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របូរាព 
ម៉ា ររៀស ឃែលឺ, ម៉ា ររៀន កុនសសឺ, កាសារនី ម៉ា ឃរលូ អង្គការររបដហ្វ អល 

អនកនពិនធ 
ឧបករណ៍រនេះ ររូវបានអភិវឌ្ឍ រោយ ម៉ា ររៀន កុនសសឺ និង្ឃផែករលើ រវ ើសសិនមុន 
រោយ ម៉ា ររៀស ឃែលឺ អង្គការររបដហ្វ អល។ អង្គការររបដ ហ្វដឺរវ ើល សហ្ការ ី   
អង្គការ រហ្គ្ស និង្ អនកពិរររេះរោបល់ អង្គការ ហ្វវ គ្ធ៍ បានផតល់ព័រ៌មនររឡប់ដ៍ 
មនរម្មៃ។  

រកាសទិ្ធ 
អង្គការ ប្របដហ្វអល់ អង្គការ ប្ហ្គ្ស និង្ អង្គការ ប្របដហ្វ ដឺប្វ ើល សូមរក្សាសិទ្ធិ។ 
អង្គការ ប្របដហ្វអល់ គឺ្ជាអង្គការអភវិឌឍន ៍របស់សហ្គ្មន ៍រពះវហិាររបូប្េសតង្ ់     សវីស។ អង្គការគាំរទ្ក្សមម
វធីិ និង្ គ្ាំប្ោង្អភវិឌឍនច៍ាំនួន៤០០ ក្សនុង្៥៧របប្ទ្ស ប្ៅទ្វីប អាហ្រហ្វិក្ស អាសីុ និង្ អាប្មរចិឡាតាំង្។ ប្គល
បាំណង្ននប្គលនប្ោបាយអភវិឌឍន ៍ របស់វា គឺ្រេូវបប្ង្កើេ និង្រក្សា រចនាសមពន័ធ ប្សដឋកិ្សចចសង្គម អនតរជាេិ 
ប្អាយកានត់េមាន ភាពយុេតិធម ៌និង្នាាំយក្សមក្សនូវសនតិភាព។    
អង្គការ ប្ហ្គ្ស (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz, Entraide Protestante Suisse, 
Swiss Interchurch Aid) មានសក្សមមភាព ប្ៅរបប្ទ្សចាំនួន២១ និង្ សហ្ការោ៉ា ង្ជិេសនិេ ជាមយួ អង្គការ
នដគូ្ មូលដ្ឋឋ ន។ អង្គការប្ហ្គ្ស មានប្គលបាំណង្ចូលរមួបប្ង្កើេ រចនាសមពន័ធរបក្សបប្ដ្ឋយសនតិភាព និង្ 
យុេតិធម ៌ដឹក្សនាាំប្ៅរក្សការចិញ្ច ឹមជីវេិតដលលអរបប្សើរ និង្មាននិរនតរភាព។ ប្ោង្តម យុទ្ធាសហ្រសតរមួរបស់ ល្ួន 
អង្គការប្ហ្គ្ស បាំប្ពញការងារជាបឋមបាំផុេ ប្ៅក្សនុង្បរបិទ្ជនបទ្ ប្ដ្ឋយប្តត េប្លើ របធានបទ្តដលបាន        
ក្សាំណេ់់ៈ អភវិឌឍនស៍ហ្គ្មនជ៍នបទ្ និង្ការប្លើក្សក្សាំពស់សនតិភាព និង្ការបាំតបលង្ទ្ាំនាស់។ អង្គការប្ហ្គ្ស 
យល់ថា របធានបទ្ទាំង្ពីរប្នះ ជាពិប្សសប្ៅប្ពលបញ្ចូ លគន  បប្ង្កើេបានជាការសាំប្រចចិេត ចិញ្ច ឹមជីវេិ
របក្សបប្ដ្ឋយនិរនតរភាព។  
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អង្គការប្របដហ្វដឺប្វ ើល ជាអង្គការប្សវាអភិវឌឍនរ៍បូប្េសតង្ ់ គឺ្ជា ភាន ក្សង់ារជាំនួយសប្ហ្រងាគ ះ និង្អភវិឌឍន ៍ ោ៉ា ង្
សក្សមមជាសក្សល របស់រពះវហិារ របូប្េសតង្ ់ ក្សនុង្របប្ទ្សអាឡឺម៉ាង្។់ ជាង្ ៩០របប្ទ្ស ទូ្ទាំង្ សក្សលប្ោក្ស 
ប្យើង្ផតល់សិទ្ធិអាំណាចដល់ជនរកី្សរក្ស និង្ជនគម នេាំណាង្ ប្ដើមបបី្ធវើប្អាយរបប្សើរ លក្សខ្ណឌ រស់ប្ៅរបស់ពួក្ស
ប្គ្។ បញ្ហា គ្នលឹះ ននកិ្សចចការរបស់ប្យើង្គឺ្ សនតិសុ្ប្សបៀង្ ការប្លើក្សក្សាំពស់សុ្ភាព និង្ការអបរ់ ាំ និង្ការមាន
ទឹ្ក្សប្របើរបាស់ ការពរងឹ្ង្លទ្ធិរបជាធិបប្េយយ ការប្គរពសិទ្ធិមនុសស ការរក្សាសនតភិាព និង្ សុចរេិភាព ននការ
បប្ង្កើេថ្មី។ តមរយ់ៈការបញ្ចុ ះបញ្ចូ ល ទ្ាំនាក្សទ់្ាំនង្ ាសធារណ និង្ការអបរ់ ាំ ក្សនុង្របប្ទ្សអាឡឺម៉ាង្ ់ និង្អឺរ ៉ាុប 
ប្យើង្តសវង្រក្សការជ់ៈឥទ្ធិពលប្លើការសាំប្រចចិេតតផនក្សនប្ោបាយ ក្សនុង្ការគាំរទ្ជនរកី្សរក្ស និង្ប្ដើមបបី្លើក្សក្សាំពស់
ការយល់ដឹង្ ភាពចាំបាច ់ននរប្បៀប រស់ប្ៅរបក្សបប្ដ្ឋយនិរនតរភាព៕ 
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គសចក្តតគផតើម 
 

ររវតិត 
 

បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ គឺ្ ជាការរបឈមធាំបាំផុេមយួ តដលមនុសស ក្សាំពុង្ជួបរបទ្ះ។ ក្សាំប្ណើ ន   សីេុណា ភាព 
និង្ គ្ាំរូបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ ប្ធវើប្អាយប្រគះថាន ក្សត់ដល បង្ករប្ដ្ឋយមនុសស ឬធមមជាេិ កានត់េអារក្សក្សប់្ៅៗ ឬ
បប្ង្កើេប្រគះថាន ក្សម់យួថ្មីប្ផសង្ប្ទ្ៀេ។ អនក្សរសកុ្ស តដលរកី្សរក្សបាំផុេននតផនដី របស់ប្យើង្ ក្សនុង្ចាំប្ណាមអនក្សងាយរង្
ប្រគះបាំផុេ បណាត លមក្សពីភាពទ្នប់្្ាយ សមេថភាព រូបោង្គ មនុសស សង្គម ហ្ិរញ្ញ វេថុ និង្ ធមមជាេិ ប្ដើមបី
ប្ដ្ឋះរាសយ ផលវបិាក្ស ននបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ និង្ ប្រគះថាន ក្ស ់ តដលបង្ករប្ដ្ឋយមនុសស ឬធមមជាេិ។ បាំតរបាំ
រលួអាកាសធាេុ ប្ធវើប្អាយមានប្រគះថាន ក្ស ់ដល់ លទ្ធផល ននកិ្សចចសហ្ការអភវិឌឍនត៍ដល របរពឹេតិប្ៅរយ់ៈប្ពល
តវង្។ ប្ដើមបធីានាបាន គ្ាំប្ោង្អភវិឌឍន ៍ របក្សប ប្ដ្ឋយនិរនតរភាព ប្រគះថាន ក្សទ់ាំង្ប្នះ រេូវបានពិចរណាប្ដើមបី
ពរងឹ្ង្ របបចិញ្ច ឹមជីវេិ ឬ សមេថភាព អនក្សទ្ទ្លួ ផល និង្កាេប់នថយភាពងាយរង្ប្រគះរបស់ពួក្សប្គ្។     
 
ទ្នទឹមនឹង្ប្នះ កិ្សចចរបឹង្តរបង្អភវិឌឍន ៍អាចជះឥទ្ធិពល កាបូនលិច និង្របភពននឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់ (GHG) និង្
ដូប្ចនះ ប្ធវើប្អាយ បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុកានត់េអារក្សក្ស ់ ឬជួយ កាេប់នថយផលប៉ាះពាល់បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ។ 
ប្ដើមប ី ប្ធវើប្អាយរបប្សើរ ផលប៉ាះពាល់បរាិសថ ន របស់ពួក្សប្គ្ កិ្សចចរបឹង្តរបង្ ននគ្ាំប្ោង្អភវិឌឍនស៍តីពីការបាំភាយ 
និង្ការចបយ់ក្ស ឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់ក្សគ៍្ួររេូវបានវាយេនមល។  
ប្ដើមបសីរមបសរមួល ការបា៉ា នរ់បមាណ ននប្រគះថាន ក្ស ់ប្រគះមហ្នតោយ និង្អាកាសធាេុ និង្ ផលប៉ាះពាល់ នន
គ្ាំប្ោង្អភវិឌឍន ៍ ប្ៅប្លើសមេថភាពបនាុាំ និង្ការបាំភាយឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់ អង្គការ ប្របដហ្វ អល អង្គការប្ហ្គ្ស 
និង្អង្គការប្របដហ្វដឺប្វ ើល បានប្រៀបចាំឧបក្សរណ៍តបបចូលរមួ សមញ្ញ  ងាយរសួលប្របើ។ ឧបក្សរណ៍បចចុបបនន គឺ្ជា 
ប្វ ើសិុនទី្៦ និង្ ដ្ឋក្សប់ញ្ចូ ល បទ្ពិប្ាសធ ទ្ទួ្លបានពី ប្វ ើសិុន មុនៗប្ធវើ ប្ៅរបប្ទ្ស ប្អចូពី នីប្សសរ ប្ក្សនយ៉ា ប្ស
ប្ណហាគ ល សីុមបា៉ា ប្វ ៉ា នហ្ទី្ ហុ្នដ្ឋប្រ ើស ហ្គូតេមា៉ា ោ របសីុល ហ្វីលីពីន និង្ឥណឌូ ប្ណសីុ។ បទ្ពិប្ាសធ ជាក្ស់
តសតង្បតនថម អាចដឹក្សនាាំប្ៅរក្ស ការតល ស់បតូរបតនថម។  
ឧបក្សរណ៍បា៉ា នរ់បមាណ ហានិភយ័ននប្រគះមហ្នតោយ និង្បរោិកាសតមតបបចូលរមួ (PACDR) អាច មាន
ទ្ាំនាក្សទ់្ាំនង្ជាមយួ វធីិាសហ្រសត បនាុាំតផអក្សប្លើសហ្គ្មន ៍(CBA) និង្ការចិញ្ច ឹមជីវេិរបក្សប ប្ដ្ឋយ នរនិតរភាព។ 
រចនា សមពន័ធ និង្វធីិាសហ្រសត ននឧបក្សរណ៍ គឺ្តផអក្សោ៉ា ង្ខ្ល ាំង្ប្លើឧបក្សរណ៍តមដ្ឋនហានិភយ័ មានមូលដ្ឋឋ នប្ៅ
សហ្គ្មន ៍ - ការបនាុាំ និង្ការចិញ្ច ឹមជីវេិ (CRiSTAL) អភវិឌឍនប៍្ដ្ឋយ វទិ្យាសថ ន អនតរជាេិ កិ្សចចអភវិឌឍន៍
ប្ដ្ឋយនិរនតរភាព (IISD) អង្គការអនតរសហ្របេិបេតិការ សហ្ជីព អនតរជាេិសាំោបក់ារអភរិក្សសធមមជាេិ (IUCN) 
និង្ វទិ្យាសថ នបរាិសថ នសតុក្ស្ុម (SEI) ក្សដូ៍ចជា ប្សៀវប្ៅ វភិាគ្ សមេថភាព និង្ភាពងាយរង្ប្រគះបរោិកាស 
(CVCA) បានអភវិឌឍនប៍្ដ្ឋយ អង្គការ ត ៊ែ អនតរជាេិ។  
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ប្ោង្តម ទ្សសនវជិាា  មានរបភពប្បើក្សចាំហ្ ឧបក្សរណ៍ បា៉ា នរ់បមាណ ហានិភយ័ននប្រគះមហ្នតោយ និង្
បរោិកាស តបបចូលរមួ (PACDR) គឺ្តផអក្សប្លើ ឧបក្សរណ៍តមដ្ឋន ហានិភយ័ មានមូលដ្ឋឋ នសហ្គ្មន ៍ -      
ការបនាុាំ និង្ការចិញ្ច ឹមជីវេិ (CRiSTAL) និង្ប្សៀវប្ៅ វភិាគ្ សមេថភាព និង្ភាពងាយរង្ប្រគះបរោិកាស 
(CVCA) អនក្សអាន និង្អនក្សប្របើរបាស់ឯក្សាសរប្នះ រេូវបានប្លើក្សទឹ្ក្សចិេត ប្អាយ អនុវេត និង្តក្សសាំរលួឯក្សាសរ
ប្នះ សាំោបប់្គលបាំណង្តទ ល់របស់ពួក្សប្គ្។  
វេថុបាំណង្ និង្រកុ្សមប្គលប្ៅសាំខ្ន់ៗ  
ឧបក្សរណ៍ មានបាំណង្ជួយ  អនក្សអភវិឌឍន ៍អនក្សចេក់ារទូ្ប្ៅ បុគ្គលិក្សមូលដ្ឋឋ ន និង្ អនក្សសរមបសរមួល គ្ាំប្ោង្ 
ក្សាំរេិ ប្ៅសហ្គ្មន ៍ប្ដើមបវីភិាគ្ គ្ាំប្ោង្ អភវិឌឍន ៍តដលមានរាសប ់ឬ តដលបានប្រគង្ទុ្ក្ស ទក្សទ់្ង្ ហានិភយ័ 
ននប្រគះមហ្នតោយ និង្បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ។ ជាពិប្សស ឧបក្សរណ៍ ្ិេ ា្ំជួយ អនក្សប្របើរបាស់ ប្ដើមប់ីៈ 

 យល់ដឹង្ប្រគះថាន ក្សប់រោិកាស និង្ប្រគះថាន ក្សប់្ផសង្ៗ តដលប៉ាះពាល់ ដល់ភាពងាយរង្ប្រគះ របស់
របជាពលរដឋប្ៅ មូលដ្ឋឋ ន និង្ការចិញ្ច ឹមជីវេិរបស់ពួក្សប្គ្ ក្សនុង្េាំបនគ់្ាំប្ោង្ 

 ប្រៀនពីរប្បៀប តដលរបជាពលរដឋមូលដ្ឋឋ ន (បុរស និង្ហ្រសតី) ប្ដ្ឋះរាសយប្រគះថាន ក្សទ់ាំង្ប្នះ នាប្ពល
បចចុបបនន 

 វាយេនមល គ្ាំប្ោង្មានរាសប ់ ឬតដលបានប្រគង្ទុ្ក្ស ផលប៉ាះពាល់ ធនធានចិញ្ច ឹមជីវេិ ជាមូលដ្ឋឋ ន 
តដលងាយរង្ប្រគះ ប្ដ្ឋយប្រគះថាន ក្សអ់ាកាសធាេុ និង្ប្រគះថាន ក្សដ់នទ្ៗ និង្/ឬ ទក្សទ់្ង្ ការប្ដ្ឋះ
រាសយ ជាមយួប្រគះថាន ក្សទ់ាំង្ប្នាះ ប្ដ្ឋយដ្ឋក្សប់ញ្ចូ ល បញ្ហា ជាក្សោ់ក្សទ់ក្សទ់្ង្នឹង្ប្យនឌរ័ 

 ក្សាំណេអ់េតសញ្ហញ ណ យុទ្ធាសហ្រសតការបនាុាំថ្មី ប្ដើមបពីរងឹ្ង្ ធនធានចិញ្ច ឹមជីវេិតដលគ្ាំោមគ្ាំតហ្ង្ 
 ក្សាំណេអ់េតសញ្ហញ ណ គ្ាំប្ោង្តដលមានរាសប ់ ឬតដលបានប្រគង្ទុ្ក្សថាមាន ប៉ាះពាល់ពីការបាំភាយ  
ឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់ (GHG) រប្បៀបណា និង្ ការតដលវា ចូលរមួចាំតណក្សដល់ការបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ 
និង្ 

 តក្សលាំអរ គ្ាំប្ោង្តដលមានរាសប ់ ឬរចនាសក្សមមភាពថ្មី ប្ដើមប ី ពរងឹ្ង្ សមេថភាពបនាុាំ អនក្សទ្ទួ្លផល 
ប្អាយប្ចះប្ដ្ឋះរាសយ ប្រគះថាន ក្សអ់ាកាសធាេុ និង្ ប្រគះថាន ក្សប់្ផសង្ៗ។   

ឧបក្សរណ៍ប្នះ រេូវបាន រចនាភាល មៗ ប្ដើមបបីញ្ចូ ល ការពិចរណាពី បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ និង្ប្រគះថាន ក្សប់្ផស
ង្ៗ ក្សនុង្រគ្បរ់បប្ភទ្នន សក្សមមភាពអភវិឌឍក្សាំរេិសហ្គ្មនទ៍ាំង្អស់។ វាអាចជួយ អភវិឌឍ យុទ្ធាសហ្រសតេស៊ែូមេិ       
ផង្តដរ។  
ឧបក្សរណ៍ ក្សអ៍ាចរេូវបានប្របើ របសិនប្បើមនិមានគ្ាំប្ោង្ជាក្សោ់ក្ស ់រេូវបានប្គ្ ក្សាំពុង្តមដ្ឋន (ឧទហ្រណ៍ ការ
បប្ង្កើេគ្ាំប្ោង្ថ្មី)។  
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រគបៀបគររើឧបករណគ៍នោះ 
 
ប្េើឧបក្សរណ៍រេូវបប្ង្កើេប្ឡើង្រប្បៀបណា និង្មាននយ័រប្បៀបណារេូវប្គ្ប្របើរបាស់?  
ឧបក្សរណ៍ចបប់្ផតើមជាមយួប្សក្សតបី្ផតើម ស័ពទបប្ចចក្សប្ទ្ស តដលពនយល់រប្បៀបតដល ឧបក្សរណ៍រេូវបាន ប្របើរបាស់ 
និង្ការប្ធវើប្អាយអនក្សប្របើរបាស់ ាសគ ល់ចាស់ នូវស័ពទសាំខ្ន់ៗ របស់វា។ តផនក្សសាំខ្ន ់ ននឧបក្សរណ៍មាន ៦ម៉ាូឌុ
ល តដលអារស័យគន ប្ៅវញិប្ៅមក្ស។ ម៉ាូឌុលទាំង្អស់ ប្សនើរលាំហាេប់្ផសង្គន ។ ម៉ាូឌុល រេូវបានប្របើជាប្ល្កូ្សដ 
ដូចជា “M1, M2, M3 ។ល។” ប្ហ្ើយ លាំហាេប់្របើប្ល្កូ្សដ “E1, E2, E3 ។ល។” សាំោបក់ារតណនាាំសមញ្ញ ់ៈ 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ពេ័ម៌ានរេូវបានរបមូលតមវធីិាសហ្រសតតមតបបចូលរមួ ប្ៅក្សាំរេិសហ្គ្មន ៍ ទក្សទ់្ង្អនក្សទ្ទួ្លផលពីគ្ាំប្ោង្ 
(ប្ដ្ឋយ មានការពិប្រគះប្ោបល់អនក្សពាក្សព់ន័ធ) ជួបរបជុាំជាមយួ អនក្សសាំរបសាំរលួគ្ាំប្ោង្ និង្ ចាំនួនតដលមាន 

M1: គ្ាំប្ោង្ និង្បរបិទ្ 
ពិពណ៌នា គ្ាំប្ោង្មានរាសប ់ឬបានប្រគង្ទុ្ក្ស   តដលេាំរប្អា

យប្ធវើការវភិាគ្ 

 M1/E1: ពិពណ៌នា គ្ាំប្ោង្មានរាសប ់ឬបានប្រគង្
ទុ្ក្ស    តដលេាំរវូប្អាយប្ធវើការវភិាគ្ 

M2: វភិាគ្ប្រគះថាន ក្ស ់និង្បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុតម         
តបបចូលរមួ 

បញ្ចូលគន ពេ័៌មានប្រគះថាន ក្ស ់និង្បាំតរបាំរលួ អាកាសធាេុតផអក្ស
ប្លើការរ ាំលឹក្សរទឹ្សតី និង្ចាំប្ណះដឹង្ពី   សហ្គ្មនម៍ូលដ្ឋឋ ន 

 M2/E1: បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ និង្ប្រគះថាន ក្ស់តមការ
រ ាំលឹក្សរទ្ឹសតី 

 M2/E2: ទ្ិដឋភាពនប្ោបាយជាេ ិ
 M2/E3: តផនទ្ីប្រគះថាន ក្ស់  
 M2/E4: របេិទ្ិនតមរដូវ 
 M2/E5: ជាំប្រ ើសលាំហាេ់ ប្ដើមបកី្សាំណេ់ប្រគះថាន ក្ស់ 

M3: វភិាគ្សមេថភាព និង្ភាពងាយរង្ប្រគះ តមតបបចូលរមួ 
ការវភិាគ្ផលប៉ាះពាល់ ននប្រគះថាន ក្ស ់តបបចូលរមួ យុទ្ធាស
ហ្រសតប្ដ្ឋះរាសយតដលមានរាសប ់និង្ ធនធានចិញ្ច ឹមជីវេិ

តដលមានភាពងាយរង្ប្រគះ 

 M3/E1: តោង្មារទ្ិចភាពងាយរង្ប្រគះ 
 M3/E2: យុទ្ធាសហ្រសតបនាុាំ ផលប៉ាះពាល់ប្រគះថាន ក្ស់ 
 

M4: ក្សាំណេអ់េតសញ្ហញ ណយុទ្ធាសហ្រសតបនាុាំតមតបបចូលរមួ 
ប្ដើមបពីរងឹ្ង្សមេថភាព  M4/E1:  យុទ្ធាសហ្រសតបនាុា្ំ លួន  

 

M5: គ្ាំប្ោង្ពរងឹ្ង្សមេថភាពកាេប់នថយផលប៉ាះពាល់ 
វាយេនមលផលប៉ាះពាល់គ្ាំប្ោង្ សតីពីការបាំភាពឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់
និង្កាបនូលិច និង្ការក្សាំណេយុ់ទ្ធាសហ្រសតកាេប់នថយផលប៉ាះ
ពាល់ប្ដើមបពីរងឹ្ង្សមេថភាព កាេប់នថយផលប៉ាះពាល់ 

 M5/E1:  គ្ាំប្ោង្ពរង្ងឹ្សមេថភាពកាេប់នថយផលប៉ាះពាល់  
 

M6: ការរេេួពិនិេយគ្ាំប្ោង្ប្ឡើង្វញិ 
ក្សាំណេអ់នុាសសន ៍ពិនិេយគ្ាំប្ោង្ប្ឡើង្វញិ  M6/E1:  ការរេេួពនិេិយគ្ាំប្ោង្ប្ឡើង្វញិ  
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ក្សាំណេន់នការរាសវរជាវរ ាំលឹក្សរទឹ្សតី។ ម៉ាូឌុលទាំង្របាាំមយួ មាន ការតណនាាំ សាំប្ណើ រ សតីពីធនធានការរ ាំលឹក្ស
រទឹ្សតី ឬឧបក្សរណ៍ តដលមានវធីិាសហ្រសតតបបចូលរមួប្ផសង្ៗ ដាំបូនាម នសតីពីការអនុវេត ដាំបូនាម នសតីពី ការពិចរណា 
បញ្ហា ប្យនឌរ័ និង្បញ្ហា ជនភាគ្េិច ក្សដូ៍ចជា សាំប្នើរ សាំោបវ់ធីិាសហ្រសតតបបចូលរមួ ននការរបមូលផតុ ាំ និង្       
បក្សរាសយ ពេ័ម៌ានចាំបាច។់ ក្សនុង្ឧបសមពន័ធទី្ ២ អនក្សនឹង្ ដឹង្ក្សមមវធីិអនុវេតតបបធមមត និង្ពេ័ម៌ានជាំនួយ     
សាំោប ់ការពិប្រគះប្ោបល់អនក្សពាក្សព់ន័ធ។  
រគ្បម់៉ាូឌុល អនក្សនឹង្ ប្ ើញពេ័ម៌ាន គូ្សបញ្ហា ក្សនិ់មេិតសញ្ហញ  តដលរមួមានចាំនុចដូចខ្ង្ប្រកាម់ៈ 

េាំរូវការប្ពលប្វោ់ៈ ពេ័ម៌ានប្នះ ផតល់ប្អាយអនក្សនូវគ្ាំនិេថា ប្េើអនក្សរេូវការប្ពលប្វោប៉ាុនាម នប្ដើមបបី្រៀន 
មយួម៉ាូឌុល។ 

ធនធានរ ាំលឹក្សរទឹ្សតី់ៈ តដលការរ ាំលឹក្សរទឹ្សតីរេូវបានប្គ្ពិប្រគះ ធនធានមានរបប្ោជននិ៍ង្រេូវបងាា ញ។ 
ការរាសវរជាវរ ាំលឹក្សរទឹ្សតី មនិមាននយ័ថា រគ្បរ់ជុង្ប្រជាយ។ ឯក្សាសរមយួចាំនួនេូច មានពេ័ម៌ាន ពាក្សព់ន័ធ គឺ្
ជាធមមតរគ្បរ់គន។់ របប្ទ្សមយួចាំនួន មានមគ្គុប្ទ្ទសន ៍ហានិភយ័ននប្រគះមហ្នតោយ និង្បាំតរបាំរលួអាកាស
ធាេុ តដលផតល់ទិ្ដឋភាពទូ្ប្ៅ ននពេ័ម៌ានសតីពីអាកាសធាេុតដលមានរាសប ់ ធមមជាេិ និង្ប្រគះថាន ក្សត់ដល 
មនុសសបប្ង្កើេ។  មគ្គុប្ទ្ទសនន៍ានា អាចរក្សប្ ើញប្ៅក្សនុង្ប្គ្ហ្ទ្ាំពរ័ www.breadforall.ch/climatetraining។   

វធីិាសហ្រសតតបបចូលរមួ់ៈ ការវភិាគ្ភាគ្ប្រចើន មាននយ័ ប្អាយប្គ្ប្របើរបាស់តមរយ់ៈវធីិាសហ្រសតតបប ចូល
រមួក្សនុង្រកុ្សមអនក្សសាំរបសាំរលួគ្ាំប្ោង្ ឬការពិប្រគះប្ោបល់អនក្សពាក្សព់ន័ធ។  

 កិ្សចចរបជុាំអនក្សសាំរបសាំរលួគ្ាំប្ោង្់ៈ ម៉ាូឌុល ល្ះ េរមូវជួយ របជុាំ ជាមយួេាំណាង្គ្ាំប្ោង្តដលមានរាសប ់ ឬ 
សក្សមមភាពគ្ាំប្ោង្បានប្រគង្ទុ្ក្ស រេូវបានប្គ្ក្សាំពុង្តមដ្ឋន។ ក្សនុង្កិ្សចចរបជុាំប្នះ អនក្សប្របើរបាស់ រេូវយល់ 
ដឹង្ ថាេាំណាង្គ្ាំប្ោង្ អាចមានចាំណាចអ់ារមមណ៍ខ្ល ាំង្ ប្លើលទ្ធផលជាក្សោ់ក្សន់នការវភិាគ្។  

 ការពិប្រគះប្ោបល់អនក្សពាក្សព់ន័ធ់ៈ តផនក្សធាំ ននការវភិាគ្ គឺ្មាននយ័ រេូវបានប្គ្ប្ធវើតមរយ់ៈសិកាខ ាសោ 
ជាមយួអនក្សទ្ទួ្លផលពីគ្ាំប្ោង្។ ប្ធវើោ៉ា ង្ប្នះប្ដើមបធីានាថា អនតោគ្មន ៍តផអក្សប្លើលទ្ធផល ននការវភិាគ្ 
ជាមយួឧបក្សរណ៍ប្នះ រេូវប្គ្វាស់តវង្ តមបរបិទ្មូលដ្ឋឋ ន ប្ដើមបបី្អាយរបជាពលរដឋមូលដ្ឋឋ ន អាច    
បនាុាំតមវធីិតទ ល់ ល្ួនរបស់ប្គ្ ប្ៅនិង្ការតរបរបួលអាកាសធាេុ និង្ទ្ាំនាក្សទ់្ាំនង្តដលនាាំមក្សនូវ   
ប្រគះថាន ក្សដ់នទ្ប្ទ្ៀេ។ 

ប្យនឌរ័់ៈ ប្ដ្ឋយាសរបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ ប៉ាះពាល់ដល់បុរស និង្ហ្រសតី តមរប្បៀបប្ផសង្គន  វាក្សប៍្លចនូវ 
លទ្ធផលភាពងាយរង្ប្រគះប្ផសង្គន តដរ។ ការបា៉ា នរ់បមាណតបបចូលរមួ ននហានិភយ័ននប្រគះមហ្នតោយ និង្ 
អាកាសធាេុ រេូវពិចរណាភាពប្ផសង្គន ទាំង្ប្នះ បាំណង្យក្សចិេតទុ្ក្សដ្ឋក្សប់្លើទិ្ដឋភាពប្យនឌរ័។ ប្ដ្ឋយាសរ  
េួនាទី្ ការមនិភាពប្សមើគន ចាំប្ពាះធនធាន និង្ឋាន់ៈតដលមានតដនក្សាំណេ ់ របស់ពួក្សប្គ្ ហ្រសតីជាប្រឿយៗរេូវបាន 
ប៉ាះពាល់ប្រចើនជាង្ប្ដ្ឋយបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ។ ប្ៅប្ពលដូចគន ប្នះ ពួក្សប្គ្ អភវិឌឍនយុ៍ទ្ធាសហ្រសតបនាុាំ របស់
ប្គ្ ប្ដើមបរីបឈមមុ្និង្បញ្ហា ។  
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ចាំននួភាគ្េិច់ៈ របសិនប្បើ ចក្សខុវស័ិយននចាំនួនភាគ្េិច រេូវបានប្គ្ពិចរណា រគ្បរ់គន ់ វាជាការចាំបាចត់ដល 
រេូវរបាក្សដថា ប្ៅប្ពលពិប្រគះជាមយួរបជាពលរដឋមូលដ្ឋឋ ន ចាំនួនភាគ្េិចប្ផសង្គន  (បុរសនិង្រសីត) មានការ 
យល់ប្ ើញរបស់ពួក្សប្គ្។ 
តផនក្សប្នះ ផតល់ដាំបូនាម ន ពីរប្បៀបប្ដើមបបីញ្ចូ លប្យនឌរ័ និង្ទិ្ដឋភាពចាំនួនភាគ្េិច។  

ដាំបូនាម នអាំពីការអនុវេត់ៈ ក្សនុង្តផនក្សប្នះ អនក្សនឹង្ យល់ដឹង្ដាំបូនាម ន ការប្របើរបាស់ស័ពទបប្ចចក្សប្ទ្ស ឬ ការ 
ប្លើក្សប្ឡើង្បញ្ហា សាំខ្ន់ៗ  ប្ដើមបរី ាំលឹក្សប្អាយចង្ចាំ។ ឧទហ្រណ៍ វធីិ ល្ីតដលអាចប្ធវើប្ៅបាន របសិនប្បើ ប្ពល
ប្វោមានតដនក្សាំណេ។់ 
ប្េើការវភិាគ្គួ្រមានភាពលមអេិតបបណា?  
ឧបក្សរណ៍ប្នះ មានភាពបេត់បនជាអបបបរមិា ក្សនុង្នយ័ននប្ពលប្វោ ចាំណាយប្លើការវភិាគ្ និង្ប្គលបាំណង្
ននការវាយេនមល បរបិទ្តដល វារេូវបានប្គ្អនុវេត។  
ឧទហ្រណ៍ អនក្សប្របើរបាស់ តដលរេូវប្គ្ចបអ់ារមមណ៍បាំផុេ ក្សនុង្ការបនាុាំ អាចរ ាំលង្តផនក្សកាេប់នថយផល      
ប៉ាះពាល់ប្នះ។ រសប្ឌៀង្គន ប្នះ ចាំនួនននការពិប្រគះប្ោបល់អនក្សពាក្សព់ន័ធដ្ឋក្សពី់គន  អាចរេូវបានប្រជើសប្រ ើស 
អារស័យ ប្លើប្ពលប្វោអាចប្ធវើប្ៅបាន និង្បរបិទ្។ ដូចការយក្សចិេតទុ្ក្សដ្ឋក្សខ់្ង្ភូមាិសហ្រសត ឧបក្សរណ៍ រេូវ 
បានរចនាប្ឡើង្បឋម សាំោបប់្របើរបាស់ប្ៅក្សាំរេិសហ្គ្មន ៍ ប៉ាុតនតវាក្សអ៍ាច អនុវេតប្ៅេាំបនគ់្ាំប្ោង្ធាំៗផង្តដរ។  
ក្សាំរេិ តដលអនក្សគួ្រប្ធវើការវភិាគ្ និង្អារស័យប្លើ ភាពដូចគន ននេាំបនភូ់មាិសហ្រសត។ វាអារស័យប្លើ អនក្សប្របើរបាស់ 
រេូវសាំប្រចថាគួ្រលាំអិេរប្បៀបណា និង្ប្របើប្ពលប្វោរប្បៀបណា ពួក្សប្គ្ចង្ប់្ធវើការវភិាគ្។  
ការវាយេនមលទាំង្រសុង្ និង្រេូវចាំណាយប្ពលជាធមមត ោ៉ា ង្េិច បនួ ប្ៅរបាាំនថ្ៃ (សូមប្មើល ក្សមមវធីិធមមត ក្សនុង្ 
ឧបសមពន័ធទី្ ២) និង្អាចប្របើប្ពល ដល់ប្ៅ ពីរសបាត ហ៍្ របសិនប្បើប្ធវើប្អាយកានត់េលមអេិ។ រេូវចាំណាយ មយួ 
ឬ ពីរនថ្ៃ សាំោបប់្រៀបចាំ ពីរ ប្ៅរបាាំនថ្ៃ សាំោបសិ់កាខ ាសោ និង្កិ្សចចរបជុាំ ជាមយួអនក្សពាក្សព់ន័ធ និង្អនក្សសាំរបសាំរលួ 
គ្ាំប្ោង្ និង្ មយួនថ្ៃ ប្ៅបីនថ្ៃប្ផសង្ប្ទ្ៀេ សាំោបរ់ាសវរជាវឯក្សាសររទឹ្សតី និង្ការសរប្សរ របាយការណ៍          
បា៉ា នរ់បមាណ។  
ប្េើ្ុ្ាំអាចរក្សបានការតណនាាំបតនថមប្ៅឯណា? 
ឯក្សាសរ និង្ការពនយល់បតនថម រេូវបានផតល់ជូន ជាប្សរឯីក្សាសរ ប្រៀបចាំលមអេិប្ដ្ឋយ អង្គការ ប្របដហ្វអល 
ប្ដើមប ីគាំរទ្ការងាររបស់អនក្ស។ ទាំង្ប្នះរមួមាន់ៈ 

 PACDR ជាភាាសប្ផសង្ៗដូចជា់ៈ អង្ប់្គ្លស បាោាំង្ ប្អសាញ ឧបក្សរណ៍តបបចូលរមួ សតីពីបាំតរបាំរលួ 
អាកាសធាេុ និង្ហានិភយ័ប្រគះមហ្នតោយ (CLiDR) ជាភាាស ប៉ាទុ្យហាគ ល និង្ឥណឌូ ប្ណសីុ។  

 មគ្គុប្ទ្ទសន ៍របប្ទ្ស សតីពីបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ (សាំោបរ់បប្ទ្សតដលបានប្រជើសប្រ ើស) 
 របាយការណ៍បា៉ា នរ់បមាណ សតីពី ការអនុវេត ឧបក្សរណ៍ប្នះ សាំោបគ់្ាំប្ោង្ ក្សនុង្របប្ទ្សប្ផសង្ៗ 

ឯក្សាសរ ល្ះ អាចទញយក្សមក្ស ពីប្គ្ហ្ទ្ាំពរ័ www.breadforall.ch/climatetraining .  
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ការបណនំពាកយបគចេកគទ្ស 
 
ប្េើបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុជាអវ?ី  
បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ សាំប្ៅប្លើ បាំតរបាំរលួ អាកាសធាេុរបស់តផនដី តដលមានរយ់ៈប្ពលយូរ (ជាប្រចើនទ្ស
វេស) ប្ហ្ើយជាប្រឿយៗមានរទ្ង្រ់ទយធាំ។ បាំតរបាំរលួទាំង្ប្នះ អាចបង្កប្ឡើង្ប្ដ្ឋយ ដាំប្ណើ រធមមជាេិ ឬ 
សក្សមមភាព របស់មនុសស។ ក្សនុង្តផនក្សប្ៅសល់ ននការតណនាាំប្នះ បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ នឹង្សាំប្ៅ បាំតរបាំរលួ 
តដលប្ធវើប្ឡើយប្ដ្ឋយមនុសស លុះរតតេក្សេស់ាំគល់ថាមនិដូប្ចនះ។  
សក្សមមភាពមនុសសប្ផសង្គន  ប៉ាះពាល់អាកាសធាេុ រមួទាំង្ ផលិេក្សមមថាមពល ពីចាំប្ហ្ះឥនធន់ៈហ្វូសីុល ធយូង្ថ្ម 
និង្ប្ឈើ និង្ការតល ស់បតូរដីតដលប្របើរបាស់។ យនតការ តដលសក្សមមភាពទាំង្ប្នះ ប៉ាះពាល់អាកាសធាេុសក្សល
ប្ោក្ស រេូវបានប្គ្ប្ៅថា ឥទ្ធិពលផទះក្សញ្ចក្ស។់  

ពេ័ម៌ានបតនថមអាំពីបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ តមប្គ្ហ្ទ្ាំពរ័់ៈ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change  

ប្េើឥទ្ធពិលផទះក្សញ្ចក្សជ់ាអវ?ី  
តផនដីទ្ទួ្លថាមពលពី រពះអាទិ្េយ ក្សនុង្ទ្ាំរង្ន់នពនលឺតដលអាចប្មើលប្ ើញ និង្ការបាេប់ង្ថ់ាមពល ក្សនុង្ទ្ាំរង្ ់
មនិអាចប្មើលប្ ើញ ប្ៅក្សាំប្ៅចាំហាយវទិ្យុសក្សមម (ក្សាំប្ៅ) ក្សនុង្លាំហ្ (រូបភាពទី្ ២)។ ឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់(GHG) 
ការពារចាំហាយវទិ្យុសក្សមមប្មតដក្ស ពីការប្គ្ចប្ចញ ដូប្ចនះ ប្ធវើប្អាយប្តត បរោិកាស និង្នផទខ្ង្ប្រតននតផនដី។ 
មនុសសមាន ក្សអ់ាច គិ្េដល់ឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់ជាភយួមយួអនក្សប្របើក្សាំឡុង្ប្ពលយប ់ការពារកុ្សាំប្អាយោង្កាយរងា។ 
ការបតនថម ឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់ ចាំប្ពាះបរោិកាស ដូចជាការប្របើភយួរកាសមយួ ជាលទ្ធផលប្ធវើប្អាយ ោង្កាយ 
របស់អនក្សប្ឡើង្ក្សាំប្ៅ។  
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ឧសម័នផទះក្សញ្ចក្សស់ាំខ្នប់ាំផុេ គឺ្ទឹ្ក្សមានឧសម័ន តដលប្ក្សើេប្ឡើង្ប្ដ្ឋយធមមជាេិ។ របសិនប្បើគម នទឹ្ក្សមានឧសម័ន 
ក្សនុង្បរោិកាសប្ទ្ តផនដីនិង្ក្សក្សទាំង្អស់។ ឧសម័នផទះក្សញ្ចក្សស់ាំខ្នដ់នទ្ប្ទ្ៀេ គឺ្កាបូនឌីអុក្សសីុេ (CO2) ប្ម
តន (CH4) និង្ នីរេូអ៊ែុក្សសីុេ (N2O)។ សក្សមមភាពមនុសស ដូចជាដុេប្របង្ផុសសីុល ការបាំតល ញនរពប្ឈើ (កា
បូនឌីអ៊ែុក្សសីុេ និង្ក្សសិក្សមម (ឧសម័នប្មតន និង្នីរេូអ៊ែុក្សសីុេ) បតនថម ឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់ ប្ៅកានប់រោិកាស 
តដល រកី្សោលដ្ឋល ទូ្ទាំង្សក្សលប្ោក្ស តដលប្ធវើប្អាយប្ក្សើន និង្មានក្សាំប្ៅបរោិកាស និង្នផទតផនដី។  
របសិនប្បើប្យើង្ សាំឡឹង្វធីិតដល សីេុណា ភាព បានវវិេត ជាង្៤០០ ០០០ឆ្ន ាំ ក្សនលង្ប្ៅ (រូបភាពទី្៣) ប្យើង្ 
យល់ថា មានទ្ាំនាក្សទ់្ាំនង្រវាង្ ចាំនួនននកាបូនឌីអ៊ែុក្សសីុេ ក្សនុង្បរោិកាស និង្សីេុណា ភាព។ កាបូនឌីអ៊ែុក្សសីុេ 
បានប្ក្សើនប្ឡើង្ ពី ២៨០តផនក្ស ក្សនុង្មយួោន (ppm) ក្សនុង្រយ់ៈប្ពលមុនឧសាហ្ក្សមម (ប្ៅមុន ឆ្ន ាំ ១៧៥០) ប្ៅ 
៣៩២ ppm ក្សនុង្ឆ្ន ាំ ២០១១។ ប្ៅក្សាំឡុង្ប្ពលដូចគន  សីេុណា ភាពសក្សលប្ោក្ស បានប្ក្សើនប្ឡើង្ ០.៨oC។   
ក្សាំប្ៅតដលបានសប្ង្កេភាគ្ប្រចើន បានប្ក្សើេប្ឡើង្ ប្ៅ៥០ឆ្ន ាំមុនប្នះ។  

 
ពេ័ម៌ានបតនថមអាំពីឥទ្ធិពលផទះក្សញ្ចក្ស់់ៈ http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_effect 

       បណាត ញេភាា ប ់និង្បញ្ា ីរបភព ឧសម័នផទះក្សញ្ចក្សព់ាក្សព់ន័ធ http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas 
ប្េើវាអាចមានលទ្ធភាពបញ្ឈបក់្សាំប្ៅតផនដីបានប្ទ្? 
របសិនប្បើប្យើង្បនត បាំភាយឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់ ប្ៅក្សាំរេិដូចបចចុបបនន ក្សាំប្ៅតផនដី និង្បនត របមាណ ០.២oC ក្សនុង្ 
មយួទ្សវេស។ ប្ទះបីោ៉ា ង្ណារបសិនប្បើប្យើង្ បានបញ្ឈប ់ ការបាំភាយ ឧសម័នផទះក្សញ្ចក្សប់ចចុបបនន សីេុណា
ភាព សក្សលប្ោក្ស និង្ប្ៅតេបនតប្ក្សើនប្ឡើង្ របមាណ ០.១oC ក្សនុង្មយួទ្សវេសប្ដ្ឋយាសរ ក្សង្វះខ្េសក្សមម 
ភាព ននរបពន័ធ អាកាសធាេុ។ ប្រតពីទឹ្ក្សមានឧសម័ន តដលអាចមានប្ពលរស់ប្ៅដល់ប្ៅ ៩នថ្ៃ ប្ធវើប្អាយ   
ឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់ អាចរោយចូលគន បានោ៉ា ង្លអ និង្រេូវចាំណាយប្រចើនឆ្ន ាំ ប្ដើមបបី្ចញពីបរោិកាស។ 
ឧទហ្រណ៍ ឧសម័នកាបូនិច រេូវបានប្គ្បា៉ា នរ់បមាណ ថាមានជីវេិពី ៣០ប្ៅ ៩៥ឆ្ន ាំ។ ដូប្ចនះ ពិភពប្ោក្ស 
ក្សាំពុង្ ប្ឡើង្ក្សាំប្ៅ នាប្ពលបចចុបបនន ប្ហ្ើយ វានិង្បនតប្ឡើង្ក្សាំប្ៅ រយ់ៈប្ពលយូរប្ទ្ៀេ របសិនប្បើប្យើង្ មនិកាេ ់
បនថយ ការបាំភាយឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស។់  
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ប្េើមានរបប្ភទ្ប្រគះថាន ក្សអ់ាកាសធាេុអវបី្ក្សើេប្ឡើង្?  
ក្សាំប្ៅតផនដី គឺ្ជាទិ្ដឋភាពននបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ រេូវបានប្គ្យល់ដឹង្ោ៉ា ង្ចាស់ បាំផុេ។ ទិ្ដឋភាពជាប្រចើន 
បតនថមប្ទ្ៀេ ននអាកាសធាេុេាំបន ់ និង្សក្សលប្ោក្ស ក្សរ៍េូវបានប្គ្ប្មើលប្ ើញ ថាតរបរបួលផង្តដរ។ 
ប្ដ្ឋយាសរ លទ្ធផលននក្សាំប្ៅតផនដីប្ដ្ឋយតទ ល់ ក្សាំរេិទឹ្ក្សសមុរទ្ ប្ក្សើនប្ឡើង្ និង្រពិល និង្ទឹ្ក្សក្សក្ស ថ្យចុះ 
(IPCC, 2007)។ ប្លើសពីប្នះ គ្ាំរូអាកាសធាេុ តរបរបួល ប្ដ្ឋយរកី្សោលដ្ឋល បាំតរបាំរលួ ទឹ្ក្សប្ភលៀង្ និង្រពឹេតិការ 
ដូចជា ប្ភលៀង្ធាល ក្សខ់្ល ាំង្ ទឹ្ក្សជាំនន ់ប្រគះទុ្រភកិ្សស ។ល។ ប្ក្សើេមានប្ឡើង្កានត់េប្រចើន។ របាយការណ៍ពិប្សស នន 
ប្វទិ្កាអនតររដ្ឋឋ ភបិាល សតីពី បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ (IPCC, 2012) ប្លើ “ការរគ្បរ់គ្ង្ ហានិភយ័ននរពឹេតិការ 
ខ្ល ាំង្ៗនិង្ប្រគះមហ្នតោយ ប្ឆ្ព ះប្ៅរក្ស ការបនាុាំបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ” បងាា ញនូវលទ្ធផល គ្នលឹះខ្ង្ប្រកាម់ៈ 

 វាជាការពិេណាស់តដលថាក្សាំប្នើន ជារបចាំ និង្ក្សាំប្នើនទ្ាំហ្ាំ ននក្សាំប្ៅ សីេុណា ភាពរបចាំនថ្ៃ ប្ក្សើនខ្ល ាំង្ 
និង្ បនថយភាពរេជាក្សខ់្ល ាំង្ ក្សនិ៍ង្ប្ក្សើេប្ឡើង្តដរ។  

 វារបាក្សដណាស់ថា ភាពញឹក្សញាបន់នប្ភលៀង្ខ្ល ាំង្ ឬ របភាគ្ ននការធាល ក្សប់្ភលៀង្សរុប ប្ដ្ឋយទឹ្ក្សប្ភលៀង្ខ្ល ាំង្ 
និង្ប្ក្សើន ប្ឡើង្ប្ៅក្សតនលង្ភាគ្ប្រចើន ននសក្សលប្ោក្ស ក្សនុង្សេវេសទី្២១។  

 ប្លបឿន្យល់ពយុះសីុក្សលូន រេូពិច ជាមធយម ហាក្សប់្ក្សើនប្ឡើង្ ប្ទះជាក្សាំប្នើន អាចមនិប្ក្សើេមានប្ៅរគ្ប ់  
សមុរទ្។ 

 វាជាការពិេ តដលថា ភាពញឹក្សញាបន់ន្យល់ពយុះសីុក្សលូនរេូពិច សក្សលប្ោក្ស និង្ថ្យចុះ ឬ ប្ៅ តេមនិ
មានការតរបរបួល។  

 ប្ៅមានជាំប្នឿទុ្ក្សចិេតថា ប្រគះោាំង្សៃួេ និង្រកី្សធាំជាង្មុន ក្សនុង្រដូវ និង្េាំបន ់ ល្ះ នាសេវេសទី្២១ 
ប្ដ្ឋយាសរតេ ប្ភលៀង្រេូវបានកាេប់នថយ និង្/រ ឺការបាេប់ង្ទឹ់្ក្សប្ដ្ឋយាសរក្សាំប្នើនរ ាំហ្ួេ។  

 វាជាការពិេណាស់តដលថា ក្សាំប្នើនក្សាំរេិនីវូទឹ្ក្សសមុរទ្អេិបរមិាមធយម និង្រមួចាំតណក្ស លាំប្អៀង្ប្ៅរក្ស ក្សាំ
រេិទឹ្ក្ស ប្ក្សើនប្ឡើង្ ព្ស់ខ្ល ាំង្ ប្ៅតមប្ននរ។ 

 ការធាល ក្សប់្ភលៀង្តដលបានទ្សសទយទុ្ក្ស និង្បាំតរបាំរលួសីេុណា ភាព ប្នលើយេបបាំតរបាំរលួអាចប្ក្សើេមាន ជា 
ទឹ្ក្សជាំនន ់ប្បើប្ទះជា មានជាំប្នឿទុ្ក្សចិេតទប ក្សនុង្ការទ្សសទយបាំតរបាំរលួ ក្សនុង្ជាំននទ់្ប្នល។  

 មយួនថ្ៃប្តត បាំផុេ ១ឆ្ន ាំក្សនុង្២០ឆ្ន ាំមតង្ ទ្ាំនង្កាល យជារពឹេតិការមយួ ១ឆ្ន ាំ ក្សនុង្២ឆ្ន ាំមតង្ ប្ៅចុង្សេវេសទី្ 
២១ (១០ដង្ កានត់េញឹក្សញាប)់។ 

 ចាំនួនទឹ្ក្សប្ភលៀង្ របចាំនថ្ៃអេិបរមិា របចាំឆ្ន ាំ ១ឆ្ន ាំ ក្សនុង្២០ឆ្ន ាំមតង្ គឺ្ទ្ាំនង្កាល យជា រពឹេតកិារមយួ ១ឆ្ន ាំ 
ក្សនុង្ ៥ឆ្ន ាំ ប្ៅ ១ឆ្ន ាំ ក្សនុង្១៥ឆ្ន ាំមតង្។    

ទាំង្ប្នះ គឺ្ជាពយក្សរជាសក្សល។ េាំណរភាា បស់រមាបព់េ័ម៌ានលាំអិេ ពីេាំបនជ់ាក្សោ់ក្សសូ់មអានរបាយការណ៍។ 
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ប្េើបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ មានផលប៉ាះពាល់អវី្ លះ? 
បាំតរបាំរលួទាំង្ប្នះ មានវបិាក្សតផនក្សបរាិសថ ន និង្ប្សដឋកិ្សចចសង្គម ខ្ល ាំង្។ មនុសសោបរ់យ ោននាក្ស ់ឈចឺប ់ ពី   
ក្សង្វះទឹ្ក្ស ទឹ្ក្សជាំនន ់ ប្ៅេាំបនដី់ទ្ាំនាប ប្ននរ រលក្សក្សាំប្ៅ ប្រគះោាំង្សៃួេ និង្ក្សាំប្នើន ជាំងឺ្នលង្ និង្ ប្បះដូង្ដប្ង្ាើម 
ប្ដ្ឋយាសរ បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ។ ប្លើសពីប្នះ សេវោបព់ានរ់បប្ភទ្និង្ ដ្ឋចពូ់ជ និង្ផលក្សសិក្សមម ថ្យចុះ 
ោ៉ា ង្គ្ាំហុ្ក្ស ក្សនុង្េាំបនម់យួចាំនួន។ ផលប៉ាះពាល់ ននបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ បានប៉ាះពាល់មនុសសោបរ់យ ោន 
នាក្សរ់ចួមក្សប្ហ្ើយ បចចុបបនន ប្ហ្ើយក្សនុង្រយ់ៈប្ពល ២០ឆ្ន ាំ បនាទ ប ់ ចាំនួនមនុសសប៉ាះពាល់ធៃនធ់ៃរ ប្ដ្ឋយបាំតរបាំរលួ 
អាកាសធាេុ និង្អាចប្ក្សើនប្ឡើង្ប្ទ្វរដង្។   

ពេ័ម៌ានបតនថមសតីពីផលប៉ាះពាល់បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ់ៈ 
        http://en.wikipedia.org/wiki/Effects_of_global_warming 

 
ប្េើភាពធនជាអវ?ី 
ភាពធន គឺ្ជា “ចាំនួន ននបាំោស់បតូរ របពន័ធមយួ តដលអាចនលង្កាេប់្ដ្ឋយមនិមានសភាពតរបរបួល” (IPCC, 
2001) ឬ ចាំនួន ននបាំោស់បតូរ តដលវាអាចឆ្បជ់ាស់ៈប្សបើយ។ ឧទហ្រណ៍ របសិនប្បើ ភូមមិយួ មានភាពធន 
ប្ៅនឹង្ពយុះ វានិង្មាននយ័ ថាមានរបពន័ធការពារ ប្ៅនឹង្ក្សតនលង្ និង្/រ ឺគម នការក្សាសង្ប្នាះប្ទ្ ក្សនុង្េាំបន ់ងាយ 
និង្មានការ្ូចខ្េ និង្តដល សាំភារ់ៈក្សាសង្ជាថ្មី រេូវបានរក្សាទុ្ក្ស ប្ដើមបកី្សាសង្ជាថ្មីផទះតដល្ូចខ្េបាន 
ោ៉ា ង្ឆ្បរ់ហ័្ស។  
 
ប្េើប្យើង្អាចរបយុទ្ធរបឆ្ាំង្បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុរប្បៀបណា? ប្េើមានយុទ្ធាសហ្រសតកាេប់នថយផលប៉ាះពាល់ និង្ 
បនាុាំ អវី្ លះ?  
ឥទ្ធិពលបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ តដលមានផលប៉ាះពាល់ មនិអាចប្ចៀសវាង្បានទាំង្រសុង្ប្ទ្។ ដូប្ចនះ ប្យើង្ រេូវ 
រក្សវធីិ ប្ដើមបបី្ដ្ឋះរាសយ។ មានយុទ្ធាសហ្រសត២ រេូវសមាគ ល់់ៈ 
យុទ្ធាសហ្រសតបនាុាំ ជួយ មនុសសប្អាយប្ដ្ឋះរាសយ និង្បនាុាំ និង្ផលប៉ាះពាល់បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ តដលក្សាំពុង្ 
ប្ក្សើេមាន។ ការបនាុាំ តសវង្រក្សកាេប់នថយ ភាពងាយរង្ប្រគះ និង្ប្លើក្សក្សាំពស់ សមេថភាព សាំរប ល្ួន ទាំង្រយ់ៈ 
ប្ពល ល្ី និង្រយ់ៈប្ពលតវង្។ ឧទហ្រណ៍ តដលជាការប្ធវើប្អាយមានភាពប្ផសង្គន ននរបាក្សច់ាំនូល ពូជដាំណាាំ 
តដលអាចធននិង្ប្រគះោាំង្សៃួេ ឬជាេិតរប របពន័ធធាោាសហ្រសត ការពយក្សរអាកាសធាេុ ការសតុក្សទឹ្ក្ស ឬ ការ
ក្សាសង្ ទ្ាំនបទឹ់្ក្ស។ វធិានការបនាុាំ និង្រេូវបានអនុវេត ប្ដ្ឋយមនិគិ្េពីវធិានការកាេប់នថយផលប៉ាះពាល់ តដល
បាន ប្របើ ដូចតដលរបពន័ធអាកាសធាេុ និង្រក្សាការតល ស់បតូរ ក្សនុង្ប៉ានុាម នទ្សវេសខ្ង្មុ្ ប្ដ្ឋយាសរការាសត ប់
បងាគ ប ់របស់ ល្ួន។  

ពេ័ម៌ានបតនថមអាំពីការបនាុាំប្ៅនិង្ក្សាំប្ៅតផនដី់ៈ  
        http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptation_to_global_warming 
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យុទ្ធាសហ្រសតកាេប់នថយ មានបាំណង្ បនថយ និង្ទី្បាំផុេបញ្ឈបក់្សាំប្ៅតផនដី ប្ដ្ឋយរបយុទ្ធ បុពវប្ហ្េុរបស់វា។ 
មូលដ្ឋឋ នប្នះ អាចជាកិ្សចចរពមប្រពៀង្ប្ដ្ឋយសហ្គ្មនអ៍នតរជាេិ ប្ដើមបកីាេប់នថយ ការបាំភាយទាំង្រសុង្ នន 
ឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់ (GHG) ឬ/នឹង្ ប្ដើមបបីប្ង្កើនកាបូនលិច។ ឧទហ្រណ៍ តដលជា ក្សសិក្សមមសរោីង្គ ជាំនួស 
ក្សសិក្សមមធមមត ការពារការបាំតល ញនរពប្ឈើ ការប្របើរបាស់ថាមពលក្សប្ក្សើេជាថ្ម ី ឧទហ្រណ៍ ថាមពលពនលឺ     
រពះអាទិ្េយ ឬថាមពលទឹ្ក្ស ចហ្រងាក នដ្ឋាំបាយប្របើប្ដ្ឋយថាមពលរបក្សបប្ដ្ឋយរបសិទ្ធិភាព ប្ដើមបកីាេប់នថយ ការ 
ប្របើប្ភលើង្ ឬ ប្ធវើការដ្ឋាំដុះជាមយួរបប្ភទ្សេវក្សនុង្រសុក្ស។ កាបូនលិច ក្សក្សកុ្សញ និង្រក្សាកាបូន ក្សនុង្ដី ប្របង្ឥនធន់ៈ
នននពីាសរធាេុសរោីង្គ ឬ មហាសមុរទ្ ប្ដ្ឋយប្ហ្េុប្នះ រេូវប្ធវើការយក្សប្ចញឧសម័នកាបូនឌីអ៊ែុក្សសីុេ (CO2) ពីប
រោិកាស។ ដាំប្ណើ រការ ប្នះ រេូវបានប្គ្ាសគ ល់ថា ជាការរបឹអូសប្ចញនូវកាបូន។  

ពេ័ម៌ានបតនថមសតីពីការកាេប់នថយ់ៈ  
         http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_mitigation  

        ពេ័ម៌ានបតនថមសតីពីការកាេប់នថយសតក នុពល ក្សនុង្ក្សសិក្សមមអាចរក្សបានក្សនុង្ឯក្សាសរ ដ្ឋក្សជូ់នអង្គការ     
សហ្របជាជាេិ ប្ដ្ឋយ អង្គការប្សបៀង្អាហារ និង្ក្សសិក្សមមពិភពប្ោក្ស (FAO) 
http://unfccc.int/resource/docs/2008/smsn/igo/036.pdf 
 
ប្េើប្រគះថាន ក្សជ់ាអវ?ី  
សក្សកតនុពល សាំោបរ់ពឹេតិការ បង្ករប្ដ្ឋយមនុសស ឬធមមជាេិ តដលនឹង្ប្ក្សើេប្ឡើង្ ប្ដ្ឋយមានផលវបិាក្សអវជិាមាន 
រេូវបានប្គ្ប្ៅថា ប្រគះថាន ក្ស ់ (USAID 2005, UNISDR 2009)។ ប្រគះថាន ក្ស ់អាចបង្ករប្ដ្ឋយ ធមមជាេិ ឬ 
ប្ដ្ឋយមនុសស ប្ហ្ើយអាចរេូវបានប្គ្ប្ធវើការតបង្តចក្សជាចាំណាេថ់ាន ក្សប់្ោង្តមប្នាះ។ ឧទហ្រណ៍ ប្រគះ
ទុ្រភកិ្សស គឺ្ជារពឹេតិការណ៍បង្កប្ដ្ឋយ មនុសស និង្ធមមជាេិ ក្សនុង្េាំបនម់យួ តដលអភវិឌឍ យេឺៗ ប៉ាុតនតរមួបញ្ចូ លគន
តមប្ពលប្វោតដលមានតដនក្សាំនេ។់ ផទុយពីប្នះ ការរញ្ាួ យតផនដី គឺ្ពិេជាប្រគះថាន ក្សធ់មមជាេិោ៉ា ង្
ចាស់ោស់ ប្ដ្ឋយតឡក្ស ឧបបេតវិប្ហ្េុ ឧសាហ្ក្សមម គឺ្ពិេជាបង្ករប្ដ្ឋយមនុសសោ៉ា ង្ជាក្សច់ាស់ ប៉ាុតនតទាំង្ពីរ 
ប្នះ ក្សាំពុង្អភវិឌឍ ោ៉ា ង្ឆ្បរ់ហ័្សប្ៅរក្សប្រគះថាន ក្ស។់  
 

ពេ័ម៌ានបតនថមអាំពីបប្ចចក្សស័ពទប្រគះថាន ក្ស ់សូមប្មើល់ៈ     
        http://www.preventionweb.net/english/professional/terminology/ 

ប្េើប្រគះមហ្នតោយជាអវ?ី  
ប្រគះមហ្នតោយ អាចបង្ករប្ដ្ឋយ ការប្ក្សើេប្ឡើង្ធៃនធ់ៃរ ក្សនុង្ធមមជាេិ ឬប្ដ្ឋយសក្សមមភាពមនុសស និង្ប៉ាះពាល់ 
សហ្គ្មនម៍យួ ឬ សង្គមមយួ។ ពួក្សប្គ្បាំតល ញ លក្សខ្ណឌ មូលដ្ឋឋ ន ននជីវេិ សាំោប ់ជនរង្ប្រគះ តដល វ្ះខ្េ 
ធនធាន ប្ដើមបាីសថ រប្ឡើង្វញិ ក្សនុង្រយ់ៈ ប្ពល ល្ី ឬមធយម។ ប្រគះមហ្នតោយ ជាប្រឿយៗ មានផលប៉ាះពាល់ បង្ករ 
ប្រគះថាន ក្សោ់៉ា ង្សាំខ្នម់យួ ប្លើកិ្សចច្ិេ ា្ំរបឹង្តរបង្អភវិឌឍក្សនលង្មក្ស។ ប្រគះមហ្នតោយមយួ រេូវបានប្គ្ក្សាំនេ ់
និយមនយ័ ថាជា “រពឹេតកិារណ៍ បង្ករប្ដ្ឋយមនុសស ឬធមមជាេិ តដលបណាត លប្អាយមានផលប៉ាះពាល់អវជិាមាន 
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ខ្ល ាំង្ ប្លើមនុសស ទ្ាំនិញ ប្សវាក្សមម និង្/រ ឺបរាិសថ ន ប្លើសពី សមេថភាពប្នលើយេប របស់សហ្គ្មន ៍តដលរង្ផល 
ប៉ាះពាល់ (USAID 2005)។     

ពេ័ម៌ានបតនថមអាំពីបប្ចចក្សស័ពទប្រគះមហ្នតោយ សូមប្មើល់ៈ http://en.wikipedia.org/wiki/Disaster  

         http://www.preventionweb.net/english/professional/terminology/ 

ប្េើប្រគះថាន ក្ស ់និង្ប្រគះមហ្នតោយ មានលក្សខណ់ៈ្ុសគន ដូចប្មតច?  
វាមានាសរ់ៈសាំខ្ន ់ រេូវសមាគ ល់ថា មនិតមនរគ្បប់្រគះថាន ក្ស ់ រេឡបប់្ៅជា ប្រគះមហ្នតោយប្នាះប្ទ្។ បនទុះភនាំ 
ប្ភលើង្មយួ ប្ៅក្សនុង្េាំបនត់ដលគម នមនុសសរស់ប្ៅ គឺ្ជាប្រគះថាន ក្សធ់មមជាេិ ប៉ាតុនតមនិតមនជា ប្រគះមហ្នតោយប្ទ្។ 
ជាមយួគន ប្នះ ផង្តដរ ប្រគះថាន ក្សម់ានដូចជា ទឹ្ក្សជាំនន ់អាចផតល់ផលប៉ាះពាល់ជារបប្ោជន់៍ៈ ប្ធវើប្អាយដី រេូវ
បានផគេផ់គង្ប់្ដ្ឋយាសរជាេុចិញ្ច ឹមរសស់ និង្ប្ធវើប្អាយដី មាន ជីជាេិបតនថម មតង្ប្ទ្ៀេ ប្ដ្ឋយផតល់ទិ្ននផល      
ព្ស់។ ប្ដ្ឋយតឡក្ស ប្រគះមហ្នតោយ តេង្ផតល់នូវ ផលប៉ាះពាល់ផទុយពីប្នះ។ មនិថា ប្រគះថាន ក្ស ់បតង្វរជា ប្រគះ 
មហ្នតោយឬអេ ់ អារស័យប្លើ ក្សតត ប្ផសង្គន ់ៈ ដូចជា ការរបឈម និង្ភាពញឹក្សញាប ់ និង្អាាំង្េង្សីុ់ប្េ នន 
ប្រគះថាន ក្ស ់ភាពងាយរង្ប្រគះ ននរបជាពលរដឋតដលបានប៉ាះពាល់ និង្សមេថភាព សរមប ល្ួនរបស់វា។   
 
មូលប្ហ្េុអវ ីបានជារបប្ទ្ស ក្សាំពុង្អភវិឌឍន ៍ជួបរបទ្ះ ប្រគះមហ្នតោយ ប្រចើនជាង្របប្ទ្សឧសាហ្ក្សមម?  
ប្រគះមហ្នតោយធមមជាេិ ភាពប្រចើនបាំផុេ ប្ក្សើេមានប្ៅប្លើ របប្ទ្សក្សាំពុង្អភវិឌឍន ៍ និង្ប្សដឋកិ្សចចក្សាំពុង្ប្ង្ើប 
ប្ឡើង្។ ការបាេប់ង្ ់ ជីវេិ ក្សនុង្របប្ទ្ស ក្សាំពុង្អភវិឌឍន ៍ និង្ក្សាំពុង្ប្ង្ើបប្ឡើង្ ជាប្រឿយៗ ព្ស់ជាង្ របប្ទ្ស 
ឧសាហ្ក្សមម។ វាមនិតមនជាការនចដនយប្ទ្ តដលថា ៩២% ននការាសល ប ់បង្ករប្ដ្ឋយ ប្រគះមហ្នតោយធមមជាេិ 
រវាង្ឆ្ន ាំ ២០០០ និង្ ២០០៩ បានប្ក្សើេប្ឡើង្ក្សនុង្របប្ទ្សក្សាំពុង្អភវិឌឍន ៍និង្ក្សាំពុង្មានក្សាំប្នើនប្សដឋកិ្សចច (WDR 
2010)។ ផទុយពីប្នះ ការ្ូចខ្េ សមាា រ់ៈ ក្សនុង្របប្ទ្ស ឧសាហ្ក្សមម គឺ្ ព្ស់ជាង្។ រវាង្ឆ្ន ាំ ២០០០ និង្ ឆ្ន ាំ 
២០០៩ មានរបមាណ ៦២៧ ៨៦៩ ោនដុោល រ ឬ ៦៤%នន ការ្ូចខ្េ តដលបានបា៉ា នរ់បមាណ បានប្ក្សើេ 
ប្ឡើង្ក្សនុង្របប្ទ្ស ឧសាហ្ក្សមម ប្បើប្របៀបប្ធៀប ប្ៅនឹង្ ៣៦%ក្សនុង្របប្ទ្ស ក្សាំពុង្អភវិឌឍន ៍ និង្ក្សាំពុង្ប្ក្សើេមាន   
ប្ឡើង្ (WDR 2010)។ ប្ហ្េុអវបីានជាមានភាព្ុសគន ? ប្ៅក្សនុង្េាំបនភ់ាគ្ប្រចើន ននពិភពប្ោក្ស ការគ្ាំោម    
គ្ាំតហ្ង្ ននប្រគះថាន ក្សធ់មមជាេិ ដូចជា បនទុះភនាំប្ភលើង្ រញ្ាួ យតផនដី និង្ ស៊ែូណាម៊ែ ិ្យល់ពយុះហារ ី្ ិន និង្្យល់គួ្ច 
ប្ភលៀង្ធាល ក្សខ់្ល ាំង្ ប្រគះោាំង្សៃួេ និង្ប្ភលើង្ប្នះនរព មានវេតមានជាអចិនហ្រនតយ។៍ មនុសសរស់ប្ៅ េាំបនប់្នះ បាន 
របឈមមុ្ ប្រគះថាន ក្សធ់មមជាេិ ទាំង្ប្នះ ប៉ាុតនត ពួក្សប្គ្អាច ការពារ ពួក្សប្គ្ ពីការមានផលវបិាក្សដធ៍ៃនធ់ៃរ 
(ឧទហ្រណ៍់ៈ ការសង្អ់ាគរការពាររញ្ាួ យតផនដី ទ្ាំនប ់ឬ ប្គលនប្ោបាយ ធានាោបរ់ង្លអមយួ)។ មនុសស 
តដល មនិមាន សមេថភាព បនាុា្ំ លួន រគ្បរ់គន ់ ប្ដើមបកីារពារ ល្ួនពួក្សប្គ្ ពីឥទ្ធិពលផទុយ ននរពឹេតិការណ៍ ធមម
ជាេិ ជាពិប្សស គឺ្ “ភាពងាយរង្ប្រគះ” ចាំប្ពាះប្រគះមហ្នតោយ។ ដូប្ចនះ ភាពប្ផសង្គន ដស៍ាំខ្ន ់រវាង្ របប្ទ្ស 
ក្សាំពុង្អភវិឌឍន ៍ និង្ក្សាំពុង្ប្ង្ើបប្ឡើង្ និង្របប្ទ្សឧសាហ្ក្សមម គឺ្ភាពងាយរង្ប្រគះរបស់ប្គ្ និង្សមេថភាព     
បនាុាំ ជាមយួផលប៉ាះពាល់ ននប្រគះមហ្នតោយ។ ដូប្ចនះ របប្ទ្សក្សាំពុង្អភវិឌឍន ៍ និង្ក្សាំពុង្ប្ង្ើបប្ឡើង្ និង្ជា
ពិប្សស របជាជនរកី្សរក្ស ជាញឹក្សញាប ់មានសមេថភាព ទប ចាំប្ពាះការបនាុាំ ជាមយួផលប៉ាះពាល់ ននប្រគះ
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មហ្នតោយ និង្ភាពងាយរង្ប្រគះ របស់ប្គ្ ្ពស់ជាង្ របប្ទ្សឧសាហ្ក្សមម (GTZ 2002, BMZ 2008)។ 
មយ៉ាង្ប្ទ្ៀេ ប្ដ្ឋយាសរ របប្ទ្សឧសាហ្ក្សមម មានប្ហ្ដ្ឋឋ រចនាសមពន័ធ ដម៍ានេនមល ជាង្ ប្ហ្ើយសាំភារ់ៈរេូវ្ូច
ខ្េ គឺ្ មានចាំនួនប្រចើនប្លើសលបជ់ាង្។  
ប្េើហានិភយ័ននប្រគះមហ្នតោយជាអវ?ី 
ហានិភយ័ននប្រគះមហ្នតោយ (ននេាំបនម់យួ រគួ្ាសរមយួ ឬ មនុសសមាន ក្ស)់ រមួមានធាេុបី គឺ្ ប្រគះថាន ក្ស ់ភាព
ងាយរង្ប្រគះ និង្សមេថភាពបនាុាំ។ 

 ប្រគះថាន ក្ស់់ៈ សូមអាន ការពនយល់ខ្ង្ប្លើ។ ហានិភយ័ននប្រគះមហ្នតោយ អារស័យប្លើភាពញឹក្សញាប ់
និង្អុាាំង្េង្សីុ់ប្េ ននប្រគះថាន ក្ស។់  

 ភាពងាយរង្ប្រគះ គូ្សបញ្ហា ក្ស ់មប្ធយបាយមនិរគ្បរ់គន ់ឬសមេថភាព ប្ដើមបកីារពារ ល្ួនឯង្ េទ្ល់ 
ផលប៉ាះពាល់រេឡប ់ ននរពឹេតកិារធមមជាេិ និង្រុក្សរក្ស ោ៉ា ង្ឆ្បរ់ហ័្សអាំពី ផលប៉ាះពាល់របស់វា។ ភាព 
ងាយរង្ប្រគះ អារស័យប្លើ ភាពតរបរបួលរបស់របពន័ធ និង្សមេថភាពបនាុាំរបស់វា។ ភាពងាយរង្
ប្រគះ រមួមានក្សតត ប្ផសង្ៗប្រចើន ជាញឹក្សញាបអ់ារស័យគន ប្ៅវញិប្ៅមក្ស តដលរេូវបានប្គ្ចេទុ់្ក្ស ប្ៅ 
ក្សនុង្ការក្សាំណេ ់ភាពងាយរង្ប្រគះ របស់រគួ្ាសរ ភូម ិឬរបប្ទ្ស។     

 សមេតភាពបនាុាំ រេូវបានប្គ្ ក្សាំណេនិ់យមនយ័ ថាជា “សមេថភាពរបស់មនុសស អង្គការ និង្របពន័ធ 
ប្ដ្ឋយប្របើរបាស់ធនធាន និង្ជាំនាញ តដលមាន ប្ដើមបរីបឈមមុ្ និង្រគ្បរ់គ្ង្ លក្សខ្ណឌ អវជិាមាន 
ការសប្ហ្រងាគ ះបនាទ ន ់ ឬ ប្រគះមហ្នតោយ” (UNISDR 2009)។ ប្ទះបី ពាក្សយ “សមេថភាពបនាុាំ” រេូវ
បាន ប្គ្ប្របើោ៉ា ង្ទូ្លាំទូ្ោយ ក្សនុង្បរបិទ្របស់ UNFCCC វាប្ៅតេមនិទនរ់េូវបាន ក្សាំណេនិ់យម 
នយ័ជាផលូវការប្ៅប្ឡើយ។ យុទ្ធាសហ្រសត និង្សមេថភាព បនាុាំ ជាប្រឿយៗរេូវបានប្គ្ប្ផទរ ពីជាំនានម់យួ 
ប្ៅជាំនានម់យួប្ទ្ៀេ ក្សនុង្សហ្គ្មន ៍ និង្រគួ្ាសរ ប្ហ្ើយអារស័យ ប្លើការប្របើរបាស់ តដលភាពមនិ
របរក្សេី ប្ក្សើេមានតមគ្ាំរូបដូចគន  តដលសក្សមមភាពមនុសសពីមុន គួ្រប្ធវើជា គ្ាំរូតដលមានប្ហ្េុផល      
សាំោប ់ អនាគ្េ។ ឧទហ្រណ៍ យុទ្ធាសហ្រសតបនាុាំ គឺ្ជាចាំប្នះដឹង្ តមតបបធមមជាេិ សាំោបរ់បពន័ធ 
រពមានជាមុន ដូចជា្យល់ពយុះស៊ែូណាម ិ ការប្រជើសប្រ ើសរបប្ភទ្ដាំណាាំ និង្រគបពូ់ជ ឬការកាេប់នថយ 
របបទ្ទ្ួលទនអាហារណ។   

ភាពងាយរង្ប្រគះ និង្សមេថភាពបនាុាំ អារស័យទាំង្រសុង្ប្លើ ភាពអាចប្របើរបាស់បាន និង្ការឈានប្ៅ 
របក្សបរបរចិញ្ច ឹមជីវេិ់ៈ ធនធានសង្គម ធនធានរូបវនត ធនធានមនុសស ធនធានហ្ិរញ្ញ វេថុ និង្ធនធានធមមជាេិ។  

ពេ័ម៌ានបតនថមអាំពីបប្ចចក្សស័ពទ ហានិភយ័ននប្រគះមហ្នតោយសូមប្មើល់ៈ 
http://www.preventionweb.net/english/professional/terminology/ 

ប្េើប្យើង្អាចកាេប់នថយហានិភយ័ននប្រគះមហ្នតោយបានប្ដ្ឋយរប្បៀបណា? 
ការកាេប់នថយហានិភយ័ននប្រគះមហ្នតោយ គឺ្សតីពីចាំណាេក់ារ ប្ដើមបកី្សាំណេ ់ផលប៉ាះពាល់អវជិាមាន នន ប្រគះ
ហ្នតោយធមមជាេិ ជាពិប្សស ប្រគះមហ្នតោយរទ្ង្រ់ទយមធយម តដលប្ក្សើេមានជាញឹក្សញាប ់ តដលបាំតល ញ 
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បនតបនាទ ប ់ ការអភវិឌឍ របស់សហ្គ្មន។៍ ការកាេបនថយហានិភយ័ននប្រគះមហ្នតោយ មានការក្សេស់ាំគល់ 
តមវធិានការពីរគឺ្់ៈ 
ក្ស. ការការពារ ឬ កាេប់នថយផលប៉ាះពាល់ សាំប្ៅប្លើការកាេប់នថយ លទ្ធភាពតដល ប្រគះមហ្នតោយ និង្ ប្ក្សើេ
ប្ឡើង្តមរយ់ៈយនតការ ការពារទឹ្ក្សជាំនន ់ ការប្ធវើពិពិធក្សមមចិញ្ច ឹមជីវេិ ការអនុវេតការាសង្សង្រ់បក្សបប្ដ្ឋយ 
សុវេថិភាព ។ល។ 
្. ការប្រៀបចាំ ល្ួ ន សាំប្ៅប្លើការពរងឹ្ង្សមេថភាពរបស់សហ្គ្មន ៍ ប្អាយប្នលើយេប និង្បនាុាំជាមយួប្រគះ 
មហ្នតោយតមរយ់ៈ ជាំរក្ស្យល់ពយុះសីុក្សលូន ឬផលូវជប្មលៀស ល្ួន។   

ពេ័ម៌ានបតនថមអាំពីបប្ចចក្សស័ពទកាេប់នថយហានិភយ័ននប្រគះមហ្នតោយសូមប្មើល់ៈ 
        http://www.preventionweb.net/english/professional/terminology/ 
         http://en.wikipedia.org/wiki/Disaster_risk_reduction 

ប្េើការបនាុាំ និង្ការកាេប់នថយហានិភយ័ ននប្រគះមហ្នតោយ មានភាពរមួអវី្ លះ? 
ទាំង្ការបនាុាំ និង្ការកាេប់នថយហានិភយ័ ននប្រគះមហ្នតោយ បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ មានបាំណង្ពរងឹ្ង្ 
សមេថភាព របស់របពន័ធនានា ឬមនុសស និង្កាេប់នថយ ភាពងាយរង្ប្រគះ ននការចិញ្ច ឹមជីវេិ។ ឧទហ្រណ៍
ការចិញ្ច ឹមជីវេិតមតបបហ្រិញ្ញ វេថុ ឬ តមតបប ធមមជាេិ។ ដូប្ចនះ យុទ្ធាសហ្រសតនានា តដលបានអនុវេត ប្ដើមប ីកាេ់
បនថយហានិភយ័ ននប្រគះមហ្នតោយ ជាប្រឿយៗ គឺ្រសប្ឌៀង្គន  និង្មានទ្ាំនាក្សទ់្ាំនង្ ោ៉ា ង្ខ្ល ាំង្ ប្ៅនឹង្ ការ   
បនាុា្ំ លួនប្ៅតមបាំតរបាំរលួ អាកាសធាេុ។  
ប្េើសមេថភាពរវាង្ការបនាុាំ និង្ប្ដ្ឋះរាសយ្ុសគន ដូចប្មតច? 
សមេថភាពបនាុាំ សាំប្ៅប្លើទ្ាំហ្ាំ តដលរបពន័ធ មានសមេថភាពបនាុា្ំ លួន។ សមេថភាពប្ដ្ឋះរាសយ អាចរេូវបាន 
បប្ង្កើនជាមយួ វធិានការបនាុាំ ្ណ់ៈប្ពល សមេថភាពបនាុាំ រមួបញ្ចូ លរចួជាប្រសចនូវ សមេថភាពប្ដ្ឋះរាសយ 
បូក្សបតនថមលទ្ធភាពវធិានការបនាុាំ ប្ហ្ើយវាមនិអាចរេូវប្ធវើប្អាយប្ក្សើនប្ឡើង្ ហ្សួពីចាំនុចក្សាំណេប់្នាះប្ទ្។ 
ឧទហ្រណ៍ សមេថភាពប្ដ្ឋះរាសយ គឺ្ជាចាំប្ណះដឹង្ធមមត របស់អនក្សរស់ប្ៅប្លើ ប្កាះឥណឌូ ប្នសីុ តដលប្ធវើប្អា
យ ពួក្សប្គ្អាច ទ្សសទយ្យល់ពយុះស៊ែូណាម ិប្ដ្ឋយទ្ទួ្លាសគ ល់សញ្ហញ រពមានជាមុន។ សមេថភាពបនាុាំ គឺ្ជា 
របពន័ធរបមាន ជាមុន តមការសិក្សាបាេុភូេតផនដី តមតបបបប្ចចក្សប្ទ្សវទិ្យាសហ្រសត។  
ប្េើវធីិាសហ្រសតក្សនុង្ការចិញ្ច ឹមជីវេិជាអវ?ី 
វធីិាសហ្រសតក្សនុង្ការចិញ្ច ឹមជីវេិ រេូវពិចរណា ក្សមមវេថុ ទ្ាំហ្ាំ និង្អទិ្ភាព សាំោបអ់ភវិឌឍ។ ពួក្សប្គ្ មនុសស និង្ ចេ ់
អទិ្ភាព ប្ៅចាំនុចក្សណាត លននការអភវិឌឍ និង្ប្តត េប្លើអនតោគ្មន ៍ កាេប់នថយភាពរកី្សរក្ស សតីពីការផតល់សិទ្ធ ិ
អាំណាច ដល់អនក្សរក្ស ប្ដើមបកី្សាសង្ឱកាសតទ ល់របស់ពួក្សប្គ្ សតីពីការគាំរទ្ដល់ការចូលរមួដាំប្ណើ រការសរមាប់
រទ្ពយសក្សមម សតីពី ការជាំរុញប្អាយអភវិឌឍនូវ ប្គលនប្ោបាយ និង្បរាិសថ នាសថ បន័។ វធីិាសហ្រសតក្សនុង្ការ ចិញ្ច ឹម 
ជីវេិ ជាសាំខ្នប់្តត េប្លើ ប្គលការណ៍និរនតរភាព ប្តត េប្លើមនុសស និង្តមតបបចូលរមួ និង្ការប្នលើយេបទន ់
ប្ពលប្វោ។  
រក្សប្ណឌ ទ្សសនទន ប្ដើមបជីាំនួយការវភិាគ្ ក្សតត ផលប៉ាះពាល់ការចិញ្ច ឹមជីវេិរបស់មនុសសរមួមាន់ៈ  
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 អទិ្ភាព តដលមនុសសក្សាំនេនិ់យមនយ័ថាជា លទ្ធផលចិញ្ច ឹមជីវេិតមការចង្ប់ានរបស់ពួក្សប្គ្ 
 ដាំប្ណើ រការប្របើរបាស់ ធនធាននានា ឬ មូលធនធមមជាេិ ហ្រិញ្ញ វេថុ រូបវនត មនុសស និង្សង្គម និង្ សមេថ
ភាពរបស់ប្គ្ ក្សនុង្ការដ្ឋក្សរ់បស់ទាំង្ប្នះ ប្របើរបាស់របក្សបប្ដ្ឋយរបសិទ្ធិភាព 

 យុទ្ធាសហ្រសតប្ផសង្ៗ ពួក្សប្គ្ អនុមេ័ (និង្រប្បៀបតដលពួក្សប្គ្ប្របើរបាស់អចលនរទ្ពយរបស់ពួក្សប្គ្) ក្សនុង្ 
ការបនត ននអទិ្ភាពរបស់ពួក្សប្គ្ 

 ប្គលនប្ោបាយ ាសថ បន័ និង្ដាំប្ណើ រការ តដលក្សាំនេ ់ដាំប្ណើ រការប្របើរបាស់រទ្ពយអសក្សមម និង្ឱកាស 
 បរបិទ្ តដលពួក្សប្គ្រស់ប្ៅ និង្ក្សតត នានា តដលប៉ាះពាល់ភាពងាយរង្ប្រគះ រហូ្េប្ធវើប្អាយរនធេចិ់េត 
និង្ មានភាពតនេឹង្ផលូវចិេត។  
  ពេ័ម៌ានបតនថម អាំពីធនធានប្ផសង្ៗ ប្ៅក្សនុង្ម៉ាូឌុល ទី្៣ លាំហាេទី់្១ (M3/E1)៖ តោង្មា៉ា រទិ្ច ភាព

ងាយរង្ប្រគះ។ 
ពេ័ម៌ានបតនថម អាំពីវធីិាសហ្រសតក្សនុង្ការចិញ្ច ឹមជីវេិ និង្បប្ចចក្សស័ពទរបស់វា សូមប្មើល់ៈ 
www.eldis.org/ go/topics/dossiers/livelihoods-connect/what-are-livelihoods-approaches 

ប្េើ ទិ្ដឋភាពជនជាេិភាគ្េិច និង្ប្យនឌរ័ អាចរេូវបានដ្ឋក្សប់ញ្ចូលប្ដ្ឋយរប្បៀបណា?  
ប្យនឌរ័ រេូវបានប្អាយនិយមនយ័ ប្ដ្ឋយអង្គការ FAO ថាជា 
“ទ្ាំនាក្សទ់្ាំនង្ រវាង្ បុរស និង្ហ្រសតី ទាំង្ការយល់ប្ ើញ និង្ស
មាា រ់ៈ។ ប្យនឌរ័ រេូវបានបប្ង្កើេ តមសង្គម និង្ជាប្រឿយៗ 
រគ្បរ់គ្ង្ដាំប្ណើ រការ ននការផលិេ និង្  ការបនតពូជ ការប្របើ
របាស់ និង្ការតចក្សចយ” (FAO, 1997)។ ប្ទះបីមាននិយម
នយ័តបបប្នះ ប្យនឌរ័ ជា  ញឹក្សញាប ់រេូវបានប្គ្យល់្ុស ថា
ជាការប្លើក្សក្សាំពស់ហ្រសតី តេប៉ាុប្ណាណ ះ។ ប្ទះបីជាោ៉ា ង្ណា បញ្ហា  
ប្យនឌរ័ គឺ្ សាំប្ៅប្លើ ហ្រសតី និង្បុរស ក្សដូ៍ចជា ទ្ាំនាក្សទ់្ាំនង្ 
រវាង្ពួក្សប្គ្ េួនាទី្របស់ពួក្សប្គ្ ដាំប្ណើ រការ និង្ការរគ្បរ់គ្ង្ 

ប្លើ ធនធាននានា ការតបង្តចក្សក្សាំោាំង្ពលក្សមម ផលរបប្ោជន ៍និង្េាំរូវការ។  
 ក្សនុង្វទិ្យាសហ្រសតសង្គម ពាក្សយ “ជនភាគ្េិច” សាំគល់រក្សុម 
មនុសស មានេួនាទី្មយួចាំនួនេូច ននអាំណាច សង្គម។ 
ឧទហ្រណ៍ រកុ្សមទ្ាំនាក្សទ់្ាំនង្ប្ភទ្ ជនពិការ អាយុ រទ្ពយ
សមបេតិ ជាេិ នប្ោបាយ ាសសនា ជាេិាសសន ៍និង្ជនជាេិ
ភាគ្េិច។  
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 ការពិចរណា សតីពី ការបក្សរាសយ ពាក្សយប្យនឌរ័ ប្ៅក្សនុង្យុទ្ធាសហ្រសតប្ដ្ឋះរាសយ និង្ភាពងាយរង្ប្រគះ     
ប្ផសង្ៗ សាំោបបុ់រស និង្ហ្រសតី។ ជាការពិេ គឺ្វាដូចគន ប្ៅនឹង្ ជនភាគ្េិចតដរ។ ដូប្ចនះ ទ្សសន់ៈវស័ិយ របស់ 
បុរស និង្ហ្រសតី និង្របស់ជនភាគ្េិច រេូវប្ធវើការពិចរណា។ ដូប្ចនះ វាមានេនមល រេូវពិចរណា កាប្រៀបចាំ កិ្សចចរបជុាំ 
ប្ផសង្គន  ជាមយួក្សនុង្ប្ផសង្ៗ។ ឧទហ្រណ៍ រកុ្សមបុរស និង្រកុ្សមហ្រសតី។ កិ្សចចរបឹង្តរបង្ បនាុាំ គួ្របញ្ហា ក្ស ់ប្យនឌរ័ 
និង្ជនភាគ្េិច របក្សបប្ដ្ឋយរបសិទ្ធភិាព និង្ជារបពន័ធ នូវផលប៉ាះពាល់ជាក្សោ់ក្ស ់ ពីបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ។ 
ឧទហ្រណ៍ តដនក្សាំនេរ់បស់ហ្រសតី ប្ដើមបបី្របើរបាស់ធនធាន និង្ដាំប្ណើ រការប្ធវើប្សចក្សតីសប្រមចចិេត បប្ង្កើនភាព 
ងាយរង្ប្រគះរបស់ពួក្សប្គ្ ចាំប្ពាះបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ។ ហ្រសតីក្សនុង្េាំបនជ់នបទ្ ក្សនុង្របប្ទ្សអភវិឌឍ មានទ្ាំនួល 
្ុសរេូវធាំប្ធង្ ក្សនុង្ការរក្សទឹ្ក្ស និង្ថាមពល (ចាំអិនអាហារ និង្ក្សាំប្ៅ) ផគេផ់គង្ ់ និង្សនតិសុ្ប្សបៀង្។       
ប្ដ្ឋយាសរ េួនាទី្ របស់ពួក្សប្គ្ ដាំប្ណើ រការប្របើរបាស់ធនធានមនិមានសមភាព និង្តដនក្សាំនេន់នការប្ធវើដាំប្ណើ រ
ឆ្ៃ យពីផទះ ហ្រសតី ក្សនុង្បរបិទ្ជាប្រចើន មនិភាពប្សមើគន  ប្រពាះរេវូបានរង្ផលប៉ាះពាល់ប្ដ្ឋយ បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ 
និង្ប្រគះមហ្នតោយ ធមមជាេិ ដូចជា ប្រគះោាំង្សៃួេ ទឹ្ក្សជាំនន ់អគ្គីភយ័ ឬប្ភលៀង្ធាល ក្សម់និប្ទ្ៀង្ទេ។់  ប៉ាតុនតហ្រសតី 
មនិរេឹមតេ ជាជនរង្ប្រគះ ននបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុប្ទ្ ប៉ាុតនតតថ្មទាំង្ ជាភាន ក្សង់ារតល ស់បតូរ ដម៍ានរបសិទ្ធិភាព 
ក្សនុង្ទ្ាំនាក្សទ់្ាំនង្បនាុាំ និង្កាេប់នថយបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ។ ហ្រសតីមានចាំប្ណះដឹង្រងឹ្មាាំ និង្ជាំនាញតដលអាច 
រេូវបានប្របើរបាស់ ក្សនុង្ការកាេប់នថយបាំតរបាំរលួ អាកាសធាេុ ការការពារប្រគះមហ្នតោយ និង្យុទ្ធាសហ្រសត     
បនាុាំ។ ដូប្ចនះ អារស័យប្លើាសថ នភាព ប្នះ វាអាចប្អាយយល់បានថា រេូវប្ធវើការជួបរបជុាំ ដ្ឋចពី់គន  សាំោប ់
រកុ្សម បុរស និង្រកុ្សមហ្រសតី និង្រកុ្សមជនភាគ្េិច ផង្តដរ។ ឧទហ្រណ៍ អាយុ ឬ ជនជាេិភាគ្េិច។  

ពេ័ម៌ានបតនថមអាំពី បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ និង្ប្យនឌរ័ សូមប្មើល់ៈ 
 ប្វទិ្ការបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ ប្យនឌរ័ ផតល់នូវពេ័ម៌ាន ចាំប្ណះដឹង្ និង្បណាត ញ សតីពីប្យនឌរ័ និង្   
បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ។ http://www.gendercc.net/ 

 ប្វទិ្ការអង្គការអភវិឌឍន ៍និង្បរាិសថ នហ្រសតី WEDO http://www.wedo.org/ 
ប្យនឌរ័ និង្បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ BRIDGE Cutting Edge Pack:  

www.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publications/cutting-edge-packs/gender-and-climate-change  

 ប្សៀវប្ៅតណនាាំ សតីពីការបណតុ ះបណាត ល បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ និង្ប្យនឌរ័ 
www.generoyambiente.org 
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ម៉ាឌូ្លុ ១ 

គគរមាង នងិ បរបិទ្ 
 
ម៉ាូឌុល ប្នះ ជួយ អនក្សប្អាយប្ចះរបមូល ពេ័ម៌ានមូលដ្ឋឋ ន សតីពី គ្ាំប្ោង្តដលបានវភិាគ្ និង្បរបិទ្របស់វា។ 
របសិនប្បើ ការវភិាគ្ មនិប្តត េប្លើគ្ាំប្ោង្តដលមានរាសប ់អនក្សគួ្រោបប់ញ្ចូ ល ពេ័ម៌ានតដលមានណាមយួ សតីពី 
សក្សមមភាពតដលបានប្រគង្ទុ្ក្សរបស់អនក្ស។ របសិនប្បើ មនិមានពេ័ម៌ានណាមយួប្ទ្ ចូររ ាំលង្ ធាេុនានា តម 
បញ្ា ីដូចខ្ង្ប្រកាម់ៈ 

 ២ ប្មា៉ា ង្ ប្ៅ មយួនថ្ៃ 
របមូលពេ័ម៌ានប្នះ ចូរពិប្រគះជាមយួ សាំប្ណើ រគ្ាំប្ោង្តដលមានរាសប ់ របាយការណ៍អភវិឌឍន ៍ និង្ការ 

វាយេនមល ឬពិប្រគះប្ដ្ឋយតទ ល់ជាមយួ េាំណាង្គ្ាំប្ោង្ និង្អាចរេូវប្រៀបចាំ ក្សមមសិក្សា។ អនក្សអាចរេូវប្ធវើការ 
សិក្សារាសវរជាវ រ ាំលឹក្សរទឹ្សតី ឬធនធានតមអីុនធឺណិេ ប្ដើមបសិីក្សាបតនថមអាំពី េាំបនភូ់មាិសហ្រសត។  

ពេ័ម៌ានអាចរេូវបានរបមូលតមរយ់ៈ ការរបជុាំអនក្សសរមបសរមួលគ្ាំប្ោង្ រមួជាមយួការចុះក្សមមសិក្សា 

ពេ័ម៌ានជាំនួយ សាំោបក់ារងារចុះមូលដ្ឋឋ ន ក្សដូ៍ចជាក្សមមវធីិអនុវេតជាធមមត អាចអានក្សនុង្ឧបសមពន័ធ១  
និង្ ២។ 
M1/E1៖ គ្ប្រមាង្ និង្បរបិទ្ 
វេថុបាំណង្ 

 ប្ដើមបកីាល យប្ៅជាាុសាំជាមយួ ការអនុវេតរបស់ អង្គការ គ្ាំប្ោង្ សក្សមមភាពរបស់វា និង្បរបិទ្គ្ាំប្ោង្។ 

 ១២០ -១៨០ នាទី្ 
រប្បៀបសរមបសរមលួ 
ពយោមប្នលើយ សាំនួរដូចខ្ង្ប្រកាម់ៈ 

 ប្ឈាម ះ/ចាំនង្ប្ជើង្គ្ាំប្ោង្ 
 ពណ៌នាការអនុវេត របស់អង្គការ 
 ភាន ក្សង់ារពាក្សព់ន័ធ (ឧទហ្រណ៍់ៈ មាច ស់ជាំនួយ ការអនុវេតរបស់អង្គការ) 
 ពណ៌នា ននេាំបនគ់្ាំប្ោង្់ៈ េាំបនភូ់មាិសហ្រសត របស់គ្ាំប្ោង្ ទ្ាំហ្ាំ ននេាំបនគ់្ាំប្ោង្ អរតភាពរកី្សរក្ស 
ធនធាន ប្សដឋកិ្សចចសាំខ្ន ់

 ពណ៌នា ចាំនុចសនូលរបស់គ្ាំប្ោង្ (ឧទហ្រណ៍ របប្ភទ្គ្ាំប្ោង្ រយ់ៈប្ពល ប្គលប្ៅ វេថុបាំណង្ 
សក្សមមភាព លទ្ធផលរហូ្េមក្ស ថ្វកិា អនក្សផតល់ហ្ិរញ្ញ វេថុ រកុ្សមប្គលប្ៅ)  
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 ពណ៌នា បរបិទ្គ្ាំប្ោង្់ៈ 
 អង្គការ/ាសថ បន័/រក្សុម ខ្ង្ប្រត និង្ប្ៅមូលដ្ឋឋ ន (រមួបញ្ចូ ល រកុ្សមមានមូលដ្ឋឋ នប្ៅ      
សហ្គ្មន ៍និង្រកុ្សមមនិផលូវការ) តដលក្សាំពុង្បាំប្រ ើការ ជាមយួរបជាពលរដឋប្ៅមូលដ្ឋឋ ន។ 

 គ្ាំប្ោង្/អង្គការ ក្សាំពុង្ប្ធវើការ ក្សនុង្េាំបន ់ កាេប់នថយហានិភយ័ ននប្រគះមហ្នតោយ និង្/ឬ     
បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ 

 សក្សមមភាព/ឥទ្ធិពល របស់រដ្ឋឋ ភបិាល ក្សនុង្េាំបន ់
 លក្សខ្ណឌ  អាកាសធាេុ 
 ប្រគះថាន ក្សន់ាប្ពលបចចុបបនន 
 របពន័ធការពារ និង្ប្រេៀមប្រៀបចាំរចួជាប្រសច ប្ដើមបេីទ្ល់ ប្រគះថាន ក្ស ់ បង្កប្ដ្ឋយមនុសស ឬ 
ធមមជាេិ អាកាសធាេុ ប្ៅហ្នឹង្ក្សតនលង្ 

 និនាន ការប្សដឋកិ្សចច សង្គម (រមួមានបញ្ហា ប្យនឌរ័) វបបធម ៌និង្នប្ោបាយ។  
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ម៉ាឌូ្លុ ២  

ការវិភាគគររោះថ្នន ក ់នងិ បបំរបរំលួអាកាសធាត ុបបបចលូរមួ 
 
ម៉ាូឌុល ២ ជួយ អនក្ស ប្អាយអភវិឌឍ ការវភិាគ្ប្រគះថាន ក្ស ់ និង្បាំតរបាំរលួ អាកាសធាេុ ក្សដូ៍ចជា ក្សាំណេទិ់្ដឋភាព 
រគ្បរ់គ្ង្សាំខ្ន់ៗ  សតីពី អាកាសធាេុ និង្ប្រគះមហ្នតោយ ក្សនុង្េាំបនគ់្ាំប្ោង្របស់អនក្ស។ វារមួបញ្ចូ ល ពេ័ម៌ាន 
ប្រគះថាន ក្ស ់និង្បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ តផអក្សប្លើការរ ាំលឹក្សរទឹ្សតី ជាមយួចាំប្នះដឹង្ សហ្គ្មនមូ៍លដ្ឋឋ ន។  

៤-៥ ប្មា៉ា ង្ ប្ៅមយួនថ្ៃ 
ពេ័ម៌ានរេូវបានរបមូល តមរយ់ៈលាំហាេត់បបចូលរមួដូចខ្ង្ប្រកាម់ៈ 
 បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ និង្ប្រគះថាន ក្ស ់ក្សនុង្ការរ ាំលឹក្សរទឹ្សតី (M2/E1)៖ ប្ធវើការរាសវរជាវរ ាំលឹក្សរទឹ្សតី ប្ដើមប ី
ប្នលើយ សាំនួរប្រគះថាន ក្ស ់និង្បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ ក្សនុង្របប្ទ្ស/ក្សនុង្េាំបនរ់បស់អនក្ស។ 

 ទិ្ដឋភាពនប្ោបាយជាេិ (M2/E2)៖ វភិាគ្ទិ្ដឋភាពនប្ោបាយ ទក្សទ់្ង្ បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ និង្ 
ប្រគះថាន ក្សក់្សនុង្របប្ទ្សរបស់អនក្ស។  

 តផនទី្ប្រគះថាន ក្ស ់ (M2/E3)៖ អនក្សចូលរមួសិកាខ ាសោ គូ្សតផនទី្ ភូមរិបស់ប្គ្ ប្ដ្ឋយគូ្សបញ្ហា ក្ស ់
េាំបន ់មានហានិភយ័ ប្ដ្ឋយប្រគះថាន ក្សប់ង្កប្ដ្ឋយ មនុសស ឬធមមជាេិ អាកាសធាេុជាក្សោ់ក្ស។់ អនក្សចូល 
រមួ ពិភាក្សា ការតល ស់បតូរ ភាពញឹក្សញាប ់និង្អុាាំង្េង្សីុ់ប្េ ននប្រគះថាន ក្សពី់អេីេកាល។  

 របេិទិ្នរដូវ (M2/E4) ៖ អនក្សចូលរមួ ប្ធវើរបេិទិ្ន គូ្សបញ្ហា ក្ស ់ រពឹេតិការសាំខ្ន់ៗ  ក្សនុង្មយួឆ្ន ាំ ជា
ពិប្សស រយ់ៈប្ពលជួយ ភាពតនេឹង្ ប្ដ្ឋយាសរ ប្រគះថាន ក្សប់ង្កប្ដ្ឋយមនុសស ឬធមមជាេិ។ អនក្សចូលរមួ 
ពិភាក្សា ការតល ស់បតូរជាញឹក្សញាប ់អុាាំង្េង្សីុ់ប្េ និង្រដូវកាល ននប្រគះថាន ក្សពី់អេីេកាល។  

 លាំហាេជ់ាំប្រ ើស ក្សាំនេប់្រគះថាន ក្ស ់ (M2/E5)៖ អនក្សចូលរមួ ក្សាំណេ ់ ប្រគះថាន ក្ស ់ ពួក្សប្គ្ របឈមក្សនុង្ជីវេិ 
របចាំនថ្ៃ និង្ពិភាក្សា ការតល ស់បតូរពីភាពញឹក្សញាប ់អុាាំង្េង្សីុ់ប្េ និង្រដូវកាល ននប្រគះថាន ក្សពី់អេីេកា
ល។  

ពេ័ម៌ានគួ្ររេូវបានរបមូល តមរយ់ៈការរាសវរជាវរ ាំលឹក្សរទឹ្សតី (M2/E, M2/E2) និង្ការពិប្រគះ
ប្ោបល់ជាមយួ របជាពលរដឋមូលដ្ឋឋ ន (M2/E3, M2/E4, M2/E5) ក្សនុង្សិកាខ ាសោ តបង្តចក្សតមប្យនឌរ័។  

សូមផតល់អនុាសសនប៍្អាយអនក្ស ប្រៀបចាំសិកាខ ាសោតបង្តចក្សតម ប្យនឌរ័ មយួសរមាបបុ់រស និង្មយួ 
សរមាបហ់្រសតី ប្ដើមបរីបមូលពេ័ម៌ានចាំបាច។់ របសិនប្បើអនក្ស ប្ធវើការជាមយួជនភាគ្ជាេិភាគ្េិច វាជាការមាន 
របប្ោជន ៍ប្ធវើការជាមយួពួក្សប្គ្ ជារកុ្សមប្ផសង្គន ។  
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របសិនប្បើ អនក្សមានប្ពលមនិរគ្បរ់គន ់ប្ដើមបបី្ធវើលាំហាេត់បបចូលរមួ (M2/E3 និង្ M2/E4) ចូររ ាំលង្ វា 
ប្ហ្ើយប្ធវើលាំហាេ ់ប្ល្ ៥ (M2/E5) ជាំនួសវញិ។  
ពេ័ម៌ានជាំនួយ សាំោបក់ារងារចុះមូលដ្ឋឋ ន ក្សដូ៍ចជា ក្សមមវធីិននការអនុវេតជាធមមត អាចប្មើលក្សនុង្ឧបសមពន័ធទី្ ១ 
និង្ទី្២។  
ចូរចាំណាាំថា ប្រគះថាន ក្សអ់ាកាសធាេុ និង្ប្រគះថាន ក្សប់ង្កប្ដ្ឋយមនុសស ឬធមមជាេិ ជាប្រឿយៗជានគ់ន ។ ភាពប្ផសង្ 
គន សាំខ្នគឺ់្ថា ប្រគះថាន ក្សអ់ាកាសធាេុ ទក្សទ់្ង្ លទ្ធផល ននបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ តដលជានិនាន ការរយ់ៈ 
ប្ពលតវង្ រមួទាំង្ ប្រគះថាន ក្សត់ដលោេរេដ្ឋង្យេឺៗ និង្ឆ្បរ់ហ័្ស។ ប្រគះថាន ក្សប់ង្កប្ដ្ឋយមនុសស ឬធមមជាេិ 
រមួទាំង្ប្រគះថាន ក្សទ់ាំង្អស់ ទក្សទ់្ង្ បរោិកាសធមមជាេិ តដលអាចរមួបញ្ចូ លប្រគះថាន ក្ស ់ តដលមនិមានទក្ស ់
ទ្ង្បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ ដូចជា រញ្ាួ យតផនដី។  
ប្ទះបីជា របជាពលរដឋមូលដ្ឋឋ ន អាចមនិ វ្ល់ ថាប្េើប្រគះថាន ក្សប់្ក្សើេប្ឡើង្ ទក្សទ់្ង្បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ ឬមនិ 
ទក្សទ់្ង្ប្នាះប្ទ្ វាជាការសាំខ្នត់ដលរេូវប្ធវើការវភិាគ្។ ទី្មយួ ប្ដ្ឋយាសរ បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុនាប្ពល 
អនាគ្េ និង្កានត់េប្ធវើប្អាយប្រគះថាន ក្សទ់ក្សទ់្ង្ អាកាសធាេុកានត់េអារក្សក្ស។់ ទី្ពីរ ប្ដ្ឋយាសរ ប្ដើមក្សាំប្ណើ េ 
ននប្រគះថាន ក្ស ់ ក្សជ៍ាបញ្ហា ផង្តដរ សាំោបក់ារេស៊ែូមេិ។ ឧទហ្រណ៍ បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ រេូវបានបង្កោ៉ា ង្ធាំ 
ប្ធង្ ប្ដ្ឋយរបប្ទ្សឧសាហ្ក្សមម តដល មាននយ័ថា ការបនាុាំ ប្ៅនឹង្ផលប៉ាះពាល់របស់វា រេូវតេមាន      
ការគាំរទ្ ពីរបប្ទ្សទាំង្ប្នះវញិ។  
 

M2/E1៖ ប្រគះថាន ក្ស ់និង្បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ ក្សនុង្ការរ ាំលឹក្សរទឹ្សតី 
វេថុបាំណង្ 

 ប្ដើមបកី្សាំណេ ់បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ តដលបានពយក្សរណ៍ និង្អេីេកាល ក្សនុង្េាំបនគ់្ាំប្ោង្ 
 ប្ដើមបកី្សាំណេ ់ប្រគះថាន ក្សម់នុសស ក្សនុង្េាំបនគ់្ាំប្ោង្ 

២-3 ប្មា៉ា ង្ 

ពេ័ម៌ានគួ្ររេូវបានរបមូល តមរយ់ៈការរាសវរជាវរ ាំលឹក្សរទឹ្សតី 
រប្បៀបសរមបសរមលួ 
ពយោមប្នលើយ សាំនួរដូចខ្ង្ប្រកាម ប្ដ្ឋយការពិប្រគះជាមយួេាំណភាា បត់មអនុាសសនខ៍្ង្ប្រកាម។ 

 ប្េើបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ (ឧទហ្រណ៍ សីេុណា ភាព គ្ាំរូប្ភលៀង្ ក្សាំប្នើននីវូសមុរទ្ និង្រពឹេតកិារខ្ល ាំង្ៗ) 
បាននឹង្ក្សាំពុង្អភវិឌឍ ក្សនុង្េាំបនរ់បស់អនក្ស ពីអេីេកាល រប្បៀបណា ប្ហ្ើយប្េើ វានឹង្អភវិឌឍរប្បៀប
ណា ប្ទ្ៀេប្ៅនថ្ៃអនាគ្េ? 

 ប្េើប្រគះថាន ក្ស ់បង្ករប្ដ្ឋយមនុសស និង្ធមមជាេិ និង្អាកាសធាេុ ក្សនុង្េាំបនភូ់មាិសហ្រសត របស់អនក្ស តដល 
សាំខ្នប់ាំផុេ គឺ្ជាអវី?  
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 ប្េើផលប៉ាះពាល់ ននប្រគះថាន ក្សទ់ាំង្ប្នាះ ប្លើជីវេិមនុសស (ទាំង្បុរស និង្ហ្រសតី) ក្សនុង្េាំបនរ់បស់អនក្ស 
សាំខ្នប់ាំផុេគឺ្អវី?   

 ប្េើរបភព ននការបាំភាយឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់ (GHG) និង្ការបូនលិច ក្សនុង្របប្ទ្ស ឬេាំបនគ់្ាំប្ោង្របស់
អនក្ស តដលសាំខ្នប់ាំផុេគឺ្អវី?? 
ពេ័ម៌ាន សតីពី ប្រគះថាន ក្សអ់ាកាសធាេុ និង្ផលប៉ាះពាល់របស់ប្គ្ ប្លើការបាំភាយឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់ និង្ 

កាបូនលិច ក្សដូ៍ចជា ប្គលនប្ោបាយរដ្ឋឋ ភបិាល អាចអានក្សនុង្ឯក្សាសរដូចខ្ង្ប្រកាម។ ចូរក្សាំនេស់ាំគល់
ថា ក្សរណីភាគ្ប្រចើន ពេ័ម៌ានលមអេិ អាចរក្សបាន តេក្សាំរេិថាន ក្សជ់ាេិ់ៈ 

 ប្គលការណ៍តណនាាំ របប្ទ្ស អាំពីបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ ប្រៀបោបល់មអេិប្ដ្ឋយអង្គការប្របេហ្វអល 
 “ការរបារស័យទ្ាំនាក្សទ់្ាំនង្ជាេិ” ននរបប្ទ្សនិមយួៗ៖ រគ្បភ់ាគី្ ចាំប្ពាះកិ្សចចរពមប្រពៀង្រក្សប្ណឌ  
អង្គការសហ្របជាជាេិ សតីពីបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ (UNFCCC) រេូវដ្ឋក្សជូ់ន អវបី្គ្ប្ៅថា ការរ
របារស័យទ្ាំនាក្សទ់្ាំនង្ជាេិ តដលប្ដ្ឋះរាសយផលប៉ាះពាល់ ននបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ និង្ការបាំភាយ
ឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់ ក្សនុង្រពាំរបទ្ល់តដនរបស់ពួក្សប្គ្។ របាយការណ៍នានា អាចអានបានតមរយ់ៈ ប្គ្
ហ្ទ្ាំពរ័ http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php 

 ក្សមមវធីិសក្សមមភាព ការបនាុាំជាេិ (NAPAs) រេូវបានរបកាស ប្ដ្ឋយរបប្ទ្សអភវិឌឍេិចបាំផុេ 
(LDCs) តដលរគ្បភ់ាគី្ កិ្សចចរពមប្រពៀង្រក្សប្ណឌ អង្គការសហ្របជាជាេិ សតីពីបាំតរបាំរលួ        
អាកាសធាេុ។ របាយការណ៍ មានប្ៅប្លើប្គ្ហ្ទ្ាំពរ័់ៈ http://unfccc.int/ coopera-

tion_support/least_developed _countries_portal/submitted_napas/items/4585.php 
 ក្សមមវធីិអភវិឌឍអង្គការសហ្របជាជាេិ (UNDP) ផតល់របវេតិរបប្ទ្ស មានបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ សតីពី 
អាកាសធាេុទូ្ប្ៅ និនាន ការអាកាសធាេុបចចុបបនន និង្ការពយក្សរណ៍ ននអាកាសធាេុនាប្ពល 
អនាគ្េ សាំោបរ់បប្ទ្សនិមយួៗ សូមប្មើលប្គ្ហ្ទ្ាំពរ័់ៈ http://country-profiles.geog.ox.ac.uk/ 

 វទិ្យាសថ នធនធាន ពិភពប្ោក្ស ផតល់របវេតរូិបរបប្ទ្ស សាំោបជ់ាង្ ២២០របប្ទ្ស ប្ដ្ឋយបងាា ញ 
ពេ័ម៌ាន ការបាំភាយឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់ និង្បរាិសថ ន អាំពីភាពប្ផសង្គន ជាគ្នលឹះ សាំោបរ់បធាបបទ្         
និមយួៗ សូមប្មើលប្គ្ហ្ទ្ាំពរ័ http://earthtrends.wri.org/country_profiles/index.php?theme=3 

 របាយការណ៍ពីរកុ្សមរបឹក្សាអាកាសធាេុ របស់អង្គការសហ្របជាជាេិ (IPCC)។ របាយការណ៍ប្នះ 
អាចទញយក្សអានបានតមប្គ្ហ្ទ្ាំពរ័ 
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.htm 

 ប្យើង្បនាុាំ ចាំប្ណះដឹង្មូលដ្ឋឋ ន គឺ្ឧបក្សរណ៍របភព ប្បើក្សចាំហ្រ តផអក្សប្លើប្គ្ហ្ទ្ាំពរ័ ជាមយួពេ័ម៌ាន 
តដលមានរបប្ោជន ៍ សតីពីការបនាុាំបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ សាំោបរ់បប្ទ្សជាប្រចើនតមប្គ្ហ្ទ្ាំពរ័់ៈ 
weadapt.org 

 ាសថ នភាពននការប្អាយសចច បន័ របស់កិ្សចចរពមប្រពៀង្រក្សប្ណឌ អង្គការសហ្របជាជាេិសតីពី បាំតរ     
បាំរលួ អាកាសធាេុ តមប្គ្ហ្ទ្ាំពរ័់ៈ http://unfccc.int/essential_background/convention/status

_of_ratification/ items/2631.php 
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 អង្គការឃ្ល ាំប្មើលអាឡឺម៉ាង្ ់ ផតល់ពេ័ម៌ាន អាំពីឧបសមពន័ធននការអនុវេត បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ ក្សនុង្     
ឆ្ន ាំ២០១១ តមប្គ្ហ្ទ្ាំពរ័់ៈ  http://www.germanwatch.org/ccpi 
របភពខ្ង្ប្រកាម ផតល់ពេ័ម៌ាន សតីពីប្រគះថាន ក្ស ់ និង្ផលប៉ាះពាល់របស់ពួក្សប្គ្ ក្សដូ៍ចជាប្គល

នប្ោបាយ របស់រដ្ឋឋ ភបិាល និង្យនតការ សាំោបក់ាេប់នថយហានិភយ័ននប្រគះមហ្នតោយ់ៈ 
 រពីតវនសិន ប្វប មានពេ័ម៌ានសតីពី ហានិភយ័ ននប្រគះមហ្នតោយតដលទក្សទ់្ង្ ប្គលនប្ោបាយ 
និង្អង្គការ ក្សាំពុង្បាំប្រ ើការ ក្សនុង្ការកាេប់នថយហានិភយ័ននប្រគះមហ្នតោយ សាំោបរ់បប្ទ្សនិមយួៗ
តមប្គ្ហ្ទ្ាំពរ័់ៈ http://www.preventionweb.net/english/countries/ 

 រលីីស ប្វប ប្បាះពុមាផាយ របាយការណ័ាសថ នភាព ការអាំពាវនាវ ឯក្សាសរប្គលនប្ោបាយ ការ
វភិាគ្ រពឹេតិបេតិពេ័ម៌ាន និង្តផនទី្ ទក្សទ់្ង្ ជាំនួយមនុសសធម ៌ ប្គ្ហ្ទ្ាំពរ័់ៈ 
http://reliefweb.int/countries 

 អង្គការ International Disaster Database ផតល់ទិ្នននយ័ សតីពីប្រគះមហ្នតោយ ក្សនុង្អេីេកាល 
សាំោបរ់បប្ទ្ស និមយួៗ តមប្គ្ហ្ទ្ាំពរ័់ៈ www.emdat.be/country-profile or www.emdat.be/disaster-

profiles 
 ការោិល័យ របចាំេាំបន ់OCHA ទ្ទួ្លបនទុក្សេាំបន ់អាសីុ និង្បា៉ា សីុភចិ ផតល់តផនទី្ប្រគះថាន ក្ស ់តម
ប្គ្ហ្ទ្ាំពរ័ http://ochaonline.un.org/roap/MapCentre/HazardMaps/tabid/3725/language/fr-

FR/Default.aspx 
 អង្គការការពារ ប្រគះមហ្នតោយជាេិ ជាប្រឿយៗ មានប្គ្ហ្ទ្ាំពរ័ របស់ប្គ្ ប៉ាុតនតមាន ទ្ាំនាក្សទ់្ាំនង្េិច 
េួច ទក្សទ់្ង្ រចនាសមពន័ធ ននប្គ្ហ្ទ្ាំពរ័ និង្អង្គការ តដលទ្ទួ្ល្ុសរេូវ អនតររបប្ទ្ស។  

 

M2/E2៖ ទិ្ដឋភាព នប្ោបាយជាេិ 
វេថុបាំណង្ 

 ប្ដើមបកីាល យជាាុសាំជាមយួប្គលនប្ោបាយអាកាសធាេុថាន ក្សជ់ាេិ យុទ្ធាសហ្រសត និង្តផនការរបស់វា 

២-៣ ប្មា៉ា ង្ 

ពេ័ម៌ានគួ្ររេូវរបមូលតមរយ់ៈ ការសិក្សារាសវរជាវរ ាំលឹក្សរទឹ្សតី 
រប្បៀបសរមបសរមលួ 
របសិនប្បើអនក្ស ចង្ប់្អាយការវភិាគ្របស់អនក្ស បញ្ចូ លទិ្ដឋភាព នប្ោបាយ អនក្សគួ្រ តសវង្រក្សពេ័ម៌ានសតីពីសាំនួរ 
តដលប្រៀបោបខ់្ង្ប្រកាម។ ប្ដ្ឋយតឡក្ស វាជាការសាំខ្ន ់របសិនប្បើប្គលប្ៅ ននការវាយេាំនល គឺ្រេូវ 
ប្រៀបោបល់មអេិ យុទ្ធាសហ្រសតេស៊ែូមេិ។ 

 ប្េើក្សមមវធីិ យុទ្ធាសហ្រសត និង្ប្គលនប្ោបាយ របស់ រដ្ឋឋ ភបិាលសាំខ្ន់ៗ  ទក្សទ់្ង្ ភាពធន បាំតរបាំរលួ 
អាកាសធាេុ (យុទ្ធាសហ្រសតបនាុាំ) ការបាំភាយឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស/់កាបូនលិច (យុទ្ធាសហ្រសតកាេប់នថយ) 
និង្/រ ឺការអភវិឌឍកាបូនទប/ប្គលនប្ោបាយថាមពល សាំខ្ន់ៗ មានអវី ល្ះ? 
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 ប្េើរចនាសមពន័ធ និង្ប្គលនប្ោបាយរដ្ឋឋ ភបិាល ទក្សទ់្ង្ការកាេប់នថយហានិភយ័ ននប្រគះមហ្នត 
ោយសាំខ្ន់ៗ មានអវី ល្ះ? ប្េើរដ្ឋឋ ភបិាល និង្របជាពលរដឋ ប្ៅមូលដ្ឋឋ ន តមទ្ាំនួល្ុសរេូវ           
សាំខ្ន់ៗ  អវី ល្ះក្សនុង្ក្សរណីននប្រគះមហ្នតោយមយួ?  

 ប្េើអង្គការអនតររដឋភបិាល (ឧទហ្រណ៍ UNEP, UNDP ធនាគរពិភពប្ោក្ស ធនាគរអាហ្វិច អាសីុ 
ឬ ធនាគរ អភវិឌឍអនតរអាប្មរចិកាាំង្) ផតល់ហ្រិញ្ញបបទន ការអនុវេត ឬរបឹក្សាប្ោបល់ អាំពី បាំតរបាំរលួ 
អាកាសធាេុ ឬ ក្សមមវធីិទក្សទ់្ង្ថាមពល ឬគ្ាំប្ោង្នានា ក្សនុង្របប្ទ្សរបស់អនក្សប្ទ្? 

 ប្េើមានឱកាសអវី ល្ះ ប្ៅថាន ក្សជ់ាេិ និង្ក្សនុង្េាំបនគ់្ាំប្ោង្ សាំោប ់ អង្គការសង្គមសីុវលិ ប្ដើមបមីានឥទ្ធិ
ពល ប្លើប្គលនប្ោបាយ និង្ដាំប្ណើ រការ ប្ៅថាន ក្សជ់ាេិ និង្ក្សាំរេិេាំបន/់មូលដ្ឋឋ ន (ឧទហ្រណ៍ 
ប្វទិ្ការ បណាត ញេភាា ប ់ការពិប្រគះប្ោបល់)?  

 ប្េើមាន ការអភវិឌឍសាំខ្ន់ៗ ណាមយួ ក្សនុង្ប្គលនប្ោបាយជាេិ ទក្សទ់្ង្ ការកាេប់នថយហានិភយ័ 
ននប្រគះមហ្នតោយ (ការប្រៀបោបល់មអេិ ឬការរ ាំលឹក្ស ននប្គលនប្ោបាយ) តដរប្ទ្?  

 ប្េើវេថុបាំណង្ និង្យុទ្ធាសហ្រសតសាំខ្ន់ៗ  ននរដ្ឋឋ ភបិាលជាេិ មានទ្ាំនាក្សទ់្ាំនង្ ប្គលនប្ោបាយ 
អាកាសធាេុ អនតរជាេិអវី ល្ះ? ប្េើពួក្សប្គ្ សថិេប្ៅក្សាំរេិ សក្សល (UNFCCC) ពហុ្ភាគី្ ឬប្ទ្វរភាគី្? 
សូមអានបតនថម ប្លើរបភពពេ័ម៌ានតដលបានតណនាាំក្សនុង្ ម៉ាូឌុល ២ លាំហាេទី់្១ (M2/E1)។  

 
M2/E3៖ តផនទី្ប្រគះថាន ក្ស ់
វេថុបាំណង្ 

 ប្ដើមបកីាល យជាាុសាំជាមយួ សហ្គ្មន ៍ និង្យល់ដឹង្ ពីមូលប្ហ្េុ តដលទី្ក្សតនលង្រេូវបានប្គ្ ប្មើល
ប្ ើញ ប្ដ្ឋយរកុ្សមប្ផសង្ៗគន  ក្សនុង្សហ្គ្មន ៍

 ប្ដើមបកី្សាំណេ ់ធនធានក្សនុង្ការចិញ្ច ឹមជីវេិ សាំខ្ន់ៗ  ក្សនុង្សហ្គ្មន ៍និង្ប្ដើមបដឹីង្ថា នរណា អាច ប្របើ
របាស់ និង្រគ្បគ់្ង្វ់ាបាន 

 ប្ដើមបកី្សាំណេ ់ េាំបន ់ និង្ធនធាន តដលមានហានិភយ័ ពីប្រគះថាន ក្សប់ង្កប្ដ្ឋយមនុសស ឬធមមជាេិ 
អាកាសធាេុ 

 ប្ដើមបវីភិាគ្ បាំតរបាំរលួ ក្សនុង្ប្រគះថាន ក្ស ់និង្ការប្ធវើតផនការ សាំោបក់ាេប់នថយហានិភយ័ 

១២០នាទី្ សាំោប ់ការគូ្ររូប (៩០នាទី្) និង្ ពិភាក្សា (៣០នាទី្) 

ពេ័ម៌ាន គួ្ររេូវបានរបមូល តមរយ់ៈ ការពិប្រគះប្ោបល់ អនក្សពាក្សព់ន័ធ ជាមយួរបជាពលរដឋមូលដ្ឋឋ ន 
ក្សនុង្សិកាខ ាសោ ដ្ឋចពី់គន តមប្យនឌរ័។ 
រប្បៀបសរមបសរមលួ (៩០នាទី្) 
១. ប្រៀបចាំលាំហាេ ់(សូមប្មើលរូបភាពប្ល្ ៦)៖ ផតល់តទ ាំង្រក្សដ្ឋស (អេិបបរមិា ទ្ាំហ្ាំ ៥០សម X១០០ សម) 
និង្ ប្មម នដពណ៌ ប្ដើមបគូី្សតផនទី្។ វាជួយ  ពីចបប់្ផតើម របសិនប្បើអនក្ស មានគ្ាំនិេ ពីរពាំតដន ននរសុក្ស/ភូម ិ
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តដល គ្ាំប្ោង្ ក្សាំពុង្បាំប្រ ើការងារ ក្សនុង្ប្នាះ ឬ បានគូ្សរចួប្ហ្ើយ ប្លើតទ ាំង្រក្សដ្ឋស។  
២. ពនយល់ អនក្សចូលរមួ ថាអនក្សចង្ ់ប្ធវើតផនទី្សហ្គ្មនរ៍បស់ពួក្សប្គ្មយួ។ 
៣. ជាបឋម ប្ធវើតផនទី្សហ្គ្មន។៍ របសិនប្បើអនក្ស មនិទនប់ានគូ្ស រពាំរបទ្ល់ប្ដ្ឋយ ល្ួនអនក្ស ចូរសុាំប្អាយ 
អនក្សចូលរមួ ជួយ ប្ធវើវា។  
 

អនក្សគួ្រជួយ  អនក្សចូលរមួ ប្អាយចបប់្ផតើម ប៉ាតុនត ចូរអនុញ្ហញ េប្អាយពួក្សប្គ្ គូ្សតផនទី្ ប្ដ្ឋយ ល្ួនប្គ្។ 
ចូរប្របើ សញ្ហញ  ឬនិមេិតរូប ប្ដើមបគូី្ស សាំណង្អ់ាគរ ធនធាននានា ។ល។ ចូរពយោម ប្ចៀសវាង្ ប្ឈាម ះ។ 
ចូរបប្ង្កើេ កូ្សនប្ាសរមយួ សាំោប ់និមេិតរូប  និង្សញ្ហញ  រេូវបានប្របើរបាស់ (សូមប្មើលឧទហ្រណ៍)។ 
ការរគ្បរ់គ្ង្ប្ពលប្វោ់ៈ សូមកុ្សាំប្របើប្ពលប្រចើនប្ពក្ស ប្ដើមបគូី្សរពាំរបទ្ល់ េាំបនប់្គ្រស់ប្ៅ និង្សាំណង្ ់
អាគរប្ផសង្ៗ។ ចូរពយោម ប្តត េប្លើពេ័ម៌ានសាំខ្ន ់(ធនធាន និង្ប្រគះថាន ក្ស)់។  
៤. ប្សនើរប្អាយសមាជិក្សសហ្គ្មន ៍គូ្សទី្តាំង្នន់ៈ 
ក្ស. េាំបនប់្គ្រស់ប្ៅ់ៈ ភូម ិនិង្ទី្របជុាំជន 
្. សាំណង្អ់ាគរ់ៈ ផលូវថ្នល់ រពះវហិាររគឹ្សត/អីុាសល ម គ្លីនិចសុ្ភាព ាសោប្រៀន អណតូ ង្ 
គ្. ធនធាន់ៈ េាំបនត់ដលមាននរព របភពទឹ្ក្ស ដីក្សសិក្សមម េាំបនប់្នាសទ្ វាលប្មម  ទី្ក្សតនលង្មានរពលឹង្វញិ្ហញ ណ 
៥. ប្េើមានអវបី្ៅ វ្ះខ្េ តដលហាក្សទ់ក្សទ់្ង្ ឬសាំខ្នស់ាំោបអ់នក្ស? ប្ពលណាតដល សមាជិក្សសហ្គ្មន ៍
បានយល់រសប ថាតផនទី្ គឺ្េាំណាង្ប្អាយសហ្គ្មនរ៍បស់ប្គ្ ចូរចបប់្ផតើមជាំហានទី្២៖ ប្ដ្ឋយការក្សាំនេ់
ប្រគះថាន ក្ស។់ 
៦. ប្េើេាំបន ់តដលក្សាំពុង្ជួបហានិភយ័ ពីរបប្ភទ្នន ប្រគះថាន ក្សប់្ផសង្ៗ មយួណាប្ៅ? 
ក្ស. ប្រគះថាន ក្សប់្ដ្ឋយអាកាសធាេុ់ៈ សីេុណា ភាព ទឹ្ក្សប្ភលៀង្ (របចាំឆ្ន ាំ តមរដូវ របចាំនថ្ៃ) ក្សាំប្នើននីវូទឹ្ក្សសមុរទ្ 
(ការបាំតល ញប្ននរ/ប្រជាះ ការតល ស់បតូរ លាំនាច/ទ្ប្នល/នក្ស) រពឹេតិការណ៍ខ្ល ាំង្ៗ (ប្រគះោាំង្សៃួេ ប្ភលៀង្ធាល ក្សខ់្ល ាំង្  
ប្ភលើង្ប្នះនរព ។ល។)  
្. ប្រគះថាន ក្សធ់មមជាេិ់ៈ ្យល់ពយុះទី្ហ្វុង្/្យល់ពយុះសីុក្សលូន/្យល់ពយុះហារកី្ស្ិន ទឹ្ក្សជាំនន ់ប្រគះោាំង្សៃួេ តអល 
នីណូ (ការប្ក្សើនប្ឡើង្ក្សាំប្ៅ) ឡានីណូ (ការប្ក្សើនប្ឡើង្រេជាក្ស)់ រញ្ាួ យតផនដី បនទុះភនាំប្ភលើង្ 
គ្. ប្រគះថាន ក្សប់ង្ករប្ដ្ឋយមនុសស់ៈ ទ្ាំនាស់នប្ោបាយ ប្សដឋកិ្សចច ការប្ចលសាំោម ការកាបប់ាំតល ញនរពប្ឈើ 
។ល។ 

សូមកុ្សាំរចលាំប្រគះថាន ក្សជ់ាមយួផលប៉ាះពាល់របស់វា។ បនតប្នះ និង្រេូវបានវភិាគ្ ក្សនុង្ជាំហានបនាទ ប។់ 
ប្រគះថាន ក្សត់ដល ផលប៉ាះពាល់ ដល់េាំបនទ់ាំង្មូល (មនិមានទី្តាំង្ក្សាំនេជ់ាក្សោ់ក្ស)់ រេូវបានប្គ្ ក្សាំនេ់
សាំគល់ ក្សនុង្តដន ននរក្សដ្ឋស។ បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ គឺ្ជាបាេុភូេរយ់ៈប្ពលតវង្ មយួ (ប្រចើនទ្សវេស) 
ដូប្ចនះ ការតល ស់បតូរ ប្ក្សើេមានប្ឡើង្មតង្ ក្សនុង្១០ ឬ ២០ឆ្ន ាំមុន គឺ្មនិតមនប្ដ្ឋយាសរ បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ
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ប្ទ្។ ដូប្ចនះ សូមចាំក្សនុង្ចិេតផង្តដរថា រពឹេតកិារណ៍ ថ្មីៗ  តដលជាប្រឿយៗមានវេតមានប្ក្សើេប្ឡើង្ និង្គួ្រចប់
អារមមណ៍ និង្ រេូវបានប្អាយេនមលោ៉ា ង្ខ្ល ាំង្ពីអនក្សចូលរមួ។  
មនិមានការតបង្តចក្ស រវាង្ ប្រគះថាន ក្ស ់ទក្សទ់្ង្ បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ និង្ប្រគះថាន ក្សដ់នទ្ ដូច របជាពលរដឋ 
មូលដ្ឋឋ ន តដលក្សាំរ ដឹង្អាំពីរបភពពិេរបាក្សដនន ប្រគះថាន ក្ស។់ ប្ទះបីជាោ៉ា ង្ណាក្សប៍្ដ្ឋយ វាប្ៅតេមាន    
ាសរ់ៈសាំខ្ន ់តដលរេូវក្សាំណេច់ាំណាាំ សាំោប់្ លួនអនក្ស ថាប្េើ ប្រគះថាន ក្សប់្នាះទក្សទ់្ង្ប្ៅនឹង្ បាំតរបាំរលួអាកាស 
ធាេុ ឬអេ ់ប្ដ្ឋយពិចរណាលទ្ធផលរបស់អនក្ស ក្សនុង្ម៉ាូឌុល ២។ ម៉ាូឌុលប្នះ និង្ផតល់ផង្តដរ ប្អាយអនក្សនូវ ការ 
យល់ដឹង្ ទូ្លាំទូ្ោយពី ការវវិឌឍនាប្ពលអនាគ្េ ននប្រគះថាន ក្ស ់ នាប្ពលបចចុបបនន។ ប្លើសពីប្នះ ចូរ
ពិចរណា ទ្ាំនាក្សទ់្ាំនង្សក្សតត នុពល រវាង្ប្រគះថាន ក្ស។់   

 
 

ការសិក្សា និង្ការពិភាក្សា (៣០នាទី្) 
ប្ៅប្ពលគូ្សតផនទី្ចប ់ចូរសួរសមាជិក្សរកុ្សម នូវសាំនួរដូចខ្ង្ប្រកាម់ៈ 

 ប្េើប្រគះថាន ក្ស ់មានភាព្ុសប្បលក្ស រវាង្ឥឡូវ ប្ៅនិង្ ១០/២០/៣០ ឆ្ន ាំ មុន (អារស័យ អាយុ អនក្ស
ចូលរមួ)? ប្េើប្រគះថាន ក្ស ់ក្សាំពុង្តល ស់បតូរ ជាញឹក្សញាប ់និង្អុាាំង្េង្សីុ់ប្េ តមនប្ទ្?  

 ប្េើនរណ រេូវប្ធវើប្អាយរង្ផលប៉ាះពាល់បាំផុេ ប្ដ្ឋយាសរប្រគះថាន ក្សទ់ាំង្ប្នាះ?  
 
M2/E4៖ របេិទិ្ន តមរដូច 
វេថុបាំណង្ 
ប្ដើមបកី្សាំណេ ់រយ់ៈប្ពល ននភាពតនេឹង្ផលូវចិេត ប្រគះថាន ក្ស ់ជាំងឺ្ ប្រគះអេឃ់្ល ន បាំណុល ភាពងាយ រង្ប្រគះ 
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។ល។ 
ប្ដើមបតីសវង្យល់ សក្សមមភាព/រពឹេតិការណ៍សហ្គ្មនស៍ាំខ្ន់ៗ  និង្យុទ្ធាសហ្រសតសរមបរបស់ពួក្សប្គ្ 
ប្ដើមបវីភិាគ្ ការតល ស់បតូរ សក្សមមភាពតមរដូវ អុាាំង្េង្សីុ់ប្េ និង្ភាពញឹក្សញាប ់និង្ទ្ាំនាក្សទ់្ាំនង្ របស់ប្គ្
ជាមយួ បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ។ 

៧៥ នាទី្ សាំោបគូ់្សរូប (៤៥នាទី្) និង្ពិភាក្សា (៣០នាទី្) 

ពេ័ម៌ាន គួ្ររេូវបានរបមូល តមរយ់ៈ ការពិប្រគះប្ោបល់អនក្សពាក្សព់ន័ធ ជាមយួ របជាពលរដឋមូលដ្ឋឋ ន 
ក្សនុង្សិកាខ ាសោ តបង្តចក្សតមប្យនឌរ័។  
រប្បៀបសរមបសរមលួ (៤៥ នាទី្) 
១. ប្រៀបចាំ លាំហាេ ់(សូមប្មើល រូបភាពប្ល្ ៧)៖ ផតល់តទ ាំង្រក្សដ្ឋស (អេិបរមា ទ្ាំហ្ាំ៥០សម X ១០០សម) 
និង្ប្មម នដពណ៌។ ប្រៀបចាំ េុ និង្គ្ាំនូសត្ ននឆ្ន ាំ ប្លើអាបសីុ់សប្ដក្ស។ 
២. ពនយល់ អនក្សចូលរមួ ថា អនក្សអាច អភវិឌឍ របេិទិ្នតមរដូវ ប្ដើមបបីងាា ញ រពឹេតិការណ៍ និង្ សក្សមមភាព
សាំខ្ន ់តដលប្ក្សើេមាន ក្សាំឡុង្ឆ្ន ាំ។  
៣. ប្សនើរប្អាយ ប្គ្ ចុះបញ្ា ី រដូវ រពឹេតិការណ៍ លក្សខ្ណឌ  នានា ។ល។ ប្លើអាបសីុ់សបឈឈរ។ បញ្ា ី រេូវោប ់
បញ្ចូ លទាំង្់ៈ 
ក្ស. រដូវប្ភលៀង្ 
្. សក្សមមភាពនានា ដូចជា រដូវ ដ្ឋាំដុះ និង្របមូលផល ការចិញ្ច ឹមសេវ ឬរដូវប្នាសទ្ 
គ្. ការដ្ឋក្សក់្សាំណេប់្ពលប្វោ ននភាពប្ផសង្គន របស់អាកាសធាេុ និង្ប្រគះថាន ក្ស់់ៈ ្យល់ពយុះទី្ហ្វុង្/សីុក្សលូន 
ទឹ្ក្សជាំនន ់ប្អល នីណូ (ការប្ក្សើនប្ឡើង្ក្សាំប្ៅ) ឡា នីណូ (ការប្ក្សើនប្ឡើង្រេជាក្ស)់ រញ្ាួ យតផនដី ការធាល ក្សប់្ភលៀង្។ 
 . ក្សាំឡុង្ប្ពលតនេឹង្ផលូវចិេត់ៈ ក្សង្វះខ្េប្សបៀង្អាហារ ក្សង្វះខ្េទឹ្ក្ស ជាំងឺ្ 
ង្. ប្ពលប្វោ ចាំណាក្សរសុក្ស 
ច. នថ្ៃឈបស់ាំោក្ស/ពិធីបុណយសាំខ្ន់ៗ  
៤. ប្ៅប្ពលរពឹេតិការណ៍ សាំខ្ន់ៗ រេូវបានដ្ឋក្សប់ញ្ា ី ប្រគង្ក្សាំណេប់្ពលប្វោរបស់ប្គ្ ក្សនុង្តោង្ តផអក្សប្លើ 
កិ្សចចរពមប្រពៀង្ ក្សនុង្ចាំប្ណាមអនក្សចូលរមួ។  

ការរគ្បរ់គ្ង្ប្ពលប្វោ់ៈ សូមកុ្សាំចាំណាយប្ពលប្រចើនប្ពក្ស ក្សនុង្ការបញ្ចបល់ាំហាេ ់ ប្រពាះការពិភាក្សា 
មានាសរ់ៈសាំខ្នណ់ាស់។ 
បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ គឺ្ជាបាេុភូេ រយ់ៈប្ពលតវង្មយួ (ប្រចើនទ្សវេស) ដូប្ចនះ ការតល ស់បតូរ ប្ក្សើេមានប្ឡើង្ 
មតង្ ក្សនុង្រយ់ៈប្ពល ១០ ឬ ២០ ឆ្ន ាំ គឺ្មនិប្ដ្ឋយាសរ បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុប្ទ្។  
ការសិក្សា និង្ការពិភាក្សា (៣០នាទី្) 
ប្ៅប្ពលរបេិទិ្នប្ធវើចបស់ពវរគ្បប់្ហ្ើយ សួរសមាជិក្សរកុ្សម សាំនួរដូចខ្ង្ប្រកាម់ៈ  
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 ប្េើមានភាពប្ផសង្គន  ណាមយួក្សនុង្ប្ពលប្វោ ប្ៅរដូវនានា និង្រពឹេតិការណ៍ ប្បើប្របៀបប្ធៀប ប្ៅនឹង្ 
កាលពី ១០/២០/៣០ ឆ្ន ាំមុន (អារស័យប្លើអាយុ អនក្សចូលរមួ)?  

 ប្េើមាននិនាន ការណាមយួ ឬការតល ស់បតូរណាមយួ ក្សនុង្ភាពញឹក្សញាប ់ឬអាាំង្េង្សីុ់ប្េ ននរពឹេតិការណ៍ 
ទ្ល់មក្សដល់ប្ពលប្នះ?  

ការបក្សរាសយលាំហាេទី់្៣  និង្ទី្៤ (ពេ័ម៌ានរេឡបន់នរកុ្សមវភិាគ្គ្ាំប្ោង្ ចាំប្ពាះអនក្សទ្ទួ្លផល) 
 ប្េើប្រគះថាន ក្ស ់ និង្ការតល ស់បតូរ តមរដូវ (ឧទហ្រណ៍ រដូវប្ភលៀង្/ប្រគះោាំង្សៃួេ ការប្ក្សើនក្សាំរេិនីវូទឹ្ក្ស 

សមុរទ្ ។ល។) រសបគន ជាមយួនឹង្ បាំតរ
បាំរលួអាកាសធាេុ ដូចបានសប្ង្កេ និង្
ការពយក្សរ បាំតរបាំរលួ អាកាសធាេុ របស់
អនក្សវទិ្យាសហ្រសតប្ទ្ (លទ្ធផលនន   ម៉ាូឌុល 
២ លាំហាេប់្ល្ ១)?  

 ពនយល់ការបក្សរាសយ របស់អនក្ស 
អាំពីលទ្ធផល ដល់អនក្សចូលរមួ។  

 
M2/E5៖ ជាំប្រ ើស លាំហាេ ់ប្ដើមបកី្សាំណេប់្រគះថាន ក្ស ់

លាំហាេប់្នះ អាចរេូវបានប្ធវើ របសិនប្បើអនក្សមានប្ពលមនិរគ្បរ់គន ់ ប្ធវើតផនទី្ ប្រគះថាន ក្ស ់ (M2/E3) 
និង្ របេិទិ្ន តមរដូវ (M2/E4)។  
វេថុបាំណង្ 

 ប្ដើមបកី្សាំនេ ់ប្រគះថាន ក្សប់ង្ករប្ដ្ឋយមនុសស ធមមជាេិ និង្អាកាសធាេុ 
 ប្ដើមបវីភិាគ្ ការតល ស់បតូរ ក្សនុង្ប្រគះថាន ក្ស ់ ប្ៅ ១០/២០/៣០ ឆ្ន ាំមុន (អារស័យប្លើ អាយុ របស់អនក្ស 
ចូលរមួ) 

 ប្ដើមបវីភិាគ្ ការតល សបតូរ ក្សនុង្ប្រគះថាន ក្សត់មរដូវ ក្សដូ៍ចជា ការតល ស់បតូរ ក្សនុង្អាាំង្េង្សីុ់ប្េ និង្ភាព   ញឹ
ក្សញាប។់ 



 

30 

 

៤៥នាទី្ សាំោបក់ារគូ្សរូប (១៥នាទី្) និង្ការពិភាក្សា (៣០នាទី្) 

ពេ័ម៌ាន គួ្ររេូវបានរបមូល តមរយ់ៈការពិប្រគះប្ោបល់ អនក្សពាក្សព់ន័ធ ជាមយួរបជាពលរដឋមូលដ្ឋឋ ន 
ក្សនុង្សិកាខ ាសោ តបង្តចក្សតមប្យនឌរ័។  
រប្បៀបសរមបសរមលួ (១៥នាទី្) 
១. ប្រៀបចាំ លាំហាេ ់ (សាំប្ៅរូបភាពប្ល្ ៨)៖ ផតល់តទ ាំង្រក្សដ្ឋស (អេិបបរមាទ្ាំហ្ាំ ៥០ សម X ១០០ សម) 
និង្ប្មម នដមយួ។ 
២. ជាជាំហា៊ែ នដាំបូង្ សួរប្គ្ថា ប្េើប្រគះថាន ក្សណ់ា ពួក្សប្គ្ក្សាំពុង្របឈមជាមយួ ជីវេិរបចាំនថ្ៃ់ៈ 
ក្ស. ប្រគះថាន ក្សធ់មមជាេិ់ៈ ្យល់ពយុះទី្ហ្វុង្/្យល់ពយុះសីុក្សលូន ទឹ្ក្សជាំនន ់ ប្រគះោាំង្សៃួេ ប្អល នីណូ (ការប្ក្សើន 
ប្ឡើង្ក្សាំប្ៅ) ឡា នីណូ (ការប្ក្សើេភាពរេជាក្ស)់ រញ្ាួ យតផនដី សក្សមមភាពបនទុះភនាំប្ភលើង្ 
្. ប្រគះថាន ក្សអ់ាកាសធាេុ់ៈ សីេុណា ភាព ប្ភលៀង្ (របចាំឆ្ន ាំ តមរដូវ របចាំនថ្ៃ) ការប្ក្សើនប្ឡើ ក្សាំរេិទឹ្ក្សសមុរទ្ 
(ការបាំតល ញ ប្ននរ /ប្រជាះ ការតល ស់បតូរ លាំនាច/ទ្ប្នល/នក្ស (រពឹេតកិារណ៍ខ្ល ាំង្ៗ )ប្រគះោាំង្សៃួេ ប្ភលៀង្ធាល ក្សខ់្ល ាំង្  ប្ភលើ
ង្ប្នះនរព) ។ល។  
គ្. ប្រគះថាន ក្សប់ង្ករប្ដ្ឋយមនុសស់ៈ ទ្ាំនាស់តផនក្សនប្ោបាយ សង្គម ការប្ចលសាំោម ការបាំតល ញនរពប្ឈើ 
។ល។ 
៣. ប្េើមានប្រគះថាន ក្ស ់ តដលពាក្សព់ន័ធ ឬសាំខ្នណ់ាមយួ មនិបានដ្ឋក្សប់ញ្ចូ លប្ទ្? ប្ៅប្ពល សមាជិក្ស សហ្
គ្មន ៍ បានយល់រពម ថាប្រគះថាន ក្ស ់ គឺ្េាំណាង្ប្អាយសហ្គ្មនរ៍បស់ពួក្សប្គ្ ចូរចបប់្ផតើម ជាំហានទី្២៖ ការ 

ក្សាំណេ ់ប្រគះថាន ក្សត់ដលសាំខ្នប់ាំផុេ ៣ ឬ៤។ 
៤. ប្សនើរសហ្គ្មន ៍ ប្អាយដ្ឋក្សប់្ឈាម ះ ប្រគះថាន ក្ស់
សាំខ្នប់ាំផុេ ៣ ឬ៤។ ពយោម សប្ង្ខប ប្រគះថាន ក្ស ់
មយួ ចាំនួន របសិនប្បើអនក្សចូលរមួ បានដ្ឋក្សប់្ឈាម ះ 
ប្រចើនដូចគន ។ ឧទហ្រណ៍ ជាំងឺ្ប្ផសង្ៗ ដូចជា ជាំងឺ្
រគុ្នចញ់ ជាំងឺ្ោគ្ និង្រគុ្ង្ប្ពាះប្វៀន អាចរេូវបាន
សប្ង្ខបមក្សជា ជាំងឺ្របស់មនុសស។  

គម នភាព្ុសគន  រេូវបានប្ធវើប្ឡើង្រវាង្ ប្រគះ
ថាន ក្សទ់ក្សទ់្ង្ បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ និង្ប្រគះថាន ក្ស់
ដនទ្ ដូចជា របជាពលរដឋក្សនុង្េាំបន ់ តដលក្សាំរយល់
ដឹង្អាំពី ក្សាំប្នើេពិេរបាក្សដ របស់ប្រគះថាន ក្ស។់ 
ប្ទះបីជាោ៉ា ង្ណា វាប្ៅតេសាំខ្ន ់ រេូវចាំណាាំ ល្ួន
អនក្ស ថា ប្រគះថាន ក្សគឺ់្ទក្សទ់្ង្ បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ 
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ឬអេ ់ប្ដ្ឋយ ពិចរណាលទ្ធផលរបស់អនក្ស ក្សនុង្ម៉ាូឌុល ២។ ប្នះ និង្ផតល់ប្អាយអនក្ស ផង្តដរ ការយល់ដឹង្ទូ្លាំ
ទូ្ោយ នូវ ការវវិឌឍ នថ្ៃអនាគ្េ របស់ប្រគះថាន ក្សប់្ក្សើេមានប្ពលបចចុបបនន។ ប្លើសពីប្នះ ចូរពិចរណា សក្សតត
នុពល េភាា ប ់រវាង្ប្រគះថាន ក្ស។់ 
សូមកុ្សាំយល់រចលាំ ប្រគះថាន ក្ស ់ជាមយួផលប៉ាះពាល់របស់វា។ បនត និង្រេូវបានវភិាគ្ ក្សនុង្ជាំហានបនាទ ប។់ បាំតរបាំ
រលួអាកាសធាេុ គឺ្ជាបាេុភូេ រយ់ៈប្ពលតវង្ (ប្រចើនទ្សវេស) ដូប្ចនះ ការតល ស់បតូរ ប្ក្សើេមានប្ឡើង្ មតង្ ក្សនុង្ រ
យ់ៈប្ពល ១០ ឬ ២០ ឆ្ន ាំ គឺ្មនិប្ដ្ឋយាសរ បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុប្ទ្។ 
ការសិក្សា និង្ការពិភាក្សា (៣០នាទី្) 
 ប្ៅប្ពលបញ្ា ីប្រគះថាន ក្ស ់ប្ធវើចបស់ពវរគ្បប់្ហ្ើយ សួរសមាជិក្សរកុ្សម សាំនួរដូចខ្ង្ប្រកាម់ៈ  

 ប្េើប្រគះថាន ក្ស ់ មានភាពប្ផសង្គន  ណាមយួក្សនុង្ប្ពលបចចុបបនន និង្ប្រគះថាន ក្សប់្ក្សើេមាន កាលពី ១០/
២០/៣០ ឆ្ន ាំមុន (អារស័យប្លើអាយុ អនក្សចូលរមួ)? ប្េើប្រគះថាន ក្សក់្សាំពុង្តេតល ស់បតូរ ក្សនុង្ភាពញឹក្សញាប ់
និង្អាាំង្េង្សីុ់ប្េ?   

 ប្េើមានភាព្ុសគន  ណាមយួក្សនុង្ប្ពលប្វោ ននប្រគះថាន ក្សត់មរដូវ ប្បើប្របៀប្ធៀបប្ៅនឹង្ ១០/២០/
៣០ ឆ្ន ាំមុន (អារស័យប្លើអាយុ អនក្សចូលរមួ)?  

ការបក្សរាសយលាំហាេទី់្៥ (ពេ័ម៌ានរេឡបន់នរកុ្សមវភិាគ្គ្ាំប្ោង្ ចាំប្ពាះអនក្សទ្ទួ្លផល) 
 ប្េើប្រគះថាន ក្ស ់និង្ការតល ស់បតូរ តមរដូវ (ឧទហ្រណ៍ រដូវប្ភលៀង្/ប្រគះោាំង្សៃួេ ការប្ក្សើនក្សាំរេិនីវូទឹ្ក្ស ស
មុរទ្ ។ល។) រសបគន ជាមយួនឹង្ បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ ដូចបានសប្ង្កេ និង្ការពយក្សរ បាំតរបាំរលួ 
អាកាសធាេុ របស់អនក្សវទិ្យាសហ្រសតប្ទ្ (លទ្ធផលនន   ម៉ាូឌុល ២ លាំហាេប់្ល្ ១)?  

 ពនយល់ការសប្ង្កេ របស់អនក្ស អាំពីលទ្ធផល ដល់អនក្សចូលរមួ។ 
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ម៉ាឌូ្លុ ៣ 

ការវិភាគ សមតថភាព នងិភាពងាយរងគររោះ តាមបបបចលូរមួ 
 
ម៉ាូឌុល ប្នះ រមួមាន ការវភិាគ្តបបចូលរមួ ននផលប៉ាះពាល់ប្រគះថាន ក្ស ់ រមួមាន យុទ្ធាសហ្រសត សរមប និង្ 
ធនធាន ចិញ្ច ឹមជីវេិ តដលងាយរង្ប្រគះ ក្សនុង្សហ្គ្មន។៍ ជាសប្ង្ខប អនក្សនឹង្ ក្សាំណេ ់ប្រគះថាន ក្សស់ាំខ្នប់ាំផុេ 
ផលប៉ាះពាល់សាំខ្នរ់បស់វា ក្សដូ៍ចជា យុទ្ធាសហ្រសតសរមបថ្មីៗ តដលរេូវបានអនុវេតប្ដ្ឋយ របជាពលរដឋ ប្ៅ 
មូលដ្ឋឋ ន (បុរស និង្ហ្រសតី) ប្ដើមបទី្បផ់លប៉ាះពាល់អវជិាមាន។ ក្សនុង្ជាំហានទី្ ២ ធនធានចិញ្ច ឹមជីវេិ សាំខ្ន ់
បាំផុេ គឺ្រេូវបានក្សាំណេ ់ប្ហ្ើយភាពងាយរង្ប្រគះរបស់វា ដល់ប្រគះថាន ក្សធ់មមជាេិ រេូវបានវភិាគ្។  

 ក្សនលះនថ្ៃ 
ពេ័ម៌ាន រេវូបានរបមូល តមរយ់ៈលាំហាេ ់តបបចូលរមួដូចខ្ង្ប្រកាម់ៈ 

 តោង្មា៉ា រទិ្ច ភាពងាយរង្ប្រគះ (M3/E1)៖ អនក្សចូលរមួ ក្សាំណេ ់ធនធាន ចិញ្ច ឹមជីវេិ និង្ប្រគះថាន ក្ស ់
សាំខ្ន់ៗ  របស់ពួក្សប្គ្។ ពួក្សប្គ្ វាយេនមល ផលប៉ាះពាល់ ននប្រគះថាន ក្ស ់ប្លើការចិញ្ច ឹមជីវេិរបស់ពួក្សប្គ្។  

 យុទ្ធាសហ្រសតប្ដ្ឋះរាសយ ផលប៉ាះពាល់ប្រគះថាន ក្ស ់(M3/E2)៖ អនក្សចូលរមួ ប្រៀបចាំ តោង្មយួ ដ្ឋក្សត់ម
ជួរ បងាា ញពីប្រគះថាន ក្ស ់ ផលប៉ាះពាល់ ននប្រគះថាន ក្សទ់ាំង្ប្នះ និង្យុទ្ធាសហ្រសត ប្ដើមបបី្ដ្ឋះរាសយ         
ផលប៉ាះពាល់ទាំង្ប្នាះ។ អនក្សចូលរមួ ពិភាក្សា និរនតរភាព និង្របសិទ្ធភាព ននយុទ្ធាសហ្រសតប្ដ្ឋះរាសយ 
របស់ ពួក្សប្គ្។   

ពេ័ម៌ាន គួ្ររេូវបានរបមូល តមរយ់ៈការពិប្រគះប្ោបល់ ជាមយួពលរដឋមូលដ្ឋឋ ន ក្សនុង្សិកាខ ាសោ 
តបង្តចក្សតម ប្យនឌរ័។   

អនក្សរេូវបានផតល់អនុាសសន ៍ ប្អាយប្រៀបចាំ សិកាខ ាសោតបង្តចក្ស តម ប្យនឌរ័ មយួសាំោបបុ់រស និង្ 
មយួសាំោបហ់្រសតី ប្ដើមបរីបមូលពេ័ម៌ានចាំបាច។់ របសិនប្បើអនក្សប្ធវើការ ជាមយួជនជាេិភាគ្េិច វាអាចមាន 
របប្ោជន ៍ផង្តដរ ប្ធវើការជាមយួពួក្សប្គ្ ក្សនុង្រកុ្សមប្ផសង្គន ។   

ពេ័ម៌ានជាំនួយ សាំោបកិ់្សចចការចុះមូលដ្ឋឋ ន ក្សដូ៍ចជា ក្សមមវធីិ អនុវេតជាធមមត អាចអានក្សនុង្ ឧបសមពន័ធ ទី្១ 
និង្ ទី្២។ 
M3/E1៖ តោង្មា៉ា រទិ្ច ភាពងាយរង្ប្រគះ 
វេថុបាំណង្ 

 ប្ដើមប ីក្សាំណេ ់ប្រគះថាន ក្សស់ាំខ្ន ់តដលមានផលប៉ាះពាល់ខ្ល ាំង្បាំផុេ សតីពីធនធានចិញ្ច ឹមជីវេិសាំខ្ន ់
 ប្ដើមប ីក្សាំណេថ់ាប្េើធនធាន ចិញ្ច ឹមជីវេិមយួណា មានភាពងាយរង្ប្រគះបាំផុេ 
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៩០ នាទី្ សាំោបគូ់្សរូប (៨០នាទី្) និង្ពិភាក្សា (១០នាទី្) 
រប្បៀបសរមបសរមលួ 
១. ប្រៀបចាំ រកុ្សម ប្ដើមបកី្សាំណេ ់ ធនធាន ចិញ្ច ឹមជីវេិសាំខ្នប់ាំផុេរបស់ពួក្សប្គ្។ អនក្សរេូវ បាន ប្លើក្សទឹ្ក្សចិេត  
ប្អាយ តបង្តចក្សធនធានជារកុ្សម ប្ោង្តម ចាំណាេថ់ាន ក្សដូ់ចខ្ង្ប្រកាម។ ជាគ្ាំនិេ ោ៉ា ង្ប្ហាច មាន
ធនធានបី ក្សនុង្រកុ្សមកាប្េហ្គរនិីមយួៗ និង្ រេូវបានប្គ្ក្សាំណេ។់   
ក្ស. ធនធានធមមជាេិ់ៈ ភាគ្ហ្៊ែុន ធនធានធមមជាេិ តដលមនុសសពឹង្អារស័យ រក្សរបាក្សច់ាំណូល ប្សបៀង្អាហារ 
ថាន ាំប្ពទ្យ ការការពារ ។ល។ ឧទហ្រណ៍ នរព ទឹ្ក្ស ្យល់ ដី ដាំណាាំ បតនល រេី និង្បសុសេវ។  
្. ធនធាន ហិ្រញ្ញ វេថុ ់ៈ ភាគ្ហ្៊ែុន និង្លាំហូ្រ ននលុយ តដលមនុសសពឹង្អារស័យ។ ឧទហ្រណ៍់ៈ របាក្ស់
ចាំណូល ពីការលក្ស ់ននផលិេផលក្សសិក្សមម និង្សិបបក្សមម ការងារធមមត និង្ការប្ផទររបាក្ស។់  
គ្. ធនធានមនុសស់ៈ ជាំនាញ ចាំប្ណះដឹង្ សមេថភាព និង្សុ្ភាពលអ សាំខ្នដ់ល់ ការបនតការចិញ្ច ឹមជីវេិ។ 
ឧទហ្រណ៍ សុ្ភាព ជាំនាញក្សសិក្សមម ឬជាំនាញដឹក្សនាាំ និង្ចាំប្ណះដឹង្ជាក្សោ់ក្សត់ផនក្សប្យនឌរ័ ដូចជា 
ចាំប្ណះដឹង្ បប្ចចក្សវទិ្យរបស់ហ្រសតី និង្សមាា រ់ៈជីវាសហ្រសត។1  
 .ធនធានសង្គម់ៈ ទ្ាំនាក្សទ់្ាំនង្ សង្គមផលូវការ និង្មនិផលូវការ និង្ាសថ បន័ មានាសរ់ៈសាំខ្ន ់ ប្ដើមបបីនត វេថុ
បាំណង្ ដម៍ានេនមល សាំោបស់ហ្គ្មន។៍ ឧទហ្រណ៍ រកុ្សមរបឹក្សាមូលដ្ឋឋ ន រពះវហិារ ាសជីវក្សមម សហ្ជីព
ពាណិជាក្សមម រគួ្ាសរ។  
ង្. ធនធានរូបាសហ្រសត់ៈ ប្ហ្ដ្ឋឋ រចនាសមពន័ធមូលដ្ឋឋ ន និង្ធនធានផលិេភាព សាំោបដឹ់ក្សជញ្ាូ ន សាំណង្ ់ការ
រគ្បរ់គ្ង្ទឹ្ក្ស ថាមពល និង្ទ្ាំនាក្សទ់្ាំនង្ ។ល។ ឧទហ្រណ៍ ផលូវថ្នល់ មនទរីប្ពទ្យ ផទះសតមបង្ ធុង្សតុក្សទឹ្ក្ស។     

របសិនប្បើអនក្ស មានបញ្ហា រគ្បរ់គ្ង្ប្ពលប្វោ ប្តត េប្លើធនធាន តដលរេូវបានប៉ាះពាល់ ប្ដ្ឋយ ប្រគះ
ថាន ក្ស ់ដូចបាននិោយ ក្សនុង្តផនទី្ប្រគះថាន ក្ស ់(M2/E3)។  
៣. សួររកុ្សម ប្អាយក្សាំណេ ់ប្រគះថាន ក្សស់ាំខ្ន ់ពីរ ឬបី ដល់ការចិញ្ច ឹមជីវេិរបស់ពួក្សប្គ្ ដូចបានក្សាំណេ ់ក្សនុង្ 
លាំហាេ ់M2/E3-5 (ចាំនួន ននប្រគះថាន ក្ស ់ ដូចបានក្សាំនេ ់និង្អារស័យប្លើ ការរគ្បរ់គ្ង្ប្ពលប្វោ) និង្ ចុះ 
បញ្ា ីវា ក្សនុង្ត្សប្ដក្ស នលង្កាេក់្សាំពូល តោង្មា៉ា រទិ្ច ជាថ្មីមតង្ប្ទ្ៀេ ប្ដ្ឋយប្របើរបាស់ និមេិតរូប របសិនប្បើ      
ចាំបាច។់  
៤. វាយេនមលផលប៉ាះពាល់ នន រគ្បប់្រគះថាន ក្ស ់ប្លើធនធាន។ របពន័ធផតល់ពិនទុ គឺ្ដូចខ្ង្ប្រកាម់ៈ 
     ៣ = ផលប៉ាះពាល់សាំខ្ន ់ប្លើធនធាន (សាំគល់ ប្ដ្ឋយពណ៌រក្សហ្ម) 
     ២ = ផលប៉ាះពាល់មធយម ប្លើធនធាន (សាំគល់ ប្ដ្ឋយពណ៌ប្្ៀវ) 
     ១ = ផលប៉ាះពាល់ទប ប្លើធនធាន (សាំគល់ ប្ដ្ឋយពណ៌ប្មម ) 
     ០ = មនិមានផលប៉ាះពាល់ ប្លើធនធាន (សាំគល់ ប្ដ្ឋយពណ៌ប្មម ) 

                                         
1
 APRODEV Briefing, October 2009, Call for IPR Flexibilities in Climate Change and Trade Negotia-tions. Women’s 
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៥. ប្សនើរ អនក្សចូលរមួ ប្អាយសាំប្រច ប្លើក្សាំរេិ ននផលប៉ាះពាល់ តដលប្រគះថាន ក្សនិ់មយួៗ មាន ប្លើធនធាន      
និមយួៗ ចូរគូ្សចាំណាាំជាប្ល្។ ចបប់្ផតើម វាយេនមល ជាមយួ ប្រគះថាន ក្ស ់១ បនតបនាទ ប ់តមត្សបនាទ េឈ់រ 
បនាទ បម់ក្ស ប្រគះថាន ក្ស ់២ ។ល។ 
៦. ប្នះ និង្ពាក្សព់ន័ធ ការចូលដល់កិ្សចចរពមប្រពៀង្ រមួក្សនុង្រកុ្សម។ អនក្សក្សេរ់ត គួ្រក្សេរ់ត ចាំនុចសាំខ្ន់ៗ  នន 
ការពិភាក្សា តដលដឹក្សនាាំប្ៅរក្ស ពិនទុតដលបានដ្ឋក្សប់្អាយ និង្ការមនិរពមណាមយួ ប្លើពិនទុប្នាះ។   
 ការសិក្សា និង្ការពិភាក្សា (១០នាទី្) 

 បតនថមប្ល្ ប្លើត្ស បញ្ឈរ និង្ត្សប្ដក្ស 
 ការចិញ្ច ឹមជីវេិតដលងាយរង្ប្រគះបាំផុេ់ៈ ប្េើធនធានចិញ្ច ឹមជីវេិមយួណា មានផលបូក្សតម ត្សប្ផតក្ស 

ព្ស់បាំផុេ និង្ ងាយរង្ប្រគះបាំផុេ?  
 ផលប៉ាះពាល់ប្រគះថាន ក្ស់្ ពស់បាំផុេ់ៈ ប្េើប្រគះ

ថាន ក្សណ់ាមាន ផលបូក្សត្សបញ្ឈរ ្ពស់បាំផុេ និង្ 
ដូប្ចនះ បប្ង្កើេប្អាយមាន ផលប៉ាះពាល់ ព្ស់បាំផុេ ប្ៅ
ប្លើធនធាេិរបក្សបរបរចិញ្ច ឹមជីវេិបានក្សាំណេ?់  

 ការពិចរណាបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ តដល
បានពយក្សរ ប្េើប្រគះថាន ក្ស ់ និង្ភាពងាយរង្ប្រគះ នន 
របរ ចិញ្ច ឹមជីវេិ អាចតល ស់បតូរប្ទ្ ប្ៅនថ្ៃអនាគ្េ? ប្េើ
របរចិញ្ច ឹមជីវេិប្ផសង្ប្ទ្ៀេ និង្កាល យជាងាយរង្ប្រគះ 
ប្ទ្?  

 ប្េើធនធានរបរចិញ្ច ឹមជីវេិមយួណា សាំខ្ន់
ជាង្ប្គ្បាំផុេ ប្ដើមបអីនុវេត យុទ្ធាសហ្រសតសរមប តដល
បាន ក្សាំណេ?់ (ប្របៀបប្ធៀប លទ្ធផលនន M3/E1)។   
 

 
M3/E2៖ យុទ្ធាសហ្រសត សរមប ផលប៉ាះពាល់ប្រគះថាន ក្ស ់ 
វេថុបាំណង្ 

 ប្ដើមបកី្សាំណេ ់ផលប៉ាះពាល់ ននប្រគះថាន ក្ស ់ប្លើ របរចិញ្ច ឹមជីវេិ និង្ជីវេិ របស់រក្សុម 
 ប្ដើមបកី្សាំណេ ់យុទ្ធាសហ្រសត សរមបបចចុបបនន រេូវបានប្របើ ប្ដើមបបីញ្ហា ក្ស ់ប្រគះថាន ក្ស ់និង្ផលប៉ាះពាល់ 
តដលបានរក្សប្ ើញ 

 ប្ដើមបកី្សាំណេ ់របសិទ្ធភិាព និង្និរនតរភាព ននយុទ្ធាសហ្រសតប្ដ្ឋះរាសយ 

៨០នាទី្ សាំោបគូ់្សរូប (៦០នាទី្) និង្ការពិភាក្សា (២០នាទី្) 
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រប្បៀបសរមបសរមលួ (៦០នាទី្) 
១. ប្រៀបចាំ លាំហាេ ់(សូមប្មើលរូបភាពប្ល្ ១០)៖ ផតល់តទ ាំង្រក្សដ្ឋស (អេិបបរមិាទ្ាំហ្ាំ ៥០សមX១០០សម) 
និង្ប្មម នដពណ៌ គូ្សបប្ង្ាើយតោយ 
២. ចុះបញ្ា ី ប្រគះថាន ក្ស២់ ឬ ៣ រក្សប្ ើញ ក្សនុង្លាំហាេ ់ម៉ាូឌុល២ M2/3-5 តមត្សបញ្ឈរ (ចាំនួនននប្រគះថាន ក្ស ់
បានរក្សប្ ើញ និង្អារស័យប្លើ ការរគ្បរ់គ្ង្ប្ពលប្វោ រហូ្េមក្ស)។  
៣. ក្សាំណេផ់លប៉ាះពាល់សាំខ្នប់ាំផុេ ននប្រគះថាន ក្ស ់ដូចបានក្សេស់ាំគល់ខ្ង្ប្លើ។ 

សូមកុ្សាំរចលាំ ផលប៉ាះពាល់ជាមយួប្រគះថាន ក្ស។់ ឧទហ្រណ៍ ប្រគះថាន ក្សធ់មមជាេិ រមួទាំង្ ប្រគះោាំង្សៃួេ 
ឬ្យល់ពយុះ ្ណ់ៈផលប៉ាះពាល់របស់វា អាចោបប់ញ្ចូ ល ការ្ូចខ្េដាំណាាំ និង្បាំតល ញផទះសតមបង្។ ផល
ប៉ាះពាល់ជាក្សោ់ក្ស ់ ប្យនឌរ័ អាចជា របភពទឹ្ក្ស រងី្សៃួេ ដូប្ចនះ បង្ករប្អាយមានក្សាំប្នើន ការងារផទះ និង្ប្ពល 
រេូវចាំណាយ ដង្ទឹ្ក្ស សាំោបហ់្រសតីប្រចើន ប្ដ្ឋយាសរលទ្ធផល ននប្រគះោាំង្សៃួេ និង្ភាពក្សាំរធាល ក្សប់្ភលៀង្ (ប្រគះ
ថាន ក្ស)់ 
៤. ក្សាំណេអ់េតសញ្ហញ ណ ននយុទ្ធាសហ្រសតសរមបតដលមានរាសប់់ៈ ប្េើអនក្សប្នលើយេបផលប៉ាះពាល់រប្បៀបណា? 

រេូវរបាក្សដថា បុរស និង្ហ្រសតី រេូវបានផតល់ឱកាស ប្អាយចូលរមួផតល់មេិ ពីយុទ្ធាសហ្រសត ប្ដ្ឋះរាសយ់ៈ 
ក្សនុង្ឧទហ្រណ៍ បរោិយខ្ង្ប្លើ យុទ្ធាសហ្រសតសរមប ល្ួនជាក្សោ់ក្ស ់ តផនក្សប្យនឌរ័ សាំោបភ់ាពក្សរមទឹ្ក្ស អាច 
ជាការអនុវេតប្ដ្ឋយសនសាំសាំនចទឹ្ក្សប្របើរបាស់។ ឧទហ្រណ៍ របមូលទឹ្ក្សប្ភលៀង្ទុ្ក្ស។ ចាំប្លើយេបទាំង្ប្នះ គឺ្ 
ជា យុទ្ធាសហ្រសតប្ដ្ឋះរាសយនាប្ពលបចចុបបនន។  
ជាមយួគន ផង្តដរ អនក្សរេូវ របាក្សដថា មនុសសក្សាំណេអ់េតសញ្ហញ ណ យុទ្ធាសហ្រសតប្ដ្ឋះរាសយ ពិេរបស់ពួក្សប្គ្ 

ជាជាង្យនតការ ប្នលើយេបតមការរបាថាន  តដល
ពួក្សប្គ្ពិេជាមនិអាចប្ធវើបាន។  
ពិភាក្សា (២០នាទី្) 

 ប្េើយុទ្ធាសហ្រសតប្ដ្ឋះរាសយ ទាំង្ប្នះក្សាំពុង្
ដាំប្ណើ រការរប្បៀបណា? ប្េើវាមានរបសិទ្ធិភាព និង្ 
និរនតរភាព ក្សាំរេិណា? 

 ប្េើអវីប្ៅជាឧបសគ្គតដលអាចោោាំង្ ដល់
ការរបេិបេតនិនយុទ្ធាសហ្រសតទាំង្ប្នាះ?  
ការបក្សរាសយ (ពេ័ម៌ានរេឡប ់ននរកុ្សមវភិាគ្គ្ាំ
ប្ោង្ ចាំប្ពាះអនក្សចូលរមួ) 

 ប្លើក្សយក្ស បញ្ហា ននរបសិទ្ធភិាព និង្ និរនតរ
ភាព។ ប្េើយុទ្ធាសហ្រសតប្ដ្ឋះរាសយទាំង្ប្នះ មាន     
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រយ់ៈប្ពល តវង្ ឬ ល្ី? ប្េើរបជាពលរដឋអាចប្ដ្ឋះរាសយ តេមាន ក្សឯ់ង្ជាមយួ នឹង្ផលប៉ាះពាល់ប្ទ្? ប្េើ
របជាពលរដឋ រេូវពឹង្ នរណា ប្ហ្ើយរប្បៀបណា ប្ដើមបគីាំរទ្ប្ដ្ឋះរាសយផលប៉ាះពាល់? ប្េើយុទ្ធ   ាស
ហ្រសតប្ដ្ឋះរាសយ និង្មានរបសិទ្ធភិាពតបបណា ជាមយួសីុណារយី៉ាូ បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ តដលបាន
ពយក្សរទុ្ក្ស? 

 ចូរពនយល់ លទ្ធផលដល់អនក្សចូលរមួ។  
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ម៉ាឌូ្លុ ៤ 

ការកណំតអ់តតសញ្ញា ណយទុ្ធសាស្តសតបនាុតំាមបបបចលូរមួ 
 
ប្ៅក្សនុង្ម៉ាូឌុលប្នះ អនក្សរេូវក្សាំណេអ់េតសញ្ហញ ណ ឧបសគ្គ ឬ រនាាំង្ ការអនុវេតយុទ្ធាសហ្រសតប្ដ្ឋះរាសយ និង្ 
ក្សាំណេអ់េតសញ្ហញ ណយុទ្ធាសហ្រសតបនាុាំ ប្ដើមបពីរងឹ្ង្ធនធាន របក្សបរបរចិញ្ច ឹមជីវេិតដលងាយរង្ប្រគះ និង្ 
បប្ង្កើនភាពធន និង្សមេថភាព បនាុាំ។  
ការប្តត េក្សនុង្ ម៉ាូឌុលប្នះ គឺ្សថិេប្លើយុទ្ធាសហ្រសតបនាុាំ។ ប្ទះបីជាោ៉ា ង្ណាក្សប៍្ដ្ឋយ ជួនកាល យុទ្ធាសហ្រសត 
កាេប់នថយផលប៉ាះពាល់ និង្បនាុាំ មនិអាចរេូវបានតបង្តចក្សដ្ឋចទ់ាំង្រសុង្ប្ទ្ (ឧទហ្រណ៍ ការកាបប់ាំតល ញ
នរពប្ឈើ អាច ជាការបនាុាំ ក្សដូ៍ចជា យុទ្ធាសហ្រសតកាេប់នថយផលប៉ាះពាល់)។ ដូប្ចនះ យុទ្ធាសហ្រសតកាេប់នថយ 
ផលប៉ាះពាល់ មនិរេូវបានប្គ្ ដក្សប្ចញពី ម៉ាូឌុលប្នះ ប្ហ្ើយអាច រេូវប្គ្ពិភាក្សាផង្តដរ។ សាំោបក់ារវភិាគ្ 
លមអេិ ននយុទ្ធាសហ្រសតកាេប់នថយផលប៉ាះពាល់ សូមពិប្រគះ ម៉ាូឌុល ៥។  

១-២ ប្មា៉ា ង្ 
ពេ័ម៌ាន រេូវបានរបមូល តមរយ់ៈ លាំហាេត់បបចូលរមួ “យុទ្ធាសហ្រសតបនាុាំ (M4/E1)”។ អនក្សចូលរមួ 

ពិភាក្សាឧបសគ្គ និង្រនាាំង្ ការអនុវេត ននយុទ្ធាសហ្រសតបនាុាំ និង្ក្សាំណេអ់េតសញ្ហញ ណ យុទ្ធាសហ្រសតបនាុាំជា      
ជាំប្រ ើស ប្ដើមបបីនថយ ភាពងាយរង្ប្រគះ របស់ពួក្សប្គ្ ពរងឹ្ង្សមេថភាពបនាុាំ និង្បប្ង្កើនភាពធន។   

ពេ័ម៌ានគួ្ររេូវបានរបមូល តមរយ់ៈការពិប្រគះប្ោបល់ ជាមយួរបជាពលរដឋមូលដ្ឋឋ ន ក្សនុង្រកុ្សម ចាំរុះ ឬ 
រកុ្សមដ្ឋច់ៗ ពីគន ។    

លាំហាេប់្នះ អាចរេូវបានប្ធវើជារកុ្សមចាំរុះ ឬ រកុ្សមតចក្សដ្ឋចពី់គន  តមជនភាគ្េិច។ ការសាំប្រចចិេត 
អារស័យប្លើ ប្យនឌរ័ និង្ ការយល់ដឹង្ពីជនជាេិភាគ្េិច ននរបជាពលរដឋប្ៅមូលដ្ឋឋ ន។ ប្េើហ្រសតី/ជនភាគ្េិច 
សាំតដង្មេិ ពួក្សប្គ្ ក្សនុង្រកុ្សមចាំរុះ ឬអេ?់ របសិនប្បើ មនិសាំតដង្មេិក្សនុង្រកុ្សមចាំរុះ ចូរប្របើរកុ្សម តបង្តចក្សដ្ឋចពី់គន  
តមជនភាគ្េិច/ប្យនឌរ័។ លទ្ធផលរេូវបងាា ញ ក្សនុង្រកុ្សមចាំរុះ។    

 ចូរពិចរណាទិ្ដឋភាពនប្ោបាយ។ ពេ័ម៌ានសតីពី រនាាំង្នប្ោបាយ អាចប្ធវើជា មូលដ្ឋឋ នសាំខ្ន ់សាំោប់
បប្ង្កើេយុទ្ធាសហ្រសតេស៊ែូមេិ ក្សនុង្ម៉ាូឌុល ៦។ 
ពេ័ម៌ានជាំនួយ សាំោបក់ារងារចុះមូលដ្ឋឋ ន ក្សដូ៍ចជា ក្សមមវធីិ អនុវេតជាធមមត អាចអានក្សនុង្ឧបសមពន័ធ១និង្២។  
M4/E1៖ យុទ្ធាសហ្រសតបនាុាំ 
វេថុបាំណង្ 

 ប្ដើមបពិីភាក្សា រនាាំង្ ឬឧបសគ្គ ដល់ការអនុវេតននយុទ្ធាសហ្រសតបនាុាំតដលចង្ប់ាន 
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 ប្ដើមបកី្សាំណេអ់េតសញ្ហញ ណ យុទ្ធាសហ្រសតកាេប់នថយផលប៉ាះពាល់ និង្បនាុាំតមជាំប្រ ើស ប្ដើមបកីាេ់
បនថយធនធាន របក្សបរបរចិញ្ច ឹមជីវេិ តដលងាយរង្ប្រគះ និង្ពរងឹ្ង្សមេថភាពកាេប់នថយ         
ផលប៉ាះពាល់ និង្បនាុាំ។ 

៦០ -១២០ នាទី្ សាំោបក់ារពិភាក្សា (៣០នាទី្) ការងារជារក្សុម (២០-៦០នាទី្) និង្ ពិភាក្សា (១០-
៣០ នាទី្) 
ពិភាក្សា (៣០នាទី្) 

 ពិភាក្សារនាាំង្ ឬឧបសគ្គណាមយួ ចាំប្ពាះការអនុវេត យុទ្ធាសហ្រសតបនាុាំ ឬប្ដ្ឋះរាសយ តមចង្ប់ាន? 
ប្េើអវី ល្ះជាប្ហ្េុផល សាំោបក់ារមនិអនុវេត យុទ្ធាសហ្រសតប្ដ្ឋះរាសយ? (តផអក្សប្លើ លទ្ធផល M3/E1) 

 ក្សនុង្ការពិភាក្សា និង្ក្សនុង្ការវភិាគ្ លទ្ធផលរបស់វា វាអាចមានរបប្ោជន ៍ តដលរេូវតបង្តចក្ស រវាង្ 
របប្ភទ្ប្ផសង្គន  ននរនាាំង្ឧបសគ្គ់ៈ ប្សដឋកិ្សចច (ឧទហ្រណ៍ ដាំប្ណើ រការប្របើរបាស់ធនធាន ដូចជាដី 
និង្ សនតិសុ្ននការកានក់ាប)់ បប្ចចក្សប្ទ្ស (ឧទហ្រណ៍ ចាំប្ណះដឹង្ ឧបក្សរណ៍ ពេ័ម៌ាន) ប្សដឋកិ្សចច 
សង្គម (ឧទហ្រណ៍ តមរបតពណី បាំោម) រូបាសហ្រសត (ឧទហ្រណ៍ ធនធាន បរាិសថ ន ប្ហ្ដ្ឋឋ រចនា 
សមពន័ធ) នប្ោបាយ (ឧទហ្រណ៍ ការចូលរមួ ការសាំប្រចចិេត ប្គលនប្ោបាយ) និង្ ាសថ បន័ 
(ឧទហ្រណ៍ អង្គការ ការរាសវរជាវ)។  

រប្បៀបសរមបសរមលួ (៦០នាទី្) 
១. តបង្តចក្ស អនក្សចូលរមួ ជា ៣-៥ រកុ្សម មនិប្អាយ មានសមាជិក្សអនក្សចូលរមួរកុ្សមប្លើសពី ៦នាក្សក់្សនុង្មយួ  
រក្សុម។ របគ្ល់ រក្សដ្ឋសបណ័ណ  ៣-4 សនលឹក្ស ដល់រកុ្សមនិមយួៗ ប្ដើមបបីញ្ចប ់លាំហាេ។់ ចាំនួនសរុប ននបណ័ណ  
បានតចក្សចយ មនិប្អាយប្លើសពី ២០។  
២. កិ្សចចការសាំោបរ់កុ្សមនិមយួៗ៖ រកុ្សមនិមយួៗ ពិភាក្សា និង្យល់រសប ប្លើយុទ្ធាសហ្រសតបនាុាំ ៣ ឬ ៤ (ចាំនួន 
និង្អារស័យប្លើ ចាំនួន បណ័ណ តដលបានតចក្សជូន)។ យុទ្ធាសហ្រសត មានបាំណង្ កាេប់នថយ ផលប៉ាះពាក្ស ់ប្រគះ
ថាន ក្ស ់ កាេប់នថយ ភាពងាយរង្ប្រគះ និង្ពរងឹ្ង្ សមេថភាពបនាុាំរបស់ពួក្សប្គ្។ យុទ្ធាសហ្រសតនានា គួ្រអាច 
អនុវេតបាន តផនក្សបប្ចចក្សប្ទ្ស និង្ ហ្រិញ្ញ វេថុ ប្រពាះអង្គការ ជាអនក្សទ្ទ្ួល្ុសរេូវសាំោបក់ារអនុវេត របស់ប្គ្។ 
យុទ្ធាសហ្រសតនានា គួ្រមានរបសិទ្ធិភាព និង្និរនតរភាព ក្សនុង្បរបិទ្ ននសីុណារយី៉ាូ បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ សាំោប ់
េាំបនគ់្ាំប្ោង្ និង្ផលប៉ាះពាល់បតនថមរបស់វា។  
៣. រកុ្សមនិមយួៗ បងាា ញលទ្ធផលរបស់ ល្ួន ក្សនុង្ការជួបរបជុាំគន រកុ្សមធាំ   
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ការប្រៀន និង្ការពិភាក្សាលទ្ធផល 
១. ពិភាក្សាសាំនួរ ដូចខ្ង្ប្រកាម់ៈ 

 ប្េើយុទ្ធាសហ្រសតទាំង្ប្នះ អាចប្ធវើជារកុ្សមបាន
ប្ទ្? ប្េើរកុ្សមប្ផសង្គន  បប្ង្កើេយុទ្ធាសហ្រសត រសប្ឌៀ
ង្គន  តដលអាចរេូវបានដ្ឋក្ស ់ ប្រកាមចាំណង្ប្ជើង្តេ
មយួ?  

 ប្េើយុទ្ធាសហ្រសតទាំង្ប្នះ អាចប្ធវើប្ៅបាន
ឬប្ទ្? ប្េើមានយុទ្ធាសហ្រសត ល្ះ តដលពិបាក្សប្ធវើប្ៅ
បាន ខ្ង្តផនក្ស ហ្ិរញ្ញ វេថុ និង្បប្ចចក្សប្ទ្ស ឬប្ទ្?  

 ប្េើយុទ្ធាសហ្រសតទាំង្ប្នះ មានរបសិទ្ធភិាព 
និង្និរនតរភាព ក្សនុង្បរបិទ្ ននសីុណារយី៉ាូ បាំតរបាំរលួ 
អាកាសធាេុតដរប្ទ្?  

 ប្េើអង្គការ អាចមានលទ្ធភាព ជួយ អនក្សចូល
រមួ ប្អាយអនុវេត យុទ្ធាសហ្រសត្លះប្ទ្?  

២. ការចេអ់ទិ្ភាព ននយុទ្ធាសហ្រសត់ៈ ប្េើមយួណា ជាយុទ្ធាសហ្រសត តដលរេូវអនុវេតបនាទ នប់ាំផុេ? ដ្ឋក្ស ់       
ចាំណាេថ់ាន ក្ស ់ ប្ដ្ឋយផតល់ អនក្សចូលរមួមាន ក្ស់ៗ  ២-៣ សាំប្ឡង្ប្ឆ្ន េ (ឧទហ្រណ៍ ប្ដ្ឋយបិទ្រក្សដ្ឋសពណ៌)។ 
អនក្សចូលរមួ ដ្ឋក្សរ់ក្សដ្ឋសពណ៌ ឬគូ្សចាំណាាំ ប្ដ្ឋយប្របើប៊ែចិពណ៌ ប្ៅតក្សប យុទ្ធាសហ្រសត តដលបានប្រជើស      
ប្រ ើស។ ប្ដើមបធីានា ប្សរភីាពននគ្ាំនិេប្រជើសប្រ ើស ចាំបាចរ់េូវ រក្សាសាំប្ឡង្ប្ឆ្ន េជាសមាៃ េ។់ ដ្ឋក្សច់ាំណាេ ់
ថាន ក្សយុ់ទ្ធាសហ្រសតប្ោង្តម សាំប្ឡង្ប្ឆ្ន េ តដលទ្ទ្ួលបាន។  
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ម៉ាឌូ្លុ ៥ 

គគរមាងពរងងឹសមតថភាពកាតប់នថយផលប៉ាោះពាល ់
 
វេថុបាំណង្ ននម៉ាូឌុល ប្នះ គឺ្រេូវក្សាំណេអ់េតសញ្ហញ ណ ផលប៉ាះពាល់សាំខ្ន ់ នន សក្សមមភាពគ្ាំប្ោង្ តដលបាន 
ប្រគង្ទុ្ក្ស ឬតដលមានរាសប ់សតីពីបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ។ ការវភិាគ្ មានសភាពតទ ល់ ប្ហ្ើយ និង្ជួយ ដល់ 
អនក្សរគ្បរ់គ្ង្គ្ប្រមាង្ និង្អនក្សគាំរទ្ ប្អាយកានត់េរលឹក្សដឹង្ ផលប៉ាះពាល់អវជិាមាន និង្វជិាមាន របស់គ្ប្រមាង្ 
សតីពី ការបាំភាយ ឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស។់  ប្នះអាចជួយ សរមួលដល់ការប្ធវើប្អាយរបប្សើរប្ឡើង្ ក្សនុង្ផលប៉ាះពាល់ 
របស់គ្ាំប្ោង្ សតីពីបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ និង្ជាំរុញប្អាយមានការអភវិឌឍរបក្សបប្ដ្ឋយនិរនតរភាព។ 
ការវភិាគ្ខ្ង្ប្រកាមប្នះ ជាបញ្ា ីននរបភពបាំភាយដម៍ានសក្សតត នុពលមយួ និង្កាបូនលិច (សូមប្មើលទ្ាំពរ័ ២៨ 
- ៣១)។ អនក្សប្របើរបាស់ និង្បា៉ា នរ់បមាណ វធីិតដលគ្ាំប្ោង្របស់ប្គ្ ឬ េាំបនគ់្ាំប្ោង្ ប៉ាះពាល់របភពទាំង្ប្នះ និង្ 
លិច។ ប្នះនឹង្ផតល់ប្អាយពួក្សប្គ្ នូវអារមមណ៍ ននផលប៉ាះពាល់សរុប ប្លើបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ។ ប្ទះជា 
ោ៉ា ង្ណា គម នការវាស់តវង្ ពិេរបាក្សដ ពីការបាំភាយឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់រេូវបានប្ធវើប្ឡើង្ប្ទ្។  

១-២ ប្មា៉ា ង្ 
ពេ័ម៌ានរេូវបានរបមូល តមរយ់ៈ លាំហាេ ់ “គ្ាំប្ោង្ ពរងឹ្ង្សមេថភាព កាេប់នថយផលប៉ាះពាល់ 

(M5/E1)” ។ បុគ្គលិក្សគ្ាំប្ោង្ ក្សាំណេអ់េតសញ្ហញ ណ ផលប៉ាះពាល់ ននសក្សមមភាពគ្ាំប្ោង្ ប្លើការបាំភាយឧសម័ន 
ផទះក្សញ្ចក្ស ់និង្កាបូនលិច។ យុទ្ធាសហ្រសតកាេប់នថយផលប៉ាះពាល់ តមជាំប្រ ើសរេូវបានក្សាំណេអ់េតសញ្ហញ ណ។  
ពិនិេយប្ឡើង្វញិ នូវបញ្ា ី របភពបាំភាយដម៍ានសក្សតត នុពល និង្កាបូនលិច។ ប្លើទ្ាំពរ័ ២៨-៣១។  
អនក្សអាចរេូវការ ពេ័ម៌ានបតនថម សតីពីមូលដ្ឋឋ នរគឹ្ះននបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ សូមប្មើល ប្សចក្សតីប្ផតើម បប្ចចក្សស័ពទ 
ទ្ាំពរ័ទី្ ៧។  

ពេ័ម៌ានគួ្ររេូវបានរបមូល តមរយ់ៈការពិប្រគះប្ោបល់ ជាមយួបុគ្គលិក្ស គ្ាំប្ោង្ និង្អនក្សសរមបសរមួល 
គ្ាំប្ោង្។ របសិនប្បើ ការកាេប់នថយផលប៉ាះពាល់ មានរបប្ោជនពិ៍ប្សស ក្សនុង្គ្ាំប្ោង្ ពេ័ម៌ាន សាំោបម់៉ាូឌុលប្នះ 
អាចរេូវបាន របមូល តមរយ់ៈការពិប្រគះប្ោបល់ ជាមយួរបជាពលរដឋមូលដ្ឋឋ ន ក្សនុង្រកុ្សមចាំរុះ ឬតបង្តចក្ស 
រកុ្សម ដ្ឋចពី់គន ។  

ពេ័ម៌ានជាំនួយ សាំោបក់ារងារចុះសហ្គ្មន ៍ក្សដូ៍ចជា ក្សមមវធីិ អនុវេតជាធមមត អាចអាន ក្សនុង្ឧបសមពន័ធ  
ទី្១ និង្ទី្២។ របសិនប្បើ អនក្សមនិអាច ពិនិេយគ្ាំប្ោង្មយួ ចូរពយោម អនុវេតការវភិាគ្ដូចគន  ប្ដ្ឋយ គូ្ស
បញ្ហា ក្សរ់បភព សក្សតត នុពលសាំខ្ន់ៗ  និង្លិចក្សនុង្េាំបន ់តដលអនក្សវភិាគ្។  
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ផលប៉ាះពាល់អវជិាមានមយួចាំនួន ប្លើបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ អាចទក្សទ់្ង្សក្សមមភាព តដលមនិអាច វ្ះបាន 
សរមាបក់ារអភវិឌឍប្ៅេាំបនមូ់លដ្ឋឋ ន។ ជាលទ្ធផល សក្សមមភាពមយួ តដលតេង្តេ មានលាំនឹង្ ពិចរណា     
បរាិសថ ន ប្សដឋកិ្សចច និង្សង្គម។   
M5/E1៖ គ្ប្រមាង្ពរងឹ្ង្សមេថភាពកាេប់នថយផលប៉ាះពាល់ 
វេថុបាំណង្ 

 ប្ដើមបយីល់ដឹង្ រប្បៀបតដល សក្សមមភាពគ្ប្រមាង្របស់អនក្ស ប៉ាះពាល់ ប្លើការបាំភាយឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់
និង្កាបូនលិច។ 

 ប្ដើមបកី្សាំនេអ់េតសញ្ហញ ណ យុទ្ធាសហ្រសតកាេប់នថយផលប៉ាះពាល់ ប្ដើមបបី្ធវើប្អាយរបប្សើរ ផលប៉ាះពាល់ 
របស់គ្ប្រមាង្ ប្លើការបាំភាយឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់និង្កាបូនលិច។  

៦០-១២០ នាទី្ (លាំហាេ)់ 
រប្បៀបសរមបសរមលួ 
១. ប្រៀបចាំ េុមយួ ជាមុន (សូមប្លើឧទហ្រណ៍ ក្សនុង្រូបភាពប្ល្ ១២ និង្ ១៣)។ ប្នះអាចរេូវបានប្ធវើ ប្លើ 
តទ ាំង្រក្សដ្ឋស (អេិបបរមា ទ្ាំហ្ាំ ៥០សម X ១០០សម)។  
២. សក្សមមភាពគ្ប្រមាង្់ៈ ពិនិេយប្ឡើង្វញិ នូវបញ្ា ីនន របភពបាំភាពដម៍ានសក្សតត នុពល និង្កាបូនលិច ប្លើ 
ទ្ាំពរ័ ២៨-៣១ និង្ ក្សាំនេអ់េតសញ្ហញ ណ របភពទាំង្ឡាយតដលសមរសបសាំោបគ់្ប្រមាង្របស់អនក្ស។  
៣. ពណ៌នា ផលប៉ាះពាល់ននគ្ាំប្ោង្របស់អនក្ស់ៈ ក្សាំនេអ់េតសញ្ហញ ណ ផលប៉ាះពាល់ ននសក្សមមភាពរបស់អនក្ស ប្លើ 
របភពកាបូន និង្កាបូនលិច និង្វាយេាំនល ទិ្សប្ៅ ននផលប៉ាះពាល់់ៈ 
វជិាមាន = កាេប់នថយការបាំភាយ ឬ ប្ធវើប្អាយរបប្សើរប្ឡើង្ការលិច =  ↓ឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់
អពយរកិ្សេ = គម នផលប៉ាះពាល់ = ០ 
អវជិាមាន = ការប្ក្សើនប្ឡើង្ការបាំភាយ ឬការកាេប់នថយកាបូនលិច =  ↑ឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់

សក្សមមភាពដូចគន  អាចប៉ាះពាល់ដល់ការបាំភាយ តមរប្បៀបប្ផសង្គន  និង្អាចមានឥទ្ធិពលរបឆ្ាំង្          
ជាំទស់។ ផលប៉ាះពាល់សរុប តេង្តេពឹង្តផអក្សប្លើ កាល់ៈប្ទ្ស់ៈប្ៅក្សនុង្េាំបនមូ់លដ្ឋឋ ន។ 
៤. យុទ្ធាសហ្រសតកាេប់នថយផលប៉ាះពាល់់ៈ ពិនិេយប្ឡើង្វញិ លទ្ធផល ននការប្ធវើលាំហាេ ់និង្ក្សាំណេ ់យុទ្ធ     ាស
ហ្រសត តដលប្ធវើប្អាយរបប្សើរប្ឡើង្ ផលប៉ាះពាល់របស់អនក្ស ប្លើរបភពបាំភាយ និង្កាបូនលិច (ថាប្េើ តម    រយ់ៈ 
ការតល ស់បតូរ ផលប៉ាះពាល់អវជិាមាន ឬជាំរុញប្អាយមានផលប៉ាះពាល់វជិាមាន)។   
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បញ្ា ី ននរបភពបាំភាយដម៍ានសក្សតត នុពល និង្កាបូនលិច  
សក្សមមភាព ពណ៌នា ↑ឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់ ០ ↓ឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់
ការប្របើរបាស់
ថាមពល 

ចាំប្ហ្ះប្របង្ឥនធន់ៈផូសីុល នាាំប្អាយមានការបាំភាយឧសម័នកាបនិូច 
(CO2) តដល ឧសម័នផទះក្សញ្ចក្សរ់េូវបានបប្ង្កើេប្ដ្ឋយ មនុសស ោ៉ា ង្
សាំខ្នប់ាំផុេ ប្លើសក្សលប្ោក្ស។ គ្ប្រមាង្មយួ អាចប៉ាះពាល់របភព
បាំភាយទាំង្ប្នាះ។ 

   

ការប្របើរបាស់
មប្ធយបាយ ដឹក្ស
ជញ្ាូ ន 

ការបាំភាយអារស័យប្លើរប្បៀបប្របើរបាស់មប្ធយបាយដឹក្សជញ្ាូល ប្េើ
រេូវមានចាំងាយឆ្ៃ យប៉ាុណាណ  ប្ហ្ើយ ប្េើប្របង្ឥនធន់ៈមានរបសិទ្ធិភាព
រប្បៀបណាដល់រថ្យនត 

ការប្របើថាមពល តដលមនិក្សប៍្ក្សើេជាថ្មី 
សាំោប ់ប្ហាះប្ហ្ើរ ឡាន ម៉ាេូូ 
មប្ធយបាយដឹក្សជញ្ាូ ន ាសធារណ់ៈ 
(ឡានរកុ្សង្ រថ្ប្ភលើង្) 

 ក្សង្ ់ប្ដើរ និង្ការប្របើរបាស់ថាមពល ក្សប្ក្សើេជាថ្មី 
(ឧទហ្រណ៍ ជីវឧសម័ន ឬថាមពលរពះអាទិ្េយ) 
សាំោប ់ឡាន និង្មប្ធយបាយដឹក្សជញ្ាូ នាសធារ
ណ់ៈ ការប្របើ ឡានេូច តដលថាមពលមាន
របសិទ្ធិភាព ការកាេប់នថយ អាាំង្េង្សីុ់ប្េ និង្
ភាពញឹក្សញាប់ននការប្ធវើដាំប្ណើ រ។ 

ការប្របើរបាស់ចរនត
អគ្គីសនី 

ការបាំភាយអារស័យប្លើរប្បៀបការប្របើរបាស់ចរនតអគ្គីសនី និង្ថាប្េើ
វាមក្សពីណា ឧទហ្រណ៍ ថាប្េើវាជារបភព ថាមពលក្សប្ក្សើេជាថ្មី 
ដូចជា ថាមពលវារអីគ្គីសនី ្យល់ ឬពនលឹរពះអាទិ្េយ ឬពីរបភព 
បប្ង្កើេការបាំភាយ ឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់ដូចជារុក្សខជាេិក្សាំប្ៅ ឬមា៉ា សីុនប្ភលើ
ង្។ 

ផលិេក្សមមអគ្គីសនី មនិក្សប្ក្សើេជាថ្មី 
(ឧទហ្រណ៍ រកុ្សខជាេិមានថាមពលក្សាំប្ៅ 
ឬមា៉ា សីុនប្ភលើង្ ដាំប្ណើ រការជាមយួរបភព 
ថាមពលមនិក្សប្ក្សើេជាថ្មី ដូចជា ធយូង្ថ្ម 
ាសាំង្ ឧសម័ន ប្របង្មា៉ា ស៊ែូេ ។ល។) 

 ការប្របើថាមពល ក្សប្ក្សើេជាថ្មី់ៈ វារអីគ្គីសនី ្យល់ 
ឬ ពនលឺរពះអាទិ្េយ ជីវឧសម័ន 

ការប្របើរបាស់
ថាមពល ប្ៅក្សនុង្
អាគរ 

របភពសក្សតត នុពល រមួមានក្សាំប្ៅ រេជាក្ស ់និង្      ចហ្រងាក នចាំអិនអា
ហារ។ ការបាំភាយ អារស័យប្លើ ថាមពល តដលប្របើរបាស់ ក្សនុង្
អាគរ និង្ថា ប្េើ ចាំប្ហ្ះប្នះ អាចក្សប្ក្សើេជាថ្មី ឬអេ។់ 

 (អារស័យប្លើ របភពថាមពលមនិក្ស
ប្ក្សើេជាថ្មី) មា៉ា សីុន រេជាក្ស ់ក្សងាា  ទូ្ទឹ្ក្ស
ក្សក្ស កុ្សាំពយូទ្រ័laptop អាំពូលប្ភលើង្   ចហ្រងាក ន
ក្សាំប្ៅអាហារ ឧបក្សរណ៍ប្ធវើប្អាយទឹ្ក្សប្តត  
ការប្របើរបាស់អសុ (មនិមានរបសិទ្ធិ
ភាព) ការាសង្សង្ ់ផទះមនិមានរបសិទ្ធិ

 ឧបក្សរណ៍ក្សាំប្ៅទឹ្ក្សប្របើពនលឺរពះអាទិ្េយ ចហ្រងាក ន 
ប្របើពនលឺរពះអាទិ្េយ អាំពូលប្របើបនលឺរពះអាទិ្េយ អាំ
ពូលប្ភលើង្ប្របើថាមពលមានរបសិទ្ធិភាព សនបទឹ់្ក្ស 
ប្ដ្ឋយប្របើ្យល់ ចហ្រងាក នចាំអិនអាហារ មាន
ថាមពលរបក្សបប្ដ្ឋយរបសិទ្ធិភាព ការាសង្
សង្ ់ផទះតដលសនសាំថាមពល ជាមយួជាំប្រ ើស អុី
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ភាព សាំោបក់្សាំប្ៅ ឬភាពរេជាក្ស ់។ល។ សូឡង្ ់សាំោបក់្សាំប្ៅ ឬភាពរេជាក្ស។់  
ក្សសិក្សមម ក្សសិក្សមម អាចប៉ាះពាល់ បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ     តមរយ់ៈ ការ

ប្ក្សើនឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់រមួទាំង្ កាបនូឌីអ៊ែកុ្សសីុេ (CO2) នីរដូស អ៊ែកុ្ស
សីុេ (N2O) និង្ ប្មតន (CH4)។ ចាំនួន អារស័យប្លើ ការប្របើ
របាស់ដី  
ជីវមា៉ា ស ជី ថាន ាំក្សាំចេស់េវលអិេ និង្ថាមពលសាំោប ់មា៉ា សីុន។   

   

ការប្របើរបាស់ដី ដី មានមុ្ ងារសាំខ្ន ់ជាកាបនូលិច។ ដីតដល្ូច ចបយ់ក្សកាបនូ
បានេិច។ សក្សមមភាព ចូលរមួ ប្ធវើ ប្អាយដី្ូច មានផលប៉ាះពាល់
អវជិាមាន ប្លើ        បាំតរបាំរលួ អាកាសធាេុ តដលការចូលរមួទាំង្
ប្នាះ ប្បើប្ធវើការដ្ឋាំបននលជាថ្មី អាចរ ាំពឹង្ថា និង្ប្ធវើប្អាយ ដីចបយ់ក្ស
កាបនូ បានរបប្សើរប្ឡើង្វញិ។  

សក្សមមភាព ចូលរមួ បាំតល ញដី លូបង្ាូទឹ្ក្ស
តដលប្ធវើប្អាយដី តរប ប្ធវើប្អាយមានជា
អាសីុេ ការដ្ឋាំដុះប្រចើនប្ពក្ស ការភាួរដី
ប្រៅប្ពក្ស មប្នាវបបធម ៌ដ្ឋាំដុះទឹ្ក្សប្រៅ។ 
ឧទហ្រណ៍ ការដ្ឋាំរសូវ។  

 សក្សមមភាពចូលរមួ ដ្ឋាំបតនលជាថ្មី ការប្របើរបាស់ជី
សរោីង្គ បនសល់កាក្សសាំណល់ដាំណាាំប្លើដីចាំការ 
ការបប្ង្កើន គ្ាំរបដី ក្សសិក្សមមសរោីង្គ ការរគ្បរ់គ្ង្
ការភាួរដី។ 

ការប្របើរបាស់ដីធលី 
និង្ការតរបរបួល
ការប្របើរបាស់ដីធលី 

ការប្របើរបាស់ដី និង្បាំតរបាំរលួការប្របើរបាស់ដី រគ្ប ដណត ប ់ការ
បាំភាយ និង្ ការយក្សប្ចញ ឧសម័នផទះ ក្សញ្ចក្ស ់ប្លចប្ចញពី ការប្របើ
ដីប្ដ្ឋយតទ ល់របស់មនុសស ការតរបរបួលការប្របើរបាស់ដី និង្
សក្សមមភាព នរពប្ឈើ។ 
ការពរងី្ក្ស និង្របប្ភទ្ ននការប្របើរបាស់ដី ប៉ាះពាល់ ប្ដ្ឋយតទ ល់ ជាំ
រក្សរបស់សេវនរព និង្ជីវចាំរះុ។ ជាំប្រ ើស មនុសស ននទិ្ដឋភាព ពីការដ្ឋាំ
បននលធមមជាេិ ចាំប្ពាះការប្របើរបាស់ ប្ផសង្ៗប្ទ្ៀេ ជាធមមត បប្ញ្ចញ    
កាបនូឌីអ៊ែកុ្សសីុេ និង្ជាលទ្ធផល បាេប់ង្ជ់ាំរក្ស ការរចិរលិ និង្ការ
តបង្តចក្ស តដលទាំង្អស់ប្នះ អាចមានឥទ្ធិពលបាំផលិចបាំតល ញ ជីវចាំ
រះុ។  

ការកាបប់ាំតល ញនរពប្ឈើ ការដុះនរពោនដី
ដ្ឋាំដាំណាាំ ការតរបរបួលដីប្សើម ការប្ធវើ
នរពប្អាយមក្សជាដីក្សសិក្សមម 

 ការាសថ រ និង្ការអភរិក្សសដីប្ឡើង្វញិ 

ការប្របើរបាស់       
ជីវមា៉ា ស 

ការដុេ ជីវមា៉ា ស ក្សនុង្ទី្វាល រមួចាំតណក្សដល់ការតរបរបួល អាកាស
ធាេុ របសិនប្បើវា រេូវបានប្របើជា របភព ននថាមពល ប្ដើមបជីាំនួស 

ការដុេដីដ្ឋាំរសូវ អាំប្ៅ ឬ ដីក្សសិក្សមមប្ផស
ង្ៗប្ទ្ៀេ ការដុេរបូធាេុសរោីង្គ ការដុេ

ជីក្សាំប៉ាសុ យក្ស ជីវឧសម័ន របូធាេុសរោីង្គ ប្ធវើជាជី 
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ប្របង្ឥនធន់ៈហ្វុសីុល វាអាចមានផលប៉ាះពាក្ស ់វជិាមាន។  ោនតនរពដ្ឋាំដាំណាាំ 
ការប្របើរបាស់ជី 
និង្ ថាន ាំបាញ់សាំ
ោបស់េវលអិេ 

ជីសាំប្ោគ្ ដឹក្សនាាំប្ៅរក្ស ការបាំភាយឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់ក្សាំឡុង្ ប្ពល
ដាំប្ណើ រការផលិេរបស់ពួក្សប្គ្ និង្ប្ៅប្ពល អនុវេតក្សនុង្  បរមិាណ 
ប្រចើនចាំប្ពាះដី។ ប្ដ្ឋយជាំនួសមក្សវញិនូវការប្របើរបាស់ ជីសរោីង្គ 
ប្ដើមបកីាេប់នថយ ការបាំភាយ។  

ការប្របើរបាស់ ជីាុសាំង្ប្ោក្ស និង្ថាន ាំ
បាញ់ក្សាំចេ ់សេវលអិេ 

ជីក្សាំប៉ាសុ ជីសរោីង្គ និង្ថាន ាំក្សាំចេស់េវលអិេ 
បប្ង្កើនរបសិទ្ធិភាព ប្ពលប្វោប្របើរបាស់ជី  
ការប្របើរបាស់ប្ឡើង្វញិាសរធាេុអាហារបូេថមា 

ការប្របើរបាស់ 
ថាមពល សាំោប ់
មា៉ា សីុន 

ការបាំភាយ អារស័យប្លើថាប្េើ ថាមពលរេូវបានប្របើ ប្រចើន   ក្សាំរេិ
ណា (ចរនតអគ្គីសនី និង្ក្សាំប្ៅ) ប្ហ្ើយវាមក្សពីណា គឺ្ថា វា មក្សពី
របភពថាមពល ក្សប្ក្សើេប្ឡើង្វញិ ដូចជា វារអីគ្គីសនី ្យល់ ឬ
ថាមពលពនលឺរពះអាទិ្េយ ឬមក្សពី របភពនានា តដល បង្ករប្អាយ បាំ
ភាយឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់ដូចជា រកុ្សខជាេិមានក្សាំប្ៅ ឬ មា៉ា សីុនប្ភលើង្។ 

មា៉ា សីុនប្ភលើង្ (មនិមានរបសិទ្ធិភាព) ប្របើ
របាស់ ថាមពល មនិក្សប្ក្សើេប្ឡើង្វញិ
បាន 

 មា៉ា សីុនប្ភលើង្ (មានរបសិទ្ធិភាព) ប្របើរបាស់ 
ថាមពល ក្សប្ក្សើេប្ឡើង្វញិ ដូចជា សនប់ទឹ្ក្សប្ដើរ
ប្ដ្ឋយ ថាមពល្យល់ ឬពនលឺរពះអាទិ្េយ ជាប្ដើម 
។ល។  

បសុសេវ ការរក្សា បសុសេវ អាចជាលទ្ធផល ក្សនុង្ការបាំភាយឧសម័ន   ប្មតន 
និង្ ឧសម័ន នីរដូស អ៊ែកុ្សសីុេ ោ៉ា ង្សាំខ្ន ់អារស័យប្លើ ការប្របើ
ចាំណី ោមក្សសេវ និង្ការប្របើរបាស់ដី និង្ការ តរបរបួលការប្របើ
របាស់ដី។ 

   

ការប្របើរបាស់ចាំណី បសុសេវ បប្ង្កើេការបាំភាយឧសម័ន ប្មតនោ៉ា ង្សាំខ្ន់ ប្ដ្ឋយ 
ាសរ ការកិ្សនបញ្ចូ លប្ដ្ឋយថ្និក្សសេវ។ ចាំនួនសរបុ ននការ    បាំ
ភាយ អារស័យ ប្លើសេវ និង្ចាំនួនសេវ ក្សដូ៍ចជា អារស័យប្លើ ការ 
អនុវេតប្លើអាហារបូេថមា។ 

ការកិ្សនបញ្ចូល ការប្ធវើប្អាយ្ូច និង្ការ
បាំតល ញនរព ប្ឈើ ប្ដ្ឋយគម នការ
រគ្បរ់គ្ង្ វាលប្មម  

 ការរគ្បរ់គ្ង្វាលប្មម  តដលបានប្រជើសប្រ ើស 

ការប្របើរបាស់ជី
អាចមស៍េវ 

ោមក្សបសុសេវ បង្ករការបាំភាយឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់សាំខ្នគឺ់្ ឧសម័ន
ប្មតន និង្ នីរដូស អ៊ែកុ្សសីុេ។ ប្ទះបីោ៉ា ង្ណា វាអាច រេូវបាន
ប្គ្ប្របើរបាស់ ជាជី និង្ប្ចៀសវាង្ការបាំភាយ ពីការ   ផលិេ និង្អនុ
វេតជីសាំប្ោក្ស។   

ការសតុក្សទុ្ក្ស ោមក្សសេវ ប្ដ្ឋយមិនបាន
រគ្ប ប្រកាម ពនលឹនថ្ៃ 

 ការប្របើរបាស់ោមក្សសេវជាជីសរោីង្គ ការប្របើ
របាស់ ជីវឧសម័ន កាក្សសាំណល់រងឹ្ និង្ោវ តបង្
តចក្សគន សាំោប ់សតុក្សទុ្ក្ស 

ការប្របើរបាស់ដីធលី ការប្របើរបាស់ដី និង្ការតរបរបួលការប្របើរបាស់ដី រគ្បដណត ប ់ការ ការដុេទី្វាល ប្ដើមប ីបានប្មម ដុះ ការ  ការាសថ រ ប្អាយដីមានប្មម  និង្ការអភរិក្សស ការ 
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និង្បាំតរបាំរលួ      
ប្របើរបាស់ដីធលី 

បាំភាយ និង្ការយក្សប្ចញ នូវ ឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់ជាលទ្ធផល មក្សពី
ការប្របើរបាស់ជីប្ដ្ឋយតទ ល់របស់មនុសស ការតរបរបួល ដីតដលប្របើ
របាស់ និង្សក្សមមភាពនរពប្ឈើ។ 
ការពរងី្ក្ស និង្របប្ភទ្ដីប្របើរបាស់ តទ ល់ប៉ាះពាល់ ជាំរក្សសេវនរព និង្
ជីវចាំរះុ។ សក្សមមភាពមនុសស ឬ សេវ តល ស់បតូរ ក្សាំរេិ កាបនូ ដី និង្ 
សមេថភាព ននជីវមា៉ា ស ថាជា កាបនូលិចផង្តដរ។ 

បាំតល ញនរពប្ឈើ ការដុះោនដីដ្ឋាំដាំណាាំ 
ការសតុក្សប្មម ហ្សួប្ហ្េុ ការប្ធវើប្អា
យ្ូច គម នការរគ្បរ់គ្ង្ដីមានប្មម  

ដ្ឋាំប្ដើមប្ឈើប្ឡើង្វញិ ការរគ្បរ់គ្ង្ដី តដលមាន 
ប្មម ប្អាយរបប្សើរ ឧទហ្រណ៍ ការរគ្បរ់គ្ង្ 
សតុក្ស ការដ្ឋាំប្មម វលិជុាំ 
 

 

ជលផល 
សក្សមមភាពប្នាសទ្ អាចរមួចាំតណក្ស តមវធីិដស៍នធឹក្សសនាធ ប ់ចាំប្ពាះ
ការបាំភាយ អារស័យប្លើសក្សមមភាពប្របើរបាស់ថាមពល ការប្របើ
របាស់ រសះចិញ្ច ឹមរេី ឬ បងាគ  ឬប្របើរបាស់ឧបក្សរណ៍ ប្នាសទ្។ 

   

ការប្របើរបាស់
ថាមពល 

ការប្របើរបាស់ប្របង្ឥនធន់ៈ ក្សនុង្ការប្នាសទ្ ប្លចប្ចញជាលទ្ធផល 
ការបាំភាយឧសម័នផទះក្សញ្ចក្សប់្រចើនសនធឹក្សសនាធ ប។់ ក្សនុង្     វស័ិយ
ជលផលជាលក្សខណ់ៈក្សសិក្សមម ប្របង្ឥនធន់ៈរេូវបាន ប្របើរបាស់ សាំ
ោបស់ក្សមមភាព ដូចជាសាំោប់ដាំប្ណើ រការ ប្លើទូ្ក្ស ក្សនុង្ទូ្ទឹ្ក្សក្សក្ស និង្
ការកាល ប្សាសច ់ប៉ាតុនតជាទូ្ប្ៅ សក្សមមភាពប្របើ របាស់ប្របង្ឥនធន់ៈ
ប្រចើនបាំផុេ គឺ្មា៉ា សីុននាវា។ ប្ដ្ឋយាសរ    ក្សាំរេិ ននការប្នាសទ្
ហ្សួក្សាំរេិនាប្ពលបចចុបបនន នាវារេូវប្ៅ កានត់េឆ្ៃ យ ប្ហ្ើយ
ប្នាសទ្ទឹ្ក្សកានត់េប្រៅជាង្ពីមនុ ប្ដើមប ីចបរ់េី ដូប្ចនះរេូវចាំនាយ
ប្របង្ឥនធន់ៈកានត់េប្រចើនជាង្មនុ។ 

ការប្របើរបាស់ថាមពលមិនក្សប្ក្សើេជាថ្មី 
សាំោបប់្ធវើការ កាល ប្សាសច ់នាវា និង្ដឹក្ស
ជញ្ាូ នប្ដ្ឋយឡានេូច ឡានរកុ្សង្ ។ល។ 

 ប្របើរបាស់ថាមពលក្សប្ក្សើេជាថ្មី (ឧទហ្រណ៍ ជីវ
ឧសម័ន ឬថាមពលពនលឺរពះអាទិ្េយ) សាំោប ់កាល
ប្ស ាសច ់នាវា និង្ ដឹក្សជញ្ាូ នប្ដ្ឋយឡានេូច 
ឡានរកុ្សង្ ។ល។ ការប្របើរបាស់ ថាមពល 
មា៉ា សីុនដម៍ានរបសិទ្ធិភាព។ 

ការប្របើរបាស់រសះ
ចិញ្ច ឹមរេី ឬ បងាគ   

ជរមក្សសេវសមរុទ្ប្ៅេាំបនប់្ននរ គឺ្ងាយប្របះរាសាំ និង្ បាន ក្សាំពុង្
បាំតល ញ ប្ដ្ឋយការបាំតល ញនរពប្ឈើ ប្ដើមបជីាឱកាសសាំោប ់រសះ
ចិញ្ច ឹមរេី និង្បងាគ ។ ជាមយួគន តដរ ការប្របើរបាស់ ាសរជាេិគី្ម ីសាំ
ោបផ់លិេក្សមមរេី និង្បងាគ  រមួចាំតណក្សដល់ ការ បាំភាយឧសម័នផទះ
ក្សញ្ចក្ស ់តដលតឡក្សការប្របើផលិេផលសរោីង្គ កាេប់នថយនូវការបាំភា

ការកាបប់ាំតល ញ នរពប្កាង្កាង្ ការប្របើ
របាស់ចាំណីគី្ម ីជី ថាន ាំសាំោបស់េវលអិេ 
និង្ប្ផើង្ចាំប្ោះ ការប្របើរបាស់ ថាមពល
មនិក្សប្ក្សើេជាថ្មី សាំោបដ់ាំប្ណើ រតដល្យល់
នលង្កាេ ់ឬរោយជាមយួទឹ្ក្សឬាសរធា

 ការប្របើរបាស់ចាំណីសរោីង្គ ជី ថាន ាំសាំោបស់េវ 
លអិេ និង្ប្ផើង្ចាំប្ោះ ការប្របើរបាស់ថាមពល ក្ស
ប្ក្សើេជាថ្មី សាំោបដ់ាំប្ណើ រការ្យល់នលង្កាេ ់ឬ 
រោយជាមយួទឹ្ក្ស ឬាសរធាេុ។ 
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យ។ េុ។  
ការប្របើរបាស់ 
ឧបក្សរណ៍ប្នាសទ្ 

សាំោបក់ារប្នាសទ្រេីប្ៅក្សតនលង្តេមយួ បប្ចចក្សប្ទ្សអាច រេូវបាន
ប្របើ។ មានការក្សេស់មាគ ល់ការកាេប់នថយ ការបាំភាយឧសម័នផទះ  
ក្សញ្ចក្សោ់៉ា ង្សាំខ្ន ់អាចរេូវប្ធវើបាន ប្ដ្ឋយការបតង្វរពី បប្ចចក្សប្ទ្ស 
ប្របើប្របង្ឥនធន់ៈ ប្ៅជាំប្រ ើសបប្ចចក្សប្ទ្សប្ផសង្ៗ តដលប្របើរបាស់ 
ប្របង្ឥនធន់ៈេិច។ ជាមយួគន ប្នះតដរ ការអនុវេតការប្នាសទ្ តដល 
ប្របើប្របង្ឥនធន់ៈប្រចើនបាំផុេ ជាប្រឿយៗ ប៉ាះពាល់ដល់ជាំរក្ស និង្  
រទ្ង្រ់ទយ ថ្មប៉ារបះទឹ្ក្ស ប្ៅបាេសមរុទ្។ ផលប៉ាះពាល់ទក្សទ់្ង្ បាំ
តរបាំរលួ អាកាសធាេុទាំង្ប្នះ និង្ដ្ឋក្សស់ាំពាធបតនថមដល់ ក្សតនលង្ 
ប្នាសទ្់ៈ ក្សតនលង្ប្នាសទ្ទី្បីមយួរបស់ពិភពប្ោក្ស រេូវបាន
ប្នាសទ្ហ្សួប្ហ្េុ នាប្ពលបចចុបបនន និង្ជាផលវបិាក្ស តដលមាន 
ភាពធនេិចេួច ប្ៅនឹង្ផលប៉ាះពាល់អាកាសធាេុ។     

ការប្នាសទ្រេីប្ដ្ឋយដ្ឋក្សរ់គបត់បក្ស
បាំផទុះ ការប្នាសទ្ហ្សួប្ហ្េុ ការប្របើ
របាស់បប្ចចក្សប្ទ្ស ប្នាសទ្ ដូចជា 
សាំណាញ់ ឬមង្ ការបូមចបរ់េី  ការ
ប្នាសទ្តបបឧសាហ្ក្សមម ដូជា អសូអនួ 
និង្ការដ្ឋក្សន់ដ។   

 Sustainable fishing manage-ment, 
protection zone set up for spawning 
grounds and young fishes, close season 
for fishing  
ការរគ្បរ់គ្ង្ការប្នាសទ្ របក្សបប្ដ្ឋយមាន 
និរនតរភាព េាំបនក់ារពារបប្ង្កើេសាំោប ់ក្សតនលង្ រេី
ពង្ និង្រេីេូចៗ បិទ្រដូវសាំោប់ការប្នាសទ្ 

នរពប្ឈើ ដូចជាដី នរពប្ឈើរសូបយក្ស កាបូនឌីអ៊ែកុ្សសីុេ។ ដូប្ចនះ ការបាំតល ញ 
របស់ប្គ្ ប្ធវើប្អាយប្ក្សើនប្ឡើង្ ក្សាំហាបឧ់សម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់ក្សនុង្បរោិ  
កាស។ ចាំនួន អារស័យប្លើ លក្សខណ់ៈរបស់នរព និង្ការអនុវេតនរព
ប្ឈើ។  

   

លក្សខណ់ៈរបស់នរព
ប្ឈើ (េាំបន ់ទ្ាំហ្ាំ 
របប្ភទ្) 

េាំបន ់នននរពប្ឈើ និង្ទ្ាំហ្ាំ និង្របប្ភទ្ របស់ប្ដើមប្ឈើ តដល អាច 
រេូវបានបង្ករឥទ្ធិពល តមរយ់ៈ ការបាំតល ញនរពប្ឈើ ការដ្ឋាំប្ដើម
ប្ឈើាសរជាថ្មី និង្ការដ្ឋាំដុះ តដលផទុយប្ៅវញិ មានឥទ្ធិពលប្ដ្ឋយ 
ការប្របើរបាស់ ដី អសុ ។ល។ ចូរក្សាំណេច់ាំណាាំថា នរពប្ឈើតដល
បាន បាេប់ង្ ់អាច កាល យជារបភព ននការបាំភាយឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់
ផង្តដរ។  

ការបាំតល ញនរពប្ឈើ នរពតដលបាន
បាេប់ង្ ់ការដ្ឋាំនរពប្ឈើ តដលបាន
រគ្បរ់គ្ង្លអិេលអន។់ 

 ការដ្ឋាំប្ដើមប្ឈើ/ការដ្ឋាំដុះ នរពធមមជាេិ នរព 
ប្កាង្កាង្ 

ការអនុវេត  ការអនុវេត ក្សសិក្សមមនរពប្ឈើ អាចអនុញ្ហញ េ ប្អាយប្របើរបាស់ដី ឯក្សវបបធម ៌ឧទហ្រណ៍ ចាំការដូង្ប្របង្ នរពប្ឈើធមមជាេិ របពន័ធក្សសិក្សមមនរពប្ឈើ 
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ដ្ឋាំនរពប្ឈើ ក្សសិក្សមម ប្ដ្ឋយមនិមានការកាបប់ាំតល ញនរពប្ឈើប្ៅេាំបនម់យួ។ 
ប្ទះបីោ៉ា ង្ណា ប្នះអារស័យប្លើ របប្ភទ្នននរពប្ឈើ។  

ឬប្របង្្យល់ តដលបាន
រគ្បរ់គ្ង្ របក្សប 
ប្ដ្ឋយនិរនតរភាព 

កាក្សសាំណល់ កាក្សសាំណល់ អាចនាាំប្ៅរក្ស ការបាំភាយននកាបនូឌីអ៊ែុក្សសីុេ និង្ 
ឧសម័នប្មតន អារស័យប្លើ បរមិាណននកាក្សសាំណល់ របប្ភទ្នន 
កាក្សសាំណល់ និង្ការប្របើរបាស់កាក្សសាំណល់។  

   

បរមិាណ ននកាក្ស
សាំណល់ 

បរមិាណ ននកាក្សសាំណល់ រេូវយក្សប្ៅតក្សននន និង្ចាំនួនននការ ប្របើ
របាស់ ននផលិេផល មានការប្វច ច្បប់្រចើន។ 

ផង្ប់ាល ស់សទីច ការប្វច ច្ប ់ជរ័PET 
រក្សដ្ឋស់រងឹ្ 

 ការតក្សននន ជរ័PET ឬដបប្ធវើពីតក្សវ រក្សដ្ឋស និង្ 
រក្សដ្ឋសរងឹ្ 

របប្ភទ្កាក្ស
សាំណល់ 

របប្ភទ្កាក្សសាំណល់ ពិចរណាថា ជរ័តល សទីច និង្សាំភារ់ៈ 
សាំប្ោគ្ដនទ្ប្ផសង្ប្ទ្ៀេ ជះឥទ្ធិពល ការបាំភាយោ៉ា ង្ អវជិាមាន 
តដលកាក្សសាំណល់ រមួមាន ប្របង្ឥនធន់ៈចាំោញ់ពីសាំភារ់ៈសរោីង្គ 
អាចរេូវបានប្របើរបាស់ ក្សនុង្ផលិេក្សមមជីសរោីង្គ។ 

បាល សទីច សាំភារ់ៈសាំប្ោគ្ សាំភារ់ៈ មនិ 
តមនសរោីង្គ 

 ប្របង្ឥនធន់ៈចាំោញ់ពីសាំភារ់ៈសរោីង្គ សាំោប ់ប្របើ
របាស់ជាជីសរោីង្គ 

ការប្របើរបាស់ កាក្ស
សាំណល់ 

ការប្របើរបាស់កាក្សសាំណល់ រេូវគិ្េដល់ផលរបប្ោជន ៍ការប្របើ
របាស់ ននផលិេផល កាក្សសាំណល់ ល្ះដូចជា ជី និង្ ផលប៉ាះពាល់
អវជិាមាន ននការដុេកាក្សសាំណល់ 

ការដុេកាក្សសាំណល់ ក្សនុង្ប្ៅវាល  ប្របង្ឥនទន់ៈចាំោញ់ពីសាំភារ់ៈសរោីង្គ សាំោបប់្របើ 
របាស់ជា ជីសរោីង្គ ការតក្សននន ជរ័PET ឬ ដប 
តក្សវ រក្សដ្ឋស និង្រក្សដ្ឋសរងឹ្ 

ឧសាហ្ក្សមម     
ធនេូច 

ឧសាហ្ក្សមមធនេូច នានា (ឧទហ្រណ៍ ប្ោង្សមិេ ឥដឋ ប្ក្សបឿង្ ប្ស
ោម៊ែចិ តេ ឬឧសាហ្ក្សមម វាយនភណ័ឌ ) អាចនាាំប្ៅរក្សការបាំភាយ 
កាបនូឌីអកុ្សសីុេ នីរេូស អ៊ែកុ្សសីុេ និង្ឧសម័នប្មតន។ ចាំនួន 
អារស័យ ការប្របើធនធាន ដាំប្ណើ រការ និង្ការដឹក្សជញ្ាូ ន។ 

   

ការប្របើរបាស់
ធនធាន 

ការរចិរលិ លូបង្ាូរ និង្ តរ ៉ា ននធនធាន អាចបាំភាយ ឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់
ដូចជា ការកាបប់ាំតល ញនរពប្ឈើ និង្ លូបង្ាូរ បប្ញ្ចញ  កាបនូឌីអកុ្ស
សីុេ។  

ការរចិរលិដី ការជីក្សរកុ្សរក្សតរ ៉ា  
េាំបនវ់ាលភក្ស ់និង្មា៉ា ស លូបង្ាូរ 

 ការដ្ឋាំនរពប្ឈើប្ឡើង្វញិ ភេី ការប្ធវើប្អាយដី 
តដលមានវាលភក្ស ់និង្មា៉ា សប្សើមាសជាថ្មី 

ការតក្សននន ការតក្សននន ប្របើរបាស់ថាមពល តដលជាប្រឿយៗ អារស័យប្លើ ប្របង្ ការដុេប្ធវើឡឥដឋ ប្ដ្ឋយប្របើអុស ប្ភលើង្ទី្  ក្សហ្រងាក នមានថាមពល មានរបសិទ្ធិភាព ការប្របើ
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ឥនធន់ៈហ្វុសសីុល ឬ ប្ភលើង្ទី្វាល។ ការបញ្ចូលផលិេផល ដូចជា  
គឺ្ម ីនិង្ថាន ាំសាំោប ់សេវលអិេ ក្សប៍ប្ញ្ចញប្អាយមានការបាំភាយ ប្ៅ
ក្សាំឡុង្ប្ពល ផលិេក្សមម និង្ការអនុវេត។ 

វាល ការប្របើរបាស់គី្ម ីនិង្ថាន ាំសាំោប ់
សេវលអិេ  

របាស់ថាមពលតដលអាចក្សប្ក្សើេជាថ្មី ទឹ្ក្សប្តត  
ប្ដ្ឋយពនលឺរពះអាទិ្េយ 

ការដឹក្សជញ្ាូ ន ការដឹក្សជញ្ាូ ន ននផលិេផល បាំភាយ នូវការប្របើរបាស់ប្របង្ ឥនធន់ៈ 
ហ្វុសសីុល 

ប្របង្ឥនធន់ៈហ្វុសីុល សាំោបឡ់ានេូច 
យនតប្ហាះ និង្ទូ្ក្ស 

 ការជិះក្សង្ ់ប្ថ្មើរប្ជើង្ 
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ម៉ាឌូ្លុ ៦ 

ការរតតួពនិតិយគគរមាងគឡើងវិញ 
 
តផអក្សប្លើ ម៉ាូឌុល ១ ដល់ ៥ ម៉ាូឌុលចុង្ប្រកាយនន ឧបក្សរណ៍ប្នះ នឹង្អនុញ្ហញ េប្អាយអនក្ស ក្សាំនេអ់នុាសសន ៍ប្ដើមប ី
រេួេពិនិេយគ្ាំប្ោង្ របស់អនក្សប្ឡើង្វញិ សាំោបជ់ាំហា៊ែ នបនាទ ប ់ និង្បតនថមនូវសក្សមមភាពថ្ម ី តដល រេូវបានប្រៀបចាំ
ប្ឡើង្ ប្ដើមបពីរងឹ្ង្ សមេថភាពបនាុាំ និង្ភាពធន ននអនក្សទ្ទួ្លផលរបស់អនក្ស ចាំប្ពាះបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ និង្ 
ប្ដើមបកីារពារហានិភយ័ននប្រគះមហ្នតោយ និង្អាចប្ធវើប្អាយរបប្សើរប្ឡើង្ ផលប៉ាះពាល់ សក្សមមភាពរបស់អនក្ស 
ប្លើរបភពឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់និង្កាបូនលិច ផង្តដរ។  
អារស័យប្លើ ម៉ាូឌុល ១ដល់៥ អនក្សបានរបមូលលទ្ធផលដូចខ្ង្ប្រកាម់ៈ 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គ្ាំប្ោង្ និង្បរបិទ្  ពិពណ៌នា គ្ាំប្ោង្ និង្បរបិទ្របស់គ្ាំប្ោង្ 

វភិាគ្ប្រគះថាន ក្ស ់និង្បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ 
តមតបបចូលរមួ 

 ការសប្ង្កេបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ តមតបបវទិ្យាសហ្រសត និង្ប្សណារយី៉ាូ  
 យុទ្ធាសហ្រសត តផនការ និង្ប្គលនប្ោបាយអាកាសធាេុជាេិ 
 ការសប្ង្កេបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុរបស់ អនក្សពាក្ស់ព័នធអារស័យប្លើតផនទ្ី 
ប្រគះថាន ក្ស់ និង្របិេទ្ិនតមរដូវ ឬការអនុវេតតមជាំប្រ ើស 

វភិាគ្សមេថភាព  និង្ ភាពងាយរង្ប្រគះ តម
តបបចូលរមួ 

 ប្រគះថាន ក្ស់ ផលប៉ាះពាល់ នងិ្យុទ្ធាសហ្រសតប្ដ្ឋះរាសយ់ៈ របសិទ្ធភិាព នងិ្    
នររិនតរភាព ននយុទ្ធាសហ្រសតប្ដ្ឋះរាសយ 

 តោង្មា៉ា រទ្ចិភាពងាយរង្ប្រគះ ៖ ការចញិ្ច ឹមជីវេិតដលមានភាពងាយរង្ 
ប្រគះបាំផុេ ផលប៉ាះពាល់ប្រគះថាន ក្ស់ធាំប្ធង្បាំផុេ  ការចញិ្ច ឹមជីវេិដ៍មាន   
ាសរ់ៈសាំខ្ន់ សាំោបយុ់ទ្ធាសហ្រសតប្ដ្ឋះរាសយ 

 

ក្សាំណេអ់េតសញ្ហញ ណយុទ្ធាសហ្រសតបនាុាំតម
តបបចូលរមួ 

ប្ដើមបពីរងឹ្ង្សមេថភាព 

 ក្សាំណេអ់ទ្ភិាពយុទ្ធាសហ្រសតបនាុាំ 
 រនាាំង្ នងិ្ឧបសគ្គចាំប្ពាះការអនុវេត យុទ្ធាសហ្រសតទាំង្ប្នះ  
 

គ្ាំប្ោង្ពរងឹ្ង្សមេថភាពកាេប់នថយ            
ផលប៉ាះពាល់ 

 ចុះក្សនុង្បញ្ា ីនូវរបភព នូវសក្សកតនុពល ននរបភពបាំភាយ/ កាបនូលិច ប្ក្សើេ
មក្សពសីក្សមមភាពគ្ាំប្ោង្ និង្ផលប៉ាះពាល់របស់គ្ាំប្ោង្ 

 យុទ្ធាសហ្រសតកាេប់នថយផលប៉ាះពាល់ 
 



 

51 

 

២ ប្មា៉ា ង្ ប្ៅក្សនលះនថ្ៃ 
តផអក្សប្លើលទ្ធផល ម៉ាូឌុល ១ ដល់ ៥ លាំហាេទី់្១ ម៉ាូឌុល ៦ (M6/E1) តបបចូលរមួទាំង្រសុង្់ៈ ការរេួេ  

ពិនិេយគ្ាំប្ោង្ប្ឡើង្វញិ។  

ម៉ាូឌុលប្នះ គួ្ររេូវបានពិភាក្សា ក្សនុង្អង្គរបជុាំ ជាមយួអនក្សសាំរបសាំរលួគ្ាំប្ោង្ និង្ (អនក្សេាំណាង្) នន របជា 
ពលរដឋប្ៅមូលដ្ឋឋ ន ប្ដើមបបីប្ង្កើនការចូលរមួ និង្ភាពជាមាច ស់។   

ក្សនុង្ក្សរណី អនក្សសាំប្រចចិេត បញ្ចូ លម៉ាូឌុលប្នះ ជាមយួ របជាពលរដឋប្ៅមូលដ្ឋឋ ន រេូវរបាក្សដថា លទ្ធផល 
គឺ្រេូវយក្សចិេតទុ្ក្សដ្ឋក្សជ់ាមយួ ជនភាគ្េិច និង្ប្យនឌរ័។ ជាការចាំបាច ់រេូវប្ធវើលាំហាេប់្នះ ជារកុ្សម តដល តបង្
តចក្សតមជនភាគ្េិចឬ /និង្តមប្យនឌរ័។   

ពេ័ម៌ានជាំនួយ សាំោបកិ់្សចចការចុះមូលដ្ឋឋ ន ក្សដូ៍ចជា ក្សមមវធីិអនុវេតធមមត អាចអានបានប្ៅក្សនុង្ ឧបសមពន័ធ 
ទី្១ និង្ ទី្២។  
 
M6/E1៖ ការរេួេពិនិេយគ្ប្រមាង្ប្ឡើង្វញិ 
វេថុបាំណង្ 

 ប្ដើមបកី្សាំណេអ់េតសញ្ហញ ណ េាំបនត់ដល សក្សមមភាព ទក្សទ់្ង្ សមេថភាពកាេប់នថយផលប៉ាះពាល់ និង្ 
បនាុាំរេូវការ និង្ ផតល់អនុាសសន ៍សក្សមមភាព តដលគួ្រពិចរណា ក្សនុង្ ជាំហាន ឬ ការពិនិេយគ្ប្រមាង្
ប្លើក្សប្រកាយប្ឡើង្វញិ។ 

 ប្ដើមបពិីនិេយប្មើលភាពជិេសនិេ ការអាចប្ធវើប្ៅបាន និង្និរនតរភាព ននការតល ស់បតូរតដលរេូវបានប្សនើរ 
 ប្ដើមបយីល់រសបប្លើ ទ្ាំនួល្ុសរេូវ កាលវភិាគ្ប្ពល និង្ជាំហានបនតបនាទ បស់ាំោប ់ចុះតមដ្ឋន។  

២ ប្មា៉ា ង្ ប្ៅក្សនលះនថ្ៃ 
រប្បៀបសរមបសរមលួ 
១. ផតល់អនុាសសនស៍ក្សមមភាព តដលគួ្រពិចរណា ក្សនុង្ជាំហាន ឬការពិនិេយគ្ប្រមាង្ប្លើក្សប្រកាយប្ឡើង្វញិ។  
គ្ាំនិេ គឺ្ទ្ទួ្លបានមក្សពី បញ្ា ី ននបញ្ហា  តដលេាំរូវប្អាយមាន សក្សមមភាពថ្មី ឬពិនិេយប្ឡើង្វញិ។ អនុាសសន ៍
គួ្រតផអក្សប្លើ សាំនួរដូចខ្ង្ប្រកាម់ៈ 

 ប្េើរបភពចិញ្ច ឹមជីវេិមយួណា តដលងាយរង្ប្រគះបាំផុេ (លទ្ធផល របស់M3/E2) ពិចរណាប្ស
ណារយី៉ាូ អាកាសធាេុនាប្ពលអនាគ្េ និង្ផលប៉ាះពាល់របស់ប្គ្ សតីពីេាំបនគ់្ាំប្ោង្ (លទ្ធផល របស់ 
M2/E1-4)?  

 ប្េើរបភពចិញ្ច ឹមជីវេិមយួណា តដលសាំខ្នប់ាំផុេ ចាំប្ពាះការអនុវេតនន យុទ្ធាសហ្រសតប្ដ្ឋះរាសយ 
តដលបានក្សាំណេអ់េតសញ្ហញ ណ (ប្របៀបប្ធៀបលទ្ធផល របស់ M3/E1)?  
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 ប្េើសក្សមមភាពរេូវការ ប្ៅទី្ណា ទក្សទ់្ង្ សមេថភាពបនាុាំ (លទ្ធផល របស់ M4/E1) ឬផលប៉ាះ
ពាល់គ្ប្រមាង្ សតីពីការបាំភាយឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់(លទ្ធផលរបស់ M5/E1)?  

 ប្េើយុទ្ធាសហ្រសតបនាុាំ តដលបានក្សាំណេអ់េតសញ្ហញ ណ (លទ្ធផល របស់ M3/E1) និង្យុទ្ធ ាសហ្រសត
កាេប់នថយផលប៉ាះពាល់ និង្បនាុាំមយួណា (លទ្ធផលរបស់ M4/E1 និង្ M5/E1) មានរបសិទ្ធិភាព 
និង្ និរនតរភាពបាំផុេ ក្សនុង្នយ័នន ការពរងឹ្ង្ របភពចិញ្ច ឹមជីវេិតដលងាយរង្ប្រគះ ភាពធន បាំតរ     
បាំរលួអាកាសធាេុ និង្ការប្ធវើប្អាយរបប្សើរ ផលប៉ាះពាល់របស់សក្សមមភាព ល្ួន ប្លើរបភព ឧសម័នផទះ 
ក្សញ្ចក្ស ់និង្កាបូនលិច? ប្េើយុទ្ធាសហ្រសតមយួណា អាចអនុវេតបាន (លទ្ធផលរបស់ M5/E1)? 

២. ចូររក្សប្លក្សប្មើល ភាពជិេសនិេ ភាពអាចអនុវេតបាន និង្និរនតរភាព ននការតល ស់បតូរតដលបានប្សនើរប្ឡើង្។ 
ជាពិប្សស សាំនួរខ្ង្ប្រកាម គួ្ររេូវបានបញ្ហា ក្ស់់ៈ 

 ប្េើប្រគះថាន ក្សប់ង្ករប្ដ្ឋយមនុសស និង្ធមមជាេិ អាកាសធាេុបចចុបបនន និង្ពិប្សស ប្ៅនថ្ៃអនាគ្េ    
ប៉ាះពាល់ដល់លទ្ធភាព និង្ប្ជាគ្ជយ័ននអនុាសសនត៍ដរប្ទ្? 

 ប្េើសក្សមមភាពថ្ម ីឬ រេួេពិនិេយប្ឡើង្វញិ មានភាពបនសុគីន ជាមយួ អទិ្ភាពប្ៅមូលដ្ឋឋ នតដរឬប្ទ្? 
 ប្េើមានសមេថភាពមូលដ្ឋឋ ន ប្ដើមបបី្ធវើតផនការ អនុវេត រេួេពិនិេយ និង្ចាំបាច ់មានភាពជាមាច ស់ ប្ដើមប ី
ជួយ ធានា និរនតរភាព ននតក្សសាំរលួគ្ប្រមាង្ តដលបានប្សនើរប្ឡើង្តដរប្ទ្? 

 ប្េើហ្រសតី និង្បុរស/ជនភាគ្េិច រេូវបានអនុញ្ហញ េប្អាយចូលរមួប្សមើគន ប្ទ្ ឧទហ្រណ៍ ក្សនុង្ការប្ធវើ    
ប្សចក្សតីសាំប្រចចិេត ការអនុវេតគ្ប្រមាង្ និង្ទ្ទួ្លផលរបស់គ្ប្រមាង្? 

 ប្េើមានរបភពហ្ិរញ្ញ វេថុរគ្បរ់គន ់ប្ដើមបអីនុវេត ការតក្សសាំរលួគ្ប្រមាង្តដលបានប្សនើតដរឬប្ទ្? 
 ប្េើមានយល់ដឹង្តផនក្សនប្ោបាយ និង្មានការគាំរទ្ ប្ៅរគ្បរ់សទបវ់ណណ ់ៈ សាំោបក់ារតក្សសាំរលួ
គ្ប្រមាង្ តដលបានប្សនើប្ឡើង្តដរឬប្ទ្? 

 ប្េើមានាសថ បន័ ថាន ក្សជ់ាេិ/ថាន ក្សេ់ាំបន/់ថាន ក្សមូ់លដ្ឋឋ ន (អង្គការសហ្គ្មនមូ៍លដ្ឋឋ ន អង្គការប្រតរដ្ឋឋ     
ភបិាល ាសោប្រៀន/សក្សលវទិ្យល័យ នាយក្សដ្ឋឋ នរដ្ឋឋ ភបិាល ។ល។) តដលអាចផតល់ ការគាំរទ្
តផនក្ស សង្គម និង្បប្ចចក្សប្ទ្ស ក្សនុង្ការអនុវេតការតក្សសាំរលួគ្ាំប្ោង្តដរឬប្ទ្? 

៣. ចូរយល់រសបនូវចាំនុចដូចខ្ង្ប្រកាម់ៈ 
 ប្េើនរណា មានទ្ាំនួល្ុសរេូវ តមដ្ឋន ក្សនុង្ការប្រៀបចាំ (និង្របជាពលរដឋមូលដ្ឋឋ ន)? ប្េើនរណា 
និង្ រេួេពិនិេយគ្ាំប្ោង្?   

 អវីជាកាលវភិាគ្ប្ពល? 
 អវីជាជាំហានបនាទ ប?់  
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ឧបសមពន័ធ ១៖ ពត័ម៌ានជនំយួសរមាបក់ារងារចោុះមលូដ្ឋា ន 
 
តផនក្សប្នះ មានពេ័ម៌ានជាំនួយតបបអនុវេតជាក្សត់សតង្មយួចាំនួន សតីពីការពិប្រគះប្ោបល់អនក្សពាក្សព់ន័ធ វធីិតបប 
វភិាគ្សាំខ្ន ់ តដលរេូវបានប្របើរបាស់ក្សនុង្ឧបក្សរណ៍ប្នះ។ ពេ័ម៌ានជាំនួយប្នះ ប្ក្សើេប្ចញពីបទ្ពិប្ាសធន ៍ ការ
ប្រៀបចាំប្សៀវប្ៅ ឧបក្សរណ៍តបបប្នះ កាលពីក្សនលង្មក្ស និង្ ឧបក្សរណ៍ CRiSTAL ក្សដូ៍ចជា ប្សៀវប្ៅតណនាាំ ការ
វភិាគ្សមេថភាព និង្ភាពងាយរង្ប្រគះ អាកាសធាេុន  (CVCA). ចូរពិប្រគះឧបក្សរណ៍ប្លើក្សប្រកាយប្ទ្ៀេ 
សាំោបព់េ័ម៌ានសរមបសរមួលបតនថម។ 
មុនការពិប្រគះប្ោបល់ 
ចូរប្រៀបចាំតផនការ សិកាខ ាសោប្ដ្ឋយរបុង្របយេ័ន 

 ចូរសាំប្រចថា នរណារេូវពិប្រគះប្ោបល់ រេូវគិ្េពីចក្សខុវស័ិយនន រកុ្សមប្យនឌរ័ និង្ជនភាគ្េិច (អាយុ 
ការងារ ការចិញ្ច ឹមជីវេិ) និង្សក្សកតនុពលទ្ាំនាស់ ចាំប្នាមរកុ្សមមយួចាំនួន។ ប្ធវើការពិប្រគះប្ោបល់ 
ប្អាយបានប្រចើនប្ផសង្គន  អនុញ្ហញ េប្អាយអនក្សប្របើរបាស់ ប្អាយេនមលវាិសលភាព ឬចក្សខុវស័ិយ អទិ្ភាព 
និង្េាំរូវការ ក្សនុង្គ្ាំប្ោង្សហ្គ្មន។៍ ជាមយួគន ប្នះតដរ ចូរពិចរណា អប្ញ្ា ើញ អនក្សចូលរមួ              
ប្អាយ ពិភាក្សា ប្លើសក្សមមភាពចុះតមដ្ឋន ដូចជាេាំណាង្ ននសហ្គ្មន/៍រសុក្សរបស់ពួក្សប្គ្ ។ល។ 

 ចូរសាំប្រចចិេត ប្លើទ្ាំហ្ាំភូមាិសហ្រសត ននការវភិាគ្របស់អនក្ស និង្រេូវរបាក្សដថា មនុសសរគ្បគ់ន  តដលមក្សពី 
ទី្ក្សតនលង្ប្ផសង្គន ក្សនុង្េាំបន ់រេូវបានពិប្រគះប្ោបល់។  

 ចូរចង្ចាំថា មនុសសតដលបានពិប្រគះប្ោបល់ អាចមនិប្ចះអក្សសរ តដលមាននយ័ថា អនក្សរេូវប្រៀបចាំ  
លាំហាេប់្អាយរសបតមាសថ នភាពប្នះ។ អនក្សចូលរមួ អាចនិោយភាាស តដលអនក្សមនិដឹង្ផង្តដរ។ 
ក្សនុង្ក្សរណីប្នះ អនក្សរេូវការ អនក្សបក្សតរបតដលមានសមេថភាព ប្ដើមបបី្អាយដឹង្ថា លទ្ធផលមនិតមន្ុស 
នគង្។  

 ចូរប្ធវើតផនការ ប្ពលប្វោរគ្បរ់គន ់ សាំោបក់ារពិប្រគះប្ោបល់។ ការរបញាបរ់បញាល គឺ្ជាផល 
អវជិាមាន ប្ដ្ឋយាសរគ្ាំនិេរបស់មនុសសអាច ្ុសនគង្ និង្ប្ដ្ឋយាសរ ដាំប្ណើ រការប្រៀនសូរេរបស់ប្គ្ 
តទ ល់ គឺ្ជាផលរបប្ោជនស៍ាំខ្ន ់ ននការវភិាគ្ តដលអាចេាំរូវប្ពល ល្ះ។ បទ្ពិប្ាសធន ៍ ប្សៀវប្ៅ
ឧបក្សរណ៍ប្នះ ក្សនលង្មក្ស បងាា ញថា រគ្បល់ាំហាេរ់េូវបានប្សនើប្ឡើង្ោ៉ា ង្ជាក្សោ់ក្សថ់ារេូវចាំណាយ 
របមាណជា ៦ប្មា៉ា ង្ សាំោបក់ារពិប្រគះប្ោបល់អនក្សពាក្សព់ន័ធ។  

 ចូរចង្ចាំថា អនក្សក្សាំពុង្ប្របើរបាស់ ប្ពលប្វោ ដម៍ានេាំនលរបស់អនក្សចូលរមួ។ អនក្សរេូវរក្សប្អាយប្ ើញ 
លាំនឹង្លអ រវាង្ ផលរបប្ោជនន៍នការចូលរមួ និង្ប្ពលប្វោ។  

 រេូវរបាក្សដថា រកុ្សមពិប្រគះប្ោបល់ រមួទាំង្បុរស និង្ហ្រសតី ជាពិប្សស ប្ៅប្ពល ប្ធវើការជាមយួ រកុ្សម 
របស់ហ្រសតី។ 
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 អនក្សអាចរបតហ្ល រេូវការសាំភារ់ៈដូចខ្ង្ប្រកាម សាំោបសិ់កាខ ាសោ់ៈ ជញ្ហា ាំង្មានតទ ាំង្ធាំ រក្សដ្ឋស
ពណ៌ ត្សរអាេ ់ ប៊ែចិ/ហ្វឺេ អាចជាជាំប្រ ើស ប្ដើមបគូី្ស ប្លើក្សាំោល ឬ ោេប្លើថ្ម រក្សដ្ឋសតទ ាំង្ធាំ (ទ្ាំហ្ាំ   
អេិបបរមា ៥០សម X ១០០សម) ឬ រក្សដ្ឋសហ្លីបឆ្េ មា៉ា សីុនកាប្ម៉ាោ ប្សៀវប្ៅសរប្សរ ក្សដូ៍ចជា 
បាយនថ្ៃរេង្/់អាហារសាំរន/ប្ភសជា់ៈ។  

ក្សាំឡុង្ប្ពល ពិប្រគះប្ោបល់ 
 ចូររបាក្សដថា សាំនួរ បានសួរ រេូវប្គ្យល់ដឹង្ចាស់ ប្ដ្ឋយមនុសសតដលបានពិប្រគះប្ោបល់។        
ទ្សសនទន្លះ អាចមានការលាំបាក្សសាំោបប់្អាយពួក្សប្គ្យល់។  

 ចូរពយោម ប្ធវើប្អាយមានលាំនឹង្លអ រវាង្ការធានាប្អាយមាន ភាពរេឹមរេូវ ការរះិគ្នត់ដលចាំបាច ់និង្
មយ៉ាង្វញិប្ទ្ៀេ ប្គរពដល់ កាលវភិាគ្ ប្ដ្ឋយមនិមានជះឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផល ននការវភិាគ្ប្រចើនប្ពក្ស 
ដល់អនក្សដនទ្។ 

 ចូររបាក្សដថា ការរមួចាំតណក្ស របស់ជនភាគ្េិច ក្សដូ៍ចជា បុរស និង្ហ្រសតី រេូវបានពិចរណា និង្រេួេ    
ពិនិេយ ជារបពន័ធ និង្ោ៉ា ង្សីុសងាវ ក្សពី់ការវភិាគ្ភាពងាយរង្ប្រគះ ប្ៅយុទ្ធាសហ្រសតប្ដ្ឋះរាសយ និង្
ការយល់ដឹង្ ឬការពិនិេយប្ឡើង្វញិ ននគ្ាំប្ោង្។ 

 ចូរកុ្សាំ ប្លើក្សប្ឡើង្នូវការរ ាំពឹង្ទុ្ក្ស្ុស ជាមយួការវភិាគ្។ ចូររបាបអ់នក្សចូលរមួោ៉ា ង្ពិេរបាក្សដ នូវអវី 
តដលអនក្សក្សាំពុង្ប្ធវើ និង្ប្ហ្េុអវីអនក្សក្សាំពុង្ប្ធវើវា។ ចូរតថ្លង្អាំណរគុ្ណ សាំោបប់្ពលប្វោ និង្កិ្សចចរបឹង្តរបង្ 
របស់ប្គ្។  

 ចូរសុាំការអនុញ្ហញ េ ប្ដើមបថី្េរូប រមួគន ។  
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ឧបសមពន័ធ ២៖ កមមវិធើអនវុតត តាមបបបធមមតា 
 
ការវភិាគ្គ្ប្រមាង្់ៈ ការវភិាគ្ប្រគះថាន ក្សប់ង្ករប្ដ្ឋយមនុសស ធមមជាេិ និង្អាកាសធាេុ 
របប្ទ្ស ត្ ២០XX កាលបរបិ្ចេេ បចចុបបនន ក្សនុង្ប្ឈាម ះ របស់ភូម ិ
ពេ័ម៌ានទូ្ប្ៅ 
ការវភិាគ្នន ប្រគះថាន ក្សប់ង្ករប្ដ្ឋយមនុសស ធមមជាេិ និង្អាកាសធាេុ និង្ប្ក្សើេមានក្សនុង្ ប្ឈាម ះភូមិ  ក្សនុង្របប្ទ្ស 
ក្សនុង្ ត្ ២០XX ក្សនុង្គ្ប្រមាង្ បានរបេិបេតបិ្ដ្ឋយ ប្ឈាម ះអង្គការ ។ ការវភិាគ្ និង្រមួបញ្ចូ ល កិ្សចចរបជុាំពីរ ជាមយួ 
អនក្ស សាំរបសាំរលួគ្ាំប្ោង្ សិកាខ ាសោពីរ ជាមយួអនក្សទ្ទួ្លផលគ្ាំប្ោង្ (មនិថា ហ្រសតី ឬបុរស) និង្កិ្សចចរបជុាំចុង្ 
ប្រកាយ ប្ដើមបពិីភាក្សា លទ្ធផល ជាមយួអនក្សទ្ទួ្លផល ប្ភទ្រសី ឬ ប្ភទ្របុស។   
រកុ្សមវភិាគ្ គ្ាំប្ោង្ 

 ប្ឈាម ះប្មដឹក្សនាាំ 
 X  អនក្សសាំរបសាំរលួគ្ាំប្ោង្ ឬបុគ្គលិក្ស នន អង្គការមលូដ្ឋឋ ន (អបបបរមា ៥នាក្ស)់ 
 ប្ឈាម ះអនក្សបក្សតរប 

ទ្ាំនួល្ុសរេូវ និង្អង្គការ 
ប្ឈាម ះ របស់អង្គការមូលដ្ឋឋ ន រេូវប្ធវើ ប្អាយរបាក្សដថា កិ្សចចរបជុាំ និង្សិកាខ ាសោ តដលបានប្រៀបោបខ់្ង្ប្រកាម 
អាចរេូវបានដ្ឋក្ស ់ តមតផនការតដលបានប្រគង្ទុ្ក្ស។ ពួក្សប្គ្រេូវអប្ញ្ា ើញអនក្សចូលរមួ និង្ចុះពិនិេយមូលដ្ឋឋ ន 
និង្ ប្រៀបចាំប្រគ្ឿង្បរកិាខ រគ្បរ់គន ់សាំោបរ់ពឹេតកិារណ៍ទាំង្ប្នះ (បនទប/់ទី្ក្សតនលង្ធាំទូ្ោយលមម សាំោបអ់នក្សចូលរមួ 
ប្ធវើការជារកុ្សមបាន) រមួទាំង្ សាំភារ់ៈចាំបាច។់ របសិនប្បើរេូវការចាំបាច ់អនក្សបក្សតរបមាន ក្ស ់រេវូប្រៀបចាំទុ្ក្សជាមុន។ 
សាំភារ់ៈរេូវការ សាំោបសិ់កាខ ាសោ់ៈ 

 ជញ្ហា ាំង្តទ ាំង្ធាំ 
o សកុេបិទ្ ឬ មាុល 
o ប៊ែចិពណ៌/ហ្វឺេ 
o រក្សដ្ឋសតទ ាំង្ធាំ (អេិបបរមាទ្ាំហ្ាំ ៥០សម X ១០០ សម) ឬ រក្សដ្ឋសហ្លីបឆ្េ 
o បញ្ា ីអនក្សចូលរមួទាំង្អស់ 
o តផនទី្ មានរពាំតដន រសុក្ស/ភូម ិតដលគ្ាំប្ោង្ក្សាំពុង្បាំប្រ ើការ 
o អាហារនថ្ៃរេង្/់អាហារសាំរ ៉ាន/់ប្ភសជា់ៈ សាំោបអ់នក្សចូលរមួ និង្រកុ្សមវភិាគ្ ក្សាំឡុង្ប្ពល វភិាគ្     
គ្ាំប្ោង្ 

o មា៉ា សីុនថ្េ និង្កុ្សាំពយូទ្រ័ តលបថ្ប ប្ដើមបកី្សេរ់តលទ្ធផល 
សាំភារ់ៈតដលរេូវការ សាំោបក់្សកិ្សចចរបជុាំ និង្សិកាខ ាសោ អនក្សសរមបសរមួលគ្ាំប្ោង្់ៈ  

 ជញ្ហា ាំង្តទ ាំង្ធាំ 
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 សកុេបិទ្ ឬ មាុល 
 ប៊ែចិពណ៌/ហ្វឺេ 
 រក្សដ្ឋសតទ ាំង្ធាំ (អេិបបរមាទ្ាំហ្ាំ ៥០សម X ១០០ សម) ឬ រក្សដ្ឋសហ្លីបឆ្េ 
 អាហារនថ្ៃរេង្/់អាហារសាំរ ៉ាន/់ប្ភសជា់ៈ សាំោបរ់កុ្សមវភិាគ្គ្ាំប្ោង្ ក្សាំឡុង្ប្ពលននការវភិាគ្គ្ាំប្ោង្ទាំង្មូល 
 មា៉ា សីុនថ្េ និង្កុ្សាំពយូទ្រ័ តលបថ្ប ប្ដើមបកី្សេរ់តលទ្ធផល 

កមមវិធើ 
កាលវភិាគ្  សាំគល់ 

ការប្រៀបចាំ ការពិប្រគះប្ោបល់ននការរ ាំលឹង្រទឹ្សតី អាំពីប្រគះថាន ក្ស ់និង្ បាំតរបាំរលួអាកាស
ធាេុ ដូចជា ទិ្ដឋភាពនប្ោបាយជាេិ ក្សនុង្របប្ទ្សរបស់អនក្ស។ 
រកុ្សមគ្ប្រមាង្ សិក្សាមគ្គុប្ទ្ទសរបប្ទ្ស សតីពីបាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ បងាា ញ
ប្ដ្ឋយ អង្គការ ប្របដហ្វអល  (របសិនប្បើមាន) ឬបាំប្ពញលាំហាេ ់“ប្រគះ
ថាន ក្ស ់និង្ បាំតរបាំរលួអាកាសធាេុ ក្សនុង្ការរ ាំលឹក្សរទឹ្សតី” និង្ “ទិ្ដឋភាព
នប្ោបាយជាេិ”។   

រកុ្សមវភិាគ្គ្ាំប្ោង្ ប្នលើេេបនិង្ 
M2/E1+2  
 

 នថ្ៃទី្១  
ប្ពលរពឹក្ស ប្ធវើដាំប្ណើ រពី ការោិល័យប្ៅ ក្សតនលង្វភិាគ្គ្ប្រមាង្  
នថ្ៃរប្សៀល ប្សចក្សតីប្ផតើម PACDR   

រកុ្សមវភិាគ្ និង្រេូវបានបណតុ ះបណាត ល ប្អាយប្ធវើការជាមយួ PACDR ក្សនុង្
ជាំនាញ ប្ដ្ឋយប្មដឹក្សនាាំ ននរកុ្សមវភិាគ្  

រកុ្សមវភិាគ្គ្ាំប្ោង្ 

 នថ្ៃទី្២  
ប្ពលរពឹក្ស ទ្សសនកិ្សចចសិក្សា 

រកុ្សមវភិាគ្គ្ប្រមាង្ នឹង្ដឹង្អាំពីគ្ប្រមាង្ និង្បរបិទ្គ្ប្រមាង្ តមរយ់ៈទ្សសន
កិ្សចចសិក្សា តដលពួក្សប្គ្ និង្មានឱកាសជតជក្ស ប្ៅកាន់អនក្សទ្ទួ្លផល។  

រកុ្សមវភិាគ្គ្ប្រមាង្ ក្សនុង្សហ្គ្ម
ន ៍ប្នលើយេប នឹង្ម៉ាឌុូល ១ 
  

នថ្ៃរប្សៀល កិ្សចចរបជុាំជាមយួ អនក្សសរមបសរមលួ  
កិ្សចចរបជុាំមយួ រយ់ៈប្ពល ២ប្មា៉ា ង្ និង្រេូវរក្សាទុ្ក្ស ជាមយួ អនក្សសរមប
សរមួល គ្ប្រមាង្ (រហូ្េដល់ ៣ ប្ៅ ៥ នាក្ស)់ ប្ដើមប ីរបមលូ ពេ័ម៌ាន ទូ្ប្ៅ 
ល្ះ សតីពីគ្ាំប្ោង្ និង្បរបិទ្របស់គ្ប្រមាង្ តផអក្សប្លើ M1/E1  

រកុ្សមវភិាគ្ គ្ប្រមាង្ ប្នលើយេប
នឹង្ M1/E1  

 ៣ និង្ ៤ នថ្ៃ (ក្សមមវធីិ ដូចគន  សាំោបន់ថ្ៃទាំង្២ ប៉ាតុនតនថ្ៃទី្១ ជាមយួរក្សមុហ្រសតី 
និង្នថ្ៃទី្២ ជាមយួរក្សមុបរុស) 

រកុ្សមវភិាគ្គ្ប្រមាង្ និង្ ជាមយួ 
អនក្សទ្ទួ្លផលរបប្ោជន ៍ប្ភទ្
រសី ឬប្ភទ្របុស 

9:00-9:30  
 

ាសវ គ្មន ៍និង្ប្សចក្សតីប្ផតើម  
ការពនយល់ ពីប្គលប្ៅ និង្វេថុបាំណង្  

 

9:30 -11:00  
 

លាំហាេ ់ក្សនុង្រកុ្សមប្ផសង្គន ់ៈ 
M2/E3 “តផនទី្ប្រគះថាន ក្ស”់ ក្សនុង្រក្សមុ ១: គូ្សតផនទី្ប្រគះថាន ក្សម់យួ របស់ 
សហ្គ្មន៍  
M2/E4 “របេិទិ្នតមរដូវ” ក្សនុង្រក្សមុ ២: ប្រៀបចាំ របេិទិ្នតមរដូវ សាំោប់

ប្នលើយេប ប្ៅនឹង្ M2/E3+4  
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រពឹេតិការណ៍ប្រគះថាន ក្ស ់និង្រពឹេតិការណ៍ប្ផសង្ៗ។ 
11:00-11:30  សាំោក្សកាប្ហ្វ  
11:30-12:00  
 

ពិភាក្សា (៣០នាទី្) ពីលទ្ធផល M2/E3+4  
 

ប្នលើយេបប្ៅនឹង្ M2/E3+4  
 

12:00-13:00  បាយនថ្ៃរេង្ ់  
13:00-14:30  
 

M3/E1 “តោង្មា៉ា រទិ្ចភាពងាយរង្ប្រគះ”  
តោង្មា៉ា រទិ្ចភាពងាយរង្ប្រគះ ក្សនុង្ កិ្សចចរបជុាំ រកុ្សមធាំ  
ពិភាក្សា (១៥នាទី្) 

ប្នលើយេប ប្ៅនឹង្ M3/E1  
 

14:30-15:00  សាំោក្សកាប្ហ្វ  
15:00-16:00  
 

M3/E2 “យុទ្ធាសហ្រសតប្ដ្ឋះរាសយ ផលប៉ាះពាល់ ប្រគះថាន ក្ស”់  
លាំហាេ ់យុទ្ធាសហ្រសតប្ដ្ឋះរាសយ ផលប៉ាះពាល់ និង្ប្រគះថាន ក្ស់ (M3/E4) 
ក្សនុង្ការរបជុាំ រកុ្សមធាំ  
ពិភាក្សា (២០នាទី្) 

ប្នលើយេបប្ៅនឹង្ M3/E2  
 

16:30-17:00  
 

បកូ្សសរបុការសិក្សា  
(អរគុ្ណ ការចូលរមួ អនាគ្េការប្របើរបាស់ ននការវភិាគ្)  

 

 នថ្ៃទី្៥  
ប្ពលរពឹក្ស
រពលឹម 

ប្រៀបចាំលទ្ធផល ប្ដ្ឋយរកុ្សមវភិាគ្គ្ប្រមាង្ 

10:00 – 
12:00  
 

បទ្បងាា ញ ននលទ្ធផលសិកាខ ាសោ 
បងាា ញលទ្ធផល របស់សិកាខ ាសោ ជាពិប្សស ភាពប្ផសង្គន  រវាង្ សិកាខ  
ាសោទាំង្ពីរ ម៉ាឌុូលនិមយួៗ និង្រេូវពិភាក្សាដ្ឋចពី់គន ។ ការក្សេរ់ត និង្
រេូវបានប្ធវើប្ឡើង្។  
M4/E1 “យុទ្ធាសហ្រសតកាេប់នថយផលប៉ាះពាល់ និង្បនាុាំ”  
ពនយល់ជាំហានបនាទ ប ់និង្តមដ្ឋន 

រកុ្សមវភិាគ្គ្ប្រមាង្ និង្អនក្ស
ទ្ទួ្ល ផលទាំង្អស់ ប្នលើយេប 
ប្ៅនឹង្ M4/E1  

12:30-13:30  បាយនថ្ៃរេង្ ់  
នថ្ៃរប្សៀល បញ្ចបនី់យយក្សមម ននម៉ាឌុូល ប្ផសង្ៗ 

ពិភាក្សា ផលប៉ាះពាល់របស់គ្ប្រមាង្ សតីពីការបាំភាយឧសម័នផទះក្សញ្ចក្ស ់និង្ 
កាបនូលិច (M5/E1 “គ្ប្រមាង្ពរងឹ្ង្សមេថភាពកាេប់នថយផលប៉ាះពាល់”)  
ពិភាក្សា អនុាសសន ៍សាំោបក់ាររេួេពិនិេយគ្ប្រមាង្ប្ឡើង្វញិ ( M6/E1“ការ
រេេួពិនិេយគ្ប្រមាង្ប្ឡើង្វញិ”)  

រកុ្សមវភិាគ្ គ្ប្រមាង្ ប្នលើយេប
ប្ៅនឹង្ M5/E1 និង្ M6/E1  

ប្ពលោៃ ច ប្ធវើដាំប្ណើ ររេឡបប់្ៅ ការោិល័យ  
 ការចុះតមដ្ឋន  
ការចុះតមដ្ឋន បញ្ចប ់របាយការណ៍ និង្រមួបញ្ចូល លទ្ធផល របស់ “ការរេេួពិនិេយគ្ប្រមាង្

ប្ឡើង្វញិ (M6/E1)” ក្សនុង្ការប្រៀបចាំគ្ប្រមាង្របស់អនក្ស 
រកុ្សមវភិាគ្គ្ប្រមាង្ និង្បគុ្គលិក្ស 
គ្ប្រមាង្  

 
 


