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េដាយចីរភាព ដំេណាះ្រសាយផលប៉ះពាល់ពីការែ្រប្របbល

អាកាសធាតុេលើកំេណើនេសដ្ឋកិច្ចក្នYង្របេទសកម្ពYជា 
េលាកបណàិត េហង ចាន់េធឿន  
អនុ្របធាននាយកដាa3ន 
ែ្រប្របbលអាកាសធាតុ  

សំណïរ ចេម្លើយ  

្របធានបទរងទី៤៖ ការអភិរក3™ជីវៈច្រមុះ និងជីវសុវត្ថភាព 

១៤:០0-១៥:០០ វឌ3Üនភាពៃនការតាក់ែតងេគាលនេយាបាយស្តីពី
ការទូទាត់ៃថ្លេសវាកម្ម្របព័ន្ធេអកូឡ̈សីុេនៅកម្ពYជា 

េលាក េម៉ង មុនីរក3™  
្របធាននាយកដាa3នជីវៈច្រមុះ 

ឯកឧត្តម ភាវ សុវុទ្ធី  
ឯកឧត្តម ជា ចន្ទន៍ធូ 

វឌ3Üនភាពៃនការបេង្កើតមជ3Æមណàល្រសាវ្រជាវ
និងអភិរក3™េកសរកូលសុខអានភ្នគូំែលន 

េលាក ឈិន សុភា 
អនុ្របធានការ=យាល័យ  
នាយកដាa3នជីវៈច្រមុះ 

សំណïរ ចេម្លើយ  
១៥:០0-១៥:១៥ ស្រមាកពិសាអាហារស្រមន់ 
១៥:១៥-១៦:០០ បូកសរុបលទ្ធផល និងសុន្ទរកថាបិទ 

សិកាq3សាលា 
ឯកឧត្តម ទិន ពន្លក 
 

េលាក្រសី េនត បារ5ូដា 

សមាõ3ល់ ៖ រេបៀបវារៈសិកាq3សាលាអាច្រត∞វែកស្រមbលតាមការចំាបាច់ 

1សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
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របៀបវារៈ
Agenda



ទំព័រ 1 ៃន 2 

អគគេលខធិករ+, ន .ក0ម.បឹក4ជតិអភិវឌ:ន៍េ+យចីរភព 

សិកខ CD.តEតពិនិតយលទធផលករងរអភិវឌ:ន៍េ+យចីរភពឆន ២ំ០១៩ 

និងទិសេSករងរឆន ២ំ០២០ 

សាល្របជុំម៉ុក មា23េរ5ត ទីស្តីការ្រកសួងបរ=សា>3ន ៃថ្ងទី២១ ែខតុលា ឆាG3ំ២០១៩ 

រេបTបUរៈ 

េម៉ង .បធនបទ Uគមិន អនកស.មបស.មEល 

៧:៣0-៨:៣0 ចុះេឈាP3ះ 
៨:៣0-៩:០0 េគារពេភ្លងជាតិៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពYជា  េលាក្រសី េនត បារ5ូដា 

អនុ្របធាននាយកដាa3ន 
ែ្រប្របbលអាកាសធាតុ 

្របកាសកម្មវ=ធី  
សុន្ទរកថាសាi3គមន៍ ឯកឧត្តម ទិន ពន្លក 

អគ្គេលខាធិការ ក.ជ.អ.ច. 
សុន្ទរកថាេបើកសិកាq3សាលា ឯកឧត្តម េសៅ សុភាព 

រដ្ឋេលខាធិការ  
្រកសួងបរ=សា>3ន 

ថតរូបអនុស3vវរwយ៍ ទំាងអស់គាG3 
៩:០0-៩:១៥ ស្រមាកពិសាអាហារស្រមន់ 
្របធានបទរងទី១៖ ទិដ្ឋភាពទូេទៅៃនកំែណទ្រមង់អភិបាលកិច្ចបរ=សា>3ន 
៩:១៥-១0:១៥ សមិទ្ធិផលឆាG3ំ២០១៩ និងអាទិភាពឆាG3ំ២០២០ ឯកឧត្តម ទិន ពន្លក ឯកឧត្តម វាÉ3ន់ មុនីនាថ 

េលាកជំទាវ ងិន លីណា 
អគ្គេលខាធិការរង  
្រកុម្របឹក3vជាតិអភិវឌ3Üន៍
េដាយចីរភាព 

យុទ្ធសាáស្ត និងែផនការសកម្មភាពបរ=សា>3នជាតិ 
 

េលាកបណàិត េលឿង េកសេរា  
្របធាននាយកដាa3នតំបន់
េបតិកភ័ណàៃនអគ្គនាយកដាa3ន
សហគមន៍មូលដាa3ន 

េគាលេដៅអភិវឌ3Üន៍េដាយចីរភាពស្រមាប់វ=ស័យប
រ=សា>3ន និងការអភិវឌ3Üេដាយចីរភាព 

េលាក ឡYង សូណា  
អនុ្របធាននាយកដាa3នរដ្ឋបាល 
ែផនការ និងហិរçéវត្ថY 

វឌ3Üនភាពៃនការតាក់ែតងេសចក្តី្រពាង្រកម 
បរ=សា>3ន និងធនធានធម្មជាតិ 

ឯកឧត្តម សូត យា  
អនុរដ្ឋេលខាធិការ និង 
ជា្របធានេលខាធិការដាa3ន
្រកុមការងារេរៀបចំ្រកម 
បរ=សា>3ន និងធនធានធម្មជាតិ 

សំណïរ ចេម្លើយ  

្របធានបទរងទី២៖ ការអភិវឌ3Üេសដ្ឋកិច្ចៃបតង និងវ=ទ3ñសាáស្តនិងបេច្ចកវ=ទ3ñ 

១0:១៥-១១:៣០ កិច្ចផ្តóចេផ្តើមការសិក3v និងការេរៀបចំេគាល
នេយាបាយថាមពលពន្លឺ្រពះអាទិត3ôេនៅកម្ពYជា 
 

េលាកបណàិត ផន គងាõ3  
អនុ្របធានការ=យាល័យៃន
នាយកដាa3នេសដ្ឋកិច្ចៃបតង 

ឯកឧត្តម វាÉ3ន់ មុនីនាថ 
េលាកជំទាវ ងិន លីណា 
 

វឌ3Üនភាព និងបúù3្របឈមៃនកម្មវ=ធីទី្រកុង
និរន្តរភាពេនៅកម្ពYជា 

េលាក ណüប សុៃខ  
អនុ្របធាននាយកដាa3ន 
េសដ្ឋកិច្ចៃបតង 

ទំព័រ 2 ៃន 2 

េម៉ង .បធនបទ Uគមិន អនកស.មបស.មEល 

បច្ចYប3†ន្នភាពៃនការងារវ=ទ3ñសាáស្ត និងបេច្ចកវ=ទ3ñ៖ 
១)្រកមសីលធម៌ និងកម្មវ=ធីសិក3v្រសាវ្រជាវថាG3ក់
ជាតិ ២)កិច្ចសហ្របតិបត្តិការក្នYងការេ្របើ្របាស់
ថាមពលនុយេក្លែអ៊រស្រមាប់បេ្រមើឱ3ôេគាលបំណង
សន្តិភាព ៣)ការសិក3vវាយតៃម្លេទៅេលើការេ្របើ
្របាស់េទាច្រកយានយន្តអគិ្គសនី 

េលាក អូ៊ ច័ន្ទធារ=ទ្ធ 
អនុ្របធាននាយកដាa3ន 
វ=ទ3ñសាáស្ត និងបេច្ចកវ=ទ3ñ 

សំណïរ ចេម្លើយ  

១១:៣0-១៣:០០ ស្រមាកពិសាអាហារៃថ្ង្រតង់ 

្របធានបទរងទី៣៖ ការេឆ្លើយតបនឹងការែ្រប្របbលអាកាសធាតុ 
១៣:០០-១៤:០0 
 

សមិទ្ធផិលៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសាáស្ត
េឆ្លើយតបនឹងការែ្រប្របbលអាកាសធាតុេនៅកម្ពYជា 

េលាក្រសី េឃា®3ក វ=ចិ្រតរដាa3 
អនុ្របធាននាយកដាa3ន 
ែ្រប្របbលអាកាសធាតុ 

ឯកឧត្តម ភាវ សុវុទ្ធី 
ឯកឧត្តម ជា ចន្ទន៍ធូ 
អគ្គេលខាធិការរង  
្រកុម្របឹក3vជាតិអភិវឌ3Üន៍
េដាយចីរភាព ដំេណាះ្រសាយផលប៉ះពាល់ពីការែ្រប្របbល

អាកាសធាតុេលើកំេណើនេសដ្ឋកិច្ចក្នYង្របេទសកម្ពYជា 
េលាកបណàិត េហង ចាន់េធឿន  
អនុ្របធាននាយកដាa3ន 
ែ្រប្របbលអាកាសធាតុ  

សំណïរ ចេម្លើយ  

្របធានបទរងទី៤៖ ការអភិរក3™ជីវៈច្រមុះ និងជីវសុវត្ថភាព 

១៤:០0-១៥:០០ វឌ3Üនភាពៃនការតាក់ែតងេគាលនេយាបាយស្តីពី
ការទូទាត់ៃថ្លេសវាកម្ម្របព័ន្ធេអកូឡ̈សីុេនៅកម្ពYជា 

េលាក េម៉ង មុនីរក3™  
្របធាននាយកដាa3នជីវៈច្រមុះ 

ឯកឧត្តម ភាវ សុវុទ្ធី  
ឯកឧត្តម ជា ចន្ទន៍ធូ 

វឌ3Üនភាពៃនការបេង្កើតមជ3Æមណàល្រសាវ្រជាវ
និងអភិរក3™េកសរកូលសុខអានភ្នគូំែលន 

េលាក ឈិន សុភា 
អនុ្របធានការ=យាល័យ  
នាយកដាa3នជីវៈច្រមុះ 

សំណïរ ចេម្លើយ  
១៥:០0-១៥:១៥ ស្រមាកពិសាអាហារស្រមន់ 
១៥:១៥-១៦:០០ បូកសរុបលទ្ធផល និងសុន្ទរកថាបិទ 

សិកាq3សាលា 
ឯកឧត្តម ទិន ពន្លក 
 

េលាក្រសី េនត បារ5ូដា 

សមាõ3ល់ ៖ រេបៀបវារៈសិកាq3សាលាអាច្រត∞វែកស្រមbលតាមការចំាបាច់ 
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General Secretariat of the National Council for Sustainable Development  
Annual Workshop  

to Review NCSD 2019 Progress and 2020 PLAN 
Mok Mareth Meeting Hall, Ministry of Environment, 21 October 2019   

 

AGENDA  
 

Time  Theme Speaker Moderator 
7:30-8:30 Registration GSSD/NCSD Admin 

8:30-9:00 National Anthem All Ms. NETH Baroda, 
DCC Deputy Director, 
GSSD/NCSD 

Welcome Remarks  
 

H.E. TIN Ponlok,  
Secretary General, 
National Council for 
Sustainable 
Development (NCSD) 

Opening Remarks  
 

H.E. SAO Sopheap, 
Secretariat of State, 
Ministry of Environment 
(MoE) 

Group Photo All 

9:00-9:15 Coffee Break 

Agenda Item 1: Overview of the Environmental Governance Reform  
09:15-10:15 NCSD Achievements in 2019 and 

Priorities for 2020 
H.E. TIN Ponlok H.E. VANN Monyneath 

H.E. Ms. NGIN Lina, 
Deputy Secretary 
General, NCSD 
 

National Environment Strategy and  
Action Plan (NESAP) 

Dr. LOEUNG Kesaro,  
Director of Department 
of Heritage Parks (GDLC) 

Cambodia’s Sustainable Development 
Goals Related to Environment and 
Sustainable Development  

Mr. LONG Sona,  
DAPF Deputy Director, 
GSSD/NCSD 

Progress of Environment and Natural 
Resources Code Formulation 

H.E. SAUT Yea,  
MoE Under Secretary of 
State and Chair of the 
Secretariat to the 
Working Group for 
Formulation of the 
Environment and 
Natural Resources Code  

Question and Answer  

Agenda Item 2: Green Economy, and Science and Technology  

10:15-11:30 Initiative to Study and Formulate a 
Policy on Solar Energy in Cambodia 

Dr. PHAN Kongkea,  
DGE  Vice Chief Office, 
GSSD/NCSD 

H.E. VANN Monyneath 
H.E. Ms. NGIN Lina 
 

Progress and Challenges of the 
Sustainable City Programme in 
Cambodia 

Mr. NOP Sokhai,   
DGE Deputy Director, 
GSSD/NCSD 
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Time  Theme Speaker Moderator 
Progress on Science and Technology: 
1) National Research Agenda and 
Research Ethics; 2) Cooperation in the 
Use of Nuclear Energy for Peaceful 
Purposes; 3) Assessment on E-bike 
Operation 

Mr. OU Chanthearith,  
DST Deputy Director, 
GSSD/NCSD 

Question and Answer  

11:30-13:00 Lunch Break 

Agenda Item 3: Climate Change Response  

13:00-14:00 
 

Progress of the Cambodia Climate 
Change Strategic Plan (CCCSP) 
Implementation 

Ms. KHLOK Vichet Ratha,  
DCC Deputy Director, 
GSSD/NCSD  

H.E. PHEAV Sovuthy 
H.E. CHEA Chanthou, 
Deputy Secretary 
General, NCSD 
 Addressing Climate Change Impacts 

on Economic Growth in Cambodia 
Dr. HENG Chanthoeun,  
DCC Deputy Director, 
GSSD/NCSD 

Question and Answer  

Agenda Item 4: Biodiversity Conservation and Biosafety  

14:00-15:00 Progress of Cambodia PES Policy 
Formulation 

Mr. MENG Monyrak, 
DBD Deputy Director, 
GSSD/NCSD 

H.E. PHEAV Sovuthy 
H.E. CHEA Chanthou 

Progress of establishment of Sok An 
Orchid Research and Conservation 
Center at Kulen Mountain 

Mr. CHHIN Sophea,  
Vice Chief Office of DBD, 
GSSD/NCSD 

Question and answer  

15:00-15:15 Coffee Break  

15:15-16:00 Workshop Summary and Closing 
Remarks 

H.E. Tin Ponlok Ms. NETH Baroda 
 

 

Note: GSSD reserves the right to change the agenda as needed. 
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សកិខ %&
'ត)តពិនិតយលទធផលករងរអភិវឌ7ន៍េ:យចីរភពឆន ២ំ០១៩ និងទិសេGករងរឆន ២ំ០២០

រាជធានីភ្នំេពញ ៃថ្ងចន្ទ ៨េរាច ែខអស678ជ ឆា:6ំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣
្រតFវនឹងៃថ្ងទី២១ ែខតុលា ឆា:6ំ២០១៩ 

��Ë��

សមិទធិផល២០១៩ និងIទិភព២០២០
របស ់ក.ជ.អ.ច.

េដាយ៖ 
ទិន ពនNក អគ្គេលខាធិការៃនអគ្គេលខាធិការដាY6ន្រកុម្របឹក6\ជាតិអភិវឌ6_ន៍េដាយចីរភាព

កមមវិធីយទុធ%RសSIទិភពរបស់ ក.ជ.អ.ច. ឆន ២ំ០១៨-២០១៩
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១. េគលនេយបយជតិ

!កមបរ'ិថ ន និងធនធនធមមជតិ

យុទធ'4ស6 និងែផនករសកមមភព
បរ'ិថ នជតិ

យុទធ'4ស6េរដបូក

េគលេAអភិវឌFន!៍បកបេHយនិរន6រ
ភព

១. ករែ'ប'ប)លIកសធតុ

២. ករ'គប់'គងជីវៈច'ម]ះ

៣. េសដaកិចចៃបតង

៤. វិទយ%RសS និងបេចចកវិទយកមមវធីិត!មងទិ់សេគលនេយបយ ស!មប់
ករអភិវឌFៃបតង

អនុកមមវិធី៥ ចេងក មសកមមភព២៤ ៖
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១. ករែ'ប'ប)លIកសធតុ (១)
សមិទ្ធផល២០១៩ សំខាន់ៗ អាទិភាព ២០២០

• របយករណ៍ពកក់*+ លអណត+ិ ៃនករអនុវត+ ែផនករយុទធ89ស+េឆ=>យ
តបនឹងករែBបBបCលDកសធតុកមពុជ

• ែផនទីបងK ញផ=ូវ និងករចូលរមួរបស់អនកពកព់ន័ធកនុងករអនុវត+ែផនករ   
ស+ីពីករចូលរមួចំែណករបស់រដUភគីកនុងករអនុវត+អនុសញញ Bកបខណ[
សហBបជជតិស+ីពីករែBបBបCលDកសធតុ [Nationally Determined 
Contribution (NDC)]

• ជំហររបស់កមពុជេនេBកមអនុសញញ  UNFCCC-CoP25 និងកិចចBបជំុ
កំពូលស+ីពីសកមមភពេឆ=>យតបនឹងDកសធតុឆន ២ំ០១៩ (Climate 
Action Summit 2019)

• Bបជំុ CC-TWG និងCC-TWG&DPs ចំនួន៤េល>ក
• ឯក8រផ+ល់សចច បន័េល>កិចចBពមេBពiងBកបខណ[ ស+ីពីករបេងក>តសមពន័ធ
ភពថមពលBពះDទិតយអន+រជតិ

• ចូលជសមជិកៃនភពជែដគូ NDC (NDC Partnership)
• ផ+ល់ធតុចូលេទកនុងេសចក+ីBពងBកមបរ8ិថ ន និងធនធនធមមជតិ
• សូចនាករការែ្រប្របdលអាកាសធាតុស្រមាប់ែផនការយុទ្ធសាkស្តអភិវឌ6_ន៍

ជាតិ
• កមពុជ BតrវបនែតងsំងជBបធនBកtមករងរែBបBបCលDកសធតុ      
D8៊ន (ASEAN-AWGCC) 2019-2022

• ពBងឹងករអនុវត+ ែផនករយុទធ89ស+
េឆ=>យតបនឹងករែBបBបCលDកស
ធតុកមពុជ

• សBមបសBមCលករអនុវត+ែផនករ 
NDC ឬែកសBមCលNDC

• ជំហររបស់កមពុជេនេBកមអនុសញញ
UNFCCC-CoP25 និងកិចចBបជំុ
កំពូលស+ីពីសកមមភពេឆ=>យតបនឹង
Dកសធតុឆន ២ំ០២០ (Climate 
Action Summit 2020)

• Bបជំុ CC-TWG និង                 
CC-TWG&DPs

• ផ+ល់សចច បន័េល>កិចចBពមេBពiងBកប
ខណ[ ស+ីពីករបេងក>តសមពន័ធភព
ថមពលBពះDទិតយអន+រជតិ

• ពBងឹងតួនទីកមពុជកនុងនមជBបធន
BកtមករងរែBបBបCលDកសD8៊ន
(ASEAN-AWGCC) 

១ យទុធ%RសS 
និងែផនករ
ជតិេឆNjយ
តបនឹងករ
ែ'ប'ប)ល
Iកសធតុ
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១. ករែ'ប'ប)លIកសធតុ (២)

សមិទ្ធផល២០១៩ សំខាន់ៗ អាទិភាព ២០២០
• បណ+ុ ះប*+ ល និងផxពyផzយសកមមភពេឆ=>យតបនឹងករែBប
BបCលDកសធតុ និងផលបះ៉ពល់បនចំនួន១០ដង ែដលមន៤
ដង សBមបយុ់វជន សរុបចំនួន៦៣៥នក ់9ស+ី២៧៩នក់

• បណ+ុ ះប*+ លស+ីពីករេរÄបចំសំេណ> គេBមងB8វBជវករែBប
BបCលDកសធតុ ចំនួន២វគគ សBមប8់កលវទិយល័យៃដគូ CC-
WTG និង8ថ បន័ពកព់ន័ធ មនចំនួនសរុបBបមណជង ១២០នក់

• េគហទំពរ័ជតិ Knowledge Platform និងPortal ស+ីពីករែBប
BបCលDកសធតុ

• េល>កកំពស់កមមវធីិក8ងសមតថ
ភព ស+ីពីករែBបBបCលDកសធតុ 
និងផលបះ៉ពល់ 

• េធy>បចចុបបនភព និងបញចូ លពត៌មន
េទកនុងេគហទំពរ័ជតិ Knowledge 
Platform និងPortal ស+ីពីករ
ែBបBបCលDកសធតុ

២ ករក%ង
សមតថភព 
ចំេណះដឹង 
និងករេផទរ   
បេចចកវិទយ



7សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

បាធានបទរងទី១៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅនាកំណាទមាង់អភិបាលកិច្ចបរិសា្ថាន 
Agenda Item 1: Overview of the Environmental Governance Reform 

5

១. ករែ'ប'ប)លIកសធតុ (៣)

សមិទ្ធផល២០១៩ សំខាន់ៗ អាទិភាព ២០២០

• បញចប ់និងBបកសÜកឱ់យេBប>Bបស់អំពីរបយករណ៍   
ផលបះ៉ពល់ពីករែBបBបCលDកសធតុេល>កំេណ> ន
េសដUកិចចេនBបេទសកមពុជ 

• សBមបសBមCល sមÜន ប9ញជ បគេBមង8កលបង 
េនថន កេ់Bកមជតិ ដូចជេខត+េសÄមâប កំពងធំ់ 
េកះកុង  និង8y យេរÄង

• េសចក+ីBពងឯក8រសំេណ> គេBមង NAP-Readiness

• ផxពyផzយរបយករណ៍ផលបះ៉ពល់ពីករ-
ែBបBបCលDកសធតុេល>កំេណ> តេសដUកិចច
េនBបេទសកមពុជ 

• សBមបសBមCល sមÜន ប9ញជ បគេBមង
8កលបង េនថន កជ់តិ និងថន កេ់Bកមជតិ 

• Üកេ់សចក+ីBពងឯក8រសំេណ> គេBមង 
NAP-Readiness

• បBងCមមBតÜU នDកសធតុ និងវភិគផល
បះ៉ពល់ពីករែBបBបCលDកសធតុ

• គេBមងយន+ករអភវិឌåន8៍ç ត១៣ គេBមងយន+ករ   
ឥណទនកបូនរមួគន ៦

• េសចក+ីBពងអនុBកឹតយស+ីពីករកតប់នថយឧសម័នផទះ
កញចក់

• បន+សBមបសBមCលអនុវត+គេBមងCDM, 
JCM

• បញចបេ់សចក+ីBពងអនុBកឹតយស+ីពីករកត-់
បនថយករបេញចញឧសម័នផទះកញចក់

• េរÄបចំBបព៍ន័ធ MRV 

៣

៤

ករបនoុំ 

ករកត់បនថយ
ករបេញចញ
ឧសមន័ផទះកញចក់
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១. ករែ'ប'ប)លIកសធតុ (៤)

សមិទ្ធផល២០១៩ សំខាន់ៗ អាទិភាព ២០២០
• Üកសំ់េណ> គេBមងចំនួន៣ េទមូលនិធិDកសធតុៃបតង

(GCF) 

• េសចក+ីBពងស+ីពីេគលករណ៍ែណនំអនុវត+មូលនិធិDកស-
ធតុៃបតង េនកមពុជ

• េរÄបចំរបយករណ៍ជតិេល>កទី៣ (TNC) ៤០%

• េរÄបចំរបយករណ៍បចចុបបននភពBបចំពីរឆន មំ+ង ដំបូងរបស់
កមពុជ (BUR) ៦០%

• បញចបក់មមវធីិសមពន័ធភពែBបBបCលDកសធតុកមពុជដំ*ក់
កលទី២ និងបនេកÄរគរសBមបដំ់*កក់លទី៣ យ៉ង
េជគជយ័

• សBមបសBមCលÜកសំ់េណ> គេBមងេទ
GCF និងមូលនិធិDកសធតុេផxងៗ
េទÄត

• េគលករណ៍ែណនំអនុវត+មូលនិធិ
Dកសធតុៃបតង េនកមពុជ

• បញចបរ់បយករណ៍ជតិេល>កទី៣

• បញចបរ់បយករណ៍បចចុបបននភពពីរឆន មំ+ង
របស់កមពុជ (BUR)

• អនុវត+កមមវធីិសមពន័ធភពែBបBបCលDកស
ធតុកមពុជដំ*កក់លទី៣

៥
ហរិញញបបទន
Iកសធតុ
និងករេកxរគរ
ធនធន
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េគលនេយបយ
និងករស'មប
ស'ម)ល

២. ករអភិរកyជីវៈច'ម]ះ (១)
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ករសកិo'%វ 
'ជវជីវៈច'ម]ះ 
និង'បព័នធេអកូ
ឡសូុី

2

• បេង្កើត្រកុមការងារបេច្ចកេទសជីវៈច្រមុះ និងអនុ្រកុម
ការងារបេច្ចកេទសចំនួនពីរ (ABS និងជីវសុវត្ថិភាព) ្រពម
ទំាងបានេរៀបចំ្របជំុ្រកុមការងារបេច្ចកេទសជីវៈច្រមុះេលើក
ទី១ & ទី២

• បkxy6បការអនុវត្តNBSAP េទៅក្ន8ងវ{ស័យពាក់ព័ន្ធ
• េរៀបចំទិវាជីវៈច្រមុះ២២ឧសភា ស្រមាប់ឆា:6ំ២០១៨ & 
២០១៩

• េរៀបចំ្របជំុ្រកុមការងារបេច្ចកេទសជីវៈច្រមុះ និងអនុ
្រកុមការងារបេច្ចកេទស ABS និង ជីវសុវត្ថិភាព

• េធ្វើបច្ច8ប6Äន្នភាពរបាយការណ៍សាÇ6នភាពជីវៈច្រមុះ
ជាតិ

• េរៀបចំ្រកបខណÉេគាលនេយាបាយការបង់ៃថ្លេសវា
កម្ម្របព័ន្ធេអកូឡâសីុ និង្រកបខណÉការងារនិងលិខិត
បទដាY6នគតិយុត្តស្រមាប់អនុវត្តពិធីសារណាហ្គâយាå6 
ស្តីពីABS

• បានសិក6\សមិទ្ធិលទ្ធភាពៃនការអនុវត្តPES េនៅភ្នំគូែលន
និងក6éលឆាយ

• បានេរៀបចំនិងដាក់ឱ6êេ្របើ្របាស់របាយការណ៍ជាតិេលើក ទី
៦ៃនការអនុវត្តអនុសxë6សហ្របជាជាតិស្តីពីជីវៈច្រមុះ

• បាន្របមូលទិន្នន័យ និងព័ត៌មានជីវៈច្រមុះ និង បាន្របជំុ
ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយៃដគូពាក់ព័ន្ធស្តីពីសាÇ6នភាពៃនការ
អភិរក67ជីវៈច្រមុះ បxî6្របឈម និងសមត្ថភាពសាÇ6ប័ន

• ពិេ្រគាះេរៀបចំបទដាY6នចំាបាច់ និងយន្តការ 
ស្រមាប់គំា្រទការអនុវត្តPES េនៅក្ន8ងតំបន់សាក
ល6Äង

• សិក6\វាយតៃម្លេសវាកម្ម្របព័ន្ធេអកូឡâសីុថា:6ក់
ជាតិ

• សិក6\និងវ{ភាគទិន្នន័យអំពីហិរòôប6Äទានជីវៈ
ច្រមុះ
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ករអនុវតSពិធី
%រ|ហគូយ៉
សSពីីABS

២. ករអភិរកyជីវៈច'ម]ះ (២)
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ករអភិរកyេ'ក
ែដនធមមជតិ4

• បានផ67ព្វផ6\យ និងបkxy6បពិធីសារណាហ្គâយាå6ស្តីពី ABS និងចំេណះដឹង
្របៃពណីពីការេ្របើ្របាស់ធនធានពន្ធ8 ជូនដលម់kន្តី សាធារណជន សិស67-
និស67ិត និង្របជាសហគមន៍

• បានេរៀបចំ ផ67ព្វផ6\យ និងអនុវត្តគំរូលិខិតេស្នើសុំនាំេចញសំណាក ដូចជា៖
សំណាករុក្ខជាតិឱសថ ទឹក សត្វល្អិត ផ67ិត ជាតិេ្របងពីរុក្ខជាតិ ខាú6ញ់សត្វ និង
វùរុសពីសត្វ្រជFក-េគា ស្រមាប់ការ្រសាវ្រជាវែផ្នកវ{ទ6ûសាkស្ត

• បានចង្រកងឯកសារេគាលនេយាបាយពាក់ព័ន្ធនឹងែខ67សងាü6ក់ផលិតផលផលិ
តេចញពីធនធានជីវៈច្រមុះ ដូចជា៖ េផៅ°6 រុក្ខជាតិឱសថ ។ល។

• េរៀបចំ្រកបខណÉការងារ េគាលនេយាបាយ ច6éប់ និង
លិខិតបទដាY6នពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីសារណាហ្គâយាå6 ស្តីពីABS

• េរៀបចំយុទ្ធសាkស្តទំនាក់ទំនងស្រមាប់ការកសាងសមត្ថ
ភាព (CEPA) និងបន្តផ67ព្វផ6\យពិធីសារណាហ្គâយាå6ស្តីពី
ABS

• េរៀបចំ និងអនុវត្តែផនទីបងាî6ញផ្លâវ និងេគាលការណ៍ែណនាំ
ស្តីពីABS

• បន្តចង្រកងព័ត៌មាន និងទិន្នន័យស្តីពីធនធានពន្ធ8 និង
ចំេណះដឹង្របៃពណី

• ដាក់ឱ6êដំេណើរការមជ6£មណÉល្រសាវ្រជាវ និងអភិរក67េកសរកូល 
សុខ អាន ភ្នំគូែលន និងេរៀបចំសួនេកសរកូល និងថា:6លបណ§•ះកូន
េកសរកូល

• េរៀបចំអនុស6\រណៈជាមួយ្របេទសៃដគូ និងវ{ទ6ûសាÇ6ន្រសាវ្រជាវ
អន្តរជាតិ ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិរក67េ្រកៅែដនធម្មជាតិ ការសិក6\     
រុក្ខជាតិ និងការអប់រßផ67ព្វផ6\យជីវៈច្រមុះ

• េរៀបចំវគ្គបណ§•ះបណា®6លដល់ឧទ6ûនុរក67 ្របមូលសំណាកេកសរ កូ
លៃ្រព និងេរៀបចំខិតប័ណ្ណព័ត៌មាន

• បានពិនិត6êលទ្ធភាពក្ន8ងេរៀបចំែផនការេម និងផលិតែផនទីៃន
មជ6£មណÉល

• ែកលម្អ អភិវឌ6_ និងបេង្កើតយន្តការេកៀរគរ
ថវ{កាមជ6£មណÉល្រសាវ្រជាវ និងអភិរក67
េកសរកូល សុខ អាន ភ្នំគូែលន

• កំណត់្រពំ្របទល់ និងេដាះ្រសាយបxî6
មិន្រប្រកតីក្ន8ងទីតំាងមជ6£មណÉលេដាយ
សហការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ

• េរៀបចំេបាះពុម្ពេសៀវេភៅេកសរកូលៃ្រព
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ករ'គប់'គង
ព័ត៌មន-ទិននន័យ
ជីវៈច'ម]ះ
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ករងរជីវ
សវុតថិភព6

• េលើកសំេណើែកែ្រប និងេធ្វើវ{េសាធនកម្មលិខិត
បទដាY6នគតិយុត្តស្តីពីជីវសុវត្ថិភាព

• បច្ច8ប6Äន្នភាពសារេពើភ័ណÉ LMO និងចង្រកង
ទិន្ន័យដំណំាឧស6\ហកម្មែដលគា≠6ន LMO

• ព្រងឹងសមត្ថភាពវ{ភាគរកGMOេដាយមន្ទីរ
ពិេសាធន៍្រកសួងបរ{សាÇ6ន

• ពិនិត6êលទ្ធភាពសហការជាមួយមន្ទីរ
ពិេសាធន៍សកលវ{ទ6ûល័យ

• ្រគប់្រគង ែថទំា និងេធ្វើបច្ច8ប6Äន្នភាពព័ត៌មាន និងទិន្នន័យ
ពាក់ព័ន្ធជីវៈច្រមុះជា្របចំា 

• ែស្វងយល់លម្អិតពី្របព័ន្ធទិន្នន័យរបស់មជ6£មណÉល
ព័ត៌មានជីវៈច្រមុះសកល(GBIF) េដើម6Äីបេង្កើត្របព័ន្ធ
្រគប់្រគងទិន្នន័យជីវៈច្រមុះជាតិ

• បានេរៀបចំយុទ្ធសាkស្តស្តីពីការ្របា្រស័យទាក់ទងស្តីពី ជីវៈ
ច្រមុះ

• ្រគប់្រគង ែថទំា និងេធ្វើបច្ច8ប6Äន្នភាពព័ត៌មាន 
និងទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធជីវៈច្រមុះជា្របចំា 

• េផ្តើមដំេណើរការ្របព័ន្ធ្រគប់្រគងទិន្នន័យ      
ជីវៈច្រមុះជាតិ និងផ67ព្វផ6\យឱ6êបាន          
ទូលំទូលាយ 

• ផលិតសមាÆ6រៈផ67ព្វផ6\យ និងេរៀបចំអត្ថបទ 
សំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធធនធានធម្មជាតិ និង       
ជីវៈច្រមុះេដើម6Äីផ67ព្វផ6\យ

• កំណត់អត្តសxë6ណេលើចំណ∞ចែដលេស្នើសំុែកស្រមdល និងេធ្វើ
វ{េសាធនកម្មច6éប់ និងលិខិតបទដាY6នគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹង
ជីវសុវត្ថិភាព

• កំណត់អត្តសxë6ណកង្វះខាតសមត្ថភាព និងេរៀបចំែផនការ
កសាងសមត្ថភាពស្តីពីជីវសុវត្ថិភាព

• ផ67ព្វផ6\យ និងេលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីពិធីសារស្តីពីជីវសុវត្ថិ
ភាព និងពិធីសារបែន្ថម និងសាÇ6នភាពអនុវត្តេនៅកម្ព8ជា
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េគលនេយបយ
និងយុទធ%RសSទី
'ក]ងនិរនSភព

៣.េសដaកិចចៃបតង (១)

១

សមិទ្ធផល២០១៩ សំខាន់ៗ អាទិភាព២០២០

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពី្របសិទ្ធភាពការេ្របើ្របាស់ធនធាន (ទឹក សំណល់និង
ថាមពល) េនៅតំបន់ទី្រកុងក្ន8ង្របេទសកម្ព8ជា

• េសចក្តីសេ្រមចេលខ ០០៤សសរ ក.ជ.អ.ច ស្តីពីការបេង្កើត្រកុមការងារស្រមាប់្រគប់្រគង
សំណល់បាú6ស្ទិក

• ពិនិត6êលទ្ធភាពបេង្កើតគេ្រមាងបំពង់បឺតពីរុក្ខជាតិេឈា≠6ះេដើមថ្នក់ទឹក(Xyris indica) 
ែដលជាជេ្រមើសសាកល6Äងេដើម6Äីឈានដល់ការបò6£ប់ការេ្របើ្របាស់បំពង់បឺតបាú6ស្ទិក

• ផ្ត¥ចេផ្តើមអនុវត្តមិនេ្របើ្របាស់ដបទឹកផាú6ស្ទិចេនៅក្ន8ងអង្គ្របជំុនិងសិកា∂6សាលានានាក្ន8ង
្រកសួងបរ{សាÇ6ននិងេរៀបចំេសចក្តី្រពាងលទ្ធកម្មការបò6£ប់ការេ្របើ្របាស់បាú6ស្ទិក

• ការបេង្កើត្រកុមការងារបេច្ចកេទសស្តីពីការេ្របើ្របាស់និងផលិតកម្ម្របកបេដាយនិរន្តរភាព
និងេរៀបចំកិច្ច្របជំុេលើកទី ១ (កំពុងដំេណើរការ)

• ស្រមបស្រមdលជាមួយអង្គការមូលនិធិអាសីុក្ន8ងការេធ្វើការសិក6\្រសាវ្រជាវេលើេគាល
នេយាបាយនិងែផនការស្តីពីការ្រគប់្រគងសំណល់រ∑ងទី្របជំុជន ស្រមាប់េខត្តែកប

ករេ'បj'បស់
និងផលិតកមម
េ:យចីរភព២

• េរៀបចំអនុ្រកឹត6êស្តីពីការបò6£ប់ការេ្របើ្របាស់បំពង់បឺត       
បាú6ស្ទិក និង្របអប់េសា:6

• ស្រមបស្រមdលជាមួយអង្គការ GIZ េដើម6Äីអនុវត្តកេ្រមាង 
“SCP Outreach in Asia the Next Five (ែផនទីបងាî6ញ
ផ្លâវ SCP ស្រមាប់កម្ព8ជា, េគាលនេយាបាយសាú6កសxë6
បរ{សាÇ6ន និងការជំរុញលទ្ធកម្មសាធារណៃបតង)”

• ស្រមបស្រមdលជាមួយ្រកុមការងារបេច្ចកេទសេលើការ
្រគប់្រគងសំណល់បាúស្ទិក

• ផ្តល់ធាតុចូលស្រមាប់េសចក្តី្រពាង្រកមបរ{សាÇ6ន និងធនធានធម្មជាតិ
• ផ67ព្វផ6\យ និងដាក់ឱ6êេ្របើ្របាស់ជាផ្លâវការែផនការអភិវឌ6_ន៍ទី្រកុងនិរន្តរភាពស្រមាប់រាជធានី
ភ្នំេពញ២០១៨-២០៣០ ្រពមទំាងកំណត់សកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់ទី្រកុងៃបតង។ ទី្រកុង
ចំនួនពីរ្រតFវបានេ្រជើសេរùសស្រមាប់សិក6\បន្ត

ü ការសិក6\ពីកិច្ចអន្តរាគមន៍វ{ស័យទឹកកខ្វក់ និងអនាម័យ (កំពុងបន្ត)
ü ការសិក6\ពីែកលំអការ្រគប់្រគងល6éប់ភក់(េចញពីទឹកលូ) េនៅទី្រកុងេសៀមរាប

• ែផនការយុទ្ធសាkស្តទី្រកុងនិរន្តរភាពស្រមាប់ទី្រកុងេគាលេដៅទំាង៧ឆា:6ំ២០១៩-២០៣០
(កំពុងបេង្ហើយ) 

• បេង្កើតគំរូអាជីវកម្មស្រមាប់ែខ67សងាü6ក់ផ្គត់ផ្គង់និរន្តរភាពសំណល់ែដលអាចែកៃច្នេឡើងវ{ញ
េនៅទី្រកុងបាត់ដំបង (បាúស្ទិក និងសំណល់សរùរាង្គ)

• ព្រងឹងសមត្ថភាពស្តីអំពីទី្រកុងនិរន្តរភាពេនៅថា:6ក់ជាតិនិងថា:6ក់េ្រកាមជាតិ
• ការអភិវឌ6_គេ្រមាងទី្រកុង្របកបេដាយនិរន្តរភាព៖
ü សិក6\លទ្ធភាពបេង្កើតេរាងច្រកទាញយកឥន្ធនៈពីសំណល់(RDF) េនៅ

រាជធានីភ្នំេពញ
ü េលើកកម្ពស់ការអនុវត្តថាមពល្របកបេដាយនិរន្តរភាពេនៅក្ន8ងវ{ស័យកាត់

េដរ
ü បò្ចប ់និងផ67ព្វផ6\យការសិក6\ពីែកលំអការ្រគប់្រគងល6éប់ភក់

(េចញពីទឹកលូ) េនៅទី្រកុងេសៀមរាប
ü េលើកកម្ពស់ការេធ្វើវ{មជ6£ការេលើការែកលំអ្របព័ន្ធ្រគប់្រគងទឹកស្អ8យ 

(DWATS) េនៅ្រកុងែកប
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'បសិទធភពេសដaកិចច
កនងុករអភិវឌ7
ថមពលនិងករកត់
បនថយករបំពុលបរ%ិថ ន

៣.េសដaកិចចៃបតង (២)

៣

សមិទ្ធផល២០១៩ សំខាន់ៗ អាទិភាព២០២០

• េសចក្តី្រពាង្របកាសស្តីពីការបេង្កើតគណៈកមា≠6ធិការ SEA
• គំា្រទដល់ការព្រងឹង្រកបខ័ណÉច6éប់ស្រមាប់ការអភិវឌ6_្របកបេដាយចីរភាពនិងធាតុ
ចូលស្រមាប់េសចក្តី្រពាងេគាលការណ៍ែណនំាSEA និង្រកមបរ{សាÇ6ន និងធនធាន
ធម្មជាតិ

• េរៀបចំសិកា∂6សាលាស្តីអំពីSEA ក្ន8ងការេរៀបចំែផនការវ{ស័យថាមពល េនៅរាជធានី
ភ្នំេពញ

ករÉយតៃមN
បរ%ិថ នជ
យទុធ%RសS៤

• បេង្កើតគណៈកមា≠6ធិការ SEA និងព្រងឹងការអនុវត្តសកម្មភាព
• េកៀរគរធនធានស្រមាប់ការអនុវត្តសកម្មភាព និងអនុវត្តេគាល
ការណ៍ែណនំារបស់គណៈកមា≠6ធិការ

• ផ្តល់ធាតុចូលស្រមាប់េសចក្តី្រពាង្រកមបរ{សាÇ6ន និងធនធានធម្មជាតិ (RE, SC, SCP)
• បានបេង្កើត្រកុមការងារបេច្ចកេទសវាយតៃម្លសកា°6នុពលថាមពលពន្លឺ្រពះអាទិត6êេនៅកម្ព8ជា 

និងបានេរៀបចំកិច្ច្របជុំ្រកុមការងារបេច្ចកេទសចំនួន ៣េលើក ។ ទទួលលទ្ធផល្រកុមការងារ
បេច្ចកេទសបាន
១. ឯកសារេគាលនេយាបាយ៖ េឆ្លើយតបេទៅនឹងកង្វះថាមពលរបស់្របេទសកម្ព8ជាកំណត់

បxî6 និងអនុសាសន៍េគាលនេយាបាយ
២. ការវ{ភាគនិងេស្នើសុំែកស្រមdលបទប6Äòôត្តិស្តីអំពីថាមពលពន្លឺ្រពះអាទិត6ê
៣. វាយតៃម្លសកា°6នុពលៃនការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលែផ្អកេលើ្របព័ន្ធថាមពលពន្លឺ្រពះអាទិត6êែដល

មាន្រសាប់
៤. េស្នើវ{ធីសាkស្តស្រមាប់ការវាយតៃម្លបឋមស្តីពីការខាតបង់េសដ្ឋកិច្ចេដាយសារភាពរ

អាក់រអួលថាមពលក្ន8ងដំេណើរការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីេនៅកម្ព8ជា
៥. របាយការណ៍ស្តីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យវ{និេយាគក្ន8ងវ{ស័យថាមពលកេកើតេឡើងវ{ញ

(DREI) េនៅកម្ព8ជា

• បេង្កើត្រកុមការងារបេច្ចកេទសថាមពលនិរន្តរភាពេដើម6Äីជំនួស្រកុមការងារ
បេច្ចកេទសែដលមាន្រសាប់

• ផ្តល់ ឬេផ្ញើជូនលទ្ធផល្រសាវ្រជាវនិងអនុសាសន៍េគាលនេយាបាយដល់
អ្នកសេ្រមចចិត្តឬ្រកុមការងារែដលមានឋានានុ្រកមេនៅេ្រកាម គណៈកមា≠6
ធិការេគាលនេយាបាយេសដ្ឋកិច្ច និងហិរòôវត្ថ8៖
ü ស្រមបស្រមdល និងេរៀបចំអនុសាសន៍េគាលនេយាបាយទាក់ទងនឹង

ថាមពលកេកើតេឡើងវ{ញនិងេស្នើវ{ធានការេដើម6Äីេដាះ្រសាយបxî6
្របឈមក្ន8ងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលស្រមាប់ឆា:6ំបនា√6ប់

ü ផ្តល់អនុសាសន៍ស្រមាប់ការសិក6\េលើជេ្រមើសែដលអាចេទៅរួចេដើម6Äី
ទទួលបានថាមពលែដលេលើសេចញពី្របព័ន្ធផលិតថាមពលពន្លឺ្រពះ
អាទិត6êេលើតំបូលែដលមាន្រសាប់ែដលបានតំេឡើងេដាយតួអង្គក្ន8ងវ{
ស័យពាណិជ្ជកម្ម និងឧស6\ហកម្មែដលបានភាy6ប់េទៅបណា®6ញអគ្គិស
នីជាតិ

12

េគលករណ៍ែណន ំ
និងករផSល់
វិញញ បនប'តអគរ
ៃបតងេនកមពុជ

៣.េសដaកិចចៃបតង (៣)

៥

សមិទ្ធផល២០១៩ សំខាន់ៗ អាទិភាព២០២០
• ្រសាវ្រជាវវាយតៃម្លអំពីជេ្រមើសនានា និងេរៀបចំ
ជាស្តង់ដារអគារៃបតងស្រមាប់ការ{យាល័យនិង
អគារលំេនៅដាY6ន

• បេង្កើត្របព័ន្ធ្របតិបត្តិការេលើវ{xë6បនប្រតកម្ម
អគារៃបតង

• បេង្កើតសាÇ6ប័ន(បេណា≈6ះអាសន្ន) ស្រមាប់
វ{xë6បនប្រតកម្ម

• េរៀបចំសិកា∂6សាលាបណ§•ះបណា®6លនិងេលើក
កម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការេរៀបចំអគារៃបតង 
និងដំេណើរការវ{xë6បនប្រតកម្មអគារៃបតង

• េធ្វើការេ្រជើសេរùសនិងេធ្វើការពិេសាធន៍សាក
ល6ÄងេទៅេលើអគារលំេនៅដាY6នមួយកែន្លងនិង
អគារការ{យាល័យមួយកែន្លង (អគាររដាY6ភិបា
ល) និងចង្រកងលទ្ធផលទុកជាឯកសារេម
េរៀនែដលបានេរៀនសូ្រតពីគេ្រមាងសាកល6Äង
េនះ(ឆា:6ំ២០២១)

• ផ67ព្វផ6\យ និងេបើកគេ្រមាង
• បេង្កើត្រកុមការងារបេច្ចកេទស និងេរៀបចំកិច្ច្របជំុេលើកទី
១

• េរៀបចំកិច្ច្របជំុ និងចុះអនុស67រណៈៃនការេយាគយល់
ជាមួយ KICT េដើម6Äីេរៀបចំេគាលការណ៍ែណនំា និង
វ{xë6បនប័្រតអគារៃបតង

• ព្រងាងការវ{ភាគបច្ច8ប6Äន្នភាពអគារៃបតងេនៅកម្ព8ជា
• បានផ្តល់េយាបល់េលើេសចក្តី្រពាងច6éប់ស្តីពីសំណង់
ែដលេរៀបចំេដាយ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម្ម 
និងសំណង់
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ថមពល
នុយេកNែអ៊រ

៤. វិទយ%RសS និងបេចចកវិទយ (១)

1

សមិទ្ធផល២០១៩ សំខាន់ៗ អាទិភាព២០២០

• ស្រមបស្រមdលការសិក6\អំពីផលប៉ះពាល់ៃនការចិò្ចឹមសត្វ
ចតុប6éទេទៅេលើការែ្រប្របdលអាកាសធាតុ

• របាយការណ៍ការសិក6\្របសិទ្ធិភាពេទាច្រកយានយន្តេ្របើថាមពល
អគ្គិសនី

• ស្រមបស្រមdលការចុះហត្ថេលខា MoU រវាង្រកុម្របឹក6\ជាតិ
អភិវឌ6_ន៍េដាយចីរភាព និង ្រកសួងបរ{សាÇ6ន និង អង្គការពិព័រណ៍
វ{ទ6ûសាkស្តកម្ព8ជា និង អង្គការស្ទីមកម្ព8ជា 

ករ'%វ'ជវ
និងអភិវឌ7ន៍2

• ស្រមបស្រមdលគេ្រមាង ”ការជំរុញមេធ6ûបាយដឹក
ជò្ជâនៃបតងតាមរយៈការេ្របើ្របាស់យានយន្តអគ្គិសនី
េនៅកម្ព8ជា”

• ចុះ្របមូលព័ត៌មាន ស្តីពីការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវ{ទ6ûែដល
ជំរុញការអភិវឌ6_េដាយចីរភាព

• េលើកកម្ពស់ចំេណះដឹងទាក់ទងវ{ទ6ûសាkស្ត បេច្ចកវ{ទ6û
ៃបតង នវានុវត្តន៍ និងការអភិវឌ6_ការបេò្ចញកាបូនតិច

• ស្រមបស្រមdលគេ្រមាង “Technology Needs 
Assessment (TNA) activities for special economic 
zones in the Sihanoukville province”

• ែកស្រមdលេសចក្តី្រពាងកិច្ច្រពមេ្រពៀងស្តីពីការសាងសង់
មជ6£មណÉលវ{ទ6ûសាkស្ត និងបេច្ចកវ{ទ6ûនុយេក្លែអ៊រ េដាយ
ដាក់បò្ចâលធាតុចូលរបស់សាÇ6ប័នពាក់ព័ន្ធ

• េរៀបចំវគ្គបណ§•ះបណា®6ល និងកិច្ចពិភាក6\េដើម6Äីេលើកកម្ពស់
ការយល់ដឹងអំពីការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវ{ទ6ûនុយេក្លែអ៊រ

• ស្រមបស្រមdលបò្ជâននិស67ិត និងមkន្តីរាជការចូលរួមវគ្គ   ប
ណ§•ះបណា®6លេនៅ្របេទសរុស678ី និងចិន

• បò្ចប់កិច្ច្រពមេ្រពៀងស្តីពីការសាងសង់
មជ6£មណÉលវ{ទ6ûសាkស្ត និងបេច្ចកវ{ទ6ûនុយ
េក្លែអ៊រ

• ជំរុញការបេង្កើតមជ6£មណÉលព័ត៌មានវ{ទ6û
សាkស្តនុយេក្លែអ៊រ

• ជំរុញការអនុវត្តកិច្ច្រពមេ្រពៀង និងMoU
• ការកសាងធនធានមនុស67ក្ន8ង    វ{ស័យបេច្ចក
វ{ទ6ûនុយេក្លែអ៊រ

14

ករេរxបចំេគល
នេយបយ

៤. វិទយ%RសS និងបេចចកវិទយ (២)

3

សមិទ្ធផល២០១៩ សំខាន់ៗ អាទិភាព២០២០

• េសចក្តី្រពាងចុងេ្រកាយ ៃន្រកមសីលធម៌សិក6\
្រសាវ្រជាវ និងកម្មវ{ធី្រសាវ្រជាវថា:6ក់ជាតិ

• អនុម័តេសចក្តី្រពាង្រកមសីលធម៌សិក6\្រសាវ្រជាវ
និងកម្មវ{ធី្រសាវ្រជាវថា:6ក់ជាតិ

• េសចក្តី្រពាងេគាលការណ៍ែណនំាស្រមាប់ការវាយ
តៃម្លការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវ{ទ6ûៃបតង

• េសចក្តី្រពាងរបាយការណ៍វាយតៃម្ល និងត្រមFវការ
បេច្ចកវ{ទ6ûៃបតង

• េរៀបចំែផនទីបងាî6ញផ្លâវស្តីពីវ{ទ6ûសាkស្ត និងបេច្ចក
វ{ទ6û

សមូអរគុណ
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ANNUAL WORKSHOP TO REVIEW NCSD 2019 PROGRESS AND 2020 PLAN
Phnom Penh, 21 October 2019

Mok Mareth Hall, Ministry of Environment, Phnom Penh

��Ë��

NCSD Achievements in 2019 

and Priorities for 2020
Presented by:
Tin Ponlok, Secretary General of the National Council for Sustainable Development 

NCSD Priority Programme for 2018-2019

2

1. National Policy

Environment and NR Code

National Environmental 
Strategy and Action Plan

REDD+ Strategy

Sustainable Development 
Goals

1. Climate Change

2. Biodiversity Management

3. Green Economy

4. Science and TechnologyPolicy Alignment for Green 
Growth

5 sub-programmes, 24 priority clusters
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3

1. Climate Change (1)

Key achievements in 2019 Priorities for 2020

• Midterm report on the implementation of Cambodia 
Climate Change Strategic Plans

• Roadmap and stakeholder engagement for the 
implementation of Nationally Determined Contribution
(NDC) 

• Cambodia’s position for UNFCCC-CoP25 and Climate 
Action Summit 2019

• Four meetings of CC-TWG and CC-TWG&DPs
• Documentation for ratifying the Framework Agreement 

of the International Solar Alliance 
• Cambodia became a member of NDC Partnership 
• Providing inputs on the draft of Environment and 

National Resources Code
• Climate change indicators for National Strategic 

Development Plan
• Cambodia was selected as the Chair of ASEAN Working 

Group  on Climate Change for 2019-2022

• Strengthen the implementation of 
Cambodia Climate Change Strategic Plans

• Coordinate the implementation of 
NDC/revising NDC

• Cambodia’s positions for UNFCCC-CoP25 
and Climate Action Summit 2020

• CC-TWG and CC-TWG&DPs meetings
• Ratification of the Framework Agreement 

of International Solar Alliance
• Strengthen the Cambodia’s roles as Head of 

ASEAN Working Group

National Climate 
Change Strategy 
and Planning 

1

4

1. Climate Change (2)

Key achievements in 2019 Priorities for 2020

• Ten training and dissemination workshops on 
climate change responses and impacts in which 
four events were for youths with the total 
number of 635 participants (279 were female)

• Two trainings on climate change research 
proposals  for universities, CC-WTG, and 
relevant institutions with a total number of 120 
participants

• Knowledge platform and web portal on climate 
change 

• Enhance capacity building program 
on climate change and its impact 

• Update and upload information on 
knowledge platform and web 
portal on climate change

2
Capacity Building, 
Awareness 
Raising, 
Knowledge and 
Technology 
Transfer 
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5

1. Climate Change (3)

Key achievements in 2019 Priorities for 2020

• Finalised and launched the report on climate change 
impacts on economic growth in Cambodia 

• Coordinate, monitor, and mainstream climate change 
pilot projects at subnational levels including Siem
Reap, Kampong Thom, Koh Kong and Svay Rieng

• Draft project proposal for NAP-Readiness 

• Disseminate report on climate change 
impacts on economic growth in Cambodia

• Coordinate, monitor, and mainstream 
climate change pilot projects at both  
national and subnational levels

• Downscale climate scenarios and assess
climate change impacts  

• 13 Clean Development Mechanism projects  
and 6 Joint Crediting Mechanism projects 

• Drafting sub-decree on greenhouse gas (GHG) 
emissions reduction

• Coordinate the implementation of CDM and 
JCM projects 

• Finalize the draft of sub-decree on GHGs 
emissions reduction

• Develop MRV system for GHGs mitigation 

3
Adaptation

Mitigation4

6

1. Climate Change (4)

Key achievements in 2019 Priorities for 2020

• Submited 3 readiness project proposals to Green 
Climate Fund (GCF) 

• Drafted guidelines on implementation of GCF in 
Cambodia

• Prepare Third National Communications Report 
(TNC), 40% has been done

• Prepare  first Biennial Updated Report (BUR), 60%  
has been done

• Completed the implementation of Cambodia 
Climate Change Alliance Phase II and mobilize 
resources for phase III

• Coordinate the submission of proposal to 
GCF and other Climate Funds 

• Submit project proposal for NAP-Readiness 
to GCF

• Finalize Guidelines on implementation of 
Green Climate Fund in Cambodia 

• Finalize the Third National Communication
• Finalize the first Biennial Updated Report
• Implement CCCA Phase III

5 Climate 
Finance and 
Resources 
Mobilization
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7

2. Biodiversity Conservation (1)

1

Key Achievements in 2019 Priority for 2020

2

• Organize Biodiversity TWG & Sub-TWGs 
(ABS and Biosafety) meetings;

• Update the National Biodiversity Status 
Report;

• Develop PES policy framework, and 
framework and legislation for 
implementation of ABS protocol;

• Develop the required legislation and 
mechanisms for PES implementation in the 
pilot sites;

• Conduct a study and assessment of 
ecosystem services for the national scope;

• Study and analyse biodiversity finance;

• Establishment of Biodiversity TWG & 2 Sub-
TWGs (ABS and Biosafety) and 1st & 2nd

meetings of BTWG; 
• Mainstreaming of NBSAP implementation into 

relevant sectors;
• Organization of International Biodiversity Day 

22 May in 2018 and 2019;

• Conducting feasibilities on implementation of PES in 
Phnom Kulen and Khbal Chhay; 

• Development of the 6th National Report and submission it 
to UNCBD;

• Collecting data and information on biodiversity and 
consultation with partners on status of biodiversity 
conservation, challenges and capacity buildings

Policy and 
Coordination

Biodiversity and 
Ecosystem 
Research

8

2. Biodiversity Conservation (2)

3

Key Achievements in 2019 Priority for 2020

4

• Develop a framework, policy and legislation 
relevant to the Nagoya Protocol (NP) on ABS

• Develop a strategy for CEPA and promote 
implementation of NP on ABS;

• Develop and implement the roadmap on ABS 
protocol;

• Collect  data and information on genetic resources 
and traditional knowledge.

• Renovate, develop and mobilize resources 
for the Sok An Phnom Kulen Orchid 
Center;

• Define  the Center’s boundary demarcation 
and seek applicable solutions in 
collaboration with local agencies;

• Print Cambodia wild orchid materials.

• Dissemination and mainstreaming of Nagoya Protocol on 
ABS and traditional knowledge on genetic resources to 
public ;
• Facilitation and dissemination of permission to export 

specimens (herbal, water, insects, mushroom, extract oil 
and fat, and virus of pigs and cows;
• Summarizing policy documents on biodiversity-based 

products such as rattan, herbs, etc.

• Launched and operationalising Sok An Phnom Kulen
Orchid Center and its nursery;
• Development of MoUs in cooperation with partners and 

international institutions relevant to ex-situ conservation, 
flora research and awareness on biodiversity;
• Conducting training sessions for rangers, producing 

information materials, and collecting wild orchid 
specimens;
• Seeking possibility to develop the master plans and map of 

the center.

Implementation 
of Nagoya 
Protocol on ABS

Ex-situ
Conservation 
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2. Biodiversity Conservation (3)

5

Key Achievements in 2019 Priority for 2020

Biosafety

6

Management of 
Biodiversity Data 
and Information

• Identification of areas in the law on biosafety 
and related legal instruments for modifications 
and amendments;

• Identification of capacity building needs and 
development of capacity building plans on 
biosafety;

• Awareness-raising on Cartagena protocols of 
Biosafety and its supplementary protocol and 
its implementation situation in Cambodia;

• Regular management, maintenance, and update 
of data and information related to biodiversity;

• Conducting study on Global Biodiversity 
Information System (GBIF) database to develop 
a national biodiversity data management system;

• Development of a Communication Strategy for 
Biodiversity;

• Request for modifications and amendments of law 
on biosafety and its related legal instruments;

• Update a LMO inventory and develop data on LMO-
free industrial crops;

• Build capacity to identify GMOs by MoE’s
Laboratory;

• Seek possibility to cooperation with laboratories of 
universities.

• Regular management, maintenance, and 
update of data and information related to 
biodiversity;

• Operationalise the national biodiversity 
database management system; 

• Produce tools and materials and publish 
relevant articles related to natural resources 
and biodiversity.

10

Policy and 
strategy on 
sustainable city

3. Green Economy (1)

1

Key Achievements in 19 Priority for 2020

• Prepared report on resource efficiency (water, waste and energy) in 
urban areas in Cambodia

• Established technical working group on plastic waste management, 
Decision No 004 SSR

• Prepared proposal for producing organic straws from Xyris Indica (under 
the technical working group on plastic waste management) 

• Initiated the implementation of zero plastic water bottles in meetings 
and workshops within MoE and drafting plastic free procurement 

• Establishing Technical Working Group on SCP and conduct 1st Meeting ( 
in the process)  

• Coordinated with The Asia Foundation in conducting research in 
Municipal Solid Waste Policy and Planning for Kep Province

Sustainable 
consumption & 
production

2
• Develop a draft Sub-decree on banning plastic 

straws and Styrofoam 
• Coordinate with GIZ to implement SCP Outreach in 

Asia the Next Five (SCP Roadmap for Cambodia, Eco-
label Policy and Green Public Procurement)

• Coordinate TWG on Plastic Waste Management    

• Provided technical inputs to Env & NR Code  (Sustainable Cities)
• Launched Phnom Penh Sustainable City Plan 2018-2030 with list of 

priority sustainable/green city actions. Two city projects were selected     
for further study: 
ü Establishing a business model for a sustainable supply chain for 

recyclable waste in Battambang (plastic and organic waste)
ü Study on improve fecal sludge management in Siem Reap city 

• Sustainable City Strategic Plan for Secondary Cities 2019-2030 (Being 
finalised) 

• Study on wastewater and sanitation sector intervention (Ongoing)
• Prepare a business model for a sustainable supply chain for recyclable 

waste ( plastic and organic waste) in Battambang city (Ongoing)

• Sustainable City Capacity Development for national and 
sub-national level

• Sustainable city project development: 
ü Refuse-Derived-Fuel (RDF) Plant in Phnom Penh
ü Promotion of sustainable energy practices in the 

garment sector 
ü Improve fecal sludge management in Siem Reap city 
ü Improve decentralized wastewater management 

system (DWATS) in Kep
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Economic efficiency in 
energy development 
and mitigation of 
environmental 
pollution 

3. Green Economy (2)

3

Key Achievements in 2018-19 Priority for 2020

• Draft Prakas on establishment of SEA Committee 
• Support for strengthening of a legal framework for SD and inputs for a 

draft guideline for SEA and E&NR Code
• Organised the twining workshop on SEA in Power Planning in PP

Strategic 
Environmental 
Assessment4

• Establish a SEA committee and strengthening of 
implementation capacity  

• Resource mobilization for implementation of activity and the 
committee’s guidelines 

• Provided technical inputs on Env and NR Code (RE, SC, SCP)
• Established Technical Working Group for the “Full economic appraisal 

of the potentials of solar PV energy in Cambodia” and organised 3 
TWG meetings. TWG has produced: 
1. Policy paper: Responding to Cambodia’s Power Shortages, Issue   

Paper and Policy Recommendations
2. Analysis and Proposed Adjustment of Solar Regulations
3. Evaluation of the potential excess supply of power from existing  

solar rooftop systems in Cambodia
4. Proposed Methodology for rapid appraisal of economic losses 

from electricity supply disruptions in Cambodia
5. Cambodia’s Derisking Renewable Energy Investment (DREI) Report

• Establish a TWG on Sustainable Energy to replace the curent
TWG 

• Provide/submit research findings and policy recommendations 
to policy makers/ Working Group under the Economic and 
Financial policy Committee:
ü coordinate and prepare policy recommendations for 

renewable energy and also proposed measures to address 
the challenges in power supply for coming years

ü Provide recommendations for the study on available options 
in taking excess power generated from existing solar PV 
rooftop systems installed by commercial and industrial 
actors to the national grid

12

Guidelines and 
Certification for Green 
Buildings in Cambodia 

3. Green Economy (3)

5

Key Achievements in 2019 Priority for 2020
• Evaluate options and design green building standards 

for office and residential building
• Establish a certification operation system
• Establish Institutional Arrangements (interim) for 

Certification
• Green building training and awareness raising 

workshop on green building design standard and 
certification process 

• Selecting and piloting one residential building and one 
office building (gov’t) and document lessons learned
(2021) 

• Launched the project
• Established a Project Technical Working Group and conducted 

1st meeting 
• Conducted a kick off meeting and signed MoU with KICT for 

development of Guidelines and Certification for Green 
Buildings 

• Drafted a stocktaking analysis of green buildings in Cambodia
• Provided comments to the draft construction law prepared by 

MLMUPC
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Nuclear Energy

4. Science and Technology (1)

1

Key Achievements in 2019 Priority for 2020

• Facilitated the study on the impacts of quadruped 
animal ranching on climate change

• Study report on efficient electric motorcycles.
• Facilitate the signing of MoU between NCSD/MOE 

and STEAM NGO.

Research and 
Development2

• Coordinate the “Green Mobility Promotion” project 
with GGGI.

• Conduct field surveys on the applications of green 
technology.

• Collaborate with partner universities and NGOs to 
promote knowledge related to science, green 
technology, innovation and low carbon development

• Coordinate “Technology Needs Assessment (TNA) 
activities for special economic zones in the 
Sihanoukville province”

• Integrated inter-ministerial comments on the draft 
agreement on the establishment of nuclear science and 
technology center.

• Organized training workshops and forums to raise public 
awareness on the applications of nuclear science and 
technology.

• Facilitated the dispatch of Cambodian students and 
government officials to the training programs in Russia and 
China. 

• Finalize the draft agreement on the 
establishment of nuclear science and 
technology center 

• Provide necessary support for the 
establishment of a nuclear information center 

• Promote the implementation of the agreement 
and the MoU 

• Facilitate human resource development in 
nuclear technology

14

Policy 
development

4. Science and Technology (2)

3

Key Achievements in 2019 Priority for 2020

• Final draft of research ethics and 
national research agenda

• Seek approval of the draft research ethics 
and national research agenda

• Draft guidelines for green technology 
application  assessment

• Draft  green technology need assessment 
report

• Develop a science and technology roadmap

Thank You!
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បាធានបទរងទី១៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅនាកំណាទមាង់អភិបាលកិច្ចបរិសា្ថាន 
Agenda Item 1: Overview of the Environmental Governance Reform 

គុណតៃមcៃនយ.ផ.ប.ជ២០១៦-២០២៣

ü គិតគូរនិរន្តរភាព និងការេធ្វើទំេនើបកម្មសាq:ប័នេនៅថា9:ក់ជាតិ និងថា9:ក់េ្រកាមជាតិជាកតាê:ស្នâល
ü ដំេណើរការេរៀបចំមានតមាë:ភាព និងមានការចូលរួមèជាគំរូស្រមាប់េធ្វើការេរៀបចំែផនការ
អភិវឌ:|ន៍េដាយចីរភាព និងបរoយាបន្ន

ü កសាងភាពជាមាí:ស់ និងសហការក្នhងចំេណាមអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ េដាយ្របកាន់យករេបៀប
េធ្វើការេដាយមានការេលើកទឹកចិត្ត

ü ឯកភាពេលើេគាលេដៅែដលអាចវាស់បាន និងតាមដានេដាយ្របសិទ្ធភាព
ü កំណត់ការងារជាក់ែស្តង និងជំហានែដលអាចអនុវត្តបាន និង
ü ដំេណើរការេរៀបចំែដលព្រងឹងសមត្ថភាពអ្នកចូលរួម។

5

ករេរdបចំ ករអនុវតR និងករeយតៃមcយ.ផ.ប.ជ

• យ.ផ.ប.ជ េរៀបចំែផ្អកេលើអាទិភាព ត្រមõវការ និងសមត្ថភាព តាមរយៈដំេណើរការ
ែដលមានតមាë:ភាព និងការចូលរួម េដើម:úីកំណត់ប~ù:រួម និងវាយតៃម្លជេ្រមើសនានា

• េដើម:úីការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់អវoជ្ជមានេលើបរoសាq:ន និងសុខុមាលភាពសង្គម
• មានសង្គតភាពជាមួយដំេណើរការ យុទ្ធសាvស្ត និងកាតព្វកិច្ចនានា ែដលេនៅជាធរមាន
• កំណត់ទស:†នវoស័យជាយុទ្ធសាvស្តស្រមាប់រយៈេពលមធ:kម និងែវង ្រពមទំាងប~ù:
អាទិភាពស្រមាប់អនុវត្តក្នhងេពលខ្លី -ទទួលបានេជាគជ័យឆាប់រហ័ស - និងកតាê:
អំេណាយផលេដើម:úីធានាេជាគជ័យ

• េ្របើ្របាស់សូចនាករែដលអាចវាស់បាន ស្រមាប់តាមដានវឌ:|នភាព។
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បាធានបទរងទី១៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅនាកំណាទមាង់អភិបាលកិច្ចបរិសា្ថាន 
Agenda Item 1: Overview of the Environmental Governance Reform 

ដំេណg រករេរdបចំ យ.ផ.ប.ជ២០១៦-២០២៣

7

ទទួលការ
អនុ~�:តពីRGC
៖ ១៧ ក~�:
២០១៥

ជំហានទី១៖
ដំណាក់កាល
ចាប់េផ្តើម
(តុលា-ធ្នâ
២០១៥)

ជំហានទី២៖
ការ្របមូលនិង
វoភាគទិន្នន័យ
(មករា-មីនា
២០១៦)

ជំហានទី៣៖

កិច្ចពិេ្រគាះេយាបល់
េលើេសចក្តី្រពាងឯក
សារយុទ្ធសាvស្ត
េពញេលញ(េមសា-
តុលា២០១៦)

្រតÜតពិនិត:kនិងឆ្លង
េសចក្តី្រពាងេដាយ
ក.ជ.អ.ច និងអនុម័
តេដាយRGC (វoច្ឆិ
កា-ធ្នâ២០១៦)

ដំេណg រករេរdបចំ យ.ផ.ប.ជ២០១៦-២០២៣

• បានេរៀបចំេឡើង្រសបេទៅតាមេគាលការណ៍ែណនំាស្តីអំពី ការេរៀបចំតាក់ែតងេគាល
នេយាបាយ ែផនការ យុទ្ធសាvស្ត និងែផនការសកម្មភាពនានា របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋ
មvន្តី។

• ការេរៀបចំផ.យ.ប.ជ បានចាប់េផ្តើមក្នhងែខក~�:ឆា9:ំ២០១៥ និង្រតõវបានបb្ចប់ក្នhងចុង
ឆា9:ំ២០១៦ េដាយមានការចូលរួមចំែណក និងចូលរួមវoភាគទានជាធាតុចូលយា¶:ង
សកម្មពីបណាß:្រកសួងសាq:ប័ន អង្គភាព និងឥស:†រជនជាេ្រចើន។

• ទទួលបានពីកិច្ច្របជំុការងារ និងការពិេ្រគាះេយាបល់េ្រចើនេលើកេ្រចើនសារ ជាមួយ
្រកសួងសាq:ប័នពាក់ព័ន្ធ ៃដគូអភិវឌ:| សង្គមសីុវoល និងតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់អាជា©:ធរ
ថា9:ក់េ្រកាមជាតិ និងមន្ទីរជំនាញេខត្ត។
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23សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

បាធានបទរងទី១៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅនាកំណាទមាង់អភិបាលកិច្ចបរិសា្ថាន 
Agenda Item 1: Overview of the Environmental Governance Reform 

របកគំេហgញសខំន់ៗៃន=ថ នភពបរ=ិថ នជតិ
មានភាពបន́ា:ន់ េដើម:úីធានានិរន្តរភាពបរoសាq:ន និងធនធានធម្មជាតិេនៅកម្ពhជា េដាយសារែត៖
1) មានការពឹងែផ្អកខាë:ំងេលើធនធានធម្មជាតិស្រមាប់កំេណើនេសដ្ឋកិច្ច និងការចិb្ចឹមជីវoត។
2) មានការេរចរ̈លបរoសាq:ននាបច្ចhប:úន្ន៖ ការខូចខាតបរoសាq:ននំាឱ:kសុខុមាលភាពសង្គមចុះ

េខ:éយ េពាលគឺប៉ះពាល់គុណភាពជីវoតរស់េនៅរបស់មនុស:†ជំនាន់េនះ និងជំនាន់េ្រកាយ។
3) កតាê:ដៃទេទៀត៖ការែ្រប្របÜលចំនួន្របជាជន និង្របជាសាvស្ត អភិបាលកិច្ច បេច្ចកវoទ:Æ និង

ការប៉ះទង្គិចពីកតាê:ខាងេ្រកៅ េពាលគឺការប៉ះទង្គិចែដលទាក់ទងនឹងធាតុអាកាស វoបត្តេិសដ្ឋ
កិច្ច ការប៉ះទង្គិចទាក់ទងនឹងសុខភាព ជេមាë:ះេផ:†ងៗ។ល។

្របសិនេបើនិនា9:ការេនះេនៅែតបន្តè េយើង្រតõវ្របឈមនឹងហានិភ័យៃនអតុល:kភាពៃន្របព័ន្ធេអ
កូឡâសីុè មិនអាចសេ្រមចេគាលេដៅអភិវឌ:|ន៍េដាយចីរភាពè ប៉ះពាល់ដល់្រកុមជនងាយរង
េ្រគាះ។

9

របកគំេហgញសខំន់ៗៃន=ថ នភពបរ=ិថ នជតិ

• សាq:នភាពបរoសាq:នក្នhង្របេទសកម្ពhជានាេពលបច្ចhប:úន្ន រួមមាន សាq:នភាពជីវៈច្រមុះ ដីនិងដី
ធ្លី ៃ្រពេឈើ តំបន ់ការពារធម្មជាត ិសមុ្រទនិងតំបន់េឆ្នរ ជលផលនិងវារ±សត្វ ែរ≤និង
ថាមពល និងធនធានទឹក។ 

• សេង្ខបអំពផីលប៉ះពាល់ៃនការបំពុលពសីំណល់រ¨ង សំណល់រាវ សំណល់គីមី និងការ
ព:Æករណ៍អំពីផលប៉ះពាលៃ់នការែ្រប្របÜលអាកាសធាតុផងែដរ។ 

• ការវoភាគអំពីវoស័យែដលពឹងអា្រស័យ និងមានផលប៉ះពាល់េលើបរoសាq:ន និងធនធានធម្ម
ជាត ិដូចជាវoស័យកសិកម្ម េទសចរណ ៍នគរូបនីយកម្ម ដឹកជb្ជâន ឧស:éហកម្ម និង
ពាណិជ្ជកម្ម ក៏បានេលើកេឡើងែដរ។
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23 24 សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

បាធានបទរងទី១៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅនាកំណាទមាង់អភិបាលកិច្ចបរិសា្ថាន 
Agenda Item 1: Overview of the Environmental Governance Reform 

របកគំេហgញសខំន់ៗៃន=ថ នភពបរ=ិថ នជតិ

• អភិបាលកិច្ចរបស់កម្ពhជាស្រមាប់បរoសាq:ន និងធនធានធម្មជាតិបានែកលម្អគួរឱ:kកត់សមា∂:ល់ ក៏ប៉ុែន្ត
ចាំបាច់មានអភិបាលកិច្ចខាë:ំងនិងទំេនើបជាងមុន េដាយ្រតõវជំរុញការស្រមបស្រមÜលអន្តរវoស័យរវាង
្រកសួង សាq:ប័នជំនាញ ការេធ្វើឱ:kមានសង្គតិភាព្រកបខណCច:rប់និងេគាលនេយាបាយ ការេធ្វើ្របតិភូ
កម្មនិងវoមជ:∑ការ ការចូលរួមពីវoស័យឯកជន ការកសាងសមត្ថភាព និងការេលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
របស់សាធារណៈ ជាេដើម។

• សេង្ខបអំព ីច:rប់ យុទ្ធសាvស្ត េគាលនេយាបាយ និងកម្មវoធីធំៗជាេ្រចើន ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ:|េដាយ
ចីរភាព ការអភិវឌ:|ៃបតង និងការ្រគប់្រគងបរoសាq:ន។ បណាß:ប~ù:ជាអាទិភាពែដលជាចំណ∏ចខ្វះខាត 
និងអនុសាសន៍េដាះ្រសាយប~ù:ទាំងេនាះ ែដលបានកំណត់េដាយ្រកុមការងារចំេពាះកិច្ចអន្តរ្រកសួង
ស្រមាប់េរៀបចំេសៀវេភៅេនះ ក្នhងដំេណើរការេរៀបចំកសាង ក៏មានេលើកមកបងាù:ញែដរ។ 
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បញm nទិភព

• មានការអភិវឌ:| និងការេធ្វើទំេនើបកម្មេសដ្ឋកិច្ច និងសង្គមយា¶:ងរហ័ស ែដលេដើរេលឿនជាង
សមត្ថភាពសាq:ប័នទទួលបន្ទhកបរoសាq:ន បេច្ចកវoទ:Æ និងអាកប:úកិរoយារបស់មនុស:†។

• “េធ្វើការអភិវឌ:|តាមទមាë:ប់” មិនែមនជាជេ្រមើសស្រមាប់កម្ពhជា េដើម:úីអភិវឌ:|េឆា∫:ះេទៅរកសង្គម
មួយៃបតង បេb្ចញកាបូនតិច មានភាពធន់នឹងការែ្រប្របÜលអាកាសធាតុ ធានាបានការ
អភិវឌ:|េដាយសមធម៌ និងចីរភាព និងែផ្អកេលើចំេណះដឹងេនាះេទ។

• យ.ផ.ប.ជ. ២០១៦-២០២៣ រួមវoភាគទានេទៅេលើ៖
– ការបំេពញបែន្ថម និងគំា្រទដល់យុទ្ធសាvស្ត និងែផនការសកម្មភាពនានាែដលមាន្រសាប់
បេង្កើតលក្ខ័ណCស្រមាប់ព្រងឹងការស្រមបស្រមÜលអន្តរវoស័យ និងដាក់បb្ចâលបរoសាq:ន និង
ធនធានធម្មជាតិជាកតាê:ស្នâលៃន្រកបខ័ណCអភិវឌ:|ន៍េនៅថា9:ក់ជាតិ និងថា9:ក់េ្រកាមជាតិ។
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បញm nទិភព

– ជំរុញការេធ្វើទំេនើបកម្មសីុជេ្រមៅេលើអភិបាលកិច្ច និងការ្រគប់្រគងបរoសាq:ន និងធនធានធម្ម
ជាតិ។

– ការគំា្រទដល់ការបន្តអភិវឌ:|សង្គម និងេសដ្ឋកិច្ចជាប់ជា្របចំា តាមរយៈការេធ្វើទំេនើបកម្ម
េលើការេ្របើ្របាស់ធនធានការអភិវឌ:| និងការអភិរក:† ការែកលម្អការេ្របើ្របាស់ធនធានឱ:k
កាន់ែតមាន្របសិទ្ធផល និងផលិតភាពខ្ពស់ជាងមុន ធានាឱ:kមានយន្តការហិរbcប:úទាន
និរន្តរភាពការកាត់បន្ថយសំណល់ការបំពុល និងការែកលម្អសុខភាព និងសុខុមាលភាព
មនុស:†។
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ចកខវុិសយ័ េបសកកមម និងេគលបំណងយទុធ=SសR

• ចក# $ វ &ស័យ

– ព្រងឹងលក្ខខណCអំេណាយផលនានា និងជំរុញការ្រគប់្រគង និងអភិរក:†បរoសាq:ននិងធនធានធម្មជាតិ 
េដើម:úីការអភិវឌ:|េសដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ច្របកបេដាយចីរភាព និងស្ថិរភាពេនៅកម្ពhជា។

• េបសកកម-

– ែផនទីបងាù:ញផ្លâវ េដើម:úីេកៀរគរធនធាន និងសកម្មភាពនានាស្រមាប់បណាß:្រកសួង សាq:ប័ន វoស័យឯក
ជន អង្គការសង្គមសីុវoល និងៃដគូអភិវឌ:|ន៍ក្នhងការសេ្រមចឱ:kបាននូវការអភិវឌ:|្របកបេដាយចីរភាព 
និង បរoយាប័ន្ន និង

– កំណត់វoស័យអាទិភាព កម្មវoធី និងគេ្រមាងច:rស់លាស់ែដលយុទ្ធសាvស្ត និងែផនការសកម្មភាពបរoសាq:
នជាតិេនះ អាចអនុវត្តក្នhងេពលខាងមុខ េដើម:úីបងាù:ញនូវកាលានុវត្តភាព និងអត្ថ្របេយាជន៍នានា ក្នhង
ការងាកេទៅរកការអភិវឌ:|្របកបេដាយចីរភាព និងបរoយាប័ន្ន។
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ចកខវុិសយ័ េបសកកមម និងេគលបំណងយទុធ=SសR

• េ.លបំណងយុទ567ស8

– េលើកកំពស់ការេធ្វើទំេនើបកម្មសីុជេ្រមៅេលើនិរន្តរភាពបរoសាq:ន និងធនធានធម្មជាតិ ែដល
បន:†hីជាមួយទំេនើបកម្មវoស័យសង្គម និងេសដ្ឋកិច្ច និងតាមរយៈការេធ្វើសកម្មភាព ែដល
មានព័ត៌មាន្រគប់្រគាន់/មានែផនការច:rស់លាស់ េដើម:úីេធ្វើែកលម្អការេ្របើ្របាស់ធនធានឱ:k
មាន្របសិទ្ធភាព និងផលិតភាពខ្ពស់ យន្តការហិរbcប:úទានែដលមាននិរន្តរភាពកាត់
បន្ថយសំណល់ និងការបំពុល ែកលម្អសុខភាពនិង សុខុមាលភាពមនុស:†។
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ទិសេដៅយុទ្ធសាvស្តរបស់NESAP 
េលើកកំពស់ការេធ្វើទំេនើបកម្មសីុជេ្រមៅេលើនិរន្តរភាពបរoសាq:ន និងធនធានធម្មជាតិ និងការអភិវឌ:|សង្គម និងេសដ្ឋកិច្ចេដាយចីរភាពតាមរយៈការេធ្វើសកម្មភាពែផ្អកេលើព័ត៌មាន
្រគប់្រគាន់ មានែផនការច:rស់ េដើម:úីែកលម្អការេ្របើ្របាស់ធនធានឱ:kមាន្របសិទ្ធភាព និងផលិតភាពខ្ពស់យន្តការហិរbcប:úទានែដលមាននិរន្តរភាពកាត់បន្ថយសំណល់ និង
ការបំពុលការែកលម្អសុខភាពនិង សុខុមាលភាពមនុស:†។

ចកខវិុសយ័

ព្រងឹងលក្ខខណCអំេណាយផល និងេលើកកំពស់កិច្ចគំាពារបរoសាq:ន និងការអភិរក:†ធនធានធម្មជាតិ េដើម:úីកំេណើនេសដ្ឋកិច្ចជា្របចំា និងែដលមានស្ថិរ
ភាព ែដលនំាេទៅរកចីរភាពេសដ្ឋកិច្ច និងេសដ្ឋកិច្ចៃបតងេនៅកម្ពhជា។

SO 1
ព្រងឹងកិច្ចសហការ និងបរoធានអន្តរវoស័
យការស្រមបស្រមÜល បទប:úbcត្តិ និង

មុខងារបំេពញការងារ។

SO 2
បេង្កើន្របសិទ្ធផលៃនការេ្របើ
្របាស់ធនធាន និងកាត់បន្ថយ
ការបំពុលពី្របភពពាក់ព័ន្ធ។

SO 3
្របកាន់យកយន្តការហិរbcប:úទាន ្របព័ន្ធែចកផល

្របេយាជន៍ និងែផនការេកៀរគរមូលនិធិស្រមាប់េសដ្ឋកិច្ច
ៃបតង និងធន់ និងការចិb្ចឹមជីវoតេនៅមូលដាL:ន េដាយ

និរន្តរភាព។

SO 4
បេង្កើនការយល់ដឹង កសាងសមត្ថ
ភាព និងេលើកកម្ពស់ការេផ្ទរបេច្ចក
វoទ:Æ និងព្រងឹងវoទ:Æសាvស្ត និងបេច្ចក
វoទ:Æតាមដានេលើការេ្របើ្របាស់។

ចំណាត់ការ/សកម្មភាពនានា េដើម:úី
សេ្រមចលទ្ធផល និង

ចំណ∏ចេគាល

ចំណាត់ការ/សកម្មភាពនានា
េដើម:úីសេ្រមចលទ្ធផល និងទិសេដៅ

ចំណាត់ការ/សកម្មភាពនានា
េដើម:úីសេ្រមចលទ្ធផល និង

ទិសេដៅ

ចំណាត់ការ/សកម្មភាពនានា េដើម:úី
សេ្រមចលទ្ធផល និងទិសេដៅ
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\ជរ3̂ភិបល

=ថ ប័ន/ភន ក់ងរ(ខ)អនុវតR
គេ!មង/កមមវិធី

- ្រគប់្រគងគេ្រមាង
- ្របព័ន្ធទិន្នន័យ និងការតាម

ដាននិងវាយតៃម្ល
- ទំនាក់ទំនង

- វoស័យឯកជន
- ៃដគូអភិវឌ:|

- មូលនិធិ
- សប:úhរសធម៌

• េវទិកាកិច្ចសហ្របតិបត្តិការេដើម:úីអភិវឌ:|ន៍
កម្ពhជា

• គណៈកមាΩ:ធិការស្រមបស្រមÜលរវាងៃដគូ
អភិវឌ:|ជាមួយរដាL:ភិបាល

• ្រកុមការងារបេច្ចកេទសនានា

ក.ជ.អ.ច
- ្រកុម្របឹក:é

- គណៈកមាΩ:ធីការ្របតិបត្តិ
- អង្គភាពស្រមបស្រមÜលជាន់ខ្ពស់

- អនុគណៈកមាΩ:ធិការែ្រប្របÜលអាកាសធាតុ
- អនុគណៈកមាΩ:ធិការNESAP (អតីត្រកុមការងារ

ចំេពាះកិច្ច)៖ ្រតÜតពិនិត:k និងដឹកនំាការងារ
បេច្ចកេទស

=ថ ប័ន/ភន ក់ងរ(ក)អនុវតR
គេ!មង/កមមវិធី

- ្រគប់្រគងគេ្រមាង
- ្របព័ន្ធទិន្នន័យ និងការតាម

ដាននិងវាយតៃម្ល
- ទំនាក់ទំនង

=ថ ប័ន/ភន ក់ងរ(គ)អនុវតR
គេ!មង/កមមវិធី

- ្រគប់្រគងគេ្រមាង
- ្របព័ន្ធទិន្នន័យ និងការតាម

ដាននិងវាយតៃម្ល
- ទំនាក់ទំនង

អគ្គេលខាធិការដាL:ន ក.ជ.អ.ច៖ការងាររដ្ឋបាលការ្រគប់្រគងចំេណះដឹង ការតាមដាន្រតÜតពិនិត:kនិងវាយតៃម្ល NESAP

=ថ ប័ន/ភន ក់ងរ(ឃ)អនុវតR
គេ!មង/កមមវិធី

- ្រគប់្រគងគេ្រមាង
- ្របព័ន្ធទិន្នន័យ និងការតាម

ដាននិងវាយតៃម្ល
- ទំនាក់ទំនង

ហរិញញបបទន និងថវិកររបសយ់.ផ.ប.ជ.

• បានវoភាគអំពី្របភពផ្តល់ហិរbcប:úទាន ត្រមõវការហិរbcវត្ថh និងកាលានុវត្តភាពស្រមាប់
អនុវត្តយុទ្ធសាvស្ត និងែផនការសកម្មភាពបរoសាq:នក្នhងអំឡhងេពល ៧ឆា9:ំ។ 

• ស្រមាប់អនុវត្តឯកសារយុទ្ធសាvស្តជាតិេនះ ្រតõវការថវoកាសរុប្របមាណ ២៦៣ លាន
ដុលាë:រអាេមរoក ែដលក្នhងេនាះថវoកាមួយចំនួនបានពីគេ្រមាងកំពុងដំេណើរការនិងមួយ
ែផ្នកេទៀតកំពុងរង់ចំាការអនុម័ត(ភាគេ្រចើនមកពីជំនួយឥតសំណង)។ 

• ព័ត៌មានអំពីគេ្រមាង និងកម្មវoធីទំាងេនាះ មានេរៀបរាប់ក្នhងឧបសម្ព័ន្ធៃន េសៀវេភៅយុទ្ធ
សាvស្តេនះ។  
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27 28 សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

បាធានបទរងទី១៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅនាកំណាទមាង់អភិបាលកិច្ចបរិសា្ថាន 
Agenda Item 1: Overview of the Environmental Governance Reform 

ហរិញញបបទន និងថវិកររបសយ់.ផ.ប.ជ.

• កង្វះថវoកាស្រមាប់អនុវត្តសកម្មភាពជាអាទិភាពមួយចំនួនៃនយុទ្ធសាvស្តេនះ
ដូចជា ការអភិវឌ:|សមត្ថភាពនិងការេផ្ទរបេច្ចកវoទ:Æនិងវoទ:Æសាvស្ត ភាពជាៃដគូរ
វាងរដ្ឋនិងឯកជនក្នhងការអភិវឌ:|ៃបតងនិងអភិវឌ:|េដាយចីរភាព និងការ
្រគប់្រគងសារធាតុគីមីនិងសំណល់េ្រគាះថា9:ក់ មានក្នhងេសៀវេភៅេនះ។ 

• ្របភពហិរbcប:úទានអាចេកៀរគរពីហិរbcប:úទានសាធារណៈ វoស័យឯកជន ៃដគូ
អភិវឌ:|ន ៍មូនិធិពិភពេលាកនានា ្រពមទាំងពេីគាលនេយាបាយ និងឧបករណ៍
្របមូលសារេពើពន្ធ។ ក្នhងេសៀវេភៅេនះ ក៏បានបងាù:ញអំពីយន្តការេកៀរគរហិbcប្
បទានផងែដរ។
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លទធផលចំបងៗែដលបននឹងកំពុងទទួល

• ក.ជ.អ.ច. បាន្របកាសដាក់ឲ:kេ្របើ្របាស់ជាផ្លâវការឯកសារ «យុទ្ធសាvស្តនិង
ែផនការសកម្មភាពបរoសាq:នជាតិ (យ.ផ.ប.ជ.) ២០១៦-២០២៣

• ក.ជ.អ.ច. បានផ:†ព្វផ:éយេសៀវេភៅ យ.ផ.ប.ជ.តាមរយៈការែចកជូនេសៀវេភៅ
យុទ្ធសាvស្ត និងែផនការសកម្មភាពបរoសាq:នជាតិ ២០១៦-២០២៣ ដល់ថា9:ក់
ដឹកនាំ្រកសួងតាមវoស័យនានា តំណាងអង្គការជាតិ អន្តរជាត ិនិងៃដគូអភិវឌ:|ន៍
និងអ្នកចូលរួមទាំងអស់សរុបចំនួន២៦០០ក:rលេដើម:úីយកេទៅេ្របើ្របាស់និង
ផ:†ព្វផ:éយបន្តេទៀតឲ:kបានទូលំទូលាយ។
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29សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

បាធានបទរងទី១៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅនាកំណាទមាង់អភិបាលកិច្ចបរិសា្ថាន 
Agenda Item 1: Overview of the Environmental Governance Reform 

លទធផលចំបងៗែដលបននឹងកំពុងទទួល

• ឆន្ទៈ និងការេប្តជា©:ចិត្តនេយាបាយខ្ពស់ជាងមុន និងមានជា្របចាំ េហើយការេកៀគរធនធាន បេច្ចកវoទ:Æ
និងសកម្មភាព្រតõវបានធានា េដើម:úីការពារ និងែថរក:éគុណភាពបរoសាq:ន និងធនធានធម្មជាតិ ស្រមាប់
ការអភិវឌ:|េសដ្ឋកិច្ច សុខុមាលភាពសង្គម សុខភាពមនុស:† និងគុណភាពជីវoត។

• ព្រងឹងកិច្ចសហការ និងភាពជាៃដគូ ក្នhងចំេណាម្រកសួង និងសាq:ប័ននានា វoស័យឯកជន ៃដគូអភិវឌ:|
ន៍ និងអង្គការសង្គមសុីវoល រួមទាំង សកម្មជនបរoសាq:ន។

• ព្រងឹងសមត្ថភាព និងការ្រគប់្រគងរបស់សាq:ប័ន បរoយាកាសអំេណាយផល និងយន្តការហិរbcប:úទាន
េដើម:úីឆ្លងកាត់អន្តរកាលឈានេទៅរកេសដ្ឋកិច្ចៃបតង និងែផ្អកេលើចំេណះដឹងជាេគាល ស្រមាប់វoបុល
ភាព និងសមភាព។

• ព្រងឹងការយល់ដឹង និងការទទួលបានចំេណះដឹង បេច្ចកវoទ:Æ និងការបេង្កើតថ្មី។
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ជំyនបនR

• រាជរដាL:ភិបាលបានចាត់វoធានការជាេ្រចើន េដើម:úី្រគប់្រគង និងកាត់បន្ថយការដាក់
សមា∫:ធ និងការខូចខាតដលធ់នធានធម្មជាត ិនិងបរoសាq:ន។ 

• ក៏ប៉ុែន្ត្របសិទ្ធភាពេនៅមានក្រមិតេដាយសារប~ù:ហិរbcវត្ថh និងបេច្ចកេទស កិច្ច
ស្រមបស្រមÜលកិច្ចសហការ និងការដាក់បb្ចâលនិរន្តរភាពៃនធនធានធម្មជាត ិ
និងបរoសាq:នេទៅក្នhងការេរៀបចំែផនការ និងកម្មវoធីតាមវoស័យ ជាពិេសសេទៅក្នhង
ការេធ្វើែផនការ និងកម្មវoធីេនៅថា9:ក់េ្រកាមជាតិេនៅមានក្រមិត ឬ មិនទាន់បានអនុវ
ត្ត។
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29 30 សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

បាធានបទរងទី១៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅនាកំណាទមាង់អភិបាលកិច្ចបរិសា្ថាន 
Agenda Item 1: Overview of the Environmental Governance Reform 

ជំyនបនR

• ការអនុវត្តការងារតាមទមាë:ប់ មិនែមនជាជេ្រមើសស្រមាប់កម្ពhជា េដើម:úីអភិវឌ:|េឆា∫:ះេទៅរកសង្គមមួយ
ែដលមានភាពៃបតង បេb្ចញកាេបានទាប ធន់នឹងអាកាសធាតុ មានសមធម៌ ចីរភាព និងែផ្អកេលើ
ចំេណះដឹងេនាះេទ។ ដូេច្នះ ្រតõវេធ្វើឱ:k្របេសើរេឡើងែថមេទៀតនូវការេធ្វើទំេនើបកម្ម ៃនអភិបាលកិច្ច និង
ការ្រគប់្រគងបរoសាq:ននិងធនធានធម្មជាតិ ស្រមាប់កំេណើន និងការអភិវឌ:|រយៈេពលែវង។

• យុទ្ធសាvស្តជាតិេនះ បានដាក់េចញនូវចក្ខhវoស័យែវងឆា¬:យ និងបានកំណត់េបសកកម្មរបស់ខ្ល√ន ក្នhង
ការផ្តល់នូវែផនទីបងាù:ញផ្លâវស្រមាប់េកៀរគរធនធាន និងសកម្មភាពនានា។

• ការេកៀរគរមូលនិធីគឺ ជាអាទិភាពខ្ពស់មួយ ក្នhងការអនុវត្តសកម្មភាពែដលមានអាទិភាពខ្ពស់ និងអាច
អនុវត្តបានេដើម:úីទទួលបានលទ្ធផលភាë:មៗ។ 
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ជំyនបនR

• ដូេច្នះ េដើម:úីឱ:kមានការបេង្កើនចំណាយេលើវoស័យបរoសាq:នបែន្ថម ្រកុម្របឹក:éជាតិអភិវឌ:|ន៍
េដាយចីរភាព ្រកសួងបរoសាq:ន និងសាq:ប័នពាក់ព័ន្ធ គួរេលើកេឡើងនូវេហតុផលេសដ្ឋកិច្ចថា កា
រវoនិេយាគេលើនិរន្តរភាពបរoសាq:ន គឺមានផលចំេណញ េដាយផ្តល់ភ័ស្តhតាង ដូចជាការបេង្កើត
ការងារ ការបេង្កើនភាព្របកួត្របែជងែផ្នកពាណិជ្ជកម្ម និងការឈានចូលទីផ:éរពិភពេលាក
្របេសើរជាងមុន។ 

• ្រកុម្របឹក:éជាតិអភិវឌ:|ន៍េដាយចីរភាព និង្រកសួងេសដ្ឋកិច្ចនិងហិរbcវត្ថhគួរផ្តល់េគាលការណ៍
ែណនំាច:rស់លាស់ដល់បណាß:្រកសួង និងសាq:ប័នពាក់ព័ន្ធ ក្នhងការបv~ƒ:បការែកលម្អគុណ
ភាព បរoសាq:ន និងនិរន្តរភាពធនធានធម្មជាតិេទៅក្នhងយុទ្ធសាvស្តតាមវoស័យ ្រសេដៀងនឹងការប
v~ƒ:បែយនឌ័រ និងការបន:é∏:ំេទៅនឹងការែ្រប្របÜលអាកាសធាតុ ែដលជាប~ù:អន្តរវoស័យ។
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សមូអរគុណ!

សUមប់ឯក"រេគលនេយបយពក់ព័នធនិងវស័ិយបរ"ិថ ន

្រកុម្របឹក'(ជាតិអភិវឌ'0៍េដាយចីរភាព
Website: https://ncsd.moe.gov.kh/
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េគលេ$អភិវឌ*ន៍េ-យចីរភពស5មប់វិសយ័
បរ:ិថ ន និងករអភិវឌ*េ-យចីរភព

េលាក ឡ%ង សូណា អនុ្របធាននាយកដា34នរដ្ឋបាល ែផនការ និងហិរ?@វត្ថ%
អគ្គេលខាធិការដា34ន ក.ជ.អ.ច.

្រកសួងបរKសាM4ន ២១ តុលា ២០១៩

សកិខ :?5តAតពិនិតយលទធផលករងរអភិវឌ*ន៍េ-យចីរភព

ឆន ២ំ០១៩ និងទិសេ$ករងរឆន ២ំ០២០

1. បRS4្របឈម
2. អំពី SDGs កម្ព%ជា
3. សាM4នភាពៃនការអនុវត្ត SDGs

កម្ព%ជា
4. ជំហានបនា_4ប់

មតិកបទបងN ញ

2

េឆាb4ះេទៅកាន់្របេទសែដលមានចំណhលមធ4iមក្រមិតខ្ពស់
េនៅឆាl4ំ២០៣០ និង្របេទសចំណhលខ្ពស់ឆាl4ំ២០៥០
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១. បញN 5បឈមៈ ធនធនធមមជត ិ(១)

កំេណើនេសដ្ឋកិច្ចកម្ព%ជាទន្ទឹមនឹងការេកើនេឡើងសមាb4ធេទៅេលើធនធានធម្មជាត ិនិងបរKសាM4ន
Cambodia’s economic growth has been coupled with increasing pressure on natural 

resources and the environment

3

Source: ODC and FA
72% in 1973 (ODC) About 50% in 2014 (FA)

១. បញN 5បឈម៖ ធនធនធមមជត ិ(២)

4

ហានិភ័យបរKសាM4ន
ផលប៉ះពាល់េលើ្របព័ន្ធេអកូឡy
សីុ ជីវៈច្រមុះ និង្របេភទេផ4{
ងៗែដលមានហានិភ័យ

Photos: WWF, Cambodia

ហានិភ័យសង្គម
• ប៉ះពាល់េលើឱកាសបេង្កើនជីវភាពស្រមាប់សហគម

ន៍មូលដា34នែដលពឹងអា្រស័យេលើ្របព័ន្ធេអកូឡyសុី
(ទាំងមុខទំនិញ និងេសវាកម្ម)

• ការេកើនេឡើងភាពងាយរងេ្រគាះរបស់សហគមន៍
មូលដា34នែដលបណាÜ4លមកពីទឹកជំនន់ និងេ្រគាះ
រាំងស្ងâត



33សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

បាធានបទរងទី១៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅនាកំណាទមាង់អភិបាលកិច្ចបរិសា្ថាន 
Agenda Item 1: Overview of the Environmental Governance Reform 

១. បញN 5បឈម៖ បរ:ិថ នទី5កZង (៣)

5

បRS4្របឈមបរKសាM4នស្រមាប់ទី្រកុង

ការបំពុលខ4iល់
សំេឡង
ការកកស្ទះ

សំរាម
េសចក្ត្រពាងយុទ្ធសាäស្តជាតិស្រមាប់ការ
្រគប់្រគងសំរាម បានបRã4ក់ថា
• 0.5 Kgក្ន%ង១ៃថ្ងស្រមាប់១នាក់(1.5kg េនៅ
ភ្នំេពញ) 

• 30% ៃនសំរាម្រតèវបាន្របមលូ
• 10% ៃនទី្រកុងបានែបងែចកសំរាម
េនៅភ្នំេពញ
• ការ្របមូលស្រមាមេកើនេឡើងជាលំដាប់ក្ន%ងរ
យៈេពល១០ឆាl4ំចុងេ្រកាយ ពី៥ េទៅ១៥%
ក្ន%ង១ឆាl4ំ

• ពុំមានទីលានចាក់ស្រមាមតាមបេច្ចកេទស

១. បញN 5បឈម៖ ករែ5ប5បAល]កសធតុ (៤)

• រាជរដា34ភិបាលកម្ព%ជាទទួលសាí4ល់ថា ការែ្រប្របìលអាកាស
ធាតុគឺជាបRS4្របឈមដ៏ចបំងស្រមាប់ការអភិវឌ4óេដាយចីរ
ភាពរបស់កម្ព%ជា

6
6

< 0.1% 
ការ
បេ?្ចញ
ឧស្ម័ន្នផ្ទះ
ក?្ចក់

ភាពងាយរងេ្រគាះខ្ពស់េទៅ
នឹងផលប៉ះពាល់ពីការែ្រប
្របìលអាកាសធាតុ
ទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរ
ខ4{ល់ព4i%ះ 
ការេកើនេឡើងកំេដៅ 
ការេកើនេឡើងកំពស់ទឹកសមុ្រទ
ការផាõ4ស់ប្តyររបបទឹកភេលៀង

េដាយសារសមត្ថភាពបន្
សាû4ំទាប និងភាពងាយរង
េ្រគាះខាõ4ំងៃនេសដ្ឋកិច្ច
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2015!" ប័ដឹក(*ំរ,រេនះ
• ្រកសួងែផនការ
ស្រមបស្រមìលការេធ្វើមូលដ្
ឋានបនីយកម្មេគាលេដៅ
អភិវឌ4óន៍េដាយចីរភាពេនៅកម្ព%
ជា
(facilitates discussions with 
key line ministries/ agencies; 
discussions with SNEC)

-្រកុម្របឹក4°ជាតិអភិវឌ4óន៍េដាយ
ចីរភាព និង្រកសួងបរKសាM4ន
ដឹកនំាការេធ្វើមូលដា34នបនីកម្ម
សូចនាករេគាលេដៅអភិវឌ4óន៍
េដាយចីរភាពពាក់ព័ន្ធបរKសាM4ន 
និងការអភិវឌ4óេដាយចីរភាព

2016

2017

2018
…

§ ្របកាសការេរៀបចំ CSDG

§ ចាប់េផ្តើមពិភាក4°ពីការ
េរៀបចំ CSDG (្រកសួង
ែផនការជាអ្នកផ្តល់ការ
ែណនំាដល់វKស័យ)

§ មូលដា34នបនីយកម្មរបស់
្រកសួងសាM4ប័នសំខាន់
ស្រមាប់េគាលេដៅខុសៗគាl4

§ ្រកុមការងារបេច្ចកេទស
េផ្ទ¢ងផា_4ត់សូចនាករ

§ ែកស្រមìលសូចនាករ(MOP, 
OCM, CRDB/CDC, SNEC)

§ ែ្របកាõ4យេគាលេដៅអភិវឌ4ó
ន៍េដាយចីរភាពេទៅសូចនា
ករ NSDP 2019-23 

§ អនុម័តេដាយទីស្តីការគ
ណៈរដ្ឋមäន្តី១៩ វKច្ឆិកា ១៨

២. ករេធ`aមូល-c នបនីយកមម SDG កមពុជ

បញN 5បឈម
បRS4សាM4ប័ន និងបរKបទជាតិ
- េគាលេដៅSDG សាកលមានៈ

17 េគាលេដៅ
169 ចំណûចេដៅ
232សូចនាករ

-បRS4បន4{ីជាមួយែផនការ
ជាតិ
-ស្រមបស្រមìលអន្តរវKស័យ
-ការវKភាគ ្របមូល និង
ទិន្នន័យែដលមាន
-ធនធានស្រមាប់ការអនុវត្ត
-ការផ្តល់ធាតុចូលររបស់ថាl4ក់
េ្រកាមជាតិេនៅមានក្រមិត

2018

7

CSDGs ជាភាសាែខ្មរ និង
អង់េគ្លស្រតèវបាន

ផ4{ព្វផ4°យេនៅែខមីនា
២០១៩

៣. អំពី SDGs កមពុជ

េគាលេដៅ ចំណûចេដៅ សូចនាកររបស់CSDGs:

• ១៨ េគាលេដៅ៖ ១៧មកពីេគាលេដៅសាកល និង១
េគាលេដៅជាតិ (18 ការប?្ចប់ផលប៉ះពាល់ជា
អវKជ្ជមានរបស់មីន/សំណល់ជាតិផ្ទ%ះពីសäងាí4ម និង
ជំរុញការសេäងាí4ះជនរងេ្រគាះ)

• ៨៨ ចំណûចេដៅ៖ ៨៤ ពីសាកលក្ន%ងចំេណាម១៦៩
និងបែន្ថម៤ចំណûចេដៅរបស់ជាតិ

• CSDGs េស្នើេឡើង១៤៨ សូចនាករែដលរួមមាន:

– ៥៣ សូចនាករពីសូចនាករសាកល
– ២៣ សូចនាការែដលែបងែចកពីសូចនាករេដើម
– ៧៣ ែកស្រមìល និងសូចនាករថ្មី

8



35សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

បាធានបទរងទី១៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅនាកំណាទមាង់អភិបាលកិច្ចបរិសា្ថាន 
Agenda Item 1: Overview of the Environmental Governance Reform 

២.៥.២ អ្រតាភាគរយៃនចំនួន្រគìសារក្ន%ងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ ែដល្រតèវបានេលើកកម្ពស់
ក្រមិតជីវភាព តាមរយៈ ការទទួលបានផល្របេយាជន៍ពី ផល-អនុផលៃ្រពេឈើ ការប?្ចyល វKស័យ
កសិកម្មនិងការបេង្កើនជេ្រមើសមុខរបរពី េទសចរណ៍ធម្មជាតិ និងការអភិរក4{តំបន់េបតិកភណ̈វប4≠ធ៌
មធម្មជាតិ េទសចរណ៍ធម្មជាតិ េនៅក្ន%ងតំបន់ការពារធម្មជាតិ 

េគាលេដៅទី២៖ ប?្ចប់ភាពអត់ឃាõ4ន សេ្រមចឲ4iបានសន្តិសុខេស4≠¢ង េធ្វើឲ4i្របេសើរេឡើងសាM4នភាពអាហារូប
ត្ថម្ភ និង េលើកកម្ពស់កសិកម្ម្របកបេដាយចីរភាព

៦.៣.១ សមាមា្រតៃនសំណល់រាវែដលបានសមា≤4ត្របកបេដាយសុវត្ថភិាព។

េគាលេដៅទី៦៖ ធានាឲ4iមានទឹកនិងអនាម័យ និងការ្រគប់្រគងទឹកនិងអនាម័យ្របកបេដាយចីរភាព 
ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូប

•១១.៦.១ ភាគរយសំរាមសំណល់រ¥ងែដល្របមូល េនៅរាជធានី ្រកុង ្រសុក
•១១.៦.២ ភាគរយៃនការកាត់បន្ថយការេ្របើ្របាស់ថង់បាõ4ស្ទិច
•១១.៦.៣ ភាគរយៃនសំណល់ រ¥ង្រតèវបាន្រគប់្រគងតាមេគាលការណ៍បេច្ចកេទស 
•១១.៦.៤ គុណភាពទឹកសាធារណៈ ទឹកកខ្វក់ ែផ្អកេលើបា∂4រា∑4ែម៉្រត pH DO BOD COD TSS TN TP 

NH3  Oil and Grease Coliform  េនៅតាមេគាលេដៅក្ន%ងឆាl4ំ

េគាលេដៅទី១១៖ េធ្វើឲ4iទី្រកុង និងកែន្លងតំាងទីលំេនៅថ្មីស្រមាប់្របជាជន មានលក្ខណៈ បរKយាប័ន្ន សុវត្ថិ
ភាព ធន់នឹងបែ្រមប្រមìលអាកាសធាតុនិងចីរភាព 
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•១២.៤.១ អ្រតាៃនការសាយភាយសារធាតុបំពុលសរπរាង្គមិនងាយបំែបកធាតុសាយភាយ ចូលេទៅ
ក្ន%ងបរKសាM4ន

•១២.៤.២ភាគរយៃនការកាត់បន្ថយការសាយភាយសារធាតុបារតសាយភាយចូលេទៅក្ន%ងបរKសាM4ន
•១២.៤.៣ ភាគរយៃនការ ្រគប់្រគងសំណល់េ្រគាះថាl4ក់ សំណល់ជីវសាäស្ត និងវKទ4i%សកម្ម 
•១២.៥.១ អ្រតាៃនការែកៃច្នេឡើងវKញនូវវត្ថ%ធាតុេដើមែដលបានេ្របើ្របាស់

េគាលេដៅទី១២៖ ធានាឲ4iមានចីរភាពក្ន%ងទ្រមង់ៃនការេ្របើ្របាស់និងផលិតកម្ម 

•១៣.១.១ ភាគរយៃនឃំុ សងាª4ត់រងេ្រគាះេទៅនឹងការែ្រប្របìលអាកាសធាតុ 
•១៣.១.២ភាគរយៃនការបេ?្ជញឧស្ម័ន្នផ្ទះក?្ជក់ពីសកម្មភាពកាត់បន្ថយេនៅេពលេ្របៀបេធៀប
ចំហាក(េសណារπយូ៉)បេ?្ជញឧស្ម័នតាមទំលាប់

•១៣.១.៣ភាគរយៃនកំេណើនចំណាយសាធារណៈស្រមាប់ការែ្រប្របìលអាកាសធាតុ
•១៣.៣.១ក្រមិតសាM4ប័នែដលេ្រតៀមស្រមាប់េឆ្លើយតបការែ្រប្របìលអាកាសធាតុេដាយបងាS4ញជា
ភាគរយៃនសមត្ថភាពសាM4ប័នែដលបានបäRã4បែផ្នកទំាង៥ៃនការែ្រប្របìលអាកាសធាតុ

•១៣.៣.២.ភាគរយៃនកសិករដំាដុះ ចិ?្ចមឹសត្វ ចិ?្ចឹម្រតី អ្នកេនសាទនិង្របជាសហគមន៍មូល
ដា34នទទួលបានការផ4{ព្វផ4°យ និងបណΩæះបណាÜ4លពាក់ព័ន្ធការែ្រប្របìលអាកាសធាតុ

េគាលេដៅទី១៣៖ ចាត់វKធានការជាបនា_4ន់ េដើម4≠ី្របយុទ្ធ្របឆំាងនឹងបែ្រមប្រមìលអាកាសធាតុ និងផលប៉ះ
ពាល់របស់វា 
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35 36 សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

បាធានបទរងទី១៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅនាកំណាទមាង់អភិបាលកិច្ចបរិសា្ថាន 
Agenda Item 1: Overview of the Environmental Governance Reform 

• ១៤.១.១ ភាគយៃនការកាត់បន្ថយការបំពុលសមុ្រទេដាយសកម្មភាពអភិរក4{
• ១៤.២.១ មុខងារនិងេសវា  សំខាន់ៗរបស់្របព័ន្ធេអកូឡyសីុសមុ្រទនិងតំបន់េឆ្នរ្រតèវ
បានែថរក4°និងសាø4រតាមការចំាបាច់

េគាលេដៅទី១៤៖ អភិរក4{និងេ្របើ្របាស់្របកបេដាយចីរភាពនូវ មហាសមុ្រទ សមុ្រទ និង
ធនធានសមុ្រទ ស្រមាប់ការអភិវឌ4ó្របកបេដាយចីរភាព

•១៥.២.១ ភាគរយៃនៃផ្ទដីៃ្រពេឈើការពារ និង្រគប់្រគងេដាយនិរន្តរភាព
•១៥.៩.២ចំនួនេគាលនេយាបាយយុទ្ធសាäស្ត និងលិខិតបទដា34នគតិយុត្ត ស្តីពីេសវាកម្ម
្របព័ន្ធេអកូឡyសី ែដល្រតèវបានបេង្កើត និងអនុវត្ត

េគាលេដៅទី១៥៖  ការពារ សាø4រ និងជំរុញការេ្របើ្របាស់្របកបេដាយចីរភាពនូវ្របព័ន្ធេអកូឡy
សីុេនៅេលើែដនេគាក ្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ្របកបេដាយចីរភាព ្របយុទ្ធ្របឆំាងនឹងឱនភាពដី 
ប?4¿ប់និងបែង្វរទិសៃនការសឹកេរចរ¥លគុណភាពដី និងប?4¿ប់កំុឲ4iបាត់បង់ជីជាតិដីនិងជី
វច្រមុះ (េដាយសារការេផ្ទរៃផ្ទដីអភិរក4{ មក្រកសួងបរKសាM4ន  ការេរៀបចំេនះមុនេពលេផ្ទរមុខ
ងារ ជាការទទួលខុស្រតèវ អាណត្ត ិរបស់សាM4ប័ន្រកសួងបរKសាM4ន)
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វដgទិននន័យេគលេ$ និងសចូនករ

12

វដ្តទី ១: Metadata

ភាl4ក់ងារទទួល
ខុស្រតèវ ្របភពទិន្នន័យ វដ្តទិន្នន័យ និយមន័យ

វKធិសាäស្តគណនាតៃម្លសូចនាករ សំគាល់

ចំនុចេដៅ សូចនាករ

ភាគយក ភាគែបង

Schedule 2: Goals, Targets, and Indicator core data
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វិធី:iសgកនងុករបiញជ បCSDGs េនកមពុជ

សង្គត្តិភាព និងភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធ
គាl4រវាង CSDGs ែផនការ និង
សកម្មភាព

CSDG Framework’s points of intersection with planning and budgeting processes

ចាតអ់ាទិភាព និងេរៀបចំ
ជេ្រមើសេគាលនេយាបាយ
េដាយរាប់ប?្ជyលេគាលេដៅ
CSDGs

– េគាលការណ៍ ពំុមានទុកអ្នក
ណាមាl4ក់េចាល និងការមិន
ទាន់ប?្ចប់ៃន CMDGS

– ភាព្រតèវគាl4រវាងសូចនាករ 
CSDGs ជាមួយេគាលបំណងអ្វី
ែដលមាន្រសាប់ និងថ្មីរបស់
ជាតិគឺជាមូលដា34នៃនវKធីចាត់
អាទិភាពរបស់កម្ព%ជា

– កាតាលីករសកម្មភាពេគាល
នេយាបាយ

13

ករបiញជ បCSDGs  េទកនងុ5បព័នធែផនករ

• បäRã4បេទៅក្ន%ងការកសាងែផនការយុទ្ធសាäស្តតាមវKស័យ
• ្រតìតពិនិត4iែផនការអភិវឌ4óន៍េនៅថាl4ក់េ្រកាមជាតិ
• ៃដគូអភិវឌ4óន៍ អាចេ្របើ្រកបខណ̈CSDG ជាែផនទីបងាS4ញផ្លyវស្រមាប់ជំនួយនិង
សកម្មភាពរបស់េគ

• អង្គការមិនែមនរដា34ភិបាលក្ន%ង្រសុកអាចបäRã4បCSDGsេទៅក្ន%ងែផនការសកម្មភាព
ស្រមាប់អនុវត្ត

14
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៤. :ថ នភពករអនុវតg CSDGs

វឌ4óនភាពែនការអនុវត្តេនៅ្រតឹមចុងឆាl4ំ២០១៨។ េនៅឆាប់េពកស្រមាប់វាស់ែវងនូវភាពរπកចេ្រមើន
េគាលេដៅទំាងអស់ (6 focused and 12 other Goals) បានទទួលេជាគជ័យេ្រចើន គឺ្របែហល៤៩% សេ្រមចបាន ឬេលើសពីការ
រ√ពឹងទុក ្របែហល៨%ទទួលលទ្ធផលតិចជាងការរ√ពឹងទុក េហើយ្របែហល៤៣% ៃនេគាលេដៅខ្វះទិន្នន័យ

15

Overall Progress of CSDGs
6 SDG

“empowering people and ensuring 
inclusion and equality”

Other 12 SDGs

៥. ែផនករបនgស5មប ់CSDG

• ការអនុវត្តCSDGsេនៅបន្ត និងត្រមèវឱ4iមានការចូលរួមពី្រគប់ភាគីេនៅក្ន%ងសង្គម
េដាយរួមទំាងទំាងវKស័យឯកជន អង្គការសង្គមសីុវKល និង្របជាពលរដ្ឋ

• បäRã4ប CSDGs េទៅក្ន%ង្របព័ន្ធេគាលនេយាបាយ និងែផនការេនៅ្រគប់ក្រមិត 
ជាពិេសសថាl4ក់េ្រកាមជាតិ តាមរយៈការចូលរួមពី្រគប់ៃដគូេនៅថាl4ក់មូលដា34ន

• កម្ព%ជាតិ្រតèវការធនធានេ្រចើនបែន្ថមេលើថវKកាជាតិ ជាពិេសសពីវKស័យឯកជន
េដើម4≠ីសេ្រមចេគាលេដៅ CSDGs

• រាជរដា34ភិបាលកម្ព%ជាមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្ន%ងការសេ្រមចរេបៀបវារៈ២០៣០
• រាជរដា34ភិបាលកម្ព%ជាមានឆន្ទៈ្របកាន់ខាã4ប់នូវេគាលការណ៍រួម ពំុមានទុកអ្នក
ណាមាl4ក់េចាល ែដលដឹកនំាេដាយសហ្របជាជាតិ 

16
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Cambodia’s SDGs Related to Environment and 
Sustainable Development

Mr. Sona LONG
Deputy Director, Department of Administration, Planning and Finance 

General Secretariat, National Council for Sustainable Development

Ministry of Environment, 21 October 2019

Annual Meeting of the National Council for 
Sustainable Development

1. Emerging Challenges

2. SDGs Development Process

3. About Cambodia’s SDGs

4. Implementation Status of 
Cambodia’s SDGs

5. Way forward

Contents of Presentation

2

Moving toward becoming an upper middle-income 
country by 2030 and a high income country by 2050



41សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

បាធានបទរងទី១៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅនាកំណាទមាង់អភិបាលកិច្ចបរិសា្ថាន 
Agenda Item 1: Overview of the Environmental Governance Reform 

1. Emerging Challenges: NRM (1)

Cambodia’s economic growth has been coupled with increasing pressure on natural 
resources and the environment

3

Source: ODC and FA
72% in 1973 (ODC) About 50% in 2014 (FA)

1. Emerging Challenges: NRM (2)

4

Environmental risks 
• Impact on ecosystems, and  

biodiversity and species at 
risk 

Photos: WWF, Cambodia

Social risks
• Impact on livelihood opportunities for local 

communities who depend on ecosystem 
goods and services

• Increasing vulnerability of local communities 
to floods and droughts 
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1. Emerging Challenges: Urban Environment (3)

5

New environmental challenges to 
cities  
Air pollution
Noise 
Congestion

Waste 
Draft National Waste Management 
Strategy indicate:
• 0.5 Kg/capita/day nationally (1.5 in PP) 
• 30% solid waste collection coverage
• 10% of the cities have waste 

segregation

In PP: 
• collection of waste has been rising in 

the last 10yrs (5 to 15% annually)

• No sanitary landfills

1. Emerging Challenges: Climate Change (4)

• RGC recognizes Climate Change as a major challenge 
to Cambodia’s efforts to develop sustainably

6
6

< 0.1% 
global 
GHG 
emissions

Highly vulnerable to 
CC impacts 

Severe floods
Storms
Droughts
Increasing temperatures
Sea level rise
Changing rainfall regimes

due to its low adaptive 
capacity and high 
vulnerability of its 
economy 
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2015Leading Agencies:

- Ministry of Planning
Coordinates the localization 
of SDGs in Cambodia 
(facilitates discussions with 
key line ministries/ 
agencies; discussions with 
SNEC)

- National Council for 
Sustainable 
Development and MoE
Leads the localization of 
cross cutting SDGs related 
to environment and CC/SD  

2016

2017

2018
…

§ CSDG launching

§ Kick-off of localization 
discussions (MoP
guidance to sectors)

§ Localization work lead 
by key ministries for 
different sets of SDG 
targets

§ TWGs validation of the 
proposed set indicators

§ Revised list of 
indicators (MOP, OCM, 
CRDB/CDC, SNEC)

§ Translating SDGs 
indicators to NSDP 
2019-23 indicators

§ Approved by Council of 
Ministers in full Cabinet 
meeting on 
19 November 2018

2. Developing Cambodia’s SDGs 

Challenges:
- Fit national context and 
institutional issues 

- Global SDGs data set:
17 goals,
169 targets 
232 indicators

- Hardwired with national 
planning

- Cross-sectoral
coordination

- Data availability, 
collection and analysis

- Resource for 
implementation

- Limited inputs from sub-
national level 

2018

7

The CSDGs (Kh and Eng 
version) were 

circulated in Mar. 2019

3. About Cambodia’s SDGs

Goals, Targets, and Indicators of CSDGs:

• 18 Goals: 17 from global goals and 1 National
goal (18th End the negative impact of
Mine/ERW and promote victim assistance)

• 88 Targets: 84 from global among the 169;
and add 4 national targets.

• CSDGs Proposed 148 Indicators including:

– 52 indicators from global indicators;

– 23 indicators disaggregated from original indicators;

– 73 revised and new indicators (proxy indicators)

8
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2.5.2 Percentage of households in the Community Protected Areas (CPAs) improving their 
livelihoods through receiving benefits from Non-Timber Forest Product, integrated 
agriculture and livelihood options from eco-tourism within the protected areas

Goal 2: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable 
agriculture 

6.3.1 Proportion of wastewater safely treated

Goal 6: Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all 

• 11.6.1 Proportion of urban solid waste regularly collected and with adequate final 
discharge out of total urban solid waste generated, by cities

• 11.6.2 Proportion of industrial solid waste regularly collected and with adequate final 
discharge out of total industrial solid waste generated

• 11.6.3 Proportion of industries having solid waste collection contract with licensed waste 
operator out of total number of industries, by manufacturing subsector

• 11.6.4. Quality of public waste solid waste rely on pH, DO, BOD, COD, TSS, TN, TP, NH3, 
Oil and Grease Coliform

Goal 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
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Goals Related to Environment & SD in CSDGs (1)

• 12.4.1 Level of Persistent Organic Pollutants (POPs) contamination as present in soil, by 
region

• 12.4.2 Level of mercury (Hg) contamination as present in soil, by province
• 12.4.3 Proportion of hazardous waste safely disposed and managed by type of treatment
• 12.5.1 Percentage of waste recycling of material used 

Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns

• 13.1.1 Percentage of communes vulnerable to climate change 
• 13.2.1 Percentage of GHG emission through reduced activities when comparing to the 

projection (scenario) of usual gas emission
• 13.2.2 Percentage of increase in public expenditure for climate change
• 13.3.1 Institution level that prepared for response to climate change indicated as 

percentage of institutional capacities mainstreamed on 5 components of Climate
• 13.3.2 Percentage of households (farming, animal raising, fish raising, and fishing) and 

local community forestry members  participated workshops and received training on 
climate change

Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts
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Goals Related to Environment & SD in CSDGs (2)



45សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

បាធានបទរងទី១៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅនាកំណាទមាង់អភិបាលកិច្ចបរិសា្ថាន 
Agenda Item 1: Overview of the Environmental Governance Reform 

Goals Related to Environment & SD in CSDGs (3)

• 14.1.1 Percentage of the reduction of the sea pollution by the conservation 
activities

• 14.2.1 Key ecosystem function and service of marine and coast area 
maintained and restore as necessary 

Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for 
sustainable development 

• 15.2.1  Percentage of sustainable forest protection and management 
• 15.9.2 Number of policies, strategies and regulations on ecosystem services is 

established and implemented  

Goal 15: Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, 
sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land 
degradation and halt biodiversity loss 
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Target and Indicator Data Schedules
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Schedule 1: Metadata
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Approaches to Integrate CSDGs in Cambodia

Consistency and coherence 
between the CSDGs and 
plans and actions; 

CSDG Framework’s points of intersection with planning and budgeting processes

Prioritize and make policy 
choices, including between 
CSDG targets

– The principle of no one left 
behind; and unfinished 
business under the CMDGs

– Fit between the CSDG 
targets and existing and 
new national objectives 
must form the basis of 
Cambodia’s general 
prioritization approach

– Catalytic policy actions

13

Integrate CSDG into Planning System

• Also integrate into Sectoral Strategic Development Plans (SSDPs);

• Sub-national Development Plans Review;

• DPs can use CSDG Framework as roadmap to guide their assistance and 
activities in Cambodia;

• CSOs organizations can integrate CSDGs into their action plans for 
implement

14
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4. Implementation Status of Cambodia’s SDGs

Snapshot of progress at the end of 2018; remains early days to measure progress.

All goals, both focused 6 goals and other 12 goals, have made strong progresses
as about 49% is achieved on or above track and only around 8% is below the
targets; about 43% is of CSDG Targets lack sufficient data.

15

Overall Progress of CSDGs
6 SDG

“empowering people and ensuring 
inclusion and equality”

Other 12 SDGs

5. Way Forward of CSDG

• CSDG Implementation still continues and requires participation from all 
actors in the society particularly private sector, CSOs, and citizen;

• Integration CSDG into policy and plan systems in all levels, especially at 
sub-national level to call for participation of all partners in local level; 

• Cambodia needs more financial mobilization in addition to national budget, 
especially from private sector for achievement of CSDG;

• RGC has strong commitment to achievement of Agenda 2030;

• RGC is committed to adhere to common principle of “No one left behind”, 
spearheaded by United Nations.

16
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Thank You

https : / / n c sd .m o e . go v.k h  
G e n e ra l  S e c reta r i a t  o f  
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េសចក�ី��ង�កមបរ�ិ� ន និងធន��នធម��តិ

�ន������ច�កកម�ុ�

ឯកឧត�ម សតូ �  អនុរដ�េ��ធិ�រ�កសងួបរ�ិ� ន

គន�ីទី១: បទប��ត�ិទូេ� 

គន�ីេនះ �នប�� ក់�៉ងច�ស់ពីវ�ិ��ព�ន�កមេនះ និង�នប�� ញព�ីគប់េ��
�រណ៍ទូេ��នច�ប់បរ�ិ� ន ែដ���ំច់ េដីម��ី����ន�របក��យ និងព�ងកី�រអនុ
វត��កមេនះ���ន�តមឹ�ត�វ េ�យ�ន�� ប់នូវយន��រ��ំទ�េ�ចនី េ�យេ�បី��ស់ទស�ន
�ន “បរ�ិ� នស��ប់�ងំអស់��  �ងំអស់�� ស��ប់បរ�ិ� ន”។ 

I. េ��េ� េ��បំណងរពំឹងទុក និងវ�ិ��ព
េ��បំណង៖ �កមេនះ �ត�វ�ន�ក់ែតងេឡងី េដីម�ពី�ងឹង និងបេង�ីន�បសិទ��ព�នកិច���ំរប
រ�ិ� ន �រអភិរក� �រ�គប់�គង និង�រ�� រេឡងីវញិនូវធន�នធម��តិ ជីវ�ច�ម�ះ េបតិកភណ� វប�
ធម៌ និង�ររស់េ�េ�យចីរ�ព។
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គន�ីទី១: �ទ���ត�ិទូ�� 

េ�លេ�� �កមេនះ �នេ�លេ�ដូច�ងេ��ម�
អភិរក� �រ�រ �គប់�គង និង�� រេឡងីវញិ នូវធន�នធម��តិ ជីវ�ច�ម�ះ និងេស��បព័ន�េអកូ
ឡូសុី
េលីកកម�ស់�ពធន់េ�នឹង�រែ�ប�ប�ល��ស�តុ �បសិទ��ព�មពល �រអភិវ���បតង 
និង�រេ�បី��ស់ធន�ន និង�រេ�បី��ស់�មេ��ចីរ�ព
ែ�រក� �រ�រ អភិរក� �� រេឡងីវញិ និងេលីកកម�ស់េបតិកភណ� វប�ធម៌�តិ�គប់�បេភទ�ងំ
អស់ �ងំរូបី និងអរូបី �ងំេបតិកភណ� ធម��តិ និងេបតិកភណ� វប�ធម៌
េលីកកម�ស់សុខុ�ល�ពសង�ម
េលីកកម�ស់ និង�រ�រសិទ�ិបុគ�ល�គប់រូប និងសិទ�ិសមូហ�ពរបស់ជន�តិេដីម�គតិច
ប��ូ ល�រ�កចិត�ទុក�ក់អំពីបរ�ិ� ន និងធន�នធម��តិ េ�ក�ុង�រេរ�បចំែផន�រេ��� ក់
�តិ និង�� ក់េ��ម�តិ �ក់ទិននឹង�រអភិវ��េសដ�កិច� និងសង�ម
និងព�ងឹង�រអនុវត�លិខិតុបករណ៍អន�រ�តិ ែដល�ពះ���ច�កកម�ុ���គី។

គន�ីទី១: �ទ���ត�ិទូ�� 

វ�ិល�ព�
�កមេនះ �ត�វអនុវត�ចំេ�ះ�ជរ�� ភិ�លកម�ុ� ��� ធរមូល�� ន ម�ន�ី�ជ�រ កងក�� ងំ�ប�ប់

�វុធ �ប�ពលរដ�កម�ុ� ជនបរេទសែដលរស់េ�ក�ុង�បេទសកម�ុ� �ក�មហុ៊នឯលកជន ស�គម និង
អង��រសង�មសីុវលិ�គប់�បេភទ និងនីតិបុគ�ល�� �ងំ�ក�មហុ៊នរដ� និង�ក�មហុ៊នឯកជន ែដល�រេធ�ី
សកម��ព �រពុំេធ�ីសកម��ព េ�លនេ��� និង/ឬ ែផន�រសកម��ព �ចបង�ផលប៉ះ�ល់
ដល់បរ�ិ� ន ធន�នធម��តិ និងេបតិកភណ�  ែដលឋតិក�ុងែដនដី�ន�ពះ���ច�កកម�ុ�។

�កមេនះ អនុវត�ចំេ�ះសកម��ព និង/ឬ �រមិនេធ�ីសកម��ព�មួ�ែដល�ចបង�ផលប៉ះ
�ល់ដល់បរ�ិ� ន ធន�នធម��តិ និងេបតិកភណ� របស់�បេទសកម�ុ� េបីេ�ះបី�ផលប៉ះ�ល់�ងំ
េនះ េកីតេចញពី�បភពេផ�ងេទ�ត ែដលឋតិេ��ងេ��ែដនដី�ន�ពះ���ច�កកម�ុ��៉ង�ក៏
េ��។
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គន�ីទី១: �ទ���ត�ិទូ�� 

II. �រចូលរមួ���រណៈ
�រចូលរមួ���រណៈ គឺ�លក�ខណ� ត�ម�វមួយ េដមី��ី��៉ង���អភិ�ល

កចិ�ធន�នធម��តិ នងិបរ�ិ� នរបស់េយងី�ច�ប�ពតឹ�េ��បកបេ�យស័ក�ិសិទ� នងិ�បសិទ��
ព។ �រចូលរមួ���រណៈ �ចេធ�ីេឡងីក�ុងរូប�ពដូច�ងេ��ម�
�រ�យ�រណ៍េ��ន់��� ធរ�នសមត�កចិ� នងិ/ឬ�រផ�ព�ផ�យព័ត៌�ន នងិ/ឬ�រ
សេ�មចចិត��� ែដល�ច�នផលប៉��ល់េលីបរ�ិ� ន និងធន�នធម��តិ
�រេលីក�សំណួរ �រសំុ���ន�រប�� ក់ �របដិេសធ ក៏ដូច��រចូលរមួក�ុងកចិ��បជុំ
�� េដមី�េីធ�ី�រពិ�ក� នងិ/ឬេចញេសចក�ីសេ�មចចតិ� ែដល�ចប៉��ល់េលីបរ�ិ� ន
និងធន�នធម��តិ
�រ�ក់�ក�បណ�ឹ ង ឬ�រជំ�ស់េ�នឹងសកម��ព ឬ�រសេ�មចចតិ��� េ�យេ�បី
��ស់យន��រស��ប់េ����យជេ�� � ែដល�ក់ព័ន�នងឹបរ�ិ� ន និងធន�នធម��តិ

គន�ីទី១: �ទ���ត�ិទូ�� 

III. សិទ�ិទទួល�នព័ត៌�ន
ជន�ក៏េ�យ សុទ�ែត�នសិទ�ិទទួល�នព័ត៌�ន ឬេស�ីសំុព័ត៌�នពីររ�� ភិ�ល ឬ�� ស់គេ��ង �ក់ព័ន�

នឹងបរ�ិ� ន និងធន�នធម��តិ េ�យ�កមេន��ន�ក់េចញ�៉ង�ក់ច�ស់នូវប���ត�ិ�េ�ចីន ែដល��ំច់ េដីម�ី
��ន���ននូវ “សិទ�ិទទួល�នព័ត៌�ន”។
ព័ត៌�នេន�រមួ�ន�
�� ន�ពៃនស�ស�គ��ៃនបរ�ិ� ន ដូច� ខ�ល់ និងបរ�ិ�ស ទឹក និងដី�េដីម
ក�� �� ែដល�ចប៉��ល់ដល់�តុផ��ំងំ�យៃនបរ�ិ� ន ដូច��រ�តុ �មពល សេម�ង សំណល់ និង�រ
បំ�យ�ស�័ន�េដីម
វ�ិន�រែដលប៉��ល់ដល់�� ន�ពបរ�ិ� ន ដូច� េ�លនេ��យ ច�ប់ ែផន�រ កម�វធិី និងសកម��ព��
�ក់ព័ន�នឹង�រ�យតៃម�េហតុប៉��ល់បរ�ិ� ន និង�រ�យតៃម�បរ�ិ� ន�យុទ���ស�
ទំ�ក់ទំនង�លក�ណៈបុគ�ល និងធុរកិច�របស់�� ស់គេ��ង �មួយសហ��ស�ណិជ�កម� ឬ�� ប័នផ�ល់កម�ី�តិ ឬ
អន�រ�តិដៃទេទ�ត ែដល��ំទដល់គេ��ង �មរយៈកម�ី�ណ�ន ឬជំនួយែផ�កបេច�កេទស
ព័ត៌�ន�ងំ�យ អំពី�និភ័យបរ�ិ� ន និង��ស�តុ ែដលប៉��ល់ដល់បរ�ិ� នៃនសុខ�ព និងសុវត�ិ�ពរបស់
មនុស� ទី�ងំេបតិកភណ� វប�ធម៌ និងសំណង់��។
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េដីម��ីគប�់គងធន�នធម��តិរបស់�តិ���នែ់ត�បេសីរ�បកបេ�យចីរ�ព និងសេ�មច�ននូវស��
នុពល�� ែដល�ចផ�ល់េ�យ និង/ឬបេង�ីតេចញពីធន�នធម��តិរបស់េយងី ដូច� �បពន័�បរ�ិ� ន ជីវ�ច�ម�ះ
�� ន�ពភូមិ��ស� និង��ស�តុ ធន�នទឹក និងធន�នែរ ៉ ែដល�កមេនះ�ន�កេ់ចញនូវឧបករណ៍វទិ�
��ស��េ�ចីន ស��ប់��ំទ���ន�រេរ�បចំេ�លនេ��យ ែផន�រសកម��ពអភិវ��ន៍ និង�រសេ�មចចិត�
េផ�ងេទ�ត ែផ�ក�មពត័�៌ន�តឹម�ត�វ។
I. �រ�យតៃម�េហតុបះ៉�ល់បរ�ិ� ន�យុទ���ស�

�រ�យតៃម�េហតុប៉ះ�ល់បរ�ិ� ន�យុទ���ស� �ត�វ�នអនុវត�ចំេ�ះេ�លនេ��យ ែផន�រ
និងែផន�រសកម��ពអភិវ��ន៍ក�ុងវស័ិយ�ទិ�ព ែដល�ត�វ�នកំណត់េ�យ�ជរ�� ភិ�ល ដូច�
ឧស�ហកម� ែរ ៉�មពល កសិកម� េទសចរណ៍ េហ�� រច�សម�័ន� និងទូរគម�គមន៍ �ពម�ងំវស័ិយេផ�ង
េទ�ត េ��ម�រ��ំច់។ �រ�យតៃម�េនះជួយ��អ�ក�ក់ែតងេ�លនេ��យ និង/ឬ ប���ត�ិករ និងតួ
អង��ក់ព័ន� �ច�បេមីលេមីលដឹងពី�រ�តបង់ អត��បេ�ជន៍ �រគំ�មកំែហង ��ស និងប�� ដៃទ
េទ�ត ែដល�ចេកីតេចញពីេ�លនេ��យ និង/ឬែផន�រសកម��ព�ក់�ក់ែដល�ជរ�� ភិ�ល
និង/ឬ�កសួងចង់េរ�បចំ និង/ឬអភិវ��។

គន�ីទី២:�រ������បរ�ិ� ន

II.�រ�យតៃម�េហតុប៉ះ�ល់បរ�ិ� ន (និងសង�ម)
េ�លេ�ចម�ង គឺេដមី��ីយតៃម�េលីេហតុប៉ះ�ល់វជិ��ន នងិ/ឬអវជិ��នែដល�ច

�ត�វ�នេកតីេចញពី នងិ/ឬេកតីេចញពគីេ��ង�ក់�ក់ ែដលផ�ួចេផ�មី នងិ/ឬអភិវ��េ�យ
�ជរ�� ភិ�លកម�ុ� ឬ��� ធរមូល�� ន វនិិេ�គនិ នងិ/ឬបុគ�លេផ�ងេទ�ត ដូចែដលត�ម�វ
េ�យច�ប់ េ�យេ�បី��ស់េលី�រវ�ិគេលី�រ�តបង់ នងិអត��បេ�ជន៍ េដមី��ី��
សកម��ព�ងំ�យ ែដលបង�ផលប៉ះ�ល់ដល់បរ�ិ� ន �ត�វេធ�ីេឡងី�បកបេ�យ�រទទួល
ខុស�ត�វ �សប�មច�ប់បរ�ិ� ន នងិេសចក�ីែណ��ំ�របស់�ពះ���ច�កកម�ុ� �ក់ព័ន�
នឹងែផន�រ�ត់បន�យផលប៉ះ�ល់បរ�ិ� ន។
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III. ឧបករណ៍បែន�ម
�កមេនះ �ន�ក់េចញនូវឧបករណ៍��ំទដល់�រសេ�មចចតិ�បែន�មេទ�ត ដូច� �រ

�យតៃម�េហតុប៉ះ�ល់េលីសុខ�ព �រ�យតៃម��នភ័ិយ �រ�យតៃម�េហតុប៉ះ�លបរ�ិ� ន
�បណ�ុ ំ �រ�យតៃម�េហតុប៉ះ�ល់បរ�ិ� នេ�យប��ូ ល�រែ�ប�ប�ល��ស�តុ រមួនងឹ�រ
ត�ម�វ�៉ង�ក់ច�ស់���ន�រចូលរមួ���រណ� និង�រ�ក់េចញនូវនតីិវធិី េដមី�ផី�ល់
លទ��ព����រណ�ជនែដល�យរងេ��ះ ដូច� កុ�រ �ស�ី នងិជនែដលរងផលប៉ះ�ល់
�ចចូលរមួ�៉ង�ន�បសិទ��ព នងិេ�យ�នទទួលព័ត៌�ន�តមឹ�ត�វ ក�ុង�រេរ�បចំ នងិ/ឬ
េលីកេស�ីនូវជេ�មសីេផ�ង� ស��ប់�ត់បន�យផលប៉ះ�ល់�� ែដលេកីតេឡងីេ�យ�រគ
េ��ង។

គន�ីទីទី៣៣:៣៣:�រ�គប�់គងបរ�ិ� ន 
និងយន��រ�ីរ��

I. េ�លបំណង និងេ�លេ�
�កមេនះ�នទទួល�� លនូ់វេ�លនេ��យ និង�កបខ័ណ� ��ំទ�េ�ចីន ែដលរមួ�� បេង�ីត�ន� “យន��រចីរ�ព” 

ែដល�នលក�ណ��គប់�ជ�ងេ��យ។ 
យន��រចីរ�ពេនះ �ន��ទ�៖
�កបខ័ណ� �គប់�គងេ��ះមហន��យ និង�និភ័យ
�រេរ�បចំនូវេ�លនេ��យចីរ�ព និងែផន�រសកម��ព�យុទ���ស�ស��ប់��ំទែដល�ចេ��ីយតប េ�� ត�រយកចិត�
ទុក�ក់េលី�រអភិរក�ជីវ�ច�ម�ះេ��ងក�ុង និង�ងេ��តំបន់�រ�រ �របំពុលបរ�ិ� ន និង�កបខ័ណ� �គប់�គងជីវ�ច�ម�ះ។
េ�លនេ��យ និងែផន�រសកម��ពស�ីពី�ពធន និង�របន�ុំេ�នឹង��ស�តុ រមួ�មួយនឹង�កបខ័ណ� ហរិ��ប��នប
រ�ិ� ន�គប់�ជ�ងេ��យ ែដល�នប��ូ លស�ស�គ�ងេ��ម៖ មូលនិធិ��ស�តុែបប�បៃពណី �រវនិិេ�គេលី�របន�ុំ
េ�នឹង�រែ�ប�ប�ល��ស�តុ �រវនិិេ�គែបប��ស�តុេម�តី ែដលអនុវត�េ�យវសិយ័ឯកជន �រ�ត់បន�យ�របំ�យ
ឧស�ន័ផ�ះក��ក់ និងទីផ�រសន�ិធិស�ុក�បូន។
និងគំនិតផ�ួចេផ�ីម និងេ�លនេ��យ ផលិតកម� និង�រេ�បី��ស�់បកបេ�យចីរ�ព ដូច�លទ�កម�ៃបតង �រ�ក់�� ក
ស�� លផ់លិតផលែដលមិនបង�ផលប៉ះ�លដ់ល់បរ�ិ� ន �រ�យតៃម�េលី�បសិទ�ិ�ពធន�ន អភិ�កមែផ�ក�ម�រទទួលខុស
�ត�វរបសអ់�កផលិត េទសចរណ៍�បកបេ�យចីរ�ព �មពល�បកបេ�យចីរ�ព �បសិទ��ព�មពល និងឧស�ហកម�និស�រ
ណកម� ែដល�បកបេ�យ�រទទួលខុស�ត�វ។
ក៏ដូច� �រេរ�បចំែផន�រេ�បី��សដ់ីធ�ីែបបបរ�ិ� នេម�តី និងទី�ក�ង�បកបេ�យចីរ�ព។
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និងយន����ី���

II. ចីរ�ព និង�រែ�ប�ប�ល��ស�តុ
េតីរ�� ភិ�លកំពុងេធ�ីអ�ីខ�ះ េដីម�េីឆ�ីយតបចំេ�ះ�រែ�ប�ប�ល��ស�តុ? 

�របេង�ីត�ក�ម�បឹក��តិអភិវ��ន៍េ�យចីរ�ព 
�រប��ូ ល�រពិ�រ�ពី�រែ�ប�ប�ល��ស�តុ េ�ក�ុងែផន�រ និងយុទ���ស��តិ
�រប��ូ ល និង�រេឆ�ីយតបចំេ�ះ�រែ�ប�ប�ល��ស�តុ េ�ក�ុងថវ�ិ�តិ �មរយ��កបខ័ណ� ហរិ��ប��ន និងែផន�រ
សកម��ព ែដលអនុវត�េ�យ�កសួង និង�� ប័ន�� របសរ់�� ភិ�ល
�រ�យតៃម�េលី�ព�យរងេ��ះៃន�បព័ន�ជីវ��ស� សង�ម និងេសដ�កិច� េ�យ�រ�រែ�ប�ប�ល��ស�តុ
�រេរ�បចំេហដ�រច�សម�័ន� ស��ប់វសិយ័កសិកម� ជលផល ដឹកជ��ូ ន និង�មពល ែដលបំ�យ�តិ�បូន�ប និងធន់ នឹង
��ស�តុ
�រែកលម��បព័ន��ប�ស�សន��មុន 
�រេលីកកម�ស�់រអនុវត�មុខរបរចិ�� ឹមជីវតិ�បកបចីរ�ព 
�របេង�ីនលទ��ពទទួល�ន�មពល ទឹក �បព័ន��ម��មន៍ និងេស�អ�ម័យក�ុងតៃម�សមរម� 
�រអភិវ��មេធ��យដឹកជ��ូ ន��រណ� និងមេធ��យដឹកជ��ូ នេ�យបំ�យ�បូន�ប
�រជំរុ����ន�រ��វ��វ និងន�នុវត�ន៍ និង�រយលដ់ឹងអំពី�រែ�ប�ប�ល��ស�តុ និងបេច�កវទិ�ែដល�ក់ព័ន�។

គន�ីទីទី៣៣:៣៣:���គ��់គង���ិ� ន 
និងយន����ី���

III.  �រ��ប់��ងេ��ះមហន��យ
�� ប័ន�តិ��ប់��ងេ��ះមហន��យ នឹងេរ�បចែំផន�រ�ត់បន�យេ��ះមហន��យ 

និងែផន�រេ�ត�មប�ម�ង េដីម��ីត់បន�យផលប៉ះ�ល់ែដលបង�េឡងីេ�យ�រេ��ះមហន�
�យធម��តិ និងមនុស�។ នឹង�ន�រយកចតិ�ទុក�ក់សហ�រ�មួយនងឹ��� ធរមូល�� ន 
និងតួអង��ក់ព័ន�ដៃទេទ�ត េដីម�កី�ង�ពធន់េ�នងឹេ��ះមហន��យ ដូច� �របន�ំេ�
នឹងផលប៉ះ�ល់ៃន�រែ�ប�ប�ល��ស�តុ�េដីម។ 
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IV.  េទសចរណ៍�បកបេ�យចីរ�ព
�កមេនះគូសប�� ក�៉់ងច�ស់� �រអភិវ��វស័ិយេទសចរណ៍ �ច�តទុ់ក� �ន “ចីរ�ព” �ន 

ែតក�ុងករណីែដល�រអភិវ��េនះ �ចបំេពញ�មលក�ណៈវនិិច�យ័ ដូចតេ�ែតប៉ុេ�� ះ៖
�រ�គប�់គង �ត�វេ�រព���នេពញេលញេ��មលក�ខណ�  ែដល�ត�វ�ន�កេ់ចញក�ុងលិខិតបទ�� នគតិ
យុត� ែដលេចញេ�យ�ក�ម�បឹក��តិអភិវ��េ�យចីរ�ព និង�កសួង�� បន័�កព់ន័�
�រេ�បី��ស់ធន�ន �ត�វ�ន�បសិទ��ព េ��មស�ង�់រ ែដលកំណតេ់�យ�ក�ម�បឹក��តិអភិវ��នេ៍�យ
ចរ�ីព
�រ�គប�់គង និង�បតិបត�ិ�រសកម��ពេទសចរណ៍ �ត�វេធ�ីេឡងី�សប�មប���ត�ិែដលែចងក�ុង�កមេនះ (គន�ី
ទី ៤ �តិ�ទី ៣) េដីម��ី��៉ង���សកម��ពែដលេធ�ីេឡងីក�ុងតំបន�់រ�រ ��ចករេប�ងជីវច�ម�ះ 
និងបេង�ីនបរ�ិណធន�នធម��តិ េដីម��ីបេ�ជន�៍តិ សង�ម និងេសដ�កិច� និងជួយដល់�រអភិរក� និង�រ
�� រេឡងីវញិនូវជីវច�ម�ះ �បពន័�េអកូឡូសីុ កដូ៏ច��រេលីកកម�ស់ជីវ�ពរស់េ�របស់សហគមន ៍និង�រ
អភិវ���បកបេ�យចីរ�ពរយៈេពលែវង។ 
�របេង�ីតចំណូល និង�រេ�បី��ស់ចំណូល �ត�វ�គប�់គង�សប�មវ�ិន និងេ�លនេ��យ ែដល�ក់
េចញេ�យ�ក�ម�បឹក��តិអភិវ��នេ៍�យចីរ�ព។ 
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V. �រេរ�បចំែផន�រេ�បី��ស់ដីធ�ី និងទី�ក�ង�បកបេ�យចីរ�ព
ែផន�រេមស�ីពី�រេ�បី��សដ់ីធ�ីែបបេម�តីបរ�ិ� ន �ត�វបំេពញ�លល់ក�ខណ� �ងំអសែ់ដល�ត�វ�ន�ក់េចញក�ុង�កម

េនះ។ ដូេច�ះ ែផន�រេនះ�ត�វ៖
េកីតេចញពិ�រពិេ��ះេ�បល�់��រណៈ�មួយ�គប់តួអង��ក់ព័ន��ងំអស ់អំពីែផន�រេមស�ីពី�រេ�បី��សដ់ីធ�ីែដលេស�ី
េឡងី
េ�បី��សព់័ត៌�នវទិ���ស�លម�ិតល�បំផុត ែដល�ចរក�ន និងទិន�ន័យទី�ងំ�ក់ព័ន�នឹងធន�នដីធ�ី �រេ�បី��សដ់ីធ�ី�
េពលបច�ុប�ន� េហដ�រច�សម�័ន�រូបវន� �ប�ជនែដលរសេ់�ជុំវញិ វប�ធម៌ និងសិទ�ិេ�បី��សដ់ីធ�ី�េដីម 
េ�បី��សប់េច�កវទិ�ល�បំផុតែដល�ចរក�ន េដីម�េីរ�បចំែផនទីទី�ងំភូមិ��ស�រមួ ស��ប់�គប់តំបន់េទស�ព�ងំអស ់
េឆ�ីយតបេ�នឹងសំណួរ�េតីែផន�រេមស�ីពី�រេ�បី��សដ់ីធ�ីែដលេស�ីេឡងីេនះ �ចបង�ផលប៉ះ�លដ់ល�់របំ�យ�ស�ន័ផ�ះ
ក��ក់ និង�ង�បូនេ�យរេប�ប�
េឆ�ីយតបចំេ�ះផលប៉ះ�លែ់ដល�រែ�ប�ប�ល��ស�តុ �ចបង�េឡងីេលី�រអនុវត�ែផន�រេមស�ីពី�រេ�បី��សដ់ីធ�ី ដូច�
�រទប់�� ត់ទឹកជំនន់�េដីម 
េឆ�ីយតបចំេ�ះផលប៉ះ�លែ់ដល�ចេកីត�នេលីបរ�ិ� ន 
េ�� ត�រយកចិត�ទុក�ក់េលីវ�ិន�រ�រ�រេបតិកភណ� វប�ធម៌ �ធន�នធម��តិ ែដលឋតិេ�ក�ុង �េ�ជិតទីកែន�ងេ�បី
��សដ់ីធ�ីែដលេស�ីេឡងី
កំណត់�គរយៃផ�ដីស��ប់ទុក�លំហៃបតង
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VI. �មពល�បតង
េដីម�ជីំរុញេលីកកម�ស់ទី�ក�ងែបបបរ�ិ� នេម�ត ីនិងសង�មែដលបំ�យ�បូន�ប 

េហយីក�ុងេពល�មួយ��  េ�ែត�ចេលីកកម�ស់សន�ិសុខ�មពលរបស់�តិ �កមេនះក៏�ន
�ក់េចញនូវ�កបខ័ណ� គតយុិត� និង�កបខ័ណ� �� ប័ន�េ�ចីន (ក�ុងគន�ីទ ី៣ �តិ�ទី ៧) 
េដីម��ី�ំទដល់�រអភវិ���មពល�បតង។
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VII. �ស�ហកម�និស�រណកម�ែដល�បកបេ�យ�រទទួលខុស�ត�វ
�ក់ព័ន�នងឹ�ស�ហម�និស�រណកម� ដូច� �ររកុរកេ�បង �ស�័ន ែរ ៉ េ�ហ�តុ វត�ុ

�តុភូគព�វទិ� នងិធន�នដ�ទេទ�តក�ុង�ពះ���ច�កកម�ុ� �កសួងទទួលបន�ុកែរ ៉ �ត�វេធ�ី
�រ�យត�ម�បរ�ិ� ន�យុទ���ស� ស��ប់សកម��ពក�ុងវស័ិយេនះ។

�រ�យត�ម��ងំេនះ នងឹផ�ល់នូវ�កបខ័ណ� នូវ�� ស់គេ��ង�ក់ប��ូ លេ�ក�ុង�គប់
ដំ�ក់�ល�ងំអស់�ន�រេរ�បចគំេ��ង នូវវ�ិន�របេ�� �ស នងិ�ត់បន�យ�រគំ�ម
កំែហង ចំេ�ះតំបន់ ែដល�នត�ម�អភរិក�ខ�ស់។
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VIII. ផលិតកម� និង�រេ�បី��ស់េ�យចីរ�ព
�ក�ម�បឹក��តិអភិវ���បកបេ�យចីរ�ព ស��រ�មួយនឹង�កសួងបរ�ិ� ន កនឹ៏ងេរ�បចំ

កម�វធីិេ�� តេលីផលិតកម� និងេ�បី��ស់េ�យចីរ�ព ដូច�នែចងក�ុងគន�ីទី ៣ �តិ�ទី ៤ ផងែដរ 
េដីម�៖ី
បេង�ីនត�ម�វ�រ និង�រផ�តផ់�ងផ់លិតផលែដល�នែ់ត�នេម�តី�ពចំេ��បរ�ិ� ន 
ែកលម�បរ�ិ� នេ�កែន�ងផលតិផលិតផល
��ំទដល់�រអនុវត�ល�ស��បផ់លតិកម�បរ�ិ� នេម�តី
ជំរុញ��អ�កផលិតទទួលខុស�ត�វេលីសណំលែ់ដលបេង�ីតេ�យេ�ប�ី�សប់ 
េលីកទឹកចិត����ន�រ�ក�់� កស�� ល់េ�យស�័�គចិត�េលផីលិតផល និងេស�កម��� េ�យ
ប�� ញពត័�៌នអំពីបន�ុកបរ�ិ� ន ដូច� �រ�តុេ�ក�ុងផលិតផល �រេប�បផលិតផល និង
សំណល់�េដីម 
�កេ់ចញនូវឧបសគ� និងផ�ល់�រ��ំទ��អ�កផ�តផ់�ងេ់�បី��ស់ផលតិផលេម�តីបរ�ិ� ន។ 
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IX. �របំ�យឧស�័នផ��ក�� ក់ និងគុណ�ពខ�ល់
�ក�ម�បឹក��តអិភវិ��ន៍េ�យចរី�ព នឹងស��រ�៉ងជិតស�ិទ��មួយនងឹ�កសួងប

រ�ិ� ន និង�កសួង�ក់ព័ន� េដីម�េីរ�បចំ�កបខ័ណ� មូលនិធ�ិ�ស�តុ ជំរុញ���ន�រ�ត់
បន�យ�របំ�យឧស�័នផ��ក�� ក់ រក� និងេធ�ីបច�ុប�ន��ពទនិ�ន័យ�ងំអស់ �ក់ព័ន�នងឹ�រេធ�ី
េតស�គុណ�ពខ�ល់ េដីម��ីយគុណ�ពខ�ល់។
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I. �បព័ន�តបំន់�រ�រធម��តិ
េរ�បចំតួ�ទ�ីរកចិ�របស់តួអង��ក់ព័ន�នមួីយៗ ��ទ��កសួងបរ�ិ� ន ��� ធរមូលដ ្

�ន និងសហគមន៍មូល�� ន។ �កមេន� �នេធ�ី�រកំណត់ព�ីកបខ័ណ� �� ប័ន និង�កបខ័ណ�
ច�ប់ េដីម�ែីកលម��រ�គប់�គងធន�នធម��ត ិេហយី�សបេពល�មួយ��  េលីកកម�ស់េស�
�បព័ន�េអកូឡូសីុ េ�យអនុ�� ត���កសួបរ�ិ� ន និង/ឬ ��� ធរ�នសមត�កចិ��ក់ព័ន� ដូច�
��� ធរមូល�� ន�េដីម េរ�បចំបេង�តីតបំន់�រ�រ�បេភទេផ�ងៗ ែបងែចកតបំន់ និង/ឬបេង�តី
តំបន់�រ�រពេិសស ដូច� តំបន់�រ�រ�មតបំន់ តំបន់េបតកិភណ� �េដមី។ 
II. សត�ៃ�ព

�កសួងបរ�ិ� ន ទទួលខុស�ត�វ�រ�រ អភិរក� និង�គប់�គងសត�ៃ�ព និង�ត�វសហ�រ
�មួយនឹង�កសួង និង�� ប័ន�ក់ព័ន�ដៃទេទ�ត េដីម�ទីប់�� ត់បទេល�ីស និង�របំផ�ចិប�ំ� ញ
��មក �ពម�ងំរុក��ត ិនិងសត�ក�ុង�ព����ច�កកម�ុ�។

គន�ីទីទី៤៤:៤៤:���គ��់គ�
�ន�ន�����ិ ����ី���

III.  ៃ�ពេ� ីនិងតំបន់�លទំ�ប
ៃ�ពេ�ី នងិតបំន់�លទំ�ប ផ�ល់នូវែដន��មក ស��ប់រកុ��តិ នងិសត�ៃ�ពក�ម ក៏ដូច

�តបំន់ែដល�ន�រៈសំ�ន់ែផ�កវប�ធម៌ចំេ���ន�តិេដមី�គតចិ។ ៃផ�ដី�ង XX �គរយ
ៃន�បេទសកម�ុ� �គបដណ� ប់េ�យៃ�ព ែដល�ន�ប់ពីៃ�ព��ស់ឃ�កឹ រហូតដល់�បព័ន�េអកូ
ឡូសីុែដល�នលក�ណៈពេិសសេ��ម�ត់បងឹ។ �កសួង X នងឹេរ�បចបំ�� ី�រេពភីណ�
ប�� ញពី�� ន�ពៃ�ពេ�េី�ក�ុង�បេទសេន�។
IV.  តំបន់េឆ�រ

េឆ�ររបស់�បេទសកម�ុ� �តសន�ងឹច�� យ X គីឡូែម៉�ត។ �រ�រ�រ និង�រអភិរក�
តបំន់េឆ�រ �ន�រៈសំ�ន់�៉ង�� ងំចំេ��សុខុ�ល�ពសត�ៃ�ព នងិ�ប�ពលរដ�ក�ុងមូលដ ្
�ន �ពិេសស�ស�ហកម�េទសចរណ៍។

គណៈក�� ធិ�រ�តអិភិវ��ន៍ នងិ�គប់�គងតបំន់េឆ�រ ទទួលខុស�ត�វេលីសកម��ព នងិ
�រអភិវ���� ែដលបង�ផលប៉��ល់ដល់តំបន់េឆ�រ។
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គន�ីទីទី៤៤:៤៤:���គប�់គង
ធន�នធម��តិ េ���ី���

V.  ម�� ទឹកសមុ�ទ
េ�លនេ��យ�តិស�ីពីវស័ិយជលផល េ�� ត�រយកចតិ�ទុក�ក់េលី�រ��ចីរ

�ពផល�ប់ ៃន�រេធ�ីេន�ទទកឹ�ប ក�ុងេ�លបណំង�គប់�គង នងិអភិរក�ធន�ន�រ�ីតិ
េដមី�ផី�ត់ផ�ង��រ���ន�គប់�គងដល់�ប�ពលរដ��គប់របូ។ េនះ គឺ�ទនួំលខុស�ត�វរបស់
�កសួងកសិកម� រ�ុ� �ប�ញ់ នងិេន�ទ េហយី�រ�រមួយក�ុងចំេ�ម�រ�រសំ�ន់ៗ គឺ�រ
បេង�តីសហគមន៍េន�ទ េដមី�ផី�ល់អំ�ច���ប�ពលរដ�មូល�� ន េធ�ី�រ�គប់�គង នងិអភិ
រក�ធន�នជលផលរបស់ពួកេគ។
VI.  ធន�នទកឹ

�កសួង X នឹងេរ�បចំែផន�រែបងែចក នងិ�គប់�គងទកឹ�បកបេ�យចីរ�ព េដមី�ី
បំេពញត�ម�វ�រទកឹ�េពលអ�គត របស់�ពះ���ច�កកម�ុ� �មរយ��រ�ក់េចញនូវ
ែផន�រ�តិយុទ���ស�ធន�នទឹក និងែផន�រ�គប់�គងធន�នទឹកងតំបន់�ងទេន�។

គន�ីទីទី៥៥:៥៥:���ភិ�ក� និង���គប់�គងេបតិកកភណ�
�ប�ធម៌ និងធម��តិេបតិកភណ� �ប�ធម៌

I. េបតិកភណ� វប�ធម៌
�បេទសកម�ុ� ��បេទសែដលសម�ូរែដលេបតកិភណ� វប�ធម៌ ដូច� ��ង����ទ

បុ�ណ សិ��រកឹ�បវត�ិ��ស� និងបេច�កេទសកសិកម�ែបប�បៃពណី។ េដីម��ីរ�រ និងអភិ
រក�េបតិកភណ� េនះ �កសួង X នឹងេរ�បចែំផន�រ�ត�ិគប់�គងេបតកិភណ� វប�ធម៌ និងបេង�ីត
តំបន់�រ�រេបតកិភណ� ប�ធម៌។ 
II. េបតិកភណ� ធម��តិ

េបតិកភណ� ធម��តិសំេ�េលីែដនេ�ក និងែដនទកឹ ែដលបង�បេង�តីេឡងី េ�យ�រ
ក�� រូប��ស�, ភូគព���ស� ជីវ��ស� ឬេ�យមនុស� ែដលឆ�ុះប�� ងំពីដ�ំក់�លវវិត�ន៍ៃន
ធម��តិ ឬអរយិធម៌ េ��នតៃម��បវត��ិ�ស� សិល��, វទិ���ស� ឬេ�ភ័ណ�ព។ �កមប
រ�ិ� ន និងច�ប់ ៃន�ពះ���ច�កកម�ុ�នងឹេធ�ី�រ�រ�រេបតកិភណ� ធម��តរិបស់�បេទស
េនះ។ 
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គន�ីទីទី៦៦:៦៦:�រ�គប់�គ��ណំល់
និ��រ�ត�តពិនិត��របំពុលបរ�ិ� ន

គន�ីេនះ �ត�វ�នេរ�បចំេឡងី េដមី�សី�� ត នងិរក���ះសែម�ងស�គមន៍ ភូមិ�� ន ទី
�ក�ង នងិ�បេទសរបស់េយងី��េ��� ត�សស់បំ�ពង នងិ�នសុវត�ិ�ព ស��ប់រស់េ� �� ក់
េ� នងិេធ�ី�រ នងិពុំ�ន�របពុំលបរ�ិ� ន។ គន�េីនះ�ត�វ�នេរ�បចេំឡងី េដមី�សី�� ត នងិ
រក���ះសែម�ងស�គមន៍ ភូមិ�� ន ទី�ក�ង នងិ�បេទសរបស់េយងី��េ��� ត�សស់បំ�ពង នងិ
�នសុវត�ិ�ព ស��ប់រស់េ� �� ក់េ� និងេធ�ី�រ និងពុំ�ន�របពុំលបរ�ិ� ន។

េដមី�សីេ�មចេ�លបំណងេនះ នងិេដមី��ីរ�រ នងិេលីកម�ស់គុណ�ពបរ�ិ� នរបេសី
េយងី�បកបេ�យ�បសិទ��ព េដមី��ី�ដបីន��ន�ី�តិ បរ�ិ�ស ខ�ល់ និងទកឹ�� ត នងិ
�នសុវត��ព (ដូច�ទេន� បងឹ ទកឹេលីដដី�ទេទ�ត ទឹកេ��មដី និងសមុ�ទ�េដមី...)
ស��ប់�គប់�� (មនុស� �ីវច�ម�ះ រកុ��តិ នងិសត�) �កមេនះេ�បី��ស់េ�ល�រណ៍វ�ិគ�ស
គល់ នងិអភិ�កម�គប់���ងេ��យ េដមី��ីគប់�គង�ល់សំណល់�គប់�បេភទ (រងឹ នងិ�វ) នងិេធ�ី
�រ�ត�តពិនតិ��របពុំលបរ�ិ� នព�ីគប់�បភព�ងំអស់។

គន�ីទីទី៦៦:៦៦:�រ�គប់�គ��ណំល់
និ��រ�ត�តពិនិត��របំពុលបរ�ិ� ន

I. �រ�គប់�គងសំណល់
1. �រ�ក់ចំ�ត់�� ក់សំណល់៖ �បុេរលក�ខណ� ស��ប់ស�� ត និងរក�បរ�ិ� នេ�កែន�ង
រស់េ� និងកែន�ងេធ��ីររបស់េយងី��េ��� ត និង�សស់បំ�ពង�បកបេ�យ�បសិទ��ព

2. �រកិច�រមួស��ប់�ងំអស់��  (�ប�ពលរដ� និ�សន�ន េភ��វ និងបុគ�លដ�ទេទ�ត)
3. �រកិច� និង�រទទួលខុស�ត�វសំ�ន់ៗរបស់ប��តកិរ និងម�ន�អីនុវត�ន៍ច�ប់
II. �រ�ត�តពិនតិ��របពុំលបរ�ិ� ន និង�រ�រ�រ�ស�ប់អួ��ូន

�របពុំលបរ�ិ� ន �នទ�មង់ដូចតេ�៖ �)�របពុំលទឹក, ២)�របពុំលដី, ៣)�រ
បពុំលខ�ល់, ៤)�របពុំលេ�យសំេឡងរ�ំន នងិរញ័ំរ (��ររ�ំន) នងិ ៥)�របពុំល�រូប
�ព។ �របំពុល�ចេកតីេចញព�ីរ�គប់�គងសំណល់ពុំ�នសម�សប �ពី�រេធ�សីកម��ព
��រពុំេធ�ីសកម��ព�មួយ។
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គន�ីទីទី៦៦:៦៦:�រ�គប់�គង�ណំល់
និង�រ�ត�តពិនិត��របំពុលបរ�ិ� ន

II. �រ�ត�តពិនតិ��របពុំលបរ�ិ� ន និង�រ�រ�រ�ស�ប់អួ��ូន (ត)
1. យន��ររមួ�េ�ចីន ែដល�ចយកមកអនុវត�ចេំ�ះ�រ�គប់�គងសំណល់ �រ�� ស់ទី
ផលិតផល និង�រេ�បី��ស់�រ�តុគមី ីនិង�រ�ត�តពនិិត��របំពុលបរ�ិ� ន�ទូេ� 

2. របប�ប់�ប់ និងយន��រ��ំទ�េ�ចនី �ត�វ�នបេង�តីេឡងី េដីម�េីឆ�ីយតបចេំ�ះលក�
ណៈពិេសសៃន�របំពុលបរ�ិ� នេ��ម�បេភទនមួីយៗ 

3. �ក់ព័ន�នងឹ�រ�ត�តពិនតិ��បពុំល��ល់ និង�រ�រ�រ�ស�ប់អូ��ូន �កមេនះ�ន
បេង�ីតនូវរបបស��ប់�របពុំលពី�បភពព�ីបភពចល័ត (ដូច��នយន� េ�ច�ក�ន
យន� យន�េ�ះ...) និង�បភពអចល័ត (ដូច�េ�ងច�កេ�ជនីយ�� ន តំបន់េសដ�កចិ�
ពិេសស)។ 

4. �រ�ត�តពិនតិ�សំេឡងរ�ំន និងរញ័ំរ។

គន�ីទីទី៧៧:៧៧:�រ�ប់រ ំ������ 
និងយលដ់ឹងពីបរ�ិ� ន

�កមេនះ េជ��ក់�៉ងមុតមុត��ំ េយងី�ងំអស់�� ែដល��ប�ពលរដ�កម�ុ� �ច
�រ�រ�ន�ន�ម��តិរបស់េយងី(ដូច�ៃ�ពេ�ី សត�ៃ�ព ជីវច�ម�ះ�ន�នជលផល សត�ស
មុទ� តបំន់េទស�ព េបតកិភណ� នងិេបតកិភណ� េអកូឡូសីុ��ំទដៃទេទ�ត) �៉ងល��បេសីរ
�បកបេ�យ�បសិទ��ព នងិបេង�នីគុណ�ពបរ�ិ� នរបស់េយងី េដមី�េី�គជ័យរយៈេពលែវង
�ររស់េ� នងិ�រអភិវ���បកបេ�យចីរ�ព �បសិនេបី នងិែត�បសិនេបីេយងី�ងំអស់��
�ចអប់រផំ�ព�ផ�យដល់�ប�ពលរដ�របស់េយងី�នល��បេសីរែតបុ៉េ�� ះ។ �រែស�ងយល់
េ�យ��ួនឯង នងិ�រអភិវ����ួនឯង រមួនងឹ�របន���វ��វនងិរះិរកគនំតិៃច��ប�តិថ�ីនងឹជួយ
��េ�គជ័យរយៈេពលែវងរបស់េយងី េ�យអស់ចំ�យតិចនងិ�ន់ែត�ន�បសិទ��ព។
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គន�ីទីទី៧៧:៧៧:�រ�ប់រ ំ������ 
និងយលដ់ឹងពីបរ�ិ� ន

េដីម�សីេ�មចេ�លេ�េនះ យន��រ��ំទសំ�ន់ៗ ចំនយួ��ត���នបេង�តីេឡងី េ��ម�កប
ខណ� �នច�បេ់នះ៖
១. េនះ�េលីកទី១ ក�ុង�បវត��ិ�ស�របស់�បេទសកម�ុ� ែដល�កមេនះផ�ល់�រទទួល�� ល�់ផ�ូវ�រ
ដល់តួ�ទី និង�រទទួលខុស�ត�វរបស់�គបតួ់អង��កព់ន័��ងំអស់ �បពី់��� ធរ�� ក�់តិ និង���
ធរ មូល�� នរហូតដល់សង�មសុីវលិទូេ� ដូច��ក�មហុ៊នឯកជន អង��រេ��រ�� ភិ�ល �ដគូអភិវ��
នអ៍ន�រ�តិ ែដលកំពុងបំេពញសកម��ពអបរ់បំរ�ិ� ន និងជំរុញផ�ព�ផ�យសកម��ពែដលមិនបង�
ផលបះ៉�ល់ដល់បរ�ិ� ន។
២. េ�លនេ��យស�ីពី�រអបរ់បំរ�ិ� នែដលនឹង�ត�វេរ�បចំេឡងីេ�យ�កសួងបរ�ិ� នឹង�ត�វប��ូ ល
េ�ក�ុងអបរ់ផំ�ូវ�រេ��គបកំ់រតិ�� ក�់ងំអស់ �បពី់�រអបរ់កុំ�រតូច(មេត�យ�សិក�)រហូតដល់ឧត
ម�សិក�។
៣. �រអបរ់េំ���បពន័� ដូច�យុទ����រ�របរ�ិ� ន និង�រជំរញុផ�ព�ផ�យេម�តី�ពបរ�ិ� ន
នឹង�ត�វ�នេលីកទឹកចិត����នស��ប�់ងំអស់�� ស��បអ់�កជំ�ញ និង�រ�រណ�ជនទូេ�

គន�ីទីទី៧៧:៧៧:�រ�ប់រ ំ������ 
និងយលដ់ឹងពីបរ�ិ� ន

េដមី�សីេ�មចេ�លេ�េនះ យន��រ��ំទសំ�ន់ៗចនួំយ��ត���នបេង�តីេឡងី េ��ម
�កបខណ� �នច�ប់េនះ៖ (ត)
៤. នងឹ�ន�រផ�ព�ផ�យពចីំេណះដងឹ នងិជ�ំញ�គប់�គងបរ�ិ� នដល់ម�ន�ី�ជ�រេ��� ក់
�តិ នងិ�� ក់េ��ម�តិ នងិ�ន�រ�ក់េចញនូវ�កបខ័ណ� ��ំទ ស��ប់បេង�តី នងិេរ�បចកំម�
វធិីបណ�ុ ះប�� ល�គ�បេ�� លេផ�ងៗ
៥. េ�លនេ��យផ�ល់រ�� ន់ដល់ពលរដ�េឆ�មី នងិ�កបខ័ណ� ��ំទ�� �ត�វ�ន�ក់��អនុ
វត� េ��មេវទិ�េផ�ងៗ �ប់ព�ី�េម�តបីរ�ិ� ន រហូតដល់�ជីវកម� និងសហគមន៍េម�តបី
រ�ិ� ន រមួនឹង�រ�បកួត�បែជង និង�រផ�ល់រ�� ន់�េ�ចីន�បេភទ
៦. ��� ធររ�� ភិ�លេ��� ក់�តិ នងិ��� ធរមូល�� នមកពី�ម�កសួង នងិ�� ស់សហ
��សឯកជន �ត�វេផ�ីរ�យ�រណ៍បរ�ិ� ន�ប��ំ� ំ ែដល�ែផ�កមួយ�ន�របំេពញ�រកចិ�ស�័យ
�យ�រណ៍ និងេ�រព�មច�ប់េ�យខ�ួនឯងរបស់ពួកេគ
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គន�ីទទីី៧៧:៧៧:�រ�ប់រ ំ��វ��វ 
និងយលដ់ឹងពីបរ�ិ� ន

េដមី�សីេ�មចេ�លេ�េនះ យន��រ��ំទសំ�ន់ៗចនួំយ៩�ត���នបេង�តីេឡងី េ��ម
�កប�ណ� �នច�ប់េនះ៖ (ត)
៧. នងឹ�ន�រជំរញុ���ន�រ��វ��វ នងិន�នុវត�ន៍បែន�មេទ�ត �ងំក�ុងវស័ិយឯកជន នងិ
�ម�គឹះ�� នសិក���វ��វ
៨. រច�សម�័ន�ផ�ល់មូលនធិិ ដូច�មូលនធិបិរធន�លកិច�បរ�ិ� ន នងិទ�មង់មូលនធិិេផ�ង
េទ�ត ែដល�ត�វ�នអនុ�� ត��បេង�តីេឡងី េដមី�ជីំរុញ���ន�រអនុវត�សកម��ព�គប់ែបប
�៉ង ែដលរមួចំែណកដល់�រអប់រ ំនិងបេង�ីន�រយល់ដឹងអពំបីរ�ិ� ន។
៩. នងឹ�នបេង�តីមជ�មណ� ល��វ��វ អពំធីន�ន និងបរ�ិ� ន េដមី��ី�ំទដល់ន�នុវត�ន៍
នងិ�ព�ច��ប�តិថ�ី ក�ុងវស័ិយបេច�កវទិ�បរ�ិ� ន វទិ���ស� នងិេ�លនេ��យអភិ�ល
កិច�ែដល�ក់ព័ន�។

គន�ីទទីី៨៨:៨៨:វិ�ន�រ��ដ�កិច� គ��នយ� 
��ក់ក��ម និងមូលនិធិបរ�ិ� ន

េ��មគន�ីេនះ �កមបរ�ិ� នមនិ�តមឹែត�ក់េចញនូវវ�ិន�រេសដ�កចិ� េដីម�េីលីកទឹក
ចតិ���បុគ�ល �� ស់�ជីវកម� នងិ�� ស់�ស�ហកម� ក៏ដូច��ជីវកម��គប់�បេភទ នងិនតីិ
បុគ�លេផ�ងេទ�ត ដូច�អង��រេ��រ�� ភិ�ល នងិសហគមន៍មូល�� នស�័�គចតិ�ែកែ�ប��ួនឯង
នងិ/� េ�រពច�ស់េ�យ��ួនឯង (I) ែថម�ងំបេង�តីនូវកម�វធិផី�ល់ហរិ��ប��ន�េ�ចនីែដល
��ំច់ េដមី��ី�ំទដល់សកម��ព�រ�រ នងិ��ំរបរ�ិ� នប�កបេ�យចីរ�ព ដូចែដល
ត�ម�វេ�យច�ប់េនះ (II) ។
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គន�ីទទីី៨៨:៨៨:វិ�ន�រ����កិច� គ��ន�� 
��ក់ក��ម និងមូលនិធិបរ�ិ� ន

I. វ�ិន�រេសដ�កិច� �មេធ��យបែន�មស��ប់ជរុំញ���នស�័យេលីកទឹកចិត� និង�រេ�រពច�ប់េ�យខ�ួនឯង
េដីម�ផី�ល់�រេលីកទឹកចិត��បកបេ�យ�បសិទ��ព និង�បសិទ�ផល យន��រស�ំន់ៗចំនួន៣ដូច�ងេ��ម�ត�វ�ន

បេង�ីតេឡងី េដីម�េីលីកទឹកចិត��ប�ពលរដ� �ងំរូបវន�បុគ�ល �ងំនីតិបុគ�ល�គប់�បេភទ ែដល�ត�វ�នបេង�ីតេឡងីេ��ម
ច�ប់ៃន�បេទសកម�ុ� ��ទ�សហគមន៍មូល�� ន និងអង��រេ��រ�� ភិ�ល���ប�ន់យកឥរ�ិបទបរ�ិ� នេម�តី៖
១) �ជរ�� ភិ�លកម�ុ� �មរយ��កសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ �ត�វដឹក�ំ និងបន�ពិនិត�លទ��ពផ�ល់�រេលីកទឹកចិត ្
ដល់�រវនិិេ�គ និង/ឬ សកម��ព�ជីវកម��ងំ�យែដលជួយេលីកកម�ស់�រ��ំរបរ�ិ� ន និង/ឬ�របន�ំុនឹង�រ
ែ�ប�ប�ល��ស�តុ �សប�មសំេណី និង/ឬ�មគំនិតផ�ួចេផ�ីមរបស់�កសួងបរ�ិ� ន។ �រេលីកទឹកចិត��ងំេនះ �ចេធ�ី
េឡកី�ុងរូប�ព��រេលីកទឹកចិត�ែផ �កពន��រផ�ល់វ�ិ� បនប�តៃបតង �រ�ក់�� កស�� ល់េម�តីបរ�ិ� ន �រផ�ល់លិខិត
សរេសីរ និង/ឬឥណ�ន�បត�ម�ក�ុងរូប�ព�មួយ។
២) �រេលីកទឹកចិត�ែដលប�� ញ�ងេលីនឹង�ត�វផ�ល់ជូន េដីម�ជំីរុញ���ន�រវនិិេ�គេម�តីបរ�ិ� ន និង/�របេង�ីត
�ជីវកម�ៃបតង (ដូច�ធ�ូងថ� ែដល�ននិរន�រ�ព អ�រែដល�ននិរន�រ�ព �ក�មហុ៊នែដលទទួលខុស�ត�វចំេ�ះសង�ម
“SCR” �មពល�បកបេ�យនិរន�រ�ព និង/ឬកេកីតេឡងីវញិ និង�ជីវកម�េផ�ងេទ�ត េដីម��ីបេ�ជន៍ដេលី�រ�� រៃ�ព
េឈី និង/ឬ �រ�� របរ�ិ� នេឡងីវញិ)
៣) នឹង�ន�រេរ�បចំេ�លនេ��យ�តិ និងលិខិតុបករណ៍ច�ប់�ក់ព័ន� េដីម�ផី�ល់�រេលីកទឹកចិត��កបកេ�យ
�បសិទ��ព និង�បសិទ�ផលនិ�ច���ននូវ�ព�តឹម�ត�វយុត�ិធម៌និងសមធម៌ស��ប់�ងំអស់�� ។

គន�ីទទីី៨៨:៨៨:វិ�ន�រ����កិច� គ��ន�� 
��ក់ក��ម និងមូលនិធិបរ�ិ� ន

II.យន��រផ�ល់ហរិ��ប��ន េដីម��ី�ំទដល់�របេង�ីន�បសិទ��ពនិង�បសិទ�ផលៃន�រអភិ�លកិច�បរ�ិ� ន
េយងី�ងំអស់�� យល់�សបដូចៗ�� � �រ�រ�រ �រ��ំរអភិ�លកិច�ល�ក�ុងវស័ិយបរ�ិ� ន

�ទូេ�មិន�ចសេ�មចេ�យពំុ�ន�រចំ�យេ�ះេឡយី។ េ�យមូលេហតុេនះេហយី េដីម��៉ីប់រង
ចំ�យ�ងំេនះ�បកបេ�យចីរ�ព �កមេនះ�នបេង�ីតនូវយន��រផ�ល់ហរិ��ប��នធំៗចំនួន ៣៖
1) �ក�មេនះបេង�ីតនូវ�បភពចំណូល�េ�ចីន
2) �កមេនះផ�ល់លទ�ភព��អ�កែដល�នមូលនិធិ និង/ឬធន�ន�គប់�បេភទ�ងំអស់ �ចបេង�ីតរច�ស

ម�័ន��គប់�គងមូលនិធិេ�យខ�ួនឯង េ�យ�ត�វសហ�រ ឬពុំ�ម�ច់�ន�រសហ�រ�មួយ និង/ឬ
�រ��ំទពីៃដគូ��រណ��� ដូច���� ធររ�� ភិ�លេ��� ក់�តិ និង/ឬេ��ម�តិ�េដីម។
រច�សម�័ន��គប់�គងមូលនិធិែដលចុះប�� ី�មួយនឹង�កសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុេ��មេ�� ះមូលនិ
ធិ «�ណត�ិព��ល»។ �រ�គប់�គង និងភិ�លកិច��ត�វ�សប�មច�ប់ស�ីពី�ណត�ិព��ល�ព
(trust law) ែដលកំពុងចូល�ធរ�ន។
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គន�ីទទីី៨៨:៨៨:វិ�ន�រេ���កិច� គ�េន�� 
��ក់ក��ម និងមូលនិធិបរ�ិ� ន

II. យន��រផ�ល់ហរិ��ប��ន េដីម��ី�ំទដល់�របេង�ីន�បសិទ��ពនិង�បសិទ�ផលៃន�រអភិ�លកិច�បរ�ិ� ន
(ត)
3) ចុងេ��យ េដីម�េីលីកកម�ស់កិច���ំរបរ�ិ� ន�បកបេ�យ�បសិទ��ព និងេដីម�េីលីកកម�ស់ផល�
វជិ��នចំេ�ះសហគមន៍ែដលឋតិេ�ជំុវញិទី�ងំែដល�ន�រវនិិេ�គ និង/ឬ�ន�រេធ�ីសកម��ព�ជីវ
កម� �កមេនះក៏បេង�ីត�តព�កិច�ត�ម�វ���� ស់វនិិេ�គ និង/ឬ�ជីវកម�បេង�ីតេ�យែឡកនូវមូលនិធិ
ពិេសស េ��ម�រ�គប់�គងេ�យខ�ួនឯង «ស��ប់េ�បី��ស់�មូលនិធិប�ម�ង េដីម��ីត់បន�យផលប៉ះ
�ល់បរ�ិ� ន និងសង�ម ែដលេកីត�ន�យ�េហតុ េចញពីសកម��ព�ជីវកម� និង/ឬ�បតិបត�ិ�រវ ិ
និេ�គ ឬផលិតកម�របស់ពួកេគ»។ េគេ�មូលនិធិែបបេនះ� «មូលនិធិ�គប់�គងបរ�ិ� ន (EMP)»។
មូលនិធិេនះ នឹង�ត�វេ�បី��ស់េដីម�អីនុវត�កម�វធិី�ត�តពិនិត�និង�ម�ន�របំពុលបរ�ិ� ន �រស�� ត
សំណល់ និង/ឬ�រែកៃច�សំណល់េឡងីវញិ �របំ�ក់�បព័ន��រ�រមិន���នសំឡងរ�ំន និងរញ័ំរ �រ
បេង�ីតៃផ�ៃបតង និង/ឬអនុវត�សកម��ពេផ�ងេទ�ត ែដលត�ម�វេ�យច�ប់ និង/ឬ��� ធររ�� ភិ�លែដល
�នសមត�កិច�។

គន�ីទទីី៩៩:៩៩:�រទទួលខុ����វ
េល�រខូច��បរ�ិ� ន

�កមេនះ �ន�ក់េចញនូវមូល�� ន�គឹះស�ីពី�រទទួលខុស�ត�វែផ�កបរ�ិ� ន េ�យេធ�ី
�រថ�ងឹែថ�ងពអី�ំចក�ុង�រ�����នយុត�ធិម៌សង�ម នងិ�រ�បតបិត�ិេ�យ�រេស�ី�ព��
នងិ�បកបេ�យសមធម៌ស��ប់�ងំអស់�� ។ េដមី�សីេ�មចេ�លេ�េនះ �ន�រ�ក់េចញ
នូវេ�ល�រណ៍ែណ��ំេ�ចីន ដូច��

១.�ក់ព័ន�នងឹ�រ�តបង់ចេំ�ះបរ�ិ� ន និង�របង់សំណង
២. �ក់ព័ន�នងឹនតីិវធិី នងិែបបបទវញិ�ន�រ�ក់េចញនូវេ�ល�រណ៍�មូល�� ន

េដីម�បីេង�នី�បសិទ��ព។
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គន�ីទទីី១០០:០:នីតិវិធី������ប��ឹ ងបរ�ិ��� ន 
និងធន�នធ���តិ

េ�យេធ��ីរពិ�រ�ពីលក�ណៈពិេសស និង�ពស�ុគ�� ញៃន�េ�� ះបរ�ិ� ន (េ�យ�រ
ែតប�� ភស�ុ�ង �ពស�ុគ�� ញៃន�រ�យតៃម�ផលបះ៉�ល់ �រេរ�បចផំ�ល់សំណង និងតៃម���
...) វ�ិនពិេសសចំនួន ៥ �ត�វ�ន�ក�់�អនុវត�េ��ម�កបខណ័� េនះ េដីម�េីលីកម�ស់យុត�ិធមក៌�ុងវសិ័
យបរ�ិ� ន បែន�មពីេលីនីតិវធីិតុ��រែដល�ត�វ�នែចងក�ុងច�ប�់ពហ�ទណ� និង�កមនីតិវធីិរដ�ប ្
បេវណី ែដលកំពុងចូល�ធរ�ន�េពលបច�ុប�ន�េនះក�ុង�បេទសកម�ុ��

១.�រ�ក�់ក�បណ�ឹ ង
២. វ�ិន�គបដ់ណ� បេ់លី�រេធ�ីេសចក�ីសេ�មចចិត�
៣. វ�ិន�រភស�ុ�ង� េបី�ម�កមេនះ �ន�កេ៏�យ ែដល�ប�់រម�ណ៍�នេសរ�ីព

ក�ុង�រផ�ល់ភស�ុ�ង ែដលខ�ួនគិត� �ន�បេ��ន៍
៤. �នៈពិេសសរបស់ម�ន�ី�កសួងបរ�ិ� ន
៥. បទេល�ីសបរ�ិ� ន

គន�ីទីទ១ី១១:១:���ប���ត�ិ

�រខក�នមនិអនុវត��ម�កមេនះនងិលិខតិបទ�� នគតិយុត�ស��ប់អនុវត�េផ�ងេទ�ត
ដូច� េ�ល �រណ៍ែណ�នំងិច�ប់�ក់ព័ន�េផ�ងេទ�ត ែដល�គប់ដណ� ប់េលីកចិ��រ�ក់ព័ន�
នឹងធន�នធម��តិ និងបរ�ិ� ន �ច��ំ��នេ�សដូច�ងេ��ម�

-�រ�ព�ន�លយលក�ណ៍អក�រ
-�រដកហូត ��រព�ួ�រ�រ�រ�ក�ព �លិខតិអនុ�� តិ (ដូច��រ�ក�ពេលី�រ

�យតៃម�េហតុផល ប៉ះ�ល់បរ�ិ� ន លិខតិអនុ�� តេិ�យបេ��ញសំណល់…) �រពិន័យ �រ
សងសំណង�េដីម

-េ�ស�ប់ពន���រេ�យ�ន ��� នេ�សបែន�ម ដូច��ររ�ំយ�ក�មហុ៊ន �រ
ដកមុខតំែណង �យក�ក�មហុ៊ន �របទិសកម��ពផលិតកម��បេ�� ះ�សន� �រ�� កកចិ�
�ពមេ�ព�ងសម��ន �រដកហូត�ទព� សម�តិ�របស់�ក�មហុ៊ន �រ�ក់កំហតិេលីសកម��ព
��ីវកម��េដមី និងេ�សេផ�ងេទ�តែដលែចងក�ុង�កម �ពហ�ទណ� ៃន �ពះ���ច�កកម�ុ�
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គន�ីទីទ១ី១១:១:��ស����ត�ិ

បទេល�ី��ងំ ៥�� ក់ �ត�វ�នកំណត់ដូ��ងេ��ម�
១. បទេល�ី��� ក់ទី១ �ត�វផ��� េ���ក់ពន���រពី ១០�� ំ េ�៣០�� ំ នងិពិន័����បក់ពី
៤០០.០០០.០០០ (បួនរ��ន) េរ�ល េ� �០០.០០០.០០០ (��បំីរ��ន)េរ�ល។
២. បទេលី���� ក់ទី២ �ត�វផ��� េ���ក់ពន���រពី ០៥�� ំ េ� ១០�� ំ នងិ�ត�វពន័ិ��
��ក់ពី ២០០.០០០.០០០ (ពីររ��ន) េរ�លេ� ៤០០.០០០.០០០ (បួនរ��ន) េរ�
ល។
៣. បទេល�ី��� ក់ទ៣ី �ត�វផ��� េ���ក់ពន���រពី ០១�� ំ េ� ០៥�� ំ នងិ�ត�វពន័ិ��
��ប់ពី ២០.០០០.០០០ (ៃម��ន) េរ�លេ� ២០០.០០០.០០០ (ពីររ��ន) េរ�ល។
៤. បទេល�ី��� ក់ទី៤ �ត�វផ��� េ���ក់ពន���រពី ០៧ៃថ� េ�០១�� ំ នងិ/��ត�វពន័ិ��
��ក់ពី ២.០០០.០០០ (ពីរ�ន) េរ�លេ� ២០.០០០.០០០ (ៃម��ន) េរ�ល។
៥. បទេល�ី��� ក់ទី៥ �ត�វផ��� េ���ក់ពន���រពី០១ េ� ០�ៃថ� នងិ/��ត�វពន័ិ����ក់
ពី ២០.០០០ (ពីរមុឺន) េរ�លេ� ២០.០០០.០០០ (ៃម��ន) េរ�ល។

សមូអរគុណ!
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សកិខ %&'ត)តពិនិតយលទធផលករងរអភិវឌ7ន៍េ:យចីរភពឆន ២ំ០១៩ 
និងទិសេGករងរឆន ២ំ០២០

ៃថ្ងទី២១ ែខតុលា ឆា./ំ២០១៩ សាល្របជំុមុ៉ក មា</េរ?ត ទីស្តីការ្រកសួងបរEសាF/ន 

��Ë��

កិចចផJួចេផJLមករសិកN និងករេរOបចំេគលនេយបយ
ថមពលពនUឺ'ពះXទិតយេនកមពុជ

ផន គងាK/
នាយកដាO/នេសដ្ឋកិច្ចៃបតង

មតិក
• េសចក្តីេផ្តើម
• សមិទ្ធិផល
• បWX/្របឈម និងអនុសាសន៍
• ទិសេដៅ២០២០



70 សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

បាធានបទរងទី២៖ ករអភិវឌាឍសាដ្ឋកិច្ចបាតង និងវិទាយាសាសា្តនិងបច្ចាកវិទាយា
Agenda Item 2: Green Economy, and Science and Technology 

េសចក)ីេផ)ើម

ករ'គប់'គងថមពល និងថមពលកេកLតេឡLងវិញ'បកបេ:យ

'បសទិធភព

ការ្រគប់្រគងថាមពលស្រមាប់ការអភិវឌ/cៃបតងគឺ្រតeវ
សន/fំសំៃចថាមពល និងផ្គត់ផ្គងថាមពលច្រមុះបែន្ថម
េដើម/jីកសាងសង្គមកម្ពlជាែដលមានការបេn្ចញកាបូន
ទាប កាត់បន្ថយការបំពុលបរEសាF/ន និងបេn្ជsសវEបត្តិ
ហិរnuវត្ថlស្រមាប់អ្នកេ្របើ្របាស់ ជាពិេសស្របជាជនេនៅ
ជនបទ

3

េសចក)ីេផ)ើម
ករេបaជញ របសក់មពុជ

• កម្ពlជាេស្នើការរួមចំែណកកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកn្ចក់ស្រមាប់២០២០-២០៣០ េ្រកាមលក្ខខណÄៃនការគំា្រទេផ/fងៗពីសហ
គមន៍អន្ដរជាតិ

• របាយការណ៍ “ការចូលរួមចំែណករបស់កម្ពlជាក្នlងការេដាះ្រសាយបWX/ែ្រប្របÑលអាកាសធាតុ NDC” បWá/ក់ពីយុទ្ធសាàស្ដ   
រយៈេពលែវង ែដលមានបំណងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកn្ចក់តាមរយៈការេធ្វើែផនការតាមវEស័យ និងថា./ក់ជាតិែដលអនុេលាម
តាមអាទិភាពៃនការអភិវឌ/c។

វEស័យសំខាន់ៗស្រមាប់កាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកn្ចក់

– ឧស/êហកម្មថាមពល ឧស/êហកម្មកម្មន្ដសាល ការដឹកជn្ជíន និងវEស័យេផ/fងៗេទៀត៖ កាត់បន្ថយជាអតិបរEមា 3,100 
Gg CO2eq េ្របៀបេធៀបជាមួយការបេn្ចញជាមូលដាO/ន 11,600 Gg CO2eq (27%) ្រតឹមឆា./ំ 2030

– ការេ្របើ្របាស់ដីធ្លី ការែ្រប្របÑលការេ្របើ្របាស់ដីធ្លី និងៃ្រពេឈើ (LULUCF)៖ បេង្កើនគ្រមបៃ្រពេឈើេទៅ 60% ៃនៃផ្ទដី្រតឹម
ឆា./ំ 2030. កាត់បន្ថយ្រតឹម 7,897 GgCO2 េនៅ 2030 េ្របៀបេធៀបការ្រសូបែដលបា</ន់្របមាណ 18,492 GgCO2 េនៅ
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71សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

បាធានបទរងទី២៖ ករអភិវឌាឍសាដ្ឋកិច្ចបាតង និងវិទាយាសាសា្តនិងបច្ចាកវិទាយា
Agenda Item 2: Green Economy, and Science and Technology 

េសចក)ីេផ)ើម

េតLេយLងXចឈនេឆព ះេទអនគតែដលកន់ែតមនថមពលនិរនaរភពយ៉ងដូចេមaច?

ទស/fនទាន៖ េយើងអាចឈានេឆាô/ះេទៅអនាគតែដលកាន់ែតមានថាមពលនិរន្ដរភាព េដាយព្រងឹង្របសិទ្ធភាព
ថាមពល េ្របើ្របាស់ថាមពលច្រមុះៃនធនធានថាមពលកេកើតេឡើងវEញ និងបn្ចíលតៃម្លសុខភាព និងបរEសាF/នៃន
ធនធានថាមពលេទៅក្នlងតៃម្លទីផ/êរ។

5

េសចក)ីេផ)ើម

ករេ'ជLសេរ Lសមគ៌ននេឆព ះេទថមពលនិរនaភព

េបើគិតពីអនាគតថាមពលែដលអាចមាន មានេសចក្ដីសន្និដានទូេទៅចំនួន៣ េដាយែផ្អកេលើជេ្រមើសថាមពលនានា
• ទី១ ក្នlងសតវត/fេនះ អាចមានការឈានេចញពីការពឹងែផ្អកេលើឥន្ធនៈហ្វíសុីល េទៅថាមពលកេកើតេឡើងវEញ
ច្រមុះ ដូចជាថាមពល្រពះអាទិត/ù ថាមពលខ/ùល ់ថាមពលវារüអគ្គិសន ីនិងថាមពលកេមៅ°/ក្នlងដី

• ទី២ ការបn្ចíលគា./ៃនវEធានការ្របសិទ្ធភាពថាមពល និងការេ្របើ្របាស់ៃនឧស្ម័នធម្មជាត ិែដល្រតeវបាន្រតÑត
ពិនិត/ùេដាយ្របុង្របយ័ត្ន អាចជាវEធីមួយដ៏ល្អក្នlងការឈានេទៅការេ្របើ្របាស់ធនធានថាមពលកេកើតេឡើង
វEញកាន់ែតេ្រចើន

• ទី៣ េដាយសារែតឥន្ធនៈហ្វíសុីលេនៅមានេ្រចើន និងមានតៃម្លេថាក េយើងនងឹេនៅបន្ដេ្របើ្របាស់ឥន្ធនៈទាំង
េនះក្នlងបរEមាណេ្រចើន
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72 សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

បាធានបទរងទី២៖ ករអភិវឌាឍសាដ្ឋកិច្ចបាតង និងវិទាយាសាសា្តនិងបច្ចាកវិទាយា
Agenda Item 2: Green Economy, and Science and Technology 

សមិទធិផល
1. ករសកិN'%វ'ជវជមួយៃដគូអភិវឌ7ន៍សaពីីសកa នុពលថមពល'ពះXទិតយេនកមពុជ

• វEថីេឆាô/ះេទៅសន្ដិសុខថាមពលនិរន្ដរភាពេនៅកម្ពlជា (២០១៦)
• របាយការណ៍ស្ដីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យវEនិេយាគថាមពលពន្លឺ្រពះអាទិត/ùេនៅកម្ពlជា (២០១៩)

2. ករបេងកLត'កoមករងរបេចចកេទសpយតៃមUសកJ នុពលថមពលពនUឺ'ពះXទិតយ

7

សមិទធិផល

ធតុចូលខងេ'កម'តsវបនេរOបចំេឡLងស'មប់ករពិចរu េ:យ'កoមករងរ
បេចចកេទសpយតៃមUសកJ នុពលថមពលពនUឺ'ពះXទិតយ

1. ឯក#រេគលនេយបយ៖ ករេឆ/0យតបេទនឹង ករកង6ះខតថមពល េនកមពុជ, អតថបទC#វCជវ និងអនុ
#សន៍សCមប់បេងក0តេគលនេយបយ

2. ករវភិគ និងែកតCមNវែដលេសន0 េឡ0ងសCមប់បទបបញញតUិសUី ពីថមពលពន/ឺCពះXទិតយ
3. ករZយតៃម/ ករផគត់ផគង់ថមពលេល0សតCមNវករែដលXចមនពីCបព័នធថមពលពន/ឺCពះXទិតយេនេល0ដំបូល
េនកមពុជ

4. វធីិ#dសUេសន0 េឡ0ងសCមប់Zយតៃម/ឆប់រហ័សៃនករខតបង់េសដgកិចចែដលេក0តេឡ0ងេiយកររXក់រអួលៃន
ករផគត់ផគង់អគគិសនីេនកមពុជ

5. របយករណ៍សUី ពីករកត់បនថយlនិភ័យវនិិេយគថមពលពន/ឺCពះXទិតយេនកមពុជ៖ កររកេឃ0ញសំខន់ៗ
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73សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

បាធានបទរងទី២៖ ករអភិវឌាឍសាដ្ឋកិច្ចបាតង និងវិទាយាសាសា្តនិងបច្ចាកវិទាយា
Agenda Item 2: Green Economy, and Science and Technology 

សមិទធិផល
េគលលេGៃនករសកិNសaពីីករកត់បនថយwនិភ័យវិនិេយគថមពលពនUឺ'ពះXទិតយេន
កមពុជ
• កំណត់វ'ធានការកាត់បន្ថយហានិភ័យែដលមាន្របសិទ្ធភាពចំណាយ៖ ករសិកqេនះមនេគលបំណងេធ60ករវភិគេល0វធិន

ករ#ធរណៈែដលមនCបសិទធភពចំtយបំផុត េដ0មបគីCំទករវនិិេយគរបស់វសិ័យឯកជន លេល0ែផនកថមពលពន/ឺCពះ
Xទិតយេនកមពុជ 

• ការវ'ភាគេលើអនុវ'ស័យទាំងបួន៖ េiយេCប0វធិី#dសvែបបទូលំទូwយ ករសិកqេនះេផv តេល0អនុវសិ័យថមពលពន/ឺCពះ
Xទិតយបនួេផyងគន ៖
– ្របព័ន្ឋតភាIJប់នឹងបណLញអគ្គិសនីរដ្ឋ(on-grid) ែដលរមួមន៖ ១.ថមពលពន/ឺCពះXទិតយខន តធំសCមបផ់លិតកមមអគគិ
សនី (utility-scale photovoltaics) និង ២. ថមពលពន/ឺCពះXទិតយiកេ់ល0ដំបូលអគរ(roof-top photovoltaics) 

– ្របព័ន្ឋមិនតភាIJប់នឹងបណLញអគ្គិសនីរដ្ឋ (off-grid) ែដលរមួមន៖ ៣. បtv ញអគគិសនីខន តតូចែដលេCប0Cបស់ 
ថមពលពន/ឺCពះXទិតយនិងXគុយ (solar-battery mini-grids) និង ៤. Cបពន័ធថមពលពន/ឺCពះXទិតយ�មផទះ(solar 
home system) 

• ចំណQចេដៅវ'និេយាគេដាយែផ្នកឯកជន៖ ចំេពះអនុវសិ័យនិមយួៗខងេល0 សិកqេនះបនកំណតច់ំណុចេÇសនមតសCមបក់រវនិិេយគេiយែផនកឯកជនដូចខង
េCកម៖

– ្របព័ន្ឋតភាIJប់នឹងបណLញអគ្គិសនីរដ្ឋ(on-grid) ៖ ចំេពះថមពលពន/ឺCពះXទិតយខន តធំសCមបផ់លិតកមមអគគិសនី៣៥០េមlគ Z៉ត(់MW) និង៣៥០MW េទÜត
សCមបថ់មពលពន/ឺCពះXទិតយiកេ់ល0ដំបូលអគរ សរុប៧០០ MW ។ចំនួនេនះេសម0នឹង២០%ៃនសមតថភពផលិតថមពលអគគិសនីសរុបរបស់កមពុជេនឆន ំ
២០៣០។

– ្របព័ន្ឋមិនតភាIJប់នឹងបណLញអគ្គិសនីរដ្ឋ (off-grid) ៖ ចំេពះបtU ញអគគិសនីខន តតូចែដលេCប0Cបស់ថមពលពន/ឺCពះXទិតយនិងXគុយ និងCបពន័ធថមពលពន/ឺ
CពះXទិតយ�មផទះែដលបងៃ់ថ/�មរេបÜប pay-as-you-go (PAYG) ចំណុចេÇៃនអនុវសិ័យេនះCតNវបនសនមតេiយចបេ់ផv0មេធ60ជជំlន/ដំtកក់លចំនួន
១០េមlគ Z៉ត(់MW) Cតឹមឆន ២ំ០២៥។ 

សមិទធិផល
កររកេឃLញសខំន់ៗៃនករសកិNសaពីីករកត់បនថយwនិភ័យវិនិេយគថមពលពនUឺ'ពះXទិតយេនកមពុជ
1. ឱកាសវ'និេយាគេលើសពី៩០០លានដុលា]Jរអាេមរ'កក្ន_ង វ'ស័យថាមពលពន្លឺ្រពះអាទិតJd៖ Cបេទសកមពុជមន សកv នុពលទកទ់ញ
ករវនិិេយគឯកជនយ៉ងខ/ ងំ កនុងទំហំវនិិេយគសរុបCបមណ៩០៣wនដុw/ រXេមរកិពី អនុវស័ិយទងំបនួ។ 

2. ការផលិតអគ្គិសនីពីថាមពលពន្លឺ្រពះអាទិតJdមានតៃម្លទាបជាងមុន៖ បេចចកវទិយកនុងអនុវស័ិយថមពលពន/ឺCពះXទិតយទងំបនួមន
តៃម/កនែ់តទកទ់ញសCមបទី់ផqរបចចុបបនន េហ0យZនឹងផvល់នូវអគគិសនីកនុងតៃម/ទបជងករផលិតពីធយូងថមនិងZរអីគគិសនី េន
េពលែដលlនិភយ័វនិិេយគកនុងវស័ិយេនះCតNវបនកតប់នថយ។ 

3. ការកាត់បន្ថយហានិភ័យវ'និេយាគនឹងផ្តល់នូវអត្ថ្របេយាជន៍ជាក់ែស្ដងដល់្របេទសកម្ព_ជា៖ របយករណ៍េនះបន េសន0នូវសំណំុ
វធិនករ#ធរណៈែបបទូលំទូwយនិងជCបពន័g េiយពិនិតយេម0លអំពីlនិភយ័វនិិេយគ កនុងអនុវស័ិយថមពលពន/ឺCពះ
Xទិតយទងំេនះ។

4. ករវភិគេនះបនរកេឃ0ញអតថCបេយជនជ៏េCច0នរមួមន៖ កំេណើនការវ'និេយាគការសនJlំសំៃចែផ្នកេសដ្ឋកិច្ច ការស្រមnលលទ្ឋភាព
ជាវេសវាអគ្គិសនីការទទួលបានអគ្គិសនីនិង កាត់ បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកt្ចក់។ លទធផលម៉ូែដលបងê ញថ ករអនុវតvវធិនករកត់
បនថយlនិភយ័សCមប ់អនុវស័ិយទងំបនួ នឹងផvល់នូវCបសិទgភពខពស់និងចំtយតិច។ 
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បញ3ា5បឈម និងអនុ;សន៍

ការឈានេទៅអនាគតែដលកាន់ែតមានថាមពលនិរន្ដរភាព អា្រស័យជាចំបងេលើ ការអប់រ¶ េសដ្ឋកិច្ច និងនេយាបាយ 
ថាេតើពលរដ្ឋមា./ក់យល់ពីបWX/ថាមពល និងបរEសាF/ននិងដំេណាះ្រសាយែដលអាចមាននានាែដរឬេទ។
ការឈានេទៅអនាគតែដលកាន់ែតមានថាមពលនិរន្ដរភាព

1. ព្រងឹង្របសិទ្ធភាពថាមពល
2. េ្របើ្របាស់ថាមពលកេកើតេឡើងវEញឱ/ùកាន់ែតេ្រចើន
3. កាត់បន្ថយការបំពុល និងហានិភ័យសុខភាព

11

ទិសេ= ២០២០

'កoមករងរបេចចកេទសpយតៃមUសកa នុពលថមពលពនUឺ'ពះXទិតយ

– ផ្តល់េយាបល់ និងអនុសាសន៍ ស្រមាប់ការសិក/êវាយតៃម្លសកា™/នុពលថាមពលពន្លឺ្រពះអាទិត/ù
– ផ្តល់េយាបល់ និងអនុសាសន៍ស្រមាប់ការសិក/êពីជេ្រមើសនានាេដើម/jីភាá/ប់ថាមពលអគ្គិសនីែដលផលិត
សល់េចញពី្របព័ន្ធផលិតអគ្គិសនីពីថាមពលពន្លឺ្រពះអាទិត/ùេលើដំបូលែដលមាន្រសាប់េនៅតំបន់ឧស/êហ
កម្ម និងកែន្លងពាណិជ្ជកម្មខា./តធំេទៅបណ̈ា/ញជាតិ 

– ចូលរួមផ្តល់េយាបល់ និងអនុសាសន៍ក្នlងការេរៀបចំេគាលនេយាបាយពាក់ព័ន្ធថាមពលពន្លឺ្រពះអាទិត/ù
េផ/fងេទៀត តាមការចំាបាច់ែដលបានេស្នើេឡើងេដាយសាF/ប័នសាមី ៃន្រកុមការងារបេច្ចកេទសវាយតៃម្ល
សកា™/នុពលថាមពលពន្លឺ្រពះអាទិត/ù

– ចូលរួមស្រមបស្រមÑល និងេរៀបចំឯកសារេគាលនេយាបាយ េដើម/jីផ្តល់នូវអនុសាសន៍សម្រសបស្រមាប់
កំណត់ទិសេដៅ និងែផនការអភិវឌ/cន៍ថាមពលនិរន្តរភាព ឬកេកើតេឡើងវEញ ្រពមទំាងដាក់េស្នើវEធានការ
ជំរុញការេ្របើ្របាស់ថាមពលនិរន្តរភាព ឬកេកើតេឡើងវEញ និងបWX/្របឈមៃនការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនាបណ̈ា/
ឆា./ំខាងមុខ។

12

បេងកLត'កoមករងរបេចចកេទសថមពលនិរនJរភពជំនួសឱយ'កoមករងរែដលមន'%ប់េនះ



75សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

បាធានបទរងទី២៖ ករអភិវឌាឍសាដ្ឋកិច្ចបាតង និងវិទាយាសាសា្តនិងបច្ចាកវិទាយា
Agenda Item 2: Green Economy, and Science and Technology 

សមូអរគុណ !

អាសយដាO/នទាក់ទង ៖
Email: kongkeaphan@gmail.com
Tel:+855-89-768106
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Kongkea Phan
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• Achievements

• Challenges and Recommendations

• Work Plan 2020
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Introduction

Effective Management of Energy and 
Renewable Energy

Managing energy for green growth is to save 
energy and supply additionally mixed energies 
to build a Cambodian society to become a low 
carbon emission society reducing 
environmental impacts and avoid a financial 
crisis for end-users, especially people in the 
rural

3

Introduction

What is NDC?

The Nationally Determined Contributions (NDC) were voluntarily produced UN climate change documents prepared by 
Parties to the UNFCCC

Cambodia’s NDC

• Cambodia wishes to propose a GHG mitigation contribution for the period 2020 – 2030, conditional upon the 
availability of different types of support from the international community.

• NDC indicates long-term mitigation strategies that aim to reduce GHG emissions through national and sector plans that 
are aligned with development priorities.

Main sectors for GHG reduction: 
– Energy industries, manufacturing industries, transport, and other sectors: Cambodia intends to undertake actions, the impact of 

which is expected to be a maximum reduction of 3,100 Gg CO2eq compared to baseline emissions of 11,600 Gg CO2eq (27%) by 
2030.

– Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF): Cambodia intends to undertake voluntary and conditional actions to achieve 
the target of increasing forest cover to 60% of national land area by 2030. In the absence such actions the net sequestration from 
LULUCF is expected to reduce to 7,897 GgCO2 in 2030 compared to estimated sequestration of 18,492 GgCO2 in 2010.

4
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Introduction

How can we make the transition to a more sustainable energy future?
Concept: We can make the transition to a more sustainable energy future 
by greatly improving energy efficiency, using a mix of renewable energy 
resources and including the environmental and health costs of energy 
resources in their market prices

5

Introduction

Choosing Energy Paths

In considering possible energy futures, three general conclusions can be made based on energy 
alternatives

• First, during this century, there will likely be a gradual shift from dependence on nonrenewable fossil 
fuels to a mix of renewable energy from the sun, wind, flowing water (hydropower) and the earth’s 
interior (geothermal energy)

• Second, a combination of improved energy efficiency and carefully regulated use of natural gas will 
be the best way to make the transition to using mostly renewable energy resources during this 
century

• Third, because fossil fuels are still abundant and artificially cheap, we will continue to use them in 
large quantities.

6
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Achievements

1. Work in collaboration with development partners to study on solar energy 
potential in Cambodia
• Switching On: Cambodia’s Path to Sustainable Energy Security Mekong Strategic Partners, January 2016, 

Phnom Penh

• CAMBODIA: Derisking Renewable Energy Investment,  June 2019, New York and Phnom Penh  

2. Establishing a “Technical Working Group of Economic Study on Solar Energy 

Potential”

7

Achievements

The following inputs have been prepared for consideration by the TWG in line with the 
mandate : 

1. Policy paper: Responding to Cambodia’s Power Shortages, Issue Paper and Policy 
Recommendations

2. Analysis and Proposed Adjustment of Solar Regulations
3. Evaluation of the potential excess supply of power from existing solar rooftop systems in 

Cambodia
4. Proposed Methodology for rapid appraisal of economic losses from electricity supply disruptions 

in Cambodia
5. Cambodia’s Derisking Renewable Energy Investment (DREI) Report: Key findings

8
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Achievements

Goal of the Study on Derisking Renewable Energy Investment
• Identifying cost-effective derisking measures: the objective of this report is to 

analyze the most cost-effective public derisking measures to support private sector 
investment in solar PV energy in Cambodia

• Analyzing four sub-sectors: taking a comprehensive approach to the solar PV 
opportunity, the report analysis four different solar PV sub-sectors: 
– on-grid: (i) utility-scale PV and (ii) rooftop PV; 
– off-grid: (iii) solar-battery mini-grids and (iv) solar home systems. 

• Achieving private investment targets: for each sub-sector, the report uses illustrative private sector investment targets 
for solar PV: 
– on-grid: 2030 targets of 350 Megawatt (MW) for both utility-scale PV and rooftop PV, totaling 700 MW. This 

equates to 20% of Cambodia’s estimated installed capacity in 2030; 
– off-grid: 2025 ‘building block’ targets of 10 MW each for solar-battery mini-grids and pay-as-you-go solar home 

systems. It is estimated there is a total market opportunity of between four to six 10 MW ‘building blocks’. 

Achievements

Key results of the study on Derisking Renewable Energy Investment
1. Over USD 900 million investment opportunity in solar PV: Cambodia has the potential to attract significant private 

sector investment in solar PV, estimated at USD 903 million10 across the four solar PV sub-sectors to achieve the 
report’s targets.

2. Low solar PV generation costs: Solar PV is an increasingly cost-competitive technology in all four sectors. Derisking
utility-scale PV investments leads to solar PV generation costs lower than a future coal and hydro baseline energy 
generation mix. 

3. Derisking brings clear benefits for Cambodia: for each of the four solar PV sub-sectors, the report recommends a 
comprehensive package of public derisking measures to systematically target investment risks. 

4. In turn, the modelling identifies a number of resulting benefits, including increased investment, economic savings, 
improved tariff affordability, access to electricity and lower greenhouse gas emissions. Across all sub-sectors, the 
modelling results clearly demonstrate that implementing derisking measures is cost-effective. In total, across all four 
sub-sectors, this creates economic savings of USD 146 million. 
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Challenges and Recommendations

Making this transition depends primarily on education, economics, and politics—on 
how well individuals understand environmental and energy problems and their 
possible solutions. 

Making the transition to a more renewable energy future 
1. Improve energy efficiency 
2. More renewable energy
3. Reduce pollution and health risk

11

Work Plan 2020

Technical Working Group for Economic Appraisal of the Potentials of Photovoltaic 
Solar Energy (007 SSR/NCSD)

– Participate in coordinating and preparing policy documentation in order to provide 
plausible recommendations for targeting and planning of sustainable or renewable 
energy and also proposed measures that promote the use of sustainable or 
renewable energy and address the challenges in power supply for coming years

– Provide comment and recommendations for the study on available options in taking 
excess power generated from existing solar PV rooftop systems installed by 
commercial and industrial actors to the national grid

– Provide comment and recommendations for the study relating to economic 
implications due to interruption of power supply by national grid and proposed 
measures 

12

Establishing Sustainable Energy Technical Working Group to replace existing one 
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Thank you for your attention!

Contact detail: 
Email: kongkeaphan@gmail.com
Tel:+855-89-768106
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សកិខ %&'ត)តពិនិតយលទធផលករងរអភិវឌ7ន៍េ:យចីរភពឆន ២ំ០១៩ 
និងទិសេGករងរឆន ២ំ០២០

ៃថ្ងទី២១ ែខតុលា ឆា./ំ២០១៩ សាល្របជំុមុ៉ក មា</េរ?ត ទីស្តីការ្រកសួងបរEសាF/ន 

��Ë��

វឌ7នភពករងរ និងបញJ 'បឈម
ៃនកមមវិធីទី'កQងនិរនRរភព

ណIប សុៃខ 
នាយកដាM/នេសដ្ឋកិច្ចៃបតង

អគ្គេលខាធិការដាM/ន្រកុម្របឹក/Yជាតិអភិវឌ/^ន៍េដាយចីរភាព

មតិក

• េសចក្តីេផ្តើម
• សមិទ្ធិផល
• បef/្របឈម
• ទិសេដៅ២០២០
• សន្និដាM/ន

2
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េសចកRីេផRTម

• ចំនួន្របជាជនសរុប្របមាណ១៦,៣ លាននាក ់ក្នmងេនាះអ្រតាកំេណើន្របចាំឆា./ំ១,៥% ជាមួយទំហំៃផ្ទដី១៨១០៣៥ 
គីឡvែម៉្រត្រកឡា (NIS, 2018)

• ចំនួន្របជាជនទី្រកុង្របមាណ ២៧% ៃនចំនួន្របជាជនសរុប ក្នmងេនាះ្របមាណ១២% ្របមូលផ្តmំេនៅក្នmងរាជធានី
ភ្នំេពញ (NIS, 2014) និងេនៅឆា./ំ២០៣០ ព/~ករណ៍ថានឹងេកើនដល ់៣៦,៣% ៃន្របជាជនសរុបែដលនឹងផាÅ/ស់ទី
លំេនៅមករស់េនៅទី្រកុងទ្ីរបជុំជន

• កំេណើន្របជាជនកាន់ែតេ្រចើនក្នmងទី្រកុងរÇពឹងថានឹងបន្តេកើនេឡើងេទៀតេដាយសារនគរូបនីយកម្ម និងឧស/Yហភាវូប
នីកម្មេនៅទី្រកុង។ ការព្រងីកទី្រកុងបេង្កើតឱ/âមានបef/្របឈម និងឱកាសេផ/äងៗ

• ត្រមåវការក្នmងការអភិវឌ/^េហដាM/រចនាសម្ព័ន្ធទី្រកុងរួមមានផ្លvវ សាê/ន ផ្លvវរថេភ្លើង ផ្លvវទឹក និងផ្លvវអាកាស េដើម/íីបំេពញ
ត្រមåវការេផ/äងៗ ជាពិេសសេឆ្លើយតបេទៅនឹងការរïកចេ្រមើនេសដ្ឋកិច្ច (កំេណើនជាមធ/âម៧% ក្នmង១ឆា./ំ)

• រាជរដាM/ភិបាលកម្ពmជាបានេប្តជាó/ចិត្តក្នmងគាំ្រទ និងជំរុញការអភិវឌ/^េដាយចីរភាព ការអភិវឌ/^ៃបតង និងការេឆ្លើយតប
េទៅនឹងការែ្រប្របôលអាកាសធាតុ

• កម្ពmជាមានទស/äនវEស័យែ្របកាÅ/យជា្របេទសមានចំណöលមធ/âមក្រមិតខ្ពស់េនៅឆា./ំ២០៣០ និងជា្របេទសមាន
ចំណöលខ្ពស់េនៅឆា./ំ២៥០

• កម្មវEធីអភិវឌ/^ន៍ទី្រកុងនិរន្តរភាពេឆ្លើយតបេទៅបef/្របឈម
េផ/äងៗ នាេពលបច្ចmប/íន្ន។ កម្មវEធីេនះមានេគាលបំណងគាំ
្រទដល់ការេរៀបចំែផនការទី្រកុងនិរន្តរភាព(ៃបតង) តាម  
រយៈការបúeù/បទស/äនទានៃនការអភិវឌ/^ៃបតង និងការ
េរៀបចំគេ្រមាងវEនិេយាគទី្រកុងៃបតង េដើម/íីេឆ្លើយតបេទៅ
នឹងការែ្រប្របôលអាកាសធាត ុនិងេលើកកម្ពស់ជីវភាព្របជា
ជន្រកី្រកីទី្រកុង

• ការជំរុញឱ/âមានទី្រកុងនិរន្តរភាពផ្តល់ឱកាសក្នmងការ
អភិវឌ/^ និងេលើកកម្ពស់ជីវភាព្របជាជនតាមរយៈការេង្កើត
ការងារៃបតង កាត់បន្ថយការបេ¢្ចញឧស្ម័នផ្ទះក¢្ចក ់និង
េលើកកម្ពស់ការេ្របើ្របាស់េសវា និងេហដាM/រចនាសម្ព័ន្ធ
្របកបេដាយចីរភាព។

4

ការបúe§/បទស/äន
ទានអភិវឌ/^ន៍
ៃបតងេទៅក្នmងការ
េរៀបចំែផនការ

្របសិទ្ធភាព
ធនធាន និងការ
អភិវឌ/^េដាយ

បេ¢្ចញកាបូនតិច

ការ្រគប់្រគង
សំណល់រ•ង

វEមជ/¶ការក្នmង
ដំេណាះ្រសាយ
េលើអនាម័យ និង
សំណល់រាវ

េសចកRីេផRTម
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• Areas and sectors of focus

5

េសចកRីេផRTម

ទី'កQង
និរនRរភព

• ែផនការអភិវឌ/^ន៍ទី្រកុងនិរន្តរភាពស្រមាប់រាជធានីភ្នំេពញ ២០១៨-២០៣០ និងែផនការយុទ្ធសាúស្តទី
្រកុងនិរន្តរភាព២០១៨-២០៣០ ស្រមាប់្រកុងេគាលេដៅទាំង៧  (ភាសាែខ្មរ និងអង់េគ្លស)

6

• ទស/äនវEស័យ៖ ្រតឹមឆា./ំ២០៣០ ទី្រកុងទាំងអស់េនៅកម្ពmជានឹងមានភាពធន់នឹងការែ្រប្របôល
អាកាសធាត ុ្របសិទ្ធភាពធនធាន និងការគិតគូរពីេម្រតីភាពបរEសាF/ន។ ទី្រកុងទាំងេនាះនឹងផ្តល់
ជូន្របជាជននូវេសវាសាធារណៈល្អ ឱកាសការងារល្អ គុណភាពជីវEតល្អ្របេសើរ សុខុដុមនីយ
កម្មសង្គម និងការចូលរួមក្នmងការសេ្រមចចិត្ត។

សមិទធិផល

• ការដាក់ឱ/âេ្របើ្របាស់ជាផ្លvវការែផនការអភិវឌ/^ន៍ទី្រកុងនិរន្តរភាព
ស្រមាប់រាជធានីភ្នំេពញ ២០១៨-២០៣០

• បានេរៀបចំេសចក្តី្រពាងែផនការយុទ្ធសាúស្តទ្ីរកុងនិរន្តរភាព២០១៩-
២០៣០ ស្រមាប់្រកុងេគាលេដៅទាំង៧ 

• ែផនការទាំងពីរេនះបានេលើកេឡើងនូវគំនិតែដលមានលក្ខណៈ្រគប់
្រជុងេ្រជាយៃនការអភិវឌ/^េសដ្ឋកិច្ចទី្រកុងៃបតង បរEយាប័ន្នសង្គម និង
ភាពធន់

• ចូលរួមេដាះ្រសាយនូវបef/្របឈមទី្រកុងពាក់ពន័្ធវEស័យថាមពលដឹក
ជ¢្ជvន អគារៃបតង លំហសាធារណៈ សំណល់រ•ង ្របព័ន្ធលូ និងទឹកលូ
សំអុយ(ភា§/ប់នូវប¢្ជីគេ្រមាងវEនេិយាគអាទិភាពទី្រកងុនិរន្តរភាព)
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បាធានបទរងទី២៖ ករអភិវឌាឍសាដ្ឋកិច្ចបាតង និងវិទាយាសាសា្តនិងបច្ចាកវិទាយា
Agenda Item 2: Green Economy, and Science and Technology 

• ែផនការអភិវឌ/^ន៍ទី្រកុងនិរន្តរភាពស្រមាប់រាជធានីភ្នំេពញ ២០១៨-២០៣០ បានផ្តល់ជាែផនទីបងាf/ញផ្លvវ
ស្រមាប់អ្នកេធ្វើការសេ្រមចចិត្តថា./ក់ជាតិ-ថា./ក់េ្រកាមជាតិ និងៃដគូអភិវឌ/^ន៍ជាតិ អន្តរជាតិ េដើម/íីបន្តអនុវត្តការ
អភិវឌ/^ទី្រកុងនិរន្តរភាព(ៃបតង) េដើម/íីេឆ្លើយបតេទៅនឹងការែ្រប្របôលអាកាសធាត ុទន្ទឹមនឹងការជំរុញការអភិវឌ/^េសដ្ឋ
កិច្ច កាត់បន្ថយភាព្រកី្រក និងបរEយាប័ន្នសង្គម

• ប¢្ជីគេ្រមាងវEនិេយាគអាទិភាពទី្រកុងនិរន្តរភាពនឹងដាក់ប¢្ចvលក្នmងែផនការអភិវឌ/^ន ៍និងែផនការវEនិេយាគ
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ការវEភាគជាយុទ្ធសាúស្ត៖
• ែផនការទី្រកុង
• ការ្រគប់្រគងសំណល់រ•ង
• ការ្រគប់្រគង្របព័ន្ធលូ និងទឹកលូសំអុយ
• េសដ្ឋកិច្ចៃបតងទី្រកុង
• បរEយាប័ន្នសង្គម
• ការចូលរួមរបស់úស្តីក្នmងការេធ្វើ
េសចក្តីសេ្រមចចិត្ត

• អភិបាលកិច្ចទី្រកុង

េគាលបំណងផ/Yរភា§/ប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពអាទី
ភាព

ការវEភាគពហុលក្ខណៈវEនិច្ឆ័យ (MCA)

េស្នើសំុវ(ធីសា,ស្តែដលសេ្រមចបាននូវេគាលបំណង និងសកម្មភាពអាទិភាព

សមិទធិផល

• គំរូអាជីវកម្មែកៃច្នសំណល់ស្រមាប់ការែកៃច្នេឡើងវEញ
– ែកលំអគុណភាពការផ្គត់ផ្គង់សំណល់ (សំរាម)ដល់ការែកៃច្នសំណល់បាÅ/ស្ទិក និងជីកំបុ៉ស្តេនៅេខត្តបាត់ដំបង
– បេង្កើតគំរូអាជីវកម្មស្រមាប់ែខ/äចងាØ/ក់ផ្គត់ផ្គង់្របកបេដាយនិរន្តរភាពស្រមាប់សំណល់ែដលអាចែកៃច្នេឡើងវEញបានេដាយ
េផា∞/តេលើបាÅ/ស្ទិក និងសំណល់សរïរាង្គេនៅ្រកុងបាត់ដំបង (អនុវត្ត)

• េគាលនេយាបាយអនាម័យ និងគំរូអាជីវកម្ម
– បេង្កើតគំរូអាជីវកម្មស្រមាប់អនាម័យេនៅេខត្តែកប និងទី្រកុងដៃទេទៀត
– គំរូអាជីវកម្មែដលែផ្អកេលើបេច្ចកវEទ/~ស្រមាប់ការ្រគប់្រគងល/±ប់ភក់េនៅក្នmងេខត្តេសៀមរាប និងទី្រកុងដៃទេទៀត
– ព្រងឹងេគាលនេយាបាយ ការេរៀបចំែផនការនិងបទប/í¢≤ត្ត ិនិងេកៀរគរថវEកាស្រមាប់េហដាM/រចនាសម្ព័ន្ធខា./តតូច

• ការអភិវឌ/^សំណល់េទៅកែន្លងផលិតឥន្ធនៈ
– កំណត់បា</រា¥/ែម៉ត ហិរ¢≤វត្ថm បេច្ចកេទស និងបទប¢≤ត្ត ិស្រមាប់ការបេង្កើតេរាងច្រកឥន្ធនៈែដលេ្របើ្របាស់សំណល់េនៅរាជ
ធានីភ្នំេពញ េដើម/íីផ្គត់ផ្គង់ឡសីុម៉ងត៍ និងកំណត់គំរូស្រមាប់ការេដញៃថ្លសាងសង់េដាយខ្លµនឯង - ្របតិបត្តិការ - េផ្ទរ

• េគាលការណ៍ែណនាំការEយាល័យៃបតង និង្រពឹត្តិការណ៍ៃបតង
– ផ្តល់នូវការែណនំា ឬវEធីអនុវត្តជាក់ែស្តងស្តីពីវEធីេធ្វើឱ/âការEយាល័យនិង្រពឹត្តិការណ៍នានាកាន់ែតមានភាពងាយ្រសួលដល់
បរEសាF/នេនៅ្រគប់ការEយាល័យរបស់ GSSD និង្រកសួងបរEសាF/ន និងេដើម/íីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវEជ្ជមានៃនសកម្មភាព
្របចំាៃថ្ងេលើបរEសាF/ន (ចាប់េផ្តើម)

សមិទធិផល
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សមិទធិផល

េរៀបចំេគាលការណ៍ែណនាំ និងវEe∏/បនប្រតកម្មអគារៃបតង៖
• ផ/äព្វផ/Yយ និងេបើកគេ្រមាង
• បេង្កើត្រកុមការងារបេច្ចកេទស និងេរៀបចំកិច្ច្របជំុេលើកទី១
• េរៀបចំកិច្ច្របជំុ និងចុះអនុស/äរណៈៃនការេយាគយល់ជាមួយ KICT េដើម/íីេរៀបចំេគាលការណ៍
ែណនំា និងវEe∏/បនប័្រតអគារៃបតង

• ព្រងាងការវEភាគបច្ចmប/íន្នភាពអគារៃបតងេនៅកម្ពmជា
• បានផ្តល់េយាបល់េលើេសចក្តី្រពាងច/±ប់ស្តីពីសំណង់ែដលេរៀបចំេដាយ្រកសួងេរៀបចំែដនដី   
នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។
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សមិទធិផល

្រកុមការងារបេច្ចកេទស្រតåវបានបេង្កើត៖
• ចូលរួម ស្រមបស្រមôល និងផ្តល់េយាបល់េលើការេរៀបចំេគាល

នេយាបាយ ្រកបខ័ណπការងារ និងវEធីសាúស្តៃនការេរៀបចំែផនការយុទ្ធ
សាúស្តអភិវឌ/^ន៍ទី្រកុងនិរន្តរភាពស្រមាប់ថា./ក់ជាត ិនិងថា./ក់េ្រកាមជាតិ
ក្នmងេនាះរួមមាន៖ ែផនការយុទ្ធសាúស្តទី្រកុងនិរន្តរភាព ែផនការ
សកម្មភាពតាមវEស័យ ែផនការវEនិេយាគស្រមាប់អភិវឌ/^ន៍ទី្រកុងនិរន្តរ
ភាព ែផនការៃនការេ្របើ្របាស់ដីធ្លី និងការវEនិេយាគេហដាM/រចនាសម្ព័ន្ធ
ៃបតង និង ការដឹកជ¢្ជvនសាធារណៈ ការ្រគប្់រគង និង្របមូលសំណល់
រ•ង រាវ ។ល។

• បúe§/បទស/äនទានៃនការអភិវឌ/^ៃបតងេទៅក្នmងដំេណើរការអភិវឌ/^ទី្រកុង 
េនៅក្នmង្រពះរាជាណាច្រកកម្ពmជា រួមមានការេរៀបចំែផនការទី្របជុំជន
្រកុង ភាពងាយរងេ្រគាះរបស់ទី្រកុង ការដឹកជ¢្ជvន សំណង់បរEសាF/ន វEស័
យកម្មន្តសាល ការ្រគប់្រគងសំណល់រ•ង-រាវ និងទីធាÅ/សាធារណៈៃបតង
និងេបតិកភ័ណπវប/íធម៌

• ផ្តល់ធាតុចូលសំខាន់ស្រមាប់េធ្វើសមាហរណកម្មការអភិវឌ/^ទី្រកុងនិរន្តរ
ភាពេទៅក្នmងច/±ប់វEនិេយាគរបស់កម្ពmជា លិខិតបទដាM/នគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ
នឹងការសាងសង់ និងច/±ប់េផ/äងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការ្រគប់្រគងដីធ្លី និងការ
េរៀបច្ំរកុង
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ក្រមិត្រគប់្រគង
• អគ្គេលខាធិការរងៃន អ.ក.អ.ច. ជា្របធាន
• ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ជាអនុ្របធានទី១
• ្របធាននាយកដាM/នេសដ្ឋកិច្ចៃបតង ជាអនុ្របធានទី២
សមាជិក (្រកសួងពាក់ព័ន្ធចំនួន១២ និងរដ្ឋបាលេខត្ត ្រកុង
ចំនួន៨)
• MoI
• MEF
• MIH
• MPWT
• MoP
• MoEYS
• MME
• MoE
• MoWRAM
• MRD
• MoT
• MCFA និង
• រដ្ឋបាលេខត្ត ្រកុងចំនួន៨



88 សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan
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សមិទធិផល

Sustainable Cities TWG
អគ្គេលខាធិការរងៃន អ.ក.អ.ច.

្របធាននាយកដាM/ន ៃន្រកសួងេរៀបចំែដនដី 
នគរូបនីយកម្ម និងសំណង ់ជាអនុ្របធាន

្របធាននាយកដាM/នេសដ្ឋកិច្ចៃបតងៃន
អ.ក.អ.ច. ជាអនុ្របធាន

សមាជិកថា./ក់ជាតិ(MoI, MEF, MoP, 
MPWT, MIH, MoE, MME, MoEYS, 
MoT, MoWRM, MRD, MCFA and

GSSD

សមាជិកថា./ក់េ្រកាមជាត(ិសាលារាជធាន ី
ភ.ព. េខត្តែកប េខត្ត្រពះសីហនុ េខត្តបាត់
ដំបង េខត្តេសៀមរាប េខត្តកំពង់ចាម េខត្ត

ត/ívងឃ្មmំ និងេខត្តសាØ/យេរៀង

នាយកដាM/នេសដ្ឋកិច្ចៃបតងៃន
អ.ក.អ.ច. 

ជាេលខាធិការដាM/ន

បញJ 'បឈម

• ចំនួនបុគ្គលិកមានកំណត់ក្នmងការេឆ្លើយតបេទៅនឹងការេកើនេឡើងៃនការងាររបស់ទី្រកុងនិរន្តរ
ភាពក្នmងនាយកដាM/ន និងសមត្ថភាពៃផ្ទក្នmង (ចំេណះដឹង និងជំនាញ) េនៅមានក្រមិត

• សមត្ថភាពរបស់អាជាó/ធរ្រកុង និងអ្នកពាក់ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធេលើវEស័យទី្រកុង្របកបេដាយនិរន្តរភាព
• ការស្រមបស្រមôល និងការេកៀរគរធនធានអនុវត្ត
• កំេណើននគរូបនីយកម្មឆាប់រហ័សនិងសមាê/ធកាន់ែតខាÅ/ំងេឡើងេលើ្របព័ន្ធធម្មជាតិក្នmងទី្រកុង
• ការេធ្វើសមាហរណកម្មអាទិភាពទី្រកុងៃបតងេទៅក្នmងែផនការវEនិេយាគឬដំេណើរការេរៀបចំ
ែផនការជាក់ែស្តងក៏ដូចជាការតាមដាននិងវាយតៃម្លគឺមានតិចតួច

• ការយល់ដឹងជាសាធារណៈស្តីពីការេធ្វើឱ/âទី្រកុងសាæ/ត ឬេឆាê/ះេទៅទី្រកុងែដលមាននិរន្តរភាព 
(ទី្រកុងែដលអាចរស់េនៅបានបំផុត)មានតិចតួច។
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ទិសេG ២០២០

ការអភិវឌ/^ន៍ទី្រកុងនិរន្តរភាព៖
• ព្រងឹងសមត្ថភាពមúន្តីទី្រកុងសំខាន់ៗ (NCSD, MoE, MoI and PPCA) េដើម/íីអនុវត្តនិងអភិវឌ/^ទី្រកុងៃបតងនិង

ជំរុញគេ្រមាងវEនិេយាគទី្រកុងៃបតងេដាយែផ្អកេលើដំេណើរការេរៀបចំែផនការជាក់ែស្តង
– ការយល់ដឹង៖ បេង្កើនការយល់ដឹង និងភាពេលចេធាÅ/ជំុវEញការអនុម័តែផនការទី្រកុង្របកបេដាយនិរន្តរភាពតាមរយៈព
កម្មវEធី និងការផ/äព្វផ/Yយនានា

– ការបúe§/ប៖ អាទិភាពទី្រកុងៃបតងែដលបានកំណត់េទៅជាអភិបាលកិច្ចទី្រកុងជា្របចំា (ឧទា. តាមរយៈការែកត្រមåវ
លក្ខណៈវEនិច្ឆ័យស្រមាប់ែផនការវEនិេយាគការែណនំាសូចនាករៃបតងេនៅក្នmងដំេណើរការតាមដាននិងវាយតៃម្លនិងគំា្រទ
ដំេណើរការស្រមបស្រមôលែដល្រតåវការ)

– ការបណø¿ះបណា¡/ល៖ ការយល់ដឹងបេច្ចកេទសសីុជេ្រមៅៃនការអភិវឌ/^ទី្រកុងៃបតងេដាយែផ្អកេលើយុទ្ធសាúស្តអភិវឌ/^ទី
្រកុងតាមវEស័យរបស់ GGGI និងបណø¿ះបណា¡/លមúន្តី្រកុងក្នmងការអនុវត្តែផនការទី្រកុង្របកបេដាយនិរន្តរភាព។

• បានេធ្វើការជាមួយ PPCA េដើម/íីប¢្ចvលគេ្រមាងទី្រកុងៃបតង PPSCP ក្នmងែផនការអភិវឌ/^៥ ឆា./ំនិងែផនការវEនិ
េយាគ៣ ឆា./ំរÇកិល

• ការេលើកកម្ពស់ការអនុវត្តថាមពល្របកបេដាយនិរន្តរភាពេនៅក្នmងវEស័យកាត់េដរេនៅកម្ពmជា
• ែកលំអ្របព័ន្ធ្រគប់្រគងទឹកសំអុយតាមែបបវEមជ/¶ការ(DWATS) េនៅ្រកុងែកប
• េរៀបចំកិច្ច្របជុ ំTWG ទី្រកុងនិរន្តរភាព០២ដងក្នmងមួយឆា./ំយា</ងតិច
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ទិសេG ២០២០

អគារៃបតង៖
• ្រសាវ្រជាវវាយតៃម្លអំពីជេ្រមើសនានា និងេរៀបចំជាស្តង់ដារអគារៃបតងស្រមាប់ការEយាល័យនិង
អគារលំេនៅដាM/ន

• បេង្កើត្របព័ន្ធ្របតិបត្តិការេលើវEe∏/បនប្រតកម្មអគារៃបតង
• បេង្កើតសាF/ប័ន(បេណា¡/ះអាសន្ន) ស្រមាប់វEe∏/បនប្រតកម្ម
• េរៀបចំសិកា√/សាលាបណø¿ះបណា¡/លនិងេលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការេរៀបចំអគារៃបតង និង
ដំេណើរការវEe∏/បនប្រតកម្មអគារៃបតង

• េធ្វើការេ្រជើសេរïសនិងេធ្វើការពិេសាធន៍សាកល/íងេទៅេលើអគារលំេនៅដាM/នមួយកែន្លងនិងអគារ
ការEយាល័យមួយកែន្លង (អគាររដាM/ភិបាល) និងចង្រកងលទ្ធផលទុកជាឯកសារេមេរៀនែដល
បានេរៀនសូ្រតពីគេ្រមាងសាកល/íងេនះ(ឆា./ំ២០២១)។
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សននិ:U ន

• ែផនការទី្រកុងនិរន្តរភាពបច្ចmប/íន្ន្រតôស្រតាយផ្លvវស្រមាប់ការេរៀបចំសាF/ប័ន និងការេរៀបចំេគាល
នេយាបាយស្រមាប់ការអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាព និងគេ្រមាងទី្រកុងៃបតង

• ទី្រកុងែដលមាននិរន្តរភាព្រតåវការសកម្មភាពរួមរបស់េយើងទំាងអស់គា./ េដើម/íីឈានេទៅរកការរចនា
រហូតដល់ការេរៀបចំែផនការ និងេទៅជាការអនុវត្តសកម្មភាព

• ការព្រងឹងសមត្ថភាពបែន្ថមេលើៈ ១. ឱកាសទី្រកុងនិងបef/្របឈមក្នmងការអភិវឌ/^ទី្រកុង
្របកបេដាយចីរភាព, ២. ការ្រគប់្រគងសំរាម្របកបេដាយនិរន្តរភាព, ៣. ្របសិទ្ធភាពធនធាននិង
ទី្រកុងកាបូនទាប ៤. វEធីសាúស្តេរៀបចំែផនការទី្រកុង ៥ ដំេណាះ្រសាយអនាម័យទី្រកុង។ ល។ 

• ការព្រងឹងសមត្ថភាពសាF/ប័ន និងការស្រមបស្រមôល។

សមូអរគុណ!
ណIប សុៃខ

eversokhai@yahoo.com
078 838985

នាយកដាM/នេសដ្ឋកិច្ចៃបតង
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Introduction

• Population of 16.3 million with 1.5% annual growth rate spread over an area of 181,035 
km2 (NIS, 2018)

• The urban population comprises about 27% of the total population, of which around 
12% are concentrated in Phnom Penh (NIS, 2014) and in 2030 an estimated 36.3%  of 
population live in city areas

• Higher population in urban cities are expected to increase over time due to urbanization 
and industrialization. Urban expansion presents both opportunities and challenges 

• Need to develop physical infrastructure including roads, bridges, railways, waterways 
and airways to respond to the demands of its growing economy (7% annual growth)

• The Royal Government of Cambodia has made ambitious international commitments on 
sustainable development, Green Growth, and resilience to climate change

• Cambodia aims to become an upper middle-income country by 2030 and a high-income 
country by 2050

Introduction 

• Sustainable city program responds to the emerging urbanization challenge. The objective of the 
program is to support sustainable (green) city planning by diffusing green growth concept and 
instruments as well as to assist in the development of bankable green city projects that result in 
climate change resilience and improved livelihoods for Cambodia’s urban poor.

• Promoting sustainable cities provides opportunities to create sustainable livelihoods through 
providing green jobs, reducing GHG emissions, and increasing access to sustainable infrastructure 
and services.

4
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Introduction 

• Areas and sectors of focus

5
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Achievements 

• Sustainable City Plan for PP and Sustainable City Strategic Plan for 
Secondary Cities (Kh and En)

6

• Vision: by 2030, cities in Cambodia will develop into 
resilient, resource-efficient and environmentally-friendly 
prosperous cities. These cities will provide their citizens 
with high quality public services, decent employment 
opportunities, good quality of life, social harmony and 
engage them in decision-making.

• Sustainable City Plan for Phnom Penh officially launched 
• Sustainable City Strategic Plan for Secondary Cities is 

being updated and finalised ( NCSD, MoE, MoI and GGGI)
• The Plans propose a holistic concept of green urban 

economic growth, social inclusion and resilience –
addressing a broad range of urban issues including energy, 
transport, building and public space, solid waste, drainage 
and wastewater ( Attaching with the list of priority green 
city investment projects in each plan)
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Achievements

• The Sustainable City Plan for Phnom Penh provides a roadmap for Cambodian policymakers, 
local administrators and their national and international development partners in order to 
pursue the implementation of urban green growth in the context of tackling climate change, 
while simultaneously pursuing economic development, poverty alleviation and social 
inclusion.

• List of priority green city actions, incorporated in the plan.

7

Strategic Analysis: 
• Urban Planning
• Solid Waste Management
• Drainage and wastewater Mgt
• Green urban economy 
• Social inclusion
• Gender in decision making
• City governance

Objectives with priority actions

Multi-Criteria Analysis (MCA) will elaborated to 

prioritize key actions 

Proposed Approach for Objectives and Actions 
Prioritization

• Waste Recycling Business Models for Recycling
– Improve quality of waste supplied to plastic recycling and composting in Battambang
– Establishing a business model for a sustainable supply chain for recyclable waste, with a focus on plastic and 

organic waste in Battambang city (implementation)
• Sanitation Policy and Business Models

– Create business models for sanitation in Kep and other cities, 
– Technology based business models for Fiscal Sludge Management in Siem Reap and other cities, 
– Strengthening policy, planning and regulations, and mobilize funds for small scale infrastructure

• Development of a waste to fuel facility
– Set the financial, technical and regulatory parameters for the establishment of a Refused Derive Fuel facility 

in Phnom Penh to supply cement kilns, Define modalities for a Build-Own-Operate-Transfer Auction

• Green office and green event guidelines
– Provide tips or practical ways on how to make the office operations and events are more 

environmentally friendly across all NCSD and MOE’s offices and to reduce negative impacts of 
daily activities on the environment (starting)

Achievements 
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Achievements

Guidelines and Certification for Green Buildings in Cambodia
• Launched project
• Established Project Technical Working Group and conducted 1st meeting 

• Conducted kick off meeting and signed MoU with KICT for development of Guidelines and 
Certification for Green Buildings 

• Drafted Stocktaking analysis of green buildings in Cambodia
• Provided comments to the draft construction law prepared by MLMUPC

9

Achievements

Technical Working Group on Sustainable Cities established 
• Participating, Coordinating and commenting on policy 

development, framework and methodology of national 
and sub-national sustainable development strategy 
planning, including: Strategic Sustainability City Plan, 
Sector Action Plan, Investment Plan for Sustainable Urban 
Development , Land use planning and Green investment 
in infrastructure and Public Transportation, Management 
of Waste water and solid waste, etc. 

• Mainstreaming the concept of green growth to urban 
development in the Kingdom of Cambodia includes urban 
planning, urban vulnerability, transportation, 
construction, environment, manufacturing, solid waste 
management and green public space and cultural heritage

• Provides vital inputs for integrating sustainable city 
development into Cambodian investment law, legal 
documents, construction and other laws related to land 
management and urban planning

10

Management Team: 
• Deputy Secretary-General of NCSD, Chair
• MLMUPC, 1st Vice Chair
• Director of DGE, 2nd vice Chair

Members: (12 LMs and 8 Provincial and 
Municipal Administrations) 
• MoI
• MEF
• MIH
• MPWT
• MoP
• MoEYS
• MME
• MoE
• MoWRAM
• MRD
• MoT
• MCFA and
• 8 Provincial and Municipal Administrations  
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Achievements 

Sustainable Cities TWG

Provincial Level (Member)
PPCA, Kep, Sihanouk, 

Battambang, Siem Reap, K.Cham, 
Tboung Khmum, Svay Rieng

Challenges 

• Number of staff is limited to responding to the growing work of sustainable 
cities within department and limited internal capacity (knowledge and skills)

• Capacity of city authorities and relevant stakeholders on sustainable cities
• Coordination and resource mobilisation for implementation

• Rapid urbanization and increasing pressure on the urban natural systems
• Limitation of integration of green city priorities into investment planning or 

actual planning process as well as monitoring and evaluation 
• Public awareness on making the cities cleaner or toward the sustainable cities 

(most livable cities) is limited 

12
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Workplan for 2020

Sustainable Cities Development:
• Enhance the capacity of key city officials (NCSD, MoE, MoI and PPCA) to undertake green city 

development and implementation and promote green city investment projects based on the actual 
planning process
– Awareness: Create momentum, awareness and visibility around the adoption of the sustainable city plans through 

events and communication initiatives.
– Mainstreaming: the identified green city priorities into cities day-to-day city governance (e.g. through adjustment 

in criteria for investment planning, introducing green indicators in M&E process and/or supporting the required 
coordination processes)

– Training: Deepen the technical understanding of green city development based on GGGI’s urban thematic strategy 
and to coach municipal officials in the implementation of the sustainable city plans.

• Worked with PPCA to integrate green city projects from the PPSCP in the city’s 5 Years Development Plan 
and 3-Years Rolling Investment Plan

• Promotion of sustainable energy practices in the garment sector in Cambodia
• Improve decentralized wastewater management system (DWATS) in Kep
• Organising TWG on Sustainable Cities twice a year

13

Workplan for 2020

Green Building: 
• Research evaluate options and design green building standard for office and 

residential building
• Establish the certification operation system
• Establish Institutional Arrangements (interim) for Certification
• Green building training and awareness raising workshop on green building design 

standard and certification process 
• Selecting and piloting one residential building and one office building (gov’t) and 

document lessons learned (2021) 

14
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Conclusion

• The current plans pave the way for the institutionalization and  policy 
arrangement for the implementation of the priority actions and green 
city  projects 

• Sustainable cities need our collective actions to move forward from  
designing to planning and  finally to implementing actions

• Further capacity building on: 1. Urban opportunities and challenges to 
sustainable urban development, 2. Sustainable waste management, 3. 
resource efficiency and low carbon cities, 4. City planning methodology, 
5. urban sanitation solutions, …)  

• Strengthening institutional capacity and coordination.

Thank You!
Nop Sokhai

eversokhai@yahoo.com
078 838985

Department of Green Economy, General Secretariat of National
Council for Sustainable Development/Ministry of Environment, 

Cambodia
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នាយកដា7/នវ:ទ/;សា=ស្ត និងបេច្ចកវ:ទ/;
ៃនអគ្គេលខាធិការដា7/ន្រកុម្របឹក/Qជាតិអភិវឌ/Uន៍េដាយចីរភាព

មតិក
១.េសចក្តីេផ្តើម
២.ការងារនាយកដា7/ន
៣.ទិសេដៅការងារ
៤.ប_̀/្របឈម

១. េសចកNីេផNRម

វ:ទ/;សា=ស្ដនិងបេច្ចកវ:ទ/; (Science and Technology ឬ S&T)៖

១. េសចកNីេផNRម
ការ្រសាវ្រជាវនិងអភិវឌ-. (Research and Experimental Development ឬ R&D)៖
ធម្មជាតិ ឬ ផលិតផល វ7ធី េសវាកម្ម បច្ច@ប-Aន្ន

R&D ផលិតកម្ម/វ7ធី េសវាកម្ម
្រតCតពិនិត-E និងវាយតៃម្ល

ការអភិវឌ-.្របកបេដាយចីរភាព

ផលិតភាព ្របសិទ្ធភាព និង 
ភាព្របកួត្របែជង 

ធម្មជាតិ
+ R&D

វ7ទ-PសាQស្ត
+ R&D 

បេច្ចកវ7ទ-P 
+ R&D

ផលិតផល វ7ធី េសវាកម្ម ថ្មី
ឬ កាន់ែត្របេសើរ

ការអភិវឌ-.្របកប
េដាយចីរភាព

- វសិ$កមម, សម) ង (engineering, design)
-ករេផទរបេចចកវទិយ (technology transfer or TT)
-ពណិជជូបនីយកមម (commercialization)
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បេច្ចកវ7ទ-P 
+ R&D

ផលិតផល វ7ធី េសវាកម្ម ថ្មី
ឬ កាន់ែត្របេសើរ

ការអភិវឌ-.្របកប
េដាយចីរភាព

- វសិ$កមម, សម) ង (engineering, design)
-ករេផទរបេចចកវទិយ (technology transfer or TT)
-ពណិជជូបនីយកមម (commercialization)
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Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

បាធានបទរងទី២៖ ករអភិវឌាឍសាដ្ឋកិច្ចបាតង និងវិទាយាសាសា្តនិងបច្ចាកវិទាយា
Agenda Item 2: Green Economy, and Science and Technology 

១. េសចកNីេផNRម
• ត្រមeវការអភិវឌ/Uន៍សង្គម-េសដ្ឋកិច្ច៖

üចក្ខiវ:ស័យ២០៥០ របស់រាជរដា7/ភិបាល «កម្ពiជាជា្របេទសែដលមានចំណsលមធ/tមក្រមិត
ខ្ពស់ េនៅឆា./ំ២០៣០ និងជា្របេទសែដលមានចំណsលខ្ពស់ េនៅឆា./ំ២០៥០»

ü យុទ្ធសា=ស្តចតុេកាណដំណាក់កាលទី៤
üត្រមeវការសន្ទiះឲ/tផុតពីអនា{/ក់ៃនភាពជាអ្នកមានចំណsលមធ/tមក្រមិតទាប
üត្រមeវការៃនភាព្របកួត្របែជង

• ទិដ្ឋភាពជាក់ែស្ដង៖ មិនមាន្របេទសណាែដលមានការអភិវឌ/U្របកបេដាយចីរភាពេដាយ
គាÄ/នេខឿនវ:ទ/;សា=ស្ដនិងបេច្ចកវ:ទ/;រÇងមំា។

• មូលេហតុ៖ វ:ទ/;សា=ស្ដនិងបេច្ចកវ:ទ/; ផ្ដល់តៃម្លបែន្ថមខ្ពស់ជាង ផ្ដល់ភាព្របកួត្របែជង
្របេសើរជាង។

១.េសចកNីេផNRម
• បដិវត្តន៍ឧស/Qហកម្ម

យន=ូបនីយកមមេ>យ
ម៉សីុនចំBយ

ផលិតកមមដុល ជ
ែខIសង$ កផ់លិតកមម
េ>យអគគិសនី

កំុពយូទរ័ និង
ស$័យRបវត= រ ៉ូបូជRបពន័ធ

២. ករងរនយក:U ន
• កិច្ចសហ្របតិបត្តកិារកម្ពiជា-រុស/äiី៖ បានចុះហត្ថេលខាេលើឯកសារចំនួន០៤៖
១- អនុស/äរណៈៃនការេយាគយល់ស្តីពីកិច្ចសហ្របតិបត្តិការេលើការេ្របើ្របាស់ថាមពលបរមាណs 
ស្រមាប់បេ្រមើឱ/tេគាលបំណងសន្តិភាព (ភ្នំេពញ ២៤ វ:ច្ឆិកា ២០១៥) បានចង្អiលបង̀ា/ញដល់
ការងារខាងេ្រកាម

– ឈានេទៅការបេង្កើត និងចុះកិច្ច្រពមេ្រពៀងអន្តររដា7/ភិបាល
– ឈានេទៅការបេង្កើត្រកុមការងាររួមកម្ពiជា-រុស/äiី
– ជំរុញការេ្របើ្របាស់ថាមពលនុយេក្លែអ៊រេនៅក្នiងវ:ស័យកសិកម្ម សុខាភិបាល ឧស/Qហកម្ម ថាមពល និងបរ:សាò/
ន

– ឈានេទៅការបេង្កើតមជ/ôមណöលព័ត៌មានថាមពលនុយេក្លែអ៊រ េដើម/úីេលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈ
– ឈានេទៅការបេង្កើតមជ/ôមណöលវ:ទ/;សា=ស្តនិងបេច្ចកវ:ទ/;នុយេក្លែអ៊រ

២. ករងរនយក:U ន
• កិច្ចសហ្របតិបត្តកិារកម្ពiជា-រុស/äiី៖ បានចុះហត្ថេលខាេលើឯកសារចំនួន០៤៖
២- អនុស/äរណៈៃនការេយាគយល់ស្តីពីការបេង្កើត្រកុមការងាររួមកម្ពiជា-រុស/äiី ស្រមាប់កិច្ចសហ
្របតិបត្តិការក្នiងការេ្របើ្របាស់ថាមពលបរមាណs ស្រមាប់បេ្រមើឱ/tេគាលបំណងសន្តិភាព (មូ៉ស្គü 
១៧ ឧសភា ២០១៦)

– បានេរៀបចំកិច្ច្របជំុ្រកុមការងាររួមកម្ពiជា-រុស/äiី ចំនួន២េលើក
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បាធានបទរងទី២៖ ករអភិវឌាឍសាដ្ឋកិច្ចបាតង និងវិទាយាសាសា្តនិងបច្ចាកវិទាយា
Agenda Item 2: Green Economy, and Science and Technology 

១. េសចកNីេផNRម
• ត្រមeវការអភិវឌ/Uន៍សង្គម-េសដ្ឋកិច្ច៖

üចក្ខiវ:ស័យ២០៥០ របស់រាជរដា7/ភិបាល «កម្ពiជាជា្របេទសែដលមានចំណsលមធ/tមក្រមិត
ខ្ពស់ េនៅឆា./ំ២០៣០ និងជា្របេទសែដលមានចំណsលខ្ពស់ េនៅឆា./ំ២០៥០»

ü យុទ្ធសា=ស្តចតុេកាណដំណាក់កាលទី៤
üត្រមeវការសន្ទiះឲ/tផុតពីអនា{/ក់ៃនភាពជាអ្នកមានចំណsលមធ/tមក្រមិតទាប
üត្រមeវការៃនភាព្របកួត្របែជង

• ទិដ្ឋភាពជាក់ែស្ដង៖ មិនមាន្របេទសណាែដលមានការអភិវឌ/U្របកបេដាយចីរភាពេដាយ
គាÄ/នេខឿនវ:ទ/;សា=ស្ដនិងបេច្ចកវ:ទ/;រÇងមំា។

• មូលេហតុ៖ វ:ទ/;សា=ស្ដនិងបេច្ចកវ:ទ/; ផ្ដល់តៃម្លបែន្ថមខ្ពស់ជាង ផ្ដល់ភាព្របកួត្របែជង
្របេសើរជាង។

១.េសចកNីេផNRម
• បដិវត្តន៍ឧស/Qហកម្ម

យន=ូបនីយកមមេ>យ
ម៉សីុនចំBយ

ផលិតកមមដុល ជ
ែខIសង$ កផ់លិតកមម
េ>យអគគិសនី

កំុពយូទរ័ និង
ស$័យRបវត= រ ៉ូបូជRបពន័ធ

២. ករងរនយក:U ន
• កិច្ចសហ្របតិបត្តកិារកម្ពiជា-រុស/äiី៖ បានចុះហត្ថេលខាេលើឯកសារចំនួន០៤៖
១- អនុស/äរណៈៃនការេយាគយល់ស្តីពីកិច្ចសហ្របតិបត្តិការេលើការេ្របើ្របាស់ថាមពលបរមាណs 
ស្រមាប់បេ្រមើឱ/tេគាលបំណងសន្តិភាព (ភ្នំេពញ ២៤ វ:ច្ឆិកា ២០១៥) បានចង្អiលបង̀ា/ញដល់
ការងារខាងេ្រកាម

– ឈានេទៅការបេង្កើត និងចុះកិច្ច្រពមេ្រពៀងអន្តររដា7/ភិបាល
– ឈានេទៅការបេង្កើត្រកុមការងាររួមកម្ពiជា-រុស/äiី
– ជំរុញការេ្របើ្របាស់ថាមពលនុយេក្លែអ៊រេនៅក្នiងវ:ស័យកសិកម្ម សុខាភិបាល ឧស/Qហកម្ម ថាមពល និងបរ:សាò/
ន

– ឈានេទៅការបេង្កើតមជ/ôមណöលព័ត៌មានថាមពលនុយេក្លែអ៊រ េដើម/úីេលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈ
– ឈានេទៅការបេង្កើតមជ/ôមណöលវ:ទ/;សា=ស្តនិងបេច្ចកវ:ទ/;នុយេក្លែអ៊រ

២. ករងរនយក:U ន
• កិច្ចសហ្របតិបត្តកិារកម្ពiជា-រុស/äiី៖ បានចុះហត្ថេលខាេលើឯកសារចំនួន០៤៖
២- អនុស/äរណៈៃនការេយាគយល់ស្តីពីការបេង្កើត្រកុមការងាររួមកម្ពiជា-រុស/äiី ស្រមាប់កិច្ចសហ
្របតិបត្តិការក្នiងការេ្របើ្របាស់ថាមពលបរមាណs ស្រមាប់បេ្រមើឱ/tេគាលបំណងសន្តិភាព (មូ៉ស្គü 
១៧ ឧសភា ២០១៦)

– បានេរៀបចំកិច្ច្របជំុ្រកុមការងាររួមកម្ពiជា-រុស/äiី ចំនួន២េលើក
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បាធានបទរងទី២៖ ករអភិវឌាឍសាដ្ឋកិច្ចបាតង និងវិទាយាសាសា្តនិងបច្ចាកវិទាយា
Agenda Item 2: Green Economy, and Science and Technology 

២. ករងរនយក:U ន
• កិច្ចសហ្របតិបត្តកិារកម្ពiជា-រុស/äiី៖ បានចុះហត្ថេលខាេលើឯកសារចំនួន០៤៖
៣- អនុស/äរណៈៃនការេយាគយល់ស្តីពីការបេង្កើតមជ/ôមណöលព័ត៌មានថាមពលនុយេក្លែអ៊រ (មូ៉
ស្គü ១៧ ឧសភា ២០១៦)

– ជាមជ/ôមណöលផ្តល់ព័ត៌មានទូេទៅដល់សិស/ä និស/äិត និងសាធារណជនទូេទៅ េដើម/úីយល់ដឹងពីអត្ថ
្របេយាជន៍ៃនការេ្របើ្របាស់ថាមពលនុយេក្លែអ៊រ និងេលើកទឹកចិត្តឱ/tយុវជនសិក/Qជំនាញនុយេក្លែអ៊រ

– ភាគីទំាងពីរបានឯកភាពដំេឡើងេនៅវ:ទ/;សាò/នបេច្ចកវ:ទ/;កម្ពiជា (ITC) េនៅរាជធានីភ្នំេពញ
– រងចំាភាគីរុស/äiីផ្តល់សមា§/រ ឧបករណ៍

២. ករងរនយក:U ន
• កិច្ចសហ្របតិបត្តកិារកម្ពiជា-រុស/äiី៖ បានចុះហត្ថេលខាេលើឯកសារចំនួន០៤៖
• ៤- កិច្ច្រពមេ្រពៀងរវាងរាជរដា7/ភិបាលកម្ពiជា និងរដា7/ភិបាលសហព័ន្ធរុស/äiីស្តីពីកិច្ចសហ
្របតិបត្តិការេលើការេ្របើ្របាស់ថាមពលបរមាណs ស្រមាប់បេ្រមើឱ/tេគាលបំណងសន្តិភាព (វ¶
ែយ៉ន ១៩ ក_ß/ ២០១៧)

២. ករងរនយក:U ន
• កិច្ចសហ្របតិបត្តកិារកម្ពiជា-ចិន៖ បានចុះហត្ថេលខាេលើឯកសារចំនួន០១៖
• អនុស/äរណៈេយាគយល់រវាង្រកុម្របឹក/Qជាតិអភិវឌ/Uន៍េដាយចីរភាព និងសាជីវកម្មថាមពល
នុយេក្លែអ៊រជាតិចិន ស្តពីីកិច្ចសហ្របតិបត្តកិារឧស/Qហកម្មនុយេក្លែអ៊រស្រមាប់បេ្រមើឱ/tេគាល
បំណងសន្តិភាព (វ¶ែយ៉ន ១៩ ក_ß/ ២០១៧)
– ជំរុញការអភិវឌ/Uធនធានមនុស/ä
– ជំរុញការេលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈ
– ជំរុញការេ្របើ្របាស់ថាមពលនុយេក្លែអ៊រេនៅក្នiង
វ:សយ័កសិកម្ម សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ សុខាភិបាល 
ឧស/Qហកម្ម សំណង់ និងបរ:សាò/ន

២. ករងរនយក:U ន
• កម្ពiជា-ចិនកំពុងពិភាក/Qេលើេសចក្តី្រពាងអនុស/äរណៈេយាគយល់ ស្តពីីការអភិវឌ/Uធនធាន
មនុស/ä ក្នiងវ:ស័យឧស/Qហកម្មនុយេក្លែអ៊រ
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បាធានបទរងទី២៖ ករអភិវឌាឍសាដ្ឋកិច្ចបាតង និងវិទាយាសាសា្តនិងបច្ចាកវិទាយា
Agenda Item 2: Green Economy, and Science and Technology 

២. ករងរនយក:U ន
• កិច្ចសហ្របតិបត្តកិារកម្ពiជា-រុស/äiី៖ បានចុះហត្ថេលខាេលើឯកសារចំនួន០៤៖
៣- អនុស/äរណៈៃនការេយាគយល់ស្តីពីការបេង្កើតមជ/ôមណöលព័ត៌មានថាមពលនុយេក្លែអ៊រ (មូ៉
ស្គü ១៧ ឧសភា ២០១៦)

– ជាមជ/ôមណöលផ្តល់ព័ត៌មានទូេទៅដល់សិស/ä និស/äិត និងសាធារណជនទូេទៅ េដើម/úីយល់ដឹងពីអត្ថ
្របេយាជន៍ៃនការេ្របើ្របាស់ថាមពលនុយេក្លែអ៊រ និងេលើកទឹកចិត្តឱ/tយុវជនសិក/Qជំនាញនុយេក្លែអ៊រ

– ភាគីទំាងពីរបានឯកភាពដំេឡើងេនៅវ:ទ/;សាò/នបេច្ចកវ:ទ/;កម្ពiជា (ITC) េនៅរាជធានីភ្នំេពញ
– រងចំាភាគីរុស/äiីផ្តល់សមា§/រ ឧបករណ៍

២. ករងរនយក:U ន
• កិច្ចសហ្របតិបត្តកិារកម្ពiជា-រុស/äiី៖ បានចុះហត្ថេលខាេលើឯកសារចំនួន០៤៖
• ៤- កិច្ច្រពមេ្រពៀងរវាងរាជរដា7/ភិបាលកម្ពiជា និងរដា7/ភិបាលសហព័ន្ធរុស/äiីស្តីពីកិច្ចសហ
្របតិបត្តិការេលើការេ្របើ្របាស់ថាមពលបរមាណs ស្រមាប់បេ្រមើឱ/tេគាលបំណងសន្តិភាព (វ¶
ែយ៉ន ១៩ ក_ß/ ២០១៧)

២. ករងរនយក:U ន
• កិច្ចសហ្របតិបត្តកិារកម្ពiជា-ចិន៖ បានចុះហត្ថេលខាេលើឯកសារចំនួន០១៖
• អនុស/äរណៈេយាគយល់រវាង្រកុម្របឹក/Qជាតិអភិវឌ/Uន៍េដាយចីរភាព និងសាជីវកម្មថាមពល
នុយេក្លែអ៊រជាតិចិន ស្តពីីកិច្ចសហ្របតិបត្តកិារឧស/Qហកម្មនុយេក្លែអ៊រស្រមាប់បេ្រមើឱ/tេគាល
បំណងសន្តិភាព (វ¶ែយ៉ន ១៩ ក_ß/ ២០១៧)
– ជំរុញការអភិវឌ/Uធនធានមនុស/ä
– ជំរុញការេលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈ
– ជំរុញការេ្របើ្របាស់ថាមពលនុយេក្លែអ៊រេនៅក្នiង
វ:សយ័កសិកម្ម សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ សុខាភិបាល 
ឧស/Qហកម្ម សំណង់ និងបរ:សាò/ន

២. ករងរនយក:U ន
• កម្ពiជា-ចិនកំពុងពិភាក/Qេលើេសចក្តី្រពាងអនុស/äរណៈេយាគយល់ ស្តពីីការអភិវឌ/Uធនធាន
មនុស/ä ក្នiងវ:ស័យឧស/Qហកម្មនុយេក្លែអ៊រ
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Agenda Item 2: Green Economy, and Science and Technology 

២. ករងរនយក:U ន
• អាហារូបករណ៍្របចំាឆា./ំចំនួន៨ កែន្លង
– បានប ្̈ជüននិស/äិតកម្ពiជាសិក/Qថា./ក់បរ:_ß/ប្រតជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងវ:ទ/;សា=ស្ត និងបេច្ចក
វ:ទ/;នុយេក្លែអ៊រេនៅសហព័ន្ធរុស/äiីមកដល់ឆា./ំ២០១៩ មានចំនួន០៦រូប

– ្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរ Æ̈វត្ថiបានសេ្រមចផ្តល់្របាក់ឧបត្ថម្ភ្របចំាែខចំនួន២០០ ដុលា∞/រ
អាេមរ:កក្នiងមួយនាក់

• ការបណ±≤ះបណា≥/លរយៈេពលខ្លី 
– បានប ្̈ជüនម=ន្តីជំនាញ១រូបឱ/tចូលរួមវគ្គបណ±≤ះបណា≥/ល េនៅសហព័ន្ធរុស/äiីក្នiងឆា./២ំ០១៦ 
និង០១រូបេទៀតក្នiងឆា./ំ២០១៩

– បានប ្̈ជüនម=ន្តីជំនាញ១រូបឱ/tចូលរួមវគ្គបណ±≤ះបណា≥/ល េនៅ្របេទសចិនក្នiងឆា./២ំ០១៩

២. ករងរនយក:U ន
• បានេរៀបចំកិច្ចពិភាក/Qវ:ទ/;សា=ស្ត និងបេច្ចកវ:ទ/;ចំនួន០២ េលើក

– េលើកទី១៖ េ្រកាម្របធានបទ «ភាពចំាបាច់ និងសារៈសំខាន់ៃនវ:ទ/;សា=ស្ត និងបេច្ចកវ:ទ/;ស្រមាប់បេ្រមើឱ/t
ការអភិវឌ/Uេដាយចីរភាព» ២៤ សីហា ២០១៨ េនៅទីស្តីការ្រកសួងបរ:សាò/ន

២. ករងរនយក:U ន
• បានេរៀបចំកិច្ចពិភាក/Qវ:ទ/;សា=ស្ត និងបេច្ចកវ:ទ/;ចំនួន០២ េលើក

– េលើកទី២ េ្រកាម្របធានបទ «ការយល់ដឹងជាសាធារណៈស្តីពី ការេ្របើ្របាស់វ:ទ/;សា=ស្ត និងបេច្ចកវ:ទ/;នុយ
េក្លែអ៊រ» ២៨ មិថុនា ២០១៩ េនៅសាកលវ:ទ/;ល័យភូមិន្ទភ្នំេពញ

២. ករងរនយក:U ន
• បានេរៀបចំសិកា¥/សាលាេលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្តីពីការេ្របើ្របាស់ថាមពលនុយេក្លែអ៊រ
ស្រមាប់បេ្រមើឱ/tេគាលបំណងសន្តិភាពចំនួន០២ េលើក
– េលើកទី១ េនៅវ:ទ/;សាò/នបេច្ចកវ:ទ/;កម្ពiជា ១៥ ធ្នü ២០១៦
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២. ករងរនយក:U ន
• អាហារូបករណ៍្របចំាឆា./ំចំនួន៨ កែន្លង
– បានប ្̈ជüននិស/äិតកម្ពiជាសិក/Qថា./ក់បរ:_ß/ប្រតជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងវ:ទ/;សា=ស្ត និងបេច្ចក
វ:ទ/;នុយេក្លែអ៊រេនៅសហព័ន្ធរុស/äiីមកដល់ឆា./ំ២០១៩ មានចំនួន០៦រូប

– ្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរ Æ̈វត្ថiបានសេ្រមចផ្តល់្របាក់ឧបត្ថម្ភ្របចំាែខចំនួន២០០ ដុលា∞/រ
អាេមរ:កក្នiងមួយនាក់

• ការបណ±≤ះបណា≥/លរយៈេពលខ្លី 
– បានប ្̈ជüនម=ន្តីជំនាញ១រូបឱ/tចូលរួមវគ្គបណ±≤ះបណា≥/ល េនៅសហព័ន្ធរុស/äiីក្នiងឆា./២ំ០១៦ 
និង០១រូបេទៀតក្នiងឆា./ំ២០១៩

– បានប ្̈ជüនម=ន្តីជំនាញ១រូបឱ/tចូលរួមវគ្គបណ±≤ះបណា≥/ល េនៅ្របេទសចិនក្នiងឆា./២ំ០១៩

២. ករងរនយក:U ន
• បានេរៀបចំកិច្ចពិភាក/Qវ:ទ/;សា=ស្ត និងបេច្ចកវ:ទ/;ចំនួន០២ េលើក

– េលើកទី១៖ េ្រកាម្របធានបទ «ភាពចំាបាច់ និងសារៈសំខាន់ៃនវ:ទ/;សា=ស្ត និងបេច្ចកវ:ទ/;ស្រមាប់បេ្រមើឱ/t
ការអភិវឌ/Uេដាយចីរភាព» ២៤ សីហា ២០១៨ េនៅទីស្តីការ្រកសួងបរ:សាò/ន

២. ករងរនយក:U ន
• បានេរៀបចំកិច្ចពិភាក/Qវ:ទ/;សា=ស្ត និងបេច្ចកវ:ទ/;ចំនួន០២ េលើក

– េលើកទី២ េ្រកាម្របធានបទ «ការយល់ដឹងជាសាធារណៈស្តីពី ការេ្របើ្របាស់វ:ទ/;សា=ស្ត និងបេច្ចកវ:ទ/;នុយ
េក្លែអ៊រ» ២៨ មិថុនា ២០១៩ េនៅសាកលវ:ទ/;ល័យភូមិន្ទភ្នំេពញ

២. ករងរនយក:U ន
• បានេរៀបចំសិកា¥/សាលាេលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្តីពីការេ្របើ្របាស់ថាមពលនុយេក្លែអ៊រ
ស្រមាប់បេ្រមើឱ/tេគាលបំណងសន្តិភាពចំនួន០២ េលើក
– េលើកទី១ េនៅវ:ទ/;សាò/នបេច្ចកវ:ទ/;កម្ពiជា ១៥ ធ្នü ២០១៦
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បាធានបទរងទី២៖ ករអភិវឌាឍសាដ្ឋកិច្ចបាតង និងវិទាយាសាសា្តនិងបច្ចាកវិទាយា
Agenda Item 2: Green Economy, and Science and Technology 

២. ករងរនយក:U ន
• បានេរៀបចំសិកា¥/សាលាេលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្តីពីការេ្របើ្របាស់ថាមពលនុយេក្លែអ៊រ
ស្រមាប់បេ្រមើឱ/tេគាលបំណងសន្តិភាពចំនួន០២ េលើក
– េលើកទី២ េនៅសាកលវ:ទ/;ល័យបាត់ដំបង 
២៦ កុម្ភៈ ២០១៩

២.ករងរនយក:U ន
– ្រកុម្របឹក/Qជាតិអភិវឌ/Uន៍េដាយចីរភាព និង ្រកសួងបរ:សាò/ន និង អង្គការពិព័រណ៍វ:ទ/;សា=ស្តកម្ពiជា និង អង្គ
ការស្ទីមកម្ពiជា បានចុះហត្ថេលខាេលើអនុស/äរណៈេយាគយល់ស្ដពីីកិច្ចសហ្របតិបត្តិការក្នiងវ:ស័យបរ:សាò/ន 
និងធនធានធម្មជាតិ (១៧ មិថុនា ២០១៩)

៣. ទិសេFករងរ
• ទិសេដៅការងារសំខាន់ៗ៖

– ចុះ្របមូលព័ត៌មាន ស្តីពីការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវ:ទ/;ែដលជំរុញការអភិវឌ/Uេដាយចីរភាព
– ប ្̈ចប់ការសិក/Qស្តីពី្របសិទ្ធភាពេទាច្រកយានយន្តអគ្គិសនី
– ប ្̈ចប់ការេរៀបចំ្រកមសីលធម៌សិក/Q្រសាវ្រជាវ និងរេបៀបវារៈ
– គំនិតផ្ត∂ចេផ្តើមអំពីការេរៀបចំែផនទីបង̀ា/ញផ្លüវស្តីពីវ:ទ/;សា=ស្តនិងបេច្ចកវ:ទ/;
– បន្តេកៀររគរធនធានមនុស/ä និងហិរ Æ̈វត្ថi
– បន្តព្រងីក និងព្រងឹងកិច្ចសហការជាមួយ
សាò/ប័នៃដគូ
– េរៀបចំសិកា¥/សាលាេលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពី
ថាមពលនុយេក្លែអ៊រេនៅេខត្តសា∑/យេរៀង

៤. បញY 'បឈម

• បរ:មាណ និងសមត្ថភាពជំនាញ ចំេណះដឹងរបស់ម=ន្តីក្នiងនាយកដា7/នេនៅមានក្រមិត
• មិនទាន់មានការគំា្រទ និងកិច្ចសហ្របតិបត្តិការពីៃដគូអភិវឌ/Uន៍ឱ/tទូលំទូលាយ 
• សមា§/រ មេធ/;បាយ និងធនធានស្រមាប់អនុវត្តការងារេនៅមានក្រមិត។
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Agenda Item 2: Green Economy, and Science and Technology 

២. ករងរនយក:U ន
• បានេរៀបចំសិកា¥/សាលាេលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្តីពីការេ្របើ្របាស់ថាមពលនុយេក្លែអ៊រ
ស្រមាប់បេ្រមើឱ/tេគាលបំណងសន្តិភាពចំនួន០២ េលើក
– េលើកទី២ េនៅសាកលវ:ទ/;ល័យបាត់ដំបង 
២៦ កុម្ភៈ ២០១៩

២.ករងរនយក:U ន
– ្រកុម្របឹក/Qជាតិអភិវឌ/Uន៍េដាយចីរភាព និង ្រកសួងបរ:សាò/ន និង អង្គការពិព័រណ៍វ:ទ/;សា=ស្តកម្ពiជា និង អង្គ
ការស្ទីមកម្ពiជា បានចុះហត្ថេលខាេលើអនុស/äរណៈេយាគយល់ស្ដពីីកិច្ចសហ្របតិបត្តិការក្នiងវ:ស័យបរ:សាò/ន 
និងធនធានធម្មជាតិ (១៧ មិថុនា ២០១៩)

៣. ទិសេFករងរ
• ទិសេដៅការងារសំខាន់ៗ៖

– ចុះ្របមូលព័ត៌មាន ស្តីពីការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវ:ទ/;ែដលជំរុញការអភិវឌ/Uេដាយចីរភាព
– ប ្̈ចប់ការសិក/Qស្តីពី្របសិទ្ធភាពេទាច្រកយានយន្តអគ្គិសនី
– ប ្̈ចប់ការេរៀបចំ្រកមសីលធម៌សិក/Q្រសាវ្រជាវ និងរេបៀបវារៈ
– គំនិតផ្ត∂ចេផ្តើមអំពីការេរៀបចំែផនទីបង̀ា/ញផ្លüវស្តីពីវ:ទ/;សា=ស្តនិងបេច្ចកវ:ទ/;
– បន្តេកៀររគរធនធានមនុស/ä និងហិរ Æ̈វត្ថi
– បន្តព្រងីក និងព្រងឹងកិច្ចសហការជាមួយ
សាò/ប័នៃដគូ
– េរៀបចំសិកា¥/សាលាេលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពី
ថាមពលនុយេក្លែអ៊រេនៅេខត្តសា∑/យេរៀង

៤. បញY 'បឈម

• បរ:មាណ និងសមត្ថភាពជំនាញ ចំេណះដឹងរបស់ម=ន្តីក្នiងនាយកដា7/នេនៅមានក្រមិត
• មិនទាន់មានការគំា្រទ និងកិច្ចសហ្របតិបត្តិការពីៃដគូអភិវឌ/Uន៍ឱ/tទូលំទូលាយ 
• សមា§/រ មេធ/;បាយ និងធនធានស្រមាប់អនុវត្តការងារេនៅមានក្រមិត។

សមូអរគុណ !

អាសយដា7/នទាក់ទង ៖
Email: chanthearithccd@hotmail.com

Tel: 017 978 879
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Agenda Item 3: Climate Change Response

សមិទធផលៃនករអនុវត0ែផនករយទុធ34ស0េឆ78យតប

នឹងករែ<ប<ប=ល>កសធតុេនកមពុជ

បងា#$ញេដាយ៖  
េលាក្រសី  េឃា0$ក  វ2 ចិ ្រតរដា7$ អនុ្របធាននាយកដា7$នែ្រប្រប>លអាកាសធាតុ

ៃនអគ្គ េលខាធិការដា7$ន្រកុម្របឹក$Iជាតិអភិវឌ$M ន៍េដាយចីរភាព

សកិខ 3E<ត=តពិនិតយលទធផលករងរអភិវឌKន៍េMយចីរភពឆន ២ំ០១៩ 
និងទិសេXករងរឆន ២ំ០២០

Yជធនីភនំេពញ ៃថងទី២១ ែខតុE ឆន ២ំ០១៩

1

មតិក

• ែផនការយុទ្ធសាUស្តេឆ្លើយតបនឹងការែ្រប្រប>លអាកាសធាតុកម្ព\ជា២០១៤-២០២៣
• ដំេណើរការ និងយន្តការអនុវត្ត CCCSP
• ការវាយតៃម្លពាក់កណាi$លអាណត្តិៃនែផនការយុទ្ធសាUស្តេឆ្លើយតបនឹងការែ្រប្រប>លអាកាស
ធាតុកម្ព\ជា

2
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Agenda Item 3: Climate Change Response

3

ករែ<ប<ប=ល>កសធតុេនកមពុជ

រាជរដា7$ភិបាលកម្ព\ជាបានទទួលសាn$ល់ការែ្រប្រប>លអាកាសធាតុថាជាបp#$
្របឈមចម$rងមួយក្ន\ងការអភិវឌ$Mេដាយចីរភាព

្របេទសកម្ព\ជាបេt្ចញ
GHGតិចជាង< 0.1% ៃន
បរ2មាណបេt្ចញក្ន\ង
ពិភពេលាក

ភាពងាយរងេ្រគាះខ្ពស់េទៅនឹងផល
ប៉ះពាល់ពីែ្រប្រប>លអាកាសធាតុ

ទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរ 
ខ$}ល់ព$}\ះ 
េ្រគាះរាំងស្ង~ត 
កំេណើនសីតុណ#ភាព
កំេណើននីវ�ូទឹកសមុ្រទ
ការែ្រប្រប>លរបបទឹកេភ្លÅង

េដាយសារែត្របេទសកម្ព\ជាមាន
សមត្ថភាពបន$IÉ$ំទាបនិងភាពងាយ
រងេ្រគាះែផ្នកេសដ្ឋកិច្ចខ្ពស់

4

ែផនករយទុធ34ស0េឆ78យតបនឹងករែ<ប<ប=ល>កសធតុកមពុជ ២០១៤ -២០២៣

CCCSP –ការេឆ្លើយតបជាយុទ្ធសាUស្ត
ចក្ខ\វ2ស័យ
កម្ព\ជាអភិវឌ$Mេទៅរក
សង្គមមួយែដលៃបតង 
បេt្ចញកាបូនតិច ធន់
នឹងការែ្រប្រប>លអាកាស
ធាតុ សមធម៌ ចីរភាព និង
ពឹងែផ្អកេលើចំេណះដឹងជា
េគាល។

បែង្វរេទៅរកមាគាå$
អភិវឌ$Mៃបតង តាម   
រយៈការេលើកកម្ពស់
ការអភិវឌ$Mបេt្ចញ
កាបូនតិច និងបេច្ចក
វ2ទ$èពាក់ព័ន្ធ។

េគាលបំណង

កាត់បន្ថយភាពងាយ
រងេ្រគាះរបស់្របជា
ជន ជាពិេសស្រកុម
អ្នកែដលងាយរង
េ្រគាះបំផុត និង
្របព័ន្ធសំខាន់ៗ(ធម្ម
ជាតិ និងសង្គម) 
បណាi$លមកពីផល
ប៉ះពាល់ពីការែ្រប
្រប>លអាកាសធាតុ។

េលើកកម្ពស់ការ
យល់ដឹង និងការ
ចូលរួមរបស់
សាធារណជនក្ន\ង
ការេឆ្លើយតបេទៅនឹង
ការែ្រប្រប>ល
អាកាសធាតុ។

4
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ដំេណ8 រករអនុវត0 CCCSP

5

IMMEDIATE TO
MEDIUM TERM LONG TERM

2014-2018 2019-2023

វឌ$Mនភាពជាេ្រចើនែដលសេ្រមចបានដល់េពលបច្ច\ប$rន្ន
§ ព្រងីកគេ្រមាងេជាគជ័យនានា
§ បUpí$បការេឆ្លើយតបការែ្រប្រប>លអាកាសធាតុេនៅ

ថាî$ក់ជាតិ និងថាî$ក់េ្រកាមជាតិ
§ បេង្កើនការគាំ្រទែផ្នកហិរtóវត្ថ\ស្រមាប់កម្មវ2ធីជាតិ

រយៈេពលែវង
២០១៩-២០២៣

រយៈេពលខ្លី េទៅរយៈ
េពលមធ$}ម 
២០១៤-២០១៥

• ការចាត់ែចងសាõ$ប័ន
• ការេរៀបចំ CCAPs

• ហិរtóប$rទាន M&E

្រកបខ័ណùច$ûប់

• បេង្កើតយន្តការទទួលសាn$ល់គុណភាពេនៅថាî$ក់
ជាតិ (AF និងGCF)

• ការ្រសាវ្រជាវ និងការ្រគប់្រគងចំេណះដឹង
• ការកសាងសមត្ថភាព ការអនុវត្តកម្មវ2ធ/ីគេ្រមាង
• ការបUpí$បការែ្រប្រប>លអាកាសធាតុេទៅក្ន\ងការ

េរៀបចំែផការ និងការេលើកថវ2កាេនៅថាî$ក់ជាតិ និង
ថាî$ក់េ្រកាមជាតិ

• ការអនុវត្ត M&E

ការ្រគប់្រគងចំេណះដឹងនិងការ្រសាវ្រជាវ

រយៈេពលខ្លី រយៈេពលែវងរយៈេពល 
មធ$}ម 

យន0ករអនុវត0 CCCSP

6

ការេឆ្លើយតបនឹងការែ្រប្រប>លអាកាសធាតុថាî$ក់េ្រកាមជាតិ

្រកបខ័ណùច$ûប់
្រកបខ័ណùហិរtóវត្ថ\ែ្រប្រប>លអាកាសធាតុ

្រកបខ័ណù្រត>តពិនិត$}តាមដាន និងវាយតៃម្ល (M&E)

ការេឆ្លើយតបនឹងការែ្រប្រប>លអាកាសធាតុថាî$ក់វ2ស័យ: CCAPs តាមវ2ស័
យ
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ករdយតៃម7ពក់កg0 ល>ណត0ិ៖

ែផនករយទុធ34ស0េឆ78យតបនឹងករែ<ប<ប=ល>កស

ធតុកមពុជ

7

ករdយតៃម7ពក់កg0 ល>ណត0ិ 

េគាលបំណង
• វ2ភាគវឌ$Mនភាពៃនការសេ្រមចបានៃនេគាលបំណងជា

យុទ្ធសាUស្តនិងេគាលេដៅរបស់CCCSP

• វ2ភាគភាពេជាគជ័យ និង/ឬ កតា¢$្របឈម និងបរាជ័យ 
េដើម$rីែស្វងរកវ2ធានការេដាះ្រសាយ

ការសិក$Iវាយតៃម្លពាក់កណាi$លអណត្តិ ស្រមាប់ែត
ការអនុវត្តពី ២០១៤ ដល់ ២០១៨

8

ទិដ្ឋភាពរួមៃនការេធ្វើរបាយការណ៍
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លក្ខណៈវ2និច្ឆ័យស្រមាប់ការវាយតៃម្ល

លក្ខណៈ
វ2និច្ឆ័យ

ភាពចាំបាច់

ភាព្របទាក់
្រកឡា

្របសិទ្ធផល្របសិទ្ធភាព

និរន្តរភាព

ពិនិត$}េលើឯកសារពាក់ព័ន្ធ

ពិេ្រគាះេយាបល់

សិកា®$សាលាពិភាក$I

9

ករdយតៃម7ពក់កg0 ល>ណត0ិ 

វ2ធីសាUស្តៃនការវាយតៃម្ល

របបគំេហ8ញនិងេសចក0ីសននិMk ន

ភាពចំាបាច់
• ចក្ខ\វ2ស័យ េបសកកម្ម និង េគាលបំណងៃន CCCSP េឆ្លើយតបនឹងត្រម©វការបស់រាជរដា7$ភិបាល។ េគាលបំណងជា
យុទ្ធសាUស្តក៏េឆ្លើយតបនឹងត្រម©វការរបស់កម្ព\ជា។

• CCCSP េដើរ្រសបនឹងេគាលនេយាបាយេឆ្លើយតបនឹងបរ2សាõ$នអន្តរជាតិ UNFCCC េគាលេដៅអភិវឌ$Mន៍េដាយចីរភាព 
និងយុទ្ធសាUស្តចតុេកាណរបស់ដា7$ភិបាល។ 

• មានការចូលរួមពី្រគប់សាõ$ប័នពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗក្ន\ងការេរៀបចំ CCCSP ។ 
• ្រកសួងវ2ស័យពាក់ព័ន្ធបានេរៀបចំែផនការយុទ្ធសាUស្តេឆ្លើយតបនឹងការែ្រប្រប>លអាកាសធាតុ និងែផនការ
សកម្មភាពតាមវ2ស័យរបស់ខ្ល~ន

• េសចក្តីែណនំារបស់្រកសួងែផនការ អំពីការេរៀបចំធាតុចូល NSDP រួមចំែណកដល់ការេដាះ្រសាយបp#$ែ្រប្រប>ល
អាកាសធាតុក្ន\ង NSDP។

10
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ភាព្របទាក់្រកឡា
• ្រកបខ័ណùហិរtóវត្ថ\ែ្រប្រប>លអាកាសធាតុ ផ្តល់អភិ្រកមរួមដ៏សំខាន់មួយស្រមាប់ហិរtóប$rទាន
អាកាសធាតុ ក៏បុ៉ែន្តមិនបានផ្តល់ជាេគាលការែណនំា  ឬឧបករណ៍ស្រមាប់្រកសួង វ2ស័យ
េដើម$rីេកៀរគរធនធាន។

• ្រកបខ័ណù្រត>តពិនិត$}និងវាយតៃម្លែ្រប្រប>លអាកាសធាតុជាតិ៖ សូចនាករេ្រតៀមសាõ$ប័ន និង
ផលប៉ះពាល់ មិនមានភាព្រសបគាî$។ សូចនាករខ្លះនិងវ2ធីសាUស្តបច្ច\ប$rន្នភាព េនៅមិនទាន់ច$û
ស់។ ថាî$ក់វ2ស័យមិនទាន់មាន្រកបខ័ណùM&E។

• ភាព្រសបគាî$ៃនសកម្មភាពក្ន\ង CCAP េទៅនឹងយុទ្ធសាUស្ត CCCSP៖ ្រកសួងសាõ$ប័នមួយចំនួន
បានកំណត់បp#$ េយនឌ័រ ក្ន\ងសកម្មភាពែ្រប្រប>លអាកាសធាតុ។

11

របបគំេហ8ញនិង េសចក0ីសននិMk ន

្របសិទ្ធផល
• សមត្ថភាពសាõ$ប័នេឆ្លើយតបនឹងការែ្រប្រប>លអាកាស
ធាតុមានការេកើនេឡើង

• ការអនុវត្ត CCAP េនៅមានក្រមិត េដាយសារកង្វះ
ខាតធនធាន

• ែផនការអភិវឌ$Mន៍ថាî$ក់េ្រកាមជាតិេឆ្លើយតបនឹងការ
ែ្រប្រប>លអាកាសធាតុ។ ្របែហល៣២%ៃនចំនួន
្រសុកទូទំាង្របេទស បានបUpí$បការែ្រប្រប>ល
អាកាសធាតុ

• ការេដាះ្រសាយបp#$េយនឌ័រ និងែ្រប្រប>លអាកាស
ធាតុ េនៅមានក្រមិត

12
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Agenda Item 3: Climate Change Response

របបគំេហ8ញនិង េសចក0ីសននិMk ន

្របសិទ្ធភាព
• ការចំណាយសាធារ
ណៈ្របមាណ
៣០,២% េឆ្លើយតប
នឹងការែ្រប្រប>ល
អាកាសធាតុ។

13

របបគំេហ8ញនិង េសចក0ីសននិMk ន

និរន្តរភាព
• េទាះជាមានេគាលនេយាបាយ ែផនការ និងយុទ្ធសាUស្ត និងសាõ$ប័នទទួលបន្ទ\ក ការងារែ្រប
្រប>លអាកាសធាតុ កតា¢$្របឈមេនៅមានជាេ្រចើនរារំាងដល់ការអនុវត្តេពញេលញ និងតាមមុខ
ងាររបស់សាõ$ប័ន។ 

• ទំលាប់ៃនការែចករÆែលកេទៀងទាត់ៃនចំេណះដឹង និងការព្រងីកសកម្មភាពអនុវត្ត តាមរយៈ
សិកា®$សាលា ជាកតា¢$វ2ជ្ជមាន។

• ការចូលរួមរបស់វ2ស័យឯកជនេនៅមានក្រមិត។

14
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បាធានបទរងទី៣៖ ករឆ្លើយតបនឹងករបាាបាួលអាកសធាតុ
Agenda Item 3: Climate Change Response

អនុ3សន៍

ភាពចំាបាច់
• CCCSP គួរែត្រត©វែកស្រម>ល េដាយដាក់បt្ច∞លនូវនិនាî$ការែផ្នក្របជាសាUស្តនិងសង្គមេសដ្ឋកិច្ច 
ការែ្រប្រប>លទ្រមង់េសដ្ឋកិច្ច និងនគរូបនីយកម្ម ្រពមទំាងែផ្នកភូមិសាUស្ត ការែ្រប្រប>លរយៈ
េពលយូរ េហដា7$រចនាសម្ព័ន្ធ និងេយនឌ័រ។ 

• គួរែតេផា¢$តបែន្ថមេទៀតេលើការកាត់បន្ថយការបេt្ចញឧស្មន័ផ្ទះកt្ចក់ ជាពិេសសកម្មភាព/យុទ្ធ
សាUស្តែដលមានសហ្របេយាជន៍។

• គួរែតេរៀបចំយុទ្ធសាUស្តបUpí$បការែ្រប្រប>លអាកាសធាតុេទៅក្ន\ងែផនការសកម្មភាព ែផនការ
ថវ2កា និងការអនុវត្តេនៅថាî$ក់េ្រកាមជាតិ។ 

15

អនុ3សន៍

ភាព្របទាក់្រកឡា
• ្រកបខ័ណùហិរtóវត្ថ\ែ្រប្រប>លអាកាសធាតុ គួរែតែកស្រម>លេដើមរាប់បt្ច∞លនូវ េគាលការ
ែណនំាឬឧបករណ៍ស្រមាប់្រកសួងវ2ស័យ និងថាî$ក់េ្រកាមជាតិ េដើម$rីេកៀរគរធនធាន។

• ្រកបខ័ណù្រត>តពិនិត$}និងវាយតៃម្លែ្រប្រប>លអាកាសធាតុជាតិ ្រត©វការែកស្រម>លយា≤$ងខា0$ំង។ 
េនៅថាî$ក់វ2ស័យគួរែតមានM&E ែ្រប្រប>លអាកាសធាតុ។

• មិនគួរពន$èរេពលេបាះពុម្ពផ$Iយរបាយការណ៍េលើកទីមួយ ៃន្រកបខ័ណù្រត>តពិនិត$}និងវាយ
តៃម្លែ្រប្រប>លអាកាសធាតុជាតិ។
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Agenda Item 3: Climate Change Response

អនុ3សន៍

្របសិទ្ធផល
• ចំាបាច់្រត©វេធ្វើបច្ច\ប$rន្នភាពសូចនាករផលប៉ះពាល់ និងរបាយការណ៍សារេពើភ័ណùឧស្ម័នផ្ទះ
កt្ចក់ (ែដលកំពុងេរៀបចំ)។

• េនៅថាî$ក់វ2ស័យ ភាពជាមា≥$ស់ៃនCCAP គួរែតបេង្កើនេឡើង េដាយភាí$ប់ការងារែ្រប្រប>ល អាកាស
ធាតុេទៅនឹងអណត្តសិ្ន∞ររបស់សាõ$ប័ន វ2ស័យ។

• NCDD គួរែតព្រងឹង្របព័ន្ធតាមដានេលើការបUpí$បែ្រប្រប>លអាកាសធាតុ េទៅក្ន\ងែផនការ 
ែផនការថវ2កា និងការអនុវត្តេនៅថាî$ក់េ្រកាមជាតិ។ 

17

អនុ3សន៍

្របសិទ្ធភាព
• បន្តការេកៀរគរមូលនិធិក្ន\ង និងេ្រកៅ្របេទសស្រមាប់ថាî$ក់េ្រកាមជាតិ និងអង្គការមិនែមនរដា7$ភិបាល។ 
• ជាការចំាបាច់បំផុតេដើម$rីទទួលបានគំា្រទេលើសំេណើរគេ្រមាងGCFេលើវ2ស័យឯកជន។
• ព្រងឹងភាព្របទាក់្រកឡាៃន CCAP   CCCAP  និង CCFF។
• ព្រងឹងការស្រមបស្រម>លជាមួយវ2ស័យឯកជន។

18

និរន្តរភាព
• ការចង្រកងឯកសារ និងការែចករÆែលកនូវបទពិេសាធន៍ល្អៗ
• បន្តេដាះ្រសាយបp#$េយនឌ័រ និងការែ្រប្រប>លអាកាសធាតុ។
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អរគុណ
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បងា#$ញេដាយ៖  
េលាកបណ-ិត  េហង  ចាន់េធឿន  អនុ្របធាននាយកដា<$នែ្រប្រប>លអាកាសធាតុ

ៃនអគ្គេលខាធិការដា<$ន្រកុម្របឹក$Jជាតិអភិវឌ$Oន៍េដាយចីរភាព

សកិខ %&'ត)តពិនិតយលទធផលករងរអភិវឌ7ន៍េ:យចរីភពឆន ២ំ០១៩ 
និងទិសេGករងរឆន ២ំ០២០

Hជធនីភនំេពញ ៃថងទី២១ ែខតុ& ឆន ២ំ០១៩

ដំេSះ'%យផលប៉ះពលព់ីករែ'ប'ប)លYកសធតុ
េលZកំេណZ នេសដ]កិចចេនកមពុជ

ម"ក

១. េសច()េផ)+ម

២. េគលបំណងន5ងទំហំៃនករស5ក;

៣. =ធ?@Aស)ៃនករស5ក;

៤. Cកបខណ័F ៃនម៉ែូដល CEGIM

៥.លទធផលៃនករស5ក;

៦. អន@ុសនេ៍គលនេយបយ

2
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១. េសចកcីេផcZម (១)

vការសិក$Jរបស់្រកុមការងារអន្តររដា<$ភិបាលស្តីពីការែ្រប្រប>លអាកាសធាតុ (IPCC)
២០០១ បានព$Zករថា ផលិផលក្ន^ង្រសុកសរុបសកល (Global GDP) នឹងកាត់បន្ថយ
១%-២% េបើសីតុណ#ភាពេកើន ២ អង$Jែសលសុ៊ស

vេនៅឆាd$ំ ២០០៧:  IPCCបានព$Zករថា ផលិផលក្ន^ង្រសុកសរុបៃនពិភពេលាក (Global
GDP) នឹងកាត់បន្ថយ ១%-៥% េបើសីតុណ#ភាពេកើន៤អង$Jែសលសុ៊ស

vេនៅឆាd$ំ ២០១៣:  IPCC/AR5 បានព$Zករថា សីតុណ#ភាពអាចនឹងេកើន១ ដល់៤ អង$J
ែសលសុ៊ស។

3

១. េសចកcីេផcZម (២)
vការសិក$Jរបស់ ADB (២០០៩): 
្របេទសក្ន^ងតំបន់អាសុីអាេគ្នយ ៍នងឹបាត់បង់ ២.២% ៃនផលិតផលក្ន^ង្រសុកសរុប
រហូតដលឆ់ាd$ំ ២១០០ េ្របើសិនេបើគិតែតផលប៉ះពាល ់ែដលអាចគណនាេនៅេលើទី
ផ$Jរ និង ៥.៧% ក្ន^ងមួយឆាd$ំរហូតដលឆ់ាd$ំ២១០០ េបើរួមបs្ចuលផលប៉ះពាល ់
ែដលមិនអាចគណនាេនៅេលើទីផ$Jរ(ដូចជា សុខភាព និង្របពន្ធ័េអកូឡuសុ)ី
v្រកបខ័ណ-ហិរszប${ទានសំរាប់ការែ្រប្រប>លអាកាសធាត ុ(២០១៥) បានបា~$ន់
សាÄ$នថា្របេទសកម្ព^ជានឹងរងេ្រគាះខាÉ$ំងែផ្នកេសដ្ឋកិច្ចេដាយសារការែ្រប្រប>ល
អាកាសធាតុ។

4
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សនិ%ន&ព

្របេទសកម្ព^ជា ស្ថិតេនៅក្ន^ងចំេណាម្របេទសក្ន^ងតំបន់ែដលងាយរងេ្រគាះេដាយ
សារការែ្របល្រប>លអាកាសធាតុ
Ø ទឹកជំនន់, េ្រគាះរាំងស្ងàត, ព$â^ះ និងការធាÉ$ក់េភ្លãងមិនេទៀងទាត់បង្កឱ$âមានការ
បាត់បង់និងការខូចខាតជាេ្រចើន

Øការែ្រប្រប>លអាកាសធាតុ េធ្វើឱ$âមានផលប៉ះពាល់េលើផលិតភាពការងារេស្ទើរ
្រគប់វíស័យ ជាពិេសស កសិកម្ម ធនធានទឹក តំបន់េឆ្នរ ្របព័ន្ធេអកូសុីៃ្រពេឈើ 
សុខាភិបាល េហដា<$រចនាសម្ព័ន្ធ េសដ្ឋកិច្ច ។ល។ 

5

ផលបះ៉ពលៃ់នករែCបCបXលYកសធតុ
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២. េគលបំណងន5ងទំហំៃនករស5ក;

េគាលបំណងៃនការសិក$J
(Objective of Study)

១.េដើម${ីបា~$ន់សាÄ$នផលប៉ះពាល់ៃនការ្រប្រប>លអាកាសធាតុេលើេសដ្ឋកិច្ចកម្ព^ជា

២.កំណត់ទិសេដៅេគាលនេយាបាយេដើម${ីកាត់បន្ថយ និងបន$Jំេទៅនឹងការែ្រប
្រប>លអាកាសធាតុសំេដៅធានាកំេណើន្របកបេដាយចីរភាព

ទំហំៃនការសិក$J
(Scope of Study)

o មូ៉ែដល CEGIM េផាö$តែតេទៅេលើផលប៉ះពាល់ែផ្នកេសដ្ឋកិច្ច េដាយមិនពិភាក$J
េលើទិដ្ឋភាពបរíសាõ$ន និងជីវៈច្រមុះេនាះេទ

o ការសិក$Jេនះេផាö$តេលើផលប៉ះពាល់ចាប់ពីេពលបច្ច^ប${ន្នរហូតដល់ឆាd$ំ២០៥០
o េដាយទិន្នន័យលំអិតេនៅខ្វះខាត ទាមទារឱ$âមានការសន្មតមួយចំនួន

7

៣. វ*ធី-.ស/ៃន1រសិ̋ 3

!បេភទៃនផលប៉ះ,ល់េសដ0˝ ិច3
េ4យ6រែត:រែ!ប!ប;ល<:ស

=តុ

:រ?តបង់ចំណូល˝ DEងេសដ0˝ ិច3
(Loss of Economic Output)

:រ=F ˝ ់ចុះផលិតGព:រIរ
(Reduction of Labor 

Productivity)

:រខចូKតេហ40 រចMសមO័នQ
(Damage of 

Infrastructure)

:រថយចុះ˝ ំេណSនេសដ0˝ ិច3˝ DEងរយៈេពលខF,ី មធWម និងែវង

ផលប៉ះ,ល់េលSេសដ0˝ិច3ែដលបYZ លម˝ពី:រែ!ប!ប;ល<:ស=តុ!ត[វ?ន?៉ន់6\ ន និងព]˝រ
េ4យេ!បS!?ស់ãClimate Economic Growth Impact Model: CEGIMå

8
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េសSរយី៉កូរែ'ប'ប)លYកសធតុ និងមូ៉ែដល CEGIM 

9

Source: MEF and MoE/GSSD (2019). Addressing Climate Change Impacts on Economic Growth in Cambodia

ទំM˝ ់ទំនងៃនអេថរសំKន់ៗ ˝ DEងម៉ែូដល CEGIM
ទ!មង់គណិតវaទ] :រប˝!6យ

ទ!មង់ទី១: Y=a+b*K+c*L 

ទ!មង់ទី២: Y = a * K^b * L^c

a: ផលិតGពៃន˝dZ ផលិត˝ម\សរុប (TFP) Index
b: ផលិតGពៃនមូលធន (Capital Productivity)
c: ផលិតGពៃន˝eF ងំពល˝ម\ (Labor Productivity)

Y0 = f (K0, L0 DL0, DY0) Y0 : ផលិតផល D̋Eង!សE˝សរុបេfgD ំេýលYមួយ
K0 :សZE˝មូលធនេfgD ំេýលYមួយ
L0 :˝eF ងំពល˝ម\េfgD ំេýលYមួយ
DL0 :តមjយចុះៃនផលិតGពេfgD ំេýលYមួយ
DY0 ::រKតបង់ៃន!?˝់ចំណូលេ4យ6រ:រែ!ប!ប;ល<:=តុ

K1 = K0 (1-d) + iY0 é DK0 K1 :សZE˝មូលធនេfgD ំYមួយ
K0 :សZE˝មូលធនេfgD ំេýលYមួយ
d : អ!dរkេlះមូលធន
iY0 :លំហូរៃន:រវaនិេmគ
DK0 :ទំហំៃន:រខូចKត!ទពWសមnតZិ ឬមូលធន

L1 = L0 lg0 pg0 L1: ˝eF ងំពល˝ម\ D̋EងgD ំYមួយ
L0: ˝eF ងំពល˝ម\ D̋EងgD ំេýលមួយ
lg0 : ˝ំេណSន˝eF ងំពល˝ម\
pg0 : ˝ំេណSន!បpជនសរុប10



123 124 សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

បាធានបទរងទី៣៖ ករឆ្លើយតបនឹងករបាាបាួលអាកសធាតុ
Agenda Item 3: Climate Change Response

្របេភទៃនការខាតបង់ និង
ការខូចខាត

្របភពទិន្នន័យ

:រ?ត់បង់ៃន!?˝់ចំណូល :រ!6វ!pវ, ˝រណីសិ˝r និង:រ!បឹ˝rេmបល់pមួយ
អD˝,˝់ព័នQ

ផលិតGព:រIរ :រសិ˝rអំពី Physiology

:រខូចKតៃន!ទពWសមnតZិ
:រtយតៃមFអំពី:រខូចKតបYZ លម˝ពីទឹ˝ជំនន់
េ!ýះuងំសv; ត និងពWEះ, មូ៉ែដលសZ ីពី:រេ S̋នេឡSង˝!មិត
ទឹ˝សមុ!ទ

្របេភទ និង្របភពទិន្នន័យ

11

៤. 'កបខ័ណg ៃនម៉ូែដល (CEGIM)

:រែ!ប!ប;លKF ំងៃនរ?យទឹ˝េភFxង,
ទឹ˝ជំនន់, េ!ýះuងំសv; ត, ពWEះ

:រេ S̋នេឡSងសីតុណj Gព

វaទ]6yសZ ៃន:រែ!ប!ប;ល
<:ស=តុ

!បេភទៃនផលប៉ះ,ល់

ចំណូលថយចុះ
ឬចំYយេ S̋នេឡSង

:រខូចKតៃន
!ទពWសមnតZិ

ផលិតGព:រIរ
ថយចុះ

ផលប៉ះ,ល់េលSមលូធន 
និង˝eF ងំពល˝ម\

ផលប៉ះ,ល់េ4យ
!បេmល៖ :រសន{ ំ និង
វaនិេmគថយចុះ

!ទពWសមnតZិមលូធន
ថយចុះ

ផលប៉ះ,ល់
េលS ផសស

ផលិតផល D̋Eង
!សE˝សរុបថយចុះ
D̋EងgD ំែដលរង
េ!ýះ

GDP=f(K,L)
េធ|SឱW˝ំេណSន
ផសសថយចុះ

ផលិតGព:រIរ
ថយចុះ

12
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៤. 'កបខ័ណg ៃនម៉ូែដល(ត)
វ*ស័យ និងអនុវ*ស័យសំ:ន់ៗែដល@តBវCនD˝ ់បFGBល˝ HIងម៉ែូដល

វ*ស័យ អនុវ*ស័យ

˝សិ˝ម\

ដំYំ
:រចិ~3 ឹមសត|
េន6ទ
ៃ!ពេឈS

ឧសrហ˝ម\

ែរÅ
˝ម\នZ6ល
អគðិសនី និងទឹ˝
សំណង់

េសt˝ម\

,ណិជÉ˝ម\
សY0 ýរ និងេGជនីយ40 ន
:រដឹ˝ជ~É[ន និងទំM˝់ទំនង
ហិរ~ÑវតÖE
េសtរ40 ភិ?ល
អចលន!ទពW

13

14

៥.លទធផលៃនករសកិi៖ ករែ'ប'ប)លYកសធតុបនេធmZឱយករប៉ះពលខ់p ងំបំផុតេលZ

ផលតិភពពលកមមកនងុ'គប់វិសយ័ទងំអស.់....

Source: MEF and MoE/GSSD (2019)
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15

៥.លទធផលៃនករសកិi៖ ករែ'ប'ប)លYកសធតុបនេធmZឱយករប៉ះពលខ់p ងំបំផុតេលZ

ផលតិភពពលកមមកនងុ'គប់វិសយ័ទងំអស.់....

ផលបះ៉ពល់េសដ+កិចចេ0យ2រករែ6ប6ប7ល8កសធតុ<មវស័ិយ និង6បេភទៃនផលបះ៉ពល់(% ៃន ផសស គិត6តឹមឆន ២ំ០៥០)

16
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៥.លទធផលៃនករសកិi៖ ទំហៃំនផលប៉ះពលេ់:យ%រករែ'ប'ប)លYកសធតុមនករេកZន

េឡZងជល:ំប់ ែដលកនងុេនះ វិសយ័ឧសiហកមមរងផលប៉ះពលខ់p ងំជងេគ.....

17

៥.លទធផលៃនករសកិi៖ ផលប៉ះពលេ់នះនឹងកត់បនថយកំេណZ នេសដ]កិចចកមពុជ

'បមណ០,៣% កនងុមួយឆន .ំ..
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 Adaptation Scenario 
 No Current High 
Elements of Adaptation Scenarios 
1.  Public Investment (%GDP) 29% 29% 34% 
2.  CC Share in Public Investment (% total) 59% 68% 75% 
3.  International Climate Funds (%GDP) 0% 0.25% 1.00% 
4.  CC Share in Private Investment 2.3% 6.8% 13.6% 
5.  Effectiveness (BCR) or Expenditure 1.8 2.0 2.4 
6.  Focus on Adaptation (ABS) 0.0% 7.0% 14.0% 
Results 
Reduced GDP in 2030 3.2% 2.5% 1.7% 
Reduced GDP in 2050 14.5% 9.8% 4.9% 
Reduced NPV of GDP 2017 to 2050 6.1% 4.4% 2.6% 
Average GDP growth 2017 to 2050 6.4% 6.6% 6.8% 

 

៥.លទធផលៃនករសកិi៖ករវិនិេយគបែនថមេលZករបនiុំនឹងករែ'ប'ប)លYកសធតុ

ជពិេសសេ:យវិសយ័ឯកជននឹងជួយកត់បនថយផលប៉ះពលក់នងុេសដ]កិចច.....
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ករេឆ]?យតបន̂ងករែCបCបXលYកសធតចំុេពះេសដ_̀ ចច

• ផលិតផលក្ន^ង្រសុកសរុប (GDP) នឹងមានកំេណើនអ្រតាក្ន^ងរង្វង់ ៧% ក្ន^ងមួយឆាd$ំចាប់ពីឆាd$ំ
២០១៧ រហូតដល់ឆាd$ំ២០៥០ េនៅេ្រកាមលក្ខខណ-គាÄ$នការែ្រប្រប>លអាកាសធាតុ

• ផលិតផលក្ន^ង្រសុកសរុប (GDP) នឹងមានកំេណើនអ្រតាមធ$âម្រតឹម ៦,៦% ក្ន^ងមួយឆាd$ំចាប់
ពីឆាd$ំ២០១៧ រហូតដល់ឆាd$ំ២០៥០ េនៅេ្រកាមលក្ខខណ-ការែ្រប្រប>លអាកាសធាតុ
–GDP នឹងមានកំេណើនជាក់ែស្តងដាច់ខាត ០,៤% ក្ន^ងមួយឆាd$ំ េនៅ្រតឹមឆាd$ំ២០២០
–GDP នឹងមានកំេណើនជាក់ែស្តងដាច់ខាត ២,៥% ក្ន^ងមួយឆាd$ំ េនៅ្រតឹមឆាd$ំ២០៣០ និង
–GDP នឹងមានកំេណើនជាក់ែស្តងដាច់ខាត ៩,៨% ក្ន^ងមួយឆាd$ំ េនៅឆាd$ំ២០៥០។
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ករេឆ]?យតបន̂ងករែCបCបXលYកសធតចំុេពះេសដ_̀ ចច

• ែផនការយុទ្ធសា°ស្តការេឆ្លើយតបនឹងការែ្រប្រប>លអាកាសធាតុ ២០១៤-២០២៣
• ែផនការយុទ្ធសា°ស្តអភិវឌ$Oន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ ស្រមាប់អនុវត្តយុទ្ធសា°ស្តចតុេកាណ
ដំណាក់កាលទី៤

• សមាហរណកម្មេសដ្ឋកិច្ចអាសា¢$ន ពីចំណ£លមធ$âមក្រមិតទាប េទៅចំណ£លមធ$âមក្រមិតខ្ពស់
េនៅឆាd$ំ២០៣០ និងសេ្រមច្រកបខណ-េគាលេដៅអភិវឌ$Oន៍្របកបេដាយចីរភាពកម្ព^ជា ២០១៦-
២០៣០

• ការរួមចំែណកថាd$ក់ជាតិេឆ្លើយតបនឹងការែ្រប្រប>លអាកាសធាតុ ២០១៩-២០៣០។ 
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៦.អនុ%សន៍េគលនេយបយ

១.ការធាÉ$ក់ចុះផលិតភាពកមាÉ$ំងពលកម្ម (Reduction of Labor Productivity)
Øកាត់បន្ថយការេធ្វើការងារេដាយកមាÉ$ំងក្ន^ងអំឡ̂ងេពលមាន Heat Stressជាពិេសសក្ន^ង
វíស័យកសិកម្ម េដាយបែង្វរមកេ្របើមា~$សីុន, ការផាÉ$ស់ប្តuរបេច្ចកេទសដំាដុះជាេដើម
Ø េធ្វើឱ$â្របេសើរេឡើងនូវលក្ខណ-ការងារេនៅតាមេរាងច្រក និងសហ្រគាស
Ø េធ្វើឱ$âមានភាពបន់ែបនេមា~$ងេធ្វើការក្ន^ងអំឡ̂ងេពលមានកំេដៅខាÉ$ំង
Ø បេង្កើនការយល់ដឹងដល់មា§$ស់េរាងច្រក និងសហ្រគាសអំពីផលប៉ះពាល់េនះ
Ø េធ្វើឱ$â្របេសើរេឡើងបែន្ថមេទៀតនូវ្របព័ន្ធព$Zករណ៍ធាតុអាកាស។
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៦.អនុ-សន៍េýលនេQCយ (ត) 

២. ការខូចខាតេហដា<$រចនាសម្ព័ន្ធ (Damage of Asset)៖
Øេរៀបចំទំនប់ការពារទឹកជំនន់ និង្របព័ន្ធបង្ហuរេឆ្លើយតបនឹងការែ្រប្រប>លអាកាសធាតុ
Øវíនិេយាគេលើេហដា<$រចនាសម្ព័ន្ធដឹកជs្ជuនជាពិេសសផ្លuវថ្នល់ ែដលធន់នឹងការែ្រប
្រប>លអាកាសធាតុ
Øជំរុញបែន្ថមនូវការ្រគប់្រគងេ្រគាះមហន្តរាយែដលែផ្អកេលើសហគមន៏
Øបងា™$រ និងកិច្ចការពារការេកើនេឡើងនីវ´ូទឹកសមុ្រទ។
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៦.អនុ-សន៍េýលនេQCយ (ត)

៣. ការបាត់បង់ចំណ£ល (Loss of Income)៖
Ø េធ្វើពិពិធកម្មអនុវíស័យក្ន^ងវíស័យកសិកម្ម េជៀសជាងេផាö$តែតេទៅេលើអនុវíស័យដំណំាែដល
ងាយរងផលប៉ះពាល់េដាយសារការ្រប្រប>លអាកាសធាតុ
Ø បេង្កើនការការពារចំណ£លក្ន^ងតំបន់ែដលជួបហានិភ័យខ្ពស់េដាយសារែតការែ្រប្រប>លអាកាស
ធាតុ
Ø ជំរុញឱ$âមានការផ$≠ព្វផ$Jយ និង្រគប់្រគងព័ត៌មានស្តីពីការែ្រប្រប>លអាកាសធាតុឱ$âមានលក្ខ
ណៈទូលំទូលាយជាពិេសសក្ន^ងតំបន់ែដលងាយទទួលរងេ្រគាះ
Ø កសាងសមត្ថភាពបន$JØ$ំនឹងការែ្រប្រប>លអាសធាតុ សំេដៅកាត់បន្ថយការខាតបង់ៃន្របាក់ចំ
ណ£ល។
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សូមអរគុណ!
https://ncsd.moe.gov.kh/dcc
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វឌ#នភពៃនករ*ក់ែតងេគលនេយបយសី8ពី
ករទូទត់េស<កមម?បព័នធេអកឡូសូុេីនកមពុជ (PES)

េដាយ េលាកេម៉ង មុនីរក-.
្របធាននាយកដា3-នជីវៈច្រមុះ

អគ្គេលខាធិការដា3-ន្រកុម្របឹក-Bជាតិអភិវឌ-Gន៍េដាយចីរភាព/ ្រកសួងបរMសាO-ន

សកិខ KL?តMតពិនិតយលទធផលករងរអភិវឌ#ន៍េSយចីរភពឆន ២ំ០១៩ និងទិសេ\ករងរឆន ២ំ០២០

ៃថ្ងទី២១ ែខតុលា ឆាY-ំ២០១៩ 
��Ë��

មតិក

1. សាវតាៃនការេរៀបចំគេ្រមាងសាកល-`ង PES េនៅកម្ពcជា
2. គេ្រមាងសាកល-`ង PES េនៅភ្នំគូែលន និងក-fលឆាយ
3. លទ្ធផលៃនការសិក-Bសមិទ្ធិលទ្ធភាពរបស់គេ្រមាងសាកល-`ង PES
4. ជេ្រមើសស្រមាប់ការបង់ៃថ្លេសវាកម្ម
5. អនុសាសន៍ និងេសចក្តីស្រមចស្រមាប់អនុវត្តគេ្រមាងសាកល-`ង PES បន្ត

1. !វ#ៃនករេរ)បចំគេ.មង!កលបង PES េនកមពុជ

• េសចក្តីសេ្រមចរបស់កិច្ច្របជំុ្របេទសជាមាជិកៃនអនុសpq-សហ្របជាជាតិស្តីពីជីវៈច្រមុះ

• យន្តការ (Official establishment of PES)

• តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ គ.ជ.អ.ច. ក្នcងការអនុវត្តអនុសpq- UN-CBD និងេកៀរគរហិរstវត្ថcក្នcងការ
អនុវត្តកម្មវMធី្រគប់្រគងធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈច្រមុះ

• ដំេណើរទស-.នកិច្ចសិក-Bរបស់ថាY-ក់ដឹកនំាកម្ពcជាេនៅ្របេទសកូសាy-រzការ

• េសចក្កីសេ្រមចរបស់រាជរដា3-ភិបាល ស្តីពីការអនុpq-តឱ-�េរៀបចំសាល-`ង PES

េសច:;សេ.មចច<ត;របស?់ជរAB Cបល !កលបងេលE២ទE#ំង
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វឌ#នភពៃនករ*ក់ែតងេគលនេយបយសី8ពី
ករទូទត់េស<កមម?បព័នធេអកឡូសូុេីនកមពុជ (PES)

េដាយ េលាកេម៉ង មុនីរក-.
្របធាននាយកដា3-នជីវៈច្រមុះ

អគ្គេលខាធិការដា3-ន្រកុម្របឹក-Bជាតិអភិវឌ-Gន៍េដាយចីរភាព/ ្រកសួងបរMសាO-ន

សកិខ KL?តMតពិនិតយលទធផលករងរអភិវឌ#ន៍េSយចីរភពឆន ២ំ០១៩ និងទិសេ\ករងរឆន ២ំ០២០

ៃថ្ងទី២១ ែខតុលា ឆាY-ំ២០១៩ 
��Ë��

មតិក

1. សាវតាៃនការេរៀបចំគេ្រមាងសាកល-`ង PES េនៅកម្ពcជា
2. គេ្រមាងសាកល-`ង PES េនៅភ្នំគូែលន និងក-fលឆាយ
3. លទ្ធផលៃនការសិក-Bសមិទ្ធិលទ្ធភាពរបស់គេ្រមាងសាកល-`ង PES
4. ជេ្រមើសស្រមាប់ការបង់ៃថ្លេសវាកម្ម
5. អនុសាសន៍ និងេសចក្តីស្រមចស្រមាប់អនុវត្តគេ្រមាងសាកល-`ង PES បន្ត

1. !វ#ៃនករេរ)បចំគេ.មង!កលបង PES េនកមពុជ

• េសចក្តីសេ្រមចរបស់កិច្ច្របជំុ្របេទសជាមាជិកៃនអនុសpq-សហ្របជាជាតិស្តីពីជីវៈច្រមុះ

• យន្តការ (Official establishment of PES)

• តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ គ.ជ.អ.ច. ក្នcងការអនុវត្តអនុសpq- UN-CBD និងេកៀរគរហិរstវត្ថcក្នcងការ
អនុវត្តកម្មវMធី្រគប់្រគងធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈច្រមុះ

• ដំេណើរទស-.នកិច្ចសិក-Bរបស់ថាY-ក់ដឹកនំាកម្ពcជាេនៅ្របេទសកូសាy-រzការ

• េសចក្កីសេ្រមចរបស់រាជរដា3-ភិបាល ស្តីពីការអនុpq-តឱ-�េរៀបចំសាល-`ង PES

េសច:;សេ.មចច<ត;របស?់ជរAB Cបល !កលបងេលE២ទE#ំង
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2. គេ.មង!កលបង PES េនភនំគែូលន ន<ងកបលឆយ

ភ្នំគូែលន

• ជា្របភពទឹកធម្មជាតិដ៏សំខាន់មួយ

• ត្រមÅវការទឹកក្នcងេខត្តមានការេកើនេឡើងជាខាÉ-ំង
• គ្រមបៃ្រពេឈើេនៅឧទ-ÜនជាតិមានការធាÉក់ចុះ
យាà-ងខាÉ-ំង

• សកម្មភាពកសិកម្ម (កាប់ៃ្រពធម្មជាតិយកដី) 
មានការេកើនេឡើងយាà-ងគំហុក (ដំណំាចន្ទ)ី

ក-fលឆាយ

• ជា្របភពទឹកធម្មជាតិដ៏សំខាន់បំផុតនិងែត១គត់

• ទឹកេ្រកាមដីមិនអាចទាញយកមកេ្របើ្របាស់ឱ-�បាន្រគប់
្រគាន់

• បឹងែ្រពកទប់ ែដលជា្របភពសំខាន់ទី២ ្របឈមនឹង
បាត់បង់មុខងារនាេពលខាងមុខ

• ត្រមÅវការទឹកមានការេកើនេឡើងជាខាÉ-ំង (១េទ្វជា២ ឬ៣
ដង ចាប់ពីេពលេនះតេទៅ)

3. លទធផលៃនករស<កQសម<ទធ<លទធភពស.មប.់កTងេស)ម?ប (1)

3. លទធផលៃនករស<កQសម<ទធ<លទធភពស.មបភ់នំគែូលន (2)

Slide No. 7 of Presentation No. 15 (KH)

3. លទធផលៃនករស<កQសម<ទធ<លទធភពស.មប.់កTង.ពះសEហនុ (3)
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2. គេ.មង!កលបង PES េនភនំគែូលន ន<ងកបលឆយ

ភ្នំគូែលន

• ជា្របភពទឹកធម្មជាតិដ៏សំខាន់មួយ

• ត្រមÅវការទឹកក្នcងេខត្តមានការេកើនេឡើងជាខាÉ-ំង
• គ្រមបៃ្រពេឈើេនៅឧទ-ÜនជាតិមានការធាÉក់ចុះ
យាà-ងខាÉ-ំង

• សកម្មភាពកសិកម្ម (កាប់ៃ្រពធម្មជាតិយកដី) 
មានការេកើនេឡើងយាà-ងគំហុក (ដំណំាចន្ទ)ី

ក-fលឆាយ

• ជា្របភពទឹកធម្មជាតិដ៏សំខាន់បំផុតនិងែត១គត់

• ទឹកេ្រកាមដីមិនអាចទាញយកមកេ្របើ្របាស់ឱ-�បាន្រគប់
្រគាន់

• បឹងែ្រពកទប់ ែដលជា្របភពសំខាន់ទី២ ្របឈមនឹង
បាត់បង់មុខងារនាេពលខាងមុខ

• ត្រមÅវការទឹកមានការេកើនេឡើងជាខាÉ-ំង (១េទ្វជា២ ឬ៣
ដង ចាប់ពីេពលេនះតេទៅ)

3. លទធផលៃនករស<កQសម<ទធ<លទធភពស.មប.់កTងេស)ម?ប (1)

3. លទធផលៃនករស<កQសម<ទធ<លទធភពស.មបភ់នំគែូលន (2)

Slide No. 7 of Presentation No. 15 (KH)

3. លទធផលៃនករស<កQសម<ទធ<លទធភពស.មប.់កTង.ពះសEហនុ (3)
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3. លទធផលៃនករស<កQសម<ទធ<លទធភពស.មបក់បលឆយ (4)

4. ជេ.មEសស.មបក់របងៃ់ថX PES 

ភ្នំគូែលន
1. ការរួមវMភាគទានេដាយស្ម័្រគចិត្តពីអ្នកេ្របើ្របាស់ទឹកេ្រចើន

2. ការគិតពន្ធេលើៃថ្លេ្របើ្របាស់ទឹកលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម

3. ៃថ្លេសវា្របព័ន្ធបរMសាO-នស្រមាប់េភ្ញöវែដលមកដល់
អាកាសយានដា3-ន

4. បs្ចõលក្នcងៃថ្លសំបុ្រតចូលទស-.នា្របាសាទអង្គរវត្ត

5. ការយកៃថ្លបរMសាO-នស្រមាប់ផ្លõវថ្មីេលើភ្នំគូេលន

ក-fលឆាយ
1. ការរួមវMភាគទានេដាយស្ម័្រគចិត្តពីអ្នកេ្របើ្របាស់ទឹកេ្រចើន

2. ការបង់ពន្ធេលើការេ្របើ្របាស់ទឹកជាលក្ខណពាណិជ្ជកម្ម

3. ៃថ្លេសវា្របព័ន្ធបរMសាO-នស្រមាប់េភ្ញöវែដលមកដល់
អាកាសយានដា3-ន

4. ទីផ-Bរឥណទានកាបូន

5. ្របភពេផ-.ងៗ

ករប៉ន.់បមណៃនថ\កសរបុបនពEករនវុត;

្របសិនអនុវត្តជេ្រមើសអាទិភាព៣ខាងេលើជាេគាលការណ៍ េពលេនាះPES ឥណទាន
ហិរstវត្ថcពីការបង់ៃថ្លេសវាកម្ម្របព័ន្ធេអកូឡõសុី នឹងអាច្របមូលបានក្នcងមួយឆាY-ំគឺ៖
– ក-fលឆាយ៖ ចំនួនពី 0.9 US$ េទៅ 1.1 លាន US$

– ភ្នគូំែលន៖ ចំនួនពី 2.9 US$ េទៅ 3.9 លាន US$

5. អន!ុសន ៍ន<ងេសច:;ស.មចស.មបអ់នវុត;បន; (1)

1. េធ្វើបច្ចcប-`ន្នភាពព័ត៌មានស្តីពីសាO-នភាពេដើម

2. េធ្វើការសិក-Bបែន្ថមេលើែផ្នកត្រមÅវការទឹក ដូចជា ការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវMទ-Üសន-.ំសំៃចទឹកនិងការ
បាត់បង់ទឹក ការកំណត់ៃថ្លទឹក និងការអប់រ°ផ-.ព្វផ-Bយ

3. េរៀបចំេធ្វើែផនការ្រគប់្រគងទីជ្រមាល រួមទំាងែផនការថវMកា

4. េធ្វើការវMភាគែស្វងរកជេ្រមើសបនា¢-ប់ ឬជេ្រមើសេផ-.ងេទៀតែដលមានលក្ខណៈពិពណ៌នា

5. េរៀបចំឯកសារគតិយុត្ត ឬេគាលការណ៍ែណនំាពាក់ព័ន្ធនឹង PES
6. គួរចាប់េផ្តើមអនុវត្តអនុវត្តេគាលការណ៍ស្ម័្រគចិត្តក្នcងការបង់ៃថ្លេសវាកម្មការេ្របើ្របាស់ទឹកពីភាគីអ្នក

េ្របើ្របាស់ទឹកជាលក្ខណៈអាជីវកម្ម លក្ខណៈជំហានបឋម
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3. លទធផលៃនករស<កQសម<ទធ<លទធភពស.មបក់បលឆយ (4)

4. ជេ.មEសស.មបក់របងៃ់ថX PES 

ភ្នំគូែលន
1. ការរួមវMភាគទានេដាយស្ម័្រគចិត្តពីអ្នកេ្របើ្របាស់ទឹកេ្រចើន

2. ការគិតពន្ធេលើៃថ្លេ្របើ្របាស់ទឹកលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម

3. ៃថ្លេសវា្របព័ន្ធបរMសាO-នស្រមាប់េភ្ញöវែដលមកដល់
អាកាសយានដា3-ន

4. បs្ចõលក្នcងៃថ្លសំបុ្រតចូលទស-.នា្របាសាទអង្គរវត្ត

5. ការយកៃថ្លបរMសាO-នស្រមាប់ផ្លõវថ្មីេលើភ្នំគូេលន

ក-fលឆាយ
1. ការរួមវMភាគទានេដាយស្ម័្រគចិត្តពីអ្នកេ្របើ្របាស់ទឹកេ្រចើន

2. ការបង់ពន្ធេលើការេ្របើ្របាស់ទឹកជាលក្ខណពាណិជ្ជកម្ម

3. ៃថ្លេសវា្របព័ន្ធបរMសាO-នស្រមាប់េភ្ញöវែដលមកដល់
អាកាសយានដា3-ន

4. ទីផ-Bរឥណទានកាបូន

5. ្របភពេផ-.ងៗ

ករប៉ន.់បមណៃនថ\កសរបុបនពEករនវុត;

្របសិនអនុវត្តជេ្រមើសអាទិភាព៣ខាងេលើជាេគាលការណ៍ េពលេនាះPES ឥណទាន
ហិរstវត្ថcពីការបង់ៃថ្លេសវាកម្ម្របព័ន្ធេអកូឡõសុី នឹងអាច្របមូលបានក្នcងមួយឆាY-ំគឺ៖
– ក-fលឆាយ៖ ចំនួនពី 0.9 US$ េទៅ 1.1 លាន US$

– ភ្នគូំែលន៖ ចំនួនពី 2.9 US$ េទៅ 3.9 លាន US$

5. អន!ុសន ៍ន<ងេសច:;ស.មចស.មបអ់នវុត;បន; (1)

1. េធ្វើបច្ចcប-`ន្នភាពព័ត៌មានស្តីពីសាO-នភាពេដើម

2. េធ្វើការសិក-Bបែន្ថមេលើែផ្នកត្រមÅវការទឹក ដូចជា ការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវMទ-Üសន-.ំសំៃចទឹកនិងការ
បាត់បង់ទឹក ការកំណត់ៃថ្លទឹក និងការអប់រ°ផ-.ព្វផ-Bយ

3. េរៀបចំេធ្វើែផនការ្រគប់្រគងទីជ្រមាល រួមទំាងែផនការថវMកា

4. េធ្វើការវMភាគែស្វងរកជេ្រមើសបនា¢-ប់ ឬជេ្រមើសេផ-.ងេទៀតែដលមានលក្ខណៈពិពណ៌នា

5. េរៀបចំឯកសារគតិយុត្ត ឬេគាលការណ៍ែណនំាពាក់ព័ន្ធនឹង PES
6. គួរចាប់េផ្តើមអនុវត្តអនុវត្តេគាលការណ៍ស្ម័្រគចិត្តក្នcងការបង់ៃថ្លេសវាកម្មការេ្របើ្របាស់ទឹកពីភាគីអ្នក

េ្របើ្របាស់ទឹកជាលក្ខណៈអាជីវកម្ម លក្ខណៈជំហានបឋម
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បាធានបទរងទី៤៖ ករអភិរកាសជីវៈចមាុះ និងជីវសុវត្ថភាព
Agenda Item 4: Biodiversity Conservation and Biosafety 

5. អន!ុសន ៍ន<ងេសច:;ស.មចស.មបអ់នវុត;បន; (2)

7. គួរពិចារណដាក់ថវMកាពីការបងៃថ្លេសវាកម្ម្របព័ន្ធេអកូឡõសុី ក្នcងកs្ចប់មូលនិធិបរMសាO-ន និងសង្គម

8. ពិនិត-�េមើលទ្ធភាពអាងស្តcកទឹកេនៅក្នcងតំបន់ ឬទំនប់ទឹកប្រមុង ពិេសសស្រមាប់ការេ្របើ្របាស់ទឹកេនៅ
រដូវ្របំាង

9. ្រតÅវេរៀបចំេគាលការណ៍ឱ-�បានច-fស់លាស់ក្នcងការអនុវត្ត PES េដាយត្រមÅវឱ-�មានការពិភាក-Bសីុ
ជេ្រមៅេដើម-`ីេរៀបចំឯកសារគតិយុត្តឱ-�មានលក្ខណៈងាយ្រសួល និងអាចអនុវត្តបាន

10. ពិនិត-�សិក-Bលទ្ធភាពេលើេសវាកម្មនានាេ្រកៅពីទឹក ជាពិេសសេលើមុខងាររបស់្របេភទនានា

11. គួរែតមានការេកៀរគរថវMកាពី្របភពធនធាន និងបែន្ថមកមាÉ-ំងការពារេនៅទីតំាងេគាលេដៅផា¢-ល់។

ករព<េ.គះេយបលថ់ន កជ់b ស;EពE   
“ករបងៃ់ថXេសcកមម.បពន័ធេអកឡូសូុEេនកមពុជ”

ែផនទEបងh ញផXូវ

រយៈេពលខ្ល ី(៦ េទៅ ១២ែខ)

• បេង្កើតេសចក្តី្របកាសរួមរវាង្រកសួងពាក់ព័ន្ធស្តីពីយន្តការៃនការ្រគប់្រគង PESតាមរយៈមូលនិធិប
រMសាO-ន និងសង្គម ឬបេង្កើតកs្ចប់មូលនិធិដាច់េដាយែឡក 

• េរៀបចំយន្តការៃនការែបកែចកផល្របេយាជន៍បានពី PES

• ផ-.ព្វផ-Bយ PES េទៅសាO-នប័នពាក់ព័ន្ធ

• ជំរុញ និងគំា្រទឱ-�មានការេរៀបចំែផនការ្រគប់្រគង និងកំណត់តំបន់ េនៅតំបន់សាកល-`ងទំាងពីរ

• ជំរុញការអនុវត្តPES បនា¢-ន់ជាមួយសហគមន៍ែដលរស់េនៅែខ-.ទឹកខាងេលើ

ែផនទEបងh ញផXូវ

រយៈេពលែវង (២ េទៅ ៣ឆាY-ំ)

• ជំរុញយន្តការ PES េទៅអនុវត្តេនៅថាY-ក់តំបន់

• សិក-Bវាយតៃម្ល កំណត់សកាy-នុពលេសវាកម្ម្របព័ន្ធេអកូឡõសីុេនៅតំបន់េទសភាពេផ-.ងៗ

• េ្របើ្របាស់ថវMកាមួយចំនួនបានពី PES េដើម-`ីសិក-Bពីទំនាក់ទំនង្របភពទឹក និងផ្លõវទឹក និង
បរMមាណទឹកែដលអាចផ្គត់ផ្គង់បាន
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Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

បាធានបទរងទី៤៖ ករអភិរកាសជីវៈចមាុះ និងជីវសុវត្ថភាព
Agenda Item 4: Biodiversity Conservation and Biosafety 

5. អន!ុសន ៍ន<ងេសច:;ស.មចស.មបអ់នវុត;បន; (2)

7. គួរពិចារណដាក់ថវMកាពីការបងៃថ្លេសវាកម្ម្របព័ន្ធេអកូឡõសុី ក្នcងកs្ចប់មូលនិធិបរMសាO-ន និងសង្គម

8. ពិនិត-�េមើលទ្ធភាពអាងស្តcកទឹកេនៅក្នcងតំបន់ ឬទំនប់ទឹកប្រមុង ពិេសសស្រមាប់ការេ្របើ្របាស់ទឹកេនៅ
រដូវ្របំាង

9. ្រតÅវេរៀបចំេគាលការណ៍ឱ-�បានច-fស់លាស់ក្នcងការអនុវត្ត PES េដាយត្រមÅវឱ-�មានការពិភាក-Bសីុ
ជេ្រមៅេដើម-`ីេរៀបចំឯកសារគតិយុត្តឱ-�មានលក្ខណៈងាយ្រសួល និងអាចអនុវត្តបាន

10. ពិនិត-�សិក-Bលទ្ធភាពេលើេសវាកម្មនានាេ្រកៅពីទឹក ជាពិេសសេលើមុខងាររបស់្របេភទនានា

11. គួរែតមានការេកៀរគរថវMកាពី្របភពធនធាន និងបែន្ថមកមាÉ-ំងការពារេនៅទីតំាងេគាលេដៅផា¢-ល់។

ករព<េ.គះេយបលថ់ន កជ់b ស;EពE   
“ករបងៃ់ថXេសcកមម.បពន័ធេអកឡូសូុEេនកមពុជ”

ែផនទEបងh ញផXូវ

រយៈេពលខ្លី (៦ េទៅ ១២ែខ)

• បេង្កើតេសចក្តី្របកាសរួមរវាង្រកសួងពាក់ព័ន្ធស្តីពីយន្តការៃនការ្រគប់្រគង PESតាមរយៈមូលនិធិប
រMសាO-ន និងសង្គម ឬបេង្កើតកs្ចប់មូលនិធិដាច់េដាយែឡក 

• េរៀបចំយន្តការៃនការែបកែចកផល្របេយាជន៍បានពី PES

• ផ-.ព្វផ-Bយ PES េទៅសាO-នប័នពាក់ព័ន្ធ

• ជំរុញ និងគំា្រទឱ-�មានការេរៀបចំែផនការ្រគប់្រគង និងកំណត់តំបន់ េនៅតំបន់សាកល-`ងទំាងពីរ

• ជំរុញការអនុវត្តPES បនា¢-ន់ជាមួយសហគមន៍ែដលរស់េនៅែខ-.ទឹកខាងេលើ

ែផនទEបងh ញផXូវ

រយៈេពលែវង (២ េទៅ ៣ឆាY-ំ)

• ជំរុញយន្តការ PES េទៅអនុវត្តេនៅថាY-ក់តំបន់

• សិក-Bវាយតៃម្ល កំណត់សកាy-នុពលេសវាកម្ម្របព័ន្ធេអកូឡõសីុេនៅតំបន់េទសភាពេផ-.ងៗ

• េ្របើ្របាស់ថវMកាមួយចំនួនបានពី PES េដើម-`ីសិក-Bពីទំនាក់ទំនង្របភពទឹក និងផ្លõវទឹក និង
បរMមាណទឹកែដលអាចផ្គត់ផ្គង់បាន
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Development of Policy on 

Payment for Ecosystem Service (PES)
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Director of Department of Biodiversity
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OUTLINE

1. Background of PES Project in Cambodia

2. Pilot PES Projects in Phnom Kulen Mountain and Kbal Chay

3. Findings of feasibility study on Pilot PES Projects

4. Options of PES schemes

5. Recommendations and Decision-making on implementation of PES
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Background of Pilot PES Project in Cambodia

• Decision made in UNCBD COP

• Official Establishment of PES

• Roles and Duties of NCSD in implementation of UN-CBD and resource mobilization

for implantation of NR and biodiversity-related programmes

• Visits of Cambodia leaders to Costa Rica

• Decision made by RGC on Implementation of pilot PES projects

Decision of RGC on Implementation of two pilot PES Projects

PES Projects in Phnom Kulen Mountain and Kbal Chay

Phnom Kulen

• Main source of water supply in the

province

• High water demands in the province

• Decrease of forest cover in the park

• Sharp increase of agriculture activities

(Land encroachment, Cashew
plantation)

Kbal Chay

• Main source of water supply in the

province

• Underground water cannot be extracted

for consumption

• Boeng Praktup, the second source of

water supply, might lose its functions in

the future

• Water demands in the province are

doubled

Findings of feasibility study on pilot PES project in SR province
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Findings of feasibility study on pilot PES project in Phnom Kulen

Slide No. 7 of Presentation No. 15 (KH)

Findings of feasibility study on pilot PES project in PSV

Findings of feasibility study on pilot PES project in Kbal Chay

Options of PES Schemes 

Phnom Kulen

• Voluntary contribution from the users who

consume lots of water

• Taxes on commercial water users

• Integration of costs into Angkor Wat entry fees

• Environmental fees collected from visitors

arriving at the international airports

• Environmental fees for walking trails in Phnom

Kulen

ក"#លឆាយ
• Voluntary contribution from the users who

consume lots of water

• Taxes on commercial water users

• Environmental fees collected from visitors

arriving at the international airports

• Carbon credit markets

• Other sources
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Total estimated budgets from the Project Implementations

For the implementation of three above options, the annual estimated fees

from PES will be:
– Kbal Chay: 0.9 US$-1.1 million US$

– Phnom Kulen: from 2.9 US$ to 3.9 million US$

Recommendations and Decisions

1. Update of the baseline status

2. Conduction of further studies on various demands such as efficient water

consumption technology and loss of water, water costs, and education/outreach
3. Development of watershed management, including budget planning
4. Conduction of analysis on supplementary options or other descriptive options

5. Development of PES-related legal framework or policies

6. Voluntary schemes on water consumptions from commercial water users

should be immediately implemented

Recommendations and Decisions (Cont.)

7. PES should be integrated into environmental and social funds

8. The water storage capacity of the water bodies or the alternatives should be
examined, especially for the consumptions in the dry season

9. Comprehensive policies on implementation of PES should be developed by means
of detailed discussions to develop legal framework

10.Other services rather than water supplies, especially functions of species should be
studied

11. In order to protect the sources, resources should be mobilized from other sources
and more labor forces are used to directly protect the sites។

National Dialogue on “PES in Cambodia”
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Work Road Map

Short-term (6 to 12 months)
• Development of a joint declaration of concerned ministries on PES management

mechanism through environmental and social funds or formation of a separate
funds

• Development of policy on benefits sharing of PE
• PES promotion in the relevant sectors

• Encouragement and support of development zoning and management plans in the
two pilot sites

• Promotion of PES implementation as soon as possible with the upstream
communities

Work Road Map

Long terms (2 to 3 years)

• PES schemes will be implemented at the regional level

• Conduction of assessment studies, identification of PES potentials in the

landscapes

• Use of PES funds to study the correlation between water sources and water bodies

as well as water volumes

Thanks!

For further information:
Email: mmonyrak@gmail.com

Tel.: 078 800 816
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ៃថ្ងទី២១ ែខតុលា ឆា./ំ២០១៩ 
��Ë��

វឌ7នភពៃនករបេងកKតមជឈមណP ល'%វ'ជវ និងអភិរកSេកសរកលូ 
សខុ Wន ភនំគូែលន

េលាក ឈិន សុភា
អនុ្របធានការ@យាល័យៃននាយកដាG/នជីវៈច្រមុះ

អគ្គេលខាធិការដាG/ន្រកុម្របឹក/Sជាតិអភិវឌ/Wន៍េដាយចីរភាព/ ្រកសួងបរ@សា]/ន

មតិក

• សាវតារ
• េគាលបំណង
• ទីតំាង
• បច្ចbប/cន្នភាព 
• បef/្របឈម និងអនុសាសន៍
• ទិសេដៅការងារឆា./ំ ២០២០

%វ[រ

v តូនាទី និងភារកិច្ច
Ø ្របកាសេលខ ៤២៦ ្រប.ក ប.ស្ថ ចុះៃថ្ងទី៣ ែខធ្នn ឆា./ំ២០១៥ ស្តីពីការេរៀបចំ និង្រប្រពឹត្ត

េទៅរបស់នាយកដាG/នជីវៈច្រមុះ ៃនអគ្គេលខាធិកាដាG/ន្រកុម្របឹក/Sជាតិ អភិវឌ/Wន៍េដាយចីរ
ភាព (មា្រតាទី៧ ស្តីពីការងារអភិរក/vេ្រកៅតំបន់)

v បef/
Ø ការជួញដូរេដើមេកសរកូលៃ្រពេទៅកាន់្របេទសជិតខាង
Ø ទិន្នន័យ និងការសិក/S្រសាវ្រជាវលក្ខណៈវ@ទ/|សា}ស្តេលើពពួកេករសរកូលេនៅមានក្រមិត

v ឱកាស
Ø កម្ពbជាជា្របេទសសំបូរេដាយេកសរកូលៃ្រព
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បែន្ថមដល់្របជាជន
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េគលបំណង

§ ការសិក/S្រសាវ្រជាវ: េដើម/cីកំណត់េឈាá/ះ តួនាទីៃន្របេភទនីមួយៗ
§ ការអភិរក/v: េធ្វើការសាÅ/រ្របេភទរងេ្រគាះ និងក្រម 
§ ការអប់រâ: ផ្តល់ជាព័ត៌មាន និងចំេណះដឹងែបបវ@ទ/|សា}ស្តពីេកសរកូលៃ្រពេនៅកម្ពbជា
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ទី[ងំ

v ែផនការ:
Ø សួនេកសរកូលៃ្រព ទំហំ ២៥ ម x ៣៥ ម = ៨៧៥ែម៉តកាេរê
Ø ថា./លបណíìះកូនេកសរកូល ទំហំ ១៤ម x ១៤ ម = ១៩៦ែម៉តកាេរê

v ែផនការអនាគត: ទំហំសរុប ១៥០០ហិកតា

v ទីតំាង: មជ/îមណïល្រសាវ្រជាវ និងអភិរក/vេកសរកូល សុខ អាន ភ្នំគូែលន ចាប់េផ្តើមសាងសង់ក្នbងែខកeò/ ឆា./ំ២០១៨ 
ែដលមានទីតំាងក្នbងភូមិ្រសះេខៅö/ ឃំុែត/cង ្រសុកបនាú/យ្រសី េខត្តេសៀមរាប ្រតង់្រចកផ្លnវេឡើងឧទ/|នជាតិជ័យវរ°័ន-
នេរាត្តម ភ្នំគូែលន

ែផនករេម

v ដំណាក់កាលទី២:
Ø ហាងកាេហ្វ
Ø ហាងលក់វត្ថbអនុស/Sវរ§យ៍
Ø ធរនាគារ្រគាប់ពូជ

v ដំណាក់កាលទី១:
Ø សួនេកសរកលូៃ្រព
Ø ថា./លបណíìះ

v ដំណាក់កាលទី៣:
Ø ទីតំាងទស/vនា និងកំសាន្ត

បចចុបបននភព ៃនមជឈមណP ល

v បានគូសែផនទីសិក/Sពីការេ្របើ្របាស់ដីក្នbងមជ/îមណïល
v ការេរៀបចំ និងរចនាែផ្នកខាងក្នbងសួន
v ការេរៀបចំថា./ល ្របព័ន្ធទឹក ឃា®/ំងដាក់សមា©/រ
v េធ្វើការ្របមូលសំណាករុក្ខជាតិ បាន ១៣០្របេភទ

(១,៥០០េដើម)
v េរៀបចំសា®/កេលខ និងេឈាá/ះ (label) ៦០%
v បានបេង្កើតសមា©/រៈអប់រâ (leaflet, poster)
v ការ្រគប់្រគងទិន្នន័យ
v កិច្ចសហ្របតិបត្តការ និងភាពជាៃដគូ
v េរៀបចំសា®/កព័ត៌មានស្រមាប់មជ/îមណïល
v ការកសាងសមត្ថភាព

ែផនទីៃនករេ'បK'បសដ់ីកនងុមជឈមណP ល
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សនួេកសរកលូៃ'ព

ករេរcបចំថន ល និងឃf ងំ:ក់សមភ រ

'បព័នធទឹក

ករសកិj'%វ'ជវ និង'បមូល
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ករ:ក់េឈម ះ និងករ'គប់'គងទិននន័យ

ផទ ងំព័ត៌មនសqពីីេកសរកលូ

ខិតប័ណr ព័ត៌មន
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វគគបណqុ ះប~q ល និងករក%ងសមតថភព

• ការកំណត់្របព័ន្ធ្រគប់្រគងមិនទាន់ច/´ស់លាស់
• កង្វះខាតធនធានមនុស/v ថវ@កា ស្រមាប់គំា្រទដល់កិច្ចដំេណើរការរបស់មជ/îមណïល SAKORC
• ការកំណត់ការេ្របើ្របាស់ដីមិនទាន់ច/´ស់លាស់
• កង្វះខាតបុគ្គលិក និងអ្នកជំនាញ

បញÄ 'បឈម

v េរៀបចំែផនទី និងែផនការេម ៃនមជ/îមណïល SAKORC
v េរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធៃនការ្រគប់្រគង
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vសិក/S្រសាវ្រជាវ ្របមូល កំណត់្របេភទ ដាក់សា®/កសំគាល់ និងការ្រគប់្រគងទិន្នន័យ
v េរៀបចំសមា©/រអប់រâបែន្ថម
vការបងាÆ/ត់ និងដំាក្នbងថា./ល
vការេកៀរគរថវ@កា និងធនធាន

ទិសេGករងរឆន ២ំ០២០
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សមូអរគុណ !
អាសយដាG/នទាក់ទង ៖

Email: sopheachhin@gmail.com
Tel:017 877 377

Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 PLANs

21 October 2019, Mok Mareth Hall, Ministry of Environment, Phnom Penh

��Ë��

Progress of on the Development of Sok An Phnom Kulen Orchid Research and 
Conservation Center  

Mr. Chhin Sophea

Deputy Office of Department of Biodiversity

General Secretariat of National Council for Sustainable Development/Ministry of Environment

Content

Ø Background

Ø Objectives

Ø Location 

Ø Current Status

Ø Challenges and 

Recommendations 

Ø Next Step (2020)
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Background
v Mandate

Ø Declaration No. 426 !ប.ក ប.ស% dated 3 December 2015 on Mandates and 
Operations of Biodiversity Department of General Secretariat of National Council for 
Sustainable Development (Clause 7- Mandates of Ex-Situ Conservation)

v Challenges

Ø Wild Orchid trade to neighbouring countries; and
Ø Neither sufficient scientific research nor orchid database

v Opportunities
Ø Richness of Native Wild Orchid throughout the country 

Ø Potential for eco-tourist development to improve local incomes and contribute 
to national economics

Ø Promotion of scientific research, capacity building, and public awareness-raising

Objectives

§ Research: Identify individual species and its factions

§ Conservation: Rescue threatened & endangered species,  conserve native species, and 

reintroduce into natural habitat

§ Education: Provide information and knowledge of Wild Orchid in Cambodia including;

§ Recreation: Serve as entertainment and relaxation areas for national and international 

tourisms.

Location of Center

v Current plan:

Ø Orchid garden: 25 m x 35 m = 875 m2

Ø Nursery: 14 m x 14 m = 196 m2

v Further plan: The same location with plan to 
extend to around 1,500 ha  

v Location: Srah Khvao Village, Thbeng Commune, Banteay Srey District, Siem Reap Province, at the 

entrance to Phnom Kulen NP

Master Plan

v Phase 2:
• Cafe
• Souvenir shops
• Seed bank and 
• Entertainments programs

v Phase 1: 
• Wild and hybrid orchid garden 
• Nursery 

v Phase 3:
• Hiking trails to/around Hob mountain
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Current Status

v Finished land use mapping 

v Finished initial internal design

v Developed nursery and water supply systems

v Collecting Orchid: 130 species (>1500 ind)

v Developed leaflets, posters & relevant information

v Reviewing, verifying and identifying orchid species

v Cooperating & partnering with orchid communities

v Labeling collected orchid (>60%)

v Setting up orchid database (up-to-date)

v Preparing information board

Land Use Map of Center

Current Wild Orchid Garden

Nursery and Warehouse
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Water Supply System

Research and Collections

Research and Collections (Cont.)

Label and Database Management
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• Unclear management structure 

• Limited capacity (human and financial resources)  

• Conflict land use (inside the proposed center)

Challenges

v Finalize master plan

v Develop management structure and operational guideline
v Partnership and networking with Kew, Paris Museum, Korea, Singapore…

v Continue collecting and identifying species

v Educational materials development

v Scientific capacity building (taxonomy, genetic resource, tissue culture, …) 
v Resources mobilize
v Marketing

NEXT STEP (2020)

Thank You!
Contact៖

Email: sopheachhin@gmail.com
Tel.: 017 877 377
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ទំេរ័ 2 

១. ដសចរតីដផតើម្ 

 រករមរៃឹកាជាតិអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ (ក.ជ.អ.ច.) រតូវបានៃពងកតីព ងីពដ្ឋយរេុះរាជរកឹតយពលែ នស/រកត/០៥១៥/
៤០៣ ចុុះបងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៥ សតីេីការពរៀៃចំ និងការរៃរេឹតតពៅបនរករមរៃឹកាជាតិអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ។   
ក.ជ.អ.ច. ៃពងកតីព ងីកនុងពោលៃណំងពដ្ីមបពីលកីកមពស់ការអភ្ិវឌ្ឍពដ្ឋយចីរភាេសំពៅរកាបាននូវតុលយភាេរវាងពសដ្ឋកិចច 
ៃរសិាថ ន សងគម និងវៃបធម៌ពៅកនុងរេុះរាជាណ្តចរកកមពុជា។ អរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. រតូវបានៃពងកីតព ីងពដ្ឋយ
អនុរកឹតយពលែ ៥៩ អនរក.ៃក សតីេីការពរៀៃចំ និងការរៃរេឹតតពៅបនអរគពលខាធកិារដ្ឋឋ នរករមរៃឹកាជាតអិភ្ិវឌ្ឍន៍
ពដ្ឋយចីរភាេ។ អរគពលខាធកិារដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. មានតនួាទីសរមៃសរមលួការងាររៃចបំងៃរៃស់ ក.ជ.អ.ច. ខដ្លមាន
នាយកដ្ឋឋ នចណុំុះចំនួន៥ រនឺាយកដ្ឋឋ នរដ្ឋបាល ខផនការ និងហរិញ្ញវតថុ នាយកដ្ឋឋ នខរៃរៃួលអាកាសធាតុ នាយកដ្ឋឋ ន
ពសដ្ឋកិចចបៃតង នាយកដ្ឋឋ នវទិាសាស្រសតនិងៃពចចកវទិា និងនាយកដ្ឋឋ នជីវៈចរមរុះ។  
 រករមរៃឹកាជាតអិភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ ជាសាថ ៃ័នអនតររកសងួខដ្លមាន សពមតចអរគមហាពសនាៃតពីតពជា ហ ុន ខសន 
នាយករដ្ឋមស្រនតបីនរេុះរាជាណ្តចរកកមពុជា ជារៃធានកិតតិយស និងរដ្ឋមស្រនតីរកសួងៃរសិាថ នជារៃធាន។ ក.ជ.អ.ច. មាន
សមាជិកភាេមកេីរកសួង សាថ ៃ័នសំខាន់ៗ រេមទងំអភ្បិាលបនរណៈអភ្ិបាលរាជធានី ពែតត ទងំអស់។ ក.ជ.អ.ច. មាន
រករមការងារៃពចចកពទសចំនួន០៧ រកឺារខរៃរៃួលអាកាសធាតុ វទិាសាស្រសត ៃពចចកវទិា និងនវានុវតតន៍, ជីវៈចរមរុះ ទរីករង
និរនតរភាេ ថាមេលនិរនតរភាេ ផលិតកមម នងិការពរៃីរបាស់ពដ្ឋយចីរភាេ និងថាមេលនុយពកលខអ រ។ រករមការងារទងំអស់
កំេុងោរំទដ្ល់ការអនុវតតអាណតតិការងាររៃស់រករមរៃឹកាជាតិអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ ពដ្ឋយមានការសរមៃសរមួល
េីអរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច.។  
 ពៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៩ អរគពលខាធិការដ្ឋឋ នបានសពរមចនូវសមិទធិផលសំខាន់ៗខដ្លជាកិចចែិតែំរៃឹងខរៃងរៃស់
នាយកដ្ឋឋ នចណុំុះឱ្យអរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន ពដ្ឋយមានការោរំទ និងសហការពេញពលញេីរកសងួ សាថ ៃ័នបនរាជរដ្ឋឋ ភ្ិបាល
កមពុជា នងិបដ្រូអភ្ិវឌ្ឍន៍នានា។  
 
២ . សថតិិម្ន្តនតីរនងុអគ្គដេខាធិការោា ន រ.ជ.អ.ច. 

អរគពលខាធិការដ្ឋឋ នរករមរៃឹកាជាតិអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេមានថាន ក់ដ្ឹកនា ំ និងមស្រនតីៃពរមីការងារសរុៃចំនួន៩៤នាក់ 
(កនុងពនាុះមានរសីចំននួ២៣នាក់) រៃធាននាយកដ្ឋឋ ន០៥នាក់ អនុរៃធាននាយកដ្ឋឋ ន១៥ នាក់ រៃធាន/អនុរៃធាន និងមស្រនតី
ថាន ក់ការយិាល័យ៥៩នាក់ មស្រនតជីាៃ់កចិចសនាចនំួន៦នាក់ នងិមស្រនតីសម័ររចតិតចំននួ៩នាក់។  

ថាន ក់ដ្ឹកនាអំរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. រមួមាន ១០នាក់ ខដ្លដ្ឹកនាពំដ្ឋយឯកឧតតមអរគពលខាធកិារ ០១រៃូ 
និងឯកឧតតម ពលាកជទំវអរគពលខាធិការរង ០៩រូៃ ដូ្ចខាងពរកាម៖  

- ឯកឧតតម ទិន េនលក អរគពលខាធិការ 
- ឯកឧតតម ខកន ពសររីដ្ឋឋ  អរគពលខាធិការរង 
- ឯកឧតតម វា៉ា ន់ មុនីនាង អរគពលខាធិការរង 
- ពលាកជំទវ ចន់ សុមា៉ា ល ីអរគពលខាធកិាររង 
- ឯកឧតតម ភាវ សុវុទធ ីអរគពលខាធិការរង 
- ឯកឧតតម ឯ វុឌ្ឍ ីអរគពលខាធកិាររង 
- ឯកឧតតម ជា ចនទន៍ធូ អរគពលខាធិការរង 
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- ឯកឧតតម របាក់ ថាវអមិដ្ឋ អរគពលខាធកិាររង 
- ឯកឧតតម យនិ សំរា៉ាយ អរគពលខាធិការរង 
- ពលាកជំទវ ងិន លីណ្ត អរគពលខាធិការរង។  

រៃធាននាយកដ្ឋឋ នចំណុុះអរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. មានចំននួ០៥រូៃ រមួមាន៖  
- ពលាក មា៉ា  ច័នទសទធ  រៃធាននាយកដ្ឋឋ នរដ្ឋបាល ខផនការ និងហរិញ្ញវតថុ  
- ពលាក ស ុ៊ុំ ធី រៃធាននាយកដ្ឋឋ នខរៃរៃួលអាកាសធាតុ  
- ពលាក ហាក់ ព ៉ា  រៃធាននាយកដ្ឋឋ នវទិាសាស្រសត នងិៃពចចកវទិា 
- ពលាក ពម៉ាង មុនីរកស រៃធាននាយកដ្ឋឋ នជីវៈចរមរុះ 
- ពលាក តងំ ពម៉ាងពអៀង រៃធាននាយកដ្ឋឋ នពសដ្ឋកិចចបៃតង។  

តរាង ១៖ ចំននួមស្រនតីពៅកនុងនាយកដ្ឋឋ នចណុំុះអរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. 

នាយកដ្ឋឋ ន រៃធាននាយកដ្ឋឋ ន 
អនុរៃធាន
នាយកដ្ឋឋ ន 

ការយិាល័យ 
មស្រនតសីរុៃ 

មស្រនតជីាៃ់ 
កចិចសនា 

មស្រនត ី
សមរ័រចតិត 

នាយកដ្ឋឋ នរដ្ឋបាល ខផនការ និងហរិញ្ញវតថុ ១ ៣ ១៣ ៤ ១ 
នាយកដ្ឋឋ នវទិាសាស្រសត និងៃពចចកវទិា ១ ៤ ៧ 0 0 
នាយកដ្ឋឋ នជីវៈចរមរុះ ១ ៤ ១៣ ២ ៣ 
នាយកដ្ឋឋ នខរៃរៃួលអាកាសធាតុ ១ ៣ ១៤ ០ 0 
នាយកដ្ឋឋ នពសដ្ឋកិចចបៃតង ១ ១ ១២ ០ ៥ 
សរុៃ ៥ ១៥ ៥៩ ៦ ៩ 
រៃភ្េ៖ សថិតមិស្រនតីនាយកដ្ឋឋ នបនអរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. (រិតរតមឹខែតុលា ឆ្ន ២ំ០១៩) 
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១. ដសចរតីដផតើម្ 

 រករមរៃឹកាជាតិអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ (ក.ជ.អ.ច.) រតូវបានៃពងកតីព ងីពដ្ឋយរេុះរាជរកឹតយពលែ នស/រកត/០៥១៥/
៤០៣ ចុុះបងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៥ សតីេីការពរៀៃចំ និងការរៃរេឹតតពៅបនរករមរៃឹកាជាតិអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ។   
ក.ជ.អ.ច. ៃពងកតីព ងីកនុងពោលៃណំងពដ្ីមបពីលកីកមពស់ការអភ្ិវឌ្ឍពដ្ឋយចីរភាេសំពៅរកាបាននូវតុលយភាេរវាងពសដ្ឋកិចច 
ៃរសិាថ ន សងគម និងវៃបធម៌ពៅកនុងរេុះរាជាណ្តចរកកមពុជា។ អរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. រតូវបានៃពងកីតព ីងពដ្ឋយ
អនុរកឹតយពលែ ៥៩ អនរក.ៃក សតីេីការពរៀៃចំ និងការរៃរេឹតតពៅបនអរគពលខាធកិារដ្ឋឋ នរករមរៃឹកាជាតអិភ្ិវឌ្ឍន៍
ពដ្ឋយចីរភាេ។ អរគពលខាធកិារដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. មានតនួាទីសរមៃសរមលួការងាររៃចបំងៃរៃស់ ក.ជ.អ.ច. ខដ្លមាន
នាយកដ្ឋឋ នចណុំុះចំនួន៥ រនឺាយកដ្ឋឋ នរដ្ឋបាល ខផនការ និងហរិញ្ញវតថុ នាយកដ្ឋឋ នខរៃរៃួលអាកាសធាតុ នាយកដ្ឋឋ ន
ពសដ្ឋកិចចបៃតង នាយកដ្ឋឋ នវទិាសាស្រសតនិងៃពចចកវទិា និងនាយកដ្ឋឋ នជីវៈចរមរុះ។  
 រករមរៃឹកាជាតអិភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ ជាសាថ ៃ័នអនតររកសងួខដ្លមាន សពមតចអរគមហាពសនាៃតពីតពជា ហ ុន ខសន 
នាយករដ្ឋមស្រនតបីនរេុះរាជាណ្តចរកកមពុជា ជារៃធានកិតតិយស និងរដ្ឋមស្រនតីរកសួងៃរសិាថ នជារៃធាន។ ក.ជ.អ.ច. មាន
សមាជិកភាេមកេីរកសួង សាថ ៃ័នសំខាន់ៗ រេមទងំអភ្បិាលបនរណៈអភ្ិបាលរាជធានី ពែតត ទងំអស់។ ក.ជ.អ.ច. មាន
រករមការងារៃពចចកពទសចំនួន០៧ រកឺារខរៃរៃួលអាកាសធាតុ វទិាសាស្រសត ៃពចចកវទិា និងនវានុវតតន៍, ជីវៈចរមរុះ ទរីករង
និរនតរភាេ ថាមេលនិរនតរភាេ ផលិតកមម នងិការពរៃីរបាស់ពដ្ឋយចីរភាេ និងថាមេលនុយពកលខអ រ។ រករមការងារទងំអស់
កំេុងោរំទដ្ល់ការអនុវតតអាណតតិការងាររៃស់រករមរៃឹកាជាតិអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ ពដ្ឋយមានការសរមៃសរមួល
េីអរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច.។  
 ពៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៩ អរគពលខាធិការដ្ឋឋ នបានសពរមចនូវសមិទធិផលសំខាន់ៗខដ្លជាកិចចែិតែំរៃឹងខរៃងរៃស់
នាយកដ្ឋឋ នចណុំុះឱ្យអរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន ពដ្ឋយមានការោរំទ និងសហការពេញពលញេីរកសងួ សាថ ៃ័នបនរាជរដ្ឋឋ ភ្ិបាល
កមពុជា នងិបដ្រូអភ្ិវឌ្ឍន៍នានា។  
 
២ . សថតិិម្ន្តនតីរនងុអគ្គដេខាធិការោា ន រ.ជ.អ.ច. 

អរគពលខាធិការដ្ឋឋ នរករមរៃឹកាជាតិអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេមានថាន ក់ដ្ឹកនា ំ និងមស្រនតីៃពរមីការងារសរុៃចំនួន៩៤នាក់ 
(កនុងពនាុះមានរសីចំននួ២៣នាក់) រៃធាននាយកដ្ឋឋ ន០៥នាក់ អនុរៃធាននាយកដ្ឋឋ ន១៥ នាក់ រៃធាន/អនុរៃធាន និងមស្រនតី
ថាន ក់ការយិាល័យ៥៩នាក់ មស្រនតជីាៃ់កចិចសនាចនំួន៦នាក់ នងិមស្រនតីសម័ររចតិតចំននួ៩នាក់។  

ថាន ក់ដ្ឹកនាអំរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. រមួមាន ១០នាក់ ខដ្លដ្ឹកនាពំដ្ឋយឯកឧតតមអរគពលខាធកិារ ០១រូៃ 
និងឯកឧតតម ពលាកជទំវអរគពលខាធិការរង ០៩រូៃ ដូ្ចខាងពរកាម៖  

- ឯកឧតតម ទិន េនលក អរគពលខាធិការ 
- ឯកឧតតម ខកន ពសររីដ្ឋឋ  អរគពលខាធិការរង 
- ឯកឧតតម វា៉ា ន់ មុនីនាង អរគពលខាធិការរង 
- ពលាកជំទវ ចន់ សុមា៉ា ល ីអរគពលខាធកិាររង 
- ឯកឧតតម ភាវ សុវុទធ ីអរគពលខាធិការរង 
- ឯកឧតតម ឯ វុឌ្ឍ ីអរគពលខាធកិាររង 
- ឯកឧតតម ជា ចនទន៍ធូ អរគពលខាធិការរង 
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- ឯកឧតតម របាក់ ថាវអមិដ្ឋ អរគពលខាធកិាររង 
- ឯកឧតតម យនិ សំរា៉ាយ អរគពលខាធិការរង 
- ពលាកជំទវ ងិន លីណ្ត អរគពលខាធិការរង។  

រៃធាននាយកដ្ឋឋ នចំណុុះអរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. មានចំននួ០៥រូៃ រមួមាន៖  
- ពលាក មា៉ា  ច័នទសទធ  រៃធាននាយកដ្ឋឋ នរដ្ឋបាល ខផនការ និងហរិញ្ញវតថុ  
- ពលាក ស ុ៊ុំ ធី រៃធាននាយកដ្ឋឋ នខរៃរៃួលអាកាសធាតុ  
- ពលាក ហាក់ ព ៉ា  រៃធាននាយកដ្ឋឋ នវទិាសាស្រសត នងិៃពចចកវទិា 
- ពលាក ពម៉ាង មុនីរកស រៃធាននាយកដ្ឋឋ នជីវៈចរមរុះ 
- ពលាក តងំ ពម៉ាងពអៀង រៃធាននាយកដ្ឋឋ នពសដ្ឋកិចចបៃតង។  

តរាង ១៖ ចំននួមស្រនតីពៅកនុងនាយកដ្ឋឋ នចណុំុះអរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. 

នាយកដ្ឋឋ ន រៃធាននាយកដ្ឋឋ ន 
អនុរៃធាន
នាយកដ្ឋឋ ន 

ការយិាល័យ 
មស្រនតសីរុៃ 

មស្រនតជីាៃ់ 
កចិចសនា 

មស្រនត ី
សមរ័រចតិត 

នាយកដ្ឋឋ នរដ្ឋបាល ខផនការ និងហរិញ្ញវតថុ ១ ៣ ១៣ ៤ ១ 
នាយកដ្ឋឋ នវទិាសាស្រសត និងៃពចចកវទិា ១ ៤ ៧ 0 0 
នាយកដ្ឋឋ នជីវៈចរមរុះ ១ ៤ ១៣ ២ ៣ 
នាយកដ្ឋឋ នខរៃរៃួលអាកាសធាតុ ១ ៣ ១៤ ០ 0 
នាយកដ្ឋឋ នពសដ្ឋកិចចបៃតង ១ ១ ១២ ០ ៥ 
សរុៃ ៥ ១៥ ៥៩ ៦ ៩ 
រៃភ្េ៖ សថិតមិស្រនតីនាយកដ្ឋឋ នបនអរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. (រិតរតមឹខែតុលា ឆ្ន ២ំ០១៩) 
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៣.សម្ិទ្ធផិេសដព្ម្ចបាន 
អនុកម្មវិធីទី១៖ ការអភវិឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបៃតង និងស ើកកម្ពេ់ការ 
អនុវតតវិទាសាស្រេត នងិៃសច្ចកវិទា 
ពោលៃណំង៖ ោរំទពោលពៅអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ 
តមរយៈការសិការសាវរជាវ និងកសាងសមតថភាេ ការ
ជំរុញការពរៀៃចំ និងអនុវតតពោលនពយាបាយ យនតការរតិ
យុតត នងិឧៃករណ៍ជំនួយដ្ល់ការពធវពីសចកតសីពរមចចិតត 
ការពលីកកមពស់រៃសិទធភាេកនុងការពរៃីរបាស់មូលធនធមមជាតិ 
និងការកាត់ៃនថយការៃំេុលៃរសិាថ ន។ 
ចពងាក មសកមមភាេទី១៖ ពសវាោរំទរៃតិៃតតិការរៃស់អរគ
ពលខាធកិារដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច.  

- បានសរមៃសរមលួចរាចរណ៍លិែិតពចញ-ចូល និង
ចត់ៃញ្ជូ នមស្រនតីកនុងអរគពលខាធកិារដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. 
ពដ្ីមបចូីលរមួកិចចរៃជុំនានារៃស់រកសងួ/សាថ ៃ័ន
ពាក់េ័នធទងំកនុង និងពរៅរៃពទស 

- បានសរមៃសរមលួជាមយួនាយកដ្ឋឋ នចណុំុះអរគ
ពលខាធិការដ្ឋឋ នពដ្ីមបពីរៀៃចលំិែិតព្លីយតៃ ផតល់
ពយាៃល់ និងអនុសាសន៍នានាខដ្លពាក់េ័នធនឹង
ការអភ្ិវឌ្ឍពដ្ឋយចីរភាេពៅកមពុជា 

- បានសរមៃសរមលួជាមួយបដ្រូអភ្ិវឌ្ឍន៍ និងសាថ ៃ័ន
អនតរជាតិនានាពដ្ីមបចុីុះអនុសសរណៈបនការពយារយល់
រវាងអរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. ពលីការងារ
អភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ និងការោរំទៃពចចកពទស
នានាេីបដ្រូ ពដ្ីមបឱី្យអរគពលខាធិការដ្ឋឋ នមានលទធភាេ
ពេញពលញកនុងការៃំពេញមុែងាររៃស់ែលួន 

- ៃនតផគត់ផគង់សមាា រការយិាល័យដ្ល់នាយកដ្ឋឋ នតម
ការពសនីសុំពដ្ីមបធីានាដ្ល់រៃតៃិតតិការរៃស់នាយកដ្ឋឋ ន
ចំណុុះដ្ំពណីការពដ្ឋយរលូន និងពជារជ័យ 

- បានពរៀៃចំពៃសកកមមកនុង និងពរៅរៃពទសជូនថាន ក់
ដ្ឹកនា ំនងិមស្រនតីរាជការបនអរគពលខាធិការដ្ឋឋ នេិនិតយ 
និងខកសរមួលលិែិតពចញរៃស់នាយកដ្ឋឋ នចណុំុះ
អរគពលខាធិការដ្ឋឋ នពដ្ីមបធីានាថារាល់ទរមង់លិែតិ
ពចញ ែលឹមសារ និងកមមវតថុអនុពលាមតមការខណនាំ

រៃស់រកសងួៃរសិាថ ន េិពសសលិែិតខដ្លពចញពៅ
រកសួង សាថ ៃ័ននានា 

- បានចូលរមួ សរមៃសរមួល និងោរំទពេញពលញ 
កនុងដ្ំពណីការពរៀៃចកំិចចរៃជុំរដ្ឋមស្រនតីៃរសិាថ នអាសា ន
ខដ្លពរោងនងឹពរៀៃចំពៅបងៃទ៧ី-៩ ខែតុលា ឆ្ន ំ
២០១៩ ពៅពែតតពសៀមរាៃ 

- ទំនាក់ទំនងជាមួយបដ្រូអភ្ិវឌ្ឍន៍នានាពដ្ីមបពីកៀរររ
ធនធានហរិញ្ញវតថុ និងៃពចចកពទសកនុងការអនុវតត
ខផនការសកមមភាេ និងរពរមាងនានារៃស់អរគ
ពលខាធិការដ្ឋឋ ន។  

ចពងាក មសកមមភាេទ២ី៖ ការងារររៃ់ររង នងិសរមៃ
សរមលួរករមរៃកឹាអភ្វិឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចរីភាេ 

- សហការជាមយួឧតតមរករមរៃកឹាពសដ្ឋកចិចជាតិ និង
រកសួងខផនការកនុងការដ្ឋក់ៃញ្ចូ លការអភ្ិវឌ្ឍពដ្ឋយ
ចីរភាេ ការអភ្ិវឌ្ឍបៃតង ការខរៃរៃួលអាកាសធាតុ 
ជីវៈចរមរុះ វទិាសាស្រសត និងៃពចចកវទិាពៅកនុងយុទធ
សាស្រសតចតុពកាណ ដ្ណំ្តក់កាលទ៤ី ខផនការយុទធ
សាស្រសតអភ្ិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ នងិរកៃែ័ណឌ
ពោលពៅអភ្ិវឌ្ឍន៍រៃកៃពដ្ឋយចីរភាេកមពុជា ២០១៦-
២០៣០ និងពោលនពយាបាយជាតរិៃជាជន ខផនការ
សកមមភាេ នងិយុទធសាស្រសតនានាខដ្លពាក់េ័នធការងារ
អភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ  

- បានសហការជាមួយរកសួងៃរសិាថ ន នងិរកសងួ
ពាក់េ័នធកនុងការសរមៃសរមួលពរៀៃចំៃញ្ច ៃ់ពសចកតី
រពាងរកមៃរសិាថ ន នងិធនធានធមមជាតិពាក់េ័នធ
នឹងការខរៃរៃលួអាកាសធាតុ ជីវៈចរមរុះ  ពសដ្ឋកិចច
បៃតង វទិាសាស្រសត និងៃពចចកវទិារេមទងំសទទ នុ
រកមពាកយៃពចចកស័េទខដ្លបានពរៃីរបាស់ កនុងរកម
ៃរសិាថ ន និងធនធានធមមជាត ិ

- បានពរៀៃចំពោលការណ៍ខណនាសំតីេីនីតិវធិីរៃតៃិតតិ 
(Operations Manual) សរមាៃ់រពរមាង ក.ជ.អ.ច. 
និងពរៀៃចំពោលការណ៍ខណនាសំតីេីនតីិវធិីរៃតិៃតតិ
សរមាៃ់មូលនិធៃិរសិាថ ន និងសងគមរកសួងៃរសិាថ ន 
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- បានសហការជាមួយពលខាធិការដ្ឋឋ នបនរណៈកមាម ធិការ
ជាតិសរមាៃ់ការអភ្ិវឌ្ឍតមខៃៃរៃជាធៃិពតយយ
ថាន ក់ពរកាមជាតិពរៀៃចំពសចកតីរពាងពសចកតីខណនាំ
សរមាៃ់ៃស្រញ្ហជ ៃការអភ្ិវឌ្ឍពដ្ឋយចីរភាេពៅកនុង
ខផនការអភ្ិវឌ្ឍន៍ថាន ក់ពរកាមជាត ិ

- កំេុងសរមៃសរមួលអនុវតតការពរៀៃចំពសចកតីរពាង
ពោលនពយាបាយសតីេកីារៃង់បងលពសវាកមមរៃេ័នធពអ
កូ ូសុីពៅកមពុជា (Payment for Ecosystem 
Services  “PES”) ពដ្ឋយអនុវតតសាកលបងកនុង
តំៃន់ពោលពៅចំននួ០២ រឺតំៃន់ពរៃីរបាស់ពរចីន
យា៉ា ងខរេកទឹកសាៃកាលឆ្យកនុងពែតតរេុះសីហនុ 
និងឧទានជាតិជ័យវរ មន័-នពរាតតម (ភ្នរូំខលន) កនុង
ពែតតពសៀមរាៃ។ សិកាា សាលាេិពរោុះពយាៃល់ថាន ក់
ជាតិរតូវបានពរៀៃចំព ងីរៃកៃពដ្ឋយពជារជ័យ ពដ្ឋយ
ពតត តសំខាន់ពលីការខចករខំលកៃទេិពសាធន៍ ការ
អនុវតតលអរៃស់ៃណ្តត រៃពទសជិតខាង និងរៃពទស
ពៅថាន ក់តំៃន់ពដ្ីមបជីាទុនសរមាៃ់ការអនវុតតន៍ 
PES ពៅកមពុជា 

ចពងាក មសកមមភាេទ៣ី៖ ការអភ្វិឌ្ឍខផនកវទិាសាស្រសត នងិៃ
ពចចកវទិា 
សកមមភាេ ៣.១ ពរៀៃចរំកមសលីធម៌សកិារសាវរជាវ 

- កំេុងពរៀៃចៃំញ្ច ៃ់រកមសលីធម៌ សិការសាវរជាវ
វទិាសាស្រសត និងៃពចចកវទិា ខដ្លសរមៃសរមលួ
ពដ្ឋយនាយកដ្ឋឋ នរដ្ឋបាល ខផនការ និងហរិញ្ញវតថុ។ 

សកមមភាេ ៣.២ រៃមូលចងរកងទនិនន័យការពរៃរីបាស់ៃច ្
ពចកវទិាបៃតងកនុងរៃពទស 

- បាន នងិកំេុងរសាវរជាវទនិនន័យ និងេ័ត៌មាន
ទក់ទងនឹងវទិាសាស្រសត និងៃពចចកវទិា តមរយៈ
ពរហទំេ័រ និងសាថ ៃ័នពាក់េ័នធ 

- បាន និងកំេុងសរមៃសរមួលសហការជាមួយ
សាកលវទិាល័យមយួចំននួេពិសសសាលាជាតិ
កសកិមមខរេកពលៀៃពលរីពរមាង «ផលៃ៉ាុះពាល់ៃរសិាថ ន
េីផលិតកមមចតុៃាត និងៃកសពីៅរៃពទសកមពុជា» 

សកមមភាេ ៣.៣ ពរៀៃចសំកិាា សាលាៃណតុ ុះៃណ្តត លពលកី
កមពស់ចពំណុះដ្ងឹវទិាសាស្រសត ៃពចចកវទិា នងិនវានុវតតន៍  

- បានពរៀៃចំសកិាា សាលាពលីកកមពស់ការយល់ដ្ងឹសតី
េីការពរៃីរបាស់ថាមេលនុយពកលខអ រ សរមាៃ់ៃពរមី
ឱ្យពោលៃណំងសនតិភាេ និងៃពចចកវទិយបៃតង ពៅ
សាកលវទិាល័យបាត់ដ្ំៃងខដ្លមាននិសសតិចូល
រមួសរុៃ២០០នាក់ 

- បានពរៀៃចំពវទិកាកិចចេភិាកាវទិាសាស្រសត និងៃពចចក
វទិាពលីកទ២ីជាមយួសាកលវទិាល័យភូ្មិនទភ្នំពេញ 
រកសងួសាថ ៃ័ន ររឹុះសាថ នសិកា និងអងគភាេពាក់េ័នធ 
ពដ្ឋយមានអនកចូលរមួសរុៃរៃមាណជា៤៥០នាក់ 
កាលេីបងៃទី២៨ ខែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩ ពៅសាល
រៃជុំបនសាកលវទិាល័យភូ្មនិទភ្នំពេញ។ កិចចេិភាកា
ពនុះមានពោលៃណំងពដ្ីមប ី ពលីកកមពស់ការយល់
ដ្ឹងជាសាធារណៈ នងិេភិាកាតល ស់ៃតូរមតិពយាៃល់សតី
េីភាេចបំាច់ នងិសារៈសំខាន់បនវទិាសាស្រសត ៃពចចក
វទិា នវានុវតតន៍ និងការពរៃីរបាស់ៃពចចកវទិានុយ
ពកលខអ រសរមាៃ់ពោលៃណំងសនតិភាេ ជាេិពសស 
ពដ្ីមបជីំរុញឱ្យយុវជនកមពុជាចៃ់អារមមណ៍ពលីការ
សិកាមុែជំនាញវទិាសាស្រសត និងៃពចចកវទិានុយ
ពកលខអ រ 

- បានចូលរមួពរៀៃចំពវទិកាយុវជនជខជកេិភាកាអេំី
ៃរសិាថ នឆ្ន ២ំ០១៩ សតីេីៃរសិាថ នវទិាសាស្រសតៃពចចកវទិា 

រូៃទី១៖សិកាា សាលាពលីកកមពស់ការយល់ដឹ្ងេីការពរៃីរបាស់
ថាមេលនុយពកលខអ រ និងៃពចចកវទិាបៃតង 



179 180 សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

របាយករណ៍លទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
NCSD Achievements Report in 2019 and Priorities for 2020
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៣.សម្ិទ្ធផិេសដព្ម្ចបាន 
អនុកម្មវិធីទី១៖ ការអភវិឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបៃតង និងស ើកកម្ពេ់ការ 
អនុវតតវិទាសាស្រេត នងិៃសច្ចកវិទា 
ពោលៃណំង៖ ោរំទពោលពៅអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ 
តមរយៈការសិការសាវរជាវ និងកសាងសមតថភាេ ការ
ជំរុញការពរៀៃចំ និងអនុវតតពោលនពយាបាយ យនតការរតិ
យុតត នងិឧៃករណ៍ជំនួយដ្ល់ការពធវពីសចកតសីពរមចចិតត 
ការពលីកកមពស់រៃសិទធភាេកនុងការពរៃីរបាស់មូលធនធមមជាតិ 
និងការកាត់ៃនថយការៃំេុលៃរសិាថ ន។ 
ចពងាក មសកមមភាេទី១៖ ពសវាោរំទរៃតិៃតតិការរៃស់អរគ
ពលខាធកិារដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច.  

- បានសរមៃសរមលួចរាចរណ៍លិែិតពចញ-ចូល និង
ចត់ៃញ្ជូ នមស្រនតីកនុងអរគពលខាធកិារដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. 
ពដ្ីមបចូីលរមួកិចចរៃជុំនានារៃស់រកសងួ/សាថ ៃ័ន
ពាក់េ័នធទងំកនុង និងពរៅរៃពទស 

- បានសរមៃសរមលួជាមយួនាយកដ្ឋឋ នចណុំុះអរគ
ពលខាធិការដ្ឋឋ នពដ្ីមបពីរៀៃចលំិែិតព្លីយតៃ ផតល់
ពយាៃល់ និងអនុសាសន៍នានាខដ្លពាក់េ័នធនឹង
ការអភ្ិវឌ្ឍពដ្ឋយចីរភាេពៅកមពុជា 

- បានសរមៃសរមលួជាមួយបដ្រូអភ្ិវឌ្ឍន៍ និងសាថ ៃ័ន
អនតរជាតិនានាពដ្ីមបចុីុះអនុសសរណៈបនការពយារយល់
រវាងអរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. ពលីការងារ
អភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ និងការោរំទៃពចចកពទស
នានាេីបដ្រូ ពដ្ីមបឱី្យអរគពលខាធិការដ្ឋឋ នមានលទធភាេ
ពេញពលញកនុងការៃំពេញមុែងាររៃស់ែលួន 

- ៃនតផគត់ផគង់សមាា រការយិាល័យដ្ល់នាយកដ្ឋឋ នតម
ការពសនីសុំពដ្ីមបធីានាដ្ល់រៃតៃិតតិការរៃស់នាយកដ្ឋឋ ន
ចំណុុះដ្ំពណីការពដ្ឋយរលូន និងពជារជ័យ 

- បានពរៀៃចំពៃសកកមមកនុង និងពរៅរៃពទសជូនថាន ក់
ដ្ឹកនា ំនងិមស្រនតីរាជការបនអរគពលខាធិការដ្ឋឋ នេិនិតយ 
និងខកសរមួលលិែិតពចញរៃស់នាយកដ្ឋឋ នចណុំុះ
អរគពលខាធិការដ្ឋឋ នពដ្ីមបធីានាថារាល់ទរមង់លិែតិ
ពចញ ែលឹមសារ និងកមមវតថុអនុពលាមតមការខណនាំ

រៃស់រកសងួៃរសិាថ ន េិពសសលិែិតខដ្លពចញពៅ
រកសួង សាថ ៃ័ននានា 

- បានចូលរមួ សរមៃសរមួល និងោរំទពេញពលញ 
កនុងដ្ំពណីការពរៀៃចកំិចចរៃជុំរដ្ឋមស្រនតីៃរសិាថ នអាសា ន
ខដ្លពរោងនងឹពរៀៃចំពៅបងៃទ៧ី-៩ ខែតុលា ឆ្ន ំ
២០១៩ ពៅពែតតពសៀមរាៃ 

- ទំនាក់ទំនងជាមួយបដ្រូអភ្ិវឌ្ឍន៍នានាពដ្ីមបពីកៀរររ
ធនធានហរិញ្ញវតថុ និងៃពចចកពទសកនុងការអនុវតត
ខផនការសកមមភាេ និងរពរមាងនានារៃស់អរគ
ពលខាធិការដ្ឋឋ ន។  

ចពងាក មសកមមភាេទ២ី៖ ការងារររៃ់ររង នងិសរមៃ
សរមលួរករមរៃកឹាអភ្វិឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចរីភាេ 

- សហការជាមយួឧតតមរករមរៃកឹាពសដ្ឋកចិចជាតិ និង
រកសួងខផនការកនុងការដ្ឋក់ៃញ្ចូ លការអភ្ិវឌ្ឍពដ្ឋយ
ចីរភាេ ការអភ្ិវឌ្ឍបៃតង ការខរៃរៃួលអាកាសធាតុ 
ជីវៈចរមរុះ វទិាសាស្រសត និងៃពចចកវទិាពៅកនុងយុទធ
សាស្រសតចតុពកាណ ដ្ណំ្តក់កាលទ៤ី ខផនការយុទធ
សាស្រសតអភ្ិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ នងិរកៃែ័ណឌ
ពោលពៅអភ្ិវឌ្ឍន៍រៃកៃពដ្ឋយចីរភាេកមពុជា ២០១៦-
២០៣០ និងពោលនពយាបាយជាតរិៃជាជន ខផនការ
សកមមភាេ នងិយុទធសាស្រសតនានាខដ្លពាក់េ័នធការងារ
អភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ  

- បានសហការជាមួយរកសួងៃរសិាថ ន នងិរកសងួ
ពាក់េ័នធកនុងការសរមៃសរមួលពរៀៃចំៃញ្ច ៃ់ពសចកតី
រពាងរកមៃរសិាថ ន នងិធនធានធមមជាតិពាក់េ័នធ
នឹងការខរៃរៃលួអាកាសធាតុ ជីវៈចរមរុះ  ពសដ្ឋកិចច
បៃតង វទិាសាស្រសត និងៃពចចកវទិារេមទងំសទទ នុ
រកមពាកយៃពចចកស័េទខដ្លបានពរៃីរបាស់ កនុងរកម
ៃរសិាថ ន និងធនធានធមមជាត ិ

- បានពរៀៃចំពោលការណ៍ខណនាសំតីេីនីតិវធិីរៃតៃិតតិ 
(Operations Manual) សរមាៃ់រពរមាង ក.ជ.អ.ច. 
និងពរៀៃចំពោលការណ៍ខណនាសំតីេីនតីិវធិីរៃតិៃតតិ
សរមាៃ់មូលនិធៃិរសិាថ ន និងសងគមរកសួងៃរសិាថ ន 
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- បានសហការជាមួយពលខាធិការដ្ឋឋ នបនរណៈកមាម ធិការ
ជាតិសរមាៃ់ការអភ្ិវឌ្ឍតមខៃៃរៃជាធៃិពតយយ
ថាន ក់ពរកាមជាតិពរៀៃចំពសចកតីរពាងពសចកតីខណនាំ
សរមាៃ់ៃស្រញ្ហជ ៃការអភ្ិវឌ្ឍពដ្ឋយចីរភាេពៅកនុង
ខផនការអភ្ិវឌ្ឍន៍ថាន ក់ពរកាមជាត ិ

- កំេុងសរមៃសរមួលអនុវតតការពរៀៃចំពសចកតីរពាង
ពោលនពយាបាយសតីេកីារៃង់បងលពសវាកមមរៃេ័នធពអ
កូ ូសុីពៅកមពុជា (Payment for Ecosystem 
Services  “PES”) ពដ្ឋយអនុវតតសាកលបងកនុង
តំៃន់ពោលពៅចំននួ០២ រឺតំៃន់ពរៃីរបាស់ពរចីន
យា៉ា ងខរេកទឹកសាៃកាលឆ្យកនុងពែតតរេុះសីហនុ 
និងឧទានជាតិជ័យវរ មន័-នពរាតតម (ភ្នរូំខលន) កនុង
ពែតតពសៀមរាៃ។ សិកាា សាលាេិពរោុះពយាៃល់ថាន ក់
ជាតិរតូវបានពរៀៃចំព ងីរៃកៃពដ្ឋយពជារជ័យ ពដ្ឋយ
ពតត តសំខាន់ពលីការខចករខំលកៃទេិពសាធន៍ ការ
អនុវតតលអរៃស់ៃណ្តត រៃពទសជិតខាង និងរៃពទស
ពៅថាន ក់តំៃន់ពដ្ីមបជីាទុនសរមាៃ់ការអនវុតតន៍ 
PES ពៅកមពុជា 

ចពងាក មសកមមភាេទ៣ី៖ ការអភ្វិឌ្ឍខផនកវទិាសាស្រសត នងិៃ
ពចចកវទិា 
សកមមភាេ ៣.១ ពរៀៃចំរកមសលីធម៌សកិារសាវរជាវ 

- កំេុងពរៀៃចៃំញ្ច ៃ់រកមសលីធម៌ សិការសាវរជាវ
វទិាសាស្រសត និងៃពចចកវទិា ខដ្លសរមៃសរមលួ
ពដ្ឋយនាយកដ្ឋឋ នរដ្ឋបាល ខផនការ និងហរិញ្ញវតថុ។ 

សកមមភាេ ៣.២ រៃមូលចងរកងទនិនន័យការពរៃរីបាស់ៃច ្
ពចកវទិាបៃតងកនុងរៃពទស 

- បាន នងិកំេុងរសាវរជាវទនិនន័យ និងេ័ត៌មាន
ទក់ទងនឹងវទិាសាស្រសត និងៃពចចកវទិា តមរយៈ
ពរហទំេ័រ និងសាថ ៃ័នពាក់េ័នធ 

- បាន និងកំេុងសរមៃសរមួលសហការជាមួយ
សាកលវទិាល័យមយួចំននួេពិសសសាលាជាតិ
កសកិមមខរេកពលៀៃពលរីពរមាង «ផលៃ៉ាុះពាល់ៃរសិាថ ន
េីផលិតកមមចតុៃាត និងៃកសពីៅរៃពទសកមពុជា» 

សកមមភាេ ៣.៣ ពរៀៃចសំកិាា សាលាៃណតុ ុះៃណ្តត លពលកី
កមពស់ចពំណុះដ្ងឹវទិាសាស្រសត ៃពចចកវទិា នងិនវានុវតតន៍  

- បានពរៀៃចំសកិាា សាលាពលីកកមពស់ការយល់ដ្ងឹសតី
េីការពរៃីរបាស់ថាមេលនុយពកលខអ រ សរមាៃ់ៃពរមី
ឱ្យពោលៃណំងសនតិភាេ និងៃពចចកវទិយបៃតង ពៅ
សាកលវទិាល័យបាត់ដ្ំៃងខដ្លមាននិសសតិចូល
រមួសរុៃ២០០នាក់ 

- បានពរៀៃចំពវទិកាកិចចេភិាកាវទិាសាស្រសត និងៃពចចក
វទិាពលីកទ២ីជាមយួសាកលវទិាល័យភូ្មិនទភ្នំពេញ 
រកសងួសាថ ៃ័ន ររឹុះសាថ នសិកា និងអងគភាេពាក់េ័នធ 
ពដ្ឋយមានអនកចូលរមួសរុៃរៃមាណជា៤៥០នាក់ 
កាលេីបងៃទី២៨ ខែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩ ពៅសាល
រៃជុំបនសាកលវទិាល័យភូ្មនិទភ្នំពេញ។ កិចចេិភាកា
ពនុះមានពោលៃណំងពដ្ីមប ី ពលីកកមពស់ការយល់
ដ្ឹងជាសាធារណៈ នងិេភិាកាតល ស់ៃតូរមតិពយាៃល់សតី
េីភាេចបំាច់ នងិសារៈសំខាន់បនវទិាសាស្រសត ៃពចចក
វទិា នវានុវតតន៍ និងការពរៃីរបាស់ៃពចចកវទិានុយ
ពកលខអ រសរមាៃ់ពោលៃណំងសនតិភាេ ជាេិពសស 
ពដ្ីមបជីំរុញឱ្យយុវជនកមពុជាចៃ់អារមមណ៍ពលីការ
សិកាមុែជំនាញវទិាសាស្រសត និងៃពចចកវទិានុយ
ពកលខអ រ 

- បានចូលរមួពរៀៃចំពវទិកាយុវជនជខជកេិភាកាអេំី
ៃរសិាថ នឆ្ន ២ំ០១៩ សតីេីៃរសិាថ នវទិាសាស្រសតៃពចចកវទិា 

រូៃទី១៖សិកាា សាលាពលីកកមពស់ការយល់ដឹ្ងេីការពរៃីរបាស់
ថាមេលនុយពកលខអ រ និងៃពចចកវទិាបៃតង 



181សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

របាយករណ៍លទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
NCSD Achievements Report in 2019 and Priorities for 2020  
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និងៃដ្ិវតតន៍ឧសាហកមមជនំាន់ទី៤ ខដ្លនាយកដ្ឋឋ ន
បានផតល់រៃធានៃទ «ការពរៃរីបាស់ៃពចចកវទិាជាក
តា ខដ្លនាឱំ្យរៃពទសកមពុជាមានការអភ្វិឌ្ឍពដ្ឋយចរី
ភាេ» និងជាសមាជិករណៈកមមការពៅវរគពាក់ក
ណ្តត លតត ច់រេ័រត និងកំេុងៃនតសហការពរៀៃចំពៅ
វរគតត ច់រេ័រត។ 

- បានពធវៃីទៃងាាញសតេីវីទិាសាស្រសត នងិៃពចចកវទិា
កនុងកមមវធិីៃណតុ ុះៃណ្តត លមស្រនតីរាជការ   បនរកសួង
ៃរសិាថ ន 

សកមមភាេ ៣.៤ ចូលរមួកចិចរៃជុថំាន ក់ជាត ិ នងិអនតរជាតិ
នានាពាក់េ័នធនងឹការពលកីកមពស់ចពំណុះដ្ងឹវទិាសាស្រសត 
នងិៃពចចកវទិា 

- បានចូលរមួសននសិីទ Vinastom ពលីកទ១ី៣ សាីេី
វទិាសាស្រសា និងៃពចចកវទិានុយពកលខអ រ ពៅរៃពទស
ពវៀតណ្តម ខដ្លមានការចូលរមួេភីារីពាក់េ័នធ 
ទងំសាថ ៃ័នរដ្ឋឋ ភ្ិបាល និងឯកជនសរុៃទងំអស់
ចំនួន១០២នាក់ មកេៃីណ្តា រៃពទសពៅអឺរ ៉ាៃុ និង
អាសុីអាពរនយ។៍ សននសិីទពនុះមានពោលៃណំង
ពដ្ីមបរីៃមូលផាុ ំអនករសាវរជាវ ខាងខផនកវទិាសាស្រសា 
ក៏ដូ្ចជាអនកជំនាញៃរពទស ខដ្លបាននិងកេុំងពធវី
ការពៅកនុងវស័ិយពផសងៗ កនុងរកៃែណឌ វទិាសាស្រសា 
និងៃពចចកវទិានុយពកលខអ រ ពៅតមរករមហ ុន នងិ
សាថ ៃ័នរដ្ឋ ខដ្លបានមកខចករខំលកនូវៃទ
េិពសាធន៍ និងលទធផលបនការរសាវរជាវរៃស់ អនក
ជំនាញទងំពនាុះ 

- បានចូលរមួសននសិីទពលីកទ៧ីនិងកិចចរៃជុំពាក់េ័នធ
សតីេីយានយនតពរៃីថាមេលអរគិសនី ពៅរៃពទសហវី
លីេីន។ សននសិីទពនុះពរៀៃចំព ងីកនុងពោលៃណំង
ពដ្ីមបខីចករខំលកនូវេ័ត៌មាន និងៃទេិពសាធន៍បន
ការផលិតនិងការដ្ឋក់ឱ្យពរៃីរបាស់នូវពទចរកយាន
យនត និងរតីចរកយានយនតអរគិសនីកនុងរៃពទសពៅ
តំៃន់អាសុី។ 

សកមមភាេ៣.៥ ពរៀៃចកំចិចរៃជុរំករមការងារថាមេលនុយ
ពកលខអ រ កមពុជា-រុសសុ ី នងិកចិចរៃជុរំករមការងារថាន ក់ជាតពិដ្មីបី

សរមៃសរមលួកចិចសហរៃតៃិតាកិារពលកីារពរៃរីបាស់
ថាមេលនុយពកលខអ រសរមាៃ់ៃពរមឱី្យពោលៃណំងសនាភិាេ   

- បានចូលរមួពរៀៃចំទសសនកចិចសិកាជូនដ្ល់រករម
ការងារថាន ក់ជាតិពដ្ីមបខីសវងយល់េីមជឈមណឌ ល 
រសាវរជាវៃពចចកវទិានុយពកលខអ រ និងេរងងឹកិចច
សហរៃតិៃតតិការកនុងតំៃន់ពៅរៃពទសពវៀតណ្តម 
ខដ្លទសសនកិចចពនុះពរៀៃចំព ងីពដ្ីមបខីសវងយល់
អំេីដ្ំពណីរការសកិារសាវរជាវ   និងការពរៃីរបាស់
ៃពចចកវទិានុយពកលខអ រពៅវទិាសាថ នថាមេលៃរមាណូ
ពវៀតណ្តម (VINATOM) នងិវទិាសាថ នវទិាសាស្រសតនិង
ៃពចចកវទិានុយពកលខអ រ (INST) ពៅហាណូយ រេម
ទងំពៅមជឈមណឌ លរសាវរជាវនិងអភ្ិវឌ្ឍន៍ៃពចចក
វទិាវទិយុសកមម (VINAGAMMA) ពៅហូជីមិញ 

- បានសរមៃសរមលួរណៈរៃតិភូ្កមពុជាចំននួ១០
នាក់ចូលរមួពវទិកាៃរមាណូអនតរជាតិ ពលីកទ១ី១ 
ពៅទីរករងសូឈ ីបនសហេ័នធរុសសុ ី

- កំេុងពរៀៃចកំិចចរៃជុំរករមការងាររមួកមពុជា-រុសសុ ីពលី
វស័ិយថាមេលនុយពកលខអ រកនុងពោលៃណំងសនតិភាេ
ពៅកមពុជាពលកីទី៣ ចុងឆ្ន ២ំ០១៩ ពដ្ីមបេីនិិតយ
ពលីវឌ្ឍនភាេការងារ នងិពសចកតីរពាងកិចចរេម
ពរេៀងៃពងកីតមជឈមណឌ លវទិាសាស្រសត និងៃពចចក
វទិានុយពកលខអ រ។ 

សកមមភាេ ៣.៦ ៃនតចូលរមួអនុវតតអនុសសរណៈកមពុជា-រុសស ី
នងិកមពុជា-ចនិពលវីស័ិយថាមេលនុយពកលខអ រ 
 

 
រូៃទី២៖ ទសសនកិចចសិកាពៅមជឈមណឌ លរសាវរជាវៃពចចកវទិា
នុយពកលខអ រពៅរៃពទសពវៀតណ្តម 
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- បានពរៀៃចំកចិចរៃជុំជាមួយរកសួងពសដ្ឋកិចច និង
ហរិញ្ញវតថុ ពដ្ីមបេីនិិតពលីពសចកតីរពាងកិចចរេមពរេៀង
កមពុជា-រុសសុ ី និងខកសរមលួែលឹមសាររសៃតម
សាម រតីបនកចិចរៃជុំ  

- បាន និងកំេុងពរៀៃចំៃូកសរុៃមតិពយាៃល់ពលីពស
ចកតីរពាងកចិចរេមពរេៀងកមពុជា-រុសសុសីតីេីការសាង
សង់មជឈមណឌ លវទិាសាស្រសត និងៃពចចកវទិានុយ
ពកលខអ រពៅពលីទឹកដ្ីកមពុជាពដ្ីមបជូីនថាន ក់ដ្ឹកនាេំនិិតយ 
និងសពរមច ពដ្ីមបៃីនតេិភាកាជាមួយភារីរុសសុ ី

- បានផសេវផាយអាហារូៃករណ៍ Rosatom សរមាៃ់
ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២០ ដ្ល់នសិសតិ និងបានពរៀៃចំ
សំពណីសុំេិនតិយលទធភាេៃពងកនីរបាក់អាហារូៃករ
ណ៍ៃខនថម ពៅរកសួងពសដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវតថុ
សរមាៃ់រទរទង់ជីវភាេនិសសតិកមពុជាសកិាខផនកៃ
ពចចកវទិានុយពកលខអ រពៅសហេ័នធរុសសុ ី

- បានពរៀៃចំសំពណីសុំរកសងួការៃរពទស និងសហ
រៃតិៃតតិការអនតរជាតិ សរមៃសរមលួចត់ខចង
ងវកិាឧៃតថមាចំននួ២០០ដុ្លាល រអាពមរកិ/ខែពដ្ីមបី
រទរទង់ជីវភាេរស់ពៅរៃស់នសិសតិកមពុជាសិកាៃពចចក
វទិានុយពកលខអ រពៅសហេ័នធរុសសុ ី

- បានចូលរមួសិកាា សាលាៃណតុ ុះៃណ្តត លសាេីី 
Russian-IAEA Nuclear Energy Management 
School for Young Professionals ពៅសហេ័នធរុសស ី  
ខដ្លសិកាា សាលាៃណតុ ុះៃណ្តត លពនុះមានពោល
ៃំណងៃងាា ញេីៃញ្ហា ធនធានមនុសសកនុងវស័ិយថា
មេលនុយពកលខអ រ ខផនការកមាល ងំេលកមម វដ្តជីវតិ
កមាល ងំេលកមម ភាេជាអនកដ្កឹនា ំនិងសុវតថិភាេថា
មេលនុយពកលខអ រ។ 

ជាមយួភារចីនិ 
- កំេុងពរៀៃចអំនុសសរណៈបនការពយារយល់រវាង
រករមរៃឹកាជាតិអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ និងសាជីវ
កមមថាមេលនុយពកលខអ រជាតិចនិសតីេីការអភ្ិវឌ្ឍ
ធនធានមនុសសកនុងវស័ិយថាមេលនុយពកលខអ រ
សរមាៃ់ៃពរមឱី្យពោលៃណំងសនតិភាេ 

- បានចូលរមួវរគៃណតុ ុះៃណ្តត លយុវជនកនុងវស័ិយ
ឧសាហកមមថាមេលនុយពកលខអ រឆ្ន ២ំ០១៩ 
សរមាៃ់រៃពទសកនុងតំៃន់ពមរងគ-ឡានឆ្ងពៅ
រៃពទសចនិ ខដ្លវរគៃណតុ ុះៃណ្តត លពនុះរឺអនុ
ពលាមតមរពរមាងផតួចពផតីមសតេីីខែសរកវា៉ា ត់ នងិផលូវ
ពដ្ីមបពីលីកកមពស់ធនធានមនុសស នងិេរងឹងកិចច
សហរៃតៃិតតិកនុងវស័ិយថាមេលនុយពកលខអ រ រេម
ទងំៃពងកីនចំពណុះដ្ងឹនានាដ្ល់យុវជន ខដ្លជា
តំណ្តងរៃពទសសថិតកនុងតំៃន់ពមរងគ-ឡានឆ្ង 
ពលីវស័ិយពនុះផងខដ្រ។ 

ចពងាក មសមមភាេទ៤ី៖ ការអភ្វិឌ្ឍពសដ្ឋកចិចបៃតង 
សកមមភាេ៤.១ សរមៃសរមលួពរៀៃចពំោលនពយាបាយ 
នងិយុទធសាស្រសតនរិនតភាេទរីករង 

- បានសរមៃសរមលួ និងពរៀៃចំកិចចរៃជុំេិពរោុះ
ពយាៃល់រវាងរកសួងសាថ ៃ័នពាក់េ័នធសតីេីកមមវធិី
ការងាររៃស់វទិាសាថ នអភ្ិវឌ្ឍន៍បៃតងសកលរៃចំ
កមពុជាឆ្ន ២ំ០១៩-២០២០ ខដ្លបានរៃរេឹតតពៅ
ពៅបងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩ ពៅទីសតីការ

រូៃទី៣៖ រណរៃតិភូ្ចូលរមួេិេ័រណ៍ៃពចចកវទិានុយពកលខអ រ
ឆ្ន ២ំ០១៩ ពៅសហេ័នធរុសសី 

 



181 182 សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

របាយករណ៍លទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
NCSD Achievements Report in 2019 and Priorities for 2020
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និងៃដ្ិវតតន៍ឧសាហកមមជនំាន់ទី៤ ខដ្លនាយកដ្ឋឋ ន
បានផតល់រៃធានៃទ «ការពរៃរីបាស់ៃពចចកវទិាជាក
តា ខដ្លនាឱំ្យរៃពទសកមពុជាមានការអភ្វិឌ្ឍពដ្ឋយចរី
ភាេ» និងជាសមាជិករណៈកមមការពៅវរគពាក់ក
ណ្តត លតត ច់រេ័រត និងកំេុងៃនតសហការពរៀៃចំពៅ
វរគតត ច់រេ័រត។ 

- បានពធវៃីទៃងាាញសតេីវីទិាសាស្រសត នងិៃពចចកវទិា
កនុងកមមវធិីៃណតុ ុះៃណ្តត លមស្រនតីរាជការ   បនរកសួង
ៃរសិាថ ន 

សកមមភាេ ៣.៤ ចូលរមួកចិចរៃជុថំាន ក់ជាត ិ នងិអនតរជាតិ
នានាពាក់េ័នធនងឹការពលកីកមពស់ចពំណុះដ្ងឹវទិាសាស្រសត 
នងិៃពចចកវទិា 

- បានចូលរមួសននសិីទ Vinastom ពលីកទ១ី៣ សាីេី
វទិាសាស្រសា និងៃពចចកវទិានុយពកលខអ រ ពៅរៃពទស
ពវៀតណ្តម ខដ្លមានការចូលរមួេភីារីពាក់េ័នធ 
ទងំសាថ ៃ័នរដ្ឋឋ ភ្ិបាល និងឯកជនសរុៃទងំអស់
ចំនួន១០២នាក់ មកេៃីណ្តា រៃពទសពៅអឺរ ៉ាៃុ និង
អាសុីអាពរនយ។៍ សននសិីទពនុះមានពោលៃណំង
ពដ្ីមបរីៃមូលផាុ ំអនករសាវរជាវ ខាងខផនកវទិាសាស្រសា 
ក៏ដូ្ចជាអនកជំនាញៃរពទស ខដ្លបាននិងកេុំងពធវី
ការពៅកនុងវស័ិយពផសងៗ កនុងរកៃែណឌ វទិាសាស្រសា 
និងៃពចចកវទិានុយពកលខអ រ ពៅតមរករមហ ុន នងិ
សាថ ៃ័នរដ្ឋ ខដ្លបានមកខចករខំលកនូវៃទ
េិពសាធន៍ និងលទធផលបនការរសាវរជាវរៃស់ អនក
ជំនាញទងំពនាុះ 

- បានចូលរមួសននសិីទពលីកទ៧ីនិងកិចចរៃជុំពាក់េ័នធ
សតីេីយានយនតពរៃីថាមេលអរគិសនី ពៅរៃពទសហវី
លីេីន។ សននសិីទពនុះពរៀៃចំព ងីកនុងពោលៃណំង
ពដ្ីមបខីចករខំលកនូវេ័ត៌មាន និងៃទេិពសាធន៍បន
ការផលិតនិងការដ្ឋក់ឱ្យពរៃីរបាស់នូវពទចរកយាន
យនត និងរតីចរកយានយនតអរគិសនីកនុងរៃពទសពៅ
តំៃន់អាសុី។ 

សកមមភាេ៣.៥ ពរៀៃចកំចិចរៃជុរំករមការងារថាមេលនុយ
ពកលខអ រ កមពុជា-រុសសុ ី នងិកចិចរៃជុរំករមការងារថាន ក់ជាតពិដ្មីបី

សរមៃសរមលួកចិចសហរៃតៃិតាកិារពលកីារពរៃរីបាស់
ថាមេលនុយពកលខអ រសរមាៃ់ៃពរមឱី្យពោលៃណំងសនាភិាេ   

- បានចូលរមួពរៀៃចំទសសនកចិចសិកាជូនដ្ល់រករម
ការងារថាន ក់ជាតិពដ្ីមបខីសវងយល់េីមជឈមណឌ ល 
រសាវរជាវៃពចចកវទិានុយពកលខអ រ និងេរងងឹកិចច
សហរៃតិៃតតិការកនុងតំៃន់ពៅរៃពទសពវៀតណ្តម 
ខដ្លទសសនកិចចពនុះពរៀៃចំព ងីពដ្ីមបខីសវងយល់
អំេីដ្ំពណីរការសកិារសាវរជាវ   និងការពរៃីរបាស់
ៃពចចកវទិានុយពកលខអ រពៅវទិាសាថ នថាមេលៃរមាណូ
ពវៀតណ្តម (VINATOM) នងិវទិាសាថ នវទិាសាស្រសតនិង
ៃពចចកវទិានុយពកលខអ រ (INST) ពៅហាណូយ រេម
ទងំពៅមជឈមណឌ លរសាវរជាវនិងអភ្ិវឌ្ឍន៍ៃពចចក
វទិាវទិយុសកមម (VINAGAMMA) ពៅហូជីមិញ 

- បានសរមៃសរមលួរណៈរៃតិភូ្កមពុជាចំននួ១០
នាក់ចូលរមួពវទិកាៃរមាណូអនតរជាតិ ពលីកទ១ី១ 
ពៅទីរករងសូឈ ីបនសហេ័នធរុសសុ ី

- កំេុងពរៀៃចកំិចចរៃជុំរករមការងាររមួកមពុជា-រុសសុ ីពលី
វស័ិយថាមេលនុយពកលខអ រកនុងពោលៃណំងសនតិភាេ
ពៅកមពុជាពលកីទី៣ ចុងឆ្ន ២ំ០១៩ ពដ្ីមបេីនិិតយ
ពលីវឌ្ឍនភាេការងារ នងិពសចកតីរពាងកិចចរេម
ពរេៀងៃពងកីតមជឈមណឌ លវទិាសាស្រសត និងៃពចចក
វទិានុយពកលខអ រ។ 

សកមមភាេ ៣.៦ ៃនតចូលរមួអនុវតតអនុសសរណៈកមពុជា-រុសស ី
នងិកមពុជា-ចនិពលវីស័ិយថាមេលនុយពកលខអ រ 
 

 
រូៃទី២៖ ទសសនកិចចសិកាពៅមជឈមណឌ លរសាវរជាវៃពចចកវទិា
នុយពកលខអ រពៅរៃពទសពវៀតណ្តម 
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- បានពរៀៃចំកចិចរៃជុំជាមួយរកសួងពសដ្ឋកិចច និង
ហរិញ្ញវតថុ ពដ្ីមបេីនិិតពលីពសចកតីរពាងកិចចរេមពរេៀង
កមពុជា-រុសសុ ី និងខកសរមលួែលឹមសាររសៃតម
សាម រតីបនកចិចរៃជុំ  

- បាន និងកំេុងពរៀៃចំៃូកសរុៃមតិពយាៃល់ពលីពស
ចកតីរពាងកចិចរេមពរេៀងកមពុជា-រុសសុសីតីេីការសាង
សង់មជឈមណឌ លវទិាសាស្រសត និងៃពចចកវទិានុយ
ពកលខអ រពៅពលីទឹកដ្ីកមពុជាពដ្ីមបជូីនថាន ក់ដ្ឹកនាេំនិិតយ 
និងសពរមច ពដ្ីមបៃីនតេិភាកាជាមួយភារីរុសសុ ី

- បានផសេវផាយអាហារូៃករណ៍ Rosatom សរមាៃ់
ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២០ ដ្ល់នសិសតិ និងបានពរៀៃចំ
សំពណីសុំេិនតិយលទធភាេៃពងកនីរបាក់អាហារូៃករ
ណ៍ៃខនថម ពៅរកសួងពសដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវតថុ
សរមាៃ់រទរទង់ជីវភាេនិសសតិកមពុជាសកិាខផនកៃ
ពចចកវទិានុយពកលខអ រពៅសហេ័នធរុសសុ ី

- បានពរៀៃចំសំពណីសុំរកសងួការៃរពទស និងសហ
រៃតិៃតតិការអនតរជាតិ សរមៃសរមលួចត់ខចង
ងវកិាឧៃតថមាចំននួ២០០ដុ្លាល រអាពមរកិ/ខែពដ្ីមបី
រទរទង់ជីវភាេរស់ពៅរៃស់នសិសតិកមពុជាសិកាៃពចចក
វទិានុយពកលខអ រពៅសហេ័នធរុសសុ ី

- បានចូលរមួសិកាា សាលាៃណតុ ុះៃណ្តត លសាេីី 
Russian-IAEA Nuclear Energy Management 
School for Young Professionals ពៅសហេ័នធរុសស ី  
ខដ្លសិកាា សាលាៃណតុ ុះៃណ្តត លពនុះមានពោល
ៃំណងៃងាា ញេីៃញ្ហា ធនធានមនុសសកនុងវស័ិយថា
មេលនុយពកលខអ រ ខផនការកមាល ងំេលកមម វដ្តជីវតិ
កមាល ងំេលកមម ភាេជាអនកដ្កឹនា ំនិងសុវតថិភាេថា
មេលនុយពកលខអ រ។ 

ជាមយួភារចីនិ 
- កំេុងពរៀៃចអំនុសសរណៈបនការពយារយល់រវាង
រករមរៃឹកាជាតិអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ និងសាជីវ
កមមថាមេលនុយពកលខអ រជាតិចនិសតីេីការអភ្ិវឌ្ឍ
ធនធានមនុសសកនុងវស័ិយថាមេលនុយពកលខអ រ
សរមាៃ់ៃពរមឱី្យពោលៃណំងសនតិភាេ 

- បានចូលរមួវរគៃណតុ ុះៃណ្តត លយុវជនកនុងវស័ិយ
ឧសាហកមមថាមេលនុយពកលខអ រឆ្ន ២ំ០១៩ 
សរមាៃ់រៃពទសកនុងតំៃន់ពមរងគ-ឡានឆ្ងពៅ
រៃពទសចនិ ខដ្លវរគៃណតុ ុះៃណ្តត លពនុះរឺអនុ
ពលាមតមរពរមាងផតួចពផតីមសតេីីខែសរកវា៉ា ត់ នងិផលូវ
ពដ្ីមបពីលីកកមពស់ធនធានមនុសស នងិេរងឹងកិចច
សហរៃតៃិតតិកនុងវស័ិយថាមេលនុយពកលខអ រ រេម
ទងំៃពងកីនចំពណុះដ្ងឹនានាដ្ល់យុវជន ខដ្លជា
តំណ្តងរៃពទសសថិតកនុងតំៃន់ពមរងគ-ឡានឆ្ង 
ពលីវស័ិយពនុះផងខដ្រ។ 

ចពងាក មសមមភាេទ៤ី៖ ការអភ្វិឌ្ឍពសដ្ឋកចិចបៃតង 
សកមមភាេ៤.១ សរមៃសរមលួពរៀៃចពំោលនពយាបាយ 
នងិយុទធសាស្រសតនរិនតភាេទរីករង 

- បានសរមៃសរមលួ និងពរៀៃចំកិចចរៃជុំេិពរោុះ
ពយាៃល់រវាងរកសួងសាថ ៃ័នពាក់េ័នធសតីេីកមមវធិី
ការងាររៃស់វទិាសាថ នអភ្ិវឌ្ឍន៍បៃតងសកលរៃចំ
កមពុជាឆ្ន ២ំ០១៩-២០២០ ខដ្លបានរៃរេឹតតពៅ
ពៅបងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩ ពៅទីសតីការ

រូៃទី៣៖ រណរៃតិភូ្ចូលរមួេិេ័រណ៍ៃពចចកវទិានុយពកលខអ រ
ឆ្ន ២ំ០១៩ ពៅសហេ័នធរុសសី 

 



183សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

របាយករណ៍លទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
NCSD Achievements Report in 2019 and Priorities for 2020  
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រកសួងៃរសិាថ ន ពដ្ឋយមានអនកចូលរមួចំននួរៃមាណ 
១៧នាក់ (ស្រសតី ០៤នាក់)។ ជាលទធផល កិចចរៃជុំ
បានឯកភាេពលសីកមមភាេអនុវតតការងារឆ្ន ២ំ០១៩-
២០២០ ពដ្ឋយកនុងពនាុះមាន៖ ១). ពរៀៃចំវរគៃណតុ ុះ
ៃណ្តត លររូៃពងាគ លសតីេីវធិសីាស្រសតពរៀៃចំខផនការ
យុទធសាស្រសតទីរករងនិរនតរភាេដ្ល់មស្រនតរីាជរដ្ឋឋ ភ្បិាល 
២).សិកាេីររមូអាជីវកមមបនការខកបចនសណំល់ 
(កំៃ៉ាុសតកមម និងការខកបចនសំណល់បាល សទិច)ពៅ
ពែតតបាត់ដ្ំៃង ៣).សិការរមូអាជីវកមមសរមាៃ់
ការររៃ់ររងសណំល់ពចញេៃីងគន់ (Sludge 
management) ពៅពែតតពសៀមរាៃ ៤).សិកាៃុពរ
សមិទធលិទធភាេសតីេីរៃេ័នធរៃរេឹតតកមមទឹកកែវក់
ខាន តតូចពៅតំៃន់ជាយរករងភ្នំពេញ ៥). ៃស្រញ្ហជ ៃ
ទសសនទនការយិាល័យ និងរេឹតតិការណ៍បៃតង
(Green Office & Green Event) រេមទងំពលីក
កមពស់ឱ្យមានការចៃ់ពផតីមសហររិនភាេបៃតង 
និង៦).ការសិការរមូអាជីវកមមសរមាៃ់ការអភ្ិវឌ្ឍ
ពហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធខកបចនសណំល់រងឹពៅជាថាមេល 
(Refuse-Derived Fuel (RDF) សរមាៃ់ ដុ្ត
ឥដ្ឋពៅរាជធានីភ្នំពេញ 

- បានសហការពរៀៃចំសកិាា សាលាសតីេីការសិកា
ៃពងកីតរំរូអាជីវកមមសរមាៃ់ខែសចងាវ ក់ផលិតកមមបន
ការខកបចនសណំល់ពដ្ឋយនិរនតរភាេ ពដ្ឋយពតត ត
សំខាន់ពលសីណំល់សររីាងគ នងិបាល សទិក ខដ្លបាន
រៃរេឹតតពៅពៅបងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៩ ពៅ
ពែតតបាត់ដ្ំៃង ខដ្លមានអនកចូលរមួេីរកសងួសាថ ៃ័ន 
បដ្រូអភ្ិវឌ្ឍន៍ វស័ិយឯកជន និងអនកសិការសាវ
រជាវចំននួ៥៧នាក់ ស្រសត១ី៤នាក់។ លទធផលសខំាន់ៗេី
សិកាា សាលារឺៃពងកតីរំរូអាជីវកមមមួយខដ្លមាន
ផលចពំណញ តមរយៈការខកលំអខែសចងាវ ក់ផលិត
កមម ពហយីពសចកតីរពាងបនលទធផលសិកានឹងរតូវ
េិភាកាជាមយួអរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. 
និងបដ្រូពាក់េ័នធ 

- បានពរៀៃចំកចិចរៃជុំពលីកទ១ី រករមការងារៃពចចក 
ពទសទីរករងនិរនតរភាេ ខដ្លមានអនកចូលរមួេី
រកសួងសាថ ៃ័ន និងរដ្ឋបាលរាជធានីពែតតពាក់េ័នធ
រៃមាណ៣០នាក់ ស្រសតីចំននួ០៥នាក់។ រករមការងារ
បានេិនតិយ នងិសពរមចពលតីួនាទី ភារកិចច និង
ខផនការសកមមភាេៃនតរៃស់រករមការងារៃពចចកពទស 
និងបានទទួលការអនុម័តជាផលូវការ តមរយៈ
រៃកាសពលែ០១២ រៃក ចុុះបងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្ន ំ
២០១៩ ក.ជ.អ.ច.។ នាយកដ្ឋឋ នពសដ្ឋកិចចបៃតង 
ខដ្លជាពលខាធិការដ្ឋឋ នរករមការងារបាន និងកំេុង
ពរៀៃចំកិចចរៃជុំពលីកទី២ ខដ្លពរោងពរៀៃចំពៅខែ
តុលា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

- បានសរមៃសរមលួពរៀៃចេំិធរីៃកាសដ្ឋក់ឱ្យពរៃី
របាស់ជាផលូវការនូវ ខផនការអភ្វិឌ្ឍន៍ទីរករងនិរនតរភាេ
សរមាៃ់រាជធានភី្នំពេញ ឆ្ន ២ំ០១៨-២០៣០ ខដ្ល
មានអនកចូលរមួេីរកសងួសាថ ៃ័ន អងគភាេបនរដ្ឋបាល
រាជធានភី្នំពេញ បដ្រូអភ្ិវឌ្ឍន៍ វស័ិយឯកជន នងិ
អនកសិការសាវរជាវសរុៃ ១៤៨នាក់ ស្រសតី២៥នាក់។ 
ឯកសារពនុះបានដ្ឋក់ឱ្យពរៃីរបាស់ជាផលូវការ នងិអាច
រកបានតមរយៈ ពរហទំេ័ររៃស់រករមរៃឹកាជាតិ
អភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ នងិវទិាសាថ នអភ្ិវឌ្ឍន៍
បៃតងសកល 

- បាន និងកេុំងសរមៃសរមលួពរៀៃចំពបាុះេុមពផសេវ
ផាយខផនការយុទធសាស្រសតអភ្ិវឌ្ឍន៍ទីរករងនិរនតរភាេ
ឆ្ន ២ំ០១៨-២០៣០ សរមាៃ់រករងខកៃ រេុះសីហនុ 
បាត់ដ្ំៃង ពសៀមរាៃ កេំង់ចម តបូងឃមុ ំនងិរករង
បាវតិ 

- កំេុងអនុវតតរពរមាងពោលការណ៍ខណនា ំ និងវញិ្ហញ
ៃនៃរតកមមអោរបៃតងពៅកមពុជាខដ្លមានវឌ្ឍនភាេ
សំខាន់ៗ៖ ១). បានពរៀៃចំរៃជុំពៃីករពរមាងពៅនា
បងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្ន ២ំ០១៩ ពៅរាជធានីភ្នំពេញ 
ពដ្ឋយមានអនកចូលរមួេីរកសងួ សាថ ៃ័នពាក់េ័នធ 
នឹងអនកពាក់េ័នធរៃស់រពរមាងសរុៃ២០នាក់ ស្រសតី
០៥នាក់ (២) កចិចរៃជំុពលកីដ្ំៃូង (Kick off 
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Meeting) ពលីខផនកៃពចចកពទស ជាមួយវទិាសាថ ន
សំណង់សុីវលិ និងៃចចកវទិាសំណង់កូពរ ៉ា (Korea 
Institute of Civil Engineering and Building 
Technology-KICT) ពដ្ីមបេីិនិតយពមលីកិចចសហ
ការអនុវតតរពរមាងអោរបៃតង ៣). ពរៀៃចំពរជីស
ពរសីទីរៃឹការពរមាង៤).បានរៃមូលឯកសារពាក់េ័នធ 
និងពរៀចំពសចកតីរពាងការវភិារពាក់េ័នធនឹងអោរ
បៃតងពៅកមពុជា នងិ ៥).បានពរៀៃចកំិចចរៃជុំពលកីទ១ី 
រៃស់រករមការងារៃពចចកពទសរពរមាងសតេីីពោល
ការណ៍ខណនា ំនិងវញិ្ហញ ៃនៃរតកមមអោរបៃតងពៅ
កមពុជា ខដ្លបានពរៀៃចំពៅនាបងៃទី២៩ ខែសីហា 
ឆ្ន ២ំ០១៩ ពៅរាជធានីភ្នំពេញ ពដ្ឋយមានអនកចូល
រមួេីរកសងួ សាថ ៃ័នពាក់េ័នធ នឹងអនកពាក់េ័នធរៃស់
រពរមាងសរុៃ២០នាក់ ស្រសតី០៤រូៃ ពដ្មីបេីិនិតយ និង
ឯកភាេពលីតួនាទី និងភារកិចចរៃស់រករមការងារ
ៃពចចកពទសរពរមាង 

- បានសហការជាមួយវទិាសាថ នអភ្ិវឌ្ឍន៍បៃតង
សកលពរៀៃចំពសចកតីរពាងពោលការណ៍ខណនាំ
ៃពចចកពទសសតីេកីារយិាល័យបៃតង (Green 
Office) និងពវទិកាបៃតង (Green Event)។ 

សកមមភាេ៤.២ ៃណតុ ុះៃណ្តត ល នងិផសេវផាយការងារ
ពាក់េ័នធនងឹការអភ្វិឌ្ឍពដ្ឋយចរីភាេ  

- បានសរមៃសរមលួពរៀៃចសំិកាា សាលាៃណតុ ុះៃណ្តត ល
សាីេី“ការៃស្រញ្ហជ ៃ នងិពលីកកមពស់ការយល់ដ្ងឹេី
វញិ្ហញ ៃនៃរតបៃតង”ពៅមនទីរៃរសិាថ ន ពែតតបាត់
ដ្ំៃង ពដ្ឋយមានការចូលរមួេីមស្រនតជីំនាញមកេ ី
សាលាពែតត មនទីរៃរសិាថ ន មនទីរពាណិជជកមម មនទីរខរ ៉ា 
និងថាមេល និងមនទីរឧសាហកមម នងិសៃិបកមមបន
ពែតតទងំ៥ រឺពែតតបាត់ដ្ំៃង ពែតតពសៀមរាៃ ពែតត
ៃនាទ យមានជ័យ ពែតតពាធិ៍សាត់ និងពែតតកំេង់ឆ្ន ងំ។ 
ពោលៃណំង បនសិកាា សាលាៃណតុ ុះៃណ្តត លពនុះ
ពដ្ីមប ី(១)េរងងឹសមតថភាេៃខនថមរៃស់សិកាា កាម
ពលីទសសនទន និងៃទេិពសាធន៍ ការអភ្ិវឌ្ឍពសដ្ឋ
កិចចបៃតងពៅកមពុជា និងសកលនវានុវតតន៍ៃរសិាថ ន 

សាល កសញ្ហញ ៃរសិាថ ន និង ពោលពៅអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយ
ចីរភាេរៃស់កមពុជាកនុងវស័ិយៃរសិាថ ន នងិ២)ផតល់
ជាពវទិកាេិភាកាអំេីៃញ្ហា រៃឈមនានាខដ្លអាច
រំរាមកំខហងដ្ល់ការសពរមចនូវពោលពៅអភ្ិវឌ្ឍ
រៃកៃពដ្ឋយចីរភាេពៅកមពុជា។  

សកមមភាេ៤.៣ ជរុំញការពរៃរីបាស់ នងិការផលតិពដ្ឋយ
ចរីភាេ 

- បានចុុះអនុសសរណៈបនការពយារយល់រវាងមជឈ
មណឌ លនវានុវតតន៍ពអកូសរមាៃ់ជំនួៃសហរោស
ធុនតូច នងិមធយមអាសុ-ីអឺរ ៉ាុៃ (ASEM SMEs 
Eco-Innovation) និងអរគពលខាធិការដ្ឋឋ នរករម
រៃឹកាជាតិអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ សតីេី កិចចសហ
រៃតិៃតតិការពលីនវានុវតតន៍ពអកូសរមាៃ់ជនំួៃអាសុី
អឺរ ៉ាុៃពលីរពរមាងកសាងសមតថភាេ នងិពលីកកមពស់
ការអភ្ិវឌ្ឍឧសាហកមមខដ្លៃពញ្ចញកាៃូនទៃ 

- បានចូលរមួវរគៃណតុ ុះៃណ្តត លសតីេកីារៃពងកីតមូល
ដ្ឋឋ នររឹុះសរមាៃ់រៃេ័នធសាល កសញ្ហញ ពអកូសរមាៃ់
មស្រនត ី និងការសាងសមតថភាេនវានុវតតន៍ពអកូសរមាៃ់
សហរោសធុនតូច និងមធយមពៅកមពុជាចំនួនេីរ
ពលីកពៅឆ្ន ២ំ០១៧ ពដ្ឋយមានសិកាា កាមចូលរមួ
សរុៃ១៥០នាក់ 

- បានចូលរមួ និងពធវីៃទៃងាា ញកនុងសិកាា សាលាៃណតុ ុះ
ៃណ្តត លសតីេីការពរៀៃចំសាល កសញ្ហញ ៃរសិាថ នសរមាៃ់
កមពុជា ពៅទីរករងពៃ៉ាកាងំ រៃពទសចិន ចំនួន២ពលីក 
និងកិចចរៃជុំពផទៀងតទ ត់លទធផលពៅភ្នំពេញចំនួន
០១ពលីក ពដ្ឋយមានសមាជិកចូលរមួសរុៃចំនួន
៨០នាក់ 

- បានពធវីៃទៃងាា ញសតីេីសាថ នភាេ និងសាថ ៃ័នទទលួ
ៃនទុកសាល កសញ្ហញ ពអកូរៃស់រៃពទសកមពុជាកនុង
សននិសទីថាន ក់ជាតិរៃស់អងគការ NTFP-EP ពដ្ឋយ
មានអនកចូលរមួសរុៃចនំួន១៣០នាក់ 

- បានដ្ឋក់រពរមាងសំពណីសតីេ ីEfficiency of Green 
Eco-Labeling in Cambodia ពៅរដ្ឋឋ ភ្ិបាលជៃ៉ាុន 
តមរយៈសាថ នទូតជៃ៉ាុនរៃចពំៅកមពុជា 



183 184 សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

របាយករណ៍លទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
NCSD Achievements Report in 2019 and Priorities for 2020

ទំេរ័ 8 

រកសួងៃរសិាថ ន ពដ្ឋយមានអនកចូលរមួចំននួរៃមាណ 
១៧នាក់ (ស្រសតី ០៤នាក់)។ ជាលទធផល កិចចរៃជុំ
បានឯកភាេពលសីកមមភាេអនុវតតការងារឆ្ន ២ំ០១៩-
២០២០ ពដ្ឋយកនុងពនាុះមាន៖ ១). ពរៀៃចំវរគៃណតុ ុះ
ៃណ្តត លររូៃពងាគ លសតីេីវធិសីាស្រសតពរៀៃចំខផនការ
យុទធសាស្រសតទីរករងនិរនតរភាេដ្ល់មស្រនតរីាជរដ្ឋឋ ភ្បិាល 
២).សិកាេីររមូអាជីវកមមបនការខកបចនសណំល់ 
(កំៃ៉ាុសតកមម និងការខកបចនសំណល់បាល សទិច)ពៅ
ពែតតបាត់ដ្ំៃង ៣).សិការរមូអាជីវកមមសរមាៃ់
ការររៃ់ររងសណំល់ពចញេៃីងគន់ (Sludge 
management) ពៅពែតតពសៀមរាៃ ៤).សិកាៃុពរ
សមិទធលិទធភាេសតីេីរៃេ័នធរៃរេឹតតកមមទឹកកែវក់
ខាន តតូចពៅតំៃន់ជាយរករងភ្នំពេញ ៥). ៃស្រញ្ហជ ៃ
ទសសនទនការយិាល័យ និងរេឹតតិការណ៍បៃតង
(Green Office & Green Event) រេមទងំពលីក
កមពស់ឱ្យមានការចៃ់ពផតីមសហររិនភាេបៃតង 
និង៦).ការសិការរមូអាជីវកមមសរមាៃ់ការអភ្ិវឌ្ឍ
ពហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធខកបចនសណំល់រងឹពៅជាថាមេល 
(Refuse-Derived Fuel (RDF) សរមាៃ់ ដុ្ត
ឥដ្ឋពៅរាជធានីភ្នំពេញ 

- បានសហការពរៀៃចំសកិាា សាលាសតីេីការសិកា
ៃពងកីតរំរូអាជីវកមមសរមាៃ់ខែសចងាវ ក់ផលិតកមមបន
ការខកបចនសណំល់ពដ្ឋយនិរនតរភាេ ពដ្ឋយពតត ត
សំខាន់ពលសីណំល់សររីាងគ នងិបាល សទិក ខដ្លបាន
រៃរេឹតតពៅពៅបងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៩ ពៅ
ពែតតបាត់ដ្ំៃង ខដ្លមានអនកចូលរមួេីរកសងួសាថ ៃ័ន 
បដ្រូអភ្ិវឌ្ឍន៍ វស័ិយឯកជន និងអនកសិការសាវ
រជាវចំននួ៥៧នាក់ ស្រសត១ី៤នាក់។ លទធផលសខំាន់ៗេី
សិកាា សាលារឺៃពងកតីរំរូអាជីវកមមមួយខដ្លមាន
ផលចពំណញ តមរយៈការខកលំអខែសចងាវ ក់ផលិត
កមម ពហយីពសចកតីរពាងបនលទធផលសិកានឹងរតូវ
េិភាកាជាមយួអរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. 
និងបដ្រូពាក់េ័នធ 

- បានពរៀៃចំកចិចរៃជុំពលីកទ១ី រករមការងារៃពចចក 
ពទសទីរករងនិរនតរភាេ ខដ្លមានអនកចូលរមួេី
រកសួងសាថ ៃ័ន និងរដ្ឋបាលរាជធានីពែតតពាក់េ័នធ
រៃមាណ៣០នាក់ ស្រសតីចំននួ០៥នាក់។ រករមការងារ
បានេិនតិយ នងិសពរមចពលតីួនាទី ភារកិចច និង
ខផនការសកមមភាេៃនតរៃស់រករមការងារៃពចចកពទស 
និងបានទទួលការអនុម័តជាផលូវការ តមរយៈ
រៃកាសពលែ០១២ រៃក ចុុះបងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្ន ំ
២០១៩ ក.ជ.អ.ច.។ នាយកដ្ឋឋ នពសដ្ឋកិចចបៃតង 
ខដ្លជាពលខាធិការដ្ឋឋ នរករមការងារបាន និងកំេុង
ពរៀៃចំកិចចរៃជុំពលីកទី២ ខដ្លពរោងពរៀៃចំពៅខែ
តុលា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

- បានសរមៃសរមលួពរៀៃចេំិធរីៃកាសដ្ឋក់ឱ្យពរៃី
របាស់ជាផលូវការនូវ ខផនការអភ្វិឌ្ឍន៍ទីរករងនិរនតរភាេ
សរមាៃ់រាជធានភី្នំពេញ ឆ្ន ២ំ០១៨-២០៣០ ខដ្ល
មានអនកចូលរមួេីរកសងួសាថ ៃ័ន អងគភាេបនរដ្ឋបាល
រាជធានភី្នំពេញ បដ្រូអភ្ិវឌ្ឍន៍ វស័ិយឯកជន នងិ
អនកសិការសាវរជាវសរុៃ ១៤៨នាក់ ស្រសតី២៥នាក់។ 
ឯកសារពនុះបានដ្ឋក់ឱ្យពរៃីរបាស់ជាផលូវការ នងិអាច
រកបានតមរយៈ ពរហទំេ័ររៃស់រករមរៃឹកាជាតិ
អភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ នងិវទិាសាថ នអភ្ិវឌ្ឍន៍
បៃតងសកល 

- បាន និងកេុំងសរមៃសរមលួពរៀៃចំពបាុះេុមពផសេវ
ផាយខផនការយុទធសាស្រសតអភ្ិវឌ្ឍន៍ទីរករងនិរនតរភាេ
ឆ្ន ២ំ០១៨-២០៣០ សរមាៃ់រករងខកៃ រេុះសីហនុ 
បាត់ដ្ំៃង ពសៀមរាៃ កេំង់ចម តបូងឃមុ ំនងិរករង
បាវតិ 

- កំេុងអនុវតតរពរមាងពោលការណ៍ខណនា ំ និងវញិ្ហញ
ៃនៃរតកមមអោរបៃតងពៅកមពុជាខដ្លមានវឌ្ឍនភាេ
សំខាន់ៗ៖ ១). បានពរៀៃចំរៃជុំពៃីករពរមាងពៅនា
បងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្ន ២ំ០១៩ ពៅរាជធានីភ្នំពេញ 
ពដ្ឋយមានអនកចូលរមួេីរកសងួ សាថ ៃ័នពាក់េ័នធ 
នឹងអនកពាក់េ័នធរៃស់រពរមាងសរុៃ២០នាក់ ស្រសតី
០៥នាក់ (២) កចិចរៃជំុពលកីដ្ំៃូង (Kick off 
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Meeting) ពលីខផនកៃពចចកពទស ជាមួយវទិាសាថ ន
សំណង់សុីវលិ និងៃចចកវទិាសំណង់កូពរ ៉ា (Korea 
Institute of Civil Engineering and Building 
Technology-KICT) ពដ្ីមបេីិនិតយពមលីកិចចសហ
ការអនុវតតរពរមាងអោរបៃតង ៣). ពរៀៃចំពរជីស
ពរសីទីរៃឹការពរមាង៤).បានរៃមូលឯកសារពាក់េ័នធ 
និងពរៀចំពសចកតីរពាងការវភិារពាក់េ័នធនឹងអោរ
បៃតងពៅកមពុជា នងិ ៥).បានពរៀៃចកំិចចរៃជុំពលកីទ១ី 
រៃស់រករមការងារៃពចចកពទសរពរមាងសតេីីពោល
ការណ៍ខណនា ំនិងវញិ្ហញ ៃនៃរតកមមអោរបៃតងពៅ
កមពុជា ខដ្លបានពរៀៃចំពៅនាបងៃទី២៩ ខែសីហា 
ឆ្ន ២ំ០១៩ ពៅរាជធានីភ្នំពេញ ពដ្ឋយមានអនកចូល
រមួេីរកសងួ សាថ ៃ័នពាក់េ័នធ នឹងអនកពាក់េ័នធរៃស់
រពរមាងសរុៃ២០នាក់ ស្រសតី០៤រូៃ ពដ្មីបេីិនិតយ និង
ឯកភាេពលីតួនាទី និងភារកិចចរៃស់រករមការងារ
ៃពចចកពទសរពរមាង 

- បានសហការជាមួយវទិាសាថ នអភ្ិវឌ្ឍន៍បៃតង
សកលពរៀៃចំពសចកតីរពាងពោលការណ៍ខណនាំ
ៃពចចកពទសសតីេកីារយិាល័យបៃតង (Green 
Office) និងពវទិកាបៃតង (Green Event)។ 

សកមមភាេ៤.២ ៃណតុ ុះៃណ្តត ល នងិផសេវផាយការងារ
ពាក់េ័នធនងឹការអភ្វិឌ្ឍពដ្ឋយចរីភាេ  

- បានសរមៃសរមលួពរៀៃចសំិកាា សាលាៃណតុ ុះៃណ្តត ល
សាីេី“ការៃស្រញ្ហជ ៃ នងិពលីកកមពស់ការយល់ដ្ងឹេី
វញិ្ហញ ៃនៃរតបៃតង”ពៅមនទីរៃរសិាថ ន ពែតតបាត់
ដ្ំៃង ពដ្ឋយមានការចូលរមួេីមស្រនតជីំនាញមកេ ី
សាលាពែតត មនទីរៃរសិាថ ន មនទីរពាណិជជកមម មនទីរខរ ៉ា 
និងថាមេល និងមនទីរឧសាហកមម នងិសៃិបកមមបន
ពែតតទងំ៥ រឺពែតតបាត់ដ្ំៃង ពែតតពសៀមរាៃ ពែតត
ៃនាទ យមានជ័យ ពែតតពាធិ៍សាត់ និងពែតតកំេង់ឆ្ន ងំ។ 
ពោលៃណំង បនសិកាា សាលាៃណតុ ុះៃណ្តត លពនុះ
ពដ្ីមប ី(១)េរងងឹសមតថភាេៃខនថមរៃស់សិកាា កាម
ពលីទសសនទន និងៃទេិពសាធន៍ ការអភ្ិវឌ្ឍពសដ្ឋ
កិចចបៃតងពៅកមពុជា និងសកលនវានុវតតន៍ៃរសិាថ ន 

សាល កសញ្ហញ ៃរសិាថ ន និង ពោលពៅអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយ
ចីរភាេរៃស់កមពុជាកនុងវស័ិយៃរសិាថ ន នងិ២)ផតល់
ជាពវទិកាេិភាកាអំេីៃញ្ហា រៃឈមនានាខដ្លអាច
រំរាមកំខហងដ្ល់ការសពរមចនូវពោលពៅអភ្ិវឌ្ឍ
រៃកៃពដ្ឋយចីរភាេពៅកមពុជា។  

សកមមភាេ៤.៣ ជរុំញការពរៃរីបាស់ នងិការផលតិពដ្ឋយ
ចរីភាេ 

- បានចុុះអនុសសរណៈបនការពយារយល់រវាងមជឈ
មណឌ លនវានុវតតន៍ពអកូសរមាៃ់ជំនួៃសហរោស
ធុនតូច នងិមធយមអាសុ-ីអឺរ ៉ាុៃ (ASEM SMEs 
Eco-Innovation) និងអរគពលខាធិការដ្ឋឋ នរករម
រៃឹកាជាតិអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ សតីេី កិចចសហ
រៃតិៃតតិការពលីនវានុវតតន៍ពអកូសរមាៃ់ជនំួៃអាសុី
អឺរ ៉ាុៃពលីរពរមាងកសាងសមតថភាេ នងិពលីកកមពស់
ការអភ្ិវឌ្ឍឧសាហកមមខដ្លៃពញ្ចញកាៃូនទៃ 

- បានចូលរមួវរគៃណតុ ុះៃណ្តត លសតីេកីារៃពងកីតមូល
ដ្ឋឋ នររឹុះសរមាៃ់រៃេ័នធសាល កសញ្ហញ ពអកូសរមាៃ់
មស្រនត ី និងការសាងសមតថភាេនវានុវតតន៍ពអកូសរមាៃ់
សហរោសធុនតូច និងមធយមពៅកមពុជាចំនួនេីរ
ពលីកពៅឆ្ន ២ំ០១៧ ពដ្ឋយមានសិកាា កាមចូលរមួ
សរុៃ១៥០នាក់ 

- បានចូលរមួ និងពធវីៃទៃងាា ញកនុងសិកាា សាលាៃណតុ ុះ
ៃណ្តត លសតីេីការពរៀៃចំសាល កសញ្ហញ ៃរសិាថ នសរមាៃ់
កមពុជា ពៅទីរករងពៃ៉ាកាងំ រៃពទសចិន ចំនួន២ពលីក 
និងកិចចរៃជុំពផទៀងតទ ត់លទធផលពៅភ្នំពេញចំនួន
០១ពលីក ពដ្ឋយមានសមាជិកចូលរមួសរុៃចំនួន
៨០នាក់ 

- បានពធវីៃទៃងាា ញសតីេីសាថ នភាេ និងសាថ ៃ័នទទលួ
ៃនទុកសាល កសញ្ហញ ពអកូរៃស់រៃពទសកមពុជាកនុង
សននិសទីថាន ក់ជាតិរៃស់អងគការ NTFP-EP ពដ្ឋយ
មានអនកចូលរមួសរុៃចនំួន១៣០នាក់ 

- បានដ្ឋក់រពរមាងសំពណីសតីេ ីEfficiency of Green 
Eco-Labeling in Cambodia ពៅរដ្ឋឋ ភ្ិបាលជៃ៉ាុន 
តមរយៈសាថ នទូតជៃ៉ាុនរៃចពំៅកមពុជា 



185សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

របាយករណ៍លទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
NCSD Achievements Report in 2019 and Priorities for 2020  
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- បានសរមៃសរមលួជាមយួ GIZ ថាន ក់តៃំន់ពលកីិចច
សហការជំរុញការអនុវតតកមមវធិីការពរៃីរបាស់ និង
ការផលិតពដ្ឋយចីរភាេកនុងតៃំន់ ខដ្លកនុងពនាុះរមួ
មានការពរៀៃចំពោលនពយាបាយពាក់េ័នធ និងការ
េរងឹងសមតថភាេមស្រនតីរាជរដ្ឋឋ ភ្ិបាល។ 

សកមមភាេ៤.៤ សកិារៃសទិធភាេពសដ្ឋកចិច (Economic 
Efficiency) កនុងការអភ្វិឌ្ឍថាមេល នងិការកាត់ៃនថយ
ការៃេុំលៃរសិាថ ន 
៤.៤.១ ការងារពោលនពយាបាយពាក់េ័នធនងឹយានយនត 

- បានៃពងកីត នងិរៃជុំរករមការងារអនតររកសងួខដ្ល
មានសមាសភាេមកេីរកសួងពសដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវតថុ 
(អរគនាយកដ្ឋឋ នរយ និងរដ្ឋឋ ករកមពុជា និងអរគ
នាយកដ្ឋឋ នពោលនពយាបាយ) រកសួងសាធារណការ 
និងដ្ឹកជញ្ជូ ន រកសងួពាណិជជកមម រកសងួៃរសិាថ ន 
រកសួងខរ ៉ា និងថាមេល និង ក.ជ.អ.ច. ពដ្ីមបសីកិា
វាយតបមលៃទៃបញ្ញតត ិ និងពោលនពយាបាយសារពេី
េនធសរមាៃ់យានយនតដ្ឹកជញ្ជូ នផលូវពោកពៅកមពុជា 
និងពរៀៃចំអនុសាសន៍ រសៃតមពោលពៅពោល
នពយាបាយរៃស់រាជរដ្ឋឋ ភ្ិបាលកមពុជា សំពៅ ១) 
កាត់ៃនថយការៃពញ្ចញឧសម័នផទុះកញ្ច ក់ ការៃំេុល 
ផលៃ៉ាុះពាល់ពលីសុែភាេខដ្លពកីតពចញេីយាន
យនតដ្ឹកជញ្ជូ នផលូវពោកកនុងរៃពទសកមពុជា និងខក
លមអសុវតថិភាេចរាចរណ៍ ២) កាត់ៃនថយតរមូវការ 
និងការេឹងខផអកពលថីាមេល តមរយៈការកាត់
ៃនថយការនាចូំលពរៃងឥនធនៈពដ្ឋយៃពងកីនរៃសិទធ
ភាេថាមេលជាអតិៃរមិាេយីានយនតនងិពលីក
កមពស់ៃពចចកវទិាសាអ ត ឧទហរណ៍ យានយនត ពរៃី
របាស់ថាមេលអរគិសន ី៣) រកាបាននូវលទធភាេ
ទិញយានយនតសរមាៃ់រករមមនុសសខដ្លមាន
ចំណូលករមតិមធយម នងិករមតិទៃ និង ៤) មាន
ឥទធិេលវជិជមានចំពពាុះការពកៀរររចំណូលជាតិ
រៃស់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលកមពុជា 

- លទធផលបនការសកិា រករមការងារអនតររកសងួបាន
ពរៀៃចំនូវអនុសាសន៍សំខាន់ៗ សរមាៃ់ពធវីកំខណ

ទរមង់រកៃែណឌ ពោលនពយាបាយសារពេីេនធ 
រសៃតមពោលពៅពោលនពយាបាយរៃស់រាជរដ្ឋឋ
ភ្ិបាលកមពុជាពដ្ឋយកនុងពនាុះមានអនុសាសន៍
សរមាៃ់រយៈពេលែល ី ររឺួរពធវីវពិសាធនកមមអរតេនធ
រយ និងអាករេិពសសសរមាៃ់យានយនតខដ្លជាៃ់
េនធរយតិច(LDVs) ពដ្ឋយមាន៣ពសណ្តរយី៉ាូដូ្ច
តពៅ៖ 
o ពសណ្តរយី៉ាូទ១ី (ខកសរមលួអរតេនធរយ នងិ
អាករេពិសសពដ្ឋយខផអកពលទីហំមំា៉ា សុនី) 
ចំពពាុះពសណ្តរយី៉ាូពនុះការសកិាៃងាា ញថា 
ចំណូលេនធរៃស់រដ្ឋអាចនងឹមានការធាល ក់ចុុះ
ពធៀៃនឹងពសណ្តរយី៉ាូធុរកិចចតមទមាល ៃ់ធមមត។ 
ការធាល ក់ចុុះពនុះៃណ្តត លមកេកីារធាល ក់ចុុះ
ចំណូលេនធខដ្លបានមកេីរងយនតពទសចរណ៍
មានរៃមាណ ៦៦% បនចនំួនយានយនតជាៃ់
េនធរយតិច ពៃីពទុះជាអាចមានការពកីនចណូំល
េនធេីការនាចូំលរងយនតដ្កឹអនកដ្ំពណីរ និងរង
យនតធំៗ 

o ពសណ្តរយី៉ាូទ២ី (ខកសរមលួអរតេនធរយ នងិ
អាករេពិសសពដ្ឋយខផអកពលរីៃពភ្ទពរៃងឥនធនៈ) 
កនុងពសណ្តរយី៉ាូពនុះ ការសកិាៃងាា ញថាអាច
នឹងមានការពកីនព ងីចណូំលេនធខដ្លបាន
មកេីរងយនតដ្ឹកអនកដ្ំពណីរ នងិឡានធំៗ  

 
រូៃទី៤៖ សិកាា សាលាសាីេីការវាយតបមលៃរសិាថ នជាយុទធ   
សាស្រសតកនុ ងការពរៀៃចំខផនការវស័ិយថាមេល 
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(Trucks) ពដ្ឋយសាររៃពភ្ទឡានទងំពនុះ
ភារពរចីនពរៃីពរៃងមា៉ា ស ូត ខដ្លរតូវៃង់េនធ
ែពស់ ែណៈខដ្លចំណូលេនធេីរងយនតពទសចរ
ណ៍ពៅរកាកនុងករមតិដ្ខដ្ល 

o ពសណ្តរយី៉ាូទ៣ី (ខកសរមលួអរតេនធរយ នងិ
អាករេពិសសពដ្ឋយខផអកពលទីហំមំា៉ា សុនី នងិ
រៃពភ្ទពរៃងឥនធនៈ)៖ មានន័យថា ៃនថយេនធ
សរមាៃ់រងយនតខដ្លពរៃីពរៃងឥនធនៈសាអ ត 
(Clean Fuel) និងជាមួយោន តពមលីងេនធពលីរង
យនតខដ្លមានទំហមំា៉ា សុីនធំ។ ចំពពាុះពសណ្តរ ី
យ៉ាូពនុះ ការសិកាៃងាា ញថានឹងមានការពកីន
ព ងីចណូំលេនធរៃស់រដ្ឋេីការនាចូំលយាន
យនតខដ្លជាៃ់េនធរយតចិ ចៃ់េីឆ្ន  ំ ២០១៦ 
ពៅដ្ល់ឆ្ន ២ំ០៥០។ ចំពពាុះអនុសាសន៍
សរមាៃ់រយៈពេលមធយមរឺវធិានការសកាត នុេល
ពដ្ីមបពីលីកកមពស់យានយនតខដ្លមានរៃសិទធ
ភាេថាមេលពេញពលញកាន់ខតពរចីនព ងី រមួ
មាន៖(១). ៃិទសាល កសញ្ហញ សនសសំំបចខផនក
ពសដ្ឋកិចចពលីឥនធនៈ (Fuel Economy 
Labelling) និង(២).កំណត់អាយុកាល ឬរតឹៃនតឹង
សតង់ដ្ឋរ EURO Fuel សរមាៃ់ការនាចូំលយាន
យនត។ 

- រករមការងារអនតររកសួងបានពផញីរបាយការណ៍សតេីី
វាយតបមលៃទៃបញ្ញតត ិ និងពោលនពយាបាយសារពេី
េនធសរមាៃ់យានយនតដ្ឹកជញ្ជូ នផលូវពោកកនុងរៃពទស
កមពុជា ជូនរកសងួពសដ្ឋកិចច នងិហរិញ្ញវតថុ។  

៤.៤.២   ការងារពោលនពយាបាយពាក់េ័នធនងឹថាមេលក
ពកតីព ងីវញិ (ថាមេលេនលរឺេុះអាទតិយ) 

- បានៃពងកតីរករមការងារៃពចចកពទសវាយតបមលសកាត នុេល
ថាមេលេនលឺរេុះអាទតិយពដ្ីមបេីិនិតយផតល់ពយាៃល់ 
និងអនុសាសន៍ កនុងការពរៀៃចំពោលនពយាបាយ
ពាក់េ័នធនឹង ថាមេលកពកីតព ងីវញិ និងចងរកង
អនុវតតពោលនពយាបាយយុទធសាស្រសត ខផនការ
សកមមភាេ ពាក់េ័នធនឹងថាមេលកពកតីព ងីវញិ។ 

រករមការងារពនុះបានរៃជុំចំននួេីរពលីករចួមកពហយី 
និងកំេុងេិនតិយ នងិផតល់ពយាៃល់ពលកីារសិកា
ចំនួន៣រមួមាន៖ ១) ពសចកតីរពាងរបាយការណ៍សតីេ ី
ការសិកាវាយតបមលសកាត នុេល ថាមេលេនលឺរេុះ
អាទិតយ ២) ការព្លីយតៃពៅនងឹៃញ្ហា រៃឈមវស័ិយ
ថាមេលរៃស់កមពុជា និងតួនាទីរៃស់ថាមេល
និរនតរភាេ និង ៣) ការពសនីព ងីវធិីសាស្រសតសរមាៃ់
ការវាយតបមលរហ័សពលីការខាតៃង់ពសដ្ឋកិចចៃណ្តត ល
មកេីភាេរអាក់រអួលកនុងការផគត់ផគង់អរគិសនេីីៃណ្តត ញ
អរគិសនជីាត ិ

- បានសរមៃសរមលួជាមយួអងគការ UNDP ពបាុះ
េុមពរបាយការណ៍សតីេីការកាត់ៃនថយហានភ័ិ្យពលី
ការវនិិពយារថាមេលកពកីតព ងីវញិពៅកមពុជា 
(Derisking Renewable Energy Investment-
DREI) និងកំេុងពរតៀមពរៀៃចំកមមវធិីរៃកាសដ្ឋក់
ឱ្យពរៃីរបាស់ជាផលូវការពលីរបាយការណ៍នាខែតុលា
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

- បានៃញ្ច ៃ់របាយការណ៍សតេីកីារវាយតបមលសកាត នុ
េលអភ្ិវឌ្ឍន៍បៃតងពៅកមពុជា (Green Growth 
Pontential Assessment Cambodia Counry 
Report) 

រូៃងតទី៥៖កិចចរៃជុរំករមការងារៃពចចកពទសវាយតបមលសកាត
នុេលថាមេលេនលឺរេុះអាទិតយពៅកមពុជា 



185 186 សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

របាយករណ៍លទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
NCSD Achievements Report in 2019 and Priorities for 2020
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- បានសរមៃសរមលួជាមយួ GIZ ថាន ក់តៃំន់ពលកីិចច
សហការជំរុញការអនុវតតកមមវធិីការពរៃីរបាស់ និង
ការផលិតពដ្ឋយចីរភាេកនុងតៃំន់ ខដ្លកនុងពនាុះរមួ
មានការពរៀៃចំពោលនពយាបាយពាក់េ័នធ និងការ
េរងឹងសមតថភាេមស្រនតីរាជរដ្ឋឋ ភ្ិបាល។ 

សកមមភាេ៤.៤ សកិារៃសទិធភាេពសដ្ឋកចិច (Economic 
Efficiency) កនុងការអភ្វិឌ្ឍថាមេល នងិការកាត់ៃនថយ
ការៃេុំលៃរសិាថ ន 
៤.៤.១ ការងារពោលនពយាបាយពាក់េ័នធនងឹយានយនត 

- បានៃពងកីត នងិរៃជុំរករមការងារអនតររកសងួខដ្ល
មានសមាសភាេមកេីរកសួងពសដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវតថុ 
(អរគនាយកដ្ឋឋ នរយ និងរដ្ឋឋ ករកមពុជា និងអរគ
នាយកដ្ឋឋ នពោលនពយាបាយ) រកសួងសាធារណការ 
និងដ្ឹកជញ្ជូ ន រកសងួពាណិជជកមម រកសងួៃរសិាថ ន 
រកសួងខរ ៉ា និងថាមេល និង ក.ជ.អ.ច. ពដ្ីមបសីកិា
វាយតបមលៃទៃបញ្ញតត ិ និងពោលនពយាបាយសារពេី
េនធសរមាៃ់យានយនតដ្ឹកជញ្ជូ នផលូវពោកពៅកមពុជា 
និងពរៀៃចំអនុសាសន៍ រសៃតមពោលពៅពោល
នពយាបាយរៃស់រាជរដ្ឋឋ ភ្ិបាលកមពុជា សំពៅ ១) 
កាត់ៃនថយការៃពញ្ចញឧសម័នផទុះកញ្ច ក់ ការៃំេុល 
ផលៃ៉ាុះពាល់ពលីសុែភាេខដ្លពកីតពចញេីយាន
យនតដ្ឹកជញ្ជូ នផលូវពោកកនុងរៃពទសកមពុជា និងខក
លមអសុវតថិភាេចរាចរណ៍ ២) កាត់ៃនថយតរមូវការ 
និងការេឹងខផអកពលថីាមេល តមរយៈការកាត់
ៃនថយការនាចូំលពរៃងឥនធនៈពដ្ឋយៃពងកីនរៃសិទធ
ភាេថាមេលជាអតិៃរមិាេយីានយនតនងិពលីក
កមពស់ៃពចចកវទិាសាអ ត ឧទហរណ៍ យានយនត ពរៃី
របាស់ថាមេលអរគិសន ី៣) រកាបាននូវលទធភាេ
ទិញយានយនតសរមាៃ់រករមមនុសសខដ្លមាន
ចំណូលករមតិមធយម នងិករមតិទៃ និង ៤) មាន
ឥទធិេលវជិជមានចំពពាុះការពកៀរររចំណូលជាតិ
រៃស់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលកមពុជា 

- លទធផលបនការសកិា រករមការងារអនតររកសងួបាន
ពរៀៃចំនូវអនុសាសន៍សំខាន់ៗ សរមាៃ់ពធវីកំខណ

ទរមង់រកៃែណឌ ពោលនពយាបាយសារពេីេនធ 
រសៃតមពោលពៅពោលនពយាបាយរៃស់រាជរដ្ឋឋ
ភ្ិបាលកមពុជាពដ្ឋយកនុងពនាុះមានអនុសាសន៍
សរមាៃ់រយៈពេលែល ី ររឺួរពធវីវពិសាធនកមមអរតេនធ
រយ និងអាករេិពសសសរមាៃ់យានយនតខដ្លជាៃ់
េនធរយតិច(LDVs) ពដ្ឋយមាន៣ពសណ្តរយី៉ាូដូ្ច
តពៅ៖ 
o ពសណ្តរយី៉ាូទ១ី (ខកសរមលួអរតេនធរយ នងិ
អាករេពិសសពដ្ឋយខផអកពលទីហំមំា៉ា សុនី) 
ចំពពាុះពសណ្តរយី៉ាូពនុះការសកិាៃងាា ញថា 
ចំណូលេនធរៃស់រដ្ឋអាចនងឹមានការធាល ក់ចុុះ
ពធៀៃនឹងពសណ្តរយី៉ាូធុរកិចចតមទមាល ៃ់ធមមត។ 
ការធាល ក់ចុុះពនុះៃណ្តត លមកេកីារធាល ក់ចុុះ
ចំណូលេនធខដ្លបានមកេីរងយនតពទសចរណ៍
មានរៃមាណ ៦៦% បនចនំួនយានយនតជាៃ់
េនធរយតិច ពៃីពទុះជាអាចមានការពកីនចណូំល
េនធេីការនាចូំលរងយនតដ្កឹអនកដ្ំពណីរ និងរង
យនតធំៗ 

o ពសណ្តរយី៉ាូទ២ី (ខកសរមលួអរតេនធរយ នងិ
អាករេពិសសពដ្ឋយខផអកពលរីៃពភ្ទពរៃងឥនធនៈ) 
កនុងពសណ្តរយី៉ាូពនុះ ការសកិាៃងាា ញថាអាច
នឹងមានការពកីនព ងីចណូំលេនធខដ្លបាន
មកេីរងយនតដ្ឹកអនកដ្ំពណីរ នងិឡានធំៗ  

 
រូៃទី៤៖ សិកាា សាលាសាីេីការវាយតបមលៃរសិាថ នជាយុទធ   
សាស្រសតកនុ ងការពរៀៃចំខផនការវស័ិយថាមេល 
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(Trucks) ពដ្ឋយសាររៃពភ្ទឡានទងំពនុះ
ភារពរចីនពរៃីពរៃងមា៉ា ស ូត ខដ្លរតូវៃង់េនធ
ែពស់ ែណៈខដ្លចំណូលេនធេីរងយនតពទសចរ
ណ៍ពៅរកាកនុងករមតិដ្ខដ្ល 

o ពសណ្តរយី៉ាូទ៣ី (ខកសរមួលអរតេនធរយ នងិ
អាករេពិសសពដ្ឋយខផអកពលទីហំមំា៉ា សុនី នងិ
រៃពភ្ទពរៃងឥនធនៈ)៖ មានន័យថា ៃនថយេនធ
សរមាៃ់រងយនតខដ្លពរៃីពរៃងឥនធនៈសាអ ត 
(Clean Fuel) និងជាមួយោន តពមលីងេនធពលីរង
យនតខដ្លមានទំហមំា៉ា សុីនធំ។ ចំពពាុះពសណ្តរ ី
យ៉ាូពនុះ ការសិកាៃងាា ញថានឹងមានការពកីន
ព ងីចណូំលេនធរៃស់រដ្ឋេីការនាចូំលយាន
យនតខដ្លជាៃ់េនធរយតចិ ចៃ់េីឆ្ន  ំ ២០១៦ 
ពៅដ្ល់ឆ្ន ២ំ០៥០។ ចំពពាុះអនុសាសន៍
សរមាៃ់រយៈពេលមធយមរឺវធិានការសកាត នុេល
ពដ្ីមបពីលីកកមពស់យានយនតខដ្លមានរៃសិទធ
ភាេថាមេលពេញពលញកាន់ខតពរចីនព ងី រមួ
មាន៖(១). ៃិទសាល កសញ្ហញ សនសសំំបចខផនក
ពសដ្ឋកិចចពលីឥនធនៈ (Fuel Economy 
Labelling) និង(២).កំណត់អាយុកាល ឬរតឹៃនតឹង
សតង់ដ្ឋរ EURO Fuel សរមាៃ់ការនាចូំលយាន
យនត។ 

- រករមការងារអនតររកសួងបានពផញីរបាយការណ៍សតេីី
វាយតបមលៃទៃបញ្ញតត ិ និងពោលនពយាបាយសារពេី
េនធសរមាៃ់យានយនតដ្ឹកជញ្ជូ នផលូវពោកកនុងរៃពទស
កមពុជា ជូនរកសងួពសដ្ឋកិចច នងិហរិញ្ញវតថុ។  

៤.៤.២   ការងារពោលនពយាបាយពាក់េ័នធនងឹថាមេលក
ពកតីព ងីវញិ (ថាមេលេនលរឺេុះអាទតិយ) 

- បានៃពងកតីរករមការងារៃពចចកពទសវាយតបមលសកាត នុេល
ថាមេលេនលឺរេុះអាទតិយពដ្ីមបេីិនិតយផតល់ពយាៃល់ 
និងអនុសាសន៍ កនុងការពរៀៃចំពោលនពយាបាយ
ពាក់េ័នធនឹង ថាមេលកពកីតព ងីវញិ និងចងរកង
អនុវតតពោលនពយាបាយយុទធសាស្រសត ខផនការ
សកមមភាេ ពាក់េ័នធនឹងថាមេលកពកតីព ងីវញិ។ 

រករមការងារពនុះបានរៃជុំចំននួេីរពលីករចួមកពហយី 
និងកំេុងេិនតិយ នងិផតល់ពយាៃល់ពលកីារសិកា
ចំនួន៣រមួមាន៖ ១) ពសចកតីរពាងរបាយការណ៍សតីេ ី
ការសិកាវាយតបមលសកាត នុេល ថាមេលេនលឺរេុះ
អាទិតយ ២) ការព្លីយតៃពៅនងឹៃញ្ហា រៃឈមវស័ិយ
ថាមេលរៃស់កមពុជា និងតួនាទីរៃស់ថាមេល
និរនតរភាេ និង ៣) ការពសនីព ងីវធិីសាស្រសតសរមាៃ់
ការវាយតបមលរហ័សពលីការខាតៃង់ពសដ្ឋកិចចៃណ្តត ល
មកេីភាេរអាក់រអួលកនុងការផគត់ផគង់អរគិសនេីីៃណ្តត ញ
អរគិសនជីាត ិ

- បានសរមៃសរមលួជាមយួអងគការ UNDP ពបាុះ
េុមពរបាយការណ៍សតីេីការកាត់ៃនថយហានភ័ិ្យពលី
ការវនិិពយារថាមេលកពកីតព ងីវញិពៅកមពុជា 
(Derisking Renewable Energy Investment-
DREI) និងកំេុងពរតៀមពរៀៃចំកមមវធិីរៃកាសដ្ឋក់
ឱ្យពរៃីរបាស់ជាផលូវការពលីរបាយការណ៍នាខែតុលា
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

- បានៃញ្ច ៃ់របាយការណ៍សតេីកីារវាយតបមលសកាត នុ
េលអភ្ិវឌ្ឍន៍បៃតងពៅកមពុជា (Green Growth 
Pontential Assessment Cambodia Counry 
Report) 

រូៃងតទី៥៖កិចចរៃជុរំករមការងារៃពចចកពទសវាយតបមលសកាត
នុេលថាមេលេនលឺរេុះអាទិតយពៅកមពុជា 



187សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

របាយករណ៍លទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
NCSD Achievements Report in 2019 and Priorities for 2020  
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- បានសរមៃសរមលួពរៀៃចៃំញ្ច ៃ់របាយការណ៍សតេីី
ផលៃ៉ាុះពាលពសដ្ឋកចិច សងគម និងៃរសិាថ នបនការ
ជំរុញវស័ិយឧសាហកមមបៃតងពៅកមពុជា (The 
Economic, Social and Environmental 
Impacts of Greening Industrial Sector in 
Cambodia) 

- បានសរមៃសរមលួជាមយួ UNDP កនុងការតពមលីង
ៃនទុះសូឡាថាមេលេនឡឺរេុះអាទិតយពលដី្ំៃូលអោរ
រកសួងៃរសិាថ ន។ 

សកមមភាេ ៤.៥ កសាងសមតថភាេ នងិចូលរមួកចិចរៃជុំ
រករមការងាររៃស់ ASEAN 

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំអាសា ន និងអាសុីអឺរ ៉ាៃុចំននួ 
២ពលីក៖ ១) កចិចរៃជុំពាក់កណ្តត លអាណតតិពលីក
ទី១៨ “18th AFEO Mid-term Meeting” បនអងគ
ការសហេ័នធវសិវកមមអាសា នពៅ រាជធានីៃង់ដ្ឋ
ពសរពីៃហាគ វា៉ា ន់រៃពទសរៃ រយពណពដ្ឋយបានពធវីៃទ
ៃងាា ញសតេីីវឌ្ឍនភាេ ការពរៀៃចំទីរករងនិរនតរភាេ
ពៅកមពុជា  

- បានចូលរមួសិកាា សាលាថាន ក់តំៃន់ពលកីទីេីរៃស់
កមមវធិីទីរករងឈានមុែការអភ្ិវឌ្ឍពដ្ឋយចីរភាេ
អាសា ន (2nd Regional Workshop of the ASEAN 
SDGs Frontrunner Cities Programme-SDGs-FC) 
និងកិចចរៃជុំពលកីទ១ី៧ បនរករមការងារអាសា នសតី
េីទីរករងនិរនតរភាេៃរសិាថ ន (17th Meeting of 
ASEAN Working Group on Environmentally 
Sustainable Cities (AWGESC)) ពៅទីរករង 
Vientiane រៃពទសឡាវ  

អនុកម្មវិធីទី២ ជំរុញការអនុវតតស្លើយតៃនឹងការប្រែរែួ អាកាេធាតុ  
ការខរៃរៃួលអាកាសធាតុបានកាល យពៅជារៃធាន

ៃទអាទិភាេចមបងមួយរៃស់រាជរដ្ឋឋ ភ្ិបាលកមពុជា ដូ្ច
មានខចងពៅកនុងខផនការយុទធសាស្រសតអភ្វិឌ្ឍន៍ជាត២ិ០១៩-
២០២៣ និងយុទធសាស្រសតចតុពកាណដ្ណំ្តក់កាលទ៤ី
រៃស់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាល។ សកមមភាេព្លយីតៃនឹងការខរៃ
រៃួលអាកាសធាតុមានពៅកនុងររៃ់ទិដ្ឋភាេ ដូ្ចជាការ

េរងឹងសមតថភាេសាថ ៃ័ននិងសមតថភាេៃពចចកពទសការ
ពរៀៃចំខផនការ និងពោលនពយាបាយ ការងារសិកា
រសាវរជាវ អៃ់រ ំ និងពលកីកមពស់ការយល់ដ្ឹង ការអនុវតា
កាតេវកចិចពរកាមអនុសញ្ហញ រកៃែណឌ សហរៃជាជាតសិាីេី
ការខរៃរៃួលអាកាសធាតុ ការអនុវតាយនាការអភ្ិវឌ្ឍន៍
សាអ តពរកាមេធិីសារកយូតូ និងៃណ្តា រពរមាងកាត់ៃនថយការ
ៃពញ្ចញឧសម័នផទុះកញ្ច ក់ពផសង ពៗទៀតការអនុវតតរពរមាងៃនាំុ
នានា ពដ្ឋយរមួទងំៃណ្តា រពរមាងពសនីព ងីពរកាមកមមវធិី
សកមមភាេជាតៃិនាំុនឹងការខរៃរៃួលអាកាសធាតុ ការងារ
សរមៃសរមួលនិងសហរៃតៃិតាិការអនារជាត ិ ការចូលរមួ
ចរចពៅថាន ក់តំៃន់ និងថាន ក់អនារជាត ិ និងការពកៀរររ
ធនធានសរមាៃ់ព្លីយតៃពៅនងឹការខរៃរៃួលអាកាសធាតុ។  

នាយកដ្ឋឋ នខរៃរៃួលអាកាសធាតុជាពសនាធិការ
ឱ្យអរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. ពដ្ឋយមានភារកចិច
ពលីកកមពស់ការយល់ដ្ឹង កសាងសមតថភាេ ៃស្រញ្ហជ ៃការ
ខរៃរៃួលអាកាសធាតុ ពរៀៃចំរបាយការណ៍ជាត ិនិងពរៀៃចំ
រកៃែណឌ សរមៃសរមួល ពកៀរររហរិញ្ញៃបទនខរៃរៃួល
អាកាសធាតុ។ ពោលៃណំងបនអនុកមមវធិីទ២ី (ការព្លីយ
តៃនឹងការខរៃរៃួលអាកាសធាតុ) រឺរមួចំខណកោរំទដ្ល់
ការអភ្ិវឌ្ឍរៃកៃពដ្ឋយចីរភាេ ពរកាមលកាែណឌ ការខរៃ
រៃួលអាកាសធាតុ រសៃតមពោលនពយាបាយរៃស់
រាជរដ្ឋឋ ភ្ិបាលកមពុជា។ 
ចពងាក មសកមមភាេទ៥ី៖ អៃ់រផំសេវផាយ េ័ត៌មាន ពលកី
កមពស់ការយល់ដ្ងឹ នងិៃស្រញ្ហជ ៃការងារខរៃរៃលួអាកាសធាតុ 

រូៃទី៦៖ រៃតិភូ្កមពុជាចូលរមួសននិសីទៃណ្តត រដ្ឋភារីជាសមាជិក
អនុសញ្ហញ UNFCCCពលីកទី២៤ (COP-24) ពៅរៃពទសៃ៉ាូ ូញ 
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សកមមភាេទ៥ី.១ កចិចរៃជុរំករមការងារៃពចចកពទស
ខរៃរៃលួអាកាសធាតុ 

- បានពរៀៃចំកចិចរៃជុំពលីកទ៤ី រករមការងារៃពចចក
ពទសខរៃរៃលួអាកាសធាតុ និងបដ្រូអភ្ិវឌ្ឍន៍ពៅ 
ពដ្ីមបផីសេវផាយលទធផលសននសិីទពលកីទី២៤ ពៅ
រៃពទសៃ៉ាូ ូញ ការយល់ដ្ងឹអំេីសាថ នភាេបនការ
ដ្ឋក់ៃញ្ចូលការខរៃរៃលួអាកាសធាតុពៅកនុង NSDP 
ៃចចុៃបននភាេរពរមាងមូលនិធអិាកាសធាតុបៃតង 
និងៃចចុៃបននភាេសកមមភាេសរមាៃ់ព្លីយតៃពៅ
នឹងការខរៃរៃលួអាកាសធាតុ 

- បានពរៀៃចំកចិចរៃជុំពលីកទ៥ី រករមការងារៃពចចក
ពទសខរៃរៃលួអាកាសធាតុ ពដ្ីមបេីិភាកា េិពរោុះ
ពយាៃល់ នងិរៃមូលធាតុចូល ពលីរបាយការណ៍
ពាក់កណ្តត លអាណតត ិ CCCSP និងពលីការពរៀៃចំ
ខផនទីៃងាា ញផលូវការអនុវតត NDC 

- បានពរៀៃចំកចិចរៃជុំពលីកទ៦ី រករមការងារៃពចចក
ពទសខរៃរៃួលអាកាសធាតុ នងិបដ្រូអភ្ិវឌ្ឍន៍ បាន
េិភាកាពៅពលីខផនទីៃងាា ញផលូវការអនុវតត NDC  
ពោលការណ៍ និងនីតិវធិីបនការពសនីសុំជនំួយេមូីល
និធិអាកាសធាតុបៃតងនងិៃចចុៃបននភាេបនរពរមាង
ទពនលពមរងគពរកាមរៃស់ធនាោរេិភ្េពលាក។  

សកមមភាេទ៥ី.២ ចូលរមួវរគៃណតុ ុះៃណ្តត ល កចិចរៃជុ ំ
សននសិទីអនតរជាត ិ 

មស្រនតីនាយកដ្ឋឋ នខរៃរៃលួអាកាសធាតុ បានចូល
រមួកិចចវរគៃណតុ ុះៃណ្តត ល កិចចរៃជុំ សននិសទីអនតរជាតិ ពៅ
ពរៅរៃពទសចនំួន៤៥ពលីករមួមាន៖ 

- បានចូលរមួសិកាា សាលាខចករខំលកចំពណុះដ្ឹង
ថាន ក់តំៃន់សាីេ ី“យនតការទផីារកាៃូនអនតរជាតិ និង
តមាល ភាេពរកាមកិចចរេមពរេៀងទីរករងបា៉ា រសី” ពៅទី
រករងបាងកក រៃពទសបង  

- បានចូលរមួសិកាា សាលាថាន ក់តំៃន់សតេីីពយនឌ័្រ 
សំពៅពៅពលីការវនិិពយារពលកីារខរៃរៃួលអាកាស
ធាតុ និងពរោុះមហនតរាយ ពៅរៃពទសបង  

- បានចូលរមួពវទិកាខផនការជាតិៃនាំុពៅទីរករង
សានសុីបារ រៃពទសតង់ហានី  

- បានចូលរមួ Inception Workshop on the 
PaSTI-JAIF Project រៃពទសបង  

- បានចូលរមួសិកាា សាលាសាីេភីាេជាអនកដ្ឹកនាំ
សរមាៃ់សមភាេ ពយនឌ័្រ រៃពទសបង 

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំរករមរៃឹកាភ្ិបាលមូលនិធអិា
កាសធាតុបៃតងពលីកទ២ី២ ពៅសាធារណរដ្ឋកូពរ ៉ា  

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំពលកីទ១ី៥បនរណៈកមាម ធិការ
ៃនាំុ ពៅទីរករងពបាន រៃពទសអាលលមឺ៉ាង់  

- បានចូលរមួសិកាា សាលាថាន ក់តំៃន់សតេីី"ការការពារ
សងគមេហីានិភ័្យអាកាសធាតុ និងការររៃ់ររង
ពរោុះមហនតរាយ" "Social Protection, Climate 
Risk and Disaster Management'' ពៅទីរករង
បាងកក រៃពទសបង  

- បានចូលរមួសិកាា សាលា«Measurement Reporting 
and Verification (MRV) Biennial Update Reports 
(BUR) and National Communications (NCs)» 
ពៅទីរករងបាងកក រៃពទសបង  

- បានចូលរមួសិកាា សាលាសាGីEF Expanded 
Constiuency សរមាៃ់ៃណ្តត រៃពទសអាសុីខាង
ពកីត អាសុីខាងតបូង នងិរៃពទសចិន ពៅរៃពទស
ម៉ាុងពហាគ ល ី 

- បានចូលរមួសកិាាសាលាសតេី ី ភាេជាបដ្រូសតេីតីមាល
ភាេពរកាមកចិចរេមពរេៀងទីរករងបា៉ា រសីសតេីីការខរៃ
រៃួលអាកាសធាតុ ពៅទីរករងហាការត រៃពទស
ឥណឌូ ពនសុ ី 

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំរករមការងារៃរសិាថ នបនមហា
អនុតំៃន់ពមរងគរៃចឆំ្ន ពំលីកទី២៤ ពៅទីរករងរុន
មីង ពែតតយូណ្តន សាធារណរដ្ឋរៃជាមានតិចិន  

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំថាន ក់តំៃន់សតីេីការងាររមួទី
រករង Koronivia សតីេកីសិកមម ពៅទីរករងបាងកក 
រៃពទសបង  



187 188 សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

របាយករណ៍លទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
NCSD Achievements Report in 2019 and Priorities for 2020
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- បានសរមៃសរមលួពរៀៃចៃំញ្ច ៃ់របាយការណ៍សតេីី
ផលៃ៉ាុះពាលពសដ្ឋកចិច សងគម និងៃរសិាថ នបនការ
ជំរុញវស័ិយឧសាហកមមបៃតងពៅកមពុជា (The 
Economic, Social and Environmental 
Impacts of Greening Industrial Sector in 
Cambodia) 

- បានសរមៃសរមលួជាមយួ UNDP កនុងការតពមលីង
ៃនទុះសូឡាថាមេលេនឡឺរេុះអាទិតយពលដី្ំៃូលអោរ
រកសួងៃរសិាថ ន។ 

សកមមភាេ ៤.៥ កសាងសមតថភាេ នងិចូលរមួកចិចរៃជុំ
រករមការងាររៃស់ ASEAN 

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំអាសា ន និងអាសុីអឺរ ៉ាៃុចំននួ 
២ពលីក៖ ១) កចិចរៃជុំពាក់កណ្តត លអាណតតិពលីក
ទី១៨ “18th AFEO Mid-term Meeting” បនអងគ
ការសហេ័នធវសិវកមមអាសា នពៅ រាជធានីៃង់ដ្ឋ
ពសរពីៃហាគ វា៉ា ន់រៃពទសរៃ រយពណពដ្ឋយបានពធវីៃទ
ៃងាា ញសតេីីវឌ្ឍនភាេ ការពរៀៃចំទីរករងនិរនតរភាេ
ពៅកមពុជា  

- បានចូលរមួសិកាា សាលាថាន ក់តំៃន់ពលកីទីេីរៃស់
កមមវធិីទីរករងឈានមុែការអភ្ិវឌ្ឍពដ្ឋយចីរភាេ
អាសា ន (2nd Regional Workshop of the ASEAN 
SDGs Frontrunner Cities Programme-SDGs-FC) 
និងកិចចរៃជុំពលកីទ១ី៧ បនរករមការងារអាសា នសតី
េីទីរករងនិរនតរភាេៃរសិាថ ន (17th Meeting of 
ASEAN Working Group on Environmentally 
Sustainable Cities (AWGESC)) ពៅទីរករង 
Vientiane រៃពទសឡាវ  

អនុកម្មវិធីទី២ ជំរុញការអនុវតតស្លើយតៃនឹងការប្រែរែួ អាកាេធាតុ  
ការខរៃរៃួលអាកាសធាតុបានកាល យពៅជារៃធាន

ៃទអាទិភាេចមបងមួយរៃស់រាជរដ្ឋឋ ភ្ិបាលកមពុជា ដូ្ច
មានខចងពៅកនុងខផនការយុទធសាស្រសតអភ្វិឌ្ឍន៍ជាត២ិ០១៩-
២០២៣ និងយុទធសាស្រសតចតុពកាណដ្ណំ្តក់កាលទ៤ី
រៃស់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាល។ សកមមភាេព្លយីតៃនឹងការខរៃ
រៃួលអាកាសធាតុមានពៅកនុងររៃ់ទិដ្ឋភាេ ដូ្ចជាការ

េរងឹងសមតថភាេសាថ ៃ័ននិងសមតថភាេៃពចចកពទសការ
ពរៀៃចំខផនការ និងពោលនពយាបាយ ការងារសិកា
រសាវរជាវ អៃ់រ ំ និងពលកីកមពស់ការយល់ដ្ឹង ការអនុវតា
កាតេវកចិចពរកាមអនុសញ្ហញ រកៃែណឌ សហរៃជាជាតសិាីេី
ការខរៃរៃួលអាកាសធាតុ ការអនុវតាយនាការអភ្ិវឌ្ឍន៍
សាអ តពរកាមេធិីសារកយូតូ និងៃណ្តា រពរមាងកាត់ៃនថយការ
ៃពញ្ចញឧសម័នផទុះកញ្ច ក់ពផសង ពៗទៀតការអនុវតតរពរមាងៃនាំុ
នានា ពដ្ឋយរមួទងំៃណ្តា រពរមាងពសនីព ងីពរកាមកមមវធិី
សកមមភាេជាតៃិនាំុនឹងការខរៃរៃួលអាកាសធាតុ ការងារ
សរមៃសរមួលនិងសហរៃតៃិតាិការអនារជាត ិ ការចូលរមួ
ចរចពៅថាន ក់តំៃន់ និងថាន ក់អនារជាត ិ និងការពកៀរររ
ធនធានសរមាៃ់ព្លីយតៃពៅនងឹការខរៃរៃួលអាកាសធាតុ។  

នាយកដ្ឋឋ នខរៃរៃួលអាកាសធាតុជាពសនាធិការ
ឱ្យអរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. ពដ្ឋយមានភារកចិច
ពលីកកមពស់ការយល់ដ្ឹង កសាងសមតថភាេ ៃស្រញ្ហជ ៃការ
ខរៃរៃួលអាកាសធាតុ ពរៀៃចំរបាយការណ៍ជាត ិនិងពរៀៃចំ
រកៃែណឌ សរមៃសរមួល ពកៀរររហរិញ្ញៃបទនខរៃរៃួល
អាកាសធាតុ។ ពោលៃណំងបនអនុកមមវធិីទ២ី (ការព្លីយ
តៃនឹងការខរៃរៃួលអាកាសធាតុ) រឺរមួចំខណកោរំទដ្ល់
ការអភ្ិវឌ្ឍរៃកៃពដ្ឋយចីរភាេ ពរកាមលកាែណឌ ការខរៃ
រៃួលអាកាសធាតុ រសៃតមពោលនពយាបាយរៃស់
រាជរដ្ឋឋ ភ្ិបាលកមពុជា។ 
ចពងាក មសកមមភាេទ៥ី៖ អៃ់រផំសេវផាយ េ័ត៌មាន ពលកី
កមពស់ការយល់ដ្ងឹ នងិៃស្រញ្ហជ ៃការងារខរៃរៃលួអាកាសធាតុ 

រូៃទី៦៖ រៃតិភូ្កមពុជាចូលរមួសននិសីទៃណ្តត រដ្ឋភារីជាសមាជិក
អនុសញ្ហញ UNFCCCពលីកទី២៤ (COP-24) ពៅរៃពទសៃ៉ាូ ូញ 

ទំេរ័ 13 

សកមមភាេទ៥ី.១ កចិចរៃជុរំករមការងារៃពចចកពទស
ខរៃរៃលួអាកាសធាតុ 

- បានពរៀៃចំកិចចរៃជុំពលីកទ៤ី រករមការងារៃពចចក
ពទសខរៃរៃលួអាកាសធាតុ និងបដ្រូអភ្ិវឌ្ឍន៍ពៅ 
ពដ្ីមបផីសេវផាយលទធផលសននសិីទពលកីទី២៤ ពៅ
រៃពទសៃ៉ាូ ូញ ការយល់ដ្ងឹអំេីសាថ នភាេបនការ
ដ្ឋក់ៃញ្ចូលការខរៃរៃលួអាកាសធាតុពៅកនុង NSDP 
ៃចចុៃបននភាេរពរមាងមូលនិធអិាកាសធាតុបៃតង 
និងៃចចុៃបននភាេសកមមភាេសរមាៃ់ព្លីយតៃពៅ
នឹងការខរៃរៃលួអាកាសធាតុ 

- បានពរៀៃចំកិចចរៃជុំពលីកទ៥ី រករមការងារៃពចចក
ពទសខរៃរៃលួអាកាសធាតុ ពដ្ីមបេីិភាកា េិពរោុះ
ពយាៃល់ នងិរៃមូលធាតុចូល ពលីរបាយការណ៍
ពាក់កណ្តត លអាណតត ិ CCCSP និងពលីការពរៀៃចំ
ខផនទីៃងាា ញផលូវការអនុវតត NDC 

- បានពរៀៃចំកិចចរៃជុំពលីកទ៦ី រករមការងារៃពចចក
ពទសខរៃរៃួលអាកាសធាតុ នងិបដ្រូអភ្ិវឌ្ឍន៍ បាន
េិភាកាពៅពលីខផនទីៃងាា ញផលូវការអនុវតត NDC  
ពោលការណ៍ និងនីតិវធិីបនការពសនីសុំជនំួយេមូីល
និធិអាកាសធាតុបៃតងនងិៃចចុៃបននភាេបនរពរមាង
ទពនលពមរងគពរកាមរៃស់ធនាោរេិភ្េពលាក។  

សកមមភាេទ៥ី.២ ចូលរមួវរគៃណតុ ុះៃណ្តត ល កចិចរៃជុ ំ
សននសិទីអនតរជាត ិ 

មស្រនតីនាយកដ្ឋឋ នខរៃរៃលួអាកាសធាតុ បានចូល
រមួកិចចវរគៃណតុ ុះៃណ្តត ល កិចចរៃជុំ សននិសទីអនតរជាតិ ពៅ
ពរៅរៃពទសចនំួន៤៥ពលីករមួមាន៖ 

- បានចូលរមួសិកាា សាលាខចករខំលកចំពណុះដ្ឹង
ថាន ក់តំៃន់សាីេ ី“យនតការទផីារកាៃូនអនតរជាតិ និង
តមាល ភាេពរកាមកិចចរេមពរេៀងទីរករងបា៉ា រសី” ពៅទី
រករងបាងកក រៃពទសបង  

- បានចូលរមួសិកាា សាលាថាន ក់តំៃន់សតេីីពយនឌ័្រ 
សំពៅពៅពលីការវនិិពយារពលកីារខរៃរៃួលអាកាស
ធាតុ និងពរោុះមហនតរាយ ពៅរៃពទសបង  

- បានចូលរមួពវទិកាខផនការជាតិៃនាំុពៅទីរករង
សានសុីបារ រៃពទសតង់ហានី  

- បានចូលរមួ Inception Workshop on the 
PaSTI-JAIF Project រៃពទសបង  

- បានចូលរមួសិកាា សាលាសាីេភីាេជាអនកដ្ឹកនាំ
សរមាៃ់សមភាេ ពយនឌ័្រ រៃពទសបង 

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំរករមរៃឹកាភ្ិបាលមូលនិធអិា
កាសធាតុបៃតងពលីកទ២ី២ ពៅសាធារណរដ្ឋកូពរ ៉ា  

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំពលកីទ១ី៥បនរណៈកមាម ធិការ
ៃនាំុ ពៅទីរករងពបាន រៃពទសអាលលមឺ៉ាង់  

- បានចូលរមួសិកាា សាលាថាន ក់តំៃន់សតេីី"ការការពារ
សងគមេហីានិភ័្យអាកាសធាតុ និងការររៃ់ររង
ពរោុះមហនតរាយ" "Social Protection, Climate 
Risk and Disaster Management'' ពៅទីរករង
បាងកក រៃពទសបង  

- បានចូលរមួសិកាា សាលា«Measurement Reporting 
and Verification (MRV) Biennial Update Reports 
(BUR) and National Communications (NCs)» 
ពៅទីរករងបាងកក រៃពទសបង  

- បានចូលរមួសិកាា សាលាសាGីEF Expanded 
Constiuency សរមាៃ់ៃណ្តត រៃពទសអាសុីខាង
ពកីត អាសុីខាងតបូង នងិរៃពទសចិន ពៅរៃពទស
ម៉ាុងពហាគ ល ី 

- បានចូលរមួសកិាាសាលាសតេី ី ភាេជាបដ្រូសតេីតីមាល
ភាេពរកាមកចិចរេមពរេៀងទីរករងបា៉ា រសីសតេីីការខរៃ
រៃួលអាកាសធាតុ ពៅទីរករងហាការត រៃពទស
ឥណឌូ ពនសុ ី 

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំរករមការងារៃរសិាថ នបនមហា
អនុតំៃន់ពមរងគរៃចឆំ្ន ពំលីកទី២៤ ពៅទីរករងរុន
មីង ពែតតយូណ្តន សាធារណរដ្ឋរៃជាមានតិចិន  

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំថាន ក់តំៃន់សតីេីការងាររមួទី
រករង Koronivia សតីេកីសិកមម ពៅទីរករងបាងកក 
រៃពទសបង  



189សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

របាយករណ៍លទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
NCSD Achievements Report in 2019 and Priorities for 2020  
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- បានចូលរមួកនុងពវទកិារសបាត ហ៍បនការៃនាុនំងឹការ
ខរៃរៃួលអាកាសធាតុសកល-កូពរ ៉ា ពៅទីរករងសុងដូ្ 
សាធារណរដ្ឋកូពរ ៉ា  

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំថាន ក់តំៃន់សតីេី "សថិតិពយនឌ័្រ
កនុងវស័ិយខរៃរៃួលអាកាសធាតុនិងការកាត់ៃនថយ
ហានិភ័្យបនពរោុះមហនតរាយ" និងកចិចរៃជុជំំនាញ
សតីេី"សថិតិបនពរោុះមហនតរាយ"   ពៅទីរករងបាងកក 
រៃពទសបង  

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំពលកីទ៤ី៩រៃស់រករមរៃឹកា
អនតររដ្ឋឋ ភ្ិបាលសតេីីការខរៃរៃលួអាកាសធាតុ 
(IPCC) ខដ្លអនុម័ត របាយការណ៍វធិសីាស្រសត ខក
សរមួលឆ្ន ២ំ០១៩ ចំពពាុះពោលការណ៍ខណនាសំតី
េីសារពេីភ័្ណឌ ផទុះកញ្ច ក់ ពៅរៃពទសជៃ៉ាុន  

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំពលកីទ១ី រៃស់រណៈកមមការ
ដ្ឹកនារំពរមាងសាីេី ការេរងឹង អំណ្តចស្រសតសីរមាៃ់
សងគមខដ្លធន់នឹងអាកាសធាតុ ពៅទីរករងបាងកក 
រៃពទសបង 

- បានចូលរមួសិកាា សាលាៃពចចកពទសពលកីទី៣ សតេីី
ការអនុវតតរនំិតផតួចពផតីមកសាងសមតថភាេសរមាៃ់
តមាល ភាេ ពៅទីរករងរ ៉ាមូ រៃពទសអុីតល ី 

- បានចូលរមួសិកាា សាលាសតីេកីារេរងឹងភាេធន់នឹង
ការខរៃរៃួលអាកាសធាតុ បនសមាជកិ អាសា ន
តមរយៈការខចករខំលកៃទេិពសាធន៍  និងពមពរៀន
សតីេីវឌ្ឍនភាេបនសកមមភាេ ៃនាំុពៅនឹងការខរៃ
រៃួលអាកាសធាតុ  ពៅពែតតពឈៀងបរ រៃពទសបង 

- បានចូលរមួសិកាា សាលាៃណតុ ុះៃណ្តត លម៉ាូខដ្ល
ការខរៃរៃួលអាកាសធាតុសតីេមី៉ាូខដ្ល S8 SI-CAT 
សរមាៃ់ ការវាយតបមលផលៃ៉ាុះពាល់ខដ្លៃណ្តត លម
កេីការខរៃរៃលួអាកាសធាតុ ខផនការៃនាំុ និង
ខផនការទីរករង ពៅទីរករងបាងកក រៃពទសបង 

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំរករម LDCs និង G77 and 
China និងសននសិីទសហរៃជាជាតិ សតីេីការខរៃ
រៃួលអាកាសធាតុSB50ពៅទីរករងពបាន អាលលឺម៉ាង់  

- បានចូលរមួសននសិីទសតីេីជីវៈចរមរុះពលកីទ៩ី ពៅទី
រករងTrondheim រៃពទសណ័រពវ ៉ា  

- បានចូលរមួកមមវធិីៃពចចកវទិាខរៃរៃួលអាកាសធាតុ
កូពរ ៉ាឆ្ន ២ំ០១៩ ពៅទីរករងពសអ ូល កូពរ ៉ា 

- បានចូលរមួសិកាា សាលាពលកីទី១៧សាីេី “សារពេី
ភ័្ណឌ ឧសម័នផទុះកញ្ច ក់ពៅអាសុី ខដ្លបានរៃរេឹតត 
ពៅរៃពទសសឹងាៃុរ ី

- បានចូលរមួសិកាា សាលាៃណតុ ុះៃណ្តត លសរមាៃ់
អនកចរចវយ័ពកមង ពៅទីរករង Kathmandu 
រៃពទសពនបា៉ា ល់  

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំពលកីទ៥ី០បនរករមការងារអនតរ
ដ្ឋឋ ភ្ិបាលសតីេីការខរៃរៃួលអាកាសធាតុ ពៅទីរករង 
ហសខឺណវ រៃពទសសវសី 

- បានចូលរមួសិកាា សាលាថាន ក់តំៃន់សាេីី Circular 
Economy as Transformational Pathway for 
Combating Global Climate Challenges ពៅទី
រករងបាងកក រៃពទសបង 

- បានចូលរមួសិកាា សាលាៃណតុ ុះៃណ្តត លសតេីីការ
ៃពងកីតចំពណុះដ្ឹងពដ្មីបៃីពងកនីផលៃ៉ាុះពាល់វជិជមាន 
និងៃរងមួផលៃ៉ាុះពាល់អវជិជមានកនុងការអនុវតត
វធិានការព្លីយតៃ ពៅរៃពទសមា៉ា ល់ឌ្ីវ 

- បានចូលរមួពវទិកា 2019 East Asia Marine 
Cooperation Platform Qingtao Forum ពៅ
ពែតតសានដុ្ង សាធារណរដ្ឋរៃជាមានិតចិន 

- បានកិចចរៃជុំេិភាកាថាន ក់តៃំន់សតីេីការរមួចំខណក
ថាន ក់ជាតិព្លយីតៃពៅនឹងការខរៃរៃួលអាកាស
ធាតុ និងពវទិការៃចសំបាត ហ៍អាកាសធាតុតំៃន់
អាសុីបា៉ា សុហីវកិ ពៅទីរករងបាងកក រៃពទសបង 

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំថាន ក់តំៃន់អាសុីបា៉ា សុហីវកិសាេីី
សថិតិពយនឌ័្រ នងិៃរសិាថ ន ពៅទីរករងបាងកក 
រៃពទសបង  

- បានចូលរមួសិកាា សាលា ៃណតុ ុះៃណ្តត លថាន ក់
តំៃន់សតេីី ការពរៀៃចំខផនការជាតិៃនាំុពៅនឹងការ
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ខរៃរៃួលអាកាសធាតុ ការអនុវតត និងរកៃែណឌ បន
ការតមដ្ឋន និងវាយតបមល ពៅរៃពទសបង 

- បានពៅចូលរមួវរគៃណតុ ុះៃណ្តត លសតីេី យុទធសាស្រសត
បនការៃនាំុ នងិការកាត់ៃនថយការខរៃរៃលួអា
កាសធាតុ ពៅរៃពទសសិងាៃុរ។ី 

សកមមភាេទ៥ី.៣ កចិចរៃជុរំករមការងារ ASEAN សតេីកីារ
ខរៃរៃួលអាកាសធាតុ  

មស្រនតីនាយកដ្ឋឋ នខរៃរៃលួអាកាសធាតុចំនួន៩នាក់ 
បានចូលរមួកិចចរៃជុំ និងសិកាា សាលារៃស់រករមការងារ 
ASEAN សតីេីការខរៃរៃួលអាកាសធាតុ ខដ្លបានពរៀៃចំ
ចំនួន៥ពលីក 

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំរករមការងារៃពចចកពទសខរៃ
រៃួលអាកាសធាតុអាសា ន ជាមួយសហភាេអឺរ ៉ាុៃ 
និងបដ្រូអភ្ិវឌ្ឍន៍ ”Working Meeting of EU, 
AWGCC and Development Partners” ពៅទី
រករងហាការត រៃពទសឥណឌូ ពនសុ ី 

- បានចូលរមួសិកាា សាលាសតីេកីារេរងឹងភាេធន់នឹង
ការខរៃរៃលួអាកាសធាតុបនសមាជិក អាសា នតម
រយៈការខចករខំលកៃទេិពសាធន៍  និងពមពរៀនសតីេី
វឌ្ឍនភាេបនសកមមភាេៃនាំុពៅនឹងការខរៃរៃលួ
អាកាសធាតុ  ពៅពែតតពឈៀងបរ ៉ា  រៃពទសបង 

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំឧតតមមស្រនតអីាសា ន ពៅទីរករង
បាងកក រៃពទសបង 

- បានចូលរមួរៃជុេំិនិតយពលីខផនការសកមមភាេរករម
ការងារអាសា នសតីេីការខរៃរៃលួអាកាសធាតុ 
សននិសទីពលីកទី២សតីេីភាេជាបដ្រូបនការខរៃរៃលួ
អាកាសធាតុ និងកចិចរៃជុំពលីកទ១ី០រករមការងារ
អាសា នសតេីីការខរៃរៃលួអាកាសធាតុ  ពៅរៃទស
សឹងាៃុរ ី

- រករមការងារបាន និងកំេុងពរៀៃចំពសចកតីរពាងបន
ពោលជំហររៃស់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលកមពុជាសរមាៃ់
សននិសទីរៃចឆំ្ន បំនរកៃែណឌ សហរៃជាជាតិសតេីី
ការខរៃរៃួលអាកាសធាតុពលកីទី២៥ (COP25) 
ពៅទីរករង Santiago រៃពទសឈលី ី

- បានសរមៃសរមលួពរៀៃចឯំកសារសរមាៃ់ៃង់
វភិារទនជាសមាជកិអនុសញ្ហញ រកៃែណឌ អងគការ
សហរៃជាជាតិសតេីីការខរៃរៃលួអាកាសធាតុ
(UNFCCC) េិធីសារកយូតូ និងកិចចរេមពរេៀង
(អាកាសធាតុ)ទីរករងបា៉ា រសី 

- បានៃញ្ច ៃ់ការសិកាសតីេីដ្ំពណ្តុះរសាយផលៃ៉ាុះ
ពាល់េីការខរៃរៃួលអាកាសធាតុពៅពលីកំពណីន
ពសដ្ឋកិចចកនុងរៃពទសកមពុជា នងិបានពរៀៃចំរៃកាស
ដ្ឋក់ឱ្យពរៃី របាស់ជាផលូ វការ  ពរកាមអធិៃតីភាេ  
ឯកឧតតម សាយ សំអាល់ រៃធានរករមរៃឹកាជាត ិ
អភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ នងិជារដ្ឋមស្រនតីរកសងួៃរសិាថ ន 
ពដ្ឋយមានការចូលរមួេីរកសងួ សាថ ៃ័នពាក់េ័នធ 
អងគការជាត ិ អនតរជាតិ បដ្រូអភ្ិវឌ្ឍន៍ សរុៃជតិ
២០០នាក់។ របាយការណ៍ពនុះបានដ្ឋក់ពលីពរហ
ទំេ័ររៃស់រករមរៃឹកាជាតិអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ 
ខដ្លសាធារណជនអាចខសវងរកបាន។ 

សកមមភាេទ៥ី.៤ កចិចរៃជុ ំសកិាា សាលា នងិវរគ 
ៃណតុ ុះៃណ្តត លផសេវផាយ 

- បានៃណតុ ុះៃណ្តត លសតីេកីារខរៃរៃួលអាកាសធាតុ
សរមាៃ់យុវជនពែតតបាត់ដ្ៃំង ខដ្លអពញ្ជ ីញមកេី
មនទីរវស័ិយពាក់េ័នធ រដ្ឋបាលពែតត រករង នងិសាលា
ររុពកាសលយ នងិវរិកឹតការ ពែតតបាត់ដ្ំៃង សរុៃ
ចំនួន១៦០នាក់ កនុងពនាុះស្រសត៩ី២នាក់ 

រូៃទី៧៖ ការៃណតុ ុះៃណ្តត លនិសសិត និងយុវជនអំេីការខរៃ
រៃួលអាកាសធាតុ និងដ្ពំណីរទសសនកិចចសិកា 



189 190 សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

របាយករណ៍លទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
NCSD Achievements Report in 2019 and Priorities for 2020
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- បានចូលរមួកនុងពវទកិារសបាត ហ៍បនការៃនាុនំងឹការ
ខរៃរៃួលអាកាសធាតុសកល-កូពរ ៉ា ពៅទីរករងសុងដូ្ 
សាធារណរដ្ឋកូពរ ៉ា  

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំថាន ក់តំៃន់សតីេី "សថិតិពយនឌ័្រ
កនុងវស័ិយខរៃរៃួលអាកាសធាតុនិងការកាត់ៃនថយ
ហានិភ័្យបនពរោុះមហនតរាយ" និងកចិចរៃជុជំំនាញ
សតីេី"សថិតិបនពរោុះមហនតរាយ"   ពៅទីរករងបាងកក 
រៃពទសបង  

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំពលកីទ៤ី៩រៃស់រករមរៃឹកា
អនតររដ្ឋឋ ភ្ិបាលសតេីីការខរៃរៃលួអាកាសធាតុ 
(IPCC) ខដ្លអនុម័ត របាយការណ៍វធិសីាស្រសត ខក
សរមួលឆ្ន ២ំ០១៩ ចំពពាុះពោលការណ៍ខណនាសំតី
េីសារពេីភ័្ណឌ ផទុះកញ្ច ក់ ពៅរៃពទសជៃ៉ាុន  

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំពលកីទ១ី រៃស់រណៈកមមការ
ដ្ឹកនារំពរមាងសាីេី ការេរងឹង អំណ្តចស្រសតសីរមាៃ់
សងគមខដ្លធន់នឹងអាកាសធាតុ ពៅទីរករងបាងកក 
រៃពទសបង 

- បានចូលរមួសិកាា សាលាៃពចចកពទសពលកីទី៣ សតេីី
ការអនុវតតរនំិតផតួចពផតីមកសាងសមតថភាេសរមាៃ់
តមាល ភាេ ពៅទីរករងរ ៉ាមូ រៃពទសអុីតល ី 

- បានចូលរមួសិកាា សាលាសតីេកីារេរងឹងភាេធន់នឹង
ការខរៃរៃួលអាកាសធាតុ បនសមាជកិ អាសា ន
តមរយៈការខចករខំលកៃទេិពសាធន៍  និងពមពរៀន
សតីេីវឌ្ឍនភាេបនសកមមភាេ ៃនាំុពៅនឹងការខរៃ
រៃួលអាកាសធាតុ  ពៅពែតតពឈៀងបរ រៃពទសបង 

- បានចូលរមួសិកាា សាលាៃណតុ ុះៃណ្តត លម៉ាូខដ្ល
ការខរៃរៃួលអាកាសធាតុសតីេមី៉ាូខដ្ល S8 SI-CAT 
សរមាៃ់ ការវាយតបមលផលៃ៉ាុះពាល់ខដ្លៃណ្តត លម
កេីការខរៃរៃលួអាកាសធាតុ ខផនការៃនាំុ និង
ខផនការទីរករង ពៅទីរករងបាងកក រៃពទសបង 

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំរករម LDCs និង G77 and 
China និងសននសិីទសហរៃជាជាតិ សតីេីការខរៃ
រៃួលអាកាសធាតុSB50ពៅទីរករងពបាន អាលលឺម៉ាង់  

- បានចូលរមួសននសិីទសតីេីជីវៈចរមរុះពលកីទ៩ី ពៅទី
រករងTrondheim រៃពទសណ័រពវ ៉ា  

- បានចូលរមួកមមវធិីៃពចចកវទិាខរៃរៃួលអាកាសធាតុ
កូពរ ៉ាឆ្ន ២ំ០១៩ ពៅទីរករងពសអ ូល កូពរ ៉ា 

- បានចូលរមួសិកាា សាលាពលកីទី១៧សាីេី “សារពេី
ភ័្ណឌ ឧសម័នផទុះកញ្ច ក់ពៅអាសុី ខដ្លបានរៃរេឹតត 
ពៅរៃពទសសឹងាៃុរ ី

- បានចូលរមួសិកាា សាលាៃណតុ ុះៃណ្តត លសរមាៃ់
អនកចរចវយ័ពកមង ពៅទីរករង Kathmandu 
រៃពទសពនបា៉ា ល់  

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំពលកីទ៥ី០បនរករមការងារអនតរ
ដ្ឋឋ ភ្ិបាលសតីេីការខរៃរៃួលអាកាសធាតុ ពៅទីរករង 
ហសខឺណវ រៃពទសសវសី 

- បានចូលរមួសិកាា សាលាថាន ក់តំៃន់សាេីី Circular 
Economy as Transformational Pathway for 
Combating Global Climate Challenges ពៅទី
រករងបាងកក រៃពទសបង 

- បានចូលរមួសិកាា សាលាៃណតុ ុះៃណ្តត លសតេីីការ
ៃពងកីតចំពណុះដ្ឹងពដ្មីបៃីពងកនីផលៃ៉ាុះពាល់វជិជមាន 
និងៃរងមួផលៃ៉ាុះពាល់អវជិជមានកនុងការអនុវតត
វធិានការព្លីយតៃ ពៅរៃពទសមា៉ា ល់ឌ្ីវ 

- បានចូលរមួពវទិកា 2019 East Asia Marine 
Cooperation Platform Qingtao Forum ពៅ
ពែតតសានដុ្ង សាធារណរដ្ឋរៃជាមានិតចិន 

- បានកិចចរៃជុំេិភាកាថាន ក់តៃំន់សតីេីការរមួចំខណក
ថាន ក់ជាតិព្លយីតៃពៅនឹងការខរៃរៃួលអាកាស
ធាតុ និងពវទិការៃចសំបាត ហ៍អាកាសធាតុតំៃន់
អាសុីបា៉ា សុហីវកិ ពៅទីរករងបាងកក រៃពទសបង 

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំថាន ក់តំៃន់អាសុីបា៉ា សុហីវកិសាេីី
សថិតិពយនឌ័្រ នងិៃរសិាថ ន ពៅទីរករងបាងកក 
រៃពទសបង  

- បានចូលរមួសិកាា សាលា ៃណតុ ុះៃណ្តត លថាន ក់
តំៃន់សតេីី ការពរៀៃចំខផនការជាតិៃនាំុពៅនឹងការ
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ខរៃរៃួលអាកាសធាតុ ការអនុវតត និងរកៃែណឌ បន
ការតមដ្ឋន និងវាយតបមល ពៅរៃពទសបង 

- បានពៅចូលរមួវរគៃណតុ ុះៃណ្តត លសតីេី យុទធសាស្រសត
បនការៃនាំុ នងិការកាត់ៃនថយការខរៃរៃលួអា
កាសធាតុ ពៅរៃពទសសិងាៃុរ។ី 

សកមមភាេទ៥ី.៣ កចិចរៃជុរំករមការងារ ASEAN សតេីកីារ
ខរៃរៃលួអាកាសធាតុ  

មស្រនតីនាយកដ្ឋឋ នខរៃរៃលួអាកាសធាតុចំនួន៩នាក់ 
បានចូលរមួកិចចរៃជុំ និងសិកាា សាលារៃស់រករមការងារ 
ASEAN សតីេីការខរៃរៃួលអាកាសធាតុ ខដ្លបានពរៀៃចំ
ចំនួន៥ពលីក 

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំរករមការងារៃពចចកពទសខរៃ
រៃួលអាកាសធាតុអាសា ន ជាមួយសហភាេអឺរ ៉ាុៃ 
និងបដ្រូអភ្ិវឌ្ឍន៍ ”Working Meeting of EU, 
AWGCC and Development Partners” ពៅទី
រករងហាការត រៃពទសឥណឌូ ពនសុ ី 

- បានចូលរមួសិកាា សាលាសតីេកីារេរងឹងភាេធន់នឹង
ការខរៃរៃលួអាកាសធាតុបនសមាជិក អាសា នតម
រយៈការខចករខំលកៃទេិពសាធន៍  និងពមពរៀនសតីេី
វឌ្ឍនភាេបនសកមមភាេៃនាំុពៅនឹងការខរៃរៃលួ
អាកាសធាតុ  ពៅពែតតពឈៀងបរ ៉ា  រៃពទសបង 

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំឧតតមមស្រនតអីាសា ន ពៅទីរករង
បាងកក រៃពទសបង 

- បានចូលរមួរៃជុេំិនិតយពលីខផនការសកមមភាេរករម
ការងារអាសា នសតីេីការខរៃរៃលួអាកាសធាតុ 
សននិសទីពលីកទី២សតីេីភាេជាបដ្រូបនការខរៃរៃលួ
អាកាសធាតុ និងកចិចរៃជុំពលីកទ១ី០រករមការងារ
អាសា នសតេីីការខរៃរៃលួអាកាសធាតុ  ពៅរៃទស
សឹងាៃុរ ី

- រករមការងារបាន និងកំេុងពរៀៃចំពសចកតីរពាងបន
ពោលជំហររៃស់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលកមពុជាសរមាៃ់
សននិសទីរៃចឆំ្ន បំនរកៃែណឌ សហរៃជាជាតិសតេីី
ការខរៃរៃួលអាកាសធាតុពលកីទី២៥ (COP25) 
ពៅទីរករង Santiago រៃពទសឈលី ី

- បានសរមៃសរមលួពរៀៃចឯំកសារសរមាៃ់ៃង់
វភិារទនជាសមាជកិអនុសញ្ហញ រកៃែណឌ អងគការ
សហរៃជាជាតិសតេីីការខរៃរៃលួអាកាសធាតុ
(UNFCCC) េិធីសារកយូតូ និងកិចចរេមពរេៀង
(អាកាសធាតុ)ទីរករងបា៉ា រសី 

- បានៃញ្ច ៃ់ការសិកាសតីេីដ្ំពណ្តុះរសាយផលៃ៉ាុះ
ពាល់េីការខរៃរៃួលអាកាសធាតុពៅពលីកំពណីន
ពសដ្ឋកិចចកនុងរៃពទសកមពុជា នងិបានពរៀៃចំរៃកាស
ដ្ឋក់ឱ្យពរៃី របាស់ជាផលូ វការ  ពរកាមអធិៃតីភាេ  
ឯកឧតតម សាយ សអំាល់ រៃធានរករមរៃឹកាជាត ិ
អភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ នងិជារដ្ឋមស្រនតីរកសងួៃរសិាថ ន 
ពដ្ឋយមានការចូលរមួេីរកសងួ សាថ ៃ័នពាក់េ័នធ 
អងគការជាត ិ អនតរជាតិ បដ្រូអភ្ិវឌ្ឍន៍ សរុៃជតិ
២០០នាក់។ របាយការណ៍ពនុះបានដ្ឋក់ពលីពរហ
ទំេ័ររៃស់រករមរៃឹកាជាតិអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ 
ខដ្លសាធារណជនអាចខសវងរកបាន។ 

សកមមភាេទ៥ី.៤ កចិចរៃជុ ំសកិាា សាលា នងិវរគ 
ៃណតុ ុះៃណ្តត លផសេវផាយ 

- បានៃណតុ ុះៃណ្តត លសតីេកីារខរៃរៃួលអាកាសធាតុ
សរមាៃ់យុវជនពែតតបាត់ដ្ៃំង ខដ្លអពញ្ជ ីញមកេី
មនទីរវស័ិយពាក់េ័នធ រដ្ឋបាលពែតត រករង នងិសាលា
ររុពកាសលយ នងិវរិកឹតការ ពែតតបាត់ដ្ំៃង សរុៃ
ចំនួន១៦០នាក់ កនុងពនាុះស្រសត៩ី២នាក់ 

រូៃទី៧៖ ការៃណតុ ុះៃណ្តត លនិសសិត និងយុវជនអំេីការខរៃ
រៃួលអាកាសធាតុ និងដ្ពំណីរទសសនកិចចសិកា 



191សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

របាយករណ៍លទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
NCSD Achievements Report in 2019 and Priorities for 2020  
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- បានៃណតុ ុះៃណ្តត លសតីេកីារខរៃរៃួលអាកាសធាតុ
សរមាៃ់យុវជនពែតតឧតតមានជ័យ មនទីរវស័ិយពាក់
េ័នធ រដ្ឋបាលពែតត រករង ពែតត ចំនួន១៥០នាក់ កនុង
ពនាុះរសីត៤៤នាក់ 

- បានៃណតុ ុះៃណ្តត លសតីេកីារខរៃរៃួលអាកាសធាតុ
សរមាៃ់យុវជនពែតតរតនរិរ ី ពដ្ឋយមានការចូលរមួ
េីអរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន នាយកដ្ឋឋ ន មនទីរវស័ិយពាក់
េ័នធ រដ្ឋបាលពែតត/រករង នងិវទិាល័យ កាយរទិធ 
កាកបាទរកហម មនទីរអៃ់រ ំ យុវជន និងកឡីាពែតត  
សរុៃចំននួ១៥៤នាក់ កនុងពនាុះស្រសតី ៧៤ នាក់ 

- បានពរៀៃចំវរគៃណតុ ុះៃណ្តត លសតីេីការពធវីខផនការ
ជាតិៃនាំុនងឹការខរៃរៃលួអាកាសធាតុដ្ល់រកសួង
ពាក់េ័នធពៅរាជធានីភ្នំពេញពដ្មីបពីលីកកមពស់
សមតថភាេកនុងការសរពសររពរមាងៃនាំុពៅនឹងការ
ខរៃរៃួលអាកាសធាតុ និងខសវងរករៃភ្េហរិញ្ញៃប
ទនអាកាសធាតុពរកាយយនតការៃនាំុខដ្លមាន
អនកចូលរមួចំននួ៤០នាក់ 

- បានពរៀៃចំសកិាា សាលាផសេវផាយសតីេីសមមភាេ 
និងរៃៃរំពហញីរៃស់រករមការងារអនតររដ្ឋឋ ភ្ិបាល
សតីេីការខរៃរៃលួអាកាសធាតុ (IPCC) និងសិកាា
សាលាខចករខំលកចំពណុះដ្ឹង និងៃទេិពសាធន៍ 
ពៅពែតតពសៀមរាៃ 

- បានចូលរមួពរៀៃចំវរគៃណាុ ុះៃណ្តា លសាីេកីារៃញ្ជូ ន
សំពណីរសាវរជាវ និងការពរៀៃចំអនុវតតរពរមាងរសាវ
រជាវការខរៃរៃលួអាកាសធាតុវរគៃណាុ ុះៃណ្តា លសាីេី
ការៃញ្ជូ នសំពណីរសាវរជាវ និងការពរៀៃចំអនុវតត
រពរមាងរសាវរជាវការខរៃរៃលួអាកាសធាតុ ខដ្ល
មានអនកចូលរមួ៦៥នាក់ 

- បានពរៀៃចំសកិាា សាលាសតីេយីនតការឥណទនកាៃូ
នរមួោន ពៅកមពុជា ការចូលរមួអនុវតតNDC និងការ
អនុវតត SDGs ខដ្លមានអនកចូលរមួ៥០នាក់ 

- បានពរៀៃចំសកិាា សាលាភាេជាបដ្រូបនការអនុវតត 
NDC មានអនកចូលរមួរៃមាណ៦០នាក់ 

- បានសហការពរៀៃចំសកិាា សាលាថាន ក់តៃំន់រៃស់
រករមជំនាញការ និងអនកេពិរោុះពយាៃល់បនអនុ
សញ្ហញ  UNFCCC ពៅពែតតពសៀមរាៃ  

- បានខកលមអរពរហទេ័ំររៃស់រករមរៃឹកាជាតិ
អភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ និងបានរៃកាសដ្ឋក់ឱ្យពរៃី
របាស់ជាផលូវការពៅបងៃទី២៨ ខែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
(www. ncsd.moe.gov.kh) 

- បានពរៀៃចំតទ ងំរូៃភាេ នងិអតថៃទសរមាៃ់ដ្ឋក់
តងំពៅតមទីធាល បនអរគពលខាធិការដ្ឋឋ នរករមរៃឹកា
ជាតិអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ។ 

ការងារពផសងៗ 
ការអនុវតតរពរមាងនានាពរកាមការដ្កឹនា ំ នងិសរមៃ
សរមលួរៃស់នាយកដ្ឋឋ នខរៃរៃលួអាកាសធាតុ 
ក. កមមវធិសីមព័នធភាេខរៃរៃលួអាកាសធាតុកមពុជា 
 បានោរំទរពរមាងរៃស់រដ្ឋបាលថាន ក់ពរកាមជាតិ
ពដ្ឋយសហការជាមួយមនទីរៃរសិាថ ននិងឃុ ំ ខដ្លមាន
រពរមាងចំននួ១២រតូវោរំទពដ្ឋយេីរពរមាង CCCA កនុងឆ្ន ំ
២០១៩ រមួមាន៖  

- ពែតតពសៀមរាៃ រពរមាងបានោរំទដ្ល់រពរមាង ជីក
រសុះខដ្លមានៃពណ្តត យ ៤០ម ទទឹង៣០ម ជពរ 
៣,៥មផលូវ៦០ម និងរពរមាងសូឡាៃូមទឹក១កខនលង  

 

រូៃទី៨៖ ការវាយតបមលភាេងាយរងពរោុះ និងដ្ឋក់ខផនការៃ
នាុកំារខរៃរៃួលអាកាសធាតុពៅកនុ ងខផនការវនិិពយារឃុ ំ
ពៅឃុបំាសាក់ រសរកសាវ យរជរ ំពែតតសាវ យពរៀង 
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- ពែតតកំេង់សពឺបានផតល់រពរមាងរសុះចនំួន២កខនលង 
ខដ្លមានៃពណ្តត យ៤០មទទងឹ៣០ម ជពរ  ៣,៥ 
ខម៉ារត  

- ពែតតឧតតរមានជ័យ បានោរំទដ្ល់រពរមាងជីករសុះ
១កខនលង ខដ្លមានៃពណ្តត យ ៤០ម ទទងឹ៣០ម 
ជពរ ៣,៥មផលូវ៦០ខម៉ារត   

- រពរមាងបានសាងសង់លូរពំដ្ឋុះទឹកចនំួន៦កខនលង
ពៅពែតតសាវ យពរៀង 

- ពែតតពកាុះកុងរពរមាងបានោរំទដ្ល់រពរមាងលូ
រពំដ្ឋុះទឹកខាន តធ១ំកខនលង។ 

- បានពរៀៃចំ និងការផតល់ធាតុចូលបនសូចនាករពាក់
េ័នធការខរៃរៃលួអាកាសធាតុពៅកនុងខផនការអនុវតត
យុទធសាស្រសតចតុពកាណ ដ្ំណ្តក់កាលទ៤ីរកៃ
ែណឌ ពោលពៅអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេកមពុជា និង
ខផនការយុទធសាស្រសតអភ្ិវឌ្ឍន៍ជាតិ។ យា៉ា ងពហាច
ណ្តស់សូចនាករចំនួន០៦ រតូវបានរាជរដ្ឋឋ ភ្បិាល
អនុម័ត 

- បានោរំទដ្ល់វទិាសាថ នពសដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវតថុ
ពដ្ីមបៃីណតុ ុះៃណ្តត លររូៃពងាគ លពលីជំនាញពោល
នពយាបាយអាកាសធាតុ និងហរិញ្ញវតថុសាធារណៈ 
និងៃណតុ ុះៃណ្តត លរកសងួនានាពដ្ីមបៃីស្រញ្ហជ ៃការ
ខរៃរៃួលអាកាសធាតុពៅកនុងពោលនពយាបាយ 
និងយុទធសាស្រសតតមវស័ិយ ជាេិពសសវស័ិយពហដ្ឋឋ
រចនាសមព័នធ 

- បានសរមៃសរមលួ នងិោរំទដ្ល់ដ្ំពណីរការបន
ការសិកានពយាបាយពលីពោលនពយាបាយសារពេី
េនធសរមាៃ់យានយនតមានរៃសិទធភាេពរៃង។ ជា
លទធផល អនុសាសន៍រតូវបានដ្ឋក់ជូនរកសងួពសដ្ឋកចិច 
និងហរិញ្ញវតថុេិនិតយ នងិសពរមច ជាេិពសសការខក
ខរៃពោលនពយាបាយសារពេីេនធងមីពដ្មីបធីានាដ្ល់
ចីរភាេៃរសិាថ ន ពសដ្ឋកិចច សងគម 

- សហការជាមយួរករមរៃឹកាអភ្វិឌ្ឍន៍កមពុជា(CDC) កនុង
ការតមដ្ឋនហរិញ្ញៃបទនការខរៃរៃួលអាសធាតុ
កនុងករមងទិននន័យ ODA។ ជាលទធផលអនុសាសន៍

រៃស់នាយកដ្ឋឋ នរតូវបានទទលួយក នងិខកខរៃ
ទរមង់បនការកត់រតជាេពិសសបានេរងឹងសមតថភាេ
មស្រនតCីRDB/CDC និងបដ្រូអភ្វិឌ្ឍន៍ ពលីការកត់រត
ទិននន័យហរិញ្ញៃបទនអាកាសធាតុកនុងកមមវធិីរៃស់
បដ្រូអភ្ិវឌ្ឍន៍ 

- បានចុុះកិចចរេមពរេៀងហរិញ្ញវតថុសរមាៃ់កមមវធិី CCCA 
ជំហានទី៣ (២០១៩-២០២៤) ជាមួយ UNDP, 
ស ុយខអត និងសហភាេអឺរ ៉ាុៃ 

- បានៃនតកិចចសហការជាមយួរកសួងពាក់េ័នធខដ្ល
នឹងចូលរមួអនុវតតរពរមាង ពរកាមជំនួយេីកមមវធិី 
CCCA ដ្ំណ្តក់កាលទី៣ ខដ្លរមួមានរកសងួៃ
រសិាថ ន រកសងួខរ ៉ា និងថាមេល រកសួងអៃ់រ ំយុវជន 
និងកីឡា រកសួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនៃទ រកសួងពសដ្ឋកិចច 
និងហរិញ្ញវតថុ រកសួងសាធារណការ និងដ្ឹកជញ្ជូ ន 
រករមរៃឹកាអភ្ិវឌ្ឍន៍កមពុជា ជាពដ្ីម។  

ែ. រពរមាងពរៀចរំបាយការណ៍ជាតពិលកីទ៣ី ពរកាមអនុ
សញ្ហញ រកៃែណឌ សហរៃជាជាតសិតេីកីារខរៃរៃលួអាកាសធាតុ  

- បានៃញ្ច ៃ់ជំេូកទី១ សតីេសីាថ នភាេទូពៅរៃស់កមពុ
ជា  

- កំេុងពរៀៃចជំំេូកទី២សតីេីសារពេីភ័្ណឌ ឧសម័នផទុះ
កញ្ច ក់ សរមាៃ់ឆ្ន ២ំ០០៥ នងិ ឆ្ន ២ំ០១០  

- កំេុងពរៀៃចជំំេូកទី៣ សតីេីការកាត់ៃនថយការ
ៃពញ្ចញឧសម័នផទុះកញ្ច ក់។ 

រ. ពរៀៃចរំបាយការណ៍ៃចចុៃបននភាេេរីឆ្ន មំតងពលកីទ១ី
រៃស់កមពុជាពរកាមអនុសញ្ហញ រកៃែណឌ សហរៃជាជាតសិតេីី
ការខរៃរៃលួអាកាសធាតុ  

- បានៃញ្ច ៃ់ជេូំកទ១ីសតីេីសាថ នភាេទូពៅរៃស់កមពុជា  
- កំេុងពរៀៃចជំំេូកទី២សតីេីសារពេីភ័្ណឌ ឧសម័នផទុះ
កញ្ច ក់ េឆី្ន ១ំ៩៩៤ ដ្ល់២០១៦ 

- កំេុងពរៀៃចជំំេូកទី៣សតីេកីារកាត់ៃនថយការ
ៃពញ្ចញឧសម័នផទុះកញ្ច ក់ េឆី្ន  ំ ១៩៩៤ ដ្ល់ 
២០១៦។ 
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- ពែតតកំេង់សពឺបានផតល់រពរមាងរសុះចនំួន២កខនលង 
ខដ្លមានៃពណ្តត យ៤០មទទងឹ៣០ម ជពរ  ៣,៥ 
ខម៉ារត  

- ពែតតឧតតរមានជ័យ បានោរំទដ្ល់រពរមាងជីករសុះ
១កខនលង ខដ្លមានៃពណ្តត យ ៤០ម ទទងឹ៣០ម 
ជពរ ៣,៥មផលូវ៦០ខម៉ារត   

- រពរមាងបានសាងសង់លូរពំដ្ឋុះទឹកចនំួន៦កខនលង
ពៅពែតតសាវ យពរៀង 

- ពែតតពកាុះកុងរពរមាងបានោរំទដ្ល់រពរមាងលូ
រពំដ្ឋុះទឹកខាន តធ១ំកខនលង។ 

- បានពរៀៃចំ និងការផតល់ធាតុចូលបនសូចនាករពាក់
េ័នធការខរៃរៃលួអាកាសធាតុពៅកនុងខផនការអនុវតត
យុទធសាស្រសតចតុពកាណ ដ្ំណ្តក់កាលទ៤ីរកៃ
ែណឌ ពោលពៅអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេកមពុជា និង
ខផនការយុទធសាស្រសតអភ្ិវឌ្ឍន៍ជាតិ។ យា៉ា ងពហាច
ណ្តស់សូចនាករចំនួន០៦ រតូវបានរាជរដ្ឋឋ ភ្បិាល
អនុម័ត 

- បានោរំទដ្ល់វទិាសាថ នពសដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវតថុ
ពដ្ីមបៃីណតុ ុះៃណ្តត លររូៃពងាគ លពលីជំនាញពោល
នពយាបាយអាកាសធាតុ និងហរិញ្ញវតថុសាធារណៈ 
និងៃណតុ ុះៃណ្តត លរកសងួនានាពដ្ីមបៃីស្រញ្ហជ ៃការ
ខរៃរៃួលអាកាសធាតុពៅកនុងពោលនពយាបាយ 
និងយុទធសាស្រសតតមវស័ិយ ជាេិពសសវស័ិយពហដ្ឋឋ
រចនាសមព័នធ 

- បានសរមៃសរមលួ នងិោរំទដ្ល់ដ្ំពណីរការបន
ការសិកានពយាបាយពលីពោលនពយាបាយសារពេី
េនធសរមាៃ់យានយនតមានរៃសិទធភាេពរៃង។ ជា
លទធផល អនុសាសន៍រតូវបានដ្ឋក់ជូនរកសងួពសដ្ឋកចិច 
និងហរិញ្ញវតថុេិនិតយ នងិសពរមច ជាេិពសសការខក
ខរៃពោលនពយាបាយសារពេីេនធងមីពដ្មីបធីានាដ្ល់
ចីរភាេៃរសិាថ ន ពសដ្ឋកិចច សងគម 

- សហការជាមយួរករមរៃឹកាអភ្វិឌ្ឍន៍កមពុជា(CDC) កនុង
ការតមដ្ឋនហរិញ្ញៃបទនការខរៃរៃួលអាសធាតុ
កនុងករមងទិននន័យ ODA។ ជាលទធផលអនុសាសន៍

រៃស់នាយកដ្ឋឋ នរតូវបានទទលួយក នងិខកខរៃ
ទរមង់បនការកត់រតជាេពិសសបានេរងឹងសមតថភាេ
មស្រនតCីRDB/CDC និងបដ្រូអភ្វិឌ្ឍន៍ ពលីការកត់រត
ទិននន័យហរិញ្ញៃបទនអាកាសធាតុកនុងកមមវធិីរៃស់
បដ្រូអភ្ិវឌ្ឍន៍ 

- បានចុុះកិចចរេមពរេៀងហរិញ្ញវតថុសរមាៃ់កមមវធិី CCCA 
ជំហានទី៣ (២០១៩-២០២៤) ជាមួយ UNDP, 
ស ុយខអត និងសហភាេអឺរ ៉ាុៃ 

- បានៃនតកិចចសហការជាមយួរកសួងពាក់េ័នធខដ្ល
នឹងចូលរមួអនុវតតរពរមាង ពរកាមជំនួយេីកមមវធិី 
CCCA ដ្ំណ្តក់កាលទី៣ ខដ្លរមួមានរកសងួៃ
រសិាថ ន រកសងួខរ ៉ា និងថាមេល រកសួងអៃ់រ ំយុវជន 
និងកីឡា រកសួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនៃទ រកសួងពសដ្ឋកិចច 
និងហរិញ្ញវតថុ រកសួងសាធារណការ និងដ្ឹកជញ្ជូ ន 
រករមរៃឹកាអភ្ិវឌ្ឍន៍កមពុជា ជាពដ្ីម។  

ែ. រពរមាងពរៀចរំបាយការណ៍ជាតពិលកីទ៣ី ពរកាមអនុ
សញ្ហញ រកៃែណឌ សហរៃជាជាតសិតេីកីារខរៃរៃលួអាកាសធាតុ  

- បានៃញ្ច ៃ់ជំេូកទី១ សតីេសីាថ នភាេទូពៅរៃស់កមពុ
ជា  

- កំេុងពរៀៃចជំំេូកទី២សតីេីសារពេីភ័្ណឌ ឧសម័នផទុះ
កញ្ច ក់ សរមាៃ់ឆ្ន ២ំ០០៥ នងិ ឆ្ន ២ំ០១០  

- កំេុងពរៀៃចជំំេូកទី៣ សតីេីការកាត់ៃនថយការ
ៃពញ្ចញឧសម័នផទុះកញ្ច ក់។ 

រ. ពរៀៃចរំបាយការណ៍ៃចចុៃបននភាេេរីឆ្ន មំតងពលកីទ១ី
រៃស់កមពុជាពរកាមអនុសញ្ហញ រកៃែណឌ សហរៃជាជាតសិតេីី
ការខរៃរៃលួអាកាសធាតុ  

- បានៃញ្ច ៃ់ជេូំកទ១ីសតីេីសាថ នភាេទូពៅរៃស់កមពុជា  
- កំេុងពរៀៃចជំំេូកទី២សតីេីសារពេីភ័្ណឌ ឧសម័នផទុះ
កញ្ច ក់ េឆី្ន ១ំ៩៩៤ ដ្ល់២០១៦ 

- កំេុងពរៀៃចជំំេូកទី៣សតីេកីារកាត់ៃនថយការ
ៃពញ្ចញឧសម័នផទុះកញ្ច ក់ េឆី្ន  ំ ១៩៩៤ ដ្ល់ 
២០១៦។ 
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អនុកម្មវិធី៣៖អភិរកសជីវៈច្រម្រុះ នងិជីវេុវតថិភាព 
នាយកដ្ឋឋ នជីវៈចរមរុះមានតនួាទីដ្ឹកនា ំ និង

សរមៃសរមលួការងារអភ្រិកស ការររៃ់ររង នងិការពរៃី
របាស់រៃកៃពដ្ឋយនិរនតរភាេបនធនធានជីវៈចរមរុះ ពសវា
កមមរៃេ័នធពអកូ ូសុីនងិការងារជីវសុវតថិភាេ។ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
នាយកដ្ឋឋ នជីវៈចរមរុះបានសពរមចសមទិធផលសំខាន់ៗ
ដូ្ចខាងពរកាម៖  
ចពងាក មសកមមភាេទ១ី៖ ពសវាោរំទ កចិចសហរៃតៃិតតកិារ
អនតរជាត-ិអាសា ននងិការសកិារសាវរជាវពាក់េ័នធនងឹជវីៈ
ចរមរុះ នងិជវីសុវតថភិាេ 
សកមមភាេទ៤ី.១ ចូលរមួសកិាា សាលាវរគៃណតុ ុះៃណ្តត ល 
នងិកចិចរៃជុកំនុងនងិពរៅរៃពទស 

- បានចូលរមួវរគៃណតុ ុះៃណ្តត លសតីេី Global Inception 
Meeting and Capacity Building Workshop ពៅចរក
ភ្េអង់ពរលស  

- បានចូលរមួវរគៃណតុ ុះៃណ្តត លសតីេAីdvanced 
International Training Program on Intellectual  
Property and Genetic Resource-in Support of 
Innovation ពៅរៃពទសសំៃ ី 

- បានចូលរមួសិកាា សាលាថាន ក់តំៃន់សតេីី «រៃេ័នធ
ការពារកនុងតៃំន់ការពារធមមជាតិបនតំៃន់អាសា ន» 
រៃពទសមា៉ា ព សុ ី

- បានចូលរមួសិកាា សាលាសតីេី “The Identification 
of Sites and Areas Critical to the 
Persistence of Biodiversity in the ASEAN 
Region and on the Development of 
Visualization Tools to Aid Reporting 
Processes to Multilateral Environmental 
Agreements (MEAs)” ពៅរៃពទសបង  

- បានចូលរមួសិកាា សាលាសតីេី“Accelerating Aichi 
Target11 Implementation in the East and 
Southeast Asia Regions” និងកិចចរៃជុេំិភាកា
អាសា នថាន ក់តំៃន់សាីេី “The Post-2020 Global 

Biodiversity Framework” ពៅទីរករងមា៉ា នីល 
រៃពទសហវលីីេីន 

- បានចូលរមួសិកាា សាលាសតីេី“Harmonization of 
Biosafety Regulation System” ពៅទីរករង 
Dhaka ពៅរៃពទសៃង់កាល ពដ្ស 

- បានចូលរមួសននសិីទអនតរជាតសិតីេីជីវៈចរមរុះ ពៅទី
រករងបាងកក រៃពទសបង 

- បានចូលរមួ The Biodiversity-Based Product 
(BBP) Project Closing Event ពៅរៃពទសឡាវ 

- ចូលរមួកចិចរៃជុថំាន ក់តៃំន់សតេីកីារពរៀៃចំពសចកតី
រពាងយុទធសាស្រសតររៃ់ររងៃរសិាថ នពដ្ឋយផតល់អាទិ
ភាេពលីធនធានៃរសិាថ នកនុងអាងទពនល ពៅបងៃទ៥ី 
ខែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩ ពៅរៃពទសពវៀតណ្តម 

- បានចូលរមួសិកាា សាលាសតីេ ី “The Regional 
Experiences-Sharing on Intellectual 
Property Rights, Biodiversity and 
Community Access and Benefit Sharing 
from the Use of Biological Resources and 
Associated Traditional Knowledge” ពៅទី
រករងហាណូយ រៃពទសពវៀតណ្តម 

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំឧតតមមស្រនតៃីរសិាថ នអាសា ន 
ពលីកទី៣០ និងកិចចរៃជុំពាក់េ័នធ ពៅរៃពទសបង 

- បានចូលរមួសននសិីទ Trondheim ពលីកទ៩ី សតេីី
ជីវៈចរមរុះ ពរៀៃចំពដ្ឋយរកសងួអាកាសធាតុ នងិៃ
រសិាថ នបនរដ្ឋឋ ភ្បិាលរៃពទសន័រពវ ៉ា ពៅទីរករង 
Trondheim រៃពទសន័រពវ ៉ា 

- បានចូលរមួសននបិាតពលកីទ៦ី សតីេី"ៃណ្តត ញរកុា
ឧទានអាសា ន (Botanic Garden Network)" 
ខដ្លមានការចូលរមួេីៃណ្តត រៃធានរុកាឧទាន អនក
ជំនាញ អងគការបដ្រូមកេីៃណ្តត រៃពទសអាសា ន 
អាសុីខាងពកីត និងអាសុីខាងតបូង ខដ្លមានចំនួន 
៧០រូៃ។ សននិបាតពលីកទី៦ពនុះ បានពរៀៃចំព ងី
ពដ្ឋយៃណ្តត ញរុកាឧទានអនតរជាតិ (BGCI) និង 
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អនុកម្មវិធី៣៖អភិរកសជីវៈច្រម្រុះ នងិជីវេុវតថិភាព 
នាយកដ្ឋឋ នជីវៈចរមរុះមានតនួាទីដ្ឹកនា ំ និង

សរមៃសរមលួការងារអភ្រិកស ការររៃ់ររង នងិការពរៃី
របាស់រៃកៃពដ្ឋយនិរនតរភាេបនធនធានជីវៈចរមរុះ ពសវា
កមមរៃេ័នធពអកូ ូសុីនងិការងារជីវសុវតថិភាេ។ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
នាយកដ្ឋឋ នជីវៈចរមរុះបានសពរមចសមទិធផលសំខាន់ៗ
ដូ្ចខាងពរកាម៖  
ចពងាក មសកមមភាេទ១ី៖ ពសវាោរំទ កចិចសហរៃតៃិតតកិារ
អនតរជាត-ិអាសា ននងិការសកិារសាវរជាវពាក់េ័នធនងឹជវីៈ
ចរមរុះ នងិជវីសុវតថភិាេ 
សកមមភាេទ៤ី.១ ចូលរមួសកិាា សាលាវរគៃណតុ ុះៃណ្តត ល 
នងិកចិចរៃជុកំនុងនងិពរៅរៃពទស 

- បានចូលរមួវរគៃណតុ ុះៃណ្តត លសតីេី Global Inception 
Meeting and Capacity Building Workshop ពៅចរក
ភ្េអង់ពរលស  

- បានចូលរមួវរគៃណតុ ុះៃណ្តត លសតីេAីdvanced 
International Training Program on Intellectual  
Property and Genetic Resource-in Support of 
Innovation ពៅរៃពទសសំៃ ី 

- បានចូលរមួសិកាា សាលាថាន ក់តំៃន់សតេីី «រៃេ័នធ
ការពារកនុងតៃំន់ការពារធមមជាតិបនតំៃន់អាសា ន» 
រៃពទសមា៉ា ព សុ ី

- បានចូលរមួសិកាា សាលាសតីេី “The Identification 
of Sites and Areas Critical to the 
Persistence of Biodiversity in the ASEAN 
Region and on the Development of 
Visualization Tools to Aid Reporting 
Processes to Multilateral Environmental 
Agreements (MEAs)” ពៅរៃពទសបង  

- បានចូលរមួសិកាា សាលាសតីេី“Accelerating Aichi 
Target11 Implementation in the East and 
Southeast Asia Regions” និងកិចចរៃជុេំិភាកា
អាសា នថាន ក់តំៃន់សាីេី “The Post-2020 Global 

Biodiversity Framework” ពៅទីរករងមា៉ា នីល 
រៃពទសហវលីីេីន 

- បានចូលរមួសិកាា សាលាសតីេី“Harmonization of 
Biosafety Regulation System” ពៅទីរករង 
Dhaka ពៅរៃពទសៃង់កាល ពដ្ស 

- បានចូលរមួសននសិីទអនតរជាតសិតីេីជីវៈចរមរុះ ពៅទី
រករងបាងកក រៃពទសបង 

- បានចូលរមួ The Biodiversity-Based Product 
(BBP) Project Closing Event ពៅរៃពទសឡាវ 

- ចូលរមួកចិចរៃជុថំាន ក់តៃំន់សតេីកីារពរៀៃចំពសចកតី
រពាងយុទធសាស្រសតររៃ់ររងៃរសិាថ នពដ្ឋយផតល់អាទិ
ភាេពលីធនធានៃរសិាថ នកនុងអាងទពនល ពៅបងៃទ៥ី 
ខែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩ ពៅរៃពទសពវៀតណ្តម 

- បានចូលរមួសិកាា សាលាសតីេ ី “The Regional 
Experiences-Sharing on Intellectual 
Property Rights, Biodiversity and 
Community Access and Benefit Sharing 
from the Use of Biological Resources and 
Associated Traditional Knowledge” ពៅទី
រករងហាណូយ រៃពទសពវៀតណ្តម 

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំឧតតមមស្រនតៃីរសិាថ នអាសា ន 
ពលីកទី៣០ និងកិចចរៃជុំពាក់េ័នធ ពៅរៃពទសបង 

- បានចូលរមួសននសិីទ Trondheim ពលីកទ៩ី សតេីី
ជីវៈចរមរុះ ពរៀៃចំពដ្ឋយរកសងួអាកាសធាតុ នងិៃ
រសិាថ នបនរដ្ឋឋ ភ្បិាលរៃពទសន័រពវ ៉ា ពៅទីរករង 
Trondheim រៃពទសន័រពវ ៉ា 

- បានចូលរមួសននបិាតពលកីទ៦ី សតីេី"ៃណ្តត ញរកុា
ឧទានអាសា ន (Botanic Garden Network)" 
ខដ្លមានការចូលរមួេីៃណ្តត រៃធានរុកាឧទាន អនក
ជំនាញ អងគការបដ្រូមកេីៃណ្តត រៃពទសអាសា ន 
អាសុីខាងពកីត និងអាសុីខាងតបូង ខដ្លមានចំនួន 
៧០រូៃ។ សននិបាតពលីកទី៦ពនុះ បានពរៀៃចំព ងី
ពដ្ឋយៃណ្តត ញរុកាឧទានអនតរជាតិ (BGCI) និង 
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Queen Sirikit Botanic Garden  ពៅទីរករងពឈៀ
ងបម៉ា រៃពទសបង 

- បានចូលរមួវរគៃណតុ ុះៃណ្តត លសតីេី “Integrated 
Biodiversity and Ecosystem Conservation” 
រៃពទសមា៉ា ព សុ ី

សកមមភាេទ៤ី.២ ចូលរមួសកិាា សាលា នងិកចិចរៃជុកំនុង
រកៃែណឌ  ASEAN ទក់ទងនងឹជវីៈចរមរុះ UN-CBD 

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំសតេីី “The ASEAN Working 
Group on Nature Conservation and 
Biodiversity (AWGNCB)” ពៅទីរករងពវៀងចនទ 
រៃពទសឡាវ 

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំសតេីី WG8J 11 and SBSTTA 
23 ពៅទីរករងម៉ាុងពរ ៉ាអាល់ រៃពទសកាណ្តដ្ឋ 

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំសតេីី“Thematic Consultation 
on Area-Based Conservation Measure for the 
Post-2020 Global Biodiversity Framework” ពៅទី
រករង Dushanbe រៃពទសតហសុរីីសាថ ន 

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំសតេីី “Monitoring the 
Utilization of Genetic Resource Under the 
Nagoya protocol” រៃពទសតហសុរីីសាថ ន 

- ពរតៀមចូលរមួកិចចរៃជុំសតីេ ី “Thematic 
Workshop on Ecosystem Restoration for 
the Post-2020 Global Biodiversity 
Framework” និងសិកាា សាលាពរតៀមចៃ់េីបងៃទី
ពៅទីរករង Rio de Janeiro រៃពទសពរៃសុីល។ 

សកមមភាេទ៤ី.៣ ការរបារេធទវិាជវីៈចរមរុះអនតរជាតរិៃចំ
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

បានពរៀៃចំទិវាជីវៈចរមរុះអនតរជាតិ សរមាៃ់ឆ្ន ២ំ០១៩ ពៅ
ពែតតមណឌ លរិរពីរកាមរៃធានៃទ “ជីវៈចរមរុះរៃស់ពយងី 
អាហាររៃស់ពយងី សុែភាេរៃស់ពយងី” ពៅសួនឧទាន
ខសនមពនារមយ ពែតតមណឌ លរិរ ី ខដ្លមានអនកចូលរមួ
រៃមាណ ១០០០នាក់។ 

សកមមភាេទ៤ី.៤ ពបាុះេុមព នងិផសេវផាយឯកសារអនុ
សញ្ហញ  េធិសីារ  រកៃែ័ណឌ ការងារ យុទធសាស្រសត នងិឯកសារ
ផសេវផាយ ពាក់េ័នធនងឹជវីៈចរមរុះ  

- ពបាុះេុមពឯកសាររបាយការណ៍ជាតិពលីកទី៦ ចំននួ 
២៥០កាល 

- ពបាុះេុមពឯកសារតទ ងំផនត់អៃ់រសំតីេីពយនឌ័្រ និងការ
អភ្ិរកសជីវៈចរមរុះ ចំនួន ៥០តទ ងំ 

- ពបាុះេុមព និងផសេវផាយែិតៃ័ណណេ័ត៌មានសតីេី
ពកសរកូល៨រៃពភ្ទ ចនំួន១០០សនលឹក  

- ពបាុះេុមពពសៀវពៅខណនារុំកាជាតិមានតបមលខផនក
ពសដ្ឋកិចចកនុងឧទានជាតភិ្នំរូខលនចំនួន១០០កាល 

- ពបាុះេុមពពសៀវពៅៃពចចកពទស និងខងរកាទុកពកតៀង
បនរៃទលពងលមីខ្ក ឬខាជ យពមម ចំនួន ៣០០ កាល 

- ពបាុះេុមាផាយនូវពសៀវពៅមរគុពទសក៍ពកសរកូល
ពៅកមពុជា (ភារ១) 

- បានៃពងកីតឯកសារសពងាៃពោលនពយាបាយបនខែស
ចងាវ ក់ផលិតផលផលិតពចញេីធនធានជីវៈចរមរុះ  

រូៃទី៩៖ ទិវាជីវៈចរមរុះអនតរជាតិឆ្ន ២ំ០១៩ ពរកាមរៃធាន
ៃទ “ជីវៈចរមរុះរៃស់ពយីង  អាហាររៃស់ពយីង សុែភាេ
រៃស់ពយីង" ពៅពែតតមណឌ លរិរ ី

 



195សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

របាយករណ៍លទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
NCSD Achievements Report in 2019 and Priorities for 2020  
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- បានផសេវផាយ និងពលីកកមពស់ការយល់ដ្ឹងអំេី
ការពរៀៃចំឯកសារចាៃ់ នងិៃទដ្ឋឋ នរតិយុតតបនការ
អនុវតតេធិីសារណ្តហគូយា៉ា ពៅកមពុជា។  

សកមមភាេទ៤ី.៥ ចុុះសកិារសាវរជាវ វាយតបមល នងិចង
រកងទនិនន័យពៅ ទវីាលសហរមន៍ នងិតៃំន់ការពារ ធមម
ជាតទិក់ទងនងឹធនធានជវីៈចរមរុះ ធនធានេនធុ ចពំណុះ
ដ្ងឹរៃបេណី  រៃេ័នធពអកូ ូសុ ីការអភ្រិកសពរៅតៃំន់ នងិ
ការងារជវីសុវតថភិាេ 

- សរមៃសរមួលពសនីសុំៃពងកីតមជឈមណឌ លរសាវរជាវ 
និងអភ្ិរកសពកសរកូល សុែ អាន ភ្នរូំខលន នងិបាន
ទទួលការអនុញ្ហញ តេីររាជរដ្ឋឋ ភ្ិបាល តមរយៈ
លិែិតពលែ៨៧សជណ.ដ្ៃ ចុុះបងៃទ២ី៣ ខែមករា 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

- បានរៃមូលទិននន័យ នងិេ័ត៌មានជីវៈចរមរុះេីពែតត
ចំនួន០៦ពែតត រមួមាន ពកាុះកុង ពពាធិ៍សាត់ 
មណឌ លរិរ ីរតនៈរិរ ីសទឹងខរតង និងរកពចុះ សរមាៃ់
ពរៀៃចំរៃេ័នធររៃ់ររង ទិននន័យជីវៈចរមរុះថាន ក់ជាតិ  

- បានរៃជុំេិពរោុះពយាៃល់ជាមយួបដ្រូពាក់េ័នធ
ពដ្ីមបវីាយតបមលសាថ នភាេបនការអភ្ិរកសជីវៈចរមរុះ 
ៃញ្ហា រៃឈម នងិសមតថភាេ សរមាៃ់ៃពងកីតភាេ
ងាយរសួលកនុងការខចករខំលកេ័ត៌មាន នងិពរៀៃចំ
ជាឯកសាររតិយុតតពផសងៗកនុងពោលៃណំងជំរុញ
ការអនុវតតខផនការសកមមភាេ និងយុទធសាស្រសតជាតិ
សតីេីជីវៈចរមរុះ (NBSAP) ពៅរៃពទសកមពុជា 

- ខសវងយល់លមអតិេីរៃេ័នធទិននន័យរៃស់មជឈ
មណឌ លេ័ត៌មានជីវៈចរមរុះសកល(GBIF)ពដ្ីមបី
ៃពងកីតរៃេ័នធររៃ់ររងទនិនន័យជីវៈចរមរុះជាត ិ

- បានដ្ឹកនានំិសិសតថាន ក់ៃរញិ្ហញ ៃរតជាន់ែពស់ខផនក
វទិាសាស្រសតអភ្ិរកសជីវៈចរមរុះ បនសាកលវទិាល័យ
ភូ្មិនទភ្នំពេញចុុះកមមសិកាពៅឧទានជាតិ រេុះមុនី
វងស “ៃូកពោ” ពដ្ីមបខីសវងយល់និងអនុវតតជាក់ខសតង
នូវវធិីសាស្រសតរសាវរជាវៃពចចកពទសកនុងការកណំត់
អតតសញ្ហញ ណ រពៃៀៃកត់រតទនិនន័យពៅទីវាល និង

វធិីសាស្រសតរៃមូល នងិរកាសណំ្តកសតវសាល ៃ លមូន 
ងល ជលិក រៃពចៀវ សតវលអិត និងរុកាជាត។ិ 

សកមមភាេទ៤ី.៦ រៃមូល នងិខងរកាសណំ្តកសរមាៃ់ការ
សកិារសាវរជាវ នងិអភ្រិកសពរៅខដ្នធមមជាត ិ

- បាននាយំកពកសរកូលចំននួ៣រៃពភ្ទ ខដ្លដ្ឋក់

រេុះនាមរេុះវររាជៃតិ នងិរេុះមហាកសរត រេម
ទងំពឈាម ុះ សពមតចពតពជានាយករដ្ឋមស្រនតី រមួមាន៖ 
១) Mayara Prince Norodom Sihanouk ២) 
Dendrobium Norodom Sihamoni  និង ៣) 
Pararachnis Hun Sen េីរៃពទសសងិាៃុរពីដ្មីប
ខងរកា និងអៃ់រផំសេវ ផាយ 

- បានពរៀៃចំអនុសារណៈចនំួន៤ ជាមួយ៖ ១).
ភាន ក់ងារពសវាកមមបរេពឈបីនសាធារណរដ្ឋកូពរ ៉ា សតីេី
ការសិការសាវរជាវនងិការអភ្ិរកសពរៅតំៃន់ ២).
The Royal Botanic Garden, KEW បនរៃពទស
អង់ពរលស សតីេីសហរៃតៃិតតកិារពលីការសិការសាវ
រជាវរុកាជាតិ និងការរៃរេឹតតពៅរៃស់មជឈមណឌ ល
រសាវរជាវ និងអភ្ិរកសពកសរកូលសុែ អាន ភ្នំ
រូខលន ៣). សារមនទីររៃវតតិសាស្រសតទីរករងបា៉ា រសី 
រៃពទសបារាងំសតីេសីហរៃតៃិតតិការពលីការសិកា
រសាវ រជាវរុកាជាតិ ការរៃរេឹតតពៅរៃស់មជឈមណឌ ល
រសាវរជាវ និងអភ្ិរកសពកសរកូលសុែ អានភ្នំ

 

រូៃទី១០៖ ការៃណតុ ុះៃណ្តត លៃពចចកពទសបនការៃងាក ត់ 
និងផសុកូំនពកសរកូលបរេ ដ្ល់មស្រនតីឧទានុរកស និងសហរម
ន៍មូលដ្ឋឋ ន ពៅមជឈមណឌ លរសាវរជាវ និងអភិ្រកសពកសរកូ
ល សុែ អាន ភ្នំរូខលន ពែតតពសៀមរាៃ 
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រូខលន និងការចងរកងឯកសាររុកាជាតិពៅរៃពទស
កមពុជា ៤).អងគការពតត តពៅពលីសតវបរេ  សតីេសីហ
រៃតិៃតតិការពលីវស័ិយអៃ់រនំងិផសេវផាយជីវៈចរមរុះ 

- ពរៀៃចំថាន លៃណតុ ុះកូនពកសរកូលទំហ១ំ៦០ខម៉ារតកាពរ ៉ា 
- បានពកៀរររងវកិាេីបដ្រូ នងិងវកិារដ្ឋពដ្មីបោីរំទ
ដ្ល់កិចចដ្ំពណីរការមជឈមណឌ ល 

- បានេិនតិយ វាយតបមល និងផលតិខផនទមីជឈមណឌ ល
រសាវរជាវ និងអភ្ិរកសពកសរកូល សុែ អាន ភ្នំ
រូខលន  

- បានសហការជាមួយរករមជំនាញៃរពទសពដ្មីប ី
សិកាេីលទធភាេកនុងពរៀៃចំខផនការពមបនការ
ៃពងកីតមជឈមណឌ លបានចំននួ ៥ ពលីក 

- មស្រនតីចំននួ១រូៃ បានចូលរមួវរគៃណតុ ុះៃណ្តត លសតីេី
ការសិកាេីជីវៈចរមរុះ ពៅរៃពទសកូពរ ៉ាខាងតបួង  

- បានពរៀៃចំវរគៃណតុ ុះៃណ្តត លសតីេីវធិីសាស្រសត បនការ
រៃមូលៃងាក ត់ នងិខងទ ំ

- បានៃណតុ ុះៃណ្តត លសតីេីវធិសីាស្រសតបនការរៃមូល
សំណ្តកពកសរកូលបរេ និងៃងាក ត់េូជដ្ល់ឧទានុ
រកស ចំនួន ៤០រូៃ 

- បានចូលរមួកចិចរៃជុំកសាងៃណ្តត លសនួរុកាឧទាន
ថាន ក់តំៃន់ចំននួ ០២ពលីក  

- សរមៃសរមួល នងិពរៀៃចំពសចកតីរពាងពសៀវពៅសតី
េីរៃពភ្ទរាតតាតពៅកមពុជានិងរៃមូលយករូៃភាេ 

- បានចុុះពៃសកកមមចនំួន ២ពលីក ៃនតការងារពរៀៃចំ
សួនពកសរកូលបរេសុែ អាន ភ្នំរូខលន ដូ្ចជាការ
ពរៀៃចំលមអ និងពរៀៃចសំាងសង់ពធនីពដ្ីមបៃីណាុ ុះ កូន
ពកសរកូលៃខនថម និងេនិិតយពមីលនូវសាល កពឈាម ុះ
ពកសរកូលចស់ៗ និងពរៀៃចំសាល កពឈាម ុះងមីៃខនថម
បាន ចំនួន១០០០ សាល កពឈាម ុះ និងេិនិតយពមលី
វឌ្ឍនភាេបនការពរៀៃចំ ការខងទ ំ និងការតៃំេង់
ទឹកេីពលភី្នំ នងិការេរងីកមជឈមណឌ លរសាវរជាវ 
និងអភ្ិរកសពកសរកូល សុែ អាន ភ្នំរូខលន ចុុះ
ពរៀៃចំខផនទមីជឈមណឌ លសិការសាវរជាវ និងអភ្ិ
រកសពកសរកូល សុែ អាន ភ្នំរូខលន ពៅពែតត
ពសៀមរាៃ 

- បានពរៀៃចំសំពណីសុំអនុញ្ហញ តជាពោលការណ៍ោំ
រទដ្ល់ដ្ំពណីរការពរៀៃចំខផនទីមជឈមណឌ លរសាវ
រជាវ និងអភ្ិរកសពកសរកូល សុែ អាន ភ្នំរូខលន 

- បានចុុះរៃមូលសំណ្តករុកាជាតិរៃពភ្ទពកសរកូ
លបរេ សរមាៃ់ឆ្ន ២ំ០១៩ ចនំួន៥ពលីក ពៅពែតត
មណឌ លរិរ ី ពកាុះកុង និងរេុះវហិារ មានដូ្ចជា 
ៃំេង់រកពឡាម និងៃណណងគជាតិ ពៅតំៃន់ពអកូ
ពទសចរណ៍ធមមជាតិ ”ជីតត” និងខដ្នជរមកសតវ
បរេតបតកនុងភូ្មិសាស្រសតពែតតពកាុះកុង។ ជាលទធផល
ពយងីរៃមូលបានពកសរកូលបរេចំនួន៣៨រៃពភ្ទ 
ៃណណងគជាត៥ិរៃពភ្ទ ៃេំង់រកពឡាម១រៃពភ្ទ និង
រុកាជាតិលអំពផសងៗពទៀតជាពរចីន។ រាល់សំណ្តក

 

រូៃទី១២៖ េិធីចុុះអនុសសរណៈបនការពយារយល់ោន សាីេី«
ការកសាងសមតថភាេពលីការររៃ់ររង និងអភិ្រកសធនធាន
ជីវៈចរមរុះ និងរៃេ័នធពអកូ ូសីុពៅកមពុជា»  
 

 

រូៃទី១១៖ ការចុុះរៃមូលសំណ្តកពកសរកូលបរេ ៃំេង់
រកពឡាម និងៃណណងគជាតិ ពៅតំៃន់ពអកូពទសចរណ៍ធមមជាតិ 
ជីតត និងខដ្នជរមកសតវបរេតបត ពែតតពកាុះកុង 
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- បានផសេវផាយ និងពលីកកមពស់ការយល់ដ្ឹងអំេី
ការពរៀៃចំឯកសារចាៃ់ នងិៃទដ្ឋឋ នរតិយុតតបនការ
អនុវតតេធិីសារណ្តហគូយា៉ា ពៅកមពុជា។  

សកមមភាេទ៤ី.៥ ចុុះសកិារសាវរជាវ វាយតបមល នងិចង
រកងទនិនន័យពៅ ទវីាលសហរមន៍ នងិតៃំន់ការពារ ធមម
ជាតទិក់ទងនងឹធនធានជវីៈចរមរុះ ធនធានេនធុ ចពំណុះ
ដ្ងឹរៃបេណី  រៃេ័នធពអកូ ូសុ ីការអភ្រិកសពរៅតៃំន់ នងិ
ការងារជវីសុវតថភិាេ 

- សរមៃសរមួលពសនីសុំៃពងកីតមជឈមណឌ លរសាវរជាវ 
និងអភ្ិរកសពកសរកូល សុែ អាន ភ្នរូំខលន នងិបាន
ទទួលការអនុញ្ហញ តេីររាជរដ្ឋឋ ភ្ិបាល តមរយៈ
លិែិតពលែ៨៧សជណ.ដ្ៃ ចុុះបងៃទ២ី៣ ខែមករា 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

- បានរៃមូលទិននន័យ នងិេ័ត៌មានជីវៈចរមរុះេីពែតត
ចំនួន០៦ពែតត រមួមាន ពកាុះកុង ពពាធិ៍សាត់ 
មណឌ លរិរ ីរតនៈរិរ ីសទឹងខរតង និងរកពចុះ សរមាៃ់
ពរៀៃចំរៃេ័នធររៃ់ររង ទិននន័យជីវៈចរមរុះថាន ក់ជាតិ  

- បានរៃជុំេិពរោុះពយាៃល់ជាមយួបដ្រូពាក់េ័នធ
ពដ្ីមបវីាយតបមលសាថ នភាេបនការអភ្ិរកសជីវៈចរមរុះ 
ៃញ្ហា រៃឈម នងិសមតថភាេ សរមាៃ់ៃពងកីតភាេ
ងាយរសួលកនុងការខចករខំលកេ័ត៌មាន នងិពរៀៃចំ
ជាឯកសាររតិយុតតពផសងៗកនុងពោលៃណំងជំរុញ
ការអនុវតតខផនការសកមមភាេ និងយុទធសាស្រសតជាតិ
សតីេីជីវៈចរមរុះ (NBSAP) ពៅរៃពទសកមពុជា 

- ខសវងយល់លមអតិេីរៃេ័នធទិននន័យរៃស់មជឈ
មណឌ លេ័ត៌មានជីវៈចរមរុះសកល(GBIF)ពដ្ីមបី
ៃពងកីតរៃេ័នធររៃ់ររងទនិនន័យជីវៈចរមរុះជាត ិ

- បានដ្ឹកនានំិសិសតថាន ក់ៃរញិ្ហញ ៃរតជាន់ែពស់ខផនក
វទិាសាស្រសតអភ្ិរកសជីវៈចរមរុះ បនសាកលវទិាល័យ
ភូ្មិនទភ្នំពេញចុុះកមមសិកាពៅឧទានជាតិ រេុះមុនី
វងស “ៃូកពោ” ពដ្ីមបខីសវងយល់និងអនុវតតជាក់ខសតង
នូវវធិីសាស្រសតរសាវរជាវៃពចចកពទសកនុងការកណំត់
អតតសញ្ហញ ណ រពៃៀៃកត់រតទនិនន័យពៅទីវាល និង

វធិីសាស្រសតរៃមូល នងិរកាសណំ្តកសតវសាល ៃ លមូន 
ងល ជលិក រៃពចៀវ សតវលអិត និងរុកាជាត។ិ 

សកមមភាេទ៤ី.៦ រៃមូល នងិខងរកាសណំ្តកសរមាៃ់ការ
សកិារសាវរជាវ នងិអភ្រិកសពរៅខដ្នធមមជាត ិ

- បាននាយំកពកសរកូលចំននួ៣រៃពភ្ទ ខដ្លដ្ឋក់

រេុះនាមរេុះវររាជៃតិ នងិរេុះមហាកសរត រេម
ទងំពឈាម ុះ សពមតចពតពជានាយករដ្ឋមស្រនតី រមួមាន៖ 
១) Mayara Prince Norodom Sihanouk ២) 
Dendrobium Norodom Sihamoni  និង ៣) 
Pararachnis Hun Sen េីរៃពទសសងិាៃុរពីដ្មីប
ខងរកា និងអៃ់រផំសេវ ផាយ 

- បានពរៀៃចំអនុសារណៈចនំួន៤ ជាមួយ៖ ១).
ភាន ក់ងារពសវាកមមបរេពឈបីនសាធារណរដ្ឋកូពរ ៉ា សតីេី
ការសិការសាវរជាវនងិការអភ្ិរកសពរៅតំៃន់ ២).
The Royal Botanic Garden, KEW បនរៃពទស
អង់ពរលស សតីេីសហរៃតៃិតតកិារពលីការសិការសាវ
រជាវរុកាជាតិ និងការរៃរេឹតតពៅរៃស់មជឈមណឌ ល
រសាវរជាវ និងអភ្ិរកសពកសរកូលសុែ អាន ភ្នំ
រូខលន ៣). សារមនទីររៃវតតិសាស្រសតទីរករងបា៉ា រសី 
រៃពទសបារាងំសតីេសីហរៃតៃិតតិការពលីការសិកា
រសាវ រជាវរុកាជាតិ ការរៃរេឹតតពៅរៃស់មជឈមណឌ ល
រសាវរជាវ និងអភ្ិរកសពកសរកូលសុែ អានភ្នំ

 

រូៃទី១០៖ ការៃណតុ ុះៃណ្តត លៃពចចកពទសបនការៃងាក ត់ 
និងផសុកូំនពកសរកូលបរេ ដ្ល់មស្រនតីឧទានុរកស និងសហរម
ន៍មូលដ្ឋឋ ន ពៅមជឈមណឌ លរសាវរជាវ និងអភិ្រកសពកសរកូ
ល សុែ អាន ភ្នំរូខលន ពែតតពសៀមរាៃ 
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រូខលន និងការចងរកងឯកសាររុកាជាតិពៅរៃពទស
កមពុជា ៤).អងគការពតត តពៅពលីសតវបរេ  សតីេសីហ
រៃតិៃតតិការពលីវស័ិយអៃ់រនំងិផសេវផាយជីវៈចរមរុះ 

- ពរៀៃចំថាន លៃណតុ ុះកូនពកសរកូលទំហ១ំ៦០ខម៉ារតកាពរ ៉ា 
- បានពកៀរររងវកិាេីបដ្រូ នងិងវកិារដ្ឋពដ្មីបោីរំទ
ដ្ល់កិចចដ្ំពណីរការមជឈមណឌ ល 

- បានេិនតិយ វាយតបមល និងផលតិខផនទមីជឈមណឌ ល
រសាវរជាវ និងអភ្ិរកសពកសរកូល សុែ អាន ភ្នំ
រូខលន  

- បានសហការជាមួយរករមជំនាញៃរពទសពដ្មីប ី
សិកាេីលទធភាេកនុងពរៀៃចំខផនការពមបនការ
ៃពងកីតមជឈមណឌ លបានចំននួ ៥ ពលីក 

- មស្រនតីចំននួ១រូៃ បានចូលរមួវរគៃណតុ ុះៃណ្តត លសតីេី
ការសិកាេីជីវៈចរមរុះ ពៅរៃពទសកូពរ ៉ាខាងតបួង  

- បានពរៀៃចំវរគៃណតុ ុះៃណ្តត លសតីេីវធិីសាស្រសត បនការ
រៃមូលៃងាក ត់ នងិខងទ ំ

- បានៃណតុ ុះៃណ្តត លសតីេីវធិសីាស្រសតបនការរៃមូល
សំណ្តកពកសរកូលបរេ និងៃងាក ត់េូជដ្ល់ឧទានុ
រកស ចំនួន ៤០រូៃ 

- បានចូលរមួកចិចរៃជុំកសាងៃណ្តត លសនួរុកាឧទាន
ថាន ក់តំៃន់ចំននួ ០២ពលីក  

- សរមៃសរមួល នងិពរៀៃចំពសចកតីរពាងពសៀវពៅសតី
េីរៃពភ្ទរាតតាតពៅកមពុជានិងរៃមូលយករូៃភាេ 

- បានចុុះពៃសកកមមចនំួន ២ពលីក ៃនតការងារពរៀៃចំ
សួនពកសរកូលបរេសុែ អាន ភ្នំរូខលន ដូ្ចជាការ
ពរៀៃចំលមអ និងពរៀៃចសំាងសង់ពធនីពដ្ីមបៃីណាុ ុះ កូន
ពកសរកូលៃខនថម និងេនិិតយពមីលនូវសាល កពឈាម ុះ
ពកសរកូលចស់ៗ និងពរៀៃចំសាល កពឈាម ុះងមីៃខនថម
បាន ចំនួន១០០០ សាល កពឈាម ុះ និងេិនិតយពមលី
វឌ្ឍនភាេបនការពរៀៃចំ ការខងទ ំ និងការតៃំេង់
ទឹកេីពលភី្នំ នងិការេរងីកមជឈមណឌ លរសាវរជាវ 
និងអភ្ិរកសពកសរកូល សុែ អាន ភ្នំរូខលន ចុុះ
ពរៀៃចំខផនទមីជឈមណឌ លសិការសាវរជាវ និងអភ្ិ
រកសពកសរកូល សុែ អាន ភ្នំរូខលន ពៅពែតត
ពសៀមរាៃ 

- បានពរៀៃចំសំពណីសុំអនុញ្ហញ តជាពោលការណ៍ោំ
រទដ្ល់ដ្ំពណីរការពរៀៃចំខផនទីមជឈមណឌ លរសាវ
រជាវ និងអភ្ិរកសពកសរកូល សុែ អាន ភ្នំរូខលន 

- បានចុុះរៃមូលសំណ្តករុកាជាតិរៃពភ្ទពកសរកូ
លបរេ សរមាៃ់ឆ្ន ២ំ០១៩ ចនំួន៥ពលីក ពៅពែតត
មណឌ លរិរ ី ពកាុះកុង និងរេុះវហិារ មានដូ្ចជា 
ៃំេង់រកពឡាម និងៃណណងគជាតិ ពៅតំៃន់ពអកូ
ពទសចរណ៍ធមមជាតិ ”ជីតត” និងខដ្នជរមកសតវ
បរេតបតកនុងភូ្មិសាស្រសតពែតតពកាុះកុង។ ជាលទធផល
ពយងីរៃមូលបានពកសរកូលបរេចំនួន៣៨រៃពភ្ទ 
ៃណណងគជាត៥ិរៃពភ្ទ ៃេំង់រកពឡាម១រៃពភ្ទ និង
រុកាជាតិលអំពផសងៗពទៀតជាពរចីន។ រាល់សំណ្តក

 

រូៃទី១២៖ េិធីចុុះអនុសសរណៈបនការពយារយល់ោន សាីេី«
ការកសាងសមតថភាេពលីការររៃ់ររង និងអភិ្រកសធនធាន
ជីវៈចរមរុះ និងរៃេ័នធពអកូ ូសីុពៅកមពុជា»  
 

 

រូៃទី១១៖ ការចុុះរៃមូលសំណ្តកពកសរកូលបរេ ៃំេង់
រកពឡាម និងៃណណងគជាតិ ពៅតំៃន់ពអកូពទសចរណ៍ធមមជាតិ 
ជីតត និងខដ្នជរមកសតវបរេតបត ពែតតពកាុះកុង 
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រុកាជាតិខដ្លរៃមូលបានទងំអស់បានរតូវដ្ឹក
ជញ្ជូ នពៅមជឈមណឌ លរសាវរជាវ និងអភ្ិរកសពកសរ
កូល សុែ អាន ភ្នរូំខលនពៅកនុងពែតតពសៀមរាៃ 
ពដ្ីមបពីរៀៃចំដ្ឋពំៅតមលកាណៈៃពចចកពទស។ 

ចពងាក មសកមមភាេទ២ី៖ ការពរៀៃចយុំទធសាស្រសត  រកៃែណឌ
ការងារនងិពោលនពយាបាយសតេីជីវីៈចរមរុះ ជវីសុវតថភិាេ 
រៃេ័នធពអកូ ូសុ ីនងិអនុវតតអនុសញ្ហញ េធិសីារ នងិកចិចរេម
ពរេៀងនានា 

- បានពរៀៃចំកិចចរៃជុំរករមការងារៃពចចកពទសជីវៈចរមរុះ 
សិកាា សាលា នងិវរគៃណតុ ុះៃណ្តត ល ទក់ទងនឹង
ការររៃ់ររង និងអភ្ិរកសធនធាន ជីវៈចរមរុះ 
ធនធានេនធុ ការងារជីវសុវតថភិាេ ការអភ្ិរកសពរៅ
តំៃន់ យនតការសរមៃសរមលួ CHM និងពសវាកមម
រៃេ័នធពអកូ ូសុ ី

- បានពរៀៃចំសកិាា សាលាសតីេ ី “ការពរៀៃចំៃពងកីតរកៃ
ែណឌ ការងារសរមាៃ់អនុវតតេធិីសាណ្តហគូយា៉ា សតីេី
ការពរៃីរបាស់នងិការខៃងខចកផលរៃពយាជន៍េី
ធនធានេនធុ (ABS)” ពដ្ឋយមានសិកាា កាមចូលរមួ
ចំនួន១០០រូៃ ពៅរាជធានីភ្នំពេញ 

- បានពរៀៃចំកចិចរៃជុអំនតរអរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន និង
អរគនាយកដ្ឋឋ នចណុំុះរកសងួៃរសិាថ នសតេីីការៃង់
បងលពសវាកមមរៃេ័នធពអកូ ូសុ ី ពដ្ីមបេីិនិតយសពរមច
ពលីជពរមីសកនុងការអនុវតត PES ពដ្ឋយមានអនកចូល
រមួ៤៩នាក់ (រស៧ីនាក់) 

- បានៃណតុ ុះៃណ្តត លសតីេកីារររៃ់ររងៃរសិាថ ន និង
ធនធានធមមជាតិ ដ្ល់យុវជន ឧទានុរកស និងមស្រនតីវ ័
យពកមងរកសួងៃរសិាថ ន ចំនួន០២ពលកី (៧០នាក់
កនុងមួយពលីក) 

- បានពរៀៃចំសកិាា សាលាសាីេ ី “ការរតួតេិនតិយ តម
ដ្ឋនការអនុវតតខផនការសកមមភាេ នងិយុទធសាស្រសត
ជាតិសតីេជីីវៈចរមរុះ  (NBSAP) ពៅកនុងរៃេ័នធ
តំៃន់ការពារធមមជាតិ ពដ្ឋយមានអនកចូលរមួចំនួន
៥០នាក់(រស១ី៤នាក់) 

- បានពរៀៃចំកមមវធិីដ្ឋក់ឱ្យពរៃីរបាស់ជាផលូវការនូវ 
“របាយការណ៍ជាតិពលីកទី៦ ពរកាមអនុសញ្ហញ សហ
រៃជាជាតសិតីេីជីវៈចរមរុះ  ពដ្ឋយមានអនកចូលរមួេី
ថាន ក់ដ្ឹកនារំកសងួសាថ ៃ័នពាក់េ័នធ តំណ្តងសាថ ន
ទូតអងគការបដ្រូអភ្ិវឌ្ឍន៍ ររុឹះសាថ នអៃ់រ ំ និងវទិា
សាថ នសកិារសាវរជាវរេមទងំវស័ិយឯកជន សរុៃ
ចំនួន ៨០រូៃ 

- បានពរៀៃចំកចិចរៃជុសំតីេីជីវៈចរមរុះកនុងតំៃន់ការពារ
ធមមជាតិទងំ ៥ ពៅពែតតមណឌ លរីរ”ី ពៅបងៃទ៩ី ខែ
សីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ ពដ្ឋយមានអនកចូលរមួសរុៃ
រៃមាណ ៤០នាក់  

- បានពរៀៃចំសកិាា សាលាសតីេសីកមមភាេអភ្ិរកសជីវៈ
ចរមរុះរៃស់បដ្រូកំេុងអនុវតតពៅតំៃន់ការពារធមម
ជាតិពៅបងៃទ១ី៥ ខែសហីា ឆ្ន ២ំ០១៩ ពដ្ឋយមាន
អនកចូលរមួរៃមាណ៨០នាក់ (រសី១៨នាក់) 

- បានពរៀៃចំសកិាា សាលាសាីេី វធិានការទៃ់សាក ត់ការ
ជួញដូ្រសតវ និងរុកាជាតិបរេពៅកមពុជា ពដ្ឋយមាន
អនកចូលរមួសរុៃរៃមាណ ៤០ នាក់ (រសី ៤នាក់) 
ែ. ពរៀៃច ំនងិៃពងកតីយនតការ នងិវធិានការជរុំញការ

ររៃ់ររងជវីៈចរមរុះ ធនធានេនធុ នងិជវីសុវតថភិាេ 
- បានពធវីៃទៃងាា ញសតីេីការៃពងកីតមជឈមណឌ ល
រសាវរជាវ និងអភ្ិរកសពកសរកូល សុែ អាន ភ្នំ
រូខលនកនុងកិចចរៃជុំពលកីទី៣២ រៃស់ICC Angkor 
ជាលទធផល ICC Angkor បានអៃអរសាទរចំពពាុះ
វឌ្ឍនភាេបនការពរៀៃចំមជឈមណឌ លពកសរកូល នងិ
ផតល់អនុសាសន៍ឱ្យេរងងឹធនធានមនុសស និងកិចច
សហរៃតៃិតតិការអនតរជាត ិ រេមទងំចៃ់ពផតីម
ពរៀៃចំកមមវធិសីរមាៃ់ពភ្ញៀវពទសចរណ៍ចូលទសសនា  

- បានចូលរមួជាវារមិនកនុងកមមវធិវីទិយុ ទូរទសសន៍ ចំនួន
០៣ពលីក ពាក់េ័នធរៃធានៃទការររៃ់ររងជីវៈ
ចរមរុះ រៃេ័នធពអកូ ូសុ ីនិងពកសរកូល 

- បានរៃជុំ្លងែលឹមសារបនពសចកតីរពាងបនពសចកតី
សពរមចនងិសមាសភាេអនុរករមការងារៃពចចក
ពទសជីវសុវតថិភាេ 

- បានរៃមូលលិែតិៃទដ្ឋឋ នរតយុិតតិ នងិឯកសារ
ពាក់េ័នធនឹងជីវសុវតថិភាេពដ្ីមបៃីញ្ចូ ល និងផសេវ
ផាយពៅកនុងពរហទំេ័ររៃស់ BCHM 
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- ផសេវផាយេែីលឹមសារ រុណសមបតតិ រុណវៃិតតិបន
ការពរៃីរបាស់សារពាងគកាយខកបចនរស់ដ្ល់សាធារណ
ជន តមរយៈទិវាជីវៈចរមរុះអនតរជាតិ ពរហទំេ័រ 
BCHM វរគៃណតុ ុះៃណ្តត ល  

- ទំនាក់ទនំងជាមយួនឹងអនកឯកពទសខផនកជីវសុវតថិ
ភាេពដ្ីមបេីរងឹងសមតថភាេមស្រនតីទទួលៃនទុកពលី
ជំនាញជីវសុវតថិភាេ និងការដ្ឋក់ឱ្យដ្ំពណីរការ
ព ងីវញិនូវមនទីរេិពសាធន៍ៃពចចកទំពនៃី 

- បានពរៀៃចំយុទធសាស្រសត និងខផនការកសាងសមតថ
ភាេមស្រនត ី និងសាថ ៃ័នពាក់េ័នធការងារជីវសុវតថិភាេរ
យៈពេលែល ីនិងមធយម 

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំេិភាកា និងផតល់ធាតុចូល
សរមាៃ់ដ្ឋក់ៃញ្ចូលមុែទំនិញសារពាងគកាយខកបចន
ពៅកនុងតរាង ៃញ្ជ ីទំនិញហាមឃាត់ និងទំនិញ
ជាៃ់ករមិតពៅកមពុជាបនអនុរកតឹយពលែ២០៩ 

- ខសវងយល់លមអតិេីរៃេ័នធទិននន័យរៃស់មជឈ
មណឌ លេ័ត៌មានជីវៈចរមរុះសកល(GBIF) ពដ្ីមបី
ៃពងកីតរៃេ័នធររៃ់ររងននិនន័យជីវៈចរមរុះជាត ិ

- រៃមូល នងិផតល់ធាតុចូលសរមាៃ់ការពរៀៃចំទតីងំ
តងំៃងាា ញ (Corridor Display) 

- បានផសេវផាយ នងិអនុវតតរំរូករមងេ័ត៌មានបនការ
ពសនីសុំលែិិតអនុញ្ហញ តនាពំចញសំណ្តក 

- ធនធានេនធុកនុងពរហទេ័ំរយនតការសរមៃសរមួល 
និងផសេវផាយេ័ត៌មាន (CHM) និងអនកពសនសុី ំ

- បានសរមៃសរមលួ នងិផតល់លិែិតអនុញ្ហញ តឱ្យនាំ
ពចញសណំ្តកទកឹរតពាងំ សតវលអិត និងផសតិចនំួន 
០៣លិែតិ (រៃពទសជៃ៉ាុន បារាងំ នងិរៃពទស
អង់ពរលស) 

រ. យនតការ CHM បានដ្ពំណីរការ នងិពធវៃីចចុៃបននភាេ 
- ររៃ់ររង ខងទ ំ និងពធវៃីចចុៃបននភាេេ័ត៌មាន និង
ទិននន័យពាក់េ័នធជីវៈចរមរុះជារៃច ំ

- ផសេវផាយេកីារពរៃីរបាស់ និងខសវងរកេ័ត៌មាន 
ទិននន័យកនុងពរហទំេ័CHM តមរយៈកចិចរៃជុំ នងិ
សិកាា សាលាបានចនំួន០២ពលីក។ 
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NCSD Achievements Report in 2019 and Priorities for 2020
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រុកាជាតិខដ្លរៃមូលបានទងំអស់បានរតូវដ្ឹក
ជញ្ជូ នពៅមជឈមណឌ លរសាវរជាវ និងអភ្ិរកសពកសរ
កូល សុែ អាន ភ្នរូំខលនពៅកនុងពែតតពសៀមរាៃ 
ពដ្ីមបពីរៀៃចំដ្ឋពំៅតមលកាណៈៃពចចកពទស។ 

ចពងាក មសកមមភាេទ២ី៖ ការពរៀៃចយុំទធសាស្រសត  រកៃែណឌ
ការងារនងិពោលនពយាបាយសតេីជីវីៈចរមរុះ ជវីសុវតថភិាេ 
រៃេ័នធពអកូ ូសុ ីនងិអនុវតតអនុសញ្ហញ េធិសីារ នងិកចិចរេម
ពរេៀងនានា 

- បានពរៀៃចំកិចចរៃជុំរករមការងារៃពចចកពទសជីវៈចរមរុះ 
សិកាា សាលា នងិវរគៃណតុ ុះៃណ្តត ល ទក់ទងនឹង
ការររៃ់ររង និងអភ្ិរកសធនធាន ជីវៈចរមរុះ 
ធនធានេនធុ ការងារជីវសុវតថភិាេ ការអភ្ិរកសពរៅ
តំៃន់ យនតការសរមៃសរមលួ CHM និងពសវាកមម
រៃេ័នធពអកូ ូសុ ី

- បានពរៀៃចំសកិាា សាលាសតីេ ី “ការពរៀៃចំៃពងកីតរកៃ
ែណឌ ការងារសរមាៃ់អនុវតតេធិីសាណ្តហគូយា៉ា សតីេី
ការពរៃីរបាស់នងិការខៃងខចកផលរៃពយាជន៍េី
ធនធានេនធុ (ABS)” ពដ្ឋយមានសិកាា កាមចូលរមួ
ចំនួន១០០រូៃ ពៅរាជធានីភ្នំពេញ 

- បានពរៀៃចំកចិចរៃជុអំនតរអរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន និង
អរគនាយកដ្ឋឋ នចណុំុះរកសងួៃរសិាថ នសតេីីការៃង់
បងលពសវាកមមរៃេ័នធពអកូ ូសុ ី ពដ្ីមបេីិនិតយសពរមច
ពលីជពរមីសកនុងការអនុវតត PES ពដ្ឋយមានអនកចូល
រមួ៤៩នាក់ (រស៧ីនាក់) 

- បានៃណតុ ុះៃណ្តត លសតីេកីារររៃ់ររងៃរសិាថ ន និង
ធនធានធមមជាតិ ដ្ល់យុវជន ឧទានុរកស និងមស្រនតីវ ័
យពកមងរកសួងៃរសិាថ ន ចំនួន០២ពលកី (៧០នាក់
កនុងមួយពលីក) 

- បានពរៀៃចំសកិាា សាលាសាីេ ី “ការរតួតេិនតិយ តម
ដ្ឋនការអនុវតតខផនការសកមមភាេ នងិយុទធសាស្រសត
ជាតិសតីេជីីវៈចរមរុះ  (NBSAP) ពៅកនុងរៃេ័នធ
តំៃន់ការពារធមមជាតិ ពដ្ឋយមានអនកចូលរមួចំនួន
៥០នាក់(រស១ី៤នាក់) 

- បានពរៀៃចំកមមវធិីដ្ឋក់ឱ្យពរៃីរបាស់ជាផលូវការនូវ 
“របាយការណ៍ជាតិពលីកទី៦ ពរកាមអនុសញ្ហញ សហ
រៃជាជាតសិតីេីជីវៈចរមរុះ  ពដ្ឋយមានអនកចូលរមួេី
ថាន ក់ដ្ឹកនារំកសងួសាថ ៃ័នពាក់េ័នធ តំណ្តងសាថ ន
ទូតអងគការបដ្រូអភ្ិវឌ្ឍន៍ ររុឹះសាថ នអៃ់រ ំ និងវទិា
សាថ នសកិារសាវរជាវរេមទងំវស័ិយឯកជន សរុៃ
ចំនួន ៨០រៃូ 

- បានពរៀៃចំកចិចរៃជុសំតីេីជីវៈចរមរុះកនុងតំៃន់ការពារ
ធមមជាតិទងំ ៥ ពៅពែតតមណឌ លរីរ”ី ពៅបងៃទ៩ី ខែ
សីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ ពដ្ឋយមានអនកចូលរមួសរុៃ
រៃមាណ ៤០នាក់  

- បានពរៀៃចំសកិាា សាលាសតីេសីកមមភាេអភ្ិរកសជីវៈ
ចរមរុះរៃស់បដ្រូកំេុងអនុវតតពៅតំៃន់ការពារធមម
ជាតិពៅបងៃទ១ី៥ ខែសហីា ឆ្ន ២ំ០១៩ ពដ្ឋយមាន
អនកចូលរមួរៃមាណ៨០នាក់ (រសី១៨នាក់) 

- បានពរៀៃចំសកិាា សាលាសាីេី វធិានការទៃ់សាក ត់ការ
ជួញដូ្រសតវ និងរុកាជាតិបរេពៅកមពុជា ពដ្ឋយមាន
អនកចូលរមួសរុៃរៃមាណ ៤០ នាក់ (រសី ៤នាក់) 
ែ. ពរៀៃច ំនងិៃពងកតីយនតការ នងិវធិានការជរុំញការ

ររៃ់ររងជវីៈចរមរុះ ធនធានេនធុ នងិជវីសុវតថភិាេ 
- បានពធវីៃទៃងាា ញសតីេីការៃពងកីតមជឈមណឌ ល
រសាវរជាវ និងអភ្ិរកសពកសរកូល សុែ អាន ភ្នំ
រូខលនកនុងកិចចរៃជុំពលកីទី៣២ រៃស់ICC Angkor 
ជាលទធផល ICC Angkor បានអៃអរសាទរចំពពាុះ
វឌ្ឍនភាេបនការពរៀៃចំមជឈមណឌ លពកសរកូល នងិ
ផតល់អនុសាសន៍ឱ្យេរងងឹធនធានមនុសស និងកិចច
សហរៃតៃិតតិការអនតរជាត ិ រេមទងំចៃ់ពផតីម
ពរៀៃចំកមមវធិសីរមាៃ់ពភ្ញៀវពទសចរណ៍ចូលទសសនា  

- បានចូលរមួជាវារមិនកនុងកមមវធិវីទិយុ ទូរទសសន៍ ចំនួន
០៣ពលីក ពាក់េ័នធរៃធានៃទការររៃ់ររងជីវៈ
ចរមរុះ រៃេ័នធពអកូ ូសុ ីនិងពកសរកូល 

- បានរៃជុំ្លងែលឹមសារបនពសចកតីរពាងបនពសចកតី
សពរមចនងិសមាសភាេអនុរករមការងារៃពចចក
ពទសជីវសុវតថិភាេ 

- បានរៃមូលលិែតិៃទដ្ឋឋ នរតយុិតតិ នងិឯកសារ
ពាក់េ័នធនឹងជីវសុវតថិភាេពដ្ីមបៃីញ្ចូ ល និងផសេវ
ផាយពៅកនុងពរហទំេ័ររៃស់ BCHM 
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- ផសេវផាយេែីលឹមសារ រុណសមបតតិ រុណវៃិតតិបន
ការពរៃីរបាស់សារពាងគកាយខកបចនរស់ដ្ល់សាធារណ
ជន តមរយៈទិវាជីវៈចរមរុះអនតរជាតិ ពរហទំេ័រ 
BCHM វរគៃណតុ ុះៃណ្តត ល  

- ទំនាក់ទនំងជាមយួនឹងអនកឯកពទសខផនកជីវសុវតថិ
ភាេពដ្ីមបេីរងឹងសមតថភាេមស្រនតីទទួលៃនទុកពលី
ជំនាញជីវសុវតថិភាេ និងការដ្ឋក់ឱ្យដ្ំពណីរការ
ព ងីវញិនូវមនទីរេិពសាធន៍ៃពចចកទំពនៃី 

- បានពរៀៃចំយុទធសាស្រសត និងខផនការកសាងសមតថ
ភាេមស្រនត ី និងសាថ ៃ័នពាក់េ័នធការងារជីវសុវតថិភាេរ
យៈពេលែល ីនិងមធយម 

- បានចូលរមួកិចចរៃជុំេិភាកា និងផតល់ធាតុចូល
សរមាៃ់ដ្ឋក់ៃញ្ចូលមុែទំនិញសារពាងគកាយខកបចន
ពៅកនុងតរាង ៃញ្ជ ីទំនិញហាមឃាត់ និងទំនិញ
ជាៃ់ករមិតពៅកមពុជាបនអនុរកតឹយពលែ២០៩ 

- ខសវងយល់លមអតិេីរៃេ័នធទិននន័យរៃស់មជឈ
មណឌ លេ័ត៌មានជីវៈចរមរុះសកល(GBIF) ពដ្ីមបី
ៃពងកីតរៃេ័នធររៃ់ររងននិនន័យជីវៈចរមរុះជាត ិ

- រៃមូល នងិផតល់ធាតុចូលសរមាៃ់ការពរៀៃចំទតីងំ
តងំៃងាា ញ (Corridor Display) 

- បានផសេវផាយ នងិអនុវតតរំរូករមងេ័ត៌មានបនការ
ពសនីសុំលែិិតអនុញ្ហញ តនាពំចញសំណ្តក 

- ធនធានេនធុកនុងពរហទេ័ំរយនតការសរមៃសរមួល 
និងផសេវផាយេ័ត៌មាន (CHM) និងអនកពសនសុី ំ

- បានសរមៃសរមលួ នងិផតល់លិែិតអនុញ្ហញ តឱ្យនាំ
ពចញសណំ្តកទកឹរតពាងំ សតវលអិត និងផសតិចនំួន 
០៣លិែតិ (រៃពទសជៃ៉ាុន បារាងំ នងិរៃពទស
អង់ពរលស) 

រ. យនតការ CHM បានដ្ពំណីរការ នងិពធវៃីចចុៃបននភាេ 
- ររៃ់ររង ខងទ ំ និងពធវៃីចចុៃបននភាេេ័ត៌មាន និង
ទិននន័យពាក់េ័នធជីវៈចរមរុះជារៃច ំ

- ផសេវផាយេកីារពរៃីរបាស់ និងខសវងរកេ័ត៌មាន 
ទិននន័យកនុងពរហទំេ័CHM តមរយៈកចិចរៃជុំ នងិ
សិកាា សាលាបានចនំួន០២ពលីក។ 

  



199សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan

របាយករណ៍លទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
NCSD Achievements Report in 2019 and Priorities for 2020  
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៤. សរម្មភារចេូរមួ្ រិចចព្រជុាំ សកិាា សាលា រណតុ ះរណាត េដៅរនងុ និងដព្ៅព្រដទ្ស
តរាង ២៖ សកមមភាេចូលរមួ កិចចរៃជុ ំសិកាា សាលា ៃណតុ ុះៃណ្តត លពៅកនុងរៃពទស 

ល.រ ពឈាម ុះអងគភាេ 

ចូលរមួ រៃជុ ំសិកាា សាលា ៃណតុ ុះៃណ្តត ល កនុងរៃពទស 
រៃជុ ំ សិកាា សាលា ៃណតុ ុះៃណ្តត ល 

ពលីក 
អនកចូលរមួ 

ពលីក 
អនកចូលរមួ 

ពលីក 
អនកចូលរមួ 

សរុៃ រសី សរុៃ រសី សរុៃ រសី 
១ នាយកដ្ឋឋ នរដ្ឋបាល ខផនការ និងហរិញ្ញវតថុ ៨០ ១៧ ៨  ៦៨ ១៥ ៧  ៦ ៣ ៣ 
២ នាយកដ្ឋឋ នពសដ្ាកិចចបៃតង ២៥ ៣០ ២០ ២៨ ៣៥ ២៧ ១៧ ១៩ ១៥ 
៣ នាយកដ្ឋឋ នវទិាសាស្រសត និងៃពចចកវទិា ៣៦ ៤៥ ៦ ៤៩ ៦៧ ១៣ ៧ ៩ ៣ 
៤ នាយកដ្ឋឋ នខរៃរៃួលអាកាសធាតុ ២៩ ៥៦ ២៩ ៥២ ៧២ ២៩ ៣ ៣ ២ 
៥ នាយកដ្ឋឋ នជីវចរមរុះ ៥០ ៦៦ ១៤ ២៧ ៦៧ ១៩ ៨ ១២ ៤ 
  សរុៃ ១៧២ ២៧៧ ៦៩ ១៩៤ ៣០៩ ៨៨ ៣៨ ៤៩ ២៧ 

រៃភ្េ៖នាយកដ្ឋឋ នចណុំុះអរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. រតិរតឹមខែកញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០១៩  
 
តរាងទី៣  សកមមភាេចូលរមួ កិចចរៃជុ ំសិកាា សាលា ៃណតុ ុះៃណ្តត លពៅពរៅរៃពទស 

ល.រ ពឈាម ុះអងគភាេ 

ចូលរមួ រៃជុ ំសិកាា សាលា ៃណតុ ុះៃណ្តត ល ពរៅរៃពទស 
រៃជុ ំ សិកាា សាលា ៃណតុ ុះៃណ្តត ល 

ពលីក 
អនកចូលរមួ 

ពលីក 
អនកចូលរមួ 

ពលីក 
អនកចូលរមួ 

សរុៃ រសី សរុៃ រសី សរុៃ រសី 
១ នាយកដ្ឋឋ នរដ្ឋបាល ខផនការ និងហរិញ្ញវតថុ ១៨ ១០ ៣  ១៣ ១២ ១ ៥ ៤  ១ 
២ នាយកដ្ឋឋ នពសដ្ឋកិចចបៃតង ៧ ៥ ១ ៤ ២ ១ ៧ ១៤ ០៥ 
៣ នាយកដ្ឋឋ នវទិាសាស្រសត និងៃពចចកវទិា ៥ ៦ ១ ៤ ៤ ២ ៦ ៦ ៤ 
៤ នាយកដ្ឋឋ នខរៃរៃួលអាកាសធាតុ ១៤ ៣០ ១៤ ១៧ ៣៣ ១២ ១៣ ៩ ៧ 
៥ នាយកដ្ឋឋ នជីវៈចរមរុះ ៥ ៥ ០ ៩ ១១ ៣ ៣ ៣ ០ 
  សរុៃ ៣១ ៦៤ ១៩ ៣៤ ៦៣ ១៩ ៣២ ៣២ ១៧ 

រៃភ្េ៖នាយកដ្ឋឋ នចណុំុះអរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. រតិរតឹមខែកញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០១៩  
 
៥. ការព្គ្រ់ព្គ្ងហរិញ្ញវតថ ុ

ចំណ្តយខដ្លបានពសនីសុជំំេូក៦០ ពលកីារទិញ
អស់១៣០ ៧០២ ៩០០៛ ពសមនីឹង៦៧,១០% បនឥណទន
អនុម័ត ១៩៤ ៨០០ ០០០ពរៀល។ ចណំ្តយខដ្លបាន
ពសនីសុំជេូំក៦១ ពលីពសវាខាងពរៅអស់ ២ ៣៦៣ ៣២០ 
៣៥៥៛ ពសមនីឹង៨៣,៣៦%បនឥណទនអនុម័ត ២ ៨៣៥ 
២០០ ០០០ ពរៀល។ សរុៃជារមួចំណ្តយខដ្លបានពសនសុីំ
សរុៃរៃស់អរគពលខាធិការដ្ឋឋ នរករមរៃឹកាអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយ

ចីរភាេរ២ឺ ៤៩៤ ០២៣ ២៥៥៛ ពសមីនឹង៨១,០៨% បន
ឥណទនអនុម័ត ៣ ០៧៦ ០០០ ០០០ ពរៀល។  
៦.ការដរៀនសពូ្តនិងរទ្រិដសាធន៍ដែេទ្ទ្េួបាន 

- ការោរំទ និងការខណនាតំរមង់ទិសករមិតពោល
នពយាបាយរៃស់ថាន ក់ដ្កឹនាមំានភាេចាស់លាស់ 
របាកដ្និយម និងព្លីយតៃពៅនឹងអាទិភាេរៃស់ជាត ិ

- រកាបានជារមួនូវភាេជាមាច ស់ និងភាេជាអនក
ដ្ឹកនាពំៅររៃ់លំដ្ឋៃ់ថាន ក់ 
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- កំណត់ៃញ្ហា ចាស់លាស់ នងិពលីកសំពណីសិកា
រសាវរជាវខដ្លរសៃពៅនឹងអាទិភាេរៃស់ជាត ិ

- ពរៃីវធិីសាស្រសតសិការសាវរជាវខៃៃវទិាសាស្រសត ខដ្ល
ធានាបាននូវសតានុម័ត នងិភាេជាក់លាក់បនអនុ
សាសន៍ពោលនពយាបាយខដ្លពសនីព ងី 

- ថាន ក់ដ្ឹកនា ំ និងមស្រនតជីំនាញភារពរចីនមានវន័ិយ 
ការទទួលែុសរតូវែពស់កនុងការអនុវតតភារកិចច សាមរគី
ភាេបផទកនុង និងមានសមតថភាេជំនាញចាស់លាស់ 

- រកាបាន និងពលីកកមពស់ជាលំដ្ឋៃ់ ការសរមៃ
សរមលួ និងកិចចសហរៃតៃិតតកិារអនតររកសងួ ពដ្ឋយ
ឈរពលីមូលដ្ឋឋ នពោរេោន ពៅវញិពៅមក នងិផល
រៃពយាន៍ជាតិជារមួ 

- រកាបាន និងពលកីកមពស់ជាលំដ្ឋៃ់នូវ ភាេជាបដ្រូ 
ទំនុកទុកចិតត និងសមតថភាេពកៀរររធនធានកនុង
ចំពណ្តមបដ្រូអនតរជាតិនានា 

- មាននីតិវធិចីាស់លាស់នងិសមតថភាេសមរមយ កនុង
ការររៃ់ររងរពរមាង ការររៃ់ររងហរិញ្ញវតថុ និង
ការតមដ្ឋនរតួតេនិិតយ។  

៧. រញ្ហា ព្រឈម្ 
- ចំនួនមស្រនតីមពធាបាយ នងិងវកិាពៅមានករមិត 
សរមាៃ់អនុវតតការងារខដ្លៃនតពកីនព ងីជាលំដ្ឋៃ់ 

- សមតថភាេជំនាញរៃស់មស្រនតីពៅមានករមតិជា
េិពសសខផនករសាវរជាវ វភិារទិននន័យ ពរៀៃចំពោល
នពយាបាយ លែិិតៃទដ្ឋឋ នរតិយុតត ខផនការ និង
សំពណីរពរមាង 

- កិចចសហរៃតិៃតតិការ នងិការោរំទធនធានេីបដ្រូ
អភ្វិឌ្ឍន៍ ពៅមានករមិត នងិមិនអាចេាករបាន
ចាស់លាស់ 

- ការៃពងកីតមជឈមណឌ លរសាវរជាវ និងអភ្ិរកសពកសរ
កូលទទួលបានការចៃ់អារមមណ៌ និងោរំទេីសារណ
ជនទងំថាន ក់ជាតិ និងអនតរជាតិ ខដ្លជាខផនកមួយ
ចូលរមួពលកីកមពស់ជីវភាេរៃជាជន ក៏ដូ្ចជាការ
អភ្ិវឌ្ឍន៍រៃកៃពដ្ឋយចីរភាេ ៃ៉ាុខនតពៅជួៃរៃទុះ
ៃញ្ហា ងវកិា នងិជំនាញ 

- ការៃង់បងលពសវាកមមរៃេ័នធពអកូ ូសុី (PES) ជា
យនតការហរិញ្ញៃបទនងមី សរមាៃ់ោរំទការអភ្ិរកស
ធនធានជីវៈចរមរុះ រៃេ័នធពអកូ ូសុី នងិការអភ្ិវឌ្ឍ
ពសដ្ឋកិចចជាតិ ខដ្លតរមូវឱ្យមានការចូលរមួេីវស័ិយ
ឯកជន និងខចករខំលកផលរៃពយាជន៍សហរមន៍។ 

៨. ទ្សិដៅអនវុតតរនតឆ្ន ាំ២០២០  
៨.១ នាយកដ្ឋឋ នរដ្ឋបា  ប្ែនការ និងហិរញ្ញវតថ ុ

- សរមៃសរមួលការពរៀៃចំសំពណីសុំរាជរដ្ឋឋ ភ្ិបាល
អនុម័តពសចកតសីពរមចសតីេីការខតងតងំសមាសភាេ
រករមរៃឹកាជាតិអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេអាណតតិទី៦ 

- សហការជាមយួនាយកដ្ឋឋ នជនំាញបនអរគពលខាធិ
ការដ្ឋឋ ន ពដ្មីបពីរៀៃចំកិចចរៃជុំសមាជកិរករមរៃឹកា
ជាតិអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ ពលីកទី៣  

- ៃនតសរមៃសរមលួជាមយួអរគនាយកដ្ឋឋ នរដ្ឋបាល 
និងហរិញ្ញវតថុបនរកសងួៃរសិាថ ន និងរណៈកមាម ធិ
ការររៃ់ររងមូលនធិិៃរសិាថ ន និងសងគម ពដ្មីបី
ពរៀៃចំខផនការយុទធសាស្រសតងវកិា ២០២១-២០២៣ 

- ៃនតររៃ់ររង និងខចករខំលកេ័ត៌មាន ពលីពរហទំេ័រ
រៃស់រករមរៃឹកាជាតអិភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ 
(ncsd.moe.gov.kh) ខដ្លបានរៃកាសដ្ឋក់ឱ្យ
ពរៃីរបាស់បងៃទ២ី៨ ខែមិងុនាឆ្ន ២ំ០១៩ កនលងពៅ 

- ៃនតផសេវផាយ និងជំរុញការអនុវតតយុទធសាស្រសត និង
ខផនការសកមមភាេៃរសិាថ នជាតិ២០១៦-២០២៣  

- ៃនតសរមៃសរមលួពរៀៃចំពសចកតីខណនាសំតេីីការ
ដ្ឋក់ៃញ្ជូលការអភ្ិវឌ្ឍពដ្ឋយចីរភាេពៅរដ្ឋបាល
ថាន ក់ពរកាមជាតិ  

- ៃនតសរមៃសរមលួការពរៀៃចៃំញ្ច ៃ់រនថទីី៣ និងផតល់
ធាតុចូលដ្ល់រនថពីាក់េ័នធបនពសចកតីរពាងរកមៃរសិាថ ន 
និងធនធានធមមជាត ិ

- សរមៃសរមួលកិចចរៃជុំរដ្ឋមស្រនតីៃរសិាថ ន អាសា ន
ខដ្លពរោងរបារេធខែតុលា ឆ្ន ២ំ០១៩ ខដ្លកមពុជា
នឹងពធវីជាមាច ស់ផទុះ 
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៤. សរម្មភារចេូរមួ្ រិចចព្រជុាំ សកិាា សាលា រណតុ ះរណាត េដៅរនងុ និងដព្ៅព្រដទ្ស
តរាង ២៖ សកមមភាេចូលរមួ កិចចរៃជុ ំសិកាា សាលា ៃណតុ ុះៃណ្តត លពៅកនុងរៃពទស 

ល.រ ពឈាម ុះអងគភាេ 

ចូលរមួ រៃជុ ំសិកាា សាលា ៃណតុ ុះៃណ្តត ល កនុងរៃពទស 
រៃជុ ំ សិកាា សាលា ៃណតុ ុះៃណ្តត ល 

ពលីក 
អនកចូលរមួ 

ពលីក 
អនកចូលរមួ 

ពលីក 
អនកចូលរមួ 

សរុៃ រសី សរុៃ រសី សរុៃ រសី 
១ នាយកដ្ឋឋ នរដ្ឋបាល ខផនការ និងហរិញ្ញវតថុ ៨០ ១៧ ៨  ៦៨ ១៥ ៧  ៦ ៣ ៣ 
២ នាយកដ្ឋឋ នពសដ្ាកិចចបៃតង ២៥ ៣០ ២០ ២៨ ៣៥ ២៧ ១៧ ១៩ ១៥ 
៣ នាយកដ្ឋឋ នវទិាសាស្រសត និងៃពចចកវទិា ៣៦ ៤៥ ៦ ៤៩ ៦៧ ១៣ ៧ ៩ ៣ 
៤ នាយកដ្ឋឋ នខរៃរៃួលអាកាសធាតុ ២៩ ៥៦ ២៩ ៥២ ៧២ ២៩ ៣ ៣ ២ 
៥ នាយកដ្ឋឋ នជីវចរមរុះ ៥០ ៦៦ ១៤ ២៧ ៦៧ ១៩ ៨ ១២ ៤ 
  សរុៃ ១៧២ ២៧៧ ៦៩ ១៩៤ ៣០៩ ៨៨ ៣៨ ៤៩ ២៧ 

រៃភ្េ៖នាយកដ្ឋឋ នចណុំុះអរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. រតិរតឹមខែកញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០១៩  
 
តរាងទី៣  សកមមភាេចូលរមួ កិចចរៃជុ ំសិកាា សាលា ៃណតុ ុះៃណ្តត លពៅពរៅរៃពទស 

ល.រ ពឈាម ុះអងគភាេ 

ចូលរមួ រៃជុ ំសិកាា សាលា ៃណតុ ុះៃណ្តត ល ពរៅរៃពទស 
រៃជុ ំ សិកាា សាលា ៃណតុ ុះៃណ្តត ល 

ពលីក 
អនកចូលរមួ 

ពលីក 
អនកចូលរមួ 

ពលីក 
អនកចូលរមួ 

សរុៃ រសី សរុៃ រសី សរុៃ រសី 
១ នាយកដ្ឋឋ នរដ្ឋបាល ខផនការ និងហរិញ្ញវតថុ ១៨ ១០ ៣  ១៣ ១២ ១ ៥ ៤  ១ 
២ នាយកដ្ឋឋ នពសដ្ឋកិចចបៃតង ៧ ៥ ១ ៤ ២ ១ ៧ ១៤ ០៥ 
៣ នាយកដ្ឋឋ នវទិាសាស្រសត និងៃពចចកវទិា ៥ ៦ ១ ៤ ៤ ២ ៦ ៦ ៤ 
៤ នាយកដ្ឋឋ នខរៃរៃួលអាកាសធាតុ ១៤ ៣០ ១៤ ១៧ ៣៣ ១២ ១៣ ៩ ៧ 
៥ នាយកដ្ឋឋ នជីវៈចរមរុះ ៥ ៥ ០ ៩ ១១ ៣ ៣ ៣ ០ 
  សរុៃ ៣១ ៦៤ ១៩ ៣៤ ៦៣ ១៩ ៣២ ៣២ ១៧ 

រៃភ្េ៖នាយកដ្ឋឋ នចណុំុះអរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. រតិរតឹមខែកញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០១៩  
 
៥. ការព្គ្រ់ព្គ្ងហរិញ្ញវតថ ុ

ចំណ្តយខដ្លបានពសនីសុជំំេូក៦០ ពលកីារទិញ
អស់១៣០ ៧០២ ៩០០៛ ពសមនីឹង៦៧,១០% បនឥណទន
អនុម័ត ១៩៤ ៨០០ ០០០ពរៀល។ ចណំ្តយខដ្លបាន
ពសនីសុំជេូំក៦១ ពលីពសវាខាងពរៅអស់ ២ ៣៦៣ ៣២០ 
៣៥៥៛ ពសមនីឹង៨៣,៣៦%បនឥណទនអនុម័ត ២ ៨៣៥ 
២០០ ០០០ ពរៀល។ សរុៃជារមួចំណ្តយខដ្លបានពសនសុីំ
សរុៃរៃស់អរគពលខាធិការដ្ឋឋ នរករមរៃឹកាអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយ

ចីរភាេរ២ឺ ៤៩៤ ០២៣ ២៥៥៛ ពសមីនឹង៨១,០៨% បន
ឥណទនអនុម័ត ៣ ០៧៦ ០០០ ០០០ ពរៀល។  
៦.ការដរៀនសពូ្តនិងរទ្រិដសាធន៍ដែេទ្ទ្េួបាន 

- ការោរំទ និងការខណនាតំរមង់ទិសករមិតពោល
នពយាបាយរៃស់ថាន ក់ដ្កឹនាមំានភាេចាស់លាស់ 
របាកដ្និយម និងព្លីយតៃពៅនឹងអាទិភាេរៃស់ជាត ិ

- រកាបានជារមួនូវភាេជាមាច ស់ និងភាេជាអនក
ដ្ឹកនាពំៅររៃ់លំដ្ឋៃ់ថាន ក់ 
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- កំណត់ៃញ្ហា ចាស់លាស់ នងិពលីកសំពណីសិកា
រសាវរជាវខដ្លរសៃពៅនឹងអាទិភាេរៃស់ជាត ិ

- ពរៃីវធិីសាស្រសតសិការសាវរជាវខៃៃវទិាសាស្រសត ខដ្ល
ធានាបាននូវសតានុម័ត នងិភាេជាក់លាក់បនអនុ
សាសន៍ពោលនពយាបាយខដ្លពសនីព ងី 

- ថាន ក់ដ្ឹកនា ំ និងមស្រនតជីំនាញភារពរចីនមានវន័ិយ 
ការទទួលែុសរតូវែពស់កនុងការអនុវតតភារកិចច សាមរគី
ភាេបផទកនុង និងមានសមតថភាេជំនាញចាស់លាស់ 

- រកាបាន និងពលីកកមពស់ជាលំដ្ឋៃ់ ការសរមៃ
សរមលួ និងកិចចសហរៃតៃិតតកិារអនតររកសងួ ពដ្ឋយ
ឈរពលីមូលដ្ឋឋ នពោរេោន ពៅវញិពៅមក នងិផល
រៃពយាន៍ជាតិជារមួ 

- រកាបាន និងពលកីកមពស់ជាលំដ្ឋៃ់នូវ ភាេជាបដ្រូ 
ទំនុកទុកចិតត និងសមតថភាេពកៀរររធនធានកនុង
ចំពណ្តមបដ្រូអនតរជាតិនានា 

- មាននីតិវធិចីាស់លាស់នងិសមតថភាេសមរមយ កនុង
ការររៃ់ររងរពរមាង ការររៃ់ររងហរិញ្ញវតថុ និង
ការតមដ្ឋនរតួតេនិិតយ។  

៧. រញ្ហា ព្រឈម្ 
- ចំនួនមស្រនតីមពធាបាយ នងិងវកិាពៅមានករមិត 
សរមាៃ់អនុវតតការងារខដ្លៃនតពកីនព ងីជាលំដ្ឋៃ់ 

- សមតថភាេជំនាញរៃស់មស្រនតីពៅមានករមតិជា
េិពសសខផនករសាវរជាវ វភិារទិននន័យ ពរៀៃចំពោល
នពយាបាយ លែិិតៃទដ្ឋឋ នរតិយុតត ខផនការ និង
សំពណីរពរមាង 

- កិចចសហរៃតិៃតតិការ នងិការោរំទធនធានេីបដ្រូ
អភ្ិវឌ្ឍន៍ ពៅមានករមិត នងិមិនអាចេាករបាន
ចាស់លាស់ 

- ការៃពងកីតមជឈមណឌ លរសាវរជាវ និងអភ្ិរកសពកសរ
កូលទទួលបានការចៃ់អារមមណ៌ និងោរំទេីសារណ
ជនទងំថាន ក់ជាតិ និងអនតរជាតិ ខដ្លជាខផនកមួយ
ចូលរមួពលកីកមពស់ជីវភាេរៃជាជន ក៏ដូ្ចជាការ
អភ្ិវឌ្ឍន៍រៃកៃពដ្ឋយចីរភាេ ៃ៉ាុខនតពៅជួៃរៃទុះ
ៃញ្ហា ងវកិា នងិជំនាញ 

- ការៃង់បងលពសវាកមមរៃេ័នធពអកូ ូសុី (PES) ជា
យនតការហរិញ្ញៃបទនងមី សរមាៃ់ោរំទការអភ្ិរកស
ធនធានជីវៈចរមរុះ រៃេ័នធពអកូ ូសុី នងិការអភ្ិវឌ្ឍ
ពសដ្ឋកិចចជាតិ ខដ្លតរមូវឱ្យមានការចូលរមួេីវស័ិយ
ឯកជន និងខចករខំលកផលរៃពយាជន៍សហរមន៍។ 

៨. ទ្សិដៅអនវុតតរនតឆ្ន ាំ២០២០  
៨.១ នាយកដ្ឋឋ នរដ្ឋបា  ប្ែនការ និងហិរញ្ញវតថ ុ

- សរមៃសរមួលការពរៀៃចំសំពណីសុំរាជរដ្ឋឋ ភ្ិបាល
អនុម័តពសចកតសីពរមចសតីេីការខតងតងំសមាសភាេ
រករមរៃឹកាជាតិអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេអាណតតិទី៦ 

- សហការជាមយួនាយកដ្ឋឋ នជនំាញបនអរគពលខាធិ
ការដ្ឋឋ ន ពដ្មីបពីរៀៃចំកិចចរៃជុំសមាជកិរករមរៃឹកា
ជាតិអភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ ពលីកទី៣  

- ៃនតសរមៃសរមលួជាមយួអរគនាយកដ្ឋឋ នរដ្ឋបាល 
និងហរិញ្ញវតថុបនរកសងួៃរសិាថ ន និងរណៈកមាម ធិ
ការររៃ់ររងមូលនធិិៃរសិាថ ន និងសងគម ពដ្មីបី
ពរៀៃចំខផនការយុទធសាស្រសតងវកិា ២០២១-២០២៣ 

- ៃនតររៃ់ររង និងខចករខំលកេ័ត៌មាន ពលីពរហទំេ័រ
រៃស់រករមរៃឹកាជាតអិភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចរីភាេ 
(ncsd.moe.gov.kh) ខដ្លបានរៃកាសដ្ឋក់ឱ្យ
ពរៃីរបាស់បងៃទ២ី៨ ខែមិងុនាឆ្ន ២ំ០១៩ កនលងពៅ 

- ៃនតផសេវផាយ និងជំរុញការអនុវតតយុទធសាស្រសត និង
ខផនការសកមមភាេៃរសិាថ នជាតិ២០១៦-២០២៣  

- ៃនតសរមៃសរមលួពរៀៃចំពសចកតីខណនាសំតេីីការ
ដ្ឋក់ៃញ្ជូលការអភ្ិវឌ្ឍពដ្ឋយចីរភាេពៅរដ្ឋបាល
ថាន ក់ពរកាមជាតិ  

- ៃនតសរមៃសរមលួការពរៀៃចៃំញ្ច ៃ់រនថទីី៣ និងផតល់
ធាតុចូលដ្ល់រនថពីាក់េ័នធបនពសចកតីរពាងរកមៃរសិាថ ន 
និងធនធានធមមជាត ិ

- សរមៃសរមួលកិចចរៃជុំរដ្ឋមស្រនតីៃរសិាថ ន អាសា ន
ខដ្លពរោងរបារេធខែតុលា ឆ្ន ២ំ០១៩ ខដ្លកមពុជា
នឹងពធវីជាមាច ស់ផទុះ 
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- ផសេវផាយពោលនពយាបាយ ចាៃ់ រេុះរាជរកឹតយ 
អនុរកឹតយ ពសចកតីរៃកាស សារាចរណ៍ខណនានំិង
េ័ត៌មានពផសងៗដ្ល់អងគភាេចណុំុះ 

- ររៃ់ររងសថិតិ េ័ត៌មាន វតតមានមស្រនតីរាជការ និង
ៃុរគលិកពាក់េ័នធ ពដ្ឋយអនុវតតន៍ឱ្យបានលអរសៃ
តមចាៃ់សតីេីសហលកានតិកៈមស្រនតីរាជការសុីវលិ  

- េរងឹងសមតថភាេមស្រនតីរាជការ តមរយៈការចូលរមួ
វរគៃណតុ ុះៃណ្តត លកនុង នងិពរៅរៃពទស 

- ដ្ឹកនានំងិសរមៃសរមលួការងាររដ្ឋបាល ខផនការ
និងហរិញ្ញវតថុរៃស់អរគពលខាធកិារដ្ឋឋ ន 

- ពរៀៃចំរបាយការណ៍រៃចខំែ  រៃចរំតីមាស  រៃចំ
្មាស  នេវមាស  និងរៃចឆំ្ន រំៃស់អរគពលខាធិ
ការដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. 

- ការងារពផសងៗខដ្លថាន ក់ដ្កឹនារំៃរល់ជូន។ 
៨.២ នាយកដ្ឋឋ នវិទាសាស្រេត និងៃសច្ចកវិទា 
ក. ការងារកសាង នងិេរងងឹធនធានមនុសស នងិសមតថភាេ  

- ពរៀៃចំសិកាា សាលាពលកីកមពស់ចំពណុះដ្ងឹវទិា
សាស្រសតៃពចចកវទិា នវានុវតតន៍ និងពបាុះេុមពឯកសារ
ផសេវផាយពាក់េ័នធ 

- ចូលរមួសននិសទី សិកាា សាលា វរគៃណតុ ុះៃណ្តត ល 
កិចចរៃជុំ និងពវទិកាពាក់េ័នធនានា 

- ចុុះរៃមូលេ័ត៌មាន សតេីីការពរៃីរបាស់ៃពចចកវទិា
បៃតងពៅតមពែតត/រករង 

- ពរៀៃចំខផនការយុទធសាស្រសត នងិខផនការសកមមភាេ 
៥ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៤ សតីេកីាររសាវ រជាវវទិា
សាស្រសត នងិៃពចចកវទិា និងនវានុវតតន៍ 

- េរងាងខផនទីៃងាា ញផលូវសតេីីវទិាសាស្រសត និងៃពចចក
វទិា 

- ពរៀៃចំពសចកតីរពាងៃញ្ច ៃ់រកមសីលធម៌សិកា
រសាវរជាវវទិាសាស្រសតនងិៃពចចកវទិា 

- ៃពរនៀៃចំកមមវធិីសកិារសាវរជាវថាន ក់ជាតសិរមាៃ់
ការអភ្ិវឌ្ឍពដ្ឋយចីរភាេ។ 

ែ. ការងារពរៀៃច ំនងិពកៀរររងវកិា  

- នាយកដ្ឋឋ នកំេុងសហការជាមួយរកសងួៃរសិាថ ន
ពរៀៃចំសំពណីរពរមាងសុំមូលនិធិេីបដ្រូអភ្ិវឌ្ឍន៍
ពដ្ីមបអីនុវតតរពរមាង «ការជរុំញមពធាបាយដ្កឹ
ជញ្ជូ នបៃតង តមរយៈការពរៃរីបាស់យានយនតអរគិ
សនពីៅកមពុជា» ជាមយួវទិាសាថ នអភ្ិវឌ្ឍន៍បៃតង
សកល GGGI  

- នាយកដ្ឋឋ នកំេុងសហការជាមួយអងគការអភ្ិវឌ្ឍន៍
ឧសាហកមមសហរៃជាជាត ិ UNIDO កនុងការ
ពរៀៃចំសំពណីរពរមាង«ការវាយតមលតរមវូការៃពចចក
វទិាសរមាៃ់តៃំន់ពសដ្ឋកចិចេពិសសកនុងពែតតរេុះ
សហីនុ» ពដ្ីមបពីរៀៃចសំំពណីរពរមាងពសនសុីំការោំ
រទេីមូលនិធិអាកាសធាតុសកល (GCF) 

- នាយកដ្ឋឋ នកំេុងសហការជាមួយមជឈមណឌ លនងិ
ៃណ្តា ញៃពចចកវទិាអាកាសធាតុកនុងការពរៀៃចំ
សំពណីរពរមាងកសាងភាេធន់នឹងអាកាសធាតុ
សរមាៃ់ពរោុះទឹកជនំន់នងិពរោុះរាងំសៃួតពៅកនុង 
ពែតាកំេង់ធំ និងពែតាបរេខវង តមរយៈរៃេ័នធជូន
ដ្ំណឹងជាមុន ការេរងឹងសមតថភាេ ការៃនាំុខផនក
កសិកមមនិងការខកលមអជីវភាេរស់ពៅ ពដ្ីមបពីរៀៃចំ
សំពណីរពរមាងពសនសុីំការោរំទេីមូលនិធិអាកាស
ធាតុសកល (GCF) 

- នាយកដ្ឋឋ នកំេុងសហការជាមួយអងគការអភ្ិវឌ្ឍន៍
ឧសាហកមមសហរៃជាជាត ិUNIDO កនុងការេិនិតយនិង
ផាល់ពយាៃល់ពលីឯកសាររពរមាងសាីេៃីពចចកវទិា
សាអ តសកល េពនលឿននវានុវតាន៍ៃពចចកវទិាសាអ ត
សកលនិងសហររិនភាេកនុងការៃណាុ ុះធុរកចិចងមី 
និងសហរោសធុនតូច និងមធយមពៅកមពុជា។ 

រ. ការងារកចិចសហរៃតៃិតតកិារជាមយួសាថ ៃ័នពាក់េ័នធ 
រៃពទសមាច ស់ជនំយួ នងិបដ្រូអភ្វិឌ្ឍន៍  

- ៃនតអនុវតតអនុសសរណៈបនការពយារយល់ពលីកិចច
សហរៃតៃិតតិការកនុងការពរៃីរបាស់ថាមេលនុយពកល
ខអ រសរមាៃ់ ៃពរមីឱ្យពោលៃណំងសនតិភាេជាមួយ
ភារីរុសសុ ីនងិភារចីិន 
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- ពរៀៃចសំរមៃសរមលួកចិចរៃជុំរករមការងាររមួកមពុជា-
រុសសុពីលីកទ៤ី 

- ពរៀៃចំកិចចរៃជុំេិពរោុះពយាៃល់រករមការងារថាន ក់
ជាតិពលីពសចកតីរពាងកិចចរេមពរេៀងៃពងកីតមជឈ
មណឌ លវទិាសាស្រសត និងៃពចចកវទិានុយពកលខអ រពៅ
កនុងរៃពទសកមពុជា 

- សហការជាមយួររឹុះសាថ នអៃ់រ ំ ដូ្ចជាសាកលវទិា
ល័យភូ្មនិទភ្នំពេញ សាកលវទិាល័យភូ្មនិទកសកិមម 
សាលាជាតកិសិកមមខរេកពលៀៃ សាកលវទិាល័យ
មានជ័យ សាកលវទិាល័យតបូងឃមុ ំ នងិវទិាសាថ ន
ៃពចចកវទិាកមពុជា  

- ពរៀៃចំ MoU រវាង ក.ជ.អ.ច. និង CNNC សតីេីការ
អភ្ិវឌ្ឍធនធានមនុសសកនុងវស័ិយថាមេលនុយពកលខអ រ។ 

៨.៣ នាយកដ្ឋឋ នសេដ្ឋកចិ្ចបៃតង 
- ៃនតសហការជាមួយរៃតិភូ្ពលខាធិការដ្ឋឋ ន 

SINGG បនរកសួងៃរសិាថ នសាធារណរដ្ឋកូពរ ៉ា ពដ្ីមបី
ឈានពៅដ្ល់ការអនុម័ត និងអនុវតតរពរមាងពៅ
ពដ្ីមឆ្ន ២ំ០២០ខាងមុែ 

- អនុវតតខផនការសកមមភាេរពរមាងពរៀៃចំពោល
ការណ៍ខណនា ំនិងវញិ្ហញ ៃនៃរតកមមអោរបៃតងពៅ
កមពុជា 

- ៃនតសហការសរមៃសរមលួជាមយួវទិាសាថ នអភ្ិវឌ្ឍន៍
បៃតងសកលរៃចកំមពុជា ពាក់េ័នធនឹងការងារការ
អភ្ិវឌ្ឍទីរករងនិរនតរភាេមាន៖  ១) ការងារៃណតុ ុះ
ៃណ្តត លររូៃពងាគ លសតីេកីារពរៀៃចំទីរករងទីរៃជុំ
ជននិរនតរភាេដ្ល់មស្រនតីរាជការបនរកសួងសាថ ៃ័ន
ពាក់េ័នធ និងរដ្ឋបាលរាជធានីពែតតពាក់េ័នធ នងិ ២) 
ការពរៀៃចំពបាុះេុមពខផនការយុទធសាស្រសតអភ្ិវឌ្ឍន៍ទី
រករងនិរនតរភាេសរមាៃ់រករងពោលពៅទងំរបាេំីរ 
២០១៨-២០៣០ រមួមានរករងខកៃ រេុះសីហនុ 
បាត់ដ្ំៃង ពសៀមរាៃ កំេង់ចម សួង និងរករងបាវតិ 

- ពរៀៃចសំរមៃសរមលួៃពងកតីរករមការងារៃពចចកពទសសាី
េីការពរៃីរបាស់និងផលិតកមមពដ្ឋយនិរនារភាេ 

- ពលីកកមពស់ការយល់ដ្ឹងសតីេកីារពរៃីរបាស់នងិការ
ផលិតពដ្ឋយចីរភាេ ទីរករងនិរនតរភាេការអនុវតតការ
វាយតបមលៃរសិាថ នជាយុទធសាស្រសត និងថាមេលនិរនតភាេ  
និងៃពងកនីសមតថភាេដ្ល់អនកពាក់េ័នធ កនុងរកសងួ
ៃរសិាថ ន នងិរកសងួ សាថ ៃ័នពាក់េ័នធ ថាន ក់ជាតិ និង
ពរកាមជាតិ  

- ពរៀៃចំរៃជុំរករមការងារៃពចចកពទសចំននួ ០៦ពលកី
កនុងពនាុះមាន៖១) រករមការងារៃពចចកពទសទីរករង
និរនតរភាេចនំួន០២ពលកី ២)រករមការងារៃពចចក
ពទសវាយតបមលសកាត នុេលថាមេលេនលឺរេុះអាទិតយ
(ថាមេលកពកីតព ងីវញិ)ចនំួន០២ពលីក នងិ 
៣)រករមការងារៃពចចកពទសការពរៃីរបាស់នងិផលតិ
កមមពដ្ឋយនិរនារភាេចនំួន ០២ពលីក 

- សហការជាមយួវទិាសាថ នអភ្វិឌ្ឍន៍បៃតងសកល
ពរៀៃចំពសចកតីរពាងពោលការណ៍ខណនាៃំពចចក
ពទសសតេីីការយិាល័យបៃតង(Green Office) និង
ពវទិកាបៃតង(Green Event) និងពធវកីារផសេវ
ផាយឱ្យបានទូលំទូលាយ 

- ពរៀៃចំសិកាា សាលាេិពរោុះពយាៃល់សាេីីនិរនារភាេ
ទឹកពរកាមដ្សីរមាៃ់អភ្ិវឌ្ឍពសដ្ឋកិចចបៃតង  

- សិកាា សាលាៃណតុ ុះៃណ្តត លសតីេីការវាយតបមលៃរសិ ្
ថានជាយុទធសាស្រសតពលីវស័ិយថាមេល និងទឹក និង
ឧៃករណ៍ជំនយួដ្ល់ការពធវីពសចកតសីពរមចចតិត  

- ចុុះរៃមូលទនិនន័យវាយតបមលឥរយិាៃងបនការពរៃី
របាស់ធនធាន (ទឹក ថាមេល និងសណំល់រងឹ)
រៃស់រៃជាជនខដ្លរស់ពៅកនុងតៃំន់ទីរៃជុជំនរករង 

- ចូលរមួសននិសទីបនអងគការសហេ័នធវសិវកមមអាសា ន-
ASEAN Federation of Engineering 
Organization  Mid-term and Annual 

- ចូលរមួរៃជុំរករមការងារថាន ក់ជាតិរមួកមពុជា-រុសសុ ី
ពលីកទ៤ីពដ្ីមបសីរមៃសរមលួកចិចសហរៃតិៃតតិការ 
និងការពរៃីរបាស់ថាមេលនុយពកលខអ សំរាៃ់ៃពរមីឱ្យ
ពោលៃណំងសនតិភាេ និងចូលរមួ Atom Expo 
(ពៅរៃពទសរុសស)ី 
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- ផសេវផាយពោលនពយាបាយ ចាៃ់ រេុះរាជរកឹតយ 
អនុរកឹតយ ពសចកតីរៃកាស សារាចរណ៍ខណនានំិង
េ័ត៌មានពផសងៗដ្ល់អងគភាេចណុំុះ 

- ររៃ់ររងសថិតិ េ័ត៌មាន វតតមានមស្រនតីរាជការ និង
ៃុរគលិកពាក់េ័នធ ពដ្ឋយអនុវតតន៍ឱ្យបានលអរសៃ
តមចាៃ់សតីេីសហលកានតិកៈមស្រនតីរាជការសុីវលិ  

- េរងឹងសមតថភាេមស្រនតីរាជការ តមរយៈការចូលរមួ
វរគៃណតុ ុះៃណ្តត លកនុង នងិពរៅរៃពទស 

- ដ្ឹកនានំងិសរមៃសរមលួការងាររដ្ឋបាល ខផនការ
និងហរិញ្ញវតថុរៃស់អរគពលខាធកិារដ្ឋឋ ន 

- ពរៀៃចំរបាយការណ៍រៃចខំែ  រៃចរំតីមាស  រៃចំ
្មាស  នេវមាស  និងរៃចឆំ្ន រំៃស់អរគពលខាធិ
ការដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. 

- ការងារពផសងៗខដ្លថាន ក់ដ្កឹនារំៃរល់ជូន។ 
៨.២ នាយកដ្ឋឋ នវិទាសាស្រេត និងៃសច្ចកវិទា 
ក. ការងារកសាង នងិេរងងឹធនធានមនុសស នងិសមតថភាេ  

- ពរៀៃចំសិកាា សាលាពលកីកមពស់ចំពណុះដ្ងឹវទិា
សាស្រសតៃពចចកវទិា នវានុវតតន៍ និងពបាុះេុមពឯកសារ
ផសេវផាយពាក់េ័នធ 

- ចូលរមួសននិសទី សិកាា សាលា វរគៃណតុ ុះៃណ្តត ល 
កិចចរៃជុំ និងពវទិកាពាក់េ័នធនានា 

- ចុុះរៃមូលេ័ត៌មាន សតេីីការពរៃីរបាស់ៃពចចកវទិា
បៃតងពៅតមពែតត/រករង 

- ពរៀៃចំខផនការយុទធសាស្រសត នងិខផនការសកមមភាេ 
៥ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៤ សតីេកីាររសាវ រជាវវទិា
សាស្រសត នងិៃពចចកវទិា និងនវានុវតតន៍ 

- េរងាងខផនទីៃងាា ញផលូវសតេីីវទិាសាស្រសត និងៃពចចក
វទិា 

- ពរៀៃចំពសចកតីរពាងៃញ្ច ៃ់រកមសីលធម៌សិកា
រសាវរជាវវទិាសាស្រសតនងិៃពចចកវទិា 

- ៃពរនៀៃចំកមមវធិីសកិារសាវរជាវថាន ក់ជាតសិរមាៃ់
ការអភ្ិវឌ្ឍពដ្ឋយចីរភាេ។ 

ែ. ការងារពរៀៃច ំនងិពកៀរររងវកិា  

- នាយកដ្ឋឋ នកំេុងសហការជាមួយរកសងួៃរសិាថ ន
ពរៀៃចំសំពណីរពរមាងសុំមូលនិធិេីបដ្រូអភ្ិវឌ្ឍន៍
ពដ្ីមបអីនុវតតរពរមាង «ការជរុំញមពធាបាយដ្កឹ
ជញ្ជូ នបៃតង តមរយៈការពរៃរីបាស់យានយនតអរគិ
សនពីៅកមពុជា» ជាមយួវទិាសាថ នអភ្ិវឌ្ឍន៍បៃតង
សកល GGGI  

- នាយកដ្ឋឋ នកំេុងសហការជាមួយអងគការអភ្ិវឌ្ឍន៍
ឧសាហកមមសហរៃជាជាត ិ UNIDO កនុងការ
ពរៀៃចំសំពណីរពរមាង«ការវាយតមលតរមវូការៃពចចក
វទិាសរមាៃ់តៃំន់ពសដ្ឋកចិចេពិសសកនុងពែតតរេុះ
សហីនុ» ពដ្ីមបពីរៀៃចសំំពណីរពរមាងពសនសុីំការោំ
រទេីមូលនិធិអាកាសធាតុសកល (GCF) 

- នាយកដ្ឋឋ នកំេុងសហការជាមួយមជឈមណឌ លនងិ
ៃណ្តា ញៃពចចកវទិាអាកាសធាតុកនុងការពរៀៃចំ
សំពណីរពរមាងកសាងភាេធន់នឹងអាកាសធាតុ
សរមាៃ់ពរោុះទឹកជនំន់នងិពរោុះរាងំសៃួតពៅកនុង 
ពែតាកំេង់ធំ និងពែតាបរេខវង តមរយៈរៃេ័នធជូន
ដ្ំណឹងជាមុន ការេរងឹងសមតថភាេ ការៃនាំុខផនក
កសិកមមនិងការខកលមអជីវភាេរស់ពៅ ពដ្ីមបពីរៀៃចំ
សំពណីរពរមាងពសនសុីំការោរំទេីមូលនិធិអាកាស
ធាតុសកល (GCF) 

- នាយកដ្ឋឋ នកំេុងសហការជាមួយអងគការអភ្ិវឌ្ឍន៍
ឧសាហកមមសហរៃជាជាត ិUNIDO កនុងការេិនិតយនិង
ផាល់ពយាៃល់ពលីឯកសាររពរមាងសាីេៃីពចចកវទិា
សាអ តសកល េពនលឿននវានុវតាន៍ៃពចចកវទិាសាអ ត
សកលនិងសហររិនភាេកនុងការៃណាុ ុះធុរកចិចងមី 
និងសហរោសធុនតូច និងមធយមពៅកមពុជា។ 

រ. ការងារកចិចសហរៃតៃិតតកិារជាមយួសាថ ៃ័នពាក់េ័នធ 
រៃពទសមាច ស់ជនំយួ នងិបដ្រូអភ្វិឌ្ឍន៍  

- ៃនតអនុវតតអនុសសរណៈបនការពយារយល់ពលីកិចច
សហរៃតៃិតតិការកនុងការពរៃីរបាស់ថាមេលនុយពកល
ខអ រសរមាៃ់ ៃពរមីឱ្យពោលៃណំងសនតិភាេជាមួយ
ភារីរុសសុ ីនងិភារចីិន 
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- ពរៀៃចសំរមៃសរមលួកចិចរៃជុំរករមការងាររមួកមពុជា-
រុសសុពីលីកទ៤ី 

- ពរៀៃចំកិចចរៃជុំេិពរោុះពយាៃល់រករមការងារថាន ក់
ជាតិពលីពសចកតីរពាងកិចចរេមពរេៀងៃពងកីតមជឈ
មណឌ លវទិាសាស្រសត និងៃពចចកវទិានុយពកលខអ រពៅ
កនុងរៃពទសកមពុជា 

- សហការជាមយួររឹុះសាថ នអៃ់រ ំ ដូ្ចជាសាកលវទិា
ល័យភូ្មនិទភ្នំពេញ សាកលវទិាល័យភូ្មនិទកសកិមម 
សាលាជាតកិសិកមមខរេកពលៀៃ សាកលវទិាល័យ
មានជ័យ សាកលវទិាល័យតបូងឃមុ ំ នងិវទិាសាថ ន
ៃពចចកវទិាកមពុជា  

- ពរៀៃចំ MoU រវាង ក.ជ.អ.ច. និង CNNC សតីេីការ
អភ្ិវឌ្ឍធនធានមនុសសកនុងវស័ិយថាមេលនុយពកលខអ រ។ 

៨.៣ នាយកដ្ឋឋ នសេដ្ឋកចិ្ចបៃតង 
- ៃនតសហការជាមួយរៃតិភូ្ពលខាធិការដ្ឋឋ ន 

SINGG បនរកសួងៃរសិាថ នសាធារណរដ្ឋកូពរ ៉ា ពដ្ីមបី
ឈានពៅដ្ល់ការអនុម័ត និងអនុវតតរពរមាងពៅ
ពដ្ីមឆ្ន ២ំ០២០ខាងមុែ 

- អនុវតតខផនការសកមមភាេរពរមាងពរៀៃចំពោល
ការណ៍ខណនា ំនិងវញិ្ហញ ៃនៃរតកមមអោរបៃតងពៅ
កមពុជា 

- ៃនតសហការសរមៃសរមលួជាមយួវទិាសាថ នអភ្ិវឌ្ឍន៍
បៃតងសកលរៃចកំមពុជា ពាក់េ័នធនឹងការងារការ
អភ្ិវឌ្ឍទីរករងនិរនតរភាេមាន៖  ១) ការងារៃណតុ ុះ
ៃណ្តត លររូៃពងាគ លសតីេកីារពរៀៃចំទីរករងទីរៃជុំ
ជននិរនតរភាេដ្ល់មស្រនតីរាជការបនរកសួងសាថ ៃ័ន
ពាក់េ័នធ និងរដ្ឋបាលរាជធានីពែតតពាក់េ័នធ នងិ ២) 
ការពរៀៃចំពបាុះេុមពខផនការយុទធសាស្រសតអភ្ិវឌ្ឍន៍ទី
រករងនិរនតរភាេសរមាៃ់រករងពោលពៅទងំរបាេំីរ 
២០១៨-២០៣០ រមួមានរករងខកៃ រេុះសីហនុ 
បាត់ដ្ំៃង ពសៀមរាៃ កំេង់ចម សួង និងរករងបាវតិ 

- ពរៀៃចសំរមៃសរមលួៃពងកតីរករមការងារៃពចចកពទសសាី
េីការពរៃីរបាស់និងផលិតកមមពដ្ឋយនិរនារភាេ 

- ពលីកកមពស់ការយល់ដ្ឹងសតីេកីារពរៃីរបាស់នងិការ
ផលិតពដ្ឋយចីរភាេ ទីរករងនិរនតរភាេការអនុវតតការ
វាយតបមលៃរសិាថ នជាយុទធសាស្រសត និងថាមេលនិរនតភាេ  
និងៃពងកនីសមតថភាេដ្ល់អនកពាក់េ័នធ កនុងរកសងួ
ៃរសិាថ ន នងិរកសងួ សាថ ៃ័នពាក់េ័នធ ថាន ក់ជាតិ និង
ពរកាមជាតិ  

- ពរៀៃចំរៃជុំរករមការងារៃពចចកពទសចំននួ ០៦ពលកី
កនុងពនាុះមាន៖១) រករមការងារៃពចចកពទសទីរករង
និរនតរភាេចនំួន០២ពលកី ២)រករមការងារៃពចចក
ពទសវាយតបមលសកាត នុេលថាមេលេនលឺរេុះអាទិតយ
(ថាមេលកពកីតព ងីវញិ)ចនំួន០២ពលីក នងិ 
៣)រករមការងារៃពចចកពទសការពរៃីរបាស់នងិផលតិ
កមមពដ្ឋយនិរនារភាេចនំួន ០២ពលីក 

- សហការជាមយួវទិាសាថ នអភ្វិឌ្ឍន៍បៃតងសកល
ពរៀៃចំពសចកតីរពាងពោលការណ៍ខណនាៃំពចចក
ពទសសតេីីការយិាល័យបៃតង(Green Office) និង
ពវទិកាបៃតង(Green Event) និងពធវកីារផសេវ
ផាយឱ្យបានទូលំទូលាយ 

- ពរៀៃចំសិកាា សាលាេិពរោុះពយាៃល់សាេីីនិរនារភាេ
ទឹកពរកាមដ្សីរមាៃ់អភ្ិវឌ្ឍពសដ្ឋកិចចបៃតង  

- សិកាា សាលាៃណតុ ុះៃណ្តត លសតីេីការវាយតបមលៃរសិ ្
ថានជាយុទធសាស្រសតពលីវស័ិយថាមេល និងទឹក និង
ឧៃករណ៍ជំនយួដ្ល់ការពធវីពសចកតសីពរមចចតិត  

- ចុុះរៃមូលទនិនន័យវាយតបមលឥរយិាៃងបនការពរៃី
របាស់ធនធាន (ទឹក ថាមេល និងសណំល់រងឹ)
រៃស់រៃជាជនខដ្លរស់ពៅកនុងតៃំន់ទីរៃជុជំនរករង 

- ចូលរមួសននិសទីបនអងគការសហេ័នធវសិវកមមអាសា ន-
ASEAN Federation of Engineering 
Organization  Mid-term and Annual 

- ចូលរមួរៃជុំរករមការងារថាន ក់ជាតិរមួកមពុជា-រុសសុ ី
ពលីកទ៤ីពដ្ីមបសីរមៃសរមលួកចិចសហរៃតិៃតតិការ 
និងការពរៃីរបាស់ថាមេលនុយពកលខអ សំរាៃ់ៃពរមីឱ្យ
ពោលៃណំងសនតិភាេ និងចូលរមួ Atom Expo 
(ពៅរៃពទសរុសស)ី 
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Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan
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NCSD Achievements Report in 2019 and Priorities for 2020  
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- កិចចរៃជុំរករមការងារ ASEAN សតីេីការពរៃីរបាស់
និងការផលិតពដ្ឋយចីរភាេ នងិទីរករងនិរនតរភាេ។ 

៨.៤ នាយកដ្ឋឋ នប្រែរែ ួអាកាេធាត ុ
ក. អៃ់រ ំផសេវផាយេ័តមាន ពលកីកមពស់ការយល់ដ្ងឹ នងិ
ៃស្រញ្ហជ ៃការងារ 

- ពរៀៃចំកិចចរៃជុំរករមការងារៃពចចកពទសខរៃរៃួល
អាកាសធាតុចំននួ២ ពលកី  

- ពរៀៃចំសិកាា សាលាសតេីីវឌ្ឍនភាេបនការអនុវតត NDC 
ចំនួន១ពលីក និងសិកាា សាលាៃស្រញ្ហជ ៃការខរៃរៃួល
អាកាសធាតុ សរមាៃ់យុវជន ចំនូន២ពលីក 

- ៃញ្ច ៃ់សារពេភ័ី្ណឌ ឧសម័នផទុះកញ្ច ក់សរមាៃ់របាយ
ការណ៍ជាតិពរកាមអនុសញ្ហញ រកៃែណឌ សហរៃជា
ជាតិសតីេកីារខរៃរៃួលអាកាសធាតុ  

- ៃញ្ច ៃ់របាយការណ៍ៃចចុៃបននភាេេីរឆ្ន មំតងពរកាម 
អនុសញ្ហញ រកៃែណឌ សហរៃជាជាតិសតេីីការខរៃរៃលួ
អាកាសធាតុ 

- ៃស្រញ្ហជ ៃការខរៃរៃលួអាកាសធាតុពៅកនុងខផនការ
ឃុយំា៉ា ងតិចចំនួន៤ឃុ ំ

- េរងឹងសមតថភាេរៃស់រករមការងារៃពចចកពទសខរៃ
រៃួលអាកាសធាតុ 

- ពលីកកមពស់ចំពណុះដ្ឹង និងការកសាងសតថភាេសតី
េីខរៃរៃួលអាកាសធាតុ 

- េរងឹងសមតថភាេកមពុជាកនុងការអនុវតតកាតេវកិចច
រៃស់ែលួនពៅពរកាមអនុសញ្ហញ  UNFCCC   

ែ. សកិារសាវរជាវ វាយតបមលពរៀៃចំយុទធសាស្រសតរកៃ
ែណឌ ការងារ នងិពលកីកេំស់ការកសាងសមតថភាេ 
នងិកចិចសហរៃតៃិតតកិារអនតរជាត ិនងិអាសា ន 

- ពលីកកមពស់កចិចសហរៃតិៃតតកិារជាមួយរកសួងសាថ ៃ័ន
ពាក់េ័នធ ៃណ្តត រៃពទសកនុងតំៃន់ និងសកលកនុង
ការពដ្ឋុះរសាយខរៃរៃួលអាកាសធាតុ  

- ការពារផលរៃពយាជន៍ជាតិ ពៅពលីឆ្កអនតរជាត ិ
កនុងកិចចចរចសតេីីអាកាសធាតុទងំថាន ក់តៃំន់ និង
អនតរជាតិ  

- ពលីកកំេស់ភាេធន់ ការៃនាំុ និងការចូលរមួកាត់
ៃនថយឧសម័នផទុះកញ្ច ក់ នងិការពកៀរររធនធាន
ហរិញ្ញៃបទនខរៃរៃួលអាកាសធាតុ។ 

៨.៥ នាយកដ្ឋឋ នជីវៈច្រម្រុះ 
- ពរៀៃចំរៃជុំពលកីទី៣បនរករមការងារៃពចចកពទសជីវៈ
ចរមរុះ នងិអនុរករមការងារៃពចចកពទសជីវសុវតថភិាេ 
និង ABS 

- ផសេវផាយេយុីទធសាស្រសតនិងខផនការសកមមភាេ 
ជាតិសតីេជីីវៈចរមរុះ និងការររៃ់ររងធនធានជីវៈ
ចរមរុះ រៃេ័នធពអកូ ូសុីពៅតំៃន់ខាងពកតីទពនលពមរងគ 

- ពធវីៃចចុៃបននភាេរបាយការណ៍សាថ នភាេជីវៈចរមរុះជាតិ 
- ពរៀៃចំរកៃែណឌ ពោលនពយាបាយពសវាកមមរៃេ័នធ
ពអកូ ូសុ ី

- ពរៀៃចំរកៃែណឌ ការងារនិងលែិិតៃទដ្ឋឋ នរតិយុតត
សរមាៃ់អនុវតតេធិីសារណ្តហគូយា៉ា សតីេAីBS 

- សិកានិងវភិារទិននន័យអេំីហរិញ្ញៃបទនជីវៈចរមរុះ
- ពដ្ីមបពីរៀៃចំពោលនពយាបាយពកៀរររងវកិាសរមាៃ់
ការររៃ់ររងធនធានធមមជាត ិ

- ផតល់ធាតុចូលសរមាៃ់ការពរៀៃចំរកមៃរសិាថ ន និង
ធនធានធមមជាត ិ 

- សិកាលទធភាេពដ្មីបពីធវីការខកសរមួលលិែិត
ៃទដ្ឋឋ នរតិយុតតជីវសុវតថភិាេ 

- ពរៀៃចំេិពរោុះពយាៃល់ថាន ក់ជាតិ ពដ្ីមបចីៃ់ពផតីម
អនុវតត(PES) ពៅកនុងតៃំន់ពោលពៅ ពដ្ឋយអនុ
វតតពោលការណ៍សម័ររចិតតជាជហំានដ្ំៃូង 

- ពរៀៃចំយនតការរៃមូល ររៃ់ររង និងខៃងខចកផល
រៃពយាជន៍េកីារអនុវតត PES 

- ររៃ់ររង ខងទ ំនិងពធវីៃចចុៃបននភាេ េ័ត៌មាន និង
ទិននន័យពាក់េ័នធជីវៈចរមរុះជារៃច ំ

- ពផតីមដ្ំពណីរការរៃេ័នធររៃ់ររងទិននន័យជីវៈចរមរុះ
ជាតិ និងផសេវផាយឱ្យបានទូលំទូលាយ 

- ជំរុញ នងិៃស្រញ្ហជ ការពរៃីរបាស់ពរហទេ័ំរ CHM 
ដ្ល់សាធារណជន រកសួងសាថ ៃ័ន និងអនកពាក់េ័នធ 
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- ពរៀៃចំពរហទេ័ំរឱ្យមានេីរភាសា រឺភាសាអង់ពរលស 
និងភាសាខែមរ 

- ផលិតសមាា រផសេវផាយ នងិពរៀៃចំអតថៃទសខំាន់ៗ
ពាក់េ័នធធនធានធមមជាតិ នងិជីវៈចរមរុះពដ្ីមបផីសេវ
ផាយ 

- វាយតបមលតរមូវការ នងិដ្ឋក់ឱ្យដ្ំពណីរការមនទីរ
េិពសាធន៍ជីវៃពចចកវទិាទំពនីៃ ពដ្ឋយសហការ
ជាមួយនឹងមនទីរេិពសាធន៍រកសួងៃរសិាថ ន និង/ឬ 
មនទីរេិពសាធន៍ពាក់េ័នធ 

- ពរៀៃចំ និងដ្ឋក់ឱ្យពរៃីរបាស់ពោលការណ៍ខណនាេំី
ការពសនីសុំលែិិតអនុញ្ហញ ពរកាមេិធីសារណ្តពហាគ យា៉ា   

- ពរៀៃចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវតតខផនទីៃងាា ញផលូវបនការ
អនុវតតេធិីសារណ្តពហាគ យា៉ា  

- ខកលមអ និងអភ្ិវឌ្ឍន៍មជឈមណឌ លរសាវរជាវ និង
អភ្ិរកសពកសរកូល សុែ អាន ភ្នំរូខលន រមួមានការ
េរងីក ការពរៀៃចំរៃេ័នធទកឹ ការពរៀៃចំថាន លៃណតុ ុះ
កូនពកសរកូល 

- កំណត់រេំរៃទល់ និងពដ្ឋុះរសាយៃញ្ហា មនិរៃរកតី
កនុងទីតងំមជឈមណឌ លរសាវរជាវ និងអភ្ិរកសពកសរ
កូល សុែ អាន ភ្នំរូខលន ពដ្ឋយសហការជាមួយ
អនកពាក់េ័នធ 

- រៃមូលសំណ្តកពកសរកូល និងសណំ្តកសតវកនុង
ពែតតបាត់ដ្ៃំងបៃ៉ាលិន មណឌ លរីរ ីនងិកំេត 

- ពបាុះេុមព និងផសេវផាយពសៀវពៅសតីេីរៃពភ្ទរាត   
តាតពៅកមពុជា 

- សតីេីការខចករខំលកផលរៃពយាជន៍េីធនធានេនធុ 
ពដ្ឋយពសមីភាេ និងសមធម៌ 

- ពធវីវពិសាធនកមមនងិសំពណីៃពងកតីចាៃ់លិែតិៃទដ្ឋឋ ន
រតិយុតតពាក់េ័នធនឹងជីវសុវតថភិាេតមការចបំាច់ 

 
 
 

- ពរៀៃចំរបាយការណ៍ជាតិពលីកទី៤សតេីីការអនុវតត
េិធីសារជីវសុវតថិភាេនិងៃញ្ជូ នពៅអរគពលខាធិការ
ដ្ឋឋ នបនអនុសញ្ហញ សតីេីជីវៈចរមរុះ 

- ៃនតផសេវផាយឯកសារេិធសីារជីវសុវតថិភាេ 
- កសាងសមតថភាេពដ្ីមបអីនុវតតការងារជីវសុវតថិភាេ 
- ដ្ឋក់ឱ្យលែិិតៃទដ្ឋឋ នខៃៃៃទកនុងការដ្ឋក់ពាកយសុំ
េិនិតយសារពាងគកាយខកបចនរស់ 

- ចុុះ MoU ជាមួយរៃពទសកូសាត រកីា សាធារណរដ្ឋកូពរ ៉ា 
The Royal Botanic Garden, KEW បនរៃពទស
អង់ពរលស សារមនទីររៃវតតិសាស្រសតទីរករងបា៉ា រសី 
រៃពទសបារាងំ និងអងគការពតត តពលីសតវបរេកមពុជា 

- ពធវីការសិកា និងវាយតបមលពសវាកមមរៃេ័នធពអកូ ូ
សុីពៅរៃពទសកមពុជាពដ្ីមបៃីពងកីតពវទិកាវទិា
សាស្រសត-នពយាបាយ 

- ពធវីការសិការសាវរជាវសាថ នភាេជីវៈចរមរុះកនុង
តំៃន់ការពារធមមជាតិកនុងពែតត មណឌ លរិរ ី

- រៃមូល និងពរៀៃចំចងរកងរៃេ័នធទិននន័យជីវៈចរមរុះ 
ដូ្ចជា សតវ និងរុកាជាតិ ពៅកមពុជាពដ្ីមបពីធវៃីចចុៃបនន
ភាេពរហទេ័ំរជីវៈចរមរុះពដ្ឋយសហការជាមួយភា
រីពាក់េ័នធ 

- ៃពងកីតយនតការពកៀរររងវកិាសរមាៃ់េរងឹង អភ្ិរកស 
និងរៃតៃិតតិមជឈមណឌ ល៕ 
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- កិចចរៃជុំរករមការងារ ASEAN សតីេីការពរៃីរបាស់
និងការផលិតពដ្ឋយចីរភាេ នងិទីរករងនិរនតរភាេ។ 

៨.៤ នាយកដ្ឋឋ នប្រែរែ ួអាកាេធាត ុ
ក. អៃ់រ ំផសេវផាយេ័តមាន ពលកីកមពស់ការយល់ដ្ងឹ នងិ
ៃស្រញ្ហជ ៃការងារ 

- ពរៀៃចំកិចចរៃជុំរករមការងារៃពចចកពទសខរៃរៃួល
អាកាសធាតុចំននួ២ ពលកី  

- ពរៀៃចំសិកាា សាលាសតេីីវឌ្ឍនភាេបនការអនុវតត NDC 
ចំនួន១ពលីក និងសិកាា សាលាៃស្រញ្ហជ ៃការខរៃរៃួល
អាកាសធាតុ សរមាៃ់យុវជន ចំនូន២ពលីក 

- ៃញ្ច ៃ់សារពេភ័ី្ណឌ ឧសម័នផទុះកញ្ច ក់សរមាៃ់របាយ
ការណ៍ជាតិពរកាមអនុសញ្ហញ រកៃែណឌ សហរៃជា
ជាតិសតីេកីារខរៃរៃួលអាកាសធាតុ  

- ៃញ្ច ៃ់របាយការណ៍ៃចចុៃបននភាេេីរឆ្ន មំតងពរកាម 
អនុសញ្ហញ រកៃែណឌ សហរៃជាជាតិសតេីីការខរៃរៃលួ
អាកាសធាតុ 

- ៃស្រញ្ហជ ៃការខរៃរៃលួអាកាសធាតុពៅកនុងខផនការ
ឃុយំា៉ា ងតិចចំនួន៤ឃុ ំ

- េរងឹងសមតថភាេរៃស់រករមការងារៃពចចកពទសខរៃ
រៃួលអាកាសធាតុ 

- ពលីកកមពស់ចំពណុះដ្ឹង និងការកសាងសតថភាេសតី
េីខរៃរៃួលអាកាសធាតុ 

- េរងឹងសមតថភាេកមពុជាកនុងការអនុវតតកាតេវកិចច
រៃស់ែលួនពៅពរកាមអនុសញ្ហញ  UNFCCC   

ែ. សកិារសាវរជាវ វាយតបមលពរៀៃចំយុទធសាស្រសតរកៃ
ែណឌ ការងារ នងិពលកីកេំស់ការកសាងសមតថភាេ 
នងិកចិចសហរៃតៃិតតកិារអនតរជាត ិនងិអាសា ន 

- ពលីកកមពស់កចិចសហរៃតិៃតតកិារជាមួយរកសួងសាថ ៃ័ន
ពាក់េ័នធ ៃណ្តត រៃពទសកនុងតំៃន់ និងសកលកនុង
ការពដ្ឋុះរសាយខរៃរៃួលអាកាសធាតុ  

- ការពារផលរៃពយាជន៍ជាតិ ពៅពលីឆ្កអនតរជាត ិ
កនុងកិចចចរចសតេីីអាកាសធាតុទងំថាន ក់តៃំន់ និង
អនតរជាតិ  

- ពលីកកំេស់ភាេធន់ ការៃនាំុ និងការចូលរមួកាត់
ៃនថយឧសម័នផទុះកញ្ច ក់ នងិការពកៀរររធនធាន
ហរិញ្ញៃបទនខរៃរៃួលអាកាសធាតុ។ 

៨.៥ នាយកដ្ឋឋ នជីវៈច្រម្រុះ 
- ពរៀៃចំរៃជុំពលកីទី៣បនរករមការងារៃពចចកពទសជីវៈ
ចរមរុះ នងិអនុរករមការងារៃពចចកពទសជីវសុវតថភិាេ 
និង ABS 

- ផសេវផាយេយុីទធសាស្រសតនិងខផនការសកមមភាេ 
ជាតិសតីេជីីវៈចរមរុះ និងការររៃ់ររងធនធានជីវៈ
ចរមរុះ រៃេ័នធពអកូ ូសុីពៅតំៃន់ខាងពកតីទពនលពមរងគ 

- ពធវីៃចចុៃបននភាេរបាយការណ៍សាថ នភាេជីវៈចរមរុះជាតិ 
- ពរៀៃចំរកៃែណឌ ពោលនពយាបាយពសវាកមមរៃេ័នធ
ពអកូ ូសុ ី

- ពរៀៃចំរកៃែណឌ ការងារនិងលែិិតៃទដ្ឋឋ នរតិយុតត
សរមាៃ់អនុវតតេធិីសារណ្តហគូយា៉ា សតីេAីBS 

- សិកានិងវភិារទិននន័យអេំីហរិញ្ញៃបទនជីវៈចរមរុះ
- ពដ្ីមបពីរៀៃចំពោលនពយាបាយពកៀរររងវកិាសរមាៃ់
ការររៃ់ររងធនធានធមមជាត ិ

- ផតល់ធាតុចូលសរមាៃ់ការពរៀៃចំរកមៃរសិាថ ន និង
ធនធានធមមជាត ិ 

- សិកាលទធភាេពដ្មីបពីធវីការខកសរមួលលិែិត
ៃទដ្ឋឋ នរតិយុតតជីវសុវតថភិាេ 

- ពរៀៃចំេិពរោុះពយាៃល់ថាន ក់ជាតិ ពដ្ីមបចីៃ់ពផតីម
អនុវតត(PES) ពៅកនុងតៃំន់ពោលពៅ ពដ្ឋយអនុ
វតតពោលការណ៍សម័ររចិតតជាជហំានដ្ំៃូង 

- ពរៀៃចំយនតការរៃមូល ររៃ់ររង និងខៃងខចកផល
រៃពយាជន៍េកីារអនុវតត PES 

- ររៃ់ររង ខងទ ំនិងពធវីៃចចុៃបននភាេ េ័ត៌មាន និង
ទិននន័យពាក់េ័នធជីវៈចរមរុះជារៃច ំ

- ពផតីមដ្ំពណីរការរៃេ័នធររៃ់ររងទិននន័យជីវៈចរមរុះ
ជាតិ និងផសេវផាយឱ្យបានទូលំទូលាយ 

- ជំរុញ នងិៃស្រញ្ហជ ការពរៃីរបាស់ពរហទេ័ំរ CHM 
ដ្ល់សាធារណជន រកសួងសាថ ៃ័ន និងអនកពាក់េ័នធ 
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- ពរៀៃចំពរហទេ័ំរឱ្យមានេីរភាសា រឺភាសាអង់ពរលស 
និងភាសាខែមរ 

- ផលិតសមាា រផសេវផាយ នងិពរៀៃចំអតថៃទសខំាន់ៗ
ពាក់េ័នធធនធានធមមជាតិ នងិជីវៈចរមរុះពដ្ីមបផីសេវ
ផាយ 

- វាយតបមលតរមូវការ នងិដ្ឋក់ឱ្យដ្ំពណីរការមនទីរ
េិពសាធន៍ជីវៃពចចកវទិាទំពនីៃ ពដ្ឋយសហការ
ជាមួយនឹងមនទីរេិពសាធន៍រកសួងៃរសិាថ ន និង/ឬ 
មនទីរេិពសាធន៍ពាក់េ័នធ 

- ពរៀៃចំ និងដ្ឋក់ឱ្យពរៃីរបាស់ពោលការណ៍ខណនាេំី
ការពសនីសុំលែិិតអនុញ្ហញ ពរកាមេិធីសារណ្តពហាគ យា៉ា   

- ពរៀៃចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវតតខផនទីៃងាា ញផលូវបនការ
អនុវតតេធិីសារណ្តពហាគ យា៉ា  

- ខកលមអ និងអភ្ិវឌ្ឍន៍មជឈមណឌ លរសាវរជាវ និង
អភ្ិរកសពកសរកូល សុែ អាន ភ្នំរូខលន រមួមានការ
េរងីក ការពរៀៃចំរៃេ័នធទកឹ ការពរៀៃចំថាន លៃណតុ ុះ
កូនពកសរកូល 

- កំណត់រេំរៃទល់ និងពដ្ឋុះរសាយៃញ្ហា មនិរៃរកតី
កនុងទីតងំមជឈមណឌ លរសាវរជាវ និងអភ្ិរកសពកសរ
កូល សុែ អាន ភ្នំរូខលន ពដ្ឋយសហការជាមួយ
អនកពាក់េ័នធ 

- រៃមូលសំណ្តកពកសរកូល និងសណំ្តកសតវកនុង
ពែតតបាត់ដ្ៃំងបៃ៉ាលិន មណឌ លរីរ ីនងិកំេត 

- ពបាុះេុមព និងផសេវផាយពសៀវពៅសតីេីរៃពភ្ទរាត   
តាតពៅកមពុជា 

- សតីេីការខចករខំលកផលរៃពយាជន៍េីធនធានេនធុ 
ពដ្ឋយពសមីភាេ និងសមធម៌ 

- ពធវីវពិសាធនកមមនងិសំពណីៃពងកតីចាៃ់លិែតិៃទដ្ឋឋ ន
រតិយុតតពាក់េ័នធនឹងជីវសុវតថភិាេតមការចបំាច់ 

 
 
 

- ពរៀៃចំរបាយការណ៍ជាតិពលីកទី៤សតេីីការអនុវតត
េិធីសារជីវសុវតថិភាេនិងៃញ្ជូ នពៅអរគពលខាធិការ
ដ្ឋឋ នបនអនុសញ្ហញ សតីេីជីវៈចរមរុះ 

- ៃនតផសេវផាយឯកសារេិធសីារជីវសុវតថិភាេ 
- កសាងសមតថភាេពដ្ីមបអីនុវតតការងារជីវសុវតថិភាេ 
- ដ្ឋក់ឱ្យលែិិតៃទដ្ឋឋ នខៃៃៃទកនុងការដ្ឋក់ពាកយសុំ
េិនិតយសារពាងគកាយខកបចនរស់ 

- ចុុះ MoU ជាមួយរៃពទសកូសាត រកីា សាធារណរដ្ឋកូពរ ៉ា 
The Royal Botanic Garden, KEW បនរៃពទស
អង់ពរលស សារមនទីររៃវតតិសាស្រសតទីរករងបា៉ា រសី 
រៃពទសបារាងំ និងអងគការពតត តពលីសតវបរេកមពុជា 

- ពធវីការសិកា និងវាយតបមលពសវាកមមរៃេ័នធពអកូ ូ
សុីពៅរៃពទសកមពុជាពដ្ីមបៃីពងកីតពវទិកាវទិា
សាស្រសត-នពយាបាយ 

- ពធវីការសិការសាវរជាវសាថ នភាេជីវៈចរមរុះកនុង
តំៃន់ការពារធមមជាតិកនុងពែតត មណឌ លរិរ ី

- រៃមូល និងពរៀៃចំចងរកងរៃេ័នធទិននន័យជីវៈចរមរុះ 
ដូ្ចជា សតវ និងរុកាជាតិ ពៅកមពុជាពដ្ីមបពីធវៃីចចុៃបនន
ភាេពរហទេ័ំរជីវៈចរមរុះពដ្ឋយសហការជាមួយភា
រីពាក់េ័នធ 

- ៃពងកីតយនតការពកៀរររងវកិាសរមាៃ់េរងឹង អភ្ិរកស 
និងរៃតៃិតតិមជឈមណឌ ល៕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



205សិក្ខាសាលាតាួតពិនិតាយលទ្ធផលករងារអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅករងារឆ្នាំ២០២០ 
Annual Workshop to Review NCSD 2019 Progress and 2020 Plan
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NCSD Achievements Report in 2019 and Priorities for 2020  

ទំេ័រ30 

៩. សននោិា ន
កនុងរយៈពេល៩ខែបនឆ្ន ២ំ០១៩ពនុះ អរគពលខាធកិារដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. បានអនុវតតការងាររៃកៃពដ្ឋយពជារជ័យ 

ទងំពៅថាន ក់ជាតិ ថាន ក់តំៃន់ និងអនតរជាតិ។  ពជារជ័យទងំអស់ពនុះពកីតព ងីពដ្ឋយសារការដ្ឹកនារំៃកៃពដ្ឋយយុទធសា
ស្រសត ជាក់លាក់ រងឹមា ំនិងចកាុវស័ិយរៃស់ថាន ក់ដ្កឹនា ំក.ជ.អ.ច. ខដ្លមាន សពមតចអរគមហាពសនាៃតពីតពជា ហ ុន ខសន  
នាយករដ្ឋមស្រនតបីនរេុះរាជាណ្តចរកកមពុជា ជារៃធានកិតតយិស និងឯកឧតតម សាយ សអំាល់ រដ្ឋមស្រនតីរកសួងៃរសិាថ ន ជា
រៃធានខដ្លខតងខតយកចតិតទុកដ្ឋក់ែពស់ និងផតល់អាទិភាេចំពពាុះការងាររៃស់អរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. ជាេិពសស
រំនិតផតួចពផតីមងមីៗ រមួមាន ការអភ្ិវឌ្ឍវស័ិយថាមេលកពកតីព ងីវញិ ការអភ្ិរកសជីវៈចរមរុះ ការកសាងសងគម និងពសដ្ឋកចិច
ខដ្លមានភាេធន់នឹងអាកាសធាតុ ការពលីកមពស់ពសដ្ឋកិចចបៃតង ការសកិារសាវរជាវខៃៃវទិា ៃពចចកវទិានវានុវតតន៍ និង
រដ្ឋបាលទំពនីៃ ជាពដ្មី។  
 ជាមួយោន ពនុះខដ្រ ពជារជ័យ និងសមទិធផលទងំពនុះ រជឺាការចូលរមួចំខណករៃស់ថាន ក់ដ្ឹកនា ំ នងិមស្រនតីរាជការ
ចំណុុះអរគពលខាធកិារដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. ខដ្លបានែិតែំរៃឹងខរៃងអស់េីកមាល ងំកាយចតិត សមតថភាេ របាជាញ  សាម រត ីធនធាន 
និងពេលពវលា ពដ្ីមបអីនុវតតសកមមភាេអាទភិាេខដ្លបានកំណត់កនុងខផនការយុទធសាស្រសតរៃស់រាជរដ្ឋឋ ភ្ិបាលកមពុជា និង
រកៃែណឌ រតិយុតតនានាខដ្លមានជាធរមាន។ ្លងតមៃទេពិសាធន៍ការងាររយៈពេលជាង៤ឆ្ន ពំនុះ អរគពលខាធិការធកិារដ្ឋឋ ន 
ក.ជ.អ.ច. បានពរៀនសូរតការងារជាពរចីនរមួមាន៖ ការងារពរៀៃចំពោលនពយាបាយ និងយុទធសាស្រសត ការសកិារសាវរជាវ 
អភ្ិបាលកិចចការេរងឹងសមតថភាេ ទំនាក់ទំនងអនតរជាត ិការពកៀរររធនធានមនុសស និងហរិញ្ញវតថុ។  

ថាន ក់ដ្ឹកនា ំ នងិមស្រនតីរាជការបនអរគពលខាធិការដ្ឋឋ ន ក.ជ.អ.ច. យល់ចាស់នូវតួនាទីរនលឹុះរៃស់រករមរៃកឹាជាតិ
អភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ កនុងការរមួចំខណករូសវាសនូវពោលនពយាបាយជាតិ នងិតមវស័ិយ ពដ្ឋយខផអកពលីមូលដ្ឋឋ ន
សិការសាវរជាវខៃៃវទិាសាស្រសត សំពៅោរំទនូវការអភ្ិវឌ្ឍរៃកៃពដ្ឋយចីរភាេ ពហយីពៃតជាញ  ែិតែរំៃឹងខរៃងៃនតពទៀត កនុង
ការកសាងសមតថភាេៃពចចកពទសនិងសមតថភាេសាថ ៃ័ន ការសរមៃសរមួលកចិចសហការជាមួយៃណ្តត រកសងួសាថ ៃ័នពាក់
េ័នធរៃស់រាជរដ្ឋឋ ភ្ិបាល បដ្រូអភ្ិវឌ្ឍន៍ អងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភ្ិបាល ររឹុះសាថ នសកិារសាវរជាវ និងវស័ិយឯកជន និងកនុងការ
ពកៀរររធនធាន េីររៃ់រៃភ្េ សំពៅរមួចំខណកអនុវតតពោលនពយាបាយ នងិខផនការយុទធសាស្រសតរៃស់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលកមពុជា
សរមាៃ់អាណតតទិី៦បនរដ្ឋសភា ២០១៩-២០២៣ េិពសសយុទធសាស្រសតចតុពកាណដ្ណំ្តក់កាលទ៤ី ពរកាមការដ្កឹនាំ
ពដ្ឋយឈាល សបវរៃកៃពដ្ឋយរតិៃណឌិ តរៃស់ សដម្តចអគ្គម្ហាដសនារតីដតដជា ហ ុន ដសន នាយររែាម្ន្តនតី
ននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា ពឆ្ព ុះពៅសពរមចឋានៈជារៃពទសមានចំណូលមធយមករមិតែពស់ពៅឆ្ន ២ំ០៣០ និង
សពរមចចកាុវស័ិយកមពុជាឆ្ន ២ំ០៥០៕ 

បងៃ   ខែ  ឆ្ន កុំរ ឯកស័ក េ.ស.២៥៦៣ 
រាជធានីភ្នំពេញ បងៃទី  ខែ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

អនកពរៀៃចំរបាយការណ៍
បានពឃញី និងឯកភាេ 
  អគ្គដេខាធិការ 
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