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មិេសំដៅរក្ពបាក្់ចំដណញ អាចដ្វើបាេដោយមិេចាំបាច់សុំការអេុញ្ញាតិជាលាយល័ក្្ខអក្្សរ ្ីរាចាស់ក្ម្ម 
សិទ្ធិជាមុេដ�ើយ ខតអ្ក្ដពបើពបាស់ពតរូវបញ្ជាក់្្ីពបភ្ឯក្សារ េិងអ្ក្ដរៀបដរៀងឲ្យបាេចបាស់។ រាល់ការ
ដបារះ្ុម្ពឯក្សារដេរះដ�ើងវិញសពរាប់ការលក់្ែូរ េិងពបាក្់ចំដណញ មិេពតរូវបាេអេុញ្ញាតិដ�ើយ ដលើក្ខលង
ខតរាេការព្មដព្ៀងជាលាយល័ក្្ខអក្្សរជាមុេ្ីរាចាស់ក្ម្មសិទ្ធិ។

ឯក្សារដេរះពតរូវបាេដរៀបដរៀងដោយអង្គការរែីូហវ ដពកាមគដពរាងក្សាងសមត្ថភា្សហគមេ៍ស្ី្ីដរែបូក្ 
ខែលទទួលជំេួយៃវិកា្ី ទភីានាក្់ងារេ័រដវេសសពរាបក់្ិច្ចសហពបតិបត្ការអភិវឌ្ឍ (NORAD) េិងក្ម្មវិ្ី 
សម្ម៌  េិងការ្ពងរឹងបណាតាញដៅមូលោឋាេ (ក្ម្មវិ្ី Green Mekong)  ខែលទទួលជំេួយៃវិកា្ ី
ទីភានាក្ង់ារសហរែ្ឋអាដមរិក្សពរាប់ការអភិវឌ្ឍអេរ្ជាតិ (USAID)។ រាល់ទស្សេៈ េិងគេំិតទាំងឡាយដៅ 
ក្្នុងឯក្សារដេរះ មិេឆ្នុរះបញ្ចាំង្ីទស្សេៈរបស់ រីែូហវ-មជ្ឈមណ្ឌលសពរាប់មុេស្ស េិងថព្ដ�ើ (RECOFTC 
-The Center for People and Forests), NORAD េិង USAID ដទ។



រីែូហវ សូមខៃ្ងអំណរគុណែល់ទភីានាក្់ងារេ័រដវេសពរាប់កិ្ច្ចសហពបតិបត្ការអភិវឌ្ឍ ខែលបាេោំពទៃវិកា
ែល់គដពរាងក្សាងសមត្ថភា្សហគមេ៍ស្ី្ីដរែបកូ្ េិងទភីានាក្់ងារសហរែ្ឋអាដមរិក្សពរាប់ការអភិវឌ្ឍ
អេ្រជាតិ ខែលបាេោំពទៃវិកាែល់ ក្ម្មវិ្ី Green Mekong។ 

រសចក្តតីប្លែងអំណរគុណ



 ដសៀវដៅសំេួរ  េិងចដម្ើយដេរះដរៀបចំដោយគដពរាងក្សាងសមត្ថភា្សហគមេ៍ស្ី្ីដរែបូក្ 
សពរាប់តំបេ់អាសុីបា៉ាសុីហវិក្ េិង គដពរាងសម្ម៌ េិងការ្ពងរឹងបណាតាញដៅមូលោឋាេ (ក្ម្មវិ្ ី Green 
Mekong)។ ដសៀវដៅដេរះ រាេដោលបំណងជួយែល់អ្ក្សពមបសពមរួលសហគមេ៍ ខែលក្ំ្ុងដ្វើការងារ
ក្សាងសមត្ថភា្ដែើម្ីដលើក្ក្ម្ពស់សម្ម៌សង្គម ដៅក្្នុងបរិបទថេការកាត់បេ្ថយការខពបពបរួលអាកាសធាត ុ
ជា្ិដសសដលើការកាត់បេ្ថយការបដ ្្ចញឧស្ម័េខែលបណាតាលមក្្ីបាត់បង់ េិងដរចរឹលថព្ដ�ើ។ ដសៀវដៅ 
ដេរះអាចជាឯក្សារដោងសពរាប់អ្ក្ពាក់្្័េ្ធទាំងអសខ់ែលដ្វើការដៅថ្នាក់្ដែត្ េិងថ្នាក្់ពសុក្ែូច ជា មនេី្ 
ជំនាញថព្ដ�ើ ខែលធាលាប់ចូលរួមក្្នុងបណាតាញដរៀេសូពតស្ី្ីការ្ពងរឹងសម្ម៌ ថេការកាត់បេ្ថយការខពប 
ពបរួលអាកាសធាតុ េិងការពគប់ពគងថព្ដ�ើ ទាំងដៅថ្នាក្់មូលោឋាេ េិងថ្នាក្់តំបេ់ ។ 

 រាេឯក្សារជាដពចើេស្ី្ីដរែបូក្ េិងសម្ម៌ដៅក្្នុងែំដណើរការដរែបូក្ពតរូវបាេដបារះ្ុម្ពរួចមក្
ដហើយ ប៉ុខេ្ភាគដពចើេ មិេសូវរាេឯក្សារស្ី្ីសម្ម៌ថេដរែបូក្ ខែលរាេភា្សាម្្ញ េិងងាយយល់ 
សពរាប់អ្ក្ពាក្់្័េ្ធដៅថ្នាក្់សហគមេ៍ដពបើពបាសដ់នារះដទ។ ដេរះជាភា្ពប�មមួយែល់អ្ក្ពាក្់្័េ្ធដៅ
សហគមេ៍ ក្្នុងការដពបើពបាស់ ្័ត៌រាេ េិងទិេ្េ័យ ខែលរាេក្្នុងឯក្សារទាំងដនារះ ក្្នុងក្ិច្ចពបរឹងខពប ង 
្ពងរឹង សម្ម៌ដៅមូលោឋាេរបស់្ួក្ដគ។ សម្ម៌ជាទស្សេទាេមួយខែល្ិបាក្យល់ េិងរាេភា្ស្មនុគ
សាមាញក្្នុងការបក្ពសាយ ដហតុដេរះការ្េ្យល់ខបបសាម្្ញ ងាយយល់ ផសារភាជាបេ់រឹងបទ្ិដសា្េ៍ដៅ 
សហគមេ៍   គឺជាការចាំបាច់។  ដោយសារសមត្ថភា្អ្ក្ពាក្់្័េ្ធដៅមូលោឋាេ រួមទាំងសង្គមសុីវិល ក្៏ែូចជា
អង្គការមិេខមេរោឋាភិបាលផងដៅរាេក្ពមិត ដ្វើឲ្យ្ួក្ដគ្ិបាក្ក្្នុងការបងាហាញបាេដក្បារះក្បាយេូវចក្្ខនុវិស័យ  
េិង ចំណាប់អារម្មណ៍របស់្ួក្ដគដៅែល់អ្ក្ដរៀបចដំោលេដោបាយ ព្មទាំងអាចឲ្យ្ួក្បក្ពសាយ 
ែុសេូវទស្សេទាេទាំងដេរះក្្នុងការងាររបស់ែ្លួេ។ ដសៀវដៅសំណួរ េិងចដម្ើយដេរះ រាេដោលបំណង ផ្ល់ 
េូវការ ្ េ្យលខ់បបសាម្្ញដលើសរាសធាតុ េិងទស្សេទាេមួយចំេួេថេសម្ម៌សង្គម ដៅក្្នុងបរិបទ ថេ 
ការខពប ពបរួលអាកាសធាតុ ដរែបូក្ េិងការពគប់ពគងថព្ដ�ើ។  

រោលបំណង

1 ដរែ បូ ក្ សំដៅដលើក្ត្តាមួយចេំួេដលើស្ីការបាត់បង់ េិងដរចរឹលថព្ដ�ើ រួមរាេការអភិរក្្ស ការបដងកើេក្ពមិតស្នុក្កាបូេថព្ដ�ើ  
    េិងការពគប់ពគងថព្ដ�ើពបក្បដោយេិរេ្រភា្។



មាតិកានៃរសៀវរៅ

 មសៀវមៅមនះរួ្ រានសំណួរ និង ចម្លើយចំនួន១០។ សំណួរបានមរៀបចំម�ើងមដើ្្ើម្លើយតបនឹង
តម្្រូ វការកសាងស្ត្ថភាពសម្រាប់អ្នកសម្្បសម្្រួលសហគ្ន៍ មោយម ្្ត តមលើ្ូលោឋា នម្គឹះននស្ធ្៌
សង្គ ្  មៅក្នុងបរបិទននការណម្បម្បរួលអាកាសធាតុ និងការម្គប់ម្គងនម្ពម�ើ។ ជា្ួយគ្្ន មនះណដរខលឹ្សារ 
សំ ណួ រ និងចម្លើយទាងំមនះក៍ជួយជម្្រុញមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកសម្្បសម្្រួលសហគ្ន៍ក្នុងការពម្ងឹង

 ស្ធ្៌ និងការចូលរួ្ មៅក្នុងសក ្្មភាពនានាននមរដបូក និងការណម្បម្បរួលអាកាសធាតុផងណដរ។ សំណួរ 
ម្តរូវបានមរៀបចំដូចខាងមម្កា្មនះ៖

ណផ្នកទើ១ៈ ្ ូលោឋា នម្គឹះ   ពន្យល់ពើទស្សនទានននស្ធ្៌សង្គ្ ម្បមេទ  ស្ធ្៌  និងភាពខុសគ្្ន រវាងស្ធ្៌ 
និងស្ភាព មៅក្នុងបរបិទននការណម្បម្បរួលអាកាសធាតុ មរដបូក និងការម្គប់ម្គងនម្ពម�ើ។ 

ណផ្នកទើ២ៈ ស្ធ្៌មៅក្នុងបរបិទននការណម្បម្បរួលអាកាសធាតុ  មរដបូក និងការម្គប់ម្គងនម្ពម�ើ ម ្្ត តមលើ 
ការវវិត្តន៍ននទស្សនទាន ស្ធ្៌មៅក្នុងវសិ័យនម្ពម�ើជារួ្  ម្ព្ទាងំពិភាកសាពើ្ូលមហតុក្នុងការពម្ងឹង
ស្ធ្៌មៅក្នុងបរបិទនន ការណម្បម្បរួលអាកាសធាតុ មរដបូក និងការម្គប់ម្គងនម្ពម�ើ។ 

ណផ្នកទើ៣ៈ មគ្លនមោបាយ និង ភាពម្ប�្នានា  ណផ្នកមនះពន្យល់ពើឯកសារមគ្លនមោបាយអន្តរជាតិ
នានាណដលរានមគ្លមៅជម្្រុញស្ធ្៌មៅក្នុងការណម្បម្បរួលអាកាសធាតុ និងមរដបូក។ ណផ្នកមនះក៏មលើក
ម�ើងពើភាពម្ប�្នានាមលើការពម្ងឹងស្ធ្៌ ណដលមកើតរានម�ើងមៅថ្្ន ក់្ូលោឋា នផងណដរ។

ណផ្នកទើ៤ៈ ការអេិវឌ្ឍស្ត្ថភាពមដើ្្ើមលើកក ្្ពស់ស្ធ្៌  ណផ្នកមនះម ្្ត តមលើតម្្រូវការ និងចំណុចសំខាន់ៗ 
ក្នុងការ អេិវឌ្ឍស្ត្ថភាពមៅថ្្ន ក់្ូលោឋា នមដើ្្ើមលើកក ្្ពស់ និងមធវើឲ្យម្បមសើរម�ើងនូវស្ធ្៌សង្គ្។ 
ណផ្នកមនះពិភាកសាផងណដរពើ លក្ខណៈវនិិច្័យ និងសូចនាករ សម្រាប់ម្តរួពិនិត្យម្បសិទ្ិភាពននការរួ្ បញូ្ល 
មគ្លការណ៍ម្គឹះននស្ធ្៌ មៅក្នុងយន្តការមរដបូក និងការណម្បម្បរួលអាកាសធាតុ។ មលើសពើមនះមទៀតណផ្នក
មនះក៏បានពណ៌នាពើការរួ្ ចំណណករបស់គមម្រាងថ្្ន ក់តំបន់ពើរ (គមម្រាងកសាងស្ត្ថភាពស្តើពើមរដបូក 
និងក្្មវធិើ Green Mekong) របស់រ ើខូហវ ក្នុងកិច្ម្បឹងណម្បងមលើកក្្ពស់ស្ធ្៌ក្នុងបរបិទននការណម្បម្បរួល
អាកាសធាតុ និងការម្គប់ម្គងនម្ពម�ើ។ 



សណួំរសខំាៃ់ៗទាងំ ១០

ស.១
ណផ្នកទើ១ - ្ូលោឋា នម្គឹះននស្ធ្៌

ណផ្នកទើ២ - ស្ធ្៌មៅក្នុងបរបិទនន ការណម្បម្បរួលអាកាសធាតុ                  
មរដបូក និងការម្គប់ម្គងនម្ពម�ើ

ដតើសម្ម៌រាេេ័យែូចដមច្ ដហើយ 
សម្ម៌ េិងសមភា្ ែុសោនាែូចដម្ច?

ដតើសម្ម៌រាេទិែ្ឋភា្សំខាេ់ៗអវីែ្រះ?

ដតើអវីែ្រះជាមូលោឋាេពគរឹរះក្្នុងការដលើក្ 
ក្ម្ពស់សម្ម៌ដៅក្្នុងការកាត់បេ្ថយការ 
ខពបពបរួលអាកាធាតុត្មរយៈថព្ដ�ើ?

ដតើបញ្ហាសម្ម៌សំខាេ់ៗរាេអវីែ្រះ ដៅក្្នុងការ
កាត់បេ្ថយការខពបពបរួលអាកាសធាតុត្មរយៈ 
ថព្ដ�ើ?

ដតើអ្ក្ពាក្់្័េ្ធដៅមូលោឋាេអាចរងឥទ្ធ ិ
្លអវីែ្រះ ្ីការកាត់បេ្ថយការខពបពបរួល 
អាកាធាតុត្មរយៈថព្ដ�ើ ពបសិេ 
ដបើោមាេសម្ម៌?

ស.២

ស.៤ស.៣

ស.៥



ណផ្នកទើ៣ - ឯកសារមគ្លនមោបាយ និងភាពម្ប�្នានា  
ក្នុងការមលើកក្្ពស់ស្ធ្៌មៅក្នុងការកាត់បន្ថយការណម្បម្បរួល

 
អាកាសធាតុតា្រយៈនម្ពម�ើ មៅថ្្ន ក់្ូលោឋា ន

ណផ្នកទើ៤ - ការអេិវឌ្ឍស្ត្ថភាពមដើ្្ើមលើកក្្ពស់ស្ធ្៌មៅ 
ថ្្ន ក់្ូលោឋា ន

ដតើរាេពក្បែ័ណ្ឌ េិងដោលេដោបាយ 
អេ្រជាតិអវីែ្រះ ខែលដលើក្ក្ម្ពស់សម្ម៌
ដៅក្្នុងបរិបទថេការខពបពបរួលអាកាសធាតុ 
ដរែបូក្ េិងការពគប់ពគងថព្ដ�ើ?

ដតើរាេភា្ពប�មអវីែ្រះក្្នុងការធានា 
ឲ្យរាេសម្ម៌ក្្នុងការកាត់បេ្ថយការ 
ខពបពបរួលអាកាសធាតតុ្មរយៈថព្ដ�ើ 
ដៅថ្នាក់្មូលោឋាេ?

ដតើអ្ក្សពមបសពមរួលមូលោឋាេរាេតួនាទីអវី
ែ្រះដែើម្ីដលើក្ក្ម្ពស់សម្មដ៌ៅក្្នុងបរិបទ
ថេការខពបពបរួលអាកាសធាតុ េិងដរែបកូ្?

ដតើរាេលក្្ខណៈវិេិច្័យ េិងសូចនាក្រ
អវីែ្រះដែើម្ីពតរួត្ិេិត្យសម្ម៌ ដៅក្្នុង 
បរិបទថេការខពបពបរួលអាកាសធាតុ 
ដរែបកូ្ េិងការពគប់ពគងថព្ដ�ើ?

ដតើ រីែូហវ រាេតួនាទីអវីែ្រះក្្នុងការដលើក្ 
ក្ម្ពស់សម្ម៌ក្្នុងការកាត់បេ្ថយការ 
ខពបពបរួលអាកាធាតតុ្មរយៈថព្ដ�ើ?

ស.៨

ស.៦

ស.៩

ស.៧

ស.១០
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ប្នែកទតី១ - មូលដ្ឋា ៃ្គរឹះនៃសមធម៌



1

 ស្ធ្៌សំមៅមលើសា្ថ នភាពណដលបុគ្គលម្គប់រូបទទួលបាន សិទ្ិ ឱកាស និង ធនធានចាបំាច់ 
មដើ្្ើសមម្្ចបានមគ្លមៅរបស់ពួកមគ។ មនះណផអែកមលើទស្សនណដលយល់ថ្ ្នុស្សរា្ន ក់ៗ ជាអ្នកកំណត់ 
មជាគវាសនារបស់មគមោយខលួនឯង មោលគឺ្ិនណ្នមោយសារឥទ្ិពលននបរោិកាសជំុវញិ និងលក្ខ័ណ្ឌ
នានាណដលអាច្ិនរានភាពយុត្តិធ្៌សម្រាប់ពួកមគមនាះមទ។ ស្ធ្៌ក៏សមំៅមលើការណបងណចកធនធាន 
ដល់បុគ្គលរា្ន ក់ៗក្នុង ចំណណក្ួយដ៏ស្រ្្យ (fair share) តា្រយៈដំមណើ រការណបងណចកណដល្ិនលំមអៀង 
និងរានយុត្តិធ្៌។

 ដូចមនះមយើងអាចឲ្យនិយ្ន័យស្ធ្៌ថ្ជា ភាពស្រ្្យននការឲ្យតនំលមលើអ្នកោក់ព័ន្ទាងំ
អស់ មៅក្នុងដំមណើ រការមរៀបចំ និងអនុវត្តន៍មគ្លនមោបាយ ក៏ដូចជាភាពស្រ្្យក្នុងការណបងណចកធន
ធាន និងផលម្បមោជន៍  ណដលទទួលបានពើមគ្លនមោបាយមនះក្នុងចំមោ្អ្នកោក់ព័ន្ទាងំមនះ។ ដំ
មណើ រការមនះម្តរូវមធវើម�ើងមោយណផអែកមលើមគ្លការណ៍ជា្ូលោឋា ន្ួយចំនួនណដលអ្នកទាងំអស់បានម្ព្
មម្ពៀងគ្្ន ។ 

 ស្ធ្៌រានទំនាក់ទំនងមៅនឹងមគ្លការណ៍ស្ភាព ណដលរានន័យថ្បុគ្គលម្គប់រូបរាន 
សិទ្ិមស្មើគ្្ន ។ ជាមរ ើយៗស្ធ្៌ ម្តរូវបានមគយល់ម្ច�ថំ្រានន័យដូចគ្្ន នឹងស្ភាពណដរ ប៉ុណន្តោក្យទាងំពើរ
មនះរានន័យខុសគ្្ន ។ ស្ភាពសមំៅមលើការចាត់ទុកបុគ្គលម្គប់រូបដូចៗគ្្ន មោយ្ិនគិត ឋានៈ តួនាទើ 
និងសា្ថ នភាពរបស់ពួកមគម�ើយ។ ការចាត់ទុកបុគ្គលម្គប់រូបថ្ដូចគ្្ន ណបបមនះ្ិនម្បាកដថ្អាចទទួល 
បានលទ្ផល្ួយណដលស្រ្្យ និងយុត្តធិ្៌មនាះមទ។ ដូចមនះការមម្បើវធិានស្ភាពអាចទទួលបាន
លទ្ផល្ួយ ណដលយុត្តិធ្៌ក្នុងករណើ ណដលបុគ្គលម្គប់រូបរានតម្្រូវការ និងសា្ថ នភាពលទ្ភាពដូចគ្្ន ។ 
មោយ ណ�កស្ធ្៌វញិ គឺការទទួលសា្គ ល់ថ្បុគ្គលម្គប់រូប្ិនណ្នរានតួនាទើដូចគ្្ន មនាះមទ មហតុមនះការ
ចាត់ទុកថ្អ្នកទាងំអស់គ្្ន រានលទ្ភាពដូចគ្្ន អាចមធវើឲ្យបុគ្គល្ួយចំនួន្ិនអាចម្បកួតម្បណជងមោយ
មស្មើភាពបានមទជាពិមសសមៅមពលណដលពួកមគម្តរូវម្លើយតបនឹងលក្ខខ័ណ្ឌ ម្បកួតម្បណជង្ួយចំនួនណដល
មលើសពើលទ្ភាពរបស់មគ។

 ស្ធ្៌ រានមគ្លមៅលុបបំបាត់ឧបសគ្គណដលរារាងំលទ្ភាព និងសកា្ត នុពលរបស់បុគ្គលរា្ន ក់ ៗ ។   
វធិើសាសស្តណដលម ្្ត តមលើស្ធ្៌ ជួយកំណត់កតា្ត ណដលមធវើឲ្យបុគ្គលរា្ន ក់ៗរានលទ្ភាពខុសៗពើគ្្ន មដើ្្ើ 
ណសវងរកវធិានការមោះម្សាយបញ្ហា ទាងំមនះ។

 វសិ្ធ្៌ មកើតម�ើងមោយសារភាពមរ ើសមអើងចំមោះម្ករុ្្នុស្សោ្ួយមៅក្នុងសង្គ្មៅមលើ 
មេទ ជនជាតិ សាសនា និងពិការភាពជាមដើ្។ ភាពមរ ើសមអើងទាងំមនះនឹងនាឲំ្យបុគ្គល ឬម្ករុ្ខលះបាត់បង់
ឱកាសមម្បើម្បាស់សិទ្ិរបស់ពួកមគ ក្នុងការទទួលបានធនធានណដលជាចំណណករបសម់គ មហើយណដលមធវើឲ្យ

 ធនធានមនះធាល ក់មៅសរាជិកមផ្សងមទៀតមៅវញិ។ វសិ្ធ្៌អាចមកើតម�ើងចមំោះបុគ្គលណដលរស់មៅក្នុង
ភាពម្កើម្ក អ្នករស់មៅតំបនោ់ច់ម្សោលខាល ងំ ្ិនបានទទួលព័តរ៌ាន និងមសវាមផ្សងៗ និងតំបន់ណដល
រងមម្គ្ះមោយសារមម្គ្ះធ្្មជាតិជាមដើ្។ វសិ្ធ្៌អាចមកើតរានម�ើងមៅម្គប់កម្្ិតមោលគឺទាងំថ្្ន ក់
តំបន់ (ម្បមទស និងម្បមទស) រហូតដល់ថ្្ន ក់បុគ្គលក្នុងចមំោ្សរាជិកននសហគ្ន៍្ ួយ។ 

ស.១
មតើស្ធ្៌រានន័យដូចម្្តច មហើយស្ធ្៌ និងស្ភាពខុសគ្្ន ដូចម្្តច? 
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 ស្ធ្៌រានទិដឋាភាពសំខាន់ៗបើគឺ ការណចករណំលក នើតិវធិើ និងបរបិទ៖ 

ស្ធ្៌ននការណបងណចក៖ ទាក់ទងនឹងភាពស្រ្្យក្នុងការណបងណចកផលម្បមោជន៍ តំនលវភិាគទាន ការ 
ចូលរួ្  និងហានិេ័យ ក្នុងចំមោ្អ្នកោក់ព័ន្ ណដលជាលទ្ផលននការោក់មចញមគ្លនមោបាយ ឬនើ
តិវធិើម្គប់ម្គងធនធានធ្្មជាតិ។ ជាទូមៅស្ធ្៌ននការណចករណំលក បង្ហា ញពើទិដឋាភាពមសដឋាកិច្នន

 
ស្ធ្៌។ 

ស្ធ្ត៌ា្នើតវិធិើ៖  សមំៅមលើភាពស្រ្្យននដមំណើ រការមធវើមសចក្តើសមម្្ចចិត្ត  ការណបងណចកធនធាន  និង 
ការមោះម្សាយទនំាស។់ ស្ធ្៌តា្នើតវិធិើ គតិគូពើភាពជាតោំង ការទទលួសា្គ ល/់ការរួ្ បញូ្ល ម្គបស់រាជកិ 
ក្នុងសង្្គ  ការចូលរួ្  និងការបមញ្ញ្តមិោបល។់ ស្ធ្ត៌ា្នើតវិធិើ កស៏មំៅមលើការ អនុវត្ត ម្បកបមោយ 
យុត្តធិ្៌ នូវនើតវិធិើ ឧទាហរណ៍៖ គ្្ម នអមំពើពុករលយួ គ្្ម នបក្សពកួជាមដើ្ ។

ស្ធ៌្ តា្បរបិទ៖  ផសារភាជា ប់នូវទិដឋាភាពស្ធ្៌ទាងំពើរខាងមលើ មោយ ពិនិត្យមៅមលើលក្ខ័ណ្ឌ សង្គ្ 
មសដឋាកិច្ និងនមោបាយ ណដលកំណត់លទ្ភាពរបស់អ្នកោក់ព័ន្ចូលរួ្ ដំមណើ រការនើតិវធិើ និងណដលរាន
ឥទ្ិពលមលើលទ្ផលននការណបងណចក។ ស្ធ្៌តា្បរបិទគិតគូពើ ស្ត្ថភាពបុគ្គល (ដូចជា ការអប់រ ំ
ឥទ្ិពលនមោបាយ) ការទទួលបានធនធាន (ធនធានធ្្មជាតិ ម្ទព្យស្្ត្តិ កំលាងំពលក ្្ម បោ្ត ញ 
ទើផសារជាមដើ្) និងអំោច (មដើ្្ើបមងកើន និងការោរសិទ្ិមលើការទទួលបានធនធានធ្្មជាតិរបស់មគ)។

 ទិដឋាភាពស្ធ្៌ទាងំបើមនះ រានទំនាក់ទំនងគ្្ន មៅវញិមៅ្ក ដូចមនះម្បសិនមបើខវះទិដឋាភាព
ោ្ួយវានឹងប៉ះោល់ដល់លទ្ផលននការពម្ងឹងស្ធ្៌។  ឧទាហរណ៍៖ កតា្ត ស្ត្ថភាព ការមម្បើ ម្បាស់ 
ធនធាន និងអំោច អាចរានឥទ្ិពលោ៉ងខាល ងំមលើទិដឋាភាព ស្ធ្៌តា្នើតិវធិើ និងស្ធ្៌ ននការណចក 
រណំលក។ ដូចគ្្ន ណដរការអនុវត្ត មគ្លការណ៍ មសរ ើភាពននការទទួលបានព័តរ៌ាន និងការ ម្ព្មម្ពៀង ជា្ុន 
នឹង្ិនអាចជួយសហគ្ន៍ឲ្យការោរផលម្បមោជន៍របស់ពួកមគបានមទ ក្នុងសា្ថ នភាពណដលពួកមគ្ិន 
រានព័ត៌រាន មពលមវលា និងបទពិមសាធនម៍្គបម់្គ្ន់ មដើ្្ើចូលរួ្ ។  

ស.២
មតើស្ធ្៌រានទិដឋាភាពសំខាន់ៗអវើខលះ?
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ប្នែកទតី២ - សមធម៌រៅកនែងុបរបិទនៃការប្ប្បរួល
អាកាសធាតុ ររដបូក ៃិងការ្គប់្គងន្រៃរ�ើ
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 មៅក្នុងវសិ័យអេិវឌ្ឍន៍ ក៏ដូចជាវសិ័យនម្ពម�ើណដរ ស្ធ្៌្ិនណ្នជាទស្សនទានថ្មើមនាះមទ។ 
ការជណជកពិភាកសាពើ្ូលមហតុ និងវធិើសាសស្តពម្ងងឹស្ធ្៌ក្នុងវសិ័យនម្ពម�ើបានវវិត្តន៍មៅតា្មពលមវលា។ 
ចាប់មផ្តើ្ពើការអនុវត្តវធិើសាសស្តម្គប់ម្គងនម្ពម�ើមោយរានការចូលរួ្  (ដូចជា ការម្គប់ម្គងនម្ពម�ើ មោយ 
រានការចូលរួ្ ពើសហគ្ន៍ ការម្គប់ម្គងសហគ្ន៍នម្ពម�ើ ការម្គប់ម្គងនម្ពម�ើរួ្ គ្្ន  ការ ម្គប ់ម្គងនម្ព 
ម�ើមោយរានការចូលរួ្  នម្ពម�ើេូ្ិ។ល។) ការម ្្ត តការយកចិ្តតទុកោក់ជាសំខាន់មៅមលើស្ធ្៌  
ក្នុងវស័យនម្ពម�ើមៅរានណដនកំណត់មៅម�ើយមៅមលើ ភាពស្រ្្យ និងយុត្តិធ្៌សង្គ្ក្នុងការណបងណចក
ផលម្បមោជន៍(ស្ធ្៌ននការណបងណចក)។ បនាទា ប់្កមៅមពលណដលរានការនុវត្តវធិើសាសស្តតស៊ូ្តិ 
មោយណផអែកមលើមគ្លការណ៍សិទ្ិ្នុស្ស ទស្សនទានស្ធ្៌ បានវវិត្តន៍្ ួយកម្្ិតមទៀតមោយម ្្ត តមលើ 
ការពម្ងឹងអំោច និងអេិវឌ្ឍស្ត្ថភាពសហគ្ន៍ និងបុគ្គល មដើ្្ើឲ្យពួកមគអាចចូលរួ្ ក្នុងដំមណើ រការ
មធវើមសចក្តើសមម្្ចចិត្ត (ស្ធ្៌តា្នើតិវធិើ) និងធានាសិទ្ិទទួលបានធនធាន និងលទ្ភាព មដើ្្ើការោរ 
សិទ្ិមនះ (ស្ធ្៌តា្បរបិទ)។ 

 ដូចមនះការពម្ងឹងស្ធ្៌ក្នុងវសិ័យនម្ពម�ើគឺជាមគ្លការណ៍ម្គឹះមដើ្្ើធានាបាននូវភាពស្ 
រ្្យក្នុងការណបងណចកការទទួលខុសម្តរូវ តំនលវភិាគទាន និងផលម្បមោជន៍ ក្នុងចំមោ្បុគ្គលម្គប់រូបណដល
ចូលរួ្ ម្គប់ម្គង និងអាម្ស័យមលើធនធាននម្ពម�ើ ណដលកតា្ត មនះនឹងជួយឲ្យរាននិរន្តរភាពននផលិតផល 
និងមសវាក្្មនម្ពម�ើ សម្រាប់ការម្បកបរបរចិញឹ្្ជើវតិ។ ការសមម្្ចលទ្ផល មនះទា្ទារនូវការរួ្ បញូ្ល
នូវទិដឋាភាពទាងំបើននស្ធ្៌ ក្នុងការម្គប់ម្គងនម្ពម�ើ។   ការខវះទិដឋាភាពោ្ួយអាច មធវើឲ្យ ប៉ះោល់ដល់ 
ចំណូលអប្ររារបស់សរាជិកសហគ្ន៍សម្រាបម់្ទម្ទង់ការចិញឹ្្ជើវតិពួកមគ។   ជាងមនះមទៀតការណដល   
អ្នកោក់ព័ន្្ិនទទួលបានសិទ្ិមស្មើគ្្ន ក្នុងការសមម្្ចចិត្តមលើការ ម្គបម់្គង  និងមម្បើម្បាស់ធនធាន នម្ពម�ើ 
នឹង រានឥទ្ិពលខាល ងំមលើ ស្ធ្៌តា្នើតិវធិើ និងស្ធ្៌ននការណបងណចក ណដលនាឲំ្យរានវ ិស្ធ្៌។ 
បញ្ហា មនះអាចកាត់បន្ថយ  និងមជៀសវាងបាន  ម្បសិនមបើរានការគ្មំ្ទមោយ ទ្ា ល់ដល់អ្នកម្កបំផុត និង 
ម្ករុ្ជនង្យរងមម្គ្ះមៅក្នុងសហគ្ន៍ (ស្ធ្៌តា្បរបិទ) និងជួយពួកមគឲ្យទទួលផល ម្បមោជន៍
បានមម្ចើនជាង្ុន (ស្ធ្៌ននការណចករណំលក) មោយផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកមគចូលរួ្ មធវើមសចក្តើសមម្្ចចិត្ត 
(ស្ធ្៌តា្នើតិវធិើ) ដូចរានក្នុងករណើ សិកសាពើម្បមទសមនប៉ាល់ (សូ្អានម្បអប់ទើ១)។

ស.៣
មតើអវើខលះជា្ូលោឋា នម្គឹះក្នុងការមលើកក្្ពស់ស្ធ្៌មៅក្នុងការកាត់បន្ថយ
ការណម្បម្បរួលអាកាធាតុតា្រយៈនម្ពម�ើ?
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ម្បអប់ទើ១៖ ស្ធ្៍ននការណបងណចក ស្ធ្៌តា្នើតិវធិើ និងស្ធ្៌តា្បរបិទ ក្នុងការ ម្គប់ ម្គង  សហគ្ន៍ 
នម្ពម�ើ

 សហគ្ន៍នម្ពម�ើមៅម្បមទសមនប៉ាល់បានផ្តល់ជាឧទាហរណ៍ពើអន្តរក ្្មរវាងស្ធ្៍ននការណចក 
រណំលកស្ធ្៌តា្នើតិវធិើ និងស្ធ្៌តា្បរបិទ។   

 សហគ្នន៍ម្ពម�ើបានចាបម់ផ្តើ្អនុវត្តន៍មៅក�ុំងទសវត្សឆ្្ន ១ំ៩៧០ មោយរានមគ្លបំណង សំខា ន់  
ក្នុងការសា្ត រនម្ពម�ើម�ើងវញិ។ មដើ្្ើសមម្្ចមគ្លមៅមនះ យុទ្សាសស្ត្ួយចំនួនម្តរូវបានោកម់ចញ ណដលក្នុង 
មនាះរាន ការហា្ឃាត់ការដកហូតផលនម្ពម�ើ របស់សរាជិកសហគ្ន៍ មដើ្្ើទុកលទ្ភាពឲ្យនម្ពដុះលូតលាស់
ម�ើងវញិ។ ប៉ុណន្តវធិានការមនះបានមធវើឲ្យសរាជិកសហគ្ន៍ខលះណដលពឹងអាម្សយ័ផលខាល ងំមលើការម្ប្ូលធនធាន 
នម្ពម�ើបានបាត់បង់ម្បាក់ចំណូលរបស់ពួកមគ មោយសារពួកមគពំុរានដើនម្ពឯកជនមផ្សងមទៀតសម្រាប់មម្បើម្បាស ់
ឬក៏រានក្នុងទំហដ៏ំតិចតួច។ មម្កាយ្កមទៀត ការណបងណចកផលម្បមោជន៍ និងតន ល្វភិាគ ទាន (ធនធាន នម្ពម�ើ 
និងចំណូល) បានកាល យជាបញ្ហា សំខាន់្ួយ ម្សបមពលណដលការមលើកក្្ពស់ជើវភាពបានកាល យជាមគ្ល  មៅម្គប ់
ម្គងសហគ្ន៍ បណន្ថ្មលើការសា្ត រនម្ពម�ើម�ើងវញិ។ មៅឆ្្ន ២ំ០០៩ មគ្លការណ៍ណណនាពំើសហគ្ន ៍នម្ពម�ើ 
បានតម្្រូវឲ្យសរាជិកសហគ្ន៍ ចូលរួ្ វភិាគទានម្បាក់ចំណូលរបស់ពួកមគ ៣៥% សម្រាប់សក្្មភាពកាត់បន្ថយ
ភាពម្កើម្កក្នុសហគ្ន៍ ណដលមនះបាន្លុះបញ្្ងំោ៉ងចបាស់ពើស្ធ្៌ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពម្កើម្ក។    ជាទូមៅ   
សរា ជិក ទាងំអស់រានសិទ្ិ និងការទទួលខុសម្តរូវមស្មើគ្្ន  ណតជាកណ់ស្តងរានសរាជិកខលះ ្ិនម្តរូវ ការ   មម្បើ ម្បាស់ 
ធនធាន មហើយខលះមទៀត្ិនរានលទ្ភាព ឬមពលមវលាចូលមៅម្ប្ូលធនធានណដលជាចំណណករបស់ពួកមគ មទ 
ដូចមនះសរាជិកទាងំអស់្ិនទទួលបានផលម្បមោជន៍ម្បកបមោយស្ធ្៌មនាះមទ។ ឧទា ហរ ណ៍៖ ម្គរួ សារ 
សរាជិកណដលម្កើម្កខាល ងំ ភាគមម្ចើនគ្្ម នលទ្ភាព និង ្ មធយោ បាយសម្រាប់ដកហូត និងដឹកជញជាូ នផល  នម្ពម�ើ  
ជាចំណណកណដលពួកមគម្តរូវទទួលបានពើសហគ្ន៍មនាះមទ។ មដើ្្ើម្លើយតបនឹងបញ្ហា វសិ្ធ្៌តា្បរបិទមនះ 
សហ គ្នន៍ម្ពម�ើ ខលះបានលក់ផលម�ើ របស់ពួកមគជាសហគ្ន៍មហើយណបងណចកម្បាក់ចំណូលក្នុងចមំោ្ 
សរាជិក មៅមពលណដលសហគ្ន៍ខលះមទៀតបានណកសម្្រួលណផនការម្គប់ម្គង មដើ្្ើអនុញ្ញា តិឲ្យសរាជិកម្ប្ូល
ផលណដលពួកមគម្តរូវការដូចជា អុស និងអនុផលនម្ពម�ើមផ្សងមទៀត។ 

 ឧទាហរណ៍្ួយមទៀតននបញ្ហា ស្ធ្៌តា្បរបិទគឺ រានម្គរួសារសរាជិកម្កើម្ក្ួយចំនួន្ិនអាច 
មម្បើម្បាស់ផលម្បមោជន៍សាធារណៈក្នុងសហគ្ន៍ ដូចជាសាលាមរៀនបានមទ មោយសារពួកមគគ្្ម នលទ្ ភាព 
រ៉ាប់ រងការចំោយនថលសាលា ឬការទិញឯកសោឋា នសម្រាប់កូនមរៀនជាមដើ្។

 ជាលទ្ផលរានគមម្រាងជាមម្ចើនបានប្តូរ្កយកចិត្តទុកោក់ពម្ងឹងស្ធ្៌ននការណបងណចក កាត់ 
បន្ថយបញ្ហា វសិ្ធ្៌តា្បរបិទ និងមលើកក្្ពស់ស្ធ្៌តា្នើតិវធិើ ក្នុងចមំោ្សរាជិកសហគ្ន៍នម្ពម�ើ។ 
ម្បការមនះបានទា្ទារឲ្យរានតំោងជាសស្តើ និងម្ករុ្ណដលង្យរងមម្គ្ះ (ដូចជា ម្ករុ្ជនជាតិភាគតិច) ចូល
រួ្ ជាសរាជិកគណៈក្្មការម្គប់ម្គងសហគ្ន៍ ម្ព្ទាងំរានអេ័យឯកសិទ្ិក្នុងការសមម្្ចចិត្្ត ួយចំនួនមលើ
ការម្គប់ម្គងសហគ្ន៍។ ជាងមនះមទៀតការយកចិត្តទុកោក់មលើអេិបាលកិច្លអែ (កំណត់អត្តសញ្ញា ណ សរា ជិ ក 
ម្កើម្ក និងង្យរងមម្គ្ះរួ្ រានសស្តើ តា្រយៈការមធវើចំោត់ថ្្ន កម់្ទព្យធន និងស្ថិតិភាពម្កើម្ក) ជាបន្តបនាទា ប់ បាន  
ឈាន ដល់ដំមណើ រការមធវើមសចក្តើសមម្្ចចិត្ត្ួយណដលម្លើយតបនឹងតម្្រូវការរបស់សរាជិសហគ្ន៍ណដលង្យ 

រងមម្គ្ះ។

ដកម្សង់ពើឯកសារ Mc Dermott M.H. and Schreckenberg K., 2009. Equity in community forestry: 
insights from North and South. International Forestry Review, 11(2), pp. 157-170.



7

 ជាទូមៅមគ្លការណ៍ម្គះឹ  និងគុណតនំលននការមលើកក្្ពសស់្ធ្ក៌្នុងវសិយ័នម្ពម�ើ ដូចគ្្ន នងឹ 
ក្នុងយន្តការមរដបូកណដរ។ ទដិឋាភាពស្ធ្ទ៌ាងំបើ រានសារសខំានោ់សម់ដើ្ ្ើឲ្យមរដបូកទទលួមជាគជ័យ ដូច
ណដលបានណចងក្នុងកច្ិម្ព្មម្ពៀងទើម្ករុងកានគូ់ន ។ កចិម្្ព្មម្ពៀងមនះបានណចងថ្ ស្ធ្រ៌ានសារសខំានក់្នុង
ការធានាឲ្យបាននូវ ភាពម្សបចបាប់ និងម្បសទិ្ភិាពននយន្តការមរដបូក ក្នុងការណបងណចកផលម្បមោជន៍ នងិ 
តនំលវភិាគទាន នងិការចូលរួ្ មោយមស្មើភាពក្នុងការមធវើមសចក្តើសមម្្ចចិត្ត កដូ៏ចជាការទទលួបានផលម្បមោជន៍
ពើកាមបាន និងផលម្បមោជនម៍ផ្សងមទៀត (Chhatre et al., 20123 ; McDermott et al., 2012 )។ 

 ការជណជកណវកណញកពើស្ធ្៌ននមរដបូកនាមពលថ្មើៗ មនះម ្្ត តមលើស្ធ្ម៌ៅកម្្តិអន្តរជាតិ ណដល 
ខុសពើ បញ្ហា ស្ធ្ម៌ៅថ្្ន កជ់ាតិ នងិមៅសហគ្ន។៍ ស្ធ្៌មៅថ្្ន កអ់ន្តរជាតមិនះសមំៅមលើការទទលួខុស 
ម្តរូវរបស់ ម្បមទសអេវិឌ្ឍន៍ (ម្បមទសឧសសាហក្្ម)  ក្នុងការបមញ្ញឧស្មន័   ណដលរានកាតពវកចិផ្្តលធ់នធាន     
ហរិញញាវត្ថុដលម់្បមទសកពុំងអេវិឌ្ឍ (ម្បមទសណដលរាននម្ពម�ើ) ឲ្យណថរកសានម្ពម�ើមដើ្ ្ើកាតប់ន្ថយការសាយ
ភាយឧស្មន័។ ប៉ុណន្តមៅមពលណដលចមំណះដឹងពើមរដបូកបានមកើនម�ើង បញ្ហា ស្ធ្៌ននមរដបូកម្តរូវបានជណជក
ពភិាកសាមៅក្នុងម្គបក់ម្្តិ (សូ្អានម្បអបទ់ើ២)។ 

 បញ្ហា ស្ធ្ន៌នមរដបូក មៅថ្្ន កស់ហគ្ន៍ ក៏្ និខុសពើស្ធ្ម៌ៅក្នុងវសិយ័នម្ពម�ើណដរ។ បញ្ហា  
្យួចនំនួណដលរានឥទ្ពិល ការណចករណំលកផលម្បមោជនព៍ើកាមបាន និងផលម្បមោជនម៍ផ្សងមទៀត នន មរដបូក 
រួ្ រាន  ភាព្ិនចបាសល់ាសន់នក្្មសទិ្មិលើធនធាននម្ពម�ើ ភាពទនម់ខសាយននអេបិាលកច្ិ ្ លូោឋា ន ការម្លៀត
ចាបយ់កផលម្បមោជនព៍ើសោំកម់្ករ្ុ អ្នករានឥទ្ពិលក្នុងសហគ្ន៍  នងិការ្និឲ្យសរាជកិសហគ្នណ៍ដល
ង្យរងមម្គ្ះដូចជាសស្តើ  និងកុរារចូលរួ្ ក្នុងដំមណើ រការសមម្្ចចិត្ត។  ្ូលមហតុណដលមធវើឲ្យបាត់បង់ នងិ មរច រលឹ  
នម្ពម�ើរានលក្ខណៈខុសៗគ្្ន តា្បរបិទនើ្ យួៗ មហើយបោ្ត លពើកតា្ត ខាងមម្រៅពើវសិ័យនម្ពម�ើ ណដលទាងំ

ស.៤
មតើបញ្ហា ស្ធ្៌សំខាន់ៗរានអវើខលះ មៅក្នុងការកាត់បន្ថយការណម្បម្បរួល
អាកាសធាតុតា្រយៈនម្ពម�ើ?

2 ែក្ពសង់្ីសេ្ិសិទ្ធិស្ី្ីការខពបពបរួលអាកាសធាតថុេអង្គការសហពបជាជាតិទីពក្ុងកាេ់គេូ ពបដទសម៉ុចសុិច ថៃងៃទី២៩ វិច្ិកា ២០១០។
3 Chhatre, A., Lakhanpal, S., Larson, A. M., Nelson, F.,Ojha, H. and Rao, J., 2012. Social safeguards and co-benefits in REDD+: 

a review of the adjacent possible. Current Opinion in Environmental Sustainability 4, pp. 654-660. Available at: http://
dx.doi.org/10.1016/j.cosust.2012.08.006

4 McDermott, C.L., Coad, L., Helfgott, A., and Schroeder, H., 2012. Operationalizing social safeguards in REDD+: 
actors, interests and ideas. Environmental Science & Policy 21, pp. 63-72. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.
envsci.2012.02.007

2

3 4
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មនះកអ៏ាចជះឥទ្មិលើបញ្ហា ស្ធ្ក៌្នុងមរដបូកផងណដរ។ តា្រយៈការវវិត្តនន៍នការជណជកពភិាកសាថ្មើៗ មនះមរដ បូក
បានកាល យជាយន្តការណដលម ្្ត តការយកចិត្តទុកោកម់លើ ម្គបក់ម្្តិ អ្នកោកព់ន័ច្ម្ រ្ុះ និងមគ្ល បណំង     
ចម្្រុះ។ ម្បការមនះបានបណន្្ថ ភាពស្មុគសា្ម ញដលដំ់មណើ រការមធវើមសចក្តើសមម្្ចចិត្ត មោយសារ ម្តរូវរួ្  បញូ្ល 
នូវគនិំត និងចោំបអ់ារ្្មណ៍ខុសៗគ្្ន របសអ់្នកោកព់ន្័ទាងំមនាះ ណដលជាឧបសគ្គដលក់ារសមម្្ចបាន 
ស្ធ្។៌

ម្បអប់ទើ២៖ ការជណជកណវកណញកពើស្ធ្៌កននមរដបូក

 មៅក្នុងរបាយការណ៍ពិភាកសាពើបញ្ហា ស្ធ្៌ននមរដបូក ចងម្កងមោយ Di Gregorio et al. (2013) 
បានសមងកតម�ើញថ្ អ្នកោក់ព័ន្មៅថ្្ន ក់ជាតិននម្បមទសឥណ្ឌូ មនសុើ និងមម្បសុើល បានពិភាកសាពើការ ណបងណចក 

 កាតពវកិច្ក្នុងការកាត់បន្ថយការបមញ្ញឧស្ម័ន និងការទទួលខុសម្តរូវមលើហរិញញាប្ទានមរដបូក (ស្ធ្៌ននការ 
ណបងណចក) រវាងម្បមទសអេិវឌ្ឍ និងម្បមទសកំពុងអេិវឌ្ឍ ណដលរបាយការណ៍មនះបានមធវើការ្លុះបញ្្ងំពើបញ្ហា
ស្ធ្៌មៅថ្្ន ក់អន្តរជាតិ។ មោយណ�ក អង្គការមម្រៅរោឋា េិបាល្ួយមៅក្នុងម្បមទសហវើលើពើន  បានយកចិត្តទុក 
ោក់ មលើការណចករណំលកផលម្បមោជន៍ និងតនំលវភិាគទាននន មរដបូកមៅក្នុងសហគ្ន៍។ ដូចគ្្ន ណដរអ្នកោក់ព័ន្
មៅក្នុងម្បមទសមវៀតោ្ បានម ្្ត តការពិភាកសារបស់ពួកមគ មលើបញ្ហា ស្ធ្៌នន មរដបូក មៅថ្្ន ក់្ូលោឋា នមហើយ 
ផសារភាជា បម់ៅនឹងការចិញឹ្្ជើវតិរបស់ម្បជាសហគ្ន៍។ អង្គការមម្រៅរោឋា េិបាលមៅក្នុងម្បមទសមនះបានមលើកម�ើង
ពើកងវល់របស់ពួកមគមលើបញ្ហា ស្ធ្៌ ណដលោក់ព័ន្នឹងក្្មសិទ្ិ ធនធាន និងសិទ្ិជនជាតិមដើ្ មោយទា្ទារ
ឲ្យរានការទទួលសា្គ ល់សិទ្ិសហគ្ន៍ ម្ព្ទាងំមលើកក្្ពស់ការចូលរួ្ របស់សហគ្ន៍ក្នុងការមរៀបចំ និង 
អនុវត្តន៍មរដបូក។ 

ម្បេព៖ Di Gregorio, M., Brockaus, M., Cronin, T., Muharrom, E., Santoso, L., Mardian, S. 
and Büdenbender, M. 2013. Equity and REDD+ in media: a comparative analysis of policy 
discourse. Ecology and Society, 18(2).
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 រោឋាភិបាល េិងអង្គការនានាខែលចូលរួមក្្នុងការ្ិភាក្សា្ីដរែបូក្ ដជឿជាក្់ថ្យេ្ការដេរះមិេ 
ពតរឹមខតជួយកាត់បេ្ថយការបដ ្្ចញឧស្ម័េ េិងកាត់បេ្ថយផលប៉រះពាល់្ីការខពបពបរួលអាកាសធាតុប៉ដុណាណោរះ 
ដទ ខៃមទាំងផ្ល់ពបដោជេ៍ជាដពចើេដទៀតែល់សហគមេ៍។ 

 ពបសិេដបើអេុវត្េ៍បាេពតរឹមពតរូវ ដរែបូក្េរឹងជួយដ្វើឲ្យពបដសើរដ�ើងេូវសម្ម៌ដៅក្្នុងអភិបាល
ក្ិច្ចថព្ដ�ើទាំងថ្នាក្់ជាតិ េិងក្្នុងសហគមេ៍។  ផ្នុយដៅវិញដបើែវរះទិែ្ឋភា្សម្ម៌ណាមួយក្្នុងការអេុវត្
ដរែបកូ្  វាេរឹងរារាំងដជាគជ័យថេយេ្ការដេរះ  ព្មទាំងប៉រះពាល់ែល់ពក្មុអ្ក្ពក្ េិងពក្ុមងាយរងដពោរះ ក្្នុង  
សហគមេ៍។ ពបសេិដបើោមាេភា្ជាតំណាង េិងការចូលរួមដោយសក្ម្ម្ីអ្ក្ពាក្់្័េ្ធទាំងអស់ក្្នុងយេ្ការ 
ដរែបូក្  ពក្មុអ្ក្រាេឥទ្ធិ្លក្្នុងសហគមេ៍អាចេរឹងដពបើឥទ្ធិ្លដែើម្ីដឆ្ៀតឱកាសទាញយក្ែីថព្ េិង 
្េធាេថព្ដ�ើ ក៏្ែូចជាផលពបដោជេ៍នានា្ីយេ្ការដេរះផងខែរ។ សាថាេភា្ដេរះេរឹងបេ្រារាំង សរាជកិ្
សហគមេ៍មួយចំេួេ្ីការទទួលបាេផលពបដោជេ៍។ ភា្ងាយរងដពោរះរបសន់ស្ីជេជាតិដែើម  ភាគតិច 
ការបាត់បងែ់ី្្ី របស់សរាជិសហគមេ៍ េរឹងរឹតខត្ងៃេ់្ងៃរ  ពបសិេដបើ្ួក្ដគមិេបាេចូលរួមក្្នុងែំដណើរការដ្វើ 
ដសចក្្ីសដពមចចិត្។ ការចូលរួម  េិងភា្ជាតំណាងរាេសារសំខាេ់ណាស់សពរាបព់ក្ុមងាយរងដពោរះទាំង 
ដេរះក្្នុងការដឆ្ើយតបេរឹងភា្ដរីសដអើងដលើសិទ្ធិដពបើពបាស់ែីរបស់្ួក្ដគ។  ជាងដេរះដទៀត ក្ងវរះ ការទទួល បាេ 
្េធាេថព្ដ�ើ  ្័ត៌រាេទីផសារផលិតផលថព្ដ�ើ  េិងពបភ្ហិរ្្ញប្ទាេ  ព្មទាំង ក្ងវរះខាតជំនាញ 
េិងលទ្ធភា្ក្្នុងការបដ្្ចញដោបលក់្្នុងការសដពមចចិត្ បាេដ្វើឲ្យ្ួក្ដគកាេ់ខតរាេ ភា្ងាយ រងដពោរះ 
្ងៃេ់្ងៃរខៃមដទៀត។

 ជារួមពបសិេដបើទែិ្ឋភា្សម្ម៌ (ការខបងខចក្ េីតិវិ្ី េិងបរិបទ) មេិពតរូវបាេបនញ្ជាបក្្នុងការ
ដ្វើដសចក្្ីសដពមចចិត្ដលើ ការពគបព់គងថព្ដ�ើ ការខពបពបរួលអាកាសធាតុ េិងដរែបូក្ ភា្ងាយ រង ដពោរះ 
របស់សហគមេ៍មូលោឋាេ េិងកាេ់ខតរាេសភា្្ងៃេ់្ងៃរដ�ើង។ 

ស.៥
មតើអ្នកោក់ព័ន្មៅ្ូលោឋា នអាចរងឥទ្ិពលអវើខលះពើការកាត់បន្ថយ 
ការណម្បម្បរួលអាកាធាតុតា្រយៈនម្ពម�ើ ម្បសិនមបើគ្្ម នស្ធ្៌?
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ប្នែកទតី៣៖ ឯកសាររោលៃរោបាយ ៃិង ភារៃ 
្ប�ម កនែងុការរលើកកម្ពសស់មធម៌ រៅកនែងុការ 
កាត ់បៃ្ថយការប្ប្បរួលអាកាសធាតុតាមរយៈ 
ន្រៃរ�ើ រៅថ្នែ ក់មូលដ្ឋា ៃ
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 សម្ម៌អាចពតរូវបាេគិតគូរដៅថ្នាក់្សហគមេ៍ េិងថ្នាក់្ជាតិ ក្៏ែូចជា្ីជំនាេ់មេុស្សមួយដៅ
មួយផងខែរ។  ទស្សេទាេសម្ម៌ ពតរូវបាេបនញ្ជាប េិងឆ្នុរះបញ្ចាំងដៅក្្នុងចបាប់អេរ្ជាតិនានា។ ដសចក្្ ី
ខៃង្ការជាសាក្លស្ី្ីសិទ្ធិមេុស្សខចងថ្ ការទទួលសាគាល់េូវដសចក្្ីថៃ្ៃ្នូរ េិងសិទ្ធិដស្មើភា្ោនាដោយមិេ
ដរីសដអើង្ូជសាសេ៍ ជាមូលោឋាេពគរឹរះសពរាប់ ដសរីភា្ យុត្ិ្ម៌ េិងសេ្ិភា្ដៅក្្នុង្ិភ្ដលាក្ (Weiss, 
1990) ។

 ពាក្់្័េ្ធេរឹងបញ្ហាសម្ម៌ថេដរែបូក្ សេ្ិសិទ្ធិ ដលើក្ទី១៥ (COP 15) ថេរែ្ឋជាភាគីអេុសញ្ញា
ពក្បែ័ណ្ឌសហពបជាជាតិស្ី្ីការខពបពបរួលអាកាសធាតុ (UNFCCC) ខែលបាេដ្វើដ�ើងដៅទីពក្ុង Copen -
hagen ឆ្នាំ២០០៩ បាេឈាេែល់មតិរួមក្្នុងការបដងកើតយេ្ការ សពរាប់ការពារផលប៉រះពាល់បរិសាថាេ េិង 
សង្គមែល់សហគមេ៍មូលោឋាេខែល្រឹងអាពសយ័ដលើថព្ដ�ើ ព្មទាំងដែើម្ីបដងកើេផលពបដោជេ៍សពរាប់
្ួក្ដគពបក្បដោយសម្ម៌។  គេំិតដេរះពតរូវបាេដពបើពបាស់ជាមូលោឋាេក្្នុងការដរៀបចំកិ្ច្ចព្មដព្ៀងដៅក្្នុង
សេិ្សីទដលើក្ទី១៦ (COP16) ដៅទីពក្ុងកាេ់គូេ ខែលពតរូវបាេឲ្យដឈាមារះថ្ ក្ិច្ចព្មដព្ៀងកាេ់គូេ។  
ែូចការបញ្ជាក្់្ីខាងដែើម ក្ិច្ចព្មដព្ៀងដេរះបាេរួមប្្ចនូលេូវទិែ្ឋភា្ទាំងបីថេសម្ម៌។ ឧបសម្ព័េ្ធទី១ 
ថេក្ិច្ចព្មដព្ៀងបាេខចង្ីដោលការណ៍ខណនាំ  េិងដោលេដោបាយស្ី្ីការធានាសុវត្ថិភា្  េិងការ 
ដលើក្ទរឹក្ចិត្ ថេយេ្ការដរែបូក្ (សូមអាេពបអប់ទី៣)។ ការដោរ្សិទ្ធិ េិងចំដណរះែរឹងជេជាតិដែើម 
ភាគតិច េិងសរាជិក្សហគមេ៍ទាំងអស់ ការចូលរួមែ៏ដ្ញដលញ  េិងរាេពបសិទ្ធិភា្របស់អ្ក្ពាក្់្័េ្ធ 
ជា្ិដសសជេជាតិដែើម េិងសហគមេ៍មូលោឋាេ សុទ្ធសរឹងជាក្ត្តាសំខាេ់ ក្្នុងការដលើក្ក្ម្ពស់សម្ម៌ ដៅ 
ក្្នុងបរិបទថេ ការខពបពបរួលអាកាសធាតុ ដរែបូក្ េិងការពគបព់គងថព្ដ�ើ។ 

 អេុសញ្ញាសហពបជាជាតិស្ី្ីសិទ្ធិជេជាតិដែើមភាគតិច (UNDRIP) ខែលបាេអេុម័ត ដៅ ឆ្នាំ 
២០០៧ បាេទទួលសាគាល់សិទ្ធិជេជាតិដែើម ដលើបញ្ហាជាដពចើេ េិងបាេផ្ល់ពក្បែ័ណ្ឌការងារមួយសពរាប់ 
សហគមេ៍អេ្រជាតិ ខែលរាេែូចជា ដោលការណ៍ ដសរីភា្ក្្នុងការទទួលបាេ្័ត៌រាេ េិងការព្ម ដព្ៀង 
ជាមុេជាដែើម។ ក្ិច្ចព្មដព្ៀងកាេ់គូេ ក្៏បាេដលើក្ដ�ើង្ីការដោរ្អេុសញ្ញាសហពបជាជាតិដេរះខែរ 

ស.៦
មតើរានម្កបខ័ណ្ឌ  និងមគ្លនមោបាយអន្តរជាតិអវើខលះណដលមលើកក្្ពស់
ស្ធ្៌មៅក្នុងបរបិទនន ការណម្បម្បរួលអាកាសធាតុ មរដបូក និង  
ការ ម្គប់ ម្គងនម្ពម�ើ?

5 Weiss, E.B., 1990. Our rights and obligations to future generations for the environment. American Journal of International 
Law, 84: pp. 198-207. Available at: http://dx.doi.org/10.2307/2203020
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ម្បអបទ់ើ៣៖ ការធានាសុវត្ថភិាពមៅក្នុង អនុសញ្ញា ម្កបខណ័្ឌ សហម្បជាជាតិស្តើពើការណម្បម្បរួលអាកាសធាតុ - កច្ិ 
ម្ព្  មម្ពៀងកានគូ់ន

 សរាជកិអនុសញ្ញា ម្កបខណ័្ឌ សហម្បជាជាតសិ្តើពើការណម្បម្បរួលអាកាសធាតុ បានយលម់្សបមលើមគ្ល 
ការណ៍ចនំនួ ៧ចណុំច ស្តើពើការធានាសុវត្ថភិាព មរដបូក មៅក្នុងសន្នសិើទមលើកទើ១៦ (COP16) មៅទើម្ករុង កាន ់គូន 
ណដលរានមឈា្ម ះថ្ មគ្លការណ៍ធានាសុវត្ថភិាពកានគូ់ន។ មគ្លការណ៍ទាងំមនះបានទទលួសា្គ លហ់ានិេយ័ណផ្នក
សង្្គ  និងបរសិា្ថ នបោ្ត ល្កពើការអនុវត្តមរដបូក កដូ៏ចជាសារៈសខំានក់្នុងការធានាផលម្បមោជនច៍ម្ រ្ុះសម្រាប់
សហគ្ន៍្ លូោឋា ន។ មោងតា្មគ្លការណ៍ធានាសុវត្ថភិាពកានគូ់នមនះ ការអនុវត្តយន្តការមរដបូក គរួយកចិត្ត
ទុកោក់មលើចំណុចខាងមម្កា្៖

1. សក្្មភាពមរដបូកម្តរូវណតបមំពញបណន្្ថ  ឬកម៏្សបគ្្ន នងឹក ្្មវធិើនម្ពម�ើជាតិ ម្ព្ទាងំអនុសញ្ញា  និង
 

កចិម្្ព្មម្ពៀងអន្តរជាតនិានា

2. ម្បពន័អ្េបិាលកចិន្ម្ពម�ើជាតិ ម្តរូវណតរានតរាល ភាព និងម្បសទិ្ភិាព មោយម្សបតា្បទោឋា នចបាប់ និង 
អធិបមតយ្យភាពជាតិនើ្ យួៗ

3. មគ្រពចមំណះដងឹ និងសិទ្ិ ជនជាតមិដើ្ ភាគតចិ និងសហគ្ន៍្ លូោឋា ន មោយម្សបតា្កាតពវកចិអ្ន្តរជាតិ 
ចបាប់ និងបទោឋា នជាតនិានា និងអនុសញ្ញា សហម្បជាតិស្តើពើសទិ្ជិនជាតមិដើ្ ភាគតចិ ណដលបានអនុ្ត័មោយ
សរាជអង្គការសហម្បជាជាតិ

4. ការចូលរួ្ មពញមលញ នងិម្បកបមោយម្បសទិ្ភិាពរបសអ់្នកោកព់ន័្ ជាពមិសសជនជាតមិដើ្ ភាគតចិ និង
 សហគ្ន៍្ លូោឋា នមៅក្នុងសក្្មភាពមរដបូក

5. សក្្មភាពមរដបូកម្តរូវម្សបនឹងមគ្លបណំងអេរិក្សនម្ពម�ើ នងិជើវចម្ រ្ុះ ប៉ុណន្តម្តរូវមម្បើម្បាសជ់ាយន្តការ មលើក
ទកឹចតិ្តក្នុងកចិម្្បងឹណម្បងអេរិក្ស នងិការោរនម្ពធ្្មជាតិ នងិម្បពន័ម្អកូសុើណសទ្ា  
នងិបមងកើនផលម្បមោជនស៍ង្្គ  

6. សក្្មភាពណដលទបស់ាក តក់ារបាតប់ង់នម្ពម�ើបនាទា បព់ើការទូទាតស់ណំងពើកាមបាន

7. សក្្មភាពមដើ្ ្ើការោរ ការ ល្ សទ់ើតាងំសហគ្នម៍ោយបង្ខ។ំ 

ម្បេព៖ http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf
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ដោយបាេទទួលសាគាល់ ចំដណរះែរឹង េិងសិទ្ធិជេជាតិដែើមភាគតិច េិងសហគមេ៍មូលោឋាេ ក្្នុងការ្ពងរឹង 
សម្ម៌ថេដរែបូក្។ 

 ដផ្ើមដចញ្ីកិ្ច្ចព្មដព្ៀងកាេ់គូេដេរះ សាថាេប័េអេ្រជាតិ េិងអង្គការនានាបាេបដងកើតេូវដោល
ការណខ៍ណនាំ េិងស្ង់ោរមួយចំេួេថេការធានាសុវត្ថិភា្បរិសាថាេ េិងសង្គម។ ដោលការណ៍ខណនាំទាំង
ដេរះជាដោលការណ៍ស្ម័ពគចិត្  ខែលពបដទសេីមួយៗអាចយក្មក្ខក្សពមរួល េិងដពបើពបាស់ពសបត្មបរិបទ
ថេពបដទសរបសែ់្លួេ។ ភាគដពចើេដោលការណ៍ទាំងដេរះពាក្់្័េ្ធេរឹងសរាធាតុសម្ម៌ែូចជា ដសរ ីភា្ថេ 
ការ ទទួលបាេ្័ត៌រាេ េិងការយល់ព្មជាមុេ ការដោរ្សិទ្ធិជេជាតិដែើមភាគតិច េិងសហគមេ៍ មូលោឋាេ 
អ្ិបដតយ្យភា្ជាតិេីមួយៗ  ការខចក្រំខលក្ផលពបដោជេ៍ពបក្បដោយសម្ម៌ ការចូលរួម ដ្ញដលញ 
េិងពបក្បដោយពបសិទ្ធិភា្ ការទទួលបាេ្័តរ៌ាេ េិងការ្ពងរឹងអំណាចែល់ពក្ុមខែលរាេភា្ទេ់
ដែសាយក្្នុងសង្គម (រួមទាំងនស្ី) ចូលរួមក្្នុងគដពរាងកាដបាេ  ខែលពសបជាមួយអេុសញ្ញាសហ  ពបជាជាត ិ
ស្ី្ីសិទ្ធិជេជាតិដែើមភាគតិច។ ដោលការណ៍ខណនាំទាំងដេរះរាេ៖ 

• ការបា៉ាេ់ពបរាណយុទ្ធសានស្សង្គម េិងបរសិាថាេ ខែលបដងកើតដ�ើងដោយមូលេិ្ិ Forest Carbon 
Partnership Facility (www.forestcarbonpartnership.org/) 

• ដោលការណ៍ពក្បែ័ណ្ឌសង្គម េិងបរិសាថាេសពរាបដ់រែបូក្ ខែលបដងកើតដ�ើងដោយ UNREDD 
(www.un-redd.org) 

• ស្ង់ោរខាងខផ្ក្សង្គម េិងបរសិាថាេ សពរាប់ដរែបកូ្ ខែលបដងកើតដ�ើងដោយ Climate, 
Community, and Biodiversity Alliance (www.redd-standards.org/)

• ការធានាសុវត្ថិភា្សង្គម េិងបរសិាថាេសពរាបដ់រែបូក្ បដងកើតដ�ើងដោយ Rainforest Alliance 
(www.rainforest-alliance.org/publications/redd-safeguards-guide)
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 ការដ្វើឲ្យពបដសើរដ�ើង េិងធានាបាេសម្ម៌ក្្នុងការកាត់បេ្ថយការខពបពបរួលអាកាធាតតុ្មរយៈ
ថព្ដ�ើ ដៅថ្នាក្់មូលោឋាេ ជាការងារខែល្ិបាក្មួយ។  ដោយសារសម្ម៌ទាក្់ទងេរឹងក្ត្តាសង្គម ទស្សេ
ទាេដេរះពតរូវបាេឲ្យេិយមេ័យែុសៗោនាដៅត្មបរិបទេីមួយៗ។  ម្យ៉ាងដទៀត ភា្សមរម្យ (fairness) 
ដៅក្្នុងបរិបទថេការខពបពបរួលអាកាសធាតុ េិងដរែបូក្ ក៏្រាេេ័យែុសៗោនាត្មសាថាេភា្ េិងវប្្ម៌ 
សង្គម េីមួយៗខែរ។ ដេរះរាេេ័យថ្ ដែើម្ីដ្វើឲ្យពបដសើរដ�ើងេូវបរិបទសពរាប់សម្ម៌វារាេសារសំខាេ់
ណាស់    ក្្នុង ការ ខសវងយល់េូវក្ត្តាសង្គម  វប្្ម៌ េិងជីវសានស។្ ការវិភាគអំ្ីអ្ក្ណាជាអ្សដពមចថ្ អវី 
ខែល សមរម្យ េិងមិេសមរម្យ េិងេីតិវិ្ីក្្នុងការសដពមចដេរះជាការសំខាេ់ ដែើម្ីខសវងយល់ េិងដពជើសដរីស
ទពមង់សម្ម៌សមពសបមួយ។ 

 ទំនាក្់ទំេង េិងអេ្រក្ម្មអំណាចដៅថ្នាក្់មូលោឋាេ ជាក្ត្តាមួយដទៀតខែលរាេឥទ្ធិ្លដលើ
សម្ម៌។ អេរ្ក្ម្ម េិងទំនាក្់ទំេងអំណាចរាេឥទ្ធិ្លដលើែំដណើរការដោយរាេការចូលរួម េិងការ 
ខបង    ខចក្ពបក្បដោយសម្មេូ៌វ ្េធាេ េិងផលពបដោជេ៍នានា។ ការដពបើពបាស់អំណាចអាចបងកជា
បញ្ហាែូចជា ការដឆ្ៀតចាប់យក្្េធាេដោយពក្ុមរាេឥទ្ធិ្លដៅក្្នុងសហគមេ៍ ភា្ដរីសដអើងក្្នុង ការ 
ខបងខចក្ផលពបដោជេ៍ េិងតំថលវិភាគទាេ ថេការដពបើពបាស់្េធាេ្ម្មជាតិ។ 

 ភា្ពប�មមួយដទៀតក្្នុងការ្ពងរឹងសម្ម៌ថេយេ្ការដរែបូក្  េិងការខពបពបរួលអាកាសធាត ុ
គឺទាក់្ទងេរឹង ក្ម្មសិទ្ធិែី្្ី។ ភា្មិេចបាស់លាស់ដលើក្ម្មសិទ្ធិដលើែី្ី្ េិងសិទ្ធិ េិងការទទួលែុសពតរូវរបស់
អ្ក្ពាក្់្័េ្ធដលើដរែបកូ្  អាចនាំឲ្យរាេការសដពមចែក្ហូតសិទ្ធិពបថ្ណីថេជេជាតិដែើមភាគតិច េិង 
សហ គមេ៍មូលោឋាេ។ ក្្នុងក្រណដីេរះ វារាេសារៈសំខាេ់ណាស់ក្្នុងការក្ំណត់ឲ្យបាេចបាស់លាស់  េិងពតរឹម
ពតរូវេូវសិទ្ធិទទួលបាេផលពបដោជេ៍្ីកាដបាេ េិងសិទ្ធិដផ្សងៗដទៀត ។ ភា្មិេចបាស់លាស់្ី ការទទួល   
បាេការដពបើពបាស់្េធាេ េិងភា្ជារាចាស់ ដលើផលពបដោជេ៍្ីកាដបាេ  េិងផលពបដោជេ៍ដផ្សងដទៀត 
ក្្នុងចំដណាមអ្ក្ពាក្់្័េ្ធ  អាចដ្វើឲ្យពក្ុមខែលទេ់ដែសាយក្្នុងសង្គម  បាត់បង់ឱកាសចូលរួមដ្វើដសចក្្ី 
សដពមចចិត្ េិងទទួលបាេផលពបដោជេ៍្ីដរែបកូ្ ត្មអវីខែល្ួក្ដគគួរខតទទួលបាេ។ 

 ការដរៀបចំយេ្ការខបងខចក្ផលពបដោជេ៍  េិងតថំលវិភាគទាេ  ថេដរែបូក្ជាបញ្ហាពប�ម មួយ 
ដទៀត។  ក្្នុងសាថាេភា្  ខែលផលពបដោជេ៍្ីដរែបកូ្ដៅរាេភា្ពស្ិចពស្ិល ជេជាតិដែើម ភាគ តិច 
េិងសហគមេ៍មូលោឋាេខែលបាេការពារ េិងពគប់ពគង្េធាេថព្ដ�ើ េិងពប្័េ្ធដអក្ូសុី�នូសុីនានាជាយូរ
មក្ដហើយ េរឹងមិេរាេឆេ្ៈក្្នុងចូលរួមកាត់បេ្ថយការបដ ្្ចញឧស្ម័េផ្រះក្្្ចក្់ដនារះដទ។

ស.៧
មតើរានភាពម្ប�្អវើខលះក្នុងការធានាឲ្យរានស្ធ្៌ក្នុងការកាត់បន្ថយ
ការណម្បម្បរួលអាកាធាតុតា្រយៈនម្ពម�ើ មៅថ្្ន ក់្ូលោឋា ន? 
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 ឧបសគ្គមួយដទៀតគឺ  ែវរះភា្ជាតំណាងថេអ្ក្ពាក្់្័េ្ធដៅមូលោឋាេក្្នុងការចរចារស្ី្ី ការខពប 
ពបរួលអាកាសធាតុ េិងដរែបូក្ ដៅដលើឆ្ក្អេ្រជាតិ។  ដេរះបណាតាលមក្្ីក្ពមតិយល់ែរឹងអ្ក្ពាក្់្័េ្ធដៅ
មូលោឋាេ េិងតំណាងរបស់្ួក្ដគ ្ីដរែបូក្ េិងការខពបពបរួលអាកាសធាតុ  ដៅទាបដៅដ�ើយ ែូចដេរះ្ួក្ 
ដគមិេអាចដលើក្ដ�ើង្ីក្ងវល់  េិងបញ្ហារបស់្ ួក្ដគឲ្យបាេដក្បារះក្បាយដៅកាេ់អ្ក្ដរៀបចំដោលេដោបាយ 
េិងអ្ក្ដ្វើដសចក្្ីសដពមចចិត្បាេែរឹង។ ជាងដេរះដទៀតការែវរះ្័ត៌រាេ្ីការខពបពបរួលអាកាសធាតុ េិង ដរែ 
បកូ្ដៅថ្នាក់្មូលោឋាេ  បាេរារាំង្ួក្ដគក្្នុងការចូលរួមពបក្បដោយពបសិទ្ធិភា្ក្្នុងែំដណើរ ការដ្វើ ដសចក្្ី 
សដពមចចិត្។ ក្ត្តាទាំងដេរះជាហាេិភ័យខែលដ្វើឲ្យលទ្ធផលថេការចរចារដេរះ មិេឆ្នុរះបញ្ចាំង្ីពតរូវការ 
សហ គមេ៍  ដហើយខៃមទាំងបដងកើេេូវភា្ងាយរងដពោរះែល់្ួក្ដគ្ីសក្ម្មភា្មួយចំេួេថេគដពរាងដរែ
បូក្ ដទៀតផង។ 

 ទាក្់ទេិេរឹងបរិបទសង្គមវិញ  វារាេសារៈសំខាេ់ណាស់ក្្នុងការទទួលសាគាល់  េិងដោរ្ ចំដណរះ 
ែរឹង      ពបថ្ណីថេសហគមេ៍មូលោឋាេ េិងជេជាតិដែើមភាគតិច ជា្ិដសសក្្នុងការដឆ្ើយ តបេរឹងផលបរ៉ះពា ល ់   
ថេការខពបពបរួលអាកាសធាតុ េិងដរែបូក្។ ដោយសារការ្ិភាក្សា្ីសម្ម៌ថេដរែបូក្  ដ្តាតដលើបញ្ហា ជេ 
ជាតិដែើមភាគតិច េិង សហគមេ៍មូលោឋាេ វាជាការចាំបាច់ក្្នុងការដរៀេសូពត្ីបទ្ិដសា្េ៍ េិងចំដណរះ 
ែរឹងរបស់្ួក្ដគ។ បុ៉ខេច្ំណុចដេរះមេិទាេ់ ពតរូវបាេយក្ចិត្ទុក្ោក្់ពគបព់ោេ់ដៅដ�ើយដទ ខែលបណាតាល
ឲ្យរាេហាេិភ័យែ្ពស់ខែលអាចនាំឲ្យបរាជ័យថេយេ្ការដរែបកូ្។   
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ប្នែកទតី៤ ៖ ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភារៃរដើម្ តី 
រលើកកម្ពស ់ សមធម៌រៅថ្នែ ក់មូលដ្ឋា ៃ
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ស.៨
មតើអ្នកសម្្បសម្្រួល្ូលោឋា នរានតួនាទើអវើខលះមដើ្្ើមលើកក្្ពស់

 
ស្ធ្៌មៅក្នុងបរបិទនន ការណម្បម្បរូលអាកាសធាតុ  និងមរដបូក?

 ការចូលរួម (Engagement) ជាែំដណើរការថេពបមូលផ្នុំទស្សេនានារបស់អ្ក្ចូលរួមបដងកើត
ជាគំេិតរួមមូយត្មរយៈ ការសដំោគ េិងការសេ្នា  សពរាប់អេុត្េ៍សក្ម្មភា្រួមោនាដែើម្ីដឆ្ើយតប
េរឹងបញ្ហា េិងក្ងវល់រួម។

  ត្មរយៈេិយមេ័យការចូលរួមខាងដលើដេរះ អ្ក្សពមបសពមរួលសហគមេ៍ពតរូវដែើរតួនាទីចពមុរះ 
ដែើម្ីដោរះពសាយបញ្ហា េិងឧបសគ្គនានា ព្មទាំងសពមបសពមរួលការចូលរួមរបស់អ្ក្ពាក្់្័េ្ធដៅមូលោឋាេ 
ដែើម្ីដលើក្ក្ម្ពស់ សម្មក្៌្នុងការងារដរែបកូ្ េិងការខពបពបរួលអាកាសធាតុ។ តួនាទីមួយចំេួេរបស់អ្ក្
សពមបសពមរួលរាេែូចខាងដពកាម៖ 

• អ្ក្ដរៀបចំសហគមេ៍៖ ជួយសហគមេ៍ដែើម្ីដពតៀមែ្លួេ ែូចជាការសពមបសពមរួល េិងក្ំណតដ់ោល   
បំណងដែើម្ីជួយែល់ពក្មុខែលទេ់ដែសាយក្្នុងសង្គម

• អ្ក្ខណនាំែំដណើរការ៖ ដរៀបចំែំដណើរការដោយរាេការចូលរួមក្្នុងរយៈដ្លខវង   េិងរយៈដ្លែ្ី 
កំ្ណត់ដោលបំណងចបាស់លាស់ េរឹងដ្វើឲ្យពបាក្ែថ្ជំហា៊ាេេីមួយៗថេែំដណើរការទាំងមូល ជាប់ 
ពាក្់្័េ្ធោនា ជាលក្្ខណៈពប្័េ្ធ

• អ្ក្ក្សាងជំដេឿចិត្៖ ជួយ/ផ្ល់អំណាចែល់ពក្មុទេ់ដែសាយ ដែើម្ីឲ្យ្ួក្ដគរាេភា្ដជឿជាក់្ក្្នុងការ  
េិោយ េិងដលើក្ដ�ើង្ីបញ្ហាខែល្ួក្ដគយល់ថ្សំខាេ់

• អ្ក្ផ្ល់ េិង្េ្យល់្័ត៌រាេ៖ រាេចំដណរះែរឹង្ីបច្ចនុប្េ្ភា្ ការវិវត្ ស្ង់ោរ េិង្័ត៌រាេ្ីការ
ខពបពបរួលអាកាសធាតុ េិងដរែបូក្ ព្មទាំងរាេសមត្ថភា្្េ្យល់បក្ពសាយ្័តរ៌ាេទាំងដេរះត្ម   
ខបបសាម ្្ញដោយមេិប្្ចនូលគេំិតែ្លួេឯង ខែលនាំឲ្យបរ៉ះពាល់ែល់ការយល់ដ�ើញរបស់អ្ក្ពាក្់្័េ្ធ

• អ្ក្ភាជាប់បណាតាញ៖ រាេសមត្ថភា្ខសវងយល់្ីភា្ពាក្់្័េ្ធោនារវាងបញ្ហា េិងសាថាេភា្ពក្ុមនានា 
ព្មទាំង រាេលទ្ធភា្ជួយ្ួក្ដគក្្នុងដ្លខែលពតរូវការ

• អេ្រការីខែលអាចទុក្ចិត្បាេ៖ ជួយផសារភាជាប់សហគមេ៍ េិងអ្ក្ផលិត ដៅេរឹងទីផសារ េិងែំដណើរ
ការដ្វើដសចក្្ីសដពមចចិត្ខែលរាេតរាលាភា្ 



18

• អ្ក្បងកឱកាសឲ្យរាេការចូលរួម៖  ក្្នុងការពបមូល េិងសំដោគគំេិតនានា អ្ក្សពមបសពមរួលអាច 
ខសវងរក្ឱកាសដែើម្ីជួយែល់អ្ក្ទេ់ដែសាយក្្នុងសហគមេ៍ បាេបដ្្ចញសំដលងរបស់្ួក្ដគក្្នុង 
ការ ដ្វើ ដសចកី្្ សដពមចចិត្។ 

• អ្ក្ដ្វើក្ំណត់ពត្៖ រាេសមត្ថភា្ក្តព់ត្េូវរាល់ទស្សេយលដ់�ើញក្្នុងការ្ិភាក្សា េិងខចក្រំខលក្ 
ែល់អ្ក្ ែ៏ថទដោយមិេ ល្ាស់ប្នូរគំេិតដែើម

• អ្ក្ែរឹក្នាខំែលគិត្ីសមភា្ដយេឌ័រ៖ រាេសមត្ថភា្ដោរះពសាយភា្ពប�មចំដពារះបញ្ហា ដយេឌ័រ
ែូចជា ភា្ែុសោនារវាងអំណាច េិង ខបបបទសង្គម ព្មទាំងជួយឲ្យបុរស េិងនសី្ចូលរួមពបក្បដោយ
ពបសិទ្ធិភា្ េិងដ្ញដលញក្្នុងការដ្វើដសចក្្ីសដពមចចិត្ េិងការខចក្រំខលក្ផលពបដោជេ៍

• អក្្ោំពទែល់ការសេន្ារវាងអ្ក្ពាក់្្័េ្ធចពមុរះ៖ ដពបើពបាស់វិ្ីសានសន្ានា ក្្នុងការសពមបសពមរួល 
ការសេ្នាក្្នុងចំដណាមអ្ក្ពាក់្្័េ្ធនានា ព្មទាំងជួយឲ្យការ្ិភាក្សាឈាេែល់ការយល់ដ�ើញ 
រួមោនាមួយ

• អ្ក្ោំំពទការចូលរួមរបស់សហគមេ៍៖  ធានា េិងជពមញុឲ្យរាេការចូលរួមរបស់ជេជាតិដែើមភាគតិច 
េិងសហគមេ៍មូលោឋាេ ក្្នុងការសដពមចចិត្្ីដរែបូក្។  
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 ដៅក្្នុងតួនាទីទាំងដេរះ  វារាេសារៈសំខាេ់ណាស់ខែលអ្ក្សពមបសពមរួលពតរូវរក្សាជំហររបស់ែ្លួេ
អ្្យពក្ិត្យភា្ ដែើម្ី្ពងរឹងសម្ម៌។  ដេរះរាេេ័យថ្ អ្ក្សពមបសពមរួលមិេពតរូវពបកាេ់យក្ជំហរណា   
មួយដ�ើយដៅក្្នុងដ្លសពមបសពមរួលការដ្វើដសចក្្ីសដពមចចិត្។ អ្ក្ពាក្់្័េ្ធេរឹងសដពមចថ្អវីខែលរាេ   
សម្ម៌សពរាប់្ួក្ដគ ដោយខផអែក្ដលើបរិបទសង្គម វប្្ម៌ េិងបរិសាថាេខែល្ួក្ដគរស់ដៅ។ ក្្នុងការដ្វើឲ្យ
ពបដសើរដ�ើងេូវសម្មត៌្មេីតិវិ្ី អ្ក្សពមបសពមរួលពតរូវ ខសវងយល់េិងធានាថ្ពក្មុខែលទេ់ដែសាយក្្នុង
សហគមេ៍ រាេឱកាសបដ្្ចញដោបល់្ីចំណាប់អារម្មណ៍ េិងក្្ីក្ងវល់របស់្ួក្ដគពបក្បដោយពបសិទ្ធិ
ភា្ ត្មរយៈការជពមុញ េិងជួយឲ្យ្ួក្ដគចូលរួមដោយសក្ម្ម។ទាក្់ទងេរឹងបញ្ហាសម្ម៌ ត្ម បរិបទ
 អ្ក្សពមបសពមរួលពតរូវក្ំណត់ពក្មុទេ់ដែសាយក្្នុងសហគមេ៍ ដែើម្ីជួយឲ្យ្ួក្ដគបាេបដ្្ចញដោបល់្ ី
ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ដគ ក្្នុងការដរៀបចខំផេការ  េិងអេុវត្េ៍គដពរាងដរែបូក្ត្មរយៈការក្សាង សមត្ថភា្ 
េិងការជួយបដងកើេសិទ្ធិទទួលបាេ្េធាេ េិងផលពបដោជេ៍្ីកាដបាេ េិងផលពបដោជេ៍ ដផ្សងដទៀត។ 
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ស.៩
មតើរានលក្ខណៈវនិិច្័យ និងសូចនាករ អវើខលះមដើ្្ើម្តរួតពិនិត្យស្ធ្៌ មៅ 
ក្នុងបរបិទននការណម្បម្បរួលអាកាសធាតុ មរដបូក និងការម្គប់ម្គងនម្ពម�ើ?

 ដែើម្ីធានាពបសិទ្ធិភា្ក្្នុងការបនញ្ជាបដោលការណ៍ េិងគុណតំថលសម្ម៌ក្្នុងបរិបទថេការ
ខពបពបរួលអាកាសធាតុ ដរែបូក្ េិងការពគប់ពគងថព្ដ�ើ ទាមទារឲ្យរាេការពតរួត្ិេិត្យដលើទិែ្ឋភា្ ទាំងប ី
ថេ សម្ម៌។ លក្្ខណៈវិេិច្័យ េិងសូចនាក្រខាងដពកាមអាចជួយក្្នុងការពតរួត្ិេិត្យពបសិទ្ធិភា្សម្ម៌៖ 

 សម្មថ៌េការខបងខចក្៖ សរាសធាតុសំខាេ់របស់សម្ម៌ថេការខបងខចក្រួមរាេការខបងខចក្
ដោយដស្មើភា្ េិងសមរម្យ េូងផលពបដោជេ៍ តំថលវិភាគទាេ េិងហាេិភ័យ ក្្នុងចដំណាមអ្ក្ពាក្់ ្ ័េ្ធ។ 
ត្រាងខាងដពកាមបងាហាញ្ីសរាសធាតុសំខាេ់ថេសម្មថ៌េការខបងខចក្ េិងទិេ្េ័យ ខបប បររិា ណ េិង
ខបបគុណភា្ខែលពតរូវការដែើម្ីពតរួត្ិេិត្យការអេុវត្ េិងពបសទ្ធិភា្ថេសម្ម៍ថេការខបងខចក្ក្្នុងដរែបូក្៖ 

សរាសធាតុ
 
តំថលវិភាគទាេ 

(Cost)  

 

ហាេិភ័យ 

 

 

 

ផលពបដោជេ៍

ព័ត៌រាន ឬទិន្នន័យណដលម្តរូវការសម្រាបម់្តរួតពិនិត្យ

• ពបដភទថេតំថលវិភាគទាេ៖ វិភាគទាេជាសាច់ពបាក្់ េិងមិេខមេសាច់ពបាក្់ដោយ  
អ្ក្ពាក្់្័េ្ធត្មរយៈ កាចូលរួមក្ំលាំង្លក្ម្មក្្នុងការងារពគប់ពគងថព្ដ�ើែូចជា  
ការលបាតថព្ ការោំែុរះដ�ើដ�ើងវិញ ការអេុវត្បដច្ចក្ដទស រុក្្ខវប្ក្ម្ម។ល។

• ការខបងខចក្ការទទួលែុសពតរូវដលើតំថលវិភាគទាេដេរះ៖ អ្ក្ណាពតរូវរា៉ាប់រង ការចំណាយ 
ដហើយពតរូវការចំណាយៃវិកា េិងដ្លដវលាប៉នុាមាេសពរាប់សម្មភា្ពគប់ពគងថព្ដ�ើ 
ដហើយពតរូវចំណាយដៅដ្លណា 

• ការហាមឃាត់ការដពបើពបាស់្េធាេថព្ដ�ើ ភា្ពប�មចដំពារះការចិ្ ្ចរឹមជីវិត ការមេិ 
ឲ្យឱកាសសរាជិក្សហគមេ៍មួយចំេួេចូលរួមក្្នុងែំដណើរការដ្វើដសចកី្្ សដពមចចិត្ 
េិងការខចក្រំខលក្ផលពបដោជេ៍ ការរំ្រឹងទុក្ខែលមេិអាចសដពមចបាេរបស់  
អ្ក្ពាក្់្័េ្ធដៅមូលោឋាេ េិងការចំណាយែ្ពស់ជាងផលពបដោជេ៍ទទួលបាេ

• ផលពបដោជេ៍ជាសាច់ពបាក្់ េិងផលពបដោជេ៍ដផ្សងដទៀត្ីថព្ដ�ើ ែូចជា ពបាក់្ 
ចំណូល្ីកាដបាេ (ខបងខចក្ជាបុគ្គល ឬសពរាប់គដពរាងអភិវឌ្ឍសហគមេ៍) េិង 
ផលពបដោជេ៍ដផ្សងដទៀត្ីថព្ដ�ើ សក្ម្មភា្បដងកើេមែុរបរ េិងពបភ្ចំណូល 
ដផ្សងៗ ការដលើក្ម្ពស់ការចូលរួមរបស់នស្ី េិងពក្ុមខែលទេ់ដែសាយក្្នុងសហគមេ៍ 

ដៅក្្នុងយេ្ការដរែបូក្

• ក្រណីសិក្សាបងាហាញ្ីការ្លាស់ប្នូរ េិងរបាយការណ៍នានាខែលបងាហាញ្ី សិទ្ធិ េិង 
ផលពបដោជេ៍
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សម្មត៌្មេីតិវិ្ ី៖ ធានាថ្អ្ក្ពាក្់្័េ្ធទាំងអស់រាេឱកាសចូលរួម េិងបដ ្្ចញដោបល់របស់្ ួក្ដគ 
ក្្នុងការដ្វើដសចកី្្សដពមចចិត្។ ត្រាងខាងដពកាមបងាហាញ្ីសូចនាក្រ ក្្នុងការពតរួត្ិេិត្យសម្ម៌ត្មេីត ិ
វិ្ី េិងទិេ្េ័យសពរាប់វាសខ់វងសូចនាក្រទាំងដេរះ ។ 

សរាសធាតុ

ការកំណត់អ្នកោក់ព័ន្  
និងសា្ថ ប័នសមម្្ចចិត្ត 
មៅ្ូលោឋា ន

 
 
ដំមណើ រការមធវើមសចក្តើ 
សមម្្ចចិត្ត 

 
 
 
 

 
 
តរាល ភាព និងការ 
ទទួលបាន ព័តរ៌ាន

ព័ត៌រាន ឬទិន្នន័យណដលម្តរូវការសម្រាបម់្តរួតពិនិត្យ 
• ការវិភាគអ្ក្ពាក្់្័េ្ធ
• នស្ី ជេជាតិដែើមភាគតិច េិងពក្ុមខែលរាេលទ្ធភា្ទេ់ដែសាយ ពតរូវរាេតំណាង

ចូលរួមក្្នុងសាថាប័េសដពមចចិត្
• ខសវងយល់្ីបញ្ហាសម្ម៌ ក្៏ែូចជាក្ត្តាជពមុញ េិងឧបសគ្គនានា ក្្នុងការចូលរួម 

របស់អ្ក្ពាក្់្័េ្ធេីមួយៗ  

• រាេបទបញ្ជាខផ្ក្្នុង េិងលក្្ខេ្ិក្ៈសពរាប់អេុវត្េ៍ដ្លដ្វើដសចក្្ីសដពមចចិត្ដលើ
ការពគប់ពគង េិងែក្ហូត្េធាេថព្ដ�ើ

• ចំដណរះែរឹង េិងបទ្ិដសា្េ៍ក្្នុងការដពបើពបាស់ដោលការណ៍ 
ដសរីភា្ថេការទទួលបាេ្័ត៌រាេ េិងការព្មដព្ៀងជាមុេ ក្្នុងការដ្វើដសចកី្្ 
សដពមចចិត្ដោយរាេការចូលរួម

• បទបញ្ជាថផ្ក្្នុង េិងលក្្ខេ្ិក្ៈរាេការបនញ្ជាបដយេឌ័រ េិងការរួមប្្ចនូលពគប់ពក្ុម
ដៅក្្នុងសង្គម ដៅក្្នុងយេ្ការថេការចដពមចចិត្ ការដពបើពបាស់្េធាេ េិងការ 
ខចក្ រំខលក្ផលពបដោជេ៍

• សាថាប័េសដពមចចិត្រាេការពបជុំជាញរឹក្ញាប់ (ប៉នុាមាេែងក្្នុងមួយខែ ឬឆ្នាំ) 
 ដហើយរាេការក្ត់ពត្ក្ំណតដ់ហតុពតរឹមពតរូវ

• រាេខផេការសក្ម្មភា្ដែើម្ីអេុវត្េ៍ដសចក្្ីសដពមចដៅក្្នុងកិ្ច្ចពបជុំដលើក្មេុ
• រាេយេ្ការសំខែងមតិរឹរះគេ់ ដហើយសហគមេ៍បាេែរឹងេិងអាចដពបើពបាស់យេ ្

ការដេរះ   
• ការទទួលបាេ្័ត៌រាេស្ី្ីការពគប់ពគងថព្ដ�ើរួមរាេ ្័ត៌រាេ្ីមូលដហតុ 

ថេការបាត់បង់ េិងដរចរឹលថព្ដ�ើ ពបតិបត្ិការហិរ្្ញវត្ថនុថេសក្ម្មភា្ពគបព់គង 
ថព្ដ�ើ ពបភ្ៃវិកា េិងការចំណាយ េិងយេក្ារខចក្រខំលក្ផលពបដោជេ៍ 
(ពបសិេដបើរាេ)

• ្័ត៌រាេ្ីហាេិភ័យ ភា្ពប�ម េិងតំថលឱកាសនានា ថេយេក្ារដរែបកូ្ 
• ដវទិកាអ្ក្ពាក្់្័េ្ធចពមុរះ ខែលក្ំ្ុងែំដណើរការដៅក្្នុង េិងជុំវិញសហគមេ៍  

ខែលអាចដពបើពបាស់ដែើម្ីដលើក្ក្ម្ពស់សម្ម៌ថេដរែបកូ្
• ចំដណរះែរឹង្ីគដពរាង ឬសក្ម្មភា្អភិវឌ្ឍែីថព្ដ�ើនានា ខែលអាចរាេផល 

ប៉រះពាល់ែល់ការដរៀបចំ េិងអេុវត្គដពរាងដរែបូក្
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សម្ម៌ត្មបរិបទ៖ ដតើសាថាេភា្ សមត្ថភា្ េិងបរិោកាសខែលរាេពសាប់ បាេោំពទែល់ក្ត្តា សម ្ ម ៌
ថេការខបងខចក្   េិងសម្ម៌ត្មេីតិវិ្ីខែរឬដទ។ ែូចដេរះវាសំខាេ់ណាស់ក្្នុងការខសវងយល់្ី ដោលេ ដោ
បាយ សាថាប័េ េិងែំដណើរការនានា  ក្ំ្ុងអេុវត្េ៍ ដលើការទទួលបាេ្េធាេ តួនាទី េិងការទទួលែុសពតរូវ
ថេអ្ក្ពាក់្្័េ្ធក្្នុងការពគប់ពគងថព្ដ�ើ ជា្ិដសសដរែបូក្។ បា៉ារា៉ាខម៉ពតខាងដពកាមអាចដពបើពបាស់ដែើម្ី
ពតរួត្ិេិត្យសម្ម៌ត្មបរិបទ៖

សរាសធាតុ

បរិោកាសថេ 

ការពគប់ពគង 

ថព្ដ�ើ 

 

 

សមត្ថភា្ដលើ  

បញ្ហាដរែបូក្

ព័ត៌រាន ឬទិន្នន័យណដលម្តរូវការសម្រាបម់្តរួតពិនិត្យ

• សាថាប័េពគប់ពគងថព្ដ�ើ ឧទាហរណ៍៖ អ្ក្ណាដ្វើដសចក្្ីសដពមចចិត្ក្្នុងការពគប់ពគង
ថព្ដ�ើនាដ្លក្េ្ងមក្ ដហតុអវីបាេជា្ួក្ដគជាអ្ក្សដពមចចិត្ ដហើយ្ួក្ដគ 
សដពមច   ចិត្ត្មរដបៀបណា?

• ឧបសគ្គរារាំងែល់ការរួមប្្ចនូលពគប់ពក្ុមក្្នុងសង្គម ឧទាហរណ៍៖ ក្ត្តាអវីែ្រះក្ំណត់ 
ភា្ ែុសោនាដលើសិទ្ធិ ការទទួលបាេ្េធាេ ឬការកាហាមឃាត់ ឧទាហរណ៍៖ 
ជេជាតិ  ដយេឌ័រ ឋាេៈ ការអប់រំ េិងអក្្ខរក្ម្ម អាយុ មុែងារ ទីត្ំង សាថាេភា្ពគរួសារ 
សាសនា ដភទ ឧទាហរណ៍៖ ដតើក្ត្តាទាំងដេរះប៉រះពាល់ែល់បញ្ហាសម្ម៌របសព់ក្ុមេីមួ
យៗខបបណា?

• ទំនាស់ខែលបាេដក្ើតដ�ើងក្េ្ងមក្ដលើការដពបើពបាសែ់ី េិងផលិតផលថព្ដ�ើ 

•  ក្ពមិតចំដណរះែរឹងរបស់គណៈក្ម្មការ េិងសរាជកិ្សហគមេ៍ដលើដោលេដោបាយ 
េិងចបាប់ស្ី្ីការទទួលបាេ្េធាេ េិងការពគប់ពគងថព្ដ�ើ

• ចំដណរះែរឹងបច្ចនុប្េ្របស់សរាជិក្សហគមេ៍ (ែូចជានស្ី េិង ជេជាតិដែើមភាគតិច) 
ស្ី្ីការពគប់ពគងថព្ដ�ើ ការខពបពបរួលអាកាសធាតុ េិងដរែបូក្ ក៏្ែូចជាដោលេ ដោ 
បាយ េិងក្ម្មវិ្ីនានាខែលពាក្់្័េ្ធ

• ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភា្ទាក្់ទងេរឹងការពគប់ពគងថព្ដ�ើ ការខពបពបរួលអាកាសធាតុ េិង 
ដរែបូក្ ខែលគណៈក្ម្មការ េិងសរាជិក្សហគមេ៍បាេទទួល

• វប្្ម៌ខចក្រំខលក្ចំដណរះែរឹងក្្នុងចំដណាមសរាជកិ្សហគមេ៍ ែូចជារាេការ ផ្ស្វ 
ផសាយបេ្េូវចំដណរះែរឹងដោយសរាជិក្សហគមេ៍ខែលបាេចូលរួមវគ្គ ដៅកាេ់ 
សរាជិក្ ដផ្សងដទៀត ដៅក្្នុងដ្លពបជុំសហគមេ៍          

6 An organization, establishment, foundation, society, or the like, devoted to the promotion of a particular cause or 
program, especially one of a public, educational, or charitable character
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ស.១០
មតើរ ើខូហវ រានតួនាទើអវើខលះក្នុងការមលើកក្្ពស់ស្ធ្៌ក្នុងការកាត់បន្ថយ 
ការណម្បម្បរួលអាកាធាតុតា្រយៈនម្ពម�ើ?

 រីែូស - មជ្ឈមណ្ឌលសពរាប់មេុស្ស េិងថព្ដ�ើ ទទួលសាគាល់  េិងអេុវត្េ៍អភិពក្មខែលខផអែក្ 
ដលើមូលោឋាេសិទ្ធិ (right-based approach) ខែលជាពក្បែ័ណ្ឌការងារមួយរួមប្្ចនូលេូវបញ្ញាតិ ដោល 
ការណ៍ ស្ងោរ េិងដោលដៅសិទ្ធិមេុស្សអេ្រជាតិ ដៅក្្នុងការងារអភិវឌ្ឍេ៍។ ក្្នុងនាមជា សាថាប័េបណ្តរះ 
បណាតាល រែូីហវ បាេដរៀបចំ ឯក្សាបណ្តរះបណាតាល េិងសរដសររបាយការណ៍ពសាវពជាវ ព្មទាំងផ្ល់វគ្គ
បណ្តរះបណាតាលស្ី្ីទស្សេទាេ េិងដោលការណ៍សម្ម៌សង្គម ដៅក្្នុងការកាត់បេ្ថយ េិងបេសាេំរឹងការ
ខពបពបរួលអាកាសធាតុដោយខផអែក្ដលើថព្ដ�ើ។ ជាក្់ខសង្ដយើងរាេគដពរាងថ្នាក្់តំបេ់្ីរខែល ដ្វើការងារ  
្ពងរឹងសម្មដ៌ៅក្្នុងការកាត់បេ្ថយការខពបពបរួលអាកាសធាតុ។ គដពរាងទាំង្ីរដនារះគឺ គដពរាងក្សាង
សមត្ថភា្សហគមេ៍ស្ី្ីដរែបកូ្ ដពកាមជំេួយៃវិកា្ី NORAD េិងក្ម្មវិ្ី Green Mekong ខែលទទួល
ៃវិកា្ី USAID។ គដពរាងទាំង្ីរបាេបំដ្ញឲ្យោនាដៅវិញដៅមក្ទាំងខផ្ក្ តំបេ់ដោលដៅ វិ្ីសានស្ 
អេុវត្េ៍ េិងអ្ក្ទទួលផល្ីគដពរាង។  គដពរាងទាំង្ីររាេតំបេ់ដោលដៅរួមដៅក្្នុងពបដទសបថីេតំបេ់
ដមគង្គ (ឡាវ ភូរា េិងដវៀតណាម)។ ដលើស្ីដេរះ គដពរាងក្សាងសមត្ថភា្សហគមេ៍ស្ី្ីដរែបូក្រាេ 
តំបេ់ដោលដៅបខេ្ថម ដៅពបដទសដេបា៉ាល់ េិងឥណ្ឌឌូដេសុី ដោយខ�ក្ ក្ម្មវិ្ ី Green Mekong រាេ
តំបេ់ដោលដៅបខេ្ថមដៅពបដទសក្ម្ពនុជា េិងថៃ។ គដពរាងទាំង្ីរដេរះ  បាេដពបើពបាស់វិ្ីសានសប្ណ្តរះ 
បណាតាលសិកាខាកាមដែើម្ីឲ្យ្ួក្ដគអាចបណ្តរះបណាតាលបេ្បាេ។ គដពរាងក្សាងសមត្ថភា្សហគមេ៍
ស្ី្ីដរែបូក្ អេុវត្េ៍ថ្នាក្់សហគមេ៍ េិងថ្នាក់្ដែត្ រីឯក្ម្មវិ្ី Green Mekong ដ្តាតដលើថ្នាក់្ដែត្ េិង 
ថ្នាក្់តំបេ់។ 

 ទាក្់ទងេរឹងពក្មុអ្ក្ទទួលផល្ីគដពរាងវិញ ក្ម្មវិ្ី Green Mekong ដ ត្ាតដលើ មនេ្ីរោឋាភិបាល
ថ្នាក្់ដពកាមជាតិ េិងសង្គមសីុវិល ខែលដ្វើការជាមួយអ្ក្ពាក្់្័េ្ធដៅមូលោឋាេ រីឯគដពរាងក្សាងសមត្ថភា្
សហគមេ៍ស្ី្ីដរែបូក្ ដ្តាតដលើ សហគមេ៍ សាថាប័េរែ្ឋ េិងអង្គការដពរៅរោឋាភិបាល ថ្នាក់្មូលោឋាេ ជា្ិដសស
នស្ី ជេជាតិដែើមភាគតិច អ្ក្សារ្័ត៌រាេ ពគរូបដពងៀេ សិស្ស េិងពកុ្មយុវជេ។ ការផ្ស្វផសាយ បដងកើេ 
ចដំណរះែរឹង ការបណ្តរះបណាតាល េិងសក្ម្មភា្អភិវឌ្ឍសមត្ថភា្ ជាការងារខែលគដពរាងក្សាង សមត្ថភា្    
សហគមេ៍ស្ី្ីដរែបូក្អេុវត្េ៍។ ក្ម្មវិ្ី Green Mekong បាេអេុវត្េ៍សក្ម្មភា្ទាំងដេរះដៅថ្នាក់្ជាតិ 
េិងថ្នាក់្តំបេ់ ទេ្រឹមេរឹងការរួមចំខណក្ក្្នុងការអភិវឌ្ឍដោលេដោបាយ ដោយសហការជាមួយសាថាប័េដរៀប
ចដំោលេដោបាយថ្នាក់្តំបេ់ែូចជា អាសា៊ាេជាដែើម។ វិធាេការពគប់ពជុងដពជាយដេរះមិេពតរឹមខតជួយអភិវឌ្ឍ
សមត្ថភា្ែល់អ្ក្ពាក្់្័េ្ធដៅមូលោឋាេ (គដពរាងក្សាងសមត្ថភា្សហគមេ៍ស្ី្ីដរែបូក្) ប៉ុដណាណោរះ
ដទ ខតខៃមទាំង ផសារភាជាប់បណាតាញរវាងអ្ក្ពាក្់្័េ្ធដៅមូលោឋាេ េិងអ្ក្ដរៀបចំ េិងអេុវត្េ៍ដោលេដោបាយ
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ដៅថ្នាក់្ជាតិ េិងថ្នាក្់តំបេ់ (ក្ម្មវិ្ី Green Mekong)។ ែូចដេរះគដពរាងទាំង្ីរបាេផ្ល់ជាក្ំលាំងចល
ក្ររួមក្្នុងការ្ពងរឹងដោលការណ៍សម្ម៌ ដៅក្្នុងបរិបទថេការខពបពបរួលអាកាសធាតុ ដរែបូក្ េិងការពគប់ 
ពគងថព្ដ�ើ ដៅតំបេ់អាសុី បា៉ាសុីហវិច។ 

 មុេការដបារះ្ុម្ពដសៀវដៅសំណួរចំដ�ើយដេរះ គដពរាងទាំង្ីរបាេសហការដរៀបចំឯក្សារបណ្តរះ
បណាតាល ស្ី្ីការដលើក្ក្ម្ពស់សម្ម៌សហគមេ៍ ដៅក្្នុងបរិបទថេការខពបពបរួលអាកាសធាតុ េិងការ ពគប់ 
ពគងថព្ដ�ើ។ ែូចដេរះការ្េ្យលែ់្ីៗខបបសាម្្ញដលើទស្សេទាេសម្ម៌ដៅក្្នុងការខពបពបរួលអាកាសធាតុ
ដរែបកូ្ េិងការពគបព់គងថព្ដ�ើ ខែលរាេក្្នុងដសៀវដៅដេរះេរឹងកាលាយជាឯក្សារជំេួយសាមារតីបខេ្ថមែ៏
សំខាេ់មួយសពរាប់ឯក្សារបណ្តរះបណាតាលដេរះ http://www.recoftc.org/training-manuals-and-
guid es/improving-grassroots-equity-forests-and-climate-change-context-training។

 សពរាប់្័ត៌រាេបខេ្ថម្ីសម្ម៌សូមចូលដៅកាេ់៖
• សម្ម៌ដៅមូលោឋាេ៖ http://www.recoftc.org/project/green-mekong/project/grassroots-

equity-portal
• វីដែអូ្ីសម្ម៌ដយេឌ័រ៖ http://www.recoftc.org/project/green-mekong/videos/

videowhat-gender-equity
• ដសៀវដៅសំណួរចំដ�ើយ្ីសម្ម៌ដយេឌ័រ៖ http://www.recoftc.org/project/grassroots-

apacitybuilding-redd/q-and/gender-redd-qa-handbook
• ក្ម្មវិ្ី Green Mekong៖ http://www.recoftc.org/project/green-mekong
• គដពរាងក្សាងសមត្ថភា្សហគមេ៍ស្ី្ីដរែបូក្៖ http://www.recoftc.org/project/

grassroots-apacitybuilding-redd
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មបសកក ្្មរបស់រ ើខូហវ  គឺការពម្ងឹងស្ត្ថភាពរបស់ម្បជាជន្ូលោឋា ន មដើ្្ើ 
ទទួល   បានសិទ្ិរងឹរុា ំមលើកក្្ពស់អេិបាលកិច្ និងការទទួលផលម្បមោជន ៍
មោយ ស្ធ្៍ ពើការម្គប់ម្គងម្បកបមោយនិរន្តរភាពនូវតំបន់មទសភាពនម្ពម�ើ 
មៅ អាសុើ ប៉ាសុើហវកិ។ 

រ ើខូហវ រានតនួាទើសខំានម់ៅក្នុងវសិយ័នម្ពម�ើ។ រ ើខូហវជាអង្គការអន្តរជាតិ្និ
ណសវង រកម្បាកច់មំណញណត្យួគតណ់ដល រានជំនាញក្នុងការអេវិឌ្ឍស្ត្ថភាព 
សម្រាប់ សហគ្នន៍ម្ពម�ើ។ រ ើខូហវមធវើការង្ររបសខ់លនួតា្រយៈយុទស្ាសស្តភាជា ប់
បោ្ត ញការង្រ នងិការកសាងភាពជានដគូជា្ួយសា្ថ ប័នរដឋា   អង្គការ្ិនណ្ន 
រោឋា  េិ បា ល សង្្គ សុើវលិ  វសិយ័ឯកជន  ម្បជាជន្ូលោឋា ន និងម្គឹះសា្ថ នអបរ់ ំ
នងិ ម្សាវ ម្ជាវ មៅក្នុងតបំនអ់ាសុើប៉ាសុើហវកិ និងតបំនដ់នទមទៀត។  រយៈមពលជាង 
២៥ឆ្្ន  ំននបទពិមសាធនថ៍្្ន កអ់ន្តរជាតិរបសខ់លនួ   រ ើខូហវបានរួ្ ចណំណកណសវងរក
ដមំោះម្សាយ នូវរាលប់ញ្ហា រវាង្នុស្ស នងិ នម្ពម�ើ ម្បកបមោយរាន ម្បសទិភ្ាព 
តា្ រយៈ ការ កសាងស្ត្ថភាព  មោយរួ្ រានការសកិសាម្សាវម្ជាវ និងការវភិាគ 

ការអនុវត្ត សាកល្ងសហគ្នន៍ម្ពម�ើ នងិតា្រយៈការបណ្តុ ះបោ្ត ល។
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