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បចចុបបននភពេរដ+េនកមពុជ 
កិចច្របជុេំលើកទ៣ី្រកុមករងរេរដ+កមពុជ 

ៃថងទី ២១ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៤  

ស ្ឋ គរ ៉ហ្វល់ឡឺរ ៉យូ៉ល់ 

េ ក ឈុន ឌឺលុច ម្រន្តីបេចចកេទស 
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• ថ នភពេរដ+កមពុជេធៀបនឹង្របេទសនន 
• សមសភគទី១ 
• សមសភគទី២ 
• សមសភគទី៣ 
• សមសភគទី៤ 

មតិក 
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REDD+ Readiness Scoring 
Cambodia SE Asia Total

ថ នភពេរដ+កមពុជេធៀបនឹង្របេទសនន 

កមពុជឈនមុខជង្របេទស 

ននេន សុីអេគនយ ៍េលើករ 

ងរ្របពន័ធធនសុវតថិភព និង

ករែចករែំលកផល្របេយជន ៍

ប៉ុែន្តយឺតជងេគ េលើករងរ 

ស់ែវង យករណ៍ េផទ ងផទ ត ់

និងយុទធ ្រស្តេរដ+ ជតិ។  
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Overall Satisfaction  Is REDD+ Readiness on track? 

ទស នៈរបស់អនកពកព់ន័ធ 

កមពុជ្រតូវបេងកើនក្រមតិៃនករេពញចតិ្ត និងទស នៈែដលថកមពុជកំពុងេដើរេលើផ្លូវ្រតវូ។  
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Bhutan, Cambodia 

and Vietnam ្របេសើ
ជងេគ េ យមនពិនទុ
ខពស់ និងក្រមតិយល់

ដឹង ខុសគន តិចតួច 

រ ង ម្រន្តីរ ្ឋ ភបិល 

អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិ

បល និង អនកពកព់ន័ធ 

ករយល់ដឹងរបស់អនកពកព់ន័ធេនកមពុជេលើករងរវសិ័យ  
ឧទហរណ៍ៈ ភគរយៃនអនកពកព់ន័ធ ែដលបនដឹងពីចនំនួៃន រេពើភណ័្ឌ ៃ្រពេឈើជតិ។  
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សមសភគទី១៖ ករ្រគប្រគង ទំនកទ់ំនង និងជ្រមុញអនកពក់
ពន័ធចូលរមួអនុវត្ត 

្រគបស់មសភគ្រគប្រគងេរដ+បនេរៀបច ំនិងបេងកើត  
 ្រកុមករងរេរដ+បនែតង ងំ និងបនេរៀបចកំចិច្របជុ ំចំនួន២េលើក  

េលើកទី១៖ 11/09/2013  េលើកទី២៖ 28/11/2013  
 ្រកុម្របឹក េយបល់េរដ+បនែតង ងំ និងបនេរៀបចកំចិច្របជុ ំចំនួន៤េលើក 

ទី១៖ 30/08/2013  ទី២៖ 10/10/2013 ទី3៖ 27/11/2013  ទី4៖ 22/01/2014 
 ្រកុមបេចចកេទសេរដ+បនែតង ងំ និងបនេរៀបចកំិចច្របជុំចនំនួ១េលើក  

េលើកទី១៖ 20/01/2014  
និតិវធិីស្រមបគ់្រទ្របតបិត្តកិរឲយមន្របសិទធភិព កំពុងបេងកើត និងែកស្រមួល  
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កិចច្របជុំ 
្រកុមករងរេរដ+ 

(២េលើក) 
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កិចច្របជុំ្រកុម្របឹក េយបល់េរដ+ 
(៤េលើក) 
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កិចច្របជុំ្រកុមបេចចកេទសេរដ+ 
(១េលើក) 
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សមសភគទី១៖ ករ្រគប្រគង ទំនកទ់ំនង និងជ្រមុញ អនកពក់
ពន័ធចូលរមួអនុវត្ត(ត) 

ទំនកទ់ំនងមនភពសកមម  
 Website, Facebook (612 “Likes”), Twitter បនបេងកើត និងកំពុងដេំណើ រករ 
 ឯក រទំនកទ់ំនងផ ព្វផ យរមួ កំពុងបេងកើត (Video 4 Poster 4)   
 េវទិក្របគុំត្រន្ត ីបនេធ្វើេនៃថងទី១៤ ធនូ ២០១៣ ែដលមនអនកចូលរមួ្របមណ 

៦០០០ នក ់និងករ្របឡងគំនូរ បនេធ្វើេនៃថងទី២៣ វចិឆិក ២០១៣ ែដលមន
កុមរចូលរមួ ៤២នក ់ េដើមបបីេងកើនករយល់ពីករែ្រប្របលួ កសធតុ និងតួនទី
ៃ្រពេឈើ និងេរដ+។ 

 េវទិក្របគុំត្រន្តេីនថន កេ់្រកមជតកិពំុង្រពងេរៀបច ំ
 មរយៈទស នកិចចសិក  បទពិេ ធនក៍រងររបស់កមពុជ្រតវូបនចម្លង និងែក

ស្រមួលស្រមបអ់នុវត្តេន្របេទសនន ឧទហរណ៍ៈ ្របេទសមយី៉នម់៉ ។  
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Website, Twitter, and 
Concert 
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REDD+ Concert 
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សមសភគទី២៖ សមសធតុបេចចកេទសស្រមប់
យុទធ ្រស្តេរដ+ជតិ 

ករសិក ជំេរ ើសយន្តករថវកិេរដ+  
 ករសិក ស្តីពីយន្តករថវកិបនបញចប ់ 

 បនេរៀបចំកចិច្របជុពំភិក េលើលទធផលសិក  េនៃថងទី  ១០ មក  ២០១៤ 

េ យមនករចូលរមួពី្រកសួងពកព់ន័ធ 

 ទី្របឹក ឯក ជយបនបង្ហ ញជេ្រមើសស្តីពីយន្តករថវកិចំននួ៤  

 របយករណ៍ចុងេ្រកយនឹង កជ់ូនកិចច្របជុ្រកមុករងរេរដ+េដើមបពីនិតិយ 



CAMBODIA REDD+ NATIONAL 
PROGRAMME 

ករសិក ជំេរ ើសយន្តករថវកិេរដ+(ត)  
 ជេ្រមើសទី១៖ A multi-donor REDD+ trust fund ្រគប្រគងេ យ គណកមម

កថវកិឯក ជយមយួ។  
 ជេ្រមើសទី២៖ រ ្ឋ ភបិល្រគប្រគងថវកិេរដ+ជតិ ែដលបេងកើតេឡើង មរយៈ

ចបបថ់មីមយួ។ 
  ជេ្រមើសទី៣៖ ថវកិេរដ+ ឬ ករផ្តល់ថវកិ ែដលជែផនកមយួ េនកនុងថវកិជតិ 

ស្តីពីបែ្រមប្រមលួ កសធតុ ។ 
 ជេ្រមើសទី៤៖ វេិ ធនកមម ព្រងីកទហំំថវកិ ែដលផ្តល់ឲយវសិ័យៃ្រពេឈើ និង

តំបនក់រពរធមមជតិ េ យមនែចងចបស់លំអិតពីថវកិេរដ+ េនកនុងចបប។់  
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កិចច្របជុពំភិក េលើលទធផលសិក
ស្តីពីជំេរ ើសយន្តករថវកិេរដ+  
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សមសភគទី២៖ សមសធតុបេចចកេទសស្រមបយ់ុទធ
្រស្ត េរដ+ជតិ (ត) 

 បន្រពងេរៀបចំឯក របេចចកេទស្របពន័ធ

ធនសុវតថិភពេរដ+ 

 េគលបំណង ផ្តល់ជូនម្រន្តរី ្ឋ ភបិល និងអនក

ពកព់ន័ធ  នូវពត័ម៌នបេចចកេទស ែដល្រតូវករ 

ស្រមបប់េងកើត្រកបខណ្ឌ ករងរ្របពន័ធធន

សុវតថិភពេរដ+េនកមពុជ។  

្របពន័ធធនសុវតថិភពេរដ+ 
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១ ) វភិគេគលករណ៍សំខ
ន់ៗ  និងេគលបំណង ្របពន័ធ
ធនសុវតថិភពេរដ+ ែដល
ចអនុវត្តបនេនកមពុជ 

(UNFCCC, UNREDD, 
WB, CCBA, Care)    

ជំ ៊ នសំខន់ៗ េដើមបបីេងកើត្របពន័ធធនសុវតថិភពេរដ+ 

២) វភិគចំណុចខ្វះចេន្ល ះ 
ៃន  េគលនេយបយ 
ចបប ់បទបបញញត្តិ និងនិតិ
វធិី ននែដលមនករពក់
ពន័ធនឹងសងគម បរ ិ ថ ន 

៣) េ្រជើសេរ ើសវធិនករណ៍
នន និងបេងកើត   េគល
នេយបយ ចបប ់បទ
បបញញត្តិ និងនិតិវធិី ថមី 
(្របសិនេបើចបំច)់ 
 

 
 
 
 
 
 

៤) ករកំណតស់ូចនករណ៍ 
ស្រមបក់រអនុវត្ត បរ ិ ថ ន 
សងគម   េរដ+  

៥) បេងកើតេឡើង វធិី ្រស្ត 
និងឧបករណ៍ ស្រមប ់
្រតួតពិនិតយ  

៦) បេងកើតេឡើង វធិី ្រស្ត 
និងឧបករណ៍ ស្រមប់ យ
ករណ៍ 

េយើងេនដំ កក់លេនះ 

្របពន័ធពត័ម៌ន ៃន  
្របពន័ធធនសុវតថិ

ភពេរដ+ 

េគលនេយបយ 
ចបប ់វធិន  ្របពន័ធ
ធនសុវតថិភពេរដ+ 
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 និភយ័ សងគម និងបរ ិ ថ នរបស់េរដ+ និងមូលេហតុែដលនឲំយមន្របពន័ធធន
សុវតថិភពេរដ+(ជពំូក៣) 

 េគលករណ៍ែណន ំស្តីពី្របពន័ធធនសុវតថិភពេរដ+របស់ ្រកបខណ្ឌ អនុសញញ សហ
្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល កសធតុ (UNFCCC) (ជំពូក៤) 

 េគលករណ៍្របពន័ធធនសុវតថិភពេរដ+ សំខន់ៗ ែដលបនេសនើេឡើងេនេលើពិភព
េ ក (UN-REDD, FCPF, CCBA & Care International) (ជំពូក៥) 

 កង្វះចេន្ល ះៃនេគលករណ៍្របពន័ធធនសុវតថិភពេរដ+ពភិពេ ក និងេគល
នេយបយ ចបប ់និងបទបបញញត្តិនន ែដលមនេនកមពុជ (ជំពូក៦) 

 េមេរៀននងិបទពិេ ធនែ៍ដលទទលួបនពី ឧត្តរមនជយ័ និងសីម៉ កមពុជ  (ជំពូក៧) 
 េមេរៀននងិបទពិេ ធនែ៍ដលទទលួបនពី េវៀត ម  និងឥណ្ឌូ េនសុី(ជពំូក៨) 

មតិកសំខន់ៗ  របយករណ៍្របពន័ធធនសុវតថិភពេរដ+ 
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1. កជ់ូន ថ បន័រ ្ឋ ភបិលពកព់ន័ធ ពិនិតយឯក រវភិគកង្វះចេន្ល ះ ៃនេគលនេយបយ 
ចបប ់និងបទបបញញត្តនិន ថេតើមនអ្វី ែដលេនខ្វះខត (កុមភៈ េម )។ 

2. សិកខ ថន កេ់ខត្ត េដើមប្របមលូមតេិយបល់ពីអនកពកព់ន័ធ ស្តីពីកំរតិ និង្របេភទ ៃនេគល
ករណ៍្របពន័ធធនសុវតថិភពេរដ+ ែដលសម្រសបបំផុតស្រមបក់មពុជ (េម  មថិុន)។ 

3. សិកខ ថន កជ់តិ េដើមបបីង្ហ ញ កររមួបញចូ លណ្របមូលមតិេយបល់របស់អនកពកព់ន័ធ 
ស្តីពីេគលករណ៍ និង េរៀបចំសំេណើ  េគលនេយបយ ចបប ់និងបទបបញញត្តិននស្រមប់
្របពន័ធធនសុវតថិភពេរដ+ជតិកមពុជ(កកក  សី )។ 

4. កមពុជ កស់ំេណើ ្របពន័ធធនសុវតថិភពេរដ+ជតិកមពុជ ជូន្រកបខណ្ឌ អនុសញញ សហ្របជ
ជតិស្តីពីករែ្រប្របួល កសធតុ (UNFCCC) េនែខកញញ ។ 

ជំ ៊ នបនទ ប ់



• Presentation Title: 
• Location: 
 
• Date: 
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សមសភគទី៣៖ ករក ងសមតថភពថន កេ់្រកមជតិ 
និងករអនុវត្តគេ្រមងគំរ ូ

 ករេធ្វើសុពលភពៈ គេ្រមងេរដ+សីម៉ (េខត្តមណ្ឌ លគីរ)ី កំពុងដេំណើ រករ ែដល 

រពំឹងថនឹងបញចបេ់នដំ ចឆ់ន ២ំ០១៤។ 

 ទស នកិចចសិក េនកមពុជ  
 ម៉េឡសុីៈ ០៤ ដល់ ០៦ ែខធនូ មន០៩  នក ់(គេ្រមងេរដ+សីម៉) 
 មយី៉នម់៉ៈ ០៩ ដល់ ១៣ ែខមក  មន០៥  នក(់គេ្រមងេរដ+សីម៉) 
 ៃថឡងៈ៍ ១៥ ដល់ ១៨ ែខមក  មន២១  នក(់គេ្រមងេរដ+ឧត្តរមនជយ័) 
ទស នកិចចសិក មនេគលបំណងផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធន ៍ស្តីពីករេ្រត មលកខណៈ

េរដ+ របស់កមពុជ េដើមបធីនឲយមនករចូលរមួេពញេលញ និងមន្របសិទធិភព ពី្រគប់
ភគីពកព់ន័ធ។ 
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សមសភគទី៤៖ ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយថន កជ់តិ 
 ថ នភពករងរ រេពើភណ័្ឌ ៃ្រពេឈើជតិៈ  សំេណើ ស្តីពី រេពើភណ័្ឌ ៃ្រពេឈើជតិ 
បនេធ្វើបទបង្ហ ញេនៃថងទី ១៣ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ 

 សំ កគំរ ូ 

តំបនខ់ពង់ បៈ 6 km x 6 km 

តំបនដ់េីសើមៈ 4 km x 4 km 

 ៃ្រពេកងកងៈ 3 km x 3 km 
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សមសភគទី៤៖ ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយថន កជ់តិ (ត) 

 ជំ ៊ នបន្តៈ េសៀវេភែណនំ
ស្តីពី រេពើភណ័្ឌ ៃ្រពេឈើជតិ 
កំពុងេរៀបចបំេងកើត និងផ្តល់
ករបណ្តុ ះប ្ត លជូនអនក
ពកព់ន័ធ។ 

 លទធផល នឹងបង្ហ ញជូន្រកមុ
ករងរេរដ+ េដើមបពីិភក េន
កនុងកិចច្របជុែំខមនី 
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 ថ នភពករងរ ្របពន័ធ្រតតួពនិតិយៃ្រពេឈើ ម Web Platform  

 បន្របមូល ទិនននយ័ រេពើភណ័្ឌ ៃ្រពេឈើែដលមន្រ ប ់ 

 បនេធ្វើ រេពើភណ័្ឌ  មច ស់ទិនននយ័ របូភពផក យរណប (satellite data holdings) 

 បនបេងកើតែផនទសីូចនករណ៍ (index maps)  

 ជំ ៊ នបន្តៈ NFI Module នឹង កលបងជំ ៊ នទី១ ែដលនឹងយកមកពិភក
កនុងកិចច្របជុ្រកមុបេចចកេទស និងបង្ហ ញជូន្រកមុករងរេរដ+ផងែដរ។ 

សមសភគទី៤៖ ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយថន កជ់តិ (ត) 
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សូមអរគុណ 

សំនួរ និងចេម្លើយ 
Website: www.cambodia-redd.org 

 

 


