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កិច�្របជុំិិ្្រិារេយាប កយថាិ 

ស�ីំីកសិកក្ុោគំ រកោនចកោនុេកំេ្រិាបរបិ ោា+កម�ថ 
     

 



អពំី់ េ្ររេៃេ 

• បានែបនែកកថវកិេទសហាន ាិប

មាិកសហមាន 
 
• េផា �ជជា ខបេំងមីមម 

 
េទជជា បាកងេាក… 
• ដខេាះ្កមីមមមិានមាជកិែាកិចក
ះសំេេងក េាក្ិប�ម ាិប ែិ ិ្ ថ ា 

   ខុៗគា  

 



អំពី្េេដេៃបប ូប ៃិរយ្ពេេឈ 
• ះែេេះកងះកជបេហេងែងេីបុង 
  ះែជាា ២៥% ិ់េីេះកមនខមែខ្�់នាះកងះក (១

ដុលា បេមិកិកាុបមងកួកៃ) 

• ថ្ ានាួះាេរង 
 ៣,៦ លា ស.� (២៥% ួាួផ្ដងិុែ)  

 សហមានួះាេរង (CF) ៣០ ឆា ខ 
• ដងួះា ២១% ែះមមបេុកះមែ់ះកមមរាកេះែងះប់

សហមានួះាេរង(CFUGs) ាិ� ១៧.០០០ 

• ិែខម��ានប�ម 
 ះកមមរភិាា 

• ះរសហន  ាិបេែះេង (វហ�ៈខ�់)  

 នាេា់ខខកជបប�ម 

• ា ងំ� (វហ�ៈេា់ទែ) 
• ាាជ�ិេដងមនហ�ិែ 
• �ាង 



• ហាិភ�កប�មនដំបែមាទក់េបា់បហេះមប REDD+ 
កិមិាិងមែបា� ំសហមានេីកាុបកិនែកផំ 

ហាិភ�កួាកិទរកកផំេាកះកមមរភិាាេីកាុបសហមាន 

• វធិាកិ ៣ នែែេដងម្ងធខមីមម 
1. េផា �កិែប់ួ កា REDD+ ន�េំងសហមាន 

2. ិងមែបា� ំំក�ហៈវាិិែ��កប�ម េទកាុបិ�ែមាាួាកិែប់ួ កា 

3. ផាំ់េគំកិហន នហខខនដំគខះេដំ់ាាះកងះកះមែ់សហមាន េាកែខាក 
៥០% ួាួកាេ�ទ�់ិុែ េទឲះហស្ិះកងះកេីកាុបសហមាន (នផាកេីំ់េះ្ាងេា
ះមែះ់ហែះ់ហបួះាេរង) 

់េ្ររាងូរលំ្ េេាា NORAD REDD+ (2009-2013) 



ូង�ណៈវិៃិច�័ាដរ�សង�រុរ កសៃ�ែរែចងយ់ៃេកទប 

 

• េមហុហនដំេះែងះប់ះមែ់ិ�ែមាាកិេ�ទ�់REDD 

 េមហុហ ៤០% ះមែ់កែ�ាួះាេរង 

 េមហុហ៦០% ះមែ់ំក�ហៈវាិិែ��កប�ម (ាាជ�ិេដងមនហ�ិែ វហ�ៈ 

ា ងំ� �ាង ះហស្ិះកងះក) 

• េស�ុផំហាា់ែខាងាាងិ  

ធខមីមមួាកិនែបនែកកាុបែខេាម CFUGs(CFUGs នដំមាួះាេរង

េខសខខុៗគា  ាិបែខាងាះហស្ិខុគា ) 

ធខន ះហស្ិនដំចកិបេះគែខផុ�េេងំ បាួកាេ�ទ�់ REDD+ 

 

 

 

កិែប់ួកា REDD =    f (ាុកកែ�ាួះាេរងនដំមាះ្ែ់ ាិបែិមិហកែ�ានដំេកងាេេងប) +  

   f (ែខាងាះហស្ ិាាជ�ិេដងមនហ�ិែ ះកមមាំង� ះហស្ ិះកងះក ាិបែខាងា�ាង)  



ះមក ែខាងា CF ួះាដងួះាេរងកាុប CF (ស.�) ែខាងាះហស្ិិុែ 
ស��ិក 31 1.888 4.110 
ាង�វាា 16 2.382 4.163 
ដ�ឡជ 58 5.996 7.870 
ិុែ 105 10.266 16.143 

េងាះមំកាុប�ខែា់ភ�មិ្�ាួ ាះែេេ 
េាបា ំ់ េីេះកមហេះមបREDD 

្ធិហិដរះែជមាិ�ែិា 

េងាះមំ �ំឌងខ�ឡ 
ះមក ស��ិក 

េងាះមំ ចាវាេង 
ះមក ដ�ឡជ 

េងាះមំកជា ខ�ឡ 
ះមកាង�វាា 

ឥាា  



ហហៈកម ីកិិជ�ផិាំ េ់ជែំ់ 
FCTF  

ែាា រេង
ាះមំស��ិក 

ែាា រេង
ាះមំាង�វា  

ែាា រេង
ាះមំដ�ឡជ 

31 CFUGs    16 CFUGs  58 CFUGs  

រចនដសម័ៃនសកូៃិិិនកៃយ្ពេេឈ 

ែិ ិ្ ថ ា ប�ម 

ាុកកែ�ាួះាេរង ឆា ខ 
២០១០ (េតា) 

កែ�ាេកងាេេងប ២០១០-
២០១១ (េតា) 

ែខាងាះហស្ ិាា
ជ�េិដងមនហ

�ិែ 

ែខាងាះហស្ ិ
ះកមមា ងំ� 

ែខាងា�ាង 
ែខាងាះហស្ ិ
ះកងះក 

USD 95.000 (ឆា ខ 2011) 

USD 27,500 

USD 300 ដំ់ 2.893 



នរចំំា REDD+ េនេ្នស់េ្ររេៃេ 
• ៥០% េះែងះប់ះមែ់ះហែ់ះហបួះាេរង 
កិែហាុ ែាា ំរខាង REDD+, ះែាុខ ំ្� ផា�វេភាងប 

• ៥០% េះែងះប់ះមែ់ះហស្ិះកងះក 
 ួំេុកះមែ់កមាងេាកឥ�ហ�ិកិះបក់ 

• ែិបា ់ម�� (ះាជក មា់ េគ) កមាងមិានមាជ្ែ់ះបក់ 

 ែ�ំិងមឧែ�ថម�ះមែ់ែ�ច� ាះែិេននានមាំ ាិបេាងវឧ�ា 

 

 
 មាន�មងកនផាក(៤-១០%)ួាះហស្ិិុែ នដំបាេេងំកមាង ឥ�ហិ�

កិះបក់ មិានមាជ្ែ់ះបក់ ឬ កិែ�ំិងមឧែ�ថម�ជ្ែ់ះបក់ 

ះហស្ិះកងះកះ�ជវបាកខហ�់រ�ាត់ហជ្ធិហៈ (េដងម្ងឲមា

�មា នា) 

CFUGs េី�ងកិេះមែន េ�ងះហស្ិះកងះកាខាហងិន�បាេេងំ 

េសងកាងកេហះ�ជវបែខហុំមកវរិ 



ផូបេពូបដរ�ស 
• ផំវាិ�មា 
 កខេហង ាកិកំ់ដ់បកាុបែខេាមះកមមរភិាាេីម�ំារ ារខាង
ិេនិិែ់ាំិដរេាេ់ខខក 

• ផំរវាិ�មា 

 កិួំេុកះបក់ះមែក់ិេ�ទ�ដ់ំ់ះកមមខខជកល់កក់ាុប
ប�ម ាិបមាន�ះហស្ិមងកែខាងា��ែបាេេងំកិែប់ួ កា 

• វវិេកាុបែខេាមះកមមខុៗគា កាុបប�ម រខាងរាកាខាហងិ
បាេេងំះបក ់

• បិមហន កាុបែខេាមវហ�ៈខ�់នខាងាមិាះ�ជវបា�ែ់

ែបា� ំេីកាុប REDD+ 
 កិេ �ីងែខា�ន់ា កន់ាះកងះកជ្ធិហៈ 

• បិមហន ជ ់េរេា ាិបកិែដិេី កាុបែខេាមរាក 
នដំះ�ជវបាកខហ�ន់ជះហស្ិះកងះក 

 កមាងនដំគ ាកិះបកះ់�ជវបាួំេុក 

• ែាុ្កមងកះមែរ់ាកះក នដំះ�ជវបែខហុំមកវរិ 

េស�ុរ�ងរាកច�់ែបា� ំាងកេកងបកាុប   
វហ�ៈះកងះក! េ�ងប�មេរំនែែា
ែខេរេកងប? កិេី�ងនែែេាា់បនក
នះែា�វកិកំ់េ់ងរិែ់រាកដួេ 

ែខេរាងកេកងប! 

េកងប (ះរសហន ) កងែ�ំិងមកិរិ 
ាិបរភិិកមួះាេរងឈ េស�ុរ�ងមាន�
ះកមមាំង� ាិបាាជ�ិេដងមនហ�ិែ
េេងំបា”កិែប់ួកា” (េ�ងេាជ

ផំាងកិែាះែ់បនះែបិងមគា នដិេេ)? 

 



ផូបេពូបរាិ ៃ 

• ផំវាិ�មា 

 កខេហង ាកែ�ាេីកាុប CFUGs ទខប ៣១ 

• កិ�េមាងបែ�ច� ាះែិេននានមាំ ាិបេាងវឧ�ា 
• កិេ ងំកេ់កែិ�ាឲមាកិរភិិកមាិបកិរិួះាេរង
ះែកែេាកះែិេននា 

• ផំរវាិ�មា 

ែនមាបកិេ ងំកេ់កែិ�ាិែ់ះែជាាះមែ់
ះហែ់ះហបួះាេរង 

• េ�ងមារ�ងេកង�េេងបេីេាំរែម់ាកិែប់ួ កា? 

កិិងមែបា� ំំក�ហៈវាិិែ��កប�ម 
• ក�ែ់ាថក្ិៈខជា់ួ ាកែ�ាួះាេរង 
• េ �ីងឲសហមាននដំមាួះាេរងេ ងំវ ិ្ ំនា ខី
ប�ែ់បេ់់កែិ�ា កាុបកិរភិិកមួះាេរងះមែ់ិ កៈ
េាំនវប 

 

 
 

 

“ផា�់ហខាិ�ិែ់ះែជាាបានកនះែជា បជា ខបឈ 
ាងកេហដ់បន ាងកេហបាេេងំះបក់ េាក្ិ
ន�ំក�ខហា ួះាេរងិ ែ់ាងកេហបានកំមលឈ 
ះែជាាបាចែ់េផាងមះហែ់ះហបេភាងបួះាឈ ះែជ
ាាកងចែ់េផាងមះែមបះែក��ាជបមុាេីកាុប

ះែម�ំផំួះាេរងផបនដិ” 



េសេរៀៃេេួូបៃពងីរណីេៃេ 
• មាះែិេននា? 

 មា!កិែប់ួកា REDD+ ដំ់សហមានហឺជមេីធបកដងមាះែិេននាកាុបកិេំងកេ់កែិ�ាឲ
មាកិរភិិកមួះាេរង ដ�េែាក�់ែាថកកិែខនកឧ�ា (ដ�ែមាែចង រតមិកៈកខេហង ាកែ�ា

េីកាុប CFUGs ទខប ៣១ កាុបះមកស��ិក) 

 ែាុនាា មាហាិភ�កនដំេី�ងឲមាកិនកនះែជម�ំារ ាា�វកិេំងកេ់កែិ�ាដំ់សហមានកាុបកិ
រភិិកមួះាេរង េដងម្ងែខេារ�ះមជវកិកាុបិែិែិបា ់មាងវ�ិិែ់ខាងា េទជកិរភិិកមេដងម្ងេេងំះបក់

កួះម  ហាិភ�កះមែ់សហមានកាុបកិែបែ់កមនាខខ េីេាំគ ាកិែប់ួកា? 

• មាះែិេនផំ? 
 មា! កិេី�ងឲសហមានែ�ំិងមេីកាុបកិះហែ់ះហបួះាេរង ាិបកិនែកផំ បាក�់ែាថកួកា 
ែខាកេំងកិែាកិរិ ាិបរភិិកមួះាេរង 

 ែាុនាា កិែប់ួកាមិាហិ�រខាងួកាែខាកេំង MRV & កិតមាាេេងកឈ ះែិាេែងកិែប់ួកាេាហិ�

ែបា� ំួកាែខាកះមែ់ MRV, ផំែខហ� ំនដំេីំ់ះមែ់នែបនែកដំ់សហមាន
ះែនសំជមាះ�់ម�ិែ�ងែឈ ែខបំ់មងករខាងះែិេនផំេីន�មាឈ 

 



េសេរៀៃេេួូបៃពងីរណីេៃេ () 
• មីមម? 

 ំក�ហៈវាិែិ��កប�ម េីកាុប �ិែមាារខាងិ បកួាកិែប់ួកា? 

 
 

• បែិងមែខនហកកាុបកិនែបនែកះបក់នដំះ�ជវែប់ះែហក់ះែនសំគា  បះ�កតមែខាងាះហស្ិ (ដ�េែា បែ
េេងំ បាមីមមកាុបែខេាមសហមានខុៗគា )  

• ែាុនាា…កិផាំ់េមហុហទែជបះមែ់កែ�ា បែជកិែខ្ែកិេ ងំកេ់កែិ�ាះមែ់សហមានម�ំារ ា
ផបនដិេដងម្ងកិរិីាធាួះាេរង  ះ�ជវែេប�ងា្ិៈខជា់ួាកែ�ាួះាេរងេីកាុប �ិែមាានែបនែកះបក់
នដំះ�ជវេ�ទ� ់

 កិួំេុកះបកេ់�ទ�់ះមែះ់កមមជកល់កក់ាុបប�ម?  
• ែប�ជវវិេកាុបែខេាមះកមមខុៗគា កាុបប�ម ាិបបិមហន កាុបែខេាមះកមមរភិាារខាងកិមិាហិ�ែបា� ំ
ះកមមខាងា រាកនដំមិាបា�ែ់ែបា� ំ បែមិាែ�ំិងមេីកាុបកិែាះែ់បនះែបះហែ់ះហបួះាេរងេីកាុបិកៈេាំ
នវប 

• មមះ�ួាះបកន់ដំែប់ះ�ជវន�កកមកេះែងះប់ េដងម្ងផាំ ជ់ះែេជាានះមែ់សហមានទខបម�ំ (ដ�ែជ 
្លេិេា មា្ងិ េាេឲ េសារ ិែខម��ាន) 

 វ ិី ង្ �ាហេះមបេផា �េ ងំរាកះកងះក ាិបាងករាកះកងះក?  
• ហងិន�េាេវបកិច�់នា ក់នាះកងះក 
• រាកេេងំ ផំនដំជេគំេលហងិ ន�មាិេនេិះាងេិ ង រខាងះែេភេផំនដំាងកេហហងិ េេងំ  

កិែប់ួកា REDD=  f (ាុកកែ�ាួះាេរងនដំមាះ្ែ់ ាិបែិមិហកែ�ានដំេកងាេេងប) +  

   f (ែខាងាះហស្ ិាាជ�ិេដងមនហ�ិែ ះកមមាំង� ះហស្ ិះកងះក ាិបែខាងា�ាង)  



ដកសអរ់ុណចំេពេនរាងចិ�េុងាងបា� ប 
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