
សេចក្តីណែនាំ
ការទាំនក្់ទាំនង ការបសងកើនចាំសនេះដឹង និងការផលិតឯក្សារ

ផ្សព្វផ្ាយសលើក្ម្ពេ់ការយនតដឹងសរដបូក្ក្ម្ពុជា

លោក ញ ៉ែម សាល ៉ែត
មន្រ្តីសម្មបសម្មួលញនែកទំនាក់ទំ្ង
អ ីញម៉ែលៈ sareth.nhem@undp.org

លលខទូ ស័ព្ទៈ ០១២ ៨៣ ៤៩ ៨៨



យុទ្ធសាស្រ ត្ទ្ំនាក់ទ្ំនង

ម្បវតតិ៖ 
យ ទធសាស្រសតទំនាក់ទំ្ងសម្ាប់កមមវធីិល ដបូកកមព ជា 
បា្ល ៀបចំ ្ិងអ  ្វតតឆ្ែ ំ ២០១៣។

ទិសលៅ៖
បង្កើនទំនាក់ទំន្ជាមួយភាគីពាក់ព័នធកនុ្ការង ើក
កមពស់ការយ ់ដឹ្ និ្ផ្សពវផ្ាយចំង េះដឹ្ង ើ
សកមមភាពងរដបូក។



យុទ្ធសាស្រ ត្ទ្ំនាក់ទ្ំនង
លោលបំណង 

 លលើកកមពស់កា យល់ដឹងអំពី្ទសស្ៈទា្កា ផ្លា ស់បតូ អា
កាសធាត  ្ិង   ល ដបូក ក៏ដូចជាកា អភិ កសព្ម្ព្ល ើ 

 បលងកើ្កា ចូល មួពី្បណ្តត ភាគីពាក់ព័្្ធ ជាសហគម្៏មួលដ្
ឋា្ ្ិងជ្ជាតិលដើមភាគតិច

 បលងកើ្កា យល់ដឹងអំពី្លោល្លោបាយ ្ិងសកមមភាព្
ទាក់ទង្ឹងបញ្ហា ព្ម្ព្ល ើ សងគម ្ិងប សិាា ្ 



យុទ្ធសាស្រ ត្ទ្ំនាក់ទ្ំនង
សា សំខា្់

• ងរដបូក គឺជាការផ្ផ្នកមួយដ៏សំខាន់កនុ្ង េះស្រាយការ
ផ្របរបួ អាកាសធាតុ និ្អាចងដើរតួនាទីយ៉ា្សំខាន់
កនុ្ការសងរមចបាននូវងោ ងៅអភិវឌ្ឍទូងៅ ងដើមបី
ង្វើឱ្យរបងសើរង ើ្នូវជីវភាពរស់ងៅ។

• ការអនុវតតកមមវ ិ្ ីងរដបូកកមពុជា នឹ្រតវូង ត្ តជា
ពិងសសង ើការងោរពសិទធិ និរនតភាពបរាិា ន និ្ការ
អភិវឌ្ឍង យសមតាភាព។



យនតការររដបូកកម្ពុជា
• គ កមមការជាតិសតីពីការផ្រប
របួ អាកាសធាតុ

• រកុមការងារងរដបូកកមពុជា
• ង ខា្ិការ ា នងរដបូកកមពុជា
• រកុមរបឹកាងយប ់ងរដបូកកមពុជា
• រកុមងយនឌ័្រងរដបូកកមពុជា
• រកុមរបឹកាភិបា កមមវ ិ្ ីងរដបូក
កមពុជា

• រកុមបងចេកងទសចំនួន ៤ រកុម៖ 

1. រកុមផ្ប្ផ្ចកផ្ របងយជន៏ងរដបូក

2. រកុមរបព័នធធានាសុវតាិភាពងរដបូកកមពុជា

3. រកុមអនុវតតគងរោ្គំរូ

4. រកុមងផ្ទៀ្ ទ្ ត់ និ្វាស់ផ្វ្



ភាគីអ្នកពាកព់័នធ
• ាា ប័នរាជរ ា ភិបា 
• អ គ្ការស គ្មសីុវ ិ
• ជនជាតិងដើមភាគតិច 
• រគឹេះាា នអប់រ ំ
• រគឹេះាា នស្រាវរជាវ 
• ាា នទូត

• រគឹេះាា នារព័ត៌ោន 
• វស័ិយឯកជន 
• ោេ ស់ជំនួយ
• ទីភាន ក់ងារអ្គការសហ
របជាជាតិ 

• ដដគូអភិវឌ្ឍ



ឧបករ ៏ទំនាក់ទំន្សរោប់   
ផ្ត ់ព័ត៌ោន
• កមមវ ិ្ ីកិចេពិភាកាងរដបូកទូរទសសន៍
• កមមវ ិ្ ីកិចេពិភាកាងរដបូកវទិយុ
• រពឹតតិប័រតព័ត៌ោន
• កូនងសៀវងៅឆុ្េះបញ្េ ំ្ងមងរៀនបទពិងា្ន៍
• ខិតតប័ ណ
• ងគហទំព័រ
• បណ្តត យស គ្មងហវសប ុក
• ការប តុ េះបណ្តត   កិចេរបជំុ សិកាា ាលា



យនតការ ៏ងរៀបចំឧបករ ៏
ទំនាក់ទំន្សរោប់ផ្ត ់ព័ត៌ោន
ង ខា្ិការ ា នងរដបូកកមពុជាសរមបសរមួ កិចេរបជំុ
ជាមួយតំណ្ត្អ្គការ អនកជំនាញផ្ផ្នកទំនាក់ទំន្ និ្អនក
ជំនាញងរដបូកងដើមបីពិនិតយ និ្ច្រក្ឧបករ ៏ទំនាក់ទំន្
សរោប់ផ្ត ់ព័ត៌ោនផ្ដ ោនស្រាប់ និ្បង្តើតថ្មី កនុ្ងោ 
បំ ្ផ្ប្ផ្ចក និ្ផ្សពវផ្ាយងៅតាមរកុមងោ ងៅ។



ឧបករ ៏ទំនាក់ទំន្សរោប់ផ្ត ់
ព័ត៌ោនផ្ដ បានផ្ ិតឆ្ន ំ២០១៥
• កមមវ ិ្ ីកិចេពិភាកាងរដបូកតាមកញ្េ ក់ទូរទសសន៏



ល ម្បធា្បទ វាគមិ្ បទយកកា ណ៏

១ លតើល ដបូកជាអវី? 
ឯកឧតតម ជា 
សំអាង

លតើអវីជាល ដបូក?

២ សកមមភាព្ល ដបូក លោក ឡ ង  តត្ៈ
ក ា 

កា អ  ្វតតសកមមភាព្
ល ដបូកលៅលខតតឧតត 

ា្ជ័យ

៣ កា ចំណ្តយ ្ិងនល
ម្បលោជ្៍ល ដបូក

ឯកឧតតម ជា 
សំអាង

តំប្់ព្ម្ព្កា ពា ្ិង
អភិ កសជីវចម្មរុះសីា

លខតតមណឌ លគិ ី

៤ កម្មិត បំភាយលោង្ិង
លទធនលល ដបូក

លោក អ  យ កាា៉ែ
ល

លោក ឃ្ សាល ៉ែត

កម្មិតបំភាយលោង
គលម្ាងតំប្់ព្ម្ព្កា 
ពា ្ិងអភិ កសជី

វចម្មរុះ
សីា

៥ ម្បព័្្ធធានាស វតាិភាព្ល 
ដបូក

លោក ឡាវ លសដ្ឋា
នល

លោក ស  ៊ុំ ជាតិ

ម្បព័្្ាធានាស វតាិភាព្
គលម្ាងតំប្់ព្ម្ព្កា 
ពា ្ិងអភិ កសជី

វចម្មរុះ
សីា

៦ កា ញបងញចកនល
ម្បលោជ្៍ល ដបូក

លោក ឡ ង  តត្ៈ
ក ា 

លោក លហង ហ ង

សហគម្៍តំប្់កា 
ពា ធមមជាតិចំបក់



៧ ព្ម្ព្ល ើ្ិងកា ញម្ប
ម្បួលអាកាសធាត លោក ឃ្ សាល ៉ែត

ព្ម្ព្ល ើ្ិងកា ញម្ប
ម្បួលអាកាសធាត 

៨
កា ចូល មួសហគម្៍
កែ ងកា អ  ្វតតល ដបូក លោក ឡ ង  តត្ៈក ា  

លោក លហង ហ ង

សកមមភាព្សហគម
្៍
ព្ម្ព្ល ើលខតតឧតត
 ា្
ជ័យ

៩ លយ្ឌ័  ្ិងល ដបូក

លោក ស ខ ពិ្សិដា
លោកស្សី ថាច់ ផ្ល្់
ណ្តឌី
លោកស្សី វងស ស បញ្ហា
លោកស្សី រ៉ែង ស ខា

សហគម្៍ព្ម្ព្ល ើ
ព្ម្ព្ភែំស្សួចលខតត
កំព្ង់ធំ

១០
ដំលណើ  កា  ្ិងវឌឍ្
ភាព្ ព្្កា ល ៀបចំក
សាងយ ទធសាស្រសតជាតិ
ល ដបូកជាតិ

លោក ឃ្ សាល ៉ែត
លោក   ្ ឌឺល ច
កញ្ហា  លតង ទិធី្ី
លោក ស ខ ពិ្សិដា

សហគម្៍ព្ម្ព្ល ើ
សងឃសហគម្៍  កាា
វ ័្
លខតតឧតត ា្ជ័យ



បនត
• កមមវ ិ្ ីកិចេពិភាកាងរដបូកវទិយុ



ល ម្បធា្បទ

១ លតើល ដបូកជាអវី? 

២ សកមមភាព្ល ដបូក

៣ កា ចំណ្តយ ្ិងនលម្បលោជ្៍ល ដបូក

៤ កម្មិត បំភាយលោង្ិងលទធនលល ដបូក

៥ ម្បព័្្ធធានាស វតាិភាព្ល ដបូក

៦ កា ញបងញចកនលម្បលោជ្៍ល ដបូក

៧ កា ចូល មួ បស់សហគម្៏កែ ងកា អ  ្វតតល ដបូកកមព 
ជា

៨ ព្ម្ព្ល ើ្ិងកា ញម្បម្បួលអាកាសធាត 

៩ លយ្ឌ័  ្ិងល ដបូក



១០
កា ចូល មួ បស់ភាគីពាក់ព័្្ធកែ ងកា អ  ្វតតល ដបូក

១១ គលម្ាងសហគម្៏ល ដបូកខាែ តតូច

១២ តួនាទីភា កិចច ្ិងកា ចួល មួ បស់ម្ករមម្បឹកា
លោបល់ល ដបូកកមព ជា

១៣
កា ម្គប់ម្គង ្ិងកា អភិ កសព្ម្ព្លិចទឹក ្ិងព្ម្ព្
លកាងកាងម្បកបលដ្ឋយ្ិ ្តភាព្សម្ាប់កា ចូល
 មួអ  ្វតតល ដបូកកមព ជា

១៤ បញ្ា ម្ប មព្្កា អ  ្វតតល ដបូកលៅកមព ជា

១៥ កា នសព្វនាយកា យល់ដឹងល ដបូកកមព ជា

១៦ យ្តកា សម្មបសម្មួលកា ងា ល ដបូកលៅកមព ជា

១៧ យ្តកា សម្មបសម្មួលកា ងា ល ដបូកកមព ជា

១៨ ដំលណើ  កា  ្ិងវឌឍ្ភាព្ ព្្កា ល ៀបចំកសាង
យ ទធសាស្រសតជាតិល ដបូកជាតិ

១៩ កា ម្ព្មម្ពាងលដ្ឋយលស  ី្ិងា្ព័្ត៌ា្ម្គប់
ម្ោ្់



បនត
• សព៉ែតវលីដអូខាី សតីពី្ ល ដបូកជាអវី



បនត
• លគហទំព័្ ៈ http://www.cambodia-redd.org/



បនត
• បណ្តត ញស្គមងហវសប ុកៈ 

https://www.facebook.com/Cambodia-REDD-
National-Programme



បនត
• លបាុះព្ មភលសៀវលៅញណនំាសតីពី្ល ដបូកចំ្ួ្ ១០២០០ ចាប់



បនត
• លបាុះព្ មភរពឹតតិប័រតព័ត៌ោនចំ្ួ្ ៧០០០ (ភាសាញខម ) ្ិង 
២០០០ (ភំាសាអង់លគាស)



បនត
• សហកា ជាមួយទូ ទសស្៍ជាតិនលិតព័្ត៌ា្ឯកសា  ្ិងចាក់នាយ
អំពី្ដំលណើ  កា ព្្កិចចម្បជ ំពិ្លម្ោុះលោបល់ថាែ ក់លម្កាមជាតិសតីពី្យ្ត
សាស្រសតល ដបូកជាតិចំ្ួ្ ៤ លខតត



បនត
• បា្្ឹងកំព្ ងនលិតវលីដអូឯកសា ចំ្ួ្ ២



បនត
• បា្្ឹងដំលណើ  ចចា កា នលិតវលីដអូ 2D/3D ចំ្ួ្ ៤

1- REDD+ Safeguards and FPIC

2- REDD+ MRV and Monitoring

3- Co-benefit under REDD+

4- Positive Incentive under REDD+



ឯកសាផ្សពវផ្ាយ្ម្រាប់យករៅ្ននិ្ីទ្នន
បណ្ត្ម្របរទ្្ជាភាគីរ ើកទ្ី២១ (COP21)

ម្បព័្្ធតាមដ្ឋ្
ម្តួតពិ្្ិតយព្ម្ព្

ល ើជាតិ 



បនត

គលម្ាង SEIMA



បនត

កម្មិតបំភាយ
លោងព្ម្ព្ល ើ/
កម្មិតលោង
ព្ម្ព្ល ើ



បនត

ល ដបូកកមព ជា



េូម្អរគុែ


