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អារម្ភកថា 
រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល បាំឆពញមុ្ែងារជាឆសនាធិ្ការឱ្យរាជរោា ភិបាល ផែលានឆបសកកម្មែឹកនាាំ 

ររប់ររង និងអភិវឌ្ឍ វស័ិយផរ ៉ែ និងថាម្ពល រមួ្ទាំងវស័ិយឆរបងកាត បរាិណូសុើវលិ-វទិ្យុសកម្ម និងអរគិសនើ 
ផែលកនុងឆនះ វស័ិយថាម្ពល ឆរបងកាត បរាិណូសុើវលិ-វទិ្យុសកម្ម និងអរគិសនើ អាចឆៅែលើថា“វស័ិយថាម្ពល”។ 
វស័ិយទាំងឆនះបានចូលរមួ្ចាំផណកយ៉ែ ងសកម្មកនុងការអភិវឌ្ឍឆសែាកិចចជាតិ និងកាត់បនថយភាពរកើរករសប
តាម្ផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ និងយុទ្ធសាស្តសរចតុឆកាណ - ែាំណាក់កាលទ្ើ ៤ របស់
រាជរោា ភិបាលកម្ពុជា ក៏ែូចជាឆោលឆៅអភិវឌ្ឍន៍របកបឆោយចើរភាពឆៅកម្ពុជា។ ការអភិវឌ្ឍវស័ិយខាងឆលើ
ឆនះបានែាភាា ប់យ៉ែ ងសុើជឆរៅជាម្យួនឹងអតថរបឆយជន៍សរាប់និរនររភាពសងគម្ ឆសែាកិចចនិងបរសិាថ ន ។ 

វស័ិយថាម្ពលបានចូលរមួ្ចាំផណកឆោយផ្ទា ល់ និងជារនលឹះែ៏សាំខាន់សរាប់ជាំរុញឱ្យានកាំឆណើ នឆសែាកិចច 
ការអភិវឌ្ឍវស័ិយឆែសងឆទ្ៀត រមួ្ានសហរោសធុ្នតូចនិងម្ធ្យម្ ឧសាហកម្ម ពាណិជាកម្ម កសិកម្ម ការែឹកជញ្ាូ ន 
ការអភិវឌ្ឍតាំបន់ជនបទ្ និងការបឆងកើនសុែែុម្នើយភាពននការរស់ឆៅរបស់របជាពលរែា ផែលនាាំឱ្យានការ
បឆងកើតការងារ បឆងកើនរបាក់ចាំណូលែល់របជាជន បឆងកើនចាំណូលជាតិក៏ែូចជាឆធ្វើឱ្យែលិតែលកនុងរសុកសរុប
សរាប់សងគម្ និងឆសែាកិចចទាំងមូ្លឱ្យកាន់ផតរបឆសើរឆ ើង។  កនុងែណៈឆពលផែលរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា
កាន់ផតានសថិរភាពនឆយបាយ និងឆសែាកិចចជាតិកាន់ផតានភាពរ ើកចាំឆរ ើន ឆនាះឆសចករើរតូវការ និងភាពចាំបាច់
ននថាម្ពលអរិគសនើក៏កាន់ផតឆកើនឆ ើងផែរ ែូឆចនះការឆរៀបចាំឆធ្វើការអភិវឌ្ឍវស័ិយថាម្ពលអរគិសនើយ៉ែ ងណា
ឆែើម្បើឱ្យកម្ពុជាានការែគត់ែគង់អរគិសនើម្យួររប់រោន់ ានចើរភាព អាចទុ្កចិតរបាន ានរុណភាព និងាន
នលលសម្រម្យសរាប់អនកឆរបើរបាស់ររប់របឆភទ្ ឆៅររប់ទ្ើកផនលងទូ្ទាំង  រពះរាជាណាចរកកម្ពុជារឺជារឆបៀបវារៈ
ម្យួផែលចាំបាច់ និងសាំខាន់បាំែុតរបស់រាជរោា ភិបាលកនុងវស័ិយថាម្ពលអរគិសនើឆៅនើតិកាលទ្ើ៦ននរែាសភា។ 
រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពលបានែិតែាំកាត់បនថយឱ្យបានជាអតិបរានូវែលប៉ែះពាល់ឆលើបរសិាថ នធ្ម្មជាតិ និងសងគម្ 
ផែលអាចឆកើតឆ ើងឆោយសាររឆរាងអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយថាម្ពល និងបានឆធ្វើការសហការយ៉ែ ងជិតសិនទ្ធជាម្យួ
រកសួងបរសិាថ ន និងរកសួងពាក់ព័នធែនទ្ឆទ្ៀត រះិរកែាំឆណាះរសាយ និងវធិានការទាំងឡាយ ផែលអាចឆធ្វើឆៅ
បានឆែើម្បើបនថយែលប៉ែះពាល់ឆលើបរសិាថ នធ្ម្មជាតិ និងសងគម្ឱ្យបានជាអតិបរា។ កនុងការឆធ្វើការសឆរម្ចចិតរ
អភិវឌ្ឍន៍រឆរាងណាម្យួ រឺផតងផតឈរឆលើមូ្លោា នននការលលឹងផលលង និងឆរបៀបឆធ្ៀបយ៉ែ ងលអិតលអន់ និងរតឹម្រតូវ 
រវាងែលប៉ែះពាល់ និងែលរបឆយជន៍ ឆលើមូ្លោា នននការសិកាវាយតនម្លលម្អិតរបកបឆោយវជិាា ជើវៈរតឹម្រតូវ 
ផែលបានរិតរូរែល់ែលរបឆយជន៍ជាតិ និងែលរបឆយជន៍រមួ្របស់របឆទ្ស។ 

ឆោលឆៅសាំខាន់ននការអភិវឌ្ឍវស័ិយថាម្ពលរឺឆែើម្បើឆធ្វើឱ្យានែលរបឆយជន៍ែល់របឆទ្សជាតិ និង
សរាប់ម្នុសសររប់ោន ឆោយរកាឱ្យានតុលយភាពរវាងែលរបឆយជន៍ឆសែាកិចច សងគម្ និងបរសិាថ ន តាម្រយៈ
ការអភិវឌ្ឍឆែើម្បើបាំឆពញនូវឆសចករើរតូវការថាម្ពលឱ្យបានររប់រោន់ អាចទុ្កចិតរបាន និងាននលលសម្រម្យ និង
ការជាំរុញនិងឆលើកទឹ្កចិតរឱ្យឆរបើរបាស់និងឆែារបឆចចកវទិ្ាឆម្រតើភាពែល់បរសិាថ ន ការពរងឹងសកម្មភាពផែល
ានរសាប់ែូចជាការអភិវឌ្ឍបឆចចកវទិ្ាសាអ ត ការររប់ររងសារធាតុរើម្ើ របសិទ្ធភាពថាម្ពល និងការអភិវឌ្ឍ
ថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិរមួ្ានថាម្ពលពនលឺរពះអាទិ្តយ ែយល់ វារ ើអរគិសនើ ជើវា៉ែ ស ជើវឧសម័ន និងថាម្ពលលមើ
ឆែសងៗឆទ្ៀតឆែើម្បើឈានឆឆ្ព ះឆៅរកការអភិវឌ្ឍនបតង និងការកាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ឆៅកនុង 
បរយិកាស។ 
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CCAP Climate Change Action Plan ផែនការសកម្មភាពឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ 

(ែ.ស.ប.អ) 
CCCA Cambodia Climate Change Alliance សម្ព័នធភាពផរបរបួលអាកាសធាតុកម្ពុជា 
CCCSP Cambodia Climate Change Strategic 

Plan 
ផែនការយុទ្ធសាស្តសរឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ
កម្ពុជា(ែ.យ.ប.ក.) 

CCD Climate Change Department នាយកោា នផរបរបួលអាកាសធាតុ 
CCTT Climate Change Technical Team រកុម្បឆចចកឆទ្សការងារផរបរបួលអាកាសធាតុ  
CDM Clean Development Mechanism យនរការអភិវឌ្ឍន៍សាអ ត 
CEDAW Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination Against 
Women 

អនុសញ្ញា សរើពើការលុបបាំបាត់រាល់ទ្រម្ង់ននការឆរ ើសឆអើង
របឆ្ាំងនឹងស្តសរើ 

CIF Climate Investment Funds មូ្លនិធិ្វនិិឆយរអាកាសធាតុ 
CPEIR Climate Public Expenditure and 

Institutional Review 
ការពិនិតយការចាំណាយសាធារណៈ និងសាថ ប័ន ឆលើការងារ
អាកាសធាតុ 

DANIDA Danish International Development 
Agency 

ទ្ើភាន ក់ងារអភិវឌ្ឍន៍អនររជាតិោណឺា៉ែ ក 
EU European Union សហភាពអឺរ ៉ែុប 
FCPF Forest Carbon Partnership Facility មូ្លនិធិ្ភាពជានែរូកាបូននរពឆឈើ 
GCF Green Climate Fund មូ្លនិធិ្អាកាសធាតុនបតង 
GDP Gross Domestic Product ែលិតែលកនុងរសុកសរុប 
GEF Global Environment Facility មូ្លនិធិ្បរសិាថ នពិភពឆោក 
GHG Greenhouse Gas ឧសម័នែាះកញ្ច ក់ 
GIZ Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit 
សងគម្អា មឺ្៉ែង់សរាប់កិចចសហរបតិបតរិការអនររជាតិ 

INC Initial National Communication ឆសចករើជូនែាំណឹងជាតិឆលើកទ្ើ១ 
JICA Japan International Cooperation 

Agency 
ទ្ើភាន ក់ងារសហរបតិបតរិការអនររជាតិជប៉ែុន 

KOIKA Korea International Cooperation 
Agency 
 

ទ្ើភាន ក់ងារសហរបតិបតរិការអនររជាតិកូឆរ ៉ែ - កយកា 
 



ផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកនុងវសិយ័ថាម្ពល ២០២១-២០២៣ v 

LCDF Least Developed Countries Fund មូ្លនិធិ្សរាប់របឆទ្សអភិវឌ្ឍន៍តិចបាំែុត 
LDC Least Developed Country របឆទ្សអភិវឌ្ឍន៍តិចតចួ 
M&E Monitoring and Evaluation ការពិនិតយតាម្ោន និងវាយតនម្ល 
MME Ministry of Mines and Energy រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល (ក.រ.ល.)  
MOE Ministry of Environment រកសួងបរសិាថ ន(ក.ប.ស.) 
NA Not Available មិ្នាន (ម្.ម្.) 
NCCC National Climate Change Committee រណៈកាម ធិ្ការជាតិររប់ររងការផរបរបួលអាកាសធាតុ 

(រ.ជ.រ.ប.អ.) 
NCSD National Council for Sustainable 

Development 
រកុម្របឹកាជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ឆោយចើរភាព (ក.ជ.អ.ច.) 

NDC Nationally Determined Contribution ការចូលរមួ្ចាំផណករបស់ជាតិឆែើម្បើអនុវតរអនុសញ្ញា
រកបែ័ណឌ សហរបជាជាតិសរើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ  
(រ.ច.ជ.អ.ក.ស.ប.ប.អ.) 

NGO Non-Governmental Organization អងគការមិ្នផម្នរោា ភិបាល 
NSDP National Strategic Development 

Plan 
ផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ(ែ.យ.អ.ជ.)  

REDD+ Reducing Emissions from 
Deforestation and Forest 
Degradation 

ការកាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នពើការបាត់បង់ និងឆរចរលឹ
នរពឆឈើ 

RGC Royal Government of Cambodia រាជរោា ភិបាលកម្ពុជា 
RS Rectangular Strategy យុទ្ធសាស្តសរចតុឆកាណ 
SEforALL Sustainable Energy for All ថាម្ពលរបកបឆោយនិរនររភាពសរាប់ទាំងអស់ោន  
Sectoral 
CCSP   

Sectoral Climate Change Strategic 
Plan 

ផែនការយុទ្ធសាស្តសរឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ
តាម្វស័ិយ (ែ.យ.ប.អ.តាម្វស័ិយ) 

SNC Second National Communication ឆសចករើជូនែាំណឹងជាតិឆលើកទ្ើ២ 
SWEDEN 
(Sida) 

Swedish International Development 
Cooperation Agency 

ទ្ើភាន ក់ងារសហរបតិបតរិការអភិវឌ្ឍន៍អនររជាតិស ុយផអែ 
UNDP United Nations Development 

Programme 
កម្មវធិ្ើអភិវឌ្ឍន៍សហរបជាជាតិ 

UNIDO United Nations Industrial 
Development Organization 

អងគការសហរបជាជាតិឆែើម្បើអភិវឌ្ឍន៍ឧសាហកម្ម 
UNFCCC United Nations Framework 

Convention on Climate Change 
អនុសញ្ញា រកបែ័ណឌ សហរបជាជាតិសរើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ 
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១. សាវតារ 
 

ឆែើម្បើរមួ្ចាំផណកកនុងការឆ ល្ើយតបជាសកលឆៅនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ រាជរោា ភិបាលននរពះរាជា
ណាចរកកម្ពុជា បានែរល់សចច ប័នឆលើអនុសញ្ញា រកបែ័ណឌ សហរបជាជាតិសរើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុឆៅឆ្ន ាំ
១៩៩៥ និងបានចូលជាសាជិកពិធ្ើសារកយូតូ កនុង ផែកកកោ ឆ្ន ាំ២០០២។ ឆៅឆ្ន ាំ២០១៦ រពះរាជាណាចរក  
កម្ពុជា បានចុះហតថឆលខាអនុម័្ត និងបានែដល់សចច ប័នឆលើកិចចរពម្ឆរពៀងទ្ើរកុងបា៉ែ រ ើសរមួ្ោន ជាម្យួរបឆទ្ស
ចាំននួ ១៩៤ ឆែសងឆទ្ៀត ឆែើម្បើចូលរមួ្ឆោះរសាយបញ្ញា ផរបរបួលអាកាសធាតុតាម្រយៈការកាត់បនថយការ
បឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ ការបនាុាំនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ និងយនរការហរិញ្ាវតថុោាំរទ្ែល់ការឆ ល្ើយតប
នឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ ផែលបានចប់ឆែរើម្អនុវតរឆៅឆ្ន ាំ២០២០។ កិចចរពម្ឆរពៀងឆនះ ានឆោលបាំណង
ឆ ល្ើយតបឆៅនឹងការរាំរាម្កាំផហងពើការផរបរបួលអាកាសធាតុជាសកល ឆោយរកាសើតុណា ភាពពិភពឆោក
មិ្នឱ្យឆកើនឆ ើងឆលើស ២អងាឆស ឆៅសតវតសរឆ៍នះ ឆោយឆធ្ៀបនឹងសើតុណា ភាពពិភពឆោកមុ្នបែិវតដន៍
ឧសាហកម្ម និងែិតែាំរបឹងផរបងឆែើម្បើកាំណត់ការឆកើនឆ ើងសើតុណា ភាពសកលឱ្យឆៅរតឹម្ផត ១,៥ អងាឆស
ផតប៉ែុឆណាណ ះ។1 ឆៅឆ្ន ាំ២០០៦ រាជរោា ភិបាលកម្ពុជាបានបឆងកើតរណៈកាម ធិ្ការជាតិផរបរបួលអាកាសធាតុ 
ឆែើម្បើឆធ្វើការសរម្បសរមួ្លឆោះរសាយបញ្ញា ផរបរបួលអាកាសធាតុថាន ក់ជាតិ ឆៅឆ្ន ាំ២០១៥ រណៈកាម ធិ្ការ
ឆនះបានផកសរមួ្លឆៅជារកុម្របឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ឆោយចើរភាព(ក.ជ.អ.ច.)។ ក.ជ.អ.ច. រមួ្ានរកសួង 
និងសាថ នប័នចាំននួ ៣៦ និងអភិបាលរាជធានើ/ឆែតរចាំននួ២៥ ជាសាជិក។ សឆម្រចឆតឆជា នាយករែាម្ស្តនរើ នន
រពះរាជាណាចរកកម្ពុជាជារបធានកិតរិយស និងានរែាម្ស្តនរើរកសួងបរសិាថ នជារបធាន។ ក.ជ.អ.ច.ានតនួាទ្ើ
ឆរៀបចាំឆោលនឆយបាយ ផែនការយុទ្ធសាស្តសរ ផែនការសកម្មភាពឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ និង
អនុវតរអនុសញ្ញា រកបែ័ណឌ សហរបជាជាតិសរើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុតាម្រយៈការវាយតនម្លបឆចចកវទិ្ាលមើៗ 
ឆែើម្បើកាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ ការបនាុាំឆៅនឹងែលប៉ែះពាល់អវជិាានននការផរបរបួលអាកាសធាតុ 
ការកសាងសម្តថភាព និងការឆលើកកម្ពស់ការយល់ែឹង2,3។ ក.ជ.អ.ច. បាននិងកាំពុងសរម្បសរមួ្លអនុវតរ
កម្មវធិ្ើសម្ពន័ធភាពផរបរបួលអាកាសធាតុកម្ពុជាែាំណាក់កាលទ្ើ១ ទ្ើ២ និងទ្ើ៣ ផែលជាកម្មវធិ្ើែ៏សាំខាន់ម្ួយរតូវ
បានឆរៀបចាំឆ ើងឱ្យរសបឆៅនឹងរកបែ័ណឌ សាថ ប័នជាតិ សរាប់ការឆ ល្ើយតបឆៅនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ
ឆៅកម្ពុជាឆោយរកាឱ្យានសងគតិភាពជាម្យួនឹងឆោលឆៅ និងផែនការវស័ិយឆែសងៗឆទ្ៀតកនុងផែនកឆសែាកិចច
របស់រពះរាជាណាចរកកម្ពុជា។ ការឆោះរសាយបញ្ញា ផរបរបួលអាកាសធាតុរតូវបានរាជរោា ភិបាលកម្ពុជាបញ្ចូ ល
កនុងឆោលនឆយបាយសាំខាន់ៗរបស់ជាតិជាឆរចើនែូចជា យុទ្ធសាស្តសរចតុឆកាណ4 ផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍
ជាតិ5 និងផែនការយុទ្ធសាស្តសរឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១៤-២០២៣  (ែ.យ.ប.អ.ក.)6។ 
ែ.យ.ប.អ.ក. ជាឯកសារម្រគុឆទ្ាសក៍ឆោលសរាប់ សាថ ប័នជាតិ អងគការឆរៅរោា ភិបាល និងនែរូអភិវឌ្ឍន៍កនុង
ការបឆងកើតវធិានការ និងសកម្មភាពជាក់ផសរងសម្រសបឆែើម្បើឆ ល្ើយតបឆៅនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុតាម្រយៈ
                                                           
1 https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement  
2 ឆសចករើជូនែាំណឹងជាតិទ្ើ២ 
3 ផែនការយុទ្ធសាស្តសរឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកម្ពុជា ២០១៤-២០២៣ 
4 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  

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
http://www.mop.gov.kh/DocumentEN/NSDP%202019-2023%20in%20English.pdf
https://ncsd.moe.gov.kh/resources/document/cambodia-climate-change-strategic-plan-2014-2023-cccsp-2014-2023kh
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ការអនុវតរយុទ្ធសាស្តសរចតុឆកាណ និងឆោលឆៅអភិវឌ្ឍន៍ឆោយចើរភាពឆៅកម្ពុជា។ ឆោលឆៅម្យួកនុងចាំឆណាម្
ឆោលឆៅទាំង៣ របស់ ែ.យ.ប.អ.ក. រឺការផ្ទល ស់បរូរឆឆ្ព ះឆៅរកាោ៌ា អភិវឌ្ឍន៍នបតងតាម្រយៈឆលើកកម្ពស់ការ
អភិវឌ្ឍផែលបឆញ្ចញកាបូនតិច និងការឆរបើរបាស់បឆចចកវទិ្ាសម្រសប ផែលរកាបាននូវឆោលឆៅនិងផែនការ
វស័ិយឆែសងៗឆទ្ៀតកនុងផែនកឆសែាកិចចរបស់រពះរាជាណាចរកកម្ពុជា។ 

ឆែើម្បើចូលរមួ្កនុងការអនុវតរ ែ.យ.ប.អ.ក. កាលពើឆ្ន ាំ២០១៣ អតើតរកសួងឧសាហកម្ម ផរ ៉ែ និងថាម្ពល
បានឆរៀបចាំផែនការយុទ្ធសាស្តសរឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកនុងវស័ិយឧសាហកម្ម និងថាម្ពល
សរាប់ឆ្ន ាំ ២០១៤-២០១៨  បនាា ប់ម្កឆៅឆ្ន ាំ២០១៥ រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពលបានឆរៀបចាំផែនការសកម្មភាព
ឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់វស័ិយផរ ៉ែ និងថាម្ពលសរាប់ឆ្ន ាំ ២០១៦-២០១៨។ កនលងម្ក
ការឆរៀបចាំ ែ.ស.ប.អ. មិ្នសូវបានបនសុើោន ឱ្យបានពិតរបាកែជាម្យួនឹងឆោលឆៅ និងផែនការននការអភិវឌ្ឍវស័ិយ
ថាម្ពលឆទ្ ផែលឆធ្វើឱ្យការអនុវតរមិ្នសូវបានររប់រជុងឆរជាយ ឆហតុែូឆចនះឆហើយ ឆែើម្បើបនរអនុវតរ ែ.យ.ប.អ.ក 
និងផែនការយុទ្ធសាស្តសរឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់វស័ិយថាម្ពល ឆោយបនសុើោន ជាម្ួយ
នឹងទិ្សឆៅនិងផែនការអភិវឌ្ឍវស័ិយថាម្ពល រកសួងផរ ៉ែនិងថាម្ពល ឆរៀបចាំផែនការសកម្មភាពផរបរបួល
អាកាសធាតុសរាប់វស័ិយថាម្ពលសរាប់ឆ្ន ាំ ២០២១ - ២០២៣ (ែ.ស.ប.អ.ល.) ឆនះឆ ើង ឆោយកាំណត់
ឆោលបាំណងសាំខាន់កនុងការឆរៀបចាំផែនការឆនះ ែូចខាងឆរកាម្៖ 

- ោាំរទ្ការអនុវតរផែនការយុទ្ធសាស្តសរឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុរបស់រាជរោា ភិបាលកម្ពុជា។ 
- ចូលរមួ្កាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ពើវស័ិយថាម្ពលតាម្រយៈការឆរៀបចាំផែនការឆម្ជាលមើ ផែល
កនុងឆនាះឆរោងបឆងកើនការឆរបើរបាស់ថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិឱ្យបានជាអតិបរា បឆងកើនរបសិទ្ធភាពននការ
ឆរបើរបាស់ថាម្ពល ឆោយរកាបាននូវការែគត់ែគង់របភពថាម្ពលឱ្យបានររប់រោន់ អាចទុ្កចិតរបាន និង
ាននលលសម្រម្យ របកួតរបផជងជាម្យួរបឆទ្សជិតខាងឆៅតាម្ផែនការឆម្ផែលបានសិកានិងអនុម័្ត។ 

- បនាុាំវស័ិយថាម្ពលឆៅនឹងែលប៉ែះពាល់ននការផរបរបួលអាកាសធាតុផែលអាចឆកើតានឆ ើង។ 
- បឆងកើនភាពធ្ន់ននវស័ិយថាម្ពលឆៅនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ។ 
- ឆលើកកម្ពស់ការយល់ែឹង និងសម្តថភាពឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុរបស់វស័ិយថាម្ពល។ 
រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល (ក.រ.ល) បានឆរៀបចាំ ែ.ស.ប.អ.ល. សរាប់ឆ្ន ាំ ២០២១-២០២៣ រសបឆៅតាម្

ទ្រម្ង់ផែលផណនាាំឆោយទ្ើសរើការរណៈរែាម្ស្តនរើ និងរសបឆៅតាម្ការពិភាកាជាម្យួ ក.ជ.អ.ច.។ ែាំឆណើ រការ
ននការឆរៀបចាំ ែ.ស.ប.អ.ល. ឆនះានការពិឆរោះឆយបល់ជាបនរបនាា ប់ជាម្យួអរិគសនើកម្ពុជា អាជាា ធ្រអរិគសនើ
កម្ពុជា ររប់នាយកោា នននអរគនាយកោា នថាម្ពល និងភារើពាក់ព័នធទាំងអស់ឆែើម្បើធានាឱ្យបាននូវភាពសុើោន
រវាង ែ.ស.ប.អ.ល. ជាម្យួនឹងផែនការយុទ្ធសាស្តសរ ឆោលនឆយបាយ និងផែនការសកម្មភាពនានាកនុងវស័ិយ
ថាម្ពល ក៏ែូចជាឆោលឆៅឆែសងៗឆទ្ៀតននការអភិវឌ្ឍវស័ិយថាម្ពល។ 

ែ.ស.ប.អ.ល.ឆនះកាំណត់សកម្មភាពជាក់ផសរង និងធ្នធានចាំបាច់សរាប់រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល ឆធ្វើ
របតិបតរិការឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់ឆ្ន ាំ ២០២១-២០២៣ រសបឆៅតាម្ផែនការឆម្
អភិវឌ្ឍន៍វស័ិយថាម្ពលផែលរកសួងបានកាំណត់។ ែ.ស.ប.អ.ល. ក៏ែរល់ការតរម្ង់ទិ្សផែលានសារៈសាំខាន់
សរាប់រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល  យកម្កឆរៀបចាំផែនការអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយថាម្ពល ែូចជាការឆរៀបចាំឆធ្វើបចចុបបននភាព
ផែនការឆម្អភិវឌ្ឍន៍វស័ិយថាម្ពល ការឆរៀបចាំឆោលនឆយបាយរបសិទ្ធភាពថាម្ពល ការសិកាឆហោា រចនា



ផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកនុងវសិយ័ថាម្ពល ២០២១-២០២៣ 3 

សម្ព័នធថាម្ពលឆែើម្បើធានាបាននូវភាពធ្ន់ជាម្យួនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុបចចុបបនន និងអនារត ការកាត់
បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់  និងការកសាងសម្តថភាពឆែើម្បើឆ ល្ើយតបនឹងការឆបរជាា ចិតររបស់របឆទ្សឆលើ
ការឆរបើរបាស់ថាម្ពលរបកបឆោយចើរភាព និងរបសិទ្ធភាពសរាប់ទាំងអស់ោន ។7 

 

ក្. ឆោល្ឆោបាយ 
រពះរាជាណាចរកកម្ពុជាានរកបែ័ណឌ ឆោលនឆយបាយជាតិ និងបទ្បបញ្ាតរិម្ួយចាំននួផចងអាំពើការងារ

ពាក់ព័នធការចូលរមួ្ឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ ផែលអាចជះឥទ្ធិពលឆោយផ្ទា ល់ឬឆោយរបឆយល
ែល់ការអភិវឌ្ឍវស័ិយថាម្ពល ែូចជាការឆលើកកម្ពស់ការឆរបើរបាស់បឆចចកវទិ្ាបឆញ្ចញកាបូនតិច និងការឆរបើ
របាស់ថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិសរាប់ការែលិតអរគិសនើ។ ឆោលនឆយបាយទាំងឆនះ ានផចងឆៅកនុងឯកសារ
ែូចខាងឆរកាម្៖ 

- ឆោលនឆយបាយ និងផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ 
- ឆោលនឆយបាយ និងផែនការយុទ្ធសាស្តសរផរបរបួលអាកាសធាតុ 
- ឆោលនឆយបាយ និងផែនការយុទ្ធសាស្តសរកនុងការអភិវឌ្ឍវស័ិយថាម្ពល។ 

 

ក-១-ឆោលនឆយបាយ និងផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ 
១-១-យុទ្ធសាស្តសរចតុឆកាណែាំណាក់កាលទ្ើ៤ 

យុទ្ធសាស្តសរចតុឆកាណរបស់រាជរោា ភិបាលកម្ពុជាែាំណាក់កាលទ្ើ៤ ទ្ទ្លួសាគ ល់ភាពចាំបាច់នន “ការអភិវឌ្ឍ
របកបឆោយបរយិបននភាពនិងចើរភាព” និង “ការឆធ្វើពិពិធ្កម្មឆសែាកិចច” ជាវស័ិយអាទិ្ភាពពើរឆែើម្បើឆឆ្ព ះឆៅរក
ចកខុវស័ិយកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០៥០។ ឆៅកនុងរជុងននការអភិវឌ្ឍរបកបឆោយបរយិបនននិងចើរភាព ការធានានិរនររភាព
បរសិាថ ន និងការឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ រឺជាការឆផ្ទរ តសាំខាន់ននយុទ្ធសាស្តសរចតុឆកាណែាំណាក់
កាលទ្ើ៤ ។ បផនថម្ឆលើឆនះ រាជរោា ភិបាលកម្ពុជាបានោក់ឆចញការឆធ្វើឱ្យរបឆសើរឆ ើងនូវការរបកតួរបផជង ការ
ឆលើកកម្ពស់នវានុវតរន៍ឧសាហកម្ម ការបណរុ ះបណារ លបឆចចកឆទ្ស ការរសាវរជាវនិងការអភិវឌ្ឍ សហររិនភាព 
ការររប់ររងធ្នធានធ្ម្មជាតិរបកបឆោយនិរនររភាព ការធានានិរនររភាពបរសិាថ នជាម្យួនឹងការវនិិឆយរឆលើ
ការអភិវឌ្ឍធ្នធានម្នុសស ឆែើម្បើបឆងកើតការងារជាផែនកសាំខាន់ននែាំឆណើ រអភិវឌ្ឍន៍របស់របឆទ្ស ។ យុទ្ធសាស្តសរ
ចតុឆកាណក៏ឆផ្ទរ តឆលើការបញ្ចុ ះនលលថាម្ពលបផនថម្ឆទ្ៀត ឆែើម្បើរមួ្ចាំផណកែល់ភាពរបកតួរបផជងកនុងការឆធ្វើ     
ធុ្រកិចច ឧសាហកម្ម និងសនរិសុែថាម្ពលរបស់របឆទ្សកម្ពុជា។ ចាំនុចសាំខាន់ៗរបស់យុទ្ធសាស្តសរចតុឆកាណ
ទក់ទ្ងនឹងវស័ិយថាម្ពលរមួ្ាន៖ 

- ពរងឹងធ្នធានម្នុសស/សម្តថភាពសាថ ប័នសរាប់ការររប់ររងវស័ិយថាម្ពល 
- ការចូលរមួ្ពើវស័ិយឯកជន 
- និរនររភាពបរសិាថ ន និងការអភិវឌ្ឍនបតង 
- ការពរងើកឆហោា រចនាសម្ព័នធកនុងវស័ិយថាម្ពលសាំឆៅធានាសនរិសុែថាម្ពល សថិរភាព និងនលលសម្រម្យ
ឆែើម្បើឆ ល្ើយតបនឹងតរមូ្វការអភិវឌ្ឍន៍ 
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- បញ្ចុ ះនលលអរគិសនើបផនថម្ឆទ្ៀត ពរងើកការែគត់ែគង់ និងបឆងកើនសថរិភាពននការែគត់ែគង់អរគិសនើ តាម្រយៈការ
សាងសង់អនុសាថ នើយអរគិសនើបផនថម្ផកបរប៉ែូលឆសែាកិចច និងតាំបន់ផែលានសការ នុពលឆសែាកិចចែពស់ 

- ការឆធ្វើពិពិធ្កម្មរបភពថាម្ពល 
- បនរឆលើកទឹ្កចិតរ និងបឆងកើនការវនិិឆយរឆលើថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ ជាពិឆសសថាម្ពលពនលឺរពះអាទិ្តយ 
ជាម្យួោន នឹងការកាត់បនថយការែលិតថាម្ពលពើឥនធនៈហវូសុើល ឆែើម្បើធានាបានសនរិសុែថាម្ពលរយៈ
ឆពលផវង 

- អរគសិនើភាវូបនើយកម្មជនបទ្។ 
 

១-២-ផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្ន ាំ ២០១៩- ២០២៣ 
ឆែើម្បើអនុវតរឆោលនឆយបាយអាទិ្ភាពរបស់រាជរោា ភិបាលកម្ពុជាកនុងនើតិកាលទ្ើ៦ ននរែាសភា ក.រ.ល. 

បានកាំណត់ផែនការឆែើម្បើបនរសកម្មភាពអាទិ្ភាពរបស់ែលួនកនុងការររប់ររង និងជាំរុញការអភិវឌ្ឍវស័ិយថាម្ពល
ឆែើម្បើសឆរម្ចបាននូវការែគត់ែគង់អរគិសនើម្យួររប់រោន់ ានសថិរភាព រុណភាព និងនលលសម្រម្យ សរាប់អនក
ឆរបើរបាស់ររប់របឆភទ្ ឆោយយកចិតរទុ្កោក់បឆងកើនការឆរបើរបាស់ថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ បឆចចកវទិ្ាបឆញ្ចញ
កាបូនតិច និងជាំរុញការអភិវឌ្ឍរបសិទ្ធភាពថាម្ពលនិងការសនសាំសាំនចថាម្ពល ផែលបានោក់បញ្ចូ លឆៅកនុង
ផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។ សកម្មភាពទាំងឆនះបងាា ញពើទ្ាំនាក់ទ្ាំនងជាក់ផសរងរវាង វស័ិយថាម្ពល 
និងការអភិវឌ្ឍឆោយចើរភាព8។ ចាំនុចសាំខាន់ៗរបស់ផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍ជាតិទក់ទ្ងនឹងវស័ិយថាម្ពល
រមួ្ាន៖ 

- ជាំរុញការអភិវឌ្ឍឆោយឆរបើរបាស់បឆចចកវទិ្ាបឆញ្ចញកាបូនតិចជាមូ្លោា នសរាប់ឈានឆឆ្ព ះឆៅ
កាំឆណើ ននបតង 

- ការអភិវឌ្ឍវស័ិយថាម្ពល និងរបព័នធបណារ ញអរគិសនើ 
- ពរងើកសម្តថភាពែគត់ែគង់អរគិសនើ និងពិពិធ្កម្មរបភពថាម្ពលឆែើម្បើកាត់បនថយការពឹងផែអកឆលើធ្យូងលម 
និងឆរបងឥនធនៈសរាប់ការែលិតអរគិសនើ 

- ការអភិវឌ្ឍវារ ើអរគសិនើ និងការពរងើកបណារ ញអរគិសនើ 
- បឆងកើនការឆរបើរបាស់ថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ 
- និរនររភាពបរសិាថ ន និងការអភិវឌ្ឍនបតង 
- ឆលើកទឹ្កចិតរែល់វស័ិយឯកជនឱ្យចូលរមួ្កនុងការវនិិឆយរឆលើឆសវាកម្មែគត់ែគង់ថាម្ពលតាម្ទ្ើជនបទ្
របកបឆោយនិរនររភាពជាពិឆសសការឆរបើរបាស់បឆចចកវទិ្ាលមើ និងថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ 

- ជាំរុញការអភិវឌ្ឍវស័ិយថាម្ពល និងអរគិសនើតាម្រយៈការបឆងកើនការតភាា ប់ែល់របជាជនរបកបឆោយ
រុណភាព សថិរភាព និងនលលសម្រម្យ។ 

                                                           
8 http://mop.gov.kh/DocumentKH/NSDP%202019-2023%20in%20KH.pdf  
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ក-២-ឆោលនឆយបាយ និងផែនការយុទ្ធសាស្តសរផរបរបលួអាកាសធាតុ 
២-១-ផែនការយុទ្ធសាស្តសរឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបលួអាកាសធាតុកម្ពុជាឆ្ន ាំ ២០១៤-២០២៣ 

ែ.យ.ប.អ.ក. ានឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរែូចខាងឆរកាម្៖ 
- ឆលើកកម្ពស់ការឆរបើរបាស់ថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ និងរបសិទ្ធភាពថាម្ពល ឆែើម្បើកាត់បនថយការបឆញ្ចញ
ឧសម័នែាះកញ្ច ក់ និងែលប៉ែះពាល់សុែភាព៖ 

o ថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ 

o របសិទ្ធភាពថាម្ពល 

o ការឆែារបឆចចកវទិ្ាសម្រសប 

o ការររប់ររងសាំណល់រងឹ /រាវ តាម្វធិានការចរមុ្ះឆៅរាជធានើ ទ្ើរកុងទ្ើរបជុាំជន និងការររប់ររង
សាំណល់សតវ។ 

- សិកាវភិារឆៅឆលើជឆរម្ើសផែលបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ទបឆៅតាម្វស័ិយ និងរបភពបឆញ្ចញឧសម័ន
(កសិកម្ម ថាម្ពល ការែឹកជញ្ាូ ន ឧសាហកម្ម ការររប់ររងការឆរបើរបាស់ែើនិងនរពឆឈើ និងការ    
ររប់ររងសាំណល់) 

- ឆរៀបចាំឆោលនឆយបាយ រកបែ័ណឌ ចាប់ និងផែនការសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ផែលបឆញ្ចញកាបូនតិច ឆោយ
អនុឆោម្តាម្អាទិ្ភាពអភិវឌ្ឍន៍នានារបស់ជាតិ 

- ជាំរុញការឆែារបឆចចកវទិ្ាសម្រសប ឆែើម្បើឆលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍផែលបឆញ្ចញកាបូនតិច និងសរមួ្លឱ្យ
ានការឆរបើរបាស់បឆចចកវទិ្ាសម្រសបតាម្រយៈ៖ 

o ឆោលការណ៍ផណនាាំជាំនយួបឆចចកឆទ្ស និងការបឆងកើតភាពជានែរូ 
o ការឆលើកទឹ្កចិតរផែនកហរិញ្ាវតថុ និងសារឆពើពនធ 
o យនរការទ្ើែារកាបូន 
o ការឆកៀរររភាពជានែរូសាធារណៈ និងឯកជន 

- បឆងកើតរបព័នធចុះបញ្ា ើរឆរាង និងកម្មវធិ្ើកាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ 
- បឆងកើតរបព័នធសននិធិ្ឧសម័នែាះកញ្ច ក់ជាតិរបកបឆោយរុណភាព។ 

 

២-២-ឆសចករើជូនែាំណឹងជាតិ (National Communication) 
អនុឆោម្តាម្ ែ.យ.ប.អ.ក. រាជរោា ភិបាលកម្ពុជាបានោក់ជូនឆសចករើជូនែាំណឹងជាតិជាតិទ្ើ១ (INC) 

ឆៅ ផែសើហា ឆ្ន ាំ២០០២ និងឆសចករើជូនែាំណឹងជាតិទ្ើ២ (SNC) ឆៅឆ្ន ាំ២០១៦ ឆៅកាន់ឆលខាធិ្ការោា ននន
អនុសញ្ញា រកបែ័ណឌ សហរបជាជាតិសរើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ9,10។ ឆសចករើជូនែាំណឹងជាតិជាតិទ្ើ១ និងទ្ើ២ 
បានបញ្ញា ក់ថាឆទះបើរបឆទ្សកម្ពុជាមិ្នផម្នជារបឆទ្សផែលបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ែពស់ក៏ឆោយ ក៏រាជរោា ភិបាល
បានឆបរជាា ចិតរកាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ ឆរកាម្លកខែណឌ ានការោាំរទ្ផែនកហរិញ្ាវតថុ និងបឆចចកឆទ្ស
ពើរបឆទ្សអភិវឌ្ឍន៍។  

 

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

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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២-៣-ការចូលរមួ្ចាំផណករបស់ជាតិឆែើម្បើអនុវតរអនុសញ្ញា រកបែ័ណឌ សហរបជាជាតិសរើពើការផរបរបលួអាកាសធាតុ 
(Nationally Determined Contribution) 
បនាា ប់ពើឆសចករើជូនែាំណឹងជាតិឆលើកទ្ើ១ និងទ្ើ២ រពះរាជាណាចរកកម្ពុជាបានោក់ជូនការចូលរមួ្ចាំផណក

របស់ជាតិឆែើម្បើអនុវតរអនុសញ្ញា រកបែ័ណឌ សហរបជាជាតិសរើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុឆលើកែាំបូង ឆៅកាន់
ឆលខាធិ្ការោា នននអនុសញ្ញា រកបែ័ណឌ សហរបជាជាតិសរើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុឆៅឆ្ន ាំ២០១៥។ ការចូល
រមួ្ចាំផណករបស់ជាតិ ឆែើម្បើអនុវតរអនុសញ្ញា រកបែ័ណឌ សហរបជាជាតិសរើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុឆនះកាំពុង
រតូវបានឆធ្វើបចចុបបននភាព ឆហើយនឹងកាល យជាការចូលរមួ្ចាំផណករបស់ជាតិឆែើម្បើអនុវតរអនុសញ្ញា រកបែ័ណឌ សហ
របជាជាតិសរើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុទ្ើ២ ផែលនឹងរតូវអនុវតរពើ ឆ្ន ាំ២០២០ ែល់ ឆ្ន ាំ២០៣០។ ការចូលរមួ្
ចាំផណករបស់ជាតិឆែើម្បើអនុវតរអនុសញ្ញា រកបែ័ណឌ សហរបជាជាតិសរើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុឆនះ បានកាំណត់
ការងារកាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ឆៅកនុងវស័ិយថាម្ពលផែលរកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពលរតូវឆធ្វើចាំនួន 
៥ ែូចខាងឆរកាម្៖ 

- បឆងកើនការឆរបើរបាស់របភពថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិឱ្យបានជាអតិបរា និងបឆងកើនរបសិទ្ធភាពននការ
ឆរបើរបាស់ថាម្ពលឆៅកនុងរបព័នធែគត់ែគង់អរគិសនើថាន ក់ជាតិ ឆោយរកាបាននូវការែគត់ែគង់អរគិសនើឱ្យបាន
ររប់រោន់ អាចទុ្កចិតរបាន និងាននលលសម្រម្យ របកួតរបផជងជាម្យួរបឆទ្សជិតខាង 

- ភាា ប់ឆសវាករអរគិសនើជនបទ្ឆៅនឹងបណារ ញែគត់ែគង់អរគិសនើថាន ក់ជាតិ 
- ភាា ប់អនកឆរបើរបាស់ថាម្ពលផែលឆរបើរបភពថាម្ពលផែលានការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ឆៅនឹងបណារ ញ
ែគត់ែគង់អរគិសនើថាន ក់ជាតិ 

- ឆរៀបចាំការែគត់ែគង់ថាម្ពលែល់តាំបន់ផែលឆៅឆរៅរបព័នធែគត់ែគង់អរគិសនើថាន ក់ជាតិ ឆោយឆរបើបឆចចកវទិ្ា
ថាម្ពលសាអ ត 

- ឆលើកកម្ពស់របសិទ្ធភាពថាម្ពល។ 
ឆោយសារកនុងការឆរៀបចាំការចូលរមួ្ចាំផណករបស់ជាតិ ឆែើម្បើអនុវតរអនុសញ្ញា រកបែ័ណឌ សហរបជាជាតិ 

សរើពើ ការផរបរបួលអាកាសធាតុកនលងម្ក ឆធ្វើការកាំណត់រឆរាងអភិវឌ្ឍន៍ោាំរទ្ែល់ការឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួល
អាកាសធាតុ ការកាំណត់ចាំនួនឧសម័នែាះកញ្ច ក់ផែលរតូវបឆញ្ចញកនុងឆសណារ ើយូទ្ាល ប់ធ្ម្មតារបស់វស័ិយថាម្ពល
រហូតែល់ឆ្ន ាំ២០៣០ និងការកាំណត់ចាំននួឧសម័នែាះកញ្ច ក់ផែលវស័ិយថាម្ពលកម្ពុជារតូវកាត់បនថយឆធ្ៀបឆៅ
នឹងចាំនួនផែលបឆញ្ចញកនុងឆសណារ ើយូទ្ាល ប់ធ្ម្មតាឆធ្វើឆ ើងឆោយសនមត និងមិ្នបានបនសុើោន ឱ្យបានចាស់ោស់
ជាម្ួយផែនការឆម្អភិវឌ្ឍន៍វស័ិយថាម្ពលផែលរាជរោា ភិបាលបានអនុម័្ត ឆធ្វើឱ្យការអនុវតររបស់វស័ិយថាម្ពល
មិ្នានភាពចាស់ោស់និងានការលាំបាក។ ឆែើម្បើឆោះរសាយបញ្ញា ឆនះ រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល បានបញ្ចូ ល
ឆោលឆៅននការឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុឆៅកនុងការពិភាកា និងការសិកាឆរៀបចាំផែនការឆម្អភិវឌ្ឍន៍
វស័ិយថាម្ពលឆ ើងវញិ ឆែើម្បើឱ្យការកាំណត់រឆរាងអភិវឌ្ឍោាំរទ្ែល់ការឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ 
ការកាំណត់ចាំននួឧសម័នែាះកញ្ច ក់ផែលរតូវបឆញ្ចញកនុងឆសណារ ើយូទ្ាល ប់ធ្ម្មតារបស់វស័ិយថាម្ពលរហូតែល់ឆ្ន ាំ
២០៣០ និងការកាំណត់ចាំននួឧសម័នែាះកញ្ច ក់ផែលវស័ិយថាម្ពលកម្ពុជារតូវកាត់បនថយ និងចាំនួនកាត់បនថយ
ការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់សរាប់វស័ិយថាម្ពល ានសងគតិភាពជាម្យួផែនការឆម្អភិវឌ្ឍន៍វស័ិយថាម្ពល
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ផែលបានឆរៀបចាំ ធានាការអនុវតររបកបឆោយរបសិទ្ធភាពនូវការចូលរមួ្ចាំផណករបស់ជាតិឆែើម្បើអនុវតរអនុសញ្ញា
រកបែ័ណឌ សហរបជាជាតិសរើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុផែលបានឆរោង។ 
 

២-៣-របាយការណ៍បចចុ បបននភាពពើរឆ្ន ាំម្រង 
ឆៅឆ្ន ាំ២០២០ របាយការណ៍បចចុបបននភាពពើរឆ្ន ាំម្រង (BUR)11  ឆលើកទ្ើ១ រតូវបានោក់ជូនឆលខាធិ្ការោា ន

ននអនុសញ្ញា រកបែ័ណឌ សហរបជាជាតិសរើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ ផែលជាឯកសារឆយងសរាប់ឆរៀបចាំ
ឆោលនឆយបាយ និងយុទ្ធសាស្តសរឆែើម្បើឆោះរសាយការផរបរបួលអាកាសធាតុឆៅកនុងរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា។ 
របាយការណ៍ឆនះរមួ្បញ្ចូ លទាំងទិ្ននន័យ និងព័ត៌ាានពាក់ព័នធ ទក់ទ្ងនឹងរបភពសាំខាន់ៗននការបឆញ្ចញឧសម័ន
ែាះកញ្ច ក់ រមួ្ជាម្ួយនឹងវធិានការកាត់បនថយចាំបាច់ផែលរតូវបានអនុវតរ ឬបានឆរោងរចួឆហើយ ។  
 

ក-៣-ឆោលនឆយបាយនិងផែនការយុទ្ធសាស្តសរកនុងការអភិវឌ្ឍវស័ិយថាម្ពល 
៣-១-ឆោលនឆយបាយនិងផែនការយុទ្ធសាស្តសរអរគិសនើភាវបូនើយកម្មជនបទ្ 

កនុងឆ្ន ាំ២០១១ ឆោលនឆយបាយអរគិសនើភាវូបនើយកម្មជនបទ្រតូវបានពិចរណាកនុងរឆបៀបវារៈរបស់
រាជរោា ភិបាលសរាប់វស័ិយថាម្ពល ឆែើម្បើឆធ្វើយ៉ែ ងណាឱ្យការែគត់ែគង់ថាម្ពលអរគិសនើាន សថិរភាព នលលសម្រម្យ 
និងររប់រោន់ សរាប់អនកឆរបើរបាស់ទាំងអស់ោន ។ ម្៉ែាងវញិឆទ្ៀតឆោលនឆយបាយជាតិឆនះក៏ឆលើកកម្ពស់   
ឯកជនភាវូបនើយកម្មកនុងវស័ិយអរគិសនើ និងការឆលើកទឹ្កចិតរការរបកួតរបផជងកនុងចាំឆណាម្រកុម្ហ ុនឯកជន
ឆៅកនុងវស័ិយថាម្ពលែងផែរ12។ ឆោលនឆយបាយឆនះ បានោក់ឆចញឆោលឆៅជាយុទ្ធសាស្តសរចាំននួ២ កនុង
ការអភិវឌ្ឍវស័ិយថាម្ពលឆៅកម្ពុជា រមួ្ាន៖ ១) ឆៅឆ្ន ាំ២០២០ ភូមិ្ទាំងអស់ឆៅកម្ពុជាទ្ទ្លួបានការែគត់ែគង់
អរគិសនើណាម្ួយ ២) ឆៅឆ្ន ាំ២០៣០ យ៉ែ ងឆហាចណាស់ ៧០% ននែនងែាះទាំងអស់ឆៅកម្ពុជា រតូវានអរគិសនើ
ផែលានរុណភាពបណារ ញជាតិសរាប់ឆរបើរបាស់។  

ឈរឆលើមូ្លោា នននការឆលើកទឹ្កចិតរឱ្យវស័ិយឯកជនចូលរមួ្វនិិឆយរ ឆធ្វើអាជើវកម្ម និងែរល់ឆសវាកនុងវស័ិយ
ថាម្ពល រាជរោា ភិបាលបានសឆរម្ចឆោលឆៅននការែគត់ែគង់អរគិសនើឱ្យែនងែាះចាំនួន៧០% មុ្នផែនការផែល
បានឆរោងទុ្កជាង១០ឆ្ន ាំ ឆពាលរឺរតឹម្ចុងឆ្ន ាំ២០១៩ ែនងែាះចាំននួ ៧៤,៧៨% ននចាំនួនែនងែាះទាំងអស់ 
បានទ្ទ្លួការតភាា ប់ឆៅនឹងបណារ ញអរគិសនើជាតិរចួឆហើយ។ ឆៅចុងឆ្ន ាំ២០២០ របឆទ្សកម្ពុជាានអនកកាន់
អាជាា ប័ណណផចកចយអរគិសនើឆៅតាម្តាំបន់នានាចាំននួ៤៦៣ ផែលទ្ទ្លួបានសិទ្ធិកនុងការែគត់ែគង់អរគិសនើឆៅ
កនុងរបឆទ្ស។ តាំបន់ផែនអាជាា ប័ណណែគត់ែគង់អរគិសនើននអនកកាន់អាជាា ប័ណណផចកចយទាំងឆនះបានររបែណរ ប់ឆលើ
ភូមិ្ចាំនួន ១៤.១៤៣ភូមិ្ កនុងចាំឆណាម្ភូមិ្សរុបចាំនួន ១៤.១៦៨ ឬរបាណ ៩៩,៨២% ននចាំនួនភូមិ្ទាំងអស់ 
កនុងឆនាះានភូមិ្ចាំនួន ២៥ ឋតិឆៅឆរៅតាំបន់ផែនអាជាា ប័ណណ។ កនុងចាំឆណាម្ភូមិ្ទាំង ១៤.១៤៣ ភូមិ្ ផែលឋតិ
ឆៅកនុងតាំបន់ផែនអាជាា ប័ណណ ានភូមិ្ចាំនួន ១៣.៧៩៨ ទ្ទ្លួបានការែគត់ែគង់អរគិសនើពើរបព័នធែគត់ែគង់របស់ 
បណារ ញអរគិសនើជាតិរចួឆហើយ ែណៈភូមិ្ចាំនួន ៣៧០ភូមិ្ឆទ្ៀត មិ្នទន់បានភាា ប់អរគិសនើពើរបព័នធែគត់ែគង់
របស់បណារ ញជាតិឆៅឆ ើយ។ ែូឆចនះឆៅចុងឆ្ន ាំ២០២០ ានភូមិ្សរុបចាំននួ ៣៧០ រតូវជា ២,៦១% ននចាំននួភូមិ្
សរុប ឆៅមិ្នទន់បានភាា ប់អរគិសនើពើបណារ ញជាតិឆរបើរបាស់ឆៅឆ ើយ។ ឆយងតាម្របាយការណ៍របស់អាជាា ធ្រ

                                                           
11 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/FBUR_Cambodia.pdf  
12 EC-ASEAN energy facility. ការសិកាសម្ទ្ធិលទ្ធភាពននជឆរម្ើសថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិសរាប់របព័នធអរគិសនើឆៅជនបទ្ឆៅកម្ពុជា; 2006. 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/FBUR_Cambodia.pdf
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អរគិសនើកម្ពុជា កនុងចាំឆណាម្ភូមិ្ទាំង ៣៧០ ផែលពិបាកឆៅែល់ានភូមិ្ចាំននួ ២៥១ ជាតាំបន់ោច់រសយល និង
ានែាះរស់ឆៅរាយបា៉ែ យ និងានភូមិ្ចាំននួ ៣២ ោម នែលូវឆៅែល់ ភូមិ្ចាំននួ ៤៦ សថិតឆៅតាំបន់ឆកាះ ភូមិ្ចាំននួ ៣៤ 
ជាភូមិ្ឆៅតាំបន់អផណរ តទឹ្ក និងភូមិ្ចាំនួន៧ ឆទ្ៀតជា តាំបន់លិចទឹ្កឆៅរែូវវសា។  

កនុងសននិបាតរបចាំឆ្ន ាំ២០១៩ ក.រ.ល. បានឆសនើនូវវធិានការសាំខាន់ៗចាំនួន៣សរាប់ការអភិវឌ្ឍវស័ិយថាម្ពល
ផែលជាផែនកម្យួននយុទ្ធសាស្តសររបស់ែលួនរសបតាម្ផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២៣ របស់
រាជរោា ភិបាលកម្ពុជា។ ឆៅកនុងយុទ្ធសាស្តសរឆនះ រាជរោា ភិបាលបានផកសរមួ្លឆោលឆៅននការែគត់ែគង់អរគិសនើ
ែូចខាងឆរកាម្៖ 

- ការែគត់ែគង់អរគិសនើឱ្យភូមិ្៖ សឆរម្ចឱ្យបានអរតាែគត់ែគង់អរគិសនើឱ្យភូមិ្ចាំននួ ១០០% ឆោយរិតរមួ្ទាំងការ 
ែគត់ែគង់អរគិសនើតាម្រយៈថាម្ពលពនលឺរពះអាទិ្តយ និងអារុយឆៅឆ្ន ាំ២០២០។ 

- ការែគត់ែគង់អរគិសនើឱ្យតាម្ររួសារ៖ សឆរម្ចឱ្យបាននូវអរតាអរគិសនើភាវូបនើយកម្មពើបណារ ញជាតិយ៉ែ ងឆហាច
ណាស់ ៩០% រតឹម្ឆ្ន ាំ ២០២៣។ 
 

តារាងទ្ើ ១៖ ផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយថាម្ពលកនុងែ.យ.អ.ជ. ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ 

ឆោលឆៅ 
វធិានការឆោល
នឆយបាយ 

ផែនការសកម្មភាព 

ឈានឆៅសឆរម្ចឱ្យ
បានការែគត់ែគង់ថាម្ពល
អរគិសនើម្យួររប់រោន់
ានចើរភាព សថិរភាព 
រុណភាព និងនលលសម្រម្យ
សរាប់អនកឆរបើរបាស់
ររប់របឆភទ្ឆៅររប់ទ្ើ
កផនលងទូ្ទាំង 
រពះរាជាណាចរកកម្ពុជា 
 

ទ្ើ១.បនរឆធ្វើការអភិវឌ្ឍ
បឆងកើនសម្តថភាព 
ែគត់ែគង់  

១.១. ឆធ្វើបចចុបបននភាពផែនការឆម្អភិវឌ្ឍន៍វស័ិយថាម្ពល 
១.២. បនរអភិវឌ្ឍសម្តថភាពែលិត បញ្ាូ ន និងផចកចយ ឆធ្វើយ៉ែ ង

ណាឱ្យកម្ពុជាានរបភពអរគសិនើររប់រោន់ ឱ្យការែគត់ែគង់
ពើបណារ ញជាតិររបែណរ ប់ទូ្ទាំងរបឆទ្ស និងឱ្យការផចក
ចយររបែណរ ប់ររប់ភូមិ្  

១.៣.ជាំរុញការភាា ប់បណារ ញឱ្យទ្ើតាាំងរតូវការឆរបើរបាស់ ឆែើម្បើ
សឆរម្ចឆោលឆៅឱ្យររួសារជាង៩០%ានអរគិសនើឆរបើរបាស់
ឆៅឆ្ន ាំ២០២៣។ 

ទ្ើ២.ផកលម្អការែរល់
ឆសវាែគត់ែគង់អរគិសនើ 

២.១.ផកលម្អការែរល់ឆសវាែគត់ែគង់អរគិសនើ ឆធ្វើយ៉ែ ងណាឱ្យការ
ែគត់ែគង់ានររប់រោន់២៤ឆា៉ែ ងានរុណភាព ានសុវតថិភាព 
ានសថិរភាព ាននលលកាន់ផតសម្រម្យ និងានភាពយុតរិធ្ម្៌ា
កនុងការវាស់ផវង និងកត់រតាបរាិណែគត់ែគង់ 

២.២. ផកលម្អការែរល់ឆសវាតភាា ប់ចរនរអរគិសនើ      ឆែើម្បើសរមួ្ល 
        ធុ្រកិចចឆៅកម្ពុជាផែលកនុងឆនាះាន៖ នើតិវធិ្ើ ចាំនួននលៃតភាា ប់ 

នលលចាំណាយ កនុងការតភាា ប់ សថិរភាពកនុងការែគត់ែគង់ និងតាល
ភាពននការរិតនលលអរគិសនើ។ 

ទ្ើ៣. ពរងឹងយនរ    
ការររប់ររង 

៣.១. ពរងឹងយនរការទ្ាំនាក់ទ្ាំនងរវាងសាថ ប័ន 
៣.២. ទក់ទញការោក់ទុ្នវនិិឆយរឱ្យបានររប់រោន់ 
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 ៣.៣. ឆរបើរបាស់មូ្លនិធិ្អរគិសនើភាវូបនើយកម្មជនបទ្កនុងការ
ជយួឧបតថម្ភធ្នបនថយរាល តនលល និងការឆែារទុ្នឆៅជយួ
អភិវឌ្ឍតាំបន់ោច់រសយល 

៣.៤. កាត់បនថយែលប៉ែះពាល់បរសិាថ នធ្ម្មជាតិ និងសងគម្ឱ្យបាន
ជាអតិបរា ររប់ររងសការ នុពលថាម្ពល ចូលរមួ្ឆរបើរបាស់
របភពថាម្ពលសាអ ត ចូលរមួ្កនុងកិចចសហរបតិបតរិការថាម្ពល
កនុងរកបែ័ណឌ តាំបន់ និងអនររជាតិ។ 

 
រាជរោា ភិបាលឆផ្ទរ តឆលើការែរល់ឆសវាកម្មថាម្ពល និងឆលើកកម្ពស់រុណភាពជើវតិសរាប់របជាជនឆៅ

តាម្ទ្ើជនបទ្ តាម្រយៈឆោលនឆយបាយសាំខាន់ពើរ រឺ ១)ឆោលនឆយបាយអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយថាម្ពល និង 
២) ឆោលនឆយបាយអរគិសនើភាវូបនើយកម្មជនបទ្។ ការអភិវឌ្ឍថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ រឺជាវធិ្ើសាស្តសរម្យួ
កនុងចាំឆណាម្វធិ្ើសាស្តសរជាឆរចើន ផែលរតូវបានអនុម័្តឆែើម្បើសឆរម្ចឆោលបាំណងផែលបានឆលើកឆ ើង។  មូ្លនិធិ្
អរគិសនើភាវូបនើយកម្មជនបទ្ និងការឆលើកទឹ្កចិតរការវនិិឆយរ រឺជាឧបករណ៍ឆោលនឆយបាយសាំខាន់ពើរ 
ឆែើម្បើោាំរទ្ែល់ការអនុវតររឆរាងអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយថាម្ពល និងឆោលនឆយបាយអរគិសនើភាវូបនើយកម្មជនបទ្។ 
ផែអកឆលើឯកសារមូ្លនិធិ្អរគិសនើភាវូបនើយកម្មជនបទ្ កនុងចាំឆណាម្បឆចចកវទិ្ាកឆកើតឆ ើងវញិានផតរបព័នធ
ថាម្ពលពនលឺរពះអាទិ្តយឆរបើតាម្ែាះ និងវារ ើអរគិសនើខាន តតូចប៉ែុឆណាណ ះ ផែលានលកខណៈសម្បតរិររប់រោន់សរាប់
រឆរាងឧបតថម្ភធ្ន13,14,15,16។  
 

ខ. បរបិទ្ម្្ការសព្បព្បួលអាកាសធាត៊ុក្ែ៊ុងវិសយ័ថាមរល 
ការផរបរបួលអាកាសធាតុ រឺជាការរាំរាម្កាំផហងម្ួយផែលមិ្នរតឹម្ផតឆៅឆលើវស័ិយថាម្ពលប៉ែុឆណាណ ះឆទ្ 

ប៉ែុផនរក៏ឆៅឆលើការអភិវឌ្ឍរបឆទ្សកម្ពុជាទាំងមូ្លែងផែរ ពើឆរពាះឥទ្ធិពលរបស់វាបានប៉ែះពាល់ែល់ររប់វស័ិយ
សាំខាន់ៗរបស់របឆទ្ស។ ឆយងតាម្របាយការណ៍លមើៗសរើពើែលប៉ែះពាល់ននការផរបរបួលអាកាសធាតុឆលើកាំឆណើ ន
ឆសែាកិចចឆៅកម្ពុជា17 ែលិតែលកនុងរសុកសរុបរបស់កម្ពុជារតឹម្ឆ្ន ាំ២០១៥ រឺានចាំននួ ៤,៦% ទបជាង  
ឆសណារ ើយ៉ែូោម នការផរបរបួលអាកាសធាតុកនុងកាំ ុងឆពល ១៩៩៣-២០១៥ រចួឆៅឆហើយ ឆហើយវានឹងបនរ
បនថយែលិតែលកនុងរសុកសរុបរបស់កម្ពុជារបាណ ៩,៨% រតឹម្ឆ្ន ាំ២០៥០។ ការផរបរបួលអាកាសធាតុរតូវ
បានឆរយល់ថានឹងឆធ្វើឱ្យឆកើតានជាញឹកញាប់នូវរពឹតរិការណ៍ធាតុអាកាសធ្ៃន់ធ្ៃរែូចជា ទឹ្កជាំនន់ ឆរោះរា ាំងសៃួត 
ពយុះ និងរលកកឆៅរ ផែនែើជាឆែើម្។ ការឆកើនឆ ើងសើតុណា ភាពឆនះ នឹងជះឥទ្ធិពលែល់ទិ្ននែលែាំណាាំកសិកម្ម 
និងែលិតភាពការងារឆោយផ្ទា ល់ ែណៈទឹ្កជាំនន់ និងការផ្ទល ស់បរូររបបទឹ្កឆភលៀងអាចឆធ្វើឱ្យែូចខាតែល់ែាំណាាំ
កសិកម្ម។ ែលប៉ែះពាល់និងែលវបិាកទាំងឆនះ នឹងតរមូ្វឱ្យានការបនាុាំឆៅនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ ក៏
ែូចជាសកម្មភាពឆែើម្បើកាត់បនថយការឆ ើងកឆៅរ ផែនែើ ឆោយសារសកម្មភាពរបស់ម្នុសស និងធ្ម្មជាតិ ានន័យ

                                                           
13 http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/cambodia/energy.pdf  
14 Ung L, Sovuthea H, Siek S, Chetra S. សាថ នភាពនិងសការ នុពលសរាប់ការអភិវឌ្ឍជើវឥនធនៈនិងថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិឆៅទ្ើជនបទ្ឆៅកម្ពុជា. Asian Development Bank 2009. 

15 Hill RL, Curtin KM. ការផចកចយអាំពូលអិលអ៉ែើឌ្ើឆែើឆោយពនលឺរពះអាទិ្តយឆៅកនុងរបឆទ្សកាំពុងអភិវឌ្ឍន៍៖ ការវាយតនម្លសការ នុពលទ្ើតាាំងផចកចយឆៅតាម្ជនបទ្ននរបឆទ្សកម្ពុជាឆោយឆរបើការវភិារបណារ ញ. Socio-

Economic Planning Sciences 2011; 45: 48–57. 
16 Javadi FS, Rismanchi B, Sarraf M, Afshar O, Saidur R, Ping HW, et al. ឆោលនឆយបាយសកលននអរគិសនើភាវូបនើយកម្មជនបទ្។ 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  

http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/cambodia/energy.pdf
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
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ថារតូវឆរបើរបាស់ឆោលនឆយបាយសម្រសប  ឆែើម្បើសឆរម្ចបាននូវតុលយភាពននការកាត់បនថយការបឆញ្ចញ
ឧសម័នែាះកញ្ច ក់ និងបឆងកើនសម្តថភាពបនាុាំ ផែលអាចធានាថាកម្ពុជាអាចទ្ទ្ួលបានបឆចចកវទិ្ាសរាប់ការ
អភិវឌ្ឍបឆញ្ចញកាបូនតិច និងធ្ន់នឹងអាកាសធាតុ។ ជាទូ្ឆៅចាំនុចអាទិ្ភាព រឺធានាការអភិវឌ្ឍវស័ិយថាម្ពលម្យួ 
ផែលមិ្នរតូវបានរងែលប៉ែះពាល់ធ្ៃន់ធ្ៃរពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ ឆហើយកនុងឆពលែាំណាលោន ឆនះ ជាំរុញឱ្យ
ានការអភិវឌ្ឍថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិផែលមិ្នឆធ្វើឱ្យអាកាសធាតុពិភពឆោកកាន់ផតអារកក់ឆៅ។ ការផ្ទល ស់
បរូរឆសែាកិចច និងបឆចចកវទិ្ាបឆញ្ចញកាបូនតិចរតូវការវធិានការឆោលនឆយបាយ ភាពនចនរបតិែា និងឆពលឆវោ 
ឆោយកនុងរយៈឆពលែលើ រឺការឆផ្ទរ តសាំខាន់ឆលើការពរងឹងរបសិទ្ធភាពថាម្ពល កនុងរយៈឆពលម្ធ្យម្ជាំរុញបឆងកើន
ការឆរបើរបាស់ថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ និងការឆធ្វើពិពិធ្កម្មការែគត់ែគង់ថាម្ពលសរាប់ការឆរបើរបាស់ទាំងអស់ 
និងកនុងរយៈឆពលផវង ឆរបើរបាស់បឆចចកវទិ្ាទ្ាំឆនើបចុងឆរកាយែូចជាបឆចចកវទិ្ាបឆញ្ចញកាបូនតិចបផនថម្ឆទ្ៀត
សរាប់ែលិតកម្មថាម្ពល18។ 

 

ែ.១-ភាពងាយរងឆរោះននការផរបរបលួអាកាសធាតុ 
វស័ិយថាម្ពល រឺងាយរងឥទ្ធិពលពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ ជាពិឆសសការែូចខាតពើឆរោះម្ហនររាយ

ធ្ម្មជាតិឆលើឆហោា រចនាសម្ព័នធថាម្ពល ម្ា៉ែងវញិឆទ្ៀត វស័ិយឆនះក៏អាចបងកឱ្យានការផរបរបួលអាកាសធាតុ
តាម្រយៈការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ពើការឆរបើរបាស់ឥនធនៈហវូសុើល។ ឆរោះថាន ក់អាកាសធាតុធ្ាំៗចាំននួ៣ ទក់ទ្ង
នឹងវស័ិយថាម្ពល៖ 

- ការឆកើនឆ ើងសើតុណា ភាព 
- ការឆកើនឆ ើងចាំនួន និងអាាំងតង់សុើឆតននឆរោះរា ាំងសៃួត 
- ការឆកើនឆ ើងចាំនួន និងអាាំងតង់សុើឆតពយុះ និងទឹ្កជាំនន់ 

តារាងទ្ើ ២៖ ែលប៉ែះពាល់ននការផរបរបួលអាកាសធាតុកនុងវស័ិយថាម្ពល 
ផែនក ែលប៉ែះពាល់ននការផរបរបលួអាកាសធាតុកនុងវស័ិយថាម្ពល 

ថាម្ពលវារ ើអរគិសនើ ការឆកើនឆ ើងសើតុណា ភាពខាល ាំង អាចជះឥទ្ធិពលែល់អានុភាពថាម្ពលផែលអាច   
ែលិតបានឆោយសារការឆកើនឆ ើងននការរ ាំហួតទឹ្កអស់ពើអាងសរុកការផរបរបួល នន
របបទឹ្កឆភលៀង ភាពរា ាំងសៃួត ទឹ្កជាំនន់ និងការធាល ក់ឆភលៀងឆោយសារពយុះបងកឱ្យាន
ការឆកើនឆ ើងបរាិណទឹ្កឆៅកនុងអាងវារ ើអរគិសនើផែលអាចប៉ែះពាល់ែល់ទ្ាំនប់ និង
សម្តថភាពែលិតថាម្ពល។ 

ថាម្ពលែយល់ ការឆកើនឆ ើងសើតុណា ភាពអាចបនថយែង់សុើឆតែយល់ផែលនាាំទិ្ននែលថាម្ពលលយ
ចុះ។ 

ថាម្ពលជើវា៉ែ ស់ ការឆកើនឆ ើងសើតុណា ភាពអាចបណារ លឱ្យានអរិគភ័យ និងរាំរាម្កាំផហងែល់   
ទិ្ននែលែាំណាាំកសិកម្មផែលឆរបើរបាស់ជាវតថុធាតុឆែើម្សរាប់ែលិតកម្មអរគិសនើ 
និងថាម្ពលនានា។  

                                                           
18 Naudé, W. (2011). ការផរបរបួលអាកាសធាតុនិងឆោលនឆយបាយឧសាហកម្ម. Sustainability 2011, 3, 1003-1021; doi:10.3390/su3071003 
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ថាម្ពលពនលឺរពះ
អាទិ្តយ  

សើតុណា ភាពែពស់អាចកាត់បនថយរបសិទ្ធភាពរបស់របព័នធែលិតថាម្ពលពើ    
ពនលឺរពះអាទិ្តយ។  

ថាម្ពលអរគិសនើឆែើរ
ឆោយកឆៅរ  

សើតុណា ភាពែពស់ននទឹ្កសអាំឱ្យរតជាក់អាចបនថយរបសិទ្ធភាពថាម្ពលពើឆរាងចរក
អរគិសនើឆែើរឆោយកឆៅរ ។ 

 

តារាងទ្ើ២ បងាា ញពើទិ្ែាភាពទូ្ឆៅននែលប៉ែះពាល់ការផរបរបួលអាកាសធាតុឆលើរបព័នធែលិតថាម្ពល ផែល
ការឆកើនឆ ើងសើតុណា ភាព ភាពញឹកញាប់និងអាាំងតង់សុើឆតននឆរោះរា ាំងសៃួត ពយុះ និងទឹ្កជាំនន់ នឹងអាចប៉ែះពាល់
ែល់ការែលិត និងបញ្ាូ នអរគិសនើពើរបភពហវូសុើល និងរបភពថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ (វារ ើអរគិសនើ  ជើវា៉ែ ស 
ជើវឧសម័ន ពនលឺរពះអាទិ្តយ និងែយល់) ផែលការផរបរបួលអាកាសធាតុក៏អាចប៉ែះពាល់ែល់តរមូ្វការថាម្ពល
របស់របឆទ្សជាតិែងផែរ។ ឆៅឆ្ន ាំ២០១៩ ឆោយសារភាពរា ាំងសៃួត និងរែូវវសាម្កែល់យតឺ   សម្តថភាពែគត់ែគង់
ថាម្ពលអរិគសនើមិ្នអាចឆ ល្ើយតបនឹងតរមូ្វការបាន(រូបភាពទ្ើ១) ផែលបណារ លឱ្យានការរអាក់រអលួកនុង
ការែគត់ែគង់អរគិសនើឆៅទូ្ទាំងរបឆទ្ស។ ឆទះបើជាយ៉ែ ងណាក៏ឆោយ ការែគត់ែគង់ថាម្ពលអរិគសនើឆលើស ៤០% នន
តរមូ្វការកនុងរែូវវសា (រូបភាពទ្ើ២) ផែលសាថ នភាពឆនះអាចបផនថម្បញ្ញា របឈម្ទក់ទ្ងនឹងការររប់ររងការ
ែលិតថាម្ពលវារ ើអរគិសនើតាម្រែូវកាល និងតរមូ្វឱ្យានការបផនថម្សម្តថភាពែលិតអរគិសនើឆរចើនឆែើម្បើែគត់ែគង់
អរិគសនើឆៅរែូវរបាាំង។ 
 

 
រូបភាពទ្ើ១៖ សម្តថភាពែគត់ែគង់និងតរមូ្វការអរគិសនើកនុងរែូវរបាាំងចប់ពើឆ្ន ាំ ២០១០ ែល់ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
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រូបភាពទ្ើ២៖ សម្តថភាពែគត់ែគង់និងតរមូ្វការអរគិសនើកនុងរែូវវសាចប់ពើឆ្ន ាំ២០១០ ែល់ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 

ការវាយតនម្លែលប៉ែះពាល់ រឺជាកតារ ចាំបាច់សរាប់ការែិតែាំរបឹងផរបងឆឆ្ព ះឆៅការបឆងកើនភាពធ្ន់នឹង
អាកាសធាតុ សថិរភាព សនរិសុែថាម្ពល និងសុវតថិភាព។ ផែអកតាម្បទ្ពិឆសាធ្ន៍ និងការសិកាបានបងាា ញឱ្យ
ឆ ើញថា៖ 

- ធ្នធានថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ ជាពិឆសសវារ ើអរគសិនើ ជើវា៉ែ ស់ និងពនលឺរពះអាទិ្តយ អាចរងែលប៉ែះពាល់
ឆោយការផរបរបួលអាកាសធាតុ តាម្រយៈការផ្ទល ស់បរូររបបទឹ្កឆភលៀង ការរា ាំងសៃួត ទឹ្កជាំនន់ និងសើតុណា ភាព
ឆកើនឆ ើង។ 

- របព័នធែលិត បញ្ាូ ន និងផចកចយអរគិសនើែាំឆណើ រការមិ្នសូវានរបសិទ្ធភាពឆៅឆពលសើតុណា ភាពឆកើន
ឆ ើង ឆហើយអាចរបឈម្នឹងហានិភ័យននការែូចខាតឆោយសារពយុះ រនាះ រា ាំងសៃួត និងទឹ្កជាំនន់កាន់ផត
ខាល ាំងនិងញឹកញាប់។ 

- សើតុណា ភាពែពស់នឹងបឆងកើនឆសចករើរតូវការឆរបើរបាស់អរគិសនើសរាប់របព័នធរតជាក់ផែលឆរបើរបាស់កនុង
លាំឆៅឋាន ពាណិជាកម្ម និងឧសាហកម្មផែលអាចបណារ លឱ្យការែគត់ែគង់អរគិសនើមិ្នររប់រោន់។ 
 

ែ.២-ការបងកឱ្យានការផរបរបលួអាកាសធាតុពើវស័ិយថាម្ពល 
ការឆកើនឆ ើងននឆសចករើរតូវការឆរបើរបាស់ថាម្ពលបានោក់សាព ធ្យ៉ែ ងខាល ាំងែល់ការឆរបើរបាស់របភព

ធ្នធានធ្ម្មជាតិ និងបរសិាថ ន ជាពិឆសសការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់  និងការបាំពុលែយល់ឆែសងឆទ្ៀត។ ឆយង
តាម្របាយការណ៍បចចុបបននភាពពើរឆ្ន ាំម្រង របភពធ្ាំៗននការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ឆៅកម្ពុជា រឺានចាំនួន ៥៖ 
១.នរពឆឈើនិងការឆរបើរបាស់ែើឆែសងឆទ្ៀត ២.កសិកម្ម ៣.ថាម្ពល ៤.ែាំឆណើ រការឧសាហកម្ម និងការឆរបើរបាស់
ែលិតែល និង ៥.សាំណល់19។ រូបភាពទ្ើ៣ បងាា ញពើបរាិណននការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ ឆចញពើរបភព
ទាំង៥ ឆនះចប់ពើឆ្ន ាំ ១៩៩៤ ែល់ឆ្ន ាំ ២០១៦។ ឆយើងអាចសឆងកតឆ ើញថាការផ្ទល ស់បរូរការឆរបើរបាស់ែើ និង
នរពឆឈើ និងការឆធ្វើកសិកម្មរឺជារបភពែ៏សាំខាន់ននការការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ ចាំផណកវស័ិយថាម្ពល 

                                                           
19 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/FBUR_Cambodia.pdf  
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វារអីគ្គិសនី ធ្យូងថ្ម ប្រេង នាំចូលតាមតង់សយុងមធ្យម នាំចូលតាមតង់សយុងែពស់ ជីវមាស់ ពនលឺរពះអាទិតយ តរមូការ 
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ឧសាហកម្ម និងការឆរបើរបាស់ែលិតែលកាំពុងឆកើនឆ ើងយ៉ែ ងឆ្ប់រហ័សកនុងទ្សវតសចុងឆរកាយឆនះឆោយសារ
ផតការឆរបើរបាស់ធ្យូងលម និងឥនធនៈហវូសុើលសរាប់ការែលិតអរគិសនើ ការឆកើនឆ ើងការឆរបើឥនធនៈហវូសុើលសរាប់
ការែឹកជញ្ាូ ន និងការអភិវឌ្ឍឧសាហកម្មឆៅកនុងរបឆទ្ស។ ការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ឆៅឆ្ន ាំ២០១៦ របស់
របឆទ្សកម្ពុជា (រូបភាពទ្ើ៤) បងាា ញថា នរពឆឈើ និងការឆរបើរបាស់ែើឆែសងឆទ្ៀតានចាំផណក ៨០% ននការ
បឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់សរបុរបស់របឆទ្សរបាណ ១៦៣.៥៩២,៣៥MtCO2e កនុងឆ្ន ាំ២០១៦។ វស័ិយកសិកម្ម
រឺជាអនកបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ែពស់ជាងឆរទ្ើ២ របាណ១១% ននបរាិណការការបឆញ្ចញសរុបកនុងឆ្ន ាំ២០១៦ 
ផែលកនុងឆនាះានការោាំែុះរសូវ និងឆលបើងឆម្តានកនុងឆពាះរបស់សតវទ្ាំពាឆអៀងជារបភពែ៏សាំខាន់ននការបឆញ្ចញ
ឧសម័នែាះកញ្ច ក់ពើវស័ិយកសិកម្ម។ វស័ិយថាម្ពល វស័ិយឧសាហកម្ម និងការឆរបើរបាស់ែលិតែល និងកាក
សាំណល់ បានរមួ្ចាំផណកការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់របាណ ៦% ១%  និង ២% ននការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់
សរុបឆរៀងៗែលួន។ ឆយងតាម្របាយការណ៍បចចុបបននភាពពើរឆ្ន ាំម្រងការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់របស់របឆទ្សកម្ពុជា
បានឆកើនឆ ើងចាំនួន ១២១,១៤២.០៧ MtCO2e ពើឆ្ន ាំ១៩៩៤ ែល់ឆ្ន ាំ២០១៦ ការឆកើនឆ ើងរបចាំឆ្ន ាំជាម្ធ្យម្
កនុងការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់សរុបកនុងកាំ ុងឆពលឆនះរឺ ១២,៩៧% កនុងឆនាះការឆកើនឆ ើងរបចាំឆ្ន ាំជាម្ធ្យម្
ននវស័ិយនានាានែូចជា៖  នរពឆឈើនិងការឆរបើរបាស់ែើឆែសងឆទ្ៀត (១៧.៥%) កសកិម្ម (២,៩២%) ថាម្ពល
ឆោយរិតទាំងការឆរបើរបាស់ឥនធនៈកនុងការែឹកជញ្ាូ ន (១១,៦៧%) ែាំឆណើ រការឧសាហកម្មនិងការឆរបើរបាស់
ែលិតែល (២១,៦៨%) និងសាំណល់ (៣,៦៣%)។  
 

 
រូបភាពទ្ើ៣៖ ការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ឆៅកម្ពុជា(MtCO2e)20 

 

                                                           
20 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/FBUR_Cambodia.pdf  
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រូបភាពទ្ើ ៤៖ ការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ឆៅកម្ពុជាកនុងឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

ឆៅកនុងការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់សរុបពើផែនកថាម្ពល ៦% កនុងរូបភាពទ្ើ៤ ខាងឆលើ ការឆរបើរបាស់ឥនធនៈហវូសុើល
សរាប់ការែឹកជញ្ាូ នរឺជារបភពែ៏សាំខាន់ននការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ផែលឆសមើនឹង ៥៣% ននការបឆញ្ចញ
ឧសម័នែាះកញ្ច ក់សរុបននផែនកថាម្ពលឆសមើនឹង ៩,៦០MtCO2e កនុងឆ្ន ាំ២០១៦ (រូបភាពទ្ើ៥)។ ែលិតកម្មរបភព
ថាម្ពលសរាប់ការែគត់ែគង់អរគិសនើ រមួ្ទាំងចាំឆហះឥនធនៈផែលកនុងឆនាះក៏រាប់បញ្ចូ លការែុតអុសសរាប់ចម្អិន
អាហារ និងការែលិតថាម្ពលកឆៅដ កនុងទ្រម្ង់ជាចាំហាយទឹ្កសរាប់ឧសាហកម្មែងផែររឺជាការបឆញ្ចញឧសម័ន
ែាះកញ្ច ក់ែពស់បាំែុតទ្ើ២ របាណ ៣៤% ននការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់សរុបពើផែនកថាម្ពល។ ការ ឆរបើរបាស់
ថាម្ពលឆោយផ កឆរៅពើថាម្ពលអរគិសនើផែលបណារ ញអរគិសនើបានែគត់ែគង់ ឆៅកនុងឧសាហកម្មកម្មនរសាល 
និងផែនកឆែសងឆទ្ៀតរមួ្ោន បឆញ្ចញ ៨% និង ៥% ននការបឆញ្ចញឧសម័នសរុបឆរៀងៗែលួនពើផែនកថាម្ពល។ 

 
រូបភាពទ្ើ ៥៖ ការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ពើការឆរបើរបាស់ថាម្ពលសរុប ៩,៦០MtCO2e កនុងឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

កាំណត់សាគ ល់៖ រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពលររប់ររងការឆរបើរបាស់ថាម្ពលផតកនុងែលិតកម្មរបភពថាម្ពលផែល
រតូវែគត់ែគង់ជារមួ្ និងការឆរបើរបាស់ឆែសងឆទ្ៀតប៉ែុឆណាណ ះ ឆោយផ កការឆរបើរបាស់ថាម្ពលឆោយឆៅកនុងឧសាហកម្ម
កម្មនរសាល និងការែឹកជញ្ាូ ន រឺមិ្នទន់ឋតិឆៅកនុងការររប់ររងឆោយរកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពលឆៅឆ ើយឆទ្។ 
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ែ.៣-រាំនិតែរួចឆែរើម្ផែលានរសាប់ 
ឆទះជាការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ ពើរបឆទ្សកម្ពុជាានតិចឆពាលរឺតិចជាង ១% ននការបឆញ្ចញឧសម័ន

របស់ពិភពឆោកក៏ឆោយ ក៏រពះរាជាណាចរកកម្ពុជាបានឆបរជាា ចូលរមួ្កាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់
ឆែើម្បើចូលរមួ្ជាម្យួពិភពឆោកែងផែរ។ ការឆបរជាា ចិតរឆនះនឹងរតូវអនុវតរឆៅកនុងវស័ិយថាម្ពលតាម្រយៈការ
បឆងកើនរបសិទ្ធភាពថាម្ពល និងការជាំរុញការឆរបើរបាស់របភពថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិឆៅកនុងរបព័នធែគត់ែគង់
អរគិសនើ និងឆៅកនុងវស័ិយឆែសងៗឆទ្ៀត ែូចជាឆៅកនុងវស័ិយឧសាកម្ម តាម្រយៈការជាំរុញការឆរបើរបាស់ថាម្ពល
កឆកើតឆ ើងវញិជាំនសួការឆរបើឥនធនៈហវូសុើល ចាំឆពាះការឆរបើរបាស់ថាម្ពលឆែសងៗឆរៅពើការែគត់ែគង់អរគិសនើ
ឆោយរបព័នធបណារ ញជាតិ និងរឆរាងរបសិទ្ធភាពថាម្ពលឆៅកនុងឆរាងចរកកាត់ឆែរ ឆរាងា៉ែ សុើន កិនរសូវ 
និង ឥែា រពម្ទាំងឆៅកនុងវស័ិយែឹកជញ្ាូ នតាម្រយៈការឆលើកកម្ពស់ការែឹកជញ្ាូ នសាធារណៈ និងការឆរបើរបាស់
យនយនរផែលានរបសិទ្ធភាពថាម្ពល និងយនយនរផែលមិ្នឆរបើឥនធនៈហវូសុើល និងសកម្មភាពឆែសងៗកនុង   
វស័ិយឆែសងឆទ្ៀត21។  

រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពលបានចូលរមួ្កនុងកិចចែិតែាំរបឹងផរបងម្ួយចាំនួន ឆែើម្បើឆ ល្ើយតបឆៅនឹងការផរបរបួល
អាកាសធាតុ ែូចជាការឆរៀបចាំផែនការយុទ្ធសាស្តសរឆ ល្ើយតបឆៅនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់វស័ិយ
ថាម្ពល ចូលរមួ្ឆរៀបចាំផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍនបតងជាតិ22 ផែនការឆរតៀម្ែលួនសរាប់ការែរល់ថាម្ពល
របកបឆោយនិរនររភាពសរាប់ទាំងអស់ោន ឆៅរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា23 និងឆសចករើរពាងឆោលនឆយបាយ 
យុទ្ធសាស្តសរ និងផែនការសកម្មភាពរបសិទ្ធភាពថាម្ពល24, ការឆរៀបចាំផែនការឆម្អភិវឌ្ឍន៍ថាម្ពលឆៅកម្ពុជា
ឆ ើងវញិ ផែលកនុងឆនាះកាំពុងជាំរុញការឆរបើរបាស់ថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិឱ្យបានជាអតិបរា ឆោយធានាបាន
នូវការែគត់ែគង់ថាម្ពលម្យួររប់រោន់ ានសថិរភាព និងាននលលសម្រម្យ។ ឆោលនឆយបាយ ផែនការយុទ្ធសាស្តសរ 
និងផែនការសកម្មភាពទាំងឆនះនឹងបនរឆែើរតនួាទ្ើយ៉ែ ងសាំខាន់កនុងការអភិវឌ្ឍវស័ិយថាម្ពល ឆែើម្បើសឆរម្ច
បានឆោលឆៅរនលឹះរបស់វស័ិយថាម្ពល កនុងឆពលជាម្យួោន ជាំរុញការកាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់
ឆែើម្បើឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ តាម្រយៈការឆរបើរបាស់និងែលិតកម្មថាម្ពលនបតង (របភពថាម្ពល
កឆកើតឆ ើងវញិ) ការអនុវតររឆរាងរបសិទ្ធភាពថាម្ពល និងការបនាុាំឆហោា រចនាសម្ព័នធថាម្ពលឱ្យានសម្តថភាព
ទ្ប់ទ្ល់នឹងែលប៉ែះពាល់ននការផរបរបួលអាកាសធាតុ។ 

 

រ. ការងារអាទ្ិភាររបសវ់ិសយ័ថាមរល 
ជាម្យួោន នឹងការឆរៀបចាំផែនការសកម្មភាពឆ ល្ើយតបឆៅនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ របស់វស័ិយ

ថាម្ពលកនុងផែនសម្តថកិចចរបស់រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល សរាប់ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៣ រកសួងក៏ានការងារអាទិ្ភាព
ម្យួចាំននួផែលរកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល រតូវអនុវតរឆៅកនុងរយៈឆពលឆនះែងផែរ។ ជារមួ្ការងាររបស់រកសួងផរ ៉ែ និង
ថាម្ពល កនុងវស័ិយថាម្ពលផែលរតូវបនសុើោន ជាម្យួសកម្មភាពការងារឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ 
និងការងារអាទិ្ភាពរបស់វស័ិយថាម្ពលផ្ទា ល់សរាប់ឆ្ន ាំ ២០២១-២០២៣ ានជាអាទ្ិ៍ែូចខាងឆរកាម្៖ 

                                                           
21 RGC. Updated Cambodia’s Nationally Determined Contribution 2020  
22 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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- បនរបញ្ចុ ះនលលអរគិសនើ ពរងើកបណារ ញ និងបឆងកើនសថិរភាពអរគិសនើឆោយសាងសង់អនុសាថ នើយប៍ផនថម្សរាប់
ប៉ែូលឆសែាកិចច និងតាំបន់សការ នុពលឆសែាកិចចែពស់ 

- បនរជាំរុញការអភិវឌ្ឍតាំបន់ជនបទ្ឆោយវនិិឆយរឆលើការពរងើកវសិាលភាពននរបព័នធែគត់ែគង់អរគិសនើ 
- បនរឆលើកទឹ្កចិតរ និងបឆងកើនការវនិិឆយរឆលើ ថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិជាម្យួោន នឹងការកាត់បនថយែលិតកម្ម
ថាម្ពលពើរបភពឥនធនៈហវូសុើលជាបឆណរើ រៗ ឆែើម្បើធានាបាននូវការែគត់ែគង់ថាម្ពលអរគិសនើឱ្យសងគម្ និង
ឆសែាកិចចកម្ពុជារបកបឆោយរបសិទ្ធភាពែង និងឆ ល្ើយតបឆៅនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកនុងរយៈឆពល
ផវងែង 

- ឆរៀបចាំឆោលនឆយបាយរបសិទ្ធភាពថាម្ពល និងផែនទ្ើបងាា ញែលូវសរាប់ការអនុវតរ 
- សិកានិងកាំណត់អតរសញ្ញា ណបឆចចកវទិ្ាបឆញ្ចញកាបូនតិច និងឆម្រតើភាពបរសិាថ ន ផែលកម្ពុជាអាចឆធ្វើ
ការអភិវឌ្ឍបានឆោយរកាបាននូវឆោលឆៅរនលឹះននការអភិវឌ្ឍវស័ិយថាម្ពល 

- ឆរៀបចាំ និងវភិាររបភពននការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់  និងការអនុវតរវធិានការកាត់បនថយកនុងវស័ិយថាម្ពល 
- ឆធ្វើការវាយតនម្លភាពងាយរងឆរោះននឆហោា រចនាសម្ព័នធថាម្ពលជាម្យួនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុនឹង
វធិានការបនាុាំឆហោា រចនាសម្ព័នធទាំងឆនះជាម្យួការផរបរបួលអាកាសធាតុ 

- បឆងកើនសម្តថភាពសាថ ប័នឆលើការបនាុាំ និងការកាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ រមួ្ទាំងការវាយតនម្ល
ហានិភ័យ រកបែ័ណឌ ចាប់ ការឆរៀបចាំសាថ ប័ន ការឆែារបឆចចកវទិ្ា ការកសាងសម្តថភាព និងការរសាវរជាវ
និងការអភិវឌ្ឍ។ 

- បឆងកើតរកបែ័ណឌ ចាប់ និងបទ្បបញ្ាតរិសរាប់វស័ិយថាម្ពល ឆែើម្បើធានាការររប់ររងនិងការឆរបើរបាស់
ធ្នធានថាម្ពលរបកបឆោយរបសិទ្ធភាព 

- បនរជាំរុញការអភិវឌ្ឍថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិររប់របឆភទ្ និងបឆងកើនរបសិទ្ធភាពថាម្ពល 
- ឆរៀបចាំផែនការឆម្អភិវឌ្ឍន៍វស័ិយថាម្ពលឆ ើងវញិ ជាម្យួនឹងការពិនិតយលទ្ធភាពឆរបើរបាស់ថាម្ពលកឆកើត
ឆ ើងវញិឱ្យបានជាអតិបរា ឆោយរកាបាននូវឆោលឆៅរនលឹះននការអភិវឌ្ឍវស័ិយថាម្ពល 

- ជាំរុញការតភាា ប់បណារ ញអរគិសនើឱ្យអនកឆរបើរបាស់អរគិសនើឱ្យបាន៩០% ននររួសារសរុបរតឹម្ឆ្ន ាំ២០២៣ 
- ឆធ្វើឱ្យរបឆសើរឆ ើងនូវការែគត់ែគង់អរគិសនើផែលានលកខណៈររប់រោន់ ានសថិរភាព សរាប់ការឆរបើរបាស់ 
២៤ឆា៉ែ ង របកបឆោយរុណភាព សុវតថិភាព នលលសម្រម្យ និងានភាពយុតរិធ្ម្៌ាកនុងការវាស់ផវង និងកត់រតា 

- កាត់បនថយែលប៉ែះពាល់បរសិាថ នធ្ម្មជាតិ និងសងគម្ឱ្យបានជាអតិបរា  
- ររប់ររងសការ នុពលថាម្ពល ចូលរមួ្ឆរបើរបាស់របភពថាម្ពលសាអ ត ចូលរមួ្កនុងកិចចសហរបតិបតរិការ
ថាម្ពលកនុងរកបែ័ណឌ តាំបន់ និងអនររជាតិ។ 

 

២. យ៊ុទ្ធសាន្តសរឆ្លើយតប្ឹងការសព្បព្បួលអាកាសធាត៊ុ 
 ការកាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់  រឺជាទ្ាំនួលែុសរតូវរមួ្របស់ពិភពឆោក ផែលកនុងរបឆទ្ស
នើម្យួ  ៗការងារឆនះរតូវការកិចចសហការ និងការអនររារម្ន៍ពើថាន ក់ែឹកនាាំសាថ ប័នតាម្វស័ិយនើម្យួ  ៗនិងថាន ក់ែឹកនាាំ
ជាតិផ្ទា ល់។ យុទ្ធសាស្តសរទូ្ឆៅសរាប់ឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុានចាំននួ២ រឺ៖ ១.ការកាត់បនថយ
ការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ឆៅកនុងបរយិកាស និង២.ការបនាុាំជាម្យួការផរបរបួលអាកាសធាតុ ផែលកនុងឆនាះ
យុទ្ធសាស្តសរកាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ជាញឹកញាប់អាចានឧបសរគកនុងការអនុវតរ ឆោយ
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សារការលលឹងផលលងរវាងែលរបឆយជន៍ផែនកឆសែាកិចច សងគម្និងែលរបឆយជន៍ផែនកបរសិាថ ន ែូឆចនះឆរបានឆរៀបចាំ
នូវយុទ្ធសាស្តសរទ្ើ២ រឺការបនាុាំជាម្ួយការផរបរបួលអាកាសធាតុ ផែលនឹងឆកើតឆ ើងឆៅឆពលអនារត។  ការ
ឆរៀបចាំយុទ្ធសាស្តសរឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុបានឆធ្វើជា ២ករមិ្ត រឺ ទ្ើ១. ការឆរៀបចាំយុទ្ធសាស្តសរឆ ល្ើយ
តបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុជាសកល ផែលឆរៀបចាំឆោយឆលខាធិ្ការោា នននអនុសញ្ញា រកបែ័ណឌ សហរបជា
ជាតិសរើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ និង ទ្ើ២.យុទ្ធសាស្តសរឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុជាតិផែលឆរៀបចាំ
ឆោយរបឆទ្សនើម្យួៗ។ 

 

២-១-យុទ្ធសាស្តសរឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបលួអាកាសធាតុជាសកល 
ឆោលឆៅសាំខាន់ននការឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុជាសកល រឺការជាំរុញឱ្យឆរបើបឆចចកវទិ្ា

បឆញ្ចញកាបូនតិចកនុងការអភិវឌ្ឍបនរឆទ្ៀត ឆែើម្បើកាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ឆៅកនុងបរយិកាស។ 
មូ្លោា នរនលឹះសាំខាន់ៗសរាប់ជាំរុញការបឆញ្ចញកាបូនតិចឆៅកនុងការអភិវឌ្ឍបនរឆទ្ៀតាន៣ រឺ៖ ១.ការឆរៀបចាំ
ឆោលនឆយបាយលមើសរាប់ការអភិវឌ្ឍ ២.រាំរូននការឆរបើរបាស់របកបឆោយរបសិទ្ធភាពែពស់ និង៣.ការបឆងកើត
ធ្នធានរបកបឆោយរបសិទ្ធភាព ឆែើម្បើោាំរទ្ឆលើកទឹ្កចិតរែល់រឆរាងវនិិឆយររបឆភទ្ឆនះ។ យុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍
ឆោយឆរបើបឆចចកវទិ្ាបឆញ្ចញកាបូនតិច ឆៅកនុងយុទ្ធសាស្តសរឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុជាសកលឆនះ 
អាចែរល់ជាទិ្សឆៅសរាប់ការអភិវឌ្ឍឆសែាកិចច ការអភិវឌ្ឍថាម្ពល និងអាចកាំណត់ឆោលឆៅននបរាិណ
ការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ ផែលអាចឆធ្វើបាន សរាប់របឆទ្សនើម្យួៗ និងអាចកាំណត់ការងារអនររារម្ន៍ជា
អាទិ្ភាព តាម្រយៈឆោលនឆយបាយផែលរមួ្ចាំផណកែល់ឆោលឆៅអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។ ែូឆចនះឆៅករមិ្តពិភពឆោក 
យុទ្ធសាស្តសរឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុជាសកល ានយុទ្ធសាស្តសររមួ្ចាំននួបើសរាប់ការឆ ល្ើយតប
នឹងការរបរបួលអាកាសធាតុរមួ្ាន៖25 

- ការឆរៀបចាំកម្មវធិ្ើនឆយបាយ ការឆរៀបចាំនិងអនុវតរឆោលនឆយបាយ ផែនការយុទ្ធសាស្តសរ និងផែនការ
សកម្មភាពសរាប់ការអភិវឌ្ឍឆសែាកិចចផែលបឆញ្ចញកាបូនតិច 

- រាំរូននការឆរបើរបាស់ និងែលិតកម្មផែលឆរបើធ្នធាន និងថាម្ពលឱ្យានរបសិទ្ធភាពបាំែុត និង 
- បផងវរការវនិិឆយរឆឆ្ព ះឆៅរកបឆចចកវទិ្ាសាអ ត ថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ និងការររប់ររងទឹ្ក កសិកម្ម និង
នរពឆឈើរបកបឆោយនិរនររភាព។ 

 

២-២-យុទ្ធសាស្តសរឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបលួអាកាសធាតុជាតិ 
របឆទ្សកម្ពុជាបានឆរៀបចាំ និងអនុម័្ត ែ.យ.ប.អ.ក. ឆ្ន ាំ ២០១៤-២០២៣ ឆែើម្បើែរល់ផែនទ្ើបងាា ញែលូវ

ែល់ភារើផែលពាក់ព័នធ និងភារើផែលានចាំណាប់អារម្មណ៍កនុងការអភិវឌ្ឍវធិានការ និងសកម្មភាពជាក់ផសរង
ឱ្យសម្រសបតាម្ការបនាុាំ និងការកាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់។ កនុងឆនាះឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរ
ចាំននួ ៨ រតូវបានឆសនើឆ ើងរមួ្ាន៖ 

- ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរទ្ើ១៖ ឆលើកកម្ពស់ភាពធ្ន់នឹងអាកាសធាតុ តាម្រយៈការឆលើកកម្ពស់សនរិសុែ
ឆសបៀង ទឹ្ក និងថាម្ពល។ 

                                                           
25 EU and UNDP Low Emission Capacity Building Programme website. 
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- ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរទ្ើ២៖ កាត់បនថយភាពងាយរងឆរោះ ឆយនឌ័្រ និងហានិភ័យសុែភាពចាំឆពាះ ែល
ប៉ែះពាល់ននការផរបរបួលអាកាសធាតុ ឱ្យបានតាម្តាម្ររប់តាំបន់ និងតាម្វស័ិយនើម្យួៗ។ 

- ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរទ្ើ៣៖ ធានាភាពធ្ន់នឹងអាកាសធាតុននរបព័នធឆអកូ ូសុើសាំខាន់ៗ  (បឹងទ្ឆនលសាប 
ទ្ឆនលឆម្រងគ របព័នធឆអកូ ូសុើឆ ន្រសមុ្រទ្ តាំបន់ែពង់រាប ។ល។) ជើវចរមុ្ះ តាំបន់ការពារធ្ម្មជាតិ និងតាំបន់
ឆបតិកភណឌ វបបធ្ម្៌ា។ 

- ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរទ្ើ៤៖ ជាំរុញការឆរៀបចាំផែនការ និងបឆចចកវទិ្ាបឆញ្ចញកាបូនតិច ឆែើម្បើោាំរទ្ែល់
ការអភិវឌ្ឍរបកបឆោយចើរភាព។ 

- ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរទ្ើ៥៖ ឆធ្វើឱ្យរបឆសើរឆ ើងនូវសម្តថភាពចាំឆណះែឹង និងការយល់ែឹងសរាប់ការ
ឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ ។ 

- ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរទ្ើ៦៖ ឆលើកកម្ពស់កិចចោាំពារសងគម្ផែលានភាពបនាុាំ និងវធិ្ើសាស្តសរចូលរមួ្ការ
កាត់បនថយការបាត់បង់ និងការែូចខាតឆោយសារការផរបរបួលអាកាសធាតុ ។ 

- ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរទ្ើ៧៖ ពរងឹងសាថ ប័ន និងរកបែ័ណឌ សរម្បសរមួ្លសរាប់ការឆ ល្ើយតបនឹងការ
ផរបរបួលអាកាសធាតុជាតិ។ 

- ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរទ្ើ៨៖ ពរងឹងកិចចសហរបតិបតរិការ និងការចូលរមួ្យ៉ែ ងសកម្មឆៅកនុងែាំឆណើ រការ
ផរបរបួលអាកាសធាតុ កនុងតាំបន់ និងពិភពឆោក។ 

 

 ឆលើមូ្លោា នននផែនការយុទ្ធសាស្តសរឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុជាតិខាងឆលើ ឆោលបាំណង
ជាយុទ្ធសាស្តសរននផែនការយុទ្ធសាស្តសរឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់វស័ិយថាម្ពល កនុងផែន
សម្តថកិចចរបស់រកសួងផរ ៉ែនិងថាម្ពល សរាប់ឆ្ន ាំ ២០២១-២០៣០ ានចាំននួ ៤ ែូចខាងឆរកាម្៖ 

- ឆោលឆៅជាយុទ្ធសាស្តសរទ្ើ១៖ អភិវឌ្ឍឆោលនឆយបាយវស័ិយថាម្ពលម្យួ ផែលានឆោលឆៅឆឆ្ព ះ
ឆៅរកថាម្ពលរបកបឆោយនិរនររភាពសរាប់ទាំងអស់ោន  (SEforALL) ឆោយធានាបាននូវឆោលឆៅ
រនលឹះរបស់វស័ិយថាម្ពលបចចុបបននរឺការែគត់ែគង់របភពថាម្ពលឱ្យបានររប់រោន់ អាចទុ្កចិតរបាន និងាន
នលលសម្រម្យ របកតួរបផជងជាម្យួរបឆទ្សជិតខាង។ 

- ឆោលឆៅជាយុទ្ធសាស្តសរទ្ើ២៖ ជាំរុញការអភិវឌ្ឍឆហោា រចនាសម្ព័នធវស័ិយថាម្ពលឱ្យានលកខណៈសុាាំ
ឬធ្ន់នឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ។ 

- ឆោលឆៅជាយុទ្ធសាស្តសរទ្ើ៣៖   អនុវតរវធិ្ើសាស្តសរររប់ររងការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់  សរាប់វស័ិយ 
ថាម្ពល។ 

- ឆោលឆៅជាយុទ្ធសាស្តសរទ្ើ៤៖ បឆងកើនសម្តថភាព ចាំឆណះែឹង និងការយល់ែឹងសរាប់ការឆ ល្ើយតបនឹង
ការផរបរបួលអាកាសធាតុ ។ 
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៣. សែ្ការសក្មមភារ 
ក្. សឆងេបវិសាលភារម្្សែ្ការ  

ផែនការសកម្មភាពឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់វស័ិយថាម្ពល រឺឆផ្ទរ តសាំខាន់ឆលើ 
ការកាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ និងការបនាុាំជាម្យួការផរបរបួលអាកាសធាតុ តាម្រយៈការកសាង
សម្តថភាពសាថ ប័នរបស់រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល និងម្ស្តនរើរបស់រកសួង កនុងការឆរៀបចាំឆោលនឆយបាយ និង    
ឆសចករើផណនាាំចាំបាច់កនុងការអនុវតរសកម្មភាពនានា និងកនុងការសហការជាម្ួយភារើពាក់ព័នធឆែើម្បើឆោះរសាយ
បញ្ញា ផែលឆកើតឆ ើងពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ និងរពឹតរិការណ៍អាកាសធាតុបនាា ន់ៗ  ែូចជាទឹ្កជាំនន់  ពយុះ 
ឆរោះរា ាំងសៃួត ក៏ែូចជាការឆកើនឆ ើងសើតុណា ភាពជាឆែើម្។ ផែនការសកម្មភាពឆនះនឹងបនរពរងើកសកម្មភាព
ផែលានរសាប់ទាំងឡាយ រពម្ទាំងឆសនើោក់នូវសកម្មភាពលមើៗផែលពាក់ព័នធនឹងែលប៉ែះពាល់អាកាសធាតុឆៅ
ឆលើឆហោា រចនាសម្ព័នធថាម្ពល និងការអភិវឌ្ឍផែលានឆម្រតើភាពជាម្យួបរសិាថ ន។ 

  
ខ. តារាងសែ្ការសក្មមភារ       
ក.រ.ល. ឆសនើោក់ផែនការសកម្មភាពឆែើម្បើឆោះរសាយបញ្ញា ពាក់ព័នធនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុឆៅកនុងវស័ិយ
ថាម្ពលកនុងផែនសម្តថកិចចរបស់រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល ែូចានសឆងខបឆៅកនុងតារាងទ្ើ៣ខាងឆរកាម្៖
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តារាងទ្ើ៣៖ តារាងផែនការសកម្មភាព 
យុ
ទ្ធសា

ស្តស
រ ែ

.យ
.ប

.អ
.ក

. 

រ.ច
.ជ
.អ
.ក
.ស
.ប
.ប
.អ

. 

យុ
ទ្ធសា

ស្តស
រ ែ

.យ
.ប

.អ
.ល

. 
ល

.រ. 
ផែ
នកា

រស
កម្
មភា
ព 

ឆឈាម ះផែនការសកម្មភាពផរបរបលួ 
អាកាសធាតុ 

រប
ឆភ
ទ្ន
នស

កម្
មភា
ព 

នា
យ
កោ
ាន
ទ្ទ្
លួ
ែុស

រត
វូ 

លវកិាបា៉ែ ន់សាម នបឋម្ (ពាន់ែុោល រ) 
របភព
លវកិា 

២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរបុ 

១    
ឆលើកកម្ពស់ភាពធ្ន់នឹងអាកាសធាតុ តាម្ 
រយៈការឆធ្វើឱ្យរបឆសើរឆ ើងនូវសនរសុិែឆសបៀង 
ទឹ្ក និងថាម្ពល។ 

   

  ១  

អភិវឌ្ឍឆោលនឆយបាយវស័ិយថាម្ពលម្យួ 
ផែលានឆោលឆៅឆឆ្ព ះឆៅរកថាម្ពល
របកបឆោយនិរនររភាពសរាប់ទាំងអស់ោន  
(SEforALL) ឆោយធានាបាននូវឆោលឆៅ
រនលឹះរបស់វស័ិយថាម្ពលបចចុបបននរឺការែគត់
ែគង់របភពថាម្ពលឱ្យបានររប់រោន់អាច
ទុ្កចិតរបាន និងាននលលសម្រម្យរបកតួរបផជង
ជាម្យួរបឆទ្សជិតខាង។ 

   

 ១៨  ១ 
ឆរៀបចាំផែនការឆម្អភិវឌ្ឍន៍វស័ិយអរគិសនើឆៅ
កម្ពុជាឆ ើងវញិ។ 

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 

២    
កាត់បនថយភាពងាយរងឆរោះតាម្វស័ិយ 
តាំបន់ ឆយនឌ័្រ និងសុែភាព ឆោយសារែល
ប៉ែះពាល់ននការផរបរបលួអាកាសធាតុ 

   

  ២  
ជាំរញុការអភិវឌ្ឍឆហោា រចនាសម្ពន័ធវស័ិយ
ថាម្ពលឱ្យានលកខណៈសុាាំឬធ្ន់នឹងការ ផរប
របលួអាកាសធាតុ  

   

 ម្.ម្.  ៣ 
ឆរៀបចាំពរងឹងសម្តថភាព និងសថិរភាពអនុ-
សាថ នើយ និងផែសបណារ ញបញ្ាូ នអរិគសនើ។  

ផកលម្អ អ.ក. ៤៩.៩៣០,០០ ៨៦.០៤០,០០  ៥៧.៧២០,០០ ១៩៣.៦៩០,០០ ADB 

 ២៤  ៤ 
ឆរៀបចាំសិកាហានិភ័យអាកាសធាតុសរាប់
របព័នធថាម្ពលឆៅកម្ពុជានិងែរល់អនុសាសន៍
សរាប់ការអនុវតរនាឆពលអនារត។ 

លមើ 
អ.ន.ល. 
អ.ក. 

១៤៦,០០ ១១៦,០០ ៦០,០០ ៣២២,០០ 
មិ្នទន់
ាន 

៤    
ឆលើកកម្ពស់ការកសាងផែនការ និងបឆចចកវទិ្ា
បឆញ្ចញកាបូនតិច ឆែើម្បើោាំរទ្ែល់ការអភិវឌ្ឍ
ឆោយចើរភាព 

   

  ៣  
អនុវតរវធិ្ើសាស្តសរររប់ររងការបឆញ្ចញឧសមន័ែាះ
កញ្ច ក់សរាប់វស័ិយថាម្ពល 

   

 ម្.ម្.  ៥ 
បឆងកើតរបព័នធររប់ររងទិ្ននន័យឧសម័នែាះ
កញ្ច ក់និងការឆរបើរបាស់ថាម្ពលថាន ក់ជាតិ

ផកលម្អ ន.អ.ល. ១៧៦,០០ ១៤២,០០ ២៥៨,០០ ៥៧៦,០០ 
មិ្នទន់
ាន 
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សរាប់ការឆធ្វើសននិធិ្ឧសម័នែាះកញ្ច ក់ និង
តុលយភាពថាម្ពល 

 ១៧  ៦ 

ែរល់ជូនរបភពថាពលអរគិសនើសាអ តនិងបឆចចក
វទិ្ាបឆញ្ចញកាបូនតិចឆៅកាន់ភូមិ្និងររួសារ
ផែលឆៅោច់រសយលមិ្នទន់ានអរគិសនើ
ឆរបើរបាស់។ 

ពរងើក 
ន.ល.ក. 
ែ. 

២០.៧៨២,១៩ ១៨.០៤៣,១៩ ៣៦.០៨៦,៣៨ ៧៤.៩១១,៧៦ 
មិ្នទន់
ាន 

 ម្.ម្.  ៧ 
ឆរៀបចាំនិងអនុវតររឆរាងរបសិទ្ធភាពថាម្ពល
កនុងរកបែ័ណឌ ននឆោលនឆយបាយជាតិសរើពើ
របសិទ្ធភាពថាម្ពល។ 

លមើ 
ន.ប.ល.
រ.ល. 

២០០,០០ ២០០,០០ ២០០,០០ ៦០០,០០ 
មិ្នទន់
ាន 

 ១២  ៨ 

ឆរៀបចាំនិងអនុវតរកម្មវធិ្ើសាល កសញ្ញា  និងសរង់
ោរបសិទ្ធភាពថាម្ពលកនុងរកបែ័ណឌ នន
ឆោលនឆយបាយជាតិសរើពើរបសិទ្ធភាព      
ថាម្ពល។ 

ផកលម្អ 
ន.ប.ល.
រ.ល. 

២.១០០,០០ ៤០០,០០ ៤០០,០០ ២.៩០០,០០ 
មិ្នទន់
ាន 

 ១៦  ៩ 
ឆរៀបចាំសិកាថាម្ពលសាអ ត របកបឆោយ
និរនររភាពសរាប់ការចម្អិនអាហារនិងអនុវតរ
ជឆរម្ើសផែលលអបាំែុត។ 

លមើ ន.អ.ល. ១០០,០០ ១.០០០,០០ ៤០០,០០ ១.៥០០,០០ 
មិ្នទន់
ាន 

 ម្.ម្.  ១០ 
ឆរៀបចាំសិការាំរូអាជើវកម្មរបកបឆោយ       
និរនររភាពឆែើម្បើឆរបើរបាស់ថាម្ពលកឆៅរ  និង
ចាំហាយទឹ្ករបកបឆោយរបសិទ្ធភាព។ 

លមើ 
 

ន.ល.ក. 
៦០០,០០ ៤០០,០០ ៣០០,០០ ១.៣០០,០០ 

មិ្នទន់
ាន 
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 ១៤  ១១ 

បឆងកើតកម្មវធិ្ើររប់ររងថាម្ពលសរាប់អោរ
ធ្ាំៗ និងឆរាងចរកធ្ាំៗ និងតាម្ផបបឆោល
ការណ៍សម័ររចិតរសរាប់សហរោសធុ្នតូច
និងម្ធ្យម្កនុងរកបែ័ណឌ ននឆោលនឆយបាយ
ជាតិសរើពើរបសិទ្ធភាពថាម្ពល។ 

លមើ 
ន.អ.ល, 
ន.ប.ល.
រ.ល. 

៤០០,០០ ៥០០,០០ ៤០០,០០ ១.៣០០,០០ 
មិ្នទន់
ាន 

៥  ៤  
បឆងកើនសម្តថភាព ចាំឆណះែឹង និងការយល់
ែឹងសរាប់ការឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបលួ
អាកាសធាតុ 

   

 ម្.ម្.  ១២ 
បឆងកើននិងឆរៀបចាំការកសាងពរងឹងសម្តថភាព
ថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ និងរបសិទ្ធភាព   
ថាម្ពល។ 

ផកលម្អ អ.ន.ល ១០០,០០ ៥០,០០ ៥០០,០០ ៦៥០,០០ 
មិ្នទន់
ាន 

 ១៣  ១៣ 
បឆងកើនការយល់ែឹងជាសាធារណៈឆលើការ
សនសាំសាំនចថាម្ពល។ 

លមើ អ.ន.ល ១៩០,០០ ៥០០,០០ ៥០០,០០ ១.១៩០,០០ 
មិ្នទន់
ាន 

សរុបរមួ្ ៧៧.៧៥៨,៨៧ ១០៨.០១១,១៩ ៩៧.៤៤៤,៣៨ ២៨៣.២១៤,៤៤  
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រ. លទ្ធែលររំឹងទ្ទ្លួបា្រីការអ្៊ុវតរសែ្ការសក្មមភារឆ្េះ 
ែ.ស.ប.អ.ល. នឹងពរងឹងការទ្ទ្លួែុសរតូវរបស់រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល ឆែើម្បើឆ ល្ើយតបរបកបឆោយ

របសិទ្ធភាពចាំឆពាះែលប៉ែះពាល់ននការផរបរបួលអាកាសធាតុ និងឆែើម្បើកាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់  
កនុងវស័ិយថាម្ពលផែលឋតិឆៅកនុងផែនសម្តថកិចចរបស់រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល។ ែ.ស.ប.អ.ល. នឹងបឆងកើត
ការអនុវតរផែអកឆលើភ័សរុតាង ឆែើម្បើជូនែាំណឹងែល់ការអនររារម្ន៍ការផរបរបួលអាកាសធាតុនាឆពលអនារត 
តាម្រយៈឆោលនឆយបាយ ផែលានលកខណៈកាន់ផតរបឆសើរ ការែរល់មូ្លោា នទិ្ននន័យការផរបរបួល
អាកាសធាតុ និងភាពធ្ន់ឬភាពសុាាំ ការររប់ររងធ្នធាន និងសម្តថភាពររប់ររងការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់  
ចាំឆណះែឹង និងការយល់ែឹងអាំពើការឆ ល្ើយតបឆៅនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ។ 

លទ្ធែលរ ាំពឹងទុ្កននការអនុវតរផែនការសកម្មភាពឆែើម្បើឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកនុងវស័ិយ
ថាម្ពលឆនះនឹងានទាំងអតថរបឆយជន៍ទាំងរយៈឆពលែលើ និងទាំងរយៈឆពលផវង។ 
អតថរបឆយជន៍រយៈឆពលែលើរមួ្ាន៖ 

- បឆងកើនសម្តថភាពម្ស្តនរើបឆចចកឆទ្សរបស់រកសួង និងនែរូផែលពាក់ព័នធកនុងការអនុវតរសកម្មភាពនានា 
ឆែើម្បើឆោះរសាយការបនាុាំ និងការកាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ (ឧទហរណ៍ តាម្រយៈការ
បណរុ ះបណារ លររូបឆងាគ លអាំពើវធិ្ើសាស្តសរ និងម្ឆធ្ាបាយឆោះរសាយបញ្ញា លមើៗ) 

- បឆងកើតរកបែ័ណឌ សាថ ប័ន និងចាប់៖ វធិានការ និងឆោលនឆយបាយផែលរតូវបានបឆងកើតឆ ើង ផែល
បានបញ្ចូ លឆៅកនុងផែនការសកម្មភាពឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ ឆៅកនុងផែនការយុទ្ធសាស្តសរ
អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ឆសៀវឆៅផណនាាំបឆចចកឆទ្ស ឬម្រគវធិាននានា ផែលបានបឆងកើតឆ ើង។  

- កាឆែារបឆចចកវទិ្ាផែនកទ្ន់ និងរងឹពើរបឆទ្សអភិវឌ្ឍន៍ម្ករបឆទ្សកម្ពុជា 
- ការផ្ទល ស់បរូរឥរយិបលរបស់រកុម្ឆោលឆៅឆែសងៗោន  សរាប់ការងារបនាុាំែលួន និងការកាត់បនថយការ
បឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ 

- ការឆបរជាា ចិតរ និងការចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធឆែើម្បើឆោះរសាយបញ្ញា ការផរបរបួលអាកាសធាតុ ជា
ពិឆសសសាថ ប័នរាជរោា ភិបាល វស័ិយឯកជន និងនែរូរអភិវឌ្ឍន៍។  

អតថរបឆយជន៍រយៈឆពលផវងរមួ្ាន៖ 
- ឆធ្វើឱ្យរបឆសើរឆ ើងនូវឆសែាកិចចឆម្រតើភាពបរសិាថ ន ផែលជយួកាត់បនថយភាពរកើរក បឆងកើនែលិតភាព 
និងរុណភាពជើវតិ ឆធ្វើឱ្យរបឆសើរឆ ើងនូវបរសិាថ នផែលឆយើងកាំពុងរស់ឆៅទាំងអស់ោន  

- អភិរកសធ្នធានធ្ម្មជាតិសរាប់ការអភិវឌ្ឍរបកបឆោយចើរភាព 
- ពិចរណាឆលើការវនិិឆយររយៈឆពលផវង និងវធិានការការពារទុ្កជាមុ្ននានា 
- ឆលើកកម្ពស់សងគម្ឱ្យានបរសិាថ នលអ (កាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ កាកសាំណល់ និងការ
បាំពុលឆែសងៗ) ។  

- ការឆរបើរបាស់ធ្នធានទឹ្ក ថាម្ពល និងធ្នធានឆែសងឆទ្ៀតឱ្យបានយូរអផងវង។ 
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៤. ការព្រប់ព្រង ្ិងយ្រការហរិញ្ញវតថ៊ុ 
ក្. ការវិភារឆលើការព្រប់ព្រង ្ិងយ្រការហរិញ្ញវតថ៊ុសដ្លមា្ព្សាប់ 

រូបភាពទ្ើ៦ ខាងឆរកាម្បងាា ញពើរចនាសម្ព័នធននការររប់ររងរបស់រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល។ រកសួង
ានអរគនាយកោា នចាំនួន ៥ រមួ្ានអរគនាយកោា នកិចចការទូ្ឆៅ អរគនាយកោា នធ្នធានផរ ៉ែ អរគនាយកោា ន
ឆរបងកាត អរគនាយកោា នថាម្ពល និងអោគ ធិ្ការោា ន។ កនុងចាំឆណាម្ឆនាះ អរគនាយកោា នថាម្ពល នឹង
ទ្ទ្លួែុសរតូវកនុងការអនុវតរ ែ.ស.ប.អ.ល.ឆនះ។  

 

ខ. ការវិភារព្បភរ ្ិងបរមិាណហរិញ្ញវតថ៊ុសព្មាប់សក្មមភារសព្បព្បួលអាកាសធាត៊ុ 
ែ.១) លវកិាជាតិ និងលវកិាសរាប់រកសងួផរ ៉ែ និងថាម្ពល 

ចប់តាាំងពើឆ្ន ាំ២០១៧ រកសួងឆសែាកិចច និងហរិញ្ាវតថុបានផណនាាំឱ្យោក់បញ្ចូ លសកម្មភាពផរបរបួល
អាកាសធាតុឆៅកនុងសារាចរផណនាាំលវកិារបចាំឆ្ន ាំសរាប់រកសួងពាក់ព័នធ ឆែើម្បើោក់បញ្ចូ លឆៅកនុងផែនការ
យុទ្ធសាស្តសរលវកិាបស់រកសងួនើម្យួៗ។ រកសួងសាំខាន់ៗបានចប់ឆែរើម្ឆធ្វើសាហរណកម្មសកម្មភាពផរបរបួល
អាកាសធាតុតាម្អាទិ្ភាពរបស់សកម្មភាពសរាប់លវកិាជាតិរចួឆៅឆហើយ។ ឆៅឆ្ន ាំ ២០១៨ រាជរោា ភិបាល
កម្ពុជាបានចាំណាយលវកិារបាណ ១ភាររយ ននែលិតែលកនុងរសុកសរុបសរាប់ការឆ ល្ើយតបនឹងការ     
ផរបរបួលអាកាសធាតុ ឆោយផែអកឆលើការរតួតពិនិតយការចាំណាយសាធារណៈឆទ្ៀងទត់។ រកសួងឆសែាកិចច 
និងហរិញ្ាវតថុ បានោក់បញ្ចូ លការផរបរបួលអាកាសធាតុជាការពិចរណាកនុងឆោលការណ៍ផណនាាំលវកិាជាតិ
ផែលនឹងឆែើរតនួាទ្ើយ៉ែ ងសាំខាន់កនុងការឆកៀរររ និងររប់ររងធ្នធានខាងឆរៅ និងកនុងរសុកសរាប់ឆ ល្ើយតប
នឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ។ រាជរោា ភិបាលបានផ្ទល ស់បរូរទ្សសនាទនរបកបឆោយអាំឆណាយែលជាម្យួ
វស័ិយឯកជន ឆែើម្បើបឆងកើតបរយិកាសអាំឆណាយែលសរាប់ការវនិិឆយរនបតង និងហរិញ្ាវតថុនបតង។  

 

ែ.២) យនរការឆកៀរររហរិញ្ាវតថុ 

ឆរៅពើលវកិាជាតិ រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពលបានបឆងកើតភាពជានែរូជាម្ួយាច ស់ជាំនួយ និងនែរូអភិវឌ្ឍន៍ 
ម្យួចាំនួនឆលើបញ្ញា ទក់ទ្ងនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ។ ការងារននការឆកៀរររហរិញ្ាវតថុ រតូវបានែឹកនាាំ
ឆោយអរគនាយកតាម្អរគនាយកោា ននើម្យួៗ តាម្រយៈសាំឆណើ រឆរាងឆហើយរតូវបានអនុម័្តយល់រពម្
ឆោយរែាម្ស្តនរើ។ 
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រូបភាពទ្ើ ៦៖  រចនាសម្ព័នធរបស់រកសងួផរ ៉ែ និងថាម្ពល26 

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

រែាម្ស្តនរើ 

ែុទ្ធការល័យ 
អនុរែាឆលខាធ្ិការ 

រែាឆលខាធ្ិការ 

អរគនាយកោា ន 
កិចចការទូ្ឆៅ 

នាយកោា នរែាបាល 
និងព័ត៌ាានវទិ្ា 

នាយកោា នបុរគលិក 

នាយកោា នរណឆនយយ
និងហរិញ្ាវតថុ 

នាយកោា ននើតិកម្ម 

នាយកោា នសហរបតិបតរិ
ការ និងការងារអាសា ន 

នាយកោា នផែនការ 

អរគនាយកោា ន
ធ្នធានផរ ៉ែ 

នាយកោា ន 
ភូរពភសាស្តសរផរ ៉ែ 

នាយកោា ន 
ផែនការឆសែាកិចច
ធ្នធានផរ ៉ែ 

នាយកោា នអាជើវ
កម្មផរ ៉ែែាច់សាំណង់ 

នាយកោា នអាជើវ
កម្មផរ ៉ែលមសាំណង់ 

នាយកោា ន 
ឧសាហកម្មអាជើវ
កម្មធ្នធានផរ ៉ែ 

អរគនាយកោា ន
ឆរបងកាត 

នាយកោា នសិកា 
រសាវរជាវឆរបងកាត 

នាយកោា នបឆចចក
វទិ្ាឆរបងកាត ោាំ
រទ្របតិបតដកិារនិង 

ថាម្ពល 

នាយកោា ន
ររប់ររងរឆរាង
សម្បទនឆរបងកាត 

នាយកោា នជាំរុញ 
អភិវឌ្ឍធ្នធាន
ឆរបងកាត 

នាយកោា នកិចចការ
ឆរបងកាតអនររជាត ិ

នាយកោា នរតួត
ពិនិតយ របតិបតរកិារ

ធ្នធានផរ ៉ែ 

អរគនាយកោា ន
ថាម្ពល 

នាយកោា នអភិវឌ្ឍ 
ថាម្ពល 

នាយកោា នថាម្ពល     
កឆកើតឆ ើងវញិនិង
ថាម្ពលឆែសងឆទ្ៀត 

 

នាយកោា ន 
វារ ើអរគិសនើ 

នាយកោា ន 
ថាម្ពលកឆៅរ  នងិ

ចាំឆហះ 

នាយកោា នវទិ្ាសាស្តសរ
និងបឆចចកវទិ្ាបរាណូ 

នាយកោា ន
បឆចចកឆទ្ស និងឆោល
នឆយបាយអាជើវកម្ម

ថាម្ពល 

អោគធ្ិ កា
រោាន 

នា
យ
កោានស

វនកម្ម 

ម្នាើ រផរ៉ែនិ ងថា
ម្ពល

ឆែតរ 

អងគភា
ពរតតួពិ នតិយហ

រិញ្
ាវតថុ  
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ែ.៣) របភព និងបរាិណហិរញ្ាវតថុសរាប់ផែនការសកម្មភាព 
ការចាំណាយរបស់ ែ.ស.ប.អ.ល. ឆនះរតូវបានបា៉ែ ន់របាណថាានចាំននួ ២៨៣ ២១៤ ៤៤០  ែុោល រ  

អាឆម្រកិ កនុងរយៈឆពល៣ឆ្ន ាំ ផែលម្យួផែនកធ្ាំននលវកិាសរាប់ ែ.ស.ប.អ.ល. នឹងរតូវែរល់ហរិញ្ាបបទនតាម្
រយៈនែរូអភិវឌ្ឍន៍។ កនុងចាំនួនលវកិា ២៨៣ ២១៤ ៤៤០ ែុោល រអាឆម្រកិឆនះ លវកិាផែលបានឆកៀររររចួឆហើយ
ានចាំនួន ១៩៧ ៩៦៤ ៦៧៥ ែុោល រអាឆម្រកិ ឆសមើនឹង ៦៩,៩០%។ លវកិាឆនះបានរបភពពើធ្នាោរអភិវឌ្ឍន៍
អាសុើ (ADB) ជាកម្ចើអនុឆរោះ (Concessional Loan)ចាំនួនរបាណ ១២៧ ៨០០ ០០០ ែុោល រអាឆម្រកិ 
ពើមូ្លនិធិ្អាកាសធាតុយុទ្ធសាស្តសរ (Strategic Climate Fund) ចាំននួរបាណ ៤ ៧០០ ០០០ែុោល រអាឆម្រកិ 
ជាជាំនួយឥតសាំណងមូ្លនិធិ្ថាម្ពលសាអ ត (Clean Energy Fund) ានចាំនួនរបាណ ២ ០០០ ០០០
ែុោល រអាឆម្រកិ ជាជាំនយួឥតសាំណងពើរាជរោា ភិបាលចាំនួន ២៨ ៩៥១ ៥០២ ែុោល រអាឆម្រកិ ជាលវកិាបែិភារ
តាម្រយៈការឆលើកផលងពនធ និងពើអរគិសនើកម្ពុជាចាំនួន ៣០ ២០១ ៥១៩ ែុោល រអាឆម្រកិ ជាលវកិាបែិភារ។ 
ាច ស់ជាំនយួធ្ាំៗជាឆរចើនរមួ្ាន SIDA UNDP និង EU កាំពុងជយួែល់សម្ព័នធភាពការផរបរបួលអាកាសធាតុ
កម្ពុជា ឆោយែរល់លវកិាសរុបចាំននួ ១២,៨ ោនែុោល រអាឆម្រកិសរាប់ឆ្ន ាំ២០១៩-២៣ ។ មូ្លនិធិ្សកល
សរាប់ការផរបរបួលអាកាសធាតុរមួ្ាន CIF, GEF, LCDF, AF, FCPF និង UN-REDD រឺជារបភព
ហរិញ្ាវតថុែ៏ានសការ នុពលសរាប់ការអនុវតរ ែ.ស.ប.អ.ល. របស់រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល ផែលរ ាំពឹងថាឆែើរតួ
សាំខាន់កនុងការែរល់ឥណទនបឆចចកឆទ្សសរាប់អនុវតរផែនការសកម្មភាពឆនះ ឆោយសារទ្ាំហាំហរិញ្ាបបទន
របស់មូ្លនិធិ្រ ាំពឹងថានឹងានទ្ាំហាំធ្ាំជាងមុ្នបផនថម្ឆទ្ៀត។ ឆលើសពើឆនះ នែរូឆទ្វភារើសាំខាន់ៗផែលោាំរទ្
រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល ឆលើការងារផរបរបួលអាកាសធាតុរឺ ទ្ើភាន ក់ងារអភិវឌ្ឍន៍បារា ាំង (AFD) របឆទ្សអា មឺ្៉ែង់ 
(តាម្រយៈ GIZ) ទ្ើភាន ក់ងារ USAID ទ្ើភាន ក់ងារ JICA ទ្ើភាន ក់ងារ KOICA ជាំនយួរបឆទ្សចិន ចរកភព
អង់ឆរលស និងSIDA។ 

ម្៉ែាងវញិឆទ្ៀត សហមូ្លនិធិ្ក៏អាចផសវងរកបានពើមូ្លនិធិ្ឯកឆទ្សឆលើការផរបរបួលអាកាសធាតុ 
(មូ្លនិធិ្បនាុាំ(AF) មូ្លនិធិ្អាកាសធាតុនបតង (GCF) មូ្លនិធិ្ GEF/ LDCF មូ្លនិធិ្អភិវឌ្ឍន៍ន័រឌិ្ក) 
ឆែើម្បើឆរៀបចាំរឆរាងការផរបរបួលអាកាសធាតុណាផែលានលកខណៈអាទិ្ភាពចាំបាច់ និងកាំពុងអនុវតររសាប់ 
ឬរឆរាងផរបរបួលអាកាសធាតុផែលានឆោលបាំណងជាក់ោក់ណាម្ួយ។ ទ្ើភាន ក់ងាររបស់អងគការសហ
របជាជាតិែូចជា UNDP ឬ UNIDO អាចចប់អារម្មណ៍ជយួោាំរទ្ែល់ការឆកៀរររធ្នធានសរាប់សកម្មភាព
ម្យួចាំនួន និងែរល់ការោាំរទ្ែល់ការអភិវឌ្ឍបឆចចកឆទ្ស និងសម្តថភាព។  ឆរៅពើឆនះ ក៏ានអងគការមិ្នផម្ន      
រោា ភិបាលម្យួចាំននួែងផែរ ផែលឆធ្វើសកម្មភាពឆៅកនុងវស័ិយថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ។ ការោាំរទ្ឆោល
នឆយបាយ និងការអភិវឌ្ឍសម្តថភាព ក៏ែូចជាការែរល់មូ្លនិធិ្សរាប់សកម្មភាពរបកបឆោយភាពនចនរបតិែា 
របផហលជាអាចឆកៀរររបានតាម្រយៈ សម្ព័នធភាពផរបរបួលអាកាសធាតុកម្ពុជា ឬវទិ្ាសាថ នអភិវឌ្ឍន៍នបតង
សកល។ សការ នុពលសរាប់ហរិញ្ាបបទន ឥណទនកាបូនននរាំនិតែរួចឆែរើម្កាត់បនថយែលប៉ែះពាល់ការ
ផរបរបួលអាកាសធាតុ ក៏រួរផតរតូវបានផសវងរកែងផែរ ឆោយានការោាំរទ្បឆចចកឆទ្សពើរកុម្របឹកាជាតិ
អភិវឌ្ឍន៍ឆោយចើរភាព។ 
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ែ.៤) រនលះឹសរាប់បស្តញ្ញា បការផរបរបលួអាកាសធាតុឆៅកនុងការររប់ររង និងហរិញ្ាវតថុ 
សកម្មភាពរបស់ ែ.ស.ប.អ.ល. ផែលបានកាំណត់ចាស់ោស់ នឹងរតូវបានោក់បញ្ចូ លឆៅកនុងការផកផរប

របចាំឆ្ន ាំរបស់ផែនការវនិិឆយរសាធារណៈផែលចប់ឆែរើម្ឆៅឆ្ន ាំ២០២០ សរាប់ ឆ្ន ាំ២០២១ ឆៅឆ្ន ាំ២០២៣។ 
ឆៅករមិ្តរឆរាងរឺរតូវធានាថារតូវានលកខែណឌ វនិិចឆ័យ សរាប់ការឆរៀបចាំរឆរាងលមើណាម្យួឆៅ

កនុងរកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល រមួ្ានការវាយតនម្លអាំពើនិពទ្ធភាព ឬភាពពាក់ព័នធអាកាសធាតុ ឆហើយរបសិនឆបើ
រឆរាងរតូវបានរកឆ ើញថាពាក់ព័នធនឹងអាកាសធាតុ រតូវការធានាថាានការោក់បញ្ចូ លវធិានការជាក់ោក់
ឆៅកនុងការឆរៀបចាំសាំឆណើ រឆរាង ឆែើម្បើចូលរមួ្ចាំផណកកាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់  ឬការបនាុាំ។ 
ការតស ូម្តិឆលើបញ្ញា ឆនះ នឹងឆផ្ទរ តឆលើទាំងផែនកបឆចចកឆទ្ស និងនាយកោា នពាក់ព័នធនឹងការពិនិតយ និងបឆងកើត
រឆរាងលមើ។ 

បចចុបបននមិ្នានលវកិាមូ្លធ្នកនុងរសុកររួឱ្យកត់សាគ ល់  (ឆលើកផលងផតមូ្លនិធិ្សម្ភារើ)  ផែល 
រតូវបានបរមុ្ងទុ្កសរាប់វស័ិយថាម្ពលឆៅឆ ើយឆទ្។ ឆៅឆពលរកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល ឆរៀបចាំលវកិាកម្មវធិ្ើ 
ឆពលឆនាះសកម្មភាព ែ.ស.ប.អ.ល. នឹងរតូវរាប់បញ្ចូ លកនុងលវកិាកម្មវធិ្ើសរាប់ការែរល់លវកិាតាម្រយៈលវកិាជាតិ។ 

 

៥. ការរិ្ តិយតាមដា្ ្ិងវាយតម្មល 
ការពិនិតយតាម្ោន និងវាយតនម្លនន ែ.ស.ប.អ .ល.  ឆនះានលកខណៈរសបឆៅនឹងរកបែ័ណឌ ពិនិតយ

តាម្ោន និងការវាយតនម្លសរាប់ការផរបរបួលអាកាសធាតុរបស់របឆទ្សកម្ពុជា ផែលរតូវបានបឆងកើតឆ ើង
ឆោយ ែ.យ.ប.អ.ក. ក៏ែូចជា សូចនាករ ែ.យ.អ.ជ. សរើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ។ រកបែ័ណឌ ឆនះរមួ្
បញ្ចូ លសូចនាករសាំខាន់ៗចាំននួ៤ ផែលនឹងរតូវវាស់ជាឆរៀងរាល់ឆ្ន ាំែូចានបងាា ញកនុងតារាងទ្ើ៤ខាងឆរកាម្៖ 

 

តារាងទ្ើ ៤៖ របឆភទ្សូចនាករ ពិនិតយតាម្ោននិងវាយតនម្ល 
របឆភទ្សូចនាករ ឆោលបាំណង ភាពញឹកញាប់ 
១. ការែសពវែាយ 
និង ការបស្តញ្ញា ប  
ែ.ស.ប.អ.ល. 

វឌ្ឍនភាពសកម្មភាព និងការអនុវតររឆរាងកនុង  
ែ.ស.ប.អ.ល.  

របចាំឆ្ន ាំ 

២. ការឆរៀបចាំ
ពរងឹងសាថ ប័ន 

វឌ្ឍនភាពកនុងពរងឹងសម្តថភាពសាថ ប័ន រមួ្ានការ
បស្តញ្ញា បការផរបរបួលអាកាសធាតុឆៅកនុងឆោល
នឆយបាយ និងផែនការអភិវឌ្ឍវស័ិយថាម្ពល 

របចាំឆ្ន ាំ 

៣. លទ្ធែល ការវាយតនម្លលទ្ធែលសកម្មភាពរឆរាង របចាំឆ្ន ាំ ឬអារស័យ
ឆលើសកម្មភាព27 

៤. ែលជះ ការវាយតនម្លវឌ្ឍនភាពឆឆ្ព ះឆៅរកការកាត់បនថយឧសម័ន
ែាះកញ្ច ក់កនុងវស័ិយថាម្ពល 

របចាំឆ្ន ាំ  

                                                           
27 ឆោយសារសកម្មភាពភារឆរចើននឹងតរមូ្វឱ្យានការបឆងកើតសាំឆណើ រឆរាងឆែើម្បើទ្ទួ្លបានមូ្លនិធិ្ផែលរតូវការសរាប់ការអនុវតរ សូចនាករផែលបានកាំណត់ឆនះរឺជាការចប់ឆែរើម្ប៉ែុឆណាណ ះឆហើយនឹងរតូវបានផក
តរមូ្វឆែើម្បើ្ លុះបញ្ញច ាំងពើវសិាលភាពជាក់ផសរងននសកម្មភាព។ ានផតសូចនាករផែលទក់ទ្ងនឹងសកម្មភាពផែលរតូវបានែរល់លវកិាសរាប់ការអនុវតរប៉ែុឆណាណ ះផែលនឹងរតូវបានរតួតពិនិតយ។ 



 

ផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកនុងវសិយ័ថាម្ពល ២០២១-២០២៣ 29 

សូម្កត់សាគ ល់អាំពើសូចនាករននការអនុវតរ ែ.ស.ប.អ.ល. ទាំងឆនះ ឆទះបើជាផែនកែលះរតួតោន
ជាម្យួការឆរៀបចាំពរងឹងសាថ ប័នែនទ្ និងសូចនាករលទ្ធែល ផែលជាផែនកម្យួននរកបែ័ណឌ ពិនិតយតាម្ោន 
និងវាយតនម្លជាក់ោក់ ប៉ែុផនរក៏បានែរល់ទិ្ែាភាពសឆងខបននភាពឆជារជ័យរបស់រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល កនុង
ការអនុវតរ ែ.ស.ប.អ.ល. ឆហើយក៏ជយួសរមួ្លែល់ការឆរបៀបឆធ្ៀបជាម្យួការអនុវតរ ែ.ស.ប.អ ឆៅកនុង      
វស័ិយែនទ្ឆទ្ៀតផែរ។ សាំណុាំ សូចនាករឆពញឆលញផែលជាផែនកម្យួននរកបែ័ណឌ ពិនិតយតាម្ោន និងវាយ
តនម្លរបស់ ែ.ស.ប.អ.ល. ឆនះ ានបងាា ញកនុងតារាងទ្ើ៥ ខាងឆរកាម្។ 
 
តារាងទ្ើ ៥៖ របព័នធពិនិតយតាម្ោន និងវាយតនម្ល 

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

  
សកម្មភាពបានទ្ទ្លួមូ្លនិធិ្ឆោយឆជារជ័យ ចាំននួ 
ការោក់បញ្ចូ លសកម្មភាព ែ.ស.ប.អ.ល. ឆៅកនុង
ផែនការវនិិឆយរសាធារណៈ និងផែនការយុទ្ធសាស្តសរ
លវកិា 

ចាំននួ 

 ២. ការពរងឹងសាថ ប័ន 
  
  
  

សាថ នភាពននការអភិវឌ្ឍននឆោលនឆយបាយ និង
ផែនការថាម្ពល 

%(វធិ្ើសាស្តសរជឆណរើ រ) 

ការសរម្បសរមួ្លននការឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួល និង 
ការអនុវតរ ែ.ស.ប.អ.ល. 

% (វធិ្ើសាស្តសរជឆណរើ រ) 

សាថ នភាពននការររប់ររងព័ត៌ាានទក់ទ្ងនឹង 
អាកាសធាតុ 

% (វធិ្ើសាស្តសរជឆណរើ រ) 

  
៣. សូចនាករលទ្ធែល  

សកម្មភាពទ្ើ ១៖  
ឆរៀបចាំឆធ្វើបចចុបបននភាពផែនការឆម្

អភិវឌ្ឍនវ៍សិយ័ថាម្ពលឆៅកម្ពុជា។ 

 ការអនុវតរផែនការឆម្ %ននថាម្ពលកឆកើត
ឆ ើងវញិ  

សកម្មភាពទ្ើ ២៖  
ឆរៀបចាំឆធ្វើបចចុបបននភាពឆោល

នឆយបាយជាតិសរើពើរបសិទ្ធភាព
ថាម្ពល ។ 

 ការអនុវតរឆោលនឆយបាយជាតិ និងផែនការ
សកម្មភាពរបសិទ្ធភាពថាម្ពល  

ប័ណណពិនាុ  
(វធិ្ើសាស្តសរជឆណរើ រ) 

សកម្មភាពទ្ើ ៣៖  
ឆរៀបចាំពរងឹងសម្តថភាព និងសថិរភាព
អនុសាថ នើយ និងផែសបណារ ញបញ្ាូ ន   

អរិគសនើ។ 
 

 សនាសសន៍ននថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិឆៅកនុង
លាយែលិតកម្មថាម្ពល 

 បរាិណឧសម័នែាះកញ្ច ក់បានកាត់បនថយ 
 

 %នន ថាម្ពលកឆកើត
ឆ ើងវញិ 

 បរាិណឧសម័នែាះ
កញ្ច ក់កាត់បនថយ 



 

ផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកនុងវសិយ័ថាម្ពល ២០២១-២០២៣ 30 

 ចាំននួអនុសាថ នើយបផនថម្ 
 របផវងផែសបណារ ញបញ្ាូ នអរិគសនើបានសាងសង់។ 

 ចាំននួ 
 របផវង 

សកម្មភាពទ្ើ ៤៖  
ការសិកាហានិភយ័ននការផរបរបួល
អាកាសធាតុសរាបរ់បពន័ធថាម្ពល

ឆៅកម្ពុជាឆពលអនារត។ 
 

 របាយការណ៍សិកាហានិភ័យននការផរបរបួល
អាកាសធាតុរបស់របព័នធថាម្ពលឆៅឆពល
អនារត 

 ចាំននួរបាយការណ៍ 
 

សកម្មភាពទ្ើ ៥៖  
បឆងកើតរបពន័ធររបរ់រងទិ្នននយ័ឧសម័ន
ែាះកញ្ចកនិ់ងការឆរបើរបាសថ់ាម្ពល

ថាន កជ់ាតិសរាបក់ារឆធ្វើសននិធិ្ឧសម័នែាះ
កញ្ចកនិ់ងតុលយភាពថាម្ពល។  

 របាយការណ៍សននិធិ្ឧសម័នែាះកញ្ច ក់រតូវបាន
ែសពវែាយ 

 តារាងតុលយភាពថាម្ពលរតូវបានែសពវែាយ 

 ចាំននួរបាយការណ៍ 
និងតារាង 

 

សកម្មភាពទ្ើ ៦៖  
ែរលប់ឆចចកវទិ្ាថាម្ពលសាអ តនិង
បឆញ្ចញកាបូនតិចឆៅកានភូ់មិ្និង

ររួសារផែលឆៅោចរ់សយលមិ្នទន់
ានអរគិសនើឆរបើរបាស់។ 

 ចាំននួរបព័នធអរគិសនើខាន តតូចសរាប់ភូមិ្ 
 សនាសសន៍ននែនងែាះទ្ទ្លួបានថាម្ពលឆរបើរបាស់
ឆៅកនុងភូមិ្ 

 ចាំននួ 
 ភាររយ 
 

សកម្មភាព ៧៖  
រឆរាងរបសិទ្ធភាពថាម្ពលសថិតកនុង
រកបែណ័ឌ ននឆោលនឆយបាយជាតិសរើ

ពើរបសិទ្ធភាពថាម្ពល។ 

 ចាំននួរឆរាងរបសិទ្ធភាពថាម្ពល  ចាំននួ 
 

សកម្មភាព ៨៖ 
រឆរាងសាល កសញ្ញា  និងសរងោ់  

របសិទ្ធភាពថាម្ពលសថិតកនុងរកបែ័ណឌ
ននឆោលនឆយបាយជាតិសរើពើរបសិទ្ធ

ភាពថាម្ពល ។ 

 ឆរៀបចាំចាប់ ឆោលនឆយបាយ បទ្បបញ្ាតរ ិនិង  
សរង់ោរបសិទ្ធភាពថាម្ពលនិងកម្មវធិ្ើសាល កសញ្ញា
របសិទ្ធភាពថាម្ពល 

 ចាំននួែលិតែលផែលរតូវបានបិទ្សាល កសញ្ញា
របសិទ្ធភាពថាម្ពល 

 ចាំននួ 
 

សកម្មភាព ៩៖  
ការសិកាបឆចចកវទិ្ាថាម្ពលសាអ តនិង

របកបឆោយនិរនររភាពសរាបក់ារ
ចម្អិនអាហារនិងអនុវតរជឆរម្ើសផែល

ានលអបាំែុត។ 

 របាយការណ៍សិកាផែលបានែសពវែាយ 
 រឆរាងថាម្ពល សរាប់ការចាំអិនអាហារ 

 ចាំននួ 
 

សកម្មភាព ១០៖  
សិការាំរូអាជើវកម្មរបកបឆោយនិរនររ

ភាព ឆែើម្បើឆរបើរបាសថ់ាម្ពលកឆៅរ និង
ចាំហាយទឹ្ករបកបឆោយរបសិទ្ធភាព

និងសាអ តសរាបរ់របវ់សិយ័។ 

 ឆរៀបចាំរាំរូអាជើវកម្មថាម្ពលកឆៅរ  និងចាំហាយទឹ្ក
របកបឆោយនិរនររភាព 

 ចាំននួរបាយការណ៍ 
 

សកម្មភាព ១១៖  
បឆងកើតកម្មវធិ្ើររបរ់រងថាម្ពលសរាប់
អោរធ្ាំៗ និងឆរាងចរកធ្ាំៗ និងតាម្

 ឆរៀបចាំកម្មវធិ្ើសនសាំសាំនចថាម្ពលសរាប់ផែនក
ឧសាហកម្ម និងអោរធ្ាំៗ  

 ចាំននួ 
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ផបបឆោលការណ៍សមរ័រចិតរសរាប់
សហរោសធុ្នតូចនិងម្ធ្យម្ សថិតកនុង
រកបែណ័ឌ ននឆោលនឆយបាយជាតិសរើ

ពើរបសិទ្ធភាពថាម្ពល ។ 

សកម្មភាព ១២៖  

ឆរៀបចាំកម្មវធិ្ើពរងឹងសម្តថភាពវសិយ័
ថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិនិងរបសិទ្ធ

ភាពថាម្ពល។ 

 ករមិ្តសម្តថភាពរបស់រាជរោា ភិបាល និងភារើ
ពាក់ព័នធានភាពរបឆសើរឆ ើងឆលើវស័ិយថាម្ពល
កឆកើតឆ ើងវញិ និងរបសិទ្ធភាពថាម្ពល 

 ប័ណណពិនាុ 
(វធិ្ើសាស្តសរជឆណដើ រ) 

សកម្មភាព ១៣៖  

បឆងកើនការយលែឹ់ងជាសាធារណៈឆលើ
ការសនសាំសាំនចថាម្ពល។ 

 កម្មវធិ្ើសរាប់ការយល់ែឹងជាសាធារណៈសរើពើការ
សនសាំថាម្ពលរតូវបានបឆងកើត និងែសពវែាយ។ 

 ករមិ្តននការយល់ែឹងអាំពើការសនសាំថាម្ពលរបស់
សាធារណជន 

 ចាំននួ 
 ប័ណណពិនាុ 
(វធិ្ើសាស្តសរជឆណដើ រ) 

៤. ែលជះ ១. ការយល់ែឹងជាសាធារណៈអាំពើបញ្ញា ការផរបរបួល
អាកាសធាតុកនុងវស័ិយថាម្ពល 

ការសាង់ម្តិ 

២. បស្តញ្ញា បបញ្ញា ការផរបរបួលអាកាសធាតុ  
ឆៅ កនុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ថាម្ពល 

ចាំននួ 

៣. សនាសសន៍ននភាពងាយរងឆរោះ  
៤. អាាំងតង់សុើឆតកាបូនកនុងវស័ិយថាម្ពល CO2e/Btu 

    
 
សូចនាករលទ្ធែលបផនថម្សរាប់ការរតួតពិនិតយវឌ្ឍនភាព កនុងការអនុវតរសកម្មភាពជាក់ោក់ាន 

ែរល់ជូនឆៅកនុងឧបសម្ព័នធសកម្មភាពផែលានបងាា ញឆៅកនុងផែនកឧបសម្ព័នធ។ 
ការរតួតពិនិតយ និងវាយតនម្លចុងឆរកាយនឹងរតូវឆធ្វើឆ ើងឆៅពាក់កណារ លឆ្ន ាំ២០២៣ ឆែើម្បើជូន

ែាំណឹងអាំពើការឆរៀបចាំ ែ.ស.ប.អ.ល. ជុាំបនាា ប់ ផែលការរតួតពិនិតយ និងវាយតនម្លឆនះ នឹងវាស់សាង់អាំពើវឌ្ឍនភាព
កនុងការអនុវតរ ែ.ស.ប.អ.ល. និងការចូលរមួ្ចាំផណកកនុងការឆោះរសាយែលប៉ែះពាល់ននការផរបរបួល
អាកាសធាតុឆលើវស័ិយថាម្ពល ក៏ែូចជាអនុឆោម្ភាព និងការចូលរមួ្ចាំផណកឆែើម្បើសឆរម្ចបាននូវឆោលឆៅ
ផែលបានកាំណត់ឆៅកនុង ែ.យ.ប.អ.ក. ឆហើយក៏នឹងែរល់ជាអនុសាសន៍សរាប់ការផកតរមូ្វឆោលនឆយបាយ
ឆ ល្ើយតបនាឆពលអនារតែងផែរ។  

អរគនាយកោា នថាម្ពល ននរកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល នឹងទ្ទ្លួែុសរតូវសរាប់ការរតួតពិនិតយជារបចាំ
ឆោយរាយការណ៍ពើការអនុវតរ ែ.ស.ប.អ.ល. យ៉ែ ងឆហាចណាស់ានរបាយការណ៍តាម្ោន និងវាយតនម្ល
យ៉ែ ងតិចម្យួកនុងម្យួឆ្ន ាំ។  
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៦. ែ.ស.ប.អ.ថ. ្ិងឆយ្ឌ័រ 
ការផរបរបួលអាកាសធាតុជះឥទ្ធិពលែល់ជនជាតិភារតិច ឆយនឌ័្រ ជាពិឆសសស្តសរើ និងឆកមងរសើ។ 

កនុងចាំឆណាម្វស័ិយែនទ្ឆទ្ៀត វស័ិយផែលានស្តសរើឆែើរតនួាទ្ើសនូល រមួ្ាន៖ សនរិសុែឆសបៀង អាហារូបតថម្ភ 
ថាម្ពល ការែគត់ែគង់ជើវភាពរស់ឆៅ សុែភាព ការររប់ររងធ្នធានធ្ម្មជាតិ រឺវស័ិយផែលទ្ទ្លួរងែល 
ប៉ែះពាល់ផ្ទា ល់ពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ។ តាម្រយៈការឆធ្វើឱ្យានរាល តសម្ភាពឆយនឌ័្រកាន់ផតខាល ាំងជាង
មុ្ន ការផរបរបួលអាកាសធាតុក៏ជាបុពវឆហតុបងកឱ្យានអាំឆពើហងឹារបឆ្ាំងនឹងស្តសរើ និងឆកមងរសើែងផែរ។ 
ចាំឆពាះបញ្ញា ឆនះ សកម្មភាពកាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ជាអាទិ្ភាព រមួ្ានការទ្ទ្លួបាន
ថាម្ពលសាអ តសរាប់ចម្អិនអាហារ និងការទ្ទ្លួបានអរគិសនើឆរបើរបាស់ពើរបភពសាអ ត ានទ្ាំនាក់ទ្ាំនង
ឆៅនឹងសម្ភាពឆយនឌ័្រ បរយិបននសងគម្ និងសការ នុពលកនុងការរមួ្ចាំផណកែល់សូចនាករផែអកឆលើឆយនឌ័្រ
ម្យួចាំនួនផលម្ឆទ្ៀតែង។ ផែនការសកម្មភាពទក់ទ្ងឆយនឌ័្រកនុង ែ.ស.ប.អ. កនុងវស័ិយថាម្ពល និងជា
ផែនការអាទិ្ភាពរបស់រកសួង ានែូចជា៖ )១ ( ការទ្ទ្លួបានថាម្ពលឆៅតាម្តាំបន់ជនបទ្ និង )២( 
ការឆធ្វើពិពិធ្កម្មរបភពថាម្ពលសរាប់ឆរបើរបាស់កនុងររួសារ និងសហរម្ន៍ ឆែើម្បើកាត់បនថយការពឹងផែអក
ឆលើជើវា៉ែ សឆធ្វើជារបភពថាម្ពល។ ស្តសរើជាឆរឿយៗទ្ទ្លួែុសរតូវចាំឆពាះការសឆរម្ចចិតរទក់ទ្ងនឹងការឆរបើរបាស់
ថាម្ពលឆៅកនុងររួសារឆៅតាម្ទ្ើជនបទ្ ឆហើយស្តសរើកនុងររួសាររកើរក និងឆៅកនុងតាំបន់ោច់រសយលឆរចើនផត
ទ្ទ្លួបានថាម្ពលឆរកាយឆរ។ សកម្មភាព និងសូចនាករកាត់បនថយការផរបរបួលអាកាសធាតុផែលឆ ល្ើយ
តបតាម្ឆោលការណ៍ឆយនឌ័្រ នឹងជយួវាស់ផវងការផ្ទល ស់បរូរទាំងឆនះ ឆហើយក៏រមួ្ចាំផណកែល់ការវាស់សាង់ភាព
ឆជារជ័យននឆោលឆៅអភិវឌ្ឍន៍របកបឆោយចើរភាពទ្ើ៥ ការឆបរជាា ចិតររបស់អនុសញ្ញា សរើពើការលុបបាំបាត់រាល់
ទ្រម្ង់ននការឆរ ើសឆអើងរបឆ្ាំងនឹងស្តសរើ (CEDAW) និង ែ.យ.ប.អ.ក. ែងផែរ។ 

 

៧. តព្មូវការសែែក្ច្បាប់ 
ឆែើម្បើបាំឆពញតាម្មុ្ែងាររបស់រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល បទ្បបញ្ាតរិម្ួយចាំនួនរតូវបានបឆងកើតឆ ើង 

ឆែើម្បើធានាការនាាំមុ្ែ និងការររប់ររងវស័ិយថាម្ពលរបកបឆោយរបសិទ្ធភាព ផែលបទ្បបញ្ាតរិកនុងវស័ិយ
ទាំងឆនាះ រមួ្ានវស័ិយ៖ ឆរបងកាត ឧសម័នធ្ម្មជាតិ និងអរគិសនើរបស់របឆទ្សកម្ពុជា។ ចាប់សរើពើអរគិសនើ
ននរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា របកាសឱ្យឆរបើឆោយរពះរាជរកម្ឆលែ នស/រកម្/០២០១/០៣ ចុះនលៃទ្ើ០២ 
ផែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០០១ ចាប់សរើពើវឆិសាធ្នកម្មឆលើកទ្ើ១ ឆលើារតា៩ ននចាប់សរើពើអរិគសនើននរពះរាជាណាចរក
កម្ពុជា ផែលរបកាសឱ្យឆរបើឆោយរពះរាជរកម្ឆលែ នស/រកម្/០៦០៧/០១៥ ចុះនលៃទ្ើ២២ ផែមិ្លុនា ឆ្ន ាំ
២០០៧ និងចាប់សរើពើវឆិសាធ្នកម្មឆលើកទ្ើ២ ឆលើារតា៣ ារតា៤ ារតា៥ ារតា២៦ ារតា២៧ ារតា 
២៨ ារតា៤២ និងារត៧៤ ននចាប់សរើពើអរិគសនើ ននរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា ផែលរបកាសឱ្យឆរបើឆោយ
រពះរាជរកម្ឆលែ នស/រកម្/០៥១៥/០០៥ ចុះនលៃទ្ើ១៨ ផែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥ ានឆោលបាំណងររប់ររង 
និងែរល់រកបែ័ណឌ សរាប់ការែគត់ែគង់ និងឆសវាកម្មអរគិសនើឆៅទូ្ទាំងរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា។ ចាប់ឆនះ
ានវសិាលភាពឆលើរាល់សកម្មភាពននការែគត់ែគង់ ការែរល់ឆសវាកម្ម ការឆរបើរបាស់អរគិសនើ និងសកម្មភាព
ឆែសងឆទ្ៀតឆលើវស័ិយអរិគសនើ។ ារតា៤លមើ ននចាប់ឆនះ បានផចងថា រកសួងផរ ៉ែនិងថាម្ពល រតូវែរល់នូវ
ឆោលនឆយបាយ យុទ្ធសាស្តសរ ផែនការ បឆងកើនរបសិទ្ធភាពកនុងការែលិត  ការបញ្ាូ នផចកចយអរិគសនើ និង
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ការឆរបើរបាស់អរគិសនើ រពម្ទាំងសកម្មភាពឆែើម្បើបឆងកើតកម្មវធិ្ើសនសាំសាំនចអរិគសនើសរាប់របឆទ្សកម្ពុជា ក៏
ែូចជាយុទ្ធសាស្តសរឆែើម្បើធានាសនរិសុែថាម្ពល។ ារតាឆនះោាំរទ្ែល់ការកាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័ន 
ែាះកញ្ច ក់  តាម្រយៈការផកលម្អរបសិទ្ធភាពថាម្ពលផែលានទ្ាំនាក់ទ្ាំនងឆោយផ្ទា ល់ជាម្យួ ែ.ស.ប.អ.ល.។ 

បផនថម្ឆលើបទ្បបញ្ាតរិោាំរទ្ផែលានរសាប់ឆនះ ការអនុវតរ ែ.ស.ប.អ.ល. អាចនឹងតរមូ្វឱ្យានការ
ផកតរមូ្វ និងការឆរៀបចាំលមើនូវរកបែ័ណឌ ចាប់ផែលានរសាប់ និង/ឬ ការឆរៀបចាំបទ្បបញ្ាតរិលមើឆោយផែអកឆលើ
តរមូ្វការជាក់ផសរងឆពលអនុវតរ ។ ការបឆងកើតបទ្បបញ្ាតរិផែលានសការ នុពលម្យួឆទ្ៀត រឺបទ្បបញ្ាតរិឆលើ   
វស័ិយថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ និងរបសិទ្ធភាពថាម្ពល ឆែើម្បើជាំរុញការកាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់  
និងសម្ធ្ម្៌ាកនុងការទ្ទ្លួបានថាម្ពល។ 
 

៨. ឆសច្បក្រីស្ែិដាឋ ្ 
 

រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពលវាយតនម្លែពស់ចាំឆពាះផែនការសកម្មភាពឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ
កនុងវស័ិយថាម្ពលឆ្ន ាំ ២០២១-២០២៣ ផែលជាមូ្លោា នសរាប់ការអនុវតរឆោលនឆយបាយជាតិសរើពើ
ការផរបរបួលអាកាសធាតុកនុងវស័ិយថាម្ពល។ ផែអកឆលើយុទ្ធសាស្តសរអាទិ្ភាពផែលបានកាំណត់ខាងឆលើ ឆយើង
សឆរម្ចបានយុទ្ធសាស្តសរ និងសកម្មភាពជាក់ោក់ផែលនឹងោាំរទ្ែល់ការសឆរម្ចបាននូវផែនការយុទ្ធសាស្តសរ 
ចកខុវស័ិយ ឆោលឆៅ និងឆបសកកម្មននការងារផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់វស័ិយថាម្ពល។ យុទ្ធសាស្តសរ
ទាំងឆនះ ក៏បងាា ញពើសារៈសាំខាន់ននវធិ្ើសាស្តសរបើវាិរតឆែើម្បើែរល់អតថរបឆយជន៍ែល់សងគម្ ឆសែាកិចច និង  
បរសិាថ នទាំងមូ្លែងផែរ ។ 

ឆៅចុងបញ្ច ប់ននរយៈឆពលអនុវតរ ការវាយតនម្លននការអនុវតរនឹងរតូវបានឆធ្វើឆ ើងឆែើម្បើែករសង់ឆម្ឆរៀន
ពើបទ្ពិឆសាធ្ន៍ និងឆែើម្បើកាំណត់ចាំណុចអនររារម្ន៍លមើឆៅកនុងផែនការសកម្មភាពឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួល
អាកាសធាតុកនុងវស័ិយថាម្ពលនាឆពលអនារត។ 
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ឧបសមព័្ធ៖ ឯក្សារសក្មមភារសព្បព្បួលអាកាសធាត៊ុ  
១) ឯកសារសកម្មភាពឆលែ ១៖ 
សកម្មភាព ឆរៀបចាំផែនការឆម្អភិវឌ្ឍន៍វស័ិយអរគិសនើឆៅកម្ពុជាឆ ើងវញិ។ 

ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរ 
ែ.យ.ប.អ.ក. និង ែ.យ.ប.អ. 
តាម្វស័ិយ 

- ែ.យ.ប.អ.ក.០១៖ ឆលើកកម្ពស់ភាពធ្ន់នឹងអាកាសធាតុតាម្រយៈការ
ផកលម្អសនរិសុែឆសបៀង ទឹ្ក និងថាម្ពល 

- ែ.យ.ប.អ.ឧ.ល. ០១៖ អភិវឌ្ឍឆោលនឆយបាយវស័ិយថាម្ពលម្យួ 
ផែលានឆោលឆៅឆឆ្ព ះឆៅរកថាម្ពលរបកបឆោយនិរនររភាពសរាប់ 
ទាំងអស់ោន  (SEforALL) ឆោយធានាបាននូវឆោលឆៅរនលឹះរបស់វស័ិយ
ថាម្ពលបចចុបបនន រឺការែគត់ែគង់របភពថាម្ពលឱ្យបានររប់រោន់ អាច
ទុ្កចិតរបាន និងាននលលសម្រម្យអាចរបកួតរបផជងជាម្យួរបឆទ្សជិត
ខាងបាន។ 

សនិទនភាព 

ឆោលបាំណងរមួ្ននរឆរាង រឺការឆធ្វើវឆិវចនាផែនការឆម្ននការអភិវឌ្ឍវស័ិយ
ថាម្ពលផែលានរសាប់ឆៅរបឆទ្សកម្ពុជា និងឆធ្វើបចចុបបននភាពផែនការលមើ
ម្យួ រពម្ទាំងឆរៀបចាំវធិ្ើសាស្តសរពាករណ៍តរមូ្វការថាម្ពលអរគិសនើ 
ផែនការអភិវឌ្ឍន៍របភពែគត់ែគង់អរិគសនើ និងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ បណារ ញ
បញ្ាូ នអរិគសនើ។ ផែនការឆម្ននការអភិវឌ្ឍវស័ិយថាម្ពលឆៅកម្ពុជា រឺជា
ផែនទ្ើបងាា ញែលូវរនលឹះសរាប់ររប់ររង និងអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយថាម្ពល ឆែើម្បើ
ផែនការឆឆ្ព ះឆៅរកការែគត់ែគង់ថាម្ពលអរគិសនើម្យួផែលានលកខណៈ
ររប់រោន់ ានចើរភាព អាចទុ្កចិតរបាន ានរុណភាព និងាននលលសម្
រម្យ សរាប់អនកឆរបើរបាស់ររប់របឆភទ្ឆៅររប់ទ្ើកផនលង  ទូ្ទាំងរពះរាជា
ណាចរកកម្ពុជា។ 

របឆភទ្សកម្មភាព  Cat 1 –ពរងើក         Cat 2 –ផកលម្អ           Cat 3 – លមើ 
ចាំណាត់ថាន ក់សកម្មភាព ការកាត់បនថយឧសម័នែាះកញ្ច ក់ 

ការពិពណ៌ា នាសឆងខបនន
សកម្មភាព លទ្ធែលរ ាំពឹងទុ្ក 

និងអតថរបឆយជន៍ 

ការពិពណ៌ា នាសឆងខប៖ រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពលបានែឹកនាាំ និងសហការ
ជាម្ួយអាជាា ធ្រអរិគសនើកម្ពុជា អរគិសនើកម្ពុជា និងសាថ ប័នពាក់ព័នធឆែសងៗ
ឆទ្ៀត ឆែើម្បើឆរៀបចាំ និងអភិវឌ្ឍផែនការឆម្អភិវឌ្ឍន៍វស័ិយថាម្ពលអរគិសនើ
ឆៅកម្ពុជាឱ្យបានរតឹម្រតូវ និងសុរកឹតភាពជូនរាជរោា ភិបាលកម្ពុជា។ 
ការឆរៀបចាំបចចុបបននភាពផែនការឆម្ឆនះ  បានផបងផចកជា ៣ ែាំណាក់កាល
សាំខាន់ៗែូចខាងឆរកាម្៖ 
ែាំណាក់កាលទ្ើ ១៖  ការពាករឆសចករើរតូវការអរិគសនើឆ្ន ាំ២០២០-២០៤០ 
ឆលើមូ្លោា នននការពិនិតយ៖ ១)-កាំឆណើ នននឆសចករើរតូវការអរគិសនើជាក់
ផសរង ២)-ែលប៉ែះពាល់បញ្ញា ជាសកលជាំងឺ ល្ងកូវ ើែ-១៩ ែល់ការឆរបើរបាស់
ថាម្ពលអរិគសនើ និងឆសែាកិចចឆៅកម្ពុជា និង៣)-កាំឆណើ នននសាំណង់ធ្ាំៗ
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ផែលកាំពុងឆកើនឆ ើងឆៅកម្ពុជា។ ការពាករននឆសចករើរតូវការអរិគសនើ
ឆនះបានឆរៀបចាំជា ០៣ ជឆរម្ើស៖ ១-ជឆរម្ើសកាំឆណើ នតាម្ករមិ្តធ្ម្មតា 
(Business As Usual = BAU) ២-ជឆរម្ើសកាំឆណើ នករមិ្តែពស់ (High 
Case) និង៣-ជឆរម្ើសកាំឆណើ នករមិ្តទប (Low Case)។  
ែាំណាក់កាលទ្ើ ២៖ ផែនការអភិវឌ្ឍន៍របភពែគត់ែគង់អរគិសនើឆោយផែអក
ឆលើមូ្លោា នននការពិនិតយឆៅឆលើ៖ 

- ឆោយបងាា ញបរាិណថាម្ពលែលិតនិងអានុភាពននរបភពថាម្ពល
ផែលានផចកជា២រែូវ កនុងឆ្ន ាំនើម្យួៗ។ ការកាំណត់ឆពលឆវោោក់ឱ្យ
ែាំឆណើ រការ (COD)  ននរឆរាងរបភពអរិគសនើនើម្ួយៗ 

- ការកាំណត់ករមិ្តថាម្ពលបរមុ្ងទុ្ក (Reserve Margin) ននរបភព
ែគត់ែគង់អរិគសនើឆោយផែអកឆលើ៖ ១-ការផរបរបួលតរមូ្វការឆរបើរបាស់      
អរិគសនើ កនុងឆនាះការផរបរបួល GDP និងការផរបរបួលអាកាសធាតុ និង
២-ការផរបរបួលការែគត់ែគង់ថាម្ពលអរិគសនើ កនុងឆនាះការោច់ចរនរ     
អរគិសនើពើឆរាងចរកអរិគសនើ និងបផរម្បរមួ្លទឹ្ក 

- ការកាំណត់លកខណៈ និងលកខែណឌ ននការឆរជើសឆរ ើសរឆរាងរបភព
ថាម្ពលណាម្យួ ឆោយផែអកឆលើ ១-ឆម្រុណថាម្ពលរវាងរែូវរបាាំង 
និងរែូវវសា ២-នលលអរគិសនើទប ៣-ការែរល់អានុភាព និងបរាិណ
ថាម្ពលែលិតបានននសការ នុពលរបភពថាម្ពលនើម្ួយៗ និង ៤-
ែលប៉ែះពាល់បរសិាថ ន និងសងគម្ានករមិ្តអបបបរា 

ែាំណាក់កាលទ្ើ ៣៖ ផែនការអភិវឌ្ឍបណារ ញបញ្ាូ នអរិគសនើ៖ 
- សិកា និងវភិារលាំហូរអានុភាពននរបព័នធបណារ ញបញ្ាូ នអរិគសនើ ការ
កាំណត់លកខណៈ និងលកខែណឌ ននការឆរជើសឆរ ើសរឆរាងផែសបណារ ញ
បញ្ាូ នអរិគសនើ ឆែើម្បើធានារបព័នធែគត់ែគង់អរិគសនើឱ្យានរុណភាព  
សថិរភាព សនរិសុែ និងនលលសម្រម្យ 

- សិកាជឆរម្ើសននការនាាំចូលថាម្ពលអរិគសនើពើរបឆទ្សជិតខាង និង
របឆទ្សកនុងតាំបន់អាសា ន 

- ការវាយតនម្លលទ្ធែលននផែនការបណារ ញបញ្ាូ ន ឆោយឆរបើរបាស់ 
កម្មវធិ្ើកុាំពយូទ័្ររពម្ទាំងការបណរុ ះបណារ ល។ 

លទ្ធែលរ ាំពឹងទុ្ក និងអតថរបឆយជន៍៖ 
-របាយការណ៍ការពាករតរមូ្វការថាម្ពលអរគិសនើ រមួ្ានផែនក
ឧសាហកម្ម ពាណិជាកម្ម និងលាំឆៅឋានឱ្យរសបតាម្កាំឆណើ នននការឆរបើ
របាស់អរិគសនើ និងឆសែាកិចច 
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- ផែនការអភិវឌ្ឍន៍របភពែគត់ែគង់អរិគសនើ រមួ្ាន ១-អភិវឌ្ឍន៍របភពែគត់
ែគង់អរិគសនើផែលានរបសិទ្ធភាពផែនកបឆចចកឆទ្ស និងឆសែាកិចច   ២-ការ
ឆធ្ើវពាណិជាកម្មរបភពអរិគសនើពើរបឆទ្សជិតខាង និងតាំបន់អាសា ន និង
៣-ឆរៀបចាំបងគុ ាំរបភពអរិគសនើឆែសងៗឆែើម្បើជយួោន ឆៅវញិឆៅម្ក និងឱ្យ
ានតនម្លកនុងករមិ្តម្ធ្យម្ឆៅកនុងរបព័នធែគត់ែគង់ថាម្ពលអរគិសនើ  

- ផែនការអភិវឌ្ឍន៍បណារ ញបញ្ាូ នអរិគសនើ រមួ្ាន ១-អភិវឌ្ឍន៍របភព 
អរិគសនើផែលានសការ នុពលឆៅទ្ើតាាំងឆែសងៗ ឆែើម្បើភាា ប់បញ្ចូ លឆៅ
កនុងរបព័នធបណារ ញជាតិបញ្ាូ នអរិគសនើ ២-ររប់ររង និងទ្ទ្លួយករបភព
អរិគសនើឆែសងៗតាម្ឆពលឆវោ និងរែូវកាលម្កបញ្ចូ លោន  ឆែើម្បើឱ្យរសប
តាម្ទ្ាំហាំននឆសចករើរតូវការឆរបើរបាស់តាម្ឆពលនើម្យួៗ និង ៣-បាំផបលង 
និងបញ្ាូ នរបភពអរិគសនើឆៅឱ្យរាជធានើ-ឆែតរ និងតាំបន់នានាតាម្រយៈ
អនុសាថ នើយ ឆែើម្បើែគត់ែគង់អរិគសនើបនរឆៅអនកឆរបើរបាស់ 

- ករមិ្តសនាសសន៍ននបរាិណថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ ឆៅកនុងលាយនន
របភពែគត់ែគង់ថាម្ពលអរិគសនើកនុងរសុក។ 

ការវាយតនម្លរបសិទ្ធភាព
ចាំណាយននសកម្មភាព 

ផែនការឆម្អភិវឌ្ឍន៍វស័ិយថាម្ពលអរិគសនើ រឺជាឯកសារសាំខាន់ម្យួាន
វសិាលភាព ឆែើម្បើររប់ររង និងអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយថាម្ពលឆៅកម្ពុជាឆែើម្បើ
ឆចៀសវាងការោច់ចរនរអរគិសនើ ការវនិិឆយរផែលមិ្នចាំបាច់  និងឆធ្វើឱ្យ
ការងារែាំឆណើ រការានរបសទិ្ធភាព និងចាំណាយតិច ឆោយការវាយតនម្ល
តរមូ្វការថាម្ពលអរិគសនើនាឆពលអនារត តាម្រយៈឆសណារ ើយ៉ែូននការ
អភិវឌ្ឍឆសែាកិចចសងគម្ បឆចចកវទិ្ា និងរបជាសាស្តសរ  រយៈឆពលម្ធ្យម្ និង 
រយៈឆពលផវង។  

បុឆរលកខែណឌ ផែលរតូវការ
សរាប់ការអនុវតរ
របកបឆោយឆជារជ័យ 

- ការឆបរជាា ចិតររបស់ថាន ក់ែឹកនាាំ 
- ការឆរៀបចាំរបមូ្ល និងចងរកងទិ្ននន័យថាម្ពល 
- សម្តថភាពម្ស្តនរើរកសួង និងម្ស្តនរើជាំនាញកនុងការពាករតរមូ្វការ
ថាម្ពលកនុងឆសណារ ើយ៉ែូនើម្យួៗ  

- ករមិ្តកិចចសហរបតិបតរិការពើសាថ ប័នពាក់ព័នធឆែសងៗ 
- ការោាំរទ្ផែនកហរិញ្ាវតថុ និងបឆចចកឆទ្សទន់ឆពលឆវោ។ 

សូចនាករននភាពឆជារជ័យ - បចចុបបននភាពផែនការឆម្អភិវឌ្ឍន៍វស័ិយថាម្ពលរតូវអនុម័្តឆោយ  
រាជរោា ភិបាលកម្ពុជា  

ការឆរៀបចាំការអនុវតរ អរគនាយកោា នថាម្ពលននរកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពលសហការជាម្យួភារើ
ពាក់ព័នធឆែសងឆទ្ៀតែូចជាអរគិសនើកម្ពុជា និងអាជាា ធ្រអរគិសនើជាឆែើម្។ 

ចាំណាយបា៉ែ ន់សាម នសរុប ២ ៣៤០ ៤០០ ែុោល រ 
របភពមូ្លនិធិ្ ADB និង លវកិាជាតិ 
រយៈឆពល ២០១៩-២០២១ 
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២) ឯកសារសកម្មភាពឆលែ ២៖ 
សកម្មភាព ឆរៀបចាំឆធ្វើបចចុបបននភាពឆោលនឆយបាយជាតិសរើពើរបសិទ្ធភាពថាម្ពល។ 

ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរ 
ែ.យ.ប.អ.ក. និង  
ែ.យ.ប.អ. តាម្វស័ិយ 

- ែ.យ.ប.អ.ក. ០១៖ ឆលើកកម្ពស់ភាពធ្ន់នឹងអាកាសធាតុតាម្រយៈការផកលម្អ
សនរិសុែឆសបៀង ទឹ្ក និងថាម្ពល 

- ែ.យ.ប.អ.ឧ.ល. ០១៖ អភិវឌ្ឍឆោលនឆយបាយវស័ិយថាម្ពលម្យួ ផែល
ានឆោលឆៅឆឆ្ព ះឆៅរកថាម្ពលរបកបឆោយនិរនររភាពសរាប់ទាំងអស់ោន  
(SEforALL) ឆោយធានាឱ្យសឆរម្ចបាននូវឆោលឆៅរនលឹះរបស់វស័ិយថាម្ពល
បចចុបបនន រឺការែគត់ែគង់របភពថាម្ពលឱ្យបានររប់រោន់ អាចទុ្កចិតរបាន និង
ាននលលសម្រម្យអាចរបកួតរបផជងបានជាម្យួរបឆទ្សជិតខាង។ 

សនិទនភាព 

ឆៅរបឆទ្សកម្ពុជា ឆោលនឆយបាយ និងសកម្មភាពរបសិទ្ធភាពថាម្ពល រតូវ
បានឆធ្វើឆសចករើរពាងឆៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៣ ជាម្យួនឹងការោាំរទ្ពើ EU-EIPDF និង
រតូវបានផកសរមួ្លឆ ើងវញិឆៅឆ្ន ាំ២០១៧ ឆោយានការោាំរទ្ពើជើអាយហសតិ 
(GIZ)។ ការបឆងកើតឆោលនឆយបាយឆនះ ផែអកឆលើទិ្ននន័យចស់ ចប់ពើឆ្ន ាំ 
២០១០ ម្កឆម្ល៉ែះ។ ឆៅកនុង ផែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៥ ធ្នាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុើ (ADB) 
បានអនុម័្តរឆរាងជាំនយួបឆចចកឆទ្សអភិវឌ្ឍន៍សម្តថភាព កនុងម្ហាអនុតាំបន់
ទ្ឆនលឆម្រងគ ឆែើម្បើោាំរទ្ការអភិវឌ្ឍវស័ិយអរិគសនើរបកបឆោយចើរភាព របសិទ្ធភាព
ឆសែាកិចច និងបនថយការប៉ែះពាល់បរសិាថ ន-សងគម្ និងឆែើម្បើចូលរមួ្សកម្មភាពការ
ឆ ល្ើយតបឆៅនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ ឆៅកនុងអនុតាំបន់ទ្ឆនលឆម្រងគឆនះ។  
កនុងរកបែ័ណឌ ជាំនយួបឆចចកឆទ្ស (TA) របស់ធ្នាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុើ រឆរាង
របសិទ្ធភាពថាម្ពលឆនះ ានការសហការចូលរមួ្ពើរបឆទ្សចាំននួ ០៣ រឺ
របឆទ្សកម្ពុជា ភូា និងឡាវ ជាសាជិកននរបឆទ្សឆៅកនុងម្ហាអនុតាំបន់ទ្ឆនល
ឆម្រងគ ផែលានរកសួងចាំននួ ០៣ ជាតាំណាងឱ្យរោា ភិបាលននរបឆទ្សនើម្យួ  ៗ
ចូលរមួ្  អនុវតរកនុងរឆរាងឆនះ ែូចជា ១-រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល ជាតាំណាងឱ្យ
របឆទ្សកម្ពុជា ២-រកសួងថាម្ពល និងផរ ៉ែ ជាតាំណាងឱ្យរបឆទ្សឡាវ និង៣-រកសួង
ឧសាហកម្ម ជាតាំណាងឱ្យរបឆទ្សម្ើយ៉ែ ន់ា៉ែ ។ ឆោយផ កសរាប់របឆទ្សកម្ពុជា
ឆយើង រកសួងផរ ៉ែនិងថាម្ពល បាននិងកាំពុងសហការជាម្យួធ្នាោរអភិវឌ្ឍន៍
អាសុើ (ADB) ឆែើម្បើឆរៀបចាំឆធ្វើបចចុបបននភាពឆោលនឆយបាយជាតិសរើពើរបសិទ្ធភាព
ថាម្ពល ឆហើយឆរោងបញ្ច ប់ឆៅឆ្ន ាំ២០២១។ ឆោលបាំណងននរឆរាងឆនះ រឺ
ការសិកាវាយតនម្លទ្ើែាររបសិទ្ធភាពថាម្ពល និងការឆរៀបចាំឆោលនឆយបាយ 
ផែនការយុទ្ធសាស្តសរ និងយនរការននការអនុវតរកម្មវធិ្ើសកម្មភាពរបសិទ្ធភាពថាម្ពល 
និងការសនសាំសាំនចថាម្ពល រពម្ទាំងឆរៀបចាំសរង់ោ បទ្បបញ្ាតិរ វធិានការររប់ររង
ការឆរបើរបាស់អរិគសនើ និងការបណរុ ះបណារ លធ្នធានម្នុសស។ 
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របឆភទ្សកម្មភាព  Cat 1 –ពរងើក          Cat 2 –ផកលម្អ           Cat 3 – លមើ 
ចាំណាត់ថាន ក់
សកម្មភាព 

ការកាត់បនថយឧសម័នែាះកញ្ច ក់ 

ការពិពណ៌ា នាសឆងខប
ននសកម្មភាព និង
លទ្ធែលរ ាំពឹងទុ្ក និង
អតថរបឆយជន៍ 

ការពិព័ណ៌ា នាសឆងខប៖ 
ឆែើម្បើឆរៀបចាំបចចុបបននភាពឆោលនឆយបាយរបសិទ្ធភាពថាម្ពល សកម្មភាព
សាំខានម់្យួចាំនួនផែលរតូវអនុវតដានែូចខាងឆរកាម្៖ 

- បឆងកើតរណៈកម្មការអនររសាថ ប័ន និងរកុម្ការងារបឆចចកឆទ្សអនរររកសួង 
ឆែើម្បើពិនិតយ និងផកសរមួ្លែលឹម្សារននឆសចករើរពាងឆោលនឆយបាយជាតិ 
សរើពើរបសិទ្ធភាពថាម្ពល។ 

- ឆរៀបចាំរបមូ្ល-ចងរកង និងវភិារ ព័ត៌ាានទិ្ននន័យការឆរបើរបាស់ថាម្ពល
ផែនកបាំភលឺសាធារណៈ លាំឆៅឋាន ពាណិជាកម្ម ឧសាហកម្ម និងែឹកជញ្ាូ ន។ ល។ 

- ឆរៀបចាំផែនការយុទ្ធសាស្តសរ ឆោលនឆយបាយ ផែនការសកម្មភាព កម្មវធិ្ើ និង
យនរការររប់ររង តាម្ោនរតួតពិនិតយ និងវាយតនម្លរបសិទ្ធភាពថាម្ពល
ឆៅកម្ពុជា ឆែើម្បើវភិារ និងឆោះរសាយបញ្ញា របកបឆោយនិរនររភាព 

លទ្ធែលរ ាំពឹងទុ្ក និងអតថរបឆយជន៍៖ 
- សឆរម្ចបានផែនការយុទ្ធសាស្តសរ ឆោលនឆយបាយ និងផែនការសកម្មភាព 
ឆែើម្បើែឹកនាាំការអភិវឌ្ឍរបសិទ្ធភាពថាម្ពល សរាប់រកសួង និងសាថ ប័ន 
ពាក់ព័នធឆែសងៗ 

- បឆងកើនការយល់ែឹង និងការែិតែាំឆលើការឆលើកកម្ពស់របសិទ្ធភាពថាម្ពល 
- ការកាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ និងការពរងឹងសនរិសុែថាម្ពល 

ការវាយតនម្លរបសិទ្ធ
ភាពចាំណាយនន
សកម្មភាព 

រឆរាងឆោលនឆយបាយ និងកម្មវធិ្ើរបសិទ្ធភាពថាម្ពល បានែរល់អតថរបឆយជន៍ 
និងរមួ្ចាំផណកែល់ការសឆរម្ចបាននូវឆោលឆៅរបសទិ្ធភាពថាម្ពល ផែលាន
ែលប៉ែះពាល់ជាវជិាានែល់ឆសែាកិចច និងសងគម្ រមួ្ទាំងកាំឆណើ នែលិតែលកនុង
រសុកសរុប និងកាំឆណើ នការងារែងផែរ។ 
អតថរបឆយជន៍ផែលបានកាំណត់ឆោលឆៅ រមួ្ានការសនសាំសាំនចថាម្ពល ការផក
លម្អរុណភាពែយល់ អតថរបឆយជន៍បផនថម្ឆែសងៗឆទ្ៀត បូករមួ្ទាំងអតថរបឆយជន៍
កាត់បនថយកាបូន និងអតថរបឆយជន៍សុែភាពែងផែរ។ ចាំឆពាះកាំឆណើ នសកម្មភាព 
ឬចាំននួការងារ រឺឆកើតឆចញពើការបឆងកើតឆោលនឆយបាយឆនះ ឆរចើនានលកខណៈ
ជាការងារផបប “ោាំរទ្” ជាជាងការផ្ទល ស់បរូរកាំឆណើ នសកម្មភាព ឬបរាិណបាន
ការងារលមើទាំងរសុង។ 

បុឆរលកខែណឌ ផែល
រតូវការសរាប់ការ

- ការឆបរជាា ចិតររបស់ថាន ក់ែឹកនាាំ 
- រកបែ័ណឌ ចាប់ និងការឆរៀបចាំសាថ ប័នចាំបាច់រតូវផកលម្អ 
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អនុវតររបកបឆោយ
ឆជារជ័យ 

- សម្តថភាពម្ស្តនរើរកសួង និងអនកជាំនាញកនុងការសិកាការឆរបើរបាស់ថាម្ពល
កនុងឆសណារ ើយ៉ែូឆែសងៗ ឆែើម្បើកាត់បនថយអាាំងតង់សុើឆតថាម្ពល 

- ករមិ្តកិចចសហរបតិបតរិការពើសាថ ប័នពាក់ព័នធឆែសងៗ 
- ការោាំរទ្ផែនកហរិញ្ាវតថុ និងបឆចចកឆទ្សទន់ឆពលឆវោ។ 

សូចនាករននភាព
ឆជារជ័យ 

- វឌ្ឍនភាពននឆោលនឆយបាយ ផែនការយុទ្ធសាស្តសរ និងផែនការសកម្មភាព 
- ចាំននួសិកាខ សាោែសពវែាយផែលបានឆរៀបចាំ និងបឆងកើតឆ ើង។ 

ការឆរៀបចាំការអនុវតរ 
អរគនាយកោា នថាម្ពលននរកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល សហការជាម្យួអរិគសនើ   
កម្ពុជា អាជាា រធ្រអរិគសនើកម្ពុជា និងរកសួង-សាថ ប័នពាក់ព័នធឆែសងៗឆទ្ៀត។ 

ចាំណាយបា៉ែ ន់សាម ន
សរុប 

១ ៩៣៤ ២៧ ែុោល រ 

របភពមូ្លនិធិ្ ADB និងលវកិាជាតិ 
រយៈឆពល ២០២០-២០២៣ 

 

៣) ឯកសារសកម្មភាពឆលែ ៣៖ 
សកម្មភាព ឆរៀបចាំពរងឹងសម្តថភាព និងសថិរភាពអនុសាថ នើយ និងផែសបណារ ញបញ្ាូ នអរិគសនើ។ 

ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរ 
ែ.យ.ប.អ.ក. និង  
ែ.យ.ប.អ. តាម្វស័ិយ 

- ែ.យ.ប.អ.ក. ០២៖ កាត់បនថយភាពងាយរងឆរោះ និងហានិភ័យសុែភាពតាម្
តាំបន់ និងតាម្វស័ិយ រាប់ទាំងវស័ិយផយនឌ័្រ  ចាំឆពាះែលប៉ែះពាល់ននការផរបរបួល
អាកាសធាតុ 

- ែ.យ.ប.អ.ឧ.ល. ០២៖ ជាំរុញការអភិវឌ្ឍឆហោា រចនាសម្ព័នធវស័ិយថាម្ពលឱ្យាន
លកខណៈសុាាំ ឬធ្ន់នឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ 

សនិទនភាព 

ធ្នាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុើ (ADB) បានែរល់កម្ចើឥណទន និងជាំនួយឥតសាំណងជូន   
អរិគសនើកម្ពុជា សរាប់ការឆរៀបចាំពរងឹងសម្តថភាពអនុសាថ នើយ និងផែសបណារ ញបញ្ាូ ន
អរិគសនើ (Grid Reinforcement Project) ឆៅភនាំឆពញ ឆែតរកាំពង់ចម្ កាំពង់ឆ្ន ាំង 
និងតាផកវ និងការែាំឆ ើងរបព័នធសរុកថាម្ពលអរគិសនើឆោយឆរបើរបាស់អារុយ (BESS) 
ឆៅអនុសាថ នើយ National Solar Park ផែលានទ្ាំហាំការងារ៖  
១-រឆរាងពរងឹងសម្តថភាពរបព័នធផែសបញ្ាូ នអរគិសនើ (Grid Reinforcement Project) 
២-សាងសង់អនុសាថ នើយ និងផែសបញ្ាូ នអរគិសនើឆៅភនាំឆពញ 
៣-សាងសង់អនុសាថ នើយ និងផែសបញ្ាូ នអរគិសនើឆៅឆែតរកាំពង់ឆ្ន ាំង កាំពង់ចម្ និងតាផកវ  
៤- ែាំឆ ើងរបព័នធសរុកថាម្ពលអរគិសនើឆោយឆរបើរបាស់អារុយ (BESS) ទ្ាំហាំ 16 MWh 
ឆៅអនុសាថ នើយ National Solar Park ឆៅរសុកទឹ្កែុស ឆែតរកាំពង់ឆ្ន ាំង។ 

របឆភទ្សកម្មភាព  Cat 1 –ពរងើក          Cat 2 –ផកលម្អ           Cat 3 – លមើ 



 

ផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកនុងវសិយ័ថាម្ពល ២០២១-២០២៣ 40 

ចាំណាត់ថាន ក់
សកម្មភាព 

ការកាត់បនថយឧសម័នែាះកញ្ច ក់ និងការបនាុ ាំ 

ការពិពណ៌ា នាសឆងខប
ននសកម្មភាព និង
លទ្ធែលរ ាំពឹងទុ្ក 
និងអតថរបឆយជន៍ 

ការពិពណ៌ា នាសឆងខប៖ 
ឆែើម្បើឆរៀបចាំពរងឹងសម្តថភាពអនុសាថ នើយ និងផែសបណារ ញបញ្ាូ នអរិគសនើ សកម្មភាព
សាំខាន់ៗម្យួចាំនួនផែលរតូវអនុវតរានែូចខាងឆរកាម្៖ 
- ឆរៀបចាំនើតិវធិ្ើឆសនើសុាំកម្ចើឥណទនសរាប់រឆរាងពរងឹងសម្តថភាពរបព័នធផែសបញ្ាូ ន
អរគិសនើ ឆៅភនាំឆពញ ឆែតរកាំពង់ចម្ កាំពង់ឆ្ន ាំង និងតាផកវ និងជាំនយួឥតសាំណង
សរាប់ការែាំឆ ើងរបព័នធសរុកថាម្ពលអរគិសនើឆោយឆរបើរបាស់អារុយ (BESS) 
ឆៅអនុសាថ នើយែលិតថាម្ពលឆោយពនលឺរពះអាទិ្តយ 

- ឆរៀបចាំនើតិវធិ្ើលទ្ធកម្មឆរជើសឆរ ើសទ្ើរបឹកាអនុវតររឆរាង (PIC) និងឆរជើសឆរ ើសរកុម្ហ ុន
ែគត់ែគង់ និងសាងសង់ (EPC) 

- ការសិកាអាំពើឆហតុប៉ែះពាល់បរសិាថ ន និងសងគម្របស់រឆរាង 
- ឆរៀបចាំនើតិវធិ្ើកិចចរពម្ឆរពៀងហរិញ្ាបបទនសហរបតិបតរិការរវាងរាជរោា ភិបាល និង 

ADB 
លទ្ធែលរ ាំពឹងទុ្ក និងអតថរបឆយជន៍៖ 

- ពរងឹងសម្តថភាព និង សថិរភាពននរបព័នធែគត់ែគង់ថាម្ពលអរិគសនើឆៅកម្ពុជា 
- បឆងកើនការយល់ែឹង និងការែិតែាំឆលើការឆលើកកម្ពស់របសិទ្ធភាពថាម្ពល 
- ចូលរមួ្ចាំផណកយ៉ែ ងសាំខាន់កនុងការកាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់  និង
ការពរងឹងសនរិសុែថាម្ពល 

- ពរងឹងសម្តថភាពបនាុាំរបស់របព័នធថាម្ពលឆៅនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ 

ការវាយតនម្លរបសិទ្ធ
ភាពចាំណាយនន
សកម្មភាព 

រឆរាងឆនះបានែរល់អតថរបឆយជន៍ និងរមួ្ចាំផណកែល់ការសឆរម្ចបាននូវឆោល
ឆៅរបសិទ្ធភាពថាម្ពល រមួ្ានការរកាសថិរភាពននការែគត់ែគង់ថាម្ពលអរគិសនើ 
ការផកលម្អរុណភាពផែសបណារ ញបញ្ាូ នអរិគសនើ និងអតថរបឆយជន៍បផនថម្ឆែសងៗ
ឆទ្ៀត បូករមួ្ទាំងអតថរបឆយជន៍សនសាំកាបូន និងការពរងឹងសនរិសុែថាម្ពល។  

បុឆរលកខែណឌ ផែល
រតូវការសរាប់ការ
អនុវតររបកបឆោយ
ឆជារជ័យ 

- សម្តថភាពម្ស្តនរើ និងអនកជាំនាញកនុងការសិការឆរាង 
- ករមិ្តកិចចសហរបតិបតរិការពើសាថ ប័នពាក់ព័នធឆែសងៗ 
- ការោាំរទ្ផែនកហរិញ្ាវតថុ និងបឆចចកឆទ្សទន់ឆពលឆវោ 

សូចនាករននភាព
ឆជារជ័យ 

- សនាសសន៍ននថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិឆៅកនុងលាយែលិតកម្មថាម្ពល 
- បរាិណឧសម័នែាះកញ្ច ក់បានកាត់បនថយ 
- ចាំននួអនុសាថ នើយបផនថម្ 
- របផវងផែសបណារ ញបញ្ាូ នអរិគសនើបានសាងសង់។ 



 

ផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកនុងវសិយ័ថាម្ពល ២០២១-២០២៣ 41 

ការឆរៀបចាំការអនុវតរ អរិគសនើកម្ពុជាសហការជាម្យួរកសួង-សាថ ប័នពាក់ព័នធឆែសងៗឆទ្ៀត 
ចាំណាយបា៉ែ ន់សាម ន
សរុប 

 ១៩៣ ៦៩០ ០០០ ែុោល រ 

របភពមូ្លនិធិ្ ADB និងលវកិាជាតិ 
រយៈឆពល ២០២១-២០២៣ 

 

៤) ឯកសារសកម្មភាពឆលែ ៤៖ 

សកម្មភាព 
ឆរៀបចាំសិកាហានិភ័យអាកាសធាតុសរាប់របព័នធថាម្ពលឆៅកម្ពុជា និងែរល់
អនុសាសន៍សរាប់ការអនុវតរនាឆពលអនារត។ 

ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរ 
ែ.យ.ប.អ.ក. និង  
ែ.យ.ប.អ. តាម្វស័ិយ 

- ែ.យ.ប.អ.ក. ០២៖ កាត់បនថយភាពងាយរងឆរោះ និងហានិភ័យសុែភាពតាម្
តាំបន់ និងតាម្វស័ិយ រាប់ទាំងវស័ិយឆយនឌ័្រចាំឆពាះែលប៉ែះពាល់ននការផរបរបួល
អាកាសធាតុ 

- ែ.យ.ប.អ.ឧ.ល. ០២៖ ជាំរុញការអភិវឌ្ឍឆហោា រចនាសម្ព័នធវស័ិយថាម្ពលឱ្យ
ានលកខណៈសុាាំ ឬធ្ន់នឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ។ 

សនិទនភាព 

ឆោយសារឆហោា រចនាសម្ព័នធអរគិសនើានតនម្លនលល និងតរមូ្វការថាម្ពលអរិគសនើ
ឆចះផតឆកើនឆ ើងឆៅកនុងរបឆទ្សកម្ពុ ឆធ្វើឱ្យការវាយតនម្លហានិភ័យ និងការកាំណត់
វធិានការការពារនានានឹងចូលរមួ្ចាំផណកែល់ការសឆរម្ចបាននូវឆោលនឆយបាយ
សនរិសុែថាម្ពលរបស់រាជរោា ភិបាល។ 

របឆភទ្សកម្មភាព  Cat 1 –ពរងើក        Cat 2 –ផកលម្អ           Cat 3 – លមើ 
ចាំណាត់ថាន ក់
សកម្មភាព 

ការបនាុាំ 

ការពិពណ៌ា នាសឆងខប
ននសកម្មភាពនិងលទ្ធ
ែលរ ាំពឹងទុ្កនិងអតថ
របឆយជន៍ 

ការពិពណ៌ា នាសឆងខប៖ 
- វាយតនម្លហានិភ័យននឆហោា រចនាសម្ព័នធអរគិសនើ ជាពិឆសសតាំបន់ផែលាន
ទ្ើតាាំងសថិតឆៅចាំតាំបន់ងាយរងឆរោះឆោយអាកាសធាតុ និងែរល់ជាអនុសាសន៍
ឆោលនឆយបាយ និងវធិានការសម្រសប 

- កសាងសម្តថភាពឆលើនើតិវធិ្ើរតួតពិនិតយ សាំឆៅកាត់បនថយហានិភ័យអាកាស
ធាតុឆលើឆហោា រចនាសម្ព័នធ និងឆធ្វើអធិ្ការកិចចតាម្ទ្ើតាាំងងាយរងឆរោះឆោយ
អាកាសធាតុ 

- ឆរៀបចាំឆោលការណ៍ផណនាាំថាន ក់ជាតិសរើពើ ការបញ្ញា ក់ពើអាកាសធាតុននការ
អភិវឌ្ឍឆហោា រចនាសម្ព័នធអរគិសនើ 

- ែសពវែាយលទ្ធែលវាយតនម្ល និងឆោលការណ៍ផណនាាំែល់ាច ស់ឆហោា រចនា
សម្ព័នធអរគិសនើ និងអនកពាក់ព័នធ។ 
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លទ្ធែលរ ាំពឹងទុ្ក និងអតថរបឆយជន៍៖ 
ផែនទ្ើបងាា ញែលូវែល់ការឆសចករើសឆរម្ចចិតរឆោលនឆយបាយ ក៏ែូចជាវនិិឆយរិន 
ឱ្យានការយល់ែឹងកាន់ផតចាស់ អាំពើករមិ្តហានិភ័យអាកាសធាតុឆលើឆហោា
រចនាសម្ព័នធអរគិសនើ ឆហើយនឹងអាចអនុវតរវធិានការឆែើម្បើឆោះរសាយហានិភ័យ
ទាំងឆនាះបាន(ចាំណុចឆនះក៏រមួ្ចាំផណកែល់ការឆធ្វើផែនការ និងរចនាឆហោា
រចនាសម្ព័នធកាន់ផតរបឆសើរឆ ើងនាឆពលអនារតផលម្ឆទ្ៀតែង)។ 

ការវាយតនម្លរបសិទ្ធ
ភាពចាំណាយនន
សកម្មភាព 

ការវភិារហានិភ័យអាកាសធាតុ នឹងែរល់នូវែលប៉ែះពាល់ជាសការ នុពលជាទូ្ឆៅ
ននការផរបរបួលអាកាសធាតុឆលើឆហោា រចនាសម្ព័នធអរគិសនើ ផែលអាចរតូវបាន
ផរបឆៅជាវធិានការការពារ ឆហើយឆចញពើចាំណុចឆនះ ឆយើងអាចកាត់បនថយនលល  
វនិិឆយរបាន។ 

បុឆរលកខែណឌ ផែល
រតូវការសរាប់ការ
អនុវតររបកបឆោយ
ឆជារជ័យ 

- សកម្មភាពឆនះពឹងផែអកឆលើលទ្ធែលពើការវាយតនម្លភាពងាយរងឆរោះននការ
ផរបរបួលអាកាសធាតុជាតិ។ 

- សម្តថភាពម្ស្តនរើរកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល អរគិសនើកម្ពុជា និងឆសវាករអរគិសនើ
ជនបទ្ឆែើម្បើយល់ែឹងពើហានិភ័យននការផរបរបួលអាកាសធាតុ និងែលប៉ែះ
ពាល់ផែលអាចឆកើតានឆលើឆហោា រចនាសម្ព័នធ រឺចាំបាច់ឆែើម្បើអនុវតរសកម្មភាព
ឱ្យបានឆជារជ័យ។ 

- កិចចសហរបតិបតរិការជាម្ួយាច ស់ឆហោា រចនាសម្ព័នធអរគិសនើ រតូវការជា
ចាំបាច់ឆែើម្បើឆធ្វើការវាយតនម្ល។ 

សូចនាករននភាព
ឆជារជ័យ 

- ចាំននួឆហោា រចនាសម្ព័នធផែលបានវាយតនម្ល 
- ករមិ្តននការអនុវតរអនុសាសន៍វាយតនម្លហានិភ័យ 
- ករមិ្តននការែសពវែាយឆោលការណ៍ផណនាាំសរើពើភ័សរុតាងអាកាសធាតុឆលើ
ឆហោា រចនាសម្ព័នធអរគិសនើ 

ការឆរៀបចាំការអនុវតរ 
អរគនាយកោា នថាម្ពល ននរកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល ឆោយានការសហការជាម្យួ
រកសួងបរសិាថ ន អាជាា ធ្រអរគិសនើកម្ពុជា អរគិសនើកម្ពុជា និងអាជើវកម្មអរគិសនើរពម្
ទាំងនែរូអភិវឌ្ឍន៍ែនទ្ឆទ្ៀត។ 

ចាំណាយបា៉ែ ន់សាម ន
សរុប 

៣២២ ០០០ ែុោល រ 

របភពមូ្លនិធិ្ CCCA, ADB, AFD, CHINA AID, KOICA and JICA 
រយៈឆពល ២០២១ – ២០២៣ 

 

៥) ឯកសារសកម្មភាពឆលែ ៥៖ 
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សកម្មភាព 
បឆងកើតរបព័នធររប់ររងទិ្ននន័យឧសម័នែាះកញ្ច ក់និងការឆរបើរបាស់ថាម្ពល
ថាន ក់ជាតិសរាប់ការឆធ្វើសននិធិ្ឧសម័នែាះកញ្ច ក់និងតុលយភាពថាម្ពល 

ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរ 
ែ.យ.ប.អ.ក. និង  
ែ.យ.ប.អ. តាម្វស័ិយ 

- ែ.យ.ប.អ.ក. ០៤៖ ឆលើកកម្ពស់ការកសាងផែនការ និងបឆចចកវទិ្ា ផែល
បឆញ្ចញកាបូនតិច ឆែើម្បើោាំរទ្ែល់ការអភិវឌ្ឍឆោយចើរភាព 

- ែ.យ.ប.អ.ឧ.ល. ០៣៖ អនុវតរវធិ្ើសាស្តសរររប់ររងការបឆញ្ចញឧសម័នែាះ
កញ្ច ក់សរាប់វស័ិយថាម្ពល។ 

សនិទនភាព 

កនុងនាម្ជាភារើននអនុសញ្ញា រកបែ័ណឌ សហរបជាជាតិសរើពើ ការផរបរបួល
អាកាសធាតុ របឆទ្សកម្ពុជាានកាតពវកិចចរាយការណ៍អាំពើការបឆញ្ចញឧសម័ន
ែាះកញ្ច ក់របស់ែលួន។ ការបឆងកើតសននិធិ្ឧសម័នែាះកញ្ច ក់ រឺជាជាំហានែាំបូង
ចាំបាច់ឆែើម្បើរាយការណ៍អាំពើឧសម័នែាះកញ្ច ក់ និងការររប់ររងការបឆញ្ចញ
ឧសម័ន។ សននិធិ្ឧសម័នែាះកញ្ច ក់កនុងវស័ិយថាម្ពលក៏ជាធាតុចូលម្យួនន
របាយការណ៍ជាតិផែលតរមូ្វឆោយអនុសញ្ញា រកបែ័ណឌ សហរបជាជាតិសរើពើ
ការផរបរបួលអាកាសធាតុ និងជាផែនកម្យួននការឆធ្វើតុលយភាពថាម្ពលែង
ផែរ ។ សកម្មភាពឆនះ រតូវបានបឆងកើតឆ ើងឆែើម្បើបឆងកើតរបព័នធសននិធិ្ឧសម័ន
ែាះកញ្ច ក់ សរាប់វស័ិយថាម្ពល (របភពចាំឆហះ និងរបភពចល័ត)និង
សរាប់កាំណត់ឱ្កាសកាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់។  

របឆភទ្សកម្មភាព  Cat 1 –ពរងើក        Cat 2 –ផកលម្អ           Cat 3 – លមើ 
ចាំណាត់ថាន ក់សកម្មភាព ការកាត់បនថយឧសម័នែាះកញ្ច ក់ 

ការពិពណ៌ា នាសឆងខបនន
សកម្មភាព និងលទ្ធែល
រ ាំពឹងទុ្ក និងអតថ
របឆយជន៍ 

- អភិវឌ្ឍសម្តថភាពរបស់អរគនាយកោា នថាម្ពល ឆែើម្បើឆរៀបចាំ និងបឆងកើត
របព័នធសននិធិ្ឧសម័នែាះកញ្ច ក់ (រមួ្ទាំងនើតិវធិ្ើរបមូ្លទិ្ននន័យ និងពិធ្ើសារ
ការធានារុណភាព ។ល។) 

- ែរល់ការបណរុ ះបណារ លការងារឆលើឆោលការណ៍ផណនាាំ IPCC ២០០៦ 
សរាប់សននិធិ្ឧសម័នែាះកញ្ច ក់ 

- កាំណត់ផែនករងឹនិងផែនកទ្ន់ និងយកវាម្កឆរបើ (រមួ្ទាំងការបណរុ ះបណារ ល
ឆលើការឆរបើរបាស់សូផហវរ) 

- អនុវតរការរបមូ្លទិ្ននន័យសននិធិ្ (ការរមួ្បញ្ចូ លោន ឆោយសាថ នើយ និង
របភពចល័ត) រមួ្ទាំងការផកលម្អការចងរកងទិ្ននន័យ កងវះទិ្ននន័យ និង
ការវភិារទិ្ននន័យ 

- ឆធ្វើការសិកាឆែើម្បើបឆងកើតកតារ បឆញ្ចញឧសម័នសរាប់វស័ិយថាម្ពល។ 
- កាំណត់ជឆរម្ើសហរិញ្ាបបទនផែលចាំបាច់សរាប់ការធានានិរនររភាពនន
សកម្មភាព 

- សននិធិ្ថាម្ពល និង ឧសម័នែាះកញ្ច ក់សរាប់វស័ិយថាម្ពល 
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- -ផចករ ាំផលកព័ត៌ាានតាម្រយៈសិកាខ សាោ ឆែើម្បើចូលរមួ្ជាម្យួរកសួង 
និងអនកពាក់ព័នធែនទ្ឆទ្ៀត។ 

- ែរល់របាយការណ៍ឱ្យបានទន់ឆពលឆវោែល់ជនបឆងាគ លថាន ក់ជាតិសរាប់  
សននិធិ្ឧសម័នែាះកញ្ច ក់ ឆៅអរគឆលខាធិ្ការោា នក.ជ.អ.ច. 

- ការសិកាឆលើជឆរម្ើសននការកាត់បនថយ (រមួ្ទាំងការវភិារអតថរបឆយជន៍
ឆធ្ៀបនឹងចាំណាយ CBA) រមួ្ទាំងការឆលើកកម្ពស់បឆចចកវទិ្ាផែលាន
ឆោលបាំណងបឆងកើនរបសិទ្ធភាព ឬ ជាំនសួអុស ឬធ្យូង ានែូចជាចស្តងាក ន 

ផែលានរបសិទ្ធភាព ជើវឧសម័ន អាំពូលពនលឺរពះអាទិ្តយ ការបូម្ទឹ្ក ែយល់ 
និងា៉ែ សុើនចាំឆរាះទឹ្កឆសរា៉ែ មិ្ចជាឆែើម្។ 

- សកម្មភាពឆនះ នឹងែរល់លទ្ធែលររួឱ្យទុ្កចិតរ ការបាំឆពញបាននូវសកម្មភាព
ផែលានរុណភាពលអ និងការទ្ទ្លួបានទិ្ននន័យការបឆញ្ចញផែលឆធ្វើឱ្យ
ការបា៉ែ ន់សាម នតរមូ្វការថាម្ពល និងការបឆញ្ចញនាឆពលអនារត និងការ
កាំណត់ឱ្កាសសរាប់ការកាត់បនថយការបឆញ្ចញឆចញពើវស័ិយថាម្ពល 
ឱ្យកាន់ផតានភាពរបឆសើរឆ ើង។ 

ការវាយតនម្លរបសិទ្ធភាព
ចាំណាយននសកម្មភាព 

ជាកាតពវកិចចសរាប់របឆទ្សកម្ពុជាកនុងនាម្ជាសាជិកននអនុសញ្ញា រកបែ័ណឌ
សហរបជាជាតិសរើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ។ ឆលើសពើឆនះឆទ្ៀតការឆធ្វើ   
សននិធិ្ឧសម័នែាះកញ្ច ក់ នឹងជយួរបឆទ្សកម្ពុជាកនុងការររប់ររងការបឆញ្ចញ
ឧសម័នែាះកញ្ច ក់  ពើវស័ិយថាម្ពលឱ្យកាន់ផតានរបសិទ្ធភាពឆោយែរល់
ព័ត៌ាានផែលានរបឆយជន៍ែល់អនកឆធ្វើឆោលនឆយបាយ និងវនិិឆយរិន
ឆលើវស័ិយសការ នុពលសរាប់ការឆធ្វើផែនការ និងការវនិិឆយរកាបូនតិច។ 
ការងារឆនះក៏នឹងជយួរបឆទ្សកម្ពុជាកនុងការទក់ទញសរាប់ការែរល់មូ្ល
និធិ្អាកាសធាតុផែលបានឆរោងទុ្កសរាប់រឆរាងកាត់បនថយ ក៏ែូចជា
ឆែើម្បើរបមូ្លការោាំរទ្ពើរបឆទ្សអភិវឌ្ឍន៍ទក់ទ្ងនឹងជាំនយួបឆចចកឆទ្ស 
និងការឆែារបឆចចកវទិ្ាែងផែរ។ 

បុឆរលកខែណឌ ផែលរតូវការ
សរាប់ការអនុវតរ
របកបឆោយឆជារជ័យ 

កិចចសហរបតិបតរិការយ៉ែ ងសកម្មរវាង រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល រកសួង
សាធារណការ និងែឹកជញ្ាូ ន (MPWT) និងឆលខាធិ្ការោា នក.ជ.អ.ច. និង
អនកជាំនាញអនររជាតិអាំពើតុលយភាពថាម្ពល និងសននិធិ្ឧសម័នែាះកញ្ច ក់។ 

សូចនាករននភាព
ឆជារជ័យ 

- របព័នធសននិធិ្ឧសម័នែាះកញ្ច ក់ សរាប់វស័ិយថាម្ពលរតូវបានបឆងកើតឆ ើង 
- ការបឆងកើតការបឆញ្ចញមូ្លោា នឆៅចឆនាល ះឆ្ន ាំ២០១៦ និង ២០៥០ ឆោយ
ផែអកឆលើទិ្ននន័យផែលអាចរកបានលមើៗ និងការបា៉ែ ន់សាម នននតរមូ្វការនា
ឆពលអនារត 

- ចាំននួជឆរម្ើសកាត់បនថយឧសម័នែាះកញ្ច ក់ 
- ករមិ្តសម្តថភាពរបឆសើរឆ ើងឆៅកនុងរបព័នធសននិធិ្ឧសម័នែាះកញ្ច ក់ 
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ការឆរៀបចាំការអនុវតរ 
នាយកោា នអភិវឌ្ឍថាម្ពល របស់រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល ឆោយានការ
សរម្បសរមួ្លជាម្យួ ក.ស.ែ. ក.ប. អ.អ.ក.  អ.ក. និងនែរូអភិវឌ្ឍន៍
ែនទ្ឆទ្ៀត។ 

ចាំណាយបា៉ែ ន់សាម នសរុប ៥៧៦ ០0០ ែុោល រ 

របភពមូ្លនិធិ្ 
ាច ស់ជាំនយួឆទ្វភារើ, USAID, UNDP, JICA, ADB, UNEP, UNFCCC, 
IGES, GEF, and CCCA 

រយៈឆពល ២០២១-២០២៣ 
 

៦) ឯកសារសកម្មភាពឆលែ ៦៖ 

សកម្មភាព 
ែរល់ជូនរបភពថាពលអរគិសនើសាអ តនិងបឆចចកវទិ្ាបឆញ្ចញកាបូនតិចឆៅកាន់
ភូមិ្និងររួសារផែលឆៅោច់រសយលមិ្នទន់ានអរគិសនើឆរបើរបាស់។ 

ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរ 
ែ.យ.ប.អ.ក. និង ែ.យ
.ប.អ. តាម្វស័ិយ 

- ែ.យ.ប.អ.ក. ០៤៖ ឆលើកកម្ពស់ការកសាងផែនការ និងបឆចចកវទិ្ា ផែលបឆញ្ចញ
កាបូនតិច ឆែើម្បើោាំរទ្ែល់ការអភិវឌ្ឍឆោយចើរភាព។ 

- ែ.យ.ប.អ.ឧ.ល. ០៣៖ អនុវតរវធិ្ើសាស្តសរររប់ររងការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់
សរាប់វស័ិយថាម្ពល។ 

សនិទនភាព 

ឆៅចុងឆ្ន ាំ២០១៩ របឆទ្សកម្ពុជា ានសហរោសអរគិសនើជនបទ្ចាំនួន ៣៦៤ 
ផែលទ្ទ្លួបានសិទ្ធិកនុងការែគត់ែគង់អរគិសនើឆៅកនុងរបឆទ្ស។ តាំបន់អាជាា ប័ណណ
ររបែណរ ប់ភូមិ្ចាំនួន ១៤ ០៩៥ (៩៩,៤៨%) កនុងចាំឆណាម្ចាំននួភូមិ្សរុបចាំនួន 
១៤ ១៦៨ ផែលកនុងឆនាះាន ៧៣ភូមិ្សថិតឆៅឆរៅតាំបន់អាជាា ប័ណណ។ កនុងចាំឆណាម្ 
១៤ ០៩៥ភូមិ្ ឆៅកនុងតាំបន់អាជាា ប័ណណានភូមិ្ចាំនួន ១៣ ១៣១ ទ្ទ្លួបានអរគិសនើ 
ពើបណារ ញជាតិរចួឆហើយ   ែណៈផែលភូមិ្ចាំនួន ៩៦៦ ឆៅមិ្នទន់បានភាា ប់អរគិសនើ
ពើបណារ ញជាតិឆរបើរបាស់ឆៅឆ ើយ។ ែូឆចនះ ភូមិ្សរុបចាំននួ ១ ០៣៧ ឆៅមិ្នទន់
បានភាា ប់អរគិសនើពើបណារ ញឆរបើរបាស់ឆៅឆ ើយរិតរតឹម្ចុងឆ្ន ាំ២០១៩ ឆនះ។ 
ឆយងតាម្អាជាា ធ្រអរគិសនើបានឱ្យែឹងថា ភូមិ្ចាំននួ ៧៩៤ ឆទ្ៀតឆនះ នឹងរតូវ
ភាា ប់បណារ ញជាតិអរគិសនើឆៅកនុងឆ្ន ាំ២០២០   រ ើឯភូមិ្ឆៅសល់ចាំននួ ២៤៣ 

ឆទ្ៀត ពិបាកនឹងតបណារ ញចូលឆៅែល់កនុងឆ្ន ាំ២០២០ ឆនះបានណាស់។ កនុង
ចាំឆណាម្ភូមិ្ចាំនួន ២៣៧ ផែលពិបាកឆៅែល់ ានចាំននួ ១១៨ភូមិ្ ជាភូមិ្
ផែលសថិតឆៅកនុងតាំបន់ោច់រសយល និងានចាំនួនែនងែាះោច់ពើោន ឆ្ៃ យ កនុង
ឆនាះានភូមិ្ចាំននួ ៣២ ោម នែលូវឆៅែល់; ភូមិ្ចាំននួ ៤៦ សថិតឆៅឆលើឆកាះ ភូមិ្ចាំននួ
៣៤ រឺជាភូមិ្អផណរ តទឹ្ក ឆហើយានភូមិ្ចាំនួន ៧ រឺជាភូមិ្លិចទឹ្កឆៅរែូវវសា។ 
ការលាំបាកកនុងការនាាំបណារ ញអរគិសនើជាតិចូលែល់ភូមិ្ និងែនងែាះទាំងឆនះ អាច
ឆោះរសាយបានឆោយការែរល់ថាម្ពលពនលឺរពះអាទិ្តយ ឬថាម្ពលសាអ តឆែសង
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ឆទ្ៀតតាម្ជឆរម្ើសពើរផែលអាចឆធ្វើបានរមួ្ាន៖ របព័នធថាម្ពលពនលឺរពះអាទិ្តយ
តាម្ែាះ និងបណារ ញអរគិសនើខាន តតូច។ 

របឆភទ្សកម្មភាព Cat 1 –ពរងើក          Cat 2 –ផកលម្អ           Cat 3 – លមើ 
ចាំណាត់ថាន ក់សកម្មភាព ការកាត់បនថយ និងការបនាុាំ 

ការពិពណ៌ា នាសឆងខបនន
សកម្មភាព និងលទ្ធែល
រ ាំពឹងទុ្ក និង 
អតថរបឆយជន៍ 

ការពិពណ៌ា នាសឆងខប៖ 
- ឆធ្វើការសិកាឆលើសាថ នភាពននការឆរបើរបាស់អរគិសនើឆៅកនុងភូមិ្ោច់រសយល
ទាំងអស់ និងសមិ្ទ្ធិលទ្ធភាពននជឆរម្ើសផែលអាចែគត់ែគង់អរគិសនើបាន រមួ្ាន
ថាម្ពលពនលឺរពះអាទិ្តយ និងបណារ ញអរគិសនើខាន តតូច និងបឆចចកវទិ្ាបឆញ្ចញ
កាបូនតិចនានា។ 

- ការឆរៀបចាំឯកសារឆោលរាំនិតរឆរាង និងឯកសារបឆចចកឆទ្សឆែញនលល 
- ការឆែញនលលជាសាធារណៈសរាប់អនកែគត់ែគង់។ 
- រតួតពិនិតយ និងវាយតនម្លការែរល់ឆសវាកម្ម។ 
- រាយការណ៍លទ្ធែល និងការកាត់បនថយឧសម័នែាះកញ្ច ក់ ។ 
លទ្ធែលរ ាំពឹងទុ្ក និងអតថរបឆយជន៍៖ 
- សឆរម្ចបានឆោលឆៅអរគិសនើភាវូបនើយកម្ម ១០០ភាររយ 
- ករមិ្តជើវភាពរស់ឆៅរបស់របជាជនឆៅតាំបន់ជនបទ្ានការឆកើនឆ ើង 
- ការបឆងកើតការងារ 
- ការកាត់បនថយឧសម័នែាះកញ្ច ក់ 
- សុែភាព និងសនរិសុែលអរបឆសើរ 
- ានទិ្ននន័យររប់រោន់សរាប់អនកឆធ្វើឆោលនឆយបាយ និងអនកឆធ្វើឆសចករើ
សឆរម្ចចិតរ 

- ទក់ទញវនិិឆយរិនចូលម្កកនុងរបឆទ្ស។ 

ការវាយតនម្លរបសិទ្ធភាព
ចាំណាយននសកម្មភាព 

ថាម្ពលរពះអាទិ្តយ និងថាម្ពលសាអ តឆែសងឆទ្ៀត រឺជារបភពថាម្ពលផែលាន
នលលសម្រម្យ និងានែគត់ែគង់កនុងរសុក។ ឆៅកនុងឆសណារ ើយ៉ែូធុ្រកិចចធ្ម្មតា(BAU) 
ថាម្ពលសូឡាានតនម្លនលលជាងតនម្លរបស់ា៉ែ ស ូត។ តនម្លមូ្លោា នសនមតថា ការ
ឆរបើរបាស់ា៉ែ សុើនឆភលើងា៉ែ ស ូតឆៅតាម្សាថ នើយស៍ាកកនុងភូមិ្ យកម្កសាកអារុយ
រលយនរ ឆធ្វើឱ្យការែគត់ែគង់អរគិសនើសរាប់ររួសារានករមិ្តទប។ វធិ្ើសាស្តសរឆនះ 
ឆធ្វើឱ្យនលលឆែើម្ែលិតននករមិ្តមូ្លោា ន ានតនម្ល ០,៤០ ែុោល រកនុងម្យួរើ ូវា៉ែ ត់
ឆា៉ែ ង។ ឆៅកនុងការឆរបៀបឆធ្ៀបនលលឆែើម្ ថាម្ពលសូឡាឆៅកនុងឆសណារ ើយ៉ែូ BAU 
រតូវបានបា៉ែ ន់របាណថា ានចាំនួន ១,១៧ ែុោល រកនុងម្យួរើ ូវា៉ែ ត់ឆា៉ែ ង។ ឆនះ
ានន័យថា អរគិសនើពើសូឡាឆោយមិ្នទន់កាត់កងជាម្យួនឹងតនម្លហានិភ័យ 
រតូវានតនម្លបផនថម្ ០,៧៧ ែុោល រអាឆម្រកិកនុងម្យួរើ ូវា៉ែ ត់ឆា៉ែ ង ឆលើតនម្លថាម្ពល
ផែលបានម្កពើបឆចចកវទិ្ាថាម្ពលមូ្លោា ន។ ចាំឆពាះឆសណារ ើយ៉ែូឆរកាយការ
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ចាំណាយនលលអរគិសនើបនាា ប់ពើកាត់កងឆលើតនម្លហានិភ័យរចួឆហើយ តនម្លរបស់វាចុះ
លយបនរិចបនរួចែល់ ១,០៨ ែុោល រកនុងម្យួរើ ូវា៉ែ ត់ឆា៉ែ ង។ ឆនះានន័យថា ០,៦៨ 
ែុោល រអាឆម្រកិ ែពស់ជាងនលលអរគិសនើកនុងតនម្លមូ្លោា នផែលឆរបើា៉ែ សុើនា៉ែ ស ូត។ 
រតង់ឆនះវាបងាា ញថា ឆៅឆពលអនុវតរអនររារម្ន៍របស់រាជរោា ភិបាលឆែើម្បើលុប
បាំបាត់បរយិកាសវនិិឆយរថាម្ពលអរគិសនើពើថាម្ពលសូឡា វាាននលលសម្រម្យ
ជាង ប៉ែុផនរនលលអរគិសនើទូ្ឆៅពើថាម្ពលសូឡាឆៅផតែពស់ជាងនលលអរគិសនើពើមូ្លោា ន
ា៉ែ សុើនឆភលើងា៉ែ ស ូត (ឆបើឆម្ើលពើរជុងននការែលិតអរគិសនើ)។ ររួសារម្យួចាំណាយ
របផហល ០,៦០ ែុោល រ ឆៅ ០,៧៥ ែុោល រ អារស័យឆលើទ្ាំហាំអារុយជាទូ្ឆៅ
របផហល ៥០-៧០   អាំផពរឆា៉ែ ង។ ភាពញឹកញាប់ននការសាកអារុយ រឺអារស័យ
ឆលើតរមូ្វការថាម្ពលរបស់ររួសារ ប៉ែុផនរជាធ្ម្មតាានចាំននួ ១-៣ ែងកនុងម្យួ
សបារ ហ៍។ 
ឆទះយ៉ែ ងណាករើ ការែរល់ការោាំរទ្ពើរឆរាងឆនះ ឆររ ាំពឹងថានឹងកាត់បនថយនលល
អរគិសនើពើថាម្ពលសូឡាបានបនរឆទ្ៀត។ ឆៅកនុងការអនុវតរជាក់ផសរង មូ្លនិធិ្
អរគិសនើជនបទ្បានែរល់របាក់ឧបតថម្ភរហូតែល់ ១០០ ែុោល រអាឆម្រកិ កនុងម្យួ
របព័នធ។ ឧបតថម្ភធ្នឆនះ នឹងឆធ្វើឱ្យនលលឆែើម្ធាល ក់ចុះរបផហល ៣០ %ឆទ្ៀត។ ជាម្ួយ
នឹងបឆចចកវទិ្ាលមើននអារុយ LiFePO4 ផែលឆររ ាំពឹងថាអាចានអាយុកាលឆរបើរបាស់
រហូតែល់ ១០ឆ្ន ាំ ឆនាះានន័យថាររួសារនើម្យួៗមិ្នចាំបាច់ផ្ទល ស់បរូរអារុយ
ពកួឆរញឹកញាប់ឆទ្ៀតឆទ្ ផែលវាអាចឆធ្វើឱ្យនលលចុះឆថាកបានម្យួករមិ្តឆទ្ៀត។ 

បុឆរលកខែណឌ ផែលរតូវ
ការសរាប់ការអនុវតរ
របកបឆោយឆជារជ័យ 

- សកម្មភាពឆនះ ពឹងផែអកឆលើ្នាៈកនុងការរមួ្ោន បង់នលលពើររួសារនើម្ួយៗ សរាប់
របព័នធថាម្ពលពនលឺរពះអាទិ្តយតាម្ែាះ និងបណារ ញអរគិសនើខាន តតូច។ 

- ករមិ្តសម្តថភាពរបស់សហរម្ន៍មូ្លោា នរឺរតូវការសរាប់របតិបតរិការ និង
ការររប់ររងបណារ ញអរគិសនើខាន តតូច។ 

- ការឆបរជាា ចិតរពើថាន ក់ែឹកនាាំ រឺចាំបាច់ឆែើម្បើធានាការអនុវតរបានរហ័ស។ 
- ការោាំរទ្ពើអាជាា ធ្រមូ្លោា នសហរម្ន៍ រឺជាកតារ ចាំបាច់កនុងការសរមួ្លែល់
ការែាំឆ ើងការឆរបើរបាស់ែើសរាប់បណារ ញខាន តតូចការរបមូ្លនលលសរាប់ការ
ផលទាំ។ 

- ានឆសវាផលទាំឆៅថាន ក់មូ្លោា ន រឺរតូវការសរាប់ជួសជុលរបព័នធ ឬផលទាំ។ 
- រតូវការការោាំរទ្ពើអនកកាន់អាជាា ប័ណណែគត់ែគង់អរគិសនើ ឆែើម្បើការពារជឆាល ះ។ 

សូចនាករននភាព
ឆជារជ័យ 

- ចាំននួបណារ ញអរគិសនើខាន តតូច ផែលបានែាំឆ ើង 
- ចាំននួ SHS ផែលបានែាំឆ ើង។ 
- ចាំននួររួសារផែលបានចកឆចញពើភាពរកើរក 
- ចាំននួ SHS និងរបតិបតរិការខាន តតូចបនាា ប់ពើ ៥ ឆ្ន ាំ។ 
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ការឆរៀបចាំការអនុវតរ 
នាយកោា នថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិនិងថាម្ពលឆែសងឆទ្ៀត របស់រកសួងផរ ៉ែ និង
ថាម្ពល សហការជាម្យួ អាជាា ធ្រអរគិសនើ អរគិសនើកម្ពុជា និងមូ្លនិធិ្អរគិសនើ
ជនបទ្ រពម្ទាំងនែរូអភិវឌ្ឍន៍ែនទ្ឆទ្ៀត។ 

ចាំណាយបា៉ែ ន់សាម នសរុប ៧៤ ៩១១ ៧៦៥ ែុោល រ 
របភពមូ្លនិធិ្ CCCA, ADB, KfW, China AID, KOICA and JICA 
រយៈឆពល ២០២១-២០២៣ 

 
៧) ឯកសារសកម្មភាពឆលែ៧៖ 

សកម្មភាព 
ឆរៀបចាំនិងអនុវតររឆរាងរបសិទ្ធភាពថាម្ពលកនុងរកបែ័ណឌ ននឆោល
នឆយបាយជាតិសរើពើរបសិទ្ធភាពថាម្ពល។ 

ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរ 
ែ.យ.ប.អ.ក. និង ែ.យ.ប.
អ. តាម្វស័ិយ 

- ែ.យ.ប.អ.ក. ០៤៖ ឆលើកកម្ពស់ការកសាងផែនការ និងការឆរបើរបាស់បឆចចក
វទិ្ា ផែលបឆញ្ចញកាបូនតិច ឆែើម្បើោាំរទ្ែល់ការអភិវឌ្ឍឆោយចើរភាព។ 

- ែ.យ.ប.អ.ឧ.ល. ០៣៖ អនុវតរវធិ្ើសាស្តសរររប់ររងការបឆញ្ចញឧសម័នែាះ
កញ្ច ក់សរាប់វស័ិយថាម្ពល 

សនិទនភាព 

របឆទ្សកម្ពុជា បានឆបរជាា ចិតរកនុងការកាត់បនថយការបឆញ្ចញកាបូនផែល
បាំភាយឆចញពើកាំឆណើ នឆសែាកិចច និងកាំពុងែិតែាំរបឹងផរបងឆែើម្បើឆែើរឆលើាោ៌ា
ននការអភិវឌ្ឍរបកបឆោយភាពធ្ន់នឹងបឆញ្ចញកាបូនតិច ឆហើយតាម្រយៈ
ាោ៌ា ឆនះ នឹងបឆងកើតបាននូវការអភិវឌ្ឍរបកបឆោយចើរភាពបផនថម្ឆទ្ៀត។ 
ឆែើម្បើឆលើកកម្ពស់ការកាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ របឆទ្សកម្ពុជា
បានចូលរមួ្យ៉ែ ងសកម្មកនុងការបឆងកើតលកខែណឌ ផែលចាំបាច់សរាប់ែាំឆណើ រ
ការននយនរការឥណទនកាបូនផែលរតូវបានបឆងកើតឆ ើងឆរកាម្អនុសញ្ញា
រកបែ័ណឌ សហរបជាជាតិសរើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ (UNFCCC) រមួ្
ានទាំងយនរការអភិវឌ្ឍសាអ ត (CDM) បឆងកើតឆ ើងឆោយពិធ្ើសារែយូតូ 
(Kyoto Protocol)។ យនរការែរល់ហរិញ្ាបបទនែល់រឆរាង និងកម្មវធិ្ើ
ឆែសងឆទ្ៀតរមួ្ានយនរការែរល់ឥណទនរមួ្ (JCM) ការកាត់បនថយការបឆញ្ចញ
ឧសម័នពើការបាំផ្ទល ញនរពឆឈើ និងការឆរចរលឹនរពឆឈើ (ឆរែបូក) និងសកម្មភាព
កាត់បនថយឧសម័នែាះកញ្ច ក់ជាតិ (NAMA) ជាឆែើម្។ 
ឆៅកនុងវស័ិយថាម្ពល ានសការ នុពលកនុងការឆរៀបចាំរឆរាងសកម្មភាព 
កាត់បនថយឧសម័នែាះកញ្ច ក់ជាតិ(NAMA) ជាឆរចើនរមួ្ាន៖ថាម្ពលវារ ើអរគិសនើ 
ជើវា៉ែ ស់ (ការបាំផបលងថាម្ពលជើវឥនធនៈកសិកម្មឆៅជាថាម្ពល  ឥែា      
ចស្តងាក ន និងរបសិទ្ធភាព ចាំហាយកនុងឧសាហកម្ម) ថាម្ពលរពះអាទិ្តយ 
ថាម្ពលជើវឧសម័ន ែយល់ បឆចចកវទិ្ាធ្យូងលមសាអ ត និងសហែលិតកម្ម
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ថាម្ពលកឆៅរ  ការររប់ររងសាំរាម្ទ្ើរកុង ការឆោះរសាយការខាតបង់ ការ
ផចកចយអរគិសនើ ជាពិឆសសរបសិទ្ធភាពថាម្ពល  ។ល។ 

របឆភទ្សកម្មភាព  Cat 1 –ពរងើក       Cat 2 –ផកលម្អ           Cat 3 – លមើ 
ចាំណាត់ថាន ក់សកម្មភាព ការកាត់បនថយឧសម័នែាះកញ្ច ក់ 

ការពិពណ៌ា នាសឆងខបនន
សកម្មភាពនិងលទ្ធែលរ ាំពឹង
ទុ្កនិងអតថរបឆយជន៍ 

សកម្មភាពឆនះនឹងឆផ្ទរ តឆលើការបឆងកើតរឆរាងសកម្មភាពកាត់បនថយឧសម័ន
ែាះកញ្ច ក់ជាតិឆៅកនុងវស័ិយថាម្ពល ជាពិឆសសរបសិទ្ធភាពថាម្ពល រមួ្
ានែូចតឆៅ៖ 
- វាយតនម្លលកខែណឌ  និងយុទ្ធសាស្តសររកបែ័ណឌ  និងកាំណត់ឱ្កាសកាត់បនថយ
ឆៅកនុងវស័ិយថាម្ពល (ឆោយានការសរម្បសរមួ្លជាម្ួយការអនុវតរ
សកម្មភាពទ្ើ៤) 

- វាយតនម្លសការ នុពលកាត់បនថយការបឆញ្ចញតាម្លកខណៈបឆចចកឆទ្ស និង
ការវភិារែលចាំឆណញរមួ្ និងនលលឆែើម្រមួ្ 

- ឆរជើសឆរ ើសរាំនិតសរាប់ឆរៀបចាំរឆរាងរបសិទ្ធភាពថាម្ពលរមួ្ទាំង NAMA 
- កាំណត់ឆោលបាំណងរបស់រឆរាង និងឆរជើសឆរ ើសឧបករណ៍ចរមុ្ះ 
- ឆរៀបចាំយនរការរតួតពិនិតយ តាម្ោន និងវាយតនម្ល 
- ផែនការលម្អិត 
- កាំណត់ធ្នធានផែលរតូវការ 
- ោាំរទ្ែល់ការអនុវតររឆរាង 
សកម្មភាពឆនះ រតូវបានឆររ ាំពឹងថា នឹងទក់ទញការោាំរទ្ផែនកបឆចចកឆទ្ស 
និងហរិញ្ាវតថុពើបណារ របឆទ្សអភិវឌ្ឍន៍ និងពើវនិិឆយរិនឯកជនឆឆ្ព ះឆៅរក
ការអភិវឌ្ឍកាបូនតិច ផែលនឹងឆធ្វើឱ្យរបឆសើរឆ ើងនូវផែនការអភិវឌ្ឍន៍ថាម្ពល
កាបូនតិចឆៅកនុងរបឆទ្សកម្ពុជាែងផែរ។ 

ការវាយតនម្លរបសិទ្ធភាព
ចាំណាយននសកម្មភាព 

- សកម្មភាពឆនះ រឺជាផែនកម្ួយននការឆបរជាា ចិតររបស់របឆទ្សកម្ពុជាឆៅឆរកាម្
អនុសញ្ញា រកបែ័ណឌ សហរបជាជាតិសរើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ  

- ចូលរមួ្ចាំផណកកនុងការទក់ទញលវកិាសរាប់ការអនុវតររឆរាងនានា រាប់
ទាំង NAMA (ទាំងរបភពកនុងរសុក និងអនររជាតិ) ែូចជាការោាំរទ្ពើរបឆទ្ស
អភិវឌ្ឍន៍ទក់ទ្ងនឹងជាំនយួបឆចចកឆទ្ស និងការឆែារបឆចចកវទិ្ា។  

- ការបឆងកើតរបព័នធរតួតពិនិតយ រាយការណ៍ និងការឆែាៀងផ្ទា ត់ (MRV) 
បុឆរលកខែណឌ ផែលរតូវការ
សរាប់ការអនុវតរ
របកបឆោយឆជារជ័យ 

- ភាពជាអនកែឹកនាាំ និងការឆបរជាា ចិតររបស់រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពលកនុងការជាំរុញ 
និងសឆរម្ចឆោលឆៅអភិវឌ្ឍន៍កាបូនតិចឆោយឆផ្ទរ តសាំខាន់ឆលើរឆបៀបវារៈ
ការអនុម័្តឆលើរកបែ័ណឌ ចាប់សរាប់យនរការកាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័ន
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ែាះកញ្ច ក់  និងការបឆងកើតរបព័នធរតួតពិនិតយ រាយការណ៍ និងការឆែាៀងផ្ទា ត់ 
និងរបព័នធចុះបញ្ា ើរឆរាងផែលានរុណភាព។ 

- វឌ្ឍនភាពកនុងការបឆងកើតរបព័នធសននិធិ្ឧសម័នែាះកញ្ច ក់។ 
- ការពរងឹងសម្តថភាពបុរគលិករបស់រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល។ 
- ការោាំរទ្បឆចចកឆទ្ស និងហរិញ្ាវតថុទន់ឆពលឆវោ។ 

សូចនាករននភាពឆជារជ័យ 
- ការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់ ផែលបានកាត់បនថយ 
- ចាំននួរឆរាងរតូវបានឆរៀបចាំ 
- បរាិណថាម្ពលកាបូនតិច រតូវបានរមួ្បញ្ចូ លកនុងតុលយការថាម្ពលជាតិ  

ការឆរៀបចាំការអនុវតរ 
អរគនាយកោា នថាម្ពល ននរកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល ឆោយសហការជាម្យួ
រកសួងបរសិាថ ន វស័ិយឯកជន សាថ ប័នរាជរោា ភិបាល និងនែរូអភិវឌ្ឍន៍
ែនទ្ឆទ្ៀត។ 

ចាំណាយបា៉ែ ន់សាម នសរុប ៦00 000 ែុោល រ 

របភពមូ្លនិធិ្ 
ODA, UNDP, GEF, មូ្លនិធិ្អាកាសធាតុនបតង, មូ្លនិធិ្អភិវឌ្ឍន៍ 
Nordic និង JICA, KOICA និងនែរូអភិវឌ្ឍន៍ែនទ្ឆទ្ៀត។ 

រយៈឆពល ២០២១-២០២៣ 
  

៨) ឯកសារសកម្មភាពឆលែ ៨៖ 

សកម្មភាព 
ឆរៀបចាំនិងអនុវតរកម្មវធិ្ើសាល កសញ្ញា  និងសរង់ោរបសិទ្ធភាពថាម្ពលកនុងរកបែ័ណឌ
ននឆោលនឆយបាយជាតិសរើពើរបសិទ្ធភាពថាម្ពល។ 

ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរ 
ែ.យ.ប.អ.ក. និង  
ែ.យ.ប.អ. តាម្វស័ិយ 

- ែ.យ.ប.អ.ក. ០៤៖ ឆលើកកម្ពស់ការកសាងផែនការ និងបឆចចកវទិ្ា ផែល
បឆញ្ចញកាបូនតិច ឆែើម្បើោាំរទ្ែល់ការអភិវឌ្ឍឆោយចើរភាព។ 

- ែ.យ.ប.អ.ឧ.ល. ០៣៖ អនុវតរវធិ្ើសាស្តសរររប់ររងការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់
សរាប់វស័ិយថាម្ពល 

សនិទនភាព 

រហូតម្កែល់ឆពលឆនះ ឆៅមិ្នទន់ានបទ្ោា ន និងកម្មវធិ្ើបិទ្សាល កសញ្ញា របសិទ្ធ
ភាពថាម្ពល ឆៅឆ ើយឆទ្ឆៅកនុងរបឆទ្សកម្ពុជា។ ឆទះយ៉ែ ងណាករើ អតើតរកសួង
ឧសាហកម្ម ផរ ៉ែ និងថាម្ពលានការែរួចឆែរើម្រាំនិតកនុងឆ្ន ាំ២០១០ តាម្រយៈរឆរាង
សហការជាម្យួនែរូរអភិវឌ្ឍន៍ ឆែើម្បើបឆងកើតបទ្ោា ន និងការោក់សាល កសញ្ញា
សរាប់ឧបករណ៍អរគិសនើតាម្រយៈការឆលើកកម្ពស់ និងបងាា ញ ការអភិរកសថាម្ពល
ឆៅកនុងឆែតរឆសៀម្រាបនននាយកោា នផរបរបួលអាកាសធាតុននរកសួងបរសិាថ ន។ 
រឆរាងឆនះ រតូវបានែរល់មូ្លនិធិ្ឆោយ EEP Mekong ផែលជាផែនកម្ួយនន     
កម្មវធិ្ើកាត់បនថយអាកាសធាតុសរាប់របឆទ្សកនុងតាំបន់ទ្ឆនលឆម្រងគ។ ឆៅកនុងរឆរាង
ឆនះ សាល ករបសិទ្ធភាពថាម្ពលននឧបករណ៍អរគិសនើផែលនាាំចូលម្ករបឆទ្សកម្ពុជា
រតូវបានបកផរបជាភាសាផែមរ ឆែើម្បើធានាថារបជាពលរែាឆៅមូ្លោា នអាចឆរជើសឆរ ើស
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ែលិតែលានរបសិទ្ធភាពថាម្ពលសរាប់ការឆរបើរបាស់របស់ពកួឆរបាន។ ឆទះ
យ៉ែ ងណាក៏ឆោយ មិ្នានបទ្ោា ននិងកផនលងឆធ្វើឆតសរសាំណាកែលិតែលផែលរតូវ
បានបឆងកើតឆ ើងកនុងអាំ ុងឆពលអនុវតររឆរាងឆនះឆទ្។ ឆៅឆ្ន ាំ២០១៣ រាំនិតែរួចឆែរើម្
ម្យួឆទ្ៀតសរាប់បទ្ោា ន និងការោក់សាល ករបសិទ្ធភាពថាម្ពលសថិតឆរកាម្កម្មវធិ្ើ
របសិទ្ធភាពថាម្ពលអាសា នជប៉ែុនឆរកាម្ការសរម្បសរមួ្លពើម្ជឈម្ណឌ លថាម្ពល
អាសា ន។ ឆៅកនុងការោាំរទ្ឆនះ បទ្បបញ្ាតរិសរើពើ EE S&L សរាប់ា៉ែ សុើនរតជាក់
រតូវបានបឆងកើតឆ ើង ឆោយសិកាអាំពើសការ នុពលទ្ើែារ និងសការ នុពលសនសាំថាម្ពល 
ឆែើម្បើចង់ែឹងអាំពើកម្មវធិ្ើបទ្ោា ន និងសាល ករបសិទ្ធភាពថាម្ពលផែលានរសាប់។ 
ឆទះយ៉ែ ងណាក៏ឆោយ រឆរាងឆនះឆៅផតសថិតកនុងែាំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ឆៅឆ ើយ។ 
ឆៅឆ្ន ាំ២០១៤ សិកាខ សាោសរើពើការពរងឹងសម្តថភាពកាត់បនថយភាពែលប៉ែះពាល់
ពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ ឆៅកនុងរបឆទ្សកូឆរ ៉ែ និងការពិឆរោះឆយបល់ឆោល
នឆយបាយសរើពើបទ្ោា នរបសិទ្ធភាពថាម្ពល និងសាល កសញ្ញា សរាប់កម្ពុជា ជា
ផែនកម្យួននកម្មវធិ្ើកិចចសហរបតិបតរិការកាត់បនថយអាសា នបូក ៣ រតូវបានោក់
ចូលកនុងរឆបៀបវារៈននការោាំរទ្សរាប់របឆទ្សកម្ពុជាឆោយរបឆទ្សកូឆរ ៉ែ ផែលាន
ឆោលបាំណងពរងឹងកិចចសហរបតិបតរិការរបស់រែាសាជិកអាសា នបូក ៣ កនុងការ
កាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់  ការកសាងសម្តថភាពនិងការផចករ ាំផលក
ព័ត៌ាានសរើពើការកាត់បនថយឧសម័នែាះកញ្ច ក់ និងការអភិវឌ្ឍឱ្កាសអាជើវកម្មឆលើ
ការកាត់បនថយឧសម័នែាះកញ្ច ក់។ កនុងការោាំរទ្ឆនះ បទ្បបញ្ាតរិរតូវបានបឆងកើតឆ ើង
ជាម្យួនឹងការរចនាសាល កសញ្ញា របសិទ្ធភាពថាម្ពលផែលរតូវបានរបរល់ឆៅ
រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល ឆែើម្បើែាំឆណើ រការអនុម័្ត និងអនុវតរកនុងសិកាខ សាោឆៅ    
ផែសើហា ឆ្ន ាំ២០១៧។ កិចចការងាររបសិទ្ធភាពថាម្ពលឆនះ រមួ្ានការបញ្ចូ ល
បទ្ោា នរបសិទ្ធភាពថាម្ពល និងការោក់សាល កសញ្ញា សរាប់ឧបករណ៍ឆរបើរបាស់
កនុងែាះ របសិទ្ធភាពថាម្ពលសរាប់អោរ រកម្របសិទ្ធភាពថាម្ពលសរាប់អោរ 
សវនកម្មថាម្ពល និងការរាយការណ៍ចាំបាច់និងការកសាងសម្តថភាពថាម្ពល។ 
រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល ានផែនការរបមូ្លធ្នធានទាំងអស់ រមួ្ទាំងជាំនយួ
បឆចចកឆទ្សឆែើម្បើបញ្ច ប់ឬផកលម្អបផនថម្ឆទ្ៀតនូវបទ្បបញ្ាតរិសរើពើបទ្ោា ន និងការ
ោក់សាល កសញ្ញា របសិទ្ធភាពថាម្ពល ឆែើម្បើធានាថារតូវសថិតកនុងរកបែ័ណឌ នន
ឆោលនឆយបាយជាតិ សរើពើរបសិទ្ធភាពថាម្ពល។  

របឆភទ្សកម្មភាព  Cat 1 –ពរងើក        Cat 2 –ផកលម្អ           Cat 3 – លមើ 
ចាំណាត់ថាន ក់
សកម្មភាព 

ការកាត់បនថយ 

ការពិពណ៌ា នាសឆងខប
ននសកម្មភាព និង 

ការពិពណ៌ា នាសឆងខប៖ 
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លទ្ធែលរ ាំពឹងទុ្កនិង
អតថរបឆយជន៍ 

ឆែើម្បើធានាការបឆងកើតបទ្ោា ន និងការោក់សាល កសញ្ញា របសិទ្ធភាពថាម្ពលឆោយ
ឆជារជ័យ និងរតូវបានអនុវតររបកបឆោយចើរភាព ឆយើងរតូវអនុវតរតាម្ជាំហាន
ខាងឆរកាម្៖ 

- ជាំហានទ្ើ ១៖ សឆរម្ចចិតរថាឆតើនឹងអនុវតរបទ្ោា ន និងការបិទ្សាល កសញ្ញា
របសិទ្ធភាពថាម្ពលឬអត់ ឆហើយឆបើអនុវតរ ឆតើអនុវតរផបបណា 

- ជាំហានទ្ើ ២៖ អភិវឌ្ឍសម្តថភាពឆធ្វើឆតសរ និងការកសាងសម្តថភាពឱ្យបាន 

រតឹម្រតូវ។ 
- ជាំហានទ្ើ ៣៖ការឆរៀបចាំ និងអនុវតរកម្មវធិ្ើបិទ្សាល ក វភិារនិងកាំណត់បទ្ោា ន 
- ជាំហា នទ្ើ ៤៖ ជាំរុញ និងពរងឹងការអនុវតរ និង 
- ជាំហានទ្ើ ៥៖ វាយតនម្លការោក់សាល ក ឬកម្មវធិ្ើកាំណត់បទ្ោា ន 
លទ្ធែលរ ាំពឹងទុ្ក និងអតថរបឆយជន៍រមួ្ាន៖  
បទ្ោា ន និងការបិទ្សាល កបឆងកើនរុណភាពទ្ើែារ នាាំឱ្យសម្បូរឧបករណ៍ផែលាន
រុណភាពែពស់ និងឆរបើថាម្ពលតិចបាំែុត។ បទ្ោា នឆនះនឹងរុញែលិតែលមិ្នសម្រម្យ
ឆចញពើទ្ើែារ ការពារអតិលិជន និងកាំណត់ករមិ្តរបកួតរបផជងសរាប់អនកែលិត 
អនកផចកចយ និងអនកែគត់ែគង់។ ការបិទ្សាល កទក់ទញអតិលិជន និងអនកទិ្ញឆែសង
ឆទ្ៀតឱ្យទ្ទ្លួបានែលិតែលនចនរបតិែាលមើលអបាំែុត។ 
បទ្ោា ននឹងរុញែលិតែលមិ្នសម្រម្យឆចញពើទ្ើែារ។ ឆោយកាំណត់ករមិ្តននការ
អនុវតរថាម្ពលអបបបរា ឬករមិ្តរុណភាពផែលរតូវការជាអបបបរា អតថរបឆយជន៍
ឆចញពើការអនុវតរសកម្មភាពឆនះរមួ្ានែូចខាងឆរកាម្៖ 

- បឆងកើនរបសិទ្ធភាព ឬរុណភាពែលិតែលជាម្ធ្យម្ឆៅឆលើទ្ើែារ 
- កាត់បនថយការចាំណាយឆលើថាម្ពល 
- កាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់  
- ការពារអនកឆរបើរបាស់ 
- បឆងកើនរបសិទ្ធភាព និងការរបកតួរបផជងទ្ើែារ 
- សាល កសញ្ញា ជូនែាំណឹងអាំពើជឆរម្ើសឆ្ល តនវឆលើែលិតែលលអបាំែុត ឆែើម្បើជយួឱ្យ
ែលិតែលលអបាំែុតឆលចឆធាល  

- ទ្ទ្លួសាគ ល់ែលិតែលលអបាំែុត 
- ឆរៀបរាប់ពើការអនុវតរែលិតែល និងរុណភាព 
- ការរបកតួរបផជង និងការនចនរបតិែា 

ការវាយតនម្លរបសិទ្ធ
ភាពចាំណាយនន
សកម្មភាព 

ែលប៉ែះពាល់ឆសែាកិចច៖ 
ែលប៉ែះពាល់ផែនកឆសែាកិចចផតម្ា៉ែងឆៅឆលើការផ្ទល ស់បរូរទ្ើែារពិភពឆោកជាពិឆសស
ចាំឆពាះទ្ើែារថាម្ពលសរាប់បាំភលឺ ឧបករណ៍អរគិសនើ និងឧបករណ៍ផែលាន
របសិទ្ធភាព ានតនម្លរហូតែល់ឆៅ៖ 
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- ៣៥០ ពាន់ោនែុោល រ ននការកាត់បនថយតនម្លអរគិសនើ  
- ៥០០ ពាន់ោនែុោល រ កនុងការចាំណាយឆលើែលិតែលផែលានរបសិទ្ធភាព
ថាម្ពលឆៅឆ្ន ាំ២០៣៥ ផែលតាំណាងឱ្យកាំឆណើ នទ្ើែារឆសែាកិចចខាល ាំងឆៅ
ឆពលឆនាះ។ 

ការកាត់បនថយកាបូន៖ 
លមើៗឆនះ បទ្ោា នរបសិទ្ធភាពននឧបករណ៍ឆរបើរបាស់កនុងចាំឆណាម្របឆទ្សឆសែាកិចច
ធ្ាំៗ ចាំននួ ១៨ ឆៅឆលើពិភពឆោក រ ាំពឹងថា នឹងសនសាំសាំនចឧសម័នកាបូនិកបានជាង
កនលះជើកាឆតានកនុងឆ្ន ាំ២០៣០ ។ 
ឆទះយ៉ែ ងណាក៏ឆោយ ផម្នផទ្នឆៅបទ្ោា នឧបករណ៍អាចឆធ្វើបានឆរចើនជាងតឆួលែ
ឆនះឆៅឆទ្ៀត របសិនឆបើឧបករណ៍ និងឆររឿងបរកិាខ រលមើទាំងអស់ផែលរតូវបានលក់
ឆៅកនុងឆសែាកិចចធ្ាំៗ ឆរបើបឆចចកវទិ្ាផែលានរបសិទ្ធភាពថាម្ពលឆរចើនបាំែុត ផែល
ានឆៅឆលើទ្ើែារ ឆនាះថាម្ពលរតូវបានសនសាំជាឆរៀងរាល់ឆ្ន ាំ។ ឆៅឆ្ន ាំ២០៣០ 
អាចនឹងឆសមើនឹងជិត ១៦ អុើចសាស ូល ផែលតឆួលែឆនះានតនម្លរបាណជា ២០ %

ននតរមូ្វការថាម្ពលអរគិសនើឆៅទូ្ទាំងពិភពឆោកកនុងឆ្ន ាំ២០១៤ ។ 
ឆៅទូ្ទាំងពិភពឆោក របឆទ្សចាំននួ ៧៥ បានរបកាន់ខាា ប់នូវបទ្ោា ន និងសាល ក
សញ្ញា រុណែលថាម្ពល។ របសិនឆបើឆសែាកិចចធ្ាំៗ ចាំននួ ១៨ បានផកលម្អបទ្ោា ន
របស់ពកួឆរ ឆហើយងាកម្កឆរបើបឆចចកវទិ្ាឧតរម្រុណែលឆនាះ ឆយើងអាចសនសាំសាំនច
ការបឆញ្ចញឧសម័នកាបូនិកបានកនលះជើកាឆតានឆៅឆ្ន ាំ២០៣០ ឆពាលរឺឆសាើរផតពាក់
កណារ លននការឆបរជាា ចិតររបស់របឆទ្សសរុបបញ្ចូ លោន សរាប់ឆ្ន ាំ២១០០ ផែលបាន
កាំណត់ឆៅកនុងកិចចរពម្ឆរពៀងទ្ើរកុងបា៉ែ រ ើស។   
រហូតម្កែល់បចចុបបននឆនះ របឆទ្សចាំននួ ១៩ បានអនុម័្ត ឬកាំពុងពិចរណាទ្ទ្លួ
យកបទ្ោា នរុណភាពសរាប់ឧបករណ៍ឆរបើរបាស់ឆរៅបណារ ញអរគិសនើ ឬការ
បឆញ្ចញឧសម័នពើចស្តងាក ន និងឆោលនឆយបាយសុវតថិភាពផែលបងាា ញពើការវវិតរយ៉ែ ង
ឆ្ប់រហ័សននទ្ើែាររបកបឆោយរបសិទ្ធភាពថាម្ពលទាំងឆនះ។ ឆយើងររួានការ
រសាវរជាវចាំបាច់ឆែើម្បើរណនារបសិទ្ធភាពចាំណាយសរាប់របឆទ្សកម្ពុជា។ 

បុឆរលកខែណឌ ផែលរតូវ
ការសរាប់ការអនុវតរ
របកបឆោយឆជារជ័យ 

- ការោាំរទ្ផែនកហរិញ្ាវតថុទន់ឆពលឆវោ 
- ការោាំរទ្ផែនកបឆចចកឆទ្ស ការោាំរទ្ និងការអនុវតរចាប់ 
- កិចចសហរបតិបតរិការពើវស័ិយឯកជន និងអាជាា ធ្រមូ្លោា ន 

ការឆរៀបចាំការអនុវតរ 
- បរាិណននការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់  រតូវបានកាត់បនថយ 
- ចាំននួសាល កសញ្ញា របសិទ្ធភាពថាម្ពលបានបិទ្ែាយ 

ចាំណាយបា៉ែ ន់សាម ន
សរុប 

អរគនាយកោា នថាម្ពលកនុងរកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល និងរកសួង-សាថ ប័នពាក់ព័នធ
ែនទ្ឆទ្ៀត។ 

របភពមូ្លនិធិ្ ២ ៩០០ ០០០ ែុោល រ 
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រយៈឆពល ADB, UNDP, CCCA, JICA, និងនែរូអភិវឌ្ឍន៍ែនទ្ឆទ្ៀត 
ការឆរៀបចាំការអនុវតរ ២០២១-២០២៣ 

 

៩) ឯកសារសកម្មភាពឆលែ ៩៖ 

សកម្មភាព 
ឆរៀបចាំសិកាថាម្ពលសាអ តរបកបឆោយនិរនររភាពសរាប់ការចម្អិនអាហារ និង
អនុវតរជឆរម្ើសផែលានលអបាំែុត 

ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរ 
ែ.យ.ប.អ.ក. និង ែ.យ
.ប.អ. តាម្វស័ិយ 

- ែ.យ.ប.អ.ក. ០៤៖ ឆលើកកម្ពស់ការកសាងផែនការ និងបឆចចកវទិ្ា ផែលបឆញ្ចញ
កាបូនតិច ឆែើម្បើោាំរទ្ែល់ការអភិវឌ្ឍឆោយចើរភាព។ 

- ែ.យ.ប.អ.ឧ.ល. ០៣៖ អនុវតរវធិ្ើសាស្តសរររប់ររងការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់សរាប់
វស័ិយថាម្ពល។ 

សនិទនភាព 

ឆៅរបឆទ្សកម្ពុជាថាម្ពលជើវា៉ែ សានរបផហល ៥៥ %ននលាយថាម្ពលផែល
ជាសាារតែពស់បាំែុតឆៅអាសុើអាឆរនយ។៍ ថាម្ពលឆនះ រតូវបានឆរបើរបាស់សរាប់
ការចម្អិនអាហារកនុងរសុក ផែលកនុងឆនាះាន៨២ % ននររួសារកម្ពុជាសរុប ឆរបើរបាស់
អុសឆធ្វើជាឥនធនៈែ៏សាំខាន់។ ឆហើយ ១៨ %ននរបជាជនទាំងឆនាះ ឆរបើរបាស់ធ្យូងជា
ឥនធនៈចម្បងរបស់ពកួឆរ។ ការឆរបើរបាស់ថាម្ពលសរបុរបស់របឆទ្សកម្ពុជា រតូវ
បានឆរពាករថានឹងឆកើនឆ ើងកនុងអរតារបចាំឆ្ន ាំជាម្ធ្យម្ ៥,២ % ពើឆ្ន ាំ២០០៩ 

ែល់ឆ្ន ាំ២០៣៥ ឆហើយធ្យូងរតូវបានឆររ ាំពឹងថា នឹងបនរជាតាំណាងផែនកែ៏សាំខាន់
ម្យួននលាយថាម្ពល។ ែណៈឆពលផែលឆៅតាម្ទ្ើរបជុាំជនការឆរបើរបាស់ធ្យូង
រតូវបានឆររ ាំពឹងថានឹងលយចុះបនរិច ឆររ ាំពឹងថានឹងឆកើនឆ ើង ៥៣ %ឆៅតាម្តាំបន់
ជនបទ្កនុងចឆនាល ះឆ្ន ាំ២០១២ និង ២០៣០។ ឆៅថាន ក់ជាតិ និងថាន ក់តាំបន់ការឆរបើរបាស់
ធ្យូងរតូវបានឆររ ាំពឹងថានឹងឆកើនឆ ើងរហូតែល់ឆ្ន ាំ២០៣០។  
ែូឆចនះឥនធនៈអុសនិងពិឆសសជាងឆនះរឺធ្យូង ផែលតាំណាងឱ្យវស័ិយឆសែាកិចច       
យុទ្ធសាស្តសរែពស់សរាប់របឆទ្សកម្ពុជា។ ឆទះយ៉ែ ងណាក៏ឆោយការវនិិឆយរជាតិ 
និងអនររជាតិឆៅកនុងវស័ិយឆនះឆៅផតានករមិ្តទបឆៅឆ ើយ។ ឆហតុែលម្យួអាច
ថា ម្កពើធ្យូងរតូវបានឆរចត់ទុ្កថាជាថាម្ពលសរាប់អនករកើរកផែលរតូវជាំនួស
ឆោយហាគ ស LPG (ឆរបងឥនធនៈរាវ និង ឬ អរគិសនើ)។ ចកខុវស័ិយឆនះ រតូវបាន
ែសពវែាយឱ្យលបើឆៅទ្សវតសរ ៍ ឆ្ន ាំ១៩៩០ ជាម្យួនឹងរាំនិត “ជឆណរើ រថាម្ពល”។ 
ឆៅកនុងឆោលរាំនិតជឆណរើ រថាម្ពលឆនះ ររួសារឆរបើរបាស់របភពថាម្ពលទ្ាំឆនើបៗ 
ជាលាំោប់ និងកាត់បនថយការឆរបើរបាស់ឥនធនៈអុសតាម្ផបបរបនពណើ បឆណរើ រៗ 
ឆៅឆពលផែលពកួឆរកាល យជាអនកាន ឆហើយចប់ឆែរើម្ងាកម្កឆរបើរបភពថាម្ពល
សាអ តវញិ។ ឆទះយ៉ែ ងណាការសិកាលមើៗឆនះ បងាា ញថាធ្យូងមិ្នផម្នជាថាម្ពល
សរាប់អនករកើរកឆទ្ ឆរពាះវារតូវបានឆរឆរបើរបាស់ជាទូ្ឆៅឆៅកនុងតាំបន់ទ្ើរកុង
ផែលានរបាក់ចាំណូលែពស់។  
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ការសាង់ម្តិម្យួឆធ្វើឆ ើងឆោយ GERES កនុងឆ្ន ាំ២០១៣ ឆលើររួសារចាំននួ ១ ៩៦៩ 

តាំណាងរបជាជនកម្ពុជាបងាា ញថា ចាំផណកននររួសារផែលឆរបើរបាស់ធ្យូងជាឥនធនៈ
បឋម្ មិ្នលយចុះឆោយសារផតានការឆកើនឆ ើងននរទ្ពយសម្បតរិឆ ើយ។ ការពិត
ឆនះរតូវបានឆរសឆងកតឆ ើញែងផែរឆៅកនុងរាជធានើភនាំឆពញផែលានហាគ ស LPG 
រតូវបានឆរឆរបើរបាស់ឆរចើនជាងឆរ ឆហើយទិ្ននន័យឆនះានលកខណៈរសបជាម្ួយ
នឹងការសឆងកតផែលឆធ្វើឆ ើងឆៅកនុងរបឆទ្សកាំពុងអភិវឌ្ឍែនទ្ឆទ្ៀត។ កនុងន័យឆនះ 
របភពឆរបងឥនធនៈផែលាននិរនររភាពសរាប់ការចម្អិនអាហារ រឺជាធាតុចាំបាច់
សរាប់ការឆរបើរបាស់ធ្នធានរបកបឆោយនិរនររភាព។ 

របឆភទ្សកម្មភាព  Cat 1 –ពរងើក            Cat 2 –ផកលម្អ           Cat 3 – លមើ 
ចាំណាត់ថាន ក់សកម្មភាព ការកាត់បនថយ 

ការពិពណ៌ា នាសឆងខបនន
សកម្មភាពនិងលទ្ធែល
រ ាំពឹងទុ្កនិងអតថ
របឆយជន៍ 

សកម្មភាព៖ 
- ឆធ្វើការសិការបភពឥនធនៈសាអ តសរាប់ការចម្អិនអាហារ។ 
- អភិវឌ្ឍមូ្លោា នសរាប់ការវភិារសការ នុពល។ 
- សាកលបងវធិ្ើែលិតធ្យូងរបកបឆោយនិរនររភាព។ 
- បឆងកើតបទ្បបញ្ាតរិសរាប់ែលិតកម្មធ្យូងរបកបឆោយនិរនររភាព។ 
- អនុវតរបទ្បបញ្ាតរិ។ 
- តាម្ោនឆម្ើលលទ្ធែល។ 
លទ្ធែលរ ាំពឹងទុ្ក និងអតថរបឆយជន៍៖ 
- ការឆរបើរបាស់អុសសរាប់ែលិតកម្មធ្យូងរតូវបានកាត់បនថយ ៣០%  ឬឆរចើន
ជាងឆនះ។ 

- ការរកអុសរបកបឆោយចើរភាព រឺជាការអនុវតរឆៅកនុងរបឆទ្សកម្ពុជា។ 
- ការកាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់  ។ 
- ែលរបឆយជន៍ឆសែាកិចចឆោយសាររបសិទ្ធភាពកាន់ផតរបឆសើរ។ 
- ការកាប់បាំផ្ទល ញនរពឆឈើរតូវបានកាត់បនថយ។ 

ការវាយតនម្លរបសិទ្ធភាព
ចាំណាយននសកម្មភាព 

ែលិតកម្ម និងការែគត់ែគង់ធ្យូងរបកបឆោយនិរនររភាពឆែើរតនួាទ្ើយ៉ែ ងសាំខាន់កនុង    
សនរិសុែឆសបៀង។ តួនាទ្ើទាំងឆនាះរមួ្ាន៖ ែលិតកម្មអាហារផកនចន ការឆរបើរបាស់
និងទ្ទ្ួលបានអាហារតាម្រយៈការបឆងកើតរបាក់ចាំណូលជាឆែើម្។ ធ្យូងជាញឹកញាប់
អាចរកបានឆៅតាម្ទ្ើែារកនុងរសុក ឆបើឆរបៀបឆធ្ៀបឆៅនឹងជឆរម្ើសថាម្ពលចម្អិន
អាហារឆែសងឆទ្ៀត ែូចជាអរគិសនើ ឬឥនធនៈរាវទ្ាំឆនើប ឬឥនធនៈហាគ សជាពិឆសសឆៅ
តាំបន់ទ្ើរបជុាំជន និង / ឬតាំបន់ទ្ើរកុងកនុងរបឆទ្សកម្ពុជាជាឆែើម្។ ការទ្ទ្លួបានឥនធនៈ
កនុងនលលសម្រម្យអាចជយួឱ្យម្ាូបរតូវបានចម្អិនឱ្យបានលអ ឆធ្វើឱ្យវាកាន់ផតងាយរ ាំោយ 
និងបឆងកើនការរសូបយកសារធាតុចិញ្ច ឹម្បានលអរបឆសើរផលម្ឆទ្ៀតែង។ ែូចោន ឆនះ
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ែងផែរ របាក់ចាំណូលជាសាច់របាក់ពើែលិតកម្មធ្យូងលម និងពាណិជាកម្ម បានែរល់នូវ
ម្ឆធ្ាបាយឆែើម្បើទិ្ញអាហារឬឆែើម្បើវនិិឆយរកនុងែលិតកម្មកសិកម្ម។ អងគការ FAO 
បានបា៉ែ ន់របាណថារបជាជនរបាណ ២ ៥៧០ ៤០នាក់ ឆៅកនុងរបឆទ្សកម្ពុជា 
ឬរបផហល ១៨ភាររយ ននែាះឆៅរបឆទ្សកម្ពុជាឆរបើរបាស់ធ្យូងជារបភពថាម្ពល
បឋម្សរាប់ចម្អិនអាហារ។ អងគការជឺឆរស (GERES) បា៉ែ ន់សាម នថាែលិតកម្ម
ធ្យូងលមជាតិរបស់កម្ពុជាានរបផហល ៣៣៦ ០០០ ឆតានកនុងឆ្ន ាំ២០១៣។ ឆោយរិត
ពើតនម្លលក់រាយជាម្ធ្យម្ ០,៣៥ ែុោល រកនុងម្យួរើ ូរកាម្ ទ្ើែារធ្យូងឆៅកម្ពុជានឹង
ានចាំននួជាង   ១១៧ោនែុោល រកនុងម្យួឆ្ន ាំ  ផែលឆធ្វើឱ្យវាកាល យជាវស័ិយឆសែាកិចច  
ែ៏សាំខាន់ម្យួសរាប់ជនបទ្ឆៅរបឆទ្សកម្ពុជា។ ែលិតកម្មធ្យូងអាចរតូវបានរមួ្
បញ្ចូ លឆៅកនុងរបព័នធែលិតកម្មចាំណើ អាហារ ែូចជាតាម្រយៈការអនុវតរកសិែល។ 
ការសិកាបានរកឆ ើញថា របព័នធកសិឧសាហកម្មម្យួចាំននួអាចែរល់ធ្នធានឆឈើ
សរាប់ែលិតធ្យូងឆពញម្យួឆ្ន ាំ រមួ្ែសាំជាម្យួែាំណាាំកសិកម្មឆែើម្បានែង។ ឆលើសពើ
ឆនះឆទ្ៀត អុសនិងចាក រឆែើម្ឆឈើផែលបឆងកើតឆ ើងសរាប់ែលិតកម្មធ្យូងរបកប
ឆោយនិរនររភាព អាចែរល់ចាំណើ អាហារ ចាំណើ សតវ និងអុសកនុងឆពលែាំណាលោន បាន
ផលម្ឆទ្ៀត។ វាក៏រមួ្ចាំផណកែល់កិចចែិតែាំរបឹងផរបងជាសកលឆែើម្បើបញ្ឈប់ និង
ការពារការកាប់បាំផ្ទល ញនរពឆឈើែងផែរ។ 

បុឆរលកខែណឌ ផែលរតូវ
ការសរាប់ការអនុវតរ
របកបឆោយឆជារជ័យ 

- កិចចសហរបតិបតរិការរបស់ភារើពាក់ព័នធ 
- ការឆបរជាា ចិតររបស់រាជរោា ភិបាល និងភារើពាក់ព័នធ 
- អាចរកបានជាំនយួហរិញ្ាវតថុ និងបឆចចកឆទ្ស។ 

សូចនាករននភាព
ឆជារជ័យ 

- បទ្បបញ្ាតរិរតូវបានបឆងកើត អនុវតរ និងអនុវតរតាម្។ 
- ការអនុវតរធ្យូងរបកបឆោយនិរនររភាពរតូវបានបឆងកើតោក់ពរងាយនិងអនុវតរតាម្។ 
- ការកាត់បនថយឧសម័នែាះកញ្ច ក់ 
- ការអនុវតរធ្យូងរបកបឆោយនិរនររភាពចាំនួនរតូវបានអនុវតរ ឬអនុវតរតាម្។ 

ការឆរៀបចាំការអនុវតរ នាយកោា នថាម្ពកឆកើតឆ ើងវញិ និងថាម្ពលឆែសងឆទ្ៀតសហការជាម្យួ ក.ជ.អ.ច. 
ចាំណាយបា៉ែ ន់សាម នសរុប ១ ៥០០ ០០០ែុោល រ 
របភពមូ្លនិធិ្ FAO មូ្លនិធិ្អាកាសធាតុនបតង មូ្លនិធិ្អភិវឌ្ឍន៍ណ័រឌ្ើក និងឆែសង ឆៗទ្ៀត។ 
រយៈឆពល ២០២១-២០២៣ 

 

១០) ឯកសារសកម្មភាពឆលែ ១០៖ 

សកម្មភាព 
ឆរៀបចាំសិការាំរូអាជើវកម្មរបកបឆោយនិរនររភាពឆែើម្បើឆរបើរបាស់ថាម្ពលកឆៅរ
និងចាំហាយទឹ្ករបកបឆោយរបសិទ្ធភាព។ 

ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរ 
ែ.យ.ប.អ.ក. និង  

- ែ.យ.ប.អ.ក. ០៤៖ ឆលើកកម្ពស់ការកសាងផែនការ និងបឆចចកវទិ្ា ផែលបឆញ្ចញ
កាបូនតិច ឆែើម្បើោាំរទ្ែល់ការអភិវឌ្ឍឆោយចើរភាព។ 
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ែ.យ.ប.អ. តាម្វស័ិយ - ែ.យ.ប.អ.ឧ.ល. ០៣៖ អនុវតរវធិ្ើសាស្តសរររប់ររងការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់
សរាប់វស័ិយថាម្ពល 

សនិទនភាព 

បឆចចកវទិ្ា ចាំហាយផែលឆរបើឆរចើនបាំែុតឆៅកនុងឆរាងចរកកាត់ឆែរ ឆែើម្បើបាំផបលង
ឥនធនៈអុសឆៅជាថាម្ពលកឆៅរ សរាប់ែាំឆណើ រការែលិតកម្ម។  ចាំហាយាន
សម្តថភាពែុសោន ចប់ពើ ៤៥ រើ ូរកាម្កនុងម្យួឆា៉ែ ង ែល់ ១២ ០០០ រើ ូរកាម្
កនុងម្យួឆា៉ែ ង។  
 ចាំហាយផែលានទ្ាំហាំចប់ពើ ១ ែល់ ៥ ត/ម្ រតូវបានឆរបើរបាស់ជាទូ្ឆៅបាំែុត
ផែលានរបផហល ២៩ភាររយ នន ចាំហាយសរុបបនាា ប់ម្ករឺ ចាំហាយផែល
ានទ្ាំហាំពើ 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
 ចាំហាយផែលានទ្ាំហាំពើ ៥ ឆៅ ១០TPH និងឆលើសពើ ១០TPH រឺ ៨ភាររយ 
និង ១ភាររយ ឆរៀងៗែលួន។ 
ឆយងតាម្ការសាង់ម្តិឆ្ន ាំ២០១៧ និង២០១៨ របស់ GERES ឆលើឆរាងចរក
ចាំនួន ៤៥ បានឱ្យែឹងថា អុសជាឥនធនៈែ៏សាំខាន់សរាប់ការបឆងកើតចាំហាយទឹ្ក។ 
ចាំផណកឆរបងឥនធនៈឆែសងៗឆទ្ៀត ផែលរតូវបានឆរបើសរាប់ែលិតកម្មចាំហាយឆៅ
កនុងឆរាងចរកកាត់ឆែរឆៅកម្ពុជារមួ្ានអុស (៧៣%) ឆរបងឥនធនៈឆមម (HFO) 
(២%) ឆរបងា៉ែ ស ូត(៦%) អរគិសនើ(១៩%) ហាគ ស LPG(០,១៨%)  កាកសាំណល់
រកណាត់(០.៥១ %) និងែុាំជើវា៉ែ សឆរៀប (០,៤៦%) ។ តាម្រយៈការសាង់ម្តិ 
ការឆរបើរបាស់ឆឈើសរុបឆៅកនុងឧសាហកម្មកាត់ឆែរឆៅកម្ពុជារតូវបានបា៉ែ ន់
របាណថាានរបាណ ១ ១៤៣ ៩២៩,៦៤ ម្៣ ឬ ៦៣៣ ៨៩១ ឆតាន /ឆ្ន ាំ 
កនុងឆ្ន ាំ ២០១៧ ។ 

របឆភទ្សកម្មភាព  Cat 1 –ពរងើក           Cat 2 –ផកលម្អ           Cat 3 – លមើ 
ចាំណាត់ថាន ក់សកម្មភាព ការកាត់បនថយ 

ការពិពណ៌ា នាសឆងខបនន
សកម្មភាពនិងលទ្ធែល
រ ាំពឹងទុ្កនិងអតថ
របឆយជន៍ 

សកម្មភាព៖ 
- ឆធ្វើការវាយតនម្ល ចាំហាយឆៅររប់វស័ិយទាំងអស់ រមួ្ានឧសាហកម្ម អោរ
ពាណិជាកម្ម និងកផនលងឆែសងឆទ្ៀតផែលានការឆរបើរបាស់ ចាំហាយ។ 

- ការបា៉ែ ន់សាម នសការ នុពលជាម្យួនឹងការកាំណត់អតរសញ្ញា ណបឆចចកវទិ្ា។ 
- សាកលបង ចាំហាយថាម្ពលរបកបឆោយរបសិទ្ធភាព។ 
- ជាំរុញការឆរបើរបាស់ ចាំហាយផែលានរបសិទ្ធភាពថាម្ពល។ 
- អភិវឌ្ឍការអនុវតរសរង់ោថាម្ពលអបបបរាសរាប់ ចាំហាយ។ 
លទ្ធែលរ ាំពឹងទុ្ក និងអតថរបឆយជន៍៖ 
- មូ្លោា នទិ្ននន័យ ចាំហាយននរបឆទ្សកម្ពុជា។ 
- កាត់បនថយការឆរបើរបាស់អុស និងឥនធនៈឆែសងឆទ្ៀតសរាប់ការែលិត
ចាំហាយទឹ្ក។ 

- ការកាត់បនថយ ឧសម័នែាះកញ្ច ក់ 
- សនសាំសាំនចឆសែាកិចចឆោយសាររបសិទ្ធភាពកាន់ផតានភាពរបឆសើរឆ ើង។ 
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ការវាយតនម្លរបសិទ្ធភាព
ចាំណាយននសកម្មភាព 

ការរកឆ ើញពើការសាង់ម្តិឆៅតាម្ឆរាងចរកបានបងាា ញពើសការ នុពលែ៏ធ្ាំននការ
សនសាំសាំនចជើវា៉ែ ស់តាម្រយៈការោក់ជាំនសួ ចាំហាយផែលានរសាប់ឆោយឆរបើ 
លមើផែលានរបសិទ្ធភាពជាងមុ្ន។ ជាទូ្ឆៅ ចាំហាយឆឈើផែលានអាយុឆលើសពើ 
៨ឆ្ន ាំ ានសការ នុពលែពស់កនុងការជាំនសួឆនះឆរពាះវាានរបសិទ្ធភាពទបណាស់។ 
ឆៅកនុងការសិការបស់ GERES បានឱ្យែឹងថា របផហល ៣៣ % នន ចាំហាយ
សរុប ៩៧១ ានសការ នុពលឆរចើនខាល ាំងសរាប់ការជាំនសួឆោយ លមើ ផែលកនុង
ចាំឆណាម្ឆនាះ ាន២៣៧ ជា ចាំហាយអុសផែលានសម្តថភាពែុសៗោន ។ ឆោយ
ពិចរណាឆលើភាពឆែសងោន ននទ្ាំហាំ ចាំហាយ លទ្ធភាពននការផកលម្អរបសិទ្ធភាព
ថាម្ពល និងសការ នុពលននការសនសាំអុសរតូវបានបា៉ែ ន់របាណថា ានចាំននួ 
១៨៩.៨៧៣ ម្៣ កនុងម្ួយឆ្ន ាំផែលានរបផហល ១៧ %ឆបើឆរបៀបឆធ្ៀបនឹងឆសណារ ើយ៉ែូ
 ចាំហាយផែលានរបសិទ្ធភាពទប។ ការសឆរម្ចផបបឆនះតរមូ្វឱ្យានការវនិិឆយរ
របាណ ៦.៥ោនែុោល រ ផែលនឹងរតូវចាំណាយរយៈឆពលសងរតលប់ជាម្ធ្យម្រឺ 

១,៦៤ឆ្ន ាំ។ របសិនឆបើការជាំនសួ ចាំហាយឆនះរតូវបានអនុម័្ត ឆនាះការសនសាំសាំនច
ឆឈើអាចនាាំឱ្យានការសនសាំការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់របផហល ១៨០.៣៧០ 
ឆតានកនុងម្យួឆ្ន ាំ។ 

បុឆរលកខែណឌ ផែលរតូវ
ការសរាប់ការអនុវតរ
របកបឆោយឆជារជ័យ 

- ករមិ្តននកិចចសហរបតិបតរិការរវាងរកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល និងរកសួងពាក់ព័នធ 
វស័ិយឯកជន និងភារើពាក់ព័នធទាំងអស់។  

- ភាពអាចរកបាននន ចាំហាយរបសិទ្ធភាពថាម្ពល។ 
- រកបែ័ណឌ ចាប់ និងបទ្បបញ្ាតរិរតឹម្រតូវឆែើម្បើោាំរទ្ការងារឆនះ។ 

សូចនាករននភាព
ឆជារជ័យ 

- ចាំននួទិ្ននន័យ ចាំហាយរបមូ្ល និងែសពវែាយ 
- ចាំននួ ចាំហាយានរបសិទ្ធភាពថាម្ពលផែលបានជាំនសួ 
- ចាំននួទឹ្ករបាក់ននឧសម័នែាះកញ្ច ក់សនសាំបាន 

ការឆរៀបចាំការអនុវតរ នាយកោា នថាម្ពលកឆៅរ  និងចាំឆហះ ននរកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល និងវស័ិយឯកជន 
ចាំណាយបា៉ែ ន់សាម នសរុប ១ ៣០០ ០០០ែុោល រ 

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

រយៈឆពល ២០២១- ២០២៣ 
 

១១) ឯកសារសកម្មភាពឆលែ ១១៖ 

សកម្មភាព 
បឆងកើតកម្មវធិ្ើររប់ររងថាម្ពលសរាប់អោរធ្ាំៗ និងឆរាងចរកធ្ាំៗ និងតាម្ផបប
ឆោលការណ៍សម័ររចិតរសរាប់សហរោសធុ្នតូចនិងម្ធ្យម្ សិថតកនុងរកបែ័ណឌ
ននឆោលនឆយបាយជាតិសរើពើរបសិទ្ធភាពថាម្ពល។ 
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ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរ 
ែ.យ.ប.អ.ក. និង ែ.យ
.ប.អ. តាម្វស័ិយ 

- ែ.យ.ប.អ.ក. ០៤៖ ឆលើកកម្ពស់ការកសាងផែនការ និងបឆចចកវទិ្ា ផែលបឆញ្ចញ
កាបូនតិច ឆែើម្បើោាំរទ្ែល់ការអភិវឌ្ឍឆោយចើរភាព។ 

- ែ.យ.ប.អ.ឧ.ល. ០៣៖ អនុវតរវធិ្ើសាស្តសរររប់ររងការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់
សរាប់វស័ិយថាម្ពល 

សនិទនភាព 

ការឆរបើរបាស់ថាម្ពលឆៅកនុងឆរាងចរក និងអោរបានឆកើនឆ ើងកនុងរយៈឆពល
ប៉ែុនាម នឆ្ន ាំចុងឆរកាយឆនះ ឆោយសារផតកាំឆណើ នននឧសាហកម្មផែលពឹងផែអកខាល ាំង
ឆលើថាម្ពលអោរែពស់ៗ ផែលានា៉ែ សុើនរតជាក់ កឆៅរ ទឹ្ក ែយល់រតជាក់ និង
ការឆរបើរបាស់ឆែសងៗឆទ្ៀត។ ឆទះជាយ៉ែ ងណាក៏ឆោយ និនាន ការឆនះអាចរតូវបាន
កាត់បនថយឆោយការផកលម្អអោរ ឬឆរាងចរក ការែាំឆ ើងអុើសូ ង់ទ្ប់កឆៅរ  
និងថាម្ពលរតជាក់ ការោាំរុកខជាតិ ឆភលើងបាំភលឺ និងរបព័នធបញ្ញា  ក៏ែូចជាលទ្ធភាព
ននឧបករណ៍ររប់ររងថាម្ពលឆែើម្បើជយួាច ស់ ឆរាងចរក អោរ / អនកររប់ររង
អចលនរទ្ពយ អាចររប់ររងការឆរបើរបាស់ថាម្ពលរបស់ពកួឆរឱ្យានរបសិទ្ធភាព
បាន។ 

របឆភទ្សកម្មភាព  Cat 1 –ពរងើក        Cat 2 –ផកលម្អ           Cat 3 – លមើ 
ចាំណាត់ថាន ក់សកម្មភាព ការកាត់បនថយ និងការបនាុាំ 

ការពិពណ៌ា នាសឆងខបនន
សកម្មភាពនិងលទ្ធែល
រ ាំពឹងទុ្កនិង 
អតថរបឆយជន៍ 

សកម្មភាព៖ 
- អនុវតរការរបមូ្លទិ្ននន័យ៖ ផែនកសាំខាន់បាំែុតននការងារររប់ររងថាម្ពល រឺ
ការវាយតនម្លឆលើរាំរូននការឆរបើរបាស់ និងការកាំណត់អតរសញ្ញា ណននវធិានការ
សនសាំសាំនចថាម្ពលជាក់ោក់។ ការណ៍ឆនះ អាចសឆរម្ចឆៅបានតាម្រយៈការ
ឆធ្វើសវនកម្មថាម្ពល។ សវនកម្មថាម្ពលអាចពាក់ព័នធនឹងករមិ្តលម្អិតឆែសងៗ
ោន អារស័យឆលើឆោលបាំណងននការសិកា។ ឆោលបាំណងរឺឆែើម្បើរបមូ្លទិ្ននន័យ
ព័ត៌ាានររប់រោន់ និងពាក់ព័នធសរាប់ការវាយតនម្លឆពញឆលញននអោរ និង
ឆរាងចរកធ្ាំៗ។ 

- ការវភិារនិងការឆរៀបចាំទិ្ននន័យឆរបៀឆធ្ៀប៖ ទិ្ននន័យផែលរបមូ្លបានរឺអារស័យ
ឆៅឆលើការវភិារសថិតិ និងការជាប់ទក់ទ្ងោន ពើអោរ និងឆរាងចរករហូតែល់ករមិ្ត
របព័នធ។ ឆោលបាំណងននការវភិាររឺឆែើម្បើវាយតនម្លពើឥទ្ធិពលននបា៉ែ រា៉ែ ផម្៉ែរតឯករាជយ
ឆលើការឆរបើរបាស់អរគិសនើរបចាំឆ្ន ាំ ផែលអាចកាំណត់អតរសញ្ញា ណចាំនុចសាំខាន់។ 

- បឆងកើតឧបករណ៍វាយតនម្លសវនកម្មថាម្ពល៖ វធិ្ើសាស្តសរឆនះ អាចរតូវបានឆរបើ
ជាម្រគុឆទ្សក៍ឆយងសរាប់ការងារនាឆពលអនារតក៏ែូចជាសរាប់ាច ស់អោរ ឬ
ាច ស់ឆរាងចរក / អនកររប់ររងឆៅឆពលឆធ្វើការសវនកម្មថាម្ពល។ 

- ឆរៀបចាំបឆងកើតថាម្ពលឆរបៀបឆធ្ៀប៖ ការឆរបើរបាស់ផែសឆកាងឆរបៀបឆធ្ៀប ផែលជា
លទ្ធែលននការសិកាសការ នុពលសនសាំថាម្ពលសរុបននអោរ អាចរតូវបាន
រណនាឆោយឆរបើផែសឆកាងបឆធ្ៀបននការអនុវតរថាម្ពលសរុប។ ឆោលឆៅនន
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ការអនុវតរការងារឆនះ អាចរតូវបានកាំណត់សរាប់ការអនុវតររយៈឆពលែលើ ឬយូរ
អផងវង ឆៅតាម្របឆភទ្អោរ និងឆរាងចរក។ របសិនឆបើទិ្ននន័យថាម្ពលរបស់
របព័នធឆសវាកម្មអាចរកបានឆនាះ អោរ ឬឆរាងចរកក៏អាចកាំណត់ករមិ្តសនសាំសាំនច 
ផែលអាចសឆរម្ចបានពើរបព័នធនើម្ួយៗឆោយឆរបើផែសឆកាងបឆធ្ៀបននរបព័នធឆនះ
បានផែរ។ ឆៅឆពលសការ នុពលននការសនសាំននរបព័នធឆនះរតូវបានបឆងកើតឆ ើងរចួ
ឆហើយ ាច ស់អោរ ឬឆរាងចរកអាចែរល់អាទិ្ភាពែល់រឆរាងផកលម្អថាម្ពល
ឆយងឆៅតាម្វសិាលភាពននការសនសាំឆៅតាម្របព័នធនើម្យួៗផែលអាចសឆរម្ច
បាន។ សនាសសន៍ថាម្ពលរតូវបានឆរទ្ទ្លួសាគ ល់យ៉ែ ងលអថាជាឧបករណ៍សាំខាន់
ម្យួកនុងការកាំណត់តរមូ្វការថាម្ពលបចចុបបនន និងអនារតននអោរ ឬកផនលងទាំង
ឆនាះ។ ានរបព័នធសនាសសន៍ រតូវោក់បងាា ញជូនឆៅឆលើឆរហទ្ាំព័រផែលែរល់ជូន
ឆោយរាជរោា ភិបាល និងសហរោសពាណិជាកម្ម ប៉ែុផនរទិ្ននន័យផបបឆនះ រតូវឆធ្វើ
បចចុបបននភាពជាញឹកញាប់។ 
លទ្ធែលរ ាំពឹងទុ្ក និងអតថរបឆយជន៍៖ 
- អតថរបឆយជន៍ហិរញ្ាវតថុ ៖ បទ្ពិឆសាធ្ន៍លមើៗបានបងាា ញថា របសិនឆបើកម្មវធិ្ើ
ររប់ររងថាម្ពលរតូវបានអនុវតរតាម្លកខណៈជារបព័នធ ឆនាះានអតថរបឆយជន៍
ហរិញ្ាវតថុររួឱ្យកត់សាគ ល់។ អតថរបឆយជន៍ហរិញ្ាវតថុសាំខាន់ៗម្យួចាំនួនននការងារ
ររប់ររងថាម្ពលរឺ៖ 
១) ែលសងរតលប់រហ័ស៖ របផហលពើរឆ្ន ាំសរាប់វធិានការបឆងកើនរបសិទ្ធភាព នងិ    
៥ឆ្ន ាំសរាប់វធិានការផកលម្អឆ ើងវញិ។ 
២) ែលវនិិឆយររត ប់ (ROI) ២០-៥០ភាររយ(ឆរបៀបឆធ្ៀបឆៅនឹងរបាណផត
៦ ភាររយសរាប់របាក់កម្ចើផែលានកាលកាំណត់របស់ធ្នាោរ ) នងិ 
៣) ការសនសាំអាចរតូវបានឆរបើឆែើម្បើែរល់លវកិាែល់កម្មវធិ្ើររប់ររងថាម្ពល។ 

- សរាប់ាច ស់អោរ និងអនកររប់ររងឆរាងចរក និងបរកិាខ រថាម្ពល៖ ការវនិិឆយរ
ឆលើរបសិទ្ធភាពថាម្ពលរួរផតរតូវបានអនុវតរែូចោន នឹងការសឆរម្ចចិតរហរិញ្ាវតថុ
ឆែសងឆទ្ៀតផែរ ឆហើយមិ្នររួានឆទ្ៀតឆទ្ការានលកខែណឌ ឆរចើនឆពក ផែល
កាំណត់ឆៅឆលើការវនិិឆយរផបបឆនះ ជាងការវនិិឆយរែនទ្ឆទ្ៀត។ ការវាយតនម្ល
ននវធិានការសនសាំសាំនចថាម្ពល ររួផតរិតពិចរណាពើអតថរបឆយជន៍កាន់ផត
ទូ្លាំទូ្ោយានែូចជាការផកលម្អ ភាពងាយរសួលនិងបរសិាថ នជាឆែើម្។ ជាធ្ម្មតា 
ឆរឿងឆនះអាចរតូវបានសឆរម្ចឆោយឆរបើវធិ្ើសាស្តសរ ”វែរននការចាំណាយ”។ ែូឆចនះ 
កម្មវធិ្ើររប់ររងថាម្ពល មិ្នររួរតូវបានចត់ទុ្កថាជាកម្មវធិ្ើផែលមិ្នប៉ែះពាល់
ែល់បរសិាថ នផែលតរមូ្វឱ្យានការចាំណាយឆរចើនឆទ្ៀតឆនាះឆទ្ ប៉ែុផនរររួចត់ទុ្ក
ថាជាការវនិិឆយរផែលនឹងនាាំម្កនូវចាំណូលហរិញ្ាវតថុសាំខាន់ៗសរាប់សាថ ប័ន
ម្យួឆៅឆពលសឆរម្ចបានឆោលឆៅបរសិាថ នទាំងឆនាះ។ 
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- របសិទ្ធភាពថាម្ពលនាាំឆៅរកអោរ និងឆរាងចរកផែលររប់ររងបានលអរបឆសើរជាង
មុ្ន៖ អតថរបឆយជន៍ជាក់ផសរងននរបសិទ្ធភាពថាម្ពលតាម្រយៈកម្មវធិ្ើររប់ររង
ថាម្ពលផែលបានឆរោងទុ្ករឺថាវាកាត់បនថយការចាំណាយផែលជាចាំននួទឹ្ករបាក់
សនសាំឆរចើនទក់ទ្ងនឹងអាយុកាលអោរ និងឆរាងចរក។ ឆទះយ៉ែ ងណាក៏ឆោយ 
ការកាត់បនថយការបឆញ្ចញ និងការឆរបើរបាស់ធ្នធានធ្ម្មជាតិតិចជាងមុ្ន ឥ ូវ
ឆនះបានកាល យជាអតថរបឆយជន៍រយៈឆពលផវងជាងមុ្នផលម្ឆទ្ៀត។ ការផកលម្អ
របសិទ្ធភាពថាម្ពលក៏អាចនាាំឱ្យអោរ និងឆរាងចរកកាន់ផតរបឆសើរជាម្យួនឹង
ភាពកាន់ផតងាយរសួល បរយិកាសការងារកាន់ផតរបឆសើរ អនកកាន់កាប់ាន
ការឆពញចិតរ និងានែលិតភាពកាន់ផតរបឆសើរឆ ើងផលម្ឆទ្ៀតែង។ 

- ភាពអាចរកបានននសាភ រៈបណរុ ះបណារ ល៖ ទក់ទ្ងនឹងរបសិទ្ធភាពថាម្ពល
សរាប់អោរ និងឆរាងចរក។ 

- របឆយជន៍សរាប់វស័ិយសិកាធិ្ការ៖ បុរគលិករកសួង និងសាស្តសារ ចរយម្កពើ
សាថ ប័នសិកាផែលានចាំឆណះែឹងកាន់ផតឆរចើន អាំពើវធិ្ើផកលម្អរបសិទ្ធភាព
ថាម្ពលសរាប់អោរ និងឆរាងចរកធ្ាំៗ ។ 

- អនុញ្ញា តឱ្យបុរគលិករកសួងផសវងយល់ពើរឆរាងរបសិទ្ធភាពថាម្ពល៖ ផែល
ានសការ នុពលឆែសងឆទ្ៀតឆៅកនុងរបឆទ្សកម្ពុជាជាបនរបនាា ប់។ 

ការវាយតនម្លរបសិទ្ធភាព
ចាំណាយននសកម្មភាព 

កម្មវធិ្ើររប់ររងថាម្ពលសរាប់អោរធ្ាំៗ និងឆរាងចរក រឺជាម្ឆធ្ាបាយផែល
ានរបសិទ្ធភាពចាំណាយឆែើម្បើឆរបើរបាស់ធ្នធានរបកបឆោយរបសិទ្ធភាព និង
ជឆរម្ើសកាត់បនថយចាំណាយទប។ 

បុឆរលកខែណឌ ផែលរតូវ
ការសរាប់ការអនុវតរ
របកបឆោយឆជារជ័យ 

- ករមិ្តននកិចចសហរបតិបតរិការរវាង MME និងភារើផែលចប់អារម្មណ៍ជាពិឆសស
រឺ ាច ស់អោរឯកជន និងាច ស់ឆរាងចរក។ 

- ជាំនយួបឆចចកឆទ្ស និងហរិញ្ាវតថុទន់ឆពលឆវោ 
- អនកពិឆរោះឆយបល់ផែលានសម្តថភាព ឬរកុម្ហ ុនពិឆរោះឆយបល់ឆែើម្បើោាំរទ្
ការងារ 

សូចនាករននភាព
ឆជារជ័យ 

- ចាំននួអោរ និងឆរាងចរកផែលបានចូលរមួ្កនុងកម្មវធិ្ើឆនះ 
- ចាំននួទឹ្ករបាក់នន ឧសម័នែាះកញ្ច ក់សនសាំបាន 

ការឆរៀបចាំការអនុវតរ 
នាយកោា នអភិវឌ្ឍថាម្ពល និងនាយកោា នបឆចចកឆទ្សនិងឆោលនឆយបាយ
អាជើវកម្មថាម្ពល កនុងរកសួងផរ ៉ែនិងថាម្ពល និងសាថ ប័នពាក់ព័នធ 

ចាំណាយបា៉ែ ន់សាម នសរុប ១ ៣០០ ០០០ែុោល រ 
របភពមូ្លនិធិ្ UNDP, UNEP, UNIDO, ADB, ធ្នាោរពិភពឆោក និងនែរូអភិវឌ្ឍន៍ែនទ្ឆទ្ៀត 
រយៈឆពល ២០២១-២០២៣ 
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១២) ឯកសារសកម្មភាពឆលែ ១២៖ 

សកម្មភាព 
បឆងកើននិងឆរៀបចាំការកសាងពរងឹងសម្តថភាពថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ និងរបសិទ្ធភាព
ថាម្ពល។ 

ឆោលឆៅយុទ្ធសាស្តសរ 
ែ.យ.ប.អ.ក. និង    
ែ.យ.ប.អ. តាម្វស័ិយ 

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

សនិទនភាព 

ឆោលបាំណងននការកសាងសម្តថភាពឆលើវស័ិយថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ និង
របសិទ្ធភាពថាម្ពល រឺឆែើម្បើបឆងកើនសម្តថភាពរបស់ម្ស្តនរើរាជរោា ភិបាល និងភារើ
ពាក់ព័នធឆែើម្បើឆលើកកម្ពស់ថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ និងរបសិទ្ធភាពថាម្ពលឆៅកម្ពុជា
។ ការកសាងសម្តថភាព រឺជាយុទ្ធសាស្តសរម្យួកនុងការធានានិរនររភាពននកម្មវធិ្ើ
ថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ និងរបសិទ្ធភាពថាម្ពល។ 

របឆភទ្សកម្មភាព  Cat 1 –ពរងើក          Cat 2 –ផកលម្អ           Cat 3 – លមើ 
ចាំណាត់ថាន ក់
សកម្មភាព 

ការកាត់បនថយ និងការបនាុាំ 

ការពិពណ៌ា នាសឆងខប
ននសកម្មភាពនិងលទ្ធ
ែលរ ាំពឹងទុ្ក 
និងអតថរបឆយជន៍ 

ការពិពណ៌ា នាសឆងខប៖ 
- ឆធ្វើការវាយតនម្លឆលើតរមូ្វការការកសាងសម្តថភាព (ជាពិឆសស ល្ុះបញ្ញច ាំងពើតរមូ្វការ
របស់រកុម្ហ ុនអាជើវកម្ម និងឧសាហកម្មកនុងរសុក) 

- ឆលើកកម្ពស់ភាពជានែរូអភិវឌ្ឍន៍បឆចចកវទិ្ារវាងទ្កខិណរបឆទ្ស-ទ្កខិណរបឆទ្ស 
(South - South) និងឧតរររបឆទ្ស - ទ្កខិណរបឆទ្ស (North - South) 

- បឆងកើតរកបែ័ណឌ អភិវឌ្ឍន៍សម្តថភាពឆរចើនឆ្ន ាំកនុងតាំបន់សរាប់អនកពាក់ព័នធសាំខាន់ៗ
កនុងវស័ិយថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ & របសិទ្ធភាពថាម្ពល (ជាពិឆសស ្ លុះបញ្ញច ាំង
ពើតរមូ្វការរបស់រកុម្ហ ុនអាជើវកម្ម និងឧសាហកម្មកនុងរសុក) 

- សរម្បសរមួ្លការអនុម័្ត និងការអនុវតររកបែ័ណឌ អភិវឌ្ឍន៍សម្តថភាពតាំបន់ 
និងរបមូ្លការោាំរទ្ពើនែរូឆែសងៗ 

- អភិវឌ្ឍបទ្ោា នសម្តថភាពបណរុ ះបណារ លវញិ្ញា បនប័រត និងឆរោងការណ៍ទ្ទ្លួ
សាគ ល់ និងទ្ទ្លួសាគ ល់ឆលើថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ &របសិទ្ធភាពថាម្ពល 
ឆោយសរម្បសរមួ្លជាម្ួយរកុម្អាជើវកម្ម និងឧសាហកម្មកនុងរសុក។ 

- ឆធ្វើជាម្ជឈម្ណឌ លសរម្បសរមួ្លសរាប់ការទ្ទ្លួសាគ ល់ និងការបញ្ញា ក់ពើ
ម្ជឈម្ណឌ លបណរុ ះបណារ ល និងររូបណរុ ះបណារ លជាតិ 

- ការរបតិបតរិសិកាខ សាោថាន ក់តាំបន់ - អនកបណរុ ះបណារ ល 
- បណរុ ះបណារ លអនកបឆងកើតឆោលនឆយបាយសាំខាន់  ៗកនុងការឆរៀបចាំផែនការឆោល
នឆយបាយថាម្ពលរបកបឆោយនិរនររភាព និងយនរការឆលើកទឹ្កចិតររមួ្ទាំង
បញ្ញា ចរមុ្ះវស័ិយ (ឧទហរណ៍៖ ថាម្ពលែាះខាា យ ការបស្តញ្ញា ប ការវាយតនម្លបរសិាថ ន 
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និងបទ្ោា នកនុងនើតិវធិ្ើអនុម័្ត រឆរាងការវារ ើអរគិសនើ ការបស្តញ្ញា បឆយនឌ័្រ និងនើតិ
វធិ្ើផកនចន និងបឆញ្ចញបឆចចកវទិ្ា ថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ &របសិទ្ធភាពថាម្ពល) 

- បណរុ ះបណារ លឧបករណ៍ឆរបើរបាស់ និងនិយត័ករទក់ទ្ងនឹងសាហរណកម្ម 
ថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ / សថិរភាពបណារ ញអរគិសនើ និងរបសិទ្ធភាពថាម្ពល 
(ឧ. ការររប់ររងផែនកតរមូ្វការ) 

- ែរល់ការបណរុ ះបណារ លអភិវឌ្ឍន៍ ថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ & របសិទ្ធភាព
ថាម្ពល ផែលឆផ្ទរ តសាំខាន់ឆលើសហរោសធុ្នតូចនិងម្ធ្យម្សហរោសសាអ ត 
(ែូចជាសវនករថាម្ពល អនកែាំឆ ើងឧបករណ៍ អនកែរល់ឆសវាថាម្ពលកឆកើត
ឆ ើងវញិជាឆែើម្) 

- បឆងកើនសម្តថភាពរបស់ភារើពាក់ព័នធកនុងការបស្តញ្ញា បឆយនឌ័្រ និរនរភាពបរសិាថ ន
និងភាពធ្ន់នឹងអាកាសធាតុឆៅកនុងឆោលនឆយបាយ និងរឆរាង 

- បណរុ ះបណារ លអនកជាំនាញឆលើការឆរៀបចាំហរិញ្ាវតថុការរចនា និងឆរៀបចាំផែនការ
រឆរាងថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ & របសិទ្ធភាពថាម្ពល 

- ឆធ្វើការសិកាជាមូ្លោា នសរើពើតរមូ្វការអាទិ្ភាពរសាវរជាវននវស័ិយឧសាហកម្ម 
និងពាណិជាកម្មបា៉ែ សុើហវកិ ថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ & របសិទ្ធភាពថាម្ពល 

- បឆងកើតរាំរូឆលើកទឹ្កចិតរកនុងតាំបន់ សរាប់ការបឆងកើតកម្មវធិ្ើរសាវរជាវថាន ក់តាំបន់
ជាម្យួនឹងភាពពាក់ព័នធែពស់សរាប់ឧសាហកម្មកនុងរសុក។ 
 

លទ្ធែលរ ាំពឹងទុ្ក និងអតថរបឆយជន៍៖ 
- ភាពអាចរកបានននសាភ រៈបណរុ ះបណារ លទក់ទ្ងនឹង របសិទ្ធភាពថាម្ពល 
និងថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ ឆៅកនុងរកសួង និងសាថ ប័នសិកា។ 

- បុរគលិករកសួង និងសាស្តសារ ចរយម្កពើសាថ ប័នសិកាផែលានចាំឆណះែឹងកាន់ផត
ឆរចើនអាំពើវធិ្ើផកលម្អ ថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ និងរបសិទ្ធភាពថាម្ពល  

- អនុញ្ញា តឱ្យបុរគលិករកសួងផសវងយល់ពើរឆរាងថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវញិ និង
របសិទ្ធភាពថាម្ពល ផែលានសការ នុពលឆែសងឆទ្ៀតឆៅកនុងរបឆទ្សកម្ពុជា។ 

ការវាយតនម្លរបសិទ្ធ
ភាពចាំណាយនន
សកម្មភាព 

ការអភិវឌ្ឍសម្តថភាព រឺជាម្ឆធ្ាបាយផែលានរបសិទ្ធភាពចាំណាយ ឆែើម្បើផកលម្អ
សម្តថភាពធ្នធានម្នុសសសរាប់តរមូ្វការកនុងវស័ិយអភិវឌ្ឍន៍ថាម្ពល កឆកើតឆ ើង
វញិ និងរបសិទ្ធភាពថាម្ពល ។ 

បុឆរលកខែណឌ ផែលរតូវ
ការសរាប់ការអនុវតរ
របកបឆោយឆជារជ័យ 

- ករមិ្តននកិចចសហរបតិបតរិការរវាងរកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល និងសាថ ប័នសិកា 
- ជាំនយួបឆចចកឆទ្ស និងហរិញ្ាវតថុទន់ឆពលឆវោ 
- អនកពិឆរោះឆយបល់ផែលានសម្តថភាព ឬរកុម្ហ ុនពិឆរោះឆយបល់ឆែើម្បើោាំរទ្
ការងារ 
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សូចនាករននភាព
ឆជារជ័យ 

- ចាំននួសាភ រៈបណរុ ះបណារ លែលិត 
- ចាំននួសិកាខ កាម្បានទ្ទ្លួការបណរុ ះបណារ ល 

ការឆរៀបចាំការអនុវតរ អរគនាយកោា នថាម្ពល រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល និងសាថ ប័នបណរុ ះបណារ ល 
ចាំណាយបា៉ែ ន់សាម ន
សរុប 

៦៥០ ០០០ ែុោល រ 

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

 

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

ែ.យ.ប.អ.ក. ០៥ & ែ.យ.ប.អ.ឧ.ល. ០៤៖ ពរងឹងសម្តថភាព ចាំឆណះែឹង និងការ
យល់ែឹងសរាប់ឆ ល្ើយតបឆៅនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ 

សនិទនភាព 

កម្មវធិ្ើឆលើកកម្ពស់ការយល់ែឹងអាំពើការសនសាំថាម្ពលសរាប់សាធារណជនានឆោល
បាំណងឆលើកកម្ពស់ និងបងាា ញពើការអភិរកសថាម្ពល និងរបសិទ្ធភាពថាម្ពលឆៅ
កម្ពុជា។ កម្មវតថុសាំខាន់ននកម្មវធិ្ើ រឺឆែើម្បើឆលើកកម្ពស់ការយល់ែឹងអាំពើរបសិទ្ធភាព
ថាម្ពល និងការអភិរកសថាម្ពលកនុង  បរបិទ្ននការផរបរបួលអាកាសធាតុ និងការ
អភិវឌ្ឍរបកបឆោយចើរភាព រពម្ទាំងឆែើម្បើបងាា ញនូវែាំឆណាះរសាយវធិានជាក់ផសរង
អាំពើការអភិរកសថាម្ពលសាម្ញ្ាៗផែលអាចអនុវតរឆោយផ្ទា ល់ពើសាធារណៈជន។ 
កម្មវធិ្ើសនសាំសាំនចថាម្ពលឆ ល្ើយតបឆោយផ្ទា ល់ឆៅនឹងអាទិ្ភាពរបស់របឆទ្សកម្ពុជា
កនុងវស័ិយរបសិទ្ធភាពថាម្ពល និងចូលរមួ្កនុងឆោលបាំណងជាតិឆែើម្បើកាត់បនថយ
ភាពរកើរក ឆែើម្បើសឆរម្ចបាននូវសនរិសុែថាម្ពល និងកាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័ន
ែាះកញ្ច ក់។ រឆរាងឆនះឆផ្ទរ តឆលើវស័ិយនានារាប់ទាំងឆៅតាម្ររួសារ អោររាជរោា
ភិបាល (ការយិល័យរាជរោា ភិបាល សាោឆរៀន ម្នាើរឆពទ្យ) និងវស័ិយពាណិជាកម្ម 
និងឯកជន (សណាា ោរ   /ែាះសាំណាក់ ឆភាជនើយោា ន និងម្ជឈម្ណឌ លពាណិជាកម្ម)។ 

របឆភទ្សកម្មភាព  Cat 1 –ពរងើក       Cat 2 –ផកលម្អ           Cat 3 – លមើ 
ចាំណាត់ថាន ក់
សកម្មភាព 

ការកាត់បនថយ និងការបនាុាំ 

ការពិពណ៌ា នាសឆងខប
ននសកម្មភាពនិងលទ្ធ
ែលរ ាំពឹងទុ្កនិងអតថ
របឆយជន៍ 

សកម្មភាព៖ 
- ការវាយតនម្លការយល់ែឹង 
- សិកាខ សាោពិឆរោះឆយបល់សាធារណៈ 
- ការអភិវឌ្ឍសាភ រៈឆលើកកម្ពស់ការយល់ែឹងជាភាសាផែមរ 
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- ការអភិវឌ្ឍឆរហទ្ាំព័រ ឬទ្ាំព័រឆហវសប ុកផែលែរល់ព័ត៌ាានអាំពើការអភិរកសថាម្ពល 
និងរបសិទ្ធភាពថាម្ពលជាភាសាផែមរ 

- សិកាខ សាោឆលើកកម្ពស់ការយល់ែឹងសរាប់អោរសាធារណៈ (ភាន ក់ងាររោា ភិបាល 
សាោឆរៀន និងម្នាើរឆពទ្យ) សណាា ោរ/ែាះសាំណាក់ ឆភាជនើយោា ន និងអោរ
ពាណិជាកម្ម។ 

- យុទ្ធនាការឆលើកកម្ពស់ការយល់ែឹងតាម្រយៈរបព័នធែសពវែាយកនុងរសុក (ទូ្រទ្សសន៍ 
វទិ្យុ សារព័ត៌ាាន) 

- យុទ្ធនាការឆលើកកម្ពស់ការយល់ែឹងឆៅតាម្សាោបឋម្សិកា និងម្ធ្យម្សិកា 
លទ្ធែលរ ាំពឹងទុ្ក និងអតថរបឆយជន៍៖ 

- ព័ត៌ាានសរើពើការអភិរកសថាម្ពល និងរបសិទ្ធភាពថាម្ពលានជាភាសាផែមរ និង
ែសពវែាយ 

- បឆងកើនការយល់ែឹងអាំពើរបសិទ្ធភាពថាម្ពល និងការអភិរកសថាម្ពលឆកើនឆ ើង 
- ការកាត់បនថយការបឆញ្ចញឧសម័នែាះកញ្ច ក់  
- ការឆរបើរបាស់អរគិសនើលយចុះ 

ការវាយតនម្លរបសិទ្ធ
ភាពចាំណាយនន
សកម្មភាព 

ការឆលើកកម្ពស់ការយល់ែឹង រឺជាម្ឆធ្ាបាយផែលានរបសិទ្ធភាពកនុងការចាំណាយ 
ឆែើម្បើឆលើកកម្ពស់ការសនសាំថាម្ពលឆៅកនុងរបឆទ្ស ឆហើយវានាាំម្កនូវការផ្ទល ស់បរូរ
ពិតរបាកែចាំឆពាះការឆរបើរបាស់ថាម្ពលសរាប់ម្នុសសររប់ោន ។ 

បុឆរលកខែណឌ ផែលរតូវ
ការសរាប់ការអនុវតរ
របកបឆោយឆជារជ័យ 

- ករមិ្តននកិចចសហរបតិបតរិការរវាងរកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល និងសាថ ប័នសិកា 
- ជាំនយួបឆចចកឆទ្ស និងហរិញ្ាវតថុទន់ឆពលឆវោ 

សូចនាករននភាព
ឆជារជ័យ 

- ចាំននួកផនលងវទិ្យុែាំឆណើ រការ 
- ចាំនួនែិតរប័ណណ ប័ណណព័ត៌ាាន ប័ណណរបកាស និងសាភ រៈឆបាះពុម្ព ផចកចយ 
- ឆរហទ្ាំព័រសនសាំសាំនចថាម្ពលរតូវបានបឆងកើត (ឆោយានការផណនាាំអាំពើការសនសាំ
សាំនចថាម្ពល និងលវកិាសនសាំបាន) 

- ចាំននួសិកាខ សាោឆលើកកម្ពស់ការយល់ែឹង 
- ចាំននួអនកចូលរមួ្កនុងសិកាខ សាោឆលើកកម្ពស់ការយល់ែឹង 
- ចាំននួកផនលងទូ្រទ្សសន៍ែាំឆណើ រការ 
- ចាំននួននការែាយពាណិជាកម្មកាផសត  
- បរាិណឧសម័នែាះកញ្ច ក់កាត់បនថយ 

ការឆរៀបចាំការអនុវតរ អរគនាយកោា នថាម្ពលរបស់រកសួងផរ ៉ែ និងថាម្ពល និងសាថ ប័នអប់រ ាំ 
ចាំណាយបា៉ែ ន់សាម ន
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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 2021-2023 " to contribute 

to the implementation of the Cambodia Climate Change Strategic Plan 2014-2023 of the Royal 

Government of Cambodia. 

 
Article 2. – 

The Climate Change Action Plan for Energy Sector 2021-2023 , 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 
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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 pre-
industrial 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 
2 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-of-
Cambodia-of-the-Sixth-Legislature-of-the-National-Assembly-2018-2023.pdf  
6 http://www.camclimate.org.kh/en/documents-and-media/library/category/117-sectoral-
ccsp.html?download=528:sectoral-ccsp-for-manufacturing-industry-and-energy 

http://www.mop.gov.kh/DocumentEN/NSDP%202019-2023%20in%20English.pdf
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
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
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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 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Cambodia%27s%20INC_0.pdf  
9 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  

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Cambodia%27s%20INC_0.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/khmnc2.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Cambodia%20First/Cambodia's%20INDC%20to%20the%20UNFCCC.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Cambodia%20First/Cambodia's%20INDC%20to%20the%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. 

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

Action plans 

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

1. Continue 
to develop, 
improve 
supply 
capacity 

1.1. Update PDP master plan, 
1.2. Continue developing delivery and distribution 

capacities to ensure that Cambodia has sufficient 
electricity to supply from the national grid and to 
cover all villages, 

1.3. Promote the network’s connectivity to reach the 
needs of more than 90% of households having access 
to Electricity by 2023. 

2. Improve 
electricity 
supply 

 

2.1. 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. 

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. Strengthen 
controlling 
mechanisms 
 

3.1. Strengthen institutional communication mechanisms, 
3.2. Attract investments, making sure there is sufficient 

investments, 
3.3. Use rural electrification funds to cross-subsidy, reduce 

the cost gap, and transfer capital for rural 
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 1993-
2015 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 de-
carbonized 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 UN Department of Economic and Social Affairs. Cambodia Energy Sector Strategy. 2010. Available: http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/cambodia/energy.pdf  
14 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-on-
cc-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 

http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/cambodia/energy.pdf
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
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
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Sector  Impacts of climate change on energy sector 

Hydro power 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.  

Wind power Increased temperatures may decrease air density, decreasing energy 
output.  

Biomass Increased temperatures may affect crop yield and irrigation needs. Extreme 
temperatures may induce fires and threaten crops.   

Solar power  High temperatures may reduce solar PV cell efficiency. High temperatures 
may alter concentrated solar power (CSP) efficiency.   

Thermal power Higher temperature of cooling water may decrease plant efficiency.   

 
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. 
 

 
Figure 1: Supply Capacity and Demand in Dry Season from 2010 to 2019. 

 
 

334.00 
407.00 

508.00 
625.00 

784.00 
951.00 

1,068.00 

1,247.00 

1,537.00 

1,755.00 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

C
ap

ac
it

y 
(M

W
)

Year

Hydro Coal Oil Import with MV lines

Import with HV lines Solar Biomass Demand



Informal Translation 

Climate Change Action Plan for Energy Sector 2021 - 2023 9 

 
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 MtCO2e. 
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%).  
 

 
Figure 3: Cambodia GHG Emissions (MtCO2e)20 

 

 
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 

                                                           
21 RGC. Updated Cambodia’s Nationally Determined Contribution 2020  
22 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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Table 3: Matrix planning 
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Preliminary Estimated budget (Thousand USD) 
Financial 
Sources 

2021 2022 2023 Total 

1    
Promote climate resilience through 
improving food, water and energy 
Security 

       

  1  

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. 

       

 18  1 
Review and update Cambodia energy 
development master plan. 

Modified  GDE  2,100.40 120.00 120.00 2,340.40 ADB  

 NA  2 
Review and update national energy 
efficiency policy (NEEP). 

Modified 
GDE, 
GDDA 

934.28 500.00 500.00 1,934.28 ADB 

2    
Reduce sectoral, regional, gender 
vulnerability and health risks to climate 
change impacts 

       

  2  
To promote the energy infrastructures to 
be climate proof or climate resilient 

       

 NA  3 
Strengthen the capacity and stability of 
substations and transmission lines. 

Modified  EDC 49,930.00 86,040.00 57,720.00 193,690.00 ADB 
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 24  4 

Conduct climate risk study for Cambodia 
power system and provide 
recommendation for future 
implementation. 

Dedicated 
GDE 
and 
EDC 

146.00 116.00 60.00 322.00 NA 

4    
Promote low-carbon planning and 
technologies to support sustainable 
Development 

       

  3  
Implementation of the GHG emission 
management approach for the energy 
sector 

       

 NA  5 
Establish national greenhouse and energy 
reporting system for GHG inventory and 
energy balance. 

Modified EDD 176.00 142.00 258.00 576.00 NA 

 17  6 
Provide the remaining and remote off-grid 
villages and household with low carbon 
energy. 

Modified DREOE 20,782.19 18,043.19 36,086.38 74,911.77 
EDC, 
KfW, 
ADB 

 NA  7 
Develop and implement energy efficiency 
projects to support NEEP implementation. 

Dedicated 

DETBP 
 

 
200.00 200.00 200.00 600.00 ADB 

 12  8 
Develop and implement Energy Efficiency 
Standards & Labelling Program to support 
NEEP implementation. 

Modified DETBP 2,100.00 400.00 400.00 2,900.00 ADB 

 16  9 
Conduct study on clean and sustainable 
energy for cooking and implement the 
best available options for cooking. 

Dedicated EDD 100.00 1,000.00 400.00 1,500.00 NA 

 NA  10 
Conduct study on sustainable business 
model to introduce efficient and clean 
thermal energy for all sectors. 

Dedicated DTC 600.00 400.00 300.00 1,300.00 NA 
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 14  11 

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

Dedicated 
EDD, 
DETBP 

400.00 500.00 400.00 1,300.00 ADB 

5  4  
Improve capacities, knowledge and 
awareness for climate change response 

       

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

Modified DETBP 100.00 50.00 500.00 650.00 NA 

 13  13 Raise public awareness on energy saving. Dedicated 
EDD, 
DETBP 

190.00 500.00 500.00 1,190.00 NA 

    Grand Total   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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Figure 6: Structure of Ministry of Mines and Energy26 
 

                                                           
26 RGC (2018). Sub-degree No 137 ANKrBK on Organization and Functioning of the Ministry of Mines and 

Energy, Phnom Penh, Cambodia. 
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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 
mainstreaming  

Tracking the progress of 
fundamental aspects of MME 
CCAP’s implementation, such as 
fund mobilization 

Annual 

2. Institutional readiness Tracking progress in improving 
institutional capacities including 
the ability to mainstream CC 
into the MME’s broader policy 
and planning instruments 

Annual 

3. Results  Assessing the results of actions  Annual, or depending on 
the nature of the action27.  

4. Impact  Assessing the progress towards 
ultimate climate policy and 
development objectives 

Annual, ad-hoc for 
indicators that require 
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 

and MME Budget Strategic Plan (BSP) 
Number  

2. Institutional readiness   
  Status of development of climate robust 

energy policy and planning 
 % (ladder approach) 

  Coordination of CC response and CCAP 
implementation 

 % (ladder approach) 

  Status of climate-related information 
management 

 % (ladder approach) 

3. Result indicators   
Action 1  

Review and update 
Cambodia energy 

development master 
plan. 

 Degree implementation of the master plan % of RE energy in 
generation mix. 

Action 2  
Review and update 

national energy 
efficiency policy. 

 Degree implementation of the policy and 
action plan for energy efficiency 

Score card (ladder 
approach) 

Action 3  
Strengthen the 

capacity and stability 
of substations and 
transmission lines. 

 Renewable energy shared in the energy 
production mix 

 Greenhouse gas emission avoided 

 Number of additional substations 

 Length of transmission line built 

 % of RE energy in 
generation mix. 

 Amount GHG 
emissions 

 Number 

 Length 
Action 4  

Conduct climate risk 
study for Cambodia 

power system and 
provide 

recommendation for 
future 

implementation. 

 Report on climate change risk for power 
infrastructures with recommendations for 
future implementation 

 Number 

Action 5   
Establish national 

greenhouse and 
energy reporting 

system for GHG 
inventory and energy 

balance.  

 Number of GHG inventory report published 

 Number of Energy Balance Report 
published 

 Number 

 Number   
 

Action 6 
Provide the remaining 

and remote off-grid 
villages and household 

 Number of micro grid for villages 

 Number of HH access to low carbon 
electricity 

 

 Number 

 Number 
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with low carbon 
energy.  

Action 7  
Develop and 

implement energy 
efficiency projects to 

support NEEP 
implementation. 

 Number of EE Projects including NAMAs 
under implementation 

 Number 

Action 8  
Develop and 

implement Energy 
Efficiency Standards & 

Labelling Program to 
support NEEP 

implementation. 

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

 Number of products tested and labelled  
 

 Number 

Action 9 
Conduct study on 

clean and sustainable 
energy for cooking 
and implement the 

best available options 
for cooking. 

 Number of study report published 

 Number of energy project for sustainable 
source of energy for cooking  

 Number 

Action 10 
Conduct study on 

sustainable business 
model to introduce 
efficient and clean 

thermal energy for all 
sectors.  

 Number of sustainable thermal and steam 
business model launched 

 Number 
 

Action 11  
Establish energy 

management program 
for large buildings and 

factories and 
voluntary scheme for 

SMEs for NEEP 
implementation. 

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

  

Action 12  
Implement capacity 

building in the 
renewable energy and 

energy efficiency. 

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

 Score card (ladder 
approach) 

Action 13  
Raise public 

awareness on energy 
saving. 

 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  Survey 
2 Mainstreaming climate change/energy issues 

into national and subnational plans 
Number 

3 Vulnerability Index   -  

4 Sector’s carbon intensity (carbon intensity of 
energy supply) 

CO2e/Btu 

5 Carbon credits issued from carbon offset 
projects  

number  
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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 CCCSP28. 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-strategic-

plan.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  

 

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 

Action 
Review and update Cambodia energy development master 
plan. 

CCCSP and Sector CCSP Strategic 
Objective 

CCCSP S01: Promote climate resilience through improving 
food, water and energy security. 
CCSP 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. 

Rationale 

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 
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, high-
quality and affordable power supply for all consumers 
everywhere throughout the Kingdom of Cambodia. 

Category of climate change 
action 

 Cat 1–Re-scaled     Cat 2–Modified    Cat 3–Dedicated 

Type of action Mitigation 

Short description of the action 
and expected results and 
benefits 

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 
Covid-19 disease on electricity consumption and economy in 
Cambodia and 3) - The growth of large buildings in Cambodia. 
This electricity demand forecast is divided into 3 options: 1- 
Business As Usual (BAU), 2- High Case and 3- Low Case. 
 
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 2- 
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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. 

Cost effectiveness of the action 

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 
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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Preconditions needed for 
successful implementation  

- Commitment of top management; 
- Collection and compilation of energy data 
- The capacity of ministry staff and experts to project the 

energy demand in various scenarios. 
- Level cooperation from different stakeholders. 
- Timely financial and technical support. 

Indicator(s) of success 
Updated Energy Sector Development Master Plan Approved 
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 and Sector CCSP Strategic 
Objective 

CCCSP S01: Promote climate resilience through improving 
food, water and energy Security  
CCSP 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. 

Rationale 

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 
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 
action 

 Cat 1–Re-scaled     Cat 2–Modified     Cat 3–Dedicated 

Type of action Mitigation 

Short description of the 
action and expected results 
and benefits 

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, 
programs, and management mechanisms, M&E 
Framework to monitor and evaluate energy efficiency 
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. 

Cost effectiveness  
of the action 

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 
improvements, comfort benefits and carbon savings 
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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Indicator(s) of success 

- Progress of policy, strategy and action plan development 
and approval. 

- Number of dissemination workshops conducted and 
communication materials on document produced.  

Implementation 
arrangements 

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 

Estimated total cost $ 1,934,27 

Possible funding sources ADB and National Budget 

Timeframe 2021-2023 

 
3) MME ACTION FICHE No 3 

Action 
Strengthen the capacity and stability of substations and 
transmission lines. 

CCCSP and Sector CCSP Strategic 
Objective 

CCCSP SO2: Reduce sectoral, regional, gender vulnerability 
and health risks to climate change impacts 
CCSP SO2: To promote the energy infrastructures to be 
climate proof or climate resilient. 

Rationale 

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 
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 
action 

 Cat 1–Re-scaled Cat 2–Modified    Cat 3– Dedicated 

Type of action Mitigation and adaptation 

Short description of the 
action and expected results 
and benefits 

Short description: 
To strengthen the capacity of substations and transmission 
lines, some important activities to be implemented are as 
follows: 

- Prepare loan application procedure for power 
transmission system capacity enhancement project 
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. 
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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 

Cost effectiveness of the action 

The project provides benefits and contributes to achieving 
energy efficiency goals, including stabilizing power supplies, 
improving the quality of power transmission lines and other 
additional benefits, as well as carbon savings and enhanced 
energy security. 

Preconditions needed for 
successful implementation  

- Ability of officers and experts to study the project 
- Level of cooperation from other relevant institutions 
- Timely financial and technical support 

Indicator(s) of success 

- Renewable energy index in energy production mix 
- Reduced greenhouse gas emissions 
- Number of additional substations 
- Length of transmission line built. 

Implementation 
arrangements 

EDC in cooperation with other relevant ministries and 
institutions 

Estimated total cost $ 193,690,000 

Possible funding sources 
ADB and National Budget 
 

Timeframe 2021 – 2023 

 
 
 
 

4) MME ACTION FICHE No 4 

Action 
Conduct climate risk study for Cambodia power system and 
provide recommendation for future implementation. 

CCCSP and Sector CCSP Strategic 
Objective 

CCCSP SO2: Reduce sectoral, regional, gender vulnerability 
and health risks to climate change impacts 
CCSP SO2: To promote the energy infrastructures to be 
climate proof or climate resilient. 

Rationale 
Given the high cost of electricity infrastructures and high 
demand for energy in Cambodia, conducting risk assessment 
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and identifying prevention measures is contributing to the 
achievement of government’s energy policy.  

Category of climate change 
action 

 Cat 1–Re-scaled    Cat 2–Modified     Cat 3–Dedicated 

Type of action Adaptation 

Short description of the 
action and expected results 
and benefits 

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 

- Disseminate the assessment results and guidelines to the 
owners of the electricity infrastructures and relevant 
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).  

Cost effectiveness of the action 

The climate risks analysis will provide overall potential 
impacts of climate change on electricity infrastructures, 
which could be translated into prevention measures, and 
thus in avoided costs. 

Preconditions needed for 
successful implementation  

- This action relies on results from the national climate 
change vulnerability assessment.  

- Capacity of the MME staff to comprehend climate change 
risks and potential impacts on infrastructures is essential to 
successful implementation of the action. 

- Cooperation with the owners of electricity infrastructures 
is needed to conduct the assessments. 

Indicator(s) of success 

- Number of infrastructures assessed 
- Level of implementation of the risk assessment 

recommendations  
- Level of dissemination of guideline on the climate proofing 

of electricity infrastructure  

Implementation 
arrangements 

The executing agent is General Department of Energy of 
MME in cooperation with MoE, EAC, EDC and other 
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 
Objective 

 CCCSP S04: Promote low-carbon planning and technologies 
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 
action 

 Cat 1–Re-scaled   Cat 2–Modified     Cat 3–Dedicated 

Type of action   Mitigation 

Short description of the action 
and expected results and 
benefits 

- Develop capacity of the General Department of Energy 
(GDE) for the design and development of the inventory 
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 
successful implementation  

Active cooperation between Ministry of Mines and Energy 
(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 
arrangements 
 

The executing agent is the GDE of MME in cooperation with 
MPWT, MoE, EAC, EDC and other development partners 

Estimated total cost $ 576,000 

Possible funding sources Bilateral donors, USAID, UNDP, JICA, ADB, UNEP, UNFCCC, 
IGES, GEF, and CCCA 

Timeframe 2021 – 2023 

 
 

6) MME ACTION FICHE No 6 
 

Action 
Provide the remaining and remote off-grid villages and 
households with low carbon energy.   

CCCSP and Sector CCSP Strategic 
Objective 

CCCSP SO4: Promote low-carbon planning and technologies 
to support sustainable development 
CCSP SO3: Implementation of the GHG emission 
management approach for the energy sector 

Rationale 

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 
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. 
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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 
action 

Cat 1–Re-scaled Cat 2–Modified     Cat 3–Dedicated 

Type of action Adaptation and Mitigation 

Short description of the 
action and expected results 
and benefits 

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. 
- Monitor and evaluation of service provision. 
- Report the results and GHG reduction. 

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. 

Cost effectiveness of the 
action 

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 
electricity from SHS reduces slightly to USD 1.08 per kWh. 
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 1-
3 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. 

Preconditions needed for 
successful implementation  

- 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. 

- Support from local authority, community is a must in term 
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. 

Indicator(s) of success 

- Number of micro grid deployed 
- Number SHS installed. 
- Number of HH raised out of poverty 
- Number of SHS and micro operational after 5 years. 

Implementation 
arrangements 

The executing agent is the Department of Renewable and 
Other Energy of MME in cooperation with MoE, EAC, EDC, 
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 

Action  
Develop and implement energy efficiency projects to 
support NEEP implementation. 

CCCSP and Sector CCSP 
Strategic Objective 

CCCSP S04: Promote low-carbon planning and technologies to 
support sustainable 
CCSP 03: Development Implementation of the GHG emission 
management approach for the energy sector 

Rationale 

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 
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 
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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 
action 

 Cat 1–Re-scaled  Cat 2–Modified    Cat 3–Dedicated 

Type of action Mitigation 

Short description of the 
action and expected results 
and benefits 

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, co-
benefit & co-costs 

- Select NAMA ideas 
- 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. 

Cost effectiveness of the 
action 

- 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 
domestic and international sources), as well as support 
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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Preconditions needed for 
successful implementation  

- 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 
quality MRV and Registry system. 

- Progress made in the establishment of the GHG Inventory 
System  

- Capacity building of the staff of MME 
- Timely technical and financial supports 

Indicator(s) of success 

- GHG emissions avoided 
- Number of NAMA projects developed 
- Low carbon energy integrated in national energy balance 

and outlook 

Implementation 
arrangements 

- The executing agent would be the Energy Development 
Department in MME, in cooperation with MoE, Private 
Sector, government institutions, and development partners. 

Estimated total cost $ 600,000 

Possible funding sources 
ODA, UNDP, GEF, Green Climate Fund, Nordic Development 
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 
Objective 

CCCSP S04: Promote low-carbon planning and technologies 
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 

 Cat 1–Re-scaled    Cat 2–Modified     Cat 3– Dedicated  

Type of action Mitigation 

Short description of the action 
and expected results and 
benefits 

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 

Cost effectiveness of the 
action 

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.   
 
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 
successful implementation  

- Timely financial support  
- 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 
arrangements 

General Department of Energy in MME and other relevant 
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 

Action  
Conduct study on clean and sustainable energy for cooking 
and implement the best available options for cooking. 

CCCSP and Sector CCSP Strategic 
Objective 

CCCSP S04: Promote low-carbon planning and technologies to 
support sustainable development 
CCSP 03: Implementation of the GHG emission management 
approach for the energy sector 

Rationale 

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, 
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 

                                                           
30 Asian Development Bank, « Asian Development Outlook 2013: Asia’s Energy Challenge », April 2013, 978-92-9254-

023-4. 

31 GERES, « Residential energy demand in rural Cambodia » (UNDP, 2008). 
32 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 
action 

 Cat 1–Re-scaled    Cat 2–Modified     Cat 3–Dedicated 

Type of action Mitigation 

Short description of the 
action and expected results 
and benefits 

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. 
- Monitor the result. 
Expected results 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. 

Cost effectiveness of the 
action 

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 
areas in Cambodia. Reliable access to affordable cooking fuels 
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. 

Preconditions needed for 
successful implementation  

- Cooperation of relevant stakeholders 
- Commitment of government and interested parties. 
- Available for financial and technical assistance. 

Indicator(s) of success 

- Regulation is developed, implemented and followed. 
- Sustainable charcoal practice is developed, deployed and 

followed. 
- GHG reduction 
- Number sustainable charcoal practice is implemented or 

followed. 

Implementation 
arrangements 

Department of Renewable and Other Energy in cooperation 
with NCSD 

Estimated total cost $ 1,500,000 

Possible funding sources 
FAO, GERES, GEF, Green Climate Fund, Nordic Development 
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 
Objective 

CCCSP S04: Promote low-carbon planning and technologies to 
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. 
39  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 
action 

 Cat 1–Re-scaled     Cat 2–Modified      Cat 3–Dedicated 

Type of action   Mitigation 

Short description of the 
action and expected results 
and benefits 

Actions: 
- Undertake boiler assessment in all sectors including industry, 

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 
action 

Finding from the surveyed factories indicates huge potential 
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 
successful implementation  

- Level of cooperation between MME, MISTI, private sectors 
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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- Proper legal and regulatory framework to support the work. 

Indicator(s) of success 
 

- Number of boiler data collected and published  
- Number of energy efficient boilers launched. 
- Amount of GHG saved. 

Implementation 
arrangements 

Department of Thermal and Combustion and other private 
sectors. 

Estimated total cost $ 1,300,000 

Possible funding sources 
 

UNDP, FAO, AFD, UNIDO, ADB, world bank and other 
development partners 

Timeframe 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 
Objective 

CCCSP S04: Promote low-carbon planning and technologies 
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 
action 

Cat 1–Re-scaled     Cat 2–Modified     Cat 3–Dedicated 

Type of action   Mitigation and adaptation 

 
 
 
 
 
 
 
Short description of the action 
and expected results and 
benefits 

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 
sufficient and relevant information data for complete 
assessment of the buildings and factories being investigated. 

- 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 low-
cost mitigation options. 

Preconditions needed for 
successful implementation  

- Level of cooperation between the MME and other interested 
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 
arrangements 

Energy Development Department and Department of 
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 
Objective 

CCCSP SO5& CCSP SO4: Improve capacities, knowledge and 
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 
action 

Cat 1–Re-scaled    Cat 2–Modified        Cat 3–Dedicated 
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Type of action   Mitigation and adaptation 

Short description of the action 
and expected results and 
benefits 

Short description: 
- Undertake a capacity needs assessment (particularly 

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 cross-
cutting 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 of the 
action 

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 
successful implementation  

- Level of cooperation between the MME and academic 
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 
arrangements 

GDE of MME and academic institutions 

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 
Objective 

CCCSP SO5 & CCSP SO4: Improve capacities, knowledge and 
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 
action 

Cat 1–Re-scaled   Cat 2–Modified       Cat 3–Dedicated 

Type of action   Mitigation & Adaptation 

Short description of the action 
and expected results and 
benefits 

Actions: 
- Awareness needs assessment 
- 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 
action 

Awareness raising is a cost-effective way to improve energy 
saving in the country, and it bring real change to the energy 
consumption for everyone. 

Preconditions needed for 
successful implementation  

- The executing agency would be the Department of 
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 
arrangements 

Department of Energy Techniques & Business Policy and 
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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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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