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កម្មមវិិធីីអភិិវិឌ្ឍឍន៍សហប្របជាោជាោតិិ ប្របសិ�ធភាោព

ថាោម្មពលង្ខេ�ោតាោម្មសំណី�់អ�ោរ ៖ កាោរពង្ខេនឿ�ន

កាោរអភិិវិឌ្ឍឍដែ�លបង្ខេ�េញកាោរបូនទាោបង្ខេ�ោកម្មុ�ជាោ៖

 សង្ខេ�េបង្ខេ�ោលនង្ខេ�ោបាោយ និ� ករណីីសិកាកុ��
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អត្ថថ�ទ្ធ៖ កម្មមវិិធីីអភិិវិឌ្ឍឍន៍សហប្របជាោជាោតិិ (UNDP) សូម្ម

ដែ�ឿ�អំណីរគុុណីចំំង្ខេ�ោ�រាោល់បណីា�អុក�ោក់ព័នធ

ទាោំ�អស់ដែ�លបាោនផ្តតល់ធាោតិុចំូលសប្រ�ោប់

កាោរង្ខេរៀបចំំ និ� អភិិវិឌ្ឍឍរបាោយកាោរណី៍ង្ខេន�។

 ង្ខេយើ�ខ្ញុំំ�ំសូម្មសដែម្មត�នូវិកាោរ�ឹ�គុុណី�៏ង្ខេ�មោ�សម័ប្រគុ
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ដែ�លបាោនតាោក់ដែតិ�របាោយកាោរណី៍ង្ខេន�។ សូម្ម

ដែ�ឿ�អំណីរគុុណីជាោពិង្ខេសស�ល់បុគុគលប្រគុប់រូប
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កាោរដែណីនាោំឱ្យយ�ោនប�បី�ញតិតិសតីពីប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពលកុ��អាោ�ោរ

 នឹ�ផ្តតល់នូវិអតិថប្របង្ខេ�ោជូន៍បដែនថម្ម�ល់ កាោរបង្ខេ�ាើនភាោពប្របកួតិប្របដែជូ�

 កាោរបង្ខេ�ាើតិកាោរង្កាោរ និ�កាោរកាោតិ់បនថយភាោពប្រកីប្រក។ ប�បី�ញតិតិសតីពី

ប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពលកុ��អាោ�ោរនឹ�រួម្មចំំដែណីកផ្ត�ដែ�រ �ល់កាោរបនថយ

កាោរបង្ខេ�េញឧសម័នផ្ត័�ក�េក់ នឹ�សង្ខេប្រម្មចំបាោននូវិចំំណីុចំង្ខេ�ោកាោតិ់បនថយ

ដែប្របប្របួលអាោកាោសធាោតិុរបស់ប្រព�រាោជាោណាោចំប្រកកម្មុ�ជាោ។

វិិស័យសំណី�់អ�ោរគុឺជាោវិិស័យដែ�លង្ខេប្របើប្របាោស់ថាោម្មពលង្ខេប្រចំើនជាោ�ង្ខេគុបំផ្តុតិ

កុ��ប្រព�រាោជាោណាោចំប្រកកម្មុ�ជាោ ង្ខេ�ោយ�ោនកាោរបាុោន់�មោនថាោង្ខេប្របើប្របាោស់ថាោម្មពល

ប្រប�ោណី៥២%។ អ�ោរលំង្ខេ�ោ�ាោន និ� អ�ោរ�ោណីិជូជកម្មម ង្ខេប្របើប្របាោស់អគុគិសនី

ង្ខេស័ើរដែតិ ៨០% កុ��ប្របង្ខេ�ស ង្ខេហើយកាោរង្ខេប្របើប្របាោស់ថាោម្មពលង្ខេ�ោកុ��សំណី�់អ�ោរ 

នឹ�ង្ខេកើនង្ខេ�ើ�ជាោ�ង្ខេ�េ��រហូតិ�ល់ឆ្នាំុោំ២០៤០1។

នៅសិចកី�សិនៅង់េ�

1International Energy Agency. (2020). Cambodia Energy Balance 2017. Available at https://www.iea.org/data-and-statistics/

datatables?country=CAMBODIA
2Ministry of Mines and Energy. (2017). National Energy Efficiency Policy 2018-2035 (Draft). Royal Government of Cambodia (RGC).
3Each coal power plant with installed capacity of 100 MW and annual generation 4,380 Gig-Watt-hour

កតាតោចំម្មី�ៗដែ�លជូំរុញឱ្យយ�ោនកំង្ខេណីើនតិប្រម្មូវិកាោរង្ខេន� រួម្ម�ោនកំង្ខេណីើននៃន

កាោរ�ោ�ស�់អ�ោរ�មីៗ កាោរង្ខេប្របើប្របាោស់ថាោម្មពលង្ខេ�ោយ�មោនកាោរសនំំសំនៃចំង្ខេ�ោកុ��

អ�ោរដែ�ល�ោនប្រ�ោប់ កាោរបង្ខេ�ាើនសត�់�ោផាោសុកភាោព និ� កាោរបង្ខេ�ាើនស�ាោរ�

អគុគិសនីកុ��ផ្ត័�ជាោបនតបនា័ោប់។ �ូង្ខេចំុ� ប�បី�ញតិតិនិ�ប��ាោនសតីពីប្របសិ�ធភាោព

ថាោម្មពលជាោតិប្រម្មូវិកាោរចាំោំបាោចំ់ង្ខេ�ើម្មីីប្រគុប់ប្រគុ�កំង្ខេណីើនង្ខេសចំកតីប្រតិូវិកាោរអគុគិសនី

ង្ខេ�ោកុ��វិិស័យសំណី�់អាោ�ោរ និ� ង្ខេជូៀសវាោ� “កាោរចាំោក់ង្ខេ�ោ�ុក“ ជាោម្មួយ

អាោ�ោរ�មោនប្របសិ�ធភាោព សប្រ�ោប់រយ�ង្ខេពលបុុនាមោនឆ្នាំុោំខាោ�ម្មុខ្ញុំ។ 

កាោរអនុវិតិតសនំំសំនៃចំថាោម្មពលប្របកបង្ខេ�ោយប្របសិ�ធភាោពង្ខេ�ោតាោម្មអ�ោរនាោនាោ �ោន

សកាតោនុពលកុ��កាោរសនំំ តិប្រម្មូវិកាោរថាោម្មពលង្ខេ�ោកុ��វិិស័យង្ខេន�រហូតិ�ល់ ២៥% 

កុ��ឆ្នាំុោំ២០៣៥2។ កាោរសនំំទាោំ�ង្ខេន�ប្រតិូវិនឹ�បរិ�ោណីអគុគិសនីផ្តលិតិប្របចាំោំឆ្នាំុោំពី

ង្ខេរាោ�ចំប្រកថាោម្មពលធីយ���មចំំនួន១០3។ ង្ខេ�ើម្មីីង្ខេ�ឿើយតិបង្ខេ�ោនឹ�បញ្ហាាោជូំ�ឺរាោតិាតិកូ

វិី�១៩ កាោរបង្ខេ�ាើតិ�ីប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពលនឹ�ង្ខេបើកឱ្យយឱ្យកាោសសប្រ�ោប់កាោរវិិនិង្ខេ�ោគុ

 និ� បង្ខេ�ាើតិកាោរង្កាោរ។ សម្មកម្មមភាោពទាោំ�បីខាោ�ង្ខេប្រកាោម្មជាោអនុ�ោសន៍ចាំោំបាោចំ់ង្ខេ�ើម្មីី

បំង្ខេពញចំង្ខេនាឿោ�ខ្ញុំេ�ខាោតិដែផ្តុកប��ាោនគុតិិយុតិតិ និ�ង្ខេ�ើម្មីីសង្ខេប្រម្មចំបាោននូវិ�ោ�ោរ

អភិិវិឌ្ឍឍន៍ប្របកបង្ខេ�ោយង្ខេចំរភាោពសប្រ�ោប់វិិស័យសំណី�់និ�អាោ�ោរ៖

១ - កាោរ�ោក់ប�េ�លនូវិ ង្ខេសចំកតីតិប្រម្មូវិប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពលកុ��អាោ�ោរជាោអបីបរិ�ោ 

ង្ខេ�ោកុ��ប�បី�ញតិតិបង្ខេចំេកង្ខេ�ស�ោ�ស�់ ដែ�លកំព�់ង្ខេរៀបចំំង្ខេ�ោយរាោជូរ�ាោភិិបាោល

កម្មុ�ជាោ នឹ�ជូួយកាោតិ់បនថយកំង្ខេណីើនតិប្រម្មូវិកាោរថាោម្មពល�៏កំហុក និ�ភាោពប្របឈម្ម

ក�េ�ខាោតិថាោម្មពល។

២ - កាោរអនុវិតិត ប្របព័នធរាោយកាោរណី៍ថាោម្មពលកុ��អាោ�ោរ ង្ខេ�ោយសម័ប្រគុចំិតិតឬង្ខេ�ោយ

តិប្រម្មូវិ សប្រ�ោប់អាោ�ោរដែ�លង្ខេប្របើប្របាោស់អគុគិសនី�ំហំធីំ នឹ�អនុញ្ហាញោតិតិឱ្យយរ�ាោភិិបាោល

អាោចំប្របម្មូលព័តិ៌�ោន�ិនុន័យង្ខេប្របើប្របាោស់ថាោម្មពល ដែ�លនឹ�អាោចំង្ខេប្របើប្របាោស់ង្ខេ�ើម្មីី

ដែកលំអរកម្មមវិិធីីនិ�ប�បី�ញតិតិសតីពីប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពល។ កាោរកំណីតិ់ចំំណីុចំ

ង្ខេ�ោកាោតិ់បនថយថាោម្មពលសប្រ�ោប់អាោ�ោរ�ំហំធីំ នឹ�បនថយវិិក័យប័ប្រតិអគុគិសនីនិ�

បនថយតិនៃម្មឿប្របតិិបតិតិ។

៣ - កាោរអនុវិតិតប្របកបង្ខេ�ោយប្របសិ�ធភាោពនៃនប�បី�ញតិតិសតីពីថាោម្មពលកុ��អាោ�ោរ

 តាោម្មរយ� អុកវាោយតិនៃម្មឿឯករាោជូសប្រ�ោប់ពិនិប្រតិកាោរអនុង្ខេលាោម្មបាោន នឹ�ធាោនាោបាោន

នូវិកាោរអនុវិតិតប្របកបង្ខេ�ោយប្របសិ�ធភាោពនៃនប�បី�ញតិតិសតីពីថាោម្មពលកុ��អាោ�ោរ និ�

បង្ខេ�ាើតិប�ជីង្ខេ�មោ�អុកជូំនាោញង្ខេ�ោង្ខេប្រ�ោវិិស័យ�ោធាោរណី�។

3



ង្ខេ�ោចំង្ខេនាឿោ�ឆ្នាំុោំ ២០១៩ និ� ២០៤០ កាោរង្ខេប្របើប្របាោស់ថាោម្មពលបឋម្មង្ខេ�ោកប្រម្មិតិសកល ប្រតិូវិបាោនរំពឹ�ថាោនឹ�ង្ខេកើនង្ខេ�ើ� ២៥% រហូតិ�ល់ឆ្នាំុោំ២០៤០។ តិប្រម្មូវិកាោរអគុគិសនី

សកល នឹ�ង្ខេកើនង្ខេ�ើ� ២,១% កុ��ម្មួយឆ្នាំុោំ ដែ�លង្ខេសមើនឹ�ពីរ��នៃន      អប្រតាោតិប្រម្មូវិកាោរថាោម្មពលបឋម្ម។ កំង្ខេណីើនតិប្រម្មូវិកាោរអគុគិសនី នឹ��ោនភាោពខាឿោំ�កាឿោ ជាោពិង្ខេសសង្ខេ�ោកុ��

បណីា�ប្របង្ខេ�សដែ�លង្ខេស�ាកិចំេកំពុ�អភិិវិឌ្ឍឍ �ូចំជាោប្របង្ខេ�សកម្មុ�ជាោ។  ង្ខេ�ោ�តាោម្ម�ីភាុោក់ង្កាោរថាោម្មពលអនតរជាោតិិបាោនឱ្យយ�ឹ�ថាោ កាោរជូំរុញដែកលម្មអប្របសិ�ធភាោពឱ្យយបាោនខាឿោំ�កាឿោ 

គុឺជាោស�ោសធាោតិុម្មួយ�៏�ោន�ោរ�សំខាោន់បំផ្តុតិ ដែ�លអាោចំង្ខេធីេើឱ្យយពិភិពង្ខេលាោកង្ខេបាោ�ជូំហាោនង្ខេឆ្នាំុោ�ង្ខេ�ោរកសុីណាោរីយុូនៃនកាោរអភិិវិឌ្ឍឍប្របកបង្ខេ�ោយចំីរភាោពបាោន។4

វិិស័យសំណី�់អ�ោរគុឺជាោវិិស័យដែ�លង្ខេប្របើប្របាោស់ថាោម្មពលង្ខេប្រចំើនជាោ�ង្ខេគុបំផ្តុតិកុ��ប្របង្ខេ�សកម្មុ�ជាោ ង្ខេ�ោយ�ោនកាោរបាុោន់�មោនថាោង្ខេប្របើប្របាោស់ថាោម្មពលប្រប�ោណី៥២% ដែ�ល

ង្ខេសមើនឹ� ៣,៥លាោនង្ខេតាោន នៃនស�ោ�ោប្រតិង្ខេប្រប� (Mtoe)។ អ�ោរលំង្ខេ�ោ�ាោន និ� អ�ោរ�ោណិីជូជកម្មម ង្ខេប្របើប្របាោស់អគុគិសនីង្ខេស័ើរដែតិ ៨០% នៃនបរិ�ោណីអគុគិសនីសរុប�ថោពរ។5 

ង្ខេ�ោ�តាោម្មកាោរពាករណី៍ជាោតិិម្មួយបាោនឱ្យយ�ឹ�ថាោ កាោរង្ខេប្របើប្របាោស់ថាោម្មពលង្ខេ�ោកុ��សំណី�់អ�ោរ នឹ�ង្ខេកើនង្ខេ�ើ�ជាោ�ង្ខេ�េ��រហូតិ�ល់ឆ្នាំុោំ២០៤០។6 

ង្ខេលើកដែល�ដែតិសង្ខេប្រម្មចំបាោនកិចំេខ្ញុំិតិខ្ញុំំសំង្ខេ�ោដែកលម្មអប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពល ង្ខេបើពុំង្ខេនាោ�ង្ខេ� កំង្ខេណីើននៃនកាោរង្ខេប្របើប្របាោស់ថាោម្មពលប្របចាំោំឆ្នាំុោំង្ខេ�ោតាោម្មអ�ោរនាោង្ខេពលបចំេ�បីនុ ប្រតិូវិបាោន

រំពឹ�ថាោនឹ�ង្ខេ�ោដែតិបនត។ ចំំណីុចំង្ខេន�នឹ�រួម្មចំំដែណីកគុួរឱ្យយកតិ់ស�គោល់ចំំង្ខេ�ោ�កប្រម្មិតិនៃនកាោរបង្ខេ�េញឧសម័នផ្ត័�ក�េក់របស់ប្របង្ខេ�ស។ កតាតោជូំរុញចំម្មី�ៗនៃនកំង្ខេណីើនតិប្រម្មូវិកាោរ

ង្ខេន� រួម្ម�ោនកំង្ខេណីើននៃនកាោរ�ោ�ស�់អ�ោរ�មី កាោរង្ខេប្របើប្របាោស់ថាោម្មពលង្ខេ�ោយ�មោនកាោរសនំំសំនៃចំង្ខេ�ោកុ��អ�ោរដែ�ល�ោនប្រ�ោប់ និ�កាោរបង្ខេ�ាើនស�ាោរ�អគុគិសនីកុ��ផ្ត័�

ជាោបនតបនា័ោប់។

កាោរដែកលម្មអសម្មិ�ធិកម្មមថាោម្មពលង្ខេ�ោតាោម្មអ�ោរ �ោន�ោរ�សំខាោន់ខាឿោំ�ណាោស់ង្ខេ�ើម្មីីសង្ខេប្រម្មចំឱ្យយបាោន�ោ�៌�អភិិវិឌ្ឍឍប្របកប ង្ខេ�ោយចំីរភាោពសកល និ� ប្របយុ�ធប្របឆ្នាំោំ�កាោរ

ង្ខេកើនង្ខេ�ើ�នូវិកំង្ខេ�ោភិពដែផ្តន�ី។ ប្រកម្ម និ� លិខ្ញុំិតិប��ាោនគុតិិយុតិតិសតីពី ប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពលង្ខេ�ោតាោម្មសំណី�់អ�ោរ គុឺជាោឧបករណី៍ចាំោំបាោចំ់បំផ្តុតិង្ខេ�ើម្មីីដែកលម្មអសម្មិ�ធិកម្មម

ថាោម្មពលរបស់អ�ោរ និ�ឧបករណី៍នាោនាោ តាោម្មរយ�កាោរកំណីតិ់កប្រម្មិតិអបីបរ�ោនៃនសម្មិ�ធិកម្មមថាោម្មពល។ 

គុិតិប្រតិឹម្មឆ្នាំុោំ២០១៨ �ោនដែតិប្របង្ខេ�សចំំនួន១ កុ��ចំំង្ខេណាោម្មប្របង្ខេ�ស

ចំំនួន៣បុុង្ខេណាះោ� ដែ�ល�ោនប្រកម្មសតីពីថាោម្មពលសប្រ�ោប់អ�ោរ ដែ�ល�ោន

លកេណី�ជាោកាោតិពេកិចំេ ឬ ជាោកាោរសម័ប្រគុចំិតិត និ� ប្រប�ោណី៤២% ��ួលបាោន

លិខ្ញុំិតិបញ្ហាជោក់អំពីប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពលង្ខេ�ោតាោម្មសំណី�់អ�ោរ (រូបភាោព�ី១៖

 ប្រកម្ម និ�សត�់�ោថាោម្មពលសប្រ�ោប់អ�ោរ ដែប�ដែចំកង្ខេ�ោតាោម្មប្របង្ខេ�ស)។ ចំំណីុចំ

ង្ខេន�រាោប់ប�េ�លបណីា�ប្របង្ខេ�សដែ�ល�ោនង្ខេ�ោលនង្ខេ�ោបាោយ សតីពីកាោរបញ្ហាជោក់អំពី

ប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពលង្ខេ�ោតាោម្មសំណី�់អ�ោរជាោកាោតិពេកិចំេ និ� ប្របង្ខេ�សដែ�ល

�ោនង្ខេ�ោលនង្ខេ�ោបាោយ ឬ កម្មមវិិធីី�ូលំ�ូលាោយសតីពីកាោរបញ្ហាជោក់អំពីប្របសិ�ធភាោព

ថាោម្មពលង្ខេ�ោតាោម្មសំណី�់អ�ោរង្ខេ�ោយសម័ប្រគុចំិតិត ដែ�លអាោចំ�ោនប្រតិឹម្មគុង្ខេប្រ�ោ�

សម័ប្រគុចំិតិតម្មួយចំំនួនតិូចំ។

ឧសាហកម្មមសំណី�់��ួលបាោននូវិកំង្ខេណីើន�៏រឹ��ោំ ចាំោប់តាោំ�ពីង្ខេពល

ដែ�លកម្មុ�ជាោបាោនង្ខេបើកចំំហរចំំង្ខេ�ោ�កាោរវិិនិង្ខេ�ោគុពីបរង្ខេ�ស កុ���សំវិតិំរ៍

ឆ្នាំុោំ១៩៩០។ កាោរអភិិវិឌ្ឍឍប្របង្ខេ�សកម្មុ�ជាោង្ខេឆ្នាំុោ�ង្ខេ�ោរកស�គម្មអុកង្ខេប្របើប្របាោស់

ដែបប�ំង្ខេនើប �ោនន័យថាោ �ោនកាោរង្ខេកើនង្ខេ�ើ�ង្កាោកង្ខេ�ោរកដែបបដែផ្តនជូីវិិតិរស់ង្ខេ�ោ

១. �រិ�ទ្ធនៅគាាល�នៅ�ាបាាយ

4International Energy Agency. (2019). World Energy Outlook 2019. Available at https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019
5International Energy Agency. (2020). Cambodia Energy Balance 2017. Available at https://www.iea.org/data-and-statistics/data-

tables?country=CAMBODIA
6Ministry of Mines and Energy. (2017). National Energy Efficiency Policy 2018-2035 (Draft). Royal Government of Cambodia (RGC).
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រូបភាោព�ី១៖ ប្រកម្ម និ�សត�់�ោថាោម្មពលសប្រ�ោប់អ�ោរ ដែប�ដែចំកង្ខេ�ោតាោម្មប្របង្ខេ�ស ឆ្នាំុោំ២០១៨7

ប្រកម្ម និ� លិខ្ញុំិតិប��ាោនគុតិិយុតិតិសតីពីប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពលសប្រ�ោប់សំណី�់អ�ោរ គុឺជាោឧបករណី៍ដែ�លកំណីតិ់អំពីកប្រម្មិតិអបីបរ�ោនៃនប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពល និ�

 ធីនធាោនង្ខេ�ោកុ��អ�ោរ។ ពុំ�ោនកប្រម្ម�លកេខ្ញុំណីឌតិប្រម្មូវិណាោដែតិម្មួយដែ�លប្រតិូវិង្ខេ�ោនឹ�ប្រគុប់ប្របង្ខេភិ�សំណី�់អ�ោរង្ខេ�ើយ។ �ោនន័យថាោ លកេខ្ញុំណីឌតិប្រម្មូវិង្ខេផ្តំ�ៗ�ុោប្រតិូវិបាោន

កំណីតិ់ជាោក់លាោក់សប្រ�ោប់អ�ោរលំង្ខេ�ោ�ាោន និ� អ�ោរ�ោណីិជូជកម្មម។ ជាោ�ូង្ខេ�ោ លកេខ្ញុំណីឌតិប្រម្មូវិទាោំ�ង្ខេនាោ�ង្ខេផាតោតិង្ខេលើវិិធាោនកាោរដែ�លបង្ខេ�ាើនប្របសិ�ធភាោពនៃនកាោររចំនាោ និ� 

កាោរ�ោ�ស�់សំណី�់អ�ោរ ប្រពម្មទាោំ�ង្ខេសវាោសំខាោន់ៗង្ខេ�ោកុ��អ�ោរ �ូចំជាោ�ុោសុីនកំង្ខេ�ោ �ុោសុីនប្រតិជាោក់ �ុោសុីនបឺតិខ្ញុំយល់ និ� ង្ខេភិឿើ�បំភិឿឺ។ 

ប្របង្ខេ�សកម្មុ�ជាោបាោនប្របកាោសផ្តំពេផ្តាយចំាប់សតីពីសំណី�់ កាោលពីដែខ្ញុំវិិចំិិកាោ ឆ្នាំុោំ២០១៩ ដែ�លកំណីតិ់អំពីង្ខេ�ោលកាោរណី៍ដែណីនាោំសប្រ�ោប់ប្រកបខ្ញុំ័ណីឌគុតិិយុតិតិចំំង្ខេ�ោ�វិិស័យ

សំណី�់។ កាោរអភិិវិឌ្ឍឍលិខ្ញុំិតិប��ាោនគុតិិយុតិតិបង្ខេចំេកង្ខេ�សសប្រ�ោប់សំណី�់អ�ោរ នឹ�ង្ខេធីេើង្ខេ�ើ�កុ��ឆ្នាំុោំបនតបនា័ោប់។ កាោរ�ោក់ប�េ�លសត�់�ោប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពលអបីបរ�ោ

ង្ខេ�ោកុ��លិខ្ញុំិតិប��ាោនគុតិិយុតិតិ �ោនភាោពចាំោំបាោចំ់ណាោស់ ង្ខេ�ើម្មីីង្ខេជូៀសវាោ� “កាោរចាំោក់ង្ខេ�ោ�ុក“ នូវិបរិ�ោកាោស�មោនកាោរសនំំសំនៃចំសប្រ�ោប់រយ�ង្ខេពលបុុនាមោនឆ្នាំុោំខាោ�ម្មុខ្ញុំ

។ កាោរអនុវិតិតសនំំសំនៃចំថាោម្មពលប្របកបង្ខេ�ោយប្របសិ�ធភាោពង្ខេ�ោតាោម្មអ�ោរនាោនាោ �ោនសកាតោនុពលកុ��កាោរសនំំតិប្រម្មូវិកាោរថាោម្មពលង្ខេ�ោកុ��វិិស័យង្ខេន�រហូតិ�ល់ ២៥% កុ��

ឆ្នាំុោំ២០៣៥។8

 7International Energy Agency (2019) Tracking Buildings, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/tracking-buildings

 8Ministry of Mines and Energy. (2017). National Energy Efficiency Policy 2018-2035 (Draft). Royal Government of Cambodia.

ដែ�លង្ខេប្របើប្របាោស់ធីនធាោនកាោន់ដែតិង្ខេប្រចំើន និ� ប�ាផ្តលបុ��ោល់កាោន់ដែតិខាឿោំ�ង្ខេ�ោង្ខេលើរង្ខេបៀបនៃនកាោររចំនាោ កាោរ�ោ�ស�់ និ� ប្របតិិបតិតិកាោរសំណី�់អ�ោរ។ កាោរយល់�ឹ� និ� 

ចំំង្ខេណី��ឹ�អំពីកាោររចំនាោ និ� បង្ខេចំេកវិិ�ា�ោ�ស�់ដែ�លសនំំសំនៃចំថាោម្មពលកុ��ចំំង្ខេណាោម្មអុកវិិនិង្ខេ�ោគុ និ� អុកវិិជាជោជូីវិ�សំណី�់ ង្ខេ�ោ�ោនកប្រម្មិតិង្ខេ�ោង្ខេ�ើយ។

លិខ្ញុំិតិប��ាោនគុតិិយុតិតិសតីពីថាោម្មពលង្ខេ�ោតាោម្មអ�ោរ អាោចំបំង្ខេពញចំង្ខេនាឿោ�ប្របង្ខេហាោ�ង្ខេន� និ� ផ្តតល់ម្មគុគ�ង្ខេ�័សក៍ដែណីនាោំ�ល់ អុកវិិនិង្ខេ�ោគុ និ� អុកអភិិវិឌ្ឍឍ ឱ្យយង្ខេលើកកម្មុស់

សម្មិ�ធិកម្មមថាោម្មពលនៃនសំណី�់អ�ោររបស់ពួកង្ខេគុ បង្ខេ�ាើនតិនៃម្មឿប្រ�ពយសម្មីតិតិ និ�សនំំសំនៃចំកាោរចំំណាោយង្ខេលើថាោម្មពល។ រ�ាោភិិបាោលនឹ���ួលបាោនប្របង្ខេ�ោជូន៍ពីកំង្ខេណីើន

តិប្រម្មូវិកាោរថាោម្មពលទាោបជាោ�ម្មុន ដែ�លកាោតិ់បនថយបាោននូវិង្ខេសចំកតីប្រតិូវិកាោរវិិនិង្ខេ�ោគុង្ខេ�ោង្ខេលើកាោរ�ោ�ស�់ង្ខេរាោ�ចំប្រកអគុគិសនី�មី។

ជាោកាោតិពេកិចំេសប្រ�ោប់វិិស័យទាោំ�ម្មូល

ជាោកាោតិពេកិចំេសប្រ�ោប់វិិស័យម្មួយដែផ្តុក

ជាោកាោតិពេកិចំេសប្រ�ោប់វិិស័យម្មួយដែផ្តុក     

ង្ខេ�ោកុ���ីប្រកុ�ធីំៗ

សម័ប្រគុចំិតិតសប្រ�ោប់វិិស័យម្មួយដែផ្តុក

ប្រកម្មកំពុ�អភិិវិឌ្ឍឍ

ម្មិន�ោនប្រកម្មដែ�ល�គោល់

ដែផ្តន�ីង្ខេន�ពុំបញ្ហាជោក់អំពីបុង្ខេរនិចំិ័យចំំង្ខេ�ោ�ឋាោន� ឬ អធីិបង្ខេតិយយភាោពរបស់�ឹក�ី កាោរកំណីតិ់ប្រពំដែ�ន និ�ប្រពំប្រប�ល់អនតរជាោតិិ ង្ខេ�មោ�របស់�ឹក�ី �ីប្រកុ� ឬ តិំបន់ណាោម្មួយង្ខេ�ើយ។
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រូបភាោព�ី 2៖ ឧបស័គុគរាោំ�ស័�ប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពលង្ខេ�ោកុ��វិិស័យសំណី�9់

កាារយល់�ឹង់ �ំ�ូន្មាាា� �ិង់
ជំំន្មាាញ

ឧ�សិ័គុគដែ�ែកហិិរ�ញវត្ថថ�
 

បញ្ហាាោគុតិិយុតិតិ និ� ដែផ្តនកាោរ ឧបស័គុគដែផ្តុកព័តិ៌�ោនកាោរ��ួលបាោនហិរ�ញវិតិថ�

កាោរង្ខេរៀបចំំ�ថោប័ន
 ““““““““““““

កាោរយល់�ឹ�អំពីសកាតោនុពល និ� ឧបស័គុគ
““““““““

កាោររំពឹ��ុកចំំង្ខេ�ោ�ផ្តលស�/
 រយ�ង្ខេពលវិិនិង្ខេ�ោគុ

ភាោពសម�គុ�មោញរបស់វិិស័យ
““““““

ជូំនាោញ និ� ចំំង្ខេណី��ឹ�អំពីរបស់អុក
វិិជាជោជូីវិ�ដែផ្តុកសំណី�់

“““““““““““““
�ថោនភាោពង្ខេ�េង្ខេប្រ�ោ�នៃន

 "កាោរខាោតិប�់ង្ខេប្រគុឿ�ង្ខេលើក�ឹកចំិតិត"

បញ្ហាាោពហុភាោគុីអុក�ោក់ព័នធ
““““““ អាោ�ិភាោពនៃនកាោរសង្ខេប្រម្មចំចំិតិត�ិញ

សញ្ហាញោតិនៃម្មឿ

ឧ�សិ័គុគដែ�ែកស្ថាថា�័� �ិង់រ�ឋបាាល

ប្រកម្ម និ� លិខ្ញុំិតិប��ាោនគុតិិយុតិតិសតីពីថាោម្មពលសប្រ�ោប់សំណី�់អ�ោរ �ោនបំណី�ង្ខេ�ោ�ប្រ�ោយឧបសគុគ�ូង្ខេ�ោ ដែ�លរាោំ�ស័��ល់កាោររចំនាោសំណី�់អ�ោរដែ�លសនំំសំនៃចំ

ថាោម្មពល។ អុកអភិិវិឌ្ឍឍសំណី�់អ�ោរ��ួលបាោនកាោរង្ខេលើក�ឹកចំិតិតតិិចំតិួចំកុ��កាោរ�ោ�ស�់អ�ោរដែ�លសនំំសំនៃចំថាោម្មពល ង្ខេ�ោយ�ោរដែតិ�េោស់អ�ោរបនា័ោប់ ឬ អុកជូួល

អ�ោរ គុឺជាោអុកដែ�លប្រតិូវិប�់នៃ�ឿអគុគិសនី និ� ជាោអុកដែ�ល��ួលប្របង្ខេ�ោជូន៍ពីនៃ�ឿចំំណាោយថាោម្មពលទាោប។ ចំំណីុចំង្ខេន�ង្ខេ�ោថាោ�ថោនភាោពង្ខេ�េង្ខេប្រ�ោ�នៃនកាោរខាោតិប�់ង្ខេប្រគុឿ�

ង្ខេលើក�ឹកចំិតិត។  វិិធាោនកាោរប្របសិ�ធផ្តលថាោម្មពលជាោក់លាោក់ អាោចំនាោំឱ្យយ�ោនកាោរង្ខេកើនង្ខេ�ើ�នូវិនៃ�ឿចំំណាោយម្មូលធីនសប្រ�ោប់អុក�ោ�ស�់ ដែ�លប្រតិូវិង្ខេប្របើង្ខេពលយូរង្ខេ�ើម្មីី��ួល

បាោនម្មកវិិញតាោម្មរយ�កាោរសនំំសំនៃចំង្ខេលើនៃ�ឿចំំណាោយថាោម្មពល។ អុក�ិញផ្ត័�ដែ�ល�ោន�វិិកាោកុ��កប្រម្មិតិកំណីតិ់ រដែម្ម�ដែតិ�ង្ខេប្រជូើសង្ខេរើសដែកលម្មអង្ខេ�ោភិ័ណីឌភាោព ឬ �ំហំផ្ត័�

 ជូំនួសឱ្យយប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពល ដែ�លកតាតោង្ខេន�រាោំ�ស័��ល់កាោរង្ខេប្រជូើសង្ខេរើសង្ខេប្របើប្របាោស់បង្ខេចំេកវិិ�ាសនំំសំនៃចំថាោម្មពលង្ខេ�ោកុ��អ�ោរលំង្ខេ�ោ�ាោន។ រូបភាោព�2ី បង្កាាោញអំពី

ឧបស័គុគទាោំ�ង្ខេន� និ� ឧបស័គុគ�ូង្ខេ�ោ�នៃ�ង្ខេ�ៀតិ ដែ�លរាោំ�ស័�ចំំង្ខេ�ោ�ប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពលង្ខេ�ោកុ��វិិស័យសំណី�់។ 

២. កាារនៅ�ា�ប្រស្ថាាយឧ�សិ័គុគន្មាាន្មាា

9Cox, S. 2016. Building Energy Codes – Policy Overview and Good Practices. Clean Energy Solution Center. Available at: http://www.nrel.gov/

docs/fy16osti/65542.pdf
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ប្រកម្ម និ� លិខ្ញុំិតិប��ាោនគុតិិយុតិតិសតីពីថាោម្មពលសប្រ�ោប់អ�ោរ គុឺជាោលិខ្ញុំិតិុបករណី៍

គុតិិយុតិតិដែ�លកំណីតិ់បញ្ហាជោក់អំពី សត�់�ោថាោម្មពលអបីបរ�ោសប្រ�ោប់អ�ោរលំង្ខេ�ោ

�ាោន និ� អ�ោរ�ោណីិជូជកម្មម។ ជាោ�ូង្ខេ�ោ ប្រកម្មសតីពីប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពលង្ខេ�ោតាោម្ម

សំណី�់អ�ោរ ប្រតិូវិបាោនរចំនាោង្ខេ�ើ�កុ��លកេណី�ជាោប្រកម្មម្មួយដែ�ល�ោនកាោរកំណីតិ់

ជាោក់លាោក់ �ោនកាោរ�ឿឹ�ដែ�ឿ�ដែបប�ោម្ម�ញ ឬ ជាោប្រកម្មដែ�ល�ោនម្មូល�ាោនដែផ្តអកង្ខេលើ

សម្មិ�ធិកម្មម។

កាោរកំណីតិ់ជាោក់លាោក់ �ោនន័យថាោលិខ្ញុំិតិប��ាោនគុតិិយុតិតិផ្តតល់កាោរបញ្ហាជោក់អំពី

លកេខ្ញុំណីឌតិប្រម្មូវិសម្មិ�ធិកម្មមសប្រ�ោប់៖

(១) ស�ោសធាោតិុរបស់អ�ោរ �ូចំជាោជូញ្ហាជោំ� �ំបូល និ�ប�អ�ចំ ប្រពម្មទាោំ�

(២) ឧបករណី៍ស�ាោរ�ង្ខេ�ោកុ��អ�ោរ �ូចំជាោ�ុោសុីនប្រតិជាោក់ ង្ខេភិឿើ�បំភិឿឺ �ុោសុីន�ឹក

ង្ខេ�តោ និ� ឧបករណី៍ប្រគុប់ប្រគុ��ឹក។

កាោរគុណីនាោថាោម្មពលង្ខេ�ោតាោម្មសំណី�់អ�ោរ (ឬ
កាោរង្ខេប្របើប្របាោស់ជាោគុំរូ) គុឺជាោ�ំង្ខេណីើរកាោរកុំពយ��័រម្មួយ
ដែ�លបាុោន់ប្រប�ោណីអំពីកាោរង្ខេប្របើថាោម្មពលនៃនកាោររចំនាោ
សំណី�់អ�ោរម្មួយ ម្មុនង្ខេពល�ោ�ស�់។ សូហេដែវិ
ង្ខេន�ង្ខេប្របើប្របាោស់កាោរពណី៌នាោអំពីអ�ោរម្មួយជាោធាោតិុចំូល 
�ូចំជាោធីរណីី�ោប្រតិ ស�ាោរ� និ�ឧបករណី៍សំណី�់ (ឧ
. ង្ខេភិឿើ�បំភិឿ ឺHVAC �ុោសុីនកំង្ខេ�ោ�ឹក)។ វាោក៏ពិចាំោរណាោ
ផ្ត�ដែ�រអំពីលកេខ្ញុំណីឌអាោកាោសធាោតិុកុ��ម្មូល�ាោន និ� 
ង្ខេប្របើប្របាោស់សម្មីកាោរូបវិិ�ា ង្ខេ�ើម្មីីគុណីនាោកាោរង្ខេប្របើប្របាោស់
ថាោម្មពល។

គុំរូថាោម្មពលង្ខេន��ោនង្ខេ�ោលបំណី�ជូួយ�ល់
�ថោបតិយករ និ� វិិសេករ កុ��កាោរអភិិវិឌ្ឍឍកាោររចំនាោ
អ�ោរដែ�ល�ោនផាោសុកភាោពនិ�ប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពល
 ចាំោប់ពី�ំណាោក់កាោលនៃនកាោរង្ខេរៀបចំំង្ខេ�ោលគុំនិតិ 
រហូតិ�ល់�ំណាោក់កាោលប�េប់។ គុំរូថាោម្មពល�ោម្ម�ញ
រដែម្ម�ដែតិ�ង្ខេប្របើប្របាោស់កាោរគុណីនាោប្របចាំោំដែខ្ញុំ ង្ខេ�ោយដែ�ក
 កម្មមវិិធីីសូហេដែវិដែ�ល�ោនភាោពសម�គុ�មោញ ពឹ�ដែផ្តអកង្ខេលើ
កាោរគុណីនាោកុ��ម្មួយង្ខេ�ុោ�។ 

៣. ប្រកម �ិង់ �ទ្ធ�ឋា�ថាាមពលសិប្រ�ា�់អគាារ

កាារគុណន្មាាថាាមពលតាាម
សិំណង់់អគាារ

ប្រកម្មដែ�លផ្តតល់កាោរកំណីតិ់ជាោក់លាោក់ ក៏អាោចំប�េ�លផ្ត�ដែ�រនូវិសត�់�ោរំពឹ��ុក

សប្រ�ោប់កាោររចំនាោឱ្យយ�ោនខ្ញុំយល់ង្ខេចំញចំូលដែបបធីម្មមជាោតិិ កាោរផ្តតល់ម្មឿប់ និ� កាោរ

ប្រចំបាោចំ់ប�េ�ល�ុោនូវិថាោម្មពលកង្ខេកើតិង្ខេ�ើ�វិិញ។ �ប្រម្ម�់ចំម្មី�នៃនភាោពអនុង្ខេលាោម្ម

គុឺតាោម្មរយ�កាោរពិនិតិយដែកសប្រម្មួលង្ខេ�ោង្ខេលើកាោររចំនាោ និ� ប�ជីង្ខេផ្ត័��ផា័ោតិ់ កុ��

លកេណី�ជាោដែផ្តុកម្មួយនៃន�ំង្ខេណីើរកាោរ�ោក់�ោកយសុំកាោរអនុញ្ហាញោតិ�ោ�ស�់អ�ោរ។

ប្រកម្មដែ�ល�ោនកាោរ�ឿឹ�ដែ�ឿ�ដែបប�ោម្ម�ញ ក៏កំណីតិ់ផ្ត�ដែ�រអំពីសម្មិ�ធិកម្មមសប្រ�ោប់

ស�ោសធាោតិុនាោនាោ បុុដែនត វាោអនុញ្ហាញោតិឱ្យយង្ខេធីេើកាោរ�ឿឹ�ដែ�ឿ�កុ��ចំំង្ខេណាោម្មស�ោសធាោតិុ

ទាោំ�ង្ខេនាោ�ផ្ត�ដែ�រ។ ឧទាោហរណី៍ ង្ខេគុអនុញ្ហាញោតិឱ្យយកាោតិ់បនថយអី�សូ��់ង្ខេ�ោតាោម្ម

ជូញ្ហាជោំ� ប្របសិនង្ខេបើ�ោនកាោរតិង្ខេម្មឿើ�ប�អ�ចំដែ�ល�ោនសម្មតិថភាោពបំង្ខេពញម្មុខ្ញុំង្កាោរខ្ញុំុស់

។ ជាោធីម្មមតាោ កាោរអនុវិតិតប្រសបតាោម្មប្រកម្មទាោំ�ង្ខេន� ប្រតិូវិបាោនបាុោន់ប្រប�ោណីតាោម្មរយ�

កាោរពិនិតិយង្ខេ�ោង្ខេលើកាោររចំនាោគុង្ខេប្រ�ោ� និ� យថាោប្របង្ខេភិ�ដែ�លសំង្ខេ�ោចំំង្ខេ�ោ�ស�ាោរ�

សម្មប្រសប ឬ សត�់�ោរស�ោសធាោតិុ ឬ កាោរង្ខេប្របើប្របាោស់កម្មមវិិធីីសូហេដែវិង្ខេ�ើម្មីីគុណីនាោ

ថាោម្មពលដែ�ល�ោនលកេណី��ោម្ម�ញ។

ប្រកម្មដែ�ល�ោនម្មូល�ាោនដែផ្តអង្ខេលើសម្មិ�ធិកម្មម កំណីតិ់បញ្ហាជោក់អំពីកប្រម្មិតិនៃនតិប្រម្មូវិកាោរ

ង្ខេប្របើប្របាោស់ថាោម្មពលអតិិបរ�ោ ឬកប្រម្មិតិង្ខេប្របើប្របាោស់សប្រ�ោប់ អ�ោរទាោំ�ម្មូល។ គុំរូ

ថាោម្មពលសប្រ�ោប់សំណី�់អ�ោរ ប្រតិូវិង្ខេធីេើង្ខេ�ើ�ង្ខេ�ោ�ំណាោក់កាោលរចំនាោ។ ជាោធីម្មមតាោ

 ង្ខេគុប្រតិួតិពិនិតិយភាោពអនុង្ខេលាោម្មតាោម្មរយ�កាោរង្ខេប្របៀបង្ខេធីៀបសម្មិ�ធិកម្មមថាោម្មពលគុំរូ

នៃនកាោររចំនាោ ង្ខេ�ោនឹ�សម្មិ�ធិកម្មមរបស់អ�ោរង្ខេធីៀប ដែ�ល�ោនប្របង្ខេភិ��ូចំ�ុោ។ �ោន

ឧបករណី៍សូហេដែវិសត�់�ោរង្ខេផ្តំ�ៗ�ុោ សប្រ�ោប់�ោំប្រ��ល់�ំង្ខេណីើរកាោរនៃនភាោព

អនុង្ខេលាោម្ម និ� អាោចំប្រតិូវិបាោនង្ខេប្រជូើសង្ខេរើស ង្ខេ�ោយដែផ្តអកង្ខេលើលកេណី�ពិង្ខេសសរបស់

ប្រកម្ម និ� កាោរពិចាំោរណាោកុ��ប្របង្ខេ�ស។

ជាោ�ូង្ខេ�ោ ប្រកម្មសតីពីថាោម្មពលសប្រ�ោប់សំណី�់អ�ោរ កំណីតិ់អំពីសម្មិ�ធិកម្មមថាោម្មពល

ង្ខេផ្តំ�ៗ�ុោ ង្ខេហើយលកេខ្ញុំណីឌតិប្រម្មូវិចំំង្ខេ�ោ�ភាោពអនុង្ខេលាោម្មសប្រ�ោប់អ�ោរលំង្ខេ�ោ�ាោន

 និ� អ�ោម្មិនដែម្មនលំង្ខេ�ោ�ាោន។ លកេខ្ញុំណីឌតិប្រម្មូវិក៏អាោចំប្រតិូវិបាោនកំណីតិ់ អាោប្រស័យ

ង្ខេ�ោតាោម្មប្របង្ខេភិ� និ� វិិ�ោលភាោពគុង្ខេប្រ�ោ�ផ្ត�ដែ�រ (ឧ. ផ្ត័�ផា័ោល់�ី និ� អ�ោរ

�ុោក់ង្ខេ�ោង្ខេប្រចំើនជាោន់)។

អុកបង្ខេ�ាើតិង្ខេ�ោលនង្ខេ�ោបាោយ ប្រតិូវិអនុវិតិតវិ�តនៃនកាោរពិនិតិយដែកសប្រម្មួលង្ខេ�ើ�វិិញឱ្យយ

បាោនង្ខេ�ៀ�ទាោតិ់ ង្ខេ�ើម្មីីង្ខេធីេើបចំេ�បីនុភាោពប្រកម្ម សំង្ខេ�ោពប្រ�ឹ�លកេខ្ញុំណីឌតិប្រម្មូវិបនតិចំ

ម្មត�ៗ ង្ខេរៀ�រាោល់៣ ង្ខេ�ោ ៥ ឆ្នាំុោំម្មត�។ រ�ាោភិិបាោលម្មួយចំំនួនដែណីនាោំឱ្យយ�ោនលិខ្ញុំិតិ

ប��ាោនគុតិិយុតិតិ�មីៗសតីពីថាោម្មពលង្ខេ�ោតាោម្មសំណី�់អ�ោរ ង្ខេប្រកាោម្មម្មូល�ាោននៃន

កាោរសម័ប្រគុចំិតិត ង្ខេ�ើម្មីីង្ខេរៀបចំំ�ីផ្តារ។ ជាោ�ូង្ខេ�ោ លិខ្ញុំិតិប��ាោនគុតិិយុតិតិ ប្រតិូវិបាោន

កំណីតិ់ជាោកាោតិពេកិចំេកុ��រយ�ង្ខេពល២ឆ្នាំុោំង្ខេប្រកាោយម្មក។ កាោរចាំោប់ង្ខេផ្តតើម្មជាោម្មួយនឹ�

សត�់�ោម្មួយដែ�លបង្ខេ�ាើនលកេខ្ញុំណីឌតិប្រម្មូវិនៃនប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពល ម្មកកប្រម្មិតិម្មួយ

ដែ�ល�ោនល�ធភាោពអាោចំង្ខេធីេើង្ខេ�ោបាោន �ោន�ោរ�សំខាោន់ចាំោំបាោចំ់ណាោស់ ង្ខេ�ើម្មីីឱ្យយ

�ោនកាោរ��ួលយកលិខ្ញុំិតិប��ាោនគុតិិយុតិតិ�មីង្ខេន�។ ង្ខេបើង្ខេទាោ�ជាោ�ូង្ខេចំុ�កតី វាោ�ោន

វិស្ថាាលភាាព �ិង់ កប្រមិត្ថសិមិទ្ធធិកមា
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រ�ាោភិិបាោលរដែម្ម�ដែតិ���ួលខ្ញុំុសប្រតិូវិចំំង្ខេ�ោ�កាោរបង្ខេ�ាើតិប្រកម្មសប្រ�ោប់សំណី�់អ�ោរ

 ខ្ញុំណី�ង្ខេពលដែ�លប្រកុ� និ� អាោជាំោធីរម្មូល�ាោនរដែម្ម�ដែតិ�ជាោអុកដែ�លប្រតិូវិអនុវិតិត

ប្រកម្មទាោំ�ង្ខេនាោ�។ ង្ខេ�ោកុ��ប្របង្ខេ�សកម្មុ�ជាោ គុង្ខេប្រ�ោ�អ�ោរនាោនាោដែ�ល�ោន�ំហំសរុប

រួម្មប�េ�ល�ុោពីប្រគុប់ជាោន់ទាោំ�អស់ តិិចំជាោ� ៣.០០០ ដែម្មុប្រតិកាោង្ខេរ� តិប្រម្មូវិឱ្យយសុំ

លិខ្ញុំិតិអនុញ្ហាញោតិ�ោ�ស�់ពីរ�ាបាោលរាោជូធាោនីង្ខេខ្ញុំតិត ង្ខេ�ោយដែ�ក គុង្ខេប្រ�ោ�អភិិវិឌ្ឍឍ

ដែ�ល�ោន�ំហំធីំជាោ�ង្ខេន� ប្រតិូវិសុំកាោរអនុម្ម័តិពីប្រកសួ�ង្ខេរៀបចំំដែ�ន�ី នគុរូប      នី

យកម្មម និ�សំណី�់។ កុ��រយ�ង្ខេពល�ោ�ស�់ រ�ាបាោលរាោជូធាោនីង្ខេខ្ញុំតិត ក៏ប្រតិូវិ

ចំូលរួម្មង្ខេធីេើអធីិកាោរកិចំេង្ខេ�ោឯកាោរ�ាោន�ោ�ស�់ផ្ត�ដែ�រ។ 

�ូចំ�ុោង្ខេ�ោនឹ�កាោរអនុវិតិតប្រកម្មសតីពីសំណី�់អ�ោរសប្រ�ោប់បញ្ហាាោរចំនាោសម្មុ័នធ និ�

 សុវិតិថិភាោពដែ�រ សកម្មមភាោពខាោ�ង្ខេប្រកាោម្ម រដែម្ម�ដែតិ�ប្រតិូវិបាោនង្ខេប្របើប្របាោស់ ង្ខេ�ើម្មីីពិនិតិយ

ភាោពអនុង្ខេលាោម្ម ចំំង្ខេ�ោ�លិខ្ញុំិតិប��ាោនគុតិិយុតិតិសតីពីថាោម្មពល សប្រ�ោប់សំណី�់

អ�ោរ៖

•  ង្ខេធីេើកាោរប្រតិួតិពិនិតិយង្ខេ�ើ�វិិញង្ខេ�ោង្ខេលើកាោររចំនាោ ដែ�លពិនិតិយចំំង្ខេ�ោ�លកេខ្ញុំណីឌ

តិប្រម្មូវិដែផ្តុកថាោម្មពល។

• ធាោនាោឱ្យយ�ោនកាោរង្ខេធីេើអធីិកាោរកិចំេង្ខេ�ោឯកាោរ�ាោន កុ��ខ្ញុំណី�ង្ខេពលដែ�ល�ោន

�ោរ�សំខាោន់បំផ្តុតិនៃន�ំង្ខេណីើរកាោរ�ោ�ស�់ និ�ង្ខេ�ោចំុ�ប�េប់នៃន�ំង្ខេណីើរកាោរ

�ោ�ស�់។

 • អនុវិតិតង្ខេធីេើង្ខេតិសត ដែ�ល�ោក់ព័នធនឹ�កាោរបង្កាគោប់អំពីឧបករណី៍ង្ខេប្របើប្របាោស់ផ្ត�ដែ�រ។

• ពិចាំោរណាោង្ខេធីេើកាោរវាោយតិនៃម្មឿង្ខេប្រកាោយង្ខេពលកាោន់កាោប់អ�ោរ (បចំេ�បីនុ កប្រម្មប្រតិូវិបាោន

កំណីតិ់ជាោកាោតិពេកិចំេ) កាោរប្រតិួតិពិនិតិយ និ�កាោររាោយកាោរណី៍ជាោប្របចាំោំ។ 

• អនុវិតិត�ោក់ង្ខេទាោស�ណីឌប្របកបង្ខេ�ោយអតិថន័យ សប្រ�ោប់ភាោពម្មិនអនុង្ខេលាោម្ម �ូចំជាោ

កាោរកាោតិ់�ុកនូវិកាោររចំនាោ កាោរ�ោ�ស�់ ឬ កាោរអនុម្ម័តិង្ខេ�ោង្ខេលើកាោរកាោន់កាោប់អ�ោរ 

ឬ ង្ខេប្របើប្របាោស់កាោរផាោកពិន័យ និ�

• ផ្តតល់ង្ខេប្រគុឿ�ង្ខេលើក�ឹកចំិតិត ង្ខេ�ើម្មីីសង្ខេប្រម្មចំឱ្យយបាោននូវិសម្មិ�ធិកម្មមដែ�ល�ោនកប្រម្មិតិ

ខ្ញុំុស់ជាោ�អេីដែ�លប្រកម្មបាោនកំណីតិ់។

ចំាប់សតីពីសំណី�់ ដែ�លប្រតិូវិបាោនអនុម្ម័តិកុ��ឆ្នាំុោំ២០១៩ កំណីតិ់ដែចំ�អំពីង្ខេ�ោល

កាោរណី៍ចំម្មី�ៗនៃនប្រកម្មសតីពីសំណី�់របស់កម្មុ�ជាោ និ� លិខ្ញុំិតិប��ាោនគុតិិយុតិតិ

បង្ខេចំេកង្ខេ�សសប្រ�ោប់សំណី�់អ�ោរ ដែ�លកំពុ�ង្ខេរៀបចំំ។ កុ��ចំំង្ខេណាោម្មចំំណីុចំ

�នៃ�ង្ខេ�ៀតិ ចំាប់បាោនកំណីតិ់ថាោ ភាោពអនុង្ខេលាោម្មប្រតិូវិពិនិតិយង្ខេ�ោយអុកពិនិតិយផ្តតល់

កាោរបញ្ហាជោក់ម្មួយរូប ដែ�ល��ួលបាោន អាោជាំោប័ណីះពីប្រកសួ�។ លកេខ្ញុំណីឌ និ� 

នីតិិវិិធីី សប្រ�ោប់ពិនិតិយភាោពអនុង្ខេលាោម្ម នឹ�ប្រតិូវិកំណីតិ់ង្ខេ�ោយអនុប្រកឹតិយ។ 

ង្ខេ�ោលគុំនិតិនៃនកាោរពឹ�ដែផ្តអកង្ខេលើអុកវាោយតិនៃម្មឿភាោគុី�ី៣ (TPA) ឬ អុកពិនិតិយផ្តតល់

កាោរបញ្ហាជោក់ សប្រ�ោប់កាោរពិនិតិយភាោពអនុង្ខេលាោម្ម អាោចំង្ខេ�ោ�ប្រ�ោយបញ្ហាាោក�េ�

សម្មតិថភាោព និ� បុគុគលិករបស់អាោជាំោធីរម្មូល�ាោន។ គុំរូនៃនកាោរង្ខេប្របើប្របាោស់អុក

វាោយតិនៃម្មឿភាោគុី�ី៣ង្ខេន� ក៏ប្រតិូវិបាោនយកម្មកង្ខេប្របើប្របាោស់ផ្ត�ដែ�រង្ខេ�ើម្មីីជូំរុញកាោរអនុវិតិត

លិខ្ញុំិតិប��ាោនគុតិិយុតិតិសប្រ�ោប់សំណី�់អ�ោរ ប្រពម្មទាោំ�នឹ�បង្ខេ�ាើតិឱ្យយ�ោននូវិ

ចំង្ខេង្កាាោម្មអុកវិិជាជោជូីវិ�ដែ�លសថិតិង្ខេ�ោង្ខេប្រ�ោវិិស័យ�ោធាោរណី�។ ប្រតិូវិ�ោនយនតកាោរធាោនាោ

គុុណីភាោពម្មួយប្របកបង្ខេ�ោយប្របសិ�ធភាោព ង្ខេ�ើម្មីីង្ខេ�ោ�ប្រ�ោយបញ្ហាាោក�េល់ដែ�លអុក

វាោយតិនៃម្មឿភាោគុី�ី៣ កុ��នាោម្មជាោបុគុគល �ំន�នឹ�រ�ស�ុោធី ក៏�ូចំជាោរ�ឥ�ធិពល

 ង្ខេ�ើម្មីីឱ្យយអនុម្ម័តិង្ខេ�ោង្ខេលើភាោពអនុង្ខេលាោម្ម។ រ�ាោភិិបាោលក៏ប្រតិូវិដែតិ�តាោំ�វិិ�ា�ថោន

 ឬ �ោកលវិិ�ាល័យម្មួយ ង្ខេ�ើម្មីីបណីា��បណីា�លអុកវាោយតិនៃម្មឿភាោគុី�ី៣ ង្ខេធីេើកាោរ

ប្រតិួតិពិនិតិយ និ� ផ្តតល់លិខ្ញុំិតិបញ្ហាជោក់ផ្ត�ដែ�រ។10 

កាារអ�ុវត្ថី �ិង់ភាាពអ�ុនៅ�ាម

�ោរ�សំខាោន់កុ��កាោរផ្តតល់សញ្ហាញោថាោ លិខ្ញុំិតិប��ាោនគុតិិយុតិតិនឹ�ប្រតិូវិរឹតិបនតឹ�បនតិចំ

ម្មត�ៗ។ អភិិប្រកម្មង្ខេន�ក៏នឹ�ផ្តតល់ង្ខេពលង្ខេវិលាោផ្ត�ដែ�រសប្រ�ោប់កាោរអភិិវិឌ្ឍឍផ្តលិតិផ្តល 

បង្ខេចំេកវិិ�ា និ� ង្ខេសវាោដែ�លសនំំសំនៃចំថាោម្មពល ង្ខេ�ោយរំពឹ�ថាោនឹ��ោនកាោរអនុវិតិត

ប្រសបតាោម្មប្រកម្មដែ�លកាោន់ដែតិ�ោនភាោពតិឹ�រឹ�ង្ខេ�ោង្ខេពលអនាោគុតិ។

10CARBSE, 2020. The Third-Party Assessor Model For ECBC Compliance And Enforcement. Available at: http://carbse.org/the-third-party-

assessor-model-for-ecbc-compliance-and-enforcement/
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លិខ្ញុំិតិប��ាោនគុតិិយុតិតិសតីពីប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពល ក៏អាោចំកំណីតិ់លកេខ្ញុំណីឌតិប្រម្មូវិ

អបីបរ�ោ ឬ ចំំណាោតិ់កាោរជាោក់លាោក់ផ្ត�ដែ�រ (ឧ. កាោរបដែនថម្មង្ខេភិឿើ�បំភិឿឺ) សប្រ�ោប់

អ�ោរដែ�ល�ោនប្រ�ោប់ និ� កាោរដែកលម្មអអ�ោរ។ កាោរង្ខេធីេើដែបបង្ខេន�នឹ�ង្ខេធីេើឱ្យយ�ោន

ភាោពប្របង្ខេសើរង្ខេ�ើ�បនតិចំម្មត�ៗ ចំំង្ខេ�ោ�សម្មិ�ធិកម្មមថាោម្មពលនៃនបណីា�ំអ�ោរដែ�ល

�ោនប្រ�ោប់។

កាោរដែកលម្មអប្រ��់ប្រទាោយធីំ កាោរពប្រ�ីក និ� កាោរ�ោ�ស�់ជាោន់បដែនថម្មង្ខេ�ៀតិ ង្ខេ�ោង្ខេលើ

អ�ោរដែ�ល�ោនប្រ�ោប់កុ��ប្របង្ខេ�សកម្មុ�ជាោ សថិតិង្ខេប្រកាោម្មយុតាតោធីិកាោរនៃនចំាប់សតីពី

សំណី�់។ សកម្មមភាោពទាោំ�ង្ខេន�ក៏ប្រតិូវិង្ខេធីេើង្ខេ�ើ�ង្ខេ�ោយង្ខេ�ោ�ង្ខេ�ោតាោម្មលិខ្ញុំិតិប��ាោន

 គុតិិយុតិតិបង្ខេចំេកង្ខេ�សសប្រ�ោប់សំណី�់អ�ោរ ដែ�លកំពុ�ប្រតិូវិបាោនង្ខេរៀបចំំផ្ត�ដែ�រ។

 កាោរប�េ�លលកេខ្ញុំណីឌតិប្រម្មូវិអបីបរ�ោ នៃនសម្មិ�ធិកម្មមថាោម្មពលសប្រ�ោប់គុង្ខេប្រ�ោ�

នវាោនុវិតិតន៍ �ូចំជាោលកេខ្ញុំណីឌតិប្រម្មូវិសប្រ�ោប់អ�ោរ�មី នឹ�ជូួយបដែនថម្មគុុណីតិនៃម្មឿ

ចំំង្ខេ�ោ�អនតរាោគុម្មន៍នវាោនុវិតិតន៍ និ� ធាោនាោថាោកាោរង្ខេប្របើប្របាោស់ថាោម្មពលង្ខេ�ោកុ��អ�ោរ

ដែ�ល�ោនប្រ�ោប់ ប្រតិូវិបាោនកាោតិ់បនថយជាោបនតបនា័ោប់។

ប្របង្ខេ�សម្មួយចំំនួនបាោនដែណីនាោំឱ្យយ�ោនប្របព័នធផ្តតល់របាោយកាោរណី៍ អំពីកាោរង្ខេប្របើ

ប្របាោស់ថាោម្មពលង្ខេ�ោតាោម្មសំណី�់អ�ោរង្ខេ�ោយសម័ប្រគុចំិតិត ឬ កំណីតិ់ជាោកាោតិពេកិចំេ 

សប្រ�ោប់អុកង្ខេប្របើប្របាោស់អគុគិសនីប្រ��់ប្រទាោយធីំ។ កាោរ�ឹ�អំពីកប្រម្មិតិនៃនកាោរង្ខេប្របើប្របាោស់

ថាោម្មពលង្ខេ�ោតាោម្មសំណី�់អ�ោរ ប�ាលកេណី�ឱ្យយ�េោស់អ�ោរ ប្របតិិបតិតិករ និ�

 អុកជូួល អាោចំង្ខេធីេើកាោរសង្ខេប្រម្មចំចំិតិតសប្រ�ោប់កាោរប្រគុប់ប្រគុ� និ� កាោរវិិនិង្ខេ�ោគុ ង្ខេប្រកាោម្ម

ម្មូល�ាោននៃនព័តិ៌�ោនប្រគុប់ប្រជូុ�ង្ខេប្រជាោយ។ កាោរប្របម្មូលព័តិ៌�ោនសថិតិិ�ូង្ខេ�ោអំពីកាោរង្ខេប្របើ

ប្របាោស់ថាោម្មពលង្ខេ�ោតាោម្មសំណី�់អ�ោរ អនុញ្ហាញោតិឱ្យយរ�ាោភិិបាោល អាោចំង្ខេធីេើកាោរង្កាោរ

ង្ខេរៀបចំំង្ខេ�ោលនង្ខេ�ោបាោយ និ� កម្មមវិិធីីបាោនកាោន់ដែតិប្របង្ខេសើរ។ អគុគិសនីកម្មុ�ជាោ (EdC) 

ដែ�លជាោង្ខេសវាោរ�ា អាោចំចំូលរួម្មកុ��កាោរង្ខេលើកកម្មុស់ប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពល និ� 

ពប្រ�ីកគុំរូធីុរកិចំេរបស់ខ្ញុំឿ�នង្ខេឆ្នាំុោ�ង្ខេ�ោង្ខេធីេើកាោរប្រគុប់ប្រគុ�ភាោគុីតិប្រម្មូវិកាោរ។ 

អភិិប្រកម្មជាោក់ដែសត�ម្មួយង្ខេ�ើម្មីីកំណីតិ់ង្ខេ�ោលង្ខេ�ោអ�ោរ�ោនប្រ�ោប់ដែ�ល�ោនកប្រម្មិតិ

សម្មិ�ធិកម្មមទាោប គុឺប្រតិូវិពប្រ�ឹ�សវិនកម្មមថាោម្មពលជាោកាោតិពេកិចំេជាោប្របចាំោំ អម្ម

ជាោម្មួយនឹ�កាោរដែកលម្មអសម្មិ�ធិកម្មមជាោជូំហាោនៗ។ សវិនកម្មមថាោម្មពល ផ្តតល់នូវិ

�ិនុន័យ អំពីសម្មិ�ធិកម្មមថាោម្មពលដែ�ល�ោនប្របតិិបតិតិកាោរ និ� អាោចំកំណីតិ់រក

វិិធាោនកាោរប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពលបាោន។ ឧទាោហរណី៍      និយ័តិករអាោចំផ្តតល់

ង្ខេ�ោបល់ង្ខេ�ោអ�ោរ�ោនប្រ�ោប់ដែ�លង្ខេប្របើប្របាោស់ថាោម្មពលង្ខេប្រចំើន ឱ្យយដែកលម្មអកប្រម្មិតិនៃន

កាោរង្ខេប្របើប្របាោស់ថាោម្មពលរបស់ពួកង្ខេគុ ចំំនួន ៥% ង្ខេរៀ�រាោល់ឆ្នាំុោំ រហូតិ�ល់សង្ខេប្រម្មចំ

បាោនសម្មិ�ធិកម្មមនៃនប្រកម្មថាោម្មពល។ 

ង្ខេ�ោលបំណី�នៃនវិិញ្ហាញោបនបប្រតិបញ្ហាជោក់អំពីសម្មិ�ធិកម្មមថាោម្មពល (EPC) គុឺង្ខេ�ើម្មីីផ្តតល់

ព័តិ៌�ោនអំពីកាោរង្ខេប្របើប្របាោស់ថាោម្មពលរបស់អ�ោរម្មួយ និ� នៃ�ឿចំំណាោយជាោប្របប្រកតិី

ង្ខេ�ោង្ខេលើថាោម្មពល។ វាោគុឺជាោដែបបដែផ្តនសត�់�ោម្មួយ នៃនកាោរង្ខេប្របៀបង្ខេធីៀបអ�ោរម្មួយ

ង្ខេ�ោនឹ�អ�ោរម្មួយង្ខេ�ៀតិ ង្ខេ�ោយង្ខេប្របើប្របាោស់អភិិប្រកម្មប្រសង្ខេ�ៀ��ុោ �ូចំជាោកាោរកំណីតិ់

រូបសញ្ហាញោប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពលនៃនស�ាោរ�។ ជាោ�ូង្ខេ�ោ អុកលក់អចំលនប្រ�ពយ ឬ

�ទ្ធ�ឋា�សិប្រ�ា�់អគាារដែ�ល�ា�ប្រស្ថាា�់

 �េោស់អ�ោរ ជាោអុក��ួលខ្ញុំុសប្រតិូវិង្ខេរៀបចំំ ង្ខេ�ើម្មីីបង្កាាោញជូូនអុក�ិញ ឬ អុកជូួល

សកាតោនុពល។ ចំំង្ខេណី��ឹ�អំពីសម្មិ�ធិកម្មមថាោម្មពលរបស់សំណី�់អ�ោរ ប�ា

លកេណី�ឱ្យយអុក�ិញ និ� អុកវិិនិង្ខេ�ោគុអាោចំពិចាំោរណាោអំពីព័តិ៌�ោនង្ខេន� ង្ខេ�ោកុ��

កាោរង្ខេធីេើង្ខេសចំកតីសង្ខេប្រម្មចំចំិតិតរបស់ពួកង្ខេគុ។
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រូបភាោព�ី៣៖ អភិិប្រកម្មជូំរុញកាោរអនុវិតិតពហុវិិស័យ នៃនប្រកម្មសតីពីថាោម្មពលសប្រ�ោប់សំណី�់អ�ោររបស់ចំិន

ប្របង្ខេ�សចំិនបាោនអនុវិតិតអភិិប្រកម្ម�៏រឹ��ោំម្មួយ ង្ខេ�ើម្មីីពប្រ�ឹ�កាោរអនុវិតិតប្រកម្មថាោម្មពលសប្រ�ោប់សំណី�់អ�ោរ ដែ�ល�ោក់ព័នធនឹ�កាោរពិនិតិយភាោពអនុង្ខេលាោម្ម កុ���ំណាោក់កាោល

ង្ខេផ្តំ�ៗ�ុោនៃនកាោរ�ោ�ស�់។ តិួអ�គជាោង្ខេប្រចំើន ប្រតិូវិបាោនជូំរុញឱ្យយចំូលរួម្ម ង្ខេ�ើម្មីី�ោំប្រ��ល់�ំង្ខេណីើរកាោរង្ខេន� (សូម្មង្ខេម្មើលរូបភាោព�ី៣៖ អភិិប្រកម្មជូំរុញកាោរអនុវិតិតពហុវិិស័យ នៃន

ប្រកម្មសតីពីថាោម្មពលសប្រ�ោប់សំណី�់អ�ោររបស់ចំិន)

ប្របសិនង្ខេបើអ�ោរម្មួយបរាោជូ័យង្ខេប្រកាោយង្ខេពលង្ខេធីេើអធីិកាោរកិចំេ ង្ខេគុអាោចំង្ខេធីេើកាោរដែកប្រតិូវិបញ្ហាាោនាោនាោកុ��រយ�ង្ខេពល៣០នៃ�ៃ ឬ អុក អភិិវិឌ្ឍឍប្រតិូវិរ�កាោរផាោកពិន័យ។ ប្របសិនង្ខេបើអ�ោរ

�ឿ�កាោតិ់រាោល់កាោរពិនិតិយភាោពអនុង្ខេលាោម្ម�ូចំ�ោនង្ខេរៀបរាោប់ខាោ�ង្ខេលើ ង្ខេ�ោយង្ខេជាោគុជូ័យ �ីភាុោក់ង្កាោរ��ួលបន័�កកាោរង្កាោរសំណី�់កុ��ម្មូល�ាោន ប្រតិូវិផ្តតល់លិខ្ញុំិតិអនុញ្ហាញោតិឱ្យយ

កាោន់កាោប់អ�ោរ។

ង្ខេ�ោកុ��ប្របង្ខេ�សសិ�ាបូរី ប្រកម្មសតីពីថាោម្មពលសប្រ�ោប់អ�ោរ កំណីតិ់អំពី

សត�់�ោរប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពលជាោកាោតិពេកិចំេ សប្រ�ោប់អ�ោរលំង្ខេ�ោ�ាោន�មី

 អ�ោរ�ោណីិជូជកម្មម និ� អ�ោរ�ោធាោរណី� ដែ�ល�ោន�ំហំនៃផ្ត័ប្រកឡាោសរុប

�ុោ�ង្ខេហាោចំណាោស់ ២.០០០ដែម្មុប្រតិកាោង្ខេរ�។ លកេណី�វិិនិចំិ័យសប្រ�ោប់សម្មិ�ធិកម្មម

ថាោម្មពល �ោនម្មូល�ាោនដែផ្តអកង្ខេលើប្របព័នធកំណីតិ់ពិន័�ម្មួយ ដែ�លអនុញ្ហាញោតិឱ្យយ

គុង្ខេប្រ�ោ�អាោចំសង្ខេប្រម្មចំបាោនថាោង្ខេតិើវិិធាោនកាោរប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពលណាោខ្ញុំឿ�ដែ�ល

ប្រតិូវិប�េ�ល ង្ខេ�ើម្មីីឱ្យយ��ួលបាោនលកេខ្ញុំណីឌតិប្រម្មូវិអបីបរ�ោចំំនួន៥០ពិន័�។ 

11Cox, S. 2016. Building Energy Codes – Policy Overview and Good Practices. Clean Energy Solution Center. Available at: http://www.nrel.gov/

docs/fy16osti/65542.pdf
12ASEAN Centre of Energy. (2019). Mapping of Green Building Codes and Building Energy Efficiency in Asia - Towards Guidelines on ASEAN 

Green Building Codes.

៤. ឧត្ថី�ា�ុវត្ថី�៍

អភិិប្រកមពហិុវិសិ័យរ�សិ់ចិ�សិប្រ�ា�់កាារអ�ុវត្ថី �ិង់ ភាាពអ�ុនៅ�ាម
ចំនៅ�ា�ប្រកមសិី�ព�ថាាមពលសិប្រ�ា�់អគាារ11

ប្រកមសិី�ព�ថាាមពលសិប្រ�ា�់អគាាររ�សិ់ប្រ�នៅទ្ធសិសិិង់ហ�ូរ1ី2

ប្រកម្មង្ខេន�រួម្ម�ោនស�ោសធាោតិុជាោង្ខេប្រចំើនដែ�លប្រតិូវិបាោនកំណីតិ់ជាោកំហិតិ �ូចំជាោ

សម្មិ�ធិកម្មមនៃនប្រសទាោប់និយ័តិករសីតិុណីហភាោព (thermal-envelope) ប្របសិ�ធភាោព

 HVAC ង្ខេភិឿើ�បំភិឿឺ កំហាោប់ខ្ញុំយល់ (airtightness) និ� កាោរង្ខេរៀបចំំតិង្ខេម្មឿើ�កុ��័របនត។

 ពិន័�បដែនថម្មប្រតិូវិបាោនផ្តតល់ជូូនសប្រ�ោប់កាោរង្ខេប្របើប្របាោស់ធីនធាោនកង្ខេកើតិង្ខេ�ើ�វិិញ។ ភាោព

អនុង្ខេលាោម្មង្ខេ�ោនឹ�ប្រកម្ម ប្រតិូវិបាោនប្រតិួតិពិនិតិយកុ��ង្ខេពលរចំនាោ �ោ�ស�់ ង្ខេប្រកាោយង្ខេពល

�ោ�ស�់ និ� ង្ខេប្រកាោយង្ខេពលកាោន់កាោប់។ កាោរកំណីតិ់ង្ខេទាោស�ណីឌសប្រ�ោប់ភាោពម្មិន

អនុង្ខេលាោម្ម រួម្ម�ោនកាោរផាោកពិន័យ កាោរប�ិង្ខេសធីន៍ម្មិនផ្តតល់កាោរអនុញ្ហាញោតិឱ្យយកាោន់កាោប់

អ�ោរ និ� កាោរប�ិង្ខេសធីន៍ម្មិនផ្តតល់កាោរអនុញ្ហាញោតិឱ្យយ�ោ�ស�់។ បដែនថម្មពីង្ខេលើប្រកម្មសតីពី

 ប្រកុម្មហីុនអធីិកាោរកិចំេដែ�ល
បាោន��ួលកាោរបញ្ហាជោក់ ជូួល
ង្ខេ�ោយអុកអភិិវិឌ្ឍឍ ង្ខេធីេើកាោរវិិភាោគុ
ដែផ្តនកាោរ�ថោបតិយកម្មមសំណី�់
 ង្ខេ�ើម្មីីធាោនាោឱ្យយ�ោនភាោព
អនុង្ខេលាោម្ម។

ប្រកុម្មហីុនអធីិកាោរកិចំេវិិសេកម្មម
ដែ�លបាោន��ួលកាោរបញ្ហាជោក់
 ប្រតិូវិបាោនអុកអភិិវិឌ្ឍឍជូួល
ឱ្យយង្ខេធីេើអធីិកាោរកិចំេសំណី�់
អ�ោរង្ខេ�ោកុ���ំង្ខេណីើរកាោរ
�ោ�ស�់ទាោំ�ម្មូល។

�ីភាុោក់ង្កាោរប្រតិួតិពិនិតិយ
គុុណីភាោពកុ��ម្មូល�ាោនពិនិតិយ
ង្ខេ�ើ�វិិញង្ខេ�ោង្ខេលើរបាោយកាោរណី៍
សតីពីភាោពអនុង្ខេលាោម្ម ពី
ប្រកុម្មហីុនអធីិកាោរកិចំេ។

�ីភាុោក់ង្កាោរប្រតិួតិពិនិតិយ
គុុណីភាោពកុ��ម្មូល�ាោន ក៏
ង្ខេធីេើកាោរប្រតិួតិពិនិតិយគុុណីភាោព
ផ្ត�ដែ�រ កុ��អំ���ង្ខេពលនៃន
�ំង្ខេណីើរកាោរ�ោ�ស�់។

រ�ាបាោលសំណី�់កុ��
ម្មូល�ាោន ផ្តតល់អាោជាំោ
ប័ណីះ�ោ�ស�់ បនា័ោប់ពី
ប្រតិួតិពិនិតិយរបាោយកាោរ ណី៍
សតីពីភាោពអនុង្ខេលាោម្មដែ�ល
�ោនភាោពវិិជូជ�ោន។

គុង្ខេប្រ�ោ��ោ�ស�់ក៏អាោចំ
ប្រតិូវិបាោនង្ខេធីេើអធីិកាោរ
កិចំេផ្ត�ដែ�រ តាោម្មរយ�
អធីិកាោរកិចំេង្ខេ�ោយនៃចំ�នយ
ប្របចាំោំឆ្នាំុោំ ដែ�លង្ខេធីេើង្ខេ�ើ�
តាោម្មរយ�ប្រកសួ�ដែ�ន�ី។

១

៤

២

៥

៣

៦
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រូបភាោព�ី៤៖ យុ�ធ�ោប្រសតរបស់ប្របង្ខេ�សសិ�ាបូរី “ង្ខេឆ្នាំុោ�ង្ខេ�ោរកប្របង្ខេ�សសិ�ាបូរីប្របកបង្ខេ�ោយចំីរភាោព13 

13Building and Construction Authority, 2017. Singapore’s Green Building Energy Efficiency Standards. Available at: https://seforallateccj.org/

wpdata/wp-content/uploads/2017/04/report_singapore.pdf

៨០% នៃ��ណំ�ំអគាារ
ទាាំង់មូល ប្រត្ថូវកាឿាយជាា      
“អាាគាារនៃ�ត្ថង់” ប្រត្ថឹម 
ឆ្នាំែាំ២០៣០

ថាោម្មពល សំណី�់អ�ោរប្រតិូវិ�ោនលកេខ្ញុំណីឌប្រសបតាោម្មសត�់�ោប្របសិ�ធភាោព

ខ្ញុំុស់ ង្ខេប្រកាោម្មគុង្ខេប្រ�ោ��ោក់ពិន័�ថាុោក់ជាោតិិ ដែ�ល�ោនង្ខេ�មោ�ថាោ “ពិន័�នៃបតិ�”។

ង្ខេ�ោលបំណី�របស់ប្របង្ខេ�សសិ�ាបូរី គុឺដែប្របកាឿោយអ�ោរចំំនួន៨០% នៃន

បណីា�ំអ�ោរសរុបរបស់ខ្ញុំឿ�ន ង្ខេ�ោជាោអ�ោរនៃបតិ�ប្រតិឹម្មឆ្នាំុោំ ២០៣០ (រូបភាោព

�ីរូបភាោព�ី៤៖ យុ�ធ�ោប្រសតរបស់ប្របង្ខេ�សសិ�ាបូរី “)។ �ូង្ខេចំុ� អាោជាំោធីរ

ប្រកុ�បាោនង្ខេប្របើប្របាោស់កិចំេខ្ញុំិតិខ្ញុំំអភិិប្រកម្ម “�ូទាោំ�រ�ាោភិិបាោល” រួម្មប�េ�ល�ុោ

 ង្ខេ�ើម្មីីង្ខេ�ោ�ប្រ�ោយបញ្ហាាោសត�់�ោ ប្រកម្ម និ� ឧបករណី៍�ោក់ពិន័� ង្ខេ�ោយ�ោន

កាោរពិង្ខេប្រ�ោ�ង្ខេ�ោបល់ជូិតិសុិ�ធជាោម្មួយអុក�ោក់ព័នធវិិស័យឯកជូន។

 រ�ាោភិិបាោលបាោនបង្ខេ�ាើតិកាោរិ�ោល័យកម្មមវិិធីីប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពល (E2PO) 

ង្ខេ�ើម្មីីរួម្ម�ុោង្ខេលើកកម្មុស់ និ�សប្រម្មបសប្រម្មួល�ល់កាោរអនុម្ម័តិអនុវិតិត

ប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពលកុ��ប្របង្ខេ�សសិ�ាបូរី។ E2PO គុឺជាោគុណី�ក�មោធីិកាោរ

ពហុ�ីភាុោក់ង្កាោរម្មួយ ដែ�ល�ឹកនាោំង្ខេ�ោយ�ីភាុោក់ង្កាោរជាោតិិបរិ�ថោន (NEA) និ�

 អាោជាំោធីរ�ីផ្តារថាោម្មពល (EMA) ប្រពម្មទាោំ�រួម្ម�ោនស�ោសភាោពចំូលរួម្មពី�ី

ភាុោក់ង្កាោររ�ាោភិិបាោល�ោក់ព័នធ�នៃ�ង្ខេ�ៀតិ។ �ថោប័នម្មួយដែ�ល�ោនង្ខេ�ោលង្ខេ�ោ

ជាោក់លាោក់ង្ខេ�ើម្មីីង្ខេ�ោ�ប្រ�ោយកាោរអនុវិតិតប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពល នឹ�ម្មិន

ប្រតិឹម្មដែតិផ្តតល់ព័តិ៌�ោន និ� កាោរសប្រម្មបសប្រម្មួលពីថាុោក់កណីា�លបុុង្ខេណាះោ�ង្ខេ�

 បុុដែនត វាោក៏នឹ�កាោតិ់បនថយង្ខេពលង្ខេវិលាោកុ��កាោរ��ួលបាោនកាោរអនុម្ម័តិសប្រ�ោប់

ង្ខេប្រគុឿ�ង្ខេលើក�ឹកចំិតិត និ� គុង្ខេប្រ�ោ�ផ្ត�ដែ�រ។

2005

2013

2006
ទ្ធ�១

ដែ��កាារនៅមអាាគាារនៃ�ត្ថង់

2014ទ្ធ�៣
GREEN BUILDING 

MASTERPLAN

2009
ទ្ធ�២
ដែ��កាារនៅម

អាាគាារនៃ�ត្ថង់

2011មជំឈមណឌល BBB 
សិប្រ�ា�់អគាារ

ប្រ�ក�នៅ�ាយច�រភាាព

2008 ចា�់សិប្រ�ា�់ អគាារ�ា�

ចា�់សិប្រ�ា�់អគាារ
ដែ�ល�ា�ប្រស្ថាា�់
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រូបភាោព�ី ៥៖ កប្រម្មិតិនៃនកាោរ�ោក់ពិន័�អ�ោរនៃបតិ� LOTUS 

14ASEAN Centre of Energy (2019). Mapping of Green Building Codes and Building Energy Efficiency in Asia - Towards Guidelines on ASEAN 

Green Building Codes.
15Institute for Building Efficiency, (2012). Driving Transformation to Energy Efficient Buildings: Policies and Actions – Building Efficiency Codes 

and Standards. Milwaukee: Johnson Controls.

រ�ាោភិិបាោលង្ខេវិៀតិណាោម្មក៏បាោនដែណីនាោំផ្ត�ដែ�រនូវិឧបករណី៍�ោក់ពិន័�ពណី៌នៃបតិ�ដែ�ល�ោនលកេណី�សម័ប្រគុចំិតិត �ោនង្ខេ�មោ�ថាោ LOTUS កុ��ឆ្នាំុោំ២០១០។ LOTUS ប្រតិូវិ

បាោនបង្ខេ�ាើតិង្ខេ�ើ�ង្ខេ�ោយប្រកុម្មប្របឹកាអ�ោរនៃបតិ�របស់ង្ខេវិៀតិណាោម្ម (VGBC) ង្ខេ�ោយដែផ្តអកង្ខេលើប្របព័នធ�ោក់ពិន័�អ�ោរនៃបតិ�អនតរជាោតិិជាោង្ខេប្រចំើនង្ខេផ្តំ�ៗ�ុោ។ LOTUS �ោន

ង្ខេ�ោលបំណី�ង្ខេលើកកម្មុស់សត�់�ោអ�ោរនៃបតិ� ឱ្យយង្ខេលើសពីប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពល ដែ�ល�ោនលកេណី�ជាោក់លាោក់ចំំង្ខេ�ោ�ប្របង្ខេ�សង្ខេវិៀតិណាោម្ម។ LOTUS ផ្តតល់ម្មគុគ�ង្ខេ�័សក៍

ដែណីនាោំ�ល់ឧសាហកម្មមសំណី�់កុ��ប្របង្ខេ�ស ឱ្យយង្ខេឆ្នាំុោ�ង្ខេ�ោរកកាោរង្ខេប្របើប្របាោស់ធីនធាោនធីម្មមជាោតិិ ប្របកបង្ខេ�ោយប្របសិ�ធភាោពខ្ញុំុស់ និ� ង្ខេលើកកម្មុស់កាោរអនុវិតិត�ោ�ស�់ដែ�លម្មិន

បុ��ោល់�ល់បរិ�ថោន។ 

40% Certified 55% Silver 65% Gold 75% Platinum

ប្រកម្មរបស់ង្ខេវិៀតិណាោម្មដែចំ�អំពីសត�់�ោបង្ខេចំេកង្ខេ�សជាោកាោតិពេកិចំេ ង្ខេ�ើម្មីីសង្ខេប្រម្មចំបាោនប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពលកុ��កាោររចំនាោ និ�កាោរ�ោ�ស�់
 ប្រពម្មទាោំ�កាោរបដែនថម្មស�ាោរ�ង្ខេ�ោកុ��សំណី�់អ�ោរសុីវិិល។ លកេខ្ញុំណីឌតិប្រម្មូវិបង្ខេចំេកង្ខេ�ស ដែ�លចំាប់បាោនប្រគុប�ណីាប់ រួម្ម�ោនប្រ�នាោប់
អ�ោរ (building envelope) កាោរប�ាលកេណី�ឱ្យយ�ោនខ្ញុំយល់ង្ខេចំញចំូល �ុោសុីនប្រតិជាោក់ ង្ខេភិឿើ�បំភិឿឺ ជូង្ខេណីាើរយនត និ� ជូង្ខេណីាើរប្របអប់ 
កាោរង្ខេប្របើប្របាោស់អគុគិសនី និ� ប្របព័នធង្ខេសវាោ�ឹកង្ខេ�តោ។ 

កាារកំណត្ថ់ប្រកមសិី�ព�ថាាមពលជាាកាាត្ថពវកិចេ �ិង់ ប្រ�ព័�ធកំណត្ថ់
ចំណាាត្ថ់ថាែាក់ពណ៌នៃ�ត្ថង់នៅ�ាយសិា័ប្រគុចិត្ថីរ�សិ់នៅវៀត្ថណាាម14
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តាោម្មរយ�កាោរ�ោំប្រ��ល់កាោរង្ខេរៀបចំំប្រកម្មសតីពីថាោម្មពលសប្រ�ោប់សំណី�់អ�ោរ រ�ាោភិិបាោលឥណីឌ�ង្ខេនសុី បាោនបាុោន់ប្រប�ោណីង្ខេ�ោង្ខេលើកាោរសនំំថាោម្មពលនៃនវិិធាោនកាោរប្របសិ�ធភាោព

ថាោម្មពលង្ខេផ្តំ�ៗ�ុោ កុ��វិិស័យសំណី�់ង្ខេ�ោ�ីប្រកុ�ហាកាោតាោ។ កាោរវិិភាោគុង្ខេ�ោង្ខេលើភាោពរង្ខេសើប បាោនរកង្ខេ�ើញថាោ វិិធាោនកាោរដែ�លង្កាោយអនុវិតិតបាោន អាោចំប�ាលកេណី�ឱ្យយង្ខេគុ

អាោចំសនំំសំនៃចំថាោម្មពលពី ៣០% ង្ខេ�ោ ៤០% ង្ខេ�ោកុ��អ�ោរ�មី។ កាោរអនុវិតិតវិិធាោនកាោរទាោំ�ង្ខេន�តាោម្មរយ�ប្រកម្មសប្រ�ោប់សំណី�់អ�ោរ កំពុ��ោំប្រ��ល់ប្របង្ខេ�សឥណីឌ�ង្ខេនសុីឱ្យយ

សង្ខេប្រម្មចំបាោនង្ខេ�ោលង្ខេ�ោកប្រម្មិតិខ្ញុំុស់នៃនកាោរសនំំថាោម្មពលជាោម្មធីយម្ម ៣០% ង្ខេ�ោកុ��អ�ោរ�មី (សូម្មង្ខេម្មើលរូបភាោព�ីរូបភាោព�ី៦៖ សកាតោនុពលកុ��កាោរសនំំសំនៃចំថាោម្មពល)។

កាារវិភាាគុ�៏រឹង់�ាំគាាំប្រទ្ធ�ល់ប្រកមសិី�ព�ថាាមពលនៅ�ាតាាមអគាាររ�សិ់
ឥណឌ�នៅ�សិុ�15

រូបភាោព�ី៦៖ សកាតោនុពលកុ��កាោរសនំំសំនៃចំថាោម្មពលនៃនវិិធាោនកាោរដែ�ល�ោនផ្តលជូ�ខ្ញុំុស់ ដែ�លប្រតិូវិបាោនកំណីតិ់យកសប្រ�ោប់ប្រកម្មសតីពីថាោម្មពលសប្រ�ោប់អ�ោររបស់ឥណីឌ�ង្ខេនសុី

វិធា�កាារដែ�ល�ីល់�លជំ�ខុុសិ់ កាារិ�ាល័យ 
ហាង់

ដែចកចាយ 
សិណាឋាគាារ ម�្�រនៅពទ្ធ្យ

អាាផាត្ថ
មិ�     

ស្ថាា�ានៅរៀ�

កាារប្រគុ�់ប្រគុង់ចរ�ីអគុគិសិ��
(ប�េ�លកាោរប្រគុប់ប្រគុ�ង្ខេ�ើម្មីីបង្ខេ�ាើនកាោរបំភិឿឺង្ខេ�ោង្ខេពលនៃ�ៃ)

18% 11% NA 17% NA 10%

កាារកំណត្ថ់ទ្ធ�តាាំង់ត្ថនៅមឿើង់ផ្ាំង់ថាាមពលព�ឿ�ប្រព�អាាទ្ធិត្ថ្យ
នៅ�ើមី��ីល់មឿ� ់
(កាោរបដែនថម្មឧបករណី៍ង្ខេផ្តតក និ�ប�្ឈរ)

17% 11% 18% 18% 8% 2%

សិមិទ្ធធិកមាក�េក់
(�ោន�ោរធាោតិុប្រសូបថាោម្មពល 
និ�កំង្ខេ�ោពនឿឺប្រព�អាោ�ិតិយខ្ញុំុស់)

15% 6% 16% 14% 11% 5%

�រិកាេាប្រត្ថជាាក់ 
(បរិកាេោប្រតិជាោក់ដែ�ល�ោន
ផ្តលង្ខេធីៀបសម្មិ�ធិកម្មម (COP) ខ្ញុំុស់)

11.4% 8% 6% 7% 9% 12%

ឧ�ករណ៍កំណត្ថ់នៅលី�� �ិង់ក�ឿាំង់�ាាសិុ�� 
(ប�េ�លឧបករណី៍កំណីតិ់ង្ខេលី�ន និ�ក�ឿោំ��ុោសុីនបូម្ម�ឹក)

9% 3% 3% 5% 0.0% 0.0%

កប្រមិត្ថភាាគុរយនៃ��ង់ួ�ចក�េក់
(កាោរកប្រម្មិតិង្ខេ�ោង្ខេលើ�ំហំប�អ�ចំង្ខេធីៀបនឹ�ជូញ្ហាជោំ�ង្ខេ�ោនៃផ្ត័ខាោ�ម្មុខ្ញុំ
អ�ោរ)

8% 4% 9% 7% 2% 0.0%

នៅភិឿើង់�ំភិឿ�ដែ�លនៅប្រ�ើថាាមពលត្ថិច
(កាោរកប្រម្មិតិង្ខេ�ោង្ខេលើ
��់សុីង្ខេតិថាោម្មពលសប្រ�ោប់ង្ខេភិឿើ�បំភិឿឺសិបីនិម្មមិតិ)

7% 8% 7% 16% 8% 5%

នៅភិឿើង់�ំភិឿ�ដែ�លនៅប្រ�ើថាាមពលត្ថិច
(កាោរកប្រម្មិតិង្ខេ�ោង្ខេលើ
��់សុីង្ខេតិថាោម្មពលសប្រ�ោប់ង្ខេភិឿើ�បំភិឿឺសិបីនិម្មមិតិ)

2% 3% 3% 7% 8% 11%

នៅភិឿើង់�ំភិឿ�ដែ�លនៅប្រ�ើថាាមពលត្ថិច
(កាោរកប្រម្មិតិង្ខេ�ោង្ខេលើ
��់សុីង្ខេតិថាោម្មពលសប្រ�ោប់ង្ខេភិឿើ�បំភិឿឺសិបីនិម្មមិតិ)

2% 5% 3% 8% 0.0% 0.0%
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ប្រកម្មសតីពីថាោម្មពលសប្រ�ោប់សំណី�់អ�ោរ
របស់ប្របង្ខេ�សនៃ� ប្រតិូវិបាោនកំណីតិ់ង្ខេប្រកាោម្ម
 “ប្របកាោសរបស់ប្រកសួ�ដែ�លកំណីតិ់
ដែចំ�អំពីប្របង្ខេភិ� ឬ �ំហំនៃនអ�ោរ និ�សត�់
�ោ លកេណី�វិិនិចំិ័យ និ�នីតិិវិិធីីសប្រ�ោប់
កាោររចំនាោសំណី�់ ង្ខេ�ើម្មីីអភិិរកំថាោម្មពល
 (២៥៥២ ពស)។ ប្រកម្មង្ខេន�កំណីតិ់អំពី
 ប្រ�នាោប់អ�ោរ (building envelope) 
ង្ខេភិឿើ�បំភិឿឺ �ុោសុីនប្រតិជាោក់ និ� ប្របព័នធកំ
ង្ខេ�ោ ប្រពម្មទាោំ�ចំំណីុចំ�នៃ�ង្ខេ�ៀតិ។ ភាោព
អនុង្ខេលាោម្មង្ខេ�ោតាោម្មសត�់�ោអបីបរ�ោ
 ង្ខេ�ោកុ��ប្រកម្មសតីពីថាោម្មពលសប្រ�ោប់
សំណី�់អ�ោរ ប្រតិូវិបាោនកំណីតិ់ជាោកំហិតិ
សប្រ�ោប់អ�ោររ�ាោភិិបាោល និ� �ោន
លកេណី�កាោរជាោសម័ប្រគុចំិតិត សប្រ�ោប់អ�ោរ           
ឯកជូន ប្រតិឹម្មរយ�ង្ខេពលង្ខេន�។

ង្ខេបើង្ខេទាោ�ជាោ�ូង្ខេចំុ�កតី បចំេ�បីនុ រ�ាោភិិបាោល
នៃ�កំពុ�ប�េ�លប្រកម្មសតីពីថាោម្មពល
សប្រ�ោប់សំណី�់អ�ោរ ង្ខេ�ោកុ��លិខ្ញុំិតិ
ប��ាោនគុតិិយុតិតិ�ូង្ខេ�ោសប្រ�ោប់សំណី�់
អ�ោរ ដែ�ល�ោនង្ខេ�មោ�ថាោ “ចំាប់

ប្រ�នៅទ្ធសិនៃ�នៅ�វើកាារប្រចបាាច់��េ�លលិខុិត្ថ�ទ្ធ�ឋា�គុត្ថិយុត្ថីិសិី�ព�
ថាាមពលអគាារជាាមួយហិិរ�ញ�ីទាា�សិប្រ�ា�់ប្រ�សិិទ្ធធភាាពថាាមពល

សតីពីកាោរប្រតិួតិពិនិតិយសំណី�់អ�ោរ។
 កាោរជូំរុញកាោរ អនុវិតិត ចាំោប់ង្ខេផ្តតើម្មពីអ�ោ
រ�មីៗដែ�ល�ោននៃផ្ត័ប្រកឡាោសរុបចាំោប់ពី
 ១០.០០០ ដែម្មុប្រតិកាោង្ខេរ�ង្ខេ�ើ�ង្ខេ�ោ។ កប្រម្មិតិ
កំណីតិ់ចំំង្ខេ�ោ�      នៃផ្ត័ប្រកឡាោអ�ោរដែ�ល
តិប្រម្មូវិឱ្យយ�ោនភាោពអនុង្ខេលាោម្ម នឹ�ប្រតិូវិ
កាោតិ់បនថយម្មកប្រតិឹម្ម ៥.០០០ដែម្មុប្រតិកាោង្ខេរ�
 កុ��ឆ្នាំុោំ�ី២ និ� ២.០០០ដែម្មុប្រតិកាោង្ខេរ� កុ��
ឆ្នាំុោំ�ី៣។ ង្ខេប្រកាោយម្មក សត�់�ោថាោម្មពល
សប្រ�ោប់សំណី�់អ�ោរ នឹ�ប្រតិូវិអនុវិតិត
ចំំង្ខេ�ោ�អ�ោរ�មីចំំនួន ៩ប្របង្ខេភិ�។

ប្របង្ខេ�សនៃ�បាោនបង្ខេ�ាើតិម្មូលនិធីិ
ង្ខេលើកកម្មុស់កាោរអភិិរកំថាោម្មពល
 (ENCON Fund) តាោំ�ពីម្មុនង្ខេពល
បង្ខេ�ាើតិលិខ្ញុំិតិប��ាោនគុតិិយុតិតិសតីពី
ថាោម្មពលសប្រ�ោប់សំណី�់អ�ោរ។
 ម្មូលនិធីិង្ខេលើកកម្មុស់កាោរអភិិរកំថាោម្មពល
ង្ខេន� �ោនង្ខេ�ោលបំណី� ផ្តតល់កិចំេ�ោំប្រ�
ហិរ�ញវិតិថ�ជូូនង្ខេរាោ�ចំប្រក និ� អ�ោរនាោនាោ
 ង្ខេ�ើម្មីីវិិនិង្ខេ�ោគុង្ខេ�ោង្ខេលើកម្មមវិិធីីអភិិរកំ
ថាោម្មពល។ សកម្មមភាោពរ�ដែ�លសំខាោន់

បំផ្តុតិសថិតិង្ខេប្រកាោម្មម្មូលនិធីិង្ខេន� គុឺជាោ�ុន
ប�េិលសប្រ�ោប់ប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពល
 ង្ខេ�ើម្មីីជូំរុញកាោរវិិនិង្ខេ�ោគុង្ខេ�ោង្ខេលើ
គុង្ខេប្រ�ោ�ប្រ��់ប្រទាោយធីំ។ រ�ាោភិិបាោលបាោន
ង្ខេប្របើប្របាោស់ប្របាោក់ចំំណីូលពីពនធង្ខេប្រប� ជាោ
ម្មូលធីនបឋម្មង្ខេ�ើម្មីីជាោ�ុនប�េិលសប្រ�ោប់
ប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពល។ �ុនប�េិលង្ខេន�
ផ្តតល់ឥណីទាោន�ល់ធីនាោ�ោរកុ��ប្រសុក កុ��
កប្រម្មិតិកាោរប្របាោក់ ០% និ� �ោនរយ�ង្ខេពល
ស�ប្រតិ�ប់ម្មកវិិញទាោំ�ប្រសុ� ចំំនួន៧ឆ្នាំុោំ
។ ង្ខេ�ោយដែ�ក ធីនាោ�ោរទាោំ�ង្ខេនាោ�ផ្តតល់
ឥណីទាោនជូូន�េោស់គុង្ខេប្រ�ោ� និ�អុក
អភិិវិឌ្ឍឍគុង្ខេប្រ�ោ�ប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពល កុ��
កប្រម្មិតិអប្រតាោកាោរប្របាោក់អតិិបរ�ោ ៤%។ 
ង្ខេ�ោលកាោរណី៍�ូង្ខេ�ោរបស់�ុនប�េិលង្ខេន�គុឺ
 ប្របាោក់ចំំណីូលដែ�ល��ួលបាោនតាោម្មរយ�
ឥណីទាោនដែ�លបាោនស�ប្រតិ�ប់ម្មកវិិញ
 នឹ�ប្រតិូវិង្ខេប្របើប្របាោស់ង្ខេ�ើម្មីីផ្តតល់ឥណីទាោន�មី 
ដែ�លកាោរង្ខេធីេើដែបបង្ខេន� ធាោនាោបាោននូវិចំីរភាោព
នៃនរចំនាោសម្មុ័នធរបស់�ុនប�េិលង្ខេន�។

�ំណាាក់កាាលទ្ធ�១ �ំណាាក់កាាលទ្ធ�២ �ំណាាក់កាាលទ្ធ�២

នៃ�ឿចំណាាយគុនៅប្រ�ាង់ (�ា��ុ�ឿារអាានៅមរិក) 85.7 94.8 180.5

ឥណទាា�ទ្ធុ��ង់វិល (�ា��ុ�ឿារអាានៅមរិក) 47.7 47.0 94.7

រយៈនៅពលសិង់ប្រត្ថឡ�់មកវិញ (ឆ្នាំែាំ) 2.4 2.45 2.44

កាារសិ�ំំនៃ�ឿចំណាាយថាាមពល (�ា��ុ�ឿារអាានៅមរិក/ឆ្នាំែាំ) 35.1 38.7 73.8

តាោរាោ��ី1 ៖ សូចំនាោករសម្មិ�ធិកម្មមនៃន�ុនប�េិលសប្រ�ោប់ប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពលរបស់ប្របង្ខេ�សនៃ�16

16UNDP, 2012. Case Study Report: Thailand Energy Conservation Fund.
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៥. អ�ុស្ថាាសិ�៍

ឥ��វិង្ខេន� កម្មុ�ជាោគុឺជាោប្របង្ខេ�សដែ�ល�ោនប្របាោក់ចំំណីូលម្មធីយម្ម និ��ោន

វិិស័យសំណី�់កំពុ�រីកលូតិលូតិលាោស់�ុោ�ខាឿោំ� ដែ�លវិិស័យង្ខេន�គុឺជាោ

សសរសតម្មាម្មួយនៃនកំង្ខេណីើនង្ខេស�ាកិចំេ�៏ខាឿោំ�កាឿោរបស់ប្របង្ខេ�ស។ រ�ាោភិិបាោល

បាោន��ួល�គោល់អំពី     ង្ខេសចំកតីប្រតិូវិកាោរឱ្យយ�ោនលិខ្ញុំិតិប��ាោនគុតិិយុតិតិ

បដែនថម្មង្ខេ�ៀតិ ង្ខេ�ើម្មីីធាោនាោ�ល់កាោរអភិិវិឌ្ឍឍប្របកបង្ខេ�ោយចំីរភាោពរបស់វិិស័យ

ង្ខេន� តាោម្មរយ�កាោរអនុម្ម័តិចំាប់សតីពីសំណី�់ កាោលពីចំុ�ឆ្នាំុោំ២០១៩។

 

បចំេ�បីនុ ប្រកសួ�ង្ខេរៀបចំំដែ�ន�ី នគុរូបនីយកម្មម និ�សំណី�់ កំពុ�ង្ខេរៀបចំំ

លិខ្ញុំិតិប��ាោនគុតិិយុតិតិបង្ខេចំេកង្ខេ�សសប្រ�ោប់សំណី�់អ�ោរ។ �ោនកាោរផ្តតល់

អនុ�ោសន៍ដែណីនាោំ�៏ខ្ញុំុ�់ខ្ញុំុស់ ឱ្យយប�េ�លសម្មិ�ធិកម្មមថាោម្មពលអបីបរ�ោ ង្ខេ�ោ

កុ��លិខ្ញុំិតិប��ាោនគុតិិយុតិតិបង្ខេចំេកង្ខេ�សទាោំ�ង្ខេន� ង្ខេ�ើម្មីីកាោតិ់បនថយកំង្ខេណីើន

តិប្រម្មូវិកាោរថាោម្មពល ដែ�លកំពុ�ង្ខេកើនង្ខេ�ើ��ុោ�ឆ្នាំោប់រហ័ស។ 

កាោរក�ោ�សត�់�ោរ និ� លិខ្ញុំិតិប��ាោនគុតិិយុតិតិសតីពីថាោម្មពល នឹ�ម្មិន

ប្រតិឹម្មដែតិជូួយពង្ខេនឿ�នកាោរអភិិវិឌ្ឍឍដែ�លបង្ខេ�េញកាោបូនទាោបង្ខេ�ោកុ��ប្របង្ខេ�ស

កម្មុ�ជាោបុុង្ខេណាះោ�ង្ខេ� បុុដែនត វាោក៏នឹ�ជូួយង្ខេលើកកម្មុស់សនតិសុខ្ញុំថាោម្មពល និ�

 កាោតិ់បនថយកាោរវិិនិង្ខេ�ោគុង្ខេ�ោង្ខេលើង្ខេសចំកតីប្រតិូវិកាោរង្ខេហ�ាោរចំនាោសម្មុ័នធផ្តគតិ់ផ្តគ�់

ថាោម្មពល�មីៗផ្ត�ដែ�រ។ កាោរអភិិវិឌ្ឍឍ�ីផ្តារប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពលប្របកបង្ខេ�ោយ

និរនតរភាោព ក៏ផ្តតល់អតិថប្របង្ខេ�ោជូន៍ដែបបប្របនៃពណីីផ្ត�ដែ�រ សប្រ�ោប់កាោរ��ួល

បាោនកាោរង្កាោរ កាោរកាោតិ់បនថយភាោពប្រកីប្រក សុខ្ញុំភាោព កាោរប្របកួតិប្របដែជូ� និ�

 បរិ�ថោន។ 

ករណីីសិកាកុ��ប្របង្ខេ�សដែ�លប្រតិូវិបាោនចំ�ប្រក� (សូម្មង្ខេម្មើលឧបសម្មុ័នធ) 

បង្កាាោញឱ្យយ�ឹ�ថាោ វិិស័យឯកជូនបាោនង្ខេបាោ�ជូំហាោន ម្មុនង្ខេគុកុ��កាោរង្ខេ�ោ�ប្រ�ោយ

បញ្ហាាោខ្ញុំជ�ខាជោយថាោម្មពល និ� ធីនធាោន កុ��កាោរ�ោ�ស�់ និ�ប្របតិិបតិតិកាោរ

សំណី�់អ�ោរ។ តិនៃម្មឿអគុគិសនីខ្ញុំុស់ ង្ខេធីេើឱ្យយកាោរវិិនិង្ខេ�ោគុង្ខេ�ោង្ខេលើប្របសិ�ធភាោព

ថាោម្មពល�ោនភាោពអំង្ខេណាោយផ្តលចំំង្ខេ�ោ�កតាតោង្ខេស�ាកិចំេ។ អុកដែ�ល

ប្រតិួសប្រតាោយផ្តឿ�វិម្មុនង្ខេគុង្ខេលើប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពល អាោចំ��ួលបាោនប្របង្ខេ�ោជូន៍

ពីវិិកាយបប្រតិអគុគិសនីដែ�ល�ោនតិនៃម្មឿទាោបជាោ�ម្មុន បង្ខេ�ាើនតិនៃម្មឿអចំលនប្រ�ពយ 

និ� កាោរប្របកួតិប្របដែជូ�ខ្ញុំុស់ជាោ�ម្មុន។

ង្ខេបើង្ខេទាោ�ជាោ�ូង្ខេចំុ�កតី រចំនាោសម្មុ័នធ�ីផ្តារ�ោនភាោពសម�គុ�មោញ ង្ខេហើយតិួ

អ�គង្ខេផ្តំ�ៗ�ុោប្រតិូវិង្ខេធីេើកាោរង្កាោររួម្ម�ុោ ប្របសិនង្ខេបើពួកង្ខេគុចំ�់សង្ខេប្រម្មចំបាោន

ប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពលខ្ញុំុស់បំផ្តុតិ។ �ូង្ខេចំុ� ង្ខេគុប្រតិូវិកាោរឱ្យយ�ោនលិខ្ញុំិតិប��ាោន

គុតិិយុតិតិ ង្ខេ�ើម្មីីជូួយ�ល់តិួអ�គង្ខេផ្តំ�ៗ�ុោ កុ��កាោរជូំន�ឧបសគុគជាោក់លាោក់

របស់ពួកង្ខេគុ សំង្ខេ�ោពប្រ�ឹ�ង្ខេប្រគុឿ�ង្ខេលើក�ឹកចំិតិតដែ�ល�ោនភាោពជាោក់លាោក់

សប្រ�ោប់តិួអ�គនីម្មួយៗ ប្រពម្មទាោំ�ង្ខេ�ើម្មីីរុញប្រចាំោនវិិស័យទាោំ�ម្មូល ង្ខេឆ្នាំុោ�ង្ខេ�ោរក

ប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពលឱ្យយ��ួលបាោនប្របង្ខេ�ោជូន៍ជាោង្ខេប្រចំើនង្ខេផ្តំ�ៗ�ុោ។
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ឧ�សិមុ័�ធ១៖ ករណ�សិិកាកែ�ង់ប្រ�នៅទ្ធសិ

ដែផ្តុកខាោ�ង្ខេប្រកាោម្មផ្តតល់នូវិកប្រម្ម�ករណីីសិកាម្មួយចំំនួនអំពី

សំណី�់អ�ោរកុ��ប្របង្ខេ�សកម្មុជាោ ដែ�លបាោនប�េ�លយុ�ធ�ោប្រសត

នៃនកាោររចំនាោឱ្យយ�ោនប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពល ឬ បាោនអនុវិតិត

វិិធាោនកាោរប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពល។ កាោរចំ�ប្រក�ង្ខេន� �ោន

ង្ខេ�ោលបំណី�បង្កាាោញថាោ ប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពលគុឺជាោករណីីធីុរកិចំេ

ម្មួយដែ�លអុកអភិិវិឌ្ឍឍ �េោស់សំណី�់អ�ោរ ឬ អុកប្រគុប់ប្រគុ�

សំណី�់អ�ោរ កំពុ���ួលបាោនប្របង្ខេ�ោជូន៍ជាោង្ខេប្រចំើន �ូចំជាោ

កាោរ�យចំុ�នូវិនៃ�ឿចំំណាោយប្របតិិបតិតិកាោរ កាោរង្ខេកើនង្ខេ�ើ�នៃនតិនៃម្មឿ

អចំលនប្រ�ពយ និ�កាោរ��ួល�គោល់�ុោកសញ្ហាញោ។ 

អ�ោរដែ�លជាោឧទាោហរណី៍គុំរូ ក៏ផ្តតល់ជូូនផ្ត�ដែ�រនូវិ�ិ�ាភាោពជាោ

រួម្មអំពីអភិិប្រកម្មង្ខេផ្តំ�ៗ�ុោ ង្ខេ�ើម្មីីង្ខេ�ោ�ប្រ�ោយបញ្ហាាោ�ូចំជាោ កាោរ

ង្ខេធីេើសវិនកម្មមថាោម្មពល ឬ កាោបូន កាោរង្ខេប្របើប្របាោស់កាោរចំូលរួម្មរបស់

និង្ខេ�ោជូិតិកុ��កាោរប្រគុប់ប្រគុ�ថាោម្មពល ឬ កាោរប�េ�ល កាោររចំនាោ

អ�ោរនៃបតិ�តាោំ�ពី�ំបូ�នៃនគុង្ខេប្រ�ោ��ោ�ស�់។ អ�ោរ�ូចំ

�ោនរាោយនាោម្មខាោ�ង្ខេប្រកាោម្ម គុឺជាោជូង្ខេប្រម្មើសនៃនឧតិត�ោនុវិតិតន៍ ដែ�ល

អុកនិពនធអាោចំង្ខេធីេើកាោរចំ�ប្រក� ជាោម្មួយនឹ�ព័តិ៌�ោនដែ�ល�ោន។ 

ង្ខេយើ��ឹ�ថាោអាោចំ�ោនឧទាោហរណី៍លអៗជាោង្ខេប្រចំើនង្ខេ�ៀតិ។ 
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សិណា�គាារ AMANJAYA PANCAM 
សិវ�កមាថាាមពល

នៅត្ថើ វិ ធា�កាារចំណាាយទាា� អាាចកាាត្ថ�់�ថយត្ថនៃមឿ
ថាាមពលនៅ�ាយរនៅ�ៀ�ណាា?

សណីា��ោរ Amanjaya Pancam �ោនបន័ប់�ុោក់ង្ខេ�ោធីំៗចំំនួន២១ 

ង្ខេភាោជូនីយ�ាោនម្មួយ កដែនឿ���ួលង្ខេភិំ�វិ បន័ប់ប្របជូុំ និ�បរិកាេោ�នៃ� 

ង្ខេ�ៀតិ។

សនវិកម្មមថាោម្មពលបាោនបង្កាាោញឱ្យយ�ឹ�ថាោ ថាោម្មពលដែ�លសណីា��ោរ

ង្ខេន�ង្ខេប្របើ �ោនចំំនួនង្ខេប្រចំើនជាោ� ៤៥.០០០ គុី��វា��តិ់-ង្ខេ�ុោ� កុ��ម្មួយដែខ្ញុំ

 ដែ�លង្ខេសមើនឹ�នៃ�ឿចំំណាោយថាោម្មពលជាោម្មធីយម្មចំំនួន ៦.៣០០ �ុលាឿោរ

អាោង្ខេម្មរិក។ 

សណីា��ោរបាោនដែណីនាោំឱ្យយអនុវិតិតវិិធាោនកាោរប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពលដែ�ល

�ោនតិនៃម្មឿទាោប តាោម្មកាោរផ្តតល់អនុ�ោសន៍ និ� អាោចំកាោតិ់បនថយកាោរង្ខេប្របើ

ថាោម្មពលប្របចាំោំដែខ្ញុំរបស់ខ្ញុំឿ�នម្មកប្រតិឹម្ម ១៣.២០០ គុី��វា��តិ់-ង្ខេ�ុោ�។ 

វិិកាយបប្រតិអគុគិសនីបាោនធាឿោក់ចំុ�ជាោ�៣០%។ 

វិិធាោនកាោរដែ�ល�ោនតិនៃម្មឿទាោប រួម្ម�ោន៖

• កាោរបត�រអំពូលចាំោស់ៗចំំនួន ៥១៣ប្រ�ោប់ (៦០វា��តិ់) ង្ខេ�ោយង្ខេប្របើអំពូល

អិលអី�ឌ្ឍីដែ�លសនំំសំនៃចំង្ខេភិឿើ�ជូំនួសវិិញ។

•  កាោរបត�រស�ាោរ�អគុគិសនីចាំោស់ៗ ង្ខេ�ោយង្ខេប្របើស�ាោរ�សនំំសំនៃចំ

ថាោម្មពលដែ�លជាោផ្តលិតិផ្តល របស់អឺរ�ុបជូំនួសវិិញ។

• កាោរបត�រប្របព័នធ�ុោសុីនប្រតិជាោក់ចាំោស់ៗ ង្ខេ�ោយង្ខេប្របើ�ុោសុីនប្រតិជាោក់

សនំំសំនៃចំថាោម្មពល�មីៗជូំនួសវិិញ (បង្ខេចំេកវិិ�ាអី�នវិឺតិធី័រ “““ 

ខ្ញុំុស់) និ�កាោរដែ�ទាោំប្របព័នធ ឱ្យយបាោនសម្មប្រសប (ង្ខេរៀ�រាោល់ដែខ្ញុំ)។

• កាោរបិតិស័ីគុគុ័រកាោរ�ោរកំង្ខេ�ោង្ខេ�ោតាោម្មប�អ�ចំ ង្ខេ�ើម្មីីកាោតិ់បនថយបន័�កកំ

ង្ខេ�ោប្រព�អាោ�ិតិយង្ខេ�ោកុ��បន័ប់។

• រចំនាោបណីា�ញឧសម័នង្ខេ�ោកុ��ផ្ត័�បាោយង្ខេ�ើ�វិិញ។ 

រូ�ភាាព�ង្ហាហាញអំព�កាារខាាត្ថ�ង់់ថាាមពលតាាមនៃ�្ខាាង់មុខុអគាារ

កាារឆ្លុះឿ���ញ្ចាំេាំង់ខុឿ�ៗ

កាាត្ថ�់�ថយនៃ�ឿចំណាាយថាាមពលជាាង់៣០% 

សិនៅប្រមចបាា�កាារសិ�ំំអគុគិសិ��ចំ�ួ� 
១៣.២០០ គុ�ឡ�វ៉ាា�ត្ថ់-នៅ�ាាង់

រយៈនៅពលត្ថ�សិែង់ប្រត្ថឡ�់មកវិញព�កាារ
វិ�ិនៅ�ាគុនៅ�ានៅលើប្រ�សិិទ្ធធភាាពថាាមពល 

ប្រត្ថឹមដែត្ថ១ឆ្នាំែាំ�ាុនៅណាះា�

កាារសិ�ំំចមីង់ៗតាាមរយៈនៅភិឿើង់�ំភិឿ�ដែ�ល
សិ�ំំសិំនៃច កាារដែ�ទាាំ�ាាសិុ��ប្រត្ថជាាក់ �ិង់

 កាារ�ិត្ថសិ្�គុគុ័រកាារ�ារកំនៅ�ានៅ�ាតាាម
�ង់ួ�ច
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កាារិ �ាល័ យ ប្រកមុហិុ�ុATS
កាារប្រ�កតួ្ថប្រ�ដែជំង់ប្រ�សិិ ទ្ធធភាាពថាាមពល

នៅត្ថើ កាារប្រ�កតួ្ថប្រ�ដែជំង់អាាចសិ�ំំថាាមពល �ិ ង់ប្របាាក់
នៅ�ាយរនៅ�ៀ�ណាា?

កាោរផាឿោស់បត�រអាោកបីកិរិ�ោ ង្ខេ�ើរតិួនាោ�ីសំខាោន់ណាោស់កុ��កាោរកាោតិ់បនថយ

កាោរង្ខេប្របើប្របាោស់ថាោម្មពល។ កាោរប្រប��ប្របណាោំ�អំពីប្របសិ�ធភាោព

ថាោម្មពល ង្ខេប្របើប្របាោស់កាោរប្របកួតិប្របដែជូ�ជាោ�ោនតង្ខេឆ្នាំុោ�ង្ខេ�ោរកអាោកបី

កិរិ�ោអភិិរកំថាោម្មពលជាោ�ម្មុន។ ATS បាោនង្ខេធីេើកាោរប្របកួតិប្របដែជូ�

សនំំសំនៃចំថាោម្មពលនៃផ្ត័កុ�� ង្ខេ�ោយ�ោនង្ខេ�ោលង្ខេ�ោកាោតិ់បនថយកាោរង្ខេប្របើ

ប្របាោស់ថាោម្មពលង្ខេ�ោកុ��កាោរិ�ោល័យរបស់ប្រកុម្មហីុន។

ង្ខេគុបាោនបង្ខេ�ាើតិ “ប្រកុម្មនៃបតិ�“ ចំំនួន៦ប្រកុម្ម ង្ខេ�ើម្មីីប្របកួតិប្របដែជូ�

សនំំសំនៃចំថាោម្មពលង្ខេ�ោកុ��កាោរិ�ោល័យង្ខេផ្តំ�ៗ�ុោរបស់ពួកង្ខេគុ។

 តាោម្មរយ�កាោរតិង្ខេម្មឿើ�ប្របព័នធប្រតិួតិពិនិតិយថាោម្មពល (EMS) “““ 

អាោចំវាោស់ដែវិ�ង្ខេ�ោង្ខេលើបរិ�ោណីថាោម្មពល និ� �វិិកាោដែ�លសនំំបាោន

ង្ខេរៀ�រាោល់ដែខ្ញុំ។ កាោរប្រប��ប្របណាោំ�អំពីប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពល ប្រតិូវិបាោន

ង្ខេធីេើង្ខេ�ើ�ង្ខេ�ោយអម្មជាោម្មួយវិគុគបណីា��បណីា�លនៃផ្ត័កុ�� កាោរង្ខេលើក�ឹកចំិតិត

 និ� ចំំណាោតិ់កាោរប្របចាំោំនៃ�ៃ ប្រពម្មទាោំ�សំណីួរលី�ចំំង្ខេណី��ឹ�ប្របចាំោំដែខ្ញុំ

។ ប្រកុម្មដែ�លសនំំសំនៃចំថាោម្មពលង្ខេប្រចំើនជាោ�ង្ខេគុបំផ្តុតិង្ខេ�ោ�ំណាោចំ់ដែខ្ញុំ

នីម្មួយៗ បាោន��ួលរង្កាេោន់។ កុ��ង្ខេពលប្រប��ប្របណាោំ�ង្ខេន� និ� 

ង្ខេ�ោយ�ោនកាោរចំូលរួម្មពីប្រកុម្មង្ខេ�ោកុ��កាោរិ�ោល័យទាោំ�ម្មូល “““ 

អាោចំកំណីតិ់រកង្ខេ�ើញឱ្យកាោសសនំំថាោម្មពលជាោង្ខេប្រចំើន ដែ�លនាោំឱ្យយ

សង្ខេប្រម្មចំបាោនកាោរសនំំប្របចាំោំឆ្នាំុោំ�ូចំខាោ�ង្ខេប្រកាោម្ម៖

• កាោរកំណីតិ់សីតិុណីហភាោព�ុោសុីនប្រតិជាោក់កុ��បន័ប់ IT ៖ ៣៧% = 

៩០៦ �ុលាឿោរអាោង្ខេម្មរិក 

• ង្ខេសនស័រចំលនាោ៖ ៣៥%

• ង្ខេសនស័រពនឿឺ៖ ៣៩% 

• កាោរកំណីតិ់ឱ្យយបូម្មខ្ញុំយល់ង្ខេ�តោង្ខេចំញង្ខេ�ោយសេ័យប្របវិតិតិ៖ ២៥% = 

៧.០០០ �ុលាឿោរអាោង្ខេម្មរិក 

•  កាោរបត�រអំពូលអិលអី�ឌ្ឍី កុ��ដែផ្តុកង្ខេសវាោវិិសេកម្មម៖ ៥៣% = ១៥០

 �ុលាឿោរអាោង្ខេម្មរិក

• កាោរបត�រអំពូលអិលអី�ឌ្ឍី កុ��ឃ្លាំឿោំ�សត�ក៖ ៨២% = ១.១៣៦ �ុលាឿោរ

អាោង្ខេម្មរិក

• កាោរបត�រអំពូលអិលអី�ឌី្ឍ កុ��សត�កបូង្ខេឌ្ឍៀ៖ ៧៩% = ១.៣៤៨ �ុលាឿោរ

អាោង្ខេម្មរិក

• កាោរបត�រ�ុោសុីនប្រតិជាោក់ កុ��បន័ប់សឺវិឺ៖ ៥០% = ២៥៩ �ុលាឿោរ

អាោង្ខេម្មរិក

• កាោរយល់�ឹ�អំពីកាោរសនំំថាោម្មពលកុ��កាោរង្ខេប្របើ�ុោសុីនប្រតិជាោក់៖ ១៩

% = ៤៦៥ �ុលាឿោរ

កាារឆ្លុះឿ���ញ្ចាំេាំង់ខុឿ�ៗ

កាាត្ថ់��ថយនៃ�ឿចំណាាយអគុគិសិ��ប្រ�ចាំឆ្នាំែាំ
តាាមរយៈ

សិនៅប្រមចបាា�កាារសិ�ំំអគុគិសិ��តាាមរយៈ
កាារប្រ�កួត្ថប្រ�ដែជំង់ ១៥%-២០%

កាារ�ី�រមកមកនៅប្រ�ើអំពូលអិលអុ�ឌ្ឍ� 
២.៦៣៤ �ុ�ឿារអាានៅមរិក

កាារ�ី�រ �ិង់ កាារដែកសិប្រមួល�ាាសិុ��ប្រត្ថជាាក់ 
១.១៦៥ �ុ�ឿារអាានៅមរិក

កាារ�ូមខុ្យល់នៅ�ីានៅចញនៅ�ាយសិវ័យប្រ�វត្ថីិ
 ៧.០០០ �ុ�ឿារអាានៅមរិកBB BBB 

BBB BBBBBBBBBB 
BB$ 7,000

Winner team of September
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វិ ទ្ធាស្ថាថា��ាណិ ជំជស្ថាាប្រសិី នៅអសិុ� ល� �ា
អគាារដែ�លបាា�ទ្ធទ្ធលួកាារ�ញ្ចាំជាក់ EDGE

នៅត្ថើ កាារ�ញ្ចាំជាកថ់ាាជាាអគាារនៃ�ត្ថង់អាាចសិ�ំំ
ថាាមពលបាា�នៅ�ាយរនៅ�ៀ�ណាា?

វិិ�ា�ថោន�ោណីិជូជ�ោប្រសត ង្ខេអសុីលី�ោ គុឺជាោ�ោលាោ�ោណីិជូជ�ោប្រសត

របស់ ធីនាោ�ោរង្ខេអសុីលី�ោ ដែ�លជូួយង្ខេ�ោ�ប្រ�ោយបញ្ហាាោក�េ�

ប្រគុឹ��ថោនឧតិតម្មសិកាកុ��ប្របង្ខេ�សកម្មុ�ជាោ។ វិិ�ា�ថោនង្ខេន�ផ្តតល់

នូវិសញ្ហាញោបប្រតិកប្រម្មិតិបរិញ្ហាញោបប្រតិរ� បរិញ្ហាញោបប្រតិ និ� បរិញ្ហាញោបប្រតិ

ជាោន់ខ្ញុំុស់ ជូូន�ល់និសំិតិជាោ� ៣.០០០នាោក់ ង្ខេ�ោកុ��វិិស័យធីុរកិចំេ

 ធីនាោ�ោរ និ�ហិរ�ញវិតិថ�។ អ�ោរង្ខេន��ោននៃផ្ត័ប្រកឡាោកប្រ�ោលសរុប

ចំំនួន ២៥.០០០ដែម្មុប្រតិកាោង្ខេរ� និ� ជាោអ�ោរនៃបតិ�ដែ�លបាោន��ួល

វិិញ្ហាញោបនបប្រតិ EDGE18 �ំបូ�ង្ខេគុប�អស់កុ��ប្របង្ខេ�ស។

បរិង្ខេវិណីអ�ោរនៃបតិ� រួម្ម�ោនអ�ោរអប់រំចំំនួន៣ កាោរិ�ោល័យរ�ាបាោល

 បណាះោល័យចំំនួនម្មួយ និ� អង្ខេនតវាោសក�ាោនចំំនួនម្មួយ។ រាោល់

អ�ោរទាោំ�អស់សុ�ធសឹ�ដែតិសនំំសំនៃចំធីនធាោន ដែ�លអនុញ្ហាញោតិឱ្យយ

កាោតិ់បនថយបាោននូវិសំណីល់កាោបូន និ� នៃ�ឿចំំណាោយប្របតិិបតិតិកាោរ។

 អ�ោរង្ខេន�ង្ខេប្របើប្របាោស់ថាោម្មពលតិិចំជាោ�រហូតិ�ល់ ៣៥% និ� �ឹកតិិចំ

ជាោ�រហូតិ�ល់ ៤៤% និ� ថាោម្មពលជាោរួម្មតិិចំជាោ�រហូតិ�ល់ ៣២% 

ង្ខេបើង្ខេធីៀបង្ខេ�ោនឹ�អ�ោរសត�់�ោ។ ង្ខេ�ើម្មីីសង្ខេប្រម្មចំបាោនកាោរសនំំអគុគិសនី

ប្របចាំោំឆ្នាំុោំចំំនួន ៧០៧.០០០ គុី��វា��តិ់-ង្ខេ�ុោ� ង្ខេគុបាោនអនុវិតិតលកេខ្ញុំណីឌ

ពិង្ខេសសៗខាោ�ង្ខេប្រកាោម្ម៖ 

• ផ្តលង្ខេធីៀបរវាោ�ប�អ�ចំង្ខេ�ោនឹ�ជូញ្ហាជោំ� ចំំនួន ២០% 

•  អី�សូ��់�ំបូលលអ

•  ខ្ញុំយល់អាោកាោសង្ខេចំញចំូលធីម្មមជាោតិិសប្រ�ោប់ប្រគុប់ប្រចំកអ�ោរង្ខេ�ោកុ��

�ោលាោ

•  ប្របព័នធ�ុោសុីនប្រតិជាោក់ដែ�ល�ោនប្របសិ�ធភាោពខ្ញុំុស់ ជាោម្មួយនឹ�

ផ្តលង្ខេធីៀបសម្មិ�ធិកម្មម (COP) កប្រម្មិតិខ្ញុំុស់

•  ប្របព័នធ�ឹកង្ខេ�តោដែ�ល�ំង្ខេណីើរកាោរង្ខេ�ោយពនឿឺប្រព�អាោ�ិតិយសប្រ�ោប់អង្ខេនត

វាោសក�ាោន

•  កាោរបំភិឿឺង្ខេ�ោយង្ខេប្របើប្របាោស់អំពូលអិលអី�ឌ្ឍី សប្រ�ោប់ប្រគុប់បរិង្ខេវិណី

ខាោ�កុ�� និ�ខាោ�ង្ខេប្រ�ោ  ជាោម្មួយនឹ�កាោរបំ�ោក់ង្ខេសនស័រ ង្ខេ�ោតាោម្មប្រចំក

ផ្តឿ�វិ និ� បន័ប់�ឹក។ 

កាោរវិិនិង្ខេ�ោគុង្ខេ�ោង្ខេលើប្របព័នធ�ឹកង្ខេ�តោដែ�ល�ំង្ខេណីើរកាោរង្ខេ�ោយពនឿឺ

ប្រព�អាោ�ិតិយ ផ្តតល់ផ្តលតិបសុ�ប្រតិ�ប់ម្មកវិិញកុ��រយ�ង្ខេពលតិិចំ

ជាោ�៤ដែខ្ញុំ។ Building façade with low 

window-to-wall ratio

កាារឆ្លុះឿ���ញ្ចាំេាំង់ខុឿ�ៗ

កាារសិ�ំំអគុគិសិ��ប្រ�ចាំឆ្នាំែាំ ចំ�ួ� 
៧០៧.០០០ គុ�ឡ�វ៉ាា�ត្ថ់-នៅ�ាាង់ 

អគាារនៅប្រ�ើថាាមពលត្ថិចជាាង់កាាររចន្មាា
សិីង់់�ារ ចំ�ួ� ៣៥%

រយៈនៅពលត្ថ�សិែង់មកវិញនៃ�កាារ
វិ�ិនៅ�ាគុ�ដែ�ថម ចនៅន្មាឿា�ព�៤,៥ឆ្នាំែាំ

 នៅ�ា៧,២ឆ្នាំែាំ 

កាារសិ�ំំថាាមពលសិំខាា�់ៗ�ា��ូចជាា
តាាមរយៈកាារកាាត្ថ់��ថយទ្ធំហិំ�ង់ួ�ច នៅប្រ�ើ

�ំ�ូលអុ�សិូឡង់់ នៅប្រ�ើប្រ�ព័�ធទ្ធឹកនៅ�ីានៅ�ាយ
ព�ឿ�ប្រព�អាាទ្ធិត្ថ្យ

18EDGE stands for Excellence in Design of Greater Efficiencies and is a green building certification developed by IFC of World Bank Group
19https://www.edgebuildings.com/projects/acleda-institute-of-business/
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ប្រត្ថវូបាា�រចន្មាានៅឡើ ង់នៅ�ើ មី� សិ�ំំថាាមពល ២៥%

អ�ោរតាោំ�ពិពណី៌រ�យនត Mercedes-Benz ង្ខេ�ោភិុំង្ខេពញគុឺជាោ

អ�ោរម្មួយដែ�លបាោន��ួលវិិញ្ហាញោបនបប្រតិ LEED កុ��ចំំង្ខេណាោម្ម

អ�ោរម្មួយចំំនួនតិូចំង្ខេ�ោកម្មុ�ជាោ។ LEED គុឺជាោ�ោកយកាោតិ់សប្រ�ោប់

 កាោរ�ឹកនាោំង្ខេ�ោកុ��កាោររចំនាោថាោម្មពល និ� បរិ�ថោន និ� ជាោប្របព័នធផ្តតល់

វិិញ្ហាញោបនបប្រតិអ�ោរនៃបតិ�ម្មួយដែ�ល�ោនប្របជាោប្របិយភាោពបំផ្តុតិ�ូទាោំ�

ពិភិពង្ខេលាោក។ វាោប្រគុប់�ណីាប់ង្ខេ�ោង្ខេលើវិិស័យម្មួយចំំនួន�ូចំជាោ �ីតាោំ�

ប្របកបង្ខេ�ោយចំីរភាោព ប្របសិ�ធភាោព�ឹក ថាោម្មពល និ� បរិ�ោកាោស

 ធីនធាោន-ស�ាោរ� គុុណីភាោពខ្ញុំយល់កុ��អ�ោរ នវាោនុវិតិតន៍ និ� អាោ�ិភាោព

ថាុោក់តិំបន់។

អ�ោរតាោំ�ពិពណី៌រ�យនត Mercedes-Benz បាោន��ួល

វិិញ្ហាញោបនបប្រតិ ចំំណាោត់ិថាុោក់ពណី៌�ោស ង្ខេ�ោយ��ួលបាោនពិន័�ចំំនួន ៦៦

 ង្ខេលើ ១០០ ពិន័�។ គុំរូថាោម្មពលង្ខេ�ោកុ��អ�ោរង្ខេន� ប្រតិូវិបាោនង្ខេប្របើប្របាោស់

ង្ខេ�ើម្មីីបង្ខេ�ាើនសិម្មិ�ធិកម្មមថាោម្មពលនៃនកាោររចំនាោ កុ��អំ���ង្ខេពលនៃនវិ�ត

គុង្ខេប្រ�ោ�ទាោំ�ម្មូល។ កាោររចំនាោ និ� កាោរ�ោ�ស�់អ�ោរ អាោចំសង្ខេប្រម្មចំ

បាោនកាោរសនំំអគុគិសនីរហូតិ�ល់ ២៥% ង្ខេបើង្ខេធីៀបង្ខេ�ោនឹ�កាោររចំនាោសត�់

�ោ។

កាោរសនំំថាោម្មពល និ��ឹកចំម្មី�ៗ សង្ខេប្រម្មចំបាោនតាោម្មរយ� ៖ 

• ក�េក់សូឡាោបិ�បាោំ�កាោំសមី ដែ�ល�ោនប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពល ង្ខេ�ោ

អ�ោរតាោំ�ពិពណី៌។

• ង្ខេប្របើអំពូលអិលអី�ឌ្ឍី ង្ខេ�ោកុ��អ�ោរទាោំ�ម្មូល។

• ផា័ោំ�ថាោម្មពលពនឿឺប្រព�អាោ�ិតិយង្ខេ�ោង្ខេលើ�ំបូល ដែ�ល�ោនសម្មតិថភាោព

ផ្តលិតិអគុគីសនី ចំំនួន១០០ គុី��វា��តិ់។

• ប្របព័នធប្របម្មូល�ឹកង្ខេភិឿ��ង្ខេ�ោង្ខេលើ�ំបូលអ�ោរតាោំ�ពិពណី៌ សប្រ�ោប់

ង្ខេប្រ�ោចំសួនរុកេជាោតិិ ង្ខេ�ោកុ��អ�ោរ។

• �ុោសុីនបូម្ម�ឹកកុ��កប្រម្មិតិលំហូរយឺតិៗ។

• ស�ាោរ�អ�ោរដែ�លម្មិនប�ាផ្តលបុ��ោល់�ល់បរិ�ថោន។ 

ប្របព័នធថាោម្មពលពនឿឺប្រព�អាោ�ិតិយ ប្រតិូវិបាោនរចំនាោង្ខេ�ើ�ង្ខេ�ើម្មីីផ្តគតិ់ផ្តគ�់

តិប្រម្មូវិកាោរអគុគិសនីសប្រ�ោប់ង្ខេប្របើប្របាោស់ង្ខេ�ោកុ��អ�ោរ ចំំនួនម្មួយភាោគុបួន

។

Green courtyard at the 

Mercedes-Benz Showroom

កាារឆ្លុះឿ���ញ្ចាំេាំង់ខុឿ�ៗ

ប្រត្ថូវបាា�រចន្មាានៅឡើង់នៅ�ើមី�សិនៅប្រមចឱ្យ្យបាា�
�ូវកាារសិ�ំំអគុគិសិ��ចំ�ួ�២៥%  

រយៈនៅពលត្ថ�សិែង់ប្រត្ថឡ�់មកវិញ
ចំ�ួ�៧ឆ្នាំែាំ

ប្រ�ព័�ធប្រ�មូលទ្ធឹកនៅភិឿ�ង់

ប្រ�ព័�ធថាាមពលព�ឿ�ប្រព�អាាទ្ធិត្ថ្យ
នៅ�ានៅលើ�ំ�ូលសិប្រ�ា�់កាារ�គត្ថ់�គង់់

ថាាមពលនៃ�ត្ថង់

អគាារតាាំង់ពិ ពណ៌ រ�យ�ី MERCEDES-BENZ 
កាារ�ញ្ចាំជាកថ់ាាជាាអគាារនៃ�ត្ថង់
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វិ ទ្ធាស្ថាថា��នៅចេកវិ ទ្ធាកមុ�ជាា
សិវ�កមាកាា��ូ �ិ ង់ ថាាមពល

ប្រកមុកាារង្ហាារសិវ�កមាថាាមពលនៅ�ាយសិា័ ប្រគុចិ ត្ថី

ង្ខេ�ោលបំណី�នៃនសវិនកម្មមកាោបូន និ�ថាោម្មពល ង្ខេ�ោង្ខេលើអ�ោរវិិ�ា�ថោន

បង្ខេចំេកវិិ�ាកម្មុ�ជាោ (ITC) គុឺង្ខេ�ើម្មីីង្ខេរៀបចំំដែផ្តនកាោរសកម្មមភាោពម្មួយ ដែ�ល

�ោំប្រ��ល់កាោរអនុវិតិតបង្ខេចំេកវិិ�ាបង្ខេ�េញកាោបូនទាោប និ� បង្ខេចំេកវិិ�ា

ប្របសិ�ធភាោពថាោម្មពល។ សវិនកម្មមង្ខេន�ប្រតិូវិបាោនង្ខេធីេើង្ខេ�ើ�ង្ខេ�ោយប្រកុម្ម

កាោរង្កាោរសវិនកម្មមសម័ប្រគុចំិតិតម្មួយប្រកុម្ម ដែ�ល�ោនស�ោសភាោពចំូលរួម្មពី

 �ោប្រ�តោចាំោរយ បុគុគលិក និ�និសំិតិ ម្មកពី �ោកលវិិ�ាល័យ ង្ខេ�ោយ

��ួលបាោនម្មគុគ�ង្ខេ�័សក៍ដែណីនាោំពីសវិនករវិិជាជោជូីវិ�ពីប្រកុម្មហីុនពិង្ខេប្រ�ោ�

ង្ខេ�ោបល់ SEVEA។20

កាោរបង្ខេ�េញកាោបូនបណីា�លពីសកម្មមភាោពរបស់អ�ោរ ប្រតិូវិបាោន

បាុោន់ប្រប�ោណីថាោ �ោនចំំនួន ៣.៤៣២ ង្ខេតាោន នៃនស�ោ�ោប្រតិកាោបូន

ឌ្ឍីអុកសុីតិ កុ��ម្មួយឆ្នាំុោំ។ កាោរង្ខេប្របើប្របាោស់ថាោម្មពលកុ��អ�ោរ រួម្មចំំដែណីក

ប�ាឱ្យយ�ោនកាោរបង្ខេ�េញកាោបូនប្រប�ោណី ២០% នៃនកាោរបង្ខេ�េញសរុប។

 �ោនកាោរបាុោន់ប្រប�ោណីថាោ កាោរសនំំថាោម្មពលចំង្ខេនាឿោ�ពី ២៥% ង្ខេ�ោ ៥០

% អាោចំសង្ខេប្រម្មចំបាោនតាោម្មរយ� ៖ 

• កាោរបំ�ោក់អី�សូ��់ឱ្យយបាោនកាោន់ដែតិប្របង្ខេសើរង្ខេ�ោង្ខេលើប្រ�នាោប់អ�ោរ

• អំពូលអិលអី�ឌ្ឍី និ� អំពូលសនំំសំនៃចំថាោម្មពល

• កាោរបត�រ�ុោសុីនប្រតិជាោក់ចាំោស់ៗ ជូំនួសង្ខេ�ោយប្របង្ខេភិ��ុោសុីនប្រតិជាោក់�មី

ដែ�លសនំំសំនៃចំ

• កាោរប្រគុប់ប្រគុ�ង្ខេភិឿើ�បំភិឿឺ

• បង្ខេ�ាើនកាោរកំណីតិ់កប្រម្មិតិសីតិុណីហភាោព ង្ខេ�ោ២៥អ�ារង្ខេស

ង្ខេ�ោលង្ខេ�ោកាោតិ់បនថយកាោរបង្ខេ�េញកាោបូន១០% កុ��រយ�ង្ខេពល៣ឆ្នាំុោំ

បនា័ោប់ នឹ�ង្ខេធីេើឱ្យយ�យចំុ�ចំំនួន ២៣៥ង្ខេតាោន នៃនស�ោ�ោប្រតិកាោបូន

ឌ្ឍីអុកសុីតិ។ ង្ខេ�ោលង្ខេ�ោ�ូចំ�ុោដែ�លអនុវិតិតចំំង្ខេ�ោ�កាោរង្ខេប្របើប្របាោស់

អគុគិសនី នឹ�ង្ខេធីេើឱ្យយវិិកាយបប្រតិអគុគិសនីរបស់�ោនកាោរ�យចំុ�ចំំនួន

 ១៦០.០០០ គុី��វា��តិ់-ង្ខេ�ុោ� ដែ�លង្ខេសមើនឹ�កាោរសនំំ�វិិកាោចំំនួន

 ៣២.០០០ �ុលាឿោរ។ 

កាារឆ្លុះឿ���ញ្ចាំេាំង់ខុឿ�ៗ

អាាចសិ�ំំថាាមពលចនៅន្មាឿា�ព� ២៥% នៅ�ា
 ៥០%

ប្រត្ថូវ�ា�អុ�សិូឡង់់ប្រទ្ធន្មាា�់អគាារដែ�លលួ
ជាាង់នៅ��

អំពូលអិលអុ�ឌ្ឍ� �ិង់ កាារប្រគុ�់ប្រគុង់នៅភិឿើង់�ំភិឿ�
 ជាាមួយ�ឹង់នៅសិ�សិ័រចលន្មាា �ិង់ នៅសិ�

សិ័រព�ឿ�

សិ�ំំប្របាាក់ចំ�ួ� ៣២.០០០ �ុ�ឿារ
អាានៅមរិកសិប្រ�ា�់វិកកយ�ប្រត្ថអគុគិសិ�� ដែ�ល

អាាចសិនៅប្រមចបាា�កែ�ង់រយៈនៅពល៣ឆ្នាំែាំ
�ន្មា្ា�់

Source of carbon emissions

20SEVEA (2018). Carbon and Energy Audit of ITC. Mission mandated by Cambodia Climate Change Alliance (CCCA).
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នៅ�ាង់ចប្រកកាាត្ថន់ៅ�រ BOWKER 
អគាារនៅ�ាង់ចប្រកនៃ�ត្ថង់

វិ ញ្ចាំញា���ប្រត្ថ LEED ពណ៌ប្របាាក់ ន្មាាំមក�វូកាារ
សិ�ំំថាាមពលរហិតូ្ថ�ល់ ៤២%

ង្ខេរាោ�ចំប្រកកាោតិ់ង្ខេ�រ Bowker ង្ខេ�ោង្ខេខ្ញុំតិតកណីា�ល គុឺជាោគុង្ខេប្រ�ោ��ីពីរ

ដែ�លបាោន��ួលវិិញ្ហាញោបនបប្រតិ LEED កុ��ប្របង្ខេ�សកម្មុ�ជាោ ង្ខេ�ោយ

គុង្ខេប្រ�ោ�ង្ខេន���ួលបាោន LEED ពណី៌ប្របាោក់ ដែ�លនាោំឱ្យយវាោកាឿោយជាោ

អ�ោរម្មួយកុ��ចំំង្ខេណាោម្មអ�ោរម្មួយចំំនួនតិូចំ ដែ�លបាោន��ួល

វិិញ្ហាញោបនបប្រតិ LEED កុ��ប្របង្ខេ�ស។ LEED គុឺជាោ�ោកយកាោតិ់សប្រ�ោប់

 កាោរ�ឹកនាោំង្ខេ�ោកុ��កាោររចំនាោថាោម្មពល និ� បរិ�ថោន និ� ជាោប្របព័នធ

�ោក់ពិន័�អ�ោរនៃបតិ�ម្មួយ ដែ�លប្រតិូវិបាោនង្ខេប្របើប្របាោស់�ូលំ�ូលាោយបំផ្តុតិ

 កុ��ពិភិពង្ខេលាោក។ ប្របព័នធង្ខេន�ផ្តតល់នូវិប្រកបខ្ញុំ័ណីឌសប្រ�ោប់អ�ោរនៃបតិ�

 ដែ�លផ្តតល់ផ្តលលអចំំង្ខេ�ោ�សុខ្ញុំភាោព �ោនប្របសិ�ធភាោពខ្ញុំុស់ និ� សនំំនៃ�ឿ

ចំំណាោយ។ ចំំណាោតិ់ថាុោក់នៃនវិិញ្ហាញោបនបប្រតិ LEED ពិចាំោរណាោអំពី�ីតាោំ�

ប្របកបង្ខេ�ោយចំីរភាោព ប្របសិ�ធភាោព�ឹក ថាោម្មពល និ� បរិ�ោកាោស

 ធីនធាោនស�ាោរ� គុុណីភាោពខ្ញុំយល់កុ��អ�ោរ យុ�ធ�ោប្រសតនវាោនុវិតិតន៍ និ�

 អាោ�ិភាោពតិំបន់។ 

ង្ខេរាោ�ចំប្រកកាោតិ់ង្ខេ�រង្ខេន���ួលបាោនវិិញ្ហាញោបនបប្រតិ LEED ចំំណាោតិ់ថាុោក់

ពណី៌ប្របាោក់ ង្ខេ�ោយ��ួលបាោនពិន័� ៥៥ ង្ខេលើ ១១០ពិន័� សប្រ�ោប់

សំណី�់�មី “២០០៩។ កាោរចាំោតិ់ឱ្យយអនុវិតិតគុង្ខេប្រ�ោ�ម្មូល�ាោនម្មួយ

 ប្រតិូវិបាោនង្ខេធីេើង្ខេ�ើ�ង្ខេ�ើម្មីីធាោនាោថាោរាោល់ប្របព័នធ និ�ស�ោសធាោតិុចំម្មី�ៗ

របស់អ�ោរ ប្រតិូវិបាោនរចំនាោ និ�តិង្ខេម្មឿើ� ង្ខេ�ោតាោម្មលកេខ្ញុំណីឌតិប្រម្មូវិប្របតិិបតិតិ

កាោរដែ�លបាោនង្ខេប្រ�ោ��ុកសប្រ�ោប់អ�ោរ។

ង្ខេលើសពីង្ខេន�ង្ខេ�ៀតិ ង្ខេ�ើម្មីីសង្ខេប្រម្មចំបាោនកាោរសនំំថាោម្មពល ៤២% ប្របព័នធ

ង្ខេភិឿើ�បំភិឿឺកុ��អ�ោរ�៏សម�គុ�មោញម្មួយ ប្រតិូវិបាោនយកម្មកពិចាំោរណាោ និ�

 �ោក់ប�េ�ល ង្ខេ�ើម្មីីសង្ខេប្រម្មចំបាោនកាោរសនំំថាោម្មពល ង្ខេហើយប្រសបង្ខេពល

ជាោម្មួយ�ុោង្ខេន�ក៏ង្ខេលើកកម្មុស់គុុណីភាោពបរិ�ថោនខាោ�កុ��អ�ោរ (IEQ) 

ផ្ត�ដែ�រ។ កាោរសនំំចំម្មី�ៗ សង្ខេប្រម្មចំបាោនតាោម្មរយ� ៖

• ថាោម្មពលបំភិឿឺ ង្ខេ�ោយង្ខេប្របើប្របាោស់កាោរកំណីតិ់ង្ខេភិឿើ�បំភិឿឺដែ�ល

�ោនប្របសិ�ធភាោពខ្ញុំុស់ ង្ខេ�ើម្មីីកាោតិ់បនថយ��់សុីង្ខេតិពនឿឺ

• អនុវិតិតបង្ខេចំេកវិិ�ាចំំហាោយ�ុោសុីនប្រតិជាោក់ ង្ខេ�ើម្មីីបង្ខេ�ាើនប្របសិ�ធភាោព

 HVAC

• ង្ខេប្របើឧបករណី៍បង្ខេចំេកវិិ�ាខ្ញុំុស់ ង្ខេ�ោកុ��ជូួរផ្តលិតិកម្មម ង្ខេ�ើម្មីីកាោតិ់បនថយ

បន័�ក�ំង្ខេណីើរកាោរ។

កាារឆ្លុះឿ���ញ្ចាំេាំង់ខុឿ�ៗ

សិនៅប្រមចបាា�កាារសិ�ំំថាាមពល ៤២% 
នៅ�ើនៅ�ៀ��ឹង់កាាររចន្មាាសិីង់់�ា

៧៥% នៃ�កំនៅទ្ធចកំទ្ធ�ព�កាារស្ថាាង់សិង់់ �ិង់
 កាារ�ំផឿាញអគាារ ប្រត្ថូវបាា��ដែង់វរនៅចញព�

ទ្ធ��ា�ចាក់សិំ�ាម

កាាត្ថ់��ថយកាារ�ង់ក សិំណល់�ាវ ៥០%

៩០% នៃ�អែកកាា�់កាា�់អគាារ ទ្ធទ្ធួល
បាា�នៅទ្ធសិភាាពប្រ�ក�នៅ�ាយគុុណភាាព

តាា�ាង់ពិ�្�LEED

�ីកដែនឿ��ោននិរនតរភាោព

ង្ខេប្របើ�ឺកប្របកបង្ខេ�ោយប្របសិ�ធភាោព

ថាោម្មពល និ� បរិ�ោកាោស

សំភាោរ� និ� ធីនធាោន

គុុណីភាោពបរិ�ថោនខាោ�កុ��

កាោរនៃចំុប្របឌ្ឍិតិ

ឥណីទាោនអាោ�ិភាោពកុ��តិំបន់
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