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វ
វធិី ្រស្តេ្របើ្របស់ស្រមបក់រ្រតួតពិនិតយ េរដបូក និងករ
បេងកើតយុទធ ្រស្តជតិស្រមបេ់រដបូក៖  េសចក្តីសេ្រមចៃន
សននិសីទកំពូលស្តីពីករែ្រប្របួល កសធតុេលើកទី១៥ ស្តីពី
វធិី ្រស្ត(The COP15 decision of methods (4/CP.15))

ម្រត១:

ក. កំណតម់ូលេហតុៃនករបតប់ង ់និងរចិរលិៃ្រពេឈើែដល
បងកឱយមនករបេញចញឧសម័ន និងករកំណតម់េធយបយ
េឆ្លើយតប; 

ខ. កំណតស់កមមភពននកនុង្របេទសែដល ចជួយ កត់
បនថយករបេញចញឧសម័ន បេងកើនកំរតិ្រសូប និងេធ្វើឱយមន
តុលយភពស្តុកករបូន។ 

• ខ្វះខតយុទធ ្រស្តសម្រសបស្រមបេ់ ះ្រ យមូលេហតុៃនករបតប់ង ់
និងរចិរលិៃ្រពេឈើទងំេនថន កជ់ត ិនិងថន កេ់្រកមជតកិនុងបរបិទេរដបូក

• ខ្វះខតទិនននយ័ពត័ម៌នអពំមីូលេហតុៃនករបតប់ង ់និងរចិរលិៃ្រពេឈើេន
ថន កជ់ត,ិ

• ខ្វះខតភព្រសបគន កនុងចំេ មអនកពន័ធនន,

• មនវធិនជេ្រចើនស្រមបេ់ ះ្រ យមូលេហតុៃនករបតប់ង ់និងរចិរលិ
ៃ្រពេឈើ និងមនភពេ យែឡកៗពគីន ្រស័យេលើេគលនេយបយែដល
មន្រ ប់

• ែផនករេរៀបចំយុទធ ្រស្ត,  ករចរចរបចចុបបននស្តីពេីគលករណ៍ែណនជំ
អន្តរជតដិល៏្អបំផុត

• រៈសំខនៃ់នករេរៀបចបំេងកើតភពជមច ស់េលើ MRV ជតកិនុងចំេ មអនក
ពកព់ន័ធ។

វ
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វ ិ លភពករងរ
• កំណតវ់ធិនសម្រសមមយួស្រមប់ យតៃម្លមូលេហតុៃនករ
បតប់ង ់និងរចិរលិៃ្រពេឈើព្ីរបភពពត័ម៌នច្រមុះ;

• ្របមូល និងពនិិតយពត័ម៌នទងំ្របេភទគុណភព និងបរមិណ 
ែដលមន្រ បព់កព់ន័ធករបតប់ង ់និងរចិរលិៃ្រពេឈើ

• កំណតអ់ពំភីពខ្វះចេន្ល ះៃនទិនននយ័;

• ផ្តល់អនុ សនន៍នស្រមបសិ់ក យតៃម្លមូលេហតុៃនករ
បតប់ង ់និងរចិរលិៃ្រពេឈើេ យេ្របើ្របស់ែផនទី ពលំីហ
កស

វធីិ ្រស្ត/យុទធ ្រស្ត
• វធិនេ្រប បេធៀបរ ងវធិនគ្ំរទស្រមបេ់ធ្វើករសេ្រមចចិត្ត(DST) និង

វធិនដៃទេទៀតែដលមន្រ បែ់ដលបនេ្របើ្របស់ស្រមបក់ំណត់
មូលេហតុៃនករបតប់ង ់និងរចិរលិៃ្រពេឈើ ទងំេនថន កជ់តិ និងថន ក់
េ្រកមជតិេនកមពុជ

• បនពិនិតយេលើឯក រសិក ្រ វ្រជវេគលនេយបយថន កជ់តិ
ចំនួន៨ស្តីពីមូលេហតុៃនករបតប់ង ់និងរចិរលិៃ្រពេឈើ

• បនពិនិតយឯក រសិក លទធភពេរដបូក និងឯក រគេ្រមងចំនួន
១២

• េធ្វើសំភសនជ៍មយួជំនញករ និងម្រន្តីរ ្ឋ ភបិលជេ្រចើនរូប

• វភិគទិនននយ័ និងសរេសររបយករណ៍ 
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ប ្ត ញករងរចេំណះដងឹតបំន់ ៊ នស្តីពៃី្រពេឈើ នងិករ
ែ្រប្របួល កសធតុ ARKCN-FCC បនព្រងងវធិន
ស្រមបជ់យួ ដល់ករសេ្រមចចតិ្តស្តីពកីរកណំត ់នងិេ ះ
្រ យមលូេហតុៃនករបតប់ង ់នងិរចិរលិៃ្រពេឈើ (DST) 

1. ដំ កក់ល្របមលូពត័ម៌ន និងករ យតៃម្លអំពីមលូេហតុនន  
(ដំេណើ រករ្របឹក េយបល់)

2. កំណត់ ទិភពមលូេហតុននេដើមបេី ះ្រ យ (ដំេណើ រករ
្របឹក េយបល់ និងអន្តរវស័ិយ) 

3.   េរៀបចំករងរអន្តរគម/យុទធ ្រស្តេរដបកូ

4.  ករអនុវត្ត

5.  ករ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្ល

ARKN-FCC: ប ្ត ញករងរចេំណះដងឹតំបន់ ៊ នស្តីពៃី្រពេឈើ និងករែ្រប្របួល កសធតុ

វធិនននែដលមន្រ បែ់ដលបនេ្របើេនថន កជ់ត ិនងិថន កេ់្រកមជតិ
(ករណីសិក ែផនទីបង្ហ ញផ្លូវេរដបកូកមពុជ-ថន កជ់តិ)

ពិនិតយេមើលឯក រ្របវត្តេដើម
• របយករណ៍មន្រ បព់កព់ន័ធជមយួគេ្រមង កលបងេរដបូក, 
• របយករណ៍ យតៃម្លរបស់FAO ស្តីពីករេ្របើ្របស់ដី េគល
នេយបយៃ្រពេឈើនិងអភបិលកិចច, 

• របយករណ៍សិក សហ្របេយជនរ៍បស់ UNEP-WCMC។
 

ករ្របឹក េយបល់ជមយួអនកពកព់ន័ធេនថន កជ់តិ និងថន កេ់្រកមជតិ 
(ប៉ុែន្តស្រមបែ់តេគលេ ែដលបនេ្រជើសេរ ើសប៉ុេ ្ណ ះ) 
• សិកខ ្របឹក េយបល់េនថន កជ់តិ និងថន កេ់ខត្ត
• ករ្របឹក េយបល់ជមយួជំនញករ

ករេរៀបចំផគុ ំែផនទីបង្ហ ញផ្លូវេរដេ យ្រកុមករងរេរដបូក
• ផ ព្វផ យ និងទទួលមតិេយបល់ពីអនកពកព់ន័ធស្តីពីករបតប់ង ់និងរ ិ
ចរលិៃ្រពេឈើ 
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វធិនននែដលមន្រ បែ់ដលបនេ្របើ
េនថន កជ់ត ិនងិថន កេ់្រកមជតិ

( ករណីគេ្រមងេរដបូកថន កេ់្រកមជតិចំនួន៧)
• ែផ្អកេលើករ្របមលូទិនននយ័េនមលូ ្ឋ ន (ទិនននយ័បឋម)

 ទិនននយ័ភគេ្រចើន្រតូវបន្របមលូកនុងអំឡុងេពលសិក េ យជំនញករេលើក
ែលងែតពីរកែន្លងប៉េុ ្ណ ះ

 មនិ ចកំណតប់រមិណអំពីកររចិរលិៃ្រពេឈើ េហើយមលូេហតុនីមយួៗេនខង
េ្រកវស័ិយៃ្រពេឈើ (ឧ. កំេណើ ន្របជជន ករព្រងីកលំេនតំបន់ ននេពលអ
នគត។ល។) 

• ករពិេ្រគះេយបល់ជមយួអនកពកព់ន័ធច្រមុះេននឹងកែន្លង
 េធ្វើករេ យផទ ល់ជមយួសហគមជនជតិភគតិច ្រកុមងយរងេ្រគះ និង ជញ

ធរមលូ ្ឋ ន ប៉ែុន្តមនករពិេ្រគះេយបល់តិចតចួជមយួជំនញករ 
និងរ ្ឋ ភបិល

 មនិមនករផ ព្វផ យ និងយន្តករទទលួមតិេយបល់ពីអនកពកព់ន័ធស្តីពីករ
បតប់ង ់និងរចិរលិៃ្រពេឈើេទេនេពលែដលរបយករណ៍្រតូវបនបញចប។់

• េ ះ្រ យបញ្ហ ករបតប់ងន់ងិរចិរលិៃ្រពេឈើសំខន់ៗ
 មនិមនករេសនើយុទធ ្រស្តគន្លះឹេ ះ្រ យបញ្ហ ករបតប់ង ់និងរចិរលិៃ្រពេឈើសំខន់

េទ េលើកែលងែតគេ្រមង កលបងេរដបូកចនួំនពរី (Seima និង OMCFREDD)។  

វធិនែដលបនេសនើេឡើងេដើមបកំីណត់ និងេ ះ្រ យបញ្ហ ករ
បត់បង់ និងរចិរលិៃ្រពេឈើស្រមប់កមពុជ

ដំ កក់ល្របមលូពត័ម៌ន  នងិ យតៃម្ល
អពំមីលូេហតុៃនករបតប់ង ់នងិ រចិរលិៃ្រព
េឈើ កណំត់ ទភិពមលូេហតុេដើមបេី ះ
្រ យ នងិកតេរៀបចកំចិចករអន្ត គម

ករអនុវត្តយុទធ ្រស្តេ ះ្រ យករ
បត់បង់ និងរចិរលិៃ្រពេឈើ

្រតួតពិនិតយ 
និង យតៃម្ល

្រតួតពិនិតយ 
និង យតៃម្ល
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លទធផលៃនករពនិតិយ
• ភពខុសគន រ ងករេធ្វើចំ តថ់ន កៃ់នមូលេហតុបតប់ង ់និងរចិរលិៃ្រពេឈើេនថន ក់

ជត ិនិងថន កេ់្រកមជតិ
• េ្របើ្របស់វធិី ្រស្តខុសគន កនុងករកំណតម់ូលេហតុបតប់ង ់និងរចិរលិៃ្រពេឈើ េន

ថន កជ់ត ិនិងថន កេ់្រកមជតិ
• េសទើរែត្រគបគ់េ្រមងេរដបូកថន កេ់្រកមជតបិនេ្របើ្របស់វធិី ្រស្តជក់ កែ់ដល

ត្រមូវឱយមយួជជងគិតគូរអពំកីលេទសៈៃន្របេទសេនះ

• មនិមនករេធ្វើបចចុបបននកមមពត័ម៌នអពំមីូលេហតុបតប់ង ់និងរចិរលិៃ្រពេឈើេទ ជ
ពេិសសមូលេហតុពខីងេ្រកវស័ិយៃ្រពេឈើ (ឧ. ករព្រងីកទីលំេន ន) 

• េសទើរែត្រគបគ់េ្រមងេរដបូកថន កេ់្រកមជតបិនសិក ែតមូលេហតុេនកនុងវស័ិយ
ៃ្រពេឈើែតប៉ុេ ្ណ ះ

• េសទើរែត្រគបគ់េ្រមងេរដបូកថន កេ់្រកមជតបិនសិក កំណតម់ូលេហតុៃនករ
បតប់ងៃ់្រពេឈើ ែតមនិបនសិក េលើបញ្ហ រចិរលិៃ្រពេឈើេទ។ 

មូលេហតុៃនករបត់បង់ និងរចិរលិៃ្រពេឈើែដលបន
កំណត់េនថន ក់ជតិ

េនកនុងវស័ិយៃ្រពេឈើ េនខងេ្រកវស័ិយៃ្រពេឈើ

ផទ
ល់

 ករកប់េឈើខុសចបប់ និងមិន
មននិរន្តរភព

 េភ្លើងេឆះៃ្រព (role disputed); 
 ករដក់ហូតអុសមិនមននិរន្តរ

ភព

 កប់ឆក ដីៃ្រពស្រមប់េធ្វើ
កសិកមម;

 ករព្រងីកដីលំេន ន;
 ករអភិវឌ េហ ្ឋ រចនស

មព័នធ

មិន
ផទ

ល់

 ខ្វះខតករកំណត់្រពំុ្របទល់
តំបន់ៃ្រព, 

 ខ្វះខតសមតថភព ថ ប័ន និង
ភពទន់េខ យខងករអនុវត្ត
ចបប់

 ទន់េខ យខងែផនកអភិបល
កិចចៃ្រពេឈើ

 …

 កំេណើ ន្របជជន; 
 ភព្រកី្រក; 
 កំេណើ ន្របក់ចំណូល 

និងត្រមូវករស្រមប់េ្របើ
ជធនធន; 

 កំេណើ នករេ្របើ្របស់
តំបន់ដីៃ្រពកន់ែតេ្រចើន; 

 ផលិតផលកសិកមមទប; 
 ករចល័តចូលកនុងតំបន់

ៃ្រព.
 … 
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មូលេហតុៃនករបត់បង់ និងរចិរលិៃ្រពេឈើែដលបន
កំណត់េនថន ក់េ្រកមជតិ/ថន ក់គេ្រមង/ថន ក់វ ិ លភព

្រតួតពិនិតយ មិន្រតួតពិនិតយ
ផ្ត

ល់  ករកប់េឈើខុសចបប់
 ករដក់ហូតអុសមិនមននិរន្តរភព

 ករបំែលងដីៃ្រពេទជដីកមិ
កមម (ទំងខន តធំនិងតូច)

 ករព្រងីកដីលំេន ន;
 ករអភិវឌ េហ ្ឋ រចនសមព័នធ
 េភ្លើងេឆះៃ្រព

មិន
ផទ

ល់

 ខ្វះខតករកំណត់្រពំុ្របទល់តំបន់
ៃ្រព, 

 ខ្វះខតសមតថភព ថ ប័ន និងភព
ទន់េខ យខងករអនុវត្តចបប់

 ទន់េខ យខងែផនកអភិបលកិចចៃ្រព
េឈើ

 ករចល័តចូលកនុងតំបន់ៃ្រព
 កំេណើ ន្របជជន;  
 កំេណើ នករេ្របើ្របស់តំបន់ដី

ៃ្រពកន់ែតេ្រចើន; 
 ផលិតផលកសិកមមទប

ករវភិគេលើភពខ្វះចេន្ល ះ
មលូេហតុេនខងកនុងវស័ិយៃ្រពេឈើ
• ខ្វះខតទិនននយ័ជតិអំពីករេ្របើ្របស់ដី និងៃ្រពេឈើ (េរៀង ល់៤ឆន មំ ្

តង) ចំែណកគេ្រមងេរដបកូភគេ្រចើនបនផ្តល់ទិនននយ័េរៀង ល់២ឆន ំ
ម្តង

• ខ្វះខតទិនននយ័បរមិណអំពីមលូេហតុៃនករបតប់ង ់និងរចិរលិៃ្រព
េឈើទងំកនុង និងេ្រកវស័ិយៃ្រពេឈើ

មលូេហតុេនខងេ្រកវស័ិយៃ្រពេឈើ
• ខ្វះខតពត័ម៌នថមីៗអំពីមលូេហតុពីខងេ្រកវស័ិយៃ្រពេឈើ (ឧ ករជីក

ែរ ៉ រអីគគីសនី ែផនករក ងលំ នថមី លំ ប់ ននយ្រកមអភបិល
កិចច។ល។)

• ខ្វះខតសមតថភពកនុងករ បចំ់ននួ្របសិនេបើមនិមនករចូលរមួពីប
្ត ្រកសួងពកព់ន័ធ

ភពខ្វះចេន្ល ះដៃទេទៀតែដល្រតូវែកលំអរ
• ក ងសមតថភពេលើភពខ្វះខតែដលមន
• ស្រមបស្រមួល ថ បន័
• ករែចករែំលកពត័ម៌នផ្លូវករ
• យន្តករ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្ល 

(ចំនុចេគលេ  សួចនករ ស់សទង ់រយៈេពល ែបបបទ្របមលូទិនននយ័) 
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ពិភក
១.  មូលេហតុៃនករបតប់ង ់និងរចិរលិៃ្រពេឈើថន កជ់តិ ច ្រតូវបនេ ះ្រ យ ម

រយៈអន្ត គមែផនកនេយបយ  េហើយេនថន កេ់្រកមជតរិថឺន កគ់េ្រមង ករ
បតប់ង ់និងរចិរលិៃ្រពេឈើ ចេ ះ្រ យបន មសកមមភពជក ់ ក ់ឧ. 
បញ្ហ ៃផទដី ករជបព់កព់ន័ធជមយួេគល   នេយបយជត ិនិងករេ ះ្រ យ
េ យឈរេលើកិចចករសនទនែដលមន្រ ប។់ល។ 

២. ខ្វះខតករបញជ កអ់ពំទីំហំៃនករអនុវត្តេរដបូក និងនិយម នយ័ៃនទំហំនីមយួៗ

៣. េផ្តើមព្ីរបពន័ធ្រតួតពនិិតយ និង យតៃម្លេលើករបតប់ង ់និងរចិរលិៃ្រពេឈើែដលមន\
្រ ប ់(ឧ. ខ្វះខតករបញជ កអ់ពំសួីចនករៃនមូលេហតុនីមយួៗ ែដល្រតូវេ ះ
្រ យ និង កំណតេ់គលេ )

៤. ធននូវយន្តករដម៏ន្របសីទធិភពមយួេដើមបទីកទ់ញអនកពកព់ន័ធនន
    ឱយចូលរមួកនុងករកំណតម់ូលេហតុ និងេ ះ្រ យ

បញ្ហ ្របឈមសំខន់ៗ កនុងករកណំតក់របតប់ង ់នងិរចិរលិៃ្រពេឈើ េនថន ក់
ជត ិនងិេ្រកមជតិ
ទដិ្ឋភពបេចចកេទស

• ភពមនិចបស់ ស់អពំនីិយមនយ័របស់មូលេហតុ
(Drivers) ស្រមបអ់នកពកព់ន័ធននេនកមពុជ

• ករយល់ដឹងមនក្រមតិអពំបីញ្ហ ទកទ់ងនឹងករបតប់ង ់និងរចិរលិៃ្រព
េឈើ និងេរដបូក

• ខ្វះខតករចូលរមួកនុងសិក /វភិគវទិយ ្រស្តអពំកីរបតប់ង ់និងរចិរលិ
ៃ្រពេឈើ (កររកេឃើញពកីរសិក ថមី ៗែដលបនបង្ហ ញេ យ NGOs) 

• ទិនននយ័ៃនករបតប់ង ់និងរចិរលិៃ្រពឈេសទើរែតទងំអសំ់ ចរកបន
ស្រមបគ់េ្រមង/តបំនេ់ទសភពជក់ ក់

• ភពមនិចបស់ ស់េនកនុងនិនន ករនីមយួៗៃនករបតប់ង ់និងរចិរលិ
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បញ្ហ ្របឈមកនុងករស្រមបស្រមួល នងិករចូលរមួ :

• ខ្វះខតយន្តករស្រមបស្រមួលថន កជ់តិ្របកបេ យតម្ល
ភព និង្របសិទធិភពកនុងករ្រគប្់រគងទិននយ័ស្តីពកីរ
បតប់ង ់និងរចិរលិៃ្រពេឈើ

• ខ្វះខតករចូលរមួពីប ្ត ថ បន័ែដលមនិពកព់ន័ធនឹងៃ្រព
េឈើ,

• ខ្វះខតករចូលរមួពីសហគម និងអនកពកព់ន័ធកនុង្រសុកកនុងករងរកំណត ់និងេ ះ្រ យករបតប់ង ់និងរចិរលិៃ្រព
េឈើ 

ក នុវឌ ភពកនុងករែកលំអរ
• េ្របើ្របស់្រកុមករងរេរដបូកកមពុជ និង្រកុមករងរ

បេចចកេទសេរដបូកទងំ៤្របកបេ យ្របសិទធិភព

• មនករជួយ គ្ំរទយ៉ងខ្ល ងំក្ល ពីៃដគូរ ដូចជ FAO, 
FCPF/WB, UN-REDD, Cam-REDD,..

• បទពិេ ធនម៍ន្រ បក់នុងករករកំណតក់របតប់ង ់
និងរចិរលិៃ្រពេឈើ ដូចជ ែផនទីបង្ហ ញផ្លូវ េរដបូកកមពុជ 
កមមវធិីៃ្រពេឈើជតិ។ល។
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សំេណើ ែផនករសកមមភពបន្ត
• កប់ញចូ លបញ្ហ ករបតប់ង ់និងរចិរលិៃ្រពេឈើេទកនុងកិចចពិភក

េ យែផ្អកេលើយន្តករ្រគប្់រគងេរដបូកែដលមន្រ ប់

• េរៀបចំយន្តករ្របកបេ យតម្ល ភពស្តីពីបតប់ង ់និងរចិរលិៃ្រពេឈើ
េនថន កជ់តិ, NSIS (្របពន័ធសុវតថភព) រេឺវទិក ម្របពន័ធេគហទំពរ័
MRV ច្រតូវបនេ្របើ្របស់ ។ 

• េធ្វើបចចុបបននកមមពត័ម៌នផ្លូវករអំពីមូលេហតុៃនករបតប់ង ់និងរចិរលិ
ៃ្រពេឈើពីខងេ្រកវស័ិយៃ្រពេឈើ ម្រកសួងពកព់ន័ធនន 

• កំណតបុ់រមិណមូលេហតុ ទិភពែដល្រតូវេ ះ្រ យ ។ មូល
េហតុទងំេនះ្រតូវ កប់ញចូ លេទកនុងយុទធ ្រស្តជតិស្តីពីេរដបូក

• ចំេណះដឹងអំពីករកំណតក់របតប់ង ់និងរចិរលិៃ្រពេឈើដូចជ 
ែផនទីបង្ហ ញផ្លូវេរដបូកកមពុជ និងកមមវធីិៃ្រពេឈើជតិ្រតូវែតព្រងីក

សូមអរគុណ!
សំណួរ និងចំេលើយ


