របាយការណ៍សង្ខេបជាភាសាខ្មែរ
គង្រោខកាត់បន្ថយឧសែន្
័ ផ្ទះកញ្ច ក់ ខ្ែលង្េញមក
ពីការ បាត់បខ់ព្រពង្

ើ ន្ិខ ការង្រេរ ឹលព្ន្ព្រពង្

ើ

ង្ៅកនខតំ
បន្់ព្រពការពារ សីោ កនខរបង្េសកមព
ជា
ុ
ុ
ុ

ឈ្មោះគឈរោង

កម្មវ ិធីកាត់ បន្ថយឧស្ម័ន្ផ្ទោះកញ្ចក់ដែលឈេញម្កពី ការបាត់បង់ព្រពឈ
ការឈរេរ ឹលព្ន្ព្រពឈ

ឯកសារផ្សពវផ្ាយ
កាលបរ ិឈេេឈេញផ្ាយ
ឈរៀបឈរៀងឈោយ
ទំនាក់ទំន្ង

ើ ន្ិង

ើ ឈៅកនុងតំបន្់ព្រពការពារស្ីោ

S១.៣ [ឯកសារផ្សពវផ្ាយផ្លូវការ] - របាយការណ៍ស្ឈងេប

[១៣-ស្ីហា-២០១៣] [ស្រោប់ពិឈររោះឈោបល់ជាសាធារណៈ]
អងគការសមាគមអភិរកសស្តវព្រពតំណាងឱ្យរែឋបាលព្រពឈ
រែឋបាលព្រពឈ

ើ ព្ន្រាជរោឋភិបាលកម្ពុជា

ើ ៖ បណិឌ ត ដកវ អូោ៉ាលីស្ (Keo Omaliss) omaliss@gmail.com

អងគការសមាគមអភិរកសស្តវព្រព៖បណិឌ ត ថម្ អុីវ៉ាន្(Tom Evans) tevans@wcs.org

ង្សេកដីបរ ិយាយគង្រោខ
តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះ ស្ីោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣]

ឈ្មោះគឈរោង

គររមាងកាត់បន្ថយឧស្ម័ន្ផ្ទោះកញ្ចក់ដែលឈេញម្កពី ការបាត់បង់ព្រពឈ
ការឈរេរ ឹលព្ន្ព្រពឈ

ទីតាំងគររមាង
មាាស់គររមាង

ើ ន្ិង

ើ ឈៅកនុងតំបន្់ព្រពការពារស្ីោ

តំបន្់ព្រពការពារស្ីោ រេត្តមណ្ឌលគីេ ី និងរររចេះ ររេះជាណាចរររមពុជា
េដឋបាលព្រររ

ើ ព្នររសួងរសិរមម េុក្ខាររមាញ់ និងរនសាទ រាេដ្ឋឋភិ បាលរមពុជា

ទាំនារ់ទាំនង: បណិឌ ត ដកវ អូោ៉ាលីស, omaliss@gmail.com, +855 12 75 55 58
សវនរេ

ររុមហុន SCS Global Services, ក្ខលីហញ
វ ៉ា សហេដឋអារមេ ិរ
ទាំនារ់ទាំនង: រោរ រសន ហារត្មា៉ា (Zane Haxtema),
zhaxtema@scsglobalservices.com, +1 510 292 5968

េយេះររលគររមាង

ក្ខេរេ ិរចេទព្នក្ខេចារ់រ្តើមគររមាង: ១ មររា ២០១០
រាំឡុងររលគណ្នាឧស្ម័ន្ផ្ទោះកញ្ចក់ និង េយៈររលព្នគររមាង: ៦០ ឆ្នាំ

ក្ខេ្តល់សុរលភារ
សាានភារ CCB

ក្ខេ្តល់សុរលភាររដ្ឋយររញរលញ
សាិត្រៅររក្ខមក្ខេ្តល់សុរលភារ (Undergoing validation)

រទដ្ឋឋន CCB

CCBA. 2013. Climate, Community & Biodiversity Standards Third Edition.
CCBA, Arlington, VA, USA. December, 2013.

រសចរតីសរងារ

គម្រោងនឹងកាត់បនថយនូ វឧស្ម័ន្ផ្ទោះកញ្ចក់ រៅរនុងត្ាំរន់អភិេរសជី វៈចរមុេះសីមា តមេ
យៈក្ខេរគរ់ រគងព្រររ

ើ រដ្ឋយេួមនិងទូ លាំទូោយ។

គររមាងរត្ូវបានេ ាំរឹងទុរថា

នឹងចូលេួមក្ខត្់រនាយ ឧស្ម័ន្ផ្ទោះកញ្ចក់ េហូត្រៅដល់ ៥៨ ោនរតនព្នឧសម័នក្ខរូ
និរ រៅរនុងរាំឡុងររលព្នក្ខេអនុវត្តគររមាង។ មានក្ខេេ ាំរឹ ងទុរថារររោជន៍ សាំខា
ន់ៗជាររចើនសរមារ់សហគមន៍ជនជាត្ិរដើមភាគត្ិច តមេយៈក្ខេករលមអនូវសុវត្ិា
ភារដីធ្ីល

និងក្ខេកែេរានូវក្ខេរររើ របាស់ធ្នធានព្រររ

ើ តមររព្រណ្ី

រ៍ដូចជា

ក្ខេរិ ចាេណារៅរលើរមមវ ិធ្ី ករលមអនូវជី វភាសហគមន៍្ងកដេ។ គម្រោងម្នេះក៍្តល់
នូវ្លរររោជន៍ជីវៈចរមុេះដ៍រររសើេ្ងកដេ

រដ្ឋយសាេកត្ត្ាំរន់រនេះសាិត្រៅរនុង

ត្ាំរន់ជីវៈចរមុេះកដលមានអាទិ ភារជាររចើ ន និងមាននូ វរររភទកដលេងនូ វក្ខេគាំរាម
រាំកហងជាលរាណ្ៈសារលកែមរទៀត្្ង។
ររមិត្មាស
(Gold Level)

ររមិត្មាសរត្ូវបាន្តល់ឱ្យសរមារ់្លរររោជន៍ជីវៈចរមុេះដ៍រររសើេ រដ្ឋយក្អរ
រលើសុចនរេព្នភារេងរររេះ រៅររលកដលគររមាង្តល់នូវ្លវ ិជជមានដ៍សាំខាន់
រៅរលើត្ាំរន់កដលមានគុណ្ត្ព្មលសរមារ់ក្ខេអភិេរស កដលេួមរញ្ូា លនូវរររភទ
កដលងាយេងរររេះជាលរាណ្ៈសារល។

i

ង្សេកដីបរ ិយាយគង្រោខ
តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះ ស្ីោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣]

កាលបរ ិឈេេទឈេញផ្ាយ
ឯកសារផ្សពវផ្ាយ
ក្ខលវ ិភាគសរមារ់
ក្ខេរ្ទៀងផ្ទទត្់

[១៣-ស្ីហា-២០១៣] [សរមារ់ក្ខេរិ រររេះសាេធាេណ្ៈ]
១.៣ [ឯកសារសរមារ់ក្ខេ្តល់សុរលភារ]
ក្ខេរ្ទៀងផ្ទទត្់ េ ាំរឹងថានឹ ងរត្ូវបានរធ្វើរឡើងរៅរនុងរាំ ឡុងឆ្នាំ ២០១៥

(Verification schedule)
ឈរៀបឈរៀងឈោយ

អងគការសមាគមអភិរកសស្តវព្រពតំណាងឱ្យរែឋបាលព្រពឈ

ើ ព្ន្រាជរោឋភិបាល

កម្ពុជា
ទំនាក់ទំន្ង

រែឋបាលព្រពឈ

ើ ៖ បណិឌ ត ដកវ អូោ៉ាលីស omaliss@gmail.com

អងគការសមាគមអភិរកសស្តវព្រព ៖ បណិឌ ត ថម្ អុីវ៉ាន្ tevans@wcs.org

ោតិកា

ii

ង្សេកដីបរ ិយាយគង្រោខ
តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះ ស្ីោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣]

១

េិែឋភាពេូង្ៅ

១.១ ង្សេកដីបរ ិយាយសង្ខេបអំពីគង្រោខ (G៣)
តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះស្ីោ (SPF) រគបែណដប់ឈលើព្ផ្ទែីទំហំ ២៩២
៦៩០ហិកតា។

តំបន្់ឈន្ោះស្ថិតឈៅភាគខាងឈកើតរបឈទស្កម្ពុជា ដែលភាគឈរេើន្ស្ថិតកនុង

ឈេតដម្ណឌលគិរ ី ន្ិង

ោន្ម្ួយដផ្នកតូ េស្ថិតកនុងឈេតតរកឈេោះ។

ផ្ទោះកញ្ចក់ដែលឈេញម្កពីការបាត់បង់ព្រពឈ
ែណដប់ឈលើព្ផ្ទែីព្រពទំហំ

គឈរោងកាត់បន្ថយឧស្ម័ន្

ើ ន្ិង ការឈរេរ ឹលព្ន្ព្រពឈ

១៨០៥១៣ហិកតា

ើ (REDD) រគប

ដែលស្ថិតឈៅកនុងតំបន្់ ការពារស្នូលរបស្់

តំបន្់ព្រពការពារស្ីោ(SPF)។ តំបន្់ SPF រតូវបាន្បឈងកើត ឈ

ើង ឈោយអន្ុរកឹតយ របស្់

នាយករែឋម្ន្រន្ដីឈៅេុងឆ្នំ២០០៩។ ែំឈណើរការឈន្ោះបាន្ឈលើកកម្ពស្់ សាថន្ភាពអភិរកសអតីត
តំបន្់អភិរកសជីវេរម្រោះស្ីោ
ទីតាំងឈន្ោះ

ដែលបាន្ែំឈណើរការឈៅកនុងអំ

ុងឆ្នំ
គឺ ជាដផ្នកម្ួយព្ន្ទឹកែីកំឈណើតតាំងពី ែូន្តារបស្់ជន្ជាតិ

ោ៉ា ងឈរេើន្ ឈហើយស្រោប់ពួករត់ ព្រពឈ

២០០២-២០០៩។
ឈែើម្ភាគតិេ

ភនង

ើ គឺជារបភពរបាក់េំណូលែ៏ស្ំខាន្់ ន្ិ ងជាស្នល
ូ

ព្ន្ជំឈន្ឿរបស្់ពួករត់ឈៅឈលើរពលឹង។ ម្ិន្ដតប៉ាុឈណាណោះ តំបន្់ឈន្ោះ គឺជាទីរបជុំតំបន្់បរ ិសាថន្
ែ៏ស្ំខាន្់េំន្ួន្ពីរឈពាលគឺជួរភនំអាណាម្(ដែលគួរឱ្យកត់ស្ោគល់ឈៅឈលើលកេណៈេុស្ដបលក ពី
ឈគោ៉ា ងខាលំងឈៅម្ូលោឋន្

កនុងេំឈណាម្របឈភទព្រព ព្បតងរគប់រែូវកាល) ន្ិងព្រពស្ងួត
ឈៅតំបន្់ ទឈន្លឈម្គងគឈរកាម្ (ដែលោន្សារស្ំខាន្់បំផ្ុតស្រោប់ការរស្់រាន្របស្់រក
ុ េជាតិជា
ឈរេើន្របឈភទដែលោន្លកេណៈជា ព្រពរជរោះស្លឹករបចំឆ្នំឈៅតាម្តំបន្់ែីទំនាប)។ ោន្ស្តវ
ោន្ឆ្អឹងេនងេំន្ួន្ ៤១របឈភទ ដែលទទួលរង ការគំរាម្កំដហងទូទំងសាកលឈោក រតូវ
បាន្រកឈ

ើញឈៅកនុងតំបន្់គឈរោងឈន្ោះ (កនុងឈនាោះ ៤របឈភទ រប
ម្ន្ឹងការផ្ុតពូជខាលំង
បំផ្ុត ន្ិង១៤របឈភទរប
ម្ន្ឹងការផ្ុតពូជ)។ ភាគឈរេើន្ព្ន្របឈភទស្តវទំងឈន្ោះស្ថិតកនុង
េំន្ួន្ម្ួយដែលរតូវយកេិតតទុកោក់ជាសាកល

ឬ

ឈៅថ្ននក់តំបន្់

ដែលរួម្ោន្ែំរ ីអាស្ុី

អម្បូរសាវ អម្បូរឈរព្រព អម្បូរម្ំសាស្ី ន្ិង បកសី ែូេជា រតយ៉ាងយកស ន្ិង ឈកាងក។
កនុងឈពលបេចុបបន្នឈន្ោះតំបន្់ SPF ស្ថិតឈរកាម្ការគំរាម្កំដហងពីការឈកើន្ឈ

ើងន្ូវការ

កាប់រាន្ព្រពស្រោប់ឈធវើកស្ិកម្មស្ស្បរនន្ឹងការទញយកធន្ធាន្ដែលរមន្ន្ិរន្តរភាព (ែូេ
ជា ការបរបាញ់ស្តវ ការកាប់ឈ
ទំងឈៅឈលើជីវេរម្រោះ

ើ ន្ិង ការឈធវើឈន្សាទ)។ ស្កម្មភាពទំងឈន្ោះឈធវើឱ្យប៉ាោះពាល់

ន្ិ ងការរបកបរបរេិញ្ចឹម្ជីវ ិតដែលពឹ ងដផ្អកឈៅឈលើព្រពឈ

ើ កុងម្ូ
ន
ល

ោឋន្។ កតាតជំរញ
ុ ការគំរាម្កំដហងឈោយផ្ទទល់កុងឈពលបេច
ន
ុបបន្នឈន្ោះោន្ែូ េជា កំឈណើន្ព្ន្

ការឈរបើរបាស្់ផ្ូវថន
ល ល់ កំឈណើន្របជាជន្ រកបេ័ណឌអន្ុវតតេាប់ ន្ិង អភិបាលកិេចោន្ភាព
ទន្់ឈេាយ ការម្ិន្ស្ូវយល់ែឹងពី គុណតព្ម្លរបស្់ជីវេរម្រោះ ន្ិង ឈស្វកម្មដផ្នកបរ ិសាថន្ ន្ិង
1

ង្សេកដីបរ ិយាយគង្រោខ
តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះ ស្ីោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣]

កំឈណើន្តរម្ូវការទីផ្ារ ទំងឈៅឈលើផ្លិតផ្លពី ព្រព ន្ិ ងផ្លិតផ្លកស្ិកម្ម។ ការអភិវឌ្ឍ
ធន្ធាន្ដរ ៉ា ន្ិងែំណាំកស្ិឧស្ាហកម្មក៏អាេកាលយជាកតាតបំផ្ិេ
ល បំផ្ទលញព្រពឈ
អនាគតែ៏ោន្ស្កាដន្ុពលផ្ងដែរ

ើ កនុងឈពល
របស្ិន្ឈបើរោឋភិបាលម្ិន្បាន្ការពារតំបន្់ឈនាោះោ៉ា ង

ឈពញឈលញឈទ។ ការរបម្ូលផ្លរបឈភទឈ

ើ របណីតករម្ឈោយេុស្េាប់ គឺទក់ទងន្ឹង

កិេចការអន្ុ វតតេាប់ែ៏តឹងរ ឹងឈៅកនុងទីតាំងឈនាោះ

ក៏ែូេជាឈៅតាម្កដន្លងឈផ្សងឈទៀតឈៅកនុង

របឈទស្កម្ពុជាដែរ ក៏ប៉ាុដន្តវោន្ឥទធិពលតិ េតួ េកនុងរយៈឈពលដវងឈៅឈលើការស្តុកទុ កកាបូន្។
ចប់តាំងពីឆ្នំ២០០២ម្ក
រែឋបាលព្រពឈ ើ បាន្ស្ហការជាម្ួយន្ឹងអងគការអភិរកស

ស្តវព្រព (WCS) ន្ិង ព្ែគូអងគការម្ិន្ដម្ន្រោឋភិបាលកនុងស្ស្រកម្ួយេំ ន្ួន្ឈទៀតឈែើម្បីបឈងកើត
របព័ន្ធរគប់រគងតំបន្់ SPF ស្រោប់ដថរកា ន្ិង សាដរតព្ម្លជីវេរម្រោះ រពម្ទំងការពារ ម្ុេ
របររបស្់របជាជន្ម្ូលោឋន្ផ្ងដែរ។
គឈរោងអភិរកសឈន្ោះោន្វ ិធី សាស្រស្ដរគប់រជរងឈរជាយម្ួ យ ដែលោន្អន្តរាគម្ន្៍ផ្ទទល់េំន្ួន្៤
៖ ការពរងឹងយន្តការេាប់ ន្ិង ការរំរទដផ្នកឈរលន្ឈោបាយ ការអន្ុវតតេាប់ឈោយ
ផ្ទទល់ ការពរងឹងការរគប់រគងធន្ធាន្ធម្មជាតិ កុងស្ហគម្ន្៍
ន
ន្ិង ការបឈងកើតម្ុេរបរជំន្ួស្។
ការអន្ុវតតេាប់របកបឈោយរបស្ិទភា
ធ ពោន្សារស្ំខាន្់ខាលំងណាស្់

ឈរពាោះវជួយរំរទ

ែល់រគប់ស្កម្មភាពការងារឈផ្សងឈទៀត។ ការរួម្េំដណករបកបឈោយន្ិរន្តរភាពកនុងការរំរទ
ែល់ការផ្ដល់ប័ណណកម្មស្ិទិ ធជូន្ស្ហគម្ន្៍ ជន្ ជាតិឈែើម្ភាគតិេទំងអស្់ឈៅកនុងតំបន្់ឈនាោះ
ោន្លកេណៈគួរឱ្យកត់ស្ោគល់បំផ្ុត ពីឈរពាោះវការពារម្ុេរបរ ន្ិង ស្ិទិធកាន្់ កាប់ែីធីរល បស្់
ពួករត់

ឈហើយទន្ទឹម្រនឈនាោះបឈងកើតបាន្ជាម្ូលោឋន្រ ឹងោំម្ួយស្រោប់ ស្ហការរនអន្ុវតត

គឈរោងឈន្ោះ។
ការអន្តរាគម្ឈែើម្បីអភិរកសឈៅម្ុន្ឈពលអន្ុវតតគឈរោងREDD គឺឈៅោន្កំរ ិតតិេតួេឈៅ
ឈ

ើយ។

ទប់សាកត់)

ស្កម្មភាពអន្ុវតតេាប់ទទួលបាន្ឈជាគជ័ យកនុងការកាត់ បន្ថយ
ការគំរាម្កំដហងធំៗឈៅរគប់ដផ្នករបស្់តំបន្់ SPF

កាប់បំផ្ទលញព្រពឈ

ើ

ន្ិង

(ក៏ប៉ាុដន្តម្ិន្បាន្

ឈោយបាន្កាត់បន្ថយអរតា

បាន្ជួយឱ្យរបឈភទស្តវព្រពស្ំខាន្់ៗម្ួយេំន្ួន្ឈៅគង់ វងសកនុង

េំន្ួន្ឈរេើន្។ ការអន្តរាគម្កនុងករម្ិតតិេតួ េឈន្ោះរតូវបាន្ស្ន្និោឋន្ថ្នន្ឹ ងបន្ត ឈធវើជាដផ្នកម្ួយ

ព្ន្គរោងម្ូ លោឋន្កនុងឈពលអនាគត។ ឈទោះបីជាដបបណាកដី អន្តរាគម្ន្៍ឈន្ោះស្ថិតឈៅឈរកាម្
ករម្ិតម្ួយដែលេង់បាន្

ឈែើម្បីឈឆ្លើយតបឈៅន្ឹងរទង់ រទយព្ន្ការគំរាម្កំដហងទំងឡាយ។

ការគំរាម្កំដហងភាគឈរេើន្ឈៅដតោន្ករម្ិតធងន្់ធរង ឈៅឈ
ទំងរទង់រទយ ន្ិង របឈភទេុស្ៗរន។ អរតាកាប់ឈ

ើយ

ឈហើយកំពុងបន្តឈកើន្ឈ

ើ ន្ិង កាប់បំផ្ទលញព្រពឈ

ើង

ើ បាន្ឈកើន្

ឈ

ើង ឈោយកនុងឈនាោះោ៉ា ងឈហាេណាស្់ោន្ស្តវែ៏ស្ំខាន្់ម្ួយរបឈភទ (ខាល) បាន្ឈធវើឱ្យ
បាត់បង់ពីេំន្ួន្ដែលបរម្រងទុក ឈហើយរ ំពឹងថ្នន្ឹងោន្ការថយេុោះដបបឈន្ោះស្រោប់ របឈភទ
ស្តវែព្ទឈទៀត។ ការកំណត់រពំរបទល់ ការោម្លាតរបកបឈោយរបស្ិទភា
ធ ព ការេុោះ
2

ង្សេកដីបរ ិយាយគង្រោខ
តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះ ស្ីោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣]

អប់រ ំតាម្ស្ហគម្ន្៍ ស្កម្មភាពរបកបម្ុេរបរឈផ្សងពីម្ុន្ ជាឈែើម្ រតូវបាន្អន្ុវតតដត ឈៅឈលើ
ម្ួយដផ្នកធំព្ន្ព្រពបរម្រងឈនាោះប៉ាុឈណាណោះ។ របស្ិទភា
ធ ពកនុងការរគប់រគង ការអភិរកស រតូវបាន្
រារាំងោ៉ា ងខាលំង ឈោយសារដត ការផ្ដល់ម្ូលន្ិធិម្ិន្បាន្រគប់ររន្់ ម្ិន្ឈទៀងទត់ ន្ិង បន្ត
ធាលក់េុោះ រពម្រនជាម្ួយន្ឹងការែឈណើ ដ ម្ឈរបើរបាស្់ែីធីល។ ឈហតុែូឈេនោះ ឈហើយការផ្ដល់ហិរញ្ញ
បបទន្របកបឈោយន្ិរន្តរភាពតាម្រយៈរបាក់េំណូលពីការលក់កាបូន្
ណាស្់ស្រោប់ស្រម្ួលែល់ការពរងីក

ន្ិង

ោន្សារស្ំខាន្់

ការរទរទង់ស្កម្មភាពអភិរកសស្រោប់រយៈ

ឈពលដវង។ កតាតឈន្ោះន្ឹ ងជួយែល់រាជរោឋភិបាលកម្ពុជា ន្ិង ព្ែគូអងគការម្ិន្ដម្ន្រោឋភិបាល
របស្់េួន្កន
ល ុងការពរងីកស្កម្មភាពបដន្ថម្ឈទៀត

ឈែើម្បីឈឆ្លើយតបឈៅន្ឹងករម្ិតព្ន្ការគំរាម្

កំដហង ធានាការរំរទស្រោប់រយៈឈពលដវងតាម្រយៈការរា៉ា ប់រងឈលើការេំណាយរបតិបតិតការ
ន្ិង ផ្ដល់រងាវន្់ ឈលើកទឹកេិតតជាថវ ិកាស្រោប់ការអភិ រកសឈៅថ្ននក់ ម្ូលោឋន្ ន្ិង ថ្ននក់ជាតិ។
គឈរោងឈន្ោះទទួលបាន្របឈោជន្៍ពីការរំរទែ៏ ខាលំងកាល
ោចស្់ជំន្ួយ

ន្ិង

ដផ្នកន្ឈោបាយ

ន្ិងរបកបឈោយន្ិរន្តរភាពពី

ព្ែគូអងគការម្ិន្ដម្ន្រោឋភិបាល/រោឋភិបាលដែលោន្

ទស្សន្ៈ ឈបើកេំហ រូម្ស្ហការ ោន្ឈស្ថរភាព ន្ិង ោន្រយៈឈពលដវង វតតោន្បុគគលកាន្់ម្ុេ
តំដណងជាអនកែឹកនាំដែលោន្ការឈបតជាាេិតតេពស្់ ការទទួលសាគល់ថ្ន ការអន្ុវតតេាប់របកប
ឈោយរបស្ិទធភាព ន្ិង ស្ម្ធម្៌ គឺជាម្ូលោឋន្រគឹោះស្រោប់រាល់អន្តរាគម្ន្៍ឈផ្សងឈទៀត ន្ិង
ឆ្ន្ទៈកនុងការអន្ុវតតបឈេចកឈទស្ថមីៗ។ ការអន្ុវតតសាកលបងន្ូវបឈេចកឈទស្ម្ួយេំន្ួន្ចប់តាំង
ពីឆ្នំ២០០២ម្ក
រប

កំណត់បាន្ន្ូវវិធី សាស្រស្ដឈជាគជ័ យម្ួ យេំ ន្ួន្កនុងការឈោោះស្សាយបញ្ហ
ា

ម្ស្ំខាន្់ៗម្ួយេំន្ួន្ធំដែលបាន្ជួបរបទោះ

ឈហើយបូករួម្ន្ឹងហិរញ្ញ បបទន្រគប់ ររន្់

ការរគប់រគងែ៏ ឈពញឈលញ ន្ិង ោន្របស្ិទធភាពអាេែំឈណើរការឈៅបាន្។
ការបរិោយជាលម្អិតអំ ពីឈរលឈៅ ន្ិង ស្កម្មភាពរបស្់គឈរោងឈន្ោះ គឺអាេរកបាន្
ឈៅកនុងឯកសារឈរលរបស្់គឈរោង។
ដផ្នកម្ួ យេំន្ួន្ដែលពាក់ព័ន្ធឈរេើន្ជាម្ួយន្ឹងស្ហ
គម្ន្៍ម្ូលោឋន្រតូវបាន្បកដរបឈៅកនុងដផ្នកម្ួ យេំ ន្ួន្ខាងឈរកាម្ឈន្ោះ។
គឈរោងឈន្ោះោន្ឈរលបំ ណងស្ឈរម្េបាន្ន្ូវការផ្ដល់ស្ុពលភាពរួម្ឈធៀបឈៅ

ន្ឹងរបព័ន្ធ

ផ្ដល់វ ិញ្ហញបន្បរតបញ្ហ
ា ក់ កាបូន្

(VCS)

ន្ិង

បទោឋន្ស្ម្ព័ន្ធអាកាស្ធាតុ

ស្ហគម្ន្៍ ន្ិង ជីវេរម្រោះ (CCBA)។
សហគមន្៍ខ្ែលេូលរ ួម

អងគភាពរែឋបាល
តារាង ១.១ ន្ិង រូបភាព ១.៣ បរ ិោយស្ឈងេបអំ ពីអងគភាពរែឋបាលដែលពាក់ព័ន្ធកុង
ន

គឈរោងឈន្ោះ។ រករម្របឹកា

ុំ គឺជាអងគភាពជាប់ឈឆ្នតថ្ននក់ ឈរកាម្បងអស្់ឈៅកនុងរោឋភិបាល

កម្ពុជា ឈហើយរបធាន្ភូម្ិរតូវបាន្ដតងតាំងឈោយរកស្ួងម្ហាព្ផ្ទ។ ការស្ទង់ម្តិម្ួយេំន្ួន្
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បាន្រកឈ

ើញថ្នោន្ភូម្ិេំន្ួន្

២០

ដែលងាយន្ឹងទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ពីគឈរោងឈន្ោះ

ឈហើយភូម្ិទំងឈនាោះរតូវបាន្កំណត់ ថ្នជា

ភូម្ិដែលេូលរួម្។

គឈរោងឈន្ោះរួម្បញ្ូច ល

ភូម្ិស្ំខាន្់ េំន្ួន្ ១៧ (ដែលោន្ែីឈធវើកស្ិកម្ម ឬ ែីលំឈៅឋាន្ឈៅកនុងតំបន្់ការពារស្នូល)
ន្ិង ភូម្ិអក
ន ឈរបើរបាស្់េំន្ួន្ ៣ ឈផ្សងឈទៀត (ដែលបាន្បញ្ហ
ា ក់ថ្នោន្ការឈរបើរបាស្់ ព្រពឈ

ើ

ជាឈទៀងទត់ ន្ិ ងកនុងបរ ិោណឈរេើ ន្ឈៅកនុងតំបន្់ការពារស្នូល ក៏ប៉ាុដន្តម្ិន្ោន្ែីឈធវើកស្ិកម្ម

ឬ ែីលំឈៅឋាន្ឈៅកនុងឈនាោះឈទ)។ ឈៅកនុងបណា
ដ ភូ ម្ិស្ំខាន្់ ៗ ភូ ម្ិទំងម្ូលេូលរួម្ឈៅកនុង
ទិែឋភាពភាគឈរេើន្ បំផ្ុតរបស្់គឈរោង ឈោយសារថ្ន រគួសារភាគឈរេើន្ ឬ ទំងអស្់ដតម្ដង
គឺជាអនកឈរបើរបាស្់
គឈរោង

េណៈដែលឈៅកនុងភូ ម្ិឈរបើ របាស្់ ៣ ឈផ្សងឈទៀតស្កម្មភាពរបស្់
ឈផ្ទដតស្ំខាន្់ ឈៅឈលើរករម្រគួសារទំងឡាយដែលរតូវបាន្កំ ណត់ថ្ន
ជាអនកឈរបើ

របាស្់តំបន្់ គឈរោងឈន្ោះជាឈទៀងទត់ បូករួម្ទំងម្ន្រន្ដីភូម្ិដែលពាក់ព័ន្ធផ្ងដែរ។
តារាង ១.១ ៖ អងគភាពរែឋបាលដែលពាក់ ព័ន្ធកុងគឈរោង
ន
ឈេតត

ស្ស្រក

ុំ

ភូ ម្ិស្ំខាន្់

ភូ ម្ិអនកឈរបើ របាស្់
ែព្ទឈទៀត

ម្ណឌលគិរ ី ដកវស្ីោ៉ា

ដស្ស្េទុម្

អូរអាម្ អូ ររណារ

ដស្ស្រពោះ

ដស្ស្រពោះ ហាគទី ពូ ចរ

ដស្ស្លវី
អូ រចរ ពូគង់

ដស្ស្

ូក

េក់ ចរ កមូម្

ដស្ស្អឈណា
ដ ល ដស្ស្េទង់
អូ រាង
ំ

ឈម្ម្៉ា ង់

ពូ ឈគោះ ពូ ឈងា៉ា ល

ដស្ន្ម្ឈនារម្យ

អណូដ ងរក ឹង
ពូ ហាម្ ពូ រា៉ាង

ដស្ន្ម្ឈនារម្យ រម្នា
១ឈេតត

៣ស្ស្រក

៦

ុំ

ដស្ស្ ១ ពូ រតរំ ពូ តាំង
១៧ភូម្ិ

៣ ភូ ម្ិឈផ្សងឈទៀត
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តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះ ស្ីោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣]

រូប ១.៣ ៖ ភូម្ិដែលេូលរួម្ឈៅកនុងតំ បន្់ SPF របស្់គឈរោង REDD

ពាកយ “ភូម្ិ” ន្ិង “ទីលំឈៅ” រតូវបាន្ឈរបើឈែើម្បីបញ្ហ
ា ក់អតថន្័យជាក់ោក់ោេ់ឈោយ
ដ

កពីរនឈៅកនុងឯកសារគឈរោងឈន្ោះ។ ភូម្ិស្ំឈៅឈលើភូម្ិរែឋបាល ដែលកនុងឈនាោះទីលំឈៅ
ម្ួយ ឬ ទីលំឈៅម្ួយរករម្ រតូវបាន្រគប់រគងឈោយរបធាន្ភូម្ិផ្ូវការម្ួ
ល
យរូប។ លំឈៅឋាន្
ស្ំឈៅឈលើបណំុដ ផ្ទោះោេ់ឈោយដ

កពី ឈគឈៅកនុងភូម្ិរែឋបាលម្ួ យ ដែលោន្លកេណៈែូេរន

ន្ឹង “ភូម្ិម្ួយ” ដែរស្រោប់អនកអឈងកតធម្មតា។ ឈៅកនុងឈេតតម្ណឌលគិ រ ី ទីលំឈៅឈផ្សងៗរន
ឈៅកនុងភូម្ិរែឋបាលម្ួយោន្េោងយឈរេើ ន្គី ូដម្៉ារតពី រន។ ឈៅឈពលេលោះ ក៏ប៉ាុដន្តម្ិន្ទូឈៅ
ឈនាោះឈទ ទីលំឈៅទំងឡាយរតូវបាន្ដបងដេកឈៅជាអន្ុភូម្ិ (រករម្)។ ជាញឹកញាប់

ុំ ភូម្ិ

ន្ិង កដន្លងតាំងទីលំឈៅោន្ឈ្មោះែូេៗរន។ ឈៅកនុងឯកសារឈន្ោះ ភូម្ិអាេស្ំឈៅឈៅឈលើ
ភូម្ិរែឋបាលទំងម្ូលរបស្ិន្ឈបើរមន្ការបញ្ហ
ា ក់ជាក់ោក់ឈនាោះឈទ។
េំណុេកណា
ដ លព្ន្ភូ ម្ិផ្ូវការទំ
ល
ងឡាយ រតូវបាន្កំណត់ឈៅកនុងដផ្ន្ទីឈោយនាយក

ោឋន្ភូម្ិសាស្រស្ដ ដែលអាេរកបាន្ឈៅទូ ទំងរបឈទស្កនុងទរម្ង់ ជារបព័ ន្ធទិន្នន្័យ បឈងកើតឈ

ើង

កនុងឆ្នំ១៩៩៩។ ឈៅកនុង ន្ិង ឈៅជិ តទីតាំងទីលំឈៅន្ីម្ួយៗកនុងតំបន្់ SPF ក៏រតូវបាន្ឈធវើ
ដផ្ន្ទីផ្ងដែរ ឈហើយការផ្ទលស្់បូរទំ
ដ
ងឡាយរតូវបាន្រតួតពិន្ិតយ (Evans ន្ិង Delattre
២០០៥, Evans ២០០៧, Pollard ន្ិង Evans ២០០៩)។

រករម្ជន្ជាតិឈែើម្
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តំបន្់គឈរោងឈន្ោះ គឺជាទឹកែីកំឈណើតរបស្់រករម្ជន្ជាតិឈែើម្ភាគតិេ ២រករម្ ន្ិង ផ្ដល់
កដន្លងស្រោប់របជាជន្ោ៉ា ងឈរេើ ន្ម្កពី រករម្ជន្ជាតិ ឈែើម្ភាគឈរេើ ន្ឈៅកនុងរបឈទស្កម្ពុជា

ដែលជាជន្ជាតិដេមរ។ រករម្ជន្ជាតិឈែើម្ភាគតិេធំបំផ្ុត គឺ ភនង (ដែលជាស្ោជិករបស្់
រករម្របជាជន្ឈរបើរបាស្់ភាសាម្ន្-ដេមរ) (Bourdier ២០០៩)។ ឈៅទីឈនាោះ ក៏ ោន្រករម្រគួសារ
ឈស្ទៀងម្ួយេំន្ួន្តូេផ្ងដែរ ដែលរស្់ឈៅោយ

ំជាម្ួយន្ឹងរគួសារភនង ឈហើយពួកឈគោន្

លកេណៈស្ស្ឈែៀងរនោ៉ា ងខាលំងពាក់ព័ន្ធន្ឹងរូបស្ម្បតតិ ទំឈន្ៀម្ទោលប់ ជំឈន្ឿឈលើរពលឹង ន្ិង
ម្ុេរបរេិញ្ចឹម្ជី វ ិតតាម្ដបបរបព្ពណី។

ឈោយសារដតោន្លកេណៈេុស្ដបលករនជាក់ោក់

ែ៏តិេតួេឈៅកនុងបរ ិបទភាគឈរេើន្បំផ្ុត

ជន្ជាតិ ឈស្ទៀងរតូវបាន្ោក់បញ្ូច លជាម្ួយន្ឹងជន្

ជាតិភនងភាគឈរេើន្ឈៅកនុងស្កម្មភាពភាគឈរេើ ន្របស្់គឈរោងជា “របជាជន្ជន្ជាតិឈែើម្ភាគ
តិេ” ក៏ប៉ាុដន្តឈៅឈពលដែលរកឈ

ើញថ្ន លកេណៈេុស្ដបលករនឈនាោះោន្សារស្ំខាន្់ េំឈពាោះ

ស្ហគម្ន្៍ឈៅកនុងអំ

ុងឈពលេុោះឈធវើការងារតាម្ម្ូ លោឋន្
ពិចរណាឈៅឈលើេំណុេឈន្ោះ។
ភាសារបស្់រករម្ជន្ជាតិឈែើម្ទំងពីរឈន្ោះ
ក៏ប៉ាុដន្តអកេររកម្ភាសាភនងរតូវបាន្បឈងកើតឈ

រករម្ការងារគឈរោងន្ឹងឈធវើការ

ម្ិន្ោន្ស្រឈស្រឈៅតាម្របព្ពណីឈ

ើយ

ើងកនុងឈពលថមីៗឈន្ោះ ឈហើយកំពុងបងាាត់បឈរងៀន្

ឈៅកនុងឈេតតម្ណឌលគិរ ី។ ជន្ជាតិភនង គឺជារករម្ជន្ជាតិឈែើម្ភាគតិេធំជាងឈគបងអស្់ឈៅ
កនុងឈេតតម្ណឌលគិរ ី ន្ិង ោន្តិេតួ េឈៅកនុងឈេតតរតន្គិរ ី ន្ិង ឈេតតរកឈេោះ។ រករម្ែូេរនឈន្ោះ
ក៏ោន្រស្់ឈៅកនុងរបឈទស្ឈវៀតណាម្ផ្ងដែរ
ោន្រស្់ឈៅឈរេើន្កនុងឈេតតរកឈេោះ

ន្ិង

ដែលោន្ឈ្មោះថ្ន

ម្នង។

ជន្ជាតិឈស្ទៀង

ោន្រស្់ឈៅតិេតួេឈៅភាគខាងលិេឈេតតម្ណឌល

គិរ ី។ ជន្ជាតិ ឈន្ោះក៏ោន្រស្់ឈៅកនុងរបឈទស្ឈវៀតណាម្ផ្ងដែរ ដែលោន្ឈ្មោះថ្ន ឈហទៀង។
ម្ន្រន្ដីរែឋបាលម្ូលោឋន្ជាឈរេើន្ គឺជាជន្ជាតិភនង។

បេចុបបន្នឈន្ោះ ជន្ជាតិដេមរឈែើម្ឈៅទំនាបកណា
ដ លបាន្ឈធវើេំណាកស្ស្រកោ៉ា ងឈរេើន្ឈៅ
កាន្់តំបន្់ឈន្ោះ (តាំងពីឆ្នំ១៩៩៨) ក៏ប៉ាុដន្តោន្េំន្ួន្តិេតួេប៉ាុឈណាណោះដែលរស្់ឈៅទីឈន្ោះបាន្
យូរ។ របជាជន្ដែលបាន្ម្ករស្់ឈៅកនុងតំ បន្់ គឈរោងភាគឈរេើន្ម្កពី ឈេតតកំពង់ចម្ តាដកវ
ព្រពដវង ន្ិង សាវយឈរៀង (Pollard ន្ិង Evans ២០០៩)។

រករម្ជន្ជាតិឈផ្សងឈទៀតដែលោន្វតតោន្តិេតួេោន្ែូេជាជន្ជាតិរ ៉ាង ន្ិង ជន្ជាតិ
ឈរកាល (ជន្ជាតិឈែើម្ពីររករម្ឈន្ោះោន្របភពឈេញពីរករម្ម្ន្-ដេមរ) ឡាវ ន្ិង ឈវៀតណាម្
(ដែលភាគឈរេើ ន្ជារករម្របជាជន្កម្ពុជាឈរកាម្ម្កពីតំបន្់ែីស្ណដទឈន្លឈម្គងគ ដែលជារករម្
ដេមរឈែើម្)។

េំន្ួន្របហាក់ របដហលព្ន្របជាជន្ឈៅកនុងរករម្ជន្ជាតិ ឈែើ ម្ភាគតិ េន្ី ម្ួយៗ

គឺោន្

បងាាញឈៅកនុងតារាង ១.២។ របជាជន្ដេមរភាគឈរេើ ន្រស្់ឈៅកនុងភូ ម្ិ អូ អាម្។ របស្ិន្ឈបើែក
ភូម្ិអូអាម្ឈេញ ភាគរយជន្ជាតិភនង ន្ិង ឈស្ទៀងឈៅកនុងភូម្ិែព្ទឈទៀតោន្េំ ន្ួន្ ៨៧%។
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តារាង ១.២ ៖ េំ ន្ួន្របជាជន្តាម្រករម្ជន្ជាតិ ឈែើ ម្ន្ី ម្ួយៗកនុងឆ្នំ ២០០៨
ភូម្ិដែលេូលរួម្

ភនង ឬ ឈស្ទៀង

ដេមរ

ឈផ្សងឈទៀត*

ស្រុប

រគួសារ

១៧១៣

៨២៨

១១

២៥៥២

ភាគរយ

៦៧%

៣២%

<១%

១០០%

របភព ៖ ការវ ិភាគទិន្នន្័យឈ

ើងវ ិញឈៅកនុង Pollard ន្ិង Evans (២០០៩)

*ឡាវ ឈវៀតណាម្ រ ៉ាង ឈរកាល…

រូប ១.៤ បងាាញពីទំហំភូម្ិ ន្ិង រករម្ជន្ជាតិឈែើម្ភាគឈរេើន្។ ស្ូម្បញ្ហ
ា ក់ថ្ន តំបន្់គឈរោង
ភាគឈរេើន្បំផ្ុត

រតូវបាន្កាន្់កាប់ឈោយលំឈៅឋាន្ជន្ជាតិភង
ន ភាគឈរេើន្

(េំណុេពណ៌

សាវយ) ន្ិង ទី លំឈៅជន្ជាតិ ដេមរភាគឈរេើ ន្ឈៅកនុង ឬ ជិតគឈរោង (េំណុេពណ៌រកហម្)
ស្ថិតឈៅជាយខាងទិស្ន្ិរតី។

ឈៅតាម្ទីតាំងលំឈៅឋាន្ជន្ជាតិភនងពិតរបាកែតាម្តំបន្់

ោេ់ស្ស្ោល របជាជន្ឈស្ទើរដតទំងអស្់ គឺជាជន្ជាតិភនង ឈោយោន្រគួសារដេមរដែលឈធវើ
ជំន្ួញរតឹម្ដតម្ួយ ឬ ពីររគួសារប៉ាុឈណាណោះដែលឈបើកហាងលក់ទំន្ិញតិេតូេ។ ផ្ទុយឈៅវ ិញ
ភូម្ិទំងឡាយដែលោន្ជន្ជាតិដេមរភាគឈរេើន្
បាន្រ ីករាលោលព័ទធជុំវ ិញទីលំឈៅចស្់
របស្់ជន្ជាតិភនង
ភូម្ិទំង ឈនាោះ។

ឈហតុែូឈេនោះឈហើយឈទើបោន្ជន្ជាតិភនងតិេតួេរស្់ឈៅោយរនឈៅកនុង

រូប ១.៤ ៖ ទំហំទីតាំងទីលំឈៅ ន្ិង ជន្ជាតិ ឈែើ ម្ឈៅកនុងតំ បន្់ SPF
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របជាសាស្រស្ដ
តួឈលេផ្លូវការស្រោប់ភូម្ិន្ីម្ួយៗ

ម្តិឈផ្សងឈទៀត

ដែលបាន្រតួតពិ ន្ិតយឈ

ើងវ ិញតាម្រយៈការស្ទង់

បាន្បងាាញន្ូវការបា៉ា ន្់សាមន្លអបំផ្ុតអំពីេំន្ួន្របជាជន្ឈៅកនុងតំបន្់ ឈន្ោះ

(Evans ន្ិង Delattre ២០០៥, Evans ២០០៦, Pollard ន្ិង Evans ២០០៩)។ តារាង
១.៣ក បងាាញពីេំន្ួន្របជាជន្បា៉ា ន្់សាមន្ឈៅរតឹម្ឆ្នំ២០១០ ឈហើយតារាង ១.៣េ បងាាញពី
អាយុ ន្ិង ឈភទរបស្់របជាជន្ឈៅកនុងស្ហគម្ន្៍ ទំងឈន្ោះ។ អរតាកំឈណើន្របជាជន្ោ៉ា ង
ឈលឿន្បាន្ឈកើតឈ

ើងកនុងភូ ម្ិទំងឈន្ោះឈៅកនុងអំ

ុងឈពលកន្លងឈៅថមីៗឈន្ោះ តាម្រយៈការផ្សំ
េូលរនរវងការឈធវើេំណាកស្ស្រក ន្ិង េំន្ួន្កំឈណើតដែលឈកើន្ឈលើស្ពីេំន្ួន្ម្រណភាព ែូេ
ដែលបាន្បញ្ហ
ា ក់ឈោយ Pollard ន្ិង Evans (២០០៩)។
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តារាង ១.៣ក ៖ េំន្ួន្របជាជន្ឈៅកនងភូ
ុ ម្ិដែលេូលរួម្ទំង ២០
ភូ ម្ិស្ំខាន្់ ៗ
ុំ

ភូ ម្ិ

ដស្ស្េទុម្

ដស្ស្រពោះ

ដស្ស្

ូក

ម្ី ងឈោង

រគួសារ (២០១០)

េំ ន្ួន្របជាជន្

អូរអាម្

៧៣៣

៣៣៣៨

អូ ររណារ

១៧៨

៧៦៩

ដស្ស្លវី

៣៣

១៦០

ដស្ស្រពោះ

១២៨

៥៨៩

ហាគទី

៤៥

២៥០

ពូ ចរ

៧២

៣៥០

អូ រចរ

២៨

១២៩

ពូ គង់

៦២

៣១០

េក់ ចរ

១១២

៥៧១

កមូម្
ដស្ស្អឈណា
ដ ល

៧២

៣៧៦

៥២

២៥២

ដស្ស្េទង់

១៧៤

៨៤១

ពូ ឈគោះ

១១៨

៥៤១

៨៤

៣៧២

១១៤

៤៦៦

៣១៦

១៣២៧

៩៤

៤១៤

២៤១៥

១១០៥៥

ដស្ស្អុី

១០៥

៤៥០

ពូ រតរំ

១៣៥

៦២២

ពូ តាំង

១៧០

៧៥២

៣

៤១០

១៨២៤

២០

២៨២៥

១២៨៧៩

ពូ ឈងា៉ា ល
ដស្ន្ម្ឈនារម្យ

អណូដ ងរក ឹង
ពូ ហាម្/រកាថមី
ពូ រា៉ាង

ស្រុប

១៧

ភូ ម្ិអនកឈរបើ របាស្់ឈផ្សងឈទៀត
រម្យនា

ស្រុប
ស្រុបរួម្
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តារាង ១.៣េ ៖ េំន្ួន្របជាជន្កនងភូ
ុ ម្ិដែលេូលរួម្ទំង ២០

ភូ ម្ិស្ំខាន្់
ុំ

ភូ ម្ិ

ដស្ស្េទុម្

អូរអាម្

ដស្ស្រពោះ

ដស្ស្

របរស្

ូក

ឈម្ម្៉ា ង់
ដស្ន្ម្ឈនារម្យ
ដស្ន្ម្ឈនារម្យ

ស្ស្ី

អាយុ

អាយុ

អាយុ

អាយុ

អាយុ

០-៦

៧-១៧

១៨-៣៥

៣៦-៦០

៦០+

១៧០៧

១៦៣១

៩២៤

៨៧៧

៧៨២

៦៣៦

១១៩

អូររណារ

៤០១

៣៦៨

១៣៩

២០៤

២១៦

១៥៩

៥១

ដស្ស្លវី

១០២

៥៨

៤១

៤៣

៤៤

២៧

៥

ដស្ស្រពោះ

២៩០

២៩៩

១២២

១៦៥

១៥៩

១២២

២១

ហាគទី

១១៤

១៣៦

៥៨

៥៧

៤៥

៨២

៨

ពូ ចរ

១៧៧

១៧៣

១០១

៨៨

៩១

៦១

៩

អូ រចរ

៦៧

៦២

៤៤

២៤

២៩

២៨

៤

ពូ គង់

១៥៣

១៥៧

៨០

៩០

៨៦

៤៥

៩

ចក់ ចរ

២៩៣

២៧៨

១១៨

១៨៦

១៥១

១០០

១៦

កមូម្
ដស្ស្អឈណា
ដ ល

១៧៨

១៩៨

៧២

១០៨

១២៥

៦០

១១

១២៤

១២៨

៦៤

៨០

៥៥

៤៦

៧

ដស្ស្េទង់

៤៣២

៤០៩

២២៤

២២១

២៣១

១៤៧

១៨

ពូ ឈគោះ

២៦៨

២៧៣

១៤២

១៥២

១៤០

៩៣

១៤

ពូ ឈងា៉ា ល

១៧៥

១៩៧

១០៧

៨៣

៨៥

៧៩

១៨

អណូដ ងរក ឹង
ពូ ហាម្/រកាថមី

២៥៩

២០៧

១៣៦

៩៧

៨៣

១១៣

៣៧

៦៥៨

៦៦៩

២៤៥

២៦៧

៣៩៤

៣៦៦

៥៥

ពូ រា៉ាង

២០៣

២១១

៧៣

១៤៧

១១៦

៦៤

១៤

៥៦០១

៥៤៥៤

២៦៩០

២៨៨៩

២៨៣២

២២២៨

៤១៦

ស្រុប
ភូ ម្ិអនកឈរបើ របាស្់ឈផ្សងឈទៀត
រម្នា

ដស្ស្អុី

២២៤

២២៦

១៣៣

១២៥

៩៥

៨០

១៧

រម្នា

ពូ រតរំ

៣១៦

៣០៦

១២៩

២១៧

១៥៧

១០២

១៧

រម្នា

ពូ តាំង

៣៨៩

៣៦៣

២០៣

២១១

១៧០

១៤៣

២៥

៩២៩

៨៩៥

៤៦៥

៥៥៣

៤២២

៣២៥

៥៩

៦៥៣០

៦៣៤៩

៣១៥៥

៣៤៤២

៣២៥៤

២៥៥៣

៤៧៥

៥១%

៤៩%

២៤%

២៧%

២៥%

២០%

៤%

Total
ស្រុបរួម្
%
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តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះ ស្ីោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣]

ឈៅឈែើម្ទស្វតសរ ៍ឆ្នំ ១៩៧០ របជាជន្ភាគឈរេើន្ដែលរស្់ឈៅកនុងភូម្ិទំង ២០ (ដែលឈៅ
ឈពលឈនាោះឈស្ទើរដតជារគួសារភនងទំងអស្់) រតូវបាន្ជឈម្លៀស្ឈេញពីតំបន្់ឈនាោះឈៅកនុងអំ
របបដេមររកហម្
រត

ឈហើយឈរកាយម្កអនកដែលឈៅរស្់រាន្

ន្ិង

ុង
កូន្ឈៅរបស្់ពួករត់បាន្

ប់ឈៅកាន្់តំបន្់ឈនាោះវ ិញបន្តិេម្ដងៗ ឈៅឈពលដែលស្ន្តិស្ុេោន្ភាពលអរបឈស្ើរឈ

ើង

ុងឆ្នំ ១៩៧៩-១៩៩៨ (Evans ២០០៧)។ របជាជន្បាន្វ ិលឈៅកាន្់ទីលំឈៅឈែើម្
របស្់េួន្វ
ល ិញ ឬ តំបន្់ដែលស្ថិតឈៅជាប់ទីឈនាោះ អាស្ស្័យឈៅឈលើកាលៈឈទស្ៈកនុងម្ូល
ឈៅអំ

ោឋន្។ រកាថមី (ដែលជាទីលំឈៅស្ថិតឈៅឆ្ងយពីភូម្ិពូហាម្) ន្ិង ទី លំឈៅម្ួ យេំ ន្ួន្កនុង
ដស្ស្

ូករតូវបាន្កាន្់កាប់ឈ

ើងវ ិញឈៅកនុងអំ

ម្ិន្ោន្ទីលំឈៅធំៗរតូវបាន្បឈងកើតឈ
ដែលបាន្បឈងកើតរួេឈហើយ

ើងវ ិញឈ

ុងឆ្នំ១៩៩៨ ដតប៉ាុឈណាណោះ ឈហើយបនាទប់ម្ក
ើយ ក៏ប៉ាុដន្តោន្ការេល័តេុោះឈ ើងរវងភូម្ិ

ស្ស្បឈពលន្ឹងោន្ការឈធវើេំណាកស្ស្រកឈៅកាន្់តំបន្់ឈនាោះ។

ដស្ស្អំបូយ (ដផ្នកព្ន្ភូម្ិេក់ចរ) រតូវបាន្បឈងកើតឈ
ឈែើម្ភនងដែលជាឈោធាដេមររកហម្កាត់រ ំសាយ។
ឈកើតឈ

ុំ

ើងឈៅកនុងឆ្នំ១៩៩៨ ឈោយរករម្ជន្ជាតិ

របជាជន្ដេមរោ៉ា ងឈរេើ ន្ឈៅកនុងភូម្ិអូរអាម្ គឺ ជាបាតុ ភូតកនុងឈពលថមីៗឈន្ោះ ដែលបាន្

ើងតាម្រយៈការឈធវើេំណាកស្ស្រកេូលឈៅកាន្់ទីឈនាោះ ឈោយោន្អនកឈធវើេំណាកស្ស្រក

ដែលចប់យកែី ឈោយេុស្េាប់ ឈៅកនុងដែន្ជរម្កស្តវព្រពស្នួល ន្ិង តំបន្់ SPF1ផ្ងដែរ។
កតាតជំរញ
ុ ម្ួយេំន្ួន្ធំបាន្ឈកើតឈ

ើងបន្តិេម្ដងៗ។ កាលពីែំបូងឈ

ពីឱ្កាស្ការងារពាក់ព័ន្ន្
ធ ឹងស្កម្មភាពកាប់ ឈ

ើយ ករណីឈន្ោះឈកើតឈេញ

ើ កុងគឈរោងស្ម្បទន្
ន
ន្ិង ការកាត់រ ំសាយ

អតីតរគួសារដេមររកហម្េំន្ួន្ ២០០រគួសារឈៅទី ឈនាោះឈៅកនុងឆ្នំ១៩៩៨ (Degen et al.
២០០៤)។ បនាទប់ម្កឈទៀត ការសាងស្ង់ ផ្ូវថន
ល ល់ ការអន្ុវតតេាប់ការពារព្រពឈ ើ ម្ិន្ោន្
របស្ិទភា
ធ ពពីស្ំណាក់អាជាាធរម្ូលោឋន្ ន្ិង កតាតែព្ទឈទៀតបាន្ជំរញ
ុ ឱ្យោន្កំឈណើន្
បដន្ថម្ឈទៀត។
ការតាំងទីលំឈៅកនុងឈពលបេចុបបន្នឈន្ោះភាគឈរេើន្ោន្រទង់ រទយតូេ

ដែលោន្របជា

ជន្ពី ១២ ែល់ ១៥៩៨នាក់ឈៅកនុងឆ្ន២
ំ ០០៦ ឈហើយជាម្ធយម្ ១៦១នាក់ ឬ របដហល ៣០

រគួសារ (Evans ២០០៧)។ ការតាំងទីលំឈៅធំៗភាគឈរេើន្ គឺឈៅតាម្ជាយតំបន្់ SPF កនុង
តំបន្់េសឹម្ អូអំដឆ្នង ន្ិង ឈម្៉ាងម្៉ាង់េុងផ្ទលស្់ ឈហើយការតាំងទីលំឈៅកនុងតំ បន្់ ទំង ៣ឈន្ោះស្ថិត
ឈៅជិតៗរន ឬ ឈស្ទើរដតបន្តជាប់រន។ ផ្ទុយឈៅវ ិញ ការតាំងទីលំឈៅភាគឈរេើ ន្ឈៅខាងកនុង
តំបន្់គឈរោងឈន្ោះោន្ម្ន្ុស្សរតឹម្ដតពី ៥០ ឈៅ ២៥០នាក់ (ពី ១០ ឈៅ ៥០រគួសារ)
ប៉ាុឈណាណោះ
១៥គី

1

ឈោយឈៅឈពលេលោះោន្េំន្ួន្តិេជាងឈន្ោះ

ឈហើយពរងាយេោងយពី

៥

ឈៅ

ូដម្៉ារតពីរន។

ឈម្ើលតារាង ១.៤ ស្រោប់ការបរ ិោយអំពីសាថន្ភាពបេចុបបន្នព្ន្ការចប់យកែីឈោយេុស្េាប់

11
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តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះ ស្ីោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣]

លកេណៈស្ងគម្របស្់ភូម្ិជន្ជាតិភង
ន 2
ជន្ជាតិភនងោ៉ា ងឈរេើ ន្ឈៅកនុងតំបន្់ ឈន្ោះ បន្តរស្់ឈៅតាម្រឈបៀបរបព្ពណីជាេម្បង ែូេ

ោន្ឈលើកឈ

ើងខាងឈរកាម្ឈន្ោះ។ ជន្ជាតិភនងែព្ទឈទៀត ជាពិ ឈស្ស្អនកដែលរស្់ឈៅជាប់ ផ្ូវល

ធំៗ ឬ ោន្ទំនាក់ទំន្ងជិតស្និទធជាម្ួយអនកតាំងទីលំឈៅដែលជាជន្ជាតិដេមរ (ជាពិឈស្ស្
កនុងភូម្ិអូអាម្) បាន្ដកដរបដផ្នកេលោះព្ន្រឈបៀបរស្់ឈៅរបស្់ពួករត់ឈែើម្បីឱ្យស្ស្បរនភាគឈរេើន្
ជាម្ួយន្ឹងជន្ជាតិដេមរឈៅទំនាបកណា
ដ ល។
ពួ ករត់ម្ួយេំន្ួន្បាន្បដូរឈៅកាន្់ សាស្នា
រគឹស្ដ ឈោយបាន្កាត់បន្ថយការឈររពខាាប់េួន្ឈៅតាម្វបបធម្៌
ា
របព្ពណីរបស្់ពួករត់ ។

រគួសារភនងតាម្លកេណៈរបព្ពណីោន្បដី របពន្ធ ន្ិង កូន្របស្់ពូករត់ (រួម្ទំងកូន្

ដែលឈរៀបការឈហើយ ប៉ាុដន្តម្ិន្ទន្់ដបកផ្ទោះ) ន្ិង ឪពុក ោដយឈៅរស្់ដែលទន្់ឈេាយឈពកម្ិន្
អាេរស្់ឈៅឈោយេលួន្ឯងបាន្។
របស្់ពួករត់

ស្ោជិ កកនុងរគួសារេូលរួម្កនុងការងារោំែុោះឈៅឈលើែី

ឈហើយភាគឈរេើន្ហូបរួម្រន ន្ិង រករបាក់េំណូលរួម្រន។ ភាគឈរេើន្កនុង

េំឈណាម្រគួសារឈផ្សងឈទៀតដែលរស្់ឈៅកនុងទី តាំងដតម្ួយ

ោន្ទំនាក់ទំន្ងជិតស្និទ្ធ

ជាម្ួយរនតាម្រយៈពួជពងស ឬ តាម្រយៈការឈរៀបការ។ ពួ ករត់ោន្របព្ពណីខាាប់ េួន្កន
ា ុង
ការដេករ ំដលកែល់រនឈៅវ ិញឈៅម្ក ន្ិង ការឱ្យេចីឈោយម្ិន្យកការរបាក់រវងរគួសារ ន្ិង
រគួសារ

ន្ិង

ញាតិជិតខាង

ដែលផ្ដល់ន្ូវយុទធសាស្រស្ដែ៏ស្ំខាន្់ កុងការរបកបម្ុ
ន
េរបរេិញ្ចឹម្ជី វ ិត
កាត់បន្ថយគោលតព្ន្របាក់េំណូល
ទំងឡាយេង់បាន្ផ្ទោះពីរ

ន្ិង

ន្ិង

រទពយធន្រវងរគួសារទំងឡាយ។

្ន្ឈៅ
រករម្រគួសារ

ដែលផ្ទោះអេិព្ន្រន្តយ៍ម្ួយស្ថិតឈៅកនុងទីលំឈៅឈរល

ឈហើយ

ផ្ទោះតូេម្ួយឈទៀតឈៅឯេោករ ដែលអាេោន្េោងយ ៣ ឈៅ ៤គី

ូដម្៉ា រតពីភូម្ិ ជាកដន្លងដែល
ពួករត់ហូបេុក ន្ិង ស្រោន្តឈៅកនុងរែូវកាលោំែុោះ។ កនុងឈពលបេចុបបន្នឈន្ោះ ពួករត់ករម្

ឈស្លៀកពាក់ស្ឈម្លៀកបំពាក់របព្ពណីណាស្់ ក៏ប៉ាុដន្តឈៅតាម្តំបន្់ោេ់ស្ស្ោល ពួករត់ម្ួយ
េំន្ួន្ឈៅសាងស្ង់ផ្ទោះតាម្របព្ពណីដែលោន្ជញ្ហ
ា ង
ំ ទបៗឈៅឈ
ជន្ជាតិភនងឈស្ទើរដតទំងអស្់

ើយ។

គឺអនកដែលោន្ជំឈន្ឿឈលើរពលឹង

ឈោយឈជឿឈៅឈលើ

រពលឹងែ៏ោន្ឥទធិពល ដែលស្ថិតឈៅកនុងវតថុធម្មជាតិ ឬ តាម្ទីតាំងជាឈរេើន្។ កតាតឈន្ោះ បូក
រួម្ន្ឹងការពឹងដផ្អកឈលើដផ្នកឈស្ែឋកិេចឈៅឈលើធន្ធាន្ធម្មជាតិ
ែ៏រ ឹងោំជាម្ួយន្ឹងែី ន្ិង ព្រពឈ

បឈងកើតបាន្ន្ូវេំណងវបបធម្៌

ើ ។ ោន្ពិធីោ៉ាងឈរេើន្រតូវបាន្ឈធវើឈ

ើងឈែើម្បីធានាបាន្ន្ូវ

ទំនាក់ទំន្ងលអជាម្ួយន្ឹងរពលឹងទំងឈន្ោះ រួម្ោន្ពិធីបូជាយញ្ញ ន្ិង ការដស្ន្ឈរពន្ឈផ្សងៗ
ឈហើយពួករត់ោន្ជំឈន្ឿថ្ន

2

រពលឹងទំងឈនាោះទក់ទងជាម្ួយម្ន្ុស្សតាម្រយៈស្ុបិន្។

ដផ្នកឈន្ោះដផ្អកជាស្ំខាន្់ឈៅឈលើការស្ិការបស្់ McAndrew et al. (២០០៣), Evans et al. (២០០៣), Richardson

(២០០៣), Ironside (២០០៤ក), ICC (២០០៣), Degen et al. (២០០៤) and Drury (២០០៥) ដែលការស្ិកាទំងអស្់ឈន្ោះ
រគបែណដប់ឈៅឈលើដផ្នកពាក់ព័ន្រ
ធ ន ោ៉ា ងឈរេើន្របស្់ភូម្ិទំងឡាយឈៅកនុងតំបន្់គឈរោងឈន្ោះ។

12

ង្សេកដីបរ ិយាយគង្រោខ
តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះ ស្ីោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣]

កដន្លងតាំងទីលំឈៅន្ីម្ួយៗដតងដតងោន្បុរស្ជាទីឈររព ដែលរតូវបាន្អនកភូម្ិចត់ទុកថ្ន
ជាចស្់ទុំ រពម្ទំងអនកោន្ឯកឈទស្ពិឈស្ស្ោនក់ ឬ ឈរេើ ន្នាក់កុងភា
ន
ា ប់ទំនាក់ជាម្ួយន្ឹង
របភពរពលឹង ន្ិង ឈរៀបេំពិធីឈផ្សងៗ។ តាម្របព្ពណី ចស្់ទុំទំងឈន្ោះបាន្ឈែើរតួនាទីោ៉ាង

ស្ំខាន្់កុងការដថរកាទំ
ន
ឈន្ៀម្ទោលប់ ឈោោះស្សាយជឈោលោះឈផ្សងៗ ស្ឈរម្េេិតតឈៅឈលើទីតាំង
ោំែុោះ ន្ិង ែឹ កនាំស្ហគម្ន្៍តាម្វ ិធី ឈផ្សងៗឈទៀត។

ឈបើឈទោះបីជាតួនាទីឈន្ោះឈៅោន្សារ

ស្ំខាន្់ក៏ឈោយ វបាន្ធាលក់េុោះោ៉ា ងខាលំងឈៅកនុងភូ ម្ិជាឈរេើ ន្ ឈោយសារដតការរគបែណដប់

ព្ន្រេនាស្ម្ព័ន្រធ ែឋបាលជាតិ (របធាន្ភូម្ិ ជាឈែើម្) ន្ិង ភាពវ ឹកវរកនុងស្ងគម្កាលពីប៉ាុនាមន្
ទស្វតសរ ៍កន្លងឈៅ។

កនុងឈពលថមីៗឈន្ោះ អងគការស្ហគម្ន្៍ ផ្ូវការដែលោន្ការទទួ
ល
លសាគល់ពីខាងឈរៅ រតូវ
បាន្បឈងកើតឈ ើងឈៅកនុងភូម្ិម្ួយេំន្ួន្ ទំងភូម្ិជន្ជាតិដេមរ ន្ិង ជន្ជាតិឈែើម្ភាគតិេ
ឈោយឈពលេលោះបឈងកើតឈ

ើងឈោយដផ្អកឈៅឈលើរេនាស្ម្ព័ន្ធរបព្ពណី ឈហើយជាទូឈៅោន្ការ

ជួយរំរទពីអងគការម្ិន្ដម្ន្រោឋភិបាល ន្ិង/ឬ ភានក់ងាររោឋភិបាល (Pollard and Evans
២០០៩, WCS ២០០៩)។ ជាទូឈៅោន្ការឈរៀបេំ ជាផ្លូវការ ឬ ស្កម្មភាពរួម្រនតិេតួេឈៅ
ថ្ននក់ខាងឈលើភូម្ិ ជាលកេណៈរបព្ពណី ឬ លកេណៈទំឈន្ើប ឈលើកដលងដតរេនាស្ម្ព័ន្ធរែឋ
បាល។

ឈទោះពីជាដបបណាកដីបុគគលម្ួយេំន្ួន្បាន្ភាាប់ទំនាក់ទំន្ងជាម្ួយន្ឹងបណា
ដ ញ

ស្ហគម្ន្៍ព្រពឈ

ើ ថ្ននក់ជាតិ ឬ បណា
ដ ញស្កម្មជន្ស្ិទិម្
ធ ន្ុស្ស។

ស្ូម្បីដតភូម្ិដែលឈររពរបព្ពណីបំផ្ុត
ខាងឈរៅដែរ។

ក៏ោន្ទំនាក់ទំន្ងជាឈរេើន្ជាម្ួយន្ឹងពិភព

របវតតិព្ន្ការផ្ទលស្់បូរទី
ដ កដន្លងរស្់ឈៅឈធវើឱ្យម្ន្ុ ស្សឈពញវ ័យោ៉ា ងឈរេើ ន្បាន្

ឈៅរស្់ឈៅតាម្កដន្លងែព្ទឈទៀត

ឈហើយពួករត់ម្ួយេំន្ួន្បាន្ឈធវើែំឈណើររគប់ទិស្ទីកុង
ន

នាម្ជាស្ោជិកកងកោលំងរបោប់អាវុធ។ ជាទូឈៅ ោន្ទំនាក់ទំន្ងលអរបឈស្ើររវងទីលំឈៅ
ទំងឡាយ ដែលបាន្ជំរញ
ុ ឈោយទំនាក់ទំន្ងរបស្់រគួសារធំៗ ន្ិង របវតតិែង់ស្ុីឈតរបជាជន្
ទបដែលនាំឱ្យោន្ការរបដជងករម្ិតទបកនុងការទញយកធន្ធាន្។ ឈស្ែឋកិេទ
ច ីផ្ារបាន្
េូលឈៅែល់រគប់ទីលំឈៅជាយូរណាស្់ម្កឈហើយ

ែូេដែលបាន្បងាាញតាម្រយៈការវ ិន្ិ

ឈោគករម្ិតេពស្់ ន្ិង ោន្រយៈឈពលដវងឈៅឈលើការរកជ័រស្រោប់លក់។ អនកភូម្ិជាឈរេើន្
បាន្ជំពាក់បំណុលពាណិជាករ។
ភាពសាទត់ ជំនាញកនុងការន្ិ ោយភាសាដេមរោន្ការដរបរបួល

ឈហើយោន្ករម្ិតេពស្់

កនុងេំឈណាម្បុរស្ឈពញវ ័យ ន្ិង ោន្ករម្ិ តទបកនុងេំ ឈណាម្ស្ស្ី កុោរ ន្ិង ម្ន្ុស្សចស្់។
អរតាអកេរកម្ម ន្ិង ការេូលឈរៀន្ឈៅសាោឈៅោន្ករម្ិតទបោ៉ា ងខាលំង ឈបើឈទោះបីជា
ទីលំឈៅោន្ស្ំណាងទទួលបាន្សាោឈរៀន្ក៏ឈោយ។

រគូឈពទយបុរាណផ្ដល់ឈស្វដថទំ

ស្ុេភាពឈោយឈរបើរបាស្់ថ្ននំបុរាណ ន្ិង វ ិជាាខាងរពលឹង ក៏ប៉ាុដន្តស្រោប់ជំងឺធងន្់ធងរ អនកជំងឺ
អាេន្ឹងពាោម្ឈធវើែំឈណើរឈៅកាន្់ម្ណឌលស្ុេភាពរែឋ ឬ ម្ន្ទីរពាបាលឯកជន្។ ការ
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ង្សេកដីបរ ិយាយគង្រោខ
តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះ ស្ីោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣]

ពាបាលដបបឈន្ោះម្ិន្ទទួលបាន្ផ្លលអរបឈស្ើរឈនាោះឈទ ឈហើយោន្តព្ម្លព្ថល។ ស្រោប់ជំងឺ
ធងន្់ធងរ

រករម្រគួសារអាេន្ឹងជំពាក់បំណុលឈគោ៉ា ងឈរេើន្។

ការេល័តកោលំងពលកម្មតាម្

រែូវកាលករម្ឈកើ តោន្ណាស្់ឈៅកនុងេំ ឈណាម្ជន្ជាតិភនងឈៅកនុងតំ បន្់គឈរោងឈន្ោះ។

លកេណៈស្ងគម្របស្់ស្ហគម្ន្៍ជន្ជាតិដេមរ
ស្ហគម្ន្៍ ជន្ជាតិ ដេមរឈៅកនុងភូម្ិ អូអាម្ អូរណារ ន្ិង ដស្ស្រពោះ គឺជាទីលំឈៅជួរម្ុេ

ឈៅកនុងព្រពដែលឈទើបន្ឹងបាន្បឈងកើតឈ ើងឈៅកនុងរបឈទស្កម្ពុជា។ របជាជន្ភាគឈរេើន្កាន្់
ពុទសា
ធ
ស្នា ឈហើយបាន្ឈៅឈធវើបុណយឈៅតាម្វតតដែលោន្ ន្ិង បាន្ចត់ទុករពោះស្ងឃជា
អនកែឹកនាំសាមរតីរបស្់ស្ហគម្ន្៍។
ឈៅជិតែីកស្ិកម្មរបស្់ពួករត់។

របជាជន្ភាគឈរេើន្រស្់ឈៅកនុងរគួសារតូ េឈៅឈលើ

ភូម្ិទំងឈន្ោះោន្ទំហំធំជាងភូម្ិែព្ទឈទៀត

ន្ិង

ឬ
ោន្

ទំនាក់ទំន្ងស្ហគម្ន្៍ ឬ ស្កម្មភាពរួម្រនទបជាងភូម្ិរបព្ពណីជន្ជាតិភង
ន
ដែលម្ួយ
ដផ្នកបណា
ដ លម្កពីរករម្រគួសារទំងឈនាោះឈទើបដតឈធវើែំឈណើរម្កពីឈេតតេុស្ៗរន។
វបបធម្៌េំឈពាោះែី ន្ិង ព្រពឈ
ឈ

េំណង

ើ ជាទូឈៅោន្ករម្ិតទបជាងភូម្ិជន្ជាតិភង
ន ដែលបាន្បឈងកើត

ើងយូរលុងណាស្់ម្កឈហើយ។

របជាជន្ដេមរោន្ទំនាក់ទំន្ងលអរបឈស្ើរជាម្ួយន្ឹងដផ្នក

ឆ្ងយៗឈៅកនុងរបឈទស្កម្ពុជា ឈហើយបាន្បឈងកើន្ការផ្ារភាាប់ជាម្ួយទីផ្ារ ន្ិង បាន្ឈបើកផ្លូវ
ស្ងគម្ឈែើម្បីឱ្យោន្ការឈធវើេំណាកស្ស្រកបដន្ថម្ឈទៀត។
ការង្របើរបាស់ែី

ទិែភា
ឋ ពទូឈៅព្ន្ការឈរបើរបាស្់ស្រោប់ដផ្នកឈស្ែឋកិេច
ការស្ទង់ម្តិដផ្នកគុណភាព

បាន្បងាាញឱ្យឈ

ើញពី ស្កម្មភាពរបកបរបរេិ ញ្ចឹម្ជី វ ិត

ស្ំខាន្់ៗដតតិេតួេប៉ាុឈណាណោះឈៅទូទំងតំបន្់ SPF ដែលោន្ែូេជា ការឈធវើដស្ស្តាម្ែី ទំនាប
ឈោយពឹងទឹកឈភលៀង ការឈធវើដស្ស្ឈៅតំបន្់ែីេស្
ព ់ ការោំែំណាំស្រោប់លក់ ន្ិង ការចក់ជ័រ
ឈៅកនុងព្រពចស្់។ ឈៅកនុងឈពលបេចុបបន្ន ស្កម្មភាពទំងឈន្ោះឈកើតឈ ើងរួម្រនកនុងករម្ិតម្ួយ
ដែលអាេទស្សទយបាន្ ឈោយដផ្អកឈៅឈលើស្ណា
ឋ ន្ែី លទធភាពឈរបើរបាស្់ ន្ិង ឈែើម្
កំឈណើតព្ន្ទីលំឈៅន្ីម្ួយៗ (Evans ២០០៧, Pollard ន្ិង Evans ២០០៩)។ ឈៅតាម្តំបន្់
ោេ់ស្ស្ោល ន្ិង តំបន្់ភំនដែលោន្ជន្ជាតិឈែើម្ភាគឈរេើន្ ការឈធវើដស្ស្ឈៅតាម្តំបន្់ែី
េពស្់បាន្រួម្ផ្សំជាម្ួយន្ឹងការរកជ័រ ន្ិង ការោំែំណាំតិេតួេស្រោប់លក់។ ឈៅតាម្តំបន្់
ែីទំនាបោេ់ស្ស្ោលដែលោន្ជន្ជាតិឈែើម្ភាគឈរេើន្ ការឈធវើដស្ស្ឈៅតាម្តំបន្់ែីទំនាប
បាន្រួម្ផ្សំជាម្ួយន្ឹងការរកជ័រ ន្ិង ការោំែំណាំតិេតួេស្រោប់លក់ ឬ ការឈធវើដស្ស្ឈៅ
តំបន្់ែីេពស្់។ ស្រោប់តំបន្់ែីទំនាបដែលអាេឈរបើរបាស្់បាន្ឈរេើន្ (ជាពិឈស្ស្តំបន្់ដែល
រគប់រគងឈោយជន្ជាតិដេមរ) ការោំែំណាំស្រោប់លក់ោន្បរ ិោណឈរេើន្ជាងឈគ ឈហើយ
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តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះ ស្ីោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣]

ជាឈរឿយៗបាន្រួម្ផ្សំជាម្ួយន្ឹងការឈធវើដស្ស្តាម្ែីទំនាប ប៉ាុដន្តោន្ការរកជ័រតិេតួេ ឬ រមន្
ដតម្ដង។ កនុងឈពលកន្លងម្ក បញ្ហ
ា កងវោះទីផ្ារបាន្បណា
ដ លឱ្យោន្ការចប់ អារម្មណ៍តិេតួេ
ឈៅឈលើការផ្លិតែំណាំស្រោប់លក់ឈៅម្ុន្ឆ្នំ២០០២។ ឈៅឈពលដែលោន្បណា
ដ ញផ្លូវលអ
របឈស្ើរ

ទី លំឈៅោេ់ស្ស្ោលកនុងឈពលកន្លងម្កឈនាោះបាន្ផ្ទលស្់បូរកន
ដ ុងឈពលថមីៗឈន្ោះឈៅ

ចប់យកការផ្លិតែំណាំស្រោប់លក់ វ ិញ (Pollard ន្ិង Evans ២០០៩) ឈហើយរបជាជន្
ឈរេើន្ជាងម្ុន្ ឬ អាេឈរេើន្បំផ្ុត ន្ឹ ងអន្ុវតតដបបឈន្ោះឈៅកនុងឈពលអនាគត។

ោន្ទីលំឈៅម្ួយេំន្ួន្តូេបាន្រាយការណ៍អំពីស្កម្មភាពឈផ្សងៗឈទៀតថ្ន

កំពុងដត

ោន្សារស្ំខាន្់េំឈពាោះរគួសារោ៉ា ងឈរេើ ន្ឈៅកនុងទីតាំងឈនាោះ (Evans ២០០៧, Pollard ន្ិង
Evans ២០០៩) រួម្ោន្ ការឈធវើពាណិជាកម្ម (ឈៅេំណុេកណា
ដ លភូម្ិអូអាម្) ការផ្លិតឆ្អឹង
ធូបពីឫស្សី (ឈៅជិតតំបន្់ព្រពឫស្សែ៏ធំ, Mann Mouy ២០១០) ន្ិង ការរបម្ូលស្ំណល់
ររប់ចស្់ៗដែលបន្សល់ពីស្ម្័យស្ន្រងាគម្ (បាន្

ប់ ឈហើយកនុងឈពលបេចុបបន្នឈន្ោះ ក៏ ប៉ាុដន្ត

បាន្រ ីករាលោលោ៉ា ងឈលឿន្ឈៅកនុងឆ្នំ២០០៥-២០០៦។

ស្កម្មភាពរទង់រទយតូេឈផ្សង

ឈទៀតជាឈរេើន្ (តម្ាញ ការស្ុី

ន
ការទញយក/ការដកព្េនអន្ុផ្លព្រពឈ ើ ឧស្ាហ
ួល
កម្មដផ្នកឈស្វកម្ម) ក៏ោន្សារស្ំខាន្់ផ្ងដែរឈៅកនុងឈពលឈវោជាក់ ោក់ ឬ ស្រោស្់រករម្

រគួសារម្ួយេំន្ួន្ ក៏ប៉ាុដន្តម្ិន្ោន្លកេណៈឈរេើន្ឈលើស្លប់ស្រោប់ ម្ូលោឋន្ណាម្ួយឈនាោះ
ឈទ។

ជាពិឈស្ស្

ជន្ជាតិឈែើម្ភាគតិេបាន្ពរងីកស្កម្មភាពរបកបម្ុេរបរតូេៗជាឈរេើន្

ឈោយបាន្ផ្ារភាាប់ឈៅន្ឹងការរបម្ូលផ្លិតផ្លព្រពឈ

ើ ស្រោប់រទរទង់ការរស្់ឈៅ

ឬ

ស្រោប់លក់ ន្ិង ឈោយពឹងដផ្អកឈៅឈលើេំឈណោះែឹងលម្អិតរបស្់ពួករត់ អំពីបរ ិសាថន្របស្់
តំបន្់ឈនាោះ។

ការោំែំណាំ
របព័ន្ោ
ធ ំែំណាំបាន្រួម្បញ្ូច លែំ ណាំឈរេើ ន្របឈភទ

ឈោយកនុងឈនាោះកស្ិករោនក់ ៗោន្
ឯកឈទស្កនុងការោំែំណាំម្ួយ ឬ ពីររបឈភទ ក៏ប៉ាុដន្តពួករត់បាន្ោំែំណាំឈផ្សងឈទៀតជា
ឈរេើន្។ ពាក់ព័ន្ធន្ឹងែំណាំស្រោប់លក់ ែំណាំសាវយេន្ទីរតូវបាន្ោំោ៉ាងឈរេើន្បំ ផ្ុត រួម្
ជាម្ួយន្ឹងែំ

ូងម្ី ស្ដណដកឈស្ៀង សាោ៉ា វ ន្ិង ែំណាំែព្ទឈទៀត ដែលស្ម្ស្ស្បស្រោប់
ោំឈៅជិតផ្លូវធំៗដតប៉ាុឈណាណោះ ឈោយសារដតោន្ការលំបាកកនុងការែឹ កជញ្ូា ន្។ ឈៅកនុងឈពល
ស្រឈស្ររបាយការណ៍ឈន្ោះ ែំ ណាំែំ

ូងម្ីបាន្កាលយឈៅជាែំ ណាំេម្បងឈៅតាម្ែំ បន្់ដែល
ោន្ការោំែុោះ។ ោន្ទិន្នន្័យតិេតួេប៉ាុឈណាណោះពាក់ព័ន្ន្
ធ ឹងផ្លិតភាព ក៏ប៉ាុដន្តកស្ិករដែលោំ
បាន្បញ្ហ
ា ក់ថ្ន ទទួលបាន្ទិន្ផ្
ន លលអ។ ែី ោំឈៅស្ូម្ួយេំ ន្ួន្បាន្ោំែំ
ស្រោប់តំបន្់ម្ួយេំន្ួន្កនុងរទង់រទយតូ េចប់តាំងពីឆ្នំ២០០៨។

ូងម្ី ឈៅកនុងឈនាោះ
ែំណាំឈផ្សងៗរនែព្ទ
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តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះ ស្ីោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣]

ឈទៀតក៏រតូវបាន្ោំផ្ងដែរស្រោប់ជាស្ោស្ភាគបនាទប់បន្សំរបស្់របព័ន្ោ
ធ ំែំណាំស្រោប់
លក់។
ផ្លិតភាពព្ន្ការឈធវើដស្ស្ឈៅតំបន្់ែីទំនាប ន្ិង តំបន្់ែីេពស្់ោន្ករម្ិតទប (តាម្
ធម្មតារបដហល ១-១.៥ឈតាន្/ហិកតា) ឈោយោន្ការឈស្សាេស្ស្ពតិេតួេ ឬ រមន្ការ
ឈស្សាេស្ស្ព

ឈហើយទទួលរងការខាតបង់ ោ៉ាងឈរេើ ន្ឈៅកនុងឆ្នំេលោះឈោយសារដតអាកាស្

ធាតុ ន្ិង ស្តវលិត
អ បំផ្ទលញ។ ឈែើម្បីបំឈពញកងវោះខាតស្ស្ូវរបចំឆ្នំ អាហាររបឈភទឈម្ៅរតូវ
បាន្ទិញ ឈោោះែូរ ឬ បាន្ោក់ជំន្ួស្ឈោយឈម្ើម្ឈ
ែំណាំឈផ្សងឈទៀតជាឈរេើន្ ែូេជា ែំ

ើ ដែលរកបាន្ពី កុងព្រព។
ន
ោន្របឈភទ

ល
ូងម្ី ែំ ូងជាវ ស្ដណដក ឈពាត ឈពព ន្ិង បដន្លស្ឹក
ដែលជាឈរឿយៗរតូវបាន្ោំរម្
ួ ផ្សំជាម្ួយន្ឹងការឈធវើដស្ស្ឈៅតំបន្់ែីេស្
ព ់ ឬ ោំែុោះឈៅជិតែី
ដស្ស្ឈៅតំបន្់ទំនាប។ ឈែើម្ឈ

ើ ហូបដផ្លរតូវបាន្ោំជាបន្តបនាទប់ផ្ងដែរ។

ការោំែំណាំស្រោប់លក់អាេោន្លកេណៈជាយកថ្នផ្ល ឬ ជាខានតតូេ អាស្ស្័យ
ឈៅឈលើេំណង់េំណូលេិតតរបស្់កស្ិករ ន្ិង ែង់ស្ុីឈតរបជាជន្។ វលដស្ស្ឈៅតំបន្់ែីេពស្់
ន្ិង តំបន្់ទំនាបស្ថិតឈៅរាយបា៉ា យ ឈោយោន្ទំ ហំែីតូេៗឈៅកនុងព្រព ឈហើយជួន្កាលោន្
េោងយឈរេើន្គី

ូដម្៉ា រតពី ទីលំឈៅ អាស្ស្័យឈៅឈលើលទធភាពរកបាន្ែីដែលស្ម្ស្ស្បស្រោប់
ការោំែុោះ។ ឈោងឈៅឈលើរបវតតិព្ន្ការោំែុោះ ដស្ស្ឈៅតំបន្់ែីេពស្់រតូវបាន្ឈបាោះបង់ឈចល

ឈរកាយពីឈធវើបាន្ពី ២ ឈៅ ៦ឆ្នំ ឈហើយទុកឈចលឈោយម្ិន្ោំែុោះពី ១០ ឈៅ ២០ឆ្នំឈទើប
ចប់ឈផ្ដើម្កាប់ឆ្ករឈ

ើងវ ិញ

ឈនាោះ ក៏ប៉ាុដន្តក៏អាេឈធវើឈ

ឈហើយជាញឹកញាប់រតូវបាន្ឈធវើឈ

ើងឈោយរករម្រគួសារែដែល

ើងឈោយរគួរសាឈផ្សងផ្ងដែរ។ ោន្ែីដស្ស្កាន្់ដតតិេឈៅៗដែល

រតូវបាន្ទុកឱ្យឈៅទំឈន្រ

ឈោយកនុងឈនាោះែីភាគឈរេើ ន្បំ ផ្ុតរតូវបាន្បដងវរឈៅជាែីោំែំណាំ
អេិព្ន្រន្ដយ៍ ជាពិ ឈស្ស្ ែំណាំសាវយេន្ទី ឈរកាយពីផ្លិតកម្មស្ស្ូវធាលក់េុោះទិន្នផ្ល។
រករម្រគួសារភាគឈរេើន្េិញ្ចឹម្ោន្់ពី ៥ ឈៅ ២០កាល រជូក ១ ឈៅ២កាល ន្ិង ោន្
េិញ្ចឹម្ទម្ួយេំន្ួន្ផ្ងដែរ។ របស្ិន្ឈបើោន្រទពយធន្រគប់ររន្់ ពួគកាត់អាេោន្ឈរ/រកបី
៣ ឈៅ ៤កាល ឬ អាេោន្ែល់ែំរ ីផ្ងដែរ។ ការេិញ្ចឹម្ស្តវរទង់រទយធំបន្តិេករម្ន្ឹងទុក
ស្រោប់ទទួលទន្ ឬ ស្រោប់លក់ណាស្់ ក៏ប៉ាុដន្តទុកជារទពយស្រោប់ឈរបើរបាស្់ឈពលោន្
ពិធីពិឈស្ស្ៗ ឬ ស្រោប់ឈពលោន្ឈររោះអាស្ន្ន (ឧ. ការឈរៀបការ ឬ ោន្ជំងឺធងន្់ធងរ)។ ឈរ
រកបី ន្ិង ែំរ ីរតូវបាន្ឈរបើរបាស្់ជាកោលំងអូស្ទញផ្ងដែរ។

ការឈរបើរបាស្់ព្រពឈ

ើ ៖ អន្ុផ្លព្រពឈ

ើ ន្ិង ឈ

ើ

ស្ោោរតែ៏ធំព្ន្ម្ុេរបរស្រុបបាន្ទញឈេញម្កពីព្រព។
បាន្ឈរបើរបាស្់ឈៅកនុងរគួសារ (ឧ. ឈ
ឱ្ស្ថ)។

ោន្ផ្លិតផ្លព្រពឈ

ផ្លិតផ្លោ៉ា ងឈរេើន្រតូវ

ើ វលលិ ឫស្សី បដន្ល រតី សាេ់ស្តវព្រព ន្ិង រុកេជាតិឈធវើ

ើ ម្ួយេំន្ួន្ក៏អាេលក់បាន្ផ្ងដែរ។

កនុងឈពលកន្លងម្ក
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តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះ ស្ីោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣]

ផ្លិតផ្លស្ំខាន្់បំផ្ុតឈៅកនុងតំបន្់ ឈន្ោះ គឺ ជ័ររាវដែលទញយកពីឈែើ ម្ឈ
ជាតិ (ភាគឈរេើ ន្បំ ផ្ុតទញយកពី ឈែើ ម្ឈ

ើ ឈៅកនុងព្រពធម្ម

ើ ទលឈពញវ័យ) ស្រោប់លក់ឈេញ ដែលជារបភព

របាក់េំណូលែ៏ស្ំខាន្់ ឈហើយបនាទប់ម្ក គឺការឈធវើដស្ស្ឈៅជិតៗទីលំឈៅ (Evans et al.
២០០៣)។ របព័ន្កា
ធ ន្់កាប់ឈែើម្ឈ

ើ តាម្លកេណៈរបព្ពណីបាន្ឈធវើឱ្យែំ ឈណើរការឈន្ោះកាលយ

ឈៅជារបភពរបាក់េំណូលដែលអាេទុកេិតបា
ត ន្ ន្ិង ោន្ន្ិរន្តរភាពស្រោប់រករម្រគួសារ
ដែលេូលរួម្។ ស្ថិតឈរកាម្របព័ន្ធឈន្ោះ រករម្រគួសារឈស្ទើរដតទំងអស្់បាន្កាន្់កាប់ឈែើម្ឈ

ើ

ម្ួយេំន្ួន្ (ជាទូឈៅពី ១០ ឈៅ ១០០ឈែើម្ ឬ ឈលើស្ពីឈន្ោះ) ដែលពួករត់អាេចក់យកជ័រ
បាន្ជាឈរៀងរាល់ស្បាដហ៍។

ជ័ រដែលរបម្ូលបាន្រតូវបាន្លក់ឈៅឱ្យ

ម
ដ ល (ជា
ួញកណា
ញឹកញាប់ជាោចស្់ហាងជន្ជាតិដេមរដែលម្កពីកដន្លងតាំងទីលំឈៅឈរល)
ដែលលក់ជ័រ
ឈនាោះបន្តឈៅតាម្រពំដែន្របឈទស្ឈវៀតណាម្។ ឈៅកនុងដផ្នកជាឈរេើន្កនុងតំបន្់ ឈន្ោះ ពាណិជា
កម្មឈន្ោះបាន្ចប់ែំឈណើរការឈៅឈរកាយឆ្នំ១៩៧៩។ ឈៅកនុងរយៈឈពលប៉ាុ នាមន្ឆ្នំេុងឈរកាយ
ឈន្ោះ

តព្ម្លជ័របាន្ឈកើន្ឈ

ើងជាប់ជារបចំ។

បណា
ដ ញពាណិជាកម្មជ័រឈន្ោះបាន្រគប់ែណដប់

តំបន្់ឈន្ោះទំងម្ូល

ដែលកនុងឈនាោះពាណិជាករបាន្នាំឈេញជ័រកនុងបរ ិោណោ៉ា ងឈរេើ ន្ឈៅ
កាន្់របឈទស្ឈវៀតណាម្ ឬ តំ បន្់ម្ួយេំន្ួន្កនុងរបឈទស្កម្ពុជា។ បណា
ដ ញែឹ កជញ្ូា ន្ជ័រឈៅ

កាន្់បណា
ដ ភូម្ិោេ់ស្ស្ោលរតូវបាន្ឈរបើរបាស្់ឈែើម្បីលក់ផ្លិតផ្លែព្ទឈទៀត ទំងស្ស្ប
េាប់ (ទំន្ិញចំបាេ់ស្រោប់អនកឈរបើរបាស្់) ន្ិង ម្ិន្ស្ស្បេាប់ (ឧ. ស្តវព្រព)។
ចប់តាំងពីឆ្នំ២០០៦ ការរបម្ូលផ្ល ន្ិង ការដកព្េនឫស្សីឈែើម្ធំៗឈៅតាម្ផ្ទោះបាន្
កាលយឈៅជាម្ុេរបរស្ំខាន្់ ម្ួយឈៅកនុងភូ ម្ិម្ួយេំន្ួន្ (ឧ. ភូ ម្ិអូអាម្ ន្ិង ភូម្ិរណារ) ជា
ពិឈស្ស្ស្រោប់អនកឈធវើេំណាកស្ស្រកម្កពី ដផ្នកជាឈរេើ ន្ឈៅកនុងរបឈទស្កម្ពុជា
ោន្របាក់េំណូលពីការរកជ័រ

ឈោយសារដតពួករត់ម្ិន្ោន្ឈែើម្ឈ

ើ ស្រោប់ផ្លិតវ។

ឈែើម្ឫស្សីរតូវបាន្ឈរេៀកតូេៗឈធវើជាឆ្អឹងធូប ឈហើយលក់ឈេញជាបាេ់ធំៗឈៅឱ្យ
របឈទស្ឈវៀតណាម្ (Mann Mouy ២០១០)។
ការឈធវើអាជីវកម្មផ្លិតផ្លិតព្រពឈ

ើ ែព្ទឈទៀត

ដែលម្ិន្
ម
ួញម្កពី

រតូវបាន្ជំរញ
ុ ឈោយ

ម
ដ ល
ួញកណា
ដែលឈធវើការបញ្ហ
ា ទិញជាក់ោក់ឈៅតាម្ឈពលឈវោដែលម្ិន្ឈទៀងទត់។ ឈៅឈពលោន្ការ
បញ្ហ
ា ទិញឈដដ ស្តវសាវរស្់ ររប់អងគុញ ររប់ស្រម្ង់ ន្ិង ដផ្លដស្លង ឬ ផ្លិតផ្លែព្ទឈទៀត
អនកភូម្ិ

ដតងដតេូលឈៅរបម្ូលយកពី កុងព្រពកន
ន
ុងបរ ិោណោ៉ា ងឈរេើ ន្តាម្លទធភាពដែល

ពួករត់អាេរបម្ូលបាន្ស្រោប់លក់ឈេញ ឈោយោន្ការគិតគូតិេតួេអំពីន្ិរន្តរភាព។
ការរបម្ូលផ្លឈ

ើ ម្ួយេំន្ួន្ ដែលឈធវើឈ

ើងឈោយស្ហគម្ន្៍ ម្ូលោឋន្ឈៅកនុងតំ បន្់

ឈន្ោះម្ិន្ស្ស្បេាប់ឈនាោះឈទ ឈហើយបាន្ជំរញ
ុ ឈោយការឈធវើពាណិជាកម្ម ក៏ប៉ាុដន្តឈ

ើ ម្ួយេំន្ួន្

ទទួលបាន្េាប់អន្ុញ្ហញតស្រោប់យកឈៅស្ង់ផ្ោះ
ទ ។
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ធន្ធាន្ជលផ្ល
ការទញយកធន្ធាន្ជលផ្លឈៅកនុងតំ បន្់ SPF ឈន្ោះ ោន្លកេណៈខានតតូេស្ស្ប
តាម្បទោឋន្របស្់របទស្កម្ពុជា ក៏ប៉ាុដន្តវោន្សារស្ំខាន្់ោ៉ាងខាលំងស្រោប់ជាម្ុេរបរកនុង

ម្ូលោឋន្ ឈរពាោះរតីបាន្ផ្គត់ផ្គង់តរម្ូវការជាតិ របូឈតអុី ន្កនុងស្ោោរតម្ួយេពស្់ជាងស្តវព្រព

ន្ិង ស្តវេិញ្ចឹម្។ ការស្ិកាម្ួយកនុងឆ្នំ២០០៣ ឈៅឈលើតំបន្់ស្លរបស្់
តំបន្់ SPF បាន្
ូន
បងាាញថ្ន អាហារជាង ៥០% បាន្រួម្បញ្ូច លរតី ដែលផ្ទុយរនពីបរ ិោណឈរកាម្ ១០% ដែល
បាន្ម្កពីរបូឈតអុីន្ស្តវែព្ទឈទៀត
ដែលភាគឈរេើន្បាន្ម្កពីស្តវេិញ្ចឹម្
(Richardson
២០០៣)។ រគួសារភាគឈរេើន្ឈៅតាម្ទីលំឈៅភាគឈរេើន្បាន្ឈធវើឈន្សាទជាឈទៀងទត់ ដែល
ជាទូឈៅចប់រតីកុងបរ
ន
ិោណតិ េលមម្ពីកុងរតពាំ
ន
ង ន្ិង ស្ទឹង។ ឈៅឈពលេលោះ ពួគរត់រតូវឈធវើ
ែំឈណើរឆ្ងយឈៅរែូវរបាំងឈែើម្បីឈៅឈន្សាទឈៅតាម្កដន្លងដែលោន្រតីឈរេើន្។
ជលផ្លអាេអាស្ស្័យផ្លបាន្ឈោយឈបើកេំហ
ដតវ ិធីសាស្រស្ដឈន្សាទដែលបងកអន្តរាយឈធវើឈ

ធន្ធាន្

ឈហើយវបាន្ធាលក់េុោះម្ួយដផ្នកឈោយសារ

ើងឈោយអនកម្កពីខាងឈរៅ

ន្ិង

អនករស្់ឈៅ

កនុងម្ូលោឋន្ម្ួយេំន្ួន្តូេស្រោប់ចប់រតីលក់។

ការបរបាញ់ស្តវ
ការបរបាញ់ស្តវព្រព គឺជាការងារទូឈៅម្ួយ ក៏ ប៉ាុដន្តវលំបាកជាងការឈន្សាទកនុងការ

រកឱ្យបាន្បរ ិោណឈរេើន្ ពីឈរពាោះការបរបាញ់របឈភទស្តវករម្ ន្ិង ការបរបាញ់ស្រោប់ឈធវើ
អាជីវកម្មស្ុទធស្ឹងដតេុស្េាប់ទំងអស្់។ ការស្ិកាឈផ្សងៗរនឈៅកនុងតំ បន្់ SPF បាន្បា៉ា ន្់

របោណថ្ន ោ៉ា ងឈហាេណាស្់ ២០ ឈៅ ៧០% ព្ន្រករម្រគួសារបាន្េូលរួម្កនុងស្កម្មភាព

បរបាញ់ស្តវ។ ការបរបាញ់ភាគឈរេើន្ គឺឈែើម្បីចប់របឈភទស្តវតូេៗ (ឧ. ស្តវវរតូេៗ
កាដន្់ដញ៉ាង របោ) ឈហើយចប់ស្រោប់ទទួលទន្ ឬ ស្រោប់ឈធវើអាជីកម្ម ដែលតាម្ជាក់
ដស្ដងោន្បរ ិោណតិេតួេស្រោប់រគួសារន្ីម្ួយៗ។

ការបរបាញ់ស្តវធំៗដែលោន្តព្ម្ល

េពស្់ (

ល
ឈរបើស្ស្បូវ ឈរព្រព ពរងូល អឈណើ ដ ក) ក៏ឈកើតោន្ផ្ងដែរ។ ជាទូឈៅ ការ
ួស្យកស
បរបាញ់ដបបឈន្ោះម្ិន្ដម្ន្ស្រោប់ទទួលទន្ឈនាោះឈទ ក៏ប៉ាុដន្តស្រោប់កាប់សាេ់លក់ ឬ លក់
ជាដផ្នកៗ។ របជាជន្ជាឈរេើន្បាន្េូលរួម្ឈធវើអាជីវកម្មរបឈភទស្តវព្រពតូេៗកនុងបរ ិោណតិេ
តួេ ឈហើយោន្ម្ួយេំន្ួន្តូេេូលរួម្ឈធវើអាជីវកម្មស្តវព្រពធំៗដែលោន្តព្ម្លេពស្់។ ជាទូឈៅ
ការបរបាញ់ស្តវព្រពធំ ៗឈធវើឈ

ើងឈោយឈរបើអាវុធ

ឬ

ឈោយស្ហការជាម្ួយអនកោន្អាវុធ

ែូេជាកងកោលំងរបោប់អាវុធជាឈែើម្។
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ការកាន្់កាប់ែីធីល
ែីឈៅកនុងតំ បន្់គឈរោងឈន្ោះោន្សាថន្ភាពផ្លូវេាប់ េុស្ៗរន

អាស្ស្័យឈៅឈលើរបវតតិ

របស្់វ ន្ិង ការឈរបើរបាស្់កុងឈពលបេច
ន
ុបបន្ន (ឈម្ើលតារាង ១.៤ រូប ១.៥ ឈហើយឈម្ើល

Oberndorf ២០១០)។ តំ បន្់ គឈរោងឈន្ោះឈស្ទើរដតជាតំ បន្់ ព្រពការពារស្នលទំ
ងអស្់ ដែល
ូ
ជារបឈភទរតូវការពារជាចំបាេ់ ឈៅកនុងតំ បន្់ស្ម្បតតិព្រពអេិ ព្ន្រន្ដយ៍ (PFE) ក៏ប៉ាុដន្តេាប់ឈៅ
ដតអន្ុញ្ហញតឱ្យការឈរបើរបាស្់ជាឈរេើន្របឈភទតាម្ទោលប់ស្រោប់បឈរម្ើឱ្យដផ្នកឈស្ែឋកិេ។
ច
ឈលើស្ពីឈន្ោះឈៅឈទៀត

កនុងឈពលបេចុបបន្នឈន្ោះោន្តំ បន្់កម្មស្ិទិ រធ ម្
ួ របស្់ជន្ជាតិឈែើម្ភាគ
តិេ (ICT) ដែលោន្បកស្សាយលម្អិតឈៅកនុងឈលេឈោងរបស្់តារាង។ ជាទូឈៅ ឈោយ
សារដតទីតាំងឈន្ោះោន្ស្ោោរតែ៏ ធំព្ន្តំបន្់ ព្រពឈ

ើ របស្់របឈទស្កម្ពុជា

ដផ្នកម្ួយេំន្ួន្

ឈៅកនុងតំបន្់គឈរោងឈន្ោះ រតូវបាន្រគបែណដប់ឈោយអាជាាប័ណណអន្ុញ្ហញតឱ្យរុករកដរ ៉ា ដែល
កនុងឈនាោះម្ិន្បាន្ផ្ដល់ជាកម្មស្ិទិធ ឬ ស្ិទិធឈរបើរបាស្់ែីឈនាោះឈទ។
ការឈលេធាលយឈៅតាម្រកវត់ ព័ទធជុំវ ិញបាន្បណា
ដ លឱ្យោន្ការកាន្់កាប់ របឈភទឈផ្សង

ឈទៀត ែូេោន្បញ្ហ
ា ក់ឈៅកនុងតារាង។

តំបន្់គឈរោង ន្ិង ដផ្នកភាគឈរេើន្ព្ន្ដេសរកវត់ដែលឈលេធាលយឈនាោះ ក៏ោន្ផ្ងដែរ

ឈៅកនុងតំបន្់ព្រពស្ម្បទន្របស្់រករម្ហុន្ Samling International Ltd Logging Concession
ដែលរតូវបាន្ផ្ដល់ឱ្យឈៅកនុងឆ្នំ១៩៩៤ (ស្ូម្ឈម្ើលដផ្នក ៣.២ ស្រោប់ការបរ ិោយកាន្់ដត
លម្អិត)។
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រូប ១.៥ ៖ របឈភទកាន្់កាប់ ែីឈៅកនុងតំ បន្់គឈរោង ន្ិង តំបន្់រកវត់ ដែលឈលេធាលយ (រតឹម្ឆ្នំ២០១០)

20

ង្សេកដីបរ ិយាយគង្រោខ
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គុណតព្មៃមពសស
់ រោប់ការអភរកស (HCV)
ឈោយសារដតរមន្ការបកស្សាយឈៅថ្ននក់ជាតិ

គុណតព្ម្លេស្
ព ់ស្រោប់ការអភិរកស

របស្់គឈរោងឈន្ោះរតូវបាន្កំណត់ ឈោយដផ្អកឈៅឈលើវ ិធី សាស្រស្ដកំណត់ គុណតព្ម្លេពស្់ស្រោប់
ការអភិរកសដែលឈរបើរបាស្់ជាសាកល (Global HCV Toolkit) (ProForest ២០០៣។) ការ
បា៉ា ន្់របោណឈែើម្បីបងាាញពីគុណតព្ម្លឈៅកនុងតំបន្់ គឈរោងឈន្ោះរតូវបាន្ឈធវើឈ

ការងារគឈរោង (Pollard ន្ិង Evans ២០១២)។ ការបា៉ា ន្់របោណឈន្ោះឈធវើឈ

ើងឈោយរករម្
ើងឈោយដផ្អក

ឈរេើន្ឈលើស្លុបឈៅឈលើការស្ិកា ន្ិង របាយការណ៍ម្ួយេំន្ួន្ដែលោន្ស្សាប់។ ម្ិន្ដត
ប៉ាុឈណាណោះ ការពិឈររោះឈោបល់ជាម្ួយន្ឹងស្ហគម្ន្៍ន្ីម្ួយៗ ន្ិង រករម្អនកពាក់ព័ន្ធឈផ្សងៗ
រនក៏រតូវបាន្ឈធវើឈ

ើងផ្ងដែរឈែើម្បីឈផ្ទៀងផ្ទទត់ឈៅឈលើតព្ម្លស្ងគម្ ន្ិង ឈធវើដផ្ន្ទីទីតាំងរបស្់

ពួករត់។
ការបា៉ា ន្់របោណឈន្ោះ បាន្បងាាញឱ្យឈ

ើញពីគុណតព្ម្លជាឈរេើន្ឈៅទូទំងតំបន្់ គឈរោង

ទំងម្ូល (តារាង ១.៧)។
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តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះ ស្ីោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣]

តារាង ១.៧ ៖ ឈស្េកដីស្ឈងេបអំពីគុណតព្ម្លេស្
ព ស្
់ រោប់ការអភិរកសដែលកំណត់បាន្ឈៅកនុងតំបន្់គឈរោងឈន្ោះ
គុ ណតព្ម្លេពស្់ស្រោប់ ការអភិរកស (HCV)

HCV ១ ៖ តំ បន្់ ព្រពឈ

ឈស្េកដីលម្អិត

ឈោង

ើ ដែលផ្ទុកឈៅឈោយ

បណុ ំ ដ គុណតព្ម្លព្ន្ជី វេរម្រោះែ៏ ស្ំខាន្់ ថ្ននក់
សាកលឈោក ថ្ននក់ តំបន្់ ឬ ថ្ននក់ ជាតិ
HCV ១.១ ៖ តំ បន្់ ការពារ

តំ បន្់ ស្លព្ន្តំ
បន្់ SPF រតូវបាន្ចត់ ជាតំបន្់ ព្រពការពារ ដែលជា អន្ុរកឹតយឈលេ ១៤៣
ូន

តំ បន្់ ការពារម្ួ យរគប់រគងឈោយរែឋបាលព្រពឈ

ើ។

បំ ណងរបស្់តំបន្់ SPF ឈន្ោះ ោន្ ៖
 ឈែើម្បីការពារ អភិរកស ន្ិ ង សាដរឈ

កនុងេំ ឈណាម្ឈរល (២០០៩)

ើងវ ិញន្ូ វធន្ធាន្ដស្ន្របស្់

របឈភទស្តវ ន្ិ ងរុកេជាតិ ដែលទទួ លរងការគំ រាម្កំ ដហងជាសាកល
 ឈែើម្បីដថរកា

ន្ិ ង

សាដរឈ

ើងវ ិញន្ូ វរបព័ ន្ប
ធ រ ិសាថន្ដែលស្ំខាន្់

ស្រោប់ ឈធវើជាទីជរម្ក ន្ិង ស្រោប់ ការបងកកំឈណើតរបស្់ស្តវ/រុកេ
ជាតិរគប់ របឈភទ ន្ិ ង ធន្ធាន្ជី វេរម្រោះ

HCV ១.២: របឈភទរងការគំ រាម្កំដហង
ន្ិ ង រប

ម្ន្ឹ ងការផ្ុតពូជ

ស្តវោន្ឆ្អឹងេនង

៤១របឈភទដែលទទួ លរងការគំរាម្កំ ដហងជា IUCN ២០១០.

សាកល ន្ិ ង រុកេជាតិ ១០របឈភទដែល្ន្ឈៅផ្ុ តពូ ជជាសាកលរតូវ WCS/FA ២០០៦a.
បាន្រកឈ

ើញោន្ឈៅកនុងតំ បន្់ ស្លរបស្់
តំបន្់ SPF។
ូន

WCS/FA data.
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តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះ ស្ីោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣]

គុ ណតព្ម្លេពស្់ស្រោប់ ការអភិរកស (HCV)
HCV ១.៣ ៖ របឈភទស្តវកុងតំ
ន
បន្់

ឈស្េកដីលម្អិត
បកសីករម្េំ ន្ួន្ ៣របឈភទ រតូវបាន្រកឈ

ឈោង
ើញឈៅកនុងតំបន្់ ស្លរបស្់
Stattersfield et al ១៩៩៨
ូន

តំ បន្់ SPF ឈហើយតំ បន្់ ឈនាោះ គឺ ជាដផ្នករបស្់របឈទស្ឈវៀតណាម្ភាគខាង Pollard et al ២០០៧
តបូង/តំ បន្់បកសីរស្់ឈៅែី ទំនាបរបឈទស្កម្ពុជា (CLEBA)។
Stuart et al ២០០៦
ឈទេថ្នពល់ឈលឿង ន្ិ ង សាវរកវត់ ឬ សាវកន្ទុយស្ គឺោន្ឈៅដតកនុង Henderson ២០០៩
របឈទស្ឈវៀតណាម្ភាគខាងតបូង
ន្ិ ង
របឈទស្កម្ពុជាភាគខាងឈកើត
ប៉ាុ ឈណាណោះ។
ពូ ជស្តវពីររបឈភទឈន្ោះោន្ឈរេើ ន្ឈៅកនុងតំបន្់ ស្លព្ន្តំ
បន្់
ូន
SPF។

បេចុបបន្នឈន្ោះ បាន្រកឈ ើញោន្កដងកបម្ួ យរបឈភទដែលោន្ឈៅដត
កនុងរបព័ ន្ទ
ធ ឈន្លម្ួយឈៅកនុងតំ បន្់ ស្លព្ន្តំ
បន្់ SPF ប៉ាុ ឈណាណោះ។
ូន
របឈភទឈដដ Calamus lateralis ោន្ដតឈៅកនុងតំបន្់ ស្លព្ន្តំ
បន្់
ូន
SPF ន្ិ ង តំ បន្់ម្ួយឈទៀតដែលស្ថិតឈៅជាប់ រនឈន្ោះឈៅកនុងរបឈទស្ឈវៀត
ណាម្។

HCV ២ ៖ តំ បន្់ ព្រពឈ
ព្រពឈ

ើ ដែលផ្ទុកឈៅឈោយ

ើ ឈៅឈលើព្ផ្ទែីធំឈធងថ្ននក់ សាកល

ឈោក ថ្ននក់ តំបន្់ ឬ ថ្ននក់ ជាតិ

តំ បន្់ ស្លព្ន្តំ
បន្់ SPF អាេចត់ ទុកថ្នជាតំបន្់ ព្រពឈ
ូន

ើ ែ៏ធំខាង Sanderson et al ២០០២a

ដផ្នកឈទស្ភាព។ តំ បន្់ SPF រគបែណដប់ ឈលើតំបន្់ "ធម្មជាតិេុងឈរកាយ” WWF/WCS ២០០៨
េំ ន្ួន្ ២។ ម្ិន្ដតប៉ាុ ឈណាណោះ តំ បន្់ SPF គឺ ជាដផ្នកព្ន្ឈទស្ភាពតំ បន្់ទំនាប
ភាគខាងឈកើត (EPL) (ដែលោន្ព្រពែុ ោះជាប់ រនេោងយ ១៦៨០០ គម្២)។
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គុ ណតព្ម្លេពស្់ស្រោប់ ការអភិរកស (HCV)

HCV ៣ ៖ តំ បន្់ ព្រពឈ

ើ ដែលស្ថិតកនុង ឬ

ផ្ទុកឈៅឈោយរបព័ន្ធបរ ិសាថន្ដែលទទួ លរង
ការគំ រាម្កំ ដហង ឬ ទទួ លរងឈររោះថ្ននក់

ឈស្េកដីលម្អិត
ព្រពឈ

ឈោង

តំ បន្់ ស្លព្ន្តំ
បន្់ SPF ឈន្ោះអភិ រកសឈៅឈលើអី វ ដែលអាេជាតំបន្់
ូន
ើ ដែលឈៅឈស្ស្ស្ល់ធំបំផ្ុតឈៅទំ នាបជួរភនំអាណាម្ភាគខាង

Olson & Dinerstein ២០០២,
Baltzer et al ២០០១

តបូង ន្ិ ង តំបន្់ ព្រពអម្បូរឈ ើ ទលែ៏ ធំដែលរជរោះស្លឹករបចំឆ្នំ។ ព្រពទំងពី រ Tordoff et al ២០០៧
របឈភទឈន្ោះ បាន្ទទួ លរងការកាប់ បំផ្ទលញ ន្ិ ង ការបំដបលងករម្ិតេពស្់បំផ្ុត
ឈៅទូ ទំងសាកលឈោក។ តំ បន្់ ស្លព្ន្តំ
បន្់ SPF រូម្បញ្ូច លតំបន្់វល
ូន
ឈមមដស្ន្ម្ឈនារម្យែ៏ របណីតផ្ងដែរ។ តំ បន្់ SPF គឺ ជាតំបន្់ម្ួយកនុង
េំ ឈណាម្តំ បន្់េំន្ួន្ពីរដែលឈធវើកិេចការែូេរន។

HCV ៥ ៖ តំ បន្់ព្រពឈ

ើ ដែលោន្សារ

ស្ំខាន្់ ស្រោប់បំឈពញតរម្ូវការម្ូ លោឋន្
របស្់ស្ហគម្ន្៍ កុ ងម្ូ
ន លោឋន្

១២៥០០នាក់ កំពុងរស្់ឈៅកនុងភូម្ិេំន្ួន្ Evans et al ២០០៣

ោន្របជាជន្របដហល

២០ ដែលឈរបើរបាស្់តំបន្់ស្លព្ន្តំ
បន្់ SPF ឈហើយពួ ករត់ ភាគឈរេើ ន្ពឹ ង Degen et al ២០០៤
ូន
ដផ្អកឈៅឈលើធន្ធាន្ព្រពឈ
ដែលភាគឈរេើ ន្ជាឈែើម្ឈ

ើ។

ការរបម្ូ លជ័រទឹកពីឈែើម្ឈ

ើ ឈៅកនុងព្រព Richardson ២០០៣

ើ ទល គឺ ជារបភពរបាក់ េំណូលែ៏ ស្ំខាន្់បំផ្ុត Mann Mouy ២០១០

ស្រោប់ ស្ហគម្ន្៍ ោេ់ ស្ស្ោល

ឈោយផ្ដល់ន្ូវរបាក់ េំណូលដែល WCS/FA ២០០៦b

ចំបាេ់ ស្រោប់ទិញស្ស្ូវ/អងករ ន្ិ ង បំ ឈពញតរម្ូវការម្ូ លោឋន្ែព្ទឈទៀត។
ធន្ធាន្ជលផ្លឈៅកនុងទឈន្ល/ស្ទឹង ន្ិ ង របភពទឹកដែលស្ថិតឈៅកនុងតំបន្់
ស្នលរបស្់
តំបន្់ SPF ោន្សារស្ំខាន្់ ោ៉ាងខាលំង ដែលជារបភពផ្គត់ផ្ង
គ ់
ូ

របូឈតអុីន្ែ៏ ធំស្រោប់ រករម្រគួសារភាពឈរេើន្បំផ្ុត។ ធន្ធាន្ស្ំខាន្់ៗែព្ទ
ឈទៀតោន្ែូេជាឈដដ ឫស្សី ទឹ ក

ំុម ន្ិង រុកេជាតិ ស្រោប់ ផ្លិតឱ្ស្ថ។
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គុ ណតព្ម្លេពស្់ស្រោប់ ការអភិរកស (HCV)

ឈស្េកដីលម្អិត

HCV ៦ ៖ តំ បន្់ព្រពឈ

ភូ ម្ិេំន្ួន្ ១៩ កនុងេំ ឈណាម្ ២០ភូ ម្ិ ោន្ជន្ជាតិ ឈែើម្ភនងឈរេើន្ឈលើស្លុប Evans ២០០៧
ដែលជាអនកោន្ជំ ឈន្ឿឈលើរពលឹង ឈហើយោន្ទំ នាក់ទំន្ងវបបធម្៌រ ឹងោំជា Degen et al ២០០៤

ើ ដែលោន្ភាព

ចំបាេ់ ស្រោប់ដថរកាអតតស្ញ្ហញណវបបធម្៌
របព្ពណីរបស្់ស្ហគម្ន្៍កុ ងម្ូ
ន លោឋន្

ម្ួ យន្ឹ ងព្រពឈ

ឈោង

ើ ។ តំ បន្់ដែលោន្សារស្ំខាន្់ដផ្នកវបបធម្៌

(“ព្រពអារកេ” WCS/FA data

“ស្ស្ោះទឹ កអារកេ” ន្ិង ព្រពបញ្ុច ោះស្ព) រតូវបាន្កំ ណត់ឈៅកនុងដផ្ន្ទី ស្រោប់
ភូ ម្ិេំន្ួន្ ៩ ឈហើយបាន្ែឹងថ្ន ោន្ទី តាំងដបបឈន្ោះឈៅកនុងស្ហគម្ន្៍ ភាគ
ឈរេើន្ឈផ្សងឈទៀត។
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១.៤ អនកគ ំរេគង្រោខ (G៤)
អនករំរទគឈរោងឈន្ោះ គឺ រាជរោឋភិ បាលកម្ពុជា ដែលតំណាងឈោយរែឋបាលព្រពឈ

ើ

ព្ន្រកស្ួងកស្ិកម្ម រុកាេរបោញ ន្ិង ឈន្សាទ។ ស្រោប់ព័ត៌ោន្ទំនាក់ទំន្ង ស្ូម្ឈម្ើល
ឧបស្ម្ព័ន្ធ ១.១។ រែឋបាលព្រពឈ

ើ ទទួលេុ ស្រតូវកនុងការរគប់ រគងទី តាំងឈន្ោះ ឈោយោន្

តួនាទីែូេខាងឈរកាម្ ឬ ឈស្ើលពីឈន្ោះ ៖
 ការចត់តាំងបុគគលិក

រួម្ោន្របធាន្រគប់រគងព្រពការពារ

ឬ

អនកដែលោន្

តំដណងឈស្មើ
 ការបឈងកើតដផ្ន្ការងារ ន្ិង កញ្ចប់ថវ ិកា
 ការអន្ុវតតស្កម្មភាពទំងឡាយ ែូេជា ការអន្ុវតតេាប់ ការងារស្ហគម្ន្៍ ន្ិង
ការកំណត់រពំរបទល់
 ការតាម្ោន្ឈម្ើលការេូលរួម្របស្់ភានក់ងារែព្ទឈទៀតឈៅកនុងរោឋភិ បាល

ែូេជា

កងកោលំងរបោប់អាវុធ ជាឈែើម្

 ការស្រម្បស្រម្ួលជាម្ួយន្ឹងសាថន្ប័ន្េំណុោះរោឋភិបាល
 ការតាម្ោន្ឈម្ើលការេូលរួម្របស្់អងគការម្ិន្ដម្ន្រោឋភិបាល
ពាក់ព័ន្ន្
ធ ឹងគឈរោងកាត់បន្ថយឧស្ម័ន្ផ្ទោះកញ្ចក់ ដែលឈេញម្កពីការបាត់បង់ព្រពឈ
ន្ិង ការឈរេរ ឹលព្ន្ព្រពឈ

ើ (REDD) រែឋបាលព្រពឈ

ើ

ើ ទទួលេុស្រតូវែួេខាងឈរកាម្ ៖

 ការតាម្ឈម្ើល ន្ិង ការរគប់រគងជារួម្ (រួម្ទំងរកបេ័ណឌដបងដេកផ្លរបឈោជន្៍
ន្ិង ការស្រម្បស្រម្ួលព្ែគូេូលរួម្ផ្ងដែរ)
 ការចត់តាំងបុគគលិកស្ំខាន្់ៗ រួម្ោន្ របធាន្រករម្ការងារ ន្ិង អនករគប់រគង
 ការអន្ុម្័តឈៅឈលើការអភិវឌ្ឍគឈរោង ដផ្ន្ការការងារ ន្ិង របាយការណ៍រតួត
ពិន្ិតយ
 ការអន្ុ វតតស្កម្មភាពម្ួយេំ ន្ួន្ឈៅកនុងដផ្ន្ការការងារដែលរែឋបាលព្រពឈ

ើ

ទទួលេុស្រតូវ

 ការស្រម្បស្រម្ួលការងាររបស្់គឈរោង REDD ពាក់ព័ន្ធន្ឹងទិែភា
ឋ ពរគប់រគង
តំបន្់ SPF
តួនាទីរបស្់ព្ែគូ េូលរួម្កនុងគឈរោងឈន្ោះ ោន្បរ ិោយឈៅកនុងដផ្នក ១.៥។ ការេូលរួម្

របស្់អងគការស្ហគន្៍ឈៅថ្ននក់ភូម្ិោន្បរ ិោយឈៅកនុងដផ្នក ៧។
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១.៥ អខគភាពែព្េង្េៀតខ្ែលេូលរ ួមកនខគង្រោខង្ន្ះ
(G៤)
ុ
ព័ត៌ោន្ស្រោប់ទក់ទងជាម្ួ យន្ឹ ងអងគការទំងឡាយោន្បញ្ហ
ា ក់ ឈៅកនុងឧបស្ម្ព័ន្១
ធ .១។
ព្ែគូបង្េចកង្េស
អងគការស្ោគម្អភិរកសស្តវព្រព
បឈេចកឈទស្្ន្ម្ុេឈគ។
បាលព្រពឈ

ដែលោន្កម្មវ ិធី ឈៅកនុងរបឈទស្កម្ពុជា

គឺជាព្ែគូ

អងគការស្ោគម្អភិរកសស្តវព្រពបាន្ស្ហការជាម្ួយន្ឹងរែឋ

ើ ឈៅកនុងទី តាំងឈន្ោះចប់ តាំងពី ការស្ទង់ម្តិ អំពីស្តវព្រពឈលើកែំ បូងកនុងឆ្នំ ២០០០

ម្កឈម្លោះ។ អងគការស្ោគម្អភិរកសស្តវព្រពឈធវើការឈលើគឈរោង REDD ឈរកាម្អាណតតិព្ន្
កិេចរពម្ឈរពៀងបន្តគឈរោង ៣ឆ្នំម្ដងជាម្ួយន្ឹងរកស្ួងកស្ិកម្ម រុកាេរបោញ់ ន្ិង ឈន្សាទ។
កិេចរពម្ឈរពៀងដែលបន្ត ៣ឆ្នំម្ដងៗជាបន្តបនាទប់ បាន្ឈធវើឈ

ើងចប់តាំងពីឆ្នំ១៩៩៩ ឈហើយ

ទំន្ងជាបន្តរហូតែល់ឈពលអនាគតដែលអាេពាករណ៍បាន្
វ ិញឈៅម្ក។

ឈរកាម្ការរពម្ឈរពៀងរនឈៅ

របស្ិន្ឈបើកិេចរពម្ឈរពៀងឈន្ោះរតូវបាន្បញ្ចប់ឈោយដផ្អកឈលើឆ្នាទន្ុស្ិទិធរបស្់

ភាគីណាម្ួយ ឈនាោះរោឋបាលព្រពឈ

ើ ន្ឹងទទួ លេុ ស្រតូវកនុងការេុ ោះកិ េចរពម្ឈរពៀងែព្ទឈទៀត

ឈែើម្បីបំឈពញតួនាតីរបស្់អងគការស្ោគម្អភិរកសស្តវព្រពកនុងការអន្ុវតតស្កម្មភាពទំងឡាយ

កនុងគឈរោង REDD។
ស្ថិតកនុងវ ិសាលភាពដែលអាេឈធវើបាន្ដផ្អកឈលើថវ ិកា ន្ិង ធន្ធាន្ដែលោន្ អងគការ
ស្ោគម្អភិរកសស្តវព្រពទទួលេុស្រតូវែូេខាងឈរកាម្ ៖

 ផ្ដល់ែំបូនាមន្ដផ្នកបឈេចកឈទស្ឈៅឈលើរគប់ទិែភា
ឋ ពព្ន្ការអភិរកសឈៅន្ឹងទីតាំង
ផ្ទទល់
 ជួយឈធវើឈស្េកដីរពាងឯកសារគរោងម្ួយេំន្ួន្

ែូេជា

ឯកសារអភិវឌ្ឍគឈរោង

របាយការណ៍របចំឆ្នំ ន្ិង របាយការណ៍ឈផ្ទៀងផ្ទទត់
 រគប់ រគងបុ គល
គ ិកអងគការម្ិ ន្ដម្ន្រោឋភិបាលរបស្់េួន្ផ្ទ
ល
ទ ល់ដែលេូ លរួម្ឈៅកនុង
គឈរោងឈន្ោះ

 ស្រម្បស្រម្ួលការេូលរួម្េំដណករបស្់អងគការម្ិន្ដម្ន្រោឋភិបាល ដែលឈធវើការ
ដផ្នកអភិវឌ្ឍន្៍/ម្ុ េរបរេិញ្ចឹម្ជីវ ិត
 រួម្ស្ហការឈែើម្បីរកាឈស្ថរភាពថវ ិកាឈរៅគឈរោង REDD ដែលរតូវការស្រោប់
អាជីវកម្មដែលជាស្កម្មភាពធម្មតា។
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ព្ែគូអន្ុវតតស្ំខាន្់ៗែព្ទឈទៀត គឺ ជាអងគការម្ិ ន្ដម្ន្រោឋភិ បាលកនុងស្ស្រក ន្ិង អន្តរជាតិ

ដែលឈធវើការដផ្នកអភិវឌ្ឍន្៍ ។ ព្ែគូជាក់ ោក់ ន្ឹងអាស្ស្័យឈៅឈលើករម្ិ តថវ ិកា ន្ិង តរម្ូវការ
បឈេចកឈទស្របស្់គឈរោង

ឈហើយអាេន្ឹងោន្ការដរបរបួលឈៅកនុងអំ

ុងឈពលអន្ុវតត
គឈរោងឈន្ោះឈោយដផ្អកឈលើម្ូលោឋន្ព្ន្កិេស្
ច ន្ាដែលបាន្ពិភាកាឈែើម្បីផ្ដល់ឈស្វនានា។
ព្ែគូេម្បងកនុងរយៈឈពលប៉ាុ នាមន្ឆ្នំឈៅឈែើ ម្គឈរោងឈន្ោះ
(CRDT)។

គឺ រករម្អភិ វឌ្ឍន្៍ជន្បទកម្ពុជា

រករម្អភិវឌ្ឍន្៍ ជន្បទកម្ពុជាបាន្ស្ហការជាម្ួយន្ឹ ងរែឋបាលព្រពឈ

ើ

ន្ិង

អងគការស្ោគម្អភិរកសស្តវព្រពឈៅកនុងទី តាំងគឈរោងចប់ តាំងពី ឆ្នំ២០០៥ម្កឈម្លោះ ឈហើយ
ឈៅកនុងអំ ុងឆ្នំ២០០៨-២០១០ រករម្អភិ វឌ្ឍន្៍ជន្បទកម្ពុជាបាន្ឈធវើការឈៅទីឈនាោះ ឈោយ
ម្ួយដផ្នកស្ថិតឈរកាម្ការេុោះកិេចស្ន្ាផ្ទទល់ជាម្ួយន្ឹងអងគការស្ោគម្អភិរកសស្តវព្រព។
ព្ែគូែព្ទឈទៀតដែលស្ហការឈៅកនុងគឈរោងឈន្ោះោន្ែូេជាម្ជណម្ណឌលស្ំវស្នា

ន្ិង

World Education Inc.។

រករម្អភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទកម្ពុជា ន្ិង ព្ែគូែព្ទឈទៀតស្ស្ឈែៀងរនឈន្ោះ ន្ឹងទទូលេុស្រតូវ

កនុងការអន្ុវតតស្កម្មភាពរបកបរបរេិ ញ្ចឹម្ជី វ ិតជាក់ោក់ ឈផ្សងឈទៀត ឧទហរណ៍ ការបឈងកើត
គឈរោងកស្ិកម្មរបកបឈោយន្ិរន្តរភាព ឈទស្េរណ៍ធម្មជាតិ ន្ិង គឈរោងឈលើកកម្ពស្់

ម្ុេរបរឈរៅពី កស្ិកម្ម ជាឈែើម្។ ការងារឈន្ោះពាក់ព័ន្ធជាេម្បងឈៅន្ឹងស្កម្មភាពនានាស្ថិត
ឈរកាម្អន្ុឈរលឈៅទី ៤ ព្ន្ដផ្ន្ការការងារ ឈោយកនុងឈនាោះរករម្អភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទកម្ពុជា
ក៏េូលរួម្កនុងការផ្សពវផ្ាយម្ួយេំន្ួន្ផ្ងដែរ (អន្ុឈរលឈៅទី ៣ ស្កម្មភាពទី ៥)។
អងគការេំន្ួន្ ៣ ឈផ្សងឈទៀតបាន្េូលរួម្កនុងការេងរកងឯកសារគឈរោង REDD។

អងគការវ ីន្រក
៉ាុ អន្តរជាតិ
បុ គគលិក

ន្ិ ង

(WI)

បាន្ជួ យកនុងការផ្ដួេឈផ្ដើម្គំន្ិតែំបូង

ការបណុដ ោះបណា
ដ ល
ការពិ ន្ិ តយដផ្នកបឈេចកឈទស្ឈៅឈលើដផ្នកនានាឈៅកនុ ងឯកសារគឈរោង។

ម្ជណម្ណឌលអប់ រ េ
ំ ាប់ ស្រោប់ ស្ហគម្ន្៍
របម្ូលការយល់រពម្ឈោយស្ម័រគេិតត

(CLEC)

ជាម្ុន្

ពីស្ហគម្ន្៍ទំងឡាយឈៅកនុងម្ូលោឋន្។
ឈ

ន្ិង

បាន្ជួ យោ៉ា ងឈរេើ ន្កនុងែំ ឈណើការ

ឈោយទទួលបាន្ព័ត៌ោន្រគប់ររន្់

កិេចស្ន្ាដែលកំណត់រយៈឈពលន្ឹងរតូវឈធវើ

ើងជាម្ួយន្ឹងអងគការទំងឈន្ោះ ឬ ជាម្ួយអងគការឈផ្សងឈទៀតដែលោន្លកេណៈស្ស្ឈែៀង

រនឈន្ោះ

ឈែើម្បីផ្ដល់ឈស្វកម្មដែលោន្លកេណៈរបហាក់របដហលរនឈន្ោះឈៅតាម្រយៈឈពល

ដែលបាន្កំណត់ឈៅកនុងវែដគឈរោងទំងម្ូល។
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តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះ ស្ីោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣]

តារាង ២.១ ៖ ឈស្េកដីស្ឈងេបអំពីស្ហគម្ន្៍ស្ំខាន្់ៗ ន្ិង ផ្លរបឈោជន្៍ពីជីវេរម្រោះរបស្់
គឈរោង
ទិ ន្ន្
ន ័ យម្ូ លោឋ ន្
បទោឋន្ស្នលរបស្់
CCB
ូ
ផ្លរបឈោជន្៍វ ិជាោន្ស្ុទធ
ស្រោប់ ស្ុេុោលភាព
ស្ងគម្
ន្ិ ង ឈស្ែឋកិេរច បស្់
ស្ហគម្ន្៍
ការដេករ ំដលកព្ថល
េំ ណាយ/ផ្លរបឈោជន្៍
របកបឈោយស្ម្ធម្៌

ស្ថិតឈៅរទឹ ង ឬ ធាលក់ េុោះ

ស្ហគម្ន្៍

ជី វេរម្រោះ^

^

ន្ិ នានការគឈរោង

y

ស្រោប់ អក
ន
ពាក់ ព័ន្ធដែលងាយ

រ ីកេឈរម្ើ ន្ស្រោប់ រករម្

រងឈររោះ

អនកពាក់ ព័ន្ធទំងអស្់
រួម្ទំងរករម្ងាយ

រ ីកេឈរម្ើ ន្ស្រោប់

ដែលរងឈររោះផ្ងដែរ

អនកពាក់ ព័ន្ដធ ែល
ម្ិ ន្ស្ូវងាយ
រងឈររោះ
ធាលក់ េុោះធងន្់ធងរ

របស្ិទធភាពវ ិជាោន្ស្ុទធ

ឈោយសារដតផ្ុតពូជ

ឈៅឈលើជីវេរម្រោះ

របឈភទស្តវងាយរង

y

គុ ណតព្ម្លរបស្់ជីវេរម្រោះ
ឈកើន្ឈ

ើង វ ិលឈៅរក

ករម្ិ តែូ េឈែើម្វ ិញ

ឈររោះោ៉ា ងឈរេើ ន្
ឈរលឈៅគំ រទ
ូ ស្សនាទន្
ដថរកាភាពេរម្រោះរន

ធាលក់ េុោះវ ិសាលភាព

បូ រណភាព ន្ិ ង វ ិសាល

ន្ិ ង គុ ណភាពរបស្់

ជាប់ ជារបចំ

រុកេជាតិរគប់ របឈភទ

បឈងកើន្គុ ណភាព

ភាពព្ន្ព្រពឈ

ើ រគប់របឈភទ

ការធាលក់ េុោះ/ការផ្ុ តពូជ
បឈងកើន្េំ ន្ួន្ស្តវព្រពដែល
រតូវឈធវើការអភិ រកសជាចំបាេ់

y

y

របឈភទដែលទទួ ល

y

ោន្គរម្បរុកេជាតិ

y
េំ ន្ួន្បាន្ឈកើន្ឈ

ើង

រងការគំ រាម្កំ ដហង

ែល់ករម្ិតដែល

បំ ផ្ុតឈៅទូ ទំងសាកល

េង់ បាន្

ឈោក
ការធាលក់ េុោះស្ន្តិស្ុេ
បឈងកើន្ស្ន្តិស្ុេ ន្ិង

y

ស្ន្តិស្ុេ

ផ្លិតភាពរបស្់ធន្ធាន្

ភាពស្ម្បូរឈលើស្លប់
ន្ិ ង ផ្លិតភាពរបស្់

ភាពស្ម្បូរឈលើស្លប់
ន្ិ ង ផ្លិតភាពរបស្់

ធម្មជាតិ ឈែើ ម្បីរទរទង់ម្ុេរបរ

ធន្ធាន្ធម្មជាតិ ដែល

ធន្ធាន្ស្ំខាន្់ៗបាន្

របស្់ស្ហគម្ន្៍ កុង
ន

បាន្ទញយកផ្ល ន្ិ ង

ម្ូ លោឋន្

ឈកើន្ឈ

ើង ោន្ទឹ កសាអត

លទធភាពរកបាន្ទឹក

ស្រោប់ស្ហគម្ន្៍ទំងអស្់

សាអត

ឈរបើរបាស្់ឈោយឈស្រ ី
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y

ភាពរមន្ែី ធីឈល ៅកនុង

ោន្ែីកស្ិកម្មរគប់ររន្់

កំ ឈណើន្ភាពរមន្ែីធី ល

េំ ឈណាម្របជាជន្រកី រកថយ

ស្រោប់ រទរទង់ម្ុេរបររបស្់

ផ្លភាពកស្ិកម្មស្ិត
ថ

េុ ោះ ន្ិ ង ឈៅរទឹង

របជាជន្េំ ណូលថមី

ឈៅរទឹង ឬ ថយេុ ោះ

ផ្លិតភាព ន្ិ ង ន្ិ រន្តរភាព
កស្ិកម្មឈកើ ន្ឈ

ើង

ការគំ រាម្កំ ដហងដផ្អកឈលើ
គំ រទ
ូ ស្សនាទន្
ការកាប់ រាន្ែី ព្រព
កនុងគឈរោងែី ស្ម្បទន្ ន្ិង
គឈរោងែព្ទឈទៀត

y

ឈកើន្ការបាត់បង់

បទបញ្ហ
ា ម្ិ ន្បាន្េាស្់

/បាន្បញ្ចប់
y

អូ ស្បនាលយ

y

ោ៉ា ងេាស្់ោស្់

កនុងការការពារ

SPF

ឈហើយអន្ុវតតតាម្
y

កំ ឈណើន្របជាជន្

ការឈធវើេំណាកស្ស្រក

ការឈធវើេំណាកស្ស្រកេូ ល

េូ លឈៅដតបន្ត

លទធភាពទទួ លបាន្របឈស្ើរ

ការរបកួ តរបដជងឈកើ ន្
ឈ

ើង ជឈោលោះឈកើ ន្ឈ

រពំ របទល់ តំ បន្់ ន្ិ ង
បទបញ្ហ
ា រតូវបាន្កំណត់

ភាពទន្់ ឈេាយ

ោស្់ស្រោប់តំបន្់

ការបាត់ បង់ ឈោយសារ
ដតស្ម្បទន្បាន្ថយេុ ោះ

ឈោយសារដតស្ម្បទន្

ការកំ ណត់ រពំ របទល់ ន្ិ ង

ជាងម្ុន្

y

y

កំ ឈណើន្របជាជន្ទបជាង
តំ បន្់ ែព្ទឈទៀត េំន្ួន្ឈធវើ
េំ ណាកស្ស្រកេូ លស្ុទធម្ិន្
គួ រឱ្យបារម្ភ
លទធភាពឈេញេូ លឈៅកាន្់

ើង

តំ បន្់ ព្រពឈ

ើ រតូវបាន្រគប់

រគងទំងស្ស្រង
ការកាប់ រាន្ែី ព្រព/ការចប់
យកែី ឈោយបុគគល

ស្កម្មភាពេុ ស្េាប់

ការឈន្សាទឈរេើន្ហួស្

រាលោលន្ូ វការ

ករម្ិ ត ការបរបាញ់ស្តវ

របម្ូ លផ្ល/ការកាប់ រាន្ែី

ព្រពឈរេើន្ហួស្ករម្ិត

ព្រពឈរេើន្ហួស្ករម្ិត

ការកាប់ ឈ

(ការកាប់ រាន្ែី ព្រព ការបរ
y

បាញ់ស្តវ ការកាប់ ឈ

ើ

ការរបម្ូ លអន្ុផ្លព្រពឈ

ើ ឈោយេុ ស្េា

ើ)

ោន្កនុងករម្ិតតិ េតួ េបំផ្ុត

ប់ន្ិង ការទញយកអន្ុ ផ្ល
ព្រពឈ

y

ើ ឈរេើន្ហួស្ករម្ិត
ការឈផ្ទរកម្មស្ិទិ ធ

y

ការឈផ្ទរកម្មស្ិទិែ
ធ ី បាន្បញ្ចប់

ការឈផ្ទរកម្មស្ិទិែ
ធ ី ធី ល ន្ិ ង

ការលក់ ឈោយបងេំ

រមន្ការកាន្់ កាប់ ែីឈោយ

ទំ នាស្់ដផ្នកផ្លូវេាប់

ការកាន្់ កាប់ម្ិន្េាស្់

េុ ស្េាប់ ន្ិ ង ម្ិ ន្

ោស្់ឈោយសារដតការ

រប

ម្ឈៅន្ឹ ងទំ នាស្់
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ពរងី កឈៅខាងឈរៅ

ឈផ្សងៗ

បលង់ឈរបើរបាស្់ែីដែល
បាន្ឯកភាពរន
សាថប័ ន្ដផ្នករបព្ពណី ន្ិ ង

សាថប័ ន្ដផ្នករបព្ពណីោន្
ភាពទន្់ ឈេាយ ន្ិង

ធាលក់ េុោះធងន្់ធងរ

y

របស្ិទធភាព ទំ នាក់ទំន្ង

េវោះការបឈញ្ចញម្តិ
ផ្លិតភាពកស្ិកម្ម
ោន្ករម្ិតទប

សាថប័ ន្ស្ហគម្ន្៍ថី ោ
ម ន្
វបបធម្៌ឈកើន្ឈ

ការធាលក់ េុោះ

y

ភាពស្ថិតឈៅរទឹង ឬ

ផ្លិតភាពកស្ិកម្ម
ឈកើន្ឈ

ការរ ីកេឈរម្ើន្តិេតួេ

ើង

ភាពករម្ព្ន្ឱ្កាស្កនុងការ
អភិវឌ្ឍម្ុេរបរដែលោន្

បន្តពឹងដផ្អកឈៅឈលើម្ុេ
របរដែលោន្េំ ន្ួន្តិេ

ឱ្កាស្របកបរបរដែល

ន្ិ រន្តរភាព ទំងដផ្នកកស្ិកម្ម

តួ េ ឈហើយជាញឹកញាប់

ជាក់ ោក់ ន្ិ ង

ន្ិ ង ឈរៅពី កស្ិកម្ម

រមន្ន្ិ រន្តរភាព

ោន្ន្ិ រន្តរភាព

ពិ បាកកនុងការបន្ាុឈំ ៅ

y

ើង

y

ន្ឹ ងការផ្ទលស្់បូរឈៅកន
ដ
ុង

ឈពលដែលោន្ធន្ធាន្
ការដរបរបួលអាកាស្ធាតុ

បឈងកើន្ភាពេរម្រោះរនព្ន្

ដែលអាេរបម្ូ លបាន្
ពី កុងព្រព
ន
ន្ិ ង របព័ន្ធ

បឈងកើន្ស្ម្តថភាពបន្ាុំឈៅ
ន្ឹ ងការផ្ទលស្់បូរដែល
ដ

បណា
ដ លម្កពី អាកាស្ធាតុ

កស្ិកម្មដែលោន្
ផ្លិតភាព

^ ស្ហគម្ន្៍ = ស្ហគម្ន្៍ដែលរងផ្លប៉ាោះពាល់ /ទទួលផ្លរបឈោជន្៍ ; ជីវេរម្រោះ = ជីវេរម្រោះដែលរងផ្ល
ប៉ាោះពាល់/ទទួលបាន្ផ្លរបឈោជន្៍
*

អនកពាក់ព័ន្ធដែលស្ថិតកនុងរបឈភទងាយរងឈររោះបំផ្ុតទំន្ងជាយកេិតតទុកោក់ោ៉ាងខាលំងឈៅឈលើផ្លប៉ាោះ

២.៣ ការគប់រគខហាន្ិភយ
័ េំង្ពាះផ្លរបង្យាជន្៍របស់គង្រោខ (G៣)
វិធាន្ការង្ែើមប ីធានាភាពគខ់វខស

គឈរោងឈន្ោះបាន្រួម្បញ្ូច លវ ិធាន្ការម្ួយេំ ន្ួន្ ឈែើម្បីធានាបាន្ន្ូវលទធផ្លដែលោន្

ន្ិរន្តរភាពយូរអដងវង។ វ ិធាន្ការស្ំខាន្់ ៗោន្ែូេខាងឈរកាម្ ៖

១. ការបឈងកើតម្ូ លោឋន្េាប់រ ឹងោំ រួម្ោន្ ការរបកាស្ជាអេិព្ន្រន្តយ៍អំពីព្រពការពារ
ឈៅកនុងអន្ុរកឹតយឆ្នំ២០០៩ ន្ិង កម្មវ ិធី រំរទការឈេញប័ ណណកម្មស្ិទិអ
ធ េិ ព្ន្រន្ដយ៍
ឈៅឱ្យភូម្ិពាក់ព័ន្ទ
ធ ំងអស្់ដែលបាន្កាន្់កាប់ែីឈោយស្ស្បេាប់ ។
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២. ការវ ិន្ិ ឈោគឈៅឈលើការកំ ណត់ រពំ របទល់រប
ូ វន្ត

ន្ិង

ការសាងស្ង់ឈហោឋរេនា

ស្ម្ព័ន្ស្
ធ ំខាន្់ៗស្រោប់បឈរម្ើែល់ការរគប់រគងឧទាន្។
៣. ការរួម្បញ្ូច លម្ូ លន្ិ ធិអេិ ព្ន្រន្តយ៍ឈៅកនុងគំរហ
ូ ិរញ្ញ វតថុម្ួ យ ឈែើម្បីធានាថ្ន ស្ោោរត
ម្ួយព្ន្របាក់េំណូលែំបូងរតូវបាន្ព្លទុកស្រោប់រា៉ាប់រងការេំណាយឈៅឈលើការ
រគប់រគងជាបន្តបនាទប់ស្រោប់រយៈឈពលដវង។
៤. ការឈរបើ របាស្់វ ិធីសាស្រស្ដរគប់ រគងដែលោន្ភាពបត់ ដបន្ឈែើ ម្បីធានាថ្ន

ការឈធវើ

ដផ្ន្ការការងារបាន្ឈឆ្លើយតបឈៅន្ឹងលកេេណឌដែលដរបរបួល។
៥. ការបឈងកើតយន្តការជំរញ
ុ ការេូលរួម្របស្់ស្ហគម្ន្៍ស្រោប់រយៈឈពលដវងឈៅកនុង
ការឈធវើដផ្ន្ការរគប់រគង ន្ិង ការអន្ុវតត។

៦. ការឈផ្ទដតឈៅឈលើការងារបឈងកើតម្ុន្របរជំន្ួស្

ពាក់ព័ន្ន្
ធ ឹងការបឈងកើតជឈរម្ើស្ថមីៗ

ស្រោប់រយៈឈពលដវងឈែើម្បីឈឆ្លើយតបឈៅន្ឹងការកាប់បំផ្ទលញព្រពឈ

ើ ការបរបាញ់

ស្តវដែលរមន្ន្ិរន្តរភាព ជាឈែើម្ បូករួម្ទំងស្កម្មភាពបឈងកើន្របាក់េំណូល ន្ិង
ការបឈងកើតជំនាញម្ូលោឋន្ដែលអាេឈផ្ទរឱ្យរនបាន្

តាម្រយៈឈធវើការអប់រ ំែល់

ម្ន្ុស្្ស្ឈពញវ ័យ។
៧. ការរួម្បញ្ូច លស្កម្មភាពបឈងកើន្ការយល់ែឹងអំ ពីបរ ិសាថន្ឈៅកនុងកម្មវ ិធី រម្
ួ បញ្ូច ល
ស្ហគម្ន្៍។

៨. វ ិធាន្ការធានាការបឈងកើន្ស្ោោរតរបស្់បុគល
គ ិកដែលឈរជើ ស្ឈេញពីស្ហគម្ន្៍
ម្ូលោឋន្ ឈហើយឈធវើការអភិវឌ្ឍស្ម្តថភាពរបស្់ពួករត់។
ឱកាសង្សែភា
ើ ពគន
ការងារភាគឈរេើន្ឈៅកនុងគឈរោងឈន្ោះរតូវបាន្ឈធវើការផ្សពវផ្ាយ

ជាោយលកេណ៍

អកសរ ឬ ឈោយផ្ទទល់ោត់ តាម្រយៈបណា
ដ ញរបស្់ឈយើងឈៅថ្ននក់ជាតិ ន្ិង ថ្ននក់ម្ូលោឋន្។
គឈរោងឈន្ោះោន្ឈរលការណ៍ឈរជើស្ឈរ ើស្បុគគលិកដែលផ្ដល់ឱ្កាស្ឈស្មើភាពរន
របកាន្់ពូជសាស្ន្៍ ឈភទ រករម្ជន្ជាតិឈែើម្ ទំ ឈនារផ្លូវឈភទ ឬ ពិការភាពឈ

ឈោយម្ិន្

ើ យ។

គឈរោងឈន្ោះអន្ុ វតតឈរលការណ៍ផ្ដល់ឱ្កាស្ឈស្មើភាពរន ន្ិង ោន្ឈរលបំណងបឈងកើន្

ស្ោោរតបុគល
គ ិកដែលឈរជើ ស្ឈរ ើស្ឈៅកនុងម្ូលោឋន្ បុគគលិកស្រស្ដី ន្ិង បុគគលិកដែលម្កពី

រករម្ជន្ជាតិឈែើម្ភាគតិេ ឈៅឈពលដែលអាេឈធវើឈៅបាន្។ ករណីឈលើកដលងពាក់ព័ន្ធន្ឹង
ការឈរជើស្ឈរើស្បុ គគលិកកនុងម្ូ លោឋន្

រតូវបាន្ឈធវើឈ

ើងឈៅកនុងឈពលថមីៗឈន្ោះេំឈពាោះម្ន្រន្ដីអន្ុវតត

េាប់ ឈោយសារដតការឈស្ុើបអឈងកតបាន្បងាាញពីលទធភាពរប
អាក់អន្់េិត/ត ការេឹងស្ម្ា

ឬ

រគួសារជិតស្និទធឈៅកនុងម្ូលោឋន្

ម្ន្ឹងការឈកើន្ឈ

ើងន្ូវការ

អំ ឈពើពុករលួយឈៅកនុងេំឈណាម្ម្ន្រន្ដីដែលោន្ទំនាក់ទំន្ង
ឈហើយឈរលការណ៍ឈន្ោះរតូវបាន្រតួតពិន្ិតយឈ

ើងវ ិញជា
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តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះ ស្ីោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣]

ឈទៀងទត់។ ការរកាទុកបុគគលិកជាស្រស្ដីអាេជាការលំបាកខាលំងម្ួយ ឈោយសាដតសាថន្ភាព
េុោះឈៅតាម្ម្ូលោឋន្ោេ់ស្ស្ោល ន្ិង ជួបការលំបាកឈរេើន្។
េពស្់

ឈយើងោន្ការលំបាកកនុងការឈរជើស្ឈរ ើស្របជាជន្កនុងម្ូលោឋន្ស្រោប់ ម្ុេតំ ដណងជាន្់

ពីឈរពាោះរបជាជន្កនុងម្ូលោឋន្ដតកនុងេំ ន្ួន្ែ៏ តិេតួេប៉ាុឈណាណោះបាន្េូលឈរៀន្រតឹម្ករម្ិត

ម្ូលោឋន្ព្ន្ការអប់រ ំកនុងរបព័ន្ធ

ឈហើយឈស្ទើរដតរមន្អនកដែលបាន្េូលរួម្ជាម្ួយភានក់ងារ

បឈេចកឈទស្ដែលពាក់ព័ន្ធកុងជួ
ន
ររោឋភិ បាល។

ឈទោះបីជាដបបឈន្ោះកដី

បុ គគលិកកនុងម្ូលោឋន្

ោន្ស្ោោរតេពស្់ស្រោប់ម្ុេតំដណងថ្ននក់ទបឈៅកនុងរករម្ការងារស្ហគម្ន្៍ រករម្តាម្
ោន្ស្តវព្រព ន្ិង បុគគលិកជំន្ួយការ (កិេចការរែឋបាល អនកោំស្ល អនកឈបើកបរ។ល។)។ ឈយើង
េិតេំ ពាោម្កំ ណត់អតតស្ញ្ហញណបុគគលិកថ្ននក់ទបដែលោន្ស្កាដន្ុពល

ឈហើយឈធវើការ

អភិវឌ្ឍវ ិជាាជីវរបស្់ពួករត់ ែូ េោន្បញ្ហ
ា ក់ ឈៅកនុងដផ្នក G៤.៣។ បុគល
គ ិកទំងអស្់ឈន្ោះរតូវ
បាន្ែំឈ
ឈ

ើងឈៅកាន្់ម្ុេតំដណងថ្ននក់េស្
ព ់

ឈៅឈពលដែលស្ម្តថភាពរបស្់ពួកកាត់ឈកើន្

ើង។
ឈរៅពីឈន្ោះ

ឈយើងបាន្ឈរជើស្ឈរ ើស្របជាជន្កនុងម្ូលោឋន្ដែលោន្ស្កាដន្ុពល

ន្ិង

ោន្េំណង់េំណូលេិតឱ្
ត យឈធវើជាអនកហាត់ឈរៀន្ឈធវើការងារ ឬ អនកស្ម័រគេិតស្
ត រោប់រយៈឈពល
ែំបូង បនាទប់ម្កអនក ដែលបាន្បងាាញន្ូវការតាំងេិតតេពស្់េំឈពាោះការងារ រតូវបាន្ឈរជើស្
ឈរ ើស្ឱ្យេូលឈធវើការ ឈហើយផ្ដល់ការបណុដ ោះបណា
ដ លបដន្ថម្ឈទៀត។
ការអប់រ ំ ន្ិង បទពិ ឈសាធន្៍បាន្ឈកើន្ឈ

ើងជារបចំឈៅកនុងស្ហគម្ន្៍ ម្ូលោឋន្ ស្ស្ប

ឈពលដែលរបឈទស្កម្ពុជាោន្ការរ ីកេឈរម្ើន្ ឈហើយគឈរោងឈន្ោះដតងដតស្ម្លឹងរកបុគគលិកពី
កនុងស្ហគម្ន្៍ម្ូលោឋន្ដែលឈេោះន្ិោយភាសាដេមរ ន្ិង ភាសាភនងបាន្សាទត់ជំនាញ។
កាលពីឆ្នំឈៅ ឈយើងបាន្ឈរជើស្ឈរ ើស្បុគគលិកេុោះម្ូលោឋន្ ៣នាក់ ដែលជាជន្ជាតិឈែើម្ភនង

ឈហើយម្កែល់ឈពលឈន្ោះពួករត់បាន្ស្ិកាេប់ថ្ននក់បរ ិញ្ហញបរតទំងអស្់រន។ ពួករត់ទំង
៣នាក់ឈន្ោះ ស្ថិតកនុងេំឈណាម្ម្ន្ុស្សជំនាន្់ទីម្ួយរបស្់ជន្ជាតិឈែើម្ភាគតិេឈៅកនុងរបឈទស្
កម្ពុជាដែលបាន្បញ្ចប់ការអប់រ ំករម្ិតឈន្ោះ។
២.៧ ភាគីពាក់ព័ន្ធ (G៣)
ការវិភាគអំពីអនកពាក់ព័ន្ធ
ភាគី ពាក់ព័ន្ធ គឺ អាេដបងដេកឈៅជាស្ោជិកស្ហគម្ន្៍ (ឈៅកនុង ន្ិង ឈៅឈរៅទីតាំង)
ន្ិង ស្ោជិកម្ិន្ដម្ន្ជាស្ហគម្ន្៍ (ឧ. ភានក់ងារោឋភិបាល)។ ការវ ិភាគបឋម្ឈៅឈលើភាគី
ពាក់ព័ន្ធកុងស្ហគម្ន្៍
ន
(ោន្ស្ឈងេបឈៅកនុងរូប ២.២) រតូវបាន្ឈធវើឈ

ើងឈោយរករម្ការងារ

គឈរោង ឈោយដផ្អកឈៅឈលើបទពិឈសាធន្៍របស្់ពួករត់ ន្ិង ការស្ិកាោ៉ា ងឈរេើន្ឈៅកនុង
ឈពលកន្លងម្កឈៅកនុងតំបន្់ ឈន្ោះ។

ការវ ិភាគឈន្ោះរតូវបាន្ផ្ដល់ស្ុពលភាពឈៅកនុងអំ

ុង
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ស្ិកាេសាោដែលបាន្ឈរៀបេំឈ

ើងជាម្ួយន្ឹងឈម្ែឹកនាំស្ហគម្ន្៍ម្កពីភូម្ិេំន្ួន្ ១៥ កនុង
េំឈណាម្ភូម្ិស្ំខាន្់ៗេំន្ួន្ ១៧ (Sopha Sokun Narong ២០១០គ)។ វ ិធី សាស្រស្ដវ ិភាគភាគី
ពាក់ព័ន្ឈធ ន្ោះ គឺដផ្អកឈៅឈលើ

Richards ន្ិង Panfil

បាន្ជាម្ូលោឋន្ម្ួយស្រោប់ការឈធវើដផ្ន្ការគឈរោង

(២០១១)។

រកបេ័ណឌឈន្ោះបឈងកើត

ការពិភាកាអំពីផ្លប៉ាោះពាល់

ន្ិង

ស្រោប់ការពិន្ិតយតាម្ោន្ផ្ងដែរ។
រូប ២.២ ៖ ការកំណត់េំណាត់ថ្ននក់ ភាគី ពាក់ព័ន្ក
ធ ុងស្ហគម្ន្៍
ន

ភាគីពាក់ព័ន្ធកុងស្ហគម្ន្៍
ន
ស្ំខាន្់ៗរតូវបាន្ដបងដេកឈៅតាម្ករម្ិតឥទធិពលដែលអាេោន្ពីគឈរោងឈន្ោះ
អាស្ស្័យឈៅឈលើទីតាំង ជន្ជាតិឈែើម្ រទពយធន្ ន្ិង របភពរបាក់េំណូល។

Major community stakeholders classified by
ពាcommunity
ក់ព័ន្ទ
ធ ង
ំ អស្់
ឈៅកនងស្ហគម្ន្៍
stakeholders
ុ
likely impacts from project based on location, ភាគីAll
ethnicity, wealth and income source

ភាគី
ពាក់stakeholders
ព័ន្ឈធ ៅកនងទី
តាង
ំ villages)
២០ភូម្ិ
Onsite
ុ (20

ភាគី
ពាក់stakeholders
ព័ន្ឈធ ៅឈរៅទីតាង
ំ
Offsite

ិស្ខា
ំ ន្់(17)
(១៧)
(ែី ន្ិ
ង ព្រព)
Keyភូម្
villages
(land
and
forest)

ភូម្ិអក
ន user
ឈរបើរបាស្់
ឈផ្សងឈទៀត
(ព្រព)
Other
villages(3)
(forest(៣)
only)

រគួសា
រជន្ជាតិឈfamilies
ែើម្ភាគតិេ
Indigenous
- -typical
រគួសារធម្ម
តា (២+
ម្ន្ុadults,
ស្សឈពញវ័យ
ឈធវើក
ស្ិក
ម្ម ន្ិង រកជ័ រ)
families
(2+
farming
and
tapping)
- រគួសារធូ រធា / ម្ន្រន្ី ដ / បុគគលិក NGO

-wealthy
families/officials/NGO
- អនកឯកឈទស្របម្ូ
លធន្ធាន្ (ឧ.staff
ឫស្សី)
-specialist
collectors
(e.g.
bamboo)
- អនកឯកឈទស្ោំែំណាំលក់ (ម្ិន្រកជ័រ)
- specialist cash-croppers (no tapping)
- ឈពាោះោ៉ាយ/ឈម្ោ៉ាយ / អនករកបំផ្ុតែព្ទឈទៀត
-single parent/other poorest

អនកឈរបើ
របាស្់forest
ព្រពជាឈទៀងទត់
Regular
users

- Indigenous
- ជន្ជាតិ
ឈែើ ម្ភាគតិេ

- resin
- អនtappers
ករកជ័ រ
-other
(e.g. ែfishing)
- អនកusers
ឈរបើរបាស្់
ព្ទឈទៀត
(ឧ. ឈន្សាទ)

families
រគួKhmer
សារជន្ជាតិ
ដេមរ

-typical
– 2+ម្ន្ុ
adults
cash crops,
no tapping
- រគួសាfamilies
រធម្មតា -២+
ស្សឈពញវ័យ
ោំែំណា
ំ ម្ិន្រកជ័ រ
- រគួសារធូ រធា ៖

ម / ម្ន្រន្ី ដ / អនករករបាក់េំណួល
ួញ

- wealthy: traders, officials, other off-farm incomes
ឈរៅពីឈធវើកស្ិកម្្ម្
- poorer: forest dependent (tappers, bamboo collectors)
- អនករកបន្តិេ ៖ ពឹងដផ្អកឈលើព្រពឈ ើ (អនករកជ័រ អនកកាប់ឫស្សី)
- wage labourers/ landless
កម្មកparent/other
រស្ុី ួល
ន / អនកpoorest
រមន្ែី
- -single
- ឈពាោះោ៉ាយ/ឈម្ោ៉ាយ / អនករកបំផ្ុតែព្ទឈទៀត

ភាគីពាក់ព័ន្ស្
ធ ំខាន្់បំផ្ុតកនុងស្ហគម្ន្៍ ទក់ទងន្ឹងេំន្ួន្ម្ន្ុស្ស ន្ិង ករម្ិតទំនាក់

ទំន្ងជាម្ួយន្ឹងគឈរោងឈន្ោះ គឺ ជារបជាជន្ដែលរស្់ឈៅកនុងភូ ម្ិស្ំខាន្់ ទំង ១៧ភូម្ិ។ ភាគី
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តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះ ស្ីោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣]

ពាក់ព័ន្ធទំងឡាយរតូវបាន្ដបងដេកឈៅតាម្រករម្ជន្ជាតិឈែើម្
ស្ំខាន្់ៗ

ឈហើយបនាទប់ម្ក

ដែលចត់ទុកថ្នពាក់ ព័ន្រ
ធ ន ឈៅវ ិញឈៅម្កជាម្ួយន្ឹងរទពយធន្

របឈភទផ្លរបឈោជន្៍/ឥទធិពលអវ ិជាោន្
រករម្ស្ំខាន្់បំផ្ុតបនាទប់ ឈទៀត

ន្ិង

ម្ុេរបរ
ជាម្ួយ

ដែលពួករត់ទំន្ងជាទទួលរងពីគឈរោងឈន្ោះ។

គឺរករម្អនកឈរបើ របាស្់ព្រពឈ

ើ ជាឈទៀងទត់ ឈៅកនុងភូ ម្ិ

ស្ំខាន្់េំន្ួន្ ៣ឈផ្សងឈទៀត។ អនកពាក់ព័ន្ធទំងឈន្ោះក៏រតូវបាន្ដបងដេកផ្ងដែរ ក៏ប៉ាុដន្តទំន្ង

ជាស្ថិតកនុងរករម្ម្ន្ុស្សដែលម្ន្សាថន្ភាពរបហាក់ របដហលរន ពីឈរពាោះភាគឈរេើន្បំផ្ុតកនុង
េំឈណាម្ពួករត់

គឺជាអនករកជ័រដែលោន្ជី វភាពរកី រក

ឆ្ងយជារបចំឈៅកាន្់តំបន្់ស្ូលព្ន្តំ
ន
បន្់ព្រពការពារ។

ឈហើយដតងដតឈធវើែំឈណើរោ៉ា ង

ស្ោជិ កស្ហគម្ន្៍ដែលេូលរួម្

កនុងស្កម្មភាពេុស្េាប់ពាក់ព័ន្ន្
ធ ឹងព្រពឈ ើ ម្ិន្រតូវកំណត់ថ្នជារបឈភទម្ួយោេ់ឈោយ
ដ កឈនាោះឈទ ពីឈរពាោះថ្នពួករត់ោន្េំន្ួន្តិេតួេ
ឈហើយរបស្ិន្ឈបើោន្អនកដែលោន្
ជំនាញខាងស្កម្មភាពដបបឈន្ោះអស្់រយៈជាយូរម្កឈហើយ ស្កម្មភាពទំងឈន្ោះរតូវបាន្ចត់
ទុកថ្នជាស្កម្មភាពបំឈពញបដន្ថម្

ដែលអាេន្ឹងរបរពឹតតឈោយម្ន្ុស្សជាឈរេើន្ឈទៀតឈៅ

តាម្ករម្ិតេុស្ៗរនឈៅកនុងឈពលឈវោេុស្ៗរន។

ការស្ទង់ម្តិដផ្នកស្ងគម្បាន្បងាាញផ្ងដែរថ្ន ោន្អនកឈរបើ របាស្់តំបន្់ស្ូលឈន្ោះឈោយ
ន

ស្ស្បេាប់ ន្ិង តាម្របព្ពណីដតកនុងេំន្ួន្តិតតួ េប៉ាុ ឈណាណោះ ដែលពួករត់ស្ិត
ថ ឈៅរាយបា៉ា យ
តាម្ភូម្ិែព្ទឈទៀតដែលោន្េោងយឆ្ងយពីតំបន្់ស្ូលឈន្ោះ។
ន

ភាគឈរេើន្កនុងេំ ឈណាម្ពួ ក

រត់ គឺជាអនករកជ័រ ឈោយសារដតរបាក់េំណូលពី ការលក់ជ័រឈន្ោះជួយឱ្យការអាស្ស្័យផ្ល
ោន្ភាពឈទៀងទត់ ន្ិង ឋិ តឈថរ។ ឈយើងបាន្បា៉ា ន្់សាមន្ថ្ន ោន្រគួសារស្រុបេំន្ួន្ ៨២
ដែលរស្់ឈៅពរងាយរនតាម្ភូម្ិេំន្ួន្ ១៧ឈផ្សងឈទៀត (ោន្ទិន្ន្
ន ័យស្រោប់ផ្ដល់ជូន្តាម្
ស្ំឈណើ)។ រករម្របជាជន្ទំងឈន្ោះបាន្បឈងកើតជាដផ្នកតូ េម្ួ យឈៅកនុងេំឈណាម្របជាជន្ស្រុប

កនុងភូម្ិទំង ១៧ឈន្ោះ (ោន្រគួសារេំន្ួន្ ៣៤៤៣) ឈហតុែូឈេនោះឈហើយភូម្ិទំងឈនាោះម្ិន្រតូវបាន្
ោក់បញ្ូច លឈៅកនុងែំឈណើរការឈស្នើស្ុំការរពម្ឈរពៀងពីស្ហគម្ន្៍ ស្រោប់ គឈរោង REDD
ឈ

ើ យ។

ម្៉ា ាងវ ិញឈទៀត

ពួករត់តំណាងឱ្យស្ោោរតែ៏ តូេម្ួយកនុងេំ ឈណាម្របជាជន្

ស្រុបដែលឈរបើរបាស្់តំបន្់ស្ូលឈន្ោះ
ន
ឈហតុឈន្ោះឈហើយ ឈទើបពួករត់ម្ិន្រតូវបាន្ឈគពិ ចរណា
បដន្ថម្ឈៅកនុងការតាម្ោន្ជាលកេណៈស្ងគម្ឈៅឈលើរបជាជន្ទំងម្ូល។
ណាកដី

ឈទោះបីជាដបប

ស្ិទិធបុគល
គ របស្់រករម្ម្ន្ុស្សែ៏តូេឈន្ោះចំបាេ់រតូវោន្ការទទួលសាគល់

ឈហើយ

ការឈរៀបេំគឈរោងថមីៗរតូវដតពរងឹងស្ិទិរធ បស្់ពួករត់កុងការរបម្ូ
ន
លផ្លជ័រ ន្ិង បឈងកើន្ម្ុេ
របរតាម្រយៈការការពារឈែើម្ឈ
ពាល់អវ ិជាោន្អវីឈ

ើ ទំងឡាយរបស្់ពួគកាត់

ឈោយម្ិន្បងកឱ្យោន្ផ្លប៉ាោះ

ើយ។ របស្ិន្ឈបើឈៅឈពលឈរកាយម្ក ការរបម្ូលផ្លជ័រឈនាោះរតូវបាន្

ឈស្នើឱ្យបញ្ណប់ ឈៅកនុងតំបន្់ ស្ូលដែលការពារតឹ
ន
ងរឹង ដែលអាេបណា
ដ លឱ្យោន្ឥទធិពលអវិជា
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តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះ ស្ីោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣]

ោន្ឈៅឈលើពួករត់ ឈនាោះរគួសារពួករត់ ន្ឹងទទួ លបាន្ការយកេិតតទុកោក់ ន្ិង ការការពារ
ស្ស្ឈែៀងរនន្ឹងរករម្រគួសារឈៅកនុងភូម្ិដែលេូលរួម្ទំង ២០ឈនាោះដែរ។
ភាគីពាក់ព័ន្ធកុងស្ហគម្ន្៍
ន
ឈផ្សងឈទៀត

គឺជារបជាជន្ដែលរស្់ឈៅឈរៅតំបន្់ការពារ

ឆ្ងយពីតំបន្់ការពារ ន្ិង ម្ិន្ឈរបើរបាស្់តំបន្់ឈន្ោះឈោយផ្ទទល់ ឬ ម្ិ ន្ឈរបើរបាស្់តំបន្់ឈន្ោះកនុង
ឈពលបេចុបបន្នឈន្ោះ (តារាង ២.៤)។

តារាង ២.៤ ៖ ការចត់េំណាត់ថ្ននក់ភាគីពាក់ព័ន្ឈធ ៅកនងស្ហគម្ន្៍
ដែលម្ិន្ស្ថត
ិ កនងទី
ំ
ុ
ុ តាង
ការពារ

រករម្/អន្ុរករម្អនកពាក់ព័ន្ធ

ឧទហរណ៍

របជាជន្ដែលពឹងដផ្អកឈៅឈលើឈស្វបរ ិសាថន្ អនកឈរបើរបាស្់ទឹក របជាជន្ដែលចប់
កនុងតំបន្់ SPF

រតី ឈ

ើង/េុោះតាម្ទឹក

របជាជន្ដែលេង់តាំងទីលំឈៅកនុងតំ បន្់

អនកតាំងទីលំឈៅ អនករកស្ុីទិញ/លក់ែី

របជាជន្ដែលេង់របម្ូលធន្ធាន្ឈផ្សងៗ

អនកកាប់ឈ

ឈៅកនុងតំបន្់ការពារ

អនករបម្ូលអន្ុផ្លព្រពឈ

ការពារ ឬ េង់លក់ែី

ើ អនកបរបាញ់ស្តវ អនកឈន្សាទ
ើ

អនកទទួលផ្លពីឈស្វបរ ិសាថន្រ ំពឹងថ្ន ន្ឹ ងទទួលបាន្ផ្លរបឈោជន្៍ វ ិជាោន្ស្ុទធពី
គឈរោង REDD ដែលឈជាគជ័យ។ ឈោយសារដតលំបាកកនុងការបញ្ហ
ា ក់ឱ្យេាស្់ថ្នពួករត់

ជាន្រណាេលោះ ឈហើយពួករត់ម្ិន្ោន្លទធភាពែឹងពីឥទធិពលអវ ិជាោន្ ឈទើបវជាឈរឿងដែល
អាេទទួលយកបាន្កនុងការដែលម្ិន្រួម្បញ្ូច លពួករត់ឈៅកនុងការវ ិភាគឈន្ោះ។

របជាជន្

ស្ថិតកនុងរបឈភទឈផ្សងឈទៀត ដែលអាេន្ឹងស្ងឃឹម្ឈោយម្ិន្េាស្់ោស្់ថ្ន ន្ឹងទទួលបាន្

ផ្លរបឈោជន្៍ឈផ្សងៗពីតំបន្់ការពារស្ីោឈន្ោះរបស្ិន្ឈបើរមន្វតតោន្គឈរោង REDD ឈនាោះ
អាេន្ឹងរបរពឹតតបំពាន្េាប់ ន្ិង រមន្ស្ិទិទ
ធ ម្ទរតាម្ផ្លូវេាប់ ឈៅឈលើធន្ធាន្បរម្រងឈន្ោះ
ឈ

ើយ ឈហតុ ែូឈេនោះឈហើយឈទើបម្ិន្ចំបាេ់ ឈធវើការវិភាគឈៅឈលើការេំ ណាយ ន្ិង ផ្លរបឈោជន្៍

នានារបស្់ពួករត់ស្ិត
ថ ឈរកាម្រកបេ័ណឌ CCB ឈន្ោះ។
ការចត់េំណាត់ថ្ននក់ភាគីពាក់ព័ន្ធម្ិន្ដម្ន្ជាស្ហគម្ន្៍ែំណាក់កាលបឋម្ គឺោន្
បងាាញឈៅកនុងតារាង ២.៥។ ឈោយសារថ្នអនករំរទគឈរោងឈន្ោះ គឺជារែឋបាលព្រពឈ
នាម្រាជរោឋភិបាលកម្ពុជា

ជាទិែភា
ឋ ពរួម្

ចត់ទុកថ្នជាភាគីពាក់ព័ន្ធោេ់ឈោយដ

ើ កុង
ន

ភានក់ងារែព្ទឈទៀតរបស្់រោឋភិបាលម្ិន្រតូវបាន្

កឈនាោះឈទ

ក៏ប៉ាុដន្ដជាសាខារបស្់សាថន្ប័ន្ែដែល

ឈន្ោះ។ ឈទោះបីជាដបបឈន្ោះកដី ឈែើម្បីអន្ុវតតគឈរោងរបកបឈោយរបស្ិទភា
ធ ព ជាការស្ំខាន្់រតូវ
ឈ

ង
វ យល់ ន្ិង ស្រម្ួលឱ្យោន្អាណតតិ ន្ិង ដផ្ន្ការេុស្ៗរនស្រោប់ភានក់ងារទំងឡាយ
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ឈែើម្បីធានាបាន្ន្ូវកិេចស្ហរបតិបតតិការ

ែូឈេនោះឈហើយ

ទីភានក់ងាររោឋភិបាលស្ំខាន្់ៗរតូវ

បាន្បញ្ហ
ា ក់ ឈៅខាងឈរកាម្ឈន្ោះ។
តារាង ២.៥ ៖ ការចត់េំណាត់ថ្ននក់ភាគីពាក់ព័ន្ម្
ធ ិន្ដម្ន្ជាស្ហគម្ន្៍ែំណាក់កាលបឋម្
រករម្/អន្ុរករម្អនកពាក់ព័ន្ធ

ឧទហរណ៍

រោឋភិបាល
ភានក់ងារបឈេចកឈទស្

ម្ន្ទីរឈរៀបេំដែន្ែី ន្គរូបន្ីកម្ម ន្ិង ស្ំណង់ ម្ន្ទីរបរ ិសាថន្
ម្ន្ទីរឈទស្េរណ៍ ម្ន្ទីរកស្ិកម្ម ម្ន្ទីរអភិវឌ្ឍជន្បទ បូករួម្
ន្ឹងរកស្ួងពាក់ព័ន្ធឈៅថ្ននក់ជាតិស្រោប់កិេចការស្ំខាន្់ៗ

អាជាាធរឈេតត
អាជាាធរស្ស្រក
រករម្របឹកា

ុំ

កងកោលំងរបោប់អាវុធ

ឈោធា កងរាជអាវុធហតថ ន្គរបាល

ម្ិន្ដម្ន្រោឋភិបាល
អងគការម្ិន្ដម្ន្រោឋភិបាល អងគការអភិវឌ្ឍន្៍ ន្ិង ភាពជាព្ែគូកុងស្កម្ម
ន
ភាព

(គឈរោងអភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ) អងគការ Nomad (ស្ុេភាព)
អងគការអប់រ ំពិភពឈោក (អកេរកម្ម)

វ ិស្័យឯកជន្
គឈរោងស្ម្បទន្ឈ

ើ

រករម្ហុន្ Samling International

ែំណាក់កាលបនាទប់ ព្ន្ការវិភាគឈៅឈលើភាគី ពាក់ ព័ន្ធ

គឺការបា៉ា ន្់របោណឈៅឈលើផ្ល

3
របឈោជន្៍ ផ្ូវេាប់
ល
របស្់រករម្ន្ីម្ួយៗ ន្ិង ទំនាក់ទំន្ងរបស្់ពួកឈគជាម្ួយន្ឹងភាគី ពាក់

ព័ន្ធ។ ការវ ិភាគឈន្ោះោន្បងាាញឈៅកនុងឧបស្ម្ព័ន្ធ ២.៤ ឈោយោន្ការបា៉ា ន្់របោណកាន្់ដត
ឈពញឈលញអំពីឥទធិពលវ ិជាោន្ ន្ិង ឥទធិពលអវ ិជាោន្ដែលបាន្រ ំពឹងទុ ក ឈៅកនុងដផ្នក ៦.១
ន្ិង ៦.២។

ដផ្នកឈលើការវ ិភាគទំងឈន្ោះ តារាង ២.៦ ចត់េំណាត់ថ្ននក់ភាគីពាក់ព័ន្ធទំងឡាយ
ឈោយឈោងឈៅឈលើសារស្ំខាន្់ របស្់ពួកឈគ (ករម្ិតព្ន្ការស្ឈរម្េឈរលឈៅរបស្់គឈរោង
3

រងាវន្់ឈលើកទឹកេិតតដែលបឈងកើតឈ

ើងតាម្រយៈអំឈពើពុករលួយម្ិន្រតូវបាន្បា៉ា ន្់របោណកនុងការគណនាអំពីផ្លរបឈោជន្៍

ស្ុទធស្ិត
ថ ឈរកាម្បទោឋន្ CCBS (បទោឋន្ឆ្នំ២០០៩, ដផ្នក CM១ ឈលេឈោង 4១) ឈនាោះឈទ។ ឈទោះបីជាដបបណាកដី ឈន្ោះគឺ ជា
បញ្ហ
ា ជាក់ដស្ដងែ៏ស្ំខាន្់ម្ួយ ដែលឈៅរគប់ឈពលទំងអស្់ បាន្ឈធវើឱ្យប៉ាោះពាល់ោ៉ាងខាលំងឈៅឈលើការឈធវើឈស្េកដីស្ឈរម្េពី
ស្ំណាក់ម្ន្រន្ដីរែឋ ឈហើយស្ោជិករករម្ការងារគឈរោងបាន្ែឹងោ៉ា ងេាស្់អំពីបញ្ហ
ា ឈន្ោះ។
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ឈោយដផ្អកឈលើការេូលរួម្របស្់ភាគីពាក់ព័ន្ឈធ នាោះ ម្ុេងារព្ន្ទំហំរបជាជន្ ន្ិង ឥទធិពលពី
ស្កម្មភាពកនុងឈពលបេចុបបន្ន) ន្ិង ឥទធិពល (ករម្ិតដែលភាគីពាក់ព័ន្ធម្ួយោន្អំណាេឈៅ
ឈលើគឈរោង ែូឈេនោះឈហើយអាេជំរញ
ុ
ឬ រារាំងអន្តរាគម្ន្៍របស្់គឈរោង ម្ុេងារព្ន្អំណាេរួម្
ដផ្នកឈរលន្ឈោបាយ ន្ិង ឋាន្ៈពិឈស្ស្ដែលបាន្ឯកភាពឈោយ CCBS) ឈោយអន្ុ
ឈោម្ឈៅតាម្ Richards and Panfil (២០១១)។ ការឈរៀបេំគឈរោង ចំបាេ់រតូវឈផ្ទដតឈៅ
ឈលើភាគីពាក់ព័ន្ធដែលស្ថិតឈៅរជរងខាងឈលើដផ្នកខាងឈឆ្វងព្ន្ែារកាម្

ពីឈរពាោះពួកឈគោន្

អំណាេខាលំងបំផ្ុតកនុងការរុញគឈរោងឈឆ្ពោះឈៅម្ុេ ន្ិង ោន្ឥទធិពលធំបំផ្ុតកនុងការរារាំង
ភាពឈជាគជ័យរបស្់គឈរោង។

តារាង ២.៦ ៖ ការវ ិភាគឥទធិពល ន្ិង សារស្ំខាន្់របស្់ភាគីពាក់ព័ន្ធ (ភាគីពាក់ព័ន្ដធ ែលម្ិន្
ស្ថិតកនងភូ
ុ ម្ិេូលរួម្ ស្រឈស្រជាអកសរឈរទត)។
ឥទធិពល

សារស្ំខាន្់េំឈពាោះការស្ឈរម្េឈរលឈៅគឈរោង

របស្់រករម្

ខាលំងបំផ្ុត

ខាលំងបំផ្ុត

ខាលំង

ម្ធយម្

រគួសារជន្ជាតិឈែើម្

រគួសារជន្ជាតិឈែើម្

រគួសារដេមរជា

ភាគតិេពិតរបាកែ

ភាគតិេជា

វ ីរបុរស្

អនកឈៅឈរៅទី តាំង -

វ ីរបុរស្

ឈេាយ

អនកម្កតាំងទី លំឈៅ
អាជាាធរឈេតត

កងកោលំងរបោប់
អាវុធ
ខាលំង

រគួសារដេមរពិត
របាកែ

អនកឈៅឈរៅទី តាំង អនកកាប់ ឈ

ើ

អាជាាធរស្ស្រក
រករម្របឹកា

ុំ

ភានក់ ងារ

ភានក់ ងារតាម្ដេស
បឈណា
ដ យ
ម្ធយម្

អនកោំបដន្លលក់ជា
ជន្ជាតិ ឈែើ ម្ភាគ
តិ េ

38

ង្សេកដីបរ ិយាយគង្រោខ
តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះ ស្ីោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣]

អនកឯកឈទស្ខាង
ព្រពឈ

ើ ជាដេមរ

អនកឈរបើរបាស្់ែព្ទ
ឈទៀត - ជ័ រ
អនកឈរបើរបាស្់ែព្ទ
ឈទៀត - ម្ិ ន្ដម្ន្ជ័រ

អងគការម្ិន្ដម្ន្រោឋ
ភិ បាល

រករម្ហុន្ឯកជន្*
ឈេាយ

ជន្ជាតិ ភាគតិេ

អនកឈៅឈរៅ

រកី រកបំផ្ុត^

ទី តាំង - អនក

ជន្ជាតិ ដេមររកីរក

ទទួ លផ្លពី

បំ ផ្ុង^

ឈស្វបរ ិសាថន្

ជន្ជាតិ ដេមររមន្
ែី ធី^ល
ជន្ជាតិ ឈែើ ម្ភាគតិ េ
ដែលជាអនកកាប់
ឫស្សី

*រករម្ហុន្ឯកជន្ន្ឹងកាលយឈៅជាោន្សារស្ំខាន្់បំផ្ុត ន្ិង ោន្ឥទធិពលខាលំងបំផ្ុតរបស្ិន្ឈបើគឈរោងធំៗរតូវ
បាន្អន្ុម្័តឱ្យែំឈណើរការ (ឧ. ការទញយកដរ ៉ា)។
^រករម្ទំងឈន្ោះោន្ឥទធិពលខាលំងឈោយសារដតសារស្ំខាន្់ដែលរតូវបាន្ផ្ដល់ឈៅឱ្យពួ កឈគឈៅកនុង CCBS Gold
Standard។

រករម្ហុន្ Samling International ម្ិ ន្រតូវបាន្ោក់បញ្ូច លឈៅកនុងតារាងឈន្ោះឈ

ើយ

ឈោយសារដតរករម្ហុន្ឈន្ោះ រតូវបាន្វយតព្ម្លថ្នរមន្តួនាទីផ្ទទល់ឈៅកនុងការអន្ុ វតដគឈរោង
ឈន្ោះឈនាោះឈទ។

ការពិង្រគះង្យាបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធង្ៅកនខអំ
ឡខង្ពលង្រៀបេំ
គង្រោខ
ុ
ុ
គឈរោងអភិរកសដែលោន្ស្សាប់

បាន្េូ លរួម្កនុងការពិ ឈររោះឈោបល់ោ៉ាងផ្ុ ស្ផ្ុល

ជាម្ួយន្ឹងស្ោជិកស្ហគម្ន្៍ ន្ិង ម្ន្រន្ដីម្ូលោឋន្ចប់ តាំងពីគឈរោងចប់ ឈន្ោះឈផ្ដើម្ឈៅកនុង
២០០២ម្ក។ ការពិឈររោះឈោបល់ទំងឈន្ោះបាន្ផ្ដល់ជាព័ត៌ោន្ស្រោប់កាឈរៀបេំអន្តរាគម្ន្៍

របស្់គឈរោង ន្ិង ធានាបាន្ន្ូវការឯកភាព ន្ិង ការេូ លរូម្ឈៅកនុងស្កម្មភាពនានាដែល
អន្ុវតតកុងឈពលកន្ល
ន
ងម្ក។

ម្ិន្ដតប៉ាុឈណាណោះ

ការពិឈររោះឈោបល់ឈន្ោះបាន្បឈងកើន្ករម្ិតព្ន្
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ការរបម្ូលផ្ដំុស្ហគម្ន្៍ោ៉ាងឈរេើន្ស្រោប់ទិែភា
ឋ ពជាឈរេើន្របស្់គឈរោង បាន្ឈលើកកម្ពស្់
ការយល់ែឹងអំពីរកបេ័ណឌេាប់ បាន្ដេករ ំដលកផ្លរបឈោជន្៍ពីម្ុេរបរែំបូង ន្ិង បាន្
បឈងកើន្ទំន្ុកករម្ិតេពស្់រវងបុគល
គ ិកគឈរោង ន្ិង ស្ហគម្ន្៍។
ែំឈណើរការពិឈររោះឈោបល់ជាថមីជាម្ួយភាគីពាក់ព័ន្ធរតូវបាន្ឈធវើឈ
ោន្ការយល់ែឹងឈពញឈលញរបស្់ស្ហគម្ន្៍អំពីស្កម្មភាពបដន្ថម្

ើង

ឈែើម្បីធានាឱ្យ

ដែលឈផ្ទដតឈៅឈលើ

គឈរោង REDD។ ែំឈណើរការឈន្ោះបាន្ចប់ឈផ្ដើម្ជាម្ួយន្ឹងរករម្ការងារគឈរោង ដែលឈធវើការ
ឈៅឈលើការវ ិភាគថមីៗែូេោន្បញ្ហ
ា ក់ ឈៅកនុងដផ្នកខាងឈលើ
ភូម្ិេូលរួម្េំន្ួន្
រតូវបាន្បឈងកើតឈ

២០។

បនាទប់ម្កឈទៀត

ឈហើយបាន្កំណត់អតដស្ញ្ហញណ

ែំ ឈណើរការពិឈររោះឈោបល់ជាផ្លូវការ

ើងឈោយឈផ្ទដតឈលើការពិន្ិតយឈៅឈលើេាប់ របស្់របឈទស្កម្ពុជា

ឈរល

ការណ៍អន្ុវតតលប
អ ំផ្ុតពី កុងឈស្ៀវឈៅ
ន
ន្ិង ម្តិឈោបល់ពីបណា
ដ ភាគីពាក់ព័ន្ធោ៉ាងឈរេើន្។

ការឈរៀបេំែំឈណើរការឈន្ោះោន្បញ្ហ
ា ក់ជាលម្អិតឈៅកនុង WCS/FA (២០១១)។ ែំឈណើរការឈន្ោះ
បាន្ចប់ឈផ្ដើម្តាម្រយៈកិេចរបជុំឈរៀបេំជាឈរេើន្ ន្ិង ស្ិកាេសាោឈៅថ្ននក់ឈេតត ថ្ននក់ស្ស្រក
ន្ិង ថ្ននក់

ុំ ម្ុន្ន្ឹង្ន្ឈៅែល់ការពិឈររោះឈោបល់រទង់រទយធំឈៅតាម្ភូម្ិ ែូេោន្

បញ្ហ
ា ក់ ខាងឈរកាម្។ របាយការណ៍ព្ន្ស្ិកាេសាោទំងឡាយ គឺោន្ស្រោប់ផ្ដល់ជូន្តាម្
ស្ំឈណើ។

ថ្ននក់ឈេតត
ម្ន្រន្ដីថ្ននក់ឈេតត ន្ិង បុគគលិកអងគការម្ិន្ដម្ន្រោឋភិបាលបាន្ជួបរបជុំឈៅព្ថងទី ២៨-២៩
ដេកញ្ហញ ឆ្នំ២០១០ ឈៅរករងដស្ន្ម្ឈនារម្យឈៅឯការ ិោល័យេណឌរែឋបាលព្រពឈ

ើ ឈែើម្បី

ពិភាកាអំពីគឈរោងឈន្ោះ។ ម្តិឈោបល់ស្ំខាន្់ៗដែលទទួលបាន្ពីកិេចរបជុំឈន្ោះ គឺ ពាក់ព័ន្ធ
ឈៅន្ឹងការោក់ បញ្ូច លឈទស្េរណ៍ធម្មជាតិ ឈៅកនុងគឈរោងឈន្ោះ ន្ិង តរម្ូវការស្ហការជា
ម្ួយន្ឹងម្ន្ទីរឈទស្េរណ៍ឈេតត។

ឈៅថ្ននក់ស្ស្រក
កិេចរបជុំោេ់ឈោយដ

កម្ួយរតូវបាន្ឈរៀបេំឈ

ើងស្រោប់ម្ន្រន្ដីថ្ននក់ស្ស្រក ន្ិង

ុំ ឈៅ

ព្ថងទី១ ដេតុោ ឆ្នំ២០១០ ឈៅកនុងស្ស្រកដកវស្ីោ ឈៅឯសានក់ការកណា
ដ លតំបន្់ SPF របស្់
េណឌរែឋបាលព្រពឈ ើ ។ ស្ោស្ភាពេូលរួម្កនុងកិ េចរបជុំ ឈនាោះស្រុបេំន្ួន្ ៣៧រូប ម្កពី
ការ ិោល័យស្ស្រកដែលពាក់ព័ន្ទ
ធ ំងអស្់ រករម្របឹកា

ុំ ២រូបម្កពី

ុំេំន្ួន្ ២ ឈៅកនុងស្ស្រក
ដកវស្ុីោ អនកតំណាងម្កពីការ ិោល័យន្គរបាលស្ស្រក អនកតំណាងម្កពីអងគភាពឈោធា
ស្ស្រក អងគភាពកសាងដផ្ន្ការអភិវឌ្ឍឈេតត ន្ិង បុគគលិកអងគការស្ោគម្អភិរកសស្តវព្រព។
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ភាគីពាក់ព័ន្ធឈៅថ្ននក់ស្ស្រកបាន្រំំរទែល់គឈរោងឈន្ោះ

ឈហើយឈពញេិតេ
ត ំឈពាោះែំឈណើរការ

ពិឈររោះឈោបល់ោ៉ាងស្ុីជឈរៅជាម្ួយន្ឹងភាគីពាក់ព័ន្ទ
ធ ំងអស្់។

ថ្ននក់រករម្របឹកា

ុំ

កនុងនាម្ជាដផ្នកម្ួ យព្ន្កម្មវ ិធី ឈរៀបេំ រពឹតិ កា
ត រណ៍ឈលើកកម្ពស្់ការយល់ែឹងកនុងេំ ឈណាម្
អាជាាធរម្ូលោឋន្អំពីគឈរោង REDD សាកលបង ន្ិ ង ឈោយោន្ការជួយរំរទពីអងគការ
ស្ោគម្អភិ រកសស្តវព្រពឈៅកម្ពុជា រែឋបាលព្រពឈ

ើ បាន្ឈរៀបេំស្ិកាេសាោេំន្ួន្ ២ ដែល

ោន្រយៈឈពល ១ព្ថងៗ គឺឈៅព្ថងទី១៥ ដេវ ិេេិកា ន្ិង ព្ថងទី៨ ដេធនូ ឆ្នំ២០១០ ស្រោប់អនក
តំណាងស្ហគម្ន្៍ស្ំខាន្់ៗម្កពី ៤ កនុងេំឈណាម្ ៦រករម្របឹកា ុំ ( ុំដស្ស្េទុម្ ដស្ស្រពោះ
ដស្ស្

ូក ន្ិង ដស្ន្ម្ឈនារម្យ) គណៈកម្មការស្ហគម្ន្៍ជន្ជាតិភាគតិេថ្ននក់ភូម្ិេំន្ួន្ ៦

(អណូដ ងរក ឹង អូររណា ដស្ស្លវី ហាគទី ដស្ស្េទុម្ ន្ិង ដឆ្នង) គណៈកោមធិការរគប់រគងព្រព
ថ្ននក់ភូម្ិេំន្ួន្ ៣ (ពូ គង់ ពូចរ ន្ិង អូរចរ) ន្ិង ភូម្ិេំន្ួន្ ៥ឈផ្សងឈទៀត (ពូហាម្ ពូរា៉ាង
ដស្ស្រពោះ ន្ិង អូ រអាម្)។ កិេចរបជុំឈន្ោះបាន្រគបែណដប់ឈៅឈលើការយល់ែឹងអំពីែំឈណើរការ
គឈរោង REDD ការឈរៀបេំគឈរោង ការពិន្ិតយឈៅឈលើឯកសារឈលើកកម្ពស្់ការយល់ែឹងតាម្
រយៈការពិឈររោះឈោបល់ ការពិភាកាអំពីផ្លប៉ាោះពាល់របស្់គឈរោងដែលអាេោន្ឈៅឈលើ
ស្ងគម្ ន្ិង បរ ិសាថន្ ន្ិង ម្ឈធាបាយឈផ្សងៗឈែើម្បីកាត់បន្ថយវ។ កិេចរបជុំស្ស្ឈែៀងរនឈន្ោះ
ដែររតូវបាន្ឈធវើឈ

ើងស្រោប់រករម្របឹកា

ុំេំន្ួន្ ២ ដែលឈៅស្ល់ (ឈម្ម្៉ាង់ ន្ិង រម្នា)

ឈៅព្ថងទី២៧ ន្ិង ទី ៣០ ដេកញ្ហញ ឆ្នំ២០១១ ោេ់ឈោយដ

កពីរន។

កដីកងវល់ម្ួយកនុងេំ ឈណាម្កដីកងវល់ស្ំខាន្់ ៗដែលទទួ លបាន្ពី កិេចរបជុំ ទំងអស្់ឈន្ោះ គឺ

ពាក់ព័ន្ឈធ ៅន្ឹងតួនាទី ន្ិង ការទទួលេុស្រតូវរបស្់ស្ហគម្ន្៍ ដែលេូលរួម្ឈៅកនុងគឈរោង
REDD។ ជាពិឈស្ស្ អនកេូលរួម្ម្ួយេំន្ួន្បាន្ឈលើកឈ
អាេជួយបញ្ណប់ការកាប់ឈ
ឈ

ើ េុស្េាប់បាន្ឈទ

ើងពីកីក
ដ ងវល់ដែលថ្ន ពួករត់ម្ិន្

ពីឈរពាោះស្កម្មភាពឈន្ោះកំពុងរតូវបាន្ឈធវើ

ើងឈោយអងគភាពដែលោន្អំ ណាេឈៅកនុងតំបន្់ ។ កដីកងវល់ម្ួយឈផ្សងឈទៀតដែលទទួល

បាន្ពីស្ហគម្ន្៍ជន្ជាតិឈែើម្ភាពតិេ គឺថ្ន ពួ ករត់ោន្អំណាេតិ េតួ េខាលំងណាស្់កុង
ន

ការបញ្ណប់អនកឈធវើេំណាកស្ស្រកជន្ជាតិ ដេមរពី ការេូ លឈៅកនុងព្រព ឈហើយកាប់រាន្ែីព្រពឈែើម្បី
ោំែំណាំ

ន្ិង

កាប់ឫស្សី។

ម្តិឈោបល់

ន្ិង

កដីកងវល់ទំងអស្់ឈន្ោះរតូវបាន្ឈោោះ

ស្សាយតាម្រយៈបទបងាាញស្ដីពីស្កម្មភាពរបស្់គឈរោងពាក់ព័ន្ន្
ធ ឹងការតាម្ោន្ ន្ិង ការ
ោម្លាតដែលែឹកនាំឈោយរែឋបាលព្រពឈ

ើ ។ កដីកងវល់ែ៏ធំឈផ្សងឈទៀត គឺពាក់ព័ន្ឈធ ៅន្ឹង

ស្កម្មភាពឈធវើកស្ិកម្ម។ ស្ហគម្ន្៍បាន្ឈលើកឈ
របាស្់ែីកស្ិកម្មកុងឈពលបេច
ន
ុបបន្នរបស្់ពួករត់។

ើងពី តរម្ូវការរបស្់ពួករត់ កុងការបន្ត
ន
ឈរបើ

កដីកងវល់ម្ួយឈន្ោះរតូវបាន្ឈោោះស្សាយ
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ង្សេកដីបរ ិយាយគង្រោខ
តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះ ស្ីោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣]

តាម្រយៈការបញ្ហ
ា ក់ោ៉ាងេាស្់ោស្់ថ្ន

ពួករត់ឈៅដតអាេពឹងដផ្អកឈៅឈលើែីកស្ិកម្ម

ដែលោន្ស្សាប់ស្រោប់ោំែុោះែំណាំឈផ្សងៗ។

ថ្ននក់ភូម្ិ
ែំឈណើរការពិឈររោះឈោបល់ែ៏ស្ំខាន្់ឈៅថ្ននក់ភូម្ិ បាន្ឈរបើ របាស្់វ ិធីសាស្រស្ដ ២ ផ្ារ
ភាាប់រន ៖ ឈយើងបាន្ោក់ បញ្ូច លគណៈកោមធិការ ឬ រករម្អនកតំណាងភូម្ិឈៅកនុងកិេរច បជុំ

កនុងរករម្តូេៗ
ឈហើយបាន្ទំនាក់ទំន្ងឈៅកាន្់ អនកភូ ម្ិទំងអស្់ឱ្យេូ លរួម្កនុងកិ េរច បជុំ រម្
ួ
ធំជាងម្ុន្។ រករម្ការងារស្រម្បស្រម្ួលឈស្ទើរដតែឹកនាំឈោយម្ន្រន្ដីរោឋភិបាលទំងអស្់ ដែល
ឈធវើការងារជាម្ួយន្ឹងបុគល
គ ិ កអងគការម្ិន្ដម្ន្រោឋភិបាល ន្ិង រករម្អនកតំណាងស្ហគម្ន្៍
ដែលទទួលបាន្ការបណុដ ោះបណា
ដ លបដន្ថម្។

ោ៉ា ងឈហាេណាស្់វគមិន្ជាជន្ជាតិ ភនងោនក់

ដែលន្ិោយភាសាជន្ជាតិ ឈែើម្កនុងម្ូលោឋន្
រករម្អនកស្រម្បស្រម្ួល

រតូវបាន្ោក់បញ្ូច លឈៅកនុងរករម្ន្ីម្ួយៗ។

បាន្ឈលើកទឹកេិតតោ៉ាងខាលំងឱ្យោន្ការេូលរួម្ពីគណៈកោមធិការ

ភូម្ិ ន្ិង ស្រស្ដី ឈែើម្បីឈធវើឱ្យែំឈណើរការឈន្ោះោន្យុតិតធម្៌ ន្ិង ោន្តោលភាពស្រោប់ស្ោជិក
ស្ហគម្ន្៍ទំងអស្់។
ឈធវើឈ

ការពិ ឈររោះឈោបល់ឈន្ោះឈផ្ទដតជុំ វ ិញកិ េរច ពម្ឈរពៀងស្ហគម្ន្៍ដែល

ើងជាោយលកេណ៍អកសរ ឈហើយដែលរតូវេុោះហតថឈលខាឈោយអនកតំណាងរបស្់ស្ហ

គម្ន្៍ន្ីម្ួយៗ ឈែើម្បីបងាាញពីការយល់រពម្ឈោយស្ម័រគេិតត ជាម្ុន្ ន្ិង ឈោយទទួលបាន្
ព័ត៌ោន្រគប់ ររន្់។ កិ េរច ពម្ឈរពៀងឈន្ោះរួម្បញ្ូច លឧបស្ម្ព័ន្ធម្ួយដែលបរ ិោយអំ ពីគឈរោង
ឈន្ោះ។ ការពិ ឈររោះឈោបល់រតូវបាន្ឈរៀបេំជារេនាស្ម្ព័ន្ធ ដែលោន្ ៣ែំណាក់ កាលែូេ
ខាងឈរកាម្ ៖
ែំណាក់កាលទី ១ ៖ ការឈលើកកម្ពស្់ការយល់ែឹង ន្ិង ការពិភាកាអំពីឈស្េកដី
រពាងការបា៉ា ន្់របោណពីផ្លប៉ាោះពាល់ឈៅឈលើស្ងគម្


ដផ្នកទី ១ ៖ ការឈលើកកម្ពស្់ការយល់ែឹង ន្ិង ការបា៉ា ន្់របោណពីផ្លប៉ាោះ
ពាល់ឈធវើឈ



ើងជាម្ួយន្ឹងរបធាន្ភូម្ិ/គណៈកោមធិការភូម្ិ

ដផ្នកទី ២ ៖ ការពិភាការួម្ជាម្ួយន្ឹងស្ោជិកស្ហគម្ន្៍ទំងអស្់

ែំណាក់ កាលទី ២ ៖ ការពិភាកាឈៅឈលើការរពម្ឈរពៀង ន្ិង ការបងាាញអំពីកិេរច ពម្
ឈរពៀងស្ហគម្ន្៍


ដផ្នកទី ១ ៖ ការបកស្សាយ ន្ិង ការពិភាកាអំពីឈស្េកដីរពាងកិេរច ពម្ឈរពៀង
ស្ហគម្ន្៍



ដផ្នកទី ២ ៖ ែំបូនាមន្ដផ្នកេាប់ឈធវើឈ

ើងឈោយឯករាជយស្រោប់ស្ហគម្ន្៍ ទំង

ឡាយពាក់ព័ន្ក
ធ ិេចរពម្ឈរពៀង
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តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះ ស្ីោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣]

ែំណាក់កាលទី ៣ ៖ ការបញ្ចប់ែំឈណើរការ ន្ិង ការេុោះហតថឈលខាឈលើកិេចរពម្ឈរពៀង
ស្ហគម្ន្៍
ែំណាក់កាលទី ១ ៖ ការពិឈររោះឈោបល់ជាឈលើកែំបូងោន្ឈរលឈៅស្ំខាន្់ៗែូេ
ខាងឈរកាម្ ៖
១. ឈលើកកម្ពស្់ការយល់ែឹងឈៅឈលើទស្សនាទន្អំពីការដរបរបួលអាកាស្ធាតុ ន្ិង
ហិរញ្ញ បបទន្កាបូ ន្កនុងគឈរោង REDD

២. បកស្សាយអំ ពីស្ិទិធរបស្់ជន្ជាតិឈែើម្ភាគតិេឈោយដផ្អកឈលើេាប់ភូម្ិបាល ន្ិង
េាប់ព្រពឈ

ើ របស្់របឈទស្កម្ពុជា

៣. ឈលើកទឹកេិតតែល់ភាគីពាក់ព័ន្ធឱ្យេូលរួម្ោ៉ា ងស្កម្មឈៅកនុងការអន្ុ វតដគឈរោង
៤. ពិន្ិតយឈៅឈលើការឈរៀបេំគឈរោងដែលបាន្ឈស្នើឈ
ដផ្អកឈលើការយល់ឈ

ើង កំណត់ ហាន្ិ ភ័យស្ំខាន្់ៗ

ើញរបស្់ស្ហគម្ន្៍ ន្ិង ទទួលយកម្តិឈោបល់អំពីការដក

លម្អស្ំខាន្់ៗឈៅឈលើការឈរៀបេំគឈរោង។
ឈៅកនុងអំ ុងែំ ណាក់កាលទី ១ ស្ោជិកស្ហគម្ន្៍ទទួលបាន្ព័ត៌ោន្តាម្រយៈ
ប៉ាុស្័រទ ន្ិង កូន្ឈស្ៀវឈៅដណនាំដែលរេនាោ៉ា ងពិឈស្ស្ ឈហើយោន្វគគស្ួរស្ំណួរ ន្ិង
ឈឆ្លើយស្ំណួរឈៅកនុងកិេចរបជុំធំៗ កនុងរករម្តូ េៗ ន្ិង តាម្រយៈការស្ន្ទនាោនក់តទល់។
ែំណាក់កាលទី ២ ៖ ឈៅកនុងអំ

ុងដផ្នកទី ១ ព្ន្ែំណាក់ កាលទី ២ ឈស្េកដីរពាងកិេចរពម្
ឈរពៀងរតូវបាន្អាន្ឈោយរករម្ការងារគឈរោងឈៅកនុងកិេចរបជុំម្ួយេំ ន្ួន្
ឈហើយបាន្ដេក
ចយេាប់េម្លងព្ន្កិេចរពម្ឈរពៀងឈន្ោះឈៅឱ្យអនកេូលរួម្

រពម្ទំងបាន្ឈរៀបេំវគគស្រោប់

ស្ួរ ន្ិង ឈឆ្លើយស្ំណួរផ្ងដែរ។ កនុងអំ ុងដផ្នកទី ២ ម្ជណម្ណឌលអប់រ ំេាប់ស្រោប់ ស្ហ
គម្ន្៍ (CLEC) ដែលជាអងគការម្ិ ន្ដម្ន្រោឋភិ បាលកនុងស្ស្រកដែលោន្ឯកឈទស្ បាន្ឈរៀបេំ

ស្ិកាេសាោរយៈឈពល ២ព្ថង ឈែើម្បីផ្ដល់ែំបូនាមន្ដផ្នកេាប់ឈោយឯករាជយឈៅែល់រករម្ឈម្
ែឹកនាំស្ហគម្ន្៍ ដែលោន្េំន្ួន្ពី
ស្ហគម្ន្៍

២០

ឈៅ

អភិ រកសស្តវព្រព ន្ិង រោឋបាលព្រពឈ

៣០នាក់ ឈៅកនុង

ុំន្ីម្ួយៗ។

អងគការ

ើ ម្ិន្ោន្វតតោន្ឈៅកនុងកិេចរបជុំទំង

ឈន្ោះឈទ ឈែើម្បីធានាថ្ន ស្ោជិ កស្ហគម្ន្៍ោន្ឈស្រ ីភាពកនុងការឈលើកឈ

ើងន្ូ វស្ំណួរដបប

ស្ុីជឈរៅ។
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តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះ ស្ីោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣]

ែំណាក់កាលទី ៣ ៖ ម្តិឈោបល់នានាពី ស្ហគម្ន្៍ រតូវបាន្បញ្ូា ន្ឈៅអនកឈធវើឈស្េកដី

ស្ឈរម្េជាន្់េពស្់ ន្ិង បាន្ឈធវើការដកដរបដែលចំបាេ់ម្ួយេំន្ួន្ឈៅឈលើកិេចរពម្ឈរពៀងឈនាោះ
ឈហើយភាគីទំងពីរ្ន្ឈៅេុោះហតថឈលខាឈលើកិេចរពម្ឈរពៀង។
កាលវ ិភាគ

ន្ិង

កាលបរ ិឈេេទព្ន្ែំឈណើរការពិឈររោះឈោបល់ជាម្ួយន្ឹងស្ហគម្ន្៍

ោន្បងាាញឈៅកនុងតារាង

២.៧។

ស្ហគម្ន្៍ទំងអស្់បាន្េុោះហតថឈលខាឈលើកិេចរពម្

ឈរពៀង។ របាយការណ៍លម្អិតដែលទទួ លបាន្ពី កិេចរបជុំ ន្ីម្ួយៗឈៅកនុងអំ
ន្ីម្ួយៗគឺោន្ស្រោប់ផ្ល
ដ ់ជូន្តាម្ស្ំឈណើ។

ុងែំណាក់កាល

តារាង ២.៧ ៖ កាលបរ ិឈេេទស្ំខាន្់ៗកនុងការពី ឈររោះឈោបល់ឈៅថ្ននក់ ភូម្ិ

ការេូ លរួម្របស្់ស្ហគម្ន្៍ ៖ កិ េចរបជុំ ស្ំខាន្់ៗបាន្ឈផ្ទដតឈៅឈលើគឈរោង REDD
ភូ ម្ិស្ំខាន្់ ៗដែលោន្ែីឈៅកនុងតំ បន្់ ស្ល
ូន
ែំ ណាក់ កាល

ែំ ណាក់ កាល

ែំ ណាក់

ទី២ ដផ្នកទី១ ៖

ទី២ ដផ្នកទី២ ៖

កាលទី ៣ ៖

ពិ ន្ិតយកិ េរច ពម្

ផ្ដល់ែំបូនាមន្

េុ ោះហតថឈល
ខាឈលើកិេច

វ ិញ

ផ្លូវេាប់ ឈោយ
ឯករាជយ

១០-

១២-

១៤-

១២/១២/១១

១៨/១២/១១

១៥/១១/១១

០១-

២៥-

១៤-

០២/១២/១០

២៨/១០/១១

១៥/១១/១១

២៦-

២៨-

១៤-

២៨/០១/១១

២៩/១០/១១

១៥/១១/១១

៣០-

១៣-

៣១/៥/១១

១៤/៦/១១

ែំ ណាក់ កាល
ឈ្មោះភូម្ិ

ទី ១ ៖ ឈលើក
ុំ

កម្ពស្់ការយល់
ែឹ ង

អូ អាម្

ដស្ស្េទុម្

អូ ររណារ

ដស្ស្េទុម្

ដស្ស្លវី

ដស្ស្េទុម្

ដស្ស្រពោះ

ដស្ស្រពោះ

១៤/១២/១០

ហាគទី

ដស្ស្រពោះ

១-២/១/១១

ពូ ចរ

ដស្ស្រពោះ

អូ រចរ

ដស្ស្រពោះ

ពូ គង់

ដស្ស្រពោះ

េក់ ចរ

ដស្ស្

ូក

២៧២៨/១២/១០
២៨២៩/១២/១០
៣០៣១/១២/១០
១២-១៣/១/១១

ឈរពៀងឈ

ើង

១-២/៦/១១
៣-៤/៦/១១
៦-៧/៦/១១
៩-១០/៦/១១
១១-

១៣-

រពម្ឈរពៀង
១៥/១/១៣*
១៥/១/១៣*
១៥/១/១៣*
១៥/១/១៣*
១៥/១/១៣*

១៤/៦/១១
១៣-

១៥/១/១៣*

១៤/៦/១១
១៣-

១៥/១/១៣*

១៤/៦/១១
១៣-

១៥/១/១៣*

១៤/៦/១១
៥-៦/៨/១១

១៥/១/១៣*
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១៣/៧/១១
កមូម្

ដស្ស្

ូក

១៤-១៥/១/១១

ដស្ស្អឈណា
ដ ល

ដស្ស្

ូក

១៦-១៧/១/១១

ដស្ស្េទង់

ដស្ស្

ូក

១៨-២០/១/១១

អណូដ ងរក

ឹង

ពូ ហាម្

ដស្ន្
ម្ឈនារម្យ

១០

២២២៣/៧/១១
២៦៣០/៧/១១

៥-៦/៨/១១
៥-៦/៨/១១
២១-

១៦/៦/១១

២២/៦/១១

១៧-

២១-

ម្ឈនារម្យ

៣០/១១/១០

១៩/៦/១១

២២/៦/១១

៣០/១១/១០

១៥-១៦/៦/១១

១-៣/១០/១១

៦-៨/១០/១១

ឈម្ម្៉ា ង់

១៥/១/១៣*
១៥/១/១៣*
១៥/១/១៣*
១៥/១/១៣*

១៣-

២៧-

ម្ឈនារម្យ

ពូ ឈងា៉ា ល

១៨+២៧/១១/

១៩/៧/១១

៥-៦/៨/១១

ដស្ន្
ដស្ន្

ពូ រា៉ាង

១៧-

១៧-

១៥/១/១៣*

២១-

១៥/១/១៣*

២២/៦/១១
២១-

១៥/១/១៣*

២២/១០/១១

ភូ ម្ិអនកឈរបើ របាស្់ែព្ទឈទៀត
(ឈរបើ របាស្់អន្ុផ្លព្រពឈ

ឈ្មោះភូម្ិ

ុំ

ដស្ស្អុី

រម្នា

ពូ រតរំ

រម្នា

ពូ តាង
ំ

រម្នា

ើ ឈរេើន្ ប៉ាុ ដន្ដម្ិន្ោន្ែី ឈៅកនុងតំ បន្់គឈរោងឈនាោះឈទ)
ការពិ ឈររោះ
ឈោបល់ែំបូង

ែំ បូនាមន្
កិ េរច បជុំ ទីពីរ

ផ្លូវេាប់ ឈោយ
ឯករាជយ
២១-

េុ ោះហតថ
ឈលខាឈលើ
កិ េរច ពម្
ឈរពៀង
១៥/១/១៣*

៦-៧/១០/១១

៨-៩/១០/១១

១០-

១៥-

២១-

១២/១០/១១

១៧/១០/១១

២២/១០/១១

១៣-

១៨-

២១-

១៤/១០/១១

១៩/១០/១១

២២/១០/១១

២២/១០/១១
១៥/១/១៣*
១៥/១/១៣*

*កាលបរ ិឈេេទរបហាក់របដហល

មតិយោបល់ដែលទទួលបានក្នុងអំឡុងយេលេិយ្រោះយោបល់
ស្ហគម្ន្៍ទំងឡាយដែលបាន្ពិឈររោះឈោបល់

បឈងកើតគឈរោង REDD ពីឈរពាោះពួករត់ឈម្ើលឈ
លទធភាពអាស្ស្័យផ្លឈលើព្រពឈ

ើ

ន្ិង

បាន្បងាាញពីការរំរទែល់ការ

ើញថ្ន វជាម្ឈធាបាយម្ួយស្រោប់ការពារ

ែីកស្ិកម្មបាន្យូរអដងវង។

កដីកងវល់ម្ួយកនុង
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េំឈណាម្កដីកងវល់ធំៗរបស្់ពួករត់គឺថ្ន

របស្ិន្ឈបើព្រពឈ

ើ ម្ិន្រកបាន្របាក់េំណូលេូល

ឈៅរែឋឈទ ឈនាោះរែឋន្ឹងផ្ដល់ែីស្ម្បទន្ឈៅកនុងព្រពឈនាោះឈៅឱ្យរករម្ហុន្ឯកជន្ ដែលន្ឹងបិទ

លទធភាពរបស្់ពួករត់កុងការអាស្ស្័
ន
យផ្លឈលើធន្ធាន្ែ៏ស្ំខាន្់ ឈន្ោះឈទៀតឈហើយ។ កាន្់ដត
េាស្់ឈៅឈទៀត

ស្ហគម្ន្៍ទំងឡាយបាន្ឈលើកឈ

ើងន្ូវកដីកងវល់នានាពាក់ព័ន្ធន្ឹងថ្ន

ឈតើគឈរោង REDD ន្ឹ ងបិទស្ិទិរធ បស្់ពួករត់ កុងការទញយកអន្ុ
ន
ផ្លព្រពឈ
ណា។

ើ ដែរឬោ៉ា ង

កដីកងវល់ឈន្ោះរតូវបាន្ស្សាយបំភឺលតាម្រយៈការបងាាញន្ូវយុទសា
ធ
ស្រស្ដរគប់រគងរបស្់

គឈរោង REDD ដែលអន្ុញ្ហញតឱ្យស្ហគម្ន្៍ម្ូលោឋន្បន្តរបម្ូលអន្ុផ្លព្រពឈ

ើ បាន្ជា

ធម្មតា។ កដីកងវល់ម្ួយឈផ្សងឈទៀត គឺថ្ន គឈរោង REDD ន្ឹ ងហាម្ឃាត់ភាគី ពាក់ព័ន្ធឈៅកនុង

ស្ហគម្ន្៍ម្ិន្ឱ្យេូលឈៅកាន្់ព្រពែូន្តា ន្ិង ព្រពបញ្ុច ោះស្ពែូ េធម្មតាឈទៀតឈ ើយ។ បនាទប់
ម្ក កដីកងវល់ឈន្ោះរតូវបាន្ស្សាយបំភឺថ្ន
ល ការឈេញេូលឈៅកាន្់ែីែូន្តា ន្ិង ែី បញ្ុច ោះស្ពឈៅ
កនុងតំបន្់ SPF ន្ឹងរតូវបាន្អន្ុញ្ហញតស្រោប់ រករម្របជាជន្កនុងម្ូលោឋន្ ន្ិង ជន្ជាតិឈែើម្
ភាគតិេទំងអស្់។

ឈផ្សងពីឈន្ោះ ភាគីពាក់ព័ន្ធកុងស្ហគម្ន្៍
ន
ោន្ការរពួយបារម្ភអំពីការបាត់ បង់ ែីកស្ិកម្ម

កនុងឈពលបេចុបបន្នរបស្់ពួករត់ ។ ការរពួយបារម្ភឈន្ោះរតូវបាន្ស្សាយបំភឺោ
ល ៉ា ងេាស្់ោស្់
ថ្ន ែីកស្ិកម្មកុងឈពលបេច
ន
ុបបន្នទំងអស្់ន្ឹងរតូវបាន្អន្ុ ញ្ហញតឱ្យឈរបើ របាស្់ជាធម្មតាស្រោប់

ែីដែលទទួលបាន្ឈោយស្ស្បេាប់។ បដន្ថម្ជាងឈន្ោះឈៅឈទៀត ស្ហគម្ន្៍ទំងឡាយបាន្
បងាាញពីឈស្េកដីរតូវការស្ិទិធកាន្់កាប់ែីកស្ិកម្មរបកបឈោយស្ន្តិស្ុេ។

កដីកងវល់ឈន្ោះរតូវ

បាន្ស្សាយបំភឺតា
ល ម្រយៈការបងាាញពី ស្ោស្ភាគរបស្់គឈរោងកនុងការឈេញប័ ណណកម្មស្ិទិធ

រួម្ជូន្ជន្ជាតិឈែើម្ភាគតិេ ដែលន្ឹងធានាស្ន្តិស្ុេឈលើស្ិទិកា
ធ ន្់កាប់ែីកស្ិកម្មរបស្់ ស្ហ
គម្ន្៍ ែីដែលទំឈន្រពីការោំែុោះ ន្ិង ែី លំឈៅឋាន្។ ែំ ឈណើរការឈន្ោះរួម្បញ្ូច លការឈធវើការជា

ម្ួយន្ឹងស្ហគម្ន្៍ឈែើម្បីឈធវើដផ្ន្ទីែីស្ម្ូហភាព ន្ិង េងរកងឯកសារផ្លូវេាប់ដែលរតូវការ
ស្រោប់ឈស្នើស្ុំឱ្យរោឋភិបាលឈេញប័ណណកម្មស្ិទិកា
ធ ន្់កាប់ែីស្ម្ូហភាព។
អនកេូលរួម្ោ៉ា ងឈរេើន្បាន្បងាាញពីកីដកងវល់ថ្ន

រោឋភិ បាលកនុងឈពលបេចុបបន្នឈន្ោះម្ិន្

ោន្របស្ិទធភាពកនុងការទប់សាកត់ការកាប់រាន្ែីព្រព ការកាប់ឈ

ើ ន្ិង បទឈលមើស្ជាឈរេើន្

ឈផ្សងឈទៀតឈៅកនុងតំបន្់ការពារឈន្ោះឈ ើយ ឈហើយថ្ន ជាឈរឿយៗរករម្អនកោន្អំ ណាេឈៅកនុង
ជួររោឋភិបាលបាន្េូលរួម្របរពឹតតបទឈលមើស្ទំងឈនាោះ។
ឈន្ោះគឺ ជាបញ្ហ
ា ម្ួ យកនុងេំឈណាម្
បញ្ហ
ា ស្ំខាន្់ៗដែលការផ្ដល់ម្ូលន្ិធិបដន្ថម្ែល់គឈរោង
ឈែើម្បីបឈងកើន្កិេចេិតេំរបឹងដរបងជំរញ
ុ ការអន្ុវតតេាប់

REDD

ន្ិង

អាេន្ឹងរតូវកាត់បន្ថយ

ករម្ិតរំរទដផ្នកន្ឈោបាយ

ដែលេលួន្ទទួលបាន្។
ស្ហគម្ន្៍បាន្បងាាញផ្ងដែរន្ូវឈស្េកដីរបាថ្ននេង់ឱ្យគឈរោង REDD ផ្ដល់ែល់ពួក
រត់ន្ូវផ្លរបឈោជន្៍ផ្ទទល់បដន្ថម្ឈទៀត។

គឈរោងន្ឹង្ន្ឈៅស្ឈរម្េឈរលឈៅឈន្ោះ
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តាម្រយៈឈស្វផ្សពវផ្ាយកស្ិកម្មដែលន្ឹងជួយបឈងកើន្ទិន្នផ្ល ន្ិង របាក់កព្រម្ រពម្ទំង
គឈរោងអភិវឌ្ឍន្៍ស្ហគម្ន្៍ែព្ទឈទៀតដែលផ្ារភាាប់ឈៅន្ឹងអាទិភាពដែលកំណត់បាន្
ពាក់ព័ន្ន្
ធ ឹងស្ហគម្ន្៍។
របាក់

ស្ហគម្ន្៍ព្រពឈ

ែំ ឈណើរការឈន្ោះរតូវរួម្បញ្ូច លជាចំបាេ់ ន្ូវការអប់ រ ំ

រករម្ស្ន្សំ

ើ ឈទស្េរណ៍ធម្មជាតិ ន្ិង គឈរោងឈហោឋរេនាស្ម្ព័ន្ធខានតតូេ។

ម្ិន្ដតប៉ាុឈណាណោះ គឈរោងន្ឹ ងបឈងកើតឱ្យោន្របព័ន្ធផ្ូវការម្ួ
ល
យស្រោប់ ដេករ ំដលកម្ួយដផ្នកព្ន្
របាក់េំណូលស្ុទធដែលទទួលបាន្ពីគឈរោងឈន្ោះជាម្ួយន្ឹងស្ហគម្ន្៍ដែលេូលរួម្។
រេនាស្ម្ព័ន្ធដេករ ំដលកផ្លរបឈោជន្៍ឈន្ោះន្ឹងរតូវឈធវើឱ្យេប់រេ
ួ រាល់

ឈោយោន្ការេូលរួម្

ពីស្ហគម្ន្៍ ឈៅកនុងអំ ុងឈពលពី ១២ ឈៅ ១៨ដេបនាទប់ពីគឈរោងឈន្ោះេូលជាធរោន្។
អនកេូលរួម្ជាឈរេើ ន្ឈៅកនុងការពិ ឈររោះឈោបល់បាន្បញ្ហ
ា ក់ ថ្ន
វជាកតាតែ៏ស្ំខាន្់ ម្ួយ
ដែលរតូវឈធវើោ៉ាងណាឱ្យរបព័ន្ធឈន្ោះោន្ភាពយុតិធ
ត ម្៌ ែូឈេនោះអនករំរទគឈរោងអាេរកាបាន្
ន្ូវការរំរទពីស្ហគម្ន្៍ដែលេូលរួម្។
របព័ន្ធសរោប់ការពិង្រគះង្យាបល់បន្ត
ែំឈណើរការែូេដែលបាន្បរ ិោយខាងឈែើម្ គឺ ជាេំ ណុេចប់ឈផ្ដើម្ែំ ឈណើរការជាផ្លូវការ

កនុងការរបាស្ស្័យទក់ទងរន ឈហើយរតូវរតួតពិន្ិតយឈ ើងវ ិញរវងរោឋបាលព្រពឈ ើ អងគការ
ស្ោគម្អភិរកសស្តវព្រព ន្ិង ស្ហគម្ន្៍េូលរួម្ទំង ២០ ពាក់ព័ន្ធន្ឹងគឈរោង REDD
ឈន្ោះ។ លកេណៈជាក់ោក់ព្ន្ែំឈណើរការឈន្ោះន្ឹងរតូវបាន្ពិឈសាធន្៍ ន្ិង អភិវឌ្ឍជាជំហាន្ៗ
តាម្រយៈបទពិឈសាធន្៍ព្ន្ការអន្ុវតតឈៅឆ្នំែំបូងៗ។ ស្ោស្ភាគស្ំខាន្់ៗន្ឹងោន្ែូេខាង
ឈរកាម្ឈន្ោះ ៖
 ការពិឈររោះឈោបល់របចំឆ្នំជាម្ួយន្ឹងអនកតំណាងស្ហគម្ន្៍អំពីផ្លរបឈោជន្៍
ន្ិង

ផ្លប៉ាោះពាល់ឈែើម្បីផ្ារភាាប់ឈៅន្ឹងែំឈណើរការឈធវើដផ្ន្ការរបចំឆ្នំស្រោប់

គឈរោងឈន្ោះ
 ការពិឈររោះឈោបល់ ន្ិង ការបា៉ា ន្់ របោណជាផ្លូវការតាម្ឈពលឈវោឈទៀងទត់ទក់
ទងន្ឹ ងកម្មវ ិធីតាម្ោន្ផ្លរបឈោជន្៍ស្ងគម្

 ការពិឈររោះឈោបល់ ការវយតព្ម្លតាម្ឈពលឈវោឈទៀងទត់ ។ល។ ឈៅកនុងអំ
ឈពលអន្ុ វតតស្កម្មភាពគឈរោងឈៅកនុងភូ ម្ិន្ីម្ួយៗ

ុង

 ែំឈណើរការបដឹងតវ៉ា ោន្បរ ិោយឈៅខាងឈរកាម្ឈន្ោះ
របស្ិន្ឈបើរកឈ

ើញថ្នស្ោស្ភាគទំងអស្់ឈន្ោះោន្លកេណៈម្ិន្រគប់ររន្់ឈទ ឈនាោះ

ន្ឹងោន្ការចត់វ ិធាន្ការបន្តឈទៀតឈែើ ម្បីបឈងកើន្ករម្ិតព្ន្ការពិឈររោះឈោបល់បដន្ថម្ឈទៀត។
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អំឡខង្ពលផ្ដ
លម
់ តិង្យាបល់ង្ៅង្លើ CCBA
ុ
អំ

ុងឈពលផ្ដល់ម្តិ ឈោបល់ជាសាធារណៈ ន្ឹងរតូវឈរៀបេំឈ ើងឈៅបនាទប់ ពីបាន្បញ្ូា ន្
ឯកសារគឈរោងឱ្យពិន្ិតយផ្ដល់ស្ុពលភាព។ ការជួបរបជុំរនជាសាធារណៈន្ឹងោន្ការេូល
រួម្ពីអនករំរទគឈរោង ឈែើម្បីរបម្ូលព័ត៌ោន្រត

ប់ពីស្ហគម្ន្៍ទំងឡាយដែលទទួលរង

ផ្លប៉ាោះពាល់ ឈោយអន្ុឈោម្ឈៅតាម្គំ រដូ ែលបាន្បឈងកើតឈ
ឈេតតឧតដរោន្ជ័យ។4
ន្ីតិវិធីង្

ើងឈៅកនុងគឈរោង REDD កនុង

ះរសាយេំនាស់

ពាកយបណឹ ដ ង ន្ិង បណឹ ដ ងតវ៉ា ពីលកេេណឌការងារដែលបាន្ោក់ជូន្ឈៅរករម្ការងារ
អន្ុវតតគឈរោងន្ឹងរតូវបាន្ឈធវើការវយតព្ម្ល ន្ិង ឈោោះស្សាយឈោយផ្ទទល់។ ជាងឈន្ោះឈៅ
ឈទៀត ន្ីតិវ ិធី បឹ ង
ដ តវ៉ា ពីលកេេណឌការងារដែលរគប់រគងឈោយភាគីទី ៣ រតូវដតស្ស្បឈៅតាម្
បទោឋន្ CCB Standard។ រករម្របឹកា

ុំដែលោន្ស្សាប់ឈៅកនុងតំបន្់គឈរោងោន្តួនាទី

ស្ស្បេាប់ម្ួយកនុងការទទួ លពាកយបណឹ ដ ងពី ម្ណឌលរបស្់េួន្
ល
ពាក់ព័ន្ធន្ឹងបញ្ហ
ា របឈភទណា
ម្ួយ ឈហើយអាេបញ្ូា ន្ពាកយបណឹ ដ ងឈនាោះឈៅកាន្់ កដន្លងដែលស្ម្ស្ស្ប ឬ រ ិោះរកវ ិធី ឈោោះ
ស្សាយបណឹ ដ ងឈនាោះឈោយផ្ទទល់
ទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់។

ដែលជាឈរឿយៗឈធវើឈ

ឈហតុែូឈេនោះឈហើយ

ើងតាម្រយៈការេរចរវងភាគីដែល

រករម្របឹកា

ុំឈៅកនុងតំបន្់ គឈរោងបំ ឈពញ

ម្ុេងារជាយន្តការឈោោះស្សាយបណឹ ដ ងកនុងនាម្ជាភាគី ៣ ឈហើយបាន្ឈធវើកិេចការឈន្ោះរបកប

ឈោយតោលភាពចប់តាំងពីអន្ុវតតស្កម្មភាពឈស្ុើបអឈងកតែំបូងឈៅកនុងឆ្នំ២០០២។ រែឋបាល
ព្រពឈ

ើ បាន្តាំងេិតតេស្
ព ់េំឈពាោះកិ េចការឈន្ោះដែលជាស្ោស្ធាតុ ម្ួយឈៅកនុងកិ េចរពម្ឈរពៀង

ស្ហគម្ន្៍ជាផ្លូវការ។

ម្ិន្ថ្នពាកយបណឹ ដ ងឈនាោះរតូវបាន្បញ្ូា ន្ម្កឈោយផ្ទទល់

ឈនាោះឈទ

ឬ

តាម្រយៈរករម្របឹកា

ុំ

រករម្ការងារអន្ុ វតតគឈរោងឈៅដតទទួលេុស្រតូវកនុងការឈោោះស្សាយរាល់ពាកយ

បណឹដ ងដែលស្ម្ស្ស្បទំងអស្់ឈរកាយពី ទទួលបាន្។ ការឈឆ្លើយតបជាោយលកេណ៍អកសរ
េំឈពាោះរាល់ពាកយបណឹ ដ ងដែលស្ម្ស្ស្បទំងអស្់ន្ឹងរតូវឈធវើឈៅកនុងអំ

ុងឈពល
ឈហើយរករម្ការងារន្ឹងយកេិតតទុកោក់ឈោោះស្សាយបណឹ ដ ងឈនាោះឱ្យបាន្ឆ្ប់ ន្ិង
ឈោយរបស្ិទធភាពតាម្ដែលអាេឈធវើឈៅបាន្។

ឈស្េកដីស្ឈរម្េឈផ្សងៗ ន្ឹងរតូវឈធវើឈ
4

ន្ិង

របកប

ស្ោជិ កជាន្់េពស្់ោនក់ ឈៅកនុងរករម្ការងារ

រគប់រគងន្ឹងទទួ លេុស្រតូវកនុងការតាម្ោន្ឈម្ើ លែំ ឈណើរការឈន្ោះ
ឈនាោះរតូវបាន្កត់រតាទុកជាឯកសារ

៣០ព្ថង

ឈហើយធានាថ្ន

ករណី

ឈធវើការឈោោះស្សាយរបកបឈោយរបស្ិទធផ្ល។

ើងឈោយោន្ការពិឈររោះឈោបល់ជាម្ួយន្ឹងរករម្របឹកា

s3.amazonaws.com/CCBA/Projects%2FOddar_Meanchey_REDD_Project%2FComments_

received_on_Oddar_Meanchey_REDD_Project.pdf
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តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះ ស្ីោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣]

ុំដែលពាក់ព័ន្ធ ឬ ឈរកាម្ការស្រម្បស្រម្ួលរបស្់រករម្របឹកា

ុំដែលពាក់ព័ន្ធ ឈហើយរាល់

ស្ំណុំឯកសារជាោយលកេណ៍អកសរន្ឹងរតូវថតេម្លងស្រោប់ដេកចយ។
គឈរោងឈន្ោះផ្ដល់ការកសាងស្ម្តថភាពែល់រករម្របឹកា
ស្ស្បឈែើម្បីបឈងកើន្ការឈ

ុំ

ន្ិង

ការរំរទដែលស្ម្

វងយល់របស្់ពួករត់អំពីគឈរោង REDD ន្ិង តួនាទីរបស្់ពួក

រត់កុងការបំ
ន
ឈពញម្ុេងាររបស្់េួន្។
ល

យន្តការឈន្ោះ ផ្ដល់ ន្ូ វគុ ណរបឈោជន្៍ ធំ ឈធងតាម្រយៈការឈរបើ របាស្់ របព័ ន្ធដែលោន្

ស្សាប់ ដែលធាលប់បាន្ែឹង ន្ិង ដែលបឈងកើតឈ

ើងោ៉ា ងលអ ឈែើម្បីបឈងកើន្លទធភាពដែលអាេ

ទទួលយកបាន្ឈោយភាគីពាក់ព័ន្ធទំងអស្់

ឈហើយន្ឹងរតូវបាន្ឈម្ើលឈ

ើញថ្នោន្ន្ិរន្តរ

ភាព ន្ិង ោន្របស្ិទភា
ធ ព។ ភាពរគប់ ររន្់ជាក់ ដស្ដងព្ន្យន្តការឈន្ោះកនុងការទទួ ល ន្ិង
ឈោោះស្សាយពាកយបណឹ ដ ង ន្ឹងរតូវបាន្វយតព្ម្លឈៅតាម្ឈពលឈវោឈទៀងទត់ ឈៅកនុងអំ
ឈពលពិឈររោះឈោបល់ជាម្ួយន្ឹងអនកតំណាងស្ហគម្ន្៍
ចំបាេ់

ឈហើយរបស្ិន្ឈបើឈម្ើលឈ

ឈនាោះន្ឹងោន្ការវយតព្ម្លជាឈទៀងទត់ពីខាងឈរៅបដន្ថម្ឈទៀត។

ុង
ើញថ្ន

ឈៅឈពលដែល

គឈរោងឈន្ោះោន្ទំហំ ន្ិង វ ិសាលភាពកាន្់ ដតធំ វអាេន្ឹងចំបាេ់រតូវបឈងកើតន្ី តិវ ិធីម្ួយ
ស្រោប់ឈោោះស្សាយបណឹ ដ ងពាក់ព័ន្ន្
ធ ឹងគឈរោងឈនាោះ តាម្រយៈការេុោះកិេចស្ន្ាជាម្ួយន្ឹង
ភាគីទី ៣ ឱ្យឈធវើការងារឈន្ោះ (ឧ. អងគការម្ិន្ដម្ន្រោឋភិបាលកនុងស្ស្រក)។
៤.៥

សាថន្ភាពមូល ឋ ន្ (G២)

សាថន្ភាពមូល ឋ ន្ពាក់ព័ន្ធន្ឹខសហគមន្៍

វ ិធីសាស្រស្ដស្រោប់ការវ ិភាគ
ដផ្នកឈន្ោះ ន្ឹងពិន្ិតយឈៅឈលើកតាតេម្បងៗដែលន្ឹងជោះឥទធិពលឈៅឈលើស្ហគម្ន្៍ ដែល
ស្ថិតឈៅកនុងតំបន្់ គឈរោងទក់ទិន្ន្ឹងសាថន្ភាពឈរបើ របាស្់ែីម្ូលោឋន្

របស្ិន្ឈបើរមន្ការ

ឧបតថម្ថ
ភ វ ិកាផ្ដល់គឈរោង REDD ឈទ។ ឈោយផ្សំបញ្ូច លរនរវងករម្ិ តឈរលឈៅព្ន្ស្កម្ម
ភាពអភិរកស ន្ិង ន្ិនានការរ ំពឹងទុកព្ន្កតាតជំរញ
ុ ការកាប់បំផ្ទលញព្រពឈ
គឈរោងឈន្ោះ គឺអាេបឈងកើតឈ

ើ សាថន្ភាពដែលរមន្

ើងបាន្ស្រោប់ស្ហគម្ន្៍ទំងឡាយ។

ការពាករឈៅឈលើន្ិនានការទក់ទិន្ន្ឹងស្ុេុោលភាពរបស្់ស្ហគម្ន្៍
បាកខាលំងជាងការពាករអំពីជីវេរម្រោះ

គឺ ោន្ការលំ

ពី ឈរពាោះោន្កតាតជាឈរេើន្បដន្ថម្ឈទៀតដែលពាក់ព័ន្ធ

ឈហើយម្ិន្ដម្ន្រគប់ ដផ្នកទំងអស្់ស្ុទធដតស្ថិតកនុងទិ ស្ឈៅស្ស្បរនឈនាោះឈទ។ បទោឋន្ CCB
Standards

រតូវការពាករឈៅឈលើការផ្ទលស្់បូរដ ដែលបណា
ដ លម្កពីស្កម្មភាពរបស្់គឈរោង

េណៈដែលការផ្ទលស្់បូរម្ុ
ដ េរបរេិ ញ្ចឹម្ជី វ ិតបណា
ដ លម្កពី កតាតែព្ទឈទៀត រតូវបាន្ចត់ ទុកជា
ដផ្នកព្ន្សាថន្ភាពម្ូលោឋន្ ឈពាលគឺសាថន្ភាពដែលរមន្គឈរោង។
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តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះ ស្ីោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣]

ឈស្ៀវឈៅដណនាំអំពីការបា៉ា ន្់របោណលកេណៈស្ងគម្ ដែលេងរកងឈោយ CCBA ន្ិង
ព្ែគូ (Richards ន្ិង Panfil ២០១១) បាន្ដណនាំថ្ន សាថន្ភាពដែលរមន្គឈរោង “គួរឈផ្ទដត

ឈៅឈលើលទធផ្លព្ន្ែំឈណើរការ ឬ លកេេណឌដែលទំន្ងជាទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ពីគឈរោង
-

កតាតទំងឈន្ោះជាញឹកញាប់ទក់ទងឈៅន្ឹងការឈរបើរបាស្់ែីដែលពាក់ព័ន្ធន្ឹងគឈរោង”។

ឈន្ោះគឺជាការដញកឈេញែ៏ស្ំខាន្់ម្ួយ
គឈរោងឈន្ោះ

ឈោយសារថ្ន

ន្ិ នានការម្ុេរបរជារួម្ឈៅកនុងតំបន្់

ន្ឹ ងឆ្លុោះបញ្ហ
ច ង
ំ ម្ួយដផ្នកអំពីការផ្ទលស្់បូរឈផ្សងៗរ
ដ
ន ោ៉ា ងឈរេើន្ឈៅកនុងឈស្ែឋកិេច

ទូលំទូោយកនុងតំ បន្់ ន្ិង កនុងរបឈទស្កម្ពុជា ដែលពិបាកន្ឹងពាករ ែូេជា កំឈណើន្
របជាជន្ ការងារ ទីផ្ារលក់ទំន្ិញ ន្ិង ឥទធិពលព្ន្សាកលភាវូបន្ីកម្ម ករម្ិតព្ន្ការវ ិន្ិ
ឈោគផ្ទទល់ពីបរឈទស្ សាថន្ភាពស្ន្តិស្ុេ សាថន្ភាពន្ឈោបាយ ឈររោះម្ហន្តរាយធម្មជាតិ
ករម្ិតព្ន្អំឈពើពុករលួយ ជាឈែើម្។ ការដរបរបួលអាកាស្ធាតុ ដែលអាេឈកើតោន្ឈពលអនា

គត គឺពិបាកខាលំងណាស្់ កុងការពាករឱ្យបាន្រតឹ
ន
ម្រតូវឈពញឈលញស្រោប់ ឈធវើការស្ឈរម្េេិតត
កនុងការរគប់រគង។ ឈោងតាម្ស្ន្ិទន្កម្មខាងឈលើ ឈយើងអាេស្ន្និោឋន្បាន្ថ្ន ស្រោប់
កតាតភាគឈរេើន្កនុងេំឈណាម្កតាតទំងឈន្ោះ ឬ រាល់កតាតដបបឈន្ោះ លំនាំព្ន្ការផ្ទលស្់បូរន្ឹ
ដ ងោន្
ទរម្ង់ែូេរនឈៅន្ឹងសាថន្ភាពដែលោន្គឈរោងឈន្ោះ ន្ិង សាថន្ភាពដែលរមន្ឈររងឈន្ោះ
ដែរ ែូឈេនោះឈហើយកតាតទំងឈនាោះម្ិន្ពាក់ព័ន្ធឈោយផ្ទទល់ឈៅន្ឹងការកំណត់ឥទធិពលស្ុទធរបស្់
គឈរោងឈនាោះឈទ។ គំរទ
ូ ស្សនាទន្ជួយឈយើងឱ្យពិចរណាឈៅឈលើកតាតទំងអស្់ឈនាោះ ដែល
ឈយើងអាេន្ឹងោន្លទធភាពដកដរប ពាក់ព័ន្ធឈៅន្ឹងលំនាំម្ូលោឋន្របស្់វ។
វ ិធី សាស្រស្ដបឈងកើតម្ុ េរបរោន្ន្ិរន្តរភាព

5

(SLA)

ដែលបាន្ឈរបើរបាស្់ោ៉ាងទូលំ

ទូោយឈន្ោះបាន្បងាាញពីម្ូលោឋន្ស្រោប់ឈធវើការវ ិភាគ។

វ ិធី សាស្រស្ដឈន្ោះកំ ណត់ ស្ុេុោល

ភាពថ្នជាការផ្សំបញ្ូច លរនព្ន្រគួសារ ឬ ព្ន្រទពយស្ម្បតតិផ្ទទល់េួន្ជា
ល
៥ េំណាត់ថ្ននក់ធំៗ
(ធម្មជាតិ រូបវន្ត ស្ងគម្ ម្ន្ុស្ស ន្ិង ហិរញ្ញ វតថុ) ឈហើយពាករពីន្ិនានការេំឈពាោះរទពយ
ស្ម្បតតិឈោយដផ្អកឈៅឈលើស្ោពធផ្ទទល់ដែលរគួសាររប
ែូេជាហាន្ិភ័យដផ្នកស្ុេភាព

ន្ិង

ម្ (“បរ ិបទព្ន្ភាពងាយរងឈររោះ”

បរាជ័ យកនុងការោំែុោះ)

ន្ិង

“ស្ំណុំរេនាស្ម្ព័ន្ធ

ដរបរបួល” ខាងឈរៅ ែូេជា ការដកដរបឈរលន្ឈោបាយរបស្់រោឋភិបាល ន្ិង បទោឋន្
ស្ងគម្។ ឈោយឈហតុថ្ន ោន្កតាតជាឈរេើន្ ដែលម្ិន្អាេកំណត់ជាគំរតា
ូ ម្ដបបបរិោណបាន្
ឈោយឈរបើរបាស្់ទិន្នន្័យថមីៗ

ជាពិឈស្ស្េណៈដែលបាន្កន្លងផ្ុតអស្់រយៈឈពលោ៉ា ងដវង

ដបបឈន្ោះ សាថន្ភាពឈន្ោះោន្លកេណៈដបបបរ ិោណ ឈហើយឈផ្ទដតឈៅឈលើទិែឋភាពទំងឡាយ
ដែលអាេពាករបាន្ឈោយេាស្់ោស្់ឈែើម្បីបឈងកើន្ ឬ កាត់បន្ថយឱ្យបាន្ឈរេើន្ ឈហើយ
ស្រោប់ឈហតុផ្លឈន្ោះ គឈរោងន្ឹងចំបាេ់រតូវឈធវើអន្តរាគម្ន្៍។ កតាតជំរញ
ុ ោ៉ា ងឈរេើន្បាន្
រតួតរនជាម្ួយន្ឹងកតាតដែល្ន្ឈៅកាប់បំផ្ទលញព្រពឈ
5

ើ

(ឈម្ើលខាងឈលើ)

ឈហតុែូឈេនោះ

e.g. poverty-wellbeing.net/en/Home/Livelihood_Approaches
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ឈហើយឈទើបកតាតម្ួយេំន្ួន្ម្ិន្រតូវបាន្ឈលើកយកម្កបងាាញ
ឈទៀតរតូវបាន្ឈលើកឈ

ក៏ប៉ាុដន្តកតាតជំរញ
ុ ម្ួយេំន្ួន្

ើង ឈៅឈពលដែលវពាក់ព័ន្ធ។ ឈៅឈពលដែលពាក់ព័ន្ធ ន្ិនានការន្ឹង

រតូវដញកោេ់ពីរនរវងរករម្ភាគីពាក់ព័ន្ស្
ធ ំខាន្់ៗ ែូ េោន្បងាាញឈៅកនុងដផ្នក ២.៧។

ការផ្ទលស្់បូ របរ
ដ
ិបទព្ន្ភាពងាយរងឈររោះ
ឈោងតាម្វ ិធី សាស្រស្ដ

តភាាប់រន

SLA

ភាពងាយរងឈររោះ

គឺ ជាកតាតម្ួយកនុងេំឈណាម្កតាត

ដែលកំណត់ពីរឈបៀបដែលរគួសារទំងឡាយឈឆ្លើយតបឈៅន្ឹ ងការផ្ទលស្់បូរ។
ដ

ភាពងាយរងឈររោះ គឺជាបញ្ហ
ា េម្បងម្ួយស្រោប់ស្ហគម្ន្៍ដែលរកីរកឈៅកនុងតំបន្់អន្ុវតត

គឈរោង។ ឈៅកនុងដផ្នកជាឈរេើ ន្តាម្តំបន្់ ជន្បទកនុងរបឈទស្កម្ពុជា រករម្រគួសារទំងឡាយ
រស្់ឈៅជាប់ន្ឹងដគម្ព្ន្ដែន្ឈស្ែឋកិេច ឈហើយបញ្ហ
ា រប
ម្ធងន្់ធងរម្ួយដផ្នកឈស្ែឋកិេច (វ ិបតតិ
ស្ុេភាព បរាជ័យកនុងការោំែុោះ ការបាត់បង់ែី ឬ ឈែើម្ឈ

ើ ផ្លិតជ័រ) អាេរុញពួករត់

ឱ្យធាលក់េូលឈៅកនុងអន្លង់បំណុលែ៏ឈរៅ ដែលអាេន្ឹងរតូវការឈពលឈរេើន្ឆ្នំ ឬ អាេរហូត
ែល់ឈរេើន្ជំនាន្់ឈទើបអាេឈរកាកឈេញបាន្។

អនាគតកាលោន្ផ្ទុកឱ្កាស្ឈស្ែឋកិេស្
ច រោប់រករម្រគួសារោ៉ា ងឈរេើ ន្ឈៅកនុងតំបន្់ គឈរោង
ឈន្ោះ ឈោយសារដតកំ ឈណើន្លទធភាព្ន្េូលទីផ្ារ ឈស្វ សាធារណៈកាន្់ដតរបឈស្ើរ ន្ិង
លទធភាពបន្តន្ិនានការរ ីកេឈរម្ើន្បន្តិេម្ដងៗឈៅឈលើ ឈស្ែឋកិេរច បស្់របឈទស្កម្ពុជាទំងម្ូ ល

(e.g. World Bank ២០០៦)។ ឈទោះបីជាដបបណាកដី ស្ថិតកនុងសាថន្ភាពម្ូលោឋន្ដបបឈន្ោះ
ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលងាយរងឈររោះជាឈរេើ ន្ឈៅកនុងតំ បន្់ឈន្ោះផ្ទទល់អាេន្ឹងឈម្ើលម្ិន្ឈ
ការរ ីកេឈរម្ើន្ជាលំោប់ ឈហើយអាេរប

ើញពី

ម្ន្ឹងឥទធិពលអវ ិជាោន្ ឬ ការទទួលបាន្ផ្ល

របឈោជន្៍ស្ុទធទបជាងឈធវើដែលអាេទទួលបាន្ពីន្ិនានការទំងឡាយឈនាោះ។
ឈកើន្ឈ

ស្ថិតកនុងវ ិសាលភាពម្ួ យដែលរបរេិ ញ្ចឹម្ជី វ ិតោន្ការរ ីកេឈរម្ើន្ ន្ិ ង ករម្ិតរទពយធន្
ើងឈៅកនុងស្ហគម្ន្៍

របជាជន្ន្ឹងការពារបាន្ឈរេើន្ទប់ន្ឹងភាពរងឈររោះដែលម្ិន្

បាន្គិតទុកជាម្ុន្ ឈធវើឱ្យពួករត់ ម្ិន្ស្ូវងាយរងឈររោះដែលឈន្ោះ គឺជាន្ិនានការវ ិជាោន្ម្ួយ។
ក៏ប៉ាុដន្ត កតាតរបដជងជាឈរេើន្អាេបងកឱ្យឈកើន្ភាពងាយរងឈររោះស្រោប់រគួសារជាឈរេើន្ ន្ិង
ស្ហគម្ន្៍ឈៅកនុងតំបន្់ការពារឈន្ោះ ៖
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១)

ក្ខេចូលមរែល់ោ៉ាងឆ្រ់េហ័សនូវឥទធិរលរសដឋរិចា និង វរបធ្ម៌ទាំរនើរេរស់រមពុជា
រៅរនុងភូមិេរស់ជនជាត្ិរដើ មភាគតិេ រដ្ឋយរមនក្ខេក្ខេពាេរគរ់ររន់ ដែលអាេនាាំ
ឱ្យមានក្ខេររើនរឡើងនូវភារងាយេងរររេះរដ្ឋយសាេសមាពធ្ខាងទាំនារ់ទាំនងសងគម
ធ្នធានធ្មមជាត្ិ និង រររ័នធរសដឋរិចាកដលមានស្រសារ់។

២)

ផ្លរ៉ាេះពាល់កដលអាចមានរីសមបទានរសដឋរិចាធ្ាំៗរៅរនុងត្ាំរន់គររមាង
ក្ខត្់រនាយព្្ទដីព្ររកដលមាន

ឈធវើឱ្យរ៉ាេះពាល់ដល់ដីកស្ិកម្ម

ដែលនឹង

ររមទាាំងនាាំមរនូវក្ខេ

គាំរាមរាំកហងរ្សងៗរទៀត្្ងកដេ ដូចជា ក្ខេរាំរុល ក្ខេេ ាំខានដផ្នកសងគម ការែឈណើ ដ ម្
យកធ្នធានកដលឈៅឈស្ស្សល់ពីស្ំណាក់ រលរេចាំណារស្រសុរ។
៣)

ភារសមបូេកររព្នមុេេរេអាចក្ខេពាេបាន្ន្ូវភាពរឈងាគោះរឈងគើនានា។ សរវព្ែៃរនេះ មុេ
េរេរៅតមត្ាំរន់ជនរទមានររចើនកររេុសៗរន
ក៏ រ៉ាុកនតវាអាចនឹងថយេុោះរៅវ ិញ
ររសិនររើ មានក្ខេររើនរឡើងនូវក្ខេរឹងក្អររៅរលើរលរមមឈែើម្បីេររបារ់ខាងរសិកមម
ឬ ការោំដាំណាាំលរ់ ឬ របស្ិន្ររើធ្នធានកនុងឈពលរចាុរបនន (ដូ ចជា អន្ុផ្លព្រពឈ

ើ

និង រត្ី) ែយចុេះរដ្ឋយមិនសមមូលឈៅនឹងរាំរណ្ើនលទធភាពេរបានឱ្ក្ខសែមីៗ។
៤)

រេត្តមណ្ឌលគិេ ី រត្ូវបានរារេថា ជារេត្តមួយរនុងចាំ រណាមរេត្តកដលងាយេងរររេះ
ជាងរគរី ការដរបរបួលអាក្ខសធាត្ុរៅត្ាំរន់អាសុីអារគនយ៍

រដ្ឋយសាេដតការ្សាំេូល

រនរវងរតតជីវេូរសាស្រសត និង សងគម (Yusuf និង Francisco ២០០៩)។

និនានក្ខេព្ន្ធន្ធាន្បឈងកើតមុេេរេ
តរាង ៤.១៥ បងាាញពីធន្ធាន្បឈងកើតមុេេរេសាំខាន់ៗកដលបានររជើសរេ ើស ឈហើយ
កដលអាចឈធវើឱ្យដរបរបួលសាថន្ភាពម្ូលោឋន្ ឈោយបានរេៀរចាំជា ៥ រររភទព្ន្ SLA។ ស្ូម្
កត់ស្ោគល់ផ្ងដែរឈៅឈលើក្ខេកររររួលរតតរ្សងៗកដលអាចរធ្វើឱ្យឈកើន្ ឬ ថយេុោះន្ូវរទរយ
ទាាំងរនេះ (‘េចនាសមព័នធ និង ដាំរណ្ើេក្ខេដរបរបួល’ ឈៅកនុងររចារស័រទ SLA)។ តារាងរនេះក្អរ
តមលទធ្លព្នសិក្ខាសាោដែលរេៀរចាំរឡើងរៅតំបន្់ SPF កនុងឆ្នាំ ២០០៦ (WCS/FA
២០០៦b)។ រៅរនុងសិក្ខាសាោឈន្ោះ អងគការ CEDAC េួមជាមួយន្ឹងអងគការ WCS និង
រែឋបាលព្រពឈ

ើ បានរសនើឱ្យអនរត្ាំណាងសហគមន៍ ជួយររជើសរេ ើសស្ូេនាករស្រោប់តម

ដ្ឋនឈម្ើលនិនានក្ខេមុេេរេរៅរនុងតំបន្់ SPF ឈោយអន្ុឈោម្ឈៅតាម្គាំេទ
ូ សសនាទន្កដល
ោន្ឈៅកនុងឈពលឈនាោះ។
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តរាង ៤.១៥ ៖ និនានក្ខេព្ន្ធន្ធាន្បឈងកើតមុេេរេសាំខាន់ៗ
េំណាត់ថានរ់

និ នានក្ខេដែល

រទរយ

រមនគររមាង

រទពយ

ឈន្ោះ

ប៉ា ោះពាល់ោ៉ាងខាលំង

ក្ខេផ្ទលស្់បូរឈៅឈលើ
ដ
េចនាស

មព័នធ និង ដាំ រណ្ើេការដរបរបួល

ធ្នធានធ្មមជាត្ិ
ែី កស្ិកម្ម/

ការឈផ្ទររមមសិទិ ធ

ជនជាត្ិ រដើ ម

រទរលមើសព្រររ

ើ មានររមិ ត្

ដី លាំរៅឋាន

/ ក្ខេលរ់

េពស់ / ក្ខេអនុ វត្តចារ់ទន្់

រដ្ឋយរងាាំ

រេាយ / ក្ខេរគរ់រគងសហ
គមន៍ ទន្់ រេាយ

ការក្ខន់ ក្ខរ់

ជន្ជាតិ កេមេ / អនរតាំងទី លាំ

រទរលមើសព្រររ

មិ នចាស់

រៅខាងររៅទី តាំងការពារ

េពស់ / ក្ខេអនុ វត្តចារ់ ទន្់

ោស់រដ្ឋយ

/ ជនជាត្ិរដើមភាគតិេ

រេាយ / ក្ខេរគរ់ រគងសហ

សាេក្ខេររងីរ

ើ មានររមិ ត្

គមន៍ទន្់រេាយ

ឈៅររៅរលង់រររើ
របាស់ដីកដល
បានររមរររៀង
ការបាត់ បង់

អាក្ខសធាត្ុ

រគរ់ សហគមន៍

ក្ខេ្តល់សមបទាន ភាគឈរេើ ន្

ឈោយសារ

រធ្វើឈៅរលើដីកដលរមនរ័ណ្ណ

ស្មបទាន

រមមសិទិច
ធ ាស់ោស់

ែយចុ េះ

រគរ់ សហគមន៍

កដលអាច រារេ

ការដរបរបួលអាក្ខសធាត្ុ

/

េវេះក្ខេរាំរទកនុងក្ខេរនាុាំ

បាន ស្រោប់
ឈធវើកសិរមម...
ជីវជាត្ិ ដី

ែយចុ េះ

រគរ់ សហគមន៍ឈៅ

ជាំ នួយររចាររទសមិ នរគរ់

រនុងត្ាំ រន់

ររន់ / េវេះសិទិ ក្ខ
ធ ន់ក្ខរ់
ស្រោប់ជាំេញ
ុ ក្ខេវ ិនិ រោគ /
ររាំ កដន (េយៈររលេលី) ព្ន្នត្់
គាំ និត្ / ដាំ ណាាំរាំបាត្់ភារអត្់
ឃ្លលន ជារិ រសសដាំ ឡូងមី /

អាចរដ្ឋយសាេការដរបរបួល
អាក្ខសធាត្ុ ្ងកដេ
ទឹ រ

ែយគុ ណ្ភារ

រគរ់ សហគមន៍ /

ក្ខេរគរ់ រគងអាងធ្មមជាត្ិមិន

និ ង រេ ិមាណ្

អនររររើរបាស់រសវារេ ិសាា

បានលអ / ក្ខេរាំរុលរីរសិរមម

នកដលរៅររៅ

របរលវរបរមម និ ង អាចមររី
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ធ្នធានព្រររ
(អន្ុ ផ្លព្រពឈ
រ

ើ
ើ

ើ រតី សត្វ

ព្ររ)

ទី តាំងការពារ

អណ្ូត ងកេ ៉ា / ក្ខេរនសាទរដ្ឋយ
រររើថានាំរុល

ររើនរលឿនឈៅ

ព្រពរគរ់ របឈភទរឹ ងក្អររលើ

ក្ខេររមូ ល្លតមតរម្ូវការ

ឈពលររមូ ល

សហគមន៍ រុងត្ាំ
ន
រន់ / អនរ

ទី ្ាេរដ្ឋយរមនក្ខេរគរ់ រគង

រររើរបាស់រសវារេ ិសាានឈៅ

រររររដ្ឋយ / ឥទធិពលរទ

ររៅត្ាំរន់(ជលផ្ល)

រលមើសព្រររ

្ល និង ែយ
ខាលំងស្រោប់

ើ មានររមិត្េពស់

ធ្នធានទាាំង

/ ក្ខេែយចុ េះគរមរព្ររឈ

អស់

អាចមររីការដរបរបួល

ើ/

អាក្ខសធាត្ុ
ធ្នធានសងគម
អត្តសញ្ញាណ្វរប

ែយចុ េះធ្ៃន់ធ្ៃេ

ជនជាត្ិ រដើ ម

ធ្ម៌

រធ្វើឱ្យចុ េះរេាយេចនាសមព័នធ
ររព្រណ្ី / ជនជាត្ិកេមេ
េំ ណាកស្ស្រក / បាត្់រង់ព្ររ
រ

មិ នកររររួល/

ជន្ជាតិ កេមេ

រររសើេរឡើង?

ើ និង មូ លដ្ឋឋនដី

ក្ខេរកាលំន្ឹងស្ហគមន៍អនរ
តាំងទី លាំរៅ / រៅររណា
ត េះ
អាសនន?

ទាំ នារ់ទាំនង

ែយចុ េះធ្ៃន់ធ្ៃេ

ជនជាត្ិ រដើ ម

សងគម

ក្ខេកររបារ់រររ័ នស
ធ មូ ហ
ភារ / ជរមាលេះឈោយសារ
ធ្នធាន

មិ នដឹ ង

ជន្ជាតិ កេមេ

មានរតតជាររចើនឈពកម្ិន្អាេ
រារេបាន/ រតតមួ យ គឺ ជរមាលេះ
ររពាេះធ្នធានជាមួ យអនរជិត្
ខាងនិងសមបទាន

សិទិ ក្ខ
ធ េងាេ

រៅរេាយ ឬ
រររសើេរឡើង

សមភារឈយ៉ានឌ័ េ

រៅរេាយ ឬ
រររសើេរឡើង

រគរ់ សហគមន៍ ទាាំងរនុង

រតតនរោបាយ/វរបធ្ម៌ កដល

និ ងររៅត្ាំរន់

មិ នអាចរារេបាន

រគរ់ សហគមន៍រុងត្ាំ
ន
រន់

រតតនរោបាយ/វរបធ្ម៌ កដល

រគរ់ សហគមន៍រៅរនុង

ររើនសនសឹមៗស្រោប់រឋម/

រររេះអាចែយចុ េះ)

អំ ណាយទិ ញមានររើនរឡើង

មិ នអាចរារេបាន

ធ្នធានមនុសស
ររមិ ត្វរបធ្ម៌

េ ីរេឈរម្ើ ន្យឺត្
ចាំ រពាេះររមងៗ /
មិ នេ ីរេឈរម្ើន្

ទីតាំង (រ៉ាុកនតររុមងាយេង

មធ្យម/រណា
ត ញ្លូវលអ?

ចាំ រពាេះមនុ សស
ររញវ ័យ
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ររមិ ត្សុេភារ

េ ីរេឈរម្ើ ន្យឺត្

រគរ់ សហគមន៍រៅរនុង

ររើនសនសឹមៗនូវរសវា សាធាេ

រររេះអាចែយចុ េះ)

ទិ ញររើនរឡើង

ទី តាំង (រ៉ាុកនតររុមងាយេង

ណ្ៈ/រណា
ត ញ្លូវលអ? អំណាេ

ធ្នធានេូបវន្ត
ររមិ ត្រគួសាេ

េ ីរេឈរម្ើ ន្

រគួសាេកដលទទួ ល្ល
រររោជន៍ រីសរមមភារ
អភិវឌឍន៍ែី ,ម ក្ខេចារ់ យរដី
េុ សចារ់ ។ល។ (ភាគ
ររចើនជាកេមេកដលមិនកមន
ជាអនររររើរបាស់ព្រររ

ែយចុ េះ

ើ)

រគួសាេកដលខាត្រររោជ

បាត្់ រង់ ររភរចាំ ណ្ូលកដល

ន៍ រដ្ឋយសាេកត្សរមមភារ

ធាលរ់ មាន / រមនមុេេរេរ្សង

អភិវឌឍន៍ែី ម (ភាគររចើនអនរ

ជាំ នួស

រររើរបាស់ព្រររ

ើ ជា កេមេ/

ជនជាត្ិ រដើ ម)
ររមិ ត្សហគមន៍

េ ីរចឈរម្ើ ន្យឺត្

សហគមន៍ កដលោន្

ររើនសនសឹមៗស្រោប់រសវា

លទធភាពឈរេើន្

សាធាេណ្ៈ / ក្ខេវ ិនិ រោគរ
ណា
ត ញ្លូវ និង គររមាងអនាម័
យទឹ រសាអត្លអរររសើេ

ធ្នធានហិេញ្ាវត្ាុ
របារ់ សនសាំ

រ ីកេឈរម្ើ ន្

រគួសាេកដលទទួ ល្ល
រររោជន៍ រីសរមមភារ
អភិវឌឍន៍ែី ម ក្ខេចារ់ យរដី
។ល។ (ភាគររចើ នកេមេ?)

ែយចុ េះ

រគួសាេកដលខាត្រររោជ

បាត្់ រង់ ររភរចាំ ណ្ូលកដល

ន៍ រដ្ឋយសាេកត្សរមមភារ

ធាលរ់ មាន/រមនមុ េេរេរ្សង

អភិវឌឍន៍ែី ម (ភាគររចើនជន

ជាំ នួស/ក្ខេរររួត្ររកជង

ជាត្ិ រដើម?)
ឥណ្ទានសហ

ែយចុ េះ

ជនជាត្ិ រដើ ម

កររបារ់ចាំណ្ងសងគម

រ ីកេឈរម្ើ ន្

រគរ់ សហគមន៍ (រលើរ

ក្ខេហូរចូ លធ្នារេ/

កលងកត្ររុមងាយេងរររេះ

លអជាងមុន

គមន៍ កដលមាន
ត្ព្មលទារ
ឥណ្ទាន
ពាណ្ិជជរមម

្លូវ

កដលេវេះរទរយធានា)
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ង្សេកដីបរ ិយាយគង្រោខ
តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះ ស្ីោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣]

តមលទធ្លព្នក្ខេវ ិភាគរនេះ

ក្ខេផ្ទលស់រូេជារួ
ត
ម្ខាងររក្ខមឈន្ោះរតូវបាន្េ ាំរឹងថាររើត្

រៅរលើលទធ្លរបស្់មុេេរេស្ំខាន្់ៗដូចបានរាំណ្ត្់រដ្ឋយ

SLA។

ចាំណ្ូលមធ្យមអាច

ររើនរឡើង ឬ ែយចុេះ អាស្រស័យរលើសាានភារមា៉ា ររូរសដឋរិច។
ា រយើងគិត្ថាេយៈររលកវង
នឹងរធ្វើឱ្យររើនរឡើងនូវសាថន្ភាពសម្ស្ស្បរាំ្ុត្
ោ៉ា ងណាមុិញ

រយើងរត្់សមាគល់ឈ

រដ្ឋយសាេសាិត្ររក្ខមនិនានក្ខេជាត្ិ។

ើញថា ក្ខេររើនរឡើងជាមធ្យមទាាំងរនេះរិទបាាំងភារ

េុសរនេវាងររុមទាាំងឡាយ រហើយររុមេលេះអាចនឹងក្ខន់កត្ធ្ៃន់ធ្ៃេឈៅ។ រដ្ឋយកឡរ រាំរណ្ើន
ព្នក្ខេរររើរបាស់មិនោន្ន្ិរន្តរ ភារន្ូវមូលដ្ឋឋនធ្នធានម្ិន្ដម្ន្ជ័រ (រតត រ

ើ ឫសសី ក្លកសលង

រត្ី សត្វព្ររ។ល។) នឹងររងកើត្បានជាេំណុេរាំរូលព្ន្ចាំណ្ូលរយៈឈពលេលីរដ្ឋយសាេដតធ្ន
ធានទាាំងរនាេះរត្ូវបានទញយកឈរេើន្ហួស្ករម្ិត ររក្ខយមរនឹងមានក្ខេែយចុេះេហូត្ដល់
ឈពលដែលរតូវដបរឈៅរកធន្ធាន្ឈផ្សងម្ួយឈទៀត ឈធវើឱ្យែយចុេះយូេអកងវងនូវរបារ់ចាំណ្ូលពី
ធ្នធានដែលម្ិន្ដម្ន្ជាជ័រ។ ជ័េឈ

ើ ទល គឺ ជាធ្នធានសាំខាន់រាំ្ុត្ដែលររមូលបាន្រី

ធ្មមជាត្ិ។ រទាេះរីជាក្ខេររមូលជ័េរត្ូវបានគិត្ថាមានន្ិរន្តរភាពក៏ឈោយ (Evans et al.
២០០៣) ក៏ រ៉ាុកនតរដើមរ

ើ ទាាំងរនាេះរប

ម្ឈៅន្ឹងក្ខេកាប់រាំផ្ទលញ និង ក្ខេក្ខរ់រ

ើ រហត្ុ

ដូរចនេះរហើយ វនឹងែយចុេះ។ របរឈន្ោះនឹងក្ខលយជាក្ខេរិត្ម្ួយស្រោប់ទាាំងរគួសាេដេមរ ន្ិង
រគួសារជនជាត្ិរដើមភាគតិេ

ក៏ រ៉ាុកនតវក្ខន់កត្លំបាកឈៅរៅររលររក្ខយម្ក រដ្ឋយសាេ

ដតរួររត់ រឹងក្អរកាន្់ដតខាលំងរៅរលើធ្នធាន្ម្ិន្ដម្ន្ជ័រឈន្ោះ។

មានក្ខេរារេ្ងកដេថា

មានក្ខេែយចុេះគុណ្ភារ និង ររភរទឹរ។
រសិរេមួយចាំនួន នឹងទទួលបាន្លរររោជន៍រីក្ខេររងីរក្ខេក្ខន់ក្ខរ់ ដីេរស់រួរ
រត់ ក៏រ៉ាុកនតរសិរេជាររចើនរ្សងរទៀត្ ជារិរសស រគួសាេជនជាត្ិរដើមទន់រេាយអាច
ទទួលេងក្ខេដរហូត្រមមសិទិធដី និង បាត្់រង់ចាំណ្ូល ឬ ្លិត្្លចិញ្ាឹមជីវ ិត្រី ររភររនេះ
បណា
ដ លឱ្យឈកើន្ភារងាយេងរររេះ និង ក្ខត្់រនាយសនតិសេ
ុ ឈស្បៀង។ រគួសាេកេមេជាររចើន
អាចរប

ម្ន្ឹងសនតិសុេធ្ៃន់ធ្ៃេ

េុសចារ់ឈនាោះរមនសុវត្ាិភារ

រដ្ឋយសាេដតសិទិក្ខ
ធ ន់ក្ខរ់ដីកដលបានចារ់យររដ្ឋយ
រហើយរគួសាេទាាំងអស់ររ

មមុេនឹងហានិភ័យកដលអាច

មាន ដូចជា ក្ខេដរហូត្សិទិក្ខ
ធ ន់ក្ខរ់ និង ជរមាលេះរដ្ឋយសាេមានរញ្ញ
ា ជាមួយែីសមបទាន
កដលមានឯរសាេសាំអាងោ៉ា ងសមបូេករររៅរមពុជា។

ជីវជាត្ិដីទាំនងជាធាលរ់ចុេះរៅតាម្

ត្ាំរន់ជាររចើនរដ្ឋយសាេដតក្ខេអនុវត្តរមនន្ិរន្តរភារ ដែលបណា
ដ លម្កពីការក្ខន់ក្ខរ់រមន
សុវត្ាិភារ ដែលជាឈហតុនាំឱ្យថយេុោះរបារ់ចាំណ្ូលពីការោំែុោះររក្ខយររលដែលបាន្ឈ
ែល់កំពូលដតកនុងរយៈឈពលេលី

ើង

រដ្ឋយសាេដតការទញយកផ្លពីែីដែលឈទើបន្ឹងកាប់ព្រព

ថមីៗ។
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តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះ ស្ីោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣]

សហគមន៍ជនជាត្ិរដើមភាគតិេទាំនងជាទទួលេង្ងកដេនូវក្ខេធាលរ់ចុេះខាងដផ្នកសុេុ
មាភារ រដ្ឋយសាេដតភាពទន្់ឈេាយព្ន្សាថប័ន្វរបធ្ម៌ ការបាត់បង់លទធភាពឈរបើរបាស្់ព្ររ
ន្ិង ែីដែលោន្សារស្ំខាន្់ដផ្នកជំឈន្ឿ ក្ខេផ្ទលស់រូេរី
ត ក្ខេរធ្វើរសិរមមរៅរធ្វើជារលរេ ជារដើ

ម។ និនានក្ខេខាងសិទិក្ខ
ធ េងាេ និង សមភារឈយ៉ានឌ័េ គឺរិបារនឹងទសសទាយណាស់ រហើយ
អាចរ ីកេឈរម្ើន្ ឬ អន់ែយអាស្រស័យឈៅរលើរតតជាររចើន។ ករម្ិតសុេភារ និង ការអរ់េ ាំ
រុមាេ

ទាំនងជារររសើេរឡើងស្ស្បរនន្ឹងក្ខេររើនរឡើងន្ូវការវ ិនិ រោគសាធាេណ្ៈ

វអាេន្ឹងោន្អនរខាត្រង់្ងកដេ

ក៏ រ៉ាុកនត

ចាំរពាេះអនរកដលរមនលទធភារទិញរសវារមមទាាំងរនាេះ

រហើយមានរតីសងឃឹមត្ិចត្ួចចាំរពាេះក្ខេអរ់េ ាំររៅរររ័នធរដើមបីរដ្ឋេះស្រសាយររមិត្អកេរកម្មេរស់
យុវជនដែលឈៅទបោ៉ា ងខាលំងឈោយម្ិន្ដរបរបួល។
ក្ខេគាំរាមរាំកហងឈផ្សងៗចាំរពាេះមុេេរេឈៅកនុងសាថន្ភាពម្ូលោឋន្ោន្រងាាញឈៅរនុង

គាំេទ
ូ សសនាទានគររមាង (ក្នរ ២.២)។ ចាំណុចស្ំខាន្់ គឺរផ្ទតត្រៅរលើក្ខេគាំ រាមរាំកហងដល់
ទុនធ្នធានធ្មមជាត្ិ និង ដី ររពាេះរនេះជា្លូវចូលសរមារ់ គររមាងរររភទឈន្ោះឈែើម្បីឱ្យមាន
របស្ិទភា
ធ ពខាលាំងរាំ្ុត្។ ក្ខេគាំរាមរាំកហងរៅរលើទុនរររភទរ្សងៗរទៀត្ និង ដាំរណ្ើេក្ខេ/
េចនាសម័ពនធដរបរបួល រត្ូវបានរដ្ឋេះស្រសាយតមេយៈក្ខេរេៀរចាំក្ខេអនតរាគមន៍ (ឧ. ក្ខេររងកើត្
ររុមសហគមន៍រដ្ឋេះស្រសាយទុនសងគម

ឈោយឈធវើោ៉ាងណាឱ្យសរមមភារអភិវឌឍន៍មុេេរេ

ឈនាោះជួយរដ្ឋេះស្រសាយទុនហិេញ្ា វត្ាុ និង ទុនេូរវនត)។
៦.

សហគមន៍

៦.១ ឥេធិពលវិជ្ជមានសុទ្ធង្ៅង្លើសហគមន៍(CM១)
ឥេធិពលព្ន្សកមមភាពគម្រមាងម្ៅម្

ស
ើ ហគមន៍

គររមាងឈន្ោះ រត្ូវបានរេៀរចាំ រឡើងរដើមបីររងកើនឥទធិពលវ ិជជមានជាអត្ិរេមាឈៅឈលើសហ
គមន៍ និង កាត់ រនាយឥទធិពលអវ ិជជមានឈែើ ម្បីធានាឱ្យោន្ឥទធិពលវ ិជាោន្ស្ុទស
ធ រមារ់ររុម
ភាគី ពារ់រ័នទា
ធ ាំងអស់។ ររភរររលក្ខេណ្៍កណ្នាាំសាំខាន់ចាំនួន ២ រត្ូវបានទទួលយរ
សរមារ់ដាំរណ្ើេក្ខេរនេះ រពាល គឺ អនុសញ្ញាសតីរីជីវចរមុេះេរស់ Akwé ៖ ររលក្ខេណ្៍
កណ្នាាំ Kon និង រសៀវរៅកណ្នាាំអាំរីក្ខេវាយត្ព្មលរលើ្លរ៉ាេះពាល់សងគមរីគររមាងក្ខរូន
រៅរលើដី ចារ់រចញ្ាយរលេ ២.០ (Richards និង Panfil ២០១១)។ ររភរខាងររក្ខម
រនេះ្តល់នូវមរធ្ាបាយជាេចនាសមព័នស
ធ រមារ់ វាយត្ព្មលរៅរលើទាាំងឥទធិពលវ ិជជមាន

និង

អវ ិជជមានរនុងទរមង់មួយស្រសររៅតមវ ិធ្ី សាស្រសដ CCB។
តរាង ៦.១ ៖ តរាង្លរររោជន៍េ ាំរឹងទុររីសរមមភារកដលបានរររងទុរ
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តរាង ៦.១ ៖ ឥទធិពលវ ិជជមានរីសរមមភារគររមាងឈៅឈលើស្ហគម្ន្៍
ឥទធិពលវ ិជជមាន

សរមមភារគររមាង
ររលរាំណ្ងរង # ១៖ ឯរសាក្នក្ខេ និង
ឯរសាេចារ់សរមារ់ត្ាំរន់ SPF និង ទីតង
ាំ ជុាំ
វ ិញរត្ូវបានអនុម័ត្ និង អនុវត្ត
សរមមភារ #១៖ ឯរសាេរាំរទអនុ ររឹត្យ
បានេរាទុ ររនុងចាំ រណាមមន្រនតីេដ្ឋឋភិបាលជាន់
េពស់ និង សាធាេណ្ជនទូរៅ

o ក្ខេទទួ លសាគល់ពីសាេសាំខាន់ េរស់តំបន្់ SPF
ចាំ រពាេះសហគមន៍ មូលដ្ឋឋន
o ការកែេរាធ្នធានធ្មមជាត្ិ
o ការរារាាំងក្ខេគាំរាមរាំ កហងរទង់រទាយធ្ាំរីខាង
ររៅ

សរមមភារ # ២៖ ក្នក្ខេរគរ់រគងរត្ូវបាន

o ក្ខេកំ ណត់ ត្ាំរន់ រររើ របាស់ដីធានាបាននូ វក្ខេ

អនុម័ត្ និង រត្ូវអនុវត្ត (េួមមានក្ខេរាំ ណ្ត្់

រររើរបាស់យូេអកងវងសរមារ់ អរ
ន រររើ របាស់

ត្ាំ រន់ និ ង រទរញ្ញ
ជ )

ស្រសរចារ់
o រទបញ្ហ
ា ស្រោប់ ក្ខេរររើរបាស់ព្រររ

ើ នឹង

ធានាបាននូ វក្ខេរររើ របាស់យូេអកងវង និង
រារាាំងសរមមភាររាំ ផ្ទលញ
សរមមភារ #៤៖ ក្ខេររងកើត្ភារជាព្ដគូ ជា
មួ យក្នរឯរជន (រដើមបីក្ខត្់ រនាយ្លរ៉ា េះ
ពាល់រងករឡើងរដ្ឋយររុមហុន)

o ការក្ខត្់ រនាយផ្លរ៉ា េះពាល់រីសរមមភារ
ឧសាហរមមឈៅកនុងទី តាំងនឹ ងក្ខត្់ បន្ថយក្ខេ

េ ាំខានដល់តំបន្់ SPF។ ទិដឋភារសាំខាន់ ៗកដល
រត្ូវរគរ់ រគង គឺ ក្ខេចារ់ យរដីរដ្ឋយរុគគលិរ
ររុមហុន ក្ខេក្ខរ់ រ

សរមមភារ # ៥ ៖ រេៀរចាំរិចារិភារាអាំរី ក្ខេ
ឆ្លងក្ខត្់ ររាំ កដនអនតេជាត្ិ

ើ េុសចារ់ ក្ខេរាំ រុលដី

o ក្ខេគាំ រាមរាំ កហងឆ្លងកដនឈៅឈលើធន្ធានធ្មម
ជាត្ិ រត្ូវបានក្ខត្់ រនាយ

សរមមភារ #៦៖ អនុ វត្តក្ខេរគរ់រគងកដល រត្់ o ររងកើនឱ្ក្ខសចូ លេួម និ ង ឥទធិរលឈៅរលើក្ខេ
ករនតមសាានភារ

រគរ់ រគងធន្ធាន្បរម្រង

ររលរាំណ្ងរង #២ ៖ ក្ខត្់រនាយរទរលមស
ើ
សត្វព្ររ និង ព្រររ

ើតមេយៈក្ខេររេរចារ់

រដ្ឋយផ្ទទល់
សរមមភារ #១៖ ជាំេញ
ុ ក្ខេអនុវត្តចារ់ និ ង

o ក្ខត្់ រនាយក្ខេគាំ រាមរាំកហងឈៅឈលើធ្នធានធ្មម

អនុររឹត្យសដីរីត្ាំរន់ព្ររក្ខេពាេ និង សត្វព្ររ

ជាត្ិ ហានិ ភ័យព្នក្ខេឈផ្ទររមមសិទិដ
ធ ី ។ល។

តមេយៈក្ខេោមលាត្
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សរមមភារ #២៖ ររងកើត្ និង អនុ វត្តរររេ័ ណ្ឌ o ក្ខេតមដ្ឋនឈម្ើ លរបស្ិទភា
ធ ពព្ន្ការអន្ុ វតត
តមដ្ឋនក្ខេអនុ វត្តចារ់

ចារ់ នឹងជួ យឱ្យគររមាងែំឈណើរការឈោយ
ររសិទធភារ និ ង ឈលើកកម្ពស្់ក្ខេអនុវត្តឈៅ
តមក្ខេចាាំបាច់ ។

សរមមភារ #៣ ៖ ធានាឱ្យមានត្ូរលាត្
រេ ិក្ខាេ និង រុគគលិររគរ់ ររន់
សរមមភារ # ៤ ៖ ធានាសមត្ាភាររគរ់ររន់
សរមារ់ រុគគលិរលាត្
សរមមភារ #៥៖ ទាំ នារ់ ទាំនងជាមួ យអាជាាធ្
េរេត្ត អាជាាធ្េជាត្ិ និង អាជាាធ្េដព្ទរទៀត្

o ធ្នធាន និ ង រុគគលិររគរ់ររន់ អាចរធ្វើឱ្យ
មានររសិទិ ភា
ធ រកនុងការជំ រញ
ុ ការអន្ុវតត និង
បឈងកើន្ក្ខេក្ខេពាេដី និ ង ធ្នធានធ្មមជាត្ិ
ររឆ្ាំងនឹងក្ខេគាំ រាមរាំកហងរគរ់ ោ៉ាង
o ក្ខេសរមរសរមួលជួ យររងកើនររសិទិ ភា
ធ រ
ឧ. រនុងការឈោោះស្សាយករណីបទឈលមើស្។

សរមមភារ #៦៖ ររងកើត្រររ័ នធតមដ្ឋន និង/ឬ o ក្ខេលាត្រៅតមសហគមន៍នឹងររងកើនទុ ន
លាត្រៅតមសហគមន៍

សងគម េួមទាាំងររងកើនក្ខេររឹ ងកររងក្ខេពាេ
រកនាម ន្ិង ធានាបាននូ វក្ខេក្ខេពាេជរមរ និ ង
រររភទសត្វជារនត

ររលរាំណ្ងរង #៣៖ ក្ខេរររើរបាស់ធ្នធាន
និង ដីរដ្ឋយសហគមន៍ត្ាំរន់សលទាាំ
ងអស់គឺ
ូន
មាននិេនតេភារ

សរមមភារ #១៖ ររងកើត្ និង កែេរារិ ចរា រម
រររៀងរររើរបាស់ដីជាមួ យនឹ ងសហគមន៍

o រិ ចរា រមរររៀងនឹ ងររងឹ ងសិទិ ក្ខ
ធ ន់ ក្ខរ់ និ ង
សិទិ រធ ររើ របាស់
o រិ ចរា រមរររៀងរធ្វើឲ្យក្ខេរគរ់ រគងធ្នធានព្ររ
រ

ើ បានរររសើេរឡើង ដូ រចនេះអាចរគរ់ រគងក្ខេ

ររមូ ល្លហួស្ររមិត្បាន
សរមមភារ #២៖ ចុ េះរញ្ជីសហគមន៍ និង
អនររររើរបាស់ស្រសរចារ់

o ររងឹ ងរកនាមនូ វសិទិ ក្ខ
ធ ន់ក្ខរ់ និងសិទិ រធ ររើ
របាស់

សរមមភារ #៣៖ រាំរទក្ខេរធ្វើរលង់ដីសហគមន៍ o ររងឹ ងរកនាមនូ វសិទិ ក្ខ
ធ ន់ក្ខរ់ និ ង សិទិរធ ររើ
ជនជាត្ិ រដើ មរៅតមសហគមន៍កដលសម

របាស់

ស្រសរ
សរមមភារ #៤៖ រាំណ្ត្់ ររាំកដនសមបត្តិព្ររ
ក្ខេពាេ

o ក្ខេបញ្ហ
ា ក់ េាស្់ពីររាំររទល់ព្រររ
រនាយក្ខេបំ ដបលងព្រររ

ើ នឹងក្ខត្់

ើ ដូ ឈេនោះក្ខេពាេបាននូ វ

ជរមរធ្មមជាត្ិ េរស់សត្វព្ររ និ ង ក្ខត្់ រនាយ
បាននូ វជរមាលេះនាររលអនាគត្
សរមមភារ #៥៖ អនុ វត្តន៍ក្ខេ្សរវ្ាយ និ ង
សរមមភារទាំ នារ់ ទាំនង

o ររងកើនក្ខេយល់ដឹងអាំរីសិទិ ធ និ ង ឱ្ក្ខសរគរ់
រគងព្ររឱ្យបានរររសើេរឡើង
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សរមមភារ #៧៖ ចូ លេួមជាមួ យអងគក្ខេ
សងគមសុីវ ិលកដលររត្ិ រត្តិក្ខេរនុងត្ាំរន់

o អងគក្ខេរួម្ជាមួ យន្ឹងអនរជាំនាញអភិ វឌឍន៍ជន
រទអាចរលើរកម្ពស្់ការងារគររមាង

គររមាង

ររលរាំណ្ងរង #៤៖ រាំរទឱ្យមានមុេេរេ
ជាំនួសរដើមបីក្ខត្់រនាយក្ខេក្ខរ់រាំផ្ទលញព្រររ
សរមមភារ #១ ៖ ររងកើត្រទសចេណ្៍ធ្មមជាត្ិ
រៅតមសហគមន៍

ើ
o ក្ខេររងកើន្របារ់ចាំណ្ូល ក្ខេពរងី កមុេេរេ ឱ្
ក្ខសអភិ វឌឍន៍ជាំនាញ

សរមមភារ #២៖ រាំរទសរមមភារររងី រវ ិស័
យរសិរមម

o បឈងកើន្្លិត្ភាររសិរមម ររងកើនសុវត្ាិភារ
ឈស្បៀង របារ់ចាំណ្ូល ភាពធន្់ ន្ឹងការរឈងាគោះ
រឈងគើ ក្ខេកររររួលអាក្ខសធាត្ុ និង មានមុេេរេ
សមបូេកររ

សរមមភារ #៣៖ ្តល់ក្ខេកែទាាំរហដ្ឋឋេចនាស o បឈងកើន្គុ ណ្ភារជី វ ិត្េស់រៅ និ ង/ឬ ឱ្ក្ខស
មព័នកធ ដល្ាេភាជរ់ សរមមភារអភិ េរស
សរមមភារ #៤៖ ររងកើត្គររមាងមុេេរេក្អរ
រលើអនុ្លព្រររ

ើ

ររងកើន្ចាំ ណ្ូល
o ពរងី កទី ្ាេអន្ុ ផ្លព្រពឈ

ើ ររងកើនសុវត្ាិភារ

ចាំ ណ្ីអាហាេ របារ់ចាំណ្ូល របារ់ចាំណ្ូល
ភាពធន្់ ន្ឹងការរឈងាគោះរឈងគើ ក្ខេកររររួលអាក្ខស

សរមមភារ #៥៖ ររងកើត្ និង រគរ់រគងរររ័នធ
កចរេ ាំកលង្លរររោជន៍រីក្ខរូន

ធាត្ុ និង មានមុេេរេសមបូេកររ

o ្លរររោជន៍ អាស្រស័យរលើរររភទព្ន្ល
រររោជន៍ កដលបានររជើសរេ ើសរនុងសហគមន៍
នី មួយៗ កដលអាចររងកើនរបារ់ ចាំណ្ូល
អភិវឌឍន៍ សរមមភារ ឬ ទាាំងរីេដតម្ដង

សរមមភារ #៦៖ ររងកើនក្ខេរេៀនរលេ និង
អរសេ

o ររងកើនចាំ នួនយុវជនដែលរចេះរលេ និ ង អរសេ
ររងកើនមុ េេរេររៅរី រធ្វើកស្រសេោករ

ឥទធិរលវ ិជជមានសេុរេរស់គររមាងរៅរលើមុេេរេមានរញ្ញ
ជ រ់ រុងក្ន
ន
រ ២.២ (តរាង

២.១) រដ្ឋយរររើ របាស់គាំេទ
ូ សសនាទាន (‘រទឹសីអ
ត ាំរីក្ខេផ្ទលស់រូេ’)
ត
រដើមបីរធ្វើឱ្យក្ខេ្ាេភាជរ់

និង ក្ខេសននិដ្ឋឋនមានភារចាស់ោស់ ស្រសរតមក្ខេកណ្នាាំេរស់ Richards និង Panfil
(២០១១)។ លទធ្លវ ិជជមានទាាំងរនេះេួមរញ្ូា លភារេ ីរចររមើ នរៅរលើវ ិធានក្ខេររងីរមុេេរេ
សាានភារលអរររសើេព្នធ្នធានធ្មមជាត្ិ និង ្លិត្ភាររសិរមមសរមារ់ សហគមន៍កដល

ចូលេួម និង ក្ខេក្ខត្់រនាយររមិត្គាំរាមរាំកហងធ្ាំៗរៅរលើមុេេរេ។ ្លរររោជន៍សុទធ
ទាាំងរនេះមានលរាណ្ៈវ ិជជមានសរមារ់ររុមសហគមន៍ ទាាំងអស់។ ររលរៅ និង សូចនារេ
មុេេរេជារ់ោរ់មិនទាន់បានរាំណ្ត្់រៅរឡើយរទ រ៏ រ៉ាុកនតនឹងរធ្វើរឡើងរនុងេយៈររល ១២កេ
រនាទរ់រីចូលជាធ្េមាន (ក្នរ ៨)។
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ឥទធិរលអវ ិជជមានកដលអាចនឹងមាន

គួេរត្ូវបានរិចាេណា្ងកដេ

រ៏ រ៉ាុកនតសរមារ់

រញ្ញ
ា រនេះ សូមកណ្នាាំឱ្យអនុវត្តក្ខេវាយត្ព្មលជាមួយភាគីពារ់រ័នធចរមុេះ រដ្ឋយរត្ួត្រិនិត្យ
រៅរលើរតតនីមួយៗេរស់គររមាង រហើយវាយត្ព្មលរៅរលើឥទធិរលេរស់វាកដលអាចនឹងរៅ
រលើររុមភាគីពារ់រ័នធនីមួយៗ (Richards និង Panfil ២០១១)។ រៅរនុងគររមាង Seima
REDD ឈន្ោះ រយើងបានររងកើត្ក្ខេវាយត្ព្មល្លរ៉ាេះពាល់រឋមរៅរនុងររុមក្ខេងាេគររមាង

និង រនាទរ់មរបានរិរររេះរោរល់ទូលាំទូោយអាំរីរញ្ញ
ា រនេះជាមួយភាគីពារ់ រ័នធរុងមូ
ន
ល
ដ្ឋឋន

រហើយបានេួមរញ្ូា លក្ខេរិភារាភាគររចើ នរនុងចាំ រណាមរនេះរៅរនុងដាំណារ់ក្ខល

រលើររមពស់ក្ខេយល់ដឹង រដើមបីរធ្វើក្ខេរិរររេះរោរល់ដូចកដលមានរញ្ញ
ជ រ់ រៅរនុងឯរសាេ

រនេះ ររមទាាំងបានរេៀរចាំសិក្ខាសិោសរមារ់ ថានរ់ដឹរនាាំសហគមន៍ ្ងកដេ (Sopha Sokhun
Narong ២០១០)។ លទធ្លោន្រងាាញឈៅរនុងឧរសម្ព័នធ ៦.១។ វ ិធានក្ខេក្ខត្់រនាយ
កដលបានរសនើឈ

ើងឈនាោះោន្ឈៅកនុងរេណ្ីភាគររចើនដែលជាក្នរមួយព្នក្ខេឈរៀបេំគឈរោង

េួចរស្រសចឈៅឈហើយ

ឈហើយក្នរដែលរៅសល់រតូវបាន្ដ្ឋរ់ រញ្ូា លរួេរាល់ឈហើយកនុងឈពល

បេចុបបន្ន។
ឧរសមព័នធឈន្ោះនឹងរត្ូវរររើរបាស់ជាឧររេណ្៍ម្ួយសរមារ់រត្ួត្រិនិត្យឈៅឈលើ
វតតោន្ព្ន្ផ្លរ៉ា េះពាល់អវ ិជជមានឈៅរនុងរាំឡុងររលពិន្ិតយតាម្ោន្គឈរោង ន្ិង រគប់រគង
របកបឈោយភាពបត់ដបន្។
ឥេធិពលម្ៅម្

ត
ើ ម្មៃអភិរកសករមិតខ្ពសខ្់ ផ្នកសងគម (HCVs ៥ & ៦)

ដូចបានបរ ិោយឈៅរនុងក្នរ ១.៣ ត្ព្មលអភិេរសករម្ិតេពស់ (HCV) កដលបានរាំណ្ត្់

បានរឆ្លើយត្រោ៉ា ងខាលាំងរៅនឹងររលរៅេរស់គររមាងទាាំងមូល។ ែូឈេនោះឈហើយ អនតរាគមន៍
ទំងឡាយឈៅកនុងក្នរ ២.២ និង ២.៤ ដែលបាន្ឈរៀបេំឈ
សុទធរៅរលើសហគមន៍មូលដ្ឋឋនឈនាោះ

ើងឈែើម្បីឱ្យទទួលឥទធិពលវ ិជជមាន

នឹង្តល់្លរររោជន៍ដល់ត្ព្មលអភិេរសករម្ិតេពស់

ដផ្នកសងគម្ងកដេ។ ឥទធិពលវ ិជជមានព្ន្សរមមភាររបស្់គររមាងរៅរលើ HCVs គឺមាន
លមអិត្រៅរនុងេបាយក្ខេណ្៍វាយត្ព្មល HCV (Pollard និង Evans ២០១២) និង មានសរងារ
រនុងតរាង ៦.២ ខាងររក្ខម ៖

តរាង ៦.២ ៖ ឥទធិពលវ ិជជមានព្ន្សរមមភាររបស្់គររមាងរៅរលើត្ព្មលអភិេរសករម្ិតេពសដ់ ផ្នក
សងគម
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ត្ព្មលអភិេរសករម្ិតេពស់

ឥទធិពលវ ិជជមាន

ររលរៅពាក់ព័ន្រធ បស្់គររមាង

HCV៥: ត្ាំ រន់ ព្រពការពារ

ររងកើនសនតិសុេ និ ង ្លិត្ភារព្ន្ o ្លិត្ភារព្ន្អន្ុ ផ្លព្រពឈ

ោន្សារស្ំខាន្់ បំផ្ុត

ធ្នធានធ្មមជាត្ិ រដើមបីរទរទង់មុេ

សាំខាន់ រាំ្ុត្ (េួមទាាំងធ្នធាន

េរេរនុងមូ លដ្ឋឋន

ជល្ល) រត្ូវបានកែេរា។

ស្រោប់ បំឈពញតរម្ូវការ
ម្ូ លោឋន្េរស់សហគមន៍
មូ លដ្ឋឋន

ើ ែ៏

o សនតិសុេព្ន្ធ្នធាន និ ង

កែេរាភាពេរម្រោះ រូេណ្ភារ និង

លទធភាពរររើរបាស់ធ្នធាន

វ ិសាលភាររបស្់ព្រររគប់ របឈភទ

បានររើ នរឡើង។
o វ ិសាលភារព្នព្ររដែលោន្
ផ្លិតភាពរតូវបានកែេរា។

HCV៦: ត្ាំ រន់ ព្ររការពារ

ររងកើនសនតិសុេ និ ង ្លិត្ភារ

ោន្សារសាំខាន់បំផ្ុត

របស្់ធ្នធានធ្មមជាត្ិរដើមបី

ចាំ រពាេះអត្តសញ្ញាណ្វរប
ធ្ម៌ររព្រណ្ីេរស់សហ
គមន៍ មូលដ្ឋឋន

o ទី តាំងសក្ខកេៈទាាំងអស់រត្ូវបាន
ក្ខេពាេ។

រទរទង់មុេេរេរនុងមូ លដ្ឋឋន
កែេរាភាពេរម្រោះ រូេណ្ភារ និង
វ ិសាលភាររបស្់ព្រររគប់ របឈភទ

៦.២ ផ្លប៉ះពា

អ
់ វិជ្ជមានម្ៅម្

ភា
ើ គីពាក់ព័នធម្ៅខាងម្រៅតំបន់ (CM២)

ក្ខេវ ិភាគភាគីពារ់រ័នធ (ក្នរ ២.៧) រងាាញថា រមនផ្លរ៉ា េះពាល់អវ ិជជឈៅឈលើភាគីពារ់
រ័នដធ ែលឈៅខាងររៅត្ាំរន់ ការពារឈនាោះឈទ ឈរពាោះររុមអនររររើរបាស់ទីតាំងឈន្ោះឈោយស្រសរ
ចារ់ ទំងអស្់រត្ូវបានដ្ឋរ់ចូលឈៅរនុងក្ខេឈរៀបេំ ររមាងេួចរហើយ។
៦.៣

ផ

របម្ោជ្ន៍បន្នែមសរមាប់សហគមន៍ (GL២)

គររមាងឈន្ោះ មានលរាណ្ៈសមបត្តិរគរ់ររន់ កុងការទទួ
ន
លបាន្ “េំណាត់ថ្ននក់ោស្

(Gold Level)” ស្រោប់្លរររោជន៍ ែ៏ឥតឈខាចោះរបស្់វេំឈពាោះសហគមន៍ រីររពាេះសាំណ្ុាំ
វ ិធី សាស្រស្ដែ៏ទូលំទូោយស្រោប់ស្ហគមន៍នឹងនាាំមរនូវ្លរររោជន៍ ជូន្ែល់ដផ្នកដែល
ររីររឈៅកនុងសហគមន៍មូលដ្ឋឋនស្ថិតរនុងរររទសមួយដែលជារបឈទស្ស្ថិតកនុងេំ ឈណាម្

របឈទស្ររីរររាំ្ុត្រនុងរិភររោរ។ លរាណ្វ ិនិ ច័ យ
េ
៥ោ៉ា ង ោន្បរ ិោយតមលាំដ្ឋរ់
លាំរដ្ឋយដូចខាងររក្ខម។

ត្ាំរន់គររមាងសាិត្រនុងត្ាំរន់អភិវឌឍន៍ ធន្ធាន្មនុសសករម្ិតទារ
62

ង្សេកដីបរ ិយាយគង្រោខ
តំបន្់ព្រពការពារ ន្ិង អភិរកសជីវេរម្រោះ ស្ីោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣]

រមពុជា គឺជារររទសកដលមានក្ខេអភិវឌឍន៍ ធន្ធាន្មនុសសររមិត្មធ្យម ដែលមានចាំ
ណាត្់ថានរ់ ឈលេ ១៣៩/១៨៧ ន្ិង ោន្រិនុទ ០.៥៣៣ ឈោយរោងតមេបាយក្ខេណ្៍
អភិវឌឍន៍ធន្ធាន្មនុសសេរស់អងគការ UNDP ដូរចនេះរហើយ មិនកមនរគរ់ក្នរទាាំងអស់រៅ
រនុងរររទសរមពុជាសុទធកត្រាំររញតមលរាណ្វ ិនិច័ យ
េ រនេះរនាេះរទ។
ឈទោះបីជាដបន្ឈន្ោះកដី
ត្ាំរន់ SPF ពិតជាមានលរាណ្ៈសមបត្តិជាររុមរេត្តជនរទ កដលរនុងរនាេះមានរេត្តមណ្ឌល
គិេ ី (ររុម‘ភនាំ/េពង់រារ’) កដលមានររជាជនររកហល ៥៨% សាិត្ររក្ខមរនាទត្់ ព្នររីរររៅរនុង
ឆ្នាំ២០០៤ កដលជាក្ខលរេ ិរចេទចុងររក្ខយ រហើយកដលមានទិនន
ន ័យពារ់រ័នធ (ធ្នារេ
រិភររោរ ២០០៦) ។

្លរររោជន៍សរមារ់មនុសសស្ថិតកនុងរបឈភទដែលោន្ស្ុេុមាលភារទាររាំ្ុត្

្លរររោជន៍ របស្់គររមាងរត្ូវបាន្តល់ឱ្យតម ២របឈភទ។ ទីមួយ គឺ្លរររោជន៍

ទូទាាំងសហគមន៍ កដលបាន្មររីក្ខក្ខេពាេទីតាំងធ្នធានធ្មមជាត្ិ (ក្ខេពាេតម្លូវចារ់
ក្ខេអន្ុវតតេាប់លរអ ររសើេ។ល។) និង វ ិធី សាស្រស្ដរម្
ួ រនកនុងការរគរ់ រគងធ្នធានធ្មមជាត្ិ។
្លរររោជន៍ទូទាាំងសហគមន៍ជារ់កសតងបាន្បដន្ថម្រៅឱ្យរករម្មនុសសកដលរចាុរបននសិត្
ា

រនុងរបឈភទទាររាំ្ុត្
ឈហើយរររោជន៍ ឈន្ោះបាន្បដន្ថម្ឈៅឱ្យអនររររើរបាស់ព្ររទាាំងអស់
រហើយមនុសសភាគររចើនឈៅកនុងរបឈភទរនេះ ជាទូរៅរឹងក្អរករម្ិតេពស់រៅរលើធ្នធានធ្មម
ជាត្ិរររភទរនេះ។

រករម្មនុសសទាាំងរនេះរ៏ជាអនរងាយេងរររេះេំឈពាោះការបាត្់រង់មុេេរេ

រាំ្ុត្ផ្ងដែរ តាម្រយៈកាេដរហូត្រមមសិទិដ
ធ ី ជរមាលេះដីធ្ីល ។ល។ ដែលជាក្ខេគាំរាមរាំកហង
ម្ួយ កដលគររមាងឈន្ោះមានរាំណ្ងក្ខត្់រនាយ។
្លរររោជន៍ ករម្ិតទី ២ គឺបានមររីជាំនួយអភិវឌឍន៍ និង ទរមង់កចរេ ាំកលរ្ល
រររោជន៍រ្សងៗរីចាំណ្ូលរបស្់គររមាង

REDD។

គររមាងរនេះនឹងរាំណ្ត្់េចនាសមព័នធ

ោ៉ា ងរត្ឹមរត្ូវ រដើមបីធានាឱ្យមានក្ខេកចរេ ាំកលរ្លរររោជន៍ទាាំងរនេះបានររចើ នរៅដល់
ក្នរកដលររីរររាំ ្ុត្រៅរនុងសហគមន៍។ ែំឈណើការឈន្ោះសររមចបាន្តមេយៈ (i) ក្ខេដ្ឋរ់

រញ្ូា លក្ខេយល់ដឹងជារ់ោរ់តមមូលដ្ឋឋនអាំ រីរសចរតីរត្ូវក្ខេរនុងចាំរណាមលរាណ្វ ិនិ រចេ
យនានាកដលបានរររើរដើមបីសររមចក្ខេករងកចរ្លរររោជន៍ទាាំងរនេះ និង (ii) តមេយៈ
ក្ខេធានាថា

អនរត្ាំណាងទាាំងឡាយមររី ក្នរររីររេរស់សហគមន៍

េរស់រួររត្់ទារ់ទងនឹងក្ខេរគរ់រគង្លរររោជន៍ទាាំងរនេះ

គឺអាចររញ្ាញមត្ិ

ឧ. តមេយៈក្ខេរេៀរចាំឱ្យ

មានរកនលងជារស្រសចរៅរនុងគណ្ៈរមាមធ្ិក្ខេសហគមន៍សរមារ់មនុសសមររីរររភទកដល
ងាយេងរររេះ។
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រមាាត្់េបាំងកដលរារាាំង្លរររោជន៍ទាាំងរនាេះមិនឱ្យបានរៅរគួសាេររីររ
េបាំងរារាំងមិនឱ្យមានក្ខេចូលេួមរត្ូវបានេររ

ើញ

និង

ក្ខត្់រនាយវរដ្ឋយងាយ

ស្រសួលរៅររលដែលរររ័នធកចរេ ាំកលរ្លរររោជន៍ជារ់ោរ់តមភូមិ ឬ មូលដ្ឋឋន (ឬ
រររ័នធរគរ់រគងធ្នធានធ្មមជាត្ិ) រត្ូវបានបឈងកើតរឡើង និង រនុងររលវាយត្ព្មលតមក្ខលរាំ
ណ្ត្់។ របាំងមានររចើ នរររភទអាស្រស័យឈៅឈលើទរម្ង់ ព្ន្លរររោជន៍ ដូរចនេះឈហើយឈទើប
ោន្ការរិបាររនុងក្ខេរាំណ្ត្់ ជារ់ោរ់អំពីវ ិធី បំផ្ទលញវជាម្ុ ន្។ ឧទាហេណ្៍មួយអាំរីរបាំង
សាមញ្ា មួយ

គឺថា

មនុសសរនុងរបឈភទទាររាំ្ុត្អាចេវេះធ្នធានចាំបាច់សរមារ់វ ិនិរោគ

ែូេជា ររលរវោ ដីធ្ីល ជាំនាញ ឬ របាក់រៅឈលើសរមមភារអាជីវរមមែីមមួយ ឈហើយ រុេះពាេ
ខាលាំងក្ខលរដើមបីចាំរណ្ញបានររចើនរីវា។ ជួលក្ខល រញ្ញ
ា រនេះអាចរត្ូវបានរដ្ឋេះស្រសាយតមេ
យៈក្ខេ្តល់ជាំនួយជារមាី អនុរបទានខានត្ត្ូច ឬ ររក្ខមេូរភាររ្សងរទៀត្រៅឱ្យមនុសសរនុង
របឈភទរនេះ ឬ តមេយៈក្ខេ្តល់ឱ្យរួររត់ នូវជាំនួយករររ្សងរទៀត្កដលរតូវវ ិនិ រោគត្ិ ច
ត្ួចរ៉ាុរណាណេះ។ មួយរទៀត្ រនាេះគឺថាមនុសសរនុងរបឈភទរនេះររចើនកត្មានសាំរឡងត្ិ ចរនុងក្ខេ
រធ្វើរសចរតីសររមចចិត្ត រដ្ឋយសាេមានររមិត្វរបធ្ម៌ ឋានៈសងគមទារជាង និង/ឬ រុាំសូវ
មានររលទាំរនេរដើមបីចូលេួម។

រញ្ញ
ា រនេះអាចរដ្ឋេះស្រសាយបាន្តមេយៈក្ខេរធ្វើឱ្យសងគម

ទទួលសាគល់ ន្ិង ‘នរោបាយររញ្ាៀសក្ខេរេ ើសរអើង’ ដូចបានរលើររឡើងខាងរលើ។

ក្ខេរជៀសវាង ឬ ក្ខេក្ខត្់រនាយ្លរ៉ាេះពាល់អវ ិជជមាន
ក្ខេវ ិភាគឱ្យរ

ើញផ្លរ៉ា េះពាល់អវ ិជជមានរនុងឧរសមពនធ ៦.១ បញ្ហ
ា ក់ ោ៉ាងចាស់អាំរី

អនរកដលអាចជាដផ្នកដែលងាយេងរររេះរាំ្ុត្េរស់សហគមន្៍ ។ េំណុេរនេះររងកើត្បានជា
មូលដ្ឋឋនម្ួយសរមារ់ក្ខេក្ខត្់រនាយផ្លប៉ាោះពាល់
សរមារ់េរឱ្យរ
ង។

និង

ររងកើត្្ងកដេនូវឧររេណ្៍ម្ួយ

ើញ និង រដ្ឋេះស្រសាយផ្លរ៉ា េះពាល់ទាាំងរនាេះរនុងរាំ ឡុងររលអនុវត្តន៍គររមា

ក្ខេតមដ្ឋនឈម្ើលផ្លរ៉ាេះពាល់អាចេររ

ើញនូវ្លរររោជន៍សរមារ់ ម្ន្ុស្សរគរ់របឈភទ

រររ័នត
ធ មដ្ឋនផ្លរ៉ាេះពាល់សងគមមិនទាន់រធ្វើបានសររមចរៅរឡើយរទ (ក្នរ ៨)។
លរាណ្វ ិនិច័យ
េ មួ យសរមារ់ ឈរៀបេំ

គឺថា

វារត្ូវដតអាចករងកចរមនុសសរៅតមរបឈភទ

ឈៅកនុងសងគម
មា៉ា ងរទៀត្វារត្ូវោន្សមត្ាភាររគរ់ ររន់ រុងក្ខេេរឱ្យរ
ន
កឡររីរននូវនិនានក្ខេចាំរពាេះរបឈភទស្ំខាន្់ៗ។

ើញដ្ឋច់រដ្ឋយ
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ឧបសម្ព័ន្៦
ធ .១ ពិន្ិត្យន្ូវផលប៉ះពាល់អវ ិជ្ជមាន្ដែលមាន្សក្តាន្ុពលពីគម្រមាងម្ៅម្លើសហគម្ន្៍ន្ិងវ ិធាន្ក្តរបន្ធូរបន្ថយដែលបាន្ម្សនើម្

ផលប៉ះពាល់ជាវ ិជ្ជមាន្ដែលបាន្ម្គ
រ ំពឹង

ផលប៉ះពាល់អវ ិជ្ជមាន្
ដែលអាចម្ ើត្មាន្

ភាគីពា ់ព័ន្ធ
ងាយរងម្ររ៉ះ
បំផុត្

ើង

ក្តរវាយត្ម្ម្ៃន្ិងក្តរក្តត្់បន្ថយម្ន្
ក្តរគំរាម្ ំដហង

ម្រលបំណងរងទី១: ឯ សារដផន
ចាប់ន្ិងក្តរម្្វើដផន្ក្តរសរមាប់ ម្រព
ម្

ើក្តរពារសីមាន្ិងត្ំបន្់ម្ទសភាព

ម្ៅជ្ុំវ ិញសំខាន្់រត្ូវបាន្អន្ុម្័ត្ន្ិងអន្ុ
វត្ា

ស ម្មភាពទី១: រំរទសរមាប់រ ាទុ
ន្ូវអន្ុរ ឹត្យ

ុនងចំម្ោម្ រម្ិត្ជាន្់

ខ្ពស់ម្ន្រដ្ឋាភិបាលន្ិងសាធារណៈជ្ន្
ទូម្ៅ

ក្តរពិត្ម្ិន្មាន្ក្តរដ្ឋ ់ រម្ិ ត្

ក្តរទទួ លសាាល់ន្ិងក្តរក្តរពារម្ន្ក្តរ
ចិញ្ចឹម្ជ្ីវ ិត្ / របម្ពណី ដែលមាន្
ស្រសាប់ក្តត្់ បន្ថយហាន្ិ ភ័យពី
សម្បទាន្ម្ហដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ, ក្តរម្្វើចំ
ោ ស្រសុ ជាម្ែើម្ ម្្វើម្អាយរបម្សើរ
ម្

ើងសាថន្ភាពម្ន្្ន្ធាន្្ម្មជាត្ិែ៏

ក្តរដ្ឋ ់ រម្ិត្ម្ន្ជ្ម្រម្ើស
ម្ន្ក្តរអភិវឌ្ឍ

ជ្ន្រ ីរ

ស្រសាី

ន្ិងជ្ន្ជាត្ិ
ម្ែើម្ភាគត្ិ ច

យងជា ់លា ់ ោម្ួ យម្ៅម្លើ
ជ្ម្រម្ើ សសរមាប់ក្តរអភិ វឌ្ឍសហ
គម្ន្៍ ដែលម្រៅពីរ បខ្័ ណឌចាប់
ជាត្ិម្នា៉ះម្ទ ក្តរក្តត្់ បន្ថយក្តរ
ដ្ឋ ់ រម្ិត្ម្ន្ជ្ម្រម្ើ សតាម្រយៈក្ត
រវ ិន្ិ ម្យគ ុនងក្តរបម្ងកើងន្ូ វជ្ីវភាព

សំខាន្់ , ហិរញ្ញ វត្ថុពីគម្រមាងម្រែ

រស់ម្ៅន្ិងក្តរម្្វើឱ្យរបម្សើរម្

សរមាប់ក្តរដ លម្អជ្ីវភាព

ើង

ជ្ម្រម្ើ សជ្ំន្ួសម្ផសងៗម្ទៀត្
ម្ន្៉ះរត្ូវបាន្ម្គចាត្់ ទុ ថាជាវ ិ្ីលអ
បំផុត្

ន
ំណត្់ន្ូវក្តរផ្លៃស់ទី
ុងក្តរ

ដន្ៃងម្ដ្ឋយសម័រគចិត្ាម្ន្ក្តរម្របើ
ន្ិយម្ន្័យចាស់លាស់អំពីសិទិធដែល
មាន្ស្រសាប់ ន្ិងក្តរទទួ លខ្ុសរត្ូវ

ស ម្មភាពទី២: ដផន្ក្តររគប់ រគងរត្ូវ

ពរងឹងសម្ត្ថភាពរបស់រែាបាលម្រព

បាន្អន្ុម្័ត្ន្ិងអន្ុ វត្ា (រួម្ទាំងក្តរ
ំណត្់ដបងដច ត្ំបន្់ ន្ិងបទបបញ្ញ ត្ិា)

ម្

ើ ម្ែើម្បីអន្ុ វត្ាស ម្មភាព / រគប់រគង

ក្តរគំរាម្ ំ ដហង, ក្តរដ លម្អសាថន្
ភាពរបស់្ន្ធាន្្ម្មជាត្ិែ៏សំខាន្់ ៗ

ក្តរ ំណត្់ដបងដច ត្ំបន្់
ន្ឹងម្ិន្រួម្បញ្ូច ល

ស ម្មភាពរបម្ូលផលតាម្
ដបបរបម្ពណីម្ៅតាម្ត្ំបន្់
ម្ួយចំន្ួន្ (ន្ឹងរត្ូវបាន្
ំណត្់តាម្រយៈក្តរពិម្ររ៉ះ
ម្យបល់)

ជ្ន្ជាត្ិម្ែើ ម្
ភាគត្ិច ន្ិង
ជ្ន្ជាត្ិដខ្មរ
ដែលពឹងដផអ
ម្ៅម្លើម្រព
ម្

ើ

របាស់តាម្ទមាៃប់ , បដន្ថម្ម្ទៀត្
ម្សរ ីភាពក្តរទទួលបាន្ពត្័ មាន្ជា
ម្ុន្ន្ិងក្តរយល់រពម្ (FPIC)ន្ឹង
រត្ូវបាន្ម្្វើម្

ើងជាជ្ំ ហាន្ៗ ហា

ន្ិភ័យន្ឹងរត្ូវបាន្ម្ដ្ឋ៉ះស្រសាយ
តាម្ក្តររចនាម្ដ្ឋយមាន្ក្តររបុង
របយ័ត្នន្ិងក្តរសា លបង,
សំណងសរមាប់អន ម្របើ របាស់ម្ែើម្
ម្

ើ ជ្័រ, ក្តរផាល់រ ុម្ម្រលម្ៅម្ន្

ក្តរចិ ញ្ចឹម្ជ្ី វ ិត្ជ្ំន្ួស
ស ម្មភាពទី៣: យុទធសាស្រសា រច

បម្ងកើន្ន្ូវក្តរចូលរួម្ ម្ន្អាជាា្រម្ខ្ត្ា

រម្បៀងម្ខ្ត្ាម្ណឌលគិ រ ីបាន្អន្ុវត្ា (ក្តរ
រ ាបាន្ន្ូ វត្ំណភាជប់ម្ៅន្ឹងម្រពម្
ម្ផសងម្ទៀត្)

ើ

ន
រទែល់ក្តររគប់ រគងម្រព
ុងក្តររំ

ក្តរពារសីមា ន្ិងរត្ួត្ពិន្ិត្យក្តរគំរាម្
ំដហង

រមន្

-

ស ម្មភាពទី៤: បម្ងកើត្ភាពជាម្ែគូ
ជាម្ួយវ ិស័យឯ ជ្ន្ (ម្ែើម្បីក្តត្់
បន្ថយផលប៉ះពាល់ម្ដ្ឋយរ ុម្ហុន្)
ស ម្មភាពទី៥: បម្ងកើត្ ិចចសន្ទនាឆ្ៃង
ក្តត្់រពំ ដែន្អន្ដរជាត្ិ
ស ម្មភាពទី៦: របព័ន្ធម្ន្ក្តររគប់រគង
ដែលមាន្ល ខណៈផ្លៃស់បូរបាន្
ា
(ពិ

ន្ិត្យក្តរងារជាសាធារណៈន្ិ ងដផន្ក្តរ
ម្អាយបាន្ម្ទៀងទាត្់)

បាន្ក្តត្់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវ ិជ្ជមាន្
ពីស ម្មភាពរបស់រ ុម្ហុន្

រមន្

-

រមន្

-

បាន្ក្តត្់បន្ថយផលប៉ះពាល់ឆ្ៃងក្តត្់
រពំដែន្ (ជាពិ ម្សស,ក្តរក្តប់ម្

ើ ន្ិង

បរបាញ់ខ្ុសចាប់)
ក្តររគប់រគងម្រពក្តរពារសីមា ម្ឆ្ៃើយ

ត្ំោងរជ្ុលហួសម្ហត្ុ

ត្បម្ៅន្ឹងក្តរផ្លៃស់បូរម្ន្ត្រម្ូ
ា
វក្តរ/

ម្ព ម្ន្រ ម្
ុ ជា ់លា ់ោ

ឥរ ិយបថ ម្ៅ ុងសហគម្ន្៍
ន

រចនាសម្ព័ន្ធជា ់លា ់ ម្វទិ ក្ត
-

ដែលមាន្ត្ុ លយភាពសរមាប់ ក្តរ

ម្ួយ

ចូលរួម្

ម្រលបំណងរងទី២: ម្ែើម្បីក្តត្់បន្ថយ
បទម្លមើសម្រពម្

ើន្ិងសត្វម្រពតាម្រយៈ

ក្តរអន្ុវត្ាចាប់ម្ដ្ឋយផ្លទល់
ក្តររត្ួត្ពិន្ិត្យែ៏មាន្របសិទិធភាពន្ិង
ក្តររពមាន្ម្ន្ស ម្មភាពខ្ុសចាប់
ស ម្មភាពទី១: ពរងឹងចាប់ សត្វម្រព,

ម្ដ្ឋយអន ខាងម្រៅន្ិងសមាជ្ិ សហ

ម្រពម្

គម្ន្៍; ម្្វើឱ្យរបម្សើរម្

ើ ន្ិងត្ំបន្់ ក្តរពារ រពម្ទាំងអន្ុ

រ ឹត្យតាម្រយៈក្តរលាត្

ែីន្ិង្ន្ធាន្ម្រពម្
ម្

ើងន្ូវសន្ាិសុខ្
ើ ; ម្្វើឱ្យរបម្សើរ

ើងន្ូ វចាប់ទូម្ៅ ន្ិងសាថន្ភាពស

ោ
ា ប់ធានប់

ក្តរបងាករន្ូវភាពម្ិន្សម្

ជ្ន្ជាត្ិម្ែើ ម្

រម្យម្ន្ក្តរម្របើរបាស់ចាប់

ភាគត្ិច ន្ិង

ក្តរអន្ុវត្ាចាប់ម្ដ្ឋយក្តរ

ជ្ន្ជាត្ិដខ្មររ ី

ម្រជ្ើស- ដ្ឋ ់ទណឌ ម្មែ៏

រ ដែលពឹង

អារ

ដផអ ម្ៅម្លើ

ចាស់

់ម្ព , ចាប់ម្ិន្ទាន្់

ម្រពម្

ើ

ក្តរយល់ែឹងពីចាប់ ក្តររត្ួត្ពិន្ិត្្
យក្តរបណុា ៉ះបោ
ា ល ក្តរអន្ុវត្ា
យុទធសាស្រសា,

ំណត្់ខ្័ណឌពំ្

ររបទល់ / បទបបញ្ញ ត្ិា, របព័ន្ធបណ្
ត្ឹងត្វា, ក្តរពិន្ិត្យបុគាលិ ជា
ម្ទៀងទាត្ ក្តរម្ឆ្ៃើយត្បយងម្ុ៉ឺង

មាត្់ម្ៅន្ឹងអំ ម្ពើពុ រលួយោ
ម្ួយដែលបាន្រ ម្

ើញ

ក្តរចូ លរួម្សម័រគចិត្ា រងាវន្់ ម្លើ

ស ម្មភាពទី២: បម្ងកើត្ន្ិងអន្ុវត្ា
រ បខ្័ណឌរត្ួត្ពិន្ិត្យក្តរអន្ុវត្ាចាប់

ហាន្ិភ័យដផន រាងក្តយ
បម្ងកើន្ន្ូវរបសិទធភាពស ម្មភាពទី១

ម្ន្ុសសដែល

ចំម្ពា៉ះអន ផាល់ពត្៌មាន្

ម្ិន្មាអំ ោច

ដែលបងកម្ដ្ឋយឧរ ិែជ្
ា ន្

រ ៉ឺ ឥទធិពល

ទឹ ចិត្ាម្ិន្រគប់ ររន្់ ម្ែើម្បីម្លើ
ទឹ ចិត្ាក្តសរមាប់ហាន្ិភ័យផ្លទល់
ខ្ៃួន្ ចាប់ ទា ់ទងក្តររ ាក្តរ

សមាាត្់ ក្តររគប់រគង ដែលមាន្
ល ខណៈផ្លៃស់បូរបាន្
ា
របព័ន្ធបណ្
ត្ឹងត្វា

ស ម្មភាពទី៣: ធានាថាអររលាត្

បម្ងកើន្ន្ូវរបសិទធភាពស ម្មភាពទី១

ឧប រណ៍, ន្ិងបុគាលិ មាន្រគប់ររន្់
ស ម្មភាពទី៤: ធានាថាបុគាលិ
លាត្មាន្សម្ត្ថភាពរគប់ររន្់

ទទួលបាន្ក្តរយល់រពម្ពីសហ

សាងសង់អររលាត្ម្ៅ

គម្ន្៍ម្ុន្ម្ពល សាងឬក្តរដសវង

ល់ែីសហគម្ន្៍

រ ទីតាំងម្ផសងម្ទៀត្

បម្ងកើន្ន្ូវរបសិទធភាពស ម្មភាពទី១

រមន្

-

បម្ងកើន្ន្ូវរបសិទធភាពស ម្មភាពទី១

រមន្

-

ក្តររត្ួត្ពិន្ិត្យបដន្ថម្ម្ទៀត្ន្ិ ងក្តរ

ហាន្ិភ័យពីជ្ន្ម្លមើស;

ជ្ន្ជាត្ិម្ែើ ម្

រគប់រគងតាម្រយៈរ ុម្សហគម្ន្៍ ;

ភាគត្ិច ន្ិង

ក្តរចូ លរួម្ម្ដ្ឋយសម័រគចិត្ា, វ ិ្ី

ជ្ន្ជាត្ិដខ្មររ ី

សាស្រសាដែលមាន្ក្តរចូ លរួម្; សំ

ស ម្មភាពទី៥៖ ទំ នា ់ទំន្ងជាម្ួយ
អាជាា្រម្ខ្ត្ា អាជាា្រជាត្ិ ន្ិ ង អាជាា្
រែម្ទម្ទៀត្
ស ម្មភាពទី៦៖ បម្ងកើត្របព័ន្ធតាម្ដ្ឋន្
ន្ិង/ឬ លាត្ម្ៅតាម្សហគម្ន្៍

រពមាន្ម្ន្ស ម្មភាពខ្ុ សចាប់ម្ដ្ឋយ
ខាងម្រៅន្ិ ងសមាជ្ិ សហគម្ន្៍ ;

ជ្ម្មាៃ៉ះ ុងសហគម្ន្៍
ន
; ក្តរ
ទទួលខ្ុសរត្ូវដផន ចាប់

បម្ងកើន្ន្ូវសន្ាិសុខ្ម្ន្្ន្ធាន្ែីន្ិងម្រព

រ ដែលពឹង

របសំរល
ួ ជាម្ួ យន្ឹងអាជាា្រម្ូលែ្

ម្

ដផអ ម្ៅម្លើ

ឋាន្; ក្តររគប់ រគងដែលមាន្ល ខ

ម្រពម្

ណៈផ្លៃស់បូារបាន្; ក្តរអភិ វឌ្ឍ

ើ ; ដ លម្អចាប់ទូម្ៅន្ិងសាថន្ភាព

សោ
ា ប់ ធានប់ ; ក្តរងារសំរាប់ សមាជ្ិ

ើ

សហគម្ន្៍

រប បម្ដ្ឋយរបុងរបយ័ត្ន ុនងក្តរ
ម្ដ្ឋ៉ះស្រសាយបញ្ហ
ា ចាប់

ម្រលបំណងរងទី៣៖ ក្តរម្របើរបាស់
្ន្ធាន្ន្ិង ែីម្ដ្ឋយសហគម្ន្៍ត្ំបន្់
សនលទាំ
ងអស់គ៉ឺមាន្ន្ិរន្ារភាព
ូ
សហគម្ន្៍រត្ូវបាន្ដបង
ស ម្មភាពទី១៖ បម្ងកើត្ ន្ិងដថរ ា ិចច
រពម្ ម្រពៀងម្របើ របាស់ែីជាម្ួ យន្ឹង
សហគម្ន្៍

បម្ងកើន្សន្ាិសុខ្សិទិធក្តន្់ក្តប់ ែី្ីៃ, ដ

ដច ែីត្ិចម្ព ; ែំម្ណើរក្តរ/

លម្អក្តររគប់រគងក្តរគំ រាម្ ំដហង ក្តរ

ក្តរម្្វើម្

សាង ិចចសហរបត្ិបត្ាិក្តរសហគម្
ន្៍ / ពរងឹងរបព័ន្ធរបម្ពណីន្ិងបទដ្ឋាន្
វបប្ម្៌

ើងវ ិញអាចបោ
ា

លម្អាយមាន្ជ្ម្មាៃ៉ះឬ ក្តរ
ផ្លៃស់បូរន្ូ
ា វចលនាសងាម្

រ ម្
ុ បាត្់បង់ឱ្ក្តសម្ិន្រត្ូ
វាបាន្រាប់បញ្ូច ល

បម្ងកើន្សន្ាិសុខ្សិទិធក្តន្់ក្តប់ ែី្ីៃ, ដ
ស ម្មភាពទី២៖ ចុ៉ះបញ្ជីសហគម្ន្៍
ន្ិង

អន ម្របើរបាស់ស្រសបចាប់

លម្អក្តររគប់រគងក្តរគំ រាម្ ំដហង ក្តរ
សាង ិចចសហរបត្ិបត្ាិក្តរសហគម្
ន្៍ / ពរងឹងរបព័ន្ធរបម្ពណីន្ិងបទដ្ឋាន្
វបប្ម្៌

ក្តរបម្ងកើត្អងាក្តរសហគម្
ន្៍ន្ឹងផាល់ន្ូវអំោចម្រចើន្
ម្ព ែល់រ ម្
ុ ម្ួយចំន្ួន្ ក្តរ
ចុ៉ះបញ្ជីបុគល
ា ម្ដ្ឋយ
អយុត្ិ្
ា ម្៌ត្តាម្រយៈក្តរ

ជ្ន្ជាត្ិម្ែើ ម្
ភាគត្ិច ន្ិង
ជ្ន្ជាត្ិដខ្មររ ី
រ ដែលពឹង
ដផអ ម្ៅម្លើ
ម្រពម្

ើ

ជ្ន្ជាត្ិម្ែើ ម្
ភាគត្ិច ន្ិង
ជ្ន្ជាត្ិដខ្មររ ី
រ ដែលពឹង
ដផអ ម្ៅម្លើ
ម្រពម្

ើ

ែំម្ណើរក្តរម្ន្ក្តរចូ លរួម្ របព័ន្ធ
ក្តរពារសុវត្ថិភាពសរមាប់ សមាជ្ិ
ភូម្ិទាំងអស់ ែំ ម្ណើរក្តរបណឹា ង
ត្វា ក្តររត្ួត្ពិ ន្ិត្យរបស់អាជាា្
រម្ូលដ្ឋាន្

ែំម្ណើក្តរម្ដ្ឋយមាន្ក្តរចូលរួម្
(ែំម្ណើរក្តរថាន ់ជាត្ិសីព
ា ីគណៈ
ម្មក្តរសហគម្ន្៍ជ្ន្ជាត្ិម្ែើ ម្
ភាគត្ិច ែំ ម្ណើក្តរថាន ់ម្ូលដ្ឋាន្
សំរាប់ប័ណណសំរាប់អន ម្របើ របាស់)
របព័ន្ធក្តរពារសុវត្ថិភាពសរមាប់

ម្ិន្រាប់បញ្ូច លអន ម្របើ

សមាជ្ិ ភូ ម្ិទាំងអស់ ែំ ម្ណើរក្តរ

របាស់ម្ួយចំន្ួន្

បណឹា ងត្វា ក្តររត្ួត្ពិន្ិត្យរបស់អា
ជាា្រម្ូ លដ្ឋាន្

ក្តរបម្ងកើត្អងាក្តរសហគម្
ន្៍ន្ឹងផាល់ន្ូវអំោចម្រចើន្
ស ម្មភាពទី៣៖ រំរទក្តរម្្វើបៃង់ែី

បដន្ថម្ម្ៅម្លើក្តរបម្ងកើន្សន្ាិសុខ្ម្ន្

ម្ព ែល់រ ម្
ុ ម្ួយចំន្ួន្ ក្តរ

សហគម្ន្៍ ជ្ន្ជាត្ិ ម្ែើម្ម្ៅតាម្សហ

ក្តរក្តន្់ក្តប់ ន្ិងក្តរ ំណត្់ រពំដែន្ន្ូវ

ចុ៉ះបញ្ជីបុគល
ា ម្ដ្ឋយ

គម្ន្៍ដែលសម្ស្រសប

ភាពជាមាចស់ក្តបូន្

អយុត្ិ្
ា ម្៌ត្តាម្រយៈក្តរ
ម្ិន្រាប់បញ្ូច លអន ម្របើ
របាស់ម្ួយចំន្ួន្

ស ម្មភាពទី៤៖

ំណត្់ រពំដែន្សម្បត្ាិ

ម្រពក្តរពារ

ជ្ន្ជាត្ិម្ែើ ម្
ភាគត្ិច ន្ិង
ជ្ន្ជាត្ិដខ្មររ ី
រ ដែលពឹង
ដផអ ម្ៅម្លើ
ម្រពម្

ដ លម្អក្តររគប់ រគងក្តរគំរាម្ ំដហង,
បន្ថយហាន្ិភ័យម្ន្ភាពម្ិន្ស្រសបរនជា
ម្ួយន្ឹងចាប់); ដ្ឋំម្ែើម្ម្

ើ ស្រសូបន្ូវ

ក្តបូន្បម្ងកើន្ក្តរផាត្់ផាង់ផលិត្ផលម្រព
ម្

ើ / ជ្ី វៈចរម្ុ៉ះ

ន្៍ន្ឹងផាល់ន្ូវអំោចម្រចើន្
ម្ព ែល់រ ម្
ុ ម្ួយចំន្ួន្ ក្តរ
ចុ៉ះបញ្ជីបុគល
ា ម្ដ្ឋយ
អយុត្ិ្
ា ម្៌ត្តាម្រយៈក្តរ
ម្ិន្រាប់បញ្ូច លអន ម្របើ

របាស់ម្ួយចំន្ួន្ ក្តរដ្ឋំែុ៉ះ
ម្រពម្

ើម្

ើងវ ិញម្ៅត្ំបន្់

ជ្ន្ជាត្ិម្ែើ ម្
ភាគត្ិច ន្ិង
ជ្ន្ជាត្ិដខ្មររ ី
រ ដែលពឹង
ដផអ ម្ៅម្លើ
ម្រពម្

ខ្ុសទី ដន្ៃង

ផសពវផាយ ន្ិងស ម្មភាពទំ នា ់ទំន្ង

ក្តរពារសុវត្ថិភាពសរមាប់ សមាជ្ិ
ភូម្ិទាំងអស់ ែំ ម្ណើរក្តរបណឹា ង
ត្វា ក្តររត្ួត្ពិ ន្ិត្យរបស់អាជាា្
រម្ូលដ្ឋាន្

ក្តរបម្ងកើត្អងាក្តរសហគម្

បញ្ហ
ជ ់ពីវ ិសាលភាពម្ន្សិទិធ (ក្តរក្តត្់

ស ម្មភាពទី៥៖ អន្ុវត្ាន្៍ក្តរ

ើ

ែំម្ណើរក្តរម្ន្ក្តរចូ លរួម្ របព័ន្ធ

រំរទស ម្មភាពែម្ទម្ទៀត្ទាំងអស់

រមន្

-

ើ

ែំម្ណើក្តរម្ដ្ឋយមាន្ក្តរចូលរួម្
របព័ន្ធក្តរពារសុវត្ថិភាពសរមាប់
សមាជ្ិ ភូ ម្ិទាំងអស់ ែំ ម្ណើរក្តរ
បណឹា ងត្វា ក្តររត្ួត្ពិន្ិត្យរបស់អា
ជាា្រម្ូ លដ្ឋាន្

ស ម្មភាពទី៦: ទំនា ់ទំន្ងជាម្ួយ
រ ុម្របឹ ា

ុំសងាកត្់ ន្ិងភាន ់ងារម្ផសង

រមន្
រំរទស ម្មភាពែម្ទម្ទៀត្ទាំងអស់

-

ម្ទៀត្
ស ម្មភាពទី៧៖ ចូ លរួម្ជាម្ួ យអងា
ក្តរ សងាម្សុីវ ិលដែលរបត្ិបត្ាិក្តរ ុនង

រមន្
រំរទស ម្មភាពែម្ទម្ទៀត្ទាំងអស់

-

ត្ំបន្់ គម្រមាង

ស ម្មភាពទី៨: ធានាថាសម្ត្ថភាព
របស់បុគាលិ គម្រមាងគ៉ឺ រគប់ររន្់

រំរទស ម្មភាពែម្ទម្ទៀត្ទាំងអស់

រមន្

-

ម្រលបំណងរងទី៤៖ រំរទឱ្យមាន្ម្ុខ្
របរជ្ំន្ួសម្ែើម្បីក្តត្់បន្ថយក្តរក្តប់
បំផ្លៃញម្រពម្

ើ

ស ម្មភាពទី១: បម្ងកើត្ក្តររបម្ូលផល
ម្

ើ រប បម្ដ្ឋយន្ិរន្ារភាពម្ៅត្ំបន្់

ត្ំបន្់រទនាប់

ក្តររគប់រគងម្រពម្

ើ រប បម្ដ្ឋយ

ន្ិរន្ារភាព, ក្តរក្តររត្ួត្ពិន្ិត្យក្តរ
គំរាម្ ំដហង ន្ិងដ លម្អជ្ីវភាពរស់
ម្ៅ

ក្តរខ្ូចខាត្ពីក្តរក្តប់ម្
អំម្ពើពុ រលួយ / ក្តរប៉ះ
ទងាិចសងាម្ ក្តរដបងដច
ផលរបម្យជ្ន្៍រមន្សម្
្ម្៌; បំណុលអាជ្ីវ ម្ម

ើ

រែាបាលម្រពម្

ើ អន្ុម្័ត្ន្ូ វដផន្ក្តរ

ជ្ន្ជាត្ិម្ែើ ម្

រគប់រគង / ក្តរវាយត្ម្ម្ៃផលប៉ះ

ភាគត្ិច ស្រសាី

ពាល់សងាម្ ន្ិ ងបរ ិសាថន្ (ESIA);

ន្ិងម្ន្ុសស

ក្តរក្តរពារសុវត្ថិភាពហិរញ្ញ វត្ថុ; វ ិ្ី

ចាស់

សាស្រសាម្ន្ក្តរចូ លរួម្, ក្តររត្ួត្ពិន្ិ
ត្យម្ដ្ឋយអាជាា្រ ុនងត្ំ បន្់

ស ម្មភាពទី២ ៖ បម្ងកើត្ម្ទសចរណ៍
្ម្មជាត្ិ ម្ៅតាម្សហគម្ន្៍

ផលប៉ះពាល់សងាម្ន្ិងប
ជ្ម្រម្ើ សែ៍ម្ទម្ទៀត្ន្ិងក្តរដ លម្អ

រ ិសាថន្ពីម្ភាៀវម្ទសចរ អំម្ពើ

ជ្ន្ជាត្ិម្ែើ ម្

ជ្ីវភាពរស់ម្ៅ; ក្តរម្លើ ទឹ ចិត្ា ុនង

ពុ រលួយ / ជ្ម្មាៃ៉ះសងាម្

ភាគត្ិច ស្រសាី

ក្តរដបងដច ផល

ន្ិងម្ន្ុសស

ត្យក្តរគំរាម្ ំ ដហង

របម្យជ្ន្៍រមន្សម្្ម្៌;

ចាស់

ក្តរផ្លៃស់បូារឥរ ិយបទ ន្ិងក្តររត្ួត្ពិន្ិ

បំណុលអាជ្ីវ ម្ម
ជ្ម្រម្ើ សែ៍ម្ទម្ទៀត្ន្ិងក្តរដ លម្អ
ស ម្មភាពទី ៣៖ រំរទស ម្មភាព
ពរងី វ ិស័យ សិ ម្ម

ជ្ីវភាពរស់ម្ៅ; ក្តរម្លើ ទឹ ចិត្ា ុនង

ក្តរផ្លៃស់បូារឥរ ិយបទ ន្ិងក្តររត្ួត្ពិន្ិ
ត្យក្តរគំរាម្ ំ ដហង

ស ម្មភាពទី៤៖ ផាល់ក្តរដថទាំម្ហដ្ឋា

ជ្ម្រម្ើ សែ៍ម្ទម្ទៀត្ន្ិងក្តរដ លម្អ

រចនាសម្ព័ន្ធដែលផារភាជប់ស ម្មភាព

ជ្ីវភាពរស់ម្ៅ; ក្តរម្លើ ទឹ ចិត្ា ុង
ន

អភិរ ស

ក្តរផ្លៃស់បូារឥរ ិយបទ ន្ិងក្តររត្ួត្ពិន្ិ
ត្យក្តរគំរាម្ ំ ដហង

ស ម្មភាពទី៥៖ បម្ងកើត្គម្រមាងម្ុខ្របរ
ដផអ ម្លើអន្ុផលម្រពម្

ើ

ក្តរដបងដច ផល
របម្យជ្ន្៍ម្ដ្ឋយម្ិន្មាន្
សម្្ម្៌ ន្ិងអំម្ពើពុ រលួយ

ក្តរដបងដច ផល
របម្យជ្ន្៍ម្ដ្ឋយម្ិន្មាន្
សម្្ម្៌ ន្ិងអំម្ពើពុ រលួយ

ក្តររបម្ូលផលរជ្ុលហួស
នាំក្តររគប់រគងម្រពម្

ើ រប បម្ដ្ឋយ

ន្ិរន្ារភាព,ក្តររត្ួត្ពិន្ិត្យក្តរគំរាម្
ំដហង ន្ិងដ លម្អជ្ីវភាពរស់ម្ៅ

ម្ហត្ុ, អំម្ពើពុ រលួយ /
ជ្ម្មាៃ៉ះ ុងសងា
ន
ម្ ក្តរដបង
ដច ផលរបម្យជ្ន្៍រមន្

សម្្ម្៌; បំណុលអាជ្ីវ ម្ម

ក្តរម្រជ្ើ សម្រ ើស / ក្តររត្ួត្ពិ ន្ិត្យប
រ ិសាថន្; រ ម្របត្ិបត្ាិសរមាប់ ម្ភាៀវ
ម្ទសចរន្ិងភាន ់ងារ; វ ិ្ីសាស្រសាម្ន្
ក្តរចូ លរួម្, ក្តររត្ួត្ពិន្ិត្យម្ដ្ឋយ
អាជាា្រ ុងត្ំ
ន
បន្់

ជ្ន្ជាត្ិម្ែើ ម្
ភាគត្ិច ស្រសាី

វ ិ្ីសាស្រសាម្ន្ក្តរចូលរួម្, ក្តររត្ួត្

ន្ិងម្ន្ុសស

ពិន្ិត្យម្ដ្ឋយអាជាា្រ ុនងត្ំបន្់

ចាស់
ជ្ន្ជាត្ិម្ែើ ម្
ភាគត្ិច ស្រសាី

វ ិ្ីសាស្រសាម្ន្ក្តរចូលរួម្, ក្តររត្ួត្

ន្ិងម្ន្ុសស

ពិន្ិត្យម្ដ្ឋយអាជាា្រ ុនងត្ំបន្់

ចាស់

រែាបាលម្រពម្

ើ អន្ុម្័ត្ន្ូ វដផន្ក្តរ

ជ្ន្ជាត្ិម្ែើ ម្

រគប់រគង / ក្តរវាយត្ម្ម្ៃផលប៉ះ

ភាគត្ិច ស្រសាី

ពាល់សងាម្ ន្ិ ងបរ ិសាថន្ (ESIA);

ន្ិងម្ន្ុសស

ក្តរក្តរពារសុវត្ថិភាពហិរញ្ញ វត្ថុ; វ ិ្ី

ចាស់

សាស្រសាម្ន្ក្តរចូ លរួម្, ក្តររត្ួត្ពិន្ិ
ត្យម្ដ្ឋយអាជាា្រ ុនងត្ំ បន្់

ស ម្មភាពទី៦៖ បម្ងកើត្ ន្ិង រគប់រគង

ជ្ម្រម្ើ សែ៍ម្ទម្ទៀត្ន្ិងក្តរដ លម្អ

ជ្ន្ជាត្ិម្ែើ ម្

របព័ន្ធដច រ ំដលងផលរបម្យជ្ន្៍ពីក្ត

ជ្ីវភាពរស់ម្ៅ; ក្តរម្លើ ទឹ ចិត្ា ុង
ន

ភាគត្ិច ស្រសាី

ត្យក្តរគំរាម្ ំ ដហង

ចាស់

បូន្

ក្តរផ្លៃស់បូារឥរ ិយបទ ន្ិងក្តររត្ួត្ពិន្ិ

ន្ិងម្ន្ុសស

បម្ងកើន្សម្ត្ថភាព ុនងក្តរចូលរួម្ ុង
ន

ក្តរដបងដច ផល

ស ម្មភាពម្ផសងម្ទៀត្; បម្ងកើន្ឱ្ក្តស

របម្យជ្ន្៍ម្ដ្ឋយម្ិន្មាន្

ជ្ីវភាពម្រៅពី សិដ្ឋាន្

សម្្ម្៌

ស ម្មភាពទី១: ក្តររត្ួត្ពិ ន្ិត្យ

វាយត្ម្ម្ៃពីក្តរគំរាម្ ំដហង, វាស់ដវង

រមន្

ន្ិនានក្តរម្ៅម្ន្គរម្បម្រពម្

ន្ូវភាពម្ជាគជ្័យ

ស ម្មភាពទី៧៖ បម្ងកើន្ក្តរម្រៀន្ម្លខ្
ន្ិងអ សរ

ម្រលបំណងរងទី៥: របម្ូលព័ត្៌មាន្
ម្លើន្ិនានក្តរម្អ ូ
ម្ពលដវង

សុ
ូ ីន្ិងសងាម្រយៈ

ើ

ស ម្មភាពទី២: ក្តររត្ួត្ពិន្ិត្យម្ន្

វាយត្ម្ម្ៃពីក្តរគំរាម្ ំដហង, វាស់ដវង

របម្ភទសត្វម្រពែ៏ សំខាន្់

ន្ូវភាពម្ជាគជ្័យ

ស ម្មភាពទី៣: ក្តរតាម្ដ្ឋន្ ម្សែា
ិចចសងាម្ន្ិងរបជាសាស្រសា

វាយត្ម្ម្ៃពីក្តរគំរាម្ ំដហង, វាស់ដវង
ន្ូវភាពម្ជាគជ្័យ/ផលប៉ះពាល់
អវ ិជ្ជមាន្

រមន្

រមន្

ជ្ន្ជាត្ិម្ែើ ម្
ភាគត្ិច ស្រសាី

វ ិ្ីសាស្រសាម្ន្ក្តរចូលរួម្, ក្តររត្ួត្

ន្ិងម្ន្ុសស

ពិន្ិត្យម្ដ្ឋយអាជាា្រ ុនងត្ំបន្់

ចាស់

ស ម្មភាពទី៤: សរម្បសរម្ួលក្តរ
ស្រសាវរជាវដែលផាល់របម្យជ្ន្៍ែល់
ក្តររគប់រគងរបស់ម្រពក្តរពារសីមា
ស ម្មភាពទី៥: ធានាសម្ត្ថភាព
បុគាលិ រគប់ររន្់

ផាល់ពត្៌មាន្សរមាប់ ក្តររគប់ រគង
ដែលមាន្ល ខណៈផ្លៃស់បូរបាន្
ា

ធានាបាន្ន្ូ វក្តររត្ួត្ពិ ន្ិត្យម្ៅម្លើ
ក្តរស្រសាវរជាវរមន្សីល្ម្៌

របភព

រំរទស ម្មភាពែម្ទម្ទៀត្ទាំងអស់

រមន្

រំរទស ម្មភាពែម្ទម្ទៀត្ទាំងអស់

រមន្

រំរទស ម្មភាពែម្ទម្ទៀត្ទាំងអស់

រមន្

ម្រលបំណងរងទី៦: ដបបបទែ៍មាន្
របសិទិភា
ធ ពម្ន្រែាបាល គណម្ន្យយន្ិង
ក្តរទុ ដ្ឋ ់សមាារ៉ះរត្ូវាបាន្បម្ងកើត្
ម្

ើង

ស ម្មភាពទី១: ក្តរវាយត្ំ ម្លន្ិងក្តរ
របម្ូលម្យបល់ម្ៅម្លើសម្ត្ថភាព
បុគាលិ របសិទិធភាពន្ិងត្រម្ូវក្តរម្ន្
ក្តរបណុា ៉ះបោ
ា ល
ស ម្មភាពទី២: បម្ងកើត្ន្ិងរ ាក្តរ ែ៏
មាន្របសិទិធភាពរបព័ន្ធរគប់ រគង រែាបា
លន្ិងគណម្ន្យយ
ម្រលបំណងរងទី៧: សន្ាិសុខ្ហិរញ្ញ
វត្ថុរយៈម្ពលដវង

សីល្ម្៌ ម្ដ្ឋយសាថប័ន្ដែលជា

ស ម្មភាពទី១: បម្ងកើត្ន្ិងអន្ុវត្ា
គម្រមាងម្រែ (REDD)

ន្ិងក្តរអន្ុ ម្័ត្ម្ែើម្បីអន្ុញ្ហញត្ឱ្យក្តរ
ល ់ឥណទាន្ក្តបូន្

ស ម្មភាពទី២: បម្ងកើត្ម្ូ លន្ិ ្ិ (Trust)
សរមាប់ត្ំបន្់ ម្ទសភាពភាគខាងម្ ើត្
ស ម្មភាពទី៣: បន្ារម្អាយមាន្ក្តររំ
រទម្ន្ម្ែគូ មាចស់ជ្ំន្ួយម្អាយបាន្្ំ
ទូលាយ
ស ម្មភាពទី៤: បម្ងកើន្ន្ូវក្តរម្របើ
របាស់ម្ូលន្ិ្ិអភិវឌ្ឍន្៍

ធានាឱ្យបាន្ន្ូវឯ សារ ក្តរយល់រពម្

ុំសងាកត្់

សរមាប់ស ម្មភាពគម្រមាង

ធានាបាន្ន្ូ វក្តររគប់ រគងម្ដ្ឋយមាន្

បាន្ម្លើម្

ើងរួចម្ហើយម្ៅ

ដន្ៃងម្ផសង
រមន្

ន្ិរន្ារភាព ន្ិងត្មាៃភាពរយៈម្ពលដវង
ម្ន្ម្ូលន្ិ្ិ
រ ាបាន្ន្ូ វក្តរផាល់ម្ូលន្ិ្ិសរមាប់

រមន្

រម្ិត្ម្ូលដ្ឋាន្ម្ន្ក្តរក្តរពារ

ក្តរក្តត្់បន្ថយត្រម្ូវក្តរសរមាប់ក្តរផា
ល់ថវ ិក្តពី ខាងម្រៅ

រមន្

របព័ន្ធមាន្ក្តរក្តរពារជាម្រចើ ន្រួច
ម្ៅម្ហើយ

