សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន
អង្គការមិនមមនរដ្ឋាភិបាលសាទរ ចំព

ោះគពរោង្របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពជាកន
ង្ការ
ុ
ុ

បពង្កើនការផលិតថាមពលអគ្គិេនីពីពនលរឺ ពោះអាទិតយឲ្យបាន២០%

អង្គការមិ នមមនរដ្ឋាភិ បាល ធ្វើការធលើវ ិស័យអភិ បាលកិ ច្ចទឹកធៅកមពុជា សូមសំមែង្ការអបអរ

សាទរ មែលកាលពី ធពលថ្មីៗធនេះ1រដ្ឋាភិ បាលកមពុជា បានប្បកាសពី ការបធង្កើននូ វបរ ិមាណផលិតថាមពល

ពី ពនលឺប្ពេះអាទិតយឲ្យបាន២០% នៃផែៃការថាមពលជាតិ សរុប ធៅឆ្នំ២០២៣ និ ង្បានអេះអាង្ពី ការមិន
ច្ង្់ ធ

ើញការសាង្សង្់ ទំនប់ វារ ីអគ្គិសនី ធៅធលើទធនលធមគ្ង្គធ

ើយ។

ការបង្កើៃការែលិតថាមពលពី ពៃលឺព្ពះអាទិតយឲ្យបាៃងព្រើៃក្នុ្រយៈងពលខ្លី ជាងរឿ្ផែលគួ រឲ្យ

សាទរ ៃិ្រ ីក្រាយបំ ែុតងៅក្នុ្តំ បៃ់ ខ្ណៈក្មពុជាគិ តព្តឹមឆ្នំ២០១៨ បរ ិមាណផែលែលិតថាមពល
ពី ពៃលឺព្ពះអាទិតយងៃះមាៃប្តឹ មតិ រជា្១%2បុ ង្ណះ។ ងោក្ស្សី Courtney Weatherby អ្នក្ស្សាវព្ជាវ
ងៅវ ិទាសាាៃ

រោាភិ បាលក្មពុជា

Stimson

យល់ស្សបថាការក្ំណត់ ងោលងៅងៃះអារងៅរួរងោយសារថ្មីៗងៃះៗ

បាៃអ្ៃុម័តបមនែមៃូវគងព្មា្ែលិតថាមពលពៃលឺព្ពះអាទិតយព្បមាណជា្

ងមហ្គាវត់។ ងោក្ស្សី បានងលើក្ង

១០០

ើ្ថា «បមនែមជាមួ យថាមពលពនលឺប្ពេះអាទិ តយ ១០ធមហ្គគវា៉ា ត់ធៅ

សាែនី យ៍មែលមានស្សាប់ធៅសាាយងរៀ្ និ ង្ប្បមាណ៨០ធមហ្គគវា៉ា ត់ធៅកំ ពង្់សឺ ព និង្មផនការសាង្សង្់
ិ៍ ត់ មែលបានអនុ ម័តរួច្ធ
១២០ធមហ្គគវា៉ា ត់ធៅកំ ពង្់ឆ្នំង្ និ ង្ធោ្សា
២០២៣ អាច្ធៅរួច្»។

ការសធប្មច្ច្ិ តរត បស់រាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុជាមបបធនេះ

ើយ ខ្ុំយល់ថា ធោលធៅឆ្នំ

ស្សបនឹ ង្របកគ្ំ ធ

ើញននការសិកា

ស្សាវប្ជាវរបស់គ្ណៈកមមការទធនលធមគ្ង្គ3សតីពីការប្គ្ប់ ប្គ្ង្ និ ង្អភិ វឌ្ឍន៍ អាង្ទធនលធមគ្ង្គប្បកបធដ្ឋយច្ី រ
ភាពក្នុ្ឆ្នំ២០១៧ មែលបានផតល់អនុ សាសន៍ ែល់ប្បធទសជាសមាជិ ក គ្ួ របមង្វរការយកច្ិ តតទុកដ្ឋក់
ធៅធលើ ថាមពលសាាត

ងែើ មបីកាត់បៃាយការពឹ្មផាកខ្លំង្ធៅធលើទំនប់វារ ីអគ្គិសនី។

មផនការយុទធសាស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ ជាតិ ឆ្នំ២០១៩-២០២៣

ជាមួ យោនធនេះមែរ

រដ្ឋាភិ បាលកមពុជាបានដ្ឋក់ ធច្ញការបធង្កើតប្កប

ខណឌធោលនធោបាយ ច្ាប់ សតីពីការធលើកកមពស់ការផលិត ថាមពលសាាត និ ង្ថាមពលកធកើ ត ធ

ើ ង្

ិ
វញ
មែលជាការច្ូ លរួមច្ំ មណកជាសកល កនុង្ការធបត ជា្ច្ិ តតរបស់ រាជរោាភិ បាលក្មពុជា ធែើ មបីកាត់
បនែយការមប្បប្បួ លអាកាសធាតុ ឲ្យបាន១៦%
1

ិ ័ យថាមពលធៅឆ្នំ២០៣០។
កនុង្វស

ិ ធទៀត
មយ៉ា ង្វញ

https://www.phnompenhpost.com/business/govt-reduce-reliance-hydro
EAC Consolidation report 2018
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http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Council-Study/Council-study-Reports-discipline/Council-StudyBioRA-Final-Technical-Report-VOLUME-4-Development-Scenarios-FINAL-REPORT-DEC-2017.pdf
2

មផនការែមែលធនេះ ក៏ បានមច្ង្អំ ពីការអភិវឌ្ឍប្បកបធដ្ឋយច្ីរភាពននអាង្ទធនលធមគ្ង្គ4 និ ង្រួមច្ំ មណកែល់
ការសធប្មច្ឲ្យបាននូ វធោលធៅអភិ វឌ្ឍន៍ ប្បកបធដ្ឋយច្ី រភាព ជាពិ ធសសធោលធៅទី ៦ “ធានាឲ្យបាននូវ
្នធានទឹក និង្ការប្គ្ប់ប្គ្ង្ប្បកបធដ្ឋយច្ីរភាព និង្អនាម័យសប្មាប់ទង្
ំ អស់ោន”។

សុីវ ិល

នាយក្ព្បតិបតិងត វទិ កានៃអ្្ាការមិៃផមៃរោាភិ បាលសតីពីក្មពុជា
មែលធ្វើការងារទក់ ទង្នឹង្អភិ បាលកិ ច្ទ
ច ឹក

អ្បអ្រសាទររំ ង

ងោក្បណិ ឌ ត

និង្ជាតំណាង្អង្គការសង្គម
តឹ ក្

វ្ណរា

បាៃសំផែ្ការ

ះរាជរោាភិ បាលក្មពុជា ផែលបាៃោក្់ ងរញៃូ វផែៃការជាក្់ោក្់ ក្ុ្ការែលិ
ន
តមពល

ពី ពៃលឺព្ពះអាទិតយឲ្យបាៃងព្រើ ៃជាអ្តិបរមា
ព្តូវបាៃសា្ស្់ ងៅតួទងៃលងមគ្ាង

ជាពិ ធសសការអ្ះអា្ពី ការមិ ៃរ្់ង

ើញទំៃប់វរ ីអ្គ្គិសៃី

ើយ។ ងោក្បផៃាមថា «ខ្ុំយល់ថាការដ្ឋក់ ធច្ញនូ វមផនការទំង្

ធនេះ គ្ឺ បានធ្លើយតបធៅនឹ ង្អនុសាសន៍របស់គ្ណៈកមមការទធនលធមគ្ង្គ តាមរយៈការសិកា Council
Study ផែលបាៃែតល់អ្ៃុសាសៃ៍ ឲ្យប្បធទសជាសមាជិ ក ប្តូវគ្ិតគ្ូរធលើការផលិតថាមពលពីបធច្ចកវ ិទយ
ថ្មីៗ ែូច្ជាពី ថាមពលខយល់ និង្ប្ពេះអាទិតយ មែលមានសកាតនុពលកនុង្តំបន់ ធែើ មបីកាត់បនែយការពឹង្
មផាកធៅធលើទំនប់ វារ ីអគ្គីសនី »។

ព្បងទសងៅក្នុ្តំ បៃ់ រម
ួ ទំ្ក្មពុជា បាៃជួបព្បទះៃូ វបាតុ ភូតនៃភាពរាំ្សងតនាងែើ
មឆ្នំ ២០១៩
ួ

ងៃះ បាៃប្កឲ្យកមពុជាជួ បប្បទេះនូ វបញ្ហ
ា ខវេះធភលើង្អគ្គិសនី ធប្បើ ប្បាស់ោ៉ាង្ខ្លំង្ មែលជាធ
ជាធប្ច្ើ នធៅកនុង្ទី ប្កុង្ភនំងពញ

តុ ធ្វើឲ្យមផនក

ៃិ ្ងៅតាមបណា
ត ធខតតប្តូវបានកាត់ ផ្តតច្់ ធៅតាមធវនក្នុ្អ្ំ

ព្បាំ្ក្ៃល្ងៅថ្មី ៗងៃះ។ កង្វេះខ្តធភលើង្អគ្គិសនី ធនេះ ព្តូវបាៃងគងមើ លង

ុ្រែូ វ

ើ ញថា ធដ្ឋយសារកមពុជាពឹ ង្

មផាកមួ យមផនក្ំ ធៅធលើ ប្បតិ បតតិការននទំ នប់ វារ ីអគ្គិសនី មែលពឹង្មផាកធៅធលើរបបទឹ កពី មផនកខ្ង្ធលើ នន
ទធនល

ឬ

នែទធនលធមគ្ង្គ

និ ង្របបទឹ កធភលៀង្ធទៀង្ទត់

ធែើ មបីផលិតថាមពលអគ្គិសនី ។

តាមរយៈ

បទពិ ងសាធៃ៍ ងៃះ កមពុជាប្តូវគ្ិ តគ្ូ រអំ ពីជធប្មើ សនានា មែលមានផលប៉ាេះោល់ បរសា
ិ ែ ន និ ង្សង្គមតិ ច្
តួ ច្កនុង្ការផលិតថាមពល ធែើ មបីកាត់ បនែយការពឹ ង្មផាកខ្លំង្ធៅធលើ ទំនប់ វារអ
ី គ្គិសនី ។
េប្មារ់ព័តមា
៌ នរន្នែម េូមទំនាក្់ទំទង
ងោក្ ហុក្ ងម្ហ្គ៊ាៃ់ ប្បធានកមមវ ិ្ី បរ ិសាែន
ៃិ ្ក្សិក្មម ងវទិ កានៃអ្្ាការមិ ៃផមៃរោាភិ បាល សតីពីក្មពុជា
ទូ រស័ពទ (៨៥៥ )១២ ៥០៥ ៥៦០

អ្ុី ផមល menghoin@ngoforum.org.kh
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