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ក រ�ត់
ABCR អស្តានថលៃ	និងអត្ថស្បគោជន៍បន្សុាំ
ABS ចំដណកននអត្ថស្បគោជន៍បន្សុាំ
ADB ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ
AR4/5 របាយការណ៍វាយតនមលៃគលើកទ	ី៤/៥	របស	់IPCC

ARCC ការបន្សុា	ំនិងភាពធន់ចគំពាះគគស្មង	CC

BAU ការព្យាករណ៍តាមទម្្ប់ធម្មតា
BCR អស្តានថលៃ	និងអត្ថស្បគោជន៍
CC ការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ
CC% ពាក់ពព័ន្ធនឹងការដស្បស្បរួលអាកាសធាត	ុ(សូមអានសទា្្នុស្កម)
CCAP ដផនការសកម្មភាពដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ
CCBA ការវាយតនមលៃផលប៉ះពាល់ននការដស្បស្បរួលអាកាសធាត	ុ(ដូច CCIA)
CCCA កម្មវិធីសម្ព័ន្ធភាពដស្បស្បរួលអាកាសធាតុកម្ុរា
CCCSP ដផនការយុទ្ធសាសស្គ្លៃើយតបនឹងការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុកម្ុរា
CCFF ស្កបខណ្ឌហិរញ្ញប្បទានដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ
CCIA ការវាយតនមលៃផលប៉ះពាល់ននការដស្បស្បរួលអាកាសធាត	ុ(ដូច	CCBA)
CEGIM ម៉ូដដលផលប៉ះពាល់អាកាសធាតគុលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ច
CPEIR ការស្តរួតពិនិត្យសា្្បព័ន	និងចំណាយសាធារណៈចគំពាះការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ
CSES អគងកតគសដ្ឋកិច្ច	សង្មកិច្ចកម្ុរា
DALY អាយុកាលដកសស្មរួលគោយពិការភាព
DBCR អស្តានថលៃ	និងអត្ថស្បគោជន៍ការអភិវឌ្ឍ
DRFI គំនិតផ្តួចគផ្ើមហិរញ្ញវត្ថុននហានិភព័យគស្ោះមហន្រាយ
EIC វិទ្យាសា្្នគសដ្ឋកិច្ចកម្ុរា
FDI ការវិនគិោគផ្្ល់ពីបរគទស
GDP ផលិតផលក្នុងស្សុកសរុប
GFCF ការបគងកើតស្ទព្យសកម្មរាប់លប់សរុប	(គឺ	ការវិនិគោគ	ក្នុងស្បជុំវាក្យសពវបគច្ចកគទស)
GFDRR មូលនិធិសាកលគដើម្បីកាត់បន្ថយគស្ោះមហន្រាយ	និងការស្្ារគ�ើងវិញ
GHG ឧស្មព័នផទៃះកញ្ចក់
GNI ចំណូលរាតិសរុប
HIC ស្បគទសចំណូលខ្ស់
ICOR អស្តាផលិតផលមូលធនដដលគកើនរាដំណាក់ៗ
IMF មូលនិធិរូបីយវត្ថុអន្ររាតិ
INDC NDC	រាកល់ក់
IPCC ស្កមុការងារអន្ររោ្្ភិបាលស្ីពីការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ
KMR ស្បាក់គរៀលដខ្មរ
L&D កិច្ចបាត់បង	់និងខូចខាត

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
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ក រ�ត់
LMB អាងទគនលៃគមគង្គស្កាម
M&E ការតាមោន	និងការវាយតនមលៃ
MAFF ស្កសួងកសិកម្ម	រកុា្្ស្បមញ់	និងគនសាទ
MBS ចំដណកអត្ថស្បគោជន៍កាត់បន្ថយ
MEF ស្កសួងគសដ្ឋកិច្ច	និងហិរញ្ញវត្ថុ
MoE ស្កសួងបរសិា្្ន
MoH ស្កសួងសុខាភិបាល
MOWRAM ស្កសួងធនធានទឹក	និងឧតុនិយម
MPWT ស្កសួងសាធារណការ	និងដឹកជញ្គូន
MRD ស្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
NA គណនីរាតិ
NCDM គណៈកម្្ធិការ	រាតិ	ស្គប់ស្គង	គស្ោះ	មហន្រាយ
NCSD ស្កុមស្បឹក្សារាតិអភិវឌ្ឍនគ៍ោយចីរភាព
NDC ការរួមចដំណកថ្្ក់រាត	ិ(ក្នុងការអនុវត្កិច្ចស្ពមគស្ពៀងទីស្កងុបា៉្រីស)
NPV តនមលៃបច្ចុប្បន្នសុទ្ធ
NSDP ដផនការយុទ្ធសាសស្អភិវឌ្ឍនរ៍ាតិ	
O&M ស្បតិបតិ្ការ	និងដថទាំ
PDNA ការវាយតនមលៃគសចក្ីស្តរូវការគស្កាយគស្ោះមហន្រាយ
PFERNA ការវាយតនមលៃគសចក្ីស្តរូវការសា្្រគ�ើងវិញមុនគពលគស្កាយគស្ោះទឹកជំនន់
RCP គនលៃងស្បមូលផ្ុំឧស្មព័នផទៃះកញ្ចក់
RCRC មជ្ឈមណ្ឌលស្សាវស្រាវ	Ruby Coast

RMSM ម៉ូដដលស្ងោ់រអប្បបរមដដលបានដកសស្មរួល
SAM ម៉្ស្ទសីគណគនយ្យសង្ម
SNC គសចក្ីជូនដំណឹងរាតគិលើកទី	២	ជូន	UNFCCC

SRES របាយការណ៍ពគិសសរបស	់IPCC	ស្ីពីចំហាកបគញ្ចញឧស្មព័ន
SREX របាយការណ៍ពគិសសរបស	់IPCC	ស្ីពសី្ពឹត្ិការណ៍ធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ
TFP កតា្្ផលិតភាពសរុប
UMIC ស្បគទសចំណូលមធ្យមខាងគលើ
UNFCCC អនុសញ្្ស្កបខណ្ឌសហស្បរារាតិស្ីពីការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ
USD ស្បាក់ដុល្្រសហរដ្ឋអាគមរិក
Watsan ទឹក	និងអនាមព័យ
WB ធនាោរពិភពគលក
WDI សូចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពគលក
WESS អគងកតគសដ្ឋកិច្ច	សង្មកិច្ចពិភពគលក

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា 7



	 ក្នុងរយៈគពលរាងពីរទសវត្សចុងគស្កាយគនះ	 កម្ុរាសគស្មចបាននូវកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចខ្ស់គួរឱ្យកត់សម្្ល់	 ស្បកបគោយ	
ភាពរឹងមំ	និងបរិោបព័ន្ន	ក្នុងអស្តា៧,៩%	ក្នុងមួយឆ្្ំ។	កំគណើនខ្ស់គនះបានរួមចំដណកោ្៉ងសំខាន់ក្នុងការគលើកកម្ស់ជីវភាព	
រស់គៅរបស់ស្បរាជន	និងការកាត់បន្ថយភាពស្កីស្កពី៥៣%	ក្នុងឆ្្ំ២០០៤	មកស្តមឹ១៣,៥%	ក្នុងឆ្្ំ២០១៤	និងបន្ថយចុះមក	
ស្តមឹរងវង់១០%	ក្នុងឆ្្ំ២០១៨។	ដផអែកគលើសមិទ្ធផលគនះរាជរោ្្ភិបាលកម្ុរាបានកំណត់ចក្ុវិសព័យរយៈគពលដវង	ក្នុងការដស្បកា្្យ	
កម្ុរាឱ្យគៅរាស្បគទស	ដដលមនចំណូលមធ្យមកស្មិតខ្ស់ក្នុងឆ្្ំ២០៣០	និងស្បគទសចំណូលខ្ស់ក្នុងឆ្្ំ២០៥០។

	 គដើម្បីសគស្មចឱ្យបាននូវចក្ុវិសព័យគនះ	រាជរោ្្ភិបាលកម្ុរាបានោក់គចញ	និងអនុវត្នូវគោលនគោបាយ	និងយុទ្ធសាសស្	
គផ្សងៗ	ក្នុងស្កបខព័ណ្ឌយុទ្ធសាសស្ចតុគកាណដំណាក់កាលទី៤	ដដលរាឧបករណ៍គោលនគោបាយមគ្ុគទសក៍កស្មតិរាតិ។	គៅ	
ក្នុងយុទ្ធសាសស្ចតុគកាណដំណាក់កាលទី៤គនះ	គោលគៅរាយុទ្ធសាសស្មួយរបស់រាជរោ្្ភិបាល	គឺការធានាឱ្យបាននូវកគំណើន	
ស្បកបគោយចីរភាពដដលធន់នឹងវិបត្ិ។	 ស្បការគនះតស្មរូវឱ្យមនការយកចិត្ទុកោក់ខ្ស់គលើបញ្ហ្ដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ	 ទាំង	
កស្មិតពិភពគលក	 និងថ្្ក់តំបន់	 រាពិគសសភាពងាយរងគស្ោះរបសស់្បគទសគៅនឹងការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ។	 ក្នុងនព័យគនះ	
គហើយគទើបរាជរោ្្ភិបាលកម្ុរាចាត់ទុកការកាត់បន្ថយការបគញ្ចញឧស្មព័នផទៃះកញ្ចក់	 និងការបន្សាុំនឹងការដស្បស្បរួលអាកាសធាត	ុ
គឺរាអាទិភាពដ៏សំខាន់មួយ។	រាមួយោ្្គនះ	ការគធវើឱ្យស្បគសើរគ�ើងនូវសមត្ថភាពស្្ាបព័នក្នុងការវិភាគផលប៉ះពាល់ននការដស្បស្បរួល	
អាកាសធាតុ	 ការគណនារាបរិមណនូវកស្មិតផលប៉ះពាល់គនះគលើការអភិវឌ្ឍគសដ្ឋកិច្ចនិងសង្ម	 ស្ពមទាំងការតាក់ដតងនូវ	
យុទ្ធសាសស្	និងជគស្មើសគោលនគោបាយរួមោ្្	គដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់រាអវិជ្មនគលើគសដ្ឋកិច្ច	ពិតរាមនសារៈសំខាន់
សស្មប់អ្នកពាក់ពព័ន្ធទាំងអស់	រាពិគសសសស្មប់សា្្បព័នរដ្ឋពាក់ពព័ន្ធ	និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍។

	 ម៉ូដដលស្ីពីការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុគលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ច	(ម៉ូដដល	CEGIM)	គឺរាលទ្ធផលននការសិក្សារួមោ្្	គោយស្កសួង	
គសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ	 ស្កសួងបរិសា្្ន	 និងស្កុមស្បឹក្សារាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាពគស្កាមការោំស្ទបគច្ចកគទស	 និងហិរញ្ញវត្ថុព	ី
កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហស្បរារាតិ	សហភាពអឺរ៉ុប	និងស្បគទសស៊ុយដអត។	ម៉ូដដលគនះ	គឺរាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយ	ដដលអាចបា៉្ន់សា្្ន	
គោយលក្ណៈវិទ្យាសាសស្នូវផលប៉ះពាល់ននការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុគលើការអភិវឌ្ឍគសដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈគពលមធ្យម	 និងរយៈ	
គពលដវង។	ម៉ូដដលគនះអាចផ្ល់លទ្ធភាពដល់រាជរោ្្ភិបាលកម្ុរា	នដគូអភិវឌ្ឍន៍	និងអ្នកពាក់ពព័ន្ធឯគទៀតគណនាគោយហ្មត់ចតរ់ា	
បរិមណនូវផលប៉ះពាល់ននការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ	គហើយផ្ល់នូវភស្ុតាង	និងការោំស្ទដល់ការគរៀបចំជគស្មើសគោលនគោបាយ		
យុទ្ធសាសស្	 និងកម្មវិធីនានា	 ដដលមនភាពស្បាកដនិយម	 សំគៅស្ទស្ទង់ដល់វឌ្ឍនភាពយូរអដងវងរបស់រាតិ	 និងធានាបាននូវ	
លទ្ធផលដដលលអែបំផុត។

	 រាការគ ល្ៃើយតបនឹងផលប៉ះពាល់ននការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ	 រាជរោ្្ភិបាលកម្ុរាបានបគងកើនការវិនគិោគរាលំោប់គលើ	
ការកាត់បន្ថយ	 និងការបន្សាុំនឹងការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ	 រាពិគសសពាក់ពព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍគហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធដដលធន់នឹង	
អាកាសធាតុ	គហើយនឹងបន្កិច្ចខិតខំស្បឹងដស្បងដបបគនះក្នុងរយៈគពលមធ្យម	និងរយៈគពលដវង	គោយសហការរាមួយនដគូអភិវឌ្ឍន៍		
និងអ្នកពាក់ពព័ន្ធគផ្សងគទៀត។	 គយើងគជឿរាក់ថ	 គោយម៉ូដដលគនះអាចជួយកំណត់ទំហំផលប៉ះពាល់ននការដស្បស្បរួលអាកាសធាត	ុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចកម្ុរា	 រហូតដល់ឆ្្ំ២០៥០	 គនាះសា្្បព័នរដ្ឋដដលពាក់ពព័ន្ធទាំងអស់	 នដគូអភិវឌ្ឍន៍	 វិសព័យឯកជន	 និងអ្នក	
ពាក់ពព័ន្ធ	ឯគទៀតនឹងកាន់ដតទទួលបាននូវពព័ត៌មនច្បាស់លស់រាងមុន	ដដលអនុញ្្តឱ្យពួកគគពស្ងឹងសមត្ថភាពសា្្បព័នក្នុងការគ្លៃើយ	
តបគៅនឹងបញ្ហ្ដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ។	រាមួយោ្្គនះដដរ	 គយើងក៏សូមបញ្្ក់ថ	ចាំបាច់ស្តរូវខិតខំស្បងឹដស្បងរួមោ្្	និងមនការ	
ចូលរួមោ៉្ងសកម្មពីសំណាក់ភាគីទាំងអស់	 គោយរាប់បញ្ចគូលទាំងរាជរោ្្ភិបាល	 នដគូអភិវឌ្ឍន៍	 អង្ការមិនដមនរោ្្ភិបាល	
វិសព័យឯកជន	 និងបុគ្លស្គប់រូបក្នុងការឈានគៅសគស្មចបាននូវការអភិវឌ្ឍស្បកបគោយចីរភាព	 ក៏ដូចរាចក្ុវិសព័យឆ្្ំ២០៣០	
និងឆ្្ំ២០៥០	របស់គយើង	គស្កាមលក្ខណ្ឌននការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ។

�រមក
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	 គយើងនឹងបន្កិច្ចសហស្បត្ិបត្ិការរវាងស្កសួងគសដ្ឋកិច្ច	និងហិរញ្ញវត្ថុ	ស្កសួងបរិសា្្ន	ស្កមុស្បកឹ្សារាតិអភិវឌ្ឍនគ៍ោយចីរភាព	
និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់	គដើម្បីដស្បកា្្យចក្ុវិសព័យរបស់គយើងឱ្យគៅរាការពិត។

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា 9



	 របាយការណគ៍នះ	និង	ម៉ូដដលផលប៉ះពាល់ននការដស្បស្បរួលអាកាសធាតគុលើកគំណើនគសដ្ឋកិច្ច	(CEGIM)	ស្តរូវ			បាន	គរៀប	ច	ំគោយ		
ស្កមុស្បឹក្សា	រាតិអភិវឌ្ឍ	គោយ	ចីរភាព	ក.ជ.អ.ច.	និង		កម្ម	វិធី	សម្ព័ន្ធ	ភាព		ដស្ប	ស្បរួល	អា	កាស		ធាតុ	កម្ុរា	(CCCA)		តាម	រយៈ	ការ		ពិគស្ោះ	
គោ	បល់	រា	បន្	បនា្្ប់	រាមួយ			ស្កុម	ការ	ងារ		របស់	ស្កសួង	គសដ្ឋ	កិច្ច	និង	ហិរញ្ញវត្ថុ	(ក.ស.ហ.វ.)	និង			មសនី្	មន	បទ	ពិគសាធន៍	ដនទ	គទៀត		
ពី	ស្កសួង		ពាក់	ពព័ន្ធ	និង	នដគូអភិវឌ្ឍ។	

			 សមជិក	ស្កុម	ទី		ស្បឹក្សា			រួម	មន			គលក	ឃីត	នីកូលសាន់		រាស្បធាន	ស្កុម		និង	គលក	ដួង	កកកោ។			ស្កុម		ទី		ស្បកឹ្សា	គនះ	ទទួល	បាន	
	ការ	ដណ	នាំ	រា	រួម	ពី 			ក.ជ.អ.ច.		ក្នុង	គនាះ	រួម	មន	ឯក	ឧត្ម	ទិន	ពនលៃក			អគ្គលខា	ធិការ	ក.ជ.អ.ច. 		គលក	ស៊ុ	ំធី					ស្បធាន	នាយក	
ោ្្ន	ដស្ប	ស្បរួល	អាកាស	ធាតុ	និង	គលក			ម៉្	ចព័នទៃសទា្្			ស្បធាន	នាយកោ្្ន	រដ្ឋ 	បាល	ដផនការ	និងហិរញ្ញវត្ថុ។	ស្កមុ	ការងារកម្មវិធី	
សម្ព័ន្ធភាពដស្បស្បរួលអាកាសធាតុកម្ុរា				រួមមន			គលក		ជូគលៀន	សឺវោី៉្					អ្នក	ស្គប់	ស្គងមូលនិធិ	និង	គលក	អ៊ុង	គសឿន			មសនី្	សស្មប	
សស្មរួល។	

	 សមជិកស្កុមការងារនននាយកោ្្នគោលនគោបាយ	ម៉្ស្ករូគសដ្ឋកិច្ច	និង	សារគពើពន្ធ	(MFPD)	អគ្នាយកោ្្នគោល	
នគោបាយ	( GDP)	 	ននស្កសួង	គសដ្ឋ	កិ ច្ច 		និង	ហិរញ្ញវត្ថុ 	(MEF)	រួម	មន		គលក	គៅ	ប៉ូលីគវត	គលក	ចនា្្	គមង៉លី	និង	គលក		
ថន	យុធ្យា។		ស្កមុការងារ	គនះ	ទទួល	បាន	ការ	ដណនាំ	រា	រួម		ព	ី	ឯក	ឧត្ម		រស	់សីលវា៉្		អនុ	រដ្ឋ	គលខា	ធិការ					ស្កសួង	គសដ្ឋ	កិច្ច	និង	
	ហិរញ្ញវត្ថុ		និងស្ថិត	គស្កាម	ការ	ស្គប់	ស្គង	របស់	គលក		ឈាង		វណា្្រិទ្ធ		ស្បធាននាយកោ្្នគោលនគោបាយម៉្ស្ករូគសដ្ឋកិច្ច	និង	
សារគពើពន្ធ។

		 អ្នក	និពន្ធ	សូមដថលៃង	អំណរគុណ	ចំគពាះ	អ្នក	ចូល	រួម	ចំដណក	អ្នក			ផ្ល់	បទ	សម្្សន៍			និង	អ្នក	ស្តរួត	ពិនិត្យខាងគស្រៅទាំង		អស់		ដដល	
បាន	ផ្ល់	រា	គោ	បល់	និង	ធាតុ	ចូល	គដើម្បី	ពស្ងឹង	ម៉ូដដល	CEGIM		និងការ										គរៀប	ចំ		របាយការណ	៍គនះ	។		ទស្សនៈ	ក្នុង	របាយការណ	៍គនះគ	ឺ
រា	ទស្សនៈ	របស់	អ្នក	និពន្ធផ្្ល់ប៉ុគណា្្ះ។	

េសចកីែ ង ំណរ ុណ
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សេចក្តីេស្ខេប
សេចក្តីស្្ើម
	 កម្ពុជាជាប្រសេេងាយរងសបរោះ្រំផុតសោយសារតតការតប្រប្ររួលអាកាេធាតុ		
(CC ) ។						សេរំពឹថា	ការស�ើងកស្តៅេតីតុណ្ហភាពសៅសលើពិភពសោកនឹងកាត់្រន្ថយផលិត	
ភាពសលើវិេ័យកេិកម្ម	 ជលផល	 និងរុកា្ៅប្រមាញ់	 បពមទាំងកាត់្រន្ថយផលិតភាព	
កមា្ៅំងពលកម្មសលើវេិ័យជាសបចើនតែមសេៀត។	ការតប្រប្ររួលរ្រត់	និងកម្េ់េឹកសភលៀង	
នឹង្រណ្ៅលឲៅយសកើតមានសបរោះេឹកជំនន់	 សបរោះរាំងេ្ងួត	 និងខៅយល់ពៅយពុោះកាន់តតសបចើន	
តែលនឹងកាត់្រន្ថយនូវផលិតភាពធនធាន					ជាពិសេេសលើវិេ័យកេិកម្ម		និងជលផល		
ស�ើយ	នឹង្រសងកើនការខូចខាតសោយសារតតបពតឹ្ិការណ៍អាកាេធាតុធ្ន់ធ្រ	តែល	
្៉រោះពាល់ែល់ផលលូវែ្នល	់ប្រភពផ្គត់ផ្គង់េឹក	និងស�ោ្ៅរចនាេម្័ន្ធែទេសផៅេងសេៀត។				
កម្េ់េឹកេមុបេសកើនស�ើងនឹង ្រងកការខូចខាតសោយសារសបរោះេឹកជំនន់	 និងខៅយល់
ពៅយពុោះសៅតាមតំ្រន់ស្្នរេមុបេ	តែល្រ៉ោះពាល់ែល់តំ្រន់ប្រជុំជន	និងធនធានធម្មជាតិ។	

	 ការស្លើយត្ររ្រេ់រ ោ្ៅភិបាលចំសពាោះការតប្រប្ររួលអាកាេធាត	ុ េឺតផនការយុេ្ធ
សាសេ្ស្លើយត្រនឹងកា រតប្រប្ររួលអាកាេធាតុកម្ពុជា	 (CCCSP)	 និងតផនការេកម្ម
ភាពតប្រប្ររួលអាកាេធាតុ	 (CCAP)	តាមវិេ័យ	 តែលតផនការទាំងពតីរសនោះសធវើស�ើង
ក្នពុងឆ្ៅំ	 ២០១៣	និងការរួមចតំណកថា្ៅក់ជាតិ	 (NDC)	 ក្នពុងការអនុវត្កិច្ចបពមសបពៀង	
េតីបកុងបា៉ៅរីេេ្តីពតីការតប្រប្ររួលអាកាេធាតុក្នពុងឆ្ៅំ២០១៥។	 តផនការទាំងសនោះ	
កំណត់អាេិភាពជាសបចើន	តែលស្តៅតសលើវិេ័យភាេសបចើនតែល្រ៉ោះពាល់សោយសារ	
ការតប្រប្ររួលអាកាេធាតុ។	

	 កម្ពុជាបានសែើរតួនាេតីនាំមុខសលើឆកអន្រជាតិក្នពុងការស្លើយត្រនឹងការតប្រប្ររួល	
អាកាេធាតុ	 សោយកម្ពុជាេ្ថិតក្នពុងចំសណម្រណ្ៅប្រសេេែំ្រូងតែលអនុវត្កម្មវិធតី	
បតរួតពិនិតៅយសា្ៅ្រ័ន	 និងចំណយសាធារណៈចសំពាោះការតប្រប្ររួលអាកាេធាតុ		
(CPEIR)	និងបក្រខណ្ឌ�ិរញ្ញ្រៅបទានការតប្រប្ររួលអាកាេធាតុ	(CCFF)	និងអនុវត្	
កម្មវិធតីែ៏េកម្មមួយ	 សែើមៅបតីកសាងេមត្ថភាពក្នពុងការវិភាេទែលសែើម	 ផលប្រសោជន	៍	
CC។	 ឥ�លូវសនោះ	 បកេួងសេែ្ឋកិច្ច	 និង�ិរញ្ញវត្ថពុ	 (MEF)	 កំពុងអនុវត្ជំហានមួយ	
្រតន្ថមសេៀត	 េឺកា្ៅយជាប្រសេេេតី	 ១	 តែលអភិវឌៅឍ	 និងអនុវត្ម៉ូតែលផល្រ៉ោះពាល	់
អាកាេធាតុសលើកំសណើនសេែ្ឋកិច្ច	 (CEGIM)	 សោយមានការរំបេពតីេំណក់	
បកុមប្រឹកៅសាជាតិអភិវឌៅឍន៍សោយចតីរភាព។

ផល្រ៉ោះពាល់ៅនការៅបរែៅ្ររួលអាកាេធាតុ
	 កិច្ចបាត់្រង់	និងខូចខាត	(L&D)	សោយសារការតប្រប្ររួលអាកាេធាតុ	អាចចាត	់
ជា្រតីប្រសភេ៖	ក)	កិច្ចបាត់្រង់បបាក់ចំណូល	តែលភាេសបចើនសោយសារតតផលិតភាព	
ធនធានធម្មជាតិកំពុងែយចុោះ	 (DY)	 ខ)	 ផលិតភាពកមា្ៅំងពលកម្មធា្ៅក់ចុោះ	 សោយ	
សារកស្តៅស�ើងខា្ៅំង	 (DL)	 និង	 េ)	 ការខូចខាតបេពៅយេមៅបតិ្	 (DK)។	 មានការ	
េិកៅសាបសាវបជាវជាសបចើនសៅកម្ពុជា	 និងតំ្រន់អាេុតីអាសេ្នយ៍	 តែលចាត់េុកប្រសភេ	

ស្រើរ្ៅនការតប្រប្ររួល	
អាកាេធាតុសកើតស�ើង		
CEGIM បានពៅយាការណ	៍
ថា	GDP	ពិតនឹងសកើនជា	
មធៅយម	៦,៩%	ក្នពុង	
មួយឆ្ៅំពតីឆ្ៅំ២០១៧		
ែល់ឆ្ៅំ២០៥០[...]	ការ	
តប្រប្ររួលអាកាេធាតុ	
កាត់្រន្ថយកំសណើន		
GDP	ជាមធៅយមសៅបតឹម		
៦,៦%	ស�ើយ	GDP		
ជាក់តេ្ង	មកបតឹម	
០,៤%	សៅឆ្ៅំ	២០២០	
បតឹម	២,៥%សៅឆ្ៅ	ំ
២០៣០	និងបតឹម	
៩,៨%	សៅឆ្ៅំ២០៥០

ែំសណោះបសាយផល្រ៉ោះពាល់ពតីការតប្រប្រ	ួលអាកាេធាតុ
សលើកំសណើនសេែ្ឋកិច្ចក្នពុងប្រសេេកម្ពុជា 11



ផលប៉ះពាល់ទាំងគនះោច់គោយដ�កពីោ្្។	ម៉ូដដល	CEGIM	ស្តរូវបានកំណត់ទំនាក់ទំនង	គោយគធវើស្តីគកាណវិធគីលើស្បភពទាំង
អស់គនះ	រួចគហើយ	បញ្ចគូលស្បភពទាំងគនះគៅក្នុងស្កបខណ្ឌវិភាគដតមួយ។
	
ម៉ូដដល
	 ម៉ូដដល	CEGIM	រាម៉ូដដលគសដ្ឋកិច្ចដ៏សាមញ្ញមួយ	ដផអែកគលើតារាងទិន្ននព័យ	ដដលមនគោលគៅចស្មញ់លក្ណៈសំខាន់ៗ	
ននម៉ូដដលគផ្សងៗ	 ដដលគគគស្បើស្បាស់រាទូគៅ	 គដើម្បីវាយតនមលៃផលប៉ះពាល់ននការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុគលើគសដ្ឋកិច្ច	 (ដូចរា		
ម៉ូដដល	 PAGE	 និង	 DICE)។	 ម៉ូដដល	 CEGIM	 គស្បើអនុគមន៍ផលិតកម្ម	 ដដលកំណត់ពី	 GDP	 ក្នុងឆ្្ំមួយ	 គោយដផអែកគលើ	
ស្ុកមូលធន	(K)	និងកម្្ំងពលកម្មក្នុងឆ្្ំគនាះ។	មូលធនស្តរូវបានកំណត់គោយការវិនិគោគ	ដូគច្នះ	តាមស្ទសឹ្ី	មូលធន	រួមបញ្ចគូល	
សា្្បព័ន	 និង	 បគច្ចកវិទ្យា	 ស្ពមទាំងគហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធ	 និងសម្្របរកិា្្។	 កម្្ំងពលកម្ម	 គឺដផអែកគលើទិន្ននព័យការងារ។	 អនុគមន	៍
លីគនដអ៊ដ៏សាមញ្ញមួយ	(គឺ	GDP = a + bK + cL)	មនលក្ណៈលអែស្បគសើររាងអនុគមន៍	Cobb Douglas និងឲ្យមនការដស្បស្បរួល	
ផលិតភាពមូលធន	(គឺ	“b”)	និងផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	(គ ឺ“c”)។	

	 ម៉ូដដល	CEGIM	ទទួលសា្្ល់	L&D	ផ្្ល់ទាំងបីស្បគភទ	តាមរគបៀបដូចខាងគស្កាម៖	
•	 កិច្ចបាត់បង់ចំណូល	 កាត់បន្ថយផលិតផលក្នុងស្សកុសរុប	 (GDP)	 ក្នុងឆ្្ំបាត់បង់គនាះ	 ប៉ុដន្ពុំមនផលប៉ះពាល់ផ្្ល	់
	 គលើ	GDP	ក្នុងឆ្្ំបន្បនា្្ប់គ�ើយ។
•	 កគ្្្គ�ើងខា្្ំង	និងផលប៉ះពាល់សុខភាព	កាត់បន្ថយ	ផ.ស.ស	តាមរយៈផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	(គ ឺ“c”)។
•	 ការខូចខាតស្ទព្យសម្បតិ្គោយសារស្ពឹត្ិការណ៍អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ	 និងកម្ស់ទឹកសមុស្ទគកើនគ�ើងកាត់បន្ថយស្ុក	
	 មូលធន	(គ ឺ“K”)។	
•	 ការធា្្ក់ចុះ	ផ.ស.ស	កាត់បន្ថយ	ផ.ស.ស	គពលអនាគត	គោយស្បគោល	តាមរយៈការបន្ថយការវិនគិោគ	ដូគច្នះ	គឺ	K។

ភស្ុតាងអំពីកិច្ចបាត់បង់	និងខូចខាត
	 តគួលខបា៉្នស្្ានននស្បគភទគផ្សងៗោ្្បានមកពីការស្សាវស្រាវ	 ករណីសិក្សា	 ការពិគស្ោះគោបលរ់ាមួយភាគីពាក់ពព័ន្ធ	
សិរីរៈវិទ្យា	ការវាយតនមលៃការខូចខាត។	ភស្ុតាងរាគស្ចើនស្តរូវបានស្តរួតពិនិត្យ	 គហើយតួគលខបា៉្នសា្្នលអែបំផុត	 ស្តរូវដផអែកគលើការគធវើ	
ស្តីគកាណវិធីគលើភស្ុតាងគនះ	គោយសងកត់ធ្ងន់គលើស្បភពគផ្សង	ដដលស្តរូវបានចាត់ទុកថសំខាន់បំផុត	និងពាក់ពព័ន្ធបំផុតនឹងស្បគទស	
កម្ុរា។	តារាងខាងគស្កាមគនះគឺរាគសចក្ីសគង្បអំពីស្បភពភស្ុតាងគផ្សងៗ។	

រូបទតី�១	 ទិដ្ឋភាពទគូៅអំពីម៉ូដដល	CEGIM

សីតុណ្ហភាពគកើនគ�ើង

ផលប៉ះពាល់មិនផ្្ល់៖	ការថយចុះ
ននស្បាក់សន្សំ	និងការវិនិគោគ

ស្ទព្យមូលធនថយចុះ

តនមលៃផសសថយចុះ	ក្នុងឆ្្ំ
បាត់បង់

GDP = f(K,L) អនុគមន៍
ផលិតកម្ម	-	គនលៃងកំគណើនតនមលៃ
បដន្ថម	ផសស	ថយចុះ

ការខូចខាតស្ទព្យសម្បតិ្

ផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម
ថយចុះ	

វិទ្យាសាសេ្អំពតី
ការថកបកបួលអាកាេធតុ ្លប៉ះពាល់ទំងបតីកបសភទ ្លប៉ះពាល់សលើមូលធន

និងកម្្ំងពលកម្ម ្លប៉ះពាល់សលើ�GDP

ការដស្បស្បរួលរបត់ទឹកគភលៃៀង
កាន់ដតញឹកញាប់	(គស្ោះ
ទឹកជំនន់	គស្ោះរាំងស្ងតួត	
ខ្យល់ព្យុះ	ការផ្្ស់ប្គូររដូវ	...)

ទិន្នផលថយចុះ	
និង/ឬ	ចំណាយគកើនគ�ើង

ផលិតភាពកម្្ំងពលកម្មថយចុះ

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា

12



តារាងទតី�១	 រ្ែភពទិន្ននព័យន្កិច្ចបាត់បង់	និងខូចខាតទំាងបីរ្ែភ្ទដោយសារការប្្រ្ែរួលអាកាសធាតុ

ក្រ្ភទកិច្ចបាត់បង់�និងខូចខាត� កបភព�ទិន្ន�ន័យ�

	កិច្ច		បាត់	បង់	ចំណូល ការ	ស្សាវ	ស្រាវ	ករណីសិក្សា		ការ	ពិ្ស្ោះ	គោ	បល់	រាមួយ	ភាគី	ពាក់	ពព័ន្ធ		ម៉ូដដល	ជីវៈ	
រូបសាសស្	

ផលិតភាព	កម្្ំង	ពលកម្ម	
	ការ	សិក្សាសិរីរៈវិទ្យា	នៅ	ក្នុង	ការ	ស្្វ	ជ្្វ	ថ្មីៗ	ន្ះ	ស្ីពី			កម្ឡ្ើងខា្្ំង		និង	ផលិត	
ភាព	កមំ្្ង	ពលកម្ម	 ដ្ល	បាន	សិក្សា			រា	លក្ណៈ		អន្រ	រាតិ	 និង	នៅ	ក្នុង	រែ្ទ្ស	
កម្ុរា		

ការ	ខូច	ខាត	ស្ទព្យ	សម្បតិ្	 	ការ	វាយ	ត្មលៃ	ការ	ខូច	ខាត	គោយ	សារ	គស្ោះ	ទឹក	ជំនន់		គស្ោះរាំង	ស្ងតួត			ខ្យល់	ព្យុះ			
ការ			គ�ៀប	ចំ	ម៉ូដដល				កម្ស់	ទឹក	សមុស្ទ	គ�ើន	គឡើង	

ស្ណារីយ៉ូ	ន្ការប្្រែ្រួលអាកាសធាតុ
	 រាធម្មតា	 ភស្ុតាងស្សាវស្រាវអំពីគលើកគ�ើងពីគសណារីយ៉	ូ CC	 ដដលស្តរូវបានកំណត់និយមនព័យក្នុងរបាយការណ៍វាយតនមលៃ
របស់ស្កុមការងារអន្ររោ្្ភិបាលស្ីពីការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ	 (IPCC)។	 ម៉ូដដល	 CEGIM	 បស្ងរួបបស្ងរួមគសណារីយ៉ូទាំងគនះ	
រាគសណារីយ៉ូកស្មិតទាប	កស្មិតមធ្យម	និងកស្មិតខ្ស់	 (សូមគមើលតារាងទី	២)។	ម៉ូដដល	CEGIM	យកតួគលខបា៉្នសា្្នក្នុង	
របាយការណ៍ពិគសសរបស់	 IPCC	 ស្ីពីស្ពឹត្ិការណ៍ធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ	 (SREX)	 មកគស្បើរាអស្តាញឹកញាប់ននស្ពឹត្ិការណ	៍
អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរផង	និង	យកមកគស្បើរាតួគលខននវិសមរូបកម្ស់ទឹកគភលៃៀងផង។

តារាង�ទតី�២	 ស្ណារីយ៉ូន្ការប្្រែ្រួលអាកាសធាតុ	ក្នុង	ម៉ូដ្ល	CEGIM

សេណារីយ៉ូ�CC�ក្ននុង�ម៉ូថែល�CEGIM កកមតិ�ទប កកមិត�មធ្យម� កកមិត�ខ្េ់�

គសណា រីយ៉ូ	ក្នុង	របាយការណ៍	វាយ	តនមលៃ	របស់		
IPCC	គលើក	ទី	៤ (AR4)

B1 A1 A1B

គសណារីយ៉ូ	ក្នុង		របាយការណ៍	វាយ	តនមលៃ	របស់		
IPCC	គលើក	ទី	៥	(AR5)

RCP2.6 RCP4.5 RCP6.0

ដំណើរ	ការ		កំណត់ទំនាក់ទំនង		
	 គគកំណត់ទំនាក់ទំនងវិសព័យនីមួយៗ	 ក្នុងអនុគមន៍ផលិតកម្ម	 ដផអែកគលើគណនីរាតិរយៈគពល	 ២៤ឆ្្ំ	 គឺពីឆ្្ំ១៩៩៣	
ដល់ឆ្្ំ២០១៦	ដដលផ្ល់ទិន្ននព័យ	GDP និងការវិនិគោគ។	ស្ុកមូលធនស្តរូវគណនាដផអែកគលើវិធីសាសស្បញ្ីសារគពើភព័ណ្ឌនិរន្ន៍		
ដដលស្ុកចុងឆ្្ំស្តរូវដផអែកគលើស្ុកគដើមឆ្្ំ	 កាត់រំគលះ	 បូកការវិនគិោគ។ការរគំលះតាមវិសព័យនីមួយៗ	 គឺយកគចញពីការវិភាគ	
នថលៃគដើម	ផលស្បគោជន៍	(CBA)	គោយគធវើស្តីគកាណវិធីនឹងភស្ុតាងអន្ររាតិ។	ទិន្ននព័យការងារតាមវិសព័យ	គឺយកគចញពីស្ពឹត្ិបព័ស្ត	
ឃ្្ំគមើលគសដ្ឋកិច្ចឆ្្ំ	២០០៩	របស់វិទ្យាសា្្នគសដ្ឋកិច្ចកម្ុរា។	ការកំណត់ទំនាក់ទំនងគនះ	បគងកើតលទ្ធផលស្ថិតិដដលរឹងមំខា្្ំង	
គបើគទាះបីរាការកំណត់គនះចាំបាច់ស្តរូវស្សាវស្រាវបដន្ថមគទៀតក៏គោយ។	

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា 13



រូបទតី�២	 ផលប៉ះពាល់ន្ការប្្រែ្រួលអាកាសធាតុលើកំណើនស្ដ្ឋកិច្ច			ស្ណារីយ៉ូចំនួន	៣	
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មនការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ	ោ្្នបន្សុាំ
មនការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ	បន្សុាំខ្ស់

ការព្យាករណ៍សំខាន់បំផុត
	 គោយោ្្នកតា្្ការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ	ម៉ូដដល	CEGIM	 ព្យាករណថ៍	GDP	 ពិតនឹងគកើនគ�ើងក្នុងអស្តារាមធ្យម	៦,៩	
ភាគរយក្នុងមួយឆ្្ំ	 ពីឆ្្ំ២០១៧	 ដល់	 ២០៥០	 ដដលគធវើឲ្យកម្ុរាសគស្មចបានឋានៈស្បគទសចំណូលមធ្យមខាងគលើ	 (UMIC) 

គៅឆ្្ំ២០៣៥។	 គោយមនកតា្្	 CC ការព្យាករណ៍សំខាន់បំផុត	 គស្បើគសណារីយ៉ូការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ	 កស្មតិមធ្យម	 និង	
គសណារីយ៉ូបន្សុាំកស្មិតមធ្យម	 ដដលគស្មើនឹងកស្មិតបន្សុាំនាបច្ចុប្បន្ន។	 កតា្្ការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ	 កាត់បន្ថយអស្តាកំគណើន	
GDP រាមធ្យម	មកស្តឹម	៦,៦%	និង	GDP	រាក់ដស្ងមកស្តឹម	០,៤%	គៅឆ្្ំ	២០២០	ស្តមឹ	២,៥%	គៅឆ្្ំ២០៣០	និងស្តមឹ	៩,៨%	
គៅឆ្្ំ	២០៥០។	ស្តរូវពន្យារគពល	១	ឆ្្ំ	គដើម្បីសគស្មចឋានៈស្បគទសចំណូលមធ្យមខាងគលើ។	រូបទី២	បងា្ហ្ញពីមោ៌្កំគណើន	GDP 

ដដលោ្្ន	និងមនកតា្្	CC	រាប់ទាំងកស្មិតបន្សុាំទាំងបីកស្មិតផងដដរ។	

	 ការវិភាគភាពរួស	មនគោលបំណងគដើម្បីពិចារណាតនមលៃគផ្សងៗចំគពាះបារា៉្ដម៉ស្តសំខាន់ៗ	គៅក្នុងម៉ូដដល	ក្នុងគនាះ	រួមមន	
តួគលខបា៉្នសា្្ននន	 L&D	 និងទស្មង់អនុគមន៍ផលិតកម្ម។	 ការវិភាគគនះបងា្ហ្ញថ	 លទ្ធផលគៅក្នុងគសណារីយ៉ូសំខាន់បំផុត	
អាចមនចំនួនខ្ស់	ឬទាបរាង	រហូតដល់គៅ	៤០%។

	 មនការសិក្សាអន្ររាតិ	 ដដលគស្បើវិធីសាសស្អាចគស្បៀបគធៀបោ្្បាន	 ប៉ុដនល្មអែិតរាងគនះគៅគទៀត	 (គឺ	 ការសិក្សា	 Stern 

Review	រាសកល	ឆ្្ំ	២០០៦	និងការសិក្សា	SE Asia Study	របស	់ADB។	ការសិក្សាទាំងពីរគនះគស្បើម៉ូដដល	PAGE	ដូចោ្្)។		
ការសិក្សាទាំងគនាះគឺរាការសិក្សាដដលស្សគពចស្សពិល	 ស្តង់រគបៀបរាយការណ៍អំពីលទ្ធផល	 ដូគច្នះគហើយ	 មនការលំបាកក្នុង	
ការគស្បៀបគធៀបគោយផ្្ល់។	 គទាះរាោ៉្ងណា	 គោយសន្មត់ថ	ការសិក្សាទាំងគនាះរាយការណ៍ពីផលប៉ះពាល់ននការដស្បស្បរួល	
អាកាសធាតុគលើ NPV	 របស់	GDP	 ដូគច្នះលទ្ធផលននម៉ូដដល	CEGIM	មនតួគលខខ្ស់រាងលទ្ធផលដដលរាយការណ៍ក្នុងការ	
សិក្សាអន្ររាតិទាំងគនាះរាគស្ចើនដង។	 ស្បដហលគនះ	 គឺគោយសារដត៖	 ក)	 L&D	 មនកស្មិតខ្ស់គៅកម្ុរា	 គោយសារដត	
ហានិភព័យអាកាសធាតុ	 និងសារៈសំខាន់ខ្ស់ននវិសព័យកសិកម្ម	 និង	 ខ)	 ម៉ូដដល	CEGIM	 បញ្ចគូលភស្ុតាងថ្មីៗននផលប៉ះពាល	់
ដដលកគ្្្គ�ើងខា្្ំងមនគលើផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	 ដដលគស្មើនឹងចំនួនគលើសពីពាក់កណា្្លននផលប៉ះពាល់គសដ្ឋកិច្ច	 និង	
ដដលមិនបានបញ្ចគូលគៅក្នុងការសិក្សាអន្ររាតិទាំងគនាះ។

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា
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មនការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ	ោ្្នបន្សុាំ
មនការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ	បន្សុាំខ្ស់

វិសព័យ	និងរែ្ភ្ទផលប៉ះពាល់
	 រូបខាងគស្កាម	 បងា្ហ្ញថគតើ	 CC	 មនប៉ះពាល់គលើវិសព័យគផ្សងៗគោយរគបៀបណា	 និងបងា្ហ្ញថគតើ	 ផលប៉ះពាល់គនាះគឺ	
រាកិច្ចបាត់បង់ចំណូល	ផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	ឬការខូចខាតស្ទព្យសម្បតិ្។	 គៅឆ្្ំ	២០៥០	ផលិតភាពកម្្ំងពលកម្មដដល	
ធា្្ក់ចុះ	មនចំនួនគស្មើនឹង	៥៧%	នន	L&D	ទាំងអស់។	ផលិតភាពកម្្ំងពលកម្មគនះប៉ះពាល់វិសព័យទាំងអស់	ប៉ុដន្មនកស្មតិខ្ស់
ខា្្ំងគៅក្នុងវិសព័យគរាងចស្ក	និងសំណង់។	កិច្ចបាត់បង់ចំណូល	មនចំនួនគស្មើនឹង	១៧%	នន L&D	ទាំងអស់	គហើយស្បមូលផ្ុំក្នុង	
វិសព័យកសិកម្មទាំង	 ៤។	 ការខូចខាតស្ទព្យសម្បតិ្មនចំនួនគស្មើនឹង	 ២៦%	 នន L&D	 ទាំងអស់	 គហើយរាលោលស្គប់វិសព័យ	
ទាំងអស់	រាពិគសស	ចំគពាះវិសព័យគសវាកម្ម	ដដលរងផលប៉ះពាល់គោយសារដតការខូចខាតផលៃគូវថ្នល់។	

“សៅឆ្្ំ�២០៥០�្លិតភាពកម្្ំងពលកម្មថែលធ្្ក់ចុះមនចំនួនសេ្មើនរឹង��
៥៧%�ននកិច្ចបាត់បង�់និងខូចខាតទំងអេ់។�្លិតភាពកម្្ំងពលកម្មសនះប៉ះពាល�់
វិេ័យទំងអេ់�ប៉ុថន្មនកកមតិខ្េ់ខា្្ំងសៅក្ននុងវេិ័យសរាងចកក�និងេំណង់។”
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� � សេ កម្ម
 ការ�ខូចខាតកទព្យេកម្ម
� ្លិត�ភាព�ននកម្្ំងពលកម្ម
� ការ�ខាតបង់កបាក់ចំណូល
ឧេ្សាហកម្ម
 ការ�ខូចខាតកទព្យេកម្ម
� ្លិត�ភាព�ននកម្្ំងពលកម្ម
� ការ�ខាតបង់កបាក់ចំណូល
កេិកម្ម�
� ការ�ខូចខាតកទព្យេកម្ម
� ្លិត�ភាព�ននកម្្ំងពលកម្ម
� ការ ខាតប ់្បាក់ចំណូល

រូបទតី�៣	 ផលប៉ះពាល់ន្ការប្្រែ្រួលអាកាសធាតុលើស្ដ្ឋកិច្ចតាមវិសព័យ	និង	រែ្ភ្ទផលប៉ះពាល់	 		
	 (GDP រាក់ស្្ងធា្្ក់ចុះរា	%	នៅឆ្្ំ	២០៥០)

ការឆលៃើយតបក្នុងគោលនយោបាយ
 CCCSP កំណត់យុទ្ធសាសស្ចំនួន	៦៤	ក្នុងគនាះ	យុទ្ធសាសស្ចំនួន	៣២	គឺគផ្ត្គលើការបន្សុាំ។	CCAP កំណត់សកម្មភាព	
ចំនួន	១១៥	ក្នុងគនាះ	សកម្មភាពចំនួន	៧៤	គផ្្តគលើការបន្សុា	ំគហើយ	INDC	កំណត់អាទិភាពចំនួន	២០	ក្នុងគនាះ	អាទិភាពចំនួន	
១៣	គផ្្តគលើការបន្សុាំ។	យុទ្ធសាសស្ទាំងគនះមនលក្ណៈស្គប់ស្ជងុគស្រាយ	ប៉ុដនព្ុំមនសកម្មភាគដើម្បីកាត់បន្ថយនូវផលប៉ះពាល	់
ដដលកគ្្្គ�ើងខា្្ំងមនគលើផលិតភាពកម្្ំងពលកម្មគ�ើយ។

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា 15



កម្ិត	និងរែ្សិទ្ធភាពន្ការបន្សាុ្ំ
	 ម៉ូដដល	 CEGIM ព្យាករណ៍ពីទំហំននការវិនិគោគ	 ទាក់ទងនឹង	 CC	 គោយគស្បើស្បាស់ភស្ុតាងក្នុង	 CPEIR	 ចំគពាះការ	
វិនគិោគសាធារណៈ	 និងភស្ុតាងក្នុងការសិក្សានាគពលថ្មីៗគនះគៅកម្ុរា	 ចំគពាះការវិនគិោគឯកជនទាក់ទងនឹង	 CC។		
ស្បសិទ្ធភាពននការបន្សុាំ	 គឺដផអែកគលើករណីសិក្សាចំនួន	 ២៩	 ករណ	ី គោយគធវើការវិភាគនថលៃគដើម	 ផលស្បគោជន៍	 គដើម្បីព្យាករណ	៍
ពីអស្តានថលៃគដើម	ផលស្បគោជន(៍BCR)សរុប	គហើយអស្តាគនះ	ស្តរូវបានដចករា	BCR	អភិវឌ្ឍន៍(ដដលោ្្នកតា្្	CC)	និង	BCR	បន្សុាំ	
(ដដលរាផលស្បគោជន៍បដន្ថម	 គពលគគបញ្ចគូលកតា្្	CC	និងដដលរាការធា្្ក់ចុះនន	L&D)។	ករណីសិក្សាទាំងគនះបានគរៀបចំ	
៣	 ឆ្្ំមកគហើយ	 គោយសហការរាមួយស្កសួងគផ្សងៗនិងរាស្បភពភស្ុតាងមួយក្នុងចំគណាមស្បភពភស្ុតាងលអែបំផុតអំពីស្បសិ
ទ្ធភាពននការបន្សុាំគៅគលើពិភពគលក។	គនះបងា្ហ្ញឲ្យគឃើញថ	ការបន្សុាំកំពុងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល	់CC	បានចំនួនស្បដហល	
១៣%	 គហើយគគមនដផនការតំគ�ើងចំនួនគនះរហូតដល់	 ៣៣%	 គៅឆ្្ំ២០៥០។	 ម៉ូដដលគនះមនលក្ណៈស្សគដៀងោ្្នឹង	
គសចក្ីសន្និោ្្នក្នុងការស្សាវស្រាវរបស់	 CCFF	 គៅស្បគទសកម្ុរា	 និងស្បគទសគផ្សងគទៀតគៅតំបន់អាសុីអាគគ្នយ៍	 និងអាសុ	ី
ខាងត្បគូង។	

លទ្ធផល	និងអនុសាសន៍
	 គួរពិចារណាគលើការវិភាគម៉ូដដល	CEGIM	គនះគោយស្បុងស្បយព័ត្ន	គស្ពាះថភស្ុតាងគៅមនកស្មិតគៅគ�ើយ	គហើយគនះរា	
គលើកទី	១	ដដលគគអនុវត្ម៉ូដដល	CEGIM	គនះគៅគលើពិភពគលក។	គទាះរាោ៉្ងណា	អាចមនលទ្ធផល	និងអនុសាសនរ៍ាក	់
លក់មួយចំនួន	(អក្សរគស្តត	និងឌិត)។	

•	 	 CC	 អាចគធវើឲ្យ	 GDP	 រាក់ដស្ងធា្្ក់ចុះជិត	 ១០%	 គៅឆ្្ំ២០៥០	 ដដលខ្ស់រាងតួគលខ	 ដដលគលើកគ�ើងក្នុងម៉ូដដល	
	 សិក្សាមុនៗ	សស្មប់តំបន់អាសីុអាគគ្នយ៍។	

•	 បច្ចុប្បន្នគនះ	 សកម្មភាពបន្សុាំ	 មិនយកចិត្ទុកោក់គលើសារៈសំខាន់ននកគ្្្គ�ើងខា្្ំងចំគពាះផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	
	 គ�ើយ។	 គួរយកចិត្ទុកោក់បដន្ថមគទៀតគលើសកម្មភាពគផ្សងៗ	 ដូចរា៖	 យន្កម្មក្នុងវិសព័យកសិកម្ម	 ស្បពព័ន្ធកសិកម្មដដល	
	 គស្បើកម្្ំងពលកម្មតិចដដលមនកាលវិភាគការងារបត់ដបន	 ការគលើកកម្ស់ការអនុវត្ការងារគៅការោ្្នសំណង់	 លក្ខណ្ឌ	
	 ការងារលអែស្បគសើរតាមគរាងចស្ក	(ដូចរា	ស្បពព័ន្ធបគញ្ចញខ្យល់	គពលគវលសស្មកផឹកទឹក	កាលវិភាគបត់ដបនក្នុងអំ�ុងគស្ោះ	
	 រលកកគ្្្។ល។)	ការយល់ដឹងាកាន់ដតស្បគសើរពីហានិភព័យក្នុងចំគណាមកម្មករ	និងនិគោជក	ការគលើកកម្ស់ការព្យាករណ៍		
	 និងការវាស់ដវងគស្ោះរលកកគ្្្	 និងការគរៀបចំដផនការការពារចងា្្ក់ផ្ត់ផ្ង់ពីកគ្្្គ�ើងខា្្ំង។	 ចំណាយភាគគស្ចើនគលើ	
	 បញ្ហ្គនះ	នឹងបានពីវិសព័យឯកជន	ប៉ុដន្រោ្្ភិបាលក៏មនតួនាទីសំខាន់ផងដដរ។		

•	 ការខូចខាតគហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធគោយសារស្ពឹត្ិការណ៍ធម្មរាតិធ្ងន់ធ្ងរ	 រាការខូចខាតសំខាន់	 គហើយគួរដតអនុវត្សកម្មភាព	
	 ពាក់ពព័ន្ធ	 ដផអែកគលើចំដណកននចំណាយបន្សុាំសរុប។	 រាការសំខាន់ស្តរូវធានាថ	 សកម្មភាពដដលការពារគហោ្្រចនាសម្ព័ន្ថព	ី
	 ការខូចខាត	មនស្បសិទ្ធភាពខាងចំណាយ។	

•	 ភស្ុតាងពី	L&D	 ដដលអាចគកើតគ�ើងចំគពាះស្ទព្យសម្បតិ្	 គោយសារដតកម្ស់ទឹកសមុស្ទគ�ើងខ្ស់	គឺរាភស្ុតាងមិនរឹងមំ		
	 ប៉ដុន្វាបងា្ហ្ញថ	វាអាចសំខាន់រាងការខូចខាតគោយសារគស្ោះទឹកជំនន់	និងខ្យល់ព្យុះ។	គបើភស្ុតាងគនះស្តឹមស្តរូវ	វាបងា្ហ្ញ	
	 ឲ្យគឃើញថ	ពុំមនការយកចិត្ទុកក្នុងការគ្លៃើយតបនឹងកម្ស់ទឹកសមុស្ទដដលគកើនគ�ើងគ�ើយ។	

•	 គបើគទាះបីរាគគសន្មត់រាញឹកញាប់ថ	 វិសព័យកសិកម្មនឹងកា្្យរាវិសព័យមិនសូវសំខាន់ក៏គោយ	 ក៏ប៉ុដន្គល្បឿនននិា្្ការ	
	 គនះអាចថយចុះ	 គស្ពាះការវិនិគោគក្នុងវិសព័យកសិកម្មមនកស្មិតខ្ស់។	 វិសព័យកសិកម្មគៅដតរាវិសព័យសំខាន់សស្មប់	
	 គោលនគោបាយបន្សុាំ	រាពិគសស	ពាក់ពព័ន្ធនឹងបញ្ហ្សមធម៌។	

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា
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•	 កិច្ចខំស្បឹងដស្បងបន្សុាំបច្ចុប្បន្ន	 កាត់បន្ថយ	 L&D	 បានស្បដហល	 ១៣%	 និងមនដផនការកាត់បន្ថយរហូតដល	់ ៣៣%		
	 គៅឆ្្ំ២០៥០។	 គគអាចបគងកើនកិច្ចខំស្បឹងដស្បងបន្សុាគំទវដង	 តាមរយៈការផ្សោំ្្រវាង៖	 ការបគងកើនចំណាយក្នុងកស្មតិសមរម្យ		
	 (រាប់ទាំងហិរញ្ញប្បទានអន្ររាតិបដន្ថមគទៀត)	គោលនគោបាយថ្មីដដលគលើកទឹកចិត្ការបន្សុាំក្នុងវិសព័យឯកជន	(រាពិគសស		
	 ផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម)	 វិធានការគលើកទឹកចិត្ស្បសិទ្ធភាពចំណាយ	និងការបគងកើនហិរញ្ញប្បទានអន្ររាតិ។	 គនះនឹងកាត	់
	 បន្ថយគម្្តននការបន្សុាំដល់កស្មិតលអែស្បគសើរបំផុត	 រាមួយនឹងការទទួលស្្ាល់ថ	 L&D	 មួយភាគបី	 មិនអាចគជៀសវាង	
	 បានគ�ើយ។	

•	 កម្ុរាកំពុងមនវឌ្ឍនភាពលអែស្បគសើរក្នុងការបញ្ចគូល	 CC	 ក្នុងការគរៀបចដំផនការ	 និងថវិកា	 តាមរយៈការយល់ដឹងកានដ់ត	
	 ស្បគសើរអំពីស្បគភទហានិភព័យ	 និងការអនុវត្ជគស្មើសបន្សុាគំផ្សងៗ	 និងការគលើកគ�ើងអំពី	CC	 ក្នុងយុទ្ធសាសស្	 និងដផនការ។		
	 ម៉ូដដល	CEGIM គួរជួយពស្ងឹងកិច្ចការគនះ	និងផ្ល់ភស្ុតាងពីតុល្យភាពលអែបំផុតរវាងការអភិវឌ្ឍ	និងការបន្សុាំ។	

•	 មូលោ្្នភស្ុតាងសស្មប់ការវិភាគ CEGIM	 គឺស្គប់ស្ោន់	 គដើម្បីឈានដល់គសចក្ីសន្និោ្្នដដលមនស្បគោជន៍	 ប៉ដុន្គៅ	
	 មនចំណុចគខ្សាយខលៃះៗ។	 ស្តរូវការភស្ុតាងបដន្ថម	 គដើម្បគីធវើឲ្យលអែស្បគសើរគ�ើងនូវវិធីសាសស្វិភាគគោលនគោបាយបន្សុា	ំ	
	 គដើម្បីវាយតនមលៃស្បសិទ្ធភាព	ក្នុងការការពារលទ្ធផលម៉្ស្ករូគសដ្ឋកិច្ច។	រាពិគសស	ស្តរូវគធវើការសិក្សាស្សាវស្រាវបដន្ថមគទៀត	គដើម្ប	ី
	 គស្បៀបគធៀបគពលគវលននការគំរាម	L&D	និងផលស្បគោជន៍បន្សុា	ំ។	

•	 ម៉ូដដល	 CEGIM	 មនគោលបំណងគធវើឲ្យមនតម្្ភាព	 និងងាយស្សលួបរិោយ	 ប៉ុដនម្៉ូដដលគនះបានកា្្យរាម៉ូដដល	
	 ស្មុគសា្្ញបំផុតរួចគៅគហើយ។	របាយការណ៍គនះរួមមនសំគណើឲ្យោក់បដន្ថមចំណុចថ្មីៗមួយចំនួនចូលក្នុងម៉ូដដល	CEGIM  

	 គនះ	(គឺ	ការវិនិគោគឯកជន	ឬរបាយផលប៉ះពាល់	CC)	ប៉ុដន្	ការបដន្ថមគនះ	ចាំបាច់ស្តរូវគធវើគ�ើងគោយស្បុងស្បយព័ត្ន	 គដើម្បី	
	 គជៀសវាងកុំឲ្យម៉ូដដលគនះកា្យរាម៉ូដដល	ដដលកាន់ដតស្មុគសា្្ញបដន្ថមគទៀត	និងដដលមិនអាចយកមកគស្បើបាន។

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
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េសចកេីផើម
	 របាយការណ៍គនះគរៀបរាប់អំពីម៉ូដដលផលប៉ះពាល់ននអាកាសធាតុគលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ច	(CEGIM) សស្មប់ស្បគទសកម្ុរា។	
ម៉ូដដលគនះស្តរូវបានគស្បើ	 គដើម្បីពិចារណាពីផលប៉ះពាល់គសដ្ឋកិច្ចទំាងមូលគោយសារការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ	 (CC)	 គលើ	
ស្បគទសកម្ុរា	និងជគស្មើសគផ្សងៗ	ក្នុងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់គនាះ	និងក្នុងការរក្សាគោលគៅកំគណើនឲ្យគៅដដដល។	ជំពូកទ	ី២		
គរៀបរាប់អំពីរចនាសម្ព័ន្ធម៉ូដដល	 គហើយជំពូកទី	 ៣	 គរៀបរាប់អំពីមូលោ្្នភស្ុតាង	 និងរគបៀបដដលគគគស្បើមូលោ្្នភស្ុតាងគនះ		
គដើម្បីកំណត់ទំនាក់ទំនងក្នុងម៉ូដដល។	ជំពូកទី	៤	បរិោយអំពីការព្យាករណ៍ដដលបានពីម៉ូដដល	និងកស្មិត	ដដល	GDP	ស្តរូវបាន	
កាត់បន្ថយ	សស្មប់រយៈគពលមួយ	រហូតដល់ឆ្្ំ	២០៥០។	ជំពូកទី	៥	គធវើគសចក្ីសន្និោ្្ន	និងផ្ល់រាអនុសាសន៍	ក្នុងគនាះ	មន	
គសចក្ីសន្និោ្្នមួយចំនួនអំពីតុល្យភាពននគោលនគោបាយគ្លៃើយតប	និងមនសំគណើទាក់ទងនឹងជំហានបនា្្ប់ក្នុងការបញ្ចគូល	CC  

គៅក្នុងការគរៀបចំដផនការ	និងថវិកា។	គគអាចអានរបាយការណគ៍នះភា្្ប់នឹងគសៀវគៅក្បតួន	CEGIM ដដលបរោិយលមអែិតបដន្ថម
គទៀតអំពីរចនាសម្ព័ន្ធ	និងដំគណើរការម៉ូដដល។

១.១	សនិទានភាព
	 កមុ្រារាស្បគទសមួយក្នុងចំគណាមស្បគទសរាគស្ចើន	 ដដលរងការគំរាមកំដហងខា្្ំងបំផុតគោយសារ	 CC។	 គគដឹងច្បាស	់
អំពីគំរាមកំដហងទាំងគនះ	គហើយការគំរាមកំដហងទាំងគនះស្តរូវបានបរោិយក្នុងគសចក្ីជូនដំណឹងរាតិគលើកទី	២	(SNC)	និងការ	
រួមចដំណកថ្្ក់រាត(ិNDC)	 ជូន	UNFCCC (MoE 2015, RGC 2015)។	 ស្បអប់ទី	១	សគង្បពីការវាយតនមលៃសំខាន់ៗគលើភាព	
ងាយរងគស្ោះគោយសារ	CC។	

	 គបើគទាះបីរាគគដឹងអំពីការគំរាមកំដហងគោយសារ	 CC	 ក៏គោយ	 ក៏ប៉ុដន្គគគៅដតមិនទាន់ច្បាស់អំពីទំហំននផលប៉ះពាល់។		
គដើម្បីឲ្យយល់ដឹងកាន់ដតស្បគសើរអំពីផលប៉ះពាល់គសដ្ឋកិច្ច	 គគបានកំណត់កិច្ចបាត់បង់	 និងខូចខាត (L&D)	 គោយផ្្ល់រាបី	
ស្បគភទ	 ដផអែកគលើរគបៀបដដលស្បគភទ	 L&D	 នីមួយៗមនផលប៉ះពាល់គលើសកម្មភាពគសដ្ឋកិច្ច	 និងដផអែកគលើភស្ុតាងពី	 L&D  

(សូមគមើលជំពូកទី	៣)	ដថមទាំង	L&D រាស្បគោលមួយស្បគភទគទៀត។

•	 កិច្ចបាត់បង់គោយផ្្ល់	 ក្នុងសកម្មភាពគសដ្ឋកិច្ច	 ដដលបណា្្លមកពីផលិតភាពធនធានកាន់ដតទាបនិងចំណាយកាន	់
	 ដតគស្ចើនគនាះ	 គកើតគ�ើងគោយសារមូលគហតុចម្បង	 គឺគស្ោះទឹកជំនន់	 គស្ោះរាំងស្ងតួត	 ខ្យល់ព្យុះ	 លំនាំកម្ស់ទឹកគភលៃៀងមិន	
	 គទៀងទាត់	កគ្្្	និងកម្ស់ទឹកសមុស្ទ។	

•	 ការខូចខាតគហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធ	 និងស្ទព្យសម្បតិ្ក្នុងស្បគទស	 គកើតគ�ើងគោយសារគស្ោះទឹកជំនន់	 ខ្យល់ព្យុះ	 និងកម្ស់ទឹក	
	 សមសុ្ទគ�ើងខ្ស់	 គហើយប៉ះពល់គោយស្បគោលគលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងវិសព័យគផ្សងៗ	 ដដលពឹងដផអែកគលើស្ទព្យសម្បតិ	្
	 ទាំងគនាះ។	

•	 កគ្្្គ�ើងខា្្ំងប៉ះពាល់គលើផលិតភាពកម្្ំងពលកម្មក្នុងវិសព័យភាគគស្ចើន	 រាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ខា្្ំងរាពិគសសគលើ	
	 សកម្មភាព	ក្នុងវិសព័យកសិកម្ម	និងសំណង់។	

•	 ផលប៉ះពាល់គោយស្បគោលគកើតគ�ើង	គៅគពលកិច្ចបាត់បង់ក្នុងឆ្្ំមួយ	បណា្្លឲ្យមនការវិនគិោគតិចរាងមុន	គហតុដូគច្នះ		
	 ស្ទព្យមូលធនក៏តិចរាងមុន	ដដលគនះប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពគសដ្ឋកិច្ចនាគពលអនាគត។		

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា
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	 	 ដផនការយុទ្ធសាសស្ដស្បស្បរួលអាកាសធាតុកម្ុរា	(CCCSP)	បានផ្សពវផ្សាយគៅឆ្្ំ	២០១៣	និងបានរាយការណ៍ថ	
សីតុណ្ហភាពគៅស្បគទសកម្ុរាអាចគកើនគ�ើងចគនា្្ះព	ី០.១៣	គៅ	០.៣៦	OC	ក្នុងមួយទស្សវត្ស។	លំនាំកម្ស់ទឹកគភលៃៀង	
ពុំសូវច្បាស់លស់	គោយគៅតំបន់ភ្នំ	កម្ស់ទឹកគភលៃៀងរាមធ្យមគកើនគ�ើងខលៃះ	ក្នុងរដូវវស្សា	និងធា្្ក់ចុះក្នុងរដូវស្បំាង	ដដលអាច	
បងកមហន្រាយដល់ដំណាំកាគហវនិងគរៅស៊ូ។	កម្ស់ទឹកសមុស្ទអាចគ�ើងដល់	០.៥៦	ម	គៅស្តឹមឆ្្ំ	២០៩០	ក្នុងគសណារីយ៉ូ		
CC	កស្មិតខ្ស់	ដដលអាចជន់លិចនផទៃដី	២៥០០០	ហិកតា	និងបគងកើនហានិភព័យជួបគស្ោះខ្យល់ព្យុះ	និងប៉ះពាល់ដល់តំបន	់
មត់សមុស្ទ	និងវិសព័យគទសចរណ៍។	គគរំពឹងថ	តំបន់មត់សមុស្ត	និងវាលទំនាបកណា្្ល	នឹងកាន់ដតងាយរងគស្ោះគោយ
សារគស្ោះទឹកជំនន់	ដដលប៉ះពាល់ដល់វិសព័យកសិកម្ម	ជលផល	គទសចរណ	៍នាវាចរណ៍	និងវិសព័យគផ្សងគទៀត។	

	 	 គសចក្ីជូនដំណឹងរាតិគលើកទី	 ២	 (SNC)	 ជូនអនុសញ្្ស្កបខណ្ឌសហស្បរារាតិស្ីពីការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ	
(UNFCCC)	 បានគបាះពុម្ភផ្សាយគៅឆ្្ំ	 ២០១៥	 គហើយបានផ្ល់គសចក្ីលមអែិតបដន្ថមគទៀតអំពីការវាយតនមលៃភាពងាយ	
រងគស្ោះ។	 ក្នុងការវាយតនមលៃគនះ	 គគបានគរៀបចំរាសនទៃសន៍ភាពងាយរងគស្ោះ	 ដដលបងា្ហ្ញពីបដស្មបស្មរួលភាពងាយ	
រងគស្ោះតាមតំបន់ភូមិសាសស្	ក្នុងគនាះ	រួមទាំងផលប៉ះពាល់គលើគសដ្ឋកិច្ច	សង្មកិច្ច	គហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធ	និងស្បរាជនផងដដរ។	
SNC	ក៏គោងតាមការវិភាគគលើភាពញឹកញាប់ននគស្ោះទឹកជំនន់	និងគស្ោះរាំងស្ងតួត	ក្នុងកម្មវិធីសកម្មភាពរាតិបន្សុាំនឹងការ
ដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ(NAPA) ដដលបានគរៀបចំគ�ើងគៅឆ្្ំ២០០៦	ផងដដរ។	ចំដណកឯការវិភាគក្នុង	SNC បានបងា្ហ្ញ	
ថ	 មនការយល់ដឹងរាទូគៅក្នុងស្បគទសអំពី	 CC។	 វិសព័យកសិកម្មរងផលប៉ះពាល់ពី	 CC	 ខា្្ំងរាងគគ	 គោយមនកិច្ច	
បាត់បង់	៩០%	 គោយសារស្ពឹត្ិការណ៍ធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ	ទាក់ទងនឹងការបាត់បង់ផលដំណាំ។	ផលប៉ះពាល់	CC	 គលើ	
វិសព័យកសិកម្ម	មនទំនាក់ទំនងជិតស្និតនឹងផលប៉ះពាល់	CC គលើធនធានទឹក។				ផលិតភាពនស្ពគ�ើ	អាចនឹងថយចុះផងដដរ		
គៅពាក់កណា្្លសតវត្ស	 គោយសារដតរដូវស្បាំងមនរយៈគពលដវងរាងមុន	 ប៉ុដន្អាចវិលស្ត�ប់មកកស្មិតបច្ចុប្បន្ន	
វិញគៅចុងសតវត្ស។	 តំបន់មត់សមុស្ទងាយរងគស្ោះនឹងគស្ោះទឹកជំនន់ដដលគកើនគ�ើង	 គោយសារកម្ស់ទឹកសមុស្ទ	
គ�ើងខ្ស់	 និងងាយរងគស្ោះនឹងការខូចខាតគោយសារខ្យល់ព្យុះ	 ដដលប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពគសដ្ឋកិច្ចភាគគស្ចើន។		
CC	 ក៏មនផលប៉ះពាល់ខា្្ំងគលើសុខភាពមនុស្សផងដដរ	 គោយមនការគំរាមកំដហងពីជំងឺគោយសារអាកាសធាត	ុ និង	
ផលប៉ះពាល់ននស្ពឹត្ិការណ៍ធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ។	 អ្នកភូមិយល់ដឹងពីភាពចាំបាច់ននការគស្តៀមខលៃតួន	 ប៉ុដន្សមត្ថភាពបន្សុា	ំ
មនកស្មិតគៅគ�ើយ	គោយសារដតកងវះធនធានហិរញ្ញវត្ថុ។	

ប្អប់ទតី�១� ភាពងាយរងគ្្ះ

	 ការកំណត់ស្បគភទគនះ	ក៏ជួយក្នុងការគរៀបចំ	និងកំណត់អាទិភាពក្នុងដផនការគ្លៃើយតបការបន្សុាំផងដដរ	គឺ	កិច្ចបាត់បង់ទិន្នផល	
ស្តរូវបានកាត់បន្ថយ	តាមរយៈវិធានការ	 ដដលោក់បញ្ចគូលភាពធន់ស្ទាំក្នុងស្បពព័ន្ធផលិតកម្ម	ការខូចខាតស្ទព្យសម្បតិ្ស្តរូវបានកាត	់
បន្ថយ	តាមរយៈការការពារស្ទព្យសម្បតិ្ទាំងគនះ	និងការបន្សុា	ំនឹងកគ្្្គ�ើងខា្្ំង	អាចពាក់ពព័ន្ធនឹងការផ្្ស់ប្គូរលំអានផលិតកម្ម		
និងគធវើឲ្យសា្្នភាពកដនលៃងគធវើការកាន់ដតស្បគសើរគ�ើង។	

	 ជំពូកទី	២	គរៀបរាប់ពីវិធីសាសស្	ដដលបញ្ចគូល L&D ទាំងបីស្បគភទគៅក្នុងការវិភាគផលប៉ះពាលគ់សដ្ឋកិច្ចដតមួយ។	ចំគពាះការ	
វាយតនមលៃផលប៉ះពាល់	CC	គលើគសដ្ឋកិច្ចណាក៏គោយ	គឺ	គគស្តរូវដតយកចិត្ទុកោក់រានិច្ច	គោយសារមូលគហតុរាគស្ចើន។	ទ	ី១	គ	ឺ
ខណៈដដលឥ�គូវគនះ	ការពិតអំពី	CC	 គសទៃើរដតស្តរូវបានទទួលស្្ាល់រាសាកល	ប៉ុដនក្ស្មិត	CC	 គៅគលើពិភពគលក	គៅមិនទាន	់
ច្បាស់លស់គៅគ�ើយគទ	 គស្ពាះថ	 មនភាពមិនស្បាកដស្បរាអំពីការបគញ្ចញឧស្មព័នគៅគលើពិភពគលក	 គហើយវិទ្យាសាសស	្
អាកាសធាតមុនភាពមិនស្បាកដស្បរា។	ទី	២	 គឺចំគពាះលក្ណៈនិងកស្មិត	CC	 គៅកស្មតិកាន់ដតតូចៗ	កាន់ដតពុំច្បាស់លស់		
រាពគិសស	ក្នុងស្បគទសតំបន់ភ្នំ	និងសមុស្ទ។	ទី	៣	គឺភស្ុតាងអំពីរគបៀបដដល	CC	នឹងប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពគសដ្ឋកិច្ច	កំពុង	
ដតវិវត្ន	៍ គហើយខណៈដដលក្នុងដផ្នកមួយចំនួន	 មនការសិក្សាស្សាវស្រាវរាគស្ចើន	 (ដូចរា	 វិសព័យកសិកម្ម)	 ដផ្នកគផ្សងគទៀត	
គទើបដតគលចគធា្្នាគពលថ្មីៗគនះប៉ុគណា្្ះ	 (ដូចរា	 កគ្្្គ�ើងខា្្ំង	 និងផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម)	 គហើយពុំមនមូលោ្្ន	
ភស្ុតាងទូលំទូលយ	 គដើម្បីគធវើស្តីគកាណវិធីបានលទ្ធផលដដលគួរគជឿរាក់គ�ើយ។	 ចុងគស្កាយ	 គឺស្កុមអ្នកគសដ្ឋកិច្ចមួយចំនួន	
តូចគៅដតកំពុងជដជកពិភាក្សាអំពីថគតើផលប៉ះពាល់នីមួយៗរួមោ្្បគងកើតរាផលប៉ះពាល់គសដ្ឋកិច្ចរារួមបានោ៉្ងដូចម្៉គច?

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
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១.២	គោលបំណង	និងវិសាលភាព
គោលបំណង
	 ម៉ូដដល	 CEGIM មនគោលគៅបា៉្ន់សា្្នផលប៉ះពាល់គសដ្ឋកិច្ចទាំងស្សងុដដល	 CC	 អាចមនគលើស្បគទសកម្ុរា	 គោយ	
ពិចារណាទាំងផលប៉ះពាល់ផ្្ល់គលើកិច្ចបាត់បង់ផលិតកម្ម	ការធា្្ក់ចុះននផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	និងការខូចខាតស្ទព្យសម្បតិ្	
និងទាំងផលប៉ះពាល់គោយស្បគោលគលើការវិនិគោគ	និងកំគណើនគសដ្ឋកិច្ច។	ម៉ូដដលគនះក៏មនគោលគៅបងា្ហ្ញពីរគបៀបដដល	
ម៉ូដដលគនះអាចយកមកគស្បើរាស្កបខណ្ឌមួយ	គដើម្បីជួយគរៀបចំគោលនគោបាយបន្សុា	ំឲ្យបានលអែស្បគសើរបំផុត។	

	 គដើម្បីសគស្មចគោលបំណងសំខាន់ៗទាំងគនះ	 ម៉ូដដល CEGIM មនគោលគៅបញ្ចគូលស្បភពភស្ុតាងថ្មីៗបំផុត	 ទាំងគលើ	
ឆកអន្ររាត	ិ និងទាំងក្នុងស្បគទសកម្ុរា	 និងម៉ូដដលគនះមនគោលគៅគស្បើស្បាស់វិធីសាសស្ដដលសាមញ្ញ	 និងមនតម្្ភាព	
តាមដដលអាចគធវើគៅបាន	គហើយទនទៃឹមនឹងគនះ	ម៉ូដដលគនះក៏អាចគស្បៀបគធៀបបាននឹងម៉ូដដលអន្ររាតិគផ្សងអំពី	CC	និងកំគណើន	
គសដ្ឋកិច្ច។

	
មូលោ្្នភស្ុតាង
	 ម៉ូដដលគនះមនគោលគៅផ្ល់រាតួគលខជូនអ្នកបគងកើតគោលនគោបាយ	 គបើគទាះបីរាតួគលខមនភាពមិនស្បាកដស្បរាក៏
គោយ។	លទ្ធផលទាំងគនះផ្ល់រាភស្ុតាងលអែបំផុត	 គហើយកស្មតិភាពមិនស្បាកដស្បរាននតួគលខស្តរូវបានសិក្សាគៅក្នុងការវិភាគ	
ភាពរួស	 និងគៅក្នុងគសណារីយ៉ូគោលនគោបាយគផ្សងៗ។	 គោយសារទិន្ននព័យគៅមនកស្មិត	 និងទិន្ននព័យរាគស្ចើនមនភាព
មិនស្បាកដស្បរា	 លទ្ធផលទាំងគនះគួរចាត់ទុករាលទ្ធផលបគណា្្ះអាសន្ន	 គឺមិនដមនរាការព្យាករណ៍ច្បាសល់ស់ទាំងស្សុង	
គនាះគ�ើយ។

ការអភិវឌ្ឍសង្ម	និងបរិសា្្ន
	 កដំណម៉ូដដល	CEGIM	 ដដលបងា្ហ្ញក្នុងរបាយការណគ៍នះ	 គផ្្តគលើផលប៉ះពាល់គសដ្ឋកិច្ច។	ការសិក្សារាបឋមមួយចំនួន
ក៏ស្តរូវបានគធវើគ�ើងផងដដរ	 គដើម្បីពិចារណាថគតើ	 ម៉ូដដល	 CEGIM	 អាចផ្ល់រាតនមលៃបដន្ថមសស្មប់កិច្ចពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល	់
របស់	CC គលើការដបងដចកចំណូល	ឬោ៉្ងណា	(សូមគមើលដផ្នក	៤.៦)។	ផលប៉ះពាលរ់ាគុណភាពគលើសង្ម	និងបរិសា្្ន	ពុំស្តរូវ	
បានបញ្ចគូលក្នុងម៉ូដដលគនះគ�ើយ។	 វិសាលភាពននធាតុផ្សំដដលបានបញ្ចគូលក្នុងស្ុកមូលធន	 ស្តរូវបានកំណត់គោយធាតុផ្សំដដល	
បានបញ្ចគូលក្នុងការ		វិនិគោគគៅក្នុងគណនីរាតិ	ដដលរាប់បញ្ចគូលទាំងការវិនិគោគសាធារណៈគលើសា្្បព័ន	និងបរិសា្្ន។	គទាះរា	
ោ៉្ងណា	ការវាយតនមលៃ	L&D	មិនទាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់របស់	CC	គលើការអភិវឌ្ឍសង្ម	ឬបរិសា្្នគ�ើយ។	ចំណុចទាំងគនះ	
គឺរាបញ្ហ្សំខាន់	 ប៉ុដន្ម៉ូដដល	 CEGIM	 គឺរានវានុវត្ន៍ដ៏សំខាន់មួយ	 ក្នុងការវិភាគគោលនគោបាយ	 CC	 គៅក្នុងស្បគទស	
កំពុងអភិវឌ្ឍន៍	 ដគូច្នះការកស្មិតវិសាលភាពននកំដណដំបូងគនះ	 គឺមនភាពសមស្សប។	ក្នុងនព័យទស្សនៈទានការពស្ងីកការវិភាគ	
គដើម្បីបញ្ចគូលទស្មង់គផ្សងគទៀតននផលប៉ះពាល់	 CC	 គឺរាការងាយស្សលួ	 ប៉ុដន្ការពស្ងីកគនះនឹងបគងកើតរាបញ្ហ្	 ក្នុងការកំណត	់

	 	 ភាពងាយរងគស្ោះរបស់កម្ុរាគៅនឹង	 CC	 គឺរងផលប៉ះពាលគ់ោយសារបញ្ហ្ស្ប�មននការស្គប់ស្គង	 និងបន	្
កគំណើនគសដ្ឋកិច្ចឆប់រហព័ស	 (World Bank 2017)។	 គនះរួមបញ្ចគូលរាពិគសស	 គឺ	 ក)	 ភាពចាំបាច់ស្តរូវផ្ល់គសវា	
នគរូបនីយកម្ម	ដដលធន់ស្ទាំនឹងគស្ោះទឹកជំនន់	និងស្បភពផ្ត់ផ្ង់ទឹកដដលពិបាកព្យាករណ	៍ស្ពមទាំងផ្ល់ជំនួយសគសង្្ាះ	
ចគំពាះករណីកគ្្្គ�ើងខា្្ំង	 គពលណាដដលអាចគធវើគៅបាន	 ខ)	 សម្្ធដដលគកើនគ�ើងគលើធនធានធម្មរាតិ	 ក្នុងគនាះ		
រួមមន	ទឹក	ដី	ជលផល	និងរកុា្្ស្បមញ់							និង	គ)	ភាពចាំបាច់ស្តរូវផ្ល់គសវាសងកមកិច្ចរាមូលោ្្នដល់ស្បរាជនដដលចំនួនកំពុង	
គកើនគ�ើង។

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
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តនមលៃ	ដដលមនភាពស្មុគសា្្ញ	និងដដលស្គប់ស្គងបានលអែបំផុតក្នុងការវិភាគភាពរួស	ដដលរាការវិភាគបដន្ថមពីគលើវិធីសាសស្មួយ
ដដលដផអែកគលើវិសាលភាពននការវិភាគ	ដដល្លៃុះបញ្្ំងពីការវាយតនមលៃគោលនគោបាយនាបច្ចុប្បន្ន។

	
ស្កបខណ្ឌគពល្វល
	 ម៉ូដដល	CEGIM	ស្តរូវបានគរៀបចំ	សស្មប់ស្កបខណ្ឌគពលគវលរហូតដល់ឆ្្ំ	២០៥០		គស្ពាះថ	ទិន្ននព័យរាគស្ចើនដដលអាចរក	
បានអំពី	 L&D	 គឺដផអែកគលើការប្គូរភា្្មៗគៅគសណារីយ៉ូអាកាសធាតុថ្មី	 ដដលបានព្យាករណ៍សស្មប់ពាក់កណា្្លសតវត្សរ៍	
(គពាលគឺឆ្្ំ	២០៥០	ឬ	២០៤៥,	២០៦៥)។	គគគួរយកចិត្ទុកោក់គលើការព្យាករណ៍ព	ីGDP	សស្មប់រយៈគពលគស្ចើនឆ្្ំគៅ	
គស្រៅស្កបខណ្ឌគពលគវលគនះ	 រាពិគសសគស្ពាះថ	 ការសន្មត់អំពីផលិតភាព	 គឺរាការស្្ានសុទ្ធសាធ	 សស្មប់រយៈគពលគស្ចើន	
ឆ្្ំគៅគស្រៅស្កបខណ្ឌគពលគវល។	 ការកំណត់ទំនាក់ទំនង	 ស្តរូវបានគធវើគ�ើង	 គោយគស្បើទិន្ននព័យ	 ២៤ឆ្្ំ	 ដដលអាចបងា្ហ្ញថ	
ទិន្ននព័យទាំងគនះគួរចាត់ទុកថ	 រាទិន្ននព័យមិនសូវអាចគជឿទុកចិត្គស្កាយឆ្្ំ	 ២០៤០។	 គនះរាប់ទាំងរយៈគពលដដលកម្ុរាស្តរូវ
បានព្យាករណ៍ថ	 នឹងសគស្មចបាននូវឋានៈស្បគទសចំណូលមធ្យមខាងគលើ។	 គទាះរាោ៉្ងណា	 ថវីគបើគគស្តរូវយកចិត្ទុកោកគ់លើ
កស្មតិ	GDP	ដដលព្យាករណ៍សស្មប់ឆ្្ំគស្កាយៗ	បនា្្ប់ពីស្កបខណ្ឌគពលគវលគនះ	ក៏គោយ	ក៏ប៉ុដន្ការព្យាករណ៍ពីផលប៉ះពាល	់
ដដល	CC មនគលើ	GDP គឺអាចគជឿទុកចិត្បាន		គស្ពាះថ	ការព្យាករណ៍ទាំងគនះ	ដផអែករាចំបងគលើភស្ុតាងគសណារីយ៉	ូCC	និង	
L&D		គហើយពុំសូវរងផលប៉ះពាល់	គោយសារការសន្មត់អំពីកតា្្ផលិតភាព	និងលក្ណៈលមអែិតននអនុគមន៍ផលិតកម្មគ�ើយ។

១.៣	ឯកសារស្្វជ្្វអំពី	CC	និងកំណើនស្ដ្ឋកិច្ច
	 ដផ្នកគនះ	មនគោលគៅោក់ម៉ូដដល	CEGIM ក្នុងបរិបទននម៉ូដដលគផ្សងគទៀត	ដដលសិក្សាពីផលប៉ះពាល់គសដ្ឋកិច្ចរបស់	CC 

ក៏ដូចរា	ម៉ូដដលម៉្ស្ករូគសដ្ឋកិច្ចដដលពាក់ពព័ន្ធ	 និងកាន់ដតទូលំទូលយ។	ម៉ូដដល	CEGIM	 មិនដមនរាម៉ូដដលទំគនើបបំផុតគ�ើយ	
គហើយដផអែកគលើអនុគមន៍ផលិតកម្មដ៏សាមញ្ញមួយ។	 គទាះបរីាោ៉្ងណា	 ម៉ូដដលគនះមនគោលគៅចស្មញ់សារៈសំខាន់នន	
ម៉ូដដលទំគនើបៗ	និងបងា្ហ្ញការវិភាគរាតារាងទិន្ននព័យដ៏សាមញ្ញមួយ	ដដលមនតម្្ភាព	និងដដលងាយស្សួលដកសស្មរួល	ចំគពាះ	
ស្បភពទិន្ននព័យថ្មី	ឬបញ្ហ្គោលនគោបាយ។	ម៉ូដដលគនះក៏អាចគរៀបចំបានោ្៉ងឆប់រហព័ស	និងចំណាយតិចផងដដរ	ក្នុងរយៈគពល	
ប៉នុា្្នសបា្្ហ៍ប៉ុគណា្្ះ	ស្បសិនគបើអាចរកបាននូវទិន្ននព័យសមស្សប។

ម៉ូដ្លស្ដ្ឋកិច្ច	CC

	 មូលោ្្នស្គឹះរបស់ម៉ូដដលគសដ្ឋកិច្ច	 CC	 ស្តរូវបានោក់គចញគៅចុងទសវត្សឆ្្ំ	 ១៩៩០	 និងគៅគដើមទសវត្សឆ្្ំ	 ២០០០		
ស្ពមទាំងបញ្ចគូលនូវធាតុផ្សំននម៉ូដដលវិភាគគោលនគោបាយចគំពាះផលប៉ះពាល់ននឧស្មព័នផទៃះកញ្ចក់	 (PAGE) (Hope 2011)  

ម៉ូដដលឌីណាមិកចស្មុះននអាកាសធាតុ	 និងគសដ្ឋកិច្ច	 (DICE)	 (Nordhaus and Boyer 2000)	 និងម៉ូដដលស្កបខព័ណ្ឌចំគពាះ	
ភាពមិនស្បាកដស្បរា	ការចរចារ	និងការដចកចាយ	(FUND) (Tol 2002)។	ម៉ូដដលទាំងគនះគរឺាម៉ូដដលកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចកា្្សិកថ្មី		
ដដលក្នុងម៉ូដដលទាំងគនាះ	គឺកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចមនទំនាក់ទំនងនឹងមូលធន(ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ	និងធម្មរាតិ)	កម្្ំងពលកម្ម	និង	
ថមពល	(ទាំងកាបូន	និងមិនដមនកាបូន)។	ម៉ូដដលទាំងគនះបញ្ចគូលទាំងអនុគមន៍ការខូចខាតគោយសារ	CC	គផ្សងៗ	និងទាំង	
ជគស្មើសគផ្សងៗ	 គដើម្បីកំណត់គោលនគោបាយកាត់បន្ថយ	 និងបន្សាំ។	 ម៉ូដដលទាំងគនះ	 ភាគគស្ចើនស្តរូវបានយកមកគស្បើ	 គដើម្ប	ី
សិក្សាស្សាវស្សាវពីគោលនគោបាយកាត់បន្ថយរាសាកដដលលអែបំផុត	 និងពីការកំណត់តនមលៃកាបូនដដលពាក់ពព័ន្ធ	 គឺមិនដមន
គោលនគោបាយបន្សុាំថ្្ក់រាតិលអែបំផុតគ�ើយ។	 ការបកស្សាយថ្មីៗអំពីម៉ូដដល DICE	 រាការបកស្សាយមនឥទ្ធិពលមួយ	
គោយគលើកគ�ើងថ	 ផលប៉ះពាល់គសដ្ឋកិច្ចទាំងស្សុងរបស ់ CC	 អាចមនសភាពធ្ងន់ធ្ងររាងការគិតពីមុន	 គបើគគគិតពីកំគណើន	
គសដ្ឋកិច្ចក្នុងនផទៃស្បគទស	 គហើយម៉ូដដលគនះពិចារណាពីលទ្ធភាព	 ដដល	 L&D	 មួយចំនួន	 នឹងមនគល្បឿនគលឿន	 គពល	 CC	
មនសភាពកាន់ដតធ្ងន់ធ្ងរ	(Dietz and Stern 2015)	។	គទាះរាោ៉្ងណា	លទ្ធផលទាំងគនះភាគគស្ចើន	គឺរាលទ្ធផលរយៈគពលដវង	
(គពាលគឺគស្កាយឆ្្ំ	២១០០)	គហើយផលប៉ះពាល់គៅដតមនកស្មិតមធ្យមគៅគ�ើយ	ក្នុងអំ�ុងរយៈគពលដល់ឆ្្ំ	២០៥០។

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា 21



	 របាយការណ៍វាយតនមលៃគលើកទីបី	 (AR3)	 ឆ្្ំ	 ២០០១	 	 របស់	 IPCC	 បានស្តរួតពិនិត្យគ�ើងវិញគលើសា្្នភាពននការកំណត	់
ម៉ូដដលគសដ្ឋកិច្ច	CC		ដដលបានគលើកគ�ើងថ	GDP ពិភពគលក	នឹងមនអស្តាទាបរាងមុនពី	១-២%	ក្នុងករណីសីតុណ្្ាភាព	
គកើនគ�ើង	២oC។	AR4	ឆ្្ំ	២០០៧	របស់	IPCC	បានបញ្្ក់ថ	ភព័ស្ុតាងគនះគឺស្តមឹស្តរូវ	និងបានពស្ងកីគសចក្ីសន្និោ្្នថ	GDP 

ពិភពគលក	គឺទាបរាងមុនពី	១-៥%	ក្នុងករណីសីតុណ្ហភាពដស្បស្បរួល	៤oC	គហើយតួគលខបា៉្នស្្ានគនះស្តរូវបានគលើកគ�ើងម្ង
គទៀតគៅក្នុង	AR5។	ការសន្និោ្្នទាំងគនះគោងតាមលទ្ធផលននម៉ូដដលគសដ្ឋកិច្ច	ដដលដផអែកគលើស្ទឹស្ីកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចកា្្សិកថ្មី		
(សូមគមើលស្បអប់ទី	២)។	 របាយការណ៍ស្សាវស្រាវទាំងគនាះផ្ល់លទ្ធផលមិនច្បាស់	 ប៉ុដន្របាយការណ៍ភាគគស្ចើនហាក់បីដូចរា		
រាយការណ៍ពីតនមលៃបច្ចុប្បន្នសុទ្ធ	(NPV)	ខុសៗោ្្ននមោ៌្កំគណើនខុសៗោ្្។

របាយការណ៍	Stern

	 របាយការណ៍ Stern ស្បដហលរារបាយការណ៍អន្ររាតិមួយ	 ដដលមនឥទ្ធិពលទូគៅបំផុត	 អំពីផលប៉ះពាល់គសដ្ឋកិច្ច	
របស់	CC (Stern	2006)	។	 របាយការណ៍គនះបានសន្និោ្្នថ	GDP	នឹងមនអស្តា	៥%	ទាបរាងបច្ចុប្បន្ន	និងគរៀងរហូតគៅ	
ប៉ុដន្មិនបានពន្យល់ថគតើ	 តួគលខ	 ៥%	 គនះសំគៅគលើអវីគ�ើយ។	 គោយដផអែកគលើម៉ូដដល	 PAGE	 ដដលគស្បើក្នុងរបាយការណ៍		
ហាក់បីដូចរា	តួគលខគនះសំគៅគលើការកាត់បន្ថយតនមលៃបច្ចុប្បន្នសុទ្ធ	 (NPV)	 ននមោ៌្កំគណើន	GDP	 ដដលមន	និងោ្្ន	CC។		
គបើ	NPV ននមោ៌្កំគណើន	GDP	រហូតដល់ឆ្្ំ	២១០០	មនអស្តា	៥%	ទាបរាងមុន	គនាះ	GDP រាក់ដស្ង	នឹងមនអស្តា	១០%		
គៅ	១៥%	ទាបរាងមុន	ដផអែកគលើអស្តាអប្បហារ	ដដលបានយកមកគស្បើ។	

ការវិភាគរបស់ធនាោរ	ADB	គៅអាសុី
	 ម៉ូដដល	PAGE ក៏ស្តរូវបានគស្បើក្នុងការសិក្សា	SE Asia Review ឆ្្ំ	២០០៩	របស់ធនាោរ	ADB និង	S Asia Review	ឆ្្ំ	
២០១៤	ផងដដរ	(ADB 2009, Ahmed and Suphachalasai 2014)។	ការសិក្សា	ADB SE Asia	បានសន្និោ្្នថ	តំបន់គនះ	
“ស្តរូវបានព្យាករណ៍ថ	 នឹងរងការបាត់បង់	 GDP	 រាមធ្យម	 ២,២%	 ក្នុងមួយឆ្្ំ	 ស្តឹមឆ្្ំ	 ២១០០	 គបើកតា្្ផលប៉ះពាល	់
ទីផ្សារដតប៉គុណា្្ះ	 ...	 ស្តរូវបានពិចារណា	 ...	 និង	 GDP	 ៥,៧%	 ក្នុងមួយឆ្្ំ	 ស្តឹមឆ្្ំ	 ២១០០	 គបើផលប៉ះពាល់មិនដមនទីផ្សារ	
(ទាក់ទងនឹងសុខភាព	 និងស្បពព័ន្ធគអកូ�គូសុី)	 ស្តរូវបានបញ្ចគូល” (ADB 2009)។	 ការបកស្សាយពីគសចក្ីសន្និោ្្នគនះ	 មិន	
ច្បាសល់ស់គទ។	តួគលខ	៥,៧%	អាចសំគៅគលើ	GDP រាក់ដស្ង	គៅឆ្្ំ	២១០០។	គទាះរាោ្៉ងណា	គបើគនាះរាករណីពិតដមន	
គនាះ	 ផលប៉ះពាល់	 CC	 នឹងមនកស្មិតតិចតួចណាស់។	 លទ្ធភាពមួយគទៀតគឺថ	 របាយការណគ៍នះសំគៅគលើ	 NPV	 ននមោ៌្	
កំគណើន	 GDP	 ពីរគផ្សងៗោ្្	 គឺមោ៌្មួយមន	 CC	 និងមួយគទៀតោ្្ន	 CC	 ដដលអាចមនសារៈសំខានដ់ថមគទៀត	 អាស្សព័យ	
គលើអស្តាអប្បហារ	 ដដលបានគស្បើក្នុងម៉ូដដល។	 ប៉ុដន្	 តួគលខគនះគៅដតមនចំនួនតិចតួចដដដល។	 ការសិក្សារបស់ធនាោរ	
ADB	 គផ្្តគលើស្បគទសឥណ្ឌឌូគណសុី	 ហវីលីពីន	 នថ	 និងគវៀតណាម	 និងមិនបានវិភាគពីស្្ានភាពកម្ុរាគោយផ្្ល់គទ។		
ហាក់បីដូចរាអាចមនលទ្ធភាពខ្ស់	 ដដលផលប៉ះពាល់	 CC	 គលើស្បគទសកម្ុរា	 គិតរាភាគរយ	 GDP	 នឹងមនអស្តា	
ខ្ស់រាងស្បគទសទាំង	 ៤	 ដដលស្តរូវបានសិក្សាគោយធនាោរ	 ADB	 គស្ពាះថកម្ុរាស្ប�មនឹងហានិភព័យខ្ស់រាងស្បគទស	
ទាំងគនាះ	 និងគោយសារដតកម្ុរាមនចំដណកសកម្មភាពគសដ្ឋកិច្ចខ្ស់ក្នុងវិសព័យងាយរងគស្ោះបំផុត។	 ម្យា៉្ងគទៀត	 ការសិក្សា	
របស់ធនាោរ	 ADB	 បានគធវើគ�ើងគៅឆ្្ំ	 ២០០៩	 មុនគពលមនការស្សាវស្រាវរាគស្ចើនអំពីសារៈសំខាន់ននកគ្្្គ�ើងខា្្ំងគលើ	
ផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	 និងមុនគពលមនភស្ុតាងពីការខូចខាតគោយសារខ្យល់ព្យុះ	 និងគស្ោះទឹកជំនន់គៅកម្ុរា	 ក្នុងឆ្្ំ	
២០០៩,	២០១១	និងឆ្្ំ	២០១៣។

វិភាគស្ថិតិ
	 ម៉ូដដលខាងគលើោក់បញ្ចគូលលក្ណៈគផ្សងៗដដលស្តាប់ដូចដំគណើរគហតុនិងផល	 ដដលក្នុងម៉ូដដលស្តាប់គនះ	 ការដស្បស្បរួល	
អាកាសធាតុប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពគសដ្ឋកិច្ច។	មនវិធីសាសស្គផ្សងមួយគទៀត	គឺរាវិធីសាសស្ស្ថិតិ	 ដដលវិភាគទំនាក់ទំនងរវាង	
ការដស្បស្បរួល	 GDP	 និងសូចនាករអាកាសធាតុគផ្សងៗ	 គៅតាមគពលគវល	 និងទីលំហរ	 គោយមិនចាំបាច់កំណត់ដំគណើរគហត	ុ
និងផលគ�ើយ។	 ទស្សនៈវិសព័យគសដ្ឋកិច្ចពិភពគលកឆ្្ំ	 ២០១៧	 របស	់ IMF	 បានបរិោយពីការវិភាគដបបគនះ	 និងបាន	

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា
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1	 កា�្ស្រើពាក្យក្នុងរបាយការណ	៍មនលក្ណៈស្សពិច្សពិល	គ�ើយ្ពលខលៃះ	សំ្ៅគលើការធ្្ាក់ចុះននទិន្នផល	និង្ពលខលៃះ	សំ្ៅគលើការធា្្ក់ចុះននអស្តា	
	 �ំ្ណើន	ដដលរាលទ្ធផលខុសោ្្ខា្្ំង។
2	 CCFF មុនបន្ិច	 បានអនុវត្្ៅបង់កា្្គដស	 ប៉ុដន្មិនបានបញ្ចគូលការព្យាករណ៍ពីផលប៉ះពាល់្សដ្ឋកិច្ច្ទ	 Ministry of Fiance (2014) “Bangladesh  
 Climate Fiscal Framework” CCFF ស្ង្ប	 និង្កថ្មី	 ស្តរូវបានអនុវត្្ៅបង់កា្្គដសក្នុងឆ្្ំ	 ២០១៧	 ប៉ដុ្្្កបខណ្ឌគនះពុំបាន្បាះពុម្ផ្សាយ	 ឬអនុមព័ត	
	 គោយរោ្្ភិបាល្ឡើយ។

សន្និោ្្នថ	 ក្នុងស្បគទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដដលមនអាកាសធាតុគរៅ្្	 សីតុណ្ហភាពគកើនគ�ើង	 ១oC	 បានគធវើឲ្យទិន្នផលគសដ្ឋកិច្ច		
1ថយចុះចំនួន	 ១,២%	 (IMF 2017)។	 ទាំងវិធីសាសស្ស្តាប់	 និងវិធីសាសស្ស្ថិតិ	 អាចពាក់ពព័ន្ធនឹងពព័ត៌មនលមអែិតតាមវិសព័យ		
និងមនលក្ណៈស្តរួតោ្្ខា្្ំង	 គោយសារទំនាក់ទំនងរវាងម៉ូដដលស្តាប់ដំគណើរគហតុនិងផល	 អាចកំណត់បាន	 គោយគស្បើ	
ស្ថិតិដតមួយអំពីទិន្នផល	 និងអាកាសធាតុ	 រាមួយនឹងភស្ុតាងពីម៉ូដដលជីវរូបសាសស្	 និងករណីសិក្សា។	 ម៉ូដដលស្ថិតិមនគុណ	
ស្បគោជន៍ផ្ល់ទំនុកចិត្ទូលំទូលយគលើកស្មិតផលប៉ះពាល់រាសកា្្នុពល	 ថវីគបើមនបញ្ហ្ស្ប�មមួយចំនួនក្នុងការផ្្ច់គចញ	
នូវផលប៉ះពាល់ននកតា្្គផ្សងៗគទៀត	 ដូចរា	 កតា្្វប្បធម	៌ និងស្្ាបព័ន	 ដដលអាចរាប់ទាក់ទងនឹងសូចនាករអាកាសធាតុ	 ដតមិន	
រងផលប៉ះពាល់គោយសារការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ។	 ម៉ូដដលស្តាប់មនគុណស្បគោជន៍អាចគស្បើភស្ុតាងពីស្បភពទូលំទូលយ		
និងទាក់ទងគោយផ្្ល់នឹងការអនុវត្គោលនគោបាយ	 និងការវាយតនមលៃគគស្មង	 ប៉ុដនម្៉ូដដលគនះអាចមិនគិតពីវិធរីាគស្ចើន	
ដដលសង្មគ្លៃើយតប	និងដកសស្មរួលគៅតាមការដស្បស្បរួលដំបូង	ក្នុងអំ�ុងគពលគវលមួយ។

ក្បខព័ណ្ឌហិរញ្ញប្បទានប្្រែ្រួលអាកាសធាតុ	(CCFF)

	 កមុ្រារាស្បគទសទីមួយដដលអនុវត្	 CCFF ដដលបានបញ្ចគូលនូវការព្យាករណ៍អំពីផលប៉ះពាលគ់សដ្ឋកិច្ច	 (MoE 2015)។	
ឥ�គូវគនះ	កិច្ចការស្សគដៀងោ្្	 ស្តរូវបានអនុវត្គៅឥណ្ឌឌូគនសុី	 បង់កា្្គដស2	 	អាហវហ្្ានីសា្្ននិងក្នុងរដ្ឋ	Kerala, Assam, Bihar	
និង	 Chhattisgarh	 ននស្បគទសឥណា្្។	 CCFF	 បានគធវើការសន្មត់សាមញ្ញ	 គឺ	 L&D ទាំងអស់ប៉ះពាល់កំគណើនគសដ្ឋកិច្ច	 ដដល
បណា្្លឲ្យមនការបា៉្ន់សា្្នកាន់ដតខ្ស់អំពីផលប៉ះពាលគ់សដ្ឋកិច្ច	 គោយ	 GDP រាក់ដសង្គៅឆ្្ំ	 ២០៥០	 ក្នុងបរិបទ	 CC	
មនអស្តាពី	៣០%	គៅ	៥០%	ទាបរាងអស្តា	GDP ក្នុងបរិបទោ្្ន	CC	។	ក្ីកងវល់ថ	វិធីសាសស្គនះបគំផលៃើសពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនន	CC	
បានជស្មុញឲ្យមនការគរៀបចំម៉ូដដល	CEGIM	គនះគ�ើង។

RMSM	របស់ធនាោរពិភពលោក	និងកម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុរបស	់IMF

	 ម៉ូដដល	 CEGIM	 គស្បើបទពិគសាធន៍របស់ធនាោរពិភពគលក	 និងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្ដររាតិ	 (IMF)	 ក្នុងការវិភាគម៉្ស្ករូស	
គដ្ឋកិច្ច។	គៅទសវត្សឆ្្ំ	១៩៧០	និង	១៩៨០	ធនាោរពិភពគលកគស្បើម៉ូដដលស្ង់ោរអប្បបរមដដលបានដកសស្មរួល	(RMSM) 

រាញឹកញាប់	គដើម្បីពិនិត្យសង្តភាពននគោលនគោបាយម៉្ស្ករូគសដ្ឋកិច្ច	និងវាយតនមលៃការវិនគិោគ	ដដលតស្មរូវឱ្យវិនគិោគ	គដើម្ប	ី
សគស្មចបាននូវគោលគៅកំគណើនគសដ្ឋកិច្ច	(Addison 1989)	។	វិធីសាសស្	RMSM មិនបានបញ្ចគូលអនុគមន៍ផលិតកម្ម	ដដលជំរុញ	
កគំណើនគសដ្ឋកិច្ចគ�ើយ	 ប៉ុដន្ដបររាបានគស្បើស្កបខព័ណ្ឌម៉្ស្ករូគសដ្ឋកិច្ច	 ដដលបានព្យាករណ៍ពីការវិនគិោគ	 រួមទាំងការខ្ចីស្បាក់ព	ី
អន្ររាតិ	និងបានពិនិត្យសង្តភាពននការវិនិគោគគនះ	រាមួយនឹងកំគណើនគសដ្ឋកិច្ច	តាមរយៈការសមលៃឹងគមើលនិនា្្ការក្នុងអស្តា	
ផលិតផលមូលធនដដលគកើនរាដំណាក់ៗ	(ICOR)	ទាំងមូល។	គបើគទាះបីរាធនាោរពិភពគលកដលងគស្បើ	RMSM	រាស្បចាំគទៀត	
កគ៏ោយ	 ក៏ប៉ុដន្វិធីសាសស្កម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុរបស់	 IMF	 គៅដតគស្បើវិធីសាសស្ស្សគដៀងោ្្	 គដើម្បីពិនិត្យសង្តភាពននការព្យាករណ	៍
ម៉្ស្ករូគសដ្ឋកិច្ច។	ម៉ូដដល	CEGIM មនមូលោ្្នដផអែកគលើបទពិគសាធន៍គនះ	និងោក់បញ្ចគូលស្កបខណ្ឌម៉្ស្ករូគសដ្ឋកិច្ច	ដដលកំណត	់
ពីការវិនិគោគ	ដដលជស្មុញស្ុកមូលធន	និង	GDP។	

ម៉ូដ្លកំណើនស្ដ្ឋកិច្ច
	 ម៉ូដដល	 CEGIM	 គឺរាម៉ូដដលកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចមួយ	 ដផអែកគលើស្ទសី្ឹកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចដំបូងបំផុត	 ដដលផ្សារភា្្ប់	 GDP 

នឹងមូលធន	និងកម្្ំងពលកម្ម	 (សូមគមើលស្បអប់ទី	២)	និងស្តរូវបានដកសស្មរួល	 គដើម្បីបញ្ចគូលបដន្ថមផលប៉ះពាល់	CC។	ដូគច្នះ	
ម៉ូដដលគនះក៏ទទួលរងនូវចំណុចខា្្ំង	 និងដដនកំណត់របស់ម៉ូដដលកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ផងដដរ។	 មូលគហតុដដលម៉ូដដល

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា 23



	 	 ស្ទសឹ្ីកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចពឹងដផអែកោ្៉ងខា្្ំងគលើស្្ានដគៅពាក់កណា្្លទី	១	ននសតវត្សទ	ី២០	ដដលបានខិតខំព្យាោម	
ពន្យល់អំពីកំគណើន	ពាក់ពព័ន្ធនឹងកតា្្ផលិតកម្មចំនួនពីរ	គឺមូលធន	និងកម្្ំងពលកម្ម។

	 	 ម៉ូដដល	 Harrod-Domar	 បានបគងកើតគ�ើងគៅទសវត្សឆ្្ំ	 ១៩៣០	 គោយយកតាមស្្ានដឈានមុខគគរបស	់
Keynes។	 កគំណើន	 គឺរាអនុគមន៍ស្ុកមូលធន	 ដដលកំណត់គោយស្ុកដដលមនស្សាប់	 បូកនឹងការវិនិគោគ	 ដកនឹង	
ការរំលស់។	 ការវិនិគោគស្តរូវកំណត់គោយការសន្សំ	 គហើយការសន្សំស្តរូវកំណត់គោយអស្តាសន្សំដដលសន្មត់	 ដដល	
អាចមនតនមលៃគថរ	 ឬដស្បស្បរួល	 តាមគពលគវល។	 ម៉ូដដលកំគណើនគស្កាយៗរាគស្ចើនម៉ូដដល	 បានបគងកើតគ�ើង	 ដផអែកគលើ	
មូលោ្្នស្គឹះននម៉ូដដល	 Harrod-Domar គហើយផ្ល់ការបកស្សាយបដន្ថមអំពីអាកប្បកិរិោននការវិនគិោគ	 ការសន្សំ		
និងអនុគមន៍ផលិតកម្ម។

	 	 ម៉ូដដល	Lewis Dual Sector បានបគងកើតគ�ើងគៅទសវត្សឆ្្ំ	១៩៥០	និងទទួលសា្្ល់ថ	កំគណើនរាប់ពាក់ពព័ន្ធនឹង	
ការដស្បស្បរួលរចនាសម្ព័ន្ធគសដ្ឋកិច្ច	ដដលម៉ូដដលគនះបានគធវើការបងា្ហ្ញតាមរយៈវិសព័យពីរ។	ស្ទឹស្ីកំគណើនគនះ	មនលក្ណៈ	
ស្សគដៀងោ្្នឹងម៉ូដដល	Harrod-Domar ប៉ុដន្ម៉ូដដលគនះគលើកគ�ើងថ	ការបគងកើនផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	និងមូលធន	
គៅក្នុងវិសព័យទំគនើបៗ	នឹងបណា្្លឲ្យមនកំគណើនតាមវិសព័យគផ្សងៗោ្្។

	 	 សា្្នដដំបូងអំពីកំគណើនគសដ្ឋកិច្ច	 ស្តរូវបានបកស្សាយគោយស្ទឹស្ីក្្ាសិកដបបថ្មីដដលគលើកគ�ើងថ	 តួអង្គសដ្ឋកិច្ច	
គធវើសកម្មភាពសមគហតុផល	 គដើម្បីដសវងរកអត្ថស្បគោជន៍លអែបំផុត	 គហើយទីផ្សារគធវើការដកតស្មរូវ	 គដើម្បីឱ្យអ្នកផលិត	 និង	
អ្នកគស្បើស្បាស់សគស្មចនូវកស្មិតអត្ថស្បគោជន៍លអែបំផុតគនះ	 តាមរយៈការដកតស្មរូវរវាងការផ្ត់ផ្ង់	 និងតស្មរូវការ។	 ស្ទឹស្	ី
គផ្សងៗ	 ដូចខាងគស្កាម	 គឺរាមូលោ្្នស្គឹះដ៏សំខាន់ននស្ទឹស្ីកំគណើនកា្្សិកដបបថ្មី	 គហើយមនម៉ូដដលកាន់ដតគជឿនគលឿន	
រាគស្ចើនសន្ធឹកដដលដផអែកគលើមូលោ្្នស្គឹះទាំងគនះ។	 រាទូគៅ	 សុពលភាពននម៉ូដដលនីមួយៗ	 ស្តរូវបានពិគសាធន៍តាម	
រយៈការវិភាគស្ថិតិ។

	 	 ម៉ូដដល	 Solow-Swan បានបគងកើតគ�ើងគៅទសវត្សឆ្្ំ	 ១៩៥០	 	 គហើយពស្ងកីម៉ូដដល	Harrod-Domar	តាមរយៈ	
ការគស្បើទំនាក់ទំនងកាន់ដតស្មុគសា្្ញរវាងមូលធន	 និងកំគណើន	 ដដលោក់បញ្ចគូលការដស្បស្បរួលននផលិតភាពមូលធន		
និងកម្្ំងពលកម្ម។	 ម៉ូដដលគនះមនចំណុចដដលមនស្បគោជន៍បំផុតមួយ	 គឺអនុគមន៍ផលិតកម្ម	 (គពាលគឺ	 ការភា្្ប	់
ទិន្នផលគៅនឹងមូលធន	 និងកម្្ំងពលកម្ម)	 អាចស្តរូវបានកំណត់	 គោយភស្ុតាង	 ដដលបានពីការដស្បស្បរួលផលិតភាព	
ដដលផ្សារភា្្បស់្ទឹស្ីម៉្ស្ករូ	និងមីស្ករូគសដ្ឋកិច្ច		គហើយពឹងដផអែកគលើការរីកចគស្មើនគៅក្នុងស្ទឹស្ីកា្្សិកដបបថ្មី។

	 	 ម៉ូដដល	Ramsey-Cass-Koopmans បានវិវត្ក្នុងចគនា្្ះឆ្្ំ	១៩២៨	និងទសវត្សឆ្្ំ	១៩៦០	គហើយម៉ូដដលគនះមន	
លក្ណៈស្សគដៀងោ្្នឹងម៉ូដដលកា្្សិកដបបថ្មីគផ្សងគទៀតដដលដផអែកគលើអនុគមន៍ផលិតកម្ម	 ដដលកំណត់ទំនាក់ទំនង	
កគំណើនគៅនឹងកតា្្សំខាន់ៗននផលិតកម្ម។	 ភាពរីកចគស្មើនសំខាន់មួយគៅក្នុងម៉ូដដលគនះ	 គឺអស្តាសន្ស	ំ (និងអស្តា	
វិនិគោគ)	មនមូលោ្្នដផអែកគលើម៉ូដដលមួយ	 គឺថគតើស្គរួសារគផ្សងៗសគស្មចគធវើការគោះដូររគបៀបណារវាងការគស្បើស្បាស់
បច្ចុប្បន្ន	និងអនាគត។

ប្អប់ទតី�១� ទ្រឹេ្តីកំណើន

ស្បភព៖	(Climate Scrutiny 2017)

ទាំងគនះគពញនិយមខា្្ំងរាងមួយសតវត្សមកគហើយគនាះ	 គឺ	 ម៉ូដដលទាំងគនះគធវើការបា៉្នស្្ានរាបរិមណអំពីកំគណើនគសដ្ឋកិច្ច	
និងគរៀបរាប់ពីរគបៀបដដលការវិនិគោគ	 និងកម្្ំងពលកម្មប៉ះពាល់ដល់កំគណើនគសដ្ឋកិច្ចគនះ	 ដដលភា្្ប់នឹងគោលនគោបាយ	
គសដ្ឋកិច្ចសាធារណៈដដលសំខាន់បំផុតរាគស្ចើន។	 ម៉ូដដលទាំងគនះក៏ផ្ល់រាមូលោ្្នដដលច្បាស់លស់	 និងអាចបត់ដបនបាន	
ផងដដរ	គដើម្បីពស្ងីក	និងពន្យល់ពីបញ្ហ្គោលនគោបាយថ្មីៗ	គោយបញ្ចគូលបដន្ថមនូវធាតុផ្សំថ្មីៗ។

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា
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	 ដដនកំហិតម៉ូដដលកំគណើន៖	 រាការសំខាន់ស្តរូវទទួលស្្ាល់ពីដដនកំហិតម៉ូដដលកំគណើន	 ដដលរងការរិះគនរ់ាទូគៅ		
ក្នុងចំគណាមអ្នកគសដ្ឋកិច្ច។	ដដនកំហិត	មនដូចខាងគស្កាម៖

•	 គួរបញ្្ក់ឲ្យច្បាស់ថ	 លទ្ធផលននការវិភាគ	 គឺរាការបងា្ហ្ញពីតថភាពក្នុងនព័យសាមញ្ញ	 និងថគពលអនាគត	 នឹងទទួល	
	 រងឥទ្ធិពលគោយដំគណើរការកាន់ដតស្មុស្គសា្្ញរាងដំគណើរការ	 ដដលបានចាប់យកក្នុងម៉ូដដល។	 គៅកស្មិតខលៃះ	 គគអាច	
	 គោះស្សាយដដនកំហិតបាន	គោយគស្បើការវិភាគភាពរួស	គដើម្បីដសវងរកពីចគនា្ះ្តនមលៃដដលលទ្ធផលអាចនឹងគកើតគ�ើង។	គគ	
	 ក៏អាចគោះស្សាយដដនកំហិតគនះបានផងដដរ	 គោយពស្ងីកវិសាលភាពម៉ូដដល	 គដើម្បីបញ្ចគូលនូវតនមលៃអភិវឌ្ឍគផ្សងគទៀត		
	 ក្នុងគនាះ	រួមមន	ដូចរា	មូលធនសង្ម	និងបរិសា្្ន។	ម៉ូដដល	CEGIM	នឹងទទួលបានអត្ថស្បគោជន៍ពីការពស្ងីកបដន្ថមតនមលៃ	
	 គនះ	(រាពិគសសគឺតនមលៃបរិស្្ាន)	ប៉ុដន្ករណីគនះអាចគធវើឱ្យការវិភាគមនភាពស្មុគសា្្ញ	និងអាចងាកគចញពីខលៃឹមសារសំខាន់ៗ		
	 និងប៉ះពាល់ដល់គសចក្ីទុកចិត្គលើការវិភាគ	ដដលមនមូលោ្្នដផអែកគលើបា៉្រា៉្ដម៉ស្តដដលគគកំណត់តនមលៃគៅតាមទម្្ប់។

•	 មនការរិះគន់ខលៃះគលើម៉ូដដលកំគណើនគនះ	 ដដលខា្្ំងសុីជគស្្រាងគនះគទៀត	 គហើយគគគលើកគ�ើងថ	មូលោ្្នស្គឹះននម៉ូដដល	
	 កា្្សិកដបបថ្មីគនះ	 (គពាលគឺ	 អាកប្បកិរិោសមគហតុផលរបស់បុគ្ល	 និងការសគស្មចនូវតុល្យភាពរវាងផលស្បគោជន	៍
	 គផ្សងៗ)	មិនអាចអនុវត្បានគ�ើយ	គហើយអាកប្បកិរិោគៅក្នុងម៉ូដដលស្តរូវបានោក់ខុសទាំងស្សុង	ដូគច្នះ	សូម្បដីតទិសគៅ		
	 និងលំោប់ទំហំននការព្យាករណ៍	ក៏គធវើឲ្យគគយលស់្ច�ំផងដដរ។	

•	 មនក្ីបារម្ភពិគសសអំពីរគបៀបដដលម៉ូដដលកា្្សិកដបបថ្មីគនះពិចារណាពីការដស្បស្បរួលមួយរំគពច	 ដូចរា	 ករណីសា្្បព័ន	
	 ដួលរលំ	 ឬស្បពព័ន្ធគសដ្ឋកិច្ចថ្មីគងើបគ�ើងោ៉្ងឆប់រហព័ស។	 ក្នុងការសិក្សា	 CC	 មនក្ីបារម្ភពិគសសអំពីសុពលភាពននការ	
	 គស្បើស្បាស់ម៉ូដដលគសដ្ឋកិច្ច	 គដើម្បីសិក្សាពីផលវិបាកននគស្ោះមហន្រាយ។	 ម៉ូដដលភាគគស្ចើន	 ចាត់ទុកការដស្បស្បរួល		
	 ដដលបងករាគស្ោះមហន្រាយ	 ស្ោន់ដតរាស្ពឹត្ិការណ៍មួយក្នុងចំគណាមស្ពតឹ្ដិការណរ៍ាគស្ចើននាអនាគតប៉ុគណា្្ះ	 ដដល	
	 ស្ពតិ្ឹការណ៍នីមួយៗមនតនមលៃបា៉្នសា្្នននផលប៉ះពាល់	 និងស្បរូបាប៊ីលីគត។	 គទាះបីរាោ៉្ងណា	 អ្នកវិទ្យាសាសស្ខលៃះ	
	 អះអាងថ	 ការបងា្ហ្ញតនមលៃផលប៉ះពាល់រាមធ្យមស្បចាំឆ្្ំ	 ដដលថលៃឹងគោយស្បរូបាប៊ីលីគត	 អាចទាញអ្នកបគងកើតគោល	
	 នគោបាយកុំឲ្យគផ្្តគលើស្ពឹតិ្ការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ	 ដដលស្ពឹត្ិការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរគនាះគួរស្តរូវបានយកចិត្ទុកោក់បដន្ថមគទៀតក្នុង	
	 គោលនគោបាយ	គលើសពីតនមលៃផលប៉ះពាល់រាមធ្យមដដលថលៃឹងរួចគៅគទៀត។	

•	 រាចុងគស្កាយ	 ស្ទឹស្ដីកំគណើនកា្្សិកដបបថ្មីបានរងការរិះគន់ទាក់ទងនឹងសង្តភាពស្ទឹស្ី	 ក្នុងគនាះ	 រួមមន	ការគដញគោល		
	 “Cambridge Controversy” ពីឆ្្ំ	១៩៥០	ដល់ឆ្្ំ	១៩៧០	ដដលបានចងអែុលបងា្ហ្ញពីបញ្ហ្ស្ទសី្ឹពាក់ពព័ន្ធនឹងការវាស់ដវង	
	 តនមលៃមូលធន។			បញ្ហ្ទាំងគនះមនលក្ណៈស្សគដៀងោ្្នឹងបញ្ហ្ស្ប�មក្នុងការបា៉្ន់ស្្ានស្ទព្យមូលធនក្នុងម៉ូដដល	CEGIM  

	 គោយគស្បើវិធីសាសស្បញ្ីសារគពើភព័ណ្ឌនិរន្ន៍។	មនការគ្លៃើយតបមួយចំគពាះការរិះគន់របស	់“Cambridge Controversy”	គឺ		
	 គបើគទាះបីរាការរិះគន់អាចស្តឹមស្តរូវកគ៏ោយ	ក៏ប៉ដុន្មិនប៉ះពាល់ដល់តនមលៃរាឧបករណ៍សស្មប់អនុវត្របស់ស្ទឹស្ដីកំគណើនកា្្សិក	
	 ដបបថ្មីគ�ើយ។		គនះមនលក្ណៈស្សគដៀងោ្្នឹងលទ្ធផលរកគឃើញថ	គទាះបីរាការបា៉្ន់ស្្ានពីស្ុកមូលធនដដលរាការចាប	់
	 គផ្ើម	 ក្នុងម៉ូដដល	 CEGIM	 ហាក់ដូចរាសំខាន់ក៏គោយ	 ក៏ប៉ុដន្រាក់ដសង្	 ការបា៉្ន់សា្្នគនះមនផលប៉ះពាល់តិចតួចគលើ	
	 គសចក្ីសន្និោ្្នរបស់ម៉ូដដល	ទាំងកំគណើន	ឬទាំងផលប៉ះពាល់	CC	គលើកំគណើន។

	 គទាះបរីាមនដដនកំហិតទាំងគនះក៏គោយ	 ក៏ប៉ុដន្ម៉ូដដល	 CEGIM	 មនគោលគៅកា្្យរាចំណុចគផ្ើមមួយដដលមន	
ស្បគោជន៍ចំគពាះការវិភាគដផអែកគលើពព័ត៌មនថគតើ	 CC	 ប៉ះពាល់ដល់កំគណើនគោយរគបៀបណា។	 ម៉ូដដលគនះមិនដមនរាម៉ូដដល	
ដដលជំនួសតស្មរូវការក្នុងការសិក្សាលមអែិតបដន្ថមគទៀតអំពីបញ្ហ្គផ្សងៗ	 ដូចរា	 ភាពធន់ស្ទាំរបស់ស្្ាបព័ន	 (រាពិគសស	 គៅថ្្ក់	
មូលោ្្ន)	រចនាសម្ព័ន្ធសង្មសស្មប់ការបន្សុាំ	និងដំគណើរការបរសិា្្នគ�ើយ។	ល្ឹកណាគគយកចិត្ទុកោក់គលើលទ្ធផល	គហើយ	
គគយល់ដឹងថ	 លទ្ធផលពន្យល់ដតមួយដផ្នក	 ដូគច្នះគគគួរបញ្ចគូលបដន្ថមភស្ុតាងដដលមនស្បគោជន៍អំពីថគតើ	 CC	 ប៉ះពាល់	
ដល់កម្ុរាគោយរគបៀបណា។

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា 25



២.១	ទិដ្ឋភាពទូគៅអំពីម៉ូដដល
	 អត្ថស្បគោជន៍គស្បៀបគធៀបរបស់ម៉ូដដល	 CEGIM៖	 ម៉ូដដល	 CEGIM	 មនគោលគៅចស្មញ់ចំណុចសំខាន់ៗពីម៉ូដដល	
គផ្សងៗដដលគជឿនគលឿន	 ដដលគគគស្បើស្បាស់រាគរឿយៗ	 គដើម្បីសិក្សាពីផលប៉ះពាល់របស់	CC	 គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ច។	នវានុវត្ន	៍
ដដលគផ្ើមគោយម៉ូដដល	 CEGIM	 គឺការយកទស្សន:ទានមកអនុវត្រាក់ដស្ងគលើតារាងទិន្ននព័យសាមញ្ញ	 គោយដផអែកដតគលើ	
កស្មិតទិន្ននព័យ	 ដដលមនរាទូគៅក្នុងស្បគទសកំពុងអភិវឌ្ឍប៉ុគណា្ះ្។	 GDP	 ក្នុងមួយឆ្្ំ	 ស្តរូវបានកំណត់គោយអនុគមន	៍
ផលិតកម្ម	 ដដលពឹងដផអែកគលើស្ុកមូលធន	 និងការផ្ត់ផ្ង់កម្្ំងពលកម្ម។	 ទំនាក់ទំនងគនះរវាង	GDP	 ស្ុកមូលធន	 និងកម្្ំង	
ពលកម្ម	គឺសព័ក្សមបំផុតក្នុងការវិភាគពីផលប៉ះពាល់របស់	CC	គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ច	គស្ពាះថ	ផលប៉ះពាល់របស	់CC	បីស្បគភទ		
ជះឥទិ្ធពលគលើអគថរចម្បងចំនួនបីគឺ៖	 កិច្ចបាត់បង់ចំណូលប៉ះពាល់ដល់	 GDP	 គោយផ្្ល់។	 ការធា្្ក់ចុះននផលិតភាពកម្្ំង	
ពលកម្មប៉ះពាល់ដល់ការផ្ត់ផ្ង់កម្្ំងពលកម្ម។	 គហើយការខូចខាតប៉ះពាល់ដល់ស្ទព្យមូលធន។	ម្យា៉្ងគទៀត	មនផលប៉ះពាល់	
គោយស្បគោល	គ	ឺGDP	ធា្្ក់ចុះ	 គធវើឲ្យការសន្សំ	ការវិនគិោគ	និងស្ុកមូលធនធា្្ក់ចុះ។	 រូបទី	4	បងា្ហ្ញដ្យាស្កាមននទិដ្ឋភាព	
ទូគៅអំពីម៉ូដដល	CEGIM។

	 ម៉ូដដលគនះគស្បើស្បាស់គសណារីយ៉ូកស្មិតខ្ស់	 មធ្យម	 និងទាប	 ដដលកំណត់ពីកស្មិតផលប៉ះពាល់គលើចំណូល	 ផលិតភាព	
កម្្ំងពលកម្ម	និងការខូចខាតស្ទព្យសម្បត្ិ។

	 តម្្ភាព	និងភាពបត់ដបន៖	ម៉ូដដល	CEGIM	ធម្មតាបំផុត	ដដលោ្្នពព័ត៌មនលមអែិតតាមវិសព័យ	ស្តរូវការតារាងទិន្ននព័យមួយ	
សនលៃឹកតិចរាង១០០	ជួរ	 គហើយគគអាចគមើលគឃើញគលើគអស្កង់ដតមួយ។	ម៉ូដដល	CEGIM	 មិនដមនរាម៉ូដដលដដលស្តឹមស្តរូវ	 និង	
អាចគជឿទុកចិត្បាន	គលើសម៉ូដដលគផ្សងគទៀត	ដដលសិក្សាពីផលប៉ះពាល់គសដ្ឋកិច្ចរបស់	CC ដូចរា	PAGE និង	DICE គ�ើយ។		

មែ៉ដល CEGIM

រូបទតី�៤	 ទិដ្ឋភាពទូគៅអំពីម៉ូដដល	CEGIM

សីតុណ្ហភាពគកើនគ�ើង

ផលប៉ះពាល់មិនផ្្ល់៖	
ការថយចុះននស្បាក់សន្សំ		(s) 
និងការវិនិគោគ	(i)

ស្ទព្យមូលធនថយចុះ	(K)

តនមលៃបដន្ថម	GDP	ធា្្ក់ចុះ	
ក្នុងឆ្្ំបាត់បង់

គនលៃងកំគណើនតនមលៃបដន្ថម GDP 
ថយចុះដផអែកគលើអនុគមន៍
ផលិតកម្ម GDPT = f(KT,LT) 

ការខូចខាតស្ទព្យសម្បតិ្	(DK)

ផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម
ថយចុះ	(DL)

វិទ្យាសាសេ្អំពតី
ការថកបកបួលអាកាេធតុ ្លប៉ះពាល់ទំងបតីកបសភទ ្លប៉ះពាល់សលើមូលធន

និងកម្្ំងពលកម្ម ្លប៉ះពាល់សលើ�GDP

ការដស្បស្បរួលរបត់ទឹកគភលៃៀង
កាន់ដតញឹកញាប់	(គស្ោះ
ទឹកជំនន់	គស្ោះរាំងស្ងតួត	
ខ្យល់ព្យុះ	ការផ្្ស់ប្គូររដូវ	...)

ទិន្នផលថយចុះ	និង/ឬ	
ចំណាយគកើនគ�ើង	(DY)

ផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម
ថយចុះ	(DL)

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា

26



គទាះបីរាោ៉្ងណា	 ម៉ូដដលគនះមនគោលគៅ	កា្្យរាម៉ូដដលដដលមនតម្្ភាព	 និងងាយស្សួល	 ក្នុងការបគងកើត	 និងដកតស្មរូវ	
និងបកស្សាយ	 គៅតាមសា្្នភាពស្បគទស	 និងផលស្បគោជន៍គោលនគោបាយ។	 ម៉ូដដលគនះមនគោលគៅកា្្យរាម៉ូដដល	
មនស្បគោជន៍	សស្មប់មសន្ីរោ្្ភិបាល	និងអង្ការសង្មសុីវិល	ដដលគពលគវល	និងទិន្ននព័យគៅមនកស្មតិ	និងោ្្នលទ្ធភាព
ទទួលបានជំនាញគស្បើម៉ូដដលគសដ្ឋកិច្ច	 ដដលបគស្ងៀនតាមសាកលវិទ្យាលព័យ។	 គសៀវគៅក្បតួនននម៉ូដដល	CEGIM	 ពន្យល់លមអែិត	
បដន្ថមគទៀតអំពីម៉ូដដលគនះ។

២.២	រចនាសម្ព័ន្ធន្ម៉ូដ្ល
	 គគអាចអានដផ្នកគនះស្សបោ្្នឹងគសៀវគៅក្បតួនននម៉ូដដល	 CEGIM	 ដដលផ្ល់ពព័ត៌មនលមអែិតបដន្ថមគទៀតអំពមីតិកា	
និងដំគណើរការរបស់ម៉ូដដល។

	 ម៉ូដដល	CEGIM	 ដផអែកគលើវិធីសាសស្ដកំគណើនដដលចស្មញ់រួច	(Distilled Growth Approach) ដដលបានបគងកើតគ�ើងគោយ	
Climate Scrutiny	 ដដលចស្មញ់លក្ណៈសំខាន់ៗរបស់ម៉ូដដលគសដ្ឋកិច្ច	 CC	 គផ្សងគទៀត	 និងបគងកើតរាទស្មង់ម៉ូដដលមួយ	
ដដលដផអែកគលើតារាងទិន្ននព័យ	និងងាយស្សួលគស្បើស្បាស់	និងដដលបានដកសស្មរួលគៅតាមទិន្ននព័យដដលមនរាធម្មតាក្នុងស្បគទស	
កំពុងអភិវឌ្ឍន៍	 (Climate Scrutiny 2017)។	 ម៉ូដដលគនះមនរចនាសម្ព័ន្ធស្សគដៀងោ្្នឹងម៉ូដដលភាគគស្ចើន	 ដដលគគបាន	
គស្បើស្បាស់រាអន្ររាតិ	 គដើម្បីវាយតនមលៃផលប៉ះពាល់របស់	CC	 គលើកំគណើន	ដូចរាម៉ូដដល	PAGE ដដលគស្បើគោយ	Stern	និងអ្នក	
គសដ្ឋកិច្ចគផ្សងគទៀត	និងម៉ូដដល	DICE និង	RICE	ដដលបានគស្បើគោយ	Nordhaus និងអ្នកគសដ្ឋកិច្ចគផ្សងគទៀត។	គោលបំណង	
ននម៉ូដដលគនះ	 គឺគដើម្បីបរិោយអំពីរគបៀបសំខាន់បំផុតដដល	 CC	 ប៉ះពាល់ដល់កគំណើន	 ក្នុងខលៃឹមសារងាយយល់បំផុត	 គហើយ	
មិនដមនរាការវិភាគស្គប់ស្ជុងគស្រាយបំផុតគទ។

	 ការវិភាគក្នុងម៉ូដដល	 CEGIM	 គនះគស្បើស្បាស់ទិន្ននព័យពី	 ១៥	 វិសព័យ	 ដដលបានបញ្ចគូលគៅក្នុងគណនីរាតិ។	 ម៉ូដដលគនះ	
ដផអែកគលើអនុគមន៍ផលិតកម្ម	និងការព្យាករណ៍សស្មប់មូលធន	និងកម្្ំងពលកម្ម	គោយគស្បើស្បាស់នូវទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗ	ដដល	
បានបរិោយក្នុងតារាងទី	 ៣។	 មូលធនរួមបញ្ចគូលមូលធនហិរញ្ញវត្ថុ	 ក៏ដូចរា	 គហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធ	 និងស្ទព្យសម្បត្ិគផ្សងគទៀត។	
គបើតាមស្ទឹស្ដី	មូលធនគនះក៏អាចរួមបញ្ចគូលទាំងធនធានមនុស្ស	មូលធនសង្ម	និងមូលធនបរិស្្ានផងដដរ	ប៉ុដនព្ុំទាន់បានបញ្ចគូលគទ	
គស្ពាះគដើម្បីគធវើឲ្យជំហានដំបូងននការបគងកើតម៉ូដដលកំគណើន	CC គនះមនលក្ណៈច្បាស់លស់	តាមដដលអាចគធវើគៅបាន។	L&D 

ស្តរូវបានដបងដចករា	 កិច្ចបាត់បង់ចំណូល	 (DY0)	 ការធា្្ក់ចុះននផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	 (DL0)	 និងការខូចខាតស្ទព្យសម្បត្ិ	
(DK0)	ដដលកតា្្នីមួយៗគនះប៉ះពាល់ដល់អនុគមន៍ផលិតកម្ម	និងសមីការននស្ុកមូលធន	តាមរគបៀបគផ្សងៗពីោ្្។

តារាងទតី�៣	 ទិដ្ឋភាពទគូៅអំពីម៉ូដដល	CEGIM

ទកមង់គណិតវិទ្យា ការបក�កសាយ

Y0 = f (K0, L0 DL0, DY0)
GDP	(ឬ		Y0)	ស្តរូវ	កំណត់	គោយ	ស្ុក	មូល	ធន	ដំបូង	(K0),	កម្្ំងពលកម្ម	(L0),		ការ	ធា្្ក	់ចុះ	
នន	ផលិត	ភាព	កម្្ំង	ពលកម្ម			(DL0)	និង	ការ	បាត់	បង់	ចំណូលគោយ	សារ	 CC (DY0)

K1 = K0 (1-d) + iY0 – DK0
មូល	ធន	ចុង		ឆ្្ំ	(K1)	គឺ	រា	មូល	ធន	គដើម	ឆ្្ំ	(K0)	ដល់	រំលស	់	(d)	បូក	ការ	វិនគិោគ	(iY)		
ដក	ការ	ខូច	ខាត	ស្ទព្យ	សម្បតិ្		(DK0)

L1 = L0 lg0 ls0
កម្្ំងពលកម្ម		(L1)	ស្តរូវ	កំណត់	គោយ		កម្្ំង	ពលកម្ម	ឆ្្ំ	មុន	(L0)	គុណ	នឹង		កំគណើន	ស្បរា	ជន		
សរុប		(lg)	ដដល	ដក	សស្មរួល	គោយ	អស្តា	កំគណើន	គផ្សង	ៗ សស្មប់	វិសព័យ	នីមួយៗ		(ls0)

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា 27



	 អនុគមន៍	ផលិតកម្ម៖	ម៉ូដដលគនះព្យាករណ៍	GDP គោយ	ដផអែកគលើការព្យាករណ	៍សស្មប់មូល	ធន	និង	កម្្ំងពលកម្ម។	
ដូគច្នះគគ	មិនអាច	“	ស្គប់	ស្គង	” GDP		គដើម្បីសគស្មចអស្តាកំគណើនដដលរំពឹងទុកគ�ើយ	គហើយគបើការព្យាករណ៍	មិនដូចការរំពឹង	
ទុកគនាះមន			វិធីដកតស្មរូវដតមួយគត់	គឺស្តរូវពិនិត្យភស្ុតាងអគថរសំខាន់ៗគ�ើង	វិញ	ដូចរា	កស្មិត	L&D អស្តាវិនិគោគ	និង	
អស្តារំលស់	។	អនុគមន៍	ផលិតកម្ម	ពីរស្បគភទ	ស្តរូវបាន		ពិនិត្យពិចព័យ	៖

 លគីនដអ៊	ដ ៏  GDP = a + bK + (c-DL)L – DY

 Cobb Douglas  GDP = a * K^b * L^(c-DL) – DY

	 ជគស្មើសទី	១	គឺពាក់ពព័ន្ធនឹងការស្កឹតតស្មរូវ/កំណត់តស្មរូវអនុគមន៍ផលិតកម្ម	គោយសន្មតថ់	GDP	មនទំនាក់ទំនងដខ្ស	
បគណា្្យរាមួយនឹងមូលធន	និងផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម។	មនការសន្មត់អំពីមូលធន	និងផលិតភាពកម្្ំងពលកម្មក្នុងវិសព័យ	
នីមួយៗថ	មនការដស្បស្បរួលរយៈគពលមួយ	ដផអែកគលើការដស្បស្បរួលគនលៃងមក	និងការរំពឹងទុកពីការដស្បស្បរួលនាអនាគត	ដដលជស្មុញ	
គោយសហស្ោសឯកជន	និង/ឬគោលនគោបាយសាធារណៈ។	ការសន្មត់អំពីផលិតភាពនាអនាគត	ផ្ល់រាការស្គប់ស្គងខលៃះៗ
គលើការព្យាករណ៍		ដដលករណីគនះអាចរងការរិះគន់	គោយសារការបគងកើតលទ្ធភាពនន“ការគរៀបចំរា”លទ្ធផល។	គទាះរាោ្៉ងណា	
ការរិះគន់គនះមិនស្តមឹស្តរូវគទ	ស្បសិនគបើលក្ណៈគនះស្តរូវបានគស្បើស្បាស់ោ្៉ងស្បុងស្បយព័ត្ន	គហើយការដស្បស្បរួលខាងគស្រៅននផលិតភាព	
មនមូលោ្្នដផអែកគលើភស្ុតាងពីការដស្បស្បរួលកនលៃងមក	និងអំពីការដស្បស្បរួលដដលអាចគកើតគ�ើងនាអនាគត។

	 ជគស្មើសទី	២	ក៏កំណត់មូលធន	និងផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	ដផអែកគលើការដស្បស្បរួលកនលៃងមកផងដដរ	ប៉ុដនអ្នុញ្្តឱ្យ	GDP  

និងផលិតភាព 	មនទំនាក់ទំនងអិច្យប៉ូណងដស្យល3។	ជគស្មើសគនះសន្មត់ថ	លទ្ធភាពដស្បស្បរួលនន	GDP	ដផអែកគលើការដស្បស្បរួល	
ននមូលធន	និងផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	មនតនមលៃគថរ	(គពាលគឺ	ការដស្បស្បរួលមូលធន	ឬកម្្ំងពលកម្មក្នុងអស្តា	១%	ដតងដតគធវើឲ្យ	
GDP	ដស្បស្បរួលក្នុងអស្តា	%	ដូចោ្្)។	អ្នកគសដ្ឋកិច្ចចូលចិត្គស្បើអនុគមន៍ផលិតកម្ម	Cobb Douglas គស្ពាះអនុគមន៍គនះអនុញ្្ត	
ឲ្យមនការដស្បស្បរួលននផលិតភាពមូលធន	និងកម្្ំងពលកម្ម។	គទាះរាោ្៉ងណា	ចំគពាះការព្យាករណ៍រយៈគពលដវង	អនុគមន៍	
Cobb Douglas 	 គនះស្តរូវបានគគរកគឃើញថ	បានព្យាករណ៍ពីកគំណើនអិច្យប៉ូណងដស្យលដដលមិនស្បាកដនិយម។	គគស្តរូវគធវើកា
រសិ ក្សា ប ដន្ថ មគទៀតគដើម្បីពិនិត្យថគតើ	អស្តាកំគណើនននមូលធន	និងផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	ដដលបានគកើតគ�ើងរយៈគពល		
២៣	ឆ្្ំកនលៃងមកគនះ		អាចស្តរូវបានរំពឹងថ	នឹងបន្គកើតគ�ើងរយៈគពល	៣៤	ឆ្្ំគទៀត	ដល់ឆ្្ំ	២០៥០	ឬោ្៉ងណា?
	
មូលធន
	 មូលធនស្តរូវបានដបងដចករា	មូលធនឯកជន	(pK) ដដលរាកម្មសិទិ្ធរបស់វិសព័យឯកជន	និងមនសស្មប់គស្បើស្បាស់ផ្្ច់មុខ
គោយវិសព័យឯកជន	និងមូលធនសាធារណៈ	(gK)	ដដលស្គប់ស្គងគោយរោ្្ភិបាល	និងផ្ល់អត្ថស្បគោជន៍ដល់វិសព័យរាគស្ចើន។	
ស្បគភទមូលធនឯកជនសំខាន់ៗ	គឺបសិដ្ឋកម្មដី	បសុសតវ	 ដស្សចំការ	អោរ	និងឧបករណ៍បរកិា្្។	មូលធនសាធារណៈរួមបញ្ចគូល	
ស្បពព័ន្ធធារាសាសស្	ផលៃគូវថ្នល់	ស្បពព័ន្ធទឹក	និង	អនាមព័យ	និងស្បពព័ន្ធរគំោះទឹកជំនន់	និងស្បពព័ន្ធបង្គូរទឹក។	GDP	ននវិសព័យនីមួយ	ៗ	មន	
មូលោ្្នដផអែកគលើស្ុកមូលធនសរុបសស្មប់វិសព័យនីមួយៗ	 ក្នុងគនាះរួមបញ្ចគូលមូលធនឯកជនសស្មប់វិសព័យឯកជនគនះ	 និង	
ចំដណកមូលធនសាធារណៈ	ដដល្លៃុះបញ្្ំងពីចំដណកគស្បើស្បាស់សរុបននមូលធនសាធារណៈគោយវិសព័យឯកជនគនះ។

	 ចគំពាះស្ុកមូលធនឯកជន	ការដស្បស្បរួលស្ុក	មនមូលោ្្នដផអែកគលើការវិនគិោគ	 (iY)	 ដករំលស់	 (dK0)	 ដកការខូចខាត	
ស្ទព្យសម្បត្ិឯកជន	 (DK)	 ដដលរាការខូចខាតគោយសារស្ពតឹ្ិការណ៍ធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ	 និងកម្ស់ទឹកសមុស្ទគកើនគ�ើង។	
ចំគពាះស្ុកមូលធនសាធារណៈ	 គោលការណ៍ដតមួយស្តរូវបានអនុវត្	ប៉ុដន្កស្មតិវិនិគោគ	ស្តរូវបានកំណត់គោយស្កបខព័ណ្ឌម៉្ស្ករូ
គសដ្ឋកិច្ច	(សូមគមើលដផ្នកខាងគស្កាម)	។

3	 	គៅគពល្ស្រើអនុគមន៍	Cobb-Douglas ដ៏សាមញ្ញមួយ	ម៉ូដដល្នះគ្វើការសន្មត	់កត្្ាផលិតភាពសរុប	(TFP)	ដតង្តមនត្មលៃ	១	រានិច្ច។	គេ្ស្រើវិធីសាសស្្នះ		
	 គ�ើម្បីរក្សាភាពសាមញ្ញរបស់ម៉ូដដល	និង្ោយសារ្តគុណភាព	និងបរិមណ្នទិន្ននព័យ	មិនអាច្គរែ់្ោន់	គ�ើម្បីទទួលបានត្មលៃប្៉ានសា្្នរបស	់TFP ដដល	
	 អាច្�ឿរាក់បាន្ឡើយ។	កំ្ណអនាគតរបស់ម៉ូដដល្នះ	អាចសន្មត់ថ	TFP បន្្�ើនរារ្ណតើរៗ	ដដលស្្រ្ហលអាច្តរូវបាន្កឹតត្មរូវ	គោយ្ោងតាម	
	 ស្រ្ទស្ផ្សង្ទៀត	ដដលមនដំណាក់កាល្នការអភិវឌ្ឍ្បហាក់្្្រហលោ្្	និង្ដលមនទិន្ននព័យលអែស្រ្សើរ។	

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា
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កម្្ំងពលកម្ម
	 ការផ្ត់ផ្ង់កម្្ំងពលកម្ម	មនមូលោ្្នដផអែកគលើការព្យាករណ៍ពីកំគណើនស្បរាជន	 និងអស្តាកំគណើនការងារ	 គផ្សងៗោ្្គៅ	
ក្នុងវិសព័យនីមួយៗ	 ដដលកំណត់នូវចំដណកននអស្តាការងារសរុបក្នុងវិសព័យនីមួយៗ។	 អស្តាកំគណើនការងារក្នុងវិសព័យទាំងគនះ		
ដផអែកគលើពព័ត៌មននននិនា្្ការកនលៃងមក	 គបើគទាះបីអស្តាទាំងគនះអាចស្តរូវបានគគទាត់គចាលក៏គោយ	 ស្បសិនគបើមនភស្ុតាង	
គដើម្បីរំពឹងទុកថ	 និនា្្ការនាអនាគតនឹងខុសពីនិនា្្ការកនលៃងមក។	 ផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	 ស្តរូវបានកាត់បន្ថយគោយ	
ផលប៉ះពាល់របស់	CC	គលើផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	(DL)	។

ស្កបខព័ណ្ឌម៉្ស្ករូគសដ្ឋកិច្ច
	 ម៉ូដដល	 CEGIM	 ោក់បញ្ចគូលស្កបខណ្ឌម៉្ស្ករូគសដ្ឋកិច្ចរាមូលោ្្ន។	 មូលគហតុចម្បងននការបញ្ចគូលស្កបខណ្ឌម៉្ស្ករូ	
គសដ្ឋកិច្ចគនះ	 គឺគដើម្បីធានាថ	 ការព្យាករណ៍ពីការវិនិគោគ	 (និងមូលធន)	 មនលក្ណៈសីុសងា្្ក់ោ្្នឹងលទ្ធផលម៉្ស្ករូ	
គសដ្ឋកិច្ច។	ក្នុងការវិភាគដដលបានគរៀបរាប់ក្នុងរបាយការណគ៍នះ	ការវិនគិោគសាធារណៈ	និងឯកជន	ស្តរូវកំណតគ់ោយកំគណើន		
GDP	 ឆ្្ំមុន	 ដដលអាចកំណត់បាន	 គោយមិនចាំបាច់មនស្កបខណ្ឌម៉្ស្ករូគសដ្ឋកិច្ចគ�ើយ។	 ប៉ុដន្	 ស្កបខណ្ឌម៉្ស្ករូគសដ្ឋកិច្ច	
អនុញ្្តឲ្យគគពិចារណាពីគសណារីយ៉ូគផ្សងៗដដលអាចមន	 សស្មប់ការវិនិគោគសាធារណៈ	 និងឯកជន។	 ឧទាហរណ៍		
ចគំពាះការសន្មត់អំពីកំគណើនននចំណូល	 និងចំណាយបន្បនា្្ប់	 ការវិនគិោគសាធារណៈអាចស្តរូវបានកំណតគ់ៅស្តមឹកស្មិត		
ដដលសគស្មចបាននូវឱនភាពរោ្្ភិបាលគៅកស្មិតគោលគៅ	(គឺ	3%	នន	GDP)	។	គនះនឹងគធវើឲ្យមនកំគណើនកាន់ដតគលឿនរាង	
ការសន្មត់ក្នុងការវិភាគសំខាន់គទៀត។	

	 ស្កបខណ្ឌម៉្ស្ករូគសដ្ឋកិច្ចក៏ផ្ល់នូវឱកាសគដើម្បីស្តរួតពិនិត្យសង្តភាពរាមូលោ្្នគលើភាពអាចគជឿរាក់បានននការព្យាករណ៍ផ
ងដដរ។	ភាពស្បាកដនិយមននការសន្មត់ពីអតិផរណា	អាចស្តរួតពិនិត្យបាន	តាមរយៈការវិភាគនិនា្្ការននការផ្ត់ផ្ង់រូបិយវត្ថុ	GDP	
និងគល្បឿនចរាចររូបិយវត្ថុ។	 ភាពស្បាកដនិយមននការសន្មត់ពីអស្តាប្គូរស្បាក់	 អាចស្តរួតពិនិត្យបាន	 តាមរយៈការវិភាគននិា្្ការ	
ននជញ្ីងទូទាត់	 និងស្ទព្យសកម្មបរគទសសុទ្ធ។	 គហើយភាពស្បាកដនិយមននការសន្មត់រាក់ដសង្អំពីស្បសិទ្ធភាពននការវិនិគោគ	
អាចស្តរួតពិនិត្យបាន	តាមរយៈការគស្បៀបគធៀបនិនា្្ការននកំគណើន	និងការវិនិគោគ

***
សម្្ល់៖	ការវិនិ្ោគឯកជន	និងសាធារណៈ	ស្តរូវបានកំណត់្ោយ�្ំណើន	GDP 
ក្នុងឆ្្ំមុន	គរើ្ទាះបីរាការវិនិ្ោគទាំង្នះអាច្តរូវបានចាត់ទុកថរាត្មលៃសំណល	់	
ឬក៏កំណត់្ោយ្�ករាគោល្ៅនន្ោលន្ោបាយ�៏្ោយ។	

រូបទតី�៥	 ម៉ូដ្ល	CEGIM និងក្បខណ្ឌម៉្ក្រូស្ដ្ឋកិច្ច

	 ស្កបខណ្ឌម្៉ស្ករូគសដ្ឋកិច្ច
	 គណនតីជាតិ
	 	 ការវិនិគោគឯកជន
� ជញ្តីងទូទត់
� គណនតីរដា្ឋ្ភិបាល
	 	 ចំណូល
	 	 ចំណាយសាធារណៈ
� គណនតីរូបិយវត្នុ

	 កំគណើនតនមលៃបដន្ថមតាមវិសព័យ
	 មូលធន
	 	 ស្ទព្យមូលធនគដើមស្ោ
	 	 ការវិនគិោគ
	 	 រំលស់
	 	 ការខូចខាតស្ទព្យគោយសារ	CC

	 	 ស្ទព្យមូលធនចុងស្ោ
	 	 និនា្្ការផលិតភាពមូលធន
� កម្្ំងពលកម្ម
	 	 ការងារ
	 	 និនា្្ការផលិតភាពពលកម្ម
	 	 កិច្ចបាត់បង់ផលិតភាពគោយ	CC           

	 កិច្ចបាត់បង់្លិតកម្មសដាយ�CC

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា 29



ស្កបខណ្ឌម៉្ស្ករូគសដ្ឋកិច្ច	 អនុវត្តាមគោលការណ៍ននម៉ូដដលកម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុរបស់	 IMF	 ដដលបានគស្បើគៅក្នុងការវាយតនមលៃ	
Article IV (IMF 2007)	។	GDP	 គៅកតា្្តនមលៃបដន្ថម	(គឺតនមលៃបដន្ថម)	 ស្តរូវបានគណនាគចញពីការវិភាគតាមវិសព័យក្នុងម៉ូដដល	
កំគណើន។	ឧបត្ថម្ភធន	ការគផទៃរស្ទព្យធន	និងពន្ធស្បគោល	ស្តរូវបានយកគចញពីគណនីរោ្្ភិបាលគស្កាមស្កបខណ្ឌម៉្ស្ករូគសដ្ឋកិច្ច។		
គៅក្នុងខទៃង់ចំណាយននគណនីរាតិវិញ	 ការគស្បើស្បាស់សាធារណៈ	 និងការវិនិគោគ	 	 មនមូលោ្្នដផអែកគលើគណនីរោ្្ភិបាល		
គហើយតុល្យភាពពាណិជ្កម្ម	 ស្តរូវបានយកគចញពីជញ្ីងទូទាត់។	 ការគស្បើស្បាស់ឯកជន	 និងការវិនិគោគគឺរាសំណល់គៅក្នុង	
គណនីរាតិ	គោយចំដណកសស្មប់ការវិនិគោគ	ស្តរូវបានកំណត់ដផអែកគលើភស្ុតាងអំពីការវិនិគោគ	ក្នុងការវិភាគតាមវិសព័យ។

	 ការព្យាករណ៍ពីជញ្ីងទូទាត់	មនមូលោ្្នដផអែកគលើការព្យាករណ	៍GDP	 គោយការនាគំចញស្តរូវបានផ្សារភា្្ប់នឹងកំគណើននន	
វិសព័យនាំគចញ	 គហើយការនាំចូល	 មនមូលោ្្នដផអែកគលើ	 GDP។	 ជំនួយឥតសំណង	 និងគណនីមូលធន	 ស្តរូវបានព្យាករណ៍រា	
អញ្ញតិ្ឯករាជ្យ។

	 ក្នុងគណនីរោ្្ភិបាល	ចំណូលពន្ធ	 និងចំណូលមិនដមនពន្ធ	 ស្តរូវបានព្យាករណ	៍ ដផអែកគលើធាតុផ្សំសមស្សបរបស់	GDP	 (គឺ
ពន្ធស្បាក់ចំណូលដផអែកគលើចំណូលពលកម្ម	 ស្បាក់ចំគណញដផអែកគលើការវិនគិោគ	 ពន្ធគយដផអែកគលើការនាគំចញនិងការនាំចូល	
និងពន្ធទំនិញ	និងគសវាដផអែកគលើ	GDP)។	ជំនួយឥតសំណង	និងហិរញ្ញប្បទាន	 ស្តរូវបានព្យាករណរ៍ាអញ្ញតិ្ឯករាជ្យពីម៉ូដដល។	
ចំណាយបច្ចុប្បន្ន	 ស្តរូវបានព្យាករណ៍	 គោយដផអែកគលើការសន្មតថ់	 ចំដណកនន	GDP	 គកើនគ�ើងរាបគណតើរៗ។	ហិរញ្ញប្បទានក្នុង	
ស្សុកស្តរូវបានគគកស្មិត	 គៅស្តឹមចំដណករាកំណត់នន	 GDP	 គហើយចំណាយមូលធនគឺរាសំណល់ក្នុងគណនីរោ្្ភិបាល។	
គគសន្មត់ថ	ការវិនិគោគគកើនគ�ើងស្សបនឹងកំគណើន	GDP	។

	 គណនីរូបិយវត្ថុស្តរូវបានោក់បញ្ចគូល	 គដើម្បីបំគពញស្កបខណ្ឌហិរញ្ញប្បទាន	 ប៉ុដន្មិនគដើរតួនាទីសកម្មគៅក្នុងស្កបខណ្ឌម៉្ស្ករូ	
គសដ្ឋកិច្ចគទ។	 ស្ទព្យសកម្មបរគទសសុទ្ធមនមូលោ្្នដផអែកគលើជញ្ីងទូទាត់ទាំងមូល	 គហើយ	 ស្ទព្យសកម្មសាធារណៈក្នុងស្សុក		
ស្តរូវបានយកគចញពីហិរញ្ញប្បទានក្នុងស្សុកននគណនីរោ្្ភិបាល។	 ការផ្ត់ផ្ង់រូបិយវត្ថុទាំងមូល	 ស្តរូវបានកំណត	់ ដផអែកគលើការ	
សន្មត់ពីកស្មិតផ្ត់ផ្ង់រូបិយវត្ថុរាភាគរយនន	GDP	ដដលអនុញ្្តឱ្យបគងកើនគល្បឿនចរាចរណ៍រូបិយវត្ថុគៅកស្មិតខលៃះៗ។	ស្ទព្យសកម្ម	
ឯកជនក្នុងស្សុក	 គឺរាសំណល់ក្នុងគណនីរូបិយវត្ថុ។	 ស្ទព្យសកម្មឯកជនក្នុងស្សកុអាចស្តរួតពិនិត្យបាន	 គោយដផអែកគលើការ	
ព្យាករណ៍ពីការ	 វិនិគោគឯកជន	 គដើម្បីធានាថ	 ស្ទព្យសកម្មឯកជនក្នុងស្សុក	 និងការវិនិគោគឯកជន	 ទាំងពីរគនះសុីសងា្្ក	់
ស្សគដៀងោ្្។

២.៣	គោលន្ោបាយបន្សុា	ំ
	 ម៉ូដដល	CEGIM	 គផ្្តគលើការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់ទាំងស្សុងរបស់	CC	 គៅក្នុងស្បគទសកម្ុរា។	 គទាះបីរាោ៉្ងណា		
ម៉ូដដលគនះក៏ោក់បញ្ចគូលនូវការវិភាគដ៏សាមញ្ញមួយគលើអត្ថស្បគោជន៍បន្សុា	ំ ដដលគគអាចសគស្មចបាន	 តាមរយៈចំណាយ	
សាធារណៈគលើការបន្សុាំ		និងតាមរយៈគោលនគោបាយសាធារណៈដដលគលើកទឹកចិត្ចំគពាះការបគងកើនចំណាយឯកជនគលើការ	
បន្សាំ។	ការវិភាគគនះអនុវត្នូវជំហាន	ដូចខាងគស្កាម៖

	 ១.		បា៉្ន់សា្្នការវិនិគោគសាធារណៈ	និងឯកជនដដលគធវើការចូលរួមចដំណកខលៃះៗដល់	CC

	 ២.		បា៉្ន់សា្្នអស្តានថលៃ	 និងអត្ថស្បគោជន៍បន្សុាំ	 (ABCR)	 ចំណាយគនះ	 ដដលកំណត់ពីតនមលៃ	 L&D	 ដដលគជៀសរួច		
	 	 គហើយដចកនឹងចំណាយ

	 ៣.	 បដមលៃងចំនួនអត្ថស្បគោជន៍សរុបឲ្យគៅលំហូរអត្ថស្បគោជន៍ស្បចាំឆ្្ំ

ចំណាយបន្សុាំ
	 ការកំណត់	និងការវាស់ដវងការវិនិគោគបន្សុាំ	មនបញ្ហ្ស្ប�មចម្បងៗ	គស្ពាះថ	ការបន្សុា	ំស្តរូវបានបញ្ចគូលោ៉្ងជិតក្នុងការ	
អភិវឌ្ឍន៍តាមទម្្ប់	(សូមគមើលស្បអប់ទី	៣)	។

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា
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	 	 ការសិក្សាអន្ររាតិអំពីការកំណត់ចំណាយគលើ	CC បានអនុវត្តាមវិធីសាសស្សំខាន់ៗចំនួនពីរ។	វិធីសាសស្មួយគផ្្ត	
គលើវិសាលភាពដដល	 CC	 ស្តរូវបានោក់បញ្ចគូលក្នុងវត្ថុបំណងននកម្មវិធី	 គហើយគនះគឺរាវិធីសាសស្ដដលស្តរូវបានគស្បើគោយ	
អង្ការ	 OECD	 និងធនាោរអភិវឌ្ឍន៍ពហុភាគីផងដដរ	 (OECD	 ២០១១, MDBs	 ២០១៥)។	 CPEIR	 ភាគគស្ចើនក៏
បានគស្បើស្បាស់វិធីសាសស្គនះផងដដរ	 គហើយបានបគងកើតស្បពព័ន្ធមួយសស្មប់ភាពទាក់ទង	 និងសារៈសំខាន់ននការបន្សុាំ	
(CC%)	ចំនួន	៤	កស្មិត	 (UNDP	 2015)	។	 វិធីសាសស្គនះរាយការណ៍ពីវិសាលភាព	 ដដល	CC	 ស្តរូវបានោក់បញ្ចគូល	
ក្នុងការតាក់ដតងកម្មវិធីមួយ។

	 	 វិធីសាសស្ទី	២	ពិចារណាពីវិសាលភាព	ដដល CC ផ្្ស់ប្គូរអត្ថស្បគោជន៍សុទ្ធរបស់កម្មវិធីមួយ។	វិធីសាសស្គនះបា៉្ន	់
សា្្នចំដណកននអត្ថស្បគោជន៍បន្សុាំ	(ABS)	ដដលស្តរូវបានកំណត់ក្នុងរូបមន្	(B-A)/B	ដដល	A	គឺរាអត្ថស្បគោជន៍សុទ្ធ	
គស្កាមអាកាសធាតុបច្ចុប្បន្ន	គហើយ	B គឺរាអត្ថស្បគោជន៍សុទ្ធ	គៅគពលគគពិចារណាព	ីCC។	ដដលស្តរូវយកមកពិចារណា។	
អត្ថស្បគោជន៍សុទ្ធអាចស្តរូវបានបា៉្ន់ស្បមណ	 គោយគស្បើវិធីវាយតនមលៃគុណភាព	 ឬវិភាគបរមិណ	 ឬវិធីទាំងពីរចស្មុះោ្្។	
វិធីសាសស្គនះស្តរូវបានគគគស្បើស្បាស់ក្នុងការងារ	 CCFF	 ភាគគស្ចើន	 គហើយអាចអនុវត្ចំគពាះការចំណាយណាក៏គោយ	
គោយមិនគិតថគតើ	ចំណាយគនាះស្តរូវបានបគងកើតគ�ើង	គដើម្បីគ្លៃើយតបនឹង	CC	ឬោ្៉ងណាគ�ើយ	(UNDP 2017)។

	 	 ឧទាហរណ៏	គគស្មងធារាសាសស្មួយចំណាយ	១០	លន	ដុល្្រអាគមរិក	គហើយផ្ល់លំហូរអត្ថស្បគោជន៍តនមលៃ	២០	លន		
ដុល្្រអាគមរិក	គស្កាមលក្ខណ្ឌអាកាសធាតុបច្ចុប្បន្ន។	CC បគងកើនចំណាយដថទាំចំនួន	២	លនដុល្្រ	គោយសារដតកំគណើន	
ននគស្ោះទឹកជំនន់	 និងខ្យល់ព្យុះ	 ប៉ុដន្អត្ថស្បគោជន៍ពីស្បពព័ន្ធធារាសាសស្គកើនគ�ើងចំនួន	 ៦	 លនដុល្្រ	 គស្ពាះស្បពព័ន្ធ	
ធារាសាសស្ការពារកសិករពីវិសមរូបកម្ស់ទឹកគភលៃៀង	 ដដលគកើតគ�ើងញឹកញាប់រាងមុនគទវដង។	 ដូគច្នះ	BCR	 គកើនគ�ើង	
ព	ី២.០	គៅ	២.៤	គហើយ	ABS	គឺ	២០%។	ការវិភាគគនះមនលក្ណៈកាន់ដតស្មុស្គសា្្ញចំគពាះការវិនគិោគ	ដដលរួម	
បញ្ចគូលទាំងចំណាយ“ទប់ទល”់ គដើម្បីកាត់បន្ថយ	L&D គោយសារ	CC។	ឧទាហរណ	៍ផលៃគូវថ្នល់តំនល	១០	លន	ដុល្្រអាគមរិក	
នឹងផ្ល់លំហូរអត្ថស្បគោជន៍	២០	លន	ដុល្្រអាគមរិក	គស្កាមលក្ខណ្ឌអាកាសធាតុបច្ចុប្បន្ន	គហើយលំហូរអត្ថស្បគោជន	៍
មនចំនួនស្តមឹដត	១៧	លន	ដុល្្រអាគមរិក	ប៉ុគណា្្ះ	គពលគគពិចារណាពី	CC	គស្ពាះថ CC	បងក	L&D	តនមលៃ	៣	លន		
ដុល្្រអាគមរិក	 គោយសារគស្ោះទឹកជំនន់	 និងខ្យល់ព្យុះដដលគកើតគ�ើងកាន់ដតញឹកញាប់។	 ដូគច្នះ	 CC	 បណា្្លឲ្យ		
BCR	 ធា្្ក់ចុះពី	 ២.០	 មក	 ១.៧	 ។	ការោក់បញ្ចគូលវិធីទប់ទល់	 CC	 ក្នុងការគរៀបចំបលៃង់កម្មវិធី	 បដន្ថមនូវអត្ថស្បគោជន	៍	
	១	លន	ដុល្្រអាគមរិក	ប៉ុដន្ផ្ល់កិច្ចការពារពី	L&D	ចំនួន	២	លន	ដុល្្រអាគមរិក។	ដូចគនះ	អត្ថស្បគោជន៍បន្សុាំសុទ្ធ
មនតនមលៃ	១	លន	ដុល្្រអាគមរិក	គហើយ	ABS	មនអស្តា	៣	%	(គឺ	១m	/១៩m)	។

	 	 CC%	រាយការណ៍ពីវិសាលភាពដដល CC	ស្តរូវបានបញ្ចគូលក្នុងការគូសបលៃង់កម្មវិធីមួយ	ខណៈដដល	ABS	របាយការណ៏	
ពីវិសាលភាពដដល	L&D	ស្តរូវបានកាត់បន្ថយ។	ដូគច្នះ	គបើគទាះបីរាវិធីសាសស្ទាំងពីរគស្បើពិនទៃុ	%	ក៏គោយ	ក៏ប៉ុដន្វិធីសាសស	្
ទាំងពីរគដើរតួនាទីបំគពញបដន្ថមោ្្	 និងមិនគួរយល់ស្ច�ំគ�ើយ។	រាញឹកញាប់	CC%	មនចំនួនស្បដហល	៣	ដងគលើស		
ABS។	 ឧទាហរណ៏	 ចំណាយបន្សុាំភាគគស្ចើនគ្លៃើយតបគៅនឹងវិសមរូបកម្ស់ទឹកគភលៃៀងដដលគកើនគ�ើង	 (រាប់បញ្ចគូលទាំង	
គស្ោះទឹកជំនន់	និងគស្ោះរាំងស្ងតួត)	គហើយរាធម្មតា	កម្មវិធីទាំងគនះស្តរូវបានកំណត	់CC%	ពី	៧៥%	គៅ	១០០%។	គទាះរា	
ោ៉្ងណា	 គោយសន្មត់ថវិសមរូបកម្ស់ទឹកគភលៃៀងគកើនគ�ើងគទវដង	 គនាះ	ABS	 នឹងមនអស្តាស្តមឹដត	 ៣៣%	 ប៉ុគណា្្ះ	
គោយមិនគធវើអប្បហារ	និងស្បដហល	២៥%	គោយគធវើអប្បហារ	អាស្សព័យគលើអស្តាអប្បហារ។

ប្អប់ទតី�៣� បទពិសោធន៍អន្រជាតិក្ននុងការកំណត់ចំណាយលើ�CC
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អស្តានថលៃ	 និងអត្ថស្បគោជន៍បន្សុាំ	 (ABCR)៖	 ABCR	 ស្តរូវបានគណនាតាមរូបមន្	 គឺអត្ថស្បគោជន៍បន្សុាំសរុបដចកនឹងនថលៃ	
ចំណាយសរុប។	 រាធម្មតា	 ទាំងអត្ថស្បគោជន៍	 និងនថលៃចំណាយស្តរូវបានគធវើអប្បហារ។	 អត្ថស្បគោជន៍បន្សុា	ំ ស្តរូវបានកំណត	់
និយមនព័យថ	រាចំនួនខុសោ្្រវាងអត្ថស្បគោជន៍	 ដដលមន	CC	 និងអត្ថស្បគោជន៍ដដលោ្្ន	CC	 គហើយគស្មើនឹងកស្មិត	L&D  

ដដលគជៀសវាងរួច។	 ABCR	 គឺរាដផ្នកមួយ	 ក្នុងចំគណាមដផ្នកទាំងពីររបស	់ BCR	 សរុប	 គោយមួយដផ្នកគទៀត	 គឺអស្តានថលៃ	
និងអត្ថស្បគោជន៍ការអភិវឌ្ឍ	 (DBCR)	 ដដលបា៉្ន់សា្្នពីតនមលៃអត្ថស្បគោជន៍	 គៅគពល	 CC	 មិនស្តរូវបានយកមកពិចារណា។	
ចំដណកននអត្ថស្បគោជន៍បន្សុាំ	(ABS)	គ ឺABCR	ដចកនឹង	BCR	(សូមគមើលស្បអប់ទី	៣)	។

	
លំហូរអត្ថរែ្យោជន៍រែ្ចាំឆ្្ំ
	 ការវិភាគគលើគោលនគោបាយមនគោលបំណង	គដើម្បីវាយតនមលៃវិសាលភាព	ដដលគសណារីយ៉ូគផ្សងៗននគោលនគោបាយ	
ទទួលបានគរាគជព័យ	 ក្នុងការកាត់បន្ថយ	 L&D	 គោយសារ	 CC។	 គគអាចគធវើការវាយតនមលៃបាន	 តាមរយៈការវាយតនំលតនមលៃ
បច្ចុប្បន្នសុទ្ធ	 (NPV)	 របស់	 L&D	 ក្នុងអំ�ុងរយៈគពលមួយ	 ក៏ដូចរា	 NPV	 របស់អត្ថស្បគោជន៍បន្សុាំ។	 គទាះបរីាោ៉្ងណា	
គដើម្បីគធវើដបបគនះបាន	 ចាំបាច់ស្តរូវវាយតនមលៃសមមស្តននអត្ថស្បគោជន៍	 បន្សុា	ំ ដដលគគទទួលបាន	 ក្នុងអំ�ុងរយៈគពល	 ដដល	
L&D	ស្តរូវបានបា៉្ន់ស្បមណ។	គោយស្ោន់ដតបូក	NPV	របស់អត្ថស្បគោជន៍បន្សាំទាំងអស់	គហើយគស្បៀបគធៀប	NPV	របស	់L&D 

នឹងគធវើឱ្យមនការយល់ស្ច�ំ	ពីគស្ពាះថ	តាមពិតគៅ	អត្ថស្បគោជន៍រាគស្ចើនដដលបានពីចំណាយ	CC	ក្នុងអំ�ុងរយៈគពលមួយ	
គកើតគ�ើងបនា្្ប់ពីចប់រយៈគពលគនាះ។

	 ម៉ូដដល	CEGIM បា៉្ន់ស្បមណលំហូរអត្ថស្បគោជន៍បន្សុាសំ្បចាំឆ្្ំ	 ជំនួសឲ្យការបា៉្ន់ស្បមណ NPV	 ក្នុងអំ�ុងរយៈគពល	
មួយ។	 គគគធវើដបបគនះបាន	 គោយសន្មត់ថ	 អត្ថស្បគោជន៍ការអភិវឌ្ឍតាមទម្្ប់គឺរាលំហូរអត្ថស្បគោជន៍ស្បចាំឆ្្ំគស្មើៗោ្្		
ខណៈដដលអត្ថស្បគោជន៍បន្សុាំគកើនគ�ើងតាមដបបលីគនដអរ៊	 គៅក្នុងអំ�ុងរយៈគពលមួយរហូតដល់ឆ្្ំ	 ២០៥០	 ខណៈដដល	
CC	 កាន់ដតមនសភាពធ្ងន់ធ្ងរ។	 វិធីសាសស្ស្បចាំឆ្្ំគនះមនគុណស្បគោជន៍អាចជួយកំណត់អាទិភាពននចំណាយសស្មប់រយៈ	
គពលមួយ	និងអាចវាយតនមលៃគលើវិសាលភាព	 ដដលចំណាយបន្សុាំខលៃះអាចទុកគចាលបានរាគស្ចើនឆ្្ំស្បកបគោយសុវត្ថិភាព	 រហូត	
ដល់គពលដដល	CC	កាន់ដតមនសភាពធ្ងន់ធ្ងរ។

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា
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៣.១	គសណារីយ៉ូ	CC	
	 ការទទួលរងហានិភព័យ	CC៖	មុននឹងគធវើការបា៉្ន់ស្បមណពីផលប៉ះពាល់របស	់CC	 គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ច	 ចំណុចចាបគ់ផ្ើម	
គឺស្តរូវយល់ដឹងពីការទទួលរងរបស់កម្ុរាចំគពាះហានិភព័យពាក់ពព័ន្ធនឹង	CC។	ភស្ុតាងអំពី	L&D	ទទួលបានពីការសិក្សាគផ្សងៗ	
ដដលគោងពីគសណារីយ៉ូគផ្សងៗរាគស្ចើន	ដូចខាងគស្កាម៖

•	 កិច្ចបាត់បង់ចំណូលរងផលប៉ះពាល់រាចម្បងគោយសារវិសមរូបកម្ស់ទឹកគភលៃៀង។	ម៉ូដដល	CEGIM ពឹងដផអែកគលើរបាយការណ	៍
	 ពិគសសរបស់	IPCC ស្ីពីស្ពឹត្ិការណ៍ធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ	(SREX)	 ដដលបា៉្ន់សា្្នពីកំគណើនភាពញឹកញាប់ននស្ពឹត្ិការណ	៍
	 ធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរដដលរាការរំពឹងទុក	គោយគស្បើស្បាស់គសណារីយ៉ូបីក្នុង	IPCC AR4	(B1, A1	និង	A1B)	ដូចដដលបាន	
	 កំណត់និយមនព័យ	 គៅក្នុងរបាយការណ៍ពិគសសរបស់	 IPCC ស្ីពីចំហាកបគញ្ចញឧស្មព័ន	 (SRES) (IPCC 2000, IPCC  

 2012)។	ម៉ូដដល	CEGIM	សន្មត់ថ	សូចនាករទាំងអស់ននវិសមរូបកម្ស់ទឹកគភលៃៀង	(គពាលគឺ	គស្ោះទឹកជំនន់	គស្ោះ	រាំងស្ងតួត		
	 ខ្យល់ព្យុះ	លំនាំខុសរដូវ	...	)	ទទួលរងផលប៉ះពាល់គស្មើៗោ្្។

•	 ភស្ុតាងអំពីផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	គឺរាភស្ុតាងថ្មីបំផុត	គហើយគស្បើស្បាស់គសណារីយ៉ូ	CC	ក្នុង	IPCC AR5	(គពាលគ	ឺ	
 RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 និង	RCP8.5)។

•	 ការខូចខាតស្ទព្យសម្បត្ិ	 មនមូលោ្្នដផអែកគលើរបាយការណ	៍ ដដលបានពីស្ពឹត្ិការណ៍ធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរពីមុនៗ	 និងការ	
	 កំណត់ម៉ូដដលរាសកលអំពីកម្ស់ទឹកសមុស្ទគកើនគ�ើង។	 គណៈកម្្ធិការរាតិស្គប់ស្គងគស្ោះមហន្រាយ	 (NCDM)  

	 រាយការណ៍អំពីភាពញឹកញាប់	និងភាពធ្ងន់ធ្ងរននស្ពឹត្ដិការណ៍ធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ	(NCDM 2016)។	ម៉ូដដល	CEGIM សន្មតថ់		
	 ស្ពឹតិ្ការណ៍ធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរទាំងគនះនឹងកា្្យរាស្ពតឹ្ិការណ៍គកើនគ�ើងកាន់ដតញឹកញាប់ដថមគទៀត	 ស្សបតាមគសចក្	ី
	 សន្និោ្្នក្នុង	SREX ។

	 ម៉ូដដល CEGIM	កំណត់ពីគសណារីយ៉ូ	CC	បី	 (ខ្ស់	មធ្យម	និងទាប)	។	តារាងទី	៤	គូសភា្្ប់គសណារីយ៉ូរបស់ម៉ូដដល	
CEGIM	គៅនឹងគសណារីយ៉ូ	CC	របស់	IPCC	ដដលគស្បើក្នុងស្បភពភស្ុតាងចម្បង។

តារាងទតី�៤	 គសណារីយ៉ូ	CC ក្នុង	ម៉ូដដល	CEGIM

សេណារីយ៉ូក្ននុង�ម៉ូថែល�CEGIM កកមតិ�ទប កកមិត�មធ្យម� កកមតិ�ខ្េ់�

គសណារីយ៉ូ	ក្នុង	របាយការណ៍	វាយ	តនមលៃ	របស់		IPCC	គលើក	ទី	៤	(AR4) B1 A1 A1B

គសណារីយ៉ូ	ក្នុង		របាយការណ៍	វាយ	តនមលៃ	របស់		IPCC	គលើក	ទី	៥	(AR5) RCP2.6 RCP4.5 RCP6.0

�រ្រកត ត្រម �រកណំត់ 
ត្រម  នងិ្រប ពទិន�នយ

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
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៣.២	ភស្ុតាងពីកិច្ចបាត់បង	់និងការខូចខាត
	 ម៉ូដដល	 CEGIM	 គស្បើស្បាស់ស្បភពភស្ុតាងទាំងអស់អំពីកិច្ចបាត់បង់	 និងការខូចខាត	 (L&D)	 និងគធវើការគផទៃៀងផ្្ត់គលើ	
ភស្ុតាងគនះគោយអត្គនាមព័ត	គោយោក់ទម្ងន់ខ្ស់គលើស្បភពទាំងឡាយណា	ដដលមនមូលោ្្នភស្ុតាងរឹងមំបំផុត	និងដដល	
បានពីកម្ុរា	ឬស្បគទសគផ្សងៗ	ដដលស្បហាក់ស្បដហលនឹងកម្ុរា។	ឧបសម្ព័ន្ធទី	១	គរៀបរាប់លមអែិតអំពីភស្ុតាង	ដដលបានគស្បើក្នុង	
ការវាយតនមលៃពីសកា្្នុពលននកិច្ចបាត់បង់	និងការខូចខាត	(L&D)	ក្នុងគនាះ	រួមបញ្ចគូល	ការទទួលរងហានិភព័យ	និងផលប៉ះពាល	់
គលើទិន្នផលគសដ្ឋកិច្ច	ផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	និងការខូចខាតគហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធ។	

ផលប៉ះពាល់លើទិន្នផលស្ដ្ឋកិច្ច
	 មនស្បភពភស្ុតាងរាគស្ចើនអំពីផលប៉ះពាល់រាសកា្្នុពលរបស់	CC គលើទិន្នផលតាមវិសព័យ។	ស្បភពទាំងគនះរាយការណ	៍
ភាគគស្ចើនអំពីឥទិ្ធពលននការផ្្ស់ប្គូរមួយរំគពចពីលក្ខណ្ឌននអាកាសធាតុបច្ចុប្បន្នគៅលក្ខណ្ឌននអាកាសធាតុ	 គៅគស្កាម	
គសណារីយ៉	ូCC	នាអនាគត	ដដលរាញឹកញាប់	 រួមបញ្ចគូលទាំងគសណារីយ៉ូគៅពាក់កណា្្លសតវត្ស។	ការសន្មត់	 ដដលគស្បើក្នុង	
ម៉ូដដល	CEGIM	បានមកពីការគផទៃៀងផ្្ត់ភស្ុតាងគនះគោយអត្គនាមព័ត	គោយផ្ល់ទំនុកចិត្ខ្ស់គលើស្បភពភស្ុតាងដដលយករា	
បានការបំផុត	និងគលើស្បភពភស្ុតាងទាំងឡាយ	ដដលរាប់ពាក់ពព័ន្ធគោយផ្្ល់បំផុតនឹងសា្្នភាពកម្ុរា។	ឧបសម្ព័ន្ធទី១	ផ្ល់	
គសចក្ីលមអែិតបដន្ថមគទៀត	គហើយតារាងខាងគស្កាមផ្ល់គសចក្ីសគង្បអំពីភស្ុតាង។	

តារាងទតី�៥	 ភស្ុតាងពីកិច្ចបាត់បង់ទិន្នផល/ចំណូល	ក្នុងវិសព័យសំខាន់ៗ

�វិេ័យ កបភព� ្ល�ប៉ះពាល់�សដាយ�សារ�CC

កសិកម្ម	

ការ	ស្តរួត	ពិនិត្យ	ចំណាយ	សាធារណៈ	សស្មប់		
វិសព័យ	កសិកម្ម		(Moroko 2010)

កិច្ច	បាត់	បង់	ស្បចាំ	ឆ្្ំ						ស្តឹម	ឆ្្ំ	២០៥០	គកើន	គ�ើង	
ចំនួន	០,២៨%	នន	GDP1

  Mekong ARCC		របស់	USAID  
(USAID 2013)

		ទិន្ន	ផល	ដំណាំ	ធា្្ក់	ចុះ		៣%	គៅ	៦%	គៅ	ស្តឹម	ឆ្្ំ		
២០៥០

SE Asia Study	របស់	ធនា	ោរ	ADB   
(ADB 2009)

		ទិន្ន	ផល	ដំណាំ	ធា្្ក់	ចុះ	ចគនា្្ះ		១០%	និង	៥០%	
គៅ	ស្តមឹ	ឆ្្ំ	២១០០		អាស្សព័យ	គលើ	គសណារីយ៉	ូCC

	ការ	វាយ	តនមលៃ		គសចក្ី	ស្តរូវ	ការ	ស្្ារ	គ�ើង	វិញ	មុន	
គពល	គស្កាយ		គស្ោះ	ទឹក	ជំនន់		(PFERNA)  
(RGC 2010, RGC 2014)

កិច្ច	បាត់	បង់	ស្បាក់	ដុល្្រអាគមរិក	១៥២	
លន			ក្នុង	គស្ោះទឹកជំនន់	ឆ្្ំ	២០១៣	និង			
ដុល្្រអាគមរិក	៥៦	លន	ក្នុង	គស្ោះ	ព្យុះ	ទីហវុង	ឆ្្ំ	
២០០៩

 Cambodia CCFF (MoE 2015) 	កិច្ច	បាត់	បង់	 GDP		ចំនួន	១,១៤%	គៅ	ស្តឹម	ឆ្្ំ	
២០៥០1

						ការ	វិភាគ		ទិន្ន	ផល	ដំណាំ	និង	និនា្្ការ	ដី	ដស្ស	ចំការ 			កិច្ច	បាត់	បង ់ GDP		ចំនួន	១,៦%	គៅ	ស្តមឹ	ឆ្្ំ	
២០៥០1

បសុសតវ	

		Mekong ARCC  របស់	USAID  
(USAID 2013)

							ផលិតភាព		សតវ	ស្ជរូក		ធា្្ក់	ចុះ	៥%														គរៀង	រាល់	គពល		
សីតុណ្ហភាពគកើន	គ�ើង			១oC       គលើស	៣០oC។			

ការ	ស្សាវ	ស្រាវ	គៅ	អាសុី	ខាង	ត្បគូង		
និង	អាសុី	អាគគ្នយ៍

			កគ្្្	គ�ើង	ខា្្ំង			កាត់	បន្ថយ	ផលិត	ភាព	ចំនួនជិត	
១០%

ជល	ផល	 		Mekong ARCC  របស់	USAID  
(USAID 2013)

ស្បដហល	អវិជ្	មន	ប៉ុដន្	ទំហំ		នន	ផល	ប៉ះពាល	់		
ពុំ	ទាន់	ច្បាស់	លស់	គៅ	គ�ើយ	គទ	

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា
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4	 របាយការណ៍វាយតនមលាគលើកទី	៥	របស់	IPCC	គស្បើស្បាស់គសណារយី៉ូ	CC	ចម្បង	៤	គឺ	RPC8,5,	RPC6.0,	RPC4.5	និង	RPC2.6។	RPC8.5	ស្តរូវបាន
 	 ចាតទ់ុាកថ្	រាគសណារយី៉ូអាស្កកប់ំផុាត	ដដលម្នការកាតប់ន្ថយផលបះ៉ពាល់តចិតួច	និងម្នកំគណើ នសីតុាណ្ហ ភាពពភិពគល្ករាមធ្យម	២,០oC	+/-៣០%	
 	 គៅស្តឹមឆ្្ន 	ំ ២០៥០។	 គសណារយី៉ូ	 RPC2.6	 គឺរាគោលគៅលអែបំផុាតននកិច្ចស្ពមគស្ពៀងទីស្ករុងបារសី	 និងម្នកំគណើ នសីតុាណ្ហ ភាព	 ១,០	 +/-៦០%	 ស្តឹម
 	 ឆ្្ន 	ំ២០៥០។	គសណារយី៉ូពរីគផ្សងគទៀតគឺរាគសណារយី៉ូកស្មតិមធ្យម	គោយការដស្បស្បរួល	និងកស្មតិ	សម្ម្ស្តនងឹចំនួនបណ្ុា ំ ឧស្មព័នផទៃះកញ្ចក។់	គគស្ម្ងពី
 	 ឆ្្ន 	ំ២០៥០	ដល់	២១០០	ម្នទំនាកទ់ំនងលីគនដអ។៊	

�វិេ័យ កបភព� ្ល�ប៉ះពាល�់សដាយ�សារ�CC

	រុាកាខា 	ស្បម្ញ់	

  Mekong ARCC		របស់	USAID  
(USAID 2013)

ផលិត	ភាព	ធាលា ក	់ចុាះ	ប៉ុាដន្	កស្មតិ	ធាលា ក	់ចុាះ	ពុាំ	ទាន	់
ចបាស់	ល្ស់	គទ

SE Asia Study	របស់	ធនា	ោរ	ADB   
(ADB 2009)

			ផលិត	ភាព	ធាលា ក	់ចុាះ		អាច			ធ្ងន	់ធ្ងរ	

ថ្ម	ពល	
Cambodia CCFF (MoE 2015) 			កចិ្ច	បាត	់បង	់	សមត្ថភាព	បន្ថយ	កគំៅ	នងិ	ការ	ដចក	ចាយ	 

នឹង	គកើន	គ�ើង	ចំនួន	២%				នន	តនមលា				ផលិត	ថ្ម	ពល			

កម្ស់	ទឹក	សមុាស្ទ	គកើន	
គ�ើង	

	ការ	ឃ្លា 	ំគមើល	អាកាស	ធាតុា	របស់		DARA (DARA 
and Climate Vulnerability Forum 2010) 

		ដុាល្លា រអាគមរកិ	២៥០	ល្ន	ក្នុាង	ឆ្្ន 	ំ២០១០	
គោយ	មនិ	គិត	ពី					លទ្ធ	ភាពអាច		គកើន	គ�ើងដល់	ឆ្្ន 	ំ
២០៣០	គ�ើយ	

1	 តួគលខរា	%GDP	 គនះ	 សំគៅគលើកិច្ចបាតប់ង	់ គពលវសិព័យកសិកម្មម្នចំដណក	 GDP	នាបច្ចុាប្បន្ន។	 តគួលខទាងំគនះអាចធាលា កច់ុាះ	 គពលចំដណក	 GDP 	 ននវសិព័យកសិកម្មថយចុាះ។	

សុាខភាព	និងផលិតភាពកម្លា ងំពលកម្ម
	 ម្នធាតុាផ្សសំំខានច់ំនួនពីរននផលបះ៉ពាល់គលើសុាខភាព៖	 គឺករណីជំងឺរាគរូស	 និងជំងឺបងកគោយអាកាសធាតុាគផ្សងគទៀត គកើនគ�ើង	 និងករណីកំគៅគ�ើងខាលា ងំ	 និងឥទិ្ធពលគលើផលិតភាពកម្លា ងំពលកម្ម។	 បច្ចុាប្បន្នគនះ	ការវភិាគក្នុាងម៉ូដដល	 CEGIM	

 ចាតទ់ុាកផលបះ៉ពាល់ទាងំអស់គនះរាការថយចុាះផលិតភាពកម្លា ងំពលកម្ម	 ប៉ុាដន្អាចម្នតនមលាខលាះដដរក្នុាងស្សាវស្រាវថ្គតើផល 
បះ៉ពាល់ននសុាខភាពកាតប់ន្ថយការផ្តផ់្ងក់ម្លា ងំពលកម្មគោយរគបៀបណា	 មនិដមនផលិតភាពកម្លា ងំពលកម្មគ�ើយ	 គស្ពាះថ្ 
ចំណុា ចគនះនឹងរាបទ់ាកទិ់ននឹងសក្ានុាពលគរាគជព័យននសកម្មភាពគលើកកម្ស់ផលិតភាពកម្លា ងំពលកម្ម។

	 ជំងឺបងកគោយអាកាសធាតុា	 រមួបញ្ចូ លជំងឺ្លាងតាមទឹកសំខាន់ៗ ភាគគស្ចើន	ក្នុាងគនាះ	ជំងឺសំខានប់ំផុាត	គឺជំងឺរាគរូស	និងជំងឺ
 បងកគោយកំគៅ	 ក្នុាងគនាះ	 រមួម្នជំងឺគបះដូង	 និងជំងឺផលាូវដគង្ហើម។	 CCFF	បានរាយការណ៍ពីតួគលខរបស់	WHO	 ដដលគលើក
 គ�ើងថ្	អស្តាជំងឺបងកគោយអាកាសធាតុាអាចគកើនគ�ើងចំនួន	១០%	គស្កាមលកខាខណ្ឌ 	CC	គៅស្តឹមឆ្្ន 	ំ២០៥០	ដដលអាចម្ន 

តនមលាគស្មើនងឹ	០,៨៥%	នន	GDP	គោយសន្មតថ់្	អាយុាកាលដកសស្មរួលគោយពិការភាព	ម្នតនមលាគស្មើនងឹ	៣	ដងនន	GDP	ដដលគនះ រាគោលការណ៍ដណនារំបស់	WHO។	ការសិក្សផលបះ៉ពាល់	CC	របស់ធនាោរ	ADB	ឆ្្ន 	ំ២០០៩	បានបងា្ហ ញថ្	CC	អាច 
បគងកើនបនទៃុាក	ននជំងឺមយួចំនួន	ដដលបងកគោយអាកាសធាតុា	រហូតដល់	១៨%	សស្ម្បរ់យៈគពល	៣០	ឆ្្ន ។ំ

	 ការស្សាវស្រាវអន្ររាតិ	ម្នវឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗ នាគពលថ្មីៗគនះ	 ក្នុាងការសិក្សពីឥទ្ធិពលននកំគៅគ�ើងខាលា ងំមកគលើផលិត
 ភាពកម្លា ងំពលកម្ម។	របាយការណ៍វាយតនមលាគលើកទី	5	របស់	 IPCC	បានគលើកគ�ើងថ្	ផលិតភាពកម្លា ងំពលកម្មអាចធាលា កច់ុាះ ចំនួនរាង	២០%	គៅពាកក់ណ្ាចុាងគស្កាយននសតវត្ស	ចំគពាះវសិព័យគផ្សងៗ	ដដលរងផលបះ៉ពាល់ខាលា ងំបំផុាត	(IPCC	2014)។	 

ការស្តរួតពនិតិ្យរាសកលថ្មីៗ គនះរបស់អងក្ារ	UNDP	បានបងា្ហ ញថ្	ក្នុាងគសណារយី៉ូ	CC	អាស្កកប់ផំុាតរបស់	IPCC	(គ	ឺRCP8.54  
រាមួយសីតុាណ្ហ ភាពគកើនគ�ើង	 ៣,៧oC)	 គៅក្នុាងស្បគទសកម្ុារា	 ផលិតភាពកម្លា ងំពលកម្មស្គប់វសិព័យទាំងអស់នឹងធាលា ក់ចុាះ	

 ៦,៥៤%	គៅស្តឹមឆ្្ន 	ំ២០៥៥	(UNDP	2016)។	ទំនាកទ់ំនងរវាងសីតុាណ្ហ ភាពនិងផលិតភាពកម្លា ងំពលកម្ម	គឺរាទំនាកទ់ំនង លីគនដអ	៊ដូគច្នះផលិតភាពកម្លា ងំពលកម្មនឹងធាលា កច់ុាះ	១,៧៧%	ស្តឹមឆ្្ន 	ំ២០៥០	គបើកចិ្ចស្ពមគស្ពៀងទសី្ករុងបារសីសគស្មចគោលបណំង
 លអែបំផុាតរបស់ខលាួន		គឺកំគណើ នសីតុាណ្ហ ភាព	១oC	គោយគរាគជព័យ។

ដំគណាះស្សាយផលបះ៉ពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុា
គលើកំគណើ នគសដ្ឋកិច្ចក្នុាងស្បគទសកម្ុារា
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	 មូ ល ោ្្ន ភស្ុតាងរាសាកលដូចោ្្	 ស្តរូវបានយកមកគស្បើោ្៉ងលមអែិតនាគពលថ្មីៗគនះ	 ក្នុងស្បគទសកម្ុរា	 (Kjellstrom, 

Lemke et al. 2016)	គោយពិចារណាអំពីចំដណកការងារក្នុងវិសព័យកសិកម្ម	ឧស្សាហកម្ម	និងគសវាកម្ម	អំពីរគបៀបដដលចំដណក	
គនះ នឹ ង ដស្បស្បរួលក្នុងសតវត្សបន្្ាប់	និងអំពីការពិតដដលផលប៉ះពាល់មកគលើសកម្មភាពគៅទីវាលដដលមនកស្មតិខ្ស់ខា្្ំងរាង	
សក ម្ម ភា ព គស្កាមដំបូល។	ការវិភាគបានគលើកគ�ើងថ	គម៉្ងការងារស្បចាំនថ្ងគៅក្នុងគសដ្ឋកិច្ចទាំងមូល	នឹងបាត់បង់បដន្ថមគទៀត	
ចំនួន	១,៧%	ស្តឹមឆ្្ំ	២០៥០	គធៀបនឹងកស្មិតបច្ចុប្បន្ន	គោយគស្បើគសណារីយ៉ូ	RCP2.6	ដដលរាគសណារីយ៉	ូCC	កស្មតិទាប។		
ក្នុងគសណារីយ៉ូ	CC កស្មិតខ្ស់	(RCP6.0)	ផលិតភាពកម្្ំងពលកម្មធា្្ក់ចុះគលើសពី	៥,៨%	ក្នុងវិសព័យដដលមនការងារហត្ថកម្ម	
គៅទីវាល	ដដលគស្បើថមពលគស្ចើនរាង	៤០០	វា៉្ត់ក្នុងមួយគម្៉ង	(គពាលគឺ	វិសព័យកសិកម្ម	និងសំណង់)	ចំនួនស្បដហល	៤,៦%	ក្នុង	
វិសព័យគផ្សងៗគទៀតដដលគធវើការងារហត្ថកម្ម	(ក្នុងវិសព័យឧស្សាហកម្ម)	និងចំនួន	១,៨%	សស្មប់វិសព័យគសវាកម្ម។

ការខូចខាត�្ោ្្រចនាសម្ព័ន្ធ
	 ការស្កិត/ការកំណត់តស្មរូវម៉ូដដល		CEGIM	ចំគពាះលទ្ធភាពខូចខាតស្ទព្យសម្បត្ិគោយសារស្ពឹត្ិការណ៍ធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ
សស្មប់វិសព័យនិមួយៗ	ដផអែកគលើស្បភពភស្ុតាងចម្បងៗ	ដូចខាងគស្កាម៖

• SNC	 ប្៉ាន់ស្បមណថ	ការខូចខាតបណា្្លមកពីគស្ោះទឹកជំនន់មនតនមលៃ	 ១៥៧	លន	 ដុល្្រអាគមរិក	 គៅឆ្្ំ	 ២០០០		
	 និង	 ៣០	លន	 ដុល្្រអាគមរិក	 គៅឆ្្ំ	 ២០០១	 និង	 ១២	លន	 ដុល្្រអាគមរិក	 គៅឆ្្ំ	 ២០០២	 គោយមិនគិតពីការ	
	 បាត់បង់អាយុជីវិត	និងការរងរបួសគ�ើយ	(MoE	2015)	។

•	 ការវាយតនមលៃគលើការខូចខាតបណា្្លមកពីទឹកជំនន់របស់គណៈកម្មការទគនលៃគមគង្	បានបា៉្ន់ស្បមណថ	ការខូចខាតគហោ្្	
	 រចនាសម្ព័ន្ធរាមធ្យមក្នុងស្សុកចំនួន	៣	រវាងឆ្្ំ	២០០០	ដល់	២០០៧		មនតនមលៃ	២,៥	ដុល្្រអាគមរិក		ក្នុងមួយម្្ក់	ក្នុងមួយឆ្្ំ		
	 មននព័យថការខូចខាតថ្្ក់រាតិសរុបមនតនមលៃ	៣៥	លន	ដុល្្រអាគមរិក	ឬ	០,២៥%	នន	GDP។	

•	 របាយការណ៍ននវាយតនមលៃគសចក្ីស្តរូវការសា្្រគ�ើងវិញមុនគពលគស្កាយគស្ោះទឹកជំនន់	 (PFERNIA)	 អំពីគស្ោះទឹកជំនន	់
	 ឆ្្ំ	 ២០១៣	 បានបា៉្ន់ស្បមណថ	 នថលៃសរុបននគស្ោះទឹកជំនន់ក្នុងឆ្្ំ	 ២០១៣	 មនតនមលៃ	 ដុល្្រអាគមរិក	 ៣៥៦	 លន		
	 ក្នុងគនាះ	 ទឹកស្បាក់	 ២០២	លនដុល្្រអាគមរិក	 គឺរាកិច្ចបាត់បង់	 (១៥០	លន	ដុល្្រអាគមរិក	សស្មប់វិសព័យកសិកម្ម)		
	 និង	 ១៥៣	 លនដុល្្រអាគមរិក	 គឺរាការខូចខាត	 (៨០	 លនដុល្្រអាគមរិក	 សស្មប់ផលៃគូវថ្នល់	 និង	 ៥២	 លន	
	 ដុល្្រអាគមរិក	សស្មប់វិសព័យទឹក	និងធារាសាសស្	(RGC 2014)។

•	 ការវាយតនមលៃគសចក្ីស្តរូវការគស្កាយគស្ោះមហន្ដរាយ	ចំគពាះព្យុះទីហវុងគកតសាណាក្នុងឆ្្ំ	២០០៩	គឺមនចំនួន	១៣២					
																								លនដុល្្រអាគមរិក	ក្នុងគនាះ	៧៤	លនដុល្្រអាគមរិក	គឺរាការបាត់បង់	(៥៦	លន	ដុល្្រអាគមរិក	សស្មប់វិសព័យកសិកម្ម		
	 និង		១១	លន	ដុល្្រអាគមរិក	សស្មប់វិសព័យដឹកជញ្គូន)			និង	៥៨	លន	ដុល្្រអាគមរិក	គឺរាការខូចខាត		(១៥	លន	ដុល្្រអាគមរិក	
	 សស្មប់លំគៅោ្្ន	២៤	លន	ដុល្្រអាគមរិក	សស្មប់វិសព័យអប់រ	ំនិង	១៤	លន	ដុល្្រអាគមរិក	សស្មប់វិសព័យដឹកជញ្គូន)		
 (RGC 2010)។	

•	 ធនាោរពិភពគលក	និង	GFDRR	បានបា៉្ន់ស្បមណថ	កិច្ចបាត់បង់ស្បចាំឆ្្ំរាមធ្យម	 គោយសារគស្ោះធម្មរាតិមនតនមលៃ		
	 ៧៤,២	លន	ដុល្្រអាគមរិក	ឬ	០,៧%	នន	GDP	ក្នុងគនាះ	៥៥%	បណា្្លមកពីគស្ោះទឹកជំនន់	 	២៨%	បណា្្លមកព	ី
	 គស្ោះរាំងស្ងតួត	៤%	បណា្្លមកពីខ្យល់ព្យុះ	និង	៣%	បណា្្លមកពីគស្ោះរញ្តួយដី	3%	 (World Bank, GFDRR et al.,		
	 2012)	។

•	 ការសិក្សាវិភាគស្បគទសកម្ុរារបស់គំនិតផ្តួចគផ្ើមហិរញ្ញប្បទានននហានិភព័យគស្ោះមហន្រាយ	 (DRFI)	 បានរាយការណ៍	
	 ពីការខូចខាតចំនួន	 ១៣២	 លនដុល្្រអាគមរិក	 គៅឆ្្ំ	 ២០០៩	 ៦២៥	 លនដុល្្រអាគមរិក	 គៅឆ្្ំ	 ២០១១	 និង		
	 ៣៥៧	លនដុល្្រអាគមរិក	គៅឆ្្ំ	២០១៤។	គលើសពីគនះ	DRFI	បានបា៉្ន់ស្បមណពីកិច្ចបាត់បង់ស្បចាំឆ្្ំរាមធ្យមចំនួន		
	 ៥៤	លន	ដុល្្រអាគមរិក	បណ្្ាលមកពីគស្ោះទឹកជំនន់	គឺស្បដហល	០,៧%	នន	GDP (World Bank 2017)។	
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5	 ម៉ូដដល	CEGIM ស្ស្មចចាត់ទុកការខូចគុណភាពដរីាការបាត់បង់្បាក់ចំណូល	គរើ្ទាះបីរាការខូចគុណភាព�ី្នះក៏អាចបញ្ចគូលរាការខូចខាត្ទព្យដូច	
	 ោ្្ផង្ដរ	ដដលស្តរូវបានកំណត់ត្មលៃ	ដផអែ�្លើមូលោ្្ន្បាក់ចំណូល្ដលបាត់បង់។	

•	 ការវិភាគរបស់គណៈកម្្ធិការរាតិស្គប់ស្គងគស្ោះមហន្រាយ	បងា្ហ្ញថ	ក្នុងមួយឆ្្ំ	ផទៃះចគនា្្ះព	ី១០០០	គៅ	២០០០	ខ្នង		
	 បានបាត់បង់គោយសារគស្ោះមហន្រាយ	ដដលទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ។	កស្មិតខូចខាតបច្ចុប្បន្ន	ស្តរូវបានរំពឹងថ	នឹងគកើន	
	 គ�ើងគទវដងគៅឆ្្ំ	២០៥០។	

	 L&D	 ក្នុងវិសព័យសាធារណៈ	 រួមបញ្ចគូល	 ការខូចខាតោ៉្ងឆប់រហព័សនូវគុណភាពផលៃគូវថ្នល់រាតិ	 និងផលៃគូវថ្នល់ជនបទ	 ស្បពព័ន្ធ	
ធារាសាសស្	 ស្បពព័ន្ធទឹក	និងអនាមព័យ	និងស្បពព័ន្ធការពារទឹកជំនន់។	ក៏នឹងគកើតមន	L&D	ខលៃះគលើអោរសាធារណៈផងដដរ។	កិច្ច
បាត់បង់ទាំងគនះអាចកាត់បន្ថយបាន	តាមរយៈការចំណាយបដន្ថមគលើការដថទាំ	 និងការបន្សុាំ។	 គោយសន្មត់ថ	ការខូចខាតរា	
មធ្យមស្បចាំឆ្្ំចំគពាះគហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធរយៈគពល	១០	ឆ្្ំចុងគស្កាយ	នឹងគកើនគ�ើងគទវដងស្តឹមឆ្្ំ	២០៥០	គោយសារ	CC	គនាះការ	
ខូចខាតរាមធ្យមស្បចាំឆ្្ំចំគពាះគហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈវិញនឹងមនចំនួនស្បដហល	៧%	ននតនមលៃស្ទព្យមូលធន។	រោ្្ភិបាល	
អាចបដងវរធនធាន	 គដើម្បីបង់ចំណាយគលើការខូចខាតដដលគកើនគ�ើងគនះ	 ប៉ុដន្ចំណាត់ការគនះនឹងបដងវរមូលនិធិសាធារណៈ	
ដដលគគអាចរំពឹងថ	នឹងស្តរូវយកមកគស្បើ	គដើម្បីសគស្មចនូវអស្តា	BCR	ោ៉្ងតិច	២,០។

	 ការខូចខាតបណា្្លមកពីកម្ស់ទឹកសមុស្ទគកើនគ�ើង	 ស្តរូវបានចាត់ទុកថរាការខូចខាតស្ទព្យសម្បតិ្	 គបើគទាះបរីា	 L&D 

ខលៃះអាចរាការបាត់បង់ចំណូល	 ដដលបណា្្លមកពីរាតិនស្បក្នុងដ5ី។	 ភស្ុតាងគៅមនកស្មិតចំគពាះករណគីនះ	 គហើយការបា៉្ន់	
ស្បមណពីការខូចខាតដដលអាចគកើតគ�ើង	 មនមូលោ្្នដផអែកគលើតួគលខ	 ដដលទទួលបានពីការឃ្្ំគមើលអាកាសធាតុរប
ស់	DARA ឆ្្ំ	២០១០	 (DARA and Climate Vulneraility Forum 2010)។	មូលោ្្នភស្ុតាងសស្មប់ការបា៉្ន់សា្្នរបស់	
DARA	 ពុំច្បាស់លស់គទ	 គហើយស្តរូវគធវើការសិក្សាបដន្ថមគទៀត	 គដើម្បីយល់ដឹងថគតើ	 គគទទួលបានតួគលខគនះគោយរគបៀបណា	
គដើម្បីធានាថ	 តួគលខគនះស្តរូវបានបញ្ចគូលោ៉្ងស្តឹមស្តរូវក្នុងម៉ូដដល	 CEGIM។	 ចំណុចគនះគឺរាចំណុចសំខាន់ណាស់	 គស្ពាះថ		
តគួលខននការខូចខាតបណា្្លមកពីកម្ស់ទឹកសមុស្ទគកើនគ�ើង	មនចំនួនគលើសពី	៣	ភាគ	៤	ននការខូចខាតទាំងអស់។

	 គសណារីយ៉ូ	CC	និងការវិវត្ន៍ននភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់	CC៖	ស្បភពភស្ុតាងចម្បងអំពីការបាត់បង់ស្បាក់ចំណូលនិងការខូចខាត	
គឺទទួលបានពីរបាយការណ៍	SREX	ដដលវិភាគគសណារីយ៉ូបី	គោយគស្បើនាមវលីរបស	់IPCC AR4	ចំគពាះគសណារីយ៉	ូCC (B1, A1B	
និង	A1)។	ការវិភាគ	SREX សស្មប់តំបន់អាសុីអាគគ្នយ៍បានបងា្ហ្ញថ	ការបាត់បង់ស្បាក់ចំណូល	និងការខូចខាតរាមធ្យមស្បចាំឆ្្ំ	
នឹងគកើនគ�ើងចំនួន	៧១%	 ស្តឹមឆ្្ំ	 ២០៥០	ខ្ស់រាងឆ្្ំ	 ២០១៦	 គស្កាមគសណារីយ៉ូ	B1	 និងចំនួន	 ៩៤%	 ស្តឹមឆ្្ំ	 ២០៥០	
ខ្ស់រាងឆ្្ំ	២០១៦	គស្កាមគសណារីយ៉ូ	A1B	និងចំនួន	៨៤%	ស្តឹមឆ្្ំ	២០៥០	ខ្ស់រាងឆ្្ំ	២០១៦	គស្កាមគសណារីយ៉ូ	A1។	
ភស្ុតាងរបស់	RCRC អំពីផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	គស្បើស្បាស់នាមវលីរបស	់AR5	សស្មប់គសណារីយ៉ូ	CC និងផ្ល់រាស្កាហវិច
សស្មប់គសណារីយ៉ូចម្បងៗទាំងបួន	(គឺ	RCP2.5, RCP4.5, RCP6.0 និង	RCP8.5)។	ផលប៉ះពាល់គស្កាមគសណារីយ៉ូគផ្សងៗ	
គឺសមមស្តនឹងគនលៃងការស្បមូលផ្ុំឧស្មព័នផទៃះកញ្ចក់។	 ដូគច្នះគសចក្ីសន្និោ្្នរបស	់ RCRC	 ស្តរូវបានោក់បញ្ចគូលគៅក្នុងម៉ូដដល	
គោយគស្បើគសណារីយ៉ូ	 RCP6.0	 គហើយកតា្្ធ្ងន់ធ្ងរស្តរូវបានយកមកគស្បើ	 គដើម្បដីកតស្មរូវតនមលៃទាំងគនះ	 ស្បសិនគបើគសណារីយ៉ូគផ្សង
គទៀតស្តរូវយកមកអនុវត្គនាះ។	តារាងទី	6	បងា្ហ្ញពីកតា្្ធ្ងន់ធ្ងរសស្មប់គសណារីយ៉គូផ្សងៗ	និងឧបសម្ព័នទៃទី	១	ផ្ល់រាភស្ុតាង
លមអែិតបដន្ថមគទៀតអំពីគសណារីយ៉ូ	CC	។

តារាងទតី�៦	 ស្ណារីយ៉	ូCC	កតា្្ធ្ងន់ធ្ងរសម្្ប់	L&D

សេណារីយ៉ូ�CC របេ់�SREX សេណារីយ៉ូ�្ លិត�ភាព�កម្្ំង�ពលកម្ម�របេ់�RCRC

គសណារីយ៉ូ B1 A1 A1B 2.5 4.5 6.0 8.5

កតា្្	ធ្ងន់	ធ្ងរ	CC 71% 84% 94% 0.42 0.75 1.00 1.42

***សម្្ល់៖	ចំ្ពាះ	AR4	កតា្្ធ្ងន់ធ្ងរសំ្ៅគលើ�ំ្ណើន្នកិច្ចបាត់បង់/ការខូចខាត	គ្ៀបនឹងក្មិតរាមធ្យមថ្មីបំផុត។	ចំ្ពាះ	AR5	វិញ	ភស្ុតាងចម្បងព	ី
ផលប៉ះពាល់្លើផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	ស្តរូវបានកត់្តាទុក	គោយសន្មត់ថ	RCP6.0	និង្សណារីយ៉	ូCC	ដ្ទ្ទៀត	មនចំនួនសមមស្តនឹងគនលៃង្បមូល
ផ្ុំឧស្មព័នផទៃះកញ្ចក់។	

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា 37



	 គសណារីយ៉ូ 	CC	ស្តរូវបានយកមកគស្បើស្បាស់	គដើម្បបីា៉្ន់ស្បមណពីផលប៉ះពាល់របស	់CC	ស្បសិនគបើស្បគទសកម្ុរាផ្្ស់ប្គូរ	
មួយរំគពចពីលក្ខណ្ឌននអាកាសធាតុបច្ចុប្បន្នគៅលក្ខណ្ឌននអាកាសធាតុឆ្្ំ	២០៥០។	ម៉ូដដល	CEGIM	សន្មត់ថ	ភាពធ្ងន់ធ្ងរ	
ននផលប៉ះពាល់នីមួយៗរបស់	CC	គកើនគ�ើងគលើដខ្សបនា្្ត់ស្តង់	ក្នុងចគនា្ះ្ពីឥ�គូវគនះ	និងឆ្្ំ	២០៥០។	គគគធវើការសន្មត់ដបបគនះ	
បាន	តាមរយៈ	“សនទៃស្សន៍ភាពធ្ងន់ធរ	CC”	គៅក្នុងម៉ូដដល។

៣.៣	ទិន្ននព័យ	GDP

	 ទិន្ននព័យ	GDP	 ស្តរូវបានយកគចញពីគណនីរាតិដដលផ្ល់គោយ	NIS។	ទិន្ននព័យគនះមនចាប់ពីឆ្្ំ	 ១៩៩៣	 	និងស្តរូវបាន	
បងា្ហ្ញរា	 KMR	 ទាំងក្នុងឆ្្ំបច្ចប្បន្ន	 និងគធៀបនឹងតនមលៃគថរននឆ្្ំ	 ២០១០។	 ការវិភាគក្នុងម៉ូដដល	 CEGIM	 គស្បើតនមលៃគថររា		
ដុល្្រអាគមរិក	ននឆ្្ំ	២០១៦	រាតនមលៃឯកតា	សស្មប់ការស្កិត/កំណត់តស្មរូវ	និងសស្មប់ការព្យាករណ6៍	គោយដំបូង	ស្តរូវប្គូរតនមលៃ		
KMR	 បច្ចុប្បន្ន	 គៅរាតនមលៃ	 ដុល្្រអាគមរិក	 បច្ចុប្បន្ន	 គោយគស្បើស្បាស់អស្តាប្គូរស្បាក់បច្ចុប្បន្ន	 គហើយបនា្្ប់មក	 ដចកតនមលៃ		
ដុល្្រអាគមរិក	បច្ចុប្បន្ន	នឹងតនមលៃគថរ	គោយគស្បើសនទៃសន៍បរិត្ផរណា	ដុល្្រអាគមរិក	ដដលដផអែកគលើទិន្ននព័យធនាោរពិភពគលក។

	 ការវិភាគបានគស្បើស្បាស់	១៥	អនុវិសព័យ	 ដដលបានកំណត់ក្នុងគណនីរាតិ	 ក្នុងគនាះ	 រួមមន	៤	អនុវិសព័យ	សស្មប់វិសព័យ	
កសិកម្ម	 ៤	 អនុវិសព័យសស្មប់វិសព័យឧស្សាហកម្ម	 និង	 ៧	 អនុវិសព័យសស្មប់វិសព័យគសវាកម្ម។	 កំដណសាមញ្ញរាងគនះននម៉	ូ
ដដល	 CEGIM	 អាចគស្បើវិសព័យគសវាកម្មមួយគត់	 គហើយនឹងទទួលបានលទ្ធផលស្សគដៀងោ្្ណាស់	 គស្ពាះថផលប៉ះពាល់របស់		
CC	គលើវិសព័យគសវាកម្មទាំងអស់	ស្តរូវបានសន្មតថមនកស្មិតស្សគដៀងោ្្។	គទាះរាោ៉្ងណា	អនុវិសព័យទាំង	១៥	ស្តរូវរក្សាទុក		
ករណីមនភស្ុតាងបងា្ហ្ញថ	អនុវិសព័យខលៃះរងផលប៉ះពាល់ពី	CC	ោ៉្ងសកម្មដថមគទៀត។

	 GDP	 របស់វិសព័យមួយ	 សំគៅរាក់លក់គលើតនមលៃននចំណូលកមំ្្ងពលកម្ម	 និងចំណូលមូលធន	 (គនឺថលៃ�្នតួល	 និងស្បាក	់
ចំគណញ)	 គៅក្នុងវិសព័យគនាះ។	 ការបាត់បង់ស្ទព្យក្នុងវិសព័យគនាះមិនកាត់បន្ថយ	 GDP	 គោយផ្្ល់គ�ើយ	 គហើយបងកផល	
ប៉ះពាល់តាមរយៈឥទិ្ធពល	 ដដលការបាត់បង់គនាះមនគលើតនមលៃបដន្ថមនាអនាគតដតប៉ុគណា្្ះ។	 គសចក្ីសន្មិោ្្នតាមវិសព័យអំព	ី
ចំណុចគនះ	មនដូចខាងគស្កាម។

•	 ទស្សនៈគនះមននព័យស្តង់ចំគពាះវិសព័យកសិកម្ម	 និងវិសព័យដរ៉	 និងគរាងចស្កផលិត	 ក្នុងគនាះ	 រួមបញ្ចគូលទាំងគរាងចស្ក	
	 វាយនភណ្ឌ។

•	 ចំគពាះវិសព័យអគ្ីសនី	និងទឹក	GDP	សំគៅគលើស្បាក់ចំណូលកម្្ំងពលកម្ម	និងស្បាក់ចំគណញ	ដដលរកបាន	ស្បសិនគបើគសវា	
	 ទឹកគភលៃើងស្តរូវបានផ្ល់គោយវិសព័យឯកជន7។

•	 ចំគពាះវិសព័យសំណង់	 GDP	 សំគៅរាក់លក់គលើស្បាក់ចំណូល	 និងស្បាក់ចំគណញរបស់អ្នកសាងសង់។	 GDP	 មិនសំគៅ	
	 គលើស្ទព្យមូលធន	ដដលបានបគងកើតគោយសកម្មភាពសាងសង់គ�ើយ។

•	 ដូចោ្្ដដរ	 ចគំពាះវិសព័យអចលនស្ទព្យ	 GDP	 មិនសំគៅគលើតនមលៃអោរគទ	 ប៉ុដនស្ំគៅគលើស្បាក់ចំណូល	 នថលៃ�្នតួល	 និង	
	 ស្បាក់ចំគណញ	ដដលរកបានគោយស្កុមហ៊ុនដដលរាម្្ស់អោរ។	វិសព័យអចលនស្ទព្យក្នុងគណនីរាតិ	អាចោក់បញ្ចគូលការ	
	 បា៉្ន់ស្បមណនន“នថលៃ�្នតួលបង់ឲ្យខលៃតួនឯង”	ដដលស្តរូវបង់គោយស្្ាបព័នដដលរាម្្ស់អាោរផ្្ល់	ប៉ុដន្វិសាលភាពដដលករណ	ី
	 គនះគកើតគ�ើងគៅក្នុងស្បគទសកម្ុរា	 ពុំស្តរូវបានគគស្សាវស្រាវគទ។	 ក្នុងករណីណាក៏គោយ	 GDP	 ននវិសព័យអចលនស្ទព្យ		
	 គួរដតទាក់ទងនឹងតនមលៃមូលធនរបស់អោរ។

•	 ការរួមចំដណករបស់គសវាកម្មរោ្្ភិបាលចំគពាះ	 GDP	 សំគៅគលើស្បាក់ដខ	 ដដលបានបង់ជូនមសន្ីរោ្្ភិបាលគហើយការរួម	
	 ចដំណកគនះទទួលរងផលប៉ះពាល់រាចម្បងគោយបញ្ហ្ផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម។

6	 អតិផរណា	ដុល្្រអាគមរិក	មនអស្តាមធ្យម	២,២%	ក្នុងមួយឆ្្ំ	ចាប់តាំងពីឆ្្ំ	១៩៩៣	គ្ៀបនឹងអតិផរណា	KMR អស្តា	៥,៧%	
7	 GDP	ស្មប់វិសព័យអគ្ីសនី	និងទឹក	មនអស្តាទាបណាស់	គរើ្្ៀបនឹងការវិនិ្ោគ	គ�ើយអាចហាក់បីដូចរា	ការកំណត់ត្្លៃ្នះមនមូលោ្្េ្ផអែ�្លើ្ថលៃ	
	 ចំណាយ្នឧបត្ថម្ភធន	ដដលមិនបញ្ចគូលចំណូលពីមូលធន។	

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា
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•	 ការរួមចំដណករបស់វិសព័យដឹកជញ្គូន	និងគមនាគមន៍ចំគពាះ	GDP សំគៅគលើតនមលៃស្បាក់ចំណូលកម្្ំងពលកម្ម	នថលៃគស្បើស្បាស	់
	 ឧបករណ៍	និងស្បាក់ចំគណញគៅក្នុងសហស្ោសដឹកជញ្គូន	និងគមនាគមន៍។

•	 តនមលៃបដន្ថមពីគសវាគផ្សងៗគទៀត	(គឺ	ពាណិជ្កម្ម	សណា្្ោរ/គភាជនីយោ្្ន	និងគសវាគផ្សងគទៀត)	គឺមននព័យស្តង់	គហើយរួម	
	 មនកម្្ំងពលកម្ម	និងស្បាក់ចំគណញ។

៣.៤	ទិន្ននព័យស្ុកមូលធន
	 ស្ថុកមូលធន	 ស្តរូវបានបា៉្ន់ស្បមណ	 គោយគស្បើវិធីសាសស្	 “សារគពើភព័ណ្ឌនិរន្ន”៍	 ដដលសន្មតថ	ស្ុកគៅចុងឆ្្ំ	 គឺរាស្ុក	
គៅគដើមឆ្្ំ	បូកនឹងការវិនិគោគ	ដករំលស់	ក្នុងអំ�ុងឆ្្ំគនាះ។	ធា្្ប់មនការសិក្សារាសាកលអំពីចំណុចគនះ	ដដលគលើកគ�ើងថ	
គមគុណមូលធន	 (គឺ	 K/Y)	 សស្មប់ស្បគទសកម្ុរាមនចំនួនស្បដហលដត	 ១,១	 ប៉ុគណា្ះ្	 ដដលរាកស្មិតទាប	 (Berlemann 

and Wesselhöft 2017)។	 ការបា៉្ន់ស្បមណទាំងគនះ	 មនមូលោ្្នដផអែកគលើអស្តារំលស់រាមធ្យម	 ដដលទទួលបានពីទិន្ននព័យ	
សហរដ្ឋអាគមរិក	 ដដលអាចរាការកំណត់ពីអស្តារំលស់ហួសកស្មិតគស្ពាះថស្ុកមូលធនរបស់សហរដ្ឋអាគមរិកទំនងរាមន	
ចំដណកខ្ស់ននស្ទព្យសម្បតិ្	ដដលរាស្ទព្យសម្បតិ្មនតនមលៃខ្ស់	និងមនអស្តារំលស់ខ្ស់។

	 ស្ុកមូលធនគៅចំណុចគផ្ើមសស្មប់វិសព័យនីមួយៗ	ស្តរូវបានគគប្៉ាន់ស្បមណ	គោយគធវើស្បមណវិធីគុណ	គឺគុណការវិនគិោគ	
គៅឆ្្ំដំបូងរាមួយនឹងកតា្្មួយ	 ដដលរាកតា្្រួមសស្មប់ស្គប់វិសព័យទាំងអស់។	 មិនមនភស្ុតាងបងា្ហ្ញថគតើ	 កតា្្គនះគួរដត	
រាអវីគ�ើយ	 ដូគច្នះកតា្្គនះស្តរូវបានគស្ជើសគរីស	 គដើម្បីផ្ល់រាតនមលៃ	 ដដលកំណត់និនា្្ការគថរបំផុតគៅក្នុងគមគុណ	 K/Y	 សស្មប	់
រយៈគពលមួយ។	 គទាះបីរាកតា្្គនះហាក់បីដូចរាមនសារៈសំខាន់ក្នុងការកំណត់ពីលទ្ធផលរបស់ម៉ូដដលក៏គោយ	 ក៏ប៉ុដន្ការ	
ពិគសាធន៍គោយគស្បើកតា្្គផ្សងៗបានបងា្ហ្ញថ	តាមពិត	កតា្្គនះមិនមនផលប៉ះពាល់គួរឱ្យកត់សម្្ល់គ�ើយ។

	 ឧបសម្ព័ន្ធទី	 ២	 ផ្ល់គសចក្ីលមអែិតបដន្ថមអំពីតួគលខវិនិគោគ	 ដដលបានគស្បើក្នុងការវិភាគននម៉ូដដល	 CEGIM	 ដដលដចក	
រាការវិនិគោគសាធារណៈ	 ឥណទានធនាោរ	 ការវិនិគោគផ្្ល់ពីបរគទស	 និងការវិនគិោគគ�ើងវិញគោយស្កុមស្គរួសារ	 និង	
សហស្ោស។	តួគលខដដលស្តរូវបានគស្បើគៅក្នុងម៉ូដដល	CEGIM	មនចំនួនខ្ស់រាងគណនីរាតិ	ដដល្លៃុះបញ្្ំងពីក្ីកងវល់របស់	
NIS	ថ	GFCF ស្តរូវបានបា៉្ន់ស្បមណទាបរាងអស្តាពិតស្បាកដ	គៅក្នុងគណនីរាតិ	ោ៉្ងគហាចណាស់តាំងពីឆ្្ំ	២០១០	មក។

ការរំលស់
	 តួគលខបា៉្ន់ស្បមណននការរំលស់មនសារៈសំខាន់ចំគពាះម៉ូដដលគនះ	 គស្ពាះថតួគលខគនះកំណត់ពដីផ្នកននការវិនិគោគ	
ដដលស្តរូវរំលស់	និងវិសាលភាពដដលស្តរូវគធវើការវិនិគោគបដន្ថម	គដើម្បីបគងកើនស្ទព្យមូលធន	និងគដើម្បីកំគណើន។	មូលោ្្នទិន្ននព័យ	
WDI	របស់ធនាោរពិភពគលក	រួមបញ្ចគូលតួគលខសស្មប់ការរំលស	់ចាប់ពីឆ្្ំ	១៩៩៥	ដដលបងា្ហ្ញថ	តួគលខមធ្យមថ្្ករ់ាត	ិ
សស្មប់ការរំលស់បានគកើនគ�ើងពី	 ៤,៤%	 ដល់	 ១០,២%	 ដដលរាកំគណើនគលឿនរាងស្បគទសដនទភាគគស្ចើនគៅក្នុងតំបន់។		
ពុំមនស្ថិតិកម្ុរារាផលៃគូវការអំពីការរំលស់តាមវិសព័យ	 ឬតាមស្បគភទស្ទព្យសកម្មគ�ើយ	 ដូគច្នះការបា៉្ន់ស្្ានស្តរូវបានគធវើគ�ើង	
គោយដផអែកគលើ	 ករណីសិក្សា	 និងការពិគស្ោះគោបល់រាមួយភាគីពាក់ពព័ន្ធ។	 ការបា៉្ន់សា្្នសស្មប់ចំដណកននស្ទព្យសកម្មតាម	
វិសព័យ	និងការរំលស់	ស្តរូវបានបងា្ហ្ញក្នុងតារាងខាងគស្កាម។

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា 39



តារាងទតី�៧	 ការរំលស់ទ្ព្យសកម្មឯកជន	តាមរែ្ភ្ទទ្ព្យសកម្ម	និងវិសព័យ

កទព្យេម្បតិ្ឯកជន
ការងារ
គលើក	ដី

បសុ	សតវ	 ដស្ស	ចំការ		 គស្គឿង	
បរិកា្្		

អោរ សរុប	 ការ	រំលស់

ការ	ពឹង	ដផអែក	របស់	វិសព័យ	គលើ		ស្ទព្យ	សកម្ម	
ដំណាំ 90% 10% 10% 17% 8.1%

បសុសតវ 100% 1% 5% 9.7%

ជលផល	 10% 1% 1% 2% 7.9%

រុកា្្	ស្បមញ់ 100% 1% 2% 5.0%

ដរ៉	 4% 1% 2% 13.8%

គរាង	ចស្ក	ផលិត	 22% 10% 14% 12.9%

អគ្ីសនី	&	ទឹក 5% 1% 3% 14.0%

សំណង់	 15% 5% 9% 13.4%

ពាណិជ្កម្ម	 10% 10% 8% 11.4%

សណា្្	ោរ		&	គភាជនីយ	ោ្្ន 5% 5% 4% 11.4%

ដឹក	ជញ្គូន	&	គមនាគមន៍ 15% 5% 9% 13.4%

វិសព័យ	ហិរញ្ញវត្ថុ	 3% 2% 2% 12.3%

គសវាកម្ម	រោ្្ភិបាល	 5% 38% 14% 6.9%

អចលនស្ទព្យ	 1% 5% 2% 6.5%

គសវា	កម្ម	គផ្សង	គទៀត	 5% 5% 4% 11.4%

សរុប 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10.6%

ការ	រំលស់	 5.0% 10.0% 5.0% 15.0% 5.0%

ចំដណក		នន	ស្ទព្យ	សកម្ម	សរុប	 10.0% 5.0% 2.0% 53.0% 30.0%

	 គគអាចគផទៃៀងផ្្ត់តួគលខបា៉្ន់សា្្នសស្មប់ការរំលស់ទាំងគនះបាន	 គោយគស្បៀបគធៀបនឹងបទោ្្នគណគនយ្យក្នុងស្បគទ
សគផ្សងៗោ្្។	ឧទាហរណ៍	Ernst	និង	Young ផ្ល់រារបាយការណស៍្តរួតពិនិត្យគលើអស្តារំលស់	 គដើម្បីគោលបំណងពន្ធ	(Ernst 

និង	Young	2016)	។	របាយការណ៍គនះស្តរួតពិនិត្យស្បគទសចំនួន	២៦	ក្នុងគនាះ	ស្បគទសដដលស្សគដៀងខា្្ំងនឹងកម្ុរា	គឺឥណា្្	
ចិន	និងម៉្គ�សុី។	អស្តារំលស់	មនដូចតគៅ៖	គរាងចស្ក	គស្គឿងម្៉សុីន	និងគស្គឿងបរកិា្្	-	ចិន	១០%	ឥណា្្	១៥%	ម៉្គ�សុី	
១៤%		២០%។	រថយន្	 -ចិន	២៥%	ឥណា្្	១៥%	និងម៉្គ�សុី	២០%។	ដី	និងអោរ	 -	ចិន	៥%	ឥណា្្	១០%	ម៉្គ�សុី	
៣%	១០%	។	ផលៃគូវថ្នល់	-	ចិន	ោ្្នទិន្ននព័យ	ឥណា្្	ោ្្នទិន្ននព័យ	ម៉្គ�សុី	៦%។	គស្គឿងបរកិា្្កសិកម្ម	-	ចិន	ោ្្នទិន្ននព័យ	ឥណា្្	
អស្តាគផ្សងៗ	ម៉្គ�សុី	២០%	៤០%។	តួគលខទាំងគនះផ្ល់ការចងអែុលបងា្ហ្ញខលៃះៗ	គបើគទាះបីរាគគគួរចង់ចាំថ	អស្តាមួយចំនួន
ននបទោ្្នគណគនយ្យស្ង់ោរមនចំនួនខ្ស់រាងអស្តារំលស់ពិតស្បាកដ	 គោយរោ្្ភិបាលមនគោលនគោបាយគលើកទឹកចិត្	
ពន្ធោរ	 គដើម្បីគលើកទឹកចិត្ដល់ការវិនិគោគ។	 អស្តាលមអែិតបដន្ថមគទៀតស្តរូវបានផ្ល់ជូនក្នុងឯកសាររោ្្ភិបាល	 ដូចរាឯកសារ	
រោ្្ភិបាលឥណា្្ស្ីពីទយជ្ទានឲ្យដល់រំលស់	 ដដលរួមបញ្ចគូលអស្តា៖	 ១,៩៥%	 សស្មប់ទំនប់ទឹក	 ទំនប់តូច	 និងស្បឡាយ។	
៣,៤%	សស្មប់រចនាសម្ព័ន្ធគបតុងក្នុងការងារធារាសាសស្។	និង	៣.០២%	សស្មប់ផលៃគូវថ្នល់	(Gol 2007)	។
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	 ចំគពាះស្ទព្យសម្បត្ិរោ្្ភិបាលវិញ		ោ្្នស្បភពផលៃគូវការគទ	គហើយភស្ុតាងទទួលបានពីស្បភពចម្បង	គឺករណីសិក្សាមុនៗ	និងការ
ពិភាក្សារាមួយភាគីពាក់ពព័ន្ធ។	ចំណាយដថទាំ	ផ្ល់រាភស្ុតាងលអែស្បគសើរមួយ	សស្មប់អស្តារំលស	់គស្ពាះគោលបំណងននការដថទាំ	
គឺ គដើ ម្បី ប គញ្ចៀសរំលស់ក្នុងកស្មិតសំខាន់ៗ។	គទាះរាោ៉្ងណា	រាគរឿយៗ	ចំណាយសាធារណៈគលើការដថទាំ	ស្ថិតគស្កាមកស្មិត	
លអែស្បគសើរបំផុត	ក្នុងនាយកោ្្នភាគគស្ចើនរបស់រោ្្ភិបាល	ដូគច្នះគហើយ	រំលស់អាចស្តរូវបានបា៉្ន់ស្បមណគៅគស្កាមកស្មិតរំលស់
រាក់ ដស្ ង ។	 ស្ប ភ ពភស្ុតាងមួយសស្មប់ស្ទព្យសាធារណៈ	 គឺការវិភាគនថលៃនិងអត្ថស្បគោជន៍	 ដដលបានគធវើគ�ើង	សស្មប់ករណី
សិក្សារាគស្ចើនក្នុងការសិក្សារបស់	CCFF	ដដលមនមូលោ្្នដផអែកគលើបទពិគសាធន៍របស់វិសវក	គៅក្នុងនាយកោ្្នរោ្្ភិបាល។	
គនះបងា្ហ្ញ ថ 	 រំលស់មនអស្តា	 ៥%	 សស្មប់ស្ទព្យស្បពព័ន្ធធារាសាសស្	 ៤,២%សស្មប់ផលៃគូវថ្នល	់ ២,៦៥	 សស្មប់ស្បពព័ន្ធទឹក	
និងអនាមព័យ	និង	៣,៣%	សស្មប់ស្បពព័ន្ធបង្គូរទឹក	និងការពារទឹកជំនន់។
�
តារាងទតី�៨	 រំលស់ទ្ព្យសាធារណៈ	តាមក្សួង	និងវិសព័យ

កទព្យេម្បតិ្ឯកជន

សង្ម
ដំណាំ	
MAFF

 .MAFF
គផ្សង	
គទៀត

.MOW- 
RAM
ជនបទ	

.MRD
ជនបទ

.MIME .MPWT	
ដឹកជញ្គូន

.MPWT	
ទឹក-

អនាមព័យ
ថមពល គផ្សង	

គទៀត

	កម្ម	វិធី	វិនិគោគ	សាធារណៈ	(PIP)		(%	នន	តនមលៃ	សរុប	តាម	វិសព័យ)
ដំណាំ 0% 90% 0% 85% 23% 10% 16%

បសុសតវ 0% 25% 5% 1% 3%

ជលផល	 0% 10% 50% 5% 5% 1% 6%

រុកា្្	ស្បមញ់ 0% 25% 5% 2% 2%

ដរ៉	 0% 2% 2%

គរាង	ចស្ក	ផលិត	 0% 20% 25% 15% 33% 17%

អគ្ីសនី	&	ទឹក 0% 5% 1% 75% 1% 50% 33% 1%

សំណង់	 0% 5% 10% 50% 33% 12%

ពាណិជ្កម្ម	 5% 20% 25% 10%

សណា្្	ោរ			&	
គភាជនីយ	ោ្្ន

5% 5% 3% 5%

ដឹក	ជញ្គូន		&		
គមនាគមន៍

5% 5% 10% 9%

វិសព័យ	ហិរញ្ញវត្ថុ	 2% 2% 2%

គសវា	រោ្្ភិបាល	 75% 5% 5% 5% 1%

អចលនស្ទព្យ	 5% 1% 5% 7%

គសវា	កម្ម	គផ្សង	គទៀត	 2% 8% 8%

សរុប	 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ចំដណក	នន	ចំនួន	
សរុប		(ពី		PIP)

32% 4% 4% 9% 3% 4% 12% 4% 4% 24%

រំលស់ 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 4.2% 5.0% 4.2% 5.3% 5.0% 5.0%
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៣.៥	ទិន្ននព័យកម្្ំងពលកម្ម
	 កម្្ំងពលកម្ម	ដដលមនសស្មប់វិសព័យនីមួយៗ	គឺដផអែកគលើអស្តាការងារគៅក្នុងវិសព័យគនាះ។	ទិន្ននព័យគនះស្តរូវបានបងា្ហ្ញរាចំ
នួនមនុស្ស	គទាះបីរាគគក៏អាចបងា្ហ្ញរាសនទៃស្សន៍ផងដដរ	(គពាលគឺ	គោយអស្តាការងារឆ្្ំ	២០១៦	ស្តរូវបានកំណតរ់ាសនទៃស្សន៍	១)		
ឲ្យដតឯកតា	ដដលបានគស្បើក្នុងការស្កឹត/កំណត់តស្មរូវ	គឺរាឯកតាដដលបានគស្បើក្នុងការព្យាករណ៍។

រូបទតី�៦	 ការប្្រែ្រួលន្តមលៃ្រំលស់

ស្បភព៖	(Kamps 2006)

	 តនមលៃរំលស់បា៉្ន់សា្្នខាងគលើគឺមនមូលោ្្នដផអែកគលើសា្្នភាពបច្ចុប្បន្នគៅកម្ុរា។	មនភស្ុតាងអន្ររាតិលអែស្បគសើរដដល	
បងា្ហ្ញថ	 ខណៈកំពុងមនការអភិវឌ្ឍ	 ភាពស្មុគសា្្ញននស្ទព្យមូលធនក៏គកើនគ�ើង	 គហើយអស្តារំលស់រាមធ្យមក៏គកើនគ�ើង
ដដរ។	 គនះរាមូលគហតុមួយននមូលគហតុរាគស្ចើនដដលអស្តាកំគណើនមនគល្បឿនយឺតរាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍ។	 ម៉ូដដល	 CEGIM 

សន្មត់ថ	 អស្តារំលស់មនការដស្បស្បរួល	 ស្សបតាម	 ភស្ុតាងអន្ររាតិ	 ដដលបងា្ហ្ញគៅក្នុងរូបខាងគស្កាម	 ដដលរាយការណ៍អំព	ី
ស្ទព្យឯកជនមិនដមនលំគៅោ្្ន(PNA) ស្ទព្យឯកជនលំគៅោ្្ន	 (PRA)	 និងស្ទព្យរោ្្ភិបាល	 (GA)។	 តួគលខទាំងគនះស្តរូវបាន	
ដកស្សង់គចញពីទិន្ននព័យសស្មប់សហរដ្ឋអាគមរិកពីឆ្្ំ	១៩៥០	ដល់ឆ្្ំ	២០១១	ដូគច្នះគហើយ	តួគលខទាំងគនះស្តរូវបានយកមកគស្បើ		
គដើម្បីបងា្ហ្ញពីអស្តាដស្បស្បរួលស្បចាំឆ្្ំននតនមលៃរំលស់ប៉ុគណា្្ះ	មិនដមនបងា្ហ្ញពីអស្តារំលស់រាក់ដសង្គ�ើយ។	សូចនាករអភិវឌ្ឍន	៍
ពិភពគលករបស់ធនាោរពិភពគលក	 ោក់បញ្ចគូលទិន្ននព័យសស្មប់កម្ុរា	 អំពីការគស្បើស្បាស់ស្ទព្យសកម្មរាប់លប់	 (គពាលគឺ	
រំលស់)	ដដលបងា្ហ្ញថ	ពីឆ្្ំ	១៩៩៥	ដល់ឆ្្ំ	២០១៥	អស្តារំលសរ់ាមធ្យមថ្្ក់រាតិបានគកើនគ�ើងចំនួន	១,៧៧%	ពីឆ្្ំ	១៩៩៥	
ដល់ឆ្្ំ	២០១៥	ដដលមនអស្តាខ្ស់តិចតួចរាងទិន្ននព័យរបស់	Kamps	ដដលយកមកគស្បើស្បាស់	គដើម្បសី្កឹត/កំណត់តស្មរូវម៉ូដដល	
CEGIM	។
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	 អស្តាការងារសរុបពីឆ្្ំ១៩៩៣	 ដល់ឆ្្ំ២០១៦	 ស្តរូវបានដកស្សង់គចញពីតួគលខបា៉្ន់ស្បមណដដលបានដកសស្មរួលគោយ		
ILO	និងមូលោ្្នទិន្ននព័យ	WDI	របស់ធនាោរ	WB8។	ចំដណកការងារតាមវិសព័យ	ទទួលបានពីទិន្ននព័យរបស់វិទ្យាសា្្នគសដ្ឋកិច្ច	
កម្ុរា	ក្នុងរបាយការណ៍ឃ្្ំគមើលគសដ្ឋកិច្ចកម្ុរាឆ្្ំ	២០០៩	(EIC 2009)	ដដលគធវើការដបងដចកតាមវិសព័យ	ស្សគដៀងោ្្នឹងការ	
ដបងដចកក្នុងគណនីរាត9ិ	 សស្មប់ឆ្្ំ១៩៩០	 ឆ្្ំ២០០០	 និងរយៈគពលពីឆ្្ំ	 ២០០៦	 ដល់ឆ្្ំ	 ២០១០។	 ចំគពាះរយៈគពល	
ពីឆ្្ំ១៩៩០	ដល់ឆ្្ំ	២០០០	និងពីឆ្្ំ	២០០០	ដល់ឆ្្ំ	២០០៦	អស្តាការងារស្តរូវបានបា៉្ន់ស្្ានរវាងទិន្ននព័យពីរយៈគពលទាំង
ពីរ	គោយគធវើការសន្មត់ថ	មនការដស្បស្បរួលដដលរាកំគណើនដខ្សបនា្្ត់ស្តង់រវាងរយៈគពលទាំងពីរ។	ពីឆ្្ំ២០១០	ដល់ឆ្្ំ២០១៦	
អស្តាការងារតាមវិសព័យ	ស្តរូវបានព្យាករណ៍ដផអែកគលើទិន្ននព័យពីរយៈគពលមុន	គោយសន្មត់ថ	អស្តាកំគណើនរាក់ដស្ងពីឆ្្ំ	២០០៦	
ដល់ឆ្្ំ២០១០	 ស្តរូវបានរក្សាបន្	 រហូតដល់ឆ្្ំ២០១៦។	 គនះរាគហតុឲ្យមនតួគលខគផ្សងខុសោ្្ខា្្ំង	 ពីទិន្ននព័យក្នុងការអគងកត	
គសដ្ឋកិច្ច	សង្មកិច្ចកម្ុរាឆ្្ំ	២០១៤	ដដលការអគងកតគនះបងា្ហ្ញថ	អស្តាការងារគៅក្នុងវិសព័យកសិកម្មមនអស្តាទាបខា្្ំង	គហើយ	
ទាំងវិសព័យឧស្សាហកម្ម	និងគសវាកម្ម		មនអស្តាខ្ស់ខា្្ំង	(NIS	2014)	។

	 ការព្យាករណ៍ពីការផ្ត់ផ្ង់កមំ្្ងពលកម្មពីឆ្្ំ២០១៧	 ដល់ឆ្្ំ២០៥០	 ស្តរូវបានដកស្សង់គចញពីមូលោ្្នទិន្ននព័យបា៉្ន	់
ស្បមណ	និងស្បរាជនរបស់ធនាោរពិភពគលក	ដដលបងា្ហ្ញថ	អស្តាកំគណើននឹងធា្្ក់ចុះពី	១,៥៨%	គៅឆ្្ំ	២០១៦	មក	០,៥៤%		
គៅឆ្្ំ	២០៥០។	កំគណើនអស្តាការងារសស្មប់វិសព័យនីមួយៗ	ស្តរូវបានកំណតគ់ោយឯករាជ្យ	គោយដផអែករាចម្បងគលើភស្ុតាងព	ី
ននិា្្ការ	 ចាប់តាំងពីឆ្្ំ១៩៩៣	 មក។	 ចំគពាះការដស្បស្បរួលអាយុរបស់ស្បរាជនដដលអាចគកើតគ�ើងគនាះ	 ពុំស្តរូវបានយកមក	
ពិចារណាគទ។
	
៣.៦	អនុគមន៍ផលិតកម្ម
	 អនុគមន៍ផលិតកម្ម	 ស្តរូវបានទាញគចញពីការវិភាគស្ថិតិគលើ	 GDP	 មូលធន	 និងកម្្ំងពលកម្មរយៈគពល	 ២៣	 ឆ្្ំ		
ពីឆ្្ំ	 ១៩៩៣	 ដល់ឆ្្ំ	 ២០១៦10	 គោយគស្បើស្បាស់	 Ordinary Least Squares regression។	 លទ្ធផលដដលព	ី
ការស្កិត/កំណត់តស្មរូវម៉ូដដល	មនដូចខាងគស្កាម៖

	 Y = -1631 + 0.48K + 0.54L	 	 (លីគនដអ៊)
	 Y = 0.915 * K^0.89 * L^0.08	 	 (Cobb Douglas)11

	 ការគផ្្តរាចម្បងក្នុងការវិភាគននម៉ូដដល	 CEGIM	 គនះ	 គឺការពិនិត្យផលប៉ះពាល់របស	់ CC	 គលើ	 GDP	 មិនដមនរា	
ការព្យាករណ៍ដដលស្តឹមស្តរូវអំពី	 GDP	 រាក់ដស្ងគ�ើយ។	 ផលប៉ះពាល់បនា្្ប់បន្សំរបស់	 CC	 គួរស្តរូវបានចាត់ទុកថ	 មនភាព	
ស្តឹមស្តរូវរាងការព្យាករណ៍ពីអស្តាកំគណើន	GDP ផ្្ល់	ពីគស្ពាះគគដឹងច្បាស់ថមនកតា្្រាគស្ចើន	គស្រៅពីមូលធន	និងកម្្ំងពលកម្ម	
ដដលរួមចំដណកដល់កំគណើនគសដ្ឋកិច្ច	រាពិគសសក្នុងរយៈគពលដវង។

8	 ទិន្ននព័យ	 WDI	 ក៏រួមបញ្ចគូលផង្ដរនូវតួគលខអស្តាការងារ្ដលស្តរូវបាេ្បង្ច�្ៅក្នុងវិសព័យកសិកម្ម	 ឧស្សាហកម្ម	 និង្សវាកម្ម។	 តគួលខទាំង្នះមិន	
	 ស្តរូវបាន្ស្រើក្នុងការស្កិត/កំណត់ត្មរូវស្មប់ម៉ូដដល	CEGIM	 គឡើយ	ប៉ដុន្អាចោក់ចូល្រ្ន្ថម	 គ�ើ្ ្បី្្អែៀងផ្្ត់	 និងបញ្្ក់ពីទិន្ននព័យ	ពីរបាយការណ៍	
	 ឃ្្ំគ្ើល្សដ្ឋកិច្ចកម្ុរា	ដដលបានយកម�្ស្រើ។
9	 មនវិសព័យចំនួន	៤	ដដលោ្្នក្នុងរបាយការណ	៍EIC៖	វិសព័យ្រ៉	 គសវាហិរញ្ញវត្ថុ	អចលន្ទព្យ	និង	“វិសព័យ្ផ្សង្ទៀត”។	អស្តាការងារក្នុងវិសព័យទាំង្នះ		
	 ស្តរូវបានបា៉្ន់្បមណ	 គោយសន្មត់ថ	 GDP/អស្តាការងារស្មប់វិសព័យទាំង្នះ	 គឺមនអស្តាដូចោ្្នឹងអស្តាមធ្យមស្មប់វិសព័យ្សវាកម្មទាំងអស់		
	 ដដលស្តរូវបានរាយការណ៍ក្នុងរបាយការណ	៍EIC ។
10		 គមគុណក្នុងអនុគមន៍	 Cobb-Douglas បងា្ហ្ញពីលទ្ធភាព្ស្រែ្បរួលក្មិតខ្ស់្ផអែ�្លើមូលធន	 និងលទ្ធភាព្ស្រ្ែបរួលក្មតិទា្រ្ផអែ�្លើកម្្ំងពលកម្ម			
	 គ្ៀបនឹងបទោ្្នភាេ្ស្ចើន។	មូល្ហតុពាក់ពព័ន្ធនឹងចំណុច្នះ	ត្មរូវឲ្យគ្វើការវិភាគ្រ្ន្ថ្្ទៀត	ប៉ុដន្ពុសំ្តរូវបានពិនព័យពិចព័យ្ឡើយ	 គស្ពាះថអនុគមន៍		
	 Cobb-Douglas	ពុំស្តរូវបានយកម�្ស្រើក្នុងម៉ូដដល	CEGIM	ចម្បង្ទ។	
11	 គមគុណក្នុងអនុគមន៍	 Cobb-Douglas បងា្ហ្ញពីលទ្ធភាព្ស្រែ្បរួលក្មិតខ្ស់្ផអែ�្លើមូលធន	 និងលទ្ធភាព្ស្រ្ែបរួលក្មតិទា្រ្ផអែ�្លើកម្្ំងពលកម្ម			
	 គ្ៀបនឹងបទោ្្នភាេ្ស្ចើន។	មូល្ហតុពាក់ពព័ន្ធនឹងចំណុច្នះ	ត្មរូវឲ្យគ្វើការវិភាគ្រ្ន្ថ្្ទៀត	ប៉ុដន្ពុសំ្តរូវបានពិនព័យពិចព័យ្ឡើយ	 គស្ពាះថអនុគមន៍		
	 Cobb-Douglas	ពុំស្តរូវបានយកម�្ស្រើក្នុងម៉ូដដល	CEGIM ចម្បង្ទ។

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
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GDP ពិត

រូបទតី�៧	 GDP រាក់ស្្ង	និងក្នុងម៉ូដ្ល	

វិភាគថ្្ក់រាតិ	និងវិសព័យ
	 អនុគមន៍ផលិតកម្ម	អាចស្តរូវបានស្កិត/កំណត់តស្មរូវ	និងដំគណើរការ	គៅកស្មតិថ្្ក់ចំនួនពីរ។

•	 គៅថ្ក់រាតិ	មនដតអនុគមន៍ផលិតកម្មមួយគត់	តនមលៃបដន្ថមរួមននស្គប់វិសព័យទាំងអស់។	ការវិភាគគៅថ្្ក់រាតិគនះ	ស្តរូវការ	
	 តនមលៃបា៉្ន់ស្បមណននទិន្ននព័យរាមធ្យមថ្្ក់រាតិ	សស្មប់អគថរសំខាន់ៗទាំងអស់(គពាលគឺ	L&D	ទាំងបីស្បគភទ	រំលស	់និង	
	 ននិា្្ការការងារ	 និងកតា្្ផលិតភាព)។	 ភស្ុតាងសស្មប់ទិន្ននព័យគនះរាភស្ុតាងរាក់លក់តាមវិសព័យ	 ដូគច្នះគគស្តរូវការ	
	 តនមលៃបា៉្ន់សា្្នរបស់	 GDP	 តាមវិសព័យគដើម្បីកំណត់តនមលៃបា៉្ន់សា្្នរាមធ្យមស្បចាំឆ្្ំ	 ដដលថលៃឹងគោយ	 GDP	 តាមវិសព័យ។		
	 ដូចគនះ	 ការវិភាគថ្្ក់រាតិមនរចនាសម្ព័ន្ធ�គូសុិក	 ដូចោ្្នឹងការវិភាគតាមវិសព័យដដរ	 គហើយស្តរូវការមូលោ្្នភស្ុតាង	
	 ដូចោ្្	 ប៉ុដន្ការវិភាគមនឧត្មភាពននការគណនាដដលមនលក្ណៈពុំសូវលមអែិត។	 ការវិភាគគនះកម៏នឧត្មភាពផងដដរ	
	 ននការផ្ល់លទ្ធផលមនគស្ថរភាពដថមគទៀត	 គស្ពាះថការវិភាគកស្មិតវិសព័យងាយរងគស្ោះ	 គោយសារទិន្ននព័យគុណភាព	
	 មិនលអែ	អំពីវិសព័យមួយចំនួន	ដដលនាំឲ្យមនលទ្ធផលអគស្ថរភាពខា្្ំង	រាពិគសស	គៅគពលព្យាោមគស្បើអនុគមន៍ផលិតកម្ម		
	 Cobb-Douglas	សស្មប់ការព្យាករណ៍រយៈគពលដវង។

•	 គៅកស្មិតវិសព័យ	 ម៉ូដដលគនះស្តរូវបានបញ្្ក់គោយអនុគមន៍ផលិតកម្មសស្មប់វិសព័យនីមួយៗ	 និងទទួលបានលទ្ធផល	
	 ថ្្ករ់ាតិ	 គោយបូកលទ្ធផលននវិសព័យទាំងអស់បញ្ចគូលោ្្។	ការវិភាគគៅកស្មិតគនះមនឧត្មភាពក្នុងការអនុញ្្តឲ្យធាត	ុ
	 ផ្សគំសដ្ឋកិច្ចតាមវិសព័យមនការដស្បស្បរួល	 ដដលស្តរូវយកមកពិចារណា	ខណៈអនុគមន៍ផលិតកម្ម	និង	L&D	បណា្្លមកព	ី	
 CC	សស្មប់វិសព័យនីមួយៗ	ស្តរូវបានោក់បញ្ចគូលក្នុងអស្តាគផ្សងៗោ្្ននកំគណើនតាមវិសព័យ។

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា
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	 រូបទី	៧	បងា្ហញ្ពី	GDP	រាក់ដស្ង	 និងក្នុងម៉ូដដល	 គោយគស្បើស្បាស់អនុគមន៍ផលិតកម្មពីរខុសោ្្។	 ខណៈរូបគនះបងា្ហ្ញ	
ឲ្យគឃើញថ	អនុគមន៍ផលិតកម្មទាំងពីរផ្ល់នូវតួគលខបា៉្ន់សា្្ននន	GDP	 ដដលសមគហតុផលក្នុងអំ�ុងគពលគនះ	ប៉ុដន្គមគុណ	
សហសម្ព័ន្ធ	មនចំនួនខ្ស់ណាស់	គឺ	១២12	 ដដលគនះមិនគួរឱ្យភា្្ក់គផអែើលគ�ើយ	 គស្ពាះថស្ុកមូលធនស្តរូវបានកំណត់មួយដផ្នក	
គោយការវិនិគោគ	ដដលទាក់ទងនឹង	GDP	និងគស្ពាះថ	កម្្ំងពលកម្ម	និង	GDP	គកើនគ�ើងអិចស្ប៉ូណងដ់ស្យល។	ទំនាក់ទំនង	
ស្ថិតិរឹងមំគនះ	 ផ្ល់ការគជឿរាក់	 ចិត្ខលៃះៗគលើការវិភាគគលើផលវិបាកចំគពាះ	 GDP	 ទាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់របស់	 CC  

គលើមូលធន	និងកម្្ំងពលកម្ម។

	 អនុគមន៍ផលិតកម្ម	 ផ្ល់រាចំនួនបា៉្ន់សា្្នឆ្្ំ	 ២០១៦	 ដដលខុសពីលទ្ធផលរាក់ដស្ងតិចតួច	 ដដលគនះបគងកើតរាដំគណើរ	
មិនពិតស្បាកដ	(គ�ើង	ឬចុះ)	ស្បសិនគបើប្គូរពីលទ្ធផលរាក់ដសង្ឆ្្ំ	២០១៦	គៅលទ្ធផលក្នុងម៉ូដដលឆ្្ំ	២០១៧។	គដើម្បីបគញ្ចៀស	
បញ្ហ្គនះ	កតា្“្ដកសស្មរួលឆ្្ំដំបូង”	ស្តរូវបានគណនា	គដើម្បីឲ្យលទ្ធផលក្នុងម៉ូដដលឆ្្ំ	២០១៧	្លៃុះបញ្្ំងអំពីកំគណើន	ដដលបាន	
ព្យាករណ៍ក្នុងលទ្ធផលម៉ូដដល	សស្មប់ឆ្្ំ២០១៦	និងឆ្្ំ២០១៧។	ក្នុងការអនុវត្រាក់ដស្ង	កតា្្ដកសស្មរួលគនះស្តរូវបានបា៉្ន់សា្្ន	
រាផលដករវាង	GDP រាក់ដស្ង	និង	GDP ក្នុងម៉ូដដលសស្មប់ឆ្្ំ	២០១៦	គហើយកតា្្គនះស្តរូវបូកចូល	ឬដកគចញពីស្គប់ឆ្្ំទាំងអស់	
ចាប់ពីឆ្្ំ	២០១៧	តគៅ។

កតា្្ផលិតភាព
	 ម៉ូដដលគនះោក់បញ្ចគូលនូវធាតុផ្សំមួយ	 ដដលអនុញ្្តចំគពាះការគលើកកម្ស់មូលធន	 និងផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម។	
ចំគពាះននិា្្ការមូលធន	 និងផលិតភាពកម្្ំងពលកម្មវិញ	 មនមូលោ្្នដផអែកគលើការវិភាគនិនា្្ការរយៈគពល	 ២៣	ឆ្្ំមកគនះ។	
ម៉ូដដល	CEGIM ោក់បញ្ចគូលនូវធាតុផ្សំមួយ	ដដលអនុញ្្តចំគពាះការគលើកកម្ស់មួយដងនូវអស្តាគដើមស្ោននកំគណើនផលិតភាព	
គដើម្បី្លៃុះបញ្្ំងអំពីអាទិភាពគផ្សងៗក្នុងគោលនគោបាយបគងកើនផលិតភាពរបស់រោ្្ភិបាល។	 គទាះរាោ៉្ងណា	 ធាតុផ្សគំនះ	
ពុំស្តរូវបានយកមកគស្បើគៅក្នុងគសណារីយ៉ូសំខាន់គទ។	គគគធវើការសន្មត់ថ	អស្តាគលើកកម្ស់គនះនឹងធា្្ក់ចុះរាបគណតើរៗក្នុងអ�ំុង
គពលមួយ	ខណៈកម្ុរាឈានដល់កស្មិតធម្មតាគលើឆកអន្ររាតិ	និងជគស្មើសគផ្សងៗសស្មប់ការគលើកកម្ស់គនាះរឹតដតគៅមន
កស្មតិដថមគទៀត។

ឯកតារូបិយវត្ថុ
	 គមគុណស្តរូវគគបានបា៉្ន់ស្បមណ	 ដផអែកគលើទិន្ននព័យ	GDP	 និងស្ទព្យមូលធន	 និងកម្្ំងពលកម្ម។	 មិនថគគគស្បើឯកតា	 និង	
រូបីយវត្ថុណាគទ	សស្មប់	GDP	មូលធន	និងកម្្ំងពលកម្ម	គឺមិនមនបញ្ហ្គ�ើយ	ប៉ុដន្រាគរឿងសំខាន់ណាស់ដដលឯកតាដតមួយ		
ដដលគស្បើក្នុងការស្កឹត/កំណត់តស្មរូវ	 ស្តរូវបានយកមកគស្បើគៅក្នុងការព្យាករណ៍។	 ក្នុងការវិភាគននម៉ូគដល	 CEGIM	 ឯកតា	 គឺរា	
តនមលៃគថររា	ដុល្្រអាគមរិក	ក្នុងឆ្្ំ	២០១៦	សស្មប់	GDP	និងសស្មប់ស្ទព្យមូលធន	និងចំនួនស្បរាជន	ដដលគគជួលឱ្យគធវើការ។

12	 R2	ស្មប់	GDP សរុប	មនចំនួន	 ៩៧,២%	 ក្នុងអនុគមន៍ផលិតកម្មលី្េ្អ៊រ	 និង	 ៩៤%	 ក្នុងអនុគមន៍	Cobb-Douglas ។	ចំ្ពាះអនុគមន៍ផលិតកម្ម	
	 ទាំងពីរស្រ្ភទ	R2	ក្នុងអនុគមន៍នីមួយៗមនចំនួន	៩៥%	ស្មប់វិសព័យភាេ្ស្ចើន	ប៉ុដន្មនចំនួនពី	៨០%	គៅ	៩៥%	ស្មប់វិសព័យកសិកម្មភាេ្ស្ចើន		
	 គលើក្លង្តរុកា្្ស្បមញ់	 ដដលមនអស្តាទាប។	 កំហុសស្ងោ់នន្មគុណក្នុងអនុគមន៍ផលិតកម្ម	 GDP	 សរុប	 គឺ	 ១០%	 ចំ្ពាះគមគុណស្ទព្យមូលធន		
	 និង	៤១%	ចំ្ពាះគមគុណកម្្ំងពលកម្ម	ដដលបងា្ហ្ញពីកា�្�ឿរា�្់លើ្មគុណមូលធន	ខា្្ំងរាង្មគុណកម្្ំងពលកម្ម។	ចំ្ពាះកំហុសស្ង់ោរស្មប់	
	 គមគុណ្ៅក្នុងអនុគមន៍ផលិតកម្មតាមវិសព័យវិញ	 គឺភាេ្ស្ចើនច្នា្្ះ	 ១០%	 គៅ	 ៤០%	 ប៉ុដន្មនវិសព័យរាគស្ចើន	 ដដលមនកំហុសស្ង់ោរកាេ់្តខ្ស់		
	 ចំ្ពាះគមគុណមួយ	(រាធម្មតា	េឺ្មគុណកម្្ំងពលកម្ម)	ក្នុង្នាះ	រួមមនវិសព័យកសិកម្ម	បសុសតវ	រុកា្្ស្បមញ់	សំណង់	និងពាណិជ្កម្ម។

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
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13	 CPEIR	 បងា្ហ្ញថ	 ចំណាយរាដុំកំភួនរាបន្បនា្្ប់	 ក៏រួមចំ្ណកចំ្ពាះការបន្សុាំផង្ដរ។	 ប៉ុដន្ចំណាយ្បរ្នះស្តរូវបានដ�្ចញពីម៉ូដដល	 CEGIM  

	 រាស្រ្ោជន៍្នភាពសាមញ្ញ។	
14	 ការវិភាគបរិោយពីលទ្ធផល	CCIA ក្នុងខលៃឹមសារភាេ្ស្ចើន	គឺ�្រៀ្រ្ដល	CC មនផលប៉ះពាល់	BCR។	ការវិភាេ្នះមនអត្ថ្រ្ោជន៍	គស្ពាះវាអនុញ្្ត	
	 ឲ្យគគអាចគណនាត្មលៃ	NVP	ននអត្ថ្រ្ោជន៍បន្សុាំបាន	គោយគុណ្សណារីយ៉ូស្មប់ចំណាយបន្សុាំ	រាមួយនឹង	ABCR។	គ�ើ្្បី្្វើឲ្យវិធីសាសស្្នះមន	
	 សុពលភាព	នថលៃចំណាយ	ដដលបានបញ្ចគូលក្នុង	BCR ស្តរូវ្តកំហិត្តឹមចំនួនចំណាយ្លើការបន្សុាំ	គ�ើយចំណាយ្ផ្សង្ទៀតគួរ្តដ�្ចញពីអត្ថ្រោ្ជន	៍
	 សរុប។	ម៉ូដដល	CEGIM	គស្�ើសយកវិធីសាសស្សាមញ្ញ	ដដលស្តរូវបានបរិោយ្ៅក្នុងជំពូកទី	៥។

៣.៧	គោលន្ោបាយបន្សាំ	ុនិងចំណាយ
ការវិនិយោគលើការបន្សំុា
	 ចគំពាះការវិនិគោគសាធារណៈគលើ	CC13		ម៉ូដដល	CEGIM	សន្មតថ	ការវិនគិោគសាធារណៈទាំងអស់ក្នុង	វិសព័យកសិកម្ម	
ស្បពព័ន្ធធារាសាសស្	 ផលៃគូវថ្នល់	 អគ្ីសនីនិងទឹក	 និងផលិតកម្ម	 បានចូលរួមចំដណកខលៃះៗចំគពាះការបន្សុាំ។	 គៅឆ្្ំ	 ២០១៦	 វិសព័យ	
ទាំងគនះមនអស្តា	 ៦៨%	 ននការវិនិគោគសាធារណៈសរុប។	 ម៉ូដដល	 CEGIM	 អនុញ្្តឱ្យចំនួនសមមស្តគនះដស្បស្បរួល	
ដដលរាដផ្នកមួយននការវិភាគភាពរួស	ប៉ុដន្អស្តាគនះមនតនមលៃគថរគស្កាមគសណារីយ៉ូចម្បងទាំងបី។

	 ចគំពាះការវិនិគោគឯកជនគលើ	 CC	 វិញ	 កម្ុរាគឺរាស្បគទសមួយក្នុងចំគណាមស្បគទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនតូចគៅគលើ	
ពិភពគលក	 ដដលមនភស្ុតាងមួយចំនួន	 តាមរយៈការពិនិត្យគ�ើងវិញថ្មីៗគនះ	 ដដលសស្មបសស្មរួលគោយ	 NCSD (NCSD  

2016)។	ក្នុងការពិនិត្យគ�ើងវិញគនះ	បានបងា្ហ្ញឲ្យគឃើញថ	ការវិនគិោគឯកជនគលើ	CC ដដលថលៃឹងគោយពិនទៃុសារៈសំខាន់បន្សុាំ		
(CC%)	(គមើលស្បអប់ទី	៣)	មនចំនួនរាមធ្យម	៦១,៤	លន	ដុល្្រអាគមរិក	ក្នុងមួយឆ្្ំ	សស្មប់	៣ឆ្្ំ	គិតដល់ឆ្្ំ	២០១៥។		
ចំគពាះចំនួនវិនិគោគសរុបគនះ	គឺ	៦៨,៩%	បានវិនិគោគ	ក្នុងវិសព័យកសិកម្ម	១១%	ក្នុងវិសព័យថមពល	១០,៥%	តាមរយៈការ	
ចំណាយក្នុងស្គរួសារ	៦,៨%	ក្នុងវិសព័យផលិតកម្ម	និង	២,២%	ក្នុងវិសព័យដឹកជញ្គូន	គោយអស្តាទាបរាងគនះ	ស្តរូវបានវិនិគោគ	
ក្នុងវិសព័យកាកសំណល់/ទឹក	 វិសព័យសំណង់	 និងកដនលៃងស្្ាក់គៅ។	 ការសិក្សាមិនបានផ្ល់អស្តា	 CC%	 ដដលបានគស្បើក្នុងការ	
វិភាគគនាះគទ	 ប៉ុដន្	CC%	រាមធ្យមស្គប់វិសព័យទាំងអស់ក្នុង	CPEIR	ភាគគស្ចើន	មនអស្តារវាង	២០%	 គៅ	៣០%	 ដដលគនះ	
បងា្ហ្ញឲ្យគឃើញថ	ការវិនិគោគឯកជនគលើ CC សរុប	(គឺមិនថលៃឹង)	មនទំហំចគនា្្ះព	ី២០០	លន	គៅ	៣០០	លន	ដុល្្រអាគមរិក	
ក្នុងឆ្្ំ២០១៦។	 គសណារីយ៉ូសំខាន់សន្មត់ថ	 គោយការសិក្សា	 NCSD	 គឺរាការវាយតនមលៃដំបូង	 ការសិក្សាគនះអាចមិនបញ្ចគូល	
ចំណាយខលៃះៗ	និងសន្មត់ថ	កស្មិតចំណាយឯកជនគលើ	CC	មនតនមលៃ		៤០០	លន	ដុល្្រអាគមរិក	ឬគស្មើនឹង	៩,១%	ននការវិនគិោគ	
ឯកជនសរុប។

អត្ថរែ្យោជន៍បន្សាុ្ំ
	 ការបា៉្ន់ស្បមណពីអត្ថស្បគោជន៍បន្សុាំមនមូលោ្្នដផអែកគលើភសុ្តាងននករណីសិក្សា	 ដដលដកស្សង់គចញពីការវាយតនមលៃ	
ផលប៉ះពាល់ននការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ	 (CCIA	 ដដលគៅម្យា៉្ងគទៀតថ	 ការវាយតនមលៃអត្ថស្បគោជន៍ននការដស្បស្បរួល	
អាកាសធាតុ	 ឬក៏	 CCBA)។	 គសចក្ីលមអែិតបដន្ថមមនដចងគៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី	 ៣។	 ករណីសិក្សាទាំងគនាះ	 មនបញ្ចគូលចំនួន	
បា៉្ន់សា្្នននតនមលៃបច្ចុប្បន្នសុទ្ធ	(NPV)	សរុប	និងអស្តានថលៃ	និងអត្ថស្បគោជន៍	(BCR)14។	BCR	ដបងដចករាពីរ	គឺអស្តានថលៃ	និង	
អត្ថស្បគោជន៍ការអភិវឌ្ឍ	(DBCR)	និងអស្តានថលៃ	និងអត្ថស្បគោជន៍បន្សុាំ	(ABCR)។	DBCR គឺរាអត្ថស្បគោជន៍អប្បហារសរុប		
ដចកនឹងនថលៃអប្បហារសរុប	គពល	CC	មិនស្តរូវបានយកមកពិចារណា។	ABCR	គឺរាអត្ថស្បគោជន៍សុទ្ធបដន្ថម	គពល	CC	ស្តរូវបាន	
យកមកពិចារណា	 ដដលមនទស្មង់រា	 L&D	 ដដលស្តរូវបានកាត់បន្ថយ។	 ការសិក្សាមួយចំនួនក៏បានគលើកគ�ើងពីចំដណក	
ននអត្ថស្បគោជន៍បន្សុាំ	(ABS)	ផងដដរ	ដដលមនរូបមន្	ABCR/BCR។	កតា្្ដកសស្មរួលមួយ	ស្តរូវបានគគយកមកគស្បើ	គដើម្បីបដមលៃង	
អត្ថស្បគោជន៍អប្បហារដដលបានពីការវិភាគ	BCR	គៅរាអត្ថស្បគោជន៍ដដលមិនទាន់គធវើអប្បហារគៅក្នុងការព្យាករណ	៍GDP។

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា
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	 កមុ្រាមនភស្ុតាងរឹងមំគួរឱ្យកត់សម្្ល់ដដលបានពី	 CCIA	 គហើយបច្ចុប្បន្នគនះ	 មនការសិក្សាោ្៉ងលអែស្បគសើរគលើ	
ករណីសិក្សា	 ទាក់ទងនឹងការចូលរួមចំដណកននការវិនគិោគទុនចំគពាះវិសព័យសំខាន់ៗរាគស្ចើន។	 ករណីសិក្សាទាំងគនះស្តរូវបាន	
សគង្បក្នុងរូបទី	៨	ដូចខាងគស្កាម	ដដលបងា្ហ្ញពីលទ្ធផលននករណីសិក្សាទាំង	២៩	ករណី។	គសចក្ីលមអែិតបដន្ថមមនដចងគៅក្នុង	
ឧបសម្ព័ន្ធទី	 ៣។	 ភាគគស្ចើនននករណីសិក្សាទាំងគនះស្តរូវបានអនុវត្រាដផ្នករបស	់ CCFF	 និងការងារពាក់ពព័ន្ធ	 គដើម្បីជួយស្កសួង	
សំខាន់ៗក្នុងការោក់បញ្ចគូល	CC	គៅក្នុងទម្្ប់អនុវត្ការវាយតំនលរបស់ខលៃតួន។	ករណីសិក្សាទាំងគនះ	ស្តរូវបានចស្មញ់រាគស្ចើនគលើក	
ក្នុងគនាះរួមបញ្ចគូល	ការពិភាក្សាលមអែិតរាមួយនឹងមសនី្សំខាន់ៗ	និងភាគីពាក់ពព័ន្ធគផ្សងគទៀត។

	 ការវិភាគបន្សុាំក្នុងម៉ូដដល	CEGIM	 គនះ	 ស្តរូវបានគធវើគ�ើងរារួម	គឺមិនបានគធវើោច់គោយដ�កពីោ្្សស្មប់	 វិសព័យនីមួយៗ	
គ�ើយ។	 ការសគស្មចវិភាគដបបគនះ	 គឺគដើម្បីភាពសាមញ្ញ	 គទាះបីរាគគយល់ថ	 មនភាពងាយស្សលួក្នុងការគស្បើស្បាស់	 ABCR 

គោយដ�កពីោ្្សស្មប់វិសព័យនីមួយៗ	 ដផអែកគលើករណីសិក្សាកគ៏ោយ។	 រូបខាងគស្កាមបងា្ហ្ញឲ្យគឃើញថ	 អស្តា	 BCR	 សរុប	
ភាគគស្ចើន	ស្តរូវបានបា៉្ន់ស្បមណក្នុងចគនា្្ះ	២,០	គៅ	៤,០	គហើយ ABCR	ភាគគស្ចើន	មនអស្តាចគនា្្ះ	០,២	គៅ	០,៧។	អស្តា	
BCR	រាមធ្យម	ដដលថលៃឹងគោយចំណាយ	ក្នុងករណីសិក្សាមួយចំនួន	គឺមនចំនួន	៣,១	ដដលរាអស្តាខ្ស់	គបើគធៀបនឹងស្ង់ោរ	
ធម្មតាននការវិភាគនថលៃ	 និងអត្ថស្បគោជន៍	 ស្បដហលគោយសារអស្តាគនះោក់បញ្ចគូលអត្ថស្បគោជន៍បន្សុាំ	 ដដលធម្មតាពុំស្តរូវបាន	
ពិចារណាក្នុងអស្តា	BCR	កនលៃងមកគទ។	ម៉ូដដល	CEGIM	គធវើការសន្មត់ពីអស្តាទាប	គឺអស្តា	BCR	រាមធ្យម	គឺ	២,០។		

	 អស្តា	ABCR	រាមធ្យម	ដដលថលៃឹងរួច	គឺ	០,៥	គហើយអស្តា	ABS	រាមធ្យម	គឺ	១៦%។	តួគលខគនះខ្ស់រាងអស្តាបា៉្នស់ា្្ន	
៧%	ក្នុង	CCFF	 ដដលគនះស្បដហល្លៃុះបញ្្ំងអំពីការវិភាគលមអែិតដថមគទៀត	 គៅក្នុងករណីសិក្សា	និងអំពីលទ្ធភាព	ដដលករណ	ី
សិក្សាស្តរូវបានគស្ជើសគរីស	 គដើម្បីផ្ល់រាឧទាហរណ៍លអែៗអំពីការបន្សុាំដដលមនស្បសិទ្ធភាព	 ដដលពាក់ពព័ន្ធនឹងគគស្មងមនអស្តា	
ABS	កាន់ដតខ្ស់។	ចំគពាះបា៉្រា៉្ដម៉ស្តគផ្សងគទៀត	ម៉ូដដល	CEGIM	គស្បើស្បាស់នូវអស្តាដដលបានគផទៃៀងផ្្ត់ោ្៉ងស្បងុស្បយព័ត្នរវាង	
តួគលខដដលបានពីករណីសិក្សាទាំងគនះ	 និងតួគលខរបស	់CCFF	 និងសន្មត់ថអស្តា	ABCR	 គឺ	 ០,២៥	 (គឺ	ពាក់កណា្្លនន	
អស្តាមធ្យមដដលបានពីករណីសិក្សា)។	 គោយសារដតគគមិនច្បាស់អំពីវិសាលភាពដដលករណីសិក្សាទាំងគនះអាចតំណាងឲ្យ	
ចំណាយបន្សុាំទាំងអស់	ដូគច្នះគគគួរគស្បើស្បាស់តួគលខបា៉្នស្្ានទាំងគនះគោយស្បុងស្បយព័ត្ន	គហើយមុខងារចម្បងននតួគលខទាំងគនះ	
គឺផ្ល់រាស្កបខណ្ឌចាប់គផ្ើម	សស្មប់ការសិក្សាបដន្ថមអំពី	CCIA។

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា 47



	 ការវិភាគគធវើការសន្មត់ថ	អត្ថស្បគោជន៍អភិវឌ្ឍដដលបានពីចំណាយបន្សុា	ំគឺដូចោ្្នឹងអត្ថស្បគោជន៍ដដលបានពីចំណាយ	
អភិវឌ្ឍន៍គផ្សងគទៀត។	 ដូគច្នះគហើយ	 អត្ថស្បគោជន៍បន្សុាំគឺរាអត្ថស្បគោជន៍បដន្ថមទាំងស្សងុ	 គហើយោ្្នការសស្មរួលោ្្រវាង	
អត្ថស្បគោជន៍បន្សុាំ	និងអត្ថស្បគោជន៍ការអភិវឌ្ឍ	ឬក៏ការបន្សុា	ំ“រុញគចាល”	ការអភិវឌ្ឍគ�ើយ។	ក្នុងការអនុវត្	មនករណីខលៃះ	
ដដលគកើតមនការសស្មរួលដបបគនះ។	 ឧទាហរណ៍	 ការផ្ល់មូលនិធិដល់វិធានការទប់ធាតុអាកាសខា្្ំង	 (ឧ.	 ភលៃឺទំនប់ទឹកខ្ស់)	
អាចមននព័យថ	ទំហំកម្មវិធីស្តរូវបានកាត់បន្ថយ	(ឧ.	ភលៃឺទំនប់ទឹកទាប)។	គទាះបីរាោ៉្ងណា	ក៏មនឧទាហរណ៍រាគស្ចើនផងដដរ	
ដដលបងា្ហ្ញថ	កម្មវិធីដដលរួមចំដណកដល់ការបន្សុាំ	ក៏រួមចដំណកដល់ការអភិវឌ្ឍផងដដរ	(ឧ.	គស្ពាះថ	កម្មវិធីទាំងគនាះផ្ល់កិច្ច	
ការពារកានដ់តស្បគសើរចំគពាះ	 L&D	 ទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុដដលមនស្សាប់	 ឬគស្ពាះថ	 កម្មវិធីទាំងគនាះស្តរូវការស្្ាបព័នរឹងមំ	
ដដលបគងកើតភាពធន់នឹងការប៉ះទង្ិច	មិនដមនបញ្ហ្ទាំងឡាយ	ដដលពាក់ពព័ន្ធនឹង	CC	គទ)។	ក៏មនគោលនគោបាយគស្ចើនផងដដរ	
ដដលផ្ល់នូវឱកាសអត្ថស្បគោជន៍	“�្នះ	-	�្នះ	-	�្នះ”	សស្មប់ការអភិវឌ្ឍ	ការបន្សុា	ំនិងការកាត់បន្ថយ	(ឧ.	ស្បសិទ្ធភាព	និង
លទ្ធភាពគស្បើ”គសវាដឹកជញ្គូនសាធារណៈ	និងថមពល)។

*សម្្ល់៖	 អស្តានថលៃ	 និងអត្ថ្រ្ោជន	៍សំ្ៅគលើអស្តាអត្ថ្រ្ោជន៍ការអភិវឌ្ឍ	 និងអស្តាអត្ថ្រោ្ជន៍បន្សុាំ	 ដចកនឹង្ថលៃចំណាយ។	អស្តា	BCR សរុប	 =	
DBCR + ABCR។	ចំ្ណក្នអត្ថ្រ្ោជន៍បន្សុាំ	(ABS)	គឺ	ABCR/BCR។
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៤.១	ផលប៉ះពាល់របស	់CC	គៅថ្្ក់រាតិ
កំណើន	រើោ្្ន	CC

	 គបើោ្្ន	CC គទ	GDP	គកើនគ�ើងក្នុងអស្តារាមធ្យម	៦,៩%	ក្នុងតនមលៃពិត		គហើយ	GDP ពិត	គៅឆ្្ំ	២០២០	មនចំនួន	១,៤	ដង	
ខ្ស់រាងឆ្្ំ	២០១៦	គៅឆ្្ំ	២០៣០	៣,១	ដងខ្ស់រាងឆ្្ំ	២០១៦	គៅឆ្្ំ	២០៤០	៥,៩	ដងខ្ស់រាងឆ្្ំ	២០១៦	និងគៅ		
ឆ្្ំ	២០៥០	៩,៧	ដងខ្ស់រាងឆ្្ំ	២០១៦។	កំគណើនរាមធ្យមនន	GDP	ពិតក្នុងមនុស្សម្្ក់	គឺមនអស្តា	៥,៩%។	អស្តាកគំណើន	
ទាំងគនះ	មនភាពសុីសងា្្ក់ោ្្រាមួយនឹង	អស្តាកំគណើន	GDP	ក្នុងមនុស្សម្្ក់	នាប៉ុនា្្នទសវត្សថ្មីៗគនះ	ទាំងគៅស្បគទសកម្ុរា	
និងគៅបណា្្ស្បគទសគផ្សងគទៀត	 ដដលគដើរមុនកម្ុរាគស្ចើនទស្សវត្ស។	 ឧទាហរណ	៍ ចិនមនកំគណើនរាប់	 និងជិតដល់	 ១០%	
គហើយម៉្គ�សុី	នថ	និងគវៀតណាម	មនកំគណើនបន្រាប់	ក្នុងអស្តាគលើស	ឬជិត	៥%។

	 ការព្យាករណ៍ពីកំគណើនរាមូលោ្្នគនះ	 ផ្ល់ការគជឿរាក់ខលៃះៗថម៉ូដដលគនះកំពុងដំគណើរការលអែ	 ប៉ុដនគ្ោលបំណងចម្បង	
របស់ម៉ូដដល	CEGIM	គឺគដើម្បីបងា្ហ្ញពីផលប៉ះពាល់របស់	CC	មកគលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចគហើយអស្តាកំគណើនពិតមនសារៈសំខាន	់
បនា្្ប់បន្សំ	គស្រៅពីផ្ល់ការគជឿរាក់គលើចនាសម្ព័ន្ធរបស់ម៉ូដដល។

ផលប៉ះពាល់របស់	CC

	 តារាងទី	៩	និងរូបទី	៩	បងា្ហ្ញពីលទ្ធផលសំខាន់ៗននការវិភាគរបស់ម៉ូដដល	CEGIM	អំពីផលប៉ះពាល់របស	់CC	គោយគធវើ	
ការសន្មត់ថ៖

	 ក)	 គសណារីយ៉ូ	CC	កស្មិតមធ្យម	(គឺ	A1	ឬ	RCP4.5	ក្នុងសទ្្ានុស្កមរបស់	IPCC)

	 ខ)	 កស្មិតបន្សុាំនាបច្ចុប្បន្នស្តរូវបានស្ទស្ទង់បន្

	 ការកាត់បន្ថយ	GDP ពិត	ដដលបណា្្លមកពី		CC គៅឆ្្ំ	២០២០	គឺ	០,៤%	នន	GDP	ដដលគនះរាតួគលខតូច	ប៉ុដន្សំខាន់។	
ស្តឹមឆ្្ំ	 ២០៣០	 GDP	 ពិត	 នឹងមនអស្តា	 ២,៥%	ទាបរាងមុន	 គោយសារដត	 CC។	 អស្តាគនះមនទំហំធំស្គប់ស្ោន់	 គដើម្ប	ី
ជះឥទ្ធិពលដល់ការគរៀបចំដផនការម៉្ស្ករូគសដ្ឋកិច្ច	ប៉ុដនវ្ាគៅដតមននព័យថ	GDP នឹងមនចំនួន	៣,០០	ដងខ្ស់រាងមុន	មិនដមន	
៣,០៨	ដងគទ	ដដលគនះរាតួគលខខុសោ្្តិចតួច។	ផលប៉ះពាល់របស់	CC	បន្គកើនគ�ើងរាប់	គហើយ	GDP	ពិតមនអស្តា	៦,០%		
ទាបរាងមុន	គៅឆ្្ំ	២០៤០	និង	៩,៨%	ទាបរាងមុន	គៅឆ្្ំ	២០៥០។	អស្តាកំគណើនរាមធ្យមពីឆ្្ំ	២០១៦	ដល់ឆ្្ំ	២០៥០		
ធា្្ក់ចុះពី	៦,៩%	គបើោ្្ន	CC	មក	៦,៦%	គបើមន	CC	គហើយអស្តាកំគណើនគៅឆ្្ំ	២០៥០	នឹងធា្្ក់ចុះពី	៤,៥%	មក	៤,២%។		
ទាំងគនះគឺរាផលប៉ះពាល់កាន់ដតធ្ងន់ធ្ងរ	គហើយ្លៃុះបញ្្ំងពីការពិតថ	ផលប៉ះពាល់របស	់CC	បន្គកើនគ�ើងបគណតើរៗ	គោយសារ	

 
�រព ករណ ក�ុងមែ៉ដល CEGIM  
នងិផលប៉ះ�លរ់បស ់CC

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា 49



ដតភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់	 CC	 ផ្្ល់	 និងគោយសារ	 បណតតំឥទិ្ធពលននការវិនិគោគ	 និងកំគណើនដដលធា្្ក់ចុះ។	 NPV	 ននកំគណើន		
GDP	គឆព្ះគៅឆ្្ំ	២០៥០	គឺ	៤,៤%	ដដលទាបរាងមុន	គោយសារ	CC	។

តារាងទតី�៩	ការកាត់បន្ថយ	GDP	គោយសារ	CC

កាត់បន្យសដាយសារ��CC

GDP សៅឆ្្ំ 2020 0.4%

GDP សៅឆ្្ំ 2030 2.5%

GDP សៅឆ្្ំ 2040 6.0%

GDP សៅឆ្្ំ 2050 9.8%

NPV របេ ់GDP ែល ់2050 4.4%

ការបំ្រ្កតាមវិសព័យ
	 ចគំពាះការបា៉្ន់ស្្ានសំខាន់ៗទាំងគនះអំពីផលប៉ះពាល់របស់	CC	គគពិចារណាពីអស្តាកំគណើនគផ្សងៗោ្្តាមវិសព័យនីមួយៗ		
និងចំដណកនន	L&D	តាមវិសព័យដដលមនការដស្បស្បរួល	ក្នុងគនាះ	រួមបញ្ចគូល	ការធា្្ក់ចុះននសារៈសំខាន់ននកិច្ចបាត់បង់ក្នុងវិសព័យ	
កសិកម្ម។	 អស្តាកំគណើនតាមវិសព័យ	 មនអស្តាខុសោ្្ខា្្ំង	 គហើយស្តរូវបានកំណតរ់ាចម្បងគោយការសន្សំ/ការវិនគិោគទុន	
ស្ពមទាំងរងឥទ្ធិពល	គោយសារអស្តារំលស់សស្មប់វិសព័យគនាះ	និងការព្យាករណ៍ពីមូលធន	និងផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម។	អស្តា	
កំគណើនតាមវិសព័យមួយចំនួន	 គឺរាអស្តាគួរឱ្យភា្្ក់គផអែើល	 ក្នុងគនាះ	 រួមបញ្ចគូល	 អស្តាកំគណើនខ្ស់សស្មប់វិសព័យកសិកម្ម។	 អស្តា	
ទាំងគនះបងា្ហញពីកស្មិតននការវិនិគោគខ្ស់ក្នុងវិសព័យទាំងគនះ	 ដូចដដលបានគរៀបរាប់ក្នុងស្បភពទិន្ននព័យ	 ដដលបានយកមកគស្បើ	
គដើម្បីស្កតឹ/កំណត់តស្មរូវម៉ូដដល។	គគស្តរូវការស្សាវស្រាវបដន្ថមគទៀត	គដើម្បីយល់ដឹងអំពីអាកប្បកិរោិក្នុងវិសព័យមួយចំនួន។

	 គដើម្បីពិនិត្យគលើសារៈសំខាន់ននការបំដបកតាមវិសព័យគនះ	 ការវិភាគននម៉ូដដល	 CEGIM	 ក៏ស្តរូវបានគធវើគ�ើងផងដដរ	
គៅថ្្ក់រាតិសរុប	 គោយអនុគមន៍ផលិតកម្មដតមួយគត់ស្តរូវបានស្កិត/កំណត់តស្មរូវ	 គោយគស្បើស្បាស់ទិន្ននព័យ	 GDP	 រាតិសរុប		
ការវិនិគោគ	និងកម្្ំងពលកម្ម។	 កំដណកម៉ូដដលគនះ	មនលក្ណៈកាន់ដតសាមញ្ញរាងមុន	 ប៉ុដន្មិនពិចារណាពីការស្បមូលផ្ុ	ំ
ននផលប៉ះពាល់ក្នុងវិសព័យមួយចំនួនគទ។	កំដណម៉ូដដលថ្្ក់រាតិសរុបផ្ល់ការបា៉្ន់ស្បមណពីផលប៉ះពាល់របស	់CC	 ដដលមន	
ចំនួនស្បដហល	២០%	ខ្ស់រាងកស្មិតដដលគគទទួលបាន	គពលគគពិចារណាគសចក្ីលមអែិតតាមវិសព័យ។	គនះអាចបណា្្លមកព	ី
មូលគហតុចម្បង	គគឺោយសារដតការថយចុះននសារៈសំខាន់ននវិសព័យកសិកម្មមិនស្តរូវបានបញ្ចគូលក្នុងការវិភាគថ្ក់រាតិសរុបគនះ។

ឋានៈអភិវឌ្ឍន៍
	 ឋានៈស្បគទសចំណូលមធ្យមខាងគលើ	 (UMIC)	 (គពាលគឺ	 GNI	 ក្នុងម្្ក់ចំនួន	 ៤០៣៦	 ដុល្្រអាគមរិក)	 ស្តរូវសគស្មច	
បានគៅឆ្្ំ	 ២០៣៥	 គបើោ្្ន	CC	 និងគៅឆ្្ំ	 ២០៣៦	 គបើមន	CC។	 គៅឆ្្ំ	 ២០៥០	កម្ុរាគៅដត	មន	GNI	 ក្នុងម្្ក់ចំនួន		
៤២២៧	ដុល្្រអាគមរិក	គបើោ្្ន	CC	គឺតិចរាងឋានៈស្បគទសចំណូលខ្ស់	(HIC)	(ដដលមន	GNI	ក្នុងម្្ក់ចំនួន	១២.៩៣៦	
ដុល្្រអាគមរិក)	និងចំនួន	៥០៩៤	ដុល្្រអាគមរិក	គបើមន	CC។	ការវិភាគគនះពិចារណាពីការពិតដដលថ	ឋានៈ	UMIC	និង	HIC  

ដផអែកគលើ	 GNI	 ក្នុងម្្ក់	 ដដលស្តរូវបានគណនាគោយដចក	 GDP	 ដដលបានព្យាករណ	៍ រាមួយនឹងចំនួនស្បរាជនដដលបាន	
ព្យាករណ៍	គហើយសន្មត់ថ	GNI	គៅដតបន្មនចំនួន	៧%	ទាបរាង	GDP ដូចស្ថិតិប៉ុនា្្នឆ្្ំថ្មីៗគនះដដដល។	ការព្យាករណ៍ទាំងអស	់
គឺគស្បើស្បាស់តនមលៃគថរ។

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា
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៤.២	ផលប៉ះពាល់តាម្រ្ភទ	L&D

	 ម៉ូដដល	CEGIM កំណត់ផលប៉ះពាល់រាបីស្បគភទ៖	កិច្ចបាត់បង់ចំណូល	ដដលមូលគហតុចម្បង	គឺគោយសារការថយចុះនន	
ផលិតភាពធនធានធម្មរាតិ	 និងការថយចុះននស្បសិទ្ធភាព។	ការថយចុះននផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	 ដដលបណា្្លមកពីកគ្្	្
គ�ើងខា្្ំង។	និងការខូចខាតស្ទព្យសម្បត្ិដដលបណា្្លមកពីស្ពឹត្ិការណ៍ធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ។

	 រូបទី	 ១០	 បងា្ហ្ញពីសារៈសំខាន់ននស្បគភទនីមួយៗនន	 L&D	 ទាំងបីស្បគភទ15។	 គៅឆ្្ំ	 2050	 ការថយចុះននផលិតកម្ម	
កម្្ំងពលកម្ម	មនចំនួនគស្មើនឹង		៥៧%	នន	L&D ទាំងអស់	កិច្ចបាត់បង់ស្បាក់ចំណូល	មនចំនួនគស្មើនឹង	១៧%	នន	L&D ទាំងអស់	
គហើយការខូចខាតស្ទព្យសម្បត្ិមនចំនួនគស្មើនឹង	២៦%	នន	L&D ទាំងអស់	គហើយការខូចខាតគកើតគ�ើងគៅស្គប់វិសព័យទាំងអស់។		
រូបគនះបងា្ហ្ញឲ្យគឃើញថ	 L&D	 ស្គប់ស្បគភទ	 គកើនគ�ើងក្នុងអស្តាដូចោ្្	 ប៉ុដន្កិច្ចបាត់បង់ស្បាក់ចំណូលមនសារៈសំខានរ់ាង
គគប៉ុនា្្នឆ្្ំដំបូង	 និងស្តរូវបានជំនួសរាបគណតើរៗគោយការថយចុះននផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	 ដដលកា្្យរាស្បគភទចម្បងនន	
L&D	 វិញ។	 ករណីគនះគឺគោយសារមូលគហតុចម្បង	 គឺកិច្ចបាត់បង់ស្បាក់ចំណូលគកើតគ�ើងរាចម្បងគៅក្នុងវិសព័យកសិកម្ម	
ដដលគកើនគ�ើងយឺតរាងវិសព័យគផ្សងគទៀត។

15	 ម៉ូដដល្នះបញ្ចគូល“កុងតាក”់ដដលបិទនិង្រើក្រ្ភទនីមួយៗននផលប៉ះពាល	់គ�ើម្បីឲ្យផលប៉ះពាល់នីមួយៗនន្រ្ភទទាំង្នះអាចផ្្ច់ឲ្យគៅដតឯង	គ�ើយ	
	 សារៈសំខាន់្នផលប៉ះពាល់ស្រ្ភទនីមួយៗអាច្្វើការវាយត្មលៃបាន។	កុងតាក់បិទ/គរើក	L&D និងអត្ថ្រ្ោជន៍បន្សុាំ	ដដលពាក់ពព័ន្ធនឹង្រ្ភទ	L&D។		
	 រូបទី	១០	បងា្ហ្ញពីលទ្ធផល្នការ�ំ្ណើរការម៉ូដដល	គោយស្រ្ភទ	L&D	នីមួយៗស្តរូវបានផ្្ច់ឲ្យគៅដតឯង។

រូបទតី�៩	 ការបា៉្ន់រែ្មណបឋមអំព	ីGDP	រើមន	និងោ្្ន	CC	
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រូបទតី�១០		 រែ្ភ្ទ	L&D	រា	%GDP	និង	%	ន្	L&D	សរុប

	 សារៈសំខាន់ននស្បគភទ	L&D	គផ្សងៗោ្្ដផអែករាចម្បងគលើវិសាលភាពរបស	់L & D ផ្្ល់	ដូចដដលបានគរៀបរាប់ក្នុងដផ្នក	៣.២។		
ស្បគភទ	L&D	ក៏រងឥទិ្ធពលពីការគផ្្តននចំណាយបន្សុាំផងដដរ។	ពុំមនភស្ុតាងច្បាស់អំពីវិសាលភាព	ដដលចំណាយបន្សុាំមន	
គោលគៅកាត់បន្ថយស្បគភទ	L&D	នីមួយៗគ�ើយ។	គទាះរាោ៉្ងណា	ហាក់បីដូចរាច្បាស់ថ	គៅដតពុំសូវមនគោលនគោបាយ		
ឬចំណាយសាធារណៈទាក់ទងនឹងបញ្ហ្កគ្្្គ�ើងខា្្ំង	និងផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម។	ម៉ូដដល	CEGIM សន្មត់ថ	ការដបងដចក	
ចំណាយ	បន្សុាំនាគពលបច្ចុប្បន្នគឺ	 ៥០៖០៖៥០	(សស្មប់ស្បាក់ចំណូល	កម្្ំងពលកម្ម	 និងការខូចខាតតាមលំោប់លំគោយ)		
គហើយសន្មត់ថ	នឹងមនការប្គូរបគណតើរៗ		គៅការដបងដចក	២៥៖៥០៖២៥	គៅឆ្្ំ	២០៥០	រាជំហានគស្មើៗោ្្ស្បចាំឆ្្ំ។

៤.៣	ផលប៉ះពាល់តាមវិសព័យ
	 ម៉ូដដល	CEGIM	គធវើការព្យាករណ៍អំពីកំគណើនននវិសព័យនីមួយៗគោយឯករាជ្យពីោ្្	ដផអែកគលើស្ុកមូលធន	ការវិនគិោគ	និង	
កម្្ំងពលកម្ម	សស្មប់វិសព័យនីមួយៗ	ការសន្មត់ពីការដស្បស្បរួលននមូលធន	និងផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	និងរគបៀបដដល	L&D  

ប៉ះពាល់ដល់វិសព័យនីមួយៗខុសៗោ្្។	 ចំគពាះវិសព័យកាន់ដតធំ	 ការព្យាករណ៍ហាក់បីដូចរាគដើរតាមលំនាំដដលបានរំពឹងទុក។		
គទាះរាោ៉្ងណា	វិសព័យកាន់ដតតូចមួយចំនួន	មនការវិនគិោគទុនសាធារណៈនិង/ឬឯកជនក្នុងកស្មតិខ្ស់នាប៉ុនា្្នឆ្្ំថ្មីៗគនះ		
គហើយគោយោ្្នភស្ុតាងលមអែិតបដន្ថម	 ម៉ូដដល	 CEGIM	 សន្មត់ថ	 ចំណាយបន្សុាំមនចំនួនសមមស្តនឹងការវិនិគោគសរុប	
តាមវិសព័យ។	គនះមននព័យថ	វិសព័យតូចមួយចំនួនពិតរារីកចគស្មើនគលឿន	គពលមន	CC រាងគពលោ្្ន	CC គស្ពាះថ	អត្ថស្បគោជន	៍
បន្សុាំមនចំនួនខ្ស់រាងការបា៉្ន់សា្្ននន	L&D	បនិ្ច។	រូបខាងគស្កាម	សគងប្អំពីការវិវត្ន៍ននផលប៉ះពាល់គសដ្ឋកិច្ច	តាមវិសព័យ	
គសដ្ឋកិច្ចចម្បងៗ	និងតាមស្បគភទ	L&D។
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រូបទី	១១	 ផលប៉ះពាល់ស្ដ្ឋកិច្ចរបស	់CC	តាមវិសព័យចម្បងៗ	និងតាមរែ្ភ្ទ	L&D
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	 រូបទី	១១	បងា្ហ្ញឲ្យគឃើញថ	 វិសព័យកសិកម្មទទួលរងផលប៉ះពាលគ់សដ្ឋកិច្ចភាគគស្ចើននាប៉ុន្្ានឆ្្ំដំបូង	ប៉ដុន្វិសព័យ	
ឧស្សាហកម្មកាន់ដតមនសារៈសំខាន់រាបគណតើរៗ	គោយទទួលរងជិត	៤៥%	ននផលប៉ះពាលគ់សដ្ឋកិច្ចសរុប	គៅឆ្្ំ	២០៣០។

	 ការធា្្ក់ចុះននផលិតភាពកមំ្្ងពលកម្ម	មនចំនួនគស្មើនឹង	៥៧%	នន	L&D	ទាំងអស់	គហើយផលប៉ះពាលគ់នះគកើតមនគៅ	
ស្គប់វិសព័យទាំងអស់។	កិច្ចបាត់បង់ស្បាក់ចំណូល	មនចំនួនគស្មើនឹង	១៧%	នន	L&D ទាំងអស់	គហើយស្បមូលផ្ុំក្នុងវិសព័យកសិកម្ម	
ទាំងបួន។	ការខូចខាតស្ទព្យសកម្មមនចំនួនគស្មើនឹង	២៦%	នន	L&D	ទាំងអស់	និងគកើតគ�ើងគៅស្គប់វិសព័យទាំងអស់	រាពិគសស	
ចំគពាះវិសព័យគសវាកម្ម។
 
៤.៤	ការប្ៀប្ៀបរាមួយនឹងម៉ូដ្លមុនៗ
	 ការសិក្សា	 SE Asia Study របស់	ADB	ឆ្្ំ	 ២០០៩៖	ការសិក្សាអន្ដររាតិពីផលប៉ះពាល់គសដ្ឋកិច្ចរបស់	CC	 ដដលអាច	
គស្បៀបគធៀបបានផ្្ល់បំផុត	 គឺការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់គសដ្ឋកិច្ចរបស់	 CC	 គៅតំបន់អាសុីអាគគ្នយ៍	 ដដលគធវើគ�ើងគោយ	 ADB  

គៅឆ្្ំ	 ២០០៩	 (ADB	 2009)។	 ការសិក្សាគនះបានរាយការណ៍ពីលទ្ធផលគផ្សងៗ	 ប៉ុដន្លទ្ធផលមួយ	 ដដលហាក់បីដូចរា	
អាចគស្បៀបគធៀបបានបំផុតរាមួយការវិភាគរបស់ម៉ូដដល	 CEGIM	 គឺការធា្្ក់ចុះ	 GDP	 ចំនួន	 ៥,៧%	 គៅឆ្្ំ	 ២១០០។		
ការសិក្សាគនះរួមបញ្ចគូលកិច្ចបាត់បង់គសដ្ឋកិច្ចក៏ដូចរាផលប៉ះពាលគ់លើសុខភាព។	 ការសិក្សាគនះក៏រួមបញ្ចគូលផលប៉ះពាល	់
បរិសា្្ន	 ដដលមិនបានបញ្ចគូលក្នុងការវិភាគរបស់ម៉ូដដល	 CEGIM	 គទ។	 វាមិនច្បាស់គទថគតើស្តរូវបកស្សាយ៥,៧%	 រគបៀបណា		
(សូមគមើលគសចក្ីគផ្ើម)	 ប៉ុដន្ការបកស្សាយ	 ដដលបញ្្ក់ពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរបស់	 CC	 ទំនងរាការបកស្សាយថ	
លទ្ធផល	 គឺទាក់ទងនឹង	 NPV	 ននមោ៌្កំគណើន	 ដដលក្នុងករណីគនះ	 ការធា្្ក់ចុះនន	 GDPពិតគៅឆ្្ំ	 ២០៥០	 នឹងមនអស្តា		
៤,៣%	គហើយការធា្្ក់ចុះនន	NPV	ននមោ៌្កំគណើន	GDP	គៅឆ្្ំ	២០៥០	នឹងមនអស្តា	១,៤%16	គបើគទាះបរីាតួគលខទាំងគនះ		
ពឹងដផអែកគលើការសន្មត់	 ដដលគស្បើគោយការសិក្សាគនះ	 ទាក់ទងនឹងរគបៀបដដល	 CC	 បងកការខូចខាតដល់វឌ្ឍនភាពអ�ំុង	
រយៈគពលមួយ	និងអស្តាអប្បហារដដលបានគស្បើស្បាស់	 ប៉ុដនក្ារសន្មត់ទាំងគនះពុំបានគលើកគ�ើងក្នុងការសិក្សារបស់	ADB	 គទ។		

16	 ការបក្សាយ្ឡើងវិញអំពីការវិភាគរបស់	ADB គ្វើការសន្មត់ថ	CC ប៉ះពាល់ដល�្ំ់ណើនរាដខ្សបនា្្ត់្តង់	និងបូក្រ្ន្ថ្្លើោ្្	ក្នុងអំ�ុងរយៈគពលមួយ		
	 និងថ	អស្តាអប្បហារ	ដដលបាន្ស្រើ្�ើម្បីបា៉្ន់្បមណ	NPV មនចំនួន	៥%។	

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា 53



ដូគច្នះ	ម៉ូដដលបច្ចុប្បន្នគនះ	បងា្ហ្ញថ	ផលប៉ះពាល់គសដ្ឋកិច្ចមនអស្តាស្បដហល	៣	ដង	 គលើសពីអស្តាដដលបានបងា្ហ្ញក្នុងការ	
សិក្សារបស់	ADB	។	ភាពខុសោ្្គនះអាចបណា្្លមកពី៖

•	 ការពិតដដលស្បគទសកម្ុរាងាយរងគស្ោះខា្្ំងរាងស្បគទសដដលបានសិក្សាគៅក្នុងការសិក្សារបស់	 ADB	 (ដូចរា	 នថ		
	 ឥណ្ឌឌូគណសុី	គវៀតណាម	និងហវីលីពីន)។

•	 ភស្ុតាងថ្មីពីផលប៉ះពាល់របស់	CC	 គៅក្នុងវិសព័យសំខាន់ៗ	 រួមមនផលប៉ះពាល់ននកគ្្្គ�ើងខា្្ំងគលើ	 ផលិតភាពកម្្ំង	
	 ពលកម្ម	ទំហំននការខូចខាតដដលបងកគោយគស្ោះទឹកជំនន់	និងគស្ោះរាំងស្ងតួត	(ដផអែកគលើស្ពឹត្ិការណ៍ធំៗចំនួនបី	ចាប់តាំងព	ី
	 ការសិក្សារបស់	ADB)	និងភស្ុតាងដដលផ្ល់គោយការសិក្សា	SREX ស្ីពីបដស្មបស្មរួលននភាពញឹកញាប់ននស្ពតឹ្ិការណ	៍
	 ធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ។

ក្បខព័ណ្ឌហិរញ្ញប្បទានប្្រែ្រួលអាកាសធាតុ	(CCFF)
	 ការសិក្សា	CCFF	 គៅកម្ុរា	បានគធវើគ�ើងគៅឆ្្ំ	២០១៥	គហើយរាការសិក្សាដំបូងគគគៅគលើពិភពគលក	ដដលបញ្ចគូលោ្្	
នូវការវិភាគចំណាយ	CC	កនលៃងមក	ការវាយតនមលៃពីស្បសិទ្ធភាពបន្សុាំ	និងគសណារីយ៉ូហិរញ្ញប្បទាននាអនាគត	គដើម្បីពិនិត្យគ�ើង	
វិញនូវវិសាលភាពដដលគោលនគោបាយ	 និងចំណាយ	 CC	 ដដលបានគស្ោងគ�ើង	 នឹងកាត់បន្ថយ	 L&D	 គោយសារ	 CC 

ដដលបានរំពឹងទុក។	ការវាយតនមលៃគលើការទទួលរង	L&D	តាមវិសព័យ	ស្បដហលសុីសងា្្ក់ោ្្នឹងការវាយតនមលៃរបស់ម៉ូដដល	CEGIM 

គបើគទាះបីរាការសិក្សា	CCFF មិនបានបញ្ចគូលភស្ុតាងពីផលប៉ះពាល់ននកគ្្្គ�ើងខា្្ំងគលើផលិតភាពកម្្ំងពលកម្មក៏គោយ។	
ការសិក្សា	CCFF	បានសន្និោ្្នថ	ផលប៉ះពាល់ដដលរំពឹងទុក	នឹងគកើនគ�ើងរាបន្បនា្្ប់ដល់អស្តាស្បដហល	៣.,៥%		នន	GDP 

គៅឆ្្ំ	២០៥០។		គទាះបីរាោ៉្ងណា	ការសិក្សាបានសន្មត់ថ	អនុភាពទាំងមូលននផលប៉ះពាល់គនះ	គឺគលើការធា្្ក់ចុះននកំគណើន	
(ឧ.	កំគណើនគៅឆ្្ំ	២០៥០	ស្តរូវបានរំពឹងថ	នឹងមនអស្តា	១,៥%	គបើមន	CC	និង	៥%	គបើោ្្ន	CC)	ដូគច្នះ	ផលប៉ះពាល់គលើ	
GDP	ពិត	មនកស្មិតខ្ស់ណាស់។	លទ្ធផលពីម៉ូដដល	CEGIM	បងា្ហ្ញថ	ផលប៉ះពាល់គសដ្ឋកិច្ចទាំងមូលរបស ់CC	មនអស្តា
តិចរាងតួគលខខ្ស់បំផុតដដលបានបងា្ហ្ញក្នុងការវិភាគ	CCFF។

	 វិធីសាសស្ស្សគដៀងោ្្	 (គពាលគឺសន្មត់ថ	 L&D	 ទាំងអស់	 កាត់បន្ថយកំគណើន)	 ស្តរូវបានគគគស្បើក្នុងការសិក្សា	 CCFF 

ក្នុងស្បគទសគផ្សងគទៀត	 និងក្នុងរដ្ឋគផ្សងននស្បគទសឥណ្្ា។	 ការមិនគពញចិត្ចំគពាះការគស្បើវិធីសាមញ្ញសិក្សាពីផលប៉ះពាល់គលើ	
កំគណើនគៅក្នុងវិធីសាសស្គនះ	 គឺរាមូលគហតុចម្បងមួយ	 ដដលនាំឲ្យបគងកើតម៉ូដដល	 CEGIM	 គនះគ�ើង	 គដើម្បីកំណត់ពីរគបៀប	
គផ្សងៗ	ដដល	L&D	ប៉ះពាល់ដល់កំគណើន។

៤.៥	ការវិភាគភាពរួស
ភាពរូសនឹងស្ណារីយ៉ូ	CC		
	 គសណារីយ៉ូ	CC	មនឥទិ្ធពលគលើការដស្បស្បរួលននកគំណើនសីតុណ្ហភាព	និងភាពញឹកញាប់ននស្ពឹត្ិការណ៍ធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ		
និងគភលៃៀងធា្្ក់មិនគទៀងទាត់។	 ម៉ូដដលក្នុងវិទ្យាសាសស្អាកាសធាតុហាក់បីដូចរាបងា្ហ្ញថ	 ផលវិបាកននកំគណើនសីតុណ្ហភាព		
ពុំមនទំនាក់ទំនងដខ្សបនា្្ត់ស្តង់គទ	 និងកាន់ដតធ្ងន់ធ្ងរខា្្ំង	 គៅគពលសីតុណ្ហភាពគកើនគ�ើង។	 ប៉ុដន្	 ក្នុងគោលបំណងបគងកើត	
គោលនគោបាយ	គគអាចចាត់ទុកថ	ផលប៉ះពាល់	គឺសមមស្តនឹងកំគណើនសីតុណ្ហភាព។	ការស្កឹត/កំណត់តស្មរូវ	L&D	ភាគគស្ចើន		
គឺដផអែកគលើគសណារីយ៉ូ	CC	កស្មិតមធ្យម	(គពាលគឺ	B2 / A1	ក្នុង	SRES	ឬ	RCP4.5	ក្នុង	AR5)។	គសណារីយ៉ូអាស្កក់	និងលអែបំផុត		
មនសីតុណ្ហភាពស្បដហលបូក	ឬដក	៣០%	គៅ	៤០%។	កស្មិតផលប៉ះពាល់គសដ្ឋកិច្ច	អាចសមមស្តនឹងសីតុណ្ហភាពចគនា្្ះ	
ទាំងគនះ។	ដូគច្នះ	 ស្បសិនគបើលទ្ធផលសំខាន់គឺ	GDP	ពិត	 គៅឆ្្ំ	២០៣០	មនអស្តា	២,៧%	ទាបរាងមុន	 គនាះសីតុណ្ហភាព	
អាចមនចគនា្្ះស្បដហល	២%	គៅ	៤%	អាស្សព័យគលើថគតើ	គសណារីយ៉	ូCC	ណាគកើតគ�ើងរាក់ដសង្។	

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
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ភាពរូសនឹងកិច្ចបាត់បង់	និងការខូចខាត	
	 តួគលខបា៉្ន់សា្្ននន	 L&D	 ទទួលបានពីស្បភពទិន្ននព័យទូលំទូលយ	 ដដលមួយចំនួនតូចមនដដនគជឿរាក់ច្បាស់លស់។		
តួគលខបា៉្ន់សា្្នគស្ចើនអាចចាត់ទុកថ	មនចំនួនោ៉្ងតិច	 +/-៥០%។	ប៉ុដន្	ការគផទៃៀងផ្្ត់រវាងស្បភពខុសៗោ្្កាត់បន្ថយភាព	
មិនស្បាកដស្បរាគនះ។	 គគមិនអាចទទួលបានតួគលខបា៉្ន់ស្្ានរាក់លក់គទ	 ប៉ុដន្តារាងខាងគស្កាមផ្ល់រាតួគលខបា៉្ន់សា្្ន	
រាបឋមននដដនគជឿរាក់ចំគពាះស្បភពនិមួយៗននស្បភពសំខាន់ៗទាំងបីនន	L&D។	ការសន្មត់សំខាន់ៗ	រួមមន	ដូចខាងគស្កាម៖	

•	 ចំគពាះវិសព័យកសិកម្ម	ការវិភាគមនភាពស្មុគសា្្ញ	និងបញ្ចគូលអគថររាគស្ចើន	ដដលបណា្្លឱ្យមនការគជឿរាក់កស្មតិទាប	
	 ថតួគលខប្៉ាន់សា្្នមួយៗ	គឺរាចំនួនស្តឹមស្តរូវ។	គទាះបីរាោ្៉ងណា	មនស្បភព	ភស្ុតាងគផ្សងៗរាគស្ចើន	ដផអែកតាមទស្សន	
	 វិសព័យគផ្សងៗ	ដដលអាចគធវើការប៉ះប៉ូវភស្ុតាងទូលំទូលយគនះបាន។

•	 ភស្ុតាងពីកគ្្្គ�ើងខា្្ំង	 និងផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	 គឺរាភស្ុតាងរឹងមំ	 ដដលមួយដផ្នក	 គឺគោយសារគគអាចគធវើការ	
	 ស្សាវស្រាវបានោ៉្ងងាយស្សួល។	 គហើយក៏មនការស្សាវស្រាវរាគស្ចើនរាមួយនឹងការសនិោ្្នដដលសុីសងា្្ក់ោ្្ផងដដរ។		
	 ស្បភពចម្បងននភាពមិនស្បាកដស្បរា	គឺការអនុវត្ការស្សាវស្រាវគនះគៅកម្ុរា	ប៉ុដន្	ធា្្ប់មនការស្សាវស្រាវខលៃះៗរួចគហើយ។

•	 ចំគពាះការខូចខាតគហោ្្រចាសម្ព័ន្ធវិញ	មនការគជឿរាក់កស្មិតខ្ស់ថ	 ស្បភពភស្ុតាងដដលមន	ផ្ល់នូវតួគលខប្៉ាន់សា្្ន	
	 ស្តឹមស្តរូវចគំពាះអគថរ	 ដដលគគវាស់ដវង	 ប៉ុដន្	 មនភាពមិនស្បាកដស្បរាខលៃះអំពីថគតើស្បភពទាំងគនះស្គបដណតប់គលើការ	
	 ខូចខាតទាំងអស់	ឬោ៉្ងណា។

•	 សរុបមក	 ស្បភពគផ្សងៗនន	L&D	គឺរាគមបូក	មិនដមនគមគុណគទ។	ចគនា្ះ្សរុបអាចតូចរាងករណីអាស្កក់បំផុត	 គស្ពាះថ		
	 មិនអាចគ�ើយ	ដដលស្បភព	L&D	ទាំងអស់	នឹងស្ថិតដដនកស្មតិខ្ស់	ឬទាបននចគនា្ះ្គជឿរាក់របស់ខលៃតួនគៅគពលដតមួគនាះ។	

តារាងទតី�១០		 ចន្្ះសម្្ប់រែភ្ពសំខាន់ៗន្	L&D

ចំថណក�L&D ការសជឿជាក់ ការស្ទៀងផ្្ត់
�ការ�ធ្្ក់�ចុះ��GDP ឆ្្ំ�២០៣០

Mid1 ចស្្្ះ

ផល	ប៉ះពាល់	គលើ	វិសព័យ	
កសិកម្ម	 17% ទាប ខ្ស់ 0.8% +/- 40%

កគ្្្	គ�ើង	ខា្្ំង						ចំគពាះ	
ផលិតភាព	កម្្ំង	ពលកម្ម/
សុខភាព

57% ខ្ស់ មធ្យម 1.3% +/- 25%

	ការ	ខូច	ខាត	គហោ្្	រចនា	
សម្ព័ន្ធ 26% មធ្យម	 មធ្យម	 0.7% +/- 40%

ស្បភព	ទាំង	អស់	គពល	ដត	មួយ		
(គមគុណ) 100% 3.2%2 +/- 30%

1	 តូគលខសំ្ៅគលើការធា្្ក់ចុះនន	GDP	ពិត	គៅឆ្្ំ	២០៣០	គោយសន្មតថ់	ោ្្នការបន្សុាំគទ។
2	 អនុភាព្ន្បភពទាំងអស់្ៅគពល្តមួយ	គឺខ្ស់រាងផលបូកសរុប្នអនុភាពទាំងបី	គស្ពាះថ	មនអនុភាព្មបូក	និង្មគុណខលៃះ។	

 
ភាពរូសនឹងមូលធន	និងផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម
	 ក្នុងការព្យាករណ៍សំខាន់	 គគសន្មត់ថ	និនា្្ការផលិតភាពចំគពាះមូលធន	និងកម្្ំងពលកម្ម	បន្គកើតមនគៅអស្តាដដដល	
ដដលធា្្ប់មនរយៈគពល	 ២៣	ឆ្្ំកនលៃងមក។	 គទាះរាោ្៉ងណា	 រោ្្ភិបាលទទួលស្្ាល់ថ	 ផលិតភាពបច្ចុប្បន្នគៅកម្ុរាមន	
កស្មិតទាប	 រាពិគសសចំគពាះផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	 និងទទួលស្្ាល់ថ	 គួរដតមនសកា្្នុពលស្បគសើរ	 គដើម្បគីលើកកម្ស	់

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា 55



ផលិតភាព	 រាពិគសស	 គោយមនឱកាសថ្មី	 ដដលបានពីបគច្ចកវិទ្យា	 និងបដិវត្ន៍ឧស្សាហកម្មដំណាក់កាលទីបួនដដលកម្ុរា	
មនសា្្នភាពលអែស្បគសើរអាចគស្បើស្បាស់រាស្បគោឃជន1៍7។	 MEF	 កំពុងដតពិចារណាគោលនគោបាយគផ្សងៗ	 គដើម្បីគលើក	
ទឹកចិត្ការគលើកកម្ស់ផលិតភាព	 ដដលអាចរួមបញ្ចគូល	 ការសហការរាមួយវិសព័យឯកជន	 និងការផ្ល់គសវាសាធារណៈដដល	
ពាក់ពព័ន្ធ	 រួមទាំងពព័ត៌មន	និងការស្សាវស្រាវ	ក៏ដូចរាការគលើកទឹកចិត្គផ្សងៗ	ដូចរា	កម្ចីឥតសំណង	ហិរញ្ញវត្ថុ	និងបទប្បញ្ញត្ិ។		
គបើគោលនគោបាយទាំងគនះបានបគងកើនផលិតភាពមូលធន	 និងកមំ្្ងពលកម្មចំនួនមួយម្ងក្នុងអស្តា	 ១%	 ដដលបនា្្ប់មក		
និនា្្ការថ្មីគនះបានបន្គកើតមន	 គពលគនាះអស្តាកំគណើនរាមធ្យម	 រហូតដល់ឆ្្ំ	 ២០៥០	 នឹងគកើនគ�ើងខា្្ំងដល់	 ៨,៤%		
គបើោ្្ន	CC	និង	៨.០%	គបើមន	CC។

	 គោយផលិតភាពរាមូលោ្្នស្តរូវបានគលើកកម្ស់	 ផលប៉ះពាល់របស	់ CC	 មកគលើ	 GDP	 នឹងមនកស្មិតខ្ស់បន្ិចរាងផ
លប៉ះពាល់ក្នុងគសណារីយ៉ូសំខាន់	 គោយ	NPV	 របស់	GDP	មនអស្តាទាបគឺ	៥,៦%	គបើមន	CC	 គធៀបនឹងអស្តាទាប	៤,៤%		
គស្កាមការសន្មត់អំពីផលិតភាពក្នុងគសណារីយ៉ូសំខាន់។	 គសដ្ឋកិច្ចកម្ុរាអាចងាយរងគស្ោះខំ្្ាងរាងមុនបន្ិចចំគពាះ	CC	 គស្ពាះ	
ផលប៉ះពាល់របស់	CC	 គលើផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	និងស្ទព្យមូលធន	មនចំនួនសមមស្តខ្ស់	 គពលផលិតភាពរាមូលោ្្ន
មនអស្តាកាន់ដតខ្ស់។

	
ការប្ើអនុគមន៍ផលិតកម្ម	Cobb Douglas

	 ការព្យាករណ៍សំខាន់ស្តរូវបានបងា្ហ្ញ	 គោយគស្បើអនុគមន៍ផលិតកម្មលីគនដអរ៊។	 អនុគមន៍ផលិតកម្ម Cobb Douglas មួយ	
ក៏ស្តរូវបានគរៀបចំផងគដរ	 គហើយតនមលៃ	 R2	 សស្មប់	 regression	 មនអស្តាខ្ស់	 (៩៤,៤%)	 គបើគទាះបរីាវាទាបរាងអនុគមន	៍
ផលិតកម្មលីគនដអ៊របន្ិចក៏គោយ	(៩៧,២%)។	គទាះរាោ៉្ងណា	អនុគមន៍ផលិតកម្ម	Cobb Douglas គឺរាអនុគមន៍ពិបាកគស្បើ	
ពីគស្ពាះអនុគមន៍ផ្ល់អស្តាកំគណើនអិច្យប៉ូណងដស្យល	 ដដលមិនពិតស្បាកដ	 ក្នុងរយៈគពលមធ្យម	 និងដវង។	 អនុគមន៍ផលិតកម្ម	
Cobb Douglas	 ស្បដហលមនអស្តាភាពរួសខ្ស់	 គស្ពាះអនុគមន៍គនះអនុញ្្តិឱ្យផលិតភាពមូលធនគកើនគ�ើងរាបន្បនា្្ប	់
ដូគច្នះ	ផលប៉ះពាល់របស់	CC	 គលើមូលធន	(គទាះបីគោយផ្្ល់តាមរយៈការខូចខាត	ឬគោយស្បគោលតាមរយៈការវិនគិោគ)	
នឹងកាន់ដតធំ	 រាពិគសសប៉ុនា្្នឆ្្ំគស្កាយមក។	 ការវិភាគភាពរួសបងា្ហ្ញពីដដនកំណត់ននម៉ូដដលកា្្សិកដបបថ្មី	 រាពិគសស	
សស្មប់រយៈគពលដវងនាអនាគត។	 គទាះរាោ៉្ងណា	 គបើគទាះបីរាចំនួន	 GDPពិតសស្មប់រយៈគពលដវងអាចរាការសន្មត់ខា្្ំង
ក៏គោយ	ក៏ប៉ុដន្ផលប៉ះពាល់របស់	CC	អំ�ុងរយៈគពលគនះគៅដតមនសារៈសំខាន់	រាពិគសស	 គៅគពលោំស្ទគោយការវិភាគ	
ភាពរួស	គដើម្បីពិនិត្យគលើភាពរួសននលទ្ធផលចំគពាះការសន្មត់ចម្បងៗ។

ភាពរួសចំពោះការសន្មត់ពីការវិនិយោគ	និងការរំលស់
	 លទ្ធផលគផ្សងៗបានទទួលរងឥទ្ធិពលពីកស្មិតវិនិគោគក្នុងគសដ្ឋកិច្ច	ពីគស្ពាះវាប៉ះពាល់ស្ុកមូលធន	និងវិសាលភាព	ដដល
កិច្ចបាត់បង់ចំណូលបណា្្លឲ្យការវិនិគោគ	និងកំគណើនថយចុះ។	ការវិភាគសំខាន់គស្បើស្បាស់តួគលខបា៉្ន់សា្្នននការវិនគិោគ
ដដលបានដកសស្មរួលថ្មី	 ក្នុងឆ្្ំ	 ២០១៦	 ដដលមនអស្តា	២៩,១%	 នន	GDP។	ការកាត់បន្ថយអស្តាគនះពុំសូវផ្្ស់ប្គូរលទ្ធផល	
ខា្្ំងគ�ើយ	 ល្ឹកណាវាប៉ះពាល់កស្មិតវិនិគោគកនលៃងមក	 និងកស្មិតវិនិគោគដដលព្យាករណ	៍ គស្ពាះថការស្កតិ/កំណត់តស្មរូវ	
បាន៊សស្មរួលអនុគមន៍ផលិតកម្ម	 គដើម្បី្លៃុះបញ្្ំងពីការសន្មត់គផ្សងៗអំពីការវិនិគោគកនលៃងមក	 គហើយម៉ូដដលគធវើការសន្មតថ់		
ការវិនិគោគនាអនាគតនឹងបន្គកើតគ�ើងគៅកស្មិតគនះ។	ការរំលសម់នផលប៉ះពាល់ខា្្ំងគលើកំគណើនទាំងមូល	ប៉ុដន្ឥទិ្ធពលគៅ
មនកស្មិតគលើផលប៉ះពាល់បនា្្ប់បន្សំរបស់	CC	មកគលើ	GDP។	ស្បសិទ្ធភាពវិនិគោគ	និងកំគណើនស្ទព្យមូលធន	មនភាពរួស	
ចំគពាះការសន្មត់អំពីផលិតភាពមូលធន។	គគបានសន្មត់ថ	ចំគពាះផលិតភាពគនះ	នឹងគកើនគ�ើងស្សបោ្្នឹងកំគណើនកនលៃងមក	ក្នុង	
ការព្យាករណ៍ប៉ុនា្្នឆ្្ំដំបូង	គហើយបនា្្ប់មក	នឹងធា្្ក់ចុះរាបន្បនា្្ប់ដល់អស្តាកំគណើនផលិតភាពសូន្យគៅស្តឹមឆ្្ំ	២០៥០។

17	 ចំ្ពាះការសន្មត់ថ	 ផលិតភាពមូលធន	 និងកម្្ំងពលកម្មបន្លអែស្រ្សើ�្ឡើងក្នុងអស្តាដតមួយ	 ដូចអស្តាកនលៃងមក	 វារាការសន្មត់្បបអភិរក្ស	 គស្ពាះថ		
	 គល្បឿនផ្្ស់ប្គូរ្នរ្ច្ចកវិទ្យាគៅស្រ្ទសកម្ុរាទំនងរារ្ងកើន្ល្បឿន។	ក្នុងម៉ូដដល	CEGIM 	ការសន្មត់្នះនឹង្្វើឱ្យ	GDP	 �្សើបនឹង	CC	 គស្ពាះថ		
	 ការ្ស្រែ្បរួលស្ទព្យមូលធន	 និងពលកម្ម	 នឹងបណា្្លឲ្យ	 GDP	 ដស្រែ្បរួលខា្្ំង។	 គទាះរាោ៉្ងណា	 រ្ច្ចកវិទ្យាថ្មីអាច្ស្រែើ្ទព្យមូលធន	 ដដលមិនសូវ	
	 ងាយរង្ស្ោះគោយសារ	 CC	 និងកម្្ំងពលក្្ម្្វើការ	 ដដលមិនសូវងាយរង្ស្ោះគោយសារ�្្្្គឡើងខំ្្ាង	 ដគូច្នះ	 L&D	 ទាក់ទងនឹងការខូចខាត	
	 ស្ទព្យសម្បត្ិ	និងផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	អាចធា្្ក់ចុះ។	គនះរាគសចកី្លមអែិត	ដដលអាចពិនិត្យពិចព័យ្រ្ន្ថម	ក្នុងការស្សាវ្រាវ្រ្ន្ថ្្ទៀត។	

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា
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៤.៦	សមភាពចំណូល
	 ការវិភាគម៉ូដដល	CEGIM	ផ្ល់នូវការយល់ដឹងតិចតួចប៉ុគណា្្ះចំគពាះផលប៉ះពាល់របស	់CC	មកគលើសមភាព។	ការវិភាគ	
ដដលបានរាយការណ៍ក្នុងដផ្នកគនះ	 គួរស្តរូវបានចាត់ទុកថ	 ការវិភាគបឋម	 និងស្តរូវបានោក់	 បញ្ចគូល	 ក្នុងគោលបំណងជចម្បង	
គដើម្បីបងា្ហ្ញថគតើ	 គគអាចគធវើអវីខលៃះ	 ក្នុងការស្សាវស្រាវបដន្ថមគទៀត	 និងរាមួយស្បភពទិន្ននព័យដដលលអែស្បគសើរគ�ើង។	 រគបៀបចំនួន
បីដដលវិសមភាពទទួលរងឥទ្ធិពលពី	CC	ស្តរូវបានយកមកពិនិត្យពិចព័យ។	

	 ក)	 ការដស្បស្បរួលវិសមភាពរវាងវិសព័យស្តរូវបានពន្យល់គោយអស្តាកំគណើនគផ្សងៗោ្្តាមវិសព័យ	 និងការសន្មត់ពីការ	
	 	 ដស្បស្បរួលផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម។

	 ខ)	 ភស្ុតាងមួយចំនួនគៅមនកស្មិតអំពីការផ្្ស់ប្គូរវិសមភាពគៅក្នុងវិសព័យ	 ដូគច្នះគហើយអស្តាកំគនើនខុសៗោ្្តាម	
	 	 វិសព័យ្លៃុះបញ្្ំងពីផលវិបាកននអស្តាគនះគលើវិសមភាពសរុប។	

	 គ)	 ការផ្្ស់ប្គូរវិសមភាពក្នុងវិសព័យក៏នឹងរងឥទិ្ធពល	គោយសាររគបៀប	ដដល	L&D	ទាំងបីស្បគភទ	រួមចដំណកបគងកើន	
	 	 វិសមភាព។	គបើគទាះបីរាមនការសិក្សារាគស្ចើន	ដដលអះអាងថ	CC	ប៉ះពាល់ដល់ស្បរាជនស្កីស្ក	គស្ចើនរាងអ្នក	
	 	 មធ្យម	មនភស្ុតាងរាក់ដស្ងតិចតួចណាស់អំពីវិសាលភាពននឥទិ្ធពលគនះ	គហើយការអនុវត្ម៉ូដដល	CEGIM គនះ		
	 	 មិនបានពិចារណាពីចំណុចគនះ។

	 ការវាយតនមលៃភាពងាយរងគស្ោះគោយសារ	 CC	 ភាគគស្ចើន	 គធវើការសន្មត់ថ	 CC	 នឹងជះឥទ្ធិពលគលើស្គរួសារស្កីស្ក	
គស្ចើនរាងស្គរួសារមធ្យម	 គហើយនាំឱ្យមនវិសមភាពកាន់ដតខ្ស់។	 មនការចាប់អារម្មណ៍លក្ណៈអន្ដររាតិគលើរគបៀប	
ដដលកំគណើនវិសមភាពគនះគកើតគ�ើង	និងកស្មិតវិសមភាព(UNDESA 2016)។		ភស្ុតាងរាក់ដស្ងគៅមនកស្មិតតិចតួច	
អំពីទំហំផលប៉ះពាល់គនះ	ប៉ុដន្មនស្បភពមួយចំនួន	ទាក់ទងនឹង	L&D	ទាំងបីស្បគភទ	ដដលបានកំណត់ក្នុងម៉ូដដល	CEGIM  

(គពាលគឺ	កិច្ចបាត់បង់ចំណូល	ផលិតភាពកម្្ំងពលកម្មថយចុះ	និងការខូចខាតស្ទព្យសម្បត្ិ)។

•	 ចំគពាះកិច្ចបាត់បង់ចំណូល	របាយការណ៍	WESS	ឆ្្ំ២០១៦	ផ្ល់ភស្ុតាងពីស្បគទសមុិកសុីកូ	ដដលបងា្ហ្ញឲ្យគឃើញថ			
	 ការធា្្ក់ចុះននស្បាក់ចំណូលក្នុងវិសព័យកសិកម្មគោយសារ CC មនអស្តាគទវដង	ចំគពាះស្កុមទសភាគចំណូលទាបបំផុត		
	 គធៀបនឹងស្កុមទសភាគចំណូលខ្ស់បំផុត។	គោយោ្្នភស្ុតាងសស្មប់កម្ុរា	ឬស្បគទសដនទគទៀតគៅអាសុីខាងត្បគូង		
	 ឬអាសុីអាគគ្នយ៍	 ភស្ុតាងគនះអាចគស្បើស្បាស់រាការដណនាំ	 គដើម្បីបងា្ហ្ញពីផលប៉ះពាល់រាសកា្្នុពលរបស់	 CC  

	 មកគលើវិសមភាពស្បាក់ចំណូល	និងភាពស្កីស្ក។

•	 ចគំពាះកិច្ចបាត់បង់ផលិតភាពកម្្ំងពលកម្មគោយសារកគ្្្គ�ើងខា្្ំង	 គគពុំបានរកគឃើញភស្ុតាងគោយផ្្ល់ណា	
	 ដដលបងា្ហ្ញថគតើ	 កិច្ចបាត់បង់គនះប៉ះពាល់ដល់ការដបងដចកចំណូលក្នុងវិសព័យគោយរគបៀបណាគ�ើយ។	 គទាះរា	
	 ោ៉្ងណា	ផលប៉ះពាល់គនះភាគខលៃះស្តរូវបានយកមកពិចារណាក្នុងម៉ូដដល	CEGIM	តាមរយៈការវិភាគពីកគំណើនវិសម	
	 ភាពចំណូលរវាងវិសព័យគផ្សងៗ	គស្ពាះថកម្្ំងពលកម្មស្តរូវបានកំណត់រាបីស្បគភទ	(គឺ	ការងារធ្ងន់ៗ	ការងារហត្ថកម្ម		
	 និងគផ្សងគទៀត)	និងរាប់ទាក់ទងនឹងចំណូលមធ្យមតាមវិសព័យ	ដូគច្នះកិច្ចបាត់បង់ចំណូល	ដដលមនចំនួនកាន់ដតខ្ស់		
	 គៅក្នុងវិសព័យការងារធ្ងន់ៗ	(	ឧ.	វិសព័យកសិកម្ម	និងសំណង់)	គធវើឲ្យចំណូលមធ្យមតាមវិសព័យមនចំនួនកាន់ដតទាបក្នុង	
	 វិសព័យទាំងគនះ	ដូគច្នះ	វាបគងកើនវិសមភាពទាំងមូល។	

ប្អប់ទតី�៤ ការប្្ប្ួលអាកាេធតុ�និងវេិមភាពប្្ក់ចំណូល

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា 57



អត្្ភាពក្ីក្
	 រគបៀប	 ដដលកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ដល់អស្តាភាពស្កីស្ក	 គឺរាស្បធានបទស្មុគស្្ាញមួយ។	 ភស្ដុតាងពីអគងកតគសដ្ឋកិច្ច	
សង្មកិច្ចកម្ុរា	បានបងា្ហ្ញថ	កំគណើនគសដ្ឋកិច្ចនាំឲ្យមនកំគណើនសមមស្តននស្បាក់ចំណូលចំគពាះស្កុមទសភាគទាំងអស់។	
គោយសន្មត់ថគនះគឺរាការពិត	ការព្យាករណ៍	GDP អាចយកមកគស្បើ	គដើម្បីវិភាគនិនា្្ការននអស្តាភាពស្កីស្ក	គហើយការវិភាគគនះ
ស្តរូវបានបងា្ហ្ញក្នុងរូបទី	 ១២	 ដដលបងា្ហ្ញឲ្យគឃើញថ	 CC	 មនផលប៉ះពាល់តិចតួចណាស់គលើការកាត់បន្ថយភាពស្កីស្ករហូត	
ដល់ឆ្្ំ	២០៣០	គោយសារផលប៉ះពាល់របស់	CC	គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ឆ្្ំ	២០៣០	គៅដតកស្មតិទាបគៅគ�ើយ។

•	 ចំគពាះការខូចខាតស្ទព្យសម្បត្ិវិញ	 ភស្ុតាងរាក់ដសង្គៅមនកស្មិត។	 ការសិក្សមួយគលើបណតតំទិន្ននព័យក្នុង	 ៨៣		
	 ស្បគទស	(ដដលមិនបញ្ចគូលកមុ្រា	ប៉ុដន្បញ្ចគូលស្បគទសនថ	ឥណ្ឌឌូគនសុី	និងហវីលីពីន)	បានបងា្ហ្ញឲ្យគឃើញថ	មនកំគណើន	
	 វិសមភាពស្បាក់ចំណូលគួរឱ្យកត់សម្្ល់ក្នុងអំ�ុងឆ្្ំ	គស្កាយគស្ោះធម្មរាតិ	ប៉ុដន្បានបងា្ហ្ញថ	ផលប៉ះពាល់គនះបាន	
	 បាត់គៅវិញពីរឆ្្ំគស្កាយមក	ដដលបណា្្លមកពីឥទ្ធិពលននវិធានការសា្្រគ�ើងវិញគស្កាយគស្ោះមហន្រាយ	(Yamamura  

 2013)	។	ការសិក្សាបានគលើកគ�ើងថ	គស្ោះធម្មរាតិមធ្យមបគងកើនគមគុណ	Gini ចំនួន	០,០១	ក្នុងអំ�ុងឆ្្ំបនា្្ប់ព	ី
	 គស្ោះមហន្រាយ។

វិសមភាពចំណូល
	 ម៉ូដដល	 CEGIM	 បញ្ចគូលទិន្ននព័យ	 និងការព្យាករណ៍	 GDP	 តាមវិសព័យ	 និង GDP	 ក្នុងម្្ក់តាមវិសព័យ	 ដដលអនុញ្្តឱ្យ	
គរៀបចំរាសនទៃសន៍វិសមភាពចំណូលរវាងវិសព័យគផ្សងៗ។	សនទៃសន៍វិសមភាពគនះ	រាកម្្តោច់ខាតរវាង	GDP	ក្នុងម្្ក់តាមវិសព័យ	
និង	GDP រាមធ្យមក្នុងម្្ក់ថ្្ក់រាតិ	ដដលថលៃឹងគោយអស្តាការងារគៅក្នុងវិសព័យគនាះ។	រូបទី	១៣	បងា្ហ្ញពីលទ្ធផលននការវិភាគ	
និងបងា្ហ្ញពីការដស្បស្បរួលខា្្ំង។	ការព្យាករណ៍បានបងា្ហ្ញថ	កំគណើនក្នុងវិសព័យចំណូលទាប	ដំបូងគ�ើយ	គឺខ្ស់រាងអស្តាមធ្យម	

រូបទតី�១២	 ផលប៉ះពាល់របស់	CC	លើអត្្ភាពក្ីក្
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កតា្្�CC

វិសមភាពចំណូលយ្នឌព័រ
	 រាគរឿយៗ	 គគបានគិតថ	 ស្គរួសារដដលមនសស្ីរាគមស្គរួសារ	 រងផលប៉ះពាល់គោយសារ	 CC	 រាងស្គរួសារដដលមនបុរស	
រាគមស្គរួសារ	 គស្ពាះថជីវភាពរស់គៅរបស់ពួកគគពឹងដផអែករាញឹកញាប់គលើធនធានធម្មរាតិ	 និងគស្ពាះថ	 ពួកគគងាយរងគស្ោះ	
រាទគូៅ។	 ចំណុចគផ្្តថ្មី	 គឺផលប៉ះពាល់ននកគ្្្គ�ើងខា្្ំងគលើផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	 អាចជះឥទិ្ធពលគលើសស្ីខា្្ំង	 ប៉ុដន្វា	
ក៏អាចប៉ះពាល់បុរសដដលចូលរួមក្នុងការងារធ្ងន់ៗផងដដរ	ដូគច្នះវាមិនច្បាស់គទថគតើ	ផលប៉ះពាល់បនា្្ប់គនះមកគលើសស្ី	មនទំហំធំ	
រាងបុរស	 ឬោ៉្ងណា។	 តាមស្ទឹស្ី	 ម៉ូដដល	 CEGIM	 គួរមនស្បគោជន៍ក្នុងការវិភាគពីសារៈសំខាន់ននដំគណើរការទាំងគនះ។		
រាអកុសល	ពត៌មនពីគយនឌព័រ	និងភាពស្កីស្កគៅកម្ុរាពុំងាយស្សួលរកគ�ើយ។	ស្គរួសារមនសស្ីរាគមស្គរួសារ	មនចំនួនគស្មើនឹង		
២២%	ននស្គរួសារទាំងអស់ក្នុងឆ្្ំ	២០១២។	ភាពស្កីស្កក្នុងចំគណាមស្គរួសារមនសស្ីរាគមស្គរួសារ	មនអស្តា	២២,៥%	គធៀបនឹង	
អស្តា	 ២០,%	 ចំគពាះស្គរួសារមនបុរសរាគមស្គរួសារ	 (ADB	 2014)។	 គនះបងា្ហ្ញឲ្យគឃើញថ	 ពុំមនភាពខុសោ្្ធំដុំគ�ើយ។	
គទាះោ៉្ងណា	មនមូលគហតុរាគស្ចើនក្នុងការសង្សព័យថ	តួគលខទាំងគនះលក់បាំងវិសមភាពដដលកាន់ដតធំ។

•	 មនភាពខុសោ្្សំខាន់ៗរវាងវិសព័យគផ្សងៗ	 គោយសស្ីមនអស្តាចូលរួមខ្ស់គៅក្នុងវិសព័យកសិកម្ម	 និងផលិតកម្ម។		
	 គោយវិសព័យកសិកម្មមនចំដណកការងារធំ	 និងមនចំណូលទាបរាងវិសព័យគផ្សងគទៀត	 ចំណុចគនះអាចបគងកើតវិសមភាព	
	 ចំណូលគយនឌព័រធំ។

•	 ក្នុងវិសព័យគផ្សងៗ	មនភស្ុតាងខលៃះៗបងា្ហ្ញថ	ស្គរួសារដឹកនាគំោយសស្ី	គឺបាត់បង់គុណស្បគោជន៍។		CSES	បានបងា្ហ្ញថ		
	 ស្គរួសារដឹកនាំគោយសស្ីមនកម្មសិទិ្ធដីធលៃីចំនួន	០.៤៩	ដង	គធៀបនឹងស្គរួសារដឹកនាគំោយបុរស18។	គហើយការសិក្សាថ្មីៗរបស់		
 ILO បានបងា្ហ្ញថ	វិសមភាពចំណូលមិនទាន់សស្មរួល	(គពាលគឺ	មិនទាន់សស្មរួល	ទាក់ទងនឹងកស្មតិអប់រំ	។ល។)	ក្នុងវិសព័យ	
	 ឧស្សាហកម្ម	មនចំនួនស្បដហល	១៦%	ក្នុងស្បគទសកម្ុរា។

18	 ២២%	នន្គរួសារដឹកនាំគោយសស្ី	មនកម្មសិទិ្ធដីធលៃីដត	១២%	ប៉ុគណា្្ះ។

ដូគច្នះ	វាកាត់បន្ថយវិសមភាពរវាងវិសព័យគផ្សងៗ	ប៉ុដន្�ប់មនកំគណើនស្បដហលក្នុងឆ្្ំ	២០២៧	គហើយលំនាំគនះដបររាមននិនា្្
ការបសញ្្ស់មកវិញខា្្ំង	ស្បដហលចាប់ពីឆ្្ំ	២០៤៥	តគៅ។		គគស្តរូវការស្សាវស្រាវបដន្ថម	គដើម្បីយល់ដឹងពីមូលគហតុនននិនា្្ការ	
ទាំងគនះ។

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា 59



•	 មានភស្តុតាងគុណភាពល្អប្រសសើរ	ដែល្រង្ហាញថា	បគរួសារែឹកនាំសោយសស្តីងយរងសបរោះនឹង	L&D ្រណ្ហាលមកពតី	CC	ែូស្នោះ	
	 ផល្រ៉ោះពាល់រ្រស់	CC	ទំនងជា្រសងកើនវិសមភាពសយនឌ័រ។	សរលនសោបាយ្រនហាសតុា	ំអា្ផ្ល់ប្រសោជន៍ែល់បគរួសារែឹកនា	ំ
	 សោយសស្តី	 ស្រើ់សោោះ្រតីជាបគរួសារែឹកនាំសោយសស្តីមិនដមនជាសរលសៅជាក់លាក់ក៏សោយ	 សបពាោះថាវាកាត្់រន្ថយភាពងយ	
	 រងសបរោះជាទសូៅ។	ការ្រនហាសតុាំអា្កាត់្រន្ថយ្ំដណកននកំសណើនវិសមភាព	ដែល្រងកសោយ	L&D	្រណ្ហាលមកពតី	CC។

	 ជាអកុសល	 ពុំមានភស្តុតាងបគ្រ់បរន់អំពតីវិសមភាព្ំណូលរវាងបគរួសារែឹកនាំសោយសស្តី	 និងបគរួសារែឹកនាំសោយ្ុររស	
ស្រើរ្ហាន	CC	ស�ើយ	សែើមហាបតីស្វើការវាយតនមលៃខាង្ររិមាណសលើផល្រ៉ោះពាល់រ្រស់	CC	មកសលើវិសមភាពោំងសនោះ។

ការ្រនហាសតុាំ	និងសមភាព
	 សោយសារកម្មវិ្តី្រនហាសតុាំកាត់្រន្ថយ	 L&D	 ែូស្នោះកម្មវិ្តី្រនហាសតុាំនឹង្រសងកើនសមភាព	 សោោះ្រតីជាកម្មវិ្តីោំងសនាោះបតរូវបានអនុវត្		
សោយមិនកំណត់សរលសៅសលើបគរួសារបកតីបកក៏សោយ។	 ្រ៉ុដន្កម្មវិ្តី្រនហាសតុាំជាសប្ើនបានតបមង់សរលសៅសលើបគរួសារងយរងសបរោះ	
្រំផុត	ែូស្នោះវានឹងមានឥទិ្ធពលខា្ហាំងដែមសទៀត	កនតុងការសលើកកម្ពស់សមភាព។	ការបតរួតពិនិតហាយជាអន្រជាតិមួយបាន្រង្ហាញឲហាយស�ើញថា		
សរលនសោបាយស្លៃើយត្រនឹងសបរោះមហន្រាយ	 បានដកដប្ររាល់ផល្រ៉ោះពាល់វិសមភាព្រណ្ហាលមកពតីសបរោះមហន្រាយឲហាយមាន	
អបតា្រស្ច្ហាសមកវិញសៅកនតុងរយៈសពលពតីរ	 ឬ្រតីឆ្ហាំ	 (Yamamura 2013)។	 លទ្ធផលបសសែៀងរ្ហាកនតុងការដកដប្រនិនា្ហាការ្រសងកើន	
វិសមភាពរ្រស់	CC	ឲហាយមានអបតា្រស្ច្ហាសមកវិញ	គួរដតអា្សសបម្បាន	សោយអនុវត្ការ្រនហាសតុាំដែលមានសរលសៅកាត់្រន្ថយ
កិ្្ចខាត្រង់	្ំសពាោះបបាក់្ំណូលវិស័យកសិកម្ម	និងផលិតភាពកមា្ហាំងពលកម្ម។

៤.៧	ការពហាយាករណែ៍យកហាហាយ
	 ្ហាបាស់ណស់		CC	មានសារៈសំខាន់សៅកម្ពតុជា	រយៈសពលោ៉ហាងតិ្	២០	ឆ្ហាំ	សហើយផល្រ៉ោះពាល់រ្រស់	CC	កនតុងអំ�តុង្រ៉ុនា្ហាន	
ទសវតហាស្ុងសបកាយសនោះមានសារៈសំខាន់ោ៉ហាងសោ្ណស់	 សោយសារដតអនកវិទហាយាសាសស្ខាងអាកាសធាតុជាសប ើ្នអោះអាងថា	
សៅថា្ហាក់មូលោ្ហាន	ភស្តុតាង	 ដែលបានពតីនិនា្ហាការអាកាសធាតុនាសពលែ្មតីៗសនោះ	 ប្រដហលជាភស្តុតាងគួរឱហាយសជឿជាក	់ជាងភស្តុតាង
ដែលបានពតីម៉ូដែលអាកាសធាតុដែលពហាយាករណ៍សៅថា្ហាក់មូលោ្ហាន។	ការយលែ់ឹងពតីនិនា្ហាការែ្មតីៗសនោះ	មានសារៈសំខាន់កនតុងការវិភាគ	
សោយដផ្អកសលើភស្តុតាងនូវផល្រ៉ោះពាល់សសែ្ឋកិ្្ចរ្រស់	CC	និងសរលនសោបាយ្រនហាសតុាំ។

	 ម៉ូដែល	 CEGIM	 បតរូវបានយកមកសប្រើ	 សែើមហាបតីពិនិតហាយថាសតើ	 អវតីខលៃោះធា្ហា្រ់បានសកើតស�ើង្ំសពាោះកំសណើនសសែ្ឋកិ្្ចចា្រ់តាំងពតី
ឆ្ហាំ	 ១៩៩៣	 មក	 ស្រើសិនជាកតា្ហា	 CC	 ពុំសកើតស�ើងសទ។	 តាមបទសឹ្តី	 ការវិភាគសនោះគួរមានមូលោ្ហានដផ្អកសលើទិននន័យនននិនា្ហាការ	
សតីតុណ្ភាព	 និងលំនាំកម្ពស់ទឹកសភលៃៀង	 កនតុងសនាោះ	 រួមោំង	 ការដប្រប្ររួលននភាពញឹកញា្រ់ននសបរោះទឹកជំនន់	 សបរោះរាំងស្ងួត	 និង	
វិសមរូ្រកម្ពស់ទឹកសភលៃៀង។	 សោោះជាោ៉ហាងណ	 ភស្តុតាងដែលបានពតីនិនា្ហាការកនតុង្រ៉ុនា្ហានទសវតហាសរែ៍្មតីៗសនោះមិនោន់មានជាសបស្សៅ	
ស�ើយសទ។	ផ្តុយសៅវិញ	ម៉ូដែល	CEGIM	បានសន្មត់ថា	អបតារំពឹងទុកននការដប្រប្ររួលអាកាសធាតុ	ដែលបានកំណត់សៅកនតុងការ	
ពហាយាករណ៍សបកាមសសណរីយ៉ូ	CC	សផហាសងៗសនាោះ	ក៏អនុវត្ផងដែរ	្ំសពាោះរយៈសពលពតីឆ្ហាំ	១៩៩៣	ែល់	ឆ្ហាំ	២០១៦។	ែូស្នោះ	ម៉ូដែល		
CEGIM	 អា្យកមកសប្រើ	 សែើមហាបតីបា៉ហាន់ប្រមាណថាសតើ	 សសែ្ឋកិ្្ចអា្មានកំសណើនោ៉ហាងណប្រសិនស្រើរ្ហាន	 CC	 កនតុងអំ�តុង	
រយៈសពលសនោះ។

	 សោយសារទិននន័យជាក់ដស្ងសបមា្រ់	 GDP	 រួម្រញ្ចចូលោំងផល្រ៉ោះពាល់ោំងបសុងរ្រស់	 CC	 ែូស្នោះ	 តាមបទឹស្តី	 អនុគមន	៍
ផលិតកម្មគួរបតរូវបានបកឹតហាយ/កំណត់តបមរូវ	សែើមហាបតី្រញ្ចចូលការខូ្ខាតោំង្រតីប្រសភទ	(គ	ឺកិ្្ចបាត់្រង់្ំណូល	ការកាត់្រន្ថយផលិតភាព	
កមា្ហាំងពលកម្ម	និងការខូ្ខាតបទពហាយសមហាបត្ិ)។	សោោះជាោ៉ហាងណ	សនោះមានន័យថា	តបមរូវឲហាយមានសសេរីទិននន័យសសងខេ្រៗ	សែើមហាបតីផ្ល	់
ជាភស្តុតាង	សបមា្រ់ការបកឹតហាស/កំណត់តបមរូវ្ំសពាោះបា៉ហារា៉ហាដម៉បតោ៉ហាងតិ្្ំនួន	៦	សផហាសងៗរ្ហា	កនតុងអនុគមន៍ផលិតកម្ម។	្ ំសពាោះគុណភាព	

ែំសណោះបសាយផល្រ៉ោះពាល់ពតីការដប្រប្រ	ួលអាកាសធាតុ
សលើកំសណើនសសែ្ឋកិ្្ចកនតុងប្រសទសកម្ពតុជា
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រូបទតី�១៤	 GDP	រាក់ស្្ង	និង	GDP	ក្នុងម៉ូដ្ល	ដ្លមន	និងោ្្ន	CC	(ឆ្្ំ	២០១៣	២០១៤)	

ទិន្ននព័យវិញ	មិនអាចគ�ើយ	 ដដលការតស្មរូវដបបគនះនឹងផ្ល់លទ្ធផលដដលមនស្បគោជន៍គនាះ។	 គហើយក៏មនបញ្ហ្ស្ប�មខលៃះ
ផងដដរក្នុងការកំណត់សមីការដដលគួរគស្បើសស្មប់ការស្កឹត/កំណត់តស្មរូវគនះ	គោយសាររគបៀបគោយស្បគោលដដលការខូចខាត	
ស្ទព្យសម្បតិ្ប៉ះពាល់ដល់	 GDP។	 ការពិគសាធន៍ខលៃីគដើម្បដីណនាំពីសនទៃសន៍ធ្ងន់ធ្ងរ	 CC	 រាអគថរឯករាជ្យ	 បញ្្ក់ថ	 ការស្កឹត/
កំណត់តស្មរូវដបបគនះ	មិនអាចគជឿទុកចិត្បានគ�ើយ។	

	 ជំនួសឲ្យការស្កឹត/កំណត់តស្មរូវអនុគមន៍ផលិតកម្មគដើម្បីោក់បញ្ចគូល	L&D	 	ការព្យាករណ៍ថយគស្កាយក្នុងម៉ូដដល	CEGIM 

អនុមព័តយកវិធីសាសស្សស្មបសស្មរួល	 ដដលកាន់ដតសាមញ្ញ។	 វិធីសាសស្គនះរក្សារគបៀបស្កឹត/កំណត់តស្មរូវអនុគមន៍ផលិតកម្ម	
ដដលកានដ់តសាមញ្ញ	 គោយមិនគិតពី	 L&D	 ក្នុងរយៈគពលពីឆ្្ំ	 ១៩៩៣	 ដល់ឆ្្ំ	 ២០១៦	 គហើយសន្មត់ថ	ការខូចខាតសរុប	
ដដលគកើតគ�ើងក្នុងរយៈគពល	 ២៣	 ឆ្្ំគទៀតគនាះ	 គឺរាសនទៃសន៍លអែននការខូចខាតសរុប	 ដដលអាចបានគកើតគ�ើងរួចគហើយ	
ក្នុងអ�ំុងរយៈគពល	២៣	ឆ្្ំមុន។	ការសន្មត់គនះ	បគងកើតរាលទ្ធផល	ដូចក្នុងរូបខាងគស្កាម៖
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រូបទតី�១៥	 ចំណ្កន្ផលប៉ះពាល់ស្ដ្ឋកិច្ច	CC ដ្លកាត់បន្ថយដោយ	ការបន្សាំុ

	 ការវិភាគម៉ូដដល	 CEGIM 	 អនុញ្្តចំគពាះការពិនិយសកា្្នុពលពិតស្បាកដក្នុងការបគងកើនកិច្ចខំស្បឹងដស្បងបន្សុាំ។	
ដផ្នកទី	 ២.៣	 គរៀបរាប់ពីស្ទឹស្ីអំពីថគតើ	 គោលនគោបាយបន្សុា1ំ9	 ស្តរូវបញ្ចគូលក្នុងម៉ូដដល	 CEGIM	 រគបៀបណា។	 ដផ្នកទី	 ៣.៧		
គរៀបរាប់ពីមូលោ្្នភស្ុតាងសស្មប់គោលនគោបាយបន្សុាំដដលមនស្សាប់។	

	 ការវិភាគសំខាន់ដដលបានគរៀបរាប់ក្នុងជំពូកមុន	សន្មត់ថ	គគរក្សាបាននូវកស្មិតវិនិគោគបន្សុា	ំនាបច្ចុប្បន្ន។	រូបខាងគស្កាម	
បងា្ហ្ញពីវិសាលភាពដដលចំណាយបន្សុាំ	ក្នុងកស្មិតបច្ចុប្បន្ននឹងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់គសដ្ឋកិច្ចដដលរំពឹងទុក។	រូបគនះបងា្ហ្ញថ		
គបើគទាះបីរាភាពធ្ងន់ធ្ងរននផលប៉ះពាល់គសដ្ឋកិច្ចគកើនគ�ើងរាបគណតើរៗក៏គោយ	 ក៏ប៉ុដនឥ្ទិ្ធពលននចំណាយបន្សុាំ	 ក៏គកើនគ�ើងរា	
បគណតើរៗផងដដរ	គហើយចំដណកនន	L&D	ដដលគជៀសវាងបាន	គោយសារការបន្សុា	ំគកើនគ�ើងរាបគណតើរៗរហូតដលរ់ាង	៣០%	
គៅឆ្្ំ	២០៥០20		ដដល	ផ្ល់រាកម្្តបន្សុាំ	ស្បដហល	៦៧%	ដដលតិចរាងចំនួន	ដដលបា៉្ន់សា្្នក្នុងការសិក្សា	CCFF	ប៉ុដន្	គៅដត	
បងា្ហ្ញថ	ស្តរូវការពស្ងឹងការបន្សុាំខា្្ំង	តាមរយៈការបគងកើនចំណាយឬក៏ការគលើកកម្ស់ស្បសិទ្ធភាព។

ក្រមតិ នេសចកី្រត �របន ំុ

19	 ការវិភាគ្តរូវបានក្មិត្តឹមការបន្សុាំ	 CC	 គ�ើយមិនពិចារណាវិធានការបន្ធគូរបន្ថយ្ទ	 គស្ពាះការរួមចំ្ណករបស់កម្ុរាក្នុងការបន្ធគូរបន្ថយមនឥទិ្ធពល	
	 តិចតួច្លើ	GDP គស្ពាះការបន្ធគូរបន្ថយរបស់កម្ុរាបញ្ចគូលរាមួយការបន្ធគូរបន្ថយរាសាកល	គ�ើយកម្ុរាបន្ធគូរបន្ថយបានចំនួេ្ត	០.១១%	ប៉ុគណា្្ះ	ននការ	
	 រ្ញ្ចញឧស្មព័ន្លើពិភព្លក។
20	 ការវិភាគពីឥទិ្ធពល្នការបន្សុាំប៉ុនា្្នឆ្្ំដំបូង	មនភាពស្មុគស្្ាញ	គោយភាពចាំបាច់្តរូវ្្វើការសន្មត់អំពីផលប៉ះពាល់្នចំណាយ	CC ថ្មីៗកនលៃងមក	ដដលនឹង	
	 រួមចំ្ណកដល់ការបន្សុាំ		គឺមុនម៉ូដដល	CEGIM ពិចារណាផលប៉ះពាល់្សដ្ឋកិច្ចថ្មី	ចាប់ពីឆ្្ំ	២០១៧។	ការវិភាគសន្មត់ថ	ចំណាយសាធារណៈ	៥	ឆ្្ំមុន		
	 នឹងរួមចំ្ណកខលៃះៗដល់ការបន្សុាំ	គរើ្ទាះបីរាការវិភាគមិនគិតពីផលប៉ះពាល់របស់	CC មុនឆ្្ំ	២០១៧	�្៏ោយ។	

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា
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	 ម៉ូដដល	CEGIM ស្តរូវបានយកមកគស្បើ	គដើម្បីពិនិត្យពិនព័យពីសកា្្នុពលកាត់បន្ថយគម្្តបន្សុាំ	។	គគអាចគធវើការពិនិត្យពិចព័យ	
បាន	គោយកំណត់នូវគសណារីយ៉ូចំនួនបីសស្មប់ធាតុផ្សំនីមួយៗ៖

•	 គសណារីយ៉ូោ្្នបន្សុា2ំ1

•	 គសណារីយ៉ូបន្សុាំ	បច្ចុប្បន្ន	ដផអែកគលើកស្មិតបន្សុា	ំបច្ចុប្បន្ន

•	 គសណារីយ៉ូបន្សុាំកស្មិតខ្ស់	 ដដលធាតុផ្សំនីមួយៗ្លៃុះបញ្្ំងពីកស្មិតខ្ស់បំផុតននការបន្សុាំដដលបានដកលមអែ	 ដដលអាចគធវើ	
	 គៅបាន	តាមរយៈបគងកើនអាទិភាពគលើការបន្សុា	ំ។

	 គសណារីយ៉ូបន្សុាំ	ស្តរូវបានកំណត់គោយលក្ណៈពិគសសសំខាន់ៗ	ដូចខាងគស្កាម៖

� ១.	 កស្មិតវិនិគោគសាធារណៈសរុប	ស្តរូវបានសន្មត់ថ	នឹងគកើនគ�ើងពីកស្មតិបច្ចុប្បន្ន	២៩%	នន	GDP ដល់	៣៤%	គស្កាម	
	 	 គសណារីយ៉ូបន្សុាំ	កស្មិតខ្ស់។	គគបានសន្មត់ថ	គស្កាមមគសណារីយ៉ូោ្្នបន្សុា	ំការបន្សុា	ំកស្មិតវិនគិោគគៅដតមន	
	 	 អស្តា	២៩%	ប៉ុដន្ថវិកាបច្ចុប្បន្នសស្មប់ការបន្សុាំ	ស្តរូវបានប្គូរគៅរាការវិនគិោគគលើការអភិវឌ្ឍ។

� ២.		 ចំដណក	CC	ក្នុងការវិនិគោគសាធារណៈ	សំគៅគលើចំដណកននការវិនគិោគសាធារណៈសរុប	 ដដលរួមចដំណកខលៃះៗ	
	 	 ចំគពាះ	CC។	ចំដណកគនះរួមបញ្ចគូលការវិនិគោគភាគគស្ចើនគលើវិសព័យកសិកម្មទឹក	ថមពល	ផលៃគូវថ្នល់	និងការស្គបស់្គង	
	 	 គស្ោះមហន្រាយ	 និងការវិនិគោគមួយចំនួនគលើការដថទំាសុខភាពបឋម។	 ចំដណកគនះមិនរាប់បញ្ចគូលចំណាយ	
	 	 សង្មកិច្ចភាគគស្ចើន	 ដដលអាចស្តរូវការោ៉្ងតិច២៥%	 ននការវិនគិោគសាធារណៈសរុប	 ដដលគនះផ្ល់ចំដណក	CC  

	 	 ៧៥%	គៅគស្កាមគសណារីយ៉ូបន្សុាំ	កស្មិតខ្ស់។	

� ៣.	 បច្ចុប្បន្ន	កម្ុរាទទួលបានមូលនិធិអាកាសធាតុអន្ររាតិដតមួយគត់	ដដលគស្មើនឹង	០,២៥%	នន	GDP	គទាះបីរាចំដណក	
	 	 សំខាន់មួយននជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ពិតរារួមចំដណកដល់ការបន្សុា	ំ ក៏គោយ។	 គសណារីយ៉ូបន្សុាំកស្មិតខ្ស់បានសន្មតថ់		
	 	 អស្តាមូលនិធិគនះនឹងគកើនគ�ើងដល់	១,០%	នន	GDP។

� ៤.	 ចំដណក	 CC	 ក្នុងការវិនិគោគឯកជន	 ស្តរូវបានគគបា៉្ន់សា្្នថមនអស្តា	 ៦,៨%	 គោយដផអែកគលើការសិក្សាថ្មីៗរបស	់	
	 	 UNDP គលើការវិនិគោគឯកជនគៅកម្ុរា។	អស្តាគនះមនចំនួនគទវដង	គស្កាមគសណារីយ៉ូបន្សាំុកស្មិតខ្ស់	គោយសារ	
	 	 ដត៖	ក)	គោលនគោបាយរោ្្ភិបាល	(ឧ.	បទប្បញ្ញត្ិ	ការគលើកទឹកចិត្	ពព័ត៌មន)	គលើកទឹកចិត្ដល់ការបន្សុាំក្នុងវិសព័យ	
	 	 ឯកជន	និង/ឬ	ខ)	វិសព័យឯកជនកាន់ដតយល់ដឹងពីហានិភព័យ	និងសគស្មចចិត្ខលៃតួនឯងក្នុងការវិនិគោគគលើការបន្សាំុ។

� ៥.	 ស្បសិទ្ធភាពទាំងមូលននការវិនិគោគ	 ស្តរូវបានបា៉្ន់ស្បមណថ	 នឹងសគស្មចបាននូវ	 BCR	 រាមធ្យមចំនួន	 ២,០			
	 	 នាបច្ចុប្បន្ន។	ចំនួនគនះស្តរូវបានសន្មត់ថ	 គកើនគ�ើងដល់	២,៤	 គស្កាមគសណារីយ៉ូបន្សុាំកស្មតិខ្ស់	 គោយសារដតការ	
	 	 គរៀបចំដផនការ	និងការបគងកើតគគស្មងមនលក្ណៈកាន់ដតលអែស្បគសើរគ�ើង។

� ៦.	 អស្តាអត្ថស្បគោជន៍បន្សុាំ	 (ABR)	 សំគៅគលើអត្ថស្បគោជន៍សរុប	 ដដលទទួលបានពី	 L&D	 ធា្្ក់ចុះ	 (គពាលគ	ឺ	
	 	 អត្ថដបគោជន៍បន្សុាំ)	ដដលបងា្ហ្ញរា	សមមស្តនននថលៃចំណាយ។	អស្តាគនះស្តរូវបានបា៉្ន់ស្បមណថ	មនចំនួន	០,២៥		
	 	 និងស្តរូវបានសន្មត់ថ	 គកើនគ�ើងដល់	 ០,៣៥	 គស្កាមគសណារីយ៉ូបន្សុាំកស្មតិខ្ស់	 គោយសារដត៖	 ក)	 ការវិនិគោគ	
	 	 ទាក់ទងនឹង	CC	 ដដលស្តរូវបានអនុមព័ត	 គផ្្តកាន់ដតខា្្ំងគលើកម្មវិធីទាក់ទងនឹង	CC	 ឬ	ខ)	ការបគងកើតកម្មវិធីនីមួយៗ		
	 	 កាន់ដតហ្មត់ចត់ដថមគទៀតក្នុងការគោះស្សាយការគំរាមកំដហងពី	CC	។

	 ការសន្មត់	 និងលទ្ធផលននការវិភាគគនះស្តរូវបានសគង្បក្នុងតារាងទី	 ១១	 និងរូបទី	 ១៦	 ដដលបងា្ហ្ញថកស្មតិបន្សាំ	ុ
នាបច្ចុប្បន្ន	នឹងកាត់បន្ថយការខាតបង់	NPV	នន	GDP បានចំនួនជិត	៣០%	និងបងា្ហ្ញថ	គសណារីយ៉ូបន្សុាំកស្មិតខ្ស់	អាចកាត	់
បន្ថយការបាត់បង់	NPV នន	GDP	បានចំនួន	៥៩%	គៅឆ្្ំ	២០៥០គោយបន្សល់ចំនួន	៤១%	របស់	L&D	រាគម្្តបន្សុាំ។		

21	 គសណារីយ៉ូោ្្នបន្សុាំរាប់បញ្ចគូលទាំងចំណាយបន្សុាំខលៃះៗ	ដដលករណី្នះគ�ើត្ឡើង	គោយសារ្តចំណាយអភិវឌ្ឍរាធម្មតា	ដដលនឹងចំណាយ្ោយមិន	
	 គិតពិចារណាពី	CC និង្ដលរួមចំ្ណ�ោ្យ្ចដន្យដល់ការបន្សុាំ។	

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
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គសណារីយ៉ូបន្សុាំ	 កស្មិតខ្ស់គផ្្តគលើការគលើកកម្ស់ស្បសិទ្ធភាព	 គហើយគួរដតអាចសគស្មចបាន	 គោយមិនចាំបាច់កាត់បន្ថយ	
ចំណាយអភិវឌ្ឍន៍គ�ើយ។	គទាះរាោ៉្ងណា	ការបគងកើនការវិនគិោគសាធារណៈ	អាចមនឥទិ្ធពលខលៃះៗក្នុងការរុញការវិនគិោគ
ឯកជនគចញ	គហើយចំណុចគនះស្តរូវការការសិក្សាបដន្ថមគទៀត។

តារាងទតី�១១	បា៉្រា៉្ម៉្ត្សំខាន់ៗ	ដ្លកំណត់ពីស្ណារីយ៉ូន្គោលនយោបាយ

សេណារីយ៉ូបន្សនុា�ំ
គ្្ន បច្ចនុប្បន្ន� កកមតិខ្េ់

ធតុ្្សំ�សេណារីយ៉ូបន្សនុាំ�
1.  ការវិនិគោគ	សាធារណៈ	(% GDP) 29% 29% 34%

2.  ចំដណក		CC	ក្នុង	ការ	វិនិគោគ	សាធារណៈ	(%	សរុប	) 59% 68% 75%

3.  មូល	និធិ	អាកាស	ធាតុ	អន្រ	រាតិ	(%GDP) 0% 0.25% 1.00%

4.		ចំដណក		CC	ក្នុង	ការ	វិនិគោគ	ឯកជន 2.3% 6.8% 13.6%

5.		ស្បសិទ្ធភាព	(BCR)	ឬចំណាយ 1.8 2.0 2.4

6.		ការ	គផ្្ត	គលើការ	បន្សុាំ	(ABR) 0.00 0.25 0.35

លទ្ធ្ល�
GDP	ធា្្ក់	ចុះ	គៅ	ឆ្្ំ	២០៣០ 3.2% 2.5% 1.7%

GDP	ធា្្ក់	ចុះ	គៅ	ឆ្្ំ	២០៥០ 14.5% 9.8% 4.9%

NPV	នន	GDP	ឆ្្ំ	២០១៧	ដល់	២០៥០	ធា្្ក់	ចុះ	 6.1% 4.4% 2.6%

កំគណើន	GDP	រា	មធ្យម	ឆ្្ំ	២០១៧	ដល់	២០៥០ 6.4% 6.6% 6.8%

	 ការបា៉្នស់្បមណទាំងគនះអំពីកស្មិតគសចក្ីស្តរូវការបន្សុាំ	ស្បដហលរាស្សបនឹងការបា៉្ន់ស្បមណដនទគទៀតដដលទទួលបានព	ី
ការសិក្សាមុនៗ	 របស់	 CCFF	 គៅអាសុីខាងត្បគូង	 និងអាសុីអាគគ្នយ៍	 ដដលបងា្ហ្ញថ	 កិច្ចខំស្បឹងដស្បងបច្ចុប្បន្ន	 នឹងគោះស្សាយ	
គសចក្ីស្តរូវការបន្សុាំ	 មួយភាគបីគៅមួយភាគបួន	 ដដលរាគហតុគធវើឲ្យ	 “គម្្តសរុប”	 មនចំនួនពី	 ៦៧%	 គៅ	 ៧៥%។	 ប៉ដុន្		
ច្បាស់ណាស់	គឺ	L&D គោយសារ	CC មួយចំនួន	អាចមិនគជៀសវាងបានតាមរគបៀបចំណាយតិចគ�ើយ	ដូគច្នះមិនគួរគជៀសវាងគទ។		
មនការគលើកគ�ើងខលៃះៗក្នុងសា្្នដស្សាវស្រាវថ	ចំដណក	L&D ដដលមិនគួរគជៀសវាង	មនអស្តារហូតដលគ់ៅមួយភាគបី	(Stern  

2006)	រាគហតុគធវើឲ្យ	“គម្្តសុទ្ធ”	(គពាលគឺ	ដក	L&D	ដដលមិនគួរគជៀសវាងគចញ)	គស្មើនឹង	៣៣%	គៅ៥០%	នន	L&D	សរុប។		
ការស្សាវស្រាវអន្ដររាតិ	 ដដលពិនិត្យពិចព័យពីវិសាលភាព	 គដើម្បីពគនលៃឿនកិច្ចខំស្បឹងដស្បងបន្សុាំ	 កំពុងស្ថិតគៅដំណាក់កាលដំបូង	
គៅគ�ើយ	 ប៉ដុន្ដការវិភាគគសណារីយ៉ូសាមញ្ញ	 ដដលស្សគដៀងនឹងការគរៀបរាប់ខាងគលើ	 បានបងា្ហ្ញថ	 គគអាចបន្ថយគម្្តបន្សាំ
សុទ្ធបានពាក់កណ្្ាល	 គោយមិនបគងកើតបនទៃុកគលើចំណាយសាធារណៈ	 ដដលនឹងគំរាមកំដហងការគផ្ត្គលើការអភិវឌ្ឍគ�ើយ។	
ការវិភាគគសណារីយ៉ូបន្សុាំ	 ក្នុងម៉ូដដល	 CEGIM	 បញ្្ក់ពីលំនាំដបបគនះ	 គោយបងា្ហ្ញថ	 យុទ្ធសាសស្បន្សាំរុឺងមំ	 និងសកម្ម	
អាចគជៀសវាង	L&D	បានរាងពាក់កណា្្ល	គោយមិនកាត់បន្ថយធនធាន	ដដលស្តរូវគស្បើសស្មប់ការអភិវឌ្ឍគ�ើយ។

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា
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រូបទតី�១៦	 ការធា្្ក់ចុះ	GDP	សុទ្ធ	រា	%	GDP	គសណារីយ៉ូបន្សុាំ	ទាំងបី

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា 65



៦.១	យុទ្ធសាសស្បន្សុាំ		
	 ជំពូកមុនបានបងា្ហ្ញថ	កិច្ចខំស្បឹងដស្បងបន្សុាំ	 បច្ចុប្បន្នគួរអនុញ្្តឱ្យកម្ុរាគជៀសវាង	L&D	រាសកា្្នុពលបានស្បដហល	
មួយភាគបី	ដដលអាចគកើតគ�ើងគោយោ្្នការបន្សុាំ។	ក៏មនសន្និោ្្នផងដដរថ	គួរអាចបគងកើនចំដណក	L&D	ដដលស្តរូវគជៀសវាង	
បានរាងពា ក់ ក ណា្្ ល	គោយគផ្្តខា្្ំងគលើការបន្សុា	ំគោយមិនប៉ះពាល់ខា្្ំងគលើការវិនគិោគអភិវឌ្ឍន៍គ�ើយ។	ដផ្នកគនះ	
ពិចារណាខលៃឹមសារដដលអាចមនននយុទ្ធសាសស្បន្សុាំដដលកាន់ដតរុឹងមំ។

គសចក្ីដថលៃងការណ៍រាយុទ្ធសាសស្អំពី	CC

	 លក្ ណៈ សំខាន់ៗននការគ្លៃើយតបរាយុទ្ធសាសស្របស់កម្ុរាចំគពាះ	 CC	 មនក្នុងគសចក្ីដថលៃងការណ	៍ ដូចខាងគស្កាមក្នុង	
យុទ្ធសាសស្បន្សុាំ	។

•	 ដផនការយុទ្ធសាសស្ដស្បស្បរួលអាកាសធាតុកម្ុរា	 (CCCSP)	 បានបគងកើតគៅឆ្្ំ	 ២០១៣	 គហើយដចងពីគោលបំណងនន	
	 យុទ្ធសាសស្ចំនួន	៨	ដដលស្តរូវអនុវត្គោយយុទ្ធសាសស្ចំនួន	៦០។	CCCSP មនលក្ណៈស្គប់ស្ជងុគស្រាយ	និងស្គបដណតប	់
	 ស្គប់ដផ្នកវិសព័យទាំងអស់ននគសដ្ឋកិច្ច	សង្មកិច្ច	និងបរិស្្ាន។	CCCSP	គធវើការកំណត់អាទិភាពមួយចំនួន	គោយកំណត់រា		
	 ៣	ដំណាក់កាលគឺ៖	ដំណាក់កាលរយៈគពលខលៃី	២	ឆ្្ំសស្មប់ការគរៀបចំដផនការ	និងដំណាក់កាលមធ្យម	(២០១៤-២០១៨)		
	 ដដលគផ្្តគលើការបគងកើតសា្្បព័ន	និងហិរញ្ញវត្ថុ	និងកម្មវិធីអាទិភាពខ្ស់មួយចំនួន	និងដំណាក់កាលដវង	(២០១៩-២០២៣)	
	 ដដលពស្ងឹងកម្មវិធីបន្សុាំ	និងបន្ធគូរបន្ថយ។

• CCCSP	 បានអំពាវនាវឲ្យគរៀបចំរបាយការណ៍ស្កបខព័ណ្ឌហិរញ្ញប្បទានដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ	 (CCFF)	 និងដផនការ	
	 សកម្មភាពដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ	 (CCAP)គហើយរបាយការណគ៍នះស្តរូវបគបាះផ្សាយគៅឆ្្ំ២០១៥។	 CCFF	 បានផ្ល	់
	 គសណារីយ៉ូហិរញ្ញប្បទាន	 CC	 ដដលស្តរូវបានគស្បើ	 គដើម្បីកំណត់ពិោនចំណាយ	 CC	 សស្មប់រាល់	 ៥	 ឆ្្ំ	 គៅឲ្យសា្្បព័ន	
	 សាធារណៈចំនួន	៩	(គពាលគឺ	 ស្កសួង	និងទីភា្្ក់ងារពាក់ពព័ន្ធ)	 ដដលភាគគស្ចើនពាក់ពព័ន្ធនឹង	CC។	បនា្្ប់មក	ពិោនគនះ	
	 ស្តរូវបានគស្បើគោយសា្្បព័នសាធារណៈចំនួន	៩	 គដើម្បីគរៀបចំចំណាយ	CCAP	តាមវិសព័យ	រាមួយនឹងសកម្មភាពសរុបចំនួន		
	 ១១៧	ក្នុងគនាះ	 រួមមនគគស្មងវិនិគោគ	១០	សកម្មភាពចំនួន	៣៩	 ដដលផ្ល់គសវាកម្ម	សកម្មភាពចំនួន	៣៦	ទាក់ទង	
	 នឹងគោលនគោបាយ	និងសកម្មភាពចំនួន	៣២	គឺសស្មប់ការពស្ងងឹសា្្បព័ន។

•	 គសចក្ីជូនដំណឹងរាតិគលើកទី	 ២	 (SNC)	 ជូន	 UNFCCC	 របស់កម្ុរា	 UNFCCC ស្តរូវបានគបាះផ្សាយក្នុងឆ្្ំ	 ២០១៥		
	 និងរួមបញ្ចគូលការវាយតនមលៃគលើភាពងាយរងគស្ោះក្នុងវិសព័យសំខាន់ៗ	 ចំនួន៤	 គឺវិសព័យកសិកម្ម	 រុកា្្ស្បមញ់	 កិច្ចការពារ	
	 គ្្នរសមុស្ទ	 និងសុខភាព។	 ការគ្លៃើយតបបន្សុាំគរៀបរាប់ពីសកម្មភាព	 រយៈគពលខលៃី	 និងដវង	 សស្មប់វិសព័យនីមួយៗ	 ដដល	
	 ស្គបដណតប់ចំណុចសំខាន់ៗននភាពងាយរងគស្ោះ	និងគសវាសាធារណៈរាគស្ចើន	ក្នុងគនាះ	រួមមន	នវានុវត្ន៍	គហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធ		
	 ពព័ត៌មន	និងសា្្បព័ន។

េសចកីសន�ិ � ន នងិ នុ�សន

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា
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ការផ្គូរផ្ងកិច្ចខំរែ្ឹងប្្ងបន្សាំុ	រាមួយនឹងរែ្ភ្ទ	L&D

	 CCCSP	 និង	 CCAP	 និង	 INDC	 ផ្ល់រាបញ្ីសកម្មភាព	 CC	 ស្គប់ស្ជងុគស្រាយ	 ដូចរា៖	 ស្បពព័ន្ធកសិកម្ម	 និងភាពធន	់
នឹងគស្ោះរាំងស្ងតួត	ភាពធន់ននវិសព័យបសុសតវ	 និងជលផល	កិច្ចការពារនិងស្គប់ស្គងនស្ពគ�ើ	 ស្បពព័ន្ធធារាសាសស្	 និងកិច្ចការពារ	
ទឹកជំនន់និងកម្ស់ទឹកសមុស្ទ	សន្ដិសុខថមពលនិងការសន្ស	ំ ដដលរួមបញ្ចគូលទាំងក្នុងវិសព័យដឹកជញ្គូនផងដដរ	 កម្មវិធីសុខភាព	
និងកាអប់រំពាក់ពព័ន្ធនឹង	CC	ផលៃគូវថ្នល់	ផទៃះសដម្បងនិងគហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធគផ្សងៗគទៀតដដលធន់នឹងទឹកជំនន់	និងស្្ាបព័ន	និងពព័ត៌មន	
ពាក់ពព័ន្ធនឹង	CC	និងការស្គប់ស្គងគស្ោះមហន្រាយ។	តារាងទី	១២	សគងប្អាទិភាពចម្បងៗក្នុង	 INDC, CCAP	និង	CCCSP 

និងកំណត់ស្បគភទសកម្មភាព	និងយុទ្ធសាសស្	ដដលរួមចំដណកកាត់បន្ថយ	L&D	ទាំងបីស្បភពចម្បង។
�
តារាងទតី�១២		 អាទិភាពក្នុង	INDC CCAP	និង	CCCSP	និង្រ្ភទ	L&D

កបសភទ�កិច្ច�បាត់�បង់�និង�ការ�ខូចខាត
ការបន្ធធូរ�
បន្យកិច្ច�បាត់�បង់�

ចំណូល
��ការ�ខូច�ខាត�
កទព្យេម្បតិ្

្លិត�
ភាពកម្្ំង�
ពលកម្ម�

INDC	កិច្ច�កពមសកពៀង�បារីេ�(�២០១៥)�អាទិភាព� ចំនួនេកម្មភាព
1 ការ	បន្សុាំ	តាម	សហគមន៍	និង	ភាព	ធន់	នន	ស្បពព័ន្ធ	គអកូ�គូសុី 1

2 ការ	គលើក	កម្ស់	ភាព	ធន់	នន	តំបន់	អភិរក្ស  1   

3 ស្បពព័ន្ធ	ស្បកាស	អាសន្ន	និង			ពព័ត៌មន	អាកាស	ធាតុ	 1  

4 ភលៃឺ	ទំនប់	ការ	ពារ	ទឹក	ជំនន់			សស្មប់	វិសព័យ	កសិកម្ម/ទីស្បជុំ	ជន  1   

5 						ស្បពព័ន្ធ	បូម	ទឹក	និង						ទឹក	គស្កាម	ដី	សស្មប់	គស្ោះ	រាំង	ស្ងតួត 1    

6 ស្បពព័ន្ធ	កសិកម្ម	ទប់		នឹង	បដស្ម	បស្មរួល	ទឹក	 1    

7 ភលៃឺ	ទំនប់	សមុស្ទ		គដើម្បី	ការ	ពា	រ	វិសព័យ	កសិកម្ម			តំបន់	គ្្នរ	 1  

8 		ដំណា	ំចស្មុះ		សព័ក្ិ	សម	នឹង					តំបន់		គអកូ�គូសុីនីមួយៗ 1    

9 ស្បពព័ន្ធ			ផលិត	កម្ម	កសិកម្ម	បន្សុាំ	 1    

10 ផលៃគូវ	ថ្នល់					ទប់	នឹង	អាកាស	ធាតុ  1   

11 ការទប់	ស្្ាត់	ជំងឺ	ស្គុន	ចាញ់  1  

12 កម្ម	វិធី	សស្មប់		ជំងឺ	បណា្្ល	មក	ពី	អាកាស	ធាត	ុ	គផ្សង	គទៀត  1  

13 ការ	សិក្សា	ពី	CC	(ផល	ប៉ះពាល់		ការ	ព្យា	ករណ៍	ការ	បគសញ្ៀប) 1

 េកម្មភាពបន្ធធូរបន្យ�    7

ថ្ន�ការ��េកម្មភាព�ថកប�កបួល�អាកាេ�ធតុ�(២០១៣)�វេិ័យ ចំនួនេកម្មភាព
1 កសិកម្ម	និង	កសិឧស្សាហកម្ម 6 1  2

2 គរៅស៊ូ 4   1

3 បុសសតវ 2   1

4 រុកា្្	ស្បមញ់ 3   2

5 ជលផល 4   1

6 គោល	នគោ	បាយ	កសិកម្ម	្ លៃង	វិសព័យ	 5    

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា 67



កបសភទ�កិច្ច�បាត់�បង់�និង�ការ�ខូចខាត
ការបន្ធធូរ�
បន្យកិច្ច�បាត់�បង់�

ចំណូល
��ការ�ខូច�ខាត�
កទព្យេម្បតិ្

្លិត�
ភាពកម្្ំង�
ពលកម្ម�

7 គោល	នគោបាយ	និង		ការ	គរៀប	ចំ	ដផន	ការ 3

8 ការ	អប់	រំ	និង	ការ	យល់	ដឹង	ពី	CC 10

9 ភាព	ធន់	នឹង			ជំងឺ	បណា្្ល	មក	ពី CC   ការ	ស្គប់	ស្គង	សុខ	ភាព  11  

10 	សន្ិ	សុខ	ថម	ពល	និង	ការ	អភិវឌ្ឍ	ដដល	បគញ្ចញ	កាបូន	តិច    9

11 វារី	ឧតុនិយម	 4

12 ស្បពព័ន្ធ	ធារាសាសស្	 3 2   

13 កិច្ច	ការ	ពារ	ទឹក	ជំនន់	និង		រាំង	ស្ងតួត 1 3   

14 កិច្ច	ការ	ពារ	តំបន់	គ្្នរ	សមុស្ទ 2    

15 ភាព	ធន់	នន			គហោ្្	រចនា	សម្ព័ន្ធ	ដឹកជញ្គូន  3   

16 ស្បពព័ន្ធ	ដឹក	ជញ្គូន	បគញ្ចញ	កាបូនទាប    8

17 ការ	ការ	ពារ	គហោ្្	រចនា	សម្ព័ន្ធ			ជន	បន	និង	ហិរញ្ញវត្ថុ	ឯកជន	  6   

18 ការ	យល់	ដឹង	តាម	ជន	បទ	ពី		CC	ក្នុង	ការ	អភិវឌ្ឍ	ភូមិ 3    

19 ភាព	ធន់	CC	របស់	គយនឌព័រ 7    

20 ការ	ស្គប់	ស្គង	កាត់	បន្ថយ	គស្ោះ	មហន្	រាយ 4  

21 សមត្ថ	ភាព	ស្គប់	ស្គង	គស្ោះ	មហន្	រាយ	ថ្្ក់	គស្កាម	រាតិ	 4  

22 ការ	យល់	ដឹង	គដើម្បី	កាត់	បន្ថយ		គស្ោះ	មហន្	រាយ	 3  

��ថ្ន�ការ��យុទ្ធ�សាសេ្��ថកប�កបួល�អាកាេ�ធតុ(២០១៣)��
សគល�បំណង�ជា�យុទ្ធ�សាសេ្�

ចំនួនេកម្មភាព

1 ការ	គលើក	កម្ស់	សន្ិ	សុខ				គស្បៀង	ទឹកនិង		ថម	ពល 5 2  3

2
ការ	កាត់	បន្ថយ	ភាព	ងាយ	រង	គស្ោះ				តាម	វិសព័យក្នុង	តំបន់		
គយនឌព័រ	និង	សុខភាព 11  1  

3 ភាព	ធន់			នឹង	អាកា	ស	ធាតុ	របស់	ស្បពព័ន្ធ	គអកូណ៍	សំខាន់	ៗ 4    

4 ការ	អភិវឌ្ឍ	គោយ	ចិរភាព	ដដល	បគញ្ចញ	កាបូន	តិច	    6

5 សមត្ថ	ភាព	ចំគណះ	ដឹង	និង	ការ	យល់	ដឹង 13

6 កិច្ច	ការ	ពារ	សង្មបន្សុាំ				និង	វិធី	សាសស្	ដដល	មនការ	ចូល	រួម	 6    

7 ការ	ពស្ងងឹ	និង	សស្មប	សស្មរួល	សា្្បព័ន 5

8 ការ	ចូល	រួម	គលើ	ឆក	អន្រ	រាតិ	 5

	 តារាងទី	១៣	សគង្បតារាងទី	១២	និងគធវើការគស្បៀបគធៀបចំនួនសកម្មភាព	និងចំណាយក្នុង	CCAP	រាមួយនឹងកស្មិត	L&D	
តាមស្បគភទ ។	 ការយ ក ចិត្ទុ កោក់តិចតួចគលើការការពារផលិតភាពកម្្ំងពលកម្មពី	 CC	 អាច្លៃុះបញ្្ំងពីការពិតថចំណាយ
ភាគគស្ចើ នដដលស្តរូ វការគដើម្បីការពារផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	នឹងគកើតគចញពីវិសព័យឯកជន។	តុល្យភាពចំណាយស្បភព	L&D 

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា
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ពីរប្រភេទភ្សេងភទៀត (គឺ កិច្ចបាត់្រង់បបាក់ចំណូល និងការខូចខាតបទពសយសមសបត្ិ) ប្រហែលជាស៊ីគ្សនឹងកបមិត L&D  ភោយចំណាយ 
ភលើការខូចខាតបទពសយសមសបតិ្គឺ ១,៦៦ ដងខ្ពស់ជាងកិច្ចបាត់្រង់បបាក់ចំណូល និងកបមិត L&D គឺ ១,៥៣ ដងខ្ពស់ជាង។

តារាងទី ១៣  ការបសៀ្រធៀ្រចំណាត់ការ និងចំណាយក្នុង CCAP លើ L&D

ភគល ្រំណង នន សកម្មភាព សកម្មភាពក្នុង 
CCAP

ន្លៃចំណយក្នុង  
CCAP

% L&D អត្សធិ្រសបាយ

សកម្មភាព្រនសេុាំ
កាត់្រន្ថយការបាត់្រង់ចំណូល 41 31% 17% សកម្មភាព តូច ៗ ចំនួនភបចើន
កាត់្រន្ថយការខូចខាតបទពសយ 
សមសបតិ្

25 51% 26% សកម្មភាពទ្រ់ការពារ ្ លៃលូវ្្នល់/ប្រព័ន្ធ 
ធារាសាសស្ ធំៗ

ការពារ្លិតភាពកម្សំងពលកម្ម 11 6% 57% ចំណាយភាគភបចើនភោយវិស័យឯកជន
សកម្មភាព្រន្ធលូរ្រន្ថយ 19 8% -

សកម្មភាព “ទន់បតជាក”់ ឆលៃងវិស័យ 22 4% - ព័ត៌មន ការ សិកសសា សមត្ថភាព ...

្លិតភាពកម្សំងពលកម្ម 
 ការវិភាគននម៉ូហដល CEGIM បាន្រង្សញថា L&D ជាងពាក់កណា្សល ្រណា្សលមកពី្លិតភាពកម្សំងពលកម្មហដលធា្សក់ច៊ះ។  
INDC, CCAP និង CCCSP ស៊ទ្ធហតភោះបសាយនូវភសចក្ីបតរូវការក្នុងការ្រភងកើនការ្្ល់ការហ្ទាំស៊ខភាពចំភពាះជំងឺ្រណ្ាសល 
មកពីអាកាសធាត៊ ហដលភស្មើនឹង ៥% ននចំណាយសរ៊្រភលើ CC ក្នុង CCAP។ ភទាះជាយ៉សងណា យ៊ទ្ធសាសស្ CC ទាំង្រីភនះ យកចិត្ 
ទ៊កោក់តិចតួច្រំ្៊តភលើឥទ្ធិពលននកភ្តសភ�ើងខា្សំងមកភលើ្លិតភាពកម្សំងពលកម្ម ភែើយគ្សនសកម្មភាពណាភោះបសាយញ្ស 
ភនះភោយផ្សល់ភទ។ ភនះប្រហែលភោយសារហតេស្ុតងអំពីកភ្តសភ�ើងខា្សំង និង្លិតភាពកម្សំងពលកម្ម ភទើ្រហតមននាភពល 
្្មីៗ ភនះ។ ្រ៉៊ហន្ ការមិនយកចិត្ទ៊កោក់ក្នុងភគលនភយបាយ CC សាធារណៈភនះ អាច្រណា្សលមកពីការពិតហដលចំណាយភាគ
ភបចើនភលើការកាត់្រន្ថយឥទ្ធិពលននកភ្តសភ�ើងខា្សំង នឹងបតរូវទទួល្រន្ុកភោយវិស័យឯកជន។ការវិភាគម៉ហូដល CEGIM ្រង្សញថា 
ភគលនភយបាយការពារ្លិតភាពកម្សំងពលកម្មពីកភ្តសភ�ើងខា្សំង គួរស្ថិតក្នុងចំភណាមសកម្មភាព្រនសេុាំអាទិភាពខ្ពស់្ំរ្៊ត។ 
ការបសាវបជាវជាអន្រជាតិភលើការ្រនសសាំ៊ចំភពាះកភ្តសភ�ើងខា្សំង ភទើ្រកំព៊ងហតវិវត្ភៅភ�ើយ ក៏្រ៉៊ហន្ជភបមើសភ្សេងៗអាចរួមមន 
ភគលនភយបាយ ដូចខាងភបកាម៖

 ក. កាត់្រន្ថយនូវភសចក្ីបតរូវការឲសយភធវើការងរែត្ថកម្មធ្ងន់ៗ ក្នុងអំ�ុងរយៈភពលកភ្តសភ�ើងខា្សំង ភៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម  
  ្រស៊សតវ ជល្ល និងរ៊ក្ាសប្រមញ់ តមរយៈការភប្រើភបគឿងយន្ ្រភច្ចកភទស្្មីនិងការផ្សស់្រ្លូរក្នុងសែបគស និងដំណា ំ
  ចបម៊ះ។

 ខ. ការផ្សស់្រ្លូរទម្ស្រ់អន៊វត្ការងរ ភៅការោ្សនសំណង់ ភដើមសបីភរៀ្រចំកាលវិភាគការងរឲសយបតរូវគ្សរវាងកបមិតភប្រើកម្សំង និង 
  សីត៊ណ្ភាព ឲសយបានហវងឆ្សយតមហដលអាចភធវើភៅបាន។

 គ. លក្ខខណ្ឌការងរល្អប្រភសើរភៅក្នុងភរាងចបក និងការិយល័យ (ឧ. ប្រព័ន្ធខសយល់ភចញចូល ភពលសបមកការភធវើឲសយបតជាក់  
  និង្រហន្ថមជាតិទឹកក្នុងខលៃលួន អំ�ុងភពលកភ្តសភ�ើងខា្សំង ... )

 ឃ. ភាព្រត់ហ្រនខា្សំងក្នុងភម៉សងភធវើការ ក្នុងអំ�ុងភពលកភ្តសភ�ើងខា្សំង។

 ង. ព័ត៌មន និងការយល់ដឹងកាន់ហតប្រភសើរក្នុងចំភណាមអ្នកបគ្់របគង និងនិភយជិតអំពីហានិេ័យននកភ្តសភ�ើងខា្សំង និង 
  ភសចក្ីបតរូវការក្នុងការហកសបមរួលទម្ស្រ់អន៊វត្ការងរ។

ដំភណាះបសាយ្ល្រ៉ះពាល់ពីការហប្រប្រ ួលអាកាសធាត៊
ភលើកំភណើនភសដកិច្ចក្នុងប្រភទសកម្ពុជា 69



� ច.	 ស្បពព័ន្ធស្បកាសអាសន្ន	និងព្យាករណ៍អាកាសធាតុលអែស្បគសើរគ�ើង	គដើម្បីអ្នកស្គប់ស្គងអាចគរៀបចំកាលវិភាគការងារ	គដើម្ប	ី
	 	 កាត់បន្ថយបនទៃុកការងារធ្ងន់ៗ	ក្នុងអំ�ុងរលកកគ្្្ដដលរំពឹងទុក។

� ឆ.	 ជំនួយដល់ការគធវើដផនការអាជីវកម្មរាយុទ្ធសាសស្	 គដើម្បីគធវើឱ្យសងា្្ក់ផ្ត់ផ្ង់	 និងលទ្ធភាពរកបានស្បាក់ចំគណញ	
	 	 ទាំងមូល	មនភាពធន់នឹងកគ្្្គ�ើងខា្្ំង។	

	 ពុមំនគោលនគោបាយណាមួយក្នុងបញ្ីខាងគលើរាប់ពាក់ពព័ន្ធនឹងការវិនិគោគធំៗ	 គោយផ្្ល់ពីសំណាក់រោ្្ភិបាល	
គ�ើយ		គហើយចំណាយភាគគស្ចើននឹងទទួលបនទៃុកគោយវិសព័យឯកជន	ដដលជស្មញុគោយគោលបំណងការពារផលិតភាពកម្្ំង	
ការងារ	និងស្បាក់ចំគណញខាងពាណិជ្កម្ម។	គទាះរាោ៉្ងណា	រោ្្ភិបាលអាចស្តរូវចំណាយស្បាក់គស្ចើន	គដើម្បីផ្ល់ការោំពារទុន		
ក្នុងគនាះ	 រួមបញ្ចគូលគសវាផ្ល់ពព័ត៌មននិងគោបល់។	 ក៏អាចនឹងមនផលចំគណញខា្្ំងពីការោក់គចញនូវគោលនគោបាយ		
ដដលផ្ល់ការគលើកទឹកចិត្	 គដើម្បីគូសបញ្្ក់ស្បាប់ស្កុមហ៊ុនគផ្សងៗ	 អំពីភាពចាំបាច់ស្តរូវគរៀបចដំផនការគស្តៀមសស្មប់បញ្ហ	្
កគ្្្គ�ើងខា្្ំង។	 គោយសាររាបញ្ហ្ធ្ងន់ធ្ងរ	 អាចស្តរូវការកម្មវិធគីលើកទឹកចិត្ទូលំទូលយ	 រួមទាំងជំនួយឥតសំណង	 និងការ	
គលើកទឹកចិត្ហិរញ្ញវត្ថុ	 និងពន្ធោរ។	 គទាះបីរាកម្មវិធគីនះមិនអាចរាប់ពាក់ពព័ន្ធនឹងកស្មតិចំណាយ	 ដូចគគស្មងវិនិគោគ	
សាធារណៈសំខាន់ៗក៏គោយ	 ក៏ប៉ុដន្នថលៃចំណាយមនចំនួនគស្ចើន	 គហើយគគស្តរូវគធវើការងារបនា្្ន់	 គដើម្បីកំណត់វិសាលភាពកម្មវិធ	ី
គោលនគោបាយ	 និងការគលើកទឹកចិត្	 ក្នុងគនាះរួមបញ្ចគូលការកសាងសមត្ថភាពស្្ាបព័នសាធារណៈ	 គដើម្បីផ្ល់ពព័ត៌មន	 និង	
ស្គប់ស្គងគលើការគលើកទឹកចិត្។

	
ការខូចខាត�្ោ្្រចនាសម្ព័ន្ធ
	 ការខូចខាតគហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធ	គោយសារស្ពឹត្ដិការណ៍ធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ	និងកម្ស់ទឹកសមុស្ទគកើនគ�ើងមនផលប៉ះពាល	់
ខា្្ំងគលើសកម្មភាពគសដ្ឋកិច្ចក្នុងវិសព័យរាគស្ចើន	គហើយរាញឹកញាប	់គនះរាផលប៉ះពាល់គឃើញច្បាស់បំផុតរបស់	CC។	ការខូចខាត	
គនះសំខាន់ចំគពាះស្គប់វិសព័យគសដ្ឋកិច្ចទាំងអស់	និងរាស្បភព	L&D	ធំបំផុត	សស្មប់វិសព័យគសវាកម្ម	ដដលពឹងដផអែកគលើសមត្ថភាព
ដឹកជញ្គូនទំនិញ	និងគសវាកម្មស្បកបគោយស្បសិទ្ធិភាពចំណាយ។	ការវិភាគម៉ូដដល	CEGIM បងា្ហ្ញថ	ការខូចខាតគនះស្បដហល	
មនចំនួនមួយភាគបួននន	L&D សរុប	ក្នុងគនាះ	ពីរភាគបីបណា្្លមកពីកម្ស់ទឹកសមុស្ទគ�ើងខ្ស់	និងមួយភាគបី	បណា្្លមកព	ី
ខ្យល់ព្យុះ	និងគស្ោះទឹកជំនន់។	INDC, CCAP	និង	CCCSP	បញ្ចគូលគោលនគោបាយបន្សុា	ំសំខាន់ៗ	ដូចខាងគស្កាម	ទាក់ទងនឹ
ងការកាត់បន្ថយការខូចខាតគហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធ។

� ក.	 ភលៃឺទំនប់ការពារទឹកជំនន់តាមវាលដស្ស	និងគហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធបង្គូរទឹកនឹងបងា្្ការខូចខាតដល់	 គហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធធារា	
	 	 សាសស្សំខាន់ៗ	និងស្បពព័ន្ធធារាសាសស្តាមវាលដស្ស	ដដលស្គប់ស្គងគោយកសិករ	ក៏ដូចរាតំបន់ស្បជុំជន។	ក្នុង	CCAP  

	 	 ចំណាយគនះភាគគស្ចើនស្តរូវបញ្ចគូលក្នុងការវិនិគោគស្បពព័ន្ធធារាសាសស្ដ	 រាសកម្មភាពធំបំផុតដតមួយគត់	 ដដលមន	
	 	 ចំណាយគស្មើនឹងស្បដហលមួយភាគបួនននចំណាយទាំងអស់	ទាក់ទងនឹង	CC។		ការវិនគិោគគនះសុីោ្្នឹងការខូចខាត	
	 	 ធំដល់ស្ទព្យ	សម្បតិ្ក្នុងវិសព័យកសិកម្ម	ដដលបានបញ្ចគូលក្នុងការវិភាគម៉ូដដល	CEGIM ។	

� ខ.	 ការវិនិគោគគហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្គូនរឹងមំ	គឺរាសកម្មភាពធំបំផុតទីពីរគៅក្នុង	CCAP និងមនចំណាយគស្មើនឹងរាង		
	 	 ២០%	 ននសំគណើចំណាយសរុបទាក់ទងនឹង	CC។	ការវិនគិោគគនះស្បដហលសុីសងា្្ក់ោ្្នឹងការខូចខាតធំៗ	 ដដល	
	 	 រំពឹងថនឹងគកើតគ�ើងគោយសារដតការបងា្្ក់ស្បពព័ន្ធដឹកជញ្គូន	ដដលជះឥទិ្ធពលដល់វិសព័យទាំងអស់	និងរាស្បភពខូចខាត	
	 	 ធំបំផុត	គោយសារគស្ោះទឹកជំនន់។	

� គ.	 CCAP	ោក់បញ្ចគូលសកម្មភាពទូលំទូលយទាក់ទងនឹងគហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទ	និងការស្គប់ស្គងគស្ោះមហន្រាយ។		
	 	 សកម្មភាពគស្ចើនបំផុត	 គឺទាក់ទងនឹងការផ្ត់ផ្ង់ទឹក	 និងការស្គប់ស្គងគស្ោះមហន្រាយតាមសហគមន៍។	 គទាះបរីា		
	 	 សកម្មភាពទាំងគនះសំខាន់ចំគពាះសហគមន៍	 ដដលរងហានិភព័យក៏គោយ	 ក៏ប៉ុដន្សកម្មភាពមនការវិនិគោគសរុប	
	 	 តិចតួច	គហើយមនចំណាយគស្មើនឹង	៤%	ននចំណាយ	CC	សរុប	ក្នុង	CCAP។

� ឃ.	 CCAP បញ្ចគូលសកម្មភាពដតពីរប៉ុគណា្្ះ	ទាក់ទងនឹងកម្ស់ទឹកសមុស្ទគ�ើងខ្ស់	ដដលសកម្មភាពទាំងពីរមនទំហំតូច		
	 	 គហើយ	CCCSP គលើកគ�ើងដតកិច្ចការពារស្បពព័ន្ធគអកូ�គូសុីសមុស្ទប៉ុគណា្្ះ។	INDC បញ្ចគូលកិច្ចការពារតំបនគ់្្មរសមុស្ទ		

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា
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	 	 រាសកម្មភាពមួយក្នុងចំគណាមសកម្មភាពអាទិភាពទាំង	១៣។	ភស្ុតាងពីឯកសារឃ្្ំគមើលអាកាសធាតុរបស់	DARA  

	 	 ដដលយកមកគស្បើក្នុងម៉ូដដល	 CEGIM	 បងា្ហ្ញថ	ការខូចខាតគោយសារកម្ស់ទឹកសមុស្ទគកើនគ�ើង	 នឹងមនទំហំធ	ំ	
	 	 គហើយគគគួរកំណត់អាទិភាពខ្ស់គលើសកម្មភាពការពារស្បឆំងនឹងកម្ស់ទឹកសមុស្ទគកើនគ�ើង។

	 ការសន្និោ្្នអំពីការខូចខាតគោយសារខ្យល់ព្យុះ	 និងគស្ោះទឹកជំនន់	 មនមូលោ្្នដផអែកគលើនថលៃចំណាយ	 ដដលបានកំណត	់
ក្នុងការវាយតនមលៃគសចក្ីស្តរូវការគស្កាយគស្ោះមហន្រាយគស្កាយ	 (PDNA)	 ដដលអាចរាការវាយតនមលៃទាបចំគពាះវិសាលភាព	
ទាំងមូលននការខូចខាត	គស្ពាះថ	ការវាយតនមលៃគនះដផអែកគលើការសទៃង់មតិគៅមូលោ្្ន	ដដលនឹងមិនបញ្ចគូលផលប៉ះពាល់មួយចំនួន។		
ករណីគនះអាចគកើតគ�ើង	 គស្ពាះថដផអែកគលើភស្ុភារគគមិនអាចស្បមូលពព័ត៌មនផលប៉ះពាល់ទាំងអស់គទ	 ឬផលប៉ះពាល់ស្បគភទ	
ខលៃះមិនស្តរូវបានបញ្ចគូល	 គបើគគចាត់ទុកថមិនពាក់ពព័ន្ធនឹងសំណង	 និងសកម្មភាពកសាងគ�ើងវិញរបស់រោ្្ភិបាល។	 វិសាលភាព	
ដដល		PDNA សិក្សាពីការខូចខាតទាំងមូល	ចាំបាច់ស្តរូវស្តរួតពិនិត្យគ�ើងវិញ។	គបើការស្តរួតពិនិត្យគ�ើងវិញគនះបញ្្ក់ថ	ការខូចខាត	
គហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធមនទំហំតូចរាងកិច្ចបាត់បង់ស្បាក់ចំណូល	 និងការកាត់បន្ថយ	 ផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	 គនាះសកម្មភាព	
ការពារចំគពាះការខូចខាត	 នឹងស្តរូវកំណត់អាទិភាព	 គោយដផអែកគលើស្បសិទ្ធភាពចំណាយរបស់សកម្មភាពគនាះ	 គដើម្បីធានាថ		
សកម្មភាពគនាះមនភាពស្បកួតស្បដជងនឹងជគស្មើសបន្សុាគំផ្សងគទៀត	និងមិនយកចំដណកធំគពកននចំណាយ	CC	សរុបគ�ើយ។

	
ការបាត់បង់ចំណូល
	 សកម្មភាពរាងពាក់កណា្្លក្នុង	CCAP ដដលពាក់ពព័ន្ធគោយផ្្ល់នឹងការបន្សាំុ	គផ្ត្គលើកិច្ចការពារស្បឆំងនឹងកិច្ចបាត់បង	់
ស្បាក់ចំណូល។	 សកម្មភាពទាំងគនះមនចំដណលស្បដហល	 ៣១%	 ននចំណាយ។	 ចំណុចគនះគឺសុីសងា្្ក់ោ្្នឹងសារៈសំខាន	់
ននកិច្ចបាត់បង់ស្បាក់ចំណូល	គបើគធៀបនឹងការខូចខាតគហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធ។	INDC, CCAP	និង	CCCSP បញ្ចគូលគោលនគោបាយ	
សំខាន់ៗ	ដូចខាងគស្កាម	គដើម្បីការពារស្បឆំងនឹងកិច្ចបាត់បង់ស្បាក់ចំណូល។

� ក.	 ស្តរូវយកចិត្ទុកោក់ខា្្ំងគលើសកម្មភាពជគស្ចើនគៅក្នុងអនុវិសព័យទាំងអស់ននវិសព័យកសិកម្ម	 គោយគផ្ត្គលើដំណារំា	
	 	 ពិគសស។	គនះគឺសុីសងា្្ក់នឹងការពិតថ	កិច្ចបាត់បង់ស្បាក់ចំណូលបានស្បមូលផ្ុំក្នុងអនុវិសព័យទាំងគនះ។

� ខ.	 គសចក្ីបរិោយអំពីសកម្មភាពដដលទាក់ទងនឹងស្បពព័ន្ធធារាសាសស្	និងកិច្ចការពារតំបន់គ្្នរសមុស្ទ	បងា្ហ្ញថ	ចគំពាះ	
	 	 សកម្មភាពទាំងគនះភាគគស្ចើន	 មូលគហតុចម្បងគ	ឺ គដើម្បីការពារស្បាក់ចំណូលគៅក្នុងតំបន់ដដលស្ប�មនឹងហានិភព័យ		
	 	 មិនដមនគដើម្បីកាត់បន្ថយការខូចខាតស្ទព្យសម្បត្ិគ�ើយ	 គបើគទាះបរីាភាពខុសោ្្រវាង	 L&D	 ទាំងពីរគនះ	 ដតងដតមិន	
	 	 ច្បាស់លស់	គហើយសកម្មភាពមួយចំនួនគផ្្តគលើការការពារស្ទព្យសម្បតិ្ពីការខូចខាតក៏គោយ។

� គ.� សកម្មភាព”ទន់ស្តរាក”់ រាគស្ចើន	ទាក់ទងនឹងគសវាកម្មពព័ត៌មន	ការសិក្សា	និងការកសាងសមត្ថភាព	គឺរាប់ពាក់ពព័ន្ធនឹង		
	 	 L&D	ស្គប់ស្បគភទទាំងអស់	ប៉ុដន្ហាក់បីដូចរាគផ្ត្រាចម្បងគលើការកសាងភាពធន់	រាពិគសស	ចំគពាះជីវភាពរស់គៅ		
	 	 គដើម្បីកាត់បន្ថយកិច្ចបាត់បង់ស្បាក់ចំណូលគោយសារ	CC	។

តួនាទីរបស់វិសព័យកសិកម្ម
	 យុទ្ធសាសស្គសដ្ឋកិច្ចភាគគស្ចើនគធវើការសន្មត់ថ	 កំគណើនក្នុងវិសព័យកសិកម្មនឹងមនគល្បឿនយឺតរាងវិសព័យឧស្សាហកម្ម	
និងគសវាកម្ម។	ការព្យាករណ៍ក្នុងមូ៉ដដល	CEGIM	សុីសងា្្ក់ោ្្នឹងការសន្មត់គនះ	គស្ពាះថ៖	ក)	អនុគមន៍ផលិតកម្មតាមវិសព័យ	
ស្តរូវបានស្កិត្យ/កំណត់តស្មរូវ	ដផអែកគលើតាមលំនាំស្បវត្ិសាសស្	គឺកំគណើនក្នុងវិសព័យកសិកម្មមនគល្បឿនយឺតរាងអស្តាកំគណើនមធ្យម	
ថ្្ក់រាត	ិនិងខ)	គសណារីយ៉ូសំខាន់ៗននម៉ូដដល	CEGIM សន្មតថ	កំគណើនមូលធន	និងផលិតភាពកម្្ំងពលក្មក្នុងវិសព័យកសិកម្ម		
នឹងមនគល្បឿនយឺតរាង	 គធៀបនឹងវិសព័យគផ្សងគទៀត	 ដដលរាការ្លៃុះបញ្្ំងពីនិនា្្ការផលិតភាពកនលៃងមក។	 គទាះរាោ៉្ងណា	
ការបំដបកវិសព័យកសិកម្មរាបួន	 (គឺការោំដុះ	 បុសសតវ	 ជលផល	 និងរុកា្្ស្បមញ់)	 បងា្ហ្ញថ	 ស្្ានកាណ៍កាន់ដតស្មុគសា្្ញ	
ដថមគទៀត។	រាពិគសស	ទិន្នផលដំណាំបានគកើនគ�ើងក្នុងអស្តា	៦,៣%	ដដលគៅដកកនឹងអស្តាកំគណើនថ្្ក់រាតិរាមធ្យម	៦,៨%		
គហើយផលិតភាពកម្្ំងពលកម្មក្នុងការោំដុះ	 បានគកើនគ�ើងក្នុងគល្បឿនគលឿនរាងមុនបន្ិច	 (៤,០%	 ក្នុងមួយឆ្្ំ)	 រាងអស្តា	
កំគណើនថ្្ក់រាតិរាមធ្យមត	(៣,១%	ក្នុងមួយឆ្្ំ)។	ម្យា៉្ងគទៀត	កស្មិតវិនិគោគក្នុងវិសព័យកសិកម្មមនកំរិតខ្ស់	 គបើគទាះបីរា	
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22	 រាពិ្សស	 ធាតុផ្សំសំខាន់្ន	 L&D	 និងចំណាយបន្សុាំ	 គឺទាក់ទងនឹង្ទព្យសម្បតិ្	 ដដលជះឥទិ្ធពល្លើវិសព័យរាគស្ចើន	 ក្នុង្នាះ	 គឺ្បពព័ន្ធធារាសាសស្		
	 កិច្ចការពារទឹកជំនន់	និងផលៃគូវថ្នល់។	ម៉ូដដល	CEGIM		គលើ�្ឡើងពីបញ្ហ្គនះ	គោយសន្មត់ថ	សមមស្តាននអត្ថ្រោ្ជន៍ពី្ទព្យសកម្មទាំង្នះ	មនលំនាំ	
	 ដូច្ដលការសន្មត់ពីការរំលស់។

គគអាចពន្យល់បាន	គោយសារថ	ការវិនិគោគស្បគភទមួយចំនួន	(ឧ.	កសិពាណិជ្កម្ម)	អាចស្តរូវកំណត់ថ្្ក់រាកសិកម្ម	គៅគព
លការវិនិគោគស្បគភទគនះគួរស្ថិតគស្កាមវិសព័យផលិតកម្មក្នុងគណនីរាតិក៏គោយ។

	 លទ្ធផលរឹងមំននការោំដុះគៅក្នុងគសដ្ឋកិច្ចកម្ុរាបងា្ហ្ញថ	 គួរស្បុងស្បយព័ត្នគលើការសន្មត់ថ	 វិសព័យកសិកម្មពិតរាមន	
គល្បឿនយឺតរាងវិសព័យដនទគទៀតគនាះ។	ការសិក្សាគស្កាយបងអែស់របស់អង្ការ	FAO គលើទស្សនវិសព័យវិសព័យកសិកម្មពិភពគលក	
បងា្ហ្ញពីទស្សនៈវិសព័យចស្មុះ	រាមួយនឹងបញ្ហ្ស្ប�មសំខាន់ៗរាគស្ចើន	(FAO 2017)។	គទាះរាោ៉្ងណា	ភស្ុតាងពីរយៈគពល	
១០	ឆ្្ំចុងគស្កាយគនះបងា្ហ្ញថ	អាចមនរយៈគពលខលៃះ	 ដដលតនមលៃគស្បៀងអាហារគលើពិភពគលកគ�ើងនថលៃ	 ក៏គោយសារដត	CC  

និងកម្ស់ទឹកគភលៃៀងមិនលអែស្បគសើរគៅក្នុងតំបន់ោំដុះសំខាន់ៗ។	 ស្បគទសគផ្សងៗដដលអាចបន្សុាំនឹងស្ពមទាំងការពារខលៃតួនពីហានិ
ភព័យ	CC	ទាំងគនះ	អាចមនកគំណើនខា្្ំងក្នុងវិសព័យកសិកម្ម។	ខណៈវិសព័យកសិកម្មកម្ុរាងាយរងគស្ោះនឹង	CC	ក៏គោយ	ក៏ប៉ុដន្កម្ុរា
អាចមនជគស្មើសបន្សាំុគស្ចើនរាងស្បគទសនាំគចញចម្បងៗមួយចំនួន	ទាក់ទងនឹងការស្គប់ស្គងទឹកឲ្យបានស្បគសើរគ�ើង។

	
តុល្យភាពតាមវិសព័យ
	 តាមស្ទឹស្ី	តុល្យភាពននបន្សុាំតាមវិសព័យ	គួរដផអែកគៅតាមតុល្យភាព	L&D	តាមវិសព័យ	គបើគទាះបីទំនាក់ទំនងរវាងតុល្យភាព	
ទាំងពីរគនះ	មិនដមនរាទំនាក់ទំនងសមមស្តគោយផ្្ល់ក៏គោយ	គស្ពាះអាចមនឱកាសលអែ	ស្បគសើរសស្មប់ការបន្សុាសំ្បកបគោយ	
ស្បសិទ្ធភាពក្នុងវិសព័យមួយចំនួន	ដដលមន	L&D	កស្មិតទាប។	ក្នុងការអនុវត្រាក់ដស្ង	មនបញ្ហ្បស្ប�មដផ្នកបគច្ចកគទសមួយ
ចំនួន	ក្នុងការគស្បៀបគធៀប	L&D	តាមវិសព័យ	រាមួយនឹង	ចំណាយបន្សុា	ំតាមវិសព័យ22។

	 រូបទី	១៧	គធវើការគស្បៀបគធៀប	L&D	តាមវិសព័យ	រាមួយនឹងចំណាយបន្សុាំតាមវិសព័យ	ដដលមនគៅក្នុង	CCAP	 ដដលបាន	
បងា្ហ្ញក្នុង	CCFF។	រូបគនះបងា្ហ្ញថ	ចំណាយ	CCAP	 ស្បដហល	៣៥%	ស្តរូវបានកំណត់គលើវិសព័យោំដុះ	(ក្នុងគនាះ	ស្បដហល	
ពីរភាគបី	រាចំណាយគលើស្បពព័ន្ធធារាសាសស្	ដដលរាចំដណកននវិសព័យោំដុះ)	រីឯ	L&D សស្មប់វិសព័យោំដុះវិញ	មនអស្តាតិចរាង	
១៥%	នន	L&D សរុប។	រាការមិនស្តឹមស្តរូវគ�ើយ	ក្នុងការសន្និោ្្នផ្្ល់ថ	ចំណាយបន្សុាំគួរប្គូរពីវិសព័យោំដុះគៅវិសព័យគផ្សងគទៀត		
ប៉ុដន្ការវិភាគពិតរាបងា្ហ្ញថ	 ចាំបាច់ស្តរូវបា៉្នស្បមណនូវអត្ថស្បគោជន៍បន្សុាំននស្បពព័ន្ធធារាសាសស្ឱ្យបានច្បាស់គដើម្បីបងា្ហ្ញ
ពីភាពស្តឹមស្តរូវននការកំណត់ចំដណកខ្ស់ននចំណាយបន្សុាគំលើស្បពព័ន្ធធារាសាសស្។	 ចំគពាះគសវាកម្មវិញ	 មនស្្ានភាពផទៃុយោ្្	
គឺ	L&D មនកស្មិតខ្ស់	 គហើយចំណាយបន្សុាំទាបក្នុង	CCAP	។	L&D	ភាគគស្ចើនក្នុងវិសព័យគសវាកម្ម	គឺរាការខូចខាតផលៃគូវថ្នល	់
និងផលិតភាពកម្្ំងពលកម្មថយចុះ។	ការយកចិត្ទុកោក់ក្នុង	CCAP	 គលើផលៃគូវថ្នល់	សុីសងា្្ក់ោ្្នឹង	L&D	 គលើផលៃគូវថ្នល់	 ដគូច្នះ	
ចំណុចខវះខាតននសកម្មភាពបន្សុាំ	គឺទាក់ទងរាចម្បងនឹងការខកខានរបស	់CCAP ក្នុងការគោះស្សាយគសចក្ីស្តរូវការចគំពាះការ	
កស្មិតឥទ្ធិពលននបញ្ហ្កគ្្្គ�ើងខា្្ំងគលើផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម។
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	 ការបន្ធូរបន្ថយ	 និងការអភិវឌ្ឍ៖	 ម៉ូដែលអន្តរជាតិ	 បានសិក្សាពីការដ្ប្បរួលអាកាសធាតុនិងកំណ�ើនណសែ្ឋកិច្ចណៅក្មិត	
សកលណោកនិង បានពិនិត្យក្មិតធនធានល្អបំផុតដែល្តរូវកំ�ត់ស្រាប់ការបន្ធូរបន្ថយ។	 ណៅថ្្ក់ជាតិ	 រានការពិបាកក្នុង	
ការវាយតមមលៃក្មិតល្អបំផុតមនការបន្ធូរបន្ថយ	 ណ្រោះថអត្ថ្បណោជន៍មនការបន្ធូរបន្ថយ	 គឺជាអត្ថ្បណោជន៍បញ្ចធូលគ្្ទូទាំង	
ពិភពណោក។	 ណទាោះជាោ៉្ងណា	ការរួមចំដ�កថ្្ក់ជាតិ	 (NDCs)	 ក្នុងការអនុវត្តកិច្ច្ពមណ្ពៀងទី្កុងបា៉្រីស	 ផ្ដល់ជាមូលដ្្ន	
ស្រាប់ការកំ�ត់្កបខ�្ឌយុទ្សាសស្តមួយ	 ណែើម្បីសណ្មចបាននូវណគលណៅបន្ធូរបន្ថយ។	 ្កបខ�្ឌបន្ធូរបន្ថយមួយចំនួន		
(គឺ	ក្នុង្បណទសឥ�្ឌឌូណនសុី)	 ្គន់ដតបា៉្ន់្បរា�ពីម្លៃបន្ថយបំពុលបន្្ប់បន្សំ	 (MACs)	 មនកម្មវិធីបន្ធូរបន្ថយ	 ណ�ើយរកណ�ើញ	
កម្មវិធីរួមផ្សំមួយដែលចំណាយតិចបំផុត	 ដែល្តរូវការចាំបាច	់ ណែើម្បីសណ្មចណគលណៅក្នុង	 NDC។	 ក្នុងការអនុវត្តជាក់ដស្តង		
រានកម្មវិធី	 “ឈ្ោះឈ្ោះ-ឈ្ោះ”	ជាណ្ចើន	 ដែលរួមចំដ�កែល់ការបន្ធូរបន្ថយ	 ដ្មទាំងរួមចំដ�កសុទ្ជាវិជ្ជរានែល់ការអភិវឌ្ឍ		
(គឺរាន	MAC	អវិជ្ជរាន)	្ ពមទាំងអត្ថ្បណោជន៍បន្សនុាំមួយចំនួន	(ឧ.	្ បសិទ្ភាពថមពល	ការែឹកជញ្ជធូនសាធារ�ៈ	និងបែិវត្ត	
ឧស្សា�កម្មណលើកទីបួន)។	ការវិភាគមនម៉ូដែល	CEGIM	 ផ្តល់នូវឱកាសអភិវឌ្ឍការវិភាគណនោះមួយជំហានណទៀត	 និងឱកាសបា៉្ន	
្បរា�ពីរណបៀបដែលកម្មវិធីទាំងណនោះអាចប៉ោះរល់ែល់កំណ�ើនណសែ្ឋកិច្ច	 រាប់ទាំងការវិនិណោគនអនគត	 និងផលិតភាព	
ករា្្ំងពលកម្ម	និងតុល្យភាពសកម្មភាពតាមវិស័យដែលដ្ប្បរួល។

៦.២	ការធ្វើសរា�រ�កម្ម	CC	ទៅក្នុងការរៀបចំផ្នការនិង្វិកា
ការតាមដនភស្តនុតាង	L&D

	 ការព្យាករ�៍មនម៉ូដែល	 CEGIM	 បានរងឥទ្ិពលោ្៉ងខ្្ំង	 ណដយភស្តនុតាងពី	 L&D	 ណ�ើយភស្តនុតាងណនោះគួរតាមដន	
និងណធ្វើបច្ចនុប្បន្ភាពជាណទៀងទាត់។	 ្កសួងបរិសា្្ន	 (MoE)	គួរណែើរតួនទីនំមុខ	ក្នុងការផ្តល់ភស្តនុតាងចុងណ្កាយបំផុតអំពី	L&D 

តាមវិស័យ	 និងតាម្បណភទ	 L&D	 ណែើម្បី	 MEF	 អាចណធ្វើបច្ចនុប្បន្ភាពការវិភាគមនម៉ូដែល	 CEGIM។	 ណនោះអាចរក់ព័ន្នឹងការ	
ដកស្មរួលតិចតួចចំណរោះការព្យាករ�៍	 ណ្រោះថបា៉្រា៉្ដម៉្តសំខន់ភាគណ្ចើន្តរូវបាន្កិត្យ/កំ�ត់ត្មរូវ	 ណដយណផទៀងផ្្ត	់
្បភពជាណ្ចើន	 ដែលភាគណ្ចើននឹងគ្្នការដ្ប្បរួលណ�ើយ។	 ណទាោះជាោ្៉ងណា	 ជាការសខំន់្តរូវតាមដនថណតើ	 ភស្តនុតាង	
ចុងណ្កាយបំផុតបង្្ញពីផលប៉ោះរល់ដែលរំពឹងទុក	កាន់ដតខ្្ំង	ឬ	“ចុោះណខ្សាយ”។
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 កិច្ចបាត់បង់	និងខូចខត  ដផនការសកម្មភាពការដ្ប្បរួលអាកាសធាតុ

ណសវារែ្ឋភិបាល

ណសវា កជន

វិស័យសំ�ង់

អគិសនី	និងទឹក

ផលិតកម្ម/ដរ

ម្ពណឈើ

ជលផល

ការចិញ្ចឹមសត្វ

ែំណាំ

រូបទី ១៧	 តុល្យភាពន្សកម្មភាពបន្សាំ	ុនិងកិច្ចបាត់បង	់និងការខូចខត	តាមវិស័យ

ែំណណាោះ្សាយផលប៉ោះរល់ពីការដ្ប្ប	ួលអាកាសធាតុ
ណលើកំណ�ើនណសែ្ឋកិច្ចក្នុង្បណទសកមនុជា 73



ការតាមោននិនា្្ការស្ដ្ឋកិច្ច
	 ការព្យាករណ៍ននម៉ូដដល	CEGIM បានរងឥទ្ធិពលខំ្្ាង	គោយទិន្ននព័យគសដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ	ដដលកំណត់ពីការស្កតិ្យ/កំណត់តស្មរូវនន	
អនុគមន៍ផលិតកម្ម	 និងនិនា្្ការផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	 និងមូលធន។	 រាការលអែស្បគសើរបំផុត	 គឺការស្កឹត/កំណត់តស្មរូវគួរគធវើ	
បច្ចុប្បន្នភាពឲ្យបានគទៀងទាត់	 គដើម្បី្លៃុះបញ្្ំងពីទិន្ននព័យចុងគស្កាយបំផុត។	 គនះអាចពាក់ពព័ន្ធនឹងការដកសស្មរួលតិចតួចចំគពាះ	
ការព្យាករណ៍	 ប៉ុដន្ដទិសគៅ	 និងកស្មិតដកសស្មរួលទាំងគនះ	 មនសារៈសំខាន់ចំគពាះការគជឿរាក់	 ដដលផ្ល់ចំគពាះការព្យាករណ៍		
និងចំគពាះរគបៀបដដលគគអាចគចាទរាសំណួរអំពីលក្ណៈថ្មីៗ	ដដលស្តរូវោក់បញ្ចគូលគៅក្នុងការវិភាគ។

	
ការព្យាករណ៍ម៉្ក្រូស្ដ្ឋកិច្ច
	 ការព្យាករណ៍ម៉្ស្ករូគសដ្ឋកិច្ច	 ដដលបានគស្បើគោយ	 MEF	 គដើម្បីគោលនគោបាយម៉្ស្ករូគសដ្ឋកិច្ច	 អាចស្តរូវដកសស្មរួល	
គដើម្បីពិចារណាពីផលប៉ះពាល់ដដល	 CC	 អាចមនមកគលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ច។	 ក្នុងរយៈគពលខលៃី	 ផលប៉ះពាល់គនះមនទំហំតូច		
ប៉ុដន្ទំហំតូចគនះមនសារៈសំខាន់ចំគពាះការព្យាករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	 រាពិគសសគៅគពលគោះស្សាយហានិភព័យដដលអាចដស្បស្បរួល	
ពីមួយឆ្្ំគៅមួយឆ្្ំ។	ផលប៉ះពាល់	CC ដដលបានព្យាករណ៍	គោយម៉ូដដល	CEGIM គនះ	អាចបញ្ចគូលបដន្ថមក្នុងម៉ូដដលគសដ្ឋកិច្ច	
ដដលមនស្សាប	់ រាកតា្្មួយដដលដកសស្មរួលការបា៉្ន់ស្បមណដដលផ្ល់គោយម៉ូដដលគនាះ	 (ឧ.	 គស្បើលទ្ធផលបងា្ហ្ញក្នុង	
ឯកសារគនះ	 GDP	 នឹងធា្្ក់ចុះ	 ០,៤%	 ក្នុងឆ្្ំ	 ២០២០)។	 ផទៃុយគៅវិញ	 រាជំហានរាបឋម	 និងស្បងុស្បយព័ត្នដថមគទៀត		
គគអាចបញ្ចគូលការបា៉្ន់ស្បមណននម៉ូដដល	CEGIM	គនះ	រាអគថរបដន្ថម	ដដលមនការថលៃឹងដថលៃងសមរម្យ។

	
ការ�ៀបចំផ្នការយុទ្ធសាស្្
	 NSDP	 និងយុទ្ធសាសស្ចតុគកាណថ្មី	 អាចទទួលសា្្ល់លក្ណៈ	 និងភាពធ្ងន់ធ្ងរននការគំរាមកំដហង CC	 ចំគពាះកគំណើន	
គសដ្ឋកិច្ច	និងអាចផ្ល់ការតស្មង់ទិសខលៃះៗថគតើ	គោលនគោបាយគ្លៃើយតប	ចាំបាច់ស្តរូវពស្ងីក	ឬោ៉្ងណា។	គនះអាចរួមបញ្ចគូល	
ការកំណត់អាទិភាពខលៃះៗ	ក្នុងចំគណាមជគស្មើសចម្បងៗននគោលនគោបាយគ្លៃើយតប	ដូចរា៖	ការគធវើឲ្យស្បគសើរនូវរគបៀបពិចារណា	
CC	 ក្នុងការគរៀបចំកម្មវិធី	 ការបដងវរមូលនិធិបដន្ថមគៅកាន់កម្មវិធីមួយចំនួន	 ដដលគលើកគ�ើងពីការបន្សុា	ំ និងការោក់គចញការ	
គលើកទឹកចិត្	បទប្បញ្ញត្ិ	និងគសវាកម្មពព័ត៌មន	គដើម្បីគលើកទឹកចិត្ដល់ការបន្សុាំក្នុងវិសព័យឯកជនបដន្ថមគទៀត។

ការវាយតមលៃ្ផលប៉ះពាល់ន្ការប្្រែ្រួលអាកាសធាតុ
	 ស្បគទសកម្ុរាមនភស្ុតាងដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍រាគស្ចើនពីការវាយតនមលៃ	CCIA គៅក្នុងវិសព័យសំខាន់ៗទាំងអស់ដដលទទួល
រងឥទ្ធិពលពី	CC ។	គសចក្ីដណនាំស្ីពីការគរៀបចំគគស្មងអាចរួមបញ្ចគូលនូវលក្ខណ្ឌតស្មរូវឲ្យមនការវិភាគរាក់ច្បាស់ថគតើ	CC 

អាចប៉ះពាល់ដល់អត្ថស្បគោជន៍សុទ្ធគោយរគបៀបណា	និងថការរួមចំដណក	ដដលគគស្មងអាចបគងកើតបាន	គដើម្បីការពារកគំណើន	
គសដ្ឋកិច្ចកម្ុរាពីហានិភព័យពាក់ពព័ន្ធនឹង	 CC។	 គនះអាចគផ្ត្គលើសកា្្នុពល	�្នះ	 �្នះ	 �្នះ	 សស្មប់សកម្មភាពដដលគលើក	
កម្ស់អត្ថស្បគោជន៍ការអភិវឌ្ឍ	ការបន្សាំុ	និងការបន្ធគូរបន្ថយ	ប៉ុដន្គនះអាចបដន្ថមនូវបញ្ហ្ស្ប�ម	ទាក់ទងនឹងការផ្ល់ភស្ុតាង
អំពីសារៈសំខាន់ននអត្ថស្បគោជន៍នីមួយៗ។

របាយការណ៍អន្ររាតិ
	 របាយការណ៍របស់កម្ុរាស្ីពី	 NDC	 ក្នុងការអនុវត្កិច្ចស្ពមគស្ពៀងទីស្កងុបា៉្រីស	 គួរបញ្ចគូលនូវគសចក្ីដថលៃងការណ៍អំពីផល	
ប៉ះពាល់រំពឹងទុករបស់	 CC	 គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ច	 និងការគធវើបច្ចុប្បន្នភាពគលើភស្ុតាងចុងគស្កាយបំផុងអំពីស្បសិទ្ធភាពនន	
គោលនគោបាយ	NDC	ក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់គសដ្ឋកិច្ចទាំងមូលរបស់	CC ។

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា
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ការងារបេ្ថ្មទៀត
ស្តរូវគធវើការងារបដន្ថមគទៀត	គលើចំណុចដូចខាងគស្កាម៖

•	 ការចស្មញ់ភស្ុតាងទាំងអស់ទាក់ទងនឹង	L&D	ទាំងបីស្បគភទ	និងរគបៀបដដល	L&D	ទាំងគនាះប៉ះពាល់ដល់វិសព័យនីមួយៗ		
	 គោយគោងរាពិគសសគលើការយល់ដឹងថគតើការធា្្ក់ចុះននស្បាក់ចំណូលអាចជះឥទ្ធិពលដល់វិសព័យទាំងមូល	ឬោ៉្ងណា។

•	 ការបំដបកគោលនគោបាយគ្លៃើយតប	 គដើម្បីផ្ល់អាទិភាពគលើចំណាយបន្សុាំ	 (គពាលគឺ	 គោងតាម	 L&D	 បីស្បគភទ			
	 វិសព័យគសដ្ឋកិច្ច	ឬស្បគភទគោលនគោបាយគ្លៃើយតប)។

•	 ការងារគលើការដស្បស្បរួលរាសកា្្នុពលននផលិតភាពមូលធន	 និងកមំ្្ងពលកម្ម	 ក្នុងរយៈគពលដវង	 ដដលគួរអនុញ្្តឲ្យគគ	
	 គស្បើស្បាស់អនុគមន៍	Cobb Douglas កាន់ដតមនភាពគជឿរាក់បដន្ថម។	

•	 ការកំណត់គពលគវលននការវិនិគោគបន្សុាំ	 និងការផ្គូរផ្ងគពលគវលគនះនឹងគពលគវលននផលប៉ះពាល់គសដ្ឋកិច្ចរបស	់CC  

	 និងគពលគវលននគោលនគោបាយ	ទាក់ទងនឹងការគ្លៃើយតបរាបនា្្ន់	និងការផ្ល់ហិរញ្ញប្បទានរាយថភាព។

•	 ការពិនិត្យពិចព័យពីស្បគភទការសន្សំ	និងការវិនិគោគ	គៅក្នុងវិសព័យសំខាន់ៗ	គដើម្បីយល់ដឹងកាន់ដតស្បគសើរអំពីផលប៉ះពាល	់
	 គោយស្បគោលននការធា្្ក់ចុះ	 GDP	 ក្នុងរយៈគពលមួយឆ្្ំ	 មកគលើការសន្ស	ំ និងការវិនិគោគ	 និងថគតើបញ្ហ្គនះអាច	
	 រងផលប៉ះពាល់	ដផអែកគលើស្បគភទ	និងទំហំននការធា្្ក់ចុះ	GDP គោយរគបៀបណា។

•	 ការពស្ងីកវិសាលភាពននការវិភាគរបស់ម៉ូដដល	CEGIM	គដើម្បីពិចារណាពីផលប៉ះពាល់របស	់CC ធ្ងន់ធ្ងរ	រយៈគពលគស្ចើនឆ្្ំ		
	 និងការពិនិត្យពិចព័យថគតើ	គោលនគោបាយ	គដើម្បីគោះស្សាយហានិភព័យសារគពើពន្ធ	(ឧ.	ថវិកាបំរុង	ស្បាក់កម្ចីសគសងា្្ះបនា្្ន	់	
	 និងថវិកាបដន្ថម)	អាចកស្មិតផលប៉ះពាល់ននធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរដល់មួយឆ្្ំគោយរគបៀបណា។

•	 ការវិភាគបដន្ថមពីផលប៉ះពាល់សង្មរបស់	 CC	 (ដូចរា	 ភាពស្កីស្ក	 វិសមភាពគយនឌព័រ	 ពិការភាព	 សុខភាព	 និងការ	
	 អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស) 	 ប៉ុដន្គៅក្នុងបរិបទម៉ូដដលគសដ្ឋកិច្ចដដលទទួលស្្ាល់ពីតនមលៃគសដ្ឋកិច្ចននការការពារសង្ម	
	 ស្បឆំងនឹង	CC។

	 ម៉ូដដល	CEGIM ដំគណើរការគលើតារាងទិន្ននព័យដតមួយសនលៃឹក	ដដលមនស្បដហល	២០០	ជួរ។	គទាះរាោ៉្ងណា	ម៉ូដដលគនះ	
មនតារាងទិន្ននព័យោំស្ទរាគស្ចើនសនលៃឹក	 និងកាន់ដតលមអែិតរាងអវីដដលរំពឹងទុកពីមុន	 គោយសារដតបំណងចង់បញ្ចគូលលក្ណៈ	
ពិគសសបដន្ថមដូចរា៖	ស្បភពភស្ុតាងគផ្សងៗអំពីការវិនគិោគ	ទំហំនិងស្បសិទ្ធភាពននចំណាយបន្សុា	ំគសណារីយ៉ូគដើម្បីពិនិត្យគលើ	
ការសន្មត់គផ្សងៗ	 ការដចកចាយស្បាក់ចំណូល	 និងលទ្ធភាពដកដស្បអនុគមន៍ផលិតកម្ម។	 គទាះបរីាតារាងទិន្ននព័យមនតម្្ភាព	
ក៏គោយ	 ក៏ប៉ុដន្ឥ�គូវគនះ	 តារាងគនះកា្្យរាតារាងលមអែិតណាស់	 គហើយគគនឹងស្តរូវយកចិត្ទុកោក់	 គដើម្បីអភិវឌ្ឍម៉ូដដលគនះ	
បដន្ថមគទៀត	គោយោ្្នប៉ះពាល់ដល់ភាពសា្្តសអែំននការវិភាគគ�ើយ។	ឥ�គូវគនះ	ម៉ូដដលទទួលបានអត្ថស្បគោជន៍	គោយសារការ	
គរៀបចំម៉ូគដលគនះឲ្យមនភាពសាមញ្ញ	 និងការបំភលៃឺមួយចំនួន	 គដើម្បីបងកភាពងាយស្សលួដថមគទៀតក្នុងការផ្្ស់ប្គូរនិងដកសស្មរួល	
គោយោ្្នហានិភព័យប៉ះពាល់ដល់ភាពសា្្តសអែំរបស់ម៉ូដដលគ�ើយ។

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា 75



សទ្ទ ានុក្រម
អត្ថប្រយោជន៍បន្រសុ្រំ
	 ការកាត់បន្ថយ	L&D	ដោយសារកម្មវិធីបន្រសុាំ	ដែលអាចដកើតដ�ើងដោយផ្្រល់	ឬដោយបបដោល	តាមរយៈការដលើកកម្ពស់
ភាពធន់របស់សា្្រប័ន	សង្គម	ឬបបព័ន្ធដអកូ�ូស៊ី។

អបតាថ្លៃនិងអត្ថ្រ្រ្រោជន៍បន្រសុាំ
	 អត្ថបបដោជន៍បន្រសុាំ	សរ៊ប	ដចកនឹងចំណាយសរ៊បថនកម្មវិធី។

គម្ល្រតបន្រសំ៊
	 សមមបតថនផលប៉ះពាល់ដសែ្ឋកិច្ចដែលរំពឹងទ៊ក	ដែលមិនបតរូវបានដោះបសាយដោយចំណាយ	និងដោលនដោបាយបន្រសុា	ំ
ដែលបានដរៀបចំដផនការនាបច្ចុប្របន្ន។

ការក្រិត្រយ/កំណត់តម្ររូវ
	 ែំដណើរការថនការកំណត់ទំនាក់ទំនងក្នុងម៉ូដែល	ដោយដផអែកដលើភស្ុតាងលអែបំផ៊តដែលអាចរកបាន។

សារៈសំខាន់	CC	
	 ពាក្រយដនះបតរូវបានដបបើបបាស់តាមរដបៀបដផ្រសងៗ	 ដែើម្របីសំដៅដលើសារៈសំខាន់បន្រសំ៊	 ឬការបន្ធូរបន្ថយ	 ដធៀបនឹងការអភិវឌ្រឍ	
ជាបបចាំ។	 ជាធម្មតា	 ពាក្រយដនះបតរូវបានវាយតថមលៃ	 ដផអែកដលើដោលបំណងជាក់លាក់	 និង/ឬបបដោល	 ដ�ើយជួនកាល	 ដផអែកដលើ	
អត្ថបបដោជន៍ដែលរំពឹងទ៊ក។

អន៊គមន៍	Cobb Douglas

	 អន៊គមន៍ផលិត	ដែលសន្មតថា	លទ្ធភាពដបបបបរួលមនតថមលៃដ្រ។	អន៊គមន៍	Cobb Douglas	ដបបើទបមង់	Y = a.K ^ b.L ^ c  

និងបតរូវបានបកិត/កំណត់តបមរូវ	ដោយដបបើទបមង់	log	ថនសមីការ	ln (Y) = ln (a) + b.ln (K) + c.ln (L)	។

លទ្ធភាពប្រ្រប្ររួល
	 %	ក្នុងអដ្រមិនឯករាជ្រយ	(ឧ.	GDP)	ដចកនឹងការដបបបបរួល	%	ថនអដ្រឯករាជ្រយ	(ឧ. K	ឬ	L)	។

អថ្ររខាងក្នុង/អថ្ររមិនឯករាជ្រយ
	 អដ្រ	 ដែលកំណត់ដោយម៉ូដែល	 មនមូលោ្្រនដផអែកដលើទំនាក់ទំនងដែលបានកំណត់ក្នុងម៉ូដែល	 និងកបមតិថនអដ្រ	
ខាងដបរៅ/ឯករាជ្រយ។

អថ្ររខាងក្រ្រ/អថ្ររឯករាជ្រយ
	 អដ្រដែលបតរូវបានកំណត់ដោយភស្ុតាងពីដបរៅម៉ូដឌល	និងមិនរងផលប៉ះពាល់ដោយអាកប្របកិរិោរបស់ម៉ូដែល។

ែំដណាះបសាយផលប៉ះពាល់ពីការដបបបប	ួលអាកាស ត៊
ដលើកំដណើនដសែ្ឋកិច្ចក្នុងបបដទសកម្ពុជា
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កតា្្ផលិតភាព
	 ការដស្បស្បរួល	GDP	ដចកនឹងការដស្បស្បរួល	K	ឬ	L ។

កិច្ចបាត់បង	់និងខូចខាត
	 ផលប៉ះពាល់សរុបរបស់	 CC	 មកគលើសង្ម	 ក្នុងគនាះ	 រួមបញ្ចគូលកិច្ចបាត់បង់ចំណូល	 និងការខូចខាតស្ទព្យសម្បត្ិ	 ដដល	
អាចស្តរូវបានគគកំណត់ក្នុងនព័យចគងអែៀត	ទាក់ទងនឹងគហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធ	ឬក្នុងនព័យទូលំទូលយ	ទាក់ទងនឹងសា្្បព័ន	ធនធានមនុស្ស	
និងបរិសា្្ន។

វិធីសាស្្សារពើភព័ណ្ឌនិរន្ន៍
	 វិធីសាសស្បា៉្ន់ស្បមណស្ទព្យមូលធន	 គោយសន្មត់ថ	 ស្ទព្យសម្បត្ិគៅចុងឆ្្ំ	 គឺគស្មើនឹងស្ទព្យសម្បត្ិគៅគដើមឆ្្ំ	
បូកការវិនិគោគ	នឹងការរំលស់។

ភាពធន់
	 វិសាលភាពដដលសា្្បព័ន	សង្ម	ឬស្បពព័ន្ធគអកូ�គូសុី	អាចនឹងកាត់បន្ថយ	L & D	នាអនាគត។

កតា្្ផលិតភាព
	 ការដស្បស្បរួល	GDP	ដចកនឹងតនមលៃ	K	និង	L	សរុបដដលបានថលៃឹងរួច។	រាធម្មតា	ការដចកគនះអាចគធវើគៅបាន	គោយ	K	រាធម្មតា	
មនទម្ងន់	 ២៥%	 និង	 L	 មនទម្ងន់	 ៧៥%	 ប៉ុដន្ការស្កិត/កំណត់តស្មរូវរបស់កម្ុរាបងា្ហ្ញថ	 ទម្ងន់សមស្សបសស្មប់កម្ុរា	
មនចំនួនស្បដហល	៥០:៥០	។
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បសម�នទី 
កិច្ចបាត់បង់	និងការខូចខាត
A1.1	ការប៉ះពាល់នឹងហានិភព័យ	CC

	 ចំណុចគផ្ើមននការបា៉្ន់ស្បមណពីផលប៉ះពាល់របស់	 CC	 មកគលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ច	 គឺគដើម្បីយល់ដឹងពីហានិភព័យ	 CC  

ដដលកម្ុរាទទួលរង។	ម៉ូដដល	CEGIM	បានកំណត់រវាងហានិភព័យ	៦	ស្បគភទ	ដូចរា	គស្ោះទឹកជំនន់	គស្ោះរាំងស្ងតួត	ខ្យល់ព្យុះ		
កម្ស់ទឹកគភលៃៀងដស្បស្បរួលខា្្ំង	 (រួមបញ្ចគូល	 ទាំងរដូវកាលដដលមិនអាចព្យាករណ៍បាន)	 កគ្្្គ�ើងខា្្ំង	 និងកម្ស់ទឹកសមុស្ទ	
គកើនគ�ើង។

	 ស្បភពភស្ុតាងសំខាន់ៗសស្មប់គស្ោះមហន្រាយគៅកម្ុរា	គឺរបាយការណ៍វិភាគរបស	់NCDM	ដដលរាយការណ៍ពីលទ្ធផល	
ននស្បពព័ន្ធពព័ត៌មនអំពីការបាត់បង់	 និងការខូចខាតគោយសារគស្ោះមហន្រាយគៅក្នុងស្បគទសកម្ុរា។	 កំដណចុងគស្កាយបំផុត	
គឺរាយការណ៍សស្មប់រយៈគពលពីឆ្្ំ	១៩៩៦	ដល់ឆ្្ំ	២០១៣។

	 	 របាយការណ៍វាយតនមលៃគលើកទីស្បំារបស់	 IPCC (AR4) ARC	 គស្បើស្បាស់គសណារីយ៉ូបួនសំខាន់ៗគឺ	 RPC8.5,	
RCP6.0,	RCP4.5	និង	RCP2.6	។	RCP	សំគៅគលើ	“គនលៃងស្បមូលផំុ្ឧស្មព័នផទៃះកញ្ចក”់	គហើយគលខសំគៅគលើតនមលៃសុទ្ធនន	
កគ្្្ស្ពះអាទិត្យគលើនផទៃដផនដី	ដដលវាស់រាវា៉្ត់ក្នុងមួយដម៉ស្តកាគរ។៉	RCP8.5	ស្តរូវបានគគចាត់ទុកថរាគសណារីយ៉ូដ៏អាស្កក	់
បំផុត	រាមួយនឹងការបន្ធគូរបន្ថយតិចតួច	គហើយមនសីតុណ្ហភាពពិភពគលករាមធ្យម	20oC +/- 30%	គៅឆ្្ំ	២០៥៥។	
គសណារីយ៉ូ	 RCP2.6	 ្លៃុះបញ្្ំងពីគោលគៅលអែបំផុតននកិច្ចស្ពមគស្ពៀងទសី្កុងបា៉្រីស	 និងមនកំគណើនសីតុណ្ហភាព	
1.0 +/- 60%	 គៅឆ្្ំ	 ២០៥៥។	 គសណារីយ៉ូពីរគផ្សងគទៀត	 គឺគសណារីយ៉ូកស្មតិមធ្យម	 ដដលកំគណើនសីតុណ្ហភាព	
និងភាពមិនស្បាកដស្បរា	គឺសមមស្តនឹងចំនួនគនលៃងស្បមូលផ្ុំឧស្មព័នផទៃះកញ្ចក់។	ការព្យាករណ៍ព	ី២០៥០	ដល់	២១០០	
គសឺ្បដហលរាការព្យាករណ៍ដខ្សបនា្្ត់ស្តង់។

	 	 គសណារីយ៉ូ	RCP	ក្នុង	AR5	ជំនួសស្បពព័ន្ធគសណារីយ៉	ូដដលបានបងា្ហ្ញគៅឆ្្ំ	២០០០	គហើយស្តរូវបានគស្បើក្នុង	AR3	
និង	AR4	និងស្តរូវបានកំណត់គោយរបាយការណ៍ពិគសសរបស់	IPCC	ស្ីពីចំហាកបគញ្ចញឧស្មព័ន	(SRES)។	SRES	បាន	
កំណត់ស្គរួសារគសណារីយ៉ូចម្បងចំនួន	៤	គឺៈ	A1,	A2,	B1	និង	B2	។	លំអក្សរគនះសំគៅគលើកស្មិតស្គប់ស្គងចំហាកដដល	
បានសស្មបសស្មរួល	(គោយ	A មនកស្មិតលអែស្បគសើររាង B)	គហើយគលខសំគៅគលើវិសាលភាព	ដដលគោលនគោបាយ
សាធារណៈផ្ល់អាទិភាពដល់បញ្ហ្		បរិសា្្ន	និង	CC ។	ការដស្បស្បរួលសីតុណ្ហភាព	ដដលបានរំពឹងទុក	មនដូចតគៅ	តាម	
លំោប់លគំោយននភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់	CC៖	B1	 គឺ	១,១	គៅ	២,៩oC	។	B2	 គឺ	១,៤	គៅ	៣,៨;	A1	 គឺ	១,៤	គៅ	៦,៤;	
និង	A2	គឺពី	២,០	គៅ	៥,៤	។	គសណារីយ៉ូទាំងបួនគនះ	គឺស្សគដៀងោ្្នឹង	AR5	ដដរ	គបើគទាះបីរាពួកវាទាក់ទងនឹងកស្មតិ	
សីតុណ្ហភាពក៏គោយ។

	 	 គសណារីយ៉ូ	IPCC	ផ្ល់នូវស្ង់ោរអន្ររាតិ	សស្មប់ការដស្បស្បរួលរាសាកលរាមធ្យម។	AR5	ក៏ផ្ល់នូវដផនទីដូច	
ខាងគស្កាម	ដដលបងា្ហ្ញថសីតុណ្ហភាពរាមធ្យមអាចដស្បស្បរួលខុសៗោ្្គៅជុំវិញពិភពគលកដដលបងា្ហ្ញថ	ការដស្បស្បរួល	
គៅកម្ុរាអាចមនសភាពកាន់ដតធ្ងន់ធ្ងរ។

ប្អប់ទតី�៥ ស្ណារីយ៉ូការប្្ប្ួលអាកាេធតុ�IPCC

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា
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ស្បភព៖	(IPCC 2014)

	 	 ដផ្នកសំខាន់ទីពីរននផលប៉ះពាល់របស់	 CC	 គឺការដស្បស្បរួលភាពញឹកញាប់ននស្ពឹត្ិការណ៍ធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ	 និង	
វិសមរូបកម្ស់ទឹកគភលៃៀង។	 ភស្ុតាងអំពីចំណុចគនះ	 ដដលបានពីម៉ូដដលសីតុណ្ហភាព	 មិនសូវច្បាស់គទ	 រាពិគសសគៅ	
កស្មិតមូលោ្្ន	 ដដលការសិក្សាធរណីមស្ត	 និងស្បពព័ន្ធសមុស្ទ	 អាចមនឥទ្ធិពលខា្្ំង។	 គទាះរាោ៉្ងណា	 សូចនាករ	
ទូលំទូលយមួយចំនួន	ស្តរូវបានផ្ល់គោយរបាយការណ៍ពិគសសស្ីពីស្ពឹត្ិការណ៍ធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ	(SREX) ឆ្្ំ	2012	
របស	់ IPCC	 ។	 របាយការណ៍គនះបានពិនិត្យគមើលបដស្មបស្មរួលភាពញឹកញាប់ននគស្ោះទឹកជំនន់	 និងគស្ោះរាំងស្ងតួតគៅ	
២៦	តំបន់	ទូទាំងពិភពគលក។	សស្មប់តំបន់អាសុីអាគគ្នយ៍	រូបខាងគស្កាមបងា្ហ្ញឲ្យគឃើញថ	ការវិភាគ	SREX	បងា្ហ្ញថ	
គស្ោះទឹកជំនន់	 ដដលបច្ចុប្បន្នមនរយៈគពលស្ត�ប់	 ២០	ឆ្្ំ	 នឹងមនរយៈគពលស្ត�ប់	 ចគនា្្ះព	ី ៩	 គៅ	 ១១	ឆ្្ំវិញ		
គៅឆ្្ំ	២០៤៥-២០៦៥	គោយដផអែកគលើគសណារីយ៉	ូIPCC CC	(ពណ៌គខៀវគ	ឺB1,	នបតងគឺ	A1B និងពណ៌ស្កហមគឺ	A2)	។		
សូចនាករគផ្សងគទៀតននវិសមរូបកម្ស់ទឹកគភលៃៀង	 (ឧ.	 គស្ោះរាំងស្ងតួត	 និងខ្យល់ព្យុះនិងការផ្្ស់ប្គូររដូវកាល)	 ទំនងរា	
អាចដស្បស្បរួលស្សបនឹងភាពញឹកញាប់ននគស្ោះទឹកជំនន់។

រូបទតី�១៨	 ការប្្រែ្រួលរាសាកលន្កំណើនសីតុណ្ហភាព

រូបទតី�១៩	 ការប្្រែ្រួលន្ភាពញឹកញាប់ន្គ្្ះទឹកជំនន់

ស្បភព៖	(IPCC 2012)

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា 81



គស្ោះទឹកជំនន់
	 មនស្បភពភស្ុតាងគផ្សងៗអំពីស្បវតិ្ននគស្ោះទឹកជំនន់គៅក្នុងស្បគទសកម្ុរា។	

	 គណៈកម្្ធិការរាតិស្គប់ស្គងគស្ោះមហន្រាយ	 (NCDM)	 រាយការណ៍ពីតួគលខមួយចំនួន	 ចំគពាះផលប៉ះពាល់ននគស្ោះ	
មហន្រាយរាគស្ចើន	 ដដលរងផលប៉ះពាល់ពី	 CC	 (ដូចរា	 គស្ោះទឹកជំនន់	 ខ្យល់ព្យុះ	 គស្ោះរាំងស្ងតួត	 រនទៃះបាញ់	 អគ្ីភព័យ	 ការបាក	់
រលំស្ចាំងទគនលៃ)	ដផអែកគលើអគថររាគស្ចើន	(ដូចរា	ការបាត់បង់ជីវិត	ការខូចខាតផទៃះសដម្បង	ការបាត់បង់ផលដំណាំ	ការខូចខាតផលៃគូវថ្នល់)។

ស្បភព៖	បានពី	(Chea and Sharp 2015)

រូបទតី២០	 រែ្វតិ្គ្្ះទឹកជំនន់នៅកមុ្រា

ស្បភព៖	 (NCDM 

រូបទតី២១	 រែ្ភពកិច្ចបាត់បង	់និងការខូចខាត	ពីរែ្ពព័ន្ធពព័ត៌មនគ្្ះមហន្រាយកមុ្រា

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា
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A1.2	ផលប៉ះពាល់លើទិន្នផលស្ដ្ឋកិច្ច
កសិកម្ម
	 ផលប៉ះពាល់រាសកា្្នុពលលគលើវិសព័យកសិកម្ម	មនវិសាលភាពគផ្សងៗោ្្រាគស្ចើន	ក្នុងគនាះ	រួមមន៖	ការបាត់បង់ស្បចាំឆ្្ំ	
ដដលគកើតគចញពីលំនាំកម្ស់ទឹកគភលៃៀង	ដដលមិនទស្សន៍ទាយបាន	និងដបងដចកមិនបានលអែ	ការបាត់បង់ដំណាំទាំងមូលគោយសារ
គស្ោះទឹកជំនន់	គស្ោះរាំងស្ងតួត	និងខ្យល់ព្យុះ	និងលទ្ធភាពដដលកំគណើនសីតុណ្ហភាពនឹងកាត់បន្ថយទិន្នផលដំណាំមួយចំនួន	ដដល	
តស្មរូវឱ្យកសិករស្តរូវប្គូរគៅោំដំណាំដដលរកស្បាក់ចំគណញបានតិចរាងមុន។

	 កនលៃងមក	ក៏ធា្្ប់មនការវិភាគតិចតួចគលើផលប៉ះពាល់ននការដស្បស្បរួលលំនាំកម្ស់ទឹកគភលៃៀង	និងកំគណើនសីតុណ្ហភាពផងដដរ។	
Agriculture PER កម្ុរា	ឆ្្ំ	២០១០	បងា្ហ្ញថ	ផលចំគណញពីដំណាំរដូវស្បាំង	នឹង	រងផលប៉ះពាល់	គោយសារការដស្បស្បរួលរដូវ	
និងអាចមនចំនួន	២០%	តិចរាងមុន	គបើមន	CC (Mokoro 2010)	។ CCFF បានបា៉្ន់ស្បមណថ	ការបាត់បង់គោយសារការ	
ដស្បស្បរួលកម្ស់ទឹកគភលៃៀងអាចនឹងគកើនគ�ើងក្នុងចំនួនគស្មើនឹង	០,២៨%	នន	GDP	គៅស្តឹមឆ្្ំ	២០៥០។	ការសិក្សា	Mekong ARCC 

របស់	USAID បានគស្បើស្បាស់វិធីសាសស្ម៉ូដដលោំដុះ	គហើយបានសន្និោ្្នថ	ទិន្នផលស្សវូអាចធា្្ក់ចុះ៣%	គៅគខត្មណ្ឌលគិរី	
និង	៣,៦%	 គៅគខត្កំពង់ធំ	ចំដណកឯទិន្នផលគពាតនឹងធា្្ក់ចុះ	៦%	 គៅគខត្កំពង់ធំ	 (USAID 2013)។	ការសិក្សាឆ្្ំ	 2009	
របស់	ADB	សស្មប់តំបន់អាសុីអាគគ្នយ៍	បានបា៉្ន់ស្បមណថ	ទិន្នផលស្សវូរាសកា្្នុភាព	អាចធា្្ក់ចុះ	៥០%	គៅឆ្្ំ	២១០០	
គោយគស្បើស្បាស់គសណារីយ៉ូ	CC ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពគកើនគ�ើង	៥oC (ADB 2009)	។	ពីគស្ពាះផលប៉ះពាល់គនះ	
សមមស្តនឹងកំគណើន	សីតុណា្្ភាព	គសណារីយ៉ូ	CC	រាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពគកើនគ�ើង	១oC	គៅឆ្្ំ	២០៥០	នឹងបងា្ហ្ញពីការ	
ធា្្ក់ចុះទិន្នផលស្បដហល	១០%។

 L&D គលើផលិតកម្មកសិកម្ម	 ដដលបណ្្ាលមកពីគស្ោះទឹកជំនន់	 គស្ោះរាំងស្ងតួត	និងខ្យល់ព្យុះ	 ដដលកាន់ដតញឹកញាប់	និង	
កាន់ដតធ្ងន់ធ្ងរ	អាចមនកស្មិតខ្ស់រាង	L&D បណា្្លមកពីកំគណើនននវិសមរូបកម្ស់ទឹកគភលៃៀង។	ការសិក្សា	Agriculture PER  

បា៉្ន់ស្បមណថ	 ការបាត់បង់ទិន្នផលស្សូវស្បចាំឆ្្ំរាមធ្យម	 បណា្្លមកពីការដបងដចកទឹកគភលៃៀងមិនលអែស្បគសើរ	 មនចំនួន	
ស្បដហល	៨០	លន	ដុល្្រអាគមរិក។	ការវាយតនមលៃគសចក្ីតស្មរូវ	ស្្ារគ�ើងវិញគស្កាយគស្ោះទឹកជំនន់	(PFERNA) បានបងា្ហ្ញថ		
ការបាត់បង់ក្នុងកសិកម្មមនចំនួនស្បដហល	 ១៥២	លន	 ដុល្្រអាគមរិក	 ក្នុងគស្ោះទឹកជំនន់ឆ្្ំ	 ២០១៣	 និង	 ដុល្្រអាគមរិក		
៥៦	លន	គៅក្នុងគស្ោះខ្យល់ព្យុះទីហវុងឆ្្ំ	២០០៩	(RGC 2010, RGC 2014) ។	ការបាត់បង់ស្សគដៀងោ្្គនះ	អាចស្តរូវបានរំពឹងទុក	
នឹងគកើតចំគពាះដំណាំគផ្សងៗគទៀត។	CCFF	បានបា៉្ន់ស្បមណថ	តនមលៃនន	L&D គនះ	នឹងគកើនគ�ើងក្នុងចំនួនគស្មើនឹង	១,១៤%	នន	
GDP	គៅស្តឹមឆ្្ំ	២០៥០។

	 តាមស្ទឹស្ី	 អនុភាពសុទ្ធននវិសាលភាពផលប៉ះពាល់ទាំងអស់គនះ	គួរស្តរូវបានបងា្ហ្ញ	 គោយគស្បើទិន្ននព័យនននផទៃដីស្បមូលផល		
និងទិន្នផល។	 នផទៃដី	 និងទិន្នផលទាំងបពីរបងា្ហ្ញពីនិនា្្ការគកើនគ�ើងប់លប់	 ដដល្លៃុះបញ្្ំងពីវឌ្ឍនភាពននការបដន្ថមនផទៃដ	ី
ោំដុះថ្មី	 និងទម្្ប់អនុវត្កសិកម្មដដលកាន់ដតលអែស្បគសើរ។	 វឌ្ឍនភាពគនះរួមបញ្ចគូលទាំងឥទិ្ធពលននការវិនិគោគគលើការគលើក	
កម្ស់គុណភាពដីនិងឧបករណ៍កសិកម្ម។	រូបទី	២២	បងា្ហ្ញពីនផទៃដី	និងទិន្នផលក្នុងរយៈគពល	១០	ឆ្្ំចុងគស្កាយគនះ	រាមួយខ្
ដសបនា្្ត់ដដលបងា្ហ្ញពីនផទៃដី	និងទិន្នផលរាសកា្្នុពល។	ដខ្សបនា្្ត់នននផទៃដី	និងទិន្នផលរាសកា្្នុពលគនះស្តរូវបានបា៉្ន់ស្បមណ	
គោយគស្បើស្បាស់ការវិភាគ	regression គដើម្បីទទួលបានតួគលខកំគណើនរាមធ្យមនននផទៃដី	និងទិន្នផលក្នុងមួយឆ្្ំក្នុងអំ�ុងរយៈគពល	
គនាះ។	រួចគហើយ	គគសន្មត់ថ	ឆ្្ំដដលមននផទៃដី	និងទិន្នផលគស្ចើនបំផុត	គឺរាសមិទ្ធិផល	គៅគពលដដលលក្ខណ្ឌអាកាសធាតុលអែ
បំផុតសស្មបស់្សូវអងករក្នុងអំ�ុងរយៈគពលគនាះ។	 បនា្្ប់មក	 ដខ្សបនា្្ត់នននផទៃដី	 និងទិន្នផលរាសកា្្នុពល	 ស្តរូវបានដកសស្មរួល	
គដើម្បី្លៃងកាត់កស្មិតសមិទិ្ធផល	 ដដលសគស្មចក្នុងអំ�ុងឆ្្ំលអែបំផុតគនាះ។	 ផលដករវាងនផទៃដី	 និងទិន្នផលរាសកា្្នុពល	 និង	
រាកដ់ស្ង	 ្លៃុះបញំ្្ងពីការបាត់បង់ក្នុងអំ�ុងរយៈគពលគនាះ។	អាចមនមូលគហតុរាគស្ចើនចំគពាះកិច្ចបាត់បង់ទាំងគនះ	 ដដលរួម	
បញ្ចគូលទាំងកតា្្គសដ្ឋកិច្ច	 និងសង្មកិច្ច	 ប៉ុដន្កតា្្ទាំងគនះអាចប៉ះពាល់ដល់ននិា្្ការទូគៅ	 មិនដមន្លៃុះបញ្្ំងពីការដស្បស្បរួល	
ស្បចាំឆ្្ំគទ	គហើយមូលគហតុចម្បងននការដស្បស្បរួលស្បចាំឆ្្ំគឺអាចបញ្ហ្អាកាសធាតុ។	ការបាត់បង់	និងការខូចខាតរាមធ្យម	ដដល	
គកើតគចញពនីផទៃដីស្បមូលផលរាសកា្្នុពល	គឺ	៣,២%	 គហើយការបាត់បង់	 និងការខូចខាតរាមធ្យម	 ដដលគកើតគចញទិន្នផលរា	
សកា្្នុពលមនចំនួនតិចរាង	៦,៧%	។	ការខាតបង់និងការខូចខាតគឺរាគមគុណ	ដូចគនះមនចំនួន	១០,១%។	ចំដណកបច្ចុប្បន្ន	

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
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ជលផល
	 ផលប៉ះពាល់របស់	CC	 គលើជលផល	មនភាពស្មុគស្្ាញ	 គស្ពាះការគ្លៃើយតបននស្បពព័ន្ធគអកូ�គូសុីជលផលគឺមនលក្ណៈ	
រាក់លក់ក្នុងស្បពព័ន្ធនីមួយៗ	 គហើយពិបាកក្នុងការគរៀបចំគធវើរាម៉ូដដល	 (USAID 2013)។	ហាក់ដូចរាមនឯកភាពោ្្ថ	 ស្បពព័ន្ធ	
គអកូ�គូសុីជលផលរាគស្ចើននឹងដស្បស្បរួលគួរឱ្យកត់សម្្ល់	 គៅគពលសីតុណ្ហភាពទឹកដស្បស្បរួល	 រាគហតុគធវើឲ្យមនការដស្បស្បរួល	
ក្នុងស្បពព័ន្ធគអក�ូគូសុីទាំងមូល	 (Bun, Nam et al., 2014)។	រាពិគសស	មនការភព័យខា្្ចរាគស្ចើន	ថការដស្បស្បរួលអាកាសធាត	ុ
អាចបណា្្លឲ្យជំពូកជលផលមនចំនួនអស្ថិរភាព	 រាគហតុគធវើឲ្យពិបាកក្នុងការស្គប់ស្គងការគនសាទ។	 ម៉ូដដលវិសព័យជលផល	
ពុំមនរាទូគៅ	ដូចម៉ូដដលោំដុះគទ	គហើយលទ្ធផលមិនងាយគផទៃរពសី្បពព័ន្ធគអកូ�គូសុីមួយគៅស្បពព័ន្ធមួយគទៀតគទ។	គទាះរាោ៉្ងណា	
ការសិក្សាមួយគលើតំបន់គ្្នរសមុស្ទភាគខាងគជើងគកាះរ្្ា	បានបងា្ហ្ញថ	ផលិតភាពជលផលអាចធា្្ក់ចុះរហូតដល	់៨០%	គោយ	
សារការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ។	ការសិក្សា	Mekong ARCC	 របស់	USAID	បានបងា្ហ្ញថផលប៉ះពាល់របស់	CC	 គលើផលិត
ភាពវារីវប្បកម្មអាចអវិជ្មន	 ប៉ុដន្មិនបានផ្ល់ការបា៉្ន់ស្បមណពីកស្មិតធ្ងន់ធ្ងរគទ។	 ម៉ូដដល	CEGIM	ោក់បញ្ចគូលការសន្មត់ថ	
ផលិតកម្មធា្្ក់ចុះ	១%។	អស្តាគនះគឺស្ោន់ដតរាតួគលខ	“បគណា្្ះអាសន្ន” ដដលស្តរូវដកលមអែ	ស្បសិនគបើ	និងគៅគពលមនភស្ុតាង។

រុកា្្ស្បមញ់
	 ភស្ុតាងននផលប៉ះពាល់របស់	CC មកគលើរុកា្្ស្បមញ់	គឺមនលក្ណៈរាក់លក់ចំគពាះស្បពព័ន្ធគអកូ�គូសីុនីមួយៗ។	ហាក់ប	ី
ដូចរាច្បាស់ថ	 នឹងមនការដស្បស្បរួលខា្្ំងគលើជីវចស្មុះនស្ពគ�ើ	 ប៉ុដន្ការដស្បស្បរួលផលិតភាពនស្ពគ�ើក្នុងការផ្ល់តនមលៃបដន្ថមដល	់
គសដ្ឋកិច្ចគនាះមនលក្ណៈមិនសូវច្បាស់លស់។	 មនភស្ុតាងមួយចំនួនដដលបងា្ហ្ញថក្នុងស្្ានភាពខលៃះ	 នស្ពគ�ើអាចមន	
ផលិតភាពកាន់ដតគស្ចើនក្នុងផលិតកម្មជីវម៉្សក្នុងមួយហិចតា។	ការសិក្សា	Mekonog ARCC របស	់USAID បានគលើកគ�ើងថ	
គពលពិចារណាកតា្្ទាំងអស់	 នឹងមនការធា្្ក់ចុះនូវផលិតភាពនស្ពគ�ើ	 គោយសារគស្ោះរាំងស្ងតួតគៅរដូវស្បាំង	 និងទឹកគភលៃៀង	

ស្បភព៖		របាយការណ៍ស្បចាំឆ្្ំ	••••

រូបទតី២២	 ផទៃ្ដីស្្	និងទិន្នផល

ននវិសព័យកសិកម្មនន	GDP	គឺ	១៦%	ដដលបងា្ហ្ញថ	L&D	បានគកើនគ�ើងចំនួនស្បដហល	១,៦%	នន	GDP	 ដដលសុីសង្្ាក់ោ្្	
នឹងការបា៉្ន់ស្បមណរបស់	CCFF ។	គទាះរាោ៉្ងណា	ចំដណកននវិសព័យកសិកម្មនន	GDP អាចនឹងធា្្ក់ចុះក្នុងរយៈគពលពីរគៅបី
ទសវត្សរ៍គទៀត	ដគូច្នះ	L&D អាចតូចរាងមុន	គពលបងា្ហ្ញរា	%	នន	GDP។
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គៅរដូវវស្សា	និងបរិមណទឹកក្នុងដី	(USAID 2013)។	គទាះរាោ្៉ងណា	ការសិក្សាគនះមិនបានបងា្ហ្ញពីតួគលខធា្្ក់ចុះគនះគទ។		
ការសិក្សាឆ្្ំ	 2009	 របស់	ADB	សស្មប់តំបន់អាសុីអាគគ្នយ៍	បានបងា្ហ្ញថ	ផលិតភាពនស្ពគ�ើអាចធា្្ក់ចុះោ្៉ងខា្្ំង	 គស្កាម	
គសណារីយ៉ូ	 CC	 កស្មិតខ្ស់	 គោយនស្ពគ�ើស្តរូពិចមួយចំនួនស្តរូវបានជំនួសយឺតៗ	 គោយតំបន់ដីគុម្គ�ើ	 ដដលមនផលិតភាព	
តិចតួច។	 ម៉ូដដល	CEGIM	សន្មត់ថ	មនការធា្្ក់ចុះ	 ១%	 ននតនមលៃបដន្ថម។	 អស្តាគនះគឺស្ោន់ដតរាតួគលខ	 “បគណា្្ះអាសន្ន” 

ដដលស្តរូវដកលមអែ	ស្បសិនគបើ	និងគៅគពលមនភស្ុតាង។

	 នស្ពគ�ើផ្ដល់អត្ថស្បគោជន៍រាគស្ចើនដដលមិនងាយស្សួលក្នុងការកំណត់បរមិណ	 និងមិនស្តរូវបានបញ្ចគូលក្នុងគណនរីាតិ។		
អតា្្ស្បគោជន៍ទាំងគនះរួមមន៖	 ការរក្សាសំគណើមក្នុងដី	 ការកាត់បន្ថយទឹកជំនន់	 និងការបំពុលដខ្សទឹកគស្កាម	 ការដកលមអែ	
គុណភាពទឹក	 ការកម្សាន្ដ	 ការលំដហលកាយនិងសុខភាព	 អុស	 ការស្សបូយកឧស្មព័នកាបូន	 និងជីវចស្មុះ។	 មនការសិក្សារា	
អន្ររាតិសំខាន់	គដើម្បីផ្ល់ការបា៉្ន់ស្បមណពីតនមលៃអត្ថស្បគោជន៍ទាំងគនះ	ដដលរាធម្មតា	ការសិក្សាគនះបងា្ហ្ញថ	អត្ថស្បគោជន	៍
នស្ពគ�ើសរុប	 ដដលមិនដមនសស្មប់ទីផ្សារ	 គឺមនតនមលៃគស្ចើនរាងតនមលៃអាជីវកម្មគ�ើហ៊ុបដដលមនចិរភាពគៅគទៀត	 (Pearce 

2001)។	ភាពងាយរងគស្ោះននអត្ថស្បគោជន៏ទាំងគនះចំគពាះ	CC	អាចមនលក្ណៈស្សគដៀងនឹងភាពងាយរងគស្ោះននអាជីវកម្ម	
គ�ើហ៊ុប	 គស្ពាះថចំណុចទាំងពីរគនះទាក់ទងនឹងផលិតភាពជីវម៉្ស។	គទាះរាោ្៉ងណា	អត្ថស្បគោជន៍មិនដមនទីផ្សារទាំងគនះ	
មិនស្តរូវបានោក់បញ្ចគូលក្នុងការវិភាគគនះ	គដើម្បីរក្សាភាពច្បាស់លស់ក្នុងការសន្និោ្្នសំខាន់។

ថមពល
	 កិច្ចបាត់បង់ក្នុងវិសព័យថមពល	 មនទស្មង់រា	 ការកាត់បន្ថយនូវការផលិតថមពលវារីអគ្ិសនី	 នថលៃចំណាយគធវើឲ្យស្តរាក	់
កាន់ដតខ្ស់	ការបាត់បង់កាន់ដតខ្ស់ក្នុងការបញ្គូនថមពល	និងការខូចខាតគហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធគោយសារស្ពឹត្ិការណ៍ធាតុអាកាស	
ធ្ងន់ធ្ងរ។	ការសិក្សា	CCFF	បានបា៉្ន់ស្បមណថ	ផលិតកម្មអគ្ីសនីមនចំនួនគស្មើនឹង	 ៥០០០	 វា៉្ត់ក្នុងមួយឆ្្ំ	 ដដលមនតនមលៃ	
ស្បដហល	 ៥០០	 លន	 ដុល្្រអាគមរិក។	 ស្បដហល	 ១៥	 លន	 ដុល្្រអាគមរិក	 បានមកពីវារីអគ្ិសនី	 ដដលនឹងស្តរូវរងផល	
ប៉ះពាល់ោ៉្ងខា្្ំងពីលំនាំកម្ស់ទឹកគភលៃៀង។	 ដផអែកគលើភស្ុតាងអន្ដររាតិ	 កិច្ចបាត់បង់សរុបក្នុងគពលដចកចាយចរន្អគ្ីសន	ី
មនចំនួនស្បដហល	 ១០%	 ដដលនឹងមនតនមលៃ	 ៥០	 លន	 ដុល្្រអាគមរិក	 គហើយកិច្ចបាត់បង់ទាំងគនះបណា្្លមកពីខ្យល់ព្យុះ		
និងសីតុណ្ហភាព។	នថលៃចំណាយគធវើឲ្យស្តរាក់ក្នុងគពលផលិតថមពលកគ្្្	ក៏គកើនគ�ើងរាមួយនឹងកំគណើនសីតុណា្្ភាពផងដដរ។		
រាគរឿងគួរឱ្យភា្្ក់គផអែើល	មនភស្ុតាងអន្ដររាតិតិចតួចណាស់អំពីទំហំ	L&D រាសកា្្នុពលគលើការបគងកើត	និងដចកចាយអគ្ិសនី។		
ការសិក្សា	 CCFF	 បានសន្មត់ថ	 L&D	 បដន្ថម	 ទាក់ទងនឹង	 CC	 នឹងមនចំនួនស្បដហល	 ១០	លនដុល្្រអាគមរិក	 ឬ	 ២%		
ននតនមលៃផលិត។	គនះគឺគស្មើ	០,០៧%	នន	GDP	គៅឆ្្ំ	២០១០	ប៉ុដន្អស្តាគនះអាចគកើនគ�ើងោ៉្ងខា្្ំង	ខណៈដដលចំដណកវិសព័យ	
ថមពលនន	GDP គកើនគ�ើង។	ការពិគស្ោះគោបល់ដដលបានអនុវត្គស្កាមម៉ូដដល	CEGIM នឹងអាចស្តរួតពិនិត្យ	និងដកសស្មរួលការ	
សន្មត់ទាំងគនះបាន។

កម្ស់ទឹកសមុទ្�ើនឡើង
	 គស្ោះទឹកជំនន់	 និងកស្មិតរាតិនស្ប	 ដដលបណា្្លមកពីកម្ស់ទឹកសមុស្ទគកើនគ�ើង	 និងការគបាះបង់គចាលតំបន់គ្្នរមួយ	
ចំនួន៖	ការស្សាវស្រាវបដន្ថម	 គឺស្តរូវការរាចាំបាច់	 គដើម្បីទទួលបានភសុ្តាងពី	 L&D	 ដដលអាចគកើតគ�ើង	 គោយសារកម្ស់ទឹក	
សមុស្ទគកើនគ�ើងគៅស្បគទសកម្ុរា។	ម៉ូដដល	CEGIM ពឹងដផអែកគលើការបា៉្ន់សា្្នក្នុងរបាយការណ៍ឃ្្ំគមើលអាកាសធាតុ	DARA	
ឆ្្ំ	 ២០១០	សស្មប់ស្បគទសកម្ុរា	 (DARA and Climate Vulnerability Forum 2010)។	 របាយការណ៍របស	់DARA	 រួម	
បញ្ចគូលការបា៉្ន់សា្្នខ្ស់ខា្្ំងមួយចំនួនចំគពាះនថលៃចំណាយគោយសារកម្ស់ទឹកសមុស្ទគកើនគ�ើងគៅក្នុងឆ្្ំ	២០៣០	ប៉ុដន្ម៉ូដដល	
CEGIM	 គស្បើស្បាស់ការបា៉្ន់សា្្នទាបរាងគនះ	 សស្មប់ឆ្្ំ	 ២០១០	 គោយសារដតការបា៉្ន់ស្្ានក្នុងរបាយការណគ៍នាះ	 ពុំមន	
មូលោ្្នច្បាស់លស់	គហើយខណៈដដលគៅមនមនទៃិលសង្សព័យអំពីការសន្មត់ក្នុងរបាយការណគ៍នាះ	ម៉ូដដល	CEGIM គស្ជើសយក	
ការសន្មត់ដបបអភិរក្ស	ដដលកាត់បន្ថយបញ្ហ្ព្យាករណ៍ផលប៉ះពាល់	CC	ហួសកស្មិត។	

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា 85



A1.3	ផលប៉ះពាល់្លើសុខភាពនិងផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម
	 ផលប៉ះពាល់គលើសុខភាពមនធាតុផ្សំសំខាន់ៗពីរ៖	 កំគណើនជំងឺរាគរួស	 និងជំងឺបណា្្លមកពីអាកាសធាតុដនទគទៀត		
និងបញ្ហ្កគ្្្គ�ើងខា្្ំង។	 វិធីសាសស្ធម្មតាបំផុតសស្មប់វាយតនមលៃផលប៉ះពាល់មកគលើសុខភាពគឺតាមរយៈការគស្បើស្បាស	់
អាយុកាលដកសស្មរួលគោយពិការភាព	(DALYs)។	ស្បគទសកម្ុរាមិនទាន់មនលក្ណៈវិនិច្ព័យក្នុងដផនការសស្មប់តនមលៃ	DALY 

គៅគ�ើយគទ	ប៉ដុន្គោលការណ៍ដណនាំរបស់	WHO គឺ	៣	ដងនន	GDP ក្នុងម្្ក់។

ជំងឺបណា្្លមកពីអាកាសធាតុ
	 ជំងឺបណ្្ាលមកពីអាកាសធាតុ	 រួមបញ្ចគូលជំងឺ្លៃងតាមទឹកភាគគស្ចើន	 ដដលជំងឺសំខាន់បំផុត	 គឺជំងឺរាគរួស	 និងជំងឺបណា្្ល	
មកពីកគ្្្	 ដដលរួមបញ្ចគូលជំងឺសរនសឈាមគបះដូង	 និងជំងឺផលៃគូវដគង្ើម។	 ការសិក្សា	 CCFF	 បានរាយការណ៍ពីតគួលខ	 WHO 

ដដលបងា្ហ្ញថ	លទ្ធផលននជំងឺបណា្្លមកពីអាកាសធាតុ	គឺការបាត់បង់	DALY	 ស្បដហល	៤០០.០០០	ក្នុងមួយឆ្្ំ។	WHO 

បា៉្ន់ស្បមណថ	ចំនួនទាំងគនះអាចគកើនគ�ើង	១០%	គបើមន CC	 ដដលបងា្ហ្ញថបនទៃុកសុខភាពបដន្ថមគោយសារ	CC	មកគលើ	
ជំងឺបណ្្ាលមកពីអាកាសធាតុនឹងមនចំនួនស្បដហល	ដុល្្រអាគមរិក	១២០	លន	ឬ	០,៨៥%	នន	GDP។	ការសិក្សាផលប៉ះពាល	់
CC	 របស់	ADB	 គៅឆ្្ំ	 ២០០៩	បានគលើកគ�ើងថ	 CC	 អាចបគងកើនបនទៃុកននជំងឺបណា្្លមកពីអាកាសធាតុ	 ដល់គៅ	 ១៨%	
ក្នុងរយៈគពល	៣០	ឆ្្ំ។

ផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម
	 គលើឆកអន្ររាតិ	 មនវឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗមួយចំនួន	 ក្នុងការស្សាវស្រាវពីឥទ្ធិពល	 ដដលកគ្្្គ�ើងខា្្ំងអាចមនមកគលើ	
ផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម។	 លទ្ធផលននការស្សាវស្រាវគនះមនកស្មតិគជឿរាក់ខ្ស់	 ពីគស្ពាះលទ្ធផលពឹងដផអែកគលើភស្ុតាង	
សារីរសាសស្	 និងភស្ដុតាងចុះមូលោ្្ន	 អំពីផលិតភាពកម្្ំងពលកម្ម	 គស្កាមសីតុណ្ហភាពគផ្សងៗោ្្	 ដដលរាធម្មតាគស្បើ	 Wet 

Bulb Globe Temperature។	ការសិក្សាស្សាវស្រាវគនះបានគលើកគ�ើងថ	លទ្ធផលគនះនឹងកា្្យរាស្បភពធំបំផុតដតមួយអំពីផល	
ប៉ះពាល់របស់	CC គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ច	(Dunne, Stouffer et al. 2013)	។	របាយការណ៍វាយតនមលៃគលើកទី	5	របស់	IPCC បានគលើក
គ�ើងថផលិតកម្មកម្្ំងពលកម្មអាចធា្្ក់ចុះរាង	២០%	គៅពាក់កណា្្លទី១	ននសតវត្ស	ចំគពាះវិសព័យដដលរងផលប៉ះពាលខ់ា្្ំង	
បំផុត	(IPCC 2014)។	ការស្តរួតពិនិត្យរាសកលថ្មីៗគនះ	គោយ UNDP	បានបងា្ហ្ញថ	គៅគស្កាមគសណារីយ៉	ូCC	អាស្កក់បំផុត	
របស់	 IPCC	 (ឧ.	 RCP8.523	 រាមួយកំគណើនសីតុណ្ហភាព	 ៣,៧	 អង្សារ)	 គៅស្បគទសកម្ុរា	 ផលិតភាពកម្្ំងពលកម្មគៅ	
ក្នុងស្គប់វិសព័យ	នឹងកាត់បន្ថយ	៦,៥៤%		គៅឆ្្ំ	២០៥៥	(UNDP 2016) ។	ទំនាក់ទំនងរវាងសីតុណ្ហភាព	និងផលិតភាពកម្្ំង	
ពលកម្មគឺរាទំនាក់ទំនងដខ្សបនា្្ត់ស្តង់	ដូគច្នះ	ស្បសិនគបើសិនរាកិច្ចស្ពមគស្ពៀងទីស្កុងបា៉្រីសទទួលបានគរាគជព័យក្នុងការសគស្មច	
គោលបំណងលអែបំផុតននកំគណើនសីតុណ្ហភាព	 ១,០oC	 គនាះផលប៉ះពាលគ់លើផលិតភាពកម្្ំងពលកម្មគៅស្តឹមឆ្្ំ	 ២០៥៥		
នឹងធា្្ក់ចុះ	១,៧៧%	។

	 មូលោ្្នភស្ុតាងរាសកលដូចោ្្	ស្តរូវបានយកអនុវត្នាគពលថ្មីៗគនះ	ក្នុងស្បគទសកម្ុរា	(Kjellstrom, Lemke et al. 2016)  

គោយពិចារណាពីចំដណកការងារក្នុងវិសព័យកសិកម្ម	 ឧស្សាហកម្ម	 និងគសវាកម្ម	 រគបៀបដដលចំដណកគនះនឹងដស្បស្បរួលក្នុងមួយ	
សតវត្សគទៀត	និងការពិតដដល	ផលប៉ះពាល់គលើសកម្មភាពគៅទីវាលមនកស្មិតខ្ស់រាងសកម្មភាពគស្កាមដំបូល។	ការវិភាគបាន	
បងា្ហ្ញថ	 ការបាត់បង់គម៉្ងការងារគពលនថ្ងទាំងមូល	 មនអស្តា	 ៣,១%	 គៅស្តឹមឆ្្ំ	 ២០៥៥	 គស្កាមគសណារីយ៉ូ	 RCP2.6 

CC	 ដដលរាគសណារីយ៉ូ	 CC	 កស្មិតទាប។	 រូបទី	 23	 បងា្ហ្ញពីលទ្ធផលននការវិភាគ	 ក្នុងគនាះ	 រួមមនភស្ុតាងពីទំនាក់ទំនង	

23	 របាយការណ៍វាយត្មលៃទី	 ៥	 របស់	 IPCC	 គស្រែើ្បាស់្សណារីយ៉ូចំបងៗចំនួនបួន	 គឺ	 RPC8.5, RCP6.0, RCP4.5 និង	 RCP2.6។	 RCP8.5 ស្តរូវបាន	
	 គគចាត់ទុកថរាគសណារីយ៉ូដ៏អាស្កក់បំផុត	 ដដលមនការបន្ធគូរបន្ថយតិចតួច	 គ�ើយមនសីតុណ្ហភាពរាមធ្យម	 ២,០oC	 +/-	 ៣០%	 គៅឆ្្ំ	 ២០៥០	 ។		
	 គសណារីយ៉ូ	RCP2.6 ្លៃុះបញ្្ំងពី្ោល្ៅលអែបំផុត្នកិច្ច្ព្្ស្ពៀងទី្កុងបា៉្រីស	និងមន�្ំណើនសីតុណ្ហភាព	១,០	+/-	៦០%	គៅស្តឹមឆ្្ំ	២០៥០	។		
	 គសណារីយ៉ូពី�្ផ្សង្ទៀតគឺរាគសណារីយ៉ូក្មិតមធ្យម	ដដលមនការ្ស្រែ្បរួល	និងក្មិត	សមមស្តនឹងគនលៃង្បមូលផ្ុំឧស្មព័ន។	េ្ស្មងចាប់ពីឆ្្ំ	២០៥០		
	 ដល់ឆ្្ំ	២១០០	មនលក្ណៈរាទំនាក់ទំនង្ខ្សបនា្្ត់្តង់។

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា
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A1.4	ការខូចខាត�្ោ្្រចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ
គហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ
	 L&D	 ក្នុងវិសព័យសាធារណៈ	 រួមបញ្ចគូល	 ការខូចខាតោ៉្ងឆប់រហព័សនូវគុណភាពផលៃគូវថ្នល់រាតិ	 និងផលៃគូវថ្នល់ជនបទ	 ស្បពព័ន្ធ	
ធារាសាសស្	 ស្បពព័ន្ធទឹក	 និងអនាមព័យ	 និងស្បពព័ន្ធការពារទឹកជំនន់។	 ក៏នឹងគកើតមន	 L&D	 ខលៃះគលើអោរសាធារណៈផងដដរ។		
កិច្ចបាត់បង់ទាំងគនះអាចកាត់បន្ថយបាន	តាមរយៈការចំណាយបដន្ថមគលើការដថទាំ	និងការបន្សុាំ។

	 តារាងទី	១៤	សគង្បកស្មិតស្ទព្យសម្បត្ិសាធារណៈ	តាមស្បគភទមូលធន	គោយគស្បើស្បាស់តួគលខពី	CCFF កម្ុរា	ដដលស្តរូវ	
បានបា៉្ន់ស្បមណសស្មប់ឆ្្ំ	 ២០១០។	 កស្មិតរំលស់	 គឺដូចបានគរៀបរាប់ក្នុងដផ្នកស្ដីពីការរំលស	់ គៅដផ្នក	 ៣.៤	 ខាងគស្កាម។	
គគបានសន្មត់ថ	ការរំលស់គឺទាក់ទងោ៉្ងខា្្ំងនឹងស្ពឹត្ិការណ៍ធាតុអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ	គហើយថស្បសិនគបើចំនួនស្ពតឹ្ិការណ៍ទាំង	
គនះគកើនគ�ើងគទវដងគៅឆ្្ំ	២០៥០	គនាះកស្មិតរំលស់	នឹងគកើនគ�ើងគទវដងផងដដរ។

រូបទតី�២៣	 ចំនួនថ្ង្បាត់បង់	ដោយសារកំណើនសីតុណ្ហភាព

ស្បភព៖	(Kjellstrom, Lemke et al. 2016)

ចំនួនថ្ង្បាត់បង់�និងេតីតុណ្ហភាពពិភពលោកជាមធ្យម �ចំនួនថ្ង្្លិតភាពទប�ដ្លបាត់បង់�(ស្ណារីយ៉ូ�
PCR8.5)

រវាងការបាត់បង់នថ្ងគធវើការ	 និងកំគណើនសីតុណ្ហភាព	 ពីកស្មិតគស្បើថមពលចំនួន	 ៣	 គឺ	 400W	 សស្មប់ពលកម្មធ្ងន់គៅទីវាល	
(ឧ.	 វិសព័យកសិកម្ម	 និងសំណង់)	 300W	សស្មប់ការងារហត្ថកម្មគផ្សងគទៀត	 (ឧ.	 វិសព័យឧស្សាហកម្ម)	និង	 200W សស្មប់	
ការងារមិនដមនហត្ថកម្ម។	 រូបខាងសា្្ំបងា្ហ្ញពីរគបៀបដដលចំនួននថ្ងផលិតភាពទាប	 គកើនគ�ើងក្នុងអំ�ុងសតវត្ស	 សស្មប	់
គសណារីយ៉ូ	 RCP8.5។	 គនះរាគសណារីយ៉ូអាស្កក់បំផុតរបស់	 IPCC	 គហើយកំគណើនសីតុណ្ហភាពគៅឆ្្ំ	 ២០៥០	 សស្មប់	
គសណារីយ៉ូលអែបំផុត	 RPC2.6	 គឺមនអស្តាស្បដហលពាក់កណា្្លននគសណារីយ៉ូ	 CRP8.5។	 ដូគច្នះ	 ការសន្មត់យកគសណារីយ៉ូ	
RCP4.5	 ដដលរាគសណារីយ៉ូសុទិដ្ឋិនិយម	 ចំនួននថ្ងដដលបាត់បង់គៅស្តឹមឆំ្្	 ២០៥០	 មនចំនួនស្បដហល	 ១,៣%	 សស្មប់	
ការងារមិនដមនហត្ថកម្ម	៦%	សស្មប់ការងារហត្ថកម្ម	១០%	សស្មប់ការងារហត្ថកម្មធ្ងន់។

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា 87



តារាងទតី�១៤	តមលៃ្ទ្ព្យសម្បត្ិសាធារណៈនិងការបងកើនអត្្រំលស់

ឯកតា ឯកសារ�ន្លែ�វិនិសោគ �តនមលែ�កទព្យ�េម្បតិ្� រំលេ់�ធម្មតា L&D1

ធារាសាសស្ 0.8m ha 450 $/ha $ 360m 2.1% $ 7.6m

ផលៃគូវថ្នល់ 40,000 km 8000 $/km $320m 4.2% $ 13.4m

Watsan 4m people 40 $/person $ 160m 5.3% $ 8.5m

កិច្ច	ការ	ពារ	ទឹក	
ជំនន់

?? ?? $ 100m? 3.3% $ 3.3m

អោរ	សាធារណៈ ?? ?? ?? ?? $ 32.8m

សរុប $940m $65.6m

1	 L&D ្រ្ន្ថម	បណា្្លមកពី	CC	ស្តរូវបានបា៉្ន់្បមណ	គោយសន្មត់ថ	ស្ពឹត្ិការណ៍ធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរអាច្�ើត្ឡើង្ទវដង	ដូគច្នះអស្តារំលស់�្៏�ើន្ទវដង	
	 ផង្ដរ។

	 កគំណើនអស្តារំលស់	គឺរាការបា៉្ន់ស្បមណអំពីការខូចខាតរាសកា្្នុពលគលើគហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ	ស្បសិនគបើសិន	
រារោ្្ភិបាលមិនបដងវរធនធានពីចំណាយគផ្សងគទៀត	 គដើម្បីរា៉្ប់រងកំគណើនអស្តារំលស់ចំគពាះគហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ។		
គទាះរាោ៉្ងណា	ស្បសិនគបើរោ្្ភិបាលមិនរា៉្ប់រងអស្តារំលស់គនះគទ	គនាះនឹងមនការបាត់បង់បដន្ថមគទៀតចំគពាះវិសព័យផលិតកម្ម	
ក្នុងគសដ្ឋកិច្ច	 ដដលពឹងដផអែកគលើគហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធរបស់រោ្្ភិបាល។	ការបាត់បង់ទាំងគនះស្តរូវបានបញ្ចគូលក្នុងអនុគមន៍ផលិតកម្ម	
សស្មប់វិសព័យនីមួយៗ	 ដដលបញ្ចគូលនូវការបា៉្ន់ស្បមណននចំដណកដដលវិសព័យនីមួយៗពឹងដផអែកគលើស្ទព្យសម្បត្ិសាធារណៈ	
ចម្បងៗ។	ដូចគនះផលប៉ះពាល់របស់	CC	គលើគហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈមិនរួមចដំណកគោយផ្្ល់ក្នុងការកាត់បន្ថយ	GDP 

គទ	ប៉ុដនរ្ួមចំដណកគោយស្បគោល	គោយសារផលប៉ះពាល់គលើផលិតកម្មក្នុងវិសព័យឯកជន។

	 គបើរោ្្ភិបាលសគស្មចបដងវរធនធាន	 គដើម្បីរា៉្ប់រងកំគណើនអស្តារំលស	់ គនាះការបដងវរគនះនឹងបងា្្រការបាត់បង់គៅក្នុងវិសព័យ	
ឯកជន។	គទាះរាោ៉្ងណា	ការបដងវរគនះក៏នឹងមនចំណាយគស្ចើនរាងការចំណាយផ្្ល់គលើការរំលស់ផងដដរ	គស្ពាះថវានឹងបដងវរ	
មូលនិធិសាធារណៈ	ដដលអាចរំពឹងថ	នឹងគស្បើគដើម្បីសគស្មចបាននូវអស្តា	BCR	ោ្៉ងគហាចណាស់	២,០	គហើយអត្ថស្បគោជន៍
ទាំងគនះនឹងស្តរូវបាត់បង់។

គហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធឯកជន
	 គស្ោះទឹកជំនន់អាចនឹងបណ្្ាលឲ្យបាត់បង់អាយុជិវិត	 និងរបួស	 គហើយការខូចខាតស្ទព្យសម្បតិ្តាមជនបទ	និងទីស្បជុំជន	
បណា្្លមកពីគស្ោះខ្យល់ព្យុះកាន់ដតធ្ងន់ធ្ងរ	និងញឹកញាប់៖	

• SNC	 ប្៉ាន់ស្បមណថ	ការខូចខាតបណា្្លមកពីគស្ោះទឹកជំនន់មនតនមលៃ	 ដុល្្រអាគមរិក	 ១៥៧	លន	 គៅឆ្្ំ	 ២០០០		
	 និង	 ៣០	លន	 ដុល្្រអាគមរិក	 គៅឆ្្ំ	 ២០០១	 និង	 ១២	លន	 ដុល្្រអាគមរិក	 គៅឆ្្ំ	 ២០០២	 គោយមិនគិតពីការ	
	 បាត់បង់អាយុជីវិត	និងការរងរបួសគ�ើយ	(MoE	2015)	។

•	 ការវាយតនមលៃគលើការខូចខាតបណា្្លមកពីទឹកជំនន់របស់គណៈកម្មការទគនលៃគមគង្	បានបា៉្ន់ស្បមណថ	ការខូចខាតគហោ្្	
	 រចនាសម្ព័ន្ធរាមធ្យមក្នុងស្សុកចំនួន	៣	រវាងឆ្្ំ	២០០០	ដល់	២០០៧		មនតនមលៃ	ដុល្្រអាគមរិក	២,៥	ក្នុងមួយម្្ក់	ក្នុងមួយឆ្្ំ		
	 មននព័យថការខូចខាតថ្្ក់រាតិសរុបមនតនមលៃ	ដុល្្រអាគមរិក	៣៥	លន	ឬ	០,២៥%	នន	GDP។	

•	 របាយការណ៍ននវាយតនមលៃគសចក្ីស្តរូវការសា្្រគ�ើងវិញមុនគពលគស្កាយគស្ោះទឹកជំនន់	(PFERNIA)	អំពីគស្ោះទឹកជំនន់ឆ្្ំ		
	 ២០១៣	បានបា៉្ន់ស្បមណថ	នថលៃសរុបននគស្ោះទឹកជំនន់ក្នុងឆំ្្	២០១៣	មនតនមលៃ	៣៥៦	លន	ដុល្្រអាគមរិក	ក្នុងគនាះ		
	 ទឹកស្បាក់	 ២០២	 លន	 ដុល្្រអាគមរិក	 គឺរាកិច្ចបាត់បង់	 (១៥០	 លន	 ដុល្្រអាគមរិក	 សស្មប់វិសព័យកសិកម្ម)	 និង		

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា
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	 ១៥៣	លន	ដុល្្រអាគមរិក	គឺរាការខូចខាត	(៨០	លន	ដុល្្រអាគមរិក	សស្មប់ផលៃគូវថ្នល់	និង	៥២	លន	ដុល្្រអាគមរិក	
	 សស្មប់វិសព័យទឹក	និងធារាសាសស្	(RGC 2014)។

•	 ការវាយតនមលៃគសចក្ីស្តរូវការគស្កាយគស្ោះមហន្ដរាយចំគពាះព្យុះទីហវុងគកតសាណាក្នុងឆ្្ំ	 ២០០៩	 គឺមនចំនួន	 ១៣២		
លន	ដុល្្រអាគមរិក	ក្នុងគនាះ	៧៤	លន	ដុល្្រអាគមរិក	គឺរាការបាត់បង	់(៥៦	លន	ដុល្្រអាគមរិក	សស្មប់វិសព័យកសិកម្ម		
	 និង	 ១១	លន	ដុល្្រអាគមរិក	សស្មប់វិសព័យដឹកជញ្គូន)	 និង	 ៥៨	លន	ដុល្្រអាគមរិក	 គឺរាការខូចខាត	 (១៥	លន	
ដុល្្រអាគមរិក	 សស្មប់លំគៅោ្្ន	 ២៤	 លន	 ដុល្្រអាគមរិក	 សស្មប់វិសព័យអប់រំ	 និង	 ១៤	 លន	 ដុល្្រអាគមរិក	 សស្មប់	
	 វិសព័យដឹកជញ្គូន)	(RGC	2010)។	

•	 ធនាោរពិភពគលក	និង	GFDRR	បានបា៉្ន់ស្បមណថ	កិច្ចបាត់បង់ស្បចាំឆ្្ំរាមធ្យម	 គោយសារគស្ោះធម្មរាតិមនតនមលៃ		
	 ៧៤,២	លន	ដុល្្រអាគមរិក	ឬ	០,៧%	នន	GDP	ក្នុងគនាះ	៥៥%	បណា្្លមកពីគស្ោះទឹកជំនន់	២៨%	បណា្្លមកព	ី
	 គស្ោះរាំងស្ងតួត	៤%	បណា្្លមកពីខ្យល់ព្យុះ	និង	៣%	បណា្្លមកពីគស្ោះរញ្តួយដី	3%	 (World Bank, GFDRR et al.,  

	 2012)។

•	 ការសិក្សាវិភាគស្បគទសកម្ុរារបស់គំនិតផ្តួចគផ្ើមហិរញ្ញប្បទានននហានិភព័យគស្ោះមហន្រាយ	 (DRFI)	 បានរាយការណ៍	
	 ពីការខូចខាតចំនួន	 ១៣២	 លន	 ដុល្្រអាគមរិក	 គៅឆ្្ំ	 ២០០៩	 ៦២៥	 លន	 ដុល្្រអាគមរិក	 គៅឆ្្ំ	 ២០១១	 និង		
	 ៣៥៧	លន	ដុល្្រអាគមរិក	គៅឆ្្ំ	២០១៤	(?)។	គលើសពីគនះ	DRFI បានបា៉្ន់ស្បមណពីកិច្ចបាត់បង់ស្បចាំឆ្្ំរាមធ្យម	
	 ចំនួន	៥៤	លន	ដុល្្រអាគមរិក	បណា្្លមកពីគស្ោះទឹកជំនន់	គឺស្បដហល	០,៧%	នន	GDP (World Bank 2017)។	

•	 ការវិភាគរបស់គណៈកម្្ធិការរាតិស្គប់ស្គងគស្ោះមហន្រាយ	បងា្ហ្ញថ	ក្នុងមួយឆ្្ំ	ផទៃះចគនា្្ះព	ី១០០០	គៅ	២០០០	ខ្នង		
	 បានបាត់បង់គោយសារគស្ោះមហន្រាយ	ដដលទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ។	កស្មិតខូចខាតបច្ចុប្បន្ន	ស្តរូវបានរំពឹងថ	នឹងគកើន	
	 គ�ើងគទវដងគៅឆ្្ំ	២០៥០។

តារាងទតី�១៥		 របាយការណ៍ពីការខូចខាតបណា្្លមកពីគ្្ះមហន្រាយ	(ដុល្្រអា្្រិក)

ទរឹកជំនន់�
ឆ្្ំ�2000

ទរឹកជំនន់�
ឆ្្ំ�2001

ទរឹកជំនន់�
ឆ្្ំ�2002

ទតីហ្នុង��
2009

ទរឹកជំនន់�
ឆ្្ំ�2011

ទរឹកជំនន់�
ឆ្្ំ�2013

រាំងេ្តួង�
2015/6

ចំនួនមធ្យម�
កបចាំឆ្្ំ�

SNC 157 30 12
PDNA/
PFERNA

132 356
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	 គោងតាមតួគលខរបស់	 NCDM	 បានឱ្យដឹងថ	 មូលគហតុចម្បងននការបាត់បង់អាយុជីវិតគោយសារគស្ោះមហន្រាយ	
គកើតគ�ើងគោយសារគស្ោះទឹកជំនន់	និងរនទៃះបាញ់	ដដលសុទ្ធដតពាក់ពព័ន្ធនឹង	CC។	ក្នុងករណីនីមួយៗ	ការបាត់បង់អាយុជីវិតគៅ
ក្នុងឆ្្ំអាស្កកខ់ា្្ំង	មនចំនួនរាងមនុស្ស	២០០	នាក់	គហើយការបាត់បង់រាមធ្យមក្នុងរយៈគពល	១០	ឆ្្ំចុងគស្កាយគនះ	មនគស្ចើន	
រាង	១០០	នាក់	ក្នុងមួយឆ្្ំ។	គទាះបីរាមនពិបាក	និងរាគរឿងអសីលធម៌ក្នុងការោក់តនមលៃអាយុជីវិតក៏គោយ	ក៏ប៉ុដនក្ារគស្បើស្បាស	់
អាយុកាសដកសស្មរួលគោយពិការភាព	(DALY) អនុញ្្តឱ្យគធវើការកំណត់តនមលៃបាន	គដើម្បីទទួលបានសូចនាករអំពីអាទិភាពដដល	
ស្តរូវផ្ល់គលើបញ្ហ្ស្ប�មគនះ	គបើគស្បៀបគធៀបនឹងបញ្ហ្ស្ប�មពាក់ពព័ន្ធគផ្សងគទៀត។	ការសន្មត់ថ	DALY មនតនមលៃ	៣	ដងនន	GDP  

ក្នុងម្្ក់	 គហើយអាយុកាលបន្រាមធ្យមចំគពាះករណីស្្ាប់នីមួយៗ	 មិនគលើស	 ៣០	 ឆ្្ំ	 ការស្្ាប់បាត់បង់ជីវិតគនាះ	 អាចមន	
តនមលៃស្បដហល	១០	លន	ដុល្្រអាគមរិក	ឬស្បដហល	០,០៥%	នន	GDP	។

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា 89



ការវិភាគតមលៃ្ហានិភព័យ
	 វិធីសាសស្	“តនមលៃគសដ្ឋកិច្ចហានិភព័យ” ផ្ល់នូវភស្ុតាងបដន្ថម	គហើយស្តរូវបានគស្បើសស្មប់តំបន់អាងទគនលៃ	គមគង្គស្កាម	(LMB)  

(USAID 2014)។	វិធីសាសស្គនះទទួលសា្្ល់ថ	ផលប៉ះពាល់របស់	CC	មនភាពមិនច្បាស់លស់	ដូគច្នះគហើយ	ដបរមកគផ្្តគលើ
ការវាយតនមលៃច្បាស់លស់គលើតនមលៃគសដ្ឋកិច្ចសរុប	ដដលនឹងរងផលប៉ះពាលគ់ោយសារ	CC	គោយមិនវាយតនមលៃកស្មិតផលប៉ះពាល់
មកគលើតនមលៃនីមួយៗគ�ើយ។	ការវិភាគឆ្្ំ	២០១៤	គឺសស្មប់	LMB	ទាំងមូល	ប៉ុដន្ដតងដតមិនងាយក្នុងការផ្្ច់ដតឯងនូវលទ្ធផល
ននស្បគទសកម្ុរា	ប៉ដុន្ការសិក្សាបានកំណត់លផលប៉ះពាល់	៥	ស្បគភទ	គហើយតនមលៃគស្កាមហានិភព័យសស្មប់ស្បគភទនីមួយៗគឺ៖

•	 ការោំដុះ	២៥៤៦		លន	ដុល្្រអាគមរិក	សស្មប់	LMB	ទាំងមូល	គោយចំដណកកម្ុរាមិនច្បាស់លស់

•	 គសវាគហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធមិនដមនកសិកម្ម		៣៤២៧	លន	ដុល្្រអាគមរិក	ក្នុងគនាះ	ស្បដហល	៦១	ភាគរយ	គឺគៅកម្ុរា

•	 ផលិតភាពរបស់កម្មករចំនួន	24	១៥៧៨	លន	ដុល្្រអាគមរិក	ចំគពាះកម្ុរា	ស្តរូវបានកំណត់តនមលៃ	គចញពីការបាត់បង់នថ្ងគធវើការ		
	 ដដលរំពឹងទុក

•	 ថមពលវារីអគ្ិសនីចំនួន	៤៣៤	លន	ដុល្្រអាគមរិក	ប៉ុដន្	គៅកម្ុរា	មនចំនួនតូចបំផុត

•	 គសវាកម្មស្បពព័ន្ធគអកូ�គូសុីចំនួន	១២៤១	លន	ដុល្្រអាគមរិក	ដដលភាគគស្ចើនមនគៅតំបន់ដីសណតទគនលៃគមគង្

24	 ការបា៉្ន់្បមណសំ្ៅគលើត្្លៃ្សវាកម្ម្ដលពឹង្ផអែ�្លើ្ហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធ	មិេ្មន្លើត្មលៃមូលធន។	ត្្លៃ្សវាកម្ម្តរូវបានប្៉ាន់្បមណថ	GDP ដដល	
	 ផលិត្ោយស្បរាជេ្ដលរងផលប៉ះពាល់្ោយសា�្ហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធមនហានិភព័យ	 ដដលស្តរូវបានប្៉ាន់្បមណ	 គោយគុណចំនួន្បរាជន	 និង	 GDP  

	 រាមធ្យមក្នុងម្្ក់	គៅក្នុងតំបន់។

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា
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បសម�នទី 
ការវិនិយោគតាមវិសព័យ
	
	 ឧបសម្ព័ន្ធគនះគរៀបរាប់អំពីការវិនិគោគសាធារណៈ	និងឯកជន	 គៅក្នុងស្បគទសកម្ុរា	និងបងា្ហ្ញពីស្បពព័ន្ធមួយសស្មប់ការ	
ដបងដចក	“អ្នកទទួលផល” ននស្ទព្យសកម្ម។	អ្នកទទួលផលសំគៅគលើវិសព័យគសដ្ឋកិច្ចដដលក្នុងគនាះលទ្ធផលស្តរូវបានកំណត់គោយ	
កស្មិតស្ទព្យសកម្ម។

	 ការវិនិគោគសរុបដផអែកគលើគណនីថ្្ក់រាតិថ្មីៗបំផុត	ដដលបានគស្បើគោយ	MEF។	ទាំងគនះមនកស្មតិននការវិនគិោគសរុប
ដដលមនចំនួនជិត	៥%	ខ្ស់រាងរបាយការណ៍ដដលបានគបាះពុម្ផ្សាយថ្មីៗគោយ	NIS ដដលស្តរូវបានទទួលស្្ាល់គោយ	NIS 

ថរាការវិនិគោគដដលវាយតដមលៃទាប។	 កំដណចុងគស្កាយបំផុតគឺស្សគដៀងោ្្គៅនឹងស្បគទសគវៀតណាមគៅក្នុងដំណាក់កាល	
ស្សគដៀងោ្្ននការអភិវឌ្ឍ។

	 ធាតុផ្សំបួនោ៉្ងននការវិនិគោគគៅកម្ុរាស្តរូវបានវាយតនមលៃ៖	 ការវិនគិោគសាធារណៈ	 ការផ្ល់ស្បាក់កម្ចីធនាោរការ	
វិនិគោគ	ការវិនិគោគផ្្ល់ពីបរគទស	និងការវិនិគោគគ�ើងវិញគោយស្គរួសារ	និងសហស្ោស។	ទាំងគនះផ្ដល់ការបា៉្ន់ស្បមណ
សស្មប់មូលនិធិ	GFCF	ក្នុងទំហំទឹកស្បាក់ចំនួន	៥៥៧៨	លន	ដុល្្រអាគមរិក	គៅឆ្្ំ	២០១៦	ដដលមនចំនួន	២៧,៨%	នន	
GDP ។

ការវិគោគសាធារណៈ
	 ការវិនិគោគសាធារណៈសរុប	 ស្តរូវបានបរិោយ	 គោយចំណាយគលើការអភិវឌ្ឍក្នុងគណនីរោ្្ភិបាល។	 គៅឆ្្ំ	 ២០១៦	
ការវិនិគោគសាធារណៈមនចំនួន	៧,៨%	នន	GDP ស្បដហល	១៦៧២	លន	ដុល្្រអាគមរិក	គស្មើនឹង	៣០%	ននការវិនគិោគសរុប។	
ចដំណកតាមវិសព័យននការចំណាយសាធារណៈ	មនមូលោ្្នដផអែកគលើ	NSDP ឆ្្ំ	២០១៤	២០១៨	និង	PIP ឆ្្ំ	២០១៦-២០១៨		
ដដល្លៃុះបញ្្ំងពីតុល្យភាពរយៈគពលដវងរាងឆ្្ំថវិកានីមួយៗ	 (RGC	 2015)។	 ចំដណកតាមវិសព័យស្តរូវបានសន្មត់ថគៅ	
ដតមនគស្ថរភាពគៅចគនា្្ះគពលគនះពីគស្ពាះទិន្ននព័យសស្មប់រយៈគពលយូរពិបាកនឹងទទួលបាន។	 ការគធវើដផនការចំណាយរបស	់
នាយកោ្្នគៅនឹងចំដណកតាមវិសព័យស្តរូវបានគរៀបរាប់ក្នុងតារាងខាងគស្កាម។

តារាងទតី�១៦		 ការផ្គូរផ្ងការវិនិយោគសាធារណៈទៅតាមវិសព័យ

កទព្យេម្បតិ្ឯកជន

សង្ម
ដំណាំ	
MAFF

 .MAFF
គផ្សង	
គទៀត

.MOW- 
RAM
ជនបទ	

.MRD
ជនបទ

.MIME .MPWT	
ដឹកជញ្គូន

.MPWT	
ទឹក-

អនាមព័យ
ថមពល គផ្សង	

គទៀត

	កម្ម	វិធី	វិនិគោគ	សាធារណៈ	(PIP)		(%	នន	តនមលៃ	សរុប	តាម	វិសព័យ)
ដំណាំ 0% 90% 0% 85% 18% 10% 16%

បសុសតវ 0% 25% 5% 1% 3%

ជលផល	 0% 10% 50% 5% 5% 1% 6%

រកុា្្	ស្បមញ់ 0% 25% 5% 2% 2%

ដរ៉	 0% 2% 2%

គរាង	ចស្ក	ផលិត	 0% 20% 25% 15% 33% 17%

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា 91



កទព្យេម្បតិ្ឯកជន

សង្ម
ដំណាំ	
MAFF

 .MAFF
គផ្សង	
គទៀត

.MOW- 
RAM
ជនបទ	

.MRD
ជនបទ

.MIME .MPWT	
ដឹកជញ្គូន

.MPWT	
ទឹក-

អនាមព័យ
ថមពល គផ្សង	

គទៀត

	កម្ម	វិធី	វិនិគោគ	សាធារណៈ	(PIP)		(%	នន	តនមលៃ	សរុប	តាម	វិសព័យ)
អគ្ីសន	ី&	ទឹក 0% 5% 1% 75% 1% 50% 33% 1%

សំណង់	 0% 5% 10% 50% 33% 12%

ពាណិជ្កម្ម	 5% 20% 25% 10%

សណ្្ា	ោរ			&	
គភាជនីយ	ោ្្ន 5% 5% 3% 5%

ដឹក	ជញ្គូន		&		
គមនាគមន៍ 5% 10% 21% 9%

វិសព័យ	ហិរញ្ញវត្ថុ	 2% 2% 2%

គសវា	រោ្្ភិបាល	 75% 5% 5% 5% 1%

អចលនស្ទព្យ	 5% 1% 5% 7%

គសវា	កម្ម	គផ្សង	គទៀត	 2% 8% 8%

សរុប	 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ចំដណក	នន	ចំនួន	
សរុប		(ពី		PIP) 32% 4% 4% 8% 4% 4% 12% 4% 4% 24%

រំលស់ 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 4.2% 5.0% 4.2% 5.3% 5.0% 5.0%

សម្្ល់៖	តារាងទី	៦	ផ្ល់អស្តា	១២%	ស្មប់ការអភិវឌ្ឍជនបទ	គ�ើយការ្ច�្នះដផអែ�្លើតារាងរបស់្កសួង
ស្បភព៖	(RGC	2015)	តារាងទី	៦

	
ការវិយោគធនាការ	និងវិសព័យឯកជន
	 ការខ្ចីស្បាក់សុទ្ធថ្មីពីធនាោរ	 និងស្គឹះសា្្នមីស្ករូហិរញ្ញវត្ថុដផអែកគលើទិន្ននព័យសទៃង់មតិធនាោរដដលបានផ្ល់គៅក្នុងស្ថិតិរបស	់
ធនាោររាតិននកម្ុរាសស្មប់បណា្្ធនាោរនិងស្គឹះសា្្នមីស្ករូហិរញ្ញវត្ថុ។	ការផ្ល់ស្បាក់កម្ចីគនះមនចំនួនសរុប	២២២០	លន	
ដុល្្រអាគមរិក	ក្នុងឆ្្ំ	២០១៦	ដដលក្នុងគនាះ	១៧៥០	លន	ដុល្្រអាគមរិក	សស្មប់	ការវិនគិោគក្នុងវិសព័យនានា	គហើយស្បាក់	
ដដលគៅសល់គឺសស្មប់ស្បាក់កម្ចីគស្បើស្បាស់។	 ការវិភាគតាម	 វិសព័យមនគៅក្នុងវិសព័យកសិកម្មឧស្សាហកម្ម	 និងគសវាកម្ម។		
ភាគគស្ចើនននការវិនិគោគរបស់ធនាោវិនិគោគគឺគៅក្នុងវិសព័យគសវាកម្មប៉ុដនត្ុល្យភាពរវាងវិសព័យកសិកម្ម	 និងឧស្សាហកម្ម	
មនភាពគួរឱ្យភា្្ក់គផអែើល	បានផ្្ស់ប្គូរគៅវិសព័យកសិកម្មរវាងឆ្្ំ	២០០៥	និងឆ្្ំ	២០១៦។

	
ការវិនិយោគផ្្ល់ពីបរទ្ស	(FDI)

	 ទិន្ននព័យ	FDI	មនសរុបពីតារាងទី	IV	របស់	IMF រាមួយនឹងទិន្ននព័យពីឆ្្ំ	២០០៥	ដល់ឆ្្ំ	២០១៦	និងតួគលខ	១៦៥៦	លន	
ដុល្្រអាគមរិក	សស្មប់ឆ្្ំ	២០១៦	គោយមិនរាប់បញ្ចគូល	FDI	គៅក្នុងវិសព័យហិរញ្ញវត្ថុ	និងកដនលៃងសា្្ក់គៅ។	គនះគឺគស្មើនឹង	២៩,៧%	
ននការវិនិគោគសរុប។	ការដបងដចក	FDI តាមវិសព័យ	ស្តរូវបានផ្ល់ជូនក្នុងរបាយការណ៍ឆ្្ំ	២០១៤	របស់ធនាោររាតិននកម្ុរា	
ប៉ុដន្មនដតចំគពាះស្ុកវិនិគោគផ្្ល់ពីបរគទសសស្មប់ឆ្្ំ	២០១៤	ប៉ុគណា្ះ្	(NBC 2016)។	គគសន្មត់ថ	ចំដណកតាមវិសព័យនន
ការវិនិគោគផ្្ល់ពីបរគទស	(FDI) គៅតាមបណា្្ឆ្្ំគផ្សងៗគៅដតចំដណកស្ុក	FDI	គៅក្នុងឆ្្ំ	២០១៤	។

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា

92



25	 UNDP ថ្មីៗគនះបានោំស្ទការបា៉្ន់្បមណ	SAM	ស្មប់កម្ុរា	ប៉ុដន្ការបា៉្ន្បមណ្នាះពុំទាន់បាន្បាះផ្សាយ្ទ។

ការវិយោគទុន	ឡើងវិញ
	 គស្រៅពីស្បភពទាំងបីរបស់	 GFCF	 ក៏នឹងមនការវិនគិោគគ�ើងវិញគលើវិសព័យឯកជនមួយចំនួនគដើម្បីរកស្បាក់ចំគណញគៅ	
ក្នុងស្គរួសារ	 និងសហស្ោសផងដដរ។	 ោ្្នភព័ស្ុតាងសស្មប់ករណគីនះគទ។	 គគសន្មត់ថមនទំហំតូចរាងស្បភពដនទគទៀត	 និង	
កំណត់ចំនួន	 ៥០០	 លន	 ដុល្្រអាគមរិក	 គៅឆ្្ំ	 ២០១៦។	 ចំដណកតាមវិសព័យគឺសមមស្តនឹងចំដណកតាមវិសព័យនន	
ស្បាក់ចំគណញ	ដដលដកគចញពីម៉្ស្ទីសគណគនយ្យសង្ម	 (SAM) មនដតសស្មប់គវៀតណាមប៉ុគណា្្ះ25។	បលៃង់	SAM	 ស្តរូវបាន	
ពិពណ៌នាគៅក្នុងរូបភាពទី	 24។	 លំហូរទំនិញនិងគសវាកម្មពីជួរគដកគៅជួរ�រនិងលំហូរការទូទាត់ពីជួរ�រគៅជួរគដក។		
SAM	 មិនផ្ល់ការបា៉្ន់សា្្នគោយផ្្ល់គៅគលើការវិនគិោគតាមវិសព័យគទ។	 ពួកគគបគងកើតការដបងដចកវិភាគទានតាមវិសព័យ	
គៅក្នុងគណនីមូលធន	(គៅក្នុងស្បអប់តនមលៃបដន្ថម)	ប៉ុដន្គនះមិនដមនដូចោ្្នឹងការវិនគិោគតាមវិសព័យគនាះគទ។	ធនធានដដលបាន	
បញ្ចគូលគៅនឹងតនមលៃគដើមទុនស្តរូវបានបញ្គូនគៅកាន់ស្្ាបព័ននានាដដលបនា្្ប់មកសគស្មចថគតើស្តរូវគស្បើស្បាស់ឬរក្សាទុក	 គហើយការ	
សន្សសំ្បាក់ស្តរូវបានគស្តៀមបស្មុងទុក	សស្មប់ការវិនិគោគរបស់			ស្្ាបព័នដដលស្តរូវបានផ្ល់គោយសកម្មភាព	ឬវិសព័យ។	ដូគច្នះគៅក្នុង		
SAM	 ការវិនិគោគគ�ើងវិញគកើតមនគ�ើងគៅគពលដដលសា្្បព័នដដលទទួលបានស្បាក់ចំណូលរក្សាការវិនគិោគគនះសស្មប	់
សកម្មភាពនានារបស់ខលៃតួន។

រូបទតី�២៤	 រចនាសម្ព័ន្ធម៉្ទ្ីកគណន្យ្យសង្ម

េកម្មភាព/
វិេ័យ

កតា្្ ស្្ាប័ន បរសទេ មូលធន
ឯកជន រដា្ឋ្ភិបាល

សកម្មភាព/										
វិសព័យ	

ធាតុ	ចូល	បនា្្ន់ ការគស្បើស្បាស	់
ក្នុងស្គរួសារ

គសវាសធារណៈ ការនាគំចញ វិនិគោគ		ស្ុក

កតា្្ តនមលៃបដន្ថម ស្បាក់ចំណូល	
បរគទស	

សា្្បព័នឯកជន ស្បាក់ចំណូល ការគផទៃរគោយ	
ឧបត្ថម្ភធន

ការគផញើស្បាក់

រោ្្ភិបាល ពន្ធគលើអ្នក						
ផលិត

ពន្ធផ្្ល់ខលៃតួន/
ស្កុមហ៊ុន

គផទៃរ	ចូល

	បរគទស ការនាំចូល ស្បាក់ចំណូលគផញើ	
មកមតុស្បគទស

ការគផទៃរ	គចញ

មូលធន ស្បាក់សន្សំ ស្បាក់សន្សំ				
សាធារណៈ

ស្បាក់សន្ស	ំ
បរគទស	

	
	 គទាះរាោ៉្ងណា	 ការរួមចំដណករបស់វិសព័យគនះក្នុងគណនីមូលធនទំនងរានឹងជះឥទ្ធិពលដល់ចំដណកតាមវិសព័យ	
គោយសារមូលមួយចំនួន៖	ទី	១	គឺធនធានស្តរូវបានរក្សាទុកក្នុងស្គរួសារ	និងសហស្ោសគហើយមិនដដលគចញពីធនាោរ	និងសា្្បព័ន	
ហិរញ្ញវត្ថុដនទគទៀតគ�ើយ។	 គហើយទី	 ២	 ស្បាក់ចំណូលមូលធននន	 វិសព័យនិមួយៗ	 គឺរាសូចនាករដ៏លអែននស្បាក់ចំគណញក្នុង	
វិសព័យគនះ	 គហើយការវិនិគោគរបស់ធនាោរទំនងរាស្តរូវបានគផ្្តគលើវិសព័យដដលមនស្បាក់ចំគណញគស្ចើនបំផុត។	 វិធីសាសស្		
ដដលគស្បើក្នុងការស្កិត/កំណត់តស្មរូវម៉ូដដល	SAM បានសន្មត់ថ	ចំដណកតនមលៃបដន្ថមតាមវិសព័យ	ដដលគផ្ត្គៅគលើគណនីមូលធន		
គរឺាការជំនូសឲ្យការវិនិគោគតាមវិសព័យ។	 គទាះរាោ៉្ងណា	ការរួមចដំណកសរុបរបស់វិសព័យនីមួយៗ	 គៅក្នុងគណនីមូលធន		

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា 93



រូបទតី�២៥	 ននិា្្ការន្ការវិនិយោគកមុ្រា	និងវៀតណាម	(GFCF)	និង	GDP	ក្នុងម្្ក់

ស្បភព៖	ស្ថិតិគណនីរាតិ

ចាំបាច់ស្តរូវដកតស្មរូវ	 គដើម្បីពន្យល់ពីការពិតដដល	 ស្បាក់ចំណូលក្នុងគណនីមូលធនរាធម្មតាខ្ស់រាងការវិនគិោគសរុប	 គៅក្នុង	
គស ដ្ឋកិច្ច	 គោយសារស្បាក់ចំណូលពីគណនីមូលធនមួយចំនួនស្តរូវបានបដងវរគៅការគស្បើស្បាស់	 និងពន្ធដដលក្នុងគនាះចំនួនខលៃះ	
ស្តរូវបានគស្បើគដើម្បីផ្ល់ហិរញ្ញវត្ថុសស្មប់ការគស្បើស្បាស់របស់រោ្្ភិបាល	មិនដមនការវិនគិោគរបស់រោ្្ភិបាល។

ការប្ៀប្ៀបរាមួយរែ្វតិ្វិនិយោគនៅវៀតណាម
	 គដើម្បីពិនិត្យសុពលភាពននការបា៉្ន់ស្បមណគនះការគស្បៀបគធៀបស្តរូវបានគធវើគ�ើងរាមួយស្បវត្ិនន	 GFCF គៅគវៀតណាម។	
លទ្ធផលបានបងា្ហ្ញគៅក្នុងស្កាហវិកខាងគស្កាម។	ស្បគទសកម្ុរាកំពុងអនុវត្តាមកំគណើន	GDP	ដដលមនរយៈគពល	១០	ឆ្្ំ	គៅពី	
គស្កាយស្បគទសគវៀតណាម	គហើយសគស្មចបាន	GDP បច្ចុប្បន្នក្នុងម្្ក់	ក្នុងឆ្្ំ	២០០៦។	គៅគពលគនាះ	GFCF របស់គវៀតណាម	
បានរីកចគស្មើនោ៉្ងខា្្ំងក្នុងរយៈគពល	១០	ឆ្្ំពី	២៨%	នន	GDP គៅ	៣៥%។	ការបា៉្ន់ស្បមណរបស់កម្ុរាសស្មប់	GFCF គៅ
ក្នុងគណនីថ្្ក់រាតិបានបងា្ហ្ញថវាមនដត	២៣%	គៅក្នុងឆ្្ំ	២០០៦	គហើយមនការគកើនគ�ើងតិចតួចក្នុងរយៈគពល	១០	ឆ្្ំ	
ចុងគស្កាយគនះ។	 គោយមនការស្ពរួយបារម្ភពី	 NIS	 អំពីការបា៉្ន់ស្បមណនន	 GFCF	 គៅក្នុងគណនីថ្្ក់រាតិរបស់កម្ុរាគហើយ
ភាពស្សគដៀងោ្្រវាងកម្ុរា	 និងគវៀតណាមដដលខុសោ្្ដប់ឆ្្ំ	 វាទំនងរាថ	 GFCF	 របស់កម្ុរាោ៉្ងគហាចណាស់ក៏ស្តរូវនឹង	
កគំណើននន	 GFCF	 ដដលគវៀតណាមបានជួបស្បទះ	 ក្នុងដំណាក់កាលដូចោ្្ននការអភិវឌ្ឍដដលបងា្ហ្ញពីកំគណើនពី	 ២៣%	
ននផលិតផលក្នុងស្សុកសរុបគៅ	៣០%	 ននផលិតផលក្នុងស្សុកសរុប។	ដូគច្នះការវិភាគគនះផ្ល់នូវទំនុកចិត្ថការបា៉្ន់ស្បមណ
នន	GFCF		(មននព័យថ	២៧,៨%)	គឺមិនខ្ស់គពកគហើយវាស្បដហលរាទាបគពក។

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
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ចំណ្កតាមវិសព័យន្ការវិនិយោគ
	 រូបខាងគស្កាមសគង្បពីចំដណកតាមវិសព័យននការវិនគិោក	 មកពីស្បភពគផ្សងោ្្	 គោយបងា្ហ្ញពីរគបៀបដដលវិសព័យនីមួយៗ	
ពឹងដផអែកគលើស្បភពវិនិគោគគផ្សងោ្្	។
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ការវិនិគោគគ�ើងវិញ ការវិនិគោគបរគទសផ្្ល់  ធនាោរ  វិសព័យសាធារណៈ

គសវាដនទគទៀត

វិសព័យអចលនស្ទព្យ

គសវារោ្្ភិបាល

វិសព័យ	ហិរញ្ញវត្ថុ

វិសព័យដឹកជញ្គូន	និង	ទូរគមនាគមន៍

សណា្្ោរ/គភាជនីយោ្្ន

ពាណិជ្កម្ម

វិសព័យសំណង់

អគ្ីសនី	និងទឹក

ផលិតកម្ម

ដរ៉

នស្ពគ�ើ

ជលផល

ចិញ្ចឹមសតវ

ដំណាំ

រូបទតី�២៦	 ចំណ្កវិសព័យន្ការវិនិយោគ	តាមរែ្ភព	(លនដុល្្រអា្្រិក	2016)

ស្បភព៖	 ធនាោររាតិកមុ្រា	 ស្មប់ធនាោរ	 និងការវិនិ្ោគផ្្ល់ប�្ទស	 PIP ស្មប់សាធារណៈ	 និង្បភព្ផ្សង្ទៀតស្មប់	
តួគលខ្ៅសល់

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
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បសម�នទី 
ករណីសិក្សារែស្ិទ្ធភាពន្បន្សាំុ

	 ការវិភាគគលើអស្តានថលៃ	 និងអត្ថស្បគោជន៍	 (BCR) និងចំដណកននអត្ថស្បគោជន៍បន្សុា	ំ (ABS) គឺដផអែកគលើការវិភាគនថលៃ	 និង	
អត្ថស្បគោជន៍	 (CBA)	 ក្នុង	 MAFF, MOWRAM, MPWT, MRD, MOH, MOE និង	 CCFF	 អស់រយៈគពលរាគស្ចើនឆ្្ំ។		
ភាគគស្ចើនននករណីសិក្សាសំគៅគលើគគស្មង	និងទីតាំងពិតស្បាកដ។	លំហូរអត្ថស្បគោជនរ៍ាទូគៅមនលក្ណៈខុសោ្្	តាមកស្មិត	
សារៈសំខាន់ននគគស្មងរាក់លក់ទាំងគនាះ។	 ស្បភពអត្ថស្បគោជន៍	 ក៏ពឹងដផអែកគលើភស្ុតាងដដលស្បមូលបានក្នុងអំ�ុងគពលគធវើ
ការសិក្សាទាំងគនាះផងដដរ។	
 
ផលៃគូវថ្នល់
 BCR និង	ABS ចំគពាះផលៃគូវថ្នល់	បានមកពីការវិភាគករណីសិក្សា	CBA ចំនួន	៧	ករណគីៅ	MRD	និង	MPWT។	ការវិភាគ	
ចំណាយ	រួមបញ្ចគូលទាំងការចំណាយវិនិគោគផលៃគូវថ្នល់	គោយមនជគស្មើសការពារអាកាសធាត	ុការដថទាំតាមគពលកំណត	់និងការ	
ដថទាំស្បចាំឆ្្ំ។	លំហូរអត្ថស្បគោជន៏	រួមបញ្ចគូល	ការសន្សំគពលគវលគធវើដំគណើរ	VOC ការកាត់បន្ថយចំណាយដថទាំ	និងជួសជុល	
បនា្្ន់	គោយសារការបគញ្ចៀសគស្ោះទឹកជំនន់		និងការបងា្្ក់ដល់ការគស្បើស្បាស់ផលៃគូវថ្នល់	គោយសារដតការសា្្បនាគ�ើងវិញកានដ់ត	
ញឹកញាប់ដថមគទៀត។	

•	 ការវិភាគ	CBA	ផលៃគូវថ្នល់	មិនរាប់បញ្ចគូលអត្ថស្បគោជន៍រាគស្ចើន	ដូចរាលទ្ធភាពគៅសាលគរៀន	លទ្ធភាពគៅទីផ្សារសស្មប	់
	 កសិករ	 និងស្បរាជនស្កីស្ក	 ផលិតភាពឬចំណូលលអែស្បគសើរគ�ើង	 ការកាត់បន្ថយកាហានិភព័យសុខភាពបណា្្លមកពីធូលី		
	 ការខូចខាតបណា្្លមកពីទឹកជំនន់គលើកសិកម្ម	និងការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្មព័ន	GHG គោយសារដតផលៃគូវថ្នល់លអែស្បគសើរ។

• BCR សស្មប់ការវិនិគោគផលៃគូវថ្នល់មនចាប់ពី	២,៤	គៅ	៥,៣	និង	ABS	មនពី	៧%	គៅ	២០%	

	
ស្បពព័ន្ធធារាសាសស្
 BCR	និង	ABS	សស្មប់	ស្បពព័ន្ធធារាសាសស្		បានមកពីការវិភាគករណីសិក្សា	CBA	ចំនួន	៣	ករណគីៅក្នុង	MOWRAM។		
ការវិភាគនថលៃចំណាយ	រួមបញ្ចគូលទាំងការសាងសង់	(ការងារគរៀបចំដី	រចនាសម្ព័ន្ទូគៅ	និងគផ្សងគទៀត)	ដដលមនជគស្មើសការពារ	
អាកាសធាតុ	O&M	 ស្បចាំឆ្្ំ	 និងការជួសជុល។	លំហូរអត្ថស្បគោជន៍	 រួមបញ្ចគូល	ការបគងកើនទិន្នផលរដូវវស្សា	 បគងកើនទិន្នផល	
ដំណាំរដូវស្បាំង	 ស្បភពទឹកលអែស្បគសើរសស្មប់ជលផល	 និងគស្បើស្បាស់ក្នុងផទៃះ	 ការគជៀសវាងការខូចខាតគោយសារការដស្បស្បរួល	
អាកាសធាតុ	និងកាត់បន្ថយនថលៃដថទាំ	និងជួសជុលបនា្្ន់គោយសារការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ។

•	 ការវិភាគ	CBA ស្បពព័ន្ធធារាសាសស្	មិនរាប់បញ្ចគូលអត្ថស្បគោជនរ៍ាគស្ចើន	ដូចរា	ការចូលតាមផលៃគូវពីភលៃឺទំនប់ទឹក	(សាលគរៀន		
	 មនទៃីរគពទ្យ	និងទីផ្សារ)	កិច្ចសហការសង្មគ្លៃើយតបនឹងការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ	និងការគស្បើទំនប់រាដំគណាះស្សាយចំគពាះ	
	 ទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរ	ដដលកំពុងគកើតគ�ើងគៅជុំវិញភូមិ។

• BCR	សស្មប់ការវិនិគោគស្បពព័ន្ធធារាសាសស្មនពី	៣,០	ដល់	៣,៣	និង	ABS	មនពី	១៥%	គៅ	១៨%	។
 
ការពារមណ្ឌលសុខភាពពីទឹកជំនន់
	 BCR និង	ABS មណ្ឌលសុខភាព	បានមកពីការវិភាគអំពីករណីសិក្សា	CBA	គលើមណ្ឌលសុខាភិបាលចំនួន	២	ករណីគៅ	
MOH។	 ការវិភាគនថលៃចំណាយ	 គឺរាការសាងសង់	 គោយមនជគស្មើសការពារអាកាសធាតុ។	 លំហូរអត្ថស្បគោជន៏	 រួមបញ្ចគូល	

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា
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ការកាត់បន្ថយចំណាយល�ើការខូចខាត និងការបាត់បង់លេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសម្ឋារៈបរិកា្ឋាររបស់មណ្ឌ�សុខាភិបា� ការសនឋាសំ 
លេ�លេលា និងថ ល្ៃដឹកជញ្ជូនលៅមណ្ឌ�សុខភាេក្នុងអំឡនុងលេ�មនទឹកជំនន់ លេើយការលជៀសវាងការខូចខាតបនន្ថម និងការ 
បាត់បង់លដយសារនតគ្រាន់ទឹកជំនន់ញឹកញាប់ បណា្ឋា�មកេីការនគ្បគ្បរួ�អាកាសធាតុ។

• ការេិភាគ CBA មណ្ឌ�សុខភាេ មិនរាប់បញ្ជូ�អត្ថគ្បលោជន៍ជាលគ្ចើន ដូចជាការសល្គ្ឋាោះេីការខូចសុខភាេ លដយសារការ 
 យឺតោ៉ឋាេក្នុងការនសវែងរកការេឋាយាបា� និងការទប់ស្ាឋាត់ជំងឺឆលៃង។

• BCR មនេី ២,៩ ដ�់ ៣,៤ និង ABS មន ២៨% ។
 
ជំងឺបណា្ឋា�មកេី CC សុខភាេ និងអនាមព័យ
 BCR និង ABS ជងឺ មកេីការេិភាគល�ើករណីសិកឋាសាថនេិធានការបគ្ឋារជំងឺរាគរួស និងជំងឺគ្គុនឈាម លៅ MOH និង 
ករណីសិកឋាសាអំេីគ្គុនចាញ់ និងអនាមព័យក្នុងការសិកឋាសា CCFF។ ការេិភាគថ្លៃចំណាយរួមបញ្ជូ� ការសាងសង់បង្គន់អនាមព័យ 
នដ�មនជលគ្មើសការពារអាកាសធាតុ O&M គ្បចាំឆ្ឋាំ យុទ្ធនាការផឋាសេវែផឋាសាយទីផឋាសារ និងផ្ត�់លសវាកម្ម។ �ំេូរអត្ថគ្បលោជន៏ 
រួមបញ្ជូ� ការកាត់បន្ថយចំណាយន្ទាំសុខភាេ ការកាត់បន្ថយការបាត់បង់ផ�ិតភាេ  ការសនឋាសំ DALY �ទ្ធភាេលគ្បើគ្បាស់ទឹក 
និងការសនឋាសំចំណាយេឋាយាបា� និងការសនឋាសំលេ�បលនាទឋាបង់លៅទីវា� និងការកាត់បន្ថយចំណាយបនន្ថមលទៀត លដយសារការ 
នគ្បគ្បរួ�អាកាសធាតុ។

• ការេិភាគ CBA មិនរាប់បញ្ជូ�អត្ថគ្បលោជន៍ជាលគ្ចើន ដូចជា តថមលៃភាេគយគ្សួ� តថមលៃសុេត្ថិភាេ និងការចមលៃងលរាគជំង ឺ
 លដយសារទឹកជំនន់លកើតលឡើងញឹកញាប់ លដយសារការនគ្បគ្បរួ�អាកាសធាតុ។

• BCR មនេី ១,៩ ដ�់ ៣,៧ និង ABS មនេី ៤%លៅ ១៥%។
 
ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក
 BCR និង ABS ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក បានមកេីការេិភាគករណីសិកឋាសា CBA អំេីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្ឋាតតាមក្នុងការសិកឋាសា MRD និង 
ករណីសិកឋាសា CBA ល�ើការផ្គត់ផ្គង់ទឹកតាមបំេង់ទុលោក្នុងការសិកឋាស CCFF។ ការេិភាគថ្លៃចំណាយល�ើការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសគ្មប ់
សេគមន៍ រួមបញ្ជូ� ការសាងសង់ O&M គ្បចាំឆ្ឋាំ និងការស្ាឋារលឡើងេីញតាមកា�កំណត់។ ការេិភាគចំណាយល�ើការផ្គត់ផ្គង់ទឹក 
តាមបំេង់ទុលោ រួមបញ្ជូ� ការសាងសង់គ្បេព័ន្ធទឹក ការសាងសង់បេំង់បង្ជូរទឹក និង O&M។ �ំេូរអត្ថគ្បលោជន៏ រួមបញ្ជូ� ការ 
កាត់បន្ថយចំណាយ និងលេ�លេលាសគ្មប់លៅយកទឹក និងការលជៀសវាងការខវែោះទឹក ក្នុងអំឡនុងរដូេគ្បំាងនដ�មនរយៈលេ�នេង។

• ការេិភាគ CBA ល�ើការផ្គត់ផ្គង់ទឹក មិនរាប់បញ្ជូ�អត្ថគ្បលោជន៍ជាលគ្ចើន ដូចជា ការលគ្បើគ្បាស់ទឹកសគ្មប់កសិដ្ឋាន 
 ពាណិជ្កម្មខា្ឋាតតូច និងការលជៀសវាងចំណាយខ្ស់ល�ើការគ្បមូ�ស្តនុកទឹកក្នុងអំឡនុងលេ�លគ្រាោះរាំងស្ងួតធ្ន់ធ្រ។

• BCR សគ្មប់ការេិនិលោគផ្គត់ផ្គង់ទឹក េី ២,៩ ដ�់ ៤,១  និង ABS មនេី ៩% លៅ ១២% ។

ថាមេ�កកើតឡើងេិញ និងបឋាសិទ្ធភាេនឋាថាមេ�
 BCR និង ABS បានមកេីការេិភាគករណីសិកឋាសា CBA ចំនួនេីរករណី ស្តីេីការលគ្បើវារីអគ្គិសនីខា្ឋាតតូច និងការដំលឡើងលភលៃើង 
LED ក្នុងការសិកឋាសា CCFF។ ការេិភាគចំណាយ រួមបញ្ជូ� ការេិនិលោគ ការដំលឡើង និង O&M។ �ំេូរអត្ថគ្បលោជន៍ គឺការ 
សនឋាសំថ្លៃចំណាយល�ើថាមេ�អគ្គិសនី។

• ការេិភាគ CBA មិនរាប់បញ្ជូ�អត្ថគ្បលោជន៍េីការមនអគ្គិសនីសគ្មប់កសិដ្ឋានពាណិជ្កម្មខា្ឋាតតូច ការលធវែើឱឋាយគ្បលសើរលឡើង 
 នូេអាជេីកម្មខា្ឋាតតូច និងផ�គ្បលោជន៍សង្គមដថទលទៀតលទ (ឧ. ការអប់រំ�្អគ្បលសើរ) ។

• BCR ស្ថិតលៅចលនាលឋាោះ ៤,២ និង ៤,៥ និង ABS មនតិចតួចណាស់។

ដំលណាោះគ្សាយផ�បោះពា�់េីការនគ្បគ្ប ួ�អាកាសធាតុ
ល�ើកំលណើនលសដកិច្ក្នុងគ្បលទសកម្នុជា 97



ការគ្ប់គ្ងសំណល់រឹង
	 BCR	 និង	 ABS	 បានមកពីវិភាគករណីសិក្សា	 CBA	 ស្ីពីការស្គប់ស្គងកាកសំណល់រឹង	 គៅ	 MOE	 ក្នុងគខត្កំពង់ស្ឺ។	
ការវិភាគចំណាយ	រួមបញ្ចគូល	នថលៃស្បតិបត្ិការស្បចាំឆ្្ំរបស់ស្បតិបត្ិករ	និងនថលៃចំណាយតាមោន	និងវាយតនមលៃគោយមសនី្	MOE។	
លំហូរអត្ថស្បគោជន៍រួមបញ្ចគូល	ការសន្សំចំណាយសុខភាព	និង	DALY	ការបគងកើតការងារគៅមូលោ្្ន	ស្បាក់ចំណូលពីដកនច្នកាក	
សំណល់គ�ើងវិញ	និងកំគណើនគភញៀវគទសចរមកទស្សនា	និងការខូចខាតមកពីកកសទៃះស្បពព័ន្ធបង្គូរទឹក		គោយសារទឹកជំនន់គកើនគ�ើង		
និងការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ។

•	 ការវិភាគ	CBA	 មិនរាប់បញ្ចគូលអត្ថស្បគោជន៍រាគស្ចើន	 ដូចរា	 ស្បាក់ចំណូលនាអនាគតពីការដស្បកា្្យកាកសំណលគ់ៅរា	
	 អគិ្សនី	ជីសរីរាង្ពីកាកសំណល់	ការកាត់បន្ថយខ្យល់ពុល	និងការកាត់បន្ថយការបំពុលទឹកគស្កាមដី។

• BCR	គឺ	៣,៨	និង	ABS	គឺ	៤%	។

ការបន្សុាំ	តាមតំបន់្្្នរសមុស្ទ
	 BCR និង	ABS	 បានមកពីការអភិរក្សគ្្នរសមុស្ទគៅនស្ពនប់គោយ	MOE។	ការវិភាគចំណាយរួមបញ្ចគូលការវិនិគោគគលើ
ការោំគដើមគកាងកាង	 និងយុទ្ធនាការគលើកកម្ស់ការយល់ដឹងអំពីការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ។	 លំហូរអត្ថស្បគោជន៍រួមបញ្ចគូល	
ការបគងកើនជលផល	 ការកាត់បន្ថយការបាត់បង់ទិន្នផលស្សូវ	 និងដំណាំគោយសារគស្ោះរាំងស្ងតួត	 និងវិសមរូបកម្ស់ទឹកគភលៃៀង		
និងការកាត់បន្ថយការខូចខាតដល់លំគៅោ្្ន។

•	 ការវិភាគ	CBA មិនរាប់បញ្ចគូលអត្ថស្បគោជន៍រាគស្ចើន	ដូចរា	ស្បាក់ចំណូលពីគភញៀវគទសចរគកើនគ�ើងមកកាន់តំបន់អភិរក្សនស្ព	
	 គកាងកាង	និងថ្មប៉ស្បះទឹក	ការបគងកើតការងារពីការគនសាទ	ដូគច្នះកាត់បន្ថយការគធវើចំណាកស្សុក	ការការពារខ្យល់ព្យុះគោយ	
	 នស្ពគកាងកាង	និងការទប់ស្្ាត់សំណឹកគ្្នរសមុស្ទគោយសារការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ។

• BCR	គឺ	២,៩	និង	ABS គឺ	២៧%	។

ការគ្ប់គ្ងតំបន់ដីសើម
	 BCR និង	ABS	បានមកពីការស្គប់ស្គងតំបន់ដីគសើមគៅដស្ពកទាល់គោយ	MOE។	ការវិភាគចំណាយរួមបញ្ចគូល	ការអភិរក្ស		
និងការការពារដស្ពកទាល់ស្បចាំឆ្្ំ	និងការោំគដើមគ�ើលិចទឹកគ�ើងវិញ។	លំហូរអត្ថស្បគោជន៍រួមបញ្ចគូល	ការគនសាទសហគមន	៍
ការផ្ត់ផ្ង់ទឹក	ការស្បមូលផលគ�ើហ៊ុប	ការស្គប់ស្គងទឹកជំនន់	និងខ្យល់ព្យុះ	និងគអកូគទសចរណ៍។

•	 ការវិភាគរបស់	CBA មិនរាប់បញ្ចគូលអត្ថស្បគោជន៍រាគស្ចើន	ដូចរា	ការបគងកើតការងារពីគអកូគទសចរណ៍និងគនសាទ	ជីវចស្មុះ			
	 និងការគជៀសវាងបញ្ហ្គុណភាពទឹកគោយសារការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ។

• BCR	គឺ	៣,៥	និង	ABS គឺ	៣១%	។

ការស្្វជ្្វ	និងពង្ីករែ្ភ្ទដំណាំ
	 BCR និង	ABS បានមកពីការស្សាវស្រាវ	និងពស្ងីកស្បគភទដំណំា	ដដលគធវើឲ្យវិសព័យកសិកម្មធន់រាងមុន	ដផអែកគលើករណីសិក្សា	
CBA	 គៅ	 MAFF	 ។	 ការវិភាគចំណាយរួមបញ្ចគូល	 ការស្សាវស្រាវការវិនគិោគស្បគភទដំណាំគផ្សងៗ	 និងការពស្ងីកបដន្ថម។	
លំហូរអត្ថស្បគោជន៍	រួមបញ្ចគូល	ផលចំគណញរាមធ្យមពីផលដំណាំ	និងអត្ថស្បគោជន៍បគញ្ចៀសពីហានិភព័យ។

•	 ការវិភាគ	CBA	មិនរាប់បញ្ចគូលអត្ថស្បគោជន៍រាគស្ចើន	ដូចរា	ការបគងកើនសន្ិសុខគស្បៀង	និងការបគងកើតការងារគៅមូលោ្្ន			
	 និងកាត់បន្ថយការគធវើចំណាកស្សុក។

• BCR	គឺ	២,៥	និង	ABS	មនចាប់ពី	៥៥%	។

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
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ការពង្ីកការបងា្្ត់ពូជកៅស៊ូដ្លធន់នឹងការប្្រែ្រួលអាកាសធាតុ
	 BCR និង	ABS បានមកពីការវិភាគករណីសិក្សា	CBA គលើការបងា្្ត់ពូជគរៅស៊ូគៅ		MAFF។	ការវិភាគចំណាយ	រួមបញ្ចគូល	
ការវិនិគោគពស្ងីកពូជ	 គោយរោ្្ភិបាល	 និងការវិនគិោគោំចំការគរៅស៊ូគោយស្បរាជនរាស្គរួសារ។	 លំហូរអត្ថស្បគោជន	៏
រួមបញ្ចគូល	ទិន្នផលជព័រគរៅស៊ូរាមធ្យមលអែស្បគសើរ	ក្នុងបរិបទដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ	និងការលក់គ�ើគរៅស៊ូ។

•	 ការវិភាគ	CBA	 មិនរាប់បញ្ចគូលអត្ថស្បគោជន៍រាគស្ចើន	 ដូចរា	បគញ្ចៀសហានិភព័យននជំងឺរាតត្បាតដដលបងកគ�ើងគោយការ	
	 ដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ	គោយគស្បើពូជបងា្្ត់ថ្មី	និងការបគងកើតការងារគៅមូលោ្្ន	និងការកាត់បន្ថយការគធវើចំណាកស្សុក។

• BCR	គ	ឺ២,៤	និង	ABS	មនចាប់ពី	8%	។

ការការពារព្្ឈើ
	 CR	និង	ABS	 នស្ពគ�ើ	បានមកពីការវិភាគករណីសិក្សា	ស្ីពីការការពារនស្ពគ�ើចំនួនពីរករណ	ីគៅ	MOE	និង	MAFF។	
ការវិភាគចំណាយ	 គឺចំណាយបគងកើតសហគមន៍	 ចំណាយស្គប់ស្គង	 និងឱកាសស្បចាំឆ្្ំគលើការកាប់គ�ើលក្ណៈពាណិជ្កម្ម។	
លំហូរអត្ថស្បគោជន៏រួមបញ្ចគូល	ការបគងកើនទិន្នផលកសិកម្ម	បគងកើនការចិញ្ចឹមបសុសតវ	ការផ្ត់ផ្ង់ទឹក	និងផលិតផលមិនដមនគ�ើ	
និងការបគញ្ចៀសការបាត់បង់ផលស្បគោជន៍ទាំងគនះគោយសារការដស្បស្បរួលអាកាសធាតុ។

•	 ការវិភាគ	CBA	គលើនស្ពគ�ើ	មិនរាប់បញ្ចគូលអត្ថស្បគោជនរ៍ាគស្ចើន	ដូចរា	ការងារសស្មប់សហគមន៍មូលោ្្ន	និងការកាត	់
	 បន្ថយការគធវើចំណាកស្សុក	ជីវចស្មុះ	ថ្្ំបុរាណ	និងផលស្បគោជន៍សុខភាពគោយសារខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធ។

• BCR	មនចាប់ពី	១,៨	គៅ	២,០	និង	ABS មនចាប់ពីអស្តាតិចបំផុត	ដល់	២០%	។

�ជីវឧស្មព័នពីអាចមិ៍គោក្បី	(បសុសតវ)
	 BCR	 និង	 ABS	 បានមកពីការវិភាគករណីសិក្សា�ជីវឧស្មព័នគៅ	 MAFF។	 ការវិភាគចំណាយរួមបញ្ចគូល	 ការសាងសង	់	
និងដថទាំវ�ជីវឧស្មព័នរាលក្ណៈស្គរួសារ។	 លំហូរអត្ថស្បគោជន៍រួមបញ្ចគូល	 ការផលិតអគ្ិសនី	 ការសន្សំជីសរីរាង្	 ការរបគងកើន	
ទិន្នផលដំណាំ	និងបដនលៃ	និងកាត់បន្ថយគស្ោះថ្្ក់ដល់សុខភាព។

•	 ការវិភាគ	CBA មិនរាប់បញ្ចគូលអត្ថស្បគោជន៍រាគស្ចើន	ដូចរា	ការសន្សគំពលពីការរកអុស		គភលៃើងបំភលៃឺសស្មប់កុមរអានគសៀវគៅ		
	 និងការកាត់បន្ថយការបាត់បង់នស្ពគ�ើ។

• BCR	គ	ឺ២,៦	និង	ABS	មនអស្តាតិចតួចណាស់។

ស្ះជម្កត្ីរបស់សហគមន៍	(ជលផល)
	 BCR	 និង	 ABS	 បានមកពីការសិក្សាករណីសិក្សាជលផលគៅ	 MAFF។	 ការវិភាគចំណាយរួមបញ្ចគូល	 ការជីកស្សះ	
និងស្បឡាយ,	 O&M	 និងការទិញកូនស្តី។	 លំហូរអត្ថស្បគោជន៍រួមមនការកាត់បន្ថយនថលៃម្គូបអាហារ	 ការលក់ជីពីសំណល់ភក	់
និងការគស្សាចស្សពដស្ស។

•	 ការវិភាគ	 CBA	 មិនរាប់បញ្ចគូលអត្ថស្បគោជន៍រាគស្ចើន	 ដូចរាសន្ិសុខគស្បៀង	 និងការបគងកើនគស្បៀងអាហារ	 រាពិគសស	
	 សស្មប់ស្កុមងាយរងគស្ោះ។

• BCR គ	ឺ៦,៤	និង	ABS	មនចាប់ពី	៦%

ដំគណាះស្សាយផលប៉ះពាល់ពីការដស្បស្ប	ួលអាកាសធាតុ
គលើកំគណើនគសដ្ឋកិច្ចក្នុងស្បគទសកម្ុរា 99
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