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កំណ ម្ចំណំសស្រមាបកេសរេសរសម: 

េេនសឺជកំែណទី២រគេ្ំនំសណននសឧសេននកះក កមេ់់ត ទវ ទិ េេដេេ្ី រ់ទមិបសយរា ិ ទ េសក្រ

(IGES) ែដ្ស្រតរេែក្េលរេដេេ្ីកិេសេ្ទនមកបរេសងុិសសស្រមា ់ ររ្កបរេសរេទស

កេ�រជរេេសរេទសគសេនេប ំ២០១៣។រេនកបរេកំែណេេនរងាេរនសំណ ម្កបរេ្ំលារេេងាដរ្

ាសំ់សំណ ម្កបរេចរកកស្រតរេាាេរះកប ្។រែបកផ�នគេ្ំនំសណនេេនស្រតរេែកសសេា្រេ់់

ែលកេ េ្ងាយ ម្េ ្មីាបកេសរេសរសម។ 

េ េ់េសបេ ទិ សេេ់ស ម្េ ្េិរ ម្ណេា់មីាបកេសរេសរសមរេដេេ្ីែក្េលរែេទេឌ្ងេមែ្្លសរេសេា

តេ្កុផណណ ្សេរតងាារសមេជ់អាេប្ ់ េរេេាបកេសរេសរសមេេរេទន្រេដេេេ េ្សស្្ដ ម្ងា

សសរមសសេសំណ ម្សរករេ់់េាេយនមសស្រមងាង ម្រេទ់រំែារំាា្ េងសរ រ្។ 

IGES ាក្សទកបរេ្ំនំសណនេេន។រេននជ ទិេណរ IGES សបេ� ម្េបត្ំនំសណនេេនរេដេេ្ី

ាបកនំេាសម ប់ កបរេេ់្រំណេគេងាារតិវរេលេ់មេេសាាស្ចេ�េសស្រម្កមរមរេេសរេេនកបរេ

េ់្រំណេងណ ណកកេឧណេា់េចេ់។រសបេេអទេរណ ស្់ិបស�េិេេ�ត ទវ ទិ េ IGES េន

េម្ែដ្ាបកេសរេសរសម្ំនំសណនេេន។រសសរមេ ្នំេាសមសាាែ្េ់េេ�ងេមរណណ ្រ Nirmala 

Menikpura (menikpura@iges.or.jp) េេរណណ ្រJanya Sang-Arun (sang-arun@iges.or.jp) ។ 
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េសចក�ីសេ �្រ 

ងារំន់នសឧសេននកះក កម(GHG)រមីសកេឧនមងាសសរមសសេសំណ ម្រេេងាចប្ាាេចំែណការសមមាក

េសរេ េ្រំែារំាា្ េងសរ រ្រសឺជែបកេា់គេងាសមា់រាេពេ�េ េ្រា ិ ទ េ។រេេតេ (CH4)រសឺជ

សរេរទគេនសឧសេGHGដកអំេា់រែដ្រេរេះក�មីត សស់សំណ ម្រេលេ់ងាេរនសំណ ម្កបរេ្ំលារ

េេទីកែេ�េចកមសំសេស្រតរេេសស់ងាណ់យជសររមគេងារំន់CH4 ខ� ំេរំរ្ចំណ ម្យប កមទី3

ែដ្រេេច�េកសកេឧនមារសសមេេរសេ�េ េ្រា ិ ទ េ។រិារ រ្រំមរ្េងសរ រ្ាាេនំេ

ងារំន់ងរបេេ ឧូ មីងាដរ្សំណ ម្កបរេ្ំលារែដ្រេេេកំមរេេកេ្្េេចេេេនកបរេទីសកកេជ

េសចេេគេសរេទសកំមរេារតិវេ់រេេនសឺជងាសមា់រាេពដកអំេា់។រេ េ្សមីេេនេទន្ងារំន់នសឧសេ

GHG (ននលាណ់រនសឧសេ CO2, N2O) មីងាសសរមសសេសំណ ម្រងាដកកណះឹប េរេេងាសរ ្រយងាគេ

េសសគេ ទ្សរីេរជមេសសងាេសរេសរសមយេម្មី់េមេ�លទបសរី្ជេដេេ។រជាករស្េជ់អាេប្

់ េទទា្ផរសស្រតចំេងនងាសសរមសសេសំណ ម្េនេេនេម្េនមចសមសសមរេេេេសបត្េងា

់ ម្ដកេមីទំនកមទំេេាមេងាសសរមសសេសំណ ម្រេេរំែារំាា្ េងសរ រ្។រ

េនកបរេេប 2ំ011 សកកេងាាែបក ្្កេឧ េេងាេសរេសរសមសរករេ់់េាេយានម គេត ទវ ទិ េ

IGESរណរទរេរ( IGES-SCP) សលងាជេា់គដសបេនកបរេ្ំរេមរេេានរចំេអទេសងុិសងាកិេ

សេ្ទនមរសស្រមា ់ ររ្កបរេលសកករេដេេ្ីណំារ�ងាេសរេសរសមសំណ ម្សស្រមងាង ម្រេទ់រំែា

រំាា្ េងសរ រ្រេនកបរេសរេទសកេ�រជរមតរេេសរេទសគស។រេលេ់មកក្េេបតងារណយរ នរណយ ្

េ េ្ងារទេមសរ្ណគេងារំន់នសឧសេGHGមីងាាេរត្យងាសសរមសសេសំណ ម្។រេននជ ទិេណម

ជងា្ំរកណសមសស្រមររសា ្កេនេជ់អាេប្ ់ េរសឺមាក់ ម្េេនេម់ ម្ចសមជេា់សេី

ងារែដ្ស្រតេសរេសស្រមេអទេងារទេម ឧិ េនសឧសេ GHG។រដបេចបនត ទវ ទិ េ IGESររេរេេងេ្្ំនំ

សណនកបរេសេ�កកងាា ( Spreadsheet) គេកេឧត អីMicrosoft Excel ដកិេះហរេដេេ្ីណា់ដ ម្ងា

សេសេចច្យារសមេជ់រាេប្ ់ េេ េ្ណេសេេសគេរេចកកត ទវសេលសរេេងេានរចំសរមសេសសរមសសេ

សំណ ម្ែដ្សេាេ្សស្រមងាង ម្រេទ់រំែារំាា្ េងសរ រ្រេដេេ្ីម់្គេ�សេទ្កបរេងា

ាកីចេសេេេារសមមាកេសេ�េ េ្ងាង ម្រេទ់នសឧសេGHG។រ
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េេនជ្ំនំសំាបរទេម ឧិ េនសឧសេGHGរែដ្ស្រតរេរេេងេ្េចេេេដេេ្ីសណនរា ្ ណរំន់នសឧសេ

GHGរមីរេចកកត ទវេប់ចំេាេរសមេនំេាាេរះកប ្ ប់ េបតត អីិបសយសរមសេតដយណីត ្  (LCA) ស្រតរេែក្សេរត

សស្រមងាេានរចំ្ំនំសណនេេន។រតេា់�ងាេសរេសរសម្ំនំសំាបេេនរាបកេសរេសរសមេចេេេ្

េឃេ�េបត្ទ្គេងារំន់នសឧសេនំេតេងារំន់េ់់ ន ម្រេេសង� េរម្ង ម្រេទ់ងា

រំន់នសឧសេGHG។រេទបែដ្េេនេចដំេណេ ាងារេសស្រមសរេទសទបេ�េនទបនំេ្ំរេមេសរីរទសរី

លទករេ់់ងាេសណេសេា េសរមងារះកប ្រទសទ ែេទស្ារសមសរេទសជកមសកមរមទីតំេេនកែេ�េែដ្ចេម

រេ។រ

្ំនំសណនេេនាាេ្េសេ�កកងាាចំេាេដរម ែដ្ស្រតរេកំណ ម្េ់់េសរេេឧ នដបច្េ��រ

េសចក�ីែណនំសស្រមាបកេសរេសរសមរែបកដកកណះកប េសំណ ម្រទីសេចកមសំសេចសេកនរែបកែកគចប ណីកំរទរ

សរែបកែកគចបណីតនសឧសេ  សរមសេមសរសមក្យកេឧសំណ ម្តេែររណីតេេងេក ែបកែកគចបសំណ ម្ ែបកដរ្

សំណ ម្កបរេចរ េេងាេរនសំណ ម្កបរេ្ំលា។ េ េ្កែ្េែ្មីាសេ�កកងាាដំរបេ (េសចក�ីែណនំ

សស្រមាបកេសរេសរសមរេេទំមសាេដេេ ) ាបកេសរេស្រតរេេសបេឌ្រះកប ្ទេបេស់កបរេសេ�កកេេរនំេាសម 

េលេ់េសណេសេា េស្កុផណណ គេងាាេរត្យសសរមសសេសំណ ម្គេេជ់អាេប្ ់ េារសមមាកេសជកមែស�េ

េេសេាេ្រំរ្។រ ដបេចបនាបកេសរេសាាែ្យ ម្េបតទេបេស់រះកប ្កបរេសេ�កកងាារ ែដ្នេនាេនកបរេ

េ់្រំណេ េដេេ្ីសណនងារំន់នសឧសេGHGមីទដនមេេរ ប់ ដបចជងាដកកណះកប េសំណ ម្  

ទីសេចកមសំសេរងាែកគចបកំរទរសររងាែកគចបណីតនសឧសេរងាែកគចបសំណ ម្រងាដរ្ាសំ់សំណ ម្រេេ

ងាេរនសំណ ម្កបរេ្ំលារដបចែដ្រេរង �េនកបរេសំេបសតេខេេសងេ។ សរសេេរេិសសកកេ

េេ្េរេចកកត ទវនំេាសមេេន មាកេសេចរះកប ្ទេបេស់ែដ្ស្រត ប់ េ�កបរេេននរជមេសសេ េ្រ

េចកកត ទវ ែដ្្េលិរមេេេចេសរេរេរម រេចកកត ទវែដ្រេេសណេសេា េសេេ្េសេស្េែេ

កងាកបរេងាាេរត្យ។រ
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ទិ រសេាេយាសរេទសផ�េេេេ្រែសេរសេា្ េងសរ រ្/IPCCរ២០០៦  េ់្ងាណ់ែណនំស្រតរេ

ាេរេស្េនកបរេងាមេិអេ់កបរេងារំន់នសឧសេGHG មីរេចកកត ទវគេងាសសរមសសេសំណ ម្េេរ។
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េចកកត ទវេេា់រ។រ េ់់ែលកេ េ្ងារំន់នសឧសេGHGសាររ េេរា ្ ណសរទគេងាេចនសមេងា

រំន់នសឧសេGHGរស្រតរេសណនមីរេចកកត ទវ េេា់រនំេាសម។ររា ្ ណសរទមគេងា រំន់នសឧស

េGHG រ�រនរ�ក ំេមី្រទនង ម្ជាាេេ េ្េងសរ រ្/ា្ទសរេិណេ់គេរេចកកត ទវជកមសកមណ

េា់រសស្រម់កេ�េអទេងាស�កេែស�េេ េ្មី ្រទនង ម្គេអេរេនំេាសមេេនរ ែដ្េ េ់េេចេអទេងា

ន�់កេកេសរេសរសមរមែកគចបេចេេត �មី សំណ ម្នំេេនន។ ដបេចបនរា ្ ណសរទមគេងារំន់នសឧស

េGHGរែដ្ស្រត រេសណនតេាេរនរសរសមកយ ្កេឧេេា់ររ េចស្ររេេសរេជ ា្េ្ផជកមែសយេកបរេ

ដំេណេ ាងាេអទេេសចកយីសេសេចច្យ េេ� ម្ាេរិសេ់េ់្េេិរ់។រ
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េសចក�ីេស�េ 

ងារំន់នសឧសេននកះក កមរ( GHG) មីងាសសរមសសេងកសំណ ម្ា កេទីសកកេេនកបរេរណយ សរេទសេសរីកំមរេ

ារតិវេ់រសឺជែបកេា់ ទិេសំខេមេអទេឌ្្េរំែារំាា្ េងសរ រ្សក្។ េេតេរ(CH4) ងារំន់មី

ងាេរនសំណ ម្កបរេ្ំលារ េេទីសេចកមសំសេសឺជសររមរំន់ផ�សមរំរ្ទីរីគេងារំន់នសឧសេេេ

តេមីសកេឧនមារសមេេរស។ រចកររ្េបរងាសរសមក្យកេឧសំណ ម្ទីសកកេតេត អីនំេមីាេេនរសឺ្េ្កុណ�

ជទបេ�សស្រមរណ� សរេទសកបរេ្ំរេមេសរី។ េ េ្សមីេេនេទន្ងារំន់ GHG (ននលាណ់នសឧសេរ

CO2, N2O) មីងាសសរមសសេសំណ ម្ ងាដកកណះឹប េ េេងាសរ ្រ្យងាគេេសសគេ ទ្សរីេកកសំខេមេែដារជ

មេសសេ់់ិាែ្ងាេសរេសរសមយេម្ែដ្្េេប្ ់ េមីលទបសរី្េេន។ េននជ ទិេណ្េ

្ទមនមេា់សស្រមសេំងារំន់នសឧសេGHG េ់់សរេិ្តេា់�ងាន�់កអេរេេកេសរេ

សរសមេចេេត �រេេរេេងេ្ យេម្មីសំណ ម្។រជាករស្  េជ់អាេប្ ់ េទទា្ផរសស្រតចំេងនងា

សសរមសសេសំណ ម្េេសបត្េចំេណនដកេ ទិេចសមរេេេេសបត់ ម្មីងាសសរមសសេ េេទំនកមទំេេារសម

មេេងាែសរសរា្េងសរ រ្។ 

សកកេងាាែបក ្្កេឧេេងាេសរេសរសមសរករេ់់េាេយានមគេត ទវ ទិ េIGESរណរទរេរ( IGES-SCP) 

សលងាជេា់គដសបេនកបរេ្ំរេមរេេានរចំេអទេសងុិសងាកិេសេ្ទនមរសស្រមា ់ ររ្កបរេ

លសកករេដេេ្ីណំារ�ងាេសរេសរសមសំណ ម្សស្រមងាង ម្រេទ់រំែារំាា្ េងសរ រ្រេនកបរេសរេទសកេ�រ

ជរមតរេេសរេទសគស។រេលេ់មកក្េេបតងារណយរ នរណយ ្េ េ្ងារទេមសរ្ណគេងារំន់នសឧសេ

GHGមីងាាេរត្យងាសសរមសសេសំណ ម្។រេននជ ទិេណមជងា្ំរកណសមសស្រមររសា ្កេន

េជ់អាេប្ ់ េរសឺមាក់ ម្េេនេម់ ម្ចសមជេា់សេីងារែដ្ស្រតេសរេសស្រមេអទេងារទេម ឧិ េនសឧស

េGHG។រដបេចបនត ទវ ទិ េ IGESររេរេេងេ្្ំនំសណនកបរេ សេ�កកងាា ( Spreadsheet) គេកេឧត អី

Microsoft Excel ដកិេះហរេដេេ្ីណា់ដ ម្ងាសេសេចច្យារសមេជ់រាេប្ ់ េេ េ្ណេសេេសគេរេចកក

ត ទវសេលសរេេងេានរចំសរមសេសសរមសសេសំណ ម្ែដ្សេាេ្សស្រមងាង ម្រេទ់ រំែារំាា្ េងស

រ រ្រេដេេ្ីម់្គេ�សេទ្កបរេងាាកីចេសេេេារសមមាកេសេ�េ េ្ងាង ម្រេទ់នសឧសេGHG។រ

េេនជ្ំនំសំាបរទេម ឧិ េនសឧសេGHGរែដ្ស្រតរេរេេងេ្េចេេេដេេ្ីសណនរា ្ ណរំន់នសឧសេ GHG 

មីរេចកកត ទវេប់ចំេាេរសមេនំេាាេរះកប ្ ប់ េបតត អីិបសយសរមសេតដយណីត ្  (LCA) ស្រតរេែក្សេរតសស្រម

ងាេានរចំ្ំនំសណនេេន។រតេា់�ងាេសរេសរសម្ំនំសំាបេេនរាបកេសរេសរសមេចេេេ្េឃេ�េបត្ទ
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្គេងារំន់នសឧសេនំេតេងារំន់េ់់ ន ម្រេេសង� េរម្ង ម្រេទ់ងារំន់នសឧសេGHG

។រេទបែដ្េេនេចដំេណេ ាងារេសស្រមសរេទសទបេ�េនទបនំេ្ំរេមេសរីរទសរីលទករេ់់ងាេសណេស

េា េសរមងារះកប ្រទសទ ែេទស្ារសមសរេទសជកមសកមរមទីតំេេនកែេ�េែដ្ចេមរេ។រ

្ំនំសណនេេនាាេ្េសេ�កកងាាចំេាេដរម ែដ្ស្រតរេកំណ ម្េ់់េសរេេឧ នដបច្េ��រេសចក�ី

ែណនំសស្រមាបកេសរេសរសមរ ែបកដកកណះកប េសំណ ម្រទីសេចកមសំសេចសេកនរែបកែកគចប ណីកំរទរសរែបកែក

គចបណីតនសឧសេ សរមសេមសរសមក្យកេឧសំណ ម្តេែររណីតេេងេក ែបកែកគចបសំណ ម្ ែបកដរ្សំណ ម្កបរេចរ

េេងាេរនសំណ ម្កបរេ្ំលា។ េ េ្កែ្េែ្មីាសេ�កកងាាដំរបេ (េសចក�ីែណនំសស្រមាបកេសរេសរសម 

េេទំមសាេដេេ) ាបកេសរេស្រតរេេសបេឌ្រះកប ្ទេបេស់កបរេសេ�កកេេរនំេាសម េលេ់េសណេសេា េស្កុផណណ

គេងាាេរត្យសសរមសសេសំណ ម្គេេជ់អាេប្ ់ េារសមមាកេសជកមែស�េេេសេាេ្រំរ្។រ ដបេចបនាបកេសរេ

សាាែ្យ ម្េបតទេបេស់រះកប ្កបរេសេ�កកងាារែដ្នេនាេនកបរេេ់្រំណេ េដេេ្ីសណនងារំន់

នសឧសេGHGមីទដនមេេរ ប់ ដបចជងាដកកណះកប េសំណ ម្  ទីសេចកមសំសេរងាែកគចបកំរទរសររ ងាែក

គចបណីតនសឧសេរងាែកគចប សំណ ម្រងាដរ្ាសំ់ សំណ ម្រ េេងាេរនសំណ ម្កបរេ្ំលារ ដបចែដ្រេ

រង �េនកបរេសំេបសតេខេេសងេ។ សរសេេរេិសសកកេេេ្េរេចកកត ទវនំេាសមេេន មាកេសេច

រះកប ្ទេបេស់ែដ្ស្រត ប់ េ�កបរេេននរជមេសសេ េ្រេចកកត ទវ  ែដ្្េលិរមេេេចេសរេរេរម រ

េចកកត ទវែដ្រេេសណេសេា េសេេ្េសេស្េែេកងាកបរេងាាេរត្យ។រ

ងាមេ្ ម្ ទិ េ្េល្គេសេ�កកងាាេេា់រស្រតរេមមណ៌នេនកបរេែបកខេេសងេ� 

1 សឧ�គកការា “េសចក�ីែណនាសស្រមាបកេសរេសរសម” 

សេ�កកដំរបេគេ្ំនំេេន ស្រតរេាចនេចេេសេលសរេកេេ់្រំណេគេងាេានរចំងាសណនេេេ់្

ងាណ់ែណនំែដ្្េសរេិណេ់ចំេងនាបកេសរេសរសម។ េ់់ងាេេេសចក�ីែណនំេេនរាបកេសរេសរសម

េកេ់ ម្មីសរេរទគេទេបេស់ែដ្ស្រតងាកបរេងាសណនរា ្ ណរំន់នសឧសេGHG មីសរមសេមសសរមសសេ

សំណ ម្ េ់់េ់ាមេ�េកេរេចកកត ទវែដ្្េលិរមេននេទ។រសេ�កកងាាេេនកកស្រតរេរង �ដបច

េនកបរេាបរនមទី1។ 
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ារូណព�ី 1សសឧ�គកការាស“េសចក�ីែណនា” 
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2 សឧ�គកការាស“�ាពយាេដេ” 

េនេ េ្សេ�កកងាារ“ ទំមសាេដេេ” គេ្ំនំសណនេេន ាបកេសរេសរសមស្រតរេ្សេរតេេ់េសណេសេា េស

សរេទស េេ្ំរេមេងសរ រ្គេសរេទសេេន។រ ណេសេេសស្រតរេេសយ ម្ជ"រះីឹេឧ នទ �្ កមចរន" 

ដបចែដ្រេរង �កបរេាបរនមទី2។រេនេម្ាបកេសរេសរសមរេេសណេសេា េសេឧ នសរេទសណេា់េលេ់

េនន (ែដ្្េសទ់េនកបរេ្ំនំសណន) ទេបេស់នំេាសម/មស្៌្េសរេទសជកមសកមរ(ន. ងារំន់

នសឧសេGHG មី ្្កេឧាសាសេីជ ្ ងារំន់នសឧសេGHG មីចំេលន់េមេ�លទបសរី្) េកេស្រតរេយ ម្

េ់់សទស់សរត្យសស្រមាបរេេយសណ ្ត ទវេនស ម្សេ�កកងាារសស្រម ងាសណនងារំន់នសឧសេ

GHG មីដំណកមង្េេ ប់ គេតដយណីត ្ ារសមម។  

េ េ្សមីេេនេទន្រសេ�កកងាា េេនស្រតរេរេេងេ្េចេេេដេេ្ីសេេុរ្ទម្ងារំន់នសឧសេGHGមី

សរមសេមសសរមសសេសំណ ម្ជកមសកមណេា់។ េនដំណកមង្រះកប ្ទេបេស់ ាបកេសរេសរសមេចេេេ្

េឃេ�ិាាកាសាេសាយរ "សេេុររា ្ ណរំន់នសឧសេននកះក កមមីសណរេី-សកកេ/លសកក”។ ដបេចបនាបកេសរេ

េកេរេដកេយរេសស្រតស្ចរមេក មេ្្េេេ្សេ�កកងាាេេនជសឧីេយេេទន្រេដេេ្ី េេេ្្ទម្ាាេគេងា

រទេម ឧិ េងារំន់នសឧសេGHG េនេម្ែដ្មាកេសរេរះក រមាាចស ម្េបតងារះកប ្ទេបេស់នំេាសម។ 

េនកបរេតសេសេេុរគេងារំន់នសឧសេGHG េ់់ ន ម្ (ងារំន់នសឧសេGHG េ់់ិាែ្ងាេសរេ

សរសមយេម្លទបសរី្, ងាា ចា ្ សំណ ម្, ចំេលនគេ់េមេ�លទបសរី្)ងាសេំរេសាររនសឧសេGHGរេេ

េេ់រំន់រ(េចនសមេងារំន់នសឧសេGHG តេា់�ងាន�់កអេរេេកែកគចបរមេសរេសរសមេចេេ

ត �ជយេម្ េេងាេណនសមេ់កសំណ ម្សាសីេាេ�ទីសេចកមសំសេ) េេងារំន់សរទមគេនសឧសេ

GHGរេកេ រង �េចេេេបត្ទម្រ េ់់េ់ាមេ�តេត អីិបសយសរសមក្យកេឧសំណ ម្េេា់ររេេមី

សរមសេមសសរមសសេសំណ ម្នំេេប្។រ េ េ្សមីេេនេទន្េនកបរេងាង ម្រេទ់GHG សាររ/ងារំន់នសឧសេ

មីសំណ ម្សសរមសសេសរចំែផរេកេស្រតរេរង � ែដ្មេរ�េ់្រេ�េកេងាាកីចេសេេេរេេអទេេននេទ។ 
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ារូណព�ីស2សសឧ�គកការាស“�ាពយាេដេ” 

3 ការប ឧម ាី ឧៃឧការាណបំសាយឧសGHG ពីកកសាណលមដគកជផ�ូឧសាណលម 

ងាដកកណះឹប េសំណ ម្េសរេសរសមរា ្ ណេសរេ់េមេ�លទបសរី្ដកសាាេេ់ក ម្សំ់ ម្រ េេនំឌ្្េងា

រំន់នសឧសេGHG េ់់ិាែ្ងាចំេលនលទបសរី្់េមេ�។ ដបេចបនសេ�កកងាាទីរី គេងា្ំនំសណន

េេនស្រតរេរេេងេ្េចេេរេដេេ្ីសណនេបតរា ្ ណគេ រំន់នសឧសេរ GHG មីងាដកកណះឹប េសំណ ម្។ 

សរេរទេសរេ់េមេ�លទបសរី្សំខេមររមីារែដ្ ស្រតរេេសរេសស្រមងាដកកណះឹប េសំណ ម្កបរេងាសរេទស

កំមរេារតិវគេ្ំរេមេសរីរាាេ្េ េសរេ ទ្ ស៉ប្ េេនសឧសេអេឧជ ្។ ដបេចបនាបកេសរេសរសមស្រតរេ្សេរតេេ

់រះកប ្រា ្ ណសំណ ម្ដកកណះឹប េកបរេេា់ែផ េេរា ្ ណគេងាេសរេសរសមេសរេ់េមេ�លទបសរី្ េ់់

េ់ាមតេសរេរទគេ់េមេ�លទបសរីនំេមីាេេនរដបចែដ្រេរង �កបរេាបរនមទីរ3 ។ 
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ារូណព�ីស3សសឧ�គកការាស“កាដគកជផ�ូឧសាណលម” 

ងារំន់នសឧសេGHG មីងាន�់កេសរេេប ងានំចប្ េេដំេណេ ាងាេសេចសកចស្�មេសរេេេស្រត

រេាាេរះកប ្េនកបរេ្ំនំសណនេេនេទរេ់់េល រ្យងារំន់នសឧសេេេសបតសំខេមរ(Menikpura េប ំរ

2011) ។ CH4 េេN2O រំន់មីចំលនេសរេ់េមេ�លទបសរី្ស្រតរេសេឧ្យ ឧ់ េ។រដបេចបននសឧសេរCO2 េច

ស្រតរេច ម្ទរកយជស្សនសដកសំខេមេា់គេងារំន់នសឧសេGHG មីងាដកកណះឹប េសំណ ម្។ ាបរ

េេយសណ ្ត ទវស្រតរេេសេានរចំរេដេេ្ីសណនរា ្ ណរំន់ នសឧសេCO2 េចស្រតរេច ម្ទរកយជស

្សនសដកសំខេមេា់គេងារំន់នសឧសេGHG មីងាដកកណះឹប េ។ 

ងារំន់នសឧសេGHG សាររមីសរេរទណេា់គេេសរេ់េមេ�លទបសរី្កបរេាំចរេេម្ដកកណះឹប េសំសេ

េ េ់េេចសណនដបចខេេសងេ: 

)/2()/(
)(

)( MJkgCOEFunitMJEnergy
tonnesWaste
unitsFuelEmissionsT ××=  

EmissionsT– ងារំន់មីងាដកកណះឹប េ (ស.សក CO2/េតេគេសំណ ម្ដកកណះឹប េ) 

Fuel (units) – រា ្ ណសាររគេងាេសរេសរសម់េមេ�លទបសរី្សរចំែផ (េសរេ ទ្សប្ស្ជរ្ីស្រេេនសឧសេ

អេឧជ ្ស្ជរស.សក)  

Waste (tonnes) – រា ្ ណសាររគេសំណ ម្ដកកណះឹប េសរចំែផ 
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Energy (MJ/unit) – រេនរកគេយេម្ារសម់េមេ�លទបសរី  ្(ន. េសរេ ទ្សប្រ36.42 េេងស៉ប្/្ីស្, នសឧស

េអេឧជ ្ 37.92 េេងស៉ប្/ស.សក) 

EF – ឯកតរំន់នសឧសេCO2 គេ់េមេ� (ន. េសរេ ទ្សប្រ 0.074 ស.សកCO2/េេងស៉ប្, នសឧសេអេឧជ ្ 

0.056 ស.សកCO2/េេងស៉ប្) 

 

សកកេេា់ចំេាេេនកបរេ្ំរេមេសរីកំមរេារតិវេ់ រេមវិេណំេាសេសរេ ទ្ ស៉ប្េ់់េសរេនសឧសេអេឧជ ្

កបរេេ់្រំណេ េដេេ្ីង ម្រេទ់ងារំន់នសឧសេGHG មីងាដកកណះឹប េសំណ ម្។ ដបេចបន្ំនំេេន

រង �ងារំន់នសឧសេGHG ្ទម្មីាស់េយេសរេេសរេ ទ្ ស៉ប្ កកដបចជាស់េយេសរេនសឧសេអេឧជ ្កបរេ

េា់េតេគេងាដកកណះឹប េសំសេ។ សរសេេរេសកកេេា់ែដ្េសរេសរេរទ់េមេ�នំេមីា ្ទម្េកេរង �

យ្រទនង ម្សាររ េ់់ងាេសរេសរសមេសរេ ទ្ ស៉ប្រេេនសឧសេអេឧជ ្ ដបចែដ្រេរង �កបរេាបរនម

ទី3។រេ េ្សមីេេនេទន្ងារំន់នសឧសេ GHG សរចំែផមីងាដកកណះឹប េេចស្រតរេរទេមសរ្ណយ្េ

ដបចខេេសងេ: 

រា ្ ណរំន់នសឧសេGHG សរចំែផ (ស.សក CO2សេេប្/ែផ) = រា ្ ណរំន់នសឧសេGHG កបរេេា់

េតេ × រា ្ ណសំណ ម្ដកកណះឹប េកបរេេា់ែផ 

4 ការប ឧម ាី ឧការាណបំសាយឧសGHG ពី�ីលឧចកមសា 

ទីសេចកមសំសេសឺជត អីទបេ�កបរេងាេច្សំណ ម្េនទបនំេមរមេសក។ រេចកកត ទវេនទីសេចកម

សំសេ្េងាារតិវ ទិ េខ� ំេកបរេា់�េម្រទរនឧ េទសត្ាច់រេេសង់េនន រទរែេយងាារតិវេ់នំេេេន

េេរេេដ ម្សសរមែបកនំេាសមគេមរមេសកេនេចេ់េទរ(Manfredi et al  , 2009)។ ននលាណ់ 

នសេសចេេគេសរេទសកំមរេារតិវេ់េនេសរីេន ែដ្ស្រតរេាេរត្យទីសេចកមសំសេចំល េេទីសេ

ចកមសំសេេ់់ ឧ់ េងាសរេប្នសឧសេ។ ជេារ់ររ សំណ ម្ស្រតរេេរនេច្កបរេសំេាេរេកចំល េ់់

ឧ់ េសសេរេនកែេ�េចកមសំសេ ផណ�េម្ែដ្ា ់ ររ្រេណំារ�ឌ្្េងាារតិវគេងាចកមេច្

េនេ េ្ដីរេ�ជទីសេ ចកមសំសេានេស់។ ដបេចបនេនកបរេកាណីេា់ចំេាេរេចកកត ទវគេទីសេចកម

សំសេានេស់ ស្រតរេាេរត្យេ់់ ឧ់ េសរមសេមសរេប្នសឧសេេនកែេ�េចកមសំសេ។រ ដបេចបននសេសចេេគេ

នសឧសេេនកែេ�េចកមសំសេេននស្រតរេរេះក�េ�កបរេរា ិ ងសេ់់ ឧ់ េងាសរសមក្យកេឧរ មងាស្ា្
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មេ្្ណេា់េទ។រងារំែរកគេសំណ ម្េសងេ្កុផណណ ឧ់ េផ្ ម្រេនទីសេចកមសំសេរ េនទីរំរ្

រេរេេងេ្នសឧសេទីសេ (LFG) ែដ្្េនសឧសេេេតេសរ្ណរ60%  (CH4) េេនសឧសេងរបេិីារកសរី្រ

40% (នសឧសេរCO2)។ ស្សនសរCH4 ារសមរ LFG ាាេចំែណកដ ម្កំេដែេដី ចំែណកឯស្សនស

នសឧសេCO2 េេនជទបេ�ស្រតរេេសច ម្ទរកយជរដំេណេ ាងារំែរកណីតដបចេកេសនមអេឧជ ្រ( Biogenic) 

ែដារេេេេស្រតច ម្ទរកជនសឧសេGHG (CRA, 2010)។ ងារំន់រCH4 េកមីកែេ�េចកមសំសេេ់់ ឧ់ េ

ងាសសរមសសេរ ស្រតរេជរមចំណ ម្ជសររមរំន់CH4  យប កមទីរីអំជេេសមីសកេឧនមេេរស (IPCC 

2007)។ 

រា ្ ណេេតេ ែដ្រេរេេងេ្េនកែេ�េេច្សំណ ម្ា កេេកេេលសស់េ េ្កតយ ជេសចេេដបចជរា ្ ណ 

េេស្សនមគេសំណ ម្ កសេ្សំេណេ េរ pH េេងាាេរត្យងាសសរមសសេកសំណ ម្។រ ជទបេ�

 ្្កេឧេេតេរេកេេេចេេជេា់េកេ រា ្ ណសាសីេាផ�សម េេកសេ្សំេណេ េផ�សមេនកបរេកែេ�េេច្

សំណ ម្ា កេេេន។រទីសេ ចកមសំសេានេស់េ់់្េងាសសរមសសេ ្េសងយ េរម្គេងា ្្រេ

ទេប្េេតេអំជេេនកបរេទំលំេា់ែដ្រេសសរមសសេជេសចេេរ( ចកមសំណ ម្េនកែេ�េចំល) ែដ្

រា ្ ណដកេសចេេគេសំណ ម្េចា ា្់េនកបរេលសនរមកំមប្គេសំេាសំសេ។ កែេ�េេច្សំណ ម្ា កេ

េ់់ ឧ់ េងាសសរមសសេ ងេមែ្េស្ ្េងារំន់នសឧសេេេតេងេមែ្េសចេេជេកែេ�េេច្សំណ ម្

ា កេេ់់ ឧ់ េងាសសរមសសេែដ្្េណេស្សកម។ 

េរេតេរIPCC េប ំរ2006 េទបែដ្សំណ ម្រ(Waste Model) ្េសេ្ទនមកបរេងាសណនងារំន់នសឧសេ

មីសរេរទកែេ�េេច្សំណ ម្ា កេេេរផរសរ ប់  រនន រមមីេចកំណ ម្រ្គេ�្ំនំេដេេ  ( Default Value) 

េ់់ស្សបាមីស្សនមសំណ ម្គេសរេទស ម្ំរេមរេេមស្៌្េជកមសកមស�ីមីេងសរ រ្ េេ ទិ េ

នមគេកែេ�េេច្សំណ ម្ា កេេនន។ ដបេចបនេដេេ្ីកំណ ម្រា ្ ណរំន់នសឧសេGHG មីងាាេរត្យងា

សសរមសសេសំណ ម្េច្េនកែេ�េេច្សំសេអេឧតរ្ំនំ សំាបសំណ ម្គេ IPCC េប ំរ 2006 ស្រតរេ់ក

េកេសរេេនកបរេ្ំនំសណនេេន។ េ់្ងាណ់ែណនំគេរ IPCC រេេ េ្កទកកច្យ ទិ េខ� ំេគេងាេសរេ

សរសមរ្ំនំសំាបគេងា រំែរកទីេា់ ( First Order Decay/FOD model) ែដ្េទបែដ្េេនេចសណន

រា ្ ណរំន់រេស ក្េស្រតេសចេេជេរេ់់ិាមរេរ�រនរ�ក ំេមីាសតរំែរកផ�ាេគេសំណ ម្កបរេកែេ�េ

េច្សំសេរ(IPCC 2006)។ 
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ាបរេេយសណ ្ត ទវដបចខេេសងេេេនស្រតរេេសេសរេេនកបរេសំាបរIPCC យសសរមស់េមរំន់នសឧសេរGHG មី

កែេ�េចកមសំសេេនន មទីសេចំល។  

សេីងាសេេប្សស្រមេទបែដ្គេងារំែរកទីេា់សឺ: 

(1)                  DDOCm = DDOCm(0)×e-kt 

ែដ្រ DDOCm(0)  រា ្ ណ ទ្សគេិារ រ្ងរបេសាសីេាែដ្េចរំែរករេរ( Decomposable 

degradable organic carbon/DDOC) េនដំណកមង្ដំរបេគេសរ ្កេឧរេនេម្ែដ្រt=0 េេ e-kt=1 េេរ

k ជ្គេ�េសាគេសរ ្កេឧរេេt ជា់�េម្ជេប ំ។រDDOCm ជរា ្ ណ ទ្ស DDOC េនា់�េម្ណេា

់។ 

សេីងា (1) ្េ្កុណ�់លសា្េេេ្យរេនចរេេប ំទីរ1 (មីចំេរច 0 ចំេរចទី 1 គេែផរនន ម្េ�ករគេ

េម្េត្ម) រា ្ ណ ទ្សគេ DDOC េេរេរំែរកផ�ាេេនកបរេ SWDS សឺ:  

(2)                  DDOCm(1) = DDOCm(0) × e-k 

េេរា ្ ណ ទ្សគេ DDOC ែដ្រំែរកផ�ាេជ CH4 េេ CO2 សឺ: 

(3)                 DDOCmdecomp(1) = DDOCm(0)× (1 - e-k) 

េនកបរេងាសរ ្កេឧជេ េ្កដំរបេររា ្ ណគេ ្្្រ(DOCm ែដ្រំែរកផ�ាេ) សឺែ្េែ្ស្្ស្េ�

េកេចំេាេគេងាសរ ្ការ(DDOCm)។ េេន្េេស់យមេេ្េរ�ង េនេម្ែដ្រDDOCm ស្រតរេ់

កម។រេេនកក្េេស់យេនេម្ែដ្រា ្ ណគេរDDOCm រេាាេនកបរេទីសេចកមសំសេែដ្ាាេនំេ

សំណ ម្ស ម្ង្មីេប ំេរេរដបេចបនCH4 េចស្រតរេសណន សរសេេរេេានេស ម្េប ំសឺស្ជេប ទីំេា់រគេ

េស៉ាេីម្េតស។ រនន រមេកងាសណននំេាសមស្រតរេេអទេេ់់សេីងារ(2) េេរ(3) េនកបរេសេ�កក

ងាាអេឧត។ ងាសេឧ ម្្ំនំេដេេ សឺយងាេកេ្ CH4 មីសំណ ម្នំេាសមែដ្រេចកមជេានេស ម្េប ំ

ចរមេយេេេនគសៃទីរ1 ែផេកសរគេេប ំរនន រមមីងារំែរក។រេសសេឧ ម្យរងារំែរកេប ំទី1 េននេចេកេ្េចេេ

េសងេ្កុផណណ ្េផ្ ម្រែដ្េេរេេកេ្្េេបតនសឧសេេេតេ (េម្ែដ្មស្រតចំណ់េម្

សស្រម្កុផណណ ្េផ្ ម្ ស្រតរេរេេងេ្េចេេ ទិេស ក្េស្រតែដា)។ េននជ ទិេណ េនេម្ែដ្ងា

សណន ាាេរះកប ្នំេ្ទមនមគេងាចរមេយេេសរ ្កេឧេនង្ដំរបេេននេនកបរេេប គំេងាចកមសំណ ម្

េេន្សេរតឌ្្េងាសណន់ចមេ់់ែចកសស្រមេប ចំកមសំណ ម្េនន។ 

េដេេ្ីសណនរា ្ ណ ទ្ស DOC ែដ្េចរំែរករេរ(DDOCm) មីរា ្ ណសំណ ម្ (W): 

(4)  DDOCmd(T) = W(T)× DOC ×DOCf× MCF 
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រា ្ ណសំណ ម្រDDOCm ែដ្រេចកមេេេនែ្េេរេរំែរកផ�ាេ េនរំណចមគេេប ំែដ្ចកម

សំណ ម្ T: 

(5) DDOCmrem(T) = DDOCmd(T) × e(-kរ•រ((13-M)/12) 

រា ្ ណគេ DDOCm ែដ្រេចកមរេេរំែរកផ�ាេរកបរេកំចរេេម្គេេប ំចកមសំណ ម្ T: 

(6)  DDOCmdec(T) = DDOCmd(T) × (1 – e (-kរ•រ((13-M)/12)))  

រា ្ ណ DDOCm ែដ្រេរះកប ្ ប់ រេនកែេ�េចកមសំណ ម្រេនរំណចមេប ំរT 

(7) DDOCma(T) = DDOCmrem(T) + ( DDOCma(T-1) × e-k) 

រា ្ ណសាររគេ DDOCm ែដ្រេរំែរកផ�ាេេនកបរេេប  ំT 

(8) DDOCmdecomp(T) = DDOCmdec(T)  + (DDOCma(T-1) × (1 - e-k))  

រា ្ ណគេនសឧសេ CH4 ែដ្េកេ្េចេេមី DOC រំែរកផ�ាេ 

(9) CH4 generated(T)  = DDOCmdecomp(T)   ×  F  × 16/12 

រា ្ ណនសឧសេCH4 ែដ្រំន់មីទីសេចកមសំសេ  

(10) CH4 រំន់េនកបរេេប  ំT = (ΣCH4 generated (T) – R(T)) × (1- OX(T)) 

ែដ្:  

          T - េប ំិាេមេរណណ  

          x - រដនសសំណ ម្ /សរេរទសំណ ម្ 

          W(T) - រា ្ ណសំណ ម្រំែរកកបរេេប  ំT 

          MCF - កត� ែក្សេរតគេនសឧសេេេតេ 

          DOC - ិារ រ្ងរបេសាសីេាែដ្េចរំែរកផ�ាេ (េសងេ្កុផណណ ្េផ្ ម្) 

DOCf - រា នសគេ DOC ែដ្េចរំែរកផ�ាេេសងេ្កុផណណ ឧ់ េផ្ ម្ (0.0-1.0) 

          DDOC -ិារ រ្ងរបេសាសីេាែដ្េចរំែរកផ�ាេ (េសងេ្កុផណណ ឧ់ េផ្ ម្) 

DDOCmd(T) - រា ្ ណ ទ្សគេរDDOC ែដ្រំែរកផ�ាេេនកបរេេប  ំT 

DDOCmrem(T) - រា ្ ណ ទ្សគេDDOC ែដ្រេរំែរកផ�ាេេនកបរេេប ំិាេមេរណណ  T, ែដ្េេរេរំែរក

ផ�ាេេនរំណចមេប  ំ

DDOCmdec(T) - រា ្ ណ ទ្សគេ DDOC ែដ្រេរំែរកផ�ាេេនកបរេេប ំិាេមេរណណ  T, ែដ្រេរំែរក

ផ�ាេេនកបរេេប  ំ
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DDOCma(T) - រា ្ ណ ទ្សសាររគេ DDOC ែដ្េនស ម្េេរេរំែរកផ�ាេេនរំណចមេប ំរT 

DDOCma(T-1) - រា ្ ណ ទ្សសាររគេ DDOC ែដ្េនស ម្េេរេរំែរកផ�ាេេនរំណចមេប ំរT-1 

DDOCmdecomp(T) - រា ្ ណ ទ្សសាររគេ DDOC ែដ្រេរំែរកផ�ាេេនកបរេេប ំរT 

          CH4 generated(T) - CH4 េកេ្្េេនកបរេេប ំរT 

          F - សរនសគេ CH4 ស្ជ្ិរេនកបរេនសឧសេទីសេែដ្រេេកេ្េចេេ (0.0 – 1.0) 

          16/12 - ស្្ស្ទំេេមេទបេ្សរ្ CH4/C  

          R(T)- CH4 ែដ្េសសរេប្រេេនកបរេេប  ំT 

          OX(T) - កតយ ារកសរី្កេឧេនកបរេេប  ំT (សរនស) 

          k - ាសតេសាគេសរ ្កេឧ 

          M - ែផគេងាចកមេ�េេសរ ្កេឧ (= េម្េតស់ឺ្ ទិ ត + 7) 

 

េនកបរេេ់្រំណេេដេេ្ីសណនងារំន់នសឧសេេេតេមីកែេ�េចកមសំសេ មទីសេចំលា ្គេ�្ំនំ

េដេេជេសចេេស្រតរេនេនា េេរា ្ ណកេកេ្េេតេ សឺមកេែលក ទិេខ� ំេេ េ្នមស ក្េស្រតគេកតយ នំេ

េេន។រងាមេ្ ម្រេ្េល្គេ្គេ�្ំនំេដេេែដ្ស្រតងាស្រតរេរង �កបរេតសេទីរ1 ។ 

ត្�ីស1 កាកត� តស្េសឧប្តៃ�លាន ាេដេសស្រមកាេសរេសរសមកាេបិីៃឧបូែដលសាណលមស

IPCC ឆប ាស2006 

កត�  ឯកត េបិីីសស�ៃឧកាទសតររម 

រា ្ ណសំណ ម្ចសេកនែដ្

ចកមេច្ េតេ/ែផ រា ្ ណ/ ងាមមណ៌ន  

រា ្ ណរំែរកផ�ាេ Gg/េប ំ 

សំណ ម្ទីសកកេែដ្ចកមេច្ (េតេ/ែផ) 

×12/1000 

ិារ រ្ងរបេសាសីេាែដ្េច

រំែរកផ�ាេ (DOC) 
DOC 

ងាន�ស្ចរមេ់់ែលកេ េ្េប្ ់ េរ្គេ�នរក

គេ DOC តេ្ំនំេដេេរIPCC 

DOCMSW = % សំណ ម្េារ× 0.15 + %

សំណ ម្សាេរ× 0.43 + % សំណ ម្សក់សរ× 0.4 

+ % សំណ ម្ម់េរសណណ  × 0.24 

សរនសគេDOC ែដ្េចរំែរក DOCf ្គេ�្ំនំេដេេតេរIPCC សឺ 0.5 
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កត�  ឯកត េបិីីសស�ៃឧកាទសតររម 

ផ�ាេេសងេ្កុផណណ ឧ់ េផ្ ម្

(DOCf) 

្គេ�េសាគេាសតកេកេ្េេតេ k 

្គេ�រk សឺេលសស់េ�េកេស្សនមសំណ ម្គេ

្ំរេម 

kMSW=% សំណ ម្េារ× 0.4 + % សំណ ម្

សាេរ× 0.17 + % សំណ ម្សក់ស × 0.07 + % 

សំណ ម្ម់េរសណណ  × 0.07 + % កេនរនាករ× 

0.17+ % េឈេរេេចំេរេេ × 0.035 

ា់�េម្ងកមកណ� ្ណីត ្

(t1/2, េប )ំ h=In(2)/k េសេចសណនេ់់ែលកេ េ្្គេ�ន�ស្ចរមរk  

exp1 exp(-k) េសេចសណនេ់់ែលកេ េ្្គេ�ន�ស្ចរមរk 

ដំេណេ ារំែរកផ�ាេចរមេ�េេេន

កបរេេប ំរែផរM M 

IPCC � ម្ាេរិសេ់េ េ្្គេ�េេនរសឺរនន រមមីា

់�េម្១២ែផ 

Exp2 

exp(-k((13-

M)/12 

េសេចសណនេ់់ែលកេ េ្្គេ�ន�ស្ចរមរk 

េេ្គេ�រM  

សរនស CH4 F IPCC � ម្ាេរិសេ់េ េ្្គេ�េេនរសឺ 0.5 

ារកសរី្កេឧេេតេេនែបក

សសេរទីសេ OX 

IPCC � ម្ាេរិសេ់រ្គេ�សស្រមទីសេានេស

់រេ់់្េងាសសររសឺ 0.1។រចំេងនទីសេចំលរ

្គេ� OX សឺេសបេេកេសបេ្ 

MCF សស្រមទីសេចំល MCF 

េ់់េិេតេងាសសរមសសេជកមែស�េរ្គេ�េេនរ

េកេស្រត � សមរ�បា។រIPCC រេ� ម្ាេរិសេ់រ

្គេ�MCF្ំនំេដេេ សស្រមទីសេែដ្្េងា

សសរមសសេរ(្េងាសង្រ្រេេសសេរទីសេ) 

ទីសេេេ្េងាសសរមសសេេេ្េណេស្េស  ្

(សំណ ម្្េណេស្រ> 5ែេទស្)រទីសេេេ្េ

ងាសសរមសសេេេ្េណេស្សកម (សំណ ម្្េ

ណេស្រ< 5ែេទស្) េេេេ្េចំណ ម្សរេរទណ

េា់រសឺ្េ្គេ�រ1 0.8 0.4 េេ 0.6 េានេរផ�ាេ។  
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េនកបរេ្ំនំេេន េដេេ្ីសណនសងយ េរម្ងារំន់នសឧសេGHGសាររ មីកែេ�េចកមសំសេេា់ មទីសេ

ចំលេនកបរេទីតំេជកមសកមេា  ់ ាបកេសរេស្រតរេ្សេរតេេ់រះកប ្ទេបេស់ជេអ្េសរចំែផដបចជ

រា ្ ណសំណ ម្ចសេកនចកមេនទីសេរ រា ្ ណគេងាេសរេសរសមេសរេ់េមេ�លទបសរី្សស្រមសកេឧនម

សរ ្រ្�ងាេនកែេ�េចកមសំសេ េេស្សនមសំណ ម្ទីសកកេ។រេ េ្សមីេេនេទន្ាបកេសរេស្រតរេ្សេរត

េេ់េសណេសសរេរទគេកែេ�េចកមសំសេមីរះីឹទ �្ កមចរនេា់ដបចែដ្រេេឃេ�កបរេាបរនមទី4។ ្គេ�

សាររគេសរនសេេ ប់ គេសំណ ម្សាាែ្េសឧេេកេរ 100% កបរេេ់្រំណេេដេេ្ីសណនងារំន់នសឧសេ

GHG មីកែេ�េចកមសំសេេនន េរេេេដបេចបនេទិាាការង �កំលរសេា់េកេរង �េចេេាលប្ដ ម្្គេ�

សាររេចេេេ�ដ ម្រ100%។ 

 ្្េេតេកបរេេា់េតេគេសំណ ម្ែដ្រំែរកផ�ាេរ េនទបនំេតដយណីត ្ េកេស្រតរេសណន េេស្ជ

សីចបសងេគេងា ្្រCH4 កបរេេា់េតេគេសំណ ម្។រេ េ្សមីេេនេទន្ងារំន់នសឧសេរGHG សាររមី

សំណ ម្ចសេកនេកេស្រតរេសណនដបចខេេសងេ: 

រា ្ ណរំន់នសឧសេ GHG មីកែេ�េចកមសំសេចសេកន / ទីសេចំលរ= ងារំន់នសឧសេ CH4 កបរេេា់

េតេគេសំណ ម្ × GWPCH4 + ងារំន់នសឧសេ GHG មីសកេឧនមសរ ្រ្�ងា 

ែដ្�រ សងយ េរម្គេងាេចេេកំេដែេដីសក្មីនសឧសេCH4 (GWP គេនសឧសេCH4 ស្រតរេេសច ម្យរ

្េកសេ្រ21 ផ�សមជេនសឧសេCO2 េនរនន ម្គេេម្េតសា់�េម្រ100 េប ំ) 

េ់់េិេេ េ្្គេ�រទេម ឧិ េខេេ េ្រ្ំនំេេនេអទេងាសណនរា ្ ណរំន់នសឧសេ GHG សរចំែផមីទី

សេសំណ ម្ទីសកកេចសេកនរសស្រមទីតំេ្ំរេមជកមសកមណេា់។ 

រា ្ ណរំន់នសឧសេGHG សរចំែផរ (ស.សករCO2សេេប្/ែផ) = រា ្ ណរំន់នសឧសេ GHG កបរេេា់

េតេគេសំណ ម្ ×ររា ្ ណសាររគេសំណ ម្ចកមេនទីសេកបរេេា់ែផរ(េតេ)  
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ារូណព�ីស4សសឧ�គកការាំណនរា ប្ ណរាណបពី�ីលឧចកមសាចសស័ 

5 ការប ឧម ាី ឧៃឧរា ប្ ណរាណបំសាយឧសGHG ពីែសបកែកៃចបជីការបុស 

ិា�សំខេមគេងាែកគចបណីកំរទរសមីសំណ ម្សាសីេាេន្ំរេមេសរីរ្េងាាកីចំេា េេ ងេមែ្ខ� ំេេចេេរ សាា

េេ់ក ម្សំ់ ម្។រកបរេចំេណេរេចកកត ទវគេងា ែកគចបសំណ ម្សាសីេារេជ់អាេប្ ់ េ្េងា ចប្

ច្យរេ់់ិា មសឺជរេចកកត ទវិេះហ់លសា្កបរេងាសសរមសសេ េេងាចំណ់ ្ច។ ដបេចបនងាែក

គចបណីកំរទរសរេង� ់ជែបកេា់ដកសំខេមគេណេសេេសសសរមសសេសំណ ម្ដក្េសរជសរ់នមេនេសរី។ 

េនកបរេសេ�កកងាាទី4គេ្ំនំសណនេេនរ ស្រតរេេសេានចំេចេេសស្រមសណសង� េរម្គេងារំន់

នសឧសេGHG  មីរេចកកត ទវកំរទរសេេន។ 
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ម្េេបតដំេណេ ាដកសំខេមមីា ែដ្ងាែកគចបណីកំរទរសេចរេះក�េបតនសឧសេGHG សឺ:រក ) ងារំន់នសឧសេ

GHG មីងាេសរេសរសមយេម្លទបសរី្រ(ន. ាសាសេី េេេសរេ ទ្ ស៉ប្) សស្រមសរ ្រ្�ងាគេងាែកគចបរេេ 

ផ) ងារំន់នសឧសេរGHG មីងារំែរកសំណ ម្សាសីេា។ 

ដសរណរម្េេបតងាសមា់រាេពងារំន់នសឧសេGHG មីងារំែរកសំណ ម្សាសីេារែដ្ដំេណេ ាងាែក

គចបណីកំរទរសរ សឺជដំេណេ ារំែរកផ�ាេេា់េសងេ្កុផណណ ្េផ្ ម្រ ែដ្នសេសចេេគេងេរេសាសីេាគេ

សំណ ម្េអទេងារំែរកផ�ាេរេេ ស្រតរេរែេ�េឌ្្េនសឧសេរ CO2។ ងារំន់នសឧសេនសឧសេCO2 ែររេេន

្េសររមេដេេេកេ្េចេេតេែររណីត�េ់់ឯេរ េលេ់េកេេេស្រតរេ់កចប្េ�ស្សបកបរេងាសណន

ងារំន់នសឧសេGHG េននេទ។រនសឧសេ CH4 េចកេកេ្េចេេេសងេ្កុផណណ ឧ់ េផ្ ម្គេសំណ ម្េន

លសនរមេស្គេសំេាណីកំរទរស។រេនន ទិេណ េននជ ទិេណ CH4 ស្រតរេេអទេារកសរី្កេឧេបតទំលំេា់ដក

អំេនកបរេែបក្េផ្ ម្គេសំេាណីកំរទរសរេ។ ងា ្្ណីកំរទរសកក្េេបតងារំន់គេនសឧសេN2O ជ្កុ

ណ�សរេប្យរំ ្ច ា្ច។ េនកបរេងាសក្េេនរ IPCC រេេច�្់កតយ រំន់្ំនំេដេេជេអ្េរ

(ននលាណ់រ4 សីចបសងេរCH4/េតេ សំណ ម្សាសីេាេនកបរេសនមេសេេ េេរ0,3 សីចបសងេរN2O/េតេ 

សំណ ម្សាសីេាេនកបរេសនមេសេេ) ស្រតរេេសរេ កបរេងាសណនរា ្ ណរំន់នសឧសេGHG មីងាែកគចប

ណីកំរទរសរ(IPCC 2006) ។ 

ម្េេបតសងយ េរម្សស្រម ្្ណីកំរទរសសស្រមទី្ាមីេា់េតេគេសំណ ម្សាសីេា។ ងា ្្កំរទរ

សេចស្រតរេេសរេសស្រមេ់្រំណេកសកេឧ េដេេ្ីណំេាសណីសីេី។ ដបចែដ្រេស់ងាណ់េនកបរេឯក

ិាេិេរ កបរេេា់េតេគេណីកំរទរស ែដ្្េសរណនម្លេចស្រតរេេសរេេដេេ្ីណំេាសណីសីេីរេ់់ិា

្ទមនមកបរេងាា ម្ាេមិារ រ្ចះក កេសំខេមរេនាសតរ7.1 សីចបសងេគេេសប្រ(N) 4.1 សីចបសងេគេប

សទសារ(P2O5) េេរ5.4 សីចបសងេគេរទបតស ប្េរ(K2O) កបរេេា់េតេគេណីកំរទរស (Patyk េប ំរ1996)។ េ់់ែលក

េ េ្ ា្េ្ផនំេេេនរម ្េេបតសងយ េរម្ង ម្រេទ់រា ្ ណរំន់នសឧសេGHG មីងាេណនសមេ ្្ណី

សីេី ស្រតរេរទេមសរ្ណេនកបរេ្ំនំសំាបេេន។ េននជ ទិេណេនកបរេងាាេរត្យជកមែស�េរ សល

ចំេណ�េេនរេកេ េេសាាស្រតរេាាេរះកប ្េនកបរេងា្ំនំសណនេេនេទរ សរសេេរេកសកាេេរេង ម្

រេទ់ងាេសរេសរសមណីសីេី រនន រមមីរេេសរេណីកំរទរស។ េ េ្សមីេេនេទន្ជ្ទម្គេងាែកគចបណីកំរទរសរម

កក្េង ម្រេទ់ងាចកមេច្ងកសំណ ម្សាសីេាេនទីសេចកមសំសេ។រដបេចបន ្ំនំសណនេេនេកេ
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រទេម ឧិ េសង� េរម្េចនសមេងារំន់នសឧសេGHG មីរេ់់ េចរេះក ណសសំណ ម្សាសីេាេច�មី

កែេ�េចកមសំសេ។ 

េនកបរេេ់្រំណេេដេេ្ីសណនសងយ េរម្រំន់នសឧសេរេេេណនសមេងារំន់នសឧសេ នំេាសមេេនរ

ាបកេសរេសរសមស្រតរេ្សេរតឌ្រះកប ្ទេបេស់ជេអ្េសរចំែផដបចជ ចំេាេគេងាេសរេសរសមសំណ ម្សាសី

េាសស្រមងាែកគចបណីកំរទរសរ ងាេសរេសរសមេសរេ់េមេ�លទបសរី្សស្រមសកេឧនមសរ ្រ ្ងា, ចំេាេសាររ

គេងា ្្ណីកំរទរស នសា់គេងាេសរេសរសមស ្្្ណីេេនរ សស្រមសកេឧនមកសកេឧ ដបចែដ្

រេរង �កបរេាបរនមទី5។  

ាបរេេយសណ ្ត ទវដបចខេេសងេេេនស្រតរេេស់កេកេសរេេនកបរេសេ�កកងាារ េដេេ្ីសណនរា ្ ណ

រំន់នសឧសេGHG មីងាេអទេណីកំរទរសរ។ 

ងារំន់នសឧសេGHG មីសកេឧនម ្រ្យងាេ់់ិាែ្ងាេសរេសរសមចំលនេសរេ់េមេ�លទបសរី  ្ ស្រត

រេសណនដបចខេេសងេ។ ដបចរេេានរសរមខេេ េ្រងារំន់CH4 េេរN2O មីចំលនេសរេ់េមេ�លទបសរី

្រស្រតរេសេឧ ម្យរ ឧ់ េរេលេ់ដបេចបនមេេស្រតរេាាេរះកប ្េនកបរេសេីងាេេនេទ។ 

)/2()/(
)(

)( MJkgCOEFLMJEnergy
tonnesWaste

LFuelEmissionsOperation ××=  

Emissionsoperation– ងារំន់នសឧសេមីសកេឧនមសរ ្រ្យងា (ស.សក CO2/េតេគេសំណ ម្ដកកណះឹប េ) 

Fuel (L) – រា ្ ណសាររគេងាេសរេសរសម់េមេ�លទបសរី្សរចំែផ (្ីស្) 

Waste (tonnes) – រា ្ ណសាររគេសំណ ម្សាសីេា់កេកែកគចបសរចំែផរ(េតេ) 

Energy (MJ/unit)–ររេនរកយេម្គេ់េមេ�លទបសរី្រ(េេងសប្ /ឯកត) (ន. េសរេ ទ្សប្សឺ  36.42 េេង

សប្/្ីស្) 

EF – ឯកតរំន់នសឧសេCO2 គេ់េនេ� (ន. េសរេ ទ្សប្សឺរ0.074 ស.សក CO2/េេងសប្) 

ងារំន់នសឧសេGHG មីងារំែរកសំណ ម្រស្រតរេេសសណនដបចខេេសងេ: 

ONONCHCHnDegradatio GWPEGWPEEmission 2244 ×+×=  

ែដ្: 

EmissionsDegradation - ងារំន់នសឧសេមីងារំែរកសំណ ម្សាសីេារ(សីចបសងេរនសឧសេរ CO2 /េតេរ

សំណ ម្សាសីេា) 
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ECH4 - ងារំន់នសឧសេCH4 កបរេាំចរេេម្គេងារំែរកសំណ ម្សាសីេារ(សីចបសងេរ CH4/េតេរ

សំណ ម្) េលេ់េនកបរេសំាបេទបែដ្េេន ្គេ�្ំនំេដេេរ0,4 (ជ្គេ�េអ្េរេយ ម្ឌ្េ់់រIPCC (IPCC, 

2006)) ស្រតរេ់កេកេសរេ។រ្គេ�េេនសាាែ្ស្រតរេ � សមរយបា  សរសេេរេ្េេបតទេបេស់ជកមសកមគេទីតំេ

្ំរេម។ 

GWPCH4 - សងយ េរម្កំេេេេកំេដែេដីគេរCH4 (21រសីចបសងេរCO2/ស.សក គេCH4) 

EN2O -ររា ្ ណ រំន់នសឧសេN2O កបរេាំចរេេម្្េងារំែរកសំណ ម្រ(សីចបសងេរ N2O/េតេ

សំណ ម្) េនកបរេសំាបេេន្គេ�្ំនំេដេេរ 0,3 (ជ្គេ�េអ្េរេយ ម្ឌ្េ់់រ IPCC (IPCC, 2006)) ស្រត

រេ់កេកេសរេ។រ្គេ�េេនសាាែ្ស្រតរេ � សមរយបា សរសេេរេ្េេបតទេបេស់ជកមសកមគេទីតំេ្ំរេម។រ 

GWPN2O - សងយ េរម្េចេេកំេដែេដីគេរN2O (310 សីចបសងេរCO2/ស.សក គេរN2O)2 

រា ្ ណសាររគេងារំន់នសឧសេGHG មីងាែកគចបណីកំរទរសស្រតរេសណនេ់់ងារបករា ្ ណរំន់

នសឧសេរGHG មីសរ ្រ្�ងាែកគចបរេេមីងារំែរកគេសំណ ម្ 

រា ្ ណសាររគេងារំន់មីងាែកគចបណីកំរទរស = រា ្ ណរំន់
សរ ្រ្យងា

 + រា ្ ណរំន់
ងារំែរកសំណ្ម

 

រា ្ ណរំន់GHG ែដ្ស្រតរេេណនសមេ េ់់ងាេសរេសរសមណីកំរទរសណំេាសណីសីេីណី ស្រតរេសណន

ដបចខេេសងេ� 

GHGeAgriculturCompost APCACAvoidedGHG ××=  

Avoided GHGCompost – រា ្ ណរំន់GHG ែដ្ស្រតរេេណនសមេរេ់់េសេចរេះឹណសរេរា ្ ណ

រំន់មី ្្កេឧណីសីេី (ស.សក CO2សេេប្/េតេសំណ ម្) 

AC – រា ្ ណណីកំរទរស ្្រេ (េតេណីកំរទរស/េតេសំណ ម្) 

PCAgriculture - នសា់គេងាេសរេសរសមណីកំរទរសសំសរមកសកេឧរេេសាេ (%) 

AGHG - សង� េរម្រេះក ណសងារំន់GHGរមី ្កេឧណីសីេីរែដ្សេេប្េកេណីកំរទរសរ 1េតេ (ស.សក 

CO2សេេប្/េតេកំរទរស) 

េននជ ទិេណរ AGHG សាាែ្ស្រតរេដកេច� សរសេេរេាបកេសរេសរសមណីកំរទរសេននរ េេរេង ម្រេទ់

ងាេសរេសរសមណីសីេី សបេ្ីែ្រនន រមមី់កមណីកំរទរស។ 
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េ េ្សមីេេនេទន្ ែដ្ជ្ទម្គេងាយាចេយេេរេេងេ្កែេ�េែកគចបណីកំរទរសេា់ ែដ្េចង ម្រេទ់

រា ្ ណសំណ ម្សាសីេាដកេសចេេ់កេ�ចកមេច្េនកែេ�េចកមសំសេរដបេចបនមរេរេះឹណសេបតងារំ

ន់GHG មីសំណ ម្សាសីេាេនកែេ�េចកមសំសេ។រសង� េរម្ ង ម្រេទ់GHG តេា់�ងារេះឹណស

សំណ ម្សាសីេាមីកែេ�េចកមសំសេ ស្រតរេសណនេ់់េសរេសរសមសំាបេទបែដ្សំណ ម្រIPCC េប ំរ2006។ 

ម្៌្េេេងាសណនរទសទ ែេទស្្េល្គេរ IPCC េទបែដ្សំណ ម្េប ំរ 2006 េចស្រតរេេសេេេ្េឃេ�

កបរេសេ�កកងាា " ទីសេចកមសំសេចសេកន" គេ្ំនំសណន។រ រា ្ ណសាររគេងារេះឹណសងារំន់

នសឧសេGHG ស្រតរេសណនដបចខេេសងេ: 

រា ្ ណរេះឹណសសាររមីងារំន់គេនសឧសេ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺  �ស. សក 𝐶𝐶𝐶𝐶2សេេប្កបរេេា់េតេសំណ ម្សាសីេា�

= រា ្ ណរេះឹណសងារំន់𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 មីងាេសរេសរសមណីកំរទរស េេមីងាណំេាសណីសីេី

+ រា ្ ណរេះឹណសមីងារំន់េនទីសេចកមសំសេ 

េដេេ្ី់ ម្មី្សរេិណេ់ាាេ ម្រទនង ម្េ េ្េងសរ រ្មីរេចកកត ទវែកគចបណីកំរទរស េននេសស្រត

សណនាកររា ្ េសរទមគេងារំន់GHG ដបចខេេសងេ: 

រា ្ ណសរទមគេងារំន់មីងាែកគចបណីកំរទរស 

= រា ្ ណសាររគេងារំន់ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺  − រា ្ ណរេះឹណសសាររមីងារំន់ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 

សរសេេរេរា ្ ណសរទមរគេងា រំន់នសឧសេGHG ស្រតរេាកេឃេ�យ េនែ្ជ្គេ�ត ណឹ្េរ(ន. េ់់

ិាែ្ងាេសរេសរសមរា ្ ណេសរេ់េមេ�លទបសរី្េសចេេេ េ្ស្រមរ មងាេសរេសរសមណីកំរទរស ឧ់ េសរសទម

នមសស្រមកសកេឧ េេសាេ) េននាបកេសរេសាាែ្់ ម្យសរមសេមរចកររ្េបគេងាែកគចបណីកំរទរសេនែ្ាាេ

ចំែណកដ ម្្រទនង ម្េងសរ រ្ ដបេចបនេសសាាែក្េលរែេទេេទន្រេដេេ្ី ង ម្រេទ់ងារំន់នសឧសេ

GHG។ សរសេេរេរា ្ ណសរទមគេងារំន់នសឧសេGHG ជ្គេ�ាត ណឹ្េរេនន មរង �មីសង� េរម្

សេំរា ្ ណរំន់GHG មីងាេអទេណីកំរទរសរេេ្ទមនមគេងាេសរេសរសម រេចកកត ទវែកគចបណីកំរទរសរេដេេ្ី

េអទេជេេស�រកងរបេេា់រករំេេ់រំន់េ�រា ិ ងសរ(Carbon Sink)។ 

េ េ្សមីេេនេទន្ងារំន់នសឧសេGHG សរចំែផ មីងាែកគចបណីកំរទរសេចស្រតរេរទេមសរ្ណដបចខេ

េសងេ: 

រា ្ ណរំន់នសឧសេ GHG (ស.សក CO2សេេប្/ែផ) = រា ្ ណរំន់GHG កបរេេា់េតេ × រា ្ ណ

សំណ ម្សារររែដ្ស្រតរេែកគចបេអទេណីកំរទរសកបរេេា់ែផ 
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ារូណព�ីស5សសឧ�គកការាំណនរា ប្ ណរាណបពីែសបកែកៃចបជីការបុស 

6 ការប ឧម ាី ឧរា ប្ ណរាណបំសាយឧGHG ែសបកជីេំសាយឧស(Anaerobic Digestion)  

ម្េេបតងាចរមេាេឧណ់េ េ្ងាាកី ប្្សសម េនកបរេរណ� សរេទស្ំរេមេសរីកំមរេារតិវេ់សស្រមរ

េចកកត ទវែកគចបណីតនសឧសេរែដ្ ្េសងយ េរម្ ទិេខ� ំេសស្រមសរសមក្យកេឧសំណ ម្សាសីេា។ កបរេ

ចំេណេត អីិបសយសរសមក្យកេឧសំណ ម្តេែររណីតិបសយ រេចកកត ទវណីតនសឧសេ ្េេបតចំណ់

សរករេ់់សរសទមនមផ�សមរំរ្ េ់់ិាែ្ម្េេបតសងយ េរម្គេងាន�់កយេម្ផ�សមកបរេ

េម្ដំេណេ ាងា េេ្េ្រទនង ម្រា ិ ទ េ ្ច ា្ចេទ។ 

េដេេ្ីកំណ ម្េបតរា ្ ណរំន់នសឧសេGHG ាាេមីែបកែកគចបណីតនសឧសេ សេ�កកងាាេា់ស្រតរេេសាចន

េចេេសស្រមងាសណននំេងារំន់នសឧសេGHG េេងាេចនសមេងារំន់នសឧសេGHG។រ ម្េ�បត

ដកសំខេមមីាែដ្រេចកកត ទវណីតនសឧសេេចរេះក�នសឧសេGHG សឺ:រក) ងារំន់នសឧសេGHG មីេសរេ់េមេ�

លទបសរី្រ(ន. ាសាសេីេេេសរេ ទ្ ស៉ប្) សស្រមងាេសរេសរសមកបរេសរ ្រ្យងា េេ ផ) ងារំន់នសឧសេ

GHG មីេា ទេកមទសាណីតនសឧសេរ េ់់ិាែ្មេចនសេេរ្មីងាេ្ចរ� ់េចេ់។រ សំាបេទបែដ្េេនេសរេ្គេ�
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្ំនំេដេេេអ្េ (2 ស.សករគេនសឧសេ CH4/េតេ សំណ ម្សាសីេាសៃា្រេ់់េិេតេ  IPCCរេប ំ  2006) 

សស្រមងារំន់នសឧសេេេតេេ់់ិាែ្ងារ ម្រេមជេារេេចនសេេរ្។រ្គេ�េេនសាាែ្ស្រតរេ

 � សមរយបាសរសេេរេម្េេបត្គេ�ជកមសកមារសមទីតំេ្ំរេម។ 

ម្េសងយ េរម្សស្រម ្្យេម្េបតរា ្ ណដកេសចេេរមីរេចកកត ទវណីតនសឧសេេេន ។រណីតនសឧសេសឺជ

្ទម្ទទា្រេដកអំេា់ររេេកមីរេចកកត ទវែកគចបណីតនសឧសេ ែដ្្េកេ យ្ រ 20-25 េេងសប្/េទ3។ 

ណីតនសឧសេរេចស្រតរេរែេ�េេ�ជយេម្កំេដរមាសាសេីេ់់េសរេសរេរទេេ ប់ គេរេចកកត ទវ។  

ននលាណ់ងាដរ្ចណីតនសឧសេេនកបរេ ទ្សរីេ ប្ចរ(<200រសីចបមទ ម្ ) េេ ទ្សរីេចំេលនខប ្អំរ(ាលប្ដ ម្េ�រ

1,5 េេង មទ ម្) េចរេេងេ្រា ្ ណាសាសេីដកេសចេេ (Pöschl et al  , 2010)។រងា ្្ាសាសេី មយេម្

កំេដេចស្រតរេេសរេេដេេ្ីណំេាសាសាីសេីរយេម្កេ �្ អេឧតរែដ្ដំេណេ ាងាេ់់់េមេ�លទបសរី្រេេ

េចង ម្រេទ់ងារំន់នសឧសេGHG តេា់�ដំេណេ ាងាគេសរមសេមេននេែដា។ 

មលសេដនេ ប់ េ�េកេ្ទម្គេងារេចកកត ទវែកគចបណីកំរទរសេែដាររេចកកត ទវណីតនសឧសេ  កកស្រតរេាាេ

ចំែណកដ ម្ងាេចនសមេមីងាចកមសំណ ម្សាសីេាេនកែេ�េចកមសំសេរកបរេ រណ� សរេទសកំមរេារតិវ

្ំរេមេសរី េេេ់់េល រ្េេនរមេច េណនសមេងារំន់នសឧសេGHG ែដ្េរេេេដបេចបនេទមេកេេកេ្

េចេេកបរេាំចរេេម្គេងារំែរកសំណ ម្សាសីេាេនកែេ�េេច្សំសេ។ 

េនកបរេេ់្រំណេេដេេ្ីសណនសង� េរម្រំន់រេេរា ្ ណរេះឹណស នសឧសេនំេាសមរមី ទិ េី់ណីត

នសឧសេណេា់ េននាបកេសរេសរសមស្រត្សេរតេេ់រះកប ្ទេបេស់ជេអ្េសរចំែផដបចជចំេាេគេងាេសរេ

សរសមសំណ ម្សាសីេាសស្រមដំេណេ ាងាែកគចបណីតនសឧសេ ងាេសរេសរសមេសរេ់េមេ�លទបសរី្សស្រម

សកេឧនមសរ ្រ្�ងារងា េសរេសរសមយេម្ាសាសេីសស្រមសកេឧនមសរ ្រ ្យងារ រា ្ ណសំេណេ េ

សរកមសរែល្គេ្់សំណ ម្ (្់គេសំណ ម្ េេទកក) សរេរទគេ ្្្ទទា្រេមីងាែក

គចបណីតនសឧសេ (ាសាសេី មយេម្កំេដ) ដបចែដ្រេរង �កបរេាបរនមទីរ6 ។ 

េនយប កមេជ់អាេប្ ់ េ ងាែសទេាកកសេ្សំេណេ េគេ្់សំណ ម្េេ់រេស ក្េស្រត េចជរ�ង

្ំរករេ់់ិាេស្សេរតសំេា្សំណកសំណ ម្ា់�េម្  24 េ ទ្ េរេនសី រ្ណង នម  105-1100C។ 

េននជ ទិេណ េសេចរទេម ឧិ េរេេបតកសេ្សរកមសរែល្េបតស្្ស្គេ្់សំណ ម្ េេទក

ក។រននលាណ់សរសេេរេរ 1 េតេ សំណ ម្រែេ�ស់ជេា់រ 1 េតេទកក េដេេ្ីទទា្រេ្់
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សំណ ម្រេននម្េកសេ្សំេណេ េសាររសឺ 1,6 េតេរ(កសេ្សំេណេ េសរកមសរែល្គេសំណ ម្រែេ�សឺរ

60%)។រដបេចបនកសេ្សំេណេ េគេ្់សំណ ម្ស្រតជ 80% (1,6 tonnes/2tonnes x100)។ 

ាបរេេយសណ ្ត ទវដបចខេេសងេេេនស្រតរេេស់កេកេសរេេនកបរេសេ�កកងាារ េដេេ្ីសណនរា ្ ណរំ

ន់នសឧសេGHG េេងាេចនសមេងារំន់នសឧសេGHGមីរេចកកត ទវែកគចបណីតនសឧសេ េ់់េ់ាមតេ

ទេបេស់ែដ្រេរះកប ្េ់់ាបកេសរេសរសម។ 

ាបកេសរេស្រតរេេស្សេរតេេ់េសណេសេា េស “ ្្្”រមី រេចកកត ទវ្ែកគចបណីតនសឧសេេេន។ ននលាណ់រ

សរសេេរេមាកេសេសណេសេា េសណេសេេសរ"ាសាសេី" េននសងយ េរម្ ្្ាសាសេីរេកេស្រតរេសណនេ់់

សទស់សរត្យេនខេេសងេរ" ្្្" េរ�េ់្រេ�េកេទេបេស់ែដ្ាបករេរះកប ្រដបចែដ្រេេឃេ�

េនកបរេាបរនមទី6។ េនកបរេេ់្រំណេេដេេ្ីសណន ា្េ្ផេេនរឯកិាេិេជេសចេេស្រតរេ់កេក

េសរេ។រត អីិបសយ្ េល្ កបរេងាសណនេេនរ ស្រតរេរង �េនែបកខេេសងេរគេសេ�កកងាាដែដ្រ

ែដ្េសសាេសាយ "ងាសណនណីតនសឧសេ េេាសាសេី"។   
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ារូណព�ីស6 សឧ�គកការាំណនរា ប្ ណរាណបពីែសបកែកៃចបជីេំសាយឧ 

 

ងារំន់នសឧសេCO2 មីចំេលនេសរេ់េមេ�លទបសរី្ េេេសរេសរសមាសាសេីសស្រម ទ្សរីេសរ ្រ្យងាេច

ស្រតរេសណនដបចខេេសងេ។រដបចែដ្រេេ េ្កេចេេមីខេេដេេរ ងារំន់CH4រេេ N2O មីចំេលន

េសរេ់េមេ�លទបសរី្ស្រតរេច ម្ទរកយ ឧ់ េ។ 

)()( 2 elCOFFOperation EFECEFNCVFCEmissions ×+××=  

EmissionsOperation –រងារំន់មីសកេឧនមសរ ្រ្យងារ(ស.សក CO2/េតេសំណ ម្សាសីេា) 

FC - រា ្ ណងាេសរេសរសម់េមេ�កបរេសកេឧនមេេរ ( ទ្សរម្ិ/េតេគេសំណ ម្សាសីេា) 
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NCVFF - ្គេ�សរទម calorific គេេសរេ់េមេ�លទបសរី្ែដ្រេេសរេសរសម (េេងសប្ / ឯកត ទ្សរម្ិ)  

EFCO2  - កតយ រំន់នសឧសេ CO2 តេា់�ចំេលនេសរេ់េមេ� (ស.សករCO2/េេងសប្) 

EC - រា ្ ណេសរេសរសមាសាសេីរសស្រមសកេឧនមសរ ្រ្យងា (េេងមទ ម្េ ទ្ េ/េតេសំណ ម្សាសីេា)  

EFel - កតយ រំន់គេងា ្្ាសាសេីកបរេរណ� �ាដ) សីចបសងេ CO2រសេេប្/េេងមទ ម្េ ទ្ េ)  

រា ្ ណរំន់នសឧសេGHG (ស្េ � ្សំខេមេ េ្ CH4) េ់់ិាែ្កំ្រេមមីសរមសេមែកគចបណីតនសឧសេ 

េចស្រតរេសណនដបចខេេសងេ� 

44 1000 CHCHTreatment GWPDMEEmissions ×××=  

EmissionsTreatment – រា ្ ណរំន់នសឧសេមីសរសមក្យកេឧសំណ ម្សាសីេា (សីចបសងេ CO2/េតេសំណ ម្

សាសីេា) 

ECH4 – ងារំន់គេនសឧសេCH4 due េ់់កំ្រេម (សីចបសងេ CH4/ស.សក គេិារ រ្សៃា្( 

DM – នសា់គេិារ រ្សៃា្េនកបរេ្់សំណ ម្ (%) (DM = 100 - % គេទកកេនកបរេ ្់

សំណ ម្) 

1000 – ឯកតរែេ�េរេដេេ្ីសណនកសេ្ិារ រ្សៃា្កបរេេា់េតេគេសំណ ម្សាសីេា 

GWPCH4– សងយ េរម្គេងាេចេេកំេដែេដីគេ CH4 (21 សីចបសងេ CO2/kg គេ CH4) 

 

រា ្ ណរំន់នសឧសេGHG សាររមីរេចកកត ទវែកគចបណីតនសឧសេ េចស្រតរេសណនេ់់ងារបករា ្ ណ

រំន់នសឧសេGHG មីសកេឧនមសរ ្រ្�ងារជេា់េកេរា ្ ណរំន់នសឧសេរGHG េ់់ិាកំ្រ

េម។ 

រា ្ ណសារររំន់ GHG = រា ្ ណរំន់សរ ្រ្�ងា + រា ្ ណរំន់សរសមក្យកេឧ 

 

េ េ្សមីេេនេទន្ ាបរេេយសណ ្ត ទវស្រតរេេសេានរចំេចេេរ េដេេ្ីរទេម ឧិ េសងយ េរម្គេងាេចនសមេ

ងារំន់នសឧសេGHG មីងា ្្ាសាសេី មមីងាេសរេសរសមណីតនសឧសេជយេម្កេ �្ ។សរសេេរេទីសកកេ

េា់រ្េ ទិ េី់ែកគចបណីតនសឧសេ សស្រមងា ្្ាសាសេីមីណីតនសឧសេ េននេសេចសណនសង� េរម្រ

េះឹណសងារំន់នសឧសេGHG តេាបរេេ�ដបចខេេសងេ: 
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elPowerplant
Energy

CHCHBiogasyElectricit EFE
CF

EPCHGAvoidanceG ×××××= 1
44  

Avoidance GHGElectricty –រា ្ ណរេះក ណសងារំន់នសឧសេGHG សាររេ់់ិាងា ្្ាសាសេី 

(សីចបសងេ CO2រសេេប្/េតេរគេ សំណ ម្សាសីេា) 

CBiogas– រា ្ ណណីតនសឧសេែដ្ស្រតរេេសរេ (េទ3/េតេ គេសំណ ម្សាសីេា)  

PCH4– នសា់គេ CH4 េនកបរេណីតនសឧសេ (%) 

ECH4– រេនរកយេម្គេ CH4 (េេងសប្/េទ3)  

CFEnergy– ឯកតរែេ�េយេម្ (3,6 េេងសប្ /សីចបមទ ម្េ ទ្ េ) 

EPowerplant – សរសទមនមគេេសេ ទ្សរីេយេម្ (%) 

EFel - កតយ រំន់គេងា ្្ាសាសេីកបរេរណ� �ាដ) សីចបសងេ CO2សេេប្/សីចបមទ ម្េ ទ្ េ) 

 

សរសេេរេទីសកកេេា់រ្េ ទិ េី់ែកគចបណីតនសឧសេសស្រមងា ្្យេម្កេ �្ រមីណីតនសឧសេ េននេសេច

សណនសង� េរម្រេះឹណសងារំន់នសឧសេGHG តេាបរេេ�ដបចខេេសងេ: 

244 COCHCHBiogasThermal EFEPCHGAvoidanceG ×××=  

Avoidance GHGThermal –ររា ្ ណរេះឹណសងារំន់GHG សារររមីងា ្្យេម្កំេដ (សីចបសងេ 

CO2រសេេប្/េតេរសំណ ម្សាសីេា)  

CBiogas – រា ្ ណណីតនសឧសេ ែដ្សរេប្រេមីច (េទ3/េតេ សំណ ម្សាសីេា) 

PCH4 –នសា់គេ CH4 េនកបរេណីតនសឧសេ (%) 

ECH4 –រេនរកយេម្គេ CH4 (េេងសប្/េទ3) 

EFCO2 - ឯកតគេងារំន់នសឧសេរCO2 មីចំេលននសឧសេLPG  (សីចបសងេ CO2/េេងសប្) (េនកបរេសំាបេទប

ែដ្េេន េសសេឧ ម្យងាេសរេសរសមនសឧសេLPG េចស្រតរេណំេាសេ់់ងាេសរេសរសមណីតនសឧសេ) 

េ េ្សមីេេនេទន្ ជ្ទម្គេងាេសរេសរសមសំណ ម្សាសីេាសស្រមងាែកគចបណីតនសឧសេរសឺសំណ ម្សាសី

េាេ�ទីសេចកមសំសេរេចស្រតរេង ម្រេទ់។ររា ្ ណរេះឹណសងារំន់នសឧសេGHG មីសំណ ម្ស

ាសីេា ែដ្ស្រតរេេណនសមេមីងា់កេ�ចកមេច្េនទីសេចកមសំសេរស្រតរេេស់កេកស្សបារកបរេ

េ់្រំណេេដេេ្ីសណនរា ្ ណរេះឹណសងារំន់សាររ។ េនកបរេងាសណនេេន សំាបេទបែដ្

សំណ ម្ារសម IPCC េប ំរ2006 ស្រតរេ់កេកេសរេ េដេេ្ីរទេម ឧិ េងាង ម្រេទ់ងារំន់GHG តេា
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់�ងារេះឹណសសំណ ម្សាសីេាមីទីសេចកមសំសេ។រ មស្៌្េ្េល្រ េេងាសណនរទសទ ែេទស្ គេសំាបេទប

ែដ្សំណ ម្រIPCC េប ំរ2006 េចស្រតរេេសេេេ្េឃេ�កបរេសេ�កកងាា "ទីសេចកមសំសេចសេកន" េន

កបរេ្ំនំសណនេេន។ 

រា ្ ណរេះឹណសងារំន់GHGរសាររ មីងាែកគចបណីតនសឧសេ េចស្រតរេសណនដបចខេេសងេ: 

រា ្ ណរេះឹណសសាររមីងារំន់ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 (ស. សក 𝐶𝐶𝐶𝐶2/េតេសំណ ម្សាសីេា)  

= រា ្ ណរេះឹណសងារំន់ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 មីងាន�់កយេម្េសរេសរសមេចេេត �

+រា ្ ណរេះឹណសងារំន់ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 មីទីសេចកមសំសេ 

េដេេ្ីែសទេ់ ម្មី្សរេិណេ់ាាេ ម្រទនង ម្េងសរ រ្រមីងា ែកគចបណីតនសឧសេរែដ្ ជណេសេេស

េា់គេងាសសរមសសេសំណ ម្សាសីេារេននេសស្រតសណនររា ្ ណសរទមគេងា រំន់នសឧសេ GHG តេាបរ

េេ�ដបចខេេសងេ: 

រា ្ ណសរទមគេងារំន់មីងាែកគចបណីតនសឧសេ (ស. សក 𝐶𝐶𝐶𝐶2សេេប្កបរេេា់េតេសំណ ម្សាសីេា

= រា ្ ណសាររគេងារំន់ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺  − រា ្ ណរេះឹណសសាររមីងារំន់ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 

មលសេដនេ ប់ េ�េកេរេចកកត ទវែកគចបណីកំរទរសេែដារ សរសេេរេងារំន់សរទមគេនសឧសេGHG ស្រតរេ

រទេមសរ្ណយេនែ្ជ្គេ�ត ណឹ្េ ម្េេស់យរេចកកត ទវែកគចបណីតនសឧសេេននេនែ្ាាេចំែណក� ម្

្រទនង ម្េងសរ រ្រដបេចបនេលេ់ សរសទមនមគេងាន�់កយេម្សាាែ្ស្រតរេេអទេឌ្សរេសេា

េចេេរែេទេេទន្សស្រមងាង ម្រេទ់ងារំន់នសឧសេGHG។ សរសេេរេ្ទម្្គេ�គេងារំន់

សរទមគេនសឧសេGHG ជចំេាេាត ណឹ្េ មរង �មីសង� េរម្កបរេងាសេំងារំន់GHG មីរេចកកត ទវែក

គចបណីតនសឧសេេនន ដបេចបនេលេ់មេចជណេសេេសេា់កបរេងាស�រ្ងរបេ។រេ េ្សមីេេនេទន្  ងារំន់នសឧស

េGHG សរចំែផរ/ រា ្ ណសេំងារំន់នសឧសេរ មីទីសកកេណេា់េចស្រតរេសណនេ់់េសរេសរសម

េបត្ទម្គេរា ្ ណរំន់នសឧសេGHG / រា ្ ណសេំងារំន់នសឧសេរកបរេេា់េតេគេសំណ ម្សា ី

សេា។  

រា ្ ណរំន់/រា ្ ណសេំងារំន  ់GHG (ស.សក CO2រសេេប្ /ែផ) = រា ្ ណរំន់រGHG កបរេ

េា់េតេគេសំណ ម្សាសីេា × រា ្ ណសាររគេងាេសរេសរសមសំណ ម្សាសីេាសស្រមងាែកគចបណីតនសឧស

េកបរេេា់ែផរ(េតេ) 
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7  ការប ឧម ាី ឧការាណបំសាយឧ GHG ពីសរសពគត�បកាសាណលមែររជីេេកឧបកស(MBT) 

ជទបេ�រសរសមក្យកេឧសំណ ម្តេែររណីតេេងេក  ( MBT) ស្រតរេេសេសរេសស្រមសរសមក្យកេឧសំណ ម្ជ

េរេរនំេេរេេម្សរសមក ្�កេឧ កេ �្  មជណេសេេសសស្រមចកមេច្សំណ ម្ា កេចរេេសង់។ MBT េច

ង ម្រេទ់រា ្ ណសំណ ម្តេា់�ងារំែរករ រ្ា ា្់គេសំណ ម្សាសីេា េរេេម្់កេ�ចកម

េច្េនទីសេចកមសំសេរែដ្មណា់កបរេងា ង ម្រេទ់ងារំន់នសឧសេGHGs (េេតេ) មីទីសេ

ចកមសំសេរេេណសេក�េេ់េអទេងាែ�កេបតិារ រ្េា់ចំេាេេច�រនន រមមីសំណ ម្េេ្ំេកេរ(សំណ ម្

សាសីេែ្េេអទេងារំែរក) ដបចជ ្្្លសេដនេេកេណីកំរទរសរសំណ ម្សស្រមន�់កយេម្ជ

េដេេរេរេេកេ់កេ�ចកមេនទីសេចរេេសង់។រ MBT ជរេចកកេទសសរសមក្�កេឧសំណ ម្េា់រេ់់

េានរចំេេ់្េេបត្កុផណណ សរេសេាសស្រមរសំណ ម្សាសីេា េេ់េរមរំែរកផ�ាេ ( ងាេានរចំឯក

សណ េនមគេសំណ ម្ សរមសេមផ្ ម្រេេរសិបសយ)។ ងាស់ចរន ទ្សសំណ ម្សារររកបរេកំចរេេម្

ដំេណេ ាងារMBT េកេកសេ្ផ�សមសរែល្រ50%។រិារ រ្រនន រមមី្េ្ំេកេេលេ់េននរេសេចែ�កមជ

រីែបកសំខេមរដបចជរ ្្្លសេដនេេកេណីកំរទរសរសំណ ម្រ� សនចរ (េសរេេដេេ្ី ្្ជដរំ់េមេ� 

(RDF)) េេសំណ ម្ណឺ្េេេទន្រ(េេរំែរកតេែរកណីតសីេី)។ 

ដសរណេសស្សបាមីងារំន់នសឧសេGHG មីដំេណេ ាងារ MBT េននេសេឃេ�យរងារំន់នសឧសេ GHG 

ជចំរេសឺេច�េកមីងាេសរេសរសមេសរេ់េមេ�លទបសរី្រ យេម្ាសាសេីរណ� �ាដសស្រមសកេឧនម

សរ ្រ្�ងាេនកបរេដំណកមង្ជេសចេេគេ MBT េេងារំែរកផ�ាេគេសំណ ម្សាសីេា។រ សទ្េនេសងេ

ងាសសរមសសេដក្ល សឺ្ទមនមរំន់នសឧសេ្េ ្ច ា្ចតេងាក ម្ស ា្ ម្រេ់់ិា សំេាសំណ ម្សាសី

េាេអទេងារំែរកផ�ាេេសងេ្កុផណណ ្េផ្ ម្។រ សរសេេរេងាកេកេ្ CH4 េចេកេ្្េេចេេេនកបរេ

លសនរមរ្គេសំេារMBT ែដ្នសេសចេេគេ CH4រនំេេននរកក េចេកេាេារកសរីដកេឧេនលសនរមខេេ េ្

ដកទំលំេអេគេសំេា MBT ែដ្សទ្េសងេ្កុផណណ ្េផ្ ម្េែដា។ ដបេចបន្ទមនមគេងារេះក�រCH4 

ចប្េ�កបរេរា ិ ងសេេនេកេ្េទំលំ ប្ចខ� ំេណសម។ ជទបេ�រ MBT ជដំេណេ ាងាេា់រដបេចបន

រា ្ ណដកេសចេេគេងរបេសាសីេាែដ្េចរំែរករេរគេសំណ ម្សាសីេារស្រតរេរែេ�េផ�ាេ េ�ជនសឧសេរ

CO2 ។ ងារំន់នសឧសេរCO2 ្េដំេណេ ាងារំែរកណីតដបចេកេសនមអេឧជ ្រ(Biogenic)រែដារដបេចបនេលេ់

មេេស្រតរេ់កេកស្សបាកបរេងាសណនងារំន់ GHG េេនេទ។ េេនេរេេិេតេេសចកយីែណនំរ

IPCC ដំេណេ ាងារMBT កក ្្រN2O េនកបរេសណ េជងាសរេប្យរំ ្ច ា្ច។ េនកបរេ្ំនំសណនេេនរ

IPCC រេេច�្់យជ្គេ�េអ្េរ4 សីចបសងេរCH4/េតេ សំណ ម្សាសីេាេនកបរេសនមេសេេ (េន
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ចេន� នាមេរ0.03 - 8 សីចបសងេរCH4/េតេរសំណ ម្)  េេរ0,3 សីចបសងេរN2O/េតេ សំណ ម្សាសីេាេន

កបរេសនមេសេេ (េនចេន� នាមេរ0.06-0.6 សីចបសងេរN2O/េតេរគេសំណ ម្)  រេេ្គេ�នំេេេនស្រតរេ

េសេសរេេដេេ្ីសណនរា ្ ណរំន់នសឧសេរGHG មីងារំែរកសំណ ម្សាសីេាេនកបរេសំេារMBT ។ 

លសេដនេ ប់ េ�េកេរេចកកត ទវែកគចបណីកំរទរសរេេងាែកគចបណីតនសឧសេេែដារេនកបរេដំេណេ ាងា MBT េចាាេ

ចំែណកដ ម្ងាង ម្រេទ់សំណ ម្សាសីេាេ�ចកមេច្េនទីសេចកមសំសេរ េនកបរេរណ� សរេទស

កំមរេារតិវេ់េន្ំរេមេសរី េ់់េល រ្េេនរមេចេណនសមេងារំន់នសឧសេGHG ែដ្េរេេេដបេចបនេទ

មេកេេកេ្េចេេកបរេាំចរេេម្គេងារំែរកសំណ ម្សាសីេាេនកែេ�េេច្សំសេ។េ េ្សមីេេនេទន្ ម

្េ្ទមនមសស្រមងាេសរេសរសមសំណ ម្សាសីេារែដ្េអទេងារំែរកផ�ាេង� ់ជ ្្្លសេដនេេកេ

ណីកំរទរសរេលេ់េសេចេសរេសរសមមរេរែដ្នំឌ្្េ ងាង ម្រេទ់រា ្ ណេសរេសរសមណីសីេី។ ងា

េណនសមេមីងាេសរេសរសមណីសីេី ទិ េខ� ំេេេនរ រេាាេចំែណកដ ម្ងាង ម្រេទ់នសឧសេGHG។ េននជ

ទិេណរម ្េងាសមា់រាេពាំមីងារំមរ្គេមមាកេសល�អៃេមេនកបរេ ្្្លសេដនេេកេណីកំរទរសរ

តេរេចកកេទសរMBT កបរេសរសមក្�កេឧគេសំណ ម្ា កេទីសកកេចសេកនេេន។ កសេ្រំមរ្គេេសល�អៃេម សាាែ្

ស្រតរេមសមែតេេរេេម្ងាេអទេេសចកយីសេសេច យេ េ្ិារ រ្នំេេេនរសាាែ្ស្រតរេ់កេ�េសរេសរសមជ

ណីកំរទរសមា ម្។ 

េ េ្សមីេេនេទន្រម ្េេបតងាចំណរមេាេឧណ់ងេមែ្ខ� ំេកបរេរណ� សរេទសកំមរេារតិវគេ្ំរេមេសរ ី

សយីមីងារែេ�េសំណ ម្រ� សនចរេច�មីសំេា  MBT រនន រមមី្េ្ំេកេេលេ់េននរ សស្រម ្្រ ជដរំ

ចំេលនរ( RDF) មសស្រមងាចំស�ជេសរេេបតេា់�ដំេណេ ាងាដរ្ាសំ់Pyrolysis។ េននរីជ្េ

្សេរតងាយេម្រែេទេេទន្សស្រមងា ្្រRDF មងាចស្�ម់កេសរេេបេចេេត �ក�ីរ ែ្ងាន�

់កយេម្េកត �មីសំណ ម្រ� សនចតេា់�ដំេណេ ាងានំេមីាេេនរម្ជ រេាាេចំែណកសស្រមងា

ង ម្រេទ់រ GHG រែេទេេទន្។រេ់់់ងាស្សបា េ�េ េ្សងយ េរម្េណនសមេងារំន់នសឧសេរ GHG 

េននេសរេេអទេងារទេ ឧិ េមីងាាាេចំែណកទបេ�គេរេចកកេទសសរសមក្យកេឧសំណ ម្តេែររ MBT េ�

េ េ្្រទនង ម្េងសរ រ្។ 

េដេេ្ីេអទេងាសណនរា ្ ណសរទមគេងារំន់នសឧសេរ GHG មីរេចកកត ទវ MBT េសរេេានរចំេបតសេ�កក

ងាាេា់រេនកបរេ ្ំនំសណនេេន។ មេកេសណននំេងារំន់រGHG េេសងយ េរម្េចនសមេងា

រំន់ GHG មីដំេណេ ាងារMBT។ លសេដនេ ប់ េ�េកេសេ�កកងាាេរេរេេេទន្ែដាែដ្ាបកេសរេស្រត
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រេ្សេរតេេ់រះកប ្ទេបេស់ជេអ្េសរចំែផគេដំេណេ ាងារ MBT ដបចជរា ្ ណរសំណ ម្សាររ

សស្រមរ MBT រា ្ ណេសរេ់េមេ�លទបសរី្ែដ្្សេរតឌ្្េចំេងនសកេឧនមសរ ្រ ្េនទីសេMBT 

េេរា ្ ណាសាសេីស្រតងាសស្រមសរ ្រ ្យងាសកេឧនមេនទីសេ MBT។រ េ េ្សមីេេនេទន្ 

សរសេេរេាបកេសរេរេេសណេសណេសេេសគេ "ិារ រ្លសេដនេេកេណីកំរទរស" យ "រទ/ច " េនន រនន រមេកាបក

េសរេសាាែ្រះកប ្ទេបេស់នកមទេេកេងា ្្ ្្្លសេដនេេកេណីកំរទរសេននរ ដបចជរា ្ ណគេងា

 ្្កបរេេា់ែផ េលេ់េេនសា់គេងាេសរេសរសម ្្្េេនសស្រមែកែសរសរណនមដី។រសរសេេរេ

ចេេ�េ់េ�េកេណេសេេសខេេ េ្េេនសឺជរ"េទ" រេននេស េេ្េ្សេរតងាេេ់រះកប ្ទេបេស់នកមទេេ�

េកេ ្្្លសេដនេេកេណីកំរទរសេននេទ។ 

ណំេរនន រម សឺស្រតរេេសណេសចេេ�េ់េ�េកេណេសេេសគេរ"ងា ែ�ករ� សនចេនដំណកមង្ចរេរះក រមគេរ

MBT " មីរះីឹទ �្ កមចរនេេន។  សរសេេរេាបកេសរេេសណេសណេសេេសនំេ "រទ/ចសស្រម ្្កេឧ RDF "  ម 

"រទ/ចសស្រមងា ្្េសរេេប"រេនន េស្សេរតឌ្រះកប ្ទេបេស់ដបចជ រា ្ ណគេងាសំណ ម្រ� សន

ចរែដ្េចន�់កេកែកគចប  ្្េសរេេប/ដរំចំេលនRDFររា ្ ណ េសរេ ទ្ ស៉ប្ែដ្ស្រតងាសស្រម

 ្្កេឧេសរេេប/ដរំចំេលនRDFររា ្ ណ ាសាសេីស្រតងាសស្រមងា ្្េសរេេប/ដរំចំេលនRDF េេ

នសា់គេងាេសរេសរសម ្្្េសរេេប/ដរំចំេលនRDF េននសស្រម ្្យេម្។ សរសេេរេ

ចេេ�េ់េ�េកេណេសេេសខេេ េ្េេនសឺជរ"េទ" េននេសេេ្េ្សេរតងាេេ់រះកប ្ទេបេស់នកមទេេ�

េកេ ្្កេឧេសរេេប/ដរំចំេលនRDF េននេទ។ 

សរសេេរេាបកេសរេរះកប ្ទេបេស់នំេាសមែដ្នេនាាាចេលេ់េននររា ្ ណគេងាេសរេសរសម ្្្

លសេដនេណីកំរទរសសស្រមងា់ំដរនដំណំ េេរា ្ ណគេងាេសរេសរសមដរំចំេលនRDF/េសរេេបសស្រម

េ់្រំណេ ្្យេម្កបរេេា់េតេគេរា ្ ណសំណ ម្រះកប ្េ�ងេមទីសេរ MBT េកេស្រតរេ

រង �េនកបរេ “ ្្្” ។រេ េ្សមីេេនេទន្ រ្ំនំេេន េកេសណនរា ្ ណរំន់នសឧសេ GHG 

រា ្ ណរេះឹណសងារំន់នសឧសេរGHG េេរា ្ ណសរទមគេងារំន់នសឧសេរGHG មីដំេណេ ាងារMBT 

នំេេប្កបរេេា់េតេគេសំណ ម់្ កមចប្។ 

ងារំន់នសឧសេរ CO2 េ់់ចំេលន់េមេ�លទបសរី្រេេ ងាេសរេសរសមាសាសេីសស្រមសរ ្រ្យងា ទ្សរីេ

េនទីសេ MBT េចស្រតរេសណនដបចខេេសងេ។រដបចែដ្រេរ�ឹកម មីេរេ កបរេ្ំនំសណនេេន 

ងារំន់រCH4, ងារំន់រN2O ចំេលន់េមេ�លទបសរី្រស្រតរេច ម្ទរកយ ឧ់ េ។ 
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)()( 2 elCOFFOperation EFECEFNCVFCEmissions ×+××=  

 

EmissionsOperation –រងារំន់នសឧសេមីសកេឧនមសរ ្រ្�ងា (ស.សក CO2/េតេសំណ ម្) 

FC – ងាេសរេសរសមេសរេ់េមេ�សស្រមសរេរទសកេឧនមេេរ ( ទ្សរមរ្ិ/េតេសំណ ម្) 

NCVFF–្គេ�យេម្សរទមគេេសរេ់េមេ�លទបសរី្ែដ្រេេសរេសរសម (េេងសប្/ឯកត ទ្សរមរ្ិ) 

EFCO2–កតយ គេងារំន់នសឧសេរCO2 េ់់ចំេលនេសរេ់េមេ�លទបសរី្ (ស.សក CO2/េេងសប្) 

EC– ងាេសរេសរសមយេម្ាសាសេីសស្រមសកេឧនមសរ ្រ្�ងា (េេងមទ ម្េ ទ្ េ/េតេសំណ ម្) 

EFel– កតយ រំន់គេងា ្្ាសាសេីរណ� �ាដរ(ស.សក CO2សេេប្/េេងមទ ម្េ ទ្ េ) 

ងាសណនរា ្ ណរំន់នសឧសេ GHG មីងារំែរកផ�ាេេនកបរេសំេាសំសេ MBT ្េដបច្េ�: 

ONPercentageONCHPercentageCHnDegradatio GWPOWEGWPOWEEmission 2244 ××+××=  

ែដ្� 

EmissionsDegradation - ងារំន់នសឧសេមីងារំែរកគេសំណ ម្សាសីេា (ស.សក CO2/េតេសំណ ម្សាសីេា) 

ECH4 - ងារំន់នសឧសេCH4 កបរេកំចរេគេងារំែរកសំណ ម្សាសីេា (ស.សក CH4/េតេសំណ ម្សាសីេា) 

OWpercentage - នសា់គេសំណ ម្សាសីេាកបរេសំណ ម្ចសេកនរ(%) 

GWPCH4 - សងយ េរម្កំេណេ េកេ �្ ែេដីគេ CH4 (21 ស.សក CO2/ស.សក CH4) 

EN2O - ងារំន់នសឧសេN2O កបរេកំចរេេម្ងារំែរកគេសំណ ម្ (ស.សករN2O/េតេគេសំណ ម្) 

GWPN2O - សងយ េរម្កំេណេ េកេ �្ ែេដីគេ N2O (310 ស.សក CO2/ស.សក N2O)។ 

រា ្ ណសារររគេងារំន់នសឧសេរGHG មីរMBT ស្រតរេសណនេ់់ងារបករា ្ ណរំន  ់GHG មី

សកេឧនមសរ ្រ្យងាណ់ េេងារំន់GHG មីងារំែរកសំណ ម្សាសីេាេសងេ្កផុណណ ឧ់ េផ្ ម្េន

កបរេលសនរមេស្គេសំេា MBT នំេេនន។ 

សារររា ្ ណរំន់នសឧសេ GHG = រា ្ ណរំន់សរ ្រ ្យងាណ់ + រា ្ ណរំន់សរសមក ្ យកេឧ 
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េ េ្សមីេេនេទន្ េរេសេសរនសគេ � សនចរនន រមមី្េ្ំេកេេនសំេា MBTរស្រតរេេសន�់កេកែក

គចបសស្រម ្្កេឧ RDF ម េសរេេបរេនន្ំនំសណនរំន់នសឧសេ GHG មីដំេណេ ាងានំេេននស្រត

េសរេាបរេេយសណ ្ត ទវ្ដបចខេេសងេ: 

)()( 2/ elCOFFproductioncrudeoilRDF EFECEFNCVFCEmissions ×+××=  

Emissions Operation–  ងារំន់GHG មី ្្កេឧរRDF េេេសរេេប (ស.សករCO2/េតេសំណ ម្) 

FC –ងាេសរេសរសមេសរេ់េមេ�សស្រមសកេឧនមសរ ្រ្យងា ( ទ្សម មរ្ិ/េតេគេសំណ ម្) 

NCVFF–្គេ�យេម្សរទមគេេសរេ់េមេ�លទបសរី្ែដ្រេេសរេសរសម (េេងសប្/ឯកត ទ្សរមរ្ិ) 

EFCO2–កតយ គេងារំន់នសឧសេរCO2 េ់់ចំេលនេសរេ់េមេ�លទបសរី្ (ស.សក CO2/េេងសប្) 

EC– ងាេសរេសរសមយេម្ាសាសេីសស្រមសកេឧនមសរ ្រ្�ងា (េេងមទ ម្េ ទ្ េ/េតេសំណ ម្) 

EFel– កតយ រំន់គេងា ្្ាសាសេីរណ� �ាដរ(ស.សក CO2សេេប្/េេងមទ ម្េ ទ្ េ) 

ដបចែដ្រេេានរសរមេនេម្េរេរម ្េត អីជេសចេេែដ្ងាេយេេដំេណេ ាងា MBTរេេន េចាាេចំែណក

ដ ម្ងាង ម្រេទ់ងារំន់រ GHG។ រា ្ ណរេះឹណសងារំន់នសឧសេរ GHG តេា់�ងាេសរេសរសម

 ្្្លសេដនេេកេណីកំរទរសរេចស្រតរេេសសណនដបចខេេសងេ: 

GHGeAgriculturCompost APCACAvoidedGHG ××=  

AvoidedGHGCompost – រា ្ ណរេះឹណសងារំន់ GHG មីងា ្្ ្្្លសេដនេេកេកំរទរស 

េ់់ិាែ្មេចេណនសមេមីងា ្្ណីសីេី (ស.សក CO2សេេប្/េតេសំណ ម្) 

AC -ររា ្ ណ ្្្លសេដនេណីកំរទរស (េតេគេកំរទរស/េតេគេងារះកប ្សំណ ម្) 

PCAgriculture – នសា់គេងា ្្្លសេដនេណីកំរទរសេសរេសស្រមេ់្រំណេកសកេឧ (%) 

AGHG –រសង� េរម្រេះឹណសងារំន់រ GHGរមីងា ្្ណីសីេី  ែដ្្េចំេាេេសឧេេកេេា់េតេគេណីកំរទរ

ស (ស.សករCO2 សេេប្/េតេគេណីកំរទរស) 

េ េ្សមីេេនេទន្ ជ្ទម្គេសរ ្រ្យងាទីសេរMBTរម្េេបតងាេណនសមេងាចកមសំណ ម្សាសីេា

ដកេសចេេរេនទីសេ ចកមសំសេសាាេេ់ក ម្សំ់ ម្រដបេចបនរា ្ ណ រំន់នសឧសេ GHG មីងារំែរក

សំណ ម្សាសីេាែដ្សទ្េនេសងេ្កុផណណ ឧ់ េផ្ ម្េចស្រតរេរសេាេារ្រា្។រសង� េរម្ ង ម្

រេទ់ងារំន់នសឧសេរ GHGរតេា់�ងារេះឹណស សំណ ម្សាសីេាេេេ�ចកមេច្េនទីសេចកម

សំសេរស្រតរេសណនេ់់េសរេសរសមសំាបេទបែដ្សំណ ម្រារសមរIPCC 2006។ មស្៌្េេេងាសណនរទ



31 
 

សទ ែេទស្្េល្គេ IPCCរសំាបេទបែដ្សំណ ម្េប ំរ2006 ស្រតរេេសេានចរំេេ់កបរេសេ�កកងាា "ទីសេចកម

សំសេចសេកន"រគេ្ំនំសណនេេន។ 

េសក ម្ស ា្ ម្យងា ្្យេម្េ់់េសរេ RDF មេសរេេបេកេេេរេាាេចំែណក ទិេខ� ំេជ

ដំេណនលិ់់លសា្ដ ម្េងសរ រ្េចេ់រេ់់េល រ្យ ងា ្្យេម្ាសាសេីេេន្េ

សររមេដេេមី់េមេ�លទបសរី្រ(សំណ ម្រ� សនច ្េេដេេកំេណេ ្មី ្្្េសរេេបេា់)។ េនកបរេេស់

េេេទន្ ងារំន់មីរំេលនគេRDF េេេសរេេបេកេស្រតរេេសឧេេកេងារំន់គេងារំលនេសរេ់េមេ�

លទបសរី្េដេេដបច ប់ ។ ដបេចបនេលេ់រា ្ ណរេះឹណសរGHG មីរំេលនគេងា ្្ RDFម េសរេេបេេស្រត

រេ់កេកស្សបាេនកបរេ្ំនំសណនេេនេទ។ េននជ ទិេណងារំន់នសឧសេ GHG នកមទេេ�េកេ

ងាចស្�ម់កេសរេេបមីសររមេដេេែា ទអេឧជ ្ររ ងាដកកណះឹប េ េេដំេណេ ាងាចស្�មេសរេ់េមេ�េេនរ

ស្រតរេាាេរះកប ្កបរេងាស្សបារេ់់ិា ងាេសរេសរសម RDF/េសរេេប េច្េ់ទមម្េ េ្ងារ

េះឹណសេ់់សរេិ្េនកបរេែផសទ កម ្្កេឧេសរេេបមីសររមេដេេ។ដបច ប់ េេនេែដា មសឺជ

សំខេមេែដារ េដេេ្ីកំណ ម្ ្្្រRDF ម េសរេេបរែដ្ ្្រេេចស្រតរេណំេាសកបរេដំេណេ ា

ងា ្្េសរេេបមីសររមេដេេ ដបេចបនមេកេាាេចំែណកដ ម្ងាសេំ់េមេ�លទបសរី្រេលេ់េ េ់េេចេណនស

មេេអទេេេ់ងាស់ចរនអេរេែា ទេេនេែដា។ 

ងារំន់នសឧសេ GHG េណនសមេសាររមី MBT េចស្រតរេសណនដបចខេេសងេ: 

រា ្ ណរេះឹណសសាររមីងារំន់ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 �ស. សក 𝐶𝐶𝐶𝐶2សេេប្កបរេេា់េតេគេសំណ ម្� 

= រា ្ ណរេះឹណស 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 មីងាណំេាសងាេសរេសរសមណីសីេីេ់់ងាេសរេេបត ្្្ 

ែដ្លសេដនេេកេណីកំរទរស + រា ្ ណរេះឹណស 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 មីទីសេចកមសំសេ +

រា ្ ណរេះឹណស 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 មីងាេសរេសរសម ្្្់េមេ�លទបសរី្មីសររមេដេេ 

េនកបរេណំេរះក រមរ គេងារទេម ឧិ េរា ្ ណសរទមគេងារំន់នសឧសេ GHG សឺ្េិា�សំខេមេដេេ្ី

់ ម្មី្សរេិណេ់ាាេ ម ្រទនង ម្េងសរ រ្មីដំេណេ ាងាMBT។ ងារំន់នសឧសេGHG សរទមស្រត

រេសណនដបចខេេសងេ: 

រា ្ ណសរទមគេងារំន់ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 មី 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 �ស. សក 𝐶𝐶𝐶𝐶2សេេប្កបរេេា់េតេគេសំណ ម្�    

= រា ្ េសាររគេងារំន់ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺   −រា ្ ណរេះឹណស𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺សាររ  
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សរសេេរេរា ្ ណសរទមគេងារំន់នសឧសេGHG ស្រតរេេសាកេឃេ�យ េនែ្ជ្គេ�ត ណឹ្េ ម្េេស់

យ ដំេណេ ាងា MBT េនែ្ាាេចំែណក� ម្្រទនង ម្េងសរ រ្។ េននជ ទិេណងាង ម្រេទ  ់

GHG ដកសំខេមេចស្រតរេេសាមំកេ េរេេសរណរេអនរេ�េកេងាចកមេច្សំណ ម្នំេាសម100%រេ�ទី

សេចកមសំណ ម្រេ់់េេរេសរសមក្យកេឧជេរេេនន។ សរសេេរេ្ទម្រា ្ ណសរទមគេងារំន់

នសឧសេGHG ាត ណឹ្េរេនន សឺរ�ឹកមយរម្េេបត សងយ េរម្សេំGHG មីដំេណេ ាងារ MBT េេជ្ទម

នមេដេេ្ីរេេងេ្ឌ្្េេបតេេស�រកងេរេេែដា។ 

េ េ្សមីេេនេទន្ ងារំន់នសឧសេ GHG សរចំែផ មររា ្ ណសេំេេរំន់មីទីសកកេរម ទីតំេណេា់

ជកមសកមេននរេចស្រតរេសណន េ់់េសរេ្ទម្ែដ្រេរទេមសរ្ណគេងារំន់នសឧសេ GHG 

មររា ្ ណសេំេេរំន់កបរេេា់េតេគេរសំណ ម្សសរមសសេ េ់់េេអវរ់គេដំេណេ ាងា MBT។ 

រា ្ ណរំន់/រា ្ ណសេំងារំន  ់ GHG (ស.សករ CO2សេេប្/ែផ) =រា ្ ណរំន់ GHG កបរេ

េា់េតេគេសំណ ម្ × រា ្ ណសំណ ម្សាររេសរេសស្រម MBTកបរេេា់ែផ (េតេ) 
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ារូណព�ីស7 សឧ�គកការាសស្រមំណនរា ប្ ណរាណបេចពីសរសពគត�បកាជីេេកឧបក 

8 ការប ឧម ាី ឧការាណបំសាយឧGHG ពីកាែកៃចបសាណលមេាតចប 

េសរេានេេ េេរេរង �យងាែកគចប សឺជណេសេេសដក្េេាេយានម ទិេខ� ំេរំរ្េ់់ិា

រា ្ ណិារ រ្្េ្គេ�េេរេចស្រតរេដំេណេ ាងាែកគចបេចេេត �។ ជ្ទម្ម� ម្េបតសរេិណ

េ់ជេសចេេែបករា ិ ទ េ េសដកចក េេសេាេ។ ា្ទសរេិណេ់ដកសំខេមចំេងនរា ិ ទ េមីងាែកគចបសំណ ម្

េា្ច់សឺ ជងាចប្ាាេចំែណកដកសំខេមារសមមកបរេងាង ម្រេទ់ងារំន់នសឧសេ GHG។រដបេចបនងា
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់កមរះកប ្ងាែកគចបសំណ ម្ចប្េ�កបរេងាសសរមសសេសំណ ម្ែររចសេកនរេក េង� ់ជសកេឧនមដក្េ

្គេ�រំរ្ េដេេ្ីណំារ�សរមសេមនំេេប្េេ� នេ�ាកេាេយានម។  

លសេដនេ ប់ េ�េកេរេចកកត ទវេេេទន្ែដារ ដំេណេ ាងាែកគចបេា្ច់រេាាេចំែណក� ម្្រំន់

នសឧសេ GHG ទិ េសំខេមេែដា។ ងាែកគចបសំណ ម្េេនេេែេេជដំេណេ ាងាអេឧត េលេ់ម្សេរតឌ្

្េងាេសរេសរសមយេម្ ទិេេសចេេរ សស្រមដំេណេ ាងាែកគចបដំណកមង្ដំរបេេនកែេ�េែ�ក

សំណ ម្រ ងាដកកណះឹប េ ដំេណេ ាងាែកគចបសំណ ម្េ�តេសរេរទសំណ ម្េនឯកែេ�េែកគចបេេរ ប់ ។ 

សកេឧនមនំេាសមេេនេកេរេះក�ចំេាេសេមកកសនម រមគេ GHG ។ េវទេត �េទន្ត្ទររ រ្េដេេរេេកមី

ដំេណេ ាងាែកគចបេចេេត �េេនេចស្រតរេេសរេ េដេេ្ីណំេាសងា ្្ស ព្ ា�េសរេត្ទររ រ្េដេេមីសររមរេបត

រា ្ ណេសឧេ ប់ ែដា។រេ់់េល រ្េេនមេចរេះឹណសេបតរា ្ ណរំន់នសឧសេ GHG ដកអំេអេរែដ្េរេេេ

ដបេចបនេទរម េកេេកេ្្េេចេេេបតងារំន់តេា់�ងា ្្មីអេរេសររមេដេេ។ ដបេចបនងារទេម ឧិ េ

រា ្ ណសរទមគេងារំន់នសឧសេ GHG មីសេស្េងាែកគចបេា្ច់រ ្េិា�សំខេមខ� ំេណសមរកបរេ

ងាេអទេេសចកយីសេសេចសយីមី្រទនង ម្ជាាេេ�េ េ្េងសរ រ្។ 

ងាែកគចបសំណ ម្ស្រតងាេបតដំេណេ ាងាជេសចេេដំណកមង្។រសំណ ម្ែដ្រេែ�កាាចេលេ់មីទីសកកេ

ណេា់រស្រតនេនាេេ់្េងាដកកណះឹប េ េ�ងេមកែេ�េននគេេសេចសកែកគចបជេសចេេ ែដ្្េទី

តំេសទ្េនតេរណ� េផ្យេេ ប់ ។ ដបេចបនងាទទា្ទេបេស់មី្ំរេមរណយ �ជកមសកមណេា់រ ែដ្

នកមទេេ�េកេងាែកគចបគេសរេរទសំណ ម្េេ ប់ សស្រមេសរេសរសមេចេេត �េននសឺជរ�ង ដក្ំរក។ 

េ់់ិាែ្េប្េល រ្េេន មេកេ្េងា្ំរកកបរេងាែសទេាកងារំន់នសឧសេGHGរយប កមជ ្ ជកម

សកមរែេទេេទន្មីងាែកគចប។ េនកបរេេ់្រំណេេដេេ្ីេអទេងាម់្គេ�្េល្េនេ េ្ងាង ម្រេទ់ងា

រំន់នសឧសេរ GHG មីសកេឧនមែកគចបេនកបរេទីតំេជកមសកមេា រ់េសស្រតងាេបត ទេបេស់នកមទេេ�េកេ 

ស្សនមគេសំណ ម្ែកគចប សកេឧនមសរ ្រ្�ងាេរេដំេណេ ាងាែកគចបរេសរេ់េមេ�លទបសរី្សាររ ្សេរត

ងាាសាសេីសស្រមសកេឧនមេរេដំេណេ ាែកគចបរ(ងាសេសំេ្ង ម្រេទ់ ទំលំរងា់រសំណ ម្ចប្ ប់

...) ច ៃ្ ់�បតដកកណះឹប េេ�ងេមកែេ�េែកគចបននរ យេម្មី់េមេ�លទបសរី្ េេទេបេស់ងាេសរេសរសម

យេម្ាសាសេីសស្រមងាែកគចប កតយ រំន់នសឧសេមីយេម្ចំេលនលទបសរជីកមសកមតេសរេទសរេេមី

ងា ្្ាសាសេីរណ� �ាដរ្ទមនម ែកគចបសំណ ម្េេរ ប់  កកដបចជងាសណនរា ្ ណសំណ ម្

ែដ្េចន�់កេកែកគចបេចេេត �។រនំេ េេនេអទេឌ្ងាាែកគចបសំណ ម្ម្ជ្េដំេណេ ាងាសឧរស
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ឧិ � េលេ់ម្សេរតឌ្្េងាចប្ាាេេនកសេ្ផរសរ ប់ គេនសីងកមមសេម។ ននលាណ់ េនយប កមសកកេ

ទេបេស់េន្េកសេ្េនេចេ់រដបចជ រា ្ ណគេសំណ ម្េា្ច់ែដ្េចែកគចបសរចំែផ េេ

ស្សនមគេសំណ ម្ែកគចប។ សរេរទទេបេស់េេេទន្ជេសចេេ ស្រតសរេប្មីសកកេល៉រេដកកណះឹប េ

សំណ ម្រ េេសកកេល៉រេែកគចបសំណ ម្។ េ់់ិាែ្ងាកេទនខ្ទេបេស់នំេេេនេនយប កមេជ់អាេប្

់ េ មេកេ្េងា្ំរកកបរេងាសណនរា ្ ណរំន់នសឧសេរGHG តេត អីិបស�តដយណីត ្ រមីដំេណេ ាងា

ែកគចបជាាេេេនេេ់រេចសមសសមេចេ់។ ដបេចបនងាារតិវ េេងាសសរមសសេគេេប្ ់ េទេបេស់រ

ែដ្សាាឌ្ទរកច្យរេា់េនេ េ្ែផសទ កមដំេណេ ាងាែកគចប  ជរ�ង រនន េមេនកបរេសរេទសកំមរេារតិវេ់

នសេសចេេ។េននរីជណារងា្ំរកនំេេេនក�ីរ្ំនំសណន េេនរេេអទេងារទេមសរ្ណរា្ ណរំន់

នសឧសេGHG មីងាែកគចបសំណ ម្េ់់ែលកេ េ្មស្៌្េជកមសកមមីសរេទសគស។រ្ំនំ េេនេសរេទេបេស់

ិាេមេរសណណ ែដ្រេរង �េ់់ Menikpura (2011) េ�េ េ្ងារំន់នសឧសេ GHG នំេេច�មី

ដំេណេ ាងាែកគចបេចេេត �រេេនំេមី ែផសទ កមដំេណេ ាងា ្្កេឧមីអេរេសររមេដេេរ គេសរេរទ

សំណ ម្ែកគចបេេរ ប់ េនកបរេសរេទសគស។រ េនកបរេសេ�កកងាាេេនាបកេសរេសរសមស្រតរេ្សេរតឌ្

រះកប ្ទេបេស់េប្ ់ េដបចជ រា ្ ណគេសំណ ម្ែកគចបេសរេសរសមេចេេត �សរចំែផ េេស្សនមគេ

សំណ ម្ែដ្េចែកគចបេចេេត �ដបចែដ្រេរង �កបរេាបរនមទី 8។រេស រេក ម្ស ា្ ម្យងារំន់

នសឧសេGHG មីសរេរទគេសំណ ម្ែកគចបេេា់ររ ស្រតរេសណនេ់់ែលកេ េ្មស្៌្េជកមសកមេនកបរេ

សរេទសគស េេមស្៌្េទីតំេជកមសកមេនកបរេេផ្យNonthaburi (ននលាណ់ច ៃ្ ់េអ្េគេងាដកក

ណះឹប េរសឺ  30ស.េរងាេសរេសរសម អ ប្េសឧេេេសរេ ទ្ ស៉ប្សស្រមយេម្កំេដសឺរំន់នសឧសេរ 566រស.សក  

CO2សេេប្/េេងមទ ម្េ ទ្ េរមីងា ្្ាសាសេីរណ� �ាដរ(DEDE េប ំរ2008)) ។ 

រា ្ ណរំន់នសឧសេ GHG មីងាែកគចបស្រតរេសណនេ់់ែលកេ េ្ងារំន់នសឧសេរCO2 េកេ្េចេេ

េ់់ិាចំលនេសរេ់េមេ�លទបសរី្ េេងាេសរេសរសមាសាសេីសស្រមសរ ្រ្យងា ទ្សរីេរ សស្រមែ�ក

សំណ ម្រេេដំេណេ ាងាេសេ ទ្សរីេែកគចប។ ដបចែដ្រេេានរសរមេរេេេនេនកបរេ្ំនំេេន ងារំន់CH4

េេN2O មីចំលនេសរេ់េមេ�លទបសរី្ស្រតរេច ម្ទរកយរ ឧ់ េ។ររា ្ ណរំន់នសឧសេ GHG មីសរេរទគេ

ងាែកគចបសំណ ម្េេា់ររេចស្រតរេសណនដបចខេេសងេ: 

)()( 2Re elCOFFcycling EFECEFNCVFCEmissions ×+××=  

EmissionsRecycling –  ងារំន់GHG មីងាែកគចបសំណ ម្រ(ស.សករCO2/េតេសំណ ម្ែកគចប) 

FC –ងាេសរេសរសមេសរេ់េមេ�សស្រមសកេឧនមសរ ្រ្យងា ( ទ្សម មរ្ិ/េតេគេសំណ ម្ែកគចប) 
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NCVFF–្គេ�យេម្សរទមគេេសរេ់េមេ�លទបសរី្ែដ្រេេសរេសរសម (េេងសប្/ឯកត ទ្សរមរ្ិ) 

EFCO2–កតយ គេងារំន់នសឧសេរCO2 េ់់ចំេលនេសរេ់េមេ�លទបសរី្ (ស.សក CO2/េេងសប្) 

EC– ងាេសរេសរសមយេម្ាសាសេីសស្រមសកេឧនមសរ ្រ្�ងា (េេងមទ ម្េ ទ្ េ/េតេសំណ ម្) 

EFel– កតយ រំន់គេងា ្្ាសាសេីរណ� �ាដរ(ស.សក CO2សេេប្/េេងមទ ម្េ ទ្ េ) 

េដេេ្ីសណនសង� េរម្រេះឹណសង ម្រេទ់រា ងារំន់រ GHG។ រា ្ ណរេះឹណសងារំន់នសឧសេរ

GHG តេា់�ងាេសរេសរសម ្្្លសេដនេេកេណីកំរទរសរេចស្រតរេេសសណនដបចខេេសងេ: 

េដេេ្ីសណនសង� េរម្រេះឹណសងារំន់រ GHG មីងាែកគចបសំណ ម្េា្ច់រេននេសស្រតេអទេងាស្

សបាេ�េ េ្្ទមនមរគេដំេណេ ាងា ែកគចបន�់កត្ទររ រ្េដេេេចេេត �រមី សរេរទសំណ ម្េីេា់។រត្ទររ រ្

េដេេរែដ្រេមីសរេរទគេសំណ ម្េា្ច់េចស្រតរេរទេមសរ្ណដបចខេេសងេ : 

រា ្ ណត្ទររ រ្េដេេែកគចបមីសំណ ម្ (ស.សក/េតេសំណ ម្េា្ច់) = រា ្ ណសំណ ម្េា្ច់  

(ស.សក/េតេ) × នសា់គេ្ទមនមេចន�់កត្ទររ រ្េដេេែកគចបមីសំណ ម្ (%) 

េរេតេឯកិាេិេរ្ទមនមេចន�់កត្ទររ រ្េដេេែកគចបមីសំណ ម្ រដបចជរសក់សររ� សនករេ

រ្់េី�បេរែដករកះក កមែកតរ្េកសេ្ចេន� នាមេរ 90-95%។ររា ្ ណគេត្ទររ រ្េដេេែកគចបមីសំណ ម្រ

្េសង� េរម្រេះឹណសចំេាេេសឧេ ប់ េ�េកេរា ្ ណគេងា ្្មីត្ទររ រ្េដេេសររមេដេេ។រដបេចបនរ

រា ្ ណរេះឹណសងារំន់នសឧសេ GHG មីងា ្្េសរេសរសមត្ទររ រ្េដេេសររមេដេេរេចស្រតរេេស

សណន។  

េនកបរេេ់្រំណេ េដេេ្ីសណនងារំន់នសឧសេរGHG មី ្្កេឧេសរេសរសមអេរេសររមេដេេរេនន

ទេបេស់េប្ ់ េ Eco-invent SimaPro LCA ស្រតរេេសេសរេជចេ្េសស្រមងាសរេប្មស្៌្េជេប្

់ េស�ីមីរយេម្កំេដរ្សេរតងាាសាសេី េេ្សេរតងាត្ទររ រ្េដេេរសស្រមដំេណេ ាងាែកគចបសំណ ម្េា្

ច់សរេរទេេា់ររកបរេេា់ឯកត។រ រនន រមេកទេបេស់រែដ្រេ់កមចប្ នំេេននស្រតរេែក្សេរត 

េដេេ្ីឌ្សេេកេ ទិ េនមកបរេសរេទសគស េដេេ្ីឌ្រេេបតសំណរំ ទេបេស់េា  ់ ែដ្្ំណេឌ្ ទិ េនម

កបរេ្ំរេម។ ននលាណ់សរេរទគេសររមេសរេ់េមេ�ែដ្ស្រតរេ� ម្ាេរិសេ់រសស្រមយេម្កំេដ

រំេម�រែេទេរសររម់េមេ�សស្រម ងា ្្សរមសេមាសាសេីរណ� �ាដរ េេសរសទមនមគេចកេ �្ រ េេ

េសេចសកាសាសេីស្រតរេេស់កេកមចាណកបរេងាែក្សេរតេ េ្រទេបេស់េប្ ់ េ គេ Eco-

invent/SimaPro េេ់សេេ�េកេ ទិ េនមកបរេលសកក។ ជងាម្ដបចែដ្រេស់ងាណ់េ់់រDEDE 
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(2008 ) នស្លកេឧសក់សេនសរេទសគសរេេសរេសរសមេបត យេម្កំេដរេេកមីងានំចប្អ ប្េសឧ 

េេ ្្្អ ប្េសឧរចំេាេរ96,2% េេែដ្េនស ម្រ3,8% េសរេមីេសរេ់េមេ�េេេសរេ ទ្ ស៉ប្។ ាបកេមេម

រេច ម្ទរកងារំន់នសឧសេមីសររមយេម្នំេេេនរសេេប្ ប់ េ�េកេងា ណំេាសងារំន់នសឧសេមី

សររមយេម្ ែដ្ស្រតរេរង �េនកបរេទេបេស់េប្ ់ េ Eco-invent (ទេបេស់េប្ ់ េេេនេ � ្េ�

េ េ្ងាេសរេសរសមយេម្េនកបរេសរេទសារឺា ទររ) េដេេ្ី ា ម្ាេមេបតរា ្ ណដបច ប់ គេយេម្កំេដរសស្រម

ងាែកគចបសក់សគេេា់ឯកតទេៃេម។ ្សេរតងាាសាសេីសរកមសរែល្សស្រមេសេចសកែកគចបសំណ ម្

េា្ច់េនកបរេសរេទសគស សររមយេម្េេងារំន់េច�មី ្្កេឧសរមសេមាសាសេីរណ� �ាដរ

ស្រតរេេស់កេកមចាណេនកបរេងាត នសិាេមេរសណណ េេន។ េ េ្សមីេេនេទន្ ជ្ទម្គេងាែក

គចបសំណ ម្េា្ច់រេអទេេេ់េសេច រ្ររំរ ម្េច្េបតងាចកមេច្សំណ ម្េា្ច់េនទីសេ

ចកមសំសេ។រេនេម្េសសដ ម្ ងារំន់នសឧសេេេតេមីសំណ ម្េា្ច់េនកែេ�េចកមសំសេ ងា

រំន់នសឧសេGHGរមីសំណ ម្សក់សមីកែេ�េចកមសំសេរេចស្រតរេេណនសមេរេ់់ិាសក់សសឺជ

សរេរទសំណ ម្េា្ច់សាសីេាែ្េា់ស ម្រែដ្េចរំែរកផ�ាេតេែររណីត�។រ ដបេចបនសងយ េរម្រ

េះឹណសងារំន់គេរ GHGមីកែេ�េចកមសំសេសំណ ម្សក់ស ស្រតរេេស្េេ់់េសរេរសំាបេទបែដ្

សំណ ម្រគេរ IPCC 2006។ ដបចែដ្រេេានរសរមមីេរេេេន េ់់ែលកេ េ្មស្៌្េជកមសកមសរេទសគសរ

(Menikpura េប ំរ 2011)ររា ្ ណ រំន់នសឧសេ GHG មីសរេរទសំណ ម្េា្ច់េីេា់រសេេប្េកេ

រា ្ ណរេះឹណសងារំន់GHG មីដំេណេ ាងា ្្េ់់េសរេសរសមេបតត្ទររ រ្េដេេមីសររមេដេេេែដារ

ដបេចបនេលេ់ងារេះឹណសងាចកមេច្សំណ ម្េា្ច់សាសីេាេ�កែេ�េចកមសំសេ (សំណ ម្សក់ស) 

សឺរង �ដបចខេេសងេ។ 
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ត្�ីស2សរា ប្ ណរាណបំសាយឧGHG/រា ប្ ណរេផ� �សការាណបពីកាែកៃចបសាណលមេា

តចប  

(េ់់ែលកេ េ្មស្៌្េជកមសកមេនកបរេសរេទសគស) 

សរេេ�

សាណលមេា

តចប 

(A) 
រា ប្ ណរា

ណបសGHG 

ពីកាែកៃចប 

(B) រា ប្ ណ GHG ែដល

សត្េរឧរេផ� �សសេ ប
សូលេទឧគ្រា ប្ ណ

ៃឧដាេណេ ាកាសលបតពីេត�ុ
ធតុេដេពីសរេពេដេ 

(C)រា ប្ ណ 
GHG ែដល

សត្េរឧរ
េផ� �សសពី�ី

លឧចកម

សា 

(D) រា ប្ ណ

ស�ុ�ៃឧការា
ណប GHG          

(D) = (A)-(B)-

(C) 

សក់ស 1,266 971 2,383 -2,088 

រ� សនក 2,148 1,899 0 249 

េ រ្់េី�ប

េ 393 12,486 0 -12,093 

ែដក 1,102 2,949 0 -1,847 

កះក កមែកត 569 1,024 0 -454 

សររម: Menikpura 2011 
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ារូណព�ីស8សសឧ�គកការាំណនរា ប្ ណរាណបពីកាែកៃចបសាណលមេាតចប 
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កបរេេ់្រំណេេដេេ្ីសណនរា ្ ណរំន់សាររគេនសឧសេ GHG មីសេស្េងាែកគចបេា់រេននេសេសរេ

េបតាបរេេយរដបចខេេសងេ: 

រា ្ ណរំន់GHG មីសំណ ម្េា្ច់ចសេកនរ(ស.សករ CO2សេេប្/េតេសំណ ម្េា្ច់)   = 

រា ្ ណរំន់GHG មីសក់ស (ស.សករCO2សេេប្/េតេ) ×រនសា់គេ

សំណ ម្សក់ស (%) +ររា ្ ណរំន់GHG មីរ� សនក (ស.សករCO2សេ

េប្/េតេ) × នសា់គេសំណ ម្រ� សនក (%) + រា ្ ណរំន់GHG មី

កះក កមែកត  (ស.សករCO2សេេប្/េតេ) × នសា់គេសំណ ម្កះក កមែកត  

(%) + រា ្ ណរំន់GHG មីេ រ្់េី�ទប េរ(ស.សករCO2សេេប្/េតេ)

× នសា់គេសំណ ម្េ រ្់េី�ទប េរ(%) + រា ្ ណរំន់GHG មីែដក  

(ស.សករCO2សេេប្/េតេ) × នសា់គេសំណ ម្ែដក (%) 

េសេចេសរេសរសមេបតត អីិបសយេា់ែដ្លសេដនេ ប់ េេនរេដេេ្ីេចសណនរា ្ ណរេះឹណសគេងារំន់

GHG កបរេេា់េតេគេសំណ ម្ែកគចបចសេកន ប់ ។ េនេម្ែដ្េសរេសណនរា ្ ណរំន់នសឧសេ 

GHG េេរា ្ ណរេះឹណសងាងារំន់រ GHG កបរេេា់េតេគេសំណ ម្ែកគចបចសេកន ប់  េននេសេច

សណនរេេបតរា ្ ណសរទមគេងារំន់ GHGរដបចខេេសងេ: 

រា ្ ណសរទមគេងារំន់ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 មីងាែកគចបសំណ ម្  

�ស. សក 𝐶𝐶𝐶𝐶2សេេប្កបរេេា់េតេគេសំណ ម្េា្ច់ចសេកន�

= រា ្ ណសាររគេងារំន់ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺   − រា ្ ណរេះឹណស𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺សាររ  

 

សរសេេរេងារំន់នសឧសេ GHG សរទមរេរទេមសរ្ណយេនែ្ជ្គេ�ត ណឹ្េមរ�ឹកមយដំេណេ ាងាែក

គចបេនែ្ាាេចំែណក� ម្្រទនង ម្េងសរ រ្។ កបរេកាណីនសេសចេេររា ្ ណសរទមគេងា រំន់នសឧស

េ GHG េចេកេស្រតរេេសាមំកេទរកយជ្គេ�ាត ណឹ្េ េ់់ិាែ្មេចេអទេេេ់្េងាេចនសមេេបត

ងារំន់នសឧសេ GHG ែដ្េកេេកេ្េចេេមីដំេណេ ាងា ្្េ់់េសរេសរសមេបតត្ទររ រ្េដេេមីសររមេដេេ

។ សរសេេរេ្ទម្គេងារំន់ GHG ជ្គេ�ាត ណឹ្េរមរង �មីសងយ េរម្សេំងារំន់ GHG 

មីែផសទ កមដំេណេ ាងាែកគចប េេ្ទមនមេដេេ្ីរេេងេ្ឌ្្េេបតេេស�រកងេរេេែដា។េ េ្សមីេេន

េទន្េ់់ែលកេ េ្រា ្ ណសរទមគេងារំន់នសឧសេ GHG មីងាែកគចបសំណ ម្េា្ច់ចសេកនកបរេេា់

េតេរេននរា ្ ណរំន់ GHG សរចំែផ / រា ្ ណសេំមីងារំន់មីទីសកកេ/ទីតំេជកមសកមណេា់
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េចស្រតរេសណនរេលេ់ ងារទេម ឧិ េេេនេកេរង �េបត្រទនង ម្េងសរ រ្ាាេមីែកគចបសំណ ម្

េា្ច់។ 

រា ្ ណរំន់/រា ្ ណសេំងារំន  ់ GHGរសរចំែផ  (ស.សក CO2រសេេប្ /ែផ) = រា ្ ណរំន់រ

GHG កបរេេា់េតេគេសំណ ម្េា្ច់ចសេកន × រា ្ ណសាររគេសំណ ម្ែដ្ស្រតរេែកគចបរកបរេេា់

ែផរ(េតេ) 

មជងាសំខេម េដេេ្ីេសរណរេអនរេ�េកេរេចកកត ទវគេងាសសរមសសេសំណ ម្េេេទន្ សងយ េរម្ង ម្

រេទ់ងារំន់ GHG មីសេស្េងាែកគចបសេលសររសឺម ្េ្កុណ�សាាឌ្ក ម្ស ា្ ម្។ ដបេចបនមសឺជ

ងាចំរចមកបរេងាសណនេបតរំន់នសឧសេ GHG េេនរេេ់រេជកមសកម េេេ់់សេេុរមីេណីតកេឧ

ែកគចបសំណ ម្េា្ច់េនកបរេសរេទស្ំរេមេសរីកំមរេារតិវេ់។ IGES េកេារតិវេបត្ំនំសណនដក

ទប្ំទបស់រែេទេេទន្ េដេេ្ីសណនរា ្ ណរំន់រែដ្េចេេ់េឃេ�មី ា្ទសរេិណេ់េងស

រ រ្ាាេ មីសរមសេមែកគចបសំណ ម្េា្ច់រ ជមេសសេអទេងាស្សបាេ�េ េ្ទេបេស់ជកមសកមគេទីតំេ្ំរ

េម។ សរេរទគេត អីិបសយែររេេនេកេ្េសរេិណេ់ ទិេខ� ំេកបរេងាយ ម្េបតត អីិបសយជសរមសេម េេរនន រម

េកេច់កេ�េអទេងាសណនាកសង� េរម្ង ម្រេទ់ងារំន់គេនសឧសេ GHG មីេណីតកេឧែកគចប

សំណ ម្េា្ច់។ ្ទម្េេនេកេ្េសរេិណេ់សស្រមងា់កមងក្សរំ់ ណនេងេរេែដ្សទ្

េនេសងេ់េយងាទី្ាសឧីេេន។ 

9 ការប ឧម ាី ឧៃឧការាណបំសាយឧGHGពីកាដុតា ាលប 

 

មីដំរបេេចេ់ ងាដរ្ាសំ់សំណ ម្ស្រតរេចរមេ�េេកបរេេ់្េដចេ្េរេដេេ្ីង ម្រេទ់រា ្ ណ

សំណ ម្ដកអំមីរ75%រេេ្ិាលប្ដ ម្េ� 90%។ សមទគសៃេេន្េងាចរមេាេឧណ់ ទិេខ� ំេេ េ្ងាន�

់កយេម្មីសំណ ម្ ែដ្ជដំេណនលិ់សស្រមត រ្យយេម្រេលេ់ មកកេច� ម្ា្ទសរេិណេ់

លាះហត្ទរតេា់�ងាន�់កយេម្មីសំណ ម្េេនែដា។ េ់់ិាែ្េល រ្្នំេេេនេលេ់េទេរ

្េងាចរមេាេឧណ់ងេមែ្េសចេេរ េនកបរេងាាេរត្�ងាដរ្ាសំ់សំណ ម្កបរេចរែដ្ជ ដំេណន

លិ់េរមាលសសរ េដេេ្ីេ់នលិ់រ�ង ងាសសរមសសេគេងាេកេេេចេេសំណ ម្េនកបរេសរេទសកំមរេ

ារតិវេ់កបរេ្ំរេមេសរ។ីរេ់់្េកេទ ម្មី្រទនង ម្េងសរ រ្ ទិេេរមាលសសររេចកកត ទវកបរេងា

ដរ្ាសំ់េកេ រ្ររំរ ម្ងារំន់នសឧសេេេតេេ់់ ន ម្មីងារំែរកផ�ាេគេសំណ ម្សាសីេាកបរេ
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្កុផណណ ឧ់ េផ្ ម្រេនកែេ�េចកមសំសេេននរ(ែដ្ជងាាេរត្យអេឧតេនកបរេសរេទសកំមរេារតិវេ់កបរេ

្ំរេមេសរ)ីរេលេ់កកណំេាសេែដាេបតងា ្្ាសាសេីមីេសរេ់េមេ�លទបសរី្។ 

 
ជទបេ� ងាាេរត្យរេចកកត ទវន�់កយេម្មីសំណ ម្រ ែដ្េានរចំ ទិ េ្លេដេេ្ីឌ្សេេកេ ទិ េ

នមកបរេ្ំរេមេេនេកេាាេចំែណក ទិេសំខេមដ ម្ងាង ម្រេទ ន់សឧសេននកះក កម(GHG) េេងាន�់ក

យេម្មីសំណ ម្។ េននជ ទិេណរេសសេេង្េឃេ�្េេបតនមកេទនសរសទមនមរែដ្ ជនរសសា

ទបេ�រេកេ្្េេចេេេនកបរេ ងាដរ្ាសំ់សំណ ម្កបរេចរេនតេសរេទស កំមរេារតិវេ់េនេសរី ែដ្

សរងាេេនររេ ណន់ទមម្េេ្លរេេេអទេេេ់្េ រសណស់ជេសចេេកាណី។ ននលាណ់ដបចជស្ស

នម េេកំា ្ សំេណេ េគេសំណ ម្្េ់ទមម្ ទិេខ� ំេេ េ្សរសទមនមគេងាដរ្ាសំ់សំណ ម្កបរេច

េេន។ េេនេរេេិេតេមស្៌្េែដ្ទទា្រេមីងាដរ្ាសំ់សំណ ម្កបរេចេនរបេក្កបរេសរេទសគស 

សបេ្ីែ្រនន រមមីងារេងបាទកកេច�មីែបកេា់គេជ ្សំេណេ េេ់់ងាទរកសំណ ម្េនកបរេាេេយ សំណ ម្

មីារីគសៃេលេ់កកេ់់រកំា ្ សំេណេ េគេិារ រ្ចំលនេនែ្្េ 40-42%។ សំេណេ េផ�សមេេននំឌ្្េ

ងាេសរេសរសមយេម្ងេមែ្េសចេេរកបរេងា  ្្យេម្មីសំណ ម្។ េ េ្សមីេេនេទន្ នសេសចេេគេ

ិារ រ្ចំលនេនកបរេទទីរេសររី្េាាេនំេត្យ្េសំណ ម្សាសីេា ែដ្្េកសេ្ចំេលន ្ច ា្ច។ េល រ្

្នំេេេនរ្េ់ទមម្េ�េ េ្សរសទមនម រែេ�េយេម្ាាេរេលេ់ រ�ង លសេដនេ ប់ េេនជេសចេេរស្រត

រេណារសរទនកបរេងាដរ្ាសំ់សំណ ម្កបរេចេនកបរេរណ� សរេទសគេ្ំរេមេសរីស្រមចរ េ់់ិាែ្

្កុផណណ េងសរ រ្រេេ ស្សនមរា ្ ណសំណ ម្សាសីេាផ�សមេនកបរេចសំណ ម្។រសាររេក

សរសទមនមនរគេងាដរ្ាសំ់សំណ ម្កបរេចរ េចរេះក�េបតងារំន់នសឧសេននកះក កម(GHG) ផ�សម

ជេដំេណេ ាងាចំេលនទបេ�។ 

កបរេេ់្រំណេេដេេ្ីេអទេងាម់្គេ�្េល្េ�េ េ្ងារំន់នសឧសេនន GHG មីងាដរ្ាសំ់េនកបរេ

្ំរេមជកមសកមេា់ ទេបេស់ែដ្ស្រតងាាាេ្េរ ស្សនមគេសំណ ម្ែដ្េចេរនរេរ្សេរតងា

េសរេ់េមេ�លទបសរី្ េេយេម្ាសាសេីសាររ សស្រមសកេឧនមសរ ្រ្�ងាេនេកេចដរ្រេេាសាសេីរ

េេកំេដសារររែដ្េចន�េច�មីដំេណេ ាងាដរ្ាសំ់។ 

ដំេណេ ាងាគេងាដរ្ាសំ់សំណ ម្កបរេចររេះក�េបតរា ្ ណនសឧសេរCO2 ដក េសចេេសេមកកសនម រមេ�កបរេ

រា ិ ងស ដបេចបនមាាេចំែណក� ម្្រទនង ម្តេា់�នសឧសេននកះក កម។រ េននជ ទិេណដបចែដ្

រេយ ម្ាេរិសេ់េនកបរេេ់្ងាណ់ែណនំគេ IPCC េសេអទេងាស្សបាកបរេងារទេសរ្ណងារំន់
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នសឧសេរGHGរែ្េ�េ េ្ចំេលនគេសំណ ម្ែដ្្េសររមត្ទររ្េដេេមីលទបសរី្ែ្រទរេណ ន (IPCC 2006)

។រេ់់ិាសរេរទសំណ ម្ទីសកកេរែដ្ស្រតរេ ដរ្ាសំ់្េនមចំារនេេរផរស ប់ រដបេចបនេ់់

េិេេ�េ េ្នមផរស ប់ គេសររមនសឧសេរ CO2 េសរេេអទេងាែរេែចកាមេរងរបេ រំន់មីសំណ ម្ណីត� 

េេងរបេរំន់មីសំណ ម្ែដ្្េសររមេដេេមីលទបសរី្។រេសេអទេងាស្សបារះកប ្ ែ្ងារំន់នសឧសេរ

CO2 ែដ្េកេ្េកមីារកសរីដកេឧ  កបរេាំចរេេម្គេងាដរ្ាសំ់សំណ ម្ែដ្្េនរកសររមេដេេលទបសរី

្រដបចជ (រ� សនក ម់េរសណណ  េកស៉បរសប រ្់ស រ្េសីេីេា់ចំេាេរេេេសរេេ ឧូ )។រងារំន់នសឧសេ CO2 

មីចំេលនគេសំណ ម្ណីត ទ្សមរ(ន. សក់ស  េងបរេា េេសំណ ម្េឈេ) ែដ្សឺជងារំន់ ែររណីត�រ

(អេឧជ ្) េលេ់េេសាាស្រតរេេស់កេកសណនកបរេងារទេម ឧិ េងារំន់ GHG េទ (IPCC 2006)។រ

្គេ�្ ំនំេដេេរគេរ IPCC ស�ីមីកំា ្ ិារ រ្សៃា្គេសំណ ម្រកំា ្ ងរបេសារររសរនសងេរេលទបសរី្ េេ

កតយ ារកសរី្កេឧស្រតរេេសរេេនកបរេ្ំនំសណនេេនកបរេេ់្រំណេេដេេ្ីកំណ ម្រា ្ ណរ GHG មី

ដំេណេ ាងាដរ្ាសំ់។  

េ េ្សមីេេនេទន្ ដបច្េែចេកបរេេ់្ងាណ់ែណនំគេ IPCC សឺម្េេបត្ទមនមកបរេងារេះក�រCH4 

េេរ N2O ែដ្ដបច ប់ េកេ GHG កបរេាំចរេេម្ដំេណេ ាងាចំេលនេេនេែដា។ េននជ ទិេណទំលំគេ

ងារំន់ែររេេនសឺេលសស់េ េ្សរេរទគេងាដរ្ាសំ់រេេងាសសរមសសេ កបរេងាដរ្សំណ ម្។រ េល រ្

ដបេចបនេលេ់រេនកបរេ្ំនំសណនេេនេស រេ� ម្ណេសេេសកបរេងាេសណេសេា េសសរេរទគេរេចកកត ទវដរ្

ាសំ់សំណ ម្រេលេ់្គេ�្ំនំេដេេ គេងារំន់រ CH4រេេរ N2O េកេស្រតរេេសណេសេា េសេ់់

សទស់សរត្យេ់់េ់ាមតេណេសេេសែដ្រេេសណេសេា េស។ 

ងារំន់នសឧសេ GHG េ់់ិាែ្ងាេសរេសរសមេសរេ់េមេ�លទបសរី្ េេយេម្ាសាសេីសស្រម

សរ ្រ្យងាចរេចស្រតរេកំណ ម្រា ្ ណដបចែដ្រេមេ្ ម្េនកបរេាបរេេយដបចខេេសងេ 

)()( 2 elCOFFOperation EFECEFNCVFCEmissions ×+××=  

 

Enissionsoperation -ងារំន់នសឧសេមីសរ ្រ្�ងារ(សីចបសងេរCO2/េតេរគេសំណ ម្ែដ្េចចំេលន) 

FC - ងាេសរេសរសមេសរេ់េមេ�សស្រមសកេឧនមេនេកេកែេ�េរ(រា ្ ណ/េតេគេ សំណ ម្ែដ្េច

ចំេលន)  

NCVFF - កំា ្ ចំេលនសរទមរគេេសរេ់េមេ�លទបសរី្រែដ្រេេសរេសរសមរ(េេងសប្/ឯកត ទ្សរម្ិ) 
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EFCO2: កតយ គេងារំន់នសឧសេរCO2 េ់់ចំេលនេសរេ់េមេ�លទបសរី្រ(សីចបសងេរCO2/MJ) 

EC: ងាេសរេសរសមយេម្ាសាសេីសស្រមសកេឧនមននេនេកេកែេ�េ (MWh / េតេគេងាេរន) 

EFel: កតយ គេងារំន់នសឧសេរ CO2 មីងាេសរេសរសមយេម្ាសាសេីរណ� �ាដ (សីចបសងេរ CO2សេ

េប្/េេងមទ ម្េ ទ្ េ) 

IPCC ែដ្រេ� ម្ាេរិសេ់យ ត អីិបសយ Tier 2 ស្រតរេ់កេកេសរេសរសម ( IPCC 2006) េនកបរេ

្ំនំសណនកបរេងាកំណ ម្រេេបតរា ្ េគេងារំន់នសឧសេរ CO2 មីចំេលនគេសំណ ម្ា កេទីសកកេចំេាេ

េា់េតេររែដ្្េ្កុណ�េសេេ។ 

12
44)( ×××××= ∑ iiii

i
i OFFCFCFdmSWCE  

CE - ងារំន់នសឧសេមីចំេលន (សីចបសងេរCO2/េតេគេសំណ ម្) 

SWi - ចំេាេសាររគេសំណ ម្ា កេសរេរទi (ទំេេមេសេេ) ែដ្ស្រតរេដរ្ាសំ់រ(សីចបសងេ/េតេគេ

សំណ ម្) 

dmi - កំា ្ ិារ រ្សៃា្េនកបរេសំណ ម្រ(ទេៃេមេសេេ ្ច ា្ច) ែដ្ស្រតរេដរ្ាសំ់ 

CFi - សរនសគេងេរេេនកបរេិារ រ្សៃា្រ(កំា ្ ងេរេសាររ) (សរនស� 0.0-1.0) 

FCFi - សរនសគេងេរេលទបសរី្េនកបរេងេរេសារររ(សរនស� 0.0-1.0) 

OFi  - កតយ ារកសរីដកេឧ (សរនស� 0.0 - 100%) 

44/12 -  កតយ ងារែេ�េមីរC េ�នសឧសេរCO2 

i - សរេរទគេសំណ ម្្េសររមមីលទបសរី្រែដ្ស្រតរេដរ្ាសំ់ ្េដបចជ ម់េរសណណ  េកស៉ប ែស្ក 

េេរ� សនច។ 

េម្ែដ្សំណ ម្ស្រតរេដរ្ នសេសចេេគេងេរេេនកបរេចំលនរេាេារកសរី្កេឧង� ់េ�ជនសឧសេរ

CO2។ េននជ ទិេណរម្េេបតចំេាេ ្ច ា្ចរែដ្េចាេេបតារកសរី្កេឧេេេម�េ្� េ់់ិាែ្រ

សរសទមនមនរគេដំេណេ ាងាដរ្ារសមចររេរេ ម្ទរកេបតងរបេែដ្េេនេមេរនេា់ចំេាេរមកករេាេ

ងាារកសរី្កេឧេា់ែបក។រេននជ ទិេណសស្រមងាដរ្ាសំ់សំណ ម្ មស្រតរេេសសេឧ ម្យសរសទម

នមគេចំេលនសឺ ណ្ដ ម្100%រឯេននរដបេចបន OFi េចស្រតរេសេឧ ម្យេសឧេរ1 ។ 

េនេម្ែដ្រេកំណ ម្រា ្ ណររំន់នសឧសេCO2 មីដំណកមង្ខេេ េ្ាាចេលេ់រងារំន់ GHG 

មីងាដរ្ាសំ់រតេត អីិបស�តដយណីត ្  េចស្រតរេសណនដបចខេេសងេ: 

រា ្ ណសាររគេងារំន់នសឧសេGHG មីងាដរ្ាសំ់សំណ ម្រ (សីចបសងេCO2សេប្/េតេ) = OE + 

CE 
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TE - ងារំន់មីសរ ្រ្�ងាេនចដរ្ (សីចបសងេរ CO2សេេប្/េតេគេសំណ ម្ែដ្េចេរនរេ) 

CE - រំន់មីចំេលនរ(សីចបសងេ CO2សេេប្/េតេគេសំណ ម្ែដ្េចេរនរេ) 

េ េ្សមីេេនេទន្ សងយ េរម្រេះឹណសងារំន់នសឧសេរ GHG សារររ មីងាដរ្ាសំ់សំណ ម្េចស្រត

រេសណនដបចខេេសងេ: 

 

រា ្ ណរេះក ណសមីងារំន់នសឧសេGHG សាររ (សីចបសងេ CO2/េតេគេសំណ ម្ែដ្េចេរនរេ)  

= រា ្ ណរេះឹណសងារំន់នសឧសេGHGរតេា់�ងា ណំេាសរា ្ ណសេេប្គេងាេសរេសរសមាសាសេី

រណ� �ាដ +ររា ្ ណរេះឹណសងារំន់នសឧសេ GHGរតេា់�ងា ណំេាសរា ្ ណសេេប្គេងាេសរេ

សរសមកំេដ ែដ្ស្រតរេ ្្តេា់�េសរេ់េមេ�លទបសរី្ +ររា ្ ណរេះឹណសងារំន់នសឧសេGHG 

ែដ្េចេណនសមេរេមីទីសេចកមសំសេ (BAU) 

 

សបេចំណំយកែេ�េចកមសំសេេ់់េេ្េសរមសេមគេងាសរេប្់កនសឧសេទីសេរស្រតរេេសច ម្ទរកយ

ជរងាសរសមក្យកេឧែររអេឧតរ(Business as Usual) ែដ្មជតអីិបសយទបេ�កបរេងាេច្សំណ ម្រែដ្

េសរេាេរត្យកបរេរណយ សរេទសេសរីកំមរេារតិវេ់ជេសចេេ។ 

េនកបរេណំេរនន រមរេសេអទេងារទេម ឧិ េេបតរា ្ ណសរទមគេងារំន់នសឧសេGHG កបរេេ់្រំណេេដេេ្ី

ែសទេ់ ម្មី្សរេិណេ់ាាេចំេងនេងសរ រ្ ម្រទនង ម្មីដំេណេ ាងាដរ្ាសំ់សំណ ម្។ 

រា ្ ណសរទមគេងារំន់នសឧសេGHGរមីងាដរ្ាសំ់េចស្រតរេរទេមសរ្ណយ្េដបចខេេសងេ : 

រា ្ ណសរទមគេងារំន់នសឧសេមីងាដរ្ាសំ់សំណ ម្រ( សីចបសងេ CO2សេេប្/េតេគេសំណ ម្

ែដ្េចេរនរេ) = រា ្ ណសាររគេងារំន់រ- រា ្ ណរេះឹណសមីងារំន់សាររ 

 

លសេដនេ ប់ េ�េកេរេចកកត ទវេេេទន្ែដា សរសេេរេររា ្ ណសរទមគេងារំន់នសឧសេ GHG មីងាដរ្

ាសំ់េនស ម្ជ្គេ� ត ណឹ្េ មរ�ឹកមយងាដរ្ាសំ់េេនរេាាេចំែណក� ម្្រទនង ម្េងស

រ រ្។រែ្ សរសេេរេររា ្ ណសរទមគេងារំន់នសឧសេ GHG មីងាដរ្ាសំ់េនស ម្ជ្គេ�រា ត ណឹ្េ 

េននេសាមំកេទរកយរេ់់ិាេកមីងាេចនសមេេបតចំេាេដកអំេអេគេងារំន់នសឧសេ GHG ែដ្េកេេច

េកេ្េចេេេកមីងា ្្ាសាសេីមីរណ� �ាដរ េេយេម្កំេដរេេមីសំណ ម្សាសីេាេនទីសេ ចកម

សំសេ។ េ េ្សមីេេនេទន្សរសេេរេ្ទម្ររា ្ ណសរទមគេងារំន់ GHG ្េ្គេ�រាត ណឹ្េរេនន

មែស�េរង �យរម្េេបតសងយ េរម្គេងាសេំ GHG មីងាដរ្ាសំ់។ េ់់ែលកេ េ្្គេ�រា ្ ណ
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សរទមគេងារំន់នសឧសេ GHG មីងាដរ្ាសំ់កបរេេា់េតេគេសំណ ម្ែដ្េចេរនរេរេននរា ្ ណ

រំន់នសឧសេ GHGរមរា ្ ណសេំងារំន់មីសកកេរមទីតំេ្ំរេមជកមសកមណេា់រេចស្រតរេសណ

ន។ ងារទេម ឧិ េេេនេកេរង �ាំមី្រទនង ម្េងសរ រ្ជាាេរែដ្េកេ្េច�មីងាដរ្សំណ ម្។ 

រា ្ ណរំន់/រា ្ ណសេំេេរំន  ់ GHGរសរចំែផ  (ស.សក CO2រសេេប្ /ែផ) = រា ្ ណរំន់រ

GHG កបរេេា់េតេគេចំេលនសំណ ម្េសេេទីសកកេ × រា ្ ណសាររគេសំណ ម្ែដ្ស្រតរេដរ្ាសំ់រ

កបរេេា់ែផរ(េតេ) 
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10 ការប ឧម ាី ឧការាណបំសាយឧ GHG ពីកាេឆ័/ដុតសាណលមកបុ្ លាហ 

ម្េងាេកេេេចេេេបតងាាេរត្យេបតងាដរ្សំណ ម្ដកេសចេេេ េ្ស្រមរេនទីសេចកមសំសេចំលារេេ

កែេ�េចកមសំសេេេររែដ្េស់ ម្យ មជេេអវរ់្គេ�េយករំរ្រេេ់ លសា្រំរ្កបរេងា

ង ម្រេទ់រា ្ ណសំណ ម្រេេ សស្រមងាសេំទរកទំលំគនដី េេសំសរមងាេរនេច្សំណ ម្ែដ្

េចចំេលនរេ។ េននជ ទិេណសរេរទគេត អីិបសយែររេេនេេេចស្រតរេទទា្់កជ ប់ាណសម

េកេលេ់រ េ់់ិាែ្មជងាសំសេកំែលេដកអៃេមអៃាដ ម្រា ិ ទ េកកដបចជដ ម្សលសេេ់េប្ ់ េ។ រទ

រះហ្យស្រតងាជចំរចមរេដេេ្ីេ ម្ងាាេរត្យេ់ែដ្េេេចទទា្់ករេេនន។ 

េសកមីងារំន់នសឧសេរ CO2 មីចំេលនសំណ ម្មីលទបសរី្រេ់់ិាចំេលនេេ េម�េ្�គេងាដរ្

សំណ ម្កបរេ្ំលរមរេ រេេងេ្ិារ រ្រំមរ្សរេរទេេររ ដបចជ ារីសដរងរបេរិារ រ្រំែណក្ល្រ

េេងរបេេ ឧូ  ិារ រ្ចំេលនbenzene េេរងេរេ េទបណប ារកសរី្។រតេងាលិតសជតសឧីរេេនរ រេ

រង �យងេរេមណ៌េ ឧូ សឺាាេចំែណកអំជេេសទីមីាកបរេងាេអទេឌ្េកេេេចេេសី រ្ណង នមមរមេសក 

េ់់នសឧសេរCO2 េនែ្េដេា ា្្ំ់រមេ្ផេា់ាាេចំែណកកបរេងាេចេេកំេដែេដីសក្។ េននជ ទិេ

ណេនែ្េេនេម្េ្គេ�្ំនំេដេេរេច�្់មី IPCC មាេាងាាេយាជ ្ណេា់េេេទន្រកបរេងា

រទេម ឧិ េកសេ្្រទនង ម្េងសរ រ្ងេរេមណ៌េ ឧូ េេន។ ដបេចបនេនកបរេកំែណេេនរេសេអទេងាស្សបា

ែ្េ�េ េ្រា ្ ណរំន់នសឧសេរ CO2 មីចំេលនសំណ ម្ែដ្្េសររមមីលទបសរី្កបរេ្ំលាេ�េ េ្្

រទនង ម្េងសរ រ្។ 

មេេដបច ប់ េ�េកេងាសសរមសសេទីសេចកមសំសេេចេេរមេេស្រតងា េសរេ់េមេ�លទបសរី្កបរេសកេឧនម

សរ ្រ្យងា េេែសនំេចេ់រដបេចបនមេេ្េងារំន  ់GHG ណេា់រមីសកេឧនមសរ ្រ្�ងាេននេទ។ 

IPCC រេ� ម្ាេរិសេ់េេ់េសរេេបតត អីិបស�រ Tier 2 (IPCC 2006) េនកបរេងា្ំនំសណនេេនកបរេ

កងាសណនរា ្ ណរំន់នសឧសេរCO2 មីលទបសរី្រែដ្េរនកបរេ្កុផណណ េរេកចំលគេសំណ ម្េសេេេន

ទីសេចកមសំសេ។ ដបចែដ្រេមេ្ ម្េនកបរេេ់្ងាណ់ែណនំ IPCC សស្រមដរ្សំណ ម្កបរេ

្ំលរស ម្ ្គេ�្ំនំេដេេនំេាសម សឺលសេដនេ ប់ េ�េកេងាដរ្ាសំ់សំណ ម្កបរេចែដារ េ េ្កែ្េែ្

កតយ ារកសរី្កេឧរទរេណ ន។ េនកបរេដំេណេ ាងាដរ្េរេកចំលរម្េេបត សរនសផ�សម ទិ េផ�សមគេារកសរី្កេឧ

សំណ ម្េេេម�េ្� េ់់ិាែ្មេេ្េសរសទមនមចំេលនសសរមស់េមរដបេចបនរ IPCC រេ� ម្ាេរ

ិសេ់កតយ ារកសរី្កេឧ (OF) សស្រមងាដរ្េរេកចំលសឺ 58%។ 

12
44)( ×××××= ∑ iiii

i
i OFFCFCFdmSWCE  

CE - រា ្ ណរំន់នសឧសេមីចំេលន (ស.សករCO2/េតេ) 
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SWi -ររា ្ ណសាររគេសរេរទ សំណ ម្ា កេ i (ទំេេមេសេេ) ែដ្េរនកបរេ្ំលរ (សីចបសងេរ /េតេគេ

សំណ ម្) 

dmi -ររា ្ ណសៃា្គេសំណ ម្ (ទំេេមេសេេេ់់ែបក) ែដ្ស្រតរេដរ្ាសំ់ 

CFi- សរនសគេងេរេេនកបរេិារ រ្សៃា្ (រា ្ ណងេរេសាររ), (សរនស� 0.0-1.0) 

FCFi - សរនសគេងេរេលទបសរី្េនកបរេងេរេសាររ (សរនស� 0.0-1.0) 

OFi -រកត� ារកសរី្កេឧ (0.0 - 100%) 

44/12 -កតយ រែេ�េមីរC េ�នសឧសេរCO2 

i - សរេរទគេសំណ ម្មីលទបសរី្ ែដ្េរនកបរេ្ំលរដបចជ ម់េរសណណ  េកស៉ប ែស្ករេេរ� សនច 

េនេម្ែដ្រេសណនេបតរា ្ ណរំន់នសឧសេរ CO2 មីចំេលនគេសំណ ម្មីសររមលទបសរី្កបរេ្ំល

ាាចេករេសរេច ម្ទរកយរមជរា ្ ណរំន់នសឧសេ GHG សាររ។រមេេដបច ប់ េ�េកេត អីិបសយសរសមក្យ

កេឧេេរេទន្េចេ់រងា ដរ្សំណ ម្េរេកចំលេេ្េ្ទមនមកបរេងាេចនសមេមីដំេណេ ាងារំន់

នសឧសេ GHG ណេា់េទ។ ដបេចបនរា ្ ណសរទមគេងារំន់ GHG េកេស្រតេសឧេេកេរា ្ ណរំន់ GHG 

សាររែដា។  

េសសាាក ម្ស ា្ ម្យ េដេេ្ីរទេម ឧិ េ្រទនង ម្ជាាេមីងាេរនសំណ ម្កបរេ្ំលរេ�េ េ្ េងសរ រ្ 

េនន្រទនង ម្មីងារំន់ងរបេេ ឧូ េេន សាាែ្ស្រតរេ់កេ�េអទេងាស្សបា។រងាេានរចំស្សបារែេទេ

េទន្ែររេេន េកេស្រតរេេអទេេចេេេនកបរេកំែណរនន រមគេ្ំនំសណនេេន។ 
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ារូណព�ីស10សសឧ�គកការាំណនរា ប្ ណរាណបពីកាេឆ័សាណលមកបុ្ លាហ 

 

ការប ឧម ាី ឧរា ប្ ណរាណបំសាយឧសGHG ពីសរពយឧ�សំរមសំ្សាណលមា គ្ ែររចសស័ 

្ំនំសណនេេនេចេអទេងារទេមសរ្ណេបតសរណសរេិណេ់េងសរ រ្ មីរេចកកេទសសរសមក្យកេឧ 

សំណ ម្ា កេេេា់ររេេមីសរមសេមសសរមសសេសំណ ម្ែររ ចសេកនេា់។ររេដេេ្ីេអទេ ងារទេម ឧិ េរា ្ ណសរទម

គេងារំន់នសឧសេ GHG មីសរមសេមសសរមសសេសំណ ម្ែររចសេកនេា់ររា ្ ណសរទមគេងា រំន់នសឧសេ 

GHG មីរេចកកត ទវេេា់រស្រតរេរបកសារររះកប ្ ប់ រ េ់់ែលកេ េ្សរនសគេរា ្ ណសំណ ម្រែដ្

រេសរសមក្យកេឧតេរេចកកត ទវនំេេនន។រតេា់�ងារបក សរេរទសំណ ម្េេររដបចជ សំណ ម្សាសី

េារសំណ ម្ែកគចបរសំណ ម្ចំេលនរ េេ សំណ ម្ា កេទីសកកេ េននរា ្ ណគេងារំន់ GHG េចស្រតរេ
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រទេមសរ្ណយ "កបរេេា់េតេគេងាសរេប្សំសេ" េនកបរេទីតំេជកមសកមេា់។ ាបរេេយសណ ្ត ទវដបច

ខេេសងេេេនស្រតរេេសរេសស្រមងារទេម ឧិ េេេនេនកបរេសេ�កកងាា "ទំមសាេដេេ" គេ្ំនំសណន។ 

រា ្ ណសរទមគេងារំន់នសឧសេGHG មីសរមសេមសសរមសសេសំណ ម្ចសេកនរ(ស.សក  CO2សេេប្/គេសំណ ម្

សរេប្រេ) =ររា ្ ណសរទមគេងារំន់មីទីសេចកមសំសេរ (ស.សករCO2សេេប្/

េតេសំណ ម្ទីសេចសេកន) × នសា់សំណ ម្ចកមេនទីសេ + រា ្ ណសរទមគេ

ងារំន់មីងាែកគចបណីកំរទរស (ស.សករCO2សេេប្/េតេសំណ ម្សាសីេា) × នសា់

សំណ ម្សស្រមែកគចបណីកំរទរស + រា ្ ណសរទមគេងារំន់មីងាែកគចបណីតនសឧសេ (ស

.សករCO2សេេប្/េតេសំណ ម្សាសីេា) ×រនសា់សំណ ម្សស្រមែកគចបណីតនសឧសេរ+ 

រា ្ ណសរទមគេងារំន់មី MBT (ស.សករCO2សេេប្/េតេសំណ ម្សាសីេា) × នស

ា់សំណ ម្សស្រម MBT + រា ្ ណសរទមគេងារំន់មីងាែកគចបសំណ ម្េា

្ច់ (ស.សករ CO2សេេប្/េតេសំណ ម្េា្ច់ែដ្ែ�ករេ) ×រនសា់

សំណ ម្េា្ច់សស្រមងាែកគចបេចេេត � + រា ្ ណសរទមគេងារំន់មីងាដរ្

ាសំ់សំណ ម្កបរេច (ស.សករCO2សេេប្/េតេសំណ ម្ចំេលន) ×រនសា់សំណ ម្

េា្ច់សស្រមចដរ្សំណ ម្ + រា ្ ណសរទមគេងារំន់មីងាដរ្/េរន

សំណ ម្កបរេ្ំល (ស.សករCO2សេេប្/េតេសំណ ម្) × នសា់សំណ ម្ែដ្េរន

កបរេ្ំល 

 

មជងាសំខេមកបរេងារ�ឹកមយ េនេម្ែដ្រេចកកត ទវនំេម់ែដ្ស្រតរេរបករះកប ្ ប់ កបរេងា

រទេម ឧិ េរា ្ ណង ម្រេទ់ងារំន់នសឧសេGHG េននរា ្ ណសេំGHG េេេេ់រំន់េ�

រា ិ ងសរតេា់�ងារេះឹណសងាចកមសំណ ម្សាសីេាេ�ទីសេចកមសំសេររ សាាស្រតេអទេងា ម្េច�

ែដារមីរេចកកត ទវសរសមក្យកេឧសំណ ម្សាសីេារេដេេ្ីេណនសមេងាសណននាេ ប់ រេ់់ិា់ទមម្េេន

រេរំន់រ GHG ាាចេ�េលេ់មីទីសេចកមសំសេែដ្្េលិរម។ររា ្ ណសរទមគេ ងារំន់នសឧសេ

GHGរមីសរមសេមចសេកន ប់ េេន រង �មីងាាកីចេសេេេជាាេគេសរមសេមេេន។ េសចក�ីសេេុរគេងារំន់នសឧសេ

GHG មីត អីិបសយសរសមក្យកេឧសំណ ម្េេា់ររកកដបចជមីសរមសេមចសេកននំេេប្េេន េកេស្រតរេរង �េន

កបរេសេ�កកងាារ"ទំមសាេដេេ" ដបចែដ្រេរង �កបរេាបរនមទី11។ 
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ារូណព�ីស11 �បដ�ណពសេ �្ររា ប្ ណរាណបសGHGសកបុ្ សឧ�គកការាស“�ាពយាេដេ” 

សរេរទគេត អីិបសយមេ្្េេេ្ទដនមាាេែររម �ិ េេន េកេ្េសរេិណេ់ខ� ំេណសមកបរេងាយ ម្េបតត អី

ិបសយជសរមសេមរេលេ់ រនន រមេកេអទេងារទេមសរ្ណសង� េរម្គេង ម្រេទ់GHG មីសរមសេមសសរមសសេ

សំណ ម្ែររចសេកន។ ្ទម្រទេម ឧិ េគេងារំន់នសឧសេGHG េកេ្េិា�សំខេម ទិ េខ� ំេ 

សស្រមា ់ ររ្កបរេលសកកកបរេងាេអទេេសចកយីសេសេចច្យេ េ្ងាេសណេសេា េសរេចកកត ទវរសសរមសសេសំណ ម្រ

ែដ្េេរេង្រទនង ម្ដ ម្រា ិ ទ េ។ 
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ែដឧកាណតមៃឧលាន ាំ ណនសឧប្ល��ណពេ �ិេឱ្សរេសេា 

ដបចរេេានរសរមខេេ េ្រម ្េសរេរទេេ ប់ គេសរណសេ្្យែដ្េចស្រតរេេសេេេ្េឃេ� ទិេ

ចសមរគេ្ំនំសណនងារំន់ដកិេះហេេនរកបរេងារទេម ឧិ េរា ្ ណ រំន់នសឧសេGHGេនយប កម

េជ់អាេប្ ់ េ។ េននជ ទិេណ មកកសំខេមេែដាេដេេ្ីកំណ ម្រេេបតែដេសងយ េរម្គេងា

ារតិវ/ងាេសរេសរសមេបតនរកាណ់ម់្គេ�តេត អីិបស�តដយណីត ្ េេន។ ទេបេស់ជកមសកមេា់ចំេាេរន. 

ទេបេស់ស្សនមសំណ ម្ ែដ្េេេចាករេេនកសេ្េជ់អាេប្ ់ េ។ េននរីជាបកេមេមែដ្

រេេអទេកចកផ្ផំសរកេែសរេ េដេេ្ី ្្េបត្ំនំសណនែដ្រេងនម់សស្រមងាេសរេសរសមកកេ់់រ

កកាបកេសរេេនែ្េចាកេឃេ�ងា្ំរកផ�នររ កបរេងាសរេប្ទេបេស់ដកសំខេមរេា់ចំេាេ ែដ្ស្រតរេ

នេនាេនកបរេ្ំនំសណនេេន។ 

េនកបរេកំែណេេន ្ំនំសណនរេាាេរះកប ្រេចកកត ទវនំេាសមគេរេចកកត ទវសរសមក្យកេឧសំណ ម្។រ

េននរីជ ទិេណ ាបកេមេមេនែ្រេ�េអទេេេ់្ំនំសណនេេនរេសរេសេាេចេេរែេទេេទន្ េនកបរេ

េ់្រំណេ េដេេ្ីាបកេសរេងេមែ្្េនម់លសា្រេេចប្ច្យេសរេសរសម ។ េ េ្សមីេេនេទន្ម្េ

េបតងាសេឧ ម្េា់ចំេាេស្រតរេេអទេេចេេេនកបរេ្ំនំសណនេេនរ ែដ្េច្េ់ទមម្េ េ្នមសរសក្គេ

្ទម្ចរេេសង់។ ននលាណ់េរេេសរណរេអនរេ�េកេរេចកកត ទវងាសសរមសសេសំណ ម្េេេទន្្េ 

សងយ េរម្ង ម្រេទ់គេងារំន់ GHG មីសេស្េងាែកគចបសេលសរណេា់េកេស្រតរេក ម្សំ់ ម្

។ ដបេចបនមសឺជងាចំរចមកបរេងារទេម ឧិ េរា ្ ណរំន់នសឧសេរGHG ឌ្រេសសរមស់េមរេេជកមសកម

រែេទេេទន្ មីេណីតកេឧែកគចបសំណ ម្េា្ច់េនយប កមេជ់អាេប្ ់ េ។េននជ ទិេណេ់់ិាែ្

ងាផទនទេបេស់គេសរេទសជកមសកមរ្ំនំសណន េេនេសរេទេបេស់ិាេមេរសណណ គេងាែកគចបែដ្្ំណេ

ឌ្ ទិ េនមកបរេសរេទសគស េដេេ្ីរទេមសរ្ណរា្ ណរំន់នសឧសេរ GHG សស្រមរណយ សរេទសនំេ

ាសមែដ្រេាាេរះកប ្េនកបរេ្ំនំេេន។ េនកបរេេម្ានស្រ IGES េកេារតិវកំែណសរីណេស្រែេទេ

េទន្ េដេេ្ី់កឈបនេ េ្រ�ង េេន េេេចរទេមសរ្ណេបតា្ទសរេិណេ់េងសរ រ្ាាេ មីសរមសេមងាែក

គចបសំណ ម្សំខេមររេ់់េអទេងាស្សបាេ�តេទេបេស់គេទីតំេ្ំរេមជកមសកម។  

េនកបរេ្ំនំសណនេេនទីសេចកមសំសេ េេកែេ�េចកមសំសេេរេកចំល ស្រតរេច ម្ទរកយជេសណាី

ទ់បេប្ ់ េ សស្រមេ់្រំណេគេងាេសរណរេអនររេ់់ិា នសេសចេេរំរ្គេរណយ សរេទសេសរី

កំមរេារតិវេ់កំមរេែ្ាេរត្យត អីិបសយចកមេច្សំសេជរឋេនំេេនន។ េននជ ទិេណេនកបរេ
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កាណីេា់ចំេាេ សរេរទដគទេទន្គេរេចកកត ទវ ដបចជងាដរ្ាសំ់សំណ ម្រ ម MBT េកេង� ់ជេស

ណាី់ ទបេប្ ់ េេនកបរេទីសកកេ ម សកកេេា់ចំេាេ។ ាបកេមេម់ ម្មីរ�ង នំេេេន េលេ់េកេេអទេឌ្សរេសេា

េចេេេបត្ំនំសណនេេននេម្ានស្កបរេេ់្រំណេេដេេ្ីាាេរះកប ្សរេរទេេ ប់ គេេសណាី់ ទប

េប្ ់ េនំេម់។ 

េ ្រេេងា� ម្េិរ ម្មីាបកេសរេេកេស្រតរេ ទិ សេេ់ ទិេខ� ំេ សស្រមងាេអទេឌ្្ំនំសណនេេន

សរេសេាេចេេរែេទេេទន្។ 
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ំរស�យឧ��ីស១: រផ�តីស្េកា�បឧបឧយប 

ជាហឧ/សរសពគត�ប

កា 

សរេេ��បឧបឧយបសត្េកា ឯកត 

 

 

 

 

ងាដកកណះកប េ 

 

រា ្ ណសំណ ម្ដកកេ់់ាស់េយ ទ្ ស៉ប្ េតេ/ែផ 

្ំាបតងាេសរេសរចំែផ ្ីស្/ែផ 

រា ្ ណសំណ ម្ដកកេ់់ាស់េយេសរេា ស េតេ/ែផ 

្ំាបតងានសឧសេអេឧជ ្ (ា ស) សរចំែផ សីចបសងេ/ែផ 

 

 

កែេ�េស់ចកម

សំសេងកសំណ ម្រ

រា ្ ណសំណ ម្ចសេកនចកមេនទីសេចកមសំសេសរចំ

ែផ 

េតេ/ែផ 

រា ្ ណេសរេ ទ្សរីេេសរេសស្រមសរ ្រ ្យងាទីសេ

ចកមសំសេl 

្ីស្/ែផ 

ស្នមសំណ ម្ % 

 

 

 

 

ងាែកគចបណីកំរទរស 

 

រា ្ ណសំណ ម្េារេេសំណ ម្សបេេសរេសស្រម

េអទេណីកំរទរស 

េតេ/ែផ 

រា ្ ណគេងាេសរេសរសមេសរេ់េមេ�លទបសរី្រសស្រម

សកេឧនមសរ ្រ ្�ងាែកគចប 

្ីស្/ែផ 

ចំេាេសាររគេងា ្្ណីកំរទរស េតេ/ែផ 

នសា់គេងាេសរេសរសមណីកំរទរសសស្រមេ់្រំណេ

កសកេឧ េេែសសាេ 

% 

 

 

 

ងាែកគចបណីតនសឧសេ  

រា ្ ណសំណ ម្េា េេសំណ ម្សាេរែដ្េសរេ

សរសមសស្រមងាែកគចបណីតនសឧសេ 

េតេ/ែផ 

រា ្ ណគេងាេសរេសរសមេសរេ ទ្ ស៉ប្លទបសរី្ចំេងន

សកេឧនមសរ ្រ ្�ងា 

្ីស្/ែផ 

រា ្ ណគេងាេសរេសរសមយេម្ាសាសេីសស្រម

សកេឧនមសរ ្រ្�ងា 

សីចបមទ ម្េ ទ្ េ/ ែផ 

រា ្ ណជ ្ទកកសរកមសរែល្គេ្់សំណ ម្

(្់គេសំណ ម្េេទកក) 

% 
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ជាហឧ/សរសពគត�ប

កា 

សរេេ��បឧបឧយបសត្េកា ឯកត 

 

 

 

សរសមក្យកេឧសំណ ម្

ែររណីតេេងេក 

(MBT) 

រា ្ ណគេសំណ ម្សស្រមរMBT. េតេ /ែផ 

រា ្ ណគេេសរេ់េមេ�លទបសរី្សស្រមសកេឧនម

សរ ្រ ្�ងា 

្ីស្/ ែផ 

រា ្ ណគេងាាសាសេីសស្រមសកេឧនមសរ ្រ ្�ងា សីចបមទ ម្េ ទ្ េ/ ែផ 

រា ្ ណគេសេ្ទនម ្្ិារ រ្លសេដនេណីកំរទរស េតេ /ែផ 

នសា់សរកមសរែល្គេិារ រ្លសេដនេេកេណីកំរទរ

សរែដ្េសរេសស្រមែកែសរសរណនមដី 

% 

 

ងាែកគចបសំណ ម្ 

េា្ច់ 

រា ្ ណគេសំណ ម្េា្ច់រែដ្ែ�ករេ េតេ /ែផ 

ស្សនមគេសំណ ម្េា្ច់ចសេកន % 

 

 

 

 

ងាដរ្ាសំ់ 

 

រា ្ ណសំណ ម្សាររសស្រមងាដរ្ាសំ  ់ េតេ /ែផ 

រា ្ ណគេងាេសរេសរសមេសរេ់េមេ�លទបសរី្សស្រម

សកេឧនមសរ ្រ្យងាេេន 

្ីស្/ែផ 

រា ្ ណគេងាេសរេសរសមសរមសេមាសាសេីសស្រម

សកេឧនមសរ ្រ្យងាេេន 

សីចបមទ ម្េ ទ្ េ/ ែផ 

ស្សនមគេិារ រ្ចំេលន % 

រា ្ ណគេងា ្្ាសាសេី សីចបមទ ម្េ ទ្ េ/ ែផ 

នសា់គេងាេសរេសរសមយេម្ាសាសេីសស្រម

សកេឧនមេនកបរេេសេចសក/ចដរ្សំណ ម្ 

% 

រា ្ ណគេយេម្កំេដរែដ្ន�រេេកត � MJ/ ែផ 

នសា់គេងាេសរេសរសមយេម្កំេដែដ្ន�រេ

សស្រមសកេឧនមេនកបរេេសេចសក/ចដរ្សំណ ម្ 

% 

ងាេរន/ដរ្

សំណ ម្កបរេ

្ំល 

ចំេាេគេងាេរេកចំលសំសេដរ្ េតេ /ែផ 

ស្សនមគេងកសំណ ម្ % 
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