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UNDP PROJECT No. 00078446 

 
(#40, Preah Norodom Blvd, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia, 3th Floor) 

 

របាយការណ៍ 
ទស្សនកិច្ចស្កិា និងកិច្ចប្រជ ុំប្កមុរច្ច្ចកច្ទស្ប្រព័នធធានាស្ វត្ថិភាព  
និងប្កុមគច្ប្ោងគុំរសូាកល្បង ច្ៅគច្ប្ោងច្រដរូកច្ៅច្េត្តមណឌ ល្គីរ ី

ថ្ងៃទី២៨ ដល្ ់៣១ ខេឧស្ភា ឆ្ន ុំ២០១៤ 
 

 
 

ររៀបចំរោយរេខាធិការោា នររដបូកកម្ពុជា 
សម្ម្បសម្ម្េួរោយរោក ឈុន ឌឺេុច និង រោក ងួនភកតី 
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របាយការណ៍ 
ទស្សនកិច្ចស្កិា និងកចិ្ចប្រជ ុំប្កុមរច្ច្ចកច្ទស្ប្រព័នធធានាស្ វត្ថិភាព  

និងប្កមុរច្ច្ចកច្ទស្គច្ប្ោងគុំរសូាកល្បង ច្ៅគច្ប្ោងច្រដរកូច្ៅច្េត្តមណឌ ល្គីរ ី
ថ្ងៃទី២៨ ដេ់ ៣១ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤ 

 
១-ច្ស្ច្កតីច្្តើម 

រេខាធិការោា នររដបូកកម្ពុជា បានររៀបចំនិងគំម្ទឲ្យមានទសសនកិចចសិកា និងការម្បជំុម្កមុ្
បរចចករទសម្បព័នធធានាសុវត្ថិភាព និងម្កមុ្បរចចករទសគរម្មាងគំរសូាកេបងរៅគរម្មាងររដបូករៅរែត្ត
ម្ណ្ឌ េគីររីៅថ្ងៃទី២៨ ដេ់ ៣១ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤ ខដេដឹកនំាសម្ម្បសម្ម្េួរោយរោក ឈុន ឌឺេុច
ជាម្ន្រនតីរដាបាេថ្ម្ពរឈើ និង រោក ងួនភកតី ជាបណ្ឌិ ត្ហាត់្ការម្កពី (Clark University/Royal University of Phnom Penh)

។ ទស្សនកិច្ចសិ្កាននេះ បានទទួលនូវការគាំទ្ទពីីៈ ខ័ណ្ឌ រដ្ឋបាលព្ទ្ពន ើមណ្ឌ លគីរ ីមន្តនរីរដ្ឋបាលព្ទ្ពន ើនៅ
ស្នា ក់ការតាំបន់ព្ទ្ពការពារសី្ម៉ា  CAM-REDD, Wildlife Conservation Society (WCS),និងទ្បជាពលរដ្ឋនៅភូមិ អ
ណ្រូ ងទ្កឡឹង។ ទសសនកិចចសិការនេះមានសិកាា កាម្ចូេរមួ្ចំនួន២៥នាក់រមួ្មានៈ ម្ន្រនតីជាសមាជិកម្កមុ្
បរចចករទសម្កពីម្កសួងពាក់ព័នធ ខដេមានសមាជិកកនុងម្កមុ្ការងារររដបូកកម្ពុជា  ម្ន្រនតីអងគការUNDP និង 
CAM-REDD ។ 

 
២-ច្ោល្រុំណង 

រគេបំណ្ងសំខាន់របស់ម្កមុ្បរចចករទសម្បព័នធធានាសុវត្ថិភាពរមួ្មានៈ ទី១)ពិភាការេើទម្ម្ង់ 
រចនាសម្ព័នធ របកគំរ ើញ ថ្នរបាយការណ៍្សិកាសតីពីត្ម្ម្វូការជាអនតរជាតិ្ថ្នម្បព័នធធានាសុវត្ថិភាព  រធៀបនឹង
រគេនរោបាយ ចាប់ និងវធិាននានាខដេមានស្រសាប់រៅកម្ពុជា ទី២)ររៀបចំកិចចម្បជំុរេើកទី៣ម្កមុ្បរចចក 
រទសម្បព័នធធានាសុវត្ថិភាព រដើម្បីពិភាកា ររៀបចំ និងខបងខចកភារកិចចដេ់សមាជិកម្កមុ្បរចចករទស  នូវ
សកម្មភាពការងារខដេម្ត្វូបរងកើត្វធីិសាស្រសតម្បព័នធធានាសុវត្ថិភាព ខដេជាខននកមួ្យសំខាន់រៅកនុងយុទធ
សាស្រសតររដបូកជាតិ្កម្ពុជា និងទី៣)ររៀនសូម្ត្ពីសកម្មភាពគំម្ទរបស់គរម្មាងអងគការនានាដូចជាៈ Wildlife 

Conservation Society(WCS),   World Wide Fund for Nature(WWF), អាជាា ធរមូ្េោា ន និងែ័ណ្ឌ រដាបាេថ្ម្ព
រឈើ។ 

រោយខែកម្កមុ្បរចចករទសគរម្មាងគំរសូាកេបង មានរគេបំណ្ងជួយដេ់សមាជិកម្កមុ្ ឲ្យមាន
ការយេ់ដឹង ពីការររៀបចំបរងកើត្គរម្មាងគំរសូាកេបងរៅកម្ពុជាការ រដើម្បឲី្យគត់្មានគំនិត្រោបេ់សម្មាប់
ការពិភាការរៀបចំការងាររនេះនារពេអនាគត្។ 
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ទសសនកិចចសិកាខចករចញជាបីខននករមួ្មានៈ ទី១)ជួបម្បជំុជាមួ្យ WCS នដ្ើមបីនរៀនសូ្ទ្តស្កមមភាព 
រៅរេើទីវាេថ្នគរម្មាងគំរសូាកេបងនរដ្បូកសី្ម៉ា  ទី២)ច្ េះទស្សនាដ្ល់ទីកន្នែងនៅទីវាេថ្នគរម្មាងគំរូ
ភូមិ្អណ្តូ ងម្កែឹង និងទី៣)ម្បជំុតាម្ម្កមុ្ រដើម្បីររៀបចំខននការសកម្មភាពរពេអនាគត្។ 

 
៣-ល្ទធ្ល្ 

េទធនេសំខាន់ ខៗដេទទួេបានពីទសសនកិចចសិការនេះអាចសរងាបដូចខាងរម្កាម្ៈ 
៣-១ ម្កមុ្បរចចករទសម្បព័នធធានាសុវត្ថិភាព 
១)បានបរងកើនការយេ់ដឹងដេ់សមាជិកម្កមុ្សតីពីៈ 

a) នរដ្បូក 

b) តទ្មវូការស្រង់ដារអនររជាតិស្រីពីទ្បព័នធធានាស្ វតថិភាព 

c) នគលននោបាយ ច្ាប់ និងវធិាននានាន្ដ្លមនស្រស្នប់នៅកមព ជា ស្រស្បនឹងការទាមទារព្ន
ទ្បព័នធធានាស្ វតថិភាព។ 

d) ភាពខវេះច្ននាែ េះព្ន ច្ាំណ្ ច្ b និងច្ាំណ្ ច្ c 

២)ម្កមុ្បានចូេរមួ្នតេ់រោបេ់រេើម្បរភទ និងកម្មិ្ត្ថ្នម្បព័នធធានាសុវត្ថិភាពខដេសម្ស្រសប
សម្មាប់កម្ពុជា។ 

៣)ម្កមុ្បានចូេរមួ្នតេ់រោបេ់រេើជរម្ម្ើស និងវធីិសាស្រសត ខដេអាចរធវើបានសម្មាប់ការររៀបចំយុទធ
សាស្រសត ររដបូកជាតិ្ ។ 

៤)បានររៀបចំកិចចម្បជំុរេើកទី៤របស់ម្កមុ្។ 
៣-២ ម្កមុ្បរចចករទសគរម្មាងគំរសូាកេបង 
១)បានបរងកើនការយេ់ដឹងដេ់សមាជិកម្កមុ្សតីពីររដបូក និងសកម្មភាពគំរសូាេបងនានា។ 
២)បានយេ់ដឹងនិងររៀនសូម្ត្ពីសកម្មភាពៈ 

a) កាំណ្ត់មូលនេត ព្នការបាត់បង់ និងនរច្រលឹព្ទ្ពន ើ 
b) នរៀបច្ាំ និងអន វតរនគលននោបាយ និងវធិានការ  នដ្ើមបនីដាេះស្រស្នយបញ្ហា កា ងការកាំណ្ត់មូល

នេត  
c) កាំណ្ត់កទ្មិតនគលព្នការបាំភាយឧស្ម័ន 

d) បនងកើនពេ ទ្បនោជន៍ឲ្យបានជាអតិបរមិរ។ 

៣)បានររៀបចំកិចចម្បជំុម្កមុ្ 
៤) )បានពិភាកាពីន្ែនការស្កមមភាពស្ទ្មប់ទ្កុម។ 
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៤-អ្នកច្លូ្រមួ 
ទសសនកិចចសិការនេះមានសិកាា កាម្ចូេរមួ្ចំនួន២៥នាក់រមួ្មាន ម្ន្រនតីជាសមាជិកម្កមុ្បរចចករទស

ម្កពីម្កសួងពាក់ព័នធ ខដេមានសមាជិកកនុងម្កមុ្ការងារររដបូកកម្ពុជា  ម្ន្រនតីអងគការUNDP និង CAM-REDD ដូច
មានរាយនាម្កនុងបញ្ជ ីខាងរម្កាម្ៈ 
 

េរ រ ម្ េះ សាថ ប័ន ម្កមុ្បរចចករទស កំណ្ត់្សំគេ់ 
០១ រោក  ឡាវ  រសោា នេ រដាបាេថ្ម្ពរឈើ  Safeguards មានអនកចូេរួម្ជំនួស 

០២ រោក  ឈុន ឌឺេុច រដាបាេថ្ម្ពរឈើ  Safeguards   

០៣ រោកបណ្ឌិ ត្  សូ ធា រដាបាេថ្ម្ពរឈើ  Demonstration   

០៤ រោក  គឹម្  សុខា   រដាបាេជេនេ Safeguards   

០៥ រោក  យូ ចនទម្បសិទធ រដាបាេជេនេ Demonstration  មានអនកចូេរួម្ជំនួស 

០៦ រោក  ស ុ៊ុំ ជាតិ្ GDANCP Safeguards   

០៧ រោក  រសង  រត្នៈ GDANCP Demonstration   

០៨ រោក   ុង   ី  ម្កសួងររៀបចំខដនដី  Safeguards   

០៩ រោកស្រសីសួន ពិនកាននិកា ម្កសួងរសដាកិចច និង ិរញ្ញវត្ថុ Demonstration   

១០ រោក ជុត្ សាវុធ  ម្កសួងម្ហាថ្នទ Safeguards   

១១ រោក  ម៉្ន ប ុនថារទិធ ម្កសួងម្ហាថ្នទ Demonstration   

១២ រោក ផាន់ ប ុនរធឿន ម្កសួងខរ ៉និងថាម្ពេ Safeguards  មានអនកចូេរួម្ជំនួស 

១៣ រោក  អិុន វធុិរទិធ  ម្កសួងខរ ៉និងថាម្ពេ Demonstration  មានអនកចូេរួម្ជំនួស 

១៤ រោក  សារ  ថ្ងៃ ម្កុម្ម្បឹការោបេ់ ស គម្ន៍ថ្ម្ពរឈើ Safeguards   

១៥ រោក  រសមឿន បុររីត័្ន ម្កុម្ម្បឹការោបេ់ សងគម្សីុវេិ Safeguards មានអនកចូេរួម្ជំនួស 

១៦ រោកស្រសី   ូ កេាណ្ ម្កុម្ម្បឹការោបេ់ INGO  Demonstration  មានអនកចូេរួម្ជំនួស 

១៧ រោក  ស ុ៊ុំ សុគនធ ម្កុម្ម្បឹការោបេ់ វស័ិយជកជន Demonstration   

១៨ រោក  រទឹធ ប ុនររឿន ម្កុម្ម្បឹការោប INGO Demonstration   

១៩ រោក  ងួន  ភកតី រេខាធិការោា ន Co-Lead  

២០ Moeko Saito-Jensen UNDP Supporter មានអនកចូេរួម្ជំនួស 

២១ រោក  សា ប  គឹម្ស្រសុីម្ CAM-REDD Supporter  

២២ កញ្ញញ  Naomi Matsue CAM-REDD  Supporter  

២៣ កញ្ញញ  រចស សុភាព CAM-REDD Supporter  

២៤ រោក ោង ដូណាេ់ FFI Supporter  

២៥ រោក គីម្ ណារងុ WCS Supporter  
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៥-រច្រៀរវារៈ 
ម្កមុ្បរចចករទសម្បព័នធធានាសុវត្ថិភាព និងម្កមុ្បរចចករទសគរម្មាងគំរសូាកេបង បានចូេរមួ្កនុង

ដំរណ្ើ រការទសសនកិចចសិកា រៅតំ្បន់រគេរៅខត្មួ្យ និងកាេបររិចេទដូចគន  បុ៉ខនតម្កមុ្នីមួ្យមានររបៀបវា
រៈ រមួ្គន ែៃេះនិងែុសគន ែៃេះរៅតាម្រគេបំណ្ងជាក់ោក់ររៀងែៃួន ដូចមានកនុងតារាងខាងរម្កាម្ៈ 

 
៥-១ ម្កមុ្បរចចករទសម្បព័នធធានាសុវត្ថិភាព 
 

រពេរវោ សកម្មភាព អនកទទួេែុសម្ត្ូវ 
(ថ្ងៃទី១) ថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភាឆ្ន ំ២០១៤  

8:00AM-
4:00PM 

រធវើដំរណ្ើ រពីភនំរពញរៅម្ណ្ឌ េគីរ ី
 ឈប់រៅសនួេទសសនារទសភាពថ្ម្ពរឈើ 
 រធវើដំរណ្ើ រតាម្បរណាត យម្ពំខដនទសសនារទសភាពថ្ម្ពរឈើ

ខដេបានរងការបំផាៃ ញកាេពី១៥ រៅ២០ឆ្ន ំកនៃងម្ក 
 ឈប់រៅអូររមាស សកម្មភាពសងគម្ 
 សម្មាករៅខសនម្រនារម្យ 

ឈុន ឌឺេុច 
ងួន ភកតី 
គឹម្ ណារ៉ងុ 
 

(ថ្ងៃទី២) ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភាឆ្ន ំ២០១៤ 

8:00-09:00 ជម្មាបជូនពីរគេបំណ្ងថ្នទសសនកិចចសិកា ម្បព័នធធានាសុវត្ថិភាព 
និងការចូេរមួ្របស់ស គម្ន៍ 

ឈុន ឌឺេុច 
ងួន ភកតី 

09:00-11:00 ជួបម្បជំុជាមួ្យស គម្ន៍អណ្តូ ងម្កែឹង  
 

 ីុង រម្សា 
គឹម្ ណារ៉ងុ 

11:00-12:00 រធវើដំរណ្ើ រពីភូមិ្អណ្តូ ងម្កែឹងរៅការោិេ័យថ្ម្ពការពារសីម៉ា  
 

ឈុន ឌឺេុច 
ងួន ភកតី 

12:00-1:00 សម្មាកអាហារថ្ងៃម្ត្ង់រៅសាន ក់ការ WCS គឹម្ ណារ៉ងុ 

2:00-4:00  ជួបម្បជំុជាមួ្យ WCS រៅសីម៉ា  

 ពិនិត្យរម្ើេវឌឍនភាព និងការម្បឈម្ថ្នគរម្មាងររដបូករៅសីម៉ា   
 បទពិរសាធន៍សតីពីម្បព័នធធានាសុវត្ថិភាពបរសិាថ ន-សងគម្ 
 បទបងាា ញសតីពី Free Prior and Informed Consent (FPIC) 
សំណួ្រ និងចរម្ៃើយ 

ឈុន ឌឺេុច 
ងួន ភកតី 
បុគគេិក WCS  

(ថ្ងៃទី៣) ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភាឆ្ន ំ២០១៤ 

8:00-12:00 ជួបម្បជំុជាមួ្យម្ន្រនតីែ័ណ្ឌ រដាបាេថ្ម្ពរឈើម្ណ្ឌ េគីរ ី ឈុន ឌឺេុច 
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 យុទធសាស្រសតរោេះស្រសាយមូ្េរ តុ្ថ្នការបាត់្បង់ថ្ម្ពរឈើរៅ
តំ្បន់ថ្ម្ពការពារសីម៉ា 

 នេប៉េះពាេ់ថ្នការម្គប់ម្គងតំ្បន់ថ្ម្ពការពារសីម៉ា រេើស គម្ន៍ 
និងជីវចម្ម្ុេះ 

 បទពិរសាធន៍ថ្នការម្គប់ម្គង ស គម្ន៍ថ្ម្ពរឈើ និងស គម្ន៍
តំ្បន់ការពារធម្មជាតិ្  

សំណួ្រ និងចរម្ៃើយ 

ងួន ភកតី 
ខកវ សុភ័កត 
 
 
 

12:00-2:00  សម្មាកអាហារថ្ងៃម្ត្ង់  

2:00-4:00 ររៀបចំកិចចម្បជំុម្កមុ្បរចចករទស 
 ការពិនិត្យរម្ើេររដបូក និងម្បព័នធធានាសុវត្ថិភាព 
 បទបងាា ញសតីពីេទធនេសិកាបឋម្ម្បព័នធធានាសុវត្ថិភាព 

a. ម្ត្វូការសតង់ោរម្បព័នធធានាសុវត្ថិភាពអនតរជាតិ្ 
b. នគលននោបាយ ច្ាប់ និងវធិាននានាន្ដ្លមនស្រស្នប់

នៅកមព ជា ស្រស្បនឹងការទាមទារព្នទ្បព័នធធានាស្ វតថិភាព 
c. ការខវេះច្ននាែ េះព្នច្ាំណ្ ច្ទាាំង២ខាងនលើ (a & b)  

សំណួ្រ និងចរម្ៃើយ  

ឈុន ឌឺេុច 
ងួន ភកតី 
Naomi Matsue 
 
 

4:00-5:00 ខននការសកម្មភាព ម្កមុ្បរចចករទសម្បព័នធធានាសុវត្ថិភាព 
 ការកំណ្ត់្រគេរៅការងារម្កមុ្ឲ្យស្រសបតាម្ដំរណ្ើ រការបរងកើត្

យុទធសាស្រសតររដបូកជាតិ្ 
  តួ្នាទី និងការទទួេែុសម្ត្វូសមាជិកម្កមុ្ 

ឈុន ឌឺេុច 
ងួន ភកតី 
Naomi Matsue 
 
 

(ថ្ងៃទី៤) ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភាឆ្ន ំ២០១៤ 

8:00-2:00 រធវើដំរណ្ើ រពីម្ណ្ឌ េគីររីៅភនំរពញវញិ 

 
 

៥-២ ម្កមុ្បរចចករទសគរម្មាងគំរសូាកេបង 
 

Time  Activities Responsible People 

(ថ្ងៃទី១) ថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភាឆ្ន ំ២០១៤ 

8:00AM-
4:00PM 

រធវើដំរណ្ើ រពីភនំរពញរៅម្ណ្ឌ េគីរ ី
 ឈប់រៅសនួេទសសនារទសភាពថ្ម្ពរឈើ 
 រធវើដំរណ្ើ រតាម្បរណាត យម្ពំខដនទសសនារទសភាពថ្ម្ពរឈើ

ឈុន ឌឺេុច 
ងួន ភកតី 
គឹម្ ណារ៉ងុ 
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ខដេបានរងការបំផាៃ ញកាេពី១៥ រៅ២០ឆ្ន ំកនៃងម្ក 
 ឈប់រៅអូររមាស សកម្មភាពសងគម្ 
 សម្មាករៅខសនម្រនារម្យ 

 

(ថ្ងៃទី២) ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភាឆ្ន ំ២០១៤ 

8:00-09:00 ជម្មាបជូនពីរគេបំណ្ងថ្នទសសនកិចចសិកា និងសកម្មភាពរបស់
ម្កមុ្គរម្មាងគំរសូាកេបង 

សូ ធា 
 

09:00-11:00 ជួបម្បជំុជាមួ្យស គម្ន៍អណ្តូ ងម្កែឹង  
 

 ីុង រម្សា 
គឹម្ ណារ៉ងុ 

11:00-12:00 រធវើដំរណ្ើ រពីភូមិ្អណ្តូ ងម្កែឹងរៅការោិេ័យថ្ម្ពការពារសីម៉ា  
 

ឈុន ឌឺេុច 
ងួន ភកតី 

12:00-1:00 សម្មាកអាហារថ្ងៃម្ត្ង់រៅសាន ក់ការ WCS គឹម្ ណារ៉ងុ 

2:00-4:00  ជួបម្បជំុជាមួ្យ WCS រៅសីម៉ា  

 ពិនិត្យរម្ើេវឌឍនភាព និងការម្បឈម្ថ្នគរម្មាងររដបូករៅសីម៉ា   
 បទពិរសាធន៍សតីពីម្បព័នធធានាសុវត្ថិភាពបរសិាថ ន-សងគម្ 
 បទបងាា ញសតីពី Free Prior and Informed Consent (FPIC) 
សំណួ្រ និងចរម្ៃើយ 

ឈុន ឌឺេុច 
ងួន ភកតី 
បុគគេិក WCS  

(ថ្ងៃទី៣) ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភាឆ្ន ំ២០១៤ 

8:00-12:00 ជួបម្បជំុជាមួ្យម្ន្រនតីែ័ណ្ឌ រដាបាេថ្ម្ពរឈើម្ណ្ឌ េគីរ ី 
 យុទធសាស្រសតរោេះស្រសាយមូ្េរ តុ្ថ្នការបាត់្បង់ថ្ម្ពរឈើរៅ

តំ្បន់ថ្ម្ពការពារសីម៉ា 
 នេប៉េះពាេ់ថ្នការម្គប់ម្គងតំ្បន់ថ្ម្ពការពារសីម៉ា រេើស គម្ន៍ 

និងជីវចម្ម្ុេះ 
 បទពិរសាធន៍ថ្នការម្គប់ម្គង ស គម្ន៍ថ្ម្ពរឈើ និងស គម្ន៍

តំ្បន់ការពារធម្មជាតិ្  
សំណួ្រ និងចរម្ៃើយ 

ឈុន ឌឺេុច 
ងួន ភកតី 
ខកវ សុភ័កត 
 
 
 

12:00-2:00  សម្មាកអាហារថ្ងៃម្ត្ង់  

2:00-5:00 ររៀបចំកិចចម្បជំុម្កមុ្បរចចករទស 
 ការពិនិត្យរម្ើេររដបូក និងគរម្មាងគំរសូាកេបង 

សូ ធា 
 រសៀប គឹម្ស្រសីម្ 
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ខននការសកម្មភាព ម្កមុ្បរចចករទសគរម្មាងគំរសូាកេបង 
 ការកំណ្ត់្រគេរៅការងារម្កមុ្ឲ្យស្រសបតាម្ដំរណ្ើ រការបរងកើត្

យុទធសាស្រសតររដបូកជាតិ្ 
 តួ្នាទី និងការទទួេែុសម្ត្វូសមាជិកម្កមុ្ 

 

(ថ្ងៃទី៤) ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភាឆ្ន ំ២០១៤ 

8:00-2:00 រធវើដំរណ្ើ រពីម្ណ្ឌ េគីររីៅភនំរពញវញិ 

 
 
 

៦-ការខកស្ប្មលួ្ស្កមមភាព 
 

រោយការរចញដំរណ្ើ រពីភនំរពញរៅម្ណ្ឌ េគីរ ី មានភាពយឺត្ោ៉វម្កមុ្បានរធវើដំរណ្ើ ររោយម្ត្ង់ពី
ភនំរពញរៅម្ណ្ឌ េគីរ ី រដើម្បីសរម្ម្ចតាម្ររបៀបវារៈដូចបានរម្គងទុកខាងរេើ ម្កមុ្ម្បតិ្ភូចូេរមួ្ទសសនកិចច
បានរធវើដំរណ្ើ រតាម្បរណាត យម្ពំខដនទសសនារទសភាពថ្ម្ពរឈើខដេបានរងការបំផាៃ ញកាេពី១៥ រៅ ២០ឆ្ន ំ
មុ្ន ទសសនាខដនជំរកសត្វថ្ម្ពសនួេ ឈប់រៅអូររមាសរដើម្បីបានយេ់ពីសកម្មភាពសងគម្ និងឈប់រៅសនេួទ
សសនារទសភាពថ្ម្ពរឈើ។ ស្រសបរពេជាមួ្យគន រនេះ ម្កមុ្ម្បតិ្ភូបានសាត ប់ការរធវើអតាថ ធិបាយពីម្បវត្តិ ថ្នការ
ផាៃ ស់បតូរកនុងការរម្បើម្បាស់ដីរៅតំ្បន់ទំងរនេះ។ 
 
៧-ខ្នការរនាា រ់ពីទស្សនកិច្ចស្កិា 

បនាទ ប់ពីទសសនកិចចសិការនេះ ម្កមុ្បរចចករទសទំងពីរម្កមុ្បានម្ពម្រម្ពៀងរេើររបៀបវារៈកិចចម្បជំុ
រេើកទី៤   ខដេរផាត ត្សំខាន់រេើដំរណ្ើ រការបរងកើត្ខននការការងារ និងរគេរៅរមួ្ចំខណ្កកនុងការបរងកើត្
ខននការយុទធសាស្រសតររដបូកជាតិ្។ ម្កុម្បរចចករទសគរម្មាងគំរសូាកេបងបានកំណ្ត់្យកថ្ងៃទី០៩ ខែមិ្ងុនា 
ឆ្ន ំ២០១៤ បនតកិចចម្បជំុម្កមុ្របស់ែៃួន។ រោយខែកម្កមុ្បរចចករទសម្បព័នធធានាសុវត្ថិភាពបានកំណ្ត់្យកថ្ងៃ
ទី២០ ខែមិ្ងុនា ឆ្ន ំ២០១៤វញិ។ 
 
៨-ស្កមមភាព និងររូភាព 

កនុងដំរណ្ើ រទសសនកិចចរនេះម្កមុ្ម្បតិ្ភូបាននតិត្យករបូភាពមួ្យចំនួនភាជ ប់ជាមួ្យនឹងរបាយការណ៍្ ដូច
មានរៅកនុងទំព័រខាងមុ្ែជាបនតបនាទ ប់។ 
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Activities 
The following section provides an overview of activities conducted for each day of the field visit.  
 

Day 1: From Phnom Penh to Sen Monorom 

 
Caption: Social activities for members of the technical teams, at O Ramis 
 

 
Caption: A brief announcement on the logistics, purposes, etc. of the visit, at O Ramis  
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Day 2, Morning: Before leaving the accommodation in Sen Monorom 

 
Caption: Mr. Chhun Delux briefed members of safeguards technical team on the objectives of day 2 
 

 
Caption: Dr. So Thea briefed members of demonstration technical team on the objectives of day 2 
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Day 2, Morning: Meeting with communities in Andoung Kraloeung 

 
Caption: Discussion with communities on their involvement with REDD+, daily livelihood activities, 
and other topics related to safeguards and demonstration technical teams  
 

 
Caption: Group photo in front of community meeting space 
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Day 2, Morning: A short walk in Andoung Kraloeung’s forest 
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Day 2, Afternoon: Meeting with WCS at Seima Headquarter 

 
Caption: Lunch at Seima Headquarter  
 

 
Caption: An overview presentation on the history of Seima Protection Forest 
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Caption: An overview presentation on the development and implementation of Seima REDD+ Pilot 
Project by Dr. Alex Diment, WCS  
 

 
Caption: Presentation on the process of Free, Prior and Informed Consent (FPIC) for Seima REDD+ Pilot 
Project, by Mr. Kim Narong, WCS 
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Day 3, Morning: Visiting Mondulkiri FA Cantonment 

 
Caption: Group photo in front of Mondulkiri FA Cantonment, Sen Monorom 

 

 
Caption: Presentation by Mr. Prum Sovanna, FA Officer in Mondulkiri, on various sustainable forest 
conservation and management activities of the FA in Mondulkiri. He also presented some of the 
collaborative projects between Mondulkiri FA Cantonment with partners such as WWF and the 
Smithsonian Institute in the USA.  
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Group Discussion with Mondulkiri FA Cantonment 
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Day 3, Afternoon: Third Technical Team Meetings, Bou Sra Waterfall 

 
Caption: Third safeguards technical team meeting, led by Mr. Chhun Delux 
 

 
Caption: Third demonstration technical team meeting, led by Mr. Nguon Pheakkdey and Mr. Seab 
Kimsrim 
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After technical team meetings: Sightseeing at Bou Sra Waterfall 
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Day 4, Morning: Return to Phnom Penh 
 

We left Sen Monorom to return to Phnom Penh at 8:00 am. Along the way, we stopped by the 
Cambodia-Vietnam border and Snoul Wildlife Sanctuary. The main purpose of visiting these two stops 
was to introduce technical team members to the landscape within and around the Seima REDD+ pilot 
project. The members were given a brief overview of the history of land-use and land-use change at 
these locations. We safely arrived at Phnom Penh at 2:00pm.  
 

 
Caption: Group photo at the Cambodia-Vietnam border  
 
 
Post-field visit plans 
Following this field visit, both safeguards and demonstration technical teams agreed on the agenda for 
their fourth technical team meeting, which mainly focus on how to proceed to develop their workplan 
and milestones in order to contribute to the development of the Cambodia National REDD+ Strategy. 
The demonstration technical team scheduled their fourth technical team meeting on June 09th, 2014, 
while the safeguards technical team agreed to have their fourth meeting on June 20th, 2014.  
 
 
 
 
 
 

This is the end of this report. 


