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សង្ខេបលទ្ធផលសកិ្ខេ សាលា 

ការចាប់ផផតើមគផរោងផររៀមលក្ខណៈអនុវរតផរដបូក្ផរកាមមូលនិធិភាពជាដដគូកាបូនដរពផ ើ 
សណ្ឋា គារអាំងទែកុ្ងែីណង់តាល់ ដងៃែី ១៤ ទែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

 
 

ជាកិ្ច្ចចាប់ផផតើមដនការសផងខបលែធផលសិកាខ សាលា ែ្ុ ាំសូមជរោបជូន ឯក្ឧរតម ផលាក្ជាំទាវ ផលាក្ 
ផលាក្ស្សីផមតាត រជាបថា៖ 

អងគសិកាខ សាលាោនផគាលបាំណងសាំខាន់០៤គឺ៖ 
 ពិភាក្ាផលើវសិាលភាព ផគាលបាំណង និងលែធផលរ ាំពឹងែុក្របស់គផរោង    
 ែែួលយក្មរិផោបល់ពីអនក្ពាក់្ព័នធសរោប់ផរៀបច្ាំរបាយការណ៍ចាប់ផផតើមគផរោង  
 បផងកើនភាពជាោច ស់ និងផធវើសុពលភាពរក្បែណឌ លែធផល 
 ផររៀមផរៀបច្ាំសរោប់ការអនុម័រទផនការងវកិាផោយ PEB  

 
 

អងគសិកាខ សាលាបាន ចាប់ផផតើមផោយ 

មរិចាប់អរមមណ៍របស់ផលាក្ជាំទាវ៖   Ms. Claire Van der Vaerenជារាំណ្ឋង  UN របចាាំក្មពុជា  

 

ទដលផលាក្ជាំទាវបានផលើក្ផឡើងពីច្ាំណុច្សាំខាន់ដូច្ជា៖ 
 ផរដបូក្គឺជាការផតួច្ផផតើមរបស់ពិភពផលាក្ ផដើមបីការ់បនថយការបផចចញឧសម័នផទះក្ចច ក់្ តាមរយៈដនការការ់បនថយការ
បារ់បង់ និងផរច្រលឹដរពផ ើ។  

 ភាា ប់ជាមួយផរដបូក្ ផលាក្ជាំទាវបានបញ្ជា ក់្ថា FCPF គឺជាការផតួច្ផផតើមរបស់ធនាគារពិភពផលាក្ ក្នុងការគាាំរែរបផែស
ក្ាំពុងអភិវឌ្ឍន៍ផដើមបអីនុវរតផរដបូក្។  

 សិកាខ សាលាចាប់ផផតើមការអនុវរតគផរោង គឺជាច្ាំណុច្ផគាលសាំខាន់សរោប់វាស់ទវង (milestone) គផរោងថាផយើងផច្ញពី
ច្ាំណុច្ណ្ឋ ពាក់្ព័នធនឹងការផររៀមលក្ខណៈអនុវរតផរដបូក្ផៅក្មពុជា។ 

 គផរោង FCPF ោនរយៈផពល០៣ ឆ្ន ាំក្នលះ ផោយសហការោ៉ងជិរសនិែជាមួយ គផរោងនានាដូច្ជា៖ UN-REDD, CAM-
REDD, USAID’s LEAF  ទដលបាននិងក្ាំពុងផតួច្ផផតើមផលើការងារផរដបូក្។ 

 វឌ្ឍនភាពសាំខាន់ៗពាក់្ព័នធនឹង 

o សាថ ប័នរគប់រគងថាន ក់្ជារិនិងការចូ្លរមួ  



o យុែធសាស្រសតផរដ+ជារិនិងរក្បែ័ណឌ អនុវរត      
o ការក្សាងសមរថភាពផរដបូក្  
o និងការបផងកើររបព័នធវាស់ទវង រាយការណ៍ ផផទៀងផ្ទទ រ់ និងរររួពិនិរយ។ 

 បញ្ជា សាំខាន់ៗជាផរច្ើនទដលររវូផោះស្សាយច្ាំផពាះមុែដូច្ជា៖  
o របព័នធរររួពិនិរយដរពផ ើជារិ  
o ការបផងកើនបរោិណកាបូនសតកុ្  
o ការែែួលបានការផតល់ងវកិាពីរបពភពអនតរជារិផតតាមលែធផលសផរមច្បាន 

o ការបផងកើររបព័នធធានាសុវរថិភាពផដើមបីការ់បនថយហានិភ័យ បរសិាថ ន សងគម និងផសដាកិ្ច្ច 
o និងការដក្ស្សង់យក្បែពិផសាធន៍ពីការអនុវរតសាក្លបងផៅឧរតរោនជ័យ និងសីោ៉ ផដើមបផីរៀបច្ាំវធីិសាស្រសត អនុ
វរតផៅថាន ក់្ផរកាមជារិ 

o សារសាំខាន់ដនការផរៀបច្ាំឲ្យោនយុែធសាស្រសតផរដបូក្ជារិ ទដលែាំនងជានឹងបានបចច ប់ផសច្ក្តីរពាងយុែធសាស្រសត
ផនះផៅដាំណ្ឋច់្ឆ្ន ាំ២០១៤។  

 និងចុ្ងបចច ប់ផលាក្ជាំទាវបានផសនើសុាំឲ្យសិកាខ កាមចូ្លរមួមរិផោបល់ផដើមបឲី្យអងគសិកាខ សាលាសផរមច្បានតាមផគាល
បាំណងដូច្បានផរគាងែុក្។ 
 

 

និងក្មមវធីិសិកាខ សាលាបានបនតផោយ 

សុនទរក្ថាផបើក្អងគសិកាខ សាលា របស់ឯក្ឧរតម ជា សាំអង ក្នុងនាមឯក្ឧរតមរដាមន្រនតីរក្សួងក្សិក្មមរកុាខ របោញ់ និងផនសាែ 

 

ទដលឯក្ឧរតមបានផផ្ទត រការយក្ចិ្រតែុក្ោក់្ជាសាំខាន់ផលើ៖ 
 ការផបតជ្ាែពស់របស់រាជរោា ភិបាលក្មពុជាច្ាំផពាះការការ់បនថយការទរបរបលួអកាសធារុសក្ល តាមរយៈដនការការ់
បនថយការបផចចញឧសម័នទដលបណ្ឋត លមក្ពីការបារ់បង់ និងផរច្រលឹដរពផ ើ ។    

 សក្ខីភាពនានាទដលបងាា ញឲ្យផ ើញោ៉ងច្ាស់ពីកិ្ច្ចសហរបរិបរតិការរវាងរាជរោា ភិបាលក្មពុជា ជាមួយដដគូអភិវឌ្ឍន៍
ក្នុងការអនុវរតផរដបូក្ ទដលោនសងគហរិភាពនិងផគាលផៅអភិវឌ្ឍសហសវរសរបស់ក្មពុជា និងយុែធសាស្រសរច្រុផកាណ
របស់រាជរោា ភិបាលក្មពុជាដាំណ្ឋក់្កាល២ ផោយធានាបាននូវការរគប់រគងដរពផ ើរបក្បផោយនិរនរភាព។  

 ការផររៀមលក្ខណៈអនុវរតផរដបូក្ ទដលោនកិ្ច្ចការជាផរច្ើនររវូផធវើបនតដូច្ជា៖  
o ពរងឹងរបសិែធិភាពរគប់រគងថាន ក់្ជារិនិងការចូ្លរមួពីរគប់ភាគីពាក់្ព័នធ  
o បផងកើរយុែធសាស្រសតជារិផរដបូក្ និងរក្បែណឌ អនុវរត  
o ការផធវើឲ្យរបផសើផឡើងនូវសមរថភាពរគប់រគងផៅថាន ក់្ផរកាមជារិ  
o និងផរៀបច្ាំរបព័នធ រររួពិនិរយ សរោប់ផរដបូក្ របក្បផោយរបសិែធិភាព។  

 ការផរៀបច្ាំយនតការ និងរក្បែណឌ ការងារផរដបូក្ជាក់្លាក់្ដូច្ជា៖  
o យនតការងវកិាផរដបូក្  

o យនតការទច្ក្រ ាំទលក្ផល របផោជន៍ផរដបូក្  
o យនតការផោះស្សាយែាំនាស់ផរដបូក្  
o របព័នធធានាសុវរថិភាពផរដបូក្  
o និងរបព័នធវាស់ទវង រាយការណ៍ ផផទៀងផ្ទទ រ់ និងរររួពិនិរយក្រមិរផគាលសរោប់ផរដបូក្។  

 ការផរៀបច្ាំយុែធសាស្រសតផរដបូក្ជារិ ទដលជាឯក្សារមគគុផែសមួយដ៏ោនសារៈសាំខាន់ក្នុងការជួយររមង់ែិសដល់ការអនុ
វរតផរដបូក្ផៅក្មពុជា ក៏្ដូច្ជាមូលោា នសរោប់ផធវើការែាំនាក់្ែាំនងជាមួយដដគូអភិវឌ្ឍ ដូច្ផលាក្ជាំទាវ Claire Van de 



Vaeren បានោនរបសាសន៍ក្នលងមក្។  
 សារៈសាំខាន់មិនអច្ែវះបាន ដនការចូ្លរមួរបស់អនក្ពាក់្ព័នធទាាំងអស់ផដើមបីឲ្យផគាលនផោបាយ និងរក្បែណឌ ការងារ
របស់ផរដបូក្ក្មពុជា អច្ែែួលយក្បាន និងអនុវរតរបក្បផោយរបសិែធភាព។  

 មុននឹងបចច ប់ ឯក្ឧរតមបានសូមសាំទដងនូវអាំណរគុណច្ាំផពាះវរតោនអនក្ចូ្លរមួ និងផសនើសុាំឲ្យោនការជួយផតល់ផោបល់
របក្បផោយអរថន័យសាថ បនា ផដើមបីឲ្យសិកាខ សាលាែែួលបាននូវលែធផលជាែីគាប់ចិ្រត។  

 

បនាទ ប់ពីបានងររបូជារក្មុែុក្ជាអនុសសវរយ៍ី អងគសិកាខ សាលាបានបនតផោយ 

បែបងាា ញសតីពីវឌ្ឍនភាពដនការផររៀមលក្ខណអនុវរតផរដបូក្ផៅក្មពុជារបស់ផលាក្បណឌិ រ ជា សាំអង អនុរបធានរដាបាលដរពផ ើ 
 

ទដលោនែលឹមសារផផ្ទត រសាំខាន់ផលើ៖ 
 សាថ នភាពដរពផ ើ អរតាបារ់បង់ និងបញ្ជា រប ម 
 សារសាំខាន់ដនដរពផ ើច្ាំផពាះ៖  ជីវភាពរស់ផៅ របព័នធផអកូ្ឡូសីុ ជីវច្រមុះ  បរសិាថ នពិភពផលាក្ និងការការ់បនថយការទរប
របួលអកាសធារុ 

 មូលផហរុ យនតការ និងដាំណ្ឋក់្កាលទាាំង៣ របស់ផរដបូក្ 
 សោសភាគសាំខាន់ៗទាាំង៤ ដនការផររៀមលក្ខណៈអនុវរតផរដបូក្ផៅក្មពុជា ទដលរមួោន៖ 

o ១: បផងកើរផឡើងនូវសាថ ប័នរគប់រគង ឬ ការរគប់រគងផៅថាន ក់្ជារិ និងការចូ្លរមួរបស់អនក្ពាក់្ព័នធ 
o ២: ការបផងកើរយុែធសាស្រសតផរដ+ជារិ និងរក្បែ័ណឌ អនុវរត 
o ៣: ក្សាងសមរថភាពផរដ+ផៅថាន ក់្ផរកាមជារិ និងសាក្លបងគផរោងគាំរ ូ
o ៤: បផងកើររបព័នធ វាស់ទវង រាយការណ៍ ផផទៀងផ្ទទ រ់ និងរររួពិនិរយ 

 និងវឌ្ឍនភាពសាំខាន់  ៗដនការផររៀមលក្ខណៈអនុវរតផរដបូក្ផៅក្មពុជា។ 

  

 

និងបានបនតផោយ 

បែបងាា ញសតីពីមូលនិធិភាពជាដដគូកាបូនដរពផ ើរបស់ផលាក្ Tim Boyle ជាអនក្សរមបសរមួលក្មមវធីិរបចាាំរាំបន់ 

 

ទដលោនែលឹមសារផផ្ទត រសាំខាន់ផលើ៖ 
 អរថន័យដនមូលនិធិភាពជាដដគូកាបូនដរពផ ើ (FCPF) 
 របវរតិដនការផក្ើរោន មូលនិធិភាពជាដដគូកាបូនដរពផ ើ  
 មូលនិធិភាពជាដដគូកាបូនដរពផ ើ និងដាំណ្ឋក់្កាលដនផរដបូក្ ទដលរមួោន០៣ដាំណ្ឋក់្កាលគឺ៖ 

o ដាំណ្ឋក់្កាលែី ១៖ ក្សាងយុែធសាស្រសតជារិ និងការក្សាងសមរថភាពផៅថាន ក់្ជារិ 
o ដាំណ្ឋក់្កាលែី ២៖ ការអនុវរតផគាលនផោបាយនិងយុែធសាស្រសតជារិ  
o ដាំណ្ឋក់្កាលែី ៣៖ សក្មមភាពទផែក្ផលើលែធផលទដលអច្វាស់ទវង រាយការណ៍ និងផផទៀងផ្ទទ រ់បាន។ 

 របវរតិដនការផរៀបច្ាំសាំផណើ គផរោងផររៀមលក្ខណៈផរដបូក្ (R-PP) និងដាំផណើ រការអនុម័ររបស់ក្មពុជា 
 និងលែធផលរ ាំពឹងែុក្ដនគផរោងFCPFគឺ៖ 

o យុែធសាស្រសតផរដបូក្ជារិ ទដលគាាំរែផោយផគាលការណ៍ទណនាាំការអនុវរត 
o ក្មពុជាបានផររៀមលក្ខណៈជាផស្សច្ ផដើមបឈីានផតដាំណ្ឋក់្កាលែី២ ដនផរដបូក្ 

 
 

បនាទ ប់ពីបែបងាា ញផនះអងគសិកាខ សាលាបានផរៀបច្ាំឲ្យោន 



ក្មមវធីីសាំនួរ និង ច្ផមលើយផោយោនវាគមិនច្ាំនួនបួនរបូជាអនក្បក្ស្សាយគឺផលាក្សូ ធា, Tim Boyle, Peter និង Moeko) 
ក្នុងឱកាសផនះោនសាំនួរច្ាំនួន ០៥  បានផលើក្ផឡើងផោយ ផលាក្ អុ៊ក្សីុសុវណណ ផលាក្ផអៀងសាផវែ ផលាក្អុ៊ក្វបុិល ផលាក្សុែ
ស្សុ៊ន ទដលោនការពាក់្ព័នធនឹង៖ ១)រួផលែអរតាងយចុ្ះដរពផ ើផៅក្មពុជា ២)ការចូ្លរមួរបស់អជ្ាធរមូលោា នជាមួយរក្មុ 
របឹក្ាផោបល់ ៣)សុាំឲ្យបញ្ជា ក់្ពីមិនដូច្គាន ដន Outcome ផៅក្នុង REDD Road Map និងFCPF ៤)ការផរៀបច្ាំការរគប់រគងផរដបូក្ផៅ
ថាន ក់្ផរកាមជារិនិង៥)ការលក់្ឥណទានកាបូនគួរោនការផសពវផាយជាលក្ខណៈែីផារផសរសីរោប់រក្មុហុ៊នក្នុងស្សុក្ទដរឬ
ោ៉ងណ្ឋ? 
 

ការស្សាយបញ្ជា ក់្បានផធវើផឡើងផោយ៖ 
  ផលាក្ផឡងជីវនិបានបញ្ជា ក់្ថា ោនការទក្រួផលែជាបនតបនាទ ប់តាមរបភពែិននន័យផផសងគាន   ទដលផធវើឲ្យោនភាពែុសគាន  
រួផលែទដលយក្ជាបានការតាមរបភពរដាបាលដរពផ ើគឺ 0.5 % ។ 

 ឯក្ឧរតមជាសាំអង បញ្ជា ក់្ថារក្មុរបឹក្ាផោបល់ជារាំណ្ឋងសងគមសីុវលិ ដូផច្នះមិនអច្រមួបចចូ លអជ្ាធរមូលោា ន
បានផែ។ បុ៉ទនតផៅដាំណ្ឋក់្កាលអនុវរតអជ្ាធរមូលោា នររវូចូ្លទដលមិនអច្ែវះបាន។ 

 ផលាក្ Tim បានបញ្ជា ក់្ថាតាមែរមង់ WB R-PP ោន Outcome ច្ាំនួន០៦ បុ៉ទនតក្មមវធីិផរដបូក្ផៅក្មពុជាោន  Outcome 
ទរ០៤ ផែ ដូផច្នះ FCPF ររវូផធវើឲ្យោនភាពស្សបគាន នឹងក្មមវធីិផរដបូក្ផៅក្មពុជា  គឺររវូោន  Outcome ០៤ ។ 

 ឯក្ឧរតមជាសាំអង បញ្ជា ក់្ថា WB R-PP ោន Outcome ច្ាំនួន០៦ទមន បុ៉ទនតOutcome០២ចុ្ងផរកាយពាក់្ព័នធនឹងការរររួ
ពិនិរយគផរោងបុ៉ផណ្ឋណ ះ មិនពាក់្ព័នធនឹង Outcome សាំខាន់ផឡើយ។  

 បច្ចុបបននផនះក្មពុជាមិនទាន់ោនបែពិផសាធន៍ក្នុងការផធវើការងារែីផារឥណទានកាបូនផែ ដូផច្នះររវូការជាំនួយពីរក្មុហុ៊ន
អនតរជារិ។ មយ៉ងវញិផែៀរ ការលក់្ឥណទានកាបូនររូវោនរោល ភាពែពស់ ច្ាំផពាះផោបល់ឲ្យោនការផសពវផាយែូលាំ
ែូលាយដល់រក្មុហុ៊នក្នុងស្សុក្ អច្ជាគាំនិរលែមយ៉ងទដរ។ 

 ការអនុវរតបច្ចុបបននសុែធសឹងជាការសាក្លបង ផៅផពលទដលផរៀបច្ាំបានផសច្ក្តីរពាងរក្បែណឌ អនុវរតច្ាស់លាស់ និងសុាំ
ផគាលការណ៍ផតរាជរោា ភិបាលផដើមបអីនុវរត។ 

 បច្ចុបបននផនះ ជាការពវកិ្ច្ចផយើងររូវបផងកើរយុែធសាស្រសត និងផសច្ក្តីរពាងរក្បែណឌ អនុវរត ផដើមបីោក់្ជូនរាជរោា ភិបាល 
និងផររៀមែលួនស្សាយបាំភលឺសតីពីយុែធសាស្រសត និងផសច្ក្តីរពាងរក្បែណឌ អនុវរតផនះ។ 

 ផោយទឡក្ ការផរៀបច្ាំឲ្យោនការរគប់រគងផរដបូក្ផៅថាន ក់្ជារិ ថាន ក់្ផរកាមជារិ ឬ ថាន ក់្គផរោង គឺក្ាំពុងសថិរផៅក្នុង
ដាំណ្ឋក់្កាលសិក្ា និងពិចារណ្ឋ ។ 

 ផលាក្ Peter បានបទនថមថា Outcomeែី៣ និងជួយគាាំរែដល់ការសាក្លបងសក្មមភាពផរដបូក្ ោនន័យថារក្បែណឌ អនុ
វរតទដលរពាងផឡើង នឹងយក្សក្មមភាពណ្ឋមួយមក្អនុវរតសាក្លបង ផដើមបពិីនិរយនិងវាយរាំដលថា សក្មមភាពផនះអច្
អនុវរតបានក្នុងក្រមិរណ្ឋ។ 
 

 

បនាទ ប់ពីសរោក្អហារសរមន់ផពលរពឹក្សិកាខ សាលាបានបនតផោយ 

បែបងាា ញសតីពីលែធផល ទផនការសក្មមភាពហានិភ័យ និងការសននិោា ននានា ដនគផរោង FCPF របស់ែ្ុាំបាែ សូ ធា 

 

ទដលោនែលឹមសារផផ្ទត រសាំខាន់ផលើ៖ 
 ផគាលបាំណងដនការបនតជួយរោា ភិបាលក្មពុជាផររៀមលក្ខណៈផរដបូក្ តាមរយៈការគាាំរែសមិែធិផលច្ាំនួន០៤គឺ៖ 

o ការបផងកើរនូវរបសិែធិភាពរគប់រគងផលើដាំផណើ រការផររៀមលក្ខណៈផរដបូក្ជារិ និងការចូ្លរមួរបស់អនក្ពាក់្ព័នធ
ស្សបតាមផគាលការពិផរគាះផោបល់ 

o ការបផងកើរយុែធសាស្រសតផរដបូក្ជារិ និងរក្បែ័ណឌ ការងារសរោប់ការអនុវរត 



o ពរងឹងសមរថភាពរគប់រគងផរដបូក្ផៅថាន ក់្ផរកាមជារិ 

o បផងកើររបព័នធរររួពិនិរយសរោប់ផរដបូក្និងសមរថភាពអនុវរតន៍ 

 កិ្ច្ចសហការដនគផរោង FCPF ជាមួយនិងក្មមវធីិនានា ទដលក្ាំពុងគាាំរែក្មមវធីិផរដបូក្ផៅក្មពុជា 
 រច្នាសមព័នធរគប់រគង និងទផនការសក្មមភាពសរោប់ឆ្ន ាំ២០១៤ របស់គផរោង FCPF 
 ដាំផណ្ឋះស្សាយ សរោប់ហានិភ័យច្ាំនួន០៧ ទដលបានអច្ផក្ើរផឡើងក្នុងដាំផណើ ការអនុវរតគផរោង៖ 

o សាថ ប័នរោា ភិបាលមិនសហការ និងមិនសរមបសរមលួសក្មមភាពឲ្យោនរបសិែធភាព 

o សក្មមភាពផៅមូលោា នទដលអច្បងកផលប៉ះពាល់ដល់បរសិាថ ន សងគម ឬ ទដលងាយរងផរគាះផោយសារការទរប
របួលបរសិាថ ន និងសងគម 

o ការផបតជ្ារបស់រោា ភិបាលក្មពុជាក្នុងការអនុវរតផរដបូក្មិនផៅរងឹោាំជាផរៀងរហូរ 

o អនក្ពាក់្ព័នធទដលោនឥែធិពល អច្ផក្ងយក្ផលច្ាំផណញពីដាំផណើ រការផររៀមលក្ខណៈផរដបូក្ជារិ 

o ដាំផណើ រការក្សាងទផនការផៅថាន ក់្ជារិអច្បងកផលប៉ះពាល់មក្ផលើបរសិាថ ន សងគម ឬ ងាយរងផរគាះផោយសារ 
ការទរបរបលួបរសិាថ ន និងសងគម 

o ផលប៉ះពាល់អច្ផក្ើរោនែុសៗគាន មក្ផលើស្រសតី និងបុរស  រក្មុជនជារិផដើមភាគរិច្   និងថានៈសងគម 

o អច្ោនឥែធិពលផលើការចារ់ទច្ងផរបើរបាស់ដីធលី និង/ឬ សិែធផរបើរបាស់ដី ធលីតាមរបដពណី 

 

 

បនាទ ប់ពីបែបងាា ញផនះអងគសិកាខ សាលាបានផរៀបច្ាំឲ្យោន 

ក្មមវធីីសាំនួរ និង ច្ផមលើយផោយោនវាគមិន០៤របូជាអនក្បក្ស្សាយគឺផលាក្សូ ធា, Tim Boyle, Peter និង Moeko) 
 ក្នុងឱកាសផនះផលាក្ផហងហុង បានផលើក្ផោបល់ថាគួរយក្តាមយនតការផោះស្សាយែាំនាស់ទដលោនស្សាប់ផៅមូល
ោា ន ជាជាងបផងកើរយនតការងមី។ 

 ផលាក្សូធាស្សាយបញ្ជា ក់្ថា យនតការ ទដលោនស្សាប់ផៅមូលោា នបផងកើរផឡើងក្នុងវសិាលភាពជាក់្លាក់្ណ្ឋមួយ មិន
អច្រគបដណត ប់ផលើផរដបូក្ថាន ក់្ជារិបានផឡើយ។  

 ផលាក្ Tim បានបទនថមថាការផោះស្សាយែាំនាស់នឹងផធវើផឡើងតាមក្រមិរ ពីថាន ក់្ជារិ ផរកាមជារិ និងថាន ក់្មូលោា ន ដូផច្នះ 
យនតការោនស្សាប់ផៅមូលោា ន អច្និងរមួបចចូ ល ផរពាះវាោនរបសិែធភាពែពស់។ 

 ផលាក្អុ៊យកាោ៉លបានសាំទដងនូវការចាប់អរមមណ៍ពាក់្ព័នធនឹង រក្មុរបឹក្ាផោបល់ ថាគួរផធវើអវីបទនថមផែៀរ ផដើមបីពរងឹង 
បទនថម? ផរើគួរោនការវាយរដមលផដើមបីបានដឹងថារក្មុរបឹក្ាផោបល់ោនលែធភាពអនុវរត និងអច្បាំផពញមុែងារក្នុង
ក្រមិរណ្ឋ?  គួរោនផគាលនផោបាយ រផលើមូលោា នធនធានធមមជារិ ឲ្យបានច្ាស់លាស់ទដរឬផែ? 

 ផលាក្សូធា បញ្ជា ក់្ថា ហានិភ័យទមនជាការវាយរដមលណ្ឋមួយផនាះផែ ផរពាះហានិភ័យជាការសនមរ់។ ពាក់្ព័នធនឹង
ផគាលនផោបាយ រផលើមូលោា នធនធានធមមជារិ ផៅក្នុងរក្បែណឌ ផរដបូក្ ច្ាំណុច្សាំខាន់គឺការក្សាងយុែធសាស្រសត  
ផរដបូក្ ទដលក្នុងផនះោនរមួបចចូ លយនតការផរដបូក្។   

 ផលាក្អូ ីោ បានចាប់អរមមណ៍ផលើការវភិាជន៍ឲ្យោនធនធានរគប់រគាន់គាាំរែដល់ការអនុវរតផៅមូលោា ន និងគួរ
ក្ាំណរ់ច្ាំណុច្ផគាល (Benchmark) ឲ្យបានច្ាស់ ផដើមបបីញ្ជា ក់្ថាផពលណ្ឋផយើងបានដល់ដាំណ្ឋក់្កាលែី២ដនការអនុ
វរតផរដបូក្។ 

 ផលាក្ Peter ផលើក្ផឡើងថា ការពិភាក្ាផៅក្នុងសននិសិែធបណ្ឋត របផែសជាភាគី(COP) ដនរក្បែណឌ សនធិសញ្ជា អងគការ
សហរបជាជារិសតីពីការទរបរបួលអកាសធារុ(UNFCCC) ការក្ាំណរ់ពីដាំណ្ឋក់្កាលផរដបូក្ជាការលាំបាក្ ថាជាដាំណ្ឋក់្
កាលែី១ ែី២ ឬ ែី៣ណ្ឋស់ ផោយសារជាការអនុវរតោនភាពបនតជាប់គាន  ផទាះជាោ៉ងណ្ឋក៏្ផោយ ការក្សាងសមរថ
ភាពររវូបានអនុវរតផៅរគប់ដាំណ្ឋក់្កាលទាាំង៣។ 



 ផលាក្អុ៊ក្សីុសុវណណ បានផសនើសុាំឲ្យោការពនយល់ពីរបូមនតក្ាំណរ់ហានិភ័យ និងសួរថាផរើោនយនតការអវីជួយដល់ការ
ការ់បនថយហានិភ័យ? 

 ផលាក្ Tim បានបញ្ជា ក់្ថាគផរោងនឹងបនតគាាំរែយនតការសរមបសរមលួដូច្ផយើងបានផ ើញក្នុងបែបងាា ញ បុ៉ទនតអវីទដល
សាំខាន់ផនាះគឺការរររួពិនិរយផលើយនតការសរមបសរមលួ ឲ្យបាំផពញមុែងាររបក្បផោយរបសិែធិភាព។ អវីទដលសាំខាន់ 
ជាងផនះផែៀរ សិកាខ សាលាសូមការចូ្លរមួផោបល់ពីផយើងទាាំងអស់គាន  ផដើមបធីានាថាហានិភ័យររូវបានការ់បនថយជា
អរិបរោិរ។ 
 

 

បនាទ ប់ពីសរោក្ ផដើមបីែែួលទានអហារដងៃររង់អងគសិកាខ សាលាបានបនតឲ្យោន 

ការទច្ក្រក្ុមពិភាក្ាជា០៤រក្ុមផោយោនអនក្សរមបសរមួលច្ាំនួន១០ របូគឺ ផលាក្ស្សីមូ៉អិុកូ្ ក្ញ្ជា ធីផហៀង ផលាក្ឡាវផសោា
ផល ផលាក្អុ៊យកាោ៉ល ផលាក្ផឡងជីវនិ ផលាក្ឡុងររតនៈកុ្ោរ ផលាក្ងួនភក្តី ផលាក្ភីធ័រ  ផលាក្ហួរណ្ឋបូរ ីផលាក្ផសងលាង 
ផលាក្ោង ដូណ្ឋល់ 

 

និងបានសផងខបលែធផល ពិភាក្ារបស់រក្មុនីមួយ  ៗដូច្ផលាក្  Tim Boyle  (និង ងួនភក្តី)បានរាយការណ៍ជូនអងគសិកាខ
សាលានាផពលងមីៗក្នលងមក្ផនះ ទដលែ្ុាំបាែនឹងមិនផធវើអតាថ ធិបាយជូនមតងផែៀរផឡើយ។ 

 

ផសច្ក្តីសផងខបលែធផលសិកាខ សាលាសូមបចច ប់ និងសូមអរគុណច្ាំផពាះការយក្ចិ្រតែុក្ោក់្សាត ប់។ 


