
  លលខាធកិារដ្ឋា នមលូនធិបិ្របរបលួអាកាសធាតុននសមពន័ធភាពប្របរបលួអាកាសធាតុកមពុជា 

  ការផាយពត័ម៌ាន  
 

ថ្ងៃទី ៣០ ខែមមសា ឆ្ន ាំ២០១២ 
សម្ពន័ធភាពប្របរបលួអាកាសធាតុកម្ពុជា 

ផតលថ់វិកា ២ លានដលុាា រសហរដឋអាមម្រចិបប្នែម្មទ ត 
               ប្របរបលួអាកាសធាត ុនិងមររោះម្ហនតរាយមៅកម្ពជុា 

...†... 

 កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែមសា ឆ្ន ាំ២០១២ មៅសណ្ឋា គារ Himawari ទីក្រុងភនាំមពញ សមព័នធភាពខក្បក្បួល
អាកាសធាតុរមពុជា (CCCA) បានក្បកាសទទលួសាំម ីគមក្ោងមលីរទី២ មដីមប ី          ដល់ការក្បឹង
ខក្បងរបស់  រដ្ឋា ភិបាលរមពុជា រនុងការមឆលយីតបមៅនឹងការខក្បក្បួលអាកាសធាតុ    មក្គាោះមហនតរាយនានា 
មៅរនុងក្បមទសរមពុជា។  

 រមពុជាគឺជាក្បមទសមួយងាយទទួលរងមក្គាោះជាងមគបាំផុតមៅមលីពិភពមោរ ចាំម ោះការខក្បក្បួលអា
កាសធាតុ                    បានជួបក្បទោះ នូវមក្គាោះទឹរជាំនន់អស់កាលដ៏យូរ ។ មោងតាមសថតិិរបស់ 
សហក្បជាជាតិបានបា៉ា ន់សាា នថា ទឹរជាំនន់បានបងកផលប៉ាោះ ល់ ដល់ថ្ផទដីក្បោ ជា ៣ ភាគ ៤ថ្នថ្ផទដសីរុប
របស់ក្បមទសរមពុជា                           ជីវភាពរស់មៅរបស់ក្បជាជន សនតិសុែមសបៀង 
និងមហដ្ឋា រចនាសមព័នធរបស់ក្បមទស ខដលមួយភាគធាំប៉ា៉ៈ ល់ដល់  ជនបទ ខដលពឹងខផែរោ៉ា ងខ្ល ាំងមលីវស័ិយ
រសិរមា។ 

ការក្បកាសទទួលសាំម ីគមក្ោងងាីរមាវធិី CCCA                គាំនតិផតួចមផតីម ខដលនឹងផតល់ព៌ត័ោន 
ចាំម ោះដឹង និង ពក្ងងឹភាពជាថ្ដគូ ការរសាងសមតថភាពរបស់សាថ ប័នជាត ិ មហយីរ៏មលរីរាំពស់សុែោលភាព 
និងជីវភាពរស់មៅរបស់ក្បជាពលរដាមៅថាន រ់ជាត ិ ថាន រ់មក្កាមជាត ិ និងសហគមន៏ មដ្ឋយមតត តជាសាំខ្ន់មលី
វស័ិយអាទភិាពមួយចាំនួន ខដលោនខចងមៅរនុងរមាវធិជីាតបិន្ុាំនឹងការខក្បក្បលួអាកាសធាតុ (NAPA) 
   ោន      រសរិមា រុរខរមា ជលផល ធនធានទរឹ        មហដ្ឋា រចនាសមព័នធ និងឧតុនិយម។  

រនុងសិកាខ សាោខ នាាំ ខដលបានក្បារពវមឡងីនាមពលងាី មៅទីក្រុងភនាំមពញ រនុងមគាលបាំ ងផតល់ព៌ត័
ោនសមងខបដល់សាថ ប័ន ខដលោនចាំណ្ឋប់ អារមា ៏ អាំពីវសិាលភាព សាំម ីគមក្ោងងា ី                  
                                                                        
                             រនុងសុនទររថាមបីរ អងគសិកាខ សាោ ឯរឧតតម ធកឹ 
មររឿនវតុ្ថែ   រដាមលខ្ធិការក្រសួងបរសិាថ នបានសងកត់ធៃន់ពីសារ៉ៈសាំខ្ន់   ការបមរ ជ្ ៀបការមឆលីយតបនឹងការ
ខក្បក្បួលអាកាសធាតុ មៅរនុងរមាវធិនីមោបាយ និងរមបៀបវារ៉ៈអភិវឌ្ឍន៍ មៅថាន រ់ជាត ិ    ថាន រ់មក្កាមជាត ិ



 

មដ្ឋយមតត តជាសាំខ្ន់មៅមលកីារពក្ងឹង      បន ា្ំរនុងវស័ិយ ទិភាព ខដលចាត់ទុរថាជាឆែឹងែនងមសដារចិច
ជាត។ិ 

 CCCA រាំពុងមធវីការងារមឆលយីតបនឹងរាំពុងមរីតោន  រ់ព័នធនឹងការ       អាកាសធាតុចាប់តាាំងពី
ចាប់មផតីមរមាវធិី រនុងឆ្ន ាំ២០១០។             CCCA បានផតល់ការគាាំក្ទ       គមក្ោងបន្ុាំ ការខក្ប 
ក្បួលអាកាសធាតុចាំនួន ១០ តាមរយ៉ៈ មូលនិធ ិCCCA ពហុោច ស់ជាំនួយ មដ្ឋយផតល់ នូវទឹរក្បារ់ក្បោ ជា ៧ 
ោនដុោល រអាមមរចិ សាថ ប័នរដ្ឋា ភិបាល និង អងគការសងគមសុីវលិនានា មដីមបបីមងកតីក្របែ ឌ  មគាលនមោបាយ 
និងការក្គប់ក្គងចាំម ោះដឹង សតីពកីារខក្បក្បួលអាកាសធាតុ រ៏ដូចជាវធិានការបន្ុាំសារលបងនានារនុង វស័ិយ 
មួយចាំននួ ខដលចាត់ទុរថា ងាយរងមក្គាោះបាំផុតចាំម ោះផលប៉ា៉ៈ ល់   ការបខក្មបក្មលួអាកាសធាតុ រនុងមគាល 
បាំ ងខសវងររគក្មូអនុវតត ខដលសមក្សបបាំផុតរនុងបរបិទក្បមទសរមពុជា។           វស័ិយមួយចាំនួន 
ខដលរាំពុងអនុវតតមដ្ឋយគមក្ោងទាំង ១០ ខ្ងមលី ោនដូចជា      ជលផល រសរិមា សហគមន៍ថ្ក្ពមឈ ី
តាំបន់ការ រ ខផនការនគររូបនី័យរមា ការក្គប់មក្គាងតាំបន់មឆនរ និងអភិបាលរិចចមូលដ្ឋា ន។ រនុងអងគសកិាខ សាោ 
មោរ    ឃមី្ ឧបការរីមាវធិីអភិវឌ្ឍន៍សហក្បជាជាត ិ (UNDP) បានោនក្បសាសថា ការក្បកាស
ទទួលសាំម ីគមក្ោងមលីរទ២ីមនោះ ផតល់ឱកាស សក្ោប់ការបមងកីតភាពជាថ្ដគូងា ី និងបមងកីននូវការបងាា ញឲ្យ 
ម ញី ពីការក្បឹងខក្បងរបស់រមពុជា និងសហគមន៍អនរផតល់ជាំនួយ       ក្បយុទធក្បឆ្ាំងហានិភ័យ ថ្នខក្បក្បួល 
អាកាសធាតុ មធវីការពក្ងឹងបខនថមមលីគមក្ោងរាំពុងអនុវតត មដ្ឋយរ ាំពឹងថាោនអនរទទលួផលពគីមក្ោងក្បោ  
១៧មុឺន នារ់ មៅទូទាំងក្បមទស។ 

 CCCA ជា         ទូលាំទូោយខបបថ្ចនក្បឌ្តិងាីមយួ សក្ោប់មឆលីយតបនងឹប  ខក្បក្បួលអាកាស
ធាតុ នងិហានភ័ិយថ្នមក្គាោះមហនតរាយមៅរមពុជា។ រមាវធិីមនោះជារចិចផតួចមផតីមពហុោច ស់ជាំនួយ ខដលបានទទួល
មូលនិធិពីសហភាពអឺរុប (EU) ទីភាន រ់ងារអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិថ្នក្បមទសស ុយខអដ (Sida), ទីភាន រ់ងារ
អភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិថ្នក្បមទសដ្ឋ ឺ    (Danida) និងរមាវធិីអភិវឌ្ឍន៍សហក្បជាជាតិ (UNDP)។ រិចចផតួច
មផតីមមនោះសថិតមៅមក្កាមការដឹរនាាំ    គ ៉ៈរោា ធកិារជាតិក្គប់ក្គងការខក្បក្បួល អាកាសធាតុ ថ្នរាជរដ្ឋា
ភិបាលរមពុជា ខដលជាសាថ ប័នរដ្ឋា ភិបាលទទួលបនទុរសក្មបសក្មលួ         មគាលនមោបាយ        
               ការខក្បក្បួលអាកាសធាតុ។ 

 មូលនិធិខក្បក្បួលអាកាសធាតុថ្ន CCCA ក្តូវបានបមងកីតមឡងីមៅមក្កាម CCCA សាំមៅ              
      ថ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍                          ផតល់ធនធាន សក្ោប់ការរសាងសមតថភាព     
ការងារខក្បក្បួលអាកាសធាតុ មៅរនុងរដ្ឋា ភបិាលថាន រ់ជាតិ នងិថាន រ់មូលដ្ឋា ន។  
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                                       ២                 CCCA      ថ្ងៃ
សុក្រ ទ១ី ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១២។ សក្ោប់ព៌ត័ោនបខនថម សតីការក្បកាស អាចទទួលបានរយ៉ៈ 
www.camclimate.org.kh ឬ ទរ់ទងតាមរយ៉ៈព៌ត័ោនខ្ងមក្កាម។ 

                                    ភាពខក្បក្បួលអាកាសធាតុរមពុជា: មោរ ខអ ល ជនួ   
ទូរស័ពទ: +855-0-12-718174, echuon@camclimate.org.kh   
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