
គម្រ្រង «ការអភិវឌ្រឍបញ្ច្រញកាបូនតិចសម្រ្រប់ផលិតភាព និងការកាត់បន្ថយការប្រ្រប្រួល 
អាកាសធាតុតាមរយៈ ការផ្ទ្ររវិធីសាស្រ្តបច្ច្រកវិទ្រយាម្រត្រីភាពបរិសា្ថ្រន» លទ្ធផល ១.១.៤៖  
ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការផ្រសព្វផ្រសាយម្ររៀនបទពិសោធន៍ផ្ត្រតសំខាន់លើប្រសិទ្ធភាព 
ធនធាននៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា

 សាវតាគម្រ្រង

បច្ចុុ�បបន្នននេះន្នះ មាន្នក្រុ�ុមហ៊ុុុន្ន�មន្នដសាលក្រុបហែហ៊ុលច្ចុំន្នួន្ន៧០.០០០ ហែ�ល
បាន្នបនេះ�ើ�តនេះ��ន��ក្រុបនេះ�ស�មុ�ជា �ន��នេះ�ះមាន្ន៦០០ក្រុ�ុមហ៊ុុុន្នហែ�លក្រុតូវ
បាន្ននេះ�សាាល់ថាជាក្រុបនេះ��សហ៊ុក្រុ�សខ្នាាតធំំ។ �នេះក្រុមា�UNIDO នេះ��ន�� 
ឆ្នាំាំ២០១៣ បាន្នសហ៊ុការជាមួយក្រុ�ុមហ៊ុុុន្ន/សហ៊ុក្រុ�សច្ចុំន្នួន្ន១១ ន្និ�បាន្ន
បណ្ដុះះ�ះបណ្ដាាល �ល់សិកាាកាមក្រុបហែហ៊ុល៥០��់ សដ�ពី�ការបញ្ជ្រា�ាបវិធំ�សាញ្ជ្រាសដ
នៃន្នការបនេះ�ើ�តឧប�រណ៍្ដុះនេះ�េ�ៗ�ន��ការនេះ�េរវិធំ�សាញ្ជ្រាសតបនេះចុ្ចុ�វិ�ានេះមក្រុត�ភាពី
បរិសាាន្ន (TEST)។ នេះ�ះប�ជា��ួលបាន្ននេះជា�ជ័័យច្ចុំនេះ�ះ�ិច្ចុុខិិតខិំក្រុបឹ�ហែក្រុប�
របស់ខិួ�ន្ន�៏នេះ�យ �នេះក្រុមា�នេះន្នះបាន្ន�ដល់ក្រុបនេះ�ជ័ន្ន៍ហែតតំបន្ន់ ន្និ�ក្រុ�ុមហ៊ុុុន្ន 
មួយច្ចុំន្នួន្នបុុនេះណ្ដាះ�ះ។ នេះហ៊ុតុ�ូនេះច្ចុនះតក្រុមូវឱ្យយមាន្នការនេះល���មុស់ការយល់
�ឹ�កាន្ន់ហែតនេះក្រុច្ចុ�ន្ន�ល់អ្នន���់ពី័ន្នធសំខ្នាន្ន់ៗ នេះ��មប�ជ័ំរុញ ន្និ�បនេះ�ើ�ន្ន�ិច្ចុុ
ខិិតខិកំ្រុបឹ�ហែក្រុប�បញ្ជ្រា�ាបច្ចុំនេះណ្ដុះះ�ឹ� ន្និ�បនេះច្ចុុ�វិ�ាហែ�លមាន្នក្រុសាប់។ 

មូលន្និធំិបរិសាាន្នស�ល (GEF) �ំណ្ដា�់កាល��៦ បាន្ន�ដល់មូលន្និធំ ិ
នេះ�អ្ន�គការUNIDO នេះ��មបបន្នដនេះល���មុស់ការបញ្ជ្រា�ាបអ្ន�ិក្រុ�មច្ចុក្រុមុះTEST 
នេះ��ន��ឧសាហ៊ុ�មម�មុ�ជា។�នេះក្រុមា�នេះន្នះមាន្ននេះ�លបំណ្ដុះ�បនេះ�ើ�ន្នក្រុបសិ�ធភាពី
ធំន្នធាន្ន និ្ន��លិតភាពីរបស់នេះ��ច្ចុក្រុ�ន្ន�មួយៗ�៏�ូច្ចុជានេះធំើ�ឱ្យយក្រុបនេះស�រនេះ���នូ្នវ
ល័�ខខ័ិណ្ដុះឌការងារខិណ្ដុះៈនេះពីលហែ�លមាន្នការកាត់បន្នថយ�លបុះ�ល់បរិសាាន្ន
នេះ�យការ��ួលយ�នូ្នវការអ្ននុ្នវតដការកាត់បន្នថយការហែក្រុបក្រុបួលអាកាសធាតុ
តាមរយៈការកាត់បន្នថយការបនេះ�ុញឧសម័ន្ន�េះ��ុ �់ នេះ��ន��វិស័យ 
ឧសាហ៊ុ�មម។ UNIDO នេះ�យមាន្នការសហ៊ុការ�ា�ា�ជ័ិតសនិ�ជាមួយ
ក្រុ�សួ�ឧសាហ៊ុ�មម វិ�ាសាញ្ជ្រាសដ បនេះច្ចុុ�វិ�ា ន្និ�ន្នវាន្នុវតដន្ន៍ (MISTI)  
ជាក្រុបធាន្ន ន្និ�ក្រុ�សួ�បរិសាាន្ន (MoE) ជាសហ៊ុក្រុបធាន្ន អ្នន្នុវតដន្ន៍អ្ន�ិក្រុ�ម 
�នេះក្រុមា�ហែ�លរួមប�ុ�លហែ�ន�នេះ�លន្ននេះ�បាយ ន្និ�ការ�ំក្រុ�ជាមួយន្នឹ�
ការនេះ�េរបនេះច្ចុុ�វិ�ានេះ�តំបន្ន់ហែ�លមាន្ននេះ��ច្ចុក្រុ�នេះក្រុច្ចុ�ន្ន ន្និ�នេះ��មប�បងាាញពី�
�លបុះ�ល់អ្នវិជ័ជមាន្នច្ចុមប�ៗ �ល់បរិសាាន្ន ន្និ�ជ័�វៈច្ចុក្រុមុះ។ ហែ�ន�មួយនៃន្ន
ការនេះល���មុស់ការយល់�ឹ�នេះក្រុកាមការ��ួលខិុសក្រុតូវរបស់�យ��ាន្ន

ព័ត៌មានសង្ខ្របខ្លីអំពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រ្រប្រួល 
អាកាសធាតុនៅកម្ពុជា

គោលនយោបាយ និងផ្រនការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា

ឆំ្នាំ្រ១ំ៩៩៥ក្រុពីះ�ជាណ្ដាច្ចុក្រុ��មុ�ជា
បាន្ន�ដល់សច្ចាាប័ន្ននេះល� 
អ្នន្នុស�ាក្រុ�បខិ័ណ្ដុះឌ 
សហ៊ុក្រុបជាជាតិសដ�ពី�ការ 
ហែក្រុបក្រុបួលអាកាសធាតុ
(UNFCCC)

ឆ្នាំំ្រំ២០០៩ហែ�ន្នការយុ�ធសាញ្ជ្រាសត
អ្ន�ិវឌ្ឍឍន្ន៍ជាត(ិNSDP)បច្ចុុ�បបន្ននភាពី
ឆ្នាំាំ២០០៩-២០១៣ជានេះល���ំបូ�
បាន្ន��់ប�ុ�លការងារហែក្រុបក្រុបួល
អាកាសធាតុ

ឆ្នាំំ្រំ២០១៤បាន្នបញ្ជ្រា�ាប
ហែ�ន្នការហែក្រុបក្រុបួលអាកាស
ធាតុនេះ�តាមវិស័យអា�ិភាពី
របស់ក្រុ�សួ�-សាាប័ន្ន

ឆ្នាំំ្រំ២០១៦បាន្ន�ដល់សច្ចាាប័ន្ន

នេះល��ិច្ចុុក្រុពីមនេះក្រុពីៀ���ក្រុ�ុ� 

បាារីសសដ�ពី�អាកាសធាតុ

ឆ្នាំំ្រំ២០១៨ការបញ្ជ្រា�ា្របារប្រែ�ប�បួល 
   អាកាសធាតុក្រុតូវបាន្ន��់ប�ុ�ល 

នេះ��ន��មុំ��៤« ការអ្ន�ិវឌ្ឍឍក្រុប�ប 
នេះ�យច្ចុ�រភាពីន្និ�បរិ�ប័ន្នន»
នៃន្នយុ�ធសាញ្ជ្រាសដច្ចុតុនេះកាណ្ដុះ 
�ំណ្ដា�់កាល��៤
(២០១៩-២០២៣)

ឆ្នាំំ្រំ២០២០បាន្ន��់ជ័ូន្នន្នូវ
របាយការណ្ដុះ៍បច្ចុុ�បបន្ននភាពី២ឆ្នាំាំ  
មដ��ំបូ�របស់�មុ�ជាន្និ� 
របាយការណ្ដុះ៍បច្ចុុ�បបន្ននភាពី 
NDC ន្និ��ំពីុ�នេះរៀបច្ចុ ំ
របាយការណ្ដុះ៍ TNC

ឆ្នាំំ្រំ២០០២�មុ�ជាបាន្នកាាយ 
ជាសមាជ័ិ�នៃន្នពីិធំ�សារ�យ�ត ូ
ន្និ���់ជ័ូន្នន្នូវរបាយការណ្ដុះ ៍
ជាតិនេះល����១ (INC)នេះ�UNFCCC

ឆ្នាំំ្រំ២០១៣ហែ�ន្នការយុ�ធសាញ្ជ្រាសដ 
នេះ�ួ�យតបន្នឹ�ការហែក្រុបក្រុបួលអាកាស 
ធាតុ�មុ�ជា២០១៤-២០២៣  
ក្រុតូវបាន្នអ្នន្នុម័ត

ឆ្នាំំ្រំ២០១៥ រ�ា�ិបាលបាន្ន��់
ជ័ូន្នន្នូវរបាយការណ្ដុះ៍ជាតិនេះល��២
របាយការណ្ដុះ៍ (I) NDC 

នេះ�UNFCCC

ឆ្នាំំ្រំ២០១៧ បាន្នបញ្ជ្រា�ាប 
ការងារហែក្រុបក្រុបួលអាកាសធាតុ  
នេះ��ន���ំនេះណ្ដុះ�រការនេះរៀបច្ចុំ  
ហែ�ន្នការថាា�់នេះក្រុកាមជាតិ

ឆ្នាំំ្រំ២០១៩សូច្ចុ��រច្ចុំន្នួន្ន ៥នៃន្នSDG ១៣ក្រុតូវ
បាន្នតក្រុមឹមជាមួយសូច្ចុ��រ NSDP ២០១៩
-២០២៣ ន្និ�នេះសច្ចុ�ដ�ក្រុ��ក្រុ�ម ធំន្នធាន្ន
ធំមមជាតិ ន្និ� បរិសាាន្ន

ហែក្រុបក្រុបួលអាកាសធាតុ នៃន្នអ្ន�គនេះលខ្នាធំិការ�ាន្នក្រុ�ុមក្រុបឹ�ាជាតិអ្ន�ិវឌ្ឍឍន្ន៍នេះ�យ
ច្ចុ�រភាពី/ក្រុ�សួ�បរិសាាន្នក្រុតូវបាន្នរច្ចុ�នេះ����ន��ការនេះរៀបចំ្ចុឯ�សារ�ំ��់�ំន្ន�
ការ�េពីើ�ាយព័ីត៌មាន្ននិ្ន�នេះរៀបចំ្ចុន្នូវនេះវ�ិកាន្និ�ក្រុពឹីតដិការណ្ដុះ៍នេះល���មុស់ការយល់
�ឹ�។ ល�ធល�ធ�ល ន្និ�សមិ�ធ�លរបស់�នេះក្រុមា��ំបូ��ឺក្រុសបតាមនេះ�ល
 ន្ននេះ�បាយ និ្ន�ការនេះល���ឹ�ចិ្ចុតតហែ�លបាន្នបនេះ�ើ�តនេះ���នេះក្រុកាមសំនេះណ្ដុះ��នេះក្រុមា�
 និ្ន�ជាមូល�ាន្នសក្រុមាប់ស�មមភាពី�ំក្រុ�នេះពីលអ្ន��ត នេះ��មប�នេះល���មុស់ការ
��ួលយ�បនេះចុ្ចុ�វិ�ានេះមក្រុត�ភាពីបរិសាាន្ន។

  វិស័យឧស្រសាហកម្មគឺជាភាគីពាក់ព័ន្ធដ៏សំខាន់មួយ

ការបនេះ�ុញឧសម័ន្ន�េះ��ុ�់នេះ�ក្រុបនេះ�ស�មុ�ជា ហែ�លនេះច្ចុញពី��ំនេះណ្ដុះ�រការ
ឧសាហ៊ុ�មម ន្និ�ការនេះក្រុប�ក្រុបាស់�លិត�ល (IPPU) ក្រុតូវបាន្ននេះ��យការណ្ដុះ៍�ន�� 
របាយការណ្ដុះ៍បច្ចុុ�បបន្ននភាពីពី�រឆ្នាំាំមដ� (fBUR) ក្រុ�ប�ណ្ដុះះប់នេះល�វិស័យ �លិត�មម
សុ�មុ�់ត៍ នេះក្រុប�មាាសុ�ន្ន �ូ�ឹ�� មាាសុ�ន្នក្រុតជា�់ បំពី�់ពីន្នួត់អ្ន�គ��័យ
 នេះក្រុ�ឿ�នេះអ្ន�ិច្ចុក្រុតូន្និច្ចុ។ នេះ�ះជា�ា�នេះន្នះ�ដ� �ជ័រ�ា�ិបាល�មុ�ជា (RGC) បាន្ន
ច្ចាត់�ុ�វិស័យឧសាហ៊ុ�មមជាយុ�ធសាញ្ជ្រាសដអា�ិភាពីច្ចុមប��ន��នេះ�លបំណ្ដុះ�
ជ័ំរុញការនេះធំើ�ពីិពីិធំ�មមនេះស�ឋ�ិច្ចុុ ក្រុបសិ�ធភាពីនៃន្នការផ្លាាស់បដ�ររច្ចុ�សមុ័ន្នធ ន្និ�នេះធំើ�ឱ្យយ
ក្រុបនេះស�រនេះ���ន្នូវការក្រុប�ួតក្រុបហែជ័�។ ឧសាហ៊ុ�មមបាន្ននេះ��រតួ�ា�សំខ្នាន្ន់�ន��       
វិស័យនេះស�ឋ�ិចុ្ចុ�មុ�ជា នេះ�យចូ្ចុលរួម�ន���ំនេះណ្ដុះ�ន្ន�លិត�ល�ន��ក្រុសុ�សរុប (GDP)

ពី�១២,៦% នេះ� ២៩,៩% �ន��ឆ្នាំាំ១៩៩៣ ន្និ�ឆ្នាំាំ២០១៣ នេះរៀ�ៗខិួ�ន្ន នេះហ៊ុ�យរំពីឹ�
ថាន្នឹ�មាន្នការនេះ��ន្ននេះ���រហ៊ុូត�ល់ ៣០% នេះ�ឆ្នាំាំ២០២៥ �ន��នេះ�ះ វិស័យ 
សិបប�មមនេះ��ន្ននេះ���ពី�១៥,៥% នេះ�ឆ្នាំាំ២០១៣ នេះ�២០,០% នេះ�ឆ្នាំាំ២០២៥។
ការបនេះ�ុញឧសម័ន្ន�េះ��ុ�់ពី�វិស័យនេះន្នះក្រុតូវបាន្នរំពឹី�ថាន្នឹ�មាន្នការនេះ��ន្ននេះ���
�ួរឱ្យយ�ត់សមាាល់�ន��រយៈនេះពីលហែវ�។ 



ការនេះល���មុស់ការយល់�ឹ�ការហែក្រុបក្រុបួលអាកាសធាតុសដ�ពី�ការអ្នន្នុវតដបនេះច្ចុុ�វិ�ានេះមក្រុត�ភាពីបរិសាាន្ន នេះ��មប�កាត់បន្នថយការបំភាយឧសម័ន្ន�េះ��ុ�់នេះ��ន��ក្រុ�ុមហ៊ុុុន្ន
�មន្នដសាល�យ��ាន្នហែក្រុបក្រុបួលអាកាសធាតុ�ឺជានៃ��ូអ្នន្នុវតតន្ន៍ល�ធ�ល ១.១.៤. នៃន្ន�នេះក្រុមា� «ការអ្ន�ិវឌ្ឍឍបនេះ�ុញកាបូន្នតិច្ចុសក្រុមាប់�លិតភាពី ន្និ�ការកាត់បន្នថយ
ការហែក្រុបក្រុបួលអាកាសធាតុតាមរយៈការនេះ�េរវិធំ�សាញ្ជ្រាសតបនេះច្ចុុ�វិ�ានេះមក្រុត�ភាពីបរិសាាន្ន(TEST)» ហែ�លនេះ�លបំណ្ដុះ�សំខ្នាន្ន់�ឺនេះ��មប�នេះរៀបច្ចុំ�េពីើ�ាយឯ�សារ�ំ��់�ំន្ន�
 នេះរៀបច្ចុំនេះវ�ិកា�េពីើ�ាយ ន្និ�ក្រុពីឹតដិការណ្ដុះ៍នេះល���មុស់ការយល់�ឹ�ជាសាធារណ្ដុះៈ។ ស�មមភាពី�ំ�នេះន្នះអ្នន្នុវតដនេះ�នេះល�ក្រុ�ុមហ៊ុុុន្ន�មន្នដសាល ន្និ�អ្នន���់ពី័ន្នធ
សំខ្នាន្ន់ៗ នេះ��មប�ជ័ំរុញការនេះក្រុប�ក្រុបាស់បនេះច្ចុុ�វិ�ានេះមក្រុត�ភាពីបរិសាាន្នសំនេះ�កាត់បន្នថយការបនេះ�ុញឧសម័ន្ន�េះ��ុ�់។

 វិសាលភាពការងារ

 ការសរនេះសរ�រណ្ដុះ�សិ�ាសត�ពី�បនេះច្ចុុ�វិ�ាក្រុបសិ�ធភាពីថាមពីល
 ការនេះរៀបច្ចុំនេះវ�ិកា�េពីើ�ាយពី�ប�ពីិនេះសាធំន្ន៍ ន្និ�ពី័ត៌មាន្ន��
 ការនេះរៀបច្ចុំសំនេះណ្ដុះ��មមវិធំ�សិ�ាថ្មីម�នេះ��មប�បញ្ជ្រា�ាបវិធំ�សាញ្ជ្រាសដ TEST �ន��វិស័យវិសើ�មម។
ការអនុវត្ដវិធីសាស្ដ្រ TEST នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគំរូ និងការអនុវត្ដលទ្ធផល ១.១.៤

នេះ��ច្ចុក្រុ�ច្ចុំន្នួន្ន ៥០ នេះច្ចុញពី�វិស័យវាយន្ន�័ណ្ដុះឌ (រួមមាន្នហែ�ន�នេះបា���់ កាត់នេះ�រសនេះមួ��បំ��់ ន្និ�ហែសប�នេះជ័��) ន្និ�វិស័យច្ចុំណ្ដុះ�អាហារ ន្និ�នេះ�សជ័ជៈ ជាក្រុ�ុម
នេះ�លនេះ��ន��ការ��ួលបាន្ននេះសវាបនេះច្ចុុ�នេះ�សសក្រុមាប់ការនេះធំើ�សវន្ន�មមក្រុបសិ�ធភាពីថាមពីលន្និ�ក្រុបសិ�ធភាពីធំន្នធាន្ន ន្និ��លិត�មមសាាត (RECP)។ ក្រុ�ុមហ៊ុុុន្ន
ច្ចុំន្នួន្ន ១៥ ហែ�លបាន្នច្ចុូលរួមជានេះ��ច្ចុក្រុ��ំរូ�ន��ការ��ួលបាន្នការ�ំក្រុ�បនេះចុ្ចុ�នេះ�សពី��នេះក្រុមា�។ �នេះក្រុមា��ដល់ការបណ្ដុះះ�ះបណ្ដាាលបនេះច្ចុុ�នេះ�សនេះល�ការនេះក្រុប�ក្រុបាស់
ឧប�រណ្ដុះម៍ួយច្ចុំន្នួន្នហែ�លជាហែ�ន�មួយនៃន្នវិធំ�សាញ្ជ្រាសដ TEST �ូច្ចុជា RECP ក្រុបសិ�ធភាពីថាមពីល ការហែថ្មីរ�ាន្និ�ការក្រុបតិបតដិ�ច្ចុំហាយ ន្និ�ក្រុបពី័ន្នធក្រុ�ប់ក្រុ��បរិសាាន្ន។
�យ��ាន្នហែក្រុបក្រុបួលអាកាសធាតុ��ួលបន្នេ��នេះល�ការនេះរៀបច្ចុំ�រណ្ដុះ�សិ�ានេះ��មប�ច្ចុ�ក្រុ��ប�ពីិនេះសាធំន្ន៍ ន្និ�ការអ្នន្នុវតតលអៗសក្រុមាប់នេះ��ច្ចុក្រុ�កាត់នេះ�រ ន្និ�នេះ��ច្ចុក្រុ�
�លិតច្ចុំណ្ដុះ�អាហារន្និ�នេះ�សជ័ជៈ ហែ�លបាន្នអ្នន្នុវតតក្រុសបតាមវិធំ�សាញ្ជ្រាសត TEST។ បហែន្នថមពី�នេះន្នះ �នេះក្រុមា�ន្នឹ�សហ៊ុការជាមួយវិ�ាសាាន្នបនេះច្ចុុ�វិ�ា�មុ�ជា (ITC) នេះ��មប�
បញ្ជ្រា�ាបការអ្ន�ិវឌ្ឍឍឧសាហ៊ុ�មមនេះ�យច្ចុ�រភាពីនេះ��ន���មមវិធំ�សិ�ាតាមរយៈការច្ចុុះអ្នន្នុសេរណ្ដុះៈនេះ��យល់ (MoU) ។

វិធីសាស្ដ្របច្ច្រកវិទ្រយាមួយចំនួនកំពុងប្រើប្រ្រស់នៅតាមបណ្ដ្ររោងចក្រដ្រគូ

 លទ្ធផលរំពឹងទុក 

 �លិតភាពីបនេះ�ុញកាបូន្នតិច្ចុ ន្និ�ការកាត់បន្នថយការហែក្រុបក្រុបួលអាកាសធាតុតាមរយៈការនេះ�េរវិធំ�សាញ្ជ្រាសដបនេះច្ចុុ�វិ�ានេះមក្រុត�ភាពីបរិសាាន្ន (TEST) ក្រុតូវបាន្ន 
នេះល���មុស់ ន្និ��េពីើ�ាយ�ា��ូលំ�ូលាយ

   នេះ�លការហែណ្ដុះ�ំពី�វិធំ�សាញ្ជ្រាសដ TEST ក្រុតូវបាន្នបញ្ជ្រា�ាបនេះ��ន���មមវិធំ�សិ�ាសត�ពី�ការអ្ន�ិវឌ្ឍឍឧសាហ៊ុ�មមនេះ�យច្ចុ�រភាពីនៃន្នវិ�ាសាាន្នបនេះចុ្ចុ�វិ�ា�មុ�ជា (ITC) 
  សិកាាកាម�ំ�អ្នស់��ួលបាន្នច្ចុំនេះណ្ដុះះ�ឹ�ពី�ការក្រុ�ប់ក្រុ��ការបំពីុលខិយល់ន្និ��ឹ� ន្និ�ច្ចុំនេះណ្ដុះះ�ឹ���់ពី័ន្នធន្នឹ�ការងារ�ន��មន្នេ�រពីិនេះសាធំន្ន៍
  របាយការណ្ដុះ៍បនេះច្ចុុ�នេះ�សរបស់�នេះក្រុមា�តក្រុមឹមនេះ�តាមនេះ�លន្ននេះ�បាយរបស់�ជ័រ�ា�ិបាល�មុ�ជា ន្និ�ជាមូល�ាន្នសក្រុមាប់ស�មមភាពី�េពីើ�ាយ
     �នេះពីលអ្ន��ត។ 

សម្រ្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រមអំពីគម្រ្រងសូមទំនាក់ទំនងតាមអាសយដ្ឋ្រនខាងក្រ្រម៖

លោកបណ្ឌិត ហាក់ ម៉្រ
ក្រុបធាន្ន�យ��ាន្នហែក្រុបក្រុបួលអាកាសធាតុ ន្និ�ជាក្រុបធាន្ន�នេះក្រុមា�
maohakccd.se@gmail.com

ការ�ំនេះ���ផ្លាំំ�សូឡាថាមពីល 
៣០០ kWp ជាមួយ ក្រុបពី័ន្នធ 
អា�ុយល�ច្ចុូម�មាាំ� ៥០០kWh  
នេះ��ន��នេះ��ច្ចុក្រុ�

ជ័ំន្នួសអ្នំពីូល fluorescent 
នេះ�យបនេះច្ចុុ�វិ�ាបំ�ួឺ LED

�ំនេះ���ឧប�រណ្ដុះ៍សាំ�់ច្ចាប់
ច្ចុំហាយ�ឹ��ល់ឆ្នាំាំ�អ្នុុត 
ហែ�លនេះក្រុប��ន���លិត�មម 
សនេះមួ��បំ��់

ជ័ួសជ័ុល�ល់ការនេះលច្ចុធាាយ
ខិយល់ហែ�លបាន្នបងាាប់

�ំនេះ���ក្រុបពី័ន្នធក្រុតជា�់ពី�ការ
រំហ៊ុួតក្រុ�ប់�ងាារខិយល់នៃន្ន 
�ហែញ្ជ្រា�ុ�មាាសុ�ន្នក្រុតជា� ់
�ំ�អ្នស់

ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុស្ដីពីការអនុវត្ដបច្ច្រកវិទ្រយាម្រត្រីភាពបរិសា្ថ្រន ដើម្របីកាត់បន្ថយ 
ការបញ្ច្រញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកមន្ដសាល

លោក ឌឿន ដរ៉្រ
អ្នន�សក្រុមបសក្រុមួល�នេះក្រុមា�ថាា�់ជាតិ
sophalccd@gmail.com

លោក បិុច សុឃីម
��ក្រុបឹ�ាបនេះច្ចុុ�នេះ�ស
sokhim_rua@yahoo.com


