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អងគកាែគប្បែហវអល គឺ្ជាអងគកាែអភិវឌ្ឍន៍ ែបស់សហគ្មន៍ប្ពោះវហិាែប្បូគតសតង់សវីស។ អងគកាែ ប្េប្េង់ ក្មមវធីិ 
និងគំ្គរាង អភិវឌ្ឍន៍ ចំនួន ៤០០ ក្នុងប្បគេស ៥៧ គៅេវីបអាហ្រហវិក្ អាសីុ និងអាគមែចិណាតំង។ គលើសពីគនោះ 
គរលនគោ យអភិវឌ្ឍន៍ ែបស់អងគកាែ មានគរលបំណងបគងកើត ែចនាសមព័នធ គសែឋកិ្ចចសងគម អនតែជាតិ 
គអាយកាន់រតយុតតិធម៌ ែក្ាគអាយ ននូវកាែបគងកើត  និងនំាមក្នូវសនតិភាព។ 
Bread for All is the development organization of the Swiss Protestant Community of 
Churches. The organization supports 400 development projects and programs in 57 coun-
tries in Africa, Asia, and Latin America. In addition, its development policy has the goal of 
creating fairer international socioeconomic structures, maintaining creation, and bringing 
peace. 

សហគ្មន៍ផ្គត់ផ្គង់ គឺ្ជារផ្នក្ និងមានសក្មមភាព រផ្ែក្គលើប្ពោះវហិាែ គមតូឌី្សត គៅប្បគេសសវីស និង រាងំ។ 
ពួក្គគ្ជាដែគូ្ជាមួយ ប្ពោះវហិាែ អងគកាែ ប្ក្ុមជំនំុ និងគំ្គរាងនានា គៅេវីប អាហ្រហវិច អាសីុ អាគមែចិឡាេីន 
អឺែ  បុខាងគក្ើត និង  ល់ក្ង់ ប្បគេសសវីស និង រាងំ។ គៅប្បគេសក្មពុជា ពួក្គគ្បំគែ ើកិ្ចចកាែ ជាមួយ ក្មមវធីិ 
អភិវឌ្ឍន៍ក្សិក្មម និងសុខភាពសហគ្មន៍ គៅថា (ឆ្ត CHAD) រែលប្េប្េង់ គ្ណក្មាម ធិកាែសងគម 
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ប្ពោះវហិាែ គមតូឌី្សតក្មពុជា គលើគំ្គរាងនានា ទាក់្េង កាែអភិវឌ្ឍន៍ជនបេ ក្សិក្មម អប់ែសុំខភាព និង 
កំ្ចីខាន តតូច។   

Connexio is part of and acts on behalf of the United Methodist Church in Switzerland and 

France.They are in partnership with churches, organizations, congregations and projects in 
Africa, Asia, Latin America, Eastern Europe and the Balkans, Switzerland and France. In 
Cambodia, they works with the Community Health and Agricultural Development (CHAD) 
that supports the Social Committees of the Cambodian Methodist Church in projects related 
to rural development, agriculture, health education and microcredit.  
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គសចក្តីគផ្តើម 

បំរែបំែលួអាកាសធាតុ គឺ្ជាក្ងវល់ធំបំផុ្តមួយ រែលមនុសសជាតិប្បឈមមុខ នាគពលបចចុបបនន។ សហគ្មន៍ 
ក្នុងប្បគេសក្មពុជាេេួលែងនាគពលបចចុបបនន និងអនាគ្ត ពីផ្លប ោះពាល់ដន តុភូតសក្លគោក្គនោះ។ 
គទាោះជាោ ងណា ប្បជាជនក្មពុជាែួចចំរណក្ តិចតួចក្នុងកាែ បងកគអាយមានបំរែបំែលួអាកាសធាតុ 
គបើគប្បៀបគធៀប ប្បគេស ឧសាហក្មម ខពស់ គៅភាគ្ខាងគជើងសក្លគោក្។  
Climate change is one of the largest problems humanity faces today. Communities in Cam-
bodia suffer now and in the future from the impacts of this global phenomenon. However, 
people in Cambodia have contributed little to causing climate change, in comparison to the 
highly industrialised countries in the global North. 

 

 
 

ជំហានែំបូង គែើមបីសំែបជាមួយផ្លប ោះពាល់ប្តឡប់ ដនបំរែបំែលួអាកាសធាតុ គឺ្ប្តូវែឹង អំពីកាែពាក្ែ 
និងផ្លប ោះពាល់ដនបំរែបំែួលអាកាសធាតុ។ មគ្គុគេេសគនោះ មានបំណងផ្តល់ជូននូវ ព័ត៌មានមូលដាឋ ន សតីពី 
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បំរែបំែលួអាកាសធាតុ បុពវគហតុែបស់វា និងែគបៀបរែលវាប ោះពាល់ែល់គយើង។ គលើសពីគនោះ មគ្គុគេេសគនោះ 
អាចប្តូវ នគគ្គប្បើ គែើមបីវភិាគ្បែបិេអាកាសធាតុ គដាយគប្បើប្ ស់ កាែ  ន់ប្បមាណតមរបបចូលែមួដន 
កាែប្បឈមគប្រោះមហនតរាយ និងអាកាសធាតុ គៅថា (PACDR) អភិវឌ្ឍគដាយអងគកាែ គហគ្ស៍ 
អងគកាែគប្បែហវអល និងអងគកាែគប្បែហវែឺគវ ើល។  

គសចក្តីគផ្តើម ចំគពាោះបគចចក្សពេសតីពីបំរែបំែួលអាកាសធាតុ និងកាែកាត់បនថយកាែប្បឈមគប្រោះមហនតរាយ 
អាច គមើលគៅេំព័ែេី ៧ ក្នុង PACDR រែលអាចទាញយក្ នពីគគ្ហេំព័ែ: 
www.breadforall.ch/climatetraining. 

The first step in order to be able to cope with the adverse effects of climate change is to 
know about climate change forecasts and impacts. This guide aims to provide basic infor-
mation on climate change, its causes, and how it affects us. Furthermore, this guide can also 
be used to analyse the climate context, using the Participatory Assessment of Climate and 
Disaster Risks (PACDR) developed by HEKS, Bread for all and Bread for the World. 

An introduction to the terminology on climate change and disaster risk reduction can be 
found in the PACDR on page 7 which can be downloaded here: 

www.breadforall.ch/climatetraining. 

http://www.breadforall.ch/climatetraining
http://www.breadforall.ch/climatetraining
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1 បំរែបំែលួអាកាសធាតុ និងកាែប្បឈមគប្រោះមហនតរាយគៅក្មពុជា 

2.1 អាកាសធាតុគៅក្មពុជា  
The Climate in Cambodia 

 គដាយសាែបំរែបំែួលអាកាសធាតុ គឺ្ជា តុភូតែយៈគពលយូែ វាលំ ក្ក្នុងកាែកំ្ណត់អតតសញ្ញា ណ។ 
គែើមបីអាចរបងរចក្ ែវាង ភាពខុសរន អាកាសធាតុ “ធមមជាតិ” និងបងកគដាយមនុសស េំគនាែដនបំរែបំែួល 
អាកាសធាតុ ែយៈគពលរវង វាជាកាែចំ ច់គែើមបីគអាយែឹងថា គតើលក្េខណឌ អាកាសធាតុ “េូគៅ” ឬ “ធមមត” 
គៅក្មពុជាមានលក្េណៈរបបណា។ រផ្ែក្គលើមូលដាឋ នគនោះ េំគនាែអាចប្តូវ នកំ្ណត់អតតសញ្ញា ណ។ 
គៅគពលគធវើកាែគលើបំរែបំែួលអាកាសធាតុ ក្នុងតំបន់ជាក់្ោក់្ វាគួ្ែរតផ្តល់ប្បឹក្ា គអាយកំ្ណត់ែក្លក្េខណឌ  
អាកាសធាតុតំបន់គនាោះជាមុនសិន។  

 As climate change is a long-term phenomenon, it is not easy to identify. In order to be 
able to distinguish between “natural” climate variations and man-made, long-term trends of 
climate change, it is necessary to know what Cambodia “general” or “normal” climatic condi-
tions are like. On this basis, trends can be identified. When working on climate change in a 
specific region, it is advisable to find out about local climate conditions there first.  

 អាកាសធាតុេូគៅ ប្តូវ នពណ៌នា គដាយគំ្ែេឹូក្គភលៀង និងសីុតុណហ ភាពៈ  

 General climate is described by temperature and rainfall patterns:  

 - សីុតុណហ ភាព តិចឬគប្ចើន មានភាពបនសីុរន គៅេូទំាងប្បគេស រែលជាមធយម ពី ២៥ គៅ 
២៧អងាគស គសេើគពញមួយឆ្ន ំ។ រខគតត បំផុ្ត គឺ្គៅមុនែែូវគភលៀងចូលមក្ែល់ សីុតុណហ ភាពគក្ើនពី ២៦ គៅ 
៣០អងាគស។  

 - Temperatures are more or less consistent across the country, at an average of 25 to 
27° Celsius during most of the year. In the hottest months, just before the rainy season, this 
rises to 26 to 30°C. 
 - អាកាសធាតុខយល់មូសុងប្តូពិច គៅក្មពុជា កំ្ណត់គដាយ ែែូវសំខាន់ធំពីែ។ ខយល់មូសុង ចប់ពី 
រខឧសភា ែល់តុោ មានគភលៀងធាល ក់្ខាល ំង សំគណើ មខពស់ និងខយល់បក់្ខាល ំង។ ពីរខវចិចិកា ែល់ គមសា 
គឺ្ជាែែូវប្ ំង មានគភលៀងតិច សំគណើ មទាប និងមិនសូវមានខយល់បក់្។ េឹក្គភលៀងសែបុគឺ្ខពស់គៅតំបន់គននែ 
គដាយតំបន់ខលោះ មានែហូតែល់ ៥០០០មម ប្បចំឆ្ន ំ គបើគធៀបប្បមាណ ១៤០០មម ក្នុងមួយឆ្ន ំ 
គៅតំបន់េំនាបក្ណាត ល (MoE, 2002)។  

 - The tropical monsoon climate in Cambodia is characterized by two major seasons. 
The monsoon occurs from May to October, with heavy rains, high humidity and strong winds. 
From November to April is the dry season, with little rain, low humidity and not much wind. 
Total rainfall is higher in the coastal zone, with certain areas receiving up to 5000 mm annu-
ally, compared to approximately 1400 mm per year in the central plains (MoE, 2002). 
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គលើសពីគនោះ អាកាសធាតុែបស់ក្មពុជា េេួលែងឥេធិពលពីែគំោលភាគ្ខាងតបូង El Nino.  តុភូត El Nino 
ជៈឥេធិពល ែល់ខយល់មូសុង ក្នុងតំបន់គនោះ គហើយជាេូគៅ នំាយក្មក្នូវ កំ្គៅ និងសំងួត 
ជាងលក្េខណឌ មធយមគៅ អាសីុអាគគ្នយ៍ កំ្ឡុងគពល ខយល់មូសុង គៅគពល រែល តុភូត La Nina នំាយក្ 
ធាតុប្តជាត់ជាង មធយម គៅែែូវគតត  (UNDP, 2012)។    

Furthermore, Cambodia’s climate is influenced by the El Niño Southern Oscillation. El Niño 
episodes influence the behaviour of the monsoons in this region, and generally bring warmer 

and drier than average conditions across south‐east Asia during the monsoon, while La Niña 
episodes bring cooler than average dry season (UNDP, 2012). 
 វាមានសាែៈសំខាន់ចំគពាោះកាែកំ្ណត់បេពិគសាធន៍តមធមមជាតិប្បចំឆ្ន ំ “ែែូវគតត ” ែវាង រខវចិឆិកា 
និងគមសា រែលរម ន គប្រោះរាងំសងួត គហើយ “ែែូវវសា” ប្បចំឆ្ន ំ រែលបងកេឹក្ជន់លិច ែីធំលវឹងគលវើយ 
ក្នុងតំបន់េំនាបលិចេឹក្។ ប្ពឹតតិកាែគនោះ ជួយគអាយែក្ាជីវចំែោុះ ជប្ងុក្ប្តី និងជីជាតិែី។  តុភូតបែសិាថ នគនោះ 
គឺ្ជាប្បភពេឹក្ែ៍សំខាន់មួយ និងផ្តល់ជាជីែល់ែី សំរាប់គធវើក្សិក្មម និងប្តី ជីវចំែុោះ ជាពិគសស សំរាប់ 
វែតដនេឹក្ជំនន់ ដនេឹក្េគនលគមគ្ងគ តមធមមជាតិ។  

 It’s important to underline that Cambodia naturally experiences an annual “dry sea-
son” between November and April, which does not constitute drought; and an annual “wet 
season” that typically causes the inundation of large tracts of land in the floodplain areas. 
This process assists in maintaining biodiversity, fish stocks and soil fertility. This ecological 
phenomenon is an important source of water and nutrients for soil fertility for agriculture and 
for fisheries biodiversity especially for the natural cycle of the flooding of the Mekong River.  

េំគនាែអតីត ដនបំរែបំែលួអាកាសធាតុនិងកាែប្បឈមហានិភ័យគប្រោះមហនតរាយ 

Past Trends of Climate Change and Disaster Risks 

បំរែបំែលួអាកាសធាតុ កំ្ពុងគក្ើតមាននាគពលបចចុបបនន គៅក្មពុជា ក៍្ែូចជាជំុវញិពិភពគោក្។ 
សូមពិនិតយមគលើ ឧបក្ែណ៍ PACDR (www.breadforall.ch/climatetraining) គែើមបីែក្ព័ត៌មានលមែិត 

2 Map 1: Annual Climate Baseline for Cambodia: Rainfall (Left) and Temperature ( Right), (Worldclim, 1960-1990 
Averages) 

http://www.breadforall.ch/climatetraining
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សតីពីេំគនាែសក្ល រែលជាអំណៈអំណាងចាស់មួយ ដនតថភាព ចំគពាោះបំរែបំែលួអាកាសធាតុបងកគដាយ 
មនុសស។  

បំរែបំែលួអតីត និងបចចុបបនន ជួយបង្ហហ ញបំរែបំែួលអាចគក្ើតមានគពលអនាគ្ត គែើមបីគអាយយល់ែឹង ពី 
បំរែបំែលួអាកាសធាតុ គៅេសសវតសក្នលងគៅ។ វាអាចប្តូវ នគគ្គមើលគ ើញថា សីុតុណហ ភាព កំ្ពុងគក្ើនគឡើង 
គហើយថា ប្ពឹតតិកាែធងន់ធងែ គក្ើតមានកាន់រតញឹក្ញាប់។  

Climate change is already happening now in Cambodia, as well as around the world. Please 
have a look into the PACDR Tool (www.breadforall.ch/climatetraining) for details on global 
trends, which are a clear prove of the reality of man-made climate change. 

Past and present changes help to indicate possible future changes so it makes sense to 
have a look at climate changes during the last decades. It can be seen that temperatures 
have already risen, and that extreme events happen more frequently.  

 

សាែសំខាន់ដនេំគនាែ គៅេសសវតសក្នលងគៅ ក្នុងប្បគេសក្មពុជាៈ បំរែបំែលួអាកាសធាតុ 
ប្េង់ប្ទាយធំ គក្ើតមាន ជាពិគសស កំ្គនើនដនគប្រោះរាងំសងួត និងេឹក្ជំនន់ និងកំ្គនើន 

សីុតុណហ ភាព។  
 

 

2.1.1 បំរែបំែលួសីុតុណហ ភាព 
 

សីុតុណហ ភាពប្បចំឆ្ន ំជាមធយម  នគក្ើនគឡើង ០.៨ អងាគស ក្នុងមួយេសសវតស។ អប្តកំ្គណើ ន 
គឺ្គក្ើនគឡើងឆ្ប់ែហ័សបំផុ្ត ក្នុងែែូវប្ ំង គៅអប្ត ០.២០ គៅ ០.២៣ អងាគស ក្នុងមួយេសសវតស 
គហើយគក្ើនគឡើងយឺតក្នុងែែូវវវសា គៅអប្ត ០.១៣ គៅ ០.១៦អងាគស ក្នុងមួយេសសវតស (UNDP, 2012) 

ញឹក្ញាប់ គតត គពលដថង និងគតត គពលយប់  នគក្ើនគឡើង ជាចំ ច់ ចប់ពីឆ្ន ំ ១៩៦០ គសេើែប្គ្ប់ែែូវ។ 
ចំនួនមធយម ដន “ភាពគតត ” គពលដថង ក្នុងមួយឆ្ន ំ ក្នុងប្បគេសក្មពុជា  នគក្ើន ៤៦ (បរនថម ១២.៦% ដនដថង) ែវាង 
ឆ្ន ំ ១៩៦០ និង២០០៣។ ចំនួនធមយម ដនយប់ “គតត ” ក្នុងមួយឆ្ន ំ គក្ើនគឡើង ៦៣ (បរនថម ១៧.២% ដនយប់) 
ែវាងឆ្ន ំ ១៩៦០ និង២០០៣ (UNDP, 2012)។  

Mean annual temperature has increased by 0.8°C since 1960, a rate of around 0.18°C per 

decade. The rate of increase is most rapid in the drier seasons at a rate of 0.20‐0.23°C per 
decade and slower in the wet seasons at a rate 0.13‐0.16°C per decade (UNDP, 2012) 

The frequency of hot days and hot nights has increased significantly since 1960 in almost 
every season. The average number of ‘hot’ days per year in Cambodia has increased by 46 
(an additional 12.6% of days) between 1960 and 2003. The average number of ‘hot’ nights 
per year increased by 63 (an additional 17.2% of nights) between 1960 and 2003 (UNDP, 
2012) 

2.1.2 បំរែបំែលួេឹក្គភលៀង  
េឹក្គភលៀងមធយម ធាល ក់្គៅក្មពុជា មិនបង្ហហ ញ កំ្គនើនគក្ើត ឬកាែថយចុោះ ចប់ពីឆ្ន ំ ១៩៦០។ ចំនួនេឹក្គភលៀង 
រែលធាល ក់្ ក្នុងរខរែលមានគភលៀងខាល ំង មិនមានកាែរប្បប្បួលខាល ំង ចប់ពីឆ្ន ំ ១៩៦០មក្។ ក្នុងែយៈគពលគនោះ 
កាែរប្បប្បួលខាល ោះ ក្នុងបែមិាណគភលៀង  នបង្ហហ ញនូវកាែបងកជាញឹក្ញាប់ គអាយមានគប្រោះរាងំសងួត 
និងេឹក្ជំនន់ តមធមមត (UNDP, 2012)។ 

Mean rainfall over Cambodia does not show any consistent increase or decrease since 1960. 
The proportion of rainfall that occurs in heavy events has not been altered significantly since 

http://www.breadforall.ch/climatetraining
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1960. Throughout, some changes in the magnitude of rainfall have been shown causing 
more frequently droughts and floods as usual (UNDP, 2012). 

2.1.3 េំគនាែនីវេឹូក្សមុប្េ និងមហាសមុប្េ 
 

គៅតំបន់គននែ ែបស់េវីបអាសីុ អប្តកំ្គនើននីវេឹូក្សមុប្េនាគពលបចចុបបនន មានចំនួនធំជាង មធយម សក្ល 
គោក្។ អប្តកំ្គនើននីវេឹូក្សមុប្េ ៣.១ មម/ឆ្ន ំ ប្តូវ នរាយកាែណ៍ ក្នុងេសសវតសក្នលងមក្ គបើគប្បៀបគធៀប 
១.៧ គៅ ២.៤ មម/ឆ្ន ំ គៅសតវតសេី២០ ទំាងមូល រែលគលើក្គឡើងថា អប្តកំ្គនើននីវេឹូក្សមុប្េ  ន 
គក្ើនគឡើង ទាក់្េង កំ្ែតិធមយមែយៈគពលរវង (IPCC, 2007)។ 

In coastal areas of Asia, the current rate of sea-level rise is marginally bigger than the global 
average. A rate of sea-level rise of 3.1 mm/yr has been reported over the past decade com-
pared to 1.7 to 2.4 mm/yr over the 20th century as a whole, which suggests that the rate of 
sea level rise has accelerated relative to the long-term average (IPCC, 2007). 

2.1.4 កាែប្បឈមហានិភ័យគប្រោះមហនតរាយ 
 

ប្ពឹតតិកាែណ៍អាកាសធាតុ ខាល ំងកាល េូគៅ ក្នុងប្បគេសក្មពុជា គឺ្គប្រោះរាងំសងួត និងេឹក្ជំនន់។  

The most common extreme weather events in Cambodia are droughts and floods.  

2.1.5 េឹក្ជំន់ន  
 

 

 

 

មានប្បគភេេឹក្ជំនន់ធំពីែ ក្នុងប្បគេសក្មពុជា: 

1. ជំនន់េគនលគមគ្ងគ (េឹក្ជំនន់តមែែូវ)៖ គភលៀងគប្ចើនគៅភាគ្ខាងគលើប្បភពេឹក្ គៅគពញែែូវគភលៀង 
បងកគអាយេឹក្គឡើងយឺត ប ុរនតគក្ើនជាលំដាប់ តមនីវេឹូក្ ប្បប្ពឹតតិគៅបួនប្ ំដថង ( FAO, 2013)។ 

2. ជំនន់េឹក្គភលៀងៈ េឹក្គភលៀងធាល ក់្ខាល ំងគប្ចើនគម គៅែំបន់ភនំ រែលហូែចូលរខសេឹក្ និងដែេគនលគមគ្ងគ 
រែលជាញឹក្ញាប់ បងកកាែខូចខាតមួយចំនួន ែល់ែំណំា និងគហដាឋ ែចនាសមព័នធ ជាពិគសស ដែេគនល 
រែលគៅជំុវញិ អាងេគនលសាប (FAO, 2013)។  

3 ែបូភាព 1: េឹក្ជំនន់ ដថង ១៣ តុោ ២០១១ ភាគ្ខាងគជើងភនំគពញ ( source: T.Murphy et al) 
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There are two major flood types in Cambodia: 

1. Mekong flood (seasonal flood): Cumulative rainfall in the upper catchments through-
out the rainy season causes a slow but steady rise in water levels lasting several 
days ( FAO, 2013) 

2. Flash floods: Repeated heavy rainfall in mountainous areas, which flows into the 
streams and tributaries of the Mekong River branch of river often cause flash floods 
which are swift and last only a few days, but often cause severe damage to crops and 
infrastructure especially in tributaries around the Tonle Sap basin (FAO, 2013) 

 

 តុភូតអាកាសធាតុចុងគប្កាយគនោះ បងកគប្រោះថាន ក់្ែល់ជីវញិ និងសុខុមាលភាព ប្បជាជនក្មពុជា។ ឆ្ន ំ២០០៣ 
គ្ណៈក្មមកាជាតិេេួលបនេុក្ប្គ្ប់ប្គ្ងគប្រោះមហនតរាយ (NCDM) និងក្មមវធីិគសបៀងអាហាែពិភពគោក្ 
ែបស់អងគកាែសហប្បជាជាតិ (WFP)  នគធវើរផ្នេី តំបន់មានគប្រោះថាន ក់្បំផុ្ត ែបស់ប្បគេស។ ប្បមាណជា 
៥០០  ំុ ប្តូវ នកំ្ណត់អតតសញ្ញា ណថា កំ្ពុងប្បឈមនឹង គប្រោះមហនតរាយធមមជាតិ គដាយ ំុចំនួន ២៦០ 
ប្បឈមនឹងេឹក្ជំនន់ និង ២៩៣ ប្បឈមគប្រោះរាងំសងួត (សូមគមើលរផ្នេី ២ និង ៣)។ ចំនួនគនោះ 
គឺ្ប្បមាណជាមួយភាគ្បីដនចំនួន ំុសែបុ ក្នុ ងប្បគេស (SNAP 2008-2013)។ 

This last climatic phenomenon put seriously in danger the life and wellbeing of the Cambodi-
an population. In 2003, the National Committee for Disaster Management (NCDM) and the 
UN World Food Program (WFP) mapped the most disaster-prone areas of the country; ap-
proximately 500 communes were identified as being prone to natural disasters: 260 prone to 
floods and 293 prone to drought (see map 2 and 3).This is about one third of the total num-
ber of communes in the country (SNAP 2008-2013). 

ពីអតីតកាល េឹក្ជំនន់មួយចំនួន ទាក់្េង េូគៅក្នុងរផ្នក្ភាគ្គប្ចើនដនប្បគេសក្មពុជា ប ុរនតេឹក្ជំនន់ខាល ំងកាល  
មានផ្លប ោះពាល់អវជិជមានោ ងសំខាន់  នគក្ើតគឡើង គៅរាល់ប្ ំឆ្ន ំមតង ឬតិចជាងគនោះ (គៅឆ្ន ំ ១៩៦១ 
១៩៦៦ ១៩៧៨ ១៩៨៤ ១៩៩១ និង ១៩៩៦)។ គទាោះបីោ ងណាក្តី ចប់ពីឆ្ន ំ ១៩៩៩ េឹក្ជំនន់មួយចំនួន 
 នគក្ើតគឡើង កាន់រតញឹក្ញាប់ (CDRI, 2011)។ មានេឹក្ជំនន់ធំៗ ឆ្ន ំ ២០០០ ២០០១ ២០០៩ ២០១១ និង 
២០១៣។ េឹក្ជំនន់ ឆ្ន ំ ២០០០ និង ២០១១ ជាពិគសស មានលក្េណៈ គប្រោះថាន ក់្។ កំ្ឡុងគពលេឹក្ជំនន់ ឆ្ន ំ 
២០០០ គៅក្មពុជា និងគវៀតណាម មនុសសចំនួន ៨០០នាក់្  នសាល ប់ ជាង ១៣ោននាក់្ 
 នែងផ្លប ោះពាល់ និង តំដលសែបុ ចំនួនជាង ៤០០ោនែុោល ែ (MRC, 2012)។ 

In the past, severe flooding were relatively common in many parts of Cambodia, but extreme 
floods with significant negative impacts occurred only every five years, or less frequently (in 
1961, 1966, 1978, 1984, 1991 and 1996). However, since 1999 severe flooding has been 
occurring more frequently (CDRI, 2011). There were major floods in 2000, 2001, 2009, 2011, 
and 2013.  The mainstream flood of 2000 and 2011 were especially severe. During the flood 
of 2000 in Cambodia and Vietnam, 800 people were killed, over 13 Million were affected, and 
the total cost was over USD 400 M (MRC, 2012). 
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                                        តរាង១: ផ្លប ោះពាល់េឹក្ជំនន់ប្បចំឆ្ន ំ, 2000-2008 (MRC, 2011) 

 

ឆ្ន ំ ២០១១ មនុសសជាង ១.៧ ោននាក់្ ែងផ្លប ោះពាល់។ មនុសស ៥០ ០០០នាក់្  ន ត់បង់ផ្េោះសំរបង និង 
ជិត ២៥០នាក់្ នសាល ប់។ ជាថមីមតងគេៀត គៅឆ្ន ំ ២០១៣ ប្បគេសក្មពុជា ែងែែូវមូសុងខាល ំង ក្នុងប្បគេស រែល 
គៅរតកំ្ពុងគែ ើបគឡើងវញិគៅគឡើយ ពីកាែខូចខាត គដាយសាែេឹក្ជំនន់នាឆ្ន ំក្នលងគៅ (MRC, 2012) ។ 
កាែពិតទំាងគនោះ ពនយល់ នថា ឆ្ន ំ ២០១៥ អនក្ឃ្ល ំគមើល អាឡឺម ង់  នដាក់្ថាន ក់្ប្បគេសក្មពុជា 
ជាប្បគេសេេួលកាែប្បឈមហានិភ័យអាកាសធាតុខាល ំងបំផុ្តេីពីែ។  

In 2011, more than 1.7 million people were affected. 50,000 people lost their homes, and al-
most 250 died. Once again, in 2013, Cambodia suffers from severe monsoon season in a 
country that was still recovering from the damage of previous years floods (MRC, 2012). 
These facts explain that in 2015 German Watch ranked the country second most affected by 
climate risk.  

គៅក្នុងរផ្នេី ៣ អនក្អាចគ ើញ ំុនានា រែលង្ហយែងគប្រោះេឹក្ជំនន់ ស្សបតម យុេធសាស្តសត រផ្នកាែ 
សក្មមភាពជាតិក្មពុជា (SNAP)។ 
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4.1.1 គប្រោះរាងំសងួត 
 

គប្រោះរាងំសងួតគៅមូលដាឋ ន កំ្ពុងរតមានែបូរាងចាស់ោស់ និងសំខាន់។  តុភូតគនោះ គក្ើតមានគៅតំបន់ 
ជាគប្ចើន ដនប្បគេស ែមួទំាងតំបន់ រែលេេួលែងផ្លប ោះពាល់គដាយសាែេឹក្ជំនន់ផ្ងរែែ។ ឆ្ន ំ ២០០១ 
២០០២ និង ២០០៣ គប្រោះរាងំសងួត  នែងផ្លប ោះពាល់តំបន់ជាគប្ចើន។ ឧទាហែណ៍ ឆ្ន ំ ២០០២ 
គប្រោះរាងំសងួត ប ោះពាល់ ំុចំនួន ៤២០ ក្នុង ៧៦ស្សុក្ ែបស់គខតត ១០ ែូចជា ដប្ពរវង ក្ណាត ល កំ្ពង់សពឺ តរក្វ 
សាវ យគែៀង កំ្ពង់ធំ កំ្ពង់ចម ប្ក្គចោះ ឧតតែមានជ័យ និងបនាេ យមានជ័យ។ គប្រោះរាងំសងួត 
គក្ើតមាននូវែែូវវសា គហើយមានលក្េណៈេូគៅ ែហូតចប់គផ្តើមគភលៀង គៅពាក់្ក្ណាត លរខ សីហា។ សថិតិពី 
NCDM កូ្សបញ្ញជ ក់្ថា គប្រោះរាងំសងួត  នប ោះពាល់មនុសស ២ ០៤៧ ៣៤០ ឬ ៤៤២ ៤១៩ប្គ្ួសាែ 
គហើយជាគប្រោះរាងំសងួតអាប្ក្ក់្បំផុ្ត រែល ប ោះពាល់ប្បគេស។ កាែខាតបង់គដាយសាែគប្រោះរាងំសងួត 
ប្តូវ  ន់ប្បមាណ ជាង ២១.៥០ ោនែុោល ែ (SNAP, 2008-2013)។  

គៅរផ្នេី ៤ អនក្អាចគមើលគ ើញ  ំុ រែលង្ហយែងគប្រោះគដាយគប្រោះរាងំសងួត គោងតម យុេធសាស្តសត 
រផ្នកាែជាតិក្មពុជា(SNAP)។ 

Localized drought is also becoming increasingly apparent and significant. This phenomenon 
is present in many areas of the country, including areas that are also flood-affected. In 2001, 
2002 and 2003, drought affected a number of areas. For example in 2002, a drought affected 
some 420 communes in 76 districts located in the 10 provinces of Prey Veng, Kandal, Kam-
pong Speu, Takeo, Svay Rieng, Kampong Thom, Kampong Cham, Kratie, Otdar 
Meancheay, and Banteay Meanchey. The drought was during the rainy season and prevailed 
until the onset of rains in mid-August. Statistics from the NCDM indicate that the drought had 
affected 2,047,340 people or 442,419 families and was the worst drought to affect the coun-
try. The cost of the drought was estimated to be more than US$21.50 million (SNAP, 2008-
2013). 

4 រផ្នេី ២ : រផ្នេី ំុប្បឈមេឹក្ជំនន់ ( SNAP, 2008-2013) 
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In the map 4, you can see the communes that are more vulnerable to drought according to 
the Strategic National Action Plan of Cambodia (SNAP). 

 

 

 

5.1.1 ព្រឹត្ត ិការណ៍ធ្ងន់ធ្ថរ 

 

ប្ពឹតតិកាែណ៍អាកាសធាតុធងន់ធងែ ែូចជា ខយល់ពយុោះ ឬខយល់េីហវុង មិនប្តូវ នគគ្ពិចែណាជាេូគៅ 
នូវបញ្ញហ សំខាន់ៗ គៅក្មពុជា គប្ពាោះប្បគេស ប្តូវ នេប់សាក ត់គដាយ ជួែភនំ។ ោ ងណាក៍្គដាយ ខយល់ពយុោះ 
គៅរតប ោះពាល់មតងមាក លែល់ប្បគេស រែលកាែខូចខាតទាក់្េងខយល់ពយុោះភាគ្គប្ចើនបំផុ្ត បងកគដាយ 
េឹក្ជំនន់គៅមូលដាឋ ន ទាក់្េងគភលៀងខាល ំង។ ឧទាហែណ៍ គៅឆ្ន ំ ២០០៩ ប្បគេសក្មពុជា េេួលែង 
ខយល់ពយុោះេីហវុង  (គក្តសាណា) រែលបងកគអាយ មនុសស ៤៣នាក់្សាល ប់ និង បងេំគអាយ មនុសស ៦៦ ០០០ 
ប្គ្ួសាែ ចក្គចញពីលំគៅគដាយសាែេឹក្ជំនន់ (The Phnom Penh Post, 2009-10-26)។    

Extreme weather events, such as storms or typhoons are generally not considered a major 
problem in Cambodia, as the country is protected by surrounding mountain ranges. Never-
theless, storms do occasionally affect the country with most of the storm-related damage 
caused by localized floods associated with heavy rain. For example, in 2009, Cambodia suf-
fers from one devastating typhoon (Ketsana) which cause the death of 43 people and forced 
more than 66,000 families from their homes by floodwaters (The Phnom Penh Post, 2009-
10-26) .    

6 េំគនាែប្បឈមគប្រោះមហនតរាយ និងបំរែបំែលួអាកាសធាតុ រែល ន  ន់ប្បមាណ 

ប្ក្ុមពិភាក្ាអនតែជាតិ សតីពីបំរែបំែលួអាកាសធាតុ (IPCC) ែមួមានចំនួនអនក្វេិាសាស្តសតែ៍គប្ចើន មក្ពីជំុវញិ 
ពិភពគោក្ និងកិ្ចចកាែែបស់វា ប្តូវគធវើគំ្ែ ូ បំរែបំែួលអាកាសធាតុ និងផ្លប ោះពាល់នាគពលអនាគ្ត។ 
គដាយមានកាែជួយពី គំ្ែកំុូ្ពយូេ័ែស ុ ៊ុំាញំុា រែលប្តូវ ន “បំគពញ” ជាមួយចំនួនែ៍គប្ចើន ដនេិននន័យ បចចុបបនន 
និងអតីត រែលអនក្វេិាសាស្តសតទំាងគនាោះ ពាោមពាក្ែបំរែបំែលួអាកាសធាតុ សំរាប់េសសវតតបនាេ ប់។ 

5 រផ្នេី ៣:  ំុប្បឈមគប្រោះរាងំសងួត (SNAP, 2008-2013) 
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ជាកាែពិតអនាគ្តមិនអាចទាយេុក្មុន នគេ។ គទាោះបីោ ងណាក្តី តមែយៈកាែគប្បើឆ្ក្នុតផុ្តគផ្សងរន  និង 
គដាយកាែប្តួតពិនិតយ គំ្ែពីូអតីត គដាយកាែ  ន់ប្បមាណ យុតតិធម៌លែ គដាយកាែពាក្ែសំរាប់អនាគ្ត
អាចប្តូវ នបគងកើតគឡើង។  

The International Panel on Climate Change (IPCC) consists of a large number of climate sci-
entists from around the world and its task is to model future climate change and its impacts. 
With the help of very complex computer models which have been “filled” with huge amounts 
of data from the present and the past, those scientists try to forecast climate change for the 
next decades. Of course, the future is always uncertain. However, by using different scenari-
os and by cross-checking the models with the past, fairly good projections for the future can 
be made. 

 

កំ្គនើននីវេឹូក្សមុប្េរែល នប្បគមើល េំនងគលចលេធផ្ល កាែ ត់បង់ខាល ំងប្បព័នធគអកូ្ឡូសីុ 
មាត់គននែ និង មនុសសប្បមាណ មួយោននាក់្ែស់គៅតម អាសីុអាគគ្នយ៍ និងអាសីុខាងតបូង 

និងេំនងែងនូវកាែប្បឈមពីគប្រោះេឹក្ជំនន់។ 

  

6.1.1 កាែពាក្ែសីុតុណហ ភាពក្មពុជា 
 

រផ្ែក្គលើកាែ  ន់ប្បមាណ ែបស់ក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍អងគកាែសហប្បជាជាតិ វាប្តូវ ន  ន់ប្បមាណថា 
សីុតុណហ ភាពប្បចំឆ្ន ំមធយម នឹងគក្ើនគឡើង ពី ០.៧ គៅ ២.៧ អងាគស គៅេសសវតស ឆ្ន ំ២០៦០ និង ១.៤ គៅ 
៤.៣ ែឺគប្ក្ គៅេសសវតសឆ្ន ំ ២០៩០ និង ១.៤ គៅ ៤.៣ ែឺគប្ក្ េសសវតស ឆ្ន ំ២០៩០។ 
លំដាប់ដនកាែ ់ន់ប្បមាណ គៅេសសវតសឆ្ន ំ ២០៩០ គៅគប្កាមកាែបំភាយណាមួយ ប្បមាណ ១.០ គៅ ១.៥ 
អងាគស។  

-  អប្តកំ្គៅ ន  ន់ប្បមាណ ស្សគឌ្ៀងរន  គៅប្គ្ប់ែែូវ និងតំបន់ែបស់ក្មពុជា 

- ប្គ្ប់កាែ  ន់ប្បមាណ គូ្សបញ្ញជ ក់្កំ្គនើនបរនថម ទំាងដថង និងយប់ជាប្បចំ រែលប្តូវ នគគ្ពិចែណា 
ថា “គតត ” ក្នុងអាកាសធាតុបចចុបបនន (សូមគមើល េូែគលខ3). 

Based on these estimates of the UNDP, it is projected that the mean annual temperature will 
increase by 0.7 to 2.7°C by the 2060s, and 1.4 to 4.3 degrees by the 2090s. The range of 

projections by the 2090s under any one emissions scenario is around 1.0‐1.5°C. 

-  The projected rate of warming is similar in all seasons and regions of Cambodia 

- All projections indicate substantial increases in the frequency of days and nights that 
are considered ‘hot’ in current climate (see Figure 3). 

 

តួែគលខ 2: សីុតុណហ ភាពប្បចំឆ្ន ំមធយម ក្នុងក្មពុជា គប្កាយ A2 A1B និង B1 (UNDP, 2011) ប្គ្ប់តំដលបង្ហហ ញ ប្តូវ នបង្ហហ ញ ភាពធមមត 
ទាក់្េងអាកាសធាតុធមយម ឆ្ន ំ ១៩៧០ គៅ ១៩៩៩។ រខសគកាងគមម  បង្ហហ ញពី េិននន័យអគងគតធមយមពីឆ្ន ំ ១៩៦០។ រខសគកាង ព័ណ៌គតន ត 
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បង្ហហ ញពីគមែាន (រខសមំា) និង លំដាប់ (ស្សគមា ល) ដន កាែពាក្ែគំ្ែអូាកាសធាតុ នាគពលបចចុបបនន រែលមានចំនួន ១៥ែមួរន ។ 
បនាេ ត់តមពណ៌ ពីឆ្ន ំ ២០០៦ ែហូតមក្ បង្ហហ ញ គមែាន (រខសែងឹមំា) និងលំដាប់ (ស្សគមា ល) ដនកាែពាក្ែណ៍អាកាសធាតុ ថិតគៅគប្កាម 
កាែបំភាយបីក្រនលង។ ែនំាងពណ៌ គៅខាងសាត ដំែ ដនកាែសគងេប ពាក្ែណ៍គំ្គរាង ចប់ពីធមយមអាកាសធាតុពីឆ្ន ំ ២០៩០ គៅ ២១០០ 
គធវើគដាយ គំ្ែចំូនួន ១៥ សំរាប់ក្រនលងបំភាយនិមួយៗ។   
Figure 2: Mean Annual Temperature in Cambodia under A2, A1B, and B1 scenarios, (UNDP, 2011) All values shown are 
anomalies,relative to the 1970-1999 mean climate. Black curves show the mean of observed data from 1960 to 2011, Brown 
curves show the median (solid line) and range (shading) of model simulations ofrecent climate across an ensemble of 15 mod-
els. Colouredlines from 2006 onwards show the median (solid line) and range (shading) of the ensemble projections of climate 
under three emissions scenarios. Coloured bars on the right-hand side of the projections summarise the range of mean 2090-
2100 climates simulated by the 15 models for each emissions scenarios 

 

 

លេខ  3: គំរលូំហ ននបំររបំរលួ រែលបានរាករណ៍ នៅនងងរែលនតត  ជាញឹកញាប់ រយៈនរល ១០ឆ្ន ំ នាអនាគត្ នព្កាម SRES 
A2 រែលត្ំនលទងំអស់ ខុសរីធ្មមតា ទក់ទង ធ្មយមអាកាសធាត្ុ ឆ្ន ំ ១៩៧០នៅ ១៩៩៩។ កន ុងព្បអប់ចុចៗ ត្នមៃសន លូ 
ផ្តល់នមែានព្បមូលផុ្្ំ និងត្ំនល ព្រងុខាងនលើ និងនព្កាម ផ្តល់ការព្បមូលផុ្្ំអតិ្បបរមា និងអបបរមា (UNDP, 2012)។ 

  

6.1.2 ពាក្ែណ៍េឹក្គភលៀង ប្បគេសក្មពុជា   

 

ខណៈេិននន័យេឹក្គភលៀងរែលមាន មិនបង្ហហ ញ បំរែបំែួលជាចំ ច់ តមេឹក្គភលៀងមធយម ពីឆ្ន ំ ១៩៦០ 
គំ្ែអូាកាសធាតុ ពាក្ែណ៍ កំ្គនើន េឹក្គភលៀងប្បចំឆ្ន ំ ក្នុងេសសវតស រែលនឹងចូលមក្ែល់។  
ថិតគៅគប្កាម គ្ណៈក្មមកាែអនតែែដាឋ ភិ ល សតីពីបំរែបំែលួអាកាសធាតុ (IPCC) តមក្រនលងបំភាយ 
វាប្តូវ នគគ្ែពឹំងថា េឹក្គភលៀងមធយមប្បចំឆ្ន ំ និងគក្ើនគឡើង ៣១% គៅេសសវតសឆ្ន ំ ២០៩០ (MRC 2010)។  
While the available precipitation datas do not show significant changes in average rainfall 
since 1960, climate models predict an increase in annual rainfall in the coming decades. 
Under the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emission scenarios, it is ex-
pected that Cambodia’s annual average rainfall will have increased by 31 percent by the 
2090s (MRC 2010).  
 

វាអាចជាមធយមខុសធមមតផ្ងរែែតមគំ្ែែូែូវ ែូចជាមាន ឧបបតតិគហតុគប្រោះរាងំសងួតខលី គៅែែូវប្ ំង 
រែលប្តូវ នសគងកតគៅឆ្ន ំថមីៗគនោះ។ ឧទាហែណ៍ គៅរខធនូ ែល់គុ្មភៈ រែលគនលើយតបចំគពាោះ ែែូវប្ ំង 
េឹក្គភលៀង ប្តូវ នពាក្ែណ៍ ថាថយចុោះ ែល់គៅ ៥៤% (UNDP, 2011)។ វានឹងបងកគអាយមានគប្រោះរាងំ 
សងួតខាល ំង។ ជាមួយរន គនោះ ផ្លប ោះពាល់ទំាងគនោះ មានន័យថា  នគក្ើនគឡើងភាពមិនចាស់ោស់ 
ក្នុងលេធភាព េឹក្ សំរាប់បំណងគប្បើប្ ស់ក្នុងស្សុក្ និងផ្លិតក្មម (IFAD, 2013)។ ក្នុងន័យប្បតិបតតិ 
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មានន័យថា គៅគពលបនាេ ប់ ឆ្ប់ៗខាងមុខ និងមានសំគណើ មជាងមុនគៅែែូវវសា និងែយៈគពលរវង 
គធវើគអាយ ែងីសងួតជាងមុនគៅែែូវប្ ំង។  
It may also mean anomalies in seasonal patterns, such as the incidence of short droughts 
during the rainy season, which has been observed in recent years. For example, during De-
cember-February which corresponds to dry season, rainfall is projected to decrease by up to 
54% (UNDP, 2011). This will cause severe droughts. Together, these impacts mean in-
creased uncertainty in the availability of water for domestic and productive purposes (IFAD, 
2013). In practical terms that means later, shorter and wetter rainy seasons and longer, drier 
dry seasons. 

6.1.3 កាែពាក្ែណ៍កំ្គនើននីវេឹូក្សមុប្េក្មពុជា 
 

រផ្ែក្គលើកាែពាក្ែណ៍ IPCC សំរាប់អប្តកំ្គនើននីវេឹូក្សមុប្េ វាប្តូវ ន  ន់ប្បមាណថា ែហូតែល់ ២៥ 
០០០ ហិចត ដនតំបន់គននែសមុប្េក្មពុជា អាចប្តូវ នជន់លិច ជាអចិដហ្រនតយ៍ គដាយេឹក្សមុប្េ គៅឆ្ន ំ ២១០០ 
រថមទំាងតំបន់រែលធំជាងគនោះ រែលប ោះពាល់គដាយដប្បអំបិល។  
Based on IPCC projections for the rate of sea level rise, it is estimated that up to 25 000 hec-
tares (ha) of Cambodia’s coastal zone may be permanently inundated with sea water by 
2100, with an even larger area affected by salinization. 
 

 

7 ផ្លប ោះពាល់  

ភាពង្ហយែងគប្រោះែបស់ក្មពុជា ចំគពាោះបំរែបំែួលអាកាសធាតុ ទាក់្េងលក្េណៈពិគសសែបស់វា គប្កាយ 
សហ្រង្ហគ ម សីុវលិ សមតថភាពរែនកំ្នត់ែបស់វា គែើមបីបនាត ក់្ធនធាន ក្នុងបនាុ ំ និងគសែឋកិ្ចចែបស់ក្មពុជា រែល 
ពឹងរផ្ែក្ ោ ងធំ គលើក្សិក្មម ប្បមាណជា ជិត ៨០% ដនប្បជាពលែែឋ ែស់គៅជនបេ និងប្បមាណ ៧៣% 
អាស្ស័យគលើ ក្សិក្មម សំរាប់ចិញ្ច ឹមជីវតិែបស់ពួក្គគ្ (FAO, 2011)។ បំរែបំែួលដនអាកាសធាតុ ក្មពុជា 

តួគលខ 2:  កំ្គនើននីវេឹូក្សមុប្េសក្ល។ គោងតម ែ យកាែណ៍ IPCC ២០០៧ កំ្គនើននីវេឹូក្សមុប្េ 
មធយមសក្លគោក្ នឹងខុសរន ពី ១៨សម គៅ ៥៩សម គៅឆ្ន ំ ២១០០។ គំ្ែ ូ IPCCមិន នគែៀបរាប់ពី 
កំ្គនើនែោយេឹក្ក្ក្ គៅប្គី្នរលន និងេវីបអង់តក់្េិច។ គទាោះជាោ ងណា កាែស្សាវប្ជាវថមីៗខលោះ   ន់ប្បមាណថា 
កំ្គនើននីវេឹូក្សមុប្េសក្លគោក្ ែវាង ០.៦ និង ១.២ ម ឆ្ន ំ ២១០០ (Riccardo Pravettoni, UNEP/GRID-Arendal, 
2009). 
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រែល នពាក្ែណ៍ និងគចោះរតបនត  នចប់គផ្តើម មានផ្លប ោះពាល់ប្តឡប់ខាល ំងកាល  គៅគលើ ធនធានសងគម 
និងបែសិាថ នគផ្សងរន  និងវស័ិយនានា។ ផ្លប ោះពាល់គនោះ ប ោះពាល់ធំគធង ែល់ប្បជាពលែែឋរែលង្ហយែងគប្រោះ 
ែូចជាស្តសតី ជនចំណាក្ស្សុក្ សហគ្មន៍ជនជាតិភាគ្តិច និងប្បជាជនរែលមានធនធានតិច។ ផ្លប ោះពាល់ 
បំរែបំែលួ អាកាសធាតុ  ក៍្ពិតជារផ្ែក្គលើសមតថភាពបនាុែំបស់ប្បគេសមួយ។ ប្បសិនគបើប្បគេសមួយ មាន 
សមតថភាព បនាុលំែ ប្បគេសគនាោះ នឹងមានភាពង្ហយែងគប្រោះតិច ចំគពាោះបំរែបំែលួអាកាសធាតុ។ សមតថភាព 
បនាុ ំ ប្តូវ ន កំ្ណត់គដាយ ក្តត គសែឋកិ្ចចសងគម ែូចជា កាែអប់ែ ំ និងប្ ក់្ចំណូល ប ុរនតក៍្រាប់ផ្ងរែែ 
នូវចែនតអគ្គីសនី កាែពប្ងីក្ប្បព័នធធរាសាស្តសត ផ្លូវថនល់ ឬ មគធា យេំនាក់្េំនង។ ែូចអនក្ នគ ើញ រផ្នេី 
េី៤ ខាងគលើ សមតថភាពបនាុែំបស់ក្មពុជា គៅទាប ពាក់្ព័នធ នឹងផ្លប ោះពាល់បំរែបំែួលអាកាសធាតុ 
និងែងឹមំាជាង ប្បគេសមួយ រែលប្តូវ នគប្តៀមគែៀបចំ គែើមបីគនលើយតបនឹងផ្លប ោះពាល់របបគនាោះ។ 

Cambodia’s vulnerability to climate change is linked to its characteristics as a post‐civil war, 
its limited capacity to invest resources in adaptation and its economy that is largely based on 
agriculture with nearly 80% of the population living in rural areas and about 73 % depends on 
agriculture for their livelihoods (FAO, 2011). The projected and ongoing changes of Cambo-
dia’s climate have started to have severe adverse impacts on different environmental and 
social resources and sectors. These impacts affect greater the more vulnerable part of popu-
lation such as women, migrants, indigenous community, and people that have less re-
sources. The impacts of climate change are also really dependent to the adaptive capacity of 
one country. If one country has a really good adaptive capacity he will be less vulnerable to 
climate change. This adaptive capacity is determined by the socioeconomic factors such as 
education and income but also by the electricity coverage, the extent of irrigation, the road 
density or the communication. As you can see in the map 4 above, the adaptive capacity of 
Cambodia are low which involved that the impacts of climate change will be stronger than a  
country that is more prepared to respond to such impacts. 

 

 

 

 

8 រផ្នេី៤: រផ្នេីសមតថភាពបនាុ ំគៅអាសីុអាគគ្នហ៍ ឆ្ន ំ ២០០៦ ( Yusuf & Francisco, 2009) 

http://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/indigenous+community.html
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កាែែលឹំក្ប្េឹសតីរបបវេិាសាស្តសត  នក្ត់ប្ត  ផ្លប ោះពាល់គផ្សងរន ។ គយើងនឹងគតត តរតគៅគលើ ផ្លប ោះពាល់ 
ដនបំរែបំែួលអាកាសធំាតុគលើវស័ិយក្សិក្មម កាែប្គ្ប់ប្គ្ងធនធានេឹក្ ដប្ពគឈើ ជលផ្ល និងសុខភាព។  
 

8.1.1 វស័ិយក្សិក្មម  
 

ចំនួនភាគ្គប្ចើន ដនប្បជាជនក្ប្កី្ប្ក្គៅជនបេ អាស្ស័យគលើក្សិក្មម រែលចិញ្ច ឹមជីវតិែបស់ពួក្គគ្។ ក្សិក្មម 
មានប្បមាណ ២៩%ដន ផ្លេុនសែបុក្នុងស្សុក្ែបស់ក្មពុជា (CDRI, 2009)។ ភាគ្គប្ចើនដនក្សិក្ែ 
មានែីរស្សតូចៗ ក្នុងគនាោះមាន ២១% ដនប្គ្ួសាែ រម នែីគធវើរស្ស និង ៤៥% ដនក្សិក្ែ មានែីតិចជាង 
មួយហិចត។ ផ្លិតក្មមក្សិក្មមគៅទាប ទំាងក្នុងន័យផ្លិតក្មម គដាយអនក្គធវើកាែគដាយកំ្ោំង 
និងក្នុងន័យដនផ្លិតក្មមគិ្តជាហិចត (IFAD, 2013/ MoE, 2011)។  

មានប្បមាណជា ២០% ដនែីក្សិក្មម មានធារាសាស្តសត គដាយក្សិក្មមក្មពុជា ង្ហយែងគប្រោះខពស់ ចំគពាោះ 
បំរែបំែលួអាកាសធាតុ (MoE, 2011)។ ប្ពឹតតិកាែណ៍គប្រោះរាងំសងួត និងេឹក្ជំនន់ គៅឆ្ន ំ ថមីៗគនោះ បង្ហហ ញ 
ផ្លប ោះពាល់រែលនំាគអាយខូចខាត គដាយប្ពឹតតិកាែណ៍ធងន់ធងែទំាងគនោះ អាចប ោះពាល់ែល់ ផ្លិតក្មមក្សិក្មម
(សូគមើល តរាង ២ និង ៣)។   

The majority of the rural poor are dependent on agriculture for their livelihoods.  Agriculture 
accounts for around 29% of Cambodia’s GDP (CDRI, 2009). The majority of these farmers 
are smallholders, with 21% of households being landless and an additional 45% owning less 
than one hectare. Agricultural productivity is low, both in terms of production by laborer and 
in terms of production per hectare (IFAD, 2013/ MoE, 2011).  

With only approximately 20% of farmland under irrigation, Cambodian agriculture is highly 
vulnerable to climate variability (MoE, 2011). Drought and flood events in recent years 
demonstrate the damaging effects these extreme events can have on agricultural production 
(see table 2 and 3).   

 

 

Table 2: impact of droughts on agriculture  (MAFF, 2010) 
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Table 3: impact of floods on agriculture (MAFF, 2010) 

ដំាណំាសំខាន់ ដំាែុោះក្នុងប្បគេសក្មពុជាគឺ្ ស្សូវ គពាត ែំឡូងមី ែំឡូង សរណត ងគួ្ែ សរណត ក្គខៀស សរណត ក្ែី 
សរណត ក្គសៀង លង សកអំគៅ គតសូ និងរផ្លគឈើហូបរផ្ល។ គទាោះបីោ ងណា ស្សូវ គឺ្ជា ែំណំាសំខាន់គៅក្មពុជា 
(ប្បមាណជា ៩០% ដនែីដំាែុោះ) និង ជា អាហាែមូលដាឋ នសំខាន់ដន ែបបអាហាែែបស់រខមែ។ ផ្លិតក្មមស្សូវ 
ជាប្បដពណីពឹងគលើេឹក្គភលៀង គឺ្មានភាពង្ហយែងគប្រោះ ចំគពាោះកាែប្បឈមហានិភ័យ គប្រោះមហនតរាយ 
និងបំរែបំែួលអាកាសធាតុ។ កាែសិក្ា  នបង្ហហ ញថា ផ្លស្សូវ អាចែពឹំងថា និងថយចុោះ ១០% 
គៅរាល់កំ្គនើន ១ អងាគស  ដន សីុតុណហ ភាពអតិបែមា គៅែែូវដំាែុោះ។ កំ្គនើនដន សីុតុណហ ភាពគនោះ 
និងគក្ើនគឡើង ផ្ងរែែ នូវ ឧបបតិតវគហតុ ដនសតវលែិត និងជំងឺែំណំាក្សិក្មម (IFAD 2013/MoE, 2011)។ 

ផ្លប ោះពាល់ដនបំរែបំែួលអាកាសធាតុ គលើក្សិក្មម និងដាក់្បនេុក្មនុសស  ជាពិគសស ប្ក្ុមង្ហយែងគប្រោះ 
នូវកាែប្បឈមហានិភ័យគដាយសាែគប្រោះអត់ឃ្ល ន និងរម នអាហាែបូតថមភ ធំគធង។  

Major crops grown in Cambodia are rice, maize, cassava, sweet potato, mung beans, green 
beans, peanuts, soybeans, sesame, sugarcane, rubber and tree fruits. However, rice is the 
main crop grown in Cambodia (accounting for around 90% of cultivated land) and is the main 
basic food of Cambodians’ diet. Rice production which is traditionally dependent on rainfall is 
particularly vulnerable to climate change and disaster risk. Studies have shown that rice 
yields can be expected to decrease by 10% for every 1°C increase in minimum temperature 
during the growing season. This increase of temperature will also increase the incidence of 
pests and disease in agriculture (IFAD 2013/MoE, 2011). 

The impacts of climate change on agriculture will place people, especially vulnerable groups, 
at greater risk of hunger and malnutrition. 

 

8.1.2 កាែប្គ្ប់ប្គ្ងធនធានេឹក្ 
 

គសេើរត ៨៦% ដនេឹក្ែីក្មពុជា ឋិតគៅក្នុងអាងេគនលគមគ្ងគ ធនធានេឹក្ អាស្ស័យខាល ំង គលើប្បព័នធេគនល 
ែ៍សមុគ្សាម ញ រែលមានេំនាក់្េំនងជាមួយប្បគេសចំនួន ៦។ អាងេគនលគមគ្ងគ ប្តូវ នគលើក្គឡើង ក្នុងកាែ 
  ន់ប្បមាណ សក្ល ថាជា អាងេគនលមួយ រែលនិងមានផ្លប ោះពាល់ធងន់ធងែបំផុ្ត គដាយបំរែបំែួល 
អាកាសធាតុ (UNEP, 2009)។ បំរែបំែួលអាកាសធាតុ និង រចក្ចញវែតេឹក្  គដាយនំាយក្បំរែបំែលួ 
ជាគពលគវោ ែយៈគពល និងអំុាងតង់សីុគត ដនគំ្ែូង និងែែូវេឹក្គភលៀង គដាយតល ស់បតូែ ប្បព័នធេឹក្ 
ដនេគនលសំខាន់ៗ និងដែេគនល ក៍្ែូចជា កាែបញ្ចូ លគឡើងវញិដនេឹក្គប្កាមែី។ បំរែបំែួលគនោះ នឹងែឹក្នំាគៅែក្ 
ភាពមិនចាស់ោស់ ក្នុងកាែមានេឹក្ សំរាប់គប្បើប្ ស់ ផ្លិតក្មម និងក្នុងស្សុក្ គដាយមានសក្តត នុពលបងក 
គអាយខសត់េឹក្ និងកាត់បនថយគុ្ណភាពេឹក្។ គលើសពីគនោះ េឹក្ជំនន់ អាចបងក កាែខូចខាត 
ែល់គហដាឋ ែចនាមព័នធ េឹក្គៅជនបេ  ែួមទំាងកាែផ្គត់ផ្គង់េឹក្  និងប្បព័នធធារាសាស្តសត។ កាែប្បឈម ហានិភ័យ 
ដន ធនធានេឹក្ឯក្ជននីយក្មម ក្នុងក្ែណីគនោះ នឹងគធវើគអាយែងឹមំាជាងមុនផ្ងរែែ (MoE 2011/IFAD, 2013)។ 
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Almost 86 percent of Cambodia’s territory lies within the Mekong River basin, water re-
sources are extremely dependent on this complex river system, which interact with six coun-
tries. The Mekong basin has been highlighted in global assessments as one of the river ba-
sins that will be most severely affected by climate change (UNEP 2009). Climate change will 
disturb the water cycle, bringing changes in the timing, duration and intensity of rainfall pat-
terns and seasons, altering the hydrology of major rivers and tributaries as well as groundwa-
ter recharge. These changes will lead to uncertainty in availability of water for domestic and 
productive uses, potentially causing water scarcity and decreasing water quality. Further-
more, floods may cause damage to rural water infrastructure including water supply and irri-
gation systems. Risks of privatization of water resources will be in these conditions also 
stronger (MoE 2011/IFAD, 2013). 

 

ផ្លប ោះពាល់គនោះ នឹងប ោះពាល់គលើសលប់ គលើអនក្ប្កី្ប្ក្បំផុ្ត ែមួទំាង ក្សិក្ែ និងអនក្ចិញ្ច ឹមប្តីខាន តតូច។ 
ែូគចនោះ ពួក្គគ្ និងមានតំែវូកាែគក្ើនគឡើង សំរាប់គហដាឋ នែចនាសមព័នធេឹក្តមរផ្នកាែ គែើមបីប្គ្ប់ប្គ្ង 
កាែគឡើងចុោះ េឹក្រែលមាន (កាែសតុក្េឹក្េុក្ និងរចក្ចយ ។ល។) ។ យុេធសាស្តសតប្គ្ប់ប្គ្ងែំបន់គននែ 
នឹងតំែវូផ្ងរែែ ចំគពាោះកាែបនាុ ំ លក្េខណឌ បំរែបំែួល បងកគដាយកំ្គនើននូវេឹូក្សមុប្េ និងភាពខុសរន ខាល ំង 
ក្នុងប្បព័នធេឹក្ (IFAD, 2013/ MoE 2011)។ 

េីបញ្ច ប់ កំ្គនើននីវេឹូក្សមុប្េ ពិតជាមានផ្លប ោះពាល់ធំគធង គលើចំណាក្ស្សុក្ជាតិ និងក្នុងប្បគេស 
គៅតំបន់អាសីុអាគគ្នហ៍។  

These impacts will affect predominantly poorest people, including small-scale farmers and 
fishers. Therefore, they will be an increased need for water infrastructure planned to manage 
fluctuations in water availability (water storage and distribution, etc.). Coastal zone manage-
ment strategies will also need to be adapted to the changing conditions caused by sea level 
rise and strong variations in the hydrological system (IFAD, 2013/ MoE 2011). 

Finally, sea level rise would have really big impact on national and transnational migration in 
South East Asia.  

8.1.3 ដប្ពគឈើ  
 

ធនធានដប្ពគឈើ បង្ហហ ញ ធនធានដនថាមពលសំខាន់ សំរាប់រផ្នក្ធំមួយ ែបស់ប្បជាជនក្មពុជា មានជាង ៨០% 
អាស្ស័យគលើអុស សំរាប់ដំាចំអិន (វេិាសាថ នជាតិសថិតិ (NIS) ២០០៩)។ គលើសពីគនោះ ផ្លិតផ្លដប្ពគឈើ 
មិនអាគឈើ ផ្តល់ចំណូល សំរាប់ប្គ្ួសាែជាគប្ចើន ជាពិគសស គៅគពល មានវបិបតតិ។ កាែអភិវឌ្ឍ 
ក្សិឧសាហក្មមធនធំ និង ក្ងវោះខាត កាែអនុវតតចាប់ និងគរលនគោ យគអាយមានប្បសិេធិភាព សំរាប់ 
ែីគឈើ និងកាែប្គ្ប់ប្គ្ង ធនធានដប្ពគឈើ គលចគចញនូវកាែកាប់បំតល ញដប្ពគឈើែបស់ប្បគេស។ ផ្លប ោះពាល់ 
មនុសស គលើធនធានដប្ពគឈើ គឺ្ពិតជាខពស់ ែូចអនក្ នគ ើញ ក្នុងតួគលខ ៣។ ផ្លប ោះពាល់ ដនបំរែ 
បំែលួអាកាសធាតុ និងកាន់រតអាប្ក្ក់្ គៅៗ គដាយកាែបំតល ញជីវចំែោុះ  ែូចជាកាែ ត់បង់ ធនធានដប្ពគឈើ 
គៅក្មពុជា។  

Forest resources represent an important source of energy for a large part of Cambodia’s 
population, with more than 80% dependent on fuel wood for cooking (National Institute of 
Statistics (NIS), 2009). In addition, non-timber forest products provide income for many 
households, particularly in times of crisis. Large scale agro-industrial development and a lack 
of effective implementation of existing laws and policies for forest land and forest resource 
management result in the growing deforestation of the country. The human impacts on forest 
resources are really high as you can see in figure 3. The impact of climate change will wors-
en the deterioration of biodiversity like loss of forest resources in Cambodia. 
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ដប្ពគឈើក្មពុជា និងប ោះពាល់ខាល ំងគដាយផ្លប ោះពាល់គដាយបំរែបំែួលអាកាសធាតុ។ សីុតុណហ ភាពគក្ើនគឡើង 
រែល នពាក្ែណ៍ មានសក្តត នុពល តល ស់បតូែ សមាសធាតុ ដប្ពគឈើ ែមួមាន កាត់បនថយ ដប្ពគឈើគសើម 
និងបគងកើនសំគនើមដប្ព រែលកាែពាក្ែគនោះ មានប្បមាណ ២០% នាគពលបចចុបបនន ដនដប្ពគឈើែបស់ប្បគេស 
(CNMC, 2010)។ គនោះអាច នំាគៅែល់ លេធភាពរប្បប្បួល ធនធានដប្ពគឈើ សំរាប់ចិញ្ច ឹមជីវតិជនបេ។ 
កាែរប្បប្បួលតមែែូវ និងគំ្ែូេឹក្គភលៀង អាចែឹក្នំាគៅែក្ ផ្លិតភាពដប្ពគឈើរែល នកាត់បនថយ  និងបគងកើន 
កាែប្បឈមហានិភ័យដនគភលើងគនោះដប្ព (IFAD, 2013)។ កាែគធវើគអាយខូចែី គឺ្ជាផ្លប ោះពាល់មួយដន បំរែបំែលួ 
អាកាសធាតុ រែលនឹងែឹក្នំា គៅែក្កាែ ត់បង់ជីវចំែោុះ (សូមគមើលរផ្នេី ៥)។ 

Cambodia’s forests will be strongly affected by climate change impacts. The predicted in-
crease in temperature has the potential to change the extent and composition of forests, in-
cluding a decrease in wet forests and an increase in moist forests, each of which currently 
account for approximately 20% of the country’s forests (CNMC, 2010). This may lead to 
changing availability of forest resources for rural livelihoods. Changes in seasons and rainfall 
patterns may lead to reduced forest productivity and increased risk of forest fires (IFAD, 
2013). Erosion is one of the impacts of climate change that will lead to loss of biodiversity 
(see map 5). 

9 Figure 3: Changes in Forest Cover, 1965-2010 ( FAO, 2010) 
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គៅតំបន់គននែសមុប្េ ដប្ពគកាងកាង អាចែុោះក្នុងេឹក្សមុប្េ តមកំ្គនើននីវូេឹក្សមុប្េ។ ជាែមួ 
ផ្លប ោះពាល់ទំាងគនោះ នឹងែឹក្នំាគៅែក្កាែខូច និងកាែ ត់បង់ដប្ព រែលែឹក្នំាគៅែក្ កាត់បនថយ 
គសថែភាពចំនូល សំរាប់សហគ្មន៍អាស្ស័យដប្ពគឈើ (MoE 2011/IFAD 2013)។ 

 

10.1.1 ជលផ្ល  
 

កាែតល ស់បតូែែែូវ និងគំ្ែេឹូក្គភលៀង នឹងប ោះពាល់ជលផ្លេឹក្សាបែបស់ក្មពុជា គដាយក្តត មួយចំនួន។ 
បំរែបំែលួជំនន់េគនលគមគ្ងគ ជំនន់តមែែូវ ប្តូវ នែពឹំងថា ប ោះពាល់បំោស់េីែបស់ប្តី។ គដាយែែូវវសាមាន 
ែយៈគពលខលី ែយៈគពលដនកាែបនតពូជ និងប្តីពង និងកាត់បនថយ គដាយបងកឱកាសតិចតួច សំរាប់ 
ចំនួនប្តីគក្ើនគឡើង និងែកី្ធំធាត់ មុនគពល បតូែេីក្រនលង។ កំ្គនើនគប្រោះរាងំសងួត មានន័យថា ជំែក្ប្តី 
និងប្តូវកាត់បនថយ។ ប្បកាែគនោះ មិនប្តឹមប ោះពាល់ែល់សហគ្មន៍គនសាេ ប ុរនតប ោះពាល់ែល់ ប្បព័នធ ក្សិក្មម 
ស្សូវរបបប្បដពណី រែលែមួមានប្តី ដែលសីុសតវលែិត គៅក្នុងរស្ស និងគធវើគអាយែីរស្សមានជីជាតិ (MRC, 
2004)។ 

Shifting seasons and rainfall patterns will affect Cambodia’s freshwater fisheries in several 
ways. Change in the Mekong flooding, seasonal flooding, are expected to affect fish migra-
tions. With shorter rainy seasons, the duration of the period for breeding and spawning will 
be reduced, leaving less opportunity for fish populations to propagate and for young fish to 
reach maturity before migration. Increase of drought means that fish habitat will be reduced. 
This will not just affect fisheries community but also traditional rice agricultural systems that 
incorporate fish, which eat the insect pests of the rice and fertilise the paddies (MRC, 2004). 

គដាយនីវេឹូក្សមុប្េគក្ើន បែសិាថ នសំរាប់ជលផ្លមាត់គននែ និងតល ស់បតូែ គហើយបំរែបំែលួគនោះជាវ ិក្ែល់ 
ពូជប្តី។ ែូចរន គនោះរែែ េឹក្ដប្ប និងគឡើងគលើែី រែលជាសក្តត នុពលប ោះពាល់ែល់ កាែគេសាេេឹក្សាប។ 

10 Map 5: Maps of Area vulnerable to soil erosion ( MAFF, 2012)  
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ជាែមួផ្លប ោះពាល់គនោះ នឹងនំាគអាយមានកាែធាល ក់្ចុោះ ផ្លិតភាពគនសាេធមមជាតិនិង ប្បគួ្តប្បរជងគក្ើន គឡើង 
គលើធនធានប្តី (IFAD 2013)។ បំរែបំែួលទំាងគនោះនឹង មានផ្លវ ិក្ខាល ំងែល់ សនតិសុខគសបៀង និង 
អាហាែបូតថមភ ក្នុងប្បគេសមួយ រែលប្តី ផ្តល់ ៨២.១% ដនជាតិប្បូគតអីុន សែបុសំរាប់ប្បជាជន។ បំរែបំែលួ 
អាកាសធាតុ និងប ោះពាល់វស័ិយជលផ្លក្មពុជាខាល ំងកាល  រែលវាផ្តល់គអាយក្មពុជានូវផ្លេុនក្នុងស្សុក្សែបុ 
១២% (So & Buoy, 2005)។  

With sea level rise, the environment for coastal fisheries will change, with consequent 
changes to fish species composition. As well, salinity will spread into inland, potentially af-
fecting freshwater fisheries. Collectively, these impacts will lead to declines in natural fisher-
ies productivity and augmented competition over fish resources (IFAD 2013). These changes 
will have severe consequences for food security and nutrition in a country where fishes con-
tribute to 82.1% of the total animal protein intake for the population. Climate change will af-
fect strongly Cambodian fisheries sector which contribute to 12% of the Cambodia’s GDP 
(So & Buoy, 2005). 

 

10.1.2 សុខភាពមនុសស 

បំរែបំែលួអាកាសធាតុ និងប ោះពាល់ ក្តត កំ្នត់ដនសុខភាពមូលដាឋ ន។ គៅគពលសីុតុណហ ភាពគក្ើន 
អាកាសធាតុមីប្ក្ូ មូលដាឋ ន អាចរប្បប្បួល នំាគអាយគក្ើនគឡើងកាែប្បឈមហានិភ័យដន ជំងឺបងកគឡើងគដាយ 
សតវលែិត ែូចជាប្គ្ុនចញ់ និងប្គ្ុនឈាម។ បំរែបំែួល គំ្ែូេឹក្គភលៀង និងកំ្គនើននីវេឹូក្សមុប្េ ក៍្ប ោះពាល់ផ្ងរែែ 
ែល់គុ្ណភាព និងបែមិាណេឹក្។ គដាយកាត់បនថយ ប្បភពេឹក្មានសុវតថិភាព សំរាប់គប្បើប្ ស់នូវក្នុង 
មូលដាឋ ន ប្បជាពលែែឋ កាន់រតមានកាែប្បឈមហានិភ័យបរនថម គដាយសាែេឹក្ និងជំងឺបងកគដាយអាហាែ 
ែមួទំាងជំងឺរាគ្ និងអាសននគរាគ្។  

Climate change will affect the fundamental determinants of health. As temperatures rise, the 
local micro-climate can change, leading to increased risk of vector-borne diseases such as 
malaria and dengue. Changing rainfall patterns and sea level rise also affect water quality 
and quantity. With reduced access to safe sources of water for domestic use, people are 
more at risk of water and food-borne diseases, including diarrhea and cholera.  

ជាពិគសស គនោះគឺ្ជាកាែពិត សំរាប់ប្ពឹតតិកាែធងន់ធងែ ែូចជា គប្រោះរាងំសងួត និងអាហាែ រែលអាចបងក 
នូវែបួសសាន ម និងកាែសាល ប់ ផ្ងរែែ។ ផ្លប ោះពាល់ទំាងគនោះ តំណាងគអាយ បញ្ញហ  បរនថមសំរាប់ 
គសវាសុខភាព រែល ននឹងកំ្ពុងផ្តល់នូវ កាែរថទំា សុខភាពេន់គខាយ គៅក្មពុជា (MoE 2011/Christain 

Aid 2009/ IFAD 2013)។  

This is particularly true for extreme events such as droughts and floods that can also cause 
injuries and deaths. These effects represent an supplementary problem for health services, 
which is worrying given the already poor state of health care in Cambodia (MoE, 
2011/Christian Aid, 2009/ IFAD, 2013). 

11 កាែែមួចំរណក្ែបស់ក្មពុជាចំគពាោះបំរែបំែលួអាកាសធាតុ 
Cambodia’s Contribution to Climate Change  

ែ យកាែណ៍គ្ណៈក្មាម កាែបំរែបំែលួអាកាសធាតុជាតិក្មពុជា ពីឆ្ន ំ ២០១៣ ក្ត់សំរល់ថា កាែបំភាយ 
ក្នុងប្បគេស ក្មពុជា គឺ្មានកំ្ែតិទាប ខាល ំងណាស់ នាគពលបចចុបបនន គបើគប្បៀបគធៀប កាែបំភាយក្នុងតំបន់ 
និងសក្លគោក្ ជាមធយម (សូមគមើលរផ្នេី គលខ ៥) ។ 
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 The National Climate Change Committee of Cambodia report from 2013 underline that 
emissions in Cambodia are currently extremely low compared to regional and global averag-
es (see map 5) 

 

 

ផែនទី ៥ ការបំភាយឧស្ម ័នកាបូនិច (គិតជាលេទ្ទិច លោន ក្ន ុងេួយកាប់ពីោ) ២០១០ ដេ់ ២០១៤ (World 

Bank 2014) 

Map 5: CO2 emissions (metric tons per capita) 2010-2014 ( World Bank, 2014) 

 

ឆ្ន ំ ២០១២ ប្បគេសក្មពុជា  នបំភាយ ៤៩.១២ ោនគតន ដនឧសម័ន ផ្េោះក្ញ្ច ក់្ (GHGs) (CAIT 2015). 

វស័ិយ ដប្ពគឈើ  នស្សូបយក្ ៤៨ោនគតន ដនឧសម័នកាបូនិច គសមើ ក្នុងឆ្ន ំ ២០០២ រែល គនលើយតបថា 
ប្បគេសក្មពុជា រែលគេើបរតបំភាយគចញនូវ ឧសម័នផ្េោះក្ញ្ច ក់្ (MoE 2013)។  

In 2012, Cambodia emitted 49.12 million tons of greenhouse gases (GHGs) (CAIT, 2015). 
The forestry sector absorbed 48 million tons of CO2 equivalents in 2002 which implies that 
Cambodia has just recently become a net emitter of GHGs (MoE, 2013). 

 

តមែបូភាព គលខ ៤ អនក្អាចគ ើញខាងគប្កាម ប្បគេសក្មពុជា មិន នគក្ើនកាែបំភាយឧសម័ន កាបូនិច គប្ចើន 
គបើគធៀប និងអាសីុខាងគក្ើត និង សីុហវិច។  

As you can see in the figure 4 below, Cambodia didn’t increase a lot his CO2 emission in 
comparison with general overage of East Asia & Pacific. 
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គៅក្នុងបចចុបបននភាពព័ត៌មាន ទាក់្េង កាែបំភាយឧសម័នផ្េោះក្ញ្ច ក់្ នាគពលថមីៗលមែិត ែបស់ក្មពុជា 
គៅមានរែនកំ្ណត់។ គោងតម កាែប្ ស្ស័យេំនាក់្េំនងថាន ក់្ជាតិ ចុងគប្កាយ គដាយប្បគេសក្មពុជា 
គៅគប្កាម UNFCCC បញ្ជ ីបំភាយឧសម័នផ្េោះក្ញ្ច ក់្ចុងគប្កាយ ែបស់ក្មពុជា ក្នុងឆ្ន ំ ២០០២ សំរាប់ឆ្ន ំ ១៩៩៤ 
បង្ហហ ញថា បំរែបំែលួកាែគប្បើប្ ស់ែី និងដប្ពគឈើ (LUCF) គឺ្ជាអនក្បំភាយធំជាងគគ្ ដនឧសម័នផ្េោះក្ញ្ច ក់្ 
ក្នុងប្បគេសក្មពុជា។ គៅប្បគេសក្មពុជា កាែបំភាយឧសម័នផ្េោះក្ញ្ច ក់្ ពីបំរែបំែលួកាែគប្បើប្ ស់ែី និងដប្ពគឈើ 
បណាត លជាសំខាន់មក្ពី កាែកាប់គឈើ គធវើពាណិជជក្មម សំរាប់គប្បើប្ ស់គផ្សងៗ (ែូចជា ដំាសល) និង មក្ពី 
រប្បកាល យែីដប្ព យក្មក្គប្បើប្ ស់ ែូចជាគធវើក្សិក្មម (IFAD 2013)។  

Throughout up-to-date information regarding the details of Cambodia’s current greenhouse 
gas (GHG) emissions profile is limited. According to the latest national communication by 
Cambodia under the UNFCCC, the last greenhouse gas (GHG) inventory for Cambodia was 
conducted in 2002 for the year 1994 and shows that Land Use Change and Forestry (LUCF) 
was the largest emitter of GHGs in Cambodia. In Cambodia, GHG emissions from LUCF re-
sult mainly from commercial harvesting of wood for timber, for other applications (such as 
cooking) and from converting forested land for alternative uses, such as agriculture (IFAD, 
2013) 

 

 

 

ឧបក្ែណ៍ែុក្ែក្េិននន័យ អាកាសធាតុ CAIT ប្បមូល 
េិននន័យ ឧសម័នផ្េោះក្ញ្ច ក់្ សំរាប់ក្មពុជា ពីឆ្ន ំ ១៩៩០ 
ែល់ ២០១២។ េិននន័យថមីទំាងគនោះ 
គយើងអាចយល់ នថា កាែបំភាយពីបំគែ ើបំរាស់ែី 
និងដប្ពគឈើ  នធាល ក់្ចុោះ ១៦.៨១% ែវាងឆ្ន ំ ១៩៩០ 
និង ២០១២ គៅគពល វស័ិយក្សិក្ម្្ម គក្ើនគឡើង 
៤៥.៩% និងវស័ិយ កាក្សំណល់ ៦៣%។ 
កំ្គនើនធំបំផុ្ត ក្នុងវស័ិយ ឧសាហក្មម និង ថាមពល 
គក្ើនគឡើង ជាង ១០០%។  

ែបូភាព ៤ កាែបំភាយឧសម័នកាបូនិច (គមប្េិចគតន ក្នុ ងមួយកាពីត) (World Bank 2015) 
Figure 4: CO2 emissions (metric tons per capita) ( World Bank, 2015) 

 

ែបូភាព ៥ កាែបំភាពឧសមន័ផ្េោះក្ញ្ច ក់្ សែបុ តមវស័ិយ ក្នុងក្មពុជា 
ឆ្ន ំ ១៩៩៤ ែមួទំាង បំរែបំែលួគប្បើប្ ស់ែី និង ដប្ពគឈើ  

Figure 5: Total ghg emissions by sector in Cambodia 
in 1994 including Land Use Change and Forestry 
(LUCF). (UNFCCC, 2002) 
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The CAIT Climate Data Explorer1 collects GHG  data for Cambodia from 1990 to 2012.With 
these new data, we can see that the emissions from Land Use and Forestry declined by 
16,81 % between 1990 et 2012 when agriculture sector increase by 45.9 % and waste sector 
by 63 %. The largest increase is in industry and energy sectors with more that 100 % growth. 

 

                         2012           

 

 

ែបូភាព ៦ កាែបំភាយ ឧសមន័ផ្េោះក្ញ្ច ក់្ សែបុ តមវស័ិយ ក្នុងក្មពុជា ឆ្ន ំ ២០១២ ែមួទំាង បំរែបំែលួបំគែ ើបំរាស់ែី និងដប្ពគឈើ (CAIT 2015) 

Figure 6: Total ghg emissions by sector in Cambodia in  2012 including Land Use Change and Forestry (LUCF). (CAIT, 2015) 

  
 

12 បំរែបំែលួអាកាសធាតុ និងគរលនគោ យប្គ្ប់ប្គ្ង កាែប្បឈមគប្រោះមហនតរាយ 

Climate Change and Disaster Risk Management Policy 

គរលនគោ យបំរែបំែលួអាកាសធាតុ 

Climate Change Policy 

12.1.1 គរលនគោ យបំរែបំែលួអាកាសធាតុអនតែជាតិ លេធផ្ល និងសននិសិេធ UNFCCC 
International Climate Change Policy – UNFCCC conferences and outcomes 

 

UNFCCC ឆ្ន ំ១៩៩២ ចំគលើយតបនគោ យអនតែជាតិ ចំគពាោះបំរែបំែលួអាកាសធាតុ  នចប់គផ្តើម ជាមួយ 
កាែអនុម័ត កិ្ចចប្ពមគប្ពៀង ប្ក្បខណឌ អនតែជាតិសតីពីបំរែបំែលួអាកាសធាតុ (UNFCCC) ឆ្ន ំ ១៩៩២។ UN-

FCCC ដាក់្គចញ ប្ក្បខណឌ  មួយសំរាប់សក្មមភាព រែលមានបំណង គធវើគអាយមានលំនឹង បែោិកាសដន 
ឧសម័នផ្េោះក្ញ្ច ក់្ គែើមបីគចៀសវាង “កាែគប្ជៀតរប្ជក្គដាយមនុសសរែលបងកគអាយមានគប្រោះថាន ក់្” ជាមួយប្បព័នធ 
បែោិកាស។ កិ្ចចប្ពមគប្ពៀង ចូលជាធែមាណ គៅដថង ២១ មិនា ឆ្ន ំ ១៩៩៤ រែលបចចុបបនន មាន ១៩៥ ភាគី្ 
(IISD 2012)។  

UNFCCC in 1992: The international political response to climate change began with the 
adoption of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 

                                                

1 http://cait.wri.org/profile/Cambodia#Equity%20Indicators 

1994 



 
  

 

29 

1992. The UNFCCC sets out a framework for action aimed at stabilizing atmospheric con-
centrations of greenhouse gases to avoid “dangerous anthropogenic interference” with the 
climate system. The Convention, which entered into force on 21 March 1994, now has 195 
parties (IISD 2012). 

ពិធីកាែ គី្យ ូតូ ឆ្ន ំ ១៩៩៧  រខធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៧ គៅេីប្ក្ុងគី្យ ូតូ ប្បគេសជប ុន ប្បតិភូ គៅកាន់សននិសិេធេីបី 
ែបស់ ភាគី្ទំាងអស់ (COP)  នយល់ប្ពម ចំគពាោះពិធីកាែ កិ្ចចប្ពមគប្ពៀង ប្ក្មខណឌ អនតែជាតិសតីពីបំរែបំែួល 
អាកាសធាតុ រែលគអាយប្បគេស ឧសាហក្មម និង ប្បគេសនានា មានគសែឋកិ្ចចេីផ្ាែ គែើមបីសំគែចគរល 
គៅ កាត់បនថយកាែបំភាយ។ គៅក្នុងឧបបសមព័នធ េី១ ប្បគេស ភាគី្ គៅគប្កាម UNFCCC ទំាងគនោះ យល់ស្សប 
កាត់បនថយកាែបំភាយ សែបុ ដនកាែបំភាយឧសម័នផ្េោះក្ញ្ច ក់្៦ មក្ប្តឹមមធយម ៥.២% គៅគប្កាម កំ្ែតិ ១៩៩០ 
ែវាង ឆ្ន ំ ២០០៨ ែល់ ២០១២ (ែយៈគពលគបតជាា ែំបូង) ជាមួយគរលគៅជាក់្ោក់្ ខុសរន  ែវាង 
ប្បគេសមួយគៅប្បគេសមួយ។ ពិធីកាែ គី្យ ូតូ ចូលជាធែមាណ ដថង១៦ រខគុ្មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៥ គហើយ បចចុបបនន 
មានភាគី្ ១៩៣ (IISD 2012)។  

Kyoto Protocol in 1997: In December 1997 in Kyoto in Japan, delegates to the third session 
of the Conference of the Parties (COP) agreed to a Protocol to the UNFCCC that commits 
industrialized countries and countries in transition to a market economy to achieve emission 
reduction targets. These countries, known as Annex I parties under the UNFCCC, agreed to 
reduce their overall emissions of six greenhouse gases by an average of 5.2% below 1990 
levels between 2008-2012 (the first commitment period), with specific targets varying from 
country to country. The Kyoto Protocol entered into force on 16 February 2005 and now has 
193 parties (IISD 2012). 

រផ្នេីបង្ហហ ញផ្លូវ  លី ឆ្ន ំ ២០០៧ ៖ កាែចែចែ េេួល ន កាែអនុម័ត រផ្នកាែសក្មមភាព  លី។ ភាគី្នានា 
 នបគងកើតប្ក្ុមកាែង្ហែ ជាមួយអណតតិ ប្តូវគតត តគលើ ធាតុគ្នលឹោះ ដនកិ្ចចសហប្បិតបតតិកាែ ែយៈគពលយូែ 
រែល ន កំ្ណត់ កំ្ឡុងគពលពិភាក្ា អនុសញ្ញា ៈ កាត់បនថយ កាែបនាុ ំ ហិែញ្ាវតថុ បគចចក្គេស និង រចក្ 
ែរំលក្ចក្េុវស័ិយ សំរាប់សក្មមភាពសហប្បតិបតតិកាែែយៈគពលរវង។ សននិសិេធេីប្ក្ុង លី  នេេួល កិ្ចច 
ប្ពមគប្ពៀង ផ្ងរែែ សតីពី រផ្នេីបង្ហហ ញផ្លូវ លី។ រផ្ែក្គលើ កាែចែចែពីែផ្លូវ គប្កាមកិ្ចចប្ពមគប្ពៀង  និងពិធីកាែ 
រផ្នេីបង្ហហ ញផ្លូវ កំ្ណត់កាលបែគិចឆេ សំរាប់សននិដាឋ ន កាែចែចែគៅេីប្ក្ុង ខូរផ្នហារហគន គៅរខធនូ ឆ្ន ំ 
២០០៩ (IISD 2012)។  
Bali Roadmap in 2007: Negotiations resulted in the adoption of the Bali Action Plan. Parties estab-
lished a working group with the mandate to focus on key elements of long-term cooperation identified 
during the Convention Dialogue: mitigation, adaptation, finance, technology and a shared vision for 
long-term cooperative action. The Bali conference also resulted in agreement on the Bali Roadmap. 
Based on two negotiating tracks under the Convention and the Protocol, the Roadmap set a deadline 
for concluding the negotiations in Copenhagen in December 2009 (IISD 2012). 

ខូរផ្នហារហគន ២០០៩ ជំគោោះ គលើតមាល ភាព និង ែំគណើ ែកាែសននិសិេធសតីពីបំរែបំែួលអាកាសធាតុ គៅ េីប្ក្ុង 
ខូរផ្នហារហគន ប្បគេស ដាណឺមា ក្ និង  នបង្ហែ ក់្ កាែបញ្ច ប់គដាយគជាគ្ជ័យ នូវរផ្នេីបង្ហហ ញផ្លូវ 
គៅេីប្ក្ុង លី។ កាែចែចែគប្តផ្លូវកាែ ដនប្ក្ុម មានគសែឋកិ្ចចធំៗ និងតំណាង ដនប្ក្ុមចែចែ តំបន់ 
និងប្ក្ុមគផ្សងៗ  នគសនើែ “កិ្ចចប្ពមគប្ពៀងេីប្ក្ុង ខូរផ្នហារហគន”  រែលគប្កាយពី កាែចែចែតនតឹង  
“ប្តូវ នក្ត់ប្ត” គដាយកាែប្បជំុគពញអងគ។ គៅឆ្ន ំ ២០១០ ប្បគេស ១៤០  នគូ្សបញ្ញជ ក់្កាែរំប្េ ែល់ 
កិ្ចចប្ពមគប្ពៀង រែលក្នុងចំគណាម ប្បធានបេគផ្សងៗ រែនកំ្ណត់សីុតុណហ ភាព គៅែល់ ២អងាគស ចប់គផ្តើម 
ផ្តល់ហិែញ្ាវតថុឆ្ប់ែហ័ស ហិែញ្ាវតថុែយៈគពលរវង និងគក្ើនគឡើង ជាប្បភពមូលនិធិ ប្គ្ប់ប្រន់ 
និងអាចេសសទាយ ទំាងថមី និងបរនថម ប្តូវ នគលើក្គឡើង។      

Copenhagen, 2009: Disputes over transparency and processes dominated the Climate 
Change Conference in Copenhagen, Denmark and hindered the successful completion of 
the Bali Road Map. Informal negotiations of a group consisting of major economies and rep-
resentatives of regional and other negotiating groups proposed “The Copenhagen Accord” 
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which was after heavy debating “taken note of” by the plenary. In 2010 over 140 countries 
indicated support for the Accord in which amongst other topics the temperature limitation to 
2°C, fast start finance, long term finance and scaled up, new and additional, predictable and 
adequate sources of funding are mentioned. 

រខនខាន់ ២០១០ គៅចុងបញ្ច ប់ សននិសិេធ ភាគី្នានា  នបញ្ច ប់ កិ្ចចប្ពមគប្ពៀង រខនខាន់។ ភាគី្េេួលសាគ ល់ 
តំែវូកាែ កាត់បនថយកាែបំភាយគអាយ នគប្ចើន គែើមបី កំ្ណត់កំ្គណើ នសីុតុណហ ភាពមធយម មក្ប្តឹម ២អងា 
គស។ រផ្នក្ហិែញ្ាវតថុ ភាគី្  នបគងកើត មូលនិធិអាកាសធាតុដបតង (GCF) និង នេេួលសាគ ល់ កាែគបតជាា ចិតត 
គដាយ ប្បគេស អភិវឌ្ឍន៍ គែើមបីផ្តល់េឹក្ប្ ក់្ ៣០ គកាែែុោល ែ ពីកាែផ្តល់ហិែញ្ាវតថុចប់គផ្តើម គៅឆ្ន ំ ២០១០ 
ែល់ ២០១២ និង ចូលែមួផ្តល់ថវកិាែ ែល់ ១០០ គកាែែុោល ែ គៅឆ្ន ំ ២០២០ (IISD 2012)។  
Cancun, 2010: By the end of the conference, parties had finalized the Cancun Agreements. 
The parties recognized the need for deep cuts in global emissions in order to limit global av-
erage temperature rise to 2°C. On finance, parties created the Green Climate Fund (GCF) 
and recognized the commitment by developed countries to provide US$30 billion of fast-start 
finance in 2010-2012, and to jointly mobilize US$100 billion per year by 2020 (IISD 2012). 

ឌឺ្របន ២០១១ សននិសិេធបំរែបំែលួអាកាសធាតុ គៅេីប្ក្ុង ឌឺ្របន អាហវីចខាងតបូង  នបញ្ច ប់ 
ជាមួយលេធផ្ល គៅនឹង លេធផ្ល ឌឺ្របន ែមួមានប្បធានបេគប្ចើន។ លេធផ្លគួ្ែក្ត់សំរល់ភាគ្គប្ចើន គឺ្ជា 
កាែបគងកើត ដនែយៈគពលគបតជាា ចិតត គប្កាមពិធីកាែ គី្យ ូតូ កាែសំគែចចិតតមួយ គលើសក្មមភាពសហប្បតិបតតិកាែ 
ែយៈ គពលរវង គប្កាមអនុសញ្ញា  និងកិ្ចចប្ពមគប្ពៀង សតីពីកាែគធវើប្បតិបតតិកាែ មូលនិធិអាកាសធាតុដបតង។ ភាគី្ 
ទំាងអស់ក៍្យល់ប្ពម អនុវតត ADP ថមី ជាមួយអណតតិ “អភិវឌ្ឍ ពិធីកាែ ឧបក្ែណ៍ផ្លូវចាប់ ឬ លេធផ្ល 
យល់ប្ពម ជាមួយកំ្ោំងផ្លូវចាប់ គប្កាមអនុសញ្ញា រែលអាចអនុវតត ន ែល់ប្គ្ប់ភាគី្” ផ្ងរែែ។ ADP 

គប្រង បញ្ច ប់កាែចែចែ គៅឆ្ន ំ ២០១៥។ លេធផ្លគូ្ែចូលជាធែមាន ពីឆ្ន ំ ២០២០ (IISD 2012)។  

Durban, 2011: The Climate Change Conference in Durban, South Africa was ending with 
outcomes, related to the Durban outcomes, covering a wide range of topics. The most nota-
ble results were the establishment of a second commitment period under the Kyoto Protocol, 
a decision on long-term cooperative action under the Convention and agreement on the op-
erationalization of the GCF. Parties also agreed to launch the new ADP with a mandate “to 
develop a protocol, another legal instrument or an agreed outcome with legal force under the 
Convention applicable to all Parties.” The ADP is scheduled to complete negotiations by 
2015. The outcome should enter into effect from 2020 onwards. (IISD 2012) 

េីប្ក្ងុ ែូហា ២០១២ សននិសិេធ  នបគងកើត ក្ញ្ច ប់ឯក្សាែែមួ រែលដាក់្ចំណងគជើងថា ប្ចក្ទាវ អាកាសធាតុ 
គៅក្មមវតថុ មក្ពីប្បគេស ែុសសី និង ប្បគេសគផ្សងៗ គៅក្រនលងប្បជំុ។ ឯក្សាែ ែមួមាន (១) កាែពប្ងីក្ ពិធីកាែ 
គី្យ ូតូ ៨ឆ្ន ំ ែហូតែល់ ឆ្ន ំ ២០២០  នដាក់្រែនកំ្ណត់ មក្ប្តឹម ១៥% ដនកាែបំភាយឧសម័នកាបូនឌី្អ ុក្សីុត 
សក្ល គដាយសាែក្ងវោះខាតកាែចូលែមួែបស់ ប្បគេសកាណាដា ជប ុន ែុសសី របឡាែ  សូ អ ុយរប្ក្ន ញ ូសសឺរឡន 
និង សហែែឋអាគមែចិ និង រផ្ែក្គលើកាែពិត ថា ប្បគេសកំ្ពុងអភិវឌ្ឍ ែូចជាចិន (អនក្បំភាយធំជាងគគ្បំផុ្ត 
ែបស់ពិភពគោក្) ឥណាឌ  និងអាហ្រហវិចខាងតបូង គឺ្មិនតំែវូចំគពាោះកាែកាត់បនថយបំភាយណាមួយ គប្កាម 
ពិធីកាែ គឺ្យ ូតូ ។ (២) ភាសា គលើកាែ ត់បង់ និង កាែខូចខាត គធវើគអាយផ្លូវកាែ សំរាប់គលើក្ែំបូង ក្នុងឯក្សាែ 
សននិសិេធ។ (៣) សននិសិេធ  នគធវើគអាយែកី្ចំគែ ើនតិចតួច គឆ្ព ោះគៅែក្កាែផ្តល់មូលនិធិ ដនមូលនិធិអាកាសធាតុ 
ដបតង។  

Doha, 2012: The Conference produced a package of documents collectively titled The Doha 
Climate Gateway over objections from Russia and other countries at the session, The docu-
ments contained: (1) An eight year extension of the Kyoto Protocol until 2020 limited in scope 
to only 15% of the global carbon dioxide emissions due to the lack of participation of Canada, 
Japan, Russia, Belarus, Ukraine, New Zealand and the United States and due to the fact that 
developing countries like China (the world's largest emitter), India and South Africa are not 
subject to any emissions reductions under the Kyoto Protocol. (2) Language on loss and 
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damage, formalized for the first time in the conference documents. (3) The conference made 

little progress towards the funding of the Green Climate Fund 2 

េីប្ក្ងុវាសូវ២ី០១៣ ជាផ្លូវកាែ សននិសិេធអាកាសធាតុ េីប្ក្ុងវា សូវ ី  នសនមត់ោ ងគជាគ្ជ័យ (UNFCCC 

២០១៣) ។ គទាោះបីោ ងណា វាប្តូវ នគគ្គមើលគ ើញ គដាយ អងគកាែ និងអនក្សគងកតកាែឯក្រាជ។ កិ្ចចប្បជំុ 
 ន អនុមត័ គសចក្តីសំគែចមួយ រែល អគញ្ជ ើញ ប្គ្ប់ភាគី្ គអាយផ្តួចគផ្តើម ឬ ពប្ងឹងកាែគែៀបចំក្នុងស្សុក្ សំរាប់ 
កាែចូលែមួកាត់បនថយ ប្បគេសែបស់គគ្ និង គដាោះស្សាយបគងកើន កាែអនុវតតគអាយ នគពញគលញ 
តមរផ្នកាែ សក្មមភាព េីប្ក្ុង លី និង មហិចឆិតមុនឆ្ន ំ ២០២០។ ភាគី្  នអនុម័តផ្ងរែែ កាែសំគែចចិតត 
មួយ គដាយបគងកើតនូវយនតកាែអនតែជាតិ វ់ាសូវ ីសតីពីកាែ ត់បង់ និងខូចខាត និង “វា សូវ ីREDD បូក្ ប្ក្បខណឌ ” 
(IISD 2014)។ ទាក់្េង ហិែញ្ាវតថុ សំរាប់ ជួយប្បគេសប្កី្ប្ក្ គអាយសំែបតមបំរែបំែួលអាកាសធាតុ េីប្ក្ុង 
វា សូវ ីមានកាែខក្ចិតត។ គទាោះបី មូលនិធិអាកាសធាតុដបតង ប្តូវ នបគងកើត ជាសាថ ប័នឯក្រាជយ និងកាែគែៀបចំ 
ែវាង សននិសិេធដនភាគី្ និងមូលនិធិអាកាសធាតុដបតង ប្តូវ នគដាោះស្សាយ ប្បគេសអភិវឌ្ឍន៍ មិន នែក្ា 
សនា កំ្ណត់នូវចំនួនហិែញ្ាវតថុជាក់្ោក់្។ ផ្េុយគៅវញិ វាប្តូវ នយល់ស្សប រែលថា ប្បគេសអភិវឌ្ឍន៍ គួ្ែ 
“បគងកើនកំ្ែតិ” ដនជំនួយ។  

Warsaw 2013: Officially, the Warsaw Climate Conference concluded successfully (UN-
FCCC, 2013). However, this is seen much more critically by NGOs and independent observ-
ers. The meeting adopted a decision that invites parties to initiate or intensify domestic prep-
arations for their country mitigation contributions, and resolves to accelerate the full imple-
mentation of the Bali Action Plan and pre-2020 ambition. Parties also adopted a decision es-
tablishing the Warsaw international mechanism on loss and damage, and the “Warsaw 
REDD+ framework” (IISD, 2014). With regard to finance for helping poorer countries cope 
with climate change, Warsaw was a disappointment: Even though the Green Climate Fund 
was established as an independent institution and arrangements between the COP and the 
Green Climate Fund were settled, the developed nations did not keep their promise to set 
any concrete financial targets. Instead, it was only agreed that developed nations should set 
“increasing levels” of aid. 

េីប្ក្ងុលីមា ២០១៤ គែើមបីគអាយកិ្ចចប្ពមគប្ពៀង រែលនឹងប្តូវចែចែ គៅេីប្ក្ុង  ែសី ចូលជាធែមាន ឆ្ន ំ 
២០២០ គៅេីបញ្ច ប់ ដនកំ្ឡុងគពលគបតជាា ចិតតគលើក្េី ២ ដនពិធីកាែ គី្យ ូតូ សននិសិេធដនប្បគេសភាគី្គៅ េីប្ក្ុង 
លីមា កិ្ចចប្បជំុ  នែំគណើ ែកាែ គលើកាែបញ្ច ប់ព័ត៌មានលមែិត។ គៅេីប្ក្ុង លីមា សញ្ញជ តិនានា  នសននិដាឋ ន 
គដាយ កាែបង្ហហ ញ ធាតុនានា ដនកិ្ចចប្ពមគប្ពៀងថមី និងកាែប្ពមគប្ពៀង តមចាប់មូលដាឋ ន សតីពីែគបៀបរែល 
ប្បគេសទំាងអស់ អាចចូលែួម។  

Lima 2014: In order for the agreement that will be negotiated in Paris to come into effect in 
2020, at the end of the second commitment period of the Kyoto Protocol, Lima COP meeting 
worked on finalizing its details. In Lima, nations concluded by elaborating the elements of the 
new agreement and agreeing the ground rules on how all countries can submit contributions.  

វភិាគ្ទានរែល នកំ្ណត់លក្េណៈជាតិតមបំណង (INDCs) ទំាងគនោះ និងបគងកើត មូលដាឋ នប្គឹ្ោះ សំរាប់ 
សក្មមភាពអាកាសធាតុ គប្កាយឆ្ន ំ ២០២០ គៅគពលកិ្ចចប្ពមគប្ពៀងថមី ប្តូវកំ្ណត់ គអាយចូលជាធែមាន។ 
ប្បគេសនានា គូ្ែដាក់្ជូន សំគណើ ែ រែលបញ្ញជ ក់្ ពីកាែបំភាយឧសម័នផ្េោះក្ញ្ច ក់្ែបស់ខលួន ជាវភិាគ្ទានមួយ 
ចំគពាោះ ែំគណាោះស្សាយសតីពីបំរែបំែលួអាកាសធាតុសក្លគប្កាយឆ្ន ំ ២០២០។ វភិាគ្ទានរែល នកំ្ណត់ 
លក្េណៈជាតិតមបំណង អាចគលើក្ពីកាែបនាុចំំគពាោះបំរែបំែលួអាកាសធាតុផ្ងរែែ។  

These Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) will form the foundation for 
climate action post 2020 when the new agreement is set to come into effect. Countries 
should submit an offer that addresses their domestic GHG emissions as a contribution to a 

                                                

2 http://en.wikipedia.org/wiki/2012_United_Nations_Climate_Change_Conference 

http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Climate_Fund


 
  

 

32 

post 2020 global deal on climate change. Some INDCs may also address adaptation to cli-
mate change. 

មារេីប្ក្ងុ ែសី ២០១៥ សននិសិេធបំរែបំែួលអាកាសធាតុអងគកាែសហប្បជាជាតិ COP 21 និងប្ ែពភគធវើ គៅ 
េីប្ក្ុង ែសី ប្បគេស ែសី រខធនូ ឆ្ន ំ ២០១៥ មាន ក្មមវតថុ សំគែច ននូវ កិ្ចចប្ពមគប្ពៀងែមួ និងសក្ល សតីពី 
អាកាសធាតុ ពីប្គ្ប់ជាតិដនសក្លគោក្ ែមួទំាង ប្បគេស រែលជាអនក្បគញ្ចញ ឧសម័នផ្េោះក្ញ្ច ក់្គប្ចើនបំផុ្ត។ 
ក្មមវតថុគឺ្ ប្តូវកាត់បនថយ កាែបំភាយឧសម័នផ្េោះក្ញ្ច ក់្ សក្ល គែើមបីេប់កំ្គណើ ន សីុតុណហ ភាព ធមយមសក្ល 
គោក្ គអាយគៅគប្កាម ២អងាគស។  

On the road to Paris, 2015: The United Nations Climate Change Conference, COP21 that  
will be held in Paris, France in December 2015 has for objective to achieve a binding and 
universal agreement on climate, from all the nations of the world, including the biggest emit-
ters of greenhouse gases. The objective is still to reduce global greenhouse gas emissions 
so as to hold the increase in global average temperature below 2°C. 

ប្បគេសបគញ្ចញជាតិបំពុលគប្ចើនបំផុ្ត  នបង្ហហ ញវតតមាន វភិាគ្ទានរែល នកំ្ណត់លក្េណៈជាតិ តម 
បំណងែចួគហើយ។ គបើប្ក្គលក្គមើលមួយរភលត កាែគបតជាា ចិតតទំាងគនោះ គមើលគៅហាក់្ែូចជាលែណាស់។ 
ឧទាហែណ៍ គៅរខមិថុនា ប្បគេសចិន  នគបតជាា ចិតត កាត់បនថយកាែបំភាយកាបូនឌី្អ ុក្សីុត ក្នុងមួយ យូនីត 
ដន ផ្លិតផ្លក្នុងស្សុក្សែុបគៅ ៦០ គៅ ៦៥% ពីកំ្ែតិឆ្ន ំ ២០០៥។ សហែែឋអាគមែចិ  នគបតជាា ចិតត 
កាត់បនថយ ពី ២៦គៅ ២៨% ដនឧសម័នផ្េោះក្ញ្ច ក់្សែបុ ពីកំ្ែតិឆ្ន ំ ២០០៥ គៅឆ្ន ំ ២០២៥ (មារ៌
គៅេីប្ក្ុង ែសី ២០១៥)។ ឆ្ន ំ ២០០៥ ជាឆ្ន ំ គោង សំរាប់គ្ណនាគឺ្មិនទាន់ប្គ្ប់ប្រន់គេ។ 

The most polluter countries have already present them INDCs. At a first glance, these com-
mitments look pretty good. For example, in June, China has committed to lowering carbon 
dioxide emissions per unit of GDP by 60 to 65 percent from 2005 levels. The United States 
has communicated has committed to a 26-28% reductions in total greenhouse gases from 
2005 levels by 2025 (theroadthroughparis, 2015). The year 2005 as a reference year for the 
calculation is not sufficient.  

តមពិត កាែសិក្ាមួយ  នគ ោះពុមភផ្ាយ គៅរខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៥  នវភិាគ្ 
វភិាគ្ទានកំ្ណត់លក្េណៈជាតិ តមបំណង ចំនួន ៤៦រែលប្តូវ នដាក់្ជូន គៅដថង ២០ រខក្ក្កដា ឆ្ន ំ 
២០១៥។ ភាគី្ទំាង៤៦គនោះ មានកាែេេួលខុសប្តូវែមួចំនួន ៥៨%ដន កាែបំភាយឧសម័នផ្េោះក្ញ្ច ក់្ប្បចំឆ្ន ំ 
សក្លគោក្ គៅឆ្ន ំ ២០១១។ លេធផ្លែបស់វា វភិាគ្បង្ហហ ញថា គៅចំនុចគនោះ ប្បគេស 
ផ្តល់វភិាគ្ទានកំ្នត់លក្េណៈជាតិតមបំណង ទំាង ៤៦ អាចគលចគចញលេធផ្ល កាត់បនថយកាែបំភាយ 
សក្ល គៅឆ្ន ំ ២០៣០ ទាក់្េង “កិ្ចចកាែែបស់” UNEP ជាមារ៌ធមមត និងព័ត៌មានគោង។ មានន័យថា 
កាែគបតជាា ចិតតទំាងគនោះ មិនប្គ្ប់ប្រន់ ចំគពាោះផ្លប ោះពាល់ែ៍សំខាន់  គលើបំរែបំែួលអាកាសធាតុ។ សញ្ញជ តិ គួ្ែ 
គធវើ សក្មមភាពបរនថម គែើមបីគអាយ សីុតុណហ ភាព ចុោះមក្តមកាែកំ្ណត់មក្ប្តឹម ២អងាគស (សូមគមើលែបូភាព 
គលខ ៦ ខាងគប្កាម)។   

Indeed, a study3 published in august 2015 analyzed the 46 INDCs that were submitted by 20 
July 2015. These 46 Parties were together responsible for 58 per cent of global annual emis-
sions of greenhouse gases in 2011. The results of them analysis show at this point that these 
46 INDCs would result in a reduction in global emissions in 2030 relative to UNEP’s ‘busi-
ness as usual’ pathway and our Reference Scenario. That means that these commitments 
are not sufficient at all to have a significant impact on climate change. The Nations should 
undertake additional actions to get closer as possible to the aim of 2°C  limits. (see figure 6 
below) 

                                                

3 http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2015/08/Boyd-et-al-policy-paper-August-2015.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Paris
http://en.wikipedia.org/wiki/France
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13 Figure 6: Global annual emissions between 2010 and 2030. BAU menas Buisness as Usual (Boyd, Turner & Ward, 
2015) 
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13.1.1  គរលនគោ យបំរែបំែលួអាកាសធាតុក្មពុជា 

Cambodia’s Climate Change Policy 

ក្នុងមានជាប្បគេសកំ្ពុងអភិវឌ្ឍមួយ ប្បគេសក្មពុជា ប្តូវ នដាក់្ចំណាត់ថាន ក់្ជា ប្បគេសមិនបក្សសមព័នធ ១ 
សថិតគៅគប្កាម UNFCCC គហើយ មិនសថិតជាប្បគេស រែលប្តូវមានគរលគៅ កាត់បនថយកាែបំភាយ 
តមពិធីកាែ គី្យ ូតូ។ គទាោះបីោ ងណា ប្បគេសក្មពុជា អាចប្បកាសជា អនក្ េេួលគំ្គរាង កាត់បនថយ 
កាែបំភាយ គប្កាម យនតកាែអភិវឌ្ឍន៍សាែ ត (CDM)។ គលើសពីគនោះ ជាមាច ស់ហតថគលខី UNFCCC ប្បគេសក្មពុជា 
តំែវូ គអាយរាយកាែណ៍ កាែបំភាយ ឧសម័នផ្េោះក្ញ្ច ក់្ តមប្តីមាស និង ជាក្នុងនាមជា ប្បគេស 
អភិវឌ្ឍន៍តិចតួចបំផុ្ត (LDC) ប្បគេសក្មពុជា មានកាតពវកិ្ចច អភិវឌ្ឍក្មមវធីិបនាុថំាន ក់្ជាតិ ដនសក្មមភាព 
សតីពីបំរែបំែួលអាកាសធាតុ (NAPA)  នដាក់្ជូន ឆ្ន ំ ២០០៦។  

As a developing country, Cambodia is classified as a non-Annex I country under the UN-
FCCC and is therefore not subject to emissions reduction targets under the Kyoto Protocol. 
However, Cambodia is eligible to host emissions reduction projects under the Clean Devel-
opment Mechanism (CDM). In addition, as a signatory to the UNFCCC, Cambodia is re-
quired to periodically report its national GHG emissions and as a Least Developed Country 
(LDC), Cambodia was also obliged to develop a National Adaptation Programme of Action 
on Climate Change (NAPA), submitted in 2006.  

សាថ នភាពក្មពុជា ជាប្បគេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចបំផុ្ត អាចមានសិេធិេេួល ន មូលនិធិ សថិតគប្កាម “យនតកាែ 
ហិែញ្ាវតថុ” ែបស់ UNFCCC គសវាបែសិាថ នសក្លគោក្ (GEF)។ ប្បគេសក្មពុជា  នេេួលផ្លប្បគោជន៍ពី 
មូលនិធិទំាងគនោះ ក្នុងកាែអភិវឌ្ឍេំនាក់្េំនងជាតិ និងក្មមវធីិបនាុជំាតិ ដនសក្មមភាពសតីពីបំរែបំែលួអាកាស 
ធាតុ (NAPA) ែបស់ខលួន។   

Cambodia’s status as a Least Developed Country also entails eligibility for funding under the 
UNFCCC’s “financial mechanism”, the Global Environment Facility (GEF). Cambodia bene-
fited from these funds in the development of its national communications and its National 
Adaptation Programme of Action on Climate Change (NAPA).   

កាែេេួលសាគ ល់បំរែបំែួលអាកាសធាតុគនាោះ គឺ្ជាបញ្ញហ សក្ល និងតំែវូគអាយ មានកិ្ចចប្បឹងរប្បង បុគ្គល និង 
សហមូហភាព គែើមបី បនាុ ំ ឬកាត់បនថយផ្លប ោះពាល់ែបស់វា។ ែដាឋ ភិ លក្មពុជា  នអភិវឌ្ឍបេបញ្ញជ  
និងគរលនគោ យ រែលមានបំណង គូ្សបញ្ញជ ក់្បញ្ញហ បំរែបំែួលអាកាសធាតុ។ អនក្អាចេេួល ននូវ 
ព័ត៌មាន បរនថមអំពីគរលនគោ យបំរែបំែលួអាកាសធាតុក្មពុជា តមគគ្ហេំព័ែ នាយក្ដាឋ នបំរែបំែួល 
អាកាសធាតុ ដនប្ក្សួងបែសិាថ ន : http://camclimate.org.kh.។  

Recognizing that climate change is a global issue and requires individual and collective effort 
to adapt or mitigate its impacts, Cambodia’s government has developed regulations and poli-
cies aimed at addressing climate change issues. You can find some more information about 
the climate change polices of Cambodia on the website of the Climate Change Department 
of the Ministry of Environment: http://camclimate.org.kh. 

គ្ណៈក្មាម ធិកាែបំរែបំែួលអាកាសធាតុថាន ក់្ជាតិ (NCCC)  នបគងកើតគឡើង ឆ្ន ំ ២០០៦ គែើមបីអនុវតត 
ក្មមវធីិបនាុ ំជាតិ ដនសក្មមភាពសតីពីបំរែបំែួលអាកាសធាតុ (NAPA)។ គ្ណៈក្មាម ធិកាែបំរែបំែួលអាកាសធាតុ 
ថាន ក់្ជាតិ គឺ្ជាយនតកាែអនតែប្ក្សួង មានអណតតិ គែៀបចំ សហកាែ និង ប្តួតពិនិតយ កាែអនុវតតគរលនគោ យ 
យុេធសាស្តសត ឧបក្ែណ៍ចាប់ រផ្នកាែ និងក្មមវធីិ ដនរាជយែដាឋ ភិ ល គែើមបីបញ្ញជ ក់្ បញ្ញហ បំរែបំែួលអាកាសធាតុ 
ក្នុង ប្បគេស។ ែូគចនោះ កាែែមូចំរណក្ ចំគពាោះកាែកាែពាែ ធនធានធមមជាតិ និងបែសិាថ ន និងកាែពាក្ែណ៍ និង 
កាែពាែ បំរែបំែលួអាកាសធាតុរែលបងកគដាយមនុសស រែលផ្តល់ផ្លប ោះពាល់ប្តឡប់ គលើសុខុមាលភាព 
មនុសស។   

The National Climate Change Committee (NCCC) was created in 2006 to implement the 
National Adaptation Programme of Action on Climate Change (NAPA). The NCCC is an in-

http://camclimate.org.kh/
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ter-ministerial mechanism with the mandate to prepare, coordinate and monitor the imple-
mentation of policies, strategies, legal instruments, plans and programs of the Royal Gov-
ernment to address climate change issues within the country, thus contributing to the protec-
tion of the environment and natural resources and foreseeing and preventing man-made 
changes in climate that might have adverse impacts on the peoples well-being 

 

គៅឆ្ន ំ ២០១៣ គ្ណៈក្មាម ធិកាែបំរែបំែលួអាកាសធាតុជាតិ  នអភិវឌ្ឍ រផ្នកាែយុេធសាស្តសត បំរែបំែួល 
អាកាសធាតុក្មពុជា ឆ្ន ំ ២០១៤ គៅ ២០២៣ (CCCSP) រែលប្តូវ នគែៀបចំអភិវឌ្ឍក្មពុជាគឆ្ព ោះគៅែក្ 
សងគមមានពណ៌ដបតង មានកាបូនទាប ផ្សៈធន អាកាសធាតុ រផ្ែក្គលើចំគណោះែឹង និងសសមភាព 
និែនតែភាព។  

In 2013, the National Climate Change Committee developed the Cambodia Climate Change 
Strategic Plan 2014 – 2023 (CCCSP)4 that is designed to develops Cambodia towards a 
green, low-carbon, climate-resilient, equitable sustainable and knowledge-based society. 

គែើមបីសំគែច ននូវចក្េុវស័ិយគនោះ រាជយែដាឋ ភិ លក្មពុជា (RGC)  នកំ្ណត់ក្មមវតថុយុេធសាស្តសត ៨ចំនុចៈ  

To achieve this vision, the Royal Government of Cambodia (RGC) has identified eight strate-
gic objectives:  

1. គលើក្កំ្ពស់កាែផ្សៈធនអាកាសធាតុ តមែយៈកាែគធវើគអាយប្បគសើែចំណីអាហាែ េឹក្និងសនតិសុខថាមពល 

Promote climate resilience through improving food, water and energy security; 

2. តត់បនថយកាែប្បឈមហានិភ័យ សុខភាព ភាពង្ហយែងគប្រោះគយនឌ័្ែ តំបន់ និងតមវស័ិយ ចំគពាោះ 
ផ្លប ោះពាល់បំរែបំែួលអាកាសធាតុ 

Reduce sectorial, regional, gender vulnerability and health risks to climate change impacts; 

                                                

4 https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/KHM_0701_CCSP2014-
2023_0.pdf 

Figure 6: National Climate Change Committee’s organizational relationships (Adaptation Knoledge Plateform, 2010) 
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3. ធានាកាែផ្សៈធន អាកាសធាតុ ដនប្បព័នធគអកូ្ (បឺងេគនលសាប េគនលគមគ្ងគ ប្បព័នធគអកូ្គននែ ែីេួល ។ល។) 
ជីវចំែោុះ តំបន់រែល នបង្ហក  និងកាែដាឋ នគក្ែ តតំ៍រណលវបបធម៌។ 

Ensure climate resilience of critical ecosystems (Tonle Sap Lake, Mekong River, coastal ecosystems, 
highlands, etc.), biodiversity, protected areas and cultural heritage sites; 

4. គលើក្កំ្ពស់បគចចក្វេិា និងរផ្នកាែ កាបូនទាប គែើមបីរំប្េ អភិវឌ្ឍន៍ប្បក្បគដាយនិែនតែភាព 

Promote low-carbon planning and technologies to support sustainable development; 

5. គធវើគអាយប្បគសើែសមតថភាព ចំគណោះែឹង និងកាែយល់ែឹង សំរាប់ចំគលើយតប បំរែបំែួលអាកាសធាតុ 

Improve capacities, knowledge and awareness for climate change responses; 

6. គលើក្កំ្ពស់ កាែបង្ហក សងគមគអាយមានភាពស ុ ៊ុំា និងវធីិសាស្តសតរបបចូលែមួ ក្នុងកាែកាត់បនថយកាែ ត់បង់ 
និងខូចខាត គដាយសាែបំរែបំែលួអាកាសធាតុ 

Promote adaptive social protection and participatory approaches in reducing loss and damage due to 
climate change; 

7. ពប្ងឹងសាថ ប័ន និងប្ក្បខណឌ សប្មបសប្មួល សំរាប់ចំគលើយតប បំរែបំែលួអាកាសធាតុជាតិ 

Strengthen institutions and coordination frameworks for national climate change responses; and 

8. ពប្ងឹងកិ្ចចសហប្បតិបតតិកាែ និងកាែចូលែមួោ ងសក្មម ក្នុងែំគណើ ែកាែ បំរែបំែួលអាកាសធាតុ ក្នុងតំបន់ 
និងសក្លគោក្។ 

Strengthen collaboration and active participation in regional and global climate change processes. 

 សមព័នធភាពបំរែបំែលួអាកាសធាតុក្មពុជា 

Cambodia Climate Change Alliance  

សាថ ប័នសំខាន់មួយ រែលសក្មម ក្នងក្មមវធីិ បំរែបំែួលអាកាសធាតុ គឺ្សមព័នធបំរែបំែួលអាកាសធាតុក្មពុជា 
(CCCA) រែលកំ្ពុងអភិវឌ្ឍគំ្គរាង ទាក់្េង កាែក្សាងសមតថភាព និងពប្ងឹងសាថ ប័ន។ វាក៍្ផ្តល់ថវកិា 
សំរាប់កាែផ្តូចគផ្តើមពីបំរែបំែលួអាកាសធាតុផ្ងរែែ។ គំ្គរាង ប្តូវ នអនុវតត គដាយប្ក្សួងបែសិាថ ន 
និង នផ្តល់ មូលនិធិគដាយ សហគ្មន៍អឺែ  បុ មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍អងគកាែសហប្បជាជាតិ េីភាន ក់្ង្ហែ 
អភិវឌ្ឍន៍អនតែជាតិសវីស (SIDA) និង េីភាន ក់្ង្ហែ អភិវឌ្ឍន៍អនតែជាតិដាណឺមា ក្ស (DANIDA)។ 

Another important institution which is active in climate change program is the Cambodia Cli-
mate Change Alliance (CCCA)5 which is developing projects related to capacity building and 
institutional strengthening. They also provide grants for climate change initiatives. The pro-
jects are implemented by the Ministry of Environment and funded by the European Union 
(EU), UNDP, Swedish International Development Agency (SIDA) and the Danish Internation-
al Development Agency (DANIDA).  

 

                                                

5http://www.kh.undp.org/content/cambodia/en/home/operations/projects/environment_and_energy/ca
mbodia-climate-change-alliance.html   
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 កាត់បនថយកាែបំភាយ គដាយកាែកាប់បំតល ញដប្ពគឈើ និងកាែគធវើគអាយខូចដប្ព 
Reducing Emissions by Deforestation and Degradation (REDD) 

សំរាប់ដប្ពគឈើ មានយនតកាែហិែញ្ាវតថុថមីមួយ អាចផ្តល់មូលនិធិ តមែយៈ កាែកាត់បនថយកាែបំភាយពីកាែកាប់ 
ដប្ពគឈើ និងកាែគធវើគង្ហយខូចដប្ព (REDD+)។ យនតកាែគនោះ សថិតគប្កាមកាែចែចែ គដាយអនុសញ្ញា ប្ក្បខណឌ  
អងគកាែ សហប្បជាជាតិ សតីពីបំរែបំែួលអាកាសធាតុ (UNFCCC) ចប់តំងពី ឆ្ន ំ ២០០៥ តមក្មមវតថុ 
កាត់បនថយ បំរែបំែួលអាកាសធាតុ តមែយៈកាត់បនថយកាែបំភាយសែបុ ដនែដាឋ ភិ លក្មពុជា មានឱកាស 
េេួលប្បគោជន៍ពី យនតកាែេីផ្ាែកាបូន ែូចជា កាត់បនថយកាែបំភាយពីកាែកាប់ដប្ពគឈើនិងកាែគធវើគអាយខូច 
ដប្ពគឈើ (REDD+) ជាមួយ ៥៧.០៧% ដនតំបន់ែី (២០១០) គប្កាមតំបន់ប្គ្ប់ែណត ប់គដាយដប្ពគឈើ (MoE 
2013)។  

For forestry there is a new finance mechanism available through the Reducing Emissions 
from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). This mechanism has been under ne-
gotiation by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) since 
2005, with the objective of mitigating climate change through reducing net emissions of Gov-
ernment of Cambodia has an opportunity to benefit from carbon market mechanisms such as 
REDD+ with 57.07% of land area (2010) under forest cover (MoE, 2013).  

រខឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ កាែកាត់បនថយបំភាយ គដាយកាែកាប់បំតល ញដប្ពគឈើនិង គធវើគអាយខូចដប្ពគឈើ ប្តូវ ន 
យល់ប្ពមគដាយែដាឋ ភិ ល។ គរលកាែណ៍រណនំា ធានាថា ផ្លចំគនញកាបូន ប្តូវ នគប្បើ ១). 
គធវើគអាយប្បគសើែ គុ្ណភាពដប្ពគឈើ ២). ផ្តល់ផ្លប្បគោជន៍អបបបែមិា ែល់សហគ្មន៍មូលដាឋ ន គដាយមាន 
កាែចូលែមួ ក្នុង សក្មមភាពគំ្គរាង និង ៣). សិក្ា សក្តត នុពល សំរាប់គំ្គរាង កាត់បនថយបំភាយ គដាយកាែ 
កាប់បំតល ញដប្ពគឈើ និងគធវើគអាយខូចដប្ពថមីៗ គៅក្មពុជា។ គទាោះបីោ ងណា ក្នុងបែបិេខលោះ កិ្ចចប្បឹងរប្បងគនោះ 
អាចប្តូវ នយល់ែឹង ថាជា យុេធសាស្តសត កាត់បនថយ កាែែក្ាសុវតថិភាព លេធផ្លដប្ពគឈើ ក្នុងលំនឹងែី 
រែលកាែពាែសហគ្មន៍ពី កាែ ក់្ែី ប ោះពាល់គដាយេឹក្ជំនន់ខាល ំងកាល  និងបង្ហក  កាែចិញ្ច ឹម ជីវតិសហគ្មន៍ 
គអាយស្សបនឹងចំនូល ប្តូវគប្បើ គៅ គពលមានវបិតតិ។  ែូគចនោះ គំ្គរាងប្តូវ នពិចែណា ជាកាែបនាុគំៅនឹង 
លក្េខណឌ ថមី (គវេិកាែចំគណោះែឹងពីកាែ បនាុ ំ ២០១០)។ អនក្អាចេេួល នព័ត៌មានបរនថម អំពីក្មមវធីិគនោះ 
តមគគ្ហេំព័ែៈ http://www.cambodia-redd.org/ 

In May 2008, Reducing Emissions by Deforestation and Degradation (REDD) was officially 
endorsed by the government. The guiding principles ensure that carbon revenues are used 
to 1) improve forest quality, 2) provide maximum benefits to local communities with partici-
pate in project activities and, 3) study the potential for new REDD projects in Cambodia. In 
some contexts, this effort may be seen as a mitigation strategy, however, safe guarding the 
forest results in soil stabilization that safeguards communities from landslides, excess effects 
of flooding, and protects community livelihoods that equate to income to be used in times of 
calamity, thus the project is also considered as an adaptation to new conditions (Adaptation 
Knowledge Platform, 2010). You can have more information about this program on this web-
site: http://www.cambodia-redd.org/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Framework_Convention_on_Climate_Change
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_mitigation
http://www.cambodia-redd.org/
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គរលនគោ យប្គ្ប់ប្គ្ងកាែប្បឈមគប្រោះមហនតរាយ 

Disaster Risk Management Policy 

 

13.1.2 គរលនគោ យប្គ្ប់ប្គ្ងកាែប្បឈមគប្រោះមហនតរាយអនតែជាតិ 
International Disaster Risk Management Policy 

 

ប្ក្បខណឌ ហីយ ូគហាគ  សំរាប់សក្មមភាព (HFA) ជាឧបក្ែណ៍គ្នលឹោះ សំរាប់អនុវតត កាែកាត់បនថយ កាែប្បឈម 
គប្រោះមហនតរាយ  នអនុម័តគដាយ ែែឋជាសមាជិក្ ដនអងគកាែសហប្បជាជាតិ។ គរលគៅប្បមូលផ្តុំ 
ប្តូវក្សាង ផ្សៈធន ដនសញ្ញជ តិ និងសហគ្មន៍ចំគពាោះ គប្រោះមហនតរាយ គដាយសំគែចគអាយ ន នូវកាែ 
កាត់បនថយ ោ ងសំខាន់ ដនកាែ ត់បង់គដាយគប្រោះមហនតរាយ គៅឆ្ន ំ ២០១៥ ជា អាយុជីវតិ និងជា 
ប្េពយសមបតតិ បែសិាថ ន គសែឋកិ្ចច និងសងគម ដនសហគ្មន៍ និងប្បគេស។  

The Hyogo Framework for Action (HFA) is the key instrument for implementing disaster risk 
reduction, adopted by the Member States of the United Nations. Its overarching goal is to 
build resilience of nations and communities to disasters, by achieving substantive reduction 
of disaster losses by 2015 – in lives, and in the social, economic, and environmental assets 
of communities and countries. 

ប្ក្បខណឌ ហីយ ូគហាគ  ផ្តល់ វស័ិយអេិភាព៥ សំរាប់សក្មមភាព គរលកាែណ៍រណនំា និងមគធា យអនុវតត 
សំរាប់ សគែច ន នូវ ភាពផ្សៈធនគប្រោះមហនតរាយ សំរាប់ សហគ្មន៍រែលង្ហយែងគប្រោះ ក្នុងបែបិេ ដន 
កាែអភិវឌ្ឍ ប្បក្បគដាយនិែនតែភាព។ គដាយសាែ កាែអនុម័ត ដន ប្ក្បខណឌ ហីយ ូគហាគ  កិ្ចចប្បឹងរប្បង មូលដាឋ ន 
ជាតិ តំបន់ និង សក្លជាគប្ចើន  នគលើក្គឡើង កាែកាត់បនថយកាែប្បឈមគប្រោះមហនតរាយគអាយ 
កាន់រតមាន លក្េណៈជា ប្បព័នធ។ មហាសននិ េេូគៅែបស់អងគកាែសហប្បជាជាតិ  នអំពាវនាវ 
គអាយមានកាែអនុវតត ប្ក្បខណឌ  ហីយ ូគហាគ  គដាយ នអៈអាងជាថមី ពហុអនក្ពាក់្ព័នធ ប្បព័នធ ISDR និង 
គវេិកាែសក្ល សំរាប់ កាត់បនថយ កាែប្បឈម គប្រោះមហនតរាយ គែើមបីរំប្េ និងគលើក្កំ្ពស់វា។ 
វាប្តូវ នដាក់្គឈាម ោះ តមគខតតជប ុនគឈាម ោះ ហីយ ូគហាគ  រែលេីប្ក្ុងធំែបស់វា គឈាម ោះ កូ្គប  គហើយរែល 
ជាេីក្រនលង រែលសននិសិេធប្ ែពភគធវើគឡើង ឆ្ន ំ ២០០៥។  

The HFA offers five areas of priorities for action, guiding principles and practical means for 
achieving disaster resilience for vulnerable communities in the context of sustainable devel-
opment. Since the adoption of the HFA, many global, regional, national and local efforts have 
addressed disaster risk reduction more systematically, much however, remains to be done. 
The United Nations General Assembly has called for the implementation of HFA, reconfirmed 
the multi-stakeholder ISDR System and the Global Platform for Disaster Risk Reduction to 
support and promote it. It is named after the Japanese prefecture of Hyogo, whose main city 
is Kobé and where the conference was held in 2005. 

មហាសននិ េេូគៅ  នគលើក្េឹក្ចិតត ែែឋជាសមាជិក្ គអាយបគងកើត គវេិកាជាតិ តមពហុវស័ិហ គែើមបីសប្មប 
សប្មួល កាត់បនថយកាែប្បឈមគប្រោះមហនតរាយ ក្នុងប្បគេសនានា។ អងគកាែតំបន់ជាគប្ចើន  នបគងកើត 
យុេធសាស្តសត គៅថាន ក់្តំបន់ សំរាប់កាត់បនថយកាែប្បឈមគប្រោះមហនតរាយ។ ែដាឋ ភិ ល ជាង ១០០ ន 
បគងកើត ចំនុចប្បសពវផ្លូវកាែ សំរាប់តមដាន និង អនុវតត ប្ក្បខណឌ ហីយ ូគហាគ សំរាប់សក្មមភាព (មិនា ២០០៧)។ 
ប្បគេស មួយចំនួន  នចត់វធិានកាែ គែៀបចំ គបតជាា ចិតត នគោ យ និង បគងកើត មជឈមណឌ ល គលើក្កំ្ពស់ 
សហប្បិតបតតិកាែតំបន់ ក្នុងកាែកាត់បនថយកាែប្បឈមគប្រោះមហនតរាយ។    
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The General Assembly has encouraged Member States to establish multi-sectoral national 
platforms to coordinate disaster risk reduction in countries. Many regional bodies have for-
mulated strategies at regional scale for disaster risk reduction. More than 100 Governments 
have designated official focal points for the follow-up and the implementation of the HFA 
(March 2007). Some have taken actions to mobilize political commitment and establish cen-
ters to promote regional cooperation in disaster risk reduction. 

ឆ្ន ំ ២០១៥ ប្ក្បខណឌ ហីយ ូគហាគ សំរាប់សក្មមភាព ប្តូវ នជំនួសគដាយ ប្ក្បខណឌ  គសនដាយ 
សំរាប់កាែត់បនថយ កាែប្បឈមគប្រោះមហនតរាយ ២០១៥ ែល់ ២០៣០ (SFDRR)។ វាប្តូវ នអនុម័ត គដាយ 
ែែឋសមាជិក្ អងគកាែសហប្បជាជាតិ គៅឯ WCDRR។ ប្ក្បខណឌ គសនដាយ គឺ្ជាកិ្ចចប្ពមគប្ពៀងធំែំបូង 
ដនែគបៀបវាែៈអភិវឌ្ឍ គប្កាយ ឆ្ន ំ ២០១៥។ វាដាក់្គចញនូវ គរលកាែណ៍ ជាគរលគៅចាស់ោស់ ៧ចំនុច 
និង មាន ៤អេិភាព សំរាប់ សក្មមភាព គែើមបី បង្ហក បញ្ញហ ថមី និងកាត់បនថយ កាែប្បឈមគប្រោះ 
មហនតរាយរែលមានស្សាប់ (១) យល់ែឹង កាែប្បឈមគប្រោះមហនតរាយ (២) ពប្ងឹង អភិ លកិ្ចច 
ប្បឈមគប្រោះមហនតរាយ គែើមបីប្គ្ប់ប្គ្ង កាែប្បឈម គប្រោះមហនតរាយ (៣) កាែបនាត ក់្ក្នុងកាែកាត់ 
បនថយគប្រោះមហនតរាយ សំរាប់ផ្សៈធន និង (៤) គលើក្កំ្ពស់ កាែគប្តៀមគែៀបចំគប្រោះមហនតរាយ 
គអាយចំគលើយតបប្បក្បគដាយប្បសិេធិភាព និង “គែើមបីក្សាងកាែរំប្េគអាយ លែប្បគសើែ” ក្នុងកាែសាត ែ 
និងក្សាងគឡើងវញិ។ វាមានបំណង សំគែចគអាយ ន កាែកាត់បនថយបរនថម នូវកាែ ប្បឈមគប្រោះមហនតរាយ 
និងកាែ ត់បង់ អាយុជិវតិ កាែចិញ្ច ឹមជីវតិ និងសុខភាព និង  ត់បង់ប្េពយសមបតតិ បែសិាថ ន និងវបបធម៌ សងគម 
ែបូសាស្តសត និងគសែឋកិ្ចច ែបស់មនុសស ជំនួញ សហគ្មន៍ និងប្បគេស ែយៈគពល ១៥ឆ្ន ំ ខាងមុខ។  

In 2015, The HFA was replaced by the the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 
2015-2030 (SFDRR). It was adopted by UN Member States on 18 March 2015 at the 
WCDRR. The Sendai Framework is the first major agreement of the Post-2015 development 
agenda. It outlines seven clear targets and four priorities for action to prevent new and re-
duce existing disaster risks: (i) Understanding disaster risk; (ii) Strengthening disaster risk 
governance to manage disaster risk; (iii) Investing in disaster reduction for resilience and; (iv) 
Enhancing disaster preparedness for effective response, and to "Build Back Better" in recov-
ery, rehabilitation and reconstruction. It aims to achieve the substantial reduction of disaster 
risk and losses in lives, livelihoods and health and in the economic, physical, social, cultural 
and environmental assets of persons, businesses, communities and countries over the next 
15 years.  

 

13.1.3 គរលនគោ យប្គ្ប់ប្គ្ងកាែប្បឈមគប្រោះមហនតរាយតំបន់ 
Regional Disaster Risk Management Policy 

 

កិ្ចចប្ពមគប្ពៀងអាសា ន សតីពីកាែប្គ្ប់ប្គ្ងគប្រោះមហនតរាយ និងចំគលើយតបបនាេ ន់ (AADMER) គឺ្ជាកិ្ចចប្ពម 
គប្ពៀង ចងភាជ ប់ផ្លូវចាប់តំបន់ រែលចងភាជ ប់ែែឋសមាជិក្ ប្បជាជាតិអាសីុអាគគ្នយ៍ ែួមរន  គអាយគលើក្កំ្ពស់ 
កិ្ចចសហប្បតិបតតិកាែតំបន់ និង សហកាែ ក្នុងកាែកាត់បនថយ គប្រោះមហនតរាយរែលគធវើគអាយ ត់បង់ និង 
គធវើគអាយកាន់រតខាល ំងចំគពាោះចំគលើយតបបនាេ ន់ែមួរន  ចំគពាោះគប្រោះមហនតរាយក្នងតំបន់អាសា ន។  កិ្ចចប្ពម 
គប្ពៀង អាសា នសតីពីកាែប្គ្ប់ប្គ្ងគប្រោះមហនតរាយ និងចំគលើយតបបនាេ ន់ គឺ្ជាអៈអាង កាែគបតជាា ចិតត 
ចំគពាោះប្ក្បខណឌ ហីយ ូគហាគ  សំរាប់សក្មមភាព (HFA) ែបស់អាសា ន។ កិ្ចចប្ពមគប្ពៀងអាសា ន 
សតីពីកាែប្គ្ប់ប្គ្ង គប្រោះមហនតរាយ និងចំគលើយតបបនាេ ន់ មានចាប់សតីពី កាែកំ្ណត់កាែប្បឈម 
គប្រោះមហនតរាយ កាែប្តួតពិនិតយ និង បំរាមមុនគពលគក្ើតគហតុ បង្ហក  និងកាត់បនថយ កាែគប្តៀមខលួន 
និងចំគលើយតប កាែសាត ែ សហប្បតិបតតិកាែ បគចចក្គេស និងស្សាវប្ជាវ យនតកាែ សំរាប់សប្មបសប្មួល 
និងគធវើគអាយង្ហយស្សួលនូវនិតិវធីិពនធដា និង អគនាត ែគវសនត។ កិ្ចចប្ពមគប្ពៀង មានក្មមវតថុ ផ្តល់យនតកាែ 
ប្បក្បគដាយប្បសិេធិភាព គែើមបី កាែកាត់បនថយបរនថម នូវ កាែ ត់បង់គដាយគប្រោះមហនតរាយ នូវអាយុជីវតិ 
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និង ប្េពយសមបតតិ បែសិាថ ន គសែឋកិ្ចច និងសងគម ដនប្បគេស ភាគី្ និង គនលើយតបែមួរន  ចំគពាោះភាព 
បនាេ ន់គប្រោះមហនតរាយ តមែយៈ កិ្ចចប្បឹងរប្បង ជាតិ និង កាែពប្ងឹង សហប្បតិបតតិកាែអនតែជាតិ 
និងក្នុងតំបន់។   

The ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) is a 
regional legally-binding agreement that binds South East Asian Nations (ASEAN) Member 
States together to promote regional cooperation and collaboration in reducing disaster losses 
and intensifying joint emergency response to disasters in the ASEAN region. AADMER is al-
so ASEAN's affirmation of its commitment to the Hyogo Framework for Action (HFA). 
AADMER contains provisions on disaster risk identification, monitoring and early warning, 
prevention and mitigation, preparedness and response, rehabilitation, technical cooperation 
and research, mechanisms for coordination, and simplified customs and immigration proce-
dures. The agreement has objectives to provide effective mechanisms to achieve substantial 
reduction of disaster losses in lives and in the social, economic and environmental assets of 
the Parties, and to jointly respond to disaster emergencies through concerted national efforts 
and intensified regional and international co-operation 

 

13.1.4 គរលនគោ យប្គ្ប់ប្គ្ង កាែប្បឈមគប្រោះមហនតរាយក្មពុជា 
Cambodian’s Disaster Risk Management Policy 

 

រាជយែដាឋ ភិ លក្មពុជា  នអភិវឌ្ឍ រផ្នកាែសក្មមភាពយុេធសាស្តសតជាតិ សំរាប់ កាត់បនថយកាែប្បឈមគប្រោះ 
មហនតរាយ (DRR) សំរាប់ឆ្ន ំ ២០០៨ ែល់ ២០១៣។ រផ្នកាែសក្មមភាព កំ្ណត់េឹក្ជំនន់ ថាជា 
គប្រោះថាន ក់្ចំបង់ រែលប្បឈមមុខចំគពាោះក្មពុជា បនាេ ប់ពី គប្រោះរាងំសងួត ក៍្ែូចជាគរាគ្នលងតមែែូវ និង 
ខយល់ពយុោះ។ រផ្នកាែ សក្មមភាព កំ្ណត់សហគ្មន៍អេិភាព រផ្ែក្គលើ ភាពង្ហយែងគប្រោះ ែបស់វា 
ចំគពាោះេឹក្ជំនន់ និង គប្រោះរាងំសងួត (សូមគមើល ជំពូក្ ៣) និង កំ្ណត់សំរល់ សាែៈសំខាន់ ែវាង ភាពប្កី្ប្ក្ 
និង គប្រោះមហនតរាយ។ គលើសពីសគនោះ កាែបគងកើត កិ្ចចសហកាែជាតិ និង យនតកាែអនុវតត សំរាប់ 
សក្មមភាពកាត់បនថយកាែប្បឈមគប្រោះមហនតរាយ ែមួមាន ប្បព័នធបំរាមមុនគក្ើតគហតុ។ យុេធសាស្តសតសងគត់ធងន់ 
តួនាេី ដនអងគភាពថាន ក់្គប្កាមជាតិ និង កាែប្គ្ប់ប្គ្ង កាែប្បឈមគប្រោះមហនតរាយមានមូលដាឋ នគៅសហគ្មន៍ 
ក្នុងកាែក្សាង ភាពផ្សៈធន គប្រោះ មហនតរាយគៅក្មពុជា។ វាក្ត់សំរល់ សាែៈសំខាន់ដនកាែបញ្ចូ ល 
កាែកាត់បនថយកាែប្បឈមគប្រោះមហនតរាយ ចូលក្នុង គរលនគោ យ និងក្មមវធីិ ក្នុងវស័ិយពាក់្ព័នធផ្ងរែែ 
ែូចជា សុខភាព ក្សិក្មម សនតិសុខគសបៀង និង កាែបនាុបំំរែបំែួលអាកាសធាតុ (គ្ណៈក្មាម ធិកាែ 
ជាតិេេួលបនេុក្ ប្គ្ប់ប្គ្ងគប្រោះមហនតរាយ និង ប្ក្សួងរផ្នកាែ ២០០៨/ IFAD 2013)។ អនក្អាច 
េេួល នព័ត៌មាន បរនថម តមគគ្ហេំព័ែ ែបស់ គ្ណៈក្មាម ធិកាែ ជាតិេេួលបនេុក្ប្គ្ប់ប្គ្ង 
កាែប្បឈមគប្រោះមហនតរាយ (NCDM): http://www.ncdm.gov.kh/ 
  

The Royal Government of Cambodia has developed a Strategic National Action Plan for Dis-
aster Risk Reduction (DRR) for 2008-2013. The action plan identifies floods as the most criti-
cal hazard facing Cambodia, followed by drought as well as occasional epidemics and 
storms. The action plan identifies priority communities based on their vulnerability to flood 
and drought (see chapter 3), and notes the important linkages between poverty and disas-
ters. In addition to establishing national coordination and implementation mechanisms for 
DRR actions, including early warning systems, the strategy emphasizes the role of sub-
national entities and of community-based disaster risk management in building resilience to 
disasters in Cambodia. It also notes the importance of integrating DRR into policies and pro-
grams in relevant sectors, including health, agriculture, food security and climate change ad-
aptation (National Committee for Disaster Management and MoP, 2008/ IFAD, 2013). You 
can find some further information in the website of the National Committee for Disaster Risk 
Management (NCDM): http://www.ncdm.gov.kh/ 

http://www.ncdm.gov.kh/
http://www.ncdm.gov.kh/
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អនក្អាចយក្ ននូវ រផ្នកាែសក្មមភាព សំរាប់កាត់បនថយកាែប្បឈមគប្រោះមហនតរាយ រផ្នក្ ក្សិក្មម តម 
គគ្ហេំព័ែ: http://www.wcdrr.org/wcdrr-data/uploads/878/FAO-Cambodia-ECHO%20-
%20Plan%20of%20Action%20for%20DRR%20in%20Agriculture%202014-2018.pdf 

 
You can also find the Plan of Action for Disaster Risk Reduction in Agriculture 2014-2018 on 
this link: http://www.wcdrr.org/wcdrr-data/uploads/878/FAO-Cambodia-ECHO%20-
%20Plan%20of%20Action%20for%20DRR%20in%20Agriculture%202014-2018.pdf 

14 សគងេប 

Summary 
ប្បគេសក្មពុជា នកំ្ពុងប ោះេងគិច គដាយបំរែបំែួលអាកាសធាតុ គហើយផ្លប ោះពាល់េំនងនឹងគក្ើនគឡើង គៅ 
គពល អនាគ្ត។ ជាពិគសស កំ្គនើន នីវេឹូក្សមុប្េ គប្រោះរាងំសងួត និងេឹក្ជំនន់ ប្តូវ នពាក្ែណ៍ គអាយមាន 
ផ្លប ោះពាល់មួយចំនួន ែល់អនក្ប្កី្ប្ក្។  

Cambodia is being hit by climate change, and impacts are likely to increase in the future. In 
particular, floods, droughts and sea level rise are forecasted to have severe impacts on the 
poor.  

គៅគពលប្បគេសក្មពុជា កំ្ពុងចត់វធិានកាែជាគប្ចើន គែើមបីកាត់បនថយ បំរែបំែួលអាកាសធាតុ និង ផ្តល់ 
យុេធសាស្តសតកាត់បនថយ កាែប្បឈមគប្រោះមហនតរាយ វាចំ ច់ ប្តូវយល់ែឹងភាពបនាេ ន់ ដនសក្មមភាព 
ទាក់្េង កាែបនាុ ំ ចំគពាោះកាែរប្បប្បួលអាកាសធាតុ។ គទាោះបី កិ្ចចប្បឹងរប្បងកាត់បនថយអនតែជាតិ េេួល 
 នគជាគ្ជ័យ បំរែបំែលួអាកាសធាតុនិងមិនបញ្ឈប់ទំាងស្សុងគនាោះគេ។ កាែបនាុ ំមានន័យថា ប្បព័នធក្សិក្មម 
(និងវស័ិយ ឯគេៀត) គួ្ែមានផ្សៈធន និង មិនង្ហយប ោះពាល់ គហើយ គំ្គរាងណាមួយ គួ្ែពាក្ែណ៍កាែរប្បប្បួល 
លក្េខណឌ  អាកាសធាតុ។ គដាយសាែ រម នែំគណាោះស្សាយ មួយអាចគដាោះស្សាយបញ្ញហ ទំាងអស់ ន 
វាចំ ច់ប្តូវ គិ្ត តមែយៈ ែំគណើ ែកាែគិ្ត សំរាប់គំ្គរាងមូលដាឋ ននិមួយៗ។ ឧបក្ែណ៍  ន់ ប្បមាណ របប 
ចូលែមួដន កាែប្បឈម គប្រោះមហនតរាយ និងអាកាសធាតុ អាចជួយកំ្ណត់ កាែប្បឈមហានិភ័យ 
និងកាែប្បឈមនានា ក៍្ែូចជា អនុម័តយុេធសាស្តសត ែយៈគពលរវង រែលមាននិែនតែភាព គែើមបីគដាោះស្សាយ 
បំរែបំែលួអាកាសធាតុ។  

While Cambodia is undertaking many efforts to mitigate climate change and also offer disas-
ter risk reduction strategies, it is necessary to understand the urgency of action with regard to 
adaptation to changing climates. Even if international mitigation efforts are successful, cli-
mate change will not be stopped completely. Adaptation means that agricultural (and other) 
systems should be as resilient and shock-proof as possible, and any projects should foresee 
the changing climatic conditions. As there is no one-fits-all solution, it is necessary to go 
through a thinking process for each local project. The PACDR tool can help to identify risks 
and challenges, as well as to adopt sustainable, long-term strategies to cope with climate 
change. 

 

 

 

 

 

 

http://www.wcdrr.org/wcdrr-data/uploads/878/FAO-Cambodia-ECHO%20-%20Plan%20of%20Action%20for%20DRR%20in%20Agriculture%202014-2018.pdf
http://www.wcdrr.org/wcdrr-data/uploads/878/FAO-Cambodia-ECHO%20-%20Plan%20of%20Action%20for%20DRR%20in%20Agriculture%202014-2018.pdf
http://www.wcdrr.org/wcdrr-data/uploads/878/FAO-Cambodia-ECHO%20-%20Plan%20of%20Action%20for%20DRR%20in%20Agriculture%202014-2018.pdf
http://www.wcdrr.org/wcdrr-data/uploads/878/FAO-Cambodia-ECHO%20-%20Plan%20of%20Action%20for%20DRR%20in%20Agriculture%202014-2018.pdf
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Mekong River Commission, The Impact & Management of Floods & Droughts in the Lower 
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Mitigation Programme, Working Paper (2011-2015), march 2012 

 

ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) Work 
Programme 2010-2015, ASEAN SECRETARIAT, December 2013 
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Plan of Action for Disaster Risk Reduction in Agriculture 2014-2018,  Ministry of Agriculture , 
Forestry, and Fisheries and FAO,  December 2013 

 

National Climate Change Committee, CAMBODIA CLIMATE CHANGE STRATEGIC PLAN 
2014 – 2023, 2013 

 

 

National Committee for Disaster Management and Ministry of Planning, STRATEGIC NA-
TIONAL ACTION PLAN FOR DISASTER RISK REDUCTION 2008 ~ 2013 (SNAP), 
2008 
 

Mekong River Commission (MRC), An Introduction to Cambodia's Inland Fisheries Mekong, 
Development Series No. 4, November 2004 
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គគ្ហេំព័ ែដាឋ ភិ លក្មពុជាៈ 

Website, Cambodian Governement:  

 

Climate Change Department; http://www.camclimate.org.kh/en/ 

 

Ministry of Environement (MoE); http://www.moe.gov.kh/ 

 

National Committee for Disaster Risk Management (NCDM): http://www.ncdm.gov.kh/ 

 

SNAP Cambodia: http://www.unisdr-
apps.net/confluence/display/bib/Strategic+National+Action+Plan+%28SNAP%29+for+Disast
er+Risk+Reduction 

 

Cambodian National Mekong Committee ( CNMC) : http://cnmc.gov.kh/cnmc/index.php/en/ 

 

គគ្ហេំព័ែកាែប្បឈមគប្រោះមហនតរាយ និងបំរែបំែលួអាកាសធាតុៈ 
Website Climate Change and Disaster Risk:  

 

Cambodia Development Resource Institute (CDRI); http://www.cdri.org.kh/ 

 

Open development Cambodia; http://www.opendevelopmentcambodia.net/ 

 

Mekong River Commission (MRC): http://ffw.mrcmekong.org/ 

 

http://www.wcdrr.org/wcdrr-data/uploads/878/FAO-Cambodia-ECHO%20-%20Plan%20of%20Action%20for%20DRR%20in%20Agriculture%202014-2018.pdf
http://www.camclimate.org.kh/en/
http://www.moe.gov.kh/
http://www.ncdm.gov.kh/
http://www.unisdr-apps.net/confluence/display/bib/Strategic+National+Action+Plan+%28SNAP%29+for+Disaster+Risk+Reduction
http://www.unisdr-apps.net/confluence/display/bib/Strategic+National+Action+Plan+%28SNAP%29+for+Disaster+Risk+Reduction
http://www.unisdr-apps.net/confluence/display/bib/Strategic+National+Action+Plan+%28SNAP%29+for+Disaster+Risk+Reduction
http://cnmc.gov.kh/cnmc/index.php/en/
http://www.cdri.org.kh/
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International Panel on Climate Change (IPCC); http://www.ipcc.ch/ 

 

United Nation for Climate Change (UNFCC); http://newsroom.unfccc.int/ 

 

World Clim, Global climate data: http://www.worldclim.org/ 

 

Global facility for disaster risk and reduction ( GFDDR): https://www.gfdrr.org/ 

 

UNPD:  http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/climate-and-disaster-
resilience/climate-change.html 

 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): http://www.ipcc.ch/ 

 

The Adaptation Knowledge Platform: http://www.climateadapt.asia/ 

 

គគ្ហេំព័ែសតីពីគរលនគោ យអាកាសធាតុអនតែជាតិ 

Website on international climate policies 

 

http://www.cop21paris.org/ 

 

http://roadtoparis.info/ 

 

http://www.theroadthroughparis.org/ 

 

http://www.climatenetwork.org  

 

http://actclimate.org/about/ 

http://www.worldclim.org/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/climate-and-disaster-resilience/climate-change.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/climate-and-disaster-resilience/climate-change.html
http://www.climateadapt.asia/
http://www.theroadthroughparis.org/
http://www.climatenetwork.org/

