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ឯកសរទស្សនៈទនស�ពីី 

ករេធ�ែផនទីធម�ជាតិេនកម�ុជាស្រមាប់មនុស្សនិងែផនដី 

សកិ� សលពិេ្រគាះេយាបលេ់លកទ២ី  

តមរយៈអនឡាញ https://undp.zoom.us/j/81796439778 
  ៃថ�ទី២៦ ែខតុល ៃថ�ទ០ី២ ែខវចិ�ិក និង ៃថ�ទី០៣ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០២១ 

១- េសចក�េីផ�ម  

ទិន�ន័យទីតងំភូមិស�ស�្រតឹម្រត�វស�ីពីស� នភាពនិងនិនា� ករៃនជីវៈច្រម�ះ ្របព័ន�េអកូឡូសីុ និងេសវ 
្របព័ន�េអកូឡូសីុសំខន់ៗ មានសរសំខន់ចបំាច់ចំេពះកម�វធីិអភិវឌ្ឍន៍សហ្របជាជាតិ(UNDP) និងអង�ភាព 
ស� ប័នរជរដ� ភិបាល។ ក�ុងេគាលបំណងេធ�ីឱ្យបានសេ្រមចករអភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភាព អ�កេរៀបចំេគាលនេយាបាយ 
្រត�វករទិន�ន័យ្រតឹម្រត�វនិងច្បោស់លស់ស�ីពីស� នភាព និងនិនា� ករៃនជីវៈច្រម�ះ ្របព័ន�េអកូឡូសីុ នងិេសវ 
្របព័ន�េអកូឡូសីុសំខន់ៗ ក៏ដូចជាលទ�ភាពក�ុងករេធ�ីសំេយាគព័ត៌មាន េដីម្ីបទទួលបានផលពីេគាលនេយាបាយ 
ឱ្យកន់ែត្របេសីរេឡងី។ ្រទឹស�ីៃនករផា� ស់ប�ូរ គឺែផ�កេលីែផនទីែដលអចេជឿទុកចិត�បាន ្របកបេដយព័ត៌មាន 
ែដលមានគុណភាពខ�ស់ មានទំនាក់ទំនងផា� ល់ និងមានករផ្សោរភា� ប់ជាមួយករកសងសមត�ភាពេនថា� ក់ជាតិ 
េទីបនាេំទដល់ករផា� ស់ប�ូរ។ ទិន�ន័យក្រមិតសកល មានសរសំខន់ចំេពះករបេង�ីតេគាលេដស្រមាប់ 
្រកបខណ� ជីវៈច្រម�ះសកលេ្រកយឆា� ២ំ០២០ និងវយតៃម�វឌ្ឍនភាពរមួេឆ�ីយតបនឹងអនុស�� ទី្រក�ងរយី៉ូ និង 
រេបៀបវរៈឆា� ២ំ០៣០។ េទជាយ៉ាងណាក៏េដយ េដីម្បដីឹកនាសំកម�ភាពេនេលីទីវល រជរដ� ភិបាល ្រត�វករ 
ព័ត៌មានពក់ព័ន�នឹងស� នភាពជាតិ ែដលអចេ្របី្របាស់បាន េដីម្បកីំណត់ស�ីពីករគំរមកំែហង និងអនុវត� 
េគាលនេយាបាយផា� ស់ប�ូរ ែដលនាេំទរកដំេណាះ្រសយស្រមាប់ធម�ជាតិនងិមនុស្ស។ 

កម�វធីិអភិវឌ្ឍន៍សហ្របជាជាតិ(UNDP) និងនាយកដ� នេសវកម�ព័ត៌មានភូមិស�ស� ៃនអគ�នាយកដ� ន 
ចំេណះដឹងនងិព័ត៌មានបរសិ� ន ៃន្រកសួងបរសិ� ន (DGIS/GDEKI/MoE) កំពុងេធ�ីករងរក�ុងភាពជាៃដគូ 
ក�ុងករបេង�ីនវឌ្ឍនភាពបេច�កវទិ្យោព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនង ្រពមទងំបេច�កេទសចុងេ្រកយបំផុត េដីម្បពី្រងឹង 
សមត�ភាពអ�កេរៀបចំេគាលនេយាបាយ ក�ុងេគាលបំណងករពរ ស� រ និង្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ្របកប 
េដយចីរភាពស្រមាប់មនុស្សនិងែផនដីឱ្យកន់ែត្របេសីរេឡីង។ េដយេធ�ីកររួមគា� ជាមួយនិង្រក�មទី្របឹក្សោជំនាញ 
ឯកេទសវទិ្យោស�ស� គេ្រមាងនឹងជួយកម�ុជាេធ�ីែផនទី«តបំន់សំខន់្រទ្រទង់ជវីតិ»។ តបំន់សំខន់ េនះ ្រត�វបាន 
កំណត់ថាជាតំបន់ែដលមានជីវៈច្រម�ះសំខន់ និងផ�ល់េសវ្របព័ន�េអកូឡូសីុដល់មនុស្ស ដូចជា ផ�ុកកបូន 

https://undp.zoom.us/j/81796439778
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ផ�ល់អហរ ទឹកសប កែន�ងចេ្រមាះទឹក និងជួយកត់បន�យេ្រគាះមហន�រយ។ ែផនទីតំបន់សំខន់្រទ្រទង់ជីវតិ 
អចេ្របីជាឧបករណ៍គា្ំរទក�ុងករេធ�ីេសចក�ីសេ្រមច េដីម្បជួីយដល់អ�កេរៀបចំេគាលនេយាបាយចត់អទិភាព 
ក�ុងករអភិរក្ស ករស� រ និង ករ្រគប់្រគងឱ្យមានចីរភាព េដយែផ�កេលីេសចក�ី្រត�វករ និងអទិភាពជាតិ។ 

វសិលភាពៃនករងរេនះ នឹងេផា� តេលីសមាសភាពដូចខងេ្រកមៈ         

1. ករដក់ប��ូ លគា� នូវទិន�ន័យជាតិ េដីម្ីបបេង�ីតទិន�ន័យេគាលជីវៈច្រម�ះ(biodiversity baseline)៖ 
គេ្រមាងនឹងគា្ំរទ្រក�មអ�កពក់ព័ន�ទងំអស់ េដីម្បកីណំត់្របភពទនិ�ន័យជាតិ ែដល្របេសីរបំផុត 
ស�ីពីជីវៈច្រម�ះ បែ្រមប្រម�លករេ្របី្របាស់ដី និងសមា� ធេដយសរមនុស្ស។ គេ្រមាងនឹងជួយ 
ស្រមបស្រម�លេដីម្ីបទទួលបានទិន�ន័យ និងធានាថាទិន�ន័យេ្របី្របាស់េនក�ុងគេ្រមាងេនះ មាន 
សុពលភាពស្រមាប់េ្របី្របាស់ក�ុងករេធ�ីេសចក�ីសេ្រមច។  

2. កំណត់អទភិាពជាតិស្រមាប់ធម�ជាត ិ អកសធាតុ នងិករអភិវឌ្ឍេដយចីរភាព៖ កម�ុជានឹង 
្រត�វបានគា្ំរទ េដីម្បកំីណត់េគាលបំណង និងេគាលេដកំពូលរបស់្របេទស ្រពមទងំេធ�ីឱ្យមានភាព 
សីុសង� ក់គា� េនក�ុងចំេណាមៃនករេប�ជា� ចិត�នានារបស់្របេទសជាតិ ចំេពះអនុស�� ទី្រក�ងរយី៉ូ 
និងេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភាព។ 

3. ករបេង�តីវធីិស�ស�តមែបបវទិ្យោស�ស�េដីម្បកំីណត់តំបន់សំខន់្រទ្រទង់ជីវតិ៖ កម�ុជានឹង្រត�វបាន 
គា្ំរទ េដយអ�កជំនាញសកលក�ុងវស័ិយែផនករអភិរក្សជាលក�ណៈ្របព័ន� េដីម្ីបបេង�ីតែផនទីតំបន់ 
សំខន់្រទ្រទង់ជវីតិ េដយេ្របី្របាស់គ្រម�ែដលបេង�ីតេឡងីេដយសម្រសប(tailored models)។ 

4. ករសេ្រមចថា� ក់ជាតិ្រត�វបានផ�ល់ព័ត៌មានបានេ្រចីនជាងមុន៖ រជរដ� ភិបាលកម�ុជា នងឹ្រត�វបាន 
គា្ំរទក�ុងករវភិាគតមែបបវទិ្យោស�ស�យ៉ាងហ�ត់ចត់ េដីម្ីបកំណត់ តំបន់សំខន់្រទ្រទង់ជីវតិ េនក�ុង 
្របេទស និងេធ�ីសកម�ភាពេដយែផ�កេលីអទិភាពជាតិ។ ករេធ�ីែបបេនះ អ�កេរៀបចំេគាលនេយាបាយ 
នឹងអចកំណត់បាន្របេសីរជាងមុនអំពីហនីភ័យ និងឱកសពក់ព័ន�នឹងមូលធនធម�ជាតិ និងតំបន់ 
អទិភាព ស្រមាប់កិច�ករពរ ករស� រ និងករ្រគប់្រគងេដយចីរភាព និងស្រមបេគាលនេយាបាយ 
និងករសេ្រមច ឱ្យេឆ�ីយតបនឹងអនុស�� ទី្រក�ងរយូ៉ីទងំបី និងរេបៀបវរៈៃនករអភិវឌ្ឍេដយចីរភាព 
ឆា� ២ំ០៣០ ។ 

5. ព្រងឹងករពិនិត្យតមដន និងរបាយករណ៍ េដយែផ�កេលីទិន�ន័យ៖ សមត�ភាពនឹង្រត�វបានកសង 
េដីម្ីបេធ�ីឱ្យអ�កេរៀបចំេគាលនេយាបាយមានលទ�ភាពកន់ែត្របេសីរេឡីងក�ុងករេ្របី្របាស់ និងវភិាគ 
ទិន�ន័យទីតងំភូមិស�ស� េដីម្ីបពិនិត្យតមដន និងរយករណ៍ស�ីពីវឌ្ឍនភាពៃនបណា� ធាតុ្រទ្រទង់ 
ជីវតិ េដីម្ីបអនុវត�្រកបខណ� ជីវៈច្រម�ះសកលេ្រកយឆា� ២ំ០២០។   
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េដយសរ្របេទសកម�ុជាសម្ូបរជីវៈច្រម�ះ នងិមាន្រសប់នូវគេ្រមាងផ�ួចេផ�ីមនានាជុំវញិជីវៈច្រម�ះ និង 
ករអភិវឌ្ឍេដយចីរភាព កម�ុជា្រត�វបានេ្រជីសេរសី ជា្របេទសអនុវត�សកល្បងទី៧ េនក�ុងគេ្រមាង 
«េធ�ីែផនទីធម�ជាតិស្រមាប់មនុស្សនិងែផនដី» ជាមយួនឹង ្របេទសកូស� រកី យូហ�ង់ដ កស្សោកស� ន េប៉រូ 
កូឡុមបី៊ ៃហទី សធារណរដ�ដូមីនីកែគន អ�ហ�កិខងត្ូបង នងិេអក� ឌ័រ។ គេ្រមាងេនះ នឹងមានកិច�្របជុំេរៀបចំ 
ែណនាអំ�កពក់ព័ន� និងកចិ�្របជុំពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយអ�កពក់ព័ន�ចំនួន២េលីក េនក�ុង្រតីមាសទី២ និង 
្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០២១។ ករចូលរមួពីៃដគូមកពវីស័ិយនានារបស់ជាតិ ដូចជា ជីវៈច្រម�ះ អកសធាតុ 
្រគប់្រគងដី ។ល។ គឺជាកិច�ករដ៏សំខន់ក�ុងករបេង�ីត ែផនទតីបំន់សំខន់្រទ្រទង់ជវីតិ ែដលបង� ញយ៉ាង 
្រតឹម្រត�វនូវអទិភាពរបស់កម�ុជា ែដលអចជួយព្រងឹងដល់ករេធ�ីេសចក�ីសេ្រមចេលីធម�ជាតិ អកសធាតុ និង 
ករអភិវឌ្ឍេដយចីរភាព ឱ្យមានភាពរងឹមា។ំ 

សេង�បសិក� សលពេិ្រគាះេយាបល់េលីកទ១ី (ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០២១) 

ពីៃថ�ទី០៨ ដល់ ៃថ�ទី១១ ែខមិថុនា ឆា� ២ំ០២១ អគ�នាយកដ� នព័ត៌មាននងិចំេណះដឹងបរសិ� នៃន 
្រកសួងបរសិ� ន នងិអង�ករ UNDP េដយមានករគា្ំរទពី សកលវទិ្យោល័យ Northern British Columbia 
និង មូលនធិិ Sustainable Market Foundation រមួជាមួយនិងអ�កវទិ្យោស�ស�ចនំួន៤៥នាក់ និង 
អ�កជំនាញែផ�កេគាលនេយាបាយេនកម�ុជា និងេនជុំវញិពិភពេលក បានពិភាក្សោថាេតីទិន�ន័យភូមសិ�ស� 
អច្រត�វបានេគេ្របី្របាស់យ៉ាងដូចេម�ច េដីម្បេីធ�ីអត�ស�� ណ(កណំត់) និងពនិិត្យតមដន ដំេណាះ្រសយ 
ែផ�កេលីធម�ជាតិស្រមាប់ជីវច្រម�ះ អកសធាតុ និងករអភិវឌ្ឍន៍េដយនិរន�រភាពេនកម�ុជា។ កិច�ពិភាក្សោេនះ 
េយងី អចចូលេទអនបាន េនេលីេគហទំព័រ ដូចមាន Link here េនទីេនះ។  

ក�ុងេពលពិេ្រគាះេយាបល់េនះ អ�កសេ្រមចចិត�េដយមានករចូលរមួ៖ 
- បានេធ�ីអត�ស�� ណ(កណំត់) ករេប�ជា� ចិត�ែផ�កេគាលនេយាបាយសំខន់បំផុតចនំនួ១០ 

ែដលពក់ព័ន�និងធម�ជាត ិ អកសធាតុ នងិករអភិវឌ្ឍន៍េដយនិរន�រភាព ែដលនឹង្រត�វ 
រមួប��ូ លេនក�ុង ែផនទតីបំន់សំខន់្រទ្រទង់ជវីតិ  

- បានកំណត់ទតីងំៃនទិន�ន័យជាតិ និងទិន�ន័យសកល ែដលអចេ្របី្របាស់ េដីម្បបីេង�ីត 
ែផនទីនីមួយៗ ពក់ព័ន�នងិករេប�ជា� ចិត�ែផ�កេគាលនេយាបាយទងំ១០ខងេលីេនះ 

- បានប�� ក់នយិមន័យអំព ី ករករពរ ករ្រគប់្រគងេដយនិរន�រភាព និងករស� រេឡងីវញិ 
េនក�ុងបរបិទជាតិ  

- បានចប់េផ�ីមគិតគូរថា្រត�វបេង�ីត ែផនទតីបំន់សំខន់្រទ្រទង់ជវីតិ េដយរេបៀបណា តមរយៈ 
ធាតុចូលទងំេនះ ស្រមាប់ករផ�ួចេផ�ីមបន�េទៀតេនក្រមិតជាតិ។ 

https://www.learningfornature.org/en/mapping-nature-for-people-and-planet-in-cambodia-inception-workshop/
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លទ�ផលបានពីសិក� សលេលីកទី១េនះ នឹង្រត�វបានេ្របី្របាស់េនក�ុង សិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់ 
េលីកទី២ េដីម្បបីេង�ីត ែផនទតីបំន់សំខន់ ្រទ្រទង់ជវីតិ េនកម�ុជា។ របាយករណ៍េពញេលញៃនសិក� សល 
េលីកទី១េនះ អចចូលេទអនបាន េនេលីេគហទំព័រ ដូចមាន Link here េនទីេនះ។ 

ដេំណីរករ្របមូលទនិ�ន័យ (ពែីខមថុិនា ដល់ែខក��  ២០២១) 

ចប់ពីសិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់េលីកទី១ រហូតមក UNDP និង នាយកដ� នេសវកម�ព័ត៌មាន 
ភូមិស�ស� បានេធ�ីកិច�កររមួគា� េដីម្ប្ីរបមូលទិន�ន័យជាតិ និង ទិន�ន័យសកល ែដលអចេ្របី្របាស់ តំណាង 
ឱ្យករេប�ជា� ចិត�ែផ�កេគាលនេយាបាយសំខន់បំផុតចំនួន១០ ែដលពក់ព័ន�និងធម�ជាត ិ អកសធាតុ និង 
ករអភិវឌ្ឍន៍េដយនិរន�រភាព។ ទនិ�ន័យទងំេនះរមួមាន ទិន�ន័យ្រពំ្របទល់រដ�បាល ផ�ូវ ៃផ�ទឹក គ្រមបដី ឬ 
គ្រមបៃ្រពេឈ ី តំបន់ករពរ និងតំបន់េទសចរណ៍ធម�ជាតិ។ បនា� ប់ពីទិន�ន័យទងំេនះ្រត�វបាន្របមូល 
អ�កឯកេទសជំនាញេធ�ីែផនករអភិរក្សជា្របព័ន� បានដក់ទិន�ន័យទងំេនះេទក�ុងេគហទំព័រ ែផនទតីបំន់ 
សំខន់្រទ្រទង់ជវីតិ ស្រមាប់ករពិនិត្យេមីលេនក�ុងសិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់េលីកទី២។                

២- េគាលបំណងសិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់េលកទី២ (ែខតុល និង ែខវិច�ិក ឆា� ២ំ០២១) 

េដយកសងេលីលទ�ផលៃនសិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់េលីកទី១ និងដំេណីរករ្របមូលទិន�ន័យ 
អ�កេធ�ីេសចក�ីសេ្រមចេដយមានករចូលរមួ និងសហករបេង�ីត ែផនទតីបំន់សំខន់្រទ្រទង់ជវីតិ េនកម�ុជា 
េនក�ុងសិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់េលីកទី២។ ែផនទីេនះ នឹងបង� ញេគាលេដែដល្រត�វេធ�ីសកម�ភាព េដីម្ប ី
ករពរ ្រគប់្រគងេដយនិរន�រភាព និងស� រធនធានធម�ជាតិ ែដលអចជួយ្របេទសកម�ុជាឱ្យបានេឆ�ីយតប 
ករេប�ជា� ចិត�ែផ�កេលីធម�ជាតិ។  

េគាលបំណងជាក់លក់ៃនករពិេ្រគាះេយាបល់េលីកទី២េនះ រមួមាន៖ 
- ពិនិត្យេមីលទស្សនវស័ិយគេ្រមាង និងលទ�ផលទទួលបានពីសិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់ 

េលីកទី១ និងដំេណីរករ្របមូលទិន�ន័យជាបន�បនា� ប់ 
- ពិនិត្យេមីលែផនករអភិរក្សជា្របព័ន� និងលក�ណវទិ្យោស�ស�ពីេ្រកយគេ្រមាង 
- ផ�ល់ទម�ន់ និងចត់ចណំាត់ថា� ក់នូវភាពសំខន់ េលីទិន�ន័យ ជីវច្រម�ះ អកសធាតុ នងិ 

ភាព្របេសីចំេពះមនុស្សជាតិ ែដល្របមូលបានកន�ងមក 
- សហករបេង�ីត និង បន�បេង�ីត ែផនទតីបំន់សំខន់្រទ្រទង់ជវីតិ េនកម�ុជា តមរយៈ េគហទំព័រ 

ែផនទតីបំន់សំខន់្រទ្រទង់ជវីតិ របស់្របេទស 
- ពិភាក្សោេលីលទ�ផលៃនករវភិាគ ករអនុវត�្របកបេដយសក� នុពល និងជំហនបន�។  

៣- អ�កេរៀបចំ  

សិក� សលេនះ ្រត�វបានេរៀបចំេដយ DGIS/GDEKI/MoE និង ្រក�មអភិវឌ្ឍន៍ធម�ជាតិរបស់ UNDP ។ 

https://www.dropbox.com/s/1i43at4vrvo3qdm/Cambodia%20-%20Consultation%201%20-%20Final%20report.pdf?dl=0
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៤- កលបរេិច�ទ  

ករពិេ្រគាះេយាបល់េនះ នឹងេធ�ីេឡីងនាេពល្រពឹក ចំនួន៣េលីក ក�ុងរយៈេពល២សបា� ហ៍ គឺេនៃថ�ទី២៦ 
ែខតុល ៃថ�ទី០២ ែខវចិ�ិក និងៃថ�ទី០៣ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០២១។ េនក�ុងសបា� ហ៍ ចេនា� ះេពលពីៃថ�ទី១ និងៃថ�ទី២ 
ៃនសិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់េលីកទី២េនះ នឹងផ�ល់េពលេវល្រគប់្រគាន់ ដល់្រក�មអ�កវទិ្យោស�ស� េដីម្ីបដក់ 
ប��ូ លទិន�ន័យ និងព័ត៌មានបែន�ម ែដលបាន្របមូលេនៃថ�ទី១ េទក�ុងេគហទំព័រ ែផនទតីបំន់សំខន់្រទ្រទង់ ជវីតិ 
របស់្របេទស ស្រមាប់ករពិនិត្យេមីលេនសបា� ហ៍ទី២ ៃនសិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់េលីកទី២េនះ។ 

ៃថ�ទី១៖ ករែណនាសំ�ីពីលក�ណៈវទិ្យោស�ស�េនពីេ្រកយ ែផនទតីបំន់សំខន់្រទ្រទង់ជវីតិ 
- ៃថ�អង� រ ទី២៦ ែខតុល ឆា� ២ំ០២១ (០៩:00 - ១២:00 េម៉ាងេនកម�ុជា)    

ៃថ�ទី២៖ ចូលរមួបេង�ីត និងពិនិត្យេមីល ែផនទតីបំន់សំខន់្រទ្រទង់ជវីតិ េនកម�ុជា 
-  ៃថ�អង� រ ទី០២ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០២១ (០៩:00 - ១២:00 េម៉ាងេនកម�ុជា) 

ៃថ�ទី៣៖ ចូលរមួបេង�ីត និងពិនិត្យេមីល ែផនទតីបំន់សំខន់្រទ្រទង់ជវីតិ េនកម�ុជា 
-  ៃថ�ពុធ ទី០៣ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០២១ (០៩:00 - ១២:00 េម៉ាងេនកម�ុជា) 

៥- ទីកែន�ង  

េដយសរ ប�� កូវតី១៩ អ�កចូលរមួ មកពី្រកសួងនានា នឹង្រត�វអេ�� ីញឱ្យចូលរួមតមអនឡាញ 
Zoom តមរយៈលីង https://undp.zoom.us/j/81796439778.   ។  

៦- ភាស   

មានករបកែ្របបន�ផា� ល់ ពីភាស ែខ�រ-អង់េគ�ស-ែខ�រ ។ 

៧- ប�� េីឈ� ះអ�កចលូរមួ  

អង�ភាព-ស� ប័នរជរដ� ភិបាល  

 ្រកសួងបរសិ� ន (១៨រូប) 

o អគ�នាយកដ� នចំេណះដឹងនិងព័ត៌មានបរសិ� ន (សរុប៦រូប) 
 ឯកឧត�ម ជួប ប៉ារស៍ី អគ�នាយក ៃនអគ�នាយកដ� នចំេណះដឹងនិងព័ត៌មានបរសិ� ន 
 េលក អុ៊យ កម៉ាល អគ�នាយករង ៃនអគ�នាយកដ� នចំេណះដឹងនិងព័ត៌មានបរសិ� ន 
 េលក េឡង ជីវនិ ្របធាននាយកដ� នេសវកម�ព័ត៌មានភូមិស�ស�  
 ម�ន�បីេច�កេទស ៃននាយកដ� នេសវកម�ព័ត៌មានភូមិស�ស� (៣រូប)   

o អគ�េលខធិករដ� ន្រក�ម្របឹក្សោជាតិអភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភាព (សរុប៤រូប) 
 នាយកដ� នជីវៈច្រម�ះ (៣រូប) 

https://undp.zoom.us/j/81796439778
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 នាយកដ� នែ្រប្រប�លអកសធាតុ (១រូប) 

o អគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរនិងអភិរក្សធម�ជាតិ (សរុប៤រូប) 

o អគ�នាយកដ� នសហគមន៍មូលដ� ន (សរុប២រូប) 

o អគ�នាយកដ� នគាពំរបរសិ� ន (សរុប២រូប) 
 នាយកដ� នវយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរសិ� ន (២រូប) 

 ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ នងិេនសទ (១១រូប) 

o រដ�បាលៃ្រពេឈ ី(៥រូប) 

o អគ�នាយកដ� នកសិកម� (២រូប) 

o សកលវទិ្យោល័យភូមិន�កសិកម� (៤រូប) 

 ្រកសួងអប់រ ំយុវជន នងិកឡីា (៤រូប) 

o សកលវទិ្យោល័យភូមិន�ភ�ំេពញ (៤រូប) 

 បណា� អង�ករៃដគូពក់ព័ន� (២១រូប) 

 អ�កស្រមបស្រម�ល (៣រូប) 

 េលក ឌី លីហុង ម�ន�ីបេច�កេទស ៃននាយកដ� នេសវកម�ព័ត៌មានភូមិស�ស� 

 Christina Supples, UNDP   

 Jamil Mahmood, UNDP Cambodia 
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រេបៀបវរៈ 

ៃថ�ទ១ី៖ ករែណនាសំ�ពីលីក�ណៈវទិ្យោស�ស�េនពេី្រកយ ែផនទតីបំន់សំខន់្រទ្រទង់ជវីតិ 

ៃថ�អង� រ ទ២ី៦ ែខតុល ឆា� ២ំ០២១ (០៩:00 - ១២:00 េម៉ាងេនកម�ុជា) 

តំណរភា� ប់: https://undp.zoom.us/j/81796439778  

េម៉ាងេនកម�ុជា េម៉ាងេនញូ៉វយក់ រេបៀបវរៈទី១: Progress to date: Mapping Cambodia’s Essential Life 
Support Areas 

9:00 – 9:20  22:00 – 22:20 

Introduction and welcome 
• Introduction and Logistics | Lihong Dy, DGIS 
• Welcome |Alissar Chaker, Resident Representative, UNDP 

Cambodia (TBC) 
• Opening Remarks | HE Chuop Paris, GDEKI (TBC) 
• Video: ELSA in Cambodia 

9:20 – 9:25 22:20 – 22:25 Objectives of the second stakeholder consultation | Christina Supples, 
UNDP 

9:25 – 9:40 22:25 – 22:40 

Progress since our first stakeholder consultation and vision for Mapping 
of Cambodia’s Essential Life Support Areas | Christina Supples, UNDP, 
Chivin Leng and Hout Naborey, DGIS 

• Reflections on the first ELSA stakeholder consultation 
• Progress made and data collected 
• Our vision for the future 

េម៉ាងេនកម�ុជា េម៉ាងេនញូ៉វយក់ រេបៀបវរៈទី២: Introduction to Systematic Conservation Planning (SCP): 
The science behind ELSA 

9:40 – 10:25 22:40 – 23:25 

• Access for Cambodia to UN Biodiversity Lab | Di Zhang, UNDP  
• Introduction to SCP | James Watson, University of Queensland  
• Using SCP for ELSA in Cambodia | Oscar Venter, University of 

Northern British Columbia (UNBC) 
• Q&A 

10:25 – 10:30 23:25 – 23:30 Break 

េម៉ាងេនកម�ុជា េម៉ាងេនញូ៉វយក់ រេបៀបវរៈទី៣: Review of data proposed for ELSA Cambodia analysis 
(technical working session) 

10:30 – 10:50 23:30 – 23:50 

• Introduction | Christina Supples, UNDP 
• ELSA Targets for protection, management, restoration | Oscar 

Venter, UNBC 
o Explanation of percentage of national territory allocated 

for each action in the analysis 
o Feedback and discussion from national stakeholders 

10:50 – 11:55 23:50 – 00:55 

• National and global data used to map Cambodia's 10 priority 
targets | Oscar Venter, UNBC 

o Explanation of data included and why 
o Feedback and discussion: gaps and/or changes needed 

11:55 – 12:00 00:55 – 1:00 Conclusion and next steps | Christina Supples, UNDP 
 

 

https://undp.zoom.us/j/81796439778


8 
 

ៃថ�ទ២ី៖ ចូលរមួបេង�តី នងិពនិតិ្យេមលី ែផនទតីបំន់សំខន់្រទ្រទង់ជវីតិ េនកម�ុជា 

ៃថ�អង� រ ទ០ី២ ែខវចិ�កិ ឆា� ២ំ០២១ (០៩:00 - ១២:00 េម៉ាងេនកម�ុជា) 
Access link: https://undp.zoom.us/j/81796439778 

េម៉ាងេនកម�ុជា េម៉ាងេនញូ៉វយក់ រេបៀបវរៈទី១: Introduction to the ELSA webtool 

9:00 – 9:05 22:00 – 22:05 Welcome and objectives of week 2 | Christina Supples, UNDP and 
Lihong Dy, DGIS 

9:05 – 9:45 22:05 – 22:45 

Presentation and demonstration of the ELSA webtool | Oscar Venter, 
UNBC 

• Review outcomes from previous session 
• Demonstration of process to create an opportunity map 
• Illustration of how the different data weightings influence the 

final map 
េម៉ាងេនកម�ុជា េម៉ាងេនញូ៉វយក់ រេបៀបវរៈទី២: Weighting of the data layers 

9:45 – 10:45 22:45 – 23:45 

Expert review and stakeholder weighting: Datasets on biodiversity and 
climate change | Di Zhang, UNDP and Hout Naborey, DGIS 

• Weighting of data sets 
• Q&A 

10:45 – 10:55 23:45 – 23:55 Coffee break 

10:55 – 11:55 23:55 – 00:55 

Expert review and stakeholder weighting: Datasets on human well-
being | Di Zhang, UNDP and Hout Naborey, DGIS 

• Weighting of data sets 
• Q&A 

11:55 – 12:00 00:55 – 1:00 Closing and reflections | Christina Supples, UNDP & Lihong Dy, DGIS 

 
 

ៃថ�ទ៣ី៖ ចូលរមួបេង�តី នងិពនិតិ្យេមលី ែផនទតីបំន់សំខន់្រទ្រទង់ជវីតិ េនកម�ុជា 

ៃថ�ពុធ ទ០ី៣ ែខវចិ�កិ ឆា� ២ំ០២១ (០៩:00 - ១២:00 េម៉ាងេនកម�ុជា) 
Access link: https://undp.zoom.us/j/81796439778 

េម៉ាងេនកម�ុជា េម៉ាងេនញូ៉វយក ់ រេបៀបវរៈទី១: Co-creation of Cambodia’s ELSA map 

9:00 - 9:10 22:00 – 22:10 Welcome | Christina Supples, UNDP and Dy Lihong, DGIS 

9:10 - 9:25 22:10 – 22:25 Review of Day 2 and Day 3 objectives | Oscar Venter, UNBC  

9:25 - 9:55 22:25 – 22:55 

Co-creation of Cambodia’s ecological heatmaps | Oscar Venter, UNBC  
• Review results of stakeholder weighting 
• Generate ecological maps based on stakeholder weighting 
• Review results 

9:55 - 10:15 22:55 – 23:15 
Co-creation of Cambodia’s first iteration ELSA maps | Oscar Venter, 
UNBC 

• Generate ELSA action maps using stakeholder weights 

https://undp.zoom.us/j/81796439778
https://undp.zoom.us/j/81796439778
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• Review results and identify trade-offs 
• Adjust weightings based on opportunities to increase synergies 

10:15 - 10:25 23:15 – 23:25 Coffee break 

េម៉ាងេនកម�ុជា េម៉ាងេនញូ៉វយក ់ រេបៀបវរៈទី២: Finalization of Cambodia’s ELSA map 

10:25 – 10:55 23:25 – 23:55 

Second iteration of Cambodia’s Essential Life Support Areas map | 
Oscar Venter, UNBC 

• Review map  
• Discuss results  
• Q&A 

10:55 – 11:10 23:55 – 00:10 

Interactive feedback session | Lihong Dy, DGIS  
• The ELSA webtool - What is it useful, what is it missing? 
• Central applications for analysis and maps in Cambodia 
• Strategic partnerships  

11:10 – 11:20 0:10 – 00:20 

Next Steps | Jamison Ervin, UNDP 
• Finalization of the ELSA map for Cambodia 
• Participation in the development of the post-2020 global 

biodiversity framework 
• Other communications products and events 

11:20 – 11:30 00:20 – 00:30 Closing and reflections | Christina Supples, UNDP and Lihong Dy, DGIS 

 
 


