកសងួ 

1 ករជំរុញ និងករេលីកកមពសស់មតថភពបននុរំបស់សហ
គមន៍ នងិករ�្ដ រ្របពន័ធេអកូឡូសុីធមមជតិេដីមបេីឆ្លីយ
តបេទនងឹករផ្ល ស់ប្តូរ�កសធតុ 

121 MOE 

2 ករអនុវត្តវធិនករៃនករ្រគប់្រគង និងករករពរតំបន់
េដីមបសី្រមបខ្លួនេទនឹងករែ្រប្របួល្របួល�កសធតុ 

120 MOE 

3 ករព្រងឹង្របពន័ធព័ត៌មន�កសធតុ និង្របព័នធ្របកស
�សនន 

41 MOWRAM 

4 ករអភវិ�� នងិ�្ត រទំនប់ករពរទឹកជនំន់ស្រមប់ករ
អភិវ��កសិកមម / តំបន់ទ្ីរកងុ 

168 MOWRAM 

5 បេងកនីករេ្រប្ីរបស់�ថ នីយបូ៍មចល័ត នងិ�ថ នីយអ៍
ចិៃ្រន្តយេ៍នកនុងករេឆ្លីយតបេទនឹងករ�ងំសងួតខន តតូច
និងករេលីកកមពស់ករ្រ�វ្រជវទឹកេ្រកមដេីឆ្លីយតបេទ
នឹងេ្រគះ�ងំសងួតនិង�និភ័យ�កសធតុ 

167 MOWRAM 

 

6 ករអភវិ��្របពន័ធធ��្រស្ដសហគមន៍�កសធតុ
េដីមបបីេងកីនទិននផលពីផលិតកមមកសិកមមៃនដ�ំ្ំរសូវ 

129 MOWRAM 

7 េលីកកមពស់ភពធន់�កសធតុៃនកសិកមម�មរយៈករ
ក�ងទំនបទ់កឹសមុ្រទេនតបំន់េឆនរនងិករព្រងីកបែនថម
្របពន័ធកសិកមមឆ្ល តៃវខង�កសធតុ 

132 MOWRAM 

8 ករអភវិ��ពូជដំ�ែំដលសម្រសបេទនឹងតំបន់
កសិកមមធមមជតិ (AEZ) និងភពធន់ករែ្រប្របួល
�កសធតុ (រមួបញចូ លទងំតបំន់េឆនរសមុ្រទ) 

84 MAFF 

9 ករេលីកកមពស្់របពន័ធផលិតកមម�រវីបបកមមនងិករអនុវត្ត
ែដលមនបន�ំុករែ្រប្របលួ�កសធតុ 

108 MAFF 

10 ករជួសជុលនងិ�្ត រេហ�្ឋ រចនសមព័នធផ្លូវថនល់ែដលមន
្រ�ប់ និងធន្របតិបត្ដិករែដលមន្របសិទធភព និង
ែថទេំ�យករយកចិត្តទុក�ក់េលីផលប៉ះពល់ពីករ
ែ្រប្របួល�កសធតុ 

169 MPWT 

11 ករព្រងីក្របយុទធនឹងជមងឺ្រគុនចញ់េឆព ះេទរកករ្រតួត
ពិនិតយមុនករលុបបំបត-់�ថ នភពជមង្ឺរគនុចញ់ 

37 MOH 

12 ករព្រងីកៃនកមមវធិីជតេិលីករឆ្លងេមេ�គ�មផ្លូវដេង្ហមី
ធងន់ធងរ, ជមងឺ�គរូស និងជមងឺ�សននេ�គកនុងតបំន់ងយជួប
នឹងេ្រគះមហន្ត�យកនុងេនះមនទងំករឃ្ល េំមីលករ
េរៀបចនំិងករ្រ�វ្រជវអពំីជមងឺបងកេឡងីេ�យទឹក និង  
ជមងឺកង្វះ��រ េ�យផ�រភជ ប់ជមួយនឹងករែ្រប្របួល
�កសធតុ 

38 MOH 

13 ករព្រងឹងសមតថភពបេចចកេទសនិង�ថ ប័នេដីមបេីធ្វីករ
�យតៃម្លករែ្រប្របួល�កសធតុ ករពយករណ៍ករែ្រប
្របួល និងប្រញជ បករែ្រប្របលួ�កសធតុេទកនុង
ែផនករអភវិ���មវសិ័យ និងអនុវសិ័យ 

From SNC MOE? 

មិនមនជករេឆ្លីយឆ្លងមួយេទមួយរ�ងសកមមភពកតប់នថយេនះកនុង INDC និងេនកនុង 
CCAPs ដូចែដលបនបង្ហ ញេនកនុង��ងទី ៣ ខងេ្រកម, សកមមភពកត់បនថយ្រតូវបនេចញមកទងំ
អស់ពី្រកុម SNC ជជង CCAPs េនះប៉ុែន្តករអនុវត្តរពំឹង��មរយៈករ CCAPs។ SNC បនបេងកីតជ
មូល�្ឋ នៃនែផនកករកត់បនថយព ី INDC េនះេ�យ�រែតSNC បនផ្តលនូ់វករពយករណ៍ឧសម័នផទះកញចក់, 
ជេ្រមសីកត់បនថយ នងិចកខុវសិ័យដល់ឆន  ំ 2030 ែដលេនះជអ្វ ី INDC េនះត្រមវូឱយមនខណៈ CCAPs 
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- ែផនកៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ៖ េទះបីជមនេគលករណ៍ែណនេំ�យ CCCA    មន
សកមមភពសំខន់ៗជេ្រចនីែដលមនក្រមិតទបេនកនុងធតុៃនែ្រប្របួល�កសធតុ។ 

CCCSP េផ្ត តសំខន់េទេលីតំបនរ់ងេ្រគះែដលមិនមនកណំត់េនកនុងេគលេ�របស់  CCAPs ។ 
CCCSP  េផ្ត តសំខន់េទេលីអនកែដលងយរងេ្រគះបផុំត។ េទះបីជយ៉ងេនះក្ត ី CCAOs មិនបនកណំត់
េ�យច�ស់េនេឡយីេទ(សមភ សន៍្រកមុ CCCA )។ េនះគឺជ�ថ នភពភូមិ�្រស្តៃនតបំន់េគលេ�៖  

- ្រកុមេគលេ�របស់NCDM គឺសហគមន៍េនតំបនរ់ងេ្រគះ ជពិេសសគតឺបំន់ជនបទ នងិជយ
្រកុងគឺេនែតជតំបនម់ិន�ទភិព។  

១១.៣ ទំនក់ទំនង��ង CCAPs និង INDCs 
- ករអនុេ�មខ្ល ងំេទ�មសកមមភពបននុរំ�ង CCAPs និង INDC ។ ដូចែដលបនបង្ហ ញេន

កនុង��ងទី២ខងេ្រកមគំនតិសំខន់ៗៃនសកមមភពភគេ្រចីនរបស់ INDC គឺដក្រសងម់កព ី
CCCPs េលីែលងែតសកមមភពែដលយកមកព ីSecond National Communication (SNC) 
(2016).  

��ង�៖ ភពបន�គីន រ�ងករបននំុកនុង INDCs នងិករេឆ្លយីតបរបស់ CCAPs 
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  សកមមភពកនុង INDC េលខេរៀង
សកមមភព
CCAP. 

្រកសងួ 

1 ករជំរុញ និងករេលីកកមពសស់មតថភពបននុរំបស់សហ
គមន៍ នងិករ�្ដ រ្របពន័ធេអកូឡូសុីធមមជតិេដីមបេីឆ្លីយ
តបេទនងឹករផ្ល ស់ប្តូរ�កសធតុ 

121 MOE 

2 ករអនុវត្តវធិនករៃនករ្រគប់្រគង និងករករពរតំបន់
េដីមបសី្រមបខ្លួនេទនឹងករែ្រប្របួល្របួល�កសធតុ 

120 MOE 

3 ករព្រងឹង្របពន័ធព័ត៌មន�កសធតុ និង្របព័នធ្របកស
�សនន 

41 MOWRAM 

4 ករអភវិ�� នងិ�្ត រទំនប់ករពរទឹកជនំន់ស្រមប់ករ
អភិវ��កសិកមម / តំបន់ទ្ីរកងុ 

168 MOWRAM 

5 បេងកនីករេ្រប្ីរបស់�ថ នីយបូ៍មចល័ត នងិ�ថ នីយអ៍
ចិៃ្រន្តយេ៍នកនុងករេឆ្លីយតបេទនឹងករ�ងំសងួតខន តតូច
និងករេលីកកមពស់ករ្រ�វ្រជវទឹកេ្រកមដេីឆ្លីយតបេទ
នឹងេ្រគះ�ងំសងួតនិង�និភ័យ�កសធតុ 

167 MOWRAM 

 

6 ករអភវិ��្របពន័ធធ��្រស្ដសហគមន៍�កសធតុ
េដីមបបីេងកីនទិននផលពីផលិតកមមកសិកមមៃនដ�ំ្ំរសូវ 

129 MOWRAM 

7 េលីកកមពស់ភពធន់�កសធតុៃនកសិកមម�មរយៈករ
ក�ងទំនបទ់កឹសមុ្រទេនតបំន់េឆនរនងិករព្រងីកបែនថម
្របពន័ធកសិកមមឆ្ល តៃវខង�កសធតុ 

132 MOWRAM 

8 ករអភវិ��ពូជដំ�ែំដលសម្រសបេទនឹងតំបន់
កសិកមមធមមជតិ (AEZ) និងភពធន់ករែ្រប្របួល
�កសធតុ (រមួបញចូ លទងំតបំន់េឆនរសមុ្រទ) 

84 MAFF 

9 ករេលីកកមពស្់របពន័ធផលិតកមម�រវីបបកមមនងិករអនុវត្ត
ែដលមនបន�ំុករែ្រប្របលួ�កសធតុ 

108 MAFF 

10 ករជួសជុលនងិ�្ត រេហ�្ឋ រចនសមព័នធផ្លូវថនល់ែដលមន
្រ�ប់ និងធន្របតិបត្ដិករែដលមន្របសិទធភព និង
ែថទេំ�យករយកចិត្តទុក�ក់េលីផលប៉ះពល់ពីករ
ែ្រប្របួល�កសធតុ 

169 MPWT 

11 ករព្រងីក្របយុទធនឹងជមងឺ្រគុនចញ់េឆព ះេទរកករ្រតួត
ពិនិតយមុនករលុបបំបត-់�ថ នភពជមង្ឺរគនុចញ់ 

37 MOH 

12 ករព្រងីកៃនកមមវធិីជតេិលីករឆ្លងេមេ�គ�មផ្លូវដេង្ហមី
ធងន់ធងរ, ជមងឺ�គរូស និងជមងឺ�សននេ�គកនុងតបំន់ងយជួប
នឹងេ្រគះមហន្ត�យកនុងេនះមនទងំករឃ្ល េំមីលករ
េរៀបចនំិងករ្រ�វ្រជវអពំីជមងឺបងកេឡងីេ�យទឹក និង  
ជមងឺកង្វះ��រ េ�យផ�រភជ ប់ជមួយនឹងករែ្រប្របួល
�កសធតុ 

38 MOH 

13 ករព្រងឹងសមតថភពបេចចកេទសនិង�ថ ប័នេដីមបេីធ្វីករ
�យតៃម្លករែ្រប្របួល�កសធតុ ករពយករណ៍ករែ្រប
្របួល និងប្រញជ បករែ្រប្របលួ�កសធតុេទកនុង
ែផនករអភវិ���មវសិ័យ និងអនុវសិ័យ 

From SNC MOE? 

មិនមនជករេឆ្លីយឆ្លងមួយេទមួយរ�ងសកមមភពកតប់នថយេនះកនុង INDC និងេនកនុង 
CCAPs ដូចែដលបនបង្ហ ញេនកនុង��ងទី ៣ ខងេ្រកម, សកមមភពកត់បនថយ្រតូវបនេចញមកទងំ
អស់ពី្រកុម SNC ជជង CCAPs េនះប៉ុែន្តករអនុវត្តរពំឹង��មរយៈករ CCAPs។ SNC បនបេងកីតជ
មូល�្ឋ នៃនែផនកករកត់បនថយព ី INDC េនះេ�យ�រែតSNC បនផ្តលនូ់វករពយករណ៍ឧសម័នផទះកញចក់, 
ជេ្រមសីកត់បនថយ នងិចកខុវសិ័យដល់ឆន  ំ 2030 ែដលេនះជអ្វ ី INDC េនះត្រមូវឱយមនខណៈ CCAPs 
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មនករេផ្ត តជក់�ក់តចិជងេនះមនិបនបង្ហ ញករពយករណ៍ នងិថយចុះ, នងិរយៈេពលករអន្ត�គមន៍
របស់ពួកេគ(2014-18) ។ 

��ង�ង ភពបន�គីន រ�ងកតប់នថយកនុង INDCs នងិករេឆ្លយីតបរបស់ CCAPs 

េល
ខក
ន ុង

IN
DC

 សកមមភព INDC  េលខ
កនុង

CCAP  

សកមកមមភពកនុងCCAP  ្រកសងួ 

12 ករអភវិ��ៃនករចង្រកងៃនបេចចកវទិយ
ថមពលកេកីតេឡងីវញិមួយស្រមប់វសិ័យ
ឧស�ហកមម 

14 ឧស�ហកមមថមពល: 
តំណភជ ប់ប�្ត ញ
ថមពលកេកីតេឡងីវញិ 
(ថមពល្រពះ�ទិតយ, �រ ី
អគគិសនី ជវីម៉ស និងជីវ
ឧសម័ន) និងករតភជ ប់
ថមពលកេកីតេឡងីវញិ
ែបបចំរុះេ�ប�្ត ញេនះ 
ប�្ត ញអគគិសនីមិនតភជ ប់
ដូចជ្របព័នធថមពល្រពះ
�ទិតយ�មផទះ, �រអីគគិសន ី
(មធយម, តូចនងិខន តតូច); 
ករេលីកកមពស្់របសិទធភព
ថមពលេ�យអនកេ្របីចុង
េ្រកយ 

MIH 

13  េលីកកមពស់ករបេងកីតថមពលកេកីត
េឡងីវញិេនេលីតំបនន់ិងសហបេងកីត
ស្រមប់វសិ័យឧស�ហកមម្រពមទងំតំបន់
េសដ្ឋកចិចពេិសស 

15 �កល�ងនិង�ក�រយុទធ��ស្តស្រមប់
ករបែម្លងកកសំណល់េ�ជឧស�ហកមម
ថមពល 

88 ករ�យតៃម្លៃនសក្ត នុពលៃនកមមវធិី
ថមពលកេកីតេឡងីេនកនុងវសិ័យ
ឧស�ហកមម 

95 ករ�យតៃម្លត្រមូវករបេចចកវទិយស្រមប់
ករកត់បនថយ GHGs កនុងវសិយ័ថមពល 

15 ករកត់បនថយករបំភយ
ឧសម័នជលទធផលពីេ�ង
ម៉សុីនកិន្រសូវកត់េដរនិង
ករងរឡឥដ្ឋ 

MME 

55 ជំរុញករែថទ ំនិង្រតួតពនិិតយយនយន្ត  16 ករ្រតតួពិនតិយម៉ូទ័រយន
យន្ត ករេធ្វីដេំណីរ�រ�រ

MPWT 

 

ណៈ និងករែកលម្អ្របសទិធ
ភពយនយន្ត  

8 េរៀបចំករអនុវត្ត ធនធន នងិ្របសិទធភព
ថមពលស្រមប់ឧស�ហកមម និងសហ
្រគសខន តមធយម 

17 ច្រងក ន្របសិទធភព ឡជីវ
ឧសម័ន និងធុងចំេ�ះទឹក 

MIH 

71 េរៀបចំ នងិអនុវត្តន៍្រកបខណ្ឌ គតិយុត្តិ និង
យន្តករ REDD+ 

18 បេងកនីគេ្រមងៃ្រពេឈ ី
60%ៃនៃផទដរីបស់ជតិ និង
រក�គ្រមបេនះរហូតដល់ឆន ំ
២០៣០  

MAFF 

្របភព: ្រកុមអនកវភិគេលី CCAPs និង INDC  

១២. បរយិកសអំេ���ល��នកករគ្ំរទបរ�ិថ ន និ�រ�្ឋ ភិ
បលស្រមប់ដំេណើ រករបន�ុំជតិ 

ករេរៀបចំ CCCSP ជជំ�នយ៉ងសំខន់េឆព ះេទរកករែ្រប្របលួ�កសធតុែដលបងកបក់នុង
ែផនករអភវិ��ជតិនិងែផនករអភវិ���មវសិ័យៃន្រកសួងពក់ព័នធ។ បនទ ប់ពីករអនុមត័ CCCSP បន
េគបញចូ លេនកនុង ែផនករយុទធ�្រស្តអភិវ��ន៍ជតិឆន  ំ2014-2018 ។ 

េន�មវសិ័យ្រកសួង�ថ ប័នពក់ព័នធបនចប់េផ្តមីេរៀបចំែផនករសកមមភពករែ្រប្របួល�កស
ធតុេ�យស្រមបេទ CCCSP និងែផនករអភិវ��នវ៍សិ័យរបស់ពួកេគ។ េនចុងឆន  ំ 2014 េនះជេលកី
ដំបូងែដលមន្រកសួងពក់ព័នធចំនួន្របបំី្រតូវបនអនុមត័ CCAPs របស់ពួកេគេពលគឺ្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន�ទ (MAFF), ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន នងិកី� (អយក), ្រកសួងធនធនទឹក និងឧត្តុ
និយម (MOWRAM) ្រកសួងកិចចករនរ ី(MoWA), ្រកសងួ�ធរណៈករ និងដកឹជញជូ ន (MPWT), គ
ណៈកមម ធិករជតិ្រគប្់រគងេ្រគះមហន្ត�យ (NCDM) ្រកសួងអភិវ��នជ៍នបទ (MRD) និង្រកសួងសុ
ខភិបល (MoH)។ 

េនះជេលីកទីពរី ែដលមនសងកត់ភពជមួយប�្ត ្រកសួងពក់ព័នធចនួំន្របមួំយបនអនុម័ត 
CCAPs េនឆន  ំ 2015។  ្រកសួងទងំេនះរមួមន ្រកសួងបរ�ិថ ន (MoE), ្រកសួងេទសចរណ៍ (MOT), 
្រកសួងព័ត៌មន (MoINFO), េរៀបចំែដនដ ី នគរូបនីយកមម និងសំណង ់ (MLMUPC) ្រកសងួែរន៉ិង
ថមពល (MME) និង្រកសងួឧស�ហកមមនងិសិបបកមម (MIH) ។ 
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មនករេផ្ត តជក់�ក់តចិជងេនះមនិបនបង្ហ ញករពយករណ៍ នងិថយចុះ, នងិរយៈេពលករអន្ត�គមន៍
របស់ពួកេគ(2014-18) ។ 

��ង�ង ភពបន�គីន រ�ងកតប់នថយកនុង INDCs នងិករេឆ្លយីតបរបស់ CCAPs 

េល
ខក
ន ុង

IN
DC

 សកមមភព INDC  េលខ
កនុង

CCAP  

សកមកមមភពកនុងCCAP  ្រកសងួ 

12 ករអភវិ��ៃនករចង្រកងៃនបេចចកវទិយ
ថមពលកេកីតេឡងីវញិមួយស្រមប់វសិ័យ
ឧស�ហកមម 

14 ឧស�ហកមមថមពល: 
តំណភជ ប់ប�្ត ញ
ថមពលកេកីតេឡងីវញិ 
(ថមពល្រពះ�ទិតយ, �រ ី
អគគិសនី ជវីម៉ស និងជីវ
ឧសម័ន) និងករតភជ ប់
ថមពលកេកីតេឡងីវញិ
ែបបចំរុះេ�ប�្ត ញេនះ 
ប�្ត ញអគគិសនីមិនតភជ ប់
ដូចជ្របព័នធថមពល្រពះ
�ទិតយ�មផទះ, �រអីគគិសន ី
(មធយម, តូចនងិខន តតូច); 
ករេលីកកមពស្់របសិទធភព
ថមពលេ�យអនកេ្របីចុង
េ្រកយ 

MIH 

13  េលីកកមពស់ករបេងកីតថមពលកេកីត
េឡងីវញិេនេលីតំបនន់ិងសហបេងកីត
ស្រមប់វសិ័យឧស�ហកមម្រពមទងំតំបន់
េសដ្ឋកចិចពេិសស 

15 �កល�ងនិង�ក�រយុទធ��ស្តស្រមប់
ករបែម្លងកកសំណល់េ�ជឧស�ហកមម
ថមពល 

88 ករ�យតៃម្លៃនសក្ត នុពលៃនកមមវធិី
ថមពលកេកីតេឡងីេនកនុងវសិ័យ
ឧស�ហកមម 

95 ករ�យតៃម្លត្រមូវករបេចចកវទិយស្រមប់
ករកត់បនថយ GHGs កនុងវសិយ័ថមពល 

15 ករកត់បនថយករបំភយ
ឧសម័នជលទធផលពីេ�ង
ម៉សុីនកិន្រសូវកត់េដរនិង
ករងរឡឥដ្ឋ 

MME 

55 ជំរុញករែថទ ំនិង្រតួតពនិិតយយនយន្ត  16 ករ្រតតួពិនតិយម៉ូទ័រយន
យន្ត ករេធ្វីដេំណីរ�រ�រ

MPWT 

 

ណៈ និងករែកលម្អ្របសទិធ
ភពយនយន្ត  

8 េរៀបចំករអនុវត្ត ធនធន នងិ្របសិទធភព
ថមពលស្រមប់ឧស�ហកមម និងសហ
្រគសខន តមធយម 

17 ច្រងក ន្របសិទធភព ឡជីវ
ឧសម័ន និងធុងចំេ�ះទឹក 

MIH 

71 េរៀបចំ នងិអនុវត្តន៍្រកបខណ្ឌ គតិយុត្តិ និង
យន្តករ REDD+ 

18 បេងកនីគេ្រមងៃ្រពេឈ ី
60%ៃនៃផទដរីបស់ជតិ និង
រក�គ្រមបេនះរហូតដល់ឆន ំ
២០៣០  

MAFF 

្របភព: ្រកុមអនកវភិគេលី CCAPs និង INDC  

១២. បរយិកសអំេ���ល��នកករគ្ំរទបរ�ិថ ន និ�រ�្ឋ ភិ
បលស្រមប់ដំេណើ រករបន�ុំជតិ 

ករេរៀបចំ CCCSP ជជំ�នយ៉ងសំខន់េឆព ះេទរកករែ្រប្របលួ�កសធតុែដលបងកបក់នុង
ែផនករអភវិ��ជតិនិងែផនករអភវិ���មវសិ័យៃន្រកសួងពក់ព័នធ។ បនទ ប់ពីករអនុមត័ CCCSP បន
េគបញចូ លេនកនុង ែផនករយុទធ�្រស្តអភិវ��ន៍ជតិឆន  ំ2014-2018 ។ 

េន�មវសិ័យ្រកសួង�ថ ប័នពក់ព័នធបនចប់េផ្តមីេរៀបចំែផនករសកមមភពករែ្រប្របួល�កស
ធតុេ�យស្រមបេទ CCCSP និងែផនករអភិវ��នវ៍សិ័យរបស់ពួកេគ។ េនចុងឆន  ំ 2014 េនះជេលកី
ដំបូងែដលមន្រកសួងពក់ព័នធចំនួន្របបំី្រតូវបនអនុមត័ CCAPs របស់ពួកេគេពលគឺ្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន�ទ (MAFF), ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន នងិកី� (អយក), ្រកសួងធនធនទឹក និងឧត្តុ
និយម (MOWRAM) ្រកសួងកិចចករនរ ី(MoWA), ្រកសងួ�ធរណៈករ និងដកឹជញជូ ន (MPWT), គ
ណៈកមម ធិករជតិ្រគប្់រគងេ្រគះមហន្ត�យ (NCDM) ្រកសួងអភិវ��នជ៍នបទ (MRD) និង្រកសួងសុ
ខភិបល (MoH)។ 

េនះជេលីកទីពរី ែដលមនសងកត់ភពជមួយប�្ត ្រកសួងពក់ព័នធចនួំន្របមួំយបនអនុម័ត 
CCAPs េនឆន  ំ 2015។  ្រកសួងទងំេនះរមួមន ្រកសួងបរ�ិថ ន (MoE), ្រកសួងេទសចរណ៍ (MOT), 
្រកសួងព័ត៌មន (MoINFO), េរៀបចំែដនដ ី នគរូបនីយកមម និងសំណង ់ (MLMUPC) ្រកសងួែរន៉ិង
ថមពល (MME) និង្រកសងួឧស�ហកមមនងិសិបបកមម (MIH) ។ 
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ដូចគន េនះផងែដរ្រកសួងៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនគមន៍បនេរៀបច ំ CCAP េនះប៉ុែន្តែផនករេនះ
មិន្រតូវបនអនុម័ត។ ដូេចនះសរុបមន 14 ្រកសួងពកព់ន័ធែដលមនែផនសកមមភពករែ្រប្របួល�កស
ធតុបនអនុមត័។ ករេរៀបច ំ CCCSP និង CCAP បនអនុវត្តន៍�មេគលករណ៍ែណនសំ្រមប់េរៀបចំ
េគលនេយបយមកពីទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្ត ី (ឆន  ំ 2011) េ�យមនករគ្ំរទបេចចកេទសពីនយក�្ឋ ន
ករែ្រប្របលួ�កសធតុ (DCC) និងសមព័នធភពែ្រប្របួល�កសធតុកមពុជ (CCCA) ។ 

បនអនុមត័ែផនករកមមភពករែ្រប្របលួ�កសធតុចំនួនសកមមភពរហូតដល់ 171 ែដល្រតូវ
ករថវកិដល់ 865,47�នដុ�្ល រ ស្រមប់អនុវត្តន៍ឆន  ំ2014-201813. ។ នេពលថមីៗេនះ, ករងរែដលអនុ
វត្តនេ៍�យហរិញញបបទនេ្រតៀម�កសធតុ(GIZ)បន�យតៃម្លកង្វះចេន្ល ះហរិញញវតថុអបបបរមស្រមប់ករ
្របតបិត្ត ិ CCAP ។ �្រតូវបនេគរកេឃ�ី��េ�មនគម្ល តហរិញញបបទនចំនួន 71,68% ៃនចំនួនប៉ន់
្របមណសរបុ 14។ 

��ង ៨: គម្ល តែផនកហរិញញវតថុ CCAP ស្រមបអ់នុវត្តនែ៍ផនករសកមមភពករែ្រប្របួល�កសធតុ
ស្រមប ់CCAPsែដលបនអនុមត័ (្របភព: េសចក្ត្ីរពងរបយករណ៍ស្តពីីគម្ល តហរិញញវតថុជី�យហហតិ 
CCAP ឆន  ំ2016) 
លរ  ្រកសងួ ចនួំន

សកមមភព
តៃម្ល(�ន

USD) 
ចនួំនសកមមភព
ែដលទទួលបន
មូលនធិ ិ

ហរិញញបបទន
បនទទួល 

(�នUSD )

កង្វះខត 
(�ន
USD) 

កង្វះខត 
% 

1 MAFF 29 187.55 8 54.69      
132.86 

70.84 

2 MIH 17  11 2 11.70 -0.70 -6.39 
3 MLMUPC 8 9.12 1 0.25 8.87 97.26 
4 MME 9 5.02 1 0.25 4.77 95.02 
5 MOE 17 27.67 11 19.29 8.38 30.28 
6 MOEYS 7 10.6 1              

0.35  
10.25 97.70 

7 MOH 11 46.8 1 0.40 46.4 99.15 
8 MOINFO 5 4.33 1 0.13 4.205 97.12 
9 MOT 8 3.4 1 0.13 3.28 96.79 

                                                            
13 MAFF, MIH, MLMUPC, MME, MOE, MOEYS, MOH, MOINFO, MOT, MOWA, MOWRAM, MPWT, 
MRD, NCDM, and MPTC (not yet approved)  
14 This number is based on a previous report by GIZ/Ricardo AEA (2016) and may need to be adjusted 
in the future to a smaller number if all CC-related CDC projects are tracked and reported against the 
CCAP priority actions

 

10 MoWA 6 3.62 1 0.10 3.52 97.24 
11 MoWRAM 16 272.5 3 75.20 197.3 72.40 
12 MPTC (not 

yet 
approved) 

6 4.61 0 0.00 4.61 100 

13 MPWT 11 210.98 3 8.21 202.775 96.11 
14 MRD 10 56.53 2 74.33 -17.8 -31.00 
15 NCDM 11 11.75 1 0.10 11.65 99.15 

 TOTAL 171 865.47 37 245.12 620.37 71.68 

ភគេ្រចីនៃន CCAPs បនអនុមត័ែដលឥឡូវេនះកពុំង្រតវូបនអនុវត្តន�៍មរយ�មេធ�បយេផ�
ងៗេពលគ ឺ(1) ដំេណីរករថវកិនិងករេធ្វែីផនករថន ក់ជតិ (2) គេ្រមងករែ្រប្របួល�កសធតុែដល
ផ្តល់មូលនធិិេ�យៃដគូអភិវ��នន៍ិង (3) ករផ្តល់ជនួំយពី DCC /កមមវធិី CCCA េដមីបអីនុវត្តន៍�កលបង
េលី�ទិភពរបស់ CCAP ។ 

ដំេណីរករែផនករនិងថវកិជតិ ត្រមូវឱយភន ក់ងររ�្ឋ ភបិល�ក់េសនសីំេណីរថវកិរបស់ខ្លួនជ
េរៀង�ល់ឆន (ំចំ�យចរន្តនិងចំ�យមូលធន) េទ្រកសងួេសដ្ឋកិចច នងិហរិញញវតថុ(MEF) �មរយ�
ថវកិកមមវធិនីិង ្រកសួងែផនករ�មរយ�ករេធ្វីបចចុបបននភពនិង / ឬករេសនីសុំសកមមភពថមីេនកនុង កមមវធិី
វនិិេ�គ�ធរណ� (PIP) ែដលនងឹ្រតូវ�ក់ជូនេទ្រកមុ្របឹក�អភិវ��នក៍មពុជ(CDC) េដីមបផី្តលមូ់លនិ
ធិទងំខងកនុង និងមូលនិធិខងេ្រក។ 

ករពិនិតយេឡងីវញិនូវចំ�យ�ធរណ�េលី�កសធតុស្រមប់ឆន  ំ 2013-2014 ្រតវូបន
េរៀបចេំ�យ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនងិហរិញញវតថុ េ�យ្រកុម្របឹក�ជតិអភិវ��ន៍េ�យចីរភព និងកមមវធិី CCCA 
ជអនកផ្តល់ធតុចូល បេចចកេទស។  របយករណ៍ CPER ឆន  ំ 2016 េនះបនបង្ហ ញថេនឆន  ំ 2014 េសទីរ
ែតមួយភគបួន (24,8%) ៃនករចំ�យ �ធរណ�េលី�កសធតុ្រតវូបនឧបតថមភេ�យថវកិជតិ។ 
ជទូេទគេ្រមងែដលមនប្រញជ បករែ្រប្របលួ�កសធតុ ឬេផ្ត តេលកីរែ្រប្របលួ�កសធតុទទួល
បនមូលនិធិគ្ំរទពៃីដគូអភវិ��ន៍ខងេ្រក។  

េ�ង�មរបយករណ៍ CPER ឆន ២ំ០១៦ េនកំឡុងឆន ២ំ០១៤ ថវកិែ្រប្របួល�កសធតុ
ចំនួនពីរភគប ី រេឺសមីនឹង៦៧% ទទួលបនមកពីៃដគូខងេ្រក ែដលេផ្ត តេទេលវីសិ័យេហ�្ឋ រចនសមព័នធ 
និងកសិកមម េលីសពីេនះ េឃញីមនករេកីនេឡងី្របព័នធថវកិរបស់�ជរ�្ឋ ភិបល�មរយ�្រកសួងេសដ្ឋ
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ដូចគន េនះផងែដរ្រកសួងៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនគមន៍បនេរៀបច ំ CCAP េនះប៉ុែន្តែផនករេនះ
មិន្រតូវបនអនុម័ត។ ដូេចនះសរុបមន 14 ្រកសួងពកព់ន័ធែដលមនែផនសកមមភពករែ្រប្របួល�កស
ធតុបនអនុមត័។ ករេរៀបច ំ CCCSP និង CCAP បនអនុវត្តន៍�មេគលករណ៍ែណនសំ្រមប់េរៀបចំ
េគលនេយបយមកពីទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្ត ី (ឆន  ំ 2011) េ�យមនករគ្ំរទបេចចកេទសពីនយក�្ឋ ន
ករែ្រប្របលួ�កសធតុ (DCC) និងសមព័នធភពែ្រប្របួល�កសធតុកមពុជ (CCCA) ។ 

បនអនុមត័ែផនករកមមភពករែ្រប្របលួ�កសធតុចំនួនសកមមភពរហូតដល់ 171 ែដល្រតូវ
ករថវកិដល់ 865,47�នដុ�្ល រ ស្រមប់អនុវត្តន៍ឆន  ំ2014-201813. ។ នេពលថមីៗេនះ, ករងរែដលអនុ
វត្តនេ៍�យហរិញញបបទនេ្រតៀម�កសធតុ(GIZ)បន�យតៃម្លកង្វះចេន្ល ះហរិញញវតថុអបបបរមស្រមប់ករ
្របតបិត្ត ិ CCAP ។ �្រតូវបនេគរកេឃ�ី��េ�មនគម្ល តហរិញញបបទនចំនួន 71,68% ៃនចំនួនប៉ន់
្របមណសរបុ 14។ 

��ង ៨: គម្ល តែផនកហរិញញវតថុ CCAP ស្រមបអ់នុវត្តនែ៍ផនករសកមមភពករែ្រប្របួល�កសធតុ
ស្រមប ់CCAPsែដលបនអនុមត័ (្របភព: េសចក្ត្ីរពងរបយករណ៍ស្តពីីគម្ល តហរិញញវតថុជី�យហហតិ 
CCAP ឆន  ំ2016) 
លរ  ្រកសងួ ចនួំន

សកមមភព
តៃម្ល(�ន

USD) 
ចនួំនសកមមភព
ែដលទទួលបន
មូលនធិ ិ

ហរិញញបបទន
បនទទួល 

(�នUSD )

កង្វះខត 
(�ន
USD) 

កង្វះខត 
% 

1 MAFF 29 187.55 8 54.69      
132.86 

70.84 

2 MIH 17  11 2 11.70 -0.70 -6.39 
3 MLMUPC 8 9.12 1 0.25 8.87 97.26 
4 MME 9 5.02 1 0.25 4.77 95.02 
5 MOE 17 27.67 11 19.29 8.38 30.28 
6 MOEYS 7 10.6 1              

0.35  
10.25 97.70 

7 MOH 11 46.8 1 0.40 46.4 99.15 
8 MOINFO 5 4.33 1 0.13 4.205 97.12 
9 MOT 8 3.4 1 0.13 3.28 96.79 

                                                            
13 MAFF, MIH, MLMUPC, MME, MOE, MOEYS, MOH, MOINFO, MOT, MOWA, MOWRAM, MPWT, 
MRD, NCDM, and MPTC (not yet approved)  
14 This number is based on a previous report by GIZ/Ricardo AEA (2016) and may need to be adjusted 
in the future to a smaller number if all CC-related CDC projects are tracked and reported against the 
CCAP priority actions

 

10 MoWA 6 3.62 1 0.10 3.52 97.24 
11 MoWRAM 16 272.5 3 75.20 197.3 72.40 
12 MPTC (not 

yet 
approved) 

6 4.61 0 0.00 4.61 100 

13 MPWT 11 210.98 3 8.21 202.775 96.11 
14 MRD 10 56.53 2 74.33 -17.8 -31.00 
15 NCDM 11 11.75 1 0.10 11.65 99.15 

 TOTAL 171 865.47 37 245.12 620.37 71.68 

ភគេ្រចីនៃន CCAPs បនអនុមត័ែដលឥឡូវេនះកពុំង្រតវូបនអនុវត្តន�៍មរយ�មេធ�បយេផ�
ងៗេពលគ ឺ(1) ដំេណីរករថវកិនិងករេធ្វែីផនករថន ក់ជតិ (2) គេ្រមងករែ្រប្របួល�កសធតុែដល
ផ្តល់មូលនធិិេ�យៃដគូអភិវ��នន៍ិង (3) ករផ្តល់ជនួំយពី DCC /កមមវធិី CCCA េដមីបអីនុវត្តន៍�កលបង
េលី�ទិភពរបស់ CCAP ។ 

ដំេណីរករែផនករនិងថវកិជតិ ត្រមូវឱយភន ក់ងររ�្ឋ ភបិល�ក់េសនសីំេណីរថវកិរបស់ខ្លួនជ
េរៀង�ល់ឆន (ំចំ�យចរន្តនិងចំ�យមូលធន) េទ្រកសងួេសដ្ឋកិចច នងិហរិញញវតថុ(MEF) �មរយ�
ថវកិកមមវធិនីិង ្រកសួងែផនករ�មរយ�ករេធ្វីបចចុបបននភពនិង / ឬករេសនីសុំសកមមភពថមីេនកនុង កមមវធិី
វនិិេ�គ�ធរណ� (PIP) ែដលនងឹ្រតូវ�ក់ជូនេទ្រកមុ្របឹក�អភិវ��នក៍មពុជ(CDC) េដីមបផី្តលមូ់លនិ
ធិទងំខងកនុង និងមូលនិធិខងេ្រក។ 

ករពិនិតយេឡងីវញិនូវចំ�យ�ធរណ�េលី�កសធតុស្រមប់ឆន  ំ 2013-2014 ្រតវូបន
េរៀបចេំ�យ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនងិហរិញញវតថុ េ�យ្រកុម្របឹក�ជតិអភិវ��ន៍េ�យចីរភព និងកមមវធិី CCCA 
ជអនកផ្តល់ធតុចូល បេចចកេទស។  របយករណ៍ CPER ឆន  ំ 2016 េនះបនបង្ហ ញថេនឆន  ំ 2014 េសទីរ
ែតមួយភគបួន (24,8%) ៃនករចំ�យ �ធរណ�េលី�កសធតុ្រតវូបនឧបតថមភេ�យថវកិជតិ។ 
ជទូេទគេ្រមងែដលមនប្រញជ បករែ្រប្របលួ�កសធតុ ឬេផ្ត តេលកីរែ្រប្របលួ�កសធតុទទួល
បនមូលនិធិគ្ំរទពៃីដគូអភវិ��ន៍ខងេ្រក។  

េ�ង�មរបយករណ៍ CPER ឆន ២ំ០១៦ េនកំឡុងឆន ២ំ០១៤ ថវកិែ្រប្របួល�កសធតុ
ចំនួនពីរភគប ី រេឺសមីនឹង៦៧% ទទួលបនមកពីៃដគូខងេ្រក ែដលេផ្ត តេទេលវីសិ័យេហ�្ឋ រចនសមព័នធ 
និងកសិកមម េលីសពីេនះ េឃញីមនករេកីនេឡងី្របព័នធថវកិរបស់�ជរ�្ឋ ភិបល�មរយ�្រកសួងេសដ្ឋ



ការឃ្លា មំ�ើល�ូលនិធិបន្ុស ំនិងផែនការបន្ុសជំាតិ

40
 

កិចច នងិហរិញញវតថុ ែដលថវកិទងំេនះ បនផ្តល់�រៈសំខន់ស្រមបប់្រញជ បករែ្រប្របលួ�កសធតុេទ
កនុងែផនករអភវិ��ន៍វសិ័យេនថន ក់ជតិ15។ 

គេ្រមងអភវិ��ន៍េជគជ័យរបស់ CCCSP និង CCAPs កមមវធិី CCCA ៃននយក�្ឋ នែ្រប្របួល
�កសធតុ បនគ្ំរទដល្់រកសួងចនួំន១៤ កនុងករអនុវត្ត �កលបងសកមមភព�ទភិពរបស់ CCAP 
ជពីរដំ�កក់លៃនថវកិគ្ំរទ ែដលមន្របមណចេន្ល ះពី ១០០.០០០ េទ ៤៥០.០០០ដុ�្ល រ�ម
្រកសួងនីមួយៗ។ ថវកិដំ�ក់កលទីមួយបនគ្ំរទដល់្រកសួង កសិកមមរុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ, 
្រកសួងអបរ់,ំ ្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនយិម, ្រកសួងកចិចករនរ,ី ្រកសួង�ធរណៈករ និងដឹកជញជូ ន 
គណៈកមម ធិករជតិ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត�យ, ្រកសួងអភិវ��នជ៍នបទ និង្រកសួងសុខភិបល ែដល
បនចប់ េផ្តីមេនឆន ២ំ០១៥។ ថវកិដំ�កក់លទីពីរបនគ្ំរទដល្់រកសងួែដល េនសល់ដូចជ្រកសួង
បរ�ិថ ន ្រកសងួពណិជជកមម ្រកសួងពត័៌មន ្រកសួងេរៀបចែំដនដនីគរបូនយីកមម និងសំណង់ ្រកសួងែរ ៉និង
ថមពល និង្រកសួងឧស�ហកមម និងសិបបកមម ែដលបនចប់េផ្តមីេនឆន ២ំ០១៦។ 

១២.១ កង្វះចេន្ល ះៃនករេរៀបចំ NAP េនកមពុជ 
ត្រមវូករថវកិកនុងករអនុវត្តបនេកីនេឡងី បនេធ្វីេ�យសកមមភពរបស់ CCAPs េនមិនទន់

មនថវកិេនេឡយីេនែខស�ី ឆន ២ំ០១៥ ្រកបខ័ណ្ឌ ហរិញញវតថុករែ្រប្របួល�កសធតុបនពយករណ៍
ករចំ�យ កនុងករេឆ្លីយតប េទនឹងត្រមូវករ�ធរណៈ្របមណ ១,១ពន់�នដុ�្ល រស្រមប់ឆន ំ
២០១៤-២០១៨ េនះេបីេ�ងេទ�ម ែផនករសកមមភពបចចុបបនន និងករពយករណ៍េទ�មវសិ័យែដល
មិនទន់បនេរៀបចំែផនករនេពលេនះ។  

ែផ្អក�មករវភិគេ�យកមមវធិីហរិញញបបទនេ្រតៀមស្រមបក់រែ្រប្របលួ�កសធតុរបស ់ GIZ 
បនគណនចនួំនថវកិែដល ខ្វះខតស្រមប់អនុវត្តន ៍ CCAP ចំនួនពកក់�្ត លៃន ៨៦៥�នដុ�្ល រ 
ស្រមប់អនុវត្តសកមមភពែ្រប្របួល�កស ធតុ�ទិភពរបស់្រកសួងមួយចំនួនស្រមប់ឆន ២ំ០១៨-
២០១៩ េនមិនទន់មនេនេឡយី ែដលត្រមូវេ�យមន ករខិតខ្ំរបងឹែ្របងកនុងករេគៀងគរធនធន។ 
ត្រមវូករ េដីមបទីទួលបនថវកិ្រតូវបនកំនត់េ�យក�្ត ជេ្រចនីដូច ជសមតថភពកនុងករអនុវត្ត តំបន់
េគលេ�កនុងករបន�ំុ ក្រមតិៃនករេ្របៀបេធៀបរ�ង�ទធិពលៃនករែ្រប្របលួ �កសធតុ ករចំ�យេលី
ករបន�ំុ និងកចំ�យេ្រកយករបន�ំុ។ 

ជទូេទករច�ំយេលីករបន�ំុេនកមពុជមនក្រមតិខពស ់ែដលេធ្វីេ�យមនកង្វះខតថវកិេន 
CCAP ែដលមន្របមណេ្រចីនជ ៤០០�នដុ�្ល ររហូតដល់ឆន ២ំ០១៨។   

 
                                                            

 

១២.២ ករេគៀងគរធនធនស្រមប់សកមម��បន�ំុ 
យុទធ�្រស្តកនុងករេគៀងគរធនធនបែនថម ្រតូវេផ្ត តេល្ីរបភពថវកិរមួយចំនួន ែដលថវកិខង

កនុង្រតូវបនរពំងឹថ នឹងមនចនួំនេ្រចីនស្រមប់សកមមភពករែ្រប្របួល�កសធតុ។ ឆនទៈនេយបយ ករ
ជំរុញនីតវិធិេីរៀបចំ ែផនករ និងថវកិប្រញជ បករែ្រប្របលួ�កសធតុ រមួទងំកមមវធិិវនិេិយគ�ធរ
ណៈ។ េយង�មថវកិរែ្រប្របួល �កសធតុអន្តរជតិ ក.ជ.អ.ច. ជមួយករចូលរមួរបស់ GIZ បន
ស្រមងំសកមមភព�ទិភពរបស់វសិ័យ CCAPs ្រពមទងំករកំណត់ថវកិ�ទិភពខពស់ ទងំេនះជករ
អភិវ��េផ�ង� របស់គេ្រមងសំេណីរថវកិ ែដលនឹង្រតវូបនបង្ហ ញេទៃដគូមច ស់ជំនួយច្រមុះ។  

េលីសពេីនះេទៀត ឧបករណ៍កនុងករស្រមងំ ្រតូវបនបេងកតីកនុងករែកត្រមូវ ស្រមងំ ចត់�ទិភព
សកមមភព CCAP ស្រមប់េគលបំណងេផ�ង�េនអ�គត។ ធនធនចមបងរបស់ហរិញញវតថុបន�ំុអន្តរ
ជតិ គឺជមូលនិធិ�កសធតុៃបតង(GCF)។ កមពុជកំពុងសថិតេនកនុងដ�ំក់កលេ្រតៀមរចួជេ្រសច 
េដីមបទីទួលបន ថវកិបន�ំុពី GCF �មរយៈពហុៃដគូ និងករទទូលបនេ�យផទ ល់។ េលខធកិរ
�្ឋ នគណៈកមម ធិករជតិ ស្រមប់ករអភវិ���មែបប្របជធិបេតយយេនថន ក់េ្រកមជតិ ្រតវូបន
េ្រជីសេរសីេ�យ្រកសួងបរ�ិថ ន (�ជញ ធរជតិស្រមប់យន្តករអភិវ���្អ ត)ែដលជ�ថ ប័នជតិដម៏ន
សក្ត នុពលកនុងករចុះបញជ ីជ�ថ ប័នអនុវត្តនជ៍តិ(NIE) ែដលកំពុងពិនិតយដំេណីរករ េហយីេនះជអងគ
ភពដំបូង ែដល GCF បនេ្រជីសេរសីស្រមប់ករផ្តលមូ់លនិធិេទថន កេ់្រកមជតិ។  

ករណីសកិ��  

ករណីសកិ�ទី១: េលើកកមពសភ់ពធន់េទនឹងករែ្រប្របួល�កស�តុ 
របសស់ហគមន៍ជនបទរសេ់នកនងុតំបនក់រពរ ៃន្របេទសកមពុជ   

�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ បនសហករជមួយកមមវធិបីរ�ិថ ន
សហ្របជជត ិ (UNEP) កនុងករអនុវត្តគេ្រមងបន�ំុេទនងឹករ
ែ្រប្របួល�កសធតុ “ជំរុញភពធន់េទនឹងករែ្រប្របលួ�កស
ធតុរបស់សហគមនជ៍នបទរស់េនកនុងតំបនក់រពរ ៃន្រពះ�ជ
�ច្រកកមពុជ” ែដលទទួលបនករគ្ំរទថវកិេ�យមូលនិធិប
ន�ំុ។ ្របេភទ�ថ ប័នអនុវត្តន ៍ រមួមន�ថ បន័អនុវត្តន៍   ពហុភគី 
(MIE) េហយី UNEP គឺជ�ថ ប័នអនុវត្តន ៍ខណៈែដល្រកសួងប
រ�ិថ នជ�ថ ប័ន្របតិបត្តគិេ្រមង ែដលមនថវកិ្របមណ 
៤.៩៥៤.២���នដុ�្ល រ រយៈេពល្របឆំន ចំប់ពីឆន  ំ ២០១២-
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កិចច នងិហរិញញវតថុ ែដលថវកិទងំេនះ បនផ្តល់�រៈសំខន់ស្រមបប់្រញជ បករែ្រប្របលួ�កសធតុេទ
កនុងែផនករអភវិ��ន៍វសិ័យេនថន ក់ជតិ15។ 

គេ្រមងអភវិ��ន៍េជគជ័យរបស់ CCCSP និង CCAPs កមមវធិី CCCA ៃននយក�្ឋ នែ្រប្របួល
�កសធតុ បនគ្ំរទដល្់រកសួងចនួំន១៤ កនុងករអនុវត្ត �កលបងសកមមភព�ទភិពរបស់ CCAP 
ជពីរដំ�កក់លៃនថវកិគ្ំរទ ែដលមន្របមណចេន្ល ះពី ១០០.០០០ េទ ៤៥០.០០០ដុ�្ល រ�ម
្រកសួងនីមួយៗ។ ថវកិដំ�ក់កលទីមួយបនគ្ំរទដល់្រកសួង កសិកមមរុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ, 
្រកសួងអបរ់,ំ ្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនយិម, ្រកសួងកចិចករនរ,ី ្រកសួង�ធរណៈករ និងដឹកជញជូ ន 
គណៈកមម ធិករជតិ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត�យ, ្រកសួងអភិវ��នជ៍នបទ និង្រកសួងសុខភិបល ែដល
បនចប់ េផ្តីមេនឆន ២ំ០១៥។ ថវកិដំ�កក់លទីពីរបនគ្ំរទដល្់រកសងួែដល េនសល់ដូចជ្រកសួង
បរ�ិថ ន ្រកសងួពណិជជកមម ្រកសួងពត័៌មន ្រកសួងេរៀបចែំដនដនីគរបូនយីកមម និងសំណង់ ្រកសួងែរ ៉និង
ថមពល និង្រកសួងឧស�ហកមម និងសិបបកមម ែដលបនចប់េផ្តមីេនឆន ២ំ០១៦។ 

១២.១ កង្វះចេន្ល ះៃនករេរៀបចំ NAP េនកមពុជ 
ត្រមវូករថវកិកនុងករអនុវត្តបនេកីនេឡងី បនេធ្វីេ�យសកមមភពរបស់ CCAPs េនមិនទន់

មនថវកិេនេឡយីេនែខស�ី ឆន ២ំ០១៥ ្រកបខ័ណ្ឌ ហរិញញវតថុករែ្រប្របួល�កសធតុបនពយករណ៍
ករចំ�យ កនុងករេឆ្លីយតប េទនឹងត្រមូវករ�ធរណៈ្របមណ ១,១ពន់�នដុ�្ល រស្រមប់ឆន ំ
២០១៤-២០១៨ េនះេបីេ�ងេទ�ម ែផនករសកមមភពបចចុបបនន និងករពយករណ៍េទ�មវសិ័យែដល
មិនទន់បនេរៀបចំែផនករនេពលេនះ។  

ែផ្អក�មករវភិគេ�យកមមវធិីហរិញញបបទនេ្រតៀមស្រមបក់រែ្រប្របលួ�កសធតុរបស ់ GIZ 
បនគណនចនួំនថវកិែដល ខ្វះខតស្រមប់អនុវត្តន ៍ CCAP ចំនួនពកក់�្ត លៃន ៨៦៥�នដុ�្ល រ 
ស្រមប់អនុវត្តសកមមភពែ្រប្របួល�កស ធតុ�ទិភពរបស់្រកសួងមួយចំនួនស្រមប់ឆន ២ំ០១៨-
២០១៩ េនមិនទន់មនេនេឡយី ែដលត្រមូវេ�យមន ករខិតខ្ំរបងឹែ្របងកនុងករេគៀងគរធនធន។ 
ត្រមវូករ េដីមបទីទួលបនថវកិ្រតូវបនកំនត់េ�យក�្ត ជេ្រចនីដូច ជសមតថភពកនុងករអនុវត្ត តំបន់
េគលេ�កនុងករបន�ំុ ក្រមតិៃនករេ្របៀបេធៀបរ�ង�ទធិពលៃនករែ្រប្របលួ �កសធតុ ករចំ�យេលី
ករបន�ំុ និងកចំ�យេ្រកយករបន�ំុ។ 

ជទូេទករច�ំយេលីករបន�ំុេនកមពុជមនក្រមតិខពស ់ែដលេធ្វីេ�យមនកង្វះខតថវកិេន 
CCAP ែដលមន្របមណេ្រចីនជ ៤០០�នដុ�្ល ររហូតដល់ឆន ២ំ០១៨។   

 
                                                            

 

១២.២ ករេគៀងគរធនធនស្រមប់សកមម��បន�ំុ 
យុទធ�្រស្តកនុងករេគៀងគរធនធនបែនថម ្រតូវេផ្ត តេល្ីរបភពថវកិរមួយចំនួន ែដលថវកិខង

កនុង្រតូវបនរពំងឹថ នឹងមនចនួំនេ្រចីនស្រមប់សកមមភពករែ្រប្របួល�កសធតុ។ ឆនទៈនេយបយ ករ
ជំរុញនីតវិធិេីរៀបចំ ែផនករ និងថវកិប្រញជ បករែ្រប្របលួ�កសធតុ រមួទងំកមមវធិិវនិេិយគ�ធរ
ណៈ។ េយង�មថវកិរែ្រប្របួល �កសធតុអន្តរជតិ ក.ជ.អ.ច. ជមួយករចូលរមួរបស់ GIZ បន
ស្រមងំសកមមភព�ទិភពរបស់វសិ័យ CCAPs ្រពមទងំករកំណត់ថវកិ�ទិភពខពស់ ទងំេនះជករ
អភិវ��េផ�ង� របស់គេ្រមងសំេណីរថវកិ ែដលនឹង្រតវូបនបង្ហ ញេទៃដគូមច ស់ជំនួយច្រមុះ។  

េលីសពេីនះេទៀត ឧបករណ៍កនុងករស្រមងំ ្រតូវបនបេងកតីកនុងករែកត្រមូវ ស្រមងំ ចត់�ទិភព
សកមមភព CCAP ស្រមប់េគលបំណងេផ�ង�េនអ�គត។ ធនធនចមបងរបស់ហរិញញវតថុបន�ំុអន្តរ
ជតិ គឺជមូលនិធិ�កសធតុៃបតង(GCF)។ កមពុជកំពុងសថិតេនកនុងដ�ំក់កលេ្រតៀមរចួជេ្រសច 
េដីមបទីទួលបន ថវកិបន�ំុពី GCF �មរយៈពហុៃដគូ និងករទទូលបនេ�យផទ ល់។ េលខធកិរ
�្ឋ នគណៈកមម ធិករជតិ ស្រមប់ករអភវិ���មែបប្របជធិបេតយយេនថន ក់េ្រកមជតិ ្រតវូបន
េ្រជីសេរសីេ�យ្រកសួងបរ�ិថ ន (�ជញ ធរជតិស្រមប់យន្តករអភិវ���្អ ត)ែដលជ�ថ ប័នជតិដម៏ន
សក្ត នុពលកនុងករចុះបញជ ីជ�ថ ប័នអនុវត្តនជ៍តិ(NIE) ែដលកំពុងពិនិតយដំេណីរករ េហយីេនះជអងគ
ភពដំបូង ែដល GCF បនេ្រជីសេរសីស្រមប់ករផ្តលមូ់លនិធិេទថន កេ់្រកមជតិ។  

ករណីសកិ��  

ករណីសកិ�ទី១: េលើកកមពសភ់ពធន់េទនឹងករែ្រប្របួល�កស�តុ 
របសស់ហគមន៍ជនបទរសេ់នកនងុតំបនក់រពរ ៃន្របេទសកមពុជ   

�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ បនសហករជមួយកមមវធិបីរ�ិថ ន
សហ្របជជត ិ (UNEP) កនុងករអនុវត្តគេ្រមងបន�ំុេទនងឹករ
ែ្រប្របួល�កសធតុ “ជំរុញភពធន់េទនឹងករែ្រប្របលួ�កស
ធតុរបស់សហគមនជ៍នបទរស់េនកនុងតំបនក់រពរ ៃន្រពះ�ជ
�ច្រកកមពុជ” ែដលទទួលបនករគ្ំរទថវកិេ�យមូលនិធិប
ន�ំុ។ ្របេភទ�ថ ប័នអនុវត្តន ៍ រមួមន�ថ បន័អនុវត្តន៍   ពហុភគី 
(MIE) េហយី UNEP គឺជ�ថ ប័នអនុវត្តន ៍ខណៈែដល្រកសួងប
រ�ិថ នជ�ថ ប័ន្របតិបត្តគិេ្រមង ែដលមនថវកិ្របមណ 
៤.៩៥៤.២���នដុ�្ល រ រយៈេពល្របឆំន ចំប់ពីឆន  ំ ២០១២-
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២០១៧។ គេ្រមងមនេគលបំណងកនុងករេ�ះ្រ�យភពងយរងេ្រគះរបស់សហគមនជ៍នបទរស់េន
កនុងតបំន់ករពរ បនេ្រជសីេរសីេនកនុង្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ ែដលជួបេ្រគះភយ័ៃនករែ្រប្របលួ
�កសធតុ នេំ�យមនធ្ល ក់េភ្ល�ងមិន្រប្រកត ី ្រពមទងំប�្ត លេ�យកង្វះខតេសប�ង��រ
េ�យ�រភព�ងំសងួតញឹកញប់េពក នងិករបត់បង់្រសទប់ដីែផនកខងេលី េនកំឡុងេពលេភ្ល�ងធ្ល ក់
ខ្ល ងំ ្រពមទងំទឹកជនំន់។ ជរមួមនតំបន់ករពរចំនួន្រប ំ្រតូវបនេ្រជីសេរសី េដីមបេីធ្វីករអន្ត�គម ដូចជ
ចកបងឹ្របីយ ៍ជុធំ្លក សករ្រមច (តំបនអ់ភិរក�សត្វៃ្រពបឹងេព)  រនុកកជឹង (តំបន់អភរិក�សត្វភនេំ្រពច) និងជុប
�សុក (ឧទយនជតិភនំគូេលន)។ គេ្រមងថរកិបន�ំុ េ្របបីេចចកេទសេសដ្ឋកិចចកសិកមម េដីមបពី្រងងឹភព
ធន់េទនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុរបស់សហគមន៍។ គេ្រមង�្ត រភពសឹករចិរលិៃ្រពេឈ ី េ�យករ�ំ
េដីមេឈ ី ែដល�ចផ្តល់ជ��រ អនុផលៃ្រពេឈ ីនិងជួយ្របពន័ធេអកូ ្រគប់្រគងសំណឹក និងលំហូរទឹក។ 
ផលិតកមមដ�ំបំនជំរុញករ�ដុំះេឈេី្របី្របស់េ្រចីន្របេភទ ជបជ់មួយដីែ្រសកសិកមម នងិតបំន់�ំ
ដុះ។ តំបន់�កលបងដំ�្ំរសូវែដលធនន់ងឹភព�ងំសងួត ្រតូវបនេរៀបចំ ជមួយនឹងតបំន់្របពលវបបកមម 
និងពពិិធកមមកសិកមមែដលមន្រ�ប់។ េហយីករអនុវត្តកសិកមមអភិរក� នឹង្រតូវបនែណនេំនកនុងតបំន់
ករពររបស់សហគមន៍ផងែដរ។   

សហគមន៍តបំន់ករពរជួកបនបេងកីតេឡងីេនឆន ២ំ០០២ េ្រកមករគ្ំរទេ�យ IDRC ែដលមនអនកចូល
រមួសកមម្របមណ ១៩០៧្រគួ�រ ៃនសហគមន៍ទងំ្រប ំនងឹបនបន្តគ្ំរទេ�យគេ្រមងថវកិបន�ំុេនឆន ំ
២០១៣។  

េ�ង�មករពិភក�ជមួយ្រកុម
ករងរគេ្រមង និងអនកទទួលផលគេ្រមង 
បនជួប្របទះនឹងករ្របឈម ដូចជរង
ឥទធិពលៃនករបំផ្ល ញដំ�្ំរសូវ ករ�្ល ប់
បសុសត្វ ប៉ះពល់ដល់ករគ្រមមកែំហង
សន្តិសុខេសប�ង ប�្ត លេទជករឆ្លង
ជំងឺ នងិេកនីេឡងីភព្រក្ីរក រហូតដល់ករ
េធ្វីចំ�ក្រសុក េដីមបលីកក់ំ�ងំពលក
មម។ ្រពមទងំមនករ្របឈមេផ�ង�េទៀត
ដូចជ េ្រគះមហន្ត�យេផ�ង�ែដលប�្ត
លមកពីភព�ងំសងួត ទឹកជនំន់ ខយលព់យុះ 

ែដលជះឥទធិពលដល់ ្របជសហគមន៍ បសុសត្វ និងដ�ំ ំករកប់បំផ្ល ញៃ្រពេឈ ី េដីមប�ីដំ�ំ ំករ
បត់បង់ដីមនជីជតិ កង្វះទកឹស្រមបដ់�ំ ំ និងសួនបែន្ល (ចំេពះសហគមន៍ែដលពឹងែផ្អកេលីទឹកេភ្ល�ង 
ែដលបញ្ហ ទងំេនះបនេធ្វីេ�យចំណូលធ្ល កចុ់ះពី ១០-១២,៥ ស្រមប់មនុស�មន ក់កនុងមួយែខ នងិ

រូបថត៖ េ�ក ឡង សូ�

 

បត់បង់ចំណូលេនរដូវេភ្ល�ង។ េលីសពីេនះេទៀត្របជសហគមន៍មនករយល់មនក្រមិតទកទ់ងនងឹ
ចបប់តំបន់ករពរ និងែផនករ្រគប់្រគងតបំន់ករពរ ែដលត្រមូវេ�យមនករយមកម េដីមបបីងក រ
សកមមភពកបេ់ឈខុីសចបប។់  

គេ្រមងបនកំណត់ឥទធពិល ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ េនកនុងសហគមន៍របសពួ់កគត ់ មន
ដូចជករេកីនេឡងីកំេ� ចំនួនទឹកេភ្ល�ងធ្ល កចុ់ះ េកីនេឡងីសត្វល្អិត េ្រគះ�ងំសងួតញឹកញប់ បត់បង់
បរមិណទឹកេ្រកមដី និងករកប់េឈខុីសចបប់េនេពលយប់។ គេ្រមងបនផ្តល់ករក�ងសមតថភពេលី
ករែកលម្អជីវភព និងករបន�ំុេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ ស្រមប់្របជសហគមន៍ កនុងករបណ្តុ ះ
កូនេឈ ី េឈកីសិកមម េអកូេទសចរណ៍ និងករចិញច ឹមមន់ �្ត រអណ្តូ ងចនួំន៣០ ជីក្រសះ ផ្តល់ពូជដ�ំ ំ
ករចិញច ឹមច្រងតឹ សួនបែន្ល្រគួ�រ។ េលសីពីេនះេទៀតគេ្រមងក៏ទទួលបនករបង្ហ ញ និងករែណនំ
បេចចកេទសពីមនទីរកសកិមមផងែដរ។ ែផនករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈតីំបន់ករពរ ្រតវូបនព្រងង េដីមបពីភិក�
ជមួយ្របជសហគមន៍ កនុងករែបងែចកតបំនក់រពរ និង្រគប់្រគងករដកហូតផងែដរ។    

បចចុបបននេនះគណៈកមម ធិសហគមន៍តបំនក់រពរ �ចព្រងឹង�ថ ប័នរបស់ខ្លួន និងអភវិ��ន៍
ែផនករ្រគប់្រគងរយៈេពល្របឆំន  ំនិងែកលម្អជវីភពរស់េនរបស់ពួកេគ េ�យេ្របជីេ្រមីសេផ�ង�គន ដូចជ 
េអកូេទសចរណ៍ ចិញច ឹមសត្វ  ចិញច ឹមច្រងឹត សួនបែន្ល្រគ�ួរ និងមនទកឹ្រគប់្រគន ់ស្រមប់វសិ័យកសិកមម 
និងសត្វផងែដរ។ ្របជសហគមន៍ បនចូលរមួសកមមបំផុតកនុងករលបតៃ្រពយ៉ងេទៀងទត ់និងបណ្តុ ះកូន
េឈ ីបំណង�្ត រៃ្រពេឈេីឡងីវញិ។ 

ករ្រ�វ្រជវេនះមនអនុ�សនមួ៍យចនួំនដូចខងេ្រកម៖ 

១. ព័ត៌មនគេ្រមង គួរ្រតូវបនែចករែំលកយ៉ងទូលទូំ�យ េទ�ជញ ធរ និងសមជិកសហគមន៍ �ម     
រយៈករផ្តល់ជូនខិតប័ណ្ណ សមភ រៈ IEC ផទ ងំរូបភព េគហទំពរ័អពំីគេ្រមង និងករផ�ព្វផ�យដល់      
សហគមន៍អនកទទួលផលេគលេ� និង�ធរណៈជនទូេទ។ 

២. ករក�ងសមតថភពគណៈកមម ធិសហគមន៍តបំនក់រពរ គួរ្រតវូបនផ្តល់បែនថមទក់ទងេទនឹងករ
ែ្រប្របួល�កសធតុ ជេ្រមសីៃនករបន�ំុ សហគមន៍េអកូេទសចរណ៍ ករព្រងឹង�ថ ប័នបេចចកេទស
កសិកមម នងិផ�ព្វផ�យព័តគ៌េ្រមង ។ល។  

៣. ភពជមច ស់ និងចីរភពរបស់សហគមន៍តំបន់ករពរ គួរែតមនភពមច ស់ករ នងិ�ចពក់ពន័ធនឹង
ដំេណីរករេធ្វកីរសេ្រមចចិត្តទងំអស់ែដលទក់ទងេទនឹងគេ្រមង។ មនធនធន�ទភិពជេ្រចនី ដូច
ជធមមជតិស្រមប់វសិ័យេទសចរណ៍បរ�ិថ ន។ ្រកសួងបរ�ិថ ន និងសហគមន៍គួរែតរមួបញចូ លគន េទកនុង   
វសិ័យេទសចរណ៍បរ�ិថ ន ករអភរិក� និងករេធ្វែីផនករ នឹង្រតវូបនផ្តលធ់នធនបែនថម និងករផ្តល់មូល
និធិស្រមប់ករ្រគប្់រគង្របកបេ�យចីរភព។ ្រកុមសន�មំន�រៈសំខន់ េដីមបធីនឱយបនករគ្ំរទែផនក
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២០១៧។ គេ្រមងមនេគលបំណងកនុងករេ�ះ្រ�យភពងយរងេ្រគះរបស់សហគមនជ៍នបទរស់េន
កនុងតបំន់ករពរ បនេ្រជសីេរសីេនកនុង្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ ែដលជួបេ្រគះភយ័ៃនករែ្រប្របលួ
�កសធតុ នេំ�យមនធ្ល ក់េភ្ល�ងមិន្រប្រកត ី ្រពមទងំប�្ត លេ�យកង្វះខតេសប�ង��រ
េ�យ�រភព�ងំសងួតញឹកញប់េពក នងិករបត់បង់្រសទប់ដីែផនកខងេលី េនកំឡុងេពលេភ្ល�ងធ្ល ក់
ខ្ល ងំ ្រពមទងំទឹកជនំន់។ ជរមួមនតំបន់ករពរចំនួន្រប ំ្រតូវបនេ្រជីសេរសី េដីមបេីធ្វីករអន្ត�គម ដូចជ
ចកបងឹ្របីយ ៍ជុធំ្លក សករ្រមច (តំបនអ់ភិរក�សត្វៃ្រពបឹងេព)  រនុកកជឹង (តំបន់អភរិក�សត្វភនេំ្រពច) និងជុប
�សុក (ឧទយនជតិភនំគូេលន)។ គេ្រមងថរកិបន�ំុ េ្របបីេចចកេទសេសដ្ឋកិចចកសិកមម េដីមបពី្រងងឹភព
ធន់េទនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុរបស់សហគមន៍។ គេ្រមង�្ត រភពសឹករចិរលិៃ្រពេឈ ី េ�យករ�ំ
េដីមេឈ ី ែដល�ចផ្តល់ជ��រ អនុផលៃ្រពេឈ ីនិងជួយ្របពន័ធេអកូ ្រគប់្រគងសំណឹក និងលំហូរទឹក។ 
ផលិតកមមដ�ំបំនជំរុញករ�ដុំះេឈេី្របី្របស់េ្រចីន្របេភទ ជបជ់មួយដីែ្រសកសិកមម នងិតបំន់�ំ
ដុះ។ តំបន់�កលបងដំ�្ំរសូវែដលធនន់ងឹភព�ងំសងួត ្រតូវបនេរៀបចំ ជមួយនឹងតបំន់្របពលវបបកមម 
និងពពិិធកមមកសិកមមែដលមន្រ�ប់។ េហយីករអនុវត្តកសិកមមអភិរក� នឹង្រតូវបនែណនេំនកនុងតបំន់
ករពររបស់សហគមន៍ផងែដរ។   

សហគមន៍តបំន់ករពរជួកបនបេងកីតេឡងីេនឆន ២ំ០០២ េ្រកមករគ្ំរទេ�យ IDRC ែដលមនអនកចូល
រមួសកមម្របមណ ១៩០៧្រគួ�រ ៃនសហគមន៍ទងំ្រប ំនងឹបនបន្តគ្ំរទេ�យគេ្រមងថវកិបន�ំុេនឆន ំ
២០១៣។  

េ�ង�មករពិភក�ជមួយ្រកុម
ករងរគេ្រមង និងអនកទទួលផលគេ្រមង 
បនជួប្របទះនឹងករ្របឈម ដូចជរង
ឥទធិពលៃនករបំផ្ល ញដំ�្ំរសូវ ករ�្ល ប់
បសុសត្វ ប៉ះពល់ដល់ករគ្រមមកែំហង
សន្តិសុខេសប�ង ប�្ត លេទជករឆ្លង
ជំងឺ នងិេកនីេឡងីភព្រក្ីរក រហូតដល់ករ
េធ្វីចំ�ក្រសុក េដីមបលីកក់ំ�ងំពលក
មម។ ្រពមទងំមនករ្របឈមេផ�ង�េទៀត
ដូចជ េ្រគះមហន្ត�យេផ�ង�ែដលប�្ត
លមកពីភព�ងំសងួត ទឹកជនំន់ ខយលព់យុះ 

ែដលជះឥទធិពលដល់ ្របជសហគមន៍ បសុសត្វ និងដ�ំ ំករកប់បំផ្ល ញៃ្រពេឈ ី េដីមប�ីដំ�ំ ំករ
បត់បង់ដីមនជីជតិ កង្វះទកឹស្រមបដ់�ំ ំ និងសួនបែន្ល (ចំេពះសហគមន៍ែដលពឹងែផ្អកេលទីឹកេភ្ល�ង 
ែដលបញ្ហ ទងំេនះបនេធ្វីេ�យចំណូលធ្ល កចុ់ះពី ១០-១២,៥ ស្រមប់មនុស�មន ក់កនុងមួយែខ នងិ
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បត់បង់ចំណូលេនរដូវេភ្ល�ង។ េលីសពីេនះេទៀត្របជសហគមន៍មនករយល់មនក្រមិតទកទ់ងនងឹ
ចបប់តំបន់ករពរ និងែផនករ្រគប់្រគងតបំន់ករពរ ែដលត្រមូវេ�យមនករយមកម េដីមបបីងក រ
សកមមភពកបេ់ឈខុីសចបប។់  

គេ្រមងបនកំណត់ឥទធពិល ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ េនកនុងសហគមន៍របសពួ់កគត ់ មន
ដូចជករេកីនេឡងីកំេ� ចំនួនទឹកេភ្ល�ងធ្ល កចុ់ះ េកីនេឡងីសត្វល្អិត េ្រគះ�ងំសងួតញឹកញប់ បត់បង់
បរមិណទឹកេ្រកមដី និងករកប់េឈខុីសចបប់េនេពលយប់។ គេ្រមងបនផ្តល់ករក�ងសមតថភពេលី
ករែកលម្អជីវភព និងករបន�ំុេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ ស្រមប់្របជសហគមន៍ កនុងករបណ្តុ ះ
កូនេឈ ី េឈកីសិកមម េអកូេទសចរណ៍ និងករចិញច ឹមមន់ �្ត រអណ្តូ ងចនួំន៣០ ជីក្រសះ ផ្តល់ពូជដ�ំ ំ
ករចិញច ឹមច្រងតឹ សួនបែន្ល្រគួ�រ។ េលសីពីេនះេទៀតគេ្រមងក៏ទទួលបនករបង្ហ ញ និងករែណនំ
បេចចកេទសពីមនទីរកសកិមមផងែដរ។ ែផនករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈតីំបន់ករពរ ្រតវូបនព្រងង េដីមបពីភិក�
ជមួយ្របជសហគមន៍ កនុងករែបងែចកតបំនក់រពរ និង្រគប់្រគងករដកហូតផងែដរ។    

បចចុបបននេនះគណៈកមម ធិសហគមន៍តបំនក់រពរ �ចព្រងឹង�ថ ប័នរបស់ខ្លួន និងអភវិ��ន៍
ែផនករ្រគប់្រគងរយៈេពល្របឆំន  ំនិងែកលម្អជវីភពរស់េនរបស់ពួកេគ េ�យេ្របជីេ្រមីសេផ�ង�គន ដូចជ 
េអកូេទសចរណ៍ ចិញច ឹមសត្វ  ចិញច ឹមច្រងឹត សួនបែន្ល្រគ�ួរ និងមនទកឹ្រគប់្រគន ់ស្រមប់វសិ័យកសិកមម 
និងសត្វផងែដរ។ ្របជសហគមន៍ បនចូលរមួសកមមបំផុតកនុងករលបតៃ្រពយ៉ងេទៀងទត ់និងបណ្តុ ះកូន
េឈ ីបំណង�្ត រៃ្រពេឈេីឡងីវញិ។ 

ករ្រ�វ្រជវេនះមនអនុ�សនមួ៍យចនួំនដូចខងេ្រកម៖ 

១. ព័ត៌មនគេ្រមង គួរ្រតូវបនែចករែំលកយ៉ងទូលទូំ�យ េទ�ជញ ធរ និងសមជិកសហគមន៍ �ម     
រយៈករផ្តល់ជូនខិតប័ណ្ណ សមភ រៈ IEC ផទ ងំរូបភព េគហទំពរ័អពំីគេ្រមង និងករផ�ព្វផ�យដល់      
សហគមន៍អនកទទួលផលេគលេ� និង�ធរណៈជនទូេទ។ 

២. ករក�ងសមតថភពគណៈកមម ធិសហគមន៍តបំនក់រពរ គួរ្រតវូបនផ្តល់បែនថមទក់ទងេទនឹងករ
ែ្រប្របួល�កសធតុ ជេ្រមសីៃនករបន�ំុ សហគមន៍េអកូេទសចរណ៍ ករព្រងឹង�ថ ប័នបេចចកេទស
កសិកមម នងិផ�ព្វផ�យព័តគ៌េ្រមង ។ល។  

៣. ភពជមច ស់ និងចីរភពរបស់សហគមន៍តំបន់ករពរ គួរែតមនភពមច ស់ករ នងិ�ចពក់ព័នធនឹង
ដំេណីរករេធ្វកីរសេ្រមចចិត្តទងំអស់ែដលទក់ទងេទនឹងគេ្រមង។ មនធនធន�ទភិពជេ្រចនី ដូច
ជធមមជតិស្រមប់វសិ័យេទសចរណ៍បរ�ិថ ន។ ្រកសួងបរ�ិថ ន និងសហគមន៍គួរែតរមួបញចូ លគន េទកនុង   
វសិ័យេទសចរណ៍បរ�ិថ ន ករអភរិក� និងករេធ្វែីផនករ នឹង្រតវូបនផ្តលធ់នធនបែនថម និងករផ្តល់មូល
និធិស្រមប់ករ្រគប្់រគង្របកបេ�យចីរភព។ ្រកុមសន�មំន�រៈសំខន់ េដីមបធីនឱយបនករគ្ំរទែផនក
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ថវកិសកមមភពរបស់សហគមន៍ និងែកលម្អជីវភពរសេ់ន្រពមទងំកត់បនថយ្របក់កមចីពីភន ក់ងរហរិញញ
វតថុខន តតូច។ 

៤. រចនសមពន័សហគមន៍ និង្របព័នធ្រគប់្រគង ជលទធផលៃនករពិភក�ជមួយសហគមន៍ ពួកេគបន
�យករណ៍ថេមដឹកនរំបស់សហគមន៍ នងិសមជិកែដល្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរេនេពលែដលពួកគត់គម នឆនទៈ 
និងកង្វះសមតថភព។ ពួកេគបនបែនថមថសកមមភពទងំអស់របសស់ហគមន៍ ជករសម្័រគចតិ្ត និងេ�យ
គម នករគ្ំរទថវកិ។ ្រកសួងបរ�ិថ នគួរពិចរ�វភិជនមូ៍លនិធិបន�ំុ េដមីបគី្ំរទដល់សកមមភពរបស់ពួក
េគ និងករក�ងសមតថភពរបស់ពួកេគ េដីមប្ីរគប្់រគង្របសិទធភពជនួំយឥតសំណងទងំេនះ។ 

ករណីសកិ�ទី២៖ អភិបលកិចចមូល�្ឋ ន និងករបន�ំុនឹងករែ្រប្របួល
�កស�តុ របសគ់ណៈកមម ធកិរជតិស្រមប់ករអភិ���នល៍ទធិ្របជធិ
បេតយយថន ក់េ្រកមជត ិ

អភិបលកិចចមូល�្ឋ ន និងករែ្រប្របលួ�កសធតុ (LGCC) គឺជគេ្រមងមួយែដលបន      
អនុវត្តន៍េ�យេលខធិកររ�្ឋ ន ក.ជ.អ.ប េ�យមនជំនួយបេចចកេទសពី UNCDF ។ LGCC បនេរៀបចំ
និងអនុវត្តន៍េនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ៃនកមមវធិ ី “កររស់េនេ�យមនករបន�ុនំងឹ�កសធតុមូល�្ឋ ន” 
(LoCAL) េ�យមជ�មណ្ឌ លថន ក់តំបន់�សុីប៉សុីហ្វកិ របស់ UNCDF។ កមពុជក្ល យជ្របេទសដំបូង
ែដលបនអនុវត្តន៍កមមវធិី LoCAL ជមួយ Bhutan ។ ជងេនះេទេទៀតគេ្រមង�កលបងេនកនុង្របេទស
�វ បង់ក្ល េដស េនប៉ល់ នងិេកះសូលូម៉ុនគឺសថិតេនកនុងត�ំក់កលេរៀបចំេនេឡយី េហយីករពិភក�
បឋមកនុងករព្រងីកកមមវធិេីនះេទតំបន់�្រហកិនិងចបេ់ផ្តមីកនុងរយៈេពលខ្លខីងមុខេនះ ចំែណកឯេនកនុង
្របេទសកមពុជវញិគេ្រមងេនះបនេ្រជីសេរសីេខត្តចំនួនពីរគឺេខត្ត�ែកវ និងេខត្តបត់ដបំង។  

េគលបំណងៃនគេ្រមងគេឺដមីបី
បង្ហ ញអំពីតួនទីរបសអ់ជញ ធរមូល�្ឋ នកនុង
ករជំរុញដល់ករបន�ំករែ្រប្របួល�កស
ធតុ េហយីេដីមបកីំណតព់ីមេធយបយ 
អនុវត្តន៍េដីមបបី្រញជ បករបន�ំេទនឹងករ
ែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុងែផនករ និង
្របពន័ធថវកិថន ក់េ្រកមជតិ។ គេ្រមងេនះ
បនេធ្វេីឡងីកនុងរយៈេពលែវងេ�យបញចូ ល
សកមមភពករបន�ំករែ្រប្របលួ�កស
ធតុជមួយកមមវធិីវនិិេយគថន ក់េ្រកមជត ិ
េ�យអនុេ�មេទ�មជនួំយែផ្អកេលីលទធ

 

ផល (performance-based grants) �មរយៈករអនុវត្ត េមេរៀនបទពេិ�ធន ៍ែផនករ និងករែណនំ
ពីកញចប់ថវកិ និងគណេនយយរបស់រដ្ឋ ស្រមប់្រសុកនិង្រកុងកនុងចបបថ់វកិរថន ក់េ្រកមជត។ិ  

ឃុនំិងសងក ត់េគលេ�ចំនួន១៣ឃុនំិងសងក ត់ែដលសថតិេនកនុង្រសកុចំនួន និងសងក ត់ចំនួន៣ 
េនកនុងេខត្ត�ែកវ និង១៥ឃុ ំ េនកនុង្រសកុេគលេ�ចំនួន៥ េនកនុងេខត្តបត់ដំបង។ ឧបករណ៍ VRAs 
និងករប្រញជ បករែ្រប្របលួ�កស�តុ បន�ក់បញចូ លេទកនុងកចិចសហ្របតិបត្តិករជមួយ និង្រកសងួប
រ�ិថ នស្រមបេ់្របីកនុងករេរៀបចំយុទធ�្រស្តបន�ុកំរែ្រប្របលួ�កស�តុថន ក់្រសុក និងករេរៀបចែំផនករ
វនិិេយគឃុសំងក ត់។ េនក្រមិតេខត្ត មនិមនែផនករអន្តរវសិ័យែដលបនេរៀបចេំនះេទ េបីេទះបមីន
សិកខ ��ជេ្រចនី្រតូវបនេរៀបចកំ៏េ�យ។ សិកខ ��េនះ្រតូវបនេ្របី្របស់កនុងករផ�ព្វផ�យព័ត៌មន
ស្តីពីករែ្រប្របលួ�កស�តុ រមួបញចូ លទងំែផនករយុទធ�្រស្តែ្រប្របលួ�កស�តុកមពុជ  េដីមបជី
ជំនួយដល់យុទធ�្រស្តបន�ុកំរែ្រប្របួល�កស�តុថន ក់្រសកុ។ �បនបញជ ក់ថ�មិនេនកនុងយុទធ�្រស្ត
របសC់CA េនថន ក់េខត្តេទ។ ករចំ�យ្របព័នធ្រគប់្រគងរដ្ឋបល��រណៈ  ទ្រមង់ែបបបទៃនករេ្របី
្របស់ថវកិរេ�យនរិន្តរភព គឺ្រតូវបនអនុម័ត ។ 

ករែបងែចកកញចប់ថវកិរ្រតវូបនេធ្វេីឡងីេ�យមនករអនុម័តរបស់ CCA េនកនុងដេំណីរករៃន
ករេរៀបចកំិចច្រពមេ្រពៀងរ�ង NCDDS និង UNCDF ។ �ល ់ PBCRGs   បនេរៀបចំេឡងីេ�េយងេទ
�មករកំណតព់ីចំណុច�ទភិពរបស ់CCA �មរយៈ VRAs េនកនុងករពិភក�រ�ង្រកុមទងំបី។ េ�យ
េយងេទ�មព័ត៌មនជបឋម និងករអេងកតៃនករវនិេិយគ និងអន្ត�គមន៍ព ី CCA ជមួយ�ជញ ធរថន ក់
ឃុ ំ ��ចជឧបករណ៍មួយែដលមនកំរតិខពស់ជង ៥០% ៃនសកមមភពអទិភពែដលគ្ំរទេ�យ CCA 
េទនិងករេឆ្លយីតបររបស់ PBCRGs េទនងិត្រមូវកររបស់្រស្តីេ�យភជ ប់េទនិងម្រតូវកររបស់សហគមន៍
ទងំមូល។  

្រកុម�យតៃម្លបនកំណត់ថ ខណៈេពលែដលសកមមភពេនះបន្រសបេទកនុង្របព័នធរបស់ 
NCDDS �េនែតមនិទន់បនបញចូ លេទកនុងដំេណីរករ និងែផនករថន កជ់តិរបស្់រកសងួែផនករេនេឡី
យ។ កូដស្រមប់សមគ ល់ពីចណូំលែដលបនវនិេិយគេ�យ CCA ្រតវូបនេរៀបច ំ រមួបញចូ លេទកនុង��ង
គណេនយយថន ក់េ្រកមជតិ។ 

េទះបីជមនករ�ងំចិត្តខពស់ពីរ�្ឋ ភិបលក៏េ�យប៉ុែន្ត�េនែតមនបញ្ហ ្របឈមនងឹភពចេន្ល ះ
ខ្វះខតកនុងករកំណត់ពីភពខ្វះខតៃនករភជ ប់រ�ងអំពីរចនសមព័នៃនអនុគេ្រមង និងេស�បេចចកេទសេទ
េលីករបន�ុកំរែ្រប្របួល�កស�តុ CCA កំពុងែតេផ្ត តសំខន់េទេលីករជរំុញករយល់ដឹងែផនក
បេចចកេទសេនថន ក់េ្រកមជត,ិ កំេ�យៃនករែបងែចកមូលនិធិេនថន ក្់រសុក ភពខ្វះខតរបស់�ថ បន័ 
និងយន្តករ្រគប់្រគងចំេណះដឹង ែដលផ្តលេ់�យេនែ្រសពេិ�ធន ៍និងលទធផលេទកនុងករបេងកីតេគលន
េយបយ។ េមេរៀនបទពិេ�ធន៍នងិអនុ�្រស្ត្រតូវបនកណំត់ជ�ទិភព។  



ការឃ្លា មំ�ើល�ូលនិធិបន្ុស ំនិងផែនការបន្ុសជំាតិ
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ថវកិសកមមភពរបស់សហគមន៍ និងែកលម្អជីវភពរសេ់ន្រពមទងំកត់បនថយ្របក់កមចីពីភន ក់ងរហរិញញ
វតថុខន តតូច។ 

៤. រចនសមពន័សហគមន៍ និង្របព័នធ្រគប់្រគង ជលទធផលៃនករពិភក�ជមួយសហគមន៍ ពួកេគបន
�យករណ៍ថេមដឹកនរំបស់សហគមន៍ នងិសមជិកែដល្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរេនេពលែដលពួកគត់គម នឆនទៈ 
និងកង្វះសមតថភព។ ពួកេគបនបែនថមថសកមមភពទងំអស់របសស់ហគមន៍ ជករសម្័រគចតិ្ត និងេ�យ
គម នករគ្ំរទថវកិ។ ្រកសួងបរ�ិថ នគួរពិចរ�វភិជនមូ៍លនិធិបន�ំុ េដមីបគី្ំរទដល់សកមមភពរបស់ពួក
េគ និងករក�ងសមតថភពរបស់ពួកេគ េដីមប្ីរគប្់រគង្របសិទធភពជំនួយឥតសំណងទងំេនះ។ 

ករណីសកិ�ទី២៖ អភិបលកិចចមូល�្ឋ ន និងករបន�ំុនឹងករែ្រប្របួល
�កស�តុ របសគ់ណៈកមម ធកិរជតិស្រមប់ករអភិ���នល៍ទធិ្របជធិ
បេតយយថន ក់េ្រកមជត ិ

អភិបលកិចចមូល�្ឋ ន និងករែ្រប្របលួ�កសធតុ (LGCC) គឺជគេ្រមងមួយែដលបន      
អនុវត្តន៍េ�យេលខធិកររ�្ឋ ន ក.ជ.អ.ប េ�យមនជំនួយបេចចកេទសពី UNCDF ។ LGCC បនេរៀបចំ
និងអនុវត្តន៍េនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ៃនកមមវធិ ី “កររស់េនេ�យមនករបន�ុនំងឹ�កសធតុមូល�្ឋ ន” 
(LoCAL) េ�យមជ�មណ្ឌ លថន ក់តំបន់�សុីប៉សុីហ្វកិ របស់ UNCDF។ កមពុជក្ល យជ្របេទសដំបូង
ែដលបនអនុវត្តន៍កមមវធិី LoCAL ជមួយ Bhutan ។ ជងេនះេទេទៀតគេ្រមង�កលបងេនកនុង្របេទស
�វ បង់ក្ល េដស េនប៉ល់ នងិេកះសូលូម៉ុនគឺសថិតេនកនុងត�ំក់កលេរៀបចំេនេឡយី េហយីករពិភក�
បឋមកនុងករព្រងីកកមមវធិេីនះេទតំបន់�្រហកិនិងចបេ់ផ្តមីកនុងរយៈេពលខ្លខីងមុខេនះ ចំែណកឯេនកនុង
្របេទសកមពុជវញិគេ្រមងេនះបនេ្រជីសេរសីេខត្តចំនួនពីរគឺេខត្ត�ែកវ និងេខត្តបត់ដបំង។  

េគលបំណងៃនគេ្រមងគេឺដមីបី
បង្ហ ញអំពីតួនទីរបសអ់ជញ ធរមូល�្ឋ នកនុង
ករជំរុញដល់ករបន�ំករែ្រប្របួល�កស
ធតុ េហយីេដីមបកីំណតព់ីមេធយបយ 
អនុវត្តន៍េដីមបបី្រញជ បករបន�ំេទនឹងករ
ែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុងែផនករ និង
្របពន័ធថវកិថន ក់េ្រកមជតិ។ គេ្រមងេនះ
បនេធ្វេីឡងីកនុងរយៈេពលែវងេ�យបញចូ ល
សកមមភពករបន�ំករែ្រប្របលួ�កស
ធតុជមួយកមមវធិីវនិិេយគថន ក់េ្រកមជត ិ
េ�យអនុេ�មេទ�មជនួំយែផ្អកេលីលទធ

 

ផល (performance-based grants) �មរយៈករអនុវត្ត េមេរៀនបទពេិ�ធន ៍ែផនករ និងករែណនំ
ពីកញចប់ថវកិ និងគណេនយយរបស់រដ្ឋ ស្រមប់្រសុកនិង្រកុងកនុងចបបថ់វកិរថន ក់េ្រកមជត។ិ  

ឃុនំិងសងក ត់េគលេ�ចំនួន១៣ឃុនំិងសងក ត់ែដលសថតិេនកនុង្រសកុចំនួន និងសងក ត់ចំនួន៣ 
េនកនុងេខត្ត�ែកវ និង១៥ឃុ ំ េនកនុង្រសកុេគលេ�ចំនួន៥ េនកនុងេខត្តបត់ដំបង។ ឧបករណ៍ VRAs 
និងករប្រញជ បករែ្រប្របលួ�កស�តុ បន�ក់បញចូ លេទកនុងកចិចសហ្របតិបត្តិករជមួយ និង្រកសងួប
រ�ិថ នស្រមបេ់្របីកនុងករេរៀបចំយុទធ�្រស្តបន�ុកំរែ្រប្របលួ�កស�តុថន ក់្រសុក និងករេរៀបចែំផនករ
វនិិេយគឃុសំងក ត់។ េនក្រមិតេខត្ត មនិមនែផនករអន្តរវសិ័យែដលបនេរៀបចេំនះេទ េបីេទះបមីន
សិកខ ��ជេ្រចនី្រតូវបនេរៀបចកំ៏េ�យ។ សិកខ ��េនះ្រតូវបនេ្របី្របស់កនុងករផ�ព្វផ�យព័ត៌មន
ស្តីពីករែ្រប្របលួ�កស�តុ រមួបញចូ លទងំែផនករយុទធ�្រស្តែ្រប្របលួ�កស�តុកមពុជ  េដីមបជី
ជំនួយដល់យុទធ�្រស្តបន�ុកំរែ្រប្របួល�កស�តុថន ក់្រសកុ។ �បនបញជ ក់ថ�មិនេនកនុងយុទធ�្រស្ត
របសC់CA េនថន ក់េខត្តេទ។ ករចំ�យ្របព័នធ្រគប់្រគងរដ្ឋបល��រណៈ  ទ្រមង់ែបបបទៃនករេ្របី
្របស់ថវកិរេ�យនរិន្តរភព គឺ្រតូវបនអនុម័ត ។ 

ករែបងែចកកញចប់ថវកិរ្រតវូបនេធ្វេីឡងីេ�យមនករអនុម័តរបស់ CCA េនកនុងដេំណីរករៃន
ករេរៀបចកំិចច្រពមេ្រពៀងរ�ង NCDDS និង UNCDF ។ �ល ់ PBCRGs   បនេរៀបចំេឡងីេ�េយងេទ
�មករកំណតព់ីចំណុច�ទិភពរបស់ CCA �មរយៈ VRAs េនកនុងករពិភក�រ�ង្រកុមទងំបី។ េ�យ
េយងេទ�មព័ត៌មនជបឋម និងករអេងកតៃនករវនិេិយគ និងអន្ត�គមន៍ព ី CCA ជមួយ�ជញ ធរថន ក់
ឃុ ំ ��ចជឧបករណ៍មួយែដលមនកំរតិខពស់ជង ៥០% ៃនសកមមភពអទិភពែដលគ្ំរទេ�យ CCA 
េទនិងករេឆ្លយីតបររបស់ PBCRGs េទនងិត្រមូវកររបស់្រស្តីេ�យភជ ប់េទនិងម្រតូវកររបស់សហគមន៍
ទងំមូល។  

្រកុម�យតៃម្លបនកំណត់ថ ខណៈេពលែដលសកមមភពេនះបន្រសបេទកនុង្របព័នធរបស់ 
NCDDS �េនែតមនិទន់បនបញចូ លេទកនុងដំេណីរករ និងែផនករថន កជ់តិរបស្់រកសងួែផនករេនេឡី
យ។ កូដស្រមប់សមគ ល់ពីចណូំលែដលបនវនិេិយគេ�យ CCA ្រតវូបនេរៀបច ំ រមួបញចូ លេទកនុង��ង
គណេនយយថន ក់េ្រកមជតិ។ 

េទះបីជមនករ�ងំចិត្តខពស់ពីរ�្ឋ ភិបលក៏េ�យប៉ុែន្ត�េនែតមនបញ្ហ ្របឈមនងឹភពចេន្ល ះ
ខ្វះខតកនុងករកំណត់ពីភពខ្វះខតៃនករភជ ប់រ�ងអំពីរចនសមព័នៃនអនុគេ្រមង និងេស�បេចចកេទសេទ
េលីករបន�ុកំរែ្រប្របួល�កស�តុ CCA កំពុងែតេផ្ត តសំខន់េទេលីករជរំុញករយល់ដឹងែផនក
បេចចកេទសេនថន ក់េ្រកមជត,ិ កំេ�យៃនករែបងែចកមូលនិធិេនថន ក្់រសុក ភពខ្វះខតរបស់�ថ បន័ 
និងយន្តករ្រគប់្រគងចំេណះដឹង ែដលផ្តលេ់�យេនែ្រសពេិ�ធន ៍និងលទធផលេទកនុងករបេងកីតេគលន
េយបយ។ េមេរៀនបទពិេ�ធន៍នងិអនុ�្រស្ត្រតូវបនកណំត់ជ�ទិភព។  
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‐ ភពជៃដគូ និងករស្រមបស្រមួលរ�ងអនកេដរីតួសំខន់ៗ  គឺ�ពិបកនិងេជគជ័យ�ស់ជ
ពិេសសេពលេ�ះ្រ�យជមួយនឹង្របធនបទែដលសមុគ�ម ញដូចជ CCAជេដីម 

‐ ករផ្ល ស់ប្តូរឥរយិបទរបស់្របជជន អត្តចរកិ និងករអនុវត្តែដលមនភពសមុគ�ម ញ ជពិេសស
ករណីករែ្រប្របួល�កសធតុ េ�យ�រែតមិន�ចពយករណ៍ពី�កសធតុ, ខ្វះទិនននយ័ និង
មិន�ចកំណតព់ីភពេជគជយ័ៃនករេ្រប្ីរបស់បេចចកេទស និងករអនុវត្តថមីៗ 

‐ ករចូលរមួរបស់រ�្ឋ ភិបលេនថន ក់េ្រកមជតិ និងអជញ ធរកនុង្រសុកគឺជែផនករនិងករអនុវត្ត
ែដល្របកបេទេ�យេជគជយ័មួយរបស់ CCA េនថន ក់កនុង្រសុក។ េទះបីជយ៉ងេនះក្ត ី 

ភព្របុង្របយត័ន្រតវូែតអនុវត្តន៍េដមីបទីប់�ក ត់បនទុកេ្រចីនេទេលីៃដគូពកព់័នធថន ក់្រសុក និងករ
បេងកតី��ងែផនករ 

‐ ករចូលរមួកនុងករេរៀបចែំផនករ�ចបេងកីតកររពំងឹទុករបស់សហគមន៍េនខងេ្រកយករែបង
ែចករបសគ់េ្រមង និងករយល់ដឹងពីអជញ ធរេនកនុង្រសកុគឺ�មនភពពិបកកនុងករកត់បនថយ
ផលប៉ះពលៃនឧសម័នផទះកញចក់ 

‐ គំនិតថម ី រមួទងំេគលគំនតិនិងកមមវធិីដូចមនេនកនុង PBCRG ទមទរករគ្ំរទេគល
នេយបយរយៈេពលែវង។ េដីមបសី្រមួលកនុងេរឿងេនះយន្តករ�ថ ប័ន និងករ្រគប់្រគងធនធន
ចំេណះដឹងត្រមូវេ�យ�កប់ញចូ លភស្តុ�ងខងេ្រ�េនកនុងដំេណីរករៃនករបេងកីតេគល
នេយបយ 

ករណីសកិ�ទី៣៖ បេចចកវិទយកសកិមមសម្រសប្រតវូបនអនវុត្តន៍�ក
លបងេនកនងុេខត្តៃ្រពែវង 

េសចក្តែីណនពំី្របសទិធភពៃន
បេចចកវទិយកសិកមម និងករេ្របី្របស់ពូជ
ែដលសម្រសប�ចជួយេ�យ្របជជនប
ន�ុេំទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 
បចចុបបននគេ្រមងផ្តល់ជនួំយរបស់ CCCA 
កំពុងែតេធ្វីករយ៉ងជិតសនិទធជមួយ
កសិករេដមីបេីធ្វកីរ�កលបងពីពូជេន
កនុងេខត្តៃ្រពែវង ែដលជតបំន់ែដលេគ
បនទទួល�គ ល់ថជតំបន់ែដលងយរង
េ្រគះបំផុតពីផលប៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ ដូចជភព�ងំសងួតមនរយៈេពលែវង និងទឹកជំនន់។  

 

គេ្រមងែដលមនេឈម ះថ “BUILD‐FARM‐ADAPT”  គឺបនអនុវត្តន៍េ�យ�កលវទិយល័យ
ភូមិនទកសិកមម សហករជមួយនិង�កលវទិយល័យជសុីមកំចយមរ កំពុងេធ្វីករ�កលបងេទេលីវធិី
��ស្តខងេលីេនកនុង្រសុកចនួំនបេីនកនុងេខត្តៃ្រពែវង រមួមន ្រសុកបភនំ ្រសុកកំចយមរ និង្រសកុ�� ំ
ង។ ពូជ្រសវូចនួំនពរី មនពូជ្រសូវ ជល� និង�ងំជ័យ រមួទងំករេ្របី្របស់បេចចកវទិយកសិកមមទេំនីប្រតវូ
បនែណនេំទកសិករេដមីបបីេងកីនទនិនផល កត់បនថយក�្ត ចៃ្រងនងិករេ្រប្ីរបស់ជីគីមី។  

ពូជ្រសវូជល� និង�ងំជ័យគឺជពូជ្រសូវែដលសថិតេនកនុងចំេនមពូជទងំដបែ់ដលរ�្ឋ ភិបល
ជំរុញេ�យកសិករេ្របី។ ជល�គឺជពូជ្រសូវែដលមនរយៈេពលលូត�ស់ខ្លីែដល�ច្របមូលផលបន
កនុងរយៈេពលតចិជង ៩០ៃថង េហយីកសិករ�ច�្ំរបេដញទឹកបន មុនេពលទឹកលិច និងេ្រកយេពលទកឹ
្រសក។ �ងំជយ័គឺជពូជ្រសវូែដលមនរយៈេពលលូត�សែ់វង េហយីធន់្រទេំទនិងភព�ងំសងួត ដូចេនះ
��ច�បំនេនតំបន់ែដលមន�ងំសងួតរយៈេពលយូរ។ េហយី�ក�៏ចធន់្រទេំទនឹងទកឹលិចបនរយៈ
េពល ៧ៃថងផងែដរ។  

ែ្រសបង្ហ ញចនួំន ៣កែន្លង ទទួលបនករេជគជ័យ។ �ពិតជគួរេ�យចប់�រមមណ៍�ស់
ែដលបនេឃញីកសិករ្រពមទទួលយកនូវបេចចកេទស នងិពូជថមែីដលបនែណន។ំ  េ�ក េគឿន េអេវេីរ
អឺត ្របតិភូរបស់សហភព អឺរ ៉ុប្របចេំនកមពុជ បននិយយថ “ជទូេទកសិករមនករ�ទ ក់េសទីរកនុងករ
ផ្ល ស់ប្តូរពូជ្របៃពណីរបសពួ់កេគប៉ុែន្តពូជទងំេនះកសិករេនែតចប់�រមមណ៍ចង់េ្រប”ី។  

អនកទទួលផលពីករេធ្វីែ្រសបង្ហ ញមន ក់របស ់ CCCA េនកនុង្រសកុ��ងំ េខត្តៃ្រពែវងបនេលីក
េឡងីថ “ ខញុ ំសូមអរគុណដល់ CCCA ែដលបនែណនពូំជ្រសវូជល�ដល់ភូមខញុ  ំ េហយីជួយពួកេយងី
ជមួយជមួយនិងបេចចកវទិយកសិកមម។ ឥឡូវេនះេយងីទទួលបនទិនននផលខពស ់ ែដលេ្របី្របស់ជអីស់តិច
េហយី�ច្របមូលផលបនមុនេពលទកឹជំនន។់ ខញុ ំសងឃមឹថ CCCA �ចព្រងកីពូជ្រសូវេនះបនេពញ     
ទូទងំភូមរិបសខ់ញុ ំែតម្តង”។  

កសិករែដលរស់េនជិតអនកទទួលផលមនច�ំប់�រមមណ៍េទេលីពូជទងំេនះ េហយីបនេសនីរ
សុំេ�យជួយែចករែំលកពូចដ�ំ ំនិងបេចចកវទិយេ�យបនទូទងំភូមែិតម្តង។ គេ្រមងេនះបនកំណត់រចួ
ជេ្រសចកនុងកមមវធិកីិចច។ 

េទះជយ៉ងេនះក្តី ក�្ត ��ងំែដលអនកទទួលផលកំពុងែត្របឈមមុខគយឺន្តករទីផ�រកនុងតបំន់
ែដលមនិទនម់នករគ្ំរទេពញេលញេនេឡយីដល់ពូជថមទីងំពីរេនះ(ករផគតផ់គង់ពូជ និងករចប់
�រមមណ៍ពីអនកទិញពូជថមេីនះទមទេ�យមនករអភវិ��)។  
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‐ ភពជៃដគូ និងករស្រមបស្រមួលរ�ងអនកេដរីតួសំខន់ៗ  គឺ�ពិបកនិងេជគជ័យ�ស់ជ
ពិេសសេពលេ�ះ្រ�យជមួយនឹង្របធនបទែដលសមុគ�ម ញដូចជ CCAជេដីម 

‐ ករផ្ល ស់ប្តូរឥរយិបទរបស់្របជជន អត្តចរកិ និងករអនុវត្តែដលមនភពសមុគ�ម ញ ជពិេសស
ករណីករែ្រប្របួល�កសធតុ េ�យ�រែតមិន�ចពយករណ៍ពី�កសធតុ, ខ្វះទិនននយ័ និង
មិន�ចកំណតព់ីភពេជគជយ័ៃនករេ្រប្ីរបស់បេចចកេទស និងករអនុវត្តថមីៗ 

‐ ករចូលរមួរបស់រ�្ឋ ភិបលេនថន ក់េ្រកមជតិ និងអជញ ធរកនុង្រសុកគឺជែផនករនិងករអនុវត្ត
ែដល្របកបេទេ�យេជគជយ័មួយរបស់ CCA េនថន ក់កនុង្រសុក។ េទះបីជយ៉ងេនះក្ត ី 

ភព្របុង្របយត័ន្រតវូែតអនុវត្តន៍េដមីបទីប់�ក ត់បនទុកេ្រចីនេទេលីៃដគូពកព់័នធថន ក់្រសុក និងករ
បេងកតី��ងែផនករ 

‐ ករចូលរមួកនុងករេរៀបចែំផនករ�ចបេងកីតកររពំងឹទុករបស់សហគមន៍េនខងេ្រកយករែបង
ែចករបសគ់េ្រមង និងករយល់ដឹងពីអជញ ធរេនកនុង្រសកុគឺ�មនភពពិបកកនុងករកត់បនថយ
ផលប៉ះពលៃនឧសម័នផទះកញចក់ 

‐ គំនិតថម ី រមួទងំេគលគំនតិនិងកមមវធិីដូចមនេនកនុង PBCRG ទមទរករគ្ំរទេគល
នេយបយរយៈេពលែវង។ េដីមបសី្រមួលកនុងេរឿងេនះយន្តករ�ថ ប័ន និងករ្រគប់្រគងធនធន
ចំេណះដឹងត្រមូវេ�យ�កប់ញចូ លភស្តុ�ងខងេ្រ�េនកនុងដំេណីរករៃនករបេងកីតេគល
នេយបយ 

ករណីសកិ�ទី៣៖ បេចចកវិទយកសកិមមសម្រសប្រតវូបនអនវុត្តន៍�ក
លបងេនកនងុេខត្តៃ្រពែវង 

េសចក្តែីណនពំី្របសទិធភពៃន
បេចចកវទិយកសិកមម និងករេ្របី្របស់ពូជ
ែដលសម្រសប�ចជួយេ�យ្របជជនប
ន�ុេំទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 
បចចុបបននគេ្រមងផ្តល់ជនួំយរបស់ CCCA 
កំពុងែតេធ្វីករយ៉ងជិតសនិទធជមួយ
កសិករេដមីបេីធ្វកីរ�កលបងពីពូជេន
កនុងេខត្តៃ្រពែវង ែដលជតបំន់ែដលេគ
បនទទួល�គ ល់ថជតំបន់ែដលងយរង
េ្រគះបំផុតពីផលប៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ ដូចជភព�ងំសងួតមនរយៈេពលែវង និងទឹកជំនន់។  

 

គេ្រមងែដលមនេឈម ះថ “BUILD‐FARM‐ADAPT”  គឺបនអនុវត្តន៍េ�យ�កលវទិយល័យ
ភូមិនទកសិកមម សហករជមួយនិង�កលវទិយល័យជសុីមកំចយមរ កំពុងេធ្វីករ�កលបងេទេលីវធិី
��ស្តខងេលីេនកនុង្រសុកចនួំនបេីនកនុងេខត្តៃ្រពែវង រមួមន ្រសុកបភនំ ្រសុកកំចយមរ និង្រសកុ�� ំ
ង។ ពូជ្រសវូចនួំនពរី មនពូជ្រសូវ ជល� និង�ងំជ័យ រមួទងំករេ្របី្របស់បេចចកវទិយកសិកមមទេំនីប្រតវូ
បនែណនេំទកសិករេដមីបបីេងកីនទនិនផល កត់បនថយក�្ត ចៃ្រងនងិករេ្រប្ីរបស់ជីគីមី។  

ពូជ្រសវូជល� និង�ងំជ័យគឺជពូជ្រសូវែដលសថិតេនកនុងចំេនមពូជទងំដបែ់ដលរ�្ឋ ភិបល
ជំរុញេ�យកសិករេ្របី។ ជល�គឺជពូជ្រសូវែដលមនរយៈេពលលូត�ស់ខ្លីែដល�ច្របមូលផលបន
កនុងរយៈេពលតចិជង ៩០ៃថង េហយីកសិករ�ច�្ំរបេដញទឹកបន មុនេពលទឹកលិច និងេ្រកយេពលទកឹ
្រសក។ �ងំជយ័គឺជពូជ្រសវូែដលមនរយៈេពលលូត�សែ់វង េហយីធន់្រទេំទនិងភព�ងំសងួត ដូចេនះ
��ច�បំនេនតំបន់ែដលមន�ងំសងួតរយៈេពលយូរ។ េហយី�ក�៏ចធន់្រទេំទនឹងទកឹលិចបនរយៈ
េពល ៧ៃថងផងែដរ។  

ែ្រសបង្ហ ញចនួំន ៣កែន្លង ទទួលបនករេជគជ័យ។ �ពិតជគួរេ�យចប់�រមមណ៍�ស់
ែដលបនេឃញីកសិករ្រពមទទួលយកនូវបេចចកេទស នងិពូជថមែីដលបនែណន។ំ  េ�ក េគឿន េអេវេីរ
អឺត ្របតិភូរបស់សហភព អឺរ ៉ុប្របចេំនកមពុជ បននិយយថ “ជទូេទកសិករមនករ�ទ ក់េសទីរកនុងករ
ផ្ល ស់ប្តូរពូជ្របៃពណីរបសពួ់កេគប៉ុែន្តពូជទងំេនះកសិករេនែតចប់�រមមណ៍ចង់េ្រប”ី។  

អនកទទួលផលពីករេធ្វីែ្រសបង្ហ ញមន ក់របស ់ CCCA េនកនុង្រសកុ��ងំ េខត្តៃ្រពែវងបនេលីក
េឡងីថ “ ខញុ ំសូមអរគុណដល់ CCCA ែដលបនែណនពូំជ្រសវូជល�ដល់ភូមខញុ  ំ េហយីជួយពួកេយងី
ជមួយជមួយនិងបេចចកវទិយកសិកមម។ ឥឡូវេនះេយងីទទួលបនទិនននផលខពស ់ ែដលេ្របី្របស់ជអីស់តិច
េហយី�ច្របមូលផលបនមុនេពលទកឹជំនន។់ ខញុ ំសងឃមឹថ CCCA �ចព្រងកីពូជ្រសូវេនះបនេពញ     
ទូទងំភូមរិបសខ់ញុ ំែតម្តង”។  

កសិករែដលរស់េនជិតអនកទទួលផលមនច�ំប់�រមមណ៍េទេលីពូជទងំេនះ េហយីបនេសនីរ
សុំេ�យជួយែចករែំលកពូចដ�ំ ំនិងបេចចកវទិយេ�យបនទូទងំភូមែិតម្តង។ គេ្រមងេនះបនកំណត់រចួ
ជេ្រសចកនុងកមមវធិកីិចច។ 

េទះជយ៉ងេនះក្តី ក�្ត ��ងំែដលអនកទទួលផលកំពុងែត្របឈមមុខគយឺន្តករទីផ�រកនុងតបំន់
ែដលមនិទនម់នករគ្ំរទេពញេលញេនេឡយីដល់ពូជថមទីងំពីរេនះ(ករផគតផ់គង់ពូជ និងករចប់
�រមមណ៍ពីអនកទិញពូជថមេីនះទមទេ�យមនករអភវិ��)។  
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១៣. េសចក្តីសននិ�្ឋ ន  

សរុបេសចក្តមីក កមពុជបនកំពុងេ្រតៀមខ្លួនរចួជេ្រសចចេំពះករែ្រប្របលួ�កសធតុ ដូចជ
ករេរៀបចំ�ថ បន័ ឆនទៈកនុងករេរៀបចំ និងករអភិវ��េគលនេ�បយេនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតរិមួ
បញចូ លទងំ CCCSP CCAPs និងេគលករណ៍ែណនសំ្រមប់ប្រញជ បករែ្រប្របួល�កសធតុចូលេទ
ថន ក់េ្រកមជត។ិ កិចចខិតខ្ំរបងឹែ្របងសំខន់ៗ កនុងករបន�ំុ បនេកីនេឡងីកនុងបរបិទ្របេទសទងំមូល រមួ
ទងំថវកិមួយចំនួន ែដលបនមកពីៃដគូអភវិ��ន៍ និងថវកិជតិ្រតវូបនច�ំយស្រមបក់រេឆ្លីយតបេទ
នឹងករែ្រប្របលួ�កសធតុ ពិេសសស្រមប់ករបន�ំុ។ ដេំណីរករអភិវ�� NAP និងែផនទីចង្អុលបង្ហ ញ 
្រតូវបនបេងកីតេឡងីស្រមប់បេងកីត្របភពមូលនិធិ េដីមបកីរអនុវត្ត CCAPs របស់្រគបវ់សិយ័ទងំអស់របស់ 
រ�្ឋ ភិបល។ ករក�ងសមតថភព ករ្រគប់្រគងបេចចកេទស ករ�ម�នទិននន័យ ODA និងករេកៀងគរ
មូលនិធិ េនែតជត្រមវូករអភវិ�� ពីទីភន ក់ងររ�្ឋ ភិបល ៃដគូអភវិ��ន៍ និងអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភិបល េដីមបី
េឆ្លីយតបេទនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 

១៤. អនុ�សន៍  

�មរយៈវ�ិលភពៃនករ្រ�វ្រជវ េទេលីករ�ម�នមូលនិធបិន�ំុ និងមូលនិធិជតិស្រមប់ករបន�ំុ 
អនុ�សន៍ជេ្រចីន្រតវូបនផ្តល់ដូចខងេ្រកម: 

- ករព្រងឹងសមតថភព�ថ ប័ន្រកសួងបរ�ិថ ន និង្រកុម្របឹក�អភិវ��នេ៍�យចីរភព េដីមបេីធ្វីេ�យ
្របេសរីេឡងីនូវករស្រមបស្រមួលមូលនធិិែដលទក់ទងេទនឹងសកមមភពNAP រមួបញចូ លទងំ
ករ�យតៃម្លសេំណីមូលនធិិ�កសធតុៃបតង (GCF)។ ទំនក់ទំនងរ�ងករដំេណីរករ NAP 
និងមូលនិធិ�កសធតុៃបតង (GCF) គឺមិនទន់បនបេងកតីេឡងីេនេឡយីេទ ្រសបេពលែដល
ករ�យតៃម្លសេំណីមូលនធិិ�កសធតុៃបតងផ្តលឱកសល្អ កនុងករទទួលបនធនធនបែនថម 
ស្រមប់ករ�ស់ែវងករបន�ុេំទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ។ ្រកសួងបរ�ិថ នសថតិេនកនុង
ដំ�ក់កលចប់េផ្តីមកនុងករេរៀបចំនីតវិធិសី្រមប់ករស្រមបស្រមួល និងករ�ក់សេំណី រមួ
បញចូ លទងំករងររបស់ខ្លួន ជ NDA ស្រមប់មូលនិធ�ិកសធតុៃបតង។ េនេពលែដល
្រកសួងបរ�ិថ ន ្រតូវបនែតង�ងំជ NDA នឹងមនិទន់មននយក�្ឋ ន រមឺ្រន្តី្រតូវបនែតង�ងំ
េឡយី េ�យ�រែតនីតវិធិីែនករេសនីសុថំវកិមូលនិធ�ិកសធតុៃបតង េនមិនទន់បេងកតី
រចួ�ល់េនេឡយី ។ េដីមបទីទួលបនមូលនិធិ�កសធតុៃបតង ដំេណីរករៃនករេ្រជីសេរសី
ស្រមប់គេ្រមងមួយ រេឺ្រចីនរបស់ NIE គួរ្រតូវបនបេងកតី េហយី GSSD ថមី នឹង�ចជ NIE ប៉ុែន្ត
ករែ្របក្ល យេនះេនមិនទន់បនកំណតេ់នេឡយីេទ។ េនដំ�ក់កលៃនករេ្រជីសេរសី ករ
ព្រងងឹ�ថ ប័នមន�រៈសំខន់ េដីមបផី្តល់ករទទួល�គ ល់ កនុងករបំេពញត្រមវូករេផ�ងៗ។ 

- ព្រងងឹសមតថភព្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរញិញវតថុកនុងករ�ម�ន និង�យតៃម្លឥទធិពលៃនករ 

 

ែ្រប្របួល�កសធតុេទេលីេសដ្ឋកិចច េហយីនឹងេ្របី្របស់សមតថភពេនះកនុងករ្រគប់្រគងហរិញញ
វតថុ�ធរណៈ �មរយៈដំេណីរករៃនថវកិជតិ។   

- ករែ្រប្របលួ�កសធតុមិនទន់បនរមួបញចូ លយ៉ងេពញេលញេទកនុងែផនករអភិវឌ� និង
ថវកិេនថន កជ់តិ �មវសិយ័ និងថន ក់េ្រកមជតិ។ ែផនករយុទធ�្រស្តអភិវឌ�ន៍ជតិ ២០១៤-
២០១៨ រមួមនសូចនករជក់�ក់មួយចំនួនៃនករែ្រប្របលួ�កសធតុរចួេទេហយី។ ្រកសួង
ែផនករមនតួនទីកនុងករបូកសរុប នងិ�ម�នែផនករយុទធ�្រស្តអភវិឌ�ន៍ជតិ។ ែផនករ
យុទធ�្រស្តែ្រប្របួល�កសធតុកមពុជ (CCCSP) ២០១៤-២០២៣ ្រតូវបនបេងកតី។ ្រកសួង
ពក់ព័នធមួយចនួំនបនបេងកតីែផនករសកមមភពវសិ័យជក�់ក់ ែដលទក់ទងនងឹករែ្រប្របួល
�កសធតុ (CCAP)។ េទះជយ៉ង� ្រកសួងមួយចំនួន មិនទន្់រតវូបនប្រញជ បចូលេទ
កនុងវសិ័យយុទធ�្រស្តេនេឡយីេទ (េ�យមនករណីេលកីែលងមួយចំនួនដូចជយុទធ�្រស្តជតិ
េយនឌរ័របស្់រកសួងកចិចករនរ)ី ែដលជមូល�្ឋ នស្រមប់េធ្វែីផនករ្រកសួងពក់ព័នធ និង
ស្រមប់ករែបងែចកថវកិផងែដរ។ មនករប្រញជ បករែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុងគេ្រមង និង
ដំេណីរករថវកិថន ក់េខត្ត។ មនេគលករណ៍ែណនសំ្រមប់ឃុនំិងមនសកមមភព�កលបង 
ែដលកពុំងបន្តេនប�្ត េខត្តមួយចំនួន។ េទះជយ៉ង�សកមមភពវមិជឈករ នងិវសិហម
ជឈករ េនែតសថិតកនុងដំ�ក់កលដំបូង និងករខំ្របងឹែ្របងជេ្រចីនេទៀតែដល្រតវូេធ្វី េដីមបរីមួ
បញចូ លទិដ្ឋភពៃនករែ្រប្របួល�កសធតុជទូលំទូ�យេនកនុង្រគប់ដ�ំក់កលទងំអស់ៃន
ករេធ្វែីផនករនិងថវកិ 

- ករប្រញជ បករែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុងថវកិជតិេ�យ�រែតកង្វះករប្រញជ បករែ្រប្របួល
�កសធតុេទកនុងែផនករ និងថវកិ េលីសពីេនះេទេទៀតមនិទន់មនវធិី�្រស្តជក់�ក់
ស្រមប់្រកសួងកនុងករេសនីរករែបងែចកថវកិេឡងីវញិពីថវកិជតិ ស្រមប�់ស់ែវងករបន�ុំេទ
នឹងករែ្រប្របលួ�កសធតុ មយង៉វញិេទៀតក៏មនិមនវធិ�ី្រស្តស្រមប្់រកសួងេសដ្ឋកចិច និង
ហរិញញវតថុ រកឺ្៏រកសួងបរ�ិថ ន េដីមប�ីម�នករអនុវត្តករបន�ំុេទនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុ 
ករ�កលបង្រតូវបនេ្រគងទុកស្រមប្់រកសងួកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ ្រកសួងធនធន
ទឹក និងឧតុនិយម និង្រកសួង�ធរណៈករ និងដកឹជញជូ ន។ 

- ករផ្ល ស់ប្តូរ នងិករែកត្រមូវទនិនន័យ ODA េលីមូលនិធបិន�ំុ  
- ្រកុម្របឹក�អភវិឌ�នក៍មពុជ (CDC) មនតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករ�ម�នកត់្រ�នូវ�ល់

គេ្រមងវនិេិយគេនកមពុជ ករចប់យកទនិននយ័ករែ្រប្របួល�កសធតុ �ចរមួបញចូ លមុខងរ
មួយេដីមបេីធ្វីករចង្អុលបង្ហ ញ កនុងករណីគេ្រមង្រតវូបនអនុវត្តន៍េ�យភន ក់ងរេ្រចីន។ េនះនឹង
េធ្វីឱយករប៉ន�់ម នៃនករច�ំយកនុង្រកសួងមនលកខណៈកន់ែត្របេសីរ។ ករវភិគ ៃនវសិ័
យេនះ និងអនុវសិ័យ ែដលបនេ្របីកនុងមូល�្ឋ នទិននន័យ CDC នឹង�ចផគូរផគង CPER ជមួយនឹង
សកមមភព នងិេសនីឱយមនភព្របេសរីេឡងីនូវសក្ត នុពលមួយចំនួន។ 

- ករ�ម�នករែ្រប្របួល�កសធតុកនុង្របពន័ធព័ត៌មនករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ៖ បចចុបបនន្របពន័ធ
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១៣. េសចក្តីសននិ�្ឋ ន  

សរុបេសចក្តមីក កមពុជបនកំពុងេ្រតៀមខ្លួនរចួជេ្រសចចេំពះករែ្រប្របលួ�កសធតុ ដូចជ
ករេរៀបចំ�ថ បន័ ឆនទៈកនុងករេរៀបចំ និងករអភិវ��េគលនេ�បយេនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតរិមួ
បញចូ លទងំ CCCSP CCAPs និងេគលករណ៍ែណនសំ្រមប់ប្រញជ បករែ្រប្របួល�កសធតុចូលេទ
ថន ក់េ្រកមជត។ិ កិចចខិតខ្ំរបងឹែ្របងសំខន់ៗ កនុងករបន�ំុ បនេកីនេឡងីកនុងបរបិទ្របេទសទងំមូល រមួ
ទងំថវកិមួយចំនួន ែដលបនមកពីៃដគូអភវិ��ន៍ និងថវកិជតិ្រតវូបនច�ំយស្រមបក់រេឆ្លីយតបេទ
នឹងករែ្រប្របលួ�កសធតុ ពិេសសស្រមប់ករបន�ំុ។ ដេំណីរករអភិវ�� NAP និងែផនទីចង្អុលបង្ហ ញ 
្រតូវបនបេងកីតេឡងីស្រមប់បេងកីត្របភពមូលនិធិ េដីមបកីរអនុវត្ត CCAPs របស់្រគបវ់សិយ័ទងំអស់របស់ 
រ�្ឋ ភិបល។ ករក�ងសមតថភព ករ្រគប់្រគងបេចចកេទស ករ�ម�នទិននន័យ ODA និងករេកៀងគរ
មូលនិធិ េនែតជត្រមវូករអភវិ�� ពីទីភន ក់ងររ�្ឋ ភិបល ៃដគូអភវិ��ន៍ និងអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភិបល េដីមបី
េឆ្លីយតបេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 

១៤. អនុ�សន៍  

�មរយៈវ�ិលភពៃនករ្រ�វ្រជវ េទេលីករ�ម�នមូលនិធបិន�ំុ និងមូលនិធិជតិស្រមប់ករបន�ំុ 
អនុ�សន៍ជេ្រចីន្រតវូបនផ្តល់ដូចខងេ្រកម: 

- ករព្រងឹងសមតថភព�ថ ប័ន្រកសួងបរ�ិថ ន និង្រកុម្របឹក�អភិវ��នេ៍�យចីរភព េដីមបេីធ្វីេ�យ
្របេសរីេឡងីនូវករស្រមបស្រមួលមូលនធិិែដលទក់ទងេទនឹងសកមមភពNAP រមួបញចូ លទងំ
ករ�យតៃម្លសេំណីមូលនធិិ�កសធតុៃបតង (GCF)។ ទំនក់ទំនងរ�ងករដំេណីរករ NAP 
និងមូលនិធិ�កសធតុៃបតង (GCF) គឺមិនទន់បនបេងកតីេឡងីេនេឡយីេទ ្រសបេពលែដល
ករ�យតៃម្លសេំណីមូលនធិិ�កសធតុៃបតងផ្តលឱកសល្អ កនុងករទទួលបនធនធនបែនថម 
ស្រមប់ករ�ស់ែវងករបន�ុេំទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ។ ្រកសួងបរ�ិថ នសថតិេនកនុង
ដំ�ក់កលចប់េផ្តីមកនុងករេរៀបចំនីតវិធិសី្រមប់ករស្រមបស្រមួល និងករ�ក់សេំណី រមួ
បញចូ លទងំករងររបស់ខ្លួន ជ NDA ស្រមប់មូលនិធ�ិកសធតុៃបតង។ េនេពលែដល
្រកសួងបរ�ិថ ន ្រតូវបនែតង�ងំជ NDA នឹងមនិទន់មននយក�្ឋ ន រមឺ្រន្តី្រតូវបនែតង�ងំ
េឡយី េ�យ�រែតនីតវិធិីែនករេសនីសុថំវកិមូលនិធ�ិកសធតុៃបតង េនមិនទន់បេងកតី
រចួ�ល់េនេឡយី ។ េដីមបទីទួលបនមូលនិធិ�កសធតុៃបតង ដំេណីរករៃនករេ្រជីសេរសី
ស្រមប់គេ្រមងមួយ រេឺ្រចីនរបស់ NIE គួរ្រតូវបនបេងកតី េហយី GSSD ថមី នឹង�ចជ NIE ប៉ុែន្ត
ករែ្របក្ល យេនះេនមិនទន់បនកំណតេ់នេឡយីេទ។ េនដំ�ក់កលៃនករេ្រជីសេរសី ករ
ព្រងងឹ�ថ ប័នមន�រៈសំខន់ េដីមបផី្តល់ករទទួល�គ ល់ កនុងករបំេពញត្រមវូករេផ�ងៗ។ 

- ព្រងងឹសមតថភព្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរញិញវតថុកនុងករ�ម�ន និង�យតៃម្លឥទធិពលៃនករ 

 

ែ្រប្របួល�កសធតុេទេលីេសដ្ឋកិចច េហយីនឹងេ្របី្របស់សមតថភពេនះកនុងករ្រគប់្រគងហរិញញ
វតថុ�ធរណៈ �មរយៈដំេណីរករៃនថវកិជតិ។   

- ករែ្រប្របលួ�កសធតុមិនទន់បនរមួបញចូ លយ៉ងេពញេលញេទកនុងែផនករអភិវឌ� និង
ថវកិេនថន កជ់តិ �មវសិយ័ និងថន ក់េ្រកមជតិ។ ែផនករយុទធ�្រស្តអភិវឌ�ន៍ជតិ ២០១៤-
២០១៨ រមួមនសូចនករជក់�ក់មួយចំនួនៃនករែ្រប្របលួ�កសធតុរចួេទេហយី។ ្រកសួង
ែផនករមនតួនទីកនុងករបូកសរុប នងិ�ម�នែផនករយុទធ�្រស្តអភវិឌ�ន៍ជតិ។ ែផនករ
យុទធ�្រស្តែ្រប្របួល�កសធតុកមពុជ (CCCSP) ២០១៤-២០២៣ ្រតូវបនបេងកតី។ ្រកសួង
ពក់ព័នធមួយចនួំនបនបេងកតីែផនករសកមមភពវសិ័យជក�់ក់ ែដលទក់ទងនងឹករែ្រប្របួល
�កសធតុ (CCAP)។ េទះជយ៉ង� ្រកសួងមួយចំនួន មិនទន្់រតវូបនប្រញជ បចូលេទ
កនុងវសិ័យយុទធ�្រស្តេនេឡយីេទ (េ�យមនករណីេលកីែលងមួយចំនួនដូចជយុទធ�្រស្តជតិ
េយនឌរ័របស្់រកសួងកចិចករនរ)ី ែដលជមូល�្ឋ នស្រមប់េធ្វែីផនករ្រកសួងពក់ព័នធ និង
ស្រមប់ករែបងែចកថវកិផងែដរ។ មនករប្រញជ បករែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុងគេ្រមង និង
ដំេណីរករថវកិថន ក់េខត្ត។ មនេគលករណ៍ែណនសំ្រមប់ឃុនំិងមនសកមមភព�កលបង 
ែដលកពុំងបន្តេនប�្ត េខត្តមួយចំនួន។ េទះជយ៉ង�សកមមភពវមិជឈករ នងិវសិហម
ជឈករ េនែតសថិតកនុងដំ�ក់កលដំបូង និងករខំ្របងឹែ្របងជេ្រចីនេទៀតែដល្រតវូេធ្វី េដីមបរីមួ
បញចូ លទិដ្ឋភពៃនករែ្រប្របួល�កសធតុជទូលំទូ�យេនកនុង្រគប់ដ�ំក់កលទងំអស់ៃន
ករេធ្វែីផនករនិងថវកិ 

- ករប្រញជ បករែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុងថវកិជតិេ�យ�រែតកង្វះករប្រញជ បករែ្រប្របួល
�កសធតុេទកនុងែផនករ និងថវកិ េលីសពីេនះេទេទៀតមនិទន់មនវធិី�្រស្តជក់�ក់
ស្រមប់្រកសួងកនុងករេសនីរករែបងែចកថវកិេឡងីវញិពីថវកិជតិ ស្រមប�់ស់ែវងករបន�ុំេទ
នឹងករែ្រប្របលួ�កសធតុ មយង៉វញិេទៀតក៏មនិមនវធិ�ី្រស្តស្រមប្់រកសួងេសដ្ឋកចិច និង
ហរិញញវតថុ រកឺ្៏រកសួងបរ�ិថ ន េដីមប�ីម�នករអនុវត្តករបន�ំុេទនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុ 
ករ�កលបង្រតូវបនេ្រគងទុកស្រមប្់រកសងួកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ ្រកសួងធនធន
ទឹក និងឧតុនិយម និង្រកសួង�ធរណៈករ និងដកឹជញជូ ន។ 

- ករផ្ល ស់ប្តូរ នងិករែកត្រមូវទនិនន័យ ODA េលីមូលនិធបិន�ំុ  
- ្រកុម្របឹក�អភវិឌ�នក៍មពុជ (CDC) មនតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករ�ម�នកត់្រ�នូវ�ល់

គេ្រមងវនិេិយគេនកមពុជ ករចប់យកទិនននយ័ករែ្រប្របួល�កសធតុ �ចរមួបញចូ លមុខងរ
មួយេដីមបេីធ្វីករចង្អុលបង្ហ ញ កនុងករណីគេ្រមង្រតវូបនអនុវត្តន៍េ�យភន ក់ងរេ្រចីន។ េនះនឹង
េធ្វីឱយករប៉ន�់ម នៃនករចំ�យកនុង្រកសួងមនលកខណៈកន់ែត្របេសីរ។ ករវភិគ ៃនវសិ័
យេនះ និងអនុវសិ័យ ែដលបនេ្របីកនុងមូល�្ឋ នទិននន័យ CDC នឹង�ចផគូរផគង CPER ជមួយនឹង
សកមមភព នងិេសនីឱយមនភព្របេសរីេឡងីនូវសក្ត នុពលមួយចំនួន។ 

- ករ�ម�នករែ្រប្របួល�កសធតុកនុង្របពន័ធព័ត៌មនករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ៖ បចចុបបនន្របពន័ធ
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កំពុង្រតូវបនអភិវ��ន៍ នងិ�កលបង ែដលនឹងគ្ំរទដល់ករចត់ថន កេ់ផ�ង��ប់ពែីផនករ េទ
ដល់ករ្របតិបត្តិ េនេពលអនគត ្របព័នធគួររមួបញចូ លអន្តរបញ្ហ ដូចជករែ្រប្របលួ�កសធតុ 
ែដលនងឹងយ្រសួលស្រមប់្រកសួងេសដ្ឋកចិច និងហរិញញវតថុកនុងករ�ម�នករវនិិេយគ ខណៈ
េពលែដល្របពន័ធែបបេនះបនបេងកីតរចួមកេហយី េន្របេទសមួយចំនួនដូចជឥណ្ឌូ េនសុី ហ្វលីីពីន 
និងេនប៉ល់។ 

- ផ្តល់ហរិញញវតថុទក់ទងនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុបែនថម ្រសប�មករេប្តជញ ចិត្តរបស់ UNFCCC 
ប៉ុែន្ត្រតវូធនថទិននន័យគេ្រមង ODA គឺ "កមមវធិី ៃវឆ្ល ត�កសធតុ" 

- ស្រមប់គេ្រមងែដលបនកំណត់ថពក់ព័នធេទនឹងករែ្រប្របលួ�កសធតុ ្រតូវធនថេនកនុង
ដំ�ក់កលបេងកីតគេ្រមងគួរមនករផ្តល់ធតុចូលព្ីរកុម្របកឹ�ជតិអភវិ��ន៍េ�យចីរភព ឫពី្រកុម
ករងរករែ្រប្របួល�កសធតុរបស្់រកសងួ រមួបញចូ លទងំបទ�្ឋ ន ចំ�យ និងធតុចូលេផ�ង� 

- ករគ្ំរទ�មវសិ័យ ឫថវកិគ្ំរទទូេទ្រតូវរមួបញចូ លករែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុង្រកបខ័ណ្ឌ
លទធផល (្រសប�ម CCCSP និង្រកបខ័ណ្ឌ ករ�ម�ន និង�យតៃម្លស្រមប់គេ្រមងករ     
ែ្រប្របួល�កសធតុ) ្រពមទងំផ្តល់នូវហរិញញវតថុ�កសធតុ េដមីបគី្ំរទេទដល់េគលបំនង
ទងំេនះ 

- បេងកនីថវកិស្រមប់ករែ្រប្របលួ�កសធតុេទដល់ថន ក់មូល�្ឋ ន�មរយៈ CSF, DMF និង 
SNIF, េដីមបបី្រញជ បករែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុងនីតវិធិីៃនករេធ្វីែផនករ នងិថវកិស្រមប់
គេ្រមងទងំេនះ 

- បញចូ លករគ្ំរទករអភវិ��សមតថភព នងិករអន្ត�គមន៍ទក់ទងេទនងឹករែ្រប្របួល�កស
ធតុ ដល់ម្រន្តី និង�ថ ប័ន (កំនត់បទ�្ឋ ន កបួនចបប់ នតីិវធិី ករ្រ�វ្រជវ និងករអភិវ��)។ 

  

 

 
1. ADB (2015); Climate Investment Fund/SPCR Programme 
2. GSSD-MoE. (2015). Climate Change Finance Framework (CCFF), Cambodia 
3. GSSD-MoE. (2016). Climate Public Expenditure Review update 2009-2014 
4. GSSD-MoE. (2015). Cambodia’s Second National Communication under the 

United Nations Framework Convention on Climate Change. Kingdom of Cambodia. 
5. GIZ-USAID, (2016). Costing for National Adaptation Plan  
6. MoE (2006), Natioal Adaptation Programme in Action on climate change 
7. MoE (2013), Third National Climate Change Forum Report 
8. MoE and CDRI (2015).  Public perspective on climate change 
9. MME. (2013). National Policy, Strategy and Action Plan on Energy Efficiency in 

Cambodia (draft).  
10. Ministry of Information (2015) Climate Change Action Plan for Ministry of 

Information (2015-2018). Cambodia 
11. Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction (2015) Climate 

Change Action (2015-2018). Cambodia 
12. Ministry of Tourism (2015) Climate Change Action Plan in Tourism Sector (2015-

2018). Cambodia 
13. Ministry of Environment (2014) Climate Change Action Plan (2014-2018). 

Cambodia 
14. Ministry of Health (2014) National Climate Change Action Plan for Public Health 

(2014-2018). Cambodia 
15. Ministry of Women’s Affairs (2014) Gender and Climate Change Action Plan 

(2014-2018). Cambodia 
16. Ministry of Education, Youth and Sports (2014) Climate Change Action Plan for 

Education (2014-2018). Cambodia 
17. Ministry of Public Works and Transport (2014) Climate Change Action Plan for 

Transport Sector (2014-2018). Cambodia 
18. RGC (2014) Climate Change Action Plan for Manufacturing Industry and Energy 

sectors (2014-2018). Cambodia 
19. Ministry of Rural Development (2014) Climate Change Action Plan for Rural 

Development Sector (2014-2018). Cambodia 



ការឃ្លា មំ�ើល�ូលនិធិបន្ុស ំនិងផែនការបន្ុសជំាតិ

51
 

កំពុង្រតូវបនអភិវ��ន៍ នងិ�កលបង ែដលនឹងគ្ំរទដល់ករចត់ថន កេ់ផ�ង��ប់ពែីផនករ េទ
ដល់ករ្របតិបត្តិ េនេពលអនគត ្របព័នធគួររមួបញចូ លអន្តរបញ្ហ ដូចជករែ្រប្របលួ�កសធតុ 
ែដលនងឹងយ្រសួលស្រមប់្រកសួងេសដ្ឋកចិច និងហរិញញវតថុកនុងករ�ម�នករវនិិេយគ ខណៈ
េពលែដល្របពន័ធែបបេនះបនបេងកីតរចួមកេហយី េន្របេទសមួយចំនួនដូចជឥណ្ឌូ េនសុី ហ្វលីីពីន 
និងេនប៉ល់។ 

- ផ្តល់ហរិញញវតថុទក់ទងនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុបែនថម ្រសប�មករេប្តជញ ចិត្តរបស់ UNFCCC 
ប៉ុែន្ត្រតវូធនថទិននន័យគេ្រមង ODA គឺ "កមមវធិី ៃវឆ្ល ត�កសធតុ" 

- ស្រមប់គេ្រមងែដលបនកំណត់ថពក់ព័នធេទនឹងករែ្រប្របលួ�កសធតុ ្រតូវធនថេនកនុង
ដំ�ក់កលបេងកីតគេ្រមងគួរមនករផ្តល់ធតុចូលព្ីរកុម្របកឹ�ជតិអភវិ��ន៍េ�យចីរភព ឫពី្រកុម
ករងរករែ្រប្របួល�កសធតុរបស្់រកសងួ រមួបញចូ លទងំបទ�្ឋ ន ចំ�យ និងធតុចូលេផ�ង� 

- ករគ្ំរទ�មវសិ័យ ឫថវកិគ្ំរទទូេទ្រតូវរមួបញចូ លករែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុង្រកបខ័ណ្ឌ
លទធផល (្រសប�ម CCCSP និង្រកបខ័ណ្ឌ ករ�ម�ន និង�យតៃម្លស្រមប់គេ្រមងករ     
ែ្រប្របួល�កសធតុ) ្រពមទងំផ្តល់នូវហរិញញវតថុ�កសធតុ េដមីបគី្ំរទេទដល់េគលបំនង
ទងំេនះ 

- បេងកនីថវកិស្រមប់ករែ្រប្របលួ�កសធតុេទដល់ថន ក់មូល�្ឋ ន�មរយៈ CSF, DMF និង 
SNIF, េដីមបបី្រញជ បករែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុងនីតវិធិីៃនករេធ្វីែផនករ នងិថវកិស្រមប់
គេ្រមងទងំេនះ 

- បញចូ លករគ្ំរទករអភវិ��សមតថភព នងិករអន្ត�គមន៍ទក់ទងេទនងឹករែ្រប្របួល�កស
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