រពះរាជាណាចរកកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា រពះម្ហាកសរត

3
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ិ ថាម្ពល

ផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការផរែរែួល
អាកាសធាតុកងវិស័
យថាម្ពល
ុន
២០២១-២០២៣

ឆរៀបឆរៀងឆោយរកុម្ការងារផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់វ ិស័យថាម្ពល
ផែធ្នូ ឆ្ន២
ាំ ០២០

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ

1

អារម្ភកថា
រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល បាំឆពញម្ុែងារជាឆសនាធ្ិការឱ្យរាជរោាភិបាល ផែលានឆបសកកម្មែឹកនាាំ

ររប់ររង និងអភិវឌ្ឍ វ ិស័យផរ ៉ែ និងថាម្ពល រួម្ទាំងវ ិស័យឆរបងកាត បរាណ
ូ សុើវ ិល-វ ិទ្យុសកម្ម និងអរគិសនើ
ិ

ផែលកនុងឆនះ វ ិស័យថាម្ពល ឆរបងកាត បរាណ
ូ សុ ើវ ិល-វ ិទ្យុសកម្ម និងអរគិសនើ អាចឆៅែលើថា“វ ិស័យថាម្ពល”។
ិ
វ ិស័យទាំងឆនះបានចូលរួម្ចាំផណកយ៉ែងសកម្មកុ ងការអភ
ន
ិវឌ្ឍឆសែាកិចចជាតិ

និងកាត់បនថយភាពរកើរករសប

តាម្ផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ នង
ិ យុ ទ្ធសាស្តសរចតុឆកាណ - ែាំណាក់កាលទ្ើ ៤ របស់

រាជរោាភិបាលកម្ពុជា ក៏ែូចជាឆោលឆៅអភិវឌ្ឍន៍របកបឆោយចើរភាពឆៅកម្ពុជា។ ការអភិវឌ្ឍវ ិស័យខាងឆលើ
ឆនះបានែាភាាប់យ៉ែងសុើជឆរៅជាម្ួយនង
ឹ អតថរបឆយជន៍សរាប់នរិ នររភាពសងគម្ ឆសែាកច
ិ ចនង
ិ បរសា
ិ ថន។

វ ិស័យថាម្ពលបានចូលរួម្ចាំផណកឆោយផ្ទាល់ និងជារនលឹះែ៏សាំខាន់សរាប់ជាំរុញឱ្យានកាំឆណើនឆសែាកិចច

ការអភវិ ឌ្ឍវ ិស័យឆែសងឆទ្ៀត រួម្ានសហរោសធ្ុនតូចនិងម្ធ្យម្ ឧសាហកម្ម ពាណិជាកម្ម កសក
ិ ម្ម ការែឹកជញ្ាូ ន
ការអភិវឌ្ឍតាំបន់ជនបទ្ និងការបឆងកើនសុ ែែុ ម្នើយភាពននការរស់ឆៅរបស់របជាពលរែា ផែលនាាំឱ្យានការ
បឆងកត
ើ ការងារ បឆងកន
ើ របាក់ចាំណូលែល់របជាជន បឆងកន
ើ ចាំណូលជាតក
ិ ៏ែូចជាឆធ្វើឱ្យែលត
ិ ែលកនុងរសុកសរុប
សរាប់សងគម្ និងឆសែាកិចចទង
ាំ ម្ូលឱ្យកាន់ផតរបឆសើរឆ

ង
ើ ។ កនុងែណៈឆពលផែលរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា

កាន់ផតានសថរិ ភាពនឆយបាយ និងឆសែាកច
ិ ចជាតិកាន់ផតានភាពរកចាំ
ើ ឆរន
ើ ឆនាះឆសចកររើ តូវការ នង
ិ ភាពចាំបាច់
ននថាម្ពលអរិគសនើកកា
៏ ន់ផតឆកើនឆ

ង
ើ ផែរ

ែូឆចនះការឆរៀបចាំឆធ្វើការអភិវឌ្ឍវ ិស័យថាម្ពលអរគិសនើយ៉ែងណា

ឆែើម្បឱ្
ួ ររប់រោន់ ានចរើ ភាព អាចទ្ុ កចត
ើ យកម្ពុជាានការែគត់ែគង់អរគស
ិ នើម្យ
ិ របាន ានរុ ណភាព នង
ិ ាន

នលលសម្រម្យសរាប់អនកឆរបើរបាស់ររប់របឆភទ្ ឆៅររប់ទ្ើកផនលងទ្ូទង
ាំ រពះរាជាណាចរកកម្ពុជារឺជារឆបៀបវារៈ

ម្ួយផែលចាំបាច់ និងសាំខាន់បាំែុតរបស់រាជរោាភិបាលកនុងវ ិស័យថាម្ពលអរគស
ិ នឆើ ៅនត
ើ ិកាលទ្ើ៦ននរែាសភា។
រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពលបានែិតែាំកាត់បនថយឱ្យបានជាអតិបរានូវែលប៉ែះពាល់ឆលើបរសា
ិ ថ នធ្ម្មជាតិ និងសងគម្
ផែលអាចឆកត
ើ ឆ

ង
ើ ឆោយសាររឆរាងអភវិ ឌ្ឍន៍វ ិស័យថាម្ពល នង
ិ បានឆធ្វកា
ើ រសហការយ៉ែងជិតសនទ្
ិ ធជាម្ួយ

ាំឆណាះរសាយ និងវ ិធានការទាំងឡាយ ផែលអាចឆធ្វើឆៅ
រកសួងបរសា
ិ ថ ន និងរកសួងពាក់ព័នធែនទ្ឆទ្ៀត រះរកែ
ិ
បានឆែើម្បប
ើ នថយែលប៉ែះពាល់ឆលើបរសា
ិ ថ នធ្ម្មជាតិ និងសងគម្ឱ្យបានជាអតិបរា។ កនុងការឆធ្វើការសឆរម្ចចិតរ

អភិវឌ្ឍន៍រឆរាងណាម្ួយ រឺផតងផតឈរឆលើម្ូលោានននការលលឹងផលលង និងឆរបៀបឆធ្ៀបយ៉ែងលអិតលអន់ និងរតឹម្រតូវ

រវាងែលប៉ែះពាល់ និងែលរបឆយជន៍ ឆលើម្ូលោានននការសិកាវាយតនម្លលម្អិតរបកបឆោយវ ិជាាជើវៈរតឹម្រតូវ
ផែលបានរត
ួ របស់របឆទ្ស។
ិ រូរែល់ែលរបឆយជន៍ជាតិ និងែលរបឆយជន៍រម្

ឆោលឆៅសាំខាន់ននការអភិវឌ្ឍវ ិស័យថាម្ពលរឺឆែើម្បឆើ ធ្វើឱ្យានែលរបឆយជន៍ែល់របឆទ្សជាតិ

និង

សរាប់ម្នុសសររប់ោនឆោយរកាឱ្យានតុលយភាពរវាងែលរបឆយជន៍ឆសែាកច
ិ ច សងគម្ នង
ិ បរសា
ិ ថ ន តាម្រយៈ

ការអភិវឌ្ឍឆែើម្បប
ើ ាំឆពញនូវឆសចករើរតូវការថាម្ពលឱ្យបានររប់រោន់ អាចទ្ុកចិតរបាន និងាននលលសម្រម្យ និង
ការជាំរុញនង
រ យឆរបរើ បាស់នង
ិ ឆលក
ើ ទ្ក
ឹ ចត
ិ ឱ្
ិ ឆែារបឆចចកវ ិទ្ាឆម្រតភា
ើ ពែល់បរសា
ិ ថន

ការពរងង
ឹ សកម្មភាពផែល

ានរសាប់ែូចជាការអភិវឌ្ឍបឆចចកវ ិទ្ាសាអត ការររប់ររងសារធាតុ រើម្ើ របសិទ្ធភាពថាម្ពល និងការអភិវឌ្ឍ
ថាម្ពលកឆកត
ើ ឆ

ង
ើ វ ិញរួម្ានថាម្ពលពនលរឺ ពះអាទ្ត
ិ យ ែយល់ វារអរគ
ើ ស
ិ នើ ជើវា៉ែស ជើវឧសម័ន នង
ិ ថាម្ពលលមើ

ឆែសងៗឆទ្ៀតឆែើម្បឈា
នឆឆ្ពះឆៅរកការអភិវឌ្ឍនបតង
ើ
បរយកាស។
ិ

និងការកាត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ឆៅកនុង

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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របាយការណ៍បចចុបបននភាពពើរឆ្នម្
ាំ រង

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុ
(ែ.ស.ប.អ)

សម្ព័នធភាពផរបរបួលអាកាសធាតុកម្ពុជា

CCCA

Cambodia Climate Change Alliance

CCCSP

Cambodia Climate Change Strategic ផែនការយុទ្ធសាស្តសរឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ
Plan
កម្ពុជា(ែ.យ.ប.ក.)
Climate Change Department
នាយកោានផរបរបួលអាកាសធាតុ

CCD
CCTT

Climate Change Technical Team

រកុម្បឆចចកឆទ្សការងារផរបរបួលអាកាសធាតុ

CDM

Clean Development Mechanism

យនរការអភិវឌ្ឍន៍សាអត

CEDAW

Convention on the Elimination of All អនុសញ្ញាសរើពើការលុ បបាំបាត់រាល់ទ្រម្ង់ននការឆរសឆអ
ើ
ើង
Forms of Discrimination Against
របឆ្ាំងនង
ឹ ស្តសរើ
Women
Climate Investment Funds
ម្ូលនធ្
ិ វិ ិនឆិ យរអាកាសធាតុ
Climate Public Expenditure and
ការពន
ិ ត
ិ យការចាំណាយសាធារណៈ នង
ិ សាថប័ន ឆលកា
ើ រងារ
Institutional Review
អាកាសធាតុ

CIF
CPEIR

DANIDA Danish International Development
Agency
EU
European Union

ទ្ភា
ើ ន ក់ងារអភវិ ឌ្ឍន៍អនររជាតោ
ិ ណឺា៉ែក

FCPF

Forest Carbon Partnership Facility

ម្ូលនធ្
ិ ិភាពជានែរូកាបូននរពឆឈើ

GCF

Green Climate Fund

GDP

Gross Domestic Product

GEF

Global Environment Facility

GHG

Greenhouse Gas

GIZ

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit
Initial National Communication

សងគម្អា ម្
ឺ ៉ែង់សរាប់កិចចសហរបតិបតរិការអនររជាតិ

Japan International Cooperation
Agency
Korea International Cooperation
Agency

ទ្ភា
ើ ន ក់ងារសហរបតប
ិ តរកា
ិ រអនររជាតិជប៉ែុន

INC
JICA
KOIKA

សហភាពអឺរុប៉ែ

ម្ូលនិធ្ិអាកាសធាតុនបតង
ែលត
ិ ែលកនុងរសុកសរុប

ម្ូលនិធ្ិបរសា
ិ ថ នពិភពឆោក
ឧសម័នែាះកញ្ច ក់

ឆសចករើជូនែាំណឹងជាតិឆលើកទ្ើ១

ទ្ើភានក់ងារសហរបតិបតរិការអនររជាតិកូឆរ ៉ែ - កយកា

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ

iv

ម្ូលនិធ្ិសរាប់របឆទ្សអភិវឌ្ឍន៍តិចបាំែុត

LCDF

Least Developed Countries Fund

LDC

Least Developed Country

M&E

Monitoring and Evaluation

MME

Ministry of Mines and Energy

MOE

Ministry of Environment

NA

Not Available

NCCC

National Climate Change Committee រណៈកាមធ្ិការជាតិររប់ររងការផរបរបួលអាកាសធាតុ

របឆទ្សអភវិ ឌ្ឍន៍តិចតួច

ការពិនិតយតាម្ោន និងវាយតនម្ល

រកសួងផរ ៉ែ នង
ិ ថាម្ពល (ក.រ.ល.)
រកសួងបរសា
ិ ថ ន(ក.ប.ស.)
ម្ន
ិ ាន (ម្.ម្.)
(រ.ជ.រ.ប.អ.)

NCSD
NDC

National Council for Sustainable
រកុម្របឹកាជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ឆោយចើរភាព (ក.ជ.អ.ច.)
Development
Nationally Determined Contribution ការចូលរួម្ចាំផណករបស់ជាតិឆែើម្បអ
ើ នុវតរអនុសញ្ញា

រកបែ័ណឌសហរបជាជាតិសព
រើ កា
ើ រផរបរបួលអាកាសធាតុ
(រ.ច.ជ.អ.ក.ស.ប.ប.អ.)

អងគការម្ន
ិ ផម្នរោាភបា
ិ ល

NGO

Non-Governmental Organization

NSDP

ផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ(ែ.យ.អ.ជ.)

RGC

National Strategic Development
Plan
Reducing Emissions from
Deforestation and Forest
Degradation
Royal Government of Cambodia

RS

Rectangular Strategy

យុទ្ធសាស្តសរចតុឆកាណ

REDD+

SEforALL Sustainable Energy for All

ការកាត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នពកា
ើ របាត់បង់ និងឆរចរល
ឹ
នរពឆឈើ

រាជរោាភបា
ិ លកម្ពុជា

ថាម្ពលរបកបឆោយនរិ នររភាពសរាប់ទង
ាំ អស់ោន

Sectoral Sectoral Climate Change Strategic
CCSP
Plan

ផែនការយុទ្ធសាស្តសរឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ

SNC

ឆសចករើជូនែាំណឹងជាតិឆលើកទ្ើ២

Second National Communication

SWEDEN Swedish International Development
(Sida)
Cooperation Agency
UNDP
United Nations Development
Programme
UNIDO United Nations Industrial
Development Organization
UNFCCC United Nations Framework
Convention on Climate Change

តាម្វ ិស័យ (ែ.យ.ប.អ.តាម្វ ិស័យ)

ទ្ើភានក់ងារសហរបតិបតរិការអភិវឌ្ឍន៍អនររជាតិសុ យផអែ
កម្មវ ិធ្អ
ើ ភវិ ឌ្ឍន៍សហរបជាជាតិ
អងគការសហរបជាជាតិឆែើម្បអ
ើ ភិវឌ្ឍន៍ឧសាហកម្ម
អនុសញ្ញារកបែ័ណឌសហរបជាជាតិសរើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ

v

១. សាវតារ
ឆែម្
ួ ចាំផណកកនុងការឆ្លើយតបជាសកលឆៅនង
ើ បរើ ម្
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុ រាជរោាភបា
ិ លននរពះរាជា

ណាចរកកម្ពុជា បានែរល់សចចប័នឆលើអនុសញ្ញារកបែ័ណឌសហរបជាជាតិសរើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុឆៅឆ្ន ាំ
១៩៩៥ នង
ាំ ០០២។ ឆៅឆ្ន២
ាំ ០១៦ រពះរាជាណាចរក
ិ បានចូលជាសាជិកពិធ្សា
ើ រកយូតូ កនុង ផែកកកោ ឆ្ន២
កម្ពុជា បានចុះហតថឆលខាអនុម្័ត និងបានែដល់សចចប័នឆលើកិចចរពម្ឆរពៀងទ្ើរកុងបា៉ែរសរួ
ើ ម្ោនជាម្ួយរបឆទ្ស
ចាំនន
ួ
១៩៤ ឆែសងឆទ្ៀត ឆែើម្បច
ើ ូលរួម្ឆោះរសាយបញ្ញាផរបរបួលអាកាសធាតុតាម្រយៈការកាត់បនថយការ

បឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ ការបនាុាំនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ និងយនរការហរិ ញ្ាវតថុោាំរទ្ែល់ការឆ្លើយតប

នង
ាំ ០២០។ កច
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុ ផែលបានចប់ឆែរើម្អនុវតរឆៅឆ្ន២
ិ ចរពម្ឆរពៀងឆនះ ានឆោលបាំណង
ឆ្លើយតបឆៅនឹងការរាំរាម្កាំផហងពើការផរបរបួលអាកាសធាតុជាសកល
ម្ន
ិ ឱ្យឆកន
ើ ឆ

ង
២អងាឆស ឆៅសតវតសរឆនះ
៍
ឆោយឆធ្ៀបនឹងសត
ើ ឆលស
ើ
ើ ុណាភាពពភ
ិ ពឆោកម្ុ នបែិវតដន៍

ឧសាហកម្ម និងែិតែាំរបឹងផរបងឆែើម្បក
ើ ាំណត់ការឆកើនឆ
ផតប៉ែុឆណាណះ។1

ឆោយរកាសើតុណាភាពពិភពឆោក

ឆៅឆ្ន២
ាំ ០០៦

ង
ើ សើតុណាភាពសកលឱ្យឆៅរតឹម្ផត ១,៥ អងាឆស

រាជរោាភបា
ិ លកម្ពុជាបានបឆងកើតរណៈកាមធ្ិការជាតផិ របរបួលអាកាសធាតុ

ឆែើម្បឆើ ធ្វើការសរម្បសរម្ួលឆោះរសាយបញ្ញាផរបរបួលអាកាសធាតុថានក់ជាតិ ឆៅឆ្ន២
ាំ ០១៥ រណៈកាមធ្ិការ
ឆនះបានផកសរម្ួលឆៅជារកុម្របក
ឹ ាជាតិអភវិ ឌ្ឍន៍ឆោយចរើ ភាព(ក.ជ.អ.ច.)។ ក.ជ.អ.ច. រួម្ានរកសួង

និងសាថនប័នចាំនន
ួ ៣៦ និងអភិបាលរាជធានើ/ឆែតរចាំនន
ួ ២៥ ជាសាជិក។ សឆម្រចឆតឆជា នាយករែាម្ស្តនរើ នន

រពះរាជាណាចរកកម្ពុជាជារបធានកិតរិយស និងានរែាម្ស្តនរើរកសួងបរសា
ិ ថ នជារបធាន។ ក.ជ.អ.ច.ានតួនាទ្ើ
ឆរៀបចាំឆោលនឆយបាយ ផែនការយុទ្ធសាស្តសរ ផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ និង
អនុវតរអនុសញ្ញារកបែ័ណឌសហរបជាជាតិសរើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុតាម្រយៈការវាយតនម្លបឆចចកវ ិទ្ាលមើៗ

ឆែម្
ើ បកា
ើ ត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ ការបនាុាំឆៅនឹងែលប៉ែះពាល់អវ ិជាានននការផរបរបួលអាកាសធាតុ

ការកសាងសម្តថភាព និងការឆលើកកម្ពស់ការយល់ែឹង2,3។ ក.ជ.អ.ច. បាននិងកាំពុងសរម្បសរម្ួលអនុវតរ

៏ ាំខាន់ម្ួយរតូវ
កម្មវ ិធ្ស
័ ធភាពផរបរបួលអាកាសធាតុកម្ពុជាែាំណាក់កាលទ្ើ១ ទ្២
ើ ម្ពន
ើ នង
ិ ទ្ើ៣ ផែលជាកម្មវ ិធ្ើែស
បានឆរៀបចាំឆ

ង
ើ ឱ្យរសបឆៅនឹងរកបែ័ណឌសាថប័នជាតិ សរាប់ការឆ្លើយតបឆៅនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ

ឆៅកម្ពុជាឆោយរកាឱ្យានសងគតភា
ិ ពជាម្ួយនឹងឆោលឆៅ នង
ិ ផែនការវ ិស័យឆែសងៗឆទ្ៀតកនុងផែនកឆសែាកិចច

របស់រពះរាជាណាចរកកម្ពុជា។ ការឆោះរសាយបញ្ញាផរបរបួលអាកាសធាតុរតូវបានរាជរោាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចូ ល
4
កនុងឆោលនឆយបាយសាំខាន់ៗរបស់ជាតជា
ិ ឆរចន
ើ ែូចជា យុទ្ធសាស្តសរចតុឆកាណ ផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភវិ ឌ្ឍន៍

ជាតិ5 និងផែនការយុទ្ធសាស្តសរឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកម្ពុជាឆ្ន២
ាំ ០១៤-២០២៣ (ែ.យ.ប.អ.ក.)6។
ែ.យ.ប.អ.ក. ជាឯកសារម្រគុឆទ្ាសក៍ឆោលសរាប់ សាថប័នជាតិ អងគការឆរៅរោាភបា
ន
ិ ល នង
ិ នែរូ អភវិ ឌ្ឍន៍កុ ង

ការបឆងកើតវ ិធានការ និងសកម្មភាពជាក់ផសរងសម្រសបឆែើម្បឆើ ្លើយតបឆៅនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុតាម្រយៈ
1
2
3
4

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
ឆសចករើជូនែាំណឹងជាតិទ្២
ើ

ផែនការយុទ្ធសាស្តសរឆ្លយ
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកម្ពុជា ២០១៤-២០២៣

http://cnv.org.kh/wp-content/uploads/2012/10/Rectangular-Strategy-Phase-IV-of-the-Royal-Government-of-Cambodia-of-the-Sixth-Legislature-of-the-National-Assembly-2018-2023.pdf

5

http://www.mop.gov.kh/DocumentEN/NSDP%202019-2023%20in%20English.pdf

6

https://ncsd.moe.gov.kh/resources/document/cambodia-climate-change-strategic-plan-2014-2023-cccsp-2014-2023kh

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ

1

ការអនុវតរយុទ្ធសាស្តសរចតុឆកាណ និងឆោលឆៅអភិវឌ្ឍន៍ឆោយចើរភាពឆៅកម្ពុជា។ ឆោលឆៅម្ួយកនុងចាំឆណាម្
ឆោលឆៅទាំង៣ របស់ ែ.យ.ប.អ.ក. រកា
រ ព ះឆៅរកាោ៌ាអភវិ ឌ្ឍន៍នបតងតាម្រយៈឆលក
ឺ រផ្ទលស់បូ រឆឆ្
ើ កម្ពស់ការ
អភិវឌ្ឍផែលបឆញ្ច ញកាបូនតិច និងការឆរបើរបាស់បឆចចកវ ិទ្ាសម្រសប ផែលរកាបាននូវឆោលឆៅនិងផែនការ
វ ិស័យឆែសងៗឆទ្ៀតកនុងផែនកឆសែាកច
ិ ចរបស់រពះរាជាណាចរកកម្ពុជា។

ឆែើម្បច
ាំ ០១៣ អតើតរកសួងឧសាហកម្ម ផរ ៉ែ និងថាម្ពល
ើ ូលរួម្កនុងការអនុវតរ ែ.យ.ប.អ.ក. កាលពើឆ្ន២

បានឆរៀបចាំផែនការយុទ្ធសាស្តសរឆ្លយ
ន ិស័យឧសាហកម្ម
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ

និងថាម្ពល

សរាប់ឆ្ន ាំ ២០១៤-២០១៨ បនាាប់ម្កឆៅឆ្ន២
ាំ ០១៥ រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពលបានឆរៀបចាំផែនការសកម្មភាព

ឆ្លយ
ើ តបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់វ ិស័យផរ ៉ែ នង
ិ ថាម្ពលសរាប់ឆ្ន ាំ ២០១៦-២០១៨។ កនលងម្ក

ការឆរៀបចាំ ែ.ស.ប.អ. ម្ិនសូវបានបនសុោ
ើ ន ឱ្យបានពិតរបាកែជាម្ួយនឹងឆោលឆៅ និងផែនការននការអភិវឌ្ឍវ ិស័យ
ថាម្ពលឆទ្ ផែលឆធ្វឱ្
ើ យការអនុវតរម្ិនសូវបានររប់រជុងឆរជាយ ឆហតុែូឆចនះឆហយ
ើ ឆែើម្បប
ើ នរអនុវតរ ែ.យ.ប.អ.ក
និងផែនការយុទ្ធសាស្តសរឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់វ ិស័យថាម្ពល
នង
ឹ ទ្ស
ិ ឆៅនង
ិ ផែនការអភិវឌ្ឍវ ិស័យថាម្ពល

រកសួងផរន៉ែ ង
ិ ថាម្ពល

ឆោយបនសុោ
ើ ន ជាម្ួយ

ឆរៀបចាំផែនការសកម្មភាពផរបរបួល

អាកាសធាតុសរាប់វ ិស័យថាម្ពលសរាប់ឆ្ន ាំ ២០២១ - ២០២៣ (ែ.ស.ប.អ.ល.) ឆនះឆ
ឆោលបាំណងសាំខាន់កុ ងការឆរៀបចាំ
ន
ផែនការឆនះ ែូចខាងឆរកាម្៖

ង
ើ ឆោយកាំណត់

- ោាំរទ្ការអនុវតរផែនការយុទ្ធសាស្តសរឆ្លយ
ើ តបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុរបស់រាជរោាភបា
ិ លកម្ពុជា។

- ចូលរួម្កាត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ពើវ ិស័យថាម្ពលតាម្រយៈការឆរៀបចាំផែនការឆម្ជាលមើ ផែល

កនុងឆនាះឆរោងបឆងកើនការឆរបរើ បាស់ថាម្ពលកឆកត
ើ របសទ្
ើ ឆ ង
ើ វ ិញឱ្យបានជាអតប
ិ រា បឆងកន
ិ ធភាពននការ
ឆរបើរបាស់ថាម្ពល ឆោយរកាបាននូវការែគត់ែគងរ់ បភពថាម្ពលឱ្យបានររប់រោន់ អាចទ្ុ កចិតរបាន និង
ាននលលសម្រម្យ របកួតរបផជងជាម្ួយរបឆទ្សជត
ិ ខាងឆៅតាម្ផែនការឆម្ផែលបានសក
ិ ានិងអនុ ម្័ត។

- បនាុវាំ ិស័យថាម្ពលឆៅនឹងែលប៉ែះពាល់ននការផរបរបួលអាកាសធាតុផែលអាចឆកើតានឆ
- បឆងកន
ើ ភាពធ្ន់ននវ ិស័យថាម្ពលឆៅនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុ។

ង
ើ ។

- ឆលើកកម្ពស់ការយល់ែឹង និងសម្តថភាពឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុរបស់វ ិស័យថាម្ពល។

រកសួងផរ ៉ែ នង
ិ ថាម្ពល (ក.រ.ល) បានឆរៀបចាំ ែ.ស.ប.អ.ល. សរាប់ឆ្ន ាំ ២០២១-២០២៣ រសបឆៅតាម្

ទ្រម្ង់ផែលផណនាាំឆោយទ្ើសរើការរណៈរែាម្ស្តនរើ និងរសបឆៅតាម្ការពិភាកាជាម្ួយ ក.ជ.អ.ច.។ ែាំឆណើរការ
ននការឆរៀបចាំ ែ.ស.ប.អ.ល. ឆនះានការពឆិ រោះឆយបល់ជាបនរបនាាប់ជាម្ួយអរគិសនក
ើ ម្ពុជា អាជាាធ្រអរគស
ិ នើ
កម្ពុជា ររប់នាយកោានននអរគនាយកោានថាម្ពល និងភារើពាក់ព័នធទង
ាំ អស់ឆែើម្បធា
ើ នាឱ្យបាននូវភាពសុ ើោន

រវាង ែ.ស.ប.អ.ល. ជាម្ួយនង
ឹ ផែនការយុ ទ្ធសាស្តសរ ឆោលនឆយបាយ នង
ិ ផែនការសកម្មភាពនានាកនុងវ ិស័យ
ថាម្ពល ក៏ែូចជាឆោលឆៅឆែសងៗឆទ្ៀតននការអភិវឌ្ឍវ ិស័យថាម្ពល។

ែ.ស.ប.អ.ល.ឆនះកាំណត់សកម្មភាពជាក់ផសរង និងធ្នធានចាំបាច់សរាប់រកសួងផរ ៉ែ នង
ិ ថាម្ពល ឆធ្វើ

របតិបតរិការឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់ឆ្ន ាំ ២០២១-២០២៣ រសបឆៅតាម្ផែនការឆម្

អភវិ ឌ្ឍន៍វ ិស័យថាម្ពលផែលរកសួងបានកាំណត់។ ែ.ស.ប.អ.ល. ក៏ែរល់ការតរម្ង់ទ្ស
ិ ផែលានសារៈសាំខាន់

សរាប់រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល យកម្កឆរៀបចាំផែនការអភិវឌ្ឍន៍វ ិស័យថាម្ពល ែូចជាការឆរៀបចាំឆធ្វើបចចុបបននភាព
ផែនការឆម្អភិវឌ្ឍន៍វ ិស័យថាម្ពល ការឆរៀបចាំឆោលនឆយបាយរបសិទ្ធភាពថាម្ពល ការសិកាឆហោារចនា
ផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣

2

សម្ព័នធថាម្ពលឆែើម្បធា
ើ នាបាននូវភាពធ្ន់ជាម្ួយនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុបចចុបបនន និងអនារត ការកាត់

បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ និងការកសាងសម្តថភាពឆែើម្បឆើ ្លយ
ើ តបនឹងការឆបរជាាចត
ិ ររបស់របឆទ្សឆលើ
ការឆរបើរបាស់ថាម្ពលរបកបឆោយចើរភាព និងរបសិទ្ធភាពសរាប់ទង
ាំ អស់ោន។7
ក្. ឆោល្ឆោបាយ
រពះរាជាណាចរកកម្ពុជាានរកបែ័ណឌឆោលនឆយបាយជាតិ និងបទ្បបញ្ាតរិម្ួយចាំនន
ួ ផចងអាំពើការងារ

ពាក់ព័នធការចូលរួម្ឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ ផែលអាចជះឥទ្ធិពលឆោយផ្ទាល់ឬឆោយរបឆយល

ែល់ការអភវិ ឌ្ឍវ ិស័យថាម្ពល ែូចជាការឆលក
ើ កម្ពស់ការឆរបរើ បាស់បឆចចកវ ិទ្ាបឆញ្ច ញកាបូនតច
ិ នង
ិ ការឆរបើ
របាស់ថាម្ពលកឆកើតឆ
ែូចខាងឆរកាម្៖
-

ង
ើ វ ិញសរាប់ការែលិតអរគិសនើ។ ឆោលនឆយបាយទាំងឆនះ ានផចងឆៅកនុងឯកសារ

ឆោលនឆយបាយ និងផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ

ឆោលនឆយបាយ នង
ិ ផែនការយុទ្ធសាស្តសរផរបរបួលអាកាសធាតុ

ឆោលនឆយបាយ និងផែនការយុទ្ធសាស្តសរកុ ងការអភ
ន
ិវឌ្ឍវ ិស័យថាម្ពល។

ក-១-ឆោលនឆយបាយ នង
ធ ស្តសអ
រ ភវិ ឌ្ឍន៍ជាតិ
ិ ផែនការយុទ្សា

ាំ
១-១-យុទ្សា
ធ ស្តសច
រ តុឆកាណែណា
ក់កាលទ្ើ៤

យុទ្ធសាស្តសរចតុឆកាណរបស់រាជរោាភបា
ិ លកម្ពុជាែាំណាក់កាលទ្៤
ើ ទ្ទ្ួលសាគល់ភាពចាំបាច់នន “ការអភវិ ឌ្ឍ

របកបឆោយបរយបនន
ភាពនិងចើរភាព” និង “ការឆធ្វើពិពិធ្កម្មឆសែាកិចច” ជាវ ិស័យអាទ្ិភាពពើរឆែើម្បឆើ ឆ្ពះឆៅរក
ិ
ចកខុវ ិស័យកម្ពុជាឆ្ន២
ាំ ០៥០។ ឆៅកនុងរជុងននការអភវិ ឌ្ឍរបកបឆោយបរយបនន
នង
ិ
ិ ចរើ ភាព ការធានានរិ នររភាព
បរសា
ិ ថ ន និងការឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ រឺជាការឆផ្ទរតសាំខាន់ននយុ ទ្ធសាស្តសរចតុឆកាណែាំណាក់
កាលទ្៤
ើ ។ បផនថម្ឆលឆើ នះ រាជរោាភបា
ិ លកម្ពុជាបានោក់ឆចញការឆធ្វើឱ្យរបឆសរើ ឆ

ង
ើ នូវការរបកួតរបផជង ការ

ឆលើកកម្ពស់នវានុវតរន៍ឧសាហកម្ម ការបណុ រ ះបណា
រ លបឆចចកឆទ្ស ការរសាវរជាវនិងការអភិវឌ្ឍ សហររិនភាព
ការររប់ររងធ្នធានធ្ម្មជាតរិ បកបឆោយនរិ នររភាព

ការធានានរិ នររភាពបរសា
ិ ថ នជាម្ួយនង
ឹ ការវ ិនឆិ យរឆលើ

ការអភិវឌ្ឍធ្នធានម្នុសស ឆែើម្បប
ើ ឆងកើតការងារជាផែនកសាំខាន់ននែាំឆណើរអភិវឌ្ឍន៍របស់របឆទ្ស ។ យុទ្ធសាស្តសរ
ចតុឆកាណក៏ឆផ្ទរតឆលកា
ើ របញ្ចុ ះនលលថាម្ពលបផនថម្ឆទ្ៀត

ឆែើម្បរើ ម្
ួ ចាំផណកែល់ភាពរបកួតរបផជងកនុងការឆធ្វើ

ធ្ុរកិចច ឧសាហកម្ម និងសនរិសុែថាម្ពលរបស់របឆទ្សកម្ពុជា។ ចាំនុចសាំខាន់ៗរបស់យុទ្ធសាស្តសរចតុឆកាណ
ទក់ទ្ងនង
ឹ វ ិស័យថាម្ពលរួម្ាន៖
-

ពរងឹងធ្នធានម្នុសស/សម្តថភាពសាថប័នសរាប់ការររប់ររងវ ិស័យថាម្ពល
ការចូលរួម្ពើវ ិស័យឯកជន

នរិ នររភាពបរសា
ិ ថ ន និងការអភវិ ឌ្ឍនបតង

ការពរងើកឆហោារចនាសម្ព័នធកុ ងវ
ន ិស័យថាម្ពលសាំឆៅធានាសនរិសុែថាម្ពល សថិរភាព និងនលលសម្រម្យ
ឆែម្
ើ បឆើ ្លយ
ើ តបនង
ឹ តរម្ូវការអភវិ ឌ្ឍន៍
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ផែនការឆរតៀម្ែលួនថាម្ពលរបកបឆោយនិរនររភាពសរាប់ទង
ាំ អស់ឆៅកម្ពុជា

ផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣

3

-

បញ្ចុ ះនលលអរគិសនើបផនថម្ឆទ្ៀត ពរងើកការែគត់ែគង់ និងបឆងកើនសថរិ ភាពននការែគត់ែគង់អរគិសនើ តាម្រយៈការ
់ នុសាថនយ
សាងសងអ
ើ អរគិសនប
ើ ផនថម្ផកបរប៉ែូលឆសែាកិចច នង
ិ តាំបន់ផែលានសការនុពលឆសែាកច
ិ ចែពស់
ការឆធ្វើពិពិធ្កម្មរបភពថាម្ពល

បនរឆលក
ើ ទ្ក
ឹ ចត
ិ រ និងបឆងកើនការវ ិនឆិ យរឆលថា
ើ ម្ពលកឆកត
ើ ឆ

ង
ើ វ ិញ ជាពឆិ សសថាម្ពលពនលរឺ ពះអាទ្ត
ិ យ

ជាម្ួយោននឹងការកាត់បនថយការែលិតថាម្ពលពើឥនធនៈហវូសុ ើល ឆែើម្បធា
ើ នាបានសនរិសុែថាម្ពលរយៈ
ឆពលផវង
-

អរគស
ិ នើភាវូបនើយកម្មជនបទ្។

១-២-ផែនការយុទ្សា
ធ ស្តសអ
រ ភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្ន ាំ ២០១៩- ២០២៣

ឆែើម្បអ
ើ នុវតរឆោលនឆយបាយអាទ្ិភាពរបស់រាជរោាភិបាលកម្ពុជាកនុងនើតិកាលទ្ើ៦ ននរែាសភា ក.រ.ល.

បានកាំណត់ផែនការឆែើម្បប
ល ុ ងការររប់ររង និងជាំរុញការអភវិ ឌ្ឍវ ិស័យថាម្ពល
ើ នរសកម្មភាពអាទ្ិភាពរបស់ែួ នកន
ឆែើម្បស
ួ ររប់រោន់ ានសថិរភាព រុណភាព និងនលលសម្រម្យ សរាប់អនក
ើ ឆរម្ចបាននូវការែគត់ែគង់អរគិសនើម្យ
ឆរបរើ បាស់ររប់របឆភទ្ ឆោយយកចត
ិ រទ្ុកោក់បឆងកើនការឆរបរើ បាស់ថាម្ពលកឆកត
ើ ឆ

ង
ើ វ ិញ បឆចចកវ ិទ្ាបឆញ្ច ញ

កាបូនតិច និងជាំរុញការអភិវឌ្ឍរបសិទ្ធភាពថាម្ពលនិងការសនសាំសាំនចថាម្ពល ផែលបានោក់បញ្ចូ លឆៅកនុង
ផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភវិ ឌ្ឍន៍ជាត។
ិ សកម្មភាពទាំងឆនះបងាាញពទ្
ើ ាំនាក់ទ្ាំនងជាក់ផសរងរវាង វ ិស័យថាម្ពល

និងការអភិវឌ្ឍឆោយចើរភាព8។ ចាំនុចសាំខាន់ៗរបស់ផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍ជាតិទក់ទ្ងនឹងវ ិស័យថាម្ពល
រួម្ាន៖
-

ជាំរុញការអភិវឌ្ឍឆោយឆរបើរបាស់បឆចចកវ ិទ្ាបឆញ្ច ញកាបូនតិចជាម្ូលោានសរាប់ឈានឆឆ្ពះឆៅ
កាំឆណើននបតង

ការអភិវឌ្ឍវ ិស័យថាម្ពល និងរបព័នធបណា
រ ញអរគិសនើ

ពរងើកសម្តថភាពែគត់ែគង់អរគិសនើ និងពិពិធ្កម្មរបភពថាម្ពលឆែើម្បកា
ើ ត់បនថយការពឹងផែអកឆលើធ្យូងលម
និងឆរបងឥនធនៈសរាប់ការែលិតអរគិសនើ

ការអភិវឌ្ឍវារអរគ
រ ញអរគិសនើ
ើ ិសនើ និងការពរងើកបណា
បឆងកន
ើ ការឆរបរើ បាស់ថាម្ពលកឆកត
ើ ឆ

ង
ើ វ ិញ

និរនររភាពបរសា
ិ ថ ន និងការអភិវឌ្ឍនបតង

ឆលក
ើ ទ្ក
ឹ ចត
ិ រែល់វ ិស័យឯកជនឱ្យចូលរួម្កនុងការវ ិនឆិ យរឆលឆើ សវាកម្មែគត់ែគង់ថាម្ពលតាម្ទ្ើជនបទ្
របកបឆោយនិរនររភាពជាពិឆសសការឆរបើរបាស់បឆចចកវ ិទ្ាលមើ និងថាម្ពលកឆកើតឆ

ង
ើ វ ិញ

ជរាំ ុញការអភវិ ឌ្ឍវ ិស័យថាម្ពល នង
ើ ការតភាាប់ែល់របជាជនរបកបឆោយ
ិ អរគស
ិ នតា
ើ ម្រយៈការបឆងកន
រុណភាព សថិរភាព និងនលលសម្រម្យ។
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ផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣

4

ក-២-ឆោលនឆយបាយ នង
ធ ស្តសផរ របរបួលអាកាសធាតុ
ិ ផែនការយុទ្សា

២-១-ផែនការយុទ្សា
ធ ស្តសឆរ ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកម្ពុជាឆ្ន ាំ ២០១៤-២០២៣
ែ.យ.ប.អ.ក. ានឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរែូចខាងឆរកាម្៖

-

ឆលក
ើ កម្ពស់ការឆរបរើ បាស់ថាម្ពលកឆកត
ើ ឆ

ង
ើ វ ិញ នង
ិ របសទ្
ិ ធភាពថាម្ពល ឆែើម្បកា
ើ ត់បនថយការបឆញ្ច ញ

ឧសម័នែាះកញ្ច ក់ និងែលប៉ែះពាល់សុែភាព៖
o ថាម្ពលកឆកត
ើ ឆ

ង
ើ វ ិញ

o របសិទ្ធភាពថាម្ពល

o ការឆែារបឆចចកវ ិទ្ាសម្រសប

o ការររប់ររងសាំណល់រង
ឹ រាវ/តាម្វ ិធានការចរម្ុះឆៅរាជធានើ ទ្ើរកុងទ្ើរបជុាំជន និងការររប់ររង
សាំណល់សតវ។

-

សិកាវ ិភារឆៅឆលើជឆរម្ើសផែលបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ទបឆៅតាម្វ ិស័យ និងរបភពបឆញ្ច ញឧសម័ន
(កសក
ិ ម្ម ថាម្ពល ការែឹកជញ្ាូ ន ឧសាហកម្ម ការររប់ររងការឆរបរើ បាស់ែើនិងនរពឆឈើ និងការ
ររប់ររងសាំណល់)

-

ឆរៀបចាំឆោលនឆយបាយ រកបែ័ណឌចាប់ និងផែនការសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ផែលបឆញ្ច ញកាបូនតិច ឆោយ
អនុឆោម្តាម្អាទ្ភា
ិ ពអភិវឌ្ឍន៍នានារបស់ជាតិ

ជាំរុញការឆែារបឆចចកវ ិទ្ាសម្រសប ឆែើម្បឆើ លើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍផែលបឆញ្ច ញកាបូនតិច និងសរម្ួលឱ្យ
ានការឆរបរើ បាស់បឆចចកវ ិទ្ាសម្រសបតាម្រយៈ៖

o ឆោលការណ៍ផណនាាំជាំនយ
ួ បឆចចកឆទ្ស និងការបឆងកើតភាពជានែរូ
o ការឆលក
ើ ទ្ក
ឹ ចត
ិ រផែនកហរិ ញ្ាវតថុ នង
ិ សារឆពព
ើ នធ
o យនរការទ្ើែារកាបូន

-

o ការឆកៀរររភាពជានែរូសាធារណៈ នង
ិ ឯកជន

បឆងកើតរបព័នធចុះបញ្ា ើរឆរាង និងកម្មវ ិធ្ើកាត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់
បឆងកត
ើ របព័នធសននធ្
ិ ិឧសម័នែាះកញ្ច ក់ជាតរិ បកបឆោយរុ ណភាព។

ាំ ឹ ងជាតិ (National Communication)
២-២-ឆសចករើជូនែណ

អនុឆោម្តាម្ ែ.យ.ប.អ.ក. រាជរោាភបា
ិ លកម្ពុជាបានោក់ជូនឆសចករជ
ើ ូនែាំណឹងជាតិជាតិទ្១
ើ (INC)

ឆៅ ផែសើហា ឆ្ន២
ាំ ០០២ និងឆសចករើជូនែាំណឹងជាតិទ្ើ២ (SNC) ឆៅឆ្ន២
ាំ ០១៦ ឆៅកាន់ឆលខាធ្ិការោាននន

9,10
អនុសញ្ញារកបែ័ណឌសហរបជាជាតស
រើ កា
ិ ព
ើ រផរបរបួលអាកាសធាតុ ។ ឆសចករជ
ើ ូ នែាំណឹងជាតិជាតទ្
ិ ើ១ និងទ្ើ២

បានបញ្ញាក់ថាឆទះបើរបឆទ្សកម្ពុជាម្ិនផម្នជារបឆទ្សផែលបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ែពស់ក៏ឆោយ ក៏រាជរោាភិបាល
បានឆបរជាាចត
ិ រកាត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ ឆរកាម្លកខែណឌានការោាំរទ្ផែនកហរិ ញ្ាវតថុ នង
ិ បឆចចកឆទ្ស
ពើរបឆទ្សអភិវឌ្ឍន៍។

9

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Cambodia%27s%20INC_0.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/khmnc2.pdf
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ផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣

5

២-៣-ការចូលរួម្ចាំផណករបស់ជាតិឆែើម្បើអនុវតរអនុសញ្ញារកបែ័ណឌសហរបជាជាតិសើព
រ ើ ការផរបរបួលអាកាសធាតុ
(Nationally Determined Contribution)

បនាាប់ពឆើ សចករើជូនែាំណឹងជាតិឆលើកទ្ើ១ និងទ្២
ើ រពះរាជាណាចរកកម្ពុជាបានោក់ជូនការចូលរួម្ចាំផណក
ាំ ូង ឆៅកាន់
របស់ជាតឆិ ែើម្បអ
រើ កា
ើ នុវតរអនុ សញ្ញារកបែ័ណឌសហរបជាជាតស
ិ ព
ើ រផរបរបួលអាកាសធាតុឆលក
ើ ែប

ឆលខាធ្ិការោានននអនុសញ្ញារកបែ័ណឌសហរបជាជាតិសរើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុឆៅឆ្ន២
ាំ ០១៥។ ការចូល
រួម្ចាំផណករបស់ជាតិ ឆែើម្បអ
រើ កា
ើ នុវតរអនុសញ្ញារកបែ័ណឌសហរបជាជាតស
ិ ព
ើ រផរបរបួលអាកាសធាតុឆនះកាំពុង

រតូវបានឆធ្វើបចចុបបននភាព ឆហយ
ើ នឹងកាលយជាការចូលរួម្ចាំផណករបស់ជាតិឆែើម្បអ
ើ នុវតរអនុសញ្ញារកបែ័ណឌសហ

របជាជាតស
រើ កា
ាំ ០២០ ែល់ ឆ្ន២
ាំ ០៣០។ ការចូលរួម្
ិ ព
ើ រផរបរបួលអាកាសធាតុទ្២
ើ ផែលនង
ឹ រតូវអនុវតរពើ ឆ្ន២
ចាំផណករបស់ជាតិឆែើម្បអ
ើ នុវតរអនុសញ្ញារកបែ័ណឌសហរបជាជាតិសរើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុឆនះ បានកាំណត់

ការងារកាត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ឆៅកនុងវ ិស័យថាម្ពលផែលរកសួងផរ ៉ែ នង
ិ ថាម្ពលរតូវឆធ្វច
ើ ាំនួន
៥ ែូចខាងឆរកាម្៖
-

-

បឆងកើនការឆរបរើ បាស់របភពថាម្ពលកឆកត
ើ ឆ

ង
ើ វ ិញឱ្យបានជាអតិបរា នង
ិ បឆងកើនរបសទ្
ិ ធភាពននការ

ឆរបើរបាស់ថាម្ពលឆៅកនុងរបព័នធែគត់ែគង់អរគិសនើថានក់ជាតិ ឆោយរកាបាននូវការែគត់ែគង់អរគិសនើឱ្យបាន
ររប់រោន់ អាចទ្ុកចិតរបាន និងាននលលសម្រម្យ របកួតរបផជងជាម្ួយរបឆទ្សជិតខាង
ភាាប់ឆសវាករអរគស
រ ញែគត់ែគង់អរគស
ិ នើជនបទ្ឆៅនង
ឹ បណា
ិ នថា
ើ ន ក់ជាតិ

ភាាប់អនកឆរបើរបាស់ថាម្ពលផែលឆរបើរបភពថាម្ពលផែលានការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ឆៅនឹងបណា
រ ញ
ែគត់ែគង់អរគស
ិ នថា
ើ ន ក់ជាតិ

ឆរៀបចាំការែគត់ែគង់ថាម្ពលែល់តាំបន់ផែលឆៅឆរៅរបព័នធែគត់ែគង់អរគិសនើថានក់ជាតិ ឆោយឆរបើបឆចចកវ ិទ្ា
ថាម្ពលសាអត

-

ឆលើកកម្ពស់របសិទ្ធភាពថាម្ពល។

ឆោយសារកនុងការឆរៀបចាំការចូលរួម្ចាំផណករបស់ជាតិ ឆែើម្បអ
ើ នុវតរអនុសញ្ញារកបែ័ណឌសហរបជាជាតិ

សរើពើ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកនលងម្ក ឆធ្វើការកាំណត់រឆរាងអភិវឌ្ឍន៍ោរាំ ទ្ែល់ការឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួល

អាកាសធាតុ ការកាំណត់ចាំនួនឧសម័នែាះកញ្ច ក់ផែលរតូវបឆញ្ច ញកនុងឆសណារយូ
ើ ទ្ាលប់ធ្ម្មតារបស់វ ិស័យថាម្ពល

រហូតែល់ឆ្ន២
ាំ ០៣០ និងការកាំណត់ចាំនន
ួ ឧសម័នែាះកញ្ច ក់ផែលវ ិស័យថាម្ពលកម្ពុជារតូវកាត់បនថយឆធ្ៀបឆៅ
នង
ឹ ចាំនួនផែលបឆញ្ច ញកនុងឆសណារយូ
ើ ទ្ាលប់ធ្ម្មតាឆធ្វឆើ

ង
ើ ឆោយសនមត នង
ិ ម្ន
ិ បានបនសុោ
ើ ន ឱ្យបានចាស់ោស់

ជាម្ួយផែនការឆម្អភិវឌ្ឍន៍វ ិស័យថាម្ពលផែលរាជរោាភិបាលបានអនុម្័ត ឆធ្វើឱ្យការអនុវតររបស់វ ិស័យថាម្ពល
ម្ន
ិ ានភាពចាស់ោស់និងានការលាំបាក។ ឆែើម្បឆើ ោះរសាយបញ្ញាឆនះ រកសួងផរ ៉ែនង
ិ ថាម្ពល បានបញ្ចូ ល

ឆោលឆៅននការឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុឆៅកនុងការពិភាកា និងការសិកាឆរៀបចាំផែនការឆម្អភិវឌ្ឍន៍
វ ិស័យថាម្ពលឆ

ង
ើ វ ិញ ឆែើម្បឱ្
ើ យការកាំណត់រឆរាងអភវិ ឌ្ឍោាំរទ្ែល់ការឆ្លយ
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុ

ការកាំណត់ចាំនន
ួ ឧសម័នែាះកញ្ច ក់ផែលរតូវបឆញ្ច ញកនុងឆសណារយូ
ើ ទ្ាលប់ធ្ម្មតារបស់វ ិស័យថាម្ពលរហូតែល់ឆ្ន ាំ

២០៣០ នង
ួ ឧសម័នែាះកញ្ច ក់ផែលវ ិស័យថាម្ពលកម្ពុជារតូវកាត់បនថយ និងចាំនួនកាត់បនថយ
ិ ការកាំណត់ចាំនន

ការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់សរាប់វ ិស័យថាម្ពល ានសងគតិភាពជាម្ួយផែនការឆម្អភិវឌ្ឍន៍វ ិស័យថាម្ពល

ផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣

6

ផែលបានឆរៀបចាំ ធានាការអនុវតររបកបឆោយរបសិទ្ធភាពនូវការចូលរួម្ចាំផណករបស់ជាតិឆែើម្បអ
ើ នុវតរអនុសញ្ញា
រកបែ័ណឌសហរបជាជាតិសព
រើ កា
ើ រផរបរបួលអាកាសធាតុផែលបានឆរោង។

២-៣-របាយការណ៍បចចុបបននភាពពើរឆ្នម្
ាំ ង
រ

ឆៅឆ្ន២
ាំ ០២០ របាយការណ៍បចចុបបននភាពពើរឆ្នម្
ាំ រង (BUR)11 ឆលើកទ្ើ១ រតូវបានោក់ជូនឆលខាធ្ិការោាន

ននអនុសញ្ញារកបែ័ណឌសហរបជាជាតស
រើ កា
ិ ព
ើ រផរបរបួលអាកាសធាតុ

ផែលជាឯកសារឆយងសរាប់ឆរៀបចាំ

ឆោលនឆយបាយ និងយុទ្ធសាស្តសរឆែើម្បឆើ ោះរសាយការផរបរបួលអាកាសធាតុឆៅកនុងរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា។
របាយការណ៍ឆនះរួម្បញ្ចូ លទាំងទ្ិននន័យ នង
ិ ព័ត៌ាានពាក់ព័នធ ទក់ទ្ងនឹងរបភពសាំខាន់ៗននការបឆញ្ច ញឧសម័ន
ែាះកញ្ច ក់ រួម្ជាម្ួយនឹងវ ិធានការកាត់បនថយចាំបាច់ផែលរតូវបានអនុវតរ ឬបានឆរោងរួចឆហយ
ើ ។
ក-៣-ឆោលនឆយបាយនង
ធ ស្តសក
រ ុ ងការអភ
ន
ិ ផែនការយុទ្សា
ិវឌ្ឍវ ិស័យថាម្ពល
៣-១-ឆោលនឆយបាយនិងផែនការយុទ្សា
ធ ស្តសអ
រ រគិសនើភាវូបនើយកម្មជនបទ្
កនុងឆ្ន២
ាំ ០១១

ឆោលនឆយបាយអរគិសនើភាវូបនើយកម្មជនបទ្រតូវបានពិចរណាកនុងរឆបៀបវារៈរបស់

រាជរោាភបា
ើ បឆើ ធ្វយ
ិ លសរាប់វ ិស័យថាម្ពល ឆែម្
ើ ៉ែ ងណាឱ្យការែគត់ែគង់ថាម្ពលអរគស
ិ នា
ើ ន សថរិ ភាព នលលសម្រម្យ
និងររប់រោន់

សរាប់អនកឆរបើរបាស់ទង
ាំ អស់ោន។

ឯកជនភាវូបនយ
ើ កម្មកុ នងវ ិស័យអរគស
ិ នើ

ម្៉ែាងវ ិញឆទ្ៀតឆោលនឆយបាយជាតិឆនះក៏ឆលក
ើ កម្ពស់

នង
ិ ការឆលក
ើ ទ្ក
ឹ ចិតរការរបកួតរបផជងកនុងចាំឆណាម្រកុម្ហុ នឯកជន

ឆៅកនុងវ ិស័យថាម្ពលែងផែរ12។ ឆោលនឆយបាយឆនះ បានោក់ឆចញឆោលឆៅជាយុទ្ធសាស្តសរចាំនន
ួ ២ កនុង
ការអភវិ ឌ្ឍវ ិស័យថាម្ពលឆៅកម្ពុជា រួម្ាន៖ ១) ឆៅឆ្ន២
ាំ ០២០ ភូម្ទ
ាំ អស់ឆៅកម្ពុជាទ្ទ្ួលបានការែគត់ែគង់
ិ ង

អរគិសនើណាម្ួយ ២) ឆៅឆ្ន២
ាំ ០៣០ យ៉ែងឆហាចណាស់ ៧០% ននែនងែាះទាំងអស់ឆៅកម្ពុជា រតូវានអរគិសនើ
ផែលានរុណភាពបណា
រ ញជាតស
ិ រាប់ឆរបរើ បាស់។

ឈរឆលើម្ូលោានននការឆលក
ើ ទ្ឹកចិតរឱ្យវ ិស័យឯកជនចូលរួម្វ ិនិឆយរ ឆធ្វើអាជើវកម្ម និងែរល់ឆសវាកនុងវ ិស័យ

ថាម្ពល រាជរោាភបា
ិ លបានសឆរម្ចឆោលឆៅននការែគត់ែគង់អរគស
ិ នើឱ្យែនងែាះចាំនួន៧០% ម្ុនផែនការផែល

បានឆរោងទ្ុកជាង១០ឆ្ន ាំ ឆពាលរឺរតឹម្ចុងឆ្ន២
ាំ ០១៩ ែនងែាះចាំនន
ួ ៧៤,៧៨% ននចាំនួនែនងែាះទាំងអស់

បានទ្ទ្ួលការតភាាប់ឆៅនឹងបណា
រ ញអរគស
ួ ឆហយ
ាំ ០២០ របឆទ្សកម្ពុជាានអនកកាន់
ិ នជា
ើ តរិ ច
ើ ។ ឆៅចុងឆ្ន២
អាជាាប័ណណផចកចយអរគិសនើឆៅតាម្តាំបន់នានាចាំនន
ួ ៤៦៣ ផែលទ្ទ្ួលបានសិទ្ធិកុ ងការែគ
ន
ត់ែគង់អរគិសនើឆៅ
កនុងរបឆទ្ស។ តាំបន់ផែនអាជាាប័ណណែគត់ែគង់អរគស
ិ ននើ នអនកកាន់អាជាាប័ណណផចកចយទាំងឆនះបានររបែណរប់ឆលើ
ភូម្ិចាំនួន ១៤.១៤៣ភូម្ិ កនុងចាំឆណាម្ភូម្ិសរុបចាំនួន ១៤.១៦៨ ឬរបាណ ៩៩,៨២% ននចាំនួនភូម្ិទង
ាំ អស់

កនុងឆនាះានភូម្ិចាំនួន ២៥ ឋត
ាំ ១៤.១៤៣ ភូម្ិ ផែលឋត
ិ ឆៅឆរៅតាំបន់ផែនអាជាាប័ណណ។ កនុងចាំឆណាម្ភូម្ិទង
ិ
ឆៅកនុងតាំបន់ផែនអាជាាប័ណណ ានភូ ម្ច
ិ ាំនួន ១៣.៧៩៨ ទ្ទ្ួលបានការែគត់ែគង់អរគស
ិ នើពរើ បព័នធែគត់ែគងរ់ បស់

បណា
រ ញអរគិសនើជាតិរច
ួ ឆហយ
ែណៈភូម្ិចាំនួន ៣៧០ភូម្ិឆទ្ៀត ម្ិនទន់បានភាាប់អរគិសនើពើរបព័នធែគត់ែគង់
ើ
របស់បណា
រ ញជាតឆិ ៅឆ

យ
ាំ ០២០ ានភូម្ិសរុបចាំនន
ួ ៣៧០ រតូវជា ២,៦១% ននចាំនន
ួ ភូម្ិ
ើ ។ ែូឆចនះឆៅចុងឆ្ន២

សរុប ឆៅម្ិនទន់បានភាាប់អរគិសនើពើបណា
រ ញជាតិឆរបើរបាស់ឆៅឆ
11
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https://unfccc.int/sites/default/files/resource/FBUR_Cambodia.pdf
EC-ASEAN energy facility. ការសិកាសម្ទ្ធិលទ្ធភាពននជឆរម្ើសថាម្ពលកឆកើតឆ

យ
ើ ។ ឆយងតាម្របាយការណ៍របស់អាជាាធ្រ

ង
ើ វ ិញសរាប់របព័នធអរគិសនើឆៅជនបទ្ឆៅកម្ពុជា; 2006.

ផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
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អរគិសនើកម្ពុជា កនុងចាំឆណាម្ភូម្ិទង
ាំ ៣៧០ ផែលពិបាកឆៅែល់ានភូម្ិចាំនន
ួ ២៥១ ជាតាំបន់ោច់រសយល និង
ានែាះរស់ឆៅរាយបា៉ែយ នង
ួ ៣២ ោមនែលូវឆៅែល់ ភូម្ច
ួ ៤៦ សថត
ួ ៣៤
ិ ានភូម្ច
ិ ាំនន
ិ ាំនន
ិ ឆៅតាំបន់ឆកាះ ភូម្ិចាំនន
ជាភូម្ិឆៅតាំបន់អផណរតទ្ឹក និងភូ ម្ិចាំនួន៧ ឆទ្ៀតជា តាំបន់លិចទ្ឹកឆៅរែូវវសា។

កនុងសននបា
ាំ ០១៩ ក.រ.ល. បានឆសនន
ិ តរបចាំឆ្ន២
ើ ូវវ ិធានការសាំខាន់ៗចាំនួន៣សរាប់ការអភវិ ឌ្ឍវ ិស័យថាម្ពល

ផែលជាផែនកម្ួយននយុទ្ធសាស្តសររបស់ែួ នរសបតាម្ផែនការយុ
ល
ទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២៣ របស់
់ រគស
រាជរោាភបា
ិ លកម្ពុជា។ ឆៅកនុងយុទ្ធសាស្តសរឆនះ រាជរោាភបា
ិ លបានផកសរម្ួលឆោលឆៅននការែគត់ែគងអ
ិ នើ
ែូចខាងឆរកាម្៖
-

ការែគត់ែគង់អរគស
ួ ១០០% ឆោយរត
ិ នឱ្
ើ យភូម្៖
ិ សឆរម្ចឱ្យបានអរតាែគត់ែគង់អរគស
ិ នឱ្
ើ យភូម្ិចាំនន
ិ រួម្ទាំងការ

-

ការែគត់ែគង់អរគស
រ ញជាតយ
ិ នឱ្
ើ យតាម្ររួសារ៖ សឆរម្ចឱ្យបាននូវអរតាអរគស
ិ នភា
ើ វូបនយ
ើ កម្មពប
ើ ណា
ិ ៉ែ ងឆហាច

ែគត់ែគង់អរគិសនើតាម្រយៈថាម្ពលពនលឺរពះអាទ្ិតយ និងអារុយឆៅឆ្ន២
ាំ ០២០។
ណាស់ ៩០% រតឹម្ឆ្ន ាំ ២០២៣។

តារាងទ្ើ ១៖ ផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍វ ិស័យថាម្ពលកនុងែ.យ.អ.ជ. ឆ្ន២
ាំ ០១៩-២០២៣
ឆោលឆៅ

វ ិធានការឆោល

ផែនការសកម្មភាព

នឆយបាយ

១.១. ឆធ្វប
ើ ចចុបបននភាពផែនការឆម្អភវិ ឌ្ឍន៍វ ិស័យថាម្ពល

១.២. បនរអភិវឌ្ឍសម្តថភាពែលិត បញ្ាូ ន និងផចកចយ ឆធ្វើយ៉ែង
ទ្១
ើ .បនរឆធ្វកា
ើ រអភវិ ឌ្ឍ
ឈានឆៅសឆរម្ចឱ្យ

បានការែគតែ
់ គង់ថាម្ពល

បឆងកើនសម្តថភាព
ែគត់ែគង់

១.៣.ជរាំ ុញការភាាប់បណា
រ ញឱ្យទ្ើតាង
ាំ រតូវការឆរបើរបាស់

២.១.ផកលម្អការែរល់ឆសវាែគត់ែគង់អរគស
ិ នើ

រុណភាព នង
ិ នលលសម្រម្យ

ឆែើម្បើ

ឆធ្វយ
ើ ៉ែ ងណាឱ្យការ

ែគត់ែគង់ានររប់រោន់២៤ឆា៉ែងានរុណភាព ានសុ វតថិភាព

សរាប់អនកឆរបើរបាស់
កផនលងទ្ូទង
ាំ

ចយររបែណរប់ររប់ភូម្ិ

ឆៅឆ្ន២
ាំ ០២៣។

សថិរភាព

ររប់របឆភទ្ឆៅររប់ទ្ើ

ពើបណា
រ ញជាតិររបែណរប់ទ្ូទង
ាំ របឆទ្ស និងឱ្យការផចក

សឆរម្ចឆោលឆៅឱ្យររួសារជាង៩០%ានអរគស
ិ នឆើ របរើ បាស់

អរគស
ួ ររប់រោន់
ិ នើម្យ
ានចើរភាព

ណាឱ្យកម្ពុជាានរបភពអរគិសនរើ រប់រោន់ ឱ្យការែគត់ែគង់

ទ្ើ២.ផកលម្អការែរល់

ានសថរិ ភាព ាននលលកាន់ផតសម្រម្យ នង
រិ ម្៌ា
ិ ានភាពយុ តធ្
កនុងការវាស់ផវង និងកត់រតាបរាណែគ
ត់ែគង់
ិ

រពះរាជាណាចរកកម្ពុជា ឆសវាែគត់ែគង់អរគស
ិ នើ ២.២. ផកលម្អការែរល់ឆសវាតភាាប់ចរនរអរគស
ិ នើ

ឆែើម្បស
ើ រម្ួល

ធ្ុរកិចចឆៅកម្ពុជាផែលកនុងឆនាះាន៖ នើតិវ ិធ្ើ ចាំនួននលៃតភាាប់
នលលចាំណាយ កនុងការតភាាប់ សថរិ ភាពកនុងការែគត់ែគង់ នង
ិ តាល

ទ្៣
ើ . ពរងឹងយនរ
ការររប់ររង

ភាពននការរិតនលលអរគិសនើ។

៣.១. ពរងឹងយនរការទ្ាំនាក់ទ្ាំនងរវាងសាថប័ន

៣.២. ទក់ទញការោក់ទ្ុនវ ិនិឆយរឱ្យបានររប់រោន់

ផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
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៣.៣.

ឆរបើរបាស់ម្ូលនិធ្អ
ិ រគិសនើភាវូបនើយកម្មជនបទ្កនុងការ

ជួយឧបតថម្ភធ្នបនថយរាលតនលល

នង
ិ ការឆែារទ្ុនឆៅជួយ

អភិវឌ្ឍតាំបន់ោច់រសយល

៣.៤. កាត់បនថយែលប៉ែះពាល់បរសា
ិ ថ នធ្ម្មជាតិ និងសងគម្ឱ្យបាន
ជាអតិបរា ររប់ររងសការនុពលថាម្ពល ចូលរួម្ឆរបើរបាស់

របភពថាម្ពលសាអត ចូលរួម្កនុងកច
ិ ចសហរបតប
ិ តរកា
ិ រថាម្ពល
កនុងរកបែ័ណឌតាំបន់ និងអនររជាតិ។

រាជរោាភិបាលឆផ្ទរតឆលើការែរល់ឆសវាកម្មថាម្ពល និងឆលើកកម្ពស់រុណភាពជើវ ិតសរាប់របជាជនឆៅ

តាម្ទ្ជ
ើ នបទ្ តាម្រយៈឆោលនឆយបាយសាំខាន់ពរើ រឺ ១)ឆោលនឆយបាយអភវិ ឌ្ឍន៍វ ិស័យថាម្ពល នង
ិ
២) ឆោលនឆយបាយអរគិសនើភាវូបនើយកម្មជនបទ្។ ការអភិវឌ្ឍថាម្ពលកឆកើតឆ

ង
ួ
ើ វ ិញ រឺជាវ ិធ្ើសាស្តសរម្យ

កនុងចាំឆណាម្វ ិធ្ើសាស្តសរជាឆរចន
ើ ផែលរតូវបានអនុម្័តឆែើម្បស
ើ ឆរម្ចឆោលបាំណងផែលបានឆលក
ើ ឆ

ង
ើ ។ ម្ូលនធ្
ិ ិ

អរគិសនើភាវូបនើយកម្មជនបទ្ និងការឆលើកទ្ឹកចិតរការវ ិនិឆយរ រឺជាឧបករណ៍ឆោលនឆយបាយសាំខាន់ពើរ

ឆែើម្បោ
ើ រាំ ទ្ែល់ការអនុវតររឆរាងអភិវឌ្ឍន៍វ ិស័យថាម្ពល និងឆោលនឆយបាយអរគស
ិ នភា
ើ វូបនើយកម្មជនបទ្។
ផែអកឆលើឯកសារម្ូលនិធ្ិអរគិសនើភាវូបនើយកម្មជនបទ្ កនុងចាំឆណាម្បឆចចកវ ិទ្ាកឆកើតឆ

ង
ើ វ ិញានផតរបព័នធ

ថាម្ពលពនលឺរពះអាទ្ត
ិ យឆរបើតាម្ែាះ និងវារអរគ
ើ ស
ិ នខា
ើ ន តតូចប៉ែុឆណាណះ ផែលានលកខណៈសម្បតររិ រប់រោន់សរាប់
រឆរាងឧបតថម្ភធ្ន13,14,15,16។

ខ. បរ ិបទ្ម្្ការសព្បព្បួលអាកាសធាត៊ុក្ងវិ
ែ៊ុ
សយ
័ ថាមរល

ការផរបរបួលអាកាសធាតុ រជា
ឺ ការរាំរាម្កាំផហងម្ួយផែលម្ន
ិ រតម្
ឹ ផតឆៅឆលវើ ិស័យថាម្ពលប៉ែុឆណាណះឆទ្

ប៉ែុផនរក៏ឆៅឆលើការអភិវឌ្ឍរបឆទ្សកម្ពុជាទាំងម្ូលែងផែរ ពើឆរពាះឥទ្ធិពលរបស់វាបានប៉ែះពាល់ែល់ររប់វ ិស័យ

សាំខាន់ៗរបស់របឆទ្ស។ ឆយងតាម្របាយការណ៍លមើៗសរព
ើ ែ
ើ លប៉ែះពាល់ននការផរបរបួលអាកាសធាតុឆលក
ើ ាំឆណើន
ឆសែាកិចចឆៅកម្ពុជា17 ែលិតែលកនុងរសុកសរុបរបស់កម្ពុជារតឹម្ឆ្ន២
ាំ ០១៥ រា
ួ ៤,៦% ទបជាង
ឺ នចាំនន
ឆសណារយ៉ែ
ន
ឆហយ
ើ ូោមនការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងកាំ
ើ
ើ វានង
ឹ បនរ
ុងឆពល ១៩៩៣-២០១៥ រួចឆៅឆហយ

បនថយែលិតែលកនុងរសុកសរុបរបស់កម្ពុជារបាណ ៩,៨% រតឹម្ឆ្ន២
ាំ ០៥០។ ការផរបរបួលអាកាសធាតុរតូវ

បានឆរយល់ថានឹងឆធ្វើឱ្យឆកើតានជាញឹកញាប់នូវរពឹតរិការណ៍ធាតុ អាកាសធ្ៃន់ធ្ៃរែូចជា ទ្ឹកជាំនន់ ឆរោះរា ាំងសៃួត
ពយុះ និងរលកកឆៅរផែនែើជាឆែើម្។ ការឆកើនឆ

ង
ាំ សិកម្ម
ើ សើតុណាភាពឆនះ នឹងជះឥទ្ធិពលែល់ទ្ិននែលែាំណាក

នង
រ
ក
ិ ែលត
ិ ភាពការងារឆោយផ្ទាល់ ែណៈទ្ឹកជាំនន់ និងការផ្ទលស់បូ ររបបទ្
ឹ ឆភលៀងអាចឆធ្វឱ្
ើ យែូចខាតែល់ែាំណាាំ
កសិកម្ម។ ែលប៉ែះពាល់និងែលវ ិបាកទាំងឆនះ នឹងតរម្ូវឱ្យានការបនាុឆាំ ៅនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ ក៏
ែូចជាសកម្មភាពឆែើម្បកា
ើ ត់បនថយការឆ
13
14
15

ង
ើ កឆៅរផែនែើ ឆោយសារសកម្មភាពរបស់ម្នុសស និងធ្ម្មជាតិ ានន័យ

http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/cambodia/energy.pdf
Ung L, Sovuthea H, Siek S, Chetra S. សាថនភាពនិងសការនុពលសរាប់ការអភិវឌ្ឍជើវឥនធនៈនិងថាម្ពលកឆកើតឆ

ង
ើ វ ិញឆៅទ្ជ
ើ នបទ្ឆៅកម្ពុជា. Asian Development Bank 2009.

Hill RL, Curtin KM. ការផចកចយអាំពូលអិលអ៉ែើឌ្ើឆែើឆោយពនលឺរពះអាទ្ិតយឆៅកនុងរបឆទ្សកាំពុងអភិវឌ្ឍន៍៖ ការវាយតនម្លសការនុពលទ្ើតាង
ាំ ផចកចយឆៅតាម្ជនបទ្ននរបឆទ្សកម្ពុជាឆោយឆរបើការវ ិភារបណា
រ ញ. Socio-

Economic Planning Sciences 2011; 45: 48–57.
16
Javadi FS, Rismanchi B, Sarraf M, Afshar O, Saidur R, Ping HW, et al. ឆោលនឆយបាយសកលននអរគស
ិ នភា
ើ វូបនយ
ើ កម្មជនបទ្។ Renewable and Sustainable Energy Reviews 2013;19: 402–16.
17
http://www.camclimate.org.kh/en/documents-and-media/library/category/39-financing.html?download=912:full-report-on-cc-impacts-on-economic-growth-in-cambodia_may-2018_en

ផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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ថារតូវឆរបរើ បាស់ឆោលនឆយបាយសម្រសប

ឆែើម្បស
ើ ឆរម្ចបាននូវតុលយភាពននការកាត់បនថយការបឆញ្ច ញ

ឧសម័នែាះកញ្ច ក់ នង
ិ បឆងកើនសម្តថភាពបនាុាំ ផែលអាចធានាថាកម្ពុជាអាចទ្ទ្ួលបានបឆចចកវ ិទ្ាសរាប់ការ

អភិវឌ្ឍបឆញ្ច ញកាបូ នតិច និងធ្ន់នឹងអាកាសធាតុ។ ជាទ្ូឆៅចាំនុចអាទ្ិភាព រឺធានាការអភិវឌ្ឍវ ិស័យថាម្ពលម្ួយ
ផែលម្ន
ិ រតូវបានរងែលប៉ែះពាល់ធ្ៃន់ធ្ៃរពកា
ើ រផរបរបួលអាកាសធាតុ ឆហយ
ើ កនុងឆពលែាំណាលោនឆនះ ជាំរុញឱ្យ
ានការអភិវឌ្ឍថាម្ពលកឆកើតឆ

ង
ើ វ ិញផែលម្ិនឆធ្វើឱ្យអាកាសធាតុពិភពឆោកកាន់ផតអារកក់ឆៅ។ ការផ្ទលស់

បរូរឆសែាកច
ិ ច នង
ិ បឆចចកវ ិទ្ាបឆញ្ច ញកាបូនតច
ិ រតូវការវ ិធានការឆោលនឆយបាយ ភាពនចនរបតែ
ិ ា និងឆពលឆវោ
ឆោយកនុងរយៈឆពលែលើ រឺការឆផ្ទរតសាំខាន់ឆលើការពរងឹងរបសិទ្ធភាពថាម្ពល កនុងរយៈឆពលម្ធ្យម្ជាំរុញបឆងកើន
ការឆរបរើ បាស់ថាម្ពលកឆកត
ើ ឆ

ង
ើ វ ិញ

នង
ាំ អស់
ិ ការឆធ្វព
ើ ព
ិ ធ្
ិ កម្មការែគត់ែគង់ថាម្ពលសរាប់ការឆរបរើ បាស់ទង

និងកនុងរយៈឆពលផវង ឆរបើរបាស់បឆចចកវ ិទ្ាទ្ាំឆនើបចុងឆរកាយែូចជាបឆចចកវ ិទ្ាបឆញ្ច ញកាបូនតិចបផនថម្ឆទ្ៀត
18
សរាប់ែលត
ិ កម្មថាម្ពល ។

ែ.១-ភាពងាយរងឆរោះននការផរបរបួលអាកាសធាតុ
វ ិស័យថាម្ពល រឺងាយរងឥទ្ធិពលពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ ជាពិឆសសការែូ ចខាតពើឆរោះម្ហនររាយ

ធ្ម្មជាតឆិ លឆើ ហោារចនាសម្ព័នធថាម្ពល ម្ា៉ែងវ ិញឆទ្ៀត វ ិស័យឆនះក៏អាចបងកឱ្យានការផរបរបួលអាកាសធាតុ

តាម្រយៈការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ពើការឆរបើរបាស់ឥនធនៈហវូសុើល។ ឆរោះថានក់អាកាសធាតុធ្ាំៗចាំនន
ួ ៣ ទក់ទ្ង
នង
ឹ វ ិស័យថាម្ពល៖
- ការឆកើនឆ

ង
ើ សើតុណាភាព

- ការឆកើនឆ

ង
ើ ចាំនួន និងអាាំងតង់សុើឆតពយុះ និងទ្ឹកជាំនន់

- ការឆកន
ើ ឆ

ង
ើ ចាំនួន និងអាាំងតង់សុឆើ តននឆរោះរា ាំងសៃួត

តារាងទ្ើ ២៖ ែលប៉ែះពាល់ននការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
ន ិស័យថាម្ពល
ផែនក

ថាម្ពលវារអរគ
ើ ស
ិ នើ

ការឆកន
ើ ឆ

ែលប៉ែះពាល់ននការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
ន ិស័យថាម្ពល

ង
ាំ
ើ សត
ើ ុណាភាពខាលង

ែលិតបានឆោយសារការឆកើនឆ

អាចជះឥទ្ធព
ិ លែល់អានុភាពថាម្ពលផែលអាច

ង
ើ ននការរ ាំហួតទ្ឹកអស់ពើអាងសរុកការផរបរបួល នន

របបទ្ក
ឹ ឆភលៀង ភាពរា ាំងសៃួត ទ្ក
ឹ ជាំនន់ នង
ិ ការធាលក់ឆភលៀងឆោយសារពយុះបងកឱ្យាន

ថាម្ពលែយល់

ការឆកើនឆ

ង
ើ បរាណទ្
ិ
ឹកឆៅកនុងអាងវារអរគ
ើ ិសនើផែលអាចប៉ែះពាល់ែល់ទ្ាំនប់ និង

ការឆកើនឆ

ង
ើ សើតុណាភាពអាចបនថយែង់សុើឆតែយល់ផែលនាាំទ្ិននែលថាម្ពលលយ

ការឆកើនឆ

ង
រ លឱ្យានអរិគភ័យ
ើ សើតុណាភាពអាចបណា

សម្តថភាពែលត
ិ ថាម្ពល។
ចុះ។

ថាម្ពលជើវា៉ែស់

និងរាំរាម្កាំផហងែល់

ទ្ន
ាំ សក
ិ នែលែាំណាក
ិ ម្មផែលឆរបរើ បាស់ជាវតថុធាតុឆែើម្សរាប់ែលត
ិ កម្មអរគស
ិ នើ
និងថាម្ពលនានា។
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ថាម្ពលពនលឺរពះ

សើតុណាភាពែពស់អាចកាត់បនថយរបសិទ្ធភាពរបស់របព័នធែលិតថាម្ពលពើ

ថាម្ពលអរគិសនើឆែើរ

សើតុណាភាពែពស់ននទ្ឹកសអាំឱ្យរតជាក់អាចបនថយរបសិទ្ធភាពថាម្ពលពើឆរាងចរក

អាទ្ត
ិ យ

ពនលរឺ ពះអាទ្ត
ិ យ។

ឆោយកឆៅរ

អរគស
ិ នើឆែរើ ឆោយកឆៅរ។

តារាងទ្២
បងាាញពទ្
ើ
ើ ិែាភាពទ្ូឆៅននែលប៉ែះពាល់ការផរបរបួលអាកាសធាតុឆលរើ បព័នធែលត
ិ ថាម្ពល ផែល
ការឆកើនឆ

ង
ើ សើតុណាភាព ភាពញឹកញាប់និងអាាំងតង់សុើឆតននឆរោះរា ាំងសៃួត ពយុះ និងទ្ឹកជាំនន់ នឹងអាចប៉ែះពាល់

ែល់ការែលត
ិ និងបញ្ាូ នអរគស
ិ នព
ើ រើ បភពហវូសុ ល
ើ នង
ិ របភពថាម្ពលកឆកត
ើ ឆ

ង
ើ វ ិញ (វារអរគ
ើ ស
ិ នើ ជើវា៉ែស

ជើវឧសម័ន ពនលឺរពះអាទ្ិតយ និងែយល់) ផែលការផរបរបួលអាកាសធាតុក៏អាចប៉ែះពាល់ែល់តរម្ូវការថាម្ពល
របស់របឆទ្សជាតែ
ាំ ០១៩ ឆោយសារភាពរា ាំងសៃួត នង
ិ ងផែរ។ ឆៅឆ្ន២
ិ រែូវវសាម្កែល់យត
ឺ សម្តថភាពែគត់ែគង់
ថាម្ពលអរិគសនើម្ិនអាចឆ្លើយតបនឹងតរម្ូវការបាន(រូបភាពទ្ើ១)

ផែលបណា
រ លឱ្យានការរអាក់រអួលកនុង

ការែគតែ
់ គង់អរគស
ាំ របឆទ្ស។ ឆទះបជា
ិ នឆើ ៅទ្ូទង
ើ យ៉ែងណាក៏ឆោយ ការែគត់ែគង់ថាម្ពលអរគស
ិ នើឆលស
ើ ៤០% នន

តរម្ូវការកនុងរែូវវសា (រូបភាពទ្ើ២) ផែលសាថនភាពឆនះអាចបផនថម្បញ្ញារបឈម្ទក់ទ្ងនឹងការររប់ររងការ
ែលត
ិ ថាម្ពលវារអរគ
ើ ស
ិ នើតាម្រែូវកាល នង
ិ តរម្ូវឱ្យានការបផនថម្សម្តថភាពែលត
ិ អរគស
ិ នឆើ រចើនឆែើម្បែ
ើ គត់ែគង់
អរិគសនឆើ ៅរែូវរបាាំង។
2000

1,755.00

1800

1,537.00

អនុភាព (MW)

1600
1,247.00

1400
1200

951.00

1000

784.00

800

600
400

1,068.00

334.00

407.00

508.00

625.00

200
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ឆ្ន ាំ
វារអគ្គ
ី ិសនី

ធ្យូងថ្ម

ប្រេង

នាំចូលតាមខែតង់សយង់មធ្យម

នាំចូលតាមខែតង់សយង់ែពស់

ពនលឺរពះអាទិតយ

ជីវមាស់

តរមូវការ

រូបភាពទ្១
ន
វរបាាំងចប់ពើឆ្ន ាំ ២០១០ ែល់ឆ្ន ាំ ២០១៩
ើ ៖ សម្តថភាពែគត់ែគង់និងតរម្ូវការអរគិសនើកុ ងរែូ

ផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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អនុភាព (MW)
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ឆ្ន ាំ
វារអគ្គ
ី ិសនី

ធ្យូងថ្ម

ប្រេង

នាំចូលតាមតង់សយុងមធ្យម

នាំចូលតាមតង់សយុងែពស់

ជីវមាស់

ពនលឺរពះអាទិតយ

តរមូការ

រូបភាពទ្២
ន
វវសាចប់ពើឆ្ន២
ាំ ០១០ ែល់ឆ្ន២
ាំ ០១៩
ើ ៖ សម្តថភាពែគត់ែគង់និងតរម្ូវការអរគិសនើកុ ងរែូ
ការវាយតនម្លែលប៉ែះពាល់

រឺជាកតារចាំបាច់សរាប់ការែិតែាំរបឹងផរបងឆឆ្ពះឆៅការបឆងកើនភាពធ្ន់នឹង

អាកាសធាតុ សថរិ ភាព សនរិសុែថាម្ពល និងសុ វតថភា
ិ ព។ ផែអកតាម្បទ្ពឆិ សាធ្ន៍ នង
ិ ការសក
ិ ាបានបងាាញឱ្យ
ឆ

ញ
ើ ថា៖
-

ធ្នធានថាម្ពលកឆកត
ើ ឆ ង
ើ វ ិញ ជាពឆិ សសវារអរគ
ើ ស
ិ នើ ជវើ ា៉ែស់ នង
ិ ពនលរឺ ពះអាទ្ត
ិ យ អាចរងែលប៉ែះពាល់

ឆោយការផរបរបួលអាកាសធាតុ តាម្រយៈការផ្ទលស់បូ ររបបទ្
រ
ឹកឆភលៀង ការរា ាំងសៃួត ទ្ឹកជាំនន់ និងសើតុណាភាព
ឆកន
ើ ឆ
-

ង
ើ ។

របព័នធែលិត បញ្ាូ ន និងផចកចយអរគិសនើែាំឆណើរការម្ន
ិ សូ វានរបសិទ្ធភាពឆៅឆពលសើតុណាភាពឆកើន
ឆ

ង
ើ ឆហយ
ើ អាចរបឈម្នង
ឹ ហានភ
ិ ័យននការែូចខាតឆោយសារពយុះ រនាះ រា ាំងសៃួត នង
ិ ទ្ក
ឹ ជាំនន់កាន់ផត

ខាលង
ាំ និងញឹកញាប់។
-

សត
ន
ើ ុណាភាពែពស់នឹងបឆងកើនឆសចកររើ តូវការឆរបរើ បាស់អរគស
ិ នស
ើ រាប់របព័នធរតជាក់ផែលឆរបរើ បាស់កុ ង
់ រគិសនើម្ិនររប់រោន់។
លាំឆៅឋាន ពាណិជាកម្ម និងឧសាហកម្មផែលអាចបណា
រ លឱ្យការែគត់ែគងអ

ែ.២-ការបងកឱ្យានការផរបរបួលអាកាសធាតុពើវ ិស័យថាម្ពល
ការឆកន
ើ ឆ

ង
ាំ ែល់ការឆរបរើ បាស់របភព
ើ ននឆសចកររើ តូវការឆរបរើ បាស់ថាម្ពលបានោក់សាពធ្យ៉ែងខាលង

ធ្នធានធ្ម្មជាតិ និងបរសា
ិ ថ ន ជាពិឆសសការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ និងការបាំពុលែយល់ឆែសងឆទ្ៀត។ ឆយង

តាម្របាយការណ៍បចចុបបននភាពពរើ ឆ្នម្
ាំ រង របភពធ្ាំៗននការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ឆៅកម្ពុជា រឺានចាំនួន ៥៖
១.នរពឆឈន
ើ ិងការឆរបើរបាស់ែើឆែសងឆទ្ៀត ២.កសិកម្ម ៣.ថាម្ពល ៤.ែាំឆណើរការឧសាហកម្ម និងការឆរបើរបាស់
19
ែលត
ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ ឆចញពរើ បភព
ិ ែល និង ៥.សាំណល់ ។ រូបភាពទ្ើ៣ បងាាញពើបរាណននការបឆញ្ច
ិ

ទាំង៥ ឆនះចប់ពើឆ្ន ាំ ១៩៩៤ ែល់ឆ្ន ាំ ២០១៦។ ឆយង
ើ អាចសឆងកតឆ

ញ
រ
ើ ថាការផ្ទលស់បូ រការឆរប
ើរបាស់ែើ និង

នរពឆឈើ នង
ិ ការឆធ្វើកសក
ិ ម្មរជា
ឺ របភពែ៏សាំខាន់ននការការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ ចាំផណកវ ិស័យថាម្ពល
19
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ឧសាហកម្ម និងការឆរបើរបាស់ែលិតែលកាំពុងឆកើនឆ

ង
ើ យ៉ែងឆ្ប់រហ័ សកនុងទ្សវតសចុ ងឆរកាយឆនះឆោយសារ

ផតការឆរបរើ បាស់ធ្យូងលម នង
ិ ឥនធនៈហវូសុើលសរាប់ការែលត
ិ អរគស
ិ នើ ការឆកន
ើ ឆ

ង
ើ ការឆរបើឥនធនៈហវូសុល
ើ សរាប់

ការែឹកជញ្ាូ ន និងការអភិវឌ្ឍឧសាហកម្មឆៅកនុងរបឆទ្ស។ ការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ឆៅឆ្ន២
ាំ ០១៦ របស់
របឆទ្សកម្ពុជា (រូបភាពទ្ើ៤) បងាាញថា នរពឆឈើ និងការឆរបរើ បាស់ែើឆែសងឆទ្ៀតានចាំផណក ៨០% ននការ
បឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់សរុបរបស់របឆទ្សរបាណ ១៦៣.៥៩២,៣៥MtCO2e កនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦។ វ ិស័យកសិកម្ម

រជា
ញសរុបកនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦
ឺ អនកបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ែពស់ជាងឆរទ្២
ើ របាណ១១% ននបរាណការការបឆញ្ច
ិ
ផែលកនុងឆនាះានការោាំែុះរសូវ និងឆលបង
ើ ឆម្តានកនុងឆពាះរបស់សតវទ្ាំពាឆអៀងជារបភពែ៏សាំខាន់ននការបឆញ្ច ញ

ឧសម័នែាះកញ្ច ក់ពវើ ិស័យកសក
ិ ម្ម។ វ ិស័យថាម្ពល វ ិស័យឧសាហកម្ម នង
ិ ការឆរបរើ បាស់ែលត
ិ ែល នង
ិ កាក

សាំណល់ បានរួម្ចាំផណកការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់របាណ ៦% ១% និង ២% ននការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់

សរុបឆរៀងៗែលួន។ ឆយងតាម្របាយការណ៍បចចុបបននភាពពរើ ឆ្នម្
ាំ រងការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់របស់របឆទ្សកម្ពុជា
បានឆកើនឆ

ង
ាំ ៩៩៤ ែល់ឆ្ន២
ាំ ០១៦ ការឆកើនឆ
ើ ចាំនួន ១២១,១៤២.០៧ MtCO2e ពើឆ្ន១

កនុងការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់សរុបកនុងកាំ ុ ងឆពលឆនះរឺ ១២,៩៧% កនុងឆនាះការឆកន
ើ ឆ

ង
ាំ ម្ធ្យម្
ើ របចាំឆ្នជា

ង
ាំ ម្ធ្យម្
ើ របចាំឆ្នជា

ននវ ិស័យនានាានែូចជា៖ នរពឆឈន
ើ ិងការឆរបើរបាស់ែើឆែសងឆទ្ៀត (១៧.៥%) កសក
ិ ម្ម (២,៩២%) ថាម្ពល

ឆោយរិតទាំងការឆរបើរបាស់ឥនធនៈកនុងការែឹកជញ្ាូ ន (១១,៦៧%) ែាំឆណើរការឧសាហកម្មនិងការឆរបើរបាស់
ែលត
ិ ែល (២១,៦៨%) នង
ិ សាំណល់ (៣,៦៣%)។
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000

40,000
20,000
-

1994

2000
ថាមពល

ដាំប្

2005

ី រការឧសាហកមមនិងការប្រេីរាស់ផលិតផល

2010
សាំ

ល់

កសិកមម

2015
ព្រពប្

2016

ន
ី ិងការប្រេីរាស់ដីប្ផេងប្ទៀត

រូបភាពទ្ើ៣៖ ការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ឆៅកម្ពុជា(MtCO2e)20

20
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ដាំប្

ថាមពល

នង
ិ ការប្រេរី ាស់

6%
កសក
ិ មម

សាំ

11%

ព្រពប្

ី រការឧសាហកមម

ល់

2%

ផលត
ិ ផល

1%

ន
ី ិងការប្រេីរាស់

ដីប្ផេងប្ទៀត
80%

រូបភាពទ្ើ ៤៖ ការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ឆៅកម្ពុជាកនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦
ឆៅកនុងការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់សរុបពើផែនកថាម្ពល ៦% កនុងរូបភាពទ្៤
ើ ខាងឆលើ ការឆរបើរបាស់ឥនធនៈហវូសុ ើល
៏ ាំខាន់ននការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ផែលឆសមន
សរាប់ការែឹកជញ្ាូ នរជា
ឺ របភពែស
ើ ង
ឹ ៥៣% ននការបឆញ្ច ញ
ឧសម័នែាះកញ្ច ក់សរុបននផែនកថាម្ពលឆសមើនឹង ៩,៦០MtCO2e កនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦ (រូបភាពទ្ើ៥)។ ែលិតកម្មរបភព
ថាម្ពលសរាប់ការែគត់ែគង់អរគស
ិ នើ រួម្ទាំងចាំឆហះឥនធនៈផែលកនុងឆនាះក៏រាប់បញ្ចូ លការែុ តអុសសរាប់ចម្អិន
អាហារ និងការែលិតថាម្ពលកឆៅដកនុងទ្រម្ង់ជាចាំហាយទ្ឹកសរាប់ឧសាហកម្មែងផែររឺជាការបឆញ្ច ញឧសម័ន
ែាះកញ្ច ក់ែពស់បាំែុតទ្២
ើ របាណ ៣៤% ននការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់សរុបពផើ ែនកថាម្ពល។ ការ ឆរបរើ បាស់

ថាម្ពលឆោយផ កឆរៅពថា
រ ញអរគិសនើបានែគត់ែគង់ ឆៅកនុងឧសាហកម្មកម្មនរសាល
ើ ម្ពលអរគិសនើផែលបណា
នង
ិ ផែនកឆែសងឆទ្ៀតរួម្ោនបឆញ្ច ញ ៨% នង
ិ ៥% ននការបឆញ្ច ញឧសម័នសរុបឆរៀងៗែលួនពផើ ែនកថាម្ពល។
ប្ផេងប្ទៀត
5%

ផលត
ិ កមមថាមពល
34%

ការដឹកជញ្ជូ ន
53%

ឧសាហកមម
កមមនសាល
8%

រូបភាពទ្ើ ៥៖ ការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ពកា
ាំ ០១៦
ើ រឆរបរើ បាស់ថាម្ពលសរុប ៩,៦០MtCO2e កនុងឆ្ន២
កាំណត់សាគល់៖ រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពលររប់ររងការឆរបើរបាស់ថាម្ពលផតកនុងែលិតកម្មរបភពថាម្ពលផែល
រតូវែគត់ែគង់ជារួម្ និងការឆរបើរបាស់ឆែសងឆទ្ៀតប៉ែុឆណាណះ ឆោយផ កការឆរបើរបាស់ថាម្ពលឆោយឆៅកនុងឧសាហកម្ម
កម្មនរសាល នង
ិ ឆៅកនុងការររប់ររងឆោយរកសួងផរ ៉ែ នង
ិ ការែឹកជញ្ាូ ន រម្
ឺ ិនទន់ឋត
ិ ថាម្ពលឆៅឆ
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យ
ើ ឆទ្។

14

ែ.៣-រាំនត
ើ ផែលានរសាប់
ិ ែរួចឆែរម្

ឆទះជាការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ ពរើ បឆទ្សកម្ពុជាានតិចឆពាលរឺតច
ិ ជាង ១% ននការបឆញ្ច ញឧសម័ន

របស់ពិភពឆោកក៏ឆោយ ក៏រពះរាជាណាចរកកម្ពុជាបានឆបរជាាចូលរួម្កាត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់

ឆែើម្បច
ើ ូលរួម្ជាម្ួយពិភពឆោកែងផែរ។ ការឆបរជាាចិតរឆនះនឹងរតូវអនុវតរឆៅកនុងវ ិស័យថាម្ពលតាម្រយៈការ
បឆងកើនរបសិទ្ធភាពថាម្ពល

និងការជាំរុញការឆរបើរបាស់របភពថាម្ពលកឆកើតឆ

ង
ើ វ ិញឆៅកនុងរបព័នធែគត់ែគង់

អរគស
ិ នើ និងឆៅកនុងវ ិស័យឆែសងៗឆទ្ៀត ែូចជាឆៅកនុងវ ិស័យឧសាកម្ម តាម្រយៈការជាំរុញការឆរបរើ បាស់ថាម្ពល
កឆកើតឆ

ង
ួ ការឆរបើឥនធនៈហវូសុើល
ើ វ ិញជាំនស

ចាំឆពាះការឆរបើរបាស់ថាម្ពលឆែសងៗឆរៅពើការែគត់ែគង់អរគិសនើ

ឆោយរបព័នធបណា
រ ញជាតិ នង
ិ រឆរាងរបសទ្
ិ ធភាពថាម្ពលឆៅកនុងឆរាងចរកកាត់ឆែរ ឆរាងា៉ែសុ ន
ើ កន
ិ រសូវ
និង ឥែា រពម្ទាំងឆៅកនុងវ ិស័យែឹកជញ្ាូ នតាម្រយៈការឆលើកកម្ពស់ការែឹកជញ្ាូ នសាធារណៈ និងការឆរបើរបាស់

យនយនរផែលានរបសទ្
ិ ធភាពថាម្ពល និងយនយនរផែលម្ិនឆរបើឥនធនៈហវូសុ ើល នង
ិ សកម្មភាពឆែសងៗកនុង
វ ិស័យឆែសងឆទ្ៀត21។

រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពលបានចូលរួម្កនុងកច
ិ ចែិតែាំរបឹងផរបងម្ួយចាំនួន ឆែើម្បឆើ ្លយ
ើ តបឆៅនឹងការផរបរបួល

អាកាសធាតុ

ែូចជាការឆរៀបចាំផែនការយុទ្ធសាស្តសរឆ្លើយតបឆៅនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់វ ិស័យ

ថាម្ពល ចូលរួម្ឆរៀបចាំផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍនបតងជាតិ22 ផែនការឆរតៀម្ែលួនសរាប់ការែរល់ថាម្ពល

របកបឆោយនរិ នររភាពសរាប់ទង
ាំ អស់ោនឆៅរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា23 នង
ិ ឆសចកររើ ពាងឆោលនឆយបាយ
យុទ្ធសាស្តសរ និងផែនការសកម្មភាពរបសិទ្ធភាពថាម្ពល24, ការឆរៀបចាំផែនការឆម្អភិវឌ្ឍន៍ថាម្ពលឆៅកម្ពុជា

ង
ើ វ ិញ ផែលកនុងឆនាះកាំពុងជាំរុញការឆរបរើ បាស់ថាម្ពលកឆកត
ើ ឆ ង
ើ វ ិញឱ្យបានជាអតប
ិ រា ឆោយធានាបាន
នូវការែគត់ែគង់ថាម្ពលម្ួយររប់រោន់ ានសថិរភាព និងាននលលសម្រម្យ។ ឆោលនឆយបាយ ផែនការយុទ្ធសាស្តសរ
ឆ

នង
ន
វិ ឌ្ឍវ ិស័យថាម្ពល
ិ ផែនការសកម្មភាពទាំងឆនះនង
ឹ បនរឆែរើ តួនាទ្យ
ើ ៉ែ ងសាំខាន់កុ ងការអភ

ឆែើម្បស
ើ ឆរម្ច

បានឆោលឆៅរនលឹះរបស់វ ិស័យថាម្ពល កនុងឆពលជាម្ួយោនជាំរុញការកាត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់

ឆែើម្បឆើ ្លយ
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុ តាម្រយៈការឆរបរើ បាស់នង
ិ ែលត
ិ កម្មថាម្ពលនបតង (របភពថាម្ពល
កឆកើតឆ

ង
ើ វ ិញ) ការអនុវតររឆរាងរបសិទ្ធភាពថាម្ពល និងការបនាុាំឆហោារចនាសម្ព័នធថាម្ពលឱ្យានសម្តថភាព

ទ្ប់ទ្ល់នង
ឹ ែលប៉ែះពាល់ននការផរបរបួលអាកាសធាតុ។
រ. ការងារអាទ្ិភាររបស់វិសយ
័ ថាមរល

ជាម្ួយោននឹងការឆរៀបចាំផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបឆៅនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ

របស់វ ិស័យ

ថាម្ពលកនុងផែនសម្តថកច
៉ែ ិងថាម្ពល សរាប់ឆ្ន២
ាំ ០២១-២០២៣ រកសួងក៏ានការងារអាទ្ភា
ិ ចរបស់រកសួងផរ ន
ិ ព
ម្ួយចាំនន
ួ ផែលរកសួងផរ ៉ែ នង
ិ ថាម្ពល រតូវអនុវតរឆៅកនុងរយៈឆពលឆនះែងផែរ។ ជារួម្ការងាររបស់រកសួងផរ ៉ែ និង
ថាម្ពល កនុងវ ិស័យថាម្ពលផែលរតូវបនសុោ
ើ ន ជាម្ួយសកម្មភាពការងារឆ្លយ
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុ
និងការងារអាទ្ិភាពរបស់វ ិស័យថាម្ពលផ្ទាល់សរាប់ឆ្ន ាំ ២០២១-២០២៣ ានជាអាទ្ិ៍ែូចខាងឆរកាម្៖
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24
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- បនរបញ្ចុ ះនលលអរគិសនើ ពរងើកបណា
រ ញ និងបឆងកើនសថិរភាពអរគិសនើឆោយសាងសង់អនុសាថនើយប
៍ ផនថម្សរាប់
ប៉ែូលឆសែាកច
ិ ច និងតាំបន់សការនុពលឆសែាកច
ិ ចែពស់

- បនរជាំរុញការអភិវឌ្ឍតាំបន់ជនបទ្ឆោយវ ិនិឆយរឆលើការពរងើកវ ិសាលភាពននរបព័នធែគត់ែគង់អរគិសនើ
- បនរឆលក
ើ ទ្ក
ឹ ចត
ិ រ នង
ិ បឆងកើនការវ ិនឆិ យរឆលើ ថាម្ពលកឆកត
ើ ឆ

ង
ើ វ ិញជាម្ួយោននង
ឹ ការកាត់បនថយែលត
ិ កម្ម

ថាម្ពលពើរបភពឥនធនៈហវូសុើលជាបឆណរើរៗ ឆែើម្បធា
ើ នាបាននូ វការែគត់ែគង់ថាម្ពលអរគិសនើឱ្យសងគម្ និង
ឆសែាកច
ន
ិ ចកម្ពុជារបកបឆោយរបសទ្
ិ ធភាពែង នង
ិ ឆ្លើយតបឆៅនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងរយៈឆពល
ផវងែង

- ឆរៀបចាំឆោលនឆយបាយរបសទ្
ិ ធភាពថាម្ពល នង
ិ ផែនទ្ប
ើ ងាាញែលូវសរាប់ការអនុវតរ

- សិកានិងកាំណត់អតរសញ្ញាណបឆចចកវ ិទ្ាបឆញ្ច ញកាបូនតិច និងឆម្រតើភាពបរសា
ិ ថ ន ផែលកម្ពុជាអាចឆធ្វើ
ការអភវិ ឌ្ឍបានឆោយរកាបាននូវឆោលឆៅរនលះឹ ននការអភវិ ឌ្ឍវ ិស័យថាម្ពល

- ឆរៀបចាំ និងវ ិភាររបភពននការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ និងការអនុវតរវ ិធានការកាត់បនថយកនុងវ ិស័យថាម្ពល
- ឆធ្វកា
ើ រវាយតនម្លភាពងាយរងឆរោះននឆហោារចនាសម្ព័នធថាម្ពលជាម្ួយនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុនង
ឹ
វ ិធានការបនាុាំឆហោារចនាសម្ព័នធទង
ាំ ឆនះជាម្ួយការផរបរបួលអាកាសធាតុ

- បឆងកើនសម្តថភាពសាថប័នឆលើការបនាុាំ និងការកាត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ រួម្ទាំងការវាយតនម្ល
ហានភ
ិ ័យ រកបែ័ណឌចាប់ ការឆរៀបចាំសាថប័ន ការឆែារបឆចចកវ ិទ្ា ការកសាងសម្តថភាព នង
ិ ការរសាវរជាវ
និងការអភិវឌ្ឍ។

- បឆងកត
រិ រាប់វ ិស័យថាម្ពល ឆែើម្បធា
ើ រកបែ័ណឌចាប់ និងបទ្បបញ្ាតស
ើ នាការររប់ររងនង
ិ ការឆរបរើ បាស់
ធ្នធានថាម្ពលរបកបឆោយរបសិទ្ធភាព

- បនរជាំរុញការអភវិ ឌ្ឍថាម្ពលកឆកត
ើ ឆ

ង
ើ វ ិញររប់របឆភទ្ និងបឆងកើនរបសទ្
ិ ធភាពថាម្ពល

- ឆរៀបចាំផែនការឆម្អភិវឌ្ឍន៍វ ិស័យថាម្ពលឆ
ឆ

ង
ើ វ ិញ ជាម្ួយនឹងការពិនិតយលទ្ធភាពឆរបើរបាស់ថាម្ពលកឆកើត

ង
ើ វ ិញឱ្យបានជាអតិបរា ឆោយរកាបាននូវឆោលឆៅរនលះឹ ននការអភវិ ឌ្ឍវ ិស័យថាម្ពល

- ជាំរុញការតភាាប់បណា
រ ញអរគិសនើឱ្យអនកឆរបើរបាស់អរគិសនើឱ្យបាន៩០% ននររួសារសរុបរតឹម្ឆ្ន២
ាំ ០២៣
- ឆធ្វឱ្
ើ យរបឆសរើ ឆ

ង
ើ នូវការែគត់ែគង់អរគស
ិ នផើ ែលានលកខណៈររប់រោន់ ានសថរិ ភាព សរាប់ការឆរបរើ បាស់

២៤ឆា៉ែង របកបឆោយរុណភាព សុវតថិភាព នលលសម្រម្យ និងានភាពយុ តរិធ្ម្៌ាកុ នងការវាស់ផវង និងកត់រតា

- កាត់បនថយែលប៉ែះពាល់បរសា
ិ ថ នធ្ម្មជាតិ នង
ិ សងគម្ឱ្យបានជាអតិបរា

- ររប់ររងសការនុពលថាម្ពល ចូលរួម្ឆរបើរបាស់របភពថាម្ពលសាអត ចូលរួម្កនុងកិចចសហរបតិបតរិការ
ថាម្ពលកនុងរកបែ័ណឌតាំបន់ នង
ិ អនររជាត។
ិ

២. យ៊ុទ្ធសាន្តសរឆ្លើយតប្ឹងការសព្បព្បួលអាកាសធាត៊ុ
ការកាត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ រឺជាទ្ាំនួលែុសរតូវរួម្របស់ពិភពឆោក ផែលកនុងរបឆទ្ស

នើម្យ
ួ ៗ ការងារឆនះរតូវការកិចចសហការ និងការអនររារម្ន៍ពើថានក់ែឹកនាាំសាថប័នតាម្វ ិស័យនម្
ួ ៗ និងថានក់ែឹកនាាំ
ើ យ

ជាតផ្ទ
ួ ២ រ៖
ិ ា ល់។ យុទ្ធសាស្តសរទ្ូឆៅសរាប់ឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុានចាំនន
ឺ ១.ការកាត់បនថយ
ការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ឆៅកនុងបរយកាស
និង២.ការបនាុាំជាម្ួយការផរបរបួលអាកាសធាតុ ផែលកនុងឆនាះ
ិ
យុទ្ធសាស្តសរកាត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ជាញឹកញាប់អាចានឧបសរគកុ ងការអនុ
ន
វតរ ឆោយ
ផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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សារការលលឹងផលលងរវាងែលរបឆយជន៍ផែនកឆសែាកិចច សងគម្និងែលរបឆយជន៍ផែនកបរសា
ិ ថ ន ែូឆចនះឆរបានឆរៀបចាំ
នូវយុទ្ធសាស្តសរទ្២
ើ រកា
ឺ របនាុាំជាម្ួយការផរបរបួលអាកាសធាតុ ផែលនង
ឹ ឆកើតឆ

ង
ើ ឆៅឆពលអនារត។

ការ

ឆរៀបចាំយុទ្ធសាស្តសរឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុបានឆធ្វើជា ២ករម្ិត រឺ ទ្ើ១. ការឆរៀបចាំយុទ្ធសាស្តសរឆ្លយ
ើ
តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុជាសកល ផែលឆរៀបចាំឆោយឆលខាធ្កា
ិ រោានននអនុសញ្ញារកបែ័ណឌសហរបជា
ជាតិសរើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ និង ទ្២
ើ .យុទ្ធសាស្តសរឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុជាតិផែលឆរៀបចាំ
ឆោយរបឆទ្សនម្
ួ ៗ។
ើ យ

២-១-យុទ្សា
ធ ស្តសឆរ ្លយ
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុជាសកល

ឆោលឆៅសាំខាន់ននការឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុជាសកល

រឺការជាំរុញឱ្យឆរបើបឆចចកវ ិទ្ា

បឆញ្ច ញកាបូនតច
ិ កនុងការអភវិ ឌ្ឍបនរឆទ្ៀត ឆែើម្បកា
ើ ត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ឆៅកនុងបរយកាស។
ិ
ម្ូលោានរនលឹះសាំខាន់ៗសរាប់ជាំរុញការបឆញ្ច ញកាបូ នតិចឆៅកនុងការអភិវឌ្ឍបនរឆទ្ៀតាន៣ រឺ៖ ១.ការឆរៀបចាំ

ឆោលនឆយបាយលមស
ើ រាប់ការអភវិ ឌ្ឍ ២.រាំរូននការឆរបរើ បាស់របកបឆោយរបសទ្
ិ ធភាពែពស់ និង៣.ការបឆងកើត
ធ្នធានរបកបឆោយរបសិទ្ធភាព ឆែើម្បោ
ើ រាំ ទ្ឆលើកទ្ឹកចិតរែល់រឆរាងវ ិនិឆយររបឆភទ្ឆនះ។ យុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍

ឆោយឆរបើបឆចចកវ ិទ្ាបឆញ្ច ញកាបូនតិច ឆៅកនុងយុទ្ធសាស្តសរឆ្លយ
ើ តបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុជាសកលឆនះ
អាចែរល់ជាទ្ិសឆៅសរាប់ការអភិវឌ្ឍឆសែាកិចច ការអភិវឌ្ឍថាម្ពល និងអាចកាំណត់ឆោលឆៅននបរាណ
ិ
ការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ ផែលអាចឆធ្វបា
ួ ៗ នង
ើ ន សរាប់របឆទ្សនើម្យ
ិ អាចកាំណត់ការងារអនររារម្ន៍ជា

អាទ្ិភាព តាម្រយៈឆោលនឆយបាយផែលរួម្ចាំផណកែល់ឆោលឆៅអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។ ែូឆចនះឆៅករម្ិតពិភពឆោក
យុទ្ធសាស្តសរឆ្លយ
ួ ចាំនន
ួ បស
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុជាសកល ានយុទ្ធសាស្តសររម្
ើ រាប់ការឆ្លយ
ើ តប
នឹងការរបរបួលអាកាសធាតុរម្
ួ ាន៖25

- ការឆរៀបចាំកម្មវ ិធ្ើនឆយបាយ ការឆរៀបចាំនិងអនុវតរឆោលនឆយបាយ ផែនការយុទ្ធសាស្តសរ និងផែនការ
សកម្មភាពសរាប់ការអភវិ ឌ្ឍឆសែាកច
ិ ចផែលបឆញ្ច ញកាបូនតិច

- រាំរូននការឆរបើរបាស់ និងែលិតកម្មផែលឆរបើធ្នធាន និងថាម្ពលឱ្យានរបសិទ្ធភាពបាំែុត និង
- បផងវរការវ ិនឆិ យរឆឆ្ពះឆៅរកបឆចចកវ ិទ្ាសាអត ថាម្ពលកឆកើតឆ
នរពឆឈរើ បកបឆោយនិរនររភាព។

ង
ើ វ ិញ នង
ិ ការររប់ររងទ្ឹក កសិកម្ម និង

២-២-យុទ្សា
ធ ស្តសឆរ ្លយ
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុជាតិ

របឆទ្សកម្ពុជាបានឆរៀបចាំ និងអនុម្័ត ែ.យ.ប.អ.ក. ឆ្ន ាំ ២០១៤-២០២៣ ឆែើម្បែ
ើ រល់ផែនទ្ើបងាាញែលូវ

ែល់ភារើផែលពាក់ព័នធ និងភារើផែលានចាំណាប់អារម្មណ៍កនុងការអភិវឌ្ឍវ ិធានការ និងសកម្មភាពជាក់ផសរង

ឱ្យសម្រសបតាម្ការបនាុាំ នង
ិ ការកាត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់។ កនុងឆនាះឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរ
ចាំនន
ួ ៨ រតូវបានឆសនើឆ
-

ង
ើ រួម្ាន៖

ឆោលឆៅយុទ្សា
ធ ស្តសទ្
រ ១
ើ ៖ ឆលក
ើ កម្ពស់ភាពធ្ន់នង
ឹ អាកាសធាតុ តាម្រយៈការឆលក
ើ កម្ពស់សនរស
ិ ុែ
ឆសបៀង ទ្ឹក និងថាម្ពល។

25

EU and UNDP Low Emission Capacity Building Programme website.
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-

ឆោលឆៅយុទ្សា
ធ ស្តសទ្
រ ២
ើ ៖ កាត់បនថយភាពងាយរងឆរោះ ឆយនឌ្័រ និងហានិភ័យសុ ែភាពចាំឆពាះ ែល
ប៉ែះពាល់ននការផរបរបួលអាកាសធាតុ ឱ្យបានតាម្តាម្ររប់តាំបន់ និងតាម្វ ិស័យនើម្យ
ួ ៗ។

-

ឆោលឆៅយុទ្សា
ធ ស្តសទ្
រ ៣
ើ ៖ ធានាភាពធ្ន់នឹងអាកាសធាតុននរបព័នធឆអកូ
ទ្ឆនលឆម្រងគ របព័នធឆអកូ
ឆបតិកភណឌវបបធ្ម្៌ា។

-

ិ តាំបន់
ូសុើឆ្នរសម្ុរទ្ តាំបន់ែពង់រាប ។ល។) ជើវចរម្ុះ តាំបន់ការពារធ្ម្មជាតិ នង

ឆោលឆៅយុទ្សា
ធ ស្តសទ្
រ ៤
ើ ៖ ជាំរុញការឆរៀបចាំផែនការ និងបឆចចកវ ិទ្ាបឆញ្ច ញកាបូនតច
ិ ឆែើម្បោ
ើ រាំ ទ្ែល់
ការអភិវឌ្ឍរបកបឆោយចើរភាព។

-

ឆោលឆៅយុទ្សា
ធ ស្តសទ្
រ ៥
ើ ៖ ឆធ្វឱ្
ើ យរបឆសរើ ឆ
ឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ ។

-

ូសុ ើសាំខាន់ៗ (បឹងទ្ឆនលសាប

ង
ើ នូវសម្តថភាពចាំឆណះែឹង និងការយល់ែឹងសរាប់ការ

ឆោលឆៅយុទ្សា
ធ ស្តសទ្
រ ៦
ាំ រសងគម្ផែលានភាពបនាុាំ នង
ើ ៖ ឆលក
ើ កម្ពស់កច
ិ ចោពា
ិ វ ិធ្សា
ើ ស្តសរចូលរួម្ការ
កាត់បនថយការបាត់បង់ និងការែូចខាតឆោយសារការផរបរបួលអាកាសធាតុ ។

-

ឆោលឆៅយុទ្សា
ធ ស្តសទ្
រ ៧
ើ ៖ ពរងឹងសាថប័ន នង
ិ រកបែ័ណឌសរម្បសរម្ួលសរាប់ការឆ្លយ
ើ តបនឹងការ
ផរបរបួលអាកាសធាតុជាតិ។

-

ឆោលឆៅយុទ្សា
ធ ស្តសទ្
រ ៨
ើ ៖ ពរងឹងកិចចសហរបតិបតរិការ និងការចូលរួម្យ៉ែងសកម្មឆៅកនុងែាំឆណើរការ
ផរបរបួលអាកាសធាតុ កនុងតាំបន់ នង
ិ ពិភពឆោក។

ឆលើម្ូលោានននផែនការយុទ្ធសាស្តសរឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុជាតិខាងឆលើ ឆោលបាំណង

ជាយុទ្ធសាស្តសរននផែនការយុទ្ធសាស្តសរឆ្លយ
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់វ ិស័យថាម្ពល កនុងផែន
សម្តថកិចចរបស់រកសួងផរន៉ែ ិងថាម្ពល សរាប់ឆ្ន ាំ ២០២១-២០៣០ ានចាំនន
ួ ៤ ែូចខាងឆរកាម្៖
-

ឆោលឆៅជាយុទ្សា
ធ ស្តសទ្
រ ១
ើ ៖ អភិវឌ្ឍឆោលនឆយបាយវ ិស័យថាម្ពលម្ួយ ផែលានឆោលឆៅឆឆ្ពះ

ឆៅរកថាម្ពលរបកបឆោយនរិ នររភាពសរាប់ទង
ាំ អស់ោន (SEforALL) ឆោយធានាបាននូវឆោលឆៅ

រនលឹះរបស់វ ិស័យថាម្ពលបចចុបបននរឺការែគត់ែគង់របភពថាម្ពលឱ្យបានររប់រោន់ អាចទ្ុកចិតរបាន និងាន
នលលសម្រម្យ របកួតរបផជងជាម្ួយរបឆទ្សជត
ិ ខាង។
-

ឆោលឆៅជាយុទ្សា
ធ ស្តសទ្
រ ២
ើ ៖ ជាំរុញការអភិវឌ្ឍឆហោារចនាសម្ព័នធវ ិស័យថាម្ពលឱ្យានលកខណៈសាុ ាំ
ឬធ្ន់នឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ។

-

ឆោលឆៅជាយុទ្សា
ធ ស្តសទ្
រ ៣
ើ ៖ អនុវតរវ ិធ្ើសាស្តសរររប់ររងការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ សរាប់វ ិស័យ
ថាម្ពល។

-

ឆោលឆៅជាយុទ្សា
ធ ស្តសទ្
រ ៤
ើ ៖ បឆងកើនសម្តថភាព ចាំឆណះែឹង និងការយល់ែឹងសរាប់ការឆ្លើយតបនឹង
ការផរបរបួលអាកាសធាតុ ។

ផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
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៣. សែ្ការសក្មមភារ
ក្. សឆងេបវិសាលភារម្្សែ្ការ
ផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់វ ិស័យថាម្ពល រឆឺ ផ្ទរតសាំខាន់ឆលើ

ការកាត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ នង
ិ ការបនាុាំជាម្ួយការផរបរបួលអាកាសធាតុ តាម្រយៈការកសាង

សម្តថភាពសាថប័នរបស់រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល និងម្ស្តនរើរបស់រកសួង កនុងការឆរៀបចាំឆោលនឆយបាយ និង

ឆសចករផើ ណនាាំចបា
ាំ ច់កុ ងការអនុ
ន
វតរសកម្មភាពនានា នង
ិ កនុងការសហការជាម្ួយភារពា
ើ ក់ព័នធឆែើម្បឆើ ោះរសាយ
បញ្ញាផែលឆកើតឆ

ង
ើ ពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ និងរពឹតរិការណ៍អាកាសធាតុ បនាាន់ៗ ែូចជាទ្ឹកជាំនន់ ពយុះ

ឆរោះរា ាំងសៃួត ក៏ែូចជាការឆកន
ើ ឆ

ង
ើ សត
ើ ុណាភាពជាឆែើម្។ ផែនការសកម្មភាពឆនះនង
ឹ បនរពរងើកសកម្មភាព

ផែលានរសាប់ទង
ាំ ឡាយ រពម្ទាំងឆសនើោក់នូវសកម្មភាពលមើៗផែលពាក់ព័នធនឹងែលប៉ែះពាល់អាកាសធាតុឆៅ
ឆលឆើ ហោារចនាសម្ព័នធថាម្ពល នង
ិ ការអភវិ ឌ្ឍផែលានឆម្រតភា
ើ ពជាម្ួយបរសា
ិ ថ ន។
ខ. តារាងសែ្ការសក្មមភារ

ក.រ.ល. ឆសនើោក់ផែនការសកម្មភាពឆែើម្បឆើ ោះរសាយបញ្ញាពាក់ព័នធនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុឆៅកនុងវ ិស័យ
ថាម្ពលកនុងផែនសម្តថកិចចរបស់រកសួងផរ ៉ែ នង
ិ ថាម្ពល ែូចានសឆងខបឆៅកនុងតារាងទ្ើ៣ខាងឆរកាម្៖

ផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
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អាកាសធាតុ

នាយកោានទ្ទ្ួលែុសរតូវ

ឆឈាមះផែនការសកម្មភាពផរបរបួល

របឆភទ្ននសកម្មភាព

ល.រ. ផែនការសកម្មភាព

យុទ្ធសាស្តសរ ែ.យ.ប.អ.ល.

រ.ច.ជ.អ.ក.ស.ប.ប.អ.

យុទ្ធសាស្តសរ ែ.យ.ប.អ.ក.

តារាងទ្ើ៣៖ តារាងផែនការសកម្មភាព
លវ ិកាបា៉ែន់សាមនបឋម្ (ពាន់ែុោលរ)

២០២១

២០២២

២០២៣

របភព
លវ ិកា

សរុប

ឆលក
់ ពធ្ន់នឹងអាកាសធាតុ តាម្
ើ កម្ពសភា

១

រយៈការឆធ្វឱ្
ើ យរបឆសរើ ឆ ង
ើ នូវសនរស
ិ ុែឆសបៀង
ទ្ក
ឹ នង
ិ ថាម្ពល។

អភវិ ឌ្ឍឆោលនឆយបាយវ ិស័យថាម្ពលម្ួយ
ផែលានឆោលឆៅឆឆ្ពះឆៅរកថាម្ពល

របកបឆោយនរិ នររភាពសរាប់ទង
ាំ អស់ោន

(SEforALL) ឆោយធានាបាននូវឆោលឆៅ

១

រនលះឹ របស់វ ិស័យថាម្ពលបចចុបបននរកា
ឺ រែគត់
ែគង់របភពថាម្ពលឱ្យបានររប់រោន់អាច

ទ្ុកចត
ិ របាន នង
ិ ាននលលសម្រម្យរបកួតរបផជង
ជាម្ួយរបឆទ្សជត
ិ ខាង។
១៨

១

ឆរៀបចាំផែនការឆម្អភវិ ឌ្ឍន៍វ ិស័យអរគស
ិ នឆើ ៅ
កម្ពុជាឆ

ង
ើ វ ិញ។

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ

ផកលម្អ អ.ន.ល

២.១០០,៤០

១២០,០០

១២០,០០

២.៣៤០,៤០ ADB
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ម្.ម្.

២

ឆរៀបចាំឆធ្វើបចចុបបននភាពឆោលនឆយបាយជាតិ
សរើពើរបសិទ្ធភាពថាម្ពល។

ផកលម្អ អ.ន.ល

៩៣៤,២៧

៥០០,០០

៥០០,០០

១.៩៣៤,២៧ ADB

កាត់បនថយភាពងាយរងឆរោះតាម្វ ិស័យ

២

តាំបន់ ឆយនឌ្័រ នង
ិ សុែភាព ឆោយសារែល
ប៉ែះពាល់ននការផរបរបួលអាកាសធាតុ

ជាំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍឆហោារចនាសម្ពន
័ ធវ ិស័យ

២

ថាម្ពលឱ្យានលកខណៈសាុឬ
ាំ ធ្ន់នង
ឹ ការ ផរប
របួលអាកាសធាតុ

ម្.ម្.

៣

ឆរៀបចាំពរងឹងសម្តថភាព និងសថរិ ភាពអនុ-

សាថនើយ និងផែសបណា
រ ញបញ្ាូ នអរិគសនើ។

ឆរៀបចាំសក
ិ ាហានភ
ិ ័យអាកាសធាតុសរាប់

២៤

៤ របព័នធថាម្ពលឆៅកម្ពុជានិងែរល់អនុ សាសន៍
សរាប់ការអនុវតរនាឆពលអនារត។

ផកលម្អ អ.ក.

លមើ

អ.ន.ល.
អ.ក.

៤៩.៩៣០,០០

៨៦.០៤០,០០ ៥៧.៧២០,០០ ១៩៣.៦៩០,០០ ADB

១៤៦,០០

១១៦,០០

៦០,០០

៣២២,០០

១៧៦,០០

១៤២,០០

២៥៨,០០

៥៧៦,០០

ម្ិនទន់
ាន

ឆលក
់ រកសាងផែនការ នង
ើ កម្ពសកា
ិ បឆចចកវ ិទ្ា

៤

បឆញ្ច ញកាបូនតច
ើ បោ
ិ ឆែម្
ើ រាំ ទ្ែល់ការអភវិ ឌ្ឍ
ឆោយចើរភាព

អនុវតរវ ិធ្សា
័ ែាះ
ើ ស្តសររ រប់ររងការបឆញ្ច ញឧសមន

៣
ម្.ម្.

កញ្ច ក់សរាប់វ ិស័យថាម្ពល
៥

បឆងកើតរបព័នធររប់ររងទ្ិននន័យឧសម័នែាះ

កញ្ច ក់និងការឆរបរើ បាស់ថាម្ពលថានក់ជាតិ

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ

ផកលម្អ ន.អ.ល.
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ម្ិនទន់
ាន

សរាប់ការឆធ្វើសននិធ្ិឧសម័នែាះកញ្ច ក់ និង
តុលយភាពថាម្ពល

ែរល់ជូនរបភពថាពលអរគិសនសា
ើ អ តនិងបឆចចក
១៧

៦

វ ិទ្ាបឆញ្ច ញកាបូនតិចឆៅកាន់ភូម្ិនិងររួសារ
ផែលឆៅោច់រសយលម្ន
ិ ទន់ានអរគិសនើ

ពរងក
ើ

ន.ល.ក.
ែ.

២០.៧៨២,១៩

១៨.០៤៣,១៩ ៣៦.០៨៦,៣៨

៧៤.៩១១,៧៦

ម្ិនទន់
ាន

ឆរបើរបាស់។
ម្.ម្.

ឆរៀបចាំនង
ិ អនុវតររឆរាងរបសទ្
ិ ធភាពថាម្ពល

៧ កនុងរកបែ័ណឌននឆោលនឆយបាយជាតិសរើពើ
របសទ្
ិ ធភាពថាម្ពល។

លមើ

ឆរៀបចាំនិងអនុវតរកម្មវ ិធ្ើសាលកសញ្ញា និងសរង់
១២

៨

ោរបសទ្
ិ ធភាពថាម្ពលកនុងរកបែ័ណឌនន
ឆោលនឆយបាយជាតិសរើពើរបសិទ្ធភាព

ផកលម្អ

ន.ប.ល.
រ.ល.

ន.ប.ល.
រ.ល.

២០០,០០

២០០,០០

២០០,០០

៦០០,០០

២.១០០,០០

៤០០,០០

៤០០,០០

២.៩០០,០០

១០០,០០

១.០០០,០០

៤០០,០០

១.៥០០,០០

៦០០,០០

៤០០,០០

៣០០,០០

១.៣០០,០០

ម្ិនទន់
ាន

ម្ន
ិ ទន់
ាន

ថាម្ពល។
១៦

ឆរៀបចាំសិកាថាម្ពលសាអត របកបឆោយ

៩ នរិ នររភាពសរាប់ការចម្អន
ិ អាហារនង
ិ អនុវតរ
ជឆរម្ើសផែលលអបាំែុត។

ម្.ម្.

ឆរៀបចាំសក
ិ ារាំរូអាជើវកម្មរបកបឆោយ

១០ និរនររភាពឆែើម្បឆើ របើរបាស់ថាម្ពលកឆៅរ និង
ចាំហាយទ្ក
ឹ របកបឆោយរបសទ្
ិ ធភាព។

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ

លមើ

លមើ

ន.អ.ល.

ន.ល.ក.
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ម្ន
ិ ទន់
ាន

ម្ិនទន់
ាន

បឆងកើតកម្មវ ិធ្ើររប់ររងថាម្ពលសរាប់អោរ
ធ្ាំៗ និងឆរាងចរកធ្ាំៗ និងតាម្ផបបឆោល

១៤

១១ ការណ៍សម័ររចិតរសរាប់សហរោសធ្ុនតូច

នង
ិ ម្ធ្យម្កនុងរកបែ័ណឌននឆោលនឆយបាយ

ន.អ.ល,
លមើ

ន.ប.ល.

៤០០,០០

៥០០,០០

៤០០,០០

១.៣០០,០០

១០០,០០

៥០,០០

៥០០,០០

៦៥០,០០

១៩០,០០

៥០០,០០

៥០០,០០

១.១៩០,០០

រ.ល.

ម្ន
ិ ទន់
ាន

ជាតិសរើពើរបសិទ្ធភាពថាម្ពល។
៥

បឆងកន
ឹ នង
ើ សម្តថភាព ចាំឆណះែង
ិ ការយល់

៤

ែង
ឹ សរាប់ការឆ្លយ
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួល
អាកាសធាតុ

ម្.ម្.

បឆងកើននិងឆរៀបចាំការកសាងពរងឹងសម្តថភាព

១២ ថាម្ពលកឆកើតឆ
ថាម្ពល។

១៣

១៣

ង
ើ វ ិញ និងរបសិទ្ធភាព

បឆងកើនការយល់ែឹងជាសាធារណៈឆលើការ
សនសាំសាំនចថាម្ពល។

សរុបរួម្

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ

ផកលម្អ អ.ន.ល

លមើ

អ.ន.ល

៧៧.៧៥៨,៨៧ ១០៨.០១១,១៩ ៩៧.៤៤៤,៣៨ ២៨៣.២១៤,៤៤
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ម្ិនទន់
ាន

ម្ិនទន់
ាន

រ. លទ្ធែលរ ំរឹងទ្ទ្ួលបា្រីការអ្៊ុវតរសែ្ការសក្មមភារឆ្េះ
ែ.ស.ប.អ.ល. នឹងពរងឹងការទ្ទ្ួលែុសរតូវរបស់រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល ឆែើម្បឆើ ្លើយតបរបកបឆោយ

របសទ្
ិ ធភាពចាំឆពាះែលប៉ែះពាល់ននការផរបរបួលអាកាសធាតុ និងឆែើម្បកា
ើ ត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់

កនុងវ ិស័យថាម្ពលផែលឋត
ិ ឆៅកនុងផែនសម្តថកិចចរបស់រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល។ ែ.ស.ប.អ.ល. នឹងបឆងកើត
ាំ ឹ ងែល់ការអនររារម្ន៍ការផរបរបួលអាកាសធាតុនាឆពលអនារត
ការអនុវតរផែអកឆលភ
រ
ឆែើម្បជ
ើ ័សុ តាង
ើ ូនែណ
តាម្រយៈឆោលនឆយបាយ

ផែលានលកខណៈកាន់ផតរបឆសើរ

ការែរល់ម្ូលោានទ្ិននន័យការផរបរបួល

អាកាសធាតុ នង
ិ ភាពធ្ន់ឬភាពសាុ ាំ ការររប់ររងធ្នធាន នង
ិ សម្តថភាពររប់ររងការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់
ចាំឆណះែឹង និងការយល់ែឹងអាំពើការឆ្លើយតបឆៅនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ។

លទ្ធែលរ ាំពង
ន ិស័យ
ឹ ទ្ុកននការអនុវតរផែនការសកម្មភាពឆែើម្បឆើ ្លយ
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ

ថាម្ពលឆនះនឹងានទាំងអតថរបឆយជន៍ទង
ាំ រយៈឆពលែលើ និងទាំងរយៈឆពលផវង។
អតថរបឆយជន៍រយៈឆពលែលរើ ម្
ួ ាន៖
-

បឆងកើនសម្តថភាពម្ស្តនរើបឆចចកឆទ្សរបស់រកសួង និងនែរូផែលពាក់ព័នធកុ ងការអនុ
ន
វតរសកម្មភាពនានា

ឆែើម្បឆើ ោះរសាយការបនាុាំ នង
ិ ការកាត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ (ឧទហរណ៍ តាម្រយៈការ
បណុ រ ះបណា
រ លររូបឆងាគលអាំពើវ ិធ្ើសាស្តសរ និងម្ឆធ្ាបាយឆោះរសាយបញ្ញាលមើៗ)
-

បឆងកើតរកបែ័ណឌសាថប័ន និងចាប់៖ វ ិធានការ និងឆោលនឆយបាយផែលរតូវបានបឆងកើតឆ

ង
ើ ផែល

បានបញ្ចូ លឆៅកនុងផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ ឆៅកនុងផែនការយុទ្ធសាស្តសរ
អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ឆសៀវឆៅផណនាាំបឆចចកឆទ្ស ឬម្រគវ ិធាននានា ផែលបានបឆងកើតឆ
-

កាឆែារបឆចចកវ ិទ្ាផែនកទ្ន់ នង
ិ រងព
ឹ រើ បឆទ្សអភវិ ឌ្ឍន៍ម្ករបឆទ្សកម្ពុជា

ង
ើ ។

ការផ្ទលស់បូ រឥរ
រ យបលរបស់
រកុម្ឆោលឆៅឆែសងៗោន សរាប់ការងារបនាុាំែួ លន និងការកាត់បនថយការ
ិ
បឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់

-

ការឆបរជាាចិតរ និងការចូលរួម្របស់អនកពាក់ព័នធឆែើម្បឆើ ោះរសាយបញ្ញាការផរបរបួលអាកាសធាតុ ជា
ពឆិ សសសាថប័នរាជរោាភបា
ិ ល វ ិស័យឯកជន នង
ិ នែរូរអភវិ ឌ្ឍន៍។

អតថរបឆយជន៍រយៈឆពលផវងរួម្ាន៖
-

ឆធ្វឱ្
ើ យរបឆសរើ ឆ

ង
ើ នូវឆសែាកច
ិ ចឆម្រតភា
ើ ពបរសា
ិ ថ ន ផែលជួយកាត់បនថយភាពរករើ ក បឆងកើនែលត
ិ ភាព

និងរុណភាពជើវ ិត ឆធ្វើឱ្យរបឆសើរឆ
-

ង
ើ នូវបរសា
ិ ថ នផែលឆយង
ើ កាំពុងរស់ឆៅទាំងអស់ោន

អភរិ កសធ្នធានធ្ម្មជាតស
ិ រាប់ការអភវិ ឌ្ឍរបកបឆោយចរើ ភាព

ពិចរណាឆលើការវ ិនិឆយររយៈឆពលផវង និងវ ិធានការការពារទ្ុកជាម្ុននានា

ឆលក
ើ កម្ពស់សងគម្ឱ្យានបរសា
ិ ថ នលអ (កាត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ កាកសាំណល់ នង
ិ ការ
បាំពុលឆែសងៗ) ។

-

ការឆរបរើ បាស់ធ្នធានទ្ក
ឹ ថាម្ពល និងធ្នធានឆែសងឆទ្ៀតឱ្យបានយូរអផងវង។

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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៤. ការព្រប់ព្រង ្ិងយ្រការហិរញ្ញ វតថ៊ុ

ក្. ការវិភារឆលើការព្រប់ព្រង ្ិងយ្រការហិរញ្ញ វតថសដ្លមា្ព្សាប់
៊ុ

រូបភាពទ្ើ៦ ខាងឆរកាម្បងាាញពើរចនាសម្ព័នធននការររប់ររងរបស់រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល។ រកសួង

ានអរគនាយកោានចាំនួន ៥ រួម្ានអរគនាយកោានកិចចការទ្ូឆៅ អរគនាយកោានធ្នធានផរ ៉ែ អរគនាយកោាន
ឆរបងកាត អរគនាយកោានថាម្ពល និងអោគធ្ិការោាន។ កនុងចាំឆណាម្ឆនាះ អរគនាយកោានថាម្ពល នឹង
ទ្ទ្ួលែុសរតូវកនុងការអនុវតរ ែ.ស.ប.អ.ល.ឆនះ។

ខ. ការវិភារព្បភរ ្ិងបរ ិមាណហិរញ្ញ វតថសព្មាប់
សក្មមភារសព្បព្បួលអាកាសធាត៊ុ
៊ុ
ែ.១) លវ ិកាជាតិ នង
ិ លវ ិកាសរាប់រកសួងផរ ៉ែ នង
ិ ថាម្ពល

ចប់តាង
ាំ ពើឆ្ន២
ាំ ០១៧ រកសួងឆសែាកិចច និងហរិ ញ្ាវតថុបានផណនាាំឱ្យោក់បញ្ចូ លសកម្មភាពផរបរបួល

អាកាសធាតុឆៅកនុងសារាចរផណនាាំលវ ិការបចាំឆ្នស
ាំ រាប់រកសួងពាក់ព័នធ ឆែើម្បោ
ើ ក់បញ្ចូ លឆៅកនុងផែនការ

យុទ្ធសាស្តសរលវ ិកាបស់រកសួងនើម្យ
ួ ៗ។ រកសួងសាំខាន់ៗបានចប់ឆែរើម្ឆធ្វើសាហរណកម្មសកម្មភាពផរបរបួល
អាកាសធាតុតាម្អាទ្ិភាពរបស់សកម្មភាពសរាប់លវ ិកាជាតិរច
ួ ឆៅឆហយ
ើ ។ ឆៅឆ្ន ាំ ២០១៨ រាជរោាភិបាល
កម្ពុជាបានចាំណាយលវ ិការបាណ

១ភាររយ

ននែលត
ិ ែលកនុងរសុកសរុបសរាប់ការឆ្លើយតបនង
ឹ ការ

ផរបរបួលអាកាសធាតុ ឆោយផែអកឆលើការរតួតពិនិតយការចាំណាយសាធារណៈឆទ្ៀងទត់។ រកសួងឆសែាកិចច

នង
ិ ហរិ ញ្ាវតថុ បានោក់បញ្ចូ លការផរបរបួលអាកាសធាតុជាការពច
ិ រណាកនុងឆោលការណ៍ផណនាាំលវ ិកាជាតិ
ផែលនឹងឆែើរតួនាទ្ើយ៉ែងសាំខាន់កុ នងការឆកៀរររ និងររប់ររងធ្នធានខាងឆរៅ និងកនុងរសុកសរាប់ឆ្លើយតប
នង
រ
ឆណាយែលជាម្ួយ
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុ។ រាជរោាភបា
ិ លបានផ្ទលស់បូ រទ្សសនាទនរបកបឆោយអាំ
វ ិស័យឯកជន ឆែើម្បប
ឆណាយែលសរាប់ការវ ិនិឆយរនបតង និងហរិ ញ្ាវតថុនបតង។
ើ ឆងកើតបរយកាសអាំ
ិ
ែ.២) យនរការឆកៀរររហរិ ញ្ាវតថុ
ឆរៅពើលវ ិកាជាតិ រកសួងផរ ៉ែនិងថាម្ពលបានបឆងកើតភាពជានែរូជាម្ួយាចស់ជាំនួយ និងនែរូអភិវឌ្ឍន៍

ម្ួយចាំនួនឆលប
ើ ញ្ញាទក់ទ្ងនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុ។ ការងារននការឆកៀរររហរិ ញ្ាវតថុ រតូវបានែឹកនាាំ
ឆោយអរគនាយកតាម្អរគនាយកោាននើម្យ
ួ ៗ
ឆោយរែាម្ស្តនរ។
ើ

តាម្រយៈសាំឆណើរឆរាងឆហយ
ើ រតូវបានអនុម្័តយល់រពម្

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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រែាម្ស្តនរើ
រែាឆលខាធ្ិការ
អនុរែាឆលខាធ្ិការ

និងព័ត៌ាានវ ិទ្ា

ភូរពភសាស្តសរផរ ៉ែ

នាយកោានបុរល
គ ិក

នាយកោាន

នាយកោានរណឆនយយ
នង
ិ ហរិ ញ្ាវតថុ
នាយកោាននត
ើ ក
ិ ម្ម
នាយកោានសហរបតិបតរិ
ការ និងការងារអាសាន
នាយកោានផែនការ

ផែនការឆសែាកិចច
ធ្នធានផរ ៉ែ

នាយកោានអាជើវ

នាយកោានសិកា

នាយកោានអភវិ ឌ្ឍ

ឆរបងកាត

រសាវរជាវឆរបងកាត
នាយកោានបឆចចក

នាយកោាន

នាយកោាន

នាយកោាន

ររប់ររងរឆរាង

នាយកោាន

នាយកោានជាំរុញ

នាយកោានរតួត
ពន
ិ ត
ិ យ របតប
ិ តរកា
ិ រ
ធ្នធានផរ ៉ែ

កឆកើតឆ ង
ើ វ ិញនិង

ថាម្ពល

រទ្របតិបតដកា
ិ រនិង

សម្បទនឆរបងកាត

កម្មធ្នធានផរ ៉ែ

នាយកោានថាម្ពល
ថាម្ពលឆែសងឆទ្ៀត

កម្មផរលម៉ែ សណ
ាំ ង់

ឧសាហកម្មអាជើវ

ថាម្ពល

វ ិទ្ាឆរបងកាត ោាំ

កម្មផរែាច់
៉ែ
សណ
ាំ ង់

នាយកោានអាជើវ

ថាម្ពល

អភវិ ឌ្ឍធ្នធាន
ឆរបងកាត

វារអរគ
ើ ិសនើ

ថាម្ពលកឆៅរ នង
ិ
ចាំឆហះ

នាយកោានវ ិទ្ាសាស្តសរ
និងបឆចចកវ ិទ្ាបរាណូ
នាយកោាន
បឆចចកឆទ្ស និងឆោល

នាយកោានកច
ិ ចការ

ឆរបងកាតអនររជាតិ

នឆយបាយអាជើវកម្ម
ថាម្ពល

រូបភាពទ្ើ ៦៖ រចនាសម្ព័នធរបស់រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល26
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RGC (2018). Subdegree 184 ANKrBk on Allocation of National Expenditure by Chapter of the 2019 Financial Law for Management, Phnom Penh, Cambodia.

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ

26

អងគភាពរតួតពិនត
ិ យហរិ ញ្ាវតថុ

នាយកោាន

អរគនាយកោាន

ម្នាើរផរន៉ែ ិងថាម្ពលឆែតរ

ធ្នធានផរ ៉ែ

អរគនាយកោាន

នាយកោានសវនកម្ម

នាយកោានរែាបាល

អរគនាយកោាន

អោគធ្ិការោាន

អរគនាយកោាន
កច
ិ ចការទ្ូឆៅ

ែុទ្ធការល័យ

ែ.៣) របភព និងបរាណហ
ិ
ិរញ្ាវតថុសរាប់ផែនការសកម្មភាព

ការចាំណាយរបស់ ែ.ស.ប.អ.ល. ឆនះរតូវបានបា៉ែន់របាណថាានចាំនន
ួ ២៨៣ ២១៤ ៤៤០ ែុោលរ

អាឆម្រក
ិ កនុងរយៈឆពល៣ឆ្ន ាំ ផែលម្ួយផែនកធ្ាំននលវ ិកាសរាប់ ែ.ស.ប.អ.ល. នង
ឹ រតូវែរល់ហរិ ញ្ាបបទនតាម្

រយៈនែរូអភិវឌ្ឍន៍។ កនុងចាំនួនលវ ិកា ២៨៣ ២១៤ ៤៤០ ែុោលរអាឆម្រកឆនះ
លវ ិកាផែលបានឆកៀររររួចឆហយ
ិ
ើ
ានចាំនួន ១៩៧ ៩៦៤ ៦៧៥ ែុោលរអាឆម្រក
ិ ឆសមន
ើ ឹង ៦៩,៩០%។ លវ ិកាឆនះបានរបភពពើធ្នាោរអភវិ ឌ្ឍន៍

អាសុ ើ (ADB) ជាកម្ចើអនុឆរោះ (Concessional Loan)ចាំនួនរបាណ ១២៧ ៨០០ ០០០ ែុោលរអាឆម្រក
ិ
ពម្
ួ របាណ ៤ ៧០០ ០០០ែុោលរអាឆម្រក
ើ ូលនធ្
ិ អា
ិ កាសធាតុយុទ្ធសាស្តសរ (Strategic Climate Fund) ចាំនន
ិ
ជាជាំនួយឥតសាំណងម្ូ លនិធ្ិថាម្ពលសាអត (Clean Energy Fund) ានចាំនួនរបាណ ២ ០០០ ០០០
ែុោលរអាឆម្រក
ួ ឥតសាំណងពើរាជរោាភិបាលចាំនួន ២៨ ៩៥១ ៥០២ ែុោលរអាឆម្រក
ិ ជាជាំនយ
ិ ជាលវ ិកាបែិភារ

តាម្រយៈការឆលើកផលងពនធ និងពើអរគិសនើកម្ពុជាចាំនួន ៣០ ២០១ ៥១៩ ែុោលរអាឆម្រក
ិ ជាលវ ិកាបែិភារ។
ាចស់ជាំនយ
ួ ធ្ាំៗជាឆរចើនរួម្ាន SIDA UNDP និង EU កាំពុងជួយែល់សម្ព័នធភាពការផរបរបួលអាកាសធាតុ

កម្ពុជា ឆោយែរល់លវ ិកាសរុបចាំនន
ួ ១២,៨ ោនែុោលរអាឆម្រកសរាប់
ឆ្ន២
ាំ ០១៩-២៣ ។ ម្ូលនិធ្ិសកល
ិ

សរាប់ការផរបរបួលអាកាសធាតុរម្
ួ ាន CIF, GEF, LCDF, AF, FCPF នង
ិ UN-REDD រជា
ឺ របភព
ហរិ ញ្ាវតថុែ៏ានសការនុពលសរាប់ការអនុវតរ ែ.ស.ប.អ.ល. របស់រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល ផែលរ ាំពឹងថាឆែើរតួ

សាំខាន់កុ ងការែរ
ន
ល់ឥណទនបឆចចកឆទ្សសរាប់អនុវតរផែនការសកម្មភាពឆនះ ឆោយសារទ្ាំហហ
ាំ រិ ញ្ាបបទន
របស់ម្ូលនិធ្រិ ាំពឹងថានឹងានទ្ាំហធ្
ាំ ាំជាងម្ុនបផនថម្ឆទ្ៀត។ ឆលើសពើឆនះ នែរូឆទ្វភារើសាំខាន់ៗផែលោាំរទ្

រកសួងផរ ៉ែនិងថាម្ពល ឆលកា
ើ រងារផរបរបួលអាកាសធាតុរឺ ទ្ើភានក់ងារអភិវឌ្ឍន៍បារា ាំង (AFD) របឆទ្សអា ម្
ឺ ៉ែង់
(តាម្រយៈ GIZ) ទ្ភា
ួ របឆទ្សចន
ើ ន ក់ងារ USAID ទ្ភា
ើ ន ក់ងារ JICA ទ្ើភានក់ងារ KOICA ជាំនយ
ិ ចរកភព
អង់ឆរលស និងSIDA។

ម្៉ែាងវ ិញឆទ្ៀត សហម្ូលនធ្
ិ ក
ិ ៏អាចផសវងរកបានពើម្ូលនធ្
ិ ឯ
ិ កឆទ្សឆលើការផរបរបួលអាកាសធាតុ

(ម្ូលនិធ្ិបនាុ(
ាំ AF) ម្ូលនិធ្ិអាកាសធាតុនបតង (GCF) ម្ូលនិធ្ិ GEF/ LDCF ម្ូលនិធ្ិអភិវឌ្ឍន៍ន័រឌ្ក
ិ )
ឆែើម្បឆើ រៀបចាំរឆរាងការផរបរបួលអាកាសធាតុ ណាផែលានលកខណៈអាទ្ភា
ិ ពចាំបាច់ និងកាំពុងអនុវតររសាប់

ឬរឆរាងផរបរបួលអាកាសធាតុផែលានឆោលបាំណងជាក់ោក់ណាម្ួយ។ ទ្ើភានក់ងាររបស់អងគការសហ

របជាជាតិែូចជា UNDP ឬ UNIDO អាចចប់អារម្មណ៍ជួយោាំរទ្ែល់ការឆកៀរររធ្នធានសរាប់សកម្មភាព
ម្ួយចាំនួន និងែរល់ការោាំរទ្ែល់ការអភិវឌ្ឍបឆចចកឆទ្ស និងសម្តថភាព។ ឆរៅពើឆនះ ក៏ានអងគការម្ិនផម្ន
រោាភបា
ួ ែងផែរ
ិ លម្ួយចាំនន

ផែលឆធ្វស
ើ កម្មភាពឆៅកនុងវ ិស័យថាម្ពលកឆកត
ើ ឆ

ង
ើ វ ិញ។

ការោាំរទ្ឆោល

នឆយបាយ និងការអភិវឌ្ឍសម្តថភាព ក៏ែូចជាការែរល់ម្ូលនិធ្ិសរាប់សកម្មភាពរបកបឆោយភាពនចនរបតិែា

របផហលជាអាចឆកៀរររបានតាម្រយៈ សម្ព័នធភាពផរបរបួលអាកាសធាតុកម្ពុជា ឬវ ិទ្ាសាថនអភវិ ឌ្ឍន៍នបតង

សកល។ សការនុពលសរាប់ហរិ ញ្ាបបទន ឥណទនកាបូនននរាំនិតែរួចឆែរើម្កាត់បនថយែលប៉ែះពាល់ការ
ផរបរបួលអាកាសធាតុ ក៏រួរផតរតូវបានផសវងរកែងផែរ ឆោយានការោាំរទ្បឆចចកឆទ្សពរើ កុម្របក
ឹ ាជាតិ
អភិវឌ្ឍន៍ឆោយចើរភាព។

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ

27

ែ.៤) រនលះឹ សរាប់បស្តញ្ញាបការផរបរបួលអាកាសធាតុឆៅកនុងការររប់ររង នង
ិ ហរិ ញ្ាវតថុ

សកម្មភាពរបស់ ែ.ស.ប.អ.ល. ផែលបានកាំណត់ចាស់ោស់ នឹងរតូវបានោក់បញ្ចូ លឆៅកនុងការផកផរប

របចាំឆ្នរាំ បស់ផែនការវ ិនឆិ យរសាធារណៈផែលចប់ឆែរើម្ឆៅឆ្ន២
ាំ ០២០ សរាប់ ឆ្ន២
ាំ ០២១ ឆៅឆ្ន២
ាំ ០២៣។

ឆៅករម្ិតរឆរាងរឺរតូវធានាថារតូវានលកខែណឌវ ិនិចឆ័យ សរាប់ការឆរៀបចាំរឆរាងលមើណាម្ួយឆៅ

កនុងរកសួងផរ ៉ែ នង
ិ ថាម្ពល រួម្ានការវាយតនម្លអាំពើនព
ិ ទ្ធភាព ឬភាពពាក់ព័នធអាកាសធាតុ ឆហយ
ើ របសន
ិ ឆបើ
រឆរាងរតូវបានរកឆ

ញ
ើ ថាពាក់ព័នធនឹងអាកាសធាតុ រតូវការធានាថាានការោក់បញ្ចូ លវ ិធានការជាក់ោក់

ឆៅកនុងការឆរៀបចាំសាំឆណើរឆរាង ឆែើម្បច
ើ ូលរួម្ចាំផណកកាត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ ឬការបនាុាំ។

ការតសូម្តិឆលើបញ្ញាឆនះ នឹងឆផ្ទរតឆលើទង
ាំ ផែនកបឆចចកឆទ្ស និងនាយកោានពាក់ព័នធនឹងការពិនិតយ និងបឆងកើត
រឆរាងលមើ។

បចចុបបននម្ិនានលវ ិកាម្ូលធ្នកនុងរសុករួរឱ្យកត់សាគល់ (ឆលើកផលងផតម្ូលនិធ្ិសម្ភារើ) ផែល

រតូវបានបរម្ុងទ្ុកសរាប់វ ិស័យថាម្ពលឆៅឆ

យ
ើ ឆទ្។ ឆៅឆពលរកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល ឆរៀបចាំលវ ិកាកម្មវ ិធ្ើ

ឆពលឆនាះសកម្មភាព ែ.ស.ប.អ.ល. នឹងរតូវរាប់បញ្ចូ លកនុងលវ ិកាកម្មវ ិធ្ើសរាប់ការែរល់លវ ិកាតាម្រយៈលវ ិកាជាតិ។

៥. ការរិ្ត
ិ យតាមដា្ ្ិងវាយតម្មល
ការពិនិតយតាម្ោន និងវាយតនម្លនន ែ.ស.ប.អ.ល. ឆនះានលកខណៈរសបឆៅនឹងរកបែ័ណឌពិនិតយ

តាម្ោន នង
ិ ការវាយតនម្លសរាប់ការផរបរបួលអាកាសធាតុរបស់របឆទ្សកម្ពុជា ផែលរតូវបានបឆងកើតឆ

ង
ើ

ឆោយ ែ.យ.ប.អ.ក. ក៏ែូចជា សូចនាករ ែ.យ.អ.ជ. សរើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ។ រកបែ័ណឌឆនះរួម្
បញ្ចូ លសូ ចនាករសាំខាន់ៗចាំនន
ួ ៤ ផែលនឹងរតូវវាស់ជាឆរៀងរាល់ឆ្នែ
ាំ ូ ចានបងាាញកនុងតារាងទ្៤
ើ ខាងឆរកាម្៖
តារាងទ្ើ ៤៖ របឆភទ្សូចនាករ ពន
ិ ិតយតាម្ោននង
ិ វាយតនម្ល
របឆភទ្សូចនាករ

១. ការែសពវែាយ
នង
ិ ការបស្តញ្ញាប

ឆោលបាំណង

វឌ្ឍនភាពសកម្មភាព និងការអនុវតររឆរាងកនុង

ភាពញឹកញាប់
របចាំឆ្ន ាំ

ែ.ស.ប.អ.ល.

ែ.ស.ប.អ.ល.
២. ការឆរៀបចាំ
ពរងឹងសាថប័ន
៣. លទ្ធែល
៤. ែលជះ

វឌ្ឍនភាពកនុងពរងង
ឹ សម្តថភាពសាថប័ន រួម្ានការ

របចាំឆ្ន ាំ

បស្តញ្ញាបការផរបរបួលអាកាសធាតុឆៅកនុងឆោល

នឆយបាយ នង
ិ ផែនការអភវិ ឌ្ឍវ ិស័យថាម្ពល
ការវាយតនម្លលទ្ធែលសកម្មភាពរឆរាង

ការវាយតនម្លវឌ្ឍនភាពឆឆ្ពះឆៅរកការកាត់បនថយឧសម័ន

របចាំឆ្ន ាំ ឬអារស័យ
27
ឆលស
ើ កម្មភាព

របចាំឆ្ន ាំ

ែាះកញ្ច ក់កុ ងវ
ន ិស័យថាម្ពល
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ឆោយសារសកម្មភាពភារឆរចើននឹងតរម្ូវឱ្យានការបឆងកើតសាំឆណើរឆរាងឆែើម្បទ្
ើ ទ្ួលបានម្ូលនិធ្ិផែលរតូវការសរាប់ការអនុវតរ សូចនាករផែលបានកាំណត់ឆនះរឺជាការចប់ឆែរើម្ប៉ែុឆណាណះឆហយ
ើ នឹងរតូវបានផក

តរម្ូវឆែើម្ប្
ល
ច ង
ាំ ពើវ ិសាលភាពជាក់ផសរងននសកម្មភាព។ ានផតសូចនាករផែលទក់ទ្ងនឹងសកម្មភាពផែលរតូវបានែរល់លវ ិកាសរាប់ការអនុវតរបុឆ៉ែ ណាណះផែលនឹងរតូវបានរតួតពិនិតយ។
ើ ុ ះបញ្ញ

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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សូម្កត់សាគល់អាំពើសូចនាករននការអនុវតរ

ែ.ស.ប.អ.ល.

ទាំងឆនះ

ឆទះបើជាផែនកែលះរតួតោន

ជាម្ួយការឆរៀបចាំពរងឹងសាថប័នែនទ្ និងសូ ចនាករលទ្ធែល ផែលជាផែនកម្ួយននរកបែ័ណឌពិនិតយតាម្ោន

នង
ិ វាយតនម្លជាក់ោក់ ប៉ែុផនរក៏បានែរល់ទ្ែ
ិ ាភាពសឆងខបននភាពឆជារជ័យរបស់រកសួងផរ ៉ែ នង
ិ ថាម្ពល កនុង
ការអនុវតរ ែ.ស.ប.អ.ល. ឆហយ
ួ សរម្ួលែល់ការឆរបៀបឆធ្ៀបជាម្ួយការអនុវតរ ែ.ស.ប.អ ឆៅកនុង
ើ ក៏ជយ

វ ិស័យែនទ្ឆទ្ៀតផែរ។ សាំណុាំសូចនាករឆពញឆលញផែលជាផែនកម្ួយននរកបែ័ណឌពន
ិ ត
ិ យតាម្ោន នង
ិ វាយ
តនម្លរបស់ ែ.ស.ប.អ.ល. ឆនះ ានបងាាញកនុងតារាងទ្ើ៥ ខាងឆរកាម្។
តារាងទ្ើ ៥៖ របព័នធពន
ិ ិតយតាម្ោន នង
ិ វាយតនម្ល

របព័នធពិនិតយតាម្ោន និងវាយតនម្ល ែ.ស.ប.អ.ល. របស់រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល
១. ការអនុវតរ ែ.ស.ប.អ.ល.

សូចនាករ

ឯកតា

សកម្មភាពបានទ្ទ្ួលម្ូលនធ្
ិ ឆិ ោយឆជារជ័យ

ចាំនន
ួ

ផែនការវ ិនឆិ យរសាធារណៈ នង
ិ ផែនការយុទ្ធសាស្តសរ

ចាំនន
ួ

ការោក់បញ្ចូ លសកម្មភាព ែ.ស.ប.អ.ល. ឆៅកនុង
លវ ិកា

២. ការពរងឹងសាថប័ន

សាថនភាពននការអភវិ ឌ្ឍននឆោលនឆយបាយ នង
ិ
ផែនការថាម្ពល

ការសរម្បសរម្ួលននការឆ្លើយតបនង
ឹ ការផរបរបួល និង
ការអនុវតរ ែ.ស.ប.អ.ល.

សាថនភាពននការររប់ររងព័ត៌ាានទក់ទ្ងនឹង
អាកាសធាតុ

%(វ ិធ្ើសាស្តសរជឆណរើរ)
% (វ ិធ្ើសាស្តសរជឆណរើរ)
% (វ ិធ្ើសាស្តសរជឆណរើរ)

៣. សូចនាករលទ្ធែល
សកម្មភាពទ្ើ ១៖



ការអនុវតរផែនការឆម្

%ននថាម្ពលកឆកត
ើ

ឆរៀបចាំឆធ្វើបចចុបបននភាពផែនការឆម្

ឆ

អភិវឌ្ឍន៍វ ិស័យថាម្ពលឆៅកម្ពុជា។

សកម្មភាពទ្ើ ២៖



ឆរៀបចាំឆធ្វប
ើ ចចុបបននភាពឆោល

ការអនុវតរឆោលនឆយបាយជាតិ និងផែនការ
សកម្មភាពរបសទ្
ិ ធភាពថាម្ពល

នឆយបាយជាតស
រើ រើ បសិទ្ធភាព
ិ ព

ង
ើ វ ិញ

ប័ណណពិនុ ា

(វ ិធ្សា
ើ ស្តសរជឆណរើរ)

ថាម្ពល ។

សកម្មភាពទ្ើ ៣៖



ឆរៀបចាំពរងឹងសម្តថភាព និងសថិរភាព

អនុសាថនើយ និងផែសបណា
រ ញបញ្ាូ ន
អរគស
ិ នើ។

សនាសសន៍ននថាម្ពលកឆកើតឆ
លាយែលិតកម្មថាម្ពល



ង
ើ វ ិញឆៅកនុង

បរាណឧសម
័នែាះកញ្ច ក់បានកាត់បនថយ
ិ

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ



%នន ថាម្ពលកឆកើត
ឆ



ង
ើ វ ិញ

បរាណឧសម
័នែាះ
ិ
កញ្ច ក់កាត់បនថយ
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សកម្មភាពទ្ើ ៤៖



ការសិកាហានិភយ
័ ននការផរបរបួល

អាកាសធាតុសរាប់របព័នធថាម្ពល



បឆងកើតរបព័នរធ រប់ររងទ្ិនននយ
័ ឧសម័ន
ែាះកញ្ច ក់និងការឆរបើរបាស់ថាម្ពល

ថានក់ជាតិសរាប់ការឆធ្វើសននិធ្ិឧសម័នែាះ

ែរលប
់ ឆចចកវ ិទ្ាថាម្ពលសាអតនិង

បឆញ្ច ញកាបូនតិចឆៅកាន់ភូម្ិនិង



របផវង

អាកាសធាតុរបស់របព័នធថាម្ពលឆៅឆពល



ចាំនន
ួ របាយការណ៍



ចាំនន
ួ របាយការណ៍

របាយការណ៍សក
ិ ាហានភ
ិ ័យននការផរបរបួល

របាយការណ៍សននធ្
ិ ឧ
ិ សម័នែាះកញ្ច ក់រតូវបាន



តារាងតុលយភាពថាម្ពលរតូវបានែសពវែាយ



ចាំនន
ួ របព័នធអរគស
ិ នខា
ើ ន តតូ ចសរាប់ភូម្ិ

និងតារាង



ចាំនន
ួ

សនាសសន៍ននែនងែាះទ្ទ្ួលបានថាម្ពលឆរបើរបាស់



ភាររយ



ចាំនន
ួ រឆរាងរបសទ្
ិ ធភាពថាម្ពល



ចាំនន
ួ



ឆរៀបចាំចាប់ ឆោលនឆយបាយ បទ្បបញ្ាតរិ និង



ចាំនន
ួ

របាយការណ៍សក
ិ ាផែលបានែសពវែាយ



ចាំនន
ួ



ឆៅកនុងភូម្ិ

ររួសារផែលឆៅោច់រសយលម្ិនទន់
ានអរគិសនើឆរបើរបាស់។

សកម្មភាព ៧៖

របផវងផែសបណា
រ ញបញ្ាូ នអរិគសនើបានសាងសង់។

ចាំនន
ួ

ែសពវែាយ

កញ្ច ក់និងតុលយភាពថាម្ពល។

សកម្មភាពទ្ើ ៦៖



អនារត

ឆៅកម្ពុជាឆពលអនារត។

សកម្មភាពទ្ើ ៥៖

ចាំនន
ួ អនុសាថនើយបផនថម្

រឆរាងរបសិទ្ធភាពថាម្ពលសថិតកនុង

រកបែ័ណឌននឆោលនឆយបាយជាតិសរើ
ពើរបសិទ្ធភាពថាម្ពល។

សកម្មភាព ៨៖

សរង់ោរបសទ្
ិ ធភាពថាម្ពលនង
ិ កម្មវ ិធ្ើសាលកសញ្ញា

់
រឆរាងសាលកសញ្ញា នង
ិ សរងោ

របសទ្
ិ ធភាពថាម្ពលសថត
ិ កនុងរកបែ័ណឌ
ននឆោលនឆយបាយជាតិសរើពើរបសិទ្ធ

ភាពថាម្ពល ។

របសិទ្ធភាពថាម្ពល


ចាំនន
ួ ែលត
ិ ែលផែលរតូវបានបទ្
ិ សាលកសញ្ញា
របសិទ្ធភាពថាម្ពល

សកម្មភាព ៩៖



ការសិកាបឆចចកវ ិទ្ាថាម្ពលសាអតនិង



រឆរាងថាម្ពល សរាប់ការចាំអិនអាហារ



ឆរៀបចាំរាំរូអាជើវកម្មថាម្ពលកឆៅរ នង
ិ ចាំហាយទ្ក
ឹ



ចាំនន
ួ របាយការណ៍

ឆរៀបចាំកម្មវ ិធ្ើសនសាំសាំនចថាម្ពលសរាប់ផែនក



ចាំនន
ួ

របកបឆោយនិរនររភាពសរាប់ការ

ចម្អិនអាហារនិងអនុវតរជឆរម្ើសផែល
ានលអបាំែុត។

សកម្មភាព ១០៖
សិការាំរូអាជើវកម្មរបកបឆោយនិរនររ

របកបឆោយនិរនររភាព

ភាព ឆែើម្បឆើ របើរបាស់ថាម្ពលកឆៅរនិង
ចាំហាយទ្ឹករបកបឆោយរបសិទ្ធភាព

និងសាអតសរាប់ររប់វ ិស័យ។

សកម្មភាព ១១៖

បឆងកើតកម្មវ ិធ្ើររប់ររងថាម្ពលសរាប់
អោរធ្ាំៗ និងឆរាងចរកធ្ាំៗ និងតាម្



ឧសាហកម្ម នង
ិ អោរធ្ាំៗ

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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ផបបឆោលការណ៍សមរ័ រចិតរសរាប់

សហរោសធ្ុនតូចនិងម្ធ្យម្ សថិតកនុង
រកបែ័ណឌននឆោលនឆយបាយជាតិសរើ
ពរើ បសិទ្ធភាពថាម្ពល ។

សកម្មភាព ១២៖



ឆរៀបចាំកម្មវ ិធ្ព
ឹ សម្តថភាពវ ិស័យ
ើ រងង
ថាម្ពលកឆកើតឆ

ពាក់ព័នធានភាពរបឆសរើ ឆ

ង
ើ វ ិញនិងរបសិទ្ធ

កឆកើតឆ

ភាពថាម្ពល។

សកម្មភាព ១៣៖



បឆងកើនការយល់ែឹងជាសាធារណៈឆលើ
ការសនសាំសាំនចថាម្ពល។

ករម្ិតសម្តថភាពរបស់រាជរោាភិបាល និងភារើ

ង
ើ ឆលវើ ិស័យថាម្ពល

ង
ើ វ ិញ និងរបសិទ្ធភាពថាម្ពល

កម្មវ ិធ្ើសរាប់ការយល់ែឹងជាសាធារណៈសរើពើការ
សនសាំថាម្ពលរតូវបានបឆងកើត នង
ិ ែសពវែាយ។



ករម្ិតននការយល់ែឹងអាំពើការសនសាំថាម្ពលរបស់
សាធារណជន

៤. ែលជះ

១. ការយល់ែឹងជាសាធារណៈអាំពើបញ្ញាការផរបរបួល
អាកាសធាតុកុ ងវ
ន ិស័យថាម្ពល

២. បស្តញ្ញាបបញ្ញាការផរបរបួលអាកាសធាតុ
ឆៅកនុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ថាម្ពល



ប័ណណពិនុ ា

(វ ិធ្សា
ើ ស្តសរជឆណដើរ)



ចាំនន
ួ



ប័ណណពន
ិ ុា

(វ ិធ្ើសាស្តសរជឆណដើរ)

ការសាង់ម្តិ
ចាំនន
ួ

៣. សនាសសន៍ននភាពងាយរងឆរោះ

៤. អាាំងតង់សុើឆតកាបូ នកនុងវ ិស័យថាម្ពល

CO2e/Btu

សូចនាករលទ្ធែលបផនថម្សរាប់ការរតួតពិនិតយវឌ្ឍនភាព កនុងការអនុវតរសកម្មភាពជាក់ោក់ាន

ែរល់ជូនឆៅកនុងឧបសម្ព័នធសកម្មភាពផែលានបងាាញឆៅកនុងផែនកឧបសម្ព័នធ។
ការរតួតពិនិតយ

និងវាយតនម្លចុងឆរកាយនឹងរតូវឆធ្វើឆ

ង
រ លឆ្ន២
ាំ ០២៣
ើ ឆៅពាក់កណា

ឆែើម្បជ
ើ ូន

ែាំណឹងអាំពើការឆរៀបចាំ ែ.ស.ប.អ.ល. ជុាំបនាាប់ ផែលការរតួតពិនិតយ និងវាយតនម្លឆនះ នឹងវាស់សាង់អាំពើវឌ្ឍនភាព
កនុងការអនុវតរ

ែ.ស.ប.អ.ល.

និងការចូលរួម្ចាំផណកកនុងការឆោះរសាយែលប៉ែះពាល់ននការផរបរបួល

អាកាសធាតុឆលើវ ិស័យថាម្ពល ក៏ែូចជាអនុឆោម្ភាព និងការចូលរួម្ចាំផណកឆែើម្បស
ើ ឆរម្ចបាននូវឆោលឆៅ
ផែលបានកាំណត់ឆៅកនុង ែ.យ.ប.អ.ក. ឆហយ
ើ ក៏នឹងែរល់ជាអនុ សាសន៍សរាប់ការផកតរម្ូវឆោលនឆយបាយ
ឆ្លើយតបនាឆពលអនារតែងផែរ។

អរគនាយកោានថាម្ពល ននរកសួងផរ ៉ែ នង
ិ ថាម្ពល នង
ឹ ទ្ទ្ួលែុសរតូវសរាប់ការរតួតពន
ិ ត
ិ យជារបចាំ

ឆោយរាយការណ៍ពើការអនុ វតរ ែ.ស.ប.អ.ល. យ៉ែងឆហាចណាស់ានរបាយការណ៍តាម្ោន និងវាយតនម្ល
យ៉ែងតច
ាំ
ិ ម្ួយកនុងម្ួយឆ្ន។

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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៦. ែ.ស.ប.អ.ថ. ្ិងឆយ្ឌ័រ
ការផរបរបួលអាកាសធាតុជះឥទ្ធព
ិ លែល់ជនជាតភា
ិ រតច
ិ ឆយនឌ្័រ ជាពឆិ សសស្តសរើ នង
ិ ឆកមងរស។
ើ

កនុងចាំឆណាម្វ ិស័យែនទ្ឆទ្ៀត វ ិស័យផែលានស្តសរើឆែើរតួនាទ្ើសូ ល
ន រួម្ាន៖ សនរិសុែឆសបៀង អាហារូបតថម្ភ
ថាម្ពល ការែគត់ែគង់ជើវភាពរស់ឆៅ សុែភាព ការររប់ររងធ្នធានធ្ម្មជាតិ រវឺ ិស័យផែលទ្ទ្ួលរងែល

ប៉ែះពាល់ផ្ទាល់ពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ។ តាម្រយៈការឆធ្វើឱ្យានរាលតសម្ភាពឆយនឌ្័រកាន់ផតខាលង
ាំ ជាង
ម្ុន

ការផរបរបួលអាកាសធាតុក៏ជាបុពវឆហតុបងកឱ្យានអាំឆពហ
ើ ង
ឹ ារបឆ្ាំងនង
ឹ ស្តសរើ

ចាំឆពាះបញ្ញាឆនះ

សកម្មភាពកាត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ជាអាទ្ិភាព

នង
ិ ឆកមងរសែ
ើ ងផែរ។

រួម្ានការទ្ទ្ួលបាន

ថាម្ពលសាអតសរាប់ចម្អិនអាហារ នង
ិ ការទ្ទ្ួលបានអរគស
ិ នឆើ របរើ បាស់ពរើ បភពសាអត ានទ្ាំនាក់ទ្ាំនង

ឆៅនឹងសម្ភាពឆយនឌ្័រ បរយបនន
សងគម្ និងសការនុ ពលកនុងការរួម្ចាំផណកែល់សូចនាករផែអកឆលើឆយនឌ្័រ
ិ
ម្ួយចាំនួនផលម្ឆទ្ៀតែង។ ផែនការសកម្មភាពទក់ទ្ងឆយនឌ្័រកនុង ែ.ស.ប.អ. កនុងវ ិស័យថាម្ពល នង
ិ ជា

ផែនការអាទ្ិភាពរបស់រកសួង ានែូចជា៖ (១)ការទ្ទ្ួលបានថាម្ពលឆៅតាម្តាំបន់ជនបទ្ និង (២)
ការឆធ្វព
ន
សារ នង
ើ ព
ិ ធ្
ិ កម្មរបភពថាម្ពលសរាប់ឆរបរើ បាស់កុ ងររួ
ិ សហរម្ន៍ ឆែើម្បកា
ើ ត់បនថយការពង
ឹ ផែអក
ឆលើជើវា៉ែសឆធ្វើជារបភពថាម្ពល។ ស្តសរើជាឆរឿយៗទ្ទ្ួលែុ សរតូវចាំឆពាះការសឆរម្ចចិតរទក់ទ្ងនឹងការឆរបើរបាស់

ថាម្ពលឆៅកនុងររួសារឆៅតាម្ទ្ើជនបទ្ ឆហយ
ន
សាររកើរក និងឆៅកនុងតាំបន់ោច់រសយលឆរចើនផត
ើ ស្តសរើកុ ងររួ
ទ្ទ្ួលបានថាម្ពលឆរកាយឆរ។ សកម្មភាព និងសូចនាករកាត់បនថយការផរបរបួលអាកាសធាតុផែលឆ្លយ
ើ

តបតាម្ឆោលការណ៍ឆយនឌ្័រ នឹងជួយវាស់ផវងការផ្ទលស់បូ រទាំ
រ ងឆនះ ឆហយ
ួ ចាំផណកែល់ការវាស់សាង់ភាព
ើ ក៏រម្
ឆជារជ័យននឆោលឆៅអភវិ ឌ្ឍន៍របកបឆោយចរើ ភាពទ្ើ៥ ការឆបរជាាចិតររបស់អនុសញ្ញាសរព
ើ កា
ើ រលុបបាំបាត់រាល់
ទ្រម្ង់ននការឆរសឆអ
ើ
ើងរបឆ្ាំងនឹងស្តសរើ (CEDAW) និង ែ.យ.ប.អ.ក. ែងផែរ។

៧. តព្មូវការសែែក្ច្បាប់
ឆែើម្បប
ើ ាំឆពញតាម្ម្ុែងាររបស់រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល បទ្បបញ្ាតរិម្ួយចាំនួនរតូវបានបឆងកើតឆ

ង
ើ

ឆែម្
រិ ុ ងវ
ន ិស័យ
ើ បធា
ើ នាការនាាំម្ុែ នង
ិ ការររប់ររងវ ិស័យថាម្ពលរបកបឆោយរបសិទ្ធភាព ផែលបទ្បបញ្ាតក

ទាំងឆនាះ រួម្ានវ ិស័យ៖ ឆរបងកាត ឧសម័នធ្ម្មជាតិ និងអរគិសនើរបស់របឆទ្សកម្ពុជា។ ចាប់សរើពើអរគិសនើ

ននរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា របកាសឱ្យឆរបឆើ ោយរពះរាជរកម្ឆលែ នស/រកម្/០២០១/០៣ ចុះនលៃទ្០
ើ ២

ផែកុម្ភៈ ឆ្ន២
ាំ ០០១ ចាប់សរើពើវ ិឆសាធ្នកម្មឆលើកទ្ើ១ ឆលើារតា៩ ននចាប់សរើពើអរិគសនើននរពះរាជាណាចរក

កម្ពុជា ផែលរបកាសឱ្យឆរបើឆោយរពះរាជរកម្ឆលែ នស/រកម្/០៦០៧/០១៥ ចុះនលៃទ្ើ២២ ផែម្ល
ិ ុនា ឆ្ន ាំ
២០០៧ និងចាប់សរើពើវ ិឆសាធ្នកម្មឆលើកទ្ើ២ ឆលើារតា៣ ារតា៤ ារតា៥ ារតា២៦ ារតា២៧ ារតា

២៨ ារតា៤២ នង
រើ អ
ិ ារត៧៤ ននចាប់សព
ើ រគស
ិ នើ ននរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា ផែលរបកាសឱ្យឆរបឆើ ោយ

រពះរាជរកម្ឆលែ នស/រកម្/០៥១៥/០០៥ ចុះនលៃទ្១
ាំ ០១៥ ានឆោលបាំណងររប់ររង
ើ ៨ ផែឧសភា ឆ្ន២
នង
ាំ រពះរាជាណាចរកកម្ពុជា។ ចាប់ឆនះ
ិ ែរល់រកបែ័ណឌសរាប់ការែគត់ែគង់ នង
ិ ឆសវាកម្មអរគស
ិ នឆើ ៅទ្ូទង

ានវ ិសាលភាពឆលើរាល់សកម្មភាពននការែគត់ែគង់ ការែរល់ឆសវាកម្ម ការឆរបើរបាស់អរគិសនើ និងសកម្មភាព

ឆែសងឆទ្ៀតឆលវើ ិស័យអរគស
ិ នើ។ ារតា៤លមើ ននចាប់ឆនះ បានផចងថា រកសួងផរន៉ែ ង
ិ ថាម្ពល រតូវែរល់នូវ

ឆោលនឆយបាយ យុទ្ធសាស្តសរ ផែនការ បឆងកើនរបសិទ្ធភាពកនុងការែលិត ការបញ្ាូ នផចកចយអរិគសនើ និង
ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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ការឆរបរើ បាស់អរគស
ើ កម្មវ ិធ្ស
ិ នើ រពម្ទាំងសកម្មភាពឆែើម្បប
ើ ឆងកត
ើ នសាំសាំនចអរគស
ិ នើសរាប់របឆទ្សកម្ពុជា ក៏
ែូចជាយុទ្ធសាស្តសរឆែើម្បធា
ើ នាសនរិសុែថាម្ពល។

ារតាឆនះោាំរទ្ែល់ការកាត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័ន

ែាះកញ្ច ក់ តាម្រយៈការផកលម្អរបសទ្
ិ ធភាពថាម្ពលផែលានទ្ាំនាក់ទ្ាំនងឆោយផ្ទាល់ជាម្ួយ ែ.ស.ប.អ.ល.។

បផនថម្ឆលើបទ្បបញ្ាតរិោរាំ ទ្ផែលានរសាប់ឆនះ ការអនុវតរ ែ.ស.ប.អ.ល. អាចនឹងតរម្ូវឱ្យានការ

ផកតរម្ូវ នង
រិ មើឆោយផែអកឆលើ
ិ ការឆរៀបចាំលមើនូវរកបែ័ណឌចាប់ផែលានរសាប់ នង
ិ /ឬ ការឆរៀបចាំបទ្បបញ្ាតល

តរម្ូវការជាក់ផសរងឆពលអនុវតរ ។ ការបឆងកើតបទ្បបញ្ាតរិផែលានសការនុពលម្ួយឆទ្ៀត រប
ឺ ទ្បបញ្ាតរិឆលើ
វ ិស័យថាម្ពលកឆកើតឆ

ង
ើ វ ិញ នង
ិ របសទ្
ិ ធភាពថាម្ពល ឆែើម្បជ
ើ ាំរុញការកាត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់

និងសម្ធ្ម្៌ាកុ ងការទ្ទ្ួ
ន
លបានថាម្ពល។

៨. ឆសច្បក្រីស្ែិដាឋ្
រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពលវាយតនម្លែពស់ចាំឆពាះផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ

កនុងវ ិស័យថាម្ពលឆ្ន ាំ ២០២១-២០២៣ ផែលជាម្ូ លោានសរាប់ការអនុវតរឆោលនឆយបាយជាតស
រើ ើ
ិ ព

ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
ន ិស័យថាម្ពល។ ផែអកឆលយ
ើ ុទ្ធសាស្តសរអាទ្ិភាពផែលបានកាំណត់ខាងឆលើ ឆយង
ើ
សឆរម្ចបានយុទ្ធសាស្តសរ និងសកម្មភាពជាក់ោក់ផែលនង
ឹ ោាំរទ្ែល់ការសឆរម្ចបាននូវផែនការយុទ្ធសាស្តសរ

ចកខុវ ិស័យ ឆោលឆៅ និងឆបសកកម្មននការងារផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់វ ិស័យថាម្ពល។ យុទ្ធសាស្តសរ

ទាំងឆនះ ក៏បងាាញពើសារៈសាំខាន់ននវ ិធ្ើសាស្តសរបើវ ិារតឆែើម្បែ
ើ រល់អតថរបឆយជន៍ែល់សងគម្ ឆសែាកិចច និង
បរសា
ិ ថ នទាំងម្ូលែងផែរ ។

ឆៅចុងបញ្ច ប់ននរយៈឆពលអនុវតរ ការវាយតនម្លននការអនុវតរនឹងរតូវបានឆធ្វើឆ

ង
ើ ឆែើម្បែ
ើ ករសង់ឆម្ឆរៀន

ពប
ើ បក
ើ ទ្ពឆិ សាធ្ន៍ នង
ិ ឆែម្
ើ ាំណត់ចាំណុចអនររារម្ន៍លមើឆៅកនុងផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួល
អាកាសធាតុកុ ងវ
ន ិស័យថាម្ពលនាឆពលអនារត។

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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ឧបសមព័្៖ធ ឯក្សារសក្មមភារសព្បព្បួលអាកាសធាត៊ុ

១) ឯកសារសកម្មភាពឆលែ ១៖
សកម្មភាព

ឆរៀបចាំផែនការឆម្អភិវឌ្ឍន៍វ ិស័យអរគិសនើឆៅកម្ពុជាឆ

ង
ើ វ ិញ។

- ែ.យ.ប.អ.ក.០១៖ ឆលក
ើ កម្ពស់ភាពធ្ន់នង
ឹ អាកាសធាតុតាម្រយៈការ
ផកលម្អសនរិសុែឆសបៀង ទ្ឹក និងថាម្ពល

ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរ
ែ.យ.ប.អ.ក. និង ែ.យ.ប.អ.
តាម្វ ិស័យ

- ែ.យ.ប.អ.ឧ.ល. ០១៖ អភវិ ឌ្ឍឆោលនឆយបាយវ ិស័យថាម្ពលម្ួយ
ផែលានឆោលឆៅឆឆ្ពះឆៅរកថាម្ពលរបកបឆោយនិរនររភាពសរាប់

ទាំងអស់ោន (SEforALL) ឆោយធានាបាននូវឆោលឆៅរនលះឹ របស់វ ិស័យ
ថាម្ពលបចចុបបនន រឺការែគត់ែគង់របភពថាម្ពលឱ្យបានររប់រោន់ អាច

ទ្ុកចត
ិ របាន នង
ិ ាននលលសម្រម្យអាចរបកួតរបផជងជាម្ួយរបឆទ្សជិត
ខាងបាន។

ឆោលបាំណងរួម្ននរឆរាង រឺការឆធ្វវើ ិឆវចនាផែនការឆម្ននការអភវិ ឌ្ឍវ ិស័យ
ថាម្ពលផែលានរសាប់ឆៅរបឆទ្សកម្ពុជា និងឆធ្វប
ើ ចចុបបននភាពផែនការលមើ
ម្ួយ

រពម្ទាំងឆរៀបចាំវ ិធ្សា
ើ ស្តសរពាករណ៍តរម្ូវការថាម្ពលអរគស
ិ នើ

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍របភពែគត់ែគង់អរិគសនើ និងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ បណា
រ ញ
សនិទនភាព

បញ្ាូ នអរិគសនើ។ ផែនការឆម្ននការអភិវឌ្ឍវ ិស័យថាម្ពលឆៅកម្ពុជា រឺជា
ផែនទ្ប
ើ ងាាញែលូវរនលឹះសរាប់ររប់ររង និងអភវិ ឌ្ឍន៍វ ិស័យថាម្ពល ឆែើម្បើ
ផែនការឆឆ្ពះឆៅរកការែគត់ែគង់ថាម្ពលអរគិសនើម្យ
ួ ផែលានលកខណៈ

ររប់រោន់ ានចរើ ភាព អាចទ្ុកចត
ិ របាន ានរុណភាព នង
ិ ាននលលសម្
រម្យ សរាប់អនកឆរបើរបាស់ររប់របឆភទ្ឆៅររប់ទ្ើកផនលង ទ្ូទង
ាំ រពះរាជា
របឆភទ្សកម្មភាព
ចាំណាត់ថានក់សកម្មភាព

ណាចរកកម្ពុជា។

 Cat 1 –ពរងើក

 Cat 2 –ផកលម្អ

Cat 3 – លមើ

ការកាត់បនថយឧសម័នែាះកញ្ច ក់
ការពព
ិ ណ៌ានាសឆងខប៖ រកសួងផរ ៉ែ នង
ិ ថាម្ពលបានែឹកនាាំ និងសហការ

ជាម្ួយអាជាាធ្រអរិគសនើកម្ពុជា អរគិសនើកម្ពុជា និងសាថប័នពាក់ព័នធឆែសងៗ
ឆទ្ៀត ឆែើម្បឆើ រៀបចាំ នង
ិ អភវិ ឌ្ឍផែនការឆម្អភវិ ឌ្ឍន៍វ ិស័យថាម្ពលអរគស
ិ នើ
ការពព
ិ ណ៌ានាសឆងខបនន

សកម្មភាព លទ្ធែលរ ាំពឹងទ្ុក
នង
ិ អតថរបឆយជន៍

ឆៅកម្ពុជាឱ្យបានរតឹម្រតូវ

និងសុ រកឹតភាពជូនរាជរោាភិបាលកម្ពុជា។

ការឆរៀបចាំបចចុបបននភាពផែនការឆម្ឆនះ បានផបងផចកជា ៣ ែាំណាក់កាល
សាំខាន់ៗែូចខាងឆរកាម្៖

ាំ
ែណា
ក់កាលទ្ើ ១៖ ការពាករឆសចកររើ តូវការអរគស
ាំ ០២០-២០៤០
ិ នើឆ្ន២
ឆលើម្ូលោានននការពិនិតយ៖ ១)-កាំឆណើនននឆសចករើរតូវការអរគិសនើជាក់

ផសរង ២)-ែលប៉ែះពាល់បញ្ញាជាសកលជាំងឺ្លងកូវ ើែ-១៩ ែល់ការឆរបើរបាស់

ថាម្ពលអរគស
ិ នើ នង
ិ ឆសែាកច
ិ ចឆៅកម្ពុជា នង
ិ ៣)-កាំឆណើនននសាំណង់ធ្ាំៗ
ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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ផែលកាំពុងឆកើនឆ

ង
ើ ឆៅកម្ពុជា។

ការពាករននឆសចករើរតូវការអរិគសនើ

ឆនះបានឆរៀបចាំជា ០៣ ជឆរម្ើស៖ ១-ជឆរម្ើសកាំឆណើនតាម្ករម្ិតធ្ម្មតា

(Business As Usual = BAU) ២-ជឆរម្ស
ើ កាំឆណើនករម្ិតែពស់ (High
Case) និង៣-ជឆរម្ើសកាំឆណើនករម្ិតទប (Low Case)។

ាំ
ែណា
ក់កាលទ្ើ ២៖ ផែនការអភិវឌ្ឍន៍របភពែគត់ែគង់អរគស
ិ នឆើ ោយផែអក
ឆលើម្ូលោានននការពិនិតយឆៅឆលើ៖

- ឆោយបងាាញបរាណថាម្ពលែល
ត
ិ
ិ និងអានុភាពននរបភពថាម្ពល

ផែលានផចកជា២រែូវ កនុងឆ្នន
ាំ ើម្យ
ួ ៗ។ ការកាំណត់ឆពលឆវោោក់ឱ្យ
ែាំឆណើរការ (COD) ននរឆរាងរបភពអរគស
ិ នន
ើ ម្
ើ ួយៗ

- ការកាំណត់ករម្ិតថាម្ពលបរម្ុងទ្ុក (Reserve Margin) ននរបភព
ែគត់ែគង់អរគស
ិ នឆើ ោយផែអកឆលើ៖

១-ការផរបរបួលតរម្ូវការឆរបរើ បាស់

អរិគសនើ កនុងឆនាះការផរបរបួល GDP និងការផរបរបួលអាកាសធាតុ និង
២-ការផរបរបួលការែគត់ែគង់ថាម្ពលអរគស
ិ នើ

កនុងឆនាះការោច់ចរនរ

អរគិសនើពើឆរាងចរកអរិគសនើ និងបផរម្បរម្ួលទ្ឹក

- ការកាំណត់លកខណៈ

និងលកខែណឌននការឆរជើសឆរសរឆរាងរបភព
ើ

ថាម្ពលណាម្ួយ ឆោយផែអកឆលើ ១-ឆម្រុណថាម្ពលរវាងរែូវរបាាំង
នង
ិ រែូវវសា ២-នលលអរគស
ិ នើទប ៣-ការែរល់អានុ ភាព នង
ិ បរាណ
ិ
ថាម្ពលែលិតបានននសការនុពលរបភពថាម្ពលនើម្ួយៗ និង ៤ែលប៉ែះពាល់បរសា
ិ ថ ន និងសងគម្ានករម្ិតអបបបរា

ាំ
ែណា
ក់កាលទ្ើ ៣៖ ផែនការអភិវឌ្ឍបណា
រ ញបញ្ាូ នអរិគសនើ៖

- សិកា និងវ ិភារលាំហូរអានុ ភាពននរបព័នធបណា
រ ញបញ្ាូ នអរិគសនើ ការ
កាំណត់លកខណៈ និងលកខែណឌននការឆរជស
រ ញ
ើ ឆរសរឆរាងផែសបណា
ើ
បញ្ាូ នអរិគសនើ

ឆែើម្បធា
ើ នារបព័នធែគត់ែគង់អរិគសនើឱ្យានរុណភាព

សថរិ ភាព សនរស
ិ ុ ែ និងនលលសម្រម្យ

- សិកាជឆរម្ើសននការនាាំចូលថាម្ពលអរិគសនើពើរបឆទ្សជិតខាង និង
របឆទ្សកនុងតាំបន់អាសាន

- ការវាយតនម្លលទ្ធែលននផែនការបណា
រ ញបញ្ាូ ន
កម្មវ ិធ្ក
រ ល។
ើ ុាំពយូទ្័ររពម្ទាំងការបណុ រ ះបណា

លទ្ធែលរ ាំពង
ឹ ទ្ុក នង
ិ អតថរបឆយជន៍៖

-របាយការណ៍ការពាករតរម្ូវការថាម្ពលអរគស
ិ នើ

ឆោយឆរបើរបាស់

រួម្ានផែនក

ឧសាហកម្ម ពាណិជាកម្ម និងលាំឆៅឋានឱ្យរសបតាម្កាំឆណើនននការឆរបើ
របាស់អរគស
ិ នើ នង
ិ ឆសែាកិចច

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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- ផែនការអភិវឌ្ឍន៍របភពែគត់ែគង់អរិគសនើ រួម្ាន ១-អភិវឌ្ឍន៍របភពែគត់

ែគង់អរិគសនើផែលានរបសិទ្ធភាពផែនកបឆចចកឆទ្ស និងឆសែាកិចច ២-ការ
ឆធ្វពា
ើ ណិជាកម្មរបភពអរគស
ិ នព
ើ រើ បឆទ្សជិតខាង និងតាំបន់អាសាន និង
៣-ឆរៀបចាំបងគុាំរបភពអរិគសនើឆែសងៗឆែើម្បជ
ួ ោនឆៅវ ិញឆៅម្ក និងឱ្យ
ើ យ
ានតនម្លកុ នងករម្ិតម្ធ្យម្ឆៅកនុងរបព័នធែគត់ែគង់ថាម្ពលអរគស
ិ នើ

- ផែនការអភិវឌ្ឍន៍បណា
រ ញបញ្ាូ នអរិគសនើ រួម្ាន ១-អភិវឌ្ឍន៍របភព
អរគស
ាំ ឆែសងៗ ឆែើម្បភា
ិ នផើ ែលានសការនុពលឆៅទ្តា
ើ ង
ើ ា ប់បញ្ចូ លឆៅ

កនុងរបព័នធបណា
រ ញជាតិបញ្ាូ នអរិគសនើ ២-ររប់ររង និងទ្ទ្ួលយករបភព

អរគស
ិ នឆើ ែសងៗតាម្ឆពលឆវោ នង
ិ រែូវកាលម្កបញ្ចូ លោន ឆែើម្បឱ្
ើ យរសប
តាម្ទ្ាំហនាំ នឆសចករើរតូវការឆរបើរបាស់តាម្ឆពលនើម្យ
ួ ៗ និង ៣-បាំផបលង
នង
ិ បញ្ាូ នរបភពអរគស
ិ នឆើ ៅឱ្យរាជធាន-ើ ឆែតរ នង
ិ តាំបន់នានាតាម្រយៈ
អនុសាថនើយ ឆែើម្បែ
ើ គត់ែគង់អរិគសនើបនរឆៅអនកឆរបើរបាស់

- ករម្ិតសនាសសន៍ននបរាណថាម្ពលកឆក
ិ
ើតឆ
របភពែគត់ែគង់ថាម្ពលអរិគសនើកុ ងរសុ
ន
ក។

ង
ើ វ ិញ ឆៅកនុងលាយនន

ផែនការឆម្អភវិ ឌ្ឍន៍វ ិស័យថាម្ពលអរគស
ួ ាន
ិ នើ រជា
ឺ ឯកសារសាំខាន់ម្យ
វ ិសាលភាព ឆែើម្បរើ រប់ររង និងអភិវឌ្ឍន៍វ ិស័យថាម្ពលឆៅកម្ពុជាឆែើម្បើ
ការវាយតនម្លរបសិទ្ធភាព
ចាំណាយននសកម្មភាព

ឆចៀសវាងការោច់ចរនរអរគស
ិ នើ ការវ ិនឆិ យរផែលម្ិនចាំបាច់

និងឆធ្វឱ្
ើ យ

ការងារែាំឆណើរការានរបសទ្
ិ ធភាព និងចាំណាយតិច ឆោយការវាយតនម្ល
តរម្ូវការថាម្ពលអរគស
ិ នើនាឆពលអនារត

តាម្រយៈឆសណារយ៉ែ
ើ ូននការ

អភិវឌ្ឍឆសែាកិចចសងគម្ បឆចចកវ ិទ្ា និងរបជាសាស្តសរ រយៈឆពលម្ធ្យម្ និង
រយៈឆពលផវង។

- ការឆបរជាាចត
ិ ររបស់ថានក់ែឹកនាាំ
បុឆរលកខែណឌផែលរតូវការ
សរាប់ការអនុវតរ

របកបឆោយឆជារជ័យ

សូចនាករននភាពឆជារជ័យ
ការឆរៀបចាំការអនុវតរ
ចាំណាយបា៉ែន់សាមនសរុប
របភពម្ូលនិធ្ិ
រយៈឆពល

- ការឆរៀបចាំរបម្ូល នង
ិ ចងរកងទ្ន
ិ នន័យថាម្ពល

- សម្តថភាពម្ស្តនររើ កសួង នង
ិ ម្ស្តនរជ
ើ ាំនាញកនុងការពាករតរម្ូវការ
ថាម្ពលកនុងឆសណារយ៉ែ
ួ ៗ
ើ ូនើម្យ
- ករម្ត
ិ កិចចសហរបតប
ិ តរកា
ិ រពើសាថប័នពាក់ព័នធឆែសងៗ
- ការោាំរទ្ផែនកហរិ ញ្ាវតថុ និងបឆចចកឆទ្សទន់ឆពលឆវោ។

- បចចុបបននភាពផែនការឆម្អភិវឌ្ឍន៍វ ិស័យថាម្ពលរតូវអនុម្័តឆោយ
រាជរោាភិបាលកម្ពុជា

អរគនាយកោានថាម្ពលននរកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពលសហការជាម្ួយភារើ
ពាក់ព័នធឆែសងឆទ្ៀតែូចជាអរគិសនើកម្ពុជា និងអាជាាធ្រអរគិសនើជាឆែើម្។
២ ៣៤០ ៤០០ ែុោលរ
ADB និង លវ ិកាជាតិ
២០១៩-២០២១

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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២) ឯកសារសកម្មភាពឆលែ ២៖
សកម្មភាព

ឆរៀបចាំឆធ្វើបចចុបបននភាពឆោលនឆយបាយជាតិសរើពរើ បសិទ្ធភាពថាម្ពល។
- ែ.យ.ប.អ.ក. ០១៖ ឆលក
ើ កម្ពស់ភាពធ្ន់នង
ឹ អាកាសធាតុតាម្រយៈការផកលម្អ

ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរ
ែ.យ.ប.អ.ក. និង

ែ.យ.ប.អ. តាម្វ ិស័យ

សនរិសុែឆសបៀង ទ្ឹក និងថាម្ពល

- ែ.យ.ប.អ.ឧ.ល. ០១៖ អភវិ ឌ្ឍឆោលនឆយបាយវ ិស័យថាម្ពលម្ួយ ផែល
ានឆោលឆៅឆឆ្ពះឆៅរកថាម្ពលរបកបឆោយនិរនររភាពសរាប់ទង
ាំ អស់ោន

(SEforALL) ឆោយធានាឱ្យសឆរម្ចបាននូវឆោលឆៅរនលះឹ របស់វ ិស័យថាម្ពល
បចចុបបនន រឺការែគត់ែគង់របភពថាម្ពលឱ្យបានររប់រោន់ អាចទ្ុកចិតរបាន និង
ាននលលសម្រម្យអាចរបកួតរបផជងបានជាម្ួយរបឆទ្សជិតខាង។

ឆៅរបឆទ្សកម្ពុជា ឆោលនឆយបាយ និងសកម្មភាពរបសិទ្ធភាពថាម្ពល រតូវ

បានឆធ្វឆើ សចកររើ ពាងឆៅកនុងឆ្ន២
ាំ ០១៣ ជាម្ួយនង
ឹ ការោាំរទ្ពើ EU-EIPDF និង
រតូវបានផកសរម្ួលឆ

ង
ាំ ០១៧ ឆោយានការោាំរទ្ពើជើអាយហសត
ើ វ ិញឆៅឆ្ន២
ិ

(GIZ)។ ការបឆងកើតឆោលនឆយបាយឆនះ ផែអកឆលើទ្ិននន័យចស់ ចប់ពើឆ្ន ាំ
២០១០ ម្កឆម្ល៉ែះ។ ឆៅកនុង ផែវ ិចឆិកា ឆ្ន២
ាំ ០១៥ ធ្នាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុ ើ (ADB)
ាំ យ
បានអនុម្័តរឆរាងជន
ួ បឆចចកឆទ្សអភិវឌ្ឍន៍សម្តថភាព កនុងម្ហាអនុតាំបន់
ទ្ឆនលឆម្រងគ ឆែម្
ើ បោ
ើ រាំ ទ្ការអភវិ ឌ្ឍវ ិស័យអរគិសនរើ បកបឆោយចរើ ភាព របសទ្
ិ ធភាព
ឆសែាកិចច និងបនថយការប៉ែះពាល់បរសា
ិ ថ ន-សងគម្ និងឆែើម្បច
ើ ូលរួម្សកម្មភាពការ

ឆ្លយ
ើ តបឆៅនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុ ឆៅកនុងអនុតាំបន់ទ្ឆនលឆម្រងគឆនះ។
កនុងរកបែ័ណឌជាំនយ
ួ បឆចចកឆទ្ស (TA) របស់ធ្នាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុ ើ រឆរាង
សនិទនភាព

របសទ្
ិ ធភាពថាម្ពលឆនះ

ានការសហការចូលរួម្ពរើ បឆទ្សចាំនន
ួ

០៣

រឺ

របឆទ្សកម្ពុជា ភូា និងឡាវ ជាសាជិកននរបឆទ្សឆៅកនុងម្ហាអនុ តាំបន់ទ្ឆនល

ឆម្រងគ ផែលានរកសួងចាំនន
ួ ០៣ ជាតាំណាងឱ្យរោាភបា
ួ ៗ
ិ លននរបឆទ្សនម្
ើ យ
ចូលរួម្ អនុវតរកុ នងរឆរាងឆនះ ែូចជា ១-រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល ជាតាំណាងឱ្យ

របឆទ្សកម្ពុជា ២-រកសួងថាម្ពល នង
ិ ផរ ៉ែជាតាំណាងឱ្យរបឆទ្សឡាវ នង
ិ ៣-រកសួង
ឧសាហកម្ម ជាតាំណាងឱ្យរបឆទ្សម្ើយ៉ែន់ា៉ែ។ ឆោយផ កសរាប់របឆទ្សកម្ពុជា
ឆយង
ើ រកសួងផរន៉ែ ង
ិ ថាម្ពល បាននង
ិ កាំពុងសហការជាម្ួយធ្នាោរអភវិ ឌ្ឍន៍

អាសុ ើ (ADB) ឆែើម្បឆើ រៀបចាំឆធ្វើបចចុបបននភាពឆោលនឆយបាយជាតិសរើពើរបសិទ្ធភាព
ថាម្ពល ឆហយ
ាំ ០២១។ ឆោលបាំណងននរឆរាងឆនះ រឺ
ើ ឆរោងបញ្ច ប់ឆៅឆ្ន២
ការសិកាវាយតនម្លទ្ើែាររបសិទ្ធភាពថាម្ពល

និងការឆរៀបចាំឆោលនឆយបាយ

ផែនការយុទ្ធសាស្តសរ នង
ិ យនរការននការអនុវតរកម្មវ ិធ្ស
ើ កម្មភាពរបសទ្
ិ ធភាពថាម្ពល
និងការសនសាំសាំនចថាម្ពល រពម្ទាំងឆរៀបចាំសរង់ោ បទ្បបញ្ាតិរ វ ិធានការររប់ររង
ការឆរបរើ បាស់អរគស
រ លធ្នធានម្នុសស។
ិ នើ នង
ិ ការបណុ រ ះបណា
ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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របឆភទ្សកម្មភាព
ចាំណាត់ថានក់
សកម្មភាព

 Cat 1 –ពរងើក

Cat 2 –ផកលម្អ

Cat 3 – លមើ

ការកាត់បនថយឧសម័នែាះកញ្ច ក់
ការពព
័ ៌ា នាសឆងខប៖
ិ ណ

ឆែើម្បឆើ រៀបចាំបចចុបបននភាពឆោលនឆយបាយរបសិទ្ធភាពថាម្ពល សកម្មភាព
សាំខាន់ម្យ
ួ ចាំនួនផែលរតូវអនុវតដានែូចខាងឆរកាម្៖
- បឆងកើតរណៈកម្មការអនររសាថប័ន
ឆែើម្បព
ើ ន
ិ ត
ិ យ

និងរកុម្ការងារបឆចចកឆទ្សអនរររកសួង

និងផកសរម្ួលែលម្
ឹ សារននឆសចកររើ ពាងឆោលនឆយបាយជាតិ

សរើពើរបសិទ្ធភាពថាម្ពល។

ការពព
ិ ណ៌ានាសឆងខប
ននសកម្មភាព នង
ិ

លទ្ធែលរ ាំពឹងទ្ុក និង
អតថរបឆយជន៍

- ឆរៀបចាំរបម្ូល-ចងរកង និងវ ិភារ ព័ត៌ាានទ្ិននន័យការឆរបើរបាស់ថាម្ពល

ផែនកបាំភលឺសាធារណៈ លាំឆៅឋាន ពាណិជាកម្ម ឧសាហកម្ម និងែឹកជញ្ាូ ន។ ល។

- ឆរៀបចាំផែនការយុទ្ធសាស្តសរ ឆោលនឆយបាយ ផែនការសកម្មភាព កម្មវ ិធ្ើ និង

យនរការររប់ររង តាម្ោនរតួតពិនត
ិ យ នង
ិ វាយតនម្លរបសទ្
ិ ធភាពថាម្ពល
ឆៅកម្ពុជា ឆែើម្បវើ ិភារ និងឆោះរសាយបញ្ញារបកបឆោយនិរនររភាព

លទ្ធែលរ ាំពង
ឹ ទ្ុក នង
ិ អតថរបឆយជន៍៖

- សឆរម្ចបានផែនការយុទ្ធសាស្តសរ ឆោលនឆយបាយ និងផែនការសកម្មភាព
ឆែម្
ើ បែ
ឹ នាាំការអភវិ ឌ្ឍរបសទ្
ើ ក
ិ ធភាពថាម្ពល សរាប់រកសួង នង
ិ សាថប័ន
ពាក់ព័នធឆែសងៗ

- បឆងកន
ើ ការយល់ែឹង នង
ិ ការែត
ិ ែាំឆលកា
ើ រឆលក
ើ កម្ពស់របសទ្
ិ ធភាពថាម្ពល

- ការកាត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ និងការពរងឹងសនរិសុែថាម្ពល

រឆរាងឆោលនឆយបាយ នង
ិ កម្មវ ិធ្រើ បសទ្
ិ ធភាពថាម្ពល បានែរល់អតថរបឆយជន៍

និងរួម្ចាំផណកែល់ការសឆរម្ចបាននូវឆោលឆៅរបសទ្
ិ ធភាពថាម្ពល ផែលាន
ែលប៉ែះពាល់ជាវ ិជាានែល់ឆសែាកច
ិ ច នង
ិ សងគម្ រួម្ទាំងកាំឆណើនែលិតែលកនុង
ការវាយតនម្លរបសិទ្ធ
ភាពចាំណាយនន
សកម្មភាព

រសុកសរុប និងកាំឆណើនការងារែងផែរ។

អតថរបឆយជន៍ផែលបានកាំណត់ឆោលឆៅ រួម្ានការសនសាំសាំនចថាម្ពល ការផក
លម្អរុណភាពែយល់ អតថរបឆយជន៍បផនថម្ឆែសងៗឆទ្ៀត បូករួម្ទាំងអតថរបឆយជន៍
កាត់បនថយកាបូន នង
ិ អតថរបឆយជន៍សុែភាពែងផែរ។ ចាំឆពាះកាំឆណើនសកម្មភាព
ឬចាំនន
ួ ការងារ រឆឺ កើតឆចញពើការបឆងកើតឆោលនឆយបាយឆនះ ឆរចើនានលកខណៈ
ជាការងារផបប “ោាំរទ្” ជាជាងការផ្ទលស់បូ រកាំ
រ ឆណើនសកម្មភាព ឬបរាណបាន
ិ
ការងារលមើទង
ាំ រសុង។

បុឆរលកខែណឌផែល
រតូវការសរាប់ការ

- ការឆបរជាាចត
ិ ររបស់ថានក់ែឹកនាាំ

- រកបែ័ណឌចាប់ និងការឆរៀបចាំសាថប័នចាំបាច់រតូវផកលម្អ

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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អនុវតររបកបឆោយ
ឆជារជ័យ

- សម្តថភាពម្ស្តនររើ កសួង និងអនកជាំនាញកនុងការសិកាការឆរបើរបាស់ថាម្ពល
កនុងឆសណារយ៉ែ
ើ ូឆែសងៗ ឆែើម្បកា
ើ ត់បនថយអាាំងតង់សុើឆតថាម្ពល

- ករម្ត
ិ កិចចសហរបតប
ិ តរកា
ិ រពើសាថប័នពាក់ព័នធឆែសងៗ
សូចនាករននភាព
ឆជារជ័យ

ការឆរៀបចាំការអនុវតរ
ចាំណាយបា៉ែន់សាមន
សរុប

- ការោាំរទ្ផែនកហរិ ញ្ាវតថុ និងបឆចចកឆទ្សទន់ឆពលឆវោ។

- វឌ្ឍនភាពននឆោលនឆយបាយ ផែនការយុទ្ធសាស្តសរ និងផែនការសកម្មភាព
- ចាំនន
ួ សិកាខសាោែសពវែាយផែលបានឆរៀបចាំ និងបឆងកើតឆ

ង
ើ ។

អរគនាយកោានថាម្ពលននរកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល សហការជាម្ួយអរិគសនើ
កម្ពុជា អាជាារធ្រអរគស
ិ នក
ើ ម្ពុជា នង
ិ រកសួង-សាថប័នពាក់ព័នធឆែសងៗឆទ្ៀត។
១ ៩៣៤ ២៧ ែុោលរ

របភពម្ូលនិធ្ិ

ADB និងលវ ិកាជាតិ

រយៈឆពល

២០២០-២០២៣

៣) ឯកសារសកម្មភាពឆលែ ៣៖
សកម្មភាព
ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរ
ែ.យ.ប.អ.ក. និង

ែ.យ.ប.អ. តាម្វ ិស័យ

ឆរៀបចាំពរងឹងសម្តថភាព និងសថិរភាពអនុសាថនើយ និងផែសបណា
រ ញបញ្ាូ នអរិគសនើ។
- ែ.យ.ប.អ.ក. ០២៖ កាត់បនថយភាពងាយរងឆរោះ និងហានិភ័យសុ ែភាពតាម្

តាំបន់ និងតាម្វ ិស័យ រាប់ទង
ាំ វ ិស័យផយនឌ្័រ ចាំឆពាះែលប៉ែះពាល់ននការផរបរបួល
អាកាសធាតុ

- ែ.យ.ប.អ.ឧ.ល. ០២៖ ជាំរុញការអភវិ ឌ្ឍឆហោារចនាសម្ព័នធវ ិស័យថាម្ពលឱ្យាន
លកខណៈសាុ ាំ ឬធ្ន់នឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ

ធ្នាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុ ើ (ADB) បានែរល់កម្ចើឥណទន និងជាំនួយឥតសាំណងជូន

អរគស
រ ញបញ្ាូ ន
ឹ សម្តថភាពអនុ សាថនយ
ិ នក
ើ ម្ពុជា សរាប់ការឆរៀបចាំពរងង
ើ នង
ិ ផែសបណា
អរិគសនើ (Grid Reinforcement Project) ឆៅភនាំឆពញ ឆែតរកាំពង់ចម្ កាំពង់ឆ្នង
ាំ
នង
ិ តាផកវ នង
ិ ការែាំឆ
សនិទនភាព

ង
រ
ស
ើ របព័នធសុ កថាម្ពលអរគ
ិ នើឆោយឆរបរើ បាស់អារុយ (BESS)

ឆៅអនុសាថនើយ National Solar Park ផែលានទ្ាំហកា
ាំ រងារ៖

១-រឆរាងពរងង
ឹ សម្តថភាពរបព័នធផែសបញ្ាូ នអរគស
ិ នើ (Grid Reinforcement Project)
២-សាងសង់អនុ សាថនើយ និងផែសបញ្ាូ នអរគិសនើឆៅភនាំឆពញ

៣-សាងសង់អនុ សាថនើយ និងផែសបញ្ាូ នអរគស
ាំ កាំពង់ចម្ និងតាផកវ
ិ នឆើ ៅឆែតរកាំពង់ឆ្នង
៤- ែាំឆ
របឆភទ្សកម្មភាព

ង
ើ របព័នធសុ រកថាម្ពលអរគិសនើឆោយឆរបើរបាស់អារុយ (BESS) ទ្ាំហាំ 16 MWh

ឆៅអនុសាថនយ
ាំ ។
ើ National Solar Park ឆៅរសុកទ្ឹកែុស ឆែតរកាំពង់ឆ្នង

 Cat 1 –ពរងើក

Cat 2 –ផកលម្អ

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ

Cat 3 – លមើ
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ចាំណាត់ថានក់
សកម្មភាព

ការកាត់បនថយឧសម័នែាះកញ្ច ក់ នង
ិ ការបនាុ ាំ
ការពិពណ៌ានាសឆងខប៖

ឆែើម្បឆើ រៀបចាំពរងឹងសម្តថភាពអនុសាថនើយ និងផែសបណា
រ ញបញ្ាូ នអរិគសនើ សកម្មភាព
សាំខាន់ៗម្ួយចាំនួនផែលរតូវអនុវតរានែូចខាងឆរកាម្៖

- ឆរៀបចាំនើតិវ ិធ្ើឆសនើសុាំកម្ចើឥណទនសរាប់រឆរាងពរងឹងសម្តថភាពរបព័នធផែសបញ្ាូ ន

អរគស
ាំ និងតាផកវ និងជាំនយ
ួ ឥតសាំណង
ិ នើ ឆៅភនាំឆពញ ឆែតរកាំពង់ចម្ កាំពង់ឆ្នង
សរាប់ ការែាំឆ

ង
រ
ើ របព័នធសុ កថាម្ពលអរគ
ិសនើឆោយឆរបើរបាស់អារុយ (BESS)

ឆៅអនុសាថនើយែលត
ិ ថាម្ពលឆោយពនលរឺ ពះអាទ្ិតយ

ការពិពណ៌ានាសឆងខប - ឆរៀបចាំនើតិវ ិធ្ើលទ្ធកម្មឆរជើសឆរសទ្
ម្ហុន
ើ ើរបឹកាអនុវតររឆរាង (PIC) និងឆរជើសឆរសរកុ
ើ
ននសកម្មភាព នង
ិ
លទ្ធែលរ ាំពឹងទ្ុក

នង
ិ អតថរបឆយជន៍

ែគត់ែគង់ នង
ិ សាងសង់ (EPC)

- ការសិកាអាំពើឆហតុប៉ែះពាល់បរសា
ិ ថ ន និងសងគម្របស់រឆរាង

- ឆរៀបចាំនើតវិ ិធ្ក
ើ ិចចរពម្ឆរពៀងហរិ ញ្ាបបទនសហរបតប
ិ តរិការរវាងរាជរោាភបា
ិ ល នង
ិ
ADB

លទ្ធែលរ ាំពង
ឹ ទ្ុក នង
ិ អតថរបឆយជន៍៖

- ពរងឹងសម្តថភាព និង សថិរភាពននរបព័នធែគត់ែគង់ថាម្ពលអរិគសនើឆៅកម្ពុជា
- បឆងកើនការយល់ែឹង នង
ិ ការែត
ិ ែាំឆលកា
ើ រឆលក
ើ កម្ពស់របសទ្
ិ ធភាពថាម្ពល

- ចូលរួម្ចាំផណកយ៉ែងសាំខាន់កុ ងការកាត់
ន
បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ និង
ការពរងឹងសនរស
ិ ុែថាម្ពល

- ពរងឹងសម្តថភាពបនាុរាំ បស់របព័នធថាម្ពលឆៅនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ

ការវាយតនម្លរបសិទ្ធ
ភាពចាំណាយនន
សកម្មភាព
បុឆរលកខែណឌផែល
រតូវការសរាប់ការ
អនុវតររបកបឆោយ
ឆជារជ័យ

សូចនាករននភាព
ឆជារជ័យ

រឆរាងឆនះបានែរល់អតថរបឆយជន៍
ឆៅរបសិទ្ធភាពថាម្ពល

នង
ិ រួម្ចាំផណកែល់ការសឆរម្ចបាននូវឆោល

រួម្ានការរកាសថិរភាពននការែគត់ែគង់ថាម្ពលអរគិសនើ

ការផកលម្អរុណភាពផែសបណា
រ ញបញ្ាូ នអរគស
ិ នើ

និងអតថរបឆយជន៍បផនថម្ឆែសងៗ

ឆទ្ៀត បូករួម្ទាំងអតថរបឆយជន៍សនសាំកាបូន និងការពរងឹងសនរិសុែថាម្ពល។
- សម្តថភាពម្ស្តនរើ និងអនកជាំនាញកនុងការសិការឆរាង
- ករម្ត
ិ កិចចសហរបតប
ិ តរកា
ិ រពើសាថប័នពាក់ព័នធឆែសងៗ

- ការោាំរទ្ផែនកហរិ ញ្ាវតថុ និងបឆចចកឆទ្សទន់ឆពលឆវោ
- សនាសសន៍ននថាម្ពលកឆកើតឆ

ង
ើ វ ិញឆៅកនុងលាយែលត
ិ កម្មថាម្ពល

- បរាណឧសម
័នែាះកញ្ច ក់បានកាត់បនថយ
ិ
- ចាំនន
ួ អនុសាថនយ
ើ បផនថម្

- របផវងផែសបណា
រ ញបញ្ាូ នអរិគសនើបានសាងសង់។

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
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ការឆរៀបចាំការអនុវតរ អរគស
ិ នក
ើ ម្ពុជាសហការជាម្ួយរកសួង-សាថប័នពាក់ព័នធឆែសងៗឆទ្ៀត
ចាំណាយបា៉ែន់សាមន

១៩៣ ៦៩០ ០០០ ែុោលរ

សរុប
របភពម្ូលនិធ្ិ
រយៈឆពល

ADB នង
ិ លវ ិកាជាតិ
២០២១-២០២៣

៤) ឯកសារសកម្មភាពឆលែ ៤៖
សកម្មភាព

ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរ
ែ.យ.ប.អ.ក. និង

ែ.យ.ប.អ. តាម្វ ិស័យ

ឆរៀបចាំសិកាហានិភ័យអាកាសធាតុសរាប់របព័នធថាម្ពលឆៅកម្ពុជា និងែរល់
អនុសាសន៍សរាប់ការអនុវតរនាឆពលអនារត។

- ែ.យ.ប.អ.ក. ០២៖ កាត់បនថយភាពងាយរងឆរោះ និងហានិភ័យសុ ែភាពតាម្

តាំបន់ នង
ាំ វ ិស័យឆយនឌ្័រចាំឆពាះែលប៉ែះពាល់ននការផរបរបួល
ិ តាម្វ ិស័យ រាប់ទង
អាកាសធាតុ

- ែ.យ.ប.អ.ឧ.ល. ០២៖ ជរាំ ុញការអភវិ ឌ្ឍឆហោារចនាសម្ព័នធវ ិស័យថាម្ពលឱ្យ
ានលកខណៈសាុ ាំ ឬធ្ន់នឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ។

ឆោយសារឆហោារចនាសម្ព័នធអរគិសនា
ើ នតនម្លនលល និងតរម្ូវការថាម្ពលអរគស
ិ នើ
សនទ
ិ នភាព

ឆចះផតឆកើនឆ

ង
ើ ឆៅកនុងរបឆទ្សកម្ពុ ឆធ្វើឱ្យការវាយតនម្លហានិភ័យ និងការកាំណត់

វ ិធានការការពារនានានឹងចូលរួម្ចាំផណកែល់ការសឆរម្ចបាននូវឆោលនឆយបាយ
សនរិសុែថាម្ពលរបស់រាជរោាភិបាល។

របឆភទ្សកម្មភាព
ចាំណាត់ថានក់
សកម្មភាព

 Cat 1 –ពរងើក

Cat 2 –ផកលម្អ

Cat 3 – លមើ

ការបនាុាំ
ការពិពណ៌ានាសឆងខប៖

- វាយតនម្លហានិភ័យននឆហោារចនាសម្ព័នធអរគស
ិ នើ ជាពឆិ សសតាំបន់ផែលាន
ទ្ើតាង
ាំ សថិតឆៅចាំតាំបន់ងាយរងឆរោះឆោយអាកាសធាតុ និងែរល់ជាអនុសាសន៍

ការពិពណ៌ានាសឆងខប

ននសកម្មភាពនិងលទ្ធ
ែលរ ាំពឹងទ្ុកនិងអតថ
របឆយជន៍

ឆោលនឆយបាយ នង
ិ វ ិធានការសម្រសប

- កសាងសម្តថភាពឆលើនើតិវ ិធ្ើរតួតពិនិតយ សាំឆៅកាត់បនថយហានិភ័យអាកាស

ធាតុឆលើឆហោារចនាសម្ព័នធ នង
ាំ ងាយរងឆរោះឆោយ
ិ ឆធ្វអ
ើ ធ្កា
ិ រកច
ិ ចតាម្ទ្តា
ើ ង
អាកាសធាតុ

- ឆរៀបចាំឆោលការណ៍ផណនាាំថានក់ជាតិសរើពើ
អភិវឌ្ឍឆហោារចនាសម្ព័នធអរគិសនើ

ការបញ្ញាក់ពើអាកាសធាតុននការ

- ែសពវែាយលទ្ធែលវាយតនម្ល និងឆោលការណ៍ផណនាាំែល់ាចស់ឆហោារចនា
សម្ព័នធអរគស
ិ នើ នង
ិ អនកពាក់ព័នធ។

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ

41

លទ្ធែលរ ាំពង
ឹ ទ្ុក នង
ិ អតថរបឆយជន៍៖

ផែនទ្ប
ើ ងាាញែលូវែល់ការឆសចករស
ើ ឆរម្ចចត
ិ រឆោលនឆយបាយ ក៏ែូចជាវ ិនឆិ យរន
ិ
ឱ្យានការយល់ែឹងកាន់ផតចាស់

អាំពើករម្ិតហានិភ័យអាកាសធាតុឆលើឆហោា

រចនាសម្ព័នធអរគស
ិ នើ ឆហយ
ើ នង
ឹ អាចអនុវតរវ ិធានការឆែើម្បឆើ ោះរសាយហានិភ័យ
ទាំងឆនាះបាន(ចាំណុចឆនះក៏រម្
ួ ចាំផណកែល់ការឆធ្វើផែនការ
រចនាសម្ព័នធកាន់ផតរបឆសរើ ឆ
ការវាយតនម្លរបសិទ្ធ
ភាពចាំណាយនន
សកម្មភាព

និងរចនាឆហោា

ង
ើ នាឆពលអនារតផលម្ឆទ្ៀតែង)។

ការវ ិភារហានិភ័យអាកាសធាតុ នឹងែរល់នូវែលប៉ែះពាល់ជាសការនុពលជាទ្ូឆៅ
ននការផរបរបួលអាកាសធាតុឆលឆើ ហោារចនាសម្ព័នធអរគិសនើ

ផែលអាចរតូវបាន

ផរបឆៅជាវ ិធានការការពារ ឆហយ
ើ ឆចញពើចាំណុចឆនះ ឆយង
ើ អាចកាត់បនថយនលល
វ ិនឆិ យរបាន។

- សកម្មភាពឆនះពឹងផែអកឆលើលទ្ធែលពើការវាយតនម្លភាពងាយរងឆរោះននការ

បុឆរលកខែណឌផែល
រតូវការសរាប់ការ
អនុវតររបកបឆោយ
ឆជារជ័យ

ផរបរបួលអាកាសធាតុជាត។
ិ

- សម្តថភាពម្ស្តនររើ កសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល អរគិសនើកម្ពុជា និងឆសវាករអរគិសនើ
ជនបទ្ឆែម្
ើ បយ
ឹ ពហា
ើ ល់ែង
ើ នភ
ិ ័យននការផរបរបួលអាកាសធាតុ

នង
ិ ែលប៉ែះ

ពាល់ផែលអាចឆកើតានឆលើឆហោារចនាសម្ព័នធ រឺចបា
ាំ ច់ឆែើម្បអ
ើ នុវតរសកម្មភាព
ឱ្យបានឆជារជ័យ។

- កិចចសហរបតិបតរិការជាម្ួយាចស់ឆហោារចនាសម្ព័នធអរគិសនើ រតូវការជា
ចាំបាច់ឆែើម្បឆើ ធ្វកា
ើ រវាយតនម្ល។

- ចាំនន
ួ ឆហោារចនាសម្ព័នធផែលបានវាយតនម្ល
សូចនាករននភាព
ឆជារជ័យ

- ករម្ត
ិ ននការអនុវតរអនុ សាសន៍វាយតនម្លហានិភ័យ

- ករម្ិតននការែសពវែាយឆោលការណ៍ផណនាាំសរើពើភ័សុ តាងអាកាសធាតុ
រ
ឆលើ
ឆហោារចនាសម្ព័នធអរគស
ិ នើ

ការឆរៀបចាំការអនុវតរ
ចាំណាយបា៉ែន់សាមន
សរុប
របភពម្ូលនិធ្ិ
រយៈឆពល

អរគនាយកោានថាម្ពល ននរកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល ឆោយានការសហការជាម្ួយ
រកសួងបរសា
ិ ថ ន អាជាាធ្រអរគិសនក
ើ ម្ពុជា អរគស
ិ នក
ើ ម្ពុជា នង
ិ អាជវើ កម្មអរគិសនរើ ពម្
ទាំងនែរូអភិវឌ្ឍន៍ែនទ្ឆទ្ៀត។
៣២២ ០០០ ែុោលរ
CCCA, ADB, AFD, CHINA AID, KOICA and JICA
២០២១ – ២០២៣

៥) ឯកសារសកម្មភាពឆលែ ៥៖

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
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សកម្មភាព
ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរ
ែ.យ.ប.អ.ក. និង

ែ.យ.ប.អ. តាម្វ ិស័យ

បឆងកើតរបព័នធររប់ររងទ្ិននន័យឧសម័នែាះកញ្ច ក់និងការឆរបើរបាស់ថាម្ពល
ថានក់ជាតិសរាប់ការឆធ្វើសននិធ្ិឧសម័នែាះកញ្ច ក់និងតុ លយភាពថាម្ពល

- ែ.យ.ប.អ.ក. ០៤៖ ឆលើកកម្ពស់ការកសាងផែនការ និងបឆចចកវ ិទ្ា ផែល
បឆញ្ច ញកាបូនតិច ឆែើម្បោ
ើ រាំ ទ្ែល់ការអភិវឌ្ឍឆោយចើរភាព

- ែ.យ.ប.អ.ឧ.ល. ០៣៖ អនុវតរវ ិធ្ើសាស្តសរររប់ររងការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះ
កញ្ច ក់សរាប់វ ិស័យថាម្ពល។

កនុងនាម្ជាភារើននអនុសញ្ញារកបែ័ណឌសហរបជាជាតិសរើពើ

ការផរបរបួល

អាកាសធាតុ របឆទ្សកម្ពុជាានកាតពវកច
ិ ចរាយការណ៍អាំពើការបឆញ្ច ញឧសម័ន
ែាះកញ្ច ក់របស់ែួ ន។
ល
ការបឆងកើតសននិធ្ិឧសម័នែាះកញ្ច ក់ រឺជាជាំហានែាំបូង
ចាំបាច់ឆែើម្បរា
ើ យការណ៍អាំពើឧសម័នែាះកញ្ច ក់
សនទ
ិ នភាព

ឧសម័ន។

និងការររប់ររងការបឆញ្ច ញ

សននិធ្ិឧសម័នែាះកញ្ច ក់កុ ងវ
ន ិស័យថាម្ពលក៏ជាធាតុចូលម្ួយនន

របាយការណ៍ជាតផិ ែលតរម្ូវឆោយអនុសញ្ញារកបែ័ណឌសហរបជាជាតិសរើពើ
ការផរបរបួលអាកាសធាតុ

នង
ិ ជាផែនកម្ួយននការឆធ្វត
ើ ុលយភាពថាម្ពលែង

ផែរ ។ សកម្មភាពឆនះ រតូវបានបឆងកើតឆ

ង
ើ ឆែើម្បប
ើ ឆងកើតរបព័នធសននិធ្ិឧសម័ន

ែាះកញ្ច ក់ សរាប់វ ិស័យថាម្ពល (របភពចាំឆហះ នង
ិ របភពចល័ត)និង
សរាប់កាំណត់ឱ្កាសកាត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់។
របឆភទ្សកម្មភាព
ចាំណាត់ថានក់សកម្មភាព

 Cat 1 –ពរងក
ើ

Cat 2 –ផកលម្អ

 Cat 3 – លមើ

ការកាត់បនថយឧសម័នែាះកញ្ច ក់
- អភិវឌ្ឍសម្តថភាពរបស់អរគនាយកោានថាម្ពល ឆែើម្បឆើ រៀបចាំ និងបឆងកើត
របព័នធសននធ្
ិ ិឧសម័នែាះកញ្ច ក់ (រួម្ទាំងនត
ើ វិ ិធ្ើរបម្ូលទ្ិននន័យ និងពិធ្សា
ើ រ
ការធានារុណភាព ។ល។)

- ែរល់ការបណុ រ ះបណា
រ លការងារឆលឆើ ោលការណ៍ផណនាាំ IPCC ២០០៦
សរាប់សននិធ្ិឧសម័នែាះកញ្ច ក់

ការពព
ិ ណ៌ានាសឆងខបនន

- កាំណត់ផែនករងន
រ ល
ឹ ិងផែនកទ្ន់ នង
ិ យកវាម្កឆរបើ (រួម្ទាំងការបណុ រ ះបណា

រ ាំពឹងទ្ុក និងអតថ

- អនុវតរការរបម្ូលទ្ិននន័យសននិធ្ិ

សកម្មភាព និងលទ្ធែល
របឆយជន៍

ឆលើការឆរបើរបាស់សូផហវរ)

(ការរួម្បញ្ចូ លោនឆោយសាថនើយ

និង

របភពចល័ត) រួម្ទាំងការផកលម្អការចងរកងទ្ន
ិ នន័យ កងវះទ្ិននន័យ និង
ការវ ិភារទ្ិននន័យ

- ឆធ្វកា
ើ បប
ើ រសក
ិ ាឆែម្
ើ ឆងកើតកតារបឆញ្ច ញឧសម័នសរាប់វ ិស័យថាម្ពល។

- កាំណត់ជឆរម្ើសហរិ ញ្ាបបទនផែលចាំបាច់សរាប់ការធានានិរនររភាពនន
សកម្មភាព

- សននិធ្ិថាម្ពល និង ឧសម័នែាះកញ្ច ក់សរាប់វ ិស័យថាម្ពល

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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- -ផចករ ាំផលកព័ត៌ាានតាម្រយៈសិកាខសាោ
និងអនកពាក់ព័នធែនទ្ឆទ្ៀត។

ឆែើម្បច
ើ ូលរួម្ជាម្ួយរកសួង

- ែរល់របាយការណ៍ឱ្យបានទន់ឆពលឆវោែល់ជនបឆងាគលថានក់ជាតិសរាប់
សននិធ្ិឧសម័នែាះកញ្ច ក់ ឆៅអរគឆលខាធ្ិការោានក.ជ.អ.ច.

- ការសក
ិ ាឆលជ
ើ ឆរម្ស
ើ ននការកាត់បនថយ (រួម្ទាំងការវ ិភារអតថរបឆយជន៍

ឆធ្ៀបនឹងចាំណាយ CBA) រួម្ទាំងការឆលើកកម្ពស់បឆចចកវ ិទ្ាផែលាន
ឆោលបាំណងបឆងកន
ួ អុស ឬធ្យូង ានែូចជាចស្តងាកន
ើ របសទ្
ិ ធភាព ឬ ជាំនស

ផែលានរបសិទ្ធភាព ជើវឧសម័ន អាំពូលពនលឺរពះអាទ្ិតយ ការបូម្ទ្ឹក ែយល់
នង
ិ ា៉ែសុ ន
ើ ចាំឆរាះទ្ឹកឆសរា៉ែ ម្ិចជាឆែើម្។

- សកម្មភាពឆនះ នឹងែរល់លទ្ធែលរួរឱ្យទ្ុកចិតរ ការបាំឆពញបាននូវសកម្មភាព
ផែលានរុណភាពលអ នង
ិ ការទ្ទ្ួលបានទ្ន
ិ នន័យការបឆញ្ច ញផែលឆធ្វឱ្
ើ យ
ការបា៉ែន់សាមនតរម្ូវការថាម្ពល និងការបឆញ្ច ញនាឆពលអនារត និងការ
កាំណត់ឱ្កាសសរាប់ការកាត់បនថយការបឆញ្ច ញឆចញពវើ ិស័យថាម្ពល
ឱ្យកាន់ផតានភាពរបឆសើរឆ

ង
ើ ។

ជាកាតពវកច
ិ ចសរាប់របឆទ្សកម្ពុជាកនុងនាម្ជាសាជិកននអនុសញ្ញារកបែ័ណឌ
សហរបជាជាតិសរើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ។

ឆលើសពើឆនះឆទ្ៀតការឆធ្វើ

សននធ្
ិ ឧ
ិ សម័នែាះកញ្ច ក់ នឹងជួយរបឆទ្សកម្ពុជាកនុងការររប់ររងការបឆញ្ច ញ
ឧសម័នែាះកញ្ច ក់
ការវាយតនម្លរបសទ្
ិ ធភាព
ចាំណាយននសកម្មភាព

ពើវ ិស័យថាម្ពលឱ្យកាន់ផតានរបសិទ្ធភាពឆោយែរល់

ព័ត៌ាានផែលានរបឆយជន៍ែល់អនកឆធ្វឆើ ោលនឆយបាយ នង
ិ វ ិនឆិ យរន
ិ
ឆលើវ ិស័យសការនុពលសរាប់ការឆធ្វើផែនការ

និងការវ ិនិឆយរកាបូនតិច។

ការងារឆនះក៏នង
ឹ ជួយរបឆទ្សកម្ពុជាកនុងការទក់ទញសរាប់ការែរល់ម្ូល
និធ្ិអាកាសធាតុផែលបានឆរោងទ្ុកសរាប់រឆរាងកាត់បនថយ

ក៏ែូចជា

ឆែើម្បរើ បម្ូលការោាំរទ្ពរើ បឆទ្សអភវិ ឌ្ឍន៍ទក់ទ្ងនង
ួ បឆចចកឆទ្ស
ឹ ជាំនយ
និងការឆែារបឆចចកវ ិទ្ាែងផែរ។

បុឆរលកខែណឌផែលរតូវការ កច
ិ ចសហរបតប
ិ តរកា
ិ រយ៉ែងសកម្មរវាង
សរាប់ការអនុវតរ

របកបឆោយឆជារជ័យ

រកសួងផរ ៉ែ

នង
ិ ថាម្ពល

រកសួង

សាធារណការ និងែឹកជញ្ាូ ន (MPWT) និងឆលខាធ្ិការោានក.ជ.អ.ច. និង
អនកជាំនាញអនររជាតិអាំពត
ើ ុលយភាពថាម្ពល នង
ិ សននិធ្ឧ
ិ សម័នែាះកញ្ច ក់។

- របព័នធសននិធ្ិឧសម័នែាះកញ្ច ក់ សរាប់វ ិស័យថាម្ពលរតូវបានបឆងកើតឆ
សូចនាករននភាព
ឆជារជ័យ

ង
ើ

- ការបឆងកើតការបឆញ្ច ញម្ូលោានឆៅចឆនាលះឆ្ន២
ាំ ០១៦ នង
ិ ២០៥០ ឆោយ
ផែអកឆលើទ្ិននន័យផែលអាចរកបានលមើៗ និងការបា៉ែន់សាមនននតរម្ូវការនា
ឆពលអនារត

- ចាំនន
ួ ជឆរម្ើសកាត់បនថយឧសម័នែាះកញ្ច ក់
- ករម្ត
ិ សម្តថភាពរបឆសរើ ឆ

ង
ើ ឆៅកនុងរបព័នធសននធ្
ិ ិឧសម័នែាះកញ្ច ក់

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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ការឆរៀបចាំការអនុវតរ

នាយកោានអភិវឌ្ឍថាម្ពល របស់រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល ឆោយានការ
សរម្បសរម្ួលជាម្ួយ ក.ស.ែ. ក.ប. អ.អ.ក. អ.ក. និងនែរូ អភិវឌ្ឍន៍
ែនទ្ឆទ្ៀត។

ចាំណាយបា៉ែន់សាមនសរុប
របភពម្ូលនិធ្ិ
រយៈឆពល

៥៧៦ ០0០ ែុោលរ

ាចស់ជាំនយ
ួ ឆទ្វភារើ, USAID, UNDP, JICA, ADB, UNEP, UNFCCC,
IGES, GEF, and CCCA
២០២១-២០២៣

៦) ឯកសារសកម្មភាពឆលែ ៦៖
សកម្មភាព
ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរ
ែ.យ.ប.អ.ក. និង ែ.យ
.ប.អ. តាម្វ ិស័យ

ែរល់ជូនរបភពថាពលអរគិសនើសាអតនិងបឆចចកវ ិទ្ាបឆញ្ច ញកាបូនតិចឆៅកាន់
ភូម្ិនិងររួសារផែលឆៅោច់រសយលម្ិនទន់ានអរគិសនើឆរបើរបាស់។

- ែ.យ.ប.អ.ក. ០៤៖ ឆលើកកម្ពស់ការកសាងផែនការ និងបឆចចកវ ិទ្ា ផែលបឆញ្ច ញ
កាបូនតិច ឆែើម្បោ
ើ រាំ ទ្ែល់ការអភវិ ឌ្ឍឆោយចរើ ភាព។

- ែ.យ.ប.អ.ឧ.ល. ០៣៖ អនុវតរវ ិធ្ើសាស្តសរររប់ររងការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់
សរាប់វ ិស័យថាម្ពល។

ឆៅចុងឆ្ន២
ាំ ០១៩ របឆទ្សកម្ពុជា ានសហរោសអរគិសនើជនបទ្ចាំនួន ៣៦៤
ផែលទ្ទ្ួលបានសទ្
ធិ ុ ងការែគ
ន
ត់ែគង់អរគស
ិ ក
ិ នឆើ ៅកនុងរបឆទ្ស។ តាំបន់អាជាាប័ណណ

ររបែណរប់ភូម្ិចាំនួន ១៤ ០៩៥ (៩៩,៤៨%) កនុងចាំឆណាម្ចាំនន
ួ ភូម្ិសរុបចាំនួន
១៤ ១៦៨ ផែលកនុងឆនាះាន ៧៣ភូម្ស
ថិ ឆៅឆរៅតាំបន់អាជាាប័ណណ។ កនុងចាំឆណាម្
ិ ត
១៤ ០៩៥ភូម្ិ ឆៅកនុងតាំបន់អាជាាប័ណណានភូ ម្ិចាំនួន ១៣ ១៣១ ទ្ទ្ួលបានអរគិសនើ

ពើបណា
រ ញជាតិរច
ួ ឆហយ
ើ ែណៈផែលភូម្ិចាំនួន ៩៦៦ ឆៅម្ិនទន់បានភាាប់អរគិសនើ
ពើបណា
រ ញជាតឆិ របើរបាស់ឆៅឆ
សនទ
ិ នភាព

យ
ួ ១ ០៣៧ ឆៅម្ិនទន់
ើ ។ ែូឆចនះ ភូម្ស
ិ រុបចាំនន

បានភាាប់អរគិសនើពើបណា
រ ញឆរបើរបាស់ឆៅឆ

យ
ាំ ០១៩
ើ រិតរតឹម្ចុងឆ្ន២

ឆនះ។

ឆយងតាម្អាជាាធ្រអរគស
ួ ៧៩៤ ឆទ្ៀតឆនះ នឹងរតូវ
ឹ ថា ភូម្ិចាំនន
ិ នើបានឱ្យែង
ភាាប់បណា
រ ញជាតិអរគិសនើឆៅកនុងឆ្ន២
ាំ ០២០

រឯភូ
ួ ២៤៣
ើ ម្ិឆៅសល់ចាំនន

ឆទ្ៀត ពបា
រ ញចូលឆៅែល់កុ ងឆ្
ន ន២
ាំ ០២០ ឆនះបានណាស់។ កនុង
ិ កនង
ឹ តបណា

ចាំឆណាម្ភូ ម្ិចាំនួន ២៣៧ ផែលពិបាកឆៅែល់ ានចាំនន
ួ ១១៨ភូម្ិ ជាភូម្ិ
ផែលសថត
ិ ឆៅកនុងតាំបន់ោច់រសយល នង
ិ ានចាំនួនែនងែាះោច់ពោ
ើ ន ឆ្ៃយ កនុង

ឆនាះានភូម្ិចាំនន
ួ ៣២ ោមនែលូវឆៅែល់; ភូម្ិចាំនន
ួ ៤៦ សថិតឆៅឆលើឆកាះ ភូម្ិចាំនន
ួ

៣៤ រជា
ឺ ភូម្ិអផណរតទ្ឹក ឆហយ
ើ ានភូម្ិចាំនួន ៧ រជា
ឺ ភូម្ល
ិ ច
ិ ទ្ឹកឆៅរែូវវសា។
ការលាំបាកកនុងការនាាំបណា
រ ញអរគិសនើជាតិចូលែល់ភូម្ិ និងែនងែាះទាំងឆនះ អាច
ឆោះរសាយបានឆោយការែរល់ថាម្ពលពនលរឺ ពះអាទ្ិតយ

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ

ឬថាម្ពលសាអតឆែសង
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ឆទ្ៀតតាម្ជឆរម្ើសពើរផែលអាចឆធ្វើបានរួម្ាន៖ របព័នធថាម្ពលពនលឺរពះអាទ្ិតយ
តាម្ែាះ និងបណា
រ ញអរគិសនើខានតតូ ច។
របឆភទ្សកម្មភាព

Cat 1 –ពរងើក

Cat 2 –ផកលម្អ

ចាំណាត់ថានក់សកម្មភាព

ការកាត់បនថយ នង
ិ ការបនាុាំ

Cat 3 – លមើ

ការពិពណ៌ានាសឆងខប៖

- ឆធ្វកា
ើ រសក
ិ ាឆលសា
ើ ថ នភាពននការឆរបរើ បាស់អរគស
ិ នើឆៅកនុងភូម្ិោច់រសយល

ទាំងអស់ និងសម្ទ្
ិ ធិលទ្ធភាពននជឆរម្ើសផែលអាចែគត់ែគង់អរគិសនើបាន រួម្ាន
ថាម្ពលពនលរឺ ពះអាទ្ិតយ និងបណា
រ ញអរគស
ិ នខា
ើ ន តតូច នង
ិ បឆចចកវ ិទ្ាបឆញ្ច ញ
កាបូនតិចនានា។

- ការឆរៀបចាំឯកសារឆោលរាំនត
ិ រឆរាង នង
ិ ឯកសារបឆចចកឆទ្សឆែញនលល
- ការឆែញនលលជាសាធារណៈសរាប់អនកែគត់ែគង់។
ការពិពណ៌ានាសឆងខបនន

- រតួតពិនិតយ និងវាយតនម្លការែរល់ឆសវាកម្ម។

រ ាំពឹងទ្ុក និង

លទ្ធែលរ ាំពង
ឹ ទ្ុក នង
ិ អតថរបឆយជន៍៖

សកម្មភាព និងលទ្ធែល - រាយការណ៍លទ្ធែល និងការកាត់បនថយឧសម័នែាះកញ្ច ក់ ។
អតថរបឆយជន៍

- សឆរម្ចបានឆោលឆៅអរគស
ិ នភា
ើ វូបនយ
ើ កម្ម ១០០ភាររយ

- ករម្ិតជើវភាពរស់ឆៅរបស់របជាជនឆៅតាំបន់ជនបទ្ានការឆកើនឆ
- ការបឆងកត
ើ ការងារ

ង
ើ

- ការកាត់បនថយឧសម័នែាះកញ្ច ក់
- សុែភាព និងសនរស
ិ ុ ែលអរបឆសរើ

- ានទ្ិននន័យររប់រោន់សរាប់អនកឆធ្វើឆោលនឆយបាយ និងអនកឆធ្វើឆសចករើ
សឆរម្ចចត
ិ រ

- ទក់ទញវ ិនិឆយរិនចូលម្កកនុងរបឆទ្ស។

ថាម្ពលរពះអាទ្ិតយ និងថាម្ពលសាអតឆែសងឆទ្ៀត រជា
ឺ របភពថាម្ពលផែលាន
នលលសម្រម្យ និងានែគត់ែគង់កុ ងរសុ
ន
ក។ ឆៅកនុងឆសណារយ៉ែ
ើ ូធ្ុរកិចចធ្ម្មតា(BAU)
ថាម្ពលសូឡាានតនម្លនលលជាងតនម្លរបស់ា៉ែសូត។ តនម្លម្ូលោានសនមតថា ការ

ឆរបើរបាស់ា៉ែសុ ើនឆភលើងា៉ែសូ តឆៅតាម្សាថនើយសា
៍ កកនុងភូម្ិ យកម្កសាកអារុយ
ការវាយតនម្លរបសិទ្ធភាព
ចាំណាយននសកម្មភាព

រលយនរ ឆធ្វឱ្
ើ យការែគត់ែគង់អរគស
ិ នស
ើ រាប់ររួសារានករម្ត
ិ ទប។ វ ិធ្សា
ើ ស្តសរឆនះ
ឆធ្វើឱ្យនលលឆែើម្ែលិតននករម្ិតម្ូលោាន ានតនម្ល ០,៤០ ែុោលរកនុងម្ួយរើ ូវា៉ែត់

ឆា៉ែង។ ឆៅកនុងការឆរបៀបឆធ្ៀបនលលឆែើម្ ថាម្ពលសូឡាឆៅកនុងឆសណារយ៉ែ
ើ ូ BAU
រតូវបានបា៉ែន់របាណថា ានចាំនួន ១,១៧ ែុោលរកនុងម្ួយរើ ូ វា៉ែត់ឆា៉ែង។ ឆនះ
ានន័យថា

អរគស
ិ នព
ើ ស
ើ ូ ឡាឆោយម្ន
ិ ទន់កាត់កងជាម្ួយនង
ឹ តនម្លហានភ
ិ ័យ

រតូវានតនម្លបផនថម្ ០,៧៧ ែុោលរអាឆម្រកកន
ិ ុ ងម្ួយរើ ូវា៉ែត់ឆា៉ែង ឆលើតនម្លថាម្ពល
ផែលបានម្កពើបឆចចកវ ិទ្ាថាម្ពលម្ូលោាន។
ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ

ចាំឆពាះឆសណារយ៉ែ
ើ ូឆរកាយការ
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ចាំណាយនលលអរគិសនើបនាាប់ពើកាត់កងឆលើតនម្លហានិភ័យរួចឆហយ
ើ តនម្លរបស់វាចុះ

លយបនរិចបនរួចែល់ ១,០៨ ែុោលរកនុងម្ួយរើ ូ វា៉ែត់ឆា៉ែង។ ឆនះានន័យថា ០,៦៨
ែុោលរអាឆម្រក
ិ

ែពស់ជាងនលលអរគស
ិ នក
ើ ុ នងតនម្លម្ូលោានផែលឆរបា
ើ ៉ែ សុ ន
ើ ា៉ែសូ ត។

រតង់ឆនះវាបងាាញថា

ឆៅឆពលអនុវតរអនររារម្ន៍របស់រាជរោាភិបាលឆែើម្បល
ើ ុប

បាំបាត់បរយកាសវ
ិនឆិ យរថាម្ពលអរគស
ិ
ិ នើពថា
ើ ម្ពលសូ ឡា វាាននលលសម្រម្យ

ជាង ប៉ែុផនរនលលអរគិសនើទ្ូឆៅពើថាម្ពលសូ ឡាឆៅផតែពស់ជាងនលលអរគិសនើពើម្ូលោាន

ា៉ែសុន
ើ ឆភលង
ើ ា៉ែសូ ត (ឆបឆើ ម្ល
ើ ពរើ ជុងននការែលត
ិ អរគស
ិ នើ)។ ររួសារម្ួយចាំណាយ
របផហល ០,៦០ ែុោលរ ឆៅ ០,៧៥ ែុោលរ អារស័យឆលើទ្ាំហអា
ាំ រុយជាទ្ូឆៅ

របផហល ៥០-៧០ អាំផពរឆា៉ែង។ ភាពញឹកញាប់ននការសាកអារុយ រអា
ឺ រស័យ
ឆលើតរម្ូវការថាម្ពលរបស់ររួសារ ប៉ែុផនរជាធ្ម្មតាានចាំនន
ួ ១-៣ ែងកនុងម្ួយ
សបារហ៍។

ឆទះយ៉ែងណាករើ ការែរល់ការោាំរទ្ពើរឆរាងឆនះ ឆររ ាំពឹងថានឹងកាត់បនថយនលល

អរគស
ិ នព
ើ ថា
ើ ម្ពលសូ ឡាបានបនរឆទ្ៀត។ ឆៅកនុងការអនុវតរជាក់ផសរង ម្ូលនធ្
ិ ិ

អរគិសនើជនបទ្បានែរល់របាក់ឧបតថម្ភរហូតែល់ ១០០ ែុោលរអាឆម្រក
ិ កនុងម្ួយ

របព័នធ។ ឧបតថម្ភធ្នឆនះ នឹងឆធ្វឱ្
ើ យនលលឆែើម្ធាលក់ចុះរបផហល ៣០ %ឆទ្ៀត។ ជាម្ួយ
នឹងបឆចចកវ ិទ្ាលមើននអារុយ LiFePO4 ផែលឆររ ាំពឹងថាអាចានអាយុកាលឆរបើរបាស់
រហូតែល់ ១០ឆ្ន ាំ ឆនាះានន័យថាររួសារនម្
ួ ៗម្ន
រ
យ
ើ យ
ិ ចាំបាច់ផ្ទលស់បូ រអារុ
ពួកឆរញឹកញាប់ឆទ្ៀតឆទ្ ផែលវាអាចឆធ្វើឱ្យនលលចុះឆថាកបានម្ួយករម្ិតឆទ្ៀត។

- សកម្មភាពឆនះ ពឹងផែអកឆល្
ើ នាៈកនុងការរួម្ោនបង់នលលពរើ រួសារនម្
ើ ួយៗ សរាប់
របព័នធថាម្ពលពនលឺរពះអាទ្ិតយតាម្ែាះ និងបណា
រ ញអរគិសនើខានតតូច។

- ករម្ត
ិ សម្តថភាពរបស់សហរម្ន៍ម្ូលោានររឺ តូវការសរាប់របតប
ិ តរកា
ិ រ នង
ិ
បុឆរលកខែណឌផែលរតូវ
ការសរាប់ការអនុវតរ

របកបឆោយឆជារជ័យ

ការររប់ររងបណា
រ ញអរគិសនើខានតតូច។

- ការឆបរជាាចត
ាំ ច់ឆែើម្បធា
ិ រពថា
ើ ន ក់ែឹកនាាំ រច
ឺ បា
ើ នាការអនុ វតរបានរហ័ ស។

- ការោាំរទ្ពើអាជាាធ្រម្ូលោានសហរម្ន៍ រឺជាកតារចាំបាច់កុ ងការសរម្ួ
ន
លែល់
ការែាំឆ

ផលទាំ។

ង
រ ញខានតតូចការរបម្ូលនលលសរាប់ការ
ើ ការឆរបើរបាស់ែើសរាប់បណា

- ានឆសវាផលទាំឆៅថានក់ម្ូលោាន រឺរតូវការសរាប់ជួសជុលរបព័នធ ឬផលទាំ។
- រតូវការការោាំរទ្ពអ
ើ បកា
ើ នកកាន់អាជាាប័ណណែគត់ែគង់អរគស
ិ នើ ឆែម្
ើ រពារជឆាលះ។

សូចនាករននភាព
ឆជារជ័យ

- ចាំនន
ួ បណា
រ ញអរគិសនើខានតតូច ផែលបានែាំឆ
- ចាំនន
ួ SHS ផែលបានែាំឆ

ង
ើ ។

ង
ើ

- ចាំនន
ួ ររួសារផែលបានចកឆចញពើភាពរកើរក

- ចាំនន
ួ SHS នង
ាំ
ិ របតប
ិ តរិការខានតតូចបនាាប់ពើ ៥ ឆ្ន។

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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ការឆរៀបចាំការអនុវតរ
ចាំណាយបា៉ែន់សាមនសរុប
របភពម្ូលនិធ្ិ
រយៈឆពល

នាយកោានថាម្ពលកឆកើតឆ

ង
ើ វ ិញនិងថាម្ពលឆែសងឆទ្ៀត របស់រកសួងផរ ៉ែ និង

ថាម្ពល សហការជាម្ួយ អាជាាធ្រអរគិសនើ អរគិសនើកម្ពុជា និងម្ូលនិធ្ិអរគិសនើ
ជនបទ្ រពម្ទាំងនែរូ អភវិ ឌ្ឍន៍ែនទ្ឆទ្ៀត។
៧៤ ៩១១ ៧៦៥ ែុោលរ

CCCA, ADB, KfW, China AID, KOICA and JICA
២០២១-២០២៣

៧) ឯកសារសកម្មភាពឆលែ៧៖
សកម្មភាព
ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរ
ែ.យ.ប.អ.ក. និង ែ.យ.ប.
អ. តាម្វ ិស័យ

ឆរៀបចាំនិងអនុវតររឆរាងរបសិទ្ធភាពថាម្ពលកនុងរកបែ័ណឌននឆោល
នឆយបាយជាតស
រើ រើ បសទ្
ិ ព
ិ ធភាពថាម្ពល។

- ែ.យ.ប.អ.ក. ០៤៖ ឆលើកកម្ពស់ការកសាងផែនការ និងការឆរបើរបាស់បឆចចក
វ ិទ្ា ផែលបឆញ្ច ញកាបូនតច
ើ បោ
ិ ឆែម្
ើ រាំ ទ្ែល់ការអភវិ ឌ្ឍឆោយចរើ ភាព។

- ែ.យ.ប.អ.ឧ.ល. ០៣៖ អនុវតរវ ិធ្ើសាស្តសរររប់ររងការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះ
កញ្ច ក់សរាប់វ ិស័យថាម្ពល

របឆទ្សកម្ពុជា

បានឆបរជាាចិតរកុ នងការកាត់បនថយការបឆញ្ច ញកាបូនផែល

បាំភាយឆចញពើកាំឆណើនឆសែាកច
ើ បឆើ ែរើ ឆលា
ិ ច និងកាំពុងែត
ិ ែាំរបឹងផរបងឆែម្
ើ ោ៌ា
ននការអភិវឌ្ឍរបកបឆោយភាពធ្ន់នឹងបឆញ្ច ញកាបូនតិច

ឆហយ
ើ តាម្រយៈ

ាោ៌ាឆនះ នឹងបឆងកើតបាននូ វការអភវិ ឌ្ឍរបកបឆោយចរើ ភាពបផនថម្ឆទ្ៀត។

ឆែើម្បឆើ លើកកម្ពស់ការកាត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ របឆទ្សកម្ពុជា
បានចូលរួម្យ៉ែងសកម្មកុ នងការបឆងកើតលកខែណឌផែលចាំបាច់សរាប់ែឆាំ ណើរ
ការននយនរការឥណទនកាបូនផែលរតូវបានបឆងកើតឆ

ង
ើ ឆរកាម្អនុសញ្ញា

ានទាំងយនរការអភិវឌ្ឍសាអត

ង
ើ ឆោយពិធ្ើសារែយូតូ

រកបែ័ណឌសហរបជាជាតិសព
រើ កា
ើ រផរបរបួលអាកាសធាតុ (UNFCCC) រួម្
សនិទនភាព

(CDM)

បឆងកើតឆ

(Kyoto Protocol)។ យនរការែរល់ហរិ ញ្ាបបទនែល់រឆរាង នង
ិ កម្មវ ិធ្ើ

ឆែសងឆទ្ៀតរួម្ានយនរការែរល់ឥណទនរួម្ (JCM) ការកាត់បនថយការបឆញ្ច ញ
ឧសម័នពកា
ើ របាំផ្ទលញនរពឆឈើ នង
ិ ការឆរចរលនរពឆឈ
ឹ
ើ (ឆរែបូក) នង
ិ សកម្មភាព
កាត់បនថយឧសម័នែាះកញ្ច ក់ជាតិ (NAMA) ជាឆែើម្។
ឆៅកនុងវ ិស័យថាម្ពល

ានសការនុពលកនុងការឆរៀបចាំរឆរាងសកម្មភាព

កាត់បនថយឧសម័នែាះកញ្ច ក់ជាតិ(NAMA) ជាឆរចើនរួម្ាន៖ថាម្ពលវារអរគ
ើ ិសនើ
ជើវា៉ែស់

(ការបាំផបលងថាម្ពលជើវឥនធនៈកសក
ិ ម្មឆៅជាថាម្ពល

ចស្តងាកន និងរបសិទ្ធភាព
ថាម្ពលជើវឧសម័ន

ែយល់

ឥែា

ចាំហាយកនុងឧសាហកម្ម) ថាម្ពលរពះអាទ្ិតយ

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ

បឆចចកវ ិទ្ាធ្យូងលមសាអត

នង
ិ សហែលត
ិ កម្ម
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ថាម្ពលកឆៅរ ការររប់ររងសាំរាម្ទ្ើរកុង ការឆោះរសាយការខាតបង់ ការ
ផចកចយអរគិសនើ ជាពិឆសសរបសិទ្ធភាពថាម្ពល ។ល។
របឆភទ្សកម្មភាព

 Cat 1 –ពរងក
ើ

Cat 2 –ផកលម្អ

ចាំណាត់ថានក់សកម្មភាព

ការកាត់បនថយឧសម័នែាះកញ្ច ក់

Cat 3 – លមើ

សកម្មភាពឆនះនង
ើ រឆរាងសកម្មភាពកាត់បនថយឧសម័ន
ឹ ឆផ្ទរតឆលើការបឆងកត

ែាះកញ្ច ក់ជាតឆិ ៅកនុងវ ិស័យថាម្ពល ជាពិឆសសរបសិទ្ធភាពថាម្ពល រួម្
ានែូចតឆៅ៖

- វាយតនម្លលកខែណឌ និងយុ ទ្ធសាស្តសររកបែ័ណឌ និងកាំណត់ឱ្កាសកាត់បនថយ
ឆៅកនុងវ ិស័យថាម្ពល

(ឆោយានការសរម្បសរម្ួលជាម្ួយការអនុវតរ

សកម្មភាពទ្ើ៤)

- វាយតនម្លសការនុពលកាត់បនថយការបឆញ្ច ញតាម្លកខណៈបឆចចកឆទ្ស នង
ិ
ការពព
ិ ណ៌ានាសឆងខបនន

សកម្មភាពនិងលទ្ធែលរ ាំពឹង
ទ្ុកនង
ិ អតថរបឆយជន៍

ការវ ិភារែលចាំឆណញរួម្ និងនលលឆែើម្រួម្

- ឆរជើសឆរសរាំ
ើ នត
ិ សរាប់ឆរៀបចាំរឆរាងរបសទ្
ិ ធភាពថាម្ពលរួម្ទាំង NAMA
- កាំណត់ឆោលបាំណងរបស់រឆរាង និងឆរជើសឆរសឧបករណ
៍ ចរម្ុះ
ើ
- ឆរៀបចាំយនរការរតួតពន
ិ ិតយ តាម្ោន នង
ិ វាយតនម្ល
- ផែនការលម្អិត

- កាំណត់ធ្នធានផែលរតូវការ
- ោាំរទ្ែល់ការអនុវតររឆរាង
សកម្មភាពឆនះ រតូវបានឆររ ាំពឹងថា នឹងទក់ទញការោាំរទ្ផែនកបឆចចកឆទ្ស
និងហរិ ញ្ាវតថុពើបណា
រ របឆទ្សអភិវឌ្ឍន៍ និងពើវ ិនិឆយរិនឯកជនឆឆ្ពះឆៅរក
ការអភិវឌ្ឍកាបូនតិច ផែលនឹងឆធ្វើឱ្យរបឆសើរឆ
កាបូនតិចឆៅកនុងរបឆទ្សកម្ពុជាែងផែរ។

ង
ើ នូវផែនការអភិវឌ្ឍន៍ថាម្ពល

- សកម្មភាពឆនះ រឺជាផែនកម្ួយននការឆបរជាាចិតររបស់របឆទ្សកម្ពុជាឆៅឆរកាម្
ការវាយតនម្លរបសិទ្ធភាព
ចាំណាយននសកម្មភាព

បុឆរលកខែណឌផែលរតូវការ
សរាប់ការអនុវតរ

របកបឆោយឆជារជ័យ

អនុសញ្ញារកបែ័ណឌសហរបជាជាតិសរើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ

- ចូលរួម្ចាំផណកកនុងការទក់ទញលវ ិកាសរាប់ការអនុវតររឆរាងនានា រាប់

ទាំង NAMA (ទាំងរបភពកនុងរសុក នង
ិ អនររជាត)
ិ ែូចជាការោាំរទ្ពរើ បឆទ្ស
អភិវឌ្ឍន៍ទក់ទ្ងនឹងជាំនយ
ួ បឆចចកឆទ្ស និងការឆែារបឆចចកវ ិទ្ា។

- ការបឆងកត
ើ របព័នធរតួតពិនត
ិ យ រាយការណ៍ នង
ិ ការឆែាៀងផ្ទាត់ (MRV)

- ភាពជាអនកែឹកនាាំ និងការឆបរជាាចិតររបស់រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពលកនុងការជាំរុញ
និងសឆរម្ចឆោលឆៅអភិវឌ្ឍន៍កាបូនតិចឆោយឆផ្ទរតសាំខាន់ឆលើរឆបៀបវារៈ

ការអនុម្័តឆលើរកបែ័ណឌចាប់សរាប់យនរការកាត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័ន

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ

49

ែាះកញ្ច ក់ និងការបឆងកើតរបព័នធរតួតពិនិតយ រាយការណ៍ និងការឆែាៀងផ្ទាត់
និងរបព័នធចុះបញ្ា ើរឆរាងផែលានរុណភាព។

- វឌ្ឍនភាពកនុងការបឆងកត
ើ របព័នធសននធ្
ិ ឧ
ិ សម័នែាះកញ្ច ក់។

- ការពរងឹងសម្តថភាពបុរគលិករបស់រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល។
- ការោាំរទ្បឆចចកឆទ្ស និងហរិ ញ្ាវតថុទន់ឆពលឆវោ។
សូចនាករននភាពឆជារជ័យ

- ការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ ផែលបានកាត់បនថយ
- ចាំនន
ួ រឆរាងរតូវបានឆរៀបចាំ

- បរាណថាម្ពលកាបូ
នតិច រតូវបានរួម្បញ្ចូ លកនុងតុលយការថាម្ពលជាតិ
ិ

អរគនាយកោានថាម្ពល ននរកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល ឆោយសហការជាម្ួយ

ការឆរៀបចាំការអនុវតរ

រកសួងបរសា
ិ ថ ន វ ិស័យឯកជន សាថប័នរាជរោាភិបាល និងនែរូអភិវឌ្ឍន៍
ែនទ្ឆទ្ៀត។

ចាំណាយបា៉ែន់សាមនសរុប

៦00 000 ែុោលរ
ODA, UNDP, GEF, ម្ូលនិធ្ិអាកាសធាតុនបតង, ម្ូលនិធ្ិអភិវឌ្ឍន៍

របភពម្ូលនិធ្ិ

Nordic នង
ិ JICA, KOICA នង
ិ នែរូ អភវិ ឌ្ឍន៍ែនទ្ឆទ្ៀត។

រយៈឆពល

២០២១-២០២៣

៨) ឯកសារសកម្មភាពឆលែ ៨៖
សកម្មភាព
ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរ
ែ.យ.ប.អ.ក. និង

ែ.យ.ប.អ. តាម្វ ិស័យ

ឆរៀបចាំនិងអនុវតរកម្មវ ិធ្ើសាលកសញ្ញា និងសរង់ោរបសិទ្ធភាពថាម្ពលកនុងរកបែ័ណឌ
ននឆោលនឆយបាយជាតស
រើ រើ បសទ្
ិ ព
ិ ធភាពថាម្ពល។

- ែ.យ.ប.អ.ក. ០៤៖ ឆលើកកម្ពស់ការកសាងផែនការ និងបឆចចកវ ិទ្ា ផែល
បឆញ្ច ញកាបូនតច
ិ ឆែើម្បោ
ើ រាំ ទ្ែល់ការអភវិ ឌ្ឍឆោយចរើ ភាព។

- ែ.យ.ប.អ.ឧ.ល. ០៣៖ អនុវតរវ ិធ្ើសាស្តសរររប់ររងការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់
សរាប់វ ិស័យថាម្ពល

រហូតម្កែល់ឆពលឆនះ ឆៅម្ិនទន់ានបទ្ោាន និងកម្មវ ិធ្ើបិទ្សាលកសញ្ញារបសិទ្ធ
ភាពថាម្ពល ឆៅឆ

យ
ើ ឆទ្ឆៅកនុងរបឆទ្សកម្ពុជា។ ឆទះយ៉ែងណាករើ អតត
ើ រកសួង

ឧសាហកម្ម ផរ ៉ែ និងថាម្ពលានការែរួចឆែរើម្រាំនិតកនុងឆ្ន២
ាំ ០១០ តាម្រយៈរឆរាង
សហការជាម្ួយនែរូរអភវិ ឌ្ឍន៍
សនទ
ិ នភាព

ឆែើម្បប
ើ ឆងកើតបទ្ោាន

នង
ិ ការោក់សាលកសញ្ញា

សរាប់ឧបករណ៍អរគិសនើតាម្រយៈការឆលើកកម្ពស់ និងបងាាញ ការអភិរកសថាម្ពល
ឆៅកនុងឆែតរឆសៀម្រាបនននាយកោានផរបរបួលអាកាសធាតុននរកសួងបរសា
ិ ថ ន។

រឆរាងឆនះ រតូវបានែរល់ម្ូលនិធ្ិឆោយ EEP Mekong ផែលជាផែនកម្ួយនន

កម្មវ ិធ្ើកាត់បនថយអាកាសធាតុសរាប់របឆទ្សកនុងតាំបន់ទ្ឆនលឆម្រងគ។ ឆៅកនុងរឆរាង
ឆនះ សាលករបសិទ្ធភាពថាម្ពលននឧបករណ៍អរគិសនើផែលនាាំចូលម្ករបឆទ្សកម្ពុជា
រតូវបានបកផរបជាភាសាផែមរ ឆែើម្បធា
ើ នាថារបជាពលរែាឆៅម្ូលោានអាចឆរជើសឆរស
ើ
ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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ែលិតែលានរបសិទ្ធភាពថាម្ពលសរាប់ការឆរបើរបាស់របស់ពក
ួ ឆរបាន។ ឆទះ
យ៉ែងណាក៏ឆោយ ម្ិនានបទ្ោាននិងកផនលងឆធ្វើឆតសរសាំណាកែលិតែលផែលរតូវ
បានបឆងកើតឆ

ង
ាំ ០១៣ រាំនិតែរួចឆែរម្
ើ
ើ កនុងអាំ ុងឆពលអនុវតររឆរាងឆនះឆទ្។ ឆៅឆ្ន២

ម្ួយឆទ្ៀតសរាប់បទ្ោាន និងការោក់សាលករបសិទ្ធភាពថាម្ពលសថិតឆរកាម្កម្មវ ិធ្ើ
របសទ្
ិ ធភាពថាម្ពលអាសានជប៉ែុនឆរកាម្ការសរម្បសរម្ួលពើម្ជឈម្ណឌលថាម្ពល

អាសាន។ ឆៅកនុងការោាំរទ្ឆនះ បទ្បបញ្ាតរិសរើពើ EE S&L សរាប់ា៉ែសុ ើនរតជាក់
រតូវបានបឆងកើតឆ

ង
ើ ឆោយសក
ិ ាអាំពស
ើ ការនុពលទ្ើែារ នង
ិ សការនុ ពលសនសាំថាម្ពល

ឆែើម្បច
ើ ង់ែឹងអាំពើកម្មវ ិធ្ើបទ្ោាន និងសាលករបសិទ្ធភាពថាម្ពលផែលានរសាប់។
ឆទះយ៉ែងណាក៏ឆោយ រឆរាងឆនះឆៅផតសថត
ិ កនុងែាំណាក់កាលអភវិ ឌ្ឍន៍ឆៅឆ

យ
ើ ។

ឆៅឆ្ន២
ាំ ០១៤ សិកាខសាោសរើពើការពរងឹងសម្តថភាពកាត់បនថយភាពែលប៉ែះពាល់
ពកា
ើ រផរបរបួលអាកាសធាតុ

ឆៅកនុងរបឆទ្សកូឆរ ៉ែ និងការពឆិ រោះឆយបល់ឆោល

នឆយបាយសរើពើបទ្ោានរបសិទ្ធភាពថាម្ពល និងសាលកសញ្ញាសរាប់កម្ពុជា ជា
ផែនកម្ួយននកម្មវ ិធ្ក
ើ ិចចសហរបតប
ិ តរកា
ិ រកាត់បនថយអាសានបូក ៣ រតូវបានោក់

ចូលកនុងរឆបៀបវារៈននការោាំរទ្សរាប់របឆទ្សកម្ពុជាឆោយរបឆទ្សកូឆរ ៉ែ ផែលាន

ឆោលបាំណងពរងឹងកច
ិ ចសហរបតប
ិ តរកា
ិ ររបស់រែាសាជិកអាសានបូក ៣ កនុងការ
កាត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់

ការកសាងសម្តថភាពនិងការផចករ ាំផលក

ព័ត៌ាានសរព
ើ កា
ើ រកាត់បនថយឧសម័នែាះកញ្ច ក់

នង
ិ ការអភវិ ឌ្ឍឱ្កាសអាជើវកម្មឆលើ

ការកាត់បនថយឧសម័នែាះកញ្ច ក់។ កនុងការោាំរទ្ឆនះ បទ្បបញ្ាតរិរតូវបានបឆងកើតឆ
ជាម្ួយនឹងការរចនាសាលកសញ្ញារបសិទ្ធភាពថាម្ពលផែលរតូវបានរបរល់ឆៅ

ង
ើ

រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល ឆែើម្បែ
ើ ាំឆណើរការអនុ ម្័ត និងអនុវតរកុ នងសិកាខសាោឆៅ

ផែសើហា ឆ្ន២
ាំ ០១៧។ កិចចការងាររបសិទ្ធភាពថាម្ពលឆនះ រួម្ានការបញ្ចូ ល
បទ្ោានរបសទ្
ិ ធភាពថាម្ពល នង
ិ ការោក់សាលកសញ្ញាសរាប់ឧបករណ៍ឆរបរើ បាស់
កនុងែាះ របសិទ្ធភាពថាម្ពលសរាប់អោរ រកម្របសិទ្ធភាពថាម្ពលសរាប់អោរ

សវនកម្មថាម្ពល និងការរាយការណ៍ចាំបាច់និងការកសាងសម្តថភាពថាម្ពល។
រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល

ានផែនការរបម្ូលធ្នធានទាំងអស់

រួម្ទាំងជាំនយ
ួ

បឆចចកឆទ្សឆែម្
រិ ព
រើ ប
ើ បប
ើ ញ្ច ប់ឬផកលម្អបផនថម្ឆទ្ៀតនូវបទ្បបញ្ាតស
ើ ទ្ោាន
ោក់សាលកសញ្ញារបសិទ្ធភាពថាម្ពល
របឆភទ្សកម្មភាព
ចាំណាត់ថានក់
សកម្មភាព
ការពិពណ៌ានាសឆងខប
ននសកម្មភាព នង
ិ

ឆែើម្បធា
ើ នាថារតូវសថិតកនុងរកបែ័ណឌនន

ឆោលនឆយបាយជាតិ សរព
ើ រើ បសទ្
ិ ធភាពថាម្ពល។
 Cat 1 –ពរងើក

Cat 2 –ផកលម្អ

នង
ិ ការ

Cat 3 – លមើ

ការកាត់បនថយ
ការពិពណ៌ានាសឆងខប៖

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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លទ្ធែលរ ាំពឹងទ្ុកនិង
អតថរបឆយជន៍

ឆែើម្បធា
ើ នាការបឆងកើតបទ្ោាន និងការោក់សាលកសញ្ញារបសិទ្ធភាពថាម្ពលឆោយ
ឆជារជ័យ និងរតូវបានអនុវតររបកបឆោយចើរភាព ឆយង
ើ រតូវអនុវតរតាម្ជាំហាន
ខាងឆរកាម្៖

- ជាំហានទ្ើ ១៖ សឆរម្ចចិតរថាឆតើនឹងអនុវតរបទ្ោាន និងការបិទ្សាលកសញ្ញា
របសទ្
ិ ធភាពថាម្ពលឬអត់ ឆហយ
ើ ឆបអ
ើ នុវតរ ឆតើអនុវតរផបបណា

- ជាំហានទ្ើ ២៖ អភិវឌ្ឍសម្តថភាពឆធ្វើឆតសរ និងការកសាងសម្តថភាពឱ្យបាន
រតម្
ឹ រតូវ។

- ជាំហានទ្ើ ៣៖ការឆរៀបចាំ និងអនុវតរកម្មវ ិធ្ើបិទ្សាលក វ ិភារនិងកាំណត់បទ្ោាន
- ជាំហានទ្ើ ៤៖ ជាំរុញ និងពរងង
ឹ ការអនុវតរ នង
ិ

- ជាំហានទ្ើ ៥៖ វាយតនម្លការោក់សាលក ឬកម្មវ ិធ្ើកាំណត់បទ្ោាន

លទ្ធែលរ ាំពង
ួ ាន៖
ឹ ទ្ុក នង
ិ អតថរបឆយជន៍រម្

បទ្ោាន និងការបិទ្សាលកបឆងកើនរុណភាពទ្ើែារ នាាំឱ្យសម្បូរឧបករណ៍ផែលាន

រុណភាពែពស់ និងឆរបថា
ើ ម្ពលតច
ិ បាំែុត។ បទ្ោានឆនះនង
ឹ រុញែលត
ិ ែលម្ិនសម្រម្យ
ឆចញពើទ្ើែារ ការពារអតិលិជន និងកាំណត់ករម្ិតរបកួតរបផជងសរាប់អនកែលិត
អនកផចកចយ និងអនកែគត់ែគង់។ ការបទ្
ិ សាលកទក់ទញអតល
ិ ិជន នង
ិ អនកទ្ញ
ិ ឆែសង
ឆទ្ៀតឱ្យទ្ទ្ួលបានែលិតែលនចនរបតិែាលមើលប
អ ាំែុត។

បទ្ោាននង
ឹ រុញែលត
ិ ែលម្ន
ិ សម្រម្យឆចញពើទ្ែ
ើ ារ។ ឆោយកាំណត់ករម្ត
ិ ននការ

អនុវតរថាម្ពលអបបបរា ឬករម្ិតរុណភាពផែលរតូវការជាអបបបរា អតថរបឆយជន៍
ឆចញពើការអនុវតរសកម្មភាពឆនះរួម្ានែូចខាងឆរកាម្៖

- បឆងកើនរបសិទ្ធភាព ឬរុ ណភាពែលិតែលជាម្ធ្យម្ឆៅឆលើទ្ើែារ
- កាត់បនថយការចាំណាយឆលើថាម្ពល

- កាត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់
- ការពារអនកឆរបើរបាស់

- បឆងកន
ើ របសទ្
ិ ធភាព នង
ិ ការរបកួតរបផជងទ្ែ
ើ ារ

- សាលកសញ្ញាជូនែាំណឹងអាំពើជឆរម្ើសឆ្លតនវឆលើែលិតែលលអបាំែុត ឆែើម្បជ
ួ ឱ្យ
ើ យ
ែលត
ិ ែលលអបាំែុតឆលចឆធាល

- ទ្ទ្ួលសាគល់ែលិតែលលអបាំែុត

- ឆរៀបរាប់ពកា
ើ រអនុវតរែលត
ិ ែល នង
ិ រុ ណភាព
- ការរបកួតរបផជង និងការនចនរបតិែា

ការវាយតនម្លរបសទ្
ិ ធ
ភាពចាំណាយនន
សកម្មភាព

ែលប៉ែះពាល់ឆសែាកច
ច
ិ ៖

ែលប៉ែះពាល់ផែនកឆសែាកិចចផតម្ា៉ែងឆៅឆលើការផ្ទលស់បូ ររទ្ើែារពិភពឆោកជាពិឆសស
ចាំឆពាះទ្ែ
ើ ារថាម្ពលសរាប់បាំភលឺ

ឧបករណ៍អរគស
ិ នើ

របសិទ្ធភាព ានតនម្លរហូតែល់ឆៅ៖

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ

និងឧបករណ៍ផែលាន
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- ៣៥០ ពាន់ោនែុោលរ ននការកាត់បនថយតនម្លអរគិសនើ

- ៥០០ ពាន់ោនែុោលរ កនុងការចាំណាយឆលើែលិតែលផែលានរបសិទ្ធភាព
ថាម្ពលឆៅឆ្ន២
ាំ ០៣៥ ផែលតាំណាងឱ្យកាំឆណើនទ្ែ
ាំ ឆៅ
ើ ារឆសែាកច
ិ ចខាលង
ឆពលឆនាះ។

ការកាត់បនថយកាបូន៖
លមើៗឆនះ បទ្ោានរបសិទ្ធភាពននឧបករណ៍ឆរបើរបាស់កុ ងចាំ
ន ឆណាម្របឆទ្សឆសែាកិចច

ធ្ាំៗ ចាំនន
ួ ១៨ ឆៅឆលព
ើ ភ
ិ ពឆោក រ ាំពង
ឹ ថា នង
ឹ សនសាំសាំនចឧសម័នកាបូនក
ិ បានជាង
កនលះជើកាឆតានកនុងឆ្ន២
ាំ ០៣០ ។

ឆទះយ៉ែងណាក៏ឆោយ ផម្នផទ្នឆៅបទ្ោានឧបករណ៍អាចឆធ្វបា
ើ នឆរចន
ើ ជាងតួឆលែ
ឆនះឆៅឆទ្ៀត របសិនឆបើឧបករណ៍ និងឆររឿងបរកា
ាំ អស់ផែលរតូវបានលក់
ិ ខ រលមើទង

ឆៅកនុងឆសែាកិចចធ្ាំៗ ឆរបប
ើ ឆចចកវ ិទ្ាផែលានរបសទ្
ិ ធភាពថាម្ពលឆរចើនបាំែុត ផែល
ានឆៅឆលើទ្ើែារ ឆនាះថាម្ពលរតូវបានសនសាំជាឆរៀងរាល់ឆ្ន។
ាំ
ឆៅឆ្ន២
ាំ ០៣០

អាចនង
ឹ ឆសមន
ើ ង
ឹ ជិត ១៦ អុើចសាសូ ល ផែលតួឆលែឆនះានតនម្លរបាណជា ២០ %
ននតរម្ូវការថាម្ពលអរគិសនើឆៅទ្ូទង
ាំ ពិភពឆោកកនុងឆ្ន២
ាំ ០១៤ ។

ឆៅទ្ូទង
ាំ ពភ
ួ ៧៥ បានរបកាន់ខាាប់នូវបទ្ោាន នង
ិ ពឆោក របឆទ្សចាំនន
ិ សាលក

សញ្ញារុណែលថាម្ពល។ របសិនឆបើឆសែាកិចចធ្ាំៗ ចាំនន
ួ ១៨ បានផកលម្អបទ្ោាន
របស់ពក
ួ ឆរ ឆហយ
ើ ងាកម្កឆរបប
ើ ឆចចកវ ិទ្ាឧតរម្រុណែលឆនាះ ឆយង
ើ អាចសនសាំសនាំ ច
ការបឆញ្ច ញឧសម័នកាបូនិកបានកនលះជើកាឆតានឆៅឆ្ន២
ាំ ០៣០ ឆពាលរឺឆសាើរផតពាក់

កណា
រ លននការឆបរជាាចិតររបស់របឆទ្សសរុបបញ្ចូ លោនសរាប់ឆ្ន២
ាំ ១០០ ផែលបាន
កាំណត់ឆៅកនុងកិចចរពម្ឆរពៀងទ្ើរកុងបា៉ែរស។
ើ

រហូតម្កែល់បចចុបបននឆនះ របឆទ្សចាំនន
ួ ១៩ បានអនុម្័ត ឬកាំពុងពិចរណាទ្ទ្ួល
យកបទ្ោានរុណភាពសរាប់ឧបករណ៍ឆរបរើ បាស់ឆរៅបណា
រ ញអរគស
ិ នើ

ឬការ

បឆញ្ច ញឧសម័នពើចស្តងាកន និងឆោលនឆយបាយសុ វតថិភាពផែលបងាាញពើការវ ិវតរយ៉ែង

ឆ្ប់រហ័ សននទ្ែ
ើ ាររបកបឆោយរបសទ្
ិ ធភាពថាម្ពលទាំងឆនះ។ ឆយង
ើ រួរានការ
រសាវរជាវចាំបាច់ឆែើម្បរ
ើ ណនារបសិទ្ធភាពចាំណាយសរាប់របឆទ្សកម្ពុជា។

បុឆរលកខែណឌផែលរតូវ - ការោាំរទ្ផែនកហរិ ញ្ាវតថុទន់ឆពលឆវោ
ការសរាប់ការអនុវតរ

- ការោាំរទ្ផែនកបឆចចកឆទ្ស ការោាំរទ្ និងការអនុវតរចាប់

របកបឆោយឆជារជ័យ - កច
ិ ចសហរបតប
ិ តរកា
ិ រពវើ ិស័យឯកជន និងអាជាាធ្រម្ូលោាន
ការឆរៀបចាំការអនុវតរ
ចាំណាយបា៉ែន់សាមន
សរុប
របភពម្ូលនិធ្ិ

- បរាណននការបឆញ្ច
ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ រតូវបានកាត់បនថយ
ិ
- ចាំនន
ួ សាលកសញ្ញារបសិទ្ធភាពថាម្ពលបានបិទ្ែាយ

អរគនាយកោានថាម្ពលកនុងរកសួងផរ ៉ែ នង
ិ ថាម្ពល និងរកសួង-សាថប័នពាក់ព័នធ
ែនទ្ឆទ្ៀត។

២ ៩០០ ០០០ ែុោលរ

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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រយៈឆពល
ការឆរៀបចាំការអនុវតរ

ADB, UNDP, CCCA, JICA, និងនែរូអភិវឌ្ឍន៍ែនទ្ឆទ្ៀត
២០២១-២០២៣

៩) ឯកសារសកម្មភាពឆលែ ៩៖
សកម្មភាព
ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរ
ែ.យ.ប.អ.ក. និង ែ.យ
.ប.អ. តាម្វ ិស័យ

ឆរៀបចាំសិកាថាម្ពលសាអតរបកបឆោយនិរនររភាពសរាប់ការចម្អិនអាហារ និង
អនុវតរជឆរម្ស
ើ ផែលានលអបាំែុត

- ែ.យ.ប.អ.ក. ០៤៖ ឆលើកកម្ពស់ការកសាងផែនការ និងបឆចចកវ ិទ្ា ផែលបឆញ្ច ញ
កាបូនតិច ឆែម្
ើ បោ
ើ រាំ ទ្ែល់ការអភវិ ឌ្ឍឆោយចរើ ភាព។

- ែ.យ.ប.អ.ឧ.ល. ០៣៖ អនុវតរវ ិធ្ើសាស្តសរររប់ររងការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់សរាប់
វ ិស័យថាម្ពល។

ឆៅរបឆទ្សកម្ពុជាថាម្ពលជើវា៉ែសានរបផហល ៥៥ %ននលាយថាម្ពលផែល

ជាសាារតែពស់បាំែុតឆៅអាសុ ើអាឆរនយ។
៍ ថាម្ពលឆនះ រតូវបានឆរបើរបាស់សរាប់
ការចម្អិនអាហារកនុងរសុក ផែលកនុងឆនាះាន៨២ % ននររួសារកម្ពុជាសរុប ឆរបើរបាស់

អុសឆធ្វជា
ើ ឥនធនៈែ៏សាំខាន់។ ឆហយ
ើ ១៨ %ននរបជាជនទាំងឆនាះ ឆរបរើ បាស់ធ្យូងជា
ឥនធនៈចម្បងរបស់ពក
ួ ឆរ។ ការឆរបើរបាស់ថាម្ពលសរុបរបស់របឆទ្សកម្ពុជា រតូវ
បានឆរពាករថានង
ឹ ឆកើនឆ

ង
ាំ ម្ធ្យម្ ៥,២ % ពឆ្
ាំ ០០៩
ើ កនុងអរតារបចាំឆ្នជា
ើ ន២

ែល់ឆ្ន២
ាំ ០៣៥ ឆហយ
ើ ធ្យូងរតូវបានឆររ ាំពឹងថា នឹងបនរជាតាំណាងផែនកែ៏សាំខាន់
ម្ួយននលាយថាម្ពល។ ែណៈឆពលផែលឆៅតាម្ទ្ើរបជុាំជនការឆរបរើ បាស់ធ្យូង
រតូវបានឆររ ាំពឹងថានឹងលយចុះបនរិច ឆររ ាំពឹងថានឹងឆកើនឆ

ង
ើ ៥៣ %ឆៅតាម្តាំបន់

ជនបទ្កនុងចឆនាលះឆ្ន២
ាំ ០១២ នង
ិ ២០៣០។ ឆៅថានក់ជាតិ នង
ិ ថានក់តាំបន់ការឆរបរើ បាស់
សនទ
ិ នភាព

ធ្យូងរតូវបានឆររ ាំពឹងថានឹងឆកើនឆ

ង
ាំ ០៣០។
ើ រហូតែល់ឆ្ន២

ែូឆចនះឥនធនៈអុសនិងពឆិ សសជាងឆនះរធ្
ឺ យូង

ផែលតាំណាងឱ្យវ ិស័យឆសែាកិចច

យុទ្ធសាស្តសរែពស់សរាប់របឆទ្សកម្ពុជា។ ឆទះយ៉ែងណាក៏ឆោយការវ ិនិឆយរជាតិ
នង
ិ អនររជាតឆិ ៅកនុងវ ិស័យឆនះឆៅផតានករម្ត
ិ ទបឆៅឆ

យ
ើ ។ ឆហតុែលម្ួយអាច

ថា ម្កពើធ្យូងរតូវបានឆរចត់ទ្ុកថាជាថាម្ពលសរាប់អនករកើរកផែលរតូវជាំនួស
ឆោយហាគស LPG (ឆរបងឥនធនៈរាវ និង ឬ អរគស
ិ នើ)។ ចកខុវ ិស័យឆនះ រតូវបាន

ែសពវែាយឱ្យលបឆើ ៅទ្សវតសរ ៍ ឆ្ន១
ាំ ៩៩០ ជាម្ួយនឹងរាំនិត “ជឆណើរ រថាម្ពល”។
ឆៅកនុងឆោលរាំនត
ិ ជឆណរើរថាម្ពលឆនះ ររួសារឆរបរើ បាស់របភពថាម្ពលទ្ាំឆនប
ើ ៗ
ជាលាំោប់

និងកាត់បនថយការឆរបើរបាស់ឥនធនៈអុសតាម្ផបបរបនពណើបឆណរើរៗ

ឆៅឆពលផែលពួកឆរកាលយជាអនកាន ឆហយ
ើ ចប់ឆែរើម្ងាកម្កឆរបរើ បភពថាម្ពល
សាអតវ ិញ។ ឆទះយ៉ែងណាការសិកាលមើៗឆនះ បងាាញថាធ្យូងម្ិនផម្នជាថាម្ពល
សរាប់អនករកើរកឆទ្

ឆរពាះវារតូវបានឆរឆរបើរបាស់ជាទ្ូឆៅឆៅកនុងតាំបន់ទ្ើរកុង

ផែលានរបាក់ចាំណូលែពស់។

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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ការសាង់ម្តិម្យ
ួ ឆធ្វើឆ

ង
ាំ ០១៣ ឆលើររួសារចាំនន
ួ ១ ៩៦៩
ើ ឆោយ GERES កនុងឆ្ន២

តាំណាងរបជាជនកម្ពុជាបងាាញថា ចាំផណកននររួសារផែលឆរបើរបាស់ធ្យូងជាឥនធនៈ
បឋម្ ម្ន
ិ លយចុះឆោយសារផតានការឆកន
ើ ឆ
ឆនះរតូវបានឆរសឆងកតឆ

ង
ើ ននរទ្ពយសម្បតរឆិ

យ
ើ ។ ការពត
ិ

ញ
ើ ែងផែរឆៅកនុងរាជធានើភនាំឆពញផែលានហាគស LPG

រតូវបានឆរឆរបរើ បាស់ឆរចន
ើ ជាងឆរ ឆហយ
ើ ទ្ន
ិ នន័យឆនះានលកខណៈរសបជាម្ួយ
នឹងការសឆងកតផែលឆធ្វើឆ

ង
ើ ឆៅកនុងរបឆទ្សកាំពុងអភិវឌ្ឍែនទ្ឆទ្ៀត។ កនុងន័យឆនះ

របភពឆរបងឥនធនៈផែលាននរិ នររភាពសរាប់ការចម្អិនអាហារ រជា
ាំ ច់
ឺ ធាតុចបា
សរាប់ការឆរបើរបាស់ធ្នធានរបកបឆោយនិរនររភាព។
របឆភទ្សកម្មភាព

 Cat 1 –ពរងើក

ចាំណាត់ថានក់សកម្មភាព

ការកាត់បនថយ

Cat 2 –ផកលម្អ

Cat 3 – លមើ

សកម្មភាព៖
- ឆធ្វើការសិការបភពឥនធនៈសាអតសរាប់ការចម្អិនអាហារ។
- អភវិ ឌ្ឍម្ូលោានសរាប់ការវ ិភារសការនុពល។

- សាកលបងវ ិធ្ើែលិតធ្យូងរបកបឆោយនិរនររភាព។
ការពិពណ៌ានាសឆងខបនន

សកម្មភាពនិងលទ្ធែល
រ ាំពឹងទ្ុកនិងអតថ
របឆយជន៍

- បឆងកើតបទ្បបញ្ាតស
រិ រាប់ែលត
ិ កម្មធ្យូងរបកបឆោយនិរនររភាព។
- អនុវតរបទ្បបញ្ាតរិ។

- តាម្ោនឆម្ល
ើ លទ្ធែល។

លទ្ធែលរ ាំពង
ឹ ទ្ុក នង
ិ អតថរបឆយជន៍៖

- ការឆរបើរបាស់អុសសរាប់ែលិតកម្មធ្យូងរតូវបានកាត់បនថយ ៣០% ឬឆរចើន
ជាងឆនះ។

- ការរកអុសរបកបឆោយចើរភាព រឺជាការអនុវតរឆៅកនុងរបឆទ្សកម្ពុជា។
- ការកាត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ ។

- ែលរបឆយជន៍ឆសែាកិចចឆោយសាររបសិទ្ធភាពកាន់ផតរបឆសើរ។
- ការកាប់បាំផ្ទលញនរពឆឈរើ តូវបានកាត់បនថយ។

ែលិតកម្ម និងការែគត់ែគង់ធ្យូងរបកបឆោយនិរនររភាពឆែើរតួនាទ្ើយ៉ែងសាំខាន់កុ នង

សនរស
ាំ ឆនាះរួម្ាន៖ ែលិតកម្មអាហារផកនចន ការឆរបរើ បាស់
ិ ុែឆសបៀង។ តួនាទ្ើទង
ការវាយតនម្លរបសទ្
ិ ធភាព
ចាំណាយននសកម្មភាព

និងទ្ទ្ួលបានអាហារតាម្រយៈការបឆងកើតរបាក់ចាំណូលជាឆែើម្។ ធ្យូងជាញឹកញាប់

អាចរកបានឆៅតាម្ទ្ែ
ើ ារកនុងរសុក ឆបឆើ របៀបឆធ្ៀបឆៅនង
ឹ ជឆរម្ស
ើ ថាម្ពលចម្អិន

អាហារឆែសងឆទ្ៀត ែូចជាអរគិសនើ ឬឥនធនៈរាវទ្ាំឆនើប ឬឥនធនៈហាគសជាពិឆសសឆៅ
តាំបន់ទ្រើ បជុាំជន នង
ើ ។ ការទ្ទ្ួលបានឥនធនៈ
ិ /ឬតាំបន់ទ្រើ កុងកនុងរបឆទ្សកម្ពុជាជាឆែម្
កនុងនលលសម្រម្យអាចជួយឱ្យម្ាូបរតូវបានចម្អិនឱ្យបានលអ

ឆធ្វើឱ្យវាកាន់ផតងាយរ ាំោយ

នង
ិ បឆងកើនការរសូបយកសារធាតុចញ្
ិ ច ឹម្បានលអរបឆសរើ ផលម្ឆទ្ៀតែង។ ែូចោនឆនះ
ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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ែងផែរ របាក់ចាំណូលជាសាច់របាក់ពើែលិតកម្មធ្យូងលម និងពាណិជាកម្ម បានែរល់នូវ

ម្ឆធ្ាបាយឆែើម្បទ្
ើ ិញអាហារឬឆែើម្បវើ ិនិឆយរកនុងែលិតកម្មកសិកម្ម។ អងគការ FAO
បានបា៉ែន់របាណថារបជាជនរបាណ ២ ៥៧០ ៤០នាក់ ឆៅកនុងរបឆទ្សកម្ពុជា

ឬរបផហល ១៨ភាររយ ននែាះឆៅរបឆទ្សកម្ពុជាឆរបើរបាស់ធ្យូងជារបភពថាម្ពល
បឋម្សរាប់ចម្អន
ិ អាហារ។ អងគការជឆឺ រស (GERES) បា៉ែន់សាមនថាែលត
ិ កម្ម

ធ្យូងលមជាតិរបស់កម្ពុជាានរបផហល ៣៣៦ ០០០ ឆតានកនុងឆ្ន២
ាំ ០១៣។ ឆោយរិត
ពត
ើ នម្លលក់រាយជាម្ធ្យម្ ០,៣៥ ែុោលរកនុងម្ួយរើ ូរកាម្ ទ្ើែារធ្យូងឆៅកម្ពុជានង
ឹ
ានចាំនន
ួ ជាង ១១៧ោនែុោលរកនុងម្ួយឆ្ន ាំ ផែលឆធ្វើឱ្យវាកាលយជាវ ិស័យឆសែាកិចច
ែ៏សាំខាន់ម្យ
ួ សរាប់ជនបទ្ឆៅរបឆទ្សកម្ពុជា។ ែលត
ិ កម្មធ្យូងអាចរតូវបានរួម្
បញ្ចូ លឆៅកនុងរបព័នធែលិតកម្មចាំណើអាហារ ែូចជាតាម្រយៈការអនុវតរកសិែល។
ការសក
ិ ាបានរកឆ

ញ
ួ ចាំនន
ួ អាចែរល់ធ្នធានឆឈើ
ើ ថា របព័នធកសឧ
ិ សាហកម្មម្យ

សរាប់ែលិតធ្យូងឆពញម្ួយឆ្ន ាំ រួម្ែសាំជាម្ួយែាំណាក
ាំ សិកម្មឆែើម្បានែង។ ឆលើសពើ
ឆនះឆទ្ៀត

អុសនិងចាករឆែើម្ឆឈផើ ែលបឆងកើតឆ

ង
ើ សរាប់ែលត
ិ កម្មធ្យូងរបកប

ឆោយនិរនររភាព អាចែរល់ចាំណើអាហារ ចាំណើសតវ និងអុ សកនុងឆពលែាំណាលោនបាន
ផលម្ឆទ្ៀត។ វាក៏រម្
ួ ចាំផណកែល់កច
ិ ចែិតែាំរបឹងផរបងជាសកលឆែើម្បប
ើ ញ្ឈប់ និង
បុឆរលកខែណឌផែលរតូវ
ការសរាប់ការអនុវតរ

របកបឆោយឆជារជ័យ
សូចនាករននភាព
ឆជារជ័យ

ការឆរៀបចាំការអនុវតរ
ចាំណាយបា៉ែន់សាមនសរុប
របភពម្ូលនិធ្ិ
រយៈឆពល

ការពារការកាប់បាំផ្ទលញនរពឆឈែ
ើ ងផែរ។

- កច
ិ ចសហរបតប
ិ តរកា
ិ ររបស់ភារពា
ើ ក់ព័នធ

- ការឆបរជាាចិតររបស់រាជរោាភិបាល និងភារើពាក់ព័នធ
- អាចរកបានជាំនយ
ួ ហរិ ញ្ាវតថុ នង
ិ បឆចចកឆទ្ស។

- បទ្បបញ្ាតរិរតូវបានបឆងកើត អនុវតរ និងអនុវតរតាម្។

- ការអនុវតរធ្យូងរបកបឆោយនរិ នររភាពរតូវបានបឆងកើតោក់ពរងាយនង
ិ អនុវតរតាម្។
- ការកាត់បនថយឧសម័នែាះកញ្ច ក់

- ការអនុវតរធ្យូងរបកបឆោយនរិ នររភាពចាំនួនរតូវបានអនុ វតរ ឬអនុវតរតាម្។
នាយកោានថាម្ពកឆកើតឆ
១ ៥០០ ០០០ែុោលរ

ង
ើ វ ិញ និងថាម្ពលឆែសងឆទ្ៀតសហការជាម្ួយ ក.ជ.អ.ច.

FAO ម្ូលនិធ្ិអាកាសធាតុនបតង ម្ូលនិធ្ិអភិវឌ្ឍន៍ណ័រឌ្ើក និងឆែសងៗឆទ្ៀត។
២០២១-២០២៣

១០) ឯកសារសកម្មភាពឆលែ ១០៖
សកម្មភាព
ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរ
ែ.យ.ប.អ.ក. និង

ឆរៀបចាំសក
ិ ារាំរូអាជវើ កម្មរបកបឆោយនរិ នររភាពឆែើម្បឆើ របរើ បាស់ថាម្ពលកឆៅរ
និងចាំហាយទ្ឹករបកបឆោយរបសិទ្ធភាព។

- ែ.យ.ប.អ.ក. ០៤៖ ឆលើកកម្ពស់ការកសាងផែនការ និងបឆចចកវ ិទ្ា ផែលបឆញ្ច ញ
កាបូនតិច ឆែើម្បោ
ើ រាំ ទ្ែល់ការអភិវឌ្ឍឆោយចើរភាព។

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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ែ.យ.ប.អ. តាម្វ ិស័យ

- ែ.យ.ប.អ.ឧ.ល. ០៣៖ អនុវតរវ ិធ្សា
ើ ស្តសរររប់ររងការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់
សរាប់វ ិស័យថាម្ពល

បឆចចកវ ិទ្ា

ចាំហាយផែលឆរបឆើ រចន
ើ បាំែុតឆៅកនុងឆរាងចរកកាត់ឆែរ ឆែើម្បប
ើ ាំផបលង
ឥនធនៈអុសឆៅជាថាម្ពលកឆៅរសរាប់ែឆាំ ណើរការែលត
ិ កម្ម។ ចាំហាយាន

សម្តថភាពែុសោនចប់ពើ ៤៥ រើ ូរកាម្កនុងម្ួយឆា៉ែង ែល់ ១២ ០០០ រើ ូរកាម្
កនុងម្ួយឆា៉ែង។
ចាំហាយផែលានទ្ាំហច
ាំ ប់ពើ ១ ែល់ ៥ ត/ម្ រតូវបានឆរបើរបាស់ជាទ្ូឆៅបាំែុត

ផែលានរបផហល ២៩ភាររយ នន ចាំហាយសរុបបនាាប់ម្ករឺ ចាំហាយផែល
ានទ្ាំហព
ាំ ើ ០,១ ឆៅ ០,៥ ត/ម្ ផែលានរបផហល ២៤% និង

ចាំហាយចប់ពើ

០,៥ ឆៅ ១ ត/ម្ និង ចាំហាយតូចជាង ០,១ ត/ម្ ានរបាណ ១៦% ចាំផណក
សនិទនភាព

ចាំហាយផែលានទ្ាំហព
ាំ ើ ៥ ឆៅ ១០TPH និងឆលើសពើ ១០TPH រឺ ៨ភាររយ

នង
ិ ១ភាររយ ឆរៀងៗែលួន។
់ តឆ្
ឆយងតាម្ការសាងម្
ាំ ០១៧ នង
ិ ន២
ិ ២០១៨ របស់ GERES ឆលឆើ រាងចរក
ចាំនួន ៤៥ បានឱ្យែឹងថា អុសជាឥនធនៈែ៏សាំខាន់សរាប់ការបឆងកើតចាំហាយទ្ឹក។

ចាំផណកឆរបងឥនធនៈឆែសងៗឆទ្ៀត ផែលរតូវបានឆរបស
ើ រាប់ែលត
ិ កម្មចាំហាយឆៅ
កនុងឆរាងចរកកាត់ឆែរឆៅកម្ពុជារួម្ានអុស (៧៣%) ឆរបងឥនធនៈឆមម(HFO)
(២%) ឆរបងា៉ែសូត(៦%) អរគស
ិ នើ(១៩%) ហាគស LPG(០,១៨%) កាកសាំណល់
រកណាត់(០.៥១ %) និងែុាំជើវា៉ែសឆរៀប (០,៤៦%) ។ តាម្រយៈការសាង់ម្តិ

ការឆរបើរបាស់ឆឈស
ើ រុបឆៅកនុងឧសាហកម្មកាត់ឆែរឆៅកម្ពុជារតូវបានបា៉ែន់
របាណថាានរបាណ ១ ១៤៣ ៩២៩,៦៤ ម្៣ ឬ ៦៣៣ ៨៩១ ឆតាន /ឆ្ន ាំ
របឆភទ្សកម្មភាព
ចាំណាត់ថានក់សកម្មភាព

កនុងឆ្ន ាំ ២០១៧ ។
 Cat 1 –ពរងក
ើ

 Cat 2 –ផកលម្អ

Cat 3 – លមើ

ការកាត់បនថយ
សកម្មភាព៖

- ឆធ្វើការវាយតនម្ល

ចាំហាយឆៅររប់វ ិស័យទាំងអស់ រួម្ានឧសាហកម្ម អោរ

ពាណិជាកម្ម និងកផនលងឆែសងឆទ្ៀតផែលានការឆរបើរបាស់ ចាំហាយ។
- ការបា៉ែន់សាមនសការនុ ពលជាម្ួយនឹងការកាំណត់អតរសញ្ញាណបឆចចកវ ិទ្ា។
ការពិពណ៌ានាសឆងខបនន

សកម្មភាពនិងលទ្ធែល
រ ាំពង
ឹ ទ្ុកនង
ិ អតថ
របឆយជន៍

- សាកលបង ចាំហាយថាម្ពលរបកបឆោយរបសិទ្ធភាព។
- ជាំរុញការឆរបើរបាស់

ចាំហាយផែលានរបសិទ្ធភាពថាម្ពល។

- អភិវឌ្ឍការអនុវតរសរង់ោថាម្ពលអបបបរាសរាប់
លទ្ធែលរ ាំពង
ឹ ទ្ុក នង
ិ អតថរបឆយជន៍៖

ចាំហាយ។

- ម្ូលោានទ្ន
ិ នន័យ ចាំហាយននរបឆទ្សកម្ពុជា។

- កាត់បនថយការឆរបរើ បាស់អុស នង
ិ ឥនធនៈឆែសងឆទ្ៀតសរាប់ការែលត
ិ
ចាំហាយទ្ក
ឹ ។

- ការកាត់បនថយ ឧសម័នែាះកញ្ច ក់

- សនសាំសាំនចឆសែាកច
ិ ចឆោយសាររបសទ្
ិ ធភាពកាន់ផតានភាពរបឆសរើ ឆ
ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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ការរកឆ

ញ
ើ ពើការសាង់ម្តិឆៅតាម្ឆរាងចរកបានបងាាញពើសការនុពលែ៏ធ្ាំននការ

សនសាំសាំនចជើវា៉ែស់តាម្រយៈការោក់ជាំនស
ួ
ចាំហាយផែលានរសាប់ឆោយឆរបើ

លមផើ ែលានរបសទ្
ិ ធភាពជាងម្ុន។ ជាទ្ូឆៅ ចាំហាយឆឈផើ ែលានអាយុឆលស
ើ ពើ

ាំនស
៨ឆ្ន ាំ ានសការនុពលែពស់កុ ងការជ
ន
ួ ឆនះឆរពាះវាានរបសិទ្ធភាពទបណាស់។
ឆៅកនុងការសក
ឹ ថា របផហល ៣៣ % នន ចាំហាយ
ិ ារបស់ GERES បានឱ្យែង
ាំ ស
សរុប ៩៧១ ានសការនុពលឆរចើនខាលង
ាំ សរាប់ការជន
ួ ឆោយ លមើ ផែលកនុង
ការវាយតនម្លរបសទ្
ិ ធភាព
ចាំណាយននសកម្មភាព

ចាំឆណាម្ឆនាះ ាន២៣៧ ជា ចាំហាយអុសផែលានសម្តថភាពែុសៗោន។ ឆោយ
ពិចរណាឆលើភាពឆែសងោនននទ្ាំហាំ ចាំហាយ លទ្ធភាពននការផកលម្អរបសិទ្ធភាព
ថាម្ពល

នង
ិ សការនុ ពលននការសនសាំអុសរតូវបានបា៉ែន់របាណថា

ានចាំនន
ួ

១៨៩.៨៧៣ ម្៣ កនុងម្ួយឆ្នផាំ ែលានរបផហល ១៧ %ឆបើឆរបៀបឆធ្ៀបនឹងឆសណារយ៉ែ
ើ ូ

ចាំហាយផែលានរបសទ្
ិ ធភាពទប។ ការសឆរម្ចផបបឆនះតរម្ូវឱ្យានការវ ិនឆិ យរ

របាណ ៦.៥ោនែុោលរ ផែលនឹងរតូវចាំណាយរយៈឆពលសងរតលប់ជាម្ធ្យម្រឺ

ាំ ស
១,៦៤ឆ្ន។
ាំ របសន
ួ
ចាំហាយឆនះរតូវបានអនុម្័ត ឆនាះការសនសាំសាំនច
ិ ឆបកា
ើ រជន
ឆឈអា
ើ ចនាាំឱ្យានការសនសាំការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់របផហល ១៨០.៣៧០
ឆតានកនុងម្ួយឆ្ន។
ាំ

បុឆរលកខែណឌផែលរតូវ
ការសរាប់ការអនុវតរ

របកបឆោយឆជារជ័យ
សូចនាករននភាព
ឆជារជ័យ

ការឆរៀបចាំការអនុវតរ
ចាំណាយបា៉ែន់សាមនសរុប
របភពម្ូលនិធ្ិ
រយៈឆពល

- ករម្ិតននកិចចសហរបតិបតរិការរវាងរកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល និងរកសួងពាក់ព័នធ
វ ិស័យឯកជន នង
ាំ អស់។
ិ ភារើពាក់ព័នធទង

- ភាពអាចរកបាននន ចាំហាយរបសិទ្ធភាពថាម្ពល។

- រកបែ័ណឌចាប់ នង
ិ បទ្បបញ្ាតររិ តម្
ឹ រតូវឆែើម្បោ
ើ រាំ ទ្ការងារឆនះ។
- ចាំនន
ួ ទ្ិននន័យ
- ចាំនន
ួ

ចាំហាយរបម្ូល និងែសពវែាយ

ចាំហាយានរបសិទ្ធភាពថាម្ពលផែលបានជាំនស
ួ

- ចាំនន
ួ ទ្ឹករបាក់ននឧសម័នែាះកញ្ច ក់សនសាំបាន

នាយកោានថាម្ពលកឆៅរ នង
ិ ចាំឆហះ ននរកសួងផរ ៉ែ នង
ិ ថាម្ពល នង
ិ វ ិស័យឯកជន
១ ៣០០ ០០០ែុោលរ

UNDP, FAO, AFD, UNIDO, ADB, ធ្នាោរពិភពឆោកនិងនែរូអភិវឌ្ឍន៍
ែនទ្ឆទ្ៀត

២០២១- ២០២៣

១១) ឯកសារសកម្មភាពឆលែ ១១៖
សកម្មភាព

បឆងកត
ើ កម្មវ ិធ្រើ រប់ររងថាម្ពលសរាប់អោរធ្ាំៗ នង
ិ ឆរាងចរកធ្ាំៗ នង
ិ តាម្ផបប

ឆោលការណ៍សម័ររចិតរសរាប់សហរោសធ្ុនតូចនិងម្ធ្យម្ សិថតកនុងរកបែ័ណឌ
ននឆោលនឆយបាយជាតស
រើ ើរបសទ្
ិ ព
ិ ធភាពថាម្ពល។

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរ
ែ.យ.ប.អ.ក. និង ែ.យ
.ប.អ. តាម្វ ិស័យ

- ែ.យ.ប.អ.ក. ០៤៖ ឆលើកកម្ពស់ការកសាងផែនការ និងបឆចចកវ ិទ្ា ផែលបឆញ្ច ញ
កាបូនតិច ឆែើម្បោ
ើ រាំ ទ្ែល់ការអភិវឌ្ឍឆោយចើរភាព។

- ែ.យ.ប.អ.ឧ.ល. ០៣៖ អនុវតរវ ិធ្សា
ើ ស្តសរររប់ររងការបឆញ្ច ញឧសម័នែាះកញ្ច ក់
សរាប់វ ិស័យថាម្ពល

ការឆរបើរបាស់ថាម្ពលឆៅកនុងឆរាងចរក និងអោរបានឆកើនឆ

ង
ើ កនុងរយៈឆពល

ប៉ែុនាមនឆ្នច
ាំ ុងឆរកាយឆនះ ឆោយសារផតកាំឆណើនននឧសាហកម្មផែលពឹងផែអកខាលង
ាំ
ឆលថា
ើ ម្ពលអោរែពស់ៗ ផែលានា៉ែសុ ន
ើ រតជាក់ កឆៅរទ្ក
ឹ ែយល់រតជាក់ នង
ិ

សនទ
ិ នភាព

ការឆរបើរបាស់ឆែសងៗឆទ្ៀត។ ឆទះជាយ៉ែងណាក៏ឆោយ និនានការឆនះអាចរតូវបាន
កាត់បនថយឆោយការផកលម្អអោរ ឬឆរាងចរក ការែាំឆ

ង
ើ អុស
ើ ូ

ង់ទ្ប់កឆៅរ

និងថាម្ពលរតជាក់ ការោាំរុកខជាតិ ឆភលើងបាំភលឺ និងរបព័នធបញ្ញា ក៏ែូចជាលទ្ធភាព

ននឧបករណ៍ររប់ររងថាម្ពលឆែម្
ួ ាចស់ ឆរាងចរក អោរ /អនកររប់ររង
ើ បជ
ើ យ

អចលនរទ្ពយ អាចររប់ររងការឆរបើរបាស់ថាម្ពលរបស់ពក
ួ ឆរឱ្យានរបសិទ្ធភាព
បាន។
របឆភទ្សកម្មភាព
ចាំណាត់ថានក់សកម្មភាព

 Cat 1 –ពរងើក

Cat 2 –ផកលម្អ

Cat 3 – លមើ

ការកាត់បនថយ និងការបនាុាំ
សកម្មភាព៖

- អនុវតរការរបម្ូលទ្ិននន័យ៖ ផែនកសាំខាន់បាំែុតននការងារររប់ររងថាម្ពល រឺ
ការវាយតនម្លឆលរ
ើ ាំរូននការឆរបរើ បាស់

នង
ិ ការកាំណត់អតរសញ្ញាណននវ ិធានការ

សនសាំសាំនចថាម្ពលជាក់ោក់។ ការណ៍ឆនះ អាចសឆរម្ចឆៅបានតាម្រយៈការ
ឆធ្វើសវនកម្មថាម្ពល។ សវនកម្មថាម្ពលអាចពាក់ព័នធនឹងករម្ិតលម្អិតឆែសងៗ

ោនអារស័យឆលឆើ ោលបាំណងននការសក
ើ បរើ បម្ូលទ្ន
ិ ា។ ឆោលបាំណងរឆឺ ែម្
ិ នន័យ
ការពព
ិ ណ៌ានាសឆងខបនន

សកម្មភាពនិងលទ្ធែល
រ ាំពង
ឹ ទ្ុកនង
ិ

អតថរបឆយជន៍

ព័ត៌ាានររប់រោន់ និងពាក់ព័នធសរាប់ការវាយតនម្លឆពញឆលញននអោរ និង
ឆរាងចរកធ្ាំៗ។

- ការវ ិភារនិងការឆរៀបចាំទ្ិននន័យឆរបៀឆធ្ៀប៖ ទ្ិននន័យផែលរបម្ូលបានរឺអារស័យ
ឆៅឆលកា
ើ រវ ិភារសថត
ិ ិ នង
ិ ការជាប់ទក់ទ្ងោនពើអោរ នង
ិ ឆរាងចរករហូតែល់ករម្ិត

របព័នធ។ ឆោលបាំណងននការវ ិភាររឺឆែើម្បវា
ើ យតនម្លពើឥទ្ធិពលននបា៉ែរា៉ែ ផម្៉ែរតឯករាជយ
ឆលកា
ើ រឆរបរើ បាស់អរគស
ិ នរើ បចាំឆ្ន ាំ ផែលអាចកាំណត់អតរសញ្ញាណចាំនុចសាំខាន់។

- បឆងកើតឧបករណ៍វាយតនម្លសវនកម្មថាម្ពល៖ វ ិធ្ើសាស្តសរឆនះ អាចរតូវបានឆរបើ

ជាម្រគុឆទ្សក៍ឆយងសរាប់ការងារនាឆពលអនារតក៏ែូចជាសរាប់ាចស់អោរ ឬ
ាចស់ឆរាងចរក /អនកររប់ររងឆៅឆពលឆធ្វើការសវនកម្មថាម្ពល។

- ឆរៀបចាំបឆងកើតថាម្ពលឆរបៀបឆធ្ៀប៖ ការឆរបរើ បាស់ផែសឆកាងឆរបៀបឆធ្ៀប ផែលជា
លទ្ធែលននការសិកាសការនុពលសនសាំថាម្ពលសរុបននអោរ

អាចរតូវបាន

រណនាឆោយឆរបផើ ែសឆកាងបឆធ្ៀបននការអនុវតរថាម្ពលសរុប។ ឆោលឆៅនន
ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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ការអនុវតរការងារឆនះ អាចរតូវបានកាំណត់សរាប់ការអនុវតររយៈឆពលែលើ ឬយូរ
អផងវង ឆៅតាម្របឆភទ្អោរ និងឆរាងចរក។ របសិនឆបើទ្ិននន័យថាម្ពលរបស់

របព័នធឆសវាកម្មអាចរកបានឆនាះ អោរ ឬឆរាងចរកក៏អាចកាំណត់ករម្ត
ិ សនសាំសាំនច
ផែលអាចសឆរម្ចបានពើរបព័នធនើម្ួយៗឆោយឆរបើផែសឆកាងបឆធ្ៀបននរបព័នធឆនះ
បានផែរ។ ឆៅឆពលសការនុពលននការសនសាំននរបព័នធឆនះរតូវបានបឆងកើតឆ

ង
ើ រួច

ឆហយ
ាចស់អោរ ឬឆរាងចរកអាចែរល់អាទ្ិភាពែល់រឆរាងផកលម្អថាម្ពល
ើ
ឆយងឆៅតាម្វ ិសាលភាពននការសនសាំឆៅតាម្របព័នធនើម្យ
ួ ៗផែលអាចសឆរម្ច

បាន។ សនាសសន៍ថាម្ពលរតូវបានឆរទ្ទ្ួលសាគល់យ៉ែងលអថាជាឧបករណ៍សាំខាន់
ម្ួយកនុងការកាំណត់តរម្ូវការថាម្ពលបចចុបបនន និងអនារតននអោរ ឬកផនលងទាំង
ឆនាះ។ ានរបព័នធសនាសសន៍ រតូវោក់បងាាញជូនឆៅឆលើឆរហទ្ាំព័រផែលែរល់ជូន
ឆោយរាជរោាភបា
ិ ល នង
ិ សហរោសពាណិជាកម្ម ប៉ែុផនរទ្ន
ិ នន័យផបបឆនះ រតូវឆធ្វើ
បចចុបបននភាពជាញឹកញាប់។

លទ្ធែលរ ាំពង
ឹ ទ្ុក នង
ិ អតថរបឆយជន៍៖

- អតថរបឆយជន៍ហិរញ្ាវតថុ៖ បទ្ពិឆសាធ្ន៍លមើៗបានបងាាញថា របសិនឆបើកម្មវ ិធ្ើ

ររប់ររងថាម្ពលរតូវបានអនុវតរតាម្លកខណៈជារបព័នធ ឆនាះានអតថរបឆយជន៍

ហរិ ញ្ាវតថុរួរឱ្យកត់សាគល់។ អតថរបឆយជន៍ហរិ ញ្ាវតថុសាំខាន់ៗម្ួយចាំនួនននការងារ
ររប់ររងថាម្ពលរ៖
ឺ

១) ែលសងរតលប់រហ័ស៖ របផហលពរើ ឆ្នស
ាំ រាប់វ ិធានការបឆងកើនរបសទ្
ិ ធភាព នង
ិ
៥ឆ្នស
ាំ រាប់វ ិធានការផកលម្អឆ ង
ើ វ ិញ។

២) ែលវ ិនឆិ យររត ប់ (ROI) ២០-៥០ភាររយ(ឆរបៀបឆធ្ៀបឆៅនង
ឹ របាណផត

៦ ភាររយសរាប់របាក់កម្ចផើ ែលានកាលកាំណត់របស់ធ្នាោរ ) នង
ិ

៣) ការសនសាំអាចរតូវបានឆរបឆើ ែើម្បែ
ើ រល់លវ ិកាែល់កម្មវ ិធ្រើ រប់ររងថាម្ពល។

- សរាប់ាចស់អោរ និងអនកររប់ររងឆរាងចរក និងបរកា
ិ ខ រថាម្ពល៖ ការវ ិនិឆយរ
ឆលរើ បសទ្
ិ ធភាពថាម្ពលរួរផតរតូវបានអនុវតរែូចោននឹងការសឆរម្ចចត
ិ រហរិ ញ្ាវតថុ

ឆែសងឆទ្ៀតផែរ ឆហយ
ើ ម្ិនរួរានឆទ្ៀតឆទ្ការានលកខែណឌឆរចើនឆពក ផែល
កាំណត់ឆៅឆលកា
ើ រវ ិនឆិ យរផបបឆនះ ជាងការវ ិនឆិ យរែនទ្ឆទ្ៀត។ ការវាយតនម្ល
ននវ ិធានការសនសាំសាំនចថាម្ពល

រួរផតរិតពិចរណាពើអតថរបឆយជន៍កាន់ផត

ទ្ូលាំទ្ូោយានែូចជាការផកលម្អ ភាពងាយរសួលនិងបរសា
ិ ថ នជាឆែើម្។ ជាធ្ម្មតា
ឆរឿងឆនះអាចរតូវបានសឆរម្ចឆោយឆរបើវ ិធ្ើសាស្តសរ ”វែរននការចាំណាយ”។ ែូឆចនះ
កម្មវ ិធ្ើររប់ររងថាម្ពល ម្ិនរួររតូវបានចត់ទ្ុកថាជាកម្មវ ិធ្ើផែលម្ិនប៉ែះពាល់

ែល់បរសា
ិ ថ នផែលតរម្ូវឱ្យានការចាំណាយឆរចន
ើ ឆទ្ៀតឆនាះឆទ្ ប៉ែុផនរររួ ចត់ទ្ុក
ថាជាការវ ិនិឆយរផែលនឹងនាាំម្កនូវចាំណូលហរិ ញ្ាវតថុសាំខាន់ៗសរាប់សាថប័ន
ម្ួយឆៅឆពលសឆរម្ចបានឆោលឆៅបរសា
ិ ថ នទាំងឆនាះ។
ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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- របសិទ្ធភាពថាម្ពលនាាំឆៅរកអោរ និងឆរាងចរកផែលររប់ររងបានលអរបឆសើរជាង

ម្ុន៖

អតថរបឆយជន៍ជាក់ផសរងននរបសិទ្ធភាពថាម្ពលតាម្រយៈកម្មវ ិធ្ើររប់ររង

ថាម្ពលផែលបានឆរោងទ្ុករថា
ួ ទ្ឹករបាក់
ឺ វាកាត់បនថយការចាំណាយផែលជាចាំនន

សនសាំឆរចើនទក់ទ្ងនឹងអាយុកាលអោរ និងឆរាងចរក។ ឆទះយ៉ែងណាក៏ឆោយ

ការកាត់បនថយការបឆញ្ច ញ នង
ិ ការឆរបរើ បាស់ធ្នធានធ្ម្មជាតិតិចជាងម្ុ ន ឥ ូវ
ឆនះបានកាលយជាអតថរបឆយជន៍រយៈឆពលផវងជាងម្ុនផលម្ឆទ្ៀត។
របសទ្
ិ ធភាពថាម្ពលក៏អាចនាាំឱ្យអោរ

ការផកលម្អ

នង
ិ ឆរាងចរកកាន់ផតរបឆសរើ ជាម្ួយនង
ឹ

ភាពកាន់ផតងាយរសួល បរយកាសការងារកាន់
ផតរបឆសើរ អនកកាន់កាប់ាន
ិ
ការឆពញចត
ិ រ និងានែលត
ិ ភាពកាន់ផតរបឆសរើ ឆ

ង
ើ ផលម្ឆទ្ៀតែង។

- ភាពអាចរកបានននសាភរៈបណុ រ ះបណា
រ ល៖ ទក់ទ្ងនឹងរបសិទ្ធភាពថាម្ពល
សរាប់អោរ នង
ិ ឆរាងចរក។

- របឆយជន៍សរាប់វ ិស័យសិកាធ្ិការ៖ បុរគលិករកសួង នង
ិ សាស្តសារចរយម្កពើ
សាថប័នសក
ិ ាផែលានចាំឆណះែឹងកាន់ផតឆរចន
ើ
ថាម្ពលសរាប់អោរ និងឆរាងចរកធ្ាំៗ ។

អាំពវើ ិធ្ផើ កលម្អរបសទ្
ិ ធភាព

- អនុញ្ញាតឱ្យបុ រគលិករកសួងផសវងយល់ពើរឆរាងរបសិទ្ធភាពថាម្ពល៖ ផែល
ានសការនុពលឆែសងឆទ្ៀតឆៅកនុងរបឆទ្សកម្ពុជាជាបនរបនាាប់។

ការវាយតនម្លរបសិទ្ធភាព
ចាំណាយននសកម្មភាព

បុឆរលកខែណឌផែលរតូវ
ការសរាប់ការអនុវតរ

របកបឆោយឆជារជ័យ

កម្មវ ិធ្រើ រប់ររងថាម្ពលសរាប់អោរធ្ាំៗ នង
ិ ឆរាងចរក រឺជាម្ឆធ្ាបាយផែល
ានរបសិទ្ធភាពចាំណាយឆែើម្បឆើ របើរបាស់ធ្នធានរបកបឆោយរបសិទ្ធភាព និង
ជឆរម្ស
ើ កាត់បនថយចាំណាយទប។

- ករម្ិតននកិចចសហរបតិបតរិការរវាង MME និងភារើផែលចប់អារម្មណ៍ជាពិឆសស
រឺ ាចស់អោរឯកជន នង
ិ ាចស់ឆរាងចរក។

- ជាំនយ
ួ បឆចចកឆទ្ស និងហរិ ញ្ាវតថុទន់ឆពលឆវោ

- អនកពឆិ រោះឆយបល់ផែលានសម្តថភាព ឬរកុម្ហុ នពឆិ រោះឆយបល់ឆែើម្បោ
ើ រាំ ទ្
ការងារ

សូចនាករននភាព
ឆជារជ័យ

ការឆរៀបចាំការអនុវតរ
ចាំណាយបា៉ែន់សាមនសរុប
របភពម្ូលនិធ្ិ
រយៈឆពល

- ចាំនន
ួ អោរ នង
ិ ឆរាងចរកផែលបានចូលរួម្កនុងកម្មវ ិធ្ឆើ នះ
- ចាំនន
ួ ទ្ឹករបាក់នន ឧសម័នែាះកញ្ច ក់សនសាំបាន

នាយកោានអភវិ ឌ្ឍថាម្ពល នង
ិ នាយកោានបឆចចកឆទ្សនង
ិ ឆោលនឆយបាយ
អាជើវកម្មថាម្ពល កនុងរកសួងផរន៉ែ ិងថាម្ពល និងសាថប័នពាក់ព័នធ
១ ៣០០ ០០០ែុោលរ

UNDP, UNEP, UNIDO, ADB, ធ្នាោរពិភពឆោក និងនែរូអភិវឌ្ឍន៍ែនទ្ឆទ្ៀត
២០២១-២០២៣

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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១២) ឯកសារសកម្មភាពឆលែ ១២៖
សកម្មភាព
ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរ
ែ.យ.ប.អ.ក. និង

ែ.យ.ប.អ. តាម្វ ិស័យ

បឆងកើននិងឆរៀបចាំការកសាងពរងឹងសម្តថភាពថាម្ពលកឆកើតឆ

ង
ើ វ ិញ និងរបសិទ្ធភាព

ថាម្ពល។

ែ.យ.ប.អ.ក. ០៥ & ែ.យ.ប.អ.ឧ.ល. ០៤៖ ពរងឹងសម្តថភាព ចាំឆណះែឹង និង
ការយល់ែឹងសរាប់ឆ្លើយតបឆៅនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ

ឆោលបាំណងននការកសាងសម្តថភាពឆលើវ ិស័យថាម្ពលកឆកើតឆ
សនិទនភាព

របឆភទ្សកម្មភាព
ចាំណាត់ថានក់
សកម្មភាព

ង
ើ វ ិញ

និង

របសទ្
ិ ធភាពថាម្ពល រឆឺ ែើម្បប
ើ ឆងកើនសម្តថភាពរបស់ម្ស្តនរើរាជរោាភបា
ិ ល នង
ិ ភារើ
ពាក់ព័នធឆែើម្បឆើ លើកកម្ពស់ថាម្ពលកឆកើតឆ

ង
ើ វ ិញ និងរបសិទ្ធភាពថាម្ពលឆៅកម្ពុជា

។ ការកសាងសម្តថភាព រឺជាយុ ទ្ធសាស្តសរម្យ
ួ កនុងការធានានិរនររភាពននកម្មវ ិធ្ើ
ថាម្ពលកឆកើតឆ

 Cat 1 –ពរងើក

ង
ើ វ ិញ និងរបសិទ្ធភាពថាម្ពល។
Cat 2 –ផកលម្អ

 Cat 3 – លមើ

ការកាត់បនថយ នង
ិ ការបនាុាំ
ការពិពណ៌ានាសឆងខប៖

- ឆធ្វកា
ាំ ពើតរម្ូវការ
ើ រវាយតនម្លឆលត
ើ រម្ូវការការកសាងសម្តថភាព (ជាពិឆសស្លុះបញ្ញចង
របស់រកុម្ហុនអាជើវកម្ម និងឧសាហកម្មកុ ងរសុ
ន
ក)

- ឆលក
ើ កម្ពស់ភាពជានែរូ អភិវឌ្ឍន៍បឆចចកវ ិទ្ារវាងទ្កខិណរបឆទ្ស-ទ្កខណ
ិ របឆទ្ស
(South - South) និងឧតរររបឆទ្ស - ទ្កខិណរបឆទ្ស (North - South)

- បឆងកើតរកបែ័ណឌអភវិ ឌ្ឍន៍សម្តថភាពឆរចន
ាំ ុ ងតាំ
ន បន់សរាប់អនកពាក់ព័នធសាំខាន់ៗ
ើ ឆ្នក
ការពិពណ៌ានាសឆងខប

ននសកម្មភាពនិងលទ្ធ
ែលរ ាំពឹងទ្ុក

នង
ិ អតថរបឆយជន៍

កនុងវ ិស័យថាម្ពលកឆកើតឆ

ង
ាំ
ើ វ ិញ & របសិទ្ធភាពថាម្ពល (ជាពិឆសស ្លុះបញ្ញចង

- សរម្បសរម្ួលការអនុម្័ត

និងការអនុវតររកបែ័ណឌអភិវឌ្ឍន៍សម្តថភាពតាំបន់

ពត
ន
ក)
ើ រម្ូវការរបស់រកុម្ហុនអាជើវកម្ម នង
ិ ឧសាហកម្មកុ ងរសុ
នង
ិ របម្ូលការោាំរទ្ពនើ ែរូឆែសងៗ

- អភិវឌ្ឍបទ្ោានសម្តថភាពបណុ រ ះបណា
រ លវ ិញ្ញាបនប័រត និងឆរោងការណ៍ទ្ទ្ួល
សាគល់

និងទ្ទ្ួលសាគល់ឆលើថាម្ពលកឆកើតឆ

ង
ើ វ ិញ

&របសិទ្ធភាពថាម្ពល

ឆោយសរម្បសរម្ួលជាម្ួយរកុម្អាជវើ កម្ម និងឧសាហកម្មកុ នងរសុក។

- ឆធ្វើជាម្ជឈម្ណឌលសរម្បសរម្ួលសរាប់ការទ្ទ្ួលសាគល់
ម្ជឈម្ណឌលបណុ រ ះបណា
រ ល នង
រ លជាតិ
ិ ររូបណុ រ ះបណា

និងការបញ្ញាក់ពើ

- ការរបតិបតរិសិកាខសាោថានក់តាំបន់ - អនកបណុ រ ះបណា
រ ល

- បណុ រ ះបណា
រ លអនកបឆងកត
ើ ឆោលនឆយបាយសាំខាន់ៗ កនុងការឆរៀបចាំផែនការឆោល
នឆយបាយថាម្ពលរបកបឆោយនិរនររភាព

និងយនរការឆលើកទ្ឹកចិតររម្
ួ ទាំង

បញ្ញាចរម្ុះវ ិស័យ (ឧទហរណ៍៖ ថាម្ពលែាះខាាយ ការបស្តញ្ញាប ការវាយតនម្លបរសា
ិ ថន
ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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និងបទ្ោានកនុងនើតិវ ិធ្ើអនុ ម្័ត រឆរាងការវារអរគ
ើ ិសនើ ការបស្តញ្ញាបឆយនឌ្័រ និងនើតិ
វ ិធ្ើផកនចន និងបឆញ្ច ញបឆចចកវ ិទ្ា ថាម្ពលកឆកើតឆ

ង
ើ វ ិញ &របសិទ្ធភាពថាម្ពល)

- បណុ រ ះបណា
រ លឧបករណ៍ឆរបរើ បាស់ នង
័ ករទក់ទ្ងនង
ិ នយ
ិ ត
ឹ សាហរណកម្ម
ថាម្ពលកឆកើតឆ

ង
រ ញអរគិសនើ និងរបសិទ្ធភាពថាម្ពល
ើ វ ិញ / សថិរភាពបណា

(ឧ. ការររប់ររងផែនកតរម្ូវការ)

- ែរល់ការបណុ រ ះបណា
រ លអភិវឌ្ឍន៍ ថាម្ពលកឆកើតឆ

ង
ើ វ ិញ & របសិទ្ធភាព

ថាម្ពល ផែលឆផ្ទរតសាំខាន់ឆលស
ើ ហរោសធ្ុនតូចនិងម្ធ្យម្សហរោសសាអត
(ែូចជាសវនករថាម្ពល អនកែាំឆ
ឆ

ង
ើ ឧបករណ៍ អនកែរល់ឆសវាថាម្ពលកឆកើត

ង
ើ វ ិញជាឆែើម្)

- បឆងកើនសម្តថភាពរបស់ភារើពាក់ព័នធកុ ងការបស្តញ្ញ
ន
ា បឆយនឌ្័រ និរនរភាពបរសា
ិ ថន
នង
ិ ភាពធ្ន់នឹងអាកាសធាតុឆៅកនុងឆោលនឆយបាយ នង
ិ រឆរាង

- បណុ រ ះបណា
រ លអនកជាំនាញឆលើការឆរៀបចាំហរិ ញ្ាវតថុការរចនា និងឆរៀបចាំផែនការ
រឆរាងថាម្ពលកឆកើតឆ

ង
ើ វ ិញ & របសទ្
ិ ធភាពថាម្ពល

- ឆធ្វើការសិកាជាម្ូលោានសរើពើតរម្ូវការអាទ្ិភាពរសាវរជាវននវ ិស័យឧសាហកម្ម
នង
វិ ថាម្ពលកឆកត
ិ ពាណិជាកម្មបា៉ែសុ ហ
ើ ក
ើ ឆ

- បឆងកើតរាំរូឆលើកទ្ឹកចិតរកុ ងតាំ
ន បន់

ង
ើ វ ិញ & របសទ្
ិ ធភាពថាម្ពល

សរាប់ការបឆងកើតកម្មវ ិធ្ើរសាវរជាវថានក់តាំបន់

ជាម្ួយនង
ឹ ភាពពាក់ព័នធែពស់សរាប់ឧសាហកម្មកុ នងរសុក។

លទ្ធែលរ ាំពង
ឹ ទ្ុក នង
ិ អតថរបឆយជន៍៖

- ភាពអាចរកបានននសាភរៈបណុ រ ះបណា
រ លទក់ទ្ងនឹង
និងថាម្ពលកឆកើតឆ

របសិទ្ធភាពថាម្ពល

ង
ើ វ ិញ ឆៅកនុងរកសួង និងសាថប័នសិកា។

- បុរគលក
ឹ កាន់ផត
ិ រកសួង នង
ិ សាស្តសារចរយម្កពសា
ើ ថ ប័នសក
ិ ាផែលានចាំឆណះែង
ឆរចើនអាំពើវ ិធ្ផើ កលម្អ ថាម្ពលកឆកើតឆ

ង
ើ វ ិញ និងរបសិទ្ធភាពថាម្ពល

- អនុញ្ញាតឱ្យបុ រគលក
ិ រកសួងផសវងយល់ពរ
ើ ឆរាងថាម្ពលកឆកត
ើ ឆ

ង
ើ វ ិញ

នង
ិ

របសិទ្ធភាពថាម្ពល ផែលានសការនុពលឆែសងឆទ្ៀតឆៅកនុងរបឆទ្សកម្ពុជា។

ការវាយតនម្លរបសិទ្ធ

ការអភិវឌ្ឍសម្តថភាព រឺជាម្ឆធ្ាបាយផែលានរបសិទ្ធភាពចាំណាយ ឆែើម្បផើ កលម្អ

សកម្មភាព

វ ិញ នង
ិ របសទ្
ិ ធភាពថាម្ពល ។

ភាពចាំណាយនន

បុឆរលកខែណឌផែលរតូវ
ការសរាប់ការអនុវតរ

របកបឆោយឆជារជ័យ

សម្តថភាពធ្នធានម្នុសសសរាប់តរម្ូវការកនុងវ ិស័យអភិវឌ្ឍន៍ថាម្ពល កឆកើតឆ

ង
ើ

- ករម្ិតននកិចចសហរបតិបតរិការរវាងរកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល និងសាថប័នសិកា
- ជាំនយ
ួ បឆចចកឆទ្ស និងហរិ ញ្ាវតថុទន់ឆពលឆវោ

- អនកពិឆរោះឆយបល់ផែលានសម្តថភាព ឬរកុម្ហុ នពិឆរោះឆយបល់ឆែើម្បោ
ើ រាំ ទ្
ការងារ

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
ន ិស័យថាម្ពល ២០២១-២០២៣
ើ តបនង
ឹ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងវ
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សូចនាករននភាព
ឆជារជ័យ

ការឆរៀបចាំការអនុវតរ
ចាំណាយបា៉ែន់សាមន

- ចាំនន
ួ សាភរៈបណុ រ ះបណា
រ លែលិត

- ចាំនន
ួ សិកាខកាម្បានទ្ទ្ួលការបណុ រ ះបណា
រ ល

អរគនាយកោានថាម្ពល រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល និងសាថប័នបណុ រ ះបណា
រ ល
៦៥០ ០០០ ែុោលរ

សរុប
របភពម្ូលនិធ្ិ
រយៈឆពល

UNDP, UNEP, UNIDO, ADB, ធ្នាោរពិភពឆោក និងនែរូ អភវិ ឌ្ឍន៍ែនទ្ឆទ្ៀត
២០២១- ២០២៣

១៣) ឯកសារសកម្មភាពឆលែ ១៣៖
សកម្មភាព
ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរ
ែ.យ.ប.អ.ក. និង

ែ.យ.ប.អ. តាម្វ ិស័យ

បឆងកើនការយល់ែឹងជាសាធារណៈឆលើការសនសាំសាំនចថាម្ពល។

ែ.យ.ប.អ.ក. ០៥ & ែ.យ.ប.អ.ឧ.ល. ០៤៖ ពរងឹងសម្តថភាព ចាំឆណះែឹង នង
ិ ការ
យល់ែឹងសរាប់ឆ្លើយតបឆៅនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ

កម្មវ ិធ្ើឆលើកកម្ពស់ការយល់ែឹងអាំពើការសនសាំថាម្ពលសរាប់សាធារណជនានឆោល

បាំណងឆលើកកម្ពស់ និងបងាាញពើការអភិរកសថាម្ពល និងរបសិទ្ធភាពថាម្ពលឆៅ

កម្ពុជា។ កម្មវតថុសាំខាន់ននកម្មវ ិធ្ើ រឺឆែើម្បឆើ លើកកម្ពស់ការយល់ែឹងអាំពើរបសិទ្ធភាព
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ើ ឆរម្ចបាននូវសនរិសុែថាម្ពល និងកាត់បនថយការបឆញ្ច ញឧសម័ន
ែាះកញ្ច ក់។ រឆរាងឆនះឆផ្ទរតឆលើវ ិស័យនានារាប់ទង
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ិ
របឆភទ្សកម្មភាព
ចាំណាត់ថានក់
សកម្មភាព
ការពិពណ៌ានាសឆងខប

នង
ា ោរ / ែាះសាំណាក់ ឆភាជនយ
ិ ឯកជន (សណា
ើ ោាន នង
ិ ម្ជឈម្ណឌលពាណិជាកម្ម)។
 Cat 1 –ពរងើក

 Cat 2 –ផកលម្អ

Cat 3 – លមើ

ការកាត់បនថយ នង
ិ ការបនាុាំ
សកម្មភាព៖

ននសកម្មភាពនិងលទ្ធ

- ការវាយតនម្លការយល់ែឹង

របឆយជន៍

- ការអភិវឌ្ឍសាភរៈឆលើកកម្ពស់ការយល់ែឹងជាភាសាផែមរ
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វ ិទ្យុ សារព័ត៌ាាន)
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ការវាយតនម្លរបសិទ្ធ
ភាពចាំណាយនន
សកម្មភាព

បុឆរលកខែណឌផែលរតូវ
ការសរាប់ការអនុវតរ

របកបឆោយឆជារជ័យ

ង
ើ

- ការឆរបរើ បាស់អរគស
ិ នល
ើ យចុះ

ការឆលក
ើ កម្ពស់ការយល់ែឹង រជា
ឺ ម្ឆធ្ាបាយផែលានរបសទ្
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ើ កម្ពស់ការសនសាំថាម្ពលឆៅកនុងរបឆទ្ស ឆហយ
ើ វានាាំម្កនូវការផ្ទលស់បូ ររ
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- ជាំនយ
ួ បឆចចកឆទ្ស និងហរិ ញ្ាវតថុទន់ឆពលឆវោ
- ចាំនន
ួ កផនលងវ ិទ្យុែាំឆណើរការ

- ចាំនួនែិតរប័ណណ ប័ណណព័ត៌ាាន ប័ណណរបកាស និងសាភរៈឆបាះពុម្ព ផចកចយ
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ឆជារជ័យ

សាំនចថាម្ពល នង
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២០២១-២០២៣

ផែនការសកម្មភាពឆ្លយ
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Phnom Penh,

December 2021

Prakas On
The Implementation of the Climate Change Action Plan for Energy Sector 2021-2023

Ministry of Mines and Energy
-

Having seen Constitution of the Kingdom of Cambodia;
Having seen Royal Decree No. NS/RD/0918/925, dated 6 September 2018, on the
Appointment of the Royal Government of Cambodia;
Having seen Royal Decree No. NS/RD/0320/421, dated 30 March 2018, on the
Modification and Addition to the Composition of the Royal Government of the Kingdom
of Cambodia;
Having seen Royal Kram No. NS/RK/1213/017, dated 28 June 2018, promulgating the
Law on the Organization and Functioning of the Council of Ministers;

-

Having seen Royal Kram No. NS /RK/1213/017 dated 09 December 2013, promulgating
the Law on the Establishment of the Ministry of Mines and Energy;

-

Having seen Sub-Decree No. 137/SDBK dated 31 October 2018 on the Organization
and Functioning of the Ministry of Mines and Energy;

-

Having seen Prakas No. 0321.ME.GDE.PK. dated 25 December 2018 on the Organization
and Functioning of offices under various departments of the General Department of
Energy;

-

According to the meeting to discuss and decide on the final draft Climate Change Action
Plan for Energy Sector 2021-2023, the last time on 10 December 2020;
According to the necessity of the Ministry of Mines and Energy
Decides

Article 1.Implement the "Climate Change Action Plan for Energy Sector "2023-2021to contribute
to the implementation of the Cambodia Climate Change Strategic Plan 2023-2014of the Royal
Government of Cambodia.
Article 2. –
The Climate Change Action Plan for Energy Sector 2023-2021, which is put for
implementation in Article 1 above, has the full content as the attached document.
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Article 3. –
All relevant units and institutions, including the General Department of Energy, the
Capital and Provincial Departments of Mines and Energy, the Electricity Authority of Cambodia,
the Electricity of Cambodia and the Rural Electrification Fund, must jointly implement
accurately and effectively the "Climate Change Action Plan for Energy Sector 2021-2023,"
which is put for implementation as per Article 1 above to contribute to the implementation of
the Cambodia Climate Change Strategic Plan 2014-2023 of the Royal Government of
Cambodia.
Article 4. –
Any Prakas and decision contrary to this Prakas shall be considered repealed.
Article 5. –
This Prakas is effective from the date of signing.
Minister of Mines and Energy

CC:
-

Council of Ministers
Cabinet of Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN, Prime Minister
Cabinets of Samdech, His Excellency/Her Excellency, Deputy Prime Ministers
All Ministries and Government Institutions
All Capital–Provincial Halls "To inform"
As in Article 3 "To implement"
Royal Gazette
Records-Archives
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Preface
The Ministry of Mines and Energy, as an auxiliary body to the Royal Government of Cambodia,
has a mission to lead, manage and develop mining and energy sectors, including oil and gas, civil
nuclear energy, radioactive, and electricity. These three sectors actively contribute to national
economic development and poverty reduction in line with National Strategic Development Plan
2019–2023 and Rectangular Strategies-Phase 4 of Royal Government of Cambodia (RGC) as well
as the Cambodian Sustainable Development Goals. This sector development has linked
thoroughly with benefits for social, economic, and environmental sustainability.
Energy sector has been a direct and key contributor to economic growth and to the development
of other sectors including small and medium enterprise, industry, trade, agriculture, transports,
rural development. This intertwining role of energy and other sector has led to job creation,
increased people’s income, and harmonization of people's livelihoods, increased national
revenue as well as improved Gross Domestic Products for better Cambodian society and
economy. As the Kingdom of Cambodia becomes more politically stable and economically
prosperous, the demand and necessity of electricity has also been remarkably increasing. Thus,
the electricity sector development to ensure Cambodia having sufficient, sustainable, reliable,
quality, and affordable for all is one of the most necessary and important agendas of the RGC in
the 6th legislature of the National Assembly. Despite the necessity for using energy sector for
economic development, MME strives to minimize any negative impact on natural environment
and society that might occur due to energy sector development projects. To reduce these
unwanted impacts, MME has also been working closely with the Ministry of Environment (MOE)
and other relevant ministries to find possible solutions and measures. With this social welfare in
heart and sustainability in spirit, when making decisions on any power sector development
projects, MME is always based decisions on scientific evidence and accurate weighing between
the impacts and benefits based on a professional, detailed, data driven study by always putting
national interests ahead.
The main goal of energy sector development is to harmonize our national interests and to ensure
mutual benefits for everyone through balancing social, economic and environmental benefits as
well as to ensure sufficient, sustainable, reliable, quality, and affordable power through
promoting, adopting and transferring of environmentally sound technologies, strengthening of
existing activities such as cleaner technology development, chemical management, energy
efficiency and renewable energy development including solar, wind, hydro, biomass and biogases
energy toward green and reducing greenhouse gas emissions into atmosphere.
As a RCG’s auxiliary agency responsible for leading, managing, and developing energy sector and
as a member of the National Council for Sustainable Development, MME has prepared Climate
Change Action Plan for Energy Sector 2021 – 2023 to be a strategic and guidance documents for
ministries, agencies, development partners, private sectors, NGOs, and other relevant
stakeholders for cooperation and implementation of climate change response in the energy
sector. Implementation of activities in this plan has already been aligned with Cambodian energy
Climate Change Action Plan for Energy Sector 2021 - 2023
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sector development goals and with the goals of national climate change response in order to
contribute to global climate change responses.
To ensure its comprehensiveness and implement-ability, this document was prepared with the
support and cooperation from Electricité du Cambodge (EDC), Electricity Authority of Cambodia
(EAC), all departments of the General Department of Energy, climate change experts, and
through consultative meetings with all stakeholders. The Climate Change Action Plan for Energy
Sector 2021-2023 is an important strategic guidance document for ministries, agencies, private
sector, development partners, NGOs, and other stakeholders for cooperation and implementation in
response to climate change in the energy sector. The implementation of activities in this plan will
lead to improvement of energy sector towards green development and climate change resilience
while maintaining the key goal of energy sector, which is to provide adequate, reliable, affordable,
and sustainable energy for the economic and social energy needs of the Kingdom of Cambodia.
On behalf of Ministry of Mines and Energy, I would like to urge all departments of General
Department of Energy, development partners, private sector, local and international NGOs,
relevant stakeholders to continue and strengthen collaboration with Ministry of Mines and
Energy to implement this CCAP successfully.

Phnom Penh, December_____, 2021
Minister for Mines and Energy

Suy Sem
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I. Background
In response to the global actions on climate change, the Kingdom of Cambodia ratified the United
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 1995 and acceded to the Kyoto
Protocol in July 2002. In 2016, Cambodia singed and rectified the Paris Agreement together with
other 194 countries to deal with greenhouse gas emissions mitigation, adaptation and finance
starting in 2020. The Agreement aims to respond to the global climate change threat by keeping
global temperature rise in this century to below 2 degrees Celsius comparing with the preindustrial global temperature level; and to pursue to limit the global temperature increase at only
1.5 degrees Celsius1. In 2006, the National Climate Change Committee (NCCC) was established as
a cross-sectoral and multi-disciplinary body with the mandate on activities related to climate
change issues. In May 2015, the function of NCCC have been taken over by the National Council
for Sustainable Development (NCSD). The NCSD comprises 36 ministries and agencies and 25
capital/provincial governors. It is chaired by the Minister of Environment with the Prime Minister
as its Honorary Chair.
NCSD is responsible for a wide range of climate change related activities such as formulation of
drafts on climate change plan and policy, implementation of the UNFCCC, assessment of new
technologies to adapt to the adverse effects of climate change or to mitigate GHG emissions,
capacity building and awareness raising2,3. One of the key programmes coordinated by the NCSD
is Cambodia Climate Change Alliance Program (CCCA) I, II and III, which were designed to be fully
aligned with and to strengthen national institutional framework for climate change. Although the
importance of addressing climate change issues in the national development has been
deliberated in several national-level policies including the NSDP4 and Rectangular Strategy5, the
first ever comprehensive national policy document on climate change is the Cambodia Climate
Change Strategic Plan (CCCSP) 2014-2023, which was developed with the support of the CCCA
and officially endorsed by the RGC in 2013. The CCCSP is expected to guide national entities and
assist non-governmental organizations and development partners in developing concrete and
appropriate measures and actions related to adaptation and GHG mitigation, which are the
supportive pillars for the achievement of the RS and CSDGs. One of the three goals of the CCCSP
is shifting towards a green development path by promoting low-carbon development and
appropriate technologies, which maintains the goals and plans of other sectors in the economic
sector of the Kingdom of Cambodia.
To take part in the CCCSP implementation, the Sector Climate Change Strategic Plan for
Manufacturing Industry and Energy Sector (SCCSP) was developed and adopted in 2013 by
Ministry of Industry, Mines and Energy6 following by the Climate Change Action Plan for Mines
and Energy Sector 2016-2018. In the past, the preparation of the CCAP in the energy sector was
not fully aligned with the goals and plans of the energy sector development. This makes the
1

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
NCSD, “Cambodia’s Second National Communication”, Submitted under the United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC), National Council for Sustainable Development (NCSD), Kingdom of
Cambodia, November 2015.
3
RGC, “Cambodia Climate Change Strategic Plan 2014 – 2023”, National Climate Change Committee, The Royal
Government of Cambodia (RGC), October 2013.
4
http://www.mop.gov.kh/DocumentEN/NSDP%202019-2023%20in%20English.pdf
5
http://cnv.org.kh/wp-content/uploads/2012/10/Rectangular-Strategy-Phase-IV-of-the-Royal-Government-ofCambodia-of-the-Sixth-Legislature-of-the-National-Assembly-2018-2023.pdf
6
http://www.camclimate.org.kh/en/documents-and-media/library/category/117-sectoralccsp.html?download=528:sectoral-ccsp-for-manufacturing-industry-and-energy
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implementation difficult and not well coordinated. Therefore, to continue to implement the
CCCSP and sectoral strategic plan, to align CCAP development with the goals and development
plan of the energy sector, MME has prepared a Climate Change Action Plan for Energy Sector
(CCAPE) for 2021 - 2023 with the following objectives:
- To support the implementation of Climate Change Strategic Plan of RGC;
- Contribute to reduce greenhouse gas emissions from the energy sector by updating the
power development master plan, which aims to maximize the use of renewable energy,
increase energy efficiency by maintaining sufficient, reliable, low cost, and sustainable
energy that is competitive with neighboring countries according to the studied and
approved master plan;
- To adapt the energy sector to climate change impact;
- To increase the resiliency of energy sector to climate change;
- To promote awareness and capacity in climate change for energy sector.
As a result, MME has developed the Climate Change Action Plan (CCAP) for 2021-2023 following
guidance from the Council of Ministers, and with the support from the National Council for
Sustainable Development (NCSD). The process for developing the CCAP involved a series of
consultations with Electricité du Cambodge (EDC), Electricity Authority of Cambodia (EAC), all
technical and planning departments of MME to ensure alignment with the energy sectors’
strategies, policies and plans, as well as with national development goals.
The present CCAP defines concrete actions and resources needed for operationalization of the
MME’s response to climate change for the period 2021-2023, aligning with updated and
approved PDP. This CCAP also provides direction on a number of issues which are critical to the
energy sector development, including updating the Power Development Master Plan, National
Energy Efficiency Policy, study on climate-proofing of existing and future energy infrastructure,
reduction of GHG emissions, and how to build human resource capacity in the sector to meet the
country’s commitments on Sustainable Energy for All (SEforALL).7

A. Policy
The Kingdom of Cambodia has a number of national policy and regulation frameworks governing
work related to climate change response that may directly or indirectly affect the sector
development such as promoting the use of low-carbon technologies and use renewable energy
for electricity generation. These policies are set out in the following documents:
- National development policies & strategies,
- Climate change policies & strategies,
- Energy sector development policies & strategies.
A.1. National development policies & strategies
A.1.1. Rectangular Strategy IV
The RGC’s Rectangular Strategy Phase IV recognizes ‘Inclusive and Sustainable Development’ and
‘Economic Diversification’ as two key priority areas towards realizing the Cambodia Vision 2050.
7

Ministry of Industry, Mines and Energy (MIME) (2013). Cambodia Sustainable Energy for All Readiness Plan, Phnom Penh,
Cambodia.
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In the Inclusive and Sustainable Development angle, ensuring environmental sustainability and
preemptive response to climate change is the focus of RGC Rectangular Strategy (Phase IV).
Additionally, the RGC focuses on enhancing competition across businesses, promoting industrial
innovation, technical training, research and development, entrepreneurship, sustainable natural
resource management, assurance of environmental sustainability with investment in human
capital leading to job creation as important facets of the country’s development journey. It
further calls for lowering of energy price thereby contributing to Cambodia’s competitiveness
and energy security. Key highlights of the RS related to the power sector include:
- Strengthen human resources/institutional capacity for management of the energy sector,
- Private sector participation,
- Environmental sustainability and green development,
- Expansion of energy sector infrastructure, aiming at ensuring energy security, reliability
and affordability to meet development needs,
- Further lowering the electricity prices, expanding supply coverage and enhancing electricity
reliability through the construction of additional sub-stations near economic poles and
areas with high economic potential,
- Diversification of energy resources,
- Continuing to encourage and increase investment in clean energy and renewable energy,
especially solar power while reducing the production of energy from unclean sources to
ensure long-term energy security,
- Rural electrification.
A.1.2. National Strategic Development Plan (2019-2023)
To implement the RGC’s priority policies in the Sixth Legislature of the National Assembly, the
MME sets plan to continue its priority activities in managing and promoting the power sector
development to achieve an adequate, reliable, quality, and affordable electricity supply for all
types of users and to manage and promote the development of energy efficiency and energy
saving. It portrays an obvious link between energy and sustainable human development sector;
thus, identifying that the lack of energy and unaffordable costs correlates closely with many
challenges of sustainable development (RGC, 2019).
Key highlights of the NSDP related to the present project include:
- Low-carbon development as the basis for green growth,
- Development of the energy sector and electricity network,
- Expand supply capacity and diversified energy sources to reduce reliance on petroleum
fuels for electricity generation,
- Development of large hydropower for grid electricity,
- Increase the use of Renewable Energy (RE),
- Environmental sustainability and green development,
- Encourage private sector to participate in investing in rural power supply services with a
sustainability, in particular, the use of new technologies and RE,
- Promoting development of the energy sector and electricity by enhancing the connectivity
to people with quality, stability, and affordability of electricity,
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A.2. Climate change policies & strategies,
A.2.1. Cambodia Climate Change Strategic Plan (CCCSP) 2014-2023
CCCSP has the following strategic objectives:
- Promote the use of renewable energy and energy efficiency to reduce greenhouse gas
emissions and health effects:
 Renewable energy
 Energy efficiency
 Appropriate technology transfer
 Solid / liquid waste management through integrated measures in the capital city,
urban areas, and animal waste management.
- Analyze low GHG emissions by sectors (agriculture, energy, transportation, industry, land
use and forestry management, and waste management).
- Develop policies, legal framework, and action plans for low carbon development in
accordance with national development priorities.
- Promote the transfer of appropriate technologies to promote low-carbon development
and facilitate the use of appropriate technologies through:
 Guidelines for technical assistance and partnership building
 Financial and tax incentives
 Carbon marketing mechanism
 Public and private partnership mobilization
- Establish a system for registering projects and programs to reduce greenhouse gas emissions
- Establish a quality national greenhouse gas inventory system.

A.2.2. National Communication
In line with CCCSP, RGC submitted the Cambodia’s Initial National Communication (INC) in August
2002 and Second National Communication (SNC) in 20168,9. INC and SNC highlighted that, though
Cambodia is not a high emitting country, the government has committed to reduce GHG emission
with condition of financial and technical support from developed countries.

A.2.3. Nationally Determined Contribution
After INC and SNC, the first Nationally Determined Contribution (NDC) was submitted to the
UNFCCC in 201510. The first NDC is presently under revision to be second Nationally Determined
Contributions (NDC), which will be implemented during 2020-2030. The NDC has identified the
following five actions to reduce greenhouse gas emissions in the energy sector:
- Maximize the use of renewable energy sources and increase the efficiency of energy
consumption in the national power supply system by maintaining an adequate, reliable,
and low-cost electricity supply to compete with neighboring countries.
- Connect rural electricity enterprises to the national electricity supply network
8
9

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Cambodia%27s%20INC_0.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/khmnc2.pdf

10

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Cambodia%20First/Cambodia's%20INDC%20to%2
0the%20UNFCCC.pdf
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-

Connect GHG intensive energy consumers to the national grid
Provide power supply to areas outside the national electricity supply system using clean
energy technologies,
- Improve energy efficiency.
In the past, the preparation of NDC in term of mitigation action identification, amount of GHG
emission in the Business-As-Usual (BAU) scenario by 2030, and the determination of the amount
of greenhouse gases that the Cambodian energy sector must reduce compared with BAU
scenario were assumed and not clearly consistent with the PDP of RGC. This makes the
implementation from the energy sector unclear and difficult. To address this, MME has
incorporated climate change response goals into discussions and studies to update the PDP so
that mitigation and adaptation projects identification supports climate change response better.
It also ensures alignment with PDP and energy sector development goal. Consistency with these
documents will support the effective implementation of NDC.

A.2.4. Biennial Update Report
In 2020, first Biennial Update Report (BUR)11 has been submitted to the UNFCCC as a reference
for preparing policies and strategies to address climate change in the Kingdom of Cambodia. The
report includes relevant data and information regarding Cambodia´s major sources of GHG
emissions and sinks, coupled with necessary mitigation measures already implemented or
planned; thus, furthering her contribution to global efforts to reducing GHG emissions.

A.3. Energy sector development policies & strategies
A.3.1. Rural Electrification by Renewable Energy Policy
In 2011, the Rural Electrification by Renewable Energy Policy was integrated into the
government’s overall agenda for the energy sector to provide reliable, affordable and adequate
supply of electric power for all consumers. Moreover, promoting private ownership of electrical
facilities and encouraging competition among the companies in the energy sector is another
focus of the national policy on energy12.
There are two strategic targets that drive the energy development in Cambodia: 1). by 2020, all
villages to be connected to some sorts of electricity supply; and 2). by 2030, at least 70% of all
households accessed to grid quality electricity. With support from private sectors, the
government has already achieved the HH electrification target 10 years ahead of the planned
schedule. At the end of 2019, Cambodia has already electrified 74.78% of total Cambodia
households. At the end of 2020, 463 REEs are licensed to provide electricity supply in the country.
The license area covers 14,143 (99.82%) villages among a total of 14,168 villages in which other
25 villages are outside the license zone. Out of the 14,143 villages in the license zone, 13,798
villages are already electrified with national grid electricity while 370 villages are not yet
electrified. Thus, at the end of 2020 a total of 370 villages (or 2.61%) are not yet electrified.
According to EAC, these 370 villages are difficult to reach. Among these 370 villages that are
difficult to reach, 251 villages are in remote areas and with scattered households; 32 villages are
without road access; 46 villages are on islands; 34 villages are floating villages, and 7 villages are
rainy season flooding villages.

11

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/FBUR_Cambodia.pdf

12

EC-ASEAN energy facility. Feasibility study of renewable energy options for rural electrification in Cambodia (REOREC); 2006.
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During the annual summit of Ministry of Mines and Energy in 2019, the ministry has proposed
three key measures for energy sector development as part of its strategy, in line with National
Strategy Development Plan 2019-2023 of the RGC. In this strategy, the government has revised
the electricity access targets as follows:
- Village areas: achieve an electrification rate of 100%, including solar and battery
illumination, by 2020.
- Household electrification: achieve an electrification rate of at least 90% connection to the
national grid by 2023.
Table 1: Strategic development plan of power sector of MME in NSDP 2019 – 2023
Goal

To achieve
adequate,
reliable, quality
and affordable
electricity
supply for all
types of
consumers
everywhere
throughout the
Kingdom of
Cambodia.

Policy
measures

Action plans

1.1. Update PDP master plan,
1.2. Continue developing delivery and distribution
1. Continue
capacities to ensure that Cambodia has sufficient
to develop,
electricity to supply from the national grid and to
improve
cover all villages,
supply
1.3. Promote the network’s connectivity to reach the
capacity
needs of more than 90% of households having access
to Electricity by 2023.
2.1. Improve the supply of electricity so that the supplying
is sufficient for 24 hours uses, quality, safe, reliable,
2. Improve
more affordable, and fair to measure and record the
electricity
supply.
supply
2.2. Improve the supply of electricity to facilitate
businesses in Cambodia, including procedure,
numbers connection days, connection cost, reliability
of supply, and the transparency of electricity charges.
3.1. Strengthen institutional communication mechanisms,
3.2. Attract investments, making sure there is sufficient
investments,
3. Strengthen 3.3. Use rural electrification funds to cross-subsidy, reduce
controlling
the cost gap, and transfer capital for rural
mechanisms
developments,
3.4. Minimize the environmental and social impact,
manage energy potential, participate in clean energy
sources, participate in regional and international
energy cooperation

The government focuses on providing energy services and improving the quality of life for the
rural population in two main policies: 1) Energy Sector Development Policy and 2) Rural
Electrification Policy. Renewable energy development is one of many approaches adopted to
meet the mentioned objectives. Rural Electrification Fund (REF) subsidy and investment
incentives are two main policy instruments to support implementation of the Energy Sector
Development and Rural Electrification Policies financially. Based on the REF documents among
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the renewable technologies, the only Solar Home Systems (SHSs) and mini/micro hydropower
are qualified for subsidies scheme13,14,15,16.

B. Context of Climate Change for Energy Sector
Climate change is a threat not only to the energy sector but to development of the whole country
because its impact has affected all Cambodian important sectors. According to the recent
Addressing Climate Change Impacts on Economic Growth in Cambodia17, Cambodia’s GDP in
2015 was already 4.6% lower than it would have been without climate change over the 19932015 period, and it will reduce Cambodia’s GDP by 9.8 % in 2050. Climate change is expected to
worsen the frequency, intensity, and impacts of extreme weather events such as floods,
droughts, storms, heat waves. The increase in temperature will affect the crop yield and labor
productivity directly while the flood and change of rainfall can damage the crop. These impacts
and consequences will require adaptation to climate change as well as actions to mitigate
anthropogenic and natural global warming. It means that active, and selective policy will have to
be used to achieve the balancing act of reducing GHG emissions and increasing adaptation
capacity that could ensure that Cambodia can achieve low carbon development and climate
resiliency. Generally, the challenge is to ensure that the development of the energy sector is not
adversely affected by the impacts of climate change and it contributes to a low-carbon and decarbonized economy; while simultaneously the development takes place without worsening the
global warming. Moving to a low-carbon economy will require policy measures towards
innovation and technology change that have different outcomes over the short, medium and
long-term. Over the short-term the emphasis need to be on improving energy efficiency, over
the medium term it needs to be on increasing the use of renewable energy and energy supply
diversification for all consumption, and over the longer term on introducing more path-breaking
technologies for low-carbon energy generation18.

B.1. Climate Change Vulnerability
The energy sector is, on the one hand, vulnerable to climate change, particularly to the damages
from natural disasters on energy infrastructures. On the other hand, it can contribute to climate
change through the emission of greenhouse gas (GHG) from fossil fuel power plants. Three major
climate hazards that are relevant to the energy sector include:
 Increasing temperature,
 Increasing frequency and intensity of drought,
 Increasing frequency and intensity of storms and floods.
Table 2: Impact of climate change on energy sector
13

UNDepartment of Economic and Social Affairs. Cambodia Energy Sector Strategy. 2010. Available: http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/cambodia/energy.pdf
Ung L, Sovuthea H, Siek S, Chetra S. Status and potential for the development of biofuels and rural renewable energy Cambodia.
Asian Development Bank 2009.
15 Hill RL, Curtin KM. Solar powered light emitting diode distribution in developing countries: an assessment of potential
distribution sites in rural Cambodia using network analyses. Socio-Economic Planning Sciences 2011; 45: 48–57.
16 Javadi FS, Rismanchi B, Sarraf M, Afshar O, Saidur R, Ping HW, et al. Global policy of rural electrification. Renewable and
Sustainable Energy Reviews 2013;19: 402–16.
17 http://www.camclimate.org.kh/en/documents-and-media/library/category/39-financing.html?download=912:full-report-oncc-impacts-on-economic-growth-in-cambodia_may-2018_en
18 Naudé, W. (2011). Climate Change and Industrial Policy. Sustainability 2011, 3, 1003-1021; doi:10.3390/su3071003
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Sector
Hydro power

Wind power
Biomass
Solar power
Thermal power

Impacts of climate change on energy sector
Extreme temperatures may affect energy generation due to increased
reservoir evaporation. It may increase rain fall due to storm, which induces
increasing water quantity in hydro basins that can affect hydro dam.
Increased temperatures may decrease air density, decreasing energy
output.
Increased temperatures may affect crop yield and irrigation needs. Extreme
temperatures may induce fires and threaten crops.
High temperatures may reduce solar PV cell efficiency. High temperatures
may alter concentrated solar power (CSP) efficiency.
Higher temperature of cooling water may decrease plant efficiency.

Capacity (MW)

Table 2 presents an overview of climate change impact on power generation system. Increasing
of temperature, frequency and intensity of drought, storms, and floods will each independently,
and in some cases in combination, affect the ability of Cambodia to produce and transmit
electricity from both fossil and renewable energy sources (such as hydropower, biomass, biogas,
solar and wind energy). Climate change does also affect the nation’s demand for energy. In 2019,
due to drought and late arrival of rain the supply capacity did not meet the demand (Figure 1).
This caused power outage across the country due to rotational load shedding. However, the
supply is around 40% over the demand during the rainy season (Figure 2). This situation could be
attributed to the challenges associated with management of seasonality of hydro power
generation and temporary surpluses of generation capacity.
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1,755.00
1,537.00
1,247.00
951.00

1,068.00

784.00
334.00
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407.00
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508.00

2012

625.00

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Year
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Coal

Oil

Import with MV lines

Import with HV lines

Solar

Biomass

Demand

Figure 1: Supply Capacity and Demand in Dry Season from 2010 to 2019.
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Figure 2: Supply Capacity and Demand in Rainy Season from 2010 to 2019
An assessment of impacts is necessary to inform forward-looking efforts to enhance climate
resiliency, reliability, energy security and safety. Based on experiences and existing study,
significant findings include:
 Renewable energy resources, particularly hydropower, bioenergy and solar power, can be
affected by changing precipitation patterns, increasing frequency and intensity of drought
and floods, and increasing temperatures.
 Electricity transmission and distribution systems carry less current and operate less
efficiently when ambient air temperatures are higher, and they may face greater risks of
physical damage from more intense and frequent storm, lightnings and flood events.
 Higher temperature will increase electricity demand for cooling system used in residential,
commercial and industrial premises.

B.2. Contribution to Climate Change
The increase of energy consumption has put a heavy pressure on resource consumption and
environmental performance particularly the emission of GHG and other air pollutants. According
to the BUR, five major sources of GHG emission are 1) forest and other land use (FOLU), 2)
agriculture, 3) energy, 4) industrial processes and product use (IPPU) and 5) waste19. Figure 3
depicts the amount of emissions from these five sources from 1994 to 2016. It is observed that
land-use change and forest, and agriculture are the main source of emission while energy and
industrial processes are rising rapidly during the last decade due to the use of coal for power
generation, fuel for transportation, fossil fuel power generation, and industrial development in
the country. Cambodia’s 2016 GHG profile (Figure 4) was dominated by emissions from the FOLU
sector, which accounted for 80% of the country’s total emissions of 163,592.35 MtCO 2e.
Agriculture was the second highest emitter (11%) with rice cultivation and enteric fermentation
from livestock as major sources of agriculture emissions. Energy, IPPU, and waste contributed
16%, 1%, and 2% of total emissions, respectively. According to BUR, Cambodia’s GHG emissions
increased by 121,142.07 MtCO2e from 1994 to 2016. The average annual change in total
emissions during this period was 12.97%, with sector-specific average annual changes as follows:
19

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/FBUR_Cambodia.pdf
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FOLU (17.5%), agriculture (2.92%), energy (11.67%) industrial processes (2168%), and waste
(3.63%).
180,000
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140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
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Energy
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2010
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Figure 3: Cambodia GHG Emissions (MtCO2e)20
Energy IPPU
1%
6%

Waste
2%
Agriculture
11%

FOLU
80%

Figure 4: GHG emission profile of Cambodia in 2016
Under the energy emissions, transportation is the major source of GHG emissions accounted for
53% of total emission of 9.60 MtCO2e in 2016. Energy industry including fuel combustion was the
second highest emitter (34%) with biomass wood for cooking and thermal energy generation in
the form of steam in manufacturing industry and others contributed 8% and 5% of total
emissions, respectively.

20

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/FBUR_Cambodia.pdf
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Figure 5: GHG emissions from Cambodia energy sector in 2016
Note: MME only manages energy in the production of energy sources to supply for other uses, while
energy consumption in the manufacturing industry and transportation sector is not yet under the control
of MME.

B.3. Existing Initiatives
Even GHG emission from Cambodia is less than 1% of global emission, Cambodia has also
committed to GHG emission reduction. Cambodia Nationally Determined Contribution (NDC)
committed to reduce the GHG emissions by 21.3% by 2030 from energy sector, relative to its BAU
GHG emissions, contingent upon international support. The commitment will be implemented in
the energy sector through increased on-grid and off-grid renewable energy generation and
promotion of energy efficiency; in the IP sector through the promotion of renewable energy and
adoption of energy efficiency in garment factories, rice mills, and brick kilns; in transport through
the promotion of public transport and use of energy efficient vehicles, and actions in other
sectors21.
MME had been engaged in a number of efforts to respond to climate change, including the
development of the Climate Change Strategic Plan (CCSP) for Manufacturing Industry and Energy
Sectors, the National Green Growth Strategic Plan22, the Cambodia Sustainable Energy for All
Readiness Plan23 and the draft Energy Efficiency Policy, Strategy and Action Plan24, Cambodia
Power Development Mater Plan, Renewable Energy Policy which are under preparation. These
policies, strategies and action plans will continue to play an important role in developing the
energy sector while at the same time addressing the mitigation aspect of climate change
response through green energy production (renewable energy sources) and energy efficiency
and adaptation aspect through the assessment of energy infrastructures ability to withstand the
climate change impacts.

C. Priority Issues
During the work leading up to MME’s CCAP, MME also has some priority tasks that have to be
implemented during this period. Overall, the MME’s works in the energy sector, which is in line

RGC. Updated Cambodia’s Nationally Determined Contribution 2020
Royal Government of Cambodia. National Green Growth Strategic Plan 2013
23
Ministry of Industry, Mines and Energy (MIME). Cambodia Sustainable Energy for All Readiness Plan, Phnom Penh,
Cambodia. 2013.
24
Ministry of Industry, Mines and Energy (MIME). National Policy, Strategy And Action Plan on Energy Efficiency in
Cambodia. 2013 (draft).
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with the activities to respond to climate change and the priority works of the energy sector for
2021-2023 are as follows:
 Continue to lower electricity price, expand network coverage and increase electricity
stability by building additional sub-stations to the economic poles and high economic
potential areas;
 Continue to promote rural development by continuously investing in expanding
coverage of electricity;
 Continue to encourage and increase investment in renewable energy, along with the
gradual reduction of energy production from fossil fuels, to ensure an efficient supply
of electricity to Cambodia's society and economy and to long-term response to climate
change;
 Finalize the energy efficiency policy and road map for implementation;
 Study and identify low-carbon and environmentally friendly technologies that
Cambodia can develop by maintaining key energy development goals;
 Formulate and analyze the GHG emission sources and implement mitigation measures
in the energy sector;
 Undertake climate change vulnerability assessment of the energy infrastructures with
adaptation measures;
 Increase institutional capacity for adaptation and mitigation response, including risk
assessment, legal framework, institutional arrangement, technology transfer, human
capacity building, and research and development;
 Develop legal and regulatory frameworks for the energy sector to ensure efficient
management and use of energy resources;
 Continue to foster development of all types of renewable energy and enhance the
efficient use of energy;
 Update PDP with maximizing feasible use of renewable energy while maintaining key
energy sector development goals;
 Promote the network’s connectivity to reach the needs of more than 90% of
households having access to Electricity by 2023;
 Improve the supply of electricity so that the supplying is sufficient for 24 hours uses,
quality, safe, reliable, more affordable, and fair to measure and record the supply;
 Minimize the environmental and social impact;
 Manage energy potential, participate in clean energy source usage and participate in
regional and international energy cooperation.

II. STRATEGIES
Reduction of GHG emission is a global shared responsibility. However, it must start from sectoral
and national level intervention. Two common strategies to respond to climate change are
mitigation and adaptation. While climate change mitigation is often discussed in terms of
constraints, there are various environmental, economic, and social co-benefits that may arise as
a result of mitigation actions. The promotion of renewable energy can lead to increased local
employment due to decentralized energy production. Reducing GHG emissions have also
provided health benefits e.g. through lower urban air pollution concentrations. Successful
mitigation measures can also lead to potential cost savings due to a reduced need for adaptation
actions.
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Thus, the preparation of a strategy to respond to climate change has two levels: firstly,
development of a global climate change response strategy prepared by the Secretariat of the
United Nations Framework Convention on Climate Change; and national climate change
response strategies developed by individual countries.

II.1. Global Climate Change Response Strategies
Mitigating climate change requires a fundamental change in the way decision-makers, the public
and the private sector perceive and pursue economic development. The main goal is to develop
energy sector through deploying low carbon technology for everyone’s benefits. Three important
dimensions of low carbon development include: 1). new political paradigm 2). more resource
efficient patterns of consumption and production, as well as 3). incentives to redirect investment
flows. Incorporating this low carbon technology into global climate change response strategy can
help reorienting the intended overall economic, energy, and emissions trajectory for a country,
set clear targets, and identify and prioritize policy interventions that contribute to national
development goals. Thus, at the global level, there are three common strategies for climate
change response25:
- Preparation of political agenda to develop and implement plans and strategies resulting in
less carbon intense economic development;
- Patterns of consumption and production, which are resource and energy efficient; and
- Redirection of investments towards clean technologies, renewable energy, and sustainable
management of water, agriculture and forests.

II.2. National Climate Change Response Strategies
Cambodia has developed and adopted CCCSP 2014-2023 to guide interested parties in
developing concrete and appropriate measures and actions related to adaptation and GHG
mitigation. In the action plan (CCCSP), eight strategic objectives are proposed:
- Strategic Objective 1: Promote climate resilience through improving food, water and
energy security.
- Strategic Objective 2: Reduce sectoral, regional, gender vulnerability and health risks to
climate change impacts.
- Strategic Objective 3: Ensure climate resilience of critical ecosystems (Tonle Sap Lake,
Mekong River, coastal ecosystems, highlands, etc.), biodiversity, protected areas and
cultural heritage sites.
- Strategic Objective 4: Promote low-carbon planning and technologies to support
sustainable development.
- Strategic Objective 5: Improve capacities, knowledge and awareness for climate change
responses.
- Strategic Objective 6: Promote adaptive social protection and participatory approaches in
reducing loss and damage due to climate change.
- Strategic Objective 7: Strengthen institutions and coordination frameworks for national
climate change responses.
- Strategic Objective 8: Strengthen collaboration and active participation in regional and
global climate change processes.

25

EU and UNDP Low Emission Capacity Building Programme website.
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Based on the above National Climate Change Strategic Plan, the strategic objectives of the
Climate Change Strategic Plan for the energy sector within the jurisdiction of the Ministry of
Mines and Energy for 2021-2030 are defined as follows:
Strategic objective 01: Policy Development in energy sector to meet SEforALL target ensuring the
key goal of the energy sector development, which is to supply adequate, reliable and low-cost
energy sources to compete with neighboring countries.
Strategic objective 02: Promote energy infrastructure development to be climate proof or climate
resilient.
Strategic objective 03: Implementation of the GHG emission management approach for the
energy sector.
Strategic objective 04: Improve capacities, knowledge and awareness for climate change
response.

III. ACTION PLAN
A. Summary Scope of Planning
The Climate Change Action Plan for the Energy Sector focuses on enhancing climate change
adaptation and mitigation through building institutional capacity of MME and its staff, setting
necessary policy and guidelines, implementing needed actions and cooperating with relevant
stakeholders to cope with issues arising from a changing climate and extreme weather events
such as floods, storms, droughts, as well as rising temperature. The Action Plan will continue to
scale up existing actions and propose new dedicated actions most relevant to climate impacts on
energy infrastructure and low-carbon development.

B. Action Plan Matrix
The MME has proposed actions to address concerns related to climate change issues in the
mining and energy sectors. These are summarized in the table below
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1

NA

2

1

1

2
2
NA

3

Climate Change Action Plan for Energy Sector 2021 - 2023

Responsible
department(s)

18

Promote climate resilience through
improving food, water and energy
Security
Policy Development in Energy Sector to
meet SEforALL target ensuring the key
goal of the energy sector development,
which is to supply adequate, reliable and
low-cost energy sources to compete with
neighboring countries.
Review and update Cambodia energy
development master plan.
Review and update national energy
efficiency policy (NEEP).
Reduce sectoral, regional, gender
vulnerability and health risks to climate
change impacts
To promote the energy infrastructures to
be climate proof or climate resilient
Strengthen the capacity and stability of
substations and transmission lines.

Category of
action

Action Number

CCSP Strategy #

MME Climate Change Actions

NDC#

CCCSP Strategy #

Table 3: Matrix planning

Modified

GDE

Modified

GDE,
GDDA

Modified

EDC

Preliminary Estimated budget (Thousand USD)

2021

2022

2023

Financial
Sources

Total

2,100.40

120.00

120.00

2,340.40

ADB

934.28

500.00

500.00

1,934.28

ADB

49,930.00

86,040.00

57,720.00

193,690.00

ADB
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24

4

4

3

NA

5

17

6

Conduct climate risk study for Cambodia
power system and provide
Dedicated
recommendation for future
implementation.
Promote low-carbon planning and
technologies to support sustainable
Development
Implementation of the GHG emission
management approach for the energy
sector
Establish national greenhouse and energy
reporting system for GHG inventory and
Modified
energy balance.
Provide the remaining and remote off-grid
villages and household with low carbon
Modified
energy.

GDE
and
EDC

146.00

116.00

60.00

322.00

NA

EDD

176.00

142.00

258.00

576.00

NA

20,782.19

18,043.19

36,086.38

74,911.77

EDC,
KfW,
ADB

200.00

200.00

200.00

600.00

ADB

2,100.00

400.00

400.00

2,900.00

ADB

DREOE
DETBP

NA

7

12

8

16

9

NA

10

Develop and implement energy efficiency
projects to support NEEP implementation.
Develop and implement Energy Efficiency
Standards & Labelling Program to support
NEEP implementation.
Conduct study on clean and sustainable
energy for cooking and implement the
best available options for cooking.
Conduct study on sustainable business
model to introduce efficient and clean
thermal energy for all sectors.
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Dedicated

Modified

DETBP

Dedicated

EDD

100.00

1,000.00

400.00

1,500.00

NA

Dedicated

DTC

600.00

400.00

300.00

1,300.00

NA
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14

5

11

4
NA

12

13

13

Establish energy management program
for large buildings and factories and
voluntary scheme for SMEs for NEEP
implementation
Improve capacities, knowledge and
awareness for climate change response
Implement capacity building in the
renewable energy and energy efficiency.
Raise public awareness on energy saving.
Grand Total
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Dedicated

EDD,
DETBP

400.00

500.00

400.00

1,300.00

ADB

Modified

DETBP

100.00

50.00

500.00

650.00

NA

Dedicated

EDD,
DETBP

190.00

500.00

500.00

1,190.00

NA

77,758.87 108,011.19

97,444.38

283,214.44
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C. Expected Benefits from the Implementation of the Action Plan
The CCAP would enhance capacity of MME to effectively respond to the impacts of climate
change and mitigate the GHG emissions in the energy sector within jurisdiction of the MME. Also,
the CCAP would generate evidence-based implementation to inform future climate change
interventions through better policy, climate change proofing and resiliency, GHG emission
management and natural resources and capacities, knowledge and awareness for climate change
response improvement. The expected results of this action plan implementation will have both
short and long-term benefits.
Short-term benefits could include:
 Increased capacity of technical staff of the Ministry and partners involved in implementing
the action(s) to address climate change adaptation and mitigation (e.g. through training
of trainers with new methods and approaches);
 Established institutional and legal frameworks: legal measures and policy developed,
ministerial CCAP’s integrated into the National Strategic Development Plan (NSDP),
technical manual or guidelines developed;
 Harnessed soft and hard technology from developed countries to Cambodia;
 Changed behavior of different target groups for adaptation and mitigation;
 Committed stakeholders (especially government institutions, private sector and development
partners) to tackle the impacts of climate change and mitigate the GHG emissions.
Long-term benefits will focus on:
 Enhanced environmentally sound economy, that reduces poverty (improved productivity
and quality of life, improved environment in which we are living);
 Conserved natural resources for sustainable development;
 Considered long-term investment and proactive measures;
 Enhanced environmentally sound society (reduced GHG emissions and other waste and
pollutants);
 Saved resources such as water, energy and the other resources.

IV. MANAGEMENT AND FINANCING MECHANISM
A. Analysis of Existing Management and Financing Mechanisms
Figure 6 below illustrates a structural management of the Ministry of Mines and Energy. The
Ministry has four general departments including General Department of General Affairs (GDGA),
General Department of Mineral Resources (GDMR), General Department of Petroleum (GDP),
General Department of Energy (GDE). Among these, GDE will take most of the responsibilities in
implementing this CCAP. The ministry has formed a Climate Change Working Group for the
representatives from relevant departments who will take the lead to promote CCAP
implementation in their respective sectors, and coordinate where required.
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Minister
Secretaries of State
Under Secretaries of State
Cabinet

Dept. of Staff

Dept. of Mineral
Economic
Planning

Dept. of
Accounting &
Finance
Dept. of Legal
Affairs

Dept. of
Cooperation and
ASEAN affair

Dept. of Planning

Dept. of
Construction
Sand Mining
Dept. of
Construction
Stone Mining
Dept. of
Industrial Mining
Business
Dept. of Mining
Operation
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Department of
Petroleum Study
and Research
Dept. of
Petroleum
Technology,
Operation
Support, and
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Dept. of
Petroleum
Concession
Project
Management
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Other Energy
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Figure 6: Structure of Ministry of Mines and Energy26

RGC (2018). Sub-degree No 137 ANKrBK on Organization and Functioning of the Ministry of Mines and
Energy, Phnom Penh, Cambodia.
26
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B. Analysis of Potential Sources and Volume of Finance for Climate Change Actions
B.i. National and MME Budgeting
Since 2017, Ministry of Economy and Finance (MEF) has introduced climate change in annual
budget guidance circulars for line ministries to include in their Strategic Budget Plan. Key
ministries have started to integrate climate change in the way they prioritize activities for the
national budget. In 2018, The government has dedicated around 1% of GDP in public expenditure
to respond to climate change based on the regular public expenditure review. The MEF has
included climate change as a consideration in the national budget guideline and played an
important role in mobilization and management of external and domestic resources for the
climate change response. The government has built a conducive dialogue with the private sector
to create an enabling environment for green investments and green finance.

B.ii. Financial mobilization mechanism
Aside from the national budget, MME has already established partnerships with a number of
donors and development partners on climate change related issues. The work of financial
mobilization is led by respective general directors and approved by the Minister.

B.iii. Potential Sources and Volume of Finance Climate Change Actions
The present CCAP is estimated to be 283,214,440 USD over a 3-year period. Large part of the
funds for the CCAP will be financed through the current development partners of MME. Of the
283,214,440 USD, the amount already raised is 197,964,675 USD, equivalent to 69.90%. This
funding was provided by ADB in form of a Concessional Loan of approximately USD 127.8 million,
and the grant from the Strategic Climate Fund of approximately 4,700,000 USD. Clean Energy
Fund granted approximately 2,000,000 USD. Royal Government has contributed 28,951,502 USD
through tax exemption, and EDC provided 30,2011,519 USD as co-finance. Other multi-donor
modality consisting of SIDA, UNDP and EU are supporting the Cambodia Climate Change Alliance
with total current funding of USD 12.8 Million for 2019-2023. The dedicated/global funds for
climate change i.e., CIF, GEF, LCDF, AF, FCPF, and UN-REDD are potential sources of finance for
implementing CCAP of MME. Dedicated/global funds for climate change are expected to play a
more important role as their funding scales are expected to get larger. In addition, key bilateral
partners supporting MME on climate change work are Agence Française de Développement
(AFD), Germany (through GIZ), USAID, JICA, KOICA, China Aid, UKAID, and SIDA.
Alternatively, co-funding may be sought from specialized climate funds (Adaptation Fund, Green
Climate Fund, GEF/LDCF, Nordic Development Fund), to cover the climate-proofing of traditional
projects, or dedicated climate change projects. UN agencies, such as UNDP or UNIDO, may be in
a position to support resource mobilization for some of the ‘soft’ activities, and provide technical
and capacity development services. Several NGOs are also very active in the renewable energy
sector. Policy and capacity development support, as well as funding for innovative activities, can
also be mobilized through the Cambodia Climate Change Alliance, or the Global Green Growth
Institute. The potential for carbon-credit financing of mitigation initiatives should also be
explored, with technical support from the Climate Change Department of the General Secretariat
of the National Council for Sustainable Development.
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B.iv. Entry Points for Climate Change Mainstreaming in Management and Financing
Dedicated CCAP actions will be included in the annual revision of the PIP, starting in 2020 for the
2021 – 2023 PIP. Representatives of energy development department will be in charge of this.
At project level, a key action will be to ensure that the screening criteria for any new project
development in MME shall include an assessment of climate relevancy. If the project is found to
be climate relevant, they need to ensure that specific measures are included in the project design
to contribute to mitigation or adaptation objectives. Advocacy on this issue will target both
technical and planning departments involved in the review and formulation of new projects.
There is currently no significant domestic capital budget (except for counterpart funds) allocated
to the mining and energy sectors. When MME adopts a program-based budget, CCAP actions
shall be included in the program budgets for co-funding through the national budget.
V.

MONITORING AND EVALUATION

Monitoring and evaluation (M&E) of this CCAP is aligned with Cambodia’s M&E Framework for
Climate Change, established by the CCCSP, as well as with the NSDP indicators on climate change.
The framework encompasses four main types of indicators, which will be measured on a yearly
basis, as indicated in Table 4 below.
Table 4: Indicator for Monitoring and evaluation
Indicator Type
Purpose
Frequency
1. CCAP delivery and
Tracking the progress of Annual
mainstreaming
fundamental aspects of MME
CCAP’s implementation, such as
fund mobilization
2. Institutional readiness
Tracking progress in improving Annual
institutional capacities including
the ability to mainstream CC
into the MME’s broader policy
and planning instruments
3. Results
Assessing the results of actions Annual, or depending on
the nature of the action27.
4. Impact
Assessing the progress towards Annual,
ad-hoc
for
ultimate climate policy and indicators that require
development objectives
specific studies
Note that CCAP delivery indicators, though partially overlapping with other institutional
readiness and result indicator part of other M&E framework, stills provide a summary view of
MME’s success in implementing CCAP and they also facilitate a comparison with CCAP implementation
across sectors.
The full set of indicators which are part of this CCAP’s M&E framework is presented in Table 5
below.
27

Given that most actions will require formulation of project proposals to access the funds required for implementation, the
indicators identified are preliminary and will be adjusted to reflect the actual scope of the action. Only indicators related to
actions that have been funded for implementation will be monitored.
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Table 5: CCAP’s M&E framework indicators
MME CCAP M&E System
Indicator

Units

1. CCAP delivery
Actions successfully funded
Number
Degree of inclusion of CCAP actions into PIPs Number
and MME Budget Strategic Plan (BSP)
2. Institutional readiness
Status of development of climate robust
% (ladder approach)
energy policy and planning
Coordination of CC response and CCAP
% (ladder approach)
implementation
Status of climate-related information
% (ladder approach)
management
3. Result indicators
Action 1  Degree implementation of the master plan % of RE energy in
Review and update
generation mix.
Cambodia energy
development master
plan.

Action 2 
Review and update
national energy
efficiency policy.

Action 3 

Degree implementation of the policy and Score card (ladder
approach)
action plan for energy efficiency
Renewable energy shared in the energy 
production mix
Greenhouse gas emission avoided

Number of additional substations

Length of transmission line built

Report on climate change risk for power

infrastructures with recommendations for
future implementation

% of RE energy in
generation mix.
Amount GHG
emissions
Number
Length
Number

Action 5 


Number of GHG inventory report published 
Number of Energy Balance Report 
published

Number
Number

Action 6 


Number of micro grid for villages

Number of HH access to low carbon 
electricity

Number
Number

Strengthen the
capacity and stability
of substations and
transmission lines.





Action 4 
Conduct climate risk
study for Cambodia
power system and
provide
recommendation for
future
implementation.
Establish national
greenhouse and
energy reporting
system for GHG
inventory and energy
balance.
Provide the remaining
and remote off-grid
villages and household
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with low carbon
energy.

Action 7 

Number of EE Projects including NAMAs 
under implementation

Number

Number of laws, policies and regulation for 
energy efficiency standard and labelling
program
Number of products tested and labelled

Number

Action 9 


Number of study report published

Number of energy project for sustainable
source of energy for cooking

Number

Action 10 

Number of sustainable thermal and steam 
business model launched

Number

Develop and
implement energy
efficiency projects to
support NEEP
implementation.

Action 8 
Develop and
implement Energy
Efficiency Standards &
Labelling Program to
support NEEP
implementation.



Conduct study on
clean and sustainable
energy for cooking
and implement the
best available options
for cooking.
Conduct study on
sustainable business
model to introduce
efficient and clean
thermal energy for all
sectors.

Action 11 
Establish energy
management program
for large buildings and
factories and
voluntary scheme for
SMEs for NEEP
implementation.

Action 12 
Implement capacity
building in the
renewable energy and
energy efficiency.

Action 13 
Raise public
awareness on energy
saving.



Number of industry and large buildings 
participated in energy saving program.

Level of capacity of government and 
interested parties on RE and EE improved.

Score card (ladder
approach)

Number of programs on public awareness 
on energy saving developed and promoted. 
Level of understanding about energy saving
of the public.

Number
score card (ladder
approach)

4. Impact
1 Public awareness of CC/Energy issues
2 Mainstreaming climate change/energy issues
into national and subnational plans
3 Vulnerability Index
4 Sector’s carbon intensity (carbon intensity of
energy supply)
5 Carbon credits issued from carbon offset
projects
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Additional result indicators for monitoring progress in the implementation of specific actions are
provided in the action fiches presented in Annex.
A final evaluation will be conducted in mid-2023, to inform the development of the next round
of the CCAP. The evaluation will assess the progress in implementing the CCAP and its relevance
and contribution to addressing climate change impacts on the energy sectors, as well as
alignment with and contribution to achieving the objectives set in the CCCSP 28. The evaluation
will also provide recommendations for future adjustment of the policy response.
The General Department of Energy (GDE) of MME will be responsible for regular monitoring and
evaluating of CCAP’s implementation (with at least one M&E report per year).

VI. CCAP AND GENDER
Climate change effect will be inevitably magnified for the most vulnerable groups especially the
minority people, the elder, the disable and gender, especially women and girls disproportionately.
The areas where women play a central role – food security, nutrition, energy, livelihoods, health,
natural resource management, among others – are those most directly impacted by climate
change. By magnifying gender inequality, climate change also reinforces a structural root cause
of violence against women and girls29. Mitigation priority actions, including access to clean
energy for cooking and electricity have linkages to gender equality and social inclusion and the
potential to contribute to several gender-based indicators. The MME’s priority action plans on
energy and gender include: (1) access to energy in rural areas and (2) diversification of household
and community energy generation sources to reduce reliance on biomass. Women are often
responsible for household energy-related decisions in rural areas and women, the poor and the
marginalized are often the last to gain energy access. Gender-responsive mitigation actions and
indicators will help measure these changes and also contribute to measuring the success of
Sustainable Development Goal 5, CEDAW commitments and CCCSP.

VII. LEGAL REQUIREMENTS
To fulfil the mandates of Ministry of Mines and Energy, a number of legal provisions have been
developed to ensure effective leading and management of energy sectors including petroleum,
natural gas, and electricity of Cambodia. Law on Electricity of the Kingdom of Cambodia was
promulgated by Royal Decree No. NS / RKAM / 02/2001/03 dated 02 February 2001. Law on the
First Amendment to Article 9 of the Electricity Law of the Kingdom of Cambodia by Royal Decree
28

http://www.camclimate.org.kh/en/documents-and-media/library/category/127-national-strategicplan.html?download=474:cambodia-climate-change-strategic-plan-2014-2023-en-final
29

Gender, Climate change, Health WHO:
https://www.who.int/globalchange/GenderClimateChangeHealthfinal.pdf?ua=1
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No. NS / RKAM / 0607/015 dated 22 June 2007 and Law on the Second Amendment to Article 3,
Article 4, Article 5, Article 26, Article 27, Article 27, Article 28, Article 42 and Article 74 of the Law
on Electricity of the Kingdom of Cambodia was promulgated by Royal Decree No. NS / RKAM /
0515/005 dated 18 May 2015 had set forth the main goal of the law which aimed to govern and
to provide a framework for the electric power supply and services throughout the Kingdom of
Cambodia. This law covers all activities related to the supply, the provision of services and uses
of electricity and other associated activities of power sector. The new Article 4 of this law states
that the MME should promote efficiency in generation, transmission, distribution and
consumption of electricity, and take action to create a Comprehensive Electricity Conservation
Program for Cambodia, as well as electricity sector emergency and energy security strategies.
This article supports the reduction of GHG emissions through improving energy efficiency which
is directly linked to the CCAP.
In addition to the existing supporting regulations, the implementation of CCAP will possibly
require adjustments in the existing legal framework and/or the development of new regulations
based on the need and evidence from implementation. The potential regulation development is
on Renewable Energy and Energy Efficiency to boost GHG emission reductions and to increase
equity on energy accessibility.

VIII. CONCLUSION
The Ministry of Mines and Energy highly appreciates the Climate Change Action Plan 2021-2023
as a basis for national policy implementation on climate change of energy sector. Based on the
priority strategies defined above, there are specific strategies and actions which will support the
achievement of the national strategic plan, visions, goals, and missions of climate change of
energy sector. These strategies also indicate the importance of triple-dimension approaches for
the interests of Cambodian society, economy, and environmental integrity as a whole.
At the end of the action plan implementation period, evaluation of performance will be
conducted to document lessons learnt and to identify new areas of intervention in energy sector.
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Annex I: Action Fiches
1) MME ACTION FICHE No 1
Review and update Cambodia energy development master
plan.
CCCSP S01: Promote climate resilience through improving
food, water and energy security.
CCCSP and Sector CCSP Strategic CCSP 01: Policy Development in Energy Sector to meet
Objective
SEforALL target ensuring the key goal of the energy sector
development, which is to supply adequate, reliable and lowcost energy sources to compete with neighboring countries.
The overall objectives of the project were to review the existing
Cambodia Power Development Master Plan and established a
revised one. And it was included to establish appropriate
methodologies for forecasting electricity demand, power
supply plan, and transmission and distribution development
Rationale
plan. The Master Plan for the Development of the Energy Sector
in Cambodia is a key roadmap for managing and developing the
energy sector to plan towards a sustainable, reliable, highquality and affordable power supply for all consumers
everywhere throughout the Kingdom of Cambodia.
Category of climate change
 Cat 1–Re-scaled  Cat 2–Modified Cat 3–Dedicated
action
Type of action
Mitigation
Short description:
The Ministry of Mines and Energy has led and cooperated
with the Electricity Authority of Cambodia, Electricité du
Cambodge (EDC) and other relevant institutions to prepare
and develop a master plan for the development of the
electricity sector in Cambodia to be correct and accurate to
the RGC. The preparation of this master plan update is
divided into 3 main stages as follows:
STAGE 1: Electricity demand forecast for 2020-2040 on the basis
of: 1) - Increased actual electricity demand 2) - Global impact of
Short description of the action Covid-19 disease on electricity consumption and economy in
and expected results and Cambodia and 3) - The growth of large buildings in Cambodia.
benefits
This electricity demand forecast is divided into 3 options: 1Business As Usual (BAU), 2- High Case and 3- Low Case.
Action

STAGE 2: Power supply source development plan based on:
- By showing the amount of energy produced and the
power capacity from each source which is divided into
two seasons in each year. Schedule the Date of
Commissioning (COD) of each power plant project.
- Set the reserve margin of electricity supply sources
based on: 1- Changes in electricity demand due to
changes in GDP and climate change impact, and 2Climate Change Action Plan for Energy Sector 2021 - 2023
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-

Changes in electricity supply, including power
outages from the power plant and water change.
Determine the characteristics and conditions of the
selection of any power plant project based on 1- Energy
coefficient between dry season and rainy season 2- Low
electricity cost 3- Power generation capacity and
production volume of each energy source potential
and 4- Minimum environmental and social impact

STAGE 3: Power transmission and distribution network
development plan:
- Study and analyze power flow of the power
transmission system, determine characteristics and
conditions of the selection of the power transmission
network project to ensure the power supply system is
stable, secure, and affordable and have quality.
- Study options for importing electricity from
neighboring countries and ASEAN countries.
- Evaluation of results of the transmission network plan
using computer software as well as training.
Expected results and benefits:
- Report on energy demand, including industry,
commerce and residential in line with the growth of
electricity consumption and economy.
- The plan for the development of electricity supply
sources includes: 1-Development of technical and
economical electricity supply sources, 2- buy
electricity from neighboring countries and ASEAN
region, and 3-Organize various power sources to help
each other.
- Development plans for the transmission network
include: 1. Development of potential power sources
at various locations to be integrated into the national
grid system; 2. Management and acceptance of
various power sources according to time and season
to be consistent. According to the size of demand for
each time and 3-Transform and send electricity
sources to the capital - provinces and regions through
sub-stations to supply electricity to consumers.
- Set level of the amount of renewable energy in the
generation mixture of local power supply sources.
The Master Plan of energy sector development is an
important document to guide the power development in the
country to avoid blackout and unnecessary investment on
Cost effectiveness of the action
generation plants. The master plan evaluates future energy
demands based on medium to long term scenarios of
socioeconomic, technological and demographic development.
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- Commitment of top management;
- Collection and compilation of energy data
Preconditions needed for
- The capacity of ministry staff and experts to project the
successful implementation
energy demand in various scenarios.
- Level cooperation from different stakeholders.
- Timely financial and technical support.
Updated Energy Sector Development Master Plan Approved
Indicator(s) of success
by the Royal Government of Cambodia
Implementation
arrangements

General Department of Energy of MME in collaboration with
other stakeholders such as EDC and EAC.

Estimated total cost

$ 2,340,400

Possible funding sources

ADB and National Budget

Timeframe

2019-2021

2) MME ACTION FICHE No 2
Action

Review and update national energy efficiency policy.

CCCSP S01: Promote climate resilience through improving
food, water and energy Security
CCCSP and Sector CCSP Strategic CCSP 01: Policy Development in energy sector to meet
Objective
SEforALL target ensuring the key goal of the energy sector
development, which is to supply adequate, reliable and lowcost energy sources to compete with neighboring countries.
In Cambodia, energy efficiency policies and activities were
drafted in 2013 with the support of the EU-EIPDF and revised
in 2017 with the support of GIZ. This policy is based on old
data from 2010. In November 2015, the Asian Development
Bank (ADB) approved technical assistance for capacity
building in the Greater Mekong Subregion to support
sustainable electricity development, economic efficiency and
reduce environmental and social impacts to also respond to
climate change in the Mekong subregion. Within the
framework of Technical Assistance (TA) of the Asian
Development Bank, this energy efficiency project is a joint
Rationale
effort of three countries: Cambodia, Myanmar, and Laos PDR,
members of the GMS countries, with three ministries
representing the government of each country participate in
this project, such as 1-Ministry of Mines and Energy
representing Cambodia, 2-Ministry of Energy and Mines
representing Laos and 3-Ministry of Industry representing
Myanmar. For Cambodia, the Ministry of Mines and Energy
has been working with the Asian Development Bank (ADB) to
update its national energy efficiency policy, which is
scheduled for completion in 2021. The objectives of this
project are to study and evaluate energy efficiency market
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and formulate policies, strategic plans, and mechanisms for
the implementation of energy efficiency and energy-saving
programs, as well as to develop standards, regulations,
measures to manage electricity consumption and human
resource capacity building.
Category of climate change
 Cat 1–Re-scaled Cat 2–Modified Cat 3–Dedicated
action
Type of action
Mitigation
Short description:
The actions needed to develop EE policy are:
- Establish inter-ministry technical working group to
review and revise the content of the draft national
energy efficiency policy.
- Conduct survey for data collection and analysis from
residential, commercial, industry and transport
sector, etc.
- Develop strategic plans, policies, action plans,
Short description of the
programs, and management mechanisms, M&E
action and expected results
Framework to monitor and evaluate energy efficiency
and benefits
in Cambodia to analyze and solve sustainable problems.
Expected results and benefits:
- Policy, strategy, and action plan to guide the
development on energy efficiency will be available for
government’s institutions and relevant stakeholders,
raising awareness and guiding efforts nationally on
promotion of energy efficiency.
- Increase awareness and efforts to improve energy efficiency.
- It will significantly contribute to GHG emission reduction
and enhancing of national energy security.
Energy efficiency policies and programs benefit and
contribute to the achievement of energy efficiency goals that
have a positive impact on the economy and society, including
GDP growth and employment growth.
The quantified benefits include energy savings, air quality
Cost effectiveness
improvements, comfort benefits and carbon savings
of the action
benefits, potential health benefits. The number of jobs
associated with the policies, with this measurement made for
jobs ‘supported’, rather than an estimate of any net change
in employment levels (jobs created).

Preconditions needed for
successful implementation

- Commitment of top management;
- Legal framework and institutional arrangement need to
be improved.
- The capacity of ministry staff and experts to project the
energy demand in various scenarios to reduce energy
intensity.
- Level of cooperation from different stakeholders.
- Timely financial and technical support.
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Estimated total cost

- Progress of policy, strategy and action plan development
and approval.
- Number of dissemination workshops conducted and
communication materials on document produced.
Dept. of Energy Techniques & Business Policy, Ministry of
Mines and Energy (MME) in collaboration with other
stakeholders as well as other departments of Ministry of
Mines and Energy
$ 1,934,27

Possible funding sources

ADB and National Budget

Timeframe

2021-2023

Indicator(s) of success

Implementation
arrangements

3) MME ACTION FICHE No 3
Strengthen the capacity and stability of substations and
transmission lines.
CCCSP SO2: Reduce sectoral, regional, gender vulnerability
CCCSP and Sector CCSP Strategic and health risks to climate change impacts
Objective
CCSP SO2: To promote the energy infrastructures to be
climate proof or climate resilient.
The Asian Development Bank (ADB) has provided loans and
grants to Electricité du Cambodge (EDC) for enhancing
capacity of substations and transmission lines (Grid
Reinforcement Project) in Phnom Penh, Kampong Cham,
Kampong Chhnang, and Takeo provinces, and the
installation of battery energy storage systems. (BESS) at
National Solar Park substation:
1. Grid Reinforcement Project
Rationale
2. Construction of substation and transmission line in
Phnom Penh
3. Construction of substations and transmission lines in
Kampong Chhnang, Kampong Cham and Takeo
provinces
4. Install a 16 MWh battery energy storage system
(BESS) at National Solar Park substation in Teuk Phos
district, Kampong Chhnang province.
Category of climate change
 Cat 1–Re-scaled Cat 2–Modified Cat 3– Dedicated
action
Type of action
Mitigation and adaptation
Short description:
To strengthen the capacity of substations and transmission
lines, some important activities to be implemented are as
follows:
Short description of the
- Prepare loan application procedure for power
action and expected results
transmission system capacity enhancement project
and benefits
in Phnom Penh, Kampong Cham, Kampong Chhnang
and Takeo provinces and grant for the installation of
battery energy storage system (BESS) at solar power
substation.
Action
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-

Procurement procedures, recruitment of project
implementation consultants (PIC), and selection of
suppliers and construction (EPC)
- Study on environmental and social impacts of the
project
- Prepare procedures for cooperation financing
agreement between the Royal Government and
ADB.
Expected results and benefits
- Strengthen the capacity and stability of the power
supply system in Cambodia
- Increase awareness and efforts to improve energy
efficiency
- A significant contribution to reducing greenhouse gas
emissions and strengthening energy security
- Strengthen the adaptation capacity of energy systems
to climate change
The project provides benefits and contributes to achieving
energy efficiency goals, including stabilizing power supplies,
Cost effectiveness of the action improving the quality of power transmission lines and other
additional benefits, as well as carbon savings and enhanced
energy security.
- Ability of officers and experts to study the project
Preconditions needed for
- Level of cooperation from other relevant institutions
successful implementation
- Timely financial and technical support
- Renewable energy index in energy production mix
- Reduced greenhouse gas emissions
Indicator(s) of success
- Number of additional substations
- Length of transmission line built.
Implementation
EDC in cooperation with other relevant ministries and
arrangements
institutions
Estimated total cost
$ 193,690,000
ADB and National Budget
Possible funding sources
Timeframe

2021 – 2023

4) MME ACTION FICHE No 4
Conduct climate risk study for Cambodia power system and
provide recommendation for future implementation.
CCCSP SO2: Reduce sectoral, regional, gender vulnerability
CCCSP and Sector CCSP Strategic and health risks to climate change impacts
Objective
CCSP SO2: To promote the energy infrastructures to be
climate proof or climate resilient.
Given the high cost of electricity infrastructures and high
Rationale
demand for energy in Cambodia, conducting risk assessment
Action
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and identifying prevention measures is contributing to the
achievement of government’s energy policy.
Category of climate change
 Cat 1–Re-scaled Cat 2–Modified Cat 3–Dedicated
action
Type of action
Adaptation
Short description:
- Assess risks of electricity infrastructures in particular
those located in the climate-hazard prone areas and
provide policy recommendations
- Build capacity on inspection procedures aiming at reducing
climate risks of infrastructures and conduct site inspections
- Develop national guidelines on the climate proofing of
electricity infrastructure development
Short description of the
Disseminate the assessment results and guidelines to the
action and expected results
owners of the electricity infrastructures and relevant
and benefits
stakeholders.
Expected results and benefits
Policy and decision makers, as well as investors will have a
better understanding of the level of climate risk on electricity
infrastructures and will be able to implement measures to
address those risks (also contributing to better planning and
design of future infrastructure development).
The climate risks analysis will provide overall potential
impacts of climate change on electricity infrastructures,
Cost effectiveness of the action
which could be translated into prevention measures, and
thus in avoided costs.
- This action relies on results from the national climate
change vulnerability assessment.
- Capacity of the MME staff to comprehend climate change
Preconditions needed for
risks and potential impacts on infrastructures is essential to
successful implementation
successful implementation of the action.
- Cooperation with the owners of electricity infrastructures
is needed to conduct the assessments.
- Number of infrastructures assessed
- Level of implementation of the risk assessment
Indicator(s) of success
recommendations
- Level of dissemination of guideline on the climate proofing
of electricity infrastructure
The executing agent is General Department of Energy of
Implementation
MME in cooperation with MoE, EAC, EDC and other
arrangements
development partners
Estimated total cost
$ 322,000
Possible funding sources
CCCA, ADB, AFD, CHINA AID, KOICA and JICA
Timeframe
2021 – 2023

5) MME ACTION FICHE No 5
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Action

Establish national greenhouse and energy reporting
system for GHG inventory and energy balance.
CCCSP and Sector CCSP Strategic CCCSP S04: Promote low-carbon planning and technologies
Objective
to support sustainable
CCSP 03: Development Implementation of the GHG
emission management approach for the energy sector
Rationale
As a Party to the UNFCCC, Cambodia is obligated to report
on its GHG emission. Developing GHG inventories is an
essential first step toward reporting on GHG and managing
emissions. A GHG inventory in energy sector is also an
element of the required National Communications to the
UNFCCC and is part of the energy balance work. This action
is designed to establish GHG inventory system for the
energy sector (stationary combustion and mobile sources)
and to identify the opportunities reduce greenhouse gas
emissions.
Category of climate change
 Cat 1–Re-scaled  Cat 2–Modified  Cat 3–Dedicated
action
Type of action
Mitigation
Short description of the action - Develop capacity of the General Department of Energy
and expected results and
(GDE) for the design and development of the inventory
benefits
system (including SOPs, data collection and quality
assurance (QA) protocols, etc.)
- Provide on the job training on 2006 IPCC Guidelines for
National Greenhouse Gas Inventories
- Identify and acquire hardware and software (including
training on the use of software)
- Conduct inventory data collection (stationary combustion
and mobile sources) including improving data compilation,
data gaps and analysis
- Conduct studies to develop emission factors for energy
sector.
- Identify financing options necessary for ensuring
sustainability of GHG inventory activities for the energy sector
- Share information via workshops to engage other ministries
and relevant stakeholders.
- Provide timely reporting to the national focal point for the
GHG Inventory at the NCSD Secretariat
- Study mitigation options (including CBA), including the
promotion of technologies aiming at increasing efficiency
or replacing fuel wood or charcoal such as efficient cook
stoves, bio digesters, solar lanterns, wind water pumping,
and ceramic water filters.
- The action will result in reliable, good quality activity and
emission data, enabling better estimations of future
energy demand and emissions and identification of
opportunities for emission reductions from the sector.
Cost effectiveness
It is mandatory for Cambodia as a Party to UNFCCC.
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of the action

Furthermore, the GHG inventory will help Cambodia to manage
GHG emissions from the energy sector more effectively,
providing useful information to policy makers and investors on
potential areas for low carbon development planning and
investment. It will also help Cambodia to attract for climate
funding earmarked for mitigation projects, as well as to mobilize
support from developed countries in terms of technical
assistance and technology transfer.
Preconditions needed for Active cooperation between Ministry of Mines and Energy
successful implementation
(MME), the Ministry of Public Works and Transports (MPWT)
and NCSD Secretariat.
Indicator(s) of success
- GHG Inventory system for energy sector established
- Formulation of the baseline emissions between the year
2016 and 2050 based on the most recent available data
and projections of future demand
- Number of mitigation options identified
- Level of capacity improved in GHG inventory system
Implementation
The executing agent is the GDE of MME in cooperation with
arrangements
MPWT, MoE, EAC, EDC and other development partners
Estimated total cost
Possible funding sources
Timeframe

$ 576,000
Bilateral donors, USAID, UNDP, JICA, ADB, UNEP, UNFCCC,
IGES, GEF, and CCCA
2021 – 2023

6) MME ACTION FICHE No 6
Provide the remaining and remote off-grid villages and
households with low carbon energy.
CCCSP SO4: Promote low-carbon planning and technologies
CCCSP and Sector CCSP Strategic to support sustainable development
Objective
CCSP SO3: Implementation of the GHG emission
management approach for the energy sector
At the end of 2019, Cambodia has 364 REEs who are licensed
to provide electricity supply in the country. The license area
covers 14,095 (99.48%) villages among a total of 14,168
villages where 73 villages are outside the license zone. Out of
the 14,095 villages in the license zone, 13,131 villages are
already electrified with national grid electricity while 964
villages are not yet electrified. Thus, a total of 1,037 villages
Rationale
are not yet electrified. According to EAC, 794 will be
connected to national grid in 2020, while the remaining 243
villages are difficult to reach. Among these 243 villages that
are difficult to reach, 97 villages are remote and with
scattered households; 55 villages are without road access; 50
villages are on islands; 34 villages are floating villages, and 7
villagers are rainy season flooding villages.
Action
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The difficult to reach village and household will be provided
with solar energy with two possible options including solar
home system (SHS) and solar micro grid.
Category of climate change
Cat 1–Re-scaled
Cat 2–Modified  Cat 3–Dedicated
action
Type of action
Adaptation and Mitigation
Short description:
- Conduct study on status of electrification of the remote
village and feasibility of proposed options including SHS
and micro grid and other low carbon technologies.
- Project concept note development and tendering
technical document
- Public tendering for suppliers.
Short description of the
- Monitor and evaluation of service provision.
action and expected results
- Report the results and GHG reduction.
and benefits
Expected results and benefits:
- Achieve 100% electrification target
- Standard of living of people in the rural area increased.
- Job creation
- GHG reduction
- Better health and security
- Data for policy and decision makers.
- Attract investors to the country.
Solar is the cheapest source of energy now compared to
other available sources of energy in the country.
In the BAU scenario, SHS is more expensive than the baseline
of diesel generator. The baseline assumes the use of diesel
generators in village charging stations to charge rechargeable
car batteries, which in turn supply low-voltage electricity for
the households. This approach results in baseline generation
costs of USD 0.40 per kWh. In comparison, SHS energy costs
in the BAU scenario is estimated at USD 1.17 per kWh. This
means that electricity from SHS without derisking requires a
price premium of USD 0.77 per kWh over the baseline energy
technology mix. For the post-derisking scenario, the cost of
Cost effectiveness of the
electricity from SHS reduces slightly to USD 1.08 per kWh.
action
This is USD 0.68 higher than electricity costs in the diesel
generator baseline. This indicates that when implementing
government interventions to derisk the investment
environment, electricity from SHS becomes more affordable,
but overall electricity costs from SHS remain significantly
higher than electricity from the diesel generator baseline
(from an electricity generation point of view). Households
spend around USD 0.60 to 0.75 per charge, depending on size
of battery, typically around 50-70 Ah. Charging frequency
depends on energy needs of the household but is typically 13 times a week. However, grant support from the project, it
is expected to lower the cost of electricity from SHS further.
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In practice, Rural Electrification Fund has provided up to 100
USD per SHS system subsidy. This will bring down the cost by
around 30% further. With new technology of LiFePO4
battery, it is expected that the HH does not need to replace
their battery in 10 years.
- This action relies on willing to co-finance from the HH for
solar home system and micro grid.
- Level of capacity of local community is needed for micro
grid operation and control.
- Commitment from top management is needed to ensure
speedy implementation.
Preconditions needed for
- Support from local authority, community is a must in term
successful implementation
of facilitation of installation, land use for the micro grid, fee
collection for maintenance.
- Available of maintenance shop at the local level is needed
for repairing the system or preventive maintenance.
- Support form electricity supply license holder is needed to
prevent conflict.
- Number of micro grid deployed
- Number SHS installed.
Indicator(s) of success
- Number of HH raised out of poverty
- Number of SHS and micro operational after 5 years.
The executing agent is the Department of Renewable and
Implementation
Other Energy of MME in cooperation with MoE, EAC, EDC,
arrangements
REF and other development partners
Estimated total cost
$ 74,911,765
Possible funding sources
CCCA, ADB, KfW, China AID, KOICA and JICA
Timeframe
2021 – 2023
7) MME ACTION FICHE No 7
Develop and implement energy efficiency projects to
support NEEP implementation.
CCCSP S04: Promote low-carbon planning and technologies to
CCCSP and Sector CCSP support sustainable
Strategic Objective
CCSP 03: Development Implementation of the GHG emission
management approach for the energy sector
Cambodia is committed to decoupling carbon emissions from
economic growth and is making efforts to keep on the path of
low carbon resilient development, thus generating additional
sustainable development gains.
In order to promote GHG emission reduction, Cambodia is
actively engaged in establishing the enabling conditions
Rationale
necessary for the functioning of a number of market-based,
carbon offset credit mechanisms which have been established
under The UNFCCC, including the Clean Development Mechanism
(CDM) first established by the Kyoto Protocol. Other project and
program carbon finance crediting mechanisms include the Joint
Crediting Mechanism (JCM), Reducing Emissions from
Action

Climate Change Action Plan for Energy Sector 2021 - 2023

36

Informal Translation

Deforestation and Forest Degradation (REDD+), and Nationally
Appropriate Mitigation Actions (NAMA).
In the energy sector, there is potential to develop NAMA project
including hydro, biomass (waste agricultural biomass to energy,
brick kiln, cook stove, industrial stoves efficiency), solar energy,
biogas energy, wind, clean coal technology, combined heat power
generation, municipality waste management, addressing
electricity distribution losses, etc.
Category of climate change
 Cat 1–Re-scaled  Cat 2–Modified Cat 3–Dedicated
action
Type of action
Mitigation
This action will focus on the establishment of NAMAs in the
energy sector, each specific field in the energy sector requires
technical expertise with analytical capacity at national level,
which in part can be supplemented by harnessing domestic
technical institutions and experts. This action comprises the
following activities:
- Assess framework conditions and strategies and
identify mitigation opportunities in the energy sectors
(in coordination with the implementation of Action 4)
- Evaluate technical emission reduction potential, coShort description of the
benefit & co-costs
action and expected results
- Select NAMA ideas
and benefits
- Identify NAMA objectives and select mix of instruments
- Define baselines
- Design MRV Plan
- Detail the NAMA planning
- Identify needed resources
- Support to project implementation
The action is expected to attract the technical and financial
support from developed countries and from private investors
towards low carbon development. It will also improve better
planning of low carbon energy development in Cambodia.
- This action is part of Cambodia’s commitments under
the UNFCCC.
- it is expected that it will contribute to attract funding
for the implementation of NAMA projects (both from
Cost effectiveness of the
domestic and international sources), as well as support
action
from developed countries in terms of technical assistance
and technology transfer.
- It is expected that gains from setting up monitoring,
reporting and verification (MRV) system will far
outweigh the investment made.
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- Leadership and commitment of MME to promote and
achieve low carbon development objectives, placing high on
the agenda the approval of the legal framework for GHG
emission reduction mechanisms and the establishment of a
Preconditions needed for
quality MRV and Registry system.
successful implementation
- Progress made in the establishment of the GHG Inventory
System
- Capacity building of the staff of MME
- Timely technical and financial supports
- GHG emissions avoided
- Number of NAMA projects developed
Indicator(s) of success
- Low carbon energy integrated in national energy balance
and outlook
- The executing agent would be the Energy Development
Implementation
Department in MME, in cooperation with MoE, Private
arrangements
Sector, government institutions, and development partners.
Estimated total cost
$ 600,000
ODA, UNDP, GEF, Green Climate Fund, Nordic Development
Possible funding sources
Fund and JICA, KOICA and other development partners.
Timeframe
2021 – 2023

8) MME ACTION FICHE No 8
Action

Develop and implement Energy Efficiency Standards &
Labelling Program to support NEEP implementation.
CCCSP and Sector CCSP Strategic CCCSP S04: Promote low-carbon planning and technologies
Objective
to support sustainable development
CCSP 03: Implementation of the GHG emission management
approach for the energy sector
Rationale
So far there is no energy efficiency standard and labelling
program yet to be operational in Cambodia. However, there
was initiative in 2010 to establish the standard and labelling
for electrical appliances by Promoting and Demonstrating
Energy Conservation in Siem Reap project of Climate
Change Department of Ministry of Environment. The project
is funded by EEP Mekong as part of climate mitigation
program for Mekong countries. In this project, the energy
efficiency label of imported electrical appliances to
Cambodia are translated directly into Khmer language to
ensure the local can choose energy efficiency products for
their use. However, there was no standard and testing
facility established during this project.
In 2013, another initiative for energy efficiency standard
and labelling is from the ASEAN Japan Energy Efficiency
Program Scheme 3 under coordination from ASEAN Center
for Energy (ACE). In this support a regulation on EE S&L for
Air Conditioner is established with study on market
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potential and energy saving potential if the standard and
labelling program was in place. However, it is still in the
development stage.
In 2014, as part of the ASEAN+3 Mitigation Cooperation
Programme, the Mitigation Capacity Building Workshop in
Korea and a Policy Consultation on Energy Efficiency Standards
and Labelling (EE S&L) for Cambodia are put into the agenda
of support for Cambodia by Korea aiming at strengthening the
cooperation of ASEAN+3 Member States in GHG Mitigation,
capacity building and information sharing on GHG mitigation,
and developing business opportunities on GHG Mitigation. In
this support, the regulation was developed with designed of
indicative energy efficiency label which were handed over to
Ministry of Mines and Energy to proceed for adoption and
implementation during the workshop in August 2017.
The energy efficiency works under this ministerial decision
includes energy efficiency standard and labeling for
household appliances, energy efficiency for building (energy
efficiency building code), energy audit and mandatory
reporting scheme and energy efficiency capacity building.
The Ministry of Mines and Energy plans to mobilize all
resources, including technical assistance, to complete or
further improve regulations on energy efficiency standards
and labeling to ensure that they are within the framework
of the national energy efficiency policy implementation.
Category of climate change
action
Type of action
Short description of the action
and expected results and
benefits

 Cat 1–Re-scaled  Cat 2–Modified  Cat 3– Dedicated
Mitigation
Short description
The following step should be addressed or followed to ensure
the establishment of energy efficiency standards and labelling
is successfully development and sustainably implemented:
- Step 1: Decide whether and how to implement
energy efficient labels and standards;
- Step 2: Develop a testing capability and capacity
building for the right people;
- Step 3: Design and implement a labelling program
and analyze and set standards;
- Step 4: Maintain and enforce compliance; and
- Step 5: Evaluate the labelling or standards-setting
program
Expected results and benefits, including number of
beneficiaries and type of impact on beneficiaries:
Taken together, standards and labels shift the markets to
the highest quality, lowest impact appliances and lighting
products. Standards drive inappropriate products from the
market, protecting consumers and levelling the playing field
for manufacturers, distributors, and procurers. Labels draw
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consumers and other buyers to the best, most innovative
products.
Standards will drive inappropriate markets from the market.
By setting minimum energy performance levels – or minimally
required levels of quality – standards:
- Raise the average efficiency or quality of products on
the market
- Reduce energy costs
- Reduce greenhouse gas emissions
- Protect consumers
- Improve market efficiency & competition
- Labels inform smart choices on the best products. To
help the best products stand out, labels:
- Recognize best products
- Describe product performance & quality
- Drive competition & innovation
Economic Impacts:
The economic impacts alone of switching global markets to
energy-efficient lighting, appliances, and equipment are
staggering:
- $350 billion in reduced electricity bills
- $500 billion in spending on energy efficient products
by 2035, representing a booming market
Cutting Carbon:
Recently implemented appliance efficiency standards
among 18 major economies in the world are expected to
save over half a gigaton of CO2 in 2030.

Cost effectiveness of the
action

However, appliance standards can do much more – if all
new appliances and equipment sold in major economies
used the most energy efficient technologies available on the
market, the energy saved each year by 2030 would equal
nearly 16 exajoules—more than 20% of global electricity
demand in 2014.
Worldwide, 75 countries have adopted energy performance
standards and labels. If 18 major economies improved their
standards to reflect best available technologies, a further
one and a half gigaton of CO2 emissions could be saved in
2030—almost half of the aggregated country commitments
for year 2100 set in the Paris Agreement.
To date, 19 countries have adopted or are considering
adopting quality standards for off-grid appliances or cook stove
emissions and safety policies, marking the rapid evolution
of these dynamic markets.
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Research is needed to calculate the cost effectiveness for
Cambodia.
Preconditions needed for - Timely financial support
successful implementation
- Technical support Legal supporting and enforcement
- Cooperation from private sector and local authorities
Indicator(s) of success
- Amount of GHG emission reduced
- Number of EE label issued.
Implementation
General Department of Energy in MME and other relevant
arrangements
departments and ministries.
Estimated total cost
$ 2,900,000
Possible funding sources
ADB, UNDP, CCCA, JICA, and Other development partners
Timeframe
2021 – 2023
9) MME ACTION FICHE No 9
Conduct study on clean and sustainable energy for cooking
and implement the best available options for cooking.
CCCSP S04: Promote low-carbon planning and technologies to
CCCSP and Sector CCSP Strategic support sustainable development
Objective
CCSP 03: Implementation of the GHG emission management
approach for the energy sector
In Cambodia, biomass energy accounts for around 55% of the
energy mix which is the highest proportion in South-East Asia.
For domestic cooking, 82% of Cambodian households use
wood fuels as their main fuel; 18% of which use charcoal as
their primary fuel. Cambodia’s total energy consumption is
projected to grow at an average annual rate of 5.2% from
2009 to 203530, and charcoal is expected to continue to
represent an important part of the energy mix. While in urban
areas the consumption of charcoal is expected to slightly
decrease, it is expected to increase by 53% in rural areas
between 2012 and 203031. At the national and regional levels,
Rationale
charcoal consumption is expected to rise until 203032.
Therefore, wood fuels, and more specifically charcoal,
represent a highly strategic economic sector for Cambodia.
However, international and national investments in the
sector remain low. One of the reasons could be that charcoal
is considered as energy for the poor, to be replaced by LPG
(Liquid Petroleum Gas) and/or electricity. This vision has been
popularized by Leach33 in the 1990s with the “energy ladder”
concept, where households adopt progressively more
modern energy sources and reduce traditional wood fuel use
as they become wealthier and as cleaner sources of energy
Action

30

Asian Development Bank, « Asian Development Outlook 2013: Asia’s Energy Challenge », April 2013, 978-92-9254023-4.
31

GERES, « Residential energy demand in rural Cambodia » (UNDP, 2008).
J.E. Michael Arnold, Gunnar Köhlin, et Reidar Persson, « Woodfuels, livelihoods, and policy interventions: Changing
Perspectives », World Development 34, no 3 (March 2006): 596‑611, doi:10.1016/j.worlddev.2005.08.008.
33
Gerald Leach, « The energy transition », Energy policy 20, no 2 (1992): 116‑23.
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become more accessible. However, recent studies suggest
that charcoal is not energy for the poor as it is predominately
used in urban areas where higher levels of income are
observed34. A survey conducted by GERES in 2013 on 1,969
households35, representative of the Cambodian population,
shows that the share of households that use charcoal as a
primary fuel does not decrease with an increase in wealth.
This fact is also observed in Phnom Penh, where LPG is most
widely available, and is in line with observations made in
other developing countries36. In this regard, sustainable
source of fuel wood for charcoal production is necessary for
sustainable consumption of the resources.
Category of climate change
 Cat 1–Re-scaled Cat 2–Modified Cat 3–Dedicated
action
Type of action
Mitigation
Actions:
- Conduct study on clean energy source for cooking.
- Develop a baseline for potential analysis.
- Pilot the sustainable way of charcoal production.
- Develop regulation for sustainable charcoal production.
- Implement the regulation and enforce it.
Short description of the
- Monitor the result.
action and expected results
Expected results and benefits
and benefits
- The consumption of wood fuel for charcoal production is
reduced by 30% or more.
- Sustainable sourcing of fuel wood is practice in Cambodia.
- GHG emission reduced.
- Economic benefit due to better efficiency.
- Deforestation is reduced.
Sustainable production and supply of charcoal play important
roles in food security, including food production, processing,
utilization and access to food through income generation.
Charcoal is often readily available in local markets compared
to other cooking energy options such as electricity or modern
liquid or gaseous fuels, particularly in the urban and/or peri-urban
Cost effectiveness of the areas in Cambodia. Reliable access to affordable cooking fuels
action
enables food being well cooked, making it more digestible
and enhancing the uptake of nutrients.37. Also, cash income
from charcoal production and trade provides means to
purchase food or to invest in agriculture production. FAO
estimated that about 2,570,400 people in Cambodia, or
roughly 18% percent of the HH in Cambodia, use charcoal for
primary cooking. GERES estimates that Cambodia’s national
34

Tuyeni H. Mwampamba et al., « Dispelling common misconceptions to improve attitudes and policy outlook on
charcoal in developing countries », Energy for Sustainable Development 17, no 2 (2013): 75‑85.
35
GERES, 2013. Nationwide Domestic Use of Cooking Fuels and Devices. Nation-wide baseline Survey.
36
Douglas F. Barnes, Kerry Krutilla, and William F. Hyde, The urban household energy transition: social and
environmental impacts in the developing world. (Routledge, 2010).
37
http://www.fao.org/3/a-i6815e.pdf
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charcoal production was around 336,000 tons in 201338.
Considering an average retail price of 0.35 USD per kilogram,
the Cambodian charcoal market would represent more than
117 million USD per year, which makes it a significant
economic sector for rural Cambodia. Charcoal production can
be integrated in food production systems, such as through
agroforestry practices. Studies found that some agroforestry
systems can provide wood resources for year-round charcoal
production combined with staple agricultural crops39.
Furthermore, woodlots and tree plantations established for
sustainable charcoal production may provide forest foods,
animal fodder and fuelwood simultaneously and contribute
to global efforts to halt and prevent deforestation.
- Cooperation of relevant stakeholders
Preconditions needed for
- Commitment of government and interested parties.
successful implementation
- Available for financial and technical assistance.
- Regulation is developed, implemented and followed.
- Sustainable charcoal practice is developed, deployed and
followed.
Indicator(s) of success
- GHG reduction
- Number sustainable charcoal practice is implemented or
followed.
Implementation
Department of Renewable and Other Energy in cooperation
arrangements
with NCSD
Estimated total cost
$ 1,500,000
FAO, GERES, GEF, Green Climate Fund, Nordic Development
Possible funding sources
Fund and others.
Timeframe
2021 – 2023
10) MME ACTION FICHE No 10
Action
Conduct study on sustainable business model to introduce
efficient and clean thermal energy.
CCCSP and Sector CCSP Strategic CCCSP S04: Promote low-carbon planning and technologies to
Objective
support sustainable development
CCSP 03: Implementation of the GHG emission management
approach for the energy sector
Rationale
The most used boiler technology in garment factories to
convert wood fuel into thermal energy for the production
processes is boiler with different capacity ranging from few 45
kg per hour to 12,000 kg per hour.
Boiler with size ranging from 1 to 5 TPH is the most commonly
used, which is around 29% of the total boilers followed by
boiler size of 0.1 to 0.5 TPH which is around 24%, and boiler
size of 0.5 to 1 TPH. The boiler smaller than 0.1 TPH account

38

GERES, 2015. Nation-wide assessment of biomass consumption patterns in Cambodia.
Industrial plantations and agroforestry for the benefit of populations on the Batéké and Mampu plateaux in the
Democratic Republic of the Congo. Bois et Forȇts des Tropiques, 301 (Bisiaux et al, 2009)
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for 16%, while boiler size 5 to 10 TPH and above 10 TPH are
8% and 1%, respectively.
According to GERES’s 2017 and 2018 survey40 on 45 factories,
wood is the major fuel supply for the steam generation in
boiler. The share of different fuels used for steam production
in garment factories in Cambodia: wood (73%), heavy fuel oil
(HFO) (2%), diesel oil (6%), electricity (19%) LPG gas (0.18%),
fabric waste 0.51% and biomass briquette and pallet (0.46%).
From the survey, the total wood consumption in Cambodia’s
garment industry is estimated at around 1,143,929.64 m3 or
633,891 ton per year in 2017.
Category of climate change
Cat 1–Re-scaled Cat 2–Modified Cat 3–Dedicated
action
Type of action
Mitigation
Short description of the Actions:
action and expected results - Undertake boiler assessment in all sectors including industry,
and benefits
commercial building and other where boiler usage exists.
- Potential estimation with technology identification.
- Pilot the energy efficient boilers.
- Promote the use of energy efficient boilers.
- Develop minimum energy performance for boilers.
Expected results and benefits:
- Boiler database of Cambodia.
- Reduce wood and other fuel consumption for steam generation.
- GHG reduction
- Economic saving due to better efficiency.
Cost effectiveness of the Finding from the surveyed factories indicates huge potential
action
of biomass saving by replacing the existing boilers with the
new and more efficient ones. In general, wood boilers that are
more than 8 years old has great potential for replacement
because the efficiency is very low. In the GERES study, around
33% of total boilers 971 have great potential for replacement
in which 237 are wood boilers with different capacity. By
considering distribution of boiler size, possibility of improving
energy efficiency, potential of wood saving is estimated at
189,873 m3 per year which is around 17% compared with the
low efficiency boiler scenario. This requires the investment of
approximately 6.5 million USD which will takes about an
average payback period of 1.64 years. If this boiler
replacement is adopted, the saving of wood could lead to
saving emission of GHG of around 180,370 ton per year.
Preconditions needed for - Level of cooperation between MME, MISTI, private sectors
successful implementation
and all interested parties.
- Availability of energy efficiency boiler.
40

GERES (2018). FEASIBILITY STUDY OF A CREDIT-LINE PROGRAM FOR ENERGY EFFICIENCY PROJECTS IN CAMBODIA,
Phnom Penh.
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Indicator(s) of success

Implementation
arrangements
Estimated total cost
Possible funding sources
Timeframe

- Proper legal and regulatory framework to support the work.
- Number of boiler data collected and published
- Number of energy efficient boilers launched.
- Amount of GHG saved.
Department of Thermal and Combustion and other private
sectors.
$ 1,300,000
UNDP, FAO, AFD, UNIDO, ADB, world bank and other
development partners
2021 – 2023

11) MME ACTION FICHE No 11
Action
Establish energy management program for large buildings
and factories and voluntary scheme for SMEs for NEEP
implementation.
CCCSP and Sector CCSP Strategic CCCSP S04: Promote low-carbon planning and technologies
Objective
to support sustainable development
CCSP 03: Implementation of the GHG emission management
approach for the energy sector
Rationale
Energy use in factories and building has risen in recent years
because of the growth in energy intensive industry, large
high-rise building with air-conditioning, motors, heating,
ventilation, lighting, and other intensive use. However, this
trend is offset by considerable improvements in building
materials, insulation, plant, lighting and controls as well as
the availability of energy management tools to help building
owners/property managers to manage their energy usage
efficiently.
Category of climate change
Cat 1–Re-scaled Cat 2–Modified Cat 3–Dedicated
action
Type of action
Mitigation and adaptation
Actions:
- Conduct Data collection: The most important part of the
energy management work is the evaluation of consumption
patterns and the identification of specific energy saving
measures. This is achieved through energy audits. Energy
audits can involve different levels of detail depending on
the objectives of the study. The objective was to gather
Short description of the action
sufficient and relevant information data for complete
and expected results and
assessment of the buildings and factories being investigated.
benefits
- Analyze and benchmark development: The data collected
was subject to various statistical analysis and correlation
from building and factory to system levels. The aim of the
analysis was to assess the influence of the independent
parameters on the annual electricity consumption, enabling
important and critical characteristics to be identified.
- Develop Energy audits assessment tool: This methodology
can be used as a reference guide for future work as well as
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for building or factory owners/managers when carrying
out an energy audit.
- Develop building energy benchmarking tools: Using the
established benchmarking curves developed as a result of
the study, the total energy saving potential of a building
can be calculated using the total energy performance
benchmarking curves. A performance target may be set
for a short- or long-term performance of the building and
factory. If services system’ energy data are available, a
building or factory can also determine the saving achievable
from each of the systems using system benchmarking
curves. Once the system’s saving potential is established,
a building or factory owner can prioritize an energy
retrofitting project according to the extent of saving each
system can achieve. Energy benchmarking is well
recognized as an important tool in identifying the current
and future energy requirement of a building or facility.
There are available web-based benchmarking systems
offered by government and commercial enterprises, but
such data is frequently invalidated.
Expected results and benefits:
- Financial benefits: Recent experience has shown that if
energy management programs are implemented in a
systematic way, there are significant financial benefits to
be gained. Some of the main financial benefits of energy
management works are:
o Quick payback – about two years for optimization
measures and five years for retrofit measures;
o return on investment (ROI) – 20-50 % (compared to
only about 6 % for bank fixed deposit); and
o savings can be used to fund the energy management
program.
- For building and factory owners and facilities managers,
investment in energy efficiency should be treated on the
same basis as any other financial decision and should have
no more onerous conditions placed upon it than any other
investment. The appraisal of energy saving measures
should always take into account the wider benefits such as
improvements in comfort and the environment. This can
usually be achieved using a life cycle costing approach.
Therefore, energy management programs should not be
considered as environmentally friendly programs which
require expenditure but as investments which will bring
significant financial returns for an organization while
achieving environmental goals.
- Energy efficiency leads to better managed buildings and
factory: The most obvious benefit of energy efficiency
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through a well-planned energy management program is
that it lowers running costs, amounting to relatively large
savings over the life of the buildings and factories.
However, reduced emissions and less use of natural
resources have now become more important long-term
benefits. Improving energy efficiency can also lead to
better buildings and factories with greater comfort, a
better working environment, more satisfied occupants
and improved productivity as spin-off benefits. Energy
efficient buildings need not cost any more to build than a
“standard building”.
- Availability of training materials related to EE for buildings
and factories.
- Ministry staff and lecturers from academic institutions
with greater knowledge on how to improve EE for building
and large factories.
- Enable ministry staff to explore other potential EE projects
in Cambodia continuously.
Cost effectiveness of the action Energy management program for large buildings and factories
is a cost-effective way to efficient use of resources and lowcost mitigation options.
Preconditions needed for - Level of cooperation between the MME and other interested
successful implementation
parties especially MISTI, private building owners and factory
owners.
- Timely technical and financial support
- Competent consultants or consultancy firm to support the
work
Indicator(s) of success
- Number of buildings and factories participated in the program
- Amount of GHG saved.
Implementation
Energy Development Department and Department of
arrangements
Energy Techniques & Business Policy in MME and academic
institutions
Estimated total cost
$ 1,300,000
Possible funding sources
UNDP, UNEP, UNIDO, ADB, world bank and other development
partners
Timeframe
2021 – 2023
12) MME ACTION FICHE No 12
Action
Implement capacity building in the renewable energy and
energy efficiency.
CCCSP and Sector CCSP Strategic CCCSP SO5& CCSP SO4: Improve capacities, knowledge and
Objective
awareness for climate change responses
Rationale
The aim of capacity building on RE and EE is to enhance the
capacity of government and interested parties to promote
the RE and EE in Cambodia. Capacity building is one of the
strategies to ensure sustainability of the RE and EE program.
Category of climate change
Cat 1–Re-scaled  Cat 2–Modified  Cat 3–Dedicated
action
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Type of action
Mitigation and adaptation
Short description of the action Short description:
and expected results and - Undertake a capacity needs assessment (particularly
benefits
reflecting the needs of local business and industry groups)
- Promote south-south and north-south technology
development partnerships
- Develop a regional multi-year capacity development
framework for key stakeholders in the RE&EE sector
(particularly reflecting the needs of local business and
industry groups)
- Facilitate the adoption and implementation of the
regional capacity development framework and mobilize
support from various partners
- Develop training competency standards, certification and
accreditation schemes and models on RE&EE in
coordination with local business and industry groups
- Act as coordinative hub for the accreditation and
certification of national training centers and trainers
- Execution of regional training of trainer workshops
- Train key policy makers in sustainable energy policy
planning and incentive mechanisms, including crosscutting nexus issues (e.g. waste-to-energy, mainstreaming
of environmental assessments and standards in project
approval procedures, energy-water-food nexus, gender
mainstreaming, decommissioning and recycling procedures
for RE&EE technologies)
- Training utilities and regulators regarding RE integration/grid
stability and energy efficiency (e.g. demand side management)
- Provide targeted RE&EE business development training for
clean-tech SMEs and entrepreneurs (e.g. energy auditors,
equipment installers, RE service providers)
- Increase the capacity of stakeholders to mainstream gender,
environmental sustainability and climate resilience into
RE&EE policies and projects
- Train experts on the financial structuring, design and planning
of RE&EE projects (e.g. climate finance, RETScreen, HOMER)
- Conduct a baseline study on the research priority needs of
the Pacific RE&EE industry and business sectors
- Create a regional incentive model for the establishment of
regional research programmes with high relevance for the
local industry
Expected results and benefits:
- Availability of training materials related to EE and RE in the
ministry and academic institutions.
- Ministry staff and lecturers from academic institutions
with greater knowledge on how to improve RE and EE.
- Enable ministry staff to explore other potential RE and EE
project in Cambodia continuously.
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Cost effectiveness
action

of

the Capacity development is a cost-effective way to improve
human resources competency for the need in the area of RE
and EE development.
Preconditions needed for - Level of cooperation between the MME and academic
successful implementation
institutions
- Timely technical and financial support
- Competent consultants or consultancy firm to support the
work
Indicator(s) of success
- Number of training material produced
- Number of trainees received training
Implementation
GDE of MME and academic institutions
arrangements
Estimated total cost
$ 650,000
Possible funding sources
UNDP, UNEP, UNIDO, ADB, World Bank and other development
partners
Timeframe
2021 – 2023
13) MME ACTION FICHE No 13
Action
Raise public awareness on energy saving.
CCCSP and Sector CCSP Strategic CCCSP SO5 & CCSP SO4: Improve capacities, knowledge and
Objective
awareness for climate change responses
Rationale
Energy Saving awareness raising program for the public aims
to promote and demonstrate energy conservation and
energy efficiency in Cambodia. The main objective of the
program is to raise awareness of energy efficiency and
energy conservation in the context of climate change and
sustainable development, and to demonstrate the practical
solutions of simple energy conservation measures that can
be implemented directly by the public. Energy Saving Program
directly responds to Cambodia’s priorities in renewable
energy and energy efficiency, and contributes to national
objectives to reduce poverty, achieve energy security and
mitigate greenhouse gas emissions. The project targets
households, government buildings (government offices,
schools, hospitals), and the commercial and private sectors
(hotels/guesthouses, restaurants and commercial centres).
Category of climate change
Cat 1–Re-scaled Cat 2–Modified  Cat 3–Dedicated
action
Type of action
Mitigation & Adaptation
Short description of the action Actions:
and expected results and - Awareness needs assessment
benefits
- Public consultation workshops
- Development of awareness raising materials in Khmer
- Development of website or Facebook pages providing
information on energy conservation and energy efficiency in
Khmer
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- Awareness raising workshops for public buildings
(government
agencies,
schools
and
hospitals),
hotels/guesthouses, restaurants and commercial buildings.
- Awareness raising campaign through local media (television,
radio, printed press)
- Awareness raising campaign in primary and secondary
schools
Expected results and benefits:
- Information on energy conservation and energy efficiency
available in Khmer and disseminated
- Awareness raising of energy efficiency and energy
conservation increased
- Greenhouse gas emissions reduced
- Electricity consumption for equivalent output level decreased.
Cost effectiveness of the Awareness raising is a cost-effective way to improve energy
action
saving in the country, and it bring real change to the energy
consumption for everyone.
Preconditions needed for - The executing agency would be the Department of
successful implementation
Hydroelectricity in MME.
- Level of cooperation between the MME and academic
institutions
- Timely technical and financial support
Indicator(s) of success
- Number of radio spots run
- Number of leaflets, brochures, posters and print materials
distributed
- Energy savers website developed (with tips on saving energy
and money)
- Number of awareness raising workshops
- Number of participants in awareness raising workshops
- Number of television spots run
- Number of newspaper advertisements and features published
- Amount of GHG emission reductions (CO2)
Implementation
Department of Energy Techniques & Business Policy and
arrangements
other departments in MME and academic institutions
Estimated total cost
$ 1,190,000
Possible funding sources
UNDP, UNEP, UNIDO, ADB, world bank and other development
partners
Timeframe
2021 – 2023
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Ministry of Mines and Energy
Building No. 79-89, Pasteur Street (51),
Sangkat Phsar Thmei 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh
Phone: (855) 23 219 574
Email: info@mme.gov.kh
Mailbox: 49
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