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សនិទានភាព
 	 កម្ពុជា	 ត្រូវបានចា្់ថ្នា ក់ជាបន្តបន្ទា ប់កនាពុងចំណោម

 
តបណេសងាយរងណតរោះបំផពុ្ណោយសារការបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុ 

និងជាតបណេសងាយរងណតរោះេី៣បំផពុ្	 ណៅអាសពុី។១	 ណនោះណោយ 

សារកម្ពុជាបានរងការជន់លិចជាញឹកញាប់	 និងការធាលា ក់ណ្លាៀង 

បែលមិនអាចព្យាករណ៍បាន	 ក៏ែូចជាព្ ព្ុោះត្រូពិ្ក	 និងការណ�ើង 

កំព្ស់េឹកសមពុតេ	 និងមានសម្្ថភាព្បន្សពុ កំតមិ្ទាប។២ 

ការវាយ្មមលាភាព្ងាយរងណតរោះថ្ីៗណនោះបានរកណ�ើញថ្	 �ពុំ 

ចំនួន17,2%	ងាយរងណតរោះ”ជាខ្លា ំង”	និង	31,5%	ងាយរងណតរោះ 

”បង្ួរ”	ណោយសារមពុខសញ្ញា មនការបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុជាណតចើន

ណោលគឺ	 េឹកជំនន់	 ខ្ល់ព្ ព្ុោះ	 និងណតរោះរាងំស្ួ្
៣។	 ណតកាម 

តកបខ័ណ្ឌ អនពុសញ្ញា 	UNFCCC	មានមូលនិធិពិ្្ព្ណោកែូចជា 

មូលនិធិបរសិា្ថ នពិ្្ព្ណោក	 មូលនិធិវនិិណោគអាកាសធា ព្ុ 

(CIF)	 មូលនិធិបន្សពុ 	ំ សម្័ន្ធភាព្បតបតបរួលអាកាសធា ព្ុពិ្្ព្ 

ណោក(GCCA)	 មូលនិធិអាកាសធា ព្ុមប្ង។	 យន្តការ 

មូលនិធិទំាងណន្ោះត្រូវបានបណងកើ្ណ�ើងកនាពុងណរលណៅ	និងតាមវធីិ 

ខពុសៗរនា 	 ណែើម្ីជួយតបណេសអ្ិវឌ្ឍន៍្ិច្ួច	 និងតបណេស 

កំព្ពុងអ្ិវឌ្ឍន៍	ែូចជាកម្ពុជា។

គោលគៅននការស្រាវស្រាវ
-	 វភិាគណរលនណោបាយជា្ិបន្សំពុ នឹងការបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុ

-	 បសវែងយល់ពី្ការអនពុវ្្តណរលនណោបាយតាមមូលោឋា នណៅ

កម្ពុជា	ទាក់េងនឹងបផនការបន្សំពុ ណៅថ្នា ក់ជា្ិរបស់កម្ពុជា

-	 អណងក្ោនេំន្ក់េំនងរវាងភានា ក់ងារកនាពុងការងារបន្សំពុ តាម 

មូលោឋា នណៅកម្ពុជា	អនពុវ្្តណោយតកសួងបរសិា្ថ ននិងសា្ថ ប័ន

ែមេណេៀ្

-	 ចងតកងជាឯកសារមនការអនពុវ្្តល្ៗអ 	 មនការបញ្ញ្រា បការ 

បតបតបរួលអាកាសធា ព្ុណៅថ្នា ក់ណតកាមជា្ិ	 ការបន្សំពុ នឹងការ 

បតបតបរួលអាកាសធា ព្ុសតមាប់្ំបន់ការោរធម្ជា្ិណៅបឹងបព្រ

និង	 ករណីសិក្សជាមួយគណតមាងបន្សំពុ នឹងការបតបតបរួល

អាកាសធា ព្ុមន	ADB។	

វិធីរាសស្ត
	 ការស្សាវតជាវណនោះ	 ណតបើតបាស់វធីិចតមរោះ	 ទំាងេិននាន័យ 

បរមិាណនិងគពុណភាព្	 បែលតបមូលបានពី្ការសិក្សណលើ 

ឯកសារមានស្សាប់	 ការសមាភា សបពុគ្លសំខ្ន់ៗ	 និងករណី 

សិក្សន្ន្។

 ការសិក្សាឯក្សារមានស្សាប់៖ ការសិក្សឯកសារមានស្សាប់ន្

ន្បានណធវែើណ�ើងណែើម្ីពិ្និ្្ណមើលលំហូរហិរញញាប្ទានបតបតបរួល 

អាកាសធា ព្ុពិ្្ព្ណោក	 និន្នា ការហិរញញាវ្្ថពុអាកាសធា ព្ុបែល 

ផ្តល់មក្ំបន់អាសពុី	 និងបា៉ាសពុីហវែិក	 ណរលនណោបាយរបស់ 

រោឋា ្ិបាលកម្ពុជាអំពី្ការបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុ	ការសិក្សតាម

មូលោឋា ន	ថ្នា ក់្ំបន់	និងអន្តរជា្ិបែលទាក់េងនឹងហិរញញាប្ទាន 

អាកាសធា ព្ុ	 ឯកសារគណតមាង	 កតមងេិននាន័យអនឡាញ	 និង 

ណវបសាយន្ន្។

 	ការសមាភា សបុគ្គលសំខាន់ៗ៖ អនាកោក់ព័្ន្ធន្ន្មកពី្តកសួង	

(ន្យកោឋា នបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុ	 តកសួងបរសិា្ថ ន	 តកសួង 

ណសែឋាកិច្ច	 និងហិរញញាវ្្ថពុ	 តករមតបឹក្សអ្ិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា(CDC),	

NCDDS,	មា្ច ស់ជំនួយ	(ADB,	UNDP,	SIDA,	EU	និង	JICA),		NGOs,	

SPCR,	 អាជាញា ធរមូលោឋា ន	 អនាកជំន្ញការនិងអនាកេេួលផល	

ត្រូវបានសមាភា ស	ណែើម្ីណផទាៀងផ្ទា ្់	និងបំណព្ញព័្្៌មានបបន្ថមណលើ

លេ្ធផលពី្ការសិក្សឯកសារបែលមានស្សាប់។	

 ក្រណីសិក្សានានា៖	 ករណីសិក្សគណតមាងបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុ 

បែលេេួលមូលនិធិរំតេពី្មា្ច ស់ជំនួយខពុសៗរនា 	 ត្រូវបាន 

ណតជើសណរ ើសសតមាប់ការវភិាគជាបបន្ថម។	 ណរលណៅមនករណី 

សិក្សទំាងណន្ោះគឺរកណមើលណជាគជ័យ	 និងការតបឈមណលើការ 

អនពុវ្្តគណតមាងបន្សំពុ ។	 កនាពុងករណីសិក្សនីមួយៗ	 អនាកស្សាវតជាវ 

បានណធវែើេស្សនកិច្ចតាមេីតំាងគណតមាង	 សមាភា ស	 និងពិ្ណតរោះ 

 ១	តកបខ័ណ្ឌ ហិរញញាប្ទានបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុកម្ពុជា,	NCSD,	August	2015.

 ២	តកបខ័ណ្ឌ ហិរញញាប្ទានបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុកម្ពុជា	(ណសចក្តីតោង	2014)

 ៣	តកបខ័ណ្ឌ ជា្ិតាមោននិងវាយ្មមលាការបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុកម្ពុជា,	NCSD,	April	2016.

ការឃ្លា គំ�ើល�ូលនិធិបន្ុស ំនិងផែនការបន្ុសរំាតិ
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ណោបល់មួយចំនួនជាមួយអនាកេេួលផល	និងគណតមាង។	

 សិកាខា សាលាពិគស្រោះគោបល់៖ របកគំណហើញបឋមត្រូវបានបងាហា ញ

ជូនអនាកោក់ព័្ន្ធខពុសៗរនា 	ជាអាេិ៍	តកសួងោក់ព័្ន្ធមនរោឋា ្ិបាល	

មែគូអ្ិវឌ្ឍន៍	េីភានា ក់ងារអ.ស.ប	ធន្ររពិ្្ព្ណោក	បោ្ត ញ	

NGOs	 សហគមន៍មូលោឋា ន	 កនាពុងចំណោមអនាកចូលរមួ	 71ន្ក់	 

ណែើម្ីណផទាៀងផ្ទា ្់ព័្្៌មាន	 និងផ្តល់ធា ព្ុចូលបបន្ថមណៅកនាពុង 

របាយការណ៍ណន្ោះ។

របកគំគ�ើញសខំាន់ៗ
			មានមូលនិធិពិ្្ព្ណោក	ែូចជាមូលនិធិបរសិា្ថ នពិ្្ព្ណោក	

មូលនិធិវនិិណោគអាកាសធា ព្ុ(CIF)	 មូលនិធិបន្សំពុ 	 សម្័ន្ធភាព្ 

បតបតបរួលអាកាសធា ព្ុពិ្្ព្ណោក(GCCA)	 មូលនិធិអាកាសធា ព្ុ

មប្ង។	 យន្តការមូលនិធិទំាងណនោះត្រូវបានបណងកើ្ណ�ើងកនាពុង 

ណរលណៅនិងតាមវធីិខពុសៗរនា 	 ណែើម្ីជួយតបណេសអ្ិវឌ្ឍន៍្ិច

្ួចនិងតបណេសកំព្ពុងអ្ិវឌ្ឍន៍ែូចជា	កម្ពុជា។	

យន្តការហិរញ្ញវត្ថុអាកាសធាតថុ 

	 និម្ាបនកម្ហិរញញាវ្្ថពុអាកាសធា ព្ុពិ្្ព្ណោកមានលក្ខណៈ

ស្ពុគស្ាញ៖	 ហិរញញាវ្្ថពុត្រូវបញរាូ នតាមរយៈមូលនិធិ	 ព្ហពុភាគី
 

ែូចជា	 មូលនិធិបរសិា្ថ នពិ្្ព្ណោក	 និងមូលនិធិវនិិណោគ 

អាកាសធា ព្ុ	 ក៏ែូចជា	 តាមរយៈយន្តការណេវែភាគីកាន់ប្ណតចើន

ណ�ើងផងបែរ។	 ណលើសពី្ណនោះ	 តបណេសអនាកេេួលបែលមានចំនួ

នកាន់ប្ណតចើនណ�ើង	 បានបណងកើ្មូលនិធិបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុ 

ណៅថ្នា ក់ជា្ិ	 បែលេេួលមូលនិធិពី្តបណេសណជឿនណលឿនជា 

ណតចើន	 ណៅកនាពុងកិច្ចតបឹងបតបងណែើម្ីសតមបសតមរួលនិងបន្សី 

ចំោប់អារម្ណ៍របស់មា្ច ស់ជំនួយជាមួយអាេិភាព្ជា្ិ។		

មូលនិធិប្រែ្រែរួលអាកាសធាតថុស្រារ់ែការរែនសាំថុ និងការ

កាត់រែន្យនៅនលើពិភពនោក

	 តបណេសទំាងអស់ណលើពិ្្ព្ណោក	 ជាពិ្ណសស	 តបណេស 

អ្ិវឌ្ឍន៍្ិច្ួច	 និងងាយរងណតរោះ	 បាននិងកំព្ពុងរងផល 

ប៉ាោះោល់មនការបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុរចួមកណហើយ	ណោយសារប្ 

ការបំភាយឧស្័នផទាោះកញ្ច ប់ពី្អ្ី្កាល	 និងបច្ចពុប្ននាកាល។	 

ហិរញញាវ្្ថពុណនោះចំាបាច់ោស់សតមាប់រំតេែល់សកម្	ភាព្ន្ន្ 

បែលណ្លាើយ្បនឹងផលប៉ាោះោល់	បផនការ	និងណរលនណោបាយ 

របស់រោឋា ្ិបាល	 ែូចជា	 ការជន់លិច	 ព្ ព្ុោះសពុីកលាូន	 សំណឹកណ្នារ
 

សមពុតេ	ណតរោះរាងំស្ួ្	និងកំណណើ នភាព្មិនណេៀងទា្់មនការធាលា ក់ 

ណ្លាៀង។

 សស្មាប់ផ្នែក្បនសាំុ ៖	ចតក្ព្អង់ណគលាស	តាមរយៈមូលនិធិអាកាស 

ធា ព្ុអន្តរជា្ិ	ស.រ.អា	ស៊ពុយណអែ	និងកាោោ	បែល្ំោង 

ឲ្	69%មនេឹកតបាក់	3	ោន់ោនែពុោលា អាណមរកិ	បែលបានសនយា 

សតមាប់មូលនិធិបន្ំ៊សមកេល់ណព្លណនោះ	 ណោយកនាពុងចំណោម 

្ួណលខណនោះ	េឹកតបាក់	2,72	ោន់ោនែពុោលា អាណមរកិ	ត្រូវបានោក់ 

្ំកល់រចួមកណហើយ។	79%	មនហិរញញាវ្្ថពុបែលបាន្ំកល់ណនោះ	ត្រូវ 

បានអនពុម័្សតមាប់រំតេគណតមាង	 និងកម្វធីិន្ន្។	 តបណេស 

បែលេេួលបានហិរញញាវ្្ថពុបន្ំ៊សណតចើនជាងណគចំនួនមមភា	 (កនាពុង 
ចំណោម	 114តបណេស)	 បានេេួល	 54%	 មនេឹកតបាក់សរពុប 

បែលបានអនពុម័្	 មានជាអាេិ៍	 បង់កាលា បែស	 ម៉ាូហ្សំបិ៊ក	 នីហ្ស៊បរ	

ណនបា៉ា ល់	ហ្សំបី៊	កនាពុងណន្ោះតបណេសនីមួយៗបានេេួលរវាង		94	-	190 

ោនែពុោលា អាណមរកិ	(តបណេសទំាងតបំា	ក៏បានអនពុវ្្តកម្វធីិ	PPCR 

ផងបែរ)	 ណហើយតបណេសបែលេេួលបានហិរញញាវ្្ថពុណតចើនជាងណគ

បន្ទា ប់	បានេេួលពី្	55	ែល់	90	ោនែពុោលា កនាពុងតបណេសនីមួយៗ។		

មូលនិធិ សនយា (លាន 
ដុលាលា អាគមរកិ្)

បានតម្កល់ បានអនុម័ត

កម្វធីិសាកល្ងសតមាប់ 
ភាព្ធន់នឹងអាកាសធា ព្ុ  
(PPCR)

1,160.00	 973.00 796.00

តបណេសអ្ិវឌ្ឍន៍្ិច្ួច 914.47 903.05 733.40

ការបន្ំ៊សសតមាប់កម្វធីិ 

កសិ កម ្ខ្នា ្្ូច(ASAP)
352.86 300.66 149.91

មូលនិធិបតបតបរួលអាកាស 
ធា ព្ុ ពិ្ណសស	(SCCF)

347.30 336.07 253.50

មូលនិធិបន្សពុ 	ំ(AF) 226.33 213.71 231.55
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បែនការនិងនោលននោបាយរដ្ឋា ភិបាល

	 រាជ រោឋា ្ិបាលកម្ពុជា	 បានណត្ៀមខលាួនសតមាប់ការចា្់
 

បចងសា្ថ ប័នណែើម្ី	ណ្លាើយ្បនឹងការបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុ	ែូចជា

បញ្ញ្រា បការបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុណៅកនាពុងបផនការយពុេ្ធសាសស្ត 

អ្ិវឌ្ឍន៍ជា្ិ	បានណរៀបចំបផនការយពុេួ្ធសាសស្តបតបតបរួលអាកាស 

ធា ព្ុកម្ពុជា	 2014-2023	 ណហើយបផនការសកម្ភាព្បតបតបរួល 

អាកាសធា ព្ុ(CCAPs)	 ចំនួន	15	 ត្រូវបានអនពុម័្ណោយតកសួង

ោក់ព័្ន្ធចំនួន	15។	

 សស្មាប់ផ្នែក្កាត់បន្ថយ៖ ស.រ.អា	ជប៉ាពុន	ចតក្ព្អង់ណគលាស	អាលលាឺម៉ាង់	

និងបារាងំ	 សនយាផ្តល់ែល់មូលនិធិទំាងតបំាឲ្បាន	 77%	 មន 

េឹកតបាក់	 9	 ោន់ោនែពុោលា អាណមរកិ	 បែលជាការណប្តជាញា សរពុប។	

5,3ោន់ោនែពុោលា 	 មនចំនួនបែលតបណេសទំាងណនោះបានសនយា	

ត្រូវបានតបណេសទំាងណនោះោក់្មកល់ណៅកនាពុងមូលនិធិទំាងណនោះរចួ 

ណហើយ។	 េឹកតបាក់	 5,8ោន់ោនែពុោលា 	 ឬត្រូវជា	 86%មនចំនួន 

បែលមា្ច ស់ជំនួយទំាងអស់បាន្មកល់	 ត្រូវបានអនពុម័្ណែើម្ី 

ជួយគណតមាងនិងកម្វធីិន្ន្។	ហិរញញាវ្្ថពុសតមាប់ការកា្់បន្ថយ 

ត្រូវបានបបងបចកណសទាើរប្ណស្ើរនា កនាពុង្ំបន់កំព្ពុងអ្ិវឌ្ឍន៍។

្ករែខ័ណ្ឌ ស្្រ័ែនស្តតីពតីការប្រែ្រែរួលអាកាសធាតថុ

	 ន្យកោឋា នបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុ	 (DCC)	 បានបណងកើ្ 

ណ�ើងណៅឆ្នា ំ	 2009។	 ន្យកោឋា នណនោះេេួលខពុសត្រូវណលើ 

សកម្ភាព្ជាណតចើន	បែលទាក់េងនឹងការបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុ	 

និងមានន្េីជាសា្ថ ប័នបណង្ាលរបស់កម្ពុជាសតមាប់	 UNFCCC	

គណៈកម្ការអន្តររោឋា ្ិបាលស្តីពី្	 ការបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុ	

(IPCC)	 និងពិ្ធីសារក្ូ្ូ។	 ន្យកោឋា នណនោះក៏សតមបសតមរួល 

តករមការងារអាកាសធា ព្ុបែលទាក់េងនឹងវស័ិយ	ឬ	បញ្ហា ន្ន្	

ែូចជា	 ថ្មព្ល	 មតព្ណឈើ	 សារណព្ើ្ណ្ឌ ឧស្័នផទាោះកញ្ច ក់	 ភាព្ 

ងាយរងណតរោះ	និងការបន្ំ៊ស។ល។ផងបែរ។

	 ណៅបខកកកោ	 ឆ្នា ំ	 ២០១២,	 តកសួងបរសិា្ថ នត្រូវបានប្ង 

តំាងជាសា្ថ ប័នជាតិ (DNA) ទទួលបន្ុក្យន្តការអភិវឌ្ឍន៍សាអា ត (CDM)។ 

ន្យកោឋា នបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុណែើរ្ួជាណលខ្ធិការោឋា នមន	DNA។

	 តករមការងារបណច្ចកណេសបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុ	CCTT	នឹង 

ត្រូវជំនួសណោយតករមការងារបណច្ចកណេសបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុ 

(CCTWG)	 កនាពុងឆ្នា ំ2016	 ណែើម្ីធាន្តបសិេ្ធភាព្មនជំនួយ 

បណច្ចកណេស	និងធា ព្ុចូលអំពី្ការបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុសតមាប់	

NCSD។	CCTWG	ផ្តល់	ការរំតេែល់តកសួងោក់ព័្ន្ធសតមាប់

ណរៀបចំ	CCAPs	តាមវស័ិយ។

មូលនិធិ សនយា	
(USD)

បាន្មកល់ បានអនពុម័្

មូលនិធិបណច្ចកវេិយាសា្អ ្ 
(CTF)

5.242 4.599 3.840

មូលនិធិត្ឹោះបរសិា្ថ នពិ្្ព្ 
ណោក	(GEF	4)

754 754 956

មូលនិធិត្ឹោះបរសិា្ថ នពិ្្ព្ 
ណោក	(GEF	5)

1.350 777 799

មូលនិធិតបសិេ្ធភាព្ថ្មព្ល 
និងថ្មព្លកណកើ្ណ�ើងវញិ 
ពិ្្ព្ណោក	(GEEREF)

170 164 89,07

កម្វធីិព្តងីកថ្មព្លកណកើ្ 
ណ�ើងវញិសតមាប់តបណេសមាន 
ចំណូលទាប	(SREP)

521 506 135,99

CPEIR M&E INDC NAP SNC

បផនការយពុេ្ធសាសស្តបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុកម្ពុជា

បផនការសកម្ភាព្តាមវស័ិយ	(CCAPs)ចំនួន	១៥	

មូលនិធិអាកាសធាតថុនៅកម្ថុជា

	 ការចំោយណលើការបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុណៅកម្ពុជា	បាន 

ណកើនណ�ើងជាបណណ្តើ រៗ	 កនាពុងអំ�ពុងណព្លមនរបាយការណ៍ណនោះពី្	
 

367	ោន់ោនណរៀល	 ណៅឆ្នា ំ	 2009	 ែល់	 847	ោន់ោនណរៀល	

ណៅឆ្នា ំ	2014។	សមាមាត្មនការចំោយណលើអាកាសធា ព្ុណធៀប 
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ចំណងទាក់ទងរា�ួយផែនការសក�្មភាពរាតិ 
ការរែន ថ្ុ តីោនា រវាង CCAPs និង CCCSP

គោលគៅយទុ្ធរាសស្តនន CCCSP CCAP 
(ចំនួន 
សក�្មភាព)

CCAP 
(%)

1. ល�ើកកំពស់ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ 
តាមរយៈ ការ កក�ម្អសន្តិសុខលសបៀង ទឹក 
នតិងថាមព�

37 14%

2. កាត់បន្ថយភាពងាយរងល្រោះតាមវ តិស័យ 
តំបន ់នតិង លយនឌ័រនតិងហានតិភ័យសុខភាព 
ចំលោោះមុខ ផ�ប៉ោះោ� ់ ននការក្ប្បរួ� 
អាកាសធាតុ

51 20%

3. ធានាភាពធន់នឹងអាកាសធាតុនន្បព័ន្ធ 
លេកូឡូសុើ សំខាន់ៗ (បឹងទលនលេសាប ទលនលេ 
មគង្គ តំបន់ល្នេរ សមុ្ទ តំបន់ភនេំ។�។) 
ជើវច្មរោះ តំបន់ការោរធម្មជាតតិ នតិង ទើតាងំ 
លបតតិកភណ្ឌ វបបធម៌

27 10%

4. ល�ើកកំពស់ការលរៀបចំកផនការ នតិងបលចចេក 
វ តិទយា កាបូន ទាបល�ើមបើ្ ទ្ទង់ការេភតិវឌ្ឍលោយ
ចើរភាព

56 22%

5. កក�ម្អសមត្ថភាព ចំលណោះ�ឹង នតិង 
ការយ�់�ឹង ស្រាប់ការល្លេើយតប 
នឹងការក្ប្បរួ�អាកាសធាតុ

68 26%

6. ល�ើកកំពស់កតិចចេរោំរសង្គមតាមកបប 
បនសុា ំនតិង វ តិធើ សាសស្ចូ�រមួកនេុងការ
កាត់បន្ថយការបាត ់បង់ នតិងការ ខូច 
ខាតលោយសារការក្ប្បរួ�អាកាសធាតុ

8 3%

7. ព្ងឹងសា្ថ ប័ន 
នតិង្កបខ័ណ្ឌ ស្មបស្មរួ�ស្រាប ់ការល្លេើយ
តបនឹងការក្ប្បរួ�អាកាសធាតុ

11 4%

8. ព្ងឹងកតិចចេសហការ 
នតិងការចូ�រមួសកម្មកនេុង�ំលណើ រ ការក្ប្បរួ�
អាកាសធាតុលៅថានេ ក់តំបន់នតិងពតិភពលោក

2 1%

សរុប 260 100%

គន្រាងរែនសាំថុ នឹងការប្រែ្រែរួលអាកាសធាតថុនិង
ការកាត់រែន្យ

ការរែនសាថុ នឹំងការប្រែ្រែរួលអាកាសធាតថុគិតតាមវស័ិយ

២០១២ 

(ោនUSD)

២០១៣ 

(ោន	USD)

២០១៤ 

លានUSD)

ការកាត់បន្ថយ 6,19 7,88 4,12

ការបនសុាំ 116,11 152,15 207,69

 

MLUPC, 
0.0% 

MOT, 
0.1% 

MIH, 
0.9% 

MOIn, 
0.0% 
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0.9% MAFF, 

8.9% 
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MPWT, 
22.6% 

MRD, 8.0% 
MOH, 3.7% 

MoEYS
, 0.1% MoWA, 

0.0% NCDM, 
0.8% 

MOE, 1.6% 

នឹងផ.ស.ស	 ក៏បានណកើនជារមួផងបែរពី្	 0,9%មនផ.ស.ស	

ណៅឆ្នា ំ2009	 ែល់	 1,3%មនផ.ស.ស	 ណៅឆ្នា ំ	 2014	 ណោយមាន 

្ួណលខទាបណៅឆ្នា ំ	 2011	 (0,8%	 មនផ.ស.ស)។	 ឆ្នា ំ2009	 និង 

2010	 មានការចំោយខ្ស់ណលើការសា្ត រសា្ថ នភាព្ពី្ណតរោះ 

មហន្តរាយណោយសារព្ ព្ុោះណក្សាោ	 និងេឹកជំនន់ណៅចពុងឆ្នា ំ	

2009។

	 ណៅឆ្នា ំ2014	 មួយភាគបីមនការចំោយសាធារណៈទាក់ 

េងទំាងស្សរង	 ឬមួយបផនាកណៅនឹងការបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុ	 

(ណកើនពី្	28,9%	ណៅឆ្នា ំ	2009)។	ណៅណព្លគិ្បញ្ចូ លណមគពុណមន

ការោក់ព័្ន្ធណៅនឹងការបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុណៅកនាពុងការចំោយ

ណនោះ	 ការបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុមាន4,1%	 មនការចំោយ 

សាធារណៈ	(ណកើនពី្	3,3%	ណៅឆ្នា ំ	2009)។	

	 ចំនួនណនោះបានពី្តប្ព្កនាពុងស្សរក	ចំបណក	41%	ជាមូលនិធិ 

ពី្ណតរៅតបណេស	(មា្ច ស់ជំនួយ)។



ការឃ្លា ំម�ើល�ូលនិធិបន្ុស ំនិងផែនការបន្ុសជំាតិ 5

ការអនថុវត្ត CCAPs និងភាពខ្វះចន ល្ វះ 

�.រ ្កសួង ន្លេចំណាយ 
(ោនUSD)

ហតិរញ្ញវត្ថុ 
ទទួ�បាន 
(ោនUSD)

គរាលេ តជា 
(ោនUSD )

គរាលេ តជា %

1 MAFF 187,55 54,69 132,86 70.84

2 MIH 11 11,70 -0,70 -6.39

3 MLMUPC 9,12 0,25 8,87 97.26

4 MME 5,02 0,25 4,77 95.02

5 MOE 27,67 19,29 8,38 30.28

6 MOEYS 10,6  0,35 10,25 97.70

7 MOH 46,8 0,40 46,4 99.15

8 MOINFO 4,33 0,13 4,205 97.12

9 MOT 3,4 0,13 3,28 96.79

10 MoWA 3,62 0,10 3,52 97.24

11 MoWRAM 272,5 75,20 197,3 72.40

12 MPTC (មតិន 
ទាន់េនុវត)្

4,61 0,00 4,61 100

13 MPWT 210,98 8,21 202,775 96.11

14 MRD 56,53 74,33 -17,8 -31.00

15 NCDM 11,75 0,10 11,65 99.15

 សរុប 865,47 245,12 620,37  71,68

ការគគៀងគរធនធានសស្រាប់សក�្មភាពបន្ុស ំ
	 យពុេ្ធសាសស្តកនាពុងការណគៀងគរធនធានបបន្ថម	 ត្រូវណផ្្ត ្ 

ណលើតប្ព្ថវកិារមួយចំនួន	បែលថវកិាកនាពុងស្សរកត្រូវបានរពឹំ្ងថ្ 

នឹងមាន្នទាៈនណោបាយ	ការជតមរញនី្ិវធីិណរៀបចំបផនការ	 និង 

ថវកិាបញ្ញ្រា បការបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុ	រមួទំាងកម្វធិិវនិិណោគ 

សាធារណៈ។	 ណោងតាមថវកិារបតបតបរួល	 អាកាសធា ព្ុ 

អន្តរជា្ិ	 ក.ជ.អ.ច.	 ជាមួយការចូលរមួរបស់	 GIZ	 បានចា្់ 

អេិភាព្សកម្ភាព្អាេិភាព្របស់វស័ិយCCAPs តព្មទំាងការ 

កំន្់ថវកិាអាេិភាព្ខ្ស់	 ទំាងណនោះជាការអ្ិវឌ្ឍណផ្សងៗ	 របស់ 

គណតមាងសំណណើ ថវកិា	 បែលនឹងត្រូវបានបងាហា ញណៅមែគូ 

មា្ច ស់ជំនួយចតមរោះ។ពី្ណនោះណេៀ្	 ឧបករណ៍កនាពុងការសតមំាង	 ត្រូវ 

បានបណងកើ្កនាពុងការបក្តមរូវ	 សតមំាង	 ចា្់អាេិភាព្សកម្ភាព្	

CCAP	 សតមាណបើណរលបំណងណផ្សងៗណៅអន្គ្។	 ធនធាន 

ចម្ងរបស់ហិរញញាវ្្ថពុបន្ំ៊សអន្តរជា្ិ	 គឺជាមូលនិធិអាកាសធា ព្ុ 

មប្ង(GCF)។កម្ពុជាកំព្ពុងស្ថិ្ណៅកនាពុងែំោក់កាលណត្ៀមរចួ

ជាណស្សច	ណែើម្ីេេួលបាន	ថវកិាបន្សំពុ ពី្	GCF	តាមរយៈព្ហពុមែគូ	

និងការេេូលបានណោយផ្ទា ល់ែូចជា	 AF,	 SPCR,	 IFAD/AS-

PIRE,	 GEF..etc.។	 វាមានលេ្ធភាព្កនាពុងការព្តងីកការបសវែងរក 

មូលនិធីបន្ំ៊សបបន្ថមណេៀ្តាមរយៈជំនួយណេវែភាគី	 និងតប្ព្ 

ថវកិារណផ្សងណេៀ្ែូចជាមូលនិធិ	 យន្តការមូលនិធិបន្សំពុ 	

ភាព្ជាមែគូររែឋា	 និងឯកជន	 ការបង់មថលាណសវាកម្វស័ិយបរសិា្ថ ន

ែូចជា	ណរ ៉្ា បូក	និងយន្តការមូលនិធិណផ្សងៗណេៀ្។

	 យពុេ្ធសាសស្តកនាពុងការណកៀរគរមូលនិធិណផ្សងៗណេៀ្	 វធីិ 

សាសស្តកនាពុងការចាប់ណផ្តើមសាកល្ងជាចំណពុ ច	 បែលមានការ 

ចូលរមួរបស់អនាកោក់ព័្ន្ធសំខ្ន់ៗែូចជា	 រោឋា ្ិបាល	 មែគូ 

អ្ិវឌ្ឍន៍	អង្ការមិនបមនរោឋា ្ិបាល	តគឹោះសា្ថ នឧ្្តមសិក្ស	និង 

សហគមន៍។	 ភាគីោក់ព័្ន្ធសំខ្ន់ៗបានបណងកើ្ណ�ើង	 បែលជា 

បេពិ្ណសាធន៍	ណៅកនាពុការណរៀបចំបផនការ	និងការអនពុវ្្តសកម្ភាព្ 

ជាប់ោក់ព័្ន្ធនឹងការបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុ	 គួរត្រូវបានព្តងីក	

និងព្តងឹង។

អនុរាសន៍ 
1.	 ព្តងឹងតកសួងបរសិា្ថ ន	និងតករមតបឹក្សអ្ិវឌ្ឍន៍ណោយចីរភាព្ 

ណែើម្ីសតមបសតមរួលបានតបណសើរជាងមពុននូវសកម្ភាព្បែល 

ទាក់េងនឹងហិរញញាប្ទានសតមាប់បផនការសកម្ភាព្ជា្ិ	

បែលរមួទំាងសកម្ភាព្ទាក់េងនឹងការេេួលបានមូលនិធិ

អាកាសធា ព្ុមប្ង	(GCF);

2.	 ព្តងឹងតកសួងណសែឋាកិច្ចនិងហិរញញាវ្្ថពុណលើសម្្ថភាព្វាយ្មមលា 

និងតាមោនផលប៉ាោះោល់មនអាកាសធា ព្ុមកណលើណសែឋាកិច្ច	 

និងណតបើតបាស់សម្្ថភាព្ណនោះកនាពុងការតគប់តគងហិរញញាវ្្ថពុ 
សាធារណៈជាពិ្ណសស	តាមរយៈែំណណើ រការណលើកថវកិាជា្ិ

3.	 បញ្ញ្រា បការបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុណៅកនាពុងថវកិាជា្ិ

4.	 បកសតមរួលកតមងេិននាន័យ	ODA	ឲ្ស្សបតាមមូលនិធិបន្សំពុ

5.	 ភានា ក់ងារអន្តរវស័ិយទំាងអស់	 (រោឋា ្ិបាល	 DPs	 និងNGOs)	

គួរមានយន្តការសតមបសតមរួលរនា 	 ោក់ព័្ន្ធនឹងការអនពុវ្្ត 

គណតមាងបន្សពុ ំ

6.	 ផ្តល់ហិរញញាវ្្ថពុអាកាសធា ព្ុថ្ីនិងបបន្ថម	 ស្សបជាមួយការ 

ណប្តជាញា ណៅណតកាម	UNFCCC	ប៉ាពុបន្តធាន្ផងបែរថ្	គណតមាង		ODA	

តាមរណបៀបពី្មពុនមក	មានភាព្”ឆ្លា ្ចំណោោះអាកាសធា ព្ុ”។

7.	 ចំណោោះគណតមាងបែនបានកំណ្់ថ្ោក់ព័្ន្ធ	 ត្រូវធាន្ថ្	 

មានការេេួលបានធា ព្ុចូលខ្ងបណច្ចកណេសណៅកនាពុងែំោក់ 

កាលណរៀបចំពី្	NCSD	និង/ឬតករមការងារអាកាសធា ព្ុ	ណៅកនាពុង 



ការឃ្លា ំម�ើល�ូលនិធិបន្ុស ំនិងផែនការបន្ុសជំាតិ6

តកសួងោក់ព័្ន្ធ	 បែលរមួទំាង	 ស្តង់ោរធន់នឹងអាកាសធា

ព្ុបែលអាចណតបើការបាន	 ឬ	 វធិានការចំាបាច់ែមេណេៀ្	 និង 

ោក់បញ្ចូ លមថលាចំោយនិងធា ព្ុចូល	 បែលោក់ព័្ន្ធណៅកនាពុង 
ថវកិាគណតមាង។

8.	 ណៅណព្លផ្តល់ការរំតេថវកិាតាមវស័ិយ	 ឬ	 េូណៅត្រូវោក់ 

បញ្ចូ លការបតបតបរួលកអាកាសធា ព្ុណៅកនាពុងតកបខ័ណ្ឌ លេ្ធផល
 

(ស្សបជាមួយCCCSP	 និងតកបខ័ណ្ឌ M&E	 របស់ជា្ិ 

សតមាប់ការបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុ) និងផ្តល់ហិរញញាវ្្ថពុ 

អាកាសធា ព្ុណែើម្ីជួយគណតមាងទំាងណនោះ។

9.	 បណងកើនកតមិ្ហិរញញាវ្្ថពុបែលមានណៅថ្នា ក់មូលោឋា ន	តាមរយៈ	

CSF,	DMF	និង	SNIF	ណោយណធវែើសមាហរណកម្ការបតបតបរួល 

អាកាសធា ព្ុ	 ណៅកនាពុងបផនការ	 និងនី្ិវធីិណលើកបផនការ 

សតមាប់មូលនិធិទំាងណនោះ។

10.	កនាពុងករណីោក់ព័្ន្ធត្រូវោក់បញ្ចូ លការរំតេែល់អន្តរាគមន៍
 

អ្ិវឌ្ឍន៍សម្្ថភាព្បែលទាក់េងនឹងការបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុ 

ទំាងណៅកតមិ្បពុគ្ល(ការអ្ិវឌ្ឍជំន្ញ)	 និងណៅកតមិ្ 

សា្ថ ប័ន	(និយមន័យស្តង់ោរបែលអាចអនពុវ្្តបាន	ការស្សាវតជាវ	 

និងអ្ិវឌ្ឍន៍)។

ការសន្ិដ្ឋា ន
	 កម្ពុជា	 កំព្ពុងឈានណៅមពុខណលើការណត្ៀមលក្ខណៈសតមាប់ 

ការបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុ	 ែូចជា	 ការចា្់បចងសា្ថ ប័ន	

ការណប្តជាញា ខ្ងណរលនណោបាយ	 ការអ្ិវឌ្ឍណៅថ្នា ក់ជា្ិ	

និងថ្នា ក់ណតកាមជា្ិ	 បែលរមួទំាង	 CCCSP,	 CCAPs	

តាមវស័ិយ	 និងណរលការណ៍បណនំ្សតមាប់បញ្ញ្រា បការ 

បតបតបរួលអាកាសធា ព្ុណៅថ្នា ក់ណតកាមជា្ិ។

	សារៈសំខ្ន់មនកិច្ចតបឹងបតបងណលើការបន្ំ៊សត្រូវបានព្តងីក 

កនាពុងតបណេស	 ណហើយេឹកតបាក់ខលាោះត្រូវបានចំោយសតមាប់ 

ការណ្លាើយ្បនឹងការបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុ	 ជាពិ្ណសស 

សតមាប់ការបន្សំពុ 	 សូម្ីពី្មែគូអ្ិវឌ្ឍន៍	 និងពី្ថវកិាជា្ិ	

ក៏ណោយ។	 ែំណណើ រការណរៀបចំNAPនិងបផនេីបងាហា ញផលាូវត្រូវ

បានោក់ឲ្អនពុវ្្តណែើម្ីរកតប្ព្	 សតមាប់ណរៀបចំឯកសារ	

CCAPs	ពី្តគប់វស័ិយមនរោឋា ្ិបាល។

	ការកសាងសម្្ថភាព្	 ការតគប់តគងបណច្ចកណេស	 ការអណងក្	

ោន	 ODA	 និងការណកៀរគរមូលនិធិ	 ណៅប្ត្រូវការណរៀបចំ	

រមួទំាងមញ្ន្តី	សា្ថ ប័នរោឋា ្ិបាល	បែគូរអ្ិវឌ្ឍន៍	និងអង្ការមិន 

បមនរោឋា ្ិបាល	ណែើម្ីណ្លាើយ្បនឹងការបតបតបរួលអាកាសធា ព្ុ។

ោសំ្ទឧបត្ថ�្ភគដ្យ៖ េវទិកានៃអង្គកការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល ស្តីពីកម្ពុជា
អាសយដ្ឋានៈ ផ្ទះលាខ ៩-១១ ផ្លូវលាខ ៤៧៦ សង្កាត់ទួលទំពូង ១ 
បាអប់សំបុតា ២២៩៥ ភ្នំុពាញ-៣ កម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលាខៈ (៨៥៥-២៣) ២១៤ ៤២៩
ទូរសារលាខៈ (៨៥៥-២៣) ៩៩៤ ០៦៣ 
អីុមា៉លៈ ngoforum@ngoforum.org.kh
គាហទំព័រៈ www.ngoforum.org.kh
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