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CARD រកមុ្រែឹកាស្ថត រអភិ្េឌ្ឍន៍េស័ិ្យកសិ្កម្ា និងជនែទ 

CCAI កិចចផតួចវផតើម្ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និងែនាុ ំ

CCAP ប្ផនការស្កម្ាភាពវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

CCCA កម្ាេធីិស្ម្ព័នធភាពប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកម្ពុជា 

CCCN ែណាត ញប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកម្ពុជា 

CCCSP ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកម្ពុជា 

CCD ន្ទយកដ្ឋា នប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

CDM យនតការអភិ្េឌ្ឍន៍ស្ថា ត 

CDRI េទិាស្ថា នែណតុ ះែណាត   និងស្រស្ថេរជាេវែើម្បអីភិ្េឌ្ឍន៍កម្ពុជា 

CNMC គណៈកម្មា ធិការជាតិទវនលវម្គងគកម្ពុជា 

CO2 ឧស្ា័នកាែូនិក 

COP 
ស្និនស្ទែណាត ភាគីននអនុស្ញ្ហញ រកែែណឌ ស្ រែជាជាតិស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុ 

CSOs អងគការស្ងគម្សីុ្េ ិ 

DANIDA ទីភាន ក់ង្ហរអភិ្េឌ្ឍន៍អនតរជាតិននរែវទស្ដ្ឋណឺម្ម៉ាក 

DCA/CA អងគការជំនួយរែស់្េហិារដ្ឋណឺម្ម៉ាក / ជំនួយរគឹស្តែរស័ិ្ទ 

DPs នែគូអភិ្េឌ្ឍន៍ 

DRM ការរគែ់រគងហានិភ័្យវរោះម្ នតរាយ 

DRR ការកាត់ែនាយហានិភ័្យវរោះម្ នតរាយ 

EBA ែនាុនឹំងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវដ្ឋយប្ផាកវ ើស្ថា នរែព័នធ 

EU ស្ ភាពអឺរ ៉ាែុ 

FAO អងគការវស្បៀង និងកសិ្កម្ាស្ រែជាជាតិ 

GDANCP អគគន្ទយកដ្ឋា នរែាបា ការពារ និងអភិ្រកេធម្ាជាតិ 

GDP ផ ិតផ កនុងស្រសុ្កស្រែុ 

GEF មូ្ និធិែរសិ្ថា នពិភ្ពវោក 
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GHG ឧស្ា័នផាះក ច្ ក់ 

GIZ កិចចស្ រែតិែតតិការអា លឺម្៉ាង់ 

IFAD មូ្ និធិអនតរជាតិស្រម្មែ់អភិ្េឌ្ឍន៍កសិ្កម្ា 

IGES េទិាស្ថា នយុទធស្ថស្រស្តែរសិ្ថា នពិភ្ពវោក 

IPCC រកមុ្ការង្ហរអនតររដ្ឋា ភិ្បា ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

ITC េទិាស្ថា នែវចចកេទិាកម្ពុជា 

IUCN ស្ម្ព័នធភាពអនតរជាតិវែើម្បកីារអភិ្រកេធម្ាជាតិ 

JCCI គំនិតផតួចវផតើម្រមួ្ោន ចំវពាះការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

JICA ទីភាន ក់ង្ហរស្ រែតិែតតិការអនតរជាតិជែ៉ាុន 

KOICA ទីភាន ក់ង្ហរស្ រែតិែតតិការអនតរជាតិកូវរ ៉ា 

MAFF រកសួ្ងកសិ្កម្ា រកុាេ រែម្មញ់ និងវនស្ថទ 

MEF រកសួ្ងវស្ែាកិចច និង ិរ ញ្េតាុ 

MIME រកសួ្ងឧស្ា កម្ា ប្រ ៉ា និងថ្នម្ព  

MLMUPC រកសួ្ងវរៀែចំប្ែនែី នគរែូនីយកម្ា និងសំ្ណង់ 

MoE រកសួ្ងែរសិ្ថា ន 

MoEYS រកសួ្ងអែ់រ ំយុេជន និងកីឡា 

MoH រកសួ្ងសុ្ខាភិ្បា  

MoI រកសួ្ងម្ហានផា 

MoP រកសួ្ងប្ផនការ 

MoPWT រកសួ្ងស្ថធារណការ និងែឹកជ ជ្ូ ន 

MoT រកសួ្ងវទស្ចរណ៍ 

MoWA រកសួ្ងកិចចការន្ទរ ី

MoWRAM រកសួ្ងធនធានទឹក និងឧតុនិយម្ 

MRC គណៈកម្មា ធិការទវនលវម្គងគ 

MRD រកសួ្ងអភិ្េឌ្ឍន៍ជនែទ 

MRV ការវស់្ប្េង របាយការណ៍ និងវផាៀងផ្កា ត់ 

NAMAs ស្កម្ាភាពជាតិស្ម្ស្រស្ែស្រម្មែ់ការកាត់ែនាយឧស្ា័នផាះក ច្ ក់ 

NAPA កម្ាេធីិស្កម្ាភាពជាតិែនាុំនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

NCCC  គណៈកម្មា ធិការជាតិរគែ់រគងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ (គ.ជ.គ.ែ.អ.) 

NCDD-S  
វ ខាធិការដ្ឋា នគណៈកម្មា ធិការជាតិស្រម្មែ់ការអភិ្េឌ្ឍតាម្ប្ែែរែជាធិែវតយយ
វៅថ្នន ក់វរកាម្ជាតិ (វ ខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ែ.) 
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NCDM គណៈកម្មា ធិការជាតិរគែ់រគងវរោះម្ នតរាយ 

NGOs អងគការមិ្នប្ម្នរដ្ឋា ភិ្បា  

NSFSN យុទធស្ថស្រស្តជាតិវែើម្បីស្នតិសុ្ែវស្បៀង និងអាហារែូតាម្ភ  

PES ការែង់នងលវស្វកម្ាែរសិ្ថា ន 

PPCR កម្ាេធីិស្ថក បងស្រម្មែ់ភាពធន់នឹងអាកាស្ធាតុ 

REDD  ការកាត់ែនាយការែវ ច្ញ ឧស្ា័នពីការបាត់ែង់ និងវរចរ ឹនរពវ ើ 

RGC រាជរដ្ឋា ភិ្បា កម្ពុជា 

RUA ស្ថក េទិា ័យភូ្មិ្នាកសិ្កម្ា 

RUPP ស្ថក េទិា ័យភូ្មិ្នាភ្នំវពញ 

SIDA ទីភាន ក់ង្ហរអភិ្េឌ្ឍន៍អនតរជាតិននរែវទស្ស្ ុយប្អែ 

SNC របាយការណ៍ជាតិវ ើកទី២  

SPCR កម្ាេធីិយុទធស្ថស្រស្តស្រម្មែ់ភាពធន់នឹងអាកាស្ធាតុ 

UNDP កម្ាេធីិអភិ្េឌ្ឍន៍ស្ រែជាជាតិ 

UNEP កម្ាេធីិែរសិ្ថា នស្ រែជាជាតិ 

UNFCCC  អនុស្ញ្ហញ រកែែ័ណឌ ស្ រែជាជាតិស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

UNIDO អងគការអភិ្េឌ្ឍន៍ឧស្ា កម្ាស្ រែជាជាតិ 

USAID ទីភាន ក់ង្ហរស្ រែាអាវម្រកិវែើម្បីការអភិ្េឌ្ឍអនតរជាតិ  

WHO អងគការសុ្ែភាពពិភ្ពវោក 

WWF អងគការមូ្ និធិពិភ្ពវោកស្រម្មែ់ការអភិ្រកេធម្ាជាតិ 

YFC ស្ ភាពស្ ព័នធយុេជនកម្ពុជា 
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វសចកតសីវងេបគ្បតបិតត ិ 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវរកាម្រែធានែទ “វធាើស្កម្ាភាពវឆ្ព ះវៅ
ការអភិ្េឌ្ឍរែកែវដ្ឋយចីរភាពកនុងែរែិទប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ” បានវរៀែចំវ ើងចាែ់ពីនងៃទី៥ ែ ់នងៃ
ទី៧ ប្ែេចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១៣ វៅរាជធានីភ្នំវពញ រពះរាជាណាចរកកម្ពុជា។ វេទិកាជាតិវនះម្មនវោ 
ែំណងផេពាផាយប្ផនការយុទធស្ថស្រស្ត ប្ចករបំ្ កែទពិវស្ថធន៍ និងចំវណះែឹងន្ទន្ទ វែើម្បីវ្លើយតែ
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុរែកែវដ្ឋយរែសិ្ទធភាពកនុងរែវទស្កម្ពុជា។ វេទិកាជាតិវនះ បានវរៀែចំ
វដ្ឋយគណៈកម្មា ធិការជាតិរគែ់រគងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ (គ.ជ.គ.ែ.អ.) វរកាម្ការស្រម្ែ
ស្រម្ួ រែស់្រកសួ្ងែរសិ្ថា ន  និងម្មនការោំរទពីកម្ាេធីិស្ម្ព័នធភាពប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកម្ពុជា (CCCA) 
ប្ែ ជាកិចចផតួចវផតើម្រែស់្ស្ ភាពអឺរ ៉ាែុ (EU) កម្ាេធិិអភិ្េឌ្ឍន៍ស្ រែជាជាតិ (UNDP) ទីភាន ក់ង្ហរ
អភិ្េឌ្ឍន៍អនតរជាតិននរែវទស្ដ្ឋណឺម្ម៉ាក (DANIDA) និងទីភាន ក់ង្ហរអភិ្េឌ្ឍន៍អនតរជាតិននរែវទស្ស្ ុយប្អែ 
(SIDA)។ នែគូ និងអនកោំរទវផេងវទៀត រមួ្ម្មន ស្ ភាពស្ ព័នធយុេជនកម្ពុជា (YFC) កម្ាេធីិែរសិ្ថា ន
ស្ រែជាជាតិ (UNEP) អងគការជំនួយរែស់្េហិារដ្ឋណឺម្ម៉ាក/ជំនួយរគឹស្តែរស័ិ្ទ (DCA/CA) វេទិកានន
អងគការមិ្នប្ម្នរដ្ឋា ភិ្បា ស្តីពីកម្ពុជា (The NGO Forum on Cambodia)  និងែណាត ញប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុកម្ពុជា (CCCN)។ វេទិកាជាតិវ ើកទី៣វនះ បានរែរពឹតតវៅរយៈវព ៣នងៃ តាម្រែធានែទសំ្ខាន់ៗ
ចំនួន៣ ប្ែ រមួ្ម្មន៖ ក) ព័ត៌ម្មនអំពីេទិាស្ថស្រស្តននការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ េឌ្ឍនភាពននការអនុេតត 
ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្ត ែ) យុទធស្ថស្រស្តជាតិវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ៖ ែទពិវស្ថធន៍ និង
ែំវណើ រវឆ្ព ះវៅមុ្ែ និង គ) រែវទស្កម្ពុជា និងែំវណើ រការវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុជា
អនតរជាតិ។  ទធផ ន្ទន្ទប្ែ ទទួ បានពីកិចចពិភាកាវៅវរកាម្រែធានែទទំងែីវនះ រមួ្ម្មន ៖ 

ក. ព័ត៌ម្មនេទិាស្ថស្រស្តននការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ េឌ្ឍនភាពននការអនុេតតប្ផនការយុទធស្ថស្រស្ត 

 វេទិកាជាតិវនះ បានទទួ ការោំរទោ៉ាងវពញទំ ឹងពីសំ្ណាក់ស្វម្តចអគគម្ហាវស្ន្ទែតី
វតវជា   នុ ប្ស្ន ន្ទយករែាម្ន្រនតីននរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា។ 

 ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកម្ពុជា ២០១៤-២០២៣ បានរែកាស្
ដ្ឋក់ឱ្យវរែើរបាស់្ជាផលូេការ វដ្ឋយស្វម្តចន្ទយករែាម្ន្រនតីននរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា។ 

 នែគូអភិ្េឌ្ឍន៍រមួ្ម្មនកម្ាេធីិអភិ្េឌ្ឍន៍ស្ រែជាជាតិ (UNDP) ធន្ទោរអភិ្េឌ្ឍន៍អាសីុ្ (ADB) និង 
ស្ ភាពអឺរ ៉ាែុ (EU) បានែង្ហា ញពី្នាៈែ៏វម្មះមុ្តកនុងការែនតជួយោំរទរែវទស្កម្ពុជាកនុងការ
វ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ 

 រាជរដ្ឋា ភិ្បា កម្ពុជា (RGC) បានែង្ហា ញ្នាៈែ៏ខាល ំងកាល កនុងការចាត់េធិានការជាែន្ទា ន់ វែើម្ប ី
វ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ រមួ្ម្មនែនាុ ំ និងការកាត់ែនាយ។ រាជរដ្ឋា ភិ្បា នឹង
ពរងឹងស្កម្ាភាពវកៀរគរក ច្ ែ់ងេកិារមួ្ោន ពីនែគូអភិ្េឌ្ឍន៍ (DPs) និងវ ើកទឹកចិតតែ ់ការ
សិ្កាស្រស្ថេរជាេប្ែែេទិាស្ថស្រស្តស្រម្មែ់អភិ្េឌ្ឍ និងវផារែវចចកេទិា កស្ថងស្ម្តាភាព និង
វ ើកកម្ពស់្ការយ ់ែឹងជាស្ថធារណៈ។ 
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 ជំរញុឱ្យម្មនក ច្ ែ់ងេកិាជាតិស្រម្មែ់វ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ប្ែ រតេូអនុេតត
វដ្ឋយរកសួ្ងពាក់ព័នធ។ ងេកិាទំងវន្ទះរតូេវរៀែចំវ ើងជា កេណៈរែព័នធកនុងទរម្ង់ចាស់្
ោស់្មួ្យ វែើម្បីែវ ច្ ៀស្ស្កម្ាភាពរតួតោន  ប្ែ ជាការែជះខាជ យធនធាន។  

 ជំរញុឱ្យរកសួ្ងពាក់ព័នធរតូេ្ នជាែវណតើ រៗពីការវរៀែចំប្ផនការវៅជាការអនុេតត និងពីគវរម្មង
ស្ថក បង វៅជាគវរម្មងជាក់ប្ស្តងវពញវ ញ កនុងវោ ែំណងវដ្ឋះស្រស្ថយផ ែ៉ាះពា ់ពី
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុរែកែវដ្ឋយរែសិ្ទធភាព វដ្ឋយស្ ការជាមួ្យនែគូអភិ្េឌ្ឍន៍  
អងគការមិ្នប្ម្នរដ្ឋា ភិ្បា   េស័ិ្យឯកជន និងស្ គម្ន៍ កនុងការអនុេតតស្កម្ាភាពវ្លើយតែ
នឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ  ។  

 ែ. យុទធស្ថស្រស្តជាតិវ្លើយតែនឹងការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ 

 អងគវេទិកាបានកត់សំ្ោ ់ថ្ន ម្មនរកសួ្ងចំនួន៩ បានវរៀែចំប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តតាម្េស័ិ្យ 
និងបានវរតៀម្ែលួនជាវស្រស្ច វែើម្បែីនតការង្ហរវនះវដ្ឋយការវែតជាា ចិតតែពស់្។ រកសួ្ងទំងវន្ទះ
រមួ្ម្មន៖ រកសួ្ងកសិ្កម្ា រកុាេ រែម្មញ់ និងវនស្ថទ (MAFF) រកសួ្ងធនធានទឹក និងឧតុនិយម្ 
(MoWRAM) រកសួ្ងអែ់រ ំយុេជន និងកីឡា (MoEYS) រកសួ្ងអភិ្េឌ្ឍន៍ជនែទ (MRD) គណៈ
កម្មា ធិការជាតិរគែ់រគងវរោះម្ នតរាយ (NCDM) រកសួ្ងសុ្ខាភិ្បា  (MoH) រកសួ្ងកិចចការ
ន្ទរ ី(MoWA) រកសួ្ងស្ថធារណការ និងែឹកជ ជ្ូ ន (MoPWT) និងរកសួ្ងឧស្ា កម្ា ប្រ ៉ា និង
ថ្នម្ព  (MIME) បានវរៀែចំប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តតាម្េស័ិ្យ និងបានវរតៀម្ែលួនជាវស្រស្ច 
វែើម្បីែនតការង្ហរវនះវដ្ឋយការវែតជាា ចិតតែពស់្។ 

 វ ើកទឹកចិតតឱ្យរកសួ្ងែរសិ្ថា ន (MoE) និងរកសួ្ងវទស្ចរណ៍ (MoT) វធាើការជាមួ្យោន  វែើម្បី
វដ្ឋះស្រស្ថយផ ែ៉ាះពា ់ែ ់េស័ិ្យវទស្ចរណ៍ប្ែ ែណាត  ម្កពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។  

 ប្ផនការស្កម្ាភាពវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុតាម្េស័ិ្យ (CCAP) រតូេចាែ់វផតើម្
អនុេតតពីស្ គម្ន៍ទំងឡាយណាប្ែ ង្ហយរងវរោះមុ្នវគ។  

គ. រែវទស្ម្ពុជា និងែំវណើ រការវ្លើយតែនឹងការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុជាអនតរជាតិ 

 អាស្រស័្យវដ្ឋយរែវទស្កម្ពុជាវៅប្តែាះខាតស្ម្តាភាពប្ផនកែវចចកវទស្ ធនធាន និងងេកិា 
ែូវចនះ វែើម្បីអនុេតត CCCSP ឱ្យបានវជាគជ័យ រតេូម្មនកិចចស្ ការជាមួ្យនែគូអភិ្េឌ្ឍន៍ន្ទន្ទ ។ 

 ជំរញុ និងពរងឹងកិចចស្ រែតិែតតិការវទាភាគី ថ្នន ក់តំែន់ និងស្ក វោក វែើម្បីវ្លើយតែនឹង
ការប្រែរែូ អាកាស្ធាតុ ែូចជា ជាមួ្យែណាត រែវទស្ន្ទន្ទកនុងតំែន់អាងទវនលវម្គងគ និង
អាស្ថ ន។ រែវទស្ជាស្ម្មជិកកនុងែណាត ញវនះ គួរប្តែន្រញ្ហជ ែការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅ
ថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់វរកាម្ជាតិ។  
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 ម្មនការកត់សំ្ោ ់ថ្ន វៅកម្ពុជាម្មនគរម្មង និងគំនិតផតួចវផតើម្ជាវរចើនស្រម្មែ់ការង្ហរវ្លើយ
តែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ែ៉ាុប្នតគរម្មង និងគំនិតផតួចវផតើម្ទំងវន្ទះ ហាក់ែូចជាមិ្នរតូេ
បានរគែ់រគងចុះែ ជ្ ី និងផត ់ព័ត៌មានែ ់ NCCC ឱ្យបានវពញវ ញ។ 

 ជំរញុ និងការវ ើកទឹកចិតតែ ់ការេនិិវោគពីេស័ិ្យឯកជនទំងថ្នន ក់ជាតិ និងអនតរជាតិ វែើម្បី
ចូ រមួ្កាត់ែនាយការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និងវ ើកកម្ពស់្ការអភិ្េឌ្ឍនែតង។ កិចចស្ 
រែតិែតតិការ និងការពរងឹងការអនុេតតចាែ់ឱ្យម្មនរែសិ្ទធភាពអាចធាន្ទបាននូេការវ ើកទឹកចិតត
ែ ់េស័ិ្យឯកជន។  

 កត់សំ្ោ ់ថ្ន ការផត ់ងេកិាពីម្មច ស់្ជំនួយអនតរជាតិវៅមិ្នទន់ចាស់្ោស់្ និងោា ន
តុ យភាពរវងក ច្ ែ់ងេកិាវរែើរបាស់្ស្រម្មែ់ែនាុ ំ និងការកាត់ែនាយការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុ។ ែណាត រែវទស្កំពុងអភិ្េឌ្ឍន៍ តួោ៉ាងែូចជា រែវទស្កម្ពុជា រតូេការចរចាជាមួ្យម្មច ស់្
ជំនួយ វែើម្បីទទួ បានងេកិាែប្នាម្ស្រម្មែ់ែនាុនឹំងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុប្ែ ជាអាទិ
ភាពរែស់្ជាតិ។  

 វេទិកាជាតិវនះ មិ្នស្ថា គម្ន៍របាក់កម្ចី វែើម្បីវរែើរបាស់្ស្រម្មែ់ការវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុវទ។ ក៏ែ៉ាុប្នត រែវទស្កម្ពុជាពិតជារតូេការជំនួយ វែើម្បីវដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា ប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុប្ែ កំពុងវកើតវ ើងកនុងរែវទស្។ 

 រែវទស្កម្ពុជា បានវរៀែចំវោ ជំ រប្ែ ម្មន កេណៈស្ម្ស្រស្ែជាមួ្យជំ ររែស់្រកុម្
រែវទស្អភិ្េឌ្ឍន៍តិចតួច និងរែវទស្ G77 ែូកចិន ស្រម្មែ់ចូ រមួ្កនុង COP-19។  
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ស្ថេតា 

សនិទានភាព 
 

ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ គឺជាែញ្ហា  
រែ ម្ែ៏គួរឱ្យរពួយបារម្ភមួ្យ ប្ែ គំរាម្កំប្ ង
ែ ់ការអភិ្េឌ្ឍវស្ែាកិចច-ស្ងគម្ និងអាចែង្ហា ក់
រា ់ការអភិ្េឌ្ឍ រែសិ្នវែើផ ែ៉ាះពា ់រែស់្វ
វៅប្តែនតវកើនវ ើង។ ស្ពានងៃវនះ ការយ ់ែឹងជា
ស្ថធារណៈ និងស្ម្តាភាពការវ្លើយតែនឹងការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅម្មនករមិ្តវៅវ ើយ។ 
កតាត ទំងវនះ បានវធាើឱ្យរែវទស្កម្ពុជាកាន់ប្ត
ង្ហយរងវរោះ វដ្ឋយស្ថរការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុ។ វោងតាម្វ តុផ ទំងវនះ រែវទស្
កម្ពុជាបានវរៀែចំវេទិកាជាតិ ស្តីពីការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុោ៉ាងវទៀងទត់ វែើម្បបី្ចករបំ្ ក
ព័ត៌ម្មន  ែន្រញ្ហជ ែការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និង
ពរងឹងកិចចស្ រែតិែតតិការ និងស្រម្ែស្រម្ួ 
រវងស្ថា ែ័នរាជរដ្ឋា ភិ្បា  អងគការស្ងគម្សីុ្េ ិ 
និងេស័ិ្យឯកជន កនុងវោ ែំណងវ្លើយតែនឹង
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុឱ្យម្មនរែសិ្ទធភាពែពស់្។  

វេទិកាជាតិវ ើកទី១ ស្តីពីការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុបានវរៀែចំវ ើយរែកែវដ្ឋយវជាគ 
ជ័យវៅប្ែតុោ ឆ្ន ំ២០០៩។ វេទិកាវនះវរៀែចំ
វ ើង វែើម្បីវ ើកកម្ពស់្ការយ ់ែឹងស្តីពីការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុ ប្ែ ជាការរែ ម្មួ្យវៅ
កនុងការអភិ្េឌ្ឍ និងចងរកងកំវណើ នចំនួនស្កម្ា
ភាពទំងថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់អនតរជាតិស្រម្មែ់ជា
គំនិតែ ់អនកវធាើវស្ចកតីស្រម្ចចិតត ម្មច ស់្ជំនួយ 
និងរែតិែតតិករ។ ស្វម្តចអគគម្ហាវស្ន្ទែតីវតវជា 
  ុន ប្ស្ន បានផត ់កិតតិយស្ែ៏ែពស់្ែពស់្ចូ រមួ្
វែើកវេទិកាជាតិវ ើកទី១ ជាផលូេការវ ើយវេទិកា
បានទទួ ការោំរទពីម្មច ស់្ជំនួយជាវរចើន រពម្
ទំងម្មនសិ្កាេ កាម្ម្កពីេស័ិ្យវផេងៗ រមួ្ម្មន 

ស្ថា ែ័នរដ្ឋា ភិ្បា  និងវរៅរដ្ឋា ភិ្បា ចូ រមួ្
រែម្មណជាង ៧០០ន្ទក់ វៅកនុងវេទិកាវែើកន្ទ
នងៃទី១ និងរែម្មណជាង ៣០០ន្ទក់ វៅនងៃទី២ 
និងទី៣។  

វេទិកាជាតិវ ើកទី២ ស្តីពីការប្រែរែួ  
អាកាស្ធាតុបានវរៀែចំវៅប្ែតុោ ឆ្ន ំ២០១១ 
វដ្ឋយវផ្កត តវ ើការពិភាកា វែើម្បវីរៀែចំវោ 
នវោបាយ និងប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តជាតិវ្លើយ
តែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុឱ្យម្មនរែសិ្ទធ
ភាព។ វេទិកាជាតិវន្ទះ ម្មនវោ ែំណងរមួ្
វ ើកទឹកចិតត និងការោំរទរែស់្ គ.ជ.គ.ែ.អ. និង
រកមុ្ការង្ហរែវចចកវទស្អនតររកសួ្ងរគែ់រគងការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ កនុងកិចចែំវណើ រការវរៀែចំ
វោ នវោបាយ និងប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តជាតិ
ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ វេទិកាវនះ ក៏ជា
ឱ្កាស្កនុងការប្ចករបំ្ កផងប្ែរនូេស្កម្ាភាព 
និងគំនិតផតួចវផតើម្ប្ែ បានអនុេតតវដ្ឋយស្ថា ែ័ន 
ន្ទន្ទ ពាក់ព័នធនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុទំង
វៅថ្នន ក់តំែន់ និងថ្នន ក់មូ្ ដ្ឋា ន វដ្ឋយវផ្កត តវ ើ
ែទពិវស្ថធន៍ និងែញ្ហា រែ ម្ន្ទន្ទ។  

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុបានវរៀែចំវ ើង វៅប្ែេចិឆិកា ឆ្ន ំ 
២០១៣ វរកាម្រែធានែទ “វធាើស្កម្ាភាពវឆ្ព ះ
វៅការអភិ្េឌ្ឍរែកែវដ្ឋយចីរភាពកនុងែរែិទប្រែ
រែ ួអាកាស្ធាតុ”។ វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ វនះ 
រែរពឹតតវៅវដ្ឋយវោងវៅតាម្ ទធផ  និងការ 
រពឹំងទុកពីវេទិកាជាតិវ ើកទី១ និងវ ើកទី២។  
ែំវណើ រការននការវរៀែចំប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយ
តែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកម្ពុជា វដ្ឋយ
ម្មនការចូ រមូ្ ពីសំ្ណាក់រកសួ្ងពាក់ព័នធន្ទន្ទ
និងែញ្ហជ ក់ភាពរកីចវរម្ើន ចាែ់តំាងពីវេទិកាជាតិ
វ ើកទី២ ម្កវម្លះ។ ែប្នាម្ពីវនះវៅវទៀត ន្ទ
ែ៉ាុន្ទា នឆ្ន ំចុងវរកាយវនះ NGOs ក៏បានរែឹងប្រែង
អនុេតតគវរម្មងរែស់្ែលួន ឱ្យស្ម្ស្រស្ែវៅនឹងប្ផន

១. 
១.១ 
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ការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុតាម្េស័ិ្យ និងបានែញ្ហជ ក់ពីការរកិំ វឆ្ព ះ
វៅរកការអនុេតតស្កម្ាភាពប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ
វនះផងប្ែរ។ អាស្រស័្យវ តុវនះ វេទិកាជាតិ
វ ើកទី៣ បានកាល យជាវេទិកា វែើម្បបី្ចករបំ្ ក 
CCCSP  និងវ្លៀតយកឱ្កាស្វនះ វែើម្បីភាជ ែ់អងគ
ការមិ្នប្ម្នរដ្ឋា ភិ្បា ន្ទន្ទ  ប្ែ បានវរៀែចំ
ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តរែស់្ែលួន ែូចជាការកាត់
ែនាយហានិភ័្យពីវរោះម្ នតរាយ (DRR) ការកាត់
ែនាយការែវ ច្ញឧស្ា័នពីការបាត់ែង់ និងវរចរ ឹ
នរពវ ើ (REDD) ែនាុ ំ និងការកាត់ែនាយការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វែើម្បបី្ចករបំ្ ក ទធផ 
ពីស្កម្ាភាពរែស់្ែលួន។ វេទិកាជាតិវ ើកទី៣វនះ 
គឺជាឱ្កាស្ស្រម្មែ់ការពិភាកាពីការវរៀែចំប្ផន
ការស្កម្ាភាពវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុ និងបានែវងាើតឱ្កាស្ែ ច្ូ  ោន ផងប្ែរ
រវង ប្ផនការស្កម្ាភាពរែស់្រាជរដ្ឋា ភិ្បា  
(ឧទ រណ៍៖ ប្ផនការស្កម្ាភាពតាម្េស័ិ្យ) និង
គំនិតផតួចវផតើម្សំ្ខាន់ៗន្ទន្ទ ប្ែ បានអនុេតត
វដ្ឋយ NGOs ន្ទន្ទ។  

គោលបណំង 
 

 ែវងាើនការចូ រួម្កាន់ប្តវរចើនវ ើងពី    
សំ្ណាក់អនកពាក់ព័នធសំ្ខាន់ៗន្ទន្ទ កនុង
ការវរៀែចំប្ផនការយុទធស្ថស្រស្ត និងប្ផន
ការស្កម្ាភាពវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ ែូចជា រាជរដ្ឋា ភិ្បា  
ម្មច ស់្ជំនួយ អងគការមិ្នប្ម្នរដ្ឋា ភិ្បា  
រគឹះស្ថា នសិ្កា យុេជន និងេស័ិ្យឯកជន  

 វ ើកកម្ពស់្ការយ ់ែឹងស្ថធារណៈអំពី 
វោ នវោបាយសំ្ខាន់ នៗនការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្ត និង
ប្ផនការស្កម្ាភាពែ ់អនកវធាើ វស្ចកតី
ស្វរម្ចចិតត និងអនកពាក់ព័នធសំ្ខាន់ៗន្ទន្ទ 

 ពរងឹងការស្រម្ែស្រម្ួ  កិចចស្ ការ និង
ភាពជានែគូពីសំ្ណាក់អនកពាក់ព័នធន្ទន្ទ 

 ពរងឹងការចូ រួម្កនុងភាពជាអនកែឹកនំ្ទ
រែស់្  គ.ជ.គ.ែ.អ. វៅកនុងវោ នវោបាយ 
ការវធាើប្ផនការ និងែំវណើ រការស្រម្ែ
ស្រម្ួ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ 

១.២ 
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អនកចលូរមួ្  

វៅកនុងអំ ុងកម្ាេធីិវែើកវេទិកាជាតិវ ើក
ទី៣ ម្មនអនកចូ រមួ្រែម្មណ ៨៥០ន្ទក់ ប្ែ 
អវ ជ្ ើញម្កពីស្ថា ែ័នវផេងៗោន  រមួ្ម្មន ស្ម្មជិក 
រពឹទធស្ភា ស្ម្មជិករែាស្ភា ស្ម្មជិករាជរដ្ឋា ភិ្
បា រគែ់ ំដ្ឋែ់ថ្នន ក់ េស័ិ្យសិ្កាធិការ ស្ថា ន-
ទូតន្ទន្ទ DPs និងែណាត  NGOs ទំងជាតិ និង
អនតរជាតិ េស័ិ្យឯកជន និស្េិត និងស្ម្មជិក
រែស់្ YFC (ែ ជ្ រីាយន្ទម្អនកចូ រមួ្ម្មនវៅកនុង
ឧែស្ម្ព័នធទី៥)។  

 
អនកចូ រមួ្វៅកនុងវេទិកាជាតិវ ើកទី៣ស្តពីីការប្រែ
រែ ួអាកាស្ធាតុ (ងតវដ្ឋយ CCCA, 2013) 

វៅកនុងកំ ុងវេទិកាជាតិទំងមូ្ វនះ
ម្មនរែធានែឹកនំ្ទចំនួន ១២រែូ អនកវធាើែទ-
ែង្ហា ញចំនួន ៣០រែូ និងវគាិនចំនួន ៣៨រែូ 
ប្ែ អវ ជ្ ើញម្កពីស្ថា នែ័នវផេងៗោន  (ែ ជ្ ី
រាយន្ទម្អនកចូ រមួ្ម្មនកនុងឧែស្ម្ព័នធទី១ និងទី
៥) ។ 

 

អនកតំណាងននរែធានវេទិកាវៅកនុងវេទិកាជាតិវ ើក
ទី៣ ស្តពីីការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ 

 (ងតវដ្ឋយ CCCA, 2013) 

២. 
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កម្ាេធិ ី
 

វេទិកាជាតិវនះម្មនរយៈវព ៣នងៃ ម្មន
កម្ាេធីិ ែូចជា ការពិភាកាវពញអងគ និងការពិភាកា
ជារកុម្ស្រស្ែោន  ចំនួន៣េគគ ការតំាងពិព័រណ៌រែូ
គំនូរ និងរែូភាព និងតំាងពិព័រណ៌ស្កម្ាភាពការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ (វស្ចកតីរពាងកម្ាេធីិវៅកនុង
ឧែស្ម្ព័នធ ១)។ 

កម្ាេធីិនងៃទី១៖ ព័ត៌ម្មនេទិាស្ថស្រស្តអំពីការប្រែ-
រែ ួអាកាស្ធាតុ េឌ្ឍនភាពននការអនុេតត និង
ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែ ួ
អាកាស្ធាតុកម្ពុជា (CCCSP) 

នងៃទី១ រមួ្ែ ច្ូ  ទំងកម្ាេធីិវព រពឹកម្មន 
សុ្នារកថ្នស្ថា គម្ន៍រែស់្រែាម្ន្រនតីរកសួ្ងែរសិ្ថា ន 
និងជារែធាន គ.ជ.គ.ែ.អ. និងវរកាម្អធិែតី
ភាពែ៏ែពង់ែពស់្រែស់្ ស្វម្តចអគគម្ហាវស្ន្ទែតី
វតវជា   នុ ប្ស្ន ន្ទយករែាម្ន្រនតីននរពះរាជាណា
ចរកកម្ពុជា និងជារែធានកិតតិយស្ គ.ជ.គ.ែ.អ.។ 
កនុងពិធីវែើកវេទិកាជាតិវនះ ស្វម្តចន្ទយករែាម្ន្រនតី
បានប្ងលងសុ្នារកថ្ន និងរែកាស្ដ្ឋក់ឱ្យវរែើរបាស់្
ជាផលូេការនូេប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកម្ពុជា២០១៤-២០២៣ ។ 

  

ស្វម្តចអគគម្ហាវស្ន្ទែតីវតវជា   នុ ប្ស្ន ន្ទយក
រែាម្ន្រនតីននរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា 

“…កនុងស្ថា រតីវនះ ែាុ ំយ ់ថ្នវេទិកាជាតិវ ើកទី៣វនះ 
នឹងផត ់នូេកាោនុេតតភាពែ៏ករម្ស្រម្មែ់ការពិភាកា
វ ើែញ្ហា ជាវរចើនែូចជាេទិាស្ថស្រស្តប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុ ការចរចាអនតរជាតិ វម្វរៀនន្ទន្ទប្ែ ទទួ បាន
ម្កទ ់ែចចុែបនន យុទធស្ថស្រស្តរែស់្វយើងស្រម្មែ់
អន្ទគត ការរគែ់រគងចំវណះែឹង ការរជាេស្រស្ថេ និង
ការចាត់ប្ចង ិរ ញ្ែបទន វ ើការង្ហររគែ់រគងប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុ។ ែាុ ំស្ងឃឹម្ថ្ន ឯកឩតតម្ វោក
ជំទេ វោក វោកស្រសី្ ពិតជាទទួ បានអតា
រែវោជន៏ពីការពិភាកាន្ទន្ទ ជាមួ្យរែតិែតតិករ
ទំងឡាយវៅកនុ ងរយៈវព ែ៉ាុន្ទា ននងៃខាងមុ្នវនះ 
វ ើយែាុ ំរពឹំងថ្ន វយើងនឹងទទួ បានអនុស្ថស្ន៍ជា
វរចើនផងប្ែរពីវេទិកាវនះ វែើម្បីជារែវោជន៍ស្រម្មែ់
ោំរទកម្ពុជាកនុងការវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុ វឆ្ព ះវៅការកស្ថងស្ងគម្មួ្យប្ែ នែតង ែវ ច្ញ
កាែូនតិច ធន់នឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ម្មនស្ម្
ធម៌្ និងម្មនភាពសុ្ែែុម្រវងការរស់្វៅរែស់្ម្នុស្េ 
និងែរសិ្ថា ន…” 

 

ឯកឧតតម្ ស្ថយ សំ្អា ់ រែាម្ន្រនតីរកសួ្ងែរសិ្ថា ន និង
ជារែធាន គ.ជ.គ.ែ.អ. 

“…ការជួែជំុោន វៅនងៃវនះ គឺជាស្កេីភាពែញ្ហជ ក់ឱ្យ
វ ើញអំពីការយកចិតតទុកដ្ឋក់ែពស់្ពីរាជរដ្ឋា ភិ្បា  
ចំវពាះែញ្ហា ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ក៏ែូចជាកិចច
ការពារែរសិ្ថា ន និងការរគែ់រគងធនធានធម្ាជាតិ 
វែើម្បីធាន្ទបាននូេតុ យភាពរវងការអភិ្េឌ្ឍ និងការ
អភិ្រកេ។ ែញ្ហា ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ រតូេបាន
ដ្ឋក់ែ ច្ូ  វៅកនុ ងយុទធស្ថស្រស្តចតុវកាណែំណាក់
កា ទី៣ វដ្ឋយវផ្កត តជាសំ្ខាន់វ ើការកស្ថងភាព
ធន់រទំរែស្់វយើងចំវពាះការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 
និងការវ ើកកម្ពស់្ការអភិ្េឌ្ឍប្ែ ែវ ច្ ញកាែូនតិច។ 

៣. 
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ជាងវនះវៅវទៀត ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុក៏បាន
កាល យជាកតាត អាទិភាពវៅកនុ ងប្ផនការយុទធស្ថស្រស្ត
អភិ្េឌ្ឍន៍ជាតិែចចុែបននកម្ា (NSDP) ២០០៩-២០១៣ 
វ ើយែញ្ហា វនះ ក៏រតូេបានរពឹំងទុកថ្នជាកិចចការែ៏
ចម្បងមួ្យវៅកនុង NSDP ស្រម្មែ់រយៈវព ខាងមុ្ែ
ែនតវទៀត…” 

វៅវព រវស្ៀ  គឺជាកម្ាេធីិវែើកេគគ
ែវចចកវទស្ វដ្ឋយម្មនម្តិស្ថា គម្ន៍ពីវោកស្រសី្ 
Claire Van de Vaeren ម្ន្រនតីស្រម្ែស្រម្ួ នន
អងគការស្ រែជាជាតិរែចំាកម្ពុជា និងឯកឧតតម្ 
វែៀេ មុ្ត រែាវ ខាធិការ រកសួ្ងែរសិ្ថា ន។ ែន្ទា ែ់
ម្ក គឺេគគរែជំុវពញអងគប្ែ ែឹកនំ្ទ ឯកឧតតម្ វែៀេ 
មុ្ត។ ប្ផនកវនះបានែង្ហា ញពីែចចុែបននភាពព័ត៌ម្មន
េទិាស្ថស្រស្តអំពីការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុវៅថ្នន ក់
ស្ក វោក ថ្នន ក់តំែន់ និងថ្នន ក់ជាតិ ែចចុែបនន
ភាពននការវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 
និងែទែង្ហា ញពីប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹង
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកម្ពុជា និងែំវណើ រវឆ្ព ះ
វៅមុ្ែស្រម្មែ់ប្ផនការស្កម្ាភាពវ្លើយតែនឹង
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ 

 

វោកស្រសី្ Claire Van der Vaeren ម្ន្រនតីស្រម្ែស្រម្ ួ
អងគការស្ រែជាជាតិរែចំារែវទស្កម្ពុជា 

“…ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ រតូេបានវគែឹងថ្នជា 
ការគំរាម្កំប្ ងធំជាងវគមួ្យ ែ ់ការអភិ្េឌ្ឍវដ្ឋយ 
ចីរភាព និងការកាត់ែនាយភាពរកីរក។ ែ៉ាុប្នតជាញឹក-
ញាែ់ែំផុត រែការសំ្ខាន់មួ្យរតូេវគែំវភ្លច៖ ការវដ្ឋះ 
ស្រស្ថយការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ គឺជាឱ្កាស្មួ្យ

កនុ ងចំវណាម្ឱ្កាស្ធំែំផុតចំនួនែួនរែស់្វយើង។ 
ជំន្ទញខាងែវចចកេទិាែវ ច្ ញកាែូនតិច និងែនាុំ គឺ
ជាអាីប្ែ រតូេការជាខាល ំង។ រែវទស្ន្ទន្ទ ប្ែ េនិិ
វោគកនុងែំណាក់កា ែំែូងវ ើេស័ិ្យទំងវនះនឹង
ស្ាិតកនុងស្ថា នភាពរងឹមំ្មវៅកនុ ងទីផារងាីវនះ។ រែការ
សំ្ខាន់ែំផុត គឺការរួម្ែ ច្ូ  ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ
វៅកនុងយុទធស្ថស្រស្តអភិ្េឌ្ឍន៍ជាតិ ផត ់នូេឱ្កាស្
វែើម្បីែវងាើតគំរូននកំវណើ នវស្ែាកិចចវដ្ឋយចីរភាព 
ស្រម្មែ់កម្ពុជា ស្រស្ែជាមួ្យតុ យភាពប្ែ រតូេការ
ជាចំាបាច់រវងអតារែវោជន៍ខាងស្ងគម្ វស្ែាកិចច 
និងែរសិ្ថា ន...” 

 

ឯកឧតតម្ វែៀេ  មុ្ត រែាវ ខាធិការ រកសួ្ងែរសិ្ថា ន 

“…ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុកម្ពុជាវនះ នឹងផត ់នូេរកែែ័ណឌ វោ 
នវោបាយជាយុទធស្ថស្រស្តមួ្យ ស្រម្មែ់តរម្ង់ទិស្ 
និងរោំរទស្ថា ែ័នជាតិ អងគការមិ្នប្ម្នរដ្ឋា ភិ្បា  និង
នែគូរអភិ្េឌ្ឍន៍ កនុងការគិតគូរអំពីេធិានការជាក់ោក់ 
និងស្ម្ស្រស្ែប្ែ ទក់ទងនឹងការែនាុំវៅនឹងការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ការកាត់ែនាយការែវ ច្ ញ      
ឧស្ា័នផាះក ច្ ក់ (GHG) ការអភិ្េឌ្ឍនែតង និងការអភិ្េឌ្ឍ
ប្ែ ែវ ច្ ញកាែូនតិច ប្ែ ោំរទែ ់ស្មិ្ទធផ នន
យុទធស្ថស្រស្តចតុវកាណ និងវោ វៅអភិ្េឌ្ឍន៍ស្ ស្េ
េតេរក៍ម្ពុជា...” 
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កម្ាេធីិប្ងៃទី២៖ ការវធាើប្ផនការវ្លើយតែនឹងការប្រែ
រែ ួអាកាស្ធាតុ៖ វម្វរៀនទទួ បាន និង
ែំវណើ រវឆ្ព ះវៅមុ្ែ 

វៅនងៃទី២ ែន្ទា ែ់ពីបានស្ថត ែ់របាយការណ៍
ស្វងេែ ទធផ រែស់្វេទិកាវៅនងៃទី១  ឯកឧតតម្ 
បា៉ាន ែ ុនវធឿន រែាវ ខាធិការ រកសួ្ងប្ផនការ 
បានប្ងលងសុ្នារកថ្នស្ថា គម្ន៍ និងចំណាែ់អារម្ាណ៍
រមួ្ោន ជាមួ្យ ឯកឧតតម្ Jean-François Cautain 
ឯកអគគរែាទូតស្ ភាពអឺរ ៉ាែុរែចំាកម្ពុជា។  

ែទែង្ហា ញន្ទន្ទរែស់្វគាិន បានគូស្
ែញ្ហជ ក់ពីេឌ្ឍនភាពននការវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ និងទស្េនេស័ិ្យពរងឹងកិចចស្ 
ការរវងនែគូពាក់ព័នធ។ ស្រម្មែ់នងៃទី២ ម្មនការ
ពិភាកាតាម្រកមុ្ វ ើរែធានែទជាវរចើនពាក់ព័នធ
នឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ 

 

ឯកឧតតម្ បា៉ាន ែ ុនវធឿន រែាវ ខាធិការ  
រកសួ្ងប្ផនការ  

“…រកសួ្ងប្ផនការ នឹងែនតធាន្ទឱ្យម្មនការដ្ឋក់ែ ច្ូ   
សូ្ចន្ទករណ៍ន្ទន្ទពាក់ព័នធនឹងការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុវៅកនុងរកែែ័ណឌ ពិនិតយតាម្ដ្ឋន NSDP។ វដ្ឋយ
ស្ ការជាមួ្យរកសួ្ងែរសិ្ថា ន វយើងនឹងផត ់ការោំ
រទែ ់រកសួ្ងពាក់ព័នធ វែើម្បីរមួ្ែ ច្ូ  ការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុវៅកនុ ងឯកស្ថរធាតុចូ រែស់្រកសួ្ង
ទំងវន្ទះស្រម្មែ់ NSDP វៅករមិ្តេស័ិ្យ នងៃវនះ 
វយើងនឹងម្មនការពិភាកាអំពីការង្ហរ ប្ែ រកសួ្ង
ពាក់ព័នធចំនួនរបំាែួនបានអនុេតត វែើម្បីែវងាើតប្ផនការ

យុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 
និងប្ផនការស្កម្ាភាពវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុរែស់្ែលួន ប្ែ ជាការែង្ហា ញពីកិចចរែឹង
ប្រែងអនុេតត វែើម្បីដ្ឋក់ែ ច្ូ  ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ
វៅកនុងែំវណើ រការកស្ថងប្ផនការជារែរកតីរែស់្ែលូន 
និងែវ ច្ ៀស្ការចាត់ទុកការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុថ្ន 
ជាប្ផនកមួ្យវៅដ្ឋច់ប្តឯង...”

 

ឯកឧតតម្ Jean-François Cautain អគគរែាទូតស្ ភាព
អឺរ ៉ាែុរែចំាកម្ពុជា 

“…វៅកនុងែុពាវ តុវនះ ែាុ ំម្មនអារម្ាណ៍រកីរាយខាល ំង
ណាស់្ ប្ែ ស្ ភាពអឺរ ៉ាុែរមួ្ជាមួ្យនឹងរដ្ឋា ភិ្បា  
រែវទស្ដ្ឋណឺម្ម៉ាក រែវទស្ស្ ុយប្អែ និង UNDP

បានោំរទរាជរដ្ឋា ភិ្បា កម្ពុជាកនុ ងការែវងាើត CCCA។ 
CCCA គឺជាការរមួ្ែ ច្ូ  នូេកិចចការរមូ្ោន  វែើម្បីោំរទ
ែ ់ប្ផនការស្កម្ាភាពថ្នន ក់ស្ថមី្រកសួ្ង វែើម្បីែន្រញ្ហជ ែ
ការវធាើប្ផនការ ការចំណាយ និងការអនុេតតវៅថ្នន ក់
រកសួ្ង...” 

កិចចពិភាកាម្មនចំនួន៣េគគស្រស្ែោន  ប្ែ 
េគគនីមួ្យៗម្មនែទែង្ហា ញចំនួន ២ ឬ៣។ រកមុ្
ពិភាកាវផេងៗោន បានអនុញ្ហញ តឱ្យអនកពាក់ព័នធ
សំ្ខាន់ប្ែ វធាើការវ ើេស័ិ្យស្រស្វែៀងោន ម្មន
ឱ្កាស្ប្ចករបំ្ កេឌ្ឍនភាពននការវរៀែចំ និង 
អនុេតតន៍វោ នវោបាយ និងស្កម្ាភាពន្ទន្ទ 
ក៏ែូចជាែទពិវស្ថធន៍ និងែំវណើ រវឆ្ព ះវៅមុ្ែ។ 
 ទធផ រពឹំងទុកវចញពីការពិភាកា គឺជាការ
ប្ចករបំ្ កព័ត៌ម្មន និង ទធភាពននការអនុេតត
ស្កម្ាភាពរមួ្ោន ន្ទវព អន្ទគត។ 
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រកមុ្ពិភាកានីមួ្យៗ បានែឹកនំ្ទវដ្ឋយ 
រែធានម្មន ក់។ វែើម្បចីាែ់វផតើម្ការពិភាកាម្ន្រនតី
តំណាងរកសួ្ងម្មន ក់ ឬពីរន្ទក់ បានែង្ហា ញពី
ែចចុែបននកម្ាននប្ផនការយុទធស្ថស្រស្ត និងែទ 
ពិវស្ថធន៍កនលង ។ ែន្ទា ែ់ម្ក ម្មនរកុម្វគាិនពីែី
វៅែួនន្ទក់ប្ែ ជាតំណាងម្កពី (ស្ងគម្សីុ្េ ិ 
ស្ថា ែ័នសិ្កាធិការ និងេស័ិ្យឯកជន) បានប្ចក
របំ្ កេឌ្ឍនភាពននស្កម្ាភាពរែស់្ែលួនមុ្ននឹង
ែនតពិភាការមួ្ោន ពីែំវណើ រវឆ្ព ះវៅមុ្ែ។  

កម្ាេធីិនងៃទី៣៖ កម្ពុជា និងែំវណើ រការស្តពីីការ  
ប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុអនតរជាតិ 

វៅនងៃទី៣ននអងគវេទិកា ឯកឧតតម្ រស់្
សី្ វ៉ា អនុរែាវ ខាធិការ រកសួ្ងវស្ែាកិចច និង
 ិរ ញ្េតាុ   និង វោក Peter Brimble ន្ទយករង
រែចំារែវទស្ននធន្ទោរអភិ្េឌ្ឍន៍អាសីុ្ បាន
ប្ងលងសុ្នារកថ្នស្ថា គម្ន៍ និងចំណាែ់អារម្ាណ៍រមួ្
ោន ។ 

 វស្ចកតីស្វងេែពី ទធផ ននកិចចពិភាកា
នងៃទី២ និងរវែៀែវរៈនននងៃទី៣ បានរាយការណ៍
វដ្ឋយអនកស្រម្ែស្រម្ួ កម្ាេធីិ។  កម្ាេធីិវៅនងៃ
ទី៣ គឺជាកិចចពិភាកាេគគវពញអងគ ស្តីពី ិរ ញ្ែប
ទនប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ កិចចស្ រែតិែតតិការ
ថ្នន ក់តំែន់ និងវោ ជំ ររែស់្រែវទស្កម្ពុជា
កនុង COP ១៩។ េគគវពញអងគអំពី ិរ ញ្ែបទនប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុវផ្កត តវ ើរកែែ័ណឌ  ិរ ញ្ែប
ទនអាកាស្ធាតុអនតរជាតិ ក៏ែូចជាការេេិតតនន
រកែែ័ណឌ  ិរ ញ្ែបទនប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ
កម្ពុជា រាែ់ែ ច្ូ  ទំងែទពិវស្ថធន៍ពីកម្ាេធីិ 
CCCA និងយនតការវផេងៗវទៀត។ ែន្ទា ែ់ម្កេគគ
វពញអងគក៏បានប្ចករបំ្ កនូេេឌ្ឍនភាព និងកិចច
ស្ រែតិែតតិការថ្នន ក់តំែន់ ននការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុវៅកនុងគណៈកម្ាការទវនលវម្គងគ 
(MRC) និងអាស្ថ ន មុ្ននឹង្នែ ់ការ
ពិភាកាអំពីវោ ជំ ររែស់្រែវទស្កម្ពុជាកនុង

ការចរចា COP ១៩ វែើម្បីទទួ បាននូេវស្ចកតី
វរពៀងកិចចរពម្វរពៀង វែើម្បដី្ឋក់ជូនទីស្តីការគណៈ
រែាម្ន្រនតីពិនិតយ និងស្វរម្ច។ 

 
ឯកឧតតម្ រស់្ សី្ វ៉ា រែាវ ខាធិការ រកសួ្ង 

វស្ែាកិចច និង ិរ្ ញេតាុ 

“…ែចចុែបនន  ិរ ញ្ែបទនភាគវរចើន រតូេបានផដ ់ម្ក
ស្រម្មែ់ប្តែំវណើ រការគវរម្មងមួ្យ  ៗដ្ឋច់វដ្ឋយប្ កពី
ោន ។ វៅរយៈវព ពីរែីឆ្ន ំវៅមុ្ែវទៀត វយើងចង់ឱ្យ
ម្មនការេេិតត វដ្ឋយវធាើការផ្កល ស់្ែតូ រែនតិចម្តងៗពីេធីិ
ស្ថស្រស្តប្ែ ម្មនមូ្ ដ្ឋា នវ ើគវរម្មងមួ្យៗ វៅជា
េធីិស្ថស្រស្តប្ែ វផ្កត តវ ើកម្ាេធីិ។  វយើងចំាបាច់រតូេ
ជំរញុយនដការមូ្ និធិប្ែែរែមូ្ ផតុ ំ ក៏ែូចជាការោំ
រទងេកិាតាម្េស័ិ្យ។ តាម្រវែៀែវនះ វនឹងជួយវយើង
កនុងការរគែ់រគងកំវណើ ន ំ ូរធនធាន វដ្ឋយ
ែវ ច្ ៀស្ការចំណាយវ ើរែតិែតតិការ ួស្កំណត់ 
ប្ែ វកើតវ ើងវដ្ឋយស្ថរប្តកំវណើ នចំនួនគវរម្មង
ោ៉ាងឆ្ែរ ័ស្ ...” 

 
វោក Peter Brimble ន្ទយករងរែចំារែវទស្នន ADB 

“…ទនាឹម្ោន វនះ ADB បានអនុម័្តនូេយុទធស្ថស្រស្ត 
ចរម្ុះស្រម្មែ់ែនាុ ំ និងការកាត់ែនាយការប្រែរែួ 
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អាកាស្ធាតុ វដ្ឋយវផ្កត តសំ្ខាន់វ ើេស័ិ្យជាអាទិ
ភាពមួ្យចំនួន ែូចជា៖ (i) ការពរងីកការវរែើរបាស់្
ថ្នម្ព ស្ថា ត (ii) ការវ ើកទឹកចិតតែ ់ការែឹកជ ជ្ូ ន
រែកែវដ្ឋយចីរភាព និងការអភិ្េឌ្ឍទីរកុង (iii) ការ
រគែ់រគងការវរែើរបាស់្ែីធលី និងនរពវ ើ កនុ ងការចាែ់
យកកាែូនតាម្រយៈ REDD+ និង (iv) ការជំរញុការ
អភិ្េឌ្ឍប្ែ ធន់នឹងអាកាស្ធាតុ…” 

វៅចុងែ ច្ ែ់ននវេទិកាជាតិវ ើកទី៣ វនះ 
អនកស្រម្ែស្រម្ួ កម្ាេធីិ បានរាយការណ៍អំពី   
វស្ចកតីស្វងេែរែស់្វេទិការយៈវព  ៣ នងៃកនលង 
ម្ក។ ែន្ទា ែ់ម្ក ឯកឧតតម្ ស្ថែូ អូ ាណូ រែា
វ ខាធិការ រកសួ្ងែរសិ្ថា ន បានប្ងលងសុ្នារកថ្ន
ែិទកម្ាេធីិ។ 

 

ឯកឧតតម្ ស្ថែូ  អូ ាណូ រែាវ ខាធិការ          
រកសួ្ងែរសិ្ថា ន 

“…ជាទីែ ច្ ែ់ ជួស្មុ្ែឱ្យ គ.ជ.គ.ែ.អ. ថ្នន ក់ែឹកនំ្ទ 
រពម្ទំងម្ន្រនតីរាជការរែស់្រកសួ្ងែរសិ្ថា ន ែាុ ំសូ្ម្ប្ងលង
អំណរគុណែ ់ស្ម្មជិក ស្ម្មជិកាននអងគវេទិកាទំង
មូ្  ជាពិវស្ស្ចំវពាះរែធានែឹកនំ្ទ វគាិន និងអនក
ជំន្ទញការន្ទន្ទ ប្ែ បានចំណាយវព វេោែ៏
ម្មនតនម្ល ម្កចូ រួម្កនុងវេទិកាជាតិវនះ វែើម្បីប្ចក
របំ្ កចំវណះែឹង និងែទពិវស្ថធន៍ វ ើយចូ រមួ្
ចំប្ណកោ៉ាងស្កម្ាវៅកនុងការពិភាកា និងការផត ់
នូេវោែ ់ែ៏ម្មនតនម្ល។ ែាុ ំសូ្ម្អរគុណជាពិវស្ស្

ែ ់តំណាងេស័ិ្យឯកជន អងគការជាតិ និងអនតរជាតិ 
និង NGOs ប្ែ បានម្កចូ រមួ្វៅកនុងការតំាង    
ពិព័រណ៌ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវនះ។ ែាុ ំក៏សូ្ម្ប្ងលង
អំណរគុណោ៉ាងរជា វរៅ ចំវពាះស្ម្មជិក ស្ម្មជិកា 
ននគ.ជ.គ.ែ.អ. ក៏ែូចជាគណៈកម្ាការវរៀែចំវេទិកា
ជាតិវ ើកទី៣ ចំវពាះការែិតែំែំវពញភារកិចច វរៀែចំ
ែំវណើ រការវេទិការជាតិវនះ ឱ្យរែរពឹតតវៅវដ្ឋយវជាគ
ជ័យ និងទទួ  ទធផ ជានផលផ្កា តាម្ការរពឹំងទុក។ 
ជាចុងវរកាយ ែាុ ំសូ្ម្អរគុណ ជាពិវស្ស្ែ ់អនក
ឧែតាម្ភរែស់្វយើង រមួ្ម្មន EU UNDP SIDA DANIDA 
UNEP DCA/CA YFC CCCN  និង The NGO Forum on 

Cambodia ចំវពាះការោំរទឧែតាម្ភប្ផនក ិរ ញ្េតាុ
ស្រម្មែ់ែំវណើ រការវេទិការជាតិវ ើកទី៣ស្តីពីការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុ វនះ…” 

កម្ាេធីិវផេងៗននវេទិកាជាតិវនះ រតេូបាន
វរៀែចំវៅវរៅែនាែ់ពិភាកា ប្ែ រមួ្ ម្មនការ
តំាងពិពរណ៌័រែួងត និងប្ែេេវីែអូរអំពីការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ។ កម្ាេធីិវនះក៏វរៀែចំរយៈវព ែីនងៃ
វពញប្ែរ។ ការតំាងពិព័រណ៌អំពីការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុរមួ្ម្មន៖ ការែង្ហា ញគវរម្មងគំរ ូនិង
ស្កម្ាភាព ឬផ ិតផ ប្ែ អនុេតតវដ្ឋយេស័ិ្យ
ឯកជន អងគការមិ្នប្ម្នរដ្ឋា ភិ្បា  និងរកសួ្ង
ន្ទន្ទ។ 
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 វសចកតសីវងេបលទធផលសខំាន់ៗ ៖ “វធវើសកម្ាភាពវ ព្ ោះ
វៅការអភេិឌ្ឍគ្បកបវដ្ឋយចរីភាពកនងុបរបិទ 

ប្គ្បគ្បួលអាកាសធាត”ុ
 

វទិ្យាសាស្តសរននការប្រែរែលួ 
អាកាសធាត ុវឌ្ឍនភាពននការ
អនវុតរ និងប្ែនការយទុ្យ ធសាស្តសរ 

 
ែច្ចុែបននភាេថ្នេត័ម៌ានវទិាសាស្តស្តខព្ែព្ែលួអាកាស្-
ធាតុ៖ ម្លូពហតុ នងិែលែ ះពាល់ 

 អនកេទិាស្ថស្រស្តបានែញ្ហជ ក់ថ្នការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុែណាត  ឱ្យម្មនការប្រែរែួ សី្តុណា
ភាព ការប្រែរែួ កម្ពស់្ទឹកវភ្លៀង និងកំវណើ ន
កម្ពស់្ទឹកស្មុ្រទ។ ការអវងាតពីការប្រែរែួ 
ទំងវន្ទះបានែង្ហា ញថ្ន កំវណើ នសី្តុណា ភាព
ស្ក ជាម្ធយម្ ម្មនឥទធិព ែ ់កំវណើ ន
កម្ពស់្ទឹកវភ្លៀងវៅតំែន់ប្ែ ម្មនរយៈកម្ពស់្
ែពស់្ និងងយចុះវៅតំែន់ប្ែ ម្មនរយៈកម្ពស់្ 
ទែ។ វ ើស្ពីវនះវៅវទៀត តាម្ការសិ្កាបាន
ែញ្ហជ ក់ថ្ន កនុងកំ ុងឆ្ន ំ ១៩០១-២០១០ កំវណើ ន
កម្ពស់្ទឹកស្មុ្រទស្ក ជាម្ធយម្គឺ ០,១៩ ប្ម្៉ារត។ 
កតាត ម្នុស្េ គឺជាជាមូ្ វ តុចម្បងប្ែ នំ្ទឱ្យ
ម្មនការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ តាម្រយៈស្កម្ា
ភាពអភិ្េឌ្ឍវស្ែាកិចច ប្ែ បានែវ ច្ញឧស្ា័ន
ផាះក ច្ ក់ជាវរចើនវៅកនុងែរោិកាស្ ។ 

ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វៅកនុងតំែន់
អាសីុ្បា៉ា សីុ្ ាិចបានវកើតវ ើង វ ើយវនះគឺជា
ការរែ ម្មួ្យោ៉ាងធំ។ ភ្ស្តុតាងមួ្យចំនួន
បានែញ្ហជ ក់ពីការប្រែរែួ វៅកនុងតំែន់ ែូចជា 
និន្ទន ការកំវណើ នសី្តុណា ភាព និងបាតុភូ្ត
អាកាស្ធាតុមិ្នរែរកតីកាន់ប្តញឹកញាែ់ និង 

កំវណើ នកំពស់្ទឹកស្មុ្រទ។ ផ ែ៉ាះពា ់ជាវរចើន
ម្មនែូចជា ការរោយទឹកកក កំវណើ នកម្ពស់្
ទឹកស្មុ្រទ វរោះទឹកជំនន់ វរោះរាងំស្ៃតួ និង
ផ ែ៉ាះពា ់វៅវ ើធនធានធម្ាជាតិែូចជា កងាះ
ខាតទឹក ការបាត់ែង់ជីេៈចរម្ុះ ការែូចខាតស្ថា ន
រែព័នធ និងវស្វកម្ា។ ការប្រែរែួ ទំងវន្ទះនឹង
នំ្ទម្កនូេផ ែ៉ាះពា ់ជាអេជិជម្មនែ ់សុ្ែភាព
ម្នុស្េ និងជីេភាពរស់្វៅ ស្នតិសុ្ែវស្បៀង និង
ភាពរកីរកវៅកនុងទំ ំ និងរែវភ្ទែុស្ោន ។ ឥទធិ
ព វន្ទះអាចប្រែរែួ វៅតាម្រែវទស្ និង 
តំែន់ ។  

ទំន្ទក់ទំនងរវងែនាុ ំ និងការកាត់
ែនាយឧស្ា័ន ក៏រតូេបានវ ើកយកម្កែង្ហា ញផង
ប្ែរ។ វោ ែំណងរមួ្ននែនាុ ំ គឺរកាមុ្ែង្ហរ 
រែស់្ផ ិតផ  ឬស្ម្មភ រ និងធាន្ទ ទធផ   
ែប្ែ ។ UNEP កំពុងវធាើការង្ហរកនុងប្ផនកែនាុ ំ
និងការកាត់ែនាយ និងជួយរែវទស្មួ្យចំនួន
វៅកនុងតំែន់ ែូចជាកម្ពុជា។   

ចំណុចពិភាកាសំ្ខាន់ៗ វៅកនុងរែធាន
ែទវនះ រមួ្ម្មន៖  

 រវែៀែកាត់ែនាយការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ
វៅកម្ពុជាម្មនមួ្យចំនួន។ េធីិស្ថស្រស្តន្ទន្ទ
ស្រម្មែ់វ ើកម្កពិចារណា ម្មនែូចជា៖ 
ការវ ើកកម្ពស់្ការយ ់ែឹង និងវ ើកយក
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វៅកនុងករមិ្ត
វោ នវោបាយ រពម្ទំងការែ ច្ូ  
ែំវណាះស្រស្ថយែវចចកេទិា វដ្ឋយស្ថរែវចចក
េទិាែចចុែបនន រែប្  មិ្នអាចផត ់នូេការ
ផ្កល ស់្ែតូរ ែូចប្ែ រពឹំងទុក កនុងការវ្លើយតែ

៤. 

៤.១ 
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នឹងការែនាុ ំ និងការកាត់ែនាយឧស្ា័នវន្ទះ
វទ។  

 ោា នចំវណះែឹងចាស់្ោស់្អំពីនិន្ទន ការនន
ផ ែ៉ាះពា ់ រពម្ទំងោា នទិននន័យវោ ពី
និន្ទន ការននផ ែ៉ាះពា ់ទំងែចចុែបនន និង
អន្ទគត។ េស័ិ្យកសិ្កម្ា ជាេស័ិ្យសំ្ខាន់
កនុងការវ្លើយតែនឹងេសិ្ម្រែូអាកាស្ធាតុ។ 
របាយការណ៍រែស់្ IPCC ប្ែ នឹងវចញ
ផាយកនុងប្ែមី្ន្ទខាងមុ្ែវនះ នឹងែង្ហា ញពី
ផ ែ៉ាះពា ់ន្ទន្ទវ ើេស័ិ្យវផេងៗ។ 
រែវទស្ន្ទន្ទ អាចវរែើរបាស់្េធីិស្ថស្រស្តវរៀែ
ចំែ ជ្ ីស្ថរវពើភ័្ណឌ  GHG ប្ែ បានវបាះ
ពុម្ពផាយវៅឆ្ន ំ ១៩៩៦ ឬក៍វៅឆ្ន ំ ២០០៦
វដ្ឋយឥតគិតនងល។ 

 ការសិ្កា និងគំវ ើញហានិភ័្យ និងការ
ផុតពូជននជីេៈចរម្ុះបានែង្ហា ញថ្ន ផ ែ៉ាះ
ពា ់វដ្ឋយផ្កា  ់អាចនឹងម្មនហានិភ័្យែ ់
ទិននផ  និងផ ិតភាពរែស់្ែំណំា។ ឧទ
 រណ៍៖ រែសិ្នវែើម្មនកំវណើ នសី្តុណា ភាព 
១ ˚C ទិននផ ស្រស្េូនឹងងយចុះ ១០%។ ម្មនប្ត
ព័ត៌ម្មនប្ែ ទក់ទងនឹងជីេៈចរម្ុះទូវៅ ប្ត
ោា នទិននន័យចំវពាះរែវភ្ទនីមួ្យៗវទ។ 
ចំវពាះនិន្ទន ការ ម្ាិតពីផ ែ៉ាះពា ់ស្ក 
វោក វយើងរតូេរង់ចំារ ូតែ ់រកមុ្ការង្ហរ
ែវចចកវទស្រែស់្ IPCC វចញផាយរបាយ
ការណ៍ែន្ទា ែ់រែស់្វគ។ 

 មិ្នទន់ម្មនការវយតនម្ល ឱ្យបានសីុ្ជវរៅ
ពីការកាត់ែនាយឧស្ា័នផាះក ច្ ក់វៅវ ើយ
វទ។ របាយការណ៍វ ើកទី ២ រែស់្ UNEP 
បានវ ើកវ ើងពីគម្មល តននែនាុ។ំ គម្មល ត 
ែនាុមំ្មនែូចជា ស្ម្តាភាព  ិរ ញ្េតាុ និង    
ែវចចកេទិា វោ ការណ៍គនលឹះននស្នធិស្ញ្ហញ
ជីេៈចរម្ុះ និងផ ិតកម្ាអាហារជាវែើម្។ 

 របាយការណ៍វយតនម្លវ ើកទី ៥ រែស់្  
IPCC បានវម្ើ ពីស្ម្តាភាពប្ែ ម្មនែូច 
ជា (i) ស្ម្តាភាព (ii) ែវចចកេទិាប្ែ ម្មន 
ស្រស្ថែ់ វែើម្បីវ្លើយតែវៅនឹងការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ (iii) ការអនុេតតែវចចកេទិាទំង
វន្ទះ មិ្នរតឹម្ប្តវៅកនុងែរែិទននការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុែ៉ាុវណាណ ះវទ ក៏ែ៉ាុប្នតប្ងម្
ទំងកនុងែរែិទននការអភិ្េឌ្ឍវទៀតផង។  

ែលែ ះពាល់ថ្នការខព្ែព្ែលួអាកាស្ធាតុរនុងព្ែពទស្
រម្ពុជា នងិតាំែនអ់ាសីុ្អាពននយ ៍

វេទិកាបានែង្ហា ញជាងាីថ្ន រែវទស្កម្ពុជា 
គឺជារែវទស្ប្ែ ង្ហយរងវរោះ វដ្ឋយស្ថរ
អាកាស្ធាតុខាល ំងជាងវគ វៅអាសីុ្ វដ្ឋយស្ថរ
ប្តស្ម្តាភាពែនាុវំៅម្មនករមិ្តទែ និងវស្ែា
កិចច ពឹងអាស្រស័្យវៅវ ើេស័ិ្យកសិ្កម្ា និង 
ធនធានទឹក។ វែើម្បកីស្ថងភាពធន់នឹងអាកាស្
ធាតុ រកសួ្ងែរសិ្ថា ន និងនែគូអភិ្េឌ្ឍ បានចាែ់
វផតើម្កម្ាេធីិស្ថក បងស្រម្មែ់ភាពធន់នឹងអាកាស្
ធាតុ (PPCR) ចំនួនពីរែំណាក់កា ។ PPCR 
ែំណាក់កា ទី១ ម្មនែំណងវរៀែចំនូេកិចចការ
មូ្ ដ្ឋា នចំាបាច់ វែើម្បីែវងាើតកម្ាេធីិយុទធស្ថស្រស្ត
ស្រម្មែ់ភាពធន់នឹងអាកាស្ធាតុ (SPCR) ប្ែ 
ែឹកនំ្ទវដ្ឋយរែវទស្ និងម្មនភាពជាម្មច ស់្។ 
PPCR ែំណាក់កា ទី២ វផ្កត តវ ើការអនុេតតនូេ
ជំនួយែវចចកវទស្ និងគវរម្មងែណាត ក់ទុន។ 
ែទពិវស្ថធន៍ទទួ បានពីកម្ាេធីិទំងពីរវនះ ក៏
ម្មនឧែស្គគចំវពាះកម្ពុជាែូចជា៖ ែាះខាតែទ
ពិវស្ថធន៍ និងទិននន័យរយៈវព ប្េង ធនធាន
ម្មនកំណត់ (ការរែមូ្ ទិននន័យការចងរកងជា
របាយការណ៍ ការវរែើរបាស់្របាយការណ៍ និង
ការេភិាគ )  ស្ម្តាភាពែវចចកវទស្ និងការប្ែង
ប្ចកមូ្ និធិស្រម្មែ់ការសិ្កាឱ្យបាន ម្ាិត។ 
ជារមួ្ SPCR បានកស្ថងស្ម្តាភាព និងស្រម្ែ
ស្រម្ួ ចាែ់តំាងពីម្មនតរម្ូេការននែនាុនឹំងការ
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ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ ែញ្ហា វយនឌ័្រក៏ស្រស្ែ
នឹងយុទធស្ថស្រស្តរែស់្រាជរដ្ឋា ភិ្បា ផងប្ែរ។ 

MRC ក៏បាន និងកំពុងស្ ការជាមួ្យែ
ណាត រែវទស្វៅអាងទវនលវម្គងគវរកាម្ វែើម្បីផតួច
វផតើម្កិចចស្ រែតិែតតិការថ្នន ក់តំែន់ប្ែ វៅថ្ន
កិចចផតួចវផតើម្ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និងការ    ែ
នាុ ំ (CCAI) វែើម្បីវរៀែចំការេភិាគ និងការវយ
តនម្លវដ្ឋយម្មនការចូ រមួ្ និងតាម្ប្ែែេទិា
ស្ថស្រស្ត វែើម្បែីវងាើនការយ ់ែឹង ស្តីពីផ ែ៉ាះ
ពា ់ននការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និងស្កម្ា
ភាពែនាុបំ្ែ ស្ម្ស្រស្ែ។ កិចចផតួចវផតើម្វនះ
អាចរួម្ចំប្ណកែ ់ការពរងឹងស្ម្តាភាពែនាុំ
រែស់្រែវទស្ជាស្ម្មជិក និងតំែន់ទំងមូ្  ក៏
ែូចជាវ្លើយតែនឹងផ ែ៉ាះពា ់ននការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ។ 

រចិ្ចេភិារាពៅរនុងវនគពនះរមួ្មាន៖ 

 ងាីៗវនះ MRC បានវយតនម្លពីរវែៀែប្ែ 
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុជះឥទធិព វៅវ ើ 
វរអីគគិស្នី និងែវងាើតជាយុទធស្ថស្រស្តថ្នន ក់
តំែន់ពីែនាុនឹំងការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ 
MRC ក៏ម្មនយនតការកនុងការែ ច្ូ  ែណាត
រែវទស្ជាស្ម្មជិកវៅកនុងកិចចពិភាកាពី
រវែៀែអភិ្េឌ្ឍអាងទវនលវម្គងគ។ វៅវព 
ពិចារណាអំពីការកាត់ែនាយផ ែ៉ាះពា ់ 
រតូេរកវ កវម្ើ យុទធស្ថស្រស្តែនាុំ ពិវស្ស្
ការអភិ្េឌ្ឍជនែទ និងកសិ្កម្ា ស្នតិសុ្ែ
វស្បៀង ការកស្ថងស្ម្តាភាព និងការវ ើក
កម្ពស់្ការយ ់ែឹងប្ែ ពាក់ព័នធនឹងការ
ែវងាើនការយ ់ែឹងអំពីផ ែ៉ាះពា ់ប្ែ 
អាចវកើតម្មន និងេសិ្ម្រែូអាកាស្ធាតុ 
ប្ែ ជាែញ្ហា ែំែូងរតេូវដ្ឋះស្រស្ថយ។ វែើម្បី
វរៀែចំរែវទស្ ឬរែជាជនវៅតំែន់ជនែទ
វ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ រតូេ

គិតទំងែវចចកេទិា  ិរ ញ្េតាុ រពម្ទំង
វោ នវោបាយផងប្ែរ។  

 ការទទួ បានព័ត៌ម្មនអាចទុកចិតតបាន គឺ
ជាការរែ ម្មួ្យ វដ្ឋយរែភ្ពព័ត៌ម្មន
ែលះោា ន និងព័តម្មនែលះវទៀត រតូេការវព 
វេោរែប្  ជា៥០ឆ្ន ំ។ ែូចវនះគួរទស្េន៍
ទយផ ែ៉ាះពា ់ពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ
កនុងរយៈវព ែលី (រែប្  ជា ៥ឆ្ន ំ) វដ្ឋយ
ស្ថរការទស្េន៍ទយរយៈវព ប្េងមិ្នអាច
ទុកចិតតបាន។ 

 វែើវោងតាម្អនុស្ថស្ន៍រែស់្ឯកឧតតម្រែា
ម្ន្រនតីរកសួ្ងែរសិ្ថា ន ការកស្ថងស្ម្តាភាព
គួរប្តវរៀែចំឱ្យបានទួ ំទូោយ វ ើយគួរ       
វផ្កត តវ ើរគែ់េស័ិ្យប្ែ កនុងវន្ទះ រមួ្ម្មន     
េស័ិ្យសំ្ខាន់ៗចំនួន៤ ែូចជា៖ កសិ្កម្ា 
ធនធានទឹក ការអភិ្េឌ្ឍជនែទ និងការផគត់
ផគង់ទឹក។ វ ើស្ពីវនះវៅវទៀត រតេូម្មនការ
ចូ រមួ្ពីអនកពាក់ព័នធទំងថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់
វរកាម្ជាតិ។ 

 MRC ស្ ការោ៉ាងជិតស្និទធ ជាមួ្យរាជ   
រដ្ឋា ភិ្បា កម្ពុជាកនុងការផត ់នូេព័ត៌ម្មន ក៏
ែ៉ាុប្នតការផត ់ព័ត៌ម្មនវៅថ្នន ក់មូ្ ដ្ឋា នជា
ការទទួ ែុស្រតូេរែស់្រដ្ឋា ភិ្បា ជាតិ។ 

 រែវទស្កម្ពុជា គឺជារែវទស្ប្ែ ម្មនភាព
ង្ហយរងវរោះជាងវគ វៅនឹងការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុវៅអាសីុ្ វដ្ឋយស្ថរវស្ែាកិចច
ជាតិភាគវរចើន ពឹងអាស្រស័្យវ ើេស័ិ្យ
កសិ្កម្ា និងកម្ពុជាគឺជារែវទស្មួ្យប្ែ 
រកីរកជាងវគ វៅកនុងចំវណាម្ែណាត រែវទស្
អាស្ថ ន។ វែើម្បអីភិ្េឌ្ឍរែវទស្ កម្ពុជា 
រតូេយកចិតតទុកដ្ឋក់វៅវ ើែំវណាះស្រស្ថយ
ចាែ់ពីវព វនះវៅ។  
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 ឯកឧតតម្ វែៀេ មុ្ត បានវ ើកវ ើងអំពីការ
រពួយបារម្ភ ចំវពាះវែតតប្ែ ជាែ់ស្មុ្រទ
ទំង៤រែស់្រែវទស្កម្ពុជា ពាក់ព័នធនឹងការ
បា៉ា ន់ស្ថា នតាម្េទិាស្ថស្រស្ត អំពីកំវណើ ន
កម្ពស់្ទឹកស្មុ្រទស្ក ។ ឯកឧតតម្ បាន
វស្នើសំុ្វោែ ់ពីអនកស្រស្ថេរជាេទំងអស់្
វែើម្បីការពារវែតតទំង៤ ពីការ ិច ង់ន្ទ
វព អន្ទគត។ វោក Hans Guttman 

បានវ្លើយតែថ្ន តំែន់ស្មុ្រទ និងតំែន់
ទំន្ទែ គឺជាតំែន់ង្ហយរងវរោះជាងវគ។ 
តំែន់ទំងវន្ទះ ម្មនស្កម្ាភាពវស្ែាកិចច
វរចើន។ ែូចវនះែំវណាះស្រស្ថយស្ម្ស្រស្ែ
មួ្យ គឺពិចារណាពីការរកិំ ស្កម្ាភាព
វស្ែាកិចចទំងវន្ទះវៅតំែន់វផេងវទៀត។ 

ែច្ចុែបននភាេ ការព្លើយតែនងឹការខព្ែព្ែលួអាកាស្-
ធាតុពៅរម្ពុជា ពោយពតត តពលើស្រម្មភាេែនតពៅថាន រ់
ជាត ិនងិថាន រព់ព្កាម្ជាត ិ

ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ រតូេបានចាត់
ទុកជាែញ្ហា អនតរេស័ិ្យវៅកនុង NSDP (២០១៤-
២០១៨) រាជរដ្ឋា ភិ្បា នឹងវកៀរគរធនធាន ការ
ោំរទ និង ិរ ញ្ែបទន វែើម្បចូី រមូ្កនុងកិចច
រែឹងប្រែងជាស្ក  វ ើការវដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ ស្វម្តចន្ទយករែា
ម្ន្រនតីបានរែកាស្ឱ្យវរែើរបាស់្ជាផលូេការរចួវ ើយ
នូេប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ  
អាកាស្ធាតុកម្ពុជា (២០១៤-២០២៣) ទក់ទង
នឹងវោ នវោបាយប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ 
វ ើស្ពីវនះវទៀត ស្ថា ែ័នពាក់ព័នធកំពុងវរៀែចំ
ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្ត និងប្ផនការស្កម្ាភាពវ្លើយ
តែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុតាម្េស័ិ្យ។ 
ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្ត និងវោ នវោបាយជាតិ
ស្តីពីការអភិ្េឌ្ឍនែតង ក៏រតូេបានរែកាស្ឱ្យវរែើ
របាស់្ជាផលូេការកនុងប្ែមី្ន្ទ ឆ្ន ំែប្ែ វនះប្ែរ។ 

រែវទស្កម្ពុជាម្មនកម្ាេធីិចម្បងចំនួនពីរ
អំពីភាពធន់នឹងអាកាស្ធាតុ។ CCCA ប្ែ ម្មន
ងេកិាស្រែុចំនួន ១១ោនែុោល រអាវម្រចិ ទទួ 
បានពី EU UNDP SIDA និង DANIDA ស្រម្មែ់ 
រយៈវព ពី ២០១១ ែ ់ ២០១៤។ កម្ាេធីិមួ្យ
វទៀតគឺ PPCR ប្ែ ម្មនមូ្ និធិស្រែុចំនួន ១.៥
ោនែុោល រអាវម្រកិ ទទួ បានពីធន្ទោរពិភ្ព
វោក និងរាជរដ្ឋា ភិ្បា កម្ពុជាគិតពីឆ្ន ំ ២០១១ 
ែ ់ ២០១៣។ PPCR ែំណាក់កា ទី២ ស្រម្មែ់
រយៈវព ពី ២០១៣ ែ ់ ២០១៧ ម្មនងេកិា
ស្រែុចំនួន៥៥ោនែុោល រអាវម្រកិ និងអនុេតត
កនុងេស័ិ្យអាទិភាពមួ្យចំនួន ែូចជា៖ ធនធាន
ទឹក កសិ្កម្ា និងវ ដ្ឋា រចន្ទស្ម្ព័នធ។ គវរម្មង
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុមួ្យចំនួនវទៀត ប្ែ 
ម្មនការោំរទងេកិាពីភាន ក់ង្ហរវផេងៗ ែូចជា 
UNEP មូ្ និធិែនាុំ JICA រកសួ្ងការែរវទស្
ជែ៉ាុន FAO UNDP AusAID DANIDA Luxemburg 

SIDA IUCN និង IGES។ NGOs មួ្យចំនួនបាន 
និងក៏កំពុងអនុេតតគវរម្មងការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុវផេងៗ ទំងែនាុ ំនិងការកាត់ែនាយ។  

កំ ុងវព  ៣-៤ឆ្ន ំ កនលងវៅវនះ ងេកិា
រែម្មណ ២៥០ោនែុោល រអាវម្រកិ រតូេបាន      
វកៀរគរ ស្រម្មែ់កម្ាេធីិវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ  
អាកាស្ធាតុ (ភាគវរចើនវ ើការង្ហរែនាុនឹំងការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ)។ ការេភិាគងាីៗវ ើការ
ចំណាយស្ថធារណៈបានែង្ហា ញថ្ន រែម្មណ
៨៦% ននការចំណាយស្រែុវ ើកិចចការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុវៅកម្ពុជាម្មនរែភ្ពម្កពីខាងវរៅ 
រែវទស្។ ម្មនេស័ិ្យចម្បងៗប្ែ ទទួ បាន
គវរម្មងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវព ែចចុែបនន
ម្មន កសិ្កម្ា ធនធានទឹក/ធារាស្ថស្រស្ត អភិ្េឌ្ឍន៍
ជនែទ (វ ដ្ឋា រចន្ទស្ម្ព័នធខាន តតូច ផលូេជនែទ) 
ការអភិ្េឌ្ឍ និងវធាើ ប្ផនការតំែន់វ្នរ តំែន់
ការពារ និងនរពវ ើ អគគិស្នីជនែទ និងផលូេងន ់។ 
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ចំណុចគនលឹះស្រម្មែ់ការពិភាកាកនុងែទ
ែង្ហា ញវនះម្មនែូចជា៖ 

 ែទពិវស្ថធន៍ជាវរចើន ទទួ បានពីការ      
អនុេតតគវរម្មង រាែ់ែ ច្ូ  ទំងយុទធស្ថស្រស្ត
ែតូរពីការអនុេតតគវរម្មងម្កជាការអនុេតតកម្ា
េធីិ ការែវងាើនស្ម្តាភាពជាតិ និងការែវងាើត
យនតការមូ្ និធិរមួ្ោន ។ កតាត ទំងវនះ      
ែណាត  ម្កពី៖ [១]កំវណើ នការចាែ់អារម្ាណ៍
នឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ [២]ការយ ់ 
ែឹងកាន់ប្តចាស់្ពីទំវន្ទរននការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុនិង[៣]ទំងអនកអនុេតតគវរម្មង 

និងម្មច ស់្ជំនួយបានចាែ់វផតើម្ផ្កល ស់្ែតូ រពី 
យុទធស្ថស្រស្តអនុេតតគវរម្មងម្កជាការអនុេតត
កម្ាេធីិ វែើម្បីធាន្ទចីរភាពជំនួយ។  

 រាជរដ្ឋា ភិ្បា  កំពុងចរចាជាមួ្យម្មច ស់្
ជំនួយវផេងៗែូចជា UNDP SIDA DANIDA ជា
វែើម្ កនុងវោ ែំណងែនតជំនួយែូចករណី
គវរម្មងខាងវ ើ។ វ ើស្ពីវនះវៅវទៀត រដ្ឋា
ភិ្បា កម្ពុជា បានចាែ់វផតើម្កំណត់វោ  
ែំណង និងពរងឹងការអនុេតត CCCSP។  

 វធីិល ើកកម្ពស់តមាា ភាពមានពីរគឺ [១] សម្តថ 
ភាពរបស់រដ្ឋា ភិបា កនុងការសម្ម្បសម្ម្ួ  
និង[២]យុទ្ធសាស្រសតរបស់មាា ស់ជំនួយ។ 
យុទធស្ថស្រស្តទំងពីរវនះគួរប្តដ្ឋក់ែ ច្ូ  ោន
វែើម្បីការអនុេតតរែកែវដ្ឋយរែសិ្ទធភាព។ 

ខែនការយុទធសាស្តស្តព្លើយតែនងឹការខព្ែព្ែលួអាកាស្
ធាតុរម្ពុជា 

កម្ពុជាគួរប្តែវងាើនស្ម្តាភាពែនាុរំែស់្
ែលួន វៅនឹងហានិភ័្យអាកាស្ធាតុែចចុែបនន តាម្
រយៈការែវងាើនការរគែ់រគងហានិភ័្យអាកាស្
ធាតុ និងការចិ ច្ ឹម្ជីេតិរែស់្ស្ គម្ន៍ វែើម្បី
វ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុស្រម្មែ់ 

រយៈវព ែលី។  កម្ពុជាគួរប្តែវងាើនរែព័នធភាពធន់ 
នឹងហានិភ័្យអាកាស្ធាតុន្ទវព អន្ទគត តាម្
រយៈការែវងាើតវោ នវោបាយ និងការវធាើប្ផន
ការរយៈវព ប្េង ការរចន្ទវ ើងេញិនូេវ ដ្ឋា
រចន្ទស្ម្ព័នធ ប្ែ អាចវរែើរបាស់្បានយូរ វ ើយ
ធន់នឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុជាងមុ្នស្រម្មែ់
វ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុរយៈវព  
ប្េង។ ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុ ម្មនចកេុេស័ិ្យជំរញុកម្ពុជា 
វឆ្ព ះវៅរកស្ងគម្មូ្យប្ែ ម្មនភាពនែតង ធន់
នឹងអាកាស្ធាតុ ស្ម្ភាព ចីរភាព និងពឹងប្ផាក
វ ើចំវណះែឹងជាវោ ។ ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្ត
វនះ ម្មនេតាុែំណងចំនួន ៨។   

ច្ាំណុច្េភិារាស្ាំខាន់ៗ  ពៅរនុងខែនរពនះមានដូច្ខាង
ពព្កាម្៖ 

 ការវរៀែចំ CCCSP វៅកម្ពុជាបានចំណាយ
វព វេោអស់្រែប្  ជាែីឆ្ន ំ វ ើយ
ទទួ ក៏បានការរមួ្ចំប្ណកពីស្ថា ែ័នពាក់ព័នធ 
ជំន្ទញការ និង គ.ជ.គ.ែ.អ.។ ែញ្ហា ប្ែ 
 ំបាក និងវរែើរបាស់្វព វរចើនជាងវគ គឺ
ការែកប្រែវៅជាភាស្ថប្ែារ។  

 ការវរៀែចំប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវនះ បាន
វរែើរបាស់្វព វេោអស់្រែម្មណជាពីរឆ្ន ំ 
អាស្រស័្យវដ្ឋយប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវនះ 
តរម្ូេឱ្យរែមូ្ វោែ ់ និងការចូ រមួ្
ពិវរោះវោែ ់ទំងពីម្មច ស់្ជំនួយ និង
ជំន្ទញការ ការែកប្រែរតូេការវព វេោ
វរចើនវៅកនុងែណាត រែវទស្អាស្ថ ន ែូចជា
រែវទស្នង និងវេៀតណាម្ ក៏បានែ ច្ ែ់
ប្ផនការវម្ស្តីពីការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ
រែស់្វគែូចជាកម្ពុជាប្ែរ។ ជាទូវៅរែវទស្
នីមួ្យៗ ម្មនប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តរែស់្ែលួន 
ក៏ែ៉ាុប្នតករមិ្តននភាព ម្ាិតវន្ទះែុស្ៗោន ។ 
វៅកនុងកិចចរែជំុែណាត រែវទស្អាស្ថ ន 
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រែវទស្កម្ពុជា បានប្ចករបំ្ កែទពិវស្ថធន៍
រែស់្ែលួន អំពីការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ។ 
ឧទ រណ៍ កម្ពុជាបានែង្ហា ញពីការែវងាើត
ន្ទយកដ្ឋា នប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វ ើយ  
គណៈរែតិភូ្មួ្យចំនួនក៏បានវស្នើវៅរដ្ឋា ភិ្
បា រែស់្ែលួនឱ្យអនុេតតែូចកម្ពុជាប្ែរ។ 

 រាជរដ្ឋា ភិ្បា កម្ពុជា មិ្នទន់បានរគែ់
រគងវ ើគវរម្មងពាក់ព័នធនឹងការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុទំងអស់្វៅកនុងរែវទស្វៅ
វ ើយវទ វ ើយកម្ពុជាោា នែទែញ្ហជ  ឬវោ 
ការណ៍ណាមួ្យ វែើម្បវីជៀស្វងពីការអនុ
េតតគវរម្មងជាន់ោន វន្ទះប្ែរ។ ែ៉ាុប្នតរាជរដ្ឋា
ភិ្បា បានពាោម្វជៀស្វងនូេការអនុ
េតតគវរម្មងជាន់ោន  វៅតាម្ ទធភាពប្ែ 
អាចវធាើវៅបាន ។  

វៅចុងែ ច្ ែ់ននេគគវនះ ឯកឧតតម្ វែៀេ មុ្ត 
បានស្រែុវស្ចកតីថ្ន វយើងរតូេស្ ការោន  វែើម្បី
វដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅ
កនុងរែវទស្។ រាជរដ្ឋា ភិ្បា  បានចាត់ទុកការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ជាស្កម្ាភាពអាទិភាព   
មួ្យ។ កម្ពុជាបានវែតជាា ចិតតវរៀែចំ CCCSP វ ើយ
បានរែកាស្ឱ្យវរែើរបាស់្ជាផលូេការវៅវេោរពឹក
នងៃទី១ ននវេទិកាជាតិវដ្ឋយស្វម្តចន្ទយករែា
ម្ន្រនតី។ ស្កម្ាភាពែន្ទា ែ់វទៀតគឺ រតូេែនតកិចច
ស្ រែតិែតតិការ និងវរៀែចំ CCAP វែើម្បវីឆ្ព ះ
វៅរកស្ងគម្កម្ពុជាប្ែ ម្មនភាពនែតង។ 

 

 យទុ្យ ធសាស្តសរជាតគិ្លើយតបនឹងការប្រែ
រែលួអាកាសធាត៖ុ បទ្យពិគសាធនទ៍្យទ្យលួ
បាន និងដគំណើ រគ ព្ ោះគៅមខុ 

ែំវណើ រការននកិចចវរៀែចំប្ផនការ រពម្
ទំងក ច្ ែ់ងេកិាវៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់វរកាម្

ជាតិ គឺជាគនលឹះកនុងការោំរទែ ់ែនាុនឹំងការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ក៏ែូចជាការែណាត ក់ទុន
ពាក់ព័នធនឹងអាកាស្ធាតុ។ រែវទស្កម្ពុជាម្មន
វស្ារភាពម្ម៉ា រកវូស្ែាកិចចោ៉ាងរែវស្ើរ កនុងអំ ុង
ទស្េតេរចុ៍ងវរកាយ ប្ែ ជាសូ្ចន្ទកររែស់្
កំវណើ នផ ិតផ កនុងស្រស្ុកស្រែុ (GDP) កំវណើ ន
របាក់ចំណូ រែស់្រែជាជន និងការកាត់ែនាយ
អរតាភាពរកីរកកនុងរែវទស្។ វដ្ឋយវោងវៅតាម្
សុ្នារកថ្នរែស់្ឯកឧតតម្ បា៉ាន ែ ុនវធឿន រែា
វ ខាធិការរកសួ្ងប្ផនការ បានវ ើកវ ើងថ្ន 
“វទះែីជារែវទស្កម្ពុជា កំពុងប្តម្មនកំវណើ ន
វស្ែាកិចចែ៏ ាក៏វដ្ឋយ ែ៉ាុប្នតកំវណើ នវនះនឹងរតូេ
រាងំស្ាះ វដ្ឋយស្ថរការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ
វៅវព ខាងមុ្ែោ៉ាងែលី រែសិ្នវែើវយើងមិ្ន
បានដ្ឋក់វចញនូេ េធិានការឱ្យបានរតឹម្រតូេ 
ស្រម្មែ់វដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា ការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុវៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់វរកាម្ជាតិវន្ទះវទ”។  

ការជួយស្ គម្ន៍ជនែទ ឱ្យែនាុនឹំង
ហានិភ័្យននការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ គឺជាអាទិ
ភាពចម្បង វ ើយរាជរដ្ឋា ភិ្បា កម្ពុជានឹងែ ច្ូ   
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ជាែញ្ហា អនតរេស័ិ្យ
វៅកនុងប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តអភិ្េឌ្ឍន៍ជាតិ NSDP។ 
កនុងន័យវនះ ឯកឧតតម្ បា៉ាន ែ ុនវធឿន បានែប្នាម្
ថ្ន “ការពិចារណាពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ គឺជា
ការចំាបាច់ែំផុត វែើម្បីធាន្ទឱ្យទទួ បាននូេការ
វ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុតាម្ទំ ំ 
វ បឿន និងយុទធស្ថស្រស្តជាតិ” ។  

ឯកឧតតម្ Jean-François 

Cautain ឯកអគគរែាទូតស្ ភាពអឺរ ៉ាែុ
រែចំាកម្ពុជា បានកត់ស្ម្មគ  ់ថ្ន 
វោ នវោបាយ និងរកែែណឌ  ែទ
ែញ្ហជ រែស់្រែវទស្កម្ពុជាកនុងការវ្លើយ
តែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ បាន
ជំរញុឱ្យម្មនការោំរទពីែណាត ស្ថា ែ័ន
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អនតរជាតិ ទំងែវចចកវទស្ និង ិរ ញ្េតាុ។ វដ្ឋយ
ប្ ក EU បានែ ច្ូ   ិរ ញ្េតាុអាកាស្ធាតុវៅ
កនុងក ច្ ែ់ងេកិា វដ្ឋយកនុងវន្ទះក ច្ ែ់ងេកិា
ោ៉ាងវហាចណាស់្ ២០% ននងេកិាស្រែុ នឹងរតូេ
វរែើរបាស់្ស្រម្មែ់ស្កម្ាភាពវ្លើយតែនឹងការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតចាែ់ពីឆ្ន ំ ២០១៤ ែ ់ 
២០២០។ ឯកឧតតម្ក៏បានប្ងលងែប្នាម្ថ្ន EU និង
នែគូរែស់្ែលួននឹងែនតជួយោំរទ និងស្ ការ
ជាមួ្យរែវទស្កម្ពុជាកនុងស្កម្ាភាពែនាុ ំ និង
កាត់ែនាយការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុឱ្យម្មន
រែសិ្ទធភាព វ ើយទទូចឱ្យនែគូអភិ្េឌ្ឍន៍វផេងៗ
វទៀតចូ រមូ្ជាមួ្យ។  

វៅនងៃទី២ននវេទិកាជាតិវនះ ការពិភាកា
បានវផ្កត តសំ្ខាន់ កិចចផតួចវផតើម្វធាើប្ផនការតាម្ 
េស័ិ្យ ប្ែ អនុេតតវដ្ឋយរកសួ្ងពាក់ព័នធន្ទន្ទ។ 
ម្កែ ់វព វនះ រកសួ្ងប្ែ ពាក់ព័នធទំង ៩ 
បានែវងាើត CCSP តាម្េស័ិ្យ វរកាម្ការស្រម្ែ
ស្រម្ួ ពីន្ទយកដ្ឋា នប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ នន 
រកសួ្ងែរសិ្ថា ន។ CCAP ក៏កំពុងរតេូបានវរៀែចំ
វដ្ឋយរកសួ្ងពាក់ព័នធែប្ែ  វែើម្បែីង្ហា ញពីកិចច
ែិតែំរែឹងប្រែងកនុងការែ ច្ូ  ការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុ វៅកនុងប្ផនការអភិ្េឌ្ឍទូវៅរែស់្ស្ថមី្
រកសួ្ង និងែវ ច្ ៀស្ការអនុេតតប្ែ ោា ន កេណៈ
ជារែព័នធ។ ទំងវនះ គឺជាកិចចការចំាបាច់ វែើម្បី
វធាើឱ្យរែវស្ើរវ ើងនូេរកែែ័ណឌ ការង្ហរវដ្ឋយពឹង
ប្ផាកវ ើភាពជាក់ប្ស្តង និងក ច្ ែ់ងេកិាចាស់្ 
ោស់្ រងឹមំ្ម និងពិតរបាកែ វែើម្បវីដ្ឋះស្រស្ថយ 
ែញ្ហា ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ រែធានែឹកនំ្ទ 
អនកវធាើែទែង្ហា ញ វគាិន និងអនកចូ រមួ្ ក៏បាន
វ ើកយកែទពិវស្ថធន៍ទទួ បាន និងែំវណើ រ
វឆ្ព ះវៅមុ្ែននប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តជាតិែូចខាង
វរកាម្៖  

ការអែរ់ ាំការខព្ែព្ែលួអាកាស្ធាតុ ទាំទារទ់ាំនងនងិ 
ពយនឌ្រ័៖ 

ការែន្រញ្ហជ ែវយនឌ័្រវៅកនុងការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ៖ ស្រស្តីម្មនចំនួន ៥១ % ននរែជាជន
ស្រែុកនុងរែវទស្ វ ើយស្រសី្តក៏រងផ ែ៉ាះពា ់
វរចើនជាងែុរស្ វៅកនុងែរែិទននការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ។ ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុនំ្ទឱ្យ
ម្មនេសិ្ម្ភាពវយនឌ័្រកាន់ប្តខាល ំង វ ើយក៏អាច
ែណាដ  ឱ្យម្មនផ ែ៉ាះពា ់ខាល ំងែ ់ស្រស្ដី។ 
វែើម្បីវ្លើយតែនឹងេសិ្ម្ភាពវនះ MoWA ប្ែ ជា
វរគឿងចរកស្រម្មែ់វ ើកកម្ពស់្ស្ម្ភាពវយនឌ័្រ 
និងផត ់អំណាចែ ់ស្រស្តី បានវែតជាា ចិតតវរៀែចំ
ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តរយៈវព  ៥ឆ្ន ំ (ន្ទររីតនៈ ៣) 
វែើម្បីវ្លើយតែនឹងែញ្ហា វយនឌ័្រវៅកនុងវោ 
នវោបាយ និងយុទធស្ថស្រស្តជាតិស្តីពីែនាុ ំ និង
ការកាត់ែនាយការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ។ 
MoWA ម្មនយនតការចំនួនពីរែូចជា៖ [១]ការ
ែវងាើតគណៈកម្មា ធិការវយនឌ័្រ និងការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុវៅចុងឆ្ន ំ២០១១ វែើម្បីវដ្ឋះស្រស្ថយ
ែញ្ហា វយនឌ័្រវៅកនុងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 
[២]ែវងាើតរកមុ្វរៀែចំស្កម្ាភាពែន្រញ្ហជ ែវយនឌ័្រ 
វៅកនុងរកសួ្ងពាក់ព័នធន្ទន្ទ។  

ប្ផនការស្កម្ាភាព វៅវព ខាងមុ្ែក៏
រតូេបានែ ច្ូ  វៅកនុងវស្ចកតីរពាងវោ នវោ
បាយជាតិស្តីពីវយនឌ័្រ។ រាជរដ្ឋា ភិ្បា កម្ពុជា
គួរប្តវផ្កត តការយកចិតតទុកដ្ឋក់មុ្នវគ វ ើការ  
ផត ់អំណាចែ ់ស្រស្តី ការរគែ់រគងការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ និងការអភិ្េឌ្ឍនែតង វដ្ឋយម្មន
ការចូ រមួ្ពីស្រស្តី រែសិ្នវែើគិតពីការរកីចវរម្ើន
ប្ផនកវស្ែាកិចច។ ែន្ទា ែ់ម្កគួរប្តម្មនេគគែណតុ ះ  
ែណាត   និងការអែ់រែំ ់ស្រស្តី និងកុម្មរ ីនិងការ
ផ្កល ស់្ែតូរឥរោិែងរែស់្ពួកវគចំវពាះការប្រែរែួ  
អាកាស្ធាតុ សុ្ែភាពស្រស្តី និងកុម្មរ ី និងកិចច
ការពារផលូេចាែ់ែ ់ស្រស្តី និងកុម្មរ ី វដ្ឋយប្ផាក
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វ ើការរវំោភ្សិ្ទធិវយនឌ័្រកនុងវស្វកម្ាស្ងគម្។ 
ជាចុងវរកាយ RGC គួរប្តវ ើកទឹកចិតតឱ្យម្មន
ការចូ រមួ្ពីស្រស្តីកនុងការស្វរម្ចចិតតការរគែ់រគង
រែាបា ស្ថធារណៈ និង ិរ ញ្េតាុវែើម្បអីភិ្បា 
កិចច ា។ 

ការអែ់រែំរសិ្ថា ន និងការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុវៅរែវទស្កម្ពុជា៖ ការអែ់រពិំតជាម្មនស្ថរៈ 
សំ្ខាន់ណាស់្ ពិវស្ស្កុម្មរ និងស្រស្តីជារកុម្
ប្ែ រងវរោះខាល ំងពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ 
វែើម្បីចូ រមូ្វដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា ប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុវនះ MoEYS បានែ ច្ូ  ការអែ់រ ំ
ែរសិ្ថា ន និងការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុវៅកនុង
កម្ាេធីិសិ្កាថ្នន ក់ែឋម្សិ្កា និងម្ធយម្សិ្កា
តំាងពីឆ្ន ំ ១៩៩៧ ម្កវម្លះ វ ើស្ពីវនះវៅវទៀត
តាម្រយៈកិចចស្ រែតិែតតិការជាមួ្យ MoE និង
MoEYS បាន និងកំពុងវរៀែចំ CCSP និង CCAP 
វៅកនុងេស័ិ្យអែ់រ។ំ MoEYS វែតជាា ចិតតនឹងែនត
ការអនុេតតនូេេតាុែំណង និងស្កម្ាភាពអាទិភាព
ទំងវៅកនុង CCSP និង CCAP វែើម្បឱី្យសិ្ស្េម្មន
ចំវណះែឹងែប្នាម្ ពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 
និងធាន្ទថ្នពួកវគវរតៀម្ែលួនរចួជាវស្រស្ចនឹងការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ វោក  គឹម្ សុ្ែិនត ជា
វគាិនវៅកនុងេគគវនះ បានវ ើកពីស្កម្ាភាព
ែចចុែបននរែស់្ស្ថក េទិា ័យភូ្មិ្នាកសិ្កម្ា
(RUA) ពាក់ព័នធនឹងអាកាស្ធាតុ។ វោក បាន
ែញ្ហជ ក់ពីស្ថរៈសំ្ខាន់ននការចូ រួម្ និងការ 
កស្ថងស្ម្តាភាពនិស្េតិ ែូចវនះ បានជា RUA 
បានវស្នើវៅម្មច ស់្ជំនួយនូេគវរម្មង “ការែ ច្ូ  
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកនុងការមុ្ែេជិាជ សិ្កា
ស្រម្មែ់ការអភិ្េឌ្ឍវៅកម្ពុជា”។ គវរម្មងក៏បាន
ែវងាើតវម្វរៀនចំនួន៤ វែើម្បីែន្រញ្ហជ ែការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ វៅកនុងកម្ាេធីិសិ្កាែចចុែបនន វៅ
កនុងស្ថក េទិា ័យចំនួន ៧ វៅកម្ពុជា។ វរៅ
ពីវនះ គវរម្មងក៏វៅម្មនកម្ាេធីិកស្ថងស្ម្តាភាព 
ែ ់ស្ថស្រស្ថត ចារយ ប្ែ ចូ រមួ្កនុងគវរម្មងវនះ

ផងប្ែរ។ ែប្នាម្ពីវ ើវនះវទៀត RUA កំពុងអនុេតត
គវរម្មងមួ្យវទៀត ប្ែ វផ្កត តវ ើការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុវៅតំែន់អាងទវនលវម្គងគ កម្ពុជា ឡាេ 
នង និងវេៀតណាម្) ។ រកុម្ការង្ហររែស់្គវរម្មងក៏
បានស្រស្ថេរជាេ វែើម្បែីវងាើតទិននន័យ វ ើយែន្ទា ែ់
ម្ក វរោងនឹងផេពាផាយ ទធផ វៅស្ថា ែ័ន
វផេងៗ និងអនកពាក់ព័នធន្ទន្ទ។ 

វោក Chris Eijkemans បានែញ្ហជ ក់កនុង
ចំណាែ់អារម្ាណ៍រែស់្ែលួន អំពីកិចចស្ថា គម្ន៍ែ ់ 
MoWA កនុងការវដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា វយនឌ័្រវៅ
កនុងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ ជាការពិត
ណាស់្ ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុជាែ់ទក់ទង
នឹងេសិ្ម្ធម៌្វយនឌ័្រវៅកម្ពុជា។ ជាងវនះវៅ
វទៀត ស្រស្តីមិ្នប្ម្នជាជនរងវរោះពីការប្រែរែូ 
អាកាស្ធាតុប្តម្មន ក់ឯងវទ ែ៉ាុប្នតស្រស្តីម្មនតួន្ទទី
សំ្ខាន់វៅកនុងការផត ់ចំវណះែឹង និងជំន្ទញ 
ែូចវនះស្រស្តី និងែុរស្ម្មនស្ថរៈសំ្ខាន់វស្ាើោន  
កនុងការវដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ 
មូ្ វ តុប្ែ ស្រស្តីជាជនរងវរោះពីការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុវដ្ឋយស្ថរប្តែុរស្រតូេវចញវរៅ
វែើម្បីរកចំណូ  ចំប្ណកឯស្រស្តីេញិរតូេស្ថន ក់វៅ
ផាះ វែើររកអុស្ និងវធាើកិចចការផាះ។ រែសិ្នវែើ
ម្មនទឹកជំនន់ ឬវភ្លៀងធាល ក់ខាល ំង ស្រសី្តអាច ង់ទឹក
ជំនន់។ ឧទ រណ៍៖ រែម្មណជា៩០% ននជន
រងវរោះវដ្ឋយស្ថរទឹកជំនន់គឺជាស្រស្តី និងកុម្មរ។
ែូចវនះ RGC គួរប្តែវងាើតវោ នវោបាយ 
ប្ែ គិតពិចារណាទំងែុរស្ និងស្រស្តី។ វ ើស្ពី
វនះវៅវទៀត  រាជរដ្ឋា ភិ្បា  គួរប្តវធាើវរឿងពីរ
វែើម្បីយក នះវ ើការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ 
ទី១ គឺេភិាគ និងទី២ រតេូយ ់ពីេសិ្ម្ធម៌្វយនឌ័្រ។ 
ចុងែ ច្ ែ់ ម្មនកតាត ពីរ វែើម្បីវដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា
វយនឌ័្រ កនុងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុគឺអំណាច 
និងការស្វរម្ចចិតត។ វៅរែវទស្កម្ពុជា ម្មនប្ត
ែុរស្វទប្ែ អាចវធាើការស្វរម្ចចិតតបាន។ ែូច
វនះស្រស្តីគួរប្តរតូេបានែ ច្ូ   និងម្មនស្ម្ភាព 



20 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

និងតុ យភាពកនុងការចូ រួម្យក នះវ ើការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។  

តំណាងម្កពី Oxfam រកីរាយនឹងវម្ើ 
វ ើញ ការែ ច្ូ  ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅ
កនុងកម្ាេធីិសិ្កាវៅកនុងេស័ិ្យអែ់រ។ំ វទះែីជា
ោ៉ាងណាក៏វដ្ឋយការសិ្កាពីការប្រែរែួ អាកាស្ 
ធាតុវនះ គួរប្តម្មនទំងការអែ់រកំនុងរែព័នធ និង
វរៅរែព័នធ។ ការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ គួរប្ត
ម្មនវៅវរៅស្ថោវរៀនផងប្ែរ។ វ ើស្ពីវនះ
វៅវទៀត រតេូប្តម្មនកិចចស្ រែតិែតតិការោ៉ាង
ជិតស្និទធជាមួ្យរាជរដ្ឋា ភិ្បា  និង CSOs។ RGC 
គួរប្តអនុេតតស្កម្ាភាពសំ្ខាន់ៗពីរ ប្ែ អាចប្ក
 ម្ាកម្ាេធីិសិ្កាែចចុែបនន ននការអែ់រកំនុងរែព័នធ 
វែើម្បីែ ច្ូ  ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និង
ែវងាើនស្ម្តាភាពរគូែវរងៀន។ ការអែ់រវំរៅ
រែព័នធ ម្មនស្ថរៈសំ្ខាន់ណាស់្វដ្ឋយស្ថរម្មន
ម្នុស្េមួ្យចំនួន មិ្នបានចូ ស្ថោវរៀន។ 
RGC គួរែវងាើតភាពធន់នឹងការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុ វដ្ឋយគិតវ ើងេញិពីរវែៀែននការរស់្វៅ
រែកែវដ្ឋយចីរភាព ែវងាើនការែវរងៀនប្ែែនែតង 
ែណតុ ះែណាត  ការវរតៀម្ែលួន ស្រម្មែ់វរោះ
ម្ នតរាយ និងពរងឹងការស្វរម្ចចិតតឱ្យបានស្ម្
ស្រស្ែ ចំវពាះែញ្ហា ទក់ទងនឹងការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ។ 

អនុស្ថស្ន៍មួ្យចំនួន បានវ ើកវ ើង
វៅកនុងេគគវនះស្រម្មែ់រែវទស្កម្ពុជាម្មនែូចជា៖ 
[១] ែវងាើនអនកអែ់រពីំការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 
[២] វ ើកកម្ពស់្ការអែ់រវំរៅរែព័នធ [៣] នរ
អង្ហគ ស្ និងផេពាផាយព័ត៌ម្មនប្ែ អាចទុកចិតត
បាន និងែន្ទា ែ់ម្ករតូេធាន្ទថ្នវរតេូបានអនុេតត 
[៤] RGC គួរប្តែណាត ក់ទុនែវងាើតរែព័នធព័ត៌ម្មន
កនុងរែវទស្កម្ពុជា ប្ែ ពាក់ព័នធនឹងការអែ់រ ំ
វរៅរែព័នធ [៥] ចងរកង ទធផ ពីការអនុេតត
វដ្ឋយវជាគជ័យ ពីការកាត់ែនាយការប្រែរែួ  

អាកាស្ធាតុ និងប្ចករបំ្ កជាមួ្យអនកពាក់ព័នធ
ន្ទន្ទ។  

វដ្ឋយប្ផាកវ ើរបាយការណ៍ ស្តីពីការ
ការឃ្ល ំវម្ើ សិ្ទធិម្នុស្េវៅកម្ពុជា ឆ្ន ំ២០១៣ 
កញ្ហញ  គង់ ប្កេសុ្គន្ទធ  បានប្ចករបំ្ កទស្េនៈថ្ន 
កម្ពុជា គឺជារែវទស្ទីពីរប្ែ រងវរោះវដ្ឋយស្ថរ
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុជាងវគ វ ើយកម្ពុជាមិ្ន
បានចូ រមួ្វដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា ការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុ វដ្ឋយស្ថរកងាះខាតចំវណះែឹង ែូចវនះ រាជ 
រដ្ឋា ភិ្បា គួរប្តពាោម្ែប្នាម្វទៀត។ ម្មន     
ទស្េនៈចំនួន៤ ស្រម្មែ់ការពិចារណា៖ [១] កនុង
ករមិ្តអនតរជាតិ កម្ពុជាគួរប្តពាោម្ែង្ហា ញពី
ែញ្ហា ប្ែ ែលួនកំពុងជួែរែទះ [២] វៅថ្នន ក់ជាតិ 
គួរប្តែវងាើតេគគែណតុ ះែណាត  ែប្នាម្វទៀតែ ់
អនកកាប្ស្ត អាស្រស័្យវដ្ឋយពួកវគម្មនចំវណះ
ែឹងអំពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុតិចតួច និងវ ើក
ទឹកចិតតឱ្យម្មនការរែកួតរែប្ជងកនុងរែធានែទ
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ [៣] វៅថ្នន ក់មូ្ ដ្ឋា ន 
គួរប្តម្មនរែព័នធផត ់ព័ត៌ម្មនជាមុ្ន ែូចជា
រែព័នធផត ់ព័ត៌ម្មនទឹកជំនន់ និង [៤] ែញ្ហា
វយនឌ័្រ។  

ពាក់ព័នធនឹងវយនឌ័្រ វោក ស្  ូ សុ្ជាតិ 
បានផត ់វោែ ់ថ្ន RGC គួរគិតពីការែ ច្ូ  
ស្រសី្តកនុងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ ការសិ្កាពី
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ រតូេការការចូ រមួ្ពី
រែជាជនមូ្ ដ្ឋា ន។ ការែ ច្ូ  ការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ និងវយនឌ័្រវៅកនុងកម្ាេធីិសិ្កា
តាម្ស្ថោវរៀន ម្មនស្ថរៈសំ្ខាន់ណាស់្ វ ើយ
រាជរដ្ឋា ភិ្បា គួរប្តពិចារណា។ ការប្ចករបំ្ ក
ព័ត៌ម្មនជាមួ្យអនកពាក់ព័នធន្ទន្ទ រតូេម្មនយនត
ការចាស់្ោស់្។ វោកក៏យ ់ស្រស្ែជាមួ្យ
ម្តិរែស់្វោក Chris ប្ែ បានវ ើកវ ើងថ្ន 
ការអែ់រកំារប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ គួរប្តអនុេតតវៅ
វរៅរែព័នធផងប្ែរ។ យនតការន្ទន្ទអាចម្មនែូចជា



 

 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 21 

ការែវងាើតស្ម្មគម្ន៍និស្េតិ ឬការនរអង្ហគ ស្មូ្   
និធិ វែើម្បីវដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា ការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុវៅតាម្ស្ថោវរៀន។ ចំណុចចុងវរកាយ 
សិ្ស្េគួរប្តអាចទទួ បានព័ត៌ម្មនពីការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ។  

សំ្ណូម្ពរមួ្យចំនួន រតេូបានវស្នើវ ើង
ចំវពាះនែគូអភិ្េឌ្ឍន្ទន្ទកនុងការផត ់មូ្ និធិែ ់
គណៈរែតិភូ្ឱ្យវៅចូ រមួ្រែជំុ COP វរពាះការ
ចូ រួម្វនះអាចជាឱ្កាស្កនុងកិចចចរចានិងការ
ស្វរម្ចចិតតវផេងៗ វ ើយរតូេែវងាើតរែព័នធផត ់
ស្ញ្ហញ ជាមុ្ន និងវៅម្មនគំោតកនុងកិចចស្ 
ការជាមួ្យ MoWRAM និងរែព័នធផេពាផាយ។  

ជារមួ្ វយើងរតូេែវងាើតយនតការប្ែ អាច
ែ ច្ូ  ស្រស្តវីៅកនុងែំវណើ រការននការស្វរម្ចចិតត 
វធាើឱ្យពួកវគ ែឹងពីែញ្ហា ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 
និងវរៀនសូ្រតពីការយក នះវ ើវ។ រតេូែ ច្ូ  
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកនុងការអែ់រទំំង
កនុង និងវរៅរែព័នធ។  

ការព្លើយតែនងឹការខព្ែព្ែលួអាកាស្ធាតុរនុង 
វស័ិ្យរសិ្រម្ម នងិធារាសាស្តស្ត  

ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ បានជះឥទធិ
ព អេជិជម្មនជាវរចើនែ ់េស័ិ្យធនធានទឹក និង
វ ដ្ឋា រចន្ទស្ម្ព័នធ វដ្ឋយរមួ្ម្មនទំង រែព័នធ
ការពារទឹកជំនន់ផងប្ែរ។ ជាការវ្លើយតែវៅនឹង
ែញ្ហា វនះ MoWRAM បានវរៀែចំេធិានការចរម្ុះ
ស្រម្មែ់រគែ់រគងធនធានទឹក និងឧតុនិយម្។ 
MoWRAM បានវរៀែចំយុទធស្ថស្រស្តចរម្ុះ វែើម្បី
រគែ់រគងធនធានទឹក និងឧតុនិយម្។ MoRWAM 
ក៏បានវរៀែចំប្ផនការស្កម្ាភាពតាម្េស័ិ្យរែស់្
ែលួន ប្ែ រមួ្ម្មនេធិានការណ៍៥ចំណុចែូចជា៖ 
កិចចការវស្រស្ថចស្រស្ពប្ែ ធន់នឹងអាកាស្ធាតុ ការ
រគែ់រគងហានិភ័្យវរោះទឹកជំនន់ និងវរោះរាងំ
ស្ៃួត ព័ត៌ម្មនពាក់ព័នធនឹងជ ស្ថស្រស្ត និងឧតុ

និយម្ (ព័ត៌ម្មនពីធាតុអាកាស្ និងរែព័នធផត ់
ស្ញ្ហញ ជាមុ្ន) ភាពធន់នឹងអាកាស្ធាតុកនុងេស័ិ្យ
កសិ្កម្ា និងការវ្លើយតែពីែញ្ហា វយនឌ័្រ និង
ការរគែ់រគងទឹក។ 

េស័ិ្យកសិ្កម្ាជាច ករវស្ែាកិចចជាតិែ៏
សំ្ខាន់ែំផុតស្រម្មែ់ស្នតិសុ្ែវស្បៀង និងការ-
អភិ្េឌ្ឍវស្ែាកិចចកនុងរែវទស្ ពីវរពាះរែជាជន
រែម្មណ ៨០% វៅជនែទពឹងប្ផាកវ ើមុ្ែរែរ 
កសិ្កម្ា។ ែ៉ាុប្នតផ ិតកម្ាកសិ្កម្ា រមួ្ម្មនទំង
ែំណំា ជ ផ  ផ ិតកម្ាស្តា ែំណំាវៅស្ ូ 
និងនរពវ ើ កំពុងរងផ ែ៉ាះពា ់ោ៉ាងធៃន់ធៃរពី
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ េស័ិ្យទំងវន្ទះក៏
ជាេស័ិ្យប្ែ រមួ្ចំប្ណកែ ់ការែវ ច្ញ GHG 
ប្ែ ជាមូ្ វ តុននការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ
ផងប្ែរ។ វោកែណឌិ ត ស្រ ចិរតា អនុរែធាន
ន្ទយកដ្ឋា នផ ិតកម្ា និងែសុ្ពាបា នន 
MAFF បានស្ងាត់ធៃន់ថ្ន ការចិ ច្ ឹម្ស្តា ការដំ្ឋ
ែំណំាស្រស្េូ ការែុតសំ្ណ ់កសិ្កម្ា និងការែុត
វ វមា  ក៏បានរមួ្ចំប្ណកកនុងការែវ ច្ញ GHG 
កនុងរែវទស្កម្ពុជាផងប្ែរ។  ការប្រែរែួ អា
កាស្ធាតុ អាចែណាត  ឱ្យម្មនភាពអត់ឃ្ល ន 
និងកងាះអាហាររែូតាម្ភ ប្ែ ែណាត  ម្កពី
រពឹតតិការណ៍អាកាស្ធាតុធៃន់ធៃរ ែណាត  ឱ្យការ
ដំ្ឋែុះ  ផ ិតកម្ាចិ ច្ ឹម្ស្តា ជ ផ  និងនរព
វ ើមិ្នបានទទួ ផ ។ ការរកីរា ដ្ឋ នន
ជំងឺ មិ្នរតឹម្ប្តែ៉ាះពា ់ធៃន់ធៃរែ ់ផ ិតកម្ា
ែំណំា និងផ ិតកម្ាស្តាវន្ទះវទ ែ៉ាុប្នតអាចែ៉ាះ
ពា ់ែ ់សុ្ែភាពម្នុស្េផងប្ែរ។ MAFF បាន
វរៀែចំប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុកនុងេស័ិ្យកសិ្កម្ា រយៈវព  
៥ឆ្ន ំ (២០១៤-២០១៨) កនុងករមិ្តែីវផេងោន រមួ្
ម្មន៖ ថ្នន ក់ែវចចកវទស្តាម្េស័ិ្យ កនុង MAFF 
ថ្នន ក់ជាតិ (វដ្ឋយការែ ច្ូ  កនុងយុទធស្ថស្រស្តចតុ
វកាណែំណាក់កា ទី៣) ថ្នន ក់តំែន់ (វៅកនុង
ែរែិទ UNFCCC អាស្ថ ន និងម្ហាអនុតំែន់ទវនល
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វម្គងគ)។ វែើម្បអីនុេតតយុទធស្ថស្រស្តវនះ MAFF

បានវរៀែចំ CCAP កនុងវោ ែំណង៖ [១] ជំរុញ
ផ ិតភាពកសិ្កម្ា និងកសិ្ឧស្ា កម្ាឱ្យបាន 
១០% វដ្ឋយវរែើរបាស់្ស្កម្ាភាពយុទធស្ថស្រស្ត
ចំនួន ៥ [២] ែវងាើនផ ិតកម្ាវៅស្ ូធម្ាជាតិ 
វដ្ឋយស្កម្ាភាពយុទធស្ថស្រស្តចំនួន៦ និង [៣] 
ែវងាើនផ ិតកម្ាស្តារែចំាឆ្ន ំឱ្យបាន ៣%  វដ្ឋយ
ស្កម្ាភាពយុទធស្ថស្រស្តចំនួន ១០។ ស្កម្ាភាព
ទំងអស់្វនះ្លុះែញ្ហច ងំពីការតំាងចិតតរែស់្ MAFF 
កនុងែនាុ ំ និងការកាត់ែនាយ GHG ពីេស័ិ្យវនះ 
វដ្ឋយធាន្ទស្នតិសុ្ែវស្បៀង និងសុ្ែុម្ម ភាព
ស្ងគម្។  

ទក់ទងវៅនឹងរែធានែទវនះ ម្មនវគាិន
ចំនួន៣រែូវទៀត ប្ែ បានម្កពីគណៈកម្មា ធិការ
ជាតិទវនលវម្គងគកម្ពុជា (CNMC) វេទិកាននអងគការ
វរៅរដ្ឋា ភិ្បា ស្តីពីកម្ពុជា និងអងគការមូ្ និធិ
អនតរជាតិស្រម្មែ់អភិ្េឌ្ឍន៍េស័ិ្យកសិ្កម្ា (IFAD) 
និងអងគវេទិកាទំងមូ្ ក៏បានយ ់ស្រស្ែថ្ន ធន
ធានទឹក និងព័ត៌ម្មនឧតុនិយម្ ម្មនស្ថរៈ
សំ្ខាន់ណាស់្កនុងការវដ្ឋះស្រស្ថយផ ែ៉ាះពា ់
ពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុែ ់េស័ិ្យកសិ្កម្ា។ 
កនុងវន្ទះផងប្ែរ ឯកឧតតម្ គ ់ េឌ្ឍន្ទ អគគ
វ ខាធិការរង CNMC បានវ ើកវ ើងថ្ន CCAP 
កនុងការរគែ់រគងធនធានទឹក និងព័ត៌ម្មនឧតុ
និយម្គួររតូេបានយកចិតតដ្ឋក់ឱ្យកាន់ប្តខាល ំង និង
ឱ្យម្មនរែសិ្ទធភាពែពស់្ ជាពិវស្ស្ចំវពាះការផត ់
ព័ត៌ម្មនរែកាស្អាស្ននជាមុ្ន ទំងថ្នន ក់វរកាម្ជាតិ 
និងថ្នន ក់តំែន់។ វោក វម្៉ាង ស្កតិភូ្សិ្ទធ តំណាង
ម្កពី IFAD ក៏រពួយបារម្ភចំវពាះការែ ច្ូ  េស័ិ្យ 
កសិ្កម្ា និងធនធានទឹក និងព័ត៌ម្មនឧតុនិយម្
វនះផងប្ែរ។  តរម្េូការែ៏ចំាបាច់រែស់្កសិ្ករគឺ
ព័ត៌ម្មនធាតុអាកាស្ និងការពាករណ៍ែ៏ជាក់
ោក់ និងទន់វព វេោ។ ព័ត៌ម្មនទំងអស់្វនះ 
គឺបានជួយែ ់ការវរៀែចំប្ផនការេនិិវោគកនុង
េស័ិ្យកសិ្កម្ា វែើម្បីកាត់ែនាយហានិភ័្យវផេងៗ

ពីអាកាស្ធាតុ។ កនុងអំ ុងវព ពិភាកាទំង
តំណាងរដ្ឋា ភិ្បា  និងតំណាងពីស្ថា ែ័នវផេង  ៗ
បានវចាទជាសំ្ណួរចំនួន៣។ សំ្ណួរទំងអស់្
វន្ទះរមួ្ម្មន៖ វតើវយើងរតូេផត ់ព័ត៌ម្មនពីធាតុ
អាកាស្ និងការពាករណ៍វៅកសិ្ករឱ្យទន់
វព វេោវដ្ឋយេធីិណា? វតើព័ត៌ម្មនទំងវន្ទះ
រតូេបានផេពាផាយវដ្ឋយរវែៀែណា វែើម្បឱី្យ
កសិ្ករង្ហយយ ់? និងវតើព័ត៌ម្មនទំងអស់្
វន្ទះ បានចូ រមួ្ចំប្ណកកនុងការកាត់ែនាយហា
និភ័្យអាកាស្ធាតុវដ្ឋយេធីិណា? 

ទក់ទងវៅនឹងែញ្ហា វនះផងប្ែរ ភាគី 
CSOs បានោំរទែ ់យុទធស្ថស្រស្តរែស់្រាជរដ្ឋា ភិ្
បា ទក់ទងនឹងេស័ិ្យកសិ្កម្ា ធនធានទឹក 
និងឧតុនិយម្វនះវែើតាម្ការវ ើកវ ើងរែស់្
វោក  ិត សំ្អាត ន្ទយករែតិែតតិននវេទិកានន
អងគការវរៅរដ្ឋា ភិ្បា ស្តីពីកម្ពុជា។ វោកក៏
បានផត ់ជាអនុស្ថស្ន៍ចំនួន ៨ ប្ែ ម្មនែូច
ជា៖ i) ពរងឹងការអនុេតតែវចចកវទស្កសិ្កម្ាប្ែ 
ធន់នឹងអាកាស្ធាតុ ii) ជំរញុការវរែើរបាស់្ពូជ
ែំណំាប្ែ ធន់នឹងអាកាស្ធាតុ iii) ជំរញុការដំ្ឋ
ែំណំាស្ររីាងគកនុងរែព័នធរែព េែបកម្ា iv) ែវងាើន 
ការង្ហរស្រស្ថេរជាេែប្នាម្ ពីការរគែ់រគងធនធាន
ទឹកកនុងនផាទវនល  v) ែំវ ើងរែព័នធផត ់ព័ត៌ម្មន
ជ ស្ថស្រស្ត និងឧតុនិយម្ វែើម្បផីត ់ព័ត៌ម្មន
ជាក់ោក់វៅស្ គម្ន៍ vi) ផត ់ព័ត៌ម្មនពីការ
ពាករណ៍ធាតុអាកាស្ឱ្យបានវ ឿន និងរ ័ស្ 
vii) ស្ថត រវ ើងេញិ និងវធាើឱ្យរែវស្ើវ ើងនូេរែព័នធ
ធារាស្ថស្រស្តប្ែ ម្មនស្រស្ថែ់ រមួ្ទំងរែព័នធធារា
ស្ថស្រស្តខាន តតូច viii) វកៀរគរធនធានែប្នាម្ 
វែើម្បីោំរទែ ់កម្ាេធីិស្ថត រវ ដ្ឋា រចន្ទស្ម្ព័នធធារា
ស្ថស្រស្ត វែើម្បីភាពធន់នឹងការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុកនុងេស័ិ្យកសិ្កម្ា។  
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ការព្លើយតែនងឹការខព្ែព្ែលួអាកាស្ធាតុរនុងវស័ិ្យ
ពហោា រច្នាស្ម្ពន័ធរែូវន័ត 

ការកាត់ែនាយឧស្ា័ន GHG កនុ ងេស័ិ្យ
ែឹកជ ជ្ូ ន៖ វដ្ឋយយ ់វ ើញពីផ ែ៉ាះពា ់នន
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ រាជរដ្ឋា ភិ្បា កម្ពុជា
បានែិតែំរែឹងប្រែង វែើម្បីវកៀរគរជំនួយពីនែគូ
អភិ្េឌ្ឍែប្នាម្ វែើម្បីវរៀែចំប្ផនការវ្លើយតែនឹង
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកនុងេស័ិ្យែឹកជ ជ្ូ ន។ 
ន្ទវព ងាីៗវនះ ចំនួនោនយនតវៅកម្ពុជាបាន
វកើនវ ើងគួរឱ្យកត់ស្ម្មគ  ់ ែណាត  ឱ្យម្មន   
កំវណើ នឧស្ា័ន GHG ប្ែ ជាែុពាវ តុនំ្ទឱ្យម្មន
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។   កម្ពុជាក៏បានទទួ 
រងឥទធិព ពីែយ ់ពយុះវកតស្ថណាវៅឆ្ន ំ២០០៩ 
និងទឹកជំនន់ជាវរចើនវ ើកន្ទវព ងាី វៗនះ ែណាត
  ឱ្យបាត់ែង់អាយុជីេតិម្នុស្េ និងវ ដ្ឋា រចន្ទ
ស្ម្ព័នធផលូេងន ់ជាវរចើន។ មូ្ វ តុទំងវនះ ជា
កតាត ប្ែ ជំរញុឱ្យ MoPWT បានែវងាើតនូេ
ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តស្រម្មែ់ែនាុនឹំងការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុចំនួន ៤ ចំណុចធំៗ វៅកនុង
វោ ែំណង វែើម្បីធាន្ទថ្នវ ដ្ឋា រចន្ទស្ម្ព័នធ
ផលូេងន ់ធន់នឹងអាកាស្ធាតុ។ រកែែ័ណឌ ប្ផនការ
យុទធស្ថស្រស្តវនះ ម្មនការរែ ម្ន្ទន្ទែូចជា៖ 
កងាះខាតវោ នវោបាយជាតិកនុងេស័ិ្យែឹក
ជ ជ្ូ ន និងវោ នវោបាយជាតិពាក់ព័នធនឹង
អាកាស្ធាតុកនុងេស័ិ្យែឹកជ ជ្ូ ន។ វៅកនុងវព 
វនះ រកសួ្ងកំពុងវរៀែចំ CCAP វែើម្បអីនុេតត 
CCCSP វៅកនុងេស័ិ្យវនះ។  

CCAP  កនុ ងេស័ិ្យវ ដ្ឋា រចន្ទស្ម្ព័នធ  
ស្ថធារណៈ៖ ការែវ ច្ញឧស្ា័នផាះក ច្ ក់កនុង
ម្នុស្េម្មន ក់រែចំាឆ្ន ំវៅរែវទស្កម្ពុជា ម្មនប្ត
០,២៩វតានែ៉ាុវណាណ ះ ប្តរែវទស្កម្ពុជា គឺជា
រែវទស្ប្ែ រងវរោះ វដ្ឋយស្ថរការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ។ កម្ពុជាហាក់ែូចជារែ ម្នឹង 
កងាះខាតទឹក និងភាពញឹកញាែ់ននវរោះទឹក

ជំនន់ វរោះរាងំស្ៃួត និងការែូចខាតផលូេងន ់តាម្
ជនែទកាន់ប្តខាល ំងវ ើង វ ើយប្ែ អាចនឹង
ម្មនតនម្លរាែ់ោនែុោល រអាវម្រកិ។ វរៅពីវនះ ក៏
ម្មនផ ែ៉ាះពា ់ពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវ ើ 
រែព័នធវស្រស្ថចស្រស្ពខាន តតូច និងការផគត់ផគង់ទឹក
ប្ែរ។ ជាវរៀងរា ់ឆ្ន ំ ន្ទយកដ្ឋា នផគត់ផគង់ទឹកជនែទ 
បានស្ថងស្ង់អណតូ ងទឹកោ៉ា ងវហាចណាស់្
២.០០០ វៅ ៣.០០០អណតូ ង។ វែើម្បីវ្លើយតែ
នឹងផ ែ៉ាះពា ់ននការប្រែរែួ  MRD បាន
ែវងាើតប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុតាម្េស័ិ្យ។ ប្ផនការយុទធ
ស្ថស្រស្តវនះម្មនយុទធស្ថស្រស្តចំនួនែី វែើម្បីវដ្ឋះ
ស្រស្ថយនូេស្ម្តាភាពែនាុរំែស់្ស្ គម្ន៍ប្ែ 
ង្ហយរងវរោះ ភាពធន់រែស់្វ ដ្ឋា រចន្ទស្ម្ព័នធ
ជនែទនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និងការ
កាត់ែនាយការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វែើម្បីវ ើក
កម្ពស់្ការអភិ្េឌ្ឍវដ្ឋយចីរភាព។  វែើម្បីស្វរម្ច
បាននូេប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តទំងវនះ រកសួ្ងបាន
វរៀែចំនូេប្ផនការស្កម្ាភាពប្ែ រមួ្ម្មនស្កម្ា
ភាពចម្បងៗចំនួន១០។  

វោក ចាន់ ធូ បានពនយ ់ថ្ន ែនាុនឹំង
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ម្មនស្ថរៈសំ្ខាន់
ណាស់្កនុងេស័ិ្យវ ដ្ឋា រចន្ទស្ម្ព័នធ។ វៅវព  
គិតពីែនាុ ំ រតេូវ ើកយកកតាត ពីរម្កពិចារណា៖ 
[១] កតាត ខាងកនុង៖ គឺការែវងាើនស្ម្តាភាពែនាុំ
រែស់្វ ដ្ឋា រចន្ទស្ម្ព័នធប្ែ ម្មនស្រស្ថែ់ និង 
[២] កតាត ខាងវរៅ៖ គឺការសិ្កាពីផ ែ៉ាះពា ់
រែស់្រែវទស្ជិតខាង វ ើយវរតៀម្ែលួនវដ្ឋះ
ស្រស្ថយែញ្ហា ទំងវន្ទះវព ខាងមុ្ែ។ 

វោក Togo យ ់ស្រស្ែនឹងវោែ ់
ប្ែ បានវ ើកវ ើង វ ើយសំ្ណូម្ពរឱ្យគិតពី
ផ ែ៉ាះពា ់ប្ែ ែណាត  ម្កពីទឹកជំនន់ វៅ
វព ស្ថងស្ង់ស្ថព ន។ ការផ្កល ស់្ែតូរឥរោិែង
រែស់្ម្នុស្េចំវពាះការទុកដ្ឋក់សំ្ណ ់ក៏ម្មន
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ស្ថរៈសំ្ខាន់ផងប្ែរ វែើម្បីវជៀស្វងនូេការស្ាះ
 ូ និងនំ្ទឱ្យម្មនទឹកវ ចផលូេ។  

វោកែណឌិ ត សុ្ែែិ  បានរ ឹំកពីកិចច
ស្ រែតិែតតិរែស់្េទិាស្ថា នែវចចកេទិាកម្ពុជា 
(ITC) កនលងម្កជាមួ្យ MoWRAM MRD និង 
MoPWT វ ើគវរម្មងវ ដ្ឋា រចន្ទស្ម្ព័នធរែូេន័ត។
ITC ស្ថា គម្ន៍រា ់កិចចស្ រែតិែតតិការវផេងៗ 
ប្ែ ពាក់ព័នធនឹងេស័ិ្យវនះ វរពាះ ITC ម្មនការ
សិ្កាស្រស្ថេរជាេ និងបានែណតុ ះែណាត  េសិ្ាករ
ជាវរចើនវ ើជំន្ទញវនះ។  

កញ្ហញ  Nele បានប្ចករបំ្ កែទពិវស្ថធន៍
ករណីសិ្ការែស់្កិចចស្ រែតិែតតិការអា លឺម្៉ាង់ 
(GIZ) ពីផ ែ៉ាះពា ់ននការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុវដ្ឋយស្ថរទឹកជំនន់ និងែយ ់ពយុះវៅតាម្
វ្នរស្មុ្រទននរែវទស្វេៀតណាម្។ រពឹតតិការណ៍
អាកាស្ធាតុវនះ ែណាត  ឱ្យែូចខាតធៃន់ធៃរែ ់
វ ដ្ឋា រចន្ទស្ម្ព័នធតំែន់វ្នរកនុងតំែន់ប្ែ រងវរោះ 
វ ើយការជួស្ជុ  និងស្ថា ែន្ទវ ើងេញិម្មន
តនម្លនងលណាស់្។ កញ្ហញ ក៏បានវ ើកវ ើងេធីិស្ថស្រស្ត
ចំនួនពីរ វែើម្បវីយតនម្លែនាុរំែស់្ស្ គម្ន៍ គឺ
ការវយតនម្លវស្ែាកិចច និងស្ងគម្ ែណាត ញវ ដ្ឋា
រចន្ទស្ម្ព័នធការពារភូ្មិ្ទំងវន្ទះ ែូចជាទំនែ់
ការពាររតេូបានែូចខាតជាែនតែន្ទា ែ់ កនុងរយៈ
វព ែលី វ ើយវៅវរៀងរា ់ ២ ឬ ៣ឆ្ន ំ ម្តង 
ទម្ទរឱ្យម្មនការជួស្ជុ  និងស្ថា ែន្ទវ ើង
េញិ ប្ែ តរម្ូេឱ្យចំណាយងេកិាោ៉ាងវរចើន។ 
GIZ បានរកវ ើញថ្ន វែើម្វកាងកាងប្ែ ែុះវៅ
តាម្វ្នរស្មុ្រទ អាចការពារស្ គម្ន៍ពីទឹក
ជំនន់បាន។ 

តំណាងទីភាន ក់ង្ហរស្ រែតិែតតិការអនតរ 
ជាតិជែ៉ាុន (JICA) ក៏បានែង្ហា ញពីែទពិវស្ថធន៍
កនុងកិចចស្ ការណ៍ជាមួ្យ អាជាា ធរផគត់ផគង់ទឹក
រាជធានីភ្នំវពញថ្ន JICA ម្មនគវរម្មងែំពាក់ែនាះ
ពនលឺរពះអាទិតយ វែើម្បផីត ់ថ្នម្ព វៅកាន់        

វរាងចរករែរពឹតតកម្ាទឹករែស់្អាជាា ធរវនះ និងក៏ 
កំពុងសិ្កាប្ផនការវម្ វែើម្បីកាត់ែនាយការស្ាះ
ចរាចរវៅរាជធានីភ្នំវពញផងប្ែរ។ តំណាងម្ក
ពី ADB ក៏បានែង្ហា ញពីែទពិវស្ថធន៍រែស់្ែលួន 
កនុងកិចចស្ ការណ៍ជាមួ្យម្ន្រនតី  MAFF វែើម្បី
កស្ថងស្ម្តាភាពម្ន្រនតី អំពីការកាត់ែនាយការ
ែវ ច្ញ GHG វៅកនុងេស័ិ្យវនះ។ ែន្ទា ែ់ម្ក
តំណាងពី GIZ ក៏បានប្ចករបំ្ កែទពិវស្ថធន៍
ករណីវៅរែវទស្មិ្ចសិុ្ចកូកនុងការកាត់ែនាយ
ការែវ ច្ញ GHG ពីេស័ិ្យែឹកជ ច្ូ ន តាម្រយៈ
ការស្ថងស្ង់ផលូេ វដ្ឋយប្ញកកប្នលងស្រម្មែ់    
រងយនតស្ថធារណៈ និងស្រម្មែ់រងយនតផ្កា  ់ែលួន។ 
ការយកនងលវស្វកម្ាទែពីរងយនតស្ថធារណៈ      
ក៏ជាការវ ើកទឹកចិតតែ ់ការវរែើរបាស់្វស្វកម្ា
វនះប្ែរ។ 

តួន្ទទីរែស់្េស័ិ្យឯកជនទំងវៅកនុងប្ផនក
វ ដ្ឋា រចន្ទស្ម្ព័នធ និងម្វធាបាយែឹកជ ច្ូ ន   
ស្ថធារណៈម្មនភាពចាស់្ោស់្ និងកតាត ែរសិ្ថា ន
ស្ម្ស្រស្ែ អាចរមួ្ចំប្ណកឱ្យម្មនការចួ រមួ្ពី    
េស័ិ្យឯកជនកនុងការកាត់ែនាយការែវ ច្ញ GHG 
និងអាចស្វរម្ចបាននូេវោ ែំណងប្ែ កំណត់
កនុង CCCSP។ សំ្ណូម្ពរមួ្យចំនួនបានវស្នើែ ់
ម្មច ស់្ជំនួយ ជាពិវស្ស្  JICA និង GIZ ឱ្យផត ់
មូ្ និធិស្រម្មែ់អនុេតតគវរម្មងការពារនរពវកាង
កាងវៅតំែន់វ្នរស្មុ្រទននរែវទស្កម្ពុជា។ 
តំណាងម្កពី MoPWT ក៏បានផត ់ែទពិវស្ថធន៍
ពីភាពែរាជ័យ កនុងកិចចែំវណើ រការម្វធាបាយ
ែឹកជ ជ្ូ នស្ថធារណៈ វៅកនុងរាជធានីភ្នំវពញ 
អាស្រស័្យវដ្ឋយរែជាជនោា នទំោែ់វែើរវងាើរវជើង
កនុងចំង្ហយឆ្ៃ យ។ សំ្ណូម្ពរកនុងេគគវនះគឺ គួរ
ស្ថក បងវរៀែចំម្វធាបាយែឹកជ ច្ូ នស្ថធារណៈ 
វដ្ឋយគិតវ ើទិែាភាពែីែូចជា៖ ម្មនតារាងវព   
វេោចាស់្ោស់្ ម្មនផ្កសុ្ែភាពស្រម្មែ់អនក
ែំវណើ រ និងតនម្លវស្វកម្ាអាចទទួ យកបាន។ 
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ការព្លើយតែនងឹការខព្ែព្ែលួអាកាស្ធាតុរនុងវស័ិ្យសុ្ែ
ភាេ អនាម្យ័ ស្នតសុិ្ែពស្បៀង នងិអាហារែូតថម្ភ 

ការវ្លើយតែនឹងការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ
កនុងេស័ិ្យសុ្ខាភិ្បា ៖ ការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុ ម្មនទំន្ទក់ទំនងជាមួ្យជំងឺប្ែ ែណាដ  
ម្កពីភាន ក់ង្ហរចម្លង (ជំងឺរគុនចាញ់ និងជំងឺរគុន
្ម្) ជំងឺ្លងតាម្ទឹក និងចំណីអាហារ (ជំងឺ
អាស្ននវរាគ ជំងឺរគុនវពាះវេៀន និងរាគរសូ្) 
អស្នតិសុ្ែវស្បៀង និងកងាះអន្ទម័្យ (កងាះអាហា  
រែូតាម្ភ រកិន ស្គម្ស្ថគ ងំ) និងផ េបិា ប្ផនកសុ្ែ
ភាព ប្ែ ណាត  ពីរពឹតតិការណ៍ធាតុអាកាស្មិ្ន
រែរកតី។ ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុបានវរៀែចំវ ើងកនុងវោ 
ែំណងកាត់ែនាយអរតាជំងឺ អរតាបាត់ែង់ជីេតិ 
រែួស្ និងភាពង្ហយរងវរោះប្ផនកសុ្ែភាព និង
វដ្ឋយស្ថរេសិ្ម្រែូធាតុអាកាស្ធាតុ។ MoH ក៏
បាននឹងកំពុងវរៀែចំប្ផនការែនាុវំៅនឹងការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុ (CCAP) ប្ែ រមួ្ម្មនយុទធ
ស្ថស្រស្តចម្បងៗចំនួនែី កនុងេស័ិ្យសុ្ខាភិ្បា 
វែើម្បីវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ែូច
ជា  យុទធស្ថស្រស្តទី ១៖ វែើម្បែីវងាើនស្ម្តាភាពធន់
រែស់្រែជាព រែា កនុងការរែយុទធរែឆំ្ងជំងឺែងា
វដ្ឋយវម្វរាគ និងជំងឺ្លងតាម្ទឹកវដ្ឋយស្ថរប្ត
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ យុទធស្ថស្រស្តទី ២៖ 
កាត់ែនាយផ ែ៉ាះពា ់ពីធាតុអាកាស្ ប្ែ 
មិ្នរែរកតី និងវរោះម្ នតរាយតាម្រយៈការ
វរតៀម្ កេណៈជាមុ្ន ចំវពាះករណីអាស្នន និង
ប្ផនការវ្លើយតែឱ្យបានរែវស្ើរជាងមុ្ន។ និងយុទធ
ស្ថស្រស្ត ទី ៣៖ ែវងាើតចំវណះែឹងកនុងចំវណាម្
រែជាព រែា និងែុគគ ិកសុ្ខាភិ្បា  វែើម្បី
ទែ់ទ ់នឹងផ ែ៉ាះពា ់ននការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុ។ ស្កម្ាភាពវផេងៗវទៀតម្មនែូចជា កិចច
ស្ ការជាមួ្យភាន ក់ង្ហរផត ់ជំនួយ ប្ែ រមួ្
ម្មនែូចជា WHO និង KOICA។ MoH ស្ថា គម្ន៍

នូេរា ់កិចចស្ រែតិែតតិការជាមួ្យម្មជ ស់្ជំនួយ
និងអនកពាក់ព័នធន្ទន្ទ វែើម្បីអនុេតត CCAP។  

វោ នវោបាយស្នតិសុ្ែវស្បៀង អាហា
រែួតាម្ភ និងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ៖ រែវទស្
កម្ពុជាង្ហយរងវរោះ វដ្ឋយស្ថរការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ វដ្ឋយស្ថរស្ម្តាភាពែនាុ ំ និង
វស្ែាកិចចវៅទែ វ ើយពឹងប្ផាកប្តវៅវ ើេស័ិ្យ
មួ្យចំនួន ែូចជាេស័ិ្យកសិ្កម្ា វ ើយវៅវរែើ
របាស់្ែវចចកេទិា ួស្ស្ម័្យ។ ការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុែ៉ាះពា ់ែ ់ស្នតិសុ្ែវស្បៀងវៅ
កម្ពុជា វដ្ឋយការងយចុះនូេផ ិតកម្ាវស្បៀង 
ពាណិជជកម្ា និងការស្តុកទុក។ ការងយចុះទំង
វនះ នឹងនំ្ទឱ្យម្មនចំណូ ងយចុះ និងភាពរកីរក
វកើនវ ើង។ ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុក៏ែ៉ាះ
ពា ់ែ ់ស្ថា នភាពសុ្ែភាព ែូចជាគុណភាព
ទឹក អន្ទម័្យផ្កា  ់ែលួន និងការប្ងទំសុ្ែភាព។  

រដ្ឋា ភិ្បា  បានែវងាើតយុទធស្ថស្រស្តជាតិ
វែើម្បីស្នតិសុ្ែវស្បៀង និងអាហារែូតាម្ភ (NSFSN) 
វដ្ឋយយកចិតតទុកដ្ឋក់វ ើការែវងាើននូេភាពម្មន
វស្បៀង និង ទធភាពរែស់្រគួស្ថរកនុងការទទួ 
បានវស្បៀងរែកែវដ្ឋយចីរភាព ប្ក ម្ាអាហា
រែូតាម្ភរែស់្ម្មតា និងកុម្មរ កាត់ែនាយភាព
ង្ហយរងវរោះននរគួស្ថរពីអស្នតិសុ្ែវស្បៀង និង
ការពារពួកោត់ពីហានិភ័្យន្ទន្ទ។ NSFSN ម្មន
កម្ាេធីិអាទិភាពចំនួនពីរគឺ៖ ពរងីកកម្ាេធីិ
សំ្ណាញ់សុ្េតាិភាពស្ងគម្ និងស្នតិសុ្ែវស្បៀង 
និងប្ក ម្ាការវរតៀម្ែង្ហា រ ស្រម្មែ់វរោះម្ នត
រាយ ការកាត់ែនាយវរោះភ័្យ និងពរងឹងស្ម្តា
ភាពែនាុនឹំងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ 

NSFSN គឺជាប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តសំ្ខាន់
រែស់្កម្ពុជាកនុងការវដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា អស្នតិសុ្ែ
វស្បៀង ប្ែ ែណាត  ម្កពីការប្រែរែួ អាកាស្ 
ធាតុ។ ែូចវនះ រាជរដ្ឋា ភិ្បា បានស្នានឹងអនុ
េតត NSFSN ចំវពាះការរែ ម្វព អន្ទគត
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ប្ែ ែណាត  ម្កពី ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 
វែើម្បីធាន្ទនូេស្នតិសុ្ែវស្បៀង និងស្ ការណ៍
ោ៉ាងជិតស្និទធជាមួ្យម្មជ ស់្ជំនួយ វែើម្បីធាន្ទ
ភាពវជាគជ័យរែស់្កម្ពុជា។  

វោកស្រសី្ ជា វអ ីោ៉ាន តំណាងម្ក
ពីស្ថក េទិា ័យភូ្មិ្នាភ្នំវពញ (RUPP) បាន
ប្ចករបំ្ កស្កម្ាភាពប្ែ បាន និងកំពុង 
អនុេតតវៅស្ថា ែ័នរែស់្ែលួន វ ើយប្ែ ពាក់ព័នធ
នឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ជាពិវស្ស្វផ្កត ត
វ ើការផគត់ផគង់ទឹក និងអន្ទម័្យ។ វោ ែំណង
រមួ្រែស់្គវរម្មង គឺកស្ថងស្ម្តាភាពកនុងការ 
ែនាុនឹំងប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុកនុងេស័ិ្យទឹកស្ថា ត 
និងសុ្ែភាព។ គវរម្មងរពឹំងទុកថ្ន សិ្កាេ កាម្
នឹងអាចែ ច្ូ  ការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុវៅកនុង 
ការវធាើប្ផនការកនុងការផគត់ផគង់ទឹក និងអន្ទម័្យ។ 
វោកស្រសី្បានែញ្ហជ ក់ថ្ន ការែ ច្ូ  ការប្រែរែ ូ 
អាកាស្ធាតុកនុងការសិ្កាពីសុ្ែភាព គឺជាកិចច
ការែ៏សំ្ខាន់មួ្យប្ែ  MoH កំពុងវធាើ វ ើយ
វោកស្រសី្សូ្ម្ោំរទចំវពាះស្កម្ាភាពវនះ។  

វោកែណឌិ ត Lean Russell បានែង្ហា ញ 
ោ៉ាងចាស់្ថ្ន កម្ពុជាគួរយកចិតតទុកដ្ឋក់ែប្នាម្
វទៀតវ ើេស័ិ្យកសិ្កម្ា និងែរសិ្ថា ន។ ការ
អភិ្េឌ្ឍកសិ្កម្ា គឺជាេស័ិ្យប្ែ រងផ ែ៉ាះពា ់
ពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុខាល ំងជាងវគ។ រតេូម្មន
ការែណាត ក់ទុនវ ើការស្រស្ថេរជាេ និងការអែ់រ ំ
និងយ ់ពីែញ្ហា មួ្យចំនួនែូចជា  កេណៈែី ផ 
ែ៉ាះពា ់ននកំវណើ នកម្ពស់្ទឹកស្មុ្រទវៅវ ើជ 
េទិា វែើម្បីវរតៀម្ែលួនចំវពាះការប្រែរែួ អាកាស្ 
ធាតុ។ ការែណាត ក់ទុន គួរប្តគិតវ ើេគគែណតុ ះ   
ែណាត   ការកស្ថងស្ម្តាភាព និងធាន្ទថ្ន
រកមុ្ង្ហយរងវរោះរតូេបានែ ច្ូ  ។ វែើម្បធីាន្ទ
ថ្នរកុម្ង្ហយរងវរោះរតូេបានរាែ់ែ ច្ូ   កម្ពុជា
រតូេប្តែ ច្ូ  រកុម្ទំងអស់្វន្ទះ វៅកនុងែំវណើ រ
ការវរៀែចំវោ នវោបាយ និងការវធាើប្ផនការ 

និងធាន្ទថ្ន ពួកវគបានែឹងពីការរកីចវរម្ើននន
ែំវណើ រការអនុេតត។  

វោក វ ង សុ្ែ បានវ ើកវ ើងថ្ន 
វែើម្បីពរងឹងែនាុំនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ
រតូេគិតពីស្រស្រស្ដម្ភែី៖ [១]ការវដ្ឋះស្រស្ថយ
វរោះថ្នន ក់ ឬម្ នតរាយននការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុវដ្ឋយការស្ ការោន  វែើម្បបី្ស្ាងរកែំវណាះ
ស្រស្ថយរមួ្មួ្យ [២] ពរងឹងស្ម្តាភាពែនាុទំំង
ករមិ្តស្ គម្ន៍ និងស្ថា ែ័នរកសួ្ង [៣]   ែនាុំ
នឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវដ្ឋយការវដ្ឋះស្រស្ថយ
ែញ្ហា ភាពរកីរក។ 

វោក Steven Iddings ក៏បានែង្ហា ញពី
ស្កម្ាភាពន្ទន្ទរែស់្ WHO វរកាម្ការោំរទពី 
KOICA វែើម្បវី្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុទក់ទងនឹងជំងឺ្លងតាម្ទឹក។ រតេូែនតការ
យកចិតតទុកដ្ឋក់វ ើេស័ិ្យវនះ អាស្រស័្យវដ្ឋយ
វជាេស័ិ្យមួ្យងាីស្រម្មែ់កម្ពុជា។ WHO គិតថ្ន
នឹងវយតនម្លហានិភ័្យ ពីការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុ និងសិ្កាែប្នាម្ពីជំងឺទក់ទងនឹងទឹក និង
ទំន្ទក់ទំនងនឹងការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ។ 
គវរម្មងវនះម្មនរយៈវព ប្តមួ្យឆ្ន ំ  ែូចវនះវ
រតូេការការោំរទែប្នាម្វទៀត។ វ ើស្ពីវនះវៅ
វទៀត ការស្រស្ថេរជាេតរម្ូេឱ្យម្មនកិចចស្ ការ
ជាមួ្យេស័ិ្យវផេងៗ ជាពិវស្ស្េស័ិ្យកសិ្កម្ា 
និងែរសិ្ថា ន។ 

សិ្កាេ កាម្ម្មន ក់ បានវ ើកវ ើងពីស្កាត នុ
ព ននផ ែ៉ាះពា ់សុ្ែភាព ពីការរគែ់រគង
សំ្ណ ់មិ្នបានរតឹម្រតេូ និងសំ្ណូម្ពរឱ្យ 
MoH គួរប្តស្ ការណ៍ជាមួ្យ MoE វែើម្បីវដ្ឋះ 
ស្រស្ថយែញ្ហា វនះ។ វោកវេជជែណឌិ ត វ រ ៉ា ូបាន
ែប្នាម្ថ្ន MoH នឹងវធាើកិចចការវៅកនុងប្ផនការ
ស្កម្ាភាព និងស្កម្ាភាពអាទិភាពន្ទន្ទប្ែ 
ម្មនស្រស្ថែ់។ ចំវពាះទិននន័យសុ្ែភាព វោកវេជជ 
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ែណឌិ តបានែញ្ហជ ក់ថ្ន វយើងម្មនទិននន័យរគែ 
ែណត ែ់រែប្  ជា ៧០% ទូទំងរែវទស្។  

ការព្លើយតែនងឹការខព្ែព្ែលួអាកាស្ធាតុរនុងវស័ិ្យ
ថ្ព្េព ើ ជលែល នងិសាថ នព្ែេន័ធ 

េស័ិ្យនរពវ ើ ជ ផ  និងស្ថា នរែព័នធ 
គឺជាអាទិភាពចម្បងរែស់្រាជរដ្ឋា ភិ្បា កនុងការ
ែំវពញវែស្កកម្ាទំងវៅថ្នន ក់ជាតិ និងអនតរជាតិ។ 
ស្ពានងៃវនះរែជាជនកម្ពុជាកំពុងប្តពឹងប្ផាកវស្ាើរ
ទំងស្រស្ងុវ ើធនធានធម្ាជាតិ ប្ែ កំពុងងយ
ចុះ និងស្ថា នរែព័នធស្រម្មែ់ចិ ច្ ឹម្ជីេតិរែស់្ពួក
វគ។ ជាមួ្យោន វនះប្ែរ ការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុកំពុងប្តវធាើឱ្យធនធានធម្ាជាតិទំងអស់្វន្ទះ 
ងយចុះកាន់ប្តខាល ំង ប្ែ ជាមូ្ វ តុវធាើឱ្យ
រែជាជនមូ្ ដ្ឋា នជួែរែទះនឹងហានិភ័្យកនុង
ការចិ ច្ ឹម្ជីេតិកាន់ប្តធៃន់ធៃរ។  

េស័ិ្យនរពវ ើ៖ រែវទស្កម្ពុជាម្មន្នាៈ
នវោបាយោ៉ាងមុ្តមំ្ម កនុងការកាត់ែនាយការ
ែវ ច្ញ GHG តាម្រយៈការរគែ់រគង និងអភិ្េឌ្ឍន៍
ធនធាននរពវ ើឱ្យម្មនចីរភាព វនះវែើតាម្ការ
វ ើកវ ើងរែស់្ វោក  ុន េឌ្ឍន្ទ អនុរែធាន
ទទួ ែនាុករមួ្ការោិ ័យឥណទនកាែូននរព
វ ើ ននរែាបា នរពវ ើ។ វោកក៏បានែប្នាម្
វទៀតថ្ន MAFF បានែវងាើតយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែ
នឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកនុងេស័ិ្យនរពវ ើ
ឆ្ន ំ (២០១៤-២០១៨) វែើម្បជំីរញុការចូ រមួ្កនុង
ការរគែ់រគងនរពវ ើ និងការពិភាកាវដ្ឋយវស្ាើ
ភាព វែើម្បីទទួ បានផ រែវោជន៍ពីការ ក់
កាែូន ការដំ្ឋវែើម្វ ើ និងស្ថត រនរពវ ើវ ើង
េញិ ការកស្ថងស្ម្តាភាពកនុងជំន្ទញ REDD+ 
រែព័នធរគែ់រគងកាែូននរពវ ើ ការយ ់ែឹងពី
វោ នវោបាយនរពវ ើ និងែទែញ្ហជ ន្ទន្ទពី 
REDD+ វៅអនកពាក់ព័នធ និងការកំណត់ស្កម្ា 
ភាពអាទិភាព ស្រម្មែ់កិចចការែនាុនឹំងការប្រែ

រែួ អាកាស្ធាតុ។ យុទធស្ថស្រស្តទំងវនះស្ម្
ស្រស្ែនឹងយនតការ REDD+ ជាស្ក  និង ិែិ
តូែករណ៍វផេងវទៀតរែស់្ UNFCCC COP១៣ 
(២០០៧) COP១៥ (២០០៩) និង COP១៦ 
(២០១០)។ កនុងន័យវនះ ែណាត រែវទស្អភិ្េឌ្ឍន៍
តរម្េូឱ្យផត ់ងេកិាោំរទែ ់រែវទស្កំពុងអភិ្េឌ្ឍន៍
ន្ទន្ទ តាម្រយៈយនតការវទាភាគី និងព ុភាគី 
និងការអនុេតត   REDD+។ វោកស្រសី្ Sarah Sitts 
រែធានរែចំារែវទស្ននអងគការ PACT កម្ពុជា និង
វោក Peter Iversen អនកឯកវទស្ប្ផនកែវចចកវទស្នន 
UN-REDD រែស់្រែាបា នរពវ ើបានសំ្ប្ែងការោំ
រទថ្ន យុទធស្ថស្រស្ត REDD+ ជាយុទធស្ថស្រស្តែ៏ម្មន
រែសិ្ទធភាព ស្រម្មែ់ស្ គម្ន៍កនុងការែនាុនឹំង
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ យុទធស្ថស្រស្តវនះ  ក៏
ម្មនឥទធិពផងប្ែរកនុងការកាត់ែនាយការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ។ 

េស័ិ្យជ ផ ៖ ធនធានរតីទឹកស្ថែ 
និងទឹកនរែកំពុងប្តរងការគំរាម្កំប្ ង វៅនឹង
ការងយចុះគួរឱ្យបារម្ភ។ វ ើយការងយចុះវនះ
បានគំរាម្កំប្ ងែ ់ការចិ ច្ ឹម្ជីេតិ ប្ែ ពឹង
អាស្រស័្យវ ើធនធានជ ផ  (របាក់ចំណូ  
ស្នតិសុ្ែវស្បៀង និងអាហារែូតាម្ភ)។ រែសិ្នវែើ
សី្តុណា ភាពវកើនវ ើងពី (+០.៣ ែ ់ +០.៦ ˚˚C) កនុង
ឆ្ន ំ២០២៥ វនឹងែ៉ាះពា ់ែ ់អាងស្តកុ និងវ ដ្ឋា
រចន្ទស្ម្ព័នធទឹក។ ម្៉ាាងេញិវនឹងជះឥទធិព ែ ់
ធនធានជីេៈចរម្ុះ និងជ ផ ។ រពឹតតិការណ៍
អាកាស្ធាតុធៃន់ធៃរ ែូចជា ែយ ់ពយុះ រ កកវៅត  
ទឹកជំនន់ វរោះរាងំស្ៃតួ និងកំវណើ នកម្ពស់្ទឹក
ស្មុ្រទ គឺជាមូ្ វ តុប្ែ ែ៉ាះពា ់ែ ់ការ
ចិ ច្ ឹម្ជីេតិរែស់្រែជាជន និងវស្ែាកិចចជាតិទំង
មូ្ ។ វែើម្បីវ្លើយតែនឹងែញ្ហា ទំងអស់្វនះ 
យុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុវៅកនុងេស័ិ្យជ ផ រតូេបានែវងាើតវ ើង
ជាមួ្យនឹងេធិានការណ៍ែូចជា៖ វ ើកកម្ពស់្ភាព 
ធន់នឹងអាកាស្ធាតុរែស់្ជ េែបកម្ា វ ើក
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កម្ពស់្ការយ ់ែឹងពីឥទធិព  និងផ ែ៉ាះពា ់
ននការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុម្កវ ើេស័ិ្យជ 
ផ  ធាន្ទសុ្េតាិភាពផ ិតផ រតី និងធនធាន
ជ ផ  ការែវងាើតភូ្មិ្មួ្យ     ផ ិតមួ្យកនុងេស័ិ្យ 
ជ ផ  ការសិ្កាស្រស្ថេរជាេ ែវងាើត និងផេពា 
ផាយែវចចកវទស្ងាីៗននការចិ ច្ ឹម្ និងការប្កនចន
រតីពរងឹង និងែវងាើនស្ម្តាភាពទីភាន ក់ង្ហរទទួ 
ែុស្រតេូ និងអនកពាក់ព័នធន្ទន្ទ ពរងឹងការរគែ់ 
រគង និងប្ងរកានរព ិចទឹក និងនរពវកាងកាង 
ពរងឹងការអនុេតតវោ នវោបាយ ចាែ់ និង
ែទែ ញ្តតិស្តីពីជ ផ  វ ើកកម្ពស់្កិចចការពារ
ែរសិ្ថា ន និងស្ថា នរែព័នធ និងវ ើកកម្ពស់្ការ    
ែនាុ ំ និងការកាត់ែនាយផ ែ៉ាះពា ់ននការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុកនុងេស័ិ្យជ ផ ។ ស្កម្ាភាព 
គនលឹះចំនួន ៣ ប្ែ រែាបា ជ ផ នឹងអនុេតត
វៅវព ខាងមុ្ែែ៏ែលីវនះគឺ៖ ការកស្ថងស្ម្តា
ភាពម្ន្រនតី រែាបា ជ ផ វៅថ្នន ក់វរកាម្ជាតិ
ពរងីកស្កម្ាភាពែនាុ ំ តាម្រយៈការអនុេតតគវរម្មង
ស្ថក បង និងវធាើការវយតនម្លពីផ ែ៉ាះពា ់
ននការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និងភាពង្ហយរង
វរោះកនុងេស័ិ្យជ ផ  និងវរេីែបកម្ា។  

ែនាុនឹំងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវដ្ឋយ
ប្ផាកវ ើស្ថា នរែព័នធ (EBA) រតូេបានវគចាត់
ទុកជាេធីិស្ថស្រស្ត ប្ែ អាចកាត់ែនាយផ ែ៉ាះ
ពា ់ពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ តាម្រយៈការ
វ ើកកម្ពស់្ កេែណឌ វស្ែាកិចចស្ងគម្ និងការ
កាត់ែនាយហានិយភ័្យពីវរោះធម្ាជាតិ។ រទឹស្តី 
EBA រតេូបានវគែវងាើតជាយូរណាស់្ម្កវ ើយ ែ៉ាុប្នត
ងាី វៗនះ UNEP បានែវងាើតនូេយុទធស្ថស្រស្តរយៈវព 
ប្េងមួ្យ វែើម្បីវធាើឱ្យយុទធស្ថស្រស្តវនះកាន់ប្តម្មន
រែសិ្ទធភាព វែើម្បែីនាុ ំ និងកាត់ែនាយការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុ។ យុទធស្ថស្រស្ត EBA វនះម្មន
ស្ថរៈសំ្ខាន់ ែ៉ាុប្នតវវៅម្មន កេណៈស្ាុរគ
ស្ថា ញវៅវ ើយ។ ែូចវនះ វយើងរតូេគិតប្តពី
រវែៀែវដ្ឋះស្រស្ថយការង្ហរែ៏ស្ាុរគស្ថា ញ ចំវពាះ

ស្ថា នរែព័នធចាស់្ោស់្ ប្ែ រមួ្ម្មន ែូចជា 
តំែន់ភ្នំ  តំែន់វ្នរ តំែន់ស្ៃួត និងតំែន់ពាក់
កណាត  ស្ៃួត និងតំែន់អាងទវនល។ EBA ផត ់
 ទធផ េជិជម្មនែ ់ DRR /ការរគែ់រគងវរោះ
ម្ នតរាយ (DRM) ការរគែ់រគងធនធានធម្ា
ជាតិ (NRM) និងការចិ ច្ ឹម្ជីេតិ វ ើយវគឺជាការ
រែ ម្រែស់្អនកវធាើការស្វរម្ចចិតតពីវរពាះស្ថរ
មួ្យចំនួន វម្ាៀង និងវធាើឱ្យយ ់រច ំ។ ទិនន
ន័យវយតនម្លប្ែ ទក់ទងនឹងផ ចំវណញ និង
នងលវែើម្រែស់្ស្ថា នរែព័នធមិ្នទន់ជាក់ោក់វៅ
វ ើយ។ វទះែីជាម្មនការ ំបាកោ៉ាងណាក៏
វដ្ឋយក៏រែវទស្កម្ពុជា កំពុងអនុេតតគវរម្មងវដ្ឋយ
វរែើរបាស់្េធីិស្ថស្រស្ត EBA វនះប្ែរ តួោ៉ាងែូចជា 
ការអនុេតតគវរម្មងវៅប្ែនជរម្កស្តានរពែឹងប្ពរ 
តំែន់ការពារស្តានរពភ្នំវរពច និងឧទានជាតិភ្នំគូ
វ ន។  គវរម្មងវនះម្មនវ ា្ ះថ្ន “ពរងឹងភាព
ធន់នឹងអាកាស្ធាតុ ននស្ គម្ន៍ជនែទប្ែ 
រស់្វៅកនុងតំែន់ការពារធម្ាជាតិវៅកម្ពុជា” ប្ែ 
គវរម្មងវនះ បានអនុេតតកនុងរយៈវព ៥ឆ្ន ំ 
(២០១៣ ែ ់២០១៧) ជាមួ្យនឹងក ច្ ែ់ងេកិា
ចំនួន ៤.៩៥៤.២៧៣ ែុោល រអាវម្រកិ។ គវរម្មង
វនះរមួ្ម្មនែីប្ផនកសំ្ខាន់ៗគឺ៖ ពិធីស្ថរស្រម្មែ់
អនតរាគម្ន៍កសិ្-វអកូ ូសីុ្ អនតរាគម្ន៍ែនាុជំាក់
ោក់ខាងវអកូ-កសិ្កម្ា និងស្ម្តាភាពស្ថា ែ័ន 
ែវងាើនការយ ់ែឹង និងការពរងីក។  

វោក Micah Ingalls ន្ទយកស្តីទីរែចំា
រែវទស្ននអងគការ WWF បានយ ់ស្រស្ែថ្ន      
តួន្ទទីរែស់្ស្ថា នរែព័នធវៅវ ើការែនាុ ំ និងការ
កាត់ែនាយការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ពិតជាម្មន
ស្ថរៈសំ្ខាន់ខាល ំងណាស់្។ េធីិស្ថស្រស្តវនះ គួររតេូ
បានអនុេតត និងពរងឹងវៅថ្នន ក់មូ្ ដ្ឋា ន ពីវរពាះ
រែជាស្ គម្ន៍ ម្មនទំន្ទក់ទំនងោ៉ាងជិតស្និទធ
ជាមួ្យស្ថា នរែព័នធ។ ែប្នាម្ពីវនះវៅវទៀត គវរម្មង
ប្ែ ទក់ទងនឹងតួន្ទទីស្ថា នរែព័នធ គួររតេូបាន
ពរងីកឱ្យកាន់ប្តធំ រគែែណត ែ់ស្ថា នរែព័នធទំង
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មូ្ ។ វោកែណឌិ ត Kien Tran Mai ម្ន្រនតីកម្ាេធីិ 
CCAI/MRC បានែប្នាម្ថ្ន ការវយតនម្លែ៏ស្ម្
ស្រស្ែមួ្យ គួររតូេបានអនុេតតឱ្យបានរតឹម្រតូេ និង
រែយ័តនរែប្យង ជាពិវស្ស្ទក់ទងនឹងការ
សិ្កាពីសុ្េតាិភាពវស្បៀង វស្វកម្ាស្ថា នរែព័នធ 
ទឹកជំនន់ និងវរោះរាងំស្ៃតួជាវែើម្។ 

ការកាតែ់នថយការខព្ែព្ែលួអាកាស្ធាតុពៅរនុងវស័ិ្យ
ឧស្ាហរម្ម នងិថាម្េល 

ការអភិ្េឌ្ឍឧស្ា កម្ា និងថ្នម្ព 
ម្មនតួន្ទទីសំ្ខាន់ កនុងការផត ់អតារែវោជន៍
ែ ់ស្ងគម្ វស្ែាកិចច និងែរសិ្ថា នវៅកម្ពុជា។ 
កនលងម្កេស័ិ្យឧស្ា កម្ា បានែងាផ ែ៉ាះពា ់
ែ ់ែរសិ្ថា នោ៉ាងធៃន់ធៃរ តួោ៉ាងែូចជា ការ
ែវ ច្ញសំ្ណ ់គីមី្ចូ រែភ្ពទឹកន្ទន្ទ និង
ការែវ ច្ញឧស្ា័នពុ វៅកនុងែរោិកាស្ ប្ែ 
ែណាត  ឱ្យម្មនការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ 
MIME បានវរៀែចំវោ នវោបាយជាតិ ស្តីពី
រែសិ្ទធភាពថ្នម្ព  វដ្ឋយវផ្កត តវ ើេស័ិ្យអាទិ
ភាពចំនួន ៥ ែូចជា រែសិ្ទធភាពថ្នម្ព កនុង
ឧស្ា កម្ា   រែសិ្ទធភាពថ្នម្ព ននផ ិតផ 
ស្រម្មែ់អនកវរែើរបាស់្ផ្កា  ់ រែសិ្ទធភាពថ្នម្ព 
កនុងអោរ រែសិ្ទធភាពថ្នម្ព ននអគគិស្នីកម្ា
ជនែទ និងការប្ចកចាយការវរែើរបាស់្ធនធាន
ជីេៈម្ម៉ាស្វដ្ឋយរែសិ្ទធភាព ស្រម្មែ់តាម្ផាះ និង
ឧស្ា កម្ា។  

ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែ 
រែួ អាកាស្ធាតុកនុងេស័ិ្យឧស្ា កម្ា និង
ថ្នម្ព ៖ វែើម្បីវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុ MIME បានវរៀែចំ CCCSP ស្រម្មែ់េស័ិ្យ
ឧស្ា កម្ា និងថ្នម្ព ជាមួ្យនឹងប្ផនទី
ែង្ហា ញផលូេ វែើម្បីជួយែ ់េស័ិ្យឯកជនឱ្យវធាើ
ប្ផនការកនុងការអនុេតត និងវដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា  
ប្ែ ែណាត  ម្កពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ 

វែស្កកម្ារមួ្រែស់្ CCCSP គឺវែើម្បែីវងាើតយុទធ
ស្ថស្រស្តភាពធន់ស្រម្មែ់រយៈវព ែលី ម្ធយម្ និង
ប្េងកនុងែរែិទននការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ វែើម្បី
ទទួ បានស្មិ្ទធផ  និងភាពវជាគជ័យ  រយៈ
វព ប្េង។ MIME ក៏ម្មនប្ផនការស្កម្ាភាព
ផ្កា  ់ែលួន ែូចជាគវរម្មងែវនារែវចចកេទិា ប្ែ 
មិ្នែ៉ាះពា ់ែ ់ែរសិ្ថា នកនុងរែវទស្កម្ពុជា កនុង
តំែន់អាងទវនលវម្គងគ (TEST) និងរែសិ្ទធភាព
ថ្នម្ព វៅកនុងេស័ិ្យឧស្ា កម្ា និងពាន
រង្ហា ន់នែតង។ ប្ផនការវនះ ម្មនវោ ែំណង
វែើម្បីធាន្ទថ្ន េស័ិ្យឧស្ា កម្ាអាចកាត់ែនាយ
ែ ់ករមិ្តអែបែរម្មនូេផ ែ៉ាះពា ់ែរសិ្ថា ន។ 
MIME នឹងវ ើកកម្ពស់្ែ ់ការែវងាើតវោ 
នវោបាយកនុងេស័ិ្យថ្នម្ព  វដ្ឋយវ ើកទឹក
ចិតតការវរែើរបាស់្ថ្នម្ព ជីេៈម្ម៉ាស្ ថ្នម្ព 
ពនលឺរពះអាទិតយ និងថ្នម្ព ែយ ់ ជាជវរម្ើស្
កនុងកិចចការពារែរសិ្ថា ន។  

CCSP ស្រម្មែ់ផ ិតកម្ាថ្នម្ព ៖ 
MIME កំពុងផេពាផាយការអភិ្េឌ្ឍថ្នម្ព កវកើត 
វ ើងេញិ ក៏ែូចជារែសិ្ទធភាពថ្នម្ព ។ MIME 
បានវរៀែចំប្ផនការវម្ស្តីពីអគគិស្នីកម្ាជនែទ
វដ្ឋយម្មនកិចចអនតរាគម្ន៍ែីករមិ្តវផេងៗោន ែូច
ជា (១)ែណាត ញអគគិស្នីថ្នន ក់ជាតិ (២)ែណាត ញប្ចក
ចាយខាន តតូច និង (៣)ការែំភ្លឺវដ្ឋយអាគុយ។ 
ប្ផនការវម្ក៏បានវ ើកកម្ពស់្ែ ់ការវរែើរបាស់្
ថ្នម្ព កវកើតវ ើងេញិផងប្ែរ។ ការអនុេតត
វដ្ឋយវជាគជ័យនូេេស័ិ្យអាទិភាពទំងអស់្ រតេូ
ការកិចចស្ ការជាមួ្យអនកពាក់ព័នធន្ទន្ទ និង
ការោំរទទំងែវចចកវទស្ និង ិរ ញ្េតាុ។   

វោក Chuong Foeng Hinh បានរបាែ់
ថ្នរកុម្  ុន K-Cement ែុតធយូងងារែម្មណ 
១៥០.០០០ វតានកនុងមួ្យឆ្ន ំៗ វែើម្បីផ ិតថ្នម្ 
ព  វ ើយវដ្ឋយែវ ច្ញ GHG រែម្មណ 
៧០០-៨០០គី ូរកាម្ CO2 កនុង១វតានសីុ្ម្៉ាង់ត៍
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ប្ែ ផ ិតបាន។   ស្ពានងៃវនះថ្នម្ព ចំនួន 
១០ % ននចំនួនថ្នម្ព ស្រែុ ស្រម្មែ់វរាងចរក
បានម្កពីអង្ហា ម្។ រកមុ្  ុនកំពុងប្ស្ាងរកេធីិផ ិត
សីុ្ម្៉ាងត៍នែតង (Eco-Cement) និងវរែើរបាស់្ែវចចក
េទិាងាី វែើម្បីកាត់ែនាយការែវ ច្ញ GHG។ កនលង 
ម្ករកុម្  ុនបានការទទួ ស្ថគ  ់ជាអនតរជាតិ
តាម្រយៈ (ISO ៩០០១:២០០៨) និង ISO ១៤០០១។ 

វោក Jeff Ospital បានែង្ហា ញថ្ន អងគ
ការរែស់្វោកវធាើកិចចការជាចម្បងវ ើការផត ់
ជំនួយែ ់ NGOs ឬស្ រោស្ន្ទន្ទ។ អងគការ
រែស់្វោកក៏បានែវងាើតវោ នវោបាយ និង
ស្កម្ាភាពវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ
ផងប្ែរ។ វោកក៏បានវរៀែរាែ់ែប្នាម្ពីែទ
ពិវស្ថធន៍ជាក់ប្ស្តងរែស់្វោកកនុងរែវទស្ Kenya 
ជាមួ្យគវរម្មងប្ែ ផត ់មូ្ និធិវដ្ឋយ Nexus 
ចំនួន ៤០០.០០០អឺរ ៉ា ូ វែើម្បបី្កនចនវ ើងេញិនូេ
សំ្ណ ់ប្ែ ែុតវ្ះកនុងផ ិតកម្ាសីុ្ម្៉ាង់ត៍។ 

វោក  Carlo Figa បានយ ់ស្រស្ែថ្ន     
េស័ិ្យឯកជនវែើរតួន្ទទីោ៉ាងសំ្ខាន់ កនុងការ
វ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ អាស្រស័្យ
វដ្ឋយេស័ិ្យវនះ គឺជារែភ្ពននការែវ ច្ញ
ប្ផេង និងសំ្ណ ់។ វោកបានប្ចករបំ្ កែទ
ពិវស្ថធន៍រែស់្វោក កនុងការផ ិតធយូងអន្ទ- 
ម័្យពីសំ្ណ ់ប្កនចនវ ើងេញិ វនះជាប្ផនកមួ្យ
ននជវរម្ើស្រែសិ្ទធភាពថ្នម្ព ។ វោកបាន
ែប្នាម្វទៀតថ្ន ជំនួញនែតងរតូេការវែើម្ទុនែពស់្ 
អាស្រស័្យវដ្ឋយ វរតេូការែវចចកេទិារែរពឹតតកម្ា
វែើម្បធីាន្ទថ្នោា ន ឬម្មនផ ែ៉ាះពា ់តិចតួច
ែ ់ែរសិ្ថា ន។ EU បានែវងាើតវោ នវោបាយ 
វែើម្បីវ ើកទឹកចិតតែ ់ជំនួញនែតង វដ្ឋយការ  
ផត ់ឧែតាម្ភធន ឬការវ ើកប្ ងពនធ ក៏ែូចជា 
ការវ ើកកម្ពស់្ការយ ់ែឹងជាស្ថធារណៈ។  

វោក តូច សុ្េណាណ  បានផត ់ព័ត៌ម្មនថ្ន 
រាជរដ្ឋា ភិ្បា  បានកាត់ែនាយពនធនំ្ទចូ ែនាះ

ពនលឺរពះអាទិតយពី ៤៨ %  ម្ករតឹម្ប្ត ៧ % 
ែ៉ាុវណាណ ះ។ រកសួ្ងនឹងែនតការពិភាកាជាមួ្យ 
MEF វែើម្បីសិ្កាពី ទធភាពកនុងការកាត់ែនាយ
ពនធនំ្ទចូ ឱ្យែ ់ករមិ្តសូ្នយប្តម្តង។ រកុម្  ុន 
K-cement ម្មនវរាងចរករែរពឹតតកម្ាផ្កា  ់ែលួន 
វ ើយរកមុ្  ុន Chevron បានសំុ្ជំនួយស្រម្មែ់
រែរពឹតតកម្ាសំ្ណ ់រែស់្ែលួនវព ខាងមុ្ែ។ 

ការព្លើយតែនងឹការខព្ែព្ែលួអាកាស្ធាតុពៅថាន រ់
ពព្កាម្ជាត ិនងិការព្នែព់្នងពព្ោះម្ហនតរាយ  

អភិ្បា កិចចវៅថ្នន ក់វរកាម្ជាតិ និងការ
ប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ៖ វ ខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ែ.
បានអនុេតតគវរម្មងស្ថក បង វៅថ្នន ក់វរកាម្
ជាតិកនុងតំែន់វោ វៅមួ្យចំនួនវៅវែតតតាប្កេ 
និងវែតតបាត់ែំែង វរកាយពីបានចងរកងនូេប្ផន
ការយុទធស្ថស្រស្តែំណាក់កា ទីមួ្យ។ គវរម្មង
វនះ បានអនុេតតកនុងវោ ែំណងចំនួន ៤ ែូចជា៖ 
ការកស្ថងស្ម្តាភាព និងចំវណះែឹងែ ់រែាបា 
ថ្នន ក់វរកាម្ជាតិ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 
ពរងឹងស្ម្តាភាព និងតួន្ទទីរែស់្រែាបា ថ្នន ក់
វរកាម្ជាតិកនុងការអនុេតតស្កម្ាភាពែនាុនឹំងការ
ប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ  កស្ថងស្ម្តាភាពរែាបា 
ថ្នន ក់វរកាម្ជាតិ កនុងការវរៀែចំកស្ថងប្ផនការ
អភិ្េឌ្ឍន៍ និងកម្ាេធីិេនិិវោគែនាុនឹំងការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុ និងែន្រញ្ហជ ែែញ្ហា ការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុវៅកនុងប្ផនការអភិ្េឌ្ឍន៍ និង
រែព័នធ ិរ ញ្េតាុរែស់្រែាបា ថ្នន ក់វរកាម្ជាតិ។ 
កនុងការអនុេតតគវរម្មងវនះ ក៏វៅម្មនែញ្ហា
រែ ម្ជាវរចើន ែូចជា ការយ ់ែឹងពីែនាុ ំនិង
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុរែស់្អាជាា ធរមូ្ ដ្ឋា ន 
និងរែជាព រែាវៅម្មនករមិ្តទែខាល ំង និងគំនិត
រែស់្ពួកោត់ ំបាកផ្កល ស់្ែតូរវរពាះគវរម្មងម្មន
រយៈវព ែលីវពក  ំ ូរងេកិាយឺតោ៉ា េពីគណនី
ថ្នន ក់ជាតិ វៅរែាបា វរកាម្ជាតិ មូ្ និធិរែស់្
គវរម្មងតិច ប្តសំ្វណើ គវរម្មងពី ំុម្មនវរចើន 
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កងាះខាតឯកស្ថរែណតុ ះែណាត  ពីការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ។ វទះែីជាោ៉ាងណាក៏វដ្ឋយ
វ ខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ែ. បានពាោម្វដ្ឋះ
ស្រស្ថយែញ្ហា រែ ម្ែូចជា ពរងីកស្កម្ាភាព
ផេពាផាយ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅ
ថ្នន ក់វរកាម្ជាតិវដ្ឋយវរែើរបាស់្ CCSP ជាវោ 
ការណ៍ប្ណនំ្ទ។  វ ខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ែ. ក៏
បានវរៀែចំវ ែកូែចំណាយស្រម្មែ់ស្កម្ាភាព    
ែនាុនឹំងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុផងប្ែរ។  

ការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ កនុងេស័ិ្យរគែ់
រគងវរោះម្ នតរាយ៖ រែជាជនង្ហយរងវរោះ 
វដ្ឋយស្ថរការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ រែប្  ជា 
៩០% កំពុងរស់្វៅតាម្ជនែទ។ វរោះម្ នតរាយ
ធម្ាជាតិវផេង បៗ្ែ បានវកើតវ ើង បានវធាើឱ្យែ៉ាះ
ពា ់ធៃន់ធៃរែ ់វស្ែាកិចចជាតិ និងបាត់ែង់អាយុ
ជីេតិរែស់្រែជាព រែា។ វ ើស្ពីវនះវៅវទៀត 
ស្មិ្ទធផ ននកម្ាេធីិអភិ្េឌ្ឍន៍រតូេរងការែូចខាត 
ឬែំផលិចែំផ្កល ញ ប្ែ ែញ្ហា ទំងអស់្វនះបានកាល យ
ជាែនាុកែ៏ធៃន់ធៃរែ ់រាជរដ្ឋា ភិ្បា កម្ពុជា។ វែើម្បី
វដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា ទំងវនះ គ.ជ.អ.ែ. បានវរៀែចំ 
CCSP ស្រម្មែ់េស័ិ្យរគែ់រគងវរោះម្ នតរាយ
ប្ែ ម្មនយុទធស្ថស្រស្តចំនួន៤ ែូចជា៖ ភាជ ែ់
ទំន្ទក់ទំនងរវងែនាុំនឹងការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុ និង DRR ែវងាើនការទទួ បានព័ត៌ម្មនពី
រែព័នធផត ់ែំណឹងជាមុ្ន វរែើរបាស់្ចំវណះែឹង
វែើម្បីកស្ថងស្ម្តាភាពធន់នឹងវរោះម្ នតរាយ 
និងែនាុំនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅរគែ់
ជាន់ថ្នន ក់ និងការអភិ្េឌ្ឍវដ្ឋយគិតពីហានិភ័្យ។ 
វ ើស្ពីវនះវៅវទៀត គ.ជ.អ.ែ. ក៏ែវងាើត
ស្កម្ាភាពវផេងៗកនុងកិចចការង្ហរ DRR វែើម្បី
វ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុផងប្ែរ។ 
ស្កម្ាភាពទំងអស់្វន្ទះ រមួ្ម្មន ការតាក់ប្តង
ចាែ់ និងវោ នវោបាយ ការពរងឹងស្ម្តា
ភាពស្ថា ែ័នស្រម្មែ់ DRM ការកស្ថងស្ម្តាភាព 
វែើម្បីវរតៀម្ែលួនវ្លើយតែនឹងវរោះម្ នតរាយ 

ែវងាើនការទទួ បានព័ត៌ម្មនពីរែព័នធ  ផត ់
ព័ត៌ម្មនជាមុ្ន ពរងឹងការរគែ់រគងហានិភ័្យ
វរោះម្ នតរាយវៅករមិ្តមូ្ ដ្ឋា ន ែវងាើនការ
យ ់ែឹងជាស្ថធារណៈអំពី DRR និងការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុ ធាន្ទនូេែំវណើ រការទំងប្ែែ
េទិាស្ថស្រស្ត និងែវចចកវទស្ស្រម្មែ់ DRM និង
វធាើឱ្យរែវស្ើរវ ើងនូេការចិ ច្ ឹម្ជីេតិរែស់្ស្ 
គម្ន៍ប្ែ ង្ហយរងវរោះ។ ជារមួ្ យុទធស្ថស្រស្ត  
ែនាុនឹំងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅថ្នន ក់វរកាម្
ជាតិ រតេូប្តស្ាិតកនុងរកែែ័ណឌ វោ នវោបាយ
េមិ្ជឈការ និងេសិ្ ម្ជឈការ។ យុទធស្ថស្រស្តវនះ
គួរយកចិតតដ្ឋក់ែប្នាម្វ ើការង្ហរកសិ្កម្ា និង
ធនធានទឹកវៅថ្នន ក់វរកាម្ជាតិ វរពាះរែជាជន
ភាគវរចើនប្ែ រស់្វៅជនែទ កំពុងពឹងប្ផាក
ទំងស្រស្ុងវ ើេស័ិ្យកសិ្កម្ា។ 

វគាិន រពម្ទំងអនកចូ រមួ្ទំងអស់្បាន
សំ្ប្ែងនូេការោំរទយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វៅថ្នន ក់វរកាម្ជាតិវនះ។ 
តួោ៉ាង វោក  ុក គឹម្ធួន បានែប្នាម្ថ្ន ការ
អនុេតតយុទធស្ថស្រស្តែនាុនឹំងការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុវៅថ្នន ក់វរកាម្ជាតិ វធាើវ ើងកនុងរកែែ័ណឌ
វោ នវោបាយេមិ្ជឈការ និងេសិ្ ម្ជឈការ។ 
ម្៉ាាងវទៀត ការអនុេតតប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវនះ 
គួរវផ្កត តសំ្ខាន់វ ើការង្ហរកសិ្កម្ា និងធនធាន
ទឹកវៅថ្នន ក់វរកាម្ជាតិ វរពាះរែជាជនប្ែ រស់្
វៅតាម្ជនែទ កំពុងប្តពឹងប្ផាកវ ើេស័ិ្យទំង
ពីរវនះោ៉ាងខាល ំងស្រម្មែ់ការចិ ច្ ឹម្ជីេតិ។ ការ
ពរងឹងស្ម្តាភាព និងែវងាើនការយ ់ែឹងពីការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ គឺជាតរម្ូេការែ៏ចំាបាច់
ផងប្ែរស្រម្មែ់ស្រស្តីតាម្រយៈ MoWA។ រគែ់
ស្ថា ែ័នរាជរដ្ឋា ភិ្បា  េស័ិ្យឯកជន និងអនកពាក់
ព័នធវផេង  ៗ និងម្មច ស់្ជំនួយ គួរប្តស្រម្ែស្រម្ួ 
ជាមួ្យោន  ចាែ់ពីតំែន់វោ វៅរែស់្គវរម្មង និង
ប្ផនការស្កម្ាភាពរែស់្ពួកវគ វែើម្បីវជៀស្វងការ
ែំវពញការង្ហរ និងការចំណាយរតតួវ ើោន វៅ
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កប្នលងប្តមួ្យប្ែ នំ្ទឱ្យម្មនការែជះខាជ យងេកិា។ ជា
ការរមួ្ចំប្ណកវនះ វោកស្រសី្ Sanna Salmela 

Eckstein បានយ ់ស្រស្ែនឹងប្ផនការយុទធស្ថស្រស្ត
រែស់្រដ្ឋា ភិ្បា  ប្ែ វផ្កត តសំ្ខាន់វៅវ ើថ្នន ក់
វរកាម្ជាតិ។ វោកស្រសី្បានស្ប្ម្តងនូេការោំរទ
ោ៉ាងខាល ំង ចំវពាះការវរតៀម្ែលួនរែស់្កម្ពុជាកនុង 
COP១៩ ផងប្ែរ។ វោក គឹម្ រតន្ទ ក៏បាន
ែប្នាម្ថ្ន ការកស្ថងស្ម្តាភាពកសិ្កររយៈ
វព ប្េងកនុងការវរៀែចំប្ផនការេនិិវោគកសិ្កម្ា
អាចជួយកសិ្ករឱ្យកាត់ែនាយហានិភ័្យផ ែ៉ាះ
ពា ់ននការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ វយើងរតូេ
ការវោ នវោបាយែ៏ជាក់ោក់ វែើម្បវី ើក
ទឹកចិតតែ ់ការចូ រមួ្ពីយុេេយ័ និងជនពិការ 
កនុងការរគែ់រគងវរោះម្ នតរាយពីអាកាស្ធាតុ។ 
ម្៉ាាងេញិវទៀត ែនាុរំតេូការកិចចស្ ការរវង
គវរម្មងន្ទន្ទ និងរែវទស្ វនះវែើតាម្ការវ ើក
វ ើងពីវោក Julian Abrams។ វោកក៏បាន
ែប្នាម្វទៀតថ្ន យុទធស្ថស្រស្តធន់នឹងអាកាស្ធាតុ
រតូេស្រម្ែតាម្ស្ គម្ន៍ វែើម្បីវ្លើយតែនឹង
តរម្ូេការជាក់ប្ស្តងរែស់្មូ្ ដ្ឋា នវៅថ្នន ក់វរកាម្
ជាតិ និងយកចិតតទុកដ្ឋក់វៅថ្នន ក់វរកាម្ជាតិ។ 
គ.ជ.អ.ែ. គួរវរៀែចំកម្ាេធីិរគែ់រគងហានិភ័្យឱ្យ
បានជាក់ោក់វៅថ្នន ក់មូ្ ដ្ឋា ន។ រតូេវធាើការ
ពិភាកាជាមួ្យអាជាា ធរមូ្ ដ្ឋា ន កនុងការវកៀរគរ
 ិរ ញ្េតាុែប្នាម្វទៀត។ 

ការព្លើយតែពៅនងឹការខព្ែព្ែលួអាកាស្ធាតុ ពៅរនុង
តាំែនព់្នរ នងិវស័ិ្យពទស្ច្រណ៍ 

ការរគែ់រគងតំែន់វ្នរ៖ រកសួ្ងែរសិ្ថា ន 
បានែវងាើតប្ផនការស្កម្ាភាពែនាុ ំ វៅទីតំាង
អាទិភាពចំនួនពីរកប្នលង។ តំែន់ទំងពីរកប្នលង
វន្ទះគឺ តំែន់ពាម្រកវស្ថែវែតតវកាះកុង និងនរព
នែ់ វែតតរពះសី្ នុ។ វរកាយពីការសិ្កា និង
វយតនម្លោ៉ាងរែុងរែយ័តនរចួម្ក MoE បានដ្ឋក់
វចញនូេស្កម្ាភាពស្ថក បងចំនួន ៩ គឺ៖ [១] 

កម្ាេធីិែណតុ ះែណាត  កសិ្ករអំពីកសិ្កម្ាចរម្ុះ 
ប្ែ ធន់នឹងអាកាស្ធាតុ [២] គវរម្មងស្  
គម្ន៍វនស្ថទ [៣] ការស្ថក បងតាម្កសិ្ដ្ឋា ន
ស្រម្មែ់ពូជស្រស្ូេ ការអនុេតតែង្ហា ញ និងការែណតុ ះ     
ែណាត  អំពីការវរជើស្វរ ើស្ពូជ [៤] រែព័នធស្តុកស្តា
ចិ ច្ ឹម្ប្ែែែងាិ  [៥] ការែវងាើនការយ ់ែឹង 
និងការែណតុ ះែណាត  អំពីរែព័នធវស្រស្ថចស្រស្ព 
ប្ែ ធន់នឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ [៦] ការ
ែ ច្ូ  េធិានការែនាុំកនុងប្ផនការេនិិវោគ ំុ 
[៧] ការស្ថត រទំនែ់ [៨] ការពរងីក និងការស្ថត រ
អាងជ ស្ថស្រស្ត និង [៩] ែនាុនឹំងការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុវដ្ឋយប្ផាកវ ើស្ថា នរែព័នធ។ ជាមួ្យ
នឹងការអនុេតតស្ថក បង វៅទីតំាងទំងពីរ
កប្នលងននតំែន់វ្នរវនះ វយើងទទួ បានេធីិស្ថស្រស្ត
កាន់ប្ត ា កនុងការអភិ្េឌ្ឍប្ផនការែនាុនឹំងការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកាន់ប្តម្មនរែសិ្ទធភាព 
វៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់វរកាម្ជាតិ។ ជាមួ្យោន
វនះប្ែរ វែើម្បីឱ្យយុទធស្ថស្រស្តរគែ់រគងតំែន់វ្នរ
ម្មនចីរភាព វយើងរតូេរាែ់ែ ច្ូ  េស័ិ្យឯកជន
ឱ្យម្មនការចូ រមួ្វរៀែចំប្ផនការ និងស្កម្ាភាព
ឱ្យកាន់ប្តរ ូន និងចំទិស្វៅ។ វ ើស្ពីវនះវៅ
វទៀត ការែង់នងលវ ើវស្វកម្ាែរសិ្ថា ន (PES) គួរ
រតូេបានពិចារណា វែើម្បវីកៀរគរ ិរ ញ្េតាុែប្នាម្
វទៀត វែើម្បជួីយោំរទែ ់ស្ គម្ន៍វៅតាម្
តំែន់វ្នររែស់្រែវទស្កម្ពុជា។  

េស័ិ្យវទស្ចរណ៍ (MoT) ៖ ន្ទែ៉ាុន្ទា នឆ្ន ំ
ចុងវរកាយវនះ ចំនួនវភ្ាៀេវទស្ចរណ៍បានវកើន
វ ើងគួរឱ្យកត់ស្ម្មគ  ់ ពីវរពាះរែវទស្កម្ពុជា
ម្មនទីកប្នលងស្រម្មែ់ទស្េន្ទជាវរចើន ជាមួ្យ
នឹងម្វធាបាយវធាើែំវណើ រែ៏ស្ម្រម្យ។ តំែន់វ្នរ 
គឺជាតំែន់ែ៏ម្មនរែជារែិយភាពមួ្យកនុងចំវណាម្
តំែន់ែនទវទៀតប្ែ ទក់ទញ ទំងវភ្ាៀេេជាតិ 
និងអនតរជាតិ។ ភាពទក់ទញវនះ គឺវដ្ឋយស្ថរ 
តំែន់វ ន្ររែស់្កម្ពុជាស្ម្បួរវៅវដ្ឋយធនធាន
ស្មុ្រទវ្នរែ៏ស្រស្ស់្ស្ថា ត វកាះែ៏វរចើន (ចំនួន
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៦៤) នរពវកាងកាង និងធនធានធម្ាជាតិែ៏វរចើន
វទៀត ប្ែ ម្មនវៅតាម្ែវណាត យវ្នរប្ែ ម្មន
រែប្េងស្រែុចំនួន ៤៣៥ គ.ម្.។ ជាអកុស្  
ធនធានែ៏ស្ម្បូរប្ែែទំងអស់្វនះង្ហយនឹងរងវរោះ
ពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ វរោះធម្ាជាតិ 
កំវណើ នកម្ពស់្ទឹកស្មុ្រទ ទឹកជំនន់ ការបាក់ែី 
ការ ូរវរចាះតំែន់វ្នរ វរោះរាងំស្ៃួត និងវភ្លើងវ្ះ
នរព អ័ពាជាបាតុភូ្តប្ែ ជះឥទធិព អេជិជម្មន
ែ ់េស័ិ្យវទស្ចរណ៍ ជីេតិ និងសុ្ែភាពរែស់្
ម្នុស្េ ស្ថា នរែព័នធ និងវស្ែាកិចចជាតិ។ វែើម្បី
វ្លើយតែនឹងែញ្ហា ទំងអស់្វនះ MoT បានដ្ឋក់
វចញនូេវោ នវោបាយកនុងការអភិ្េឌ្ឍន៍េស័ិ្យ
វទស្ចរណ៍ឱ្យម្មនចីរភាព វដ្ឋយវផ្កត តសំ្ខាន់
វ ើភាពជានែគូកនុងការកំណត់ទិស្វៅវទស្ចរណ៍
ការផេពាផាយេស័ិ្យវទស្ចរណ៍ និងយុទធ
ស្ថស្រស្តទីផារ។ ម្ា៉ាងេញិវទៀត ការកំណត់ប្ែន
ការពារ ក៏បានចូ រមួ្ចំប្ណកកនុងកិចចការពារធន
ធានធម្ាជាតិស្រម្មែ់ែវរម្ើែ ់េស័ិ្យវទស្ចរណ៍
ផងប្ែរ។ កនុងវន្ទះផងប្ែររកសួ្ងវទស្ចរណ៍ 
បានចុះែ ជ្ ីស្ គម្ន៍វអកូវទស្ចរណ៍ ចំនួន
៥៦ ស្ គម្ន៍ និងស្ គម្ន៍វទស្ចរណ៍គំរូ
ចំនួន ១១ កប្នលង វែើម្បចូី រមួ្ទទួ ែុស្រតូេ
វ ើធនធានធម្ាជាតិកនុងតំែន់រែស់្ពួកវគ។ ការ
អភិ្េឌ្ឍវអកូវទស្ចរណ៍បានជួយជំរញុការរែកួត
រែប្ជងទីរកងុស្ថា ត វទស្ចរណ៍ ១ន្ទក់វែើម្វ ើ
១វែើម្ ការរគែ់រគងងង់បាល ស្ាិក ការរគែ់រគង
តំែន់វ្នរ ស្ណាា ោរនែតង/ផាះស្ថន ក់នែតង 
រម្ណីយដ្ឋា ននែតង និងវភាជនីយដ្ឋា ននែតង។  

វោកែណឌិ ត វនត បារមី្ ម្មនរែស្ថស្ន៍
ថ្ន េស័ិ្យវទស្ចរណ៍កនុងរែវទស្កម្ពុជាស្ពានងៃ 
កំពុងរែ ម្នឹងផ ែ៉ាះពា ់ពីការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុកាន់ប្តធៃន់ធៃរ អាស្រស័្យវ តុវនះ 
វយើងរតូេការេធិានការជាែន្ទា ន់ វែើម្បវីដ្ឋះស្រស្ថយ
ែញ្ហា ទំងវន្ទះ។ វោកែណឌិ តក៏បានវ ើកយក
េធិានការណ៍ចំនួនពីរ ស្រម្មែ់ពិចារណាវដ្ឋយ

កនុងវន្ទះរមួ្ម្មន៖ ទីមួ្យ វយើងរតូេការវោ 
នវោបាយែ៏ជាក់ោក់មួ្យ កនុងការកាត់ែនាយ 
និងែនាុនឹំងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ការវ ើក
កម្ពស់្ការយ ់ែឹងរែស់្អនកវទស្ចរណ៍ ការយ ់
ពីស្ គម្ន៍មូ្ ដ្ឋា នការអភិ្េឌ្ឍនែតង និងកិចច
ស្ ការកនុងចំវណាម្អនកពាក់ព័នធន្ទន្ទ។ េធិាន
ការទីពីរ គឺស្កម្ាភាពជាក់ប្ស្តងកនុងការវធាើឱ្យ
រែវស្ើរវ ើងនូេការរស់្វៅរែស់្រែជាព រែា និង
ការរគែ់រគងធនធានែរសិ្ថា ន ឱ្យម្មនចីរភាព
តាម្រយៈការស្រស្ថេរជាេ និងការរគែ់រគងរែព័នធ
ព័ត៌ម្មន។ អាស្រស័្យវ តុវនះ ស្ថក េទិា ័យ 
និង MoT គួរស្ ការវធាើការសិ្កាស្រស្ថេរជាេ 
វែើម្បីែវងាើតរែព័នធព័ត៌ម្មនវផេងៗ ប្ែ ទក់ទង
នឹងេស័ិ្យវទស្ចរណ៍ ការែន្រញ្ហជ ែព័ត៌ម្មនពីការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកនុងប្ផនការរែស់្ MoT 
ការអភិ្េឌ្ឍជីេភាពរស់្វៅរែស់្រែជាជន ការវរែើ
របាស់្យុទធស្ថស្រស្ត ប្ែ ម្មនស្រស្ថែ់កនុងការរគែ់
រគងតំែន់វ្នរឱ្យម្មនចីរភាព និងវកៀរគរេស័ិ្យ
ឯកជនឱ្យចូ រមួ្វរៀែចំប្ផនការ និងអនុេតត
ប្ផនការស្កម្ាភាពន្ទន្ទ។ វ ើស្ពីវនះវៅ
វទៀត វោក គង់ គឹម្វស្រស្ង បានែប្នាម្ថ្ន PES 

គឺជាយនតការងាីមួ្យវទៀត កនុងការទទួ បាននូេ
 ិរ ញ្េតាុែប្នាម្ស្រម្មែ់ស្ គម្ន៍មូ្ ដ្ឋា ន។ 
ជាទូវៅ ចំណូ ពីេស័ិ្យវទស្ចរណ៍ជាចំណូ 
ជាតិ វ ើយស្ គម្ន៍ទទួ ផ រែវោជន៍តិច
តួចណាស់្។ ែូវចនះ PES គួររតេូបានវរៀែចំវដ្ឋយ
រែយ័តនរែប្យងែំផុត កនុងវោ ែំណងផត ់ផ 
រែវោជន៍ែ ់ស្ គម្ន៍។ កនុងវន្ទះប្ែរ វោក 
វ៉ា វម្ឿន បានោំរទថ្នេស័ិ្យវទស្ចរណ៍ពិតជា
បានវែើរតួន្ទទីសំ្ខាន់ កនុងការអភិ្េឌ្ឍវស្ែាកិចច 
និងែរសិ្ថា នឱ្យម្មនចីរភាព។ រែសិ្នវែើរែជា
ស្ គម្ន៍អាចទទួ បានផ រែវោជន៍វដ្ឋយ
ផ្កា  ់ពីេស័ិ្យវនះតាម្រយៈការ ក់ម្ាូែអាហារ និង
ការផត ់វស្វកម្ាផាះស្ថន ក់ ពួកោត់នឹងពាោម្
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ការពារធនធានធម្ាជាតិកនុងតំែន់ឱ្យកាន់ប្តរែវស្ើរ 
និងម្មនរែសិ្ទធភាព។  

វឌ្ឍនភាេរែស់្រម្ពុជារនុងការកាតែ់នថយការខព្ែព្ែលួ
អាកាស្ធាតុ នងិដាំពណើ រពឆ្ព ះពៅកានស់្រម្មភាេជាតិ
ស្ម្ព្ស្ែស្ព្មាែក់ារកាតែ់នថយការែពញ្ចញឧស្ម័នែទះ
រញ្ចរ ់(NAMA) 

កិចចផតួ ចវផតើម្វរៀែចំ NAMA៖ NAMA គឺជា
យនតការ វែើម្បអីនុេតតការអភិ្េឌ្ឍវដ្ឋយែវ ច្ញ
កាែូនតិចតាម្រយៈការអភិ្េឌ្ឍវស្ែាកិចច។ ការ
រែ ម្មួ្យចំនួនរែស់្ NAMA ម្មនែូចជា រវែៀែ
ប្ែ កិចចផតួចវផតើម្រតូេបានអនុេតត ស្ថា ែ័នទទួ 
ែុស្រតេូ និងស្ថា ែ័នវោ វៅ វព វេោរតេូ
ចាែ់វផតើម្អនុេតត។ វ ើស្ពីវនះវៅវទៀត NAMA 
រតូេការរែវទស្ប្ែ ម្មន ទធភាពអនុេតត និង
អាចឱ្យអនកពាក់ព័នធន្ទន្ទចូ រមួ្បាន។   

ែទែង្ហា ញវៅកនុងេគគវនះ បានផត ់
ព័ត៌ម្មនទូវៅអំពី NAMA រាែ់ែ ច្ូ  ទំងរែេតតិ 
រែវភ្ទ និងរវែៀែវរៀែចំ។ UNEP ពាោម្ជួយ
ែ ់រែវទស្ប្ែ កំពុងវរៀែចំ NAMA។ NAMA 
ក៏អាចែកស្រស្ង់វចញពី យុទធស្ថស្រស្តអភិ្េឌ្ឍន៍ 
វដ្ឋយែវ ច្ញកាែូនតិច។ ចំវពាះកម្ពុជា ម្មនជំពូក
មួ្យនន CCCSP ក៏បានវរៀែរាែ់អំពីប្ផនការកាត់ែនាយ
ការែវ ច្ញកាែូន វៅកនុងេស័ិ្យទំង ៧ ផងប្ែរ។ 
ប្ផនការទំងវនះនឹងផត ់ជាការប្ណនំ្ទែ ់ការ
វរៀែចំ NAMA។ ងាីៗវនះ UNEP បានជួយ
រែវទស្ម្ម៉ា វ សីុ្ វ ើយក៏កំពុងគិតថ្ននឹងជួយ
រែវទស្កម្ពុជា ឡាេ ភូ្ម្ម និងវេៀតណាម្ផងប្ែរ។ 
ការវរៀែចំប្ផនទីែង្ហា ញផលូេស្តីអំពីការែវ ច្ ញ
កាែូនតិច   គឺវរែើរបាស់្ការសិ្ការែស់្ធន្ទោរ
ពិភ្ពវោក វែើម្បជួីយរែវទស្ន្ទន្ទឱ្យវរៀែចំ
សំ្វណើ គវរម្មងសំុ្ជំនួយពី GEF កនុងការវរៀែចំ 
NAMA។ ម្មនេធីិមួ្យចំនួន វែើម្បីវរៀែចំ NAMA 
រែកែវដ្ឋយរែសិ្ទធភាព [១] ប្ស្ាងរកអនកោំរទ
ប្ែ អាចជាស្ថា ែ័ន ឬែុគគ ប្ែ ម្មនអំណាច

ែឹកនំ្ទ [២] ែ ច្ូ  អនកពាក់ព័នធសំ្ខាន់ៗកនុងការ
វធាើប្ផនការ [៣] ការវកៀរគរធនធាន។ 

កិចចផតួ ចវផតើម្រែស់្ជែ៉ាុនអំពីការកាត់ែនាយ
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ៖ កញ្ហញ  Akiko បាន
ប្ណនំ្ទពីការចួ រមួ្រែស់្ជែ៉ាុន កនុងកិចចការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុ។ រែវទស្ជែ៉ាុនបានោំរទនូេ
ស្កម្ាភាពវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 
(ឧទ រណ៍ ការផត ់ជំនួយកនុងការវរៀែចំការ
អភិ្រកេថ្នម្ព  ការោំរទែ ់គវរម្មងកស្ថង
ស្ម្តាភាព ជាវែើម្)។ វៅចុងឆ្ន ំ២០១២  ទំង   
េស័ិ្យឯកជន និងស្ថធារណៈរែស់្ជែ៉ាុនបានរមួ្
ចំប្ណកចំនួន១៤ពាន់ោនែុោល រអាវម្រកិ វែើម្បី
ជួយែ ់ស្កម្ាភាពការកាត់ែនាយការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុវៅតាម្ែណាត រែវទស្កំពុងអភិ្េឌ្ឍន៍។  

រែវទស្ជែ៉ាុន បានពិវរោះវោែ ់វដ្ឋយ
ចូ រមួ្កនុងយនតការអនុេតតរមួ្ោន  (JCM) ជាមួ្យ
រែវទស្កំពុងអភិ្េឌ្ឍន៍ ចាែ់តំាងពីឆ្ន ំ ២០១១ និង
បានចុះ តាវ ខាវ ើឯកស្ថរវទាភាគីស្រម្មែ់ 
JCM ជាមួ្យរែវទស្ចំនួន៨។ រកសួ្ងែរសិ្ថា ន
រែស់្រែវទស្ជែ៉ាុន ក៏បានផត ់កម្ាេធីិ ិរ ញ្េតាុ
ស្រម្មែ់គវរម្មងគំរ ូJCM ន្ទន្ទផងប្ែរ។  

ទំ ំនន ិរ ញ្េតាុ គឺស្រម្ែស្រម្ួ ែ ់
ការកាត់កាត់ែនាយ CO2 ពីការែុតឥនធនៈ ាសីុូ្  
ក៏ែូចជាការចំណាយកនុងការតំវ ើងឧែករណ៍។ 
ម្មនម្ម៉ា សីុ្នកិនស្រស្ូេជាវរចើន ែំវណើ រការវដ្ឋយ
ថ្នម្ព ម្ម៉ា សីុ្នវភ្លើងវរែើវរែងម្ម៉ាស្ ូត។ រែព័នធ 
ផ ិតថ្នម្ព វដ្ឋយវរែើជីេៈម្ម៉ាស្ (អង្ហា ម្) ជា 
មួ្យនឹងម្ម៉ា សីុ្នកូរអាចវរែើជំនួស្ម្ម៉ា សីុ្នវភ្លើងវរែើ
វរែងម្ម៉ាសូ្តបាន និងអាចកាត់ែនាយការ
ែវ ច្ញ CO2 បាន។ MoE ននរែវទស្ជែ៉ាុនបាន
អនុេតតគវរម្មងជីេៈម្ម៉ាស្ខាន តតូច វៅកនុងវរាងចរក
ម្ម៉ា សីុ្នកិនស្រសូ្េវៅកម្ពុជា។ វៅចុងែ ច្ ែ់ កញ្ហញ
Akiko បានែញ្ហជ ក់ពីការរពឹំងទុកកនុងកិចចស្ ការ
រវងកម្ពុជា និងជែ៉ាុនកនុងការវរៀែចំ NAMA។ 
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ស្កាត នុព កនុងការកាត់ែនាយែំវណើ រការ 
និងែំវណើ រវឆ្ព ះវៅមុ្ែ៖ រែវទស្កម្ពុជាម្មនស្កាត
នុព កនុងជវរម្ើស្កាត់ែនាយកនុងេស័ិ្យថ្នម្ព  
និងែឹកជ ជ្ូ ន កសិ្កម្ា នរពវ ើ និងការវរែើ
របាស់្ែីធលី (AFOLU)។ របាយការណ៍ជាតិវ ើកទី
ពីរ (SNC) បានកំណត់នូេជវរម្ើស្មួ្យចំនួនកនុង
េស័ិ្យថ្នម្ព  ែូចជា រែសិ្ទធភាពថ្នម្ព  វរ ី
អគគិស្នី ថ្នម្ព ពនលឺរពះអាទិតយ ការែប្ម្លងវៅ
ជាឧស្ា័ន និងការែវងាើតអគគិស្នីោនយនតវរែើ
អគគិស្នី ចន្រង្ហា នម្មនរែសិ្ទធភាពថ្នម្ព   ជីេ   
ឧស្ា័ន និងចវរម្មះទឹកវស្រា៉ា មិ្ច។ េស័ិ្យទំងវនះ
ម្មនស្កាត នុព កាត់ែនាយការែវ ច្ ញឧស្ា័ន
រ ូតែ ់ ១៧ % វៅឆ្ន ំ២០៥០។ វែើតាម្ការ
បា៉ា ន់ស្ថា ន ការែវ ច្ញឧស្ា័នពី AFOLU នឹងវកើន
វ ើង វ ើយរែវទស្កម្ពុជានឹងកាល យជាអនក
ែវ ច្ញប្ែរ។  

ងាីៗវនះ រែវទស្កម្ពុជាបាននឹងកំពុងអនុ 
េតតស្កម្ាភាពកាត់ែនាយមួ្យចំនួនែូចជា៖ យនត 
ការអភិ្េឌ្ឍន៍ស្ថា ត (CDM) ការវរៀែចំស្តង់ដ្ឋទិនន 
ន័យវោ ស្រម្មែ់វរាងម្ម៉ា សីុ្នកិនស្រស្ូេ វែើម្ប ី
អនុេតតស្កម្ាភាពកម្ាេធីិ។ ស្កម្ាភាពកាត់ែនាយ
ស្ម្ស្រស្ែថ្នន ក់ជាតិ (NAMA) គវរម្មងវស្នើសំុ្ការ
វរៀែចំយនតការអនុេតតរមួ្ោន  កនុងេស័ិ្យទឹកស្ថា ត
កនុងរែវទស្កម្ពុជា។ REDD ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្ត
ជាតិស្តីពីការអភិ្េឌ្ឍនែតង ឆ្ន ំ ២០១៣-២០៣០ 
និងកម្ាេធីិភាពជានែគូរវងថ្នម្ព  និងែរសិ្ថា ន
វៅតំែន់វម្គងគ។ 

ទក់ទងនឹងប្ផនការន្ទវព អន្ទគត 
រែវទស្កម្ពុជានឹងផេពាផាយ CCCSP និងវរៀែចំ 
CCAP តាម្េស័ិ្យ វធាើែចចុែបននកម្ាែ ជ្ ីស្ថរវពើភ័្ណឌ  
GHG រកិំ ពីការអនុតតគវរម្មងវៅជាការអនុេតត
កម្ាេធីិ និងអនុេតតតាម្កិចចផតួចវផតើម្/យនតការកាត់
ែនាយការែវ ច្ញ GHG ថ្នន ក់អនតរជាតិ។ ងាីៗ
វនះ រកសួ្ងែរសិ្ថា នបានចុះ តាវ ខាវ ើអនុ

ស្ារណៈននការវោគយ ់ោន  ជាមួ្យនឹង 
USAID វែើម្បវីរៀែចំប្ផនការវធាើែ ជ្ ីស្ថរវពើភ័្ណឌ  
កស្ថងស្ម្តាភាព និងអនុេតតប្ផនការែ ជ្ ី
ស្ថរវពើភ័្ណឌ ជាតិ។ ប្ផនការវនះក៏ម្កពីស្កម្ា 
ភាព JCM ប្ែ អនុេតតជាមួ្យនឹងរែវទស្ជែ៉ាុន
ប្ែរ។ វែើម្បីជំរញុការង្ហរទំងអស់្ តរម្ូេឱ្យអនក
ពាក់ព័នធទំងអស់្ស្ ការោន  និងរតេូម្មនការោំ
រទប្ផនក ិរ ញ្េតាុផងប្ែរ។  

វោក េណាណ រទិធិ បានែង្ហា ញថ្ន វោ 
ការណ៍អភិ្េឌ្ឍន៍នែតង គឺវែើម្បីកាត់ការែនាយ
ភាពរកីរក និងរតេូការការចូ រមួ្ពីអនកពាក់ព័នធ 
តំាងពីេស័ិ្យឯកជនរ ូតែ ់េស័ិ្យស្ថធារណៈ
ថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់វរកាម្ជាតិ ។ ស្ស្រស្តម្ទំង 
៤ ននការអភិ្េឌ្ឍនែតងគឺ វស្ែាកិចច ែរសិ្ថា ន ស្ងគម្ 
និងេែបធម៌្កនុងវោ ែំណង វែើម្បីចីរភាពរែស់្
ស្ថា នរែព័នធ ែរសិ្ថា ន ែយ ់ និងទឹក។ ការអភិ្េឌ្ឍ
នែតង ម្មនទស្េនៈេស័ិ្យរយៈវព ប្េងពីឆ្ន ំ
២០១៣ ែ ់ឆ្ន ំ ២០៣០ វែើម្បីកាត់ែនាយភាពរកី
រក និងអភិ្េឌ្ឍស្ងគម្។   

វោក Alex Diment បានែញ្ហជ ក់ពីការ
ពិតថ្ន រាជរដ្ឋា ភិ្បា វធាើកិចចការជាវរចើន ប្ែ 
ជាស្កម្ាភាពកាត់ែនាយ ែូចវនះរចន្ទស្ម្ព័នធ 
NAMA អាចចុះវ ា្ ះវដ្ឋយម្មនការទទួ 
ស្ថគ  ់ពីស្ គម្ន៍អនតរជាតិប្ែ រាជរដ្ឋា ភិ្បា 
អាចែង្ហា ញពីស្កម្ាភាព ាៗ  ននការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ។ វនះជាឱ្កាស្ ាស្រម្មែ់រាជរដ្ឋា
ភិ្បា ឱ្យទទួ បានការទទួ ស្ថគ  ់ថ្ន បានវធាើ
ស្កម្ាភាពនំ្ទមុ្ែវគពី NAMA វរពាះថ្នម្មន
រែវទស្វៅកនុងតំែន់តិចតួចណាស់្ ប្ែ បាន
អនុេតត NAMA។ វោក វៅ៉ា េសិ្ថ  បានែញ្ហជ ក់
ថ្ន កម្ពុជាបានវធាើកិចចការោ៉ាង ាកនុងការវរៀែចំ 
CCCSP និងឯកស្ថរវផេងៗវទៀតទក់ទងនឹងការ
រែ ម្នឹងែញ្ហា ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ 
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 វៅកនុងេគគពិភាកា ម្មនសំ្ណូម្ពរអំពី
ការចូ រមួ្កាត់ែនាយ GHG ននរែវទស្កម្ពុជា
ែូចជា [១] អនុេតតទីរកងុនែតង តាម្រយៈេស័ិ្យែឹក
ជ ជ្ូ ន និងការរគែ់រគងសំ្ណ ់ [២] ការកស្ថង
ស្ម្តាភាពប្ផនកែវចចកវទស្ និងេទិាស្ថស្រស្ត [៣] 
រដ្ឋា ភិ្បា  គួរប្តអនុេតតនូេវោ នវោបាយប្ែ 
ម្មនស្រស្ថែ់ ឱ្យបានរជួតរជាែែ ់ស្ គម្ន៍វែើ
វទះជា តាម្រយៈគវរម្មងគំរក៏ូវដ្ឋយ ប្ែ ស្កម្ា
ភាពវនះអាចផត ់នូេ ទធផ  ាៗ  ឧទ- រណ៍ 
ែនាះពនលឺរពះអាទិតយ។   

ជាចុងវរកាយ វេទិកាជាតិវនះបានវ្លើយ
តែថ្ន វយើងម្មនឯកស្ថរវោ នវោបាយ និង
ស្កម្ាភាពមួ្យចំនួន ប្ែ ទក់ទងនឹងវោ 
នវោបាយនែតង វ ើយកំពុងរតូេបានអនុេតត។ 
វទះែីជាោ៉ាងណាក៏វដ្ឋយ េឌ្ឍនភាពននការ
អនុេតតវៅយឺតោ៉ា េ និងឧែស្គគននការប្ចក
របំ្ កព័ត៌ម្មន។ ែូចវនះ រតូេែវងាើនការចួ រមួ្ 
និងការស្រម្ែស្រម្ួ ពីអនកពាក់ព័នធ។ ការប្រែ
កាល យវោ នវោបាយវៅជាស្កម្ាភាពវៅប្ត
ម្មនករមិ្ត និងវអាចជាែញ្ហា ែវចចកវទស្វៅ
កនុងករណីមួ្យចំនួន។       

កចិ្ចសហរែតបិតរកិាររបស់
រែគទ្យសកមពុជា និងអនររជាតិ
សរីពីការប្រែរែលួអាកាសធាត ុ

ទំងរាជរដ្ឋា ភិ្បា  DPs និង CSOs បាន
ទម្ទរឱ្យម្មនការពរងីកការស្ ការកនុងការ
អភិ្េឌ្ឍកម្ាេធីិ ក៏ែូចជាការប្ែងប្ចកធនធាន កនុង
ការវ្លើយតែនឹងការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុឱ្យ
កាន់ប្តម្មនរែសិ្ទធភាព។   

អងគវេទិកាជាតិវនះ ក៏បានយ ់ស្រស្ែរមួ្
ោន ពីតរម្ូេការែ៏ចំាបាច់ កនុងការទទួ បាន ិរ ញ្
េតាុរគែ់រោន់ពីស្ គម្ន៍អនតរជាតិន្ទន្ទ កនុងការ

ជួយោំរទនូេការអនុេតតប្ផនការជាតិ វែើម្បីវ្លើយ
តែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ អងគវេទិកាក៏
បានគូស្ែញ្ហជ ក់ផងប្ែរថ្ន ស្ គម្ន៍អនតរជាតិ
ម្មនកាតពាកិចចជួយែ ់ ែណាត រែវទស្កំពុង
អភិ្េឌ្ឍន៍ន្ទន្ទ ែូចជារែវទស្កម្ពុជាែនតវទៀត។ 
ទី១៖ ស្ គម្ន៍អនតរជាតិជាពិវស្ស្រែវទស្
អភិ្េឌ្ឍន៍រតូេប្តផត ់ ិរ ញ្ែបទនចំនួន ១០០
ពាន់ោនែុោល រអាវម្រកិ កនុងមួ្យឆ្ន ំប្ែ ជា
ងេកិាែប្នាម្ វែើម្បជួីយោំរទែណាត រែវទស្កំពុង
អភិ្េឌ្ឍន៍កនុងការវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុជាស្ក រ ូតែ ់ឆ្ន ំ២០២០។ ម្កែ ់
វព វនះ វយើងស្វងាតវ ើញថ្ន ែំវណើ រការផត ់
ងេកិាហាក់ម្មនវ បឿនយឺតជាងការរពឹំងទុកវ ើយ
ម្មនគំោតងេកិាឆ្ៃ យរវងឆ្ន ំ ២០១៣ និងឆ្ន ំ 
២០២០។ ស្រម្មែ់រែវទស្អភិ្េឌ្ឍន៍តិចតួចែូច
ជាកម្ពុជា វ ើយប្ែ ជារែវទស្ប្ែ រងវរោះ
ពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវនះ រតូេការ ិរ ញ្
េតាុពីម្ជឈដ្ឋា នខាងវរៅជាចំាបាច់។ ទី២៖ ស្ 
គម្ន៍អនតរជាតិមិ្នគួរផត ់ក ច្ ែ់ងេកិាប្ែ ម្មន
 កេណៈស្ាុរគស្ថា ញ វ ើយម្មនរែតិែតតិការ
ចំណាយែពស់្ ែ ់រែវទស្កំពុងអភិ្េឌ្ឍន៍វន្ទះ
វទ។  ិរ ញ្េតាុការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ គួររតេូ
បានផត ់ឱ្យង្ហយស្រស្ួ  វៅែ ់ស្កម្ាភាព
ប្ែ ជាអាទិភាព និងរែព័នធប្ផនការជាតិរែស់្
រែវទស្ន្ទន្ទ ប្ែ កំពុងប្តរងវរោះពីផ ែ៉ាះ
ពា ់ននការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។  

ស្រម្មែ់រែវទស្កំពុងអភិ្េឌ្ឍន៍ ែូចជា
រែវទស្កម្ពុជាប្ែ ជារែវទស្មួ្យកនុងចំវណាម្
រែវទស្ប្ែ ង្ហយរងវរោះពីការប្រែរែួអាកាស្ 
ធាតុជាងវគ កនុងចំវណាម្រែវទស្ទំង១០វន្ទះ 
គឺវយើងរតូេការជាចំាបាច់នូេ ិរ ញ្េតាុស្រម្មែ់  
ែនាុនឹំងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុជាការចំាបាច់ 
វនះវែើតាម្ការវ ើកវ ើងរែស់្ឯកឧតតម្            
រស់្ សី្ វ៉ា អនុរែាវ ខាធិការ រកសួ្ងវស្ែាកិចច 
និង ិរ ញ្េតាុ កនុងឱ្កាស្សុ្នារកថ្នវែើកវៅនងៃទី 
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៣ ននវេទិកាជាតិវនះ។ ឯកឧតតម្ក៏បានែប្នាម្ថ្ន 
កនុងរយៈវព ៣ឆ្ន ំចុងវរកាយវនះចំនួនទឹករបាក់
រែប្  ជា ២៥០ោនែុោល រអាវម្រកិ រតូេបាន
វរែើរបាស់្វដ្ឋយទទួ បានពីរែភ្ពវផេងៗ។ 
វែស្កកម្ាសំ្ខាន់រែស់្រែវទស្កម្ពុជាគឺពរងឹង
ែាង់ចំណាយ និងការរគែ់រគង ិរ្ ញេតាុស្ថធារណៈ 
វែើម្បីវកៀរគរ ិរ ញ្េតាុអនតរជាតិម្កែប្នាម្វទៀត 
វែើម្បីវ្លើយតែនឹងការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ តាម្     
រយៈមូ្ និធិស្ក ននការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 
មូ្ និធិែនាុនឹំងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និង
មូ្ និធិអាកាស្ធាតុនែតង។  

ម្៉ាាងេញិវទៀត ការរគែ់រគង ិរ្ ញែបទន
ននការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ កនុងរែវទស្កម្ពុជា
រតូេការជាចំាបាច់កនុងការស្ ការជាមួ្យនែគូ
អនតរជាតិន្ទន្ទ វែើម្បីែំវពញការង្ហរឱ្យកាន់ប្ត
ម្មនរែសិ្ទធភាព។ វ ើស្ពីវនះវៅវទៀត អងគ
វេទិកាជាតិបានយ ់ស្រស្ែថ្ន PES អាចជាយនត
ការងាី មួ្យប្ែ អាចជួយកម្ពុជាឱ្យទទួ បាន
 ិរ ញ្ែបទនែប្នាម្ស្រម្មែ់ស្ គម្ន៍មូ្ ដ្ឋា ន។  

រកែែ័ណឌ  ិរ ញ្ែបទនប្រែរែួ អាកាស្ 
ធាតុអនតរជាតិ៖  ិរ ញ្ែបទនននការប្រែរែួ អា
កាស្ធាតុរតូេបានផត ់ និងវស្នើវ ើងកនុងករមិ្ត 
តំែន់ និងវទាភាគី។ វទះែីជាោ៉ាងណាក៏វដ្ឋយ 
 ិរ ញ្ែបទនគឺមិ្នទន់រគែ់រោន់វៅវ ើយវទ។ 
 ិរ ញ្ែបទនភាគវរចើនផត ់អាទិភាពវ ើការង្ហរ
កាត់ែនាយការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វៅកនុងែណៈ
ប្ែ ែនាុនឹំងការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុវៅម្មន
ចំនួនតិចវៅវ ើយ។ ជាមួ្យនឹងការរែ ម្ 
ទំងវនះ េស័ិ្យឯកជនបានកាល យជាភាន ក់ង្ហរែ៏
សំ្ខាន់ កនុងការរមួ្ចំប្ណកែ ់ ិរ ញ្ែបទនប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុកនុងរែួភាពជា មី្រកូ ិរ ញ្េតាុ 
ការធាន្ទរា៉ា ែ់រង និងការែវងាើតែវចចកេទិាងាីកនុង
ការកាត់ែនាយភាពង្ហយរងវរោះរែស់្រែជាជន
និងស្ គម្ន៍ពីការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ។ 

វែើម្បីវរែើរបាស់្ ិរ ញ្ែបទន ឱ្យកាន់ប្តម្មន
រែសិ្ទធភាពកនុងការង្ហរប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 
កម្ពុជា ម្មនភារកិចចែ៏ចំាបាច់កនុងការវរៀែចំប្ផន
ការ ិរ ញ្េតាុ ឱ្យចាស់្ោស់្ជាមួ្យនឹងែំវណើ រ
ការ MRV។  

រកែែណឌ  ិរ ញ្ែបទនប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុ៖ ែំវណើ រការននការវរែើរបាស់្ និងរគែ់រគង
 ិរ ញ្េតាុកនុងការង្ហរប្រែរែួ អាកាស្ធាតុម្មន
 កេណៈស្ាុរគស្ថា ញ វៅវព វយើងវរែើរបាស់្
មូ្ និធិជាតិ និងអនតរជាតិ។ រែវទស្ កម្ពុជាកំពុង
វរៀែចំែាង់ចំណាយោ៉ាងរតឹម្រតូេ និងរែយ័តន
រែប្យងជាមួ្យនឹងការតាម្ដ្ឋនោ៉ាងវទៀងទត់
ផងប្ែរ។ កនុងវន្ទះ កិចចស្ ការជាមួ្យនែគូអនតរ
ជាតិ គួររតូេពរងឹងែប្នាម្ វែើម្បទីទួ បាននូេ
 ិរ ញ្ែបទនអាកាស្ធាតុ។ វ ើស្ពីវនះ រា ់
គវរម្មងងេកិា នឹងរតូេប្ែងប្ចកឱ្យបានរតឹម្រតូេ
ែំផុត និងជា កេណៈរែព័នធកនុងការស្វរម្ចឱ្យ
បាននូេវោ ែំណង ននការវ្លើយតែវៅនឹងការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។  

កិចចស្ រែតិែតតិការអនតរជាតិ ទស្េន     
េស័ិ្យរែស់្ MRC៖ ការវ្លើយតែនឹងការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុវៅថ្នន ក់ជាតិ ពិតជាម្មនស្ថរៈ
សំ្ខាន់។ ការវ្លើយតែវនះ នឹងកាន់ប្តម្មន
រែសិ្ទធភាព រែសិ្នវែើកិចចស្ ការរវងរដ្ឋា ភិ្បា  
និងម្មច ស់្ជំនួយ NGOs និងេស័ិ្យឯកជនរតេូ
បានពរងឹង និងពរងីក។ ការពរងីកកិចចស្ ការ
រែស់្គវរម្មង ប្ែ ទក់ទងនឹងការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុវៅែ ់ថ្នន ក់តំែន់ និងថ្នន ក់អនតរ
ជាតិ គឺជាជំហានែន្ទា ែ់ប្ែ រតូេប្តអនុេតតកនុង
ការសិ្កាពីោន វៅេញិវៅម្ក វែើម្បីកាត់ែនាយ 
និងែនាុនឹំងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុឱ្យកាន់ប្ត
ម្មនរែសិ្ទធភាព។ វ ើស្ពីវនះវៅវទៀត ការ
ែន្រញ្ហជ ែការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វៅរកសួ្ងពាក់
ព័នធ និងអនកពាក់ព័នធែនទវទៀតពិតម្មនស្ថរៈ
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សំ្ខាន់ខាល ំងណាស់្ កនុងការវ ើកកម្ពស់្ការយ ់
ែឹងជាស្ថធារណៈ។ ការផត ់ព័ត៌ម្មនពីការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុ អាចរែរពឹតតវៅកនុងសិ្កាេ
ស្ថោ និងរា ់រពឹតតិការណ៍ន្ទន្ទ វែើម្បីឱ្យរែជា
ព រែាបានែឹងតួន្ទទីរែស់្ែលួនកនុងការវ្លើយតែ
នឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ តាម្រយៈការ
ែន្រញ្ហជ ែការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវនះ នឹងវធាើឱ្យ
េស័ិ្យស្ថធារណៈេស័ិ្យឯកជន ស្ គម្ន៍ និង
ម្មច ស់្ជំនួយ ម្មនឱ្កាស្វធាើការរមួ្ោន  វែើម្បវី្លើយ
តែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។  

ការចរចាកនុង UNFCCC និងវោ ជំ រ
រែស់្រែវទស្កម្ពុជាកនុង COP ១៩ ៖ កម្ពុជាោំរទ
ោ៉ាងវពញទំ ឹងែ ់ ិរ ញ្ែបទនការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុងាី និងែប្នាម្ពីរែភ្ពស្ថធារណៈ
ជាមួ្យនឹងប្ផនទីែង្ហា ញផលូេែ៏ចាស់្ោស់្។ 
រែវទស្អភិ្េឌ្ឍន៍ន្ទន្ទ គួរែប្នាម្ែាង់ចំណាយ
រែស់្ពួកវគ វែើម្បផីត ់ឱ្យរែវទស្ប្ែ កំពុងប្ត
រងវរោះពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ ជាការរពឹំង
ទុកវៅឆ្ន ំ២០២០ ែណាត រែវទស្អភិ្េឌ្ឍន៍ន្ទន្ទ 
រតូេផត ់ងេកិាែ ់រែវទស្ ប្ែ ង្ហយរងវរោះពី
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុោ៉ាងតិចណាស់្ ១០០
ពាន់ោនែុោល រអាវម្រកិ ប្ែ យនតការវនះបាន
កំណត់កនុងកិចចរពម្វរពៀងវៅទីរកងុCopenhagen។ 
វរៅពីការោំរទ ិរ ញ្េតាុ កម្ពុជាក៏អំពាេន្ទេរក
ជំនួយប្ផនកវយតនម្លតរម្េូការែវចចកេទិាងាីៗ និង
មិ្នែ៉ាះពា ់ែរសិ្ថា ន។ ស្រម្មែ់ការង្ហរពរងឹង
ស្ម្តាភាពឱ្យម្មនរែសិ្ទធភាព វយើងរតូេការការ
ចូ រមួ្ោ៉ាងវពញវ ញពីអនកពាក់ព័នធ។ ការ
កស្ថងស្ម្តាភាព រតូេការភាពរងឹមំ្ម និងអាច
វស់្ប្េងបាន វែើម្បីវដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា ការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុវៅកនុងការង្ហរទំន្ទក់ទំនងថ្នន ក់
ជាតិ។  

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣វនះ បានែ ច្ ែ់
វរកាម្អធិែតីភាព ឯកឧតតម្ ស្ថែូ អូ ាណូ 

រែាវ ខាធិការ រកសួ្ងែរសិ្ថា ន។ ឯកឧតតម្ បាន
ម្មនរែស្ថស្ន៍កនុងសុ្នារកថ្នែិទវនះថ្ន រាជរដ្ឋា
ភិ្បា  ម្មន្នាៈោ៉ាងវម្មះមុ្តែំផុត កនុងការវធាើ
ការង្ហរជាមួ្យនែគូន្ទន្ទ វែើម្បីវ្លើយតែនឹងការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុឱ្យម្មនរែសិ្ទធភាព។ ការ
ចូ រមួ្ចំប្ណករែស់្វយើងទំងអស់្ោន  គឺជាការ
រមួ្ចំប្ណកវដ្ឋះស្រស្ថយរា ់ែញ្ហា ជារែេតតិស្ថស្រស្ត 
និងស្រម្មែ់ម្នុស្េជំន្ទន់វរកាយ។ រែវទស្កម្ពុជា 
គឺជាជនរងវរោះពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 
វពា  គឺវយើងមិ្នប្ម្នជារែវទស្ប្ែ វធាើឱ្យ 
វកើតវ ើងនូេការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវនះវទ។ 
វទះែីជាោ៉ាងណាក៏វដ្ឋយ កនុងន្ទម្ជារាជរដ្ឋា
ភិ្បា កម្ពុជា វយើងនឹងចូ រមួ្រកែំវណាះ
ស្រស្ថយែញ្ហា ន្ទន្ទកនុងរគែ់ករមិ្ត រមួ្ទំងករមិ្ត
នវោបាយផងប្ែរ។  

វេទិកាជាតិវនះ រតូេបានផត ់កិតតិយស្ែ៏
ែពស់្ែពស់្ែំផុតពី ស្វម្តចអគគម្ហាវស្ន្ទែតី
វតវជា   នុ ប្ស្ន ន្ទយករែាម្ន្រនតីននរពះរាជាណា
ចរកកម្ពុជា ន្ទឱ្កាស្វែើកវេទិកាជាតិ និងការ
រែកាស្ដ្ឋក់ឱ្យវរែើរបាស់្ជាផលូេការនូេប្ផនការយុទធ
ស្ថស្រស្តជាតិវ្លើយតែវៅនឹងការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុកម្ពុជា។ ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តជាតិវនះ នឹង
កាល យជាប្ផនទីែង្ហា ញផលូេ ស្រម្មែ់វ្លើយតែនឹង
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកម្ពុជាវ ើរគែ់េស័ិ្យ។ 
រា ់គំនិត និងអនុស្ថស្ន៍ពីវេទិកាជាតិវនះ នឹង
រតូេបានចងរកង និងវរែើរបាស់្ស្រម្មែ់វោ 
ជំ ររែស់្កម្ពុជាកនុង COP ១៩ វៅទីរកងុវ៉ាសូ្េ ី
រែវទស្ែ៉ាូ ូញ។ កម្ពុជានឹងវធាើការរមួ្ោន ជាមួ្យ
នឹងរែវទស្កំពុងអភិ្េឌ្ឍន៍ែនទវទៀត នែគូ
អភិ្េឌ្ឍន៍ អងគការស្ រែជាជាតិ និងអងគការ
អនតរជាតិវផេងវទៀត វែើម្បីទម្ទរឱ្យរែវទស្ 
អភិ្េឌ្ឍន៍ែនតផត ់ការោំរទទំងែវចចកវទស្ និង
ងេកិាែប្នាម្វទៀត វែើម្បីវយើងអាចយកម្កវរៀែចំ
ប្ផនការែនាុថំ្នន ក់ជាតិែនតវទៀត។ 
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វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវនះ បានស្ថា គម្ន៍ចំវពាះការរែកាស្ដ្ឋក់
ឱ្យវរែើរបាស់្ជាផលូេការនូេ CCCSP។ CCCSP គឺជាឯកស្ថរវោ នវោបាយែំែួងរែស់្កម្ពុជាស្រម្មែ់ 
ឱ្យរកសួ្ងពាក់ព័នធទំងអស់្ រមួ្ទំង នែគូអភិ្េឌ្ឍន៍ អងគការមិ្នប្ម្នរដ្ឋា ភិ្បា  េស័ិ្យឯកជន និង
ស្ គម្ន៍ ែន្រញ្ហជ ែែញ្ហា ែប្រែរែួ វៅកនុងប្ផនការស្កម្ាភាពរែស់្ែលួន ។ 

អងគវេទិកាទំងមូ្  បានឯកភាពថ្ន វៅស្ ់ការង្ហរជាវរចើនវទៀតប្ែ វយើងរតូេែំវពញទំង
អស់្ោន  វែើម្បីស្វរម្ចឱ្យបាននូេទស្េនេស័ិ្យ និងវោ ែំណងននការវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ។ កនុងវន្ទះម្មនវស្ចកតីប្ងលងការណ៍មួ្យចំនួនរតូេបានដ្ឋក់វចញែូចខាងវរកាម្៖  

 ជំរញុឱ្យអនុេតតប្ផនការស្កម្ាភាពន្ទន្ទ និងពរងីកពីការអនុេតតគវរម្មងគំរវូៅតំែន់ប្ែ ធំ
ជាងវនះ កនុងការវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។  

 ជំរញុឱ្យម្មនការកស្ថងស្ម្តាភាពែប្នាម្វទៀតទំងការង្ហរែវចចកវទស្ និងការរគែ់រគង
 ិរ ញ្េតាុតាម្ែណាត ស្ថមី្រកសួ្ង វែើម្បីវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។  

 វ ើកទឹកចិតតេស័ិ្យឯកជនឱ្យជួយវដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វដ្ឋយកាត់
ែនាយហានិភ័្យអាកាស្ធាតុ និងវ ើកកម្ពស់្ការអភិ្េឌ្ឍនែតងតាម្រយៈែវងាើតែរោិកាស្
ស្ម្ស្រស្ែស្រម្មែ់ការេនិិវោគវៅកម្ពុជា។  

 រា ់ប្ផនការែនាុ ំនិងកាត់ែនាយការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុរតេូស្រស្ែនឹង CCCSP។   

 ជំរញុឱ្យម្មនយនតការស្រម្ែស្រម្ួ ស្ម្ស្រស្ែមួ្យ វែើម្បីធាន្ទបាននូេរែសិ្ទធភាពននការវរែើ
របាស់្ងេកិាជាតិកនុងស្ថមី្រកសួ្ង និងស្ថា ែ័នន្ទន្ទកនុងស្កម្ាភាពវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ។  

 ជំរញុឱ្យស្ថា ែ័នថ្នន ក់វរកាម្ជាតិវរៀែចំប្ផនការការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និងចាត់េធិានការជា
ែន្ទា ន់កនុងការវ្លើយតែនឹងតរម្ូេការពិតរបាកែវៅស្ គម្ន៍។ ការកស្ថងស្ម្តាភាពវៅ
ថ្នន ក់វរកាម្ជាតិគឺជាតរម្េូការែ៏ចំាបាច់មួ្យ។  

 ែវងាើតការស្ ការវៅថ្នន ក់តំែន់ និងថ្នន ក់អនតរជាតិ វែើម្បីពរងឹងស្ម្តាភាព និងទទួ បាននូេ
 ិរ ញ្េតាុែប្នាម្កនុងការែំវពញកិចចការែនាុនឹំងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុឱ្យកាន់ប្តរែវស្ើរ។  

 ទំន្ទក់ទំនងជាមួ្យម្មច ស់្ជំនួយ និងនែគូអភិ្េឌ្ឍន្ទន្ទ វែើម្បទីទួ បានការោំរទ ិរ ញ្េតាុ
ែប្នាម្វ ើស្កម្ាភាពែនាុនឹំងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកម្ពុជា។ 

 

៥. 
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០៧:៣០-៨:០០ -ការអវ ជ្ ើញែ ់រែស់្ឯកឧតតម្ វោកជំទេ អនកឧកញា៉ា  ស្ម្មជិក 
ស្ម្មជិកា វភ្ាៀេជាតិ និងអនតរជាតិ 

០៨:០០ -ការអវ ជ្ ើញែ ់រែស់្ ស្វម្តចអគគម្ហាវស្ន្ទែតីវតវជា   នុ ប្ស្ន 
ន្ទយករែាម្ន្រនតី ននរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា 

 ចាែ់វផតើម្កម្ាេធីិ 

០៨:០០ រែកាស្រវែៀែវរៈននពិធីវែើក 
 វោរពវភ្លងជាតិននរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា 
 សុ្នារកថ្នស្ថា គម្ន៍រែស់្ ឯកឧតតម្ស្ថយ សំ្អា ់ រែាម្ន្រនតីរកសួ្ងែរសិ្ថា ន 

និងជារែធានគណៈកម្មា ធិការជាតិរគែ់រគងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ   
(គ.ជ.គ.ែ.អ.) 

 សុ្នារកថ្នវែើកវេទិកាជាតិរែស់្ស្វម្តចអគគម្ហាវស្ន្ទែតីវតវជា  នុ ប្ស្ន 
ន្ទយករែាម្ន្រនតី ននរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា 

 ពិធីរែគ ់ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 
កម្ពុជា២០១៤-២០២៣ វដ្ឋយស្វម្តចអគគម្ហាវស្ន្ទែតីវតវជា   នុ ប្ស្ន 
ជូនឯកឧតតម្រែាម្ន្រនតីរកសួ្ងែរសិ្ថា ន និងជារែធាន គ.ជ.គ.ែ.អ. 

 ការអវ ជ្ ើញនិេតតរែស់្ស្វម្តចអគគម្ហាវស្ន្ទែតីវតវជា   ុន ប្ស្ន ន្ទយក
រែាម្ន្រនតី ននរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា 

៩:៣០ - ែិទពិធីវែើកវេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 
 កម្ាេធីិវព រវស្ៀ  
១២:៣០ - ១៣:៣០ ការចុះវ ា្ ះ 

ទីកប្នលង៖ ស្ណាា ោរសូ្ ាីប្ត ភ្នំវពញភូ្គីរតា រាជធានីភ្នំវពញ 
១៣:៣០ - ១៣:៤០ រែកាស្រវែៀែវរៈ 
១៣:៤០ - ១៣:៥៥ សុ្នារកថ្នស្ថា គម្ន៍រែស់្ វោកស្រសី្ Claire Van der Vaeren ម្ន្រនតីស្រម្ែ

ស្រម្ួ ននអងគការស្ រែជាជាតិរែចំាកម្ពុជា 
១៣:៥៥ - ១៤:១០ សុ្នារកថ្នវែើករែស់្ ឯកឧតតម្ វែៀេ មុ្ត រែាវ ខាធិការរកសួ្ងែរសិ្ថា ន 
  ១   េគគចាែ់វផតើម្៖ ព័ត៌ម្មនេទិាស្ថស្រស្តអំពីការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ េឌ្ឍន

ភាពននការអនុេតត និងប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែ ួ
អាកាស្ធាតុកម្ពុជា (ផ.យ.ែ.អ.ក.) 

  

ថ្ងៃទី ១៖ ថ្ងៃអង្គា រ ទី០៥ ខែវចិ្ឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៣ 
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 រែធានែឹកនំ្ទ៖ឯ.ឧ. វែៀេ មុ្ត រែាវ ខាធិការរកសួ្ងែរសិ្ថា ន 
១៤:១០-១៤:៣០ ១ .១  ែចចុែបននភាពននព័ត៌ម្មនេទិាស្ថស្រស្តប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ៖ មូ្ វ តុ 

និងផ ែ៉ាះពា ់  
វោ ែំណង៖ ផត ់នូេព័ត៌ម្មនងាីែំផុតអំពីេទិាស្ថស្រស្ត ផ ែ៉ាះពា ់ និង
កាោនុេតតភាព ននការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វដ្ឋយប្ផាកវ ើរបាយការណ៍
ចុងវរកាយរែស់្រកុម្រែឹកាអនតររដ្ឋា ភិ្បា ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 
(IPCC) 
អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ វោក Mozaharul Alam អនកស្រម្ែស្រម្ួ ការង្ហរ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុរែចំាតំែន់រែស់្ UNEP (២០ន្ទទី) 

១៤:៣០ - ១៥:០០ សំ្ណួរ ចវម្លើយ )៣០ន្ទទី(  
១៥:០០ - ១៥:២០ ស្រម្មកពិស្ថអាហារស្រម្ន់ 
១៥:២០ - ១៥:៤០ ១.២ ផ ែ៉ាះពា ់ននការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកម្ពុជា និងតំែន់អាសីុ្ 

អាវគនយ៍  

វោ ែំណង៖ វធាើែចចុែបននភាពចុងវរកាយអំពី ទធផ ននការសិ្កា ផ 
ែ៉ាះពា ់ននការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកម្ពុជា និងតំែន់អាសីុ្អាវគនយ៍ 
អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ 
១. ែណឌិ ត ែិុច សុ្វែម្ រែធានរកមុ្ និងជាអនកឯកវទស្ធនធានទឹក និង
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុននរកុម្  ុន Hatfield/SPCR (១០ន្ទទី) 
២. វោក Hans Guttman ន្ទយករែតិែតតិគណៈកម្មា ធិការទវនលវម្គងគ 
(MRC) (១០ន្ទទី) 

១៥:៤០ - ១៦:១០ សំ្ណួរ ចវម្លើយ )៣០ន្ទទី(  
១៦:១០ - ១៦:៣០ ១.៣ ែចចុែបននភាពការវ្លើយតែនឹងការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុវៅកម្ពុជា 

វដ្ឋយវផ្កត តវ ើស្កម្ាភាពែនតវៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់វរកាម្ជាតិ  
វោ ែំណង៖ រាយការណ៍ពីេឌ្ឍនភាពរែស់្រែវទស្កម្ពុជាកនុងការ
កស្ថង ស្ម្តាភាពស្ថា ែ័ន ការែន្រញ្ហជ ែការង្ហរប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុវៅ
កនុងប្ផន ការយុទធស្ថស្រស្តប្រែរែួ អាកាស្ធាតុថ្នន ក់ជាតិ និងតាម្េស័ិ្យ 
និងការអនុេតតគំនិតផតួចវផតើម្ការង្ហរប្រែរែួ អាកាស្ធាតុសំ្ខាន់ៗ។ 
អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ វោក ម្ម៉ា  ច័នាស្ទធ  អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា នប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុរកសួ្ងែរសិ្ថា ន (២០ន្ទទី) 

១៦:៣០ - ១៧:០០ សំ្ណួរ ចវម្លើយ  )៣០ ន្ទទី(  
១៧:០០ - ១៧:២០ ១.៤ ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុកម្ពុជា 

វោ ែំណង៖ ែង្ហា ញពីែំវណើ រការវរៀែចំប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែ
នឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកម្ពុជា (ផ.យ.ែ.អ.ក.) ម្មតិកាសំ្ខាន់ៗ និង
ែំវណើ រវឆ្ព ះវៅមុ្ែ។ 
អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ វោក ស្ ុ៊ុំ ធី រែធានន្ទយកដ្ឋា នប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 
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រកសួ្ងែរសិ្ថា ន (២០ន្ទទី) 
១៧:២០ - ១៧:៥០ សំ្ណួរ ចវម្លើយ )៣០ន្ទទី(  
១៧:៥០ - ១៨:១០ ការស្វងេែស្កម្ាភាពនងៃទី១ 
១៨:១៥ - ២០:៣០ ពិធីជែ់វ ៀងវភ្ស្ជជៈវព ោៃ ច 

ទីកប្នលង៖ ែនាែ់ Pre-Function ននស្ណាា ោរសូ្ ាីប្ត ភ្នំវពញភូ្គីរតា  

០៧:៣០ -០៨:៤៥ ការចុះវ ា្ ះ 
ទីកប្នលង៖ ស្ណាា ោរសូ្ ាីប្ត ភ្នំវពញភូ្គីរតា 

០៨:៤៥ - ០៩:១៥ ការចាែ់វផតើម្កម្ាេធីិ 
សុ្នារកថ្នស្ថា គម្ន៍រែស់្ ឯកឧតតម្ បា៉ាន ែ ុនវធឿន រែាវ ខាធិការរកសួ្ង
ប្ផនការ 
សុ្នារកថ្នស្ថា គម្ន៍រែស់្ ឯកឧតតម្ Jean-François Cautain ឯកអគគរែាទូត
ស្ ភាពអឺរ ៉ាែុរែចំាកម្ពុជា 

០៩:១៥ - ០៩:៣០ វស្ចកតីស្វងេែ ទធផ នងៃទី១ 
រែកាស្រវែៀែវរៈនងៃទី២ 
ការប្ណនំ្ទកិចចពិភាកាេគគស្រស្ែោន  

០៩:៣០ - ១០:០០ ស្រម្មកពិស្ថអាហារស្រម្ន់ 
១០:០០ - ១១:៣០ េគគស្រស្ែោន ៖ ការវរៀែចំប្ផនការវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ  

ស្តីពីវម្វរៀនទទួ បាន និងែំវណើ រវឆ្ព ះវៅមុ្ែ 
េគគស្រស្ែោន ប្ផនកទី១៖ ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុតាម្េស័ិ្យ  
(ផ.យ.ែ.អ. តាម្េស័ិ្យ) និងប្ផនការស្កម្ាភាព 

រកមុ្ទី១៖ ការអែ់រកំារប្រែ
រែ ួអាកាស្ធាតុ ទំន្ទក់
ទំនង និងវយនឌ័្រ 

រកមុ្ទី២៖ ការវ្លើយតែការប្រែ
រែ ួអាកាស្ធាតុកនុងេស័ិ្យ
កសិ្កម្ា និងធារាស្ថស្រស្ត 

រកមុ្ទី៣៖ ការវ្លើយតែការប្រែ
រែ ួអាកាស្ធាតុកនុង 
េស័ិ្យវ ដ្ឋា រចន្ទស្ម្ព័នធរែូេន័ត 

ទីកប្នលង៖ ែនាែ់ Fuluzu ទីកប្នលង៖ ស្ថ រែជំុភូ្គីរតា 
Grand Ballroom 2 

ទីកប្នលង៖ ស្ថ រែជំុភូ្គីរតា១ 
ជាន់ទី២ 

រែធានែឹកនំ្ទ៖ វោកជំទេ 
របាក់ ច័នាណយ  រែាវ ខា 
ធិការរកសួ្ងនរែស្ណីយ៍ និង
ទូរគន្ទគម្ន៍ 

រែធានែឹកនំ្ទ៖ វោក របាក់ 
ថ្នេអាមិ្ដ្ឋ  អគគវ ខាធិការ
រង MAFF 

រែធានែឹកនំ្ទ៖ ឯ.ឧ. វ ង ធន
យុទធ  អនុរែាវ ខាធិការ 
MoPWT 

អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ (២ x ១៥
ន្ទទី) 

អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ (២ x ១៥
ន្ទទី) 

អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ (២ x ១៥
ន្ទទី) 

១. វោកស្រសី្ វចង ចិនវណត
MoWA៖ ការែន្រញ្ហជ ែវយនឌ័្រ

១. វោក អ ុ ៊ុំ រណីា រែធានស្តី
ទី ន្ទយកដ្ឋា នឧតុនិយម្ 

១. វោក វរចៀង ផ ័កេ រែធាន
ន្ទយកដ្ឋា នប្ផនការ និងេនិិវោគ 

ថ្ងៃទី ២ ថ្ងៃពុធ ទី០៦  ខែវចិ្ឆកិា  ឆ្ន ាំ២០១៣ 
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វៅកនុងការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុ 
២. វោក ជួន េណាណ  អនុ
រែធានការោិ ័យកម្ាេធីិ
សិ្កាេទិាស្ថស្រស្ត MoEYS៖ 
ការអែ់រែំរសិ្ថា ន និងការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុវៅកម្ពុជា 

MoWRAM៖ ការវ្លើយតែនឹង
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកនុង
េស័ិ្យធនធានទឹក និង ឧតុ
និយម្ 
២. វោកែណឌិ ត ស្រ ចិរតា 
អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា នផ ិត
កម្ា និងែសុ្ពាបា  MAFF  

MoPWT៖ ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្ត
ជាតិែនាុនឹំងការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ និងការកាត់ែនាយ
ឧស្ា័នផាះក ច្ ក់កនុងេស័ិ្យែឹក
ជ ជ្ូ ន 
២. វោក ស្រស្ ុន ពិទូ អនុរែធាន
ន្ទយកដ្ឋា នប្ផនការ និងទំន្ទក់
ទំនងស្ថធារណៈ MRD៖ 
ប្ផនការស្កម្ាភាពប្រែរែ ួ
អាកាស្ធាតុកនុងេស័ិ្យែឹក
ជ ជ្ូ ន និងវ ដ្ឋា រចន្ទស្ម្ព័នធ
ស្ថធារណៈ 

វគាិន៖ វគាិន៖ វគាិន៖ 

១. កញ្ហញ  គង់ ប្កេសុ្គន្ទធ  
ម្ជឈម្ណឌ  ព័ត៌ម្មនឯករាជយ
កម្ពុជា )CCIM( 
២. វោក ស្ ូ សុ្ជាតិ អនក
ស្រម្ែស្រម្ួ ែណាត ញប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុកម្ពុជា  
៣. វោក គឹម្ សុ្ែិនត រែធាន
ម្ជឈម្ណឌ  សិ្កាកសិ្កម្ា 
និងែរសិ្ថា ន ននស្ថក េទិា
 ័យភូ្មិ្នាកសិ្កម្ា 
៤. វោក Chris Eijkemans 

ន្ទយករែចំារែវទស្ននអងគ
ការ Oxfam 

១. ឯ.ឧ. គ ់ េឌ្ឍន្ទ  អគគ
វ ខាធិការរងននគណៈកម្មា
ធិការជាតិទវនលវម្គងគកម្ពុជា 
២. វោក  ិត សំ្អាត 
ន្ទយករែតិែតតិននអងគការ 
NGO Forum on Cambodia 
៣. វោក Sakphouseth 

Meng ម្ន្រនតីតំណាងរែចំា
រែវទស្ននមូ្ និធិអនតរជាតិ
ស្រម្មែ់ការអភិ្េឌ្ឍកសិ្កម្ា 
(IFAD) 

១. វោក ប្ ម្ ចនធូ ម្ន្រនតី
គវរម្មងជាន់ែពស់្ ននធន្ទោរ
អភិ្េឌ្ឍន៍អាសីុ្ )ADB( 
២. វោក Uchida Togo ទី
រែឹកាគវរម្មងប្ផនកែរសិ្ថា ន និង
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុនន 
JICA 
៣. វោកែណឌិ ត វ ង សុ្ែ 
ែិ  អនកស្រស្ថេរជាេននវែបា៉ា តឺ
ម្៉ាង់សំ្ណង់សីុ្េ ិ ស្ថស្រស្ថត ចារយ 
និងរែធានប្ផនកស្ថា ែតយកម្ានន
េទិាស្ថា នែវចចកេទិាកម្ពុជា 
)ITC( 
៤. វោកស្រសី្ Nele Bünner 

តំណាងអងគការ GIZ ទទួ 
ែនាុកកម្ាេធីិការពារអាកាស្ធាតុ
ស្រម្មែ់រែវទស្កំពុងអភិ្េឌ្ឍន៍ 

សំ្ណួរ ចវម្លើយ សំ្ណួរ ចវម្លើយ សំ្ណួរ ចវម្លើយ 
១១:៣០ - ១៣:៣០ អាហារនងៃរតង់ 

ទីកប្នលង៖ La Coupole Restaurant ននស្ណាា ោរសូ្ ាីប្ត 
ភ្នំវពញភូ្គីរតា 

១៣:៣០ - ១៥:០០ េគគស្រស្ែោន  (ែនត) 
េគគស្រស្ែោន ប្ផនកទី ២៖ ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ តាម្េស័ិ្យ  
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(ផ.យ.ែ.អ. តាម្េស័ិ្យ) និងប្ផនការស្កម្ាភាព 
រកមុ្ទី១៖ ការវ្លើយតែនឹងការ
ប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុកនុង 
េស័ិ្យសុ្ខាភិ្បា  អន្ទម័្យ 
ស្នតិសុ្ែវស្បៀង និងអាហា 
រែូតាម្ភ 

រកមុ្ទី២៖ ការវ្លើយតែនឹងការ
ប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុកនុងេស័ិ្យ
នរពវ ើ ជ ផ  និងរែព័នធវអ
កូ ូសីុ្ 

រកមុ្ទី៣៖ ការកាត់ែនាយការ
ប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុកនុង 
េស័ិ្យឧស្ា កម្ា និង
ថ្នម្ព  

ទីកប្នលង៖ ែនាែ់ Fuluzu ទីកប្នលង៖ ស្ថ រែជំុភូ្គីរតា 
Grand Ballroom 2 

ទីកប្នលង៖ ស្ថ រែជំុភូ្គីរតា
១ ជាន់ទី២ 

រែធានែឹកនំ្ទ៖ ឯ.ឧ.ែណឌិ ត 
 ុញ ហា   អគគន្ទយកនន
អគគន្ទយកដ្ឋា នែវចចកវទស្ 
MoE 

រែធានែឹកនំ្ទ៖ ឯ.ឧ. ចាយ  
ស្ថមិ្តត រែតិភូ្រាជរដ្ឋា ភិ្បា  
ទទួ ែនាុកអគគន្ទយកននអគគ
ន្ទយកដ្ឋា នរែាបា ការពារ និង
អភិ្រកេធម្ាជាតិ MoE 

រែធានែឹកនំ្ទ៖ ឯ.ឧ. ស្ថត 
ស្ថមី្ រែាវ ខាធិការ MIME 

អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ (២ x ១៥
ន្ទទី) 

អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ (៣ x ១០
ន្ទទី) 

អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ (២ x ១៥
ន្ទទី) 

១. វេជជែណឌិ ត កុ  វ រ ៉ា ូអនុ
រែធានន្ទយកដ្ឋា ននន MoH៖ 
ប្ផនការវ្លើយតែនឹងការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុកនុងេស័ិ្យ
សុ្ខាភិ្បា  
២. ឯ.ឧ. រត័ន េរិៈ ស្ម្មជិករកុម្
រែឹកាអភិ្េឌ្ឍន៍េស័ិ្យកសិ្កម្ា 
និងជនែទ៖ វោ នវោបាយ
ស្នតិសុ្ែវស្បៀង អាហារែូតាម្ភ 
និងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

១. វោក  ុន េឌ្ឍន្ទ (អនុ
រែធានទទួ ែនាុករមួ្ការោិ 
 ័យឥណទនកាែូននរពវ ើ 
រែាបា នរពវ ើ៖ ការវ្លើយតែ
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកនុង 
េស័ិ្យនរពវ ើ 
២. វោកស្រសី្ែណឌិ ត វៅ សុ្ជីេ ី
អនុរែធានរែាបា ជ ផ ៖ 
ប្ផនការវ្លើយតែការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុកនុងេស័ិ្យជ ផ  
៣. វោក អ ុក ណាវ៉ាន់ អគគ
ន្ទយករងរែាបា ការពារ និង
អភិ្រកេធម្ាជាតិ៖ ការវ្លើយតែ
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកនុង
រែព័នធវអកូ ូសីុ្ 

១. ឯ. .ឧ  ទឹង សីុ្នី អនុរែា
វ ខាធិការ MIME៖ ប្ផនការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកនុង 

េស័ិ្យឧស្ា កម្ា និង 
ថ្នម្ព  
២. វោក តូច សុ្េណាណ  
រែធានន្ទយកដ្ឋា ន ែវចចក
វទស្ថ្នម្ព ៖ ប្ផនការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុកនុងែំវណើ រ
ការផ ិតកម្ាថ្នម្ព  
 

វគាិន៖ វគាិន៖ វគាិន៖ 

១. វោកែណឌិ ត Iean Rus-

sell រែធានគម្រោង MALIS, 

FAO 
២. វោក Steven Iddings 
រែធានរកមុ្សុ្ែភាពែរសិ្ថា ន 

១. វោកស្រសី្ Sarah Sitts 
រែធានរែចំារែវទស្ននអងគការ 
PACT កម្ពុជា 
២. វោក Peter Iversen  អនក

១. វោក  ួង  ាឹង ិុញ 
រកមុ្  ុនវែ សីុ្ប្ម្ន 
២. វោក Jeff Ospital 
ន្ទយករែតិែតតិននអងគការ 
Nexus Carbon 
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WHO 
៣. វោកស្រសី្ ជា វអ ីោ៉ាន 
អនុរែធានវែបា៉ា តឺម្៉ាង់ែរសិ្ថា ន 
RUPP 
៤. វោក វ ង សុ្ែ អនកឯក
វទស្អភិ្បា កិចច និងកាត់
ែនាយវរោះម្ នតរាយនន 
អងគការ Plan International 

ឯកវទស្ប្ផនកែវចចកវទស្នន 
UN-REDD, FA 
៣. វោកបណ្ឌ ិត Kien Tran-

Mai ម្ន្រនតីកម្ាេធីិគំនិតផតួចវផតើម្ 
ែនាុនឹំងការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុ (CCAI/MRC) 

៤. វោក Micah Ingalls ន្ទយក
ស្តីទីរែចំារែវទស្  ននអងគការ 
WWF 

Development 
៣. វោក Carlo Figa 
Talamanca ន្ទយក SGFE 
និងជារែធាន EuroCham 

Green Business Committee 
 

សំ្ណួរ ចវម្លើយ សំ្ណួរ ចវម្លើយ សំ្ណួរ ចវម្លើយ 
១៥:០០ - ១៥:២០ ស្រម្មកពិស្ថអាហារស្រម្ន់ 
១៥:២០ - ១៦:៥០ េគគស្រស្ែោន  )ែនត(  
េគគស្រស្ែោន ប្ផនកទី ៣៖ ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុតាម្េស័ិ្យ 
(ផ.យ.ែ.អ. តាម្េស័ិ្យ) និងប្ផនការស្កម្ាភាព (ែនត) 
រកមុ្ទី១៖ ការវ្លើយតែការប្រែ
រែ ួអាកាស្ធាតុវៅថ្នន ក់
វរកាម្ជាតិ និងការរគែ់រគង
វរោះម្ នតរាយ 

រកមុ្ទី២៖ ការវ្លើយតែការប្រែ
រែ ួអាកាស្ធាតុវៅតំែន់វ្នរ 
និងវទស្ចរណ៍ 

រកមុ្ទី៣៖ េឌ្ឍនភាពរែស់្ 
កម្ពុជាកនុងការកាត់ែនាយការ
ប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ និង
ែំវណើ រវឆ្ព ះវៅកាន់
ស្កម្ាភាពជាតិស្ម្ស្រស្ែ
ស្រម្មែ់ការកាត់ែនាយការ
ែវ ច្ញឧស្ាន័ផាះក ច្ ក់ 
(NAMA) 

ទីកប្នលង៖ ស្ថ រែជំុភូ្គីរតា 
Grand Ballroom 2 

ទីកប្នលង៖ ស្ថ រែជំុភូ្គីរតា១ 
ជាន់ទី២ 

ទីកប្នលង៖ ែនាែ់ Fuluzu 

រែធានែឹកនំ្ទ៖ ឯ.ឧ. ស្ក់  
វស្ដ្ឋា   រែាវ ខាធិការ និងជា
រែធានវ ខាធិការដ្ឋា ន គ .ជ.
អ.ែ . MoI 

រែធានែឹកនំ្ទ៖ ឯ.ឧ. ែ ិន ស្ម្បតតិ
ថ្នរត័ន  រែាវ ខាធិការរកសួ្ង
វរៀែចំប្ែនែី នគរែូនីយកម្ា និង
សំ្ណង់ 

រែធានែឹកនំ្ទ៖ ឯ.ឧ. ជា 
សំ្អាង  អនុរែធានរែាបា 
នរពវ ើ 

អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ (២ x ១៥
ន្ទទី) 

អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ (២ x ១៥
ន្ទទី) 

អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ (៣ x ១០
ន្ទទី) 

១. វោក គង់ ចាន់ងន ទី
រែឹកាប្ផនការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុននគ.ជ.អ.ែ.៖ 
ការអនុេតតប្ផនការស្កម្ាភាព
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅថ្នន ក់
វរកាម្ជាតិតាម្រយៈអភិ្បា  

១. វោក ែ ូ ច័នាសិ្រ ីអនុរែធាន
ន្ទយកដ្ឋា នប្ផនការ និង 
អភិ្េឌ្ឍន៍វទស្ចរណ៍ ននរកសួ្ង
វទស្ចរណ៍៖ ែទពិវស្ថធន៍ និង
ការវរៀែចំប្ផនការប្រែរែ ួ
អាកាស្ធាតុកនុងេស័ិ្យ 

១. វោក Conrado Heruela 
រែធានរគែ់រគងកិចចការ
ស្រម្មែ់គវរម្មងប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុរែស់្GEF នន
ន្ទយកដ្ឋា នែវចចកេទិា
ឧស្ា កម្ា និងវស្ែាកិចច 
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កិចចមូ្ ដ្ឋា ន និងការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ 
២. វោក សុ្ទធ គឹម្កុ មុ្នី 
អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា នវរតៀម្
វរៀែចំ និងែណតុ ះែណាត  នន
CNMC៖ ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្ត
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុស្រម្មែ់
រគែ់រគងវរោះម្ នតរាយ 

វទស្ចរណ៍ 
២. ឯ.ឧ. ែណឌិ ត វ៉ាន់ មុ្នីន្ទង 
អគគន្ទយករងននអគគន្ទយកដ្ឋា ន
ែវចចកវទស្នន MoE និងជា 
អគគវ ខាធិការរងននគណៈ- 
កម្មា ធិការជាតិស្រម្មែ់ការរគែ់
រគង និងអភិ្េឌ្ឍន៍តំែន់វ្នរ៖ 
ែទពិវស្ថធន៍ និងប្ផនការវ្លើយ
តែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុស្រម្មែ់រគែ់រគងតំែន់វ្នរ 

រែចំាតំែន់អាសីុ្ និងបា៉ា សីុ្
 ាិកននអងគការ UNEP៖ គំនិត
ផតួចវផតើម្ស្រម្មែ់ការវរៀែចំ
ប្ផនការ NAMA 
២. វោកស្រសី្ Akiko Fukui 

ជំនួយការអនកស្រស្ថេរជាេរកមុ្
យនតការទីផារកាែូនរែស់្ 
IGES 
៣. វោក អ ុយ កាម្ម៉ា  អនុ
រែធានន្ទយកដ្ឋា នប្រែរែ ួ
អាកាស្ធាតុ MoE ៖ វម្វរៀន
ទទួ បានរែស់្កម្ពុជា និង
ែំវណើ រវឆ្ព ះវៅកាន់ NAMA 

វគាិន៖ វគាិន៖ វគាិន៖ 
១. វោក  ុក គឹម្ធួន 
រែធានរគែ់រគងគវរម្មងថ្នន ក់
ជាតិនន NAPA Follow-Up  
២. វោកស្រសី្ Sanna 
Salmela-Eckstein, Regional 
DM Delegate, Asia, Finnish 
Red Cross 

៣. វោក គឹម្ រតន្ទ ន្ទយក
រែតិែតតិអងគការការតីាស្ 
កម្ពុជា 
៤. វោក Julian Abrams អនក
ស្រម្ែស្រម្ួ ែវចចកវទស្ 
ននអងគការ UNCDF-LoCAL 

១. វោកែណឌិ ត វនត បារមី្ 
រែធានវែបា៉ា តឺម្៉ាង់វទស្ចរណ៍
នន RUPP 
២. វោក គង់ គឹម្វស្រស្ង ម្ន្រនតី
កម្ាេធីិជាន់ែពស់្ននអងគការ IUCN 
កម្ពុជា 
៣. វោក វ៉ា វម្ឿន ន្ទយក
រែតិែតតិអងគការម្លែ់នែតង 

១. វោក េន់ េណាណ រទិធ 
រែធានន្ទយកដ្ឋា នរែាបា  
និង ិរ ញ្េតាុ ននអគគវ ខាធិ
ការដ្ឋា នរកុម្រែឹកាអភិ្េឌ្ឍន៍
នែតង MoE 
២. វោក Alex Diment ទី
រែឹកាែវចចកវទស្ជាន់ែពស់្
ននអងគការ WCS 
៣. វោក វៅ៉ា េសិ្ថ  
រែធានការោិ ័យស្ងគម្  
ែរសិ្ថា ន និងទំន្ទក់ទំនង 
ស្ថធារណៈ ននអគគិស្នី 
កម្ពុជា 

សំ្ណួរ ចវម្លើយ សំ្ណួរ ចវម្លើយ សំ្ណួរ ចវម្លើយ 
១៦:៤០ - ១៦:៥០ ស្វងេែ 
និងែិទកិចចពិភាកា 

១៦:៤០ - ១៦:៥០ ស្វងេែ និង
ែិទកិចចពិភាកា 

១៦:៤០ - ១៦:៥០ ស្វងេែ 
និងែិទកិចចពិភាកា 

០៧:៣០ - ០៨:៣០ ការចុះវ ា្ ះ 
ទីកប្នលង៖ ស្ណាា ោរសូ្ ាីប្ត ភ្នំវពញភូ្គីរតា 

០៨:៣០ - ០៨:៥០ ចាែ់វផតើម្កម្ាេធីិ 
សុ្នារកថ្នស្ថា គម្ន៍រែស់្ ឯកឧតតម្ រស់្ សី្ វ៉ា អនុរែាវ ខាធិការរកសួ្ង

ថ្ងៃទី ៣ ថ្ងៃព្ពហស្បតិ៍ ទី០៧ ខែវចិ្ឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៣ 
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វស្ែាកិចច  និង ិរ ញ្េតាុសុ្នារកថ្នស្ថា គម្ន៍រែស់្វោក Peter Brimble 

ន្ទយករងរែចំារែវទស្ ននធន្ទោរអភិ្េឌ្ឍន៍អាសីុ្ )ADB) 
០៨:៥០ - ០៩:០០ វស្ចកតីស្វងេែ ទធផ នងៃទី២ 

រែកាស្រវែៀែវរៈនងៃទី៣ 
០៩:០០ - ១២:១៥ រែធានែឹកនំ្ទ៖ ឯ.ឧ. សុ្ែ ចិន្ទត វស្ថភា រែាម្ន្រនតីរែតិភូ្អម្ន្ទយករែាម្ន្រនតី 

និងជាអគគវ ខាធិការរកមុ្រែឹកាអភិ្េឌ្ឍន៍កម្ពុជា 
០៩:០០ - ៩:២០ រកែែ័ណឌ  ិរ ញ្ែបទនប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុអនតរជាតិ   

វោ ែំណង៖ វធាើវស្ចកតីស្វងេែអំពីការអភិ្េឌ្ឍចុងវរកាយននយនតការ 
ផត ់ ិរ ញ្ែបទនស្ថក ។ 
អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ វោកស្រសី្ Joanne Manda អនកឯកវទស្ ិរ ញ្ែបទន
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុននអងគការ UNDP រែចំាតំែន់អាសីុ្បា៉ា សីុ្ ាិក (២០
ន្ទទី) 

០៩:២០ - ៩:៤០ ស្រម្មកពិស្ថអាហារស្រម្ន់ 
៩:៤០ - ១០:៥០ រកែែ័ណឌ  ិរ ញ្ែបទនជាតិការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ 

វោ ែំណង៖ វធាើការេភិាគវ ើស្ថា នភាព ិរ ញ្ែបទនន្ទវព ែចចុែបនន 
វម្វរៀនទទួ បានពីមូ្ និធិ CCCA កម្ពុជា និងផត ់អនុស្ថស្ន៍ស្រម្មែ់
យនតការ ិរ ញ្ែបទនន្ទវព អន្ទគត។ 
អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ វោកែណឌិ ត តូច ច័នារកឹស្ថន  រែធានការោិ ័យ
ធន្ទោរពិភ្ពវោកននរកសួ្ងវស្ែាកិចច និង ិរ ញ្េតាុ (២០ន្ទទី) 

វគាិន៖ ១. វោក Koen Everaert ម្ន្រនតីទំន្ទក់ទំនងស្ រែតិែតតិការននតំណាង
ស្ ភាពអឺរ ៉ាែុរែចំាកម្ពុជា 
២. វោក Julien Chevillard ម្ន្រនតីរែាបា មូ្ និធិ CCCA ននវ ខាធិ
ការដ្ឋា នមូ្ និធិ CCCA/UNDP 
៣. វោកែណឌិ ត ទិន ពនលក អគគន្ទយករងននអគគន្ទយកដ្ឋា នរែាបា 
ការពារ និងអភិ្រកេធម្ាជាតិ និងជារែធានវ ខាធិការដ្ឋា នមូ្ និធិ CCCA 
ននរកសួ្ងែរសិ្ថា ន 

សំ្ណួរ ចវម្លើយ (៣០ ន្ទទី) 
១០:៥០ - ១២:០០ រែធានែឹកនំ្ទ៖ ឯ.ឧ. សុ្ែ ចិន្ទត វស្ថភា រែាម្ន្រនតីរែតិភូ្អម្ន្ទយករែាម្ន្រនតី 

និងជាអគគវ ខាធិការរកមុ្រែឹកាអភិ្េឌ្ឍន៍កម្ពុជា 
ការវ្លើយតែការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុថ្នន ក់តំែន់វផ្កត តវ ើទិែាភាពទូវៅនន
គវរម្មងគំនិតផតួចវផតើម្ែនាុនឹំងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ  (CCAI) 
េគគវពញអងគ៖ កិចចស្ រែតិែតតិការអនតរជាតិ 

 ការវ្លើយតែការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុថ្នន ក់តំែន់វផ្កត តវ ើទិែាភាពទូវៅនន
គវរម្មងគំនិតផតួចវផតើម្ែនាុនឹំងការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ  (CCAI) 
វោ ែំណង៖ ែង្ហា ញពីគំរនូនស្កម្ាភាពប្ែ បានផតួចវផតើម្កនុងការវដ្ឋះ
ស្រស្ថយែញ្ហា ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុអនតររែវទស្ វៅកនុងតំែន់អាងទវនល 
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វម្គងគ។  
អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ វោក នួន េណាណ  ម្ន្រនតីែវចចកវទស្គវរម្មង CCAI 
ន្ទយកដ្ឋា នែរសិ្ថា នននគណៈកម្ាការទវនលវម្គងគ (២០ន្ទទី) 

វគាិន៖ ១. វោកែណឌិ ត Pradeep Kurukulasuriya ទីរែឹកាែវចចកវទស្ជាន់ែពស់្
ប្ផនកែនាុនឹំងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ននអងគការ UNDP រែចំាតំែន់
អាសីុ្បា៉ា សីុ្ ាិក 
២. វោក Conrado Heruela រែធានរគែ់រគងកិចចការស្រម្មែ់គវរម្មងប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុរែស់្ GEF ននន្ទយកដ្ឋា នែវចចកេទិា ឧស្ា កម្ា និង
វស្ែាកិចចថ្នន ក់តំែន់វៅអាសីុ្ និងបា៉ា សីុ្ ាិក ននអងគការ UNEP 
៣. វោក Peter Brimble ន្ទយករងរែចំារែវទស្ ADB 

សំ្ណួរចវម្លើយ (៣០ ន្ទទី) 
១២:០០ - ១៣:៣០ អាហារនងៃរតង់ 

ទីកប្នលង៖ La Coupole Restaurant ស្ណាា ោរសូ្ ាីប្ត ភ្នំវពញភូ្គីរតា 
១៣:៣០ -១៤:៣០ រែធានែឹកនំ្ទ៖ វោកែណឌិ ត ទិន ពនលក អគគន្ទយករងននអគគន្ទយកដ្ឋា ន

រែាបា ការពារ និងអភិ្រកេធម្ាជាតិ និងជារែធានវ ខាធិការដ្ឋា នមូ្  
និធិ CCCA ននរកសួ្ងែរសិ្ថា ន 
េគគវពញអងគ៖ វោ ជំ ររែស់្រែវទស្កម្ពុជា កនុងស្ននិសី្ទកំពូ វ ើកទី
១៩ ននអនុស្ញ្ហញ រកែែ័ណឌ ស្ រែជាជាតិស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 ែចចុែបននភាពចុងវរកាយននកិចចចរចា UNFCCC 
វោ ែំណង៖ ែង្ហា ញជូននូេការេេិឌ្ឍចុងវរកាយននកិចចចរចាការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ ែញ្ហា ចម្បងៗ ប្ែ នឹងរតូេវ ើកយកម្កពិភាកាកនុង
ស្ននិសី្ទកំពូ វ ើកទី១៩ វៅទីរកងុវ៉ាសូ្េ ីរែវទស្ែ៉ាូ ូញ។ 
អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ វោក ស្ ុ៊ុំ ធី រែធានន្ទយកដ្ឋា នប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 
រកសួ្ងែរសិ្ថា ន (២០ន្ទទី) 

 វស្ចកតីរពាងវោ ជំ ររែស់្រែវទស្កម្ពុជា និងែំវណើ រវឆ្ព ះវៅមុ្ែ 
វោ ែំណង៖ ស្វងេែអំពីវោ ជំ ររែស់្រែវទស្កម្ពុជាស្រម្មែ់
ស្ននិសី្ទកំពូ វ ើកទី១៩ និងរែមូ្ ម្តិវោែ ់ពីអងគវេទិកាទំងមូ្ ។ 
អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ វោក ជា ចនាន៍ធូ អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា នប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ រកសួ្ងែរសិ្ថា ន (២០ន្ទទី) 

        សំ្ណួរ ចវម្លើយ (៣០ន្ទទី) 
១៤:៣០ - ១៥:០០ ស្រម្មកពិស្ថអាហារស្រម្ន់ 
១៥:០០ - ១៥:៣០ វស្ចកតីស្វងេែែំវណើ រការវេទិការយៈវព ២ នងៃ 
១៥:៣០ - ១៥:៤៥ សុ្នារកថ្នែិទរែស់្ ឯកឧតតម្ ស្ថែូ អូ ាណូ រែាវ ខាធិការ            

រកសួ្ងែរសិ្ថា ន 
វោរពវភ្លងជាតិ៕ 
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ឧបសមពន័ធទ្យ២ី៖ សនុទរកថាបទិ្យ និងគបើកគវទ្យកិា 
នងៃទី១៖ នងៃទី៥ ប្ែេចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១៣ 

 

សនុ្ទ កថារបើករេទិកា 
ខងលងពោយ ស្ពម្តច្អនគម្ហាពស្នាែតីពតពជា ហ ុន ខស្ន 

                      នាយររដាម្ស្តនតីថ្នព្េះរាជាណាច្ព្ររម្ពុជា 

ឯកឧតតម្ វោកជំទេ វោក វោកស្រសី្ វភ្ាៀេជាតិ និងអនតរជាតិជាទីវម្រតី! 

នងៃវនះែាុំម្មនវស្ចកតីរកីរាយ វដ្ឋយបានម្កចូ រមួ្វៅកនុងពិធីវែើក «វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តី
ពីការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ» ន្ទឱ្កាស្វនះ។ វេទិកាជាតិវនះបានរបារពធវ ើងប្តមួ្យស្បាត  ៏មុ្ន
ស្ម័្យរែជំុវ ើកទី១៩ ននស្ននិសី្ទភាគីជាស្ម្មជិកអនុស្ញ្ហញ រកែែណឌ ស្ រែជាជាតិស្តីពីការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុ និងស្ម័្យរែជំុវ ើកទី៩ រែស់្ភាគីជាស្ម្មជិក ពិធីស្ថរតយូតូ ប្ែ នឹងរែរពឹតតវៅ
វៅ ទីរកងុវ៉ាសូ្េ ីរែវទស្ែ៉ាូ ូញ។ កនុងន័យវនះពិតជាមិ្នអាចរែប្កកបានវទថ្ន វេទិកាប្ែ បានវរៀែ
ចំវ ើងន្ទវព វនះនឹងកាល យជាធាតុចូ មួ្យោ៉ាងសំ្ខាន់ ែ ់កិចចរែជំុប្ែ នឹងរតូេរបារពធវ ើងន្ទ
វព ខាងមុ្ែ។ ទនាឹម្វនះ វយើងទំងអស់្ោន ក៏ចំាបាច់រតូេែនតយ ់ែប្នាម្វទៀតពីែញ្ហា ន្ទន្ទប្ែ 
កំពុងវកើតម្មនវ ើង វដ្ឋយស្ថរការប្រែរែួ គុណភាពែរសិ្ថា នជាអាទិ៍រមួ្ម្មនៈ ការវកើនវ ើងកវៅត
ភ្ពប្ផនែី, បាតុភូ្តវរោះធម្ាជាតិ, វរោះរាងំស្ៃួត, វរោះទឹកជំនន់, ែយ ់ពយុះស្ងឃរា, ការែូចខាត
រែពនធ័វអកូ ូសីុ្, ការបាត់ែង់ជីេៈចរម្ុះ, ការវកើនវ ើងជំងឺែង្ហា ត់ប្ែលកៗ ែំផ្កល ញជីេតិម្នុស្េ ស្តា 
ប្ែ ែញ្ហា ទំងវនះមិ្នរតឹម្ប្តជះឥទធិព ជាអេជិជម្មនែ ់ការអភិ្េឌ្ឍស្ងគម្-វស្ែាកិចចែ៉ាុវណាណ ះវទ 
ែ៉ាុប្នតប្ងម្ទំងែ៉ាះពា ់ែ ់សុ្េតាិភាព និងសុ្ែុម្ម ភាពស្ថធារណៈវទៀតផង។ 

វ្លៀតឱ្កាស្វនះ កនុងន្ទម្រដ្ឋា ភិ្បា កម្ពុជា ែាុំសូ្ម្ប្ងលងនូេការវកាតស្រវស្ើរ និងវយតនម្លែពស់្ 
ចំវពាះថ្នន ក់ែឹកនំ្ទ ម្ន្រនតីរាជការរគែ់ ំដ្ឋែ់ថ្នន ក់ននរកសួ្ងែរសិ្ថា ន, រកសួ្ង-ស្ថា ែ័ន, អាជាា ធរប្ែនែី
រគែ់ ំដ្ឋែ់ថ្នន ក់, អងគការជាតិ-អនតរជាតិ, េស័ិ្យឯកជន, រពះស្ងឃ, រែជាព រែា និងសិ្ស្ានុសិ្ស្េ  
និស្េិតរគែ់ភូ្មិ្សិ្កាប្ែ បានែិតែំរែឹងប្រែងែំវពញការង្ហរោ៉ាងស្ស្រស្ថក់ស្ស្រស្ថំ, ពុះពាររមួ្ោន
ោ៉ាងស្កម្ាវៅកនុងយុទធន្ទការ និងស្កម្ាភាពទំងឡាយវែើម្បវីោ វៅននការការពារែរសិ្ថា នកនុង 
រយៈវព កនលងម្ក វ ើយែាុំស្ងឃឹម្ថ្ន វយើងនឹងែនតកិចចែិតែំរែឹងប្រែងវ ើការង្ហរវនះវទៀត ស្រម្មែ់
វព អន្ទគតខាងមុ្ែវនះ។ ជាការពិត កិចចែិតែំរែឹងប្រែងវនះនឹងែនតរមួ្ចំប្ណកពរងឹងប្ងម្វទៀតនូេ
្នាះរែស់្វយើង និងរែជាជនវៅវ ើភ្ពប្ផនែីទំងមូ្ កនុងែុពាវ តុចូ រមួ្ែង្ហា រ និងទែ់ស្ថា ត់វរពាះ
ម្ នតរាយន្ទន្ទឱ្យរែកែវដ្ឋយរែសិ្ទធភាពែពស់្ និងធាន្ទនូេភាពសុ្ែែុម្រម្ន្ទននការរស់្វៅរែស់្
ម្នុស្េជាមួ្យនឹងែរសិ្ថា នបានោ៉ាងរែវស្ើរ។ 

កនុងឱ្កាស្វនះ ែាុំក៏សូ្ម្ស្ថា គម្ន៍ោ៉ាងកក់វៅត ចំវពាះអនកចូ រមួ្ទំងអស់្ ទំងវភ្ាៀេជាតិ និង
អនតរជាតិប្ែ ជាតំណាងរកសួ្ង-ស្ថា ែ័នននរាជរដ្ឋា ភិ្បា  នែគូអភិ្េឌ្ឍន៏ តំណាងអងគទូតន្ទន្ទ រែចំា
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វៅរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា, េស័ិ្យឯកជន, រគឹះស្ថា នសិ្កា, អងគការស្ងគម្សីុ្េ ិ និងអនកចូ រមួ្
ទំងអស់្វៅកនុង «វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តពីីការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ» វនះ។ 

ជារមួ្ «វេទិកាជាតិស្តីពីការប្រែរែ ួអាស្កាស្ធាតុ» រតូេបានវរៀែចំវ ើងវដ្ឋយវទៀងទត់ 
និងកាល យជារពឹតតិការណ៍សំ្ខាន់ប្ែ ផត ់ឱ្កាស្ឱ្យអនកវរៀែចំវោ នវោបាយ, អនកេទិាស្ថស្រស្ត, នែ
គូអភិ្េឌ្ឍន៏ និងរែតិែតតិករន្ទន្ទម្កជួែជំុោន  វែើម្បែីង្ហា ញពីចំវណះែឹងងាីៗែំផុតអំពីផ ែ៉ាះពា ់នន
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកម្ពុជា វ ើយប្ចករបំ្ កែទពិវស្ថធន៏ននផ ែ៉ាះពា ់ទំងវន្ទះកនុង
វោ ែំណងរមួ្ចំប្ណកវដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វែើម្បសី្វរម្ចវោ វៅអភិ្េឌ្ឍ
ស្ងគម្-វស្ែាកិចចរែស់្វយើងវៅកនុងែរកិារណ៍ននការប្រែរែួ អាកាធាតុវនះ។ ជាក់ប្ស្តង វេទិកាវនះ
នឹងផត ់ ទធភាពឱ្យវយើងរមួ្ោន ែនតពិនិតយវម្ើ េឌ្ឍនភាព ប្ែ វយើងស្វរម្ចបានចាែ់តំាងពីវេទិកា
ជាតិវ ើកទី២ កា ពីឆ្ន ំ ២០១១ ម្កទ ់ែចចុែបននវនះ និងវែើម្បរីមួ្ចំប្ណកកនុងការពិភាកាអំពីកិចច
ការជាអាទិភាពវ ើការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកម្ពុជាស្រម្មែ់រយៈវព ពី ៥វៅ ១០ ឆ្ន ំខាងមុ្ែ
វទៀត។ 

ជាការពិតការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុប្ ងជាអាីប្ែ ស្ាិតវៅឆ្ៃ យពីវយើងវទៀតវ ើយ វ ើយ
កំពុងែនតឥទធិព ម្កវ ើវយើងទំងអស់្ោន កនុងវព ែចចុែបនន និងជាែញ្ហា រែ ម្មួ្យកនុងចំវណាម្
ែញ្ហា ធំៗែំផុតប្ែ ម្នុស្េជាតិរតូេរែ ម្វៅកនុងស្តេតេរទី៍២១វនះ វដ្ឋយស្ថរប្តផ ែ៉ាះពា ់
កាន់ប្តធៃន់ធៃរវ ើង វ ើយម្មនេសិ្ថ ភាពកាន់ប្តធំជាងមុ្ន។ វែើពិនិតយតាម្រែែគំវ ើញពីការ
ស្រស្ថេរជាេងាីៗ បានអះអាងោ៉ាងចាស់្ោស់្អំពីកំវណើ នននផ ែ៉ាះពា ់ពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 
គឺកាន់ប្តខាល ំងកាល  និងញឹកញាែ់ជាងមុ្ន ែណៈប្ែ កំវណើ នននការែវ ច្ញឧស្ា័នផាះក ច្ ក់បានែនត 
វធាើវអាយសី្តុណណភាពម្ធយម្វ ើពិភ្ពវោកវកើនវ ើងជាខាល ំង។ ជាក់ប្ស្តងកនុងឆ្ន ំវនះ ពិភ្ពវោករតូេ
បានវគស្វងាតវ ើញថ្ន កំហាែ់ឧស្ា័នកាែូនិចកនុងែរោិកាស្វកើនែ ់ ៤០០ភាគោន ប្ែ ជា
ករមិ្តែពស់្ែំផុតវ ើកែំែូង គិតចាែ់តំាងពីវព ម្មនការវស់្វដ្ឋយវរែើរបាស់្ឧែករណ៏ទំវនើែម្ក។ 
វៅចំវពាះមុ្ែកំហាែ់ឧស្ា័នកាែូនិចកនុងែរោិកាស្ករមិ្តែពស់្ែំផុតជារែេតតិស្ថស្រស្តវនះបានែង្ហា ញ
ថ្ន វយើងកំពុង្នចូ វៅកនុងស្ថា នភាពមួ្យរែកែវដ្ឋយវរោះថ្នន ក់។ កនុងវន្ទះ តំែន់អាសីុ្បា៉ា សីុ្
 ាិចបានវពើែរែទះនូេនិន្ទន ការប្ែ រតូេរែកាស្អាស្ននននទឹកជំនន់, វរោះរាងំស្ៃួត និងរពឹតតិការណ៍
អាកាស្ធាតុមិ្នរែរកតី ប្ែ វកើតម្មនកាន់ប្តញឹកញាែ់ និងធៃន់ធៃរជាងមុ្ន ជាពិវស្ស្កនុងអំ ុង
វព ននទស្េតេរចុ៍ងវរកាយវនះ។ វ ើស្ពីវនះវទៀត ភាពង្ហយរងវរោះននទឹកជំនន់វៅអាសីុ្នឹងែនត
វកើនវ ើង វ ើយរ ូតែ ់ឆ្ន ំ២០២៥ រែជាជនវរចើនជាង៤១០ោនន្ទក់ ប្ែ តំណាងឱ្យវ ើស្ពី 
៨៥% ននវស្ែាកិចចពិភ្ពវោករតូេរែ ម្នឹងហានិភ័្យននការជន់ ិចវៅតាម្តំែន់វ្នរ វដ្ឋយស្ថរ
រែ ម្នឹងផ ែ៉ាះពា ់ននពយុះសីុ្កលូន និងតំែន់ទំន្ទែ ិចទឹកប្ែ ង្ហយវពើែរែទះនឹងពយុះទី ាុង។ 
វរោះម្ នតរាយជាញឹកញាែ់ទំងវនះរមួ្ផេំជាមួ្យឥទធិព ែនទវទៀត ប្ែ ែណាត  ពីការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុែូចជា ការរជាែចូ ននទឹកនរែវៅតាម្តំែន់វ្នរ ឬផ ែ៉ាះពា ់ែណាត  ពីស្តាចនរង 
និងការរាតតាតននជំងឺបានវធាើឱ្យការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកាល យជាែញ្ហា រែ ម្ ប្ែ ទម្ទរឱ្យ
ម្មនការយកចិតតទុកដ្ឋក់ជាែន្ទា ន់។ ទនាឹម្វនះ ទឹកជំនន់ន្ទវព ងាីៗវនះវៅកម្ពុជាក៏បានែងាឱ្យម្មន
ការបាត់ែង់អាយុជីេតិម្នុស្េ, ផ ែ៉ាះពា ់ែ ់ែំណំាកសិ្កម្ា, វ ដ្ឋា រចន្ទស្ម្ព័នធ និងការចិ ច្ ឹម្
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ជីេតិរែស់្រែជាជនវៅស្ គម្ន៍ ប្ែ ែញ្ហា វនះជាភ្ស្តុតាងងាីែប្នាម្វទៀតែង្ហា ញពីស្ញ្ហញ ែន្ទា ន់ 
និងភាពធៃន់ធៃរននការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវនះ។ 

វដ្ឋយស្ថរផ ែ៉ាះពា ់ទំងវនះ វយើងអាចនិោយបានមួ្យប្ែែវទៀតថ្ន “ការប្រែរែ ួ
អាកាស្ធាតុបានកាល យជាែញ្ហា រែ ម្ជាយុទធស្ថស្រស្តមួ្យកនុងការអភិ្េឌ្ឍ វ ើយទម្ទរឱ្យម្មនការ
យកចិតតទុកដ្ឋក់រមួ្ោន ជាែន្ទា ន់”។ វ ើយរតឹប្តសំ្ខាន់ជាងវនះវៅវទៀត “ែញ្ហា វនះ តរម្េូវអាយវយើង
រតេូរមួ្ោន វធាើស្កម្ាភាពជាែន្ទា ន់ កនុងការកស្ថងវោ នវោបាយអាកាស្ធាតុស្ម្ស្រស្ែមួ្យ ស្រម្មែ់
វ្លើយតែទំងកនុងករមិ្តមូ្ ដ្ឋា ន ករមិ្តតំែន់ និងករមិ្តពិភ្ពវោក”។ 

ឯកឧតតម្ វោកជំទេ វោក វោកស្រសី្! 

ជារមួ្ វយើងទំងអស់្ោន បានែឹងវ ើយថ្ន ការប្រែរែ ួែរសិ្ថា នភ្ពប្ផនែី ជាែញ្ហា ប្ែ វកើត
ម្មនោ៉ាងពិតរបាកែ វ ើយវយើងមិ្នអាចែែិវស្ធ ឬវៅប្តវធាើមិ្នែឹងមិ្នឮ និងមិ្នវអើវពើបានវទ។ 
ជាក់ប្ស្តង ការរគែ់រគងែរសិ្ថា ន និងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុបានកាល យជាែញ្ហា រែ ម្មួ្យវទៀត 
ស្រម្មែ់ចីរភាពននកំវណើ នវស្ែាកិចច និងការអភិ្េឌ្ឍស្ងគម្កម្ពុជា កនុងវន្ទះម្មនការែវ ច្ញវចា 
ោ៉ាងស្នធឹកស្ន្ទធ ែ់នូេឧស្ា័នផាះក ច្ ក់ ជាពិវស្ស្ឧស្ា័នកាែូនិចវដ្ឋយស្ថរស្ម្មព ធពីកំវណើ នរែជា
ជន, ចរនតនគរែូនីយកម្ា, េែុិ កម្ា និងរែព កម្ាកសិ្កម្ា ក៏ែូចជាការអភិ្េឌ្ឍេស័ិ្យែឹកជ ជ្ូ ន, ថ្នម្
ព  និងេស័ិ្យែនទវទៀត។ ជាការពិតែញ្ហា វនះមិ្នប្ម្នវយើងវទើែប្តយកចិតតកនុងវព វនះវន្ទះវទ 
ជាក់ប្ស្តងវយើងបានវធាើកិចចការវរចើនណាស់្វ ើយន្ទវព វនះ។ កនុងវព វន្ទះវយើងបានអនុេតតនូេ
អនុស្ថស្រស្តន្ទន្ទពីវេទិកាជាតិវ ើកទី២ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុប្ែ បានវរៀែចំវ ើងកា ពី
ឆ្ន ំ ២០១១ ប្ែ ស្កម្ាភាពវនះគឺជាភ្ស្តុតាងែញ្ហច ក់ពីការវែតជាា រែស់្កម្ពុជាកនុងការវដ្ឋះស្រស្ថយ
ែញ្ហា រែ ម្ន្ទន្ទ ប្ែ ែណាត  ម្កពីការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ។ 

តាម្រយៈវនះ កម្ពុជាក៏បានកស្ថងវោ នវោបាយ និងប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តស្តីពីការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុប្ែ ជាកិចចការសំ្ខាន់ែំផុត កនុងការពរងឹងស្ម្តាភាពស្ថា ែ័ន និងស្ម្តាភាព
ែវចចកវទស្អនតរេស័ិ្យ រពម្ទំងព ុជំន្ទញចំាបាច់ ស្រម្មែ់កំណត់េធិានការកនុងការវ្លើយតែនឹង
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ ទនាឹម្វនះកម្ពុជាបានចូ រមួ្ោ៉ាងស្កម្ាកនុងការចរចារអនតរជាតិស្តីពីការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅរគែ់ ំដ្ឋែ់ថ្នន ក់ វ ើយបានរមួ្ចំប្ណកោ៉ាងស្កម្ាវៅកនុងកិចចរែឹងប្រែង 
ទំងវៅកនុងថ្នន ក់តំែន់ និងអនតរជាតិស្រម្មែ់វដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវនះ។ ជាមួ្យោន
វនះ វយើងបានែវងាើតស្ថា ែ័ន និងេធិានការន្ទន្ទ រមួ្ម្មនការែវងាើតគណៈកម្ាការជាតិរគែ់រគងការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុ, ការែន្រញ្ហជ ែការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុទំងវៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់វរកាម្ជាតិជា 
វែើម្។ កិចចការទំងវនះជាជំហានែ៏សំ្ខាន់មួ្យ វ ើយកម្ពុជានឹងែនតដ្ឋក់ែ ច្ូ  ការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុវៅកនុង ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តអភិ្េឌ្ឍន៍ជាតិ និងកនុងវោ វៅអភិ្េឌ្ឍន៍ស្ េតេរវ៍ៅកម្ពុជាវរកាយ
ឆ្ន ២ំ០១៥ រពម្ទំងស្ម្ម រណកម្ាការង្ហរវនះវៅកនុងប្ផនការអភិ្េឌ្ឍន៍តាម្េស័ិ្យរែស់្រកសួ្ង
ន្ទន្ទផងប្ែរ។ 

ចំវពាះមុ្ែវនះ កម្ពុជាក៏បានដ្ឋក់វចញេធិានការ និងស្កម្ាភាពជាក់ោក់ប្ែ ទក់ទងនឹង
ការែនាុំវៅនឹងការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ, ការកាត់ែនាយការែវ ច្ញឧស្ា័នផាះក ច្ ក់ និងការ
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អភិ្េឌ្ឍនែតង ប្ែ ការង្ហរវនះបាន្លុះែញ្ហច ងំកនុង យុទធស្ថស្រស្តចតុវកាណ-ែំណាក់កា ទី ៣ រែស់្
រាជរដ្ឋា ភិ្បា ។ ជាក់ប្ស្តងវយើងបាន និងកំពុងជំរញុអនុេតតកិចចស្ រែតិែតតិការជាមួ្យតួអងគអភិ្េឌ្ឍ
ន៏ពាក់ពនធ័កនុងរកែែណឌ    “វោ នវោបាយជាតិស្តពីីការអភិ្េឌ្ឍនែតង” និង “ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្ត
ជាតិស្តពីីការអភិ្េឌ្ឍនែតងឆ្ន ំ ២០១៣-២០៣០” តាម្រយៈការអភិ្េឌ្ឍរកែែណឌ គតិយុតត និងយនតការ
ស្រម្មែ់ការវធាើពាណិជជកម្ាកាែូន, ការពរងឹងស្ម្តាភាព, ការវរៀែចំ និងអនុេតតេធិានការស្រម្មែ់ការែ
នាុវំៅនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ, ការសិ្កាពី ទធភាពកនុងការវរែើរបាស់្យនតការ ិរ ញ្ែបទន
ប្ផនកែរសិ្ថា នែូចជា ការទូទត់កនរម្ែរសិ្ថា ន និងមូ្ និធិែរសិ្ថា ន, ការពរងឹងការរគែ់រគងតំែន់
ការពារធម្ាជាតិរមួ្ទំងជីេៈចរម្ុះ, តំែន់នផារងទឹកវភ្លៀង និងតំែន់ែីវស្ើម្ រពម្ទំងការពរងឹងយនតការ
តាម្ដ្ឋន និងរតតួពិនិតយែរសិ្ថា ន និងរែព័នធវអកូ ូសីុ្ទំងវៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់វរកាម្ជាតិ។ 

កនុងស្ថា រតីវ ើកកម្ពស់្អនុេតតការង្ហរវនះឱ្យកាន់ប្តម្មន កេណៈរគែ់រជុងវរជាយ និងកាន់ប្ត
សីុ្ជវរៅ ែាុំសូ្ម្ជំរញុឱ្យរកសួ្ង-ស្ថា ែ័ន និងនែគូអភិ្េឌ្ឍន៍ទំងអស់្ វធាើការពិចារណាជា កេណៈ
រែពនធ័អំពីការង្ហរប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅវព វ ើកប្ផនការអនតរាគម្ន៍វ ើការង្ហរអភិ្េឌ្ឍ វែើម្បី
ធាន្ទថ្នការចំណាយេនិិវោគន្ទន្ទម្មនរែសិ្ទធភាព និងផត ់ផ កនុងែរកិារណ៏ននការប្រែរែួ អា
កាស្ធាតុវនះ។ កនុងវន្ទះវយើងរតូេវផ្កត តការយកចិតតទុកដ្ឋក់ឱ្យខាល ំងប្ងម្វទៀតវ ើការវរែើរបាស់្រែ
ភ្ពថ្នម្ព កវកើតវ ើងេញិ ែូចជាថ្នម្ព វរអីគគិស្នី, សំ្ណ ់កវៅត ពីឧស្ា កម្ា, សំ្ណ ់ពី
កសិ្កម្ា និងសំ្ណ ់ពីការច ច្ ឹម្ស្តាជាវែើម្។ ទនាឹម្វនះ វយើងក៏រតួេែនតអនុេតតនូេគំនិតផតួចវផតើម្ការ
អភិ្េឌ្ឍនែតងជាតិវៅកម្ពុជា វែើម្បីោំរទែប្នាម្វទៀតែ ់ការអភិ្េឌ្ឍរែកែវដ្ឋយចីរភាព។ កនុងវន្ទះ
ប្ែរ វយើងរតេូែនតយកចិតតទុកដ្ឋក់វ ើការអនុេតតែណាត គវរម្មងយនតការអភិ្េឌ្ឍស្ថា ត, ការជំរញុយុទធន្ទ
ការស្នេសំំ្នចថ្នម្ព អគគិស្នី និងវរែងឥនធនៈ, ស្កម្ាភាពការពារ និងអភិ្រកេនរពវ ើវៅកនុងតំែន់
ការពារធម្ាជាតិ, នរពែរម្ងុ និងនរពការពារជាវែើម្។ 

ម្ា៉ាងវទៀតែាុំយ ់ថ្ន ការអនុេតតកម្ាេធីិយ ់ែឹងជាស្ថធារណៈអំពីការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ 
និងឥទធិព ននការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ ក៏ម្មនស្ថរៈសំ្ខាន់ណាស់្ប្ែរ វែើម្បវី ើកទឹកចិតតឱ្យម្មន
ការរមួ្ចំប្ណកទំងអស់្ោន ។ ែូវចនះ វែើម្បសី្រម្ចការង្ហរវនះបាន ទម្ទរឱ្យម្មនកិចចស្ ការជិត
ស្និទធរវងស្ថក េទិា ័យ, ម្ជឍម្ណឌ  ស្រស្ថេរជាេ, រកសួ្ង-ស្ថា ែ័នន្ទន្ទននរាជរដ្ឋា ភិ្បា  និងនែគូ
អភិ្េឌ្ឍន៍ កនុងការដ្ឋក់ែន្រញ្ហច ែការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកនុងកម្ាេធីិសិ្កា និងកម្ាេធីិស្រស្ថេរជាេ 
វ ើយែវងាើតនូេយនតការន្ទន្ទស្រម្មែផ្កល ស់្ែតូរចំវណះែឹងទំងអស់្វន្ទះ ប្ែ ជាមូ្ ដ្ឋា នសំ្ខាន់
ែ ់ការវរៀែចំវោ នវោបាយ។ រែការវនះនឹងជួយធាន្ទបានថ្ន វោ នវោបាយ និងប្ផនការ
ការង្ហរប្រែរែួ អាកាស្ធាតុរែស់្វយើងនឹងរតេូបានកស្ថងវ ើង និងវធាើែចចុែបននភាពជាវទៀងទត់ 
វដ្ឋយប្ផាកវ ើចំវណះែឹងប្ែ ម្មន និង ទធផ ននការស្រស្ថេរជាេមួ្យប្ែ អាចទុកចិតតបាន។      

កនុងន័យវនះែាុំសូ្ម្វស្នើឱ្យរកសួ្ងអែ់រ ំ យុេជន និងកីឡា គួរពិនិតយពិចារណាដ្ឋក់ែ ច្ូ  មុ្ែ
េជិាជ ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកនុងកម្ាេធីិអែ់រ ំ និងែណតុ ះែណាត  ន្ទន្ទ ទំងកម្ាេធីិសិ្កាកនុង
រែព័នធ និងវរៅរែព័នធ។ ទនាឹម្នឹងវនះ រាជរដ្ឋា ភិ្បា នឹងែនតែវងាើតែរោិកាស្អំវណាយផ  និង
វ ើកទឹកចិតតស្រម្មែ់ការចូ រមួ្រែស់្េស័ិ្យឯកជន វៅកនុងការេនិិវោគប្ែ នឹងជួយវដ្ឋះស្រស្ថយ
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ែ ់ការង្ហរប្រែរែួ អាកាស្ធាតុទំងវ ើេធិានការែនាុ ំ និងការកាត់ែនាយការែវ ច្ញឧស្ា័នផាះ
ក ច្ ក់ជាវែើម្។ 

រែការសំ្ខាន់មួ្យវទៀត ប្ែ រតូេវផ្កត តការយកចិតតទុកដ្ឋក់ គឺវៅវព ប្ែ ករមិ្ត ិរ ញ្-
ែបទនវកើនវ ើង ចំនួនវរចើនននេធីិស្ថស្រស្ត និងម្វធាបាយផត ់ែុស្ៗោន នឹងែវងាើតឱ្យម្មនចំណាយ
ពាក់ព័នធែពស់្ ក៏ែូចជាភាពែាះចវន្ទល ះ និងភាពរតួតវ ើោន  ប្ែ វធាើឱ្យកិចចែិតែំរែឹងប្រែងរែស់្វយើង
កនុងការវដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ម្មនរែសិ្ទធភាពទែ និងផត ់ផ ករមិ្តទែ។ 
ែូវចនះ វែើម្បឱី្យេធិានការរែស់្វយើងកនុងការវ្លើយតែវៅនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុផត ់ ទធផ ជា
រទង់រទយធំវៅតាម្ការរពឹំងទុកវន្ទះ ចំាបាច់រតូេ្នជាែវណតើ រៗវចញពីគំរនូនការអនុេតតគវរម្មង
ដ្ឋច់វដ្ឋយប្ កពីោន  វៅរកអភិ្រកម្កម្ាេធីិ, ការរែមូ្ ផតុំមូ្ និធិ និងទីែំផុតគឺការោំរទងេកិា។ កនុង
ស្ថា រតីវនះ រកសួ្ងវស្ែាកិចច និង ិរ ញ្េតាុ រកសួ្ងប្ផនការ និងឧតតម្រកមុ្រែឹកាវស្ែាកិចចជាតិ រតូេ
ស្ ការោន ជិតស្និទធជាមួ្យគណៈកម្ាការជាតិរគែ់រគងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វែើម្បវីរៀែចំនូេ
េធិានការប្ែ ង្ហកវចញពីគវរម្មងប្ែ ម្មន កេណៈដ្ឋច់ពីោន  និងការកស្ថងប្ផនការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុដ្ឋច់វដ្ឋយប្ កពីោន  វៅរកស្ម្ម រណកម្ាការង្ហរប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ កនុងែំវណើ រ
ការងេកិា និងការកស្ថងប្ផនការជាវទៀងទត់រែស់្វយើង។ ជាមួ្យវនះ រកុម្រែឹកាអភិ្េឌ្ឍន៍កម្ពុជាក៏
ម្មនតួន្ទទីគនលឹះកនុងការចរចារជាមួ្យម្មច ស់្ជំនួយនីមួ្យៗ វែើម្បធីាន្ទថ្នកម្ាេធីិរែស់្នែគូអភិ្េឌ្ឍន៍
ន្ទន្ទរតូេបានពិនិតយជា កេណៈរែព័នធវៅកនុងរកែែ័ណឌ ននការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វ ើយការ
ពិចារណាអំពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុរតេូប្តបានដ្ឋក់ែ ច្ូ  វៅកនុងកម្ាេធីិទំងវន្ទះ វៅកនុងករណី
ប្ែ ម្មនការពាក់ព័នធ។ 

ជាមួ្យោន វនះ គណៈកម្ាធិការជាតិរគែ់រគងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និងវ ខាធិការនន 
គណៈកម្ាធិការវនះរតូេម្មនភារកិចចវកៀរគរ និងស្រម្ែស្រម្ួ ភាពជានែគូស្រម្មែ់ការអនុេតតេធិាន
ការវ្លើយតែនឹងប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវនះឱ្យកាន់ប្តស្កម្ាវកលៀេកាល ប្ងម្វទៀត។ ជារមួ្ គណៈកម្មា  
ធិការជាតិរគែ់រគងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ មិ្នរតឹម្ប្តវែើរតួជាអនកផត ់វោែ ់វ ើការង្ហរ
អនតរេស័ិ្យរកសួ្ង និងស្ថា ែ័នន្ទន្ទននរាជរដ្ឋា ភិ្បា ែ៉ាុវណាណ ះវទ ែ៉ាុប្នតគឺជាអនកស្រម្ែស្រម្ួ ភាពជា
នែគូជាមួ្យអនកពាក់ព័នធពីខាងវរៅ និងពិនិតយ តាម្ដ្ឋន និងវយតនម្លអំពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ
វទៀតផង។ កនុងអន្ទគតែ៏ែលីខាងមុ្ែវនះ ស្រម្មែ់វ ខាធិការដ្ឋា នននគណៈគម្មា ធិការជាតិរគែ់រគង
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុរតូេម្មន កេណៈស្ម្បតតិរគែ់រោន់កនុងការចុះែ ច្ ី និងបានការទទួ ស្ថគ  ់
ជាអងគភាពអនុេតតវៅថ្នន ក់ជាតិ វៅកនុងរែែែណឌ មូ្ និធិែនាុ ំ និងែន្ទា ែ់ម្កមូ្ និធិអាកាស្ធាតុ
នែតង វែើម្បឱី្យកម្ពុជាអាចម្មនសិ្ទធទទួ បាន ិរ ញ្េតាុអាកាស្ធាតុពិភ្ពវោកវដ្ឋយផ្កា  ់។ ទនាឹម្
វនះ វយើងរតេូផត ់ការោំរទែ ់រកមុ្ែវចចកវទស្ការង្ហរប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅថ្នន ក់ជាតិ ជន
ែវង្ហគ  ែវចចកវទស្ និងរកមុ្ការង្ហរប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅតាម្រកសួ្ង-ស្ថា ែ័នពាក់ព័នធវែើម្បឱី្យ
ពូកវគអាចែំវពញតួន្ទទីជាអនកជំន្ទញខាងការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុវៅកនុងរកសួ្ង-ស្ថា ែ័នរែស់្ែលួន 
និងផត ់វោែ ់ែវចចកវទស្ ែ ់ស្ម្មជិកន្ទន្ទននគណៈកម្ាការធិការជាតិរគែ់រគងការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ។ 
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ឯកឧតតម្ វោកជំទេ អស់្វោក វោកស្រសី្! 

ជារមួ្ កម្ពុជាោំរទទំងស្រស្ុងនូេការវដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុននអនុស្ញ្ហញ
រកែែ័ណឌ ស្ រែជាជាតិវដ្ឋយប្ផាកវ ើវោ ការណ៍សំ្ខាន់ៗជាមូ្ ដ្ឋា នគឺ ទទួ ែុស្រតេូរមួ្ោន  
ែ៉ាុប្នតកនុងករមិ្តវផេងោន  តាម្ស្ម្តាភាពវរៀងៗែលួន និងតរម្ូេការវដ្ឋយប្ កចំវពាះស្ថា នភាពននែណាត
រែវទស្កំពុងអភិ្េឌ្ឍន៍ និងរែវទស្ប្ែ ង្ហយរងវរោះវដ្ឋយស្ថរការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ កនុងការ
ជំរញុការអភិ្េឌ្ឍរែកែវដ្ឋយចីរភាព។ ពិតប្ម្នប្តស្ម្តាភាព និងធនធានម្មនករមិ្ត ក៏ែ៉ាុប្នតកម្ពុជា
បានវែតជាា កនុង្នាៈនវោបាយែពស់្ កនុងការវរតៀម្ែលួន និងរមួ្ចំប្ណកជានិចចកនុងកិចចែិតែំរែឹងប្រែង
ជាស្ក កនុងការទទួ ែុស្រតូេចំវពាះវជាគវស្ន្ទននម្នុស្េជាតិ កនុងការរមួ្ចំប្ណកវដ្ឋះស្រស្ថយ
ែញ្ហា ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វដ្ឋយ រស្ថា រតីននវោ ការណ៍ចម្បងៗ រែស់្អុនស្ញ្ហញ រកែែ័ណឌ
ស្ រែជាជាតិស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។  

កនុងស្ថា រតីវនះ ែាុំយ ់ថ្ន វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តពីីប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ វនះនឹងផត ់នូេកា
ោនុេតតភាពែ៏ករម្ ស្រម្មែ់ការពិភាកាវ ើែញ្ហា ជាវរចើន ែូចជាេទិាស្ថស្រស្តប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 
ការចរចាអនតរជាតិ វម្វរៀនន្ទន្ទប្ែ ទទួ បានម្កទ ់ែចចុែបនន យុទធស្ថស្រស្តរែស់្វយើងស្រម្មែ់
អន្ទគត ការរគែ់រគងចំវណះែឹង ការរជាេស្រស្ថេ និងការចាត់ប្ចង ិរ ញ្ែបទនវ ើការង្ហររគែ់រគង
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ ែាុំស្ងឃឹម្ថ្ន ឯកឩតតម្ វោកជំទេ វោក វោកស្រសី្ ពិតជាទទួ បានអតា
រែវោជន៏ពីការពិភាកាន្ទន្ទជាមួ្យរែតិែតតិករទំងឡាយវៅកនុងរយៈវព ែ៉ាុន្ទា ននងៃខាងមុ្នវនះ 
វ ើយែាុំរពឹំងថ្ន វយើងនឹងទទួ បានអនុស្ថស្ន៍ជាវរចើនផងប្ែរពីវេទិកាវនះ វែើម្បីជារែវោជន៍
ស្រម្មែ់ោំរទកម្ពុជាកនុងការវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វឆ្ព ះវៅការកស្ថងស្ងគម្មួ្យ
ប្ែ នែតង ែវ ច្ញកាែូនតិច ធន់នឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ម្មនស្ម្ធម៍្ និងម្មនភាពសុ្ែែុម្
រវងការរស់្វៅរែស់្ម្នុស្េ និងែរសិ្ថា ន។ 

ជាងាីម្តងវទៀត ែាុំសូ្ម្ែញ្ហច ក់ប្ងម្វទៀតថ្ន វៅកនុងអាណតតិងាីវនះ រាជរដ្ឋា ភិ្បា កម្ពុជានឹងែនត
យកចិតតទុកដ្ឋក់ែពស់្ែប្នាម្វទៀតវ ើកិចចការពារែរសិ្ថា ន ប្ែ ជាេធិានការែ៏ចំាបាច់ែំផុត វ ើយចាត់
ទុកនិរនតរភាពែរសិ្ថា នជាអាទិភាពនំ្ទផលូេែ៏រតឹម្រតូេ ស្រម្មែ់យុទធស្ថស្រស្តជាតិស្តីពីការអភិ្េឌ្ឍរែកែ
វដ្ឋយចីរភាព និងការ ុែែំបាត់ភាពរកីរក។ រាជរដ្ឋា ភិ្បា នឹងរែឹងប្រែងអនុេតតគំនិតផតួចវផតើម្ននការ
អភិ្េឌ្ឍនែតងជាតិប្ែ អាចពរងឹងនូេកំវណើ នវស្ែាកិចច, ការវរែើរបាស់្, ការផ ិត និងធុរកិចចប្ែ 
ម្មន កេណៈនែតង វែើម្បីរកាតុ យភាពននការអភិ្េឌ្ឍឱ្យរែកែវដ្ឋយចីរភាពវ ើទិែាភាពធំទំងែួន 
គឺ ស្ងគម្ េែបធម៍្ ែរសិ្ថា ន និងវស្ែាកិចច ។ 

ជាទីែ ច្ ែ់វនះ ជាមួ្យនឹងការរែកាស្វែើក “វេទិកាជាតិស្តីវ ើកទី៣ ស្តពីីការប្រែរែ ួ
អាកាស្ធាតុ និងរែកាស្ឱ្យវរែើរបាស់្ជាផលូេការ នូេប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែ ួ
អាកាស្ធាតុកម្ពុជា”  វៅវព វនះ ែាុំសូ្ម្ជូនពរ ឯកឧតតម្ វោកជំទេ វោក វោកស្រសី្ និងអងគ
វេទិកាទំងមូ្  សូ្ម្រែកែវដ្ឋយពុទធពរទំងែួនរែការ អាយុ េណណៈ សុ្ែៈ ព ៈ កំុែីវ លៀងឃ្ល ត      
វ ើយ។ 

សូ្ម្អគុណ! 
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សនុ្ទ កថាស្វា គម្ន្ ៍
ឯរឧតតម្ សាយ ស្ាំអាល់ រដាម្ស្តនតីព្រសួ្ងែរសិាថ ន និងជាព្ែធាននណៈរមាម ធិការជាតិ

ព្នែព់្នងការខព្ែព្ែួលអាកាស្ធាតុ ខងលងរនុងេិធីពែើរពវទិកាជាតិពលើរទី៣  
ស្តីេីការខព្ែព្ែួលអាកាស្ធាតុ ពព្កាម្ព្ែធានែទ “ពធវើស្រម្មភាេពឆ្ព ះពៅររការអភ្វិឌ្ឍ

ពោយចី្រភាេរនុងែរែិទខព្ែព្ែួលអាកាស្ធាតុ”  
ពៅវមិានស្នតិភាេ ថ្ងៃទី០៥ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

- ជាែឋម្ ែាុំបាទសូ្ម្វោរពស្វម្តចអគគម្ហាវស្ន្ទែតីវតវជា   ុន ប្ស្ន ន្ទយករែាម្ន្រនតីននរពះ
រាជាណាចរកកម្ពុជា 

- សូ្ម្វោរព ឯកឧតតម្ វោកជំទេ ស្ម្មជិក ស្ម្មជិកាននរពឹទធស្ភា និងរែាស្ភា 
- សូ្ម្វោរព ឯកឧតតម្ វោកជំទេឧែន្ទយករែាម្ន្រនតី វទស្រែាម្ន្រនតី រែាម្ន្រនតី ស្ម្មជិក ស្ម្មជិកា

ននរាជរដ្ឋា ភិ្បា  
- ឯកឧតតម្ វោកជំទេ ឯកអគគរាជទូត ឯកអគគរែាទូត តំណាងអងគទូត នែគូអភិ្េឌ្ឍន៍ អងគការ

ស្ងគម្សីុ្េ ិ 
- អងគការមិ្នប្ម្នរដ្ឋា ភិ្បា  និងេស័ិ្យឯកជន 
- ឯកឧតតម្ វោកឧកញា៉ា  វោកជំទេ អស់្វោក វោកស្រសី្ វភ្ាៀេកិតតិយស្ជាតិនិងអនតរជាតិ 

និងែាូនៗយុេជន  
- ស្ម្មជិក ស្ម្មជិកាននអងគវេទិកា ទំងមូ្ ជាទីវម្រតី! 

កនុងន្ទម្រកសួ្ងែរសិ្ថា ន គណៈកម្មា ធិការជាតិរគែ់រគងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និងកនុងន្ទម្ 
ែលួនែាុំផ្កា  ់ ែាុំបាទសូ្ម្វោរពស្ថា គម្ន៍ោ៉ាងកក់វៅត  និងសូ្ម្ប្ងលងអំណរគុណោ៉ាងរជា វរៅចំវពាះ
េតតម្មនែ៏ែពង់ែពស់្រែស់្ស្វម្តចអគគម្ហាវស្ន្ទែតីវតវជា   ុន ប្ស្ន ន្ទយករែាម្ន្រនតីននរពះរាជាណាចរក 
កម្ពុជា និងជារែធានកិតតិយស្ននគណៈកម្មា ធិការជាតិរគែ់រគងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ប្ែ បាន
វ្លៀតវព ែ៏ម្ម្មញឹកអវ ជ្ ើញជាអធិែតី កនុងពិធីវែើកវេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុវរកាម្រែធានែទ "វធាើស្កម្ាភាពវឆ្ព ះវៅរកការអភិ្េឌ្ឃវដ្ឋយចីរភាពកនុងែរែិទប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុ” ន្ទវព វនះ។ ជាមួ្យោន វនះប្ែរ ែាុំក៏សូ្ម្ប្ងលងអំណរគុណជាអវនកចំវពាះ ឯកឧតតម្ វោក
ឧកញា៉ា  វោកជំទេ អស់្វោក វោកស្រសី្ វភ្ាៀេកិតតិយស្ជាតិនិងអនតរជាតិ ែាូនៗយុេជន និងនិស្េិត
ទំងអស់្ប្ែ បានអវ ជ្ ើញចូ រមួ្កនុងវេទិកាែ៏ម្មនស្ថរៈសំ្ខាន់វនះ។ 

វ្លៀតកនុងឱ្កាស្វនះ ែាុំបាទសូ្ម្វោរពជរម្មែជូន ស្វម្តចវតវជាន្ទយករែាម្ន្រនតី និងអងគវេទិកា
ទំងមូ្ វម្តាត រជាែថ្ន ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ គឺជា ទធផ ននស្កម្ាភាពរែស់្ម្នុស្េ ប្ែ 
ែញ្ហា វនះរតូេបានពិភ្ពវោកទទួ ស្ថគ  ់ជាែញ្ហា ស្ក ។ កំវណើ នកំហាែ់ឧស្ា័នផាះក ច្ ក់វៅកនុង
ែរោិកាស្ បានវធាើឱ្យវកើនកវៅត វៅវ ើប្ផនែី ប្ែ ជាមូ្ វ តុចម្បងននការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ
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ជារមួ្រែស់្ភ្ពប្ផនែី។ ការប្រែរែួ រែែអាកាស្ធាតុវនះ អាចនឹងជះឥទធិព ជាអេជិជម្មនែ ់កំវណើ ន 
វស្ែាកិចចនិងជីេៈចរម្ុះ ជាពិវស្ស្កនុងែណាត រែវទស្អភិ្េឌ្ឍន៍តិចតួចែូចជារែវទស្កម្ពុជាជាវែើម្។  

តាម្ការពាករណ៍បានឱ្យែឹងថ្ន កវៅត ភ្ពប្ផនែីនឹងវកើនវ ើងពី១,៥°C ែ ់ ២°C វៅចុង
ស្តេតេរទី៍២១ វែើវធៀែនឹងសី្តុណា ភាពវៅចុងស្តេតេរទី៍១៩។ រកុម្ការង្ហរអនតររដ្ឋា ភិ្បា ស្តីពី 
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុននអងគការស្ រែជាជាតិបានអះអាងថ្ន ស្កម្ាភាពរែស់្ម្នុស្េបានជះឥទធិ
ព វៅវ ើការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុោ៉ាងពិតរបាកែ។ គិតចាែ់តំាងពីស្ម័្យែែិេតតន៍ឧស្ា កម្ាម្ក
ទ ់វព វនះ កំហាែ់ឧស្ា័នកាែូនិកវៅកនុងែរោិកាស្បានវកើនវ ើងែ ់៤០% វដ្ឋយស្ថរទវងាើរែស់្
ម្នុស្េ ជាពិវស្ស្ការែវ ច្ញពីការែុតឥនធនៈ ាូសីុ្  និងការប្រែរែួ ននការវរែើរបាស់្ែី។  

កនុងន្ទម្ជារែវទស្អភិ្េឌ្ឍន៍តិចតួច កម្ពុជាអាចនឹងង្ហយរងផ ែ៉ាះពា ់ពីការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុ វដ្ឋយស្ថរមូ្ ដ្ឋា នវស្ែាកិចចរែស់្រែវទស្វយើងម្មនភាពអាស្រស័្យោ៉ាងផ្កា  ់វ ើេស័ិ្យកសិ្កម្ា 
វ ើយធនធានម្នុស្េ និង ិរ ញ្េតាុក៏វៅម្មនករមិ្ត វ ដ្ឋា រចន្ទស្ម្ព័នធរែូេនតក៏វៅមិ្នទន់វ្លើយតែ
តាម្តរម្ូេការ ជាពិវស្ស្វយើងក៏វៅែាះខាតែវចចកេទិាស្ម្ស្រស្ែស្រម្មែ់វដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា ប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុវៅវ ើយ។  

- ស្វម្តច ឯកឧតតម្ វោកឧកញា៉ា វោកជំទេ អស់្វោក វោកស្រសី្ជាទីវោរព! 

ការជួែជំុោន វៅនងៃវនះ គឺជាស្កេីភាពែញ្ហជ ក់ឱ្យវ ើញអំពីការយកចិតតទុកដ្ឋក់ែពស់្ពីសំ្ណាក់
រាជរដ្ឋា ភិ្បា ចំវពាះែញ្ហា ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ក៏ែូចជា កិចចការពារែរសិ្ថា ននិងការរគែ់រគងធនធាន
ធម្ាជាតិ វែើម្បធីាន្ទបាននូេតុ យភាពរវងការអភិ្េឌ្ឍ និងការអភិ្រកេ។ ែញ្ហា ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ
រតូេបានដ្ឋក់ែ ច្ូ  វៅកនុងយុទធស្ថស្រស្តចតុវកាណែំណាក់កា ទី៣ វដ្ឋយវផ្កត តជាសំ្ខាន់វ ើការក
ស្ថងភាពធន់រទំរែស់្វយើងចំវពាះការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និងការវ ើកកម្ពស់្ការអភិ្េឌ្ឍ ប្ែ 
ែវ ច្ញកាែូនតិច។ ជាងវនះវៅវទៀត ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុក៏បានកាល យជាកតាត អាទិភាពវៅកនុង
ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តអភិ្េឌ្ឍន៍ជាតិែចចុែបននកម្ា ២០០៩-២០១៣ វ ើយែញ្ហា វនះក៏រតូេបានរពឹំងទុកថ្ន
ជាកិចចការែ៏ចម្បងមួ្យវៅកនុងប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តអភិ្េឌ្ឍន៍ជាតិ ស្រម្មែ់រយៈវព ខាងមុ្ែែនតវទៀត។ 
េតតម្មនរែស់្វយើងទំងអស់្ោន វៅទីវនះគឺជាស្ថកេីននការរែកាស្ដ្ឋក់ឱ្យវរែើរបាស់្ជាផលូេការនូេ 
ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកម្ពុជា ប្ែ ប្ផនការវនះនឹងកាល យជាឯក
ស្ថរវោងែ៏ពិស្ថត រស្រម្មែ់េធិានការរែស់្វយើងវៅអន្ទគត វែើម្បីវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុ។ 

ជាការវ្លើយតែវៅនឹងអនុស្ថស្ន៍ប្ណនំ្ទែ៏ែពង់ែពស់្រែស់្រាជរដ្ឋា ភិ្បា  វៅកនុងវេទិកាជាតិ
វ ើកទី២ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកា ពីប្ែតុោ ឆ្ន ំ២០១១ កនលងម្ក និងវដ្ឋយម្មនកិចចស្ ការ
ោ៉ាងជិតស្និទធជាមួ្យ រកសួ្ង ស្ថា ែ័ន នែគូអភិ្េឌ្ឍន៍ េស័ិ្យឯកជន និងអងគការមិ្នប្ម្នរដ្ឋា ភិ្បា      
គណៈកម្មា ធិការជាតិរគែ់រគងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ បានែំវពញកិចចការសំ្ខាន់ៗ វដ្ឋយស្វរម្ច
បានស្មិ្ទធផ គួរឱ្យកត់ស្ម្មគ  ់ែូចខាងវរកាម្៖ 
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១. ការវរៀែចំវោ នវោបាយនិងប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ៖ 

គណៈកម្មា ធិការជាតិរគែ់រគងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ បានស្រម្ែស្រម្ួ ែំវណើ រការ
វរៀែចំប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកម្ពុជា និងប្ផនការយុទធស្ថស្រស្ត
វ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុតាម្េស័ិ្យជាមួ្យរកសួ្ង និងស្ថា ែ័នពាក់ព័នធសំ្ខាន់ៗមួ្យ      
ចំនួន។ ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តទំងវនះជាឯកស្ថរប្ផនការជាតិ និងជាប្ផនការតាម្េស័ិ្យែំែូងែងាស់្ 
ស្រម្មែ់ការវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុោ៉ាងទូ ំទូោយវៅកម្ពុជា ប្ែ នឹងតរម្ង់ទិស្
ការែន្រញ្ហជ ែែញ្ហា ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកនុងកិចចែិតែំរែឹងប្រែងវៅថ្នន ក់ជាតិថ្នន ក់វរកាម្ជាតិ និង
តាម្េស័ិ្យ វែើម្បសី្វរម្ចឱ្យបានការអភិ្េឌ្ឍប្ែ ធន់រទំនឹងអាកាស្ធាតុនិងែវ ច្ញកាែូនតិច។ 

២.ការពរងឹងការស្រម្ែស្រម្ួ ស្ថា ែ័ននិងែវចចកវទស្៖ 

ែចចុែបនន ន្ទយកដ្ឋា នប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ប្ែ ជាវ ខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការជាតិ
រគែ់រគងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុបាន និងកំពុងវែើរតួន្ទទីជាអនកជួយរគែ់ស្កម្ាភាពការង្ហរទំង
វៅថ្នន ក់ជាតិនិងអនតរជាតិ។ រកសួ្ងស្ថា ែ័នពាក់ព័នធសំ្ខាន់ៗបានែវងាើតរកុម្ការង្ហរប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុរែស់្ែលួន និងប្តងតំាងជនែវង្ហគ   វែើម្បសី្រម្ែស្រម្ួ េធិានការវ្លើយតែវៅនឹងការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ តាម្េស័ិ្យ រមួ្ម្មន ការែវងាើតប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ
កម្ពុជា និងប្ផនការស្កម្ាភាពវៅតាម្េស័ិ្យទំងវន្ទះ។ អនុរកមុ្ ិរ ញ្េតាុប្រែរែួ អាកាស្ធាតុក៏រតេូ
បានែវងាើតវ ើង វែើម្បោំីរទែ ់ការែវងាើតរកែែ័ណឌ  ិរ ញ្ែបទនប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ សំ្វណើ សំុ្
ែវងាើតអនុរកមុ្ឯកវទស្អនតររកសួ្ងវៅវរកាម្រកុម្ែវចចកវទស្ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ កំពុងស្ាិតកនុង
ការវរៀែចំ វែើម្បវីដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា ែវចចកវទស្ប្ែ ទក់ទងនឹងការកាត់ែនាយនិងការែនាុំ។ វែើម្បី
ពរងឹងែប្នាម្នូេស្ម្តាភាពស្រម្ែស្រម្ួ  រកសួ្ងែរសិ្ថា ន បាន និងកំពុងែនតែឹកនំ្ទកិចចពិភាកាប្ស្ាង
រកេធីិប្ក ម្ាស្ថា ែ័នប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុប្ែ ម្មនស្រស្ថែ់។ 

៣.ការអនុេតតគវរម្មងវ្លើយតែវៅនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ៖ 

កនុងរយៈវព ២ឆ្ន ំចុងវរកាយវនះ វយើងវ ើញម្មនគវរម្មងទក់ទងនឹងការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុកាន់ប្តវរចើន ប្ែ រតូេបានអនុេតតវដ្ឋយរកសួ្ង ស្ថា ែ័ន និងអនកពាក់ព័នធែនទវទៀតវៅកម្ពុជា។ 
រកសួ្ងែរសិ្ថា នបានវែើរតួន្ទទីោ៉ាងស្កម្ាជាអនកស្រម្ែស្រម្ួ  កនុងការវកៀរគរធនធាន និងការអនុេតត
គវរម្មងប្រែរែួ អាកាស្ធាតុជាមួ្យរកសួ្ង ស្ថា ែ័នពាក់ព័នធ និងនែគូអភិ្េឌ្ឍន៍ន្ទន្ទ។ គវរម្មងទំង
វនះម្មនជាអាទិ៍ (១) ស្ម្ព័នធភាពប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកម្ពុជា ប្ែ ម្មនទឹករបាក់ស្រែុចំនួន ១១ ោន
ែុោល រ ផត ់វដ្ឋយស្ ភាពអឺរ ៉ាែុ អងគការ UNDP រែវទស្ស្ ុយប្អែ និងដ្ឋណឺម្ម៉ាក (២) កម្ាេធីិយុទធ
ស្ថស្រស្តស្រម្មែ់ភាពធន់រទំនឹងអាកាស្ធាតុ អនុេតតវដ្ឋយរកសួ្ង ស្ថា ែ័នពាក់ព័នធមួ្យចំនួន ប្ែ 
ម្មនទឹករបាក់ស្រែុចំនួន ៩១ ោនែុោល រ ផត ់វដ្ឋយមូ្ និធិេនិិវោគអាកាស្ធាតុ និង (៣) 
គវរម្មងោំរទស្ គម្ន៍តំែន់ការពារធម្ាជាតិមួ្យចំនួន វែើម្បីែនាុវំៅនឹងអាកាស្ធាតុប្ផាកវ ើ
រែព័នធវអកូ ូសីុ្ប្ែ ម្មនទឹករបាក់ស្រែុចំនួន ៥ ោនែុោល រ ផត ់វដ្ឋយមូ្ និធិែនាុ។ំ វ ើស្ពី
វនះ វយើងវៅម្មនគវរម្មងប្រែរែួ អាកាស្ធាតុមួ្យចំនួនវទៀត ប្ែ ោំរទមូ្ និធិវដ្ឋយ USAID 

JICA KOICA មូ្ និធិែរសិ្ថា នពិភ្ពវោក និងភាន ក់ង្ហរអងគការស្ រែជាជាតិន្ទន្ទ វ ើយគវរម្មងទំង
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វនះកំពុងរតូេបានអនុេតតវដ្ឋយរកសួ្ង និងស្ថា ែ័នពាក់ព័នធ។ ទនាឹម្នឹងវនះគំនិតផតួចវផតើម្អាកាស្ធាតុ
ងាីៗមួ្យចំនួនកំពុងស្ាិតកនុងែំណាក់កា វរៀែចំ វ ើយម្មនវោ វៅពរងឹងរែព័នធផត ់ព័ត៌ម្មនជាមុ្ន 
ភាពធន់រទំននការរែកែមុ្ែរែរចិ ច្ ឹម្ជីេតិរែស់្រែជាព រែាវៅតាម្ជនែទ និងរែព័នធវអកូ ូសីុ្ 
និងការវ ើកកម្ពស់្ស្នតិសុ្ែថ្នម្ព រែស់្រែវទស្កម្ពុជា។ ពាក់ព័នធនឹងការកាត់ែនាយឧស្ា័នផាះ
ក ច្ ក់ រកសួ្ងែរសិ្ថា ន កនុងន្ទម្ជាស្ថា ែ័នជាតិទទួ ែនាុកយនតការអភិ្េឌ្ឍន៍ស្ថា ត បានអនុម័្ត
គវរម្មងចំនួន ១០ ប្ែ កនុងវន្ទះម្មនគវរម្មងចំនួន ៩ រតេូបានគណៈកម្មា ធិការរែតិែតតិននអងគការស្ 
រែជាជាតិចុះែ ជ្ ីរចួវ ើយ។ គវរម្មងទំង ១០ វនះ នឹងកាត់ែនាយការែវ ច្ញឧស្ា័នផាះក ច្ ក់បាន
រែម្មណ ២ ោនវតាន កនុងមួ្យឆ្ន ំៗ គិតជាស្ម្មូ្ ឧស្ា័នកាែូនិក វ ើយនឹងនំ្ទម្កនូេផ 
រែវោជន៍ោ៉ាងវរចើនែ ់វស្ែាកិចចស្ងគម្ និងែរសិ្ថា ន តាម្រយៈការផ ិតអគគិស្នី និងកវៅត ពីរែភ្ព
ថ្នម្ព កវកើតវ ើងេញិ សំ្ណ ់កវៅត ពីឧស្ា កម្ា សំ្ណ ់ពីកសិ្កម្ា និងពីការចិ ច្ ឹម្ស្តា។ 

៤.ការវកៀរគរ ិរ ញ្េតាុ៖ 

កនុងអំ ុងវព ែ៉ាុន្ទា នឆ្ន ំចុងវរកាយវនះ ទឹករបាក់រែម្មណ ២៥០ ោនែុោល រ រតូេបានវកៀរគរ
ស្រម្មែ់ោំរទែ ់ការអនុេតតគវរម្មងប្រែរែួ អាកាស្ធាតុន្ទន្ទ។ រកសួ្ងែរសិ្ថា នបានផតួចវផតើម្            
អនុេតតមូ្ និធិប្រែរែួ អាកាស្ធាតុស្ថក បង វរកាម្កម្ាេធីិស្ម្ព័នធភាពប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុកម្ពុជា 
វ ើយក៏បានសិ្កាអំពីស្ថា ែ័ន និងការចំណាយស្ថធារណៈ វដ្ឋយម្មនកិចចស្ ការជាមួ្យរកសួ្ង
វស្ែាកិចច និង ិរ ញ្េតាុ កនុងវោ ែំណងប្ស្ាងរកែទពិវស្ថធស្រម្មែ់្នវៅែវងាើតរកែែ័ណឌ  ិរ ញ្
ែបទនប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅថ្នន ក់ជាតិ ក៏ែូចជា តរម្ង់ទិស្ឱ្យង្ហកវចញពីអភិ្រកម្ករមិ្តអនុេតត
គវរម្មងវដ្ឋយប្ កៗ ្នវឆ្ព ះវៅរកអភិ្រកម្វដ្ឋយប្ផាកវ ើកម្ាេធីិជា កេណៈរែព័នធ វដ្ឋយរាែ់
ែ ច្ូ  ទំងរវែៀែវរែើរបាស់្មូ្ និធិរែមូ្ ផតុំ និងការផត ់ងេកិាស្រម្មែ់ោំរទការង្ហរតាម្េស័ិ្យ។ 

៥.ការអែ់រ ំនិងការវ ើកកម្ពស់្ការយ ់ែឹង៖ 

វដ្ឋយម្មនការោំរទពីស្ម្ព័នធភាពប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកម្ពុជា រកសួ្ងអែ់រ ំយុេជន និងកីឡា
បានវរៀែចំប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ស្រម្មែ់េស័ិ្យអែ់រ ំ វែើម្បី
វ ើកកម្ពស់្ស្ម្ម រណកម្ាែញ្ហា ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកនុងរែព័នធអែ់រ ំ ទំងកនុង និងវរៅ
រែព័នធ។ វ ើស្ពីវនះវទៀត រកសួ្ងែរសិ្ថា នបានែវងាើតវោ ការណ៍ប្ណនំ្ទយុទធស្ថស្រស្ត វែើម្បីវ ើក
កម្ពស់្ការយ ់ែឹងជាស្ថធារណៈ និងការអែ់រអំំពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ រកសួ្ងែរសិ្ថា ន បាន
វរៀែចំស្ម្មភ រឧែវទាស្មួ្យចំនួន ម្មនជាអាទិ៍ ផ្កា ំងព័ត៌ម្មន កូនវស្ៀេវៅកម្ាេធីិែលីៗ ស្រម្មែ់ការចាក់
ផាយតាម្េទិយុ និងទូរទស្េន៍ វែើម្បវី ើកកម្ពស់្ការយ ់ែឹងជាស្ថធារណៈអំពីការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុ។ ន្ទយកដ្ឋា នប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុននរកសួ្ងែរសិ្ថា ន និងរកសួ្ងពាក់ព័នធវផេងវទៀត រមួ្ទំង
អងគការមិ្នប្ម្នរដ្ឋា ភិ្បា  បានវរៀែចំសិ្កាេ ស្ថោ និងការែណតុ ះែណាត  មួ្យចំនួន ទំងវៅថ្នន ក់
ជាតិនិងថ្នន ក់វរកាម្ជាតិ។ រកសួ្ងែរសិ្ថា ននឹងែនតពរងីកស្កម្ាភាពរែស់្ែលួនវ ើការអែ់រកំារស្រស្ថេ
រជាេ និងការែវងាើនការយ ់ែឹងកនុងភាពជានែគូជាមួ្យអនកពាក់ព័នធន្ទន្ទ វែើម្បីធាន្ទឱ្យម្មនការយ ់
ែឹងកាន់ប្តរែវស្ើរជាមុ្ន កនុងចំវណាម្ស្ថធារណជន ក៏ែូចជា ការចូ រមួ្ពីអនកពាក់ព័នធកនុងការវ្លើយ
តែការវធាើវស្ចកតីស្វរម្ចចិតត វែើម្បី្នវៅទទួ បានស្ងគម្មួ្យ ប្ែ ប្ផាកវ ើចំវណះែឹងជាវោ ។ 
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៦.ការចរចាករមិ្តអនតរជាតិវែើម្បវីដ្ឋះស្រស្ថយការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ៖ 

កនុងន្ទម្គណៈកម្មា ធិការជាតិរគែ់រគងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុរកសួ្ងែរសិ្ថា ន បានវែើរតួ
ន្ទទីោ៉ាងស្កម្ា កនុងការែឹកនំ្ទែំវណើ រការចរចាអំពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វរកាម្អនុស្ញ្ហញ
រកែែ័ណឌ ស្ រែជាជាតិស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ រកសួ្ងជានិចចកា  បានវរៀែចំកិចចរែជំុ
ពិភាកាដ្ឋក់វចញនូេឯកស្ថរែញ្ហជ ក់អំពីជំ ររែស់្កម្ពុជា វដ្ឋយម្មនការឯកភាពពីសំ្ណាក់រកមុ្អនក
ពាក់ព័នធវៅថ្នន ក់ជាតិមុ្ននឹងដ្ឋក់ជូនស្ គម្ន៍អនតរជាតិ វៅកនុងស្ននិសី្ទរែចំាឆ្ន ំននអនុស្ញ្ហញ
រកែែ័ណឌ ស្ រែជាជាតិស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ 

- ស្វម្តច ឯកឧតតម្ វោកឧកញា៉ា វោកជំទេ អស់្វោក វោកស្រសី្ជាទីវោរព! 

ស្មិ្ទធផ ែូចបានវរៀែរាែ់ជរម្មែជូនខាងវ ើ គឺជា ទធផ ននកិចចែិតែំរែឹងប្រែងរមួ្ោន រវង
ថ្នន ក់ែឹកនំ្ទ និងស្ម្មជិកគណៈកម្មា ធិការជាតិរគែ់រគងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វដ្ឋយម្មនការ
ែឹកនំ្ទ ចងាុ ែង្ហា ញ និងតរម្ង់ទិស្ជារែចំា ពីសំ្ណាក់ស្វម្តចវតវជាន្ទយករែាម្ន្រនតី។ វ្លៀតកនុង       
ឱ្កាស្វនះ ែាុំសូ្ម្ប្ងលងអំណរគុណោ៉ាងរជា វរៅជូនចំវពាះឯកឧតតម្ែណឌិ ត ម្៉ាុក ម្ម៉ា វរ ៉ាត អតីតរែា
ម្ន្រនតីរកសួ្ងែរសិ្ថា ន ប្ែ បានែឹកនំ្ទគណៈកម្មា ធិការជាតិរគែ់រគងការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ វដ្ឋយ
ទទួ បាននូេស្មិ្ទធផ គួរជាទីវម្មទនៈទំងវនះ។  

ជាទីែ ច្ ែ់ ែាុំបាទសូ្ម្វោរពជូនពរស្វម្តចវតវជាន្ទយករែាម្ន្រនតី ឯកឧតតម្ វោកឧកញា៉ា
វោកជំទេ អស់្វោក វោកស្រសី្ វភ្ាៀេកិតតិយស្ជាតិ និងអនតរជាតិ ែាូនៗយុេជន និងនិស្េតិ ស្ម្មជិក
ស្ម្មជិកាអងគវេទិកាទំងមូ្  សូ្ម្រែកែវដ្ឋយពុទធពរទំងែួនរែការគឺ អាយុ េណណៈ សុ្ែៈ ព ៈ កំុែី
វ លៀងឃ្ល តវ ើយ។ 

វែើម្បីផត ់ជាវោ គំនិត និងអនុស្ថស្ន៍ប្ណនំ្ទ ស្រម្មែ់ការអនុេតតប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែ
នឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកម្ពុជា ក៏ែូចជាវែើម្បជីាមូ្ ដ្ឋា នគំនិតស្រម្មែ់ការពិភាកាវៅកនុងរយៈ
វព ែីនងៃវនះ ែាុំបាទសូ្ម្អនុញ្ហញ តវោរពអវ ជ្ ើញស្វម្តចអគគម្ហាវស្ន្ទែតីវតវជា   ុន ប្ស្នន្ទយក
រែាម្ន្រនតីននរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា  ប្ងលងសុ្នារកថ្នវែើកវេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុ វរកាម្រែធានែទ »វធាើស្កម្ាភាពវឆ្ព ះវៅការអភិ្េឌ្ឍវដ្ឋយចីរភាពកនុងែរែិទប្រែរែ ួអាកាស្
ធាតុ « វដ្ឋយកតីអនុវរោះែំផុត។ 

សូ្ម្អរគុណ! 
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សនុ្ទ កថាស្វា គម្ន្ ៍បស ់
 ពោរព្សី្ CLAIRE VAN DER VAEREN  

អនរស្ព្ម្ែស្ព្ម្ួលអងគការស្ហព្ែជាជាតិ ព្ែចាាំពៅរម្ពុជា 
សូ្ម្វោរព៖  
 ឯកឧតតម្ វែៀេ មុ្ត រែាវ ខាធិការរកសួ្ងែរសិ្ថា ន 
 ឯកឧតតម្ នែគូអភិ្េឌ្ឍន៍ វភ្ាៀេកិតតិយស្ វោក វោកស្រសី្ជាទីវម្រតី! 

កនុងន្ទម្រកុម្ទីភាន ក់ង្ហរអងគការស្ រែជាជាតិរែចំាវៅកម្ពុជា ែាុំម្មនកិតតិយស្កនុងការ
ស្ថា គម្ន៍ឯកឧតតម្ វោកវោកស្រសី្ វៅកនុងេគគវនះននវេទិកាជាតិវ ើកទី ៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុ។ 

ជាការចាែ់វផតើម្ ែាុំសូ្ម្អែអរស្ថរទរគណៈកម្មា ធិការជាតិរគែ់រគងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ
ប្ែ បានែឹក នំ្ទការចាត់ប្ចងរពឹតតិការណ៍ែ៏ម្មនស្ថរៈសំ្ខាន់វនះ។ ការរែកាស្ជាផលូេការនូេប្ផនការ
យុទធស្ថស្រស្តប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកម្ពុជា វដ្ឋយស្វម្តចអគគម្ហាវស្ន្ទែតីវតវជា   ុន ប្ស្ន ន្ទយក
រែាម្ន្រនតីននរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា ែង្ហា ញពីចំណុចវោ ែ៏សំ្ខាន់មួ្យប្ែ ែញ្ហជ ក់ពីការវែតជាា
មុ្តមំ្មរែស់្រដ្ឋា ភិ្បា កនុងការវដ្ឋះស្រស្ថយផ ែ៉ាះពា ់ននការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ 

ការវចញផាយងាីៗវនះននរបាយការណ៍វយតនម្លវ ើកទី៥ រែស់្រកមុ្ការង្ហរអនតររដ្ឋា ភិ្បា 
ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ស្ននិដ្ឋា នថ្នការវ ើងកវៅត ប្ផនែីកនុងរយៈវព ហាសឹ្ែឆ្ន ំកនលងម្ក
វនះ ភាគវរចើន វ ើស្ ុែែងាវដ្ឋយស្កម្ាភាពរែស់្ម្នុស្េ។ ការធាល ក់វភ្លៀង និងរែែសី្តុណា ភាព
នឹងែនតប្រែរែួ វៅកនុងែណាត ទស្េតេរខ៍ាងមុ្ែវនះ ប្ែ ែងាជាការគំរាម្កំប្ ងម្កវ ើកិចចរែឹង
ប្រែង ុែែំបាត់ភាពរកីរក។ វរោះម្ នតរាយធម្ាជាតិប្ែ ែងាវដ្ឋយអាកាស្ធាតុប្ែ វកើតវចញពី
រពឹតតិការណ៍ធាតុអាកាស្មិ្នរែរកតី ែូចជា ទឹកជំនន់ និងវរោះរាងំស្ៃួត កាន់ប្តម្មនញឹកញាែ់ជាង
មុ្នរចួវៅវ ើយ និងកាន់ប្តខាល ំងផងប្ែរ។និន្ទន ការវនះរតូេបានវគរពឹំងថ្ននឹងែនតែងាជាការរែ ម្សំ្
ខាន់ៗម្កវ ើការស្វរម្ចវោ វៅអភិ្េឌ្ឍន៍ស្ ស្េេតេរ ៍ និងការរទរទង់កំវណើ នននស្មិ្ទធផ 
វនះ។ 

កម្ពុជាស្ាិតវៅកនុងចំវណាម្រែវទស្ចំនួនែែ់ ប្ែ ម្មនភាពង្ហយរងវរោះែំផុត ពីផ ែ៉ាះ
ពា ់ននការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ វស្ចកតីរពាងរបាយការណ៍ជាតិវ ើកទី២ ស្រម្មែ់អនុស្ញ្ហញ
រកែែ័ណឌ ស្ រែជាជាតិស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ (UNFCCC) ែង្ហា ញថ្ន សី្តុណា ភាពជាម្ធយម្
កនុងរែវទស្កម្ពុជាបាន វកើនវ ើង០,៨ អងាវស្ តំាងពីឆ្ន ំ១៩៦០ម្ក។ ការប្រែរែួ  កេែណឌ
អាកាស្ធាតុ នឹងកាន់ប្តវធាើឱ្យកសិ្កម្ា វ ដ្ឋា រចន្ទស្ម្ព័នធ ការផគត់ផគង់ទឹក រែព័នធវអកូ ូសីុ្ និងសុ្ែ
ភាព និងសុ្េតាិភាពរែស់្ម្នុស្េរែ ម្នឹងហានិភ័្យ។ រែជាជនប្ែ រស់្វៅវរកាម្ប្ែេែន្ទា ត់ភាព
រកីរក និងរកុម្ែនទវទៀត ែូចជា រគួស្ថរប្ែ ម្មនស្រសី្ជាវម្រគួស្ថរ កុម្មរ ម្នុស្េចាស់្ ជនពិការ និង
ស្ គម្ន៍ជនជាតិវែើម្ភាគតិច គឺជារកមុ្ប្ែ ម្មនភាពង្ហយរងវរោះជាពិវស្ស្។  
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ភាពង្ហយរងវរោះរែស់្កម្ពុជាវៅចំវពាះមុ្ែការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ មិ្នប្ម្នវដ្ឋយស្ថរប្ត
ហានិភ័្យអាកាស្ធាតុែ៉ាុវណាណ ះវទ ែ៉ាុប្នតវដ្ឋយស្ថរប្តរែវទស្វនះវៅម្មនស្ម្តាភាពែនាុកំនុងករមិ្ត
កំណត់ផងប្ែរ។ រែជាជន៨០% រស់្វៅជនែទ ប្ែ ភាគវរចើនវធាើកសិ្កម្ា ម្មនស្ម្តាភាពែនាុ ំនិង
វ ដ្ឋា រចន្ទស្ម្ព័នធករមិ្តទែ។ វស្ចកតីរពាងរបាយការណ៍ជាតិវ ើកទី ២ ស្រម្មែ់ UNFCCC ក៏
ែង្ហា ញផងប្ែរថ្នជិត ៥០% នន ំុវៅកម្ពុជា រតូេបានចាត់ទុកថ្នស្ាិតកនុងចវន្ទល ះស្ថា នភាពង្ហយរង
វរោះ ង្ហយរងវរោះែំផុតវៅចំវពាះមុ្ែេសិ្ម្រែូអាកាស្ធាតុ។ វ ើស្ពីវនះ ការអវងាតអំពីការយ ់
វ ើញរែស់្ស្ថធារណជនអំពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ប្ែ បានវធាើវ ើងវៅឆ្ន ំ ២០១០ បានរក
វ ើញថ្ន អនកវ្លើយវរចើនជាង ៥០% ម្មនអារម្ាណ៍ថ្ន ពំុម្មនព័ត៌ម្មនប្ែ ទក់ទងនឹងការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុវ ើយ និង៦០% ម្មនអារម្ាណ៍ថ្នពួកវគពំុែឹងពី រវែៀែវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អា
កាស្ធាតុវ ើយ។ 

ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ រតូេវគែឹងថ្នជាការគំរាម្កំប្ ងធំជាងវគមួ្យចំវពាះការអភិ្េឌ្ឍ
វដ្ឋយចីរភាព និងការកាត់ែនាយភាពរកីរក។ ែ៉ាុប្នតជាញឹកញាែ់ែំផុត រែការសំ្ខាន់មួ្យរតូេវគែំវភ្លច៖ 
ការវដ្ឋះស្រស្ថយការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុគឺជាឱ្កាស្មួ្យកនុងចំវណាម្ឱ្កាស្ធំែំផុតចំនួនែួនរែស់្
វយើង។ ជំន្ទញខាងែវចចកេទិាែវ ច្ញកាែូនករមិ្តទែ និងការែនាុគឺំជាអាីប្ែ រតេូការជាខាល ំង។ 
រែវទស្ន្ទន្ទប្ែ េនិិវោគកនុងែំណាក់កា វែើម្ែំែូងវ ើេស័ិ្យទំងវនះ នឹងស្ាិតកនុងស្ថា នភាពរងឹ
មំ្មវៅកនុងទីផារងាីវនះ។ រែការសំ្ខាន់ែំផុតគឺ ការរមួ្ែ ច្ូ  ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកនុងយុទធ
ស្ថស្រស្តអភិ្េឌ្ឍន៍ជាតិ ផត ់នូេឱ្កាស្ វែើម្បែីវងាើតគំរនូនកំវណើ នវស្ែាកិចចវដ្ឋយចីរភាពស្រម្មែ់កម្ពុជា 
ស្រស្ែជាមួ្យតុ យភាពប្ែ រតូេការជាចំាបាច់រវងអតារែវោជន៍ខាងស្ងគម្ វស្ែាកិចច និងែរសិ្ថា ន។ 

ឯកឧតតម្ វោក វោកស្រសី្ជាទីវម្រតី! 

សូ្ម្អនុញ្ហញ តឱ្យែាុំែង្ហា ញអំពីេធិានន្ទន្ទ ប្ែ អាចពរងឹងស្ម្តាភាពវែើម្បវី្លើយតែវៅនឹង
ផ ែ៉ាះពា ់ននការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ។ 

ទីមួ្យការរមួ្ែ ច្ូ  ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកនុងែំវណើ រការកស្ថងប្ផនការ និងការវ ើក
ងេកិាអភិ្េឌ្ឍន៍ជាតិ និងវៅមូ្ ដ្ឋា ន គឺជាគនលឹះកនុងការែនាុ ំ និងការេនិិវោគប្ែ ធន់នឹងអាកាស្ធា
តុ។ ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុនិងការអភិ្េឌ្ឍនែតងម្មន្លុះែញ្ហច ងំរចួម្កវ ើយវៅកនុងែំណាក់កា 
ន្ទន្ទននយុទធស្ថស្រស្តចតុវកាណជំហានទីែី។ រែការសំ្ខាន់គឺវរតូេប្តជាអាទិភាពទំងវៅកនុងប្ផនការ
យុទធស្ថស្រស្តអភិ្េឌ្ឍន៍ជាតិងាី ក៏ែូចជាវៅកនុងែំវណើ រការកស្ថងប្ផនការស្រម្មែ់អងគភាពន្ទន្ទវៅថ្នន ក់
វរកាម្ជាតិផងប្ែរ។  រកមុ្ទីភាន ក់ង្ហរស្ រែជាជាតិ បានចូ រមួ្ជាមួ្យនែគូវៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់
វរកាម្ជាតិរែស់្វយើង វែើម្បវីធាើឱ្យការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកាល យជាទិែាភាពស្តង់ដ្ឋរមួ្យននការក
ស្ថងប្ផនការអភិ្េឌ្ឍន៍ និងការវ ើកងេកិា។ 

ទីពីរ ែូចម្មនប្ចងវៅកនុងប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុកម្ពុជា “កម្ពុជារតេូអភិ្េឌ្ឍ
ន៍វៅរកស្ងគម្មួ្យ ប្ែ នែតងជាងមុ្ន ែវ ច្ញកាែូនករមិ្តទែ ធន់នឹងអាកាស្ធាតុ ម្មនស្ម្ធម៌្ 
និរនតរភាព និងប្ែ ប្ផាកវ ើចំវណះែឹង។” វែើម្បីស្វរម្ចចកេុេស័ិ្យវនះបាន រែការសំ្ខាន់គឺថ្ន រតូេ
ែវងាើតរកែែ័ណឌ ជាតិែ៏ម្មនរែសិ្ទធិភាព និងតម្មល ភាព វែើម្បីពិនិតយតាម្ដ្ឋនស្កម្ាភាពប្ែ ទក់ទង



62 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

នឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និងពិនិតយវម្ើ េភិាជន៍ ិរ ញ្េតាុអាកាស្ធាតុ ស្រស្ែជាមួ្យអាទិភាព
រែស់្ជាតិ។ 

ទីែីវៅកនុងែរែិទវនះកិចចស្ រែតិែតតិការ និងភាពជានែគូកាន់ប្តធំវធងរវងអនកពាក់ព័នធ
ទំងអស់្ នឹងនំ្ទម្កនូេអនុភាពកាន់ប្តខាល ំង។ កិចចរែឹងប្រែងវែើម្បវី្លើយតែវៅនឹងការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុនឹងមិ្នអាចស្វរម្ចវៅបានវដ្ឋយរដ្ឋា ភិ្បា ប្តឯងវ ើយ។ ស្ងគម្សីុ្េ ិ េស័ិ្យឯក
ជន និងនែគូអភិ្េឌ្ឍន៍ រតេូប្តផត ់ការវែតជាា ឱ្យបានវពញវ ញ និងោំរទែ ់អាទិភាពជាតិទំងវនះ។ 

ទីែួនផ ែ៉ាះពា ់ននការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុម្មនឥទធិព មិ្នរតឹម្ប្តម្កវ ើែរសិ្ថា នវន្ទះ
វទ។ ែូវចនះេធិានចរម្ុះកនុងការវដ្ឋះស្រស្ថយការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ម្មនស្ថរៈសំ្ខាន់ណាស់្ ជា
ពិវស្ស្ វែើម្បកីស្ថងភាពធន់វៅចំវពាះមុ្ែហានិភ័្យអាកាស្ធាតុវៅថ្នន ក់មូ្ ដ្ឋា ន។ ការោំរទ និង
ពរងីកការអនុេតតជាែប្នាម្គឺជាតរម្ូេការចំាបាច់។ វម្វរៀនមួ្យកនុងចំវណាម្វម្វរៀនប្ែ ទទួ បានពី
គវរម្មងកាត់ែនាយការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និងហានិភ័្យគឺថ្ន ភាពធន់រែស់្ស្ គម្ន៍ម្មនភាព
រែវស្ើរជាងមុ្ន វៅវព ប្ែ ពួកវគអាចកំណត់អាទិភាពរែស់្ែលួន និងវ ើកវស្នើែំវណាះស្រស្ថយ
ចំវពាះភាពង្ហយរងវរោះវៅចំវពាះមុ្ែការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុតាម្េធីិចរម្ុះ។ 

ទីរបំាកនុងវព ប្ែ ការយកចិតតទុកដ្ឋក់វ ើកកម្ពស់្ភាពធន់ម្មនទំវន្ទរវផ្កត តវរចើនវ ើអនករកី
រកវៅជនែទ កំវណើ នចំណាកស្រស្កុវៅទីរកុងន្ទន្ទ វដ្ឋយស្ថរប្តការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវធាើឱ្យ
ភាពធន់វៅទីរកុងក៏ជាែញ្ហា មួ្យម្មនស្ថរៈសំ្ខាន់ផងប្ែរ។ វយើងរតូេធាន្ទថ្ន ទីរកងុន្ទន្ទវៅ
អន្ទគតរតូេបានវរោងវ ើងរតឹម្រតូេ ម្មននិរនតរភាព និងអាចឱ្យម្នុស្េទំងអស់្វរែើរបាស់្បាន។ 

វៅទីែ ច្ ែ់ ែាុំសូ្ម្វស្នើថ្ន វយើងពិនិតយែញ្ហា ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុពីរជងុទស្េនៈវយនឌ័្រ
ផង។ ឥទធិព ននហានិភ័្យពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុនឹងែវងាើនេសិ្ម្ភាពប្ែ ម្មនស្រស្ថែ់ ែងាការ
គំរាម្កំប្ ងម្កវ ើរែរចិ ច្ ឹម្ជីេតិ និងស្នតិសុ្ែរែស់្ស្រស្តី។ ែ៉ាុប្នត ស្រស្តីវៅកនុងស្ គម្ន៍ក៏អាចជា
ភាន ក់ង្ហរនំ្ទម្កនូេការប្រែរែួ េជិជម្មនផងប្ែរ និងជាអនកផត ់េភិាគទនែ៏សំ្ខាន់វៅកនុងយុទធស្ថស្រស្ត
ននការែនាុសំ្រម្មែ់ការចិ ច្ ឹម្ជីេតិ រែសិ្នវែើ ពួកវគម្មនឱ្កាស្ចូ រមួ្វៅកនុងការប្ស្ាងរកែំវណាះ
ស្រស្ថយ និងវធាើវស្ចកតីស្វរម្ច ទំងកនុងការកំណត់វោ នវោបាយ និងការអនុេតត។ 

ឯកឧតតម្ វោក វោកស្រសី្ជាទីវម្រតី! 

អងគការស្ រែជាជាតិ បានដ្ឋក់ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកនុងរវែៀែវរៈែពស់្មួ្យននការ
អភិ្េឌ្ឍពិភ្ពវោក។ វយើងម្មនការវែតជាា  វែើម្បីែនតវធាើជានែគូជាមួ្យេស័ិ្យន្ទន្ទ វែើម្បីោំរទែ ់កិចច
រែឹងប្រែងរែស់្ រដ្ឋា ភិ្បា  កនុងការប្ក ម្ាការស្រម្ែស្រម្ួ  ពរងឹងការយ ់ែឹង និងចំវណះែឹង
អំពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និងវកៀងគរការោំរទែវចចកវទស្ និង ិរ ញ្េតាុស្រម្មែ់អភិ្េឌ្ឍន៍ស្ម្តា
ភាព និងវដ្ឋះស្រស្ថយគម្មល តខាងវោ  នវោបាយនិងស្ថា ែ័ន។ 

វយើងម្កជួែជំុោន វៅកនុងែនាែ់វនះន្ទនងៃវនះ កនុងន្ទម្ជាអនកឯកវទស្ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ៖ 
ប្ែ រមួ្ម្មនអនកេទិាស្ថស្រស្ត រ ូតែ ់រែតិែតតិករ អនកកស្ថងវោ នវោបាយរ ូតែ ់េស័ិ្យឯក
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ជន អនកស្រស្ថេរជាេែ ់ តំណាងពីស្ងគម្សីុ្េ ិ និងវម្ែឹកនំ្ទស្ គម្ន៍។ រមួ្ជាមួ្យោន  វយើងបាន
ចាែ់វផតើម្ចាត់ប្ចង េធិានការរែស់្កម្ពុជាវែើម្បីវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ រយៈវព ពីរ
នងៃកនលះខាងមុ្ែនឹងផត ់ឱ្កាស្ោ៉ាងវរចើនវែើម្បបី្ចករប្ម្លកែទពិវស្ថធន៍ែ៏សំ្ែូរប្ែែវនះ។ ែ៉ាុប្នត
វេទិកាវនះក៏ស្តីអំពី ការែវ ច្ញ ស្កម្ាភាព ជាក់ប្ស្តងផងប្ែរ។ សូ្ម្ឱ្យវយើងែវងាើត និងពរងឹងភាពជា
នែគូប្ែ ម្មនជាក់ោក់វៅទីវនះ ប្ែ វយើងរតូេការ វែើម្បអីនុេតតចកេុេស័ិ្យននគំរអូភិ្េឌ្ឍន៏ប្ែ 
ែវ ច្ញកាែូនតិច និងប្ែ ធន់នឹងអាកាស្ធាតុស្រម្មែ់កម្ពុជា! 

 

សូ្ម្អរគុណ! 
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សនុ្ទ កថារបើកសម្រាបេ់គគបរចេករទស 
 ពោយ ឯរឧតតម្ ពែៀវ ម្តុ រដាពលខាធិការ ព្រសួ្ងែរសិាថ ន 

 

សូ្ម្វោរព ឯកឧតតម្ វោកជំទេ អនកឧកញា៉ា  វោក វោកស្រសី្ វភ្ាៀេកិតិតយស្ជាតិ និង 
អនតរជាតិ! 

ជាែឋម្ កនុងន្ទម្រកសួ្ងែរសិ្ថា ន និងជាអនកស្រម្ែស្រម្ួ ការវរៀែចំកម្ាេធីិននវេទិកាជាតិ
វ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ ែាុំម្មនកិតតិយស្ និងវស្ចកតីរកីរាយជាអតិែរម្មប្ែ បាន
ម្កចូ រមួ្ប្ងលង សុ្នារកថ្នវែើកេគគែវចចកវទស្វពញអងគទី១ ននវេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ ែ៏ឱ្ឡាឬកេវនះ។ វៅកនុងឱ្កាស្េសិ្ថ វនះ ែាុំសូ្ម្ស្ថា គម្ន៍ោ៉ាងកក់វៅត ចំវពាះ
េតតម្មនរែស់្ឯកឧតតម្ វោកជំទេ វោក វោកស្រសី្ វភ្ាៀេកិតិតយស្ជាតិ និងអនតរជាតិ ស្ម្មជិក 
ស្ម្មជិកា អងគវេទិកា ទំងមូ្ ប្ែ បានចំណាយវព ែ៏ម្មនតនម្ល ម្កចូ រមួ្កនុងរពឹតតិការណ៍ែ៏
សំ្ខាន់វនះ។ 

ឯកឧតតម្ វោកជំទេ វោក វោកស្រសី្ ជាទីវម្រតី! 

ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុគឺជាែញ្ហា រែ ម្ែ៏ចម្បងមួ្យប្ែ ពិភ្ពវោកកំពុងប្តជួែរែទះ
ន្ទវព ែចចុែបនន វ ើយប្ែ តរម្ូេឱ្យវយើងចូ រមួ្វដ្ឋះស្រស្ថយ។រែវទស្ទំងអស់្ទូទំងពិភ្ពវោក
កំពុងរង ផ ែ៉ាះពា ់ធៃន់ធៃរននការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវដ្ឋយស្ថរប្ត វរោះរាងំស្ៃួត ែយ ់ពយុះ និង
រ កកវៅត  ប្ែ វធាើឱ្យបាត់ែង់ធៃន់ធៃរនូេអាយុជីេតិ និងរទពយស្ម្បតតិ។រែកគំវ ើញងាីៗវនះរែស់្រកុម្
ការង្ហរ អនតររដ្ឋា ភិ្បា ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុបានអះអាងវ ើងេញិរែកែវដ្ឋយទំនុកចិតត
ករមិ្តែពស់្ថ្ន កំវណើ នការែវ ច្ញឧស្ា័នផាះក ច្ ក់ពីស្កម្ាភាពម្នុស្េ គឺជាមូ្ វ តុចម្បងននការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ រែវទស្ន្ទន្ទវៅកនុងតំែន់វម្គងគង្ហយរងវរោះវៅចំវពាះមុ្ែការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ វដ្ឋយស្ថរប្ត ការប្រែរែួ រែែជ ស្ថស្រស្តទវនលវម្គងគ ការងយចុះននកសិ្ផ  និង
ផ វនស្ថទ ការរជាែចូ ននទឹកនរែ កំវណើ នចំនួនរែជាជន ធនធាន ិរ ញ្េតាុ និងែវចចកវទស្ម្មន
ករមិ្ត វ ដ្ឋា រចន្ទស្ម្ព័នធរែូេនតមិ្នស្ម្ស្រស្ែ និងស្ម្តាភាពែនាុំករមិ្តទែ។ វៅកនុងរយៈវព 
ែ៉ាុន្ទា នឆ្ន ំចុងវរកាយវនះ កម្ពុជាបាន្លងកាត់ វរោះទឹកជំនន់ វរោះរាងំស្ៃួត និងែយ ់ពយុះកាន់ប្ត
ធៃន់ធៃរ និងញឹកញាែ់ជាងមុ្ន ប្ែ បានែងាការែ៉ាះពា ់ ធៃន់ធៃរម្កវ ើស្នតិសុ្ែវស្បៀង រែរចិ ច្ ឹម្
ជីេតិរែស់្រែជាជន វ ដ្ឋា រចន្ទស្ម្ព័នធ និងវស្ែាកិចចស្ងគម្រែស់្ ជាតិជារមួ្។ ទឹកជំនន់ែ៏ធៃន់ធៃរន្ទ
វព ងាីៗវនះ បានែងាការែ៉ាះពា ់ម្កវ ើវែតត រកងុវស្ាើរទំងអស់្វៅកនុង រែវទស្វយើង វ ើយែងាឱ្យ
បាត់ែង់អាយុជីេតិម្នុស្េ និងការែូចខាតធៃន់ធៃរម្កវ ើរទពយស្ម្បតតិ ផ ែំណំា វ ដ្ឋា រចន្ទស្ម្ព័នធ
រែូេនត និងរែរចិ ច្ ឹម្ជីេតិរែស់្ស្ គម្ន៍។ ទំងវនះជាភ្ស្តុតាងកាន់ប្តចាស់្ែប្នាម្វទៀត ប្ែ 
ែង្ហា ញពីភាពធៃន់ធៃរននការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វ ើយតរម្េូឱ្យចាត់េធិានការែន្ទា ន់វែើម្បវី្លើយតែ។ 

ឯកឧតតម្ វោកជំទេ វោក វោកស្រសី្ ជាទីវម្រតី! 
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របាយការណ៍ជាតិវ ើកទី២រែស់្កម្ពុជា វរកាម្អនុស្ញ្ហញ រកែែ័ណឌ ស្ រែជាជាតិស្តីពីការ
ប្រែរែួ  អាកាស្ធាតុបានស្ននិដ្ឋា នថ្ន សី្តុណណភាព និងកម្ពស់្ទឹកវភ្លៀងវៅកម្ពុជាបានប្រែរែួ រចួ
ម្កវ ើយ តំាងពីពាក់កណាត  ចុងវរកាយននស្តេតេរទី៍២០ម្ក។ ការពាករណ៍ស្រម្មែ់រយៈវព 
៨០ ឆ្ន ំ ខាងមុ្ែបាន ែង្ហា ញថ្នរែសិ្នវែើពំុម្មនចាត់េធិានការជាែំុកំភួ្នណាមួ្យស្រម្មែ់កាត់ែនាយ
ការែវ ច្ញឧស្ា័នផាះ ក ច្ ក់វទ វន្ទះសី្តុណា ភាពវៅកម្ពុជាវៅអន្ទគតនឹងែនតវកើនវ ើង ចំប្ណករែូ
េេស្ានឹងកាន់ប្តម្មន វភ្លៀងធាល ក់វរចើន ប្តកនុងរយៈវព ែលីជាងមុ្ន វ ើយរែូេរបំានឹងម្មនរយៈវព 
កាន់ប្តប្េង វ ើយកាន់ប្តស្ៃួត ប្ ងជាងមុ្ន។ វនះម្មនន័យថ្ន កិចចរែឹងប្រែងពីសំ្ណាក់ ស្ គម្ន៍
អនតរជាតិកនុងការកាត់ែនាយ ការែវ ច្ញឧស្ា័នផាះក ច្ ក់នឹងម្មនឥទធិព វដ្ឋយផ្កា  ់ម្កវ ើអាកាស្
ធាតុវៅកម្ពុជាវៅអន្ទគត។ កា ពីនងៃទី៩ ប្ែឧស្ភា ឆ្ន ំវនះ ពិភ្ពវោកបានវ ើញនូេកំហាែ់ឧស្ា័ន 
កាែូនិច កនុងែរោិកាស្វកើនែ ់ ៤០០ភាគោនជាវ ើកែំែូង គិតចាែ់តំាងពីវព ម្នុស្េចាែ់ វផតើម្
កត់រតាជា កេណៈរែព័នធវដ្ឋយ វរែើរបាស់្ែរកិាេ រទំវនើែ។ វៅវព ប្ែ កំវណើ នឧស្ា័នផាះក ច្ ក់
្នែ ់ចំណុចកំពូ ជារែេតតិស្ថស្រស្តវនះ វយើងកំពុងប្ត្នចូ កនុងករមិ្តវរោះថ្នន ក់ងាីមួ្យនន
កំវណើ នសី្តុណា ភាពែពស់្ជាង២oC។ កំវណើ ន សី្តុណា ភាពប្ែែវនះនឹងនំ្ទម្កនូេផ េបិាកធំវធងម្ក
វ ើេស័ិ្យជាវរចើនននស្ងគម្រែស់្វយើង និងែងាឱ្យម្មន ផ ែ៉ាះពា ់ប្ែ ែណាត  ម្កពីទឹកជំនន់ 
វរោះរាងំស្ៃួត និងែយ ់ពយុះធៃន់ធៃរ វ ើយញឹកញាែ់ជាងមុ្ន។ អាស្រស័្យវ តុវនះ ម្មនការអំពាេន្ទេ
ជាវរចើនវ ើស្ ែ់វែើម្បីឱ្យចាត់េធិានការជាែន្ទា ន់ សំ្វៅកាត់ែនាយ ហានិភ័្យ និងកាត់ែនាយករមិ្ត
ធៃន់ធៃរននផ ែ៉ាះពា ់ ជាពិវស្ស្ផ ែ៉ាះពា ់ម្កវ ើរែរចិ ច្ ឹម្ជីេតិរែស់្ រែជាព រែាភាគវរចើន
រែស់្វយើងប្ែ រស់្នូេតាម្ជនែទ និងប្ែ ង្ហយរងវរោះែំផុត។  

ឯកឧតតម្ វោកជំទេ វោក វោកស្រសី្ជាទីវម្រតី! 

កម្ពុជាបាន និងកំពុងចូ រមួ្ោ៉ាងស្កម្ាវៅកនុងការវដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 
ទំង វៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់អនតរជាតិ។ វៅថ្នន ក់ជាតិ វយើងបានែនតពរងឹងស្ម្តាភាពគណៈកម្មា ធិការ
ជាតិរគែ់រគងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុប្ែ ម្មនអាណតតិស្រម្ែស្រម្ួ េធិានការជាតិ ស្រម្មែ់
វ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ ការែន្រញ្ហជ ែការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ គឺជាអាទិភាពចម្បង
វៅកនុងរវែៀែវរៈរែស់្រាជរដ្ឋា ភិ្បា ។ ការែវងាើតប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុកម្ពុជាប្ែ  ស្វម្តចវតវជាន្ទយករែាម្ន្រនតី បានរែកាស្ដ្ឋក់ឱ្យវរែើរបាស់្កា ពីរពឹកមិុ្ញ
វនះគឺជាជំហានែ៏សំ្ខាន់មួ្យ វឆ្ព ះវៅរកការែន្រញ្ហជ ែការង្ហរប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកនុងប្ផនការ
យុទធស្ថស្រស្តអភិ្េឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ វោ វៅអភិ្េឌ្ឍន៍ស្ ស្េេតេរក៍ម្ពុជាវៅវរកាយឆ្ន ំ
២០១៥  និងការរមួ្ែ ច្ូ  ស្ម្ម រណកម្ា ែញ្ហា ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកនុងប្ផនការអភិ្េឌ្ឍន៍តាម្
េស័ិ្យរែស់្រកសួ្ងពាក់ព័នធ។ ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្ត វ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកម្ពុជា
ស្រម្មែ់រយៈវព ១០ឆ្ន ំ ២០១៤-២០២៣ កំណត់ចកេុេស័ិ្យ ោ៉ាងចាស់្ោស់្មួ្យស្រម្មែ់រយៈ
វព ប្េង វពា គឺ “កម្ពុជាអភិ្េឌ្ឍន៍វៅរកស្ងគម្មួ្យប្ែ នែតង ែវ ច្ញកាែូនតិច ធន់នឹងការប្រែ
រែ ួអាកាស្ធាតុ ស្ម្ធម៌្ ចីរភាព និងពឹងប្ផាកវ ើចំវណះែឹងជាវោ ” ។ ប្ផនការវនះនឹងផត ់នូេ
រកែែ័ណឌ វោ នវោបាយជាយុទធស្ថស្រស្តមួ្យស្រម្មែ់តរម្ង់ទិស្ និងរោំរទស្ថា ែ័នជាតិ អងគការ
មិ្នប្ម្នរដ្ឋា ភិ្បា  និងនែគូអភិ្េឌ្ឍន៍កនុងការគិតគូរអំពីេធិានការជាក់ោក់ និងស្ម្ស្រស្ែ ប្ែ 
ទក់ទងនឹងការែនាុំវៅនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ការកាត់ែនាយការែវ ច្ញឧស្ា័ន ផាះក ច្ ក់ 
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ការអភិ្េឌ្ឍប្ែតង និងការអភិ្េឌ្ឍប្ែ ែវ ច្ញកាែូនតិចប្ែ ោំរទែ ់ស្មិ្ទធិផ នន យុទធស្ថស្រស្ត
ចតុវកាណ និងវោ វៅអភិ្េឌ្ឍន៍ស្ ស្េេតេរក៍ម្ពុជា។ 

រពឹកមិុ្ញវនះ វៅកនុងពិធីវែើកវេទិកា ប្ែ រែរពឹតតិវៅវៅេមិ្មនស្នតិភាព ស្វម្តចអគគម្ហាវស្ន្ទ   
ែតិវតវជា   នុ ប្ស្ន ន្ទយករែាម្ន្រនតីននរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា បានែកស្រស្ថយ វោ ការណ៍នំ្ទមុ្ែ
សំ្ខាន់ៗចំនួនែីស្រម្មែ់េធិានការរែស់្វយើងវែើម្បវី្លើយតែនឹង ការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុវៅរយៈ
វព ៥ឆ្ន ំខាងមុ្ែ វៅកនុងអាណតតិទី៥ ននរាជរដ្ឋា ភិ្បា កម្ពុជា និងែណាត ឆ្ន ំវរកាយៗវទៀត ជាអាទិ៍៖ 

 ភាពចំាបាច់ននការវរែើរបាស់្េធីិស្ថស្រស្តព ុជំន្ទញ និងកិចចស្ ការជាមួ្យស្ថា ែ័នន្ទន្ទ វៅ
ថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់វរកាម្ជាតិ វៅកនុងការអនុេតតប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ  
អាកាស្ធាតុកម្ពុជា និងប្ផនការស្កម្ាភាព។ 

 ស្ថរសំ្ខាន់ននការគិតគូរជា កេណៈរែព័នធពីសំ្ណាក់រកសួ្ងន្ទន្ទ និងនែគូអភិ្េឌ្ឍន៍អំពី
ែញ្ហា ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅវព ែវងាើតអនតរាគម្ន៍អភិ្េឌ្ឍន៍ងាីៗ វែើម្បីធាន្ទថ្ន វយើងវៅ
ប្តស្វរម្ចវោ វៅអភិ្េឌ្ឍន៍ស្ងគម្ និងវស្ែាកិចចរែស់្វយើងវៅកនុងែរកិារណ៍ននការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុ។  

 ការតរម្ូេឱ្យអនកពាក់ព័នធទំងអស់្វធាើការជិតស្និទធជាមួ្យោន កនុងការស្រស្ថេរជាេ និងអភិ្េឌ្ឍន៍
តាម្ប្ែែេទិាស្ថស្រស្ត និងការវផ្កត ះែតូរចំវណះែឹងអំពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វែើម្បកីស្ថង
ធនធានម្នុស្េ និងោំរទែ ់ការវធាើវស្ចកតីស្វរម្ចប្ែ ប្ផាកវ ើចំវណះែឹង។ 

ឯកឧតតម្ វោកជំទេ វោក វោកស្រសី្ ជាទីវម្រតី! 

ែាុំម្មនវស្ចកតីរកីរាយណាស់្ចំវពាះការចូ រមួ្រែស់្អនកជំន្ទញការជាតិ និងអនតរជាតិទំង
អស់្ ប្ែ នឹងវធាើែទែង្ហា ញប្ចករបំ្ កែទពិវស្ថធន៍ និងចូ រមួ្វៅកនុងការពិភាកាវ ើរែធានែទ
ធំៗ ែូចជា េទិាស្ថស្រស្តប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ការកាត់ែនាយឧស្ា័នផាះក ច្ ក់ វោ នវោបាយប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុ ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្ត និងប្ផនការស្កម្ាភាព ិរ ញ្ែបទនប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 
និងរែធានែទ អនតរេស័ិ្យន្ទន្ទជាវរចើនវផេងវទៀត។ ែាុំក៏ម្មនវស្ចកតីរកីរាយផងប្ែរ ប្ែ បានវ ើញ
ការចូ រមួ្ោ៉ាងស្កម្ាភាពពីសំ្ណាក់េស័ិ្យឯកជន និងអងគការមិ្នប្ម្នរដ្ឋា ភិ្បា វៅកនុងការតំាង
ែង្ហា ញផ ិតផ  វម្រតីភាពអាកាស្ធាតុរែស់្ែលួន។ វនះជាស្ញ្ហញ េជិជម្មនមួ្យប្ែ ែង្ហា ញថ្ន េស័ិ្យ
ឯកជនវៅកម្ពុជា ម្មនការយ ់ែឹងកាន់ប្តវរចើនវ ើងអំពីឱ្កាស្ខាងទីផារ និងតួន្ទទីមិ្នអាចែាះ
បានរែស់្េស័ិ្យឯកជនវៅកនុងការវដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វ ើយភាពជានែគូរវង    
េស័ិ្យស្ថធារណៈ និងឯកជន គឺជាមូ្ ដ្ឋា នរគឹះវែើម្បីធាន្ទរែសិ្ទធភាព និងភាពផត ់ផ ននេធិាន
ការវ្លើយតែវៅនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ 

ែាុំវជឿជាក់ោ៉ាងមុ្តមំ្មថ្ន កនុងរយៈវព ពីរនងៃកនលះខាងមុ្ែវនះ អនកចូ រមួ្ទំងអស់្ នឹងម្មន        
ឱ្កាស្ វែើម្បីទទួ បានចំវណះែឹងជាក់ប្ស្តង ជំន្ទញ ព័ត៌ម្មន និងែទពិវស្ថធន៍ន្ទន្ទ កាន់ប្តវរចើន
ជាងមុ្ន និងអាចចូ រមួ្ោ៉ាងស្កម្ាវៅកនុងការពិភាកាវ ើរែធានែទសំ្ខាន់ៗ វែើម្បរីមួ្ចំប្ណក
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ពរងឹងេធិានការវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកម្ពុជា។ ការចូ រមួ្ោ៉ាងស្កម្ាភាពរែស់្
ឯកឧតតម្ ជំទេ វោក វោកស្រសី្ វៅទីវនះ ្លុះែញ្ហច ំងអំពីការវែតជាា វម្មះមុ្ត កនុងការវដ្ឋះស្រស្ថយ
ែញ្ហា រែ ម្ន្ទន្ទែងា វដ្ឋយការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ ែាុំម្មនស្ងឃមឹ្ោ៉ាងមុ្តមំ្មថ្ន វយើងនឹង
រែួរមួ្ោន វែើម្បីអភិ្េឌ្ឍកម្ពុជា វឆ្ព ះវៅរកស្ងគម្មួ្យប្ែ ប្ែតង ែវ ច្ញកាែូនតិច ធន់នឹងការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុ ស្ម្ធម៌្ ចីរភាព និងពឹងប្ផាកវ ើចំវណះែឹងជាវោ ។ 

វៅទីែ ច្ ែ់ កនុងន្ទម្រកសួ្ងែរសិ្ថា ន និងរកុម្ការង្ហរវរៀែចំវេទិការវនះ ែាុំសូ្ម្ជូនពរឯកឧតតម្ 
វោកជំទេ វោក វោកស្រសី្ បានរែកែប្តនឹងពុទធពរទំងែួនរែការ គឺអាយុ េណណៈ សុ្ែៈ ព ៈ កំុែី
ឃ្ល ងឃ្ល តវ ើយ និងសូ្ម្ឱ្យវេទិកាវនះរែរពឹតតវៅរែកែវដ្ឋយប្ផលផ្កា  និងការស្ថា ែន្ទ។ 

សូ្ម្អរគុណ! 
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សនុ្ទ កថាកនងុពិធើជបរ់ ៀងរេសជជៈ 
ឯរឧតតម្ សាយ ស្ាំអាល់ រដាម្ស្តនតីព្រសួ្ងែរសិាថ ន និងជាព្ែធាននណៈរមាម ធិការជាតិ

ព្នែព់្នងការខព្ែព្ែួលអាកាស្ធាតុ 
 

គណៈរែតិភូ្ ឯកឧតតម្ វោកជំទេ វោក វោកស្រសី្ វភ្ាៀេកិតតិយស្ជាតិ និងអនតរជាតិ ជាទី
វម្រតី! 

ជាែឋម្ ែាុំសូ្ម្ប្ងលងអំណរគុណែ ់វភ្លៀេកតិតយស្ទំងអស់្ ប្ែ បានអ ជ្ ីញម្កចូ រមូ្កនុង
ពិធីជែ់វ ៀងវភ្ស្ជជៈជាមួ្យវយើងែាុំវៅកនុងឱ្កាស្ែ៏រតកា វនះ។ រែូែាុំផ្កា  ់វទើែប្តបានម្កកាន់
តំប្ណងកនុងរយៈវព ជាងមួ្យប្ែប្តែ៉ាុវណាណ ះ វ ើយែាុំក៏ជារែាម្ន្រនតីប្ែ ម្មនេយ័វកាងជាងវគវៅកនុង
ជួររាជរដ្ឋា ភិ្បា ែចចុែបនន។ ែ៉ាុប្នតវទះែីជាោ៉ាងវនះកតី ែាុំបាន និងកំពុងប្តែិតែំែំវពញតួន្ទទីោ៉ាង
ស្ស្រស្ថក់ស្ស្រសំ្ថ វែើម្បធីាន្ទនូេវជាគជ័យននរពឹតតិការណ៍ែ៏សំ្ខាន់វនះ។ ែាុំែឹងចាស់្ថ្ន ឯកឧតតម្ 
វោកជំទេ វោក វោកស្រសី្ទំងអស់្ោន ពិតជាម្មនការវនឿយ ត់វរចើន ែន្ទា ែ់ពីបានែិតែំែំវពញ
ការង្ហរោ៉ាងស្កម្ា អស់្ពីកម្មល ំងកាយចិតត។ វ តុែូវចនះ ែាុំយ ់វ ើញថ្ន ឥ ូេវនះជាវព វេោែ៏
ស័្កតិស្ម្ ស្រម្មែ់ពិធីជែ់វ ៀងជួែជំុពិស្ថវភ្ស្ជជៈ និងអាហារ ស្រម្មកពីការង្ហរ និងែំវពញែប្នាម្
នូេថ្នម្ព  វែើម្បែីនតភារកិចចរែស់្វយើងវៅនងៃប្ស្ាក។ ែាុំស្ងឈមឹ្ថ្ន ថ្នម្ព ប្ែ វយើងផត ់ជូនវៅទី
វនះម្មនករមិ្តកាែូនទែ និងែវ ច្ញឧស្ា័នផាះក ច្ ក់តិចតួចែំផុត។ វរពាះែាុំយ ់ថ្ន វយើងមិ្នគួរ    
ជួែជំុោន វដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ តាម្រយៈការែវងាើតែញ្ហា ងាីមួ្យវទៀតវ ើយ។ 

ែាុំបានស្នងតំប្ណងជាវម្ែឹកនំ្ទកនុងវែស្កកម្ាការពារែរសិ្ថា ន និងវដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា ប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុរែស់្កម្ពុជា វៅកនុងកា វទស្ៈែ៏រែ ម្ែំផុត៖ វតើវយើងរតូេវធាើោ៉ាងណា វែើម្បីរទរទង់
និរនតរភាពននកំវណើ នវស្ែាកិចចស្ងគម្ វដ្ឋយជាមួ្យោន វន្ទះរកាឱ្យបាននូេគុណភាពែរសិ្ថា ន និងសុ្ែ
ភាពននរែព័នធវអកូ ូសីុ្ចម្បងៗរែស់្វយើង? វតើវយើងរតេូវរែើេធីិប្ែែណា ប្ែ អាចធាន្ទបាននូេ
តុ យភាពរវងការអភិ្េឌ្ឍជាតិ និងគុណភាពែរសិ្ថា ន មិ្នរតឹម្ប្តស្រម្មែ់ជាផ រែវោជន៍រែស់្
វយើងន្ទវព ែចចុែបននវទ ែ៉ាុប្នតក៍ស្រម្មែ់អន្ទគតកូនវៅជំន្ទន់វរកាយៗ វៅកនុងស្ថា នភាពមួ្យប្ែ 
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុបានកាល យវៅជាកតាត មិ្នអាចកាត់ផ្កត ច់បានពីការអភិ្េឌ្ឍរែស់្វយើង? ជាការ
ពិត ែាុំពំុម្មនការស្រស្វម្ើស្រស្នម្៉ារែស់្ជនឧតតម្គតិនិយម្ថ្ន រទឹស្តីែរសិ្ថា នទំងអស់្ប្ែ ែលួនបានសិ្កា
វរៀនសូ្រតវៅឯស្ថក េទិា ័យ សុ្ទធប្តអាចទញយកវៅអនុេតតបានវៅរគែ់វព  រគែ់ស្ថា នភាព
វន្ទះវទ។ តងភាពស្ងគម្ គឺពិតជាមិ្នផត ់ភាពង្ហយស្រសួ្ ប្ែែវនះវ ើយ។ វទះជាោ៉ាងណាកតី កនុង
ន្ទម្ែាុំជារែាម្ន្រនតីរកសួ្ងែរសិ្ថា នននអាណតតិវនះ សូ្ម្ែញ្ហជ ក់ថ្ន ោ៉ាងវហាចណាស់្អាីប្ែ ែាុំចង់
ស្វរម្ចឱ្យបានវៅកនុងរយៈវព របំាឆ្ន ំខាងមុ្ែ គឺការធាន្ទថ្នរា ់ម្ន្រនតីសីុ្េ ិរកសួ្ងែរសិ្ថា នទំង
អស់្ នឹង្នវជើងវឆ្ព ះវៅមុ្ែរែកែវដ្ឋយវម្មទនភាពជាមួ្យនឹងតួន្ទទីរែស់្ែលួនកនុងរកសួ្ងវនះ 
ទទួ បាននូេការវោរព និងម្មនការវែតជាា ចិតតែពស់្កនុងែុពាវ តុការពារ និងប្ងរកាែរសិ្ថា នជាតិ។ ែាុំ
សូ្ម្ស្ងាត់ធៃន់វ ើពាកយថ្ន “ម្រនីតសីុ្េ ិ”  ជំនួស្ឱ្យពាកយ “ម្ន្រនតីរាជការ” ឬែុគគ ិករាជរដ្ឋា ភិ្បា  
វដ្ឋយស្ថរប្តែាុំម្មនជំវនឿវដ្ឋយសុ្ទធចិតតថ្ន វយើងម្មនតួន្ទទីជាអនកែវរម្ើស្ថធារណជន មិ្នប្ម្នជា 
ការែន្រញ្ហច ស្ម្កេញិវន្ទះវទ។ វយើងចំាបាច់រតូេម្មន វោ នវោបាយ ប្ផនការ និងស្កម្ាភាព
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ចាស់្ោស់្ និងទូ ំទូោយ វែើម្បីអាចឱ្យវយើងស្វរម្ចបាន ទធផ ជាក់ប្ស្តង និងពិតៗ។ វយើង
ចំាបាច់ទម្ទរនូេការចួ រួម្ពីរគែ់ភាគីពាក់ព័នធទំងអស់្ ជាពិវស្ស្គឺយុេជនប្ែ ជាកម្មល ំង          
ច ករគនលឹះននេឌ្ឍនភាពស្ងគម្រែស់្វយើង។  

វែើរកវ កវម្ើ វ ើកិចចែិតែំរែឹងប្រែងរែស់្វយើង វែើម្បីវ្លើយតែវៅនឹងការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុេញិ ែាុំគិតថ្នទំងអស់្ោន បានែឹងរចួវ ើយអំពីស្មិ្ទធិផ គួរឱ្យកត់ស្ម្មគ  ់ ប្ែ កម្ពុជា
ស្វរម្ចបានកនលងម្ក។ របាកែណាស់្ថ្នវយើងរតេូវែតជាា ែិតែំោ៉ាងវពញទំ ឹងតាម្ប្ែ អាចវធាើវៅ
បាន វែើម្បឱី្យកម្ពុជាវៅប្ត្នមុ្ែវគវ ើការវដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា អាកាស្ធាតុ។ ជាការពិតកនុងន្ទម្ជា
រែវទស្អភិ្េឌ្ឍតិចតួច ស្ម្តាភាព និងធនធាន ិរ ញ្េតាុរែស់្កម្ពុជាវៅម្មនករមិ្ត ែូវចនះភាពជានែគូ 
និងការោំរទពីសំ្ណាក់ភាគីពាក់ព័នធទំងអស់្គឺជាកតាត ចំាបាច់ វែើម្បីស្វរម្ចបាននូេវោ ែំណង
វនះ។ ែាុំស្ងឃឹម្ោ៉ាងមុ្តមំ្មថ្ន វេទិកាជាតិវនះ រមួ្ទំងម្ាូែអាហារ និងវភ្ស្ជជៈវៅទីវនះនឹងផត ់នូេ
 កេែណឌ អំវណាយផ  ស្រម្មែ់ការពរងឹងភាពជានែគូ និងការស្វរម្ចបាននូេវោ វៅរមួ្រែស់្  
វយើង។  

ឥ ូេវនះ ែាុំសូ្ម្អ ជ្ ីញវភ្លៀេកិតតិយស្ទំងអស់្ចូ រមួ្ពិស្ថរវភ្ស្ជជៈ និងអាហារ វ ើយ
ជប្ជកពិភាកាោន វដ្ឋយរកីរាយ និងវដ្ឋយចំ  ន្ទវេោរារតីែ៏ប្ស្នម្វន្ទរម្យវនះ។ ែាុំសូ្ម្អវ ជ្ ើញ
អនកទំងអស់្ោន វ ើកប្កេវ ើង វែើម្បីវជាគជ័យរែស់្ែំវណើ រការវេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ែ៏សំ្ខាន់វនះ 
និងវែើម្បីភាពរកីចវរម្ើន ូតោស់្ននរែវទស្កម្ពុជាវឆ្ព ះវៅរកស្ងគម្មួ្យប្ែ នែតង ែវ ច្ ញកាែូន 
តិច ធន់នឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ រែកែវដ្ឋយស្ម្ធម៌្ ម្មនចីរភាព និងប្ផាកវ ើចំវណះែឹង។ 

សូ្ម្អរគុណ។   
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ថ្ងៃទី ២៖ ថ្ងៃទី០៦ ខែវចិ្ឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៣ 
 

សនុ្ទ កថាស្វា គម្ន្ ៍ 
ពោយ ឯរឧតតម្ បា ន ែ ុនពធឿន រដាពលខាធិការព្រសួ្ងខែនការ 

 

សូ្ម្វោរពឯកឧតតម្ វោក វោកស្រសី្ វភ្ាៀេជាតិ និងអនតរជាតិ! 

១. ែាុំម្មនកិតតិយស្ែំផុតប្ែ បានអវ ជ្ ើញម្កប្ងលងសុ្នារកថ្នស្ថា គម្ន៍វៅនងៃទី២ ននវេទិកា
ជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ែន្ទា ែ់ពីពិធីវែើកវេទិកាវនះជាផលូេការកា ពីម្េិ មិ្ញ
វនះវដ្ឋយ ស្វម្តចអគគម្ហាវស្ន្ទែតីវជា   នុ ប្ស្ន ន្ទយករែាម្ន្រនតីននរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា។ 

២. ែូចប្ែ វយើងបានឮកា ពីម្េិ មិ្ញស្រស្ថែ់កនុងសុ្នារកថ្នស្វម្តចវតវជាន្ទយករែាម្ន្រនតី 
ប្ែ ែាុំ សូ្ម្ែកស្រស្ង់ែលឹម្ស្ថរវែើម្ទំងស្រស្ុង “ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុប្ ងជាអាីប្ែ ស្ាិតវៅ
ឆ្ៃ យពីវយើងវទៀតវ ើយ។ ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកំពុងែងាឥទិធព ម្កវ ើវយើងទំងអស់្ោន កនុង
វព ែចចុែបនន…”។ រែវទស្ វយើងែនតរែ ម្ការ ំបាកចម្បងៗែណាត  ពីហានិភ័្យប្ែ ែងា
វដ្ឋយការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វ ើយជាការគូរឱ្យស្ថត យ ផ ែ៉ាះពា ់ខាល ំងនឹងវកើតម្មនម្កវ ើស្
 គម្ន៍រកីរកែំផុត ប្ែ ង្ហយរងវរោះែំផុត ជាពិវស្ស្ស្ គម្ន៍ជនែទ និងតំែន់ដ្ឋច់ស្រស្ោ
 ។  
ស្វម្តចន្ទយករែាម្ន្រនតី បានរ ឹំកអំពីទឹកជំនន់ កនលងវៅងាីៗវនះវៅទូទំងរែវទស្។ វោងតាម្ 
គណៈកម្មា ធិការជាតិរគែ់រគងវរោះម្ នតរាយ វែតតចំនួន ២០ បានរងឥទិធព ពីទឹកជំនន់វនះវដ្ឋយ
មិ្នរែជាជនជិត ២ោនន្ទក់ រងការែ៉ាះពា ់វដ្ឋយផ្កា  ់។ ជំនន់វនះបានវធាើឱ្យម្នុស្េវរចើនជាង 
១៥០ន្ទក់បាត់ែង់ជីេតិ និងការែូចខាតធៃន់ធៃរចំវពាះេស័ិ្យកសិ្កម្ា និងវ ដ្ឋា រចន្ទស្ម្ព័នធែូចជា ផលូេ
ងន ់ ស្ថព ន និងទំនែ់។ ែញ្ហា វនះបានែងាឱ្យម្មនការែូចខាតធំវធង ចំវពាះរែរចិ ច្ ឹម្ជីេតិរែស់្ 
រែជាជន កំវណើ នវស្ែាកិចច និងការអភិ្េឌ្ឍជាតិ។ 

៣. ស្វម្តចវតវជាបានរម្លឹកវៅកនុងសុ្នារកថ្នកា ពីម្េិ មិ្ញថ្ន “េធិានការវ្លើយតែនឹងការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ម្មនការពាក់ព័នធជិតស្និទធជាមួ្យវោ វៅអភិ្េឌ្ឍន៍ វស្ែាកិចច និងស្ងគម្រែស់្
វយើង និងមិ្នប្ម្នជាអាីមួ្យប្ែ អាចអនុេតតជាស្កម្ាភាពែន្ទា ែ់ែនេំប្ែ រោន់ប្តជាការែប្នាម្វន្ទះ 
វ ើយ។ វរតូេប្តរមួ្ែ ច្ូ  ោ៉ាងជិតស្និទធតាម្េធីិប្ែ អាចរគែ់រគងកម្ាេធីិអភិ្េឌ្ឍន៍ និងការេនិិវោគ 
ប្ែ  ម្មនស្រស្ថែ់រែស់្វយើង។” ែូវចនះវយើងរតេូការឲម្មនប្ផនការស្ម្ម រណកម្ាករមិ្តែពស់្ជាងមុ្ន 
ស្រម្មែ់ ការអភិ្េឌ្ឍរែស់្វយើង វដ្ឋយប្ផាកវ ើចកេុេស័ិ្យអំពីអាកាស្ធាតុ។ ជាពិវស្ស្ វយើងរតូេរែឹង
ប្រែង្នវៅ វរែើរបាស់្ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុជា កេណៈេនិិចឆ័យស្រម្មែ់វរជើស្វរ ើស្យករា ់
ការេនិិវោគ និងែំវណើ រការកស្ថងប្ផនការ ែូចជាវយនឌ័្រែូវចាន ះប្ែរ។ 

៤. រែសិ្នវែើវយើងស្វងាតវម្ើ វោ វៅ និងយុទធស្ថស្រស្តអភិ្េឌ្ឍន៍ជាតិរែស់្វយើង ការគិត
គូរ អំពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុគឺជា កេែណឌ មួ្យ វែើម្បីធាន្ទឱ្យម្មនវជាគជ័យ។ ប្ផាកវ ើកំវណើ ន
វស្ែាកិចច វៅទស្េតេរក៍នលងវៅ កម្ពុជាទំនងនឹងស្វរម្ចបានឋានៈជារែវទស្ប្ែ ម្មនរបាក់
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ចំណូ ករមិ្តកណាត  ។ ែូចោន វនះប្ែរកម្ពុជា កំពុងស្ាិតកនុងស្ថា នភាព ា កនុងការស្វរម្ចចំណុច
វៅសំ្ខាន់ៗននវោ វៅអភិ្េឌ្ឍន៍ស្ ស្េេតេរក៍ម្ពុជា ែូចជា កាត់ែនាយភាពរកីរកពាក់កណាត   
ការប្ងទំសុ្ែភាពម្មតា និងការអែ់រជំាស្ក ។ រាជរដ្ឋា ភិ្បា  កម្ពុជាវៅប្តវែតជាា វម្មះមុ្តែនតអនុ
េតតវោ វៅអភិ្េឌ្ឍន៍ស្ ស្េេតេរក៍ម្ពុជា ែូចម្មនប្ចងវៅកនុងយុទធស្ថស្រស្តចតុវកាណងាីែំណាក់
កា ទី៣។ វទះជាោ៉ាងណាក៏វដ្ឋយ កំវណើ នប្ែ ស្វរម្ចបានកនលងម្កអាចនឹងបាត់ែង់វៅេញិ
វដ្ឋយង្ហយ វដ្ឋយស្ថរប្តការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វ ើយ កិចចរែឹងប្រែងវៅអន្ទគតអាចជួែការ
 ំបាកវ ើកប្ ងប្តបានែ ច្ូ  ែញ្ហា ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកនុងែំវណើ រការកស្ថងប្ផនការរែស់្
វយើង។  

៥. វៅកនុងការដ្ឋក់ែ ច្ូ  ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកនុងែំវណើ រការកស្ថងប្ផនការអភិ្េឌ្ឍ
ន៍ រែស់្ជាតិ រាជរដ្ឋា ភិ្បា កម្ពុជាបានអនុេតតជំហានសំ្ខាន់ៗមួ្យចំនួនរចួម្កវ ើយ។ ែូចប្ែ ស្
វម្តចវតវជា ន្ទយករែាម្ន្រនតីម្មនរែស្ថស្ន៍ពីម្េិ មិ្ញ “ការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុបានកាល យជាប្ផាក
សំ្ខាន់មួ្យនន ប្ផនការអភិ្េឌ្ឍន៍វស្ែាកិចច ស្ងគម្ែចចុែបននកម្ា ២០០៩-២០១៣ រែស់្វយើង វ ើយឥ ូេ
វនះបានកាល យ ជាប្ផនកមួ្យននយុទធស្ថស្រស្តចតុវកាណរែស់្រដ្ឋា ភិ្បា  វ ើយវនឹងកាល យជា ជាែញ្ហា អនត
រេស័ិ្យផលូ េការវៅ កនុងប្ផនការអភិ្េឌ្ឍន៍វស្ែាកិចច-ស្ងគម្ងាី ឆ្ន ំ២០១៤-២០១៨ រែស់្ជាតិវយើង។ ការ
វដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា  ប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ ក៏ជាស្ម្មធាតុគនលឹះមួ្យននវោ នវោបាយ នឹងប្ផនការ
ស្កម្ាភាពអភិ្េឌ្ឍន៍នែតង រែស់្វយើងផងប្ែរ។” 

៦. រកសួ្ងប្ផនការនឹងែនតធាន្ទឱ្យម្មនការដ្ឋក់ែ ច្ូ  សូ្ចន្ទករពាក់ព័នធនឹងការប្រែរែួ  
អាកាស្ធាតុ វៅកនុងរកែែ័ណឌ ពិនិតយតាម្ប្ែនប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តអភិ្េឌ្ឍន៍ជាតិ។ វដ្ឋយស្ ការ
ជាមួ្យ រកសួ្ងែរសិ្ថា ន វយើងនឹងផត ់ការោំរទែ ់រកសួ្ងពាក់ព័នធវែើម្បីរមួ្ែ ច្ូ  ការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុវៅកនុង ឯកស្ថរធាតុចូ រែស់្រកសួ្ងទំងវន្ទះ ស្រម្មែ់ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តអភិ្េឌ្ឍន៍
ជាតិ។ វៅករមិ្តេស័ិ្យនងៃវនះ វយើងនឹងម្មនការពិភាកាអំពីការង្ហរប្ែ រកសួ្ងពាក់ព័នធចំនួនែែ់
បានអនុេតត  វែើម្បែីវងាើតប្ផនការ យុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និងប្ផនការ
ស្កម្ាភាពប្រែរែួ អាកាស្ធាតុរែស់្ែលួន ប្ែ ជាការែង្ហា ញពីកិចចរែឹងប្រែងអនុេតតវែើម្បីដ្ឋក់
ែ ច្ូ  ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកនុងែំវណើ រការ កស្ថងប្ផនការជារែរកតីរែស់្ែលូននិងែវ ច្ ៀស្
ការចាត់ទុកការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុថ្នជាប្ផនកមួ្យវៅដ្ឋច់ប្តឯង។ ការង្ហរវនះជំរញុឱ្យម្មនេធីិ
ស្ថស្រស្ត ាត់ចត់ វដ្ឋយប្ផាកវ ើវស្ណារយី៉ាូ ិរ ញ្ែបទនរបាកែនិយម្ វែើម្បីវចៀស្វងការែវងាើត 
“តារាងស្កម្ាភាពប្ែ រោន់ប្តជាការចង់បាន”ែ៉ាុប្នតរតូេដ្ឋក់ចុះនូេកម្ាេធីិជាក់ោក់ ម្មនភាពសីុ្
ស្ង្ហា ក់ោន  និងរបាកែនិយម្។ 

៧. ឯកឧតតម្ វោកជំទេ វោក វោកស្រសី្ ស្ម្មជិក ស្ម្មជិកាអងគវេទិកាទំងអស់្ជាទី
វម្រតី! វទះជាោ៉ាងណាក៏ វយើងវៅម្មនកិចចការជាវរចើនប្ែ រតូេស្រម្ចឱ្យបាន។ ការកស្ថងស្ម្តា
ភាព គឺជាតរម្ូេការែន្ទា ន់ វែើម្បីអាចរមួ្ែ ច្ូ  ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកនុងែំវណើ រការអភិ្េឌ្ឍន៍
ជាតិ ក៏ែូចជាការែវងាើតរកែែ័ណឌ ពិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតនម្លប្ែ នឹងជួយតាម្ដ្ឋនវជាគជ័យវៅ
កនុងការេនិិវោគវ ើការង្ហរប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និងផត ់ជាម្មោ៌ស្រម្មែ់ការវរៀនសូ្រត សំ្វៅប្ក
 ម្ាមូ្ ដ្ឋា នចំវណះែឹងរែស់្វយើង។ វយើងវៅម្មនកិចចការជាវរចើនវទៀតប្ែ រតេូស្វរម្ចឱ្យបាន



72 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

វៅកនុងការស្រស្ង់យកវម្វរៀនប្ែ ទទួ បានពីែទពិវស្ថធន៍កនុងគវរម្មងស្ថក បង ប្ែ ម្មនស្រស្ថែ់ 
ស្រម្មែ់ែ ច្ូ  ការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ វៅកនុងការកស្ថងប្ផនការវៅថ្នន ក់វរកាម្ជាតិ និងការ
ែវងាើតវោ ការណ៍ប្ណនំ្ទ ផលូេការ និងោំរទែ ់រែាបា វៅថ្នន ក់វរកាម្ជាតិ។  

៨. កនុងវព ប្ែ ការែនាុ ំគឺជាអាទិភាពែន្ទា ន់ែំផុតរែស់្វយើង ការកស្ថងប្ផនកាអភិ្េឌ្ឍន៍
ជាតិ ទម្ទរឱ្យស្ម្លឹងប្េងឆ្ៃ យវៅអន្ទគត វែើម្បបី្រែកាល យស្ងគម្រែស់្វយើង វៅរកការអភិ្េឌ្ឍប្ែ 
ែវ ច្ញកាែូនតិច និងធន់រទំនឹងផ ែ៉ាះពា ់ពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅអន្ទគត។ ែូចប្ែ  
ស្វម្តចវតវជាន្ទយករែាម្ន្រនតីបានគូស្ែញ្ហជ ក់“កាែនេុោីន វ ើងេញិនូេការអភិ្េឌ្ឍរែស់្វយើងវឆ្ព ះវៅ
ស្ងគម្មួ្យ ប្ែ ម្មនភាពធន់ និងការអភិ្េឌ្ឍប្ែ ែវ ច្ញកាែូនតិច។” វរៅពីការែនាុ ំ វយើងកំពុង
ចាត់េធិានការ វែើម្បីរមួ្ចំប្ណកកនុងការកាត់ែនាយការែវ ច្ញឧស្ា័នផាះក ច្ ក់ តាម្រយៈែំវណាះ
ស្រស្ថយ នះ- នះ។ វយើងបានែិតែំអភិ្េឌ្ឍថ្នម្ព កវកើតវ ើងេញិវៅកនុងការពរងីកការផ ិត
ថ្នម្ព  និងពរងីកការផត ់វស្វថ្នម្ព ែ ់ទីជនែទ រែជាជនវៅតាម្ទីរកងុប្ែ ម្មនកំវណើ ន
ោ៉ាងឆ្ែ់រ ័ស្ េស័ិ្យឧស្ា កម្ា និងវស្វកម្ា។ វយើងក៏ជំរុញឱ្យម្មនទម្មល ែ់ែវងាើនរែសិ្ទធភាព
ថ្នម្ព ផងប្ែរ វដ្ឋយស្ថរវផត ់អតតរែវោជន៍ស្រម្មែ់ធុរកិចចន្ទន្ទកនុងការែវងាើនផ ចំវណញ
រែស់្ែលួន វដ្ឋយជាមួ្យោន វន្ទះរមួ្ចំប្ណកកនុង កិចចរែឹងប្រែងកាត់ែនាយការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ 

៩. អនុស្ថស្ន៍ប្ែ វយើងនឹងទទួ បានពីការពិភាកាន្ទនងៃវនះ ស្រស្ែវព ស្រម្មែ់ដ្ឋក់
ែ ច្ូ   វៅកនុងែំវណើ រការវរៀែចំប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តអភិ្េឌ្ឍន៍ជាតិស្រម្មែ់រយៈវព ៥ឆ្ន ំខាងមុ្ែ។ 
ែាុំសូ្ម្វ ើកទឹកចិតតែ ់ឯកឧតតម្ វោកជំទេ វោក វោកស្រសី្ វរែើរបាស់្ឱ្កាស្វនះ វែើម្បបី្ស្ាង
យ ់ែប្នាម្វទៀត ពីការង្ហរប្រែរែូ អាកាស្ធាតុ និងសូ្ម្ចូ រមួ្ោ៉ាងស្កម្ាវៅកនុងែំវណើ រការ
ពិភាកា។ ជាមួ្យែំវណើ រការពិស្ថត រននការកស្ថងប្ផនការយុទធស្ថស្រស្ត វយើងស្ងឃមឹ្ថ្ននឹងស្វរម្ច
បានេធិានការវ្លើយតែរែស់្ជាតិ កនុងករមិ្តធំរគែ់រោន់ បានឆ្ែ់រ ័ស្ និងចំវោ វៅជាយុទធ
ស្ថស្រស្ត។ 

១០. ែាុំសូ្ម្ឯកឧតតម្ វោក វោកស្រសី្ ទទួ បានពុទធពរទំងែួនរែការ និងការពិភាកា
រែកែវដ្ឋយប្ផលផ្កា ។ 
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សនុ្ទ កថាស្វា គម្ន្ ៍បស ់ 
ពោយ ឯរឧតតម្ JEAN-FRANÇOIS CAUTAIN ឯរអនគរដាទូតស្ហភាេអឺរ  ុែព្ែចាាំរម្ពុជា 

 

សូ្ម្វោរពឯកឧតតម្ បា៉ាន ែ ុនវធឿន រែាវ ខាធិការរកសួ្ងប្ផនការ និង ឯកឧតតម្ វោកជំទេ 
វោក វោកស្រសី្ វភ្ាៀេកិតតយស្ទំងអស់្! 

កា ពីពីរនងៃមុ្នែាុំបានពិភាកាការង្ហរជាមួ្យស្ គម្ន៍វនស្ថទវៅែឹងទនលស្ថែ។ វៅ
វព វន្ទះ ែាុំបានសួ្ររកមុ្អនកវនស្ថទទំងអស់្វន្ទះពីែញ្ហា រែ ម្រែស់្ពួកោត់កនុងការរស់្វៅ ែាុំ
បានទទួ ចវម្លើយថ្ន គឺការវនស្ថទវ ើស្កំណត់ និងែន្ទា ែ់ម្កគឺការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ ផ 
ែ៉ាះពា ់ពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុបានវកើតវ ើងកាន់ប្តចាស់្។ ែ៉ាុប្នតស្កម្ាភាពប្ែ វ្លើយតែនឹង
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅម្មនរែសិ្ទធភាពតិចតួចវៅវ ើយ។ រែសិ្នវែើោា នវដ្ឋយស្កម្ាភាព
ស្ម្ស្រស្ែទន់វព វេោវទ ពិភ្ពវោកនឹងវកើនកវៅត  ពី 3-4°C វៅចុងស្តេតេរវ៍នះ។  

អាស្រស័្យវ តុវនះ ការកាត់ែនាយការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅមុ្នឆ្ន ំ ២០២០ ម្មនភាព
ចំាបាច់ែំផុត កនុងទិស្វៅែ ច្ុ ះកវៅត ២°C។ ស្កម្ាភាពកាត់ែនាយវនះរួម្ម្មនស្កម្ាភាពជំរុញឱ្យ
ែណាត រែវទស្ន្ទន្ទ កាត់ែនាយការែវ ច្ញឧស្ា័នផាះក ច្ ក់ែូចប្ែ បានស្នារមួ្ោន  និងវ ើកទឹក
ចិតត ែ ់ែណាត រែវទស្ប្ែ មិ្នទន់បានស្នាឱ្យចុះកិចចស្នាកាត់ែនាយការែវ ច្ញ ក៏ែូចជាកិចច
ផតួចវផតើម្ករមិ្ត អនតរជាតិងាីវៅកនុងេស័ិ្យជាក់ោក់វែើម្បែីវងាើនស្កម្ាភាពកាត់ែនាយ។  

វៅកនុងកិចចរែជំុែណាត រែវទស្ជាភាគីវ ើកទី១៩ វៅកនុងទីរកុងវ៉ាសូ្េ ី  ស្ ភាពអឺរ ៉ាែុ ចង់
វ ើញេឌ្ឍនភាពននការវរៀែចំ និងរចន្ទស្ម្ព័នធផលូេចាែ់ននកិចចរពម្វរពៀងអនតរជាតិ វ ើយប្ែ វរោង 
នឹងែ ច្ ែ់វៅឆ្ន ំ ២០១៥។ ការង្ហរវនះរមួ្ែ ច្ូ  នូេការកំណត់ព័ត៌ម្មនចំាបាច់កនុងការធាន្ទនូេតម្មល
ភាព គុណេឌ្ឍ និងការវែតជាា ចិតតែពស់្។ វែើម្បីស្វរម្ចបាននូេការង្ហរវនះ វយើងរតូេការរកែែ័ណឌ  វព 
វេោស្រម្មែ់ែណាត រែវទស្ន្ទន្ទ វស្នើវ ើងជាមុ្ននូេការវែតជាា ចិតត កាត់ែនាយវៅកនុងរែវទស្រែស់្
ែលួនកនុងកិចចរពម្វរពៀងឆ្ន ំ២០១៥។  

ស្ ភាពអឺរ ៉ាែុម្មនការវែតជាា ចិតតែពស់្  និងកំពុងែំវពញកិចចការវនះវែើម្បីវដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា ការ           
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវដ្ឋយវម្មទនភាពែំផុត។  

ស្ ភាពអឺរ ៉ាែុបានែង្ហា ញនូេទិននន័យងាីៗ ប្ែ ទក់ទងនឹងការែវ ច្ញឧស្ា័នផាះក ច្ ក់ឆ្ន ំ 
២០១១ វៅែណាត រែវទស្ជាស្ម្មជិក ប្ែ រែវទស្ទំងវន្ទះបានកាត់ែនាយនូេការែវ ច្ញឧស្ា័ន   
ឱ្យបាន ១៨.៤% វធៀែនឹងឆ្ន ំ១៩៩០ ែណៈប្ែ  GDP ម្មនកំវណើ នវរចើនជាង ៤០%។   

វៅស្ ភាពអឺរ ៉ាែុ វយើងម្មនចាែ់កំណត់ប្ែ ធាន្ទថ្ន ែណាត រែវទស្កនុងស្ ភាពអឺរ ៉ាែុ 
ទំងអស់្ នឹងអាចស្វរម្ចនូេទិស្វៅរែស់្ែលួនវៅតាម្ពិធីស្ថរកយូតូ។ វែើវោងតាម្ចាែ់វនះ វយើង
កំពុងអនុេតតការវែតជាា ចិតតផលូេចាែ់ វែើម្បីកាត់ែនាយការែវ ច្ញឧស្ា័នរ ូតែ ់ ២០% វៅឆ្ន ំ ២០២០ 
វែើវធៀែវៅនឹងករមិ្តឆ្ន ំ ១៩៩០។ វ ើស្ពីវនះវៅវទៀត ស្ ភាពអឺរ ៉ាែុកំពុងជំរញុការកាត់ែនាយ 
ឱ្យបាន ៣០% រែសិ្នវែើរែវទស្វផេងៗម្មនម្ ិចឆតាែូចោន ។  
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វៅរែវទស្កម្ពុជា ការវរែើរបាស់្ថ្នម្ព ប្ែ ែវ ច្ញនូេឧស្ា័នកាែូនិចម្មនការវកើនវ ើង
វទាែង កនុងរយៈវព ែែ់ឆ្ន ំចុងវរកាយវនះ ប្ែ វនះជាការរែ ម្ធំរែស់្វោ នវោបាយជាតិស្តី
ពីថ្នម្ព ។ ស្រស្ែជាមួ្យោន វនះប្ែរ ែាុំម្មនវស្ចកតីរកីរាយខាល ំងណាស់្ប្ែ កម្ពុជា ម្មនវស្ចកតីរពាង 
វោ នវោបាយជាតិ ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្ត និងប្ផនការស្កម្ាភាពស្តីពីរែសិ្ទធភាពថ្នម្ព រចួ 
វ ើយវរកាម្ការជួយឧែតាម្ភពីស្ ភាពអឺរ ៉ាែុ។ កិចចរែឹងប្រែងវនះបានែង្ហា ញពី្នាៈែ៏ពិតរបាកែ 
រែស់្រាជរដ្ឋា ភិ្បា កម្ពុជា កនុងការកាត់ែនាយផ ែ៉ាះពា ់ជាអេជិជម្មនធៃន់ធៃរវៅវ ើែរសិ្ថា ន ប្ែ   
ែណាត  ម្កពីការវរែើរបាស់្ថ្នម្ព  និងវែើម្បីរមួ្ចំប្ណកែ ់ការកាត់ែនាយការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុជាស្ក ។ 

ឯកឧតតម្ វោក វោកស្រសី្ វភ្ាៀេកិតតិយស្ជាទីវម្រតី!  

ស្ ភាពអឺរ ៉ាែុ ម្មនកំណត់រតាទិននន័យចាស់្ោស់្កនុង ិរ ញ្ែបទនប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ 
ស្ ភាពអឺរ ៉ាែុបានវរតៀម្ងេកិារែម្មណ ៧.៣ពាន់ោនែុោល អាវម្រចិ កនុងរយៈវព ពីឆ្ន ំ ២០១០ 
ែ ់ ឆ្ន ំ២០១២ វែើម្បីកាត់ែនាយការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ 

ស្ ភាពអឺរ ៉ាែុម្មន្នាៈកនុងការចាត់ប្ចងធនធាន ិរ ញ្េតាុរែម្មណជា ១០០ ពាន់ោនែុោល
ស្ រែាអាវម្រចិកនុងមួ្យឆ្ន ំវៅឆ្ន ំ២០២០ ប្ែ ម្កពីរែភ្ពវផេងៗ។ ស្ ភាពអឺរ ៉ាែុ និងរែវទស្
ស្ម្មជិក នឹងែនតោំរទកនុងស្កម្ាភាពការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុវៅែណាត រែវទស្កំពុងអភិ្េឌ្ឍន៍ 
វដ្ឋយផត ់ ិរ ញ្ែបទនតាម្រយៈរដ្ឋា ភិ្បា  និងេស័ិ្យឯកជន។ វយើងក៏ម្មនកម្ាេធីិែ ច្ូ   ិរ ញ្ែប
ទនអាកាស្ធាតុរែម្មណ ២០% នន ិរ ញ្ែបទនស្រែុចាែ់ពីឆ្ន ំ ២០១៤ ែ ់ឆ្ន ំ ២០២០ ែ ់
ស្កម្ាភាពទំងឡាយណាប្ែ ទក់ទងនឹងអាកាស្ធាតុ។  

ការពរងីក ិរ ញ្ែបទនអាកាស្ធាតុវៅឆ្ន ំ ២០២០ គឺជាែំវណើ រការអាទិភាព។ ការវរៀែចំ
វោ នវោបាយ និងរកែែ័ណឌ ចាែ់ស្តីពីអាកាស្ធាតុថ្នន ក់ជាតិនឹងរតូេអនុេតតវដ្ឋយទទួ ការោំរទ
ពីនែគូអនតរជាតិ។ អាស្រស័្យវ តុវនះ ការពរងីក ិរ ញ្ែបទនអាកាស្ធាតុតរម្ូេឱ្យម្មនការចូ រមួ្ 
វធាើការជាមួ្យោន វៅែណាត រែវទស្កំពុងអភិ្េឌ្ឍន៍។  

វៅកនុងែុពាវ តុវនះ ែាុំម្មនអារម្ាណ៍រកីរាយខាល ំងណាស់្ប្ែ ស្ ភាពអឺរ ៉ាែុរមួ្ជាមួ្យនឹង    
រដ្ឋា ភិ្បា រែវទស្ដ្ឋណឺម្ម៉ាក រែវទស្ស្ ុយប្អែ និងអងគការ UNDP បានោំរទរដ្ឋា ភិ្បា កម្ពុជាកនុង 
ការែវងាើតនូេកម្ាេធីិស្ម្ព័នធភាពប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកម្ពុជា។ ស្ម្ព័នធភាពប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុកម្ពុជា 
គឺជាការរមួ្ែ ច្ូ  នូេកិចចការរមូ្ោន  វែើម្បីោំរទែ ់ប្ផនការស្កម្ាភាពថ្នន ក់ស្ថមី្រកសួ្ង វែើម្ប ី           
ែន្រញ្ហជ ែការវធាើប្ផនការ ការចំណាយ និងការអនុេតតវៅថ្នន ក់រកសួ្ង។  

ស្ម្ព័នធភាពប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកម្ពុជា បានរមួ្ចំប្ណកោ៉ាងសំ្ខាន់កនុងការវរៀែចំរកែែ័ណឌ  
 ិរ ញ្េតាុជាតិននការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ វែើម្បផីត ់ព័ត៌ម្មនជាក់ោក់កនុងការកស្ថងវស្ណារយី៉ាូ 
 ិរ ញ្េតាុ ែាង់ចំណាយ ផ រែវោជន៍រពឹំងទុក និងអនុស្ថស្ន៍ន្ទន្ទ ស្រម្មែ់យនតការ ិរ ញ្ែបទន 
អាកាស្ធាតុ និងការស្រម្ែស្រម្ួ ។  
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ែាុំសូ្ម្ស្វងេែនូេសុ្នារកថ្នរែស់្ែាុំថ្ន វេទិកាជាតិ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុប្ែ វរៀែចំ
វ ើងពីរឆ្ន ំម្តងវនះ បានទទួ នូេការតំាងចិតតែពស់្ពីរាជរដ្ឋា ភិ្បា ននរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា វែើម្បី
ពុះពារកនុងការវដ្ឋះស្រស្ថយនូេរា ់ឧែស្គគន្ទន្ទពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ វយើងម្មនវស្ចកតី
រកីរាយោ៉ាងនរកប្ ង វ ើយតាងន្ទម្ឱ្យស្ ភាពអឺរ ៉ាែុ វយើងនឹងែនតជួយោំរទរែវទស្កម្ពុជាកនុង
ការតាក់ប្តង និងវរៀែចំវោ នវោបាយថ្នន ក់ជាតិ និងរកែែ័ណឌ ែទែញ្ហជ ន្ទន្ទ វ ើយសូ្ម្ស្ថា គម្ន៍ 
ជានិចចនូេនែគូអភ្េឌ្ឍន៍ន្ទន្ទកនុងវធាើការង្ហរវ ើការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវនះរមូ្ោន ។  

វៅរពឹកមិ្ញវនះ ែាុំបានអានព័ត៌ម្មនកនុងកាប្ស្ត Reuters ែាុំសូ្ម្ែកស្រស្ង់ែូចខាងវរកាម្ 
“ការែវ ច្ញឧស្ា័នផាះក ច្ ក់នឹងវកើនពីែ ់ ៨ វៅ ១២ ពាន់ោនវតានឆ្ន ំ២០២០ វ ើយែរមិ្មណ 
វនះែពស់្ជាងែរមិ្មណប្ែ វធាើឱ្យប្ផនែីវកើនកវៅត  ២°C វៅវទៀត”។   

ជាែ ច្ ែ់ែាុំស្ងឃឹម្ថ្ន ការពិភាកា និងអនុស្ថស្ន៍ប្ែ ទទួ បានពីអងគវេទិកាវនះនឹងអាច
ជួយវធាើឱ្យការបា៉ា ន់រែម្មណខាងវ ើវន្ទះ កាល យជាវរឿងមិ្នពិត និងវធាើឱ្យប្ផនែីរែស់្វយើងកាល យជា
ពិភ្ពនែតង។  

សូ្ម្អរគុណចំវពាះការយកចិតតទុកដ្ឋក់រែស់្វោកអនក។  
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ថ្ងៃទី ៣៖ ថ្ងៃទី០៧ ខែវចិ្ឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៣ 
 

 សនុ្ទ កថាស្វា គម្ន្ ៍
ពោយ ឯរឧតតម្ រស់្ លីលវា  អនុរដាលខាធិការ ព្រសួ្ងពស្ដារិច្ច និងហិរញ្ញ វតថុ 

 

ឯកឧតតម្ វោកជំទេ វោក វោកស្រសី្ វភ្ាៀេកិតតិយស្ ជាទីវោរព 

ែាុំម្មនវស្ចកតីវស្ថម្នស្េរកីរាយជាខាល ំង ប្ែ បានចូ រមួ្កនុងពីធីវែើកេគគនននងៃចុងវរកាយ
រែស់្វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវនះ។ 

ែំវណើ រការវេទិការយៈវព ពីរនងៃកនលងម្ក បានផត ់ឱ្កាស្ឱ្យវយើងវធាើការពិភាកា ម្ាិតពី
ការង្ហរ ប្ែ រកសួ្ងពាក់ព័នធ រកសួ្ងែរសិ្ថា ន និងនែគូរែស់្ែលួន បានអនុេតតកនុងអំ ុងវព ពីរឆ្ន ំ
កនលងម្កវែើម្បវីរៀែចំនូេប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ែ៏ស្ម្ស្រស្ែមួ្យ
ស្រម្មែ់កម្ពុជា។ គវរម្មងជាវរចើនទក់ទងនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ប្ែ រតូេបានអនុេតតរ ូត
ម្កែ ់ែចចុែបនន បានជួយឱ្យវយើងម្មនការយ ់ែឹងកាន់ប្តរែវស្ើរវ ើងពីេធីិស្ថស្រស្តប្ែ ម្មន
រែសិ្ទធភាពស្រម្មែ់វ្លើយតែវៅនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វៅកនុងែរែិទននរែវទស្កម្ពុជា។ 
ឥ ូេវនះ ជាមួ្យនឹងការរែកាស្ដ្ឋក់ឱ្យវរែើរបាស់្ជាផលូែការនូេប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកម្ពុជា វយើងម្មនមូ្ ដ្ឋា នរងឹមំ្មចាស់្ោស់្ វែើម្បីអនុេតតកម្ាេធីិវ្លើយតែនឹង
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុជារទង់រទយធំ។ ែ៉ាុប្នត ែូចប្ែ វយើងទំងអស់្ោន បានែឹងវ ើយថ្ន កម្ាេធីិ
វនះអាចែំវណើ រការវៅបាន ុះរតាណាប្តវយើងអាចវកៀរគរធនធាន ិរ ញ្េតាុបានរគែ់រោន់ជាមុ្ន។ 

វៅថ្នន ក់ពិភ្ពវោក ទឹករបាក់ចំណាយវៅវ ើស្កម្ាភាពែនាុនឹំងការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ
រតូេបានវគបា៉ា ន់ស្ថា នថ្ន ម្មនរែម្មណពី ៤០ វៅ៥០០ ពាន់ោនែុោល រអាវម្រកិ កនុងមួ្យឆ្ន ំៗ។ វែើ
វទះែីជាែណាត រែវទស្អភិ្េឌ្ឍន៍វធាើតាម្ការស្នា ប្ែ ែលួនបានរែកាស្វៅកនុងស្ននិសិ្ទវ ើកទី១៦ 
ននអនុស្ញ្ហញ រកែែ័ណឌ ស្ រែជាជាតិ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅឆ្ន ំ២០១០កតី ក៏កងាះខាត
ងេកិាវៅប្តជាែញ្ហា វចាទ វរពាះថ្នទឹករបាក់ស្រែុប្ែ អាចវកៀរគរបានស្រម្មែ់រទរទង់ការចំណាយ
កនុងមួ្យឆ្ន ំៗរ ូតែ ់ឆ្ន ំ២០២០ គឺម្មនតិចជាង១០០ពាន់ោនែុោល រអាវម្រកិ វ ើយកនុងវន្ទះ ទឹក
របាក់មួ្យភាគធំនឹងរតូេយកវៅវរែើរបាស់្កនុងគវរម្មងការកាត់ែនាយការែវ ច្ញឧស្ា័នផាះក ច្ ក់ ជា 
ជាងវ ើការង្ហរែនាុ។ំ ស្រម្មែ់រែវទស្កំពុងអភិ្េឌ្ឍ ែូចជារែវទស្កម្ពុជា ប្ែ ងាីៗវនះរតូេបានវគ
ចាត់ចូ កនុងចំវណាម្រែវទស្ចំនួន១០ ប្ែ ង្ហយរងវរោះពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុែំផុតវន្ទះ 
ការធាន្ទឱ្យម្មនរគែ់រោន់នូេងេកិាស្រម្មែ់ការែនាុំវៅនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ គឺជាការចំាបាច់
ែំផុត។ វនះម្មនន័យថ្ន គម្មល តរវងតរម្េូការ និងការផគត់ផគង់ ិរ ញ្ែបទនវៅប្តម្មនទំ ំធំ ប្ែ 
តរម្ូេឱ្យកម្ពុជាម្មនជាចំាបាច់នូេស្ម្តាភាពរគែ់រោន់កនុងការទក់ទញ ិរ ញ្ែបទន សំ្វៅធាន្ទឱ្យ
បាននូេទីតំាងែ៏រងឹមំ្មកនុងការរែកួតរែប្ជងយកធនធានប្ែ ម្មនកំរតិវៅថ្នន ក់អនតរជាតិ វែើម្បែំីវពញ
តាម្តរម្ូេការរែស់្ែលួនកនុងការវ្លើយតែវៅនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ 
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កម្ពុជារតូេការយនដការប្ែ គួរឱ្យវជឿទុកចិតត និងម្មនភាពទក់ទញស្រម្មែ់ ិរ ញ្ែបទន
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វែើម្បីធាន្ទរែសិ្ទធភាពននការវកៀរគរធនធានប្ែ ម្មន។ វយើងបានែង្ហា ញ     
ឱ្យវ ើញរចួម្កវ ើយ កនុងរយៈវព ែ៉ាុន្ទា នឆ្ន ំកនលងម្កវនះ ពីស្ម្តាភាពរែស់្វយើងកនុងការវកៀរគរ 
និងរគែ់រគង ិរ ញ្ែបទនពីរែភ្ពវផេងៗ រមួ្ម្មនងេកិាពីមូ្ និធិែនាុំ មូ្ និធិស្រម្មែ់រែវទស្
ម្មនការអភិ្េឌ្ឍតិចតួច មូ្ និធិេនិិវោគប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ក៏ែូចជាមូ្ និធិស្រម្មែ់ការង្ហរប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុពីស្ ភាពអឺរ ៉ាែុ ស្ រែាអាវម្រកិ ជែ៉ាុន ស្ ុយប្អត កូវរ ៉ាខាងតបូង និងែណាត
រែវទស្វផេងៗវទៀត។ ជារមួ្ទឹករបាក់រែម្មណ ២៥០ ោនែុោល រអាវម្រកិ រតូេបានវកៀរគរយកម្ក
វរែើរបាស់្កនុងរយៈវព ែីឆ្ន ំកនលងម្ក។ កនុងវព ជាមួ្យោន វន្ទះ ការពិនិតយវៅវ ើចំណាយស្ថធារណៈ
ពាក់ព័នធនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ប្ែ រតូេបានវធាើវ ើងកនុងឆ្ន ំ២០១២ បានែង្ហា ញឱ្យវ ើញថ្ន 
រែប្  ១៦% ននការចំណាយស្រែុគឺបានម្កពីងេកិាជាតិ ឧទ រណ៍ែូចជាតាម្រយៈការេនិិវោគ
វៅវ ើការវ្លើយតែនឹងវរោះម្ នតរាយ ឬវ ដ្ឋា រចន្ទស្ម្ព័នធជនែទ។ 

វៅវព ប្ែ  ំ ូរធនធាន ិរ ញ្េតាុ ស្រម្មែ់រគែ់រគងែញ្ហា អាកាស្ធាតុ កាន់ប្តរកីធំវ ើង
វយើងរតូេែវងាើតយនដការស្រម្មែ់ពរងីកការង្ហរវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ឱ្យស្រស្ែវៅនឹង
ងេកិាប្ែ ទទួ បាន។ រ ូតែ ់ឆ្ន ំ២០២០ វគរពឹំងថ្ន  ិរ ញ្ែបទនអាកាស្ធាតុ នឹងវកើនវ ើង
រែហាក់រែប្  វៅនឹងងេកិាស្រែុរែស់្ជំនួយអភិ្េឌ្ឍន៍ផលូេការ ប្ែ កំពុងរតេូបានចំណាយន្ទវព 
ែចចុែបននវៅទូទំងពិភ្ពវោក។ ែូវចនះជារែការសំ្ខាន់ែំផុតកនុងការធាន្ទឱ្យបាននូេការរគែ់រគងធន
ធានរែកែវដ្ឋយរែសិ្ទធភាព ស្រស្ែតាម្វោ ការណ៍ននវស្ចកតីរែកាស្ទីរកុងបា៉ា រសី្ ស្តីពីរែសិ្ទធភាព 
ជំនួយ។ ែាុំរពឹំងថ្ន រកែែ័ណឌ  ិរ ញ្ែបទនប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ប្ែ ែចចុែបននកំពុងរតេូបានអភិ្េឌ្ឍ 
នឹងវែើរតួជាម្គគុវទស្ន៍ ែឹកនំ្ទឱ្យស្វរម្ចបាននូេវោ ែំណងវនះ ែ៉ាុប្នតែាុំក៏ម្មនែំណងចង់ប្ចក
របំ្ កជាវោ គំនិតមួ្យចំនួនទក់ទង នឹងតួន្ទទីរែស់្រកសួ្ងវស្ែាកិចច និង ិរ ញ្េតាុ កនុងការរមួ្
ចំប្ណករគែ់រគង ិរ ញ្ែបទនប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ន្ទវព អន្ទគត។ 

វែើម្បីធាន្ទបាននូេភាពជាម្មច ស់្រែស់្ជាតិ ការប្ែងប្ចកធនធានយកវៅវរែើរបាស់្គួរប្តវធាើ
វ ើងឱ្យស្រស្ែ វៅនឹងប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តអភិ្េឌ្ឍន៍ជាតិ ជាពិវស្ស្ស្រស្ែជាមួ្យនឹងប្ផនការយុទធ
ស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹង ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកម្ពុជា។ 

ែចចុែបនន  ិរ ញ្ែបទន្ទភាគវរចើនរតេូបានផដ ់ម្កស្រម្មែ់ប្តែំវណើ រការគវរម្មងមួ្យៗ ដ្ឋច់
វដ្ឋយប្ កពីោន ។ វៅរយៈវព ពីរែីឆ្ន ំវៅមុ្ែវទៀត វយើងចង់ឱ្យម្មនការេេិតត វដ្ឋយវធាើការផ្កល ស់្        
ែតូរែនតិច ម្តងៗ ពីេធីិស្ថស្រស្តប្ែ ម្មនមូ្ ដ្ឋា នប្ផាកវ ើគវរម្មងមួ្យៗ វៅជាេធីិស្ថស្រស្តប្ែ វផ្កត តវ ើ
កម្ាេធីិ។   ចំាបាច់រតេូជំរញុយនដការមូ្ និធិប្ែែរែមូ្ ផតុំ ក៏ែូចជាការោំរទងេកិាតាម្េស័ិ្យ។ តាម្
រវែៀែវនះ វនឹងជួយវយើងកនុងការរគែ់រគងកំវណើ ននន ំ ូរធនធាន វដ្ឋយែវ ច្ ៀស្ការចំណាយ
រែតិែតតិការ ួស្កំណត់ប្ែ វកើតវ ើង វដ្ឋយស្ថរកំវណើ នោ៉ាងឆ្ែ់រ ័ស្ននចំនួនគវរម្មង។ 

វ ើស្ពីវនះ េធីិវនះក៏នឹងជួយវយើងកនុងការដ្ឋក់ែ ច្ូ  ការង្ហរប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកនុង
ការវធាើប្ផនការ និងការវ ើងងេកិាវែើម្បអីភិ្េឌ្ឍន៍។ វយើងគួរកំណត់វោ វៅថ្ន វៅកនុងវងរវេោ១០
ឆ្ន ំវៅមុ្ែ វយើងនឹងប្ ងម្មនយនដការ ិរ ញ្ែបទន ឬគវរម្មងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុដ្ឋច់វដ្ឋយ      
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ប្ កៗពីោន ទំងស្រសុ្ង។ ម្មនន័យថ្ន ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុគួរប្តរតូេបានវរែើជា កេណៈេនិិចឆ័យ
ស្តង់ដ្ឋរវៅកនុងរា ់ស្កម្ាភាពវធាើប្ផនការេនិិវោគ ទំងស្ថធារណៈនិងឯកជន និងវៅកនុងការ
វរៀែចំងេកិារែស់្វយើង។ រកសួ្ងវស្ែាកិចច និង ិរ ញ្េតាុ នឹងស្ ការជាមួ្យរគែ់រកសួ្ងពាក់ព័នធ និង
ជាមួ្យរកសួ្ងែរសិ្ថា ន វែើម្បីធាន្ទឱ្យបានថ្ន វយើងម្មនការយ ់ែឹងរគែ់រជុងវរជាយអំពីផ ែ៉ាះពា ់
ននការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុម្កវ ើការេនិិវោគតាម្ប្ផនការ និងអំពីេធិានការែវចចកវទស្ វែើម្បី
វដ្ឋះស្រស្ថយផ ែ៉ាះពា ់ទំងវនះ។ រែការវនះនឹងជួយតរម្ង់ទិស្វៅការវរែើរបាស់្ធនធានប្ែ 
ម្មនកនុងស្រសុ្ក និងប្ែ ទទួ បានពីម្មច ស់្ជំនួយ ស្រម្មែ់អនុេតតប្តការង្ហរេនិិវោគណាប្ែ ផត ់នូេ
អតារែវោជន៍វរចើនែំផុតែ ់វស្ែាកិចច និងស្ងគម្កម្ពុជាវៅកនុងែរែិទននការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ 
ជាមួ្យោន វនះ វយើងក៏រតូេវធាើការពរងឹងស្ម្តាភាពកនុងការតាម្ដ្ឋន ិរ ញ្ែបទនប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុ និងរែសិ្ទធភាពននការវរែើរបាស់្ធនធានទំងវន្ទះ វែើម្បីឱ្យនែគូអភិ្េឌ្ឍន៍ម្មនទំនុកចិតត និងែនត 
ផត ់ជំនួយតាម្រយៈរែព័នធជាតិរែស់្វយើង។ 

វោ វៅចម្បងស្រម្មែ់រែវទស្កម្ពុជាន្ទវព រយៈវព ពីរវៅែីឆ្ន ំែន្ទា ែ់វនះ គឺទទួ បាន
នូេ ិរ ញ្ែបទនផ្កា  ់ពីមូ្ និធិអាកាស្ធាតុស្ក  ែូចជា មូ្ និធិែនាុំ និងមូ្ និធិអាកាស្ធាតុ
នែតង តាម្រយៈការជំរញុឱ្យម្មនការទទួ ស្ថគ  ់ជាផលូេការនូេអងគភាពអនុេតតន៍ជាតិ។ 

ស្រម្មែ់រកសួ្ងវស្ែាកិចច និង ិរ ញ្េតាុ ែញ្ហា គនលឹះមួ្យវផេងវទៀត គឹការរកាឱ្យបាននូេការ
ពិភាការែកែវដ្ឋយ ទធផ ប្ផលផ្កា  ជាមួ្យេស័ិ្យឯកជន វ ើការវ ើកកម្ពស់្ែរោិកាស្េនិិវោគ
មួ្យប្ែ ម្មនអំវណាយផ ែ ់អាជីេកម្ានែតង។ េស័ិ្យឯកជនវែើរតួន្ទទីោ៉ាងសំ្ខាន់វៅវស្ាើរប្ត
រគែ់ប្ផនកទំងអស់្ននប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកម្ពុជា។ ឧទ រណ៍
ែលះៗ ែូចជាការអភិ្េឌ្ឍថ្នម្ព កវកើតវ ើងេញិ រែសិ្ទធភាពថ្នម្ព វៅកនុងឧស្ា កម្ានិងកសិ្
ឧស្ា កម្ា រែសិ្ទធភាពថ្នម្ព  កនុងេស័ិ្យស្ថងស្ង់ វ ដ្ឋា រចន្ទស្ម្ព័នធធន់នឹងអាកាស្ធាតុ និង
ប្ផនកវផេងៗវទៀតជាវរចើន។ វយើងម្មនកាតពាកិចចកនុងការធាន្ទថ្ន រែវទស្កម្ពុជាផត ់នូេែរសិ្ថា ន
អំវណាយផ  ម្មនវស្ារភាព និងស្នតិសុ្ែ ស្រម្មែ់ការេនិិវោគនែតង វែើម្បីឱ្យវយើងអាចែវងាើន
 ិរ ញ្េតាុពីរែភ្ពឯកជនវែើម្បីជួយែ ់ការស្វរម្ចវោ វៅចម្បងរែស់្វយើង កនុងការវដ្ឋះស្រស្ថយ
ែញ្ហា ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ 

ឯកឧតតម្ វោកជំទេ វោក វោកស្រសី្ វភ្ាៀេកិតតិយស្ទំងអស់្ជាទីវោរព 

ែូចប្ែ វយើងទំងអស់្ោន បានវ ើញកនុងរយៈវព ែ៉ាុន្ទា នឆ្ន ំចុងវរកាយ វ ើយក៏ែូចជាវរោះ
ទឹកជំនន់ ប្ែ វទើែនឹងវកើតវ ើងវៅែ៉ាុន្ទា នស្បាត  ៍ងាីៗវនះ រែវទស្កម្ពុជាបានទទួ រងផ ែ៉ាះ
ពា ់ោ៉ាងធៃន់ធៃររចួវៅវ ើយពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ប្ែ វកើតម្មនកាន់ប្តញឹកញាែ់ និងធៃន់ធៃរ
ជាងមុ្ន។ រាជរដ្ឋា ភិ្បា  កម្ពុជាបានវធាើេភិាជន៍ងេកិាោ៉ាងវរចើនស្រម្មែ់រទរទង់ែ ់កិចចែិតែំរែឹង
ប្រែងរគែ់រគងវរោះម្ នតរាយទក់ទងនឹងអាកាស្ធាតុ វ ើយក៏បានវធាើការវែតជាា ចិតតោ៉ាងមុ្តមំ្មកនុង
ការោំរទែ ់ការវ្លើយតែវៅនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅវព អន្ទគត។ 

វទះជាោ៉ាងវនះកតី កនុងន្ទម្ជារែវទស្អភិ្េឌ្ឍតិចតួច និងជារែវទស្មួ្យប្ែ ង្ហយរងវរោះ
ែំផុតពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកម្ពុជារែ ម្មុ្ែនឹងែញ្ហា វចាទជាវរចើន រមួ្ទំង កងាះស្ម្តាភាព
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ប្ផនកែវចចកវទស្ និង ិរ ញ្េតាុ។ ែូវចនះ ការអនុេតតនូេប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុជាអាីប្ែ វយើង បានពិភាកាអស់្រយៈវព ពីរនងៃកនលងម្កវនះ នឹងតរម្ូេឱ្យម្មននូេភាព
ជានែគូែ៏រងឹមំ្មជាមួ្យភាគីពាក់ព័នធ ខាងវរៅ។ 

ែាុំស្ងឃមឹ្ថ្ន នងៃចុងវរកាយននវេទិកាវនះនឹងផត ់នូេឱ្កាស្ឱ្យវយើងវធាើការពិភាកាអំពីថ្ន វតើ
វយើងរតូេការភាពជានែគូប្ែែណា វតើវយើងរតូេវរៀែចំប្ផនការវកៀរគរធនធានចំាបាច់ប្ែែណា និងវតើ
គួររគែ់រគងធនធានទំងវន្ទះឱ្យម្មនរែសិ្ទធភាព និងរែកែវដ្ឋយការស្រម្ែស្រម្ួ ប្ែែណា។ ែាុំ
ម្មនជំវនឿវជឿជាក់ថ្ន នែគូអភិ្េឌ្ឍន៍វយើង និងភាគីពាក់ព័នធទំងអស់្នឹងោំរទ វ ើយចូ រមួ្ស្ ការ
វពញទំ ឹងកនុងកិចចប្ស្ាងរកែំវណាះស្រស្ថយែញ្ហា រែ ម្ែ៏ចម្បងននយុគស្ម័្យកា វយើងវនះ។  

សូ្ម្អរគុណ។ 
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សនុ្ទ កថាស្វា គម្ន្ ៍
ពោយ ពោរ PETER BRIMBLE, នាយររងព្ែចាាំព្ែពទស្ថ្នធនាោរអភ្វិឌ្ឍនអ៍ាសីុ្ 

អរណុសួ្ស្តី! និងសូ្ម្វោរព ឯកឧតតម្ វោកជំទេ អស់្វោក វោកស្រសី្ វភ្ាៀេកិតតិយស្ជាតិ 
និងអនតរជាតិ! 

តាងន្ទម្ឱ្យធន្ទោរអភិ្េឌ្ឍន៍អាសីុ្ ែាុំបាទម្មនកិតតិយស្ខាល ំងណាស់្ប្ែ ម្មនឱ្កាស្ម្ក
ចូ រមួ្កនុងវេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវរកាម្រែធានែទ “វធាើស្កម្ាភាពវឆ្ព ះ
វៅការអភិ្េឌ្ឍវដ្ឋយចីរភាពកនុងែរែិទប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ”។ ែាុំវៅចងចំាសុ្នារកថ្នរែស់្ែាុំកា ពី
វេទិកាជាតិវ ើកទី២ កនុងប្ែតុោ ឆ្ន ំ២០១១ វ ើយវហាក់ម្មនការប្រែរែ ួែនតិចែនតួចវែើវធៀែនឹង
វព វនះ។  

១. ែូចវយើងទំងអស់្ោន បានែឹងវ ើយថ្ន ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុបានកាល យជាកតីកងា ់ែ៏ធំ
វធងែ ់ម្នុស្េរគែ់ោន ។ ផ ែ៉ាះពា ់ពីការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុវនះក៏បានជះឥទធិព អារកក់ែ ់ 
ែណាត រែវទស្ន្ទន្ទ ជាពិវស្ស្រែវទស្ប្ែ ម្មន ទធភាពវ្លើយតែតិចតួចវៅនឹងការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ។  វៅកនុងរែវទស្កម្ពុជា ក៏ែូចជាែណាត រែវទស្ប្ែ ស្ាិតកនុងតំែន់អាសីុ្ ការវកើនវ ើង
កវៅត ប្ផនែី និងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុែងាឱ្យម្មនហានិភ័្យ ែូចជា វរោះម្ នតរាយធម្ាជាតិ 
ប្ែ គំរាម្កំប្ ងែ ់ផ ិតកម្ាែំណំា រែជាជនប្ែ រស់្វៅតំែន់វ្នរ និងទីរកុងភាគវរចើន។  

២. ធន្ទោរអភិ្េឌ្ឍន៍អាសីុ្បានវែើរតួន្ទទីោ៉ាងស្កម្ាកនុងតំែន់អាសីុ្ និងបា៉ា សីុ្ ាិច វែើម្បីចូ 
រមួ្វដ្ឋះស្រស្ថយរា ់ែញ្ហា ប្ែ វកើតវ ើងពីការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ។ យុទធស្ថស្រស្តឆ្ន ំ២០២០ ប្ែ 
ស្ាិតវៅវរកាម្យុទធស្ថស្រស្តរយៈវព ប្េងរែស់្ធន្ទោរអភិ្េឌ្ឍន៍អាសីុ្ បានដ្ឋក់ែ ច្ូ  ការវ្លើយតែ
នឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកនុងរវែៀែវរៈននការវ ើកកម្ពស់្ការអភិ្េឌ្ឍរែកែវដ្ឋយចីរភាពែរសិ្ថា ន
កនុងតំែន់អាសីុ្ និងបា៉ា សីុ្ ាិច។ យុទធស្ថស្រស្តវនះបានែញ្ហជ ក់ថ្ន ម្មនប្តការអភិ្េឌ្ឍប្ែ ម្មនចីរភាព 
ែរសិ្ថា នវទ វទើែអាច ុែែំបាត់ភាពរកីរកបាន ពីវរពាះរែជាជនរកីរកភាគវរចើនពឹងប្ផាកវ ើធនធាន 
ធម្ាជាតិស្រម្មែ់ការចិ ច្ ឹម្ជីេតិរែស់្ពួកវគ។  

៣. ទនាឹម្ោន វនះ ធន្ទោរអភិ្េឌ្ឍន៍អាសីុ្ បានអនុម័្តនូេយុទធស្ថស្រស្តចរម្ុះស្រម្មែ់ការែនាុ ំ
និងការកាត់ែនាយការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វដ្ឋយវផ្កត តសំ្ខាន់វ ើេស័ិ្យអាទិភាពមួ្យចំនួនែូចជា៖ 
(i) ការពរងីកការវរែើរបាស់្ថ្នម្ព ស្ថា ត (ii) ការវ ើកទឹកចិតតែ ់ការែឹកជ ច្ូ នរែកែវដ្ឋយចីរភាព 
និងការអភិ្េឌ្ឍទីរកងុ (iii) ការរគែ់រគងការវរែើរបាស់្ែីធលី និងនរពវ ើកនុងការចាែ់យកកាែូនតាម្រយៈ
ការកាត់ែនាយការែវ ច្ញឧស្ា័នពីការបាត់ែង់នរពវ ើ និងការវរចរ ឹនរពវ ើ (REDD+) និង (iv)
ការជំរញុការអភិ្េឌ្ឍប្ែ ធន់នឹងអាកាស្ធាតុ។  

៤. វៅកនុងការពិនិតយវ ើងេញិនូេប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តរែស់្ធន្ទោរអភិ្េឌ្ឍន៍អាសីុ្ឆ្ន ំ ២០២០ 
វៅពាក់កណាត  រតីម្មស្បានកត់ស្ម្មគ  ់ថ្ន  ិរ ញ្ែបទនរែស់្ធន្ទោរអភិ្េឌ្ឍន៍អាសីុ្ស្រម្មែ់ការ
កាត់ែនាយ និងការែនាុនឹំងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុបានវកើនវ ើងរ ូតែ ់ ៣.៣ ពាន់ោន
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ែុោល រអាវម្រកិកនុងឆ្ន ំ ២០១២ វដ្ឋយកនុងវន្ទះ ២.៤ពាន់ោនែុោល អាវម្រកិស្រម្មែ់ការកាត់ែនាយ 
និង ៨៩៦ោនែុោល អាវម្រកិស្រម្មែ់ការង្ហរែនាុ។ំ ប្ផនការ ិរ ញ្ែបទនកនុងការង្ហរែនាុនឹំងរតូេ
បានវកើនវ ើងកនុងរយៈវព ៧ឆ្ន ំចុងវរកាយរ ូតែ ់ឆ្ន ំ២០២០។  

៥. វៅកនុងករមិ្តម្ហាអនុតំែន់ទវនលវម្គងគេញិ វែើម្បីវ្លើយតែនឹងកតីកងា ់ជាវរចើនទក់ទង
នឹងផ ែ៉ាះពា ់ែរសិ្ថា ន និងផ ែ៉ាះពា ់វស្ែាកិចច ធន្ទោរអភិ្េឌ្ឍន៍អាសីុ្បានស្វរម្ចជួយោំរទ
រែវទស្ជាស្ម្មជិកទំង៦ កនុងការផតួចវផតើម្ែវងាើតកម្ាេធីិែរសិ្ថា ន និងការអភិ្រកេជីេចរម្ុះវៅរចក
រវែៀង (CEP-BCI) តំាងពីឆ្ន ំ ២០០៥ ម្កវម្លះ។ CEP-BCI ម្មនស្ម្មស្ភាគចំនួន៤សំ្ខាន់ៗ និងវផ្កត ត
ការយកចិតតទុកដ្ឋក់វ ើការអភិ្េឌ្ឍប្ែ ធន់នឹងអាកាស្ធាតុ និងការកាត់ែនាយការែវ ច្ញឧស្ា័នកា
ែូនិចពីការផ្កល ស់្ែតូរការវរែើរបាស់្ែីធលី។ កម្ាេធីិវនះបានែ ច្ូ  ជាមួ្យែំវណើ រការវរៀែចំប្ផនការ
ស្រម្មែ់ម្ហាអនុតំែន់ទវនលវម្គងគកនុងេស័ិ្យអាទិភាពមួ្យចំនួនែូចជា៖ េស័ិ្យែឹកជ ជ្ូ ន េស័ិ្យ
កសិ្កម្ា េស័ិ្យថ្នម្ព  និងេស័ិ្យវទស្ចរណ៍ វែើម្បីធាន្ទពីការពិចារណាអំពីែរសិ្ថា ន និងការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុ។  

៦. ធន្ទោរអភិ្េឌ្ឍន៍អាសីុ្បានវផ្កត តវៅវ ើពាកយ “ការែន្រញ្ហជ ែ” ចីរភាពែរសិ្ថា នវៅកនុង
ករមិ្តរែវទស្ - ការកស្ថងប្ផនការស្កម្ាភាពវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកនុងយុទធ
ស្ថស្រស្តជាតិននភាពជានែគូ ប្ផនការរែតិែតតិការធុរកិចចជាតិ និងការវយតនម្លតាម្េស័ិ្យ និងប្ផនទី
ែង្ហា ញផលូេ។ ឯកស្ថរទំងវន្ទះប្ណនំ្ទែ ់កិចចអនតរាគម្ន៍រែស់្ធន្ទោរអភិ្េឌ្ឍន៍អាសីុ្ពីតរម្ូេការជា
អាទិភាពវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុរែស់្រែវទស្កំពុងអភិ្េឌ្ឍន៍ ប្ែ ជាស្ម្មជិករែស់្
ែលួន និងស្រស្ែវព ជាមួ្យោន វន្ទះ វដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុតាម្េស័ិ្យជាក់ោក់។  

៧. កនុងេស័ិ្យន្ទន្ទននការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ធន្ទោរអភិ្េឌ្ឍន៍អាសីុ្បានប្ស្ាងរកជំនួយ
 ិរ ញ្េតាុ វែើម្បីស្ ការជាមួ្យនែគូអភិ្េឌ្ឍន៍ែនទវទៀត។ រែភ្ពធនធានចម្បងៗម្មនែូចជា ភាពជា
នែគូកនុងការផត ់ ិរ ញ្ែបទនថ្នម្ព ស្ថា ត មូ្ និធិេនិិវោគអាកាស្ធាតុ (មូ្ និធិែវចចកេទិា
ស្ថា ត និងមូ្ និធិប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តអាកាស្ធាតុ) ភាន ក់ង្ហរកិចចស្ រែតិែតតិការ និងអភិ្ឌ្ឍន៍អនតរ
ជាតិស្ ុយប្អត (SIDA) មូ្ និធិអភិ្េឌ្ឍន៍ Nordic រដ្ឋា ភិ្បា រែវទស្ហាា ងំ ង់ និងមូ្ និធិកិចចស្ 
រែតិែតតិការវ ើការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុរែវទស្កាណាដ្ឋ និងមូ្ និធិែនទវទៀតជាវែើម្។  

៨. វោក វោកស្រសី្វភ្ាៀេកិតិតយស្ជាតិ និងអនតរជាតិទំងអស់្ជាទីវម្រតី ធន្ទោរអភិ្េឌ្ឍន៍
អាសីុ្ ម្មនវែស្កកម្ាជាក់ោក់ទក់ទងនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅរែវទស្កម្ពុជា ប្ែ ស្រស្ែ
វៅនឹងយុទធស្ថស្រស្តជាតិននភាពជានែគូឆ្ន ំ២០១១ ែ ់ ២០១៣ ប្ែ បានវរៀែចំវ ើងវដ្ឋយម្មនការ
រែឹកាវោែ ់ជាមួ្យរាជរដ្ឋា ភិ្បា កម្ពុជា វ ើយស្រស្ែតាម្ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តអភិ្េឌ្ឍន៍ជាតិ
ែចចុែបននកម្ា ឆ្ន ំ២០០៩-២០១៣ និងបានវធាើែែិាវ ែវដ្ឋយរកុម្រែឹការែស់្ធន្ទោរអភិ្េឌ្ឍន៍អាសីុ្
កា ពីនងៃទី៥ ប្ែកកាដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១១ ម្កវម្លះ។  

៩. ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តជាតិននភាពជានែគូបានគូស្ែញ្ហជ ក់ថ្ន ែញ្ហា ែរសិ្ថា ន និងការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុ គឺជាែញ្ហា រែ ម្អនតរេស័ិ្យរែស់្កម្ពុជា។ ធន្ទោរអភិ្េឌ្ឍន៍អាសីុ្នឹងវធាើកិចចការ
មួ្យចំនួនកនុងរែវទស្កម្ពុជាែូចជា៖ (ii) ែន្រញ្ហជ ែការរែ ម្នឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកនុងការ
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េភិាគ ការវធាើប្ផនការ និងការវរៀែចំគវរម្មងវៅតាម្េស័ិ្យន្ទន្ទប្ែ ពាក់ព័នធ (ii) ែនតអនុេតតយនតការ
អភិ្រកេធនធានឱ្យកាន់ប្តរែវស្ើរវ ើង (iii) ស្រម្ែស្រម្ួ ជាមួ្យកម្ាេធីិថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់អនុតំែន់
ពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និងែរសិ្ថា ន និង (iv) ការវកៀរគរធនធាន ិរ ញ្េតាុពីកនុង និងវរៅរែវទស្
វែើម្បីោំរទស្កម្ាភាពវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកនុងគវរម្មងងាី និងគវរម្មងប្ែ 
កំពុងអនុេតត។  

១០. ែាុំសំុ្វ្លៀតឱ្កាស្វនះពនយ ់ពីឧទ រណ៍មួ្យប្ែ ធន្ទោរអភិ្េឌ្ឍន៍អាសីុ្បានជួយ  
រដ្ឋា ភិ្បា កម្ពុជាវៅកនុងឆ្ន ំ២០១០-២០១១ កនុងការវរៀែចំកម្ាេធីិយុទធស្ថស្រស្តស្រម្មែ់ភាពធន់នឹងការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ (SPCR) តាម្រយៈការទទួ បាននូេមូ្ និធិេនិិវោគអាកាស្ធាតុពីធន្ទោរ
ពិភ្ពវោក។ ធនធានប្ែ បានវរែើរបាស់្កនុងកម្ាេធីិ SPCR ម្មនចំនួនរែម្មណ ៣៩០ ោនែុោល
ស្ រែាអាវម្រចិ វដ្ឋយកនុងវន្ទះ ៩១ោនែុោល អាវម្រចិស្រម្មែ់មូ្ និធិេនិិវោគអាកាស្ធាតុ និង 
២៩៩ោនែុោល អាវម្រកិវទៀតបានម្កពីការផត ់ជំនួយរមួ្ោន រវងធន្ទោរអភិ្េឌ្ឍន៍អាសីុ្ និងនែគូ
អភិ្េឌ្ឍន៍ែនទវទៀត។ SPCR បានែន្រញ្ហជ ែភាពធន់នឹងអាកាស្ធាតុវៅកនុងគវរម្មងេនិិវោគចំនួន៧
វដ្ឋយរមួ្ម្មន ការកស្ថងផលូេងន ់ និងវ ដ្ឋា រចន្ទស្ម្ព័នធជនែទ និងជីេៈចរម្ុះ និងផត ់ជាជំនួយ
ែវចចកវទស្ និងធនធានវផេងៗវែើម្បពីរងឹងការតាម្ដ្ឋនពីកិចចការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ផារភាជ ែ់
ជាមួ្យស្ងគម្សីុ្េ ិ និងការែវងាើតជាវេទិកាចំវណះែឹង។  

១១. មុ្ននឹងែូកស្រែុនូេសុ្នារកថ្នរែស់្ែាុំន្ទរពឹកវនះ អនុញ្ហញ តិឱ្យែាុំបានវ ើកយកនូេចំណុច
ផ្កា  ់ែលួនមួ្យចំនួនប្ែ ទក់ទងនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុែូចខាងវរកាម្៖  

(i) ការយកចិតតទុកដ្ឋក់វៅវ ើផ ែ៉ាះពា ់ននការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុម្មន ស្ថរៈសំ្ខាន់ខាល ំង
ណាស់្កនុងការធាន្ទនូេការេនិិវោគន្ទន្ទ វែើម្បីស្ថត រវ ើងេញិពីវរោះទឹកជំនន់តាម្រយៈការ 
េនិិវោគវៅវ ើការរគែ់រគង និងរតួតពិនិតយទឹកជំនន់។ 

(ii) វយើងរតូេការការរមួ្ែ ច្ូ  ោន ននទស្េន្ទទនននការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និងកិចចផតួចវផតើម្ 
ពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និងការកាត់ែនាយហានិភ័្យពីវរោះម្ នតរាយ។ 

(iii) វយើងរតូេការការយ ់ែឹងឱ្យកាន់ប្តចាស់្ពីេធីិ និងម្វធាបាយកនុងការប្ណនំ្ទ “ការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ និងការកស្ថងភាពធន់” កនុងគណនីជាតិវែើម្បចីីរភាពននមូ្ ដ្ឋា នវ ដ្ឋា រចន្ទ 
ស្ម្ព័នធជាតិ។ 

ជាចុងវរកាយ ែាុំសូ្ម្ជូនពរឱ្យការពិភាកាកនុងវេទិកាជាតិស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវ ើកវនះ
ឱ្យទទួ បានវជាគជ័យជាទីវម្មទនៈ។  
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សនុ្ទ កថាបិទរេទិកា 
ពោយ ឯរឧតតម្ សាែូ អហូាណូ រដាពលខាធិការ ព្រសួ្ងែរសិាថ ន  

ឯកឧតតម្ វោកជំទេ ស្ម្មជិក ស្ម្មជិការាជរដ្ឋា ភិ្បា កម្ពុជា ជាទីវោរព 

ឯកឧតតម្ វោកជំទេ ឯកអគគរែាទូត តំណាងអងគទូត នែគូអភិ្េឌ្ឍន៍ អងគការស្ងគម្សីុ្េ ិ អងគ
ការមិ្នប្ម្នរដ្ឋា ភិ្បា  េស័ិ្យឯកជន រគឹះស្ថា នសិ្កា និងែាូនៗយុេជន សិ្ស្េ និស្េិតទំងអស់្ជាទី
វម្រតី! 

ឯកឧតតម្ វោកជំទេ វោក វោកស្រសី្ វភ្ាៀេកិតតិយស្ជាតិ និងអនតរជាតិ ស្ម្មជិក ស្ម្មជិកា
ននអងគវេទិកាទំងមូ្ ជាទីវម្រតី! 

ជាែឋម្ ជួស្មុ្ែឱ្យឯកឧតតម្រែាម្ន្រនតីរកសួ្ងែរសិ្ថា ន និងគណៈកម្មា ធិការជាតិរគែ់រគងការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ែាុំសូ្ម្ប្ងលងអំណរគុណវដ្ឋយវស្ថា ះអស់្ពីែួងចិតតែ ់ស្ម្មជិក ស្ម្មជិកានន
អងគវេទិកាទំងមូ្  ចំវពាះការចូ រមួ្ោ៉ាងស្កម្ា និងការែិតែំរែឹងប្រែងស្វរម្ចបាន ទធផ ជាប្ផល
ផ្កា  កនុងអំ ុងវព ែំវណើ រការវេទិកាជាតិអស់្រយៈវព ែីនងៃកនលងម្កវនះ។ អនុស្ថស្ន៍រែកែវៅ
វដ្ឋយែលឹម្ស្ថរសំ្ខាន់ៗ ប្ែ វយើងបានទទួ ពីវេទិកាវនះ គឺជារតីេស័ិ្យតរម្ង់ទិស្ និងោំរទែ ់កិចច
ែិតែំរែឹងប្រែងរែស់្វយើងវៅកនុងការវ្លើយតែវៅនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ន្ទវព ខាងមុ្ែ។ 

ឯកឧតតម្ វោកជំទេ វោក វោកស្រសី្ ជាទីវោរព 

វយើងទំងអស់្ោន បានយ ់ោ៉ាងចាស់្ថ្ន វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ប្ែ កំពុងប្ត្នវៅរកទី
ែ ច្ ែ់ន្ទវព វនះ បានផត ់ឱ្កាស្ឱ្យវយើងពរងឹងការយ ់ែឹង និងចំវណះែឹងអំពីេទិាស្ថស្រស្តននការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ រមួ្ទំងមូ្ វ តុ និងផ ែ៉ាះពា ់រែស់្វផងប្ែរ។ វយើងបានយ ់ែឹងកាន់
ប្តរែវស្ើរវ ើងថ្ន ការវ្លើយតែវៅនឹងែញ្ហា ប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ ប្ែ ជាែញ្ហា អភិ្េឌ្ឍន៍អនតរេស័ិ្យ 
ទម្ទរនូេេធីិស្ថស្រស្តវដ្ឋះស្រស្ថយ ប្ែ ម្មន កេណៈយុទធស្ថស្រស្ត ស្ម្ម រណកម្ា ការស្រម្ែ
ស្រម្ួ  និងម្មនការចូ រមួ្ពីរគែ់ជាន់ថ្នន ក់កនុងការវរៀែចំប្ផនការវៅរគែ់ ំដ្ឋែ់ថ្នន ក់។ វោ 
នវោបាយ និងែរធិានចាែ់ស្ម្ស្រស្ែក៏ម្មនស្ថរៈសំ្ខាន់ែូចោន ប្ែរ។ វយើងក៏បានយ ់វទៀតថ្ន 
កតាត វផេងៗវទៀត ែូចជា ស្ថា ែ័នពាក់ព័នធ ធនធាន ិរ ញ្េតាុ ការស្រម្ែស្រម្ ួ ា ស្ម្តាភាពែពស់្ 
និងកិចចស្ រែតិែតតិការកនុងនិងវរៅតំែន់ គឺជា កេែណឌ ចំាបាច់ប្ែ តរម្ូេឱ្យម្មនជាមុ្ន ស្រម្មែ់
ោំរទការអនុេតតប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តែស់្វយើង ឱ្យវៅជាស្កម្ាភាពជាក់ប្ស្តង វ ើយនំ្ទម្កនូេ ទធ
ផ ពិតរបាកែ ប្ែ នឹងជួយជំរញុែំវណើ រ្នវឆ្ព ះវៅរកការអភិ្េឌ្ឍរែកែវដ្ឋយចីរភាពវៅវរកាម្
 កេែណឌ ននអាកាស្ធាតុប្ែ កំពុងប្តប្រែរែួ ។ 

កនុងអំ ុងវព ននពិធីវែើកស្វម្មភ ធវេទិកា ស្វម្តចអគគម្ហាវស្ន្ទែតីវតវជា   ុនប្ស្ន 
ន្ទយករែាម្ន្រនតីននរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា និងជារែធានកិតតិយស្ ននគណៈកម្មា ធិការជាតិរគែ់រគង
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ បានវ ើកស្រវស្ើរពីស្មិ្ទធផ ប្ែ វយើងស្វរម្ចបានកនុងកិចចែិតែំរែឹង
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ប្រែងវរៀែចំប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកម្ពុជា ប្ែ រតេូបានស្វម្តច
បានចាត់ជាឯកស្ថរប្ផនការថ្នន ក់ជាតិ ស្រម្មែ់តរម្ង់ទិស្ការង្ហរវ្លើយតែវៅនឹងការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុវៅរែវទស្កម្ពុជា។ ស្វម្តចក៏បានផត ់ជាអនុស្ថស្ន៍ជាយុទធស្ថស្រស្ត គនលឹះែប្នាម្វទៀត ស្រម្មែ់ោំ
រទែ ់ែំវណើ រការដ្ឋក់ឱ្យរែតិែតតិការននប្ផនការវនះ វដ្ឋយវផ្កត តជាពិវស្ស្វ ើការវកៀរគរធនធាន 
ការស្រស្ថេរជាេនិងអភិ្េឌ្ឍន៍ ការវផារែវចចកេទិា ការកស្ថងស្ម្តាភាព និងការែវងាើនការយ ់ែឹងជា
ស្ថធារណៈ។ អនុស្ថស្ន៍រែស់្ស្វម្តចទំងែ៉ាុន្ទា ន រមួ្ផេជំាមួ្យនឹងស្មិ្ទធិផ ប្ែ វយើងស្វរម្ច
បានពីវេទិកាជាតិ រយៈវព ៣នងៃវនះ នឹងែវងាើតបានជាមូ្ ដ្ឋា នរគឹះែ៏រងឹមំ្ម ស្រម្មែ់ោំរទរា ់រគែ់
ស្កម្ាភាពរែស់្វយើង វែើម្បវី្លើយតែវៅនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅរែវទស្កម្ពុជា។ រែូភាព
ននជនរងវរោះទឹកជំនន់ងាីៗវនះ ប្ែ បានចាក់វស្រស្ះវៅកនុងអារម្ាណ៍វយើងរគែ់ោន វៅវ ើយ ក៏ែូច
ជាការែូចខាតប្ែ វរោះអាកាស្ធាតុវនះបានែងាែ ់ស្ងគម្រែស់្វយើង គឺវរចើនវ ើស្ពីរគែ់រោន់
ស្រម្មែ់ឱ្យវយើងទំងអស់្ោន វធាើស្កម្ាភាពវដ្ឋះស្រស្ថយជាែន្ទា ន់ភាល ម្ៗ វៅរគែ់ករមិ្ត និងរគែ់ជាន់      
ថ្នន ក់។ 

ចាែ់តំាងពីវេទិកាជាតិវ ើកទី២ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅចុងឆ្ន ំ២០១១ ម្ក កម្ពុជា
ស្វរម្ចបាន ទធផ គួរឱ្យកត់ស្ម្មគ  ់ វៅកនុងកិចចែិតែំរែឹងប្រែងរែស់្ែលួន វែើម្បវី្លើយតែនឹងការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុបានកាល យវៅជារែធានែទមួ្យែ៏សំ្ខាន់មួ្យនន
រវែៀែវរៈអភិ្េឌ្ឍន៍ជាតិ ប្ែ រតូេបានដ្ឋក់ែ ច្ូ  ជាែនតែន្ទា ែ់ វៅកនុងករមិ្តថ្នន ក់វរកាម្ជាតិ និង
ថ្នន ក់ស្ គម្ន៍ តាម្រយៈេធីិស្ថស្រស្តវផេងៗោន ។ កម្ពុជាបានវកៀរគរងេកិាបានរែម្មណ ២៥០ ោន
ែុោល រអាវម្រកិ ស្រម្មែ់វរែើរបាស់្កនុងការវ្លើយតែវៅនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ របាយការណ៍
អំពីកិចចែំវណើ រការរែស់្វេទិកា ែង្ហា ញឱ្យវ ើញថ្ន កនុងរយៈវព ែីនងៃកនលងម្កវនះ វយើងបាន
ស្វរម្ចនូេ ទធផ គួរជាទីោែ់ចិតត អាស្រស័្យវដ្ឋយម្មនការចូ រមួ្ោ៉ាងស្កម្ាពីសំ្ណាកស្ម្មជិក 
ស្ម្មជិកាទំងអស់្ម្កពីស្ថា ែ័នរាជរដ្ឋា ភិ្បា  នែគូអភិ្េឌ្ឍន៍ អងគការមិ្នប្ម្នរដ្ឋា ភិ្បា  រគឹះស្ថា ន
សិ្កា និងេស័ិ្យឯកជន ជាពិវស្ស្ការរមួ្ចំប្ណករែកែវដ្ឋយអតាន័យរែស់្ស្ រែធាន អនក
ជំន្ទញការ និងអនកវធាើែទែង្ហា ញជាតិនិងអនដរជាតិ ប្ែ បានទទួ យកវដ្ឋយកក់វៅត នូេវស្ចកតី
អវ ជ្ ើញរែស់្វយើងឱ្យម្កចូ រមួ្ប្ចករបំ្ កចំវណះែឹង និងែទពិវស្ថធន៍ ញំុាងឱ្យវេទិកាវនះម្មន
ភាពរស់្រវេ ើក និងស្ម្បូរប្ែែ។ ទំងអស់្វនះគឺជាេភិាគទនរមួ្ចំប្ណកកនុងជំហានែន្ទា ែ់រែស់្វយើង 
វែើម្បវីដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុន្ទវព អន្ទគត ជាពិវស្ស្ការអនុេតដប្ផនការយុទធ
ស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកម្ពុជា ប្ែ ជាឯកស្ថរប្ផនការវោងថ្នន ក់ជាតិ 
ស្រម្មែ់ប្ណនំ្ទតរម្ង់ទិស្ការវ្លើយតែវៅនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុរែស់្ភាគីពាក់ព័នធទំងអស់្។ 

ភារកិចចចំវពាះមុ្ែរែស់្វយើងគឺវៅម្មនវរចើនវទៀត៖ ការអភិ្េឌ្ឍវោ នវោបាយប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ  ការពរងឹងស្ម្តាភាពែវចចកវទស្ និងស្ថា ែ័ន ការស្រស្ថេរជាេនិងអភិ្េឌ្ឍន៍ ការពរងឹងកិចច
ស្រម្ែស្រម្ួ  និងភាពជានែគូ ការអនុេតដជាក់ប្ស្តងនូេេធិានការអាទិភាព និងការពរងីកស្កម្ាភាព
វៅទីតំាងវផេងៗ ការវកៀរគរធនធាន ការវ ើកកម្ពស់្ការអែ់រនិំងការយ ់ែឹង និងការចរចាថ្នន ក់អនតរ
ជាតិអំពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ជាពិវស្ស្ការវរតៀម្វរៀែចំជំ ររែស់្កម្ពុជាស្រម្មែ់ចូ រមួ្កនុង
ស្ននិសី្ទវ ើកទី១៩ ននអនុស្ញ្ហញ រកែែ័ណឌ ស្ រែជាជាតិស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វៅទីរកុង



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 85 

វ៉ាសូ្េ ី រែវទស្ែ៉ាូ ូញ ប្ែ នឹងចាែ់វផតើម្ន្ទស្បាត  ៍វរកាយវនះ។ ជាការពិតណាស់្ វយើងមិ្នរតូេ
ចាត់ទុកវេទិកាជាតិវ ើកទី៣ វនះ ឬវេទិកាជាែនតែន្ទា ែ់ ថ្នជា ទធផ ស្វរម្ច ឬជារពឹតតិការណ៍មួ្យ
ដ្ឋច់ វដ្ឋយប្ កប្តឯងវន្ទះវទ ែ៉ាុប្នតរតូេប្តចាត់ទុកថ្ន វជាស្ម្មស្ធាតុមួ្យប្ែ មិ្នអាចែាះបាននន
កិចចែិតែំរែឹងប្រែងរែស់្វយើង វែើម្បីវ្លើយតែនឹងែញ្ហា ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ វយើងរតូេប្តយ ់ថ្ន 
វេទិកាវនះជាទីកប្នលងស្រម្មែ់ប្ចក  របំ្ កព័ត៌ម្មននិងែទពិវស្ថធងាីៗ ពិនិតយវ ើងេញិនូេេឌ្ឍនភាព
និងែរាជ័យរែស់្វយើង ពិភាកាអំពីជំហានវៅមុ្ែរពម្ទំងវ ើកកម្ពស់្ការស្រម្ែស្រម្ួ និងភាព
ជានែគូរែស់្វយើង។ វៅកនុងស្ថា នភាពប្ែ ធនធានម្មនករមិ្ត ប្តតរម្ូេការម្មនែពស់្ ការស្រម្ែ
ស្រម្ួ រែកែវដ្ឋយគុណភាព គឺជាមូ្ ដ្ឋា នរគឹះែ៏រងឹមំ្មស្រម្មែ់ធាន្ទ ឱ្យបាននូេការវ្លើយតែវៅ
នឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុរែកែវដ្ឋយរែសិ្ទធភាពកនុងចំវណាម្ស្ថា ែ័នរាជរដ្ឋា ភិ្បា  នែគូអភិ្េឌ្ឍន៍ 
អងគការស្ងគម្សីុ្េ ិ រគឹះស្ថា នសិ្កាស្រស្ថេរជាេ និងេស័ិ្យឯកជន។ សុ្ែែុម្រម្យនីយកម្ាកនុងចំវណាម្
នែគូអភិ្េឌ្ឍន៍ប្ែ ជាវោ ការណ៍ស្នូ ននរែសិ្ទធភាពជំនួយ គួររតូេបានអនុេតតផងប្ែរ កនុងកិចចស្ 
រែតិែតតិវ ើការង្ហរប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ។ វ ើស្ពីវនះវទៀត ែាុំសូ្ម្ស្ងាត់ធៃន់ពីតួន្ទទីែ៏សំ្ខាន់នន
ភាពជានែគូរវងេស័ិ្យស្ថធារណៈនិងឯកជន វៅកនុងការអនុេតតេធិានការវ្លើយតែវៅនឹងការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុ។ វដ្ឋយវ តុវនះ រាជរដ្ឋា ភិ្បា ម្មនការវែតជាា ចិតតែពស់្កនុងការែវងាើតនូេែរសិ្ថា ន
រែកែមួ្យ ប្ែ អនុញ្ហញ តឱ្យម្មនការចូ រមួ្វពញវ ញ ពីសំ្ណាក់េស័ិ្យឯកជនវៅកនុងការវ្លើយ
តែវៅនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ទំងកនុងការកាត់ែនាយការែវ ច្ ញឧស្ា័នផាះក ច្ ក់ ទំងការ
ចាត់េធិានការែនាុំ។ 

ែាុំសូ្ម្ែញ្ហជ ក់ជាងាីម្តងវទៀតអំពីការវែតជាា ចិតតរែស់្វយើង វែើម្បវីធាើការជាមួ្យនែគូទំងអស់្ កនុង
ការវដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ គឺវដ្ឋយស្ថរប្តកម្ពុជាគឺជារែវទស្អភិ្េឌ្ឍតិចតួចវនះ
វ ើយ ប្ែ ស្ែញ្ហជ ក់ថ្ន វយើងពំុអាចរពវងើយកវនតើយមិ្នយកចិតតទុកដ្ឋក់នឹងការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុបានវទ ពីវរពាះការខាតែង់វដ្ឋយស្ថរែញ្ហា វនះកនុងករណីមិ្នវធាើអាីវស្ថះ និងម្មនវរចើនវ ើស្ពី
ែរមិ្មណននការចំណាយវ ើការចាត់េធិានការទែ់ស្ថា ត់ន្ទវព ែចចុែបនន។ វនះគឺជាគតិែណឌិ តនន 
“វោ ការណ៍ែង្ហា រជាមុ្ន” ប្ែ ស្ម្ស្រស្ែែំផុតវៅកនុងែរែិទស្ងគម្រែស់្វយើង។ ជាការពិតណាស់្ 
ពិភ្ពវោកគឺមិ្នម្មនយុតតិធម៌្ែ៉ាុន្ទា នវទចំវពាះរែវទស្វយើង វដ្ឋយវ តុថ្ន ការរមួ្ចំប្ណករែស់្
វយើងវៅកនុងការែងាែញ្ហា វនះគឺម្មនស្តួចវស្តើងតិចតួចែំផុត ទំងកនុងអតីតកា  និងវព អន្ទគត។ 
វដ្ឋយពិតវៅ វយើងគឺជាជនរងវរោះរែស់្ែញ្ហា មួ្យ ប្ែ វយើងមិ្នប្ម្នជាមូ្ វ តុផងវន្ទះវទ។ 
វទះជាោ៉ាងណាកតី វយើងម្មនែំណងចង់ជាប្ផនកមួ្យននែំវណាះស្រស្ថយែញ្ហា ស្ក វនះ។ វរពាះថ្ន 
ការវដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ មិ្នប្ម្នរោន់ជាជវរម្ើស្មួ្យវន្ទះវទ ប្តគឺជាផលូេប្តមួ្យ
គត់វែើម្បធីាន្ទែ ់ការរស់្រានម្មនជីេតិ និងការរកីចវរម្ើនរងុវរឿង។ ពីវរពាះវយើងវជឿជាក់ថ្ន ការចូ 
រមួ្វដ្ឋះស្រស្ថយែញ្ហា ប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុនឹងផត ់នូេរែវោជន៍ ទំងប្ផនកនវោបាយ វស្ែាកិចច     
ែរសិ្ថា ន និងែវចចកេទិា។ សំ្ខាន់ែំផុត វដ្ឋយស្ថរវយើងវជឿជាក់ថ្ន វយើងអាចែប្ងារេែិតតិននការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុវនះ ឱ្យវៅជាឱ្កាស្ងាី ស្រម្មែ់ការអភិ្េឌ្ឍមួ្យប្ែ នែតងែវ ច្ញកាែូនតិច ធន់
នឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ស្ម្ធម៌្ ចីរភាព និងពឹងប្ផាកវ ើចំវណះែឹង។ 

ជាមួ្យនឹងអាណតិតផលូេចាែ់ប្ែ រាជរដ្ឋា ភិ្បា បានរែគ ់ឱ្យ គណៈកម្មា ធិការជាតិរគែ់រគង
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ប្ែ ម្មនរកសួ្ងែរសិ្ថា នជារែធាន វរតៀម្ែលួនជាវស្រស្ច វែើម្បែីនតែំវពញ
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វែស្កកម្ារែស់្ែលួន រែកែវដ្ឋយការទទួ ែុស្រតូេកនុងការវ ើកកម្ពស់្កិចចស្ រែតិែតតិការ ការ
ស្រម្ែស្រម្ួ  និងជំរញុភាពជានែគូ វដ្ឋយស្ម្ធម៌្ តម្មល ភាព រែសិ្ទធភាព និងអាចទុកចិតតបាន។ 
វយើងវែតជាា វ ើកកម្ពស់្ និងធាន្ទឱ្យម្មនែរសិ្ថា នរែកែមួ្យ ប្ែ តួអងគប្រែរែួ អាកាស្ធាតុទំង
អស់្អាចម្មនឱ្កាស្វស្ាើោន  កនុងការរមួ្ចំប្ណកវដ្ឋយវពញវ ញវៅកនុងកិចចែិតែំរែឹងប្រែងវដ្ឋះ
ស្រស្ថយែញ្ហា ជាអាយុជីេតិវនះ។ 

ជាទីែ ច្ ែ់ ជួស្មុ្ែឱ្យគណៈកម្មា ធិការជាតិរគែ់រគងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ថ្នន ក់ែឹកនំ្ទ 
រពម្ទំងម្ន្រនតីរាជការរែស់្រកសួ្ងែរសិ្ថា ន ែាុំសូ្ម្ប្ងលងអំណរគុណែ ់ស្ម្មជិក ស្ម្មជិកាននអងគ
វេទិកាទំងមូ្  ជាពិវស្ស្ចំវពាះស្ រែធានែឹកនំ្ទ វគាិន និងអនកជំន្ទញការន្ទន្ទ ប្ែ បាន
ចំណាយវព វេោែ៏ម្មនតនម្ល ម្កចូ រមួ្កនុងវេទិកាថ្នន ក់ជាតិវនះ វែើម្បបី្ចករបំ្ កចំវណះែឹង និង
ែទពិវស្ថធរែស់្ពួកវគ វ ើយចូ រមួ្ចំប្ណកោ៉ាងស្កម្ាវៅកនុងការពិភាកា និងការផត ់នូេ
វោែ ់ែ៏ម្មនតនម្ល។ ែាុំសូ្ម្អរគុណជាពិវស្ស្ែ ់តំណាងេស័ិ្យឯកជន អងគការជាតិ និងអនតរជាតិ 
និងអងគការមិ្នប្ម្នរដ្ឋា ភិ្បា  ប្ែ បានម្កចូ រមួ្វៅកនុងការតំាងពិព័រណ៌ការប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុវនះ។ ែាុំក៏សូ្ម្ប្ងលងអំណរគុណោ៉ាងរជា វរៅ ចំវពាះស្ម្មជិក ស្ម្មជិកា ននគណៈកម្មា ធិការ
ជាតិរគែ់រគងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ក៏ែូចជាគណៈកម្មា ការវរៀែចំវេទិកាជាតិវ ើកទី៣ វនះ 
ចំវពាះការែិតែំែំវពញភារៈកិចចរែស់្ពួកវគ កនុងការវរៀែចំែំវណើ រការវេទិកាជាតិវនះ ឱ្យរែរពឹតតិវៅ
វដ្ឋយវជាគជ័យ។ ជាចុងវរកាយ ែាុំសូ្ម្អរគុណជាពិវស្ស្ែ ់អនកឧែតាម្ភរែស់្វយើង រមួ្ម្មន ស្ 
ភាពអឺរ ៉ាែុ កម្ាេធីិអភិ្េឌ្ឍន៍ស្ រែជាជាតិ (UNDP) ទីភាន ក់ង្ហរស្ រែតិែតតិការអភិ្េឌ្ឍន៍អនតរជាតិស្ ុ
យប្អែ (Sida) ទីភាន ក់ង្ហរអភិ្េឌ្ឍន៍អនតរជាតិដ្ឋណឺម្ម៉ាក(DANIDA) កម្ាេធីិែរសិ្ថា នស្ រែជាជាតិ 
(UNEP) វេទិកាអងគការវរៅរដ្ឋា ភិ្បា  DanChurchAid និង CCCN ចំវពាះការោំរទឧែតាម្ភប្ផនក
 ិរ ញ្េតាុ ស្រម្មែ់ែំវណើ រការវេទិកាជាតិទី៣ វនះ។ 

ែាុំសូ្ម្ជូនពរ ឯកឧតតម្ វោកជំទេ វោក វោកស្រសី្ និងវភ្ាៀេកិតតិយស្ទំងអស់្ សូ្ម្ជួែប្ត
ពុទធពរទំងែួនរែការ គឺអាយុ េណណៈ សុ្ែៈ និងព ៈកំុែីវ លៀងឃ្ល តវ ើយ។ សូ្ម្រែកាស្ែិទវេទិកា
ជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ចាែ់ពីវព វនះតវៅ។ សូ្ម្អរគុណ។  
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ឧបសមពន័ធទ្យ៣ី៖ រែវតររិបូសគងេប 
នងៃទី១៖ ទី៥ ប្ែេចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៣ 

១. េគគចាែ់វផតើម្ 

១.១ ែចចុែបននភាពននព័ត៌ម្មនេទិាស្ថស្រស្តប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ៖ មូ្ វ តុ និងផ ែ៉ាះពា ់ 
អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ 

វោក Mozaharul Alam ជាអនកស្រម្ែស្រម្ួ កម្ាេធីិប្រែរែួ អាកាស្ធាតុថ្នន ក់តំែន់អាសីុ្ 
និងបា៉ា សីុ្ ាិកននកម្ាេធីិែរសិ្ថា នស្ រែជាជាតិ ប្ែ ម្មនទីតំាងកនុងទីរកងុបាងកក។ ចាែ់តំាងពីប្ែ
សី្ហា ឆ្ន ំ២០០៩ ម្ក វោកទទួ ែុស្រតូេកនុងការរតួតពិនិតយ និងផដ ់វោែ ់ប្ផនកវោ 
នវោបាយ និងែវចចកវទស្ ស្រម្មែ់អនុេតតអនុកម្ាេធីិប្រែរែួ អាកាស្ធាតុរែស់្កម្ាេធីិែរសិ្ថា ន
ស្ រែជាជាតិ វៅតំែន់អាសីុ្ និងបា៉ា សីុ្ ាិច។ មុ្នវព ែវរម្ើការវៅកម្ាេធីិែរសិ្ថា នស្ រែជាជាតិ 
វោកបានវរៀែចំ និងស្រម្ែស្រម្ួ ការង្ហរស្រស្ថេរជាេជាវរចើនពាក់ព័នធនឹងផ ែ៉ាះពា ់ ភាពង្ហយ
រងវរោះ និងការែនាុវំៅនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុថ្នន ក់ជាតិ ថ្នន ក់តំែន់ និងស្ថក ។ ន្ទវព 
ែចចុែបនន វោកជាអនកនិពនធ្ នមុ្ែស្រម្មែ់រកមុ្ការង្ហរទី២ ននរបាយការណ៍វយតំន វ ើកទី៥ 
រែស់្រកុម្ការង្ហរអនតររដ្ឋា ភិ្បា  ស្តីពីការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ។ ជាមួ្យោន វនះ ចាែ់តំាងពីឆ្ន ំ 
២០០០ ម្ក វោកបានចូ រមួ្ជារែចំាកនុងការចរចាការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វ ើយែ៉ាុន្ទា នឆ្ន ំចុង
វរកាយ វោកគឺជាស្ម្មជិកននគណៈរែតិភូ្រែស់្រែវទស្ែង់កាល វែស្េ ចូ រមួ្កនុងការចរចាការប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុ។ 

១.២ ផ ែ៉ាះពា ់ននការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ វៅកម្ពុជា និងតំែន់អាសីុ្អាវគនយ៍ 
អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ 

ែណឌិ ត ែិុច សុ្ប្ែម្ ម្មនែទពិវស្ថធន៍ការង្ហររគែ់រគងជាន់ែពស់្ ជាមួ្យនឹងរដ្ឋា ភិ្បា ថ្នន ក់
ជាតិ អងគការអនតររដ្ឋា ភិ្បា អនដរជាតិ ព ុេន័ិយស្ម្ព័នធស្រស្ថេរជាេ និងរកមុ្  ុនពិវរោះវោែ ់វៅ
កនុងតំែន់អាសីុ្ និងអាវម្រកិខាងវជើង ជាង ២៩ឆ្ន ំ។ វោកែណឌិ តជាអនករគែ់រគងជាន់ែពស់្រែឹកា
វោែ ់ននរកមុ្អភិ្េឌ្ឍអនដរជាតិវៅកនុងរកុម្  ុន Hatfield ប្ែ ម្មនមូ្ ដ្ឋា នវៅរកុង Vancouver, 
British Columbia រែវទស្កាណាដ្ឋ។ វោកែណឌិ ត ជាអនកែឹកនំ្ទរកុម្វៅកនុងកម្ាេធីិស្ថក បង 
ស្រម្មែ់ភាពធន់នឹងអាកាស្ធាតុ (PPCR) ទទួ ការឧែតាម្ភងេកិាគវរម្មងតាម្រយៈធន្ទោរពិភ្ព
វោក និងធន្ទោរអភិ្េឌ្ឍន៍អាសីុ្  (ADB) (ការវរៀែចំប្ផនការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុប្ផាកវ ើេទិា
ស្ថស្រស្ត) វៅរែវទស្កម្ពុជា។ វោកែណឌិ ត ជារែធានរកមុ្ និងជាអនកឯកវទស្ែនាុំនឹងការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ និងធនធនទឹកអនដរជាតិស្រម្មែ់ PPCR ែំណាក់កា ទី ២ ននការអនុេតតកម្ាេធីិស្ថក
 បងភាពធន់នឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ប្ែ ឧែតាម្ភងេកិាវដ្ឋយមូ្ និធិេនិិវោគអាកាស្ធាតុ
តាម្រយៈធន្ទោរអភិ្េឌ្ឍន៍អាសីុ្។ 

វោក Guttman ម្មនស្ញ្ហជ តិស្ ុយប្អ ែ ប្ែ បានចំណាយវព ភាគវរចើនននអាជីពវ ើ
ជំន្ទញេជិាជ ជីេៈរែស់្ោត់វៅកនុងតំែន់អាសីុ្អាវគនយ៍។ វោកបានែ ច្ ែ់ប្ផនកជីេស្ថស្រស្តស្មុ្រទពីស្ថ
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ក េទិា ័យ James Cook កនុងរែវទស្អូស្រស្ថត  ី ។ វោក ហាន បានចំណាយវព វរចើនននជីេតិ
យុេេយ័រែស់្ោត់ វ ើយោត់ទទួ បានស្ញ្ហញ ែ័រតថ្នន ក់អនុែណឌិ តពីស្ថក េទិា ័យែវចចកេទិា
អាសីុ្ វៅរែវទស្នង និងបានវធាើការ 10 ឆ្ន ំម្កវ ើយ ជាមួ្យកម្ាេធីិ AIT Aqua ការផេពាផាយ ការ
វ ើកកម្ពស់្ ការរគែ់រគងធនធានទឹក និងការអភិ្េឌ្ឍ ជនែទនអាសីុ្អាវគនយ៍។ វៅឆ្ន ំ ២០០១ វោក 
ហាន បានចូ ែវរម្ើការង្ហរជារែធានរែតិែតតិ ននវ ខាធិការដ្ឋា នននគណៈ កម្មា ការទវនលវម្គងគ 
ប្ែ ម្មន ការោិ ័យវៅទីរកងុ វេៀងច័នា រែវទស្ឡាេ និងទីរកងុភ្នំវពញរែវទស្កម្ពុជា។ 

១.៣ ែចចុែបននភាពការវ្លើយតែនឹងការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុវៅកម្ពុជាវដ្ឋយវផ្កត តវ ើ
ស្កម្ាភាពែនតវៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់វរកាម្ជាតិ 
អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ 

វោក ម្ម៉ា  ច័នាស្ទធ  អនុរែធានន្ទយដ្ឋា នប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកម្ពុជា រកសួ្ងែរសិ្ថា ន 

១.៤ ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុកម្ពុជា 

អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ 
ែចចុែបននវនះ វោក ស្ ុ៊ុំ ធី ជារែធានន្ទយកដ្ឋា នប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និងជាអនកស្រម្ែ

ស្រម្ួ គវរម្មងអភិ្េឌ្ឍន៍វោ នវោបាយ និងការរគែ់រគងចំវណះែឹងប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ នន
កម្ាេធីិស្ម្ព័នធភាពប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកម្ពុជា។ វោកបានទទួ ស្ញ្ហញ ែ័រតអនុែណឌិ តប្ផនក
រគែ់រគងការអភិ្េឌ្ឍន៍។ 

ចាែ់តំាងពីឆ្ន ំ១៩៩៩ វោក ស្ ុ៊ុំ ធី បានចូ រមួ្វធាើគវរម្មងជាវរចើន ប្ែ ទក់ទងវៅនឹងការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ម្មនែូចជា ការវរៀែចំរបាយការណ៍ជាតិវ ើកទី១ វៅវរកាម្អនុស្ញ្ហញ
រកែែ័ណឌ ស្ រែជាជាតិ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ការកស្ថងស្ម្តាភាពស្រម្មែ់យនតការ
អភិ្េឌ្ឍន៍ស្ថា ត កម្ាេធីិស្កម្ាភាពជាតិែនាុនឹំងការប្រែរែួ អាកាស្ ធាតុ និងរបាយការណ៍ជាតិវ ើក 
ទី២។ 

ជាមួ្យោន វនះ វោកក៏បានចូ រមួ្ោ៉ាងស្កម្ាកនុងការែវងាើត និងវរៀែចំស្ថា ែ័នប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុជាតិ ប្ែ រមួ្ម្មនគណៈកម្មា ធិការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុជាតិ រកមុ្ែវចចកវទស្ប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ និងន្ទយកដ្ឋា នប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ វោកក៏ជាស្ម្មជិកននរែតិភូ្កម្ពុជាប្ែ ចូ 
រមួ្ចរចាវ ើែញ្ហា ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុរែស់្អងគការស្ រែជាជាតិ។ 

នងៃទី២៖ ទី៦ ប្ែេចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៣ 

េគគស្រស្ែោន ប្ផនកទី១៖ ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុតាម្េស័ិ្យ 
(ផ.យ.ែ.អ. តាម្េស័ិ្យ) និងប្ផនការស្កម្ាភាព 

រកមុ្ទី១៖ ការអែ់រកំារប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ ទំន្ទក់ទំនង និងវយនឌ័្រ 
ទីកប្នលង៖ ែនាែ់ Fuluzu 

អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ 
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១. វៅឆ្ន ំ ២០១២ វោកស្រសី្ វចង ចិនប្ណត រតូេបានតវម្លើងជាអនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន
ស្ម្ភាពវយនឌ័្រ ទទួ ែនាុកការែន្រញ្ហជ ែវយនឌ័្រវៅកនុងេមិ្ជឈការ និងស្ េមិ្ជឈការ ននរកសួ្ងកិចច
ការ ន្ទរ។ី មុ្នវនះ ោត់ជាស្ម្មជិកមួ្យរែូននគណៈកម្មា ធិការវយនឌ័្រ និងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ
ននរកសួ្ងកិចចការន្ទរ ី វ ើយវៅវព ងាីៗវនះ ោត់ក៏បានកាល យជាស្ម្មជិកននរកុម្ែវចចកវទស្ប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុននគណៈកម្មា ធិការជាតិស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុផងប្ែរ។ 

២. វោក ជួន េណាណ  អនុការោិ ័យកម្ាេធីិេទិាស្ថស្រស្ត ទទួ ែនាុកប្ផនកអែ់រែំរសិ្ថា ន និង
ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុននរកសួ្ងអែ់រ ំយុេជន និងកីឡា 

វគាិន៖ 
១. កញ្ហញ  គង់ ប្កេសុ្គន្ទធ  ប្ែ ែចចុែបននជាទីរែឹកាឯករាជយ ជាពិវស្ស្ ខាងការង្ហរប្រែរែួ 

អាកាស្ធាតុ និងយុទធស្ថស្រស្តព័ត៌ម្មន។ កញ្ហញ ធាល ែ់រតេូបានវរជើស្តំាងជារកមុ្រែឹកាន្ទយកននែណាត ញ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកម្ពុជា (CCCN) និងជាន្ទយកអភិ្េឌ្ឍន៍ធុរកិចចព័ត៌ម្មនននម្ជឈម្ណឌ  កម្ពុជា
ស្រម្មែ់ព័ត៌ម្មនឯករាជយ (CCIM)។ កញ្ហញ  ម្មនែទពិវស្ថធន៍រយៈវព  ៦ឆ្ន ំ ខាងអភិ្េឌ្ឍន៍ និង
រគែ់រគងព័ត៌ម្មន និងគវរម្មង ជាពិវស្ស្ ការប្ស្ាងរកមូ្ និធិ។ កា ពីឆ្ន ំវៅ កញ្ហញ  រតូេបានវរជើស្
វរ ើស្វែើម្បី ចូ រមួ្វៅកនុង COP 18 វៅទីរកុងែូហា រែវទស្កាតា ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និង
បានចូ រមួ្ជាស្ម្មជិកែណាត ញស្កម្ាភាពអាកាស្ធាតុ (CAN អនតរជាតិl) វៅកនុងរកមុ្កស្ថងស្ម្តា
ភាព។ 

២. វោក ស្ ូ សុ្ជាតិ ែវរម្ើការង្ហរជាអនកស្រម្ែស្រម្ួ  ននែណាត ញប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ
កម្ពុជា 

៣. វោក គឹម្ សុ្ែិន ជារែធានម្ជឈម្ណឌ  សិ្កាកសិ្កម្ានិងែរសិ្ថា ន និងជាអនកស្រម្ែ
ស្រម្ួ កម្ាេធីិថ្នន ក់អនុែណឌិ តេទិាស្ថស្រស្ត (MSc) ននស្ក េទិា ័យភូ្មិ្នាកសិ្កម្ា។ វោកម្មន
ែទពិវស្ថធន៍រយៈវព វរចើន ជាង ១៥ឆ្ន ំ វ ើការង្ហរស្រស្ថេរជាេ និងែវរងៀនអំពីការរគែ់រគងធនធាន
ធម្ាជាតិ។ វោកជាអនកស្រម្ែស្រម្ួ ែណាត ញស្ក េទិា ័យរែចំារែវទស្កម្ពុជា អំពីវអកូ ូសីុ្
តំែន់ែីវស្ើម្កនុងអាងទវនលវម្គងគវរកាម្។ វោកវធាើការជាអនកស្រម្ែស្រម្ួ គវរម្មងប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុវៅស្ថក េទិា ័យភូ្មិ្នាកសិ្កម្ា និងជារគូែង្ហា ត់កនុងកម្ាេធីិន្ទន្ទប្ែ ទក់ទងនឹង ”
េធីិស្រស្ថេរជាេកនុងការបា៉ា ន់រែម្មណផ ែ៉ាះពា ់ននការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និងយុទធស្ថស្រស្តែនាុ”ំ 
និង ”វអកូ ូសីុ្ និងការរគែ់រគងតំែន់ែីវស្ើម្កនុងអាងទវនលវម្គងគវរកាម្” ផងប្ែរ។ វោកម្មនស្ញ្ហញ
ែរត ថ្នន ក់អនុែណឌិ តេទិាស្ថស្រស្ត ជីេតិ និងែរសិ្ថា នពីស្ក េទិា ័យតេ ូគូបាននរែវទស្ជែ៉ាុន និង
អនុែណឌិ តខាងការរគែ់រគងធនធានធម្ាជាតិកវកើតវ ើងេញិ ពីស្ក េទិា ័យភូ្មិ្នាកសិ្កម្ានន
រែវទស្កម្ពុជា។ 

៤. វោក Chris Eijkemans ជាន្ទយកងាីននអងគការអុកស្ថា ម្ស្រម្មែ់កម្ពុជា។ ោត់បានចាែ់
វផតើម្ការង្ហរវនះវៅ ប្ែមិ្ងុន្ទ ឆ្ន ំវនះ និងស្ាិតកនុងចំវណាម្អនកប្ែ វរៀនសូ្រតអំពីកម្ពុជា។ មុ្នម្ក
កម្ពុជា ោត់បានវធាើការវៅវ ខាធិការដ្ឋា នននអងគការអុកស្ថា ម្អនតរជាតិ ប្ែ ពិនិតយវម្ើ 
ការោិ ័យចំនួន ១៧ននស្ ព័នធអុកស្ថា ម្ កនុងន្ទម្ជារែធានអភិ្េឌ្ឍន៍ស្ ព័នធ។ តំប្ណងវនះពាក់
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ព័នធនឹងស្កម្ាភាពកនុងេស័ិ្យពីរែុស្ោន ៖ ទទួ ែុស្រតូេវ ើការោិ ័យប្ែ ជាស្ម្មជិក ងាីរែស់្អុក
ស្ថា ម្ និងពិនិតយវម្ើ ស្កម្ាភាពវកៀងគរមូ្ និធិស្រម្មែ់អុកស្ថា ម្ទំងមូ្ ។ 

រកមុ្ទី២៖ ការវ្លើយតែការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុកនុងេស័ិ្យកសិ្កម្ា និងធារាស្ថស្រស្ត 

ទីកប្នលង៖ ស្ថ រែជំុភូ្គីរតា Grand Ballroom 2 
អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ 

១. វោក អ ុ ៊ុំ រណីា ម្មនស្ញ្ហញ ែ័រតថ្នន ក់អនុែណឌិ តេទិាស្ថស្រស្តឧតុនិយម្ (ការពាករណ៍) 
(១៩៨៦-១៩៩២) ពីេទិាស្ថា នជ ស្ថស្រស្ត-ឧតុនិយម្ វៅទីរកងុអូវែស្ថ ននស្ថធារណរែាអ ុយប្រកន។ 
វោក រណីា ជារែធានស្តីទី ន្ទយកដ្ឋា នឧតុនិយម្ ននរកសួ្ងធនធានទឹក និងឧតុនិយម្។ 

២. វោក ស្រ ចិរតា អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា នផ ិតកម្ា និងែសុ្ស្តា 
វគាិន៖ 

១. ឯកឧតតម្ គ ់ េឌ្ឍន្ទ អគគវ ខាធិការរង ននគណៈកម្មា ធិការជាតិទវនលវម្គងគកម្ពុជា 
២. វោក  តិ សំ្អាត ន្ទយករែតិែតតិននវេទិកាមិ្នប្ម្នរដ្ឋា ភិ្បា ស្តីពីកម្ពុជា 
៣. វម្៉ាង ស្ថកភូ្វស្ត ជាម្ន្រនតីែចចុែបននកម្ាេធីិរែវទស្ស្រម្មែ់រែវទស្កម្ពុជាមូ្ និធិអនតរជាតិ

ស្រម្មែ់ការ អភិ្េឌ្ឍកសិ្កម្ា (IFAD)។ មុ្នវព វៅថ្នោត់ជាទីរែឹកាជាន់ែពស់្កម្ាេធីិថ្នន ក់វែតត
ស្រម្មែ់គវរម្មងអងគការ UNDP PLG ប្ែ ម្មនមូ្ ដ្ឋា នវៅកនុងវែតតកំពង់ធំ។ វោកបានោំរទែ ់
កម្ាេធីិ IFAD វៅកនុងរែវទស្កម្ពុជាចាែ់តំាងពីឆ្ន ំ 2001។ ោត់ម្មនេសិ្ថ ភាពផ ែ័រតរែស់្ោត់
វែើម្បោំីរទែ ់រែតិែតដិការវៅកនុងរែវទស្ឥណឌូ វនសីុ្ IFAD និងមី្ោ៉ាន់ម្ម៉ា  វ ើយោត់គឺជាអតីត  
ស្ថស្រស្ថត ចារយវៅស្ថក េទិា ័យជាវរចើនវៅកនុងរែវទស្កម្ពុជា។ វោកបានទទួ ស្ញ្ហញ ែ័រតមួ្យ
វៅកនុងវស្ែាកិចចនិងស្ញ្ហញ ែ័រតមួ្យរែស់្ MS វៅកនុងការរគែ់រគងអាជីេកម្ា។ វស្តម្មនចំណាែ់
អារម្ាណ៍រចាស់្និងជាែទពិវស្ថធែ៏រងឹមំ្មវៅកនុងការអនុេតដន៍គវរម្មង វែើម្បីោំរទែ ់ស្កម្ាភាព
រែស់្រែរចិ ច្ ឹម្ជីេតិវៅជនែទរកីរក។ 

រកមុ្ទី៣៖ ការវ្លើយតែការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុកនុងេស័ិ្យវ ដ្ឋា រចន្ទស្ម្ព័នធរែូេន័ត 

កប្នលង៖ ស្ថ រែជំុភូ្គីរតា១ ជាន់ទី២ 

អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ 

១. វោក វរចៀង ផ ័កេ រែធានន្ទយដ្ឋា នប្ផនការ និងេនិិវោគ ននរកសួ្ងស្ថធារណការ 
និងែឹកជ ជ្ូ ន។ វោក ផ ័កេ នឹងវធាើែទែង្ហា ញស្តីពី ការវរៀែចំប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តជាតិស្រម្មែ់     
ែនាុំ និងការកាត់ែនាយការែវ ច្ញឧស្ា័នផាះក ច្ ក់ កនុងេស័ិ្យ ែឹកជ ជ្ូ ន 

២. វោក ស្រស្ ុន ពិទូ អនុរែធាន ន្ទយកដ្ឋា នប្ផនការ និងទំន្ទក់ទំនងស្ថធារណៈ ននរកសួ្ង
អភិ្េឌ្ឍន៍ជនែទ។ ែទែង្ហា ញរែស់្វោកគឺ ការវរៀែចំប្ផនការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុស្រម្មែ់េស័ិ្យ
ែឹកជ ជ្ូ ន និងវ ដ្ឋា រចន្ទស្ម្ព័នធស្ថធារណៈ 
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វគាិន៖ 

១. វោក ប្ ម្ ចនធូ បាន នឹងកំពុងវធាើការវៅការោិ ័យធន្ទោរអភិ្េឌ្ឍន៍អាសីុ្រែចំាវៅ
កម្ពុជា តំាងពីប្ែឧស្ភា ឆ្ន ំ ២០០៩ម្ក កនុងន្ទម្ជាម្ន្រនតីជាន់ែពស់្គវរម្មង។ វោកទទួ ែនាុកកិចចការ
កសិ្កម្ា ការរគែ់រគងធនធានធម្ាជាតិ និង ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ វោកបានទទួ ស្ញ្ហញ ែ័រត
ថ្នន ក់អនុែណឌិ តរគែ់រគងធនធានធម្ាជាតិ ពីស្ក េទិា ័យ ភូ្មិ្នាកសិ្កម្ាវៅ ឆ្ន ំ២០១៣ និងអនុ
ែណឌិ តរែាបា ធុរកិចច ពីស្ក េទិា ័យែញ្ហញ ស្ថស្រស្តកម្ពុជាវៅឆ្ន ំ ២០០៦។ 

២. វោក Togo Uchida ទីរែឹកាកស្ថងគវរម្មងននការោិ ័យ JICA វៅកម្ពុជា ទទួ ែនាុក
វ ដ្ឋា រចន្ទស្ម្ព័នធទីរកុង និងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ គវរម្មងែចចុែបននរែស់្ោត់វផ្កត តវ ើវ ដ្ឋា
រចន្ទស្ម្ព័នធទីរកុង ែូចជា រែព័នធ ូ និងរែព័នធវដ្ឋះទឹក និងគវរម្មងប្រែរែួ អាកាស្ធាតុផងប្ែរ ជា
ពិវស្ស្ វៅកនុងប្ផនក REDD+។ កា ពីមុ្ន វោក ធាល ែ់វធាើការជាទីរែឹកាភាពជានែគូវៅធន្ទោរជ
ែ៉ាុនស្រម្មែ់កិចចស្ រែតិែតតិការអនតរជាតិ (JBIC) និងវៅការោិ ័យ JICA កនុងរែវទស្នងផងប្ែរ 
ខាងប្ផនកែរសិ្ថា ន និងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ 

៣. វោក វ ង សុ្ែែិ  Heng Sokbil ម្មនអាយុ៣៤ឆ្ន ំ បានែ ច្ ែ់ថ្នន ក់ែណឌិ តេសិ្ាកម្ា
អភិ្េឌ្ឍន៍អនតរជាតិ  ជំន្ទញេសិ្ាកម្ាែវចចកវទស្ភូ្មិ្ស្ថស្រស្ត និងសីុ្េ ិ ពីេទិាស្ថា នែវចចកេទិាតូកយូ។ 
វោកបានរត ែ់ម្ករែវទស្កម្ពុជាកនុងប្ែមី្ន្ទ ឆ្ន ំ២០១១ និងែនតការង្ហររែស់្ោត់វៅេទិាស្ថា នែ
វចចកេទិាកម្ពុជា។ ោត់បានទទួ ពានរង្ហា ន់ Golden Green Award ស្រម្មែ់កម្ពុជាពីែណឌិ តស្ភាអា
ស្ថ នននេសិ្ាកម្ា និងែវចចកេទិា) AAET  (កនុងឆ្ន ំ២០១១ (វៅរែវទស្ម្ម៉ា វ សីុ្  (និង  កាល យជាស្ម្មជិក 
ននែណឌិ តស្ភាអាស្ថ នននេសិ្ាកម្ា និងែវចចកេទិាកនុងឆ្ន ំ២០១២។ កនុងប្ែឧស្ភា ឆ្ន ំ២០១២ ោត់បាន
ទទួ ការប្តងតំាងពីស្វម្តចន្ទយករែាម្ន្រនតី ជាស្ម្មជិកននអគគវ ខាធិការដ្ឋា នរកុម្រែឹកាវស្ែាកិចច
ជាតិជាន់ែពស់្ែប្នាម្វ ើមុ្ែង្ហរែចចុែបនន។ ែចចុែបនន ោត់កំពុងវធាើការជាមួ្យរកមុ្ការង្ហរស្រស្ថេរជាេវ ើ
ប្ផនកេទិាស្ថស្រស្តែវចចកេទិា និង អភិ្េឌ្ឍវោ នវោបាយ (STI) ននរកុម្រែឹកាវស្ែាកិចចជាតិជាន់ 
ែពស់្។ 

៤. វោកស្រសី្ Nele Bünner ជាអនកកសិ្កម្ា និងវស្ែាកិចច។ ែចចុែបននវនះ  Bünner ែវរម្ើការង្ហរ
វៅម្ជឈម្ណឌ  ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ប្ែ ទីស្ថន ក់ការវៅទីរកុង Frankfurt រែវទស្អា លឺម្៉ាង់។ 
ការង្ហរគនលិៈរែស់្ោត់គឺការែនាុនឹំងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វដ្ឋយវផ្កត តសំ្ខាន់វ ើការវយតនម្ល
ភាពង្ហយរងវរោះ និងប្ផនការែនាុ។ំ មុ្នវព វោកស្រសី្ ចូ រមួ្ការង្ហរជាមួ្យ GIZ វោកស្រសី្ 
បានែវរម្ើការង្ហរវៅេទិាស្ថា នវោ នវោបាយែរសិ្ថា នអឺរ ៉ាែុ វៅទីរកុង Brussels វ ើរែធានែទ
កាត់ែនាយការែវ ច្ញឧស្ា័នផាះក ច្ ក់។ 

េគគស្រស្ែោន ប្ផនកទី ២៖ ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុតាម្េស័ិ្យ 
(ផ.យ.ែ.អ. តាម្េស័ិ្យ) និងប្ផនការស្កម្ាភាព 

រកមុ្ទី១៖ ការវ្លើយតែនឹងការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុកនុងេស័ិ្យសុ្ខាភិ្បា  អន្ទម័្យ ស្នតិ
សុ្ែវស្បៀង និងអាហារែូតាម្ភ 
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ទីកប្នលង៖ ែនាែ់ Fuluzu 

អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ 
១. វោកែណឌិ ត កុ  វ រ ៉ា ូ ម្មនតួន្ទទីជាអនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន ននរកសួ្ងសុ្ខាភិ្បា ។ 

វោកែណឌិ ត ជាអនកវរៀែចំយុទធស្ថស្រស្ត វ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកនុងេស័ិ្យសុ្ខា        
ភិ្បា  

២. ឯកឧតតម្ រត័ន េរិៈ ជាស្ម្មជិកននរកមុ្រែឹកាស្ថត រអភិ្េឌ្ឍន៍េស័ិ្យកសិ្កម្ា និងជនែទ។ ោត់
ជាអនកវរៀែចំវោ នវោបាយស្តីពីស្នតិសុ្ែវស្បៀង និងអាហារែូតាម្ភនិងការផ្កល ស់្ែតូរអាកាស្ធាតុ។ 
វគាិន៖ 

១. វោកែណឌិ ត Iean Russell ជាន្ទយកគវរម្មងននអងគការម្លឹះ ប្ែ ជាគវរម្មងស្នតិសុ្ែ
វស្បៀងស្រម្មែ់កសិ្ករតូចតាចវៅភាគពាយពយននរែវទស្កម្ពុជា ប្ែ ទទួ មូ្ និធិពីស្ ភាព    
អឺរ ៉ាែុ។ កា ពីមុ្ន វោកបានវធាើការជាមួ្យ FAO ជាទីរែឹកាកម្ាេធីិស្រម្មែ់គវរម្មងមូ្ និធិវស្បៀង
អាហារនន FAO EU ប្ែ រមួ្ទំង ការទទួ ែុស្រតូេវ ើវេទិកាជាតិស្រម្មែ់ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 
និងកសិ្កម្ា ប្ែ បានវធាើវ ើងវៅភ្នំវពញកា ពីឆ្ន ំ ២០១១។ មុ្នវព ចូ វធាើ ការជាមួ្យ FAO 
ែណឌិ ត Russell បានវធាើការអស់្រយៈវព ជាង ២០ឆ្ន ំ ជាអនកសិ្កាស្រស្ថេរជាេវៅស្ក  េទិា ័យ
 ាីនប្ ន ននរែវទស្អូស្រស្ថ ី។ វោកម្មនែទពិវស្ថធន៍ខាងការង្ហរអភិ្េឌ្ឍន៍វៅទូទំងតំែន់
អាសីុ្-បា៉ា សីុ្ ាិក។ 

២. វោក Steven Iddings ជាេសិ្ាករសីុ្េ ិនិងែរសិ្ថា ន ស្ញ្ហជ តិអាវម្រកិប្ែ វធាើការវៅ
ការោិ ័យ WHO រែចំាវៅកម្ពុជា។ វោកែឹកនំ្ទរកុម្ការង្ហរខាងជំងឺមិ្ន្លង (NCD) និងសុ្ែភាពែ
រសិ្ថា នននអងគការ WHO និងរគែ់រគងកម្ាេធីិសុ្ែភាពែរសិ្ថា នននអងគការ WHO រែចំាវៅកម្ពុជា ប្ែ 
រមួ្ទំង ការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និងស្កម្ាភាពកនុងប្ផនកសុ្ែភាព។ អតីតភាពការង្ហររយៈវព ស្ថ
ម្សឹ្ែរបំាឆ្ន ំរែស់្វោកភាគវរចើនគឺជាមួ្យអងគការ WHO និងរមួ្ទំងតំប្ណងការង្ហរវៅរែវទស្ ាី
ជី ស្ថវៅ៉ា ហានេ ៉ា បា៉ា ពូញូ គីវន ឡាេ និងវេៀតណាម្ ប្ែ រមួ្ទំង ការង្ហរចំនួនពីរវៅកម្ពុជាផងប្ែរ។ 

៣. វោកស្រសី្ ជា វអ ីោ៉ាន ជារែធានវែបា៉ា តឺម្៉ាង់េទិាស្ថស្រស្តែរសិ្ថា ន ននស្ក េទិា ័យ
ភូ្មិ្នាភ្នំវពញ។ វោកស្រសី្បានចូ រមួ្កនុងការសិ្កាស្រស្ថេរជាេ និងការអនុេតតគវរម្មងជាវរចើន ជា
ពិវស្ស្ វៅកនុងេស័ិ្យផគត់ផគង់ទឹក និងអន្ទម័្យ។ ែចចុែបននវនះ វោកស្រសី្ជាន្ទយកគវរម្មងកស្ថង
ស្ម្តាភាពអំពីការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ ភាពង្ហយរងវរោះ និងការែនាុវំៅកនុងគវរម្មងទឹក និង     
េស័ិ្យសុ្ែភាព ប្ែ ទទួ  ិរ ញ្េតាុោំរទពី CCCA-TF។ 

៤ .វោក វ ង សុ្ក ម្មនស្ញ្ហញ ែរតថ្នន ក់អនុែណឌិ តខាងវោ នវោបាយស្ថធារណៈវៅ
ស្ក េទិា ័យជាតិសឹ្ងាែូរ។ី វោកម្មនែទពិវស្ថធន៍កនុងការង្ហរអភិ្េឌ្ឍន៍រយៈវព វរចើនជាង១០
ឆ្ន ំ។ ែចចុែបនន វោកវធាើការជាមួ្យអងគការប្ភ្លនអនតរជាតិជាអនកឯកវទស្រគែ់រគងហានិភ័្យវរោះ
ម្ នតរាយ។ ប្ភ្លនអនតរជាតិបាន និងកំពុងអនុេតតគវរម្មងស្តីពីការពរងឹងភាពធន់នឹងអាកាស្ធាតុ និង
កសិ្កម្ាប្ែ ធន់នឹងអាកាស្ធាតុផងប្ែរ។ 

រកមុ្ទី២៖ ការវ្លើយតែការប្រែរែ ួកនុងេស័ិ្យនរពវ ើ ជ ផ  និងរែព័នធវអកូ ូសីុ្ 

ទីកប្នលង៖ ស្ថ រែជំុភូ្គីរតា Grand Ballroom 2 
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អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ 
១. Mr. Khun Vathana រែធានវ ខាធិការដ្ឋា នរកមុ្ការង្ហរ REDD+ កម្ពុជា និងជារែធានស្តី

ទីការោិ ័យប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ, និងឥណទនកាែូន ននរែាបា នរពវ ើ: ការវរៀែចំប្ផនការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ស្រម្មែ់េស័ិ្យនរពវ ើ 

២. វោកស្រសី្ែណឌិ ត វៅ សុ្ជីេ ីបានទទួ ែរញិ្ហញ ែរតេទិាស្ថស្រស្តជ ផ  ននស្ថក េទិា
 ័យភូ្មិ្នា កសិ្កម្ា វៅឆ្ន ំ ១៩៩៤។ វៅឆ្ន ំ ១៩៩៩ វោកស្រសី្ បានទទួ ែរញិ្ហញ ែ័រតជាន់ែពស់្
រគែ់រគង វៅស្ថក េទិា ័យ នន រែវទស្ ាី ីពីន ទីរកងុ Los Banos កនុងឆ្ន ំ ២០០២។ កនុងឆ្ន  ំ
២០០៣ វោកស្រសី្បានទទួ អាហារែូករណ៍ SEARCA ម្ដងវទៀតវែើម្បីែនត ថ្នន ក់ែណឌិ ត ប្ផនអភិ្េឌ្ឍន៍
ស្ គម្ន៍វៅឆ្ន ំ ២០០៥។ វៅកនុងឆ្ន ំ ២០០៧ វោកស្រសី្ែណឌិ ត វៅ សុ្ជីេ ីរតេូបានប្តងតំាង ជាអនុ
រែធាន េទិាស្ថា នការរែមូ្ ផ  វនស្ថទ និងែវចចកេទិា ននរែាបា ជ ផ ។ វៅឆ្ន ំ ២០០៩ 
រ ូតែ ់ ែចចុែបនន វោកស្រសី្ែណឌិ ត រតូេបានប្តងតំាងជា អគគន្ទយករង នន រែាបា ជ ផ ។ 
វោកស្រសី្ែណឌិ ត ទទួ ែុស្រតូេែ៏សំ្ខាន់វ ើេទិាស្ថា នស្រស្ថេរជាេការវនស្ថទ ទឹក និងអភិ្េឌ្ឍន៍  )
IFReDI ) និងន្ទយកដ្ឋា នែវចចកេទិារែមូ្ ផ វនស្ថទ រពម្ទំងការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ កនុងេស័ិ្
យជ ផ ។ 

៣ .វោក អ ុក ណាវ៉ាន់ អគគន្ទយករង ននអគគន្ទយកដ្ឋា នរែាបា ការពារ និងអភិ្រកេធម្ាជាតិ 
រកសួ្ងែរសិ្ថា នៈ ការវ្លើយតែការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ កនុងេធីិស្ថស្រស្ដប្ែ ម្មនមូ្ ដ្ឋា នវ ើរែព័នធ
វអកូ 

វគាិន៖ 
១. Sarah Sitts បានែវរម្ើការជាអនករគែ់រគងអងគការប្ផករែចំាវៅរែវទស្កម្ពុជា ចាែ់តំាងពី

ប្ែ មិ្ងុន្ទ ឆ្ន ំ ២០១២ម្ក។  Sarah ែឹកនំ្ទការង្ហរកនុងកម្ាេធីិននគវរម្មងរគែ់រគងធនធានធម្ាជាតិ រែរ
ចិ ច្ ឹម្ជិេតិនិងអភិ្បា កិចចវៅកម្ពុជា ប្ែ រមួ្ែ ច្ូ   គវរម្មងស្ គម្ន៍នរពវ ើ REDD+ វៅ   ឧតត
រម្មនជ័យផងប្ែរ។ វៅកនុងអងគការប្ផក Sarah បានវែើរតួសំ្ខាន់មួ្យវៅកនុងការែវងាើត និងរគែ់រគង
គវរម្មងវៅរែវទស្មី្ោ៉ាន់ម្ម៉ា  និងបានវធាើការរគែ់រគងគវរម្មង និងវធាើការកនុងតំប្ណងអភិ្េឌ្ឍន៍ធុរ
កិចចពីការោិ ័យវៅវ៉ាសីុ្នវតាន ឌី្សីុ្។ កា ពីមុ្នម្ក Sarah ធាល ែ់បានវធាើការកនុងកម្ាេធីិសិ្ទធិស្ម្
ធម៌្ មូ្ និធិស្តានរពអាន្រ ាិក DAI និង John Snow។ Sarah ម្មនស្ញ្ហញ ែរតថ្នន ក់            អនុែណឌិ ត
ខាងការអភិ្េឌ្ឍអនតរជាតិពីម្ហាេទិា ័យ Fletcher ខាងកិចចការចាែ់ និងកិចចការទូត ននស្ក េទិា
 ័យ Tufts វ ើយស្ថរណាស្រស្ថេរជាេរែស់្ោត់បានពិនិតយវម្ើ ប្ែេចង្ហា ក់តនម្ល វៅកនុងឧស្ា កម្ា
វអកូវទស្ចរណ៍។ 

២. Peter Iversen ជាអនកឯកវទស្ខាងែវចចកវទស្កនុងកម្ាេធីិ UN-REDD ប្ែ ជាកម្ាេធីិមួ្យ
ជួយកម្ពុជាកស្ថងស្ម្តាភាពវែើម្បចូី រមួ្វៅកនុងយនតការអនតរជាតិស្រម្មែ់ UNFCCC REDD+ វពា 
គឺការកាត់ែនាយការែវ ច្ញឧស្ា័នផាះក ច្ ក់ពីការបាត់ែង់នរពវ ើ និងការវរចរ ឹនរពវ ើ។ Peter 
បានវធាើជាតំណាងរែវទស្កម្ពុជាវៅកនុងការចរចាកនុងអនុស្ញ្ហញ  UNFCCC វ ើការ វរែើរបាស់្ែី ប្ែ 
រមួ្ទំង REDD+ និងកសិ្កម្ា ចាែ់តំាងពី COP9 (2003) ែ ់ COP18 (2012) និងបានវធាើជារែធានវៅ
កនុងការចរចាអំពីការវរែើរបាស់្ែី ការប្រែរែួ វ ើការវរែើរបាស់្ែីនិងនរពវ ើ វៅវរកាម្ពិធីស្ថរកយូតូ 
ពី COP16 ែ ់ COP18។ 
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៣ .ែណឌិ ត Kien Tran-Mai (MRC/CCAI) ៖ម្មនែទពិវស្ថធន៍រយៈវព  ១៧ឆ្ន ំកនុងការង្ហរ
ស្រស្ថេរជាេ និងែទពិវស្ថធន៍ការង្ហរជាក់ប្ស្តងវៅកនុងប្ផនកប្រែរែួ ែរសិ្ថា នពិភ្ពវោក និងការ     
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ ែណឌិ ត វកៀន កំពុងកាន់តំប្ណងជា ម្ន្រនតីជាន់ែពស់្កម្ាេធីិប្រែរែួ អាកាស្
ធាតុននវ ខាធិការដ្ឋា នគណៈកម្ាការទវនលម្គងគ (MRC-S), កិចចផតួចវផតើម្ប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ និងការ
ែនាុ ំ (CCAI)។ ជំន្ទញរែស់្ោត់ម្មនរាែ់ចាែ់ពីការែនាុវំៅនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និងការ
កាត់ែនាយ វោ នវោបាយអាកាស្ធាតុ និងការកស្ថងប្ផនការយុទធស្ថស្រស្ត កាត់ែនាយហានិភ័្យ
វរោះម្ នតរាយ និងការែនាុំប្ផាកតាម្ស្ គម្ន៍ តាម្រយៈសុ្ែភាពែរសិ្ថា ន និងសុ្ែភាព          
ស្ថធារណៈ។ 

ែណឌិ ត វកៀន ម្មនស្ញ្ហញ ែ័រតថ្នន ក់អនុែណឌិ តខាងេទិាស្ថស្រស្តសុ្ខាភិ្បា  និងសុ្ែភាព   
ស្ថធារណៈ និងបានែ ច្ ែ់ថ្នន ក់ ែណឌិ តខាងការប្រែរែួ ែរសិ្ថា នពិភ្ពវោក និងផ ែ៉ាះពា ់ម្ក
វ ើសុ្ែភាពស្ថធារណៈវៅរកុងមូ្ស្គូ ស្ ព័នធរសុ្េុ ីវៅឆ្ន ំ ២០០០។ វោកបានែ ច្ ែ់ការស្រស្ថេរជាេ
ថ្នន ក់វរកាយែណឌិ តស្តីពីផ ែ៉ាះពា ់ ននការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុម្កវ ើសុ្ែភាពស្ថធារណៈ និង
បានវបាះពុម្ពអតាែទប្ែ ម្មនការពិនិតយជារកុម្ និងជំពូកកនុងវស្ៀេវៅ ន្ទន្ទវៅកនុងទិន្ទនុែបេតតិអនតរ
ជាតិ និងវស្ៀេវៅន្ទន្ទស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និងសុ្ែភាពស្ថធារណៈ។ ែណឌិ ត វកៀន បាន
ែវរងៀនវៅស្ក េទិា ័យវេៀតណាម្ បានែវរម្ើការជាវគាិនកិតតិយស្ អនកជំន្ទញ ឬ វគាិន វៅ 
កនុងស្ននិសី្ទអនតរជាតិ សិ្កាេ ស្ថោជាវរចើនផងប្ែរ។ មុ្នចូ វធាើការវៅ MRC កនុងឆ្ន ំ ២០០៨ 
ែណឌិ ត វកៀន បាន វធាើការជាអនកស្រស្ថេរជាេជាន់ែពស់្ និងអនុរែធានវែបា៉ា តឺម្៉ាង់វៅកនុងេទិាស្ថា នឧតុ
និយម្ ជ ស្ថស្រស្ត និងែរសិ្ថា ន (IMHEN)  ជាតិវេៀតណាម្ និងបានរមួ្ចំប្ណកកនុងការែវងាើត និង
វរៀែចំ “កម្ាេធីិជាតិវែើម្បីវ្លើយតែនឹងការប្រែរែួ  អាកាស្ធាតុ”(NTP.RCC) និង “យុទធស្ថស្រស្តជាតិវេៀ
តណាម្ស្តីពីយនតការអភិ្េឌ្ឍស្ថា ត”។ 

៤. Micah Ingalls ែវរម្ើការកនុងតំប្ណងពីរ ជារែធានកម្ាេធីិអភិ្រកេននអងគការ WWF រែចំាវៅ
រែវទស្ឡាេ និងជា ន្ទយកអងគការ WWF រែចំាវៅរែវទស្កម្ពុជា។ វោកបានវធាើការវៅអាសីុ្តំាង
ពីឆ្ន ំ ២០០១ កនុងការរគែ់រគងរែព័នធ វអកូ ូសីុ្-ស្ងគម្ និងការែនាុំវៅនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 
ជាមួ្យអងគការន្ទន្ទ ែូចជា គណៈកម្ាការទវនល វម្គងគ, GiZ, DAI និងអងគការទស្េនៈពិភ្ពវោក។ 
វោកគឺជាកូនរែុស្ជំន្ទន់ទីរបំាែួនននកសិ្ករអាវម្រកិ ប្ែ ម្មន ករមិ្តសិ្កាជាន់ែពស់្ខាងវកេរតែ
រសិ្ថា ន និងការរគែ់រគងធនធានធម្ាជាតិ ម្កពីម្ហាេទិា ័យ Wheaton និង ស្ក េទិា ័យ 
Cornell។ 
រកមុ្ទី៣៖ ការកាត់ែនាយការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុកនុងេស័ិ្យឧស្ា កម្ា និងថ្នម្ព  
កប្នលង៖ ស្ថ រែជំុភូ្គីរតា១ ជាន់ទី២ 

អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ 
១. ឯកឧតតម្ែណឌិ ត ទឹង សីុ្នី អនុរែាវ ខាធិការ ននរកសួ្ងឧស្ា កម្ា ប្រ ៉ា និងថ្នម្ព ។ 

ែទែង្ហា ញរែស់្ ឯកឧតតម្ែណឌិ តគឺការវរៀែចំប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តប្រែរែួ អាកាស្ធាតុស្រម្មែ់េស័ិ្
យឧស្ា កម្ា។ 
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២. វោក តូច សុ្េណាណ  រែធាន ន្ទយកដ្ឋា នែវចចកវទស្ថ្នម្ព  ននរកសួ្ងឧស្ា កម្ា ប្រ ៉ា 
និងថ្នម្ព ។ ែទែង្ហា ញរែស់្វោក សុ្េណាណ  គឺ ការវរៀែចំប្ផនការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុស្រម្មែ់
ផ ិតកម្ាថ្នម្ព ។ 

វគាិន៖ 
១. វោក  ួង  ាឹង ិញ ជាេសិ្ាកររតតួពិនិតយគុណភាព។ ោត់ទទួ ែនាុកប្ផនក ធាន្ទគុណ

ភាពផ ិតកម្ាសីុ្ម្៉ាង់ និងតាម្ដ្ឋនរតតួពិនិតយស្តង់ដ្ឋគុណភាព ISO 9001 និង 14001។ ោត់ម្មនែទ
ពិវស្ថធន៍ការង្ហររយៈវព  ១០ឆ្ន ំ។ 

២. វោក Jeff Ospital គឺជាន្ទយករែតិែតតិស្តីទីនន កាែូនវនកសឹ្ស្វែើម្បអីភិ្េឌ្ឍន៍។ អស់្     
រយៈវព  ២៥ឆ្ន ំម្កវ ើយ វោកបានរគែ់រគងអងគការែុស្ៗោន  ប្ែ រមួ្ទំង អងគការមិ្នប្ម្ន           
រដ្ឋា ភិ្បា ធំៗវៅអា ាកានីស្តង់ ប្ែ វធាើការវផ្កត តជាសំ្ខាន់វ ើការអភិ្េឌ្ឍជនែទ ភាពធន់រែស់្
ស្ គម្ន៍ ស្កម្ាភាពែវងាើនរបាក់ចំណូ  រែសិ្ទធភាពថ្នម្ព  និងគវរម្មងថ្នម្ព កវកើតវ ើង
េញិវៅតំែន់ប្ែ ោា នែណាត ញប្ចកចាយអគគិស្នី។ Jeff វធាើការកនុងគណៈកម្មា ធិការជាន់ែពស់្ជា
វរចើនប្ែ ែឹកនំ្ទគវរម្មងស្ថធារណៈន្ទន្ទ កនុងន្ទម្ជាអនកផត ់ការរែឹកា និងបានចូ រមួ្វៅកនុងការ
ស្រវស្រវោ នវោបាយថ្នម្ព កវកើតវ ើងេញិជាែំែូងវៅរែវទស្អា ាកានីស្តង់។ វោកម្មន
ចំការវ ើទំ ំ ២៨០វអ ័រ និងនិចចេែបកម្ាវៅរែវទស្ែ៉ាូ ូញផងប្ែរ។ 

៣. Carlo Figà Talamanca គឺជាន្ទយករែតិែតតិ និងជាម្មច ស់្ស្ រោស្និរនតរភាពឥនធនៈ
នែតង (SGFE) និងជារែធានគណៈកម្មា ធិការធុរកិចចនែតងននស្ភាពាណិជជកម្ាអឺរ ៉ាែុរែចំាវៅ        
កម្ពុជា។ វោកបានែ ច្ ែ់ការសិ្កាពីស្ថក េទិា ័យរ ៉ាមូ្ ខាងេសិ្ាកម្ាឧស្ា កម្ាវៅឆ្ន ំ 
២០០២។ វោកបានចាែ់វផតើម្អាជីពកនុងជំនួញពិវរោះវោែ ់ វដ្ឋយចូ រមួ្រកុម្វផារែវចចកេទិា
អនតរជាតិអីុណូវ៉ា (INNOVA S.p.A.) (អីុតា ី)។ វៅឆ្ន ំ ២០០៥ វោករតូេបានប្តងតំាងជាន្ទយក
រែតិែតតិននស្ថខា INNOVA រែចំាវៅស្.រ.អា ប្ែ វៅទីវន្ទះវោកែឹកនំ្ទគវរម្មងវផារែវចចកេទិា
អនតរជាតិជាមួ្យអឺរ ៉ាែុ ស្.រ.អា និងអាវម្រកិឡាទីន។ ចាែ់ពីឆ្ន ំ ២០១០ម្ក វោកវធាើការវៅកម្ពុជា 
ប្ែ វរៅពីកនុងជំនួញផ្កា  ់ែលួន វោកក៏វធាើការជាទីរែឹកាស្រម្មែ់គវរម្មងប្ែ ទក់ទងនឹងថ្នម្ព 
ផងប្ែរ។ 

េគគស្រស្ែោន ប្ផនកទី ៣៖ ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តវ្លើយតែនឹងការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុតាម្េស័ិ្យ
(ផ.យ.ែ.អ. តាម្េស័ិ្យ) និងប្ផនការស្កម្ាភាព (ែនត) 

រកមុ្ទី១៖ ការវ្លើយតែការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុវៅថ្នន ក់វរកាម្ជាតិ និងការរគែ់រគងវរោះ
ម្ នតរាយ 

ទីកប្នលង៖ ស្ថ រែជំុភូ្គីរតា Grand Ballroom 2 

អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ 
១. វោក គង់ ចាន់ងន ទីរែឹកាការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុជាតិ ននគណៈកម្មា ធិការជាតិ

ស្រម្មែ់ការអភិ្េឌ្ឍតាម្ប្ែែរែជាធិែវតយយវៅថ្នន ក់វរកាម្ជាតិ 
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២. វោកវេជជែណឌិ ត សុ្ទធ គីម្កុ មុ្នី អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា នវរតៀម្វរៀែចំ និងែណតុ ះ        
ែណាត   ននគណៈកម្មា ធិការជាតិរគែ់រគងវរោះម្ នតរាយ។ វោកវេជជែណឌិ ត ជាអនកវរៀែចំ
ប្ផនការយុទធស្ថស្រស្តប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុស្រម្មែ់រគែ់រគងហានិភ័្យ ននវរោះម្ នតរាយ។ 

វគាិន៖ 
១. វោក  ុក គឹម្ធួន រែធានគវរម្មងថ្នន ក់ជាតិ អងគភាពោំរទគវរម្មង រកសួ្ងកសិ្កម្ា រកុាេ

រែម្មញ់ និងវនស្ថទ 
២. Ms. Sanna Salmela Eckstein រែតិភូ្កាកបាទរក ម្ រែចំាតំែន់អាសីុ្ និងហាា ំង ង់ 
៣ .វោក គីម្ រតន្ទ រែធានរែតិែតតិអងគការ Caritas កម្ពុជា 
៤. Julian Abrams ជាអនកជំន្ទញឯកវទស្ខាងការអភិ្េឌ្ឍមូ្ ដ្ឋា ន។ ោត់បានវធាើការវៅកាុង

កម្ាេធីិកំប្ណទរម្ង់ េមិ្ជឈការវៅកម្ពុជាតំាងពីឆ្ន ំ១៩៩៧ម្ក។ កនុងន្ទម្ជាអនកស្រម្ែស្រម្ួ កម្ាេធីិ
រស់្វៅ ែនាុនឹំងអាកាស្ធាតុ វៅ មូ្ ដ្ឋា ន (LoCAL) ននUNCDF វោកជួយវៅកនុងការេនិិវោគវ ើ
ភាពធន់នឹងអាកាស្ធាតុ តាម្រយៈរដ្ឋា ភិ្បា មូ្ ដ្ឋា នវៅកនុងរែវទស្មួ្យចំនួនកនុងតំែន់អាសីុ្-បា៉ា
សីុ្ ាិក 

រកមុ្ទី២៖ ការវ្លើយតែការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុវៅតំែន់វ្នរ និងវទស្ចរណ៍ 

ទីកប្នលង៖ ស្ថ រែជំុភូ្គីរតា១ ជាន់ទី២ 
អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ 

១. វោក ែ ូ ចាន់វស្រ ី អនុរែធាន ន្ទយកដ្ឋា នប្ផនការ និងអភិ្េឌ្ឍន៍េស័ិ្យវទស្ចរណ៍ នន
រកសួ្ងវទស្ចរណ៍។ វោក វស្រ ីម្មនែទពិវស្ថធន៍ កនុងការវរៀែចំប្ផនការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុកនុង
េស័ិ្យវទស្ចរណ៍ 

២. វោកែណឌិ ត វ៉ាន់ មុ្និន្ទង អគគន្ទយករងែវចចកវទស្ ននរកសួ្ងែរសិ្ថា ន 
វគាិន៖ 

១. ែណឌិ ត វនត បារមី្ ម្មនស្ញ្ហញ ែរតថ្នន ក់ែណឌិ ត (PhD) ខាងេទិាស្ថស្រស្តកសិ្កម្ាវែើម្បី
អភិ្េឌ្ឍន៍ជនែទ និងស្ គម្ន៍ វៅឆ្ន ំ ២០០៨ ពីស្ក េទិា ័យ កាស្ប្ស្  និងែទពិវស្ថធន៍
ការង្ហរស្រស្ថេរជាេវរកាយបានែ ច្ ែ់ថ្នន ក់ែណឌិ ត (ឆ្ន ំ២០០៩-២០១១)ជាមួ្យស្ក េទិា ័យ 
Georg-August វៅកូទីនវកន រែវទស្អា លឺម្៉ាង់។ ែណឌិ តជារែធានវែបា៉ា តឺម្៉ាង់ វទស្ចរណ៍ និង ជា
ែុគគ សំ្ខាន់ម្មន ក់វៅកនុងកម្ាេធីិថ្នន ក់វរកាយែរញិ្ហញ ែរតខាងការសិ្កាអភិ្េឌ្ឍន៍វៅស្ក េទិា ័យ
ភូ្មិ្នាភ្នំវពញ។ 

២. ែចចុែបនន វោក គង់ គឹម្វស្រស្ង ម្មនន្ទទីជាម្ន្រនតីកម្ាេធីិជាន់ែពស់្ននអងគការ IUCN វៅ    
កម្ពុជា ប្ែ ក៏ជាអនកស្រម្ែស្រម្ួ រែចំាកម្ពុជាផងប្ែរ ស្រម្មែ់គវរម្មងកស្ថងភាពធន់នឹងផ ែ៉ាះ
ពា ់ននការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វៅតំែន់ វ្នរអាសីុ្អាវគនយ៍ (BCR) ស្រម្មែ់កម្ពុជា និងការស្នាន្ទ
អំពីទឹកវៅតំែន់វម្គងគស្រម្មែ់កម្ពុជា។ វោក គឹម្វស្រស្ង ម្មនស្ញ្ហញ ែ័រតអនុែណឌិ តរគែ់រគង
ធនធានធម្ាជាតិវៅឆ្ន ំ ២០០៨ និងែរញិ្ហញ ែរតេទិាស្ថស្រស្តនរពវ ើ វៅឆ្ន ំ ១៩៩៨ ពីស្ក េទិា ័
យភូ្មិ្នាកសិ្កម្ា។ វោកម្មនែទពិវស្ថធន៍វធាើការជាមួ្យស្ថា ែ័នរដ្ឋា ភិ្បា  និង NGOs អស់្រយៈ
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វព ជិត ១៣ឆ្ន ំកនុងការង្ហរអភិ្រកេ និងរគែ់រគងធនធានធម្ាជាតិ ែញ្ហា ប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុវៅកនុង
តំែន់ វ្នរកម្ពុជា ជាពិវស្ស្ ការស្រស្ថេរជាេជីេៈចរម្ះុ និងតំែន់ែីវស្ើម្ វៅកនុងតំែន់ការពារធម្ាជាតិ
ភាគវរចើន ប្ែ រមួ្ទំង តំែន់រា៉ាម្ស្ថរវៅកម្ពុជា (ស្ាឹងប្រតង ែឹងឆ្ា រ និងវកាះកាពិ)។ 

៣ .វោក វ៉ា វម្ឿន ម្មនស្ញ្ហញ ែរតថ្នន ក់ែរញិ្ហញ ែរតខាងគណិតេទិា ពីស្ក េទិា ័យភូ្មិ្នា
ភ្នំវពញ និងេញិ្ហញ ែនែរតឌី្ែលូម្ម៉ា  ខាងការវរៀែចំប្ផនការអែ់រ ំ ពី IIEP វៅរកុងបា៉ា រសី្ រែវទស្បារាងំ។ 
វរកាយបានែវរម្ើការង្ហរកនុងេស័ិ្យអែ់រវំៅកនុងរកែែ័ណឌ រដ្ឋា ភិ្បា កម្ពុជាអស់្រយៈវព  ២៣ឆ្ន ំ វៅ
ឆ្ន ំ២០០២ វោកបានស្វរម្ចចិតតចូ វធាើការវៅអងគការម្លែ់នែតង កនុងន្ទម្ជាន្ទយករែតិែតតិ។ 
វោកបានប្រែកាល យអងគការម្លែ់នែតងពីអងគការតូចមួ្យ វៅជាអងគការែ៏ធំមួ្យប្ែ ម្មនភាព បី
 ាញ និងម្មនែុគគ ិកវរចើនជាង ៦០ន្ទក់។ 

រកមុ្ទី៣៖ េឌ្ឍនភាពរែស់្កម្ពុជាកនុងការកាត់ែនាយការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ និងែំវណើ រវឆ្ព ះ
វៅកាន់ស្កម្ាភាពជាតិស្ម្ស្រស្ែស្រម្មែ់ការកាត់ែនាយការែវ ច្ញឧស្ាន័ផាះក ច្ ក់ (NAMA) 

ទីកប្នលង៖ ែនាែ់ Fuluzu 

អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ 
១. វោក Conrado Heruela អនករគែ់រគង គវរម្មងប្រែរែួ អាកាស្ធាតុននកម្ាេធីិែរសិ្ថា ន

ស្ រែជាជាតិបានវផ្កត តសំ្ខាន់វ ើេស័ិ្យថ្នម្ព  ប្ែ ទទួ បានងេកិាពីមូ្ និធិែរសិ្ថា នស្ក
 ។ វោក Conrado Heruela ែវរម្ើការង្ហរវៅប្ផនកែវចចកេទិា ឧស្ា កម្ា និងវស្ែាកិចច នន
ការោិ ័យរែចំាតំែន់អាសីុ្ និងបា៉ា សីុ្ ាិក។ កម្ាេធីិែរសិ្ថា នស្ រែជាជាតិ កំពុងផតួចវផតើម្គំនិត
វរៀែចំប្ផនការស្កម្ាភាពកាត់ែនាយស្ម្ស្រស្ែថ្នន ក់ជាតិ។ 

២. វោកស្រសី្Akiko Fukui ជាជំនួយការស្រស្ថេរជាេ ននរកុម្យនតការទីផារកាែូន េទិាស្ថា ន
យុទធស្ថស្រស្តែរសិ្ថា នស្ក ។ Akiko Fukui ជាអនកស្រស្ថេរជាេពីេទិាស្ថា នយុទធស្ថស្រស្តែរសិ្ថា នពិភ្ព
វោក (IGES)។ វោកស្រសី្វធាើការវ ើការកស្ថងស្ម្តាភាពស្រម្មែ់យនតការអភិ្េឌ្ឍន៍ស្ថា ត (CDM) ក៏
ែូចជា យនតការផត ់ឥណទនរមួ្ននកិចចផតួចវផតើម្ជែ៉ាុនកនុងែណាត រែវទស្វៅអាសីុ្ផងប្ែរ។ វោកស្រសី្
ែវងាើតករម្ងទិននន័យ និងែ័ណណព័ត៌ម្មនស្រម្មែ់គណន្ទការកាត់ែនាយការែវ ច្ញឧស្ា័នផាះក ច្ ក់
ស្រម្មែ់គវរម្មង CDM និងោំរទែ ់ន្ទយកដ្ឋា នប្រែរែួ អាកាស្ធាតុននរកសួ្ងែរសិ្ថា នកម្ពុជា កនុង
ការែវងាើតសំ្វណើ  កេែណឌ វោ ស្តង់ដ្ឋរ និងគណន្ទវម្គុណែវ ច្ញឧស្ា័នពីែណាត ញអគគិស្នីវៅ
កម្ពុជាផងប្ែរ។ 

៣. វោក អ ុយ កាម្ម៉ា ់ អនុរែធាន ន្ទយកដ្ឋា នប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ រកសួ្ងែរសិ្ថា ន។  
វោក និងវធាើែទែង្ហា ញស្តីពីែំវណើ រការស្កម្ាភាពកាត់ែនាយស្ម្ស្រស្ែថ្នន ក់ជាតិវៅកម្ពុជា ប្ែ 
វផ្កត តសំ្ខាន់វ ើ ែំវណើ រវឆ្ព ះវៅមុ្ែ ែទពិវស្ថធន៍ និងជំហានែន្ទា ែ់ 

វគាិន៖ 
១. វោក េន់ េណាណ រទិធ រែធានន្ទយកដ្ឋា នរែាបា  និង ិរ ញ្េតតុ ននអគគវ ខាធិការរកុម្

រែឹកាជាតិអភិ្េឌ្ឍន៍នែតង រកសួ្ងែរសិ្ថា ន 
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២. វោកែណឌិ ត Alex ជាអនកជីេអភិ្រកេមួ្យរែូ ប្ែ ម្មនែទពិវស្ថធន៍ជាមួ្យនឹងគវរម្មងែ
រសិ្ថា នវៅកនុងរែវទស្កម្ពុជា ចាែ់តំាងពីឆ្ន ំ ២០០០។ វោកែណឌិ ត Diment ជាទីរែឹកាជាន់ែពស់្
ែវចចកវទស្ ស្រម្មែ់ការ WCS វដ្ឋយោំរទវ ើ ការរគែ់រគងនរពវ ើ និងអភិ្រកេស្តានរព ជាពិវស្ស្
ការង្ហរប្ែ ពាក់ព័នធនឹងពារនរពវ ើសី្ម្ម៉ា  វៅកនុងវែតត ម្ណឌ  គិរ។ី 

៣. វោក វៅ៉ា េសិ្ថ  រែធានការោិ ័យស្ងាម្ ែរសិ្ថា ន និងទំន្ទក់ទំនងស្ថធារណៈ នន
EAC។ 

នងៃទី៣៖ នងៃទី០៧ ប្ែេចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៣ 

េគគវពញអងគ៖  ិរ ញ្ែបទនប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ 

១. រកែែ័ណឌ  ិរ ញ្ែបទនប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុអនតរជាតិ 
អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ 

Joanne Manda អនកឯកវទស្ ិរ ញ្េតាុប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វៅវព ងាីៗវនះ បានចូ រមួ្
ជាមួ្យ UNDP APRC វៅកនុងរកមុ្ការង្ហររែជាធិែវតយយនិងអភិ្បា កិចច ជាអនកឯកវទស្ទទួ ែុស្
រតូេកនុងការជួយែវងាើតឧែករណ៍ និងរែព័នធន្ទន្ទស្រម្មែ់អភិ្បា កិចចរែវស្ើរជាងមុ្នខាង ិរ ញ្េតាុ 
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និងរែសិ្ទធភាពននការអភិ្េឌ្ឍ។ ោត់នឹងម្មនតួន្ទទីោំរទែ ់កិចចផតួចវផតើម្
 ិរ ញ្េតាុប្រែរែួ អាកាស្ធាតុថ្នន ក់តំែន់ វដ្ឋយធាន្ទថ្ន  ិរ ញ្េតាុប្រែរែួ អាកាស្ធាតុរតេូបានផត
 ់ជារែវោជន៍ស្រម្មែ់អនករកីរក និងង្ហយរងវរោះ។ ោត់ចូ រមួ្ជាមួ្យ UNDP APRC វរកាយពី
បានវធាើការរយៈវព  ១២ឆ្ន ំវៅកនុង DFID ប្ែ កនុងវន្ទះតំប្ណងចុងវរកាយែំផុតរែស់្ោត់គឺទី
រែឹកាខាងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុនិងែរសិ្ថា នវៅរែវទស្ែង់កាល ប្ែស្។ 
២. រកែែ័ណឌ  ិរ ញ្ែបទនជាតិការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ 
អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ 

វោកែណឌិ ត តូច ច័នារកឹស្ថន  ជារែធានការោិ ័យធន្ទោរពិភ្ពវោក  ននរកសួ្ងវស្ែា
កិចច និង ិរ ញ្េតាុ។ វោកែណឌិ ត បានវធាើការកនុងគវរម្មងស្ថក បងស្រម្មែ់ភាពធន់នឹងការប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ(PPCR) ចាែ់តំាងពីឆ្ន ំ២០០៩។ វោកជាជនែវង្ហគ  រវងរកសួ្ងវស្ែាកិចច និង ិរ ញ្េតាុ 
និងគវរម្មង PPCR  និងជាស្ម្មជិករកមុ្ែវចចកវទស្ ការង្ហរប្រែរែួ អាកាស្ធាតុននគណៈកម្មា ធិការ
ជាតិរគែ់រគងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ។ 
វគាិន៖ 

១. វោក Koen Everaert ម្មនករមិ្តសិ្កាថ្នន ក់អនុែណឌិ តេទិាស្ថស្រស្តខាងការរគែ់រគង
ធនធានធម្ាជាតិ ម្កពី ស្ក េទិា ័យ Ghent រែវទស្ប្ែ  េកិ និងអនុែណឌិ តេទិាស្ថស្រស្ត
វោ នវោបាយស្ថធារណៈ និងការរគែ់ រគង ពីស្ក េទិា ័យ ននទីរកងុ ុង ចរកភ្ព          
អង់វគលស្។ វោកបានវធាើការវៅអាសីុ្ អស់្រយៈវព  ១៧ឆ្ន ំ ភាគ វរចើនវ ើការរគែ់រគងធនធាន
ធម្ាជាតិ។ ែចចុែបននវនះ វោកជាម្ន្រនតីរគែ់រគងធនធានធម្ាជាតិ និងប្រែរែួ អាកាស្ ធាតុននរែតិភូ្
ស្ ភាពអឺរ ៉ាែុរែចំាវៅរពះរាជា ណាចរកកម្ពុជា និងជារែធានស្រម្ែស្រម្ួ រកមុ្ការង្ហរ
ែវចចកវទស្ កំណទរម្ង់េស័ិ្យនរពវ ើ។ 
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២. វោក Julien Chevillard, ជាែុគគ ិករែាបា  ននវ ខាធិការដ្ឋា នមូ្ និធិប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុ/កម្ាេធីិអភិ្េឌ្ឍន៍ ស្ រែជាជាតិ 

៣. វោកែណឌិ ត ទិន ពនលក អគគន្ទយករង ននអគគន្ទយកដ្ឋា នរែាបា ការពារ និងអភិ្រកេធម្ា
ជាតិ និងជារែធានវ ខាធិការដ្ឋា នមូ្ និធិប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ រកសួ្ងែរសិ្ថា ន 

េគគវពញអងគ៖ កិចចស្ រែតិែតតិការអនតរជាតិ 

ការវ្លើយតែការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុថ្នន ក់តំែន់វផ្កត តវ ើទិែាភាពទូវៅននគវរម្មងគំនិត 
ផតួចវផតើម្ែនាុនឹំងការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ  (CCAI) 

អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ 
វោក នួន េណាណ  ម្ន្រនតីែវចចកវទស្ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និងគំនិតផតួចវផតើម្ែនាុំ នន

វ ខាធិការដ្ឋា នគណកម្មា ការទវនលវម្គងគ 

វគាិន៖ 
១. ែណឌិ ត Pradeep Kurukulasuriya ែឹកនំ្ទកម្ាេធីិទំងអស់្រែស់្ UNDP/GEF ប្ែ ទក់ទង

នឹងការ    ែនាុំវៅនឹងការប្រែរែួ  អាកាស្ធាតុ និងយុទធស្ថស្រស្តអភិ្េឌ្ឍន៍ែវ ច្ញកាែូនតិចប្ែ 
ធន់នឹងអាកាស្ធាតុ។ ែណឌិ តរតូេបានចាត់តំាងពី ការោិ ័យកណាត  នន UNDP ឱ្យរែចំាការវៅ
ម្ជឈម្ណឌ  រែចំាតំែន់អាសីុ្បា៉ា សីុ្ ាិក ប្ែ វៅទីវន្ទះែណឌិ តបាន ែឹកនំ្ទកិចចរែឹងប្រែងន្ទន្ទវៅ   
ជំុេញិពិភ្ពវោកវែើម្បីជួយរែវទស្ន្ទន្ទ ដ្ឋក់ពាកយសំុ្ រមួ្ែ ច្ូ   និងចាត់ប្ចងកិចចការ ជាែនតែន្ទា ែ់
ពាក់ព័នធនឹង ិរ ញ្ែបទនពីមូ្ និធិអាកាស្ធាតុពិភ្ពវោកែុស្ៗោន ។ ែណឌិ តKurukulasuriya ម្មន
ស្ញ្ហញ ែរតថ្នន ក់ែណឌិ ត(PhD)ខាងវស្ែាកិចចែរសិ្ថា ន ម្កពីស្ក េទិា ័យវយ  វៅស្.រ.អា និង
ថ្នន ក់ អនុែណឌិ តពីស្ក េទិា ័យវែម្រែ ីជ វៅចរកភ្ពអង់វគលស្។ 

២. វោក Conrado Heruela អនករគែ់រគងការង្ហរគវរម្មងប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ វផ្កត
តសំ្ខាន់វ ើេស័ិ្យថ្នម្ព  ប្ែ ទទួ បានងេកិាពីមូ្ និធិែរសិ្ថា នស្ក ។ វោក Conrado 
Heruela ែវរម្ើការង្ហរវៅប្ផនកែវចចកេទិា ឧស្ា កម្ា និងវស្ែាកិចច ននការោិ ័យរែចំាតំែន់
អាសីុ្ និងបា៉ា សីុ្ ាិក។ កម្ាេធីិែរសិ្ថា នស្ក  កំពុងផតួចវផតើម្គំនិតវរៀែចំប្ផនការស្កម្ាភាពកាត់ែនាយ
ស្ម្ស្រស្ែថ្នន ក់ជាតិ 

៣. Mr. Peter Brimble អនុរែធាន ធន្ទោរអភិ្េឌ្ឍន៍អាសីុ្រែចំារែវទស្កម្ពុជា 

េគគវពញអងគ៖ វោ ជំ ររែស់្រែវទស្កម្ពុជា កនុងស្ននិសី្ទកំពូ វ ើកទី១៩ ននអនុស្ញ្ហញ
រកែែណឌ ស្ រែជាជាតិស្តីពីការប្រែរែ ួអាកាស្ធាតុ 

ែចចុែបននភាពចុងវរកាយននកិចចចរចា UNFCCC 

អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ 
ែចចុែបននវនះ វោក ស្ ុ៊ុំ ធី ជារែធានន្ទយកដ្ឋា នប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និងជាអនកស្រម្ែ

ស្រម្ួ គំវរាង អភិ្េឌ្ឍន៍វោ  នវោបាយ និងការរគែ់រគងចំវណះែឹងប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ នន
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កម្ាេធីិស្ម្ព័នធភាពប្រែរែួ  អាកាស្ធាតុកម្ពុជា។ វោកបានទទួ ស្ញ្ហញ ែ័រតអនុែណឌិ ត ប្ផនក
រគែ់រគងការអភិ្េឌ្ឍន៍។ 

ចាែ់តំាងពីឆ្ន ំ១៩៩៩ វោក ស្ ុ៊ុំ ធី បានចូ រមួ្វធាើគំវរាងជាវរចើន ប្ែ ទក់ទងវៅនឹងការ
ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ម្មនែូចជា ការវរៀែចំរបាយការណ៍ជាតិវ ើកទី១ វៅវរកាម្អនុស្ញ្ហញ
រកែែ័ណឌ ស្ រែជាជាតិ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ការកស្ថងស្ម្តាភាពស្រម្មែ់យនតការ
អភិ្េឌ្ឍន៍ស្ថា ត កម្ាេធីិស្កម្ាភាពជាតិែនាុនឹំងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និងរបាយការណ៍ជាតិវ ើក 
ទី២។ 

ជាមួ្យោន វនះ វោកក៏បានចូ រមួ្ោ៉ាងស្កម្ាកនុងការែវងាើត និងវរៀែចំស្ថា ែ័នប្រែរែួ 
អាកាស្ធាតុជាតិ ប្ែ  រមួ្ម្មន គណៈកម្មា ធិការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុជាតិ រកុម្ែវចចកវទស្ប្រែ
រែួ អាកាស្ធាតុ និងន្ទយកដ្ឋា ន ប្រែរែួ  អាកាស្ធាតុ។ វោកក៏ជាស្ម្មជិកននរែតិភូ្កម្ពុជា 
ប្ែ ចូ រមួ្ចរចាវ ើែញ្ហា ប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ រែស់្អងគការ ស្ រែជាជាតិ។ 

វស្ចកតីរពាងវោ ជំ ររែស់្រែវទស្កម្ពុជា និងែំវណើ រវឆ្ព ះវៅមុ្ែ 

អនកវធាើែទែង្ហា ញ៖ 

វោក ជា ច័នាន៍ធូ ម្មនែទពិវស្ថធន៍ការង្ហរ ២៤ឆ្ន ំ ជាមួ្យស្ថា ែ័នរដ្ឋភិ្បា  វៅកនុង         
េស័ិ្យកសិ្កម្ា ការវរៀែចំប្ផនការែរសិ្ថា ន និងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ ែន្ទា ែ់ពីវោកបានែ ច្ ែ់
ការសិ្កាជាេសិ្ាករែវចចកេទិាស្រម្មែ់េស័ិ្យកសិ្កម្ាពីរែវទស្អា លឺម្៉ាង់កនុងឆ្ន ំ ១៩៩៨ វ ើយោត់
បានទទួ អនុែណឌិ តរែាបា ស្ថធារណៈវៅកនុង ឆ្ន ំ ២០០៩។ ែចចុែបនន វោក ជា ច័នាធូ ជាអនុ
រែធាន ន្ទយកដ្ឋា នប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ រកសួ្ងែរសិ្ថា ន និងបានចូ រមួ្វៅកនុងស្កម្ាភាពប្ែ 
ទក់ទងនឹងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុវៅកនុងរែវទស្កម្ពុជាចាែ់តំាងពីឆ្ន ំ ១៩៩៩ រមួ្ទំងវោ 
នវោបាយយុទធស្ថស្រស្ត ស្រម្ែស្រម្ួ  ការកាត់ែនាយ និងស្ថរវពើភ័្ណឌ  GHG។ វោក ច័នាធូ ជា
ស្ម្មជិក រកមុ្ែវចចកវទស្ការង្ហរប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ និងបានែឹកនំ្ទរកុម្ជវរម្ើស្ស្រម្មែ់ការ
អភិ្េឌ្ឍនន NAPA SNC និង CCCSP វនះ។    



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 101 

 

ឧបសមពន័ធទ្យ៤ី៖ បទ្យបង្ហា ញ 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 



102 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 
 

   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

   
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 103 

 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

   
 
 



104 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 
 

  
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

   
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 105 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 



106 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

   
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 107 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 



108 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

   
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 109 

 
 

  
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

  
 
 



110 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 
 

   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

   
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 111 

 
 

   
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

   
 
 



112 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 113 

 

    
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

   
 
 
 



114 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 115 

 

   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

   
 
 
 



116 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

   
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 117 

 

   
 
 
 
 
 

 
 



118 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

   
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

    
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 119 

 

  
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

  
 
 
 



120 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

   
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 121 

 

  
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

  
 
 
 



122 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

   
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 123 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



124 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 125 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



126 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 127 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



128 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
  



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 129 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



130 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

   
  



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 131 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



132 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
  



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 133 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



134 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

 
  



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 135 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



136 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
  



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 137 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  



138 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

   
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

   
 

  



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 139 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



140 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
  



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 141 

 

  
  



142 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 143 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



144 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 145 

 

  
  



146 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 147 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
  



148 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 149 

 

   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  
 



150 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

      
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

   
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 151 

 

   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



152 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

   
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 153 

 

  
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

  
 
 
 



154 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 155 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



156 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 157 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



158 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 159 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



160 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 161 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



162 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 163 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



164 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 165 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



166 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 167 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



168 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 169 

 

   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



170 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 171 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



172 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 173 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



174 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 175 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



176 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 177 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



178 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 179 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



180 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 181 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



182 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 183 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



184 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 185 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



186 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 187 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



188 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 189 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



190 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 191 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



192 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 193 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



194 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 195 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



196 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 197 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



198 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 199 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 



200 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 201 

 

  
 



202 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 203 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



204 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 205 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



206 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 207 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



208 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 209 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



210 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 211 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



212 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 213 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



214 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 215 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  



216 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 217 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



218 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 219 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



220 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 

  
 
 
 
 
 

  



 

វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ | 221 

ឧបសមពន័ធទ្យ ី៥៖ បញ្ជ ី រាយនាមអនកច្លូរមួ 
 .  នាម្ ន្ងិរោត្តនាម្ ត្នួាទើ ស្វថ បន័្ 

គណៈអធិែតី 
1.  ឯកឧតតម្ ស្ថយ  

សំ្អា ់ 
រែាម្ន្រនតី MoE 

2.  ឯកឧតតម្ វែៀេ មុ្ត រែាវ ខាធិការ MoE 
3.  ឯកឧតតម្ រស់្ សី្ វ៉ា អនុរែាវ ខាធិការ MEF 
4.  ឯកឧតតម្ បា៉ាន ែ ុនវធឿន រែាវ ខាធិការ MoP 
5.  ឯកឧតតម្ Jean-François 

Cautain 
ឯកអគគរែាទូតរែចំាកម្ពុជា EU 

6.  វោក Peter J. Brimble ន្ទយករងរែចំារែវទស្ ADB 
7.  វោកស្រសី្ Claire Van der 

Vaeren 
ម្ន្រនតីស្រម្ែស្រម្ួ ននអងគការ
ស្ រែជាជាតិរែចំាកម្ពុជា 

UNDP 

8.  ឯកឧតតម្ ស្ថែូ អូ ាណូ រែាវ ខាធិការ MoE 
រែធានែឹកនំ្ទ និងវគាិន 

9.  វោកជំទេ របាក់ ច័នា
ណយ 

រែាវ ខាធិការ រកសួ្ងនរែនីយ៍ និង
ទូរគម្ន្ទគម្ន៍ 

10.  ឯកឧតតម្ ស្ថត ស្ថមី្ រែាវ ខាធិការ MIME 
11.  ឯកឧតតម្ ស្ក់ វស្ដ្ឋា  រែាវ ខាធិការ MoI 
12.  ឯកឧតតម្ វ ង ធនយុទធ  អនុរែាវ ខាធិការ MoPWT 
13.  ឯកឧតតម្ ែ ិន ស្ម្បតតិ 

ថ្នរត័ន 
អនុរែាវ ខាធិការ MLMUPC 

14.  ឯកឧតតម្ ជា សំ្អាង អគគន្ទយករង រែាបា នរពវ ើ 
15.  ឯកឧតតម្  ុញ ហា   អគគន្ទយក MoE 
16.  ឯកឧតតម្ សុ្ែ ចិន្ទត វស្ថភា អគគវ ខាធិការ រកមុ្រែឹកាអភិ្េឌ្ឍន៍កម្ពុជា 
17.  ឯកឧតតម្ ចាយ ស្ថមិ្តត រែតិភូ្អម្រាជរដ្ឋា ភិ្បា  និង 

អគគន្ទយក  
MoE 

18.  វោក របាក់ ថ្នេអាមិ្ដ្ឋ អគគវ ខាធិការរង MAFF 
19.  វោកែណឌិ ត ទិន ពនលក អគគន្ទយករង MoE 
20.  ឯកឧតតម្ គ ់ េឌ្ឍន្ទ អគគវ ខាធិការរង CNMC 
21.  វោក Julian Abrams អនកស្រម្ែស្រម្ួ 

ែវចចកវទស្/ UNCDF-LoCAL 
UNCDF p/a UNDP 

22.  ែណឌិ ត វនត បារមី្ រែធានវែបា៉ា តឺម្៉ាង់វទស្ចរណ៍ RUPP 
23.  វោក Peter J. Brimble ន្ទយករងរែចំារែវទស្ ADB 



222 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 .  នាម្ ន្ងិរោត្តនាម្ ត្នួាទើ ស្វថ បន័្ 
24.  វោកស្រសី្ Nele Bunner ម្រនីតទទួ ែនាុកកម្ាេធីិការពារ

អាកាស្ធាតុស្រម្មែ់រែវទស្
កំពុងអភិ្េឌ្ឍន៍ 

GIZ 

25.  វោកស្រសី្ ជា  
វអ ីោ៉ាន 

អនុរែធានវែបា៉ា តឺម្៉ាង់េទិា
ស្ថស្រស្តែរសិ្ថា ន 

RUPP 

26.  វោក Julien Chevillard អនករគែ់រគងរែាបា នន
វ ខាធិការដ្ឋា ន 
CCCA/UNDP 

MoE 

27.  វោក Alex Diment ទីរែឹកាែវចចកវទស្ជាន់ែពស់្ អងគការអភិ្រកេស្តានរព 
28.  វោកស្រសី្ Sanna 

Salmela-Eckstein 
Regional DM Delegate Asia Finnish Red Cross 

29.  វោក Chris Fijkemans ន្ទយករែចំារែវទស្កម្ពុជា Oxfam 
30.  វោក Koen Everaert ម្ន្រនតីទំន្ទក់ទំនងស្ រែតិែតតិ

ការននតំណាងស្ ភាពអឺរ ៉ាែុ
រែចំាកម្ពុជា 

EU 

31.  វោក ប្ ម្ ចនាន៍ធូ ម្ន្រនតីគវរម្មងជាន់ែពស់្ CARM 
32.  វោក Conrado Heruela រែធានរគែ់រគងកិចចការ

ស្រម្មែ់គវរម្មងការប្រែរែ ួ
អាកាស្ធាតុ GEF  

ប្ផនកថ្នម្ព  ែវចចកេទិា និង
វស្ែាកិចច/GEF 

33.  វោក Chuong Foeng 
Hinh 

េសិ្ាករប្ផនក QA  រកមុ្  ុន K-Cement Co., Ltd. 

34.  វោក Steven Iddings រែធានរកមុ្សុ្ែភាពែរសិ្ថា ន WHO 
35.  វោក Micah Ingalls ន្ទយកស្តីទីរែចំារែវទស្ WWF 
36.  វោក Peter Iversen ជំន្ទញការែវចចកវទស្ រែាបា នរពវ ើ 
37.  វោក  ុក គឹម្ធួន រែធានគវរម្មងថ្នន ក់ជាតិ MAFF 
38.  វោក គង់ គឹម្វស្រស្ង ម្ន្រនតីកម្ាេធីិជាន់ែពស់្ IUCN  
39.  ែណឌិ ត Pradeep 

Kurukulasuriya 
ទីរែឹកាែវចចកវទស្ជាន់ែពស់្
ប្ផនកការែនាុនឹំងការប្រែរែួ  
អាកាស្ធាតុ 

UNDP Asia-Pacific Regional 
Centre 

40.  ែណឌិ ត Kien Tran-Mai ម្ន្រនតីកម្ាេធីិ CCAI  MRC 
41.  វោក វម្៉ាង ស្កាវភាសិ្ទធិ ម្ន្រនតីតំណាងរែចំារែវទស្

រែស់្អងគការ IFAD 
MAFF 

42.  វោក វ៉ា វម្ឿន ន្ទយករែតិែតតិ អងគការម្លែ់នែតង 
43.  វោក Jeff Ospital ន្ទយករែតិែតតិ Nexus/Carbon for 
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Development 

44.  វោកែណឌិ ត ទិន ពនលក អគគន្ទយករង រកសួ្ងែរសិ្ថា ន 
45.  វោក គឹម្ រតន្ទ ន្ទយករែតិែតតិ អងគការ Caritas កម្ពុជា 
46.  ែណឌិ ត Iean Russell រែធានគវរម្មង FAO 
47.  វោកស្រសី្ Sarah Sitts រែធានរែចំារែវទស្ អងគការ PACT កម្ពុជា  
48.  វោក គឹម្ សុ្ែិនត រែធានម្ជឍម្ណឌ  សិ្កា

កសិ្កម្ា និងែរសិ្ថា ន 
RUA 

49.  វោក ស្ ូ សុ្ជាតិ អនកស្រម្ែស្រម្ួ  CCCN 

50.  វោក វ ង សុ្ែ អនកឯកវទស្អភិ្បា កិចច និង
DRR  

អងគការ Plan International- 
កម្ពុជា 

51.  វោកែណឌិ ត វ ង សុ្ែែិ
  

អនកស្រស្ថេរជាេ និងស្ថស្រស្ថត ចា
រយននវែបា៉ា តឺម្៉ាង់សំ្ណង់សីុ្េ ិ 

ITC 

52.  កញ្ហញ  គង់ ប្កេសុ្គន្ទធ  ទីរែឹកាឯករាជយ CCIM 
53.  វោក Carlo Figa 

Talamanca 
CEO SGFE 

54.  វោក Uchida Togo ទីរែឹកាគវរម្មងប្ផនកែរសិ្ថា ន 
និងការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

JICA 

55.  វោក េន់ េណាណ រទិធិ រែធានន្ទយកដ្ឋា នរែាបា  
និង ិរ ញ្េតាុ 

រកសួ្ងែរសិ្ថា ន 

56.  វោក វៅ៉ា េសិ្ថ  រែធានការោិ ័យស្ងគម្  
ែរសិ្ថា ន និងទំន្ទក់ទំនង 
ស្ថធារណៈ 

អាជាា ធរអគគិស្នីកម្ពុជា 

អងគការស្ រែជាជាតិ និងម្មច ស់្ជំនួយ 
57.  ែណឌិ ត Iean Russell រែធានគវរម្មង FAO 
58.  វោកស្រសី្ ប្កេ ក ាណ អនកេភិាគកម្ាេធីិ UNDP 
59.  កញ្ហញ   ីុង ភារា៉ា និច អនកេភិាគវោ នវោបាយ UNDP 
60.  ប្ក ម្៉ាូនិច អនកទំន្ទក់ទំនង UNDP 
61.  ជួន និម្ត់ អនកពិវរោះវោែ ់ UNDP-NAPA 
62.  Joanne Manda អនកឯកវទស្ការប្រែរែួ  

អាកាស្ធាតុ 
UNDP APRC 

63.  Siriluck Chiengwong អនកេភិាគប្ផនកទំន្ទក់ទំនងថ្នន ក់
តំែន់ 

UNDP APRC 

64.   ុង ោ៉ា េ ម្ន្រនតីកម្ាេធីិ WFP 
65.  ងិន ណាេរីៈ SGP NC UNDP 



224 | វេទិកាជាតិវ ើកទី៣ ស្តីពីការប្រែរែួ អាកាស្ធាតុ 

 .  នាម្ ន្ងិរោត្តនាម្ ត្នួាទើ ស្វថ បន័្ 
66.  Joris Oele អនកឯកវទស្ប្ផនកអភិ្េឌ្ឍន៍ទី

រកងុ 
UN-Habitat 

67.  Sarah Fumey និស្េិតកម្ាសិ្កា EU 
68.  សួ្ស្ ពិនរកេ ទីរែឹកាកម្ាេធីិថ្នន ក់ជាតិ NAPA-Follow up/UNDP 
69.  Setsuko Yamazaki ន្ទយករែចំារែវទស្ UNDP 
70.  Nerea Ruiz-Fuente អនកស្រម្ែស្រម្ួ គវរម្មង UNESCO 
71.  Thibault Ledecq រែធានកម្ាេធីិ WWF 
72.  Ammar Kawash NA WFP 
73.  Pradeep Kurukulasurya ទីរែឹកាជាន់ែពស់្ UNDP 
74.  Mariana Simoes ADAPT អាសីុ្បា៉ា សីុ្ ិាច-កម្ា

េធីិ 
កស្ថងស្ម្តាភាព 

UNDP 

75.  Alyssa Grinberg អនកឯកវទស្កម្ាេធីិ UN-Habitat 
76.  Conrado Heruela ម្ន្រនតីកម្ាេធីិ UNEP 
77.  មិ្ន ែ ុនម្ម៉ារា៉ា  អនកឯកវទស្ WsM  FFI-Harvest 
78.  រស់្ សុ្ភ័្នត អនកស្រម្ែស្រម្ួ គវរម្មង UNIDO 

ម្ន្រនតីរដ្ឋា ភិ្បា  និងម្ន្រនតីគវរម្មង 
79.  វោក ស្ ុន ែ ុណាណ  អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MoEYS 
80.  វោក  ុក គឹម្ធូន ន្ទយកគវរម្មង MAFF 
81.  វោក គ ់ សុ្ភ័្រក អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន អជាា ធរស្ថេនតកម្ាជាតិ 
82.  ឯកឧតតម្ ស្ថ   ុង អនុរែាវ ខាធិការ រកសួ្ងសុ្ខាភិ្បា  
83.  វោក ោង សុ្ផ  ម្ន្រនតី CCD/MOE 
84.  ឯកឧតតម្ ែ ុន  ី អនុរែាវ ខាធិការ State Secretariat of Civil 

Aviation 
85.  សុ្វ៉ាត់ សី្ោ អនុរែធានការោិ ័យ MoE 
86.  វោក គឹម្ វម្៉ាង ីម្ ម្ន្រនតី CCCA MoE 
87.  ឌុ្ច សំ្ណាង DMPC NA 
88.  Manfred Staab PPCR MoE 
89.    ុយ សុ្ភាព អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន រកសួ្ងការែរវទស្ និង 

ស្ រែតិែតតិការអនតរជាតិ 
90.  មុ្យ េឌ្ឍន្ទ រែធានការោិ ័យរែាបា  

និងប្ផនការ 
MoE 

91.  ទិន សុ្ភ័្ស្ រែធានការោិ ័យអែ់រ ំ
ផេពាផាយ 

MoE 
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92.   ុង សូ្ណា ម្ន្រនតីគវរម្មង CCCA 
93.  វៅ រស្ាី ម្ន្រនតីគវរម្មង CCCA 
94.  វកៀន ដ្ឋណារ ី ម្ន្រនតីប្ផនករែាបា  CCCA 
95.  យន់ ដ្ឋរា៉ា េធុ គណវនយយករ CCCA 
96.  រជនុ ណាវរន វ ខាធិការ CCCA 
97.  គង់ មុ្ននីពិសិ្ែា អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MoP 
98.  តំាង រគុយ អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MoE 
99.   ី សុ្ែភារម្យ អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MoE 
100.  ឯកឧតតម្ អា េ វ ៀង អនុរែាវ ខាធិការ ទីស្តីការគណៈរែាម្ន្រនតី 
101.  ជ័យ សុ្ទធ រទិធិ អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MoE 
102.  អូ ម្ម៉ា រណីា អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MRD 
103.  អ ុន ែ ុនថ្នត ម្ន្រនតី MoI 
104.  គង់ វស្ៀក ី រែធានការោិ ័យ MoE 
105.  អឹុម្ ចាន់ងុ  ម្ន្រនតី អងគភាពរែឆំ្ងអំវពើពុករ ួយ 
106.  បា៉ាក សុ្ខាេធុ អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MoE 
107.   ឹម្ សុ្គនធ អគគន្ទយករង រកសួ្ងវរៀែចំប្ែនែី  

នគរែូនីយកម្ា និងសំ្ណង់ 
108.  សុ្ែ  កេិណា អគគន្ទយករង អាជាា ធរអែេរា 
109.  ប្ម្៉ាន ស្ថរ ៉ានុ អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន NA 
110.  អាន សុ្ធានី អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន រកសួ្ងធម្ាការ និងស្ថស្ន្ទ 
111.  ឯកឧតតម្ ម្ម៉ា  នរទិធ អគគវ ខាធិការរង NCDM 
112.   ុង រតនកុម្មរ អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន FA 
113.  វរចៀង ផ ័កេ រែធានន្ទយកដ្ឋា ន MoPWT 
114.  យិន ែ ុនណាង អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MoE 
115.  របាក់ វស្ៀកង្ហ៉ា ន់ អគគន្ទយករង រកសួ្ងនរែនីយ៍ និង

ទូរគម្ន្ទគម្ន៍ 
116.  ពិន ថ្នណារា៉ា  N/A MoP 
117.  រពំ ជិន អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន  MoI 
118.   រ វអប្ ត អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MoE 
119.  ស្ ុន ែ ុនស្ថក់ Vice Commander NA 
120.  វពរជ ស្ថក់វស្រ ី រែធានការោិ ័យ រកសួ្ងការង្ហរ និង 

ែណតុ ះែណាត  េជិាជ ជីេៈ 
121.  នូ ម្ម៉ា និត អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន រកសួ្ងវរៀែចំប្ែនែី  

នគរែូនីយកម្ា និងសំ្ណង់ 
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122.  ណុម្ សុ្ទធ រទិធិ អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MoE 
123.  សុ្ែ សី្ ូ អគគន្ទយករង រកមុ្រែឹកាវែើម្បីអភិ្េឌ្ឍ

កសិ្កម្ា និងជនែទ 
124.  ស្រសី្ ម្ម៉ា រណូា រែធានន្ទយកដ្ឋា ន MoE 
125.   ឹម្ ស្ថយ ម្ន្រនតី MoE 
126.  យក់ សុ្ធារទិធិ អនុរែធានការោិ ័យ MoE 
127.  វពរជ ចាន់ អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន រកសួ្ងពាណិជជកម្ា 
128.  ជា អា ីហាន់ អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន RUA 
129.  យិន សំ្រា៉ាយ រែធានន្ទយកដ្ឋា ន MoE 
130.  ម្មស្ សួ្ង រែធានការោិ ័យ MLMUPC 
131.  រស់្ ជរ អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MoE 
132.  គឹម្ ស្ថរនិ អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MoE 
133.  ឯកឧតតម្ ជួន រស្ាីរទធី អគគន្ទយក រកសួ្ងទំន្ទក់ទំនងជាមួ្យរែា-

ស្ភា រពឹទធស្ភា និងអធិការកិចច 
134.   ុង គង់ អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន រកសួ្ងទំន្ទក់ទំនងជាមួ្យរែា-

ស្ភា រពឹទធស្ភា និងអធិការកិចច 
135.  គឹម្ ណុង អគគន្ទយករង MoE 
136.   ុង សុ្ខាែ ុននី អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MoE 
137.  ឡំា វមវ ង រែធានការោិ ័យ MoE 
138.  ឯក វស្រសុី្ភាព អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MoE 
139.  ស្រស្ុន សីុ្ណា ម្ន្រនតី MoFAIC 
140.   ុន េឌ្ឍន្ទ អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន FA 
141.  អ ុន វស្ដ្ឋា  ម្ន្រនតី FA 
142.  រាត់ សិុ្ទធ រែធានន្ទយកដ្ឋា ន MoE 
143.  Edwin Payuan អនកស្រម្ែស្រម្ួ កម្ាេធីិរែ

ចំារែវទស្ 
RECOFTC 

144.  ស្ ូ ស្ថរុ ំ ទីរែឹកា MoE 
145.  វស្ដ្ឋា  ែញ្ហញ  DBC MoFAIC 
146.  សុ្ែ ែុន អនកស្រម្ែស្រម្ួ ថ្នន ក់ជាតិ CNMC 
147.  ថ្នន ណារនិ អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MLMUPC 
148.  វស្ង វស្ឿន DDG MoP 
149.  នួន េណាណ  ម្ន្រនតីែវចចកវទស្កម្ាេធីិ CCAI MRC 
150.  វៅ៉ា ទូច NA MoI 
151.  ម្៉ាក់ សូ្វ ៀង ទីរែឹកា CNMC 
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 .  នាម្ ន្ងិរោត្តនាម្ ត្នួាទើ ស្វថ បន័្ 
152.  ឯកឧតតម្ វស្ង  ីវម្៉ាង អនុរែាវ ខាធិការ MRD 
153.  អូន ណារ៉ានុ រែធានការោិ ័យ រកមុ្រែឹកាវែើម្បីអភិ្េឌ្ឍ 

េស័ិ្យកសិ្កម្ា និងជនែទ 
154.  ឯកឧតតម្ ែ ិន ស្ម្បតតិរត័ន អនុរែាវ ខាធិការ MLMUPC 
155.  ឯកឧតតម្ គឹម្ សុ្េណណ អនុរែាវ ខាធិការ MoI 
156.  វ ៀង សុ្ខា អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MoE 
157.  វ ង ចាន់វធឿន អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MoE 
158.  អ ុន ែ ុនវធឿន ម្ន្រនតី CDC 
159.  ប្ស្ម្ ស្ ុនដ្ឋរា៉ា  រែធានន្ទយកដ្ឋា ន MoE 
160.  ទូច សុ្គនធ ម្ន្រនតី NA 
161.  ងួន ណារនិ រែធានការោិ ័យ MIME 
162.  ឯកឧតតម្ ស្រស្ ុន ដ្ឋរទិធិ អនុរែាវ ខាធិការ CAID 
163.  ឡាយ ចនធី NA SPCR 
164.  សុ្ែ ពិសិ្ែា ម្ន្រនតី MoWA 
165.  ណុត សុ្ខា រែធានការោិ ័យ MoT 
166.  វ ៀង ែូរា៉ា  អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MIME 
167.  អ ុក ណាវ៉ាន់ អគគន្ទយករង MoE 
168.  វម្ឿង វស្ន្ទ អនុរែធានការោិ ័យ MoEYS 
169.  ជរ ែ ុនវ ៀង រែធានន្ទយកដ្ឋា ន រកមុ្រែឹកាវែើម្បីអភិ្េឌ្ឍ 

េស័ិ្យកសិ្កម្ា និងជនែទ 
170.   ុង សុ្ខា រែធានន្ទយកដ្ឋា ន COM 
171.   ូ ពុទធ  អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MAFF 
172.  ជំុ ស្ថរា៉ាយ ម្ន្រនតី NA 
173.  យូ សុ្ធី អគគន្ទយករង រកសួ្ងស្ងគម្កិចច និងយុេនីតិ 

ស្ម្បទ 
174.  ស្រស្ ុន ពិទូ អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MRD 
175.  ឯកឧតតម្ សុ្ទធ សុ្ធន់ អនុរែាវ ខាធិការ MoFAIC 
176.  ណាន់ ស្ថរា៉ា រទិធិ អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MoI 
177.  ចាន់ ណូរា៉ា  SIS រកសួ្ងពាណិជជកម្ា 
178.  សុ្ែ ពិស្ថ  ជំនួយការ NA 
179.  វៅ គឹម្ ី អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MoE 
180.  ឯកឧតតម្ ពន ណារទិធិ អគគវ ខាធិការ NCDM 
181.  ឯកឧតតម្ ឱ្ អូហាត រែាវ ខាធិការ MoP 
182.  ចាន់ សុ្ភា រែធានន្ទយកដ្ឋា ន MoEYS 
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183.  ឯកឧតតម្ ហាក់ វស្ង ី អនុរែាវ ខាធិការ MoEYS 
184.  ជំុ ចាន់សុ្ផ  អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MoE 
185.  ឯកឧតតម្ វហា សុ្ភាព រែាវ ខាធិការ រកសួ្ងព័ត៌ម្មន 
186.  ស្ ុ៊ុំ រទិធី អគគន្ទយករង រកសួ្ងព័ត៌ម្មន 
187.  ម្៉ាម្ សុ្ធី អនុរែធានការោិ ័យ ស្ថោរាជធានីភ្នំវពញ 
188.  ធីេ សុ្ភារទិធិ រែធានការោិ ័យ MoE 
189.  ែូេ ម្មស្ រែធានន្ទយកដ្ឋា ន អាជាា ធរែឹងទវនលស្ថែ 
190.  គឹម្ េឌ្ឍនធីតា អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន ស្ថោរាជធានីភ្នំវពញ 
191.  សុ្ែ សុ្ធាេ ី រែធានន្ទយកដ្ឋា ន ស្ភាពាណិជជកម្ាកម្ពុជា 
192.   ូក សុ្កេែុិរត រែធានការោិ ័យ MoE 
193.   ម្ ច័នាធា អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MEF 
194.  ស្ម្ ស្ថរ៉ានុ អនុរែធានការោិ ័យ MoEYS 
195.  អឹុម្ ស្ថវេឿន អនុរែធានការោិ ័យ MoI 
196.  វតស្ ណូរា៉ា រទិិធ រែធានការោិ ័យ ម្នាីរែរសិ្ថា នរាជធានីភ្នំវពញ 
197.  នួន ស្ម្ណាេធុ អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន ស្ថោរាជធានីភ្នំវពញ 
198.  វភាក ែ ុនវងត រែធានការោិ ័យ MoE 
199.  ឌុ្យ ចាន់ដ្ឋរា៉ា  អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MoPWT 
200.  ប្ម្៉ាន ណាវរ ៉ាត រែធានវែបា៉ា តឺម្៉ាង់ ITC 
201.  ឌួ្ង ដ្ឋរា៉ា េណណ អនុរែធានស្ង្ហា ត់ ស្ង្ហា ត់ផារងាី 
202.  វម្មក សុ្ភា អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MoE 
203.  ស្ថ ង ែុង អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MRD 
204.  អិុន េធុិរៈ NA MoWRAM 
205.  តូច ច័នារកឹស្ថន  រែធានការោិ ័យធន្ទោរ

ពិភ្ពវោក 
MEF 

206.  ម្ម៉ា  ច័នាស្ទធ  អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MoE 
207.  ប្កេ ពិសិ្ែា ម្ន្រនតី CCD MoE 
208. 2 ម្ម៉ា  ច័នាស្ទធ  អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន MoE 

ស្ថក េទិា ័យ និងស្ថា ែ័នស្រស្ថេរជាេ 
209.  ពិន េណាណ រ ៉ា ូ ស្ថក េទិាធិការរង ស្ថក េទិា ័យជាសីុ្ម្

កំចាយម្មរ 
210.  ណូ សុ្ភារទិធិ និស្េិត ស្ថក េទិា ័យកម្ពុជា 
211.  ស្ថន ែរម្រចីាន់ និស្េិត ស្ថក េទិា ័យកម្ពុជា 
212.  ឌី្ េរីៈ និស្េិត ស្ថក េទិា ័យកម្ពុជា 
213.  វ ង សុ្ធារ ី និស្េិត ស្ថក េទិា ័យកម្ពុជា 
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 .  នាម្ ន្ងិរោត្តនាម្ ត្នួាទើ ស្វថ បន័្ 
214.   ឹម្ គឹម្វ ង និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវម្គងគកម្ពុជា 
215.  ថ្នន ែូរា៉ា េតតី និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវម្គងគកម្ពុជា 
216.  រ ៉ាន ប្ែន និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវម្គងគកម្ពុជា 
217.  ែ ុន ធានី និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវម្គងគកម្ពុជា 
218.  វយឿន មី្ន្ទ និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
219.  ភួ្ង ែុផ្កា  និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
220.  ស្ថយ នួន និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
221.  វ ង ចិនហាក់ និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវម្គងគកម្ពុជា 
222.  វរឿន សុ្េណណនី អនករែាបា  ស្ថក េទិា ័យវម្គងគកម្ពុជា 
223.  គន់ សុ្ែន និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
224.  វ ឿម្ េណាណ  និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
225.  រែុញ រដ្ឋា  និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
226.   ី សុ្គន្ទធ  និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
227.  ស្ថ ន ឆ្ោ និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
228.  វស្រស្ង ផ្ករ ី និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
229.  វែង សី្ហាក់ និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
230.  វរ ៉ាត ចំវរ ើន និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវម្គងគកម្ពុជា 
231.   ិន កូណា និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវម្គងគកម្ពុជា 
232.  ស្ ុន សូ្នីតា និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវម្គងគកម្ពុជា 
233.  ជន រា៉ា េ ី និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវម្គងគកម្ពុជា 
234.  ញឹម្ យ៉ាន និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវម្គងគកម្ពុជា 
235.  សុ្ែ រស្ាី និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវម្គងគកម្ពុជា 
236.  សីុ្ថ្ន រទិធី និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវម្គងគកម្ពុជា 
237.  ស្ ុយ សុ្េណណវស្ន្ទ និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
238.   ិន ស្រសី្នី និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
239.  វ ង ចំវរ ើន និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
240.  ប្កេ ែ ុនថ្នង និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវម្គងគកម្ពុជា 
241.  ម្៉ាុង គង់ឃ្ង និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវម្គងគកម្ពុជា 
242.  រទិធ ច័នាគីរណីា និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
243.  វពរជ ភី្រម្យ និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
244.  អីុន សុ្ផ  និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
245.   ុង ផ្ករា៉ា  និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
246.  វស្ង េណណៈ និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
247.  កុក ដ្ឋោស់្ និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
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 .  នាម្ ន្ងិរោត្តនាម្ ត្នួាទើ ស្វថ បន័្ 
248.  វហា វស្ងោង និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវម្គងគកម្ពុជា 
249.  សុ្េណាណ  រគ ូ RED 
250.  វ ង ច័នារសី្ថ និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
251.  ណុែ នង និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
252.  ចាយ វៅ៉ា និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
253.  វម្ៀច រតន្ទ និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
254.  រពាែ ែូ ិស្ និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
255.  អ ុ  ដ្ឋវណត និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
256.  សំ្វអឿន រតន និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវម្គងគកម្ពុជា 
257.  នន សុ្េណណ និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
258.  នុយ ខាន់ណា និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
259.  វ ឿង ស្ថរទិធិ និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
260.  នន សីុ្ថ្ន និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
261.  ប្ស្ម្ ពិសី្ និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
262.  អឺន សុ្ភ្រក័ និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
263.  ែ ិន ស្ថវេឿន និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
264.  ជឹម្ គង់ និស្េិត ស្ថក េទិា ័យវចនឡា 
265.  ឌី្ន គឹម្ស្រស្ថ ន NA RUA 
266.  វហា វភាគ និស្េិត ស្ថក េទិា ័យែញ្ហញ ស្ថស្រស្ត 
267.  ជិន នផ និស្េិត ស្ថក េទិា ័យែញ្ហញ ស្ថស្រស្ត 
268.  Uwe Singer អនកស្រម្ែស្រម្ួ កម្ាេធីិ CC IUCN/រែវទស្ឡាេ 
269.  ប្ម្៉ាន េណាណ េ ី និស្េិត RUA 
270.  ស្ថន សុ្គន្ទធ  ស្ថក េទិាធិការរង RUA 
271.  ជូ ផ្កនិត ស្ថស្រស្ថត ចារយ RUA 
272.   ម្ គីម្គង់ អនកស្រស្ថេរជាេ RUPP 
273.   ុម្ សុ្េណណធារស់្ ស្ថក េទិាធិការរង MCU 
274.  វ ៀ  សុ្ធា ស្ថក េទិាធិការរង MCU 
275.   ី កា ោ៉ាន អនុរែធាន RUA 
276.  វ ៀង សុ្ភាព ស្ថក េទិាធិការរង ស្ថក េទិា ័យជាតិ

រគែ់រគង 
277.  វ ង ែ ុន ុង និស្េិត ស្ថក េទិា ័យ Melbourne 
278.  ម្៉ាុង វស្ងង៉ាន់ រគ ូ RUA 
279.  អឹម្ សូ្រានី PC PNCA 

ម្នាីរវៅតាម្ែណាត វែតតន្ទន្ទ 
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 .  នាម្ ន្ងិរោត្តនាម្ ត្នួាទើ ស្វថ បន័្ 
280.  យឹម្  ី រែធានម្នាីរ វែតតែន្ទា យម្មនជ័យ 
281.  ប្ផ សុ្ភី្ អនុរែធានម្នាីរ វែតតែន្ទា យម្មនជ័យ 
282.  ប្ ម្ ស្ថវនឿន រែធានម្នាីរ វែតតរពះសី្ នុ 
283.  វមុ្ើង សុ្ភាព អនុរែធានម្នាីរ វែតតរពះសី្ នុ 
284.  វង្ហ៉ា   ួរ រែធានម្នាីរ វែតតឧតតរម្មនជ័យ 
285.  គុយ សូ្ចិន អនុរែធានម្នាីរ វែតតកំពង់ស្ពឺ 
286.   ុន ណារគី អនុរែធានម្នាីរ វែតតកំពង់ស្ពឺ 
287.  កំា គឹម្សួ្រ អនុរែធានន្ទយកដ្ឋា ន ស្ថោរាជធានីភ្នំវពញ 
288.  ជឹម្ ឡា អនុរែធានម្នាីរ វែតតកណាត   
289.  ្ ឹង សុ្ធារតិ ម្ន្រនតី វែតតកណាត   
290.  ស្ ុយ ធា រែធានម្នាីរ វែតតកំពត 
291.   ុន កាប្ណ  រែធានម្នាីរ វែតតវស្ៀម្រាែ 
292.    ុន ដ្ឋរា៉ា េធុ អនុរែធានម្នាីរ វែតតវស្ៀម្រាែ 
293.   ិត សុ្ផ  រែធានម្នាីរ វែតតម្ណឌ  គីរ ី
294.  រត័ន រា៉ា េណណ អនុរែធានម្នាីរ វែតតម្ណឌ  គីរ ី
295.  ថ្នយ ច័នាថ្ន រែធានម្នាីរ វែតតវពាធិស្ថត់ 
296.  ជួ សុ្ភ្ន្រកត័ រែធានម្នាីរ វែតតរតនគីរ ី
297.  វកើត ស្ថវរឿន រែធានម្នាីរ វែតតស្ថា យវរៀង 
298.  តុែ កកាដ្ឋ រែធានម្នាីរ វែតតកំពង់ធំ 
299.  វអាង ែ ុនវធឿន អនុរែធានម្នាីរ វែតតកំពង់ធំ 
300.  វម្៉ាង តិច អនុរែធានម្នាីរ វែតតវកាះកុង 
301.  ម្៉ាន ផោល  រែធានម្នាីរ វែតតវកាះកុង 
302.  ប្    ស្ថន អនុរែធានម្នាីរ វែតតស្ថា យវរៀង 
303.  ឆ្យ យ៉ាុែ រែធានម្នាីរ វែតតបាត់ែំែង 
304.  គង់ េណណៈ អនុរែធានម្នាីរ វែតតបាត់ែំែង 
305.  ែូយ  ុនច័នារតន័ រែធានម្នាីរ វែតតរពះេហិារ 
306.  ជួែ ស្ថរនុ រែធានម្នាីរ វែតតបាត់ែំែង 
307.  ជឹម្ ក ាណី អនុរែធានម្នាីរ វែតតរពះសី្ នុ 
308.  វអង ភិ្រនុ រែធានម្នាីរ វែតតស្ាឹងប្រតង 
309.  វយន រនុ អនុរែធានម្នាីរ វែតតស្ាឹងប្រតង 
310.  វង្ហ៉ា   ូរ រែធានម្នាីរ វែតតឧតតរម្មនជ័យ 
311.   ី សុ្ភាព អនុរែធានម្នាីរ វែតតឧតតរម្មនជ័យ 
312.  ហាក់ េមិ្មន អនុរែធានម្នាីរ វែតតស្ាឹងប្រតង 
313.  វស្ក ែ ុន វ ង អនុរែធានម្នាីរ វែតតរកវចះ 
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314.  អឹុម្  ន រែធានម្នាីរ វែតតនរពប្េង 
315.  វស្ៀេ ោងវ ង អនុរែធានម្នាីរ វែតតនរពប្េង 
316.  វភ្ ងន អភិ្បា រង វែតតរពះសី្ នុ 
317.  នផ ចន្ទា  រែធានម្នាីរ វែតតវពាធិស្ថត់ 
318.  រស់្ ម្មរឌី្ អនុរែធានម្នាីរ វែតតវពាធិស្ថត់ 
319.  សុ្ង ច័នាសុ្ជាតិ អនុរែធានម្នាីរ វែតតរពះេហិារ 
320.  ្ ិន ស្ម្បតតិ រែធានម្នាីរ វែតតនែ៉ា ិន 
321.  កឹម្ សុ្ខា រែធានម្នាីរ វែតតនែ៉ា ិន 
322.  តុែ កកាដ្ឋ រែធានម្នាីរ វែតតកំពង់ធំ 
323.  ស្ ុយ ធា រែធានម្នាីរ វែតតកំពត 
324.  ប្េ ៉ាន េរីៈ អនុរែធានម្នាីរ វែតតកំពត 
325.  គឹម្ ចនា័ែូផ្កត អនុរែធានម្នាីរ វែតតកំពង់ឆ្ន ំង 
326.  ែ៉ាូេ ែ ុនងន រែធានម្នាីរ វែតតកំពង់ឆ្ន ំង 
327.  ទន់ សុ្េណណនី អនុរែធានម្នាីរ វែតតរតនគីរ ី
328.  អ ុង  ីប្ែត រែធានការោិ ័យ វែតតរតនគីរ ី
329.  ម្៉ាម្ រទិធី អនុរែធានម្នាីរ វែតតកំពង់ចាម្ 
330.  បា៉ាន ែ ុនវធឿន រែធានម្នាីរ វែតតកំពង់ចាម្ 
331.  គង់ សុ្ផ  រែធានម្នាីរ វែតតប្កែ 
332.  គឹម្ សីុ្ណារតន័ អនុរែធានម្នាីរ វែតតប្កែ 
333.  ណុែ ចនធី រែធានម្នាីរ វែតតរកវចះ 
334.  ឆ្យ ឌួ្ងស្ថេធុ អនុរែធានម្នាីរ វែតតរកវចះ 
335.  ្យ ែ ុន ី រែធានម្នាីរ វែតតតាប្កេ 
336.   ុង ភារៈ អនុរែធានម្នាីរ វែតតតាប្កេ 
337.   ួស្ សី្ហា រែធាន CAID / SAK Co. LTD 
338.  ងន វស្រធឹីម្ រែធាន រកមុ្  ុនស្ថរុវំរតែឌី្ង 
339. 3 Leng Sun Rafael NA កសិ្ដ្ឋា នចិ ច្ ឹម្រជកូ 
340.  អីុន ធីែ ុណាណ  NA រកមុ្  ុនថ្នម្ព  New Apollo  
341. 3 សឹុ្ម្ ស្ថវរឿន អនករគែ់រគងគវរម្មង រកមុ្  ុនកូមី្នប្ែារ 
342. 3   ុន ច័នាវម្ឿន SME-RE SME-RE 
343. 3 វៅ ែ ុនរដ្ឋា  និស្េិត RUPP 
344.  ងួន សីុ្វផង Dep. OP. Manager រកមុ្  ុនសីុ្នរទី 
345. 3 Britta Heine ទីរែឹកា/អនកែណតុ ះែណាត   NA 
346.  ហា េ វស្ន្ទ ទីរែឹកា MRT Group 
347. 3 នូ សូ្ធារា៉ា  UP and D.4 ធន្ទោរវអសីុ្ ីដ្ឋ 
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348. 3 យឹម្ សុ្ែស្ម្ាស្េ ម្ន្រនតីកម្ាេធីិ អងគការ CEDAC 
349. 3 Jorg van den Hoveng CEO រកមុ្  ុន Kamworks 
350. 3 នម្៉ា  ី អនករគែ់រគងកម្ាេធីិ អងគការម្លែ់នែតង 
351. 3 វៅ៉ា សំ្ោ៉ាត ន្ទយក រកមុ្  ុនថ្នម្ព សូ្ឡា 
352.  Ford Thai រែធាន រកមុ្  ុនប្ែារសូ្ឡា 

NGOs 
353.  ម្៉ាក់ ចំវរ ើន រែធាន KYA 
354.  ថ្នត់ សុ្ែ អនកស្រម្ែស្រម្ួ កម្ាេធីិ CEDAC 
355.  យិន សូ្រោិ៉ា  ទីរែឹកា MA 
356.  បា៉ា ន់ រស្ាី ម្ន្រនតីទូទត់ រកមុ្  ុនស្រសូ្េម្មស្កម្ពុជា 
357.  យូ វបា៉ា នី IT KYA 
358.  ណុែ ែ៉ាូ ីន ម្ន្រនតីប្ផនក CC  DCA/CA 
359.  Sano Stec ទីរែឹកា Save the Earth Cambodia 
360.  វជឿន េចិិរត ED PDAO 
361.  អ ុច េែុិ  CEPA CC 
362.  វ ឿន ែូវអៀនសុ្គន្ទធ រ ី អនកហាត់ការប្ផនករែាបា  NGO Forum 
363.  តុន គប្នធ  រែធានគវរម្មង Live & Learn Cambodia 
364.  វហា  ឹម្ ុន អនកស្រម្ែស្រម្ួ កម្ាេធីិ Winrock/Leaf 
365.  គង់ ប្កេគន្ទធ  រែឹកា CCIM 
366.  គឹម្  ីស្ថ PO មូ្ និធិអាសីុ្ 
367.   ិត សំ្អាត ED NGO Forum 
368.  អ ុក សុ្ខា ន្ទយកប្ផនកអភិ្េឌ្ឍន៍ភាព 

ជានែគូ 
ទឹកស្ថា ត ១០០១ 

369.  ម្៉ាុន ឌួ្ងរតនៈ NA រកសួ្ងែរសិ្ថា ន 
370.  អឹុម្ ផ្កន   NGO Forum 
371.  ែូ េស័្កា Birdlife PM អងគការ Birdlife អនតរជាតិ 
372.  ោ៉ាេ វណត ម្រនីត GIS អងគការ Birdlife អនតរជាតិ 
373.  Rogier Van Mansvelt NA Simplon Cambodia Ltd 
374.  Chuong Foeng Hinh QA Eng K-Cement 
375.  អ ុច សំ្ណាង Pro. Operator K-Cement 
376.  គង់ ម្ម៉ា ែ់ Quarry K-Cement 
377.  ផ្កន វ ៀងវ ង ជំនួយការប្ផនកចាែ់ HBS Law 
378.  ប្ែារសូ្ឡា NA NA 
379.  ម្៉ាម្ េធុ ម្ន្រនតី PUC 
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380.  អិុន ទីែូណា NA រកមុ្  ុនសូ្ឡា Appolo  
381.  ធន វស្រធឹីម្ NA រកមុ្  ុនស្ថរុវំរតែឌី្ង 
382.  ឡំា វមវ ង អនកស្រម្ែស្រម្ួ កម្ាេធីិ កម្ាេធីិ ជីេៈឧស្ា័នជាតិ 
383.  អំាង ចំវរ ើន ED NAPA KSP 
384.  Neerai Soshi អនកឯកវទស្ែរសិ្ថា ន Geres 
385.  ពិន សុ្ែ ី អនកេភិាគជាន់ែពស់្ Simplon Cambodia Ltd 
386.  អ ុ ៊ុំ ស្ថវ៉ាត ED FACT 
387.   ី សុ្ែយូ ស្ថម្មជិក GPF Inspired Youth 
388.  សុ្ែ សុ្ភ្រក័ែញ្ហញ  ស្ម្មជិក GPF Inspired Youth 
389.  គិត ចាន់ដ្ឋរទិធិ ស្ម្មជិក GPF Inspired Youth 
390.  Thomas Boivin អនកឯកវទស្ប្ផនកទំន្ទក់ទំនង 

និងរគែ់រគងចំវណះែឹង 
Hatfield 

391.  នម្៉ា  ី អនករគែ់រគងកម្ាេធីិ អងគការម្លែ់នែតង 
392.  យូ វបា៉ា នី អនកឯកវទស្ប្ផនកទំន្ទក់ទំនង 

និងរគែ់រគងចំវណះែឹង 
Hatfield 

393.  Richard Deferant ទីរែឹកា IISDRS 
394.  គឹម្ សួ្ អនកស្រស្ថេរជាេ CDRI 
395.  ស្ ន វស្ង ទីរែឹកាែវចចកវទស្ CENTDOR 
396.  វស្ង ែ ុនរទិធិ អនកស្រស្ថេរជាេ ITC 
397.  ឡាយ ស្ថ  ន្ទយក Mensounn group 
398.  ឆ្យ សុ្ែធី អនកស្រស្ថេរជាេជាន់ែពស់្ CEA 
399.  វ ង សុ្ែរទិិធ TS. Manager CI 
400.  D. Dimick CD HPA 
401.  Anna Stancher ទីរែឹកា GIZ 
402.  ងួន សីុ្ប្ផន Dep. Op. Manager Cintri 
403.   ុង កុស្  HRM រកមុ្  ុន K-cement 
404.  តំាង វម្៉ាងគង់ េសិ្ាករ រកមុ្  ុន K-cement 
405.  ផ្កា យ ម្មស្ ម្ន្រនតីែវចចកវទស្ជាន់ែពស់្ប្ផនក  

QA  
រកមុ្  ុន K-cement 

406.  ចាន់ សុ្េណណៈ អនករគែ់រគងទីផារ រកមុ្  ុនថ្នម្ព សូ្ឡា 
កម្ពុជា  

407.  Maria Penalosa អនករគែ់រគងគវរម្មង 
អនតរជាតិ 

THROUGH Waters 

408.  Berta Dela Dehesa អនករគែ់រគងកម្ាេធីិ THROUGH Waters 
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409.  Lauren Skarkou អនករគែ់រគង Euro Cham 
410.  Jim Gramberg MD Power Partnering Asia 
411.  Farry Toemos អនកអភិ្េឌ្ឍន៍ពាណិជជកម្ា CCFC 
412.  ជូក ចំណាន SOSE Amret MFI 
413.  ស្ម្ ផោល  ន្ទយករង COMPED 
414.  គង់ ជីេធុ ជំនួយការស្រស្ថេរជាេ SGG 
415.  េង់ រទិធិ ី អនករគែ់រគងកម្ាេធីិ NAPA KSP 
416.  ស្រសី្ ចាន់ណា ម្ន្រនតីរគែ់រគង រកមុ្  ុនកាែូនវម្គងគ Co.,Ltd 
417.  ថ្នន ច័នា ឹក អនកទំន្ទក់ទំនង Chevron 
418.  វ ង ហាក់ ម្ន្រនតី CC/NRM  អងគការស្ថត រកម្ពុជា 
419.  ងួន ភ្កតី ម្ន្រនតី NGO Forum 
420.   ឹម្ ស្រសី្និត ម្ន្រនតី Friends of Preah Vihear 
421.  ឡាយ  ឹម្ហាែ់ អនកស្រស្ថេរជាេ EIC 
422.  ន  ធី អនកវស្ែាកិចចស្ងគម្ អងគការ GRET 
423.  ច័នា េែុិ  ម្ន្រនតីគវរម្មង WHO 
424.  Mathieu Ruillet ន្ទយករែចំារែវទស្ អងគការ GERES 
425.   ុង  ឺន ម្ន្រនតីកម្ាេធីិ អងគការ Help Age 
426.  ស្ ូ សុ្ជាតិ អនករគែ់រគងកម្ាេធីិ WVC 
427.  Haeky Lee អនករគែ់រគង GGG2 
428.  ហា ែ សុ្ខាន់ណារ៉ា ូ ទីរែឹកាប្ផនកកសិ្កម្ា អងគការ CAVAC 
429.  វ ង យ៉ាុនគូរា៉ា  ន្ទយក អងគការ CSARO 
430.  គង់ ឧតតម្ ទីរែឹកាែវចចកវទស្ WOMEN 
431.  សំ្ របាវស្ឿន ម្ន្រនតីែវចចកវទស្ NBP 
432.  ធុស្ វស្ថភ័្ណ អនកឯកវទស្វយនឌ័្រ SPCR (PPCRII) 
433.  វញ៉ាែ ធី អនករគែ់រគងគវរម្មង FLD 
434.  ស្ថន វស្រវីនឿន ជំនួយការន្ទយក SME 
435.  វស្ង ែ ុនសុ្ង ម្ន្រនតីកម្ាេធីិ NBP NBP 
436.  វស្ង សុ្ធារា៉ា  ម្ន្រនតីកម្ាេធីិ អងគការ Forum Syd 
437.  ឌ្ន ដ្ឋន NA ធន្ទោរ ACLEDA  
438.   ន់ សុ្គនធែញ្ហញ  និស្េិតចុះកម្ាសិ្កា NGO Forum 
439.  ប្កេ ឃ្ង ន្ទយករែចំារែវទស្ Heiger International 
440.  ែុន រា៉ា េនី ជំនួយការអនករគែ់រគង Sun Hour 

ស្ថា នទូត 
441.  ប្ ម្ សុ្េណាណ រទិធ ម្ន្រនតីកម្ាេធីិជាតិ CSDC 
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442.  ឯកឧតតម្ Kevin Cheok ឯកអគគរែាទូត ស្ថា នទូតសឹ្ងាែុរ ី
443.  ែ៉ាូច គង់វ្ង ម្ន្រនតីកម្ាេធីិ ស្ថា នទូតអង់វគលស្ 
444.  គីម្ សំ្ណាង អនករគែ់រគង KOTRA 
445.  Jakyeong Ku GYB KOTRA 
446.  Lora Vann អនកឯកវទស្ CC KOTRA 
447.  Thierry Fournier Cooperation Attache ស្ថា នទូតបារាងំ 

អនកស្ថរព័ត៌ម្មន 
448.  គ ់ ស្ម្បតតិ ម្ន្រនតី MoE 
449.  កឹម្ វទៀង អនករាយការណ៍ ស្ថា នីយ៍ទូរទស្េន៍អែេរា 
450.  សុ្ែ វស្ន្ទ អនករាយការណ៍ កាប្ស្តវកាះស្នតិភាព 
451.  គង់ ម្មន អនករាយការណ៍ អគគន្ទយកដ្ឋា នេទិយុ និង

ទូរទស្េន៍បាយ័ន 
452.  វៅ វស្ឿន អនករាយការណ៍ កាប្ស្តរស្ាីកម្ពុជា 
453.  ជាេ ទូ អនករាយការណ៍ អគគន្ទយកដ្ឋា នេទិយុ និង

ទូរទស្េន៍បាយ័ន 
454.  ប្កេ ភិ្រណុ អនកងតព័ត៌ម្មន ស្ថា នីយ៍ទូរទស្េន៍ CNC 
455.  ង្ហ៉ា ន់ ទិតយ អនករាយការណ៍ ស្ថា នីយ៍ទូរទស្េន៍ ទទក 
456.  េនិ  ុនហាត អនករាយការណ៍ ទស្េន្ទេែតីប្ែារអែេរា 
457.  វេ ៉ាង ភ្កតី អនកប្កស្រម្ួ  ស្ថា នីយ៍េទិយុ Khmer79.com 
458.  វ៉ាយ េតតី អនកស្ថរព័ត៌ម្មន កាប្ស្តកម្ពុជាងាី 
459.    ុន ឌី្ណូ អនកស្ថរព័ត៌ម្មន ស្ថា នីយ៍ទូរទស្េន៍អាសីុ្ 

អាវគនយ៍ 
460.  គង់ ែ ុនណា NA WMC FM102 
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ឧែស្ម្ពន័ធទ៦ី៖ ពស្ច្រតីព្ែកាស្េត័ម៌ាន 

 
 

វសចកតីគ្បកាសព័ត៌ម្មន
វេទិកាជាតិវលើកទី៣ សតពីីការប្គ្បគ្បួលអាកាសធាត ុដ្ឋក់វចញនូេឯកស្ថរ         

យទុធស្ថន្រសតវដ្ើម្បវីដ្ឋោះគ្ស្ថយបញ្ហា ប្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ 
 

ភ្នពំេញ ថ្ងៃទ៥ី ខែវចិ្ឆកិា ឆ្ន  ំ២០១៣ - ពៅថ្ងៃអង្គា រព េះ រាជរដ្ឋា ភ្ិបាលកម្ពុជា បា ប្រកាសដ្ឋក់ឱ្យពប្រី
ប្បាស់ខែ ការយុទធសាស្រសតព្លីយតរ ងឹការខប្រប្រលួអាកាសធាតុដរូំងរងអស់ររស់ែលួ  កនុងពោលរំណងកសាង
ភាេធ ់ ឹងអាកាសធាតុ សប្ារ់ពដ្ឋេះប្សាយរញ្ហា ប្រឈម្ថ្ ពប្ោេះធម្មជាតិខដលរណ្តត លម្កេីការខប្រប្រលួ
អាកាសធាតុ  ិងពលីកកម្ពស់ការអភ្ិវឌ្ឍខដលរពចេញការូ តិច្ ពៅអនាគត។ 

សពម្តច្អគាម្ហាពសនារតពីតពជា ហ ុន ប្សន នាយករដាម្ស្រ តថី្ ប្េេះរាជាណ្តច្ប្កកម្ពុជា បា ប្រកាស
ដ្ឋក់ឱ្យពប្រីប្បាស់ ូវ ខែ ការយុទធសាស្រសតព្លយីតរ ងឹការខប្រប្រលួអាកាសធាតុកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១៤-២០២៣ ជាែលូវ
ការ ពៅកនុងេិធពីរីកពវទិកាជាតិពលីកទី៣ សតីេីការខប្រប្រលួអាកាសធាតុ ពៅអោរស តិភាេថ្ ទីសតីការគណៈរដា
ម្ស្រ ត ីនាប្េឹកថ្ងៃទ៥ី ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៣។ សពម្តច្បា គូសរញ្ហា ក់ថា៖ «ការខប្រប្រួលអាកាសធាតុបា កាល យជា
រញ្ហា ប្រឈម្ជាយុទធសាស្រសតម្ួយកនុងការអភ្ិវឌ្ឍ ព យីទាម្ទារឱ្យា ការយកច្ិតតទុកដ្ឋក់រមួ្ោន ជារនាា  ់»។ 

សពម្តច្នាយករដាម្ស្រ តីបា រញ្ហា ក់រខ ែម្ អំេី្  ាៈររស់កម្ពុជា កនុងការកសាងសងាម្ថ្រតងម្ួយខដល
រពចេញឧសម័ ែាេះកចេ ក់តិច្ ធ ់ ឹងការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ សម្ធម៌្សងាម្  ិងប្រជាជ រស់ពៅកនុងភាេវរុិល
សុែ។  សពម្តច្បា គូសរញ្ហា ក់ថា៖ «រាជរដ្ឋា ភ្ិបាលកម្ពុជា ឹងរ តយកច្ិតតទុកដ្ឋក់ែពស់រខ ែម្ពទៀត ពលកីិច្េការ
ពារររសិាែ   ខដលជាវធិា ការដ៏ចបំាច់្រំែុត ព យីចត់ទុក ិរ តរភាេររសិាែ  ជាអាទិភាេនាែំលូវដ៏ប្តឹម្ប្តូវ 
សប្ារ់យុទធសាស្រសតជាតសិតីេកីារអភ្ិវឌ្ឍប្រករពដ្ឋយច្ីរភាេ  ិងការលុររំបាត់ភាេប្កីប្ក»។ 

ឯកឧតតម្ ស្ថយ សអំាល ់ រដាម្ស្រ តីប្កសួងររសិាែ   បា គូសរញ្ហា ក់េីសម្ទិធែល ខដលប្កសួងររសិាែ   
គណៈកាម ធកិារជាតិប្គរ់ប្គងការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ ប្កសួង សាែ រ័ ពាក់េ័ ធ  ិងអាជាា ធរពៅប្គរ់លំដ្ឋរ់ថាន ក់
សពប្ម្ច្បា  ពប្កាម្កិច្េស ការជិតសនទិធជាម្ួយថ្ដគូអភ្ិវឌ្ឍ ៍ កនុងការពដ្ឋេះប្សាយរញ្ហា គំរាម្កំខ ងនានា ខដល
រងកពដ្ឋយការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ។ ឯកឧតតម្បា ខងលងថា៖ «ពដីម្បរីពងក ីសម្តែភាេររស់ជាតជិាប្ទង់ប្ទាយធំ
សប្ារ់ពដ្ឋេះប្សាយការប្រឈម្នានា រងកព ងីពដ្ឋយការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ ពយងីចបំាច់្ប្តូវេប្ងឹងរខ ែម្ពៅ
ពលីសម្ទិធែលខដលពយងីសពប្ម្ច្បា កនុងរយៈកាលក លងម្កឱ្យបា កា ់ខតសុីជពប្ៅរខ ែម្ពទៀត»។  

ពៅកនុងសុ ារកថាសាា គម្ ៍ពៅកនុងេិធីពរីកវគារពច្េកពទសនាពេលរពសៀល ពោកប្ស ី ប្កែរ វ៉ា ន់ដ្័រវ៉ា
វរ ៉ាន អនកសប្ម្រសប្ម្លួអងាការស ប្រជាជាតិប្រចពំៅកម្ពុជា  បា ពសនីឱ្យរាល់សកម្មភាេព្លីយតរ ឹងអាកាស
ធាតុ ម្ិ គួរពម្ីលរលំងរញ្ហា កងាល់ររស់ស្រសត ី ខដលជាប្កុម្អនកង្គយរងពប្ោេះរំែុតេីែលរ េះពាល់ថ្ ការខប្រប្រួល
អាកាសធាតុ។ 

គ្កសងួបរសិ្ថា ន 
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ពោកប្ស ី វ៉ា ន់ដ្័រវ៉ា វរ ៉ាន បា រ តថា៖ «ឥទធេិលថ្ ហា ភ័ិ្យេកីារខប្រប្រលួអាកាសធាតុ ងឹរពងក ី
វសិម្ភាេខដលា ប្សារ់ រងកការគរំាម្កខំ ងម្កពលរីររច្ចិេ ឹម្ជវីតិ  ងិស តសុិែររស់ស្រសត។ី រ ុខ តស្រសតពីៅកនុងស 
គម្ ៍ក៏អាច្ជាភាន ក់ង្គរនាមំ្ក ូវការខប្រប្រលួវជិាា ែងខដរ  ងិជាអនកែតល់វភិាគទា ដ៏សខំា ់ពៅកនុងយុទធសាស្រសតថ្ 
ការរ ្ុសំប្ារ់ការច្ចិេ ឹម្ជវីតិ ប្រស ិពរេីកួពគា ឱ្កាសចូ្លរមួ្ពៅកនុងការខសាងរកដពំណ្តេះប្សាយ  ងិពធាពីសច្
កតសីពប្ម្ច្ ទាងំកនុងការកណំត់ពោល ពោបាយ  ងិការអ ុវតត»។ ពវទិការយៈពេលរថី្ងៃព េះ  ឹងរង្គា ញជូ  ូវ
វឌ្ឍ ភាេកនុងការអ ុវតតរពរៀរវារៈខប្រប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា េីការពធាីខែ ការ ពៅការអ ុវតតសកម្មភាេ ពឆ្ព េះពៅ
ការអភ្ិវឌ្ឍពដ្ឋយច្ីរភាេ កនុងលកខែណឌ ខប្រប្រួលអាកាសធាតុ។  
 

កំណតស់ម្មគ លស់គ្ម្មបអ់នកស្ថរព័ត៌ម្មន ៖   

ពវទិកាជាតពិលីកទ១ី សតីេកីារខប្រប្រួលអាកាសធាតុ បា ប្បារេធពៅឆ្ន ២ំ០០៩ ពដ្ឋយបា រចេូ លរញ្ហា
ខប្រប្រួលអាកាសធាតុពៅកនុងរពរៀរវារៈថ្ ការអភ្ិវឌ្ឍររស់កម្ពុជាពដ្ឋយពជាគជ័យ។ ចរ់េីពេលពនាេះម្ក កិច្េប្រឹង
ខប្រងជាពប្ច្ី កនុងការពរៀរច្ំពោល ពោបាយខប្រប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា  ិងតាម្រយៈពវទិកាជខជកេិភាក្ពោល
 ពោបាយខដលា លកខណៈសាែ រនា បា ពធាីឱ្យប្រពទសកម្ពុជាចរ់ពែតីម្ដំពណីរការពរៀរច្ំពោល ពោបាយ  ិង
ខែ ការយុទធសាស្រសតជាតិខដលា ភាេរងឹា។ំ  

ពវទិកាជាតពិលីកទី៣ ព េះ រមួ្ា រទរង្គា ញពដ្ឋយអនកជនំាញការ អំេីរច្េុរប នភាេថ្ ររកគំព ញីចុ្ង
ពប្កាយទាក់ទង ឹងែលរ េះពាល់ថ្ ការខប្រប្រលួអាកាសធាតុពៅកម្ពុជា ិងកនុងតំរ ់អាសុអីាពគនយ ៍ វឌ្ឍ ភាេខដល
កម្ពុជាសពប្ម្ច្បា ពៅថាន ក់ជាតិ ិងថាន ក់ពប្កាម្ជាត ិ កនុងការព្លីយតរពៅ ឹងការខប្រប្រលួអាកាសធាតុ ក៏ដូច្ជា
ប្រធា រទពាក់េ័ ធម្ួយច្ំ ួ ពទៀត ទាក់ទង ងឹ រិចញរបទា អាកាសធាតុ  ិងដំពណីរការច្រចថាន ក់អ តរជាត។ិ 
អនកចូ្លរមួ្ពប្ច្ី ជាង ៧០០នាក់ ម្កេសីាែ រ័ រដ្ឋា ភ្ិបាល ថ្ដគូអភ្ិវឌ្ឍ ៍ អងាការម្ិ ខម្ រដ្ឋា ភ្ិបាល ប្គឹេះសាែ  
សិក្ យុវជ   ិងវស័ិយឯកជ   ឹងចូ្លរមួ្ពៅកនុងប្េឹតតិការណ៍ព េះ រ ូតដល់ថ្ងៃទ ី០៧ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៣។ 

ប្កសួងររសិាែ  គឺជាសាែ រ័ រពង្គា លថ្ អ ុសញ្ហញ ប្ករែ័ណឌ ស ប្រជាជាតសិតីេីការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ 
ជាសាជកិប្កុម្ការង្គរអ តររដ្ឋា ភ្ិបាលសតីេីការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ (IPCC)  ិងជាសាែ រ័ ជាតទិទួលរ ាុក
យ តការអភ្ិវឌ្ឍ ៍សាអ ត។ 

គណៈកាម ធិការជាតិប្គរ់ប្គងការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ គឺជាសាែ រ័ រពង្គា លកនុងការពរៀរច្ំអងាពវទិកាព េះ 
 ិងជាសាែ រ័ រពង្គា លកនុងការពរៀរច្ំពោល ពោបាយខប្រប្រួលអាកាសធាតុ ខដលសាជិកម្កេី ២០ ប្កសួង-សាែ រ័
  ពដ្ឋយា  សពម្តច្អគាម្ហាពសនារតពីតពជា ហ ុន ប្សន នាយករដាម្ស្រ តថី្ ប្េេះរាជាណ្តច្ប្កកម្ពុជា ជាប្រធា 
កិតតិយស។  

នាយកដ្ឋា  ខប្រប្រួលអាកាសធាតុថ្ ប្កសួងររសិាែ   ខដលជាពលខាធិការដ្ឋា  ថ្ គណៈកាម ធិការជាតិ
ប្គរ់ប្គងការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ  ជាអនកសប្ម្រសប្ម្ួលសំខា ់ថ្ អងាពវទិកា  ិងា តួនាទសីនូលពលកីារង្គរខប្រ
ប្រួលអាកាសធាតុ។ 

ពវទិកាជាតអិាច្ដំពណីរការពៅបា ពដ្ឋយា ការចូ្លរមួ្េីប្កសួងររសិាែ    ិងា ការឧរតែម្ភេកីម្មវធិសី
ម្ព័ ធភាេខប្រប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា (CCCA)។ CCCA គឺជាកម្មវធិីទូលំទូោយខររថ្ច្នប្រឌ្ិតងមីម្ួយខដលដឹកនាំ
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ពដ្ឋយប្កសួងររសិាែ    ិងជាកិច្េែតួច្ពែតមី្េ ុភាគេីីមូ្ល ធិិស ភាេអឺរ  ុរ (EU) ទីភាន ក់ង្គរអភ្ិវឌ្ឍ ៍អ តរជាតិថ្ 
ប្រពទសដ្ឋណឺា ក (Danida) ទីភាន ក់ង្គរអភ្ិវឌ្ឍ ៍អ តរជាតិថ្ ប្រពទសស ុយខអដ (Sida)  ិងកម្មវធិអីភ្ិវឌ្ឍ ៍
ស ប្រជាជាតបិ្រចកំម្ពុជា (UNDP)។ ពវទិកាជាតិ ក៏ទទលួបា ការោបំ្ទងវកិារខ ែម្េ ី កម្មវធិរីរសិាែ  ររស់អងា
ការស ប្រជាជាតិ (UNEP), ជំ ួយប្េេះវហិារប្រពទសដ្ឋ ីដ្ឋ (DCA), អងាការពវទិកាម្ិ ខម្ រដ្ឋា ភ្ិបាល សតីេី
កម្ពុជា (NGO Forum)  ិងរណ្តត ញខប្រប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា (CCCN)។ 

សប្ារ់េ័ត៌ា រខ ែម្អំេពីវទិកាជាតិព េះ សូម្ទាក់ទង ពោកប្ស ីពៅ រសមី ម្ស្រ តីកម្មវធិសីម្ព័ ធភាេខប្រ
ប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា តាម្រយៈពលែទូរស័េា (+៨៥៥)៧៧ ៥៣ ៥៣ ៩២ ឬ 
reaksmey.neou@camclimate.org.kh 
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វសចកតីគ្បកាសព័ត៌ម្មន
ការវធវើប្ផនការសកម្ាភាពប្គ្បគ្បួលអាកាសធាត ុជាជវគ្ម្ើសជាក់ប្សតងសគ្ម្មបប់ន្ុំ

នឹងការប្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ  និងកាត់បនាយការបវញ្េញឧស័ានផទោះកញ្េក់ 
 

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៦ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៣  «ការពរៀរច្ំខែ ការ  ិងងវកិាពៅថាន ក់ជាតិ  ិងថាន ក់ពប្កាម្ជាតិ គឺ
ជាគ លឹេះសំខា ់ខដលោបំ្ទកម្ពុជាកនុងការរ ្ំុពៅ ឹងការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ  ិងការវ ិិពោគខដលធ ់ ឹង
អាកាសធាតុ។ ព េះគឺជាការពលីកព ងីររស់វាគមិ កនុងថ្ងៃទីេីរថ្ ពវទិកាជាតពិលីកទី៣ សតីេីការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ 
ពដ្ឋយបា គូសរញ្ហា ក់ថាកម្ពុជាបា រក្សែិរភាេា ប្កពូសដាកិច្េកនុងរយៈពេលរ ុនាម  ឆ្ន កំ លងម្កព េះ ខដលរង្គា ញ
ឱ្យព ញីតាម្រយៈកំពណី ែលទុ កនុងប្សុកសរុរ កំពណី ប្បាក់ច្ំណូលប្រចថំ្ងៃ  ិងការកាត់រ ែយអប្តាភាេប្កី
ប្ក។ ឯកឧតតម្ បា៉ា ន ប ុនវធឿន រដាពលខាធិការប្កសួងខែ ការ បា ខងលងពៅកនុងសុ ារកថានាប្េឹកព េះថា «ភាេ
រកីច្ពប្ម្ី ខដលសពប្ម្ច្បា ក លងម្កអាច្ ឹងបាត់រង់ពៅវញិពដ្ឋយង្គយ ពដ្ឋយសារខតការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ 
ព យីកិច្េប្រឹងខប្រងពៅអនាគតអាច្ជួរការលំបាក ប្រសិ ពរីម្ិ បា រចេូលរញ្ហា ខប្រប្រួលអាកាសធាតុ ពៅកនុង
ដំពណីរការកសាងខែ ការអភ្វិឌ្ឍ ៍ររស់ពយងី”។ 

កម្មវធិនីានាពដីម្បរី ្ំុ ឹងពប្ោេះហា ិភ័្យេកីារខប្រប្រួលអាកាសធាតុពៅតាម្ស គម្ ៍ជ រទ  ឹង
កាល យជាអាទិភាេសំខា ់ ព យីរាជរដ្ឋា ភ្ិបាលកម្ពុជា ឹងរចេូ លការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ ខដលជារញ្ហា អ តរវស័ិ
យ ពៅកនុងខែ ការយុទធសាស្រសតអភ្ិវឌ្ឍ ៍ជាតិងមី នាពេលខាងមុ្ែព េះ។ ឯកឧតតម្បា រខ ែម្ពទៀតថា “ការគិតគូរ
អំេីការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ គឺជាលកខែណឌ ម្ួយ ពដីម្បធីានាឱ្យា ភាេពជាគជ័យកនុងការព្លីយតរ ឹងការខប្រ
ប្រួលអាកាសធាតុកប្ម្ិតជាត”ិ។ 

ឯកឧតតម្  សង់ ស្រ ាង់សា័រ កូតាងំ ឯកអគារដាទូតស ភារអឺរ  ុរប្រចកំម្ពុជា បា គូសរញ្ហា ក់ថា ពោល
 ពោបាយអាកាសធាតុជាត ិ  ិងប្ករែណឌ គតិយុតតសម្ប្សរ  ឹងជប្ម្ុញឱ្យា ការោបំ្ទេអី តរជាតិ ទាងំខែនករ
ពច្េកពទស  ិងងវកិា។ “ពយងីបា ែិតែបំ្រឹងខប្រងរចេូ ល រិចញរបទា ខប្រប្រួលអាកាសធាតុពៅកនុងកចេ រ់ងវកិារមួ្
ររស់ស ភាេអឺរ  ុរ ពដ្ឋយពរតជាា ខរងខច្កងវកិាោ ងតិច្២០% ថ្ ងវកិាសរុរររស់ស ភាេអឺរ  ុរប្រចឆំ្ន  ំ២០១៤-
២០២០ សប្ារ់សកម្មភាេពាក់េ័ ធ ឹងអាកាសធាតុ”។ ឯកឧតតម្បា ប្រកាសថា ស ភាេអឺរ  ុរ  ិងថ្ដគូររស់ែលួ  
 ឹងរ តោបំ្ទកម្ពុជា កនុងការរ ្ំុ  ិងកាត់រ ែយែលរ េះពាល់េីការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ  ិងបា ពសនឱី្យថ្ដគូ
អភ្ិវឌ្ឍពែសងៗ រមួ្ច្ំខណកកនុងកិច្េប្រឹងខប្រងព េះ។ 

ថ្ងៃទេីីរថ្ ពវទិកាជាតិ បា ពតត តពលគីំ ិតែតួច្ពែតីម្ពរៀរច្ំខែ ការយុទធសាស្រសតព្លីយតរ ឹងការខប្រប្រួល
អាកាសធាតុតាម្វស័ិយនានាររស់ប្កសួង-សាែ រ័ ពាក់េ័ ធ។ រ ូតម្កដល់រច្េុរប ន ពដ្ឋយា ការសប្ម្រសប្ម្ួល
េីនាយកដ្ឋា  ខប្រប្រួលអាកាសធាតុថ្ ប្កសួងររសិាែ   ប្កសួង-សាែ រ័ ច្ំ ួ  ១០ បា ពរៀរច្ំខែ ការយុទធសាស្រសត
ព្លីយតរ ឹងការខប្រប្រួលអាកាសធាតុតាម្វស័ិយពាក់េ័ ធររស់ែលួ ។ ប្កសួងសាែ រ័ -ពាក់េ័ ធព េះកំេុងពរៀរច្ំ
ខែ ការសកម្មភាេររស់ែលួ  ពដីម្បរីចេូ លការខប្រប្រួលអាកាសធាតុពៅកនុងដំពណីរការពរៀរច្ំខែ ការពទៀងទាត់ 
 ិងរពចេ ៀសការចត់ទុកការខប្រប្រួលអាកាសធាតុថាជាខែនកម្ួយពៅដ្ឋច់្ខតឯង។ ការង្គរព េះា សារៈសំខា ់ កនុង
ការជំរុញឱ្យា វធិសីាស្រសតជាក់ោក់ ពដ្ឋយខែអកពលពីសណ្តរយី ូ រិចញរបទា ប្បាកដ ិយម្ ព យីក៏រង្គា ញ ូវ
សកម្មភាេ ឹងការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ។ 

គ្កសងួបរសិ្ថា ន 
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កំណតស់ម្មគ លស់គ្ម្មបអ់នកស្ថរព័ត៌ម្មន ៖   

ពវទិកាជាតពិលីកទ១ី សតីេកីារខប្រប្រួលអាកាសធាតុ បា ប្បារេធពៅឆ្ន ២ំ០០៩ ពដ្ឋយបា រចេូ លរញ្ហា
ខប្រប្រួលអាកាសធាតុពៅកនុងរពរៀរវារៈថ្ ការអភ្ិវឌ្ឍររស់កម្ពុជាពដ្ឋយពជាគជ័យ។ ចរ់េីពេលពនាេះម្ក កិច្េប្រឹង
ខប្រងជាពប្ច្ី កនុងការពរៀរច្ំពោល ពោបាយខប្រប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា  ិងតាម្រយៈពវទិកាជខជកេិភាក្ពោល
 ពោបាយខដលា លកខណៈសាែ រនា បា ពធាឱី្យប្រពទសកម្ពុជាចរ់ពែតីម្ដំពណីរការពរៀរច្ំពោល ពោបាយ  ិង
ខែ ការយុទធសាស្រសតជាតិខដលា ភាេរងឹា។ំ  

ពវទិកាជាតពិលីកទី៣ ព េះ រមួ្ា រទរង្គា ញពដ្ឋយអនកជនំាញការ អំេីរច្េុរប នភាេថ្ ររកគំព ញីចុ្ង
ពប្កាយទាក់ទង ឹងែលរ េះពាល់ថ្ ការខប្រប្រលួអាកាសធាតុពៅកម្ពុជា ិងកនុងតំរ ់អាសុអីាពគនយ ៍ វឌ្ឍ ភាេខដល
កម្ពុជាសពប្ម្ច្បា ពៅថាន ក់ជាតិ ិងថាន ក់ពប្កាម្ជាត ិ កនុងការព្លីយតរពៅ ឹងការខប្រប្រលួអាកាសធាតុ ក៏ដូច្ជា
ប្រធា រទពាក់េ័ ធម្ួយច្ំ ួ ពទៀត ទាក់ទង ងឹ រិចញរបទា អាកាសធាតុ  ិងដំពណីរការច្រចថាន ក់អ តរជាត។ិ 
អនកចូ្លរមួ្ពប្ច្ី ជាង ៧០០នាក់ ម្កេសីាែ រ័ រដ្ឋា ភ្ិបាល ថ្ដគូអភ្ិវឌ្ឍ ៍ អងាការម្ិ ខម្ រដ្ឋា ភ្ិបាល ប្គឹេះសាែ  
សិក្ យុវជ   ិងវស័ិយឯកជ   ឹងចូ្លរមួ្ពៅកនុងប្េឹតតិការណ៍ព េះ រ ូតដល់ថ្ងៃទ ី០៧ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៣។ 

ប្កសួងររសិាែ  គឺជាសាែ រ័ រពង្គា លថ្ អ ុសញ្ហញ ប្ករែ័ណឌ ស ប្រជាជាតសិតីេីការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ 
ជាសាជកិប្កុម្ការង្គរអ តររដ្ឋា ភ្ិបាលសតីេីការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ (IPCC)  ិងជាសាែ រ័ ជាតទិទួលរ ាុក
យ តការអភ្ិវឌ្ឍ ៍សាអ ត។ 

គណៈកាម ធិការជាតិប្គរ់ប្គងការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ គឺជាសាែ រ័ រពង្គា លកនុងការពរៀរច្ំអងាពវទិកាព េះ 
 ិងជាសាែ រ័ រពង្គា លកនុងការពរៀរច្ំពោល ពោបាយខប្រប្រួលអាកាសធាតុ ខដលសាជិកម្កេី ២០ ប្កសួង-សាែ រ័
  ពដ្ឋយា  សពម្តច្អគាម្ហាពសនារតពីតពជា ហ ុន ប្សន នាយករដាម្ស្រ តថី្ ប្េេះរាជាណ្តច្ប្កកម្ពុជា ជាប្រធា 
កិតតិយស។  

នាយកដ្ឋា  ខប្រប្រួលអាកាសធាតុថ្ ប្កសួងររសិាែ   ខដលជាពលខាធិការដ្ឋា  ថ្ គណៈកាម ធិការជាតិ
ប្គរ់ប្គងការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ  ជាអនកសប្ម្រសប្ម្ួលសំខា ់ថ្ អងាពវទិកា  ិងា តួនាទសីនូលពលកីារង្គរខប្រ
ប្រួលអាកាសធាតុ។ 

ពវទិកាជាតិអាច្ដំពណីរការពៅបា ពដ្ឋយា ការចូ្លរមួ្េីប្កសួងររសិាែ    ិងា ការឧរតែម្ភេកីម្មវធិសី
ម្ព័ ធភាេខប្រប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា (CCCA)។ CCCA គឺជាកម្មវធិីទូលំទូោយខររថ្ច្នប្រឌ្ិតងមីម្ួយខដលដឹកនាំ
ពដ្ឋយប្កសួងររសិាែ    ិងជាកិច្េែតួច្ពែតមី្េ ុភាគេីីមូ្ល ធិិស ភាេអឺរ  ុរ (EU) ទីភាន ក់ង្គរអភ្ិវឌ្ឍ ៍អ តរជាតិថ្ 
ប្រពទសដ្ឋណឺា ក (Danida) ទីភាន ក់ង្គរអភ្ិវឌ្ឍ ៍អ តរជាតិថ្ ប្រពទសស ុយខអដ (Sida)  ិងកម្មវធិអីភ្ិវឌ្ឍ ៍
ស ប្រជាជាតបិ្រចកំម្ពុជា (UNDP)។ ពវទិកាជាតិ ក៏ទទលួបា ការោបំ្ទងវកិារខ ែម្េ ី កម្មវធិរីរសិាែ  ររស់អងា
ការស ប្រជាជាតិ (UNEP), ជំ ួយប្េេះវហិារប្រពទសដ្ឋ ីដ្ឋ (DCA), អងាការពវទិកាម្ិ ខម្ រដ្ឋា ភ្ិបាល សតីេី
កម្ពុជា (NGO Forum)  ិងរណ្តត ញខប្រប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា (CCCN)។ 
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វសចកតីគ្បកាសព័ត៌ម្មន
 

កម្ពុជាជំរញុភាពជាដដ្គូកិចេសហគ្បតិបតតិការ និងហរិញ្ញបបទាន ឱ្យកាន់ប្តគ្បវសើរវ ើង 
វដ្ើម្បវី្ែើយតបនឹងការប្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ 

ភ្នពំេញ ថ្ងៃទ៧ី ខែវចិ្ឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៣ ពវទិកាជាតពិលីទី៣ សតីេកីារខប្រប្រួលអាកាសធាតុបា រចេ រ់ពៅថ្ងៃ
ប្េ សបតិ៍ព េះជាម្យួ ឹងការអំពាវនាវេ ី តំណ្តងរាជរដ្ឋា ភ្ិបាលថ្ដគូអភ្ិវឌ្ឍ ៍  ិងសងាម្សុវីលិឱ្យពលីកកម្ពស់
ភាេជាថ្ដគូកិច្េស ប្រតិរតតកិារ  ិង រិចញរបទា  ឱ្យកា ់ខតប្រពសីរព ងី កនុងដំពណីរការពរៀរច្ំកម្មវធិអីភ្ិវឌ្ឍ ៍ក៏
ដូច្ជាការពកៀរគរ  ិងពប្រីប្បាស់ធ ធា  សំពៅេប្ងឹងប្រសិទធភាេ  ងិប្រសិទធិែលថ្ ការចត់វធិា ការព្លីយតរ
 ឹងការគប្ាម្កំខ ងេីការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ។ 

ពវទិកាជាតិព េះ បា គូសរញ្ហា ក់េីភាេចបំាច់្កនុងការធានាការែតល់ងវកិាប្គរ់ប្ោ ់ ឱ្យប្សរ ឹងអាីខដល
ស គម្ ៍អ តរជាតិបា ស ារចួ្ព យី ក៏ដូច្ជាកនុងការោបំ្ទខែ ការ  ងិប្រេ័ ធជាត។ិ ពវទិកាជាតបិា រញ្ហា ក់ថា 
ស គម្ ៍អ តរជាត ិប្តូវខតរមួ្ច្ំខណកកនុងការជួយោបំ្ទប្រពទសកំេុងអភ្ិវឌ្ឍ ៍ ដូច្ជាកម្ពុជា។ ជារងម្ ស គម្ ៍
អ តរជាត ិ ជាេិពសសប្រពទសអភ្ិវឌ្ឍ ៍ ប្តូវអ ុវតតតាម្ការស ាររស់ែលួ  កនុងការែតល់ងវកិាប្រាណ១០០ពា ់
ោ ដុោល រអាពម្រកិខដលជា រិចញរបទា ងមីរខ ែម្ពទៀត  កនុង១ឆ្ន ំៗ  ពដីម្បោីបំ្ទសកម្មភាេខប្រប្រួលអាកាសធាតុ 
ពៅប្តឹម្ឆ្ន ២ំ០២០។  ក លងម្ក លទធែលខដលពយងីទទលួបា ហាក់ដូច្ជាតិច្តចួ្ជាងការរេំឹងទុក ព យីកងាេះ
ខាត រិចញវតែុពៅច្ពនាល េះឆ្ន ២ំ០១៣  ងិ២០២០ ពៅខតា ទំ ធំំពធងពៅព យី។ ការទទួលបា ងវកិាខាងពប្ៅ 
គឺជាកតាត សំខា ់រំែុត សប្ារ់ប្រពទសអភ្ិវឌ្ឍតចិ្តួច្ដូច្ជាកម្ពុជា ខដលសែិតកនុងច្ំពណ្តម្ប្រពទសង្គយរងពប្ោេះ
រំែុតេីការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ ។ ពលីសេីព េះ ស គម្ ៍អ តរជាតិគួរខតពជៀសវាង ូវការពប្របី្បាស់យ តការែុ
សៗោន ពប្ច្ី ខររពប្ច្ី ោ ង ខដលនាឱំ្យថ្ងលច្ំណ្តយកា ់ខតែពស់សប្ារ់ប្រពទសកំេុងអភ្ិវឌ្ឍ ៍។  រិចញរបទា 
អាកាសធាតុ គួរខតែតល់តាម្រយៈគប្ម្ខូដលា លកខណៈសុែដុម្រម្ ីយកម្មប្សរ ឹងអាទិភាេ  ងិប្រេ័ ធជាតិ
ររស់ប្រពទសទទួលជំ ួយ។ 

ឯកឧតតម្ រស ់ សលីវ៉ា  អ ុរដាពលខាធិការប្កសងួពសដាកិច្េ  ិង រិចញវតែុ បា ខងលងពៅកនុងសុ ារកថា
ពរីកនាថ្ងៃប្េ សបតិ៍ព េះថា៖ «កម្ពុជាគឺជាប្រពទសខដលប្តូវបា ពគចត់ចូ្លកនុងច្ំពណ្តម្ប្រពទស១០ខដលង្គយ
រងពប្ោេះេីការខប្រប្រួលអាកាសធាតុរំែុត ដូពច្នេះការធានាឱ្យា ងវកិាប្គរ់ប្ោ ់សប្ារ់រ ្ំុ ឹងការខប្រប្រួលអា
កាសធាតុគឺា សារៈសំខា ់ណ្តស់»។ ឯកឧតតម្បា រខ ែម្ថា «កនុងរយៈពេលរីឆ្ន ចុំ្ងពប្កាយព េះ កម្ពុជាបា 
ពកៀរគរទឹកប្បាក់ពប្ច្ី ជាង ២៥០ ោ ដុោល រអាពម្រកិ រចួ្ម្កព យីេីប្រភ្េពែសងៗ សប្ារ់ោបំ្ទដល់សកម្មភាេ
ព្លីយតរ ឹងការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ។ ពោលពៅច្ម្បងសប្ារ់ប្រពទសកម្ពុជានារយៈពេលេីររីឆ្ន រំនាា រ់ព េះ គឺ
ទទួលបា  ូវ រិចញរបទា តា ល់េមូី្ល ិធអិាកាសធាតុសាកល ដូច្ជាមូ្ល ិធិរ ្ំុ  ិងមូ្ល ិធិអាកាសធាតុ
ថ្រតង តាម្រយៈការជំរុញឱ្យា ការទទួលសាា ល់ជាែលូវការ ូវអងាភាេអ ុវតត ៍ជាតិ»។ 

ពៅកនុងេិធីរិទថ្ ពវទិកាជាតិពលីកទ៣ី សតីេកីារខប្រប្រួលអាកាសធាតុ ឯកឧតតម្ ស្ថប ូអូហ្ណូ រដា
ពលខាធិការប្កសួងររសិាែ   បា គូសរញ្ហា ក់ជាងមី អំេីការពរតជាា ច្ិតតររស់រាជរដ្ឋា ភ្ិបាល ពដីម្បពីធាីការជាម្ួយថ្ដគូ
ទាងំអស់ កនុងការពដ្ឋេះប្សាយរញ្ហា ខប្រប្រលួអាកាសធាតុ។ ឯកឧតតម្បា ា ប្រសាស ៍ថា៖ «ការរមួ្ច្ំខណក

គ្កសងួបរសិ្ថា ន 
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ររស់ពយងីពៅកនុងការរងករញ្ហា ព េះ គាឺ សតួច្ពសតងីតិច្តួច្រំែុត ទាងំកនុងអតីតកាល  ិងពេលអនាគត។ ពដ្ឋយ
េិតពៅ ពយងីគឺជាជ រងពប្ោេះររស់រញ្ហា ម្ួយ ខដលពយងីម្ិ ខម្ ជាមូ្លព តុែងពនាេះពទ។ ពទាេះជាោ ងណ្តកត ី
ពយងីា រំណងច្ង់កាល យជាខែនកម្ួយថ្ ដំពណ្តេះប្សាយរញ្ហា សកលព េះ។ ពប្ពាេះថា ការពដ្ឋេះប្សាយរញ្ហា ខប្រ
ប្រួលអាកាសធាតុម្ិ ខម្ ប្ោ ់ជាជពប្ម្ីសម្ួយពនាេះពទ ខតគឺជាែលូវខតម្ួយគត់ពដីម្បធីានាដល់ការរស់រា ា ជីវតិ
 ិងការរកីច្ពប្ម្ី រុងពរឿង។ េីពប្ពាេះពយងីពជឿជាក់ថា ការចូ្លរមួ្ពដ្ឋេះប្សាយរញ្ហា ខប្រប្រលួអាកាសធាតុ ងឹែតល់ ូវ
ប្រពោជ ៍ ទាងំខែនក ពោបាយ ពសដាកិច្េររសិាែ    ិងរពច្េកវទិា។ សំខា ់រំែុត ពដ្ឋយសារពយងីពជឿជាក់ថា 
ពយងីអាច្រខងារវរិតតថិ្ ការខប្រប្រួលអាកាសធាតុព េះ ឱ្យពៅជាឱ្កាសងមីសប្ារ់ការអភ្ិវឌ្ឍម្ួយខដលថ្រតង 
រពចេញការូ តិច្ ធ ់ ឹងការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ សម្ធម៌្ច្ីរភាេ  ិងេងឹខែអកពលីច្ំពណេះដឹង»។ 

ច្ំណុច្សំខា ់ថ្ េធិីព េះគឺការប្រកាសដ្ឋក់ឱ្យពប្រីប្បាស់ ូវខែ ការយុទធសាស្រសតព្លយីតរ ងឹការខប្រប្រួល
អាកាសធាតុកម្ពុជា ពដ្ឋយសពម្តច្អគាម្ហាពសនារតីពតពជា ហ ុន ប្សន នាយករដាម្ស្រ តីថ្ ប្េេះរាជាណ្តច្ប្ក
កម្ពុជាខដលជាឯកសារខែ ការជាតិពលីកដំរូងរងអស់ សប្ារ់ខណនាអំេំវីធិា ការព្លីយតរ ឹងការខប្រប្រួល
អាកាសធាតុពៅកម្ពុជា។ ពលសីេីព េះ ពវទិកាបា េិភាក្អំេីពសច្កតបី្ពាងពោលជំ រររស់កម្ពុជាសប្ារ់ស និសីទ
កំេូលពលីកទ១ី៩ ថ្ អ ុសញ្ហញ ប្ករែណឌ ស ប្រជាជាតសិតីេីការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ ខដល ឹងប្រប្េឹតតពៅពៅទី
ប្កុងវា សូវ ី ប្រពទសរ ូ ូញ។ ពោលជំ រម្ួយកនុងច្ំពណ្តម្ពោលជ ំរទាងំពនាេះគឺ កម្ពុជាបា ជំរុញឱ្យប្រពទស
អភ្ិវឌ្ឍ ៍ ថ្ដគូអភ្ិវឌ្ឍ ៍ សាែ រ័ នានាររស់អងាការស ប្រជាជាតិ  ិងអងាការអ តរជាតិ ប្តូវែតល់ការោបំ្ទទាងំខែនក
ងវកិា  ិងរពច្េកពទសឱ្យបា ប្គរ់ប្ោ ់ពដ្ឋយោម  ការេ ារ ជាម្ួយ ឹង ីតិវធិខីដលអាច្ទទួលយកបា   ិងា 
ភាេរត់ខរ សប្ារ់ខែ ការរ ្ំុជាតិ ពៅប្រពទសកំេុងអភ្ិវឌ្ឍ ៍។ 

 

កំណតស់ម្មគ លស់គ្ម្មបអ់នកស្ថរព័ត៌ម្មន៖ 

ពវទិកាជាតពិលីកទ១ី សតីេកីារខប្រប្រួលអាកាសធាតុ បា ប្បារេធពៅឆ្ន ២ំ០០៩ ពដ្ឋយបា រចេូ លរញ្ហា
ខប្រប្រួលអាកាសធាតុពៅកនុងរពរៀរវារៈថ្ ការអភ្ិវឌ្ឍររស់កម្ពុជាពដ្ឋយពជាគជ័យ។ ចរ់េីពេលពនាេះម្ក កិច្េប្រឹង
ខប្រងជាពប្ច្ី កនុងការពរៀរច្ំពោល ពោបាយខប្រប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា  ិងតាម្រយៈពវទិកាជខជកេិភាក្ពោល
 ពោបាយខដលា លកខណៈសាែ រនា បា ពធាីឱ្យប្រពទសកម្ពុជាចរ់ពែតីម្ដំពណីរការពរៀរច្ំពោល ពោបាយ  ិង
ខែ ការយុទធសាស្រសតជាតិខដលា ភាេរងឹា។ំ  

ពវទិកាជាតពិលីកទី៣ ព េះ រមួ្ា រទរង្គា ញពដ្ឋយអនកជនំាញការ អំេីរច្េុរប នភាេថ្ ររកគំព ញីចុ្ង
ពប្កាយទាក់ទង ឹងែលរ េះពាល់ថ្ ការខប្រប្រលួអាកាសធាតុពៅកម្ពុជា ិងកនុងតំរ ់អាសុអីាពគនយ ៍ វឌ្ឍ ភាេខដល
កម្ពុជាសពប្ម្ច្បា ពៅថាន ក់ជាតិ ិងថាន ក់ពប្កាម្ជាត ិ កនុងការព្លីយតរពៅ ឹងការខប្រប្រលួអាកាសធាតុ ក៏ដូច្ជា
ប្រធា រទពាក់េ័ ធម្ួយច្ំ ួ ពទៀត ទាក់ទង ងឹ រិចញរបទា អាកាសធាតុ  ិងដំពណីរការច្រចថាន ក់អ តរជាត។ិ 
អនកចូ្លរមួ្ពប្ច្ី ជាង ៧០០នាក់ ម្កេសីាែ រ័ រដ្ឋា ភ្ិបាល ថ្ដគូអភ្ិវឌ្ឍ ៍ អងាការម្ិ ខម្ រដ្ឋា ភ្ិបាល ប្គឹេះសាែ  
សិក្ យុវជ   ិងវស័ិយឯកជ   ឹងចូ្លរមួ្ពៅកនុងប្េឹតតិការណ៍ព េះ រ ូតដល់ថ្ងៃទ ី០៧ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៣។ 

ប្កសួងររសិាែ  គឺជាសាែ រ័ រពង្គា លថ្ អ ុសញ្ហញ ប្ករែ័ណឌ ស ប្រជាជាតសិតីេីការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ 
ជាសាជកិប្កុម្ការង្គរអ តររដ្ឋា ភ្ិបាលសតីេីការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ (IPCC)  ិងជាសាែ រ័ ជាតទិទួលរ ាុក
យ តការអភ្ិវឌ្ឍ ៍សាអ ត។ 
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គណៈកាម ធិការជាតិប្គរ់ប្គងការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ គឺជាសាែ រ័ រពង្គា លកនុងការពរៀរច្ំអងាពវទិកាព េះ 
 ិងជាសាែ រ័ រពង្គា លកនុងការពរៀរច្ំពោល ពោបាយខប្រប្រួលអាកាសធាតុ ខដលសាជិកម្កេី ២០ ប្កសួង-សាែ រ័
  ពដ្ឋយា  សពម្តច្អគាម្ហាពសនារតពីតពជា ហ ុន ប្សន នាយករដាម្ស្រ តថី្ ប្េេះរាជាណ្តច្ប្កកម្ពុជា ជាប្រធា 
កិតតិយស។  

នាយកដ្ឋា  ខប្រប្រួលអាកាសធាតុថ្ ប្កសួងររសិាែ   ខដលជាពលខាធិការដ្ឋា  ថ្ គណៈកាម ធិការជាតិ
ប្គរ់ប្គងការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ  ជាអនកសប្ម្រសប្ម្ួលសំខា ់ថ្ អងាពវទិកា  ិងា តួនាទសីនូលពលកីារង្គរខប្រ
ប្រួលអាកាសធាតុ។ 

ពវទិកាជាតិអាច្ដំពណីរការពៅបា ពដ្ឋយា ការចូ្លរមួ្េីប្កសួងររសិាែ    ិងា ការឧរតែម្ភេកីម្មវធិសី
ម្ព័ ធភាេខប្រប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា (CCCA)។ CCCA គឺជាកម្មវធិីទូលំទូោយខររថ្ច្នប្រឌ្ិតងមីម្ួយខដលដឹកនាំ
ពដ្ឋយប្កសួងររសិាែ    ិងជាកិច្េែតួច្ពែតមី្េ ុភាគេីីមូ្ល ធិិស ភាេអឺរ  ុរ (EU) ទីភាន ក់ង្គរអភ្ិវឌ្ឍ ៍អ តរជាតិថ្ 
ប្រពទសដ្ឋណឺា ក (Danida) ទីភាន ក់ង្គរអភ្ិវឌ្ឍ ៍អ តរជាតិថ្ ប្រពទសស ុយខអដ (Sida)  ិងកម្មវធិអីភ្ិវឌ្ឍ ៍
ស ប្រជាជាតបិ្រចកំម្ពុជា (UNDP)។ ពវទិកាជាតិ ក៏ទទលួបា ការោបំ្ទងវកិារខ ែម្េ ី កម្មវធិរីរសិាែ  ររស់អងា
ការស ប្រជាជាតិ (UNEP), ជំ ួយប្េេះវហិារប្រពទសដ្ឋ ីដ្ឋ (DCA), អងាការពវទិកាម្ិ ខម្ រដ្ឋា ភ្ិបាល សតីេី
កម្ពុជា (NGO Forum)  ិងរណ្តត ញខប្រប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា (CCCN)។ 

សប្ារ់េ័ត៌ា រខ ែម្អំេពីវទិកាជាតិព េះ សូម្ទាក់ទង ពោកប្ស ីពៅ រសមី ម្ស្រ តីកម្មវធិសីម្ព័ ធភាេខប្រ
ប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា តាម្រយៈពលែទូរស័េា (+៨៥៥)៧៧ ៥៣ ៥៣ ៩២ ឬ 
reaksmey.neou@camclimate.org.kh 
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