
សាវតាគម្រោង៖ 
 

 ម្ោយោនការទទួលសាា ល់ឥទធិពលននផលប ៉ះពាល់ពីការប្របរបួលអាកាសធាតុជាសកល កម្ពុជាជា
របម្ទសម្ួយកនុងចំម្ោម្របម្ទសទងំ៩ និង២តំបន់ (តំបន់ការមី្បៀន និងតំបន់ប សីុភិច) រតូវបនម្ររីសម្រសី
កនុងការអនុវតត កម្មវធិីសាកលបងសរោប់ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ ម្រកាម្មូ្លនិធិវនិិម្ោគអាកាសធាតុនន
ធនាគារអនតរជាតិសរោប់ការសាា បនាម្ ងីវញិ និងការអភិវឌ្ឍន៍។ ម្គាលបំណងទូម្ៅ គឺម្ ីម្បសីាកលបង និង
បង្ហា ញពីវធិីសាស្រសតម្ ីម្បបីស្ររា បហានិភ័យ និងភាពធន់នឹងអាកាសធាតុពីការប្របរបួលអាកាសធាតុម្ៅកនុងការ
ម្រៀបចំប្ផនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវធិីសំខាន់ៗ ប្ លជាការបប្នាម្ពីម្លីសកម្មភាពប្ លកំពុងបនតអនុវតត។     

 ការអនុវតតកម្មវធិីសាកលបងសរោប់ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុម្ៅកម្ពុជា ប្ចកម្ចញជា២ ំោក់កាល៖ 
 ំោក់កាលទី១ បនគារំទកម្ពុជា ល់ការបម្ងកីតកម្មវធិីយុទធសាស្រសតសរោប់ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ រមួ្ោន
កម្មវធិីវនិិម្ោគជាម្ ីម្។  ំោក់កាលទី២ ជាកម្មវធិីយុទធសាស្រសតសរោប់ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ ប្ លអនុវតត
គម្រោងវនិិម្ោគចំនួន៧ ម្ោយោនថវកិាសរុបរិត៤០០លាន ុលាា រសហរ ឋអាម្ម្រកិ និងគម្រោងហរិញ្ញបបទន
សហរបតិបតតិការបម្ចេកម្ទសម្ ីម្បបីស្ររា បភាពធន់នឹងអាកាសធាតុម្ៅកនុងការម្រៀបចំប្ផនការអភិវឌ្ឍន៍(T A)។ 
នាយកោឋ នប្របរបួលអាកាសធាតុននរកសួងបរសិាា ន អនុវតតគម្រោង TA ម្ន៉ះ ម្ោយសហការជាម្ួយរកសួង 
ម្ស ឋកិចេ និងហរិញ្ញវតាុ និងបោត រកសួង សាា ប័នពាក់ព័នធ។  គម្រោង TA បនចាប់ម្ផតីម្អនុវតតផាូវការពីប្ែករញ  
ឆ្ន ២ំ០១៣ រហូត ល់ប្ែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៨។ ថវកិាសរុបរបស់គម្រោង TA គឺ៧លាន ុលាា រសហរ ឋអាម្ម្រកិ
ប្ លបនម្កពីមូ្លនិធិវនិិម្ោគអាកាសធាតុ តាម្រយៈធនាគារអភិវឌ្ឍនន៍អាសីុ។  

គម្រោង ហិរញ្ញប្បទានសហរប្តិបតិិការបម្ចេកម្េស 
ម្ ើម្បីបញ្ជ្រា បភាពធនន់ឹងអាកាសធាតមុ្ៅកនុងការម្រៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន ៍

 

(កម្មវិធីយេុធសាញ្ជ្សសិរោបភ់ាពធនន់ឹងអាកាសធាត)ុ  

សកម្មភាពអនុវតត៖ 
 

សោសភាគទ១ី៖  ពរងឹងការសរម្បសរម្លួកម្មវធិ ីSPCR   នងិការគារំទសម្តាភាពបម្ចេកម្ទសសរោប់ការ 
             បស្ររា បភាពធន់នឹងអាកាសធាតុម្ៅកនុងការម្រៀបចំប្ផនការអភិវឌ្ឍន៍ 
សោសភាគទ២ី៖ ម្ធវីការសិកាពលីទធភាពលំអតិ របស់គម្រោងម្ួយចំនួន ម្រកាម្កម្មវធិីសកម្មភាពជាតិបនាុនំឹង
  ការប្របរបួលអាកាសធាតុ (NAPA)  
សោសភាគទ៣ី៖ បម្ងកីតយនតការគារំទសងាម្សីុវលិ នងិពរងងឹសម្តាភាព ល់អងាការម្ិនប្ម្នរោឋ ភិបលកនុងការ
  បស្ររា បការបនាុនំឹងការប្របរបួលអាកាសធាតុ និងការកាត់បនាយម្រគា៉ះម្ហនតរាយម្ៅកនុង
  របតិបតតិការរបស់ែាួន និង 

សោសភាគទ៤ី៖ ផលិត និងផសពវផាយឯកសារចមំ្ណ៉ះ ងឹសតីពកីារបនាុនំឹងការប្របរបួលអាកាសធាតុ។  

ម្គាលបណំង៖ 
 គម្រោងោនម្គាលបំណងពរងងឹសម្តាភាពសាា ប័ន និងអនកពាក់ព័នធកនុងការបស្ររា បភាពធន់នឹងអាកាស
ធាតុម្ៅកនុងការម្រៀបចំប្ផការអភិវឌ្ឍន៍ និងផាល់ការគារំទបម្ចេកម្ទស ល់ការសរម្បសរម្ួល និងការអនុវតតគម្រោង
វនិិម្ោគទងំ៧របស់កម្មវធិីយុទធសាស្រសតសរោប់ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ (SPCR) ម្ោយម្តត តម្ៅម្លីវសិ័យ 
កសិកម្ម ធនធានទកឹ នងិម្ហោឋ រចនាសម្ព័នធ។ គម្រោងវនិិម្ោគទងំម្ន៉ះ ជាឳកាសសំខាន់ម្ួយម្ ីម្បកីសាងភាព
ធន់នឹងអាកាសធាតុម្ៅកម្ពុជា និងសរោប់ការបស្ររា បភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ និងការកាត់បនាយហានិភ័យ
ម្រគា៉ះម្ហនតរាយម្ៅកនុងការម្រៀបចំប្ផនការអភិវឌ្ឍន៍។  ូម្ចន៉ះ ការគារំទ ល់គម្រោងវនិិម្ោគជាតួនាទី ៏សំខាន់
ម្ួយរបស់គម្រោង TA ។ 



អនកពាក់ព័នធ៖ 
 រកសួងកសិកម្ម រុកាា របោញ់និងម្នសាទ 
 រកសួងម្ហានផៃ 
 រកសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម្ 
 រកសួងប្ផនការ 
 រកសួងសាធារណការ និង ឹករញ្ាូ ន  
 រកសួងអភិវឌ្ឍន៍រនបទ 
 រកសួងកិចេការនារ ី 
 រកសួងអប់រ ំយុវរន និងកីឡា  
 គណៈកោម ធិការជាតិរគប់រគងម្រគា៉ះម្ហនតរាយ  
 ន គូអភិវឌ្ឍន៍ រគឺ៉ះសាា នអប់រ ំសងាម្សីុវលិវស័ិយឯករន  
 សហគម្ន៍ និងសាធារណៈរន  

លទធផលរពំងឹទុក៖ 
 គម្រោងម្ួយចំនួនពាក់ព័នធនឹងការម្រសាចរសព ការការពារទឹករំនន់ កសិកម្ម រីវៈចរម្រ៉ះ ផាូវថនល់  

ទឹកសាា ត និងអនាម័្យ និងការអភិវឌ្ឍទីរករង នឹងបនម្របីរបស់ឧបករណ៍ពនិតិយហានភ័ិយ។ 
 ការវាយតនម្ាភាពង្ហយរងម្រគា៉ះ ម្ោយបញ្េូ លព័ត៌ោនអាកាសធាតុរតូវបនម្របីរបស់សរោប់គម្រោង

ប្ លបនចាត់ទុកថាជាគម្រោងអាចោនហានិភ័យកនុងវស័ិយសំខាន់ៗ 
 យុទធសាស្រសតរមួ្សតពីកីារបនាុនំឹងរតូវបនម្ធវីសោហរណកម្មម្ៅកនុងវស័ិយបីសំខាន់ៗ (កសិកម្ម ធនធាន

ទឹក និង ម្ហោឋ រចនាសម្ព័នធ) រតឹម្ឆ្ន ២ំ០១៨ និង 
 ោ ងតិចោស់ ២៥ភាគរយ ននគម្រោងកនុងវស័ិយធនធានទឹក កសិកម្ម  ឹករញ្ាូ ន ទឹកសាា ត និង 

អនាម័្យរតូវោនភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ។  

អាសយ័ដ្ឋា នទំនាក់ទំនង 
រកសួងបរសិាា ន 
(នាយកោឋ នប្របរបួលអាកាសធាតុ) 
អាគារ ៤៨ ម្ហាវថិីសម្ម្តចរព៉ះសីហនុ សង្ហក ត់ទម្នាបសាក់  
ែ័ណឌ ចំការម្ន រារធានីភនំម្ពញ របម្ទសកម្ពុជា 
ទូរស័ព្ទៈ ៨៥៥ (២៣) ៦៣ ១០ ៥៨២ 

អ ៊ីម ៉ែលៈ spcrcambodia@gmail.com 

គេហទំព័្រៈ www.ppcrcambodia.wordpress.com 
 

  

 

 

 

 អងាការម្ិនប្ម្នរោឋ ភិបល (ម្ិនទន់ម្ររីសម្រសី)  នឹងអនុវតតសោសភាគទី៣។ នាយកោឋ នប្របរបួល
អាកាសធាតុននរកសួងបរសិាា ន កំពុងអនុវតតសោសភាគទី១ ទី២ និងទី៤។ រករម្ហ ុន ហាតម្ហវៀល (Haftfield) 
ម្កពីរបម្ទសកាោោ ជាអនកគារំទបម្ចេកម្ទស ម្ោយសហការជាម្ួយវទិាសាា នបណតុ ៉ះបោត ល និងរសាវរជាវ
ម្ ីម្បអីភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា និងរករម្ហ ុន TANCONS ម្ៅកម្ពុជា។ 

 អពំរីករម្ហ ុន ហាតម្ហវៀល (Haftfield)(www.hatfieldgroup.com)៖ បនបម្ងកីតម្ៅឆ្ន ១ំ៩៧៤ 
និងោនការោិល័យកោត លម្ៅវានែូម្វ ី (របម្ទសកាោោ)។ រករម្ហ ុន ហាតម្ហវៀល បនកសាងម្ករ តិ៍ម្ ម្ ៉ះ
ជាសកលកនុងការផតល់ម្សវាកម្មបរសិាា នប្ លបនអនុវតតគម្រោងម្ជាគរ័យចំនួន២៥០០ម្ៅអាសីុ អាស្រហវកិ អឺរ  ុប 
និងអាម្ម្រកិ។ រករម្ហ ុន ោនការោិល័យម្ៅកាោោ កម្ពុជា ឥណឌូ ម្នសីុ ឡាវ និងបុរតសាវ នោ និងន គូរម្ៅ
របម្ទសឈលីី និងនថ។   
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