ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

ំទី២០ េលខ២ ែខមិថុ ំ២០១៦

Zព័ន្ធNសុវត្ថិFពសង្គម និងបរិ6eន៖
បទពិfធន៍ទទួល>នពីគhង6កល្បងi
កម្មវិធីXដ+
:ចក្តី<្តើម

Vនរអនុម័តយល់Äមpើ

អនុស¦្ញបខ័ណG

អង្គរសហ;តិស្តីពី

រ

សហគមន៍åKើឧត្តរVនជ័យ

ក្នុងn5ំ២០០៨ និង åរµរសីV ក្នុងÑត្តមណលគិរី ក្នុង

;ûល,តុ+ស (UNFCCC 2013) នÊង4 Iដ+

n5ំ២០០៩។

(REDD+) សំ¸ដល់លនយ និងវិ,នរំងÐយ

;ព័ន្ធ,<សុវត្ថិ'ព សង្គម និងបរិ?@ន សំ¸បំញMម

fើម្បីត់បន្ថយរបំ'យឧស្ម័ន ពីរប់បំញåKើ និង

រតäវü្សងៗ

ក្នុង VCS និង CCBS។ ដូ¯្នះ អត្ថបទrះ

រIចរឹលåKើ និងpើកកម្ពស់តួ<ទីÕ្វើរអភិរក្សប
់ ង

Vនល¸មិន

នÕ្វើរãយតk្លpើរ7ក់អនុវត្ត

åKើ;កបtយចីរ'ព

,<សុវត្ថិ'ពរបស់ UNFCCC

និងប£្កើនស្តុកបូនGåKើ

គEងំងពីរVន7ក់អនុវត្តនូវ

សំណុំខ្លះG

;ព័ន្ធ

កម្ពុ ôះQ ប៉ុ¥្តfើម្បី

Mម;Qសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ (Iដ+)។ Mំងពីរបំផុសគំនិត

ពិនិត្យ និងàៀបÕៀបបទពិAធន៍GគEងំងពីរ ក្នុងរ

ផ្តួចü្តើមក្នុងn5ំ២០១០ មក ;,នបទលVនរវវ

អនុវត្តMមលក្ខខណតäវរបស់ VCS និង CCBS។ fើម្បីបំភ្លឺ

Âើនងមួយpើ Iដ+ គឺផលប៉ះµល់ និងអត្ថ;ជន៍

ប¥្ថមពីបបទលវិ,នរំងrះ ជួយត់បន្ថយ,និភ័យ

Gរអភិវឌ្ឍ

និងសង្គម

ü្សងៗ រសិក2rះនàើស់វិធី?¶្ត ប£្កើតើងtយ

(Angelsewn 2010; Nguon and Kulakowski 2013; Peskett

Roe et al. (2013) លនងÊក;ព័ន្ធ,<សុវត្ថិ'ព

and Todd 2013)។ ,និភ័យ និងអត្ថ;ជន៍+ច«ើតVន

Iដ+ បី;&ទគឺ សង្គម បរិ?@ន និងនីតិវិធីផ្លូវរ។

និងអនុវត្ត

Iដ+

ស$ប់បរិ?@ន

ើងrះ នpើកមកពិ'ក2 ក្នុងបំណងផ្តល់នូវ;ព័ន្ធ,<
វិធី6l្ត

សុវត្ថិ'ពសង្គម និងបរិ?@ន ឲ្យនប់¢ន់។ កម្មវិធី UNREDD របស់អង្គរសហ;តិ (2015) នឲ្យនិយមន័យ

រសិក2rះ àើស់រវិ'គàៀបÕៀបបគុណ'ព។

;ពន
័ ,<សុ
្ធ
វត្ថ'
ិ ព4 បd្ខដ
ំ
រើ រ ឬលនយ

ព័ត៌Vនន;មូលយកMមរÕ្វើសVសន៍មួយ

កំណត់ើងfើម្បី

ព័ត៌Vនគន្លឹះ រពិ'ក2Mមុមស្នូល និងរសិក2វវ

បA្ចៀស

ឬត់បន្ថយ,និភ័យ+ច«ើត

Vនផលប៉ះµល់អវិជ្ជVនpើសង្គម និងបរិ?@ន និងfើម្បី,<

pើឯក?រVនប់

ឲ្យរអនុវត្ត

?រព័ត៌Vន

Iដ+

ផ្តល់នូវអត្ថ;ជន៍ស$ប់សង្គម

និង

;ព័ន្ធ,<សុវត្ថិ'ព

+ចÊក¯ញពីរុម។

ុមទី១

រយរណ៍រ78ភិល

អត្ថបទស£្ខបលនយ

ពី'ព+ចÕ្វើន

បរិ?@ន។

ដូច

?កល្បងំងពីរ

fើម។

អ្នកផ្តល់

និងរសិក2

ទិន្នន័យក់Ã្តងស្តីពគE
ី
ង

ន;មូលយកMមរចុះសិក2ដល់ក¥្លង

រួមVន ឯក?រស្តីពីរសõចចិត្តü្សងៗ ល UNFCCC

ចំនួន ២pើកគឺ ពីjតុý ដល់ ធ្នូ ២០១៣ និង ពីjមកÖ ដល់

នអនុម័តើង

កក្ក7 ២០១៥។ រចុះសិក2ដល់ក¥្លងំងrះ ទទួលន

និងVន+ទិ៍

កិច្ចÄមMៀង

Cancun

Agreements, Nចក្តីª<ំ Durban Guidance, បខ័ណ

ជំនួយអំយពី

Warsaw Framework ស$ប់ Iដ+ និងកិចÄ
្ច មMៀងទីុង

ចីរ'ព (SUMERNET) ជំ,នទី៣ របស់វិទ?@ន Stockholm

៉រីស <លថ្មីៗrះ។ ុមទី២ រួមVន រតäវü្សងៗល

Environment Institute។

នកំណត់ើង

បd្ខញវវគង្គ;កបtយ

Pដំើររ UNFCCC tយអ្នកំö

សរុបំងអស់មក

ទីផ2របូនស្ម័ចិត្ត ដូច Verified Carbon Standard

µក់កd្ខលIៀបរយ

(VCS) និង Climate, Community and Biodiversity Standard

តំdងឲ្យ ?@ប័នរដ្ឋ អង្គរសង្គមសុីវិល ³គូអភិវឌ្ឍន៍ និង

(CCBS) (Nguon and Chhun 2015) fើម។

សហគមន៍មូល78ន។

9យកិច្ច;ជុំ
កម្ពុ

UNFCCC

n5ំ២០០៧

នសõចអនុវត្តគEង?កល្បង

ុមវវនÕ្វើ

៥០សVសន៍

មួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌Vនគន្លឹះល
រពិ'ក2Mមុមស្នូល

នអនុវត្ត

Öជរ78ភិល

ើងមួយ អ្នកតំdងមកពី ១៣សហគមន៍åKើ ក្នុងÑត្ត

Iដ+

ឧត្តរVនជ័យ និង ២០សហគមន៍ជនតិfើម'គតិច ក្នុងÑត្ត

tយ

មណលគិរី។ ក្នុងរវិ'គទិន្នន័យ ុមវវនàើកម្មវិធី
កុំព្យូទ័រស$ប់វិ'គទិន្នន័យ NVivo ១០ ឧបករណ៍ជំនួយ

អត្ថបទrះ ចងងើងtយបណិត ងួន ភក្តី អ្នកសបសûល ្នកវវ
f៉តឺម៉ង់សិក2អន្តរតិ G?កលវិទល័យភូមិន្ទភ្នំញ និង ក ឈុន
ឌឺលុច ;,នរិ¼ល័យឥណនបូនåKើ និងរ;ûល+ស,តុ
Gរដ្ឋលåKើ។ សូមងអត្ថបទrះ4៖ Nguon Pheakkdey and Chhun
Delux. 2016. “Social and Environmental Safeguards: Lessons from Cambodia
REDD+ Pilot Projects.” Cambodia Development Review 20(2): 10-14.

¬ើយនàើគប
ួ ផ្សំ5នូវ

មុខ¾រÂើនGកម្មវិធីកុំព្យូទ័រrះ

fើម្បី7ក់pខកូដទូ

និងÕ្វើរវវក់ýក់មួយ

ចំនួនpើទិន្នន័យVន7ក់pខកូដរួច¬ើយ លុមវវ
10

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

ំទី២០ េលខ២ ែខមិថុ ំ២០១៦

នIៀបចំផ្តុំã9ម ៣;,នបទគឺ សង្គម បរិ?@ន និងនីតិវិធី

ប៉ុ¥្តមិនអនុ¦្ញតឲ្យពីកដីំងôះQ។

ផ្លូវរ (Roe et al. 2013)។

កន្លងមកVនរ;ជុំពិះបល់Âើន

fើម្បី,<

4 V@ស់ដីទទួលនព័ត៌Vនប់¢ន់ ¬ើយញចិតចូ
្ត លរួម
និយមន័យmក្យគន្លឹះ

ក្នុងគEងrះ។

ãក្យស័ព្ទខ្លះ លយកមកàើ

ក្នុងឯក?រrះ Vនន័យ

អ្នកំöគEងនរច<Iៀបចំដំើររ

ពិះបល់របស់ខ្លួន tយ

1

្អកpើលរណ៍ Vនរ

ក់ýក់ស$ប់ប¦À Iដ+ ។ UNFCCC (2014) នកំណត់

យល់Äមមុន

និយមន័យµក្យំងôះដូចត៖

ចូលរួម (FPIC)។ តួ¼៉ង គEងrះនIៀបចំសិ?ý

• របង្កប<ស់ទី (displacement)៖ កMជំរុញរត់បង់

Âើន

åKើ

និងរIចរឹលåKើ

Vនព័ត៌Vនប់¢ន់

ក្នុង;Vណ ៥០ភូមិ និង

និងNរី'ពក្នុងរ

កិត¶ុក និងÑត្ត fើម្បី

ពីករយល់ដឹងរបស់សហគមន៍ អំពី Iដ+ និងសកម្ម'ព

íäវនស់ទី¯ញពី

តំបន់VនគEង Iដ+ ន់តំបន់ដEQៀតលúន

គEង

គEងrះ។

ប់¢ន់ fើម្បីសõចចិតចូ
្ត លរួម ឬមិនចូលរួមក្នុងគEង។

• រប¯ញ៖

កំើនdមួយG

Äមំងផ្តល់ឲ្យពួកនូវឱស

និងល(ý

លទ្ធផល ំង ១៣ុមសហគមន៍åKើ នយល់Äម

របំ'យឧស្ម័នផ្ទះ

កញ្ចក់ Pតំបន់VនគEង Iដ+ លលទ្ធផលG

tយ²ល់Vត់ចូលរួមក្នុងគEង។

សកម្ម'ពគEង។

ទិដ្ឋ'ពគួរឲ្យកត់សំល់មួយG ដំើររពិះបល់

• 'ពអចិO្តយ៖
៍ បូន íäវនស្តុកទុកប្ខះ+សន្ន

គឺអ្នកំöគEង

នផ្តល់ព័ត៌Vនសហគមន៍<<4

ប៉ុះ ¬ើយ9យមកនឹងíäវបA្ចញវិញQៀត 

សហគមន៍នឹងទទួលនរផ្តល់កÂ
់
ើនពីគEង។ កM

ក្នុងបរិ¼ស។

rះ

• រ;ûលបP@ស

(reversal)៖

+ច¬តុផលចម្បងមួយGរសõចចិតចូ
្ត លរួមរបស់

សហគមន៍។

កង្វះរ,<គួរឲ្យ

រប់សហគមន៍ពីរផ្តល់កពី
់ គEង

+ឿក់4 សកម្ម'ពàើស់ដីពីfើមទី នឹងមិនវិលរក

Iដ+

ស'ពfើមវិញQ 9យលគEងចប់អស់។

ក់ស។ ប៉ុ¥្តរយឺត¼៉វក្នុងរទទួលនរផ្តល់ក់ពី

នប£្កើនររំពឹងទុកពីរទទួលនអត្ថ;ជន៍

គEង Iដ+ នប£្កើតប¦À;ឈមក្នុងរ,<ឲ្យVនរ
Zព័ន្ធNសុវត្ថិFពសហគមន៍pqើ

បន្តំö និងចូលរួមក្នុងសកម្ម'ពគEងពីសំdក់ សVជិក

ឧត្តរ%នជ័យ

សហគមន៍åKើ។

គEង?កល្បង

Iដ+

ឧត្តរVនជ័យ ស្ថិត
rះ

គEងrះ7ក់អនុវត្តវិ,នរÂើន fើម្បី,<សុវត្ថិ'ព

សហគមន៍åKើ

និងំើលជីវៈចុះ

'គµយព្យG;Qសកម្ពុ។ គEង

បដណ្ណប់pើ

១៣សហគមន៍åKើ

អភិរក្សVនតk្លខ្ពស់

;Vណ ១០.០០០û?រ។ Mំងពីn5ំ២០០៩ មក អង្គរ

យុទ្ធ?¶្តrះ

üកកម្ពុ

Âើន

Cambodia)

å/ង

និង

åpះស្ងួត tយយកចិត្តទុក7ក់ពិNសpើ តំបន់

VនQ្ទដីសរុប

៦៤.៣១៨ហិកM និង ៥៨ភូមិ ¬ើយVន;ជនំងអស់
(Pact

និង;ព័ន្ធ2កូឡូសុី

នបõើរ³គូអនុវត្ត

លសំន់ស$ប់ពូជសត្វåកៗ។

íäវVនរបំផុសរយល់ដឹងឲ្យនន់

ក្នុងចំមសហគមន៍មូល78នអំពី

តk្លGជីវៈចុះ

ុម

ក៏ដូច រpើកកម្ពស់រfើរលត និងជំ<ញ?រជកសត្វ

សហគមន៍åKើ ំង ១៣ុមហ៊ុន Terra Global Capital

ើងវិញ fើម្បីរµរåKើទល់នឹងរប់Kើ របរញ់

សVគមអភិវឌ្ឍន៍កុVរ

ខុសចប់ និង&្លើង9ះå Äមំងទប់?្កត់រIចរឹលជក

គEង

tយរួមសហរមួយ

រដ្ឋលåKើ

សហគមន៍åKើសង្ឃរុក្ខវ័ន្ត

និង

សត្វåសំន់ៗ។

+®ធរមូល78ន (Nguon 2014)។

¿ះ¼៉ងdក្តី

គEងrះ

មិនVន

គEងrះ ន,<នូវសិទ្ធិន់ប់ដីធ្លីស$បសហគមន៍
់

វិ,នរចស់ýស់ ស$ប់ប់ង,និភ័យGរ;ûល

åKើ ១៣ក¥្លង tយVនកិច្ចÄមMៀងរយៈល ១៥n5ំ

បP@ស និងរបង្កប<ស់ទីôះើយ។ លទ្ធផល គEង

រãងរដ្ឋលåKើ នឹងុមសហគមន៍åKើ។ កិច្ចរrះ

rះកំពុង;ឈមនឹង

íäវVនកិច្ច;ឹងងំង

tយសហគមន៍ខ្លះកំពុងរងរសម្លុតគំÖម

ផ្តល់របណ្ណុះបd្ខល

Õ្វើរ;មូលផ្តុំអ្នកµក់ព័ន<<
្ធ

និងជួយបÆៀនសហគមន៍

ឆ្លងMម

,និភ័យGរ;ûលបP@សវិញ

Kើ;7ប់tយ+វុធ។

ម៉ងវិញQៀត

ពីសំdក់អ្នកប់
ក៏មិនន់Vនរ

ដំើររ និងរតäវü្សងៗ fើម្បីផ្តល់'ព¶បចប់ដល់

កំណត់ចស់រ4 អ្នកdទទួលខុសíäវpើររµរåKើ

សហគមន៍åKើ។

ក្នុងតំបន់ö<ប់

åKើ

¶បMមកិច្ចÄមMៀងស្តីពសហគមន៍
ី

àើស់ស$ប់រចិញ្ចឹមជីវិតនូវ

ផល

ព័ទជុ
្ធ ំវិញåសហគមន៍។

¿ះបីគEងrះ

គឺVនរទទួល?÷ល់សិទ្ធិរបស់សហគមន៍ក្នុងរ

រួមក្តី

និងអនុផលåKើ

ប៉ុ¥្ត

Vនរ¾រíäវÕ្វើមQៀត

fើម្បីជំរុញសមធម៌

និងពឹងរចូលរួមរបស់¶្តី។

តំdងសហគមន៍

(NTFP)។ Vនរអនុ¦្ញតផងរឲ្យអ្នកភូមិ បន្តàើស់ដី

4នឌ័រ

កសិកម្មលVនប់

'គÂើនpើសលុបបុរស

ក្នុងÄំ;ទល់Gសហគមន៍åKើ

សហគមន៍åKើំង១៣
1

ស$ប់បញ្ជីញpញGãក្យស័ព្ទ REDD+ សូមរកើល
2014។

ក្នុង UNFCCC

តួpខrះ
11

Vនអ្នកµក់ព័ន្ធÂើនុមចូល

ះក្នុងចំមតំdង
Vនមួយរូបប៉ុះ

ប¾Àញពីតäវរពិនិត្យអ£្កតមQៀត

¶្តី។
fើម្បី

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

ំទី២០ េលខ២ ែខមិថុ ំ២០១៦

វវរកើល4 Ëើសម'ព4នឌ័រVនរទទួលយក និង

¬តុrះ¬ើយ

ពួកត់ច+®ធរÕ្វើរត់ខ្លួនពីបទន់

រពMមប៉ុd ក្នុងលÕ្វើរសõចចិត្តpើចំណុចសំន់ៗ

ប់ដីរដ្ឋ ឬដីសហគមន៍tយខុសចប់ ប្ណញត់¯ញពីដីធ្លី

GគEង។

ត់ន់ប់tយúនផ្តល់សំណង ប្តឹងទ;ន់pើរូបត់
ឬ7ក់¿សត់ឲ្យប់ពន្ធ<រ។

តំdងសហគមន៍åKើ នÖយរណ៍4 រតã៉ និង
រមិនញចិត្តü្សងៗ

¿ះបីVនរទទួល?÷ល់សិទ្ធិរបស់សហគមន៍មូល78ន ក្នុង

ងន7ក់ជូនដល់អ្នកööង់

គEង។ ប៉ុ¥្តក្នុងលកន្លងមក អ្នកតã៉មិនន់ញចិត្តQនឹង

រប់ងដីធ្លី

សមត្ថ'ពVនកិតរបស់ពួក ក្នុងរtះយប¦Àល

ក៏tយ ក៏Vនរកំណត់4 កសិកម្មពrចរ រគំÖមកំ'ង

;ជនមូល78នíäវ;ឈមមុខ។

ចម្បងមួយលបង្ករIចរឹលត់បង់åKើ និងលគEង

នប់Qៀត4

តំdងសហគមន៍åKើ
និងថវិ

rះព¼មលុបបំត់ល។ អ្នកផ្តល់ព័ត៌Vន<< នÖយ

fើម្បីជួយ

រណ៍4 លំហូរចូលជនចំdក¶ុកដ៏Âើន នបង្ករYបូក

tយ?រកង្វះតចំះដឹង

ពួកក៏មិន+ចÃ្វងរកជំនួយööង់ពី'គីទី៣

និងរក2ទVប់កសិកម្មប;[ណីរបស់ខ្លួន

ប¦§កពី
់ រមិនញចិត្តរបស់ខ្លួន។ លទ្ធផលរក©ើញrះ ន

Yបល់មិនដឹង4 Ëើ;ជនមូល78ន (;ជនជនតិfើម

គូសប¦§ក់ពត
ី
äវរពិនិត្យអ£្កតប¥្ថមpើប¦Àrះ។

'គតិច) ឬអ្នកមកពីP លកំពុងÕ្វើកសិកម្មពrចរសព្វ្ង។
¬តុrះíäវÕ្វើរពិនិត្យអ£្កតក់Ã្តងpើ

Zព័ន្ធNសុវត្ថិFពតំបន់p'រmរសី%

សហគមន៍មូល78ន fើម្បី,<4 រអនុវត្តគEងមិនប៉ះµល់

គEង?កល្បង Iដ+ åរµរសីV សំ¸បំផុសជំនួយ

ដល់សកម្ម'ព កសិកម្មពrចរMមទVប់របស់;ជនជនតិ

ំöពី?,រណជន និងរចូលរួមក្នុងកិច្ចរµរåKើVន

fើម'គតិច។

វ័យចំdស់លVន?រៈសំន់ ស$ប់;ព័ន្ធ2កូឡូសុី

គEងrះ
យល់Äមមុន

ក្នុងតំបន់ស្នូលមួយទំហំ ១៨០.៥១៥ហិកM ក្នុងÑត្តមណលគិរី
'គង«ើតG;Qសកម្ពុ។
សម្បូរពូជសត្វå

គEងVន ២០ភូមិ លលំ
ព្នង;Vណ ១០.០០០<ក់។
Iដ+

សីV

ចូលរួម

តំបន់rះល្បីលញ4

ក៏នអនុវត្តMមលរណ៍
Vនព័ត៌Vនប់¢ន់

(FPIC)

ផងរ។

ប¾Àញទូពី

លVន?រៈសំន់ស$ប់ពិភពក។

ឯក?រគEង (FA and WCS 2011) ប¦§ក4
់

សVស'ព

Vនរ

និងNរី'ពក្នុងរ

រពិនិត្យអ£្កតដល់ក¥្លងន

ចំះដឹងតិចpើខ្លឹម?រGកិច្ចÄមMៀង

សហគមន៍åKើ ក្នុងចំមសហគមន៍<< រួមំងបុគ្គល

ក្នុងតំបន់

របស់ជនតិfើម'គតិច
jឧស' ២០១៦ គEង

លយល់Äមpើរអនុវត្តគEង

Iដ+

³ ឬចុះហត្ថp។ តួ¼៉ង

លVនរ?កសួរពី

tយនផ្តិត

នឆ្លងផុតដំdក់លប¦§ក់'ព+ចទទួល

ចំណុចសំន់ៗG កិច្ចÄមMៀង (ឧហរណ៍ Nចក្តÊ
ី ងពី

យកន ងMមលក្ខខណតäវរបស់ VCS និង CCBA

រយល់Äម រយៈល យន្តរtះយ-ជំស់តã៉ ក្នុង

¬ើយបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្នុងដំdក់លü្ទៀង²ត់ើល (CCBS

ករណី'គីdមួយ

2016)។ fើម្បី+ចលក់ឥណនបូន គEង Iដ+ tយ

តំdងសហគមន៍ជនតិfើម'គតិច

ស្ម័ចិត្ត

ដំdក់លប¦§ក'ព
់
+ច

ំងrះនើយ។ របកយ?មញ្ញមួយ គឺ+ចមកពីពួក

ទទួលយកន និងរü្ទៀង²ត់ើល។ ថ្វីើរយៈលទទួល

ត់ន&្លចពីចំណុចសំន់ៗំងôះ ឬក៏ុមវវpើក

នឥណន

ប៉ុ¥្ត៉ន់

សំណþរមិននíឹមíäវ។ ¿ះដូ¯្នះក្តី លទ្ធផលសិក2ប¾Àញ

គEងrះ+ចជួយត់បន្ថយបន2យឧស្ម័នបូនិក

4 íäវÕ្វើរប¥្ថមQៀតpើដំើររ FPIC rះ មុនលVន

?úន4

íäវឆ្លងឲ្យផុតំង

នឹងបន្តមុខរហូតដល់

៦០n5ំ

គEងrះ ព¼មរក2;&ទü្សងៗGគបåKើ និង

(FA and WCS 2011)។
ឯក?រគEងVនÊងចស់4

ប£្កើនចំនួនសត្វåលVន?រៈសំន់ ស$ប់រអភិរក្ស។

សហគមន៍Vនសិទ្ធិàើ

ក្នុងល¸rះ

ស់និង+¶័យផល (usufructory rights) pើផលិតផល
និងអនុផលåKើ

និង+ចបន្តÕ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិត

pើដីលខ្លួននន់ប់tយ¶បចប់។
ក៏ន,<នូវសិទ្ធិន់ប់pើ
លំ

មិន+ចផ្តល់ព័ត៌Vន

រN្នើសុំ និងរផ្តល់រយល់Äម។

ដល់;Vណ ៥៨ýនSនក្នុងរយៈល ១០n5ំដំបូងរបស់ã

Kើ

មិនអនុវត្តMមទំនួលខុសíäវរបស់ខ្លួន)

ដីកសិកម្ម

ដីទំrរ

រត់បង់ជកសត្វå

របរញ់

Mមប់រូប'ព រប់KើtយÎើសIីស និងរ;មូល

និង

ផលនិងអនុផលåKើÂើនហួស;Vណ។

ដី

ឯក?រគEង

ប¾Àញ4 គEងព¼មសõចល¸rះ មួយចំªក

នទី

Mមរយៈ;ពលវប្បកម្មកសិកម្ម

និងរប£្កើតឯក?រចប់

ស$ប់N្នើសុំកម្មសិទ្ធិដីសហគមន៍ពរ78
ី ភិល។

ដូច

គEង

78នរបស់ពួករ។ ដំើររrះរួមVន រគូរ

ដីសហគមន៍មួយសហគមន៍

្នកបរិ?@ន

គEងព¼មត់បន្ថយរគំÖមកំ'ង

និងមួយចំªកQៀតMមរ

7ក់បញ្ចូលរàើស់tយមនុស្សនូវ

ដូ¯្នះមិនíäវ

ដីមិន

នដីåស្ថិត

tយ

ក្នុងតំបន់គEង ក្នុងតំបន់ប់ងរប¯ញ។ តំបន់

¶បចប់ ស់ទីក¥្លងមួយQៀតôះQ។ ¿ះ¼៉ងrះ

រងរប¯ញ រួមVន ដីåំងÐយលíäវនó

ក្តី អ្នកផ្តល់ព័ត៌Vន<<នប់ពីកី
្ត រម្ភ4 V@ស់ដី និងអ្នក

បõើរàើស់មិន

រស់

គិតíឹមn5ំ២០១០ ក្នុងចV\យមិនpើសពី ៣គីឡូ

Vនរបង្ខំឲ្យអ្នកន់ប់ដលំ
ី

4

78ន

ឬដីXចំរ

ក្នុងមូល78ន +ចíäវøត់ទុកMមផ្លូវចប់tយYឡំ
អ្នកមកMំងលំ

Pផ្លូវរ

Mំងលំ

ឬអ្នកមកទZ²នយកដី។
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នåKើ

78នរបស់អ្នក¶ុក។

ឬíäវនប់n្ករ
៉íពីក¥្លង

គEងrះអនុវត្តសកម្ម'ព

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

ំទី២០ េលខ២ ែខមិថុ ំ២០១៦

:ចក្តីសន្និSTន

ប់ងរប¯ញមួយចំនួន ដូច 2កQ
ូ សចរណ៍ និង
រប់ងអនុផលåKើ

ក្នុងក¥្លងVនåKើG

UNFCCC (2013) នកំណត់ឲ្យបd្ខ;Qសចូលរួមក្នុង

តំបន់គEង និងតំបន់ö<ប់Vនរប¯ញ។ ¿ះ¼៉ង

គEង Iដ+ រួមំងកម្ពុផង ប£្កើត;ព័ន,
្ធ <សុវត្ថិ'ព

rះក្តី

រប់Kើខុសចប់

45ក់តិមួយ fើម្បីផ្តល់Mមល(ýQៀងត់មួយនូវ ស£្ខប

កំពុងបន្តមុខក្នុង

ព័ត៌Vន ស្តីពីរៀបtះយ និងរពMមវិ,នររµរ

អ្នកផ្តលសV
់
សន៍នប់4

លអនុវត្ត'គÂើនtយអ្នកមកពីP
កិតគួរឲ្យរម្ភ

ក្នុងភូមិរបស់ត់។

គEងíäវÕ្វើរពិនិត្យអ£្កត
rះ

¬តr
ុ ះ

<<ក្នុងលអនុវត្តគEង Iដ+។ រãយតk្លrះប¾Àញនូវ

អ្នកööង់

បទពិAធន៍ក់Ã្តងÂើនលគួរ7ក់បញ្ចូលក្នុង

និង9្លើយតបនឹងក្តីរម្ភំង

រច<Iៀបចំ;ព័ន្ធព័ត៌Vនស្តីពី វិ,នរ,<សុវត្ថិ'ព45ក់តិ

ះបÖជ័យក្នុងរបញ្ឈប់រប់Kើខុសចប់rះ+ច

បង្កះ45ក់Gរ

ប¯ញសកម្ម'ពrះ

រ

លpធិរ78ន Iដ+កម្ពុ កំពុងប£្កើតើង (2015)។

រ;ûល

ទី១

បP@ស និង'ពមិន+ចគង់វង្សអចិO្តយ៍។

រសំន់íäវ,<នូវសិទ្ធិន់ប់ដកសិ
ី
កម្មVន

ប់ និងដីå MមទVប់ពីមុនរបស់សហគមន៍ជនតិfើម

អ្នកööង់គEង នជំរុញហូរ'នូវអ្នកµក់ព័ន្ធÂើន
ឲ្យចូលរួមក្នុងដំើររ

'គតិច និងសហគមន៍មូល78ន។ åសហគមន៍ និងរចុះបញ្ជី

ពិះបល់¼៉ងធំទូýយpើ;,នបទü្សងៗក់ទងនឹង

ដីធ្លី មÕយក់Ã្តង ស$ប់tះយប¦Àសំន់ៗ

គEង Iដ+ និងមិនក់ទងនឹងគEង Iដ+។ ¿ះ¼៉ងrះក្តី

ំងrះ

សហគមន៍នpើកប¦Àពីរើង

Âើន។ អ្នកអនុវត្ត Iដ+ +ចíäវពិនិត្យពីកសិកម្មពrចរ fើម្បី

ពិNសអ្នក

Mមតំបន់គEង

ក្នុងលÕ្វើរពិ'ក2Mម

ះពួកãមិនសូវមរល(ý

ុមស្នូល។ ទី១ ពួកចង្អុលប¾Àញ4 រពិះបល់

កំណត់4 ËើãÕ្វើឲ្យខូចត;ព័ន្ធ2កូឡូសុី

មួយអ្នកµក់ព័ន្ធតមុខQៀត

;សិនើដូ5ះ

គួរតpើសកម្ម'ព

ឬ

ឧបសគ្គក្នុងរអនុវត្តគEងIដ+។ តួ¼៉ង អ្នកផ្តលព័
់ ត៌Vន

និងធន,ន

ន ឬ¼៉ងd។

ន øំច់íäវÃ្វងរក និងអនុវត្ត?កល្បងនូវ

ជõើសü្សងQៀត fើម្បីជំនួសកសិកម្មពrចរ។

ចង់ដឹង4 ËើទVប់Õ្វើកសិកម្មពrចរ<លបច្ចុប្បន្នរបស់ត់

ទី២ ពិត

ន FPIC ឧបករណ៍សំន់មួយស$ប់,<4

នឹងíäវ,មត់ ឬ¼៉ងd។ ទី២ ពួកត់ នសង្កត់ធ្ងនពី
់

អ្នកចូលរួមVនNរី'ព និងព័ត៌Vនប់¢នក្ន
់ ុងរយល់Äម

?រៈសំន់G

ចូលរួម

រប£្កើនរចូលរួមចំªករបស់¶្តី

ក្នុង

មុនលអនុវត្តសកម្ម'ពគEងôះ ប៉ុ¥្តអ្នកអនុវត្ត

FPIC íäវ,<7ច់ត4 ខ្លួននផ្តល់ព័ត៌Vនញpញ និង

ដំើររពិះបល់។
អ្នកööង់គEងនª<ំឲ្យàើនូវ

យន្តរជំស់

តã៉មួយលអនុ¦្ញតឲ្យ;ជនមូល78ន

7ក់µក្យបណ្ណឹង

មិន

នtយÎើសIីសឲ្យសហគមន៍

រយល់Äមចូលរួមពីពួក។

មុនលN្នើសុំ

មិនគួរសង្កត់ធ្ងន់ហួសកQ

tយ²ល់ដល់ុមអនុវត្តគEង fើម្បីÕ្វើរãយតk្ល និង

pើឱសល្អល+ច«ើត¯ញពីគEង

tះយ។ ុម;ឹក2ឃុំក្នុងតំបន់គEង ក៏Vន'រកិចMម
្ច

មិនគួរប់tយស$លំងករពី

ផ្លូវចប់

Vនើង។ ករណី

íäវទទួលយកបណ្ណឹងរបស់អ្នក¶ុកpើប¦Àប់ប

¼៉ង រួច¬ើយ ឬមួយបញ្ជូនបណ្ណឹងំងôះន់
សមត្ថកិចសម¶
្ច
បMមបណ្ណឹង
tយ²ល់

អ្នកភូមិíäវរព័ត៌Vនប¥្ថមអំពទំ
ី ហំG

ឧត្តរVនជ័យរ

នផ្តល់រយល់Äម។ រÕ្វើដូ¯្នះ គឺfើម្បី,<4 អ្នកភូមិ

ប¦Àលពួកកំពុង;ឈមមុខក្នុងរ

នយល់ដឹងញpញពីអត្ថ;ជន៍ និង,និភ័យ+ច«ើត

ក្នុងភូមិខ្លួន សហគមន៍ជនតិfើម'គតិច

¯ញពីគEងIដ+។ រសំន់រ íäវគិតគូរពីកិតGរ

នពណ៌<¼៉ង«ះកយពីរៀបលអ្នកមកពី

យល់ដឹង និងបរិបទសង្គមរបស់អ្នកµក់ព័ន<<
្ធ
លចូលរួមក្នុង

ល?កសួរពី
ប់ងåKើ
សីV

Vនកិតប។

សកម្ម'ព Iដ+ ពិNសខ្លឹម?រGកិច្ចÄមMៀងលពួក

ទូMមរយៈរសុះសûលរãង'គីរងរ

ប៉ះµល់។ ¶fៀង5នឹងសហគមន៍

សីVប¾Àញ4 រយល់ដឹងទូអំពី

ក្នុងករណីំងពីរrះ

ឬមួយព¼មtះយã

¬ើយក៏

,និភ័យ+ច«ើត

គEង Iដ+ និងសកម្ម'ពគEង ,ក់

្នកVន

Iដ+

P¶ុក នចូលមកប់åKើរបស់ត់tយខុសចប់។

ដំើររពិះបល់

អ្នកផ្តល់ព័ត៌VនV5ក់នប់4 ¿ះបីពួកត់ន7ក់បណ្ណឹង

ញpញ និង;កបtយ;សិទ្ធ'ពពីសំdក់ពួក។

តã៉+®ធរទទួលខុសíäវងåKើក៏tយ ក៏សកម្ម'ព

fើម្បី,<ឲ្យVនរចូលរួម¼៉ង

ទី៣ អ្នកööង់គEង Iដ+ íäវ,<4 'គីµក់ព័ន្ធ

ប់Kើខុសចប់ំងrះ មិនន់Vនរtះយឲ្យន

ំងអស់រពMមយន្តរtះយជំស់

សម¶ប

ប¦À<<ល«ើត¯ញពីរអនុវត្តគEង

ើយ។ ប¦Àrះ នប£្កើតនូវមន្ទិលសង្ស័យ

Âើនក្នុងចំមសហគមន៍<<
Iដ+

អំពី;សិទ្ធ'ពGគEង

ក្នុងរបញ្ឈប់រប់បំញåKើ

អ្នកមកពីP¶ុក។

របស់តួអង្គពីងP

បង្កើងtយ

;សិនើរគំÖមកំ'ងrះ

សហគមន៍

ឬសកម្ម'ព

គឺ+ចtះយនtយសម¶ប។

អ;សិទ្ធ'ពក្នុងរtះយរជំស់តã៉

មិន+ច

¬ើយMមrះ

ãÕ្វើឲ្យ

ក្នុងគEង?កល្បងំងពីរ Vនមន្ទិលសង្ស័យ

pើ;សិទ្ធ'ពGគEងIដ+។

tះយនtយសម¶បôះQ គEងIដ+ +ចជួប

ទី៤ ះ45ក់Gរ;ûលបP@ស និងរóដីå

,និភ័យGរប¯ញ រមិនគង់វង្សអចិO្តយ៍ និងរ
;ûលបP@សវិញ។

ធម្មតិtយ?រសV0ធពីងP រួមំង រប់Kើខុស
ចប់tយតួអង្គ
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ងក្នុង និងមកពីPតំបន់គEង គឺ

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

Vន

ើយ។

ំទី២០ េលខ២ ែខមិថុ ំ២០១៦

លទ្ធផលGរសិក2rះ
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Vនផលµក់ព័ន្ធ

ចម្បងៗពីរ។ ទី១ រសិក2ផ្តល់គំនិត4 អ្នកööង់គEង
គួរãយតk្លើ
 ងវិញពី កMជរំ ញ
ុ រIចរឹល និងត់បង់åKើ
លពួកកំពុងព¼មtះយ។ ទី២ fើម្បីឲ្យគEង
Iដ+ ទទួលន]គជ័យ íäវ,<4 បទបញ្ញត្តិ និងចប់
Kខ
ើ ស
ុ ចប់ íវä នពង
ឹ អនុវត្តន
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