ការផ�យសារពត
័ ៌
េវទ�កាជា�ស��ព�ការែ្រ�្រ��លអាកាសធាតុចាប់េផ��មេដាយេផា�
ការជ្រម�ញេគាលនេយាបាយ ន�ងយុទ�
ែដលេធ��ឲ្យ្រ�េទសកម�ុជកា ាន់ែតមានភាពធន់្រទាំន�ងមានពណ៌
ភ�ំេពញ ៃថ�ទី០៣ ែខតុ ល ឆា២០១១ ស្រមា ប់ករផ្សោយ

េដយយល់េឃញពីត្រម�វករបនា�ន ់ និង ផលប៉ះពល់យា ៉ងធ�ន់ធ�រ ៃនករ
 ែ្រប្រ
មកេល្រពះរជាណាច្រកកមុ�ជា ក�ុងសន�រកថាេបកេវទិកជា២ ស�ីពីករែ្រប្រប�ល
ធាតុ ឯកឧត�ម យឹម ៃឆលី ឧបនាយករដ�ម�ន�ី ៃន្រពះរជាណច្រកកម�ុជាបានសង�ត

ករែ្រប្រប�លអកសធាតុជ ាេរឿងមួយពិត េហយ្របេទសកម�ុជា្រត�វែតេឆ�យតបជាប
មានកិច�សហករគ

ឯកឧត�មឧបនាយករដ�ម�ន�ីបាន
ប ��ក់ថាេវទិ កនឹងផ�ល់ នូវកលនុវ ត�ភាពដ៏ពិេស
ម�ន�ីរជករ ៃដ គូអភិវឌ្ ឍន៍សង�មសុីវិល និងអ�កព ក់ព័ន�េផ្សងៗ ក�ុងករឆ�ុះប��ំងេលសមិ
ែដលសេ្រមចបានរហូតមកដល់េពលបច�ុប្បន� និងេឆា�ះេទរកក

នូវអនុ សសន៍អចអនុវត�ប

ែដលមានសរៈសំខន់ ក�ុងករេធ�ឲ្យ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាក�យជា្របេទសមួ
ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងៃបតងជ
ឯកឧត�មឧបនាយករដ�ម�ន�ីបានមាន្របស“ករែ្រប្រប�លអកសធាតុមិនឈប
្រពំ្របទល់ជាតិេនាះេទ ពីេ្រពះភពែផនដីរបស់េយងមានបរិយ”។ េទះជាយា៉ងណា
្របេទស្រកី្រក ែដលមានករអភិវឌ្ឍតិចតួចដូចកម�ុជាងយរងេ្រគាះបំផុតពីផលប៉
ែ្រប្រប�លអកស”។
ឯកឧត�មបានសង�ត់ធ�ន់ថា
ប ��្របឈម ែដល្របេទសកម�ុជ ាបានជួប្របទះ និងលក�
ចំ នួន ស្រមា ប់អនុវត�េដយេជាគជ័យ ៃនករែ្រប្រប�លអ កសធាតុគឺ៖ ករបន្សោុំ

អកសធាតុ្រត�វែតេធ�េឡងតមអទិភាពរបស់្របេទសកម�ុជា េហ យករផ�ល់មូលនិធិមិន្
លក�ខណ�មកជាមួយ ករកត់បន�ឧស�័នផ
យ
�ះក��ក់ ្រត�វែតមានករឧបត�ម�គាំ្រទពី្របេទស
ករេលកកម�ស់សមត�ភាពស�ុកកបូនរបស់ៃ្រពេឈមិន្រត�វជះឥទ�ិពលដល់កិ ច�្របឹងែ្របងេផ
្របេទសកម�ុជា ក�ុងករកត់បន�យឧស�័នផ�ះក��ក់េឡយ។ ឯកឧត�មក៏បានសង�ត់ធ�ន់េលក
បេច�កវិទ្យោ េហយជាពិេសសគឺថាមពលកេកតេឡងវិញ និងយន�ករ ហិរ��ប្បទន ែដលអ
បានទំងថា �ក់ជាតិ និងអន�រ

ឯកឧត�ម យឹម ៃឆលី ក៏បានេលកេឡងពីេគាលជំហរ្របាប់្របេទសអភិវឌ្ឍន៍ថា

កម�ុជាេដយមានសម�័ន�ភាព្៧៧ បូក្របេទសចិន គឺកំពុងេ្រត�មខ�ួន ក�ុងករែថ�ងក
េនករ្របជុំអន�រជាតិនាេពលបនា�ប់េនទី្រក�ងឌូបាន់ េដយេស�ឲ្យ្របេទសអភិវឌ្ឍន
េហចណាស១.៥ ភាគរយៃនផលិតផលក�ុង�ស�កសរុប បែន�មេលមូលន ិធិ ែដលបានសន្យោ 
ជំ នួយករអភិវឌ្ឍន៍ផ�ូវករ។ ឯកឧត�មបានប��“ថវិក៧០% គួរចំ ណាយេលករបន្សោុ
ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងករកសងសមត�ភាពក�ុង្របេទសកំពុងអភិវឌ្”។

ក�ុងសុន�រកថាេបក
ឯកឧត�ម ម៉ុក មា៉េ រ៉ េទសរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី្រកសួងបរិស�ន និងជា្រ
គណៈកមា�ធិករជាតិ្រគបកែ្រប្រប�លអកសធាតុ បានរយករណ៍អំពីកររីកចេ្រ
២ ឆា�ំ េដយែផ�កតមអនុសសន៍របស់សេម�ចនាយករដ�ម�ន�ី ក�ុងេវទិកជាតិ១ ស�ីពី
ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ ក២០០៩។ មកដល់េពលបច�ុប្បន� េយងបានសេ្រមច នូវសមិទ�

ជាេ្រចន រួមមានករអភិវឌ្ឍស�ប័ន ករកសងសមត�ភាពបេច�កេទស ករអភិវឌ
ករ�សវ្រជាវ និងករេធ�ែផនករយុទ�ស�ស� ស�ីពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ ក
្រកបខ័ណ�សហ្របជាជាតិ ស�ីពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងេគាលករណ៍ ៃន
ឧទហរណ៍ តមរយៈយន�ករអភិវឌ្ឍន៍ស�ត និងកម�វិធីអភិវឌ្ឍន
េទះបីជាយា៉ងណា ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី ក៏បា កផងែដរថា ចំេណះដឹង ន ិងករយល់ដ
សធារណៈ អំពីផលប៉ះពល់ និងកលនុវត�ភាព ៃនករែ្រប្រប�លអកសធាតុ 
ស្រម�លរកវិធានករេឆ�យតបេនេកភាពខ�ះចេនាេនេឡយ។“ក�ុងន័យេនះ េវទិកជាតិ េលកទ
២ ស�ីពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុក៏ដូចជាយុទ�នាករ�សេដៀងគា� ែដល្រត�វេធ�េឡង
នាេពលអនាគត មានសរៈសំខន់យា៉ងខ�ំង ក�ុងករពិនិត្យេឡងវិញ នូវសមិទ�ិផល ែដ
និងែចករ ំែលកព័ ត៌មាន និងេមេរៀនទទួលបាន និងបេង�តេឡង នូវេគាលនេយាបាយ និង
យុទស
�
�ស�ជា”។
េវទិកជាតិេលកទ២ ស�ីពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ រ៣ៃថ� ចប់ពីៃថ�៣

-៥ តុ ល

េនឆា�ំេនះ មានេគាលបំណង ក�ុងករស្រមបស្រម�ល នូវករពិភាក្សោេគា
លក�ណៈស�បនា រវងអ�កព ក់ព័ន� ក�ុងករបេង�ត នូវែផនករយុទ�ស�ស� និងេគាលន
ក�ុងករេឆ�យតបនឹងករែ្របែ្របលអក
េវទិករយៈេពល៣ៃថ�េនះ
គឺជាមជ្ឈមណ�លែចករំែលកចំេណះដឹង និងបទពិេសធ
េដយមានសកម�ភាពច្រម�ះ រួមមានករពិភាក្សោេពញអង� ករពិភាក្សោជា្រក
និងករតំងពិពណ៌។ េវទិកេនះអនុ��តឲ្យអ�កពក់ព័ន�សំខន់ៗ រួមមានម�ន�ីថា�ក់កណា�
ម�ន�ីរដ�ភិបាលថា �ក់េខត� និងថា�ក់ជាតិ ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ អង�ករមិនែមនរដ�ភិបាល សង
្រគឹះស�នឧត�មសិក្សោ យុវជន វិស័យឯកជន និងសរព័
បែន�មពី េនះ កែន�ងេរៀបចំ េវទិក េនសណា�គារអំងែទរកង់ទីណង់តល់ មានករបង
និងករតំងពិពណ៌ ពក់ព័ន�ករែ្រប្រប�លអកសធាត៣ៃថ�េពញ េដយបង�ញ នូវគេ្រ
ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ កំណត់្រតសមិទ�ិផល និងផលិតផល

កំ ណត់សមា�ល់ ស្រមាប់អ�កែកស្រ
េវទិកជាតិេលកទ១ ស�ីពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ បាន្របារព�េឡងេ
ក�ុងែខតុ ល ឆា២០០៩។ ្រពឹត�ករណ៍េធ�េឡង ក�ុងេគាលបំណងេលកកម�ស់ចំេណះដឹង ស�ី
ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ ថាជាករ្របឈម ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ និងេធ�ករច
េក តមានទំងថា �ក់ជាតិ និងអន�រជាតិ ស្រមាប់អ�កនេយាបាយ មា�ស់ជំនួយ និងអ�កអន
េវទិកបាន្របកសេបកេដយសេម�ចនាយករដ�ម�ន�ី និងទទួលបានករគាំ្រទយា៉ងខ�
ជំ នួយ េដយមានករចូលរួមយា៉ងេ្រចនពីអ�កតំណាងេ៧០០នាក់ េនៃថ�១ និងអ�កតំ ណាង
េលសពី ៣០០នាក់ េនៃថ�២ និងៃថ�ទី ៣ ពី ្រគប់វិស័យ ទំងរដ�ភិបាល ន ិងមិនែមនរដ�
្រកសួងបរិស៖ ជាជនបេង�ល ៃនអនុស��្រកបខ័ណ�សហ្របជាជាតិ ស�ីពីករែ
អកសធា( UNFCCC) គណៈកម�ករអន�ររដ�ភិបាល ស�ីពីករែ្រប្រប�លអ(

IPCC)

និងអជា�ធរទទួលបន�ុកជា(DNA) ស្រមា ប់យន�ករអភិវឌ្ឍន៍ស(CDM)។
គណៈកមា�ធិករជាតិ្រគប់្រគងករែ្រប្រប�លេ្រ(NCCC)៖ ជាអ�កេដរតួនាទីសំខ
ក�ុងករេរៀបចំ នូវេវទិកេនះ។ គណៈកមា�ធិករេនះបានបេង�តេឡង ក�ុងេគាលបំណងេធ�ជ

បេង�តេគាលនេយាបាយករែ្រប្រប�លអកសធ សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេត ហ៊ុន 
ែសន នាយករដ�ម�ន�ី ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ជា្របធ
នាយកដ�នែ្រប្រប�លអក(CCD) ៃន្រកសួងបរិស ៖ ជាអ�កស្រមបស្រម�លដ៏សំខ
ក�ុងករេរៀបចំសិក�សលជាតិេល២ ស�ីពីករែ្រប្រប�លអកស CCD ជាេលខធិករដ
របស់ NCCC។ នាយកដ�នេដរតួនាទីដ៏សំខន់ ក�ុងសកម�ភាពករែ្រប្រប�លអកសធាតុ
កម�ុជា
សម�័ន�ភាពែ្រប្រប�លអកសធាតុ(CCCA)៖ ជាកិច�្របឹងែ្របងរួមរវងគណៈកមា�ធិក
្រគប់្រគងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍សំខន់ េហយសម�័ន�ភាពេ នះជា
ែបបៃច�្របឌិតទូលំទូលយ ក�ុងករេឆ�យតបនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងហនិភ
រយ ក�ុង្របេទសកម�ុ(សូមេមល្រពឹត�ប័្រCCCA ស្រមា ប់ព័ត៌មានលម)។
ស្រមា ប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមទក
អ�ក�សី ែសម តុ ល�សីេ
ម�ន�ីទំនាក់ទំនងជា
នាយកដ�នែ្រប្រប�លអ
្រកសួងបរិស
ផ�ះេលខ ៤៨ រុក�វិថី្រពះសីហនុ ខ័ណ�ចំករមន ភ�ំេពញ កម�
ទូរស័ព�៖ (៨៥៥) ៩២ ៩០៩ ៨៨០
សរេអឡិច្រត�និចsemtola@gmail.com
េគហរទំ ព័រ៖ www.camclimate.org.kh

