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សេចក្តីផ្តើម

សៀវភៅបណ្តះុបណ្តាលនាះតាវូបានបង្កើតឡើងោយផ្អាកលើកមាងសិកា្ខាាលាជាចាើនស្តពីីយានឌ័រ និងការបាាបាលួអាកាសធាត៊ ដាល
តាូវបានរៀបចំឡើងក្នុងបាទាសកម្ពុជា ាធារណរដ្ឋអបាជាធិបតាយាយបាជាមានិតឡាវ និងបាទាសវៀតណម នៅក្នុងបរិបទនាកម្មវិធីជំនួយ
បច្ចាកទាសថា្នាក់តំបន់ (RETA) ដាលមានឈ្មាះថា ការធ្វើឱ្រយការផ្តួចផ្តើមកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ន្រការប្រ្រប្រួលាកកាសធាតុកា្ល្រយា 
ប្រយោជន៍ដល់ស្រ្តី (RETA 7914)1 របស់ធនាគារអភិវឌាឍន៍អាស៊ី។ សៀវភៅនាះផ្តល់ឱាយគាូបណ្តុះបណ្តាល អ្នកបង្កើតោលនយោបាយ 
និងអ្នកអន៊វត្តការងរ នូវព័ត៌មានសំខន់ៗ ដើមាបីធ្វើជាមូលដ្ឋានសមាាប់ការបង្កើតវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ដាលគិតគូរចំពោះ 
បញ្ហាយានឌ័រ និងបញ្ចលូសមា្ភារៈបណ្តះុបណ្តាលផាសាងៗសមាាប់ធ្វើការបណ្តះុបណ្តាលអំពីយានឌ័រ និងការបាាបាលួអាកាសធាត៊។ ជំពូក 
ខងកាាមណានំាអំពីទំនាក់ទំនងយានឌ័រ និងការបាាបាួលអាកាសធាត៊ បង្ហាញអំពីោលបំណងនាវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ផ្តល់ការណានាំ 
អំពីរបៀបបាើបាាស់សៀវភៅនាះ និងផ្តល់អន៊ាសន៍ណានាំអំពីរបៀបវារៈនាការបណ្តុះបណ្តាល។

គោលគំនិតសំខាន់ៗ
ការបន្រសាំ សំដៅចំពោះ  ដំណើរការនាការសមាបខ្លួនទៅនឹងអាកាសធាត៊ និងផលប៉ះាល់ជាក់ស្តាង ឬអាកាសធាត៊ និង ផលប៉ះាល់ដាល 
គាបានរំពឹងទ៊ក ដើមាបីកាត់បន្ថយគាាះថា្នាក់ ឬ ទាញបាយោជន៍ពីឱកាសនានា2។

ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាត ុមានន័យថា  ការផ្លាស់ប្តូរនាអាកាសធាត៊បណ្តាលពីសកម្មាពមន៊សាសោយផ្ទាល់ ឬបាយោលដាលធ្វើឱាយមាន 
ការផ្លាស់ប្តូរចំពោះសមាសធាត៊នាបរិយកាសពិភពលោក និងដាលតាូវបានគាសង្កាតឃើញក្នុងរយៈពាលបាហាក់បាហាលគា្នា បន្ថាមពី
លើការបាាបាួលនាអាកាសធាត៊ពីធម្មជាត3ិ។

យ្រនឌ័រ សំដៅចំពោះ  ាពខ៊សគា្នាក្នុងសង្គមរវាងស្ា្តី និងប៊រស [...] ដាលគាបានរៀនសូតាទទួលយក ហើយអាចមានការបាាបាួល 
ជាបន្តបនា្ទាប់ និងមានាពខ៊សគា្នាយ៉ាងខ្លាងំនៅក្នងុ និងរវាងវបាបធម៌ផាសាងគា្នាៗ ស” 4 ។ យានឌ័រកំណត់ទៅលើតួនាទី សិទិ្ធ ទំនាក់ទំនង និងការ
ទទួលខ៊សតាូវដាលតាូវបានកំណត់ចំពោះស្ា្តី និងប៊រស នៅក្នុងសង្គម និងបរិបទវបាបធម៌ជាក់លាក់មួយ។ យានឌ័រសំដៅចំពោះទាំងប៊រស 
និងស្ា្តី។

ការវិភាគយ្រនឌ័រ គឺជា  ការសិកាសាអំពីាពខ៊សគា្នានាលក្ខខណ្ឌ សាចក្តីតាូវការ អតាាចូលរួម ការទទួលបានធនធាន និង ការអភិវឌាឍន៍ 
ការគាប់គាងទៅលើទាពាយសមាបត្តិ អំណចក្នុងការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្ត។ល។ រវាងស្ា្តី និងប៊រសចំពោះតួនាទីយានឌ័ររបស់ពួកគាដាល 
តាូវបានកំណត់ស” (កំណត់សមា្គាល់ទី៤នៅជើងទំព័រ)។

សមភាពយ្រនឌ័រ សំដៅចំពោះសិទ្ធិ ការទទួលខ៊សតាូវ និងឱកាសស្មើាពគា្នារបស់ស្ា្តី និងប៊រស ក៊មារើ និងក៊មារា។ វាគឺជា  ោលគំនិត 
ដាលមន៊សាសគាប់រូបតាវូមានសារើាពក្នងុការអភិវឌាឍន៍សមត្ថាពផ្ទាល់ខ្លនួរបស់ពួកគា និងធ្វើការជាើសរើសោយគា្មានការដក់កមាតិដាល 
កំណត់ោយតួនាទីយានឌ័រដ៏តឹងរ៊ឹង ដាលការបាពាឹត្តិ សាចក្តីបាាថា្នា និងសាចក្តីតាូវការខ៊សគា្នាៗរវាងស្ា្តី និងប៊រស តាូវបានយកមក 
ពិចារណ ផ្តល់តម្លា និងជាើសរើសយកោយស្មើាពគា្នាស” (កំណត់សមា្គាល់ទី៤នៅជើងទំព័រ)។  សមាពយានឌ័រព៊ំមានមានន័យថា ស្ា្តី 
និងប៊រស តាូវតាមានាពដូចគា្នានោះទា ប៉៊ន្តា វាមានន័យថាមិនគួរមានាពខ៊សគា្នា ចំពោះសិទ្ធិ ការទទួលខ៊សតាូវ និងឱកាសរបស ់
ប៊គ្គលឡើយស” 5 ។

1 ADB. 2011. Technical Assistance for Harnessing Climate Change Mitigation Initiatives to Benefit Women. Manila (TA 7914-REG). For 
more information, see http://www.adb.org/projects/45039-001/main

2 J.M. Allwood, V. Bosetti, N.K. Dubash, L. Gómez-Echeverri, and C. von Stechow. 2014. Glossary. In O. Edenhofer, O., R. Pichs-Madruga, Y. 
Sokona,  
E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, 
T. Zwickel, and  
J.C. Minx, eds. Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, United Kingdom and New York: Cambridge University Press. 
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សៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលដើមាបីគាំទាដល់ការជំរុញយានឌ័រ និងការបាាបាួលាកាសធាតុនៅក្នុងបាទាស2

សមធម៌យ្រនឌ័រ  គឺជាដំណើរការដាលមានាពយ៊ត្តិធម៌ចំពោះប៊រស និងស្ា្តី ក៊មារា និងក៊មារើ។ សមធម៌យានឌ័រសំដៅចំពោះការបាពាឹត្ត
ខ៊សគា្នាដាលមានាពយ៊ត្តិធម៌ និងធ្វើការោះសាាយបាកបោយាពវិជ្ជមានចំពោះាពលម្អៀង ឬការបាត់បង់បាយោជន៍បណ្តាលពី 
តួនាទី ឬនិយម ឬាពខ៊សគា្នានាយានឌ័ររវាងភាទនានាស”6 ។ ដើមាបីធានាឱាយមានសមធម៌ ជាញឹកញាប់ ោលនយោបាយតាូវផ្តល់ការទូទាត ់
សំណងចំពោះការរើសអើងដាលបានកើតឡើងកន្លងមក និងការរើសអើងក្នុងសង្គម ដាលធ្វើឱាយស្ា្តីបាត់បង់បាយោជន៍ក្នុងការទទួលបាន
បាាក់ចំណូល និងធនធាននានា។ សមធម៌យានឌ័ររួមមាន  ាពស្មើាពគា្នាចំពោះស្ា្តី និងប៊រសក្នុងការទទួលបានធនធានសង្គម 
សាដ្ឋអកិច្ចស” 7 ។ សមធម៌យានឌ័រធ្វើឱាយមានសមាពយានឌ័រ8 ។

ការបញ្រ្ជាបយ្រនឌ័រ  គឺជាដំណើរការនាការប៉ាាន់បាមាណទៅលើការប៉ះាល់ទៅលើស្ា្ត ីនិងប៊រសោយារតាចំណត់ការដាលបានគាាង
ទ៊កណមួយ ដាលរួមមានដូចជា បទបាបញ្ញត្តិ ោលនយោបាយ ឬកម្មវិធីនៅក្នុងគាប់វិស័យ និងគាប់កមាិតទាំងអស់។ វាគឺជាយ៊ទ្ធាស្ា្ត 
មួយសមាាប់ធ្វើឱាយការពាួយបារម្ភ និងបទពិសោធន៍របស់ស្ា្តី និងប៊រសកា្លាយជាធាត៊ស្នូលមួយនាការរៀបចំ ការអន៊វត្តន៍ ការតាួតពិនិតាយ 
និងវាយតម្លាទៅលើោលនយោបាយ និងកម្មវិធីនានានៅគាប់វិស័យ នានយោបាយ សាដ្ឋអកិច្ច និងសង្គម ដើមាបីឱាយស្ា្ត ីនិងប៊រស ទទួលបាន 
បាយោជន៍ស្មើាពគា្នា និងជៀសវាងបាននូវវិសមាព។ ោលដៅច៊ងកាាយគឺដើមាបីសមាាចឱាយបាននូវសមាពយានឌ័រស”9

ឧស្មភ័នផ្ទះកញ្ចក់ (GHGs) សំដៅចំពោះ  សមាសធាត៊ឧស្ម័ននៅក្នុងបរិយកាសដាលកើតឡើងោយធម្មជាតិ និងោយមន៊សាស ដាល 
ស្ាូបយក និងបំាយចាញមកវិញនូវរលកកំដៅអី៊នហា្វាស” (កំណត់សមា្គាល់ទី៣នៅជើងទំព័រ)។ ឧស្ម័នទាំងនាះ រួមមាន កាបូនឌីអ៊កស៊ីត 
(CO2) មាតាន (CH4) និង នីទាូសអ៊កស៊ីត (N2O)។

ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល ់សំដៅចំពោះ  ការអន្តរាគមន៍របស់មន៊សាសដើមាបីកាត់បន្ថយបាភព ឬជំរ៊ញឱាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់លិចបាត់ទៅវិញស” 
(កំណត់សមា្គាល់ទី២នៅជើងទំព័រ)។ វិធានការ ឬោលនយោបាយកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ មានោលបំណង កាត់បន្ថយការបំាយឧស្មន័
ផ្ទះកញ្ចក់ និងសកម្មាពដទាទៀត។

ទិន្នន័យដ្រលបំប្រកទៅតាមភ្រទ គឺជាការបាមូល និងការបំបាកព័ត៌មានរបស់ប៊រស និងស្ា្ត ី ដើមាបីកំណត់អំពីវិសមាពសមាាប់ធ្វើការវិាគ
យានឌ័របាកបោយបាសិទ្ធាព។

ភ្រទដាលផ្ទុយពីយានឌ័រ សំដៅចំពោះ  លក្ខណៈជីវាស្ា្តដាលបាកចាកមន៊សាសថាជាស្ា្តី ឬ ប៊រសស” (កំណត់សមា្គាល់ទី៤ នៅជើងទំព័រ)។ 

ការអភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព គឺជាស”ការអភិវឌាឍន៍ដាលស្ាបទៅតាមសាចក្តីតាូវការនៅពាលបច្ចុបាបន្ន ោយមិនធ្វើឱាយប៉ះាល់ដល ់
លទ្ធាពរបស់មន៊សាសជំនាន់កាាយ ក្នុងការទទួលបាននូវសាចក្តីតាូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាស”10 ។  ការអភិវឌាឍន៍បាកបោយនិរន្តរាព 
អំាវនាវឱាយធ្វើការកាលម្អទៅលើគ៊ណាពជីវិតរស់នៅរបស់បាជាជនគាប់រូបនៅក្នុងពិភពលោក ោយមិនបង្កើនការបាើបាាស់ធនធាន 
ធម្មជាតិរបស់យើង ឱាយលើសពីសមត្ថាពរបស់ភពផានដី។....កិច្ចខិតខំក្នុងការកាងឱាយមាននូវបាបផានជីវិតរស់នៅមួយបាកបោយ 
និរន្តរាពយ៉ាងពិតបាាកដ ទាមទារឱាយធ្វើការចាបាច់បញ្ចលូគា្នានូវសកម្មាព ក្នងុវិស័យសំខន់ៗចំនួន៣ស”11។ វិស័យទំាងនោះរួមមាន កំណើន 
សាដ្ឋអកិច្ច និងសមធម៌ ការអភិរកាសធនធានធម្មជាតិ និងបរិា្ថាន និងការអភិវឌាឍន៍សង្គម។

ការផ្តល់អំណាចដល់ស្រ្ត ីគឺជាចំណុចស្នលូក្នងុការសមាាចឱាយបាននូវសមាព។ ការផ្តល់អំណចមានន័យថាជាការដកចាញនូវអត៊លាយាព
អំណច និងការផ្តល់ឱាយស្ា្តនូីវសមត្ថាពកាន់តាចាើនជាងម៊នក្នងុការទទួលបានធនធាន និងគាប់គាងទៅលើជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគា ោយ 
ព៊មំានការរាងំស្ទះពីកតា្តាភាទ/យានឌ័ររបស់ពួកគា។  ការសមាាចឱាយបាននូវសមាពយានឌ័រ [ជាញកឹញាប់] ទាមទារឱាយមានការផ្តល់អំណច 
ដល់ស្ា្តី ដើមាបីធានាថា ការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្តនៅកមាិតឯកជន និងាធារណៈ និងការទទួលបានធនធាន លាងតាូវបានគាថ្លឹងថ្លាង

6 United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). 2014. Guide on Gender Mainstreaming: Energy and Climate Change 
Projects. https://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/What_we_do/Topics/Women_and_Youth/Guide_on_Gender_
Mainstreaming_ECC.pdf 

7 European Commission. 2004. Toolkit on Mainstreaming Gender Equality in EC Development Cooperation. Luxembourg: Office for 
Official Publications of the European Communities. Section 3. Glossary of Gender and Development Terms.

8 For a comparison of gender equity and gender equality, see United Nations Population Fund (UNFPA). Promoting Gender Equality. 
Frequently Asked Questions about Gender. https://www.unfpa.org/gender/resources_faq.htm#2 

9 United Nations Economic and Social Council (ECOSOC). Decision 2. 1997. http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/
ECOSOCAC1997.2.pdf

10 World Commission on Environment and Development (WCED). 1987. Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.
11 United Nations. 2002. Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August-4 September 

2002. New York.



3សាចក្តីផ្តើម

ោយលម្អៀងទៅខងប៊រសតទៅទៀត ដើមាបីឱាយទាំងស្ា្តី និងប៊រស អាចចូលរួមបានពាញលាញក្នុងលក្ខណៈជាដាគូស្មើាពគា្នានៅក្នុងជីវិត
រស់នៅបង្កបង្កើនផល និងការបន្តពូជ12 ។

សវតារ ៖ យ្រនឌ័រ និងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ
ការបាាបាួលអាកាសធាត៊ គឺជាបាត៊ភូតសកលមួយដាលបង្កឱាយមានផលប៉ះាល់ទៅលើគាប់បាទាស និងបាជាជនទាំងអស់ ។ ប៉៊ន្តា បើ 
ទោះជាដូច្នាះក្តី បាព័ន្ធសង្គម និងវបាបធម៌មានឥទ្ធិពលទៅលើរបៀបដាលសមា្ពាធបរិា្ថានបង្កឱាយមានផលប៉ះាល់ទៅលើកា៊មសង្គម និង 
របៀបដាលសមា្ពាធបរិា្ថានទាំងនោះ អាចរួមចំណាកកាត់បន្ថយការបំាយដាលបង្កឱាយមានគាាះថា្នាក់។ តួនាទី និងការទទួលខ៊សតាូវ 
ដាលកំណត់ចំពោះស្ា្តី និងប៊រសនៅក្នុងសង្គមមួយ បង្កឱាយមានផលប៉ះាល់ចំពោះការពឹងផ្អាកោយឡាកពីគា្នារបស់ពួកគា ទៅលើ 
បរិា្ថានធម្មជាតិរបស់ពួកគា កំណត់សមត្ថាពរបស់ពួកគាក្នុងការបនាសាំទៅនឹងអាកាសធាត៊មួយដាលកំព៊ងបាាបាួល និង នាំឱាយទទួលបាន 
ចំណាះដឹងជាក់លាក់អំពីរបៀបមានឥទ្ធិពលទៅលើបរិា្ថានរបស់ពួកគា។ នៅពាលដាលវិសមាព រវាងប៊រស និងស្ា្តីទាំងអស់នាះតាូវ 
បានដកចាញ ហើយសមត្ថាព និងចំណាះដឹងជាក់លាក់របស់ពួកគាតាូវបានលើកកម្ពស់ សកា្តាន៊ពលពាញលាញ របស់ពួកគាក្នុងការរួម
ចំណាកចំពោះការបាយ៊ទ្ធបាឆំងនឹងការបាាបាួលអាកាសធាត៊ អាចតាូវបានបើកចំហ។ ជាពិសាស កន្លងមក ទីា្នាក់ងររបស់ស្ា្តីបានទទួល 
រងការមិនយកចិត្តទ៊កដក់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណក់វិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់។ មានការទទួលា្គាល់កាន់តាចាើនឡើងជាលំដប់ថា 
តាមរយៈការផ្តល់អំណចដល់ស្ា្តីឱាយចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការបំាយ និងពងាឹងាពធន់របស់សហគមន៍ គមាាងការ
បាាបាួលអាកាសធាត៊កាន់តាទទួលបានាពជោគជ័យ មាននិរន្តរាព និងមានសមធម៌ជាងម៊ន។

ស្ា្តចូីលរួមនៅក្នងុការជួយដល់សហគមន៍ និងគាាួររបស់ពួកគា ឱាយសមាបខ្លនួទៅនឹងការបាាបាលួបរិា្ថានជារៀងរាល់ថ្ងា ទូទំាងពិភពលោក 
ប៊៉ន្តាសកា្តាន៊ពលរបស់ពួកគាក្នងុការរួមចំណាកកាត់បន្ថយការបំាយឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ (GHG) រមាងតាង តាវូបានគាមើលរំលង។ កន្លងមក 
ការងរផ្នាកអប់រំ និងកិច្ចសហបាតិបត្តកិារអភិវឌាឍន៍ បានផ្តាតជាចមាបងទៅលើតួនាទី របស់ស្ា្តកី្នងុការបនាសំា ហើយទើបតានាពាលថ្មីៗ នាះ 
ប៊៉ណ្ណាះដាលគាបានងកទៅផ្តាតលើតួនាទីរបស់ស្ា្ត ីក្នងុការបង្ការផលប៉ះាល់នាការបាាបាលួអាកាសធាត៊។ សៀវភៅនាះរួមមានឧទាហរណ៍
មួយចំនួនពីការបនាសំា ប៊៉ន្តាផ្តាតការយកចិត្តទ៊ក ដក់សំខន់លើការសមាបសមាលួឱាយមានការរៀបចំសកម្មាពកាត់បន្ថយការបាាបាលួអាកាស
ធាត៊បាកបោយបរិយប័ន្ន។

ឧទាហរណ៍វិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ដាលកំណត់ោលដៅទៅលើស្ា្តី នៅកមាិតគាួារ និងសហគមន៍ និងផ្តល់ឱាយពួកគានូវ 
 លទ្ធាពទទួលបានបច្ចាកវិទាយាសនាសំសំចាថាមពល ដូចជា ចងា្កានដាលមានលក្ខណៈបាសើរជាងម៊ន អាចកាត់បន្ថយការបំាយឧស្ម័នផ្ទះ
កញ្ចក់ក្នុងកមាិតមួយគួរឱាយកត់សមា្គាល់ ពាមទាំងបង្កើតឱាយមាននូវអត្ថបាយោជន៍សំខន់ៗនានា ស្ាបពាលជាមួយគា្នា ដូចជា ស៊ខាព 
បាសើរជាងម៊ន និងការចំណយពាលវាលាតិចជាងម៊ន ដើមាបីបាមូលជីវមា៉ាស់សមាាប់ដ៊ត។ បាសិទ្ធាព និងសមធម៌នាវិធានការបាបនាះ   
មានការកើនឡើងបាសិនបើស្ា្តីតាូវបានផ្តល់អំណច ដើមាបីផលិត និងលក់ចងា្កានបាបនាះោយខ្លួនឯង ពាមទាំងតាូវបានបង្កលក្ខណៈឱាយ
ចូលរួមនៅក្នុងការអប់រំបន្ត ឬ ការបណ្តុះបណ្តាលអំពីវិធីដើមាបីបង្កើតបាាក់ចំណូល និងបនាសាំទៅនឹងការបាាបាួលបរិា្ថាន។ និយយឱាយខ្លី 
ការឆ្លើយតបចំពោះការបាាបាួលអាកាសធាត៊ដាលពិចារណទៅលើកតា្តាសង្គម នាំឱាយទទួលបានលទ្ធផលកាន់តាមាននិរន្តរាព។

ចំណត់ការចំពោះការបាាបាលួអាកាសធាត៊បាកបោយបរិយប័ន្ន គឺជាអភិកាមមួយដាលមានលក្ខណៈបាទាក់កាឡាគា្នា ដើមាបីសមាាចឱាយ 
បាននូវសមាពយានឌ័រ ការកាត់បន្ថយការបំាយ និងោលដៅអភិវឌាឍន៍ដាលតាវូបានបញ្ចលូទៅក្នងុយ៊ទ្ធាស្ា្តអភិវឌាឍន៍របស់បាទាស  
និងោលនយោបាយតាមវិស័យ។ ដើមាបីធ្វើឱាយោលនយោបាយ និងគមាាងអាកាសធាត៊កាន់តាមានបាសិទ្ធាព បាសិទ្ធផល និងបាកប 
ោយសមធម៌ជាងម៊ន អ្នកបង្កើតោលនយោបាយ និងអ្នកអន៊វត្តការងរ តាវូចូលរួមនៅក្នងុកិច្ចសន្ទនាោលនយោបាយមួយ ដើមាបីតា្ជាប់ 
ចនោ្លាះបាហងរវាងការបាាបាលួអាកាសធាត៊ និង ជំនាញឯកទាសផ្នាកយានឌ័រ។ ផ្នាកមួយដ៏សំខន់នាការរៀបចំផានការ និងការអន៊វត្តន៍ 
វិធានការបាាបាួលអាកាសធាត៊ដាលផ្តល់បាយោជន៍ដល់ស្ា្តី កាត់បន្ថយការបំាយ និងសមាាចបាននូវោលដៅអភិវឌាឍន៍បាកបោយ 
និរន្តរាព គឺជាលទ្ធាព ក្នងុការទទួលបានហិរញ្ញបាបទានសមស្ាប។

ការធ្វើឱាយការផ្តចួផ្តើមកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់នាការបាាបាលួអាកាសធាត៊កា្លាយជាបាយោជន៍ដល់ស្ា្តី របស់ធនាគារអភិវឌាឍន៍អាសី៊ បង្ហាញ 
អំពីអភិកាមមួយដើមាបីគំាទាចំពោះការតាៀមលក្ខណៈឱាយបានរួចរាល់របស់បាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ សមាាប់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់បាកប
ោយបរិយប័ន្ននៅក្នងុបាទាសកម្ពជុា ឡាវ និងវៀតណម។ គមាាងពហ៊កមាតិនាះ មានោលបំណងបង្កើតឱាយមាននូវបរិយកាសអំណយ 
ផលមួយដាលគិតគូរចំពោះបញ្ហាយានឌ័រ តាមរយៈ ៖

12 United Nations Office of the Special Advisor on Gender Issues and Advancement of Women. Gender Mainstreaming - Concepts and 
Definitions. http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm 

http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm


សៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលដើមាបីគាំទាដល់ការជំរុញយានឌ័រ និងការបាាបាួលាកាសធាតុនៅក្នុងបាទាស4

1) ការបង្កើតឱ្រយមនភាពជាដ្រគកូ្នុងចំណមអ្នកបង្កើតោលនយោបាយដាលជួបបាទះបញ្ហាការបាាបាួលអាកាសធាត៊ និង 
អង្គការស្ា្តី ដាលទទួលបន្ទុកការងរបញា្ជាបយានឌ័រ។

2) ការអភិវឌ្រឍន៍សមត្ថភាពរបស់អ្នកាក់ព័ន្ធសំខន់ៗក្នុងការបញា្ជាបយានឌ័រទៅក្នុងោលនយោបាយស្តីពីអាកាសធាត៊ និង 
ការទទួលបានហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ និង

3) បង្កឱ្រយមនផលប៉ះពាល់ជាមុនចំពោះកម្រងគម្រ្រងៅកម្រិតថា្ន្រក់ជាតិ និងគាំទាចំពោះការចម្លងគំរូសមាាប់យកទៅអន៊វត្តតាម 
និងការពងាីកគមាាងហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ដាលឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាយានឌ័រ។

សៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលនាះ ជួយដល់ដំណើរការអភិវឌាឍន៍នាការតាៀមលក្ខណៈឱាយបានរួចរាល់របស់បាទាសសមាាប់ោលនយោបាយ  
និងគមាាងអាកាសធាត៊ដាលមានបាសិទ្ធាព បាសិទ្ធផល និងបាកបោយសមធម៌។

គោលបំណងន្រវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រល
មាតិកានាសៀវភៅនាះផ្តល់ឱាយអ្នកចូលរួមនៅក្នងុការបណ្តះុបណ្តាលនូវទិដ្ឋអាពរួមមួយនាទំនាក់ទំនងរវាងយានឌ័រ និងការបាាបាលួអាកាសធាត៊ 
ពាមទំាងោលនយោបាយស្តពីីអាកាសធាត៊ និងទិដ្ឋអាពផ្នាកហិរញ្ញវត្ថ ុនិងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីរបៀបបញា្ជាបយានឌ័រទៅក្នងុោលនយោបាយ 
និងគមាាងអាកាសធាត៊។ តាមរយៈការបង្កើតឱាយមានការយល់ដឹងមួយអំពីបញ្ហាយានឌ័រ និងការបាាបាួលអាកាសធាត៊ និងការអញ្ជើញ 
កាម៊អ្នកចូលរួមផាសាងៗឱាយចាករំលាកចំណាះដឹង និងជំនាញឯកទាសរបស់ពួកគា ការបណ្តះុបណ្តាលមានោលបំណងអភិវឌាឍន៍សមត្ថាព 
និងាពជាដាគូអន្តរវិស័យ ពហ៊កមាិតមួយ ដាលនឹងបង្កលក្ខណៈឱាយអ្នកធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្តកំណត់បាន និងរៀបចំគមាាងនានាកាន់តា
បាកបោយសមធម៌ និងទទួលបានហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊។ សៀវភៅនាះគឺសមាាប់ជួយសមាបសមាួលដល់ការបណ្តុះបណ្តាលជា 
គំរូមួយសមាាប់យកទៅអន៊វត្តជាបន្តនៅក្នុងបាទាសដទាទៀត។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីយានឌ័រ និងការបាាបាួលអាកាសធាត៊ និងហិរញ្ញបាបទានសមាាប់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់នាះ មានោលបំណង 
ដូចខងកាាម ៖

 » បង្កើតឱាយមានការយល់ដឹងអំពីគ៊ណសមាបត្ត ិ និងសាចក្តតីាវូការឱាយមានចំណត់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ដាលគិតគូរចំពោះបញ្ហា 
យានឌ័រ។

 » អភិវឌាឍន៍សមត្ថាពរបស់អ្នកចូលរួមក្នុងការបញា្ជាបយានឌ័រទៅក្នុងោលនយោបាយ និងគមាាងអាកាសធាត៊។

 » លើកទឹកចិត្តឱាយមានកិច្ចសន្ទនាអំពីោលនយោបាយ និងការផ្លាស់ប្តរូចំណាះដឹង រវាងអ្នកបង្កើតោលនយោបាយ ជាពិសាស  
កាសួងបរិា្ថាន និងកាសួងាក់ព័ន្ធ ពាមទាំងអ្នកតំណងអង្គការស្ា្តី និងកា៊មស្ា្តី។

 » គាំទាចំពោះការតាៀមលក្ខណៈឱាយបានរួចរាល់របស់បាទាស សមាាប់យន្តការហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ថ្មីដាលគិតគូរចំពោះ 
បញ្ហា យានឌ័រ។

 » រៀបចំមូលដ្ឋានគាឹះសមាាប់ោលនយោបាយ និងគមាាងអាកាសធាត៊ដាលគិតគូរចំពោះបញ្ហាយានឌ័រ និងបង្កលក្ខណៈឱាយ  
មានលទ្ធាពបាកបោយសមធម៌ក្នុងការទទួលបានបច្ចាកវិទាយា និងការបាងចាកពីហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊។

 » អភិវឌាឍន៍ការយល់ដឹងរបស់អ្នកចូលរួមអំពីោលគំនិតនាយានឌ័រ បញ្ហាការបាាបាួលអាកាសធាត៊ និងោលនយោបាយស្តីពីការ
បាាបាួលអាកាសធាត៊ ទំនាក់ទំនងរវាងយានឌ័រ និងការបាាបាួលអាកាសធាត៊ និងទិដ្ឋអាពផ្នាកហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊។

 » ផ្តល់អំណចដល់អ្នកាក់ព័ន្ធដាលមិនសូវមានសម្លាងឱាយចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្ត ដើមាបីសមាបសមាួលាពជា
ដាគូមួយរវាងអ្នកតំណងដាលធ្វើការងរលើបញ្ហាការបាាបាួលអាកាសធាត៊ និងបញ្ហាយានឌ័រ។

របៀបប្រើប្រ្រស់សៀវភៅន្រះ
សៀវភៅនាះតាូវបានបង្កើតឡើងដើមាបីធ្វើជាឯការមូលដ្ឋានសមាាប់គាូបណ្តុះបណ្តាលនៅក្នុងសិកា្ខាាលាស្តីពីយានឌ័រ និងការបាាបាួល 
អាកាសធាត៊ និងហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ ជាពិសាស នៅក្នុងបណ្តាបាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍នៅអាស៊ីអាគ្នាយ៍។ សៀវភៅនាះផ្តល់ការ 
ណានាំអំពីរបៀបបង្កើតវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសមាាប់អ្នកបង្កើតោលនយោបាយ និងអ្នកអន៊វត្តការងរដាលទទួលបន្ទុកក្នុងការរៀបចំ និង 
អន៊វត្តន៍វិធានការ និងោលនយោបាយស្តីពីការបាាបាួលអាកាសធាត៊។ សៀវភៅនាះក៏សមាាប់បាើបាាស់ជាសៀវភៅសមាាប់អ្នកចូលរួម



5សាចក្តីផ្តើម

នៅក្នុងសិកា្ខាាលា ដើមាបីអមជាមួយនឹងបទបង្ហាញ និងផ្តល់ឯការសមាាប់អានបន្ថាម។ ជំពូកនីមួយៗមានអន៊ាសន៍ណានាំសមាាប់
ការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល។ ឧទាហរណ៍ និងករណីសិកាសាដាលតាូវបានបាើបាាស់នៅក្នុងមារៀន អាចយកទៅកាសមាួលទៅតាមបរិបទ 
បាទាស និងអ្នកចូលរួម ហើយឯការពនាយល់បង្ហាញបន្ថាមទៀតផងក៏អាចតាូវបានបាើបាាស់បន្ថាមលើសៀវភៅនាះដារ។ ព័ត៌មានដាល
ផ្តល់ជូននៅក្នុងសៀវភៅនាះតាូវបានបង្ហាញក្នុងលក្ខណៈមួយដើមាបីជួយដល់អ្នកអាន និងអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល ដាលមិន
សូវដឹងចាាស់អំពីបញ្ហាការបាាបាួលអាកាសធាត៊ ឬោលគំនិតនាយានឌ័រ។ គាូបណ្តុះបណ្តាលគបាបីបង្កលក្ខណៈឱាយអ្នកចូលរួមបានា្គាល់
អំពីាកាយបច្ចាកទាស និងវាកាយស័ព្ទដាលបាើបាាស់នៅក្នុងវិស័យោលនយោបាយទាំងពីរ។

សៀវភៅនាះតាូវបានបាងចាកជាមារៀនជាចាើន ដើមាបីធានាថា អ្នកចូលរួមគាប់រូបដាលមានាវតារខ៊សៗគា្នា ទទួលបានការយល់ដឹងដូច
គា្នាអំពីចំណុចខងកាាម ៖

 » ោលគំនិតសំខន់ៗនាយានឌ័រ និងសមាពយានឌ័រ។

 » ទំនាក់ទំនងរវាងយានឌ័រ និងការបាាបាួលអាកាសធាត៊។

 » តើការបាាបាួលអាកាសធាត៊ និងការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់នាការបាាបាួលអាកាសធាត៊គឺជាអ្វី?

 » ការវិវឌាឍន៍សំខន់ៗនៅក្នុងោលនយោបាយ និងការចរចារអំពីអាកាសធាត៊។ 

 » ទិដ្ឋអាពនាហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊។

 » របៀបរៀបចំោលនយោបាយ និងគមាាងស្តីពីអាកាសធាត៊ដាលគិតគូរចំពោះបញ្ហាយានឌ័រ។

មារៀនអាចតាូវបានជាើសរើសសមាាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល អាស្ា័យទៅលើកមាិតាវតារចំណាះដឹងរបស់អ្នកចូលរួម។ មាតិកានាមារៀន 
នីមួយៗ អាចតាូវបានបាើបាាស់ដើមាបីធ្វើជាបទបង្ហាញ និងឯការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថាម។ ឧទាហរណ៍នាបទបង្ហាញា្លាយ ដាលអាចកា
សមាួលសមាាប់អ្នកចូលរួមក្នុងសិកា្ខាាលា និងបរិបទរបស់បាទាស អាចមើលបានតាមអាសយដ្ឋានដាលមាននៅក្នុងសៀវភៅនាះ។

គាបូណ្តះុបណ្តាលគួរចងចំាថា ពំ៊មានដំណះសាាយណមួយដាលតាវូសមាាប់គាប់បញ្ហានោះទា សមាាប់ការបញា្ជាបយានឌ័រ ហើយមាតិកា
នាសៀវភៅនាះតាូវធ្វើការកាសមាួលឱាយស្ាបទៅនឹងបរិបទសង្គម និងនយោបាយរបស់បាទាស ដាលមានការបណ្តុះបណ្តាលនាះ។ គា ូ
បណ្តុះបណ្តាលគបាបីដឹងអំពីការកំហិត និងការបាពាឹត្តិសមស្ាបនៅក្នុងបាព័ន្ធសង្គម និងនយោបាយរបស់បាទាសដាលមានការបណ្តុះ 
បណ្តាលនាះ ឧទាហរណ៍ តួនាទីរបស់តួអង្គសង្គមស៊ីវិល ពាមទាំងបាពាណីាសនា និងវបាបធម៌។ ាាដាលបាើបាាស់នៅក្នុងសៀវភៅ
នាះអាចតាូវបានកាសមាួលទៅតាមាពជាក់ស្តាង។ ោលដៅចមាបងរបស់សៀវភៅនាះគឺដើមាបីបង្កើតឱាយមានកិច្ចសន្ទនាមួយ ចាករំលាក 
ចំណាះដឹង និងអភិវឌាឍន៍សមត្ថាព។ ដើមាបីធានាថា អ្នកចូលរួមទទួលបានខ្លឹមារនៅក្នុងសៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលនាះទៅតាមការគាាង
ទ៊កនោះ គាូបណ្តុះបណ្តាលអាចតាូវការឱាយមានកិច្ចគាំទាពីអ្នកបកបាាាាសមស្ាប ដាលមានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាអាកាសធាត៊ និង 
យានឌ័រ ពាមទាំងយល់អំពីអ្នកចូលរួម។ មាតិកានាះអាចតាូវបានកាសមាួលឱាយស្ាបទៅនឹងកមាិតបទពិសោធន៍របស់អ្នកចូលរួមនៅក្នុង 
វិស័យបាធានបទទាំងពីរនាះ។ ព័ត៌មានដាលបង្ហាញជូនគបាបីតាូវធ្វើបច្ចុបាបន្នាពម៊នពាលបាើបាាស់ ដើមាបីឱាយស្ាបទៅនឹងការវិវឌាឍន៍នា 
ពាលថ្មីៗនាះ ជាពិសាសនៅក្នុងការចរចារ និងការផ្តល់ហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊។

សៀវភៅនាះ ក៏មានការផ្តល់មតិយោបល់មួយចំនួនសមាាប់បាើជាលាបាងកំាន្តឱាយា្គាល់គា្នា និងលាបាងបង្កើនថាមពល ដាលអាចលាងនៅ
ពាលចាប់ផ្តើមវគ្គសិកាសាមួយចំនួន។ ជាថ្មីម្តងទៀត គាូបណ្តុះបណ្តាលគបាបីជាើសរើសលាបាងកំាន្តដាលសមស្ាបចំពោះបរិបទសង្គម និង 
នយោបាយរបស់សិកា្ខាាលា។

រូបសញ្ញាខងកាាមតាូវបានបាើបាាស់នៅក្នុងសៀវភៅនាះទាំងមូល ដើមាបីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីព័ត៌មានជាក់លាក់មួយចំនួន ៖

  ពាលវាលាកំណត់សមាាប់ការធ្វើបទបង្ហាញ ឬលំហាត់។ 

   ឧទាហរណ៍ដាលគាូបណ្តុះបណ្តាលតាូវបង្ហាញ និងពិាកាសាជាមួយអ្នកចូលរួម ឬសំណួរ និងោលគំនិតសមាាប់ពិាកាសានៅ 
ក្នុងកា៊ម។

  ារសំខន់ៗដាលគាូបណ្តុះបណ្តាលតាូវធ្វើការគូសបញ្ជាក់។

  លំហាត់ ឬការធ្វើសកម្មាពជាកា៊ម។ 



សៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលដើមាបីគាំទាដល់ការជំរុញយានឌ័រ និងការបាាបាួលាកាសធាតុនៅក្នុងបាទាស6

របៀបវារៈន្រការបណ្តុះបណា្ត្រល
ការបណ្តះុបណ្តាលនាះតាវូបានបាងចាកជាវគ្គសិកាសាផាសាងៗគា្នានៅក្នងុមារៀនចំនួន៤ និងអាចធ្វើឡើងក្នងុរយៈពាល ២-៣ ថ្ងាបន្តបនា្ទាប់គា្នា។ 
សិកា្ខាាលានាះគបាបីចាប់ផ្តើមោយវគ្គណានំាមួយ ដើមាបីផ្តល់នូវទិដ្ឋអាពទូទៅអំពីកាលវិាគនាវគ្គបណ្តះុបណ្តាល ាវតារ និងោលបំណង 
នាការបណ្តះុបណ្តាល ដូចមានបញ្ជាក់នៅក្នងុសាចក្តផី្តើមនាសៀវភៅនាះ។ ការបណ្តះុបណ្តាលអាចបញ្ចប់ោយរៀបចំឱាយមានដំណើរទសាសន
កិច្ចទៅកាន់ទីតំាងគមាាងណមួយ។ ថ្ងាច៊ងកាាយនាសិកា្ខាាលា គបាបីបញ្ចប់ោយវគ្គពាញអង្គមួយ ដើមាបីបូកសរ៊បអំពីមារៀនដាលបាន 
រៀនសូតា និងគបាបីអន៊ញ្ញាតឱាយមានការវាយតម្លាអនាមិកមួយទៅលើការបណ្តះុបណ្តាលនាះ។

វគ្គនីមួយៗចាប់ផ្តើមោយមានការធ្វើបទបង្ហាញរបស់គាបូណ្តះុបណ្តាលរយៈពាលចាើនបំផ៊ត ៦០ នាទី និងបន្តទៅវគ្គសំណួរចម្លើយនៅក្នងុ
កាម៊ធំ។ វគ្គសិកាសាអាចបញ្ចលូលំហាត់មួយចំនួន ដូចជា លាបាងសម្តាងតួអង្គ ករណីសិកាសា ឬលំហាត់លាបងបាាជា្ញា ដើមាបីជួយជំរ៊ញការយល់ដឹង
អំពីបញ្ហាដាលបានពិាកាសា។ គាបូណ្តះុបណ្តាលគបាបីអន៊ញ្ញាតឱាយមានការឈប់សមាាកញឹកញាប់ និងបញ្ចលូលំហាត់ធ្វើឱាយា្គាល់គា្នា និង 
លំហាត់បង្កើនថាមពល ដើមាបីទាក់ទាញ និងរកាសាបាននូវការយកចិត្តទ៊កដក់របស់អ្នកចូលរួម។

ប្រធានបទ/សកម្មភភាព រយៈព្រល

ថ្ង្រទី១ ស្រចក្តីផ្តើម និងទិដ្ឋភាពទូទៅន្រសិកា្ខ្រសលា

ការកំណត់អំពីការរំពឹងទ៊ករបស់អ្នកចូលរួម

៣០ នាទី

១៥ នាទី

ម្ររៀនទី១ ៖ យ្រនឌ័រ និងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ

ថ្ង្រទី១ វគ្គ ក ៖ ទិដ្ឋភាពរួមន្របញ្ហ្រ និងគោលគំនិតយ្រនឌ័រ

លំហាត់ធ្វើឱាយា្គាល់គា្នា

បទបង្ហាញ

សំណួរ និងចម្លើយ

លំហាត់បាាស្ា័យទាក់ទងគា្នា

១៥ នាទី

៦០ នាទី

៣០ នាទី

៣០ នាទី

ថ្ង្រទី១ វគ្គ ខ ៖ ទំនាក់ទំនងរវាងយ្រនឌ័រ និងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ

បទបង្ហាញ

សំណួរ និងចម្លើយ

ករណីសិកាសា

៦០ នាទី

៣០ នាទី

៦០ នាទី

ម្ររៀនទី២ ៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅន្រគោលនយោបាយស្តីពីអាកាសធាតុ

ថ្ង្រទី១ វគ្គ ក ៖ ការពន្រយល់អំពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ និងការកាត់បន្ថយការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ

លំហាត់បង្កើនថាមពល

បទបង្ហាញ

សំណួរ និងចម្លើយ

លំហាត់លាបងបាាជា្ញា

១៥ នាទី

៦០ នាទី

៣០ នាទី

២០ នាទី

ថ្ង្រទី២ វគ្គ ខ ៖ ការអភិវឌ្រឍន៍សំខាន់ៗៅក្នុងគោលនយោបាយស្តីពីអាកាសធាតុអន្តរជាតិ

បទបង្ហាញ

សំណួរ និងចម្លើយ

លំហាត់ ៖ ការចរចារអំពីចំណត់ការបាកបោយបរិយប័ន្ន

៦០ នាទី

៣០ នាទី

៣០ នាទី



7សាចក្តីផ្តើម

ម្ររៀនទី៣ ៖ ការធ្វើឱ្រយហិរញ្ញប្របទានអាកាសធាតុដំណើរការសម្រ្រប់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន

ថ្ង្រទី២ ឧបករណ៍ហិរញ្ញប្របទានអាកាសធាតុដ្រលត្រូវបានជ្រើសរើស និងឱកាសនានា

បទបង្ហាញ

សំណួរ និងចម្លើយ

ករណីសិកាសា

៦០ នាទី

៣០ នាទី

៣០ នាទី

ម្ររៀនទី៤ ៖ ការបញ្រ្ជាបយ្រនឌ័រពីគោលនយោបាយទៅក្នុងសកម្មភភាពគម្រ្រង

ថ្ង្រទី២ ការធ្វើឱ្រយការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់កាន់ត្រមនប្រសិទ្ធភាព ប្រសិទ្ធផល និងប្រកបដោយសមធម៌

បទបង្ហាញ

សំណួរ និងចម្លើយ

លំហាត់បាាស្ា័យទាក់ទងគា្នា ៖ ចំណត់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់សមស្ាបមួយនៅថា្នាក់ជាតិ

៦០ នាទី

៣០ នាទី

៦០ នាទី

ថ្ង្រទី២ កម្មភវិធីបិទសិកា្ខ្រសលា

ការវាយតម្លា

៣០ នាទី

១៥ នាទី
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មេរៀនទី ១ ៖ យេនឌ័រ និងការបេេបេួលអាកាសធាតុ 

មារៀននាះតាូវបានបំបាកជាពីរវគ្គ ហើយម៊នពាលចាប់ផ្តើម គាអាចលាងលាបាងធ្វើឱាយា្គាល់គា្នាជាម៊នសិន។ កមាិតនាាពលម្អិតស្តីពីការ 
ពិាកាសាអំពីបញ្ហាយានឌ័រ គបាបីតាូវកាសមាួលឱាយស្ាបទៅនឹងចំណាះដឹងរបស់អ្នកចូលរួមដាលមានកន្លងមក។ គាូបណ្តុះបណ្តាលគបាប ី
យល់ដឹងអំពីកា៊មអ្នកចូលរួមផាសាងៗគា្នានៅក្នុងសិកា្ខាាលា ដាលអាចមានអ្នកតំណងមកពីអង្គការស្ា្តី ដាលដឹងចាាស់អំពីបញ្ហានាការ 
ផ្តល់អំណចដល់ស្ា្តី និងអ្នកបង្កើតោលនយោបាយមកពីកាសួងបរិា្ថាន ដាលអាចខ្វះចំណាះដឹងមូលដ្ឋានអំពីបញ្ហាទាំងនាះ។

គោលបំណងន្រម្ររៀនន្រះ
នៅក្នងុជំហានដំបូង មារៀននាះលើកឡើងអំពីោលគំនិតសំខន់ៗនាបញ្ហាយានឌ័រ និងសមាពយានឌ័រ ម៊នពាលបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាង
យានឌ័រ និងការបាាបាលួអាកាសធាត៊។ មារៀននាះផ្តល់ជាមូលដ្ឋានសមាាប់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាយានឌ័រ និងារៈសំខន់នាការបញា្ជាប
យានឌ័រទៅក្នុងោលនយោបាយ និងគមាាងស្តីពីអាកាសធាត៊។ សមត្ថាពក្នុងការកំណត់វិសមាពយានឌ័រ និងការយល់ដឹងអំពីគ៊ណ
បាយោជន៍នាអភិកាមមួយបាកបោយបរិយប័ន្ន គឺជាប៊រាលក្ខខណ្ឌសមាាប់ការរៀបចំបង្កើតវិធានការកាត់បន្ថយបាកបោយជោគជ័យ 
និងសមធម៌។ 

វគ្គ ក មានោលបំណង ៖
 » ធ្វើឱាយអ្នកបង្កើតោលនយោបាយ និងអ្នកតំណងមកពីកាសួងបរិា្ថាន និងកាសួងាក់ព័ន្ធដទាទៀត ា្គាល់អំពីបញ្ហា និងោល 

គំនិតសំខន់ៗនាយានឌ័រ។

 » សមាបសមាួលឱាយមានការយល់ដឹងពីារៈសំខន់នាសមាពយានឌ័រ និងាពចាំបាច់នាការផ្តល់អំណចដល់ស្ា្តី។

 » រៀបចំមូលដ្ឋានសមាាប់អភិកាមាពជាដាគូមួយចំពោះការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្តដាលបង្កលក្ខណៈឱាយតួអង្គដាលមិនសូវទទួល
បានការយកចិត្តទ៊កដក់មកពីអង្គការស្ា្តី អាចចាករំលាកអំពីជំនាញឯកទាស និងបទពិសោធន៍របស់ពួកគាបាន។

 » បញ្ជាក់អំពីាពលម្អៀង និងការយល់ខ៊សជ៊ំវិញបញ្ហាយានឌ័រ។

វគ្គ ខ មានោលបំណង ៖
 »  ណានាំអំពីទំនាក់ទំនងរវាងយានឌ័រ និងការបាាបាួលអាកាសធាត៊។

 » បញ្ជាក់អំពីារៈសំខន់នាការទទួលា្គាល់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងយានឌ័រ និងអាកាសធាត៊នៅក្នុងការរៀបចំ និងការអន៊វត្តន៍ោល 
នយោបាយ និងគមាាងនានា។

 » លើកទឹកចិត្តឱាយមានការផ្លាស់ប្តូរការយល់ឃើញចំពោះស្ា្តីថាជាជនរងគាាះទៅជាការទទួលា្គាល់សកា្តាន៊ពលរបស់ស្ា្តី ក្នុងការ 
រួមចំណាក និងទទួលបានបាយោជន៍ពីការបាាបាួលអាកាសធាត៊។

 » ធ្វើឱាយមានការយល់ដឹងចាាស់អំពីបាយោជន៍ដាលទទួលបានពីការអភិវឌាឍន៍បរិា្ថាន សង្គម និងសាដ្ឋអកិច្ចនាវិធានការកាត់ បន្ថយ
ផលប៉ះាល់បាកបោយបរិយប័ន្ន។

 » បញ្ជាក់អំពីអភិកាមាពជាដាគូមួយ ដាលគាំទាដល់ការបញា្ជាបយានឌ័រនៅក្នុងោលនយោបាយ និងគមាាងស្តីពីអាកាស 
ធាត៊។



9មារៀនទី ១ ៖ យានឌ័រ និងការបាាបាួលអាកាសធាត៊ 

វគ្គ ក ៖ ទិដ្ឋភាពរួមន្របញ្ហ្រ និងគោលគំនិតយ្រនឌ័រ
នៅច៊ងបញ្ចប់នាវគ្គនាះ អ្នកចូលរួមគបាបីអាចយល់ និងពនាយល់បានអំពីោលគំនិតនាយានឌ័រ និង 
បញ្ហាាក់ព័ន្ធមួយចំនួន ដូចជា សមាពយានឌ័រ ការផ្តល់អំណចដល់ស្ា្តី ការវិាគយានឌ័រ 
និងការបញា្ជាបយានឌ័រ។ អ្នកចូលរួមគាប់រូបដាលមានកមាិតចំណាះដឹង កន្លងមកខ៊សៗគា្នា គបាបីអាច

មានលទ្ធាពចូលរួមនៅក្នុងការពិាកាសាដាលមានមូលដ្ឋានផ្អាកលើការផ្តល់ព័ត៌មានគាប់ជា៊ងជាាយស្តីពីការពិចារណអំពីយានឌ័រ។ 

បទបង្ហាញនាះគបាបីផ្តល់ជាទិដ្ឋអាពរួមមួយអំពីោលបំណង និងមាតិកានាវគ្គ ម៊នពាលធ្វើការណានាំអំពីោលគំនិតសំខន់ ៗ នាយានឌ័រ។

មាតិកា

បទបង្ហាញគបាបីគាបដណ្តប់ទៅលើោលគំនិតសំខន់ៗនាយានឌ័រ និងគបាបីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរខងកាាម ៖

 » តើយានឌ័រគឺជាអ្វី?

 » តើទំនាក់ទំនងយានឌ័រមានអ្វីខ្លះ?

 » ហាត៊អ្វីតាូវពិចារណអំពីយានឌ័រ?

 » តើសមធម៌ និងសមាពយានឌ័រគឺជាអ្វី?

 » តើការបញា្ជាបយានឌ័រគឺជាអ្វី?

 » តើការវិាគយានឌ័រគឺជាអ្វី?

តើយានឌ័រគឺជាអ្វី?
យានឌ័រពុំម្រន សំដៅចំពោះាពខ៊សគា្នាផ្នាកជីវាស្ា្តឡើយ (សំដៅចំពោះ  ភាទស”) ប៉៊ន្តា ោយឡាក គាសំដៅទៅលើ ភាពខុសគ្ន្រ 
នៅក្នុងសង្គម រវាងស្ា្តី និងប៊រស។ យានឌ័រសំដៅចំពោះតួនាទី សិទ្ធិ ទំនាក់ទំនង និងការទទួលខ៊សតាូវដាលកំណត់ទៅលើស្ា្តី និង 
ប៊រសនៅក្នុងសង្គម និងបរិបទវបាបធម៌ជាក់លាក់មួយ។ អត្ថន័យចំពោះការដាលមន៊សាសមា្នាក់ជាប៊រស ឬ ជាស្ា្តី តាូវបានកំណត់ (កំណត់ឡើង 
វិញ) និងរៀនសូតានៅក្នុងជីវិតរស់នៅបាចាំថ្ងាក្នុងគាួារ និងសង្គមរបស់យើង។ តួនាទី និងការទទួលខ៊សតាូវយានឌ័រទាំងនាះរបស់ប៊រស 
និងស្ា្តី ព៊ំមាននៅនឹងថ្កល់នោះទា ប៉៊ន្តាវាមានការប្រ្រប្រួល ជាបន្តបនា្ទាប់។

ការពិភាក្រសា ៖ នៅក្នុងសង្គម និងវបាបធម៌បាទាសរបស់អ្នក តើវាមានន័យដូចម្តាចចំពោះការដាលមន៊សាសមា្នាក់ ជាប៊រស ឬជា 
ស្ា្តីនោះ? តើអ្វីខ្លះដាលគាយល់ឃើញថាជាតួនាទីរបស់ស្ា្តី និងប៊រស? សូមផ្តល់ឧទាហរណ៍អំពីអ្វី ដាលអ្នកគិតថា ជា 
ការទទួលខ៊សតាូវ និងការងររបស់ប៊រស ឬ ស្ា្តី។

ការពិភាក្រសាអំពីការយល់ឃើញចំពោះតួនាទីយ្រនឌ័រ ៖ ចូរគូសបញ្ជាក់ថា តួនាទី និងការទទួលខ៊សតាូវ រមាង តាងជាសមាស 
ធាត៊នាការសន្មត់ចំពោះាពខ៊សគា្នាផ្នាកជីវាស្ា្តរវាងប៊រស និង ស្ា្តី ឬនិនា្នាការផ្នាកសតិអារម្មណ៍របស់ពួកគា ប៉៊ន្តា 
គបាបីគូសបញ្ជាក់ផងដារថា តួនាទី និងការទទួលខ៊សតាូវទាំងនោះ តាូវបានកំណត់ឡើងោយសង្គម និងអាចមាន 
ការបាាបាួល។ ឧទាហរណ៍ តើសមត្ថាព និងការទទួលខ៊សតាូវក្នុងការចំអិនអាហារមានទំនាក់ទំនងដូចម្តាចទៅនឹង 
សមត្ថាពក្នុងការផ្តល់កំណើត? បាសិនបើស្ា្តីទទួលខ៊សតាូវចំពោះ ការចំអិនអាហារ និងមានាពប៊ិនបាសប់ជាងក្នុងការ
ចំអិនអាហារ ហាត៊អ្វីបានជាតារាកិត្តិយសដាលជាច៊ងភៅនៅតាមកម្មវិធីទូរទសាសន៍ស្ទើរតាទាំងអស់ស៊ទ្ធសឹងតាជាប៊រស?

បទបង្ហាញដាលមាន 
រយៈពាលអតិបរមា 
៦០នាទី



សៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលដើមាបីគាំទាដល់ការជំរុញយានឌ័រ និងការបាាបាួលាកាសធាតុនៅក្នុងបាទាស10

តើទំនាក់ទំនងយានឌ័រមានអ្វីខ្លះ?
ទំនាក់ទំនងយានឌ័រកំណត់អំពីរបៀបដាលតួនាទី ការទទួលខ៊សតាូវ និងលទ្ធាពទទួលបាន ពាមទាំងការគាប់គាងធនធាន តាូវបាន 
បាងចាករវាងប៊រស និងស្ា្តី។ ឧទាហរណ៍ តួនាទីយានឌ័រអាចកំណត់ប៊រសថាជាអ្នកទទួលខ៊សតាូវចំពោះការផ្គត់ផ្គង់គាួារ និងរកបាាក់ 
ចំណូល និងកំណត់ថា ស្ា្តីជាអ្នកទទួលខ៊សតាូវចំពោះារកិច្ចទាក់ទងនឹងការបន្តពូជ ដូចជា ការចិញ្ចឹមកូន។ ការបាងចាការកិច្ច ការ 
ទទួលខ៊សតាូវ និងការទទួលបាន ពាមទាំងការគាប់គាងទៅលើធនធានទាំងនាះ អាចមានន័យថា ស្ា្តីរមាងមានការពឹងផ្អាកទៅលើបាាក់
ចំណូលប្តីរបស់ពួកគា ហើយពួកគាមិនអាចចូលរួមក្នុងការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្តនៅកមាិតសហគមន៍បានឡើយ។

ដូច្នាះ ទំនាក់ទំនងយានឌ័រសំដៅចំពោះការបាងចាកអំណចរវាងស្ា្តី និងប៊រស។ ការបាងចាកអំណចនាះអាចព៊ំមានាពស្មើគា្នា ដាល 
ធ្វើឱាយទំនាក់ទំនងរវាងប៊រស និងស្ា្តី ព៊ំមានសមាព។

តួនាទី និងទំនាក់ទំនងយានឌ័រក៏មានការបាាបាួលជាបន្តបនា្ទាប់ផងដារ ោយារតាតួនាទី និងទំនាក់ទំនងទាំងនាះ ព៊ំមានមូលដ្ឋាននៅ 
ក្នុងាពខ៊សគា្នាផ្នាកជីវាស្ា្ត ប៉៊ន្តាវាតាូវបានសង្គមជាអ្នកបង្កើតឡើង។

ឧទាហរណ៍ន្រការពិភាក្រសា ៖ នៅក្នុងសង្គមជាចាើន ស្ា្តីជាអ្នកទទួលខ៊សតាូវចំពោះសន្តិស៊ខសាបៀង និង ថាទាំកូន។ ពួកគា
អាចចំណយពាលវាលាជាចាើនម៉ាងក្នុងមួយថ្ងាដើមាបីដងទឹក ឬរកអ៊សសមាាប់ចំអិនអាហារ និងធ្វើការងរនៅតាមទីវាល 
ហើយពឹងផ្អាកទៅលើធនធានធម្មជាតិទំាងនាះដាលកំព៊ងបាត់បង់ោយារតាការបាាបាលួអាកាសធាត៊។ ស្ា្តក៏ីអាចបាឈម
ទៅនឹងការប៉ះាល់ផាសាងពីការចំអិនអាហារ តាូវរាកពន់ទម្ងន់ធ្ងន់ៗជារៀងរាល់ថ្ងា និងមានពាលវាលាតិចតួចសមាាប់ការ 
កំាន្ត ការអប់រំ ឬធ្វើការងរអ្វីមួយ។ តួនាទី របស់ស្ា្តីក្នុងនាមជាអ្នកថាទំា អាចរារាំងពួកគាមិនឱាយចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើ 
សាចក្តីសមាាចចិត្តជាាធារណៈ និងការរកបាាក់ចំណូល។ ឧទាហរណ៍ កិច្ចបាជ៊ំភូមិអាចតាូវបានកំណត់ឱាយធ្វើឡើងនៅ 
ពាលយប់ ដាលស្ា្តីតាូវឱាយកូនដាក និងចំអិនអាហារ។ ដូច្នាះ ពួកគាតាូវពឹងផ្អាកទៅលើបាាក់ចំណូលរបស់ដាគូពួកគា និង   
ជាញឹកញាប់ ពួកគាមានការរាំងស្ទះក្នុងការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្តនៅក្នុងទីាធារណៈ។ ចំណុចនាះបញ្ជាក់អំពីទំនាក់ទំនង
អំណចនៅក្នុងគាួារដាលព៊ំមានសមាព។

ហាត៊អ្វីតាូវពិចារណអំពីយានឌ័រ?
ជាក់ស្ត្រង ៖ ាពខ៊សគា្នារវាងតួនាទី សាចក្តីតាូវការ និងបាយោជន៍របស់ស្ា្តី និងប៊រស ទាមទារឱាយមានអភិកាមោលនយោបាយ និង 
គមាាងផាសាងៗគា្នា។

ស្រដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាពវ្រឆ្ល្រត ៖ ស្ា្តីនៅតាជួបបាទះវិសមាពក្នុងការទទួលបានធនធាន ឱកាស ការចូលរួម និងការធ្វើសាចក្តី 
សមាាចចិត្ត ដាលរារំាងពួកគាមិនឱាយសមាាចបាននូវសកា្តាន៊ពលពាញលាញរបស់ពួកគា។ បាសិនបើបញ្ហាវិសមាពមិនតាវូបានោះសាាយ
ទានោះ សកា្តាន៊ពលរបស់បាជាជនចំនួនាក់កណ្តាលក្នុងការរួមចំណាកចំពោះការអភិវឌាឍន៍សាដ្ឋអកិច្ច និងបរិា្ថាន តាូវបាត់បង់នៅក្នុង 
សង្គមមួយនោះ។

និរន្តរភាព ៖ ការអភិវឌាឍន៍រយៈពាលវាងអាចធ្វើទៅបានល៊ះតាាណតាគាប់ផ្នាកទាំងអស់នាសង្គមមួយតាូវបានផ្តល់អំណចដើមាបីកាលម្អ 
ជីវាពរស់នៅរបស់ពួកគា។ ស្ា្តីគឺជាធាត៊ស្នូលនាការបង្កើតសង្គមមួយ មានន័យថា ពួកគាជាអ្នកបងាៀនមន៊សាសជំនាន់កាាយអំពីារៈ
សំខន់នាកិច្ចការារបរិា្ថានរបស់ពួកគា និងដើរតួនាទីមួយដ៏សំខន់ក្នុងការអប់រំមន៊សាសជំនាន់កាាយដើមាបីឱាយទទួលបានអនាគតមួយ 
កាន់តាបាសើរ។ សមាពយានឌ័រគឺជាធាត៊ស្នូលនាការអភិវឌាឍន៍បាកបោយនិរន្តរាព (តាូវបានទទួលា្គាល់នៅក្នុងោលដៅអភិវឌាឍន៍
សហវតាសរ៍13) ។

បុព្វហ្រតុសមស្រប ៖ សមាពសមាាប់គាប់កា៊មទាំងអស់នៅក្នុងសង្គម ោយមិនបាកាន់ភាទ អាយ៊ ឬទាពាយសមាបតិ្ត គឺជាោលដៅអភិវឌាឍន៍ 
មួយ និងជាប៊រាលក្ខខណ្ឌមួយសមាាប់ធ្វើឱាយសង្គមមួយមានាពរើកចមាើន និងរើករាយ។ 

13 ោលដៅអភិវឌាឍន៍សហសវតាសរ៍ (MDGs) គឺជាកមាងោលដៅគាបដណ្តប់រួមចំនួន ៨ និង ចំណុចដៅនានាដាលជាលទ្ធផលការងរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផ៊ត ពីកិច្ចបាជ៊ំកំពូលបាចាំ 
សហសវតាសរ៍របស់អង្គការសហបាជាជាតិក្នងុឆ្នា២ំ០០០។ ោលដៅទំាងនោះបានផ្តល់ឱាយរដ្ឋាភិបាលជាតិ និងដាគូអភិវឌាឍន៍នូវ កមាងអាទិាពបាកបោយាពចាាស់លាស់ ដាល
ជួយផ្តល់មគ្គទុ្ទាសក៍ណានំាសមាាប់ការរៀបចំផានការ និងការរៀបចំថវិកាសមាាប់ការអភិវឌាឍន៍ពីឆ្នា២ំ០០០ រហូតដល់ឆ្នា២ំ០១៥។ នាពាលថ្មីៗ នាះ ោលដៅអភិវឌាឍន៍សហសវតាសរ៍
តាូវបានបន្តអន៊វត្តោយរបៀបវារៈអភិវឌាឍន៍កាាយឆ្នាំ២០១៥ និងកមាងោលដៅអភិវឌាឍន៍បាកបោយនិរន្តរាព (SDGs) ចំនួន ១៧។



11មារៀនទី ១ ៖ យានឌ័រ និងការបាាបាួលអាកាសធាត៊ 

ការពិភាក្រសា ៖ ហ្រតុអ្វីបានជាយ្រនឌ័រមនសរៈសំខាន់? តើកតា្ត្រសង្គមអ្វីខ្លះទៀតដ្រលមនសរៈសំខាន់ដូចគ្ន្រដ្ររោះ?

តើសមធម៌ និងសមាពយានឌ័រគឺជាអ្វី?
សមធម៌យានឌ័រគឺជាដំណើរការនាការបង្កើតវាទិកាស្មើាពមួយសមាាប់ស្ា្តី និងប៊រស។ វាមានន័យថាជាការបាពាឹត្តោយយ៊ត្តិធម៌ចំពោះ 
ស្ា្តី និងប៊រស ោយយោងទៅតាមសាចក្តីតាូវការោយឡាកពីគា្នារបស់ពួកគា។ ចំណុចនាះអាចរាប់បញ្ចូល ការបាពាឹត្តិោយស្មើាពគា្នា  
ឬការបាពាឹត្តិដាលមានាពខ៊សគា្នា ប៉៊ន្តាបានពិចារណទៅលើាពសមមូលចំពោះសិទ្ធិ បាយោជន៍ កាតព្វកិច្ច និងឱកាសនានា (កំណត់ 
ា្គាល់ទី៥នៅជើងទំព័រ)។ ដើមាបីធានាឱាយមានសមធម៌ ជាញឹកញាប់ ោលនយោបាយតាូវផ្តល់ការទូទាត់សំណងចំពោះការរើសអើងដាល
បានកើតឡើងកន្លងមក និងការរើសអើងក្នុងសង្គម ដាលធ្វើឱាយស្ា្តីបាត់បង់បាយោជន៍ក្នុងការទទួលបានបាាក់ចំណូល និងធនធាននានា។ 
ដូច្នាះ សមធម៌យានឌ័ររួមមានាពស្មើាពគា្នាចំពោះស្ា្តី និងប៊រសក្នុងការទទួលបានធនធានសង្គមសាដ្ឋអកិច្ច (កំណត់សមា្គាល់ទី៧នៅ 
ជើងទំព័រ)។ សមធម៌យានឌ័រនាំទៅរកសមាពយានឌ័រ (កំណត់សមា្គាល់ទី៦នៅជើងទំព័រ)។

សមាពយានឌ័រសំដៅចំពោះសិទ្ធិ ការទទួលខ៊សតាូវ និងឱកាសស្មើាពគា្នារបស់ស្ា្តី និងប៊រស ក៊មារើ និងក៊មារា។ ោលគំនិតនាះមាន 
ន័យថា មន៊សាសគាប់រូបមានសារើាពក្នុងការអភិវឌាឍន៍សមត្ថាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគា និងធ្វើការជាើសរើសោយគា្មានការដក់កមាិតដាល
កំណត់ោយតួនាទីយានឌ័រដ៏តឹងរ៊ឹង ដាលការបាពាឹត្តិ សាចក្តីបាាថា្នា និងសាចក្តីតាូវការខ៊សគា្នាៗរវាងស្ា្តី និងប៊រស តាូវបានយកមក 
ពិចារណ ផ្តល់តម្លា និងជាើសរើសោយស្មើាពគា្នា (កំណត់សមា្គាល់ទី៤នៅជើងទំព័រ)។ សមាពព៊ំមានមានន័យថា ស្ា្តី និងប៊រស 
តាូវតាដូចគា្នានោះទា ប៉៊ន្តាមានន័យថា សិទ្ធិ ការទទួលខ៊សតាូវ និង ឱកាសរបស់ពួកគា នឹងមិនអាស្ា័យទៅលើការដាលពួកគាកើតមកជា
ប៊រស ឬ ស្ា្តីឡើយ (កំណត់សមា្គាល់ទី៥នៅជើងទំព័រ)។

ការោះសាាយបញ្ហាវិសមាពយានឌ័រនៅក្នុងោលនយោបាយស្តីពីការអភិវឌាឍន៍ និងអាកាសធាត៊ មានោលបំណង លើកកម្ពស់ស៊ខ៊-
មាលាពជារួមរបស់សង្គម និងដើមាបីជាបាយោជន៍ដល់ប៊រស និងស្ា្តី។ បើទោះជាដូច្នាះក្តី នៅក្នុងសង្គមាគចាើន ស្ា្តីរមាងតាងតាជាអ្នក
ដាលតាូវបានគាមិនរាប់បញ្ចូលកន្លងមក ឬបាត់បង់បាយោជន៍ក្នុងការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្ត និងការទទួលបានធនធានសាដ្ឋអកិច្ច 
និងសង្គម។ ដើមាបីធានាថា ទាំងប៊រស និងស្ា្តីអាចទទួលបានបាយោជន៍ ោយស្មើាពគា្នាពីការអភិវឌាឍន៍បាកបោយនិរន្តរាព ោល 
នយោបាយតាវូោះសាាយបញ្ហាវិសមាពដាលជាញឹកញាប់ បង្កឱាយស្ា្តបីាត់បង់បាយោជន៍14។ វិធីមាយ៉ាាងក្នងុការបង្កើតឱាយមានវាទិកាស្មើាព 
គា្នាមួយ គឺតាមរយៈការរៀបចំវិធានការជាក់លាក់ដើមាបីកំណត់ោលដៅទៅលើស្ា្តី និងគាំទាពួកគាក្នុងការជំនះទៅលើឧបសគ្គផ្នាកសង្គម 
និងសាដ្ឋអកិច្ច សំដៅកាលម្អ ជីវាពរស់នៅរបស់ពួកគា។ ោលនយោបាយ និងគមាាងនានាដាលផ្តាតលើការផ្តល់អំណចដល់ស្ា្តី 
គឺជាមធាយាបាយដ៏សំខន់មួយ ដើមាបីសមាាចឱាយបាននូវសមធម៌ ពាមទាំងអន៊ញ្ញាតឱាយមានសមាព។ ការផ្តល់អំណចមានន័យថា ការធ្វើ
ឱាយមានាពស្មើគា្នាចំពោះអត៊លាយាពអំណច នងិការផ្តលឱ់ាយស្ា្តនីូវសមត្ថាពកានត់ាចាើនជាងមន៊ក្នងុការទទួលបានធនធាន នងិគាប់គាង
ទៅលើជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគា ោយព៊ំមានឧបសគ្គរាំងស្ទះោយារតាភាទរបស់ពួកគាឡើយ។

ចំណុចនាះព៊ំមានមានន័យថាស្ា្តីមានាពទន់ខាសាយជាងពីធម្មជាតិ ឬអសមត្ថាពជាងប៊រសនោះទា។ ប៉៊ន្តាពួកគាមានការរាំងស្ទះោយ
ារតាតួនាទីយានឌ័ររបស់ពួកគា និងឧបសគ្គផ្នាកសង្គម និងវបាបធម៌ ដាលរាំងស្ទះពួកគាមិនឱាយមានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី រកបាាក់ចំណូលឱាយ 
ស្មើនឹងប៊រស ឬចូលរួមនៅក្នុងជីវិតសហគមន៍ និងការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្ត។ ជាញឹកញាប់ ស្ា្តីខ្លួនឯងផ្ទាល់ រមាងតាងរៀនសូតា ទទួល 
យក និងបង្កើតឡើងវិញនូវតួនាទីដ៏មានកមាិតទាំងនាះ ដាលពួកគាតាូវបានរំពឹងឱាយធ្វើក្នុងនាមជាស្ា្តី។

14 L. Aguilar Revelo. 2009. Training Manual on Gender and Climate Change. San José, Costa Rica: International Union for Conservation 
of Nature, United Nations Development Programme, and Global Gender and Climate Alliance.
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ការពិភាក្រសា ៖ តើយានឌ័រគឺជាបញ្ហារបស់ស្ា្តីឬ? ចូរគូសបញ្ជាក់ថា សមាពយានឌ័រមានន័យថា សមាព ចំពោះប៊រស 
និងស្ា្ត។ី ប៊រសក៏រងវិបត្តរំិាងស្ទះោយារតាតួនាទីយានឌ័ររបស់ពួកគាផងដារ ឧទាហរណ៍ ចំពោះការដាលពួកគារមាងតាង
ទទួលរងការវិនិច្ឆ័យលម្អៀងពីសហការើរបស់ពួកគា បាសិនបើពួកគាចង់ឈប់ សមាាកពីការងរដើមាបីថាទាំកូនរបស់ពួកគា 
ខណៈពាលដាលស្ា្តីអាចឈប់សមាាកមាត៊ាពបាន។ បើទោះជាដូច្នាះក្តី ាពខ៊សគា្នានៅក្នុងតួនាទី និងការទទួលខ៊ស 
តាូវយានឌ័រ ពាមទំាងឧបសគ្គផ្នាកសង្គម និង សាដ្ឋអកិច្ច ោយឡាកពីគា្នា ជាញឹកញាប់ រមាងតាងបង្កឱាយមានការបាត់បង់ 
បាយោជន៍ទៅលើស្ា្តីខ្លាំងជាងប៊រស ដូចមានបញ្ជាក់តាមរយៈាពមិនស្មើាពគា្នាចំពោះសិទ្ធិគាប់គាងទាពាយសមាបត្តិ និង 
បៀវតាសរ៍។ ដើមាបីបង្កើតឱាយមានវាទិកាស្មើាពគា្នាមួយ ស្ា្តីតាូវទទួលបានការគំាទា និងផ្តល់អំណច ដើមាបីបំបាត់ឧបសគ្គផ្នាក
សង្គមនិងសាដ្ឋអកិច្ចទាំងនាះ។ ដូច្នាះ យានឌ័រព៊ំមានជាបញ្ហារបស់ស្ា្តីឡើយ ប៉៊ន្តា វាជាការបង្កើតឱាយមានសមាព រមាង 
ទាមទារឱាយមានការផ្តល់អំណចដល់ស្ា្តី ជាពិសាសដើមាបីផ្តល់សំណងប៉ះប៉ូវចំពោះការរើសអើងពួកគា។

តើការបញា្ជាបយានឌ័រគឺជាអ្វី?
ការបញា្ជាបយានឌ័រគឺជាដំណើរការនាការបញ្ចូលការពិចារណអំពីយានឌ័រទៅក្នុងចំណត់ការដាលបានគាាងទ៊កណមួយ រាប់បញ្ចូល 
បទបាបញ្ញត្តិ ោលនយោបាយ កម្មវិធី និងគមាាងនានា នៅក្នុងគាប់វិស័យ និងគាប់កមាិតទាំងអស់ ដើមាបីោះសាាយ និងកាត់បន្ថយ 
បញ្ហាវិសមាពដាលមានសាាប់។ វាគឺជាយ៊ទ្ធាស្ា្តមួយដើមាបីធ្វើឱាយការពាយួបារម្ភ និងបទពិសោធន៍របស់ស្ា្ត ី និងប៊រស កា្លាយជាធាត៊ស្នលូ 
មួយនាការរៀបចំ ការអន៊វត្តន៍ ការតាួតពិនិតាយ និងវាយតម្លាទៅលើោលនយោបាយ និងកម្មវិធីនានា នៅក្នុងបរិយកាសនយោបាយ 
សាដ្ឋអកិច្ច និងសង្គមទាំងអស់ ដើមាបីឱាយស្ា្តី និងប៊រស អាចទទួលបានបាយោជន៍ោយស្មើាពគា្នា ហើយវិសមាពមិនតាូវបានធ្វើឱាយមាន 
បន្តទៅម៊ខ។ ោលដៅច៊ងកាាយគឺដើមាបីសមាាចឱាយបាននូវសមាពយានឌ័រ (កំណត់សមា្គាល់ទី៨នៅជើងទំព័រ)។

សមាពយានឌ័រ គឺជាោលដៅ ោយឡាក ការបញា្ជាបយានឌ័រគឺជាយ៊ទ្ធាស្ា្ត ឬ មធាយាបាយ ដើមាបីសមាាចបានោលដៅនាះ។ 
ោយារតាការរើសអើងនៅក្នុងសង្គមរមាងតាងរារាំង ជាពិសាសដល់ស្ា្តី មិនឱាយចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្ត ឬការទទួល 
បានបាយោជន៍ពីបច្ចាកវិទាយាសនាសំសំចាថាមពល ដូច្នាះ វិធានការផ្តល់អំណចដល់ស្ា្តីអាចសមាាចបានសមាពយានឌ័រ។ ការពិចារណ 
អំពីយានឌ័រ ដូចជា ាពចាំបាច់ក្នុងការផ្តល់អំណចដល់ស្ា្តី តាូវបញ្ចូលទៅក្នុងោលនយោបាយ និងគមាាងនានា។

ការពិចារណអំពីយានឌ័រតាូវមានាពជាក់លាក់ចំពោះបរិបទ ដាលគមាាង និង/ឬ ោលនយោបាយមួយនឹងតាូវអន៊វត្ត។ ដូច្នាះ ចាំបាច់
តាវូធ្វើការវិាគយានឌ័រជាជំហានដំបូង សំដៅឆ្ពាះទៅធ្វើការបញា្ជាបយានឌ័រ។ ការវិាគយានឌ័រមួយដាលតាវូបានធ្វើឡើងោយសមស្ាប 
នឹងអន៊ញ្ញាតឱាយអ្នកាក់ព័ន្ធនានាអាចយល់បានអំពីតួនាទីយានឌ័រដាលមានសាាប់ ពាមទាំងទំនាក់ទំនងជាក់ស្តាង និងយល់អំពីវិាល 
ាពដាលស្ា្តី និងប៊រសអាចទទួលបានបាយោជន៍ស្មើាពគា្នាពីគមាាងជាក់លាក់មួយ។ ដូច្នាះ ជំហានដំបូងនាការបញា្ជាបយានឌ័រ 
គឺជាការវិាគយានឌ័រមួយ ដើមាបីកំណត់អំពីតួនាទីយានឌ័រ និង ទំនាក់ទំនងជាក់ស្តាង។ បាសិនបើពំ៊មានការវិាគមួយោយធ្វើការកំណត់ 
ោលដៅទានោះ វិសមាពដាលមានសាាប់អាចបន្តកើតមានោយមិនតាូវបានគាកត់សមា្គាល់ ឬក៏អាចតាូវបានបង្កើនផង តាមរយៈ 
ោលនយោបាយ និងគមាាងដាលព៊ំមានការផ្តល់ព័ត៌មានគាប់ជា៊ងជាាយ។ ការបញា្ជាបការពិចារណអំពីបញ្ហាយានឌ័រទៅក្នុងការបង្កើត 
ោលនយោបាយ អាចធ្វើការបំភ្លឺចំពោះាពងងឹតផ្នាកយានឌ័រនាះ។ ការបញា្ជាបយានឌ័រគឺជាលំហាត់មួយដាលមានាពសមស្ាបជាក់
ស្តាងយ៉ាងខ្លាំង ដាលមានោលបំណងសមាាចឱាយបាននូវសមាព និងបាសិទ្ធាព។ ជំហានផាសាងៗគា្នានាការបញា្ជាបយានឌ័រ នឹងតាូវ 
បានយកមកពិាកាសាកាន់តាលម្អិតជាងនាះក្នុងមារៀនទី៤។

តើការវិាគយានឌ័រគឺជាអ្វី?
ការវិាគយានឌ័រគឺជាការសិកាសាដាលធ្វើការបាងចាកភាទោយពិនិតាយមើលទៅលើាពខ៊សគា្នានាសាចក្តតីាវូការ បាយោជន៍ អតាាចូលរួម  
ការទទួលបានធនធាន និងបាយោជន៍ពីការអភិវឌាឍន៍ ការគាប់គាងទៅលើទាពាយសមាបត្ត ិ អំណចក្នងុការធ្វើសាចក្តសីមាាចចិត្តរបស់ស្ា្ត ី និង 
ប៊រស។ល។ ោលបំណងនាការវិាគយានឌ័រគឺដើមាបីធ្វើការកំណត់ ស្វាងយល់ និងោះសាាយបញ្ហាវិសមាពោយផ្អាកលើា្ថានាព 
តួនាទី ការទទួលខ៊សតាវូ និងទំនាក់ទំនងយានឌ័រ។

ការវិាគយានឌ័រតាវូធ្វើឡើងជាជំហានដំបូងមួយនាការបញា្ជាបយានឌ័រ ដើមាបីកំណត់រកតួនាទី សាចក្តតីាវូការ បាយោជន៍ និងវិសមាព 
យានឌ័រ ហើយកាាយមក គឺដើមាបីរៀបចំវិធានការក្នងុលក្ខណៈមួយដាលកាត់បន្ថយបាននូវវិសមាព និងផ្តល់អំណចចំពោះប៊រស ស្ា្ត ីដើមាបី 
ឱាយពួកគាអាចចូលរួមបាន និងធានាថា វិធានការនោះមាននិរន្តរាព និងមានបាសិទ្ធាព។



13មារៀនទី ១ ៖ យានឌ័រ និងការបាាបាួលអាកាសធាត៊ 

ឧទាហរណ៍ន្រការពិភាក្រសា ៖ តើអ្វីខ្លះដាលអាចជាសាចក្តីតាូវការ និងបាយោជន៍ខ៊សៗគា្នារបស់ស្ា្តី និងប៊រស នៅក្នុងវិស័យ 
ដឹកជញ្ជូន និងតើគាតាូវពិចារណទៅលើអ្វីខ្លះ ដើមាបីធានាថាស្ា្តី និងប៊រសទទួលបានបាយោជន៍ស្មើាពគា្នាពីបាព័ន្ធដឹក 
ជញ្ជូនាធារណៈមួយដាលមានាពបាសើរជាងម៊ន? តើបាព័ន្ធដឹកជញ្ជូនមួយអាចតាូវបានធ្វើឱាយកាន់តាមាននិរន្តរាព 
ពាមទាំងធានាថា បាព័ន្ធដឹកជញ្ជូននាះ ឆ្លើយតបចំពោះសាចក្តីតាូវការរបស់ប៊គ្គលគាប់រូបោយស្មើាពគា្នា បានោយ 
របៀបណ?

គមាាងអភិវឌាឍន៍បាព័ន្ធដឹកជញ្ជូនារធាណៈមួយបាកបោយនិរន្តរាព តាូវធ្វើការបា៉ាន់បាមាណទៅលើសាចក្តីតាូវការ 
និងបាយោជន៍របស់បាជាពលរដ្ឋអ ោយបាងចាកទៅតាមភាទផាសាងៗគា្នា។ ស្ា្តី និងប៊រស អាចតាូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវខ៊សគា្នា 
និងនៅពាលខ៊សគា្នា។ ស្ា្តីអាចតាូវការបាព័ន្ធដឹកជញ្ជូនមួយដាលអន៊ញ្ញាតឱាយពួកគាអាចទៅធ្វើការងរបាន ទៅផាសារ និង 
ទៅទទួលកូនរបស់ពួកគាពីាលារៀន នៅក្នុងការធ្វើដំណើរតាមួយដង។ នៅក្នុងសង្គមជាចាើន ស្ា្តីអាចមានអារម្មណ ៍
គា្មានស៊វត្ថិាពក្នុងការធ្វើដំណើរនៅពាលយប់ បាសិនបើា្ថានីយអ្នកដំណើរព៊ំមានភ្លើងបំភ្លឺគាប់គាាន់ ឬមានការការារព ី
ប៊គ្គលិកសន្តិស៊ខ។ សាចក្តីតាូវការ និង បាយោជន៍ទាំងនាះតាូវបញ្ចូលទៅក្នុងការរៀបចំគមាាង ដើមាបីឱាយស្ា្តី និងប៊រស 
មន៊សាសចាស់ និងក៊មារ អាចមានលទ្ធាពបាើបាាស់ និងទទួលបានបាយោជន៍ពីមធាយាបាយដឹកជញ្ជូនាធារណៈោយ
ស្មើាពគា្នា។

គាអាចបញ្ចលូា្លាយមួយបន្ថាមទៀត ដើមាបីពិាកាសាអំពីរចនាសម្ពន័្ធយានឌ័រនៅក្នងុបរិបទរបស់បាទាសមួយ។ គាអាចបាមូលព័ត៌មានដាល
មានលក្ខណៈជាក់លាក់ចំពោះបាទាសមួយ ពីរបាយការណ៍ស្តីពីការបា៉ាន់បាមាណអំពីយានឌ័ររបស់ធនាគារពិភពលោក15 និង មូលដ្ឋាន 
ទិន្នន័យដទាទៀត។

សំណួរ និងចម្លើយ
ពិាកាសាជាមួយអ្នកចូលរួមអំពីការយល់ឃើញរបស់ពួកគាចំពោះោលគំនិតនាយានឌ័រ សមាព  
យានឌ័រ និងការបញ្ជាាបយានឌ័រ។ បន្ថាមពីនាះទៀត ក៏តាូវពិាកាសាផងដារថា តើមានវិសមាព  
យានឌ័រអ្វីខ្លះដាលកើតមាននៅក្នុងបាទាសដើមរបស់ពួកគា និងតើអ្វីជាបញ្ហាបាឈមធំបំផ៊តក្នុង
ការបញ្ជាាបយានឌ័រនៅកមាិតោលនយោបាយនោះ។ តើមានបញ្ហាកង្វះចំណាះដឹងអំពីអត្ថន័យ 

នាាកាយថាយានឌ័រ និង ហាត៊អ្វីបានជាសមាពយានឌ័រមានារៈសំខន់ដារឬទា? តើការបញ្ជាាបយានឌ័រ  តាូវបានផ្ទារទៅឱាយស” កាសួង 
កិច្ចការនារើ និងអង្គការស្ា្តី ដាលមិនសូវមានសម្លាងនៅក្នុងការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្ត ដារឬទា?

តើយានឌ័រមានារៈសំខន់អ្វីខ្លះចំពោះសង្គមមួយ? តើអ្នកគិតថាតួនាទី និងការទទួលខ៊សតាូវរបស់ស្ាី្ត និងប៊រសមានអ្វីខ្លះ? តើអ្នកមើល
ឃើញវិសមាពយានឌ័រនៅឯណខ្លះក្នុងបាទាសរបស់អ្នក? តើអ្វីខ្លះជាបញ្ហាបាឈមនាការបញ្ជាាបយានឌ័រ នៅក្នុងបាទាសរបស់អ្នក? 
តើអ្នកជួបបាទះាពលម្អៀងអ្វីខ្លះ ឧទាហរណ៍ដូចជា នៅក្នុងកិច្ចពិាកាសាអំពីការបង្កើតោលនយោបាយ បាសិនបើអ្នកលើកឡើងអំពី 
បញ្ហាយានឌ័រនោះ?

15 World Bank. Gender Equality Data and Statistics. http://datatopics.worldbank.org/gender/

សំណួរ និងចម្លើយ ដាល 
មានរយៈពាលអបាបបរមា 
ចំនួន ៣០នាទី

http://datatopics.worldbank.org/gender/
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លំហាត់ ៖ Powerwalk

លាបាងសម្តាងតួអង្គនាះបង្ហាញអំពីតួនាទីយានឌ័រ និងការរើសអើងក្នុងសង្គម។ គាគបាបីយកត៊ និងកៅអីចាញ។ ោយមិនចាំបាច ់
តាូវពនាយល់វាងឆ្ងាយ តាូវផ្តល់កាដសមួយសន្លឹកទៅឱាយអ្នកចូលរួមគាប់រូប ោយនៅក្នុងកាដសនោះបញ្ជាក់អំពី តួដាលពួកគានឹង 
តាូវសម្តាង (សូមមើលខងកាាម) ហើយតួទាំងនោះមិនតាូវយកមកពិាកាសាគា្នាឡើយ។ អ្នកចូលរួមទាំងអស់តាូវឈរជាមួយជួរនៅ
កណ្តាលបន្ទប់ (ពួកគាទំាងអស់គា្នាស៊ទ្ធសឹងតាចាប់ផ្តើមោយស្មើាពគា្នា)។ ក្នងុអំឡុងពាលនាការអន៊វត្តន៍លំហាត់នាះ សាចក្តថី្លាង
ជាចាើនផាសាងៗគា្នាដាលទាក់ទងទៅនឹងសកម្មាព ឬជមាើសនានា តាូវបានគាអានឮៗ (សូមមើលខងកាាម) ហើយអ្នកចូលរួម 
តាូវបានស្នើស៊ំឱាយបោះជំហានទៅម៊ខមួយជំហាន (បាសិនបើនៅក្នុងតួនាទីរបស់ពួកគា ពួកគាឯកាពទៅនឹងសាចក្តីថ្លាងនោះ) 
ឬបោះជំហានទៅកាាយមួយជំហាន (បាសិនបើ គាមិនឯកាព)។ បាសិនបើពួកគាមិនជាើសរើសយកទាំងពីរ  ឯកាពស” និង 
 មិនឯកាពស” ពួកគាតាូវស្ថិតនៅកន្លាងដដាល។ ក្នុងអំឡុងពាលនាការអន៊វត្តន៍លំហាត់នាះ មិនគួរមានការពិាកាសាអ្វីឡើយ។

កាាយពាលអានសាចក្តីថ្លាងទាំងអស់រួចរាល់ ហើយអ្នកចូលរួមបានបោះជំហានជ៊ំវិញបន្ទប់ តាូវស្នើឱាយពួកគាឈរនៅកន្លាងដាល 
ពួកគាកំព៊ងឈរ។ ដំបូង គាូបណ្តុះបណ្តាលតាូវសួរទៅកាន់អ្នកចូលរួមដាលបានបោះជំហានទៅម៊ខថាតើពួកគាមានអារម្មណ ៍
ដូចម្តាច។ បនា្ទាប់មក តាូវសូមឱាយពួកគាបារម៊ខទៅកាន់អ្នកចូលរួមដទាទៀតនៅក្នុងបន្ទប់ បង្ហាញអំពីតួនាទីរបស់ពួកគា និងពនាយល់
ថាហាត៊អ្វីបានជាពួកគាឈរនៅខងម៊ខ។ កាាយមក តាូវសួរទៅកាន់អ្នកដាលឈរនៅកណ្តាលថាតើពួកគាមានអារម្មណ៍ដូចម្តាច 
និងតើពួកគាយល់ឃើញដូចម្តាចចំពោះតួនាទីរបស់ពួកគា។ ជាច៊ងកាាយ តាូវសួរទៅកាន់អ្នកចូលរួមនៅខងកាាយ ថាតើពួកគា 
មានអារម្មណ៍ដូចម្តាច និងសូមឱាយពួកគារៀបរាប់អំពីតួនាទីរបស់ពួកគា (តើអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចម្តាចនៅពាលដាលអ្នកដទាទៀត
បោះជំហានឈានទៅម៊ខអ្នក?)។

តាវូបានលើកយកោលបំណងនាលំហាត់នាះមកពិាកាសា៖ លំហាត់នាះបង្ហាញថាវិសមាពតាវូបានបង្កើតនៅក្នងុសង្គមមួយ ហើយ 
តួនាទីយានឌ័រ រមាងតាងកំណត់ទៅលើឱកាស និងជមាើសនានា ដាលជាហាត៊អាចបង្កឱាយមានការរើសអើង។ លំហាត់នាះក៏ 
បង្ហាញផងដារថា យានឌ័រមានអន្តរកម្មជាមួយបញ្ហាសង្គមដទាទៀត ដូចជា ការទទួលបានការអប់រំ ឬ ាពកាីកា។

ឧទាហរណ៍ន្រតួនាទីសម្រ្រប់លំហាត់ស្តីពី Powerwalk ៖ (ត្រូវក្រសម្រួលទៅតាមចំនួនអ្នកចូលរួម និង បរិបទរបស់ ប្រទ្រស)

 � ស្ា្តីធ្វើការងរនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម អាយ៊១៧ឆ្នាំ មកពីបាទាសជិតខងមួយ។

 � ប៊រសជាមា្ចាស់តូបលក់ទំនិញមួយ អាយ៊ ៣២ឆ្នាំ នៅក្នុងភូមិ។

 � ស្ា្តីដាលរៀបការរួចអាយ៊ ៣៥ឆ្នាំ នៅតំបន់ជនបទ។

 � ក៊មារើអាយ៊ ១៦ឆ្នាំ ដាលថាទាំមា្តាយឈឺ និងប្អូនៗដទាទៀត។

 � មនា្តីរាជការជាប៊រសដាលមានឋានៈការងរខ្ពស់នៅឯកាសួងហិរញ្ញវត្ថុ អាយ៊ ៤៥ឆ្នាំ នៅទីកា៊ង។

 � ចៅកាមាលាកំពូលជាប៊រស អាយ៊ ៥៥ ឆ្នាំ នៅទីកា៊ង។

 � អាជីវករលក់ទំនិញជាស្ា្តី អាយ៊ ៣៥ឆ្នាំ មិនទាន់រៀបការ។

 � ប៊រសអ្នកបើកតាក់ស៊ី អាយ៊ ៤០ឆ្នាំ មានកូន ៣នាក់។

ស្រចក្តីថ្ល្រងសម្រ្រប់ Powerwalk ៖ (ត្រូវក្រសម្រួលទៅតាមបរិបទរបស់ប្រទ្រស)

 � ខ្ញុំអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើការសមាាចចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍/តំបន់ដាលខ្ញុំរស់នៅ។

 � ខ្ញុំអាចបោះឆ្នាត/បានបោះឆ្នាតរួចទៅហើយ ដើមាបីជាើសរើសតំណងរាស្ា្តរបស់ខ្ញុំ។

 � ខ្ញុំមានពាល និង ឱកាសដើមាបីមើលទូរទសាសន៍ ា្តាប់វិទាយុ និងអានារព័ត៌មាន។

 � ខ្ញុំអាចមានលទ្ធាពទទួលបានឥណទានខ្នាតតូច ឬ កម្ចីខ្នាតតូច។

លំហាត់បាមាណ ៣០នាទី



15មារៀនទី ១ ៖ យានឌ័រ និងការបាាបាួលអាកាសធាត៊ 

 � ខ្ញុំអាចទិញអាហារដាលខ្ញុំចូលចិត្ត។

 � ខ្ញុំអាចទិញឧបករណ៍ពនាយារកំណើតបាន។

 � ខ្ញុំអាចធ្វើការសមាាចចិត្តពនាយារកំណើតនៅក្នុងគាួារ/ជាើសរើសបាើបាាស់មធាយាបាយពនាយារកំណើតមួយ។

 � ខ្ញុំបានចូលរៀននៅឯាលាមធាយមសិកាសា ឬ ខ្ញុំនឹងចូលរៀននៅឯាលាមធាយមសិកាសា។

 � ខ្ញុំអាចបង់ថ្លាពាយាបាលនៅឯមន្ទីរពាទាយឯកជនមួយសមាាប់ខ្លួនឯង និងគាួាររបស់ខ្ញុំ។

 � អ្នកបង្កើតោលនយោបាយ/មាដឹកនាំសហគមន៍/ចាស់ពាឹទា្ធាចារាយនៅក្នុងភូមិ ា្តាប់យោបល់របស់ខ្ញុំ។

 � ខ្ញុំមិនធា្លាប់ទទួលរងអំពើហិងាសាផ្លូវកាយ ឬ ផ្លូវភាទឡើយ។

 � យ៉ាងហចណស់ ខ្ញុំអាចទទួលទានអាហារចំនួនពីរពាលក្នុងមួយថ្ងា។

 � ខ្ញុំទទួលបានកិច្ចការារបាឆំងទៅនឹងគាាះមហន្តរាយធម្មជាតិ ដូចជា ខាយល់កក្តាាក់ និងគាាះរាំងស្ងួត។

 � ខ្ញុំមានដី/ផ្ទះ/អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។

បាភពឯការ ៖ លំហាត់ស្តីពី Powerwalk នាះ តាូវបានកាសមាួលពីសៀវភៅណានាំមួយសមាាប់ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី យានឌ័រ ពីអង្គការ 
GIZ។

វគ្គ ខ ៖ ទំនាក់ទំនងរវាងយ្រនឌ័រ និងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ
នៅច៊ងបញ្ចប់នាវគ្គនាះ អ្នកចូលរួមគួរអាចមានលទ្ធាពរៀបរាប់អំពីទំនាក់ទំនងរវាង យានឌ័រ និង 
ការបាាបាួលអាកាសធាត៊។ បទបង្ហាញនាះគួរសង្កត់ធ្ងន់ថា តួនាទីយានឌ័រ មានឥទ្ធិពលទៅលើ 
របៀបដាលស្ា្តទីទួលរងផលប៉ះាល់ពីការបាាបាលួអាកាសធាត៊ ស្ា្តមីានសកា្តាន៊ពលដ៏ពិសាសមួយ
ក្នងុការរួមចំណាកចំពោះការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ និងការអភិវឌាឍន៍បាកបោយនិរន្តរាព ហើយ

វិធានការចំពោះការបាាបាួលអាកាសធាត៊តាូវគិតគូរចំពោះបញ្ហាយានឌ័រ។ វគ្គនាះរៀបចំឱាយមានមូលដ្ឋានោលគំនិត សមាាប់អ្នកតំណង 
មកពីកាសួងបរិា្ថាន និងកាសួងាក់ព័ន្ធនានា ពាមទាំងអង្គការស្ា្តី ដើមាបីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិាកាសាោលនយោបាយរួមគា្នា អំពីរបៀបធ្វើ
សមាហរណកម្មយានឌ័រទៅក្នងុោលនយោបាយ និងគមាាងស្តពីីអាកាសធាត៊។ បទបង្ហាញនាះអាចមានការបំពាញបន្ថាមពីករណីសិកាសា
បន្ថាមទៀត ហើយឧទាហរណ៍គបាបីតាូវបានកាសមាួលទៅតាមបរិបទរបស់បាទាស និងអ្នកចូលរួម។

មាតិកា
 » ហាត៊អ្វីបានជាគាលើកឡើងអំពីបញ្ហាយានឌ័រ និងការបាាបាួលអាកាសធាត៊?

 » តើយានឌ័រ និង ការបាាបាួលអាកាសធាត៊មានទំនាក់ទំនងគា្នាដូចម្តាច?

 � តើការបាាបាួលអាកាសធាត៊បង្កឱាយមានផលប៉ះាល់ដូចម្តាចទៅលើស្ា្តី?

 � តើស្ា្តីអាចរួមចំណាកចំពោះចំណត់ការទៅលើការបាាបាួលអាកាសធាត៊យ៉ាងដូចម្តាច?

 � តើវិធានការចំពោះការបាាបាួលអាកាសធាត៊បង្កឱាយមានផលប៉ះាល់ដូចម្តាចទៅលើស្ា្តី?

 » ហាត៊អ្វីតាូវធ្វើសមាហរណកម្មយានឌ័រ?

 » តើគាតាូវធ្វើសមាហរណកម្មយានឌ័រោយរបៀបណ?

បទបង្ហាញដាលមាន 
រយៈពាលអតិបរមា 
ចំនួន ៦០នាទី



សៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលដើមាបីគាំទាដល់ការជំរុញយានឌ័រ និងការបាាបាួលាកាសធាតុនៅក្នុងបាទាស16

ហាត៊អ្វីបានជាគាលើកឡើងអំពីបញ្ហាយានឌ័រ និងការបាាបាួលអាកាសធាត៊?
ហាត៊អ្វីយានឌ័រគបាបីជាបញ្ហាមួយសមាាប់ោលនយោបាយ និងគមាាងស្តីពីការបាាបាួលអាកាសធាត៊?

 » យានឌ័រគឺជាកតា្តាមួយដាលមានាពបាទាក់កាឡាគា្នាជាមួយកតា្តាជាចាើនទៀត ដូចជា អាយ៊ និងទាពាយសមាបត្តិផ្នាកសាដ្ឋអកិច្ច។  
ដូចគា្នាទៅនឹងកតា្តាដាលមានលក្ខណៈបាទាក់កាឡាគា្នាដទាទៀតដារ គាតាូវពិចារណអំពីបញ្ហាយានឌ័រ នៅពាលរៀបចំផានការ 
និងអន៊វត្តវិធានការោលនយោបាយ។ វិធានការបាបនាះអាចមានបាសិទ្ធាពទៅបាន ល៊ះតាាណតាគាកំណត់រកបាននូវកា៊ម 
ោលដៅសមស្ាបដាលរួមមាន ប៊រស និងស្ា្តី និងសាចក្តីតាូវការ ពាមទាំងបាយោជន៍របស់ពួកគា។

 » សមាពយានឌ័រ គឺជាោលដៅសមាាប់ខ្លួនឯង និងជាលក្ខខណ្ឌមួយដាលអាចជួយសមាាចឱាយបាននូវោលបំណងអភិវឌាឍន៍
បាកបោយនិរន្តរាពដទាទៀត។ លើសពីនាះទៀត យានឌ័រ និងការបាាបាួលអាកាសធាត៊ គឺជាបញ្ហាដាលមានលក្ខណៈ 
បាទាក់កាឡាគា្នា និងជាញឹកញាប់ តាូវបានគាទទួលា្គាល់នៅក្នុងយ៊ទ្ធាស្ា្តអភិវឌាឍន៍របសប់ាទាស និង ោលនយោបាយតាម 
វិស័យ។

 » យានឌ័រមានទំនាក់ទំនងដាលមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានទៅនឹងឥទ្ធិពលនាការបាាបាួលអាកាសធាត៊សកល ពាមទាំង មានឥទ្ធិពល
ទៅលើបាសិទ្ធាពនាវិធានការចំពោះការបាាបាួលអាកាសធាត៊។

តើយានឌ័រ និងការបាាបាួលអាកាសធាត៊មានទំនាក់ទំនងគា្នាដូចម្តាច? 
អន្តរទំនាក់ទំនងរវាងតួនាទីយានឌ័រ និងការបាាបាលួអាកាសធាត៊ ពាមទំាងចំណត់ការផាសាងៗគា្នា អាចតាវូបានសង្ខាបដូចខងកាាម ៖

1) ការបាាបាួលអាកាសធាត៊បង្កឱាយមានផលប៉ះាល់ទៅលើស្ា្តី និងប៊រសខ៊សៗគា្នា។

2) ស្ា្តី និងប៊រស មានរបៀបឆ្លើយតបទៅនឹងការបាាបាួលអាកាសធាត៊ខ៊សៗគា្នា។

3) ោលនយោបាយ និងវិធានការស្តីពីអាកាសធាត៊បង្កឱាយមានផលប៉ះាល់ទៅលើស្ា្តី និងប៊រស ខ៊សៗគា្នា។

ការបាាបាួលអាកាសធាត៊បង្កឱាយមានផលប៉ះាល់ទៅលើស្ា្តី និងប៊រស ខ៊សៗគា្នា
បើទោះបីជាការបាាបាលួអាកាសធាត៊គឺជាបញ្ហាបាឈមកមាតិសកលក៏ោយ ប៊៉ន្តាវាបង្កឱាយមានផលប៉ះាល់ទៅលើកាម៊ក្នងុសង្គមមួយចំនួន 
និងលទ្ធាពរបស់ពួកគាក្នុងការឆ្លើយតបមានាពខ៊សៗគា្នាពីកា៊មដទា។ តួនាទី និងការទទួលខ៊សតាូវយានឌ័រជាក់លាក់ ដាលកំណត់ទៅ  
លើប៊រស និងស្ា្តនីៅក្នងុសង្គមមួយ នំាឱាយមានវិសមាពចំពោះការទទួលបានធនធានដាលរងផលប៉ះាល់ពីការបាាបាលួបរិា្ថាន ឧបសគ្គ 
ដាលរាំងស្ទះចំពោះការចូលរួម និងសមត្ថាពបនាសាំដាលមិនស្មើាពគា្នា។

ោយឡាក ស្ា្តីព៊ំមានមានាពទន់ខាសាយជាងពីធម្មជាតិឡើយបើធៀបទៅនឹងប៊រស។ ក៏ប៉៊ន្តា ជាពិសាសស្ា្តីកាីកាបាឈមទៅនឹងការរើស
អើងក្នុងសង្គម ដាលធ្វើឱាយពួកគាកាន់តាងយរងគាាះទៅនឹងឥទ្ធិពលនាការបាាបាួលអាកាសធាត ៊ ពាមទាំងអាចរាំងស្ទះដល់សមត្ថាព 
របស់ពួកគាក្នុងការបនាសាំផងដារ។ ស្ា្តីរងផលប៉ះាល់ពីការបាាបាួលអាកាសធាត៊ក្នុងកមាិតមិនស្មើាពគា្នា ោយារតាតួនាទី និងឋានៈ
ក្នុងសង្គមរបស់ពួកគាមានាពខ៊សគា្នា។ ជាពិសាស ស្ា្តីកាីការមាងតាងមិនសូវមានលទ្ធាពទទួលបានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី ការអប់រំ និង 
សាវាផាសព្វផាសាយកសិកម្ម បាាក់ចំណូល។ល។ ដាលធ្វើឱាយពួកគាកាន់តាងយរងគាាះទៅនឹងគាាះរាំងស្ងួត ទឹកជំនន់ ការដំដំណំោយ 
មិនបានផល និងការផ្គត់ផ្គង់ពីធនធានធម្មជាតិដាលកាន់តាមានតិចឡើងជាលំដប់ ពាមទាំងចំណុចដទាទៀត។ លទ្ធាពដ៏តិចតួចរបស់
ពួកគាក្នុងការទទួលបានធនធាន និងសន្តិស៊ខផ្នាកសាដ្ឋអកិច្ច ពាមទាំងការទទួលខ៊សតាូវរបស់ពួកគាចំពោះសាបៀងអាហាររបស់គាួារ 
និងសន្តិស៊ខផ្នាកថាមពលរបស់ពួកគា រមាងតាងមានន័យថា ពួកគាមិនសូវមានសមត្ថាពក្នុងការបនាសាំទៅនឹងការបាាបាួលអាកាសធាត៊ 
មានាពធូរសាាលឡើងវិញពីគាាះមហន្តរាយ ឬសមាបជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគាទៅនឹងការបាាបាួលនៅក្នុងបរិា្ថានរបស់ពួកគាឡើយ។ 

 »  ស្ា្តី និងប៊រស ព៊ំមានមានាពងយរងគាាះជាងទៅនឹងផលប៉ះាល់អវិជ្ជមាននាការបាាបាួលអាកាសធាត៊បណ្តាល
មកពីាពខ៊សគា្នាមួយចំនួនផ្នាកជីវាស្ា្ត ឬាពទន់ខាសាយ  ពីធម្មជាតិស” ឡើយ។

 »  តួនាទីយានឌ័រតាូវបានបង្កើតឡើងោយសង្គម និងដើរតួនាទីជាកតា្តាអន្តរាគមន៍មួយដាលធ្វើឱាយស្ា្ត ីនិង ប៊រសទទួល 
រងផលប៉ះាល់ខ៊សៗគា្នាពីការបាាបាួលអាកាសធាត៊។



17មារៀនទី ១ ៖ យានឌ័រ និងការបាាបាួលអាកាសធាត៊ 

 »  ោលនយោបាយ និងវិធានការដាលផ្តាតតាមាយា៉ាងទៅលើាពងយរងគាាះដាលមានលក្ខណៈជាក់លាក់ ចំពោះ 
យានឌ័រ នាំឱាយមានហានិភ័យនាការធ្វើឱាយស្ា្តីកា្លាយជាជនរងគាាះ។

 » ការបាាបាួលអាកាសធាត៊ធ្វើឱាយវិសមាពយានឌ័រកាន់តាធ្ងន់ធ្ងរឡើង។

 »  វិសមាពយានឌ័រនាំឱាយមានផលប៉ះាល់អវិជ្ជមានកាន់តាខ្លាំងឡើងទៅលើស្ា្តី។

ឧទាហរណ៍ន្រការពិភាក្រសា - យ្រនឌ័រ និងកសិកម្មភ ៖ នៅក្នុងតំបន់ជនបទជាចាើននាបាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ ស្ា្តីនៅតាបន្ត 
ទទួលខ៊សតាូវចំពោះារកិច្ចក្នុងផ្ទះ និងការរកអាហារសមាាប់គាួាររបស់ពួកគា ហើយជាញឹកញាប់ ប៊រសរមាងតាងបន្ត
ធ្វើការងរដាលទទួលបានបាាក់កមាា។ ស្ា្តីដាលទទួលខ៊សតាូវចំពោះការរកអ៊ស និងដំដំណំដើមាបីធានាបាននូវសន្តិស៊ខ
សាបៀងរបស់គាួារពួកគា ពឹងផ្អាកជាពិសាសលើធនធានធម្មជាតិ ដូចជា ពាា ទឹក និងដីដាលមានជីជាតិ។ នៅពាលដាល
ធនធានទាំងនាះមានការបាត់បង់ោយារតាការបាាបាួលអាកាសធាត៊ ស្ា្តីអាចតាូវធ្វើដំណើរកាន់តាឆ្ងាយជាងម៊ន និង 
ចំណយពាលកាន់តាចាើនជាងម៊នដើមាបីបាមូលធនធាន និងគាប់គាងបាភពអាហារ។ លើសពីនាះទៀត សមា្ពាធនាការ 
ចំណយពាលវាលាចាើនជាងម៊នបាបនាះ នាំឱាយប៉ះាល់ដល់លទ្ធាពរបស់ស្ា្តីក្នុងការបន្តធ្វើការងរដាលទទួលបានបាាក់
កមាា និង ចូលរួមនៅក្នុងជីវិតរស់នៅាធារណៈ ដាលបង្កឱាយមានផលប៉ះាល់បន្ថាមទៀតទៅលើសមត្ថាពរបស់ពួកគា 
ក្នុងការធ្វើសកម្មាព (ធ្វើសកម្មាពជាថ្មីម្តងទៀត) ពាមទាំងបង្កើនការពឹងផ្អាក និងវិសមាពយានឌ័រ។ បន្ថាមពីនាះទៀត 
តួនាទីយានឌ័រអាចរាំងស្ទះស្ា្តីមិនឱាយចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្តក្នុងគាួារ និងសហគមន៍ ដាល
ធ្វើឱាយមានការពិបាកក្នុងការបញ្ចាញសម្លាងអំពីសាចក្តីតាូវការ និងការយល់ឃើញរបស់ពួកគាទាក់ទងទៅនឹងចំណត់ការ
ដាលចាំបាច់ចំពោះបញ្ហាអាកាសធាត៊។

ឧទាហរណ៍ន្រការពិភាក្រសា - យ្រនឌ័រ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រ្រះមហន្តរាយ ៖ ទឹកជំនន់ និងគាាះរាំងស្ងួត ដាល 
បំផ្លាញកសិផល និងធនធាននានា ធ្វើឱាយមានបន្ទុកកាន់តាធ្ងន់ធ្ងរទៅលើស្ា្តីដាលពឹងផ្អាកទៅលើធនធានទាំងនាះ ក្នុងការ 
ធានាឱាយបាននូវសន្តិស៊ខសាបៀង ស៊ខាព និងអនាម័យគាួាររបស់ពួកគា ពាមទាំងអាចធ្វើឱាយបាត់បង់ជីវាពរស់នៅរបស់
ពួកគាោយារគាាះមហន្តរាយធម្មជាតិ។ ផលប៉ះាល់នាការបាាបាួលអាកាសធាត៊ធ្វើឱាយមានកំណើនបន្ទុកពាលវាលា 
និងស៊ខាពចំពោះស្ា្តីដាលជាអ្នកដងទឹក រកអ៊ស និងថាទាំកសិផល។ ស្ាបពាលជាមួយគា្នានាះដារ កង្វះការទទួល 
បានសិទ្ធិដីធ្លី ឬបាាក់ចំណូល អាចធ្វើឱាយស្ា្តីកាន់តាពិបាកក្នុងការបនាសាំទៅនឹងផលប៉ះាល់ទាំងនាះ ពាមទាំងមានាពធូរ
សាាលឡើងវិញពីគាាះធម្មជាតិ។ ជួនកាល ឧបសគ្គផ្នាកវបាបធម៌ និងការគំរាមកំហាងនាអំពើហិងាសាដាលមានមូលដ្ឋានលើ
យានឌ័រ នាំឱាយាពងយរងគាាះរបស់ស្ា្តីមានការកើនឡើង។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងបាទាស បង់កា្លាដាស ទឹកជំនន់គឺជាការ
គំរាមកំហាងមួយដាលកំព៊ងមានការកើនឡើង ប៉៊ន្តា ជួនកាល ស្ា្តីមានការភ័យខ្លាច ឬ តាូវបានហាមឃាត់មិនឱាយចាញពី 
ផ្ទះតាមា្នាក់ឯង ដើមាបីស្វាងរកកន្លាងជាកកោនពីខាសល់កនា្តាក់ ោយព៊ំមានវត្តមានប្តីរបស់ពួកគាទៅជាមួយ។

តើស្ា្តីអាចរួមចំណាកចំពោះចំណត់ការទៅលើការបាាបាួលអាកាសធាត៊យ៉ាងដូចម្តាច?
ទំនាក់ទំនងទី ២ កាាពីឥទ្ធពិលនាការបាាបាលួអាកាស
ធាត៊ទៅលើប៊រស និងស្ា្ត ី គឺជាផលប៉ះាល់ដាលប៊រស 
និងស្ា្ត ីអាចបង្កឱាយមានទៅលើការបាាបាលួអាកាសធាត៊។

ស្ា្ត ី និងប៊រស បង្ហាញឱាយឃើញអំពីរបៀបខ៊សៗគា្នានាការ 
ឆ្លើយតប និងការសមាបខ្លួនទៅនឹងឥទ្ធិពលនាការបាា 
បាលួអាកាសធាត៊។ ស្ា្តជីាចាើនមានអភិកាមពិសាសមួយ
ក្នងុការគាប់គាងធនធានដាលពួកគាពឹងផ្អាក ដើមាបីធានា 
ឱាយបាននូវសន្តស៊ិខ សាបៀង និងសន្តស៊ិខថាមពលរបស់ 
គាាួរ។ 

កិច្ចខិតខំរបស់ពួកគា ក្នុងការបនាសាំទៅនឹងការបាាបាួល 
អាកាសធាត៊ និងការគាប់គាងធនធាន ាគចាើននៅតា
មិនតាូវបានគាទទួលា្គាល់ និងទទួលបានការគាំទា។

វិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ មានោលបំណងចមាបង សំដៅកាត់
បន្ថយការបំាយបាកបោយគាាះថា្នាក់ ដាលបង្កឡើងោយការដ៊ត 
ឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល ដើមាបីទទួលបានថាមពល ឬ មធាយាបាយធ្វើដំណើរ 
ឬបង្កឡើងោយវិស័យកសិកម្ម។

ការបន្រសំាសំដៅចំពោះដំណើរការសមាបខ្លនួទៅនឹងការបាាបាលួ អាកាស 
ធាត៊ជាក់ស្តាង ឬការបាាបាួលអាកាសធាត៊ដាលគារំពឹងទ៊ក និងផល 
ប៉ះាល់របស់វា។

សម្រ្រប់ការពិភាក្រសាលម្អិតអំពីការប្រ្រប្រួលាកកាសធាតុ និង មូលហ្រតុ 
របស់វា សូមមើលម្ររៀនទី២។
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ជាអក៊សល សកា្តាន៊ពលរបស់ស្ា្តកី្នងុលក្ខណៈជា  ា្នាក់ងរនាការជំរ៊ញឱាយមានការផ្លាស់ប្តរូស” និងតួនាទីរបស់ពួកគាក្នងុនាមជាអ្នកគាប់គាង 
និងអ្នកបាើបាាស់ថាមពល នៅតាបន្តរងការមិនអើពើយ៉ាងខ្លាងំនៅក្នងុបញ្ហាអាកាសធាត៊នាះ។ បើទោះជាដូច្នាះក្ត ីជាការសំខន់ណស់ដាលថា 
ចំណត់ការចំពោះបញ្ហាអាកាសធាត៊បាកបោយបាសិទ្ធាព និងាពយ៊ត្តធិម៌ មិនគាាន់តាពិចារណទៅលើសាចក្តតីាវូការជាក់លាក់របស់ 
ប៊រស និងស្ា្ត ី ទាក់ទងទៅនឹងរចនាសម្ពន័្ធយានឌ័រ ប៊៉ន្តា ក៏តាវូធ្វើការប៉ាាន់បាមាណផងដារទៅលើសកា្តាន៊ពលរបស់ពួកគាក្នងុការរួមចំណាក 
និងកំណត់ទាង់ទាាយទៅលើចំណត់ការចំពោះបញ្ហាអាកាសធាត៊។ ទំាងប៊រស និងស្ា្ត ីតាវូចូលរួមនៅក្នងុការធ្វើសាចក្តសីមាាចចិត្ត ការរៀបចំ 
ផានការ និងការអន៊វត្តន៍ចំណត់ការចំពោះបញ្ហាអាកាសធាត៊នៅគាប់កមាតិទំាងអស់ ហើយកតា្តាដាលមានលក្ខណៈជាក់លាក់ចំពោះបញ្ហា
យានឌ័រ តាវូយកមកបញ្ចលូនៅពាលកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកាក់ព័ន្ធ ក្នងុការរៀបចំបង្កើតោលនយោបាយ និងវិធានការស្តពីីអាកាសធាត៊ 
និងកំណត់កាម៊ោលដៅ។

 » ស្ា្តីមានសកា្តាន៊ពលមួយដ៏ពិសាស ក្នុងការរួមចំណាកចំពោះការបាយ៊ទ្ធបាឆំងនឹងការបាាបាួលអាកាសធាត៊។

 »  ស្ា្តីអាចជាា្នាក់ងរដាលជំរ៊ញឱាយមានការផ្លាស់ប្តូរមួយដ៏សំខន់ ដាលតាូវទទួលបានការផ្តល់អំណច ដើមាបីទទួល 
បានបាយោជន៍ពីកិច្ចការារបរិា្ថានរបស់ពួកគា។

 »  ោយារតាការទទួលខ៊សតាូវ និងតួនាទីរបស់ពួកគា ពាមទាំងការពឹងផ្អាករបស់ពួកគាទៅលើធនធានធម្មជាតិ 
ជាញឹកញាប់ ស្ា្តីមានការយល់ដឹងមួយដ៏ពិសាសអំពីបរិា្ថានធម្មជាតិរបស់ពួកគា។

 »  ស្ា្តីស្ថិតនៅជួរម៊ខនាការបាយ៊ទ្ធបាឆំងនឹងការបាាបាួលអាកាសធាត៊ និងការជួយដល់សហគមន៍របស់ពួកគា ក្នុងការ 
បនាសាំទៅនឹងការបាាបាួលបរិា្ថាន។

 »  ោលនយោបាយ និងគមាាងនានាដាលមិនទទួលា្គាល់សកា្តាន៊ពលរបស់ប៊រស និងស្ា្តី ក្នុងការរួមចំណាកចំពោះ 
ចំណត់ការផ្នាកអាកាសធាត៊ អាចពងាឹងតួនាទីយានឌ័រដាលមិនស្មើាពគា្នា។

 »  ចំណត់ការចំពោះបញ្ហាអាកាសធាត៊ដាលគិតគូរដល់បញ្ហាយានឌ័រ ព៊ំមានមានកមាិតតាឹមតាវិធានការបនាសាំ និងការ
កាត់បន្ថយហានិភ័យគាាះមហន្តរាយប៉៊ណ្ណាះទា។

ឧទាហរណ៍ន្រការពិភាក្រសា - យ្រនឌ័រ និងថាមពលកកើតឡើងវិញ ៖ ការបំាយពីការបាើបាាស់ថាមពលក្នងុគាាួរ (ចងា្កាន 
ការដ៊ត ឥន្ធនៈហ្វសី៊ូល និងជីវម៉ាាស់) និងកសិកម្មខ្នាតតូច (ឧស្មន័ដាលបង្កឡើងោយ សត្វាហនៈ ឬ ការបាើបាាស់ជី) អាច
តាវូបានកាត់បន្ថយក្នងុកមាតិគួរឱាយកត់សមា្គាល់ បាសិនបើស្ា្តដីាលជាអ្នកគាប់គាងទៅលើការបាើបាាស់ថាមពលក្នងុគាាួរ 
សត្វាហនៈ និងកសិផល តាវូបានផ្តល់នូវបច្ចាកវិទាយាដាលសនាសំសំចាថាមពលជាងម៊ន បានទទួលការបណ្តះុបណ្តាលអំពី 
ការធ្វើកសិកម្មបាកបោយនិរន្តរាព និង ទទួលបានការផ្តល់រង្វាន់សមាាប់ការអភិរកាសធនធាន ពាមទំាងតាវូបានផ្តល់ាព 
អង់អាចដើមាបីដឹកនំាសហគមន៍របស់ពួកគា ឆ្ពាះទៅរកការអភិវឌាឍន៍បាកបោយនិរន្តរាព។ ឧទាហរណ៍ ឡជីវឧស្មន័16 គឺជា 
បច្ចាកវិទាយាាមញ្ញមួយសមាាប់បាើបាាស់ដើមាបីចំអិនអាហារ ឬ ទទួលបានថាមពល បើទោះបីជាវាបង្កឱាយមាននូវឧស្មន័ដាល
មានគាាះថា្នាក់ បង្កឡើងោយកាកសំណល់សត្វាហនៈក៏ោយ។ ឡជីវឧស្មន័រួមមាន អាងមួយដាល ធ្វើឡើងោយសំឡីកាវ 
ឬ ឡរាងខ្នងអណ្តើកមួយធ្វើពីឥដ្ឋអ ដាលគាអាចបំពាញកាកសំណល់សត្វាហនៈ និង ជីវម៉ាាស់ដទាទៀតទៅក្នងុនោះ។ រួមផាសំ 
ជាមួយទឹក កាកសំណល់តាូវបានបំបាកនៅក្នុងដំណើរការលក្ខណៈធម្មជាតិមួយដាលបញ្ចាញឧស្ម័នអាចឆបឆាះបាន។ 
ឧស្មន័ទំាងនាះតាវូបានរកាសានៅក្នងុអាង និងបញ្ចលូ ទៅក្នងុបំពង់ឧស្មន័មួយដាលអាចជាបាភពថាមពល ឧទាហរណ៍ដូចជា
សមាាប់ចងា្កានចំអិនអាហារ។ ស្ា្តដីាលតាវូបានផ្តល់ជូននូវបាព័ន្ធឡជីវឧស្មន័ និងបានទទួលការបណ្តះុបណ្តាលអំពីការបាើ
បាាស់ ឬ ការផលិតបាព័ន្ធឡជីវឧស្មន័ទំាងនាះ អាចទទួលបានបាយោជន៍ក្នងុលក្ខណៈពីរយ៉ាង ៖ ពួកគាអាចទទួលបាន 
បាយោជន៍ពីចងា្កានចំអិនអាហារា្អាតជាងម៊នដាលមិនបង្កឱាយមានផាសាង និង កាត់បន្ថយចំណយលើថាមពល ឬ ពាលវាលា
របស់ស្ា្តកី្នងុការបាមូលជីវម៉ាាស់សមាាប់ដ៊ត ពាមទំាងទទួលបានបាយោជន៍ពីបាាក់ចំណូលដាល មានការកើនឡើងតាមរយៈ
ការផលិតជីវម៉ាាស់ោយខ្លនួឯង (ដូចជា ជាងធ្វើឡជីវឧស្មន័ អ្នកតាតួពិនិតាយគ៊ណាពសហគានិ ។ល។) ឬការផ្តចួផ្តើមឱាយមាន
សកម្មាពផលិតកម្មបន្ថាម ោយារតាពាលវាលាសាសសល់ដាលសនាសំសំចាបាន។

តើវិធានការចំពោះការបាាបាួលអាកាសធាត៊បង្កឱាយមានផលប៉ះាល់ដូចម្តាចទៅលើស្ា្តី?
ទាក់ទងទៅនឹងទិដ្ឋអាពទំាងពីរខងលើ តួនាទីយានឌ័រមានឥទ្ធពិលទៅលើរបៀបដាលវធិានការ និងចំណត់ការចំពោះការបាាបាលួអាកាស
ធាត៊ បង្កឱាយមានផលប៉ះាល់ទៅលើប៊រស និងស្ា្តី។ ចំណត់ការដាលមិនយកចិត្តទ៊កដក់ទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងយានឌ័រ និងការ បាាបាួល 

16 SNV. កម្មវិធីជាតិឡជីវឧស្ម័ន។ ករណីសិកាសាទី៣ ក្នុងមារៀនទី៣។ http://www.snvworld.org/en/cambodia/our-work/energy/NBP



19មារៀនទី ១ ៖ យានឌ័រ និងការបាាបាួលអាកាសធាត៊ 

អាកាសធាត៊ និងមិនបានកំណត់ស្ា្តីថាជាកា៊មោលដៅសមាាប់វិធានការជាក់លាក់ អាចបាងចាងធនធានោយគា្មានបាសិទ្ធាព ឬអាច 
បង្កើនវិសមាពយានឌ័រថាមទៀត។ ជាការសំខន់ដាលបញ្ចូលការគិតគូរទៅដល់យានឌ័រទៅក្នុងោលនយោបាយស្តីពីអាកាសធាត៊ និង 
កាាយមកទៀត តាូវបញ្ចូលទៅក្នុងយ៊ទ្ធាស្ា្តស្តីពីអាកាសធាត៊ និងជាច៊ងកាាយ តាូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងការរៀបចំគមាាងស្តីពីអាកាស
ធាត៊។ ោលនយោបាយ យ៊ទ្ធាស្ា្ត និងគមាាងដាលមិនបានពិនិតាយមើលទៅលើបញ្ហាយានឌ័រ និងមិនបានោះសាាយសាចក្តីតាូវការ 
របស់កា៊មបាជាជនគួរឱាយកត់សមា្គាល់មួយកា៊មនៅក្នុងសហគមន៍ អាចធ្វើឱាយតួនាទីយានឌ័រដាលគា្មានសមាព មានកាន់តាខ្លាំង និងកើន 
ឡើងជាលំដប់ ពាមទំាងរំាងស្ទះដល់គាាួរ សហគមន៍ និងបណ្តាបាទាសនានា មិនឱាយឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាការបាាបាលួអាកាសធាត៊17។ 
វាព៊មំានតាមឹតាសាចក្តតីាវូការ និងសមត្ថាពជាក់លាក់របស់ស្ា្ត ីនិងប៊រសប៊៉ណ្ណាះទា ដាលតាវូកំណត់ និងពិចារណនៅពាលរៀបចំផានការ 
អន៊វត្ត និងតាួតពិនិតាយទៅលើោលនយោបាយ និងវិធានការស្តីពីអាកាសធាត៊ ប៉៊ន្តា គាក៏តាូវកំណត់ និងពិចារណផងដារអំពីឥទ្ធិពល ដាល 
អាចកើតមាន (ោយអចាតនា) នាចំណត់ការបាបនាះ។

ឧទាហរណ៍ន្រការពិភាក្រសា - យ្រនឌ័រ និងការគ្រប់គ្រងធនធាន ៖ កម្មវិធីអភិរកាសដាលមានបំណងការារតំបន់ពាាឈើពី 
ការបាត់បង់ពាាឈើ អាចធ្វើឱាយស្ា្តីជនជាតិដើមាគតិច មានការពិបាកចូលទៅក្នុងតំបន់អភិរកាស ដើមាបីបាមូលអន៊ផលពាា
ឈើដាលពួកគាអាស្ាយ័ផល ដើមាបីផ្តល់សន្តស៊ិខសាបៀងសមាាប់គាាួររបស់ពួកគា។ តាមរយៈការមិនអើពើចំពោះសាចក្តី
តាូវការ និងការអាស្ា័យផលពាាឈើរបស់ស្ា្តីទាំងនាះ កម្មវិធីអាចបង្កើនបន្ទុកពាលវាលាបន្ថាមទៅលើស្ា្តីដាលតាូវធ្វើ 
ដំណើរ ដើមាបីទៅដល់តំបន់ពាាដាលព៊ំមានកិច្ចការារ។

ហាត៊អ្វីតាូវធ្វើសមាហរណកម្មយានឌ័រ?
ចំណត់ការចំពោះបញ្ហាអាកាសធាត៊ដាលទទួលា្គាល់អំពីចំណាះដឹងរបស់ស្ា្តីទាក់ទងនឹងការគាប់គាងធនធាន និងសកា្តាន៊ពលរបស់ពួក
គាក្នុងការមានឥទ្ធិពលទៅលើការផ្លាស់ប្តូររយៈពាលវាង មិនមានតាឹមតាកាន់តាធ្វើឱាយស្មើាពគា្នាប៉៊ណ្ណាះទា ប៉៊ន្តាវាក៏កាន់តាធ្វើឱាយជោគជ័យ 
និងមាននិរន្តរាពផងដារ។ ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ដាលបញ្ចូលបញ្ហាយានឌ័រ តាូវបានទទួលា្គាល់ ោយគាធ្វើការកំណត់ោលដៅ
ទៅលើស្ា្តថីាជាអ្នកាក់ព័ន្ធសំខន់ ផាសាា្ជាប់ចំណាះដឹង និងសកា្តាន៊ពលរបស់ពួកគា ពាមទំាងផ្តល់អំណចឱាយពួកគាអាចរួមចំណាកចំពោះ
ការកាត់បន្ថយាពកាីកា ការអភិវឌាឍន៍បាកបោយនិរន្តរាព និងការឆ្លើយតបចំពោះការបាាបាួលអាកាសធាត៊បាកបោយបាសិទ្ធាព   
(រូបាពទី១)។

ចំណត់ការចំពោះបញ្ហាអាកាសធាត៊ 
បាកបោយបរិយប័ន្ន ៖
 � មានបាសិទ្ធាពជាង

 » ោយារតាចំណត់ការនាះធ្វើការកំណត់ 
អត្តសញ្ញាណទៅលើរាល់កា៊មោលដៅ  
និងអ្នកាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

 � មានបាសិទ្ធផលជាង

 » ោយារតាចំណត់ការនាះ សមាាចបាន  
ទិន្នផលកាន់តាធំធាងជាងម៊ន ជាមួយនឹង  
ធនធានដាលតាូវបានបាងចាក។

 � មានសមធម៌ជាងម៊ន 

 » ោយារតាចំណត់ការនាះធ្វើការកំណត់  
និងកាត់បន្ថយវិសមាព។

 � មាននិរន្តរាពជាងម៊ន

 » ោយារតាចំណត់ការនាះនំាឱាយមានការ 
អភិវឌាឍន៍សង្គម និងសាដ្ឋអកិច្ចរយៈពាលវាង។

17 E. Skinner. 2011. Gender and Climate Change: Overview Report. Brighton: BRIDGE Cutting Edge Pack on Gender and Climate 
Change, Institute of Development Studies.

រូបភាពទី១ ៖ ចំណាត់ការចំពោះអាកាសធាតុ 
ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន

បាភពឯការ ៖ អ្នកនិពន្ធ

មនប្រសិទ្ធភាព

មនសមធម៌

មនប្រសិទ្ធផល

មននិរន្តរភាព
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ឧទាហរណ៍ន្រការពិភាក្រសា - យ្រនឌ័រ និងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ ៖ នៅក្នុងតំបន់ទីកា៊ងជាចាើននៅអាស៊ីអាគ្នាយ៍ ការ 
គាប់គាងកាកសំណល់គឺជាបញ្ហាបាឈមមួយគួរឱាយកត់សមា្គាល់។ ការគាប់គាងកាកសំណល់មិនបានសមស្ាបនៅតាមទី
លានចាក់សំរាម ឬគំនរសំរាមនៅតាមផ្លូវទឹក បង្កឱាយមានការបំព៊លបរិា្ថាន អាចធ្វើឱាយកខ្វក់ចំពោះទឹកទទួលទាន និងដី និង
បង្កឱាយមានឧស្ម័នគាាះថា្នាក់ដាលបញ្ចាញទៅក្នុងបរិយកាសភពផានដី។ កិច្ចខិតខំក្នុងការរៀបចំឱាយមានលក្ខណៈផ្លូវការ 
ចំពោះការបាមូលកាកសំណល់ ការកាច្នាឡើងវិញ និងការរកាសាទ៊កឱាយបានសមស្ាប កមាពិចារណទៅលើបាព័ន្ធគាប់គាង
កាកសំណល់មិនផ្លវូការដាលអាចរងឥទ្ធពិលយ៉ាងខ្លាងំកា្លាពីតួនាទីយានឌ័រ។ នៅកមាតិគាាួរ ាគចាើនគឺស្ា្តជីាអ្នកសមាាច
ចិត្តទៅលើផលិតផលអាហារដាលតាូវទិញ និងរបៀបទ៊កដក់កាកសំណល់គាួារ។ វដ្តនាការគាប់គាងនាះអាចធ្វើឱាយកាន់
តាមានបាសិទ្ធផលជាងនាះ បាសិនបើប៊រសស្ា្តី និងកូនរបស់ពួកគា តាូវបានផ្តល់ព័ត៌មានអំពីរបៀបបំបាកកាកសំណល ់
របស់ពួកគា និងតាូវបានផ្តល់ជូនធ៊ងសំរាមដច់ោយឡាកនៅកមាិតគាួារតាមរយៈមធាយាបាយផាសព្វផាសាយសមស្ាប 
(ដូចជា ទូរទសាសន៍ វិទាយុ ទសាសនាវដ្តី ដាលមន៊សាសទាំងពីរភាទអាន ាលារៀន។ល។)។ ធនាគារកាកសំណល់សហគមន៍ 
អាចផ្តល់ឱាយស្ា្តី និងគាួាររបស់ពួកគានូវបាាក់ចំណូលបន្ថាមបន្តិចបន្តួច ខណៈពាលដាលផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តចំពោះការ
បំបាកកាកសំណល់ និងការកាច្នាកាកសំណល់ដើមាបីបាើបាាស់ឡើងវិញ។ ផ្ទុយទៅវិញ កិច្ចខិតខំរបស់ស្ា្តីក្នុងការបំបាក 
សំរាមនៅកមាិតគាួារ គឺជារឿងអារបង់ បាសិនបើកិច្ចខិតខំទាំងនាះមិនតាូវបានយកមកពិចារណនៅកមាិតទីកា៊ង។ 
កាកសំណល់ដាលអាចតាូវបានបាងចាកជាម៊នរួចទៅហើយនៅកមាិតគាួារ អាចតាូវបានចាបាច់បញ្ចូលគា្នាជាថ្មីម្តងទៀត
ក្នុងអំឡុងពាលដឹកជញ្ជូនទៅកន្លាងបាងចាកសំរាមក្នុងទីកា៊ង ឬទីលានចាក់សំរាម ដាលធ្វើឱាយការគាប់គាងកាកសំណល់
កាន់តាគា្មានបាសិទ្ធាព។ លើសពីនាះទៀត អ្នករើសសំរាមក្នុងតំបន់ទីកា៊ងនៅអាស៊ី រមាងតាងតាជាស្ា្តី និងក៊មារកាីកា  
ដាលការខិតខំបាងចាកកាកសំណល់របស់ពួកគា មិនតាូវបានទទួលា្គាល់ និងបាឈមទៅនឹងលក្ខខណ្ឌការងរគា្មាន 
ស៊វត្ថិាព។

តើគាតាូវធ្វើសមាហរណកម្មយានឌ័រោយរបៀបណ?
ដើមាបីធានាថា វិធានការចំពោះការបាាបាួលអាកាសធាត៊ តាូវបានរៀបចំបាកបោយបាសិទ្ធាព បាសិទ្ធផល និងសមធម ៌ដាលកាត់បន្ថយ 
ការបំាយ និងលើកកម្ពស់ការអភិវឌាឍន៍បាកបោយនិរន្តរាព គាតាូវបញា្ជាបយានឌ័រទៅក្នុងោលនយោបាយ ា្ថាប័ន និងគមាាងនានា។ 
ដូចបានធ្វើការណានាំនៅក្នុងវគ្គខងដើម សកម្មាពនាះទាមទារឱាយមានការវិាគយានឌ័រមួយ ដើមាបីកំណត់អំពីតួនាទី និងការទទួលខ៊ស 
តាូវរបស់ប៊រស និងស្ា្តី ដើមាបីឱាយយល់អំពីសាចក្តីតាូវការ បាយោជន៍ និងចំណាះដឹងរបស់ពួកគា។ ការវិាគនាះគបាបីធ្វើឱាយដឹងអំពីវិសមាព 
ទទួលា្គាល់អំពីសកា្តាន៊ពលរបស់ស្ា្តីក្នុងការរួមចំណាក និងកំណត់អំពីវិធានការដាលគាតាូវការ ដើមាបីផ្តល់អំណចដល់ពួកគា សំដៅកាត់ 
បន្ថយការបំាយ និងកាលម្អជីវាពរស់នៅរបស់ពួកគា។

នៅជំហានបនា្ទាប់ ការវិាគនាះគបាបីតាូវបាើជាមូលដ្ឋានព័ត៌មានសមាាប់ការរៀបចំ និងការអន៊វត្តន៍គមាាងនានា។ ការពិចារណអំពីបញ្ហា 
យានឌ័រ តាូវបញា្ជាបទៅក្នុងគាប់ដំណក់កាល និងកមាិតទាំងអស់នាការរៀបចំផានការ ការអន៊វត្តន៍ និងការតាួតពិនិតាយគមាាង ដើមាបីធានា 
ឱាយបាននូវជោគជ័យ និងលើកកម្ពស់សមាព។
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លំហាត់ ៖ គម្រ្រងចង្រ្កានស្អ្រត ការរៀបចំរយៈពាល ៦០នាទី 
បទបង្ហាញរយៈពាល ៣០នាទី

អ្នកចូលរួមតាូវបានបំបាកជាពីរកា៊ម និងបាគល់ារកិច្ចឱាយរៀបចំធ្វើការវិាគយានឌ័រ សមាាប់គមាាងចងា្កានមួយដាលមាន 
លក្ខណៈបាសើរជាងម៊ន នៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានមួយក្នុងបាទាសរបស់ពួកគា។

អ្នកចូលរួមតាូវបានផ្តល់រយៈពាល ៦០នាទី ដើមាបីរៀបចំឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរខងកាាម ៖

 » តើគាតាូវបាមូលព័ត៌មានអ្វីខ្លះ (និងបាភពព័ត៌មាន)?

 » តើបាយោជន៍បាកបោយសកា្តាន៊ពលផ្នាកសង្គម សាដ្ឋអកិច្ច និងបរិា្ថាន មានអ្វីខ្លះ?

 »  តើជំហានបនា្ទាប់មានអ្វីខ្លះ?

បនា្ទាប់មក អ្នកចូលរួមតាូវបានស្នើស៊ំឱាយបង្ហាញអំពីលទ្ធផល និងមតិយោបល់របស់ពួកគា។

គំរូលទ្ធផល ៖

ព័ត៌មនដ្រលប្រមូលបាន (បំប្រកទៅតាមភ្រទ) ប្រយោជន៍រំពឹងទុក

ការបាងចាកការងរនៅក្នុងគាួារ កាត់បន្ថយការបំាយ

បាាក់ចំណូលគាួារ ស៊ខាពបាសើរជាងម៊ន (មិនសូវមានផាសាង)

កមាិតនាការអប់រំ បន្ទុកពាលវាលាមានការថយច៊ះ

ពាលវាលាដាលបានចំណយសមាាប់ការបាមូលជីវមា៉ាស់ដើមាបីដ៊ត បាាក់ចំណូលពីការផលិតចងា្កាន

... ...
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មារៀននាះតាូវបានបំបាកជាពីរវគ្គ ហើយម៊នពាលចាប់ផ្តើម គាអាចលាងលាបាងបង្កើនថាមពលមួយជាម៊នសិន។ ដូចគា្នាទៅនឹងមារៀន 
ម៊នដារ កមាិតនាាពលម្អិតចំពោះការពិាកាសាអំពីបញ្ហាអាកាសធាត៊ គបាបីតាូវកាសមាបទៅតាមចំណាះដឹងរបស់អ្នកចូលរួម។ គាូបណ្តុះ 
បណ្តាលគបាបីដឹងអំពីកា៊មអ្នកចូលរួមផាសាងៗគា្នានៅក្នុងសិកា្ខាាលា ដាលអាចមានអ្នកបង្កើតោលនយោបាយមកពីកាសួងបរិា្ថាន ដាល
មានបទពិសោធន៍ចាើនឆ្នាធំ្វើការងរលើបញ្ហាអាកាសធាត៊ និងអ្នកតំណងមកពីអង្គការស្ា្តដីាលអាចខ្វះចំណាះដឹងមូលដ្ឋានអំពីបញ្ហា និង
ោលនយោបាយស្តីពីការបាាបាួលអាកាសធាត៊។

គោលបំណងន្រម្ររៀនន្រះ
មារៀននាះលើកឡើងអំពីបញ្ហាោលគំនិតសំខន់ៗនាការបាាបាួលអាកាសធាត៊ និងការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ និងកាាយមក មារៀន
នាះក៏ធ្វើការណានាំផងដារអំពីការអភិវឌាឍន៍សំខន់ៗនៅក្នុងោលនយោបាយ និងការចរចារស្តីពីអាកាសធាត៊។ មារៀននាះរៀបចំឱាយមាន
មូលដ្ឋានគាឹះដើមាបីឱាយមានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាការបាាបាួលអាកាសធាត៊ និងបរិយកាសោលនយោបាយទាក់ទងនឹងការបាាបាួល 
អាកាសធាត៊ និងយានឌ័រនៅកមាិតអន្តរជាតិ។ សមត្ថាពក្នុងការស្វាងយល់អំពីបញ្ហាការបាាបាួលអាកាសធាត៊ និងាាជាក់លាក់នា
ោលនយោបាយស្តីពីអាកាសធាត៊ ពាមទាំងចំណាះដឹងអំពីការវិវឌាឍន៍នាវាទិកាអាកាសធាត៊អន្តរជាតិ គឺជាបច្ច័យសមាាប់ការចូលរួមបាកប
ោយអត្ថន័យ នៅក្នុងកិច្ចពិាកាសាោលនយោបាយ។ កា៊មស្ា្តីដាលមិនសូវទទួលបានការយកចិត្តទ៊កដក់ជាពិសាស និងអ្នកជំនាញ 
ការផ្នាកយានឌ័រ តាូវយល់អំពីមូលដ្ឋានគាឹះនាការបាាបាួលអាកាសធាត៊ និងោលនយោបាយស្តីពីអាកាសធាត៊ ដើមាបីបង្កលក្ខណៈឱាយមាន 
ការចូលរួមពីអ្នកបង្កើតោលនយោបាយនាកាសួងបរិា្ថាន នៅឯត៊ពិាកាសាធ្វើសាចក្តសីមាាចចិត្តនៅពាលរៀបចំវិធានការកាត់បន្ថយផល 
ប៉ះាល់ដាលកាន់តាមានសមធម៌ជាងម៊ន។

វគ្គ ក មានោលបំណង ៖
 » ធ្វើឱាយអ្នកចូលរួមមានការយល់ដឹងអំពីមូលហាត៊ និងផលវិបាកនាការបាាបាួលអាកាសធាត៊។

 » ណានាំអំពីោលគំនិតនាការកាត់បន្ថយ និងការបនាសាំទៅនឹងអាកាសធាត៊។

 » ណានាំ និងគូសបញ្ជាក់អំពីារៈសំខន់នាបាយោជន៍ដាលទទួលបានពីការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់។

 » រៀបចំឱាយមានមូលដ្ឋានគាឹះសមាាប់អភិកាមសហបាតិបត្តិការមួយចំពោះការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្តដាលបង្កលក្ខណៈឱាយអង្គការ
ស្ា្តីអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិាកាសាអំពីោលនយោបាយ។

វគ្គ ខ មានោលបំណង ៖
 » ណានំាអំពីា្ថាបតាយកម្មនាការបាាបាលួអាកាសធាត៊ និងការវិវឌាឍន៍សំខន់ៗនៅក្នងុការចរចារអំពីអាកាសធាត៊នៅកមាតិអន្តរជាតិ។

 » បញ្ជាក់អំពីកំណើននាការទទួលា្គាល់ចំពោះបញ្ហាយានឌ័រនៅក្នុងវាទិកាអាកាសធាត៊អន្តរជាតិ។

 » រៀបចំឱាយមានមូលដ្ឋានគាឹះសមាាប់អភិកាមាពជាដាគូមួយ ដាលផ្តល់ការទទួលា្គាល់ចាាស់លាស់ចំពោះបញ្ហា យានឌ័រនៅក្នុង
ចំណត់ការផ្នាកអាកាសធាត៊។

 » លើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួមឱាយធ្វើការដឹកនាំ និងឆ្លើយតបទៅនឹងការអំាវនាវឱាយមានវិធានការចំពោះការបាាបាួលអាកាសធាត៊ បាកប 
ោយបរិយប័ន្ន។

មេរៀនទី ២ ៖  ទិដ្ឋភាពទូទៅនេគោលនយោបាយស្តីពី
អាកាសធាតុ
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វគ្គ ក ៖ ការពន្រយល់អំពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ និងការកាត់បន្ថយការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ
នៅច៊ងបញ្ចប់នាវគ្គនាះ អ្នកចូលរួមគួរអាចយល់អំពីមូលហាត៊ និងផលវិបាកនាការបាាបាួលអាកាស 
ធាត៊ និងជាពិសាស គឺា្គាល់អំពីោលគំនិតនាការបនាសំា និងការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់។ បទបង្ហាញ 
នាះគបាបីសង្កត់ធ្ងន់ថា ការបាាបាលួអាកាសធាត៊ដាលយើងកំព៊ងជួបបាទះសព្វថ្ងា គឺាគចាើនបណ្តាល 
ពីសកម្មាពមន៊សាស ហើយចំណត់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ គឺជាចំណុចស្នូលនាការបាយ៊ទ្ធ 

បាឆំងនឹងការបាាបាួលអាកាសធាត៊។ គាូបណ្តុះបណ្តាលគបាបីបញ្ជាក់ថា វិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ អាចនឹងគួរបង្កើតឱាយមាន 
បាយោជន៍បន្ថាមផ្នាកសង្គម សាដ្ឋអកិច្ច និងបរិា្ថាន។ វគ្គនាះរៀបចំឱាយមានមូលដ្ឋានគាឹះនាោលគំនិតសមាាប់អ្នកតំណងមកពីកាសួង 
បរិា្ថាន និងកាសួងតាមវិស័យនានា ពាមទំាងអង្គការស្ា្តដីើមាបីចូលរួមនៅក្នងុកិច្ចពិាកាសាអំពីោលនយោបាយរួមគា្នា ស្តពីីរបៀបរៀបចំវិធាន
ការចំពោះការបាាបាលួអាកាសធាត៊ដាលគិតគូរកាន់តាខ្លាងំចំពោះបញ្ហាយានឌ័រ។ បទបង្ហាញនាះគបាបីកាសមាលួទៅតាមបរិបទរបស់បាទាស 
និងអ្នកចូលរួម និងគបាបីធ្វើការពងាីក ដើមាបីបញ្ចូលា្លាយបន្ថាមស្តីពីបាភពោលដៅចមាបងនាការបំាយឧស្ម័នរបស់បាទាស ពាមទាំង 
ោលនយោបាយស្តីពីអាកាសធាត៊ដាលមានសាាប់។

មាតិកា
 » តើការបាាបាួលអាកាសធាត៊គឺជាអ្វី?

 » តើមូលហាត៊ដាលបង្កឱាយមានការបាាបាួលអាកាសធាត៊មានអ្វីខ្លះ?

 » តើវដ្តកាបូនគឺជាអ្វី?

 » តើបាភពនាការបំាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ (GHG) មានអ្វីខ្លះ? 

 » តើផលវិបាកនាការបាាបាួលអាកាសធាត៊មានអ្វីខ្លះ?

 » តើការបនាសាំ និងការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់អាកាសធាត៊គឺជាអ្វី? 

 » តើអត្ថបាយោជន៍ពីការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់មានអ្វីខ្លះ?

តើការបាាបាួលអាកាសធាត៊គឺជាអ្វី?
នៅក្នុងបាវត្តិាស្ា្តពិភពលោក គាបានដឹងថា អាកាសធាត៊អាចមានការបាាបាួល។ ប៉៊ន្តា ការបាាបាួលអាកាសធាត៊ដាលជាកម្មវត្ថុនា 
ការបណ្តុះបណ្តាលនាះ គឺបង្កឡើងោយផ្ទាល់ ឬបាយោលពីសកម្មាពមន៊សាស និងមិនមានបណ្តាលមកពីការបាាបាួលអាកាសធាត៊ពី 
ធម្មជាតិ ដាលគាបានសង្កាតឃើញក្នុងរយៈពាលបាហាក់បាហាលគា្នាកន្លងមកនាះឡើយ (កំណត់សមា្គាល់ទី៣នៅជើងទំព័រ)។

បើទោះបីជាអាកាសធាត៊នៅក្នុងភពផានដី រមាងតាងមានការបាាបាួលតាមធម្មជាតិ ដូចជា រយៈពាលដាលតាជាក់ជាងម៊ន និងកៅ្តាជាងម៊ន 
ក៏ោយ ប៉៊ន្តា មានការឯកាពជារួមបាបវិទាយាាស្ា្តដ៏ចាើនលើសលប់ថា ការកើនឡើងនាសីត៊ណ្ហាពជាមធាយមរបស់ភពផានដីនាពាល 
បច្ចុបាបន្ន គឺបណ្តាលមកពីសកម្មាពមន៊សាស។

របាយការណ៍ប៉ាាន់បាមាណច៊ងកាាយបំផ៊តរបស់គណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលស្តពីីការបាាបាលួអាកាសធាត៊ (IPCC) កាម៊អ្នកវិទាយាាស្ា្ត 
សកលមួយកា៊មដាលបានបោះព៊ម្ពផាសាយរបាយការណ៍មួយ ស្តីពីការបាាបាួលអាកាសធាត៊រៀងរាល់ ៥-៧ឆ្នាំ ម្តងបានឱាយដឹងថា  ទសវតាសរ៍
នីមួយៗក្នុងរយៈពាល៣ទសវតាសរ៍ច៊ងកាាយ មានកំដៅកៅ្តាជាងម៊នជាបន្តបនា្ទាប់នៅលើសំបកផានដី ជាងទសវតាសរ៍កន្លងមកចាប់តាំងព ី
ឆ្នាំ១៨៥០។....នៅតំបន់ប៉ូលាគខងជើង ឆ្នាំ១៩៨៣-២០១២ ទំនងជារយៈពាល ៣០ឆ្នាំដាលកៅ្តាជាងគាបំផ៊ត ក្នុងរយៈពាល ១៤០០ឆ្នាំ 
ច៊ងកាាយស”18។ សីត៊ណ្ហាពខាយល់នៅលើសំបកផានដី និងមហាសម៊ទាក្នុងពិភពលោក មានការកើនឡើងយ៉ាងឆប់រហ័ស (រូបាពទី២)។

18 IPCC. 2013. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of 
the Intergovernmental Panel on Climate Change (T.F. Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. 
Xia, V. Bex, and P.M. Midgley, eds.) Cambridge, United Kingdom and New York: Cambridge University Press. pp. 3-29, Summary for 
Policymakers.

បទបង្ហាញរយៈពាល 
អតិបរមា ៦០នាទី



25មារៀនទី ២ ៖ ទិដ្ឋអាពទូទៅនាោលនយោបាយស្តីពីអាកាសធាត៊

រូបភាពទី២ ៖ ការប្រ្រប្រួលសីតុណ្ហភាព និងកំណកអាកាសជាមធ្រយមៅផ្ទ្រខាងលើ

(១៩៨៦-២០០៥ ទៅ ២០៨១-២១០០)

បាភពឯការ ៖ Qin, D., Plattner, G. K., Tignor, M., Allen, S. K., Boschung, J., Nauels, A., & Midgley, P. M. (2014). 
Climate change 2013: The physical science basis. T. Stocker (Ed.). Cambridge, UK, and New York: Cambridge 
University Press.

រូបភាពទី៣ ៖ ឥទ្ធិពលន្រឧស្មភ័នផ្ទះកញ្ចក់

បាភពឯការ ៖ Hong Kong Observatory. 2014. Greenhouse Effect and Global Warming. http://www.hko.gov.hk/
climate_change/human_activities_e.htma

a ADB recognizes  Hong Kongស” as Hong Kong, China.

ពាះអាទិតាយ

ស្ាូបយកមួយផ្នាក

ផានដី

ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់

បំាយទៅវិញ
អី៊នហា្វា

មើលឃើញ

អី៊នហ្វាា

http://www.hko.gov.hk/climate_change/human_activities_e.htm
http://www.hko.gov.hk/climate_change/human_activities_e.htm
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តើមូលហាត៊ដាលបង្កឱាយមានការបាាបាួលអាកាសធាត៊មានអ្វីខ្លះ?
មូលហាត៊ចមាបងដាលបណ្តាលឱាយមានការបាាបាលួអាកាសធាត៊ គឺជាការដ៊តឥន្ធនៈហ្វសី៊ូល និងការបាត់បង់ពាាឈើទាង់ទាាយធំ។ ការបំាយ
ដាលបញ្ចាញទៅក្នុងបរិយកាសោយារសកម្មាពមន៊សាស រួមចំណាកចំពោះអ្វីដាលជាញឹកញាប់ គាតាងហៅថាឥទ្ធិពលផ្ទះកញ្ចក់ 
(រូបាពទី៣)។ ឥទ្ធពិលនាះរៀបរាប់ឱាយដឹងអំពីដំណើរការដាលកំដៅសីត៊ណ្ហាពដាលភពផានដីបានស្ាបូយក និង កាាយមក បញ្ចាញទៅ 
ក្នងុបរិយកាស ហើយក៏តាវូឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ឃាត់ជាប់។ ការបាមូលផ្តុ ំនូវឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ទំាងនាះនៅក្នងុបរិយកាសភពផានដី មានន័យថា 
ការបញ្ចាញកំដៅមួយផ្នាកតាូវបានបញ្ជូនតាឡប់មកសំបកផានដីវិញ ដាលនាំឱាយមានការកើនឡើងនូវសីត៊ណ្ហាពនៅលើសំបកផានដី 
ដាលស្ាដៀងគា្នាទៅនឹងឥទ្ធពិលនាកំដៅ ដាលជាប់នៅក្នងុផ្ទះកញ្ចក់មួយ ដាលមានពិដនកញ្ចក់ដូច្នាះដារ។ ឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ដាលស្ាបូយក 
និងបំាយចាញមកវិញ នូវកំដៅអ៊ីនហា្វា រួមមាន កាបូនឌីអ៊កសី៊ត (CO2) មាតាន (CH4) និង នីទាសូអ៊កសី៊ត (N2O)។

បើទោះបីជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់កើតឡើងោយធម្មជាតិនៅក្នុងបរិយកាសក៏ោយ ប៉៊ន្តាកមាិតដាលមានការកើនឡើង ជាពិសាសកាបូនឌី 
អ៊កស៊ីត (CO2) និង មាតាន (CH4) បានកើនឡើងគួរឱាយកត់សមា្គាល់ក្នងុរយៈពាលប៊៉នា្មានទសវតាសរ៍ថ្មីៗ នាះ។ ការកើនឡើងទំាងនាះ យ៉ាង
ហចណស់មានទំនាក់ទំនងមួយផ្នាកទៅនឹងសកម្មាពមន៊សាស ដូចជា ការដ៊តឥន្ធនៈហ្វសី៊ូល និង ការបាត់បង់ពាាឈើដូចមានរៀបរាប់ពី
ខងដើម។

តើវដ្តកាបូនគឺជាអ្វី?
តើកាបូនគឺជាអ្វី?

 » កាបូន គឺជាារធាត៊គីមីមួយបាភាទដាលតាងោយអកាសរ C។

 » វាគឺជាសមាសធាត៊ដាលសមាបូរបំផ៊តលំដប់លាខរៀងទី៤ នៅក្នុងចក្កវា៉ាឡ (បនា្ទាប់ពីអី៊ដាូសាន ហាលៀម និងអ៊កស៊ីសាន)។

 » វាគឺជាមូលដ្ឋានគីមីសមាាប់រាល់ជីវិតទាំងអស់នៅលើភពផានដី។

 » រាងកាយមន៊សាសរួមមានធាត៊ផាសំកាបូនចំនួន ១៨%។

 » កាបូនស៊ទ្ធមាននៅក្នុងវត្ថុមួយចំនួនដូចជា ពាជា និង កាាហ្វីត។

ដូចមានបង្ហាញនៅក្នុងរូបាពទី៤ ភពផានដីមានវដ្តកាបូនធម្មជាតិមួយដាលរកាសា CO2 បានគាប់គាាន់នៅក្នុងបរិយកាស ដើមាបីធានា 
និរន្តរាពជីវិតរស់នៅរបស់មន៊សាស។ ប៉៊ន្តា ចាប់តាំងពីមានបដិវត្តន៍ឧសាសាហកម្មមក សកម្មាពមន៊សាសបានចាប់ផ្តើមបន្ថាម CO2 រាប់ 
ាន់លានតោនទៅក្នុងបរិយកាស និងបានរំខនដល់វដ្តកាបូនបាបធម្មជាតិ។

តើបាភពនាការបំាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ (GHG) មានអ្វីខ្លះ? 
ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មានពីរបាភព ៖

1) ការបំាយោយផ្ទាល់ ៖

 » កសិកម្ម ៖ សត្វាហនៈបំាយ CH4 រាប់តោនតាមរយៈការបញ្ចាញឧស្ម័ន។

 » ការបាើបាាស់ដី ៖ ការកាប់ពាាដើមាបីយកឈើ ឬ សមាាប់វិស័យកសិកម្ម បានបញ្ចាញ CO2 ដាលរកាសាទ៊កនៅក្នុងជីវមា៉ាស់ 
ការធ្វើសាាវសាសា។

 » កាកសំណល់ ៖ កាកសំណល់សរើរាង្គនៅក្នុងទីលានចាក់សំរាម ឬ រណ្តា បានបំាយ CH4 រាប់តោន។

2) ការបំាយដាលទាក់ទងទៅនឹងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល ៖

 » ការដ៊តឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល (ធាយូងថ្ម ឧស្ម័នធម្មជាតិ និងបាាង) នៅក្នុងោងចកាអគ្គិសនី ឧសាសាហកម្ម លំនៅដ្ឋាន និងយនយន្ត។



27មារៀនទី ២ ៖ ទិដ្ឋអាពទូទៅនាោលនយោបាយស្តីពីអាកាសធាត៊

រូបភាពទី៤ ៖ វដ្តន្រកាបូន

កំណត់សមា្គាល់ ៖ រូបាពនាះបង្ហាញអំពីបរិមាណសរ៊បនាកាបូនដាលបានរកាសាទ៊កគិតជាាន់តោន នៅក្នុងអកាសរពណ៌ខ្មា និងការបាាបាួលកាបូន 
បាចាំឆ្នាំ គិតជាាន់តោនក្នុងមួយឆ្នាំ នៅក្នុងអកាសរពណ៌ា្វាយ។

បាភពឯការ ៖  NASA Earth Observatory as cited in NASA Researcher News. 2007. Humans and Global Carbon Cycle:  
A Faustian Bargain? 12 April. http://www.nasa.gov/centers/langley/news/researchernews/rn_carboncycle.html

តើផលវិបាកនាការបាាបាួលអាកាសធាត៊មានអ្វីខ្លះ?
ការបាាបាួលអាកាសធាត៊កំព៊ងតាបង្កើនាពញឹកញាប់ និងាពធ្ងន់ធ្ងរនាពាយុះតាូពិក គាាះរាំងស្ងួត ទឹកជំនន់ និងហាត៊ការណ៍អាកាសធាត៊
ធ្ងន់ធ្ងរដទាទៀត (រាប់បញ្ចូលរលកកំដៅផង)។

ការកើនឡើងនាសីត៊ណ្ហាពជាមធាយមតាឹមតា ២ អងាសារសា (°C) តាឹមឆ្នាំ ២០៥០ មិនគាាន់តាផ្លាស់ប្តូរទមាង់អាកាសធាត៊ប៉៊ណ្ណាះទា ប៉៊ន្តា 
វាបានជំរ៊ញឱាយឆប់រលាយទឹកកកនៅសម៊ទាអាកទិក និងនាំឱាយនីវ៉ូទឹកសម៊ទាមានការកើនឡើងគួរឱាយកត់សមា្គាល់។ ការកើនឡើងនានីវ៉ូទឹក
សម៊ទាអាចបង្ខំឱាយមានការតាំងទីលំនៅឡើងវិញចំពោះសហគមន៍ជាចាើននៅតាមតំបន់ឆ្នារខាសាច់ និងធ្វើឱាយមានការជន់លិចទីកា៊ងមួយ  
ចំនួនដាលមានបាជាជនរស់នៅចាើនបំផ៊តក្នុងពិភពលោក។ លើសពីនាះទៀត ការបំាយដាលមានការកើនឡើងធ្វើឱាយមហាសម៊ទាមាន 
ជាតិអាស៊ីតខ្ពស់ជាងម៊ន ដាលនាំឱាយបាត់បង់ជីវិតបណ្តុំផ្កាថ្មដាលទាទាង់ជីវាពរស់នៅរបស់បាជាជនបាមាណ ៥០០ លាននាក់នៅជ៊ំវិញ 
ពិភពលោក។ ការដាលមហាសម៊ទាមានកំដៅកើនឡើង ហើយការដាលផ្ទាំងទឹកកករលាយយ៉ាងឆប់រហ័ស រួមចំណាកដល់ការពន្លឿន 
កំណើននីវ៉ូទឹកសម៊ទា។

វដ្តន្រកាបូន
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រូបាពទី៥ បង្ហាញថា នីវ៉ូទឹកសម៊ទាជាមធាយមទូទាំង 
សកលលោក អាចបន្តកើនឡើងកាន់តាឆប់រហ័សជាង 
ការរំពឹងទ៊កនៅក្នុងសតវតាសរ៍ទី ២១ ដាលគំរាមកំហាង 
ដល់សហគមន៍តំបន់ឆ្នារខាសាច់ជាចាើន។

បាសិនបើយើងបន្តធ្វើឱាយមានការបំាយដូចសព្វ ដងនោះ 
តាឹមឆ្នាំ ២១០០ វាអាចនាំឱាយមានា្ថានាពធ្ងន់ធ្ងរបំផ៊ត 
ចំពោះសីត៊ណ្ហាពសកល ដាលអាចកើនឡើងជាង 4°C 
ខ្ពស់ជាងកមាតិ សីត៊ណ្ហាពម៊នសម័យកាលឧសាសាហកម្ម។ 
នៅក្នុងករណីនាះ យើងនឹងបរាជ័យក្នុងការសមាាចឱាយ 
បាននូវកំដៅ  កាាម 2°Cស” ដាលសហគមន៍អន្តរជាតិ 
បានឯកាពគា្នា (មានពិាកាសាតាង់ចំណចុនាះនៅក្នងុផ្នាក
ខងកាាម) ដើមាបីទប់ា្កាត់ផលប៉ះាល់អាកាសធាត៊ធ្ងន់
ធ្ងរបំផ៊តទៅលើមន៊សាស។ តាូវមានចំណត់ការបនា្ទាន់ដើមាបី 
សមាាចឱាយបាននូវោលដៅនាះ ៖ តាឹមឆ្នាំ២០៥០ ការ 
បំាយនៅកមាិតសកល តាូវធា្លាក់ច៊ះជាមធាយម ៥០% 
កាាមកមាិតឆ្នាំ១៩៩០។

តើការបនាសាំ និងការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ 
អាកាសធាត៊គឺជាអ្វី? 
ដើមាបីធានាបាននូវអាកាសធាត៊មួយបាកបោយ ស៊វត្ថាិព 
យើងតាូវកាត់បន្ថយការបំាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងបនាសាំ
ទៅនឹងផលប៉ះាល់នាអាកាសធាត៊។ 

ការបន្រសាំទៅនឹងអាកាសធាត ុ សំដៅចំពោះដំណើរការ 
សមាបទៅនឹងការបាាបាួលអាកាសធាត៊ជាក់ស្តាង ឬការ 
រំពឹងទ៊កចំពោះការបាាបាលួអាកាសធាត៊ និងផលប៉ះាល់ 
ាក់ព័ន្ធរបស់វា។ ការបនាសាំមានោលបំណងបន្ថយគាាះ 
ថា្នាក់ ឬទាញចំណាញពីឱកាសបាកបោយអត្ថបាយោជន៍  

នានាពីការបាាបាួលអាកាសធាត៊ (កំណត់សមា្គាល់ទី២ នៅជើងទំព័រ)។ មានចំណត់ការបនាសាំជាចាើន។ ឧទាហរណ៍ កិច្ចការារសហគមន៍
តំបន់ឆ្នារខាសាច់ពីខាយល់កនា្តាក់តាមរយៈការថារកាសារ៊ក្ខជាតិតំបន់ឆ្នារខាសាច់របស់ពួកគា និងការាងសង់ទំនប់។ ឧទាហរណ៍មួយទៀត គឺជា 
ការសមាបខ្លួនទៅនឹងសំណឹកដី និងគាាះរាំងស្ងួត តាមរយៈការដំគាាប់ពូជដាលធន់ជាងម៊ន និងដំណំចមា្លាស់។ សកម្មាពទំាងនាះមាន 
បំណងគាប់គាងទៅលើកតា្តាដាលមិនអាចជៀសវាងបាន។

ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល ់ សំដៅចំពោះការអន្តរាគមន៍របស់មន៊សាសដើមាបីកាត់បន្ថយបាភព ឬជំរ៊ញឱាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់លិចបាត់ទៅវិញ 
(កំណត់សមា្គាល់ទី២នៅជើងទំព័រ)។ វិធានការ ឬោលនយោបាយកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ មានោលបំណងកាត់បន្ថយការបំាយឧស្មន័ 
ផ្ទះកញ្ចក់ និងសកម្មាពដទាទៀត។

ចំណត់ការដាលទាក់ទងទៅនឹងការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ អាចបាងចាកជាពីរបាភាទ ៖

 » ការកាត់បន្ថយការបំាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់។

 » ការបាមូល ការកំណត់ឱាយបានតាឹមតាូវ និងការបំបាកកាបូន។

ការបាមូល និងការបំបាកកាបូន រៀបរាប់ឱាយដឹងអំពីការរកាសាទ៊ក CO2 រយៈពាលវាង ឬ ទមាង់ដទាទៀតនាកាបូន ដើមាបីកាត់បន្ថយផល 
ប៉ះាល់ ឬបញ្ចៀសការកើនឡើងនាកំដៅភពផានដី និងជៀសវាងការបាាបាួលអាកាសធាត៊បាកបោយគាាះថា្នាក់។ វិធីនាះតាូវបានស្នើ
ឡើងថាជាវិធីមួយដើមាបីបន្ថយលាបឿនកំណើនឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ក្នងុបរិយកាស និងក្នងុទឹក ដាលតាវូបានបញ្ចាញតាមរយៈការដ៊តឥន្ធនៈហ្វសី៊ូល។

រូបភាពទី៥ ៖ កំណើននីវូ៉ទឹកសមុទ្រជាមធ្រយមទូទំាង 
សកលលោក ឆ្ន្រ២ំ០៨១-២១០០

បាភពឯការ ៖ Intergovernmental Panel on Climate Change. 
2013. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. 
Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 
(T.F. Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, 
J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex, and P.M. Midgley, 
eds.) Cambridge, United Kingdom and New York: Cambridge 
University Press. pp. 3-29, Summary for Policymakers.



29មារៀនទី ២ ៖ ទិដ្ឋអាពទូទៅនាោលនយោបាយស្តីពីអាកាសធាត៊

សមាាប់ោលបំណងនាការបណ្តុះបណ្តាលនាះ ការពិាកាសានឹងផ្តាតលើបាភាទទី ១ ដាលសំដៅចំពោះកិច្ចខិតខំកាត់បន្ថយការបំាយ 
ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់។

ឧទាហរណ៍នាសកម្មាពកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់
ការស្ត្ររព្រ្រឈើឡើងវិញ ៖ នាះគឺជាដំណើរការនាការដំដ៊ះដើមឈើឡើងវិញទៅលើដំណំដាលមិនសូវមានតម្លា និង 
វាលស្មា ដើមាបីស្ាូបយកកាបូនពី CO2 ក្នុងបរិយកាសទៅក្នុងជីវមា៉ាស់។ ជាការសំខន់ដាលកាបូនមិនតាូវតាឡប់ចូលទៅ
ក្នុងបរិយកាសវិញពីការដ៊ត ឬការបំបាកដើមឈើដាលងប់ឡើយ។ ក្នុងន័យនាះដើមឈើតាូវលូតលាស់ោយគា្មាន 
ការរំខន ឬ ឈើពីដើមឈើទាំងនោះតាូវយកមកបំបាក (ឧ. ជាធាយូងកាលម្អដី ជីវថាមពលជាមួយនឹងកន្លាងស្តុកកាបូន ឬ 
ទីលានចាក់សំរាម)។

ការអនុវត្តន៍កសិកម្មភដ្រលមនភាពប្រសើរជាងមុន ៖ ដីអាចដើរតួនាទីជាឧបករណ៍ស្ាូបកាបូនបាកបោយបាសិទ្ធាព។ 
ឧទាហរណ៍នាកសិកម្មដាលមានាពបាសើរជាងម៊ន រួមមានការអន៊វត្តន៍ធ្វើសាាចមា្ការោយមិនភ្ជួររាស់ ការបង្កើនទិន្នផល 
កសិកផល ការកាត់បន្ថយចំពោះការបាើបាាស់ជីហួសបាមាណ ការកាត់បន្ថយទៅលើការរំខនដី ការកាលម្អបាព័ន្ធ 
ធារាាស្ា្ត និងការបង្កាត់ពូជដំណំោយផ្អាកលើនិនា្នាការដាលមានអត្ថបាយោជន៍ក្នុងមូលដ្ឋាន។ ការបំាយអាចកាត ់
បន្ថយតាមរយៈ ៖

 » ការគាបទៅលើដំណំកសិផល។

 »  ការបាមូលសត្វាហនៈដក់នៅក្នងុកាាល និងធ្វើដំបូលកាាលោយបាើបាាស់សាបូវ ឬរ៊ក្ខជាតិដាលងប់ (ការធ្វើដំបូល
កាាលជួយការារដីពីពន្លឺពាះអាទិតាយ និងធ្វើឱាយដីអាចរកាសាបានសំណើម ពាមទាំងកាន់តាមានាពទាក់ទាញចំពោះ
មីកា៊បដាលចាប់យកកាបូន)។ ឬ

 »  ការា្តារដីរិចរិលដាលបន្ថយលាបឿននាការបញ្ចាញកាបូន ខណៈពាលដាលផ្តល់ដីសមាាប់បាើបាាស់ក្នងុវិស័យកសិកម្ម 
ឬការបាើបាាស់បាបធម្មជាតិដទាទៀត។

បច្ច្រកវិទ្រយាសន្រសសំច្រថាមពល ៖ ការវិនិយោគទៅលើបាភពថាមពលកកើតឡើងវិញដើមាបីផលិតអគ្គិសនី (ដូចជា ថាមពល  
ពន្លឺពាះអាទិតាយ ខាយល់ ឬ វារើអគ្គិសនី) និងកិច្ចគាំទាចំពោះការបាើបាាស់បច្ចាកវិទាយាសនាសំសំចា ថាមពលដាលបំាយកាបូន 
ទាបនៅក្នុងវិស័យឧសាសាហកម្ម (ផលិតកម្មស៊ីម៉ង់ត៍ដាលសនាសំសំចាថាមពលជាងម៊ន) វិស័យាណិជ្ជកម្ម (ដំណើរការដ៊ត 
កំដៅដាលសនាសំសំចាថាមពលជាងម៊ន) វិស័យដឹកជញ្ជនូ (រថយន្ត និងបាព័ន្ធដឹកជញ្ជនូាធារណៈដាលសនាសំសំចាថាមពល 
ជាងម៊ន) និងលំនៅដ្ឋាន (សមា្ភារៈបាើបាាស់ក្នងុគាាួរដាលសនាសំសំចាថាមពលជាងម៊ន) អាចកាត់បន្ថយ ឬបង្ការការបំាយ 
នៅក្នុងរង្វង់នាការអភិវឌាឍន៍សាដ្ឋអកិច្ច។

ការស្ត្ររឡើងវិញនូវតំបន់ដីសើម ៖ តំបន់ដីសើមគឺជាកន្លាងស្ាូបកាបូនដ៏សំខន់។ ១៤,៥% នាកាបូនក្នុងពិភពលោក 
តាូវបានរកឃើញនៅតំបន់ដីសើម ប៉៊ន្តា តំបន់ដីសើមក្នុងពិភពលោកមានចំនួនតា ៦% ប៉៊ណ្ណាះ។

ដំណើរការបំប្រកកាបូន ៖ វាលលាាប់មានារៈសំខន់ោយារតាវាអាចស្តុកកាបូនបាន។ ការបង្កើតវាលលាាប់ថ្មី ឬ ការ 
ពងាឹងវាលលាាប់ដាលមានសាាប់ អាចជួយបំបាកកាបូនដើមាបីស្តុក។

ស្ា្តី និងការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់
 »  ទាក់ទងទៅនឹងបាភព និងបច្ចាកវិទាយាថាមពលា្អាត គាមិនអាចមើលសាាលទៅលើតួនាទីរបស់ស្ា្តបីានឡើយ ោយ

ារពួកគាគឺជាអ្នកទទួលខ៊សតាវូចមាបងក្នងុការធានាចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ និងសន្តស៊ិខ ថាមពលនៅកមាតិគាាួរ។

 »  ទាក់ទងនឹងការបាមូល ការកំណត់ឱាយបានតាឹមតាូវ និងការបំបាកដើមាបីស្តុកកាបូន ជាការារៈសំខន់ដាលតាូវ 
បញ្ជាក់អំពីតួនាទីរបស់ស្ា្តីនៅក្នុងវិស័យពាាឈើ និងកសិកម្ម។



សៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលដើមាបីគាំទាដល់ការជំរុញយានឌ័រ និងការបាាបាួលាកាសធាតុនៅក្នុងបាទាស30

 »  ការបាើបាាស់បាកបោយនិរន្តរាព មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងយានឌ័រ ោយារតាស្ា្តីរមាងតាងជាអ្នកធ្វើ
សាចក្តីសមាាចចិត្តទៅលើការបាើបាាស់នៅក្នុងគាួារ ពាមទាំងអាចអប់រំកូនរបស់ពួកគាឱាយធ្វើការកាច្នាឡើងវិញ 
សនាសំសំចាថាមពល និងវិនិយោគទៅលើបច្ចាកវិទាយាសនាសំសំចាថាមពល។

ទំនាក់ទំនងរវាងយានឌ័រ និងការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់នាអាកាសធាត៊ មិនសូវបានទទួលការយកចិត្តទ៊កដក់ដូចគា្នា
ទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងយានឌ័រ និងការបនាសាំទៅនឹងអាកាសធាត៊ឡើយ។ ចំពោះាពខ៊សគា្នានាះ អាចមានហាត៊ផល 
ជាចាើន ៖

 »  ធម្មជាតិបាប  វិទាយាាស្ា្តស” ឬ  បច្ចាកទាសស” នាការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ តាូវបានគាយល់ឃើញថា ស្ាបទៅនឹង 
តួនាទីយានឌ័ររបស់ប៊រស ខណៈដាលសកម្មាពបនាសាំ  ដាលផ្តាតយកចិត្តទ៊កដក់ទៅលើមន៊សាសស” ចាើនជាងនាះ 
ទៀត តាូវបានយល់ឃើញថាស្ាបទៅនឹងតួនាទីយានឌ័ររបស់ស្ា្តី។

 »  គមាាងកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់អាកាសធាត៊ រមាងតាងផ្តាតលើបច្ចាកវិទាយាទាង់ទាាយធំ ដើមាបីកាត់បន្ថយការបំាយ 
ក្នុងករណីដាលព៊ំមានការពិចារណទៅលើការចូលរួមរបស់ប៊គ្គល (ជាពិសាសគឺស្ា្តី)។ គមាាងដាលផ្តាតលើបច្ចាក
វិទាយាខ្នាតតូចដាលបំាយកាបូនក្នុងកមាិតទាប និងាគចាើនតាូវបានបាើបាាស់ោយស្ា្តី បាឈមទៅនឹងថ្លា 
ចំណយខ្ពស់ពីដំបូង ពាមទាំងអាចមិនសូវតាូវបានគាមើលឃើញថា ជាឧទាហរណ៍នាការអន៊វត្តន៍ល្អទា។

 »  ស្ា្តីមិនសូវមានតំណងនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំផានការ និងការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្តលើោលនយោបាយស្តីព ី
អាកាសធាត៊នៅគាប់កមាិតឡើយ ដាលធ្វើឱាយសមត្ថាពរបស់ពួកគាមានកមាិតក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសាចក្តី
សមាាចចិត្តទាក់ទងទៅនឹងការបាាបាួលអាកាសធាត៊។ ឧទាហរណ៍ បើទោះបីជាចំនួនាគរយនាស្ា្តីនៅក្នុងគណៈ 
បាតិភូរបស់សន្និសីទនាាគី (COP) ចំពោះអន៊សញ្ញាស្តីពីជីវចមា៊ះ មានការកើនឡើងបន្តិចបន្តួច នៅចនោ្លាះឆ្នាំ 
១៩៩៦ ទៅ ឆ្នាំ២០០៦ ក៏ោយ (ពី ២០,៥% ទៅ ២៨,០% ក៏ោយ) ប៉៊ន្តា ចំនួនាគរយនាស្ា្តីជាបាធានគណៈ 
បាតិភូ មានការធា្លាក់ច៊ះក្នុងរយៈពាលដូចគា្នានាះ ពី ១៣,៥% ទៅ ១២,០%19។

តើអត្ថបាយោជន៍ពីការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់មានអ្វីខ្លះ?
ជាញឹកញាប់ សកម្មាពកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់អាកាសធាត៊មានអត្ថបាយោជន៍ផ្នាកសង្គមសាដ្ឋអកិច្ច ឬ បរិា្ថានដទាទៀត ដាលគាចង ់
បាន។ អត្ថបាយោជន៍បន្ថាមទាំងនាះតាូវបានគាា្គាល់ថាជាអត្ថបាយោជន៍ដាលកើតឡើងស្ាបពាលគា្នា។ សមាាប់សហគមន៍ជាចាើន 
អត្ថបាយោជន៍ដាលកើតឡើងស្ាបពាលគា្នាចំនួន៣បាភាទ គឺជាកតា្តាជំរ៊ញចមាបងពីកាាយការកាត់បន្ថយការបាាបាួលអាកាសធាត៊ ៖

 » អត្ថបាយោជន៍ផ្នាកបរិា្ថាន អាចរួមមាន ការថារកាសាជមាកសត្វពាា និងជីវចមា៊ះ ឱាយរួចពីការា្តារពាាឈើឡើងវិញ ឬ ការកាលម្អ 
គ៊ណាពខាយល់ ឬ ទឹក។

 » អត្ថបាយោជន៍ផ្នាកសាដ្ឋអកិច្ច អាចរួមមាន ការបង្កើតការងរ ការកាលម្អបាាក់ចំណូល និងការគាំទាចំពោះការអភិវឌាឍន៍ 
ាណិជ្ជកម្ម និងឧសាសាហកម្ម។

 » អត្ថបាយោជន៍ផ្នាកសង្គម អាចរួមមាន ការបង្កើនឱកាសអប់រំ ការកាលម្អស៊ខាពាធារណៈ ឬ ការកាត់បន្ថយ វិសមាព 
យានឌ័រ។

អត្ថបាយោជន៍ផ្នាកយានឌ័រ ដាលជាអត្ថបាយោជន៍ផ្នាកសង្គមមួយបាភាទ សំដៅចំពោះកមាងបាយោជន៍មួយចំនួនដាលធ្វើឱាយមាន 
ាពបាសើរឡើងចំពោះលក្ខខណ្ឌ និងោលជំហរផ្នាកសង្គមរបស់ស្ា្តី។ ដូចមានបញ្ជាក់នៅក្នុងរូបាពទី៦ ជាញឹកញាប់ អត្ថបាយោជន៍
បាភាទផាសាងៗគា្នាមានទំនាក់ទំនងជាមួយគា្នា ហើយហិរញ្ញបាបទានសមាាប់ការបាាបាួលអាកាសធាត៊ អាចជួយពងាឹងទំនាក់ទំនងទាំងនាះ។

សំណួរ និងចម្លើយ
អន៊ញ្ញាតឱាយមានវគ្គសំណួរចម្លើយមួយរយៈពាលរហូតដល់ ៣០នាទី ម៊នពាលចាប់ផ្តើមលំហាត់លាបងបាាជា្ញា។

19 M. Hemmati. 2008. Gender Perspectives on Climate Change. Interactive Expert Panel on the Theme. UN Commission on the Status of 
Women, 52nd Session. New York. 25 February-7 March.
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រូបភាពទី៦ ៖ អត្ថប្រយោជន៍ដ្រលមនទំនាក់ទំនងគ្ន្រៅក្នុងគម្រ្រងជីវឧស្មភ័ន

កិច្ចការារអាកាសធាត៊

សមត្ថាព/ចំណាះដឹង*

ហាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ (បង្គន់ជីវឧស្ម័ន)

អនាម័យ/
ស៊ខាពាធារណៈ

សមធម៌យានឌ័រ

សនាសំសំចាពាលវាលា

ហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊

*  ចំណាះដឹងដាលមានាពបាសើរជាងម៊នអំពីការបាាបាួលអាកាសធាត៊ ហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ ជំនួយអភិវឌាឍន៍ផ្លូវការ យានឌ័រ និង  
ាាអង់គ្លាស។

បាភពឯការ ៖ អ្នកនិពន្ធ



សៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលដើមាបីគាំទាដល់ការជំរុញយានឌ័រ និងការបាាបាួលាកាសធាតុនៅក្នុងបាទាស32

លំហាត់ ៖ លំហាត់ល្របងប្រ្រជា្ញ្រ ការរៀបចំរយៈពាល ១៥នាទី
ការពិាកាសារយៈ ២០-៣០នាទី

អ្នកចូលរួមតាូវបានបំបាកជាកា៊មតូចៗ និងផ្តល់ជូននូវលំហាត់លាបងបាាជា្ញាមួយស្តីពីការបាាបាួលអាកាសធាត៊។ អ្នកចូលរួមមាន 
រយៈពាល ១៥នាទី ដើមាបីសមាាចថាតើបាយោគនៅក្នុងឯការដាលតាូវបានចាកជូន តាូវ ឬ ខ៊ស។ ដំណះសាាយមានបង្ហាញជូន
នៅច៊ងបញ្ចប់នាលំហាត់ ហើយចម្លើយតាូវបានលើកយកមកពិាកាសា។

លំហាត់ល្របងប្រ្រជា្ញ្រ ៖

1) ត្រូវ ឬ ខុស ៖ ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដាលមានបរិមាណចាើនបំផ៊តនៅក្នុងបរិយកាសភពផានដី គឺកាបូនឌី អ៊កស៊ីត (CO2)។

2) ត្រូវ ឬ ខុស ៖ មាតាន (CH4) តាូវបានចាត់ទ៊កថាជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់។

3) ត្រូវ ឬ ខុស ៖ ការកាត់បន្ថយការបាាបាួលអាកាសធាត៊ គឺដូចគា្នាទៅនឹងការបនាសាំនឹងការបាាបាួលអាកាសធាត៊។

4) ត្រូវ ឬ ខុស ៖ ផលប៉ះាល់មួយដាលអាចកើតមាននាការបាាបាួលអាកាសធាត៊ គឺការកើនឡើងនូវនីវ៉ូទឹកសម៊ទា។

5) ត្រូវ ឬ ខុស ៖  ការបាមូលផ្តុំឧស្ម័នកាបូនឌីអ៊កស៊ីតនៅក្នុងបរិយកាស មានកមាិតខ្ពស់ជាងពាលណៗ 
ទាំងអស់ក្នុងរយៈពាល ៦៥០.០០០ ឆ្នាំកន្លងមកនាះ។

6) ត្រូវ ឬ ខុស ៖ បាភពតាមួយគត់នាការបំាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ គឺជាការដ៊តឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល។

7) ត្រូវ ឬ ខុស ៖ វិស័យថាមពលគឺជាបាភពដាលធំជាងគាបំផ៊តនាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដាលបង្កឡើងោយមន៊សាស។ 

8) ត្រូវ ឬ ខុស ៖ កំដៅដាលា្ទាក់ជាប់ោយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ គឺជាទមាង់មួយនាការបំាយកំដៅ។

9) ត្រូវ ឬ ខុស ៖ មន៊សាសនឹងរស់នៅបាសើរជាង បាសិនបើព៊ំមានកាបូនឌីអ៊កស៊ីតនៅក្នុងបរិយកាសភពផានដី។

10) ត្រូវ ឬ ខុស ៖  បន្ថាមពីលើការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់នាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ គមាាងស្តីពីអាកាសធាត៊មួយចំនួនទទួល 
បាន អត្ថបាយោជន៍ដទាទៀតដាលគាហៅថា អត្ថបាយោជន៍ស្ាបពាលតំណលគា្នា។

ចម្លើយ ៖

1) ខ៊ស។ ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដាលមានបរិមាណចាើនបំផ៊ត គឺចំហាយទឹក។

2) តាូវ។ 

3) ខ៊ស។ ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់នាអាកាសធាត៊ សំដៅចំពោះចំណត់ការដើមាបីកាត់បន្ថយការបំាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ 
ម៊នពាលដាលវាបង្កឱាយមានផលប៉ះាល់ទៅលើបាព័ន្ធអាកាសធាត៊។ ការបនាសាំសំដៅចំពោះ ចំណត់ការដើមាបីជៀសវាង
ផលប៉ះាល់នាការបាាបាួលអាកាសធាត៊ នៅពាលដាលបាព័ន្ធទាំងនាះចាប់ផ្តើម បាាបាួល។

4) តាូវ។

5) តាូវ។

6) ខ៊ស។ មានបាភពធម្មជាតិ ពាមទាំងបាភពបង្កឡើងោយមន៊សាសបណ្តាលមកពីការបាាបាួលចំពោះការបាើបាាស់ដី និង 
ការបាត់បង់ពាាឈើ។

7) តាូវ។

8) តាូវ។

9) ខ៊ស។ ភពផានដីនឹងតាជាក់ ពាមទាំងមិនអាចរស់នៅបាន។

10) តាូវ។
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វគ្គ ខ ៖ ការវិវឌ្រឍន៍សំខាន់ៗៅក្នុងគោលនយោបាយស្តីពីអាកាសធាតុអន្តរជាតិ
នៅច៊ងបញ្ចប់នាវគ្គនាះ អ្នកចូលរួមគួរបានដឹងអំពីការវិវឌាឍន៍សំខន់ៗនៅក្នុងការចរចារអំពីបញ្ហា 
អាកាសធាត៊នៅកមាិតអន្តរជាតិ។ បទបង្ហាញគបាបីសង្កត់ធ្ងន់ថាមានការផ្លាស់ប្តូរគួរឱាយកត់សមា្គាល់
មួយនៅក្នុងការចរចារអំពីបញ្ហាអាកាសធាត៊នាពាលថ្មីៗនាះ សំដៅឆ្ពាះទៅរក អភិកាមមួយពី 
កាាម ទៅលើ។ ការផ្លាស់ប្តូរនាះកើតមាននៅខណៈដាលមានការកើនឡើងនាចំណាះដឹងអំពីបញ្ហា

យានឌ័រនៅវាទិកាអាកាសធាត៊អន្តរជាតិ។ គាូបណ្តុះបណ្តាលគបាបីបញ្ជាក់អំពីឱកាសសមាាប់អ្នកបង្កើតោលនយោបាយនាបាទាស កំព៊ង 
អភិវឌាឍន៍ក្នងុការទាញបាយោជន៍ពីការផ្លាស់ប្តរូនាះ ពាមទំាងដើរតួនាទីនំាម៊ខក្នងុការបង្ហាញអំពីវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់បាកោយ 
បរិយប័ន្ន ជាក់ស្តាងនៅមូលដ្ឋាន។ វគ្គនាះផ្តល់ជាកាបខ័ណ្ឌោលនយោបាយអន្តរជាតិដាលបង្កប់នូវចំណត់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់
ថា្នាក់ជាតិ និងថា្នាក់មូលដ្ឋាន។ ការយល់ដឹងអំពីកមា្លាំងចលករនៅក្នុងវាទិកា អាកាសធាត៊អន្តរជាតិ គឺជាបច្ច័យមួយដ៏សំខន់ ជា ពិសាស 
សមាាប់អង្គការស្ា្តី ក្នុងការចូលរួមបាកបោយអត្ថន័យក្នុងការបង្កើតោលនយោបាយ។ គាូបណ្តុះបណ្តាលគបាបីធ្វើបច្ចុបាបន្នាពព័ត៌មាន 
និងា្លាយ ម៊នពាលសិកា្ខាាលា ដើមាបីបញ្ចូលការវិវឌាឍន៍ និងលទ្ធផលថ្មីៗនាការចរចារអំពីអាកាសធាត៊ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៤តទៅ។ បាអប់ទី 
១-៣ ផ្តល់ព័ត៌មានកាន់តាស៊ីជមាាដាលអាចបញ្ចូលនៅក្នុងបទបង្ហាញ អាស្ា័យទៅលើាវតារ និងចំណប់អារម្មណ៍របស់អ្នកចូលរួម។ 

មាតិកា
 » ការរៀបចំមូលដ្ឋានគាឹះសមាាប់ា្ថាបតាយកម្មនាការបាាបាួលអាកាសធាត៊។

 » អន៊សញ្ញាកាបខ័ណ្ឌអង្គការសហបាជាជាតិស្តីពីការបាាបាួលអាកាសធាត៊ និងពិធីារកាយូតូ ៖ អភិកាមពីលើមកកាាម។

 » ពីបាលី ទៅបា៉ារើស ៖ ឆ្ពាះទៅរកអភិកាមពីកាាមទៅលើ។

 » ចលនាដើមាបីឱាយមានការផ្លាស់ប្តូរ ៖ យានឌ័រនៅក្នុងសន្និសីទនាាគី។

 » មាគា៌ាអនាគត។

ការរៀបចំមូលដ្ឋានគាឹះសមាាប់ា្ថាបតាយកម្មនាការបាាបាួលអាកាសធាត៊
បញ្ហាបរិា្ថានមានបាវត្តិមួយដ៏វាងឆ្ងាយ ប៉៊ន្តាកិច្ចពាមពាៀងបរិា្ថានអន្តរជាតិ គាាន់តាជាចំណាកមួយនាពាលថ្មីៗនាះនាបាវត្តិាស្ា្តនោះ 
ប៊៉ណ្ណាះ។ កិច្ចពាមពាៀងបរិា្ថានអន្តរជាតិជាន់ខ្ពស់លើកដំបូងបានកើតចាញពីសន្នសីិទអង្គការសហបាជាជាតិស្តពីីបរិា្ថានមន៊សាស (UNCHE) 
ក្នុងឆ្នាំ១៩៧២ នៅទីកា៊ងស្តុកខ៊ម បាទាសស៊៊យអាត។ សាចក្តីបាកាសទីកា៊ង ស្តុកខ៊មនាកិច្ចបាជ៊ំនោះ រួមមាន ការបាើបាាស់ាាដាល
នាំឱាយមានកមាងនាកិច្ចពាមពាៀងអន្តរជាតិមួយចំនួន ស្តីពីការបំព៊លខាយល់អាកាស និងទឹកភ្លៀងដាលមានជាតិអាស៊ីតឆ្លងកាត់ពាំដាន។

បាមាណមួយទសវតាសរ៍កាាយមក អ្នកចរចារចាប់ផ្តើមពិាកាសាអំពីកមាងកិច្ចពាមពាៀងបរិា្ថានអន្តរជាតិមួយ ក្នុងចំណម កមាងកិច្ចពាម
ពាៀងបរិា្ថានអន្តរជាតិនានាដាលមានឥទ្ធិពលកាន់តាខ្លាំងជាងនាះ។ កិច្ចពាមពាៀងទាំងពីររួមមាន អន៊សញ្ញា ទីកា៊ងវើយានដើមាបីការារ
ស្ាទាប់អូហាសូន និងពិធីារទីកា៊ងម៉៊ងតាាអាល់នាអន៊សញ្ញានាះ ដាលមានោលបំណងការារ ស្ាទាប់អូហាសូន តាមរយៈការបំបាត់ារ
ធាត៊ដាលទទួលខ៊សតាូវចំពោះការបំផ្លាញស្ាទាប់អូហាសូន ដូចជា ារធាត៊ក្លរ៉ូផ្លរ៉ូ កាបូន (CFCs) ដាលតាូវបានបាើបាាស់ជាទូទៅនៅក្នុង
កំប៉៊ងបាញ់ថា្នាំ និងហា្គាសតាជាក់។ ក្នុងទសវតាសរ៍ឆ្នាំ ១៩៨០ កិច្ចពាមពាៀងទាំងនាះតាូវបានចាត់ទ៊កថាមានជោគជ័យយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុង
ការកាត់បន្ថយការផលិត និងការបាើបាាស់ CFCs។ យ៉ាងហចណស់ មានលក្ខណៈពិសាសសំខន់ៗចំនួន៤ ដាលបានរួមចំណាក 
ចំពោះជោគជ័យនោះ ៖

1) ការសមាាចចិត្តធ្វើការចរចារទៅលើអន៊សញ្ញាទីកា៊ងវើយានដាលមានាពទូលំទូលាយ និងកាាយមក រៀបចំឱាយមានបទបាបញ្ញត្តិ
ដាលតាវូបានកំណត់និយមន័យចង្អៀតជាងនាះនាពិធីារទីកាង៊ម៊៉ងតាាអាល់ នៅក្នងុា្ថាបតាយកម្មនាះដាលមានាពទូលំទូលាយ
ជាង។

2) ការសមាាចធ្វើការបំបាកការប្តាជា្ញាចិត្តរបស់បាទាសអភិវឌាឍន៍ និងបាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍។

3) ដើមាបីបាើបាាស់ដំណើរការចរចារដាលផ្តួចផ្តើមោយអន៊សញ្ញាទីកា៊ងវើយាន សំដៅឱាយមានការឯកាពទៅលើោលដៅជាតិ និង
កាលវិាគសមាាប់កាត់បន្ថយការផលិត និងការបាើបាាស់ CFCs ពីបណ្តាបាទាសអភិវឌាឍន៍។

បទបង្ហាញមានរយៈពាល 
អតិបរមា ៦០នាទី
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4) ដើមាបីបង្កើតយន្តការហិរញ្ញវត្ថុមួយសមាាប់ជួយដល់បាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ ក្នុងការទិញ និងបាតិបត្តិការ បច្ចាកវិទាយាសមាាប ់
ផលិតារធាត៊ជំនួសឱាយ CFCs។

ជារួម កិច្ចពាមពាៀងស្តីពីស្ាទាប់អូហាសូន បានបាើបាាស់អភិកាមពីលើមកកាាម ដាលមានកំណត់ោលដៅ និងកាលវិាគ ដាលបានធ្វើ
ការចរចារនៅកមាិតអន្តរជាតិ សមាាប់បាទាសអភិវឌាឍន៍មួយចំនួន ពាមទាំងយន្តការផ្តល់មូលនិធិបន្តិចបន្តួច ដើមាបីទប់ា្កាត់ការកើនឡើង
នូវការផលិត និងការបាើបាាស់ CFC ពីបណ្តាបាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍។

អន៊សញ្ញាកាបខ័ណ្ឌអង្គការសហបាជាជាតិស្តីពីការបាាបាួលអាកាសធាត៊ និង ពិធីារកាយូតូ ៖ 
អភិកាមពីលើមកកាាម
បញ្ហាការបាាបាួលអាកាសធាត៊សកលគឺជាផ្នាកមួយនារបៀបវារៈោលនយោបាយអន្តរជាតិចាប់តាំងពីទសវតាសរ៍ឆ្នាំ ១៩៧០ មកម្លាះ។ 
ឧទាហរណ៍ សន្និសីទស្តីពីអាកាសធាត៊សកលលោក (WCC) បានធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៧៩។ ស្ាបពាលជាមួយគា្នានោះ IPCC លើកដំបូង
តាូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៨៨ ដើមាបីពិនិតាយឡើងវិញ និងបា៉ាន់បាមាណទៅលើទិន្នន័យវិទាយាាស្ា្ត ទិន្នន័យបច្ចាកទាស និងទិន្នន័យ 
សង្គមសាដ្ឋអកិច្ច អំពីការបាាបាួលអាកាសធាត៊ (សូមមើលផ្នាកដាលនិយយអំពីប៊ព្វហាត៊នាការបាាបាួលអាកាសធាត៊ផងដារ)។

នៅច៊ងទសវតាសរ៍ឆ្នាំ១៩៨០ មានការជំរ៊ញមួយដ៏ខ្លាំងកា្លាឱាយសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើការងររួមគា្នា ដើមាបីកាត់បន្ថយការបំាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់
ដាលឃាត់កំដៅ។ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩០ ការជំរ៊ញនាះបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ នៅពាលដាល IPCC និង WCC លើកទី២ ធ្វើការអំាវនាវ 
ឱាយមានសន្ធិសញ្ញាសកលមួយស្តីពីការបាាបាួលអាកាសធាត៊។ នៅឯសន្និសីទអង្គការសហបាជាជាតិស្តពីបរិា្ថាន និងការអភិវឌាឍន៍ 
(UNCED) ឬ កិច្ចបាជ៊ំកំពូលភពផាននៅក្នុងទីកា៊ង Rio de Janeiro បាទាសបាាលស៊ីល ក្នុងឆ្នាំ១៩៩២ ដាលតាូវបានធ្វើឡើងរយៈពាល 
២០ឆ្នាំ កាាយកិច្ចបាជ៊ំ UNCHE ក្នុងទីកា៊ងស្តុកខ៊ម សហគមន៍អន្តរជាតិបានឯកាពទៅលើអន៊សញ្ញាកាបខ័ណ្ឌសហបាជាជាតិស្តីព ី
ការបាាបាួលអាកាសធាត៊ (UNFCCC)។

UNFCCC ដាលាគចាើនមានលក្ខណៈដូចគា្នាទៅនឹងអន៊សញ្ញាទីកា៊ងវើយានស្តីពីស្ាទាប់អូហាសូនដារ បានបង្កើតឱាយមានរចនាសម្ព័ន្ធ 
ពិសាសទូលំទូលាយមួយដាលបានបង្កលក្ខណៈឱាយមានការចរចារទៅលើកិច្ចពាមពាៀងផាសាងៗគា្នាស្តីពីអាកាសធាត៊។ ការចរចារទាំងនាះ
បានធ្វើឡើងជាផ្លវូការរៀងរាល់ឆ្នានំៅឯសន្នសីិទនាាគី។ សន្នសីិទនាាគីគឺជាអាជា្ញាធរដាលធ្វើការសមាាចចិត្តខ្ពស់បំផ៊តរបស់ UNFCCC 
ដាលទទួលខ៊សតាវូចំពោះការរកាសាធ្វើយ៉ាងណឱាយកិច្ចខិតខំអន្តរជាតិស្តពីីការបាាបាលួអាកាសធាត៊ មានដំណើរការតាមឹតាវូទៅតាមគន្លង។ 
សន្និសីទនាាគីលើកដំបូងរបស់ UNFCCC តាូវបានធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥។

ចាប់តាំងពីពាលចាប់ផ្តើមដំបូង UNFCCC មានលក្ខណៈពិសាសមួយចំនួន។ អន៊សញ្ញានាះបានធ្វើការចងកាតព្វកិច្ចរដ្ឋអជាសមាជិកឱាយ 
ធ្វើសកម្មាពដើមាបីជាបាយោជន៍ដល់ស៊វត្ថិាពមន៊សាសនៅក្នុងសកលលោក នៅពាលដាលមិនទាន់មានាពចាាស់លាស់ផ្នាកវិទាយាាស្ា្ត
នៅឡើយ។ ោលបំណងសំខន់នាអន៊សញ្ញានាះគឺដើមាបីធ្វើឱាយមានស្ថរិាពចំពោះការបាមូលផ្តុនំាឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់  តាមឹកមាតិមួយដាលអាច
ទប់ា្កាត់ការរំខនបាកបោយគាាះថា្នាក់ដាលបង្កឡើងោយមន៊សាសទៅលើបាព័ន្ធអាកាសធាត៊...ក្នុងកាបខ័ណ្ឌពាលវាលាមួយដាល 
គាប់គាាន់ ដើមាបីអន៊ញ្ញាតឱាយបាព័ន្ធអាកូឡូសី៊អាចសមាបខ្លនួតាមបាបធម្មជាតិទៅនឹងការបាាបាលួអាកាសធាត៊ សំដៅធានាថា ការផលិតសាបៀង 
អាហារមិនទទួលរងការគំរាមកំហាង និង ដើមាបីបង្កលក្ខណៈឱាយការអភិវឌាឍន៍សាដ្ឋអកិច្ចអាចបន្តធ្វើទៅបានោយនិរន្តរាពស” (កំណត់សមា្គាល់ 
ទី៣នៅជើងទំព័រ)។ អន៊សញ្ញានាះទទួលា្គាល់អំពីាពងយរងគាាះជាក់លាក់របស់បាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ចំពោះការបាាបាលួអាកាសធាត៊ 
ពាមទាំងសង្កត់ធ្ងន់អំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគា ក្នុងការទទួលបានការអភិវឌាឍន៍ និងកំណើនសាដ្ឋអកិច្ចបាបកោយនិរន្តរាព (កំណត់សមា្គាល់ទី៣ 
នៅជើងទំព័រ)។

អំណះអំណងមួយនាការរួមចំណាកសំខន់បំផ៊តរបស់ UNFCCC គឺថា អន៊សញ្ញានាះបានរៀបចំឱាយមានវាទិកាសមាាប់ ចរចារ និងផ្តល់ 
សចា្ចាប័នចំពោះពិធីារទីកាង៊កាយូតូ (បាអប់ទី១) ដាលតាវូបានអន៊ម័តក្នងុឆ្នា១ំ៩៩៧ នៅឯសន្នសីិទនាាគីលើកទី៣ ក្នងុទីកាង៊កាយូតូ និង 
បានចូលជាធរមានក្នុងឆ្នាំ ២០០៥ កាាយពាលដំណើរការផ្តល់សចា្ចាប័នមួយដ៏ស្មុគា្មាញ។ និយយឱាយខ្លីទៅ ពិធីារទីកា៊ងកាយូតូ ធ្វើឱាយ 
UNFCCC មានដំណើរការ។ 

សរ៊បមក UNFCCC និង ពិធីារទីកា៊ងកាយូតូ មានលក្ខណៈពិសាសសំខន់ៗចំនួន៤ ស្ាដៀងគា្នាទៅនឹងអន៊សញ្ញាទីកា៊ងវើយាន និង 
ពិធីារទីកា៊ងម៉៊ងតាាអាល់ដារ ៖

1) ការសមាាចធ្វើការចរចារទៅលើ UNFCCC និងរៀបចំឱាយមានបាបញ្ញត្តិដាលមានលក្ខណៈចង្អៀតជាងម៊ននាពិធីារទីកា៊ងកាយូតូ 
នៅក្នុងា្ថាបតាយកម្មដ៏ទូលំទូលាយនាះ។
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2) ដើមាបីធ្វើការបាងចាករវាងបាទាសអភិវឌាឍន៍ (ឧបសម្ព័ន្ធ១) និងបាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ (មិនមានឧបសម្ព័ន្ធ១) ផ្អាកលើោល 
ការណ៍នាការទទួលខ៊សតាូវរួម ប៉៊ន្តាមានការបាងចាក (CBDR)។

3) ដើមាបីធ្វើឱាយបាទាសនាឧបសម្ព័ន្ធ ១ មានការប្តាជា្ញាចិត្តចំពោះោលដៅ និងកាលវិាគដាលមានោលបំណងកាត់បន្ថយ 
ការបំាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សកល ពីកមាិតកាលឆ្នាំ១៩៩០ ឱាយបានតាឹម ៥% តាឹមឆ្នាំ២០០៨-២០១២។

4) ដើមាបីបញ្ចូលយន្តការហិរញ្ញបាបទានមួយដាលហៅថា យន្តការអភិវឌាឍន៍ា្អាត (CDM) ដាលនឹងជួយផ្តល់មូលនិធិគាំទាចំពោះ 
គមាាងកាត់បន្ថយការបំាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងបណ្តាបាទាសអន៊វត្តគមាាងដាលជាបាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ 
(សូមមើលបាអប់ទី១ សមាាប់សាចក្តីលម្អិតបន្ថាម)។

ប៉៊ន្តា បើទោះបីជាកិច្ចពាមពាៀងស្តីពីស្ាទាប់អូហាសូន និង កិច្ចពាមពាៀងស្តីពីការបាាបាួលអាកាសធាត៊ បង្ហាញឱាយឃើញនូវាពស្ាបគា្នា 
សំខន់ៗនៅក្នុងទមាង់ក៏ោយ ប៉៊ន្តា កិច្ចពាមពាៀងទាំងនាះសមាាចបានលទ្ធផលជាក់ស្តាងខ៊សគា្នាទាំងស្ា៊ង។ ការបំាយឧស្ម័នផ្ទះ 
កញ្ចក់ដាលកើតឡើងពីបាភពជាចាើន មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងស្ទើរតាគាប់ទិដ្ឋអាពទាំងអស់នាការអភិវឌាឍន៍សាដ្ឋអកិច្ចបាប 
ទំនើប។ លើសពីនាះទៀត បើទោះបីជាគាអាចគូសខាសាបនា្ទាត់ចាាស់លាស់មួយដាលខ័ណ្ឌចាករវាងបាទាសអភិវឌាឍន៍ និងបាទាសកំព៊ង 
អភិវឌាឍន៍ នៅពាលដាលគាជជាកអំពីបញ្ហា CFCs ក៏ោយ ារកិច្ចនាះកាន់តាមានការពិបាកសមាាប់ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់។ សំណួរមួយក្នុង 
ចំណមបណ្តាសំណួរចមាបងៗនានាដាលធ្វើឱាយអ្នកចរចារអំពីអាកាសធាត៊ជួបបាទះ ខណៈពាលដាលរយៈពាលប្តាជា្ញាចិត្តលើកដំបូងតាូវ 
បានគាាងបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ២០១២ គឺ របៀបធ្វើការផ្លាស់ប្តូរា្ថាបតាយកម្មនាកិច្ចពាមពាៀងអន្តរជាតិស្តីពីការបាាបាួលអាកាសធាត៊ ដើមាបីបង្ក 
លក្ខណៈឱាយមានការចូលរួមពីបណ្តាបាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ដាលមិនស្ថិតនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ១ ប៉៊ន្តាមិនចងកាតព្វកិច្ចបាទាសទាំងនោះទៅ
នឹងោលដៅ និងកាលវិាគពីលើមកកាាម ដាលអាចធ្វើឱាយការអភិវឌាឍន៍របស់ពួកគាមានាពយឺតយ៉ាវ។

ប្រអប់ទី១ ៖ ពិធីសរក្រយូតូ
ពិធីារកាយូតូបានធ្វើឱាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ាគចាើនគឺកាបូនឌីអ៊កស៊ីត កា្លាយជាទំនិញមួយដាលអាចធ្វើាណិជ្ជកម្មបាន។ ប ើទោះបីជា  
បណ្តាបាទាសនានាតាវូសមាាចឱាយបានោលដៅកាត់បន្ថយរបស់ពួកគា តាមរយៈវិធានការជាតិក៏ោយ ប៊៉ន្តា ពិធីារទីកាង៊កាយូតូបាន
ណានំានូវយន្តការទីផាសារចំនួន ៣ ដាលមានាពបត់បានទន់ភ្លន់ ដាលអន៊ញ្ញាតឱាយបណ្តាបាទាសនានាអាចសមាាចបានោលដៅរបស់ 
ពួកគា តាមរយៈការលើកទឹកចិត្តឱាយកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ក្នុងករណីដាលវាមានបាសិទ្ធាពចំណយខ្ពស់បំផ៊ត ឧទាហរណ ៍
នៅក្នុងបណ្តាបាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍។ ោលបំណងសំខន់នោះគឺការកាត់បន្ថយការបំាយជារួមពីបរិយកាសភពផានដី ហើយស្ាប 
ពាលជាមួយគា្នានោះ ក៏ជំរ៊ញនូវកំណើនសាដ្ឋអកិច្ច បាកបោយនិរន្តរាព និងការផ្ទារបច្ចាកវិទាយានៅក្នុងបាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍។

យន្តការទីកា៊ងកាយូតូទាំង ៣ រួមមាន ៖

 » ការធ្វើាណិជ្ជកម្មទៅលើការបំាយ។

 » យន្តការអភិវឌាឍន៍ា្អាត (CDM)។

 » ការអន៊វត្តន៍រួមគា្នា (JI)។ 

យន្តការទាំងនាះគឺជាផ្នាកមួយនាអ្វីដាលគាហៅថាទីផាសារកាបូន។ ការធ្វើាណិជ្ជកម្មទៅលើការបំាយអន៊ញ្ញាតឱាយបណ្តាបាទាសនានា 
ដាលមានការអន៊ញ្ញាតឱាយធ្វើការបំាយ ប៉៊ន្តាមិនបានបាើបាាស់ការអន៊ញ្ញាតបាបនាះ លក់សមត្ថាពដាលនៅសាសសល់នាះ ទៅកាន់
បាទាសដាលបានបាើបាាស់លើសោលដៅកំណត់របស់ពួកគា។ ការអន៊វត្តន៍រួមគា្នា និងយន្តការអភិវឌាឍន៍ា្អាត គឺជាយន្តការរបស់ 
គមាាងដាលបំពាញទីផាសារកាបូន។ ការអន៊វត្តន៍រួមគា្នាបង្កលក្ខណៈឱាយបាទាសឧសាសាហកម្មអន៊វត្តគមាាងរួមគា្នាជាមួយបាទាសអភិវឌាឍន៍ 
ដទាទៀត ខណៈពាលដាលយន្តការអភិវឌាឍន៍ា្អាតបង្កលក្ខណៈឱាយមានការចូលរួមពីគមាាងកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់នៅក្នុងបាទាស 
កំព៊ងអភិវឌាឍន៍។ មានឯកតានាការធ្វើាណិជ្ជកម្មកាបូនផាសាងៗគា្នា ដាលស្មើនឹងកាបូនឌីអ៊កស៊ីតមួយតោនក្នុងនោះរួមមាន ៖

 » ឯកតាដកចាញ (RMU) ផ្អាកលើសកម្មាពការបាើបាាស់ដី ការបាាបាលួចំពោះការបាើបាាស់ដី និងពាាឈើ (LULUCF) 
ដូចជា ការា្តារពាាឈើឡើងវិញ។

 » ឯកតាកាត់បន្ថយការបំាយ (ERU) ដាលបង្កើតឡើងោយគមាាងអន៊វត្តន៍រួមគា្នាមួយ។ និង

 » ការកាត់បន្ថយការបំាយដាលមានការបញ្ជាក់ (CER) ដាលបង្កើតឡើងពីសកម្មាពគមាាងយន្តការ អភិវឌាឍន៍ា្អាត។

បន្តទៅទំព័របន្ទ្រប់



សៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលដើមាបីគាំទាដល់ការជំរុញយានឌ័រ និងការបាាបាួលាកាសធាតុនៅក្នុងបាទាស36

រូបភាព ខ១ ៖ គោលដៅន្រការបំភាយសម្រ្រប់ប្រទ្រសដ្រលត្រូវបានជ្រើសរើស

CO2 Reduction
Emission Targets for Selected Countries (Kyoto Protocol)

Germany - 21%

United Kingdom - 12.5%

All EU countries* - 8%

United States** - 7%

Canada - 6%

Poland - 6%

Japan - 6%

Russian Federation - 0%

New Zealand - 0%

Brazil +/−

India +/−

PRC +/−

South Africa +/−

+ 1% Norway

+ 8% Australia**

+ 10% Iceland

and Bulgaria, Monaco, Romania, Switzerland

No restrictions under the Kyoto Protocol.
* The EU countries have redistributed their reductions commitments in a so-called burden-sharing commitment.

** The United States and Australia have not ratified the protocol.

CO2 = កាបូនឌីអ៊កស៊ីត EU = សហាពអឺរ៉៊ប PRC = ាធារណរដ្ឋអបាជាមានិតចិន។

បាភពឯការ ៖ Allianz. 2014. Open Knowledge. Emission Targets for Selected Countries (Kyoto Protocol).  
http://www.knowledge.allianz.com/en/media/graphics

ពីបាលីទៅបា៉ារើស ៖ ឆ្ពាះទៅរកអភិកាមពីកាាមទៅលើ
ចម្លើយចំពោះសំណួរនាះ ទទួលបានតាមរយៈការចរចារនៅឯ COP13 នៅកោះបាលី បាទាសឥណ្ឌូនាស៊ី។ ផានការសកម្មាពបាលី 
(សូមមើលបាអប់ទី២) កិច្ចពាមពាៀងសំខន់ៗពី COP13 រួមមាន បទបាបញ្ញត្តដិាលអំាវនាវឱាយាគីបាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ ចាត់វិធានការ
កាត់បន្ថយផលប៉ះាល់សមស្ាបទូទាំងបាទាស (NAMAs) នៅក្នុងបរិបទនាការអភិវឌាឍន៍បាកបោយនិរន្តរាព ដើមាបីទទួលបានហិរញ្ញ- 
បាបទានបច្ចាកវិទាយា និងការកាងសមត្ថាព ក្នុងលក្ខណៈមួយដាលអាចវាស់វាងបាន អាចរាយការណ៍បាន និងផ្ទៀងផ្ទាត់បាន។ ដូចគា្នា 
ទៅនឹងការលើកឡើងជាចាើននៅក្នុងផានការសកម្មាព បាលី ាកាយថា NAMA នៅតាបន្តមានការដាញោល ប៉៊ន្តាមានមន៊សាសជា 
ចាើនឯកាពថា វាបង្កប់អត្ថន័យថា បាទាសកំព៊ង អភិវឌាឍន៍អាចស្ម័គាចិត្តសនាយាអន៊វត្តោលនយោបាយ និងវិធានការមួយចំនួនរបស់ពួក
គាដាលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងអាកាសធាត៊កាាម UNFCCC ដើមាបីទទួលបានការអភិវឌាឍន៍សមត្ថាព បច្ចាកវិទាយា និងកិច្ចគាំទា 
ហិរញ្ញវត្ថុ។ បន្ថាមពីនាះទៀត ោយារតា NAMAs ទាំងអស់នាះតាូវអន៊វត្ត  ក្នុងបរិបទនាការអភិវឌាឍន៍បាកបោយនិរន្តរាពស” 
គារំពឹងថា វាអាចផ្តល់នូវអត្ថបាយោជន៍ផ្នាកបរិា្ថាន សាដ្ឋអកិច្ច និងសង្គមមួយចំនួន ដូចមានរៀបរាប់នៅក្នុងមារៀនម៊ននោះ។

ប្រអប់ទី១ ៖ (បន្ត)

ការកាត់បន្ថយកាបូនឌីអ៊កស៊ីត (CO2)
ោលដៅបំាយសមាាប់បណ្តាបាទាសដាលតាូវបានជាើសរើស (ពិធីារទីកា៊ងកាយូតូ)

បាាស៊ីល
ឥណ្ឌា

ចិន
អាហ្វាិកខងតាបូង

អាល្លឺម៉ង់
ចកាភពអង់គ្លាស 

រាល់បណ្តាបាទាសសហាពអឺរ៉៊ប
សហរដ្ឋអអាមារិក

កាណដ
ប៉ូឡូញ
ជប៉៊ន

សហព័ន្ធរ៊សាសុី
ញ៉ូវហាសឺឡាន

ន័រវា
អូស្ា្តាលី*
អាយស៍ឡាន

CO2 Reduction
Emission Targets for Selected Countries (Kyoto Protocol)

Germany - 21%

United Kingdom - 12.5%

All EU countries* - 8%

United States** - 7%

Canada - 6%

Poland - 6%

Japan - 6%

Russian Federation - 0%

New Zealand - 0%

Brazil +/−

India +/−

PRC +/−

South Africa +/−

+ 1% Norway

+ 8% Australia**

+ 10% Iceland

and Bulgaria, Monaco, Romania, Switzerland

No restrictions under the Kyoto Protocol.
* The EU countries have redistributed their reductions commitments in a so-called burden-sharing commitment.

** The United States and Australia have not ratified the protocol.

 ព៊ំមានការរិតបណ្តឹងនៅកាាមពិធីារកាយូតូ។
*  បណ្តាបាទាសសហាពអឺរ៉៊ប បានធ្វើការបាងចាកឡើងវិញចំពោះការប្តាជា្ញាចិត្តរបស់ពួកគាក្នុងការកាត់បន្ថយនៅក្នុងការប្តាជា្ញាចិត្តចាករំលាកបន្ទុកការងរ 
** សហរដ្ឋអអាមារិក និងអូស្ា្តាលី មិនទាន់បានផ្តល់សចា្ចាប័នទៅលើពិធីារនាះនៅឡើយទា។

http://www.knowledge.allianz.com/en/media/graphics


37មារៀនទី ២ ៖ ទិដ្ឋអាពទូទៅនាោលនយោបាយស្តីពីអាកាសធាត៊

ប្រអប់ទី២ ៖ ផ្រនទីបង្ហ្រញផ្លូវបាលី

នៅឯសន្និសីទនាាគីលើកទី១៣ (COP13) នៅបាលី ក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ាគីបានអន៊ម័តទៅលើផានទីបង្ហាញផ្លូវបាលី ដើមាបីកំណត ់
ទៅលើផានការការងរដាលស្ថិតកាាមការចរចារផាសាងៗគា្នាដាលចាំបាច់ ដើមាបីធានាឱាយបានអនាគត អាកាសធាត៊មួយបាកបោយ 
ស៊វត្ថិាព។  ផានការសកម្មាពបាលី រួមមានសរសរស្តម្ភចំនួន ៥ ៖

 » ទសាសនវិស័យរួមសមាាប់សកម្មាពសហបាតិបត្តិការរយៈពាលវាង រាប់បញ្ចូលទាំង ោលដៅសកលមួយសមាាប់ការ 
កាត់បន្ថយការបំាយ។

 » ការលើកកម្ពស់សកម្មាពកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ រាប់បញ្ចូលទាំង ចំណត់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់សមស្ាបថា្នាក់ 
ជាតិ (NAMAs) ពីបណ្តាបាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍។

 » ការលើកកម្ពស់សកម្មាពបនាសាំ។

 » ការលើកកម្ពស់សកម្មាពអភិវឌាឍន៍ និងការផ្ទារបច្ចាកវិទាយា ដើមាបីគាំទាដល់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ និងការបនាសាំ។

 » ការលើកកម្ពស់សកម្មាពផ្តល់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងការវិនិយោគ ដើមាបីដល់ចំណត់ការកាត់បន្ថយ និងការបនាសាំ ពាម
ទាំងកិច្ចសហបាតិបត្តិការផ្នាកបច្ចាកវិទាយា។

ោលគំនិតថ្មីរបស់ NAMAs ដាលតាូវបានកំណត់និយមន័យទូលំទូលាយ មានោលបំណងគាំទាដល់វិធានការកាត់បន្ថយផល
ប៉ះាល់ក្នុងបាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ នៅក្នុងបរិបទនាការអភិវឌាឍន៍បាកបោយនិរន្តរាព ដាលតាូវបានបង្កលក្ខណៈឱាយអាចធ្វើ ទៅ 
បាន តាមរយៈបច្ចាកវិទាយា ការផ្តល់ហិរញ្ញបាបទាន និងកិច្ចគាំទាកាងសមត្ថាព។
បាភពឯការ ៖ អ្នកនិពន្ធ

រយៈពាល ៣ ឆ្នា ំកាាយ COP13 ការចរចារនៅកមាតិអន្តរជាតិបានផ្តាតលើការធ្វើឱាយការសនាយាអន៊វត្តអភិកាមពីកាាម ទៅលើ និងបាព័ន្ធ
តាួតពិនិតាយឡើងវិញនាះ មានដំណើរការ។ ដំណើរការនាះមិនទាន់មានាពល្អបាសើរនៅឡើយ។ បញ្ហាបាឈមមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹង
កតា្តាភូមិាស្ា្ត និងនយោបាយ។ នៅឯ COP15 ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ នៅបាទាសដណឺមា៉ាក ការចរចារបាននាំឱាយសមាាចបានកិច្ចពាមពាៀង 
Copenhagen។ បើទោះបីជាកិច្ចពាមពាៀងនាះរងការរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថាខ្វះាពចាាស់លាស់ និងមានមហិច្ឆិតាធំក៏ោយ ប៉៊ន្តាកិច្ច 
ពាមពាៀង Copenhagen បានធ្វើការយោងជាលើកដំបូងចំពោះមូលនិធិអាកាសធាត៊បាតង (GCF) ដាលផ្តល់ថវិកាចំនួន ១០០ 
ាន់លានដ៊លា្លារ ក្នងុមួយឆ្នា ំតាមឹឆ្នា២ំ០២០ សមាាប់ NAMAs មួយចំនួនដាលបានផ្តល់ការសនាយា (មូលនិធិអាកាសធាត៊បាតងមានពិាកាសា 
លម្អិតនៅក្នុងមារៀនទី ៣)។ ាគីក៏បានទទួលា្គាល់ផងដារអំពីសាចក្តីតាូវការក្នុងការដក់កមាិតទៅលើការកើនឡើងនាសីត៊ណ្ហាព  
សកលជាមធាយម មិនឱាយលើសពី 2°C ខ្ពស់ជាងកមាតិប៊រាឧសាសាហកម្ម ខណៈពាលដាលបាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍មួយចំនួនទាមទារឱាយធ្វើការ  
ដក់កមាិតតាឹម 1.5°C ។

មួយឆ្នាំកាាយមក ក្នុងឆ្នាំ២០១០ នៅឯ COP16 កិច្ចពាមពាៀង Cancun បានបញ្ជាក់បន្ថាមអំពីវិធានសមាាប់ការសនាយា ដើមាបីទទួល 
បានហិរញ្ញបាបទាន និងបាព័ន្ធតាួតពិនិតាយឡើងវិញ ពាមទាំង GCF។ អ្វីដាលមានារៈសំខន់នោះ គឺក្នុងអំឡុងមួយឆ្នាំកាាយមក ក្នុង 
ឆ្នាំ២០១០ នៅឯ COP16 កិច្ចពាមពាៀង Cancun បានបញ្ជាក់បន្ថាមអំពីវិធានសមាាប់ការសនាយា ដើមាបីទទួលបានហិរញ្ញបាបទាន 
និងបាព័ន្ធតាួតពិនិតាយឡើងវិញ ពាមទំាង GCF។ អ្វីដាលមានារៈសំខន់នោះគឺថាក្នុងអំឡុងពាលនាះ បណ្តាបាទាសអភិវឌាឍន៍ និងកំព៊ង 
អភិវឌាឍន៍ បានធ្វើការសនាយាទៅលើកមាងចំណត់ការអាកាសធាត៊មួយចំនួននា UNFCCC ដាលបានបង្ហាញឱាយឃើញពីពិពិធាពដ៏ធំធាង 
រវាងបាទាសមួយទៅបាទាសមួយទៀត។ ជាអក៊សល ពិពិធាពនាះព៊ំមានាពស្ាបគា្នាទៅនឹងកមាិតមហិច្ឆិតាឡើយ។ ការសនាយាធ្វើការ  
កាត់បន្ថយជាចាើនពឹងផ្អាកទៅលើការប្តាជា្ញាចិត្ត បាហាក់បាហាលគា្នាដាលជាការរំពឹងទ៊ករបស់បាទាសដទាទៀត។ បើទោះបីជាការអាន 
សំណើកាត់បន្ថយមានាពស៊ទិដ្ឋអិនិយមបំផ៊តក៏ោយ ប៉៊ន្តាការពាយាករណ៍ទៅលើកមាិតបំាយតាូវបានគារំពឹងថាមានកមាិតខ្ពស់ឆ្ងាយពី 
ោលដៅ 2°C ដាលគាគិតថាបង្កឱាយមានហានិភ័យគាាះថា្នាក់ចំពោះការបាាបាួលអាកាសធាត2៊0។

20 Ecofys, Climate Analytics, and Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK). 2014. Current Pledges Far from Agreed Goal. 
Climate Action Tracker. http://climateactiontracker.org/
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ក្នុងរយៈពាលប៉៊នា្មានឆ្នាំបនា្ទាប់មកទៀត ាគីនាអន៊សញ្ញាបានឯកាពទៅលើរយៈពាលនាការប្តាជា្ញាចិត្តលើកទី២របស់ពិធីារកាយូតូ ខណៈ
ពាលរៀបចំបង្កើតឱាយមានដំណើរការមួយសមាាប់ចរចារអំពីកិច្ចពាមពាៀងស្តីពីអាកាសធាត៊សកលឱាយបានតាឹមឆ្នាំ២០២០។ កន្លងមក មាន 
ការបន្តខិតខំអភិវឌាឍន៍អភិកាម NAMA និង រៀបចំបង្កើតឱាយមាន GCF។ មន៊សាសជាចាើនបានផ្តល់មតិយោបល់ថា របបអាកាសធាត៊  
បច្ចបុាបន្នកំព៊ងបោះជំហានឆ្ពាះទៅរករចនាសម្ពន័្ធកូនកាត់មួយ ដាលមានធាត៊ផាសំពីលើមកកាាម និងពីកាាមទៅលើ21។ ពាតឹ្តកិារណ៍សំខន់ៗ
នៅឯសន្និសីទនាាគីនាពាលថ្មីៗនាះបានផ្តល់មតិយោបល់ឱាយបាើបាាស់អភិកាមបាបកូនកាត់នាះ (បាអប់ទី៣)។ កិច្ចបាជ៊ំចមាបងស្តីព ី
អាកាសធាត៊លើកកាាយ COP21 ដាលគាាងធ្វើឡើងនៅទីកា៊ងបា៉ារើស បាទាសបារាំង និងទំនងផ្តល់នូវការឯកាពពាមពាៀងគា្នាមួយ
ទៅលើកាបខ័ណ្ឌសមាាប់របបអាកាសធាត៊ កាាយឆ្នាំ២០២០។ 

21 D. Bodansky and E. Diringer. 2014. Building Flexibility and Ambition into a 2015 Climate Agreement. Arlington: Center for Climate and 
Energy Solutions (C2ES).

ប្រអប់ទី៣ ៖ ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនាព្រលថ្មភីៗៅក្នុងការចរចារអំពីអាកាសធាតុ

សន្និសីទន្រភាគីលើកទី១៧ (COP17) ៖ Durban

 » ាគីបានសមាាចចិត្តបន្តអន៊វត្តពិធីារកាយូតូ នៅក្នងុរយៈពាលនាការប្តាជា្ញាចិត្តលើកទី២ ចាប់ពីឆ្នា២ំ០១៣។

 » កាម៊ការងរចំពោះកិច្ចស្តពីីវាទិកា Durban សមាាប់ការលើកកម្ពស់សកម្មាព តាវូបានបង្កើតឡើងដើមាបីជួយឱាយមានកិច្ច 
ពាមពាៀងថ្មមួីយ ដាលមានលក្ខណៈជាសកល ស្តពីីការកាត់បន្ថយឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ (GHG) ដាល មានអំណចតាមផ្លវូចាាប់ 
ឱាយបានតាមឹឆ្នា២ំ០១៥ (នៅឯសន្នសីិទនាាគី ក្នងុទីកាង៊ប៉ាារើស) សមាាប់រយៈពាល កាាយឆ្នា២ំ០២០។ កិច្ចពាមពាៀងនាះ
តាវូបានគារំពឹងថានឹងបង្កើនកមាតិមហិច្ឆតិារបស់គាប់បណ្តាបាទាសទំាងអស់ ដើមាបីកាត់បន្ថយការបំាយឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់។

 » ាគីក៏បានឯកាពបន្តអន៊វត្តយន្តការអភិវឌាឍន៍ា្អាត (CDM) និង ការារពាាឈើ និងជីវាពរស់នៅ តាមរយៈ យន្តការ 
កាត់បន្ថយការបំាយពីការបាត់បង់ពាាឈើ និង ការរិចរិលពាាឈើ (REDD+) ផងដារ។

 » ាគីបានពងាងឹទៅលើកាបខ័ណ្ឌតាតួពិនិតាយ រាយការណ៍ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ (MRV) សមាាប់បណ្តាបាទាសអភិវឌាឍន៍ និងកំព៊ង 
អភិវឌាឍន៍ ៖ បាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ដាលពំ៊មានជាបាទាសឧបសម្ពន័្ធ១ នឹងទទួលបានកិច្ចគំាទាដើមាបីផ្តល់របាយការណ៍បច្ចបុាបន្ន 
ាព២ឆ្នាំម្តង (BURs) លើកដំបូងរបស់ពួកគា ស្តីពីចំណត់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ក្នុងស្ា៊ក ឱាយបានតាឹមខាធ្នូ 
ឆ្នា២ំ០១៤។

 »  គាបានចាប់ផ្តើមធ្វើការរៀបចំឱាយមានដំណើរការបាព័ន្ធកត់តាាមួយ សំដៅធ្វើការកត់តាាទៅលើចំណត់ការកាត់បន្ថយ 
ផលប៉ះាល់សមស្ាបថា្នាក់ជាតិ (NAMAs) ដើមាបីស្វាងរកកិច្ចគំាទាពីអន្តរជាតិ។ បាព័ន្ធច៊ះបញ្ជ ីរបស់ NAMA នឹង សមាប
សមាួលចំពោះការផ្គូរផ្គងឱាយបានសមស្ាបនាកិច្ចគាំទាផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុ បច្ចាកទាស និង ការកាងសមត្ថាព សមាាប់ 
NAMAs ពាមទំាងផ្តល់ការទទួលា្គាល់ចំពោះចំណត់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់របស់បាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍។

សន្និសីទន្រភាគីលើកទី១៨ (COP18) ៖ Doha

 » ាគីបានបញ្ជាក់អំពីសាចក្តីតាូវការក្នុងការធ្វើការងរឱាយបានឆប់រហ័ស សំដៅឆ្ពាះទៅរកកិច្ចពាមពាៀងសកលមួយស្តីពី
ការបាាបាួលអាកាសធាត៊ ដាលគាបដណ្តប់ទៅលើគាប់បាទាសទាំងអស់ ចាប់ពីឆ្នាំ២០២០ ដាលតាូវអន៊ម័តឱាយបានតាឹម
ឆ្នាំ២០១៥ និង ពងាីកកិច្ចខិតខំដាលមានសាាប់។

 » ាគីបានបានកំណត់រយៈពាលប្តាជា្ញាចិត្តថ្មនីាពិធីារកាយូតូ ពាមទំាងបានបំពាញបាព័ន្ធច៊ះបញ្ជ ី NAMA តាមអី៊នធឺណាត 
ដើមាបីកត់តាាអំពីចំណត់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់របស់បាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ ដាលកំព៊ងស្វាងរកការទទួលា្គាល់ ឬ 
កិច្ចគាំទាហិរញ្ញវត្ថុ។

 » ាគីក៏បានឯកាពធ្វើការបញ្ជាក់លម្អិតបន្ថាមទៅលើយន្តការថ្មីមួយ ដាលមានមូលដ្ឋានផ្អាកលើទីផាសារ កាាមអន៊សញ្ញា
កាបខ័ណ្ឌសហបាជាជាតិស្តីពីការបាាបាួលអាកាសធាត៊។

បន្តទៅទំព័របន្ទ្រប់



39មារៀនទី ២ ៖ ទិដ្ឋអាពទូទៅនាោលនយោបាយស្តីពីអាកាសធាត៊

ចំណប់អារម្មណ៌ឱាយមានការផ្លាស់ប្តូរ៖ យានឌ័រនៅក្នុងសន្និសីទនាាគី
បើទោះបីជាកំព៊ងមានការផ្លាស់ប្តរូមួយដ៏ចាាស់លាស់នៅក្នងុការបង្ហាញឱាយឃើញអំពីការចរចារលើបញ្ហាអាកាសធាត៊ ចាប់តំាងពី COP13 
មកក៏ោយ ប៉៊ន្តាកន្លងមក ការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលក៏បាននិងកំព៊ងមានការកើនឡើងផងដារ។ តួអង្គសង្គមស៊ីវិលបាននិងកំព៊ងលើក 
កម្ពស់ារៈសំខន់នាសមាពយានឌ័រសមាាប់ចំណត់ការចំពោះការបាាបាួលអាកាសធាត៊ នៅឯពាឹត្តិការណ៍ដាលរៀបចំឡើងស្ាបពាល
ជាមួយគា្នាទៅនឹងការចរចារអំពីបញ្ហាអាកាសធាត៊អស់រយៈពាលជាចាើនឆ្នាំមកហើយ។ តួអង្គមួយក្នុងចំណមតួអង្គសំខន់បំផ៊តនៅលើ 
វាទិកាយានឌ័រ និងអាកាសធាត៊ គឺសម្ព័ន្ធយានឌ័រ និងអាកាសធាត៊សកល (GGCA) ដាលជាបណ្តាញមួយនាទីា្នាក់ងរសហបាជាជាតិ 
ចំនួន ១៣ និង អង្គការសង្គមស៊ីវិល ជាង ២៥ ដឹកនាំោយសហាពអន្តរជាតិសមាាប់ការអភិរកាសធម្មជាតិ (IUCN) កម្មវិធីអភិវឌាឍន៍ 
សហបាជាជាតិ (UNDP) កម្មវិធីបរិា្ថានសហបាជាជាតិ (UNEP) និង អង្គការបរិា្ថាន និងអភិវឌាឍន៍ស្ា្តី (WEDO)។ GGCA 
មានោលបំណងធានាថា ោលនយោបាយស្តីពីអាកាសធាត៊ ការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្ត និងការផ្តួចផ្តើមនៅកមាិតសកល កមាិតតំបន់ 
និងកមាិត ថា្នាក់ជាតិ ឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាយានឌ័រ22។ GGCA ធ្វើការបោះព៊ម្ពផាសាយអំពីឧបករណ៍ និង ព័ត៌មាននានា ស្តីពីយានឌ័រ 
និងការបាាបាួលអាកាសធាត៊ ពាមទាំងមានាពសកម្មយ៉ាងខ្លាំងនៅលើឆកោលនយោបាយស្តីពីអាកាសធាត៊ ដើមាបីជំរ៊ញឱាយមានការ 
បញ្ចូលទសាសនវិស័យយានឌ័រទៅក្នុងោលនយោបាយ និងការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្ត។

GGCA ក៏មានការចូលរួមគួរឱាយកត់សមា្គាល់ផងដារ ក្នុងការសមាាចឱាយបាននូវការទទួលា្គាល់អំពីារៈសំខន់នាការពិចារណអំពីបញ្ហា
យានឌ័រសមាាប់ោលនយោបាយ និងចំណត់ការចំពោះបញ្ហាអាកាសធាត៊ នៅឯសន្និសីទនាាគីនាពាលថ្មីៗនាះ។ COP16 បានទទួល
ា្គាល់ជាលើកដំបូងចំពោះបញ្ហាសមាពយានឌ័រ និងការចូលរួមរបស់ស្ា្តីបាកបោយបាសិទ្ធាព ជាធាត៊ផាសំមួយនាទសាសនវិស័យរួម និង
ចំណត់ការបាកបោយកិច្ចសហបាតិបត្តិការរយៈពាលវាង។ បញ្ហាយានឌ័រតាូវបានលើកឡើងនៅក្នុងប៊ព្វកថា ការបនាសាំ ការកាត់បន្ថយ 
ផលប៉ះាល់ ផលវិបាកផ្នាកសង្គម ហិរញ្ញវត្ថុ និងសមាសាពនាគណៈកមា្មាធិការបាតិបត្តិបច្ចាកទាស។ COP18 នៅទីកា៊ង Doha បាន
អន៊ម័តធ្វើសាចក្តីសមាាចមួយស្តីពីការលើកកម្ពស់ត៊លាយាពយានឌ័រ និងការធ្វើឱាយមានាពបាសើរឡើងចំពោះការចូលរួមរបស់ស្ា្តីនៅក្នុង
ការចរចារ UNFCCC និងនៅក្នុងាពជាតំណងរបស់ាគីដាលតាូវបានបង្កើតឡើង យោងតាម UNFCCC ឬ ពិធីារកាយូតូ។ 
ចាប់តាំងពីកិច្ចបាជ៊ំនៅ Doha មក UNFCCC បានខិតខំធ្វើឱាយមានត៊លាយាពយានឌ័រនៅក្នុងអង្គាព និងកិច្ចបាជ៊ំ របស់ UNFCCC។

Warsaw គឺជាសន្និសីទនាាគីលើកដំបូងដាលបានទទួលា្គាល់យ៉ាងចាាស់លាស់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងយានឌ័រ និងការបាាបាួលអាកាស 
ធាត៊ នៅក្នុងរបៀបវារៈចរចាររបស់ខ្លួន។ COP19 រួមមាន សិកា្ខាាលាស្តីពីយានឌ័រ និងការបាាបាួលអាកាសធាត៊ ពាមទាំងទិវាយានឌ័រ 
លើកដំបូងមួយ ដាលរួមមាន ពាឹត្តិការណ៍ជាន់ខ្ពស់មួយ ពាឹត្តិការណ៍នានាដាលរៀបចឡំើងស្ាបពាលជាមួយគា្នា និងសកម្មាពដទាទៀត  
សមាាប់តាបាធានបទស្តីពីយានឌ័រ។

22 To learn more about GGCA’s work, visit http://www.gender-climate.org/ 

 សន្និសីទន្រភាគីលើកទី១៩ (COP19) ៖ Warsaw

 » ាគីបានសមាាចចិត្តបន្តជំរ៊ញកិច្ចពាមពាៀងដាលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទនាាគីកន្លងមក។ គាសមាាចបាន 
វឌាឍនាពមួយចំនួនក្នុងការគាំទាដល់កិច្ចខិតខំបនាសាំរបស់បាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ និងដើមាបីជំរ៊ញការថារកាសាពាាឈើ។

 » គាបានធ្វើការបាកាសផាសព្វផាសាយអំពីយន្តការអន្តរជាតិមួយសមាាប់ការបាត់បង់ និងការខូចខត ដើមាបីោះសាាយបញ្ហា
ការខូចខតដាលមិនអាចធ្វើឱាយតាឡប់មកដូចសាពដើមវញិបាន និងមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងផលប៉ះាល់នាការបាាបាលួ
អាកាសធាត៊នៅក្នុងបណ្តាបាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍។

 » ាគីបានបាកាសឱាយដឹងថា មូលនិធិអាកាសធាត៊បាតង ដាលតាូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងាធារណរដ្ឋអកូរ៉ា នឹងមាន 
ដំណើរការនៅច៊ងឆ្នាំ២០១៤។

 » ាគីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការបំាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តាូវកើនឡើងដល់កមាិតកំពូលក្នុងទសវតាសរ៍នាះ ដាលនឹងទាមទារឱាយ 
មានចំណត់ការឆប់រហ័ស និងបាកបោយមហិច្ឆិតា នៅគាប់កមាិតពីគាប់បណ្តាបាទាសទាំងអស់។

បាភពឯការ ៖ អ្នកនិពន្ធ

ប្រអប់ទី៣ ៖ (បន្ត)

http://www.gender-climate.org/


សៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលដើមាបីគាំទាដល់ការជំរុញយានឌ័រ និងការបាាបាួលាកាសធាតុនៅក្នុងបាទាស40

GGCA និងតួអង្គដទាទៀត ក៏បានចូលរួមសកម្មផងដារក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលឱាយមានឧបករណ៍ផ្តល់ហិរញ្ញបាបទានសមាាប់បញ្ហាអាកាស  
ធាត៊ដាលគិតគូរចំពោះបញ្ហាយានឌ័រខ្លាំងជាងនាះ ដូចជា GCF (សូមមើលវគ្គបនា្ទាប់)។ ការទទួលា្គាល់កាន់តាខ្លាំងឡើងអំពីទំនាក់ទំនង
រវាងយានឌ័រ និងអាកាសធាត៊ តាូវបានបញ្ជាក់បន្ថាមតាមរយៈការចូលរួមពី Christiana Figueres នាយកបាតិបត្តិរបស់ UNFCCC 
ក្នុងការលើកកម្ពស់យ៉ាងសកម្មឱាយពិចារណចំពោះបញ្ហាយានឌ័រ នៅក្នុងោលនយោបាយ និងវិធានការស្តីពីអាកាសធាត៊។ បាធានដឹកនា ំ
ការចរចារអំពីបញ្ហាអាកាសធាត៊របស់អង្គការសហបាជាជាត ិបានធ្វើការបាកាសផាសព្វផាសាយអំពីវាទិកា  ចលនាដើមាបីឱាយមានការផ្លាស់ប្តូរស”23 
កាាមកាបខ័ណ្ឌនា UNFCCC ដើមាបីបង្ហាញឱាយឃើញអំពីការផ្តចួផ្តើមអន៊វត្តល្អនាចំណត់ការផ្នាកអាកាសធាត៊ ដាលឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហា 
យានឌ័រ។

មាគា៌ាអនាគត
UNFCCC និងពិធីារកាយូតូ បានផ្តល់នូវកាបខ័ណ្ឌសមាាប់ោលនយោបាយស្តីពីអាកាសធាត៊អន្តរជាតិ។ នៅឯសន្និសីទនាាគីកន្លង 
មក បណ្តាបាទាសនានាមកពីជ៊ំវិញសកលលោកបានគូសបញ្ជាក់ម្តងហើយម្តងទៀតអំពីារៈសំខន់នាចំណត់ការបាកបោយមហិច្ឆិតា
ដើមាបីកាត់បន្ថយការបំាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងកាងឱាយមាននូវាពធន់។ អស់រយៈពាលប៉៊នា្មានឆ្នាំ កន្លងមកនាះ បញ្ហាមួយចំនួនដូចជា 
កិច្ចគំាទាចំពោះការអភិវឌាឍន៍បាកបោយនិរន្តរាព យានឌ័រ និងការបាាបាលួអាកាសធាត៊ បានទទួលការយកចិត្តទ៊កដក់កាន់តាខ្លាងំឡើង
នៅក្នុងការចរចារអំពីបញ្ហាអាកាសធាត៊។ នៅក្នុងជំហាន បនា្ទាប់មួយដ៏ធំមួយ បណ្តាបាទាសអភិវឌាឍន៍ និងកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ តាូវបានរំពឹងថា  
ឱាយប្តាជា្ញាអន៊វត្តកិច្ចពាមពាៀងសកលស្តីពីអាកាសធាត៊ កាាយឆ្នាំ២០២០ ហើយោលនយោបាយស្តីពីអាកាសធាត៊ អាចមើលឃើញការ
ផ្លាស់ប្តូរមួយពីោលការណ៍ នា  ការទទួលខ៊សតាូវរួម ប៉៊ន្តាមានការបាងចាកស” ទៅជា  ការទទួលបានបាកបោយសមធម៌ចំពោះការ 
អភិវឌាឍន៍បាកបោយនិរន្តរាពស”។ មានការអំាវនាវមួយជាបនា្ទាន់ ដើមាបីឱាយមានចំណត់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ជាក់ស្តាងបាកបោយ 
បរិយប័ន្ន និងបរិយកាសោលនយោបាយតាឹមតាូវសមាាប់បាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ធ្វើការដឹកនាំ និងបង្ហាញឱាយឃើញអំពីអត្ថបាយោជន៍ 
ផ្នាកសង្គម សាដ្ឋអកិច្ច និងបរិា្ថាននាចំណត់ការចំពោះបញ្ហាអាកាសធាត៊បាកបោយសមធម៌។

សំណួរ និងចម្លើយ
ចូរអន៊ញ្ញាតឱាយមានវគ្គសំណួរ និងចម្លើយយ៉ាងហចណស់ចំនួន ៣០នាទី ម៊នពាលចាប់ផ្តើមធ្វើលំហាត់។

លំហាត់ ៖ ការចរចារអំពីចំណាត់ការប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន

23 For more information on the Momentum for Change initiative, visit http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/6214.php 

អ្នកចូលរួមតាូវបានបំបាកជាកា៊មតូចៗ និងស្នើឱាយរៀបចំកិច្ចបាជ៊ំបាឌិតមួយជាមួយបាធាននាយកដ្ឋាន និងសហការើ នៅឯកាសួង 
បរិា្ថាន (ឬ មនា្តីកាសួងដាលមានឋានៈបាហាក់បាហាលគា្នាដាលទទួលបន្ទុកក្នុងការបង្កើតោលនយោបាយស្តីពីអាកាសធាត៊)។ 
កា៊មតូចៗទាំងនាះមានរយៈពាល ៤៥នាទី ដើមាបីរៀបចំអំណះអំណងធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលមនា្តីកាសួងអំពីារៈសំខន់នាការរៀបចំ
ផានការវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ ដាលឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាយានឌ័រ។ បនា្ទាប់មក កា៊មតាូវបានស្នើស៊ំឱាយធ្វើការសម្តាងអំពី
កិច្ចបាជ៊ំនាះ ក្នុងរយៈពាល ៥-១០នាទី។ អ្នកចូលរួមដើរតួនាទីជាមនា្តីកាសួងផង និងអ្នកបង្កើតោលនយោបាយផង។ គាូបណ្តុះ 
បណ្តាលអាចស្នើស៊ំឱាយតំណងមកពីកាសួងបរិា្ថាន និងកាសួងតាមវិស័យ ពាមទាំងអង្គការស្ា្តី បង្កើតជាកា៊មចមា៊ះ ដើមាបីលើកទឹក 
ចិត្តឱាយមានអភិកាមាពជាដាគូមួយ។ កាាយពាលកា៊មនីមួយៗបានសម្តាងអំពីកិច្ចបាជ៊ំរបស់ពួកគា កា៊មធំតាូវពិាកាសាអំពីអ្វីដាល
គាបានកត់សមា្គាល់ និងបានរៀនសូតា។ល។

ការរៀបចំរយៈពាល ៤៥នាទី 
បទបង្ហាញរយៈពាល ៣០នាទី

http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/6214.php
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មារៀននាះណានំាឱាយអ្នកចូលរួមបានា្គាល់អំពីយន្តការហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊មួយចំនួនដាលតាវូបានជាើសរើស និងពិាកាសាអំពីឱកាស  
នានាសមាាប់ចំណត់ការបាកបោយបរិយប័ន្ន។ គាអាចលាងលាបាងបង្កើនថាមពលមួយ ម៊នពាលចាប់ផ្តើមវគ្គនាះ។ ដូចគា្នាទៅនឹងមារៀន 
ម៊នៗមកដារ កមាិតនាាពលម្អិតចំពោះការពិាកាសាអំពីបញ្ហា គបាបីតាូវបានកាសមាួលឱាយស្ាបទៅតាមចំណាះដឹងកន្លងមករបស់អ្នកចូល
រួម។ គាូបណ្តុះបណ្តាលគបាបីា្គាល់អំពីកា៊មអ្នកចូលរួមសិកា្ខាាលាផាសាងៗគា្នាដាលអាចមាន អ្នកបង្កើតោលនយោបាយមកពីកាសួង 
បរិា្ថាន ដាលមានបទពិសោធណ៍ការងរចាើនឆ្នាលំើបញ្ហាអាកាសធាត៊ និងអ្នកតំណងមកពីអង្គការស្ា្តដីាលអាចខ្វះចំណាះដឹងសី៊ជមាា 
អំពីបញ្ហាហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊។

គោលបំណងន្រម្ររៀនន្រះ
ការដឹងអំពីរចនាសម្ព័ន្ធ និងឧបករណ៍ហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ដាលមាន គឺជាបច្ច័យមួយដើមាបីទទួលបានហិរញ្ញបាបទាន សមាាប់ការកាត់
បន្ថយផលប៉ះាល់បាកបោយបរិយប័ន្ន។ ជាពិសាស កា៊មស្ា្តីដាលមិនសូវទទួលបានការយកចិត្តទ៊កដក់ និងអ្នកឯកទាសផ្នាកយានឌ័រ 
តាូវយល់អំពីមូលដ្ឋានគាឹះនាហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ ដើមាបីកាលម្អជំហររបស់ពួកគា ពាមទាំងបង្កលក្ខណៈឱាយមានការចូលរួមពីអ្នកបង្កើត
ោលនយោបាយមកពីកាសួងបរិា្ថាននៅឯត៊ពិាកាសាធ្វើការ សមាាចចិត្ត ដើមាបីរៀបចំរួមគា្នានូវវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ដាលកាន់
តាមានសមធម៌ជាងម៊ន។ អ្នកតំណងមកពី កាសួងបរិា្ថាន និងកាសួងតាមវិស័យ គបាបីតាវូបានលើកទឹកចិត្តឱាយកំណត់ឧបករណ៍ហិរញ្ញបាប
ទានដាលជំរ៊ញឱាយទទួលបានអត្ថបាយោជន៍ស្ាបពាលជាមួយគា្នា និងមានាពសមស្ាប ដើមាបីផ្តល់មូលនិធិគាំទាដល់ការកាត់បន្ថយផល
ប៉ះាល់ដាលឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាយានឌ័រ។

ោលបំណងនាវគ្គនាះ ៖ 
 » ផ្តល់នូវទិដ្ឋអាពរួមមួយ អំពីហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊។

 » ណានាំអំពីឧបករណ៍ហិរញ្ញបាបទានដាលតាូវបានជាើសរើស។

 » កំណត់រកជមាើសនានាសមាាប់ហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ដាលគិតគូរចំពោះបញ្ហាយានឌ័រ។

 » បង្ហាញឱាយឃើញអំពីារៈសំខន់នាការបង្កើតឧបករណ៍ហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ដាលអាចគិតគូរចំពោះបញ្ហាយានឌ័រ។

 » អភិវឌាឍន៍ការតាៀមលក្ខណៈឱាយបានរួចរាល់របស់អ្នកចូលរួម ក្នុងការកំណត់ និងទទួលបានបាភពហិរញ្ញបាបទាន អាកាសធាត៊។

ឧបករណ៍ហិរញ្ញប្របទានអាកាសធាតុដ្រលត្រូវបានជ្រើសរើស និងឱកាសផ្រស្រងៗ
នៅច៊ងបញ្ចប់នាវគ្គនាះ អ្នកចូលរួមគបាបីបានទទួលបានទិដ្ឋអាពរួមមួយអំពីហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ 
និងា្គាល់អំពីអភិកាម និងឧបករណ៍ផ្តល់ហិរញ្ញបាបទានផាសាងៗគា្នា។ បទបង្ហាញនាះគបាបីសង្កត់ធ្ងន់
ទៅលើសាចក្តតីាវូការឱាយមានមូលនិធិអាកាសធាត៊ ដាលផ្តល់ការគិតគូរកាន់តាខ្លាងំចំពោះបញ្ហាយានឌ័រ។ 
គាូបណ្តុះបណ្តាលគបាបីបញ្ជាក់ថា ដើមាបីឱាយហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ និងគមាាងនានា ពិតជាឆ្លើយ 

តបចំពោះបញ្ហាយានឌ័រ និងលើកទឹកចិត្តឱាយទទួលបានបាយោជន៍នៅពាលជាមួយគា្នាពីការអភិវឌាឍន៍ គាតាូវធ្វើដំណើរឱាយហួសពីការយោង
ទៅបញ្ហាយានឌ័រ និងទទួលា្គាល់ស្ា្តីថាជាអ្នកាក់ព័ន្ធ និងអ្នកទទួលផលដ៏សំខន់ ពាមទាំងគាំទាដល់សកម្មាពនានាដាលោះសាាយ
ចំពោះសាចក្តីតាូវការរបស់ស្ា្តី និងពងាឹងទៅលើស្ា្តី។ អ្នកតំណងមកពីកាសួងបរិា្ថាន និងកាសួងតាមវិស័យ ពាមទាំងអង្គការស្ា្តី គបាបី 
ចូលរួមនៅក្នុងការពិាកាសា ដើមាបីវាយតម្លាទៅលើឧបករណ៍ហិរញ្ញបាបទានសមស្ាបនៅកមាិតថា្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ សមាាប់ចំណត់ការ
កាត់បន្ថយផលប៉ះាល់បាកបោយបរិយប័ន្ន។ បទបង្ហាញនាះគបាបីកាសមាួលឱាយស្ាបទៅតាមបរិបទរបស់បាទាស និងអ្នកចូលរួម។ 
សៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលនាះគាាន់តាអាចផ្តល់នូវទិដ្ឋអាពរួមមួយនាយន្តការហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ដាលតាូវបានជាើសរើស។ គាូបណ្តុះ 
បណ្តាលអាចផ្តល់មតិយោបល់ឱាយសិកា្ខាកាមចូលរួមនៅក្នុងសិកា្ខាាលាដាលមានលក្ខណៈស៊ីជមាា ជាពិសាសសិកា្ខាាលាស្តីពីការបង្កើត
ចំណត់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់សមស្ាបថា្នាក់ជាតិ (NAMAs)។ 

បទបង្ហាញរយៈពាល
អតិបរមា ៦០នាទី

មេរៀនទី៣ ៖ ការធ្វើឱេយហិរញ្ញបេបទានអាកាសធាតុមានដំណើរ 
ការសមេេប់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បេកបោយបរិយាប័ន្ន
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មាតិកា
 » តើហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊គឺជាអ្វី?

 » ហាត៊អ្វីតាូវផ្តាតលើបញ្ហាយានឌ័រ និង ហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊?

 » តើបញ្ហាបាឈមមានអ្វីខ្លះ?

 » ទិដ្ឋអាពរួមនាហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊។

 » យានឌ័រនៅក្នុងបញ្ហាហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊។

 » ការបញ្ចូលយានឌ័រទៅក្នុងហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊។

តើហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊គឺជាអ្វី?
ការបាាបាួលអាកាសធាត៊ និងហាត៊ការណ៍អាកាសធាត៊ធ្ងន់ធ្ងរដាលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការបាាបាួលអាកាសធាត៊ កំព៊ងបង្កឱាយមាន
គាាះថា្នាក់កាន់តាខ្លាំងឡើងទៅលើមន៊សាសនៅក្នុងសកលលោក ដូចជា បាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍នៅអាស៊ី និងបា៉ាស៊ីហ្វិក ជួបបាទះនូវការកើន 
ឡើងនានីវ៉ូទឹកសម៊ទា គាាះរាំងស្ងួត និងភ្លៀងគំហ៊កមានការកើនឡើង ទឹកជំនន់ ពាមទាំងខាយល់ពាយុះតាូពិកផង។ វិធានការដើមាបីកាត់បន្ថយ
ការកើនឡើងសីត៊ណ្ហាពជាមធាយមនៅកមាិតសកល ពាមទាំងដើមាបីបង្កើតឱាយមានាពធន់ទៅនឹងការបាាបាួលអាកាសធាត៊ មានតម្លាខ្លាំង 
ហើយទាមទារឱាយមានមូលនិធិគាំទាគាប់គាាន់។ ជាញឹកញាប់ បាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍រមាងតាងងយរងគាាះខ្លាំងជាងចំពោះការបាាបាួល 
អាកាសធាត៊ ខ្វះសមត្ថាពផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចាកទាស ដើមាបីកាត់បន្ធយការបំាយ ឬបនាសាំទៅនឹងការបាាបាួលអាកាសធាត៊។

បើទោះបីជាព៊ំមាននិយមន័យដាលមានការឯកាពគា្នាជាទូទៅចំពោះធាត៊ផាសំនាហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ក៏ោយ ប៉៊ន្តា ជាញឹកញាប់ គា
លើកឡើងអំពីលំហូរហិរញ្ញវត្ថុពីបាទាសឧសាសាហកម្មទៅបាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ ដើមាបីផ្តល់មូលនិធិគាំទា សមាាប់សកម្មាពកាត់បន្ថយ 
ផលប៉ះាល់ និងសកម្មាពបនាសំា។ ហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊គបាបីមានាពគាប់គាាន់ និង មានាពសមស្ាបនៅក្នងុបរិបទនាការអភិវឌាឍន៍ 
ដាលបង្កឱាយមានកាបូនកមាិតទាប និងសាចក្តីតាូវការរបស់បាទាសជាមា្ចាស់ផ្ទះ ពាមទាំងគបាបីជាហិរញ្ញបាបទានបន្ថាមចំពោះជំនួយអភិវឌាឍន៍
ផ្លូវការ និងអន៊វត្តតាមោលការណ៍នាការទទួលខ៊សតាូវរួម ប៉៊ន្តាមានការបាងចាក។

ហាត៊អ្វីតាូវផ្តាតលើបញ្ហាយានឌ័រ និងហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊?
ដូចបានបញ្ជាក់នៅក្នុងមារៀនទី១ យានឌ័រ និងការបាាបាួលអាកាសធាត៊ មានទំនាក់ទំនងគា្នាទៅវិញទៅមក ដាលទាមទារឱាយមានការឆ្លើយ
តបសមស្ាបមួយ។ កន្លងមក ស្ា្តីជួបបាទះទៅនឹងការរើសអើងក្នុងសង្គម និងកង្វះលទ្ធាពក្នុងការទទួលបានធនធានសង្គម និង 
សាដ្ឋអកិច្ច។ លើសពីនាះទៀត ជាញឹកញាប់ ស្ា្តីតាងពឹងផ្អាកទៅលើធនធានធម្មជាតិ ដើមាបីអន៊វត្តការទទួលខ៊សតាូវរបស់ពួកគាដាលតាូវ
បានកំណត់តាមរយៈយានឌ័រ។ វិសមាពយានឌ័រក្នុងសង្គម ធ្វើឱាយស្ា្តី (កាីកា) កាន់តាងយរងគាាះទៅនឹងការបាាបាួលអាកាសធាត៊ ពាម
ទំាងធ្វើឱាយសមត្ថាពបនាសំារបស់ពួកគាមានកមាតិ។ ការបាាបាលួអាកាសធាត៊បង្កឱាយមានការខូចខតទៅលើបរិា្ថានដាលជាបាភពនាជីវាព  
រស់នៅរបស់មន៊សាស ពាមទាំងបង្កគាាះថា្នាក់ ចំពោះជីវាពរស់នៅក្នុងហាត៊ការណ៍អាកាសធាត៊ធ្ងន់ធ្ងរ។ ដូច្នាះ ការបាាបាួលអាកាសធាត ៊
អាចធ្វើឱាយវិសមាពសង្គម និង យានឌ័រកាន់តាធ្ងន់ធ្ងរ ពាមទំាងធ្វើឱាយាពកាកីាកាន់តាមានកើនឡើងជាលំដប់។ វិធានការចំពោះការបាាបាលួ 
អាកាសធាត៊ និងហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ គបាបីតាូវបានរៀបចំឡើងដើមាបីោះសាាយបញ្ហាាពងយរងគាាះទាំងនាះ។

ជំនាញ និងបទពិសោធន៍របស់ស្ា្តី (ឧ. នៅក្នុងការគាប់គាងធនធាន) អាចរួមចំណាកចំពោះបាសិទ្ធាព និង និរន្តរាពនាការកាត់បន្ថយ 
ផលប៉ះាល់ និងការបនាសាំ ពាមទាំងតាូវទទួលា្គាល់នៅក្នុងការរៀបចំ និងការអន៊វត្តន៍ការផ្តល់ហិរញ្ញបាបទាន ោលនយោបាយ និង 
គមាាងនានា។ វិធានការចំពោះការបាាបាួលអាកាសធាត៊អាចកាន់តាមានាពជោគជ័យ និងមាននិរន្តរាពជាងនាះ បាសិនបើវិធានការ
ទាំងនោះោះសាាយបាននូវឧបសគ្គផ្នាកសង្គម និងសាដ្ឋអកិច្ចដាលស្ា្តីជួបបាទះ។ ហិរញ្ញបាបទានតាូវកំណត់ោលដៅទៅលើស្ា្តី ដើមាបីធ្វើ
ឱាយបាសើរឡើងចំពោះលទ្ធាពរបស់ពួកគាក្នុងការទទួលបានកម្ចី និង បច្ចាកវិទាយាសនាសំសំចាថាមពល ពាមទាំងផ្តល់អំណចដល់ពួកគា 
ដើមាបីឱាយទទួលបានបាយោជន៍ពីកិច្ចការារបរិា្ថាន។

ហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ដាលឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាយានឌ័រ អាចោះសាាយបញ្ហាអាកាសធាត៊ ហើយស្ាបពាលជាមួយគា្នានោះ ក៏កាត់ 
បន្ថយវិសមាពសង្គម និងសាដ្ឋអកិច្ចផងដារ។ កតា្តានាះនាំឱាយទទួលបានបាយោជន៍លើសពីការកាត់បន្ថយការបំាយ រាប់បញ្ចូលទាំងការ 
អភិវឌាឍន៍បាកបោយនិរន្តរាព ការកាត់បន្ថយាពកាីកា និងសមាពយានឌ័រ។



សៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលដើមាបីគាំទាដល់ការជំរុញយានឌ័រ និងការបាាបាួលាកាសធាតុនៅក្នុងបាទាស44

សមាពយានឌ័រ និងការផ្តល់អំណចដល់ស្ា្តី លើកកម្ពស់លទ្ធផល និងាពជាមា្ចាស់នាចំណត់ការចំពោះបញ្ហាអាកាសធាត៊ និងទាមទារ
ឱាយមានយន្តការផ្តល់ហិរញ្ញបាបទានគាប់គាាន់។ ហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊គបាបីោះសាាយបញ្ហាសមធម៌ ហើយចំណត់ការចំពោះការផ្តល់
មូលនិធិគបាបីតាូវបានរៀបចំ ដើមាបីលើកកម្ពស់សមាព ាពយ៊ត្តិធម៌ និងនិរន្តរាព។ ដូច្នាះ ការពិចារណអំពីបញ្ហាយានឌ័រតាូវបញ្ចូលទៅ
ក្នុងការរៀបចំផានការ ការអន៊វត្តន៍ និង ការតាួតពិនិតាយ និងវាយតម្លាទៅលើវិធានការចំពោះការបាាបាួលអាកាសធាត៊ និងហិរញ្ញបាបទាន 
អាកាសធាត៊។

ឧទាហរណ៍ន្រការពិភាក្រសា - យ្រនឌ័រ និង បច្ច្រកវិទ្រយាខា្ន្រតតូច ៖ (សូមមើលឧទាហរណ៍អំពីការពិាកាសាពីមារៀនទី១ ផ្នាក ខ 
សមាាប់សាចក្តីលម្អិតបន្ថាម) ៖ ការបំាយពីការបាើបាាស់ថាមពលក្នុងគាួារ និងកសិកម្មខ្នាតតូច អាចតាូវបានកាត់បន្ថយ 
ចាើន បាសិនបើស្ា្តីដាលជាអ្នកគាប់គាងទៅលើការបាើបាាស់ថាមពលគាួារ និងបាភពអាហារ បានទទួលបច្ចាកវិទាយា 
ដាលសនាសំសំចាថាមពលជាងនាះ។ គមាាងដាលផ្តាតយកចិត្តទ៊កដក់ទៅលើការផ្តល់បច្ចាកវិទាយាា្អាតខ្នាតតូចទៅឱាយស្ា្តី 
ដូចជា ចងា្កាន និងឡជីវឧស្ម័នដាលសនាសំសំចាថាមពល អាចបង្កឱាយមានផលប៉ះាល់មួយដ៏ធំធាងទៅលើការកាត់បន្ថយ
ការបំាយ ពាមទាំងអាចសមាាចបាននូវអត្ថបាយោជន៍បន្ថាមមួយចំនួនទៀត។ វិធានការបាបនាះអាចយកមកធ្វើការ 
ចាបាច់ បញ្ចូលគា្នាជាមួយសកម្មាពបណ្តុះបណ្តាលសមាាប់ស្ា្តី អំពីការថាទំា និងការផលិតបច្ចាកវិទាយា ឬ ការលើកកម្ពស់ 
សហគានិាព។ បើទោះជាដូច្នាះក្ត ីឧបករណ៍ហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ជាចាើន មានាពលម្អៀងចំពោះបច្ចាកវិទាយាមជាឈការ
ខ្នាតធំមួយចំនួន ដូចជា ោងចកាវារើអគ្គិសនីជាដើម។

តើបញ្ហាបាឈមមានអ្វីខ្លះ
ោយារតាការបាាបាួលអាកាសធាត៊តាូវចំណយថវិកាចាើន និងមានផលប៉ះាល់កាន់តាធំធាងទៅលើជនងយរងគាាះ (រួមទាំងស្ា្តី 
និងគាាួរកាកីា) នៅក្នងុបាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ ដូច្នាះ បាភពហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊តាវូបង្កលក្ខណៈឱាយគាអាចទទួលបាន មានសមធម៌ 
និងមានតមា្លាាព។ បាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ជួបបាទះបញ្ហាបាឈមក្នុងការទទួលបានមូលនិធិ និងការផ្តល់ហិរញ្ញបាបទាន បាកបោយ 
សមធម៌ និងបាសិទ្ធាព។ ទិដ្ឋអាពរួមនាហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊មានាពធំធាង និងស្មុគា្មាញ ហើយតួអង្គនាបាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ 
រមាងតាងខ្វះធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ធនធានបច្ចាកទាស និងធនធានមន៊សាស ដើមាបីកំណត់រក និងទទួលបានមូលនិធិ។ ការអភិវឌាឍន៍សមត្ថាព 
គបាបីផ្តាតលើការពងាឹងបន្ថាមចំពោះការ តាៀមលក្ខណៈឱាយបានរួចរាល់នាហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊របស់បាទាស ដាលជាសមត្ថាពរបស់ 
ពួកគា  ក្នុងការរៀបចំផានការ ទទួលបាន ផ្តល់ជូន និងតាួតពិនិតាយ ពាមទំាងរាយការណ៍អំពីហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ ទាំងនៅកមាិត 
អន្តរជាតិ និងជាតិ ដើមាបីជំរ៊ញដំណើរការនាះឱាយបានឆប់រហ័ស និងធ្វើសមាហរណកម្មឱាយបានពាញលាញជាមួយនឹងអាទិាពនាការ 
អភិវឌាឍន៍ជាតិ និងការសមាាចឱាយបាននូវោលដៅអភិវឌាឍន៍សហវតាសរ៍ស”24។

ការពិចារណអំពីយានឌ័រតាូវធ្វើនៅក្នុងគាប់ដំណក់កាលទាំងអស់នាគមាាង និងការអភិវឌាឍន៍ោលនយោបាយ ចាប់ពីការរៀបចំរហូត 
ដល់ការអន៊វត្តន៍ និងរហូតដល់ការតាួតពិនិតាយ។

អន៊ាសន៍
 »  គាំទាដល់ការអភិវឌាឍន៍ការតាៀមលក្ខណៈឱាយបានរួចរាល់របស់បាទាស សមាាប់ហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊៖ អភិវឌាឍន៍

សមត្ថាពដើមាបីកំណត់រកបណ្តាញផ្តល់មូលនិធិសមស្ាប សរសារសំណើសំ៊មូលនិធិ និងបាតិបត្តតិាមនីតិវិធីអន៊វត្ត។

 »  លើកកម្ពស់ការផ្តល់ហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊បាកបោយសមធម៌ ៖ ោលគំនិត និងការពិចារណអំពីបញ្ហាយានឌ័រ 
គបាបីបញា្ជាបទៅក្នុងកិច្ចខិតខំអភិវឌាឍន៍សមត្ថាព ដើមាបីធានាថា វិធានការជាតិស្តីពីការបាាបាួលអាកាសធាត៊ ដាល 
ស្វាងរកហិរញ្ញបាបទាន ទទួលា្គាល់អំពីសាចក្តីតាូវការ និងសមត្ថាពរបស់ស្ា្តី។

 »  គំាទាដល់ការអភិវឌាឍន៍កិច្ចខិតខំរបស់បាទាសក្នងុការកាងកាបខ័ណ្ឌតាតួពិនិតាយ រាយការណ៍ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ (MRV) 
ដាលរួមមានសូចនាករឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាយានឌ័រ និងតាមដនទៅលើផលប៉ះាល់ចំពោះសមាពយានឌ័រ ៖ ការ 
តាួតពិនិតាយ និងការវាយតម្លាទៅលើលំហូរហិរញ្ញវត្ថុ និងការអន៊វត្តន៍ វិធានការចំពោះការបាាបាួលអាកាសធាត៊ ធ្វើឱាយ 
មានការកើនឡើងនូវតមា្លាាព បាសិទ្ធាព និងការជឿទ៊កចិត្តពីមា្ចាស់ជំនួយ។

24 V. Vandeweerd, Y. Glemarec, and S. Billett. 2012. Readiness for Climate Finance: A Framework for Understanding What It Means to 
Be Ready to Use Climate Finance. New York: United Nations Development Programme. http://www.mitigationpartnership.net/undp-
2012-readiness-climate-finance



45មារៀនទី៣ ៖ ការធ្វើឱាយហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊មានដំណើរការសមាាប់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់បាកបោយបរិយប័ន្ន 

ទិដ្ឋអាពរួមនាហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊
ការផ្តួចផ្តើមោលនយោបាយា្អាត (CPI) លើកឡើងថា លំហូរហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊សកល បានកើនឡើងដល់កមាិតមួយថារ 
ដាលមានទឹកបាាក់ចំនួន ៣៥៩ាន់លានដ៊លា្លារ ដាលទាបជាងសាចក្តីតាូវការវិនិយោគដាលគាបានធ្វើការបា៉ាន់បាមាណ25។ ក្នុងឆ្នាំ២០១២ 
ថវិកាចំនួន ៣៣៧ ាន់លានដ៊លា្លារ តាូវបានវិនិយោគទៅលើការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ ោយឡាក ថវិកាជាមធាយមចំនួន ២២ ាន់ 
លានដ៊លា្លារ តាូវបានវិនិយោគទៅលើអន្តរាគមន៍បនាសាំ(កំណត់សមា្គាល់ទី២៣នៅជើងទំព័រ)។ បាមាណ ៧៦% (២៧៣ាន់លានដ៊លា្លារ) 
នាហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ តាូវបានចំណយក្នុងស្ា៊កនៅក្នុងបាទាសបាភពដើម និង ២៤% (៨៦ាន់លានដ៊លា្លារ) នាលំហូរហិរញ្ញវត្ថុ 
តាូវបានចំណយរវាងបាទាសនានា។ បាមាណ ២៩% នាហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ បានហូរទៅកាន់តំបន់អាស៊ីបូា៌ា ាធារណរដ្ឋអ 
បាជាមានិតចិន និងតំបន់បា៉ាស៊ីហ្វិក។ បើទោះបីជាថវិកាជាចាើនដាលមានលំហូររវាងបាទាសអភិវឌាឍន៍គឺជាថវិកាឯកជនក៏ោយ ប៉៊ន្តា 
ថវិកាាគចាើនលើសលប់ដាលហូរពីបាទាសអភិវឌាឍន៍ទៅកាន់បាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ គឺជាថវិកាាធារណៈ26 ។

25 B. Buchner, M. Herve-Mignucci, C. Trabacchi, J. Wilkinson, M. Stadelmann, R. Boyd, F. Mazza, A. Falconer, and V. Micale. 2013. The 
Global Landscape of Climate Finance 2013: A CPI Report. Venice: Climate Policy Initiative (CPI). p.1.

26 Climate Policy Initiative. Where Is Climate Finance Going? The Landscape of Climate Finance. http://www.climatefinancelandscape.
org/#where-is-climate-finance-going

រូបភាពទី៧ ៖ លំហូរហិរញ្ញប្របទានអាកាសធាតុ

ថវិការដ្ឋាភិបាល

ទីា្នាក់ងរសហ
បាតិបត្តិការ
អភិវឌាឍន៍

ជំនួយអភិវឌាឍន៍
ផ្លូវការ

ហិរញ្ញបាបទាន
អាកាសធាត៊ 

 ថ្មី និង បន្ថាមស”

ហិរញ្ញប្របទានសរុប ដ្រលមនសម្រ្រប់ការផ្តចួផ្តើមកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ និងបន្រសំាទៅនឹងការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុ

ទីផាសារកាបូន

ការប្តាជា្ញាចិត្ត 
ODA 

របស់បាទាស 
ឧសាសាហកម្ម

ការប្តាជា្ញាចិត្តរបស់បាទាស 
ឧសាសាហកម្មចំពោះហិរញ្ញ
បាបទានសមាាប់ការបាា 
បាួលអាកាសធាត៊  ថ្មី 

និងបន្ថាមស”

កាតព្វកិច្ចកាត់ 
បន្ថយការបំាយ 
របស់បាទាស 
ឧសាសាហកម្ម

ការវិនិយោគ 
ផ្ទាល់ពី បរទាស

ការកំណត់ពន្ធរបស់ 
CDM 

សមាាប់ផ្តល់មូលនិធិ ជូន 
មូលនិធិបនាសាំ

ា្ថាប័ន 
ហិរញ្ញបាបទាន 

ទ្វាាគី

ា្ថាប័នហិរញ្ញ
បាបទានពហ៊ាគី វិស័យឯកជន ថវិកាក្នុងស្ា៊កUNFCCC

ទីផាសារមូលធន

CDM = យន្តការអភិវឌាឍន៍ា្អាត ODA = ជំនួយអភិវឌាឍន៍ផ្លូវការ UNFCCC = អន៊សញ្ញាកាបខ័ណ្ឌអង្គការសហបាជាជាតិស្តីពីការបាាបាួល      
អាកាសធាត៊។

បាភពឯការ ៖ A. Atteridge, C. Kehler Siebert, R.J.T. Klein, C. Butler, and P. Tella. 2009. Bilateral Finance Institutions 
and ClimateChange: A Mapping of Climate Portfolios. Stockholm: Stockholm Environment Institute.
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ទិដ្ឋអាពនាហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ មានាពស្មុគា្មាញ និងាពសកម្មយ៉ាងខ្លាំង។ លំហូរហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ តាមរយៈបាភព 
អន្តរជាតិ ទ្វាាគី និងក្នុងស្ា៊ក រួមមាន បាភពនាការផ្តល់មូលនិធិពីវិស័យាធារណៈ និងឯកជន និងតាូវបានផ្តល់ជូនទៅឱាយវិធានការ 
កាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ និងវិធានការបនាសាំ តាមរយៈតួអង្គ និងា្ថាប័នជាចាើន (សូមមើលរូបាពទី៧ និង តារាងទី១)។

តារាងទី១ ៖ ប្រភ្រទហិរញ្ញប្របទានអាកាសធាតុ និងប្រភពនានា

ប្រភព/អភិក្រមហិរញ្ញវត្ថុ ស្រចក្តីអធិប្របាយ តួអង្គ និងឧបករណ៍

ហិរញ្ញបាបទានាធារណៈ មូលនិធិាធារណៈដាលតាូវបានផ្តល់ជូនតាម 
រយៈដំណើរការទ្វាាគី និងពហ៊ាគី និង យន្តការ 
ឯកដាលផ្តាតលើទីផាសារ។
ជំនួយអភិវឌាឍន៍ផ្លូវការ គឺជាបាភពនាការផ្តល់ មូល 
និធិមួយទៀតដ៏សំខន់ សមាាប់វិធានការ ចំពោះ 
ការបាាបាួល អាកាសធាត៊នៅក្នុង បាទាសកំព៊ង 
អភិវឌាឍន៍។

មា្ចាស់ជំនួយទ្វាាគី ទីា្នាក់ងរអភិវឌាឍន៍ ា្ថាប័ន 
ហិរញ្ញវត្ថុពហ៊ាគី, ា្ថាប័នសហបាជាជាតិ, 
ធនាគារពិភពលោក 
មូលនិធិពហ៊ាគី/ទ្វាាគី/តំបន់ (ឧ. មូលនិធិ 
វិនិយោគអាកាសធាត៊, មូលនិធិអាកាស ធាត៊ 
បាតង)។

ហិរញ្ញបាបទានឯកជន មូលនិធិឯកជនដាលមានបាតិបត្តិការ ស្ាដៀងគា្នា 
ទៅនឹងឧបករណ៍ទីផាសារហិរញ្ញវត្ថុទូទៅ។ មូលធន 
ឯកជនអាច ទទួលបានារៈសំខន់កាន់តាខ្លាំង 
ឡើង សមាាប់ហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊នៅពាល 
អនាគត។

កា៊មហ៊៊ន អន្តរការើហិរញ្ញវត្ថុ, មូលនិធិ មូលនិធិ 
មូលធនអាជីវកម្ម, មូលនិធិ កាបូនឯកជន, 
ការវិនិយោគបាតង, ការវិនិយោគោយ ផ្ទាល់ 
ពីបរទាស ។ល។

ហិរញ្ញបាបទានក្នុងស្ា៊ក ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាតិ និងមូលនិធិ ដើមាបីបាមូល 
ហិរញ្ញវត្ថុ រួមមាន គាាងការយកពន្ធ

រដ្ឋាភិបាលជាតិ (ជាញឹកញាប់ទទួលបានជំនួយ 
អន្តរជាតិ ឬជំនួយទ្វាាគីក្នងុការរៀបចំបង្កើត ា្ថាប័ន)

ហិរញ្ញបាបទានមានមូលដ្ឋាន
ផ្អាកលើទីផាសារ

យន្តការទីផាសារ រួមមាន តួអង្គវិស័យ
ឯកជនសមាាប់ការវិនិយោគលើបញ្ហាអាកាសធាត៊។
ហិរញ្ញបាបទានដាលមានមូលដ្ឋានផ្អាកលើទីផាសារ 
អាចជាការចាបាច់បញ្ចូលគា្នា នូវហិរញ្ញបាបទាន 
វិស័យាធារណៈ និង ហិរញ្ញបាបទានវិស័យឯកជន 
ដាលជាញឹកញាប់ផ្តចួផ្តើមោយវិស័យាធារណៈ 
និងមានការចូលរួមពីតួអង្គ វិស័យឯកជន។
តួអង្គវិស័យាធារណៈទំនងនឹងមានការចូលរួម
ចាើនជាងនៅក្នុងហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ដាល
មានមូលដ្ឋាន ផ្អាកលើទីផាសារ។

យន្តការពិធីារកាយូតូដាលមានាពបត់បានទន់ 
ភ្លន់ ៖ យន្តការអភិវឌាឍន៍ា្អាត (CDM) ការ 
អន៊វត្តន៍រួមគា្នា (JI) និងការធ្វើាណិជ្ជកម្មទៅ 
លើការបំាយ។
ហាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធាពជាដាគូកាបូន ពាាឈើ និង 
ហាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធាព ជាដាគូកាបូនរបស់ធនាគារ 
ពិភពលោក។
ស្តង់ដរមាស គាាងការធ្វើាណិជ្ជកម្មកាបូន។

បាភពឯការ ៖ អ្នកនិពន្ធ

យានឌ័រនៅក្នុងបញ្ហាហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊
យន្តការ និងមូលនិធិហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ដាលមានសាាប់ បង្ហាញឱាយឃើញអំពីកមាិតខ៊សៗគា្នានាការគិតគូរចំពោះបញ្ហាយានឌ័រ។ 
ជាអក៊សល ពំ៊មានអភិកាមដាលមានលក្ខណៈជាបាព័ន្ធចំពោះហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊បាកបោយសមធម៌ឡើយ។ ប៊៉ន្តា គាសមាា ចបាន 
វឌាឍនាពមួយចំនួនក្នុងការទទួលា្គាល់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងយានឌ័រ និងការបាាបាួលអាកាសធាត៊នៅក្នុងយន្តការហិរញ្ញបាបទានអាកាស  
ធាត៊។ ផ្នាកខងកាាមណានាំអំពីឧបករណ៍ហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ មួយចំនួនដាលតាូវបានជាើសរើស និងវាយតម្លាទៅលើការឆ្លើយ 
តបរបស់ឧបករណ៍ទំាងនោះ ចំពោះការពិចារណអំពីបញ្ហាយានឌ័រ។ ឧទាហរណ៍ពីបណ្តាបាទាសផាសាងៗគា្នា មានបង្ហាញនៅក្នងុករណីសិកាសា។

អន៊ាសន៍
 »  គាតាូវការឱាយមានមហិច្ឆិតាបន្ថាមទៀតដើមាបីទទួលា្គាល់ស្ា្តីថាជាអ្នកាក់ព័ន្ធ និងអ្នកទទួលផលនៅក្នុងយន្តការ  

ហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ ព៊ំមានគាាន់តាជា  ជនរងគាាះស” នាការបាាបាួលអាកាសធាត៊ប៉៊ណ្ណាះទា។
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 »  នៅកមាិតអបាបបរមា ការវិនិយោគគបាបីទាមទារឱាយមានការវិាគមួយទៅលើផលប៉ះាល់នាយានឌ័រ និង ការបញ្ចូល 
កិច្ចការារចំពោះសមាពយានឌ័រ។

 »  ជាច៊ងកាាយ តាូវមានហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ដើមាបីផ្តល់មូលនិធិគាំទាដល់គំនិតផ្តួចផ្តើមខ្នាតតូចនៅកមាិត 
សហគមន៍ ដាលផ្តល់ឱាយស្ា្តីនូវលទ្ធាពក្នុងការទទួលបានបច្ចាកវិទាយាសនាសំសំចាថាមពល លើកកម្ពស់ឱាយមានការ 
បាងចាកបាយោជន៍បាកបោយសមធម៌ បង្កលក្ខណៈឱាយស្ា្តីចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្ត និងផ្តល ់
ហិរញ្ញបាបទានគាំទាចំពោះការផ្តល់អំណចដល់ស្ា្តី និងសមាពយានឌ័រ។

 »  ធនធានដាលតាូវបានបាងចាកសមាាប់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ និងការបនាសាំ តាូវ  ផ្តល់ជូនទៅដល់ជនកាីកាស” 
និង បង្កលក្ខណៈឱាយមានការចូលរួមពីស្ា្តីនៅក្នុងដំណើរការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្ត រាប់ចាប់ពី ការរៀបចំផានការរហូត
ដល់ការអន៊វត្តន៍ និងវិាជន៍ធនធាន។

 »  ោលនយោបាយជាតិ ពាមទាំងយន្តការហិរញ្ញបាបទានក្នុងស្ា៊ក និងអន្តរជាតិ តាូវបញ្ចូលយន្តការោយ ឡាកពីគា្នា   
ដើមាបីធានាឱាយមាននូវលទ្ធាពទទួលបានបាកបោយសមធម៌ គណនាយាយាព និងតមា្លាាព។

យន្តការអភិវឌាឍន៍ា្អាត
យន្តការអភិវឌាឍន៍ា្អាត គឺជាយន្តការមួយក្នងុចំណមយន្តការនានាដាលមានាពបត់បានទន់ភ្លន់ តាវូបានបង្កើតឡើងកាាមពិធីារកាយូតូ។ 
យន្តការនាះអន៊ញ្ញាតឱាយគមាាងកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់នៅក្នុងបណ្តាបាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ អាចទទួលបាននូវឥណទានកាត់បន្ថយការ
បំាយដាលមានការបញ្ជាក់ (CER) ដាលអាចធ្វើាណិជ្ជកម្មបានទៅកាន់បាទាសឧសាសាហកម្ម ដើមាបីសមាាចឱាយបាននូវោលដៅកាត ់
បន្ថយមួយផ្នាករបស់ពួកគា (ការកាត់កងដាលមានមូលដ្ឋានផ្អាកលើគមាាង)។ យោងតាមការសន្និដ្ឋានថា ការកាត់បន្ថយការបំាយ 
រមាងតាងចំណយតិចជាង ដើមាបីសមាាចឱាយបាននូវោលដៅនាះនៅក្នុងបណ្តាបាទាសដាលទីផាសារកំព៊ងមានការលាចឡើង CDM ផ្តល់
នូវបាភពមួយសមាាប់ការផ្តល់មូលនិធិពីវិស័យាធារណៈ និងវិស័យឯកជន ចំពោះគមាាងកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់នៅក្នងុបណ្តាបាទាស 
កំព៊ងអភិវឌាឍន៍។

CDM មានោលបំណងចំនួន ២ ៖ ដើមាបីកាត់បន្ថយការបំាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងលើកកម្ពស់ការអភិវឌាឍន៍បាកបោយនិរន្តរាពនៅ 
ក្នុង បាទាសាម៊ី។ គមាាងតាូវបានគាពាយាករណ៍ថា អាចកាត់បន្ថយការបំាយ និងបង្កើតបាននូវអត្ថបាយោជន៍ផ្នាកសង្គម សាដ្ឋអកិច្ច 
និងបរិា្ថាន។ បើទោះជាដូច្នាះក្តី ជាក់ស្តាង គមាាង CDM បង្ហាញឱាយឃើញនូវាពលម្អៀងមួយចំពោះការវិនិយោគបច្ចាកវិទាយាទាង់ទាាយ
ធំ ដាលមានទីតាំងភូមិាស្ា្តផ្តាតលើបាទាសឥណ្ឌា និងាធារណរដ្ឋអបាជាមានិតចិន ដាលការកាត់បន្ថយការបំាយអាចមានតម្លាទាប
បំផ៊ត។ បើទោះបីជាគមាាងមួយចំនួននាំមកនូវបាយោជន៍ (ោយបាយោល) ចំពោះស្ា្តីក៏ោយ (សូមមើលករណីសិកាសាទី១ និងទី២ 
សមាាប់ជាឧទាហរណ៍) សមាពយានឌ័រកមាជាោលបំណងស្នូលនាគមាាងនាះខ្លាំងណស់។ ចាប់តាំងពីខាមិថ៊នា ឆ្នាំ២០១២ មក 
មានតាគមាាងចំនួន ៥ ប៉៊ណ្ណាះ ក្នុងចំណមគមាាងចំនួន ៣.៨៦៤ ដាលបានរាយនាមអំពីបញ្ហាយានឌ័រនៅលើឯការគមាាង27។ 
សកម្មាពទូទៅរបស់ស្ា្តី ដាលអាចចាត់ទ៊កថាជាការបនាសាំ និងការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ (ដូចជា ការា្តារពាាឈើឡើងវិញ) ងយតាូវ 
បានគាមើលរំលងយ៉ាងខ្លាំង។

កម្មវិធីសកម្មាពថ្មីមួយអន៊ញ្ញាតឱាយគមាាងខ្នាតតូចជាចាើនធ្វើការចងកាងគា្នា និងទទួលបានការគាំទារួមគា្នាមួយ ោយនាះជាការប៉៊នប៉ង
ដើមាបីសមាបសមាួលគមាាង ោយផ្តាតយកចិត្តទ៊កដក់កាន់តាខ្លាំងទៅលើអត្ថបាយោជន៍សង្គម។

27 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 2012. Benefits of the Clean Development Mechanism. 
http://cdm.unfccc.int/about/dev_ben/index.html
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ករណីសិក្រសាទី១ ៖ គម្រ្រងវារើអគ្គិសនី Allain Duhangan 

ការធ្វើឱាយមានការចូលរួមពីអ្នកាក់ព័ន្ធជាស្ា្តីនៅក្នុងការរៀបចំផានការគមាាង

ការរៀបចំចំណត់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់បាកបោយបរិយប័ន្នជាងនាះ ាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើសមាហរណកម្ម ការពិចារណ
អំពីបញ្ហាយានឌ័រទៅក្នុងគាប់ដំណក់កាលទាំងអស់នាគមាាង រាប់ចាប់ពីការរៀបចំរហូតដល់ការចាត់ចាង ការអន៊វត្តន៍ និងការ 
តាួតពិនិតាយ។ ការបញ្ចូលអ្នកាក់ព័ន្ធទាំងប៊រស និងស្ា្តី នៅក្នុងការរៀបចំផានការគមាាង មានារៈសំខន់ក្នុងការទទួលា្គាល់អំពី
សាចក្តីតាូវការ និងបាយោជន៍ាក់ព័ន្ធដាលមានាពជាក់លាក់ចំពោះបញ្ហាយានឌ័រ។

វិធាននាយន្តការអភិវឌាឍន៍ា្អាត (CDM) កំណត់ឱាយមានការពិគាាះយោបល់ជាមួយអ្នកាក់ព័ន្ធក្នុងមូលដ្ឋាន ម៊នពាលច៊ះបញ្ជី 
គមាាង ប៉៊ន្តាការគា្មានោលការណ៍ណានាំអំពីវិធីាស្ា្តផាសាងៗ អាចនាំឱាយមានការមិនគិតគូរដល់ប៊គ្គល ឬកា៊មមួយចំនួន  
ដូចជា អង្គការស្ា្តី នៅក្នុងការពិគាាះយោបល់។ ជាអក៊សល មានឯការគមាាង CDM មួយចំនួនតូចដាលបង្ហាញឱាយឃើញអំពី
ការចូលរួមសកម្មរបស់ស្ា្តីនៅក្នុងការររៀបចំផានការគមាាង ដាលមានន័យថា ការយកចិត្តទ៊កដក់ចំពោះបញ្ហាយានឌ័រនៅក្នុង 
គមាាង រមាងតាងតាូវបានមើលរំលងa។

គមាាងវារើអគ្គិសនី Allain Duhangan (ADHP) នៅឥណ្ឌា គឺជាឧទាហរណ៍វិជ្ជមានមួយនាការមានការចូលរួមពីអ្នកាក់ព័ន្ធ 
ដាលគិតគូរចំពោះបញ្ហាយានឌ័រ នៅក្នុងគមាាងមួយដាលផ្តល់ហិរញ្ញបាបទានោយ CDM។ ោងចកាវារើអគ្គិសនីនាះបាើបាាស ់
ចរន្ត ទឹកហូរពីពាិលទឹកកកដាលរលាយ និងទឹកភ្លៀងរដូវវសាសានៅក្នុងចរន្តទឹកហូរចំនួនពីរក្នុងស្ា៊ក Kullu នារដ្ឋអ Himachal 
Pradesh និងបានចាប់ផ្តើមផលិតអគ្គសិនី ក្នងុឆ្នា២ំ០១០។ គមាាងនាះមានោលបំណងកាត់បន្ថយការបំាយពីការផលិតថាមពល 
តាមរយៈការបាើបាាស់បាភពថាមពលមួយដាលកកើតឡើងវិញ។ អត្ថបាយោជន៍រំពឹងទ៊ក រួមមាន ការបង្កើតឱកាសការងរជូន 
ដល់សហគមន៍មូលដ្ឋាន និងការអភិវឌាឍន៍ហាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់។

ក្នុងអំឡុងពាលនាការរៀបចំផានការគមាាង គាបានជួលអ្នកឯកទាសវិជា្ជាជីវៈឱាយមកសិកាសាអង្កាតទៅលើផលប៉ះាល់ផ្នាកសង្គម
នៅក្នុងភូមិដាលរងផលប៉ះាល់ ោយមានដូចជា កិច្ចបាជ៊ំជាមួយចាស់ពាឹទា្ធាចារាយនៅក្នុងភូមិ ការអង្កាតតាមផ្ទះ កិច្ចសមា្ភាសន៍ 
និងកា៊មពិាកាសាជាមួយស្ា្តី និង  អ្នកដាលរស់នៅកាាមបនា្ទាត់ាពកាីកាស”។ អ្នកាក់ព័ន្ធជាចាើនរួមមានទាំង ស្ា្តី និងកា៊មស្ា្តី  
តាូវបានអញ្ជើញឱាយចាករំលាកអំពីការយល់ឃើញរបស់ពួកគាចំពោះសកម្មាពគមាាង។ ព័ត៌មានដាលបាមូលបានផ្តាតលើបញ្ហា
សង្គមសាដ្ឋអកិច្ច ស៊ខាព ាសនា និងយានឌ័រ។ ជាពិសាស ការអង្កាតទាំងនាះបានបាមូលព័ត៌មានអំពីតួនាទី និងា្ថានាព 
របស់ស្ា្តីនៅក្នុងសហគមន៍ ការបាងចាកការងរនៅក្នុងគាួារ និងផលប៉ះាល់ជាសកា្តាន៊ពលរបស់គមាាងទៅលើស្ា្តី។

ការពិគាាះយោបល់ជាមួយកា៊មស្ា្តី បានសន្និដ្ឋានថាស្ា្តីមួយចំនួនមានការភ័យខ្លាចចំពោះវត្តមានរបស់កម្មករចំណកស្ា៊កមកពី 
ខងកាា ដាលអាចធ្វើឱាយពួកគាបាត់បង់សារើាព និងប៉ះាល់ការធ្វើដំណើររបស់ពួកគានៅក្នុងភូមិ។ ស្ា្តីមានការពាួយបារម្ភអំពី 
ផលប៉ះាល់ទៅលើវបាបធម៌សង្គម និងបាពាណីរបស់ពួកគា។ ដើមាបីោះសាាយបញ្ហាកង្វល់របស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន រាប់បញ្ចូល 
ទាំង បញ្ហាអស៊វត្ថិាពរបស់ស្ា្តី អ្នកអភិវឌាឍន៍គមាាងបានសមាាចផ្តល់មូលនិធិដើមាបីបង្កើតប៉៊ស្ត៍នគរបាលមួយនៅក្នុងភូមិ សំដៅ 
បង្កើនប៊គ្គលិកសន្តិស៊ខបន្ថាម និងស្នើឱាយរដ្ឋាភិបាលចាត់ឱាយមានមនា្តីនគរបាលជាស្ា្តីឱាយទទួលាកាយបណ្តឹងក្នុងមូលដ្ឋាន ដាល 
ទាក់ទងទៅនឹងស្ា្តbី។

បើទោះបីជាគាអាចលើកឡើងនូវអំណះអំណងថា ការផ្តាតយកចិត្តទ៊កដក់ទៅលើបញ្ហាសន្តិស៊ខស៊វត្ថិាពរបស់ស្ា្តី នាះ គឺជា 
អភិកាមតូចមួយក៏ោយ ប៉៊ន្តាការពិគាាះយោបល់ជាមួយអ្នកាក់ព័ន្ធបាកបោយបរិយប័ន្ន អាចទប់ា្កាត់ផលប៉ះាល់សង្គម 
អវិជ្ជមាន និងជួយធានាថា សាចក្តីតាូវការ និងការពាួយបារម្ភរបស់ប៊រស និងស្ា្តី តាូវបានោះសាាយនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំផាន
ការគមាាង។
a  S. Alboher. 2010. Clean Development Mechanism: Exploring the Gender Dimensions of Climate Finance 

Mechanisms. New York: United Nations Development Programme.
b  United Nations Framework Convention on Climate Change. CDM Executive Board. Allain Duhangan 

Hydroelectric Project. http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1169040011.34
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ករណីសិក្រសាទី២ ៖ កម្មភវិធីជីវឧស្មភ័ន Bagepalli របស់ឥណា្ឌ្រ

ការផ្តល់ឱាយស្ា្តី និងសហគមន៍មូលដ្ឋាននូវបច្ចាកវិទាយាសនាសំសំចាថាមពល
កម្មវិធីជីវឧស្ម័ននាយន្តការអភិវឌាឍន៍ា្អាត Bagepalli របស់ឥណ្ឌា (ច៊ះបញ្ជីក្នុងឆ្នាំ២០០៥) បានផ្តល់ចងា្កានា្អាត និងធ្វើការណានាំ 
ឡជីវឧស្ម័នចំនួន ៥.៥០០ ដាលបម្លាងលាមកោទៅជាថាមពលសមាាប់ចំអិនអាហារនៅក្នុងគាួារកាីកា។ ស្ា្តី និងសហគមន៍ 
ក្នុងមូលដ្ឋាន បានទទួលបាយោជន៍ពីបាាក់ចំណូលតាមរយៈការលក់ឥណទានបំាយ។ គមាាងនាះមានោលបំណងកាត់បន្ថយ
ការបាមូលអ៊សសមាាប់ដ៊ត និងការបំាយពីការដ៊តជីវមា៉ាស់។ អត្ថបាយោជន៍ រួមមាន ការកាលម្អស៊ខាពរបស់គាួារ ជាពិសាស 
គឺស៊ខាពរបស់ស្ា្តី តាមរយៈការកាត់បន្ថយផាសាងពីការចំអិនអាហារ។ ការមានជីវឧស្ម័នសមាាប់ចងា្កានក៏កាត់បន្ថយពាលវាលា 
ដាលស្ា្តី និងក៊មារក្នុងការទៅរកអ៊ស ដាលអន៊ញ្ញាតឱាយស្ា្តីមានពាលចូលរួមនៅក្នុងសកម្មាពបង្កើតបាាក់ចំណូលa។

a  United Nations Framework Convention on Climate Change. CDM Executive Board. Bagepalli CDM Biogas 
Programme. https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1131002343.1/view

បច្ចាកវិទាយាថាមពលកកើតឡើងវិញដាលផ្តល់បាយោជន៍ដល់ស្ា្តaី

បាជាពលរដ្ឋអកម្ពុជាដាលរស់នៅតំបន់ជនបទបាមាណ ៩៤% ពឹងផ្អាកទៅលើអ៊ស និងធាយូងសមាាប់ចំអិនអាហារ និងបាាងកាត 
និងបាាងមា៉ាស៊ូត សមាាប់ដ៊តបំភ្លឺ។ កតា្តានាះបណ្តាលឱាយមានបន្ទុកខ្លាំងមួយទៅលើបាាក់ចំណូលគាួារ ពាមទាំងមានការប៉ះាល់
ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះបរិា្ថាន។

កម្មវិធីជាតិឡជីវឧស្ម័ន (NBP) គឺជាកម្មវិធីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាល ដាលផ្តួចផ្តើមឡើងោយកាសួងកសិកម្ម រ៊កា្ខាបាមាញ ់ និង 
នាាទ និងអង្គការអភិវឌាឍន៍ហូល្លង់ (SNV)។ កម្មវិធីជាតិឡជីវឧស្ម័ន មានោលបំណងបង្កើតឱាយមានវិស័យឡជីវឧស្ម័នជាតិក្នុង
ស្ា៊កដាលមាននិរន្តរាពខ្លួន និងមានការជំរ៊ញពីទីផាសារក្នុងបាទាសកម្ពុជា តាមរយៈការធ្វើទីផាសារឡជីវឧស្ម័នផលិតក្នុងស្ា៊កជូន 
ដល់កសិករជនបទ។ បាមាណ ២៥% នាគាួារកម្ពុជាដាលរស់នៅតំបន់ជនបទ បាមាណ ២លានគាួារ អាចទទួលបាយោជន៍ 
ពីជីវឧស្ម័ន ក្នុងរយៈពាលប៉៊នា្មានទសវតាសរ៍ខងម៊ខb។ ឡជីវឧស្ម័នដាលផលិតក្នុងស្ា៊ក បម្លាងលាមកសត្វ និងលាមកមន៊សាស 
ទៅជាឧស្ម័នមាតាន ដាលអាចដ៊តឆាះបាន និងអាចបាើបាាស់ចំពោះចងា្កានឧស្ម័នធម្មតា ចងា្កានដំបាយ និង ចង្កៀងបំភ្លឺ។

អភិកាមទីផាសារដទាទៀត
គាាងការបញ្ជាក់អំពី  ស្តង់ដរមាសស” បង្កលក្ខណៈឱាយគមាាងដាលបំពាញលក្ខណវិនិច្ឆ័យស្តីពីនិរន្តរាព អាចទទួលបានការបញ្ជាក់ដាល
ជួយបង្កើនតម្លាឥណទាន។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យស្តីពីនិរន្តរាព អាចរួមមានអត្ថបាយោជន៍ផ្នាកយានឌ័រ ដូចជា ការកាលម្អជីវាពរស់នៅ  
និងការអប់រំរបស់ស្ា្តី (សូមមើលករណីសិកាសាទី៣ សមាាប់ជាឧទាហរណ៍)។ គាាងការធ្វើាណិជ្ជកម្មកាបូន និងអភិកាមទីផាសារ មាន 
សកា្តាន៊ពលក្នុងការគាំទាចំណត់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់បាកបោយបរិយប័ន្ន ប៉៊ន្តា ជួបបាទះបញ្ហាបាឈមមួយចំនួន ៖

 » ដំណើរការស្មុគា្មាញ និងមានការិយល័យធិបតាយាយ ាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្លាចំណយបាតិបត្តិការខ្ពស់។

 » ថ្លាចំណយខ្ពស់ពីដំបូងសមាាប់បច្ចាកវិទាយាសនាសំសំចាថាមពល ដាលតាូវមានការគាំទាពីវិស័យាធារណៈ។

 » ាពមិនចាាស់លាស់ចាើនជ៊ំវិញតមាូវការទីផាសារចំពោះឥណទានកាបូន។

 » សាចក្តីតាូវការក្នុងការបង្កើតឱាយមានបរិយកាសអំណយផលមួយ ោយមានជំនួយពីមូលនិធិាធារណៈ ដើមាបីផ្តល់ការលើក
ទឹកចិត្តដល់វិស័យឯកជន ឱាយបន្តអន៊វត្តគមាាងដាលមានបាយោជន៍ខ្ពស់ពីការអភិវឌាឍន៍។

ករណីសិក្រសាទី៣ ៖ កម្មភវិធីជាតិឡជីវឧស្មភ័នរបស់កម្ពុជា

បន្តទៅទំព័របន្ទ្រប់
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ករណីសិក្រសាទី៣ ៖  (បន្ត)

NBP បានទទួលការផ្តល់ឥណទានកាបូនស្តង់ដរមាសដាលអាចធ្វើាណិជ្ជកម្មបានជាលើកទី៣   បន្តបនា្ទាប់គា្នា សមាាប់កម្មវិធីទូទំាង 
បាទាសរបស់ខ្លនួ ដាលកម្មវិធីនាះបានកាត់បន្ថយការបំាយឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ និងកាលម្អជីវាពរស់នៅក្នងុមូលដ្ឋាន តាមរយៈការ 
ាងសង់ឡជីវឧស្មន័សមាាប់បាើបាាស់ក្នងុគាាួរបាមាណ ២០.០០០ ឯកតា។ ឥណទានកាបូនទំាងនាះ តាវូបានលក់នៅក្នងុទីផាសារ
កាបូនអន្តរជាតិ ជូនដល់បាទាសដាលមានបំណងធ្វើការកាត់កងចំពោះការបង្កឱាយមានផលប៉ះាល់ទៅលើបរិា្ថានរបស់ពួកគា។ 
ដំណើរការផ្តល់ការបញ្ជាក់អំពីស្តង់ដរមាស តាវូបានរៀបចំឡើងដើមាបីធានាថា ឥណទានកាបូនពំ៊មានគាាន់តាជាការពិត និងអាចធ្វើ
ការផ្ទៀងផ្ទាត់បានប៊៉ណ្ណាះទា ប៊៉ន្តាថាមទំាងរួមចំណាកដាលអាចធ្វើការវាស់ស្ទង់បានចំពោះការអភិវឌាឍន៍បាកបោយនិរន្តរាពទូទំាង
ពិភពលោក។ NBP បង្ហាញឱាយឃើញអំពីរបៀបដាលការធ្វើការាណិជ្ជកម្មកាបូន អាចជួយកាងវិស័យជីវឧស្មន័មួយបាកបោយ
និរន្តរាព ដាលអាចគំាទាដល់ការផាសព្វផាសាយឱាយបានទូលំទូលាយតាមតំបន់ជនបទ អំពីបច្ចាកវិទាយាដាលមាននិរន្តរាព ា្អាត និងកា 
លម្អជីវិតរស់នៅb។

បើទោះបីជាថ្លាចំណយដំបូងនាឡជីវឧស្ម័នមួយអាចមានតម្លាខ្ពស់បន្តិចក៏ោយ ប៉៊ន្តាការវិនិយោគរមាងតាងកាត់កងថ្លាចំណយ 
បានមកវិញកាាយរយៈពាលតា ២ឆ្នាប៊៉ំណ្ណាះ។ អត្ថបាយោជន៍ពីឡជីវឧស្មន័រួមមានដូចតទៅ៖ ការបំភ្ល ឺនិងអគ្គសិនីដាលមានតម្លាោក 
បានកាលម្អជីវិតរស់នៅរបស់បាជាជនយ៉ាងចាើន និងផ្តល់ឱកាសជូនដល់ពួកគាដើមាបីបង្កើតបាាក់ចំណូលបន្ថាមពីសកម្មាពដទា
ទៀត កាាពីការធ្វើសាាចមា្ការ។ អន៊ផលនាដំណើរការកាច្នាជីវម៉ាាស់ដាលគាហៅថាជាលាាយកាកសំណល់ អាចបាមូលបានយ៉ាងងយ 
និងបាើបាាស់ជាជីសរើរាង្គ។ កសិករដាលបាើបាាស់លាាយកាកសំណល់ អាចបាមូលផលស្ាវូោយមានកំណើនរហូតដល់ ៣០%  
ពាមទំាងជួយកាលម្អគ៊ណាពដីថាមទៀតផង។ ឡជីវឧស្មន័មិនតាមឹតាោះសាាយបញ្ហាផ្គត់ផ្គង់ថាមពលប៊៉ណ្ណាះទា ប៊៉ន្តាវាអាចកា
លម្អអនាម័យនៅក្នងុភូមិ តាមរយៈការផ្តល់បំពង់បង្ហរូកាកសំណល់មន៊សាស និងសត្វ និងតាមរយៈការល៊បបំបាត់ការបំាយផាសាងក្នងុ
គាាួរដាលបង្កឱាយមានគាាះថា្នាក់ផងដារc។ ការមានជីវឧស្មន័ពីឡជីវឧស្មន័ មានន័យថា កសិករ (ជាពិសាស ស្ា្ត)ី សនាសំសំចា 
បានពាលវាលា និងថវិកាដាលធា្លាប់ចំណយកន្លងមកទៅលើ ការរកអ៊ស ឬ ទិញអ៊សដើមាបីចំអិនអាហារ និងដំទឹកទទួលទានសមាាប់
គាាួររបស់ពួកគា។ ការផ្លាស់ប្តរូពី ជីវម៉ាាស់ទៅជាចងា្កានដាលទទួលបានថាមពលពីការដ៊តចំហាះមាតាន ក៏ល៊បបំបាត់បានផងដារ
នូវផាសាងដាលបង្កគាាះថា្នាក់នៅក្នងុផ្ទះ និងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អាករបស់ស្ា្តទីៅលើធនធានធម្មជាតិ ដូចជា អ៊ស។

បើទោះជាកម្មវិធីនាះមិនបានផ្តាតោលដៅជាក់លាក់ទៅលើស្ា្តក៏ីោយ ប៊៉ន្តាការទទួលខ៊សតាវូរបស់ស្ា្តចំីពោះសន្តស៊ិខសាបៀង ការ 
គាប់គាងគាាួរ និងការចូលរួមគាប់គាងសត្វាហនៈ មានន័យថា ស្ា្តទីទួលបានបាយោជន៍ដ៏ធំធាងពីការមានលទ្ធាពទទួលបាន  
បច្ចាកវិទាយាឡជីវឧស្មន័នាះ។ លើសពីនាះទៀត កម្មវិធីនាះតាវូបានរៀបចំឡើងដើមាបីធ្វើឱាយមាននិរន្តរាព និងមានការចូលរួមពីតួអង្គ 
ជាចាើន ដាលគាបដណ្តប់ទៅលើខាសាសង្វាក់តម្លានាឡជីវឧស្ម័នទាំងមូល ោយរាប់ចាប់ពីសហគាិនឯកជនរហូតដល់វិទាយាា្ថាន 
បណ្តះុបណ្តាល ជាងសំណង់ាធារណៈ និងតួអង្គសង្គមសី៊វិល ពាមទំាងអ្នកបាើបាាស់ឡជីវឧស្មន័។ ការចូលរួមពីអ្នកាក់ព័ន្ធដ៏ទូលំ
ទូលាយនាះ និងការផ្តល់ការបណ្តះុបណ្តាលសមាាប់ការផលិត និងការបាើបាាស់ឡជីវ ឧស្មន័ អន៊ញ្ញាតឱាយស្ា្ត ីនិងប៊រស អាចចូលរួម 
និងទទួលបានបាយោជន៍ពីការផាសព្វផាសាយអំពីបច្ចាកវិទាយាថាមពលកកើតឡើងវិញនាះ។

a  SNV World. National Biodigester Programme. http://www.snvworld.org/en/cambodia/our-work/energy/NBP
b  SNV World. Nothing but the Gold Standard for Cambodia’s National Biodigester Programme. http://www.

snvworld.org/en/sectors/renewable-energy/news/nothing-but-the-gold-standard-for-cambodias-national-
biodigester 

c  SNV World. The Many Benefits of Biodigesters. http://www.snvworld.org/en/cambodia/ourwork/energy/NBP2



51មារៀនទី៣ ៖ ការធ្វើឱាយហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊មានដំណើរការសមាាប់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់បាកបោយបរិយប័ន្ន 

ករណីសិក្រសាទី៤ ៖ មូលនិធិសម្រ្រប់ចង្រ្កានស្អ្រត

មូលនិធិវិនិយោគអាកាសធាត៊
មូលនិធិាគចាើនសមាាប់គមាាងបាាបាួលអាកាសធាត៊ពីធនាគារអភិវឌាឍន៍ពហ៊ាគី មានបាភពពីមូលនិធិមា្ចាស់ជំនួយទីា្នាក់ងរ អភិវឌាឍន៍ 
ទ្វាាគី និងពហ៊ាគី ឬមានបាភពពីហាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបរិា្ថានសកល។ មកទល់ពាលបច្ចុបាបន្ននាះ មូលនិធិវិនិយោគអាកាសធាត៊ (CIF) 
គឺជាបាភពធំជាងគាបំផ៊តតាមួយគត់នាហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊។ មូលនិធិទាំងនាះតាូវបានរៀបចំឡើង ដើមាបីបំពាញចនោ្លាះបាហង 
ហិរញ្ញបាបទានា្លាមៗមួយ សំដៅបង្កើតឱាយមានា្ថាប័នមួយក្នុងោលបំណង វិនិយោគទៅលើគមាាងបង្ហាញខ្នាតធំ និងដើមាបីជួយដល់ 
បាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ ដើមាបីបន្តមាគា៌ាអភិវឌាឍន៍ា្អាតមួយោយមានការសមាបសមាួលជាមួយដាគូអភិវឌាឍន៍។ មូលនិធិវិនិយោគ 
អាកាសធាត៊ រួមមានមូលនិធិចមាបងៗចំនួន ២ គឺ៖

1) មូលនិធិបច្ចាកវិទាយាា្អាត (CTF) ដាលកំណត់ោលដៅទៅលើបច្ចាកវិទាយាទាង់ទាាយធំ។ 

2) មូលនិធិអាកាសធាត៊ជាយ៊ទ្ធាស្្តា (SCF) ដាលផ្តល់ហិរញ្ញបាបទានសមាាប់ 

 » បច្ចាកវិទាយាថាមពលខ្នាតតូច តាមរយៈកម្មវិធីពងាីកថាមពលកកើតឡើងវិញ (SREP) របស់ខ្លួន។

 » ពាាឈើ តាមរយៈកម្មវិធីវិនិយោគពាាឈើ (FIP) របស់ខ្លួន និង

 » ការបនាសាំ តាមរយៈគមាាងាកលាបងស្តីពីាពធន់នឹងអាកាសធាត៊ (PPCR) របស់ខ្លួន។

មូលនិធិបច្ចាកវិទាយាា្អាត និង មូលនិធិអាកាសធាត៊ជាយ៊ទ្ធាស្្តា ស៊ទ្ធសឹងស្ថិតកាាមការគាប់គាងរបស់គណៈកមា្មាធិការមូលនិធិោយ
ឡាកមួយ ដាលមានតំណងស្មើគា្នាពីអ្នករួមាគទាន និងបាទាសទទួល ដាលជាសមាសាពនាអ្នកចូលរួមធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្ត28។

សវនកម្មយានឌ័រមួយនាមូលនិធិវិនិយោគអាកាសធាត៊ក្នងុឆ្នា ំ២០១២ បានបង្ហាញឱាយឃើញអំពីាពខ៊សគា្នាជាចាើនអំពីកមាតិនាការបញ្ចលូ
បញ្ហាយានឌ័រទៅក្នុងផានការវិនិយោគរបស់មូលនិធិវិនិយោគអាកាសធាត2៊9។ បើទោះបីជា ៧០% នាឯការកម្មវិធីបានយោងទៅបញ្ហា
យានឌ័រក៏ោយ ប៉៊ន្តាមានតា ២៧% ប៉៊ណ្ណាះ ដាលបានកំណត់ថា ស្ា្តីគឺជាអ្នកាក់ព័ន្ធ និងជាា្នាក់ងរដាលជំរ៊ញឱាយមានការផ្លាស់ប្តូរ30 ។

ជាពិសាស CTF មានាពលម្អៀងចំពោះបច្ចាកវិទាយាថាមពល និងដឹកជញ្ជូនទាង់ទាាយធំ និងអាចមើលរំលងចំពោះការរួមចំណាករបស់
ស្្តាី។ សវនកម្មយានឌ័របានរកឃើញថា ផានការវិនិយោគដាលតាូវបានតាួតពិនិតាយឡើងវិញនៅពាលនោះ បង្ហាញឱាយដឹងថា មានកម្មវិធី 
CTF ចំនួនតា ២៥% ប៉៊ណ្ណាះ ដាលយោងទៅបញ្ហាយានឌ័រ (រូបាពទី៨)។ បើទោះបីជា ឯការគមាាងដាលតាូវបានតាួតពិនិតាយឡើង 
វិញកាាមមូលនិធិដទាទៀត ស៊ទ្ធសឹងតាយោងទៅបញ្ហាយានឌ័រក៏ោយ ប៉៊ន្តាឯការទាំងនោះក៏កមាទទួលា្គាល់សកា្តាន៊ពលរបស់ស្ា្តីថា
ជាា្នាក់ងរដាលជំរ៊ញឱាយមានការផ្លាស់ប្តូរខ្លាំងណស់ ដាលជាហាត៊ធ្វើឱាយខ្វះការបាកាន់យកអភិកាមមួយដាលគិតគូរយ៉ាងពិតបាាកដ 
ចំពោះបញ្ហាយានឌ័រនោះ។

28 Climate Investment Funds. Trust Fund Committees. https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/node/150 
29 International Union for Conservation of Nature (IUCN). 2012. Gender Review of the CIF. New York.
30 UNFCCC. CDM Executive Board. Allain Duhangan Hydroelectric Project. http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1169040011.34

ការកំណត់ោលដៅទៅលើការវិនិយោគឯកជនសមាាប់គមាាងបាកបោយបរិយប័ន្ន
ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ សម្ព័ន្ធសកលសមាាប់ចងា្កានា្អាត មូលនិធិស្តង់ដរមាស និងសម្ព័ន្ធកាបូនសមាាប់ការអភិវឌាឍន៍ បានរួមកមា្លាំងគា្នា  
ដើមាបីបង្កើតមូលនិធិមួយសំដៅោះសាាយឧបសគ្គចំពោះហិរញ្ញបាបទានាណិជ្ជកម្មសមាាប់ចង្កាាន និង ឥន្ធនៈា្អាត ដាលបាន 
រាំងស្ទះចំពោះសហគាិន និងអ្នកវិនិយោគឯកជន មិនឱាយអភិវឌាឍន៍ទីផាសារមួយបាកបោយជោគជ័យសមាាប់បច្ចាកវិទាយាទាំងនាះ។ 
ចំណុចលម្អិតនាអភិកាមនាះ និងឥទ្ធិពលរបស់វា នឹងបង្ហាញឱាយឃើញនាពាលកាាយ។

បាភពឯការ ៖ អ្នកនិពន្ធ

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/node/150
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មូលនិធិដាលគាំទាការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ តាមរយៈគមាាងបច្ចាកវិទាយាសនាសំសំចាថាមពល (CTF) ជាពិសាស គមាាងថាមពល 
កកើតឡើងវិញ (SREP) កមាមានការចូលរួមពីអង្គការស្ា្តីនៅក្នុងដំណើរការអភិវឌាឍន៍គមាាង និងអ្នកាក់ព័ន្ធ ការបាងចាកថវិកាយានឌ័រ 
ឬការធ្វើការកត់សមា្គាល់ទៅលើកាបខណ្ឌោលនយោបាយយានឌ័រណស់ (រូបាពទី៩)។ បើទោះ ជាដូច្នាះក្ត ីផានការវិនិយោគនាពាលថ្មីៗ
ពីបណ្តាបាទាសនានាដើមាបីទទួលបានការគាំទា អាចពិចារណអំពីបញ្ហាយានឌ័រ បានចាើនជាងម៊ន។

បើទោះបីជាមានសកា្តាន៊ពលធំធាងក្នុងការសមាាចឱាយបាននូវអត្ថបាយោជន៍ផ្នាកយានឌ័រ និងសង្គមពីគមាាង CTF ក៏ោយ ប៉៊ន្តា ជាទូទៅ  
ផានការវិនិយោគរបស់មូលនិធិដាលតាូវបានពិនិតាយ មិនបានពិាកាសាអំពីអត្ថបាយោជន៍នាបញ្ហាយានឌ័រឱាយបានលម្អិតឡើយ។ ដើមាប ី
បង្កើនអត្ថបាយោជន៍ដាលទទួលបានពីការអភិវឌាឍន៍ឱាយបានជាអតិបរមាសមាាប់ស្ា្តី និងប៊រស វិធានការ CTF ទាង់ទាាយធំ ដូចជា 
គមាាងមធាយាបាយដឹកជញ្ជូនាធារណៈ ឬគមាាងផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី តាូវទាមទារឱាយផ្តាតយកចិត្តទ៊កដក់ឱាយបានចាាស់លាស់ចំពោះ 
បញ្ហាយានឌ័រ31។ ស្ាដៀងគា្នានាះដារ គមាាងថាមពលកកើតឡើងវិញ ដាលស្ថិតកាាម SREP តាូវរៀបចំក្នុងលក្ខណៈមួយដាលកំណត់
ោលដៅកាត់បន្ថយាពកាីកា សំដៅបង្កើនអត្ថបាយោជន៍ផ្នាកសង្គម និងយានឌ័រឱាយបានជាអតិបរមា បើព៊ំដូច្នាះទា បញ្ហានាះអាចតាូវ 
បានមើលរំលង32 ។

បនា្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ និងអន៊ាសន៍ស្តីពីការតាួតពិនិតាយចំពោះបញ្ហាយានឌ័រ ម៊ខតំណាងជាជនបង្គាលយានឌ័រមួយតាូវបានបង្កើត
ឡើងនៅក្នងុផ្នាករដ្ឋអបាលរបស់មូលនិធិ ហើយផានការសកម្មាពយានឌ័រ CIF មួយ តាវូបានបង្កើត និងអន៊ម័តឡើង។ ផានការសកម្មាព
នាះមានបំណងបញ្ជាាបយានឌ័រទៅក្នុងោលនយោបាយ និងការរៀបចំកម្មវិធី CIF ដើមាបីគាំទាដល់ោលដៅសមាពយានឌ័រ តាមរយៈ 
(១) ោលនយោបាយ (២) កិច្ចគំាទាកម្មវិធី (៣) ការងរវិាគ (៤) ការតាួតពិនិតាយ និងធ្វើរបាយការណ៍ និង (៥) ចំណាះដឹង 
និងការរៀនសូតា។ សកម្មាពនាះនឹងជួយធានាថា គមាាងដាលកំព៊ងតាូវបានអភិវឌាឍន៍នៅក្នុងកមាងសំណុំឯការរបស់មូលនិធិ នឹង
ផ្តាយកចិត្តទ៊កដក់កាន់តាខ្លាំងជាងម៊នចំពោះការពិចារណអំពីបញ្ហាយានឌ័រ។
31 Clean Technology Fund (CTF) Trust Fund Committee. 2010. Strategic Environment, Social and Gender Assessment of the Climate 

Investment Funds, Meeting of the CTF Trust Fund Committee, CTF/TFC.6/Inf.3. Washington DC.
32 UNFCCC. CDM Executive Board. Bagepalli CDM Biogas Programme. https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1131002343.1/view

រូបភាពទី៨ ៖ របៀបដ្រលស្រ្តីត្រូវបានកំណត់ៅក្នុងមូលនិធិវិនិយោគអាកាសធាតុ
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CTF = មូលនិធិបច្ចាកវិទាយាា្អាត FIP = កម្មវិធីវិនិយោគពាាឈើ IP = ផានការវិនិយោគ PPCR = គមាាងាកលាបងស្តីពីាពធន់នឹង 
អាកាសធាត៊ SREP = កម្មវិធីពងាីកថាមពលកកើតឡើងវិញ។

បាភពឯការ ៖ International Union for Conservation of Nature. 2012. Gender Review of the CIF. New York.

ស្្តាីជាអ្នកទទួលផល
ស្្តាីជាអ្នកាក់ព័ន្ធ និងជាា្នាក់ងរជំរ៊ញឱាយមានការផ្លាស់ប្តូរ
ស្្តាីជាកា៊មងយរងគាាះ



53មារៀនទី៣ ៖ ការធ្វើឱាយហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊មានដំណើរការសមាាប់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់បាកបោយបរិយប័ន្ន 

បើទោះបីជាគារំពឹងថា មូលនិធិថ្មីបន្ថាមសមាាប់ CIF នឹងមានការធា្លាក់ច៊ះក្នុងរយៈពាលប៉៊នា្មានឆ្នាំខងម៊ខនាះក៏ោយ ប៉៊ន្តាគាអាចមាន 
ឱកាសអភិវឌាឍន៍គមាាងវិស័យឯកជន ដាលមានសមាសធាត៊យានឌ័រចាើន ដើមាបីទទួលមូលនិធិគំាទាកាាមការរៀបចំោយឡាកនាវិស័យ
ឯកជនរបស់ SCF។ SCF កំព៊ងកំណត់ោលដៅទៅលើវិស័យឯកជនដើមាបីឱាយមានការចូលរួម កាន់តាខ្លាំងនៅក្នុងកម្មវិធីយ៊ទ្ធាស្្តា 
របស់ខ្លួនក្នុងបាទាស និងតំបន់អន៊វត្តាកលាបងោយឡាកពីគា្នា។ កម្មវិធីនីមួយៗបាន  បាងចាងស” ធនធានសមាបទានដើមាបីវិាជន៍តាម 
រយៈដំណើរការបាកួតបាជាងមួយ ទៅឱាយគមាាង និងកម្មវិធីបន្ថាម ដាលបន្តសមាាចោលបំណងនាផានការវិនិយោគនៅក្នុង FIP និង 
SREP ពាមទាំង PPCR។ មូលនិធិ CIF អាចទទួលបានតាតាមរយៈធនាគារអភិវឌាឍន៍ពហ៊ាគីប៉៊ណ្ណាះ។

ករណីសិក្រសាទី៥ ៖ ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរហ័សទ្រង់ទ្រ្រយធំរបស់ទីក្រុងហូជីមិញ

រូបភាពទី៩ ៖ វិសលភាពន្រការបញ្រ្ជាបយ្រនឌ័រៅក្នុងមូលនិធិវិនិយោគអាកាសធាតុ
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CTF = មូលនិធិបច្ចាកវិទាយាា្អាត FIP = កម្មវិធីវិនិយោគពាាឈើ PPCR = គមាាងាកលាបងស្តីពីាពធន់នឹងអាកាសធាត៊ SREP = 
កម្មវិធីពងាីកថាមពលកកើតឡើងវិញ។

បាភពឯការ ៖ International Union for Conservation of Nature. 2012. Gender Review of the CIF. New York.

កំណត់ោលដៅចំពោះការវិនិយោគឯកជនសមាាប់គមាាងបាកបោយបរិយប័ន្ន
គមាាងមូលនិធិបច្ចាកវិទាយាា្អាតមួយរបស់ធនាគារអភិវឌាឍន៍អាស៊ី ដាលវិនិយោគទៅលើបាព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរហ័សទាង់ទាាយធំរបស់
ទីកា៊ងហូជីមិញក្នុងបាទាសវៀតណម រួមមានការរៀបចំផានការសកម្មាពយានឌ័រ ដើមាបីផ្តល់ការងរសមាាប់ស្្តាី ការពិចារណអំពី 
លក្ខណៈនាការរៀបចំរចនាហាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដាលបញ្ចូលបញ្ហាយានឌ័រ និងកំណត់ោលដៅឱាយមានការចូលរួមពីស្្តាី និងការ 
អភិវឌាឍន៍សមត្ថាពស្្តាី។

a  The project documents and the gender action plan can be accessed at http://www.adb.org/projects/documents/
sustainable-urban-transport-ho-chi-minh-city-mrt-line-2-project-rrp

មានការចូលរួមពីយន្តការស្្តាីជាតិក្នុងដំណើរការពិគាាះយោបល់/អ្នកាក់ព័ន្ធ។
បាងចាកធនធានសមាាប់ការលើកកម្ពស់សមាពយានឌ័រ/ការផ្តល់អំណចដល់ស្្តាី។
មានការចូលរួមពីអង្គការស្្តាីក្នុងការរៀបចំឯការ។
ទទួលា្គាល់កាបខ័ណ្ឌោលនយោបាយជាតិ/តំបន់ស្តីពីយានឌ័រ។
រាយការណ៍អំពីសូចនាករយានឌ័រ (មួយផ្នាក)។

http://www.adb.org/projects/documents/sustainable-urban-transport-ho-chi-minh-city-mrt-line-2-project-rrp
http://www.adb.org/projects/documents/sustainable-urban-transport-ho-chi-minh-city-mrt-line-2-project-rrp
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ចំណត់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់សមស្ាបថា្នាក់ជាតិ
ផានការសកម្មាពបាលី (សូមមើលមារៀនទី២ វគ្គ ខ) បានកំណត់និយមន័យ NAMAs យ៉ាងទូលំទូលាយថាជា  ចំណត់ការកាត់បន្ថយ 
ផលប៉ះាល់របស់ាគីបាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ ក្នងុបរិបទនាការអភិវឌាឍន៍បាកបោយនិរន្តរាព ដាលទទួលបានការគំាទា និងបង្កលក្ខណៈ 
អំណយផលពីបច្ចាកវិទាយា ការផ្តល់ហិរញ្ញបាបទាន និងការកាងសមត្ថាព ក្នងុលក្ខណៈមួយដាលអាចវាស់វាងបាន អាចរាយការណ៍បាន 
និងផ្ទៀងផ្ទាត់បានស”33។ NAMAs គឺជាការរួមចំណាកកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ោយស្មគ័ាចិត្តពីបណ្តាបាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ ដាលមាន បញ្ជាក់ 
នៅក្នងុផានការអភិវឌាឍន៍របស់បាទាសជាមា្ចាស់ផ្ទះ។ ការគំាទាអន្តរជាតិចំពោះបាភាទមួយនា NAMAs ដាលបានទទួលការគំាទា អាចរួម 
មានចាប់ពី ការផ្តល់ហិរញ្ញបាបទាន រហូតដល់ការផ្ទារបច្ចាកវិទាយា និងការកាងសមត្ថាព។ NAMAs អាចទទួលបានហិរញ្ញបាបទានគំាទា
ជាឯកតោាគី និងអន៊វត្ត នៅក្នងុបាទាសជាមា្ចាស់ផ្ទះ ឬ អាចស្វាងរកកិច្ចគំាទាអន្តរជាតិ ឬ កិច្ចគំាទាទ្វាាគី។ នៅពាលអនាគត ក៏អាច 
មានទមាង់មួយ នាាពជាដាគូរវាងរដ្ឋអ និងឯកជន នា NAMAs ដាលមានការផ្តល់នីតិសមាបទាផងដារ។ បាភពមូលនិធិាធារណៈអន្តរជាតិ 
សមាាប់ការអន៊វត្តន៍ NAMA រួមមាន ហាដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ NAMA រួមគា្នារវាងចកាភពអង់គ្លាស និងបាទាសអាល្លម៉ឺង់34 មូលនិធិហាដ្ឋារចនា- 
សម្ពន័្ធបរិា្ថានសកល និងអាចរួមមាន GCF ផងដារ។ បញ្ជឈី្មាះ UNFCCC NAMA ដើរតួនាទីជាចាកផ្គផូ្គងមួយ ដើមាបីជួយផ្គផូ្គងសំណើ 
NAMA របស់បាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ ជាមួយនឹងបាភពមូលនិធិ។ ក្នងុរយៈពាលខ្លទីៅរយៈពាលមធាយម គារំពឹងថា NAMAs នឹងទទួលបាន 
មូលនិធិទ្វាាគី តាមរយៈបណ្តាញសហបាតិបត្តកិារដាលមានសាាប់ (រូបាពទី១០)។

NAMAs អាចរួមមានសកម្មាពចមាះ៊នៅក្នងុវិស័យផាសាងៗ
គា្នា រាប់ចាប់ពីគមាាងខ្នាតតូចទៅគមាាងខ្នាតធំ វិធានការ 
ឬ ោលនយោបាយដាលកាត់បន្ថយការបំាយ និងផ្តល់ 
អត្ថបាយោជន៍ចំពោះសង្គម សាដ្ឋអកិច្ច ា្ថាប័ន ឬ 
អត្ថបាយោជន៍ផ្នាក បរិា្ថានដទាទៀត (រូបាពទី១០)។

អ្វីដាលកំណត់ធ្វើការបាងចាក NAMAs និងធ្វើឱាយវាមាន 
ាពទាក់ទាញសមាាប់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ដាល   
គិតគូរ ចំពោះបញ្ហាយានឌ័រ គឺជាវិាលាពរបស់វា សង្គត 
ាពរបស់វាទៅនឹងោលនយោបាយ (អភិវឌាឍន៍) ដាល 
មានសាាប់ ការបញ្ចលូកិច្ចគំាទាសមាាប់ការកាងសមត្ថាព 
និងវិធាននាការផ្តល់មូលនិធិរបស់វា។ និយមន័យដាលមាន 
ាពបត់បាននាះ អន៊ញ្ញាតឱាយបាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ធ្វើការ 
រៀបចំចំណត់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ដាលមានាព 
សមស្ាបទៅតាមបាទាស ដាលស្ាបគា្នាទៅនឹងការអភិវឌាឍន៍ 
បាកបោយនិរន្តរាព ដាលធ្វើឱាយទទួលបានការកាត់បន្ថយ
ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងទទួលបានផលប៉ះាល់ដាលអាចវាស់ 
វាង ធ្វើរបាយការណ៍ និងផ្ទៀងផ្ទាត់បាន។

NAMAs ផ្តល់ឱកាសថ្មីមួយសមាាប់ការរៀបចំចំណត់ការ
កាត់បន្ថយផលប៉ះាល់បាកបោយសមធម៌ ដាលអាច

ផ្តាតការយកចិត្តទ៊កដក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើអត្ថបាយោជន៍សង្គមមួយចំនួន ដូចជា ការផ្តល់ាពអំណចដល់ស្្តាី។ និយមន័យដាលមាន 
ាពបត់បានរបស់ NAMAs និងអភិកាមរួមរបស់វា មានន័យថា បាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍នឹងតាូវការឱាយមានកិច្ចគាំទាអំពីរបៀបរៀបចំ 
NAMAs ក្នងុលក្ខណៈមយួដាលបង្កើតឱាយមានអត្ថបាយោជនព៍កីារអភវិឌាឍន ៍នងិរបៀបអភវិឌាឍនស៍ណំើ NAMA ដើមាបីទទលួបានមលូនធិ។ិ  

33 របាយការណ៍ UNFCCC. 2008 ស្តីពីសន្និសីទនាាគី នាសម័យបាជ៊ំលើកទី១៣ ធ្វើឡើងនៅបាលីពីថ្ងាទី៣-១៥ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧ សាចក្តីបន្ថាម ផ្នាកទី២ 
ផានការសកម្មាពបាលី សាចក្តីសមាាច 1/CP.13, FCCC/CP/2007/6/A. Bonn. Article 1(b)(ii).។

34 នៅឯការចរចារស្តីពីបញ្ហាអាកាសធាត៊នៅដូហា ក្នុងឆ្នាំ២០១២ កាសួងសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ទទួលបន្ទុកបរិា្ថាន អភិរកាសធម្មជាតិ សំណង់ និង ស៊វត្ថិាព ន៊យក្លាអ៊ា (BMUB) 
និង កាសួងថាមពល និងការបាាបាួលអាកាសធាត៊នាចកាភពអង់គ្លាស (DECC) បានរួមគា្នាបង្កើតហាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ NAMA។ មូលនិធិនាះបានរួមចំណាកថវិកាចំនួន 
៧០លាន អឺរ៉ូ ដើមាបីគាំទាដល់ការអន៊វត្តន៍ NAMAs ដ៏មានមហិច្ឆិតាកាាមការដឹកនំារបស់បាទាស។ ដើមាបីទទួលបានការគាំទា NAMAs តាូវមានលក្ខខណ្ឌសមស្ាប និង 
មានកមាងលក្ខណវិនិច្ឆ័យបាកបោយមហិច្ឆិតា ដាលអំាវនាវឱាយបញ្ចូលអត្ថបាយោជន៍មួយចំនួន ដូចជា ការលើកកម្ពស់សមាពយានឌ័រ។ សមាាប់ព័ត៌មានបន្ថាម 
សូមមើល http:// www.nama-facility.org/ ។

រូបភាពទី១០ ៖ ទិដ្ឋភាពនានាន្រ NAMA

NAMA = ចំណត់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់សមស្ាបថា្នាក់ជាតិ។

បាភពឯការ ៖ Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit. 2013. Nationally Appropriate Mitigation Action 
(NAMA). Eschborn. p.2. http://mitigationpartnership.net/sites/
default/files/giz2013-en-climate-nama.pdf
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ស្ាបពាលជាមួយគា្នានាះ បាទាសជាមា្ចាស់ផ្ទះអាចមានាពបត់បានក្នុងការរៀបចំ ចំណត់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ដាលពួកគាយល់ថា
មានាពសមស្ាប។ វាហាក់បីដូចជាថា យើងមិនទាន់អាចថាតើការលើកឡើងដាលបញ្ជាក់អំពីអភិកាមនាះ នឹងបាាកា្លាយទៅជាការ 
អន៊វត្តន៍ជាក់ស្តាងនៅឡើយទា។ នៅពាលចាត់អាទិាពសកម្មាពសមាាប់ NAMAs បាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍មិនអាចគាាន់តាកន្លាងបំាយ
ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទាង់ទាាយធំដាលជាោលដៅ ដូចជាោងចកាស៊ីម៉ង់ត៍តាប៊៉ណ្ណាះទា ប៉៊ន្តាក៏អាចទទួលបានការគាំទាសមាាប់ NAMAs 
ឆ្លងដាន ដាលជួយកាត់បន្ថយការបំាយពីការបាើបាាស់ថាមពលតាមគាួារ និងសហគមន៍ និង វិស័យកសិកម្មផងដារ។ អ្នកបង្កើត 
ោលនយោបាយអាចដក់សំណើ NAMAs ដាលផ្តល់ឱាយស្្តាីនូវឧបករណ៍ដើមាបីកាត់បន្ថយបាកបោយបាសិទ្ធាពចំពោះការបំាយ 
តាមគាាួរ និងសហគមន៍ក្នងុកមាតិមួយដ៏ទូលំទូលាយ។ បាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ គបាបីចាប់យកឱកាសនាះ ដើមាបីដើរតួនាទីនំាម៊ខ និងធានា 
ឱាយមានការគាំទាចំពោះចំណត់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់បាកបោយបរិយប័ន្នយ៉ាងពិតបាាកដ ដាលជំរ៊ញឱាយមានការអភិវឌាឍន៍បាកប
ោយនិរន្តរាព។

ដើមាបីជៀសវាងការកាសមាួលបន្ថាមដាលតាូវចំណយថវិកាខ្ពស់ NAMAs គបាបីតាូវរៀបចំឡើងក្នុងលក្ខណៈមួយដាលកាឡាកមើលទៅ
ម៊ខ ដើមាបីឱាយស្ាបទៅនឹងលក្ខណវិនិច្ឆយ័ទាក់ទងនឹងការទទួលបានបាយោជន៍ស្ទនួស្ាបពាលជាមួយគា្នា និងលក្ខខណ្ឌតមាវូផ្នាកសមាព
យានឌ័រ ដាលនឹងកាន់តាមានារៈសំខន់ក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ពីបាភពពហ៊ាគី ឬបាភពអន្តរជាតិ ដូចជា 
ហាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ NAMA និង GCF។ គាតាូវការឱាយមានការអភិវឌាឍន៍សមត្ថាព ដើមាបីគាំទាដល់ការតាៀមលក្ខណៈឱាយបានរួចរាល់របស់
បាទាសក្នុងការបង្កើនបាយោជន៍នា NAMAs ដាលមានការជំរ៊ញពីបាទាសឱាយបានជាអតិបរមាយ៉ាងពិតបាាកដ។ ជាពិសាស លក្ខខណ្ឌ 
តមាូវឱាយធ្វើការតាួតពិនិតាយ រាយការណ៍ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ចំពោះសកម្មាពកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ នឹងទាមទារឱាយមានការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុង 
ា្ថាប័ន និងការគាំទាចាើន។ នៅពាលបច្ចុបាបន្ន ព៊ំមានបាភពផ្តល់ហិរញ្ញបាបទានរយៈពាលវាងគួរឱាយជឿជាក់បានឡើយ សមាាប់ NAMAs 
កាាពីកិច្ចសហបាតិបត្តិការទ្វាាគី ប៉៊ន្តា GCF អាចដើរតួនាទីមួយដ៏សំខន់សមាាប់ហិរញ្ញបាបទាន NAMA នៅពាលអនាគតដ៏ខ្លីខងម៊ខ។

ករណីសិក្រសាទី៦ ៖ កម្មភវិធីកសងសមត្ថភាពដើម្របីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្មភន័ផ្ទះកញ្ចក់របស់បូ៊តាន

ការធ្វើសមាហរណកម្មោលដៅយានឌ័រទៅក្នុងយ៊ទ្ធាស្ា្តអភិវឌាឍន៍ដាលបញ្ចាញការបំាយទាប 
(LEDS) និង ចំណត់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់សមស្ាបថា្នាក់ជាតិ (NAMAs)
នៅប៊ូតាន កម្មវិធីកាងសមត្ថាពដើមាបីឱាយមានការបំាយទាប (LECB) របស់កម្មវិធីអភិវឌាឍន៍សហបាជាជាតិ (UNDP) បាន 
ធ្វើការវាយតម្លាយានឌ័រមួយ ដើមាបីកំណត់រកចំណុចចាប់ផ្តើម និងោលដៅសមាាប់ស្ា្តី ដើមាបីចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំ LEDS និង 
NAMAs។ ក្នុងឆ្នាំ២០១២ ប៊ូតានបានផាសព្វផាសាយយ៊ទ្ធាស្្តាណឺតកាបូន និងបានចាប់ផ្តើមធ្វើការអភិវឌាឍន៍ NAMAs, LEDS 
និងការតាួតពិនិតាយ ការរាយការណ៍ និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ (MRV) នៅក្នុងវិស័យសំខន់ៗមួយចំនួន ដាលរួមមាន វិស័យដឹកជញ្ជូន 
កាកសំណល់ លំនៅដ្ឋាន និង ឧសាសាហកម្ម ោយមានការគំាទាពី LECB។ ដើមាបីជួយបញ្ជាាបអំពីត៊លាយាពយានឌ័រទៅក្នងុដំណើរ
ការរៀបចំនាះ ការវាយតម្លាអំពីសាចក្តីតាូវការផ្នាកសមត្ថាពយានឌ័រឆប់រហ័សមួយ តាូវបានធ្វើឡើង។ គារំពឹងថា អន៊ាសន៍ព ី
ការវាយតម្លានាះនឹងបង្កលក្ខណៈឱាយអាចធ្វើសមាហរណកម្មបញ្ហាត៊លាយាពយានឌ័របាកបោយបាសិទ្ធាពព  ទៅក្នុងយ៊ទ្ធាស្្តា  
ជាតិរបស់ប៊ូតាន និងការអន៊វត្តន៍ NAMAs និង LEDS របស់ប៊ូតាន។

ការវាយតម្លាអំពីបញ្ហាយានឌ័រ តាូវបានបង្កើតឡើង ដើមាបីកំណត់រក និងអភិវឌាឍន៍សមត្ថាព សំដៅជំរ៊ញចំណត់ការកាត់បន្ថយ 
ផលប៉ះាល់ដាលតាូវបានពងាីក ធ្វើសមាហរណកម្មបញ្ហាយានឌ័រទៅក្នុងការអភិវឌាឍន៍ោលនយោបាយស្តីពីអាកាសធាត៊ និង 
ផ្តល់ទិន្នន័យដាលបំបាកព័ត៌មានទៅតាមភាទ ជូនរដ្ឋាភិបាលដើមាបីកាលម្អការបង្កើតោលនយោបាយ។

ការវាយតម្លានាះផ្តាតយកចិត្តទ៊កដក់សំខន់នៅកមាិតថា្នាក់ជាតិ ប៉៊ន្តាក៏មានបំណងឱាយមានការចូលរួមពីអ្នកាក់ព័ន្ធដាលជារដ្ឋាភិ
បាលថា្នាក់មូលដ្ឋាន សង្គមសី៊វិល និងឧសាសាហកម្មនានាផងដារ។ ការវាយតម្លានាះបានធ្វើឱាយមានាពបាសើរឡើងចំពោះសមត្ថាព 
ពាមទាំងបានផ្តល់អន៊ាសន៍សំខន់ៗ និងចំណុចចាប់ផ្តើមសមាាប់ការបញ្ជាាបយានឌ័រទៅក្នុងយ៊ទ្ធាស្្តាជាតិ។ អន៊ាសន ៍
ដាលបង្កើតឡើងនឹងតាូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងោលបំណង រយៈពាលវាងនាការអភិវឌាឍន៍ NAMAs និង LEDS ក្នុងបាទាស។

កម្មវិធីនាះមានោលបំណងោះសាាយបញ្ហាបាឈមផ្នាកសមត្ថាព ា្ថាប័ន ព័ត៌មាន និងសង្គមវបាបធម៌ តាមរយៈការផ្តល់ការ 
បណ្តុះបណ្តាលអំពីបញ្ហាយានឌ័រ ការគាំទាចំពោះជនបង្គាលយានឌ័រនៅក្នុងបណ្តាកាសួងជាតិ ការចូលរួមនៅក្នុងការចាករំលាក 
ចំណាះដឹង និងការលើកទឹកចិត្តឱាយស្្តាីចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្ត។

តទៅទំព័របន្ទ្រប់



សៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលដើមាបីគាំទាដល់ការជំរុញយានឌ័រ និងការបាាបាួលាកាសធាតុនៅក្នុងបាទាស56

មូលនិធិអាកាសធាត៊បាតង
មូលនិធិអាកាសធាត៊បាតង គឺជាយន្តការហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊សកលដំបូងគាបង្អស់ ដាលបញ្ចូលការពិចារណអំពីបញ្ហាសមាព
យានឌ័រទៅក្នុងអាណត្តិការងររបស់ខ្លួន ោយប្តាជា្ញាផ្តល់មូលនិធិ ដើមាបី  ខិតខំបង្កើនផលប៉ះាល់នាការផ្តល់មូលនិធិរបស់ខ្លួនសមាាប់ 
ការបនាសំា និងការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ឱាយបានជាអតិបរមា [...] ហើយស្ាបពាលជាមួយគា្នានោះក៏លើកកម្ពស់អត្ថបាយោជន៍ផ្នាកបរិា្ថាន 
សង្គម សាដ្ឋអកិច្ច និងការអភិវឌាឍន៍ផងដារ ពាមទំាងជាើសរើសបាើបាាស់អភិកាម មួយដាលគិតគូរចំពោះបញ្ហាយានឌ័រស”35 ។ មូលនិធិអាកាស
ធាត៊បាតងបានកំណត់យ៉ាងចាាស់លាស់ោយដក់បញ្ចូល ចំណត់ការចំពោះការបាាបាួលអាកាសធាត៊នៅក្នុងបរិបទនាការអភិវឌាឍន ៍
បាកបោយនិរន្តរាព និងបង្កឱាយមានការបំាយ កាបូនក្នុងកមាិតទាប ពាមទាំងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់លទ្ធាព  
ទទួលបានមូលនិធិបាសើរជាងម៊ន ការលើកកម្ពស់អភិកាមនៅក្នុងបាទាស និងការលើកទឹកចិត្ត  ឱាយមានការចូលរួមពីអ្នកាក់ព័ន្ធ 
រាប់បញ្ចូលកា៊មងយរងគាាះ និង ោះសាាយទិដ្ឋអាពផ្នាកយានឌ័រស” (កំណត់សមា្គាល់ទី៣៥នៅជើងទំព័រ)។

មូលនិធិអាកាសធាត៊បាតងស្តិតកាាមការគាប់គាងរបស់កា៊មបាឹកាសាភិបាលមួយដាលរួមមានសមាសាពសមាជិក ២៤ រូប មានចំនួន 
សមាជិកស្មើៗគា្នាពីាគីបាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ និងបាទាសអភិវឌាឍន៍។ កា៊មបាឹកាសាភិបាលនាះនៅតាកំព៊ងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការធ្វើឱាយមូល 
និធិមានបាតិបត្តកិារ និងកំព៊ងទទួលបានការគំាទាយ៉ាងសកម្មពីអង្គការសង្គមសី៊វិលក្នងុការអភិវឌាឍន៍ជមាើសនានាសមាាប់ឱាយមានអភិកាម  
មួយបាកបោយអត្ថន័យដាលគិតគូរចំពោះបញ្ហាយានឌ័រ និងការអន៊ម័តបាើបាាស់ផានការសកម្មាពយានឌ័រគាប់ជា៊ងជាាយមួយ។

ទិដ្ឋអាពមួយដ៏សំខន់នាការធានាថា មូលនិធិអាកាសធាត៊បាតងនឹងអន៊វត្តទៅតាមអាណត្តិការងររបស់ខ្លួន គឺជាការបញ្ចូលសូចនាករ 
ស្តីពីយានឌ័រ និងអត្ថបាយោជន៍ដាលទទួលបានស្ាបពាលជាមួយគា្នា ទៅក្នុងកាបខ័ណ្ឌគាប់គាងលទ្ធផលដាលនឹងធានាបាននូវការផ្លាស់
ប្តរូដាលមូលនិធិគាាងចង់សមាាចឱាយបាន។ មូលនិធិអាកាសធាត៊បាតងទាមទារឱាយមានការវាស់វាងទៅលើការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ ដាល
មិនតាឹមតាវាស់ស្ទង់ទៅលើការកាត់បន្ថយការបំាយ ថ្លាចំណយ និងលំហូរហិរញ្ញវត្ថុប៉៊ណ្ណាះទា ប៉៊ន្តាក៏ធ្វើការតាួតពិនិតាយផងដារទៅលើ 
35 Green Climate Fund. 2011. Governing Instrument for the GCF. Bonn: Interim Secretariat of the Green Climate Fund. para. 3.  

http://gcfund.net/fileadmin/00_customer/documents/pdf/GCF-governing_instrument-120521-block-LY.pdf 

ការបញ្ចូលការពិចារណអំពីបញ្ហាយានឌ័រទៅក្នុងការរៀបចំ NAMA រួមមានចំណុចខងកាាម៖

 » ចាត់អាទិាពវិស័យនានាសមាាប់ NAMAs និង LEDS ដាលនឹងបង្កលក្ខណៈឱាយមានការចូលរួមពីស្្តាីបាកបោយ 
បាសិទ្ធាពបំផ៊ត ពាមទំាងបង្កើនអត្ថបាយោជន៍សមាាប់ស្្តាឱីាយបានជាអតិបរមា។

 » ធ្វើការវាយតម្លាយានឌ័ររហ័ស នៅពាលចាប់ផ្តើមកម្មវិធីដើមាបីកំណត់រកចនោ្លាះបាហង ចំណុចចាប់ផ្តើម និង ឱកាស 
ជាក់លាក់។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងវិស័យគាប់គាងកាកសំណល់ ា្ថានីយផ្ទារកាកសំណល់តាូវបានកំណត់ថាជាធាត៊ផាស ំ
សំខន់ មួយ ដាលគាអាចសមាាចបានការចូលរួមពីស្ា្តកីាន់តាចាើន។ ចំណុចនាះតាវូបានបញ្ចលូនៅក្នងុការរៀបចំ NAMA 
កាាយ ពាលដាលការវាយតម្លារហ័សតាវូបានធ្វើរួចរាល់ប៊៉ណ្ណាះ។

 » បាើបាាស់អភិកាមមួយដាលមានាពសមស្ាប និងអាចអន៊វត្តបាន ដាលតាវូបានកាសមាលួឱាយស្ាបទៅនឹងសាចក្តតីាវូ 
ការផ្នាកសមត្ថាពរបស់ា្ថាប័ន។

 » កំណត់ោលដៅជនបង្គាលយានឌ័រនៅក្នងុវិស័យ ទីា្នាក់ងរ នាយកដ្ឋាន និងកាសួងនីមួយៗ និង អភិវឌាឍន៍ សមត្ថាពនៅ 
កមាិតនីមួយៗ ដើមាបីសមាបសមាួលឱាយមានការធ្វើសមាហរណកម្មផ្តាតលើយានឌ័រ ចំពោះការចាករំលាកផានការ និង 
ចំណាះដឹង។

កម្មវិធីនាះបង្ហាញអំពីរបៀបដាលការពិចារណអំពីយានឌ័រ អាចតាូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងយ៊ទ្ធាស្្តាជាតិស្តីពី អាកាសធាត៊ និង 
ការអភិវឌាឍន៍ តាមរយៈការបាើបាាស់អភិកាម NAMA មួយបាកបោយបរិយប័ន្ន។ ោយារតា ការអភិវឌាឍន៍ និងការអន៊វត្តន៍ NAMA 
កំព៊ងស្ថតិនៅដំណក់កាលបឋមនៅឡើយ ដូច្នាះគាមិនទាន់មើលឃើញពីជោគជ័យ និងផលប៉ះាល់នាអភិកាមនាះនៅឡើយទា។
បាភពឯការ ៖ S. Agarwal and M.K. Shrivastava. 2013. Bhutan: Integrating Gender Targets into LEDS and NAMAs. 
Global Good Practice Analysis on LEDS, NAMAs and MRV. The factsheets are available at http://www.
mitigationpartnership.net/gpa/integrating-gender-targets-leds-and-namas

ករណីក្រសាទី៦ ៖ បន្ត

http://gcfund.net/fileadmin/00_customer/documents/pdf/GCF-governing_instrument-120521-block-LY.pdf
http://www.mitigationpartnership.net/gpa/integrating-gender-targets-leds-and-namas
http://www.mitigationpartnership.net/gpa/integrating-gender-targets-leds-and-namas


57មារៀនទី៣ ៖ ការធ្វើឱាយហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊មានដំណើរការសមាាប់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់បាកបោយបរិយប័ន្ន 

ផលប៉ះាល់នាការអភិវឌាឍន៍បាកបោយនិរន្តរាព និងសមាពយានឌ័រ។ មូលនិធិអាកាសធាត៊បាតងនឹងតាូវបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌតមាូវ 
សមាពយានឌ័រទៅក្នុងការវិាជន៍មូលនិធិរបស់ខ្លួនដើមាបីផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តចំពោះចំណត់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់បាកបោយ 
បរយិប័ន្ន។ សូចនាករយានឌ័រដ៏រងឹមំាគបាបជីាបច្ចយ័មួយក្នងុការវាិជន៍មូលនិធិជូនដល់គមាាងអាកាសធាត ៊ហើយការវាស់វាងទៅលើផល 
ប៉ះាល់សង្គម តាវូតាជាធាត៊ស្នលូមួយនាកាបខ័ណ្ឌតាតួពិនិតាយលទ្ធផល។ មូលនិធិនាះក៏អាចកា្លាយជាបាភពមួយនាហិរញ្ញបាបទាន NAMA 
ផងដារ។

បន្តទៅម៊ខទៀត គារំពឹងថា មូលនិធិអាកាសធាត៊បាតងនឹងកា្លាយជាយន្តការហិរញ្ញបាបទានពហ៊ាគីចមាបងមួយ ដើមាបីគាំទាដល់ចំណត់ការ
អាកាសធាត៊នៅក្នុងបាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ ហើយនឹងកា្លាយជាឧបករណ៍ហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ដំបូងគាបង្អស់ដើមាបីបន្តអភិកាមមួយ
ដាលគិតគូរចំពោះបញ្ហាយានឌ័រពីដំបូង។

ការបញ្ចូលបញ្ហាយានឌ័រទៅក្នុងហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊
ការបញ្ចូលការពិចារណអំពីបញ្ហាយានឌ័រទៅក្នុងលក្ខណវិនិច្ឆ័យអំពីហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ នឹងពងាីកការគាបដណ្តប់នាហិរញ្ញបាបទាន 
ចំពោះស្ា្តនីៅថា្នាក់មូលដ្ឋាន។ ដើមាបីទទួលបានហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊សមាាប់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់បាកបោយបរិយប័ន្ន បាទាស 
កំព៊ងអភិវឌាឍន៍តាវូបង្កើនការតាៀមលក្ខណៈឱាយបានរួចរាល់របស់ពួកគាសមាាប់ហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊។ ដើមាបីផ្តល់ហិរញ្ញបាបទានអាកាស
ធាត៊ឱាយកាន់តាមានសមធម៌ តាូវអន៊វត្តដូចខងកាាម ៖ 

 » បញ្ជាាបការពិចារណអំពីបញ្ហាយានឌ័រទៅក្នុងា្ថាប័ន ោលនយោបាយ គមាាង និងដំណើរការតាួតពិនិតាយាក់ព័ន្ធ។

 »  បាងចាកថវិកាយានឌ័រសមាាប់សកម្មាពបញ្ជាាប។

 » បញ្ចូលស្្តាី និងអង្គការស្្តាី ទៅក្នុងដំណើរការបង្កើតោលនយោបាយ។

 » អភិវឌាឍន៍ការយល់ដឹងរបស់ប៊គ្គលិកកាសួងអំពីោលការណ៍សមាពយានឌ័រ និង អភិវឌាឍន៍សមត្ថាពដើមាបីធ្វើការកំណត់ និង
ជាើសរើសបាភពផ្តល់ហិរញ្ញបាបទានសមស្ាប។

 » បង្កើតលក្ខណវិនិច្ឆ័យស្តីពីអត្ថបាយោជន៍ដាលមានមូលដ្ឋានផ្អាកលើយានឌ័រ និងកិច្ចការារនៅក្នុងវិាជមូលនិធិ និងការរៀបចំ 
គមាាង។ 

 » បញ្ចូលការវិាគយានឌ័រទៅក្នុងការរៀបចំ និងការអន៊វត្តគមាាង។

បាទាសកំព៊ងអភិវឌាឍន៍ អាច និងពិតជាដើរតួនាទីនាំម៊ខក្នុងការបង្ហាញអំពីរបៀបដាលចំណត់ការស្តីពីការបាាបាួលអាកាសធាត៊អាចកាន់
តាមានាពជោគជ័យ និងបាកបោយបរិយប័ន្ន។

សំណួរ និងចម្លើយ
ចូរអន៊ញ្ញាតឱាយមានវគ្គសំណួរ និងចម្លើយយ៉ាងហចណស់ចំនួន ៣០នាទី។

លំហាត់ ៖ NAMA ដ្រលគិតគូរចំពោះបញ្ហ្រយ្រនឌ័រ

ចូរបាងចាកអ្នកចូលរួមជាកា៊ម (ឧ. យោងតាមកាសួងតាមវិស័យ ឬជំនាញឯកទាសតាមវិស័យរបស់ពួកគា) និងសូមឱាយពួកគាចាត់
អាទិាពចំណត់ការសមាាប់សំណើ NAMA មួយ។

នៅក្នងុកាម៊ អ្នកចូលរួមគបាបីពិាកាសាអំពីអត្ថបាយោជន៍នាការកាត់បន្ថយការបំាយ ថ្លាចំណយ អត្ថបាយោជន៍ផ្នាកសង្គម សាដ្ឋអកិច្ច   
និងបរិា្ថាន នាវិធានការ គមាាង ឬ ោលនយោបាយ NAMAs បាកបោយសកា្តាន៊ពល ដាលកាត់បន្ថយការបំាយ 
និងបង្កើតបានអត្ថបាយោជន៍នានា រាប់បញ្ចូលទាំង សមាពយានឌ័រ។ វិធានការ NAMA អាចជាសកម្មាពពីវិស័យាក់ព័ន្ធ 
រាប់បញ្ចូលទាំងវិស័យដឹកជញ្ជូន ថាមពល កាកសំណល់ កសិកម្ម។ល។

ការរៀបចំរយៈពាល ៦០នាទី
ការបង្ហាញរយៈពាល ៣០នាទី
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មារៀននាះបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមរយៈការផ្តល់ឱាយអ្នកចូលរួមនូវឧបករណ៍ផាសាងៗ ដើមាបីបញ្ជាាបយានឌ័រទៅោលនយោបាយ និង 
គមាាង ស្តីពីអាកាសធាត៊។ ម៊នពាលចាប់ផ្តើមវគ្គនាះ គាអាចលាងលាបាងបង្កើនថាមពលមួយ។ ាពលម្អិតចំពោះបញ្ហាយានឌ័រដាលតាូវ 
ពិាកាសា គបាបីតាូវកាសមាួលឱាយស្ាបទៅនឹងចំណាះដឹងរបស់អ្នកចូលរួមដាលមានកន្លងមក។ គាូបណ្តុះបណ្តាលគបាបីដឹងអំពីកា៊មអ្នកចូល 
រួមផាសាងៗគា្នានៅក្នុងសិកា្ខាាលា និងលើកទឹកចិត្តឱាយមានវគ្គបាាស្ា័យទាក់ទងគា្នា និងផ្តាះប្តូរចំណាះដឹងគា្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកតំណង
មកពីអង្គការស្ា្ត ីនិងកាសួងកិច្ចការនារើ ដាលអាចមានបទពិសោធន៍ចាើនចំពោះដំណក់កាល និងបញ្ហាបាឈមនានានាការបញ្ជាាបយានឌ័រ។

គោលបំណងន្រម្ររៀនន្រះ
មារៀននាះមានមូលដ្ឋានពីមារៀនម៊នៗ និងបាាកា្លាយចំណាះដឹងដាលទទួលបានពីោលគំនិតនាយានឌ័រ ការបាាបាួលអាកាសធាត ៊
ឧបករណ៍ហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊ ទៅជាសកម្មាពជាក់ស្តាង។ វគ្គនាះគឺជាោលការណ៍ណានាំជាជំហានៗសមាាប់អ្នកបង្កើតោល 
នយោបាយផ្នាកបរិា្ថាន និងកាសួងតាមវិស័យ ដើមាបីបញ្ជាាបបញ្ហាយានឌ័រទៅក្នុងដំណើរការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្តសមាាប់ការរៀបចំ 
ការអន៊វត្តន៍ និងការតាួតពិនិតាយទៅលើោលនយោបាយ និងគមាាងស្តីពីអាកាសធាត៊។ ការបញ្ជាាបយានឌ័រដាលមានសាាប់ គឺជាទិន្នផល
ការងរសំខន់មួយនាការបណ្តុះបណ្តាល។ វគ្គនាះមានោលបំណងធ្វើឱាយអ្នកបង្កើតោលនយោបាយមកពីកាសួងបរិា្ថាន និងអ្នក 
តំណងអង្គការស្្តាី ចូលរួមនៅក្នុងត៊ពិាកាសាធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្ត ដើមាបីរួមគា្នារៀបចំវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ដាលកាន់តាមាន  
សមធម៌។ គាបូណ្តះុបណ្តាលគបាបីលើកទឹកចិត្តឱាយបានសកម្មចំពោះអភិកាមាពជាដាគូមួយ។ គាបូណ្តះុបណ្តាលគបាបីសង្កត់ធ្ងន់ថា មារៀន 
នាះផ្តល់នូវោលការណ៍ណានាំមួយសមាាប់ការបញ្ជាាបយានឌ័រ ប៉៊ន្តា ចាំបាច់តាូវពិគាាះយោបល់ជាមួយអ្នកឯកទាសផ្នាកយានឌ័រ (និង 
ការបាាបាួលអាកាសធាត៊) ដើមាបីធ្វើការវិាគ និងបញ្ជៀបយានឌ័រទៅក្នុងោលនយោបាយ និងគមាាងនានាបាកបោយជោគជ័យ។ 

ោលបំណងនាវគ្គ ៖
 » ធ្វើឱាយការយល់ដឹងអំពីព័ត៌មានដាលបានពិាកាសានៅក្នុងមារៀនកន្លងមក កាន់តាមានាពស៊ីជមាា។ 

 » អន៊វត្តចំណាះដឹងអំពីយានឌ័រ និងការបាាបាួលអាកាសធាត៊ ទៅក្នុងការបញ្ជាាបយានឌ័រ។

 » ផ្តល់ការណានាំជាជំហានៗចំពោះការបញ្ជាាបយានឌ័រ។ 

 » ពងាឹងអភិកាមាពជាដាគូ រវាងតួអង្គយានឌ័រ និងតួអង្គអាកាសធាត៊។

ការធ្វើឱ្រយការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់កាន់ត្រមនប្រសិទ្ធភាព ប្រសិទ្ធផល និងប្រកបដោយសមធម៌
នៅច៊ងបញ្ចប់នាវគ្គនាះ អ្នកចូលរួមគួរដឹងអំពីជំហាននាការបញ្ជាាបយានឌ័រ និងអាចចូលរួមនៅក្នុង
ការបង្កើតោលនយោបាយដាលមានការសហការ។ អ្នកតំណងមកពីកាសួងបរិា្ថាន និងកាសួង 
តាមវិស័យ និងអង្គការស្្តាី គបាបីអាចចូលរួមនៅក្នុងការពិាកាសាដើមាបីកំណត់រក និងោះសាាយ 
បញ្ហាវិសមាពយានឌ័រនៅកមាិតគមាាង ោលនយោបាយ និងា្ថាប័ន។ ពួកគាគួរា្គាល់អំពី 

ដំណើរការធ្វើការវិាគយានឌ័រ និងអាចរៀបចំឡើងវិញនូវជំហាននាការបញ្ជាាបយានឌ័រ។

បទបង្ហាញគបាបីកាសមាួលឱាយស្ាបទៅនឹងបរិបទរបស់បាទាស និងអ្នកចូលរួម។ គាូបណ្តុះបណ្តាលគបាបីសាាវជាាវអំពីោលនយោបាយ 
ស្តីពីការបញ្ជាាបយានឌ័រ ការអភិវឌាឍន៍ និងោលនយោបាយស្តីពីអាកាសធាត៊នៅក្នុងបាទាសជាមា្ចាស់ផ្ទះ កំណត់រកកាសួងដាលាក់ព័ន្ធ
នៅក្នុងការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្តទាក់ទងនឹងការបាាបាួលអាកាសធាត៊ និងអន៊វត្តជំហាននាការបញ្ជាាបយានឌ័រចំពោះកាបខ័ណ្ឌា្ថាប័ន 
និងកាបខ័ណ្ឌោលនយោបាយ។ គាូបណ្តុះបណ្តាលគបាបីបញ្ជាក់ថា ព៊ំមានគំរូណមួយដាលសមស្ាបគាប់ា្ថានាពស្តីពីការបញ្ចូលការ  
ពិចារណអំពីយានឌ័រទៅក្នងុោលនយោបាយ និងការអន៊វត្តន៍ ការងរអាកាសធាត៊ឡើយ ប៊៉ន្តាមារៀននាះណានំាអំពីមាគ៌ាារជាឧទាហរណ៍ 
មួយដាលអាចជាមូលដ្ឋានព័ត៌មាននាដំណើរការ បញ្ជាាបរបស់បាទាស។

បទបង្ហាញរយៈពាល 
អតិបរមា ៦០នាទី

មេរៀនទី ៤ ៖ ការបញេ្ជាបយេនឌ័រ ពីគោលនយោបាយ 
ទៅក្នុងសកម្មភាពគមេេង
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មាតិកា
 � មារៀនបទពិសោធន៍

 � ទិសដៅនាការបញ្ជាាបយានឌ័រ

 � ចំណុចចាប់ផ្តើមនាការបញ្ជាាបយានឌ័រ

 � សាចក្តីណានាំជាជំហានៗ

 � ារសំខន់ៗ 

អ្វីដាលយើងបានរៀនសូតាកន្លងមក
 » តួនាទី និងទំនាក់ទំនងយានឌ័រ តាូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងបរិបទវបាបធម៌ និងសង្គមមួយ។

 »  តួនាទីយានឌ័រមានផលប៉ះាល់ទៅលើការបាងចាកការងររបស់ស្ា្តី និងប៊រស និងការទទួលបាន និងការគាប់គាង 
ទៅលើធនធាន។

 »  បើទោះបីជាការបាាបាួលអាកាសធាត៊ និងវិធានការអភិវឌាឍន៍បាកបោយនិរន្តរាព មានោលបំណង ធ្វើឱាយមាន 
ាពបាសើរឡើងចំពោះជីវិតរស់នៅរបស់ប៊រស និងស្ា្តីក៏ោយ ប៉៊ន្តាជាញឹកញាប់ ស្ា្តីរមាងតាងបាឈមទៅនឹងការ 
រើសអើងផ្នាកសង្គម និងសាដ្ឋអកិច្ច ដាលទាមទារឱាយមានការយកចិត្តទ៊កដក់ជាក់លាក់ក្នុងការបង្កើតឱាយមានវាទិកា 
មួយដាលស្មើាពគា្នា។

 »  វិសមាព ពាមទាំងតួនាទី និងការទទួលខ៊សតាូវដាលគិតគូរពីយានឌ័រ ធ្វើឱាយាពងយរងគាាះរបស់ស្្តាីចំពោះផល
ប៉ះាល់នាការបាាបាួលអាកាសធាត៊ មានការកើនឡើង។ 

 » ការបាាបាួលអាកាសធាត៊អាចធ្វើឱាយវិសមាពយានឌ័រកាន់តាមានាពធ្ងន់ធ្ងរឡើង។ 

 »  ទាំងប៊រស និងស្្តាី មានចំណាះដឹងជាក់លាក់អំពីបញ្ហាយានឌ័រ និងមានសកា្តាន៊ពលក្នុងការរួមចំណាក ចំពោះការកាត់ 
បន្ថយផលប៉ះាល់ និងការបនាសាំ។ 

 »  វិធានការស្តីពីការបាាបាួលអាកាសធាត៊ តាូវផ្តល់អំណចដល់ស្្តាី ដើមាបីោះសាាយឧបសគ្គរាំងស្ទះផ្នាកសង្គម និង 
សាដ្ឋអកិច្ច។

 »  វិធានការចំពោះការបាាបាួលអាកាសធាត៊ តាូវរៀបចំឡើងក្នុងលក្ខណៈមួយដាលគិតគូរចំពោះយានឌ័រ ដើមាបីបាើបាាស់ 
សកា្តាន៊ពលរបស់ស្្តាី និងបង្កលក្ខណៈឱាយពួកគាអាចទទួលបានបាយោជន៍ពីកិច្ចការារបរិា្ថានរបស់ពួកគា។

 »  ោលនយោបាយ និងគមាាងបាកបោយបរិយប័ន្ន មានបាសិទ្ធាព បាសិទ្ធផល សមធម៌ និង មាននិរន្តរាពជាង
នៅក្នុងរយៈពាលាវាង។

ទិសដៅបញ្ជាាបយានឌ័រ
ដូចមានពិាកាសានៅក្នុងមារៀនទី១ ការបញា្ជាបយានឌ័រគឺជាដំណើរការនាការបញ្ចូលការពិចារណអំពីបញ្ហាយានឌ័រទៅក្នុងចំណត់ការ 
ដាលបានគាាងទ៊កណមួយ ដាលរួមមាន បទបាបញ្ញត្តិ ោលនយោបាយ កម្មវិធី និងគមាាងនៅក្នុងគាប់វិស័យ និងគាប់កមាិតទាំងអស់ 
ដើមាបីោះសាាយ និងកាត់បន្ថយវិសមាពដាលមានសាាប់។ ទិសដៅមិនមានជាដំណើរការនោះទា ប៉៊ន្តាដើមាបីសមាាចឱាយបានសមាព
យានឌ័រ ហើយស្ាបពាលជាមួយគា្នានោះក៏សមាាចបានការកាត់បន្ថយការបំាយ ឬ បាយោជន៍ទាក់ទងនឹងការបនាសាំ។ 

សមាពយានឌ័រជាទិសដៅ ោយឡាកការបញ្ជាាបគឺជាយ៊ទ្ធាស្្តា ឬមធាយាបាយដើមាបីសមាាចឱាយបានសមាពយានឌ័រ។ គមាាងដាល
ផ្តល់អំណចបន្ថាមដល់ស្្តាីជាពិសាស អាចកាត់បន្ថយឧបស័គ្គផ្នាកសង្គម និងសាដ្ឋអកិច្ច និងអន៊ញ្ញាតិឱាយពួកគាអាចរួមចំណាកចំពោះការ
កាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ និងការបនាសាំ ពាមទាំងធ្វើឱាយជីវាពរស់នៅរបស់ពួកគាមានាពបាសើរឡើងផងដារ។ ការបញ្ជាាបយានឌ័រ 
អាចរួមមាន ឬអាចទទួកលការបំពាញបន្ថាមពីគមាាងយានឌ័រចាាស់លាស់មួយ ដាលកំណត់ោលដៅជាក់លាក់ទៅលើស្្តាី ឬប៊រស។ 



61មារៀនទី ៤ ៖ ការបញា្ជាបយានឌ័រ ពីោលនយោបាយទៅក្នុងសកម្មាពគមាាង

ោយារតាការរើសអើងក្នុងសង្គម រមាងតាងរារាំង ជាពិសាសស្្តាី មិនឱាយចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្ត ឬការទទួលបាន 
បាយោជន៍ពីបច្ចាកវិទាយាសនាសំសំចាថាមពល ដូច្នាះ វិធានការផ្តល់អំណចដល់ស្្តាី អាចធ្វើឱាយសមាាចបានសមាពយានឌ័រ។ ការពិចារណ 
អំពីបញ្ហាយានឌ័រ ដូចជា ាពចាំបាច់ក្នុងការផ្តល់ាពអំណចដល់ស្្តាី តាូវបញ្ចូលទៅក្នុងោលនយោបាយ និងគមាាងនានា។ 

ការបញ្ជាាបយានឌ័រ ៖

 » ធ្វើឱាយមានាពបាសើរឡើងចំពោះអភិបាលកិច្ច និងជាធាត៊ស្នូលនាការអភិវឌាឍន៍បាកបោយនិរន្តរាព។ 

 » អន៊ញ្ញាតឱាយសមាជិកគាប់រូបនៅក្នុងសង្គមអាចទទួលបានបាយោជន៍ពីការអភិវឌាឍន៍។

 » ទាញបាយោជន៍ឱាយបានពាញលាញពីធនធានមន៊សាសរបស់បាទាស និងបាើបាាស់សកា្តាន៊ពលដាលបិទបាំង (របស់ស្ា្តី)។ និង

 » ពងាឹងសមធម៌ និងសមាព។

ោលបំណងចមាបងនាការបញ្ជាាបយានឌ័រ គួរតាដើមាបីបង្កលក្ខណៈ និងលើកទឹកចិត្តទំាងប៊រស និងស្្តា ីឱាយមានសម្លាងនៅគាប់កមាតិ កា្លាយ
ជាា្នាក់ងរដាលជំរ៊ញឱាយមានការផ្លាស់ប្តូរ និងធ្វើឱាយមានាពបាសើរឡើងចំពោះជីវាពរស់នៅរបស់ពួកគា (រូបាពទី១១)។ 

រូបភាពទី១១ ៖ គោលដៅបញ្រ្ជាបយ្រនឌ័រ

ោះសាាយឧបសគ្គរាំងស្ទះផ្នាកសង្គម និងសាដ្ឋអកិច្ចរាប់បញ្ចូល 
ទាំងការទទួលបានបាាក់ចំណូល ការអប់រំ ស៊ខាព សិទ្ធិដីធ្លី 
និងធនធានដទាទៀត។

បង្កលក្ខណៈឱាយស្្តាីទទួលបានបច្ចាកវិទាយាបំាយកាបូនទាប និង 
បង្កលក្ខណៈឱាយពួកគាទទួលបានបាយោជន៍ពីការកាត់បន្ថយការ 
បំាយ រាប់បញ្ចូលឱកាសបាាក់ចំណូលផងដារ។

ផ្តល់អំណច និងលើកទឹកចិត្តស្្តាីឱាយធ្វើការសមាាចចិត្ត និងទទួល
បានការគាប់គាងលើធនធានដើមាបីលើកកម្ពស់សាចក្តីតាូវការនិង 
បាយោជន៍របស់ពួកគា។

បង្កលក្ខណៈឱាយអ្នកាក់ព័ន្ធជាស្្តាី និងអង្គការស្្តាីចូលរួម នៅក្នុង 
ការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្ត និងការពិាកាសាអំពីោលនយោបាយ 
នៅគាប់កមាិត។

ជីវភាពរស់ៅ

ឱកាសស្រដ្ឋកិច្ច

ទីភា្ន្រក់ងរ

សម្ល្រង

បាភពឯការ ៖ អ្នកនិពន្ធ



សៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលដើមាបីគាំទាដល់ការជំរុញយានឌ័រ និងការបាាបាួលាកាសធាតុនៅក្នុងបាទាស62

ចំណុចចាប់ផ្តើមសមាាប់ការបញ្ជាាបយានឌ័រ
ការបញ្ជាាបយានឌ័រគឺជាដំណើរការមួយដាលគួរពិចារណនៅគាប់កមាិត ៖ កមាិតា្ថាប័ន ោលនយោបាយ កម្មវិធី និងគមាាង។ ការ 
ពិចារណអំពីបញ្ហាយានឌ័រតាូវតាជាមូលដ្ឋានសមាាប់ការរៀបចំផានការ ការចាត់អាទិាព និងការរៀបចំគមាាង និងកម្មវិធីនានា។ កម្មវិធី
ទាំងនាះតាូវកំណត់នៅក្នុងយ៊ទ្ធាស្តរស្តីពីការបាាបាួលអាកាសធាត៊ និងការអភិវឌាឍន៍ ដាលបញ្ចូលការពិចារណអំពីយានឌ័រឱាយបានស្មើ
ាពគា្នា។ យន្តការទំាងនាះ និងដំណើរការបញ្ជាាបយានឌ័រ តាវូតាធ្វើា្ថាប័ននីយកម្ម ឧទាហរណ៍តាមរយៈកាម៊ការងរអន្តរកាសួង។ ចំណុច 
ចាប់ផ្តើមនីមួយៗទាមទារឱាយមានយ៊ទ្ធាស្្តាផាសាងៗគា្នាមួយដាលតាវូបានកាសមាលួឱាយស្ាបទៅតាមបរិបទ និងតួអង្គដាលាក់ព័ន្ធ (រូបាព  
ទី១២)។

ការពិភាក្រសា ៖ តើា្ថានាពនៅក្នុងបាទាស ឬ កាសួងរបស់អ្នក មានលក្ខណៈដូចម្តាចដារ ទាក់ទងទៅនឹងកាបខ័ណ្ឌា្ថាប័ន 
និង កាបខ័ណ្ឌោលនយោបាយ? តើមានោលនយោបាយ ឬ យ៊ទ្ធាស្្តាបញ្ជាាបយានឌ័រ ចាាស់លាស់មួយ សមាាប់ 
កាសួង ឬ យ៊ទ្ធាស្តរស្តីពីការបាាបាួលអាកាសធាត៊ ដារឬទា? តើមានកាសួង ឬ ទីា្នាក់ងរជាក់លាក់មួយ ដាលតាូវបាន
បាគល់ារកិច្ចជូនឱាយធ្វើការបញ្ជាាបយានឌ័រ (ឧ. កាសួងកិច្ចការនារើ) ដារឬទា? បាសិនបើមាន តើកាសួងបរិា្ថាន និង 
កាសួងតាមវិស័យដទាទៀត សមាបសមាួលជាមួយទីា្នាក់ងរនាះកមាិតណ? ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងកាសួងបរិា្ថាន តើមាន
ផានការសកម្មាពស្តីពីយានឌ័រដារឬទា? តើអ្នកដឹងថាមានយន្តការ ឬ កិច្ចខិតខំ ដើមាបីបង្កលក្ខណៈឱាយអ្នកាក់ព័ន្ធជាស្្តា ី
ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិាកាសាស្តីពី ោលនយោបាយ ដារឬទា? តើអង្គការស្្តាី កាសួង ឬ កា៊មសង្គមស៊ីវិល តាូវបានរាប់បញ្ចូល 
ដារឬទា?

ជំហានទាំង៧នាការបញ្ជាាបយានឌ័រ
ជំហានខងកាាមបង្ហាញអំពីការរៀបចំគមាាង កម្មវិធី និងផានការសកម្មាពដាលគិតគូរចំពោះបញ្ហាយានឌ័រ (រូបាពទី១៣)។ ជំហាន
ទាំងនាះផ្តល់នូវោលការណ៍ណានាំទូទៅមួយដាលអាចជាមូលដ្ឋានសមាាប់ដំណើរការបញ្ជាាបយានឌ័រ។ បើទោះជាដូច្នាះក្តី ជំហាន 
នីមួយៗនាការបញ្ចូលការពិចារណអំពីបញ្ហាយានឌ័រទៅក្នុងដំណើរការោលនយោបាយ និងការអភិវឌាឍន៍គមាាង តាូវរៀបចំឱាយបានជាក់
លាក់ស្ាបទៅតាមបរិបទរបស់បាទាស ោលនយោបាយ អភិវឌាឍន៍ និងោលដៅអាកាសធាត៊ដាលមានសាាប់ កាបខណ្ឌចាាប់ វិស័យ  
និងកមាិតដាលកំណត់ោយវិធានការស្តីពីការបាាបាួលអាកាសធាត៊ដាលបានគាាងទ៊ក។ សៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលនាះគាាន់តាអាចផ្តល់

រូបភាពទី១២ ៖ ចំណុចចាប់ផ្តើមសម្រ្រប់ការបញ្រ្ជាបយ្រនឌ័រ

កម្រិត
ស្ថ្រប័ន

ចំណុចចាប់ផ្តើមនីមួយៗទាមទារឱ្រយមនយុទ្ធសស្ត្រផ្រស្រងៗគ្ន្រ

កម្រិត
គោលនយោបាយ

កម្រិតកម្មភវិធី 
និងគម្រ្រង

បាភពឯការ ៖ អ្នកនិពន្ធ



63មារៀនទី ៤ ៖ ការបញា្ជាបយានឌ័រ ពីោលនយោបាយទៅក្នុងសកម្មាពគមាាង

ជាទិដ្ឋអាពឧទាហរណ៍មួយអំពីដំណើរការបញ្ជាាប ហើយសិកា្ខាាលានានា គបាបីមានការបណ្តះុបណ្តាលសី៊ជមាាបន្ថាមស្តពីីការអភិវឌាឍន៍ 
ោលនយោបាយ និងគមាាងដាលគិតគូរចំពោះបញ្ហាយានឌ័រនៅក្នុងបាទាសជាក់លាក់ និងបរិបទវិស័យ។

ការធ្វើា្ថាប័ននីយកម្មទៅលើការពាួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាយានឌ័រ និងឱកាសនានា គឺជាផ្នាកមួយដ៏សំខន់នាការបញ្ជាាបយានឌ័រ។ បាសិន
បើគា្មានកាបខ័ណ្ឌមួយដាលបង្កលក្ខណៈ មានការទទួលខ៊សតាូវ និងចំណត់ការចាាស់លាស់ទានោះ ការបញ្ជាាបមិនទំនងជានឹងទទួល 
បានជោគជ័យឡើយ36។

ជំហានទី១ ៖ ការរៀបចំ
 � ពិនិតាយទៅលើមូលដ្ឋាននយោបាយ អង្គការ និងា្ថាប័ន ដើមាបីបញ្ចូលបញ្ហាយានឌ័រទៅក្នុងោលនយោបាយ កម្មវិធី និងគមាាង 

ស្តីពីអាកាសធាត៊។

36 E. Cecelski and S. Dutta. 2011. Mainstreaming Gender in Energy Projects: A Practical Handbook. Kathmandu: Practical Action (Sri 
Lanka, India, Pakistan Programme) for ENERGIA.

រូបភាពទី១៣ ៖ ជំហានទាំង៧ន្រការបញ្រ្ជាបយ្រនឌ័រ

ជំហានទី១
ការរៀបចំ

ជំហានទី៥
ការរៀបចំ

ជំហានទី៦
ការអនុវត្តន៍

ជំហានទី២
ការវិភាគយ្រនឌ័រ

ជំហានទី៧
ការត្រួតពិនិត្រយ 
និងវាយតម្ល្រ

ជំហានទី៣
ការវិភាគបញ្ហ្រ

ជំហានទី៤
ការវិភាគ 

ដំណោះស្រ្រយ

បាភពឯការ ៖ កាសមាួលពីការផ្តល់ជំនួយបច្ចាកទាសតំបន់នាការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការបាាបាួលអាកាសធាត៊។



សៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលដើមាបីគាំទាដល់ការជំរុញយានឌ័រ និងការបាាបាួលាកាសធាតុនៅក្នុងបាទាស64

 � រៀបចំ និងស៊ំការអន៊ម័តទៅលើឯការទសាសនាទានដាលកំណត់អំពីមូលហាត៊ ទិសដៅ វិាលាព សំណើដំណះសាាយ 
សមិទ្ធិផល លទ្ធផលរំពឹងទ៊ក យ៊ត្តិកម្ម ការទទួលខ៊សតាូវអន៊វត្ត និងការបា៉ាន់បាមាណថវិកា។

 � រៀបចំឱាយមានការរៀបចំា្ថាប័នសមស្ាប ដាគូ និងកា៊មការងរស្នូលរបស់គមាាង ដើមាបីកំណត់អ្នកអន៊វត្តន៍ផានការ និង 
តួអង្គនានា។

 � កំណត់បាភាទព័ត៌មានដាលតាូវការ - ព័ត៌មានបច្ចាកទាស និង/ឬ សង្គម?

 � កំណត់កមាិតនាការបញ្ជាាបដាលគាចង់ធ្វើ ឧទាហរណ៍ ោលនយោបាយ កម្មវិធី និងគមាាងនានា ពាមទាំងវិធានការវិស័យ 
និងទិសដៅដាលតាូវបានកំណត់ ៖ ពាលណ តើជាអ្វី និង នៅឯណ?

 � បង្កើតឱាយមានដំណើរការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្ត។

 � លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងចំណមដាគូា្ថាប័ន និងសង្គមស៊ីវិល។ 

ជំហានទី២ ៖ ការវិាគយានឌ័រ
ការវិាគយានឌ័រគឺជាការសិកាសាដាលបំបាកទៅតាមភាទទៅលើាពខ៊សគា្នានាសាចក្តីតាូវការ បាយោជន៍ អតាាចូលរួម ការទទួលបាន 
ធនធាន និងបាយោជន៍ពីការអភិវឌាឍន៍ ការគាប់គាងទៅលើទាពាយសមាបត្ត ិ និងដំណើរការធ្វើសាចក្តសីមាាច។ ការវិាគនាះមានោលបំណង
ធ្វើការកំណត់ ស្វាងយល់ និងោះសាាយបញ្ហាវិសមាព ោយផ្អាកលើា្ថានាពយានឌ័រ តួនាទី ការទទួលខ៊សតាូវ និងទំនាក់ទំនង។

ការវិាគយានឌ័រតាូវធ្វើឡើងជាជំហានដំបូងមួយនាការបញ្ជាាបយានឌ័រ ដើមាបីកំណត់តួនាទី សាចក្តីតាូវការ បាយោជន៍ និងវិសមាព 
យានឌ័រ។ បនា្ទាប់មក ការវិាគនាះកា្លាយជាមូលដ្ឋានព័ត៌មានសមាាប់វិធានការរៀបចំ ក្នុងលក្ខណៈមួយដាលកាត់បន្ថយវិសមាព និងផ្តល់ 
អំណចដល់ប៊រស និងស្្តាីឱាយចូលរួម និងធានាថា វិធានការនាះមាននិរន្តរាព និងមានបាសិទ្ធ ាព។ ការវិាគទៅលើទំនាក់ទំនងយានឌ័រ 
និងវិសមាព ក៏គួរតាូវធ្វើឡើងនៅដំណក់កាលកាាយមកទៀតនាោលនយោបាយ កម្មវិធី ឬវដ្តគមាាង ដើមាបីវាយតម្លាទៅលើផល 
ប៉ះាល់របស់វាទៅលើប៊រស និងស្ា្តី។

ការវិាគយានឌ័ររួមមានការបាមូលទិន្នន័យាក់ព័ន្ធដាលបំបាកព័ត៌មានទៅតាមភាទ ការកំណត់បញ្ហាយានឌ័រាក់ព័ន្ធនឹងតួនាទីរបស់ 
ប៊រស និងស្្តាី ពាមទាំងជំហរ សមត្ថាព និងវិសមាពរបស់ពួកគា។ ការពាួយបារម្ភ និងការពិចារណអំពីបញ្ហាយានឌ័រទាំងនាះ តាូវបាន
បញ្ចូលទៅក្នុងការធ្វើផានការ ការរៀបចំ និងការអន៊វត្តន៍សំណើអន្តរាគមន៍មួយទៅក្នុងោលនយោបាយ កម្មវិធី និងគមាាងនានា។

ការវិាគយានឌ័រតាូវសួរសំណួរខងកាាម៖ 

 » តើនរណធ្វើអ្វី? តើតួនាទី ការទទួលខ៊សតាូវ និងអាទិាពរបស់ប៊រស និងស្ា្តី នៅកន្លាងាធារណៈ និងឯកជន មានាពខ៊ស 
គា្នាដារឬទា? តើការទទួលខ៊សតាូវ សាចក្តី្តតាូវការ បាយោជន៍ និងសមត្ថាពរបស់ស្្តាី និងប៊រស មានអ្វីខ្លះ (នៅក្នុងបរិបទ 
គមាាងស្តីពីអាកាសធាត៊ ឧ. ការបាើបាាស់ថាមពលនៅក្នុងគាួារ)?

 » តើនរណមានអ្វីខ្លះជាកម្មសិទ្ធិ? តើនរណគាប់គាងលើអ្វីខ្លះ? តើនរណមានលទ្ធាពទទួលបានអ្វីខ្លះ? តើមានាពខ៊សគា្នា 
រវាងប៊រស និងស្្តាី ដារឬទា? 

 » បាសិនបើមានាពខ៊សគា្នានៅក្នុងចំណុចខងលើ តើកតា្តាា្ថាប័ន សាដ្ឋអកិច្ច និងសង្គមអ្វីខ្លះ ដាលជំរ៊ញ គាំទា ឬមានឥទ្ធិពលទៅ 
លើចំណុចទាំងនោះ?

 » តើការខកខនមិនបានពិចារណអំពីាពខ៊សគា្នាទាំងនាះក្នុងការបង្កើតោលនយោបាយអភិវឌាឍន៍ ឬការរៀបចំការ អន្តរាគមន៍ 
និងការអន៊វត្តន៍កម្មវិធី និងគមាាងនានា ប៉ះាល់អវិជ្ជមានោយធ្វើឱាយមានលទ្ធផលមិនល្អចំពោះប៊រស និងស្ា្តីដារឬទា? 
បាសិនបើមាន តើលទ្ធផលដាលមិនល្អទាំងនោះកើតឡើងោយរបៀបណ? ហើយ តើការឆ្លើយតបអ្វីខ្លះដាលសមស្ាប?

ការវិាគយានឌ័រតាូវមានាពជាក់លាក់ខ្លាំងចំពោះវិធានការោលដៅ និងគបាបីធ្វើឡើងោយអ្នកឯកទាស ដើមាបីធានាឱាយមានបទដ្ឋានខ្ពស់ 
ោយមានភស្តុតាងជាក់ស្តាង។ ការវិាគយានឌ័រ រមាងតាងមានពីរផ្នាក ៖

 » ការសិកាសាឯការស្តីពីកាបខ័ណ្ឌចាាប់ សង្គម និងវបាបធម៌។



65មារៀនទី ៤ ៖ ការបញា្ជាបយានឌ័រ ពីោលនយោបាយទៅក្នុងសកម្មាពគមាាង

 » ការច៊ះសិកាសាតាមមូលដ្ឋានមួយ ដើមាបីកំណត់តួនាទីយានឌ័រ ទំនាក់ទំនង និងវិសមាពដាលអាចកើតមាន និងមានទំនាក់ទំនង
ជាក់លាក់ទៅនឹងគមាាង ឬោលនយោបាយោលដៅ។ ការច៊ះសិកាសាតាមមូលដ្ឋាននាះ អាចមានការអង្កាត (នៅតាមគាួារ 
កាសួងនានា។ល។) និងកា៊មពិាកាសា (ប៊រស ស្្តាី ឬចមា៊ះ នៅក្នុងសហគមន៍ោលដៅ។ល។)

ជំហានទី៣ ៖ ការវិាគបញ្ហា
ដើមាបីធ្វើការតាមដនទៅលើប៊ព្វហាត៊នាវិសមាពយានឌ័រដាលអាចកើតមាន ការគូររូបាពដើមឈើបញ្ហា ដើមាបីបង្ហាញអំពីប៊ព្វហាត៊ ឬស 
គល់ និងផលប៉ះាល់នាបញ្ហាយានឌ័រ គបាបីអន៊វត្តតាមការវិាគយានឌ័រ។ ដើមឈើបញ្ហាគួរគិតគូរអំពីព័ត៌មានដាលបាមូលបាន ដើមាបី 
កំណត់ឧបសគ្គផ្នាកសង្គម សាដ្ឋអកិច្ច ឬបរិា្ថាន ដាលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការសមាាចបានោលដៅកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់ ឬោល 
ដៅបនាសាំ (រូបាពទី១៤)៖

 » តើវិសមាពមានឬសគល់ក្នុកង្វះលទ្ធាពក្នុងការទទួលបានធនធានសង្គម ឬធនធានសាដ្ឋអកិច្ចរបស់ប៊រស និងស្ា្តី ឬទា? 

 » តើវិសមាពមានឬសគល់នៅក្នុងការរើសអើងចំពោះប៊រស ឬស្្តាី ក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្ត នៅកមាិត 
គាួារ និង/ឬកមាិតសហគមន៍ ដារឬទា?

 » តើតួនាទី និងការទទួលខ៊សតាូវរបស់ប៊រស និងស្្តាី បង្កើនការពឹងផ្អាករបស់ពួកគាទៅលើធនធានធម្មជាតិដារឬទា? និងតើ 
ធនធានទាំងនាះរងការគំរាមកំហាងោយរបៀបណ?

 » តើតួនាទីយានឌ័រ បានរារាំងស្ា្តី ឬ ប៊រស មិនឱាយបង្កើនលទ្ធាពរបស់ពួកគាក្នុងការបនាសាំទៅនឹងបញ្ហាការបាាបាួលអាកាសធាត៊ 
រួមចំណាកកាត់បន្ថយការបំាយ ទទួលបានការអប់រំ ឬការបណ្តុះបណ្តាល ឬធ្វើឱាយបាាក់ចំណូលរបស់ពួកគាមានាពបាសើរ
ឡើងដារឬទា? 

រូបភាពទី១៤ ៖ គំរូដើមឈើបញ្ហ្រពីគម្រ្រងហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធតំបន់ទីក្រុងមួយ

បាភពឯការ ៖ ធនាគារអភិវឌាឍន៍អាស៊ី

ផលប៉ះាល់

បញ្ហាស្នូល

មូលហាត៊

បាាក់ចំណូលមួយាគ 
ធំតាវូបានបង្វាទៅបរទាស

ដើមាបីទូទាត់ថ្លាឥន្ធនៈ

សកម្មាពសាដ្ឋអកិច្ច រំាងស្ទះោយ
ារការពឹងផ្អាកខ្លាងំទៅលើការនំា 

ចូលបាាងឥន្ធនៈ

ម៉ាាសី៊នម៉ាាហាសូតមានសាាប់ដាល
លើសទំហំដើមាបីផ្គត់ផ្គង់ពាល 
មិនសូវមានការបាើបាាស់

ការបាាបាលួលក្ខខណ្ឌ 
សាដ្ឋអកិច្ចមូលដ្ឋានបណ្តាលឱាយ 

ធា្លាក់ច៊ះតមាវូការនៅដើម 
ទសាសវតាសរ៍ឆ្នា២ំ០០០

ឱកាសសាដ្ឋអកិច្ចរួមតូច 
សមាាប់ការវិនិយោគ និង 

កំណើនការងរ

ខ្វះខតបាាក់ចំណូលសមាាប់
ទំនិញដទាទៀត (ឧ. អាហារ 
មធាយាបាយធ្វើដំណើរ។ល។)

តម្លាបាព័ន្ធថាមពលខ្ពស់ 
និងលំហូរាច់បាាក់មិនល្អ 

សមាាប់អ្នកផ្តល់សាវា

ពនាយារពាលការចំណយ 
លើការថាទំាបង្ការ

ការទទួលបានមកវិញនូវថ្លាឥន្ធនៈ
មានការរឹតបន្តងឹពីនយោ 

បាយ មានតម្លាកាាមតម្លាជាក់ស្តាង

ការទទួលយកផ្នាកសង្គម និង 
នយោបាយមានកមាតិទាបចំពោះ
ថ្លាចំណយឥន្ធនៈបាព័ន្ធម៉ាាហាសូត 

ដាលមានតម្លាខ្ពស់

បាព័ន្ធថាមពល Al-ម៉ាាហាសូត 
នៅ Yap Proper (ពឹង 
ផ្អាក១០០%ទៅលើឥន្ធនៈ 

នំាចូលដើមាបីផលិតថាមពល)

ហិរញ្ញបាបទានមិនគាប់គាាន់សមាាប់ 
វិនិយោគលើហាដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ 

ដើមាបីធ្វើពិពិធាពចំពោះការផលិត

ការផលិតថាមពលគា្មាន 
បាសិទ្ធាពក្នងុអំឡុងពាល 
មិនសូវមានការបាើបាាស់
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ជំហានទី៤ ៖ ការវិាគទៅលើដំណះសាាយ
ធ្វើការវិាគដំណះសាាយមួយ ោយមើលទៅលើជមាើសនានាដាលផ្តល់លទ្ធផល និងផលប៉ះាល់ដាលបានរំពឹងទ៊កបានយ៉ាងល្អ៖

 » បាើបាាស់ដើមឈើដំណះសាាយមួយ។

 » កំណត់អំពីលទ្ធផល និងផលប៉ះដាលរំពឹងទ៊ក។ 

 » កាបាាផលប៉ះាល់ និងលទ្ធផលទៅជាោលបំណង។

 » កំណត់យ៊ទ្ធាស្្តា និងសកម្មាព (ការអន្តរាគមន៍ និងោលដៅយានឌ័រ) ដាលចាំបាច់ដើមាបីសមាាចោលបំណងទាំងនោះ។

 » កំណត់ថាតើនរណគឺជាប៊គ្គល ឬា្ថាប័ន ដាលទទួលខ៊សតាវូក្នងុការអន៊វត្តយ៊ទ្ធាស្្តា និងសកម្មាពដាលបានកំណត់ខងលើ។

 » ធ្វើការវាយតម្លាទៅលើដំណះសាាយជាជមាើសដាលល្អបំផ៊ត។

 » កំណត់ោលដៅបរិមាណ និងគ៊ណាព និងសូចនាករដាលឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាយានឌ័រ សមាាប់ដំណះសាាយដាលមាន 
ពាលវាលាកំណត់ចាាស់លាស់។

 » តើហានិភ័យមានអ្វីខ្លះ (ហានិភ័យខងកាា និងខងក្នុង)?

 » តើគាតាូវការធនធានអ្វីខ្លះដើមាបីគាំទាសកម្មាព?

ឧទាហរណ៍នាដើមឈើដំណះសាាយ

លទ្ធផល

ោលបំណង

ដំណះសាាយ

ការកាត់បន្ថយជាចាើនចំពោះការនំាចូលឥន្ធនៈ 
ដើមាបីផលិតអគ្គសិនី

បង្កើនធនធានសាដ្ឋអកិច្ចដាល 
រដ្ឋអមានដើមាបីវិនិយោគទៅលើ 
ការងរ និងកំណើនសាដ្ឋអកិច្ច

បង្កើនពិពិធាព និង ាព 
ចំាបាច់ដាលរួមចំណាកដល់ 

ការបង្កើនាពធន់ 
របស់សាដ្ឋអកិច្ចរដ្ឋអ

កាត់បន្ថយាពងយរងគាាះ
នាសាដ្ឋអកិច្ចរដ្ឋអចំពោះវិបត្តខិង
កាាបណ្តាលពីការឡើងច៊ះ 

នាតម្លាឥន្ធនៈ

កាលម្អបាសិទ្ធាពឥន្ធនៈ និងបង្កើនពិពិធាព 
ក្នងុការផលិត អគ្គសិនីតាមរយៈថាមពល 
កកើតឡើងវិញបាកបោយនិរន្តរាព

ការណានំាផលិតអគ្គសិនី 
ោយបាើម៉ាាហាសូតបាកប 

ោយបាសិទ្ធាពខ្ពស់នៅ 
ពាលមិនសូវមានការ 

បាើបាាស់

ពិពិធាពចមាះ៊នាការផលិត 
អគ្គសិនីបាកបោយបាសិទ្ធាព

បន្ថាមផ្ទាងំសូឡាពីលើ 
ាពចមាះ៊នាការ 
ផលិតអគ្គសិនី

បន្ថាមថាមពលខាយល់ 
ពីលើាពចមាះ៊ន 
ៃការផលិតអគ្គសិនី

កំណាទមាង់ពន្ធ 
ឆ្នា២ំ០១២ តាវូបាន 
អន៊វត្តពាញលាញការចូលរួមពីសហគមន៍ 

ទាក់ទងនឹងការបង្កើត 
ឱាយមាននូវបាសិទ្ធាព 

ថ្លាចំណយ និង 
ថាមពល 

កកើតឡើងវិញ

ការទទួលយកជា 
ាធារណៈ និងចំណាះ 
ដឹងអំពីកំណាទមាង់ 

YSPSC

ទទួលបានមកវិញបាកប
ោយនិរន្តរាពនូវថ្លា 

ឥន្ធនៈម៉ាាហាសូត



67មារៀនទី ៤ ៖ ការបញា្ជាបយានឌ័រ ពីោលនយោបាយទៅក្នុងសកម្មាពគមាាង

ជំហានទី៥ ៖ ការរៀបចំ
ជំហាននាះមានោលបំណងដើមាបីបង្កើតឯការស្តីពីការរៀបចំលម្អិតមួយ ដើមាបីជាមគ្គុទាសក៍ណានាំោលនយោបាយ កម្មវិធី ឬការ 
អន៊វត្តន៍ោលនយោបាយ៖:

 » ទមាង់ដាលតាូវបាើបាាស់ អាស្ា័យលើលក្ខខណ្ឌតមាូវនាការរៀបចំរបស់អាជា្ញាធរដាលផ្តល់ការអន៊ម័ត ឧ. សំណើរបស់ NAMA 
ឬការគាំទាពីធនាគារអភិវឌាឍន៍ពហ៊ាគី។

 » ឯការគមាាងស្តង់ដរ គបាបីរួមមានោលបំណង វិចារណាព ការពណ៌នា ធាត៊ចាញ ផលប៉ះាល់ និងលទ្ធផល ផានការ 
វិនិយោគ និងហិរញ្ញបាបទាន ការរៀបចំអន៊វត្តន៍ ការយកចិត្តទ៊កដក់ស្វាងយល់ (ផ្នាកបច្ចាកទាស សាដ្ឋអកិច្ច សង្គម និងហានិភ័យ) 
និងការតាួតពិនិតាយ។

 » គមាាងគបាបីមានការកំណត់អត្តសញ្ញាញប៊គ្គល ឬកាម៊ដាលទទួលខ៊សតាវូចំពោះការអន៊វត្តន៍សកម្មាពឆ្លើយតបចំពោះយានឌ័រ។

 » ោលបំណង ោលដៅលទ្ធផល និងសូចនាករដាលឆ្លើយតបចំពោះយានឌ័រនៅគាប់កមាិត គបាបីតាូវបញ្ចូលទៅក្នុងផានការ 
តាួតពិនិតាយ និងវាយតម្លា។

 » សកម្មាពជាក់លាក់ដាលស្ាបទៅនឹងោលបំណងយានឌ័រ និងលទ្ធផលោលដៅ ក៏គួរតាូវបានបញ្ចូលដារ។

 » គបាបីរៀបចំផានការតាួតពិនិតាយ និងវាយតម្លាមួយ។

ជំហានទី៦ ៖ ការអន៊វត្តន៍
ដំណក់កាលនាះរួមមានការអន៊វត្តន៍សកម្មាពស្ាបតាមោលបំណង ការរៀបចំ ការបាងចាកធនធាន ការរៀបចំអន៊វត្តន៍ និងោលដៅ 
របស់ផានការ ៖

 » ទីា្នាក់ងរអន៊វត្តន៍តាូវមានសមត្ថាព និងធនធាន រួមទាំងជំនាញឯកទាសផ្នាកយានឌ័រ និង/ឬជនបង្គាលយានឌ័រ។

 » ការអន្តរាគមន៍យានឌ័រដាលមានាពជាក់លាក់ទៅតាមធនធាន តាមដនការអន៊វត្តន៍ និងរាយការណ៍ជាផ្នាកមួយនាសកម្មាព  
គមាាងជាបាចាំ។ 

 » រកាសាាពជាដាគូបាកបោយបាសិទ្ធាពជាមួយរាល់អ្នកាក់ព័ន្ធសំខន់ៗ ដើមាបីធានាបាននូវ  ាពជាមា្ចាស់ស”។ 

 » ធ្វើឱាយមានការចូលរួមបាកបោយបាសិទ្ធាពពីប៊រស និងស្្តាី។

ជំហានទី៧ ៖ ការតាួតពិនិតាយ និងវាយតម្លា
រៀបចំផានការតាួតពិនិតាយ និងវាយតម្លា៖

 » កំណត់ថាតើនរណជាអ្នកទទួលខ៊សតាូវចំពោះការតាួតពិនិតាយ និងការកំណត់ពាលវាលា។

 » កំណត់អំពីអ្វីដាលតាូវតាួតពិនិតាយ៖ សកម្មាពរបស់តួអង្គ លទ្ធផលនាទំនាក់ទំនងយានឌ័រ បាសិទ្ធផល និងបាសិទ្ធាពនា 
ដំណើរការបញ្ជាាបយានឌ័រ ។ល។

 » ជាើសរើសបច្ចាកទាស និងឧបករណ៍នាការតាួតពិនិតាយ ការអភិវឌាឍន៍សូចនាករ រួមទាំងោលដៅយានឌ័រ។

 » បាមូល និងបាើបាាស់ទិន្នន័យដាលបំបាកព័ត៌មានទៅតាមភាទ ដើមាបីតាមដនទិន្នផល និងលទ្ធផលការងរយានឌ័រ។

 » តាមដន និងធ្វើសកម្មាពោយផ្អាកទៅលើរបកគំហើញពីរបាយការណ៍តាួតពិនិតាយ។

 » ការវាយតម្លាមានបាសិទ្ធាពបំផ៊ត បាសិនបើធ្វើឡើងោយអង្គាពឯករាជាយមួយ។ 

 » ធានាឱាយមានត៊លាយាពយានឌ័រក្នុងចំណមប៊គ្គលិកនៅក្នុងកា៊មការងរវាយតម្លា។



សៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលដើមាបីគាំទាដល់ការជំរុញយានឌ័រ និងការបាាបាួលាកាសធាតុនៅក្នុងបាទាស68

 » ធានាថា ការវាយតម្លាទៅលើលទ្ធផលយានឌ័រ តាូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌការងរ (terms of reference)។

 » បិទផាសាយអំពីមារៀនដាលអាចយកមកអន៊វត្តបានសមាាប់កិច្ចសន្ទនាអំពីោលនយោបាយ និងការចាករំលាកចំណាះដឹង។

ារដាលតាូវចងចាំ
 »  ការា្ជាប់អត្ថបាយោជន៍ហិរញ្ញបាបទានអាកាសធាត៊សមាាប់ស្្តាី មិនតាឹមតាទាមទារឱាយធ្វើការតា្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាង 

អាកាសធាត៊ និងយានឌ័រនៅក្នុងោលនយោបាយ កម្មវិធី និងគមាាងប៉៊ណ្ណាះទា ប៉៊ន្តាក៏តាូវធ្វើការបំាក់ឧបករណ៍ 
និងការរៀបចំោលជំហរជូនទីា្នាក់ងរអន៊វត្តន៍ និងអ្នកទទួលផល ដើមាបីធ្វើការតា្ជាប់ទំនាក់ទំនងទាំងនោះផងដារ។

 » ការបញ្ជាាបយានឌ័រគឺជាយ៊ទ្ធាស្្តាមួយដើមាបីសមាាចឱាយបាននូវសមាពយានឌ័រ។

 »  ការបញ្ជាាបយានឌ័រមិនមានជាសកម្មាពោយឡាកឡើយ ប៊៉ន្តាវាជាធាត៊ស្នលូមួយនាោលនយោបាយអាកាសធាត៊ 
កម្មវិធី និងដំណើរការរៀបចំផានការ និងអន៊វត្តគមាាង។

 » ការប្តាជា្ញាចិត្តកមាិតខ្ពស់ មានារៈសំខន់ខ្លាំងណស់សមាាប់ជោគជ័យ។

ឯកសរសម្រ្រប់អាន
L. Aguilar Revelo. 2009. Training Manual on Gender and Climate Change. San José, Costa Rica: 

International Union for Conservation of Nature, United Nations Development Programme, and Global 
Gender and Climate Alliance.

សមាាប់ឯការបោះព៊ម្ព ខិតប័ណ្ណព័ត៌មាន និងសមា្ភារៈបណ្តុះបណ្តាលផាសាងៗ សូមមើលទិន្នន័យ GGCA  តាមរយៈ  
http://www.gender-climate.org/Publications/។
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ម៊នពាល និងនៅចនោ្លាះវគ្គ គាូបណ្តុះបណ្តាលគបាបីពិចារណបញ្ចូលលំហាត់ធ្វើឱាយា្គាល់គា្នា ឬលំហាត់បង្កើនថាមពល ដើមាបីណានាំខ្លួនអ្នក
ចូលរួមនៅក្នុងកា៊ម និងជំរ៊ញឱាយមានការចូលរួម។ គាូបណ្តុះបណ្តាលគបាបីជាើសរើសលាបាងកំាន្តណដាលសមស្ាបនៅក្នុងបរិបទសង្គម 
វបាបធម៌ និងនយោបាយនាសិកា្ខាាលា។

លាបាងកំាន្ត (People bingo)
ប្រភ្រទល្រប្រងកំសន្ត៖ ការណានាំខ្លួន

ព្រលវ្រលាដ្រលត្រូវការ៖ ១៥-២០ នាទី

សម្ភ្ររៈដ្រលត្រូវការ៖ កាដសប៊ីងហ្គា និងប៊ិច

ប៊ីងហ្គាមន៊សាសគឺជាលំហាត់ធ្វើឱាយា្គាល់គា្នា ដាលជួយឱាយអ្នកចូលរួមរៀនសូតាពីព័ត៌មានគួរឱាយចាប់អារម្មណ៍អំពីគា្នាទៅវិញទៅមក។ 
អ្នកចូលរួមតាវូដើរជំ៊វិញបន្ទប់ និងដើរស្វាងរករហូតដល់ពួកគារកឃើញមន៊សាសដាលមានលក្ខណៈសមាបត្តតិាវូនឹងព័ត៌មានដាលសរសារ
នៅលើកាដសប៊ីងហ្គា។

លាបាងកំាន្តនាះមានបំណងឱាយអ្នកចូលរួមធ្វើដំណើរជ៊ំវិញបន្ទប់ និងទទួលបានហត្ថលាខពីមន៊សាសដាលមានព័ត៌មានដូចនៅក្នុង
កាដសប៊ីងហ្គា។ នៅពាលដាលអ្នកចូលរួមទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់សមាាប់បាអប់ក្នុងជួរ (៥ ចំណុចក្នុងមួយជួរ) មិនចំពោះ 
ថាជួរដាក ជួរឈរ ឬជួរបញ្ឆិតឡើយ គាតាូវសាាក  ប៊ីងហ្គា!ស” និងឈ្នះ។

រៀបចំតារាង 5x5 មួយ ដាលមានព័ត៌មានគួរឱាយចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងបាអប់។ ព័ត៌មានទាំងនាះអាចមានចំណុចគួរឱាយអស់សំណើច 
ឬចំណុចចម្លាកៗ ឬព័ត៌មានទាក់ទងនឹងបាធានបទសិកា្ខាាលា។ ចូរមានកាដសឱាយបានគាប់ចំនួនសមាាប់ចំនួនអ្នកលាងលាបាង 
កំាន្តនាះ។

ឧទាហរណ៍ ៖ 

ចូលចិត្តញាំតាី ជាមន៊សាសបាើដាឆ្វាង ធា្លាប់ទៅហាវា ចាះនិយយ ចាើនជាង 
២ ាា មិនដាលជិះយន្តហះ

មានបងប្អូនបា៊ស 
ចាើនជាង៤នាក់ រៀបការរួច មានភ្នាកពណ៌តោ្នាត ធ្វើការនៅឯ 

កាសួងបរិា្ថាន ...

ហ៊ចកាដសមួយសន្លឹក និងប៊ិចមួយទៅឱាយមន៊សាសមា្នាក់ៗ។ ចូរពនាយល់អំពីោលបំណងនាលាបាងកំាន្តនាះ និងវិធាន ខងកាាម៖

1) មន៊សាសមា្នាក់ៗដាលអ្នកនិយយជាមួយ អាចច៊ះហត្ថលាខទៅលើកាដសរបស់អ្នកតាម្តងប៉៊ណ្ណាះ។

2) ដើមាបីទទួលបានជ័យជំនះ អ្នកតាូវស៊ំហត្ថលាខដើមាបីផ្គុំហត្ថលាខចំនួន ៥ ជាជួរដាក ជួរឈរ ឬ ជួរបញ្ឆិត។

សូមឱាយអ្នកចូលរួមរបស់អ្នកចាប់ផ្តើម។ នៅពាលដាលនរណមា្នាក់សាាកថា  ប៊ីងហ្គា!ស” មន៊សាសគាប់គា្នាតាូវតាឡប់មកវិញ ហើយ 
មន៊សាសមា្នាក់នោះតាូវណានាំខ្លួនមន៊សាសដាលបានច៊ះហត្ថលាខនៅលើកាដសរបស់គាត់។ បាសិនបើចាំបាច់ អ្នកអាចស៊ំឱាយមន៊សាស
មា្នាក់ៗពនាយល់ព័ត៌មានអំពីខ្លួនរបស់គាត់។

ឧបសម្ពន័្ធ ៖ លំហាត់ធ្វើឱេយស្គេល់គ្នេ និងលំហាត់បង្កើនថាមពល



សៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលដើមាបីគាំទាដល់ការជំរុញយានឌ័រ និងការបាាបាួលាកាសធាតុនៅក្នុងបាទាស70

ការចាករំលាកអំពីសាចក្តីរំពឹងទ៊ក
ប្រភ្រទល្រប្រងកំសន្ត៖ ការណានាំខ្លួន

ព្រលវ្រលាដ្រលត្រូវការ៖ ១៥-២០ នាទី

សម្ភ្ររៈដ្រលត្រូវការ៖ កាដសផ្ទាំងធំ/កា្តាខៀន និង/ឬ ប័ណ្ណ ហ្វឺត

លាបាងកំាន្តនាះអាចបាើបាាស់ដើមាបីណានាំអ្នកចូលរួមឱាយកា៊មបានា្គាល់ និងយល់អំពីអ្វីដាលអ្នកចូលរួមគាប់រូបរំពឹងថានឹងរៀន
សូតាពីការបណ្តុះបណ្តាលនាះ។

ចូរសរសារាកាយថា  ការរំពឹងទ៊កស” នៅផ្នាកខងលើនាកាដសផ្ទាំងធំ ឬ កា្តាខៀន និងសូមឱាយអ្នកចូលរួម ៖

1) ណានាំខ្លួន

2) ចាករំលាកអំពីការរំពឹងទ៊ករបស់ពួកគា (ឬការភ័យខ្លាច) ចំពោះការបណ្តុះបណ្តាលនាះ និង

3) បន្ថាមការពាយាករណ៍អំពីលទ្ធផលល្អបំផ៊តដាលអាចមាន បាសិនបើសមាាចបានទៅតាមការរំពឹងទ៊ករបស់ពួកគា។ សូម  
ឱាយពួកគាបញ្ជាក់ឱាយបានជាក់លាក់បំផ៊តតាមដាលអាចធ្វើទៅបាន និងលើកទឹកចិត្តឱាយផ្តល់ចម្លើយបាបកំប្លុកកំប្លាង។ 

ជាជមាើសមួយ តាូវចាកប័ណ្ណ ឬកាដសមួយចំនួន និងសូមឱាយអ្នកចូលរួមសរសារឈ្មាះ និងការរំពឹងទ៊ករបស់ពួកគា (ឬ ការ 
ភ័យខ្លាច)។ បាមូលប័ណ្ណទាំងអស់ និងបិតនៅលើកាដសផ្ទាំងធំ ឬវត្ថុស្ាដៀងនាះ បនា្ទាប់មកអានប័ណ្ណម្តងមួយៗ និងសូមឱាយអ្នក
ចូលរួមផាសាងៗណានាំខ្លួនឯង និងពនាយល់អំពីការរំពឹងទ៊ករបស់ពួកគា។ 

កាាយមក សូមបញ្ជាក់អំពីោលបំណងរបស់អ្នកចំពោះវគ្គសិកាសា ពិនិតាយឡើងវិញទៅលើការរំពឹងទ៊ករបស់កា៊មដាលបានធ្វើឡើង 
និងពនាយល់ថាតើការរំពឹងទ៊ករបស់ពួកគានឹងតាូវបានគាបដណ្តប់នៅក្នុងវគ្គនាះដារឬទា បាសិនបើ ព៊ំគាបដណ្តប់ទា តើមកព ី
មូលហាត៊អ្វី។ 

ចូរសរសារសំប៊តាមួយចាាប់ទៅកូនស្ាី/កូនបា៊សរបស់អ្នក*

ប្រភ្រទល្រប្រងកំសន្ត៖ លំហាត់ធ្វើឱាយា្គាល់គា្នា ឬ លំហាត់បង្កើនថាមពល (យានឌ័រ)

ព្រលវ្រលាដ្រលត្រូវការ៖ ៣០ នាទី

សម្ភ្ររៈដ្រលត្រូវការ៖ កាដស និង ប៊ិច 

លាបាងកំាន្តនាះអាចបាើបាាស់ដើមាបីកំដៅអ្នកចូលរួម និងដើមាបីដឹងអំពីគំនិតរបស់ពួកគាចំពោះការយល់ឃើញទូទៅអំពីបញ្ហា 
យានឌ័រ។ វាអាចជាលំហាត់មួយដ៏មានារៈបាយោជន៍ ម៊នពាលពិាកាសាអំពីោលគំនិតយានឌ័រឱាយបានស៊ីជមាា។

1) សូមឱាយសមាជិកកា៊មស្ាមាថា ពួកគាមានកូនស្ាី ឬ កូនបា៊សមួយ។

2) ហ៊ចប៊ិច និង កាដស។ 

3) សូមឱាយអ្នកចូលរួមសរសារសំប៊តាមួយចាាប់ទៅកូនស្ា ីឬកូនបាស៊ (នៅពាលអនាគត) របស់ពួកគា។ នៅក្នងុសំប៊តា ពួកគា 
ពនាយល់ទៅកូនស្ា ីឬ កូនបាស៊បន្តចិអំពីយានឌ័រ និងការយល់ឃើញទូទៅចំពោះបញ្ហាយានឌ័រ ដាលពួកគាអាចជួបបាទះ 
ឬបាឈម។ ឱាយពួកគាគិតអំពីរបៀបដាលការយល់ឃើញទូទៅបាបនាះអាចបង្កឱាយមានផលប៉ះាល់ទៅលើពួកគា។ 

4) ឱាយអ្នកចូលរួមធ្វើការចាករំលាកអំពីអារម្មណ៍របស់ពួកគាក្នុងការសរសារសំប៊តានាះ និងអ្វីដាលពួកគាបានរៀនសូតា 
នៅក្នុងដំណើរការនាះ។ 

*  ដាគូសមាាប់ការផ្តល់អំណចដល់យ៊វជន។ គំនិតសិកា្ខាាលាស្តីពីយានឌ័រ៖ សរសារសំប៊តាមួយចាាប់ទៅកូនស្ាីរបស់អ្នក។ 
http://www.pyeglobal. org/2013/09/20/gender-workshop-ideas-letter-to-your-daughter/ 
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មើលឡើងលើ មើលច៊ះកាាម
ប្រភ្រទល្រប្រងកំសន្ត៖ លំហាត់បង្កើនថាមពលរាងកាយ

ព្រលវ្រលាដ្រលត្រូវការ៖ ១០ នាទី

សម្ភ្ររៈដ្រលត្រូវការ៖ គា្មាន

លាបាងកំាន្តនាះអន៊ញ្ញាតឱាយអ្នកចូលរួមធ្វើសកម្មាពរាងកាយមួយ កាាយពាលអង្គុយអស់រយៈពាលជាយូរមក និង ជួយធ្វើឱាយ 
កា៊មមានថាមពលឡើងវិញ។ 

1) ឱាយអ្នកចូលរួមកាាកឈរជារង្វង់កាបារគា្នា ា្មាបាកៀកា្មា បារម៊ខដក់គា្នា។ 

2) ចូរពនាយល់ថា នៅពាលដាលអ្នកនិយយថា  មើលច៊ះកាាមស” គាប់គា្នាតាូវឱនម៊ខច៊ះមើលទៅដី ហើយនៅពាលដាល 
អ្នកនិយយថា  មើលឡើងលើស” គាប់គា្នាតាូវងើបម៊ខឡើង និងសម្លឹងតាង់មើលទៅម៊ខមន៊សាសមា្នាក់ទៀតនៅក្នុងរង្វង់។ 
អ្នកចូលរួមដទាទៀតដាលមិនទាន់បានបាាស្ា័យទាក់ទងកាសាភ្នាកជាមួយមន៊សាស មា្នាក់ទៀត តាូវបន្តសម្លឹងរហូតដល់
ពាលដាលអ្នកសមាបសមាួលនិយយថា  មើលច៊ះកាាមស” ម្តងទៀត។

3) បន្តលាងរហូតដល់នៅសល់តាមន៊សាស ២-៣នាក់។

ាកាយដាលមានទំនាក់ទំនងគា្នា
ប្រភ្រទល្រប្រងកំសន្ត៖ លំហាត់បង្កើនថាមពលរាងកាយ

ព្រលវ្រលាដ្រលត្រូវការ៖ ១០ នាទី

សម្ភ្ររៈដ្រលត្រូវការ៖ គា្មាន

លាបាងកំាន្តនាះអន៊ញ្ញាតឱាយអ្នកចូលរួមធ្វើសកម្មាពរាងកាយមួយ កាាយពាលអង្គុយអស់រយៈពាលជាយូរមក និង ជួយធ្វើឱាយ 
កា៊មមានថាមពលឡើងវិញ។

1) ឱាយអ្នកចូលរួមឈរជារង្វង់ទល់ម៊ខគា្នា។

2) ពនាយល់ថា មន៊សាសមា្នាក់ (ឧ. គាូបណ្តុះបណ្តាល) ចាប់ផ្តើមលាងលាបាងាកាយដាលមានទំនាក់ទំនងគា្នា ោយសាាកាកាយ 
ណមួយ (ឧ. ផ្លាបោ៉ាម) ហើយស្ាបពាលជាមួយគា្នានោះក៏ញាក់ចិញ្ចើមដក់មន៊សាសមា្នាក់ទៀតនៅក្នុងរង្វង់ (ជាជមាើស 
មួយទៀត គាក៏អាចចង្អុលផងដារ)។ 

3) បនា្ទាប់មក មន៊សាសមា្នាក់នោះតាូវបាញាប់សាាកាកាយមួយទៀត ដាលខ្លួននឹកឃើញ ោយមិនចំណយពាលចាើនដើមាបី 
គិត (ឧ. ផ្លាកាូច) ហើយស្ាបពាលជាមួយគា្នានោះក៏ញាក់ចិញ្ចើម ឬចង្អុលមន៊សាសមា្នាក់ទៀតនៅក្នុងរង្វង់។

4) លើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួមឱាយបន្តសាាកាកាយទាំងនោះឱាយបានឆប់រហ័សបំផ៊តតាមដាលអាចធ្វើទៅបាន ោយគាាន់តា 
បាើាកាយដាលមានទំនាក់ទំនងគា្នា។ 

5) បញ្ចប់លាបាងកំាន្តនាះកាាយរយៈពាលបាមាណ ១០នាទី។ 



សៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលដើមាបីគាំទាដល់ការជំរុញយានឌ័រ និងការបាាបាួលាកាសធាតុនៅក្នុងបាទាស72

លំហាត់ធ្វើឱាយា្គាល់គា្នា និងលំហាត់បង្កើនថាមពលផាសាងៗទៀត អាចរកបានតាមរយៈគាហទំព័រ http://www.icebreakers.ws/។

ឆ្វាង-ា្តាំ
ប្រភ្រទល្រប្រងកំសន្ត៖ លំហាត់បង្កើនថាមពលរាងកាយ

ព្រលវ្រលាដ្រលត្រូវការ៖ ១០ នាទី

សម្ភ្ររៈដ្រលត្រូវការ៖ គា្មាន

លាបាងកំាន្តនាះអន៊ញ្ញាតឱាយអ្នកចូលរួមធ្វើសកម្មាពរាងកាយមួយ កាាយពាលអង្គុយអស់រយៈពាលជាយូរមក និង ជួយធ្វើឱាយ 
កា៊មមានថាមពលឡើងវិញ។

1) ឱាយអ្នកចូលរួមឈរជារង្វង់ ទល់ម៊ខគា្នា។

2) ជាើសរើសាកាយចំនួន ២ ោយចាដនាយ ដាលអាចពិបាកនិយយនៅពាលដាលតាូវនិយយញាប់ ដូចជា  ទឹកជាលក់ស” 
និង  កំបា៊កស”។

3) ពនាយល់ថា  ទឹកជាលក់ស” មានន័យថា ឆ្វាង និង  កំបា៊កស” មានន័យថា ា្តាំ។ 

4) មន៊សាសមា្នាក់ (ឧ. គាូបណ្តុះបណ្តាល) ចាប់ផ្តើមលាងលាបាងនាះ ោយបាម៊ខទៅឆ្វាង និងនិយយថា  ទឹកជាលក់ស”  
(ឬ បាម៊ខទៅា្តាំ និងនិយយថា  កំបា៊កស”)។

5) ឥឡូវនាះ អ្នកនៅខងឆ្វាង តាូវងកម៊ខទៅឆ្វាងហើយនិយយថា  ទឹកជាលក់ស” ឬងកម៊ខទៅា្តាំហើយនិយយថា 
 កំបា៊កស” ោយការធ្វើរបៀបនាះ នាំឱាយមានការបន្តលាងលាបាងនាះទៅអ្នកខងឆ្វាង ឬខងា្តាំ។

6) អ្នកចូលរួមអាចប្តូរទិសដៅនៅពាលណមួយក៏បាន ហើយតាូវបានលើកទឹកចិត្តឱាយបន្តលាងលាបាងនាះឱាយបានឆប់រហ័ស
បំផ៊តតាមដាលអាចធ្វើទៅបាន។ 

7) បាសិនបើអ្នកចូលរួមណមា្នាក់និយយមិនបានតាឹមតាូវថា  ទឹកជាលក់ស” ខណៈពាលដាលបាម៊ខទៅា្តាំ ឬ និយយថា 
 កំបា៊កស” ពាលដាលបារម៊ខទៅឆ្វាង អ្នកចូលរួមនោះតាូវចាកចាញពីរង្វង់។ 

8) ការលាងលាបាងនាះបន្តរហូតដល់នៅសល់តាមន៊សាស ២-៣នាក់។ 



សៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលដើមាបីគាំទាដល់ការជំរុញយានឌ័រ និងការបាាបាួលាកាសធាតុក្នុងបាទាស
គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្រឍន៍កម្មវិធី

ឯការបោះពុម្ពផ្រសាយន្រះ មានគោលបំណងផ្តល់ឱ្រយគ្រូបណ្តុះបណ្ត្រល អ្នកអនុវត្តន៍ការងារ និងអ្នកបង្កើតតគោលនយោបាយន្រ 
ក្រសួងបរិា្ថ្រន និងទីភ្ន្រក់ងារទទួលបន្ទុកការងារបញ្ជ្្រ្របយ្រនឌ័រ នូវការយល់ដឹងអំពីគោលគំនិត និងអភិក្រមសំាន់ៗ ន្រវិធានការ 
យុទ្ធសាស្ត្រ និងគោលនយោបាយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដ្រលឆ្លើតយតបចំោះបញ្ហ្រយ្រនឌ័រ។ ឯការន្រះ គ្របដណ្តប់ៅលើត 
គោលគំនិតសំាន់ៗស្តីពីយ្រនឌ័រ និង  ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ ព្រមាំងបញ្ចប់ាមួយនឹងគោលការណ៍ណ្រនាំាជំហានៗ 
សម្រ្រប់អ្នកបង្កើតតគោលនយោបាយ និង អ្នកធ្វើតស្រចក្តសីម្រ្រចចិត្ត ដើតម្របីបញ្ជ្្រ្របបញ្ហ្រយ្រនឌ័រ ៅក្នងុគោលនយោបាយអាកាសធាតុ 
និងសកម្មភពគម្រ្រង ព្រមាមួយនឹងឧបករណ៍ និងលំហាត់អនុវត្តន៍ សម្រ្រប់គំាទ្រដល់ការបណ្តះុបណ្ត្រលយ្រនឌ័រ និងការប្រ្រប្រលួ 
អាកាសធាតុ។ សៀវភៅន្រះមានមូលដ្ឋ្រនផ្អ្រកលើតកម្រងសិកា្ខ្រាាមួយចំនួន ដ្រលធ្វើតឡើតងក្នងុព្រះជាណចក្រកម្ពាុ ាធារណរដ្ឋ 
ប្រាធិបត្រយ្រយប្រាមានិតឡាវ និងប្រទ្រសវៀតណម ព្រមាំងាគំរូចំោះអភិក្រមប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុី ន្រ 
ការឆ្លើតយតបរួមបញ្ចូលគា្ន្រចំោះបញ្ហ្រអាកាសធាតុតាមប្រទ្រស ក្នុងការបង្កលក្ខណៈអំោយផលចំោះចំណត់ការអាកាសធាតុ
ដ្រលឆ្លើតយតបចំោះបញ្ហ្រយ្រនឌ័រ។ ឯការន្រះ សម្របៅតាមអ្នកអាន និងអ្នកចូលរួមការបណ្តុះបណ្ត្រលដ្រលមិនសូវមានការ
យល់ដឹងអំពីបញ្ហ្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ ឬ គោលគំនិតន្រយ្រនឌ័រ ហើតយករណីសិក្រសាៅក្នុងឯការន្រះ ក៏អាចក្រសម្រួលឱ្រយ
ស្របៅតាមបរិបទប្រទ្រសផងដ្ររ។ 

អំពីធនាគារអភិវឌាឍន៍ាសុី

ចក្ខវិុស័យរបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសីុ គឺាតំបន់អាសីុ និងប៉ា្រសីុហ្វកិមួយដ្រលគា្ម្រនភពក្រកី្រ។ ប្រសកកម្មរបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍  
អាសុី គឺដើតម្របីជួយដល់ប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍ាសមាជិករបស់ខ្លួនក្នុងការកាត់បន្ថយភពក្រីក្រ និងក្រលម្អគុណភពជីវិតរស់ៅ 
របស់ប្រាពលរដ្ឋន្រប្រទ្រសាំងនោះ។ បើតទោះបីាតំបន់ន្រះទទួលបានោគជ័យាច្រើតនរួចមកហើតយក៏ដោយ ប៉ុន្ត្រនៅត្រា 
កន្ល្រងរស់ៅរបស់ជនក្រីក្រភគច្រើតនៅក្នុងពិភពលោក។ ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុី ប្ត្រា្ញា្រកាត់បន្ថយភពក្រីក្រតាមរយៈកំំើតន  
ស្រដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន កំំើតនស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលមាននិរន្តរភពផ្ន្រកបរិា្ថ្រន និងសមាហរណកម្មតំបន់។

ដោយមានមូលដ្ឋ្រនៅទីក្រុងមា៉្រនីល ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុី គឺាកម្មសិទ្ធសិរបស់ប្រទ្រសាសមាជិកចំនួន៦៧ ជប់បញ្ចូល៤៨ 
ប្រទ្រសៅក្នុងតំបន់។ ឧបករណ៍ចម្របងៗរបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុីសម្រ្រប់ជួយដល់ប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍ាសមាជិក រួមមាន 
កិច្ចពិគ្រ្រះគោលនយោបាយ ការផ្តល់កម្ចី ការវិនិយោគភគហ៊ុន ការធានាហិរញ្ញវត្ថុ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្របានឥតសំណង និងជំនួយ 
បច្ច្រកទ្រស។ 
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