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<mm-info@iges.or.jp>.
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Abbreviations and Acronyms

GHG ឧស�័នផ�ះក��ក់

JC គណៈកមា� ធិការច្រម�ះ

JCM យន�ការឥណទានកាបូនរួមគា�

MoC ែបបបទទំនក់ទំនង

PCP នីតិវ�ធីវដ�គេ្រមាង

PDD ឯកសារគេ្រមាង

PPs អ�កចូលរួមគេ្រមាង

TPE ភាគីទីបី

UNFCCC អនុស�� ្រកបខណ� សហ្របជជតិស�ីពកីារែ្រប្រប�លឣកាសធាតុ

VV ការផ�ល់សពុលភាព និងការេផ��ងផ� ត់
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សកម�ភាព ឯកសារេយង/ឯកសារែណនំ ទ្រមង់

ទូេ� • ភាពជៃដគូអភវិឌ្ឍន៍បេ��ញកាបូនតចិរវងភាគកីម��ជ និងភាគីជប៉នុ

• នីតិវ�ធីអនុវត�ស្រមាប់ JCM

• សន� នុ្រកម JCM

គណៈកមា� ធកិារច្រម�ះ ្រកមនីតិវ�ធី JCM ស្រមាប់ JC

នីតវិ�ធគីេ្រមាង ទូេ� នីតិវ�ធវីដ�គេ្រមាង JCM

ការេរៀបចវំ�ធសីា្រស� េគាលការណ៍ែណនំ JCM ស្រមាប់េរៀបចំវ�ធីសា្រស� • ទ្រមង់វ�ធីសា្រស� JCM ែដលបានេស�ើ

• ទ្រមង់តារងវ�ធសីា្រស� JCM ែដលបានេស�ើ

• ទ្រមង់សំេណើពិនិត្យវ�ធីសា្រស� JCM ែដលបានអនុមត័

ការេរៀបចឯំកសារគេ្រមាង េគាលការណ៍ែណនំ JCM ស្រមាប់េរៀបចំឯកសារគេ្រមាង និងរបាយការណ៍្រត�តពិនតិ្យ • ទ្រមង់ឯកសារគេ្រមាង JCM

• ទ្រមង់ែបបបទរបាយការណ៍ JCM

ការ្រត�តពនិតិ្យ នីតិវ�ធវីដ�គេ្រមាង JCM • តារងែផនការ្រត�តពនិតិ្យ

• តារងរចនសម�័ន�្រត�តពនិិត្យ

• តារងរបាយការណ៍្រត�តពិនតិ្យ

ភាគទីបីី ការផ�ល ់ សពុលភាព និងការ

េផ��ងផ� ត់

• េគាលការណ៍ែណនំ JCM ស្រមាប់ការេ្រជើសតាំងជភាគី ទបីី

• េគាលការណ៍ែណនំ JCM ស្រមាប់ការផ�ល់សុពលភាព និងការេផ��ងផ� ត់

• ទ្រមង់ដក់ពា្យ JCM ស្រមាប់ការេ្រជើសតាំងភាគីទីបី

• ទ្រមង់រយការណ៍ផ�ល់សុពលភាព JCM

• ទ្រមង់របាយការណ៍េផ��ងផ� ត់ JCM

ការចុះេឈា� ះ នីតិវ�ធវីដ�គេ្រមាង JCM • ទ្រមង់សំេណើចុះប��ីគេ្រមាង JCM

• ទ្រមង់សំេណើផ� ស់ប��រមុនចះុប��ីគេ្រមាង JCM

• ទ្រមង់ដកសេំណើចុះប��ីគេ្រមាង JCM

• ទ្រមង់សំេណើដកគេ្រមាង JCM

ការេចញបណ័�   ឥណទាន នីតិវ�ធវីដ�គេ្រមាង JCM • ទ្រមង់សំេណើេចញប័ណ�ឥណទាន JCM

• ទ្រមង់ដកសេំណើេចញបណ័�ឥណទាន JCM

ឯកសារេយង

iv
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ឧស�ន័ផ�ះក��ក់ែដលបានកណំត់េដយពធិសីា រេនះមានឧស�ន័កាបនូិច (CO2) េមតាន(CH4)

ឌីឣសតូម៉ូណូអកុសុតី(N2O) អុី្រដ�ភ��យអរ�ូកាបួ (HFCs) ែពរភ��យអរ�ូកាបួ

(PFCs) ស៊ុលហា� អុិចសាភ��យអររ�ដ (SF6) នងិ នី្រត�ែហ្សន្រទភី��យអររ�ដ

(NF3). [RoI ver.2,para 2]

♦ រជរដ� ភិបាលកម��ជ និងរជរដ� ភបិាលជប៉នុបានចះុហត�េលខាេលើភាពជៃដគកូារអភវិឌ្ឍការបេ��ញកាបូនតចិេ�ៃថ�ទ១ី១ ែខេមសា ឆា� ២ំ០ ១ ៤

♦ េដើម្ីបជំរុញការវ�និេយគ និងការអភិវឌ្ឍបេច�កវ�ទ្យោបេ��ញកាបូនតចិ ផលិតផល ្របពន័� េសវកម� េហដ� រចនសម�័ន� នងិការកសាងសមត�ភាពេដើម្ីបសេ្រមចបានការបេ��ញកាបូនតចិ និងការអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាពេ�កម��ជ តាមមរយៈការបេង�ើតយន�ការឥណទានកាបនូរួមគា� [Doc, para 3]

♦ េផ��ងផ� ត់ការកាតប់ន�យ ឬការ្រស�បយកឧស�ន័ពគីេ្រមាងកាតប់ន�យ រួមមានវ�ស័យៃ្រពេឈើស�ិតេ�េ្រកាមយន�ការឥណទានកាបនូរួមគា� (JCM) ឣច្រត�វបានេ្របើ្របាស់ជែផ�កមួយៃនកចិ�ខិតខំ្របងឹែ្របងកាតប់ន�យឧស�ន័ផ�ះក��ក់ែដលបានសន្យោជអន�រជតិ� និងសកម�ភាពកាតប់ន�យសម្រសបថ� ក់ជតិរបស្់របេទសកម��

ជ [Doc., para 5]

♦ ភាគីទាំងពីរធានេឣយបាននវូវ�ធីសា�ស�រ�ងមាំ តមា� ភាព និងការគិតគពូីបរ�សា� នៃនJCM និងេធ�ើឱ្យ JCM មានភាពសាម�� នងិអនុវត�បាន េដើម្ីបជរុំញសកម�ភាពជកល់ាកស់្រមាបក់ារកាត់បន�យ ឬការ្រស�បយកឧស�័នផ�ះក��កជ់សកល [Doc., para 6]

♦ JCM ចាប់េផ�ើម្របតបិត�កិាររបស់ខ��នជ្របេភទយន�ការែដលមិនឣចេធ�ើពាណិជ�កម�បាន។ ភាគីទាំងពីរបន�ពិភាក្សោគា� ស្រមាបក់ារផ� ស់ប��រេ�ជ្របេភទយន�ការែដលឣចេធ�ើពាណិជ�កម�បាន និងឈានេ�រកការសន�ិដ� នមយួេ�េពលេវលាសម្រសប ការពិចារណេលើការអនុវត� JCM [Doc., para 9]
♦ ភាពជៃដគូេនះមានសពុលភាពចាបត់ាំងពេីពលចុះហត�េលខាេលើឯកសារស្រមាប់ការកាតប់ន�យ នងិការ្រស�បយកឧស�័នែដលបានេផ��ងផ� ត់ពគីេ្រមាង JCM ែដល្រត�វបានេធ�ើេឡើងរហតូដល់ឆា� ំ២០៣០។ ភាគីទាងំពីរពិចារណេលើលទ�ភាពបន�េលើរយៈេពលែដលបានប�� កខ់ាងេលើ និងឈានដលក់ារសន�ិដ� ន្រតមឹឆា� ំ

២០៣០។ [Modification of the Bilateral Document]

ជំពូកទ១ី៖ យនុ�ការឥណទានកាបនូរមួគា� (JCM)

១-១.ឯកសារេទ�ភាគី

ការចលូរួមចំែណកថ� ក់ជតិរបស់្របេទសជប៉ុន (INDC) េឆា� ះេ�ការកាត់បន�យការបេ��ញឧស�័នផ�ះក��ក់មុនឆា� ំ២០២០ គឺេ�ក្រមិតកាត់បន�យ ២៦.០% ្រតឹមឆា� សំារេពើពន�២០៣០ េ្រប�បេធៀបនឹងឆា� សំារេពើពន�២០១៣ (ការកាត់បន�យ ២៥.៤% េ្រប�បេធៀបនឹងឆា� សំារេពើពន� 

២០០៥) (្របែហល ១.០៤២ ពាន់លានេតាន-CO2eq ដូចនឹងការបេ��ញឧស�័នេ�ឆា�  ំ២០៣០ េដយធាននូវេស�រភាពជមួយនឹងថមពលេផ្សងៗេទៀតរបស់ខ��ន កំណត់ជេគាលេ�កាត់បន�យមួយែដលឣចេធ�ើេ�បានេដយការគណនពីេ្រកាមេឡើងជមួយនឹងេគានេយបាយហ�តចត់ 

វ�ធានការ និងបេច�កវ�ទ្យោផ� ល់ខ��នេដយពិចារណឱ្យបាន្រគប់្រគាន់ េ្រ�ពីតៃម�និងបេច�កវ�ទ្យោមានក្រមតិ និងការបេង�ើតែផ�កេលើចំនួនកាត់បន�យការបេ��ញ និងការ្រស�បយកឧស�័នក��ង្រស�ក។

• JCM មិន្រត�វបានចាត់ចូលជមូលដ� នៃនការគណនពីេ្រកាមេឡើងៃនេគាលេ�កាត់បន�យការបេ��ឧស�័នផ�ះក��ក់របស់្របេទសជប៉ុនេទ ប៉ុែន�បរ�មាណៃនការកាត់បន�យ និងការ្រស�បយកឧស�័នែដលទទួលបានេដយ្របេទសជប៉ុនស�ិតេ�េ្រកាម JCM នឹង្រត�វបានរប់ជការកាត់

បន�យរបស់ជប៉ុន

• េ្រ�ពីការរួមចំែណកែដលសេ្រមចបានតាមរយៈគេ្រមាងែដលអនុវត�េដយវ�ស័យឯកជន ការកាត់បន�យ ឬកា្រស�បយកឧស�័នផ�ះក��ក់្រតឹមឆា� សំារេពើពន�២០៣០  តាមរយៈកម�វ�ធី JCM របស់រជរដ� ភិបាលេដើម្ីប្រត�វបានអនុវត�េ�ក��ងគេ្រមាងថវ�កា្របចាំឆា� រំបស់រជរដ� ភិបាលែដល

្រត�វបានប៉ាន់្របមាណថនងឹមានចេន� ះពី ៥០ េ� ១០០លានេតានឧស�័នកាបូនចិ។ [GoJ Jul 2015]
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JCM មានេគាលបំណងដចូតេ�ៈ [RoI ver.2, para 1]:
☞ េដើម្បីស្រមបស្រម�លការផ្សព�ផ្សោយបេច�កវ�ទ្យោបេ��ញកាបូនតិចឈានមុខ ផលិតផល ្របព័ន�េសវកម� និងេហដ� រចនសម�័ន� ្រពមទំាងការអនុវត�សកម�ភាពកាត់បន�យ និងការរួមចំែណកដល់ការអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាពរបស្់របេទសកម��ជ

☞ េដើម្បីវយតៃម�ការចូលរួមចំែណកចំេពាះការកាត់បន�យ ឬការ្រស�បយកឧស�័នឱ្យបានសម្រសបពី្របេទសជបុ៉នក��ងបរ�មាណសម្រសប តាមរយៈសកម�ភាពកាត់បន�យែដលបានអនុវត�េ�ក��ង្របេទសកម��ជ និងេ្របើ្របាស់ការកាត់បន�យ ឬការ្រស�បយកឧស�័នទំាងេនះេដើម្បសីេ្រមចបានេគាលេ�កាត់បន�យឧស�័នផ�ះក��ក់ៃនបណ�

្របេទសចូលរួម

☞ េដើម្បរីួមចំែណកក�ងេគាលបំណងសំខាន់បំផុតរបស់ UNFCCC េដយស្រម�លសកម�ភាពជសកលស្រមាប់ការកាត់បន�យ ឬការ្រស�បយកឧស�ន័។

☞ JCM ចាប់េផ�ើម្របតិបត�កិាររបស់ខ��នជ្របេភទយន�ការែដលមិនឣចេធ�ើពាណិជ�កម�បាន។ ភាគីទំាងពីរបន�ពិភាក្សោគា� ស្រមាប់ការផ� ស់ប��រេ�ជ្របេភទយន�ការែដលឣចេធ�ើពាណិជ�កម�បាន និងឈានេ�រកការសន�ិដ� នមួយេ�េពលេវលាសម្រសប ការពិចារណេលើការអនុវត� JCM [RoI ver.2, para 4]

☞ ភាគីទំាងពីរេប�ជ� រួមចំែណកដ៏មុតមំាេដើម្បីជំរុញកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់កម��ជក��ងការបន្សោ� តំាមរយៈ JCM បន� ប់ពី JCM េនះ្រត�វបានបំែលងេ�ជ្របេភទយន�ការ ឥណទានែដលឣចេធ�ើពាណិជ�កម� [Doc., para 11]

☞ អ�កចូលរួមគេ្រមាងឣចវ�ភាជែផ�កមួយៃនឥណទានចំេពាះភាគីេរៀងៗខ��ន។ ភាគីនីមួយៗពិនិត្យពីសា� នភាពការផ�ល់និងការេ្របើ្របាស់ឥណទាន និងេធ�ើឱ្យ្របាកដថមិនមានការគិតជន់គា� ពីរដង។ [RoI ver.2, para 35, 40]

១-២. េគាលគំនិតរបសJ់CM
១.  យន�ការឥណទានកាបូនរមួគា� (JCM)

រូបភាពៈ ដ្យោ្រកាម JCM រវងកម��ជ និងជបុ៉ន
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(៣) ការចុះប��ី

♦ អ�កចលូរួមគេ្រមាងបេង�ើតឯកសារគេ្រមាង (PDD) ស្រមាប់សកម�ភាពគេ្រមាងJCM (ជំពកូទ៥ី) ។ ព្រងងឯកសារគេ្រមាងមាន”ទ្រមងឯ់កសារេរៀបចំគេ្រមាងJCM” និងគេ្រមាង

ែផនការ្រត�តពិនិត្យតាមដន

☞ ឯកសារគេ្រមាងបង� ញពត័ម៌ានស�ពីបីេច�កេទសចាំបាច់ នងិទដិ�ភាពរចនសម�ន័� សកម�ភាពគេ្រមាង នងិជធាតចុលូគន�ិៈក��ងការផ�ល់សពុលភាព ការចុះប��ី នងិការេផ��ង

ផ� តគ់េ្រមាង

☞ ឯកសារគេ្រមាងរួមមានពត័ម៌ានស�ីពសីកម�ភាពគេ្រមាង និងវ�ធីសា្រស�ែដលបានអនមុត័ ស្រមាប់េ្របើ្របាស់ក��ងសកម�ភាពគេ្រមាង។

♦ ភាគនីមីួយៗ ឬអ�កចូលរួមគេ្រមាង េរៀបចំេសចក�ី្រពាងវ�ធសីា្រស� នងិដក់េស�ើេ� JC។ បន� ប់ពកីារ្រត�តពនិិត្យេពញេលញេសចក�ី្រពាងវ�ធីសា្រស�ែដលបានដក់េស�ើនងឹឈានដលដ់ំេណើរ

ការទទួលបានធាតុចលូពសីាធារណមត។ិ JC កំណត់ថនឹងអនមុត័ ឬបដិេសធេសចក�េី្រព�ងេនះ [RoI ver.2, para 19-20, PCP ver.2 para 6]
☞ មាននីតិវ�ធីផ��វការមួយស្រមាប់ការដក់េស�ើវ�ធីសា្រស�ែដលបានេស�ើេឡើង (ជំពូកទ៤ី)

♦ សុពលភាពគឺជដេំណើរការវយតៃម�ឯករជ្យគេ្រមាង JCM េដយភាគីទីបី េធៀបនងឹេគាលការណ៍ែណនំែដលបេង�ើតេឡើងេដយគណៈកមា� ធកិារច្រម�ះ េលើមូលដ� នឯកសារគេ្រមាង។ 

[RoI ver.2, para 23]
☞ មាននីតិវ�ធីផ��វការមួយស្រមាប់ការផ�ល់សពុលភាព (ជពំូកទី៦)

(២) ការផ�លស់ពុលភាព

(១) ឯកសារ គេ្រមាង

♦ ការចុះប��ីគឺជការទទួលសា� ល់ផ��វការេដយ JC ចំេពាះគេ្រមាងែដលមានសុពលភាព ថជគេ្រមាង JCM [RoI ver.2, para 26]

☞ មាននីតិវ�ធីផ��វការមួយស្រមាប់ការេស�ើសុំចុះប��ី (ជំពូកទ៦ី)

♦ ្របសិនេបើមានការផ� ស់ប��រពីសកម�ភាពគេ្រមាងដូចបានេរៀបរប់េ�ក��ងឯកសារគេ្រមាង អ�កចូលរួមគេ្រមាងឣចជនូជដំណឹង  និង េស�ើសុំការអនុម័តស្រមាប់ការផ� ស់ប��រេនះ។ (ជំពូកទី៧)

ជំពូកទ២ី៖ វដ�ៃនគេ្រមាងJCM

ជំហាន តួអង�សំខាន់ សកម�ភាព

(០) ការេរៀបចបំេង�ើតវ�ធីសា្រស�

♦ អ�កចូលរួមគេ្រមាង

♦ គណៈ    កមា� ធិការ

ច្រម�ះ

♦ ភាគីទីបី

♦ អ�កចូលរួម

គេ្រមាង

♦ គណៈ  កមា� ធិ

ការច្រម�ះ

♦ អ�កចូលរួម

គេ្រមាង

លទ�ផល 

(ឯកសារ)

1. វ�ធីសា្រស�ែដលបានអនុម័ត

2. តារងប��ីវ�ធីសា�ស�ែដលបានអនុម័ត

1. ឯកសារគេ្រមាង នងិតារង្រត�តពិនិត្យ

2. ែបបបទទំនក់ទំនង

េលខសមា� ល់គេ្រមាង

របាយការណ៍សុពលភាព
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វត�គេ្រមាង JCM

♦ អ�កចលូរួមគេ្រមាងអនុវត�គ្រមាង JCM មួយ នងិ្រត�តពនិតិ្យការកាត់បន�យ ឬការ្រស�បយកឧស�័នតាមរយៈគេ្រមាង JCM ែផ�កេលើឯកសារគេ្រមាង [RoI ver.2, para

29]

☞ ែផនការ្រត�តពិនិត្យឣចនងឹ្រត�វែកស្រម�ល

♦ អ�កចូលរួមគេ្រមាងេរៀបចំរបាយការណ៍្រត�តពនិិត្យ និងេស�ើអង�ភាពភាគីទបីសី្រមាបក់ារេផ��ងផ� ត់ [RoI ver.2, para 31]

♦ ការេផ��ងផ� តគ់ឺជរយៈេពលពនិិត្យេឡើងវ�ញេដយឯករជ្យ នងិការ្រត�តពនិិត្យជមនុេដយភាគទីបីីៃនការកាត់បន�យ ឬការ្រស�បយកឧស�ន័ែដលបាន្រត�តពិនតិ្យលទ�ផលៃនគេ្រមាង JCM

ែដលបានចុះប��ីកឡំ�ងេពលេផ��ងផ� ត។់ [RoI ver.2, para 30]

☞ មាននីតិវ�ធីផ��វការមួយស្រមាប់ការេផ��ងផ� ត់ (chap.8) 

♦ ប័ណ�ឥណទានែដលេចញេដយភាគនីមីយួៗឣច្រត�វបានេ្របើជែផ�កមួយៃនកចិ�ខតិខ្ំរបឹងែ្របងកាតប់ន�យការបេ��ញឧស�ន័ផ�ះក��កច់េំពាះការសន្យោជសកលរបស់្របេទសជប៉ុន និងការ

ចូលរមួចែំណកថ� កជ់តរិបសក់ម��ជ។ [RoI ver.2, para 39]
(៧) ការេ្របើ្របាសឥ់ណទាន

(៦) ការផ�លឥ់ណទាន

(៥) ការេផ��ងផ� ត់

(៤) ការ្រត�តពនិិត្យសកម�ភាពគេ្រមាងJCM

♦ អ�កចលូរួមគេ្រមាងេស�ើគណៈកមា� ធិការច្រម�ះជូនដណឹំងដលភ់ាគនីមីួយៗេដើម្ីបេចញបណ័� ឥណទានេ�គណននីមីួយៗក��ងប��ីេដយឈរេលើមូលដ� ន ៃនរបាយការណ៍េផ��ងផ� ត់

ជមួយនងឹការែបងែចកឥណទានែដលបានកំណតក់��ងចំេណមអ�កេរៀបចគំេ្រមាង។ អ�កចលូរមួគេ្រមាងឣចែបងែចកែផ�កមយួៃនឥណទានេ�ែផ�កនមីយួៗ។ គណៈកមា� ធកិារច្រម�ះេធ�ើការ

ពិនិត្យេពញេលញមួយេលើសំេណើ រួមទាំង ការែបងែចកឥ ណទានក��ងចេំណមអ�កេរៀបចំគេ្រមាង និងជូនដណឹំងដល់ ភាគីនីមួយៗអពំលីទ�ផល។ [RoI ver.2, para 34-37]

☞ មាននីតិវ�ធីផ��វការមួយស្រមាប់ការផ�ល់ឥណទាន។ (chap.8) 

្របអបៈ់ នីតវិ�ធវីដ�គេ្រមាងយន�ការឥណទានកាបនូរមួគា�  version 02.0    [PCP ver.2]

☞ នតីិវ�ធីេនះេរៀបរប់ពដីេំណើរការរដ�បាលេដើម្ីបតាមដនអ�កចលូរួមគេ្រមាង ភាគទីីបី ភាគីពាក់ព័ន�ដៃទេទៀត គណៈកមា� ធិការច្រម�ះ េលខាធិការដ� ន និងភាគីទាំងពរីស្រមាប់ការអនមុត័វ�ធីសា្រស� ការចុះប��ីគេ្រមាង JCM ការេចញប័ណ�ឥណទាន នងិសកម�ភាពពាកព់ន័�។

ជំហាន តួអង�សំខាន់ សកម�ភាព

♦ អ�កចូលរួមគេ្រមាង

♦ ភាគីទីបី

♦ អ�កចូលរួមគេ្រមាង

♦ អ�កចូលរួមគេ្រមាង

♦ គណៈ  កមា� ធិការ

ច្រម�ះ

♦ ភាគីនីមួយៗ

របាយការណ៍េផ��ងផ� ត់

របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ

លទ�ផល 

(ឯកសារ)

េលខឥណទានក��ងប��ី

ែផ�កេលើេគាលនេយបាយរបស់ភា

គីនីមួយៗ
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ជំពូកទ៣ី. យន�ការឥណទានកាបនូរមួគា�  សា� បន័ពាកព់ន័�

៣-១. រជរដ� ភបិាលជប៉នុ និងរជរដ� ភបិាលកម��ជ

♦ ភាគីទាំងពីរ [Doc., para 2-11]:
☞ ្របកាន់ភា� ប់ការពិេ្រគាះេយបល់េគាលនេយបាយជបល់ាបេ់�ក្រមិតេផ្សងគា� ស្រមាប់កចិ�សហ្របតបិត�ិការេឆា� ះេ�រកការអិវឌ្ឍ

ការបេ��ញកាបូនតិចេ្រកាមអង�ការសហ្របជជតិ ្រកបខណ� តំបន់ និងេទ�ភាគី

☞ បេង�ើតគណៈកមា� ធកិារច្រម�ះេធ�ើ្របតបិត�ិការគេ្រមាង JCM

☞ េធ�ើការសហការយ៉ងជតិស�ទិ�េដើម្ីបស្រម�លដល់ការគាំ្រទហិរ��វត�� បេច�កវ�ទ្យោ នងិការកសាងសមត�ភាព ែដលចាបំាច់ស្រមាប់

ការអនុវត� JCM។ ជពិេសស ភាគីជប៉ុននឹងគាំ្រទដល់ភាគីកម��ជស្រមាបក់ារអនវុត� JCM េ�កម��ជ

☞ បន�ការពិេ្រគាះេយបល់ស្រមាបក់ារផ� ស់ប��រេ�ជ្របេភទយន�ការឥណទានែដលឣចេធ�ើពាណិជ�កម�បាន នងិឈានដល់ការ

សន�ដិ� នមួយៃនការពិេ្រគាះេយបល់េនះ េ�េពលឆាប់បំផតុែដលឣចេធ�ើបាន នងិពិចារណការអនុវត� JCM

☞ ភាគីទាំងពីរឣចចលូរួមយន�ការេផ្សងេទៀតេដយេសរ� េ្រកាម្រកបខ័ណ� អនសុ�� េនះ

☞ មានបំណងរួមចំែណកយ៉ងមតុមាំ ក��ងការជួយដលក់ចិ�ខតិខ្ំរបឹងែ្របងេលើែផ�កបន្សោ�ំ របស់កម��ជតាមរយៈ JCM បន� បព់ី JCM

្រត�វបានបំែលងេ�ជ្របេភទយន�ការឥណទានែដលឣចេធ�ើពាណិជ�កម�បាន

☞ េដយភា� ប់ជមយួកិច�្របជុរំបស់ JC បេង�ើតការពិេ្រគាះេយបល់េគាល នេយបាយអំពីវ�ធានការេគាលនេយបាយពាកព់ន័�របស់

JCM។ [RoI ver.2, para 11]

្របអបៈ់ ការគំា្រទេដយរជរដ� ភបិាលជប៉នុ (ឆា� ំសារេពើពន�២០១៦) [GoJ Jan 2017] [https://www.jbic.go.jp/ja/efforts/jcm]

ការគាំ្រទែផ�កហរិ��វត��
ការកសាងសមត�ភាព

• កម�វ�ធហីរិ��វត��ស្រមាបគ់េ្រមាងគរំូ JCM (រួមប���លទាំងការេរៀបចំជមួយគេ្រមាងែដលគាំ្រទេដយ JICA និ ងវ�ទ្យោសា� នហិរ��វត��េផ្សងេទៀតែដលពាកព់័ន�នងឹ

រដ� ភិបាល និងគេ្រមាងគំរូ JCM REDD+)

• មូលនិធិទាយ្យទាន ADB (JF JCM)

• គេ្រមាងប�� ញ JCM

• ែផនការហិរ��វត��ពិេសស JCM

ការសិក្សោ្រសាវ្រជវលទ�ភាពគេ្រមាង

♦ ភាគីនីមួយៗ [RoI ver.2, para 13-16, 33, 40]

☞ ែផ�កតាមច្បោប់ និងេគាលការណ៍ែណនំ ដូចែដលបានបេង�ើតេឡើងេដយ JC នងិ/ឬ អនុេលាមតាមច្បោប់ពាកព់័ន�ក��ង្រស�ក នងិបទប្ប��ត�ិ េ�

ក��ង្របេទសនីមយួៗស្រមាប់ការអនវុត� JCM:

a) េរៀបចំេសចក�ី្រពាងវ�ធីសា្រស� និងដក់េស�ើេ�កាន់ JC

b) បេង�ើត នងិរក្សោប��ឱី្យ្រសបេ�នងឹលក�ណៈរួមស្រមាប់ការប��ីេផ្សងេទៀត ដចូែដលបេង�ើតេឡើងេដយ JC េដើម្ីបកត់្រតា នងិេ្របើឥណ

ទាន

c) ឈរេលើមូលដ� នៃនការជនូដំណឹងស្រមាបក់ារេចញបណ័�ឥណទានេដយ JC (រួមមានការែបងែចកឥណទានក��ងចំេណមអ�កចូលរួម)

និងែបងែចកចំននួឥណទានដចូែដលបានជនូដំណឹង។

☞ ភាគនីមីយួៗបេង�ើតការចះុប��េីដើម្បកីត្់រតា និងេ្របើ្របាសឥ់ណទាន។ ឥណទាន្រត�វបានផ�លេ់ដយភាគនីមីយួៗឣច្រត�វបានេ្របើ្របាសជ់ែផ�កមយួ

ៃនកចិ�ខតិខ្ំរបងឹែ្របងកាតប់ន�យឧស�ន័ផ�ះក��កដ់ចូបានសន្យោជសកល និងសកម�ភាពកាតប់ន�យសម្រសបថ� កជ់តរិបសក់ម��ជ

☞ ចាត់វ�ធានការចាំបាច់េដើម្ីបធាននូវតមា� ភាពក��ងការអនុវត� JCM

☞ មិនមានភាគណីមយួេ្របើ្របាស់គេ្រមាងកាតប់ន�យែដលបានចះុប��ីេ្រកាម JCM ស្រមាប់េគាលបំណងៃនយន�ការកាត់បន�យឣកាសធាតអុន�រ

ជតិដៃទេទៀតេដើម្ីបេជៀសវងការគណនជនគ់ា� ។ ភាគនីីមួយៗ្រត�តពនិតិ្យសា� នភាពៃនការផ�ល់ នងិការេ្របើ្របាស់ឥណទាន និងេធ�ើឱ្យ្របាកដថ

គា� នការរប់ពីរដង ្រត�វបានរកេឃើញ។ [Doc., para 7, RoI ver.2 para 16] 
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៣-២. គណៈកមា� ធកិារច្រម�ះយន�ការឥណទានកាបនូរួមគា�  (JC)

♦ JC  មាន តំណង មក ពីភាគីទាំងពរី

♦ ្រកមនីតិវ�ធីរបស់ JC េដយរួមប���ល សមាជិក ភាព របស់ ខ��ន  ្រត�វ បាន បេង�ើតេឡើង តាម រយៈ ការ ពិេ្រគាះ េយបល់ រវង ភាគ ីទាងំ ពរី ។

♦ គណៈកមា� ធកិារច្រម�ះ៖

☞ បេង�ើត ឬ ែកស្រម�លនតីិវ�ធី  នងិ េគាលការណ៍ ែណនំ ទាក់ទង JCM វ�ធីសា្រស�េដើម្ីបកណំត់បរ�មាណកាត់បន�យការបេ��ញ ឬ ្រស�បយកឧស�ន័ ផ�ះក��ក់

ត្រម�វការស្រមាប់ការែតងតាំងភាគទីបីី នងិ ប��  េផ្សង េទៀត ែដល ទាក់ទង េ� នឹង ការ អនវុត� នងិកិច�ការ រដ�បាល JCM ជ ចាំបាច់

☞ េកាះ្របជុំជេទៀងទាត់េដើម្ីបវយតៃំលការអនវុត� JCM

☞ ែកស្រម�ល "នតីិវ�ធីអនុវត� JCM" និង “្រកមនតីិវ�ធី JCM ស្រមាប់ JC"

☞ ការែតងតាំង ការផ� ក ឬ ដកភាគីទីបី

☞ េដយឈរេលើមូលដ� នសំេណើស្រមាបក់ារចុះប��គីេ្រមាង JCM ែដលបានដកជ់ូនេដយអ�កចលូរួមគេ្រមាង និងចុះប��គី្រមាង JCM ែដល្រត�វបានផ�ល់

សុពលភាពេដយភាគីទបីី

☞ េដយឈរេលើមូលដ� នៃនការេស�ើសុំស្រមាប់ការជនូដណឹំងដល់ភាគនីមីួយៗក��ងការេចញបណ័�ឥណទានែដលបានដកជ់នូេដយអ�កចូលរួមគេ្រមាង គណៈកមា�

ធកិារច្រម�ះជូនដណឹំងដល់ភាគទីាំងពរីេដើម្ីបផ�ល់ឥណទានែដល្រត�វបានេផ��ងផ� តេ់ដយ ភាគីទីបី

☞ េរៀបចំរបាយការណ៍ស�ីពសីា� នភាពៃនការអនវុត� JCM ែដលចាំបាច្់រត�វពិភាក្សោពបី�� ែដលទាកទ់ងេ�នងឹ្របតបិត�កិារ និងការ្រគប់្រគង JCM

☞ បេង�ើតេលខាធិការដ� នផ� ល់ខ��នស្រមាបក់ារអនុវត� JCM។

[Doc., para 4, RoI ver.2, para 5-12, 21-22]
សមាជកិរបស់ JC [RoP ver.1, para 5-8]

☞ សមាជកិរបស់ JC ែដល្រត�វបានេ្រជើសតាំងេដយភាគនីមីួយៗមិន្រត�វេលើសពី១០នក។់ សមាជកិឣចេកើនេឡើង ថយចុះ ឬ

ផ� ស់ប��រ បាន្រគបេ់ពលេ�តាមចំននួែដលបានកណំតេ់ដយមានការជនូដណឹំងជមនុជលាយលក�ណ៍អក្សរពីភាគីទាងំពរី

☞ សមាជកិនមីួយៗរបសJ់Cមនិគរួមានចណំបឣ់រម�ណ៍ែផ�កហិរ��វត��ផ� ល់ខ��ន ឬ េដយផ� លក់��ងប�� ណមួយែដលស�ិតេ្រកាម

ការពិចារណេដយ JC

☞ JC មានសហ្របធានពីររូប ែដលនឹង្រត�វបានែតងតាងំេដយភាគនីមីួយៗ តាមការជូនដណឹំងឱ្យគា� េ�វ�ញេ�មក េដយសហ

្របធាន១រូប្រត�វបានែតងតាងំេដយភាគកីម��ជ នងិ១រូបេទៀត្រត�វបានែតងតាងំេដយភាគជីប៉នុ។ ក��ងករណីសហ្របធានលាែលង

េចញពីតំ ែណង ភាគីែដលបានែតងតាំងសហ្របធាន្រត�វែតងតាំងអ�កជនំសួ

☞ សហ្របធាននមីួយៗឣចេ្រជើសតាងំអ�កជនំួសមា� ក់េចញពីសមាជកិរបស់ JC ពភីាគនីមីួយៗេដើម្ីបអនុវត�មុខងររបស់សហ្របធា

ន។ ការេ្រជើសតាំងេនះ ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយតាម្របព័ន�ឡិច្រត�នចិ ឬេបើមិនដេូច�ះេទជលាយលក�ណ៍អក្សរ។

៣. យន�ការឥណទានកាបនូរមួគា� - សា� បន័ពាកព់ន័�
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កិច�្របជុំ [RoP ver.1, para 9-15]

♦ កាលវ�ភាគ

☞ JC ្របជុំមិនតចិជង ០១ដង ក��ងមួយឆា� ំតាមការចាំបាច់

☞ សហ្របធានជូនដណឹំងពកីាលបរ�េច�ទជបួ្របជុនំមីយួៗមិនតចិជងពីរសបា� ហ៍មនុកាលបរ�េច�ទកចិ�្របជុំ

☞ សហ្របធានផ�ល់ជូននវូរេបៀបវរៈ្របជុំ មនិតិចជងពរីសបា� ហ៍មនុកាលបរ�េច�ទកចិ�្របជុំ និងឯកសារ្រពាងចងុេ្រកាយស្រមាប់កិច�្របជុេំនះមនិតចិជង្របាំៃថ�ៃនៃថ�េធ�ើការ មុនកាលបរ�េច�ទៃនកចិ�្របជុ។ំ

♦ ការសេ្រមចេ�ក��ងកចិ�្របជុំ

☞ ការសេ្រមចេដយ JC ្រត�វបានអនុម័តេដយមានការ្រពមេ្រព�ងគា� ជឯកឆន�

☞ សហ្របធាន្រត�វបង� ញឱ្យេឃើញថេតើការមូលមតិគា� ឬេទ។ សហ្របធាន្របកាសថការ្រពមេ្រព�ងគា� ជឯកឆន�មយួមនិឣចេ�រួច ្របសិនេបើមានការជំទាស់ផ��វការណមយួចេំពាះការសេ្រមចែដលបានេលើកេឡើងេដយសមាជកិមយួរូបរបស់ JC ។

♦ ការចូលរមួ

☞ អ�កជំនួសសមាជិករបស់ JC ឣចចូលរួមកិច�្របជុរំបស់ JC េដើម្ីបបំេពញមុខងរសមាជិកភាពរបស់ JC ។ ការជំនួស្រត�វបានជូនដណឹំងតាមសារេអឡិច្រត�នចិ ឬេបើមិនដូេច�ះេទតាមលិខតិជលាយលក�ណ៍អក្សរមុនេពលកចិ�្របជុំ

☞ កិច�្របជុំរបស់ JC ឣចេបើកចំហដល់អ�កសេង�តការណ៍លុះ្រតាមានការអនមុត័េដយភាគីទាំងពរី េបើមិនដូេច�ះេទេលើកែលងែត្រត�វបានសេ្រមចេដយ JC ។

ការសេ្រមចតាមសារេអឡចិ្រត�និច និងការេ�ទរូសព័�វ�េដអខូនហ�រឺ�ន [RoP ver.1, para 16-18]

☞ JC ឣចអនុមត័ការសេ្រមចតាមសារេអឡិច្រត�នចិ េដយអនុេលាមតាមដំេណើរការនីតវិ�ធីដចូខាងេ្រកាមៈ

(a) ការសេ្រមចែដលបានេស�ើេឡើង្រត�វបានែចកចាយេដយសហ្របធានេ�ដល់សមាជកិទាំងអសរ់បស់ JC តាមសារេអឡិច្រត�និក

(b) ការសេ្រមចចតិ�ែដលេស�ើេឡើង្រត�វបានេគចាត់ទកុថ្រត�វបានអនុមត័ េ�េពលែដល (i) គា� នសមាជិកណមា� ក់របស់ JC បានផ�ល់ការ្របកាសជអវ�ជ�មានតាមសារេអឡិច្រត�នចិ

ក��ងរយៈេពល១០ ៃថ�បន� ប់ពកីារែចកចាយេសចក�ីេស�ើការសេ្រមច នងិសហ្របធានទាងំពីរបានេធ�ើការអះឣងប�� ក់តាមសារេអឡិច្រត�នកិ ឬ (ii) សមាជិកទាងំអស់របស់ JC

បានេធ�ើការអះឣងប�� កត់ាមសារេអឡិច្រត�នកិ។

☞ ្របសិនេបើមានការ្របកាសជអវ�ជ�មាន្រត�វបានេធ�ើេឡើងេដយសមាជិកណមា� កក់��ងចំេណមសមាជកិរបស់ JC សហ្របធាន្រត�វទទួលយកគនំតិរបស់សមាជកិ និងចាត់វ�ធានការសម្រសប

☞ JC ឣចនឹងេធ�ើការេ�ទូរស័ព�វ�េដអេូខហ�ឺរ�នេដើម្ីបជួយេធ�ើេសចក�សីេ្រមចចិត�តាមសារេអឡិច្រត�នកិ។

៣-២. គណៈកមា� ធកិារច្រម�ះយន�ការឥណទានកាបនូរួមគា�  (JC)

[RoP ver.1, para 24-25]

☞ សមាជកិរបស់ JC េលខាធិការដ� ន ឬសា� ប័នេផ្សងេទៀត ឬបុគ�ល ែដល្រត�វបានេធ�ើ្របតភិកូម�ការងរ េដើម្ីបជួយ

ដល់ JC ក��ងការរក្សោការសមា� តន់ូវរលព់ត័៌មានែដលទទលួបានក��ងតួនទគីាត់ និងមនិេធ�ើការេ្របើ្របាស់មនិ្រតឹម

្រត�វ ឬផ�ល់ព័ត៌មានសមា� តេ់�កានភ់ាគទីបីី

☞ អត�បទេពញេលញៃនការសេ្រមចទាំងអស់របស់ JC ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយជសាធារណៈភា� មបន� ប់ពីការសេ្រមច

្រត�វបានអនុម័ត។ 

៣. យន�ការឥណទានកាបនូរមួគា� - សា� បន័ពាកព់ន័�
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៣-៣. រចនសម�ន័�គំា្រទរបសគ់ណៈកមា� ធកិារច្រម�ះ

♦ េលខាធកិារដ� ន

☞ JC បេង�ើតេលខាធិការដ� នផ� លខ់��នស្រមាបក់ារអនវុត� JCM [RoI ver.2, para 12]

☞ េលខាធិការដ� នផ�ល់េសវដល់ JC េដយអនុវត�ការងរស្រមាប់ការអនុវត� JCM។

♦ ជំនួយការពីខាងេ្រ�

☞ JC ឣចបេង�ើត្រក�មការងរែដលចាំបាចេ់ដើម្ីបជួយស្រម�លការអនវុត�មខុងររបសខ់��ន។ ច្បោប់ និងនីតិវ�ធរីបស់្រក�មការងរ្រត�វបានសេ្រមចេដយ JC

☞ JC ឣចសេ្រមចែតងតាំងអ�កជនំញពីខាងេ្រ�េដើម្ីបជួយដលែ់ផ�កមយួៃនការងររបស់ខ��នេដយែផ�កេលើមលូដ� នពីករណីមយួេ�ករណីមយួ។

េលខាធកិារដ� ន

សមាជិក យន�ការឥណទានកាបនូរមួគា�  គណៈកមា� ធកិារច្រម�ះ

្រកសួងបរ�សា� ន (សមាជិក ៣រូប)

្រកសួងកសិកម� រុកា� ្របម៉ាញ់ និងេនសាទ

្រកសួងែរ� និងថមពល

្រកសួងសាធារណការ  និងដកឹជ���ន

្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្បកម�

សា� នទូតជប៉នុ្របចាំ្របេទសកម��ជ (សមាជិក ២រូប)

្រកសួងការបរេទស

្រកសួងេសដ�កិច� ពាណិជ�កម� និងឧស្សោហកម�

្រកសួងបរ�សា� ន

ភា� ក់ងរៃ្រពេឈើ

នយកដ� នែ្រប្រប�លឣកាសធាតុ

្រក�ម្របកឹ្សោជតអិភវិឌ្ឍនេ៍ដយចីរភាព
្រក�មហ៊ុន Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd

រចនសម�ន័�គាំ្រទរបស់ JCM JC [JC1, JC2]

៣. យន�ការឥណទានកាបនូរមួគា� - សា� បន័ពាកព់ន័�

[RoP ver.1, para 21-23]
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៣-៤. ភាគីទបីី (TPE)

♦ ភាគទីបីមីយួែដល្រត�វបានែតងតាំងេដយ JC [RoI ver.2, para 17, 21-22]

(a) ឈរេលើមូលដ� នសំេណើពីអ�កចលូរួមគេ្រមាង ផ�លស់ុពលភាពដលគ់េ្រមាងដចូែដរបានេរៀបរបក់��ងឯកសារគេ្រមាងែដលេរៀបចំេដយអ�កចូលរួមគេ្រមាង ្រសបតាមេគាលការណ៍ែណនំស្រមាប់ការផ�ល់សុពលភាពដចូែដលបានេរៀបចំេដយ JC និងជ្រមាបជូនអ�កចូលរួមគេ្រមាងពលីទ�ផលផ�លស់ុពលភាព

(b) ឈរេលើមូលដ� នសំេណើពអី�កចូលរួមគេ្រមាង េផ��ងផ� ត់ការកាតប់ន�យការបេ��ញ ឬការ្រស�បយកឧស�័នែដលសេ្រមចបានេដយគេ្រមាង JCM ដូចបានេរៀបរប់ក��ងរបាយការណ៍្រត�តពនិតិ្យេរៀបចំេដយអ�កេរៀបចគំេ្រមាង ្រសបតាមេគាលការណ៍ែណនំស្រមាប់ការេផ��ងផ� ត់ការកាតប់ន�យការបេ��ញ ឬ

ការ្រស�បយកឧស�័ន ដចូែដលបានេរៀបចំេដយ JC។ កត់្រតាលទ�ផលេផ��ងផ� តក់��ងរបាយការណ៍េផ��ងផ� ត់ និងេផ�ើរបាយការណ៍េនះេ�អ�កចូលរួមគេ្រមាង។

♦ បន� ប់ពីទទលួបានពាក្យេស�ើសុំេ្រជើសតាំងភាគទីបីី JC ចាតត់ាំងភាគីទបីមីួយ្រសបតាមេគាលការណ៍ែណនំ និងេធ�ើការផ្សព�ផ្សោយពត័៌មានពាក់ពន័�ជសាធារណៈស�ីពកីារេ្រជើសតាំងភាគទីបីតីាមរយៈេគហទពំ័រ [for the list of TPEs: https://www.jcm.go.jp/kh-jp/tpes]

♦ JC ឣចផ� ក ឬដកការេ្រជើសតាំងភាគីទបីី ្របសិនេបើរកេឃើញថមានការបន�ំ ការ្រប្រពឹត�ខុស ឬអសមត�ភាព។

លក�ខណ័� ស្រមាបក់ារេ្រជើសតាំងភាគទីបីី [GL TPE ver.2, para 9-11]

េដើម្ីបទទួលបានការេ្រជើសតាំងជភាគីទបី ីអង�ភាពសាមុ្ីរត�វបំេពញលក�ខណ� ដចូតេ�ៈ

♦ អង�ភាពសាមុៈី

☞ អង�ភាព្រត�វបានទទលួសា� លេ់្រកាម ISO 14065 េដយសា� បន័វយតៃម�គណុភាពែដលជសមាជកិ International Accreditations Forum (IAF) េយងេ�េលើ ISO 14064-2 ឬ

☞ អង�ភាព្របតបិត�កិារេ្រជើសតាំង (DOEs) ឬអង�ភាព្របតបិត�ិការែដលទទលួសា� ល់េដយ្រក�ម្របកឹ្សោ្របតបិត�េិ្រកាមយន�ការអភវិឌ្ឍន៍សា� ត។

 អង�ភាពសាមុមីានចេំណះដងឹ្រគប្់រគានស់�ីព ីJCM រវង្របេទសកម��ជ និង្របេទសជប៉នុ តាមការឣននិងការដឹងច្បោប ់និងេគាលការណ៍ែណនំរបស់ JCM។

នីតវិ�ធសី្រមាបក់ារេ្រជើសតាំងភាគទីបីី [GL TPE ver.2 para, 13-16, 18]

♦ អង�ភាពសាមុដីកស់ំណំុែបបបទេ�កាន់ JC

♦ េលខាធិការដ� នពនិិត្យថេតើពាក្យេស�ើសុំមាន លក�ណៈេពញេលញ នងិេធ�ើការទាក់ទងេ�អង�

ភាពសាមុីអំពលីទ�ផល ក��ងេពល៧ៃថ�េ្រកាយពីបានទទលួពាក្យ

♦ េ�េពលែដលពាក្យេស�ើសុំបំេពញ្រគបល់ក�ណៈ JC កណំតថ់េតើគរួែតេ្រជើសតាំងអង�ភាពសាមុី

ជភាគីទីបី ឬ្រចានេចាលការេស�ើសុំ

♦ េលខាធិការដ� នជនូដណឹំងពីលទ�ផលពីការសេ្រមចខាងេលើេ�កានអ់ង�ភាពសាមុី និងេធ�ើការ

ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានែដលទាក់ទងេ�នងឹការេ្រជើសតាំងភាគទីបីី នងិវ�សាលភាពៃនអង�ភាពជ

សាធារណៈតាមរយៈេគហទំពរ័JCM។

៣. JCM –សា� បន័ពាកព់ន័�

វ�សាលភាពតាមវ�សយ័ [GL TPE ver.2 para 12, 14, 17]

♦ េពលែដល JC េ្រជើសតាំងសាមុី វ�សាលភាពតាមវ�ស័យែដលឣចអនវុត�បានស�ិតេ្រកាម JCM ស្រមាប់អង�ភាពែបបេនះ្រត�វបានេគសេ្រមចេដយឈរេលើមូលដ� នៈ

(a) ក��ងករណីអង�ភាពសាមុ្ីរត�វបានទទួលសា� ល់េ្រកាម ISO 14065 ការពិនិត្យេមើលតាមវ�ស័យរបស់អង�ភាពសាមុដីូចបានេរៀបរបេ់�ក��ងពាក្យេស�ើសុំរបស់ពួកេគ និង

(b) ក��ងករណីអង�ភាពសាមុ្ីរត�វបានេ្រជើសតាំង/ទទលួសា� ល់េ្រកាម CDM វ�សាលភាពតាមវ�ស័យែដលដូចគា� នឹងវ�ស័យេផ្សងេទៀតេ្រកាម CDM លុះ្រតាែត្រត�វបានសេ្រមចេដយ JC។

♦ វ�សាលភាពតាមវ�ស័យេ្រកាម JCM ្រត�វបានេរៀបរប់ក��ងឧបសម�ន័�១ [of GL TPE ver.2].

♦ េ�េពលែដលភាគីទីបីចង់ឱ្យេគេ្រជើសតាំងេ្រកាម JCM ស្រមាប់វ�សាលភាពតាមវ�ស័យបែន�មេទៀត ភាគទីីបីដកជ់ូនសំណំុែបបបទ និងែស�ងរកការេ្រជើសតាំងស្រមាប់វ�សាលភាពតាមវ�ស័យទាំងេនះ។



JCM in Charts for Cambodia ver.3.0 10

ការផ� ក ការដកេចញ និងការេ្រជើសតាំងេឡើងវ�ញ [GL TPE ver.2, para 20]

♦ ការេ្រជើសតាំង្រត�វបានផ� ក ឬដកេចញស�តិេ្រកាមលក�ខណ� ដចូតេ�:

(a) េ�េពលែដល JC សេ្រមចថ ភាគីទីបី ែលង  អនុេលាមតាមច្បោប ់នងិេសចក�ីែណនំរបស់ JCM ែដលការ្រត�តពិនិត្យេនះេធ�ើេឡើងេដយ JC

(b) េ�េពលែដលសា� នភាពរបស់ភាគីទបី ីផ� ស់ប��រសំេ�ដល់ការទទួលសា� ល់េ្រកាម ISO 14065 និងឬការទទលួសា� ល/់ការេ្រជើសតាំងេ�េ្រកាម CDM 

(c) េ�េពលែដលភាគីទីបី ស�័្រគចិត�ដកេចញតនួទរីបសខ់��នស�ិតេ�េ្រកាម JCM ។

♦ ការផ� ក  ឬដកេចញការេ្រជើសតាំងមានវ�សាលភាពស្រមាបវ់�សយ័មយួចនំនួ ឬទាំងអស។់

a. នីតវិ�ធសី្រមាបការផ� ក ឬការដកេចញបន� បព់កីារ្រត�តពនិតិ្យ [GL TPE ver.2, para 21-22]

♦ JC ឣចេធ�ើការពិនតិ្យថេតើ ភាគីទីបីបន�េគារពតាមច្បោប់ និងេគាលការណ៍ែណនំែដល្រត�វអនុវត�េ្រកាម JCM ។ ការពិនិត្យឣចរួមមានការចុះដល់ទកីែន�ងផ� លេ់ដើម្ីបវយតៃម�ការអនវុត�របស់ភាគទីបី។ី JC ឣចសេ្រមចែតងតាងំអ�កជនំញ ឬអង�ការពីខាងេ្រ� ែដលជួយការងរមួយែផ�ករបស់ខ��នែដលទាកទ់ងនងឹការពនិតិ្យ

♦ ្របសិនេបើJC បានអនុវត�ការពនិតិ្យ នងិរកេឃើញថ ភាគទីបីីែលងអនុេលាមតាមច្បោប់ នងិេគាលការណ៍អនុវត�ន៍របស់ JCM េនះJC សេ្រមចថេតើ្រត�វផ� ក ឬដកេចញការេ្រជើសតាំងភាគទីបីី ស្រមាប់វ�សាលភាពតាមវ�ស័យ ឬវ�សាលភាពទាងំមូល ប៉ុែន�ការចាត់វ�ធានការេនះេធ�ើេឡើងបន� បព់ី ភាគទីបីីបានដងឹលពឺីេរឿងេនះ។ ការ

ផ� ក ឬដកេចញភា� មៗចាបេ់ផ�ើមេ�ៃថ�ែដលការសេ្រមច្រត�វបានេធ�ើេឡើងេដយ JC។

៣-៤. ភាគីទបីី (TPE)
៣. យន�ការឥណទានកាបនូរមួគា� - សា� បន័ពាកព់ន័�

b. នីតវិ�ធសី្រមាបក់ារផ� ក ឬដកេចញេដយសារែតការផ� សប់��រសា� នភាពរបសភ់ាគទីបី ី សំេ�ដលក់ារទទលួសា� លេ់្រកាម ISO 14065 និង/ឬ ការទទលួសា� ល/់ការេ្រជើសតាំងេ្រកាមJCM [GL TPE ver.2, para 23-26]

♦ ចំេពាះ ភាគទីបីីែដល្រត�វបានទទួលសា� ល់េ្រកាម ISO 14065 េ�េពលែដលការទទលួសា� ល់របស់ខ��នេ្រកាម ISO 14065 ្រត�វបានផ� ក ឬដកេចញស្រមាប់ែផ�កខ�ះ ឬទាំងមូល។ ការេ្រជើសតាំងភាគទីបីី ស្រមាប់ការេឆ�ើយតបវ�សាលភាពតាមវ�ស័យេ្រកាម JCM ្រត�វបានផ� ក ឬដកេចញេ�ៃថ�ែដលការផ� ក ឬការដក

េចញចាប់េផ�ើម។ ការដកេចញស្រមាប់វ�សាលភាពមយួចនំនួ្រត�វបានេ�ថ "ការកាត់បន�យវ�សាលភាព" េ្រកាម ISO 14065

♦ ចំេពាះ ភាគទីបីីែដល្រត�វបានេ្រជើសតាំងេ្រកាម JCM េ�េពលែដលការទទួលសា� ល/់ការេ្រជើសតាំង ្រត�វបានផ� ក ឬដកេចញស្រមាប់វ�សាលភាពមួយចនំនួឬ វ�សាលភាពៃនអង�ភាពទាងំមលូ ការេ្រជើសតាំងភាគទីបីី ស្រមាប់វ�សាលភាពតាមវ�ស័យេ្រកាម JCM ្រត�វបានផ� ក ឬដកេចញ េ�ៃថ�ែដលការផ� ក ឬដកេចញចាប់េផ�ើ

ម

♦ ចំេពាះភាគីទីបី ែដល្រត�វបានទទួលសា� ល់េ្រកាម ISO 14065 និងេ្រជើសតាំងេដយ CDM

(a) េ�េពលការទទួលសា� ល់េ្រកាម ISO 14065 ឬការទទលួសា� ល/់ការេ្រជើសតាំងេ្រកាម CDM ្រត�វបានផ� ក ឬដកេចញស្រមាប់វ�សាលភាពមួយចំននួ ឬវ�សាលភាពទាងំមូល ការេ្រជើសតាំងភាគទីបីី ស្រមាប់វ�សាលភាពតាមវ�សយ័េ្រកាម JCM ្រត�វបានផ� ក ឬដកេចញេ�ៃថ�ែដលការផ� ក ឬដកេចញ

េនះចាប់េផ�ើម េលើកែលងែតករណីែដលបានេរៀបរប់េ�ក��ងកថខណ� (b)និង(c) ខាងេ្រកាម

(b) េ�េពលែដល ទាំងភាគទីបីី ស�័្រគ ចតិ� ដក ការ ទទលួសា� ល ់ស្រមាបវ់�សាលភាពមួយចនំនួ ឬ វ�សាលភាពតាមវ�ស័យេ្រកាម ISO 14065 ឬ ភាគទីីបី បាន ស�័្រគ ចិត� ដកេចញ ការ ទទួលសា� ល ់ស្រមាប់វ�សាលមួយចនំួន ឬវ�សាលភាពតាមវ�ស័យេ្រកាមCDM  េដយ មិន ្រត�វ បាន ផ� ក េនះការេ្រជើសតាំងភាគទីបីេី្រកាម

JCM គឺ្រត�វបានរក្សោ ទុកស្រមាប ់វ�សាលភាពតាមវ�ស័យ ស្រមាប់អ�ីេដលភាគីទបីី បន� ការ ទទួលសា� ល ់ ឬ ការេ្រជើសតាំង េ្រកាម កម�វ�ធី េផ្សង េទៀត បាន និង

(c) េ� េពលភាគទីីបី ស�័្រគ ចតិ� ដក េចញការ ទទួលសា� ល ់ ស្រមាប ់វ�សាលភាពមួយចំននួ ឬវ�សាលភាពតាមវ�ស័យទាំងមលូ េ្រកាម ISO 14065 ឬ ភាគីទបីី ស�័្រគ ចតិ� ដក េចញការ ទទួលសា� ល ់  ស្រមាប់វ�សាលភាពមួយចនំួន ឬ វ�សាលភាពតាមវ�ស័យទាំងមូលេ្រកាម CDM ែដល បច��ប្បន� កពំុង ស�ិត េ្រកាម ការ ផ� កការ

េ្រជើសតាំងភាគីទីបី ស្រមាប់វ�សាលភាពតាមវ�ស័យ េ្រកាម JCM ្រត�វ បាន ផ� ក រហូត ដល់ JC សេ្រមច  ថ េតើ ្រត�វ ដកេចញ ឬ ដក់ ប���ល ការ េ្រជើសតាំងេឡើងវ�ញ។

☞ ក��ង ករណី សា� នភាព របស់ភាគទីបីី ធា� ក ់ េ្រកាម លក�ខណ�  ដូច បាន េរៀបរប ់ខាងេលើ ភាគីទីបីជនូដណឹំង េនះ េ� JC អំពីសា� នភាពេដយ គា� ន ការ ព ន្យោ េពល ។
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៣-៤. អង�ភាពភាគទីបី ី(TPE)

ការដកខ��នេដយស�្័រគចតិ�េដយ TPE [GL TPE ver.2, para 27-29]

♦ ភាគទីបីីឣចដកខ��នពកីារេ្រជើសតាំងស្រមាប់វ�សាលភាពមួយចនំួន ឬវ�សាលភាពទាងំមលូ េដយការដក់លខិតិតាម

សារេអឡិច្រត�នកិេដយបង� ញពីេឈា� ះរបសភ់ាគទីបីីេនះ។ វ�សាលភាពតាមវ�ស័យែដលភាគទីបីី ចងដ់កខ��ន នងិៃថ�

ែដល ភាគីទីបី ចង់ដកការេ្រជើសតាំងរបសខ់��ន

♦ ការដកខ��នេដយស�័្រគចិត�ពីការេ្រជើសតាំងេដយភាគទីបីី ខ��នឯង ស្រមាប់វ�សាលភាពមួយចនំួន ឬវ�សាលភាព

ទាំងមូលគឺមាន្របសិទ�ភិាពេ�ៃថ�ជមួយគា� ដចូបានប�� ក់ខាងេលើ

♦ ការដកខ��នេដយស�្័រគចតិ�ពកីារេ្រជើសតាំងេដយភាគទីបីី មនិគិតៃថ�េសវ ភាគីទីបីពកីារេរៀបចំកិច�សន្យោរបស់ខ��ន។

នីតវិ�ធសី្រមាបក់ារេ្រជើសតាំងេឡើងវ�ញ [GL TPE ver.2, para 35-39]

♦ េ�េពលភាគទីីបី ែដល ការេ្រជើសតាំង ្រត�វ បាន ផ� ក ឬ ដក េចញ ស្រមាប់វ�សាលភាពមយួចនំនួ ឬវ�សាលភាពទាំងមូល ចាប់តាងំពវី មិន បានអនុេលាម តាម  ច្បោប ់ JCM ែដលឣចអនុវត� បាន

នងិេគាលការណ៍ែណន ំននចំេពាះការពិនតិ្យែដល េធ�ើ េឡើង េដយ JC  ចង់់ឱ្យមានការេ្រជើសតាំងខ��នជថ�ីេឡើងវ�ញ។ ភាគទីបីីដក់ជនូពាក្យេស�ើសុំ នងិឯកសារ ែដល ពន្យល ់ពី សកម�ភាព ្រតឹម

្រត�វរបស់ខ��ន ស្រមាប់ មូលេហតុ ៃន ការ ផ� ករបស់ ខ��ន

♦ េ�េពលភាគទីីបី  ែដល ការេ្រជើសតាំង្រត�វ បាន ផ� ក ឬ ដក េចញ ស្រមាប់វ�សាលភាពមួយចំននួ ឬ វ�សាលភាពទាងំមូល ចាប់តាងំពឈីបប់ំេពញ  លក�ខណ�  ែដល បាន េរៀបរប ់ចំេពាះ ការ ទទួល 

សា� ល ់េ្រកាម ISO 14065 នងិ/ឬ ការ េ្រជើសតាំង េ្រកាម CDM  ចងឱ់្យមានការេ្រជើសតាំងខ��នជថ�ី  បន� ប ់ពីការផ� ក្រត�វបានេលើកេចញ  ឬការ ទទួលសា� ល់េឡើងវ�ញេ្រកាម ISO

14065 និង/ឬ  េដយCDM េហើយភាគទីីបី  ឣចដក់ ពាក្យេស�ើសុំ

♦ េ� េពល ការេ្រជើសតាំងភាគទីបីី ្រត�វបានផ�លឱ់្យេឡើងវ�ញ  េលខាធិការដ� ន នងឹេធ�ើការចុះ េឈា� ះភាគីទបីី នងិ វ�សាលភាពរបស ់ខ��នែដល្រត�វបានផ�ល់ឱ្យេឡើងវ�ញ និងការ ផ្សព�ផ្សោយ សាធារណៈ

តាម រយៈ វ�ប សាយ JCM េដយ គា� ន ការ ពន្យោរេពល

♦ JC   សេ្រមច  ថ េតើ ្រត�វេ្រជើសតាំងភាគីទីបី េឡើងវ�ញែផ�កេលើ ឯកសារ ែដល បាន ដក់ ជនូ េនះ ។

្របអបៈ់ េគាលការណែ៍ណនំ JCM ស្រមាបក់ារផ�លស់ពុលភាព និងការេផ��ងផ� ត់ version 1.0 (VV េគាលការណែ៍ណន)ំ [GL VV ver.1]

☞ េគាលការណ៍ែណនំទាំងេនះឣចអនុវត�បានចំេពាះភាគទីបីី ែដលស�ិតេ្រកាមការេរៀបចកំិច�សន្យោជមួយអ�កេរៀបចគំ្រមាងេដើម្ីបផ�ល់សពុលភាព ឬេផ��ងផ� តគ់េ្រមាង

JCM ែផ�កេលើវ�ធីសា្រស� JCM កន�ងមកែដលបានអនមុត័េដយ JC។

្របអប:់ េគាលការណែ៍ណនំ JCM ស្រមាបក់ារេ្រជើសតាំងភាគទីបីី version 2.0 [GL TPE ver.2]

☞ េគាលការណ៍ែណនំទាំងេនះឣចអនុវត�ចំេពាះអង�ភាពសាមុី ភាគទីបីី ខណៈែដល JC និងេលខាធិការដ� នេគារពចំេពាះការេ្រជើសតាំង ការផ� ក

និងការដកេចញភាគទីបី។ី

៣. យន�ការឥណទានកាបនូរមួគា� - សា� បន័ពាកព់ន័�

នីតវិ�ធផី� ក ឬការដកេចញមានដចូតេ� [GL TPE ver.2, para 30-34]

♦ េ� េពល ែដល ការ េ្រជើសតាំងភាគទីបីី ្រត�វ បាន ផ� ក ឬ ដក េចញ ស្រមាប់ វ�សាលភាពមយួចនំនួ  ឬ វ�សាលភាព ទាំង មូល េនះ JC េធ�ើការចុះ េឈា� ះភាគទីបីី សា� នភាពរបសវ់សេំ�វ�សាលតាមវ�ស័យ្រត�វបាន ផ� ក ឬ ដកេចញ និង េហត ុផល ស្រមាប ់ការ ផ� ក  ឬ ការ ដកេចញ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយ សាធារណៈ តាម រយៈ វ�ប សាយ JCM

េដយ គា� ន ការ ពន្យោរេពល

♦ េ� េពល ែដល ការ េ្រជើសតាំងភាគីទបីី ្រត�វ បាន ផ� ក ឬ ដក េចញ ស្រមាប់ វ�សាលភាព មយួ ចនំួន ឬ វ�សាលភាព  ទាំង មលូ េនះភាគីទីបី  ជូនដំណឹង ដល់ សា� បន័ពាកព់ន័� ទាំង អស់ រួម ទាំងអ�កចូលរួមគេ្រមាង ែដលភាគទីីបី  ស�ិត េ� េ្រកាម កិច� សន្យោ េដើម្ីប អនវុត� សុពលភាព JCM និង/ឬ សកម�ភាព េផ��ងផ� ត្់រតឹម េពលផ� ក  ឬ ដក េចញ

♦ េ� េពល ការ េ្រជើសតាំងភាគីទីបី្រត�វ បាន ផ� ក េនះភាគីទីបីេនះ ឣច  បន� ដេំណើរការសពុល JCM របស់ខ��ន និង/ ឬសកម�ភាពេផ��ងផ� ត់  ស្រមាប់អ�ែីដល កចិ� សន្យោ្រត�វបានអនវុត�េ�េពលផ�  ក

♦ េ� េពល  ការ េ្រជើសតាំងភាគីទីបី ្រត�វ បាន ដក េចញ ស្រមាប់វ�សាលភាពមយួចំននួ ឬវ�សាលភាពទាំងមលូ េនះភាគទីីបី មនិ  បន� សុពលភាពរបស់ JCM និង/ឬ  សកម�ភាព េផ��ងផ� ត ់ស្រមាប់ការផ� ក វ�សាលភាព តាមវ�ស័យ

♦ គេ្រមាងជេ្រចើ នែដល ្រត�វ បាន ផ�ល់សុពលភាព ឬ េផ��ងផ� ត់ រួច  េហើយ េដយភាគីទីបី មនិ ្រត�វ បាន រង ផល បះ៉ពាល់ ពកីារ ផ� ក  ឬ ការ ដកេចញភាគទីបីី េបើេទាះបីជ JC   ឣច េធ�ើ សកម�ភាពណមយួចេំពាះ  គេ្រមាង ទាំង េនះ ។
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៣-៦. នីតិវ�ធសី្រមាបែ់បបបទទនំកទ់នំង (MoC)

នីតវិ�ធសី្រមាបែ់បបបទទនំកទ់នំង (MoC) [PCP ver.2, para 36-38, 42]

♦ អ�កចូលរួមគេ្រមាង JCM េ្រជើសតាំង អង�ភាព  បេង� ល មួយ (ជនបេង� ល) េចញពអី�កចូលរួមគេ្រមាង េដើម្ីប េធ�ើការទំនក់ទំនង ក��ងនម ពកួេគ ជមយួ JC និង េលខាធិការដ� ន ្រសបតាម វ�សាលភាព ៃន សទិ�ិ អណំច នងិ ប���លពត័៌មានេនះេ�ក��ង MoC

♦ បន� ប់ ពី ការ ដក់ េស�ើែបបបទទនំកទ់នំង  (MoC) ៃន គេ្រមាង JCM  ែដល បាន េស�ើ ការ ទំនក់ទំនង ជ ផ��វការទាំងអស ់រវងអ�កេរៀបចំគេ្រមាង និង JC េលខាធិការដ� ន ឬ ភាគីនីមយួៗ ស្រមាប ់គេ្រមាង ជកល់ាក ់្រត�វ បាន េធ�ើ េឡើង តាម រយៈ ជនបេង� ល

♦ អ�កចលូរួមគេ្រមាង ដក ់ ជនូែបបបទទំនកទ់នំងេ�កាន់ JC នងិភាគីទបីី េ� េពលែដល ការ ដក ់ជនូ េសចក� ី្រពាងឯកសារគេ្រមាងេ� ឱ្យភាគទីបីី ស្រមាបក់ារផ�ល់សពុលភាព នងិ JC ស្រមាប់ការទទួលបាន ធាត ុចូលព ីសាធារណៈជន  េដយ េ្របើ ទ្រមង់ចងុេ្រកាយ បផំតុ ៃន “ទ្រមង់ែបបបទែថ�ងការពីែបបបទទំនក់

ទំនងរបស់ JCM  " (សំណំុែបបបទ MoC )។ ព័ត៌មានលម�តិ របស់ ជន បេង� ល និងអ�កចលូរួមគេ្រមាងេផ្សង េទៀត ្រត�វ បាន រួម ប���ល េ�ក��ង សណំុំែបបបទ MoC

♦ េលខាធិការដ� នេបាះពមុ�ផ្សោយទ្រមង ់ែបបបទ MoC េ� េលើ េគហទំព័រ JCM ដចូជ ការ ចុះ ប�� ីគេ្រមាង  ។ MoC  ្រត�វ បាន ែចក រ�ែលក ក��ង ចំេណម អ�កេរៀបចគំេ្រមាង JC  េលខាធិការដ� ន និងភាគទីបីី ែដល បាន ចូល រួម េ� ក��ង គេ្រមាង JCM ែតប៉ុេណ� ះ។ េលខាធិការដ� ន េរៀបចំែផ�ក ទ១ី ដល ់ទី ៤ ៃន

MoC  េដយ គា� ន គរូំ ហត�េលខា ែដល ឣច េ្របើ បាន ជ សាធារណៈ ។

ជនបេង� ល [PCP ver.2, para 39-41]

♦ អ�កចូលរួមគេ្រមាងផ�ល់សិទ�អិណំចដលជ់នបេង� លេដើម្ីបៈ

(a) េធ�ើការទំនក់ទំនងជប់លាបច់េំពាះសំេណើេចញប័ណ�ឥណទានេ�ក��ងគណនែីដល្រត�វទទលួ

(b) េធ�ើការទំនក់ទំនងជប់លាបច់េំពាះសំេណើសុំការបែន�ម និង/ឬ ការដកខ��នេចញេដយស�័្រគចតិ�របសអ់�កចលូរួមគេ្រមាង និងផ� ស់ប��រេ�ជនបេង� ល ្រពមទាំងការផ� ស់ប��រេឈា� ះ្រក�មហ៊ុន សា� នភាពផ��វច្បោប់ ទំនក់ទំនងលម�តិ និងគំរូហត�េលខា និង

(c) េធ�ើការទំនក់ទំនងេលើប�� េផ្សងេទៀតទាកទ់ងនងឹគេ្រមាងែដលមនិបាន្រគបដណ� បេ់ដយកថខណ� (a) និង (b) ខាងេលើ។

♦ អ�កចូលរួមគេ្រមាង និងជនបេង� លេ្រជើសតាំងហត�េលខីចម្បងមា� ក់ និងអ�កជនំសួហត�េលខីមា� កេ់ទៀត។ ហត�េលខាៃនហត�េលខីចម្បង ឬជំនួសមានលក�ណៈ្រគប់្រគានស់្រមាប់េផ��ងផ� តភ់ាព្រតឹម្រត�វ ការយល់្រពម ឬការចង��លបង� ញរបសអ់�កចលូរួមគេ្រមាង នងិជនបេង� ល

♦ អ�កចូលរួមគេ្រមាងមិនរួមប���ល ឬេយងេ�េលើការេរៀបចំកិច�សន្យោឯកជនេ�ក��ង MoC។

៣. យន�ការឥណទានកាបនូរមួគា� - សា� បន័ពាកព់ន័�
៣-៥. អ�កចលូរមួគេ្រមាង (PP)

♦ អ�កចលូរមួគេ្រមាងៈ [RoI ver.2, para 18]

☞ េរៀបចំេសចក�ី្រពាងវ�ធីសា្រស� និងដក់េសចក�ី្រពាងេនះេ�ជូន JC េដើម្ីបអនុមត័

☞ េរៀបចំេសចក�្ីរពាងឯកសារគេ្រមាង និងដក់េសចក�្ីរពាងេនះេ�ជូនភាគទីីបី ស្រមាប់ការផ�ល់សុពលភាព នងិជូនដណឹំងេ�កាន់ JC

☞ ដក់ជូនឯកសារគេ្រមាង ែដល្រត�វបានផ�ល់សុពលភាពេដយភាគីទបីី េ�កាន់ JC ស្រមាប់ការចុះប��ីគេ្រមាង

☞ អនុវត�គេ្រមាង JCM និងេធ�ើការ្រត�តពិនិត្យេដយ្រសបតាមឯកសារគេ្រមាង

☞ េរៀបចំរបាយការណ៍ការ្រត�តពិនិត្យ និងេផ�ើរបាយការណ៍េនះេ�កាន់ភាគីទីបី ស្រមាប់ការេផ��ងផ� ត់

☞ ដក់ជូនរបាយការណ៍េផ��ងផ� តេ់រៀបចេំដយភាគីទបីី េ�កាន់ JC និងេស�ើឱ្យមានការជូនដណឹំងេ�ភាគនីមីួយៗស្រមាប់ការេចញបណ័�ឥណទានេ្រកាម JCM ។
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៣. យន�ការឥណទានកាបនូរមួគា� - សា� បន័ពាកព់ន័�
៣-៦. នីតិវ�ធសី្រមាបែ់បបបទទនំកទ់នំង (MoC)

ផ� ស់ប��រចេំពាះែបបបទទនំកទ់នំងែដលបានចះុប�� ី[PCP ver.2, para 102-109]

♦ អ�កចូលរួមគេ្រមាង JCM េស�ើឱ្យមានការផ� ស់ប��រមាតិកាៃនែបបបទទនំកទ់នំង ែដលបានចុះប��ីេ�េលខាធិការដ� នឱ្យបានតាមែដលឣចេធ�ើេ�បានបន� បព់កីារផ� ស់ប��រេនះចលូជធរមាន

♦ េលខាធិការដ� នេស�ើសុំការដក់េស�ើែបបបទទនំកទ់នំងថ�មីយួ េ�េពលែដលេលខាធិការដ� នកំណតភ់ាពមិនសុីគា� ឬភាពមិន្រតឹម្រត�វ ក��ងែបបបទទនំក់ទនំងែដលបានចះុប��ី

♦ អ�កចូលរួមគេ្រមាងឣចេស�ើសុំផ� ស់ប��រខ�ឹមសារៃនែបបបទទំនក់ទនំងែដលបានចះុប��ីេដយេ្របើកំែណៃនទ្រមងែ់បបបទទនំកទ់នំងពមីនុក��ងកឡំ�ងេពលេលើកែលង ៦ែខ ចាប់ពីៃថ�េចញផ្សោយកំែណថ�។ី េលខាធិការដ� នមនិទទលួយកកែំណមនុេទ បន� ប់ពីរយៈេពល ៦ែខ

♦ អ�កចូលរួមគេ្រមាង ែដលដក់សំណំុែបបបទនំកទ់នង្រត�វធានថៈ

(a) ឯកសារគាំ្រទែដលរួមមានអណំចេមធាវ� ឬអត�បទស្រមង់េចញពកីណំត់្រតាកចិ�្របជុំ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល ឬឯកសារសមាគមន៍្រក�មហ៊នុ ឬអត�បទស្រមង/់វ��� បនប័្រតពកីារចុះប��ី្រក�មហ៊ុនជតិែដលមនិឣច្រត�វបានេផ��ងផ� ត់េលើបណ� ញអនឡញ ្រត�វបានចុះ ឬការទទួលសា� លក់��ងរយៈេពល ២ឆា� ំ ចាបព់ីការដកជ់នូ

សំេណើស្រមាប់ផ� ស់ប��រេដើម្ីបបេង�ើតែបបបទទនំកទ់នង។ ការកំណត់េពលេវលាេនះមិនអនវុត�ចេំពាះច្បោបច់ម�ងឯកសារអត�ស�� ណជតិផ� លខ់��ន

(b) េបើឣចេធ�ើបាន ការផ� ស់ប��រែដលឣចអនុវត�បានេ�នឹងគេ្រមាង JCM េ្រចើនជងមួយ ឬការផ� ស់ប��រេ្រចើនែដលប៉ះពាល់ដល់គេ្រមាងJCMដចូគា� ្រត�វបានរួមប���លេ�ក��ងសំណំុែបបបទែតមួយ។

♦ តណំង្រសបច្បោប់របស់អ�កចូលរួមគេ្រមាងឣចចុះហត�េលខាជនំួសេឣយហត�េលខីែដលមានការអន�ុ� ត ្របសនិេបើហត�េលខីែដលមានការអនុ�� តដបំូង និងជនំួសឱ្យអ�កចូលរួម គេ្រមាងមនិជប់ពាកព់ន័�តេ�េទៀត។ តណំង្រសបច្បោប់ែដលចុះហត�េលខាជនំួសអ�កចូលរួមគេ្រមាងផ�លន់ូវភស��តាងជលាយលក�ណ៍អក្សរថពកួេគ

ទទួលបានសិទ�ចិុះហត�េលខាក��ងនមអង�ភាព

♦ េលខាធិការដ� នឣចេស�ើសុំការបំភ�ឺបែន�ម និង/ឬ ឯកសារបែន�មេទៀត ្របសិនេបើការដក់េស�ើមិនផ�ល់នវូភស��តាងច្បោសល់ាស់

♦ េលខាធិការដ� នបង� ញការវ�វត�ែបបបទទនំកទ់នងចងុេ្រកាយ រួមមានឧបសម�័ន�១ ែដលចាំបាច់ និងកាលបរ�េច�ទ់ជកល់ាករ់បស់ខ��នេ�េលើេគហទំពរ័ JCM។

ការផ� ល់ប��រជនបេង� ល [PCP ver.2, para 110-111]

♦ គេ្រមាង JCM ែដលបានចុះប��ីេនះឣចេស�ើផ� សប់��រការេ្រជើសតាំងជនបេង� ល ស្រមាបេ់ហតផុលណមួយ នងិេ�្រគប់េពលទាងំ

អស់េដយដក់ជូនសំណំុែបបបទទនំកទ់នំងថ�ីមយួ ចុះហត�េលខាេដយអ�កចូលរួមគេ្រមាង

♦ អ�កចលូរួមគេ្រមាងឣចេស�ើសុំផ� សប់��រការេ្រជើសតាំងជនបេង� ល េដយេ្របើ្របាស់កំែណទ្រមង់ែបបបទទំនក់ទនំងពមីនុក��ងរយៈេពល

៦ែខ ចាប់ពីៃថ�េចញផ្សោយកែំណថ�មីួយ។ េលខាធិការដ� នមិនទទលួយកកែំណមុនេទ បន� ប់ពីរយៈេពល ៦ែខ។

ការផ� ស់ប��រអ�កេរៀបចំគេ្រមាង [PCP ver.2, para 112-113]

♦ ្របសិនេបើអ�កចូលរួមគេ្រមាងៃនគេ្រមាង JCM ែដលបានចុះប��ីបានផ� សប់��របន� បព់ីការចុះប��គីេ្រមាង អ�កចូលរួមគេ្រមាងដក់ជនូឧបសម�ន័�ទ១ី ៃនសណំុំែបបបទទនំកទ់នំង

ស្រមាប់ការផ� ស់ប��រដូចតេ�ៈ

(a) ការបែន�មអ�កចលូរួមគេ្រមាង

(b) ការផ� ស់ប��រេឈា� ះអង�ភាព/សា� នភាពច្បោប់

(c) ការដកេចញអ�កចូលរួមគេ្រមាង។ ្របសនិេបើអ�កចូលរួមគេ្រមាងបានប�្ឈប់្របតបិត�ិការេដយសារការក្័សយធន ឬេហតផុលេផ្សងេទៀត នងិមិនឣចចុះហត�េលខាេលើសំណំុ

ែបបបទទំនក់ទនំង ការដក់ជូនេនះ្រត�វបានអមេដយ ភស��តាងៃនការប�្ឈប់េនះ។ 

(d) ផ� ស់ប��រព័ត៌មានលំអតិ និងគំរូហត�េលខាប៉ុេណ� ះ។

♦ អ�កចលូរួមគេ្រមាងបានបែន�មពត័៌មានេ�ក��ងគេ្រមាង JCM ែដលបានចុះប��ី ្រពមទទលួយកែបបបទទនំកទ់ំនងែដលមាន្រសាប់ លុះ្រតាែតែបបបទទនំកទ់នំងថ�ី្រត�វបានដក់េស�ើសុំ

ក��ងេពលដំណលគា� ។
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♦ វ�ធីសា្រស�មួយ្រត�វបានអនុវត�ក��ងគេ្រមាង JCM ស្រមាប់ការគណនការកាត់បន�យការបេ��ញឧស�័នែដលសេ្រមចបានេដយគេ្រមាងនីមយួៗ នងិការ្រត�តពិនតិ្យគេ្រមាង JCM ។

វ�ធីសា្រស�ែដលបានអនមុត័

☞ វ�ធីសា្រស�មួយែដល្រត�វបានអនមុ័តេដយ JC ស្រមាប់ការអនុវត�គេ្រមាង JCM 

☞ មានឯកសារវ�ធីសា�ស�ែដល្រត�វបានអនមុត័ នងិតារង្រត�តពនិតិ្យ។

តារង្រត�តពនិតិ្យ

☞ មានតារងែផនការ្រត�តពនិតិ្យ តារងរចនសម�័ន�្រត�តពនិិត្យ និងតារងរបាយការណ៍្រត�តពនិិត្យ។

☞ តារងែផនការ្រត�តពនិតិ្យ នងិតារងរបាយការណ៍្រត�តពនិតិ្យរួមប���លលតារងប���លទនិ�ន័យ នងិតារងដំេណើរការគណន ្រត�វបានេរៀបចំេដយែផ�កេលើតារងវ�ធសីា្រស�ែដលបានេស�ើ។ តារងរចនសម�ន័�្រត�តពនិតិ្យ្រត�វបានបែន�មេដយេលខាធកិារដ� នបន� បព់កីារអនមុត័េលើវ�ធសីា្រស�ែដលបានេស�ើេដយ

JC។
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៤. វ�ធីសា�ស�គេ្រមាង JCM

៤-១. ការេរៀបចសំម�ន័�វ�ធសីា�ស�

វ�ធីសា្រស�ែដលបានេស�ើេឡើង

☞ វ�ធីសា្រស�មួយែដល្រត�វបានដក់ជូនេ� JC េដើម្បីអនុម័ត

☞ មាន សំណំុែបបបវ�ធីសា្រស�ែដលេស�ើ និងតារងវ�ធីសា្រស�បានេស�ើេឡើង។
តារងវ�ធសីា�ស�ែដលបានេស�ើ

☞ កំណត់ែផនការពនិតិ្យតាមដនមយួ និងអនវុត�ការគណនការកាត់បន�យការបេ��ញឧស�័នផ�ះក��ក់តាមរយៈការប���លទនិ�នយ័

☞ មានតារងប���លទនិ�នយ័  និងតារងគណន។

តារងែផនការ្រត�តពនតិ្យ

្រត�វបាន្របី្របាស់មនុការផ�លស់ុពលភាពស្រមាប់ការេរៀបចំែផនការ្រត�តពនិិត្យ នងិការគណន

ការកាត់បន�យការបេ��ញេ�ក��ងអតតី។

តារងរបាយការណ្៍រត�តពនិតិ្យ

្រត�វបានេ្របើ្របាស់មុនការេផ��ងផ� ត់ស្រមាប់េរៀបចំរបាយការណ៍្រត�តពនិតិ្យ នងិការគណនការកាត់

បន�យការបេ��ញេ�អតីត។

តារងរចនសម�ន័�្រត�តពនិតិ្យ

្រត�វបានេ្របើ្របាស់មុនការផ�ល់សពុលភាពស្រមាប់េរៀបច្ំរបតបិត�ិការ នងិរចនសម�ន័�្រគប់្រគងែដល្រត�វបាន

អនុវត�េដើម្ីបេធ�ើការ្រត�តពនិិត្យ។

[Glos ver.1, No.18-20], [GL PM ver.2, para 16]

តារងប���លទនិ�នយ័

មានប៉ារ� ែម៉្រតជេ្រចើនែដល្រត�វ្រត�តពនិតិ្យមនុេគ ប៉ារ� ែម៉្រតជកល់ាក់របស់គេ្រមាង្រត�វបានបំេពញបែន�មបន� បម់កេទៀតេដយអ�កចូលរួមគេ្រមាង េស�ើពមីនុេដយអ�កចូល

រួមគេ្រមាង (ឧ.ទនិ�ន័យពមីុន) ្រពមទាងំតំៃលខ�ពីីេគែដលឣច្រត�វបានផ� សប់��រេដយអ�កេរៀបចគំេ្រមាង។ ស្រមាប់ប៉ារ� ែម៉្រតនមីួយៗ អ�កេរៀបចំវ�ធីសា្រស�បំេពញ្រគប់ែផ�ក

ែដល្រត�វការ េលើកែលងែតតំៃលដក់ប���លទាំងេនះ។

តារងគណន

មាន្រគបត់ៃំលខ�ីទាងំអស់ែដលមនិឣច្រត�វបានផ� សប់��រេដយអ�កចូលរួម គេ្រមាង។ ដំេណើរការគណនេដើម្ីបទាញយកការបេ��ញេយង

និងការព្យោករការបេ��ញ និងលទ�ផលកាត់បន�យការបេ��ញ។

្របអប:់ េគាលការណែ៍ណនំ JCM ស្រមាបេ់រៀបចវំ�ធសីា�ស�ែដលេស�ើ (េគាលការណែ៍ណនំវ�ធសីា�ស�) [GL PM ver.2]
☞ េគាលការណ៍ែណនំទំាងេនះមានបំណងជួយសភាគីនីមួយៗ ឬអ�កេរៀបចំវ�ធីសា�ស�ស្រមាប់ JCM និងសំេ�ដល់្រតឹម JC ក��ងការបេង�ើត និងវយតៃម�វ�ធីសា�ស�ៃដលបានេស�ើ។
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៤-២. ការបេ��ញឧស�ន័េយង

♦ ក��ងគេ្រមាង JCM ការកាត់បន�យការបេ��ញឧស�ន័នងឹ្រត�វបានផ�ល់ឥណទាន ្រត�វបានកំណត់ភាពខុសគា� រវងក្រមតិបេ��ញឧស�័នេយង និងក្រមិតបេ��ញេ្រគាងទុក។

♦ ការបេ��ញឧស�ន័េយងគៈឺ

☞ ្រត�វបានគណនការបេ��ញជធម�តា (BaU) ែដលតំណងឱ្យការបេ��ញែដលេជឿទុកចិត�បានក��ងការផ�លន់វូលទ�ផលដចូគា� ឬក្រមិតេសវកម�របស់គេ្រមាង JCM ែដលបានេស�ើេ�្របេទសកម��ជ (េដើម្ីបធានពីការថយចុះពតិ្របាកដ និង/ឬ េជៀវងការបេ��ញឧស�័នផ�ះក��ក)់

☞ ្រត�វបានគណនេដយគុណក្រមិតចាបេ់ផ�ើមឥណទាន ែដល្រត�វបានបង� ញការបេ��ញឧស�ន័ផ�ះក��កត់ាម្របេភទក��ងមយួឯកតាលទ�ផល ជជមួយលទ�ផលសរុប។

☞ ក្រមតិចាប់េផ�ើមឥណទាន្រត�វបានបង� ញជការបេ��ញឧស�័នផ�ះក��កេ់�តាម្របេភទក��ងលទ�ផលមយួឯកតា និងបានបេង�ើតវ�ធសីា្រស�ែដលឣចអនវុត�បានស្រមាប់្របេភទគេ្រមាងដចូគា� េ�ក��ង្របេទសមា� សផ់�ះ។ វគួរែត្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដយរក្សោភាពេដើម។

ចេន� ះៃនការបេ��ញឧស�ន័ក��ងលក�ខណ� ធម�តា

ចាប់េផ�ើម្របតបិតិ�ការគេ្រមាង

រយៈេពល
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្រមា

ង

ការបេ��ញឧស�ន័េយង

ការព្យោករណក៍ារបេ��ញឧស�ន័

ការកាតប់ន�យការបេ��ញឧស�ន័ (ឥណទាន)

[GL PM ver.2, para 7-8, Glos ver.1, No.4-7]

្របអបៈ់ មេធ្យោបាយេផ្សងេទៀតេដើម្បដីងឹពីក្រមតិៃនការកាត់បន�យពតិ [GoJ Jan 2017]
☞ ការេ្របើតំៃលខ�ីក��ងប៉ារ� ែម៉្រតេដើម្ីបគណនការបេ��ញេ្រគាង ជំនួសឱ្យតំៃលពិត្របាកដែដលឣចវស់ែវងបាននឹងនំឱ្យមានការគណនការបេ��ញជក់លាករ់បស់គេ្រមាងែដលមានទហំំធជំង។

ការបេ��ញឧស�័នតាមធម�តា
ចាប់េផ�ើម្របតបិតិ�ការគេ្រមាង

រយៈេពល

កា
រប

េ�
�ញ

ឧស
�ន័ផ

�ះក
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ចញ

ពី

្រប
ភព

ែដ
ល

្រគ
បដ
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យ

គេ
្រមា

ង

គណនការបេ��ញឧស�័នជក់លាករ់បស់គេ្រមាង

ការកាត់បន�យការបេ��ញឧស�័ន(ឥណទាន)

រូបភាព: ដ្យោ្រកាមចង��លបង� ញនវូទនំកទ់ំនងរវងការបេ��ញក��ងលក�ខណ� ធម�តា ការបេ��ញឧស�ន័េយង និងការបេ��ញឧស�ន័េ្រគាងទកុ

៤. វ�ធីសា�ស�គេ្រមាង JCM
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៤-៣. លក�ណៈវ�នចិ�យ័សទិ�ទិទលួបាន

វ�ធីសា្រស�គេ្រមាង JCM

♦ លក�ណៈវ�និច�័យសិទ�ិទទួលបានគឺជត្រម�វការស្រមាប់គេ្រមាង JCM ែដលបានកំណត់េ�ក��ងវ�ធីសា្រស� JCM និងមានដូចខាងេ្រកាមៈ

(a) ត្រម�វការស្រមាប់គេ្រមាងេដើម្ីបចុះេឈា� ះជគេ្រមាង JCM

(b) ត្រម�វការស្រមាប់គេ្រមាងេដើម្ីបឣចអនុវត�វ�ធសីា្រស�ែដល្រត�វបានអនមុត័។

្របអបៈ់ លក�ណៈវ�នចិ�យ័សទិ�ទិទលួបាន [GoJ Jan 2017]

♦ លក�ណៈវ�និច�័យសិទ�ទិទួលបាន

☞ បានកំណត់យ៉ងច្បោស់ក��ងវ�ធសីា្រស�គឺឣចកាតប់ន�យការ្របឈមនឹងការបដិេសធគេ្រមាង ែដលេស�ើេដយអ�កចូលរួមគេ្រមាង

☞ "ប��ី្រត�តពិនិត្យ" នឹងអនុ�� តឱ្យមានការកំណតស់ិទ�ទិទលួបានសំេណើគេ្រមាងេដយងយ្រស�លេ្រកាម JCM នងិការអនុវត�វ�ធសីា្រស� JCM ចំេពាះគេ្រមាង

☞  រដ� ភិបាលទាងំពីរកំណតន់វូបេច�កវ�ទ្យោ ផលិតផល ។ល។ គួរ្រត�វបានរប់ប���លេ�ក��ងលក�ណៈវ�និច�យ័សិទ�ទិទួលបានតាមរយៈដំេណើរការ អនុម័តេលើវ�ធីសា្រស� JCM េដយ JC

☞ អ�កចូលរួមគេ្រមាងឣចេ្របើ្របាស់ប��ីវ�ធសីា្រស� JCM ែដលបានអនុមតេ�េពលដកព់ាក្យចុះប��ីគេ្រមាង JCM។

♦ ឧទាហរណ៍ៈ

(a) ត្រម�វការននស្រមាប់គេ្រមាងមួយេដើម្ីបចុះប��ីជគេ្រមាង JCM ។

☞ មូលដ� នស្រមាប់ការវយតៃម�ការផ�ល់សពុលភាព នងិការចុះប��ីគេ្រមាងែដលបានេស�ើ

☞ ឧទាហរណ៍

 ការបង� ញពី xx (ផលតិផល/បេច�កវ�ទ្យោ) ែដលេរៀបចឱំ្យមាន្របសិទ�ភាព (ឧទាហរណ៍ ទិន�ផល/គីឡ�វ� ត េម៉ាង) <វ�ធីសា

�ស�េគាល>

 ការបង� ញពី xx (ផលតិផល/បេច�កវ�ទ្យោែដលមាន្របសទិ�ភាពខ�ស់ជកល់ាក់ ដចូជម៉ាសុនី្រតជក់ែដលមានភា� បឧ់បករណ៍បំ

ែលងចរន�អគ�ិសនី យនជំនិះអគ�សិន ីឬវ�ធីសា�ស�ផលិតចរន� អគ�ិសនីេដយភា� ប់ជមយួឣគយុ)។

(b) ត្រម�វការននស្រមាប់គេ្រមាងមួយេដើម្ីបឣចអនវុត�វ�ធីសា�ស�ែដលបានអនុមត័

☞ ឧទាហរណ៍

 អថិភាពទិន�នយ័ពមីនុស្រមាប់ x ឆា� ំ

 ការផលិតអគ�ិសនេីដយ xx (ឧ. PV ការផលិតអគ�ិសនពីីថមពលខ្យល)់ ភា� បេ់�នឹងបណ� ញអគ�សិនី

 ការបែន�មបេច�កវ�ទ្យោថ�េី�នឹងឡចហំាយទឹកែដលមាន្រសាប់

☞ ដចូគា� នឹង “លក�ខណ� វ�ធីសា្រស�ែដលឣចអនវុត�បាន” េ្រកាម CDM

[GL PM ver.2, para 9, Glos ver.1, No.3]
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៤-៤. ការេរៀបចវំ�ធសីា�ស�

៤. វ�ធីសា្រស�គេ្រមាង JCM

♦ អ�កេរៀបចំវ�ធីសា្រស�ផ�លឯ់កសារគាំ្រទេដើម្ីបែកត្រម�វការសន�ិដ� នពីបរ�មាណសេំ�ដល់ជេ្រមើសសិទ�ទទលួបាន តំៃលខ�ី នងិការបេង�ើតការបេ��ញេយង

♦ ភាគីជប៉ុន នងិភាគីកម��ជ ឬអ�កចូលរួមគេ្រមាងឣចជអ�កេរៀបចំវ�ធីសា្រស�

♦ វ�ធីសា្រស�ែដលបានេស�ើៈ

☞ េរៀបរប់ពីនីតិវ�ធីក��ងលក�ណៈច្បោស់លាស្់រគប្់រគាន់េដើម្ីបឣចឱ្យវ�ធីសា្រស�្រត�វបានេ្របើ្របាស់ ឣចអនុវត�គេ្រមាងយ៉ងច្បោស់ េហើយ្រត�វបានបេង�ើតេដយភាគីទបីី

☞ ឣចេធ�ើេ�បានស្រមាប់គេ្រមាងនន្រសបតាមវ�ធីសា្រស�្រត�វបានេ្រជើសេរ�សចំេពាះការផ�ល់សុពលភាព និង/ឬ េផ��ងផ� ត់ជគេ្រមាង JCM

☞ រួមប���លវ�ធីសា�ស�េដះ្រសាយទាំងអស់ រូបមន� និងនីតិវ�ធជីជហ៊ំានៗែដលចាំបាចអ់នវុត�វ�ធសីា្រស� និងផ�ល់សុពលភាពគេ្រមាង ឧ. ការគណនការបេ��ញឧស�័ន េយង នងិការព្យោករការបេ��ញឧស�័ន

☞ ផ�ល់ការែណនំស្រមាប់េធ�ើការសន�ិដ� នពបីរ�មាណ និងសមេហតុផល ែដលមិន្រត�វបានផ�ល់ជនូក��ងវ�ធីសា្រស� និង្រត�វបានេធ�ើេឡើងេដយអ�កេ្របើវ�ធីសា្រស�

☞ េជៀសវងការបេង�ើនតំៃលឥណទានកាបនូេដយេចតន (ឧ. េ�េពលែដលលទ�ផលេកើនេឡើង្រត�វបានបង�េឡើងេដយការេលើកទឹកចិត�ក��ងការបេង�ើនឥណទាន) ។

☞ ទ្រមង់វ�ធសីា�ស�ែដលបានេស�ើ និងតារងវ�ធសីា្រស�ែដលបានេស�ើ្រត�វបានបេំពញជភាសាអងេ់គ�ស

☞ ទ្រមង់វ�ធសីា្រស�ែដលបានេស�ើមនិ្រត�វបានផ� ស់ប��រេនះេទ គឺ្រត�វបំេពញេដយគា� នការប�� កព់គីរូំ ពុម�អក្សរ ចណំងេជើងរបស់ខ��ន។ េបើសិនជែផ�កៃនទ្រមង់វ�ធសីា្រស�ែដលបានេស�ើមិនឣចអនវុត�បាន េនះវ�ធសីា្រស�្រត�វបានប�� ក់យ៉ងច្បោសថ់ ែផ�កេនះ្រត�វបានទុកឱ្យេ�ទំេនរ

☞ ការបង� ញតៃម�ននក��ងទ្រមង់វ�ធសីា�ស�ែដលបានេស�ើ នងិតារងវ�ធសីា្រស�ែដលបានេស�ើ្រត�វស�ិតក��ងទ្រមង់ស�ង់ដរអន�រជត ិ(S.I.) (ឧ. ១,000 តណំងឱ្យមួយពាន់ និង ១.0 តណំងឱ្យមួយ)។ ខា� តែដល្រត�វបានេ្របើគួរ្រត�វបានប�� ក់េដយសមមូល ខា� ត/បទដ� ន S.I. (ពាន/់លាន) ជែផ�កមួយៃនត្រម�វការេដើម្ីប

ធានឱ្យមានតមា� ភាព និងភាពច្បោស់លាស។់

[GL PM ver.2, para 13, 15, 17-18] [PCP ver.2, para 6]

វ�សាលតាមវ�សយ័របស់ JCM [GL PM ver.2, annex] កំណត់្របេភទៃន្របភពឧស�ន័ផ�ះក��ក់

តាមវ�ស័យ ឬ្រក�មសកម�ភាពែដលអនវុត�គេ្រមាង JCM។ គេ្រមាង JCM មួយឣចធា� ក់ចុះក��ងវ�សាលភាព

តាមវ�ស័យេ្រចើនជងមួយៈ

1. ឧស្សោហកម�ថមពល (ថមពលកេកើតេឡើងវ�ញ/មិនកេកើតេឡើងវ�ញ)

2. ការែចកចាយថមពល

3. ត្រម�វរថមពល

4. ឧស្សោហកម�ផលិតកម�

5. ឧស្សោហកម�គីមី

6. ការសាងសង់

7. ការដឹកជ���ន

8. រុករកែរ�/ផលិតកម�ែរ�

9. ផលិតកម�េលាហៈធាតុ

10. ការបេ��ញឧស�័នពីឥន�នៈ(អង�ធាតរុ�ង, េ្របង និងឧស�័ន

11. ការបេ��ញឧស�័នពីផលតិកម� និង ការេ្របើ្របាស់ហាឡ�កាបូន និងស៊ុលហា� ហិចស្សោភ��យអរ�

ដ ការបេ��ញឧស�័នពីផលិតកម� និងការេ្របើ្របាស់ហាឡ�កាបូន និងស៊ុលហា� ហិចសារភ��

យអរ�ដ

12. ការេ្របើធាតុរ�លាយ

13. ការ្រគប់្រគង និងការេចាលសំណល់

14. ការែថរក្សោការពារៃ្រពេឈើ និងដំដុះៃ្រពេឈើេឡើងវ�ញ

15. កសិកម�។
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៤-៥. នីតិវ�ធីស្រមាបក់ារដកជ់នូវ�ធីសា្រស�ែដលបានេស�ើ

៤. វ�ធីសា្រស�គេ្រមាង JCM

[PCP ver.2, para 6-24]

(1) េរៀបចំវ�ធីសា�ស�ែដលបានដក់េស�ើ និងដក់េស�ើេ� JC ស្រមាប់ការការអនុម័តតាមសារេអឡិច្រត�និក

☞ វ�ធីសា្រស�ែដលបានេស�ើមាន ១) បំេពញ“ទ្រមង់វ�ធី សា�ស� JCM ែដលបានេស�ើសំុ” និង ២) “ទ្រមង់តារង

វ�ធីសា�ស� JCM ែដលបានេស�ើ” រួមមានតារងលទ�ផល និងតារងគណន ែដលទ្រមង់ទាងំពីរ្រត�វបានបេង�ើត

េឡើង្រសបតាមេគាលការណ៍ែណនវំ�ធីសា�ស�

☞ វ�ធីសា្រស�ែដលបានដក់េស�ើឣច្រត�វបានដក់ជូនេដយេ្របើ្របាស់កំែណៃនទ្រមង់ពីមុន ក��ងេពល ៦ែខ ចាប់ពីៃថ�

ផ្សព�ផ្សោយកំែណថ�ី

☞ ការដក់េស�ើឣចភា� ប់មកជមួយនូវឯកសារបែន�មែដលជួយពន្យល់ពីវ�ធីសា្រស�។

អ�កេរៀបចវំ�ធសីា�ស� គណៈកមា� ធកិារច្រម�ះ

(1’) បេង�ើតវ�ធីសា្រស�ែដលបានេស�ើេ្រកាមគំនិតផ��ច   េផ�ើមរបស់ JC(2) ជូនដំណឹងពីការទទួលបាននូវការដក់េស�ើេ�កាន់អ�កេរៀបចំវ�ធីសា�ស�តាមសារេអឡិច្រត�និក។

(3) ពិនិត្យថេតើវ�ធីសា�ស�ែដលបានេស�ើេនះគឺេពញេលញ និងបង� ញលទ�ផលេ�អ�កេរៀបចំវ�ធីសា�ស�ក��ងរយៈេពល ៧ៃថ�

តាម្របតិទិនបន� ប់ពីបានទទួលការដក់េស�ើ។

(4’) ្របសិនេបើការេស�ើហាក់ដូចមនិេពញេលញេលខាធិការដ� នជូនដំណឹងដល់អ�កេរៀបចំវ�ធី សា�ស�ពីមូលេហតុ។

(4) បន� ប់ពីដក់ជូនវ�ធីសា�ស�ែដលបាន់េស�ើ្រត�វបានចាត់ទុកថល�ស្រមាប់ការពិនិត្យេពញ និងេធ�ើការផ្សព�ផ្សោយជសា

ធារណៈតាមេគហទំព័រ។

រយៈេពលស្រមាប់ទទលួការប���លមតិរបស់ សាធារណៈជនមាន ១៥ៃថ� តាម្របតិទិន

(5) េលខាធិការដ� នេធ�ើការទទូលធាតុចូលពីសាធារណជនតាមរយៈេគហទំព័ររបស់ JCM។

េលខាធកិារដ� ន

(4’-1) ឣចដក់េស�ើវ�ធីសា្រស�ែដលបានេស�ើែដល្រត�វបានវយតៃម�ថមិន្រគប់្រគាន់េដយេលខាធកិារដ� ន។ ការដក់េស�ើដូច

េនះបង� ញនូវេហតុផលមនិ្រគប់្រគាន់

ការដក់េស�ើ

ការពិនិត្យេពញេលញ (ស�ិតក��ងរយៈេពល ៧ៃថ� តាម្របតិទិន)

មិនេពញេលញ

េពញេលញ

ការប���លមតិសាធារណជន (១៥ៃថ�តាម្របតិទិន)
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(6)’ ឣចទាក់ទងជមួយនងឹអ�កេរៀបចវំ�ធីសា្រស�េលើប�� ជកល់ាក់សំេ�វ�ធីសា្រស�ែដលបានេស�ើ

(6)’’ ឣចេធ�ើ្របតិភូកម�ការងរវយតៃម�មយួ�ែផ�កេ�អ�កជំនញខាងេ្រ� និង/ឬ ្រក�មការងរឯករជ្យពីអ�កេរៀបចំវ�ធីសា្រស�

តាមការសម្រសប

(7) លទ�ផលៃនការពិចារណមានដូចតេ�: (ក) ការអនុម័តេលើវ�ធីសា្រស�ែដលបានេស�ើ (ខ) អនុម័តេលើវ�ធីសា្រស�

ែដលបានេស�ើេដយការពិនិត្យេឡើងវ�ញ (គ) មិនអនុម័តវ�ធីសា្រស�ែដលបានេស�ើ

(8) គួរប��ប់ការពិចារណក��ងរយៈេពល ៦០ៃថ� តាម្របតិទិន គិតចាប់ពីៃថ�ឈប់ទទលួយកមតិសាធារណៈជន។ ្របសិនរយៈ

េពលេនះមិនឣចេធ�ើបានេដយសារែត ប�� ជេ្រចើនកំពុងបន�េផ��ងផ� ត់ េពលេនះេលខាធិការដ� នជូនដំណងឹដល់អ�ក

េរៀបចំវ�ធីសា្រស�អំពីសា� នភាពៃនការពិភាក្សោក��ង   រយៈេពល 60 ៃថ�តាម្របតិទិន គិតចាប់ៃថ�ឈប់ទទួលយកមតិសាធារ

ណៈជន និង JC គួររប��ប់ការពិចារណេនះមិនេលើសពី  ៩0ៃថ�តាម្របតិទិន គិតចាប់ៃថ�ឈប់ទទួលយកមតសិាធារ

ណៈជន

(9) តាមការប��ប់ការពិចារណ េលខាធិការដ� នជូនដំណឹងពីលទ�ផលៃនការពិចារណេ�អ�កេរៀបចវំ�ធីសា្រស�េដយ

មានេហតុផលរបស់ខ��ន

(10)េធ�ើការផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលពិចារណជសាធារណៈ ្រពមទាងំព័ត៌មានពាក់ព័ន�េលើវ�ធសីា្រស� ែដលបានអនុម័តែដល

រួមមាន ឯកសារវ�ធីសា�ស�ែដលបានអនុមត័ និងតារង្រត�តពិនិត្យតាមរយៈេគហទំព័រ JCM ក��ងរយៈេពល ៥ៃថ�

តាម្របតិទិនគិតចាប់ពីៃថ�ៃនការសេ្រមចេដយ JC

អ�កេរៀបចវំ�ធសីា�ស� គណៈកមា� ធកិារច្រម�ះ

(10’) ឣចដក់េស�ើេឡើងវ�ញវ�ធីសា�ស�ណមួយែដលមិន្រត�វបានអនុម័តេដយ JC។ ការដក់ជូនេនះបង� ញេហតុ

ផល ស្រមាប់ការែដលមិនបាន អនុម័តេដយ JC។

េធ�ើការផ្សព�ផ្សោយពីវ�ធីសា�ស�ជសាធារណៈ

(ក��ងរយៈេពល៥ៃថ�តាម្របតិទិន)

ការវយតៃម� (ចេន� ះពី ៦0-៩0 ៃថ�តាម្របតិទិន)

មិនយល់្រពម

ការអនុម័ត 

(6) េដយែផ�កេលើការវយតំៃលវ�ធីសា�ស�ែដលបានេស�ើ ប៉ុែន�មិនកំណតច់ំេពាះសមា� រៈែដលបានដក់ជូនេដយអ�ក

េរៀបចំវ�ធីសា្រស� និងមតិសាធារណៈជនែដលបានដកជ់ូន ្រសបតាមេគាលការណ៍ែណនំវ�ធសីា្រស�

េលខាធកិារដ� ន
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៤. វ�ធីសា្រស�គេ្រមាង JCM
៤-៦. នីតវិ�ធសី្រមាបក់ារពនិតិ្យេឡើងវ�ញវ�ធសីា�ស�ែដលបានយល់្រពម

(1) ឣចេស�ើ JC េដើម្បីែកែ្របវ�ធីសា្រស�ែដលបានអនុមត័រួចេដយដក់េស�ើ “ទ្រមង់សំេណើសំុការពិនិត្យវ�ធីសាស្

្រត JCM ែដលបានអនុម័តរួច “និងវ�ធីសា្រស�ែដលបានេស�ើេឡើងវ�ញ េដយសង�ត់ធ�ន់េលើការផ� ស់ប��រ។

- ការដក់េស�ើេនះឣច្រត�វការឯកសារបែន�មេទៀត ែដលឣច ជួយពន្យល់អំពីការពិនិត្យេឡើងវ�ញ

- សំេណើសំុឣច្រត�វបានដក់េស�ើេដយេ្របើកំែណទ្រមង់ពីមុនក��ងរយៈេពល ៦ែខ ពីៃថ�េចញផ្សោយកំែណថ�ី

អ�កេរៀបចវំ�ធសីា�ស�
គណៈកមា� ធកិារច្រម�ះ

(1)’ ឣចេស�ើឱ្យអ�កេរៀបចំវ�ធសីា្រស�ដកជ់នូឯកសារបែន�ម រួមមានេសចក�ី្រពាង PDD ែដល

បានេស�ើេឡើង្រត�វបានអនុវត�(2) ជូនដំណឹងពកីារទទលួបានសេំណើេ�អ�កេរៀបចំវ�ធីសា្រស�តាមសារេអឡិច្រត�នចិ

េលខាធិការដ� ន

(1)” វ�ធីសា្រស�ឣច្រត�វបានពិនតិ្យេឡើងវ�ញេ្រកាមគំនិតផ��ចេផ�ើមរបស់ JC

(3) បេង�ើតការ្រត�តពិនិត្យេពញេលញេលើសំេណើដក់េស�ើតាមែបបបទ ដូចបានេរៀបរប់ក��ងចនំចុ៤-៥

(4) ្រសបគា� នងឹការពនិតិ្យេពញេលញ េលខាធិការដ� នក៏វយតៃម�ផងែដរពលីក�ណៈធម�តា នងិ

ភាពស��គសា� ញចំេពាះការពិនតិ្យសំេណើេឡើងវ�ញ នងិចាត់ថ� ក់ដចូខាងេ្រកាម៖

(a) សំេណើែកែ្របយ៉ងសំខាន់៖ ការផ� ស់ប��រដ៏សំខានច់ំេពាះវ�ធីសា្រស�ែដលបានអនមុត័

រួមមាន ការផ� សប់��រក��ងលក�ណៈវ�នចិ�័យសទិ�ិទទួលបាន ប៉ារ� ែម៉្រត នងិវ�ធសីា្រស�

គណននិងការ្រត�តពិនតិ្យ

(b) សំេណើរសុំពិនតិ្យេឡើងវ�ញ៖ ការែកត្រម�វេសចក�ីែថ�ងការណ៍ នងិពនិតិ្យេឡើងវ�ញេលើសុំ

េណើសុំ េដើម្ីបេធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើងនវូភាពច្បោស់លាស់ៃនវ�ធីសា្រស�ែដលបានអនុមត័។

(5) បន� បព់បី��បក់ារពនិតិ្យេពញេលញ នងិការវយតៃម�ការពនិតិ្យេឡើងវ�ញេដយេលខាធកិារដ្

ឋាន ្រគប់សំេណើរពនិតិ្យេឡើងវ�ញមានែចងក��ង 4(a) រួមមាន ការពនិតិ្យេឡើងវ�ញទាំង

េនះេ្រកាមគនំតិផ��ចេផ�ើមរបស់ JC គជឺ្របធានបទចំេពាះនតីិវ�ធសី្រមាប់ធាតចុូលពសីាធារ

ណៈជនដូចបានេរៀបរប់ក��ង ៤-៥

(6) ផ្សព�ផ្សោយជសាធារណៈនូវ្រគបវ�ធីសា្រស�ែដលបានែកស្រម�ល នងិបានអនុមត័ តាមរយៈ
េវបសាយរបស់ JCM ក��ងរយៈេពល ៥ៃថ�តាម្របតិទិនចាបព់ៃីថ�ៃនការសេ្រមចេដយ JC។

ការពិចារណេលើសំេណើការពនិិត្យេឡើងវ�ញដ៏សំខាន់្រត�វបានេធ�ើេឡើងេ�ក��ងនីតិវ�ធីដចូគា� ដចូបាន

េរៀបរប់េ�ក��ងចំនុច ៤-៥

(5)’បន� បព់បី��បក់ារពនិតិ្យេពញេលញ នងិការវយតៃម�ការពនិតិ្យេឡើងវ�ញេដយេលខាធកិារដ្

ឋាន សំេណើពិនតិ្យេឡើងវ�ញបានេរៀបរបក់��ងកថខណ័� ៤ (a) រួមមាន ការពនិិត្យេ្រកាមការផ្

តចួេផ�ើមរបស់ JC ្រត�វបានឆ��ះប�� ងំយ៉ងសម្រសបេដយ JC។ េលខាធិការដ� នេធ�ើការ

ផ្សព� ផ្សោយជសាធារណៈតាមេគហទពំរ័ JCM

ការពិនតិ្យវ�ធីសា្រស�េឡើងវ�ញែដលបានអនុមត័ មនិប៉ះពាលដ់លគ់េ្រមាង ែដលបានដកឱ់្យមានការផ�ល់

មតិ ជសាធារណៈស្រមាប់េសចក�ី្រពាងឯកសារគេ្រមាង ែដលអនុវត�ក��ងទ្រមងម់នុ។

អ�កចលូរួមគេ្រមាងឣចអនុវត�វ�ធសីា្រស� ែដលបាន អនមុ័តរួចស្រមាបគ់េ្រមាងទាងំឡយ ែដល

កពំុងែស�ងរកការ ផ�ល់សុពលភាព បន� ប់ពីៃថ�ែដលវ�ធីសា្រស�ថ�្ីរត�វបានអនមុត័។

[PCP ver.2, para 65-76]

ការដកេ់ស�ើ

ការ្រត�តពិនិត្យេពញេលញ (ក��ងចេន� ះ ៧ៃថ� តាម្របតទិិន)

ការប���លមតិសាធារណៈជន (១៥ៃថ�តាម្របតទិនិ)

េធ�ើការផ្សព�ផ្សោយវ�ធសីា្រស�ជសាធារណៈ(ក��ងេពល៥ៃថ� តាម្របតទិិន)

្របអប:់ ការររងចំ់ាេលើវ�ធសីា�ស�ែដលបានយល្់រពម [PCP ver.2, para 77]

ក��ងករណីយល់ពីភស��តាងវ�ទ្យោសា្រស�ថ�ីឬ្របេសើរជមុន បង� ញថ ការកាត់បន�យការបេ��ញឧស�័នឣច្រត�វបានឱ្យ

តៃម�ខ�ស់េពក ែផ�កេលើវ�ធីសា្រស�ែដលបានយល្់រពម ឬមានភាពមិន្រតឹម្រត�វបានរកេឃើញកំហុស និង/ឬ ភាពមិន

ច្បោស់េ�ក��ងវ�ធីសា្រស�ែដលបានយល្់រពម JC ឣចនឹងដក់ការរង់ចំាេលើវ�ធីសា្រស�បានយល់្រពមេ�េពលណមួ

យ។ ក��ងករណីេនះ JC សេ្រមចចំេពាះ

(a) រង់ចំាេមើលេលើវ�ធីសា្រស�ែដលបានយល្់រពមភា� ម់ៗ។ ក��ងករណីេនះអ�កចូលរួមគេ្រមាងមិនដក់ជូនេសចក�ី

្រពាងឯកសារគេ្រមាងណមួយស្រមាប់ទទួលបានធាតុចូលពីសាធារណៈជន ឬសំេណើចុះប��ីគេ្រមាងែដល

អនុវត�វ�ធីសា្រស� ចាប់ពីៃថ�បន� ប់ពីមានកាលបរ�េច�ទផ្សព�ផ្សោយការសេ្រមចរបស់ JC តាមរយៈេគហទំព័រ

របស់ JCM

(b) រង់ចំាេមើលេលើវ�ធីសា្រស�ែដលបានយល្់រពមក��ងរយៈេពល ២៨ ៃថ�តាម្របតិទិន។ ក��ងករណីេនះ អ�កចូលរួម

គេ្រមាងមិនដក់ជូនសំេណើចុះប��ីគេ្រមាង ែដលអនុវត�វ�ធីសា្រស�មិនេលើសពី ២៨ៃថ�តាម្របតិទិន ចាប់ពីៃថ�

បន� ប់ពីមានកាលបរ�េច�ទផ្សព�ផ្សោយការសេ្រមចរបស់ JC តាមរយៈេគហទំព័ររបស់ JCM។
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☞ អ�កចូលរួមគេ្រមាងផ�ល់ការពណ៌នអពំគីេ្រមាងែដលផ�លក់ារយល់ដឹងអពំលីក�ណៈគេ្រមាង នងិការអនុវត�គេ្រមាង

☞ អ�កចលូរួមគេ្រមាង្រត�តពនិតិ្យគេ្រមាង JCM ែដលបានចះុប��ី និងការកាតប់ន�យការបេ��ញឧស�័នរបសគ់េ្រមាង។អ�កេរៀបចំគេ្រមាងបេង�ើត នងិអនុវត�នតីិវ�ធ្ីរគប់្រគងគណុភាពេដើម្ីប្រគប្់រគងទនិ�នយ័ នងិព័តម៌ាន។ អ�កចូលរួមគេ្រមាងគរួកាតប់ន�យដូចតាមការែដលអនុវត� ភាពមិន្របាកដ្របជែដលទាកទ់ងេ�នងឹការ

កំណត់បរ�មាណៃនការកាតប់ន�យការបេ��ញឧស�ន័ផ�ះក��ក់

☞ តារង្រត�តពនិិត្យឣច្រត�វបាន្រត�តពនិិត្យេឡើងវ�ញេ�េពលែដលវ�ធីសា្រស�ែដលអនមុត័្រត�វបាន្រត�តពនិតិ្យេឡើងវ�ញ

☞ ទ្រមង់ឯកសារគេ្រមាង នងិ តារង្រត�តពនិតិ្យ្រត�វបានបំេពញជភាសាអងេ់គ�ស

☞ ទ្រមង់ឯកសារគេ្រមាង នងិតារង្រត�តពនិតិ្យមិន្រត�វបានផ� ស់ប��រ ែដរេនះ្រត�វបានបំេពញេដយគា� នការែកែ្រប្រទង់្រទាយ ពមុ�អក្សរ ចំណងេជើងរបសខ់��ន េលើកែលងែតជួរេដកែដលបានបែន�មេ�ក��ងតារងេ�ក��ងឧបសម�ន័�ៃនទ្រមងឯ់កសារគេ្រមាង

☞ ឯកសារគេ្រមាងផ��កពត័៌មាន ែដលអ�កចូលរួមគេ្រមាងមានបណំងចងទ់កុជការសមា� ត់ ឬកម�សទិ�ិ អ�កចូលរួមគេ្រមាង្រត�វបានត្រម�វឱ្យដក់ជនូឯកសារេ�ក��ងកំែណចនំនួពីរ (១) កំែណមួយែដល្រគប់ែផ�កទាងំអសផ់��កព័តម៌ានសមា� ត់ ឬពត័៌មានកម�សិទ�ិ្រត�វបានេធ�ើេឡើងេដយខុសច្បោប់ និង (២) កំែណមួយេផ្សងេទៀត

ែដលផ��ករល់ពត័៌មានទាងំអស់ែដល្រត�វបានទកុជការសមា� តប់ផំតុ

☞ ការពណ៌នែដលទាកទ់ងេ�នងឹការអនវុត�លក�ណៈវ�និច�យ័សិទ�ទិទលួបាន នងិការវយតៃម�េហតុបះ៉ពាលប់រ�សា� ន ែដលមិន្រត�វបានចាតទ់ុកជការសមា� ត់ ឬកម�សិទ�ិ

☞ ការបង� ញតៃម�េ�ក��ងឯកសារគេ្រមាង េដយរួមប���លឯកសារទាងំេនះ្រត�វបានេ្របើស្រមាប់ការគណនការកាតប់ន�យការបេ��ញឧស�ន័ គួរស�ិតេ�ក��ងទ្រមង់ស�ង់ដរអន�រជត។ិ ខា� តែដលេ្របើគួរែត្រត�វបានអមេដយតំៃលេស�ើ ខា� ត/បទដ� ន S.I. ែដលជែផ�កមយួៃនត្រម�វការេដើម្ីបធានឱ្យមានតមា� ភាព នងិភាព

ច្បោស់លាស់

☞ កាលបរ�េច�ទចាបេ់ផ�ើមគេ្រមាង JCM គឺជៃថ�ែដល្របតិបត�កិាររបស់គេ្រមាងចាប់េផ�ើម។ ឣយុកាល្របតិបតិ�ការែដលរពឹងទកុឣច្រត�វបានពន្យល់េដយមានទនិ�នយ័ផ្សព�ផ្សោយជ សាធារណៈ េដយមានទិន�ន័យេយងពគីេ្រមាង្រសេដៀងគា� រយៈេពលែដលបានែចង នងិការវ�និច�័យរបស់អ�កជនំញជេដើម។
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ជំពូកទ៥ី. ការេរៀបចឯំកសារេរៀបចគំេ្រមាង (PDD)

♦ “ឯកសារគេ្រមាង (PDD)" ្រត�វបានេរៀបចំេដយអ�កេរៀបចំគេ្រមាង JCM និងព័ត៌មានលម�តិ្រសបតាមច្បោប់ និងេគាលការណ៍ែណនំរបសJ់CM នងិគេ្រមាង JCM ែដល្រត�វបានេជឿទុកចិត�

♦ េ�េពលែដលេរៀបចំសំេណើគេ្រមាង JCM និងការេរៀបចំឯកសារគេ្រមាង និងរបាយការណ៍្រត�តពិនតិ្យ អ�កចូលរួមគេ្រមាងដកជ់នូឯកសារគេ្រមាង និងេគាលការណ៍្រត�តពិនតិ្យ និងវ�ធីសា្រស�ែដលបានេ្រជើសេរ�ស ែដលរួមមានឯកសារវ�ធីសា្រស�ែដលបានអនុមត័ នងិតារង្រត�តពនិតិ្យ។

ឯកសារគេ្រមាង

មានទ្រមង់ឯកសារគេ្រមាងេពញេលញ នងិែផនការ្រត�តពនិតិ្យស្រមាប់តារងែផនការ្រត�តពនិតិ្យ នងិតារងរចនសម�ន័�្រត�តពិនតិ្យ។ របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ្រត�វបានបេំពញេដយេ្របើ្របាស់តារងរបាយការណ៍្រត�តពនិតិ្យ។

ទ្រមងឯ់កសារគេ្រមាង

ទ្រមងឯ់កសារគេ្រមាង JCM កំែណទ១ី

ែផនការ្រត�តពនិតិ្យ 

តារងែផនការ្រត�តពនិតិ្យ តារងរចនសម�ន័�្រត�តពនិតិ្យ 

[GL PDD ver.2, para 3, 9-13, 16-22, part 4.A.5]៥-១. ការេរៀបចឯំកសារគេ្រមាង

្របអប:់ េគាលការណែ៍ណនំស្រមាបេ់រៀបចឯំកសារគេ្រមាង និងរបាយការណ្៍រត�តពនិតិ្យ (ឯកសារគេ្រមាង និង េគាលការណ្៍រត�តពនិតិ្យ) [GL PDD ver.2]

☞មានបំណងជួយស្រម�លអ�កចូលរួមគេ្រមាងក��ងេរៀបចំឯកសារគេ្រមាង JCM និងរបាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ។
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៥-២. ែផនការ្រត�តពនិតិ្យ

ការេរៀបចឯំកសារគេ្រមាង

♦ ែផនការ្រត�តពនិតិ្យមួយបានកណំត់វ�ធសីា្រស�ែដល្រត�វបានេ្របើេដយអ�កចូលរួមគេ្រមាង ស្រមាប់ការ្រត�តពិនតិ្យេដយភាគទីបីី ស្រមាប់ការេផ��ងផ� តប់រ�មាណការកាតប់ន�យការបេ��ញឧស�ន័ែដលសេ្រមចបានេដយគេ្រមាង JCM ។ អ�កចូលរួមគេ្រមាងបេង�ើតែផនការ្រត�តពនិតិ្យមនុេពលផ�ល់សុពលភាពដល់ែផនការ្រត�តពនិតិ្យ

េដយេ្របើតារងែផនការ្រត�តពិនតិ្យ និងតារងរចនសម�ន័�្រត�តពិនតិ្យេ�ក��ងតារង្រត�តពនិតិ្យេឆ�ើយតបនវូវ�ធីសា្រស�ែដលបានអនវុត�។

ត្រម�វការចេំពាះអ�កចលូរមួគេ្រមាងៈ

☞ ធាតចុូលបានបេង�ើតតំៃលស្រមាបប៉់ារ� ែម៉្រតនមីយួៗក��ងតារងែផនការ្រត�តពនិតិ្យ រួមទាំងតៃម�ទាំងឡយែដលបានកណំតក់��ងតារងប៉ាន់សា� នមនុស្រមាបប៉់ារ�

ែម៉្រតននែដលមិន្រត�វបាន្រត�តពនិតិ្យ

☞ េរៀបរប់ពចីនំចុែដលបានសរេសរេ�ែផ�កខាងសា� សំ្រមាប់ប៉ារ� ែម៉្រតជកល់ាកន់មីួយៗក��ងតារងែផនការ្រត�តពិនតិ្យ្រសបជមួយវ�ធសីា្រស�អនុវត� នងិឣច

បែន�មព័ត៌មានលម�តិជកល់ាក់ចេំពាះគេ្រមាងែដលបានេស�ើប���លក��ងមាតកិាែដលបានផ�ល់ឱ្យ

☞ ធានថទនិ�ន័យែដលបាន្រត�តពនិតិ្យ នងិត្រម�វស្រមាប់ការេផ��ងផ� ត់ នងិេចញលិខតិប�� កទ់ាងំេនះ្រត�វបានរក្សោទកុ នងិបានទុកក��ងប័ណ�សារឡិច្រត�នចិ

ស្រមាប់រយៈេពល ពរីឆា� ំ បន� ប់ពីការផ�ល់ឥណទានចុងេ្រកាយ

☞ េរៀបរប់ពីរចនសម�័ន�្រគប់្រគង នងិ្របតបិត�ិការ្រត�វបានអនុវត�េដើម្ីបបេង�ើតការ្រត�តពនិតិ្យ។ អ�កចូលរួមគេ្រមាងបេង�ើត នងិប�� កព់ីតនួទី នងិការទទួលខុស

្រត�វរបស់បគុ�លមា� ក់ៗយ៉ងច្បោស់ ការេរៀបចំសា�ប័ន និងនីតិវ�ធីស្រមាប់ការ្របមូលទិន�នយ័ ការទុកក��ងបណ�សារ នងិការរយការណ៍

☞ ែតងតាងំមនុស្សមា� កឱ់្យទទួលខុស្រត�វចំេពាះសកម�ភាព្រត�តពនិិត្យទូេ� រួមមាន ការេរៀបចំរបាយការណ៍្រត�តពនិតិ្យ ការ្រគប់្រគង នងិរក្សោទកុ ទនិ�នយ័។

បុគ�លែដលទទលួខសុ្រត�វស្រមាប់ការ្រត�តពនិតិ្យ៖

(a) ធាននូវគុណភាពរបាយការណ៍្រត�តពនិតិ្យ រចនសម�័ន�និងនតីវិ�ធសី្រមាប់ការផលិតឯកសារ

(b) ែតងតាងំបគុ�លមា� ក់ែដលទទួលខុស្រត�វចំេពាះការ្រគប់្រគងចំណុច្រត�តពនិតិ្យ (េ�កែន�ងសំខាន)់ េដើម្ីប្របមលូទនិ�នយ័នងិរក្សោទុក នងិ្រត�តពនិតិ្យ

ឧបករណ៍វស់ស�ង់ (រួមមានការ្រកិតតាមខា� ត/ការេធ�ើអធិការកចិ�េទៀងទាត)់ េ�ចំណុច្រត�តពិនតិ្យ។

ការេរៀបរបព់ចីណុំចេដយអ�កចលូរមួគេ្រមាងៈ

(a) តៃម�ប៉ាន់សា� ន៖ ផ�លត់ៃម�ប៉ារ� ែម៉្រតប៉ានស់ា� នស្រមាបេ់គាលបំណងគណនការកាត់បន�យការបេ��ញឧស�័នេ�អតតី

(b) ជេ្រមើស្រត�តពនិិត្យ៖ េ្រជើសេរ�សជេ្រមើសមួយពីខាងេ្រកាម

(i) ជេ្រមើស A : ែផ�កេលើទិន�ន័យសាធារណៈែដល្រត�វបានវសេ់ដយអង�ភាពជេ្រចើនជជងអ�កចូលរួមគេ្រមាង (ទនិ�ន័យែដលេ្របើៈ

ទិន�ន័យ្រត�វបានទទលួសា� លជ់សាធារណៈ ដូចជទិន�នយ័ស�ិតិ និងលក�ណៈពិេសស)

(ii) ជេ្រមើស B: ែផ�កេលើចនំនួេផ�រទកឹ្របាក់ែដល្រត�វបានវស់េដយផ� ល់េដយេ្របើឧបករណ៍វស(់ទនិ�ន័យែដលេ្របើៈភស��តាងពាណិជ�កម�

ដូចជវ�ក័យប័្រត)

(iii) ជេ្រមើស C : ែផ�កេលើការវសជ់ក់ែស�ងេដយេ្របើឧបករណ៍វស់ (ទិន�ន័យែដលេ្របើៈ តៃម�វស់) ។

(c) ្របភពទិន�ន័យៈ ផ�ល់្របភពទនិ�ន័យែដលេ្របើ ឬ្រត�វបានេ្របើ។ បង� ញពី្របេភទ្របភពទនិ�ន័យឱ្យបានច្បោស់ (ឧ. េសៀវេ�កំណត់្រតា កំណត់្រតា

្របចាំៃថ� នងិការស�ង់មតិ ។ល។) និងក្រមិតទហំំទនិ�នយ័ (ឧ. ថ� ក់មូលដ� ន ថ� កត់ំបន់ ថ� ក់ជតិអន�រជត)ិ ្របសិនេបើឣចអនវុត�បាន

(d) វ�ធីសា្រស�វសែ់វង នងិនតីិវ�ធ៖ី េរៀបរបអ់ំពីរេបៀបែដលប៉ារ� ែម៉្រត្រត�វបានវស់ែវង/គណន រួមមាន នតីិវ�ធីធានគណុភាព/ការ្រត�តពនិតិ្យបរ�មាណ

ែដលបានអនុវត�។ ្របសនិេបើប៉ារ� ែម៉្រតនងឹ្រត�វបានវស់ែវងេរៀបរបអ់ពំឧីបករណ៍ ែដល្រត�វបានេ្របើេដើម្ីបវស់ែវង រួមមាន ការពនិតិ្យលម�តិេ�េលើ

ក្រមិតភាព្រតឹម្រត�វ និងការ្រកិតព័តម៌ាន (ភាពញកឹញប់ កាលបរ�េច�ទៃនការ្រកិត និងសុពលភាព)

(e) ការ្រត�តពិនិត្យញឹកញប៖់ េរៀបរប់ពីការ្រត�តពិនិត្យញឹកញប(់ឧ. ជបន� ្របចាំឆា� )ំ។

[GL PDD ver.2, para 5, 23-28]
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ជំពូកទ៦ី. ការចុះប��ី

៦-១. ការផ�ល់សពុលភាពេលើត្រម�វការ

♦ ការផ�ល់សុពលភាពគឺជដំេណើរការការវយតៃម�ឯករជ្យមួយរបស់គេ្រមាង JCM មួយបានេស�ើេដយភាគីទីបី ទល់នឹងេគាលការណ៍ែណនំ VV។

♦ ភាគទីបីៈី

(a) កំណត់ថេតើគេ្រមាង JCM ែដលបានេស�ើេគារពតាមត្រម�វការវ�ធសីា្រស�អនវុត� េគាលការណ៍ែណនំ VV និងការសេ្រមចេដយ JC

(b) វយតៃម�ការអះឣងនងិការសន�តេ់ធ�ើេឡើងេ�ក��ងឯកសារគេ្រមាង និង MoC។ ភស��តាង្រត�វបានេ្របើក��ងការវយតៃម�េនះគឺមនិ្រត�វបានកណំត់ ែដលផ�ល់េដយអ�កចូលរួមគេ្រមាង។

♦ របាយការណ៍ផ�ល់សុពលភាពផ�ល់នវូទិដ�ភាពទូេ�ៃនការប��ប់ការផ�ល់សុពលភាព និងដំេណើរការផ�ល់សុពលភាពែដលបានេ្របើេដយភាគីទបី។ី

♦ ត្រម�វការទេូ�ៈ ភាគីទបីីេធ�ើការវយតៃម�ព័តម៌ានែដលផ�ល់េដយអ�កចូលរួមគេ្រមាង និង អនុវត�មេធ្យោបាយផ�ល់សុពលភាព តាមរយៈេគាលការណ៍

ែណនំ VV ប៉ុែន�មនិមានកណំតច់ំេពាះ ការពិនតិ្យឯកសារ សកម�ភាពតាមដន(ឧ.ការចុះេ�ដល់ទីតាងំនងិបទសមា� សន៍) ែដលចាតទ់កុថចាបំាច់

នងិេសចក�ីេយងចំេពាះព័តម៌ានែដលឣចេ្របើបានទាកទ់ងេ�នងឹគេ្រមាង ឬបេច�កវ�ទ្យោែដល្រសេដៀងគា� េ�នងឹគេ្រមាង JCM េ្រកាមការផ�ល់សុ

ពលភាព។ កែន�ងែដលមិនមានមេធ្យោបាយជក់លាកស់្រមាប់ការផ�ល់សុពលភាព ភាគីទីបីអនវុត� បេច�ក េទសសវនកម�សម្រសប

♦ ទ្រមងឯ់កសារគេ្រមាង: ភាគទីបីកីំណត់ ថេតើឯកសារគេ្រមាង្រត�វបានប��ប់េដយេ្របើទ្រមងច់ងុេ្រកាយបំផតុៃនទ្រមងឯ់កសារគេ្រមាងែដលសម្រសប

េ�នឹង្របេភទគេ្រមាង និងបានេធ�ើេសចក�្ីរពាងែដល្រសបជមយួឯកសារគេ្រមាងនងិេគាលការណ៍ែណនំ្រត�តពនិតិ្យ

♦ ការេរៀបរបព់គីេ្រមាងៈ ភាគីទបីកីណំតថ់េតើការេរៀបរបព់ីគេ្រមាង JCM ែដលបានេស�ើេ�ក��ង PDD មានភាពច្បោស់លាស់ េពញេលញ នងិផ�ល់

នវូការយល់ដងឹពីគេ្រមាង JCM ែដលបានេស�ើេឡើង ឬេទ

♦ ការអនវុត�វ�ធសីា្រស�ែដលបានអនមុត័ៈ ភាគទីីបផី�ល់សពុលភាពថ គេ្រមាងមានសទិ�ិការដក់ពាក្យេស�ើសុំវ�ធីសា្រស�ែដលបានេ្រជើសេរ�ស នងិថ

version ែដលអនុវត�មានសុពលភាពេ�េពលដកេ់ស�ើគេ្រមាង JCM ែដលបានេស�ើស្រមាប់ការផ�ល់សុពលភាព

♦ ្របភពបេ��ញ នងិការគណនការកាតប់ន�យការបេ��ញឧស�ន័ៈ ភាគទីបីីកណំតថ់េតើ្របភពបេ��ញឧស�ន័ផ�ះក��កទ់ាំងអស់្រត�វបាន្រគបដណ� ប់េ�

ក��ងវ�ធីសា្រស�្រត�វបានបង� ញស្រមាប់េគាលបំណងគណនការបេ��ញឧស�ន័េ្រគាងទកុ និងការបេ��ញេយងស្រមាបគ់េ្រមាង JCM ែដលបានេស�ើ។

ភាគីទីបីកំណតថ់េតើតៃំលស្រមាប់ប៉ារ� ែម៉្រតជកល់ាករ់បស់គេ្រមាងក��ងតារងែផនការ្រត�តពនិតិ្យសម្រសប ្របសិនេបើឣចអនវុត�បាន។

♦ ការវយតៃម�េហតបុះ៉ពាលប់រ�សា� នៈ ភាគីទបីកីណំតថ់េតើអ�កេរៀបចំគេ្រមាងបានបេង�ើតការវយតៃម�េហតុប៉ះពាលប់រ�សា� ន្របសនិេបើត្រម�វេដយ្រពះរជណច្រកកម��ជ

្រសបតាមនីតិវ�ធីកម��ជ

♦ ការពេិ្រគាះេយបលជ់មយួភាគពីាកព់ន័�ក��ង្រស�ក: ភាគទីបីីកណំតថ់េតើអ�កចលូរួមគេ្រមាងបានបំេពញដំេណើរការពិេ្រគាះេយបល់ជមួយភាគីពាក់ក��ង្រស�ក និង

ជំហានរ�ពឹងទកុេនះ្រត�វបានេគយកមកេ្របើេដើម្ីបភា� ប់ភាគីពាក់ពន័�នងិែស�ងរកមតេិយបល់ស្រមាប់គេ្រមាងែដលបានេស�ើ

♦ ការ្រត�តពនិតិ្យៈ ភាគីទបីកីណំតថ់េតើ ការេរៀបរបព់ីែផនការ្រត�តពនិតិ្យ្រត�វែផ�កេលើវ�ធីសា្រស�ែដលបានអនមុត័នងិ/ឬPDDនងិេគាលការណ៍ែណនំ្រត�តពនិតិ្យ។ ភា

គីទបីកំណតថ់េតើ ចំណុច្រត�តពនិតិ្យស្រមាប់ការវស់ែវងគឺសម្រសប្រពមទាងំថេតើ ្របេភទឧបករណ៍ែដល្រត�វដំេឡើងឱ្យបានសម្រសប ្របសិនេបើចាំបាច់

♦ ធាតចុលូសាធារណៈជន: ភាគទីបីីធានថ រល់ធាតចុូលទាំងអសព់ឯីកសារគេ្រមាងចំេពាះគេ្រមាង JCM ែដលបានេស�ើ បានដកជ់នូ្រសបតាម PCP ្រត�វបាន

េលើកេឡើងេដយអ�កចូលរួមគេ្រមាង

♦ ែបបបទទនំកទ់នំងៈ ភាគីទបីផី�ល់សពុលភាពដលអ់ង�ភាពសាជីវកម�ៃន្រគបអ់�កចូលរួមគេ្រមាងទាំងអស់ នងិជនបេង� លែដលមានក��ងែបបបទទំនក់ទនំង ្រពមទាងំ

អង�ភាពសាមុី រួមមាន គំរូហត�េលខា នងិសា� នភាពការងរៃនហត�េលខីរបសព់ួកេគ។ ភាគទីបីីផ�លស់ុពលភាពថ ែបបបទទំនកទ់នំងបានបំេពញេដយ្រតមឹ្រត�វ

និងអំណចេពញេលញ

♦ ការេជៀសវងការចះុប��ពីរីដងៈ ភាគទីីបកីណំតថ់េតើគេ្រមាង JCM ែដលបានេស�ើមនិ្រត�វបានចុះប��ីេ្រកាមយន�ការកាត់បន�យការែ្រប្រប�លឣកាសធាតអុន�រជតិ

េផ្សងេទៀត

♦ ការចាបេ់ផ�ើម្របតបិតិ�ការ: ភាគីទីបីផ�លស់ុពលភាពដលក់ារចាប់េផ�ើមកាលបរ�េច�ទ្របតិបត�កិារគេ្រមាង JCM ែដលបានេស�ើ។

[GL VV ver.1, para 5, 18-76, 79]
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៦-១. ការផ�ល់សពុលភាពេលើត្រម�វការ

៦. ការចុះប��ី

្របអបៈ់ ការ្រគបដណ� បចណុំចមយួចនំនួេលើេគាលការណែ៍ណន ំJCM VV និង ISO 14064-3

☞ ឯកសារេយង

☞ ឯកសារេយងគឺជឯកសារែដលមនិឣចខ�ះបានស្រមាបក់ារអនវុត� VV េគាលការណ៍ែណនំ VV:

(a) “ISO 14064-3:2006 ឧស�ន័ផ�ះក��ក់ -- ែផ�កទីបីៈ ការប�� ក់ជមួយការែណនំស្រមាប់ការផ�ល់សពុលភាព និងការេផ��ងផ� តក់ារ្រស�បយកឧស�័ន”

(b) PCP
(c) ឯកសារគេ្រមាង និងេគាលការណ៍្រត�តពិនតិ្យ។

Items JCM VV Guidelines ISO14064-3

General Items

Objectives 1 Introduction
Scope and applicability 2, 3 1
Normative references 4 -
Terms and definitions 5-11 2
Roles and responsibilities ROI 25-26, 32-33
Principles 3

General 
validation and 

verification 
procedures

TPE 13-15 4.1
General validation and verification 
requirements 16

Validation approach 18 4.2, 4.4
Means of validation 12, 19-21 4.2, 4.4
Verification approach 82-86 4.2, 4.4
Means of verification 12, 90-92 4.2, 4.4

Development 
of validation 

and 
verification 

plans

Level of assurance 99 (verification) 4.3.1
Materiality 100-101(verification) 4.3.5
Scope - 4.3.4
Understanding project activities and 
project implementation environment - 4.4.1

Risk assessment - 4.4.1
Sampling 17 4.4.3
Items to be planned - 4.4.2

Validation 
requirements

Validation issues
Project design document form 28, 29 -
Project description 30-32 -
Application of approved 
methodology(ies) 33-37 A.2.4.6.2 A.2.6.1

Emission sources and calculation of 
emission reductions 38-46 A.2.4.6.2 A.2.6.1

Environmental impact assessment 47-49 -
Local stakeholder consultation 50-52 -
Monitoring 53-56 A.2.4.6.2 A.2.6.1
Public inputs 57-60 -
Modalities of communications 61-69 -
Avoidance of double registration 70-73 -
Start of operation 74-76 -
Identifying issues and raising requests 22-27 -
Validation report 29-73, 77-80, 81 4.9

Items JCM VV Guidelines ISO14064-3

General Items
Objectives 1 Introduction
Scope and applicability 2, 3 1
Normative references 4 -

Validation 
requirements

Identifying issues and raising requests 22-27 -
Validation report 29-73, 77-80, 81 4.9

Verification 
requirements

Verification issues
Compliance of the project 
implementation with the eligibility 
criteria of the applied methodology

102-104 4.7

Assessment of the project 
implementation against the registered 
PDD or any approved revised PDD

105-107 -

Compliance of calibration frequency 
and correction of measured values with 
related requirements

108-113 -

Assessment of data and calculation of 
GHG emission reductions 114-116 4.5-4.8
Assessment of avoidance of double 
registration 117-120 -
Post registration changes 121-125 -
Identifying issues and raising requests 93-98 -
Verification report 126-128 4.9

Evaluation of 
validation or 
verification 

results

Judgment of reliance on internal 
control - 4.5

Quality of evidence 87-89 verification 
only 4.6

Assessment against validation or 
verification criteria - 4.7
Evaluation of the GHG assertions - 4.8
Validation or verification opinions - 4.9

QA/QC

Quality control review regarding 
validation or verification engagement - A.2.2.5

ISO65 8.5
Recording and retention - 4.1
Facts discovered after the validation or 
verification - 4.11

[GL VV ver.1, para 4]
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៦-២. ការេបាះពមុ�ផ្សោយឯកសារគេ្រមាង ៦. ការចុះប��ី

អ�កចលូរមួគេ្រមាង

ភាគទីបីី

េលខាធកិារដ� ន

(1) េរៀបចំេសចក�្ីរពាងឯកសារគេ្រមាង រួមមាន ទ្រមង់ឯកសារគេ្រមាងេពញេលញ និងែផនការ្រត�តពិនតិ្យ

្រសបតាមឯកសារគេ្រមាង នងិេគាលការណ៍ែណនំ្រត�តពនិតិ្យ នងិដកជ់នូឯកសារទាំងេនះជមយួ

ែបបបទទនំកទ់នំង និងឯកសារគាំ្រទែដលសម្រសបេ�កាន់ភាគទីបីី ែដល្រត�វបានចុះកចិ�សន្យោ

េដយអ�កេរៀបចគំេ្រមាងេដើម្ីបបង� ញការផ�លស់ុពលភាពគេ្រមាង នងិ េ�កាន់ JC េដើម្ីបដក់ប���ល

មតិសាធារណៈជន។

- េសចក�ី្រពាងឯកសារគេ្រមាង នងិែបបបទទំនកទ់នំងឣច្រត�វបានដកេ់ស�ើេដយេ្របើកំែណទ្រមង់មនុក��ងេពល

៦ែខ ចាប់ពីៃថ�ផ្សព�ផ្សោយកែំណថ�ី

(2) េចញេលខេយងែតមួយគតច់ំេពាះគេ្រមាង JCM ែដលបានដកជ់នូេ� JC ស្រមាប់

ប���លមតិ សាធារណៈជន

(3) ជនូដំណឹងពីការទទួលបានការដក់េស�ើសុំ នងិេលខេយងគេ្រមាងេ�កានអ់�កចូលរួមគេ្រមាង

ែដលបានដក់ជូនេសចក�្ីរពាងឯកសារគេ្រមាង និង MoC

(4) បន� បជ់នូដណឹំងពីការទទួលបានការេស�ើសុំ េលខាធិការដ� នេធ�ើការផ្សព�ផ្សោយេសចក�្ីរពាងឯកសារគេ្រមាង

ជសាធារណៈ តាមរយៈេគហទពំ័ររបសJ់CMស្រមាប់ធាតចុូលពីសាធារណៈជន។ រយៈេពល

ទទួលធាតចុូលពសីាធារណៈជនេលើេសចក�្ីរពាងឯកសារគេ្រមាងគឺ ៣0ៃថ� បន� បព់ីការេបាះពុម�ផ្សោយេសច

ក�ី្រពាង ឯកសារគេ្រមាង។ េលខាធិការដ� នផ�ល់ដណឹំងដល់អ�កចូលរួមគេ្រមាង នងិភាគទីីបពីចីណុំចៃនេស

ចក�ី្រពាង ឯកសារគេ្រមាង េ�េលើេគហទពំ័រ JCM និងកាលបរ�េច�ទេបើក នងិបទិការទទួលមតសិាធារ

ណៈជន

- ភាគីពាកព់័ន�ទាំងអស់ឣចដកប់���លធាតចុូលជភាសារអង ់េគ�សេលើគេ្រមាង JCM ែដលបានេស�ើេ�អ�កចូល

រួមគេ្រមាង និងភាគីទីបតីាមសារេអឡិច្រត�នកិ

(5) េធ�ើការផ្សព�ផ្សោយព័តម៌ានននជសាធារណៈ តាមរយៈេគហទំព័រ JCM

(a) េឈា� ះគេ្រមាង JCM ែដលបានេស�ើ

(b) ទតីាំងគេ្រមាង JCM ែដលបានេស�ើ

(c) េឈា� ះរបសអ់�កេរៀបចំគេ្រមាងទាងំអស់ែដលបានរយនមេ�ក��ងេសចក�្ីរពាងឯក

សារគេ្រមាង ៃនគេ្រមាង JCM ែដលបានេស�ើ

(d) េឈា� ះរបស់ភាគីទបីី ែដលេធ�ើការផ�លស់ុពលភាព (នងិការេផ��ងផ� ត)់ ស្រមាប់

គេ្រមាង JCM ែដលបានេស�ើ

(e) ប៉ាន់្របមាណការកាតប់ន�យួការបេ��ញ ឬការ្រស�បយកឧស�ន័្របចាំឆា� ំបានបង� ញ

េ�ក��ងេសចក�ី្រពាង ឯកសារគេ្រមាង

(f) វ�ធីសា្រស�ែដលបានអនមុត័ កំពងុ្រត�វបានអនុវត� េ�ជគេ្រមាង JCM ែដលបាន

េស�ើ

(g) េស�ើៃថ�ចាប់េផ�ើម និងរយៈេពល្របតិបត�កិាររ�ពឹងទកុ។

(7) េធ�ើការផ្សព�ផ្សោយពីធាតចុូលជសាធារណៈតាមរយៈេគហទពំ័រ JCM ែដលេសចក�ី្រពាងឯក

សារគេ្រមាង ្រត�វបានបង� ញ និងលុបេចញនូវឯកសារទាំងេនះ ែដលភាគទីីបី បានកំណត់ថ

មនិ្រតឹម្រត�វ។

(6) ពិនតិ្យភាព្រតមឹ្រត�វ និងពត័៌មានពាកព់័ន�េ�េលើេឈា� ះ នងិទនំកទ់នំងលម�តិរបសអ់�កដកជ់នូែដលបាន

ប���លេ�ក��ងករណីមានការសង្័សយ

្របអប:់ ការផ�លស់ពុលភាព និងពនិតិ្យេផ��ងផ� ត់

ការផ�ល់សុពលភាព នងិការេផ��ងផ� តឣ់ច្រត�វបានបេង�ើតេឡើងក��ងេពលដណំលគា� ឬេដយែឡកពីគា� ។ េ�េពល

អ�កចលូរួមគេ្រមាងដក់េស�ើសុំការផ�លស់ុពលភាព នងិការេផ��ងផ� តដ់ណំលគា� ្រគបែ់ផ�កទាងំអស់ៃនេសចក�្ីរពាង

ឯកសារគេ្រមាង និងេសចក�ី្រពាងរបាយការណ៍្រត�ត ពិនិត្យ្រត�វបានប��ប់មនុេពលការដក់េស�ើសុំ។

(2)’ ្រសបតាមេគាលការណ៍ែណនំ VV ផ�ល់សពុលភាពដល់ MoC នងិគេ្រមាង JCM ែដល

បានេស�ើដចូែដលបានេរៀបរបក់��ងេសចក�ី្រពាងឯកសារគេ្រមាង េរៀបចំរបាយការណ៍ផ�លស់ុពលភាព

េដយេ្របើ “ទ្រមងរ់បាយការណ៍ផ�ល់ សុពលភាព JCM" នងិេផ�ើរបាយការណ៍េ�អ�កេរៀបចំ

គេ្រមាង

៦-៣. នីតិវ�ធីស្រមាប់ការេស�ើចុះប��ី

[PCP ver.2, para 28-35, 43-44]

ការដកជ់នូ

ធាតុចូលពីសាធារណៈជន (៣០ៃថ� តាម្របតទិិន)
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៦-៣. នីតិវ�ធសី្រមាបក់ារេស�ើចះុប��ី

៦. ការចុះប��ី

(1) បន� បព់ីទទួលបានមតផិ�ល់សពុលភាពជវ�ជ�មានពី ភាគទីបីឣីចេស�ើសុំចុះប��គីេ្រមាង

JCM ែដលបានេស�ើ។ េ�េពលទទួលសំេណើសុចំុះប��ី អ�កចលូរួមគេ្រមាងដកជ់នូនូវ

“ទ្រមង់សំេណើរចុះប��គីេ្រមាង JCM“ ែដលផ�លស់ពុលភាពដលឯ់កសារគេ្រមាងនងិ

MoC របាយការណ៍ផ�លស់ុពលភាព នងិឯកសារគាំ្រទេផ្សងេទៀតែដលសម្រសប

តាមសារេអឡិច្រត�និក

- សំេណើឣចដកេ់ស�ើេដយេ្របើកំែណទ្រមងម់ុនក��ងេពល ៦ែខ ចាប់ពីៃថ�េចញផ្សោយកែំណថ�ី

(2) រក្សោប��ីែដលឣចេ្របើបានជសាធារណៈៃនសំេណើសុចំុះប��ីែដលបានដកជ់ូនតាមរយៈេគហទពំ័ររបស់

JCM

(4) បន� ប់ពកីារប��បក់ារ្រត�តពនិតិ្យេពញេលញ េលខាធិការដ� នជនូដំណឹងេ�អ�កេរៀបចគំេ្រមាង និង

TPE ស្រមាប់ការប��ប់ការ្រត�តពិនតិ្យេពញេលញ

អ�កចលូរមួគេ្រមាង

(6)បន� បព់ីសន�ិដ� នជវ�ជ�មានចំេពាះការ្រត�តពនិតិ្យេពញេលញ JC សេ្រមចចុះប��គីេ្រមាង

JCM ែដលបានេស�ើ

េលខាធកិារដ� ន

(7) េ�េពល JC សេ្រមចចុះប��គីេ្រមាង JCM ែដលបានេស�ើ េលខាធកិារដ� ននងឹជនូ

ដំណឹងដល់ភាគនីមីួយៗ អ�កចូលរួមគេ្រមាង នងិភាគីទបីអីពំកីារបដេិសធនន៍ិងេហតុផ� លខ់��ន

នងិេធ�ើការផ្សព�ផ្សោយការសេ្រមចជមួយនងឹេហតផុលជសាធារណៈពគីេ្រមាង JCM តាមេគ

ហទំព័រ JCM ។

[PCP ver.2, para 45-51, 81-85]

(3)” ដកជ់ូនឯកសារេស�ើសុំ នងិ/ឬ ពត័៌មានក��ង រយៈេពល៧ៃថ�តាម្របតទិនិៃនការ

ទទួលសំេណើ (3)”្របសិនេបើអ�កេរៀបចគំេ្រមាងមនិដកជ់នូឯកសារែដលបានេស�ើ នងិ/ឬ ពត័៌មាន្រតមឹៃថ�ផតុកណំត់

េលខាធិការដ� នសន�ិដ� នថ សំេណើចុះប��គីមឺនិេពញេលញ។ េលខាធិការដ� នេធ�ើការ្រត�តពិនតិ្យេពញ

េលញក��ងរយៈេពល ៧ៃថ�តាម្របតិទិន ចាប់ពីៃថ�ទទួលឯកសារេស�ើសុំ និង/ឬ ព័ត៌មាន

(4)’ ្របសិនេបើសំេណើចុះប��មីនិបានបំេពញតាមត្រម�វការ ៃនការ្រត�តពនិតិ្យេពញេលញ េលខាធកិារ

ដ� នទាកទ់ងេ�កានអ់�កេរៀបចំគេ្រមាង នងិភាគទីីបីេដើម្ីបដងឹច្បោស់ពមីូលេហតុ នងិភាគីទបីនីងឹេធ�ើ

ការផ្សព�ផ្សោយជសាធារណៈតាមរយៈ េគហទំព័រ JCM ។

(4)” ក��ងករណីេនះ អ�កេរៀបចគំេ្រមាងឣចដកជ់នូ សំេណើចុះប��មី�ងេទៀត ជមួយនឹងការេស�ើ

ឯកសារែដលបានែករួចដចូែដលបានេរៀបរបេ់�ក��ង(1)។

-មាននតីិវ�ធីជក់លាក់ស្រមាប់ការដក់េស�ើសំេណើម�ងេទៀតស្រមាប់ចុះប��ីែដល្រត�វការ

េពល ៤៥ៃថ� បែន�មេទៀតមុនៃថ�ផតុកំណតៃ់នកែំណវ�ធីសា្រស�មនុ

គណៈកមា� ធកិារច្រម�ះ

(7)’ ្របសិនេបើ JC សេ្រមចបដិេសធសំេណើចុះប��ីេលខា ធិការ ដ� នជនូដណឹំងដល់ភាគនីមីួយៗ

អ�កចលូរួមគេ្រមា ង នងិ ភាគទីីបចីំេពាះការបដិេសធនន៍ងិេហតផុលផ� លខ់��ន និងេធ�ើការ

ផ្សព�ផ្សោយពកីារសេ្រមចជមយួនងឹេហតផុលផ� ល់ខ��នតាមេគហទពំ័រ JCM។

(7)” ឣចដកជ់នូសំេណើចះុប��មី�ងេទៀតជមយួឯកសារែដលបានែករួចេដយ្រសបជមួយ (1)

្របសិនេបើេហតុផលស្រមាប់ការបដិេសធឣច្រត�វបង� ញេដយ របាយការណ៍ផ�ល់សុ

ពលភាព្រត�វបានពនិតិ្យេដយ ភាគីទបីីេដយែផ�កេលើឯកសារគេ្រមាងែដលបានែករួច

ក��ងករណីេនះ អ�កេរៀបចំគេ្រមាងែកត្រម�វការដកជ់ូនជថ�មី�ងេទៀតេនះធា� ក់េ្រកាមករណី

េនះ។

ការដកជ់នូ

េធ�ើការផ្សព�ផ្សោយព័តម៌ានគេ្រមាងជសាធារណៈ

ការសេ្រមចចះុឈេឈា� ះេដយ JC

(3) បន� បព់ទីទលួបានសំេណើចះុប��ី េលខាធិការដ� នេធ�ើការ្រត�តពនិតិ្យេពញេលញក��ងរយៈេពល ៧ៃថ� តាម្របតទិនិ េដើម្ីបកណំត់ថេតើ

ការដក់ជនូសំេណើចុះប��ីមានលក�ណៈេពញេលញ។ កឡំ�ងេពល្រត�តពនិតិ្យេពញេលញ ្របសនិេបើេលខាធិការដ� នកំណតប់��

េលខាធិការដ� នេស�ើេ�អ�កេរៀបចំគេ្រមាងតាមសាេអឡិច្រត�នចិកេដយចម�ងជនូេ�ភាគីទបីី េដើម្ីបដកជ់នូឯកសារែដលខ�ះ ឬបានពនិិ

ត្យេឡើងវ�ញ។

ការ្រត�តពិនិត្យេពញេលញ(ក�ងចេន� ះ៧ៃថ�តាម្របតទិនិ)
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ជំពូកទ៧ី. សកម�ភាពេ្រកាយការចះុប��ី

៧-១. ការផ� ស់ប��រគ្រមាង JCM ែដលបានចះុប��ី

(1)ដក់ជនូ“ទ្រមង់សំេណើផ� សប់��រការចុះប��មីុនរបស់ JCM” េពញេលញមួយ នងិពនិិត្យេឡើងវ�ញ

ឯកសារគេ្រមាងេ�កាន់េលខាធិការដ� នតាមសារេអឡិច្រត�នចិ។

-សំេណើឣច្រត�វបានដក់ជនូេដយេ្របើកែំណមនុក��ងេពល ៦ែខ ចាប់ពីៃថ�ផ្សោយកំែណថ�ី

(2)េរៀបចំនងិ រក្សោប��ីសំេណើែដលឣចេ្របើបានជសាធារណៈស្រមាប់ការអនមុត័េលើការផ� ស់ប��រ

តាមរយៈេគហទំព័រJCM

អ�កចូលរមួគេ្រមាង េលខាធកិារដ� ន (JC)

(4’)ក��ងអំឡ�ងេពលេរៀបចំេសចក�សីេង�ប្របសនិេបើេលខាធិការដ� នរកេឃើញប�� ែដលទាមទារ

ធាតចុូលពអី�កជំនញពាកព់ន័� េលខាធិការដ� នែស�ងរកេគាលការណ៍ែណនំពអី�កជំនញ។

ក��ងករណីេនះេទាះជផ�លក់��ងចនំុចទី៣ នងិទ៤ីខាងេលើក៏េដយ ក៏េលខាធិការដ� នប��ប់េស

ចក�ីសេង�ប នងិេផ�ើេ�សហ្របធានក��ងរយៈេពល ១៤ៃថ� តាម្របតទិនិបន� បព់ទីទួលធាតចុូល

ពីអ�កជំនញ

(6) ជ្រមាបអ�កេរៀបចគំេ្រមាងពីការសេ្រមច នងិេគាលការណ៍ែណនំមួយចនំនួែដលផ�ល់េដយ JC ដចូ

បានអនុវត� នងិេធ�ើការសេ្រមច នងិេគាលការណ៍ែណនំជសាធារណៈតាមរយៈ េគហទពំ័រ

JCM

(5)បន� បព់បី�� ក់េលើេសចក�ីសេង�បេដយសហ្របធាន េសចក�ីសេង�ប្រត�វបានែចកចាយេ�ឱ្យ

JC េហើយ JC នងឹសេ្រមចថេតើ្រត�វយល់្រពមេលើសំេណើ

(7) ្របសិនេបើសំេណើស្រមាប់ការយល់្រពមេលើការផ� ស់ប��រ្រត�វបានអនមុត័តាមេគាលការណ៍ែណនំ

ែដលេស�ើឱ្យមានការ ផ�លប់ែន�មេទៀតចំេពាះឯកសារគេ្រមាងែដលពនិតិ្យេដយ JC អ�ក

េរៀបចគំេ្រមាងពនិតិ្យឯកសារគេ្រមាងេឡើងវ�ញ្រសបតាមេគាលការណ៍ែណនំ នងិដក់ជនូេ�

JC ែដលរ�េលចពីការែណនំ។

(8) េធ�ើការពិនិត្យឯកសារគេ្រមាង ជសាធារណៈេឡើងវ�ញ

តាមរយៈេគហទំព័រ JCM ដចូឯកសារគេ្រមាង ែដលបានចុះប��ី

(7’) ្របសិនេបើសំេណើស្រមាបអ់នមុត័េលើការផ� ស់ប��រ្រត�វបានយល់្រពមេដយគា� នេគាលការណ៍

ែណនំ េលខាធិការដ� នេធ�ើការ ពិនតិ្យឯកសារគេ្រមាង េឡើងវ�ញជសាធារណៈតាមរយៈ

េគហទំព័រ JCM។

(7’’)្របសិនេបើសំេណើស្រមាប់ការយល់្រពម េលើការផ� ស់ប��រេនះមនិ្រត�វបានឯកភាព អ�កេរៀបចំគេ្រមាង

ដកគេ្រមាងេចញ្រសបតាមចំនចុទ៩ី ឬពនិិត្យេឡើងវ�ញឯកសារគេ្រមាងេ�កានភ់ាគទីបីី ស្រមាប់ការ

ផ�ល់សពុលភាព នងិេ�កាន់ JC ស្រមាប់ធាតចុលូពីសាធារណៈជនេដយជនូដណឹំងពីចនំនួ

េយង ែដល្រត�វបានផ�ល់េដយគេ្រមាង JCM ែដលបានចុះប��។ី

version របស់ PDD ែដលបានចុះប��ីេនះ្រត�វបានអនុវត�ស្រមាប់សំេណើផ�លឥ់ណទាននេពល

អនគត

[PCP ver.2, para 86-101]

ការដក់ជូន

េធ�ើការពិនិត្យឯកសារគេ្រមាង ជសាធារណៈេឡើងវ�ញ

ការសេ្រមចអនុមត័េដយ JC

(3)បន� បព់ទីទួលសំេណើស្រមាបក់ារអនុមត័េលើការផ� សប់��រ េលខាធកិារដ� នេធ�ើការ្រត�តពនិតិ្យេពញ

េលញក��ងរយៈេពល៧ៃថ� េដើម្ីបកំណត់ថេតើ សំេណើស្រមាប់ការអនមុត័េលើការផ� ស់ប��រេនះគឺេពញ

េលញ

(4)បន� បព់ីសន�ិដ� នជវ�ជ�មានៃនការ្រត�តពនិិត្យភាពេពញេលញចំេពាះសំេណើស្រមាប់ការអនមុត័េលើការ

ផ� ស់ប��រ េលខាធកិារដ� នេរៀបចំ នងិេផ�ើេ�សហ្របធាននូវេសចក�សីេង�បេលើសំេណើជមួយនងឹអនុ

សាសន៍ស�ពីីសកម�ភាពក��ងេពល១៤ៃថ�តាមៃថ�្របតទិិន ឬការជនូដណឹំងថករណីេនះនងឹ្រត�វបាន

ពិចារណេដយ JC

ការ្រត�តពិនិត្យេពញេលញ (ក��ងចេន� ះ៧ៃថ�តាម្របតទិនិ)

េសចក�ីសេង�បេ�សហ្របធាន (ក��ងចេន� ះ១៤ៃថ�តាម្របតទិនិ)

េ�េពលគេ្រមាង្រត�វបានផ� ស់ប��រពីឯកសារគេ្រមាងែដលបានចះុប��ី និង/ឬ វ�ធីសា្រស� ការផ� ស់ប��រទាងំេនះ្រត�វបានចាត់ថ� ក់ដចូខាងេ្រកាម:

(a) ការផ� ស់ប��រ្រត�វបានកំណត់េដយភាគីទបីី ែដលមិនបានការពារការេ្របើ្របាស់វ�ធីសា្រស�អនុវត�

☞ អ�កចូលរួមគេ្រមាងពិនតិ្យេមើលឯកសារគេ្រមាង និងដក់ជនូឯកសារេនះស្រមាប់សំេណើផ�ល់ឥណទានេលើកដំបងូ

(b) ការផ� ស់ប��របានកំណត់េដយអ�កចលូរួមគេ្រមាង មនុការេផ��ងផ� ត់ ឬេដយភាគីទីបី ក��ងអំឡ�ងេពលេផ��ងផ� តែ់ដលនងឹការពារការេ្របើ្របាស់វ�ធីសា្រស�ែដលអនុវត�

☞ អ�កេរៀបចំគេ្រមាងបន�រក្សោរការអនមុត័េលើការផ� ស់ប��េដយ JC ជមួយនឹងដំេណើរការដូចបានេរៀបរប់ខាងេ្រកាម

(c) ការផ� ស់ប��រែដលបានកំណតេ់ដយអ�កចលូរួមគេ្រមាង ឬកំណត់េដយភាគីទបីី ែដលការពារការេ្របើ្របាស់វ�ធីសា្រស�អនុវត�

☞ អ�កចូលរួមគេ្រមាងដកគេ្រមាង្រសបជមយួជពំូកទ៩ី ៃនតារងេនះ។ អ�កេរៀបចំគេ្រមាងឣចដកស់ំេណើចះុប��មី�ងេទៀតស្រមាប់គេ្រមាងដកេចញ្រសបជមយួជពំូក ៦-២ ៃនតារងេនះ ។
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៧-២. ការផ� ស់ប��រ MoC ៃដលបានចះុប��ី

៧. សកម�ភាពមនុចះុប��គីេ្រមាង

♦ អ�កចូលរួមគេ្រមាង JCM ែដលបានចុះប��ីេស�ើសុំផ� ស់ប��រមាតកិាៃនែបបបទទំនក់ទនំង ែដលបានចុះប��េី�េលខាធិការឱ្យបានឆាបប់ន� បព់កីារផ� ស់ប��រចូលជធរមាន។

ត្រម�វការ

☞ អ�កចូលរួមគេ្រមាងេ្របើ្របាស់ទ្រមង់កែំណចងុេ្រកាយបំផតុ េដើម្ីបេស�ើសុំការផ� ស់ប��រែបបបទទនំក់ទនំង និងដក់េស�ើេ�េលខាធិការដ� នតាមសារេអឡិច្រត�នចិ

☞ អ�កចូលរួមគេ្រមាងែដលដកជ់នូែបបបទទំនក់ទនំងធានថ៖

(a) ឯកសារគាំ្រទរួមមាន អណំចេមធាវ� ឬទាញយកពីកណំត់្រតាកចិ�្របជុំ្រក�ម្របកឹ្សោភិបាល ឬឯកសារសមាគមន៍្រក�មហ៊នុ ឬការទាញយក/វ��� បនប័្រតពីការចុះប��ី

្រក�មហ៊នុថ� ក់ជតែិដលមនិឣចេធ�ើេផ��ងផ� ត់តាមបណ� ញ្រត�វបានចុះបរ�េច�ទ ឬទទួលសា� លក់��ង រយៈេពល ២ឆា� ំ ចាបព់ីេពលដក់ជនូសំេណើផ� ស់ប��រ

ចេំពាះែបបបទទនំកទ់នំងែដលបានបេង�ើតេឡើង។ ការកំណត់េពលេវលាេនះមិនអនុវត�ចេំពាះឯកសារចម�ងអត�ស�� ណជតផិ� ល់ខ��ន

(b) េបើឣចេធ�ើបាន ការផ� សប់��ឣចអនុវត�បានេ�នឹងគេ្រមាង JCM េ្រចើនជងមួយ ឬការផ� ស់ប��រេ្រចើនែដលប៉ះពាលដ់ល់គេ្រមាង JCM ដចូគា� ្រត�វបានព្រងងឹក��ង

ទ្រមង់ែតមួយ។

☞ អ�កតំណង្រសបច្បោបរ់បស់អ�កចលូរួមគេ្រមាងឣចចះុហត�េលខាជនំួស ្របសិនេបើេហត�េលខី ែដលមានការអនុ�� តដំបងូ នងិជំនួស ែលងជប់ពាក់ព័ន�

☞ អ�កតំណង្រសបច្បោបែ់ដលចះុហត�េលខាជនំួសអ�កចលូរួមគេ្រមាងផ�លភ់ស��តាងជលាយលក�ណ៍អក្សរថពួកេគ្រត�វបានអនុ�� តេឣយចុះហត�េលខាក��ងនមអង�ភាពេរៀងៗខ��ន។

េលខាធិការដ� នៈ

☞ េស�ើឱ្យមានការដកជ់នូទ្រមង់ែបបបទទំនកទ់ំនងថ�មី�ងេទៀត េ�េពលណែដលេលខាធិការដ� នកំណត់ភាពមនិសុសីង� ក់ ឬភាពមនិ្រតមឹ្រត�វក�ងែបបបទទំនក់ទនំងែដលបានចុះ

ប��ី

☞ ឣចេស�ើឱ្យមានការប�� ក់បែន�ម និង/ឬ ឯកសារ ្របសិនេបើការដក់េស�ើមិនបានផ�ល់ភស��តាងច្បោស់

☞ បង� ញបច��ប្បន�ភាពែបបបទទនំកទ់នំង រួមមានឧបសម�ន័�១ ែដលសំខាន់ និងៃថ�ចូលជធរមានេលើេគហទពំរ័ JCM ។

ការផ� ស់ប��រអ�កចូលរួមគេ្រមាង

☞ ្របសិនេបើ អ�កេរៀបចំគេ្រមាង JCM ែដលចុះប��បីានផ� ស់ប��របន� បព់ីការចុះប��គីេ្រមាង អ�កចលូរួមគេ្រមាង ដកជ់នូឧបសម�ន័�ទ១ី

ៃនទ្រមង់ MoC ស្រមាប់ការផ� ស់ប��រដូចខាងេ្រកាមៈ

(a) ការបែន�មអ�កេរៀបចំគេ្រមាងមា� ក់

(b) ការផ� ស់ប��រេឈា� ះអង�ភាព/សា� នភាពច្បោប់

(c) ការដកេចញអ�កេរៀបចគំេ្រមាងមា� ក។់ ្របសនិេបើអ�កេរៀបចគំេ្រមាងបានឈប់្របតបិត�កិារេដយសារការក្័សយធន ឬមាន

េហតុផលេផ្សងេទៀត និងមនិឣចចុះហត�េលខាេលើទ្រមង់ MoC។ ការដក់ជនូេនះ្រត�វបានអមេដយឯកសារភស��តាងៃន

ការឈបេ់នះ

(d) ការផ� ស់ប��រទាក់ទងែតេ�នឹងទនំកទ់ំនងលម�តិនងិហត�េលខាគរូំ។

☞ អ�កេរៀបចំគេ្រមាងបានបែន�មការទទួលបាន MoC ែដលមាន្រសាបច់ំេពាះគេ្រមាង JCM ែដលចុះប��ី លុះ្រតាែតMoC ថ�មីួយ

្រត�វបានដក់ជូនក��ងេពលដណំលគា� ។

ការផ� ស់ប��រជនបេង� ល

☞ គេ្រមាងជេ្រចើនរបស់អ��កចូលរួមគេ្រមាងស្រមាប់គេ្រមាង JCM ែដលបានចុះប��ីឣចេស�ើផ� ស់ប��រការេ្រជើសតំាងជនបេង� លស្រមាប់េហតុផលណមួយ

និង្រគប់េពល េដយដក់ជូនទ្រមង់ែបបបទទំនក់ទំនងថ�ីមួយែដលចុះ ហត�េលខាេដយអ�កចូលរួមគេ្រមាងេដយេ្របើកំែណចុងេ្រកាយបំផុតៃន

ទ្រមង់ែថ�ងការែបបបទទំនក់ទំនង JCM េ�េលខាធិការដ� នតាមសារេអឡិច្រត�និក

☞ អ�កចូលរួមគេ្រមាងឣចេស�ើសំុការផ� ស់ប��រការេ្រជើសតំាងជនបេង� លេដយេ្របើកែំណទ្រមង់ែបបបទទនំក់ទំនងមុនក��ងេពល ៦ែខ ចាប់ពីៃថ�ផ្សព�ផ្សោយ

កំែណថ�ី

[PCP ver.2, para 102-113]
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ជំពូកទ៨ី. ការផ�លឥ់ណទាន

៨-១. ការេផ��ងផ� តព់តី្រម�វការ

♦ ការេផ��ងផ� ត់គឺជរយៈេពល្រត�តពិនតិ្យេដយឯករជ្យ និងការកំណត់េ្រកាយមកេទៀតេដយភាគីទីបី ចំេពាះការកាត់បន�យការបេ��ញឧស�័នផ�ះក��ក់ែដលបាន្រត�តពិនិត្យ ែដលជលទ�ផលៃនគេ្រមាង JCM ែដលបានចុះប��ីក��ងកំឡ�ងេពលេផ��ងផ� ត់

♦ ភាគីទីបីកំណត់ថេតើ គេ្រមាងេនះ្រសបតាមលក�ខ័ណ� ៃនវ�ធីសា្រស�អនុវត� េគាលការណ៍ែណនំទំាងេនះ និងការសេ្រមចេដយ JC

♦ របាយការណ៍េផ��ងផ� ត់ផ�ល់នូវទិដ�ភាពមួយៃនការសន�ិដ� នេផ��ងផ� ត់ និងដំេណើរការេផ��ងផ� ត់ែដលេ្របើ្របាស់េដយភាគីទីបី។

♦ ត្រម�វការទេូ�ៈ

☞ េផ� តសំខាន់េលើសកម�ភាពេផ��ងផ� ត្់រត�វបានផ�ល់ចេំពាះការវយតៃម�ទដិ�ភាពដចូខាងេ្រកាមៈ

(a) លក�ណៈវ�និច�័យសិទ�ទិទួលបានែដល្រត�វបានែចងេ�ក��ងវ�ធីសា្រស�អនុវត�ៃនការអនវុត�គេ្រមាងមានការេពញចតិ�

(b) ទនិ�ន័យ្រត�វបានេ្របើក��ងរបាយការណ៍្រត�តពនិតិ្យគគឺួរឱ្យទកុចតិ� និងឣចេជឿទុកចតិ�បាន

(c) ការចុះប��ីជនគ់ា� ្រត�វបានេជៀសវង

(d) មិនមានការផ� ស់ប��រេ្រកាយការចុះប��ីែដលការពារការេ្របើ្របាស់ការអនុវត�វ�ធីសា្រស�។

☞ ភាគីទីបី្រត�តពនិតិ្យៈ

(a) ឯកសារគេ្រមាងែដលបានចុះប��ី រួមមានការផ� ស់ប��រណមួយែដលបានការយល់្រពមពឯីកសារគេ្រមាងែដលបានចុះប��ី នងិគំនតិផ�ល់សពុលភាពែដល្រត�វ

គា�

(b) ឯកសារគេ្រមាងែដលទទួលបានសពុលភាពក��ងករណីការផ�ល់សពុលភាព នងិការេផ��ងផ� ត់្រត�វបានេធ�ើេឡើងក��ងេពលដណំលគា� នងិគំនតិផ�ល់សពុលភាព

ែដល្រត�វគា�

(c) ការផ�ល់សុពលភាពរបាយការណ៍

(d) របាយការណ៍េផ��ងផ� ត់កន�ងមក ្របសិនេបើមាន

(e) វ�ធីសា�ស�អនុវត�

(f) របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យេដើម្ីបេផ��ងផ� ត់ថ ដូចេ�នឹងតារងរបាយការណ៍្រត�តពិនតិ្យចំេពាះ វ�ធីសា្រស�ៃដលបានអនុវត�

(g) ព័ត៌មានេផ្សងេទៀត និងការពាក់ព័ន�កន�ងមកចេំពាះការកាត់បន�យការបេ��ញឧស�ន័របស់គេ្រមាង

(h) ការប�� ក់ចំេពាះការេជៀសវងការចុះប��ីពរីដងជលាយល័ក�អក្សរ។

☞ ភាគទីបីីវយតៃម�ពត័៌មានផ�ល់េដយអ�កចូលរួមគេ្រមាងនិងអនុវត�ការេផ��ងផ� ត់ជក់លាក់តាមេគាលការណ៍ែណនំ VV ប៉ុែន�មនិកំណតច់ំេពាះការពនិិត្យឯកសារ នងិ

(b)ការវយតៃម�េ�នឹងកែន�ង។ កែន�ងែដ លមិនមានការេផ��ងផ� តជ់កល់ាក្់រត�វបានប�� ក។់ ភាគីទីបីអនវុត�បេច�កេទសេធ�ើសវនកម�ែដលសម្រសប។

♦ អនេុលាមតាមច្បោបៃ់នការអនវុត�គេ្រមាងជមយួនងឹលក�ណៈវ�នចិ�យ័សទិ�ទិទលួបានៃន វ�ធសីា្រស�អនវុត�

ភាគីទីបីកំណតក់ារអនេុលាមគេ្រមាងពតិ្របាកដ និង្របតិបត�កិាររបស់ខ��នជមួយនឹងលក�ណៈវ�នចិ�យ័សិទ�ទិទលួបានៃនវ�ធីសា្រស�ែដលបានអនវុត�
♦ ការវយតៃំលការអនវុត�គេ្រមាងទលន់ងឹឯកសារគេ្រមាងែដលបានចះុប��ី ឬឯកសារគេ្រមាងែដលបានពនិតិ្យយល្់រពម

ភាគទីបីីវយតៃំលសា� នភាពគេ្រមាងជក់លាក់ នងិ្របតបិត�កិាររបស់ខ��នជមយួ ឯកសារគេ្រមាងែដលបានចុះប��/ីផ�ល់សុពលភាព ឬឯកសារ

គេ្រមាង ែដលបានពិនិត្យយល្់រពម
♦ អនេុលាមតាមច្បោបៃ់នការក្រមតិេ្របកងន់ងិការែកត្រម�វតៃម�វសែ់វងជមយួត្រម�វការ

្របសិនេបើការ្រត�តពិនតិ្យប៉ារ� ែម៉្រតែដលទាកទ់ងេ�នងឹការកាតប់ន�យការបេ��ញឧស�ន័របសគ់េ្រមាងមួយ្រត�វបានេធ�ើេឡើងេដយឧបករណ៍វស់ែវង

(ការ្រត�តពនិតិ្យជេ្រមើស C បានកំណត់េ�ក��ងឯកសារគេ្រមាង និងេគាលការណ៍ែណ្រត�តពនិតិ្យ) ភាគទីបីកីំណតថ់េតើ ឧបករណ៍វស់ែវង្រត�វ

បាន្រកតិ្រតមឹ្រត�វ្រសបជមួយនឹងែផនការ្រត�តពនិិត្យ នងិថេតើតៃម�ែដលបានវស់គឺ្រតឹម្រត�វែដលចាបំាច់ េដើម្ីបគណនការកាត់បន�យការបេ��ញ

ឧស�ន័្រសបជមួយ ឯកសារគេ្រមាង និងេគាលការណ៍ែណនំ្រត�តពិនតិ្យ
♦ ការវយតៃំលទនិ�នយ័ និងការគណនការកាតប់ន�យការបេ��ញឧស�ន័ផ�ះក��ក់

ភាគទីបីីវយតៃំលទិន�ន័យ និងការគណនការកាតប់ន�យការបេ��ញឧស�ន័ផ�ះក��ក់ែដលសេ្រមចបានេដយ/ជលទ�ផលបានពគីេ្រមាងេដយការ

អនុវត�វ�ធសីា្រស�ែដលបានយល់្រពមេ្រជើសេរ�ស
♦ វយតៃំលការេជៀសវងការចះុប��ពីរីដង

ភាគីទីបីកំណតថ់ គេ្រមាងមិន្រត�វបានចុះប��ីេ្រកាមយន�ការកាតប់ន�យការែ្រប្រប�ឡឣកាសធាតុអន�រជតិេផ្សងេទៀត
♦ ការផ� សប់��របន� បព់កីារចះុប��ី

ភាគទីបីីកណំតថ់េតើ មានការផ� ស់ប��របន� ប់ពកីារចុះប��ពីឯីកសារគេ្រមាងែដលបានចុះប��ី និង/ឬ វ�ធសីា្រស�ែដលការពារការេ្របើ្របាស់វ�ធី

សា្រស�ែដលបានអនវុត�។

[GL VV ver.1, para 6, 82-125]

☞ ក្រមិតធាន: ភាគីទីបីអនុវត�ក្រមិតធានស មេហតុផលស្រមាប់ការេផ��ងផ� ត់្រសបតាម ISO 14064-3:2006

☞ លក�ណៈ្របាកដ: ភាគីទីបីេ្របើ្របាស់សមា� រៈស្រមាប់ការេផ��ងផ� ត់្រសបតាម ISO 14064-3:2006។ ក្រមតិសមា� រៈស្រមាប់ការេផ��ងផ� ត់គឺ្រត�វបានកំណត់៥%ៃនការកាត់បន�យការបេ��ញឧស�ន័។
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៨-២. នីតវិ�ធសី្រមាបស់េំណើផ�លឥ់ណទាន ៨. ការផ�លឥ់ណទាន[PCP ver.2, para 55-64, 114-118]

(1) េបើកគណេនយ្យចុះប��ីៃនភាគជីប៉នុ និង/ឬ ភាគី កម��ជ មនុនឹងេស�ើផ�ល់ឥណទាន
(3)ជូនដណឹំងពកីារទទលួសេំណើស្រមាប់ផ�ល់េ�អ�កេរៀបចំគេ្រមាងសារេអឡិច្រត�និច

អ�កចលូរមួគេ្រមាង

(5)បន� បព់សីន�ិដ� នជវ�ជ�មានចំេពាះការ្រត�តពនិតិ្យេពញេលញ JC េ្រមចជនូ

ដណឹំងពីចនំនួឥណទានែដល្រត�វផ�ល់

េលខាធកិារដ� ន គណៈកមា� ធកិារច្រម�ះ

(2) េស�ើ JC េដើម្ីបជូនដណឹំងដលភ់ាគនីមីួយៗេដើម្ីប ផ�ល់ឥណទានេ�កានគ់ណនីចះុប��ី

របស់ពកួេគបន� បព់ភីាគីទបីីេផ��ងផ� តប់រ�មាណកាតប់ន�យការបេ��ញឧស�ន័ផ�ះក��កឬ់ការ្រស�ប

យក។េ�េពលេស�ើឱ្យជនូដំណឹ ងដលភ់ាគនីមីួយៗេដើម្ីបផ�លឥ់ណទាន អ�កចូលរួមគេ្រមាងដក់

ជនូ “ទ្រមងស់ំេណើផ�លឥ់ណទានពគីេ្រមាង JCM “ េពញេលញ រួមមានពត័៌មានស�ពីីការ

ែបងែចកឥណទានក��ងចេំណមអ�កចូលរួមគេ្រមាងជ tCO2eq។ េផ��ងផ� ត់របាយការណ៍

្រត�តពិនិត្យ និងរបាយការណ៍េផ��ងផ� ត់តាមសារេអឡិច្រត�នកិ

- សំេណើសុំឣច្រត�វបានដក់េស�ើេដយេ្របើកំែណទ្រមង់មនុក��ងេពល ៦ែខ ចាប់ពីៃថ�ផ្សព�ផ្សោយកំែណថ�ី

(4) េធ�ើការ្រត�តពនិតិ្យេពញេលញក��ងេពល ៧ៃថ� តាម្របតទិនិេដើម្ីបកំណត់ថេតើសំេណើរផ�ល់េដយរួមប���លទាងំការែបង

ែចកឥណទានក��ងចំេណមអ�កចូលរួមគេ្រមាងជ tCO2eq បានប��ប។់ ្របសិនេបើេលខាធិការដ� នកណំតប់��

េលខាធិការដ� នេស�ើអ�កចូលរួមគេ្រមាងតាមសារេអឡិច្រត�នកិ េដយចម�ងជនូេ�ភាគទីបីេីដើម្ីបដកជ់នូឯកសារែដលខ�ះ

ខាត និងពិនិត្យេឡើងវ�ញ និង/ឬ ព័ត៌មាន

(4’-1) ដក់ជូនសំេណើឯកសារ និង/ឬ ព័ត៌មានក��ងេពល ៧ៃថ� តាម្របតទិិន

(4’-2) ្របសិនេបើអ�កចូលរួមគេ្រមាងមនិដកជ់នូឯកសារសំេណើ និង/ឬ ព័តម៌ាន្រតមឹកាលបរ�េច�ទេនះ េលខាធិការដ� ន

សន�ិដ� នថ សំេណើស្រមាបផ់�លឥ់ណទាន្រត�វបានប��ប។់ េលខាធិការដ� នេធ�ើការ្រត�តពនិិត្យេពញេលញក��ង

េពល ៧ៃថ� តាម្របតិទិន បន� ប់ពីៃថ�ទទលួឯកសារសំេណើ និង/ឬព័តម៌ាន

(4”) ្របសិនេបើសំេណើស្រមាប់ការផ�លឥ់ណទានមិនបានបំេពញតាមត្រម�វការៃនការ្រត�តពនិតិ្យេពញេលញ េលខាធិការដ្

ឋានទំនកទ់ំនងេ�អ�កេរៀបចគំេ្រមាងេដើម្ីបសន�ិដ� ន នងិការប�� កព់ីេហតផុលចំេពាះអ�កេរៀបចំគេ្រមាង នងិភាគទីី

បីនឹងេធ�ើការផ្សព�ផ្សោយជសាធារណៈតាមរយៈេគហទពំរ័ JCM
(4”-2) ឣចដក់ជូនសំេណើម�ងេទៀតស្រមាបក់ាផ�ល់ ឯកសារែដលបានពនិតិ្យ

(6’) ្របសិនេបើ JC សេ្រមចបដិេសធសំេណើផ�លឥ់ណទាន េលខាធិកា រដ� នជូនដណឹំងេ�អ�កេរៀបចំគេ្រមាង

នងិភាគីទបីនីូវការបដិេសធ នងិេធ�ើបច��ប្បន�ភាពពត័៌មានេយងេលើេគហទពំ័រ JCM ភា� មៗ បន� បព់ីការេធ�ើការសេ្រម

ច។ JC េធ�ើការបង� ញេហតុផលស្រមាប់ការបដេិសធ តាមរយៈេគហទំព័រ JCM

(6’-1) ឣចដក់ជនូសេំណើម�ងេទៀតស្រមាប់ការផ�ល់ ឯកសារែដលបានពនិតិ្យ ្របសិនេបើមាន

េហតុផលបដិេសធឣច្រត�វបានបង� ញ េដយរបាយការណ៍េផ��ងផ� តែ់ដលពនិតិ្យេដយភាគីទបីី

ែផ�កេលើ របាយការណ៍្រត�តពិនតិ្យែដលបានពិនតិ្យែកស្រម�ល។ ក��ងករណីេនះអ�កេរៀបចំ

គេ្រមាង ែកត្រម�វថ ការដក់ជូនម�ងេទៀតបានធា� កេ់�េ្រកាមករណីែបបេនះ

. 

រជរដ� ភបិាលកម��ជ/ជប៉នុ

(7)បន� បព់ជីនូដណឹំងេដយេលខាធិការដ� ន ភាគនីមីួយៗផ�លប់រ�មាណឥណទាន ែដល

បានប�� កេ់�ក��ងការជូនដណឹំងេ�កានគ់ណេនយ្យអ�កេរៀបចំគេ្រមាងក��ងការចុះប��ី

និងជូនដណឹំងពកីារផ�លឥ់ណទានេ� JC តាមរយៈេលខាធិការដ� ន។

(8)រក្សោទុកទនិ�ន័យផ�លឥ់ណទានទាំងអស់នងឹេធ�ើការផ្សព�ផ្សោយជសាធារណៈតាមេគហទពំរ័ JCM ។

(6) បន� ប់ពសីេ្រមចេដយ JC េលខាធិការដ� នជូនដំណឹងពីលទ�ផលដល់ ភាគីនីមួយៗ អ�កេរៀបចំគេ្រមាង និងភាគីទីបី

េបើកគណេនយ្យចះុប��ី

ការ្រត�តពិនិត្យេពញេលញ (ក��ងេពល ៧ៃថ�តាម្របតិទិន)

ការសេ្រមចជនូដណំងឹផ�ឥ់ណទានេដយ JC

ការផ�ល់ឥណទានេដយភាគនីីមយួៗ

ការដកជ់នូសេំណើឯកសារ (ក��ងចេន� ះ៧ៃថ�តាម្របតទិនិ)

្របអបៈ់ ការែបងែចកឥណទាន [PCP ver.2, para 56-57]

អ�កេរៀបចំគេ្រមាងពិភាក្សោក��ងចំេណមពួកេគ នងិកណំតក់ារែបងែចកឥណទានេ�តាមការ

ពិចារណរបស់ពកួេគចំេពាះការកាតប់ន�យការបេ��ញឧស�ន័ ឬការ្រស�បកយក។អ�កចូលរួម

គេ្រមាងឣចែបងែចក ឥណទានមួយែផ�កដល់ភាគនីមិយួៗ។
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៩-១. នីតិវ�ធសី្រមាបស់ំេណើសុដំក

(1) ស្រមាប់ករណីនីមួយៗខាងេ្រកាមអ�កចលូរួមគេ្រមាងដកជ់ូនទ្រមងស់ំេណើេពញេលញមយួេ� JC តាមសារេអឡិច្រត�នកិៈ

(a) អ�កេរៀបចំគេ្រមាងឣចដកសេំណើគេ្រមាង JCM េដយស�័្រគចិត�េ�្រគប់េពល។

☞ អ�កចូលរួមគេ្រមាងដកជ់នូ “ទ្រមង់សំេណើដកសំណំុគេ្រមាង JCM” េពញេលញមួយ

(b) (i) អ�កចូលរួមគេ្រមាងចងដ់កេចញសំេណើចះុប��េីដយស�័្រគចតិ�

(ii) ភាគីទីបីបានពិនតិ្យគំនតិផ�លស់ុពលភាពរបស់ខ��នេឡើងវ�ញ ែផ�កតាមការយលេ់ឃើញថ�ី ឬព័តម៌ាន និងបានជូនដណឹំងេ�អ�កចលូរួមគេ្រមាង

☞ អ�កចូលរួមគេ្រមាងដកជ់នូ “ទ្រមង់ដកេចញសំេណើចុះប��ី JCM” េពញេលញមួយ

(c) (i) អ�កចូលរួមគេ្រមាងចងដ់កេចញសំេណើផ�ល់ឥណទានេដយស�័្រគចតិ� ស្រមាបរ់យៈេពល្រត�តពិនិត្យជក់លាក់

(ii) ភាគីទីបីបានពិនតិ្យរបាយការណ៍េផ��ងផ� តរ់បសខ់��នេឡើងវ�ញែផ�កតាមការយល់េឃើញថ�ី និងបានជូនដណឹំងេ�អ�កចលូរួមគេ្រមាង

☞ អ�កចូលរួមគេ្រមាងដកជ់នូ“ទ្រមង់ដកសំេណើផ�ល់ឥណទានពគីេ្រមាង JCM” េពញេលញមួយ ។

☞ សំេណើសុំទាងំអស់ឣច្រត�វបានដកេ់ស�ើេដយេ្របើ្របាសក់ំែណទ្រមងព់ាកព់័ន�មនុក��ងេពល ៦ែខ ចាប់ពីៃថ�ផ្សព�ផ្សោយកែំណថ�ី

អ�កចូលរមួគេ្រមាង េលខាធកិារដ� ន

(2) បន� ប់ពីទទលួសំេណើស្រមាប់ការដក េលខាធិការដ� នប�� ក់ពឯីកសារែដលបានដកជ់នូ

(3) បន� ប់ពកីារប�� កេ់ដយេលខាធិការដ� នៈ

(a) ស្រមាប់ការដកេចញគ្រមាង គេ្រមាង្រត�វបាន សមា� ល់ថ «្រត�វបានដកេចញ» េ�េលើេគហទំព័រJCM

(b) ស្រមាប់ការដកសំេណើរស្រមាប់ការចុះប��ី សំេណើចុះប��្ីរត�វបានសមា� ល់ថ “្រត�វបានដកេចញ” េ�

េលើ េគហទំព័រ JCM

(c) ស្រមាប់ការដកសំេណើរផ�លឥ់ណទាន សំេណើស្រមាប់ ផ�ល់ឥណទានស្រមាប់រយៈេពល្រត�ត ពនិតិ្យ

ជក់លាក់្រត�វបានសមា� ល់ថ “្រត�វបានដកេចញ”េ�េលើេគហទំព័រJCM។

[PCP ver.2, para 119-123]

ជំពូកទ៩ី៖ ការសុំដកេចញ
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ឧទាហរណស៍្រមាប់ចណំងេជើងអក្សរកាត្់រត�វបានេ្របើ្របាសក់�ងឯកសារេនះ និងចំណងេជើង និងស�� របសឯ់កសារផ��វការ

ឧ. ស្រមាប់ចំណងេជើងអក្សរកាត្់រត�វបានេ្របើ្របាស់ក�ងឯកសារេនះ បានបង� ញក��ង ចំណងេជើង នងិស�� របស់ឯកសារផ��វការែដល្រត�វគា�

Doc., para1 ឯកសារេទ�រភាគី “ភាពជៃដគូការអភិវឌ្ឍន៍ការបេ��ញកាបូនតិចរវងភាគីកម��ជ និងភាគីជប៉ុន” កថខណ� ទី១

JC1, p1 គណៈកមា� ធកិារច្រម�ះៃនយន�ការឥណទានកាបូនរួមគា� រវងកម��ជ និងជប៉ុន កិច�្របជុំេលើកដំបូង របាយការណ៍កិច�្របជុំ ទំព័រទី១

GoJ Jan 2017 រដ� ភិបាលជប៉ុន “ការអភិវឌ្ឍនយ៍ន�ការឥណតានកាបូនរួមគា� នេពលថ�ីៗេនះ” ែខមករ ឆា� ំ២០១៧

RoI ver.2, para1 តួនទីអនុវត�ស្រមាប់យន�ការឥណទានកាបូនរួមគា�  (JCM) កំែណទី២.0 កថខណ� ទី១ (េសរ�ទី២ ្រត�វបានអនុម័តេ�ៃថ�ទី២៦ ែខេមសា ឆា� ំ២០១៦) 

Glos ver.1, No. 1 សន� នុ្រកមពាក្យយន�ការឥណទានកាបូនរួមគា�  កំែណទី១ េលខ១ (កំែណទី១ ្រត�វបានអនុម័តេ�ៃថ�ទី២៦ ែខមករ ឆា� ំ២០១៥)

PCP ver.2, para1 នីតិវ�ធីវដ�គេ្រមាងយន�ការឥណទានកាបូនរួមគា�  េសរ� ២.០ កថខណ� ទី១ (កំែណទី២ ្រត�វបានអនុម័តេ�ៃថ�ទី២៦ ែខេមសា ឆា� ២ំ០១៦)

GL PM ver.2, para1 េគាលការណ៍ែណនំយន�ការឥណទានកាបូនរួមគា� ស្រមាប់េរៀបចំសំេណើវ�ធីសា្រស� កំែណទី២ កថខណ� ទី១ (កំែណទី២ ្រត�វបាន អនុម័តេ�ៃថ�ទី២៦ ែខេមសា ឆា� ំ២០១៦)

GL PDD ver.2, para1 េគាលការណ៍ែណនំយន�ការឥណទានកាបូនរមួគា� ស្រមាប់េរៀបចឯំកសារេរៀបចំគេ្រមាង នងិរបាយការណ៍្រត�តពិនិត្យ កំែណទី១.០ កថខណ� ទី១ (កំែណទី២ ្រត�វបានអនុម័តេ�ៃថ�ទី២៦ ែខេមសា ឆា� ២ំ០១៦)

GL TPE ver.2, para1 េគាលការណ៍ែណនំយន�ការឥណទានកាបូនរួមគា� ស្រមាប់ការេ្រជើសតំាងអង�ភាពភាគីទីបី កំែណទី២.០ កថខណ� ទី១ (កំែណទី២ ្រត�វបានអនុម័តេ�ៃថ�ទី២៦ ែខេមសា ឆា� ំ២០១៦)

GL VV ver.1, para1 េគាលការណ៍ែណនំយន�ការឥណទានកាបូនរួមគា� ស្រមាប់ការផ�ល់សុពលភាព និងការេផ��ងផ� ត់ កំែណទី១កថខណ� ទី១(កំែណទី១ ្រត�វបានអនុម័តេ�ៃថ�ទី១៦ ែខមករ ឆា� ំ២០១៥)

RoP ver.1, para1 ្រកមនីតិវ�ធីយន�ការឥណទានកាបូនរួមគា� ស្រមាប់គណៈកមា� ធិការច្រម�ះ េសរ� ១.០ កថខណ� ទី១ (កំែណទី១ ្រត�វបាន អនុម័តេ�ៃថ�ទី១៦ ែខមករ ឆា� ំ២០១៥)

Anx stands for Annex, Apx for Appendix, Att for Attachment, and Ann for Annotation.

សន� នុ្រកម

32រល់ឯកសារេយងទាំងអសម់ានេ�េគហទំពរ័ JCM website: https://www.jcm.go.jp/kh-jp

https://www.jcm.go.jp/la-jp
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េដយចីរភាព ្រពះរជណច្រកកម��ជ។ ខណៈេពលែដលព័ត៌មានេ�ក��ងរបាយការណ៍េនះ្រត�វបានេគេជឿថពិត នងិ្រតឹម្រត�វេ�ៃថ�ចុះផ្សោយ មិនថអ�កនពិន� និងអ�កេបាះពុម�ផ្សោយ កម៏ិនឣចទទួលយកការទទួលខុស្រត�វ្រសបច្បោប់ណមួយ ឬការទទលួខុស

្រត�វចំេពាះកំហុសឆ�ង ឬការលុបេចាលណមួយែដលឣច្រត�វបានេធ�ើេឡើង។

ការ�យល័យយន�ការទីផ្សោរ

ែផ�កេគាលនេយបាយែ្រប្រប�លឣកាសធាតុ

ការ�យល័យបរ�សា� នសកល

្រកសួងបរ�សា� នជប៉នុ

1-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo, 100-8975 Japan
URL: http://www.env.go.jp/

នយកដ� នែ្រប្រប�លឣកាសធាតុ

អគ�េលខាធិការដ� ន្រក�ម្របឹក្សោជតិ

អភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភាព

អគារមរតកេតេជ ដីឡ�េលខ 503

ផ��វេ�ស៊ូអមមាត់ទេន�បាសាក់ សង� ត់ទេន�បាសាក់

ខណ� ចំការមន ភ�ំេពញ កម��ជ

URL: http://www.camclimate.org.kh/
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