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ទស្សនៈរបសអ់ង្គការសង្គមស៊វីិល អំពីការរមួចំណែករបសប់បទទសកម្៊ជា

ក្ង៊ការអន៊វត្តន៍អន៊សញ្ញា សហបបជាជាតិស្ពីីការណបបបបរួល 
អាកាសធាត៊ (INDCs)

យ�ើងខ្ញុំជាអង្គការសង្គមសញីវលិ សូមទទួលស្្គ ល់ នូវស្រៈសុំខាន់ននការរមួចុំណែករបស់បបយទសកម្ញជា 
 

(INDCs) ក្ញងដុំយែើ រការចរចារយបកាមអនញសញ្ញា សហបបជាជាតិស្ីពីការណបបបបរួលអាកាសធាតញ និងយោ�មាន 
លក្ខែៈសសបយៅនឹងដុំយែើ រការយរៀបចុំ INDCs យបកាមការសបមបសបមរួលរបស់បកសួងបរសិ្ថា ន យ�ើងខ្ញុំ 
ជាអង្គការសង្គមសញីវលិ សូមចូលរមួចុំណែកនូវទស្សនៈទូយៅមួ�ចុំនួនស្ីពីដុំយែើ រការយរៀបចុំ  និងខ្ឹមស្រនន 

INDCs របស់កម្ញជា ណដលនឹងបតរូវបានោក់ជូនយលខាធិការោឋា នននអនញសញ្ញា បកបខែ្ឌ សហបបជាជាតិស្ីពីការ 
ណបបបបរួលអាកាសធាតញ (UNFCCC) ក្ញងណខ ធ្ូ ឆ្្ុំ ២០១៥ ខាងមញខយនះ។

ដំទែើ រការទរៀបចំ INDCs៖

■ យដើម្ីឲ្យមានការទទួលស្្គ ល់ជាលក្ខែៈជាតិ និងប្រប់ 

បជរុងយបជា�ល្អ  ឯកស្រ INDCs របស់បបយទសកម្ញជា 

្ួររមានការពិយបរះយោបល់ ការឆ្ញះបញ្ចា ុំងពីទស្សនៈ  
និងការចូលរមួរបស់ពីពហញភា្ីរពាក់ព័ន្ធ រមួទាុំងអង្គការ 

សង្គមសញីវលិ និង ណ្្កឯកជន និង្្ល់យសចក្ីទញកចិត្ពី

រដឋាសភាជាតិ។

■ យ�ើងជាអង្គការសង្គមសញីវលិសូមរុំបទ រាល់យរលការែ៍ 

ណែនាុំដ៏សមសសបមួ�យដើម្ីយរៀបចុំ INDCs យោ� 

ស្ថា ប័នឯកយទសបានតាក់ណតងយ�ើង។

■ យទាះបីជាវធិានការកាត់បនថា�ការណបបបបរួលអាកាសធាតញ 

វាមិនណមនជាកាតព្វកិចចាតាម្្ូវចបាប់របស់បបយទសកម្ញជា

ក្ី ក៏យ�ើងយជឿថា ការអនញវត្ទាុំងវធិានការកាត់បនថា� 

ការបុំភា� និងវធិានការបន្សុំញ យៅនឹងការណបបបបរួល 
អាកាសធាតញ ្ឺរជាមយធយោបា�ដ៏សមសសបមួ� យដើម្ី 

យឆ្ើ�តបយៅនឹងបញ្ហា ការណបបបបរួលអាកាសធាតញយៅថ្ាក់ 

សហ្រមន៍ យហើ�វាក៏ជាស្រមួ�បង្ហា ញថា យទាះបី 

បបយទសកម្ញជា ្ឺរជាបបយទសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចក៏យោ�  

ណតយនះ្ឺរជាការចូលរមួចុំណែករបស់បបយទសកម្ញជា ក្ញង 
ការយប្ជ្ារមួរ្ជាសកលចុំយពាះការកាត់បនថា�ការបយ ច្ា ញ 

ស្រធាតញកាយបានរបស់ខ្ួន។ វាក៏ជាបបការសុំខាន់ 
្ងណដរ ណដល្ួររណស្វងរក�ញទ្ធស្សសណ្ដលជាបបយោជន៍ 

សបមាប់ ទាុំងវធិានការបន្សុំញ  និងការកាត់បនថា�ការ 
បុំភា�  ណដលអាចសសរូប�កនូវមូលនិធិអាកាសធាតញ 

យោ�ស្រ INDCs ្ឺរជាមូលោឋា នប្ឹរះ្្ួវការមួ� ណដល

តបមរូវឲ្យបបយទស្្ល់ជុំនួ�យធ្វើការការសនយោ្្ល់ជុំនួ� 

នាយពលអនា្រតដ៏ខ្ី។

■ ដុំយែើ រការយរៀបចុំណ្នការដ៏យពញយលញមួ� តបមរូវឲ្យ 

មានណ្នការសកម្មភាពមួ�រងឹមាុំ យោ�ណ្្អកយលើ 

ភស្ញតាង រមួទាុំង MRV១។ អាសស័�យហតញយនះ យ�ើង 

ខ្ញុំយស្ើសញុំឲ្យយរៀបចុំឯកស្រ INDCs យនះ ្ួររណ្្អកយលើ 
មូលោឋា នវទិយោស្សស ្ ភាជា ប់ជាមួ�ភស្ញតាងជាក់ណសង្ 

និងភាពបបាកដនិ�ម ជាពិយសសយលើការបន្សុំញ  និង 
ហិរ ញ្ាប្ទាន។ 

■ ការយប្ជ្ារបស់បបយទសកម្ញជាចុំយពាះការបន្សុំញ  និងការ
 

កាត់បនថា�ការបុំភា� ្ឺរចាុំបាច់បតរូវមានលក្ខែៈ 

សមាមាបត ណ្្កហិរ ញ្ាវតថាញ និងការយ្ទេរបយចចាកវទិយោពី 
បបយទសអភិវឌ្ឍ។ ប៉ញណន្ការចូលរមួចុំណែករបស់ 

ថ្ាក់ជាតិចុំយពាះការយប្ជ្ាយនះ ្ួររ្ូរសបញ្ជា ក់យៅក្ញង 
ឯកស្រ INDCs យនះ្ងណដរ។

■ យរលនយោបា� និងណ្នការជាតិនានាស្ីពីការ 

ណបបបបរួលអាកាសធាតញ និងការកាត់បនថា�ហានិភ័�នន 

យបរះមហន្រា� ដូចជាណ្នការជាតិស្ីពីការបន្សុំញ  

(NAP) ណ្នការ�ញទ្ធស្សសក្ម្ញជាស្ីពីការណបបបបរួល 
អាកាសធាតញ (CCCSP) ណ្នការសកម្មភាពតាមវស័ិ� 

ស្ីពីការណបបបបរួលអាកាសធាតញ ណ្នការយមស្ីពីកុំយែើ ន 

នបតង និងណ្នការសកម្មភាពសបមាប់យ�នឌ័រ និងការណបប 

បបរួលអាកាសធាតញ និងការកាត់បនថា�ហានិភ័�ននយបរះ 

មហន្រា� (DRR)២  ្ឺរជាឧទាហរែ៍ដ៏ល្អ ណដលបតរូវ 

បញ្ជា ក់យៅក្ញង INDCs។

■ INDCs ្ួររយរៀបចុំ យោ�ណ្្អកយលើមារ៌ា អភិវឌ្ឍន៍ណដល

បយ ច្ា ញស្រធាតញកាយបានទាប យដើម្ីជញុំរញញកុំយែើ ន 

យសដឋាកិចចាបបកបយោ�និរន្រភាពរបស់បបយទស ក៏ដូច 

ជាការយលើកកម្ស់សិទ្ធិរបស់បបជាពលរដឋាកម្ញជា្ងណដរ 

ជាពិយសសជនបកីបក និងអ្កណដលង្�រងយបរះយោ�

ស្រ្លប៉ះពាល់អវជិជាមានននការណបបបបរួលអាកាសធាតញ។
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evTikaénGgÁkarminEmnrdæaPi)al sþIBIkm<úCa

eFIVkarrYmKñaedIm,IPaBRbesIreLIg
Working Together for Positive Change

១  MRV = ណដលអាចវាស់បាន រា�ការែ៍បាន និង យ្ទេៀងផ្ទេ ត់បាន 
២  DRR = ការកាត់បនថា�ហានិភ័�ននយបរះមហន្រា� 
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ខ្លឹមសារនន INDCs៖

ចំទោះការបន្ស ំ៊   ទោយអន៊ទោមតាមកិច្ចបបលឹងណបបង 
របសរ់ាជរោឋា ភិបាលកម្៊ជា ទយើងខ្៊ំជាអង្គការសង្គម 
ស៊វីិល  សមូទស្ើទ�ើងនូវអាទិភាពដូចខាងទបកាម៖

■ ណ្នការ និងយរលនយោបា�យលើវស័ិ�កសិកម្ម 

រញកា្ខ បបមាញ់ និងយនស្ទ ្ួររោក់ប ច្ាូ ល ការកស្ង 
សមតថាភាព ការយ្ទេរបយចចាកវទិយោ នវានញវត្ន៍កបមិត 

មូលោឋា ន បបព័ន្ធធារាស្សស ្ ការប្រប់ប្រងធនធានទឹក 

និងការរកទី្្សរ។ វា្ឺរជាបបការសុំខាន់ណដលបតរូវ 

ពបងីកបបព័ន្ធធារាស្សស ្ ជាពិយសសបបព័ន្ធធារាស្សស ្

ខ្ាតតូច និងមធ្យម និងបយងកើនសមតថាភាពរក្សទញក 

ទឹកយភ្ៀង យដើម្ីរុំបទកសិករតូចតាច និងវស័ិ� 

ជល្ល យៅយពលជួបយបរះរាុំងស្ួត និងទឹកជុំនន់។ 
យៅក្ញងវស័ិ�រញកា្ខ បបមាញ់ យ�ើងយជឿថាយ�ើងអាចអភិរក្ស 
នបពយ�ើមានសស្ប់ និងោុំយដើមយ�ើយ�ើងវញិណែមយទៀត 

យោ�សហការជាមួ�សហ្រមន៍នបពយ�ើ ណដលបយងកើន 

ជីវជាតិដី ទាក់ទាញទឹកយភ្ៀងបានកាន់ណតយបចើនរក្សមីបករូ 

អាកាសធាតញ និងបយងកើនការរក្សសុំយែើ មយៅក្ញងដី។ 

■ ការយធ្វើពិពិធកម្មកាលានញវត្ភាពអាជីវកម្ម និងអន្រា្រមន៍ 

ណ្្អកយលើទី្្សរ រមួទាុំងការពបងឹង្រញែភាពននការយវច 

ខចាប់្លិត្លរបស់កសិករ និងការធានាតនម្ទី្្សរល្អ 

យដើម្ីបយងកើនបបាក់ចុំែូលរបស់សហ្រមន៍ង្�រងយបរះ។ 

■ វស័ិ�សញខាភិបាល រមួមានយហោឋា រចនាសម្័ន្ធ 

WASH៣  ធន់អាកាសធាតញណបបែ្មី ដូចជាអែូ្ងធន់ 
នឹងទឹកជុំនន់ បង្គន់សមសសបសុំរាប់បបជាជនបកីបក និង 

ប្ររួស្រង្�រងយបរះពី្លប៉ះពាល់ននអាកាសធាតញ។

■ ការទប់ទល់នឹងទឹកជុំនន់ រមួមានការអភិរក្សបឹងនិង 

ណបពកធម្មជាតិ ការសមា្អ តទឹកណបបធម្មជាតិ និង ការស្ង

សង់បបព័ន្ធលូទឹកកខ្វក់្ងណដរ។

■ ការយបបើបបាស់ដីធ្ី បបកបយោ�និរន្រភាពក្ញងវស័ិ�

កសិកម្ម និងជីវភាពយោ�ជុំរញញការបន្សុំញ ណ្្អកយលើ 
បបព័ន្ធយអកូ�ូសញី និងការោក់ប ច្ាូ លចុំយែះដឹងក្ញង

 
បរបិទសហ្រមន៍មូលោឋា ន។ 

■ ទីលុំយៅមានសញវតថាិភាព ការយរៀបចុំណ្នការនិងការ 

ប្រប់ប្រងការយបបើបបាស់ដីបានល្អ។ 

■ យរៀបចុំ និងណកលម្អបបព័ន្ធ្្ល់ព័ត៌ាមានជាមញន (EWS) 

និងព័ត៌ាមានឬការពយោករែ៍អាកាសធាតញ ណដល្្សរភាជា ប់ 

ជាមួ�វទិយោស្សស ្ និងការសស្វបជាវសហ្រមន៍  

យហើ�ពបងឹងការ្្សរភាជា ប់រវាងបបព័ន្ធ្្ល់ព័ត៌ាមានជាមញន 

និង ការពយោករែ៍របស់រោឋា ភិបាលថ្ាក់ជាតិជាមួ� 

សហ្រមន៍។

ចំទោះយន្តការកាត់បន្ថយការបំភាយ ទយើងខ្៊ំសមូទស្ើ 
ទ�ើងនូវការយកចិត្តទ៊កោក់ទលើអាទិភាពដូចខាងទបកាម៖

■■ បបសិទ្ធភាពននការយបបើបបាស់ថាមពល ជាពិយសស 

យៅតាមយរាងចបកអ្រ្គិសនី និងយៅក្ញងទីលុំយៅ វស័ិ� 
យទសចរែ៍ និងយសវាសណ្ឋា ររ និងជាពិយសស 

យៅតាមការោិល័�ស្ធារែៈ (រោឋា ភិបាល)។

■ ថាមពលកយកើតយ�ើងវញិ (យលើកកម្ស់ការ្្សព្វ្្ស� 

និងយបបើបបាស់ជីវឧស្ម័ន ជីវម៉ាស ថាមពលបពះអាទិត្យ 

និងវារអី្រ្គិសនីខ្ាតតូច/មធ្យម) ណដលមាន្លប៉ះពាល់ 

តិចតួចដល់បរសិ្ថា ន បបព័ន្ធយអកូ�ូសញី  និងមនញស្សជាតិ។ 
ទុំនប់វារអី្រ្គិសនីខ្ាតធុំ មិនគួរោក់ប ច្ាូ លក្ញង INDCs 

យទ។ 

■ បន្ការ�កចិត្ទញកោក់យលើបបព័ន្ធថាមពលកយកើតយ�ើង 

វញិ ណដលមានលក្ខែៈសមសសបតាមមូលោឋា នជាជាង 

ពឹងយលើបបព័ន្ធបណ្្ញ ថាមពលថ្ាក់ជាតិ ណដលមាន 

បទបទា�ធុំ។

■ បបព័ន្ធដឹកជ ជ្ាូ នស្ធារែៈបបកបយោ�បបសិទ្ធភាព 

និងមានការបុំភា�កាយបានតិច (smart)។

■ ការអភិរក្សនបពតាមរ�ៈ�ន្ការយរដ៉បូក។ 

■ ការប្រប់ប្រងសុំែល់ (រងឹ + រាវ)។

■ កាត់បនថា�ការយបបើបបាស់ថ្ាុំកសិកម្ម ជី្ីរមី យៅក្ញង 
វស័ិ�កសិកម្ម និងណកលម្អការអនញវត្កសិកម្ម ណដល 

បយ ច្ា ញកាយបានតិច។

 ចុំយពាះការ្្ល់ហិរ ញ្ាប្ទាន ្ួររ្្ល់អាទិភាពយៅយលើការបន្សុំញ នឹងការណបបបបរួលអាកាសធាតញ ជាពិយសស  
យលើការអនញវត្ណ្នការជាតិបន្សុំញ យៅនឹងការណបបបបរួលអាកាសធាតញ (NAP) ប៉ញណន្ការកាត់បនថា�ការបុំភា� ណដលអាច 
ជាបបយោជន៏ដល់វធិានការែ៍ការបន្សុំញ  (ដូចជាជីវឧស្ម័ន និង យរដ៉បូក) ការកស្ងភាពធន់ និងការអភិវឌ្ឍ 
បបកបយោ�និរន្រភាព ្ួររ្រប្ីជុំរញញ និងពបងឹងបណនថាម។ មយធយោបា� និង�ន្ការយ្្សងៗយទៀត ដូចជាការកស្ង 

សមតថាភាព និងការយ្ទេរបយចចាកវទិយោ ្ឺរជាកត្ាចាុំបាច់។ 

៣  WASH = ទឹក និង អានាម័�
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 យ�ើងខ្ញុំជាអង្គការសង្គមសញីវលិ សូមអុំពាវនាវឲ្យមានការយរៀបចុំណ្នការយោ�ណ្្អកយលើភស្ញតាងជាក់ណសង្
 

និងវទិយោស្សស ្ យពាល្ឺរណ្នការកាត់បនថា�ការបុំភា�  និងការបន្សុំញ នឹងការណបបបបរួលអាកាសធាតញ និង 
ការយលើកកុំពស់ការ�ល់ដឹង រមួទាុំងបបព័ន្ធ្្សព្វ្្ស�ព័ត៌ាមាន។ល។ ជាងយនះយទៀត បបការសុំខាន់្ឺរ បតរូវ្្សរភាជា ប់ 

ការបន្សុំញ  និងកាត់បនថា�ការបុំភា�យៅនឹងការអភិវឌ្ឍបបកបយោ�និរន្រភាព។

១. បែិ្ត តលឹក វណ្ណា រា៉ា
 តួនាទីៈ នា�កបបតិបត្ិ យវទិកាននអង្គការមិនណមនរោឋា ភិបាលស្ីពីកម្ញជា(NGOF) /

 សម្័ន្ធអង្គការមិនណមនរោឋា ភិបាលស្ីពីបរសិ្ថា ន និង ការណបបបបរួលអាកាសធាតញ (NECA)

 ទូរស័ពទេៈ (+៨៥៥)២៣ ២១៤ ៤២៩ / (+៨៥៥)១២ ៧៩៣ ៤៨៩ 

 អញីយម៉លៈ vannara@ngoforum.org.kh

២. ទោក ទទព ប៊៊ននី
 តួនាទីៈ បបធានបករុមបបឹក្សភិបាលបណ្្ញស្ីពីការណបបបបរួលអាកាសធាតញយៅកម្ញជា(CCCN)

 ទូរស័ពទេៈ (+៨៥៥)១២ ៩០០ ៦០៤

 អញីយម៉លៈ secretariat@cccn.org.kh 

៣. ទោក ែ៊ប ប៉ាូលនី
 តួនាទី៖ បញ្រ្គលិកអង្គការ DCA/CA

 ទូរស័ពទេ៖ (+៨៥៥) ២៣ ២១៦ ២៦១/(+៨៥៥)៩២ ២២២ ៨១១

 អញីណម៉ល៖ nopo@dca.dk

ទំនាក់ទំនង

សហការសបមបសបមរួលទោយ៖ 

១. យវទិកាននអង្គការមិនណមនរោឋា ភិបាលស្ីពីកម្ញជា (NGOF)
២. បណ្្ញស្ីពីការណបបបបរួលអាកាសធាតញយៅកម្ញជា (CCCN)

គាបំទទោយ៖

១. អង្គការសកម្មភាពយដើម្ីអភិវឌ្ឍន៍ (AFD)
២. អង្គការអភិវឌ្ឍន៍សយម្ងសហ្រមន៍ (BCV)
៣. អង្គការបយងកើនសមតថាភាពសហ្រមន៍យដើម្ីអភិវឌ្ឍមន៍ (CCD-យខត្បកយចះ)
៤. អង្គការយលើកកម្ស់ធនធានសហ្រមន៍យដើម្ីអភិវឌ្ឍន៍ (CRID)
៥. អង្គការ DanChurchAid/ChristianAid (DCA/CA)
៦. អង្គការ Forum Syd
៧. សមា្រមកសិករណខ្មរ (KFA)
៨. អង្គការ Live & Learn Environmental Education Cambodia
៩. អង្គការភូមិខ្ញុំ (MVi)
១០. អង្គការអ្កអភិវឌ្ឍសហ្រមន៍ (NAS) 
១១. សមា្រមចយបមើនជាតិ (NAPA)
១២. អង្គការនា្រព័ន្ធយដើម្ីអភិវឌ្ឍន៍ (NoD)
១៣. អង្គការយរលយៅយ�ើង (OOO)
១៤. អង្គការអញកស្្វ ម (Oxfam) 
១៥. អង្គការជុំនួ�អភិវឌ្ឍន៍ និង សន្ិភាព (PDAO)
១៦. អង្គការទឹកដីសញវែ្ណភូមិ (TDSP)
១៧. អង្គការនារអីភិវឌ្ឍន៍យសដឋាកិចចា និងអនាម័� (WOMEN)
១៨. កម្មវធីិអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន�ញវជន (YRDP)


