
េសៀវេភែណនំ
ស្តពីី

េរដបូក (REDD+)

Empowered lives.
Resilient nations.





េសចក្តីេផ្តម

កមមវធីិេរដបូក គឺជយន្តករមយួែដលេរៀបចំេឡងេ យអនុសញញ ្រកបខណ័្ឌ អងគករសហ្របជជតិស្តីពី

ករែ្រប្របួល កសធតុ (UNFCCC) េដមបផី្តល់ករេលកទឹកចិត្តដល់ប ្ត ្របេទសកំពុងអភវិឌ នក៍នុង 

ករកត ់បនថយករបេញចញឧសម័នផទះកញចកពី់ករបតប់ង ់និងេរចរលឹៃ្រពេឈ។ យន្តករេនះ នឹងបេងកតឲយមន

ករេលកទឹកចិត្តស្រមប្់របេទសកំពុងអភវិឌ នេ៍ដមបកីរពរ ្រគប្់រគង និងេ្រប្របស់ធនធនៃ្រពេឈឲយល្អ 

្របេសរ និង្របកបេ យនិរន្តភព និងជក ្ត មយួចូលរមួចំែណកដល់ករអភរិក ជីវច្រមុះ និងកតប់នថយផល

បះ៉ពល់ពីករែ្រប្របួស កសធតុ។

ករេ្រត មលកខណៈអនុវត្តេរដបូក គឺជកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករក ងសមតថភព និង្របពន័ធ្របតិបត្តិ
ែដលចបំចស់្រមបក់រអនុវត្តេរដបូកកនុង្រកបខណ័្ឌ  UNFCCC េនកនុងប ្ត ្របេទសមយួចំនួន រមួទងំ 

្របេទសកមពុជផងែដរ។ ករគ្ំរទឲយមនករេ្រត មលកខណៈអនុវត្តេរដបូក គឺជករផ្តល់ឲយេ យ្របេទសនន 

មរយៈករផ្តួចេផ្តមេទ្វភគី ឬ កមមវធីិអងគករសហ្របជជតិស្តីពីេរដបូក។ 
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ករគ្ំរទេនះរមួមនករគ្ំរទែផនកហិរញវតថុ និងបេចចកេទស េដមបេីរៀបចំសមសធតុចំនួនបនួែដលបន

កំណត់ មរយៈករចរចរកនុង្រកបខណ្ឌ  UNFCCC ែដលរមួមនៈ យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ ក្រមតិបំភយ 

េយង ៃនករបំភយឧសម័នពីៃ្រពេឈេនក្រមតិជតិ ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃ្រពេឈជតិ និង្របពន័ធពត័ម៌នស្តីពី 

្របពន័ធធនសុវតថិភព។

យុទធ ្រស្តទំនកទំ់នង (Communication Strategy) បនបញជ កយ៉់ងចបស់ថ េដមបឲីយកិចចសហករ

អនុវត្តសកមមភពកមមវធីីេរដបូក សេ្រមចបនេជគជយ័ គឺ្រតូវេធ្វឲយ្របកដថ ពត័ម៌នស្តីពីកមមវធីិេរដបូកកមពុជ 

បនផ ព្វផ យយ៉ងមន្របសិទធភពដល់្រគបភ់គីពកព់ន័ធទងំេនកនុង និងេ្រក្របេទស។ កនុងេគលបំណង

សេ្រមចឲយបន មទស នវស័ិយេនះ េលខធិករ ្ឋ នៃន្រកុមករងរេរដបូកកមពុជ បន្របែម្របមូល ចង្រកង 

ចំេណះដឹង និងបទពិេ ធន ៍ែដលពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ េរដបូកទងំកនុង និងេ្រក្របេទស  រមួទងំេសចក្តីសេ្រមច 

សំខន់ៗ េនកនុងកិចច្របជំុជលកខណៈអន្តរជតិននស្តីពីេរដបូក និងករែ្រប្របួល កសធតុស្រមបេ់្រប្របស់ 

ផ ព្វផ យជូនដល់អនកពកព់ន័ធេនកមពុជ។ 
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េលសពីេនះេទៀត េលខធិករ ្ឋ នកប៏នពិនិតយ និងែកស្រមួលសមភ រៈពត័ម៌នេរដបូកនន ែដលបន 

ផ ព្វផ យជសកលឲយមនលកខណៈសម្រសបេទ មបរបិទ និង ថ នភពៃន្របេទសកមពុជ និង ចទទួល

យកបនពីអនកពកព់ន័ធផងែដរ។ ជកែ់ស្តង េលខធិករ ្ឋ នបនបកែ្របវេីដអូរូបភពស្តីពី “ករែណនអំំពី 

េរដបូក” និងបនយកេទចកផ់ ព្វផ យេន មេគលេ នន។ េ យេហតុថ វេីដអូរូបភព មនករលំបក 

កនុងករផ ព្វផ យឲយបនទូលំទូ យេនមូល ្ឋ ន ែដលមនកង្វះខតម៉សីុនចកផ់ យ និងថមពល 

អគគីសនី េទបេលខធិករ ្ឋ ន បនពិចរ េរៀបចំខ្លមឹ រៃនករែណនសំ្តីពីេរដបូក កប់ញចូ លេទកនុង 

េសៀវេភរូបភព េដមបជី្រមុញករផ ព្វផ យបេងកនករយល់ដឹងអំពីេរដបូក ឲយកនែ់តមន្របសិទធភពេទដល់

សហគមនមូ៍ល ្ឋ ន ែដលនឹង ចទទួលរងឥទធិពលពីករអនុវត្តសកមមភពេរដបូក។ 
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េគលបំណង

េគលបំណងៃនករេបះពុមពេសៀវេភរូបភពស្តី ពី “ករែណនំអំពីេរដបូក” គឺជឧបករណ៍ស្រមប ់

ផ ព្វផ យព័ត៌មនេរដបូកេនថន ក់មូល ្ឋ ន េ្រប្របស់ជឯក រជំនួយ ម រតីកនុងករផ ព្វផ យបេងកន 

ចំេណះដឹងស្តីពីេគលគំនិតសំខន់ៗ ៃនេរដបូក ដល់អនកពកព់ន័ធេនកនុងអងគ្របជំុ សិកខ  និង្រពឹត្តករណ៍

ធរណៈ្រពមទងំសហគមនមូ៍ល ្ឋ នឲយបនកនែ់តទូលំទូ យ និងមន្របសិទធភព។ 

្រកុមេគលេ េ្រប្របសេ់សៀវេភែណនេំនះរមួមន៖

្រកុមេគលេ ផទ ល់៖្រកុមេគលេ ផទ ល់៖

សមជិក្រកុម្របឹក េយបល់េរដបូក សហគមនៃ៍្រពេឈ សហគមនជ៍លផល សហគមនតំ៍បនក់រពរ 

ធមមជតិ សហគមនជ៍នជតិេដមភគតិច និងេ ក្រគូ អនក្រគូបេ្រង នថន កអ់ន្តរកមម ។ល។ 

្រកុមេគលេ មនិផទ ល់៖្រកុមេគលេ មនិផទ ល់៖

្រកុមេយនឌរ័េរដបូកកមពុជ កលវទិយល័យ អងគករសងគមសីុវលិ ថ បន័ឯកជន ជញ ធរមូល ្ឋ នភូម ិ

ឃុំ េ ក្រគូ អនក្រគូ និងសិស នុសិស  ្រពមទងំ្រគូបេងគ លេន មសហគមនជ៍េដម។
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េរដបូក គឺជយន្តករអន្តរជតិមួយស្រមប់ជួយបពឈប់ករបត់បង់ៃ្រពេឈ ីេរដបូក គឺជយន្តករអន្តរជតិមួយស្រមប់ជួយបពឈប់ករបត់បង់ៃ្រពេឈ ី

និងករែ្រប្របួល កសធតុ និងករែ្រប្របួល កសធតុ 

REDDREDD++

5



ករកត់បនថយ

ករបេញចញឧសមន័ពី

ករបត់បង់

និងករេរចរលឹៃ្រពេឈ

កនងុ្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍

េរដ (REDD) មនន័យថ ករកត់បនថយករបេញចញឧសម័នពីករបត់បង់ េរដ (REDD) មនន័យថ ករកត់បនថយករបេញចញឧសម័នពីករបត់បង់ 

និងករេរចរលឹៃ្រពេឈកីនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍ និងករេរចរលឹៃ្រពេឈកីនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍ 
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េហតុអ្វីចបំច់្រតូវករ េរដ? 
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េ យ រថ ករបំផ្ល ញៃ្រពេឈតំីបន់្រតូពិក គឺនឲំយមនករបំភយឧសមន័កបូនិក េ យ រថ ករបផំ្ល ញៃ្រពេឈតំីបន់្រតូពិក គឺនឲំយមនករបំភយឧសមន័កបូនិក 

កនុងបរមិណេសមីនឹងករបេញចញឧសម័នពីវស័ិយដឹកជញជូ នេនេលីពិភពេ កកនុងបរមិណេសមីនឹងករបេញចញឧសម័នពីវស័ិយដឹកជញជូ នេនេលីពិភពេ ក
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េបីគម នដំេ ះ្រ យចំេពះករកប់បំផ្ល ញៃ្រពេឈេីទ េនះក៏គម នដំេ ះ្រ យ េបគីម នដំេ ះ្រ យចំេពះករកបបំ់ផ្ល ញៃ្រពេឈេីទ េនះក៏គម នដំេ ះ្រ យ 

ចំេពះករែ្រប្របួល កសធតុែដរចំេពះករែ្រប្របួល កសធតុែដរ
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ៃ្រពេឈតំីបន់្រតូពិកជួយ្រទ្រទង់ជីវតិមនុស  និងសត្វពក់ក ្ត លេនេលី ៃ្រពេឈតំីបន់្រតូពិកជួយ្រទ្រទង់ជីវតិមនុស  និងសត្វពក់ក ្ត លេនេលី 

ភពែផនដីេនះភពែផនដីេនះ
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និងផ្តល់អតថ្របេយជន៍សំខន់ៗស្រមប់ភពែផនដី ដូចជទក់ទញទឹកេភ្ល ងនិងផ្តល់អតថ្របេយជន៍សំខន់ៗស្រមប់ភពែផនដី ដូចជទក់ទញទឹកេភ្ល ង
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និងជួយបនថយកំេ ៃផទែផនដីនិងជួយបនថយកំេ ៃផទែផនដី
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្របជជន្រកី្រកបំផុតជងមួយពន់ ននក់េលីពិភពេ កេយងីេនះ ពឹងែផ្អកេលី្របជជន្រកី្រកបំផុតជងមួយពន់ ននក់េលីពិភពេ កេយងីេនះ ពឹងែផ្អកេលី

ៃ្រពេឈទីងំេនះស្រមប់កររស់េនចិញច ឹមជីវតិៃ្រពេឈទីងំេនះស្រមប់កររស់េនចិញច ឹមជីវតិ

1313



េតយន្តករ េរដ នឹងមន 

ដំេណ រករយ៉ងដូចេម្តច? 

1414



មុន

េ្រកយ

ជមួយនឹងករកត់បនថយេដីមបតុីលយភពករបំភយជមួយនឹងករកត់បនថយេដីមបតុីលយភពករបំភយ

ឧសម័នកបូនិកេនកនុង្របេទសរបស់ខ្លួនឧសម័នកបូនិកេនកនុង្របេទសរបស់ខ្លួន

1515



្របេទសមនឧស ហកមមធំៗ នឹង្រតូវបង់ថវកិេទឲយ្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍ ្របេទសមនឧស ហកមមធំៗ នឹង្រតូវបង់ថវកិេទឲយ្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍ 

េដីមបរីក ករពរ ៃ្រពេឈឲីយលូត ស់េនគង់វង ល្អេដីមបរីក ករពរ ៃ្រពេឈឲីយលូត ស់េនគង់វង ល្អ

មុន                     េ្រកយ

1616



បចចុបបននេនះៃ្រពេឈមីន្រតឹមែតតៃម្លេសដ្ឋកិចចេនេពលកត់ជេឈីបចចុបបននេនះៃ្រពេឈមីន្រតឹមែតតៃម្លេសដ្ឋកិចចេនេពលកត់ជេឈី
ឬកប់ឆក រៃ្រពេដីមបយីកដីេធ្វីកសិកមមឬកប់ឆក រៃ្រពេដីមបយីកដីេធ្វីកសិកមម

1717



មុន

េ្រកយ

ៃ្រពេឈតំីបន់្រតូពិកែដលមនទំហេំធៀបេសមីនឹងទី នបល់ទត់្រតូវបនបំផ្ល ញ ៃ្រពេឈតំីបន់្រតូពិកែដលមនទំហេំធៀបេសមីនឹងទី នបល់ទត់្រតូវបនបំផ្ល ញ 

េរៀង ល់បួនវនិទីេរៀង ល់បួនវនិទី

1818



សកមមភពកប់ឆក រៃ្រពេឈេីកីនេឡងីយ៉ងេនះ គឺេដីមបបំីេពញត្រមូវករពិភពេ កសកមមភពកប់ឆក រៃ្រពេឈេីកីនេឡងីយ៉ងេនះ គឺេដីមបបំីេពញត្រមូវករពិភពេ ក

េទេលីករផលិតនន ដូចជ េឈ ី ច់េគ សែណ្ត ក និងេ្របងដូង ជេដីមេទេលីករផលិតនន ដូចជ េឈ ី ច់េគ សែណ្ត ក និងេ្របងដូង ជេដីម

1919



ដូេចនះ េតអនក នឹងបនទទួល 

ផលកៃ្រមេ្រកមយន្តករ េរដ? 

2020



្របេទសននែដលកត់បនថយករបំភយឧសម័នពីករបត់បង់ និងករេរចរលឹៃ្រពេឈ ី្របេទសននែដលកត់បនថយករបំភយឧសម័នពីករបត់បង់ និងករេរចរលឹៃ្រពេឈ ី

2121



បូក (Plus)បូក (Plus)

2222



្របេទសែដលបន្តអភិរក តំបន់ៃ្រពេឈែីដលមនទំហធំំ ្របេទសែដលបន្តអភិរក តំបន់ៃ្រពេឈែីដលមនទំហធំំ 

នឹងមិនទន់រងករកប់បំផ្ល ញនឹងមិនទន់រងករកប់បំផ្ល ញ

2323



្របេទសែដល េំដីមេឈបីែនថម ្របេទសែដល េំដីមេឈបីែនថម 

2424



េហយីនឹង្របេទសែដលេ្របី្របស់ៃ្រពេឈរីបស់ខ្លួន្របកបេ យនិរន្តភព េហយីនឹង្របេទសែដលេ្របី្របស់ៃ្រពេឈរីបស់ខ្លួន្របកបេ យនិរន្តភព 

2525



េតយន្តករ េរដ នឹងចប់េផ្តម 

េនេពល ? 

2626



េយងីមិន ចរង់ចេំនះេទចបំច់្រតូវេផ្តីមអនុវត្តភ្ល មេយងីមិន ចរង់ចេំនះេទចបំច់្រតូវេផ្តីមអនុវត្តភ្ល ម

2727



ពីេ្រពះេនេពលែដលៃ្រពេឈទីងំេនះបត់បង់េទេហយីេនះ ពីេ្រពះេនេពលែដលៃ្រពេឈទីងំេនះបត់បង់េទេហយីេនះ 

អ្វីៗនឹងបត់បង់ជេរៀងរហូតអ្វីៗនឹងបត់បង់ជេរៀងរហូត

2828



្របេទសននបនចប់េផ្តីមេ្រតៀមខ្លួនរចួជេ្រសចស្រមប់ករអនុវត្ត េរដ េ យរពឹំង្របេទសននបនចប់េផ្តីមេ្រតៀមខ្លួនរចួជេ្រសចស្រមប់ករអនុវត្ត េរដ េ យរពឹំង

ថនឹងមនកិចច្រពមេ្រពៀងពិភពេ កមួយែដលជប់ជកតព្វកិចចថនឹងមនកិចច្រពមេ្រពៀងពិភពេ កមួយែដលជប់ជកតព្វកិចច

2929



និងសកមមភពជេ្រចីនកនុងវស័ិយៃ្រពេឈ ីក៏កំពុងែតសថិតេនេ្រកមនិងសកមមភពជេ្រចីនកនុងវស័ិយៃ្រពេឈ ីក៏កំពុងែតសថិតេនេ្រកម

ករអនុវត្តផងែដរករអនុវត្តផងែដរ

3030



េតនឹង្រតូវចំ យថវិក

បុ៉នម ន?

3131



េនះជសំណួរមួយែដលមនតៃម្លខទង់ពន់ នដុ ្ល រ េនះជសំណួរមួយែដលមនតៃម្លខទង់ពន់ នដុ ្ល រ 

3232



មនករប៉ន់្របមណខុសៗគន  បុ៉ែន្តេដីមបកីត់បនថយនូវអ្រ បត់បង់ៃ្រពេឈីមនករប៉ន់្របមណខុសៗគន  បុ៉ែន្តេដីមបកីត់បនថយនូវអ្រ បត់បង់ៃ្រពេឈី
ឲយបនពក់ក ្ត លរហូតដល់ឆន ២ំ០៣០ ឲយបនពក់ក ្ត លរហូតដល់ឆន ២ំ០៣០ 

3333



ថវកិស្រមប់អនុវត្តេរដ នឹងមនតៃម្លជេ្រចីនពន់ នដុ ្ល រកនុងមួយឆន ំៗថវកិស្រមប់អនុវត្តេរដ នឹងមនតៃម្លជេ្រចីនពន់ នដុ ្ល រកនុងមួយឆន ំៗ

3434



បុ៉ែន្ត្របសិនេបីេនេសង មមិនេធ្វីអ្វីេ ះ គឺជករខតបង់ជេ្រចីន ប់ពន់ នដុ ្ល រ       បុ៉ែន្ត្របសិនេបីេនេសង មមិនេធ្វីអ្វីេ ះ គឺជករខតបង់ជេ្រចីន ប់ពន់ នដុ ្ល រ       

កនុងមួយឆន ំៗ ។ កនុងមួយឆន ំៗ ។ 

3535



ដូេចនះេតយន្តករ េរដ នឹង 

ដំេណ រករយ៉ងដូចេម្តច?

3636



នឹង្រតូវករមិន្រតឹមែតថវកិបុ៉េ ្ណ ះេទនឹង្រតូវករមិន្រតឹមែតថវកិបុ៉េ ្ណ ះេទ

3737



អនកពក់ព័នធេផ ងៗជេ្រចីន ប់ចប់ ងំពីសហគមន៍មូល ្ឋ ន  រហូតដល់រ ្ឋ ភិបលេនអនកពក់ព័នធេផ ងៗជេ្រចីន ប់ចប់ ងំពីសហគមន៍មូល ្ឋ ន  រហូតដល់រ ្ឋ ភិបលេន

ថន ក់ជតិ និងវស័ិយឯកជន ្រតូវសហករគន  េដីមបឲីយករអនុវត្ត េរដ មន្របសិទធភពថន ក់ជតិ និងវស័ិយឯកជន ្រតូវសហករគន  េដីមបឲីយករអនុវត្ត េរដ មន្របសិទធភព

3838



េរដ នឹងដំេណីរករបន លុះ្រ ែតមនករេគរពសិទធិ និងត្រមូវកររបស់ េរដ នឹងដំេណីរករបន លុះ្រ ែតមនករេគរពសិទធិ និងត្រមូវកររបស់ 

ជនជតិេដីមភគតិច និងសហគមន៍មូល ្ឋ នជនជតិេដីមភគតិច និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន

3939



លុះ្រ ែតមនករព្រងឹងអភិបលកិចចល្អ េដីមបធីនថផល្របេយជន៍ មិនធ្ល ក់េទលុះ្រ ែតមនករព្រងឹងអភិបលកិចចល្អ េដីមបធីនថផល្របេយជន៍ មិនធ្ល ក់េទ

កនុងៃដ្រកុមអនកមិនអនុវត្តអ្វីេ ះ កនុងៃដ្រកុមអនកមិនអនុវត្តអ្វីេ ះ 

4040



លុះ្រ ែតមនករេ្របី្របស់ឧបករណ៍ េដីមបបីេញច សលុះ្រ ែតមនករេ្របី្របស់ឧបករណ៍ េដីមបបីេញច ស

ករកប់បំផ្ល ញៃ្រពេឈ ីករកប់បំផ្ល ញៃ្រពេឈ ី

4141



លុះ្រ ែតមនករេ្របី្របស់្របព័នធ្រតួតពិនិតយ ម ន  េដីមបធីនថលុះ្រ ែតមនករេ្របី្របស់្របព័នធ្រតួតពិនិតយ ម ន  េដីមបធីនថ

ករកត់បនថយករបំភយឧសម័នមនភពចបស់ ស់ និងអនុវត្តជអចិៃ្រន្តយ៍ករកត់បនថយករបំភយឧសម័នមនភពចបស់ ស់ និងអនុវត្តជអចិៃ្រន្តយ៍

4242



េត្រតូវេធ្វអ្វីខ្លះេនេពលខងមុខ?
េតីជំ នអ្វីខ្លះែដលនឹង្រតូវអនុវត្ត?េតីជំ នអ្វីខ្លះែដលនឹង្រតូវអនុវត្ត?

4343



ទម្ល ប់េធ្វីពណិជជកមមកប់េឈពីីមុនមក គឺមិនែមនជជេ្រមីសេទ ទម្ល ប់េធ្វីពណិជជកមមកប់េឈពីីមុនមក គឺមិនែមនជជេ្រមីសេទ 

4444



ករបំផ្ល ញៃ្រពេឈគឺី កំពុងបេងកីនេលប នៃនករែ្រប្របួល កសធតុ និងេធ្វីករបំផ្ល ញៃ្រពេឈគឺី កំពុងបេងកីនេលប នៃនករែ្រប្របួល កសធតុ និងេធ្វី
ឲយបត់បង់ធនធនធមមជតិេនេលីភពែផនដី និង្របព័នធ្រទ្រទង់ជីវតិរស់េនឲយបត់បង់ធនធនធមមជតិេនេលីភពែផនដី និង្របព័នធ្រទ្រទង់ជីវតិរស់េន

ករកប់ៃ្រពេឈ

ជលទធផល
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យន្តករ េរដបូក ្របែហលជជេ្រមីសចុងេ្រកយ និង្របេសីរបំផុតយន្តករ េរដបូក ្របែហលជជេ្រមីសចុងេ្រកយ និង្របេសីរបំផុត

េដីមបសីេ្រងគ ះៃ្រពេឈតំីបន់្រតូពិក េដីមបសីេ្រងគ ះៃ្រពេឈតំីបន់្រតូពិក 
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បុ៉ែន្តេដីមបឲីយយន្តករ េរដបូក មនដំេណីករល្អបុ៉ែន្តេដីមបឲីយយន្តករ េរដបូក មនដំេណីករល្អ
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េយងី្រតូវែតេ្រតៀមខ្លួនជេ្រសច កនុងករចប់េផ្តីមអនុវត្ត េរដបូក េយងី្រតូវែតេ្រតៀមខ្លួនជេ្រសច កនុងករចប់េផ្តីមអនុវត្ត េរដបូក 

ចប់ពីេពលេនះតេទ។ ចប់ពីេពលេនះតេទ។ 
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េលខធិករ ្ឋ នេរដបូកកមពុជេលខធិករ ្ឋ នេរដបូកកមពុជ

Cambodia REDD+ Taskforce Secretariat
No. 40 Preah Norodom Blvd

Sangkat Psar Kandal 2
Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia

Tel: +855 023 224 251
Email: redd.secretariat@cambodia-redd.org

Website: cambodia-redd.org

This booklet was produced using images from 
The Global Canopy Programme’s video “An Introduction to REDD+”.

Empowered lives.
Resilient nations.


