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ស �នភាពភ្រពេ្ភនាេពលាច�ុ 
 

ស �នភពករទូទត់តពសា្តបកម�ពាភព�ន្េកទ
ឡទតលីព(PFES) ែដនអេេ�លវទ��៍្ទ� 

 
 កណីតិក្្ោកុល់ព្ងទ�ពLam Dong 

 
 ពាតិរនិនភពពពាតិរនិទនពពតម មម 

 
 ត�ិុដ �ព 
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 ១៣ល�ព ិកក, គពមាាពភព៣៩.១%  

• ាពភែដន្ពាពពតបនក់ណាភិ្តតពព(PA): ១.៩៤ពល�ព ិកកព( ១៤.៩%) 
• ាពភក: ៤.៣៨% ល�ព ិកកព(៣៣.៧%) 
• ាពភទ�នទន: ៦.២៨% ល�ព ិកកព(៤៨.៣%) 
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  ទំករទទទតំត្រម PFES និំ េដ+ ែដលរនេេនកំ្មេរតេទសទវៀ 

 គេ្រំានលំេ្លនេគាល តយាបា ករទទទតំត្រមPFES និំ អនក្និ

ទ្េលល ៩៩ 

  ្មេរតេទសទវៀា្មេរតៀេល ែដល ែររេលៀទលនិមិ UN-REDD។ UN-REDD 

ជហនរា១ ានមប� ម និំជហនរា២ នបកំមនយ 

 នៀ�ទមិា េដ+ ថ នាទិននបកំេសមែ 

 តនៀ�ភប េដ+ ែដលែផ�នេលគេ្រំ នបកំអនកទទយន�េេរាល 

  គេ្រំតយាបា កប្ ពំំែងមច្បេប អរិាលនិែ� និំកិិជ នៀ� នបកំតមិទេេនកំ

ទវនកលែច(FLEGT) 

 និែ�ផយេែេផយៀបាាម មបនននជន៖  ទ�ិ� មនម្ទ, ក្គម្គំច្បេប្មនមេរលនិនយ

ភប (SFM)  
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េុករិញ្តបកម�ព 
(រំា�ប,ី  ទ�ទទ� ់រឹក) 

 
មទន�ិ ិាពភ្រព្វវទត

ម 

ទំា�រីជពសនព្ោកុល់ពេំ�ច�
០២្ងទ�ព�ិ់ខ់្នពពព  

 
មទន�ិ ិ្ងទ�  

ទំា�រីជពសនពស�រីកំ់
្ោកុល់្ងទ� 

Trust Fund  
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ក្នពែន់ភ�ន,  កកទា�ន  

 
កំទិពគគស  

 
កំទិស ាព� 

ពគគសពែដនស�កិេព
ពភមា្ពភរ់្នពក្ពាព

ពតដី 

 
K-factor, កបនទំាន, កកំណទកំទិ

ែដនពទតវរទូទត់  
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100% េំតន
េំ្េុក្ពាពពត
ាពភ្រពពបជរពម ់
មិ�ែម�បស ាព� 

 
 
 

មទន�ិ ិាពភ្រព 
្វវទតម 

 

 
មទន�ិ ិ្ងទ�  

េុករិញ្តបកម�ព 
(រំា�ប,ី  ទ�ទទ� ់រឹក) 

 

្ពេព�ាំទលទព10% ាថ�
ពគាពគ់ 

 

 
្ពេព�ាំទលទ 5% ាថ�េំតន
ឥទេ្បពំរកន (្ានម្ៀ្ំ) 

ទិេាំទលទ 85% បករទូទ
ត់ព(បព100%)  

េុក្ពាពពតាពភ្រពពរពម ់ប
ស ាព�  

10%  
ាថ�ពគាពគ់  

90% េំ្ពគគស
ែដនស�កិេពពភម

្ពភរ់  
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Option 
2 

Option 
1 

9. Viet Nam receives revenues into a National REDD Fund (stand alone fund, or 
sub-fund of an existing fund), overseen by a broad-based, multi-stakeholder 

governing body 
 10. Staff of National REDD Fund calculate provincial shares of the total revenues 

based on provincial performance 

11. Staff of the National REDD Fund calculate implementations, transaction costs, 
and  opportunity costs incurred by the central government and subtract these 

amounts from the gross revenues 
12. Net revenues are distributed to Provincial REDD Funds (mirrored on the 

National Fund, and also with participatory governance structures), according to RP 
coefficients 

13a. Provincial REDD Fund staff repeat steps 
10-12 to determine distribution of net REDD 

revenues to District Funds  

13b. Provincial REDD Fund staff are 
responsible for disbursement to 

ultimate beneficiaries 

14. Provincial/District Fund staff (depending on Option 1 or 2) determine net revenues to 
be distributed to ultimate beneficiaries, and deliver payments or other benefits 

15. Agencies monitor disbursement activities 

16. Agencies responsible for providing recourse in the event of disputes undertake 
actions to ensure that all beneficiaries are able to register a complaint if desired 

18. Staff of the National REDD Fund initiate independent external auditing of 
National, Provincial, and (if relevant) District REDD Funds 

 

ស �នភាពែដលអ�ចអនុវត��(៤): កវេស�វេ��នអវ�ុកាលែ កាែែភកពវព+ 
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 អ�កទិញេសវកកមសសំខន ស់ខខំួ០៤៖ួ០២ួវ រអអគរសខរ,ួួ០១ួអ�កផគតផគងទឹកួខិងួ

០១ួេទស់ណ៍ួ

 ួ្រក់ សណំណួPFES តលា: ៥ពល�ពដលល� អ្មេិ 

 កួរែងរ់កកខកទំទតសង រ់ួPFES េំ្ពករមែដនស�តិរនិររចនក

រទូទត់្ោកុល់ុំុ២០០៩ព�ិ់២០១០ 

 ាពភរេំ�ច�ព202,251,  ពគគសេំ�ច� 7,997 (កមនាកិេពពភម្ពភរ់

បមចនេុក្ពាពពតាពភ្រពេំ�ច�ព១៨) 

 ករទូទត់បម ាមធព350-400,000 VND/ha/year (17-20 US)    
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 កម�វ ីិពUN-REDD ្វវទតមពគគកំភល់ា��ពធពរីទ្ែដន

េ�ល្លមកមេមា 

 កម�វ ីិព្ដ+ ថុកបទិាតពា្រត្វវទតមពគគកំភល់

្វាេំ 

 េ �់កេអិកកព�ិ់ពករម �ល�ននជន ៖ រាផ្កមទនត�្ គែិទយ 

 រ រិាលេលនរពនែិទយេ លរនក ្្រដលរាផ្        

កមទនត�្ គបែិទយ  
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 ពតិរនិ្ពាពពតដី �ី 

 េុករិញ្តបកម� 

 េុកទ�ន្តបកម� 

 កពមិទដ អិន 

ស ាព� 

 ្ទក់ង 
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  កនិទបានៀ�តិរទិេ លានែងតសត គ់ារនា ម

តខនេដៀាជករេ លរនេាគជបល PFES 

 តិរទិេ្ម្ាតដាមដាេេ្មេរតេទសទវៀ ាេាលៗរនលនកិមៀិន

ែងតសត  

◦ េលទយ Lam Dong ៖ អនេ្ម្ាតច្បេបតខនែនេន១៨្ន្ៀ, និែ�្បៀ

េ្បពំលមេបលលដាានែកចុទមេលខាៀេល្គួាៀទលរ ន(៣០ុិនត), 

ៀិនរនករលមេបលលទ 

◦ េទនវារ� តនៀ�តិរទិេលកមទន? 

◦ PFES/REDD+ នបកំដេ ិ កេេនកំែរតៀាបនទនៀ�តិរទិរេបលមែ�កមន 

◦ កចមលនផល្មេគជន�បាតវនអរិជន  
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 នទនកទ ំាិម និំននជន, ដទេែច អនរិររនឥរទិបល (ឧ. Hoa 

Binh hydro/EVN)  

 ករទទទតំ គ់ៀិនរនាលនយករទទទតំែដលែផ�នេលកអនកទទយ មបកែនយ 

 ែអនកទទយន�ានបាេ្កច “ េរលរនកេតបារលនដៀ្នាយ “   

 ករទទទតំត្រម PFES គេមេ �ំទែរតៀាបនទទចៀដ មបកែនយេេែទា

ឧមតគ�  ដទេែចមបង របាភបៀិន្ាដន្មាែេកច្ានែ ទិ ល។  

 ន �ំចខទែផនាម មបន និំ្នមល បិ េ្លនេគាល ត្រមត្ៀម

ត្ៀួលរាផ្កមទន  ដទេែចាុនិរបលត្រមអនទនិិេគគ។         
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 អុណភ់ក្់េពេេក�ុង្កងកអ�កេ្ែេ្ រសក្់េពេ់ សខខំួ០៨ួមខភ់ាុសនួ

ួួួួួួគ� ួ ំេ �់�ួក្កតិកខកទំទតសងកម៍ខណកមណនេផ�ងនគ� រ ួ(Kួfactor)ួួ

 សិទ�ិភ់ពមា សួ៖ួួដ �រិណួួ

 ករ់ក សរណកផណ្ែេបេខ៍់ រួ PES/REDD+ួកខិមខភ់េសមេគ� ួេក�ុង

ស់េណកអ�កេ្ែេ្រសួ

◦ អ់កំណេេតុកខេេមម �ួ

◦ ពកណសរកេក�ុងកកកក្់េពេួ

 កទំទតសងួ ស់េក�ួMB,ួួSFEs/SCs?ួ

 កទំទតសងួ ស់េក�ួះុសួPC?ួ

 អ្កមេក�ុងកទំទតសង៖ួួ្អ  ខរកំន,ួួ្កងកកខ្អ  ,ួួឬួសេអកខ?៍ួ

 េតេកទំទតសង្តមររខេ្ែេ្ រសប្ង ំ់េកា់ េក�ុងសេអកខ?៍ួ
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 រ រិាលាអនយក ា (ន្ៀិទលកត ្  ៖េលទយ �ត្ន ឃក), េដៀាទភ ម

អនរិរ និំអនលន   

 រ រិាលតេ្ៀែន្ៀិទចនករទទទ និំេមសមម ំ្ានែដល្ទតទេម�

េឡំេរលែផ�នេលៀទលរ នវៀេល 

 រ រិាល េម�និលបទនៀ�្មទិមទយិកកមទន តៀលមៀទលនិមិអរិទវឌន�

ច្បេបេលទយ 

 រ រិាលថ នៀទលរ ន ៖ តទែរនេតដនិែ�តំ�ៀ គ់រនាម

តខននកំកតេ្ៀែែិទយ ថេទករទទទ្ទតទានេម�េឡំតៀទមិា

វ? 
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 ពកាងពណណ ស ាព�ព�ិ់្គន�្េនតពសាPFES កំភល់ដំ្ណព ក 

 ក ធ់ខទពកាងពណណ ្គន�្េនតពសាកវ�ិិ្េគកាទ� 

 នភរ�្ង្ន្ោកុល់កតពមាតពមគនកុល់េំ្តមស ាព�ដ អិនព

(ឧ. MARD, MONRE) 

 នភរ�្ង្ន្ោកុល់កតពមាតពមគនប់ដ អិន�ិ់វតិពន័កជ�  

ដ អិនព�ិ់ត �់មតលីវនិ 

 ក ធ់ខទតមទនភព�ិ់ �ធ�ម�លតក្ោកុល់ដ អិន �ិ់វតិពនមិ�

ែម�ដ អិន 

 នភមិ�េមតលតាេ់ាភីកិេពពភម្ពភរ់កាទទទពដទ្េុដ អិនស�ក

ស់ក្ត់ព 
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 លន�កដដរន្មតិរទិភបនកំកកទមនមលកមភល ឬ ក   

តេែាននទទកកទមនមល ៀិន្ទតទានមេ �ំទេឡំេេេឡលេរ 

 ៀិនទនរនលនយក េដៀាទភ មករទទទ PFES ាៀេល        

េតនៀ�្មបបនទេអនទច្ប្្រន្មតិរទិភប 

 ករទទទ PFES រនអទម្មេគជន�ៀិន្ទពៀែទ កតទក មបកែនយ

នដទ្ៀ ំរិតដលកកទមនមលភប្នា្ន 

 កផ�លថទកិៀទលនិមិទម េរលាែទទេអ �ំេ្ែន និំរនក

ល�ចតៀទមភប និំអនយរគៀន�ទនេបលេទសនកំែេវៀៀ�នយា          

រ រិាល និំដាលន្ៀិទេផេំេរសទ 
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 កែវល្មទិមទយិកលាត េរលាែទែនេនអនរិរ

េ្ែន និំទ្ៀតទកក្គម្គំុិប�ទទមក និំអនររេល

ផលេផេំ ្ េ្ែន ែដលមវយ លា្ររេលានែនេនរពន

្ានទិែ 

 �្ នលនយកេដៀាទនទរករទទទលាត នកំកេម�្្

្មេតេឡំ្មតិរទិភបគ្ៀមច្បេប 

 កអនកទទយ PFDFs ទម េរលល�ចតៀទមភបមតមកគ�លិន

ថ ន្គម្គំ (លនយកថ�ា) 
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 ាលចនអនរិរ PFES ៀិនេត� ្  េម�្្្ានែ ទិ ល PFES 

ៀិនេត� េទតៀទមនរទៀិាិតយររ 

 នតយ  K គិទគទែទបាលនកិមច្បេប មបកែនយៀិនានគិទបាជនាទិ

េដៀភគទិែ និំលនកិមទនិិែ�បលេតដនិែ�ត �ំៀមតតុគៀ

ន� េម�ា្ករទទទរនទតិៀភប។ 

 កេ្ជតេ តអនែដលររេលផល េេែទរនភបៀិន

ែងតសត េ ុលរនាលក �ិ ថអរិជនៀេលែនេននបកំ

ចមលន្មេគជន� 

 កម ំ្ានរនន្ៀិទទម បក ែមយទឥគិមរនកំក្គម្គំ

ច្បេប្មនមេរលនិនយភប 
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 កនាំតៀទមភប ាបិេតតត្រមរ រិាល 

 ប្ ពំំអរិាលនិែ�ច្បេប  

 PFES/REDD+ រនទំ្កត និំហនិរបល ដទេែច្ទតទែទអនកៀបទេរល

រនកលនែិទយរកនរនគបំ្ម្ំ្មលបទ ាបិេតតេលមបង តិរទិេ្ម្ាត

ដាមដា ន្ៀិទរទទទ និំតៀមៀ៌នកំកែែន ែលនផល្មេគជន� 

 PFES/REDD+ គេអនកទទយន�ទមិាាិតយាជហនៗ េរលចមេផយៀាៀេលនពំ

ករទទទេរលរនកែទលេៀ។ ករទទទេរលែផ�នេលលរទផល នពំេម� 

េេេបលែដល្មេរតេនចរនកេ្ទពៀលដេនាេ�តែ។ 

  ្នមលប បិ េ្លនេគាលត្រមនិទរាផ្កមទនត�ប្គែិទយ គេែទ្ទតទ

ានមេ �ំទ េដៀាជេលត្ៀួលដលកទនិិេគគ មបកែនយគេនិទកផលមបច

កលអទជិ រន 
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