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េអរកិ ហ �េេ 
ឡុង រេ�នៈកុមរ 

 
កិច�្របជុំិិ ្្រិារេយាប កយថាិ 

ស�ីំីកសិកក្ោុគំ រកោនចកោនុេកំេ្រិាបរបិ ោា+កម�ជថ 
ភបុិ ំញ ំថ�ទី១៩ នខកជម�ៈ ឆប ២ុ០១៤  

 



• េឆ�យេបេទននងងនននងនធមេិា    កនធកមរភនព�ួ

ចូួរភនចំពណកក�ុងកររ� លួ់បេបេនាជំងរបិូយូេុិ 

និង និនរបិូយូេុិ េទអ�កអនុូេ��ផ លួ និងអ�កទទភួ

រួ ព�ួមន ិទទិេ់ប់ លងនននជំងេនទ 

•កាេ់ចនេ់ប ់មបលអនុ អ់ េុូ�� �ចំរទុ(CBD) 

េនេ់កន�ំេណ រករនិងករពចករពំួករួ់បេបេនា 

(ABS) (់ាប�ណ� បលេ ួពរ�កក�ទះនរកុកមេិ និង េស � 

ក៏រកុកមេិនិង េស និង់បមបនទេអកូឡូ ុុ) 



• អេិ់បេបេនាមរបុូយាបបណប 
ករទូជេលម�ចល់កល 
 

• អេិ់បេបេនានិនពននមរបុូយាបបណប 
ឱក កររ 
ករបេងងនេុូកម (អនុរួះ់មេេ និងចំណុ េស) 
កររ� លួេេហិរចរ នាបនទ និងទុ�នរណៈ 
េងសឲ្់បេ េឡង់បមបនទេអកូឡូ ុុ និងរួ់បេបេនាេរជងេទផេ 

(ទនក� េ) 
អេិ់បេបេនានិន�ផ លួ  

• េងសឲ្អអិួកិចិះ់មេេ់បេ រេឡង 
• បេងងនករចូួរភនមុកាុគកលមបនទ 
• កេលបនិយករព់ប់បបួរក នេុ 



1. អ�កព�ួនកេលបនិយករបំកយកបូនមិេ់ក� និងអ�កមនករ
់ាបល់ាងះ់មេេួ (ករទូជេលពរកេ ួួ ទទរួ) 

           និង/�  
2. អ�កព�ួចំណយេដយនិនាិេមុករកេលបនិយករបំកយា ធបនមិេ់ក�  

(ករទូជេលពរកករចំណយ) 
• ចំណយេ ួកួៈនុូេ�កម ា  ់មបលអេិ់បេបេនាព�ួនិន បំពួង  ះ់ម
េេេទម�ុេ់ប់ លេរជងេទផេ �ូចមូ ិបយក ិកនធ 
 

• ចំណយ់បេិបេ�ិករា ករចំណយេ ួករេកេេឡងហនរយៈករ
់បេិបេ�ិករ 
 

• ចំណយេ ួករអនុូេតនា ា ករចំណយព�ួេកេេឡងមុ កនធកមព�ួ
រំេទរកករកេលបនិយករកបលបំ�� បះ់មេេ �ូចមករួ្េ ករមិនិ
េ្ េរផ�ង�ផ េល និងិយករណា មុកបូន ករបេង�េ និងករអនុូេ�េអួ
នេបយ និងិេលូនិនករ 



អ�កទទួលផលសខំន់ តួនទទីែលលអចេធ� ឧ. ៃអត�្រេយជ 

អ�កនភួដ ន 
( េាននា េនមេិេ�ន
កាេិច មិ ល�ុ �ិនបបន
ឯកេន) 

ករអនុូេ� កនធកមេរ េ�(ករ
ករគរ និងអអុរកជះ់មេេ) 
េ�ន្ុកេលបនិយករបំកយា ធប
នេចបមុ�ុ 

• ករទភជេល 
• កររ 
•  ិទទិកនលកបលច្ លប ល 
• េេដ រចរ នាបន�រនណ 
• អេិ់បេបេនាពរ�កបរ�ិិន 

អ�កអនុូេ�ាេ់មង 
(មនា រដ អិួ  
និងអងករ)  

បេងងេ  និងអនុូេ� 
ាេ់មងេរ េ�បូក 

• ករទភជេល 
• កររ 
•  នេិកម់បេ រេឡង 

រដ អិួា� កលនូួដ ន 
(មនា េកេ� � �ក និង 
ឃំុ)  

អនុូេ�េអួនេបយ និង
ូនិនករេរ េ�បូក(ា. ករអនុូេ�
ច្បល, កនធ ិទទច្ លប ល, 
ួ្េល, ់េបេមិនិេ្)  

• ករទូជេល (ថូកិបពនិន)  
• កររ 
• បេងងន នេិកម 

រដ អិួា� កលនេ់នន 
(មនា រ�ួះ់មេេ
់ក ភងបរ�ិិន និង 
េួរួ) 

បេងងេ អនុូេ�  េអួនេបយ 
និងូនិនករ (ា. ប�់បល ករកបល
េេ យុទទ�� �េរ េ� បូកាធ កល
មេិ)  

• ករទូជេល (ថូកិបពនិន)  
• នកេលករបំកយា ធបន  

Source: Adopted from CIFOR (2012)  



 រដ អិួា� កលមេិ  
និង រ�ួររ 

រដ អិួា� កលេ់កនមេិ 
េកេ� � �ក  

រដ�បាលមាល� ��
ឃំុ  

សហគល៍��
ិងអ�កភមលិ 

វស័ិយ�
ឯកជ 

អង�ករលិនល
រល� ភិបា 

អ�កេផ��ងផ� �ត�
្�ត�តិិ�ត 



• រដ អិួា� កលមេិ (េអួនេបយ និងបទប្�អេ�ិររ) 

• រដ អិួា� កលេ់កនមេិ (ម់ងនងករអនុូេ�ច្បល និង់េបេមិនិេ្) 

• អងករនិនពននរដ អិួ (េរផបចំ  ់នប ់នបួ អនុូេ�) 

•  េាននានូួដ ន  េាននាះ់មេេ (់ាបល់ាងះ់មេេេដយ

និរន�រកម ករួ្េ ករអអិរកជះ់មេេ) 

• ូ ិបយឯកេន  (់ាបល់ាងះ់មេេេដយនិរន�រកម ករគរះ់មេេ) 

• អ�កវ លពូងេរផ�ង�ផ េល (ះរផក�ុងរដ អិួ � អ�ក�ងេ់ង?) 



• បទប្�អេ�ិ ិទទិេ់ប់ ល�ុជំងរ�ូូករ និងេ់ងរ�ូូករ 

• បទប្�អេ�ិ  ់មបល់ាបល់ាង បក��យ  ិទទិទទភួរួ់បេបេនា
មុនូួនិងិឥណជនកបូន និងករួកលឥណជនកបូន 

• បទប្�អេ�ិពចករពំួកចំណូួ ព�ួនកំណេលេនក�ុងួកកន�ិកៈ 
និងច្បល់បះមណុ  

• ួកកណៈូនិិច�បយបពនិន �ូចម ់បូេ�ិេ �កិចិ- ងន ជកលទងននង
អ�កទទភួ់បេបេនា 

• ួកកណៈូនិិច�បយះនករកេលបនិយ � ករ� រប ព�ួកំណេលេទ
េ ួ កនធកមមន ិទទិេនេ់កនករកំណេលរប លេរ�+ 

• ទ់នងលះនយន�ករូកិេនា ាេេអ�កទទភួ់បេបេនា  ននងទទភួ
ន់បេបេនាេដយរេបផបណ?   



•ករកេលបនិយករបេ�ិបា ធបនព�ួបណ�

ួនកមុករេលបងលះ់មេេ 

•ករកេលបនិយករបេ�ិបា ធបនព�ួបណ�

ួនកមុករេរចរ នួ ះ់មេេ 

•ករអអិរកជកបូន �ុកះ់មេេ 

•ករ់ាបល់ាងះ់មេេេដយនិរន�រកម 

•កម់ងុកបពនិនកបូន �ុក ះ់មេេ 

សកម�ភាីែលលសនទិនទទួលួលអំរចលែ+ 
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