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១.សេចក្តីស្តើម 

េដឋបាលព្រៃម្ ើព្ៃរកសួងកសិកម្ម េកុ្ខា របោញ់ ៃិងម្ៃសាទ សហក្ខេជាម្យួៃងឹម្សវាកម្មព្រៃម្ ើកូម្េ ៉េ 
(Korea Forest Service)  កំៃុងអៃុវត្តគម្រោងសតីៃីក្ខត្ប់ៃថយក្ខេបំភាយឧសម័ៃផ្ទះកញ្ចកៃ់ីក្ខេបាត្ប់ង ់ៃងិម្េចេលឹ
ព្រៃម្ ើ(គម្រោងម្េដបូកទំេងី) ម្ដើម្បមី្្លើយត្បៃឹងក្ខេម្េចេលឹ ៃិងក្ខេបាត្ប់ងព់្រៃម្ ើម្ៅរបម្ទសកម្ពុជា។ ក្ខេអៃុវត្ត
គម្រោងខាងម្លើម្ៃះគឺោៃទសិម្ៅម្ដើម្បទីទួលបាៃចំៃៃួក្ខបូៃម្រកឌីត្ៃីព្រៃម្ ើ សរោបទ់ីផ្ាេក្ខបៃូសម័រគចិត្ត។  
 ទីត ាំងគសរោង៖ ត្ំបៃអ់ៃុវត្តគម្រោងគឺសថិត្ម្ៅរសុកសៃទុក ៃិងសណ្តត ៃ ់ ម្េត្តកៃំងធ់ំ ដដលោៃទំហំ 
៧០,០៤២ហិកតា (ដផ្ៃទី១) រគបដណ្ត បស់ហគម្ៃព៍្រៃម្ ើចំៃួៃ១៤ (១៩,៤៩៣ហិកតា) ព្រៃបរម្ុងទុកអចិព្្ៃតយ ៍
(២៤,៨៨៩ហិកតា) ត្បំៃស់ាត េព្រៃម្ ើម្ ើងវញិទំេងី (១,៥១០ហិកតា) ៃិងត្បំៃសិ់ការសាវរជាវវដតទឹក (២៤,១៥០
ហិតា)  ៃិងោៃេយៈម្ៃលចៃំួៃ ០៤ឆ្ន  ំចាបៃ់ីឆ្ន  ំ២០១៥-២០១៨ ដដលោៃថវកិ្ខសេបុចំៃួៃ ៩០០,០០០ដុល្លល េ។ 
 

ផ្នទី១៖ ផ្នទីទតី ាំងគសរោងសេដបកូ្ទាំេងី 
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សោលសៅ៖ 
• ចូលេមួ្ចំដណ្កក្ខត្ប់ៃថយឧស័មៃផ្ទះកញ្ចកេ់យៈម្ៃលដវងៃីវស័ិយព្រៃម្ ើ 
• ចូលេមួ្ចំដណ្កម្លើកសទួយជីវភាៃសហគម្ៃម៍្ូលដ្ឋឋ ៃតាម្េយៈក្ខេអៃុវត្តយៃតក្ខេម្េដបូក។ 

 សោលបាំណង៖  
• ផ្លិត្ឥណ្ទាៃក្ខបៃូព្រៃម្ ើសរោបល់កម់្ៅទផី្ាេអៃតេជាត្ ិម្ដើម្បធីានាហិេញ្ញបបទាៃេយៈម្ៃល  

 ៣០ឆ្ន  ំសរោបរ់គបរ់គងព្រៃម្ ើកនុងត្ំបៃគ់ម្រោង 
• បម្ងកើៃជីវភាៃេស់ម្ៅេបស់សហគម្ៃម៍្ូលដ្ឋឋ ៃដដលៃឹងដផ្ែកម្លើធៃធាៃព្រៃម្ ើម្ៅកនុងត្ំបៃអ់ៃុវត្ត

 គម្រោង 
• បម្ងកើៃសម្ត្ថភាៃអនកពាកៃ់ៃ័ធសំខាៃ់ៗ ម្ដើម្បអីៃុវត្តយៃតក្ខេម្េដបូកឲ្យោៃរបសិទធភាៃ 
• គរំទរាជេដ្ឋឋ ភបិាលកម្ពុជាកនុងក្ខេម្េៀបចំម្គលៃម្ោបាយម្េដបូកថ្នន កជ់ាត្។ិ 
េោេភាពរក្ុមកាេងាេ៖ 
 េចនាសម្ពៃ័ធេបស់គម្រោងគោឺៃសោសភាៃរកុម្របឹកាគម្រោង (Project Board Committee)  

ដដលោៃត្ួនាទីផ្តល់របកឹាម្ោបល់ដល់រកមុ្ក្ខេងាេអៃុវត្តផ្ទទ ល់ ៃិងោៃសោសភាៃរកុម្អៃុវត្តក្ខេងាេកម្រោង។ 
សោសភាៃរកមុ្របកឹាគម្រោងោៃ៖ 

- ភាគកូីម្េ ៉េ៖ 
• អគគនាយកព្ៃអគគនាយកដ្ឋឋ ៃកិចចក្ខេបេម្ទសព្ៃម្សវាកម្មព្រៃម្ ើកូម្េ ៉េ 
• ត្ំណ្តងម្ជឈម្ណ្ឌ លព្រៃម្ ើកូម្េ ៉េ-កម្ពុជា 
• អនកជំនាញព្ៃវទិាសាថ ៃរសាវរជាវកូម្េ ៉េ-កម្ពុជា ៃិងត្ណំ្តងវស័ិយឯកជៃ 

- ភាគកីម្ពុជា៖ 
• ត្ំណ្តងរកសួងកសិកម្ម េកុ្ខា របោញ់ ៃិងម្ៃសាទ 
• របធាៃេដឋបាលព្រៃម្ ើ 
• ត្ំណ្តងអាជាា ធេម្េត្តកំៃងធ់ ំ
• របធាៃវទិាសាថ ៃរសាវរជាវ ៃិងអភវិឌ៍ៃព៍្រៃម្ ើ-សត្វព្រៃ 
• នាយេណ្ឌ េដឋបាលព្រៃម្ ើកៃំងធ់ ំ
• របធាៃម្លខាធិក្ខេដ្ឋឋ ៃម្េដបូកកម្ពុជា 

សោសភាៃរកមុ្ក្ខេងាេអៃុវត្តគម្រោងោៃ៖ 
• ម្ល្លក ប ុៃ រា៉េ ដ្ឋ របធាៃគម្រោង (Project Manager) 
• ម្ល្លក  ុៃ ឌឺលុច របឹកាបម្ចចកម្ទសព្ៃគម្រោង (Technical Advisor, Cambodia) 
• ម្ល្លក ធុច ផ្ល្លល  អនកជំនាញដផ្នកជីវចរម្ុះ (Forest and biodiversity specialist) 
• ម្ល្លករសី សាេ សុភរីា៉េ  អនកជំនាញដផ្នករត្ួត្ៃិៃិត្យ រាយក្ខេណ៍្ ម្ផ្ទៀងផ្ទទ ត្ ់ៃិងករម្តិ្ 
  បំភាយម្ោង (REDD+ MRV/REL specialist) 
• ម្ល្លក ហ ត្ សុធា អនកជំនាញដផ្នកអភវិឌ៍ៃស៍ហគម្ៃ ៍(Community  

         Engagement specialist) 
• ម្ល្លក ម្ហង ណ្តយីំ      េដឋបាល ៃិងហិេញ្ញ វត្ថុ (Finance and Administrative) 
• ម្្ៃតីជំៃួយក្ខេម្ៅទីវាលចំៃួៃ ០៣េបូ (ម្្ៃតីេណ្ឌ េដឋបាលព្រៃម្ ើកំៃងធ់)ំ 
• ត្ំណ្តង REDD+ counselor ម្កៃីម្សវាកម្មព្រៃម្ ើកូម្េ ៉េ 
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េចនាេមព័នធរគប់រគងគសរោងសេដបូក្ក្មពុជា~ក្សូេ ៉េ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

២. លទធ្ល 

២.១. កាេស្វើសាេសពើភណ័ឌ កាបនូព្រពស ើ 
 ម្រជើសរកុម្ហ ុៃអភវិឌ៍ៃក៍្ខបៃូអៃតេជាត្ ិ(Wildlife Work Carbon) ម្ធវើជាព្ដគូផ្តល់បម្ចចកម្ទសកនុងក្ខេអៃុ

វត្តគម្រោងម្េដបូកកម្ពុជា-កូម្េ ៉េៃិងម្ដើម្បមី្េៀបចំសេម្សេឯកសាេគម្រោង (Project Design Document, PDD) 
រៃម្ទាងំម្េៀបចេំបាយក្ខេណ៍្រត្ួត្ៃិៃិត្យម្លើកទី១សរោប ់ Validation and Verification (1st 

Monitoring Report) ម្ដើម្បចុីះបញ្ជ ីម្រក្ខម្សតងដ់្ឋក្ខបូៃទីផ្ាេស័មរគចិត្ត (Verify Carbon Standard, VCS) 
 ជួបរបជុៃំិភាកាជាម្យួរកុម្ហ ុៃអភវិឌ៍ៃក៍្ខបូៃអៃតេជាត្ិ (WWC) សតីៃីម្សណ្តេមី្ោព្ៃក្ខេកំណ្ត្រ់ៃំរបទល់

ត្ំបៃគ់ម្រោង ត្ំបៃឥ់ណ្ទាៃក្ខបូៃគម្រោង ៃិងដផ្ៃក្ខេេបស់គម្រោង។ រកុម្ក្ខេងាេគម្រោង ៃិងអនកជនំាញព្ៃ 
WWC  បាៃចុះៃិៃិត្យទីតាងំត្ំបៃគ់ម្រោង ចុះៃិៃិត្យព្រៃសហគម្ៃ ៍ ៃងិជបួជាម្យួ អនកពាកៃ់ៃ័ធ ជាៃិម្សស
ម្ម្ឃំុទំេងីៃិងសុចិរត្ ម្្ៃតីេដឋបាលព្រៃម្ ើ ៃងិសោជិកគណ្ៈកម្មក្ខេសហគម្ៃព៍្រៃម្ ើ  

 សហក្ខេជាម្យួរកុម្ហ ុៃអភវិឌ៍ៃក៍្ខបូៃអៃតេជាត្ិ (WWC) ម្េៀបចំឯកសាេម្គលក្ខេណ៍្ដណ្នាសំរោបចុ់ះ
ម្ធវើសាេម្ៃើភណ្ឌ ក្ខបូៃព្រៃម្ ើៃងិក្ខបូៃសតុកម្ៅកនុងដី ម្ដ្ឋយអៃុម្ល្លម្តាម្វធិសីា្សត VM0009 

ដផ្នកក្ខេងាេសហគម្ៃ ៍ េដឋបាល ៃិងហិេញ្ញ វត្ថុ ដផ្នករសាវរជាវជីវចរម្ុះ 
ដផ្នករត្ួត្ៃិៃិត្យ ម្ផ្ទៀងផ្ទទ ត្់

ករម្តិ្បំភាយម្ោង 
  

           បំភាយ
ម្ោង REDD+ 

MRV/REL 

ភាគកូីម្េ ៉េ 
-អគគនាយកកិចចក្ខេបេម្ទសព្ៃម្សវាកម្មព្រៃម្ ើកូម្េ ៉េ 
-ត្ំណ្តងម្ជឈម្ណ្ឌ លព្រៃម្ ើកូម្េ ៉េ-កម្ពុជា 
-អនកជំនាញព្ៃវទិាសាថ ៃរសាវរជាវកូម្េ ៉េ-កម្ពុជា ៃិង
ត្ំណ្តងវស័ិយឯកជៃ 

 ភាគកីម្ពុជា 
-ត្ំណ្តងរកសួងកសិកម្ម េុក្ខា របោញ់ ៃិងម្ៃសាទ 
-របធាៃេដឋបាលព្រៃម្ ើ 
-ត្ំណ្តងអាជាា ធេម្េត្តកំៃងធ់ំ 
-របធាៃវទិាសាថ ៃរសាវរជាវៃិងអភវិឌ៍ៃព៍្រៃម្ ើ-សត្វព្រៃ 
- នាយេណ្ឌ េដឋបាលព្រៃម្ ើកំៃងធ់ំ 
- របធាៃម្លខាធិក្ខេដ្ឋឋ ៃម្េដបូកកម្ពុជា 
 

ទីរបឹកាម្េដបូកព្ៃ   
ម្សវាកម្មព្រៃម្ ើកូម្េ ៉េ 

 ទីរបឹកាម្រោងថ្នន កជ់ាតិ្ 

គសរោងសេដបូក្ក្មពុជា~ក្េូ ៉េ 

គណ្ៈកោម ធិក្ខេដឹកនា ំ
គម្រោងម្េដបូកកម្ពុជា-កូម្េ ៉េ  

ក្ខេរគប់រគងគ់ម្រោង 
(របធាៃគម្រោង) 

 

ម្្ៃតីអៃុវត្តទីវាល 
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 ម្បើកវគគបណ្តុ ះបណ្តត លសតីៃកី្ខេម្ធវើសាេម្ៃើភណ័្ឌ ក្ខបៃូព្រៃម្ ើៃិងសាេម្ៃើភណ័្ឌ ក្ខបូៃកនុងដីម្ៅេដឋបាលព្រៃ
ម្ ើៃិងបាៃម្ធវើក្ខេអៃុវត្តផ្ទទ ល់ម្ៅទីវាលម្ៅកនុងត្ំបៃគ់ម្រោងដដលោៃម្្ៃតីេដឋបាលព្រៃម្ ើចំៃៃួ១៥នាក់
ចូលេមួ្ម្ៅកនុងវគគបណ្តុ ះបណ្តត លម្ៃះ។ ក្ខេអៃុវត្តម្ៅទីវាលេមួ្ោៃក្ខេដសវងេក ូត្ិ៍ ក្ខេដ្ឋក ូ់ត្ិ៍ ក្ខេវាស់
អងកត្ផ់្ចិត្ម្ ើ ក្ខេវាស់កម្ៃាម្សលឹក ក្ខេកណំ្ត្ម់្ុ ំ ក្ខេម្ៅសាល កម្លេម្ដើម្ម្ ើ ក្ខេកត្រ់តាទិៃនៃយ័ ៃិងវធិី
សា្សតរបម្ូលសំណ្តកដីសរោបវ់ភិាគក្ខបូៃសតុកម្ៅកនុងដី 

 ម្បើកវគគបណ្តុ ះបណ្តត លសតីៃកី្ខេម្ធវើម្៉េូលដដលករម្តិ្បំភាយរគម្ដើម្ (Baseline Emission  Model) ម្ៅេដឋបា
លព្រៃម្ ើដដលោៃម្្ៃតីេដឋបាលព្រៃម្ ើចូលេមួ្ចំៃួៃ៧នាក ់ៃិងក្ខេចាត្ថ់្នន កក់្ខេម្របើរបាស់ដីព្រៃម្ ើ រៃម្
ទាងំក្ខេបករសាយេបូភាៃផ្ទក យេណ្បម្ៅកនុងត្បំៃគ់ម្រោង កនុងឆ្ន ២ំ០០២ ២០០៤ ២០០៦ ២០០៨ 
២០១០ ២០១២ ៃិងឆ្ន ២ំ០១៤ 

 រកុម្ក្ខេងាេបាៃសហក្ខេជាម្យួអនកជំនាញ WWC កនុងក្ខេកំណ្ត្ច់ៃំួៃ ូត្ិ៍សាេម្ៃើភណ័្ឌ  ៃិងម្េៀបចំដផ្ៃទី
សាេម្ៃើភណ័្ឌ ក្ខបូៃព្រៃម្ ើកនុងត្ំបៃគ់ម្រោង។  ូត្ិ៍សាេម្ៃើភណ័្ឌ ក្ខបៃូព្រៃម្ ើចំៃៃួ១២៨ ូត្ិ៍ រត្ូវបាៃ
ម្េៀបចំដ្ឋកត់ាងំម្ៅម្លើគរម្បព្រៃម្ ើចំៃួៃ៣ចំណ្តត្ថ់្នន ក ់ ម្ដ្ឋយម្ធវើក្ខេដ្ឋកត់ាងំ ូត្ិ៍ម្ៅម្លើព្រៃម្រសាងចំៃួៃ
១១០ ូត្ិ៍ ព្រៃពាកក់ណ្តត លម្រសាងចំៃួៃ ៨ ូត្ិ៍ ៃិងព្រៃម្លបះចំៃួៃ ១០ ូត្ិ៍។ កនុង ូត្ិ៍សាេម្ៃើភណ័្ឌ  ក្ខបៃូ
ព្រៃម្ ើចំៃៃួ១២៨ ូត្ិ៍ រកុម្ក្ខេងាេបាៃចុះម្ធវើសាេម្ៃើភណ័្ឌ ម្ៅទីវាល បាៃចំៃួៃ២១ ូត្ិ៍កនុងព្រៃម្រសាងចំៃូៃ
១៨ ូត្ិ៍ ៃិងព្រៃម្លបះចំៃៃួ០៣ ូត្ិ៍ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ក្ខេបណ្តុ ះបណ្តត លសតីៃីម្៉េូដដលករម្តិ្បំភាយម្គល            
ម្ដ្ឋយអនកជំនាញព្ៃ WWC ដល់ម្្ៃតីេដឋបាលព្រៃម្ ើ 

ក្ខេបងហញៃីក្ខេម្របើរបាស់ឧបកេណ៍្សាេម្ៃើភណ័្ឌ ក្ខបូៃ    
ព្រៃម្ ើមុ្ៃម្ៃលចុះវាស់ដវង ៃិងក្ខេដ្ឋកត់ាងំ ូត្ិ៍ 

 

ក្ខេវាស់ដវងអងកត្ផ់្ចិត្ម្ដើម្ម្ ើ កម្ពស់១.៣ម្ 

ក្ខេបណ្តុ ះបណ្តត លសតីៃីម្គលក្ខេណ៍្ដណ្នាកំ្ខេម្ធវើសាេម្ៃើ     
ភណ័្ឌ ក្ខបូៃព្រៃម្ ើ ម្ដ្ឋយអនកជំនាញព្ៃWWC  

ដល់ម្្ៃតីេដឋបាលព្រៃម្ ើ 
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២.២. កាេវាយតព្មៃគរមបព្រពស ើ 
 តាម្េយៈក្ខេវាយត្ព្ម្លធៃធាៃគរម្បព្រៃម្ ើឆ្ន ២ំ០០២-២០០៦ ៃិង២០០៦-២០១០ បាៃបងាហ ញថ្ន ដីម្ៃិ
ដម្ៃព្រៃម្ ើោៃក្ខេម្កើៃម្ទបើង(តារាង១)។ រកុម្ក្ខេងាេៃឹងម្ធវើបចចុបបៃនភាៃអំៃីបដរម្បរម្ួលគរម្បព្រៃម្ ើឆ្ន ២ំ០១០-

២០១៤ ម្ៅម្ៃលខាងម្ុេម្ៃះ។ 
តារាង១៖ សថិត្ិគរម្បព្រៃម្ ើឆ្ន ២ំ០០២-២០០៦ ៃងិ២០០៦-២០១០ 

ល.េ របម្ភទព្រៃ 
ឆ្ន  ំ

២០០២-២០០៦ 
ឆ្ន  ំ

២០០២-២០១០ 
ឆ្ន  ំ

២០០៦-២០១០ 
ហ.ត្ % ហ.ត្ % ហ.ត្ % 

១ ក្ខេផ្ទល ស់បតូេរបម្ភទព្រៃ ១,៣៦៦ ២ ១,៤៦២ ២ ៤ ០ 
២ ព្រៃម្ៅជាដីម្ៃិដម្ៃព្រៃ ១,១៦២ ២ ១,៥៩១ ២ ៥៩១ ១ 
៣ របម្ភទព្រៃម្ៃិដរបរបួល ៦៣,៣២២ ៩០ ៦២,៧៩៩ ៩០ ៦៥,០៥២ ៩៣ 
៤ ដីៃុំោៃគរម្បព្រៃ ៣,២៣៦ ៥ ៣,០១៦ ៤ ៤,០១៦ ៦ 
៥ ដីម្ៃិដម្ៃព្រៃក្ខល យជាព្រៃ ៩៥៦ ១ ១,១៧៤ ២ ៣៧៩ ១ 
 សេុបព្ផ្ទដ ី ៧០,០៤២ ១០០ ៧០,០៤២ ១០០ ៧០,០៤២ ១០០ 

 

 ក្ខេបដរម្បរម្ួលគរម្បព្រៃម្ ើម្ៅកនុងត្ំបៃអ់ៃុវត្តគម្រោងចាបៃ់ីឆ្ន ២ំ០០៦ ដល់ឆ្ន ២ំ០១៥ ដផ្ែកតាម្េបូភាៃ 
ផ្ទក យេណ្ប Landsate បាៃបងាហ ញៃូវទិនាន ក្ខព្ៃក្ខេបាត្ប់ងគ់រម្បព្រៃម្ ើម្កើៃម្ ើងខាល ងំម្ៅចម្នាល ះឆ្ន ២ំ០១០ ដល់ 
ឆ្ន ២ំ០១៥  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េូបភាៃផ្ទក យេណ្បថត្ឆ្ន  ំ២០០៦ េូបភាៃផ្ទក យេណ្បថត្ឆ្ន  ំ២០១០ េូបភាៃផ្ទក យេណ្បថត្ឆ្ន  ំ២០១៤ េូបភាៃផ្ទក យេណ្បថត្ឆ្ន  ំ២០១៥ 



គម្រោងម្េដបូកទំេងី                                                                                                                          Korea-Cambodia REDD+ Joint Project 
 

6 

 

២.៣. កាេសរបើរាេដ់ីព្រពសៅក្នងុតាំបន់គសរោង 
តារាង២៖ ក្ខេម្របើរបាស់ដីម្ៅកនុងត្ំបៃគ់ម្រោងម្េដបូកកម្ពុជា-កូម្េ ៉េ ទំេងី 

បេោិយ 
ព្ផ្ទដ ី
(ហ.ត្) 

បេោិយ 
ព្ផ្ទដ ី
(ហ.ត្) 

សាថ ៃីយរសាវរជាវវដតទឹក ២៤,១៥០ ៦ សហគម្ៃព៍្រៃម្ ើដរសរៃីង ៣០៩ 

សាថ ៃីយសាត េព្រៃម្ ើទំេងី ១,៥១០ ៧ សហគម្ៃព៍្រៃម្ ើម្សបះរសល់ ១,០៩០ 

ព្រៃបរម្ុងទុកអចិព្្ៃតយ ៍ ២៤,៨៨៩ ៨ សហគម្ៃព៍្រៃម្ ើហុងចំតិ្ត្ ១,០១៥ 

សហគម្ៃព៍្រៃម្ ើ ១៩,៤៩៣ ៩ សហគម្ៃព៍្រៃម្ ើបុសសល្លវ ១,២៦៦ 
១ សហគម្ៃព៍្រៃម្ ើអូេថម ១,០៦៤ ១០ សហគម្ៃព៍្រៃម្ ើអូេដ្ឋស់សគេ ១,១៣០ 
២ សហគម្ៃព៍្រៃម្ ើអនកតាឡា ១,២៨៥ ១១ សហគម្ៃព៍្រៃម្ ើអូេរកញូង ១,១៣១ 
៣ សហគម្ៃព៍្រៃម្ ើជាសំាម ច់ ១,៤៤៦ ១២ សហគម្ៃព៍្រៃម្ ើកបលដូៃតី្ ១,៧៨៤ 

៤ សហគម្ៃព៍្រៃម្ ើឃំុសុចិរត្ ៤,៥៦៣ 
១៣ សហគម្ៃព៍្រៃម្ ើព្រៃកបលអូេរគូ

ញាក ១,៥៨៣ 
៥ សហគម្ៃព៍្រៃម្ ើភូមិ្េមំ្ចក ៤៩៧ ១៤ សហគម្ៃព៍្រៃម្ ើព្រៃតាតី្ ១,៣៣០ 

ព្ផ្ទដសីេុប (ហិកតា) ៧០,០៤២ 
 
២.៤. កាេងាេេហគមន ៍

 ចុះកិចចរៃម្ម្រៃៀងលបត្ជាម្យួសហគម្ៃព៍្រៃម្ ើចៃំួៃ១៣ ម្ៅកនុងត្ំបៃគ់ម្រោងៃងិបាៃផ្តល់ថវកិ្ខដល់ 
សហគម្ៃព៍្រៃម្ ើសរោបល់បត្ជារបចា ំ

 ម្ធវើក្ខេបណ្តុ ះបណ្តត លដល់សោជិកគណ្ៈកម្មក្ខេសហគម្ៃព៍្រៃម្ ើចំៃួៃ១៣ ដដលោៃអនកចូលេមួ្ចំៃួៃ ៧០
នាក ់អំៃីក្ខេបំម្ៃញទំេងល់បត្ ក្ខេម្េៀបចំេបាយក្ខេណ៍្លបត្ ក្ខេម្េៀបចំដផ្ៃក្ខេលបត្ ក្ខេកត្រ់តាចំណ្តយ ថវកិ្ខ 
ៃិងក្ខេម្របើរបាស់ឧបកេណ៍្ GPS 

 ម្បើកវគគបណ្តុ ះបណ្តត លសតីៃីម្សេភីាៃព្ៃក្ខេទទួលបាៃៃត័្ោ៌ៃៃិងក្ខេយល់រៃម្ (Free Prior Inform and 

Consent) ម្ៅេណ្ឌ េដឋបាលព្រៃម្ ើកំៃងធ់ំដដលោៃរបធាៃសហគម្ៃព៍្រៃម្ ើ អៃុរបធាៃ ៃងិ ត្ណំ្តង
ចំៃួៃ២៨នាក ់បាៃចូលេមួ្ម្ៅកនុងវគគបណ្តុ ះបណ្តត លម្ៃះ។ ម្ៅកនុងវគគបណ្តុ ះបណ្តត លម្ៃះត្ំណ្តង សហគម្
ៃព៍្រៃម្ ើ បាៃកំណ្ត្ដ់ផ្ៃក្ខេសរោបម់្ធវើក្ខេផ្សៃវផ្ាយដល់សោជិកសហគម្ៃម៍្ៅតាម្សហគម្ៃ ៍ៃីម្ួយៗ
ម្ដ្ឋយោៃក្ខេចូលេមួ្េបស់ម្្ៃតីគម្រោង 

 ម្ធវើក្ខេជួបរបជុំជាម្យួសោជិកគណ្ៈកម្មក្ខេសហគម្ៃព៍្រៃម្ ើម្ដើម្បវីាយត្ព្ម្លអំៃីលទធផ្លសម្រម្ចបាៃ ៃិង
បញ្ហហ ជបួរបទះ ជាៃិម្សសម្ៅក្ខេលបត្េបស់សហគម្ៃ ៍ បណ្តត ញទំនាកទ់ៃំងេបស់សហគម្ៃព៍្រៃម្ ើ 
ជាម្យួម្្ៃតីេដឋបាលព្រៃម្ ើម្ៅកនុងដដៃសម្ត្ថកិចចគម្រោង       
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 ម្េៀបចំរបៃៃ័ធទិៃនៃយ័សថិត្ិសហគម្ៃព៍្រៃម្ ើម្ៅកនុងត្ំបៃអ់ៃុវត្តគម្រោង ដូចជាចំៃួៃសហគម្ៃព៍្រៃម្ ើ 
ចំៃួៃសោជិកសេបុ ចៃំួៃរគសួាេសេបុ ៃិងចំៃួៃភូម្ដិដលបាៃចូលេមួ្កនុងសហគម្ៃរ៍ៃម្ទាងំ លិេតិ្បទដ ្
ឋាៃនានាដដលបាៃទទួលសាគ ល់សហគម្ៃព៍្រៃម្ ើម្ៅកនុងត្ំបៃគ់ម្រោង 

 ម្េៀបចំសិក្ខា សាល្លបណ្តុ ះបណ្តត លសតីៃីក្ខេវាយត្ព្ម្លផ្លប៉េះពាល់សងគម្ ៃិងជីវចរម្ុះ ម្ៅវទិាសាថ ៃរសាវរជាវ  
 ៃិងអភវិឌ៍ព្រៃម្ ើៃងិសត្វព្រៃ ម្ដ្ឋយោៃសិក្ខា ក្ខម្១៤នាក ់ កនុងម្នាះម្្ៃតីេដឋបាលព្រៃម្ ើចំៃៃួ១៣នាក ់
 ៃិងត្ំណ្តងបណ្តត ញសហគម្ៃព៍្រៃម្ ើកនុងត្ំបៃគ់ម្រោងចំៃួៃ ០១នាក ់
 ម្េៀបចំសិក្ខា សាល្លបណ្តុ ះបណ្តត លសតីៃីក្ខេវាយត្ព្ម្លផ្លប៉េះពាល់សងគម្ ៃិងជីវចរម្ុះ ម្ៅសាល្លរសុក        ស

ណ្តត ៃ ់ ម្េត្តកំៃងធ់ំ ជាម្យួត្ំណ្តងសហគម្ៃព៍្រៃម្ ើទាងំ១៤ ដដលោៃអនកចូលេមួ្ចំៃួៃ២៨នាក ់ ម្ដើម្បី
របម្ូលៃត័្ោ៌ៃសំខាៃ់ៗ សរោបម់្េៀបចំសេម្សេឯកសាេគម្រោង (PDD) រសបតាម្សតងដ់្ឋ CCB Standard 

 ម្េៀបចំផ្សៃវផ្ាយសតីៃីម្សេភីាៃព្ៃក្ខេទទួលបាៃៃត័្ោ៌ៃ ៃិងក្ខេយល់រៃម្ម្ដើម្បបីម្ងកើត្គម្រោងម្េដបូកកនុង
ត្ំបៃស់ហគម្ៃព៍្រៃម្ ើកនុងភូម្ចិំៃៃួ០៩ កនុងសហគម្ៃព៍្រៃម្ ើចំៃួៃ០៦ ដដលោៃអនកចូលេមួ្ចំៃួៃ៤០៤
នាក ់កនុងម្នាះោៃសហគម្ៃព៍្រៃម្ ើអនកតាឡា អូេថម ឃំុសុចិរត្ េមំ្ចក ដរសរៃីង ៃិងជាសំាម ច។់ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ៃិធីចុះកិចចរៃម្ម្រៃៀងលបត្ព្រៃជាម្យួតំ្ណ្តងសហគម្ៃ ៍
ព្រៃម្ ើកនុតំ្បៃអ់ៃុវត្តគម្រោងម្ៅសួៃដ្ឋមំ្ ើអៃុសាវេយី ៍

ព្ថៃទី៣០ ដេម្ម្សា ឆ្ន ២ំ០១៥ ម្េត្តកំៃងធំ់ 

សិក្ខា សាល្លបណ្តុ ះបណ្តត លសតីៃីក្ខេដរបរបួលអាក្ខសធាតុ្ ៃិង
ក្ខេអៃុវត្តយៃតក្ខេម្េដបូក ៃិងកិចចរបជំុៃិម្រគះម្ោបល់ ម្ៅ

េណ្ឌ េដឋបាលព្រៃម្ ើកំៃងធំ់ 

វគគបណ្តុ ះបណ្តត លដល់សោជិកសហគម្ៃព៍្រៃម្ ើសតីៃីក្ខេម្របើរបាស់ឧបកេណ៍្ GPS 
ក្ខេកត្រ់តាទិៃនៃយ័លបត្ ៃិងៃិភាកាម្លើមូ្លម្ហតុ្ព្ៃក្ខេបាត្ប់ង ់ៃិងម្េចេលឹព្រៃម្ ើម្ៅកនុងតំ្បៃគ់ម្រោង 
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២.៥. កាេរសាវរជាវជវីចរមុុះ   
 

 សោា សជាម្យួសហគម្ៃម៍្ូលដ្ឋឋ ៃចំៃួៃ៧សហគម្ៃ ៍ៃិងអនករបោញ់ម្ដើម្បកីំណ្ត្អ់ៃំីសាថ ៃភាៃជីវចរម្ុះម្ៅ
កនុងត្ំបៃគ់ម្រោង ជាៃិម្សសរបម្ភទសត្វព្រៃជិត្ផុ្ត្ៃូជ ៃិងោៃម្ដ្ឋយករម្ម្ៅកម្ពុជាៃិងរបម្ភទសត្វព្រៃ
ដដលទទួលេងក្ខេគំរាម្កំដហងជាសាកលម្ៅកនុងបញ្ជ ីរកហម្េបស់ IUCN។ លទធផ្លជំហាៃដំបូងបាៃបញ្ហជ ក់
ថ្ន ម្ៅកនុងត្ំបៃគ់ម្រោងោៃវត្តោៃសត្វព្រៃម្យួចំៃួៃដូចជា ម្របើស ទម្ៃាង ម្ទាច ោៃម់្ទាៃណ៌្របាក ់ដដល 
ជារបម្ភទដដលរត្ូវម្ធវើក្ខេអភេិកស  

 ម្េៀបចំទរម្ងស់រោបអ់ម្ងកត្តាម្ដ្ឋៃសត្វព្រៃជាៃិម្សសរបម្ភទសត្វព្រៃជិត្ផុ្ត្ៃូជ ៃិងោៃម្ដ្ឋយករម្ម្ៅ
ម្ៃលម្ៃលសហគម្ៃចុ៍ះលបត្ព្រៃេបស់ៃួកម្គ 

 ម្ធវើក្ខេសិកាៃិងរសាវរជាវឯកសាេសតីៃីក្ខេរសាវរជាវសត្វព្រៃៃិងជីវចរម្ុះ ឯកសាេសតីៃីក្ខេសិកាសាេៃៃ័ធ េកុា
ជាត្ិម្ៅកនុងត្ំបៃគ់ម្រោងៃិងត្ំបៃជ់ាបៃ់ឹងត្បំៃគ់ម្រោង(ត្ំបៃព់្រៃ ង)់ម្ដើម្បមី្របើរបាស់ជាឯកសាេម្ោង 
សរោបជ់ាជំៃួយសាម េត្ីម្ៅកនុងក្ខេសេម្សេឯកសាេគម្រោងសរោបផ់្តល់សុៃលភាៃ ៃិងម្ផ្ទៀងផ្ទទ ត្ ់

 ចុះរសាវរជាវកំណ្ត្រ់បម្ភទថៃិកសត្វ សត្វសាល ប ៃិងលមូៃៃិងឧេងគសត្វកនុងត្បំៃគ់ម្រោង ម្ដ្ឋយបាៃម្របើវធិី
សា្សតម្ដើេអម្ងកត្ទូម្ៅ (General observation) ៃិងម្ដើេជាបនាទ ត្ច់រករត្ង ់ (Transect walk) បាៃចំៃួៃ 
០៧ដេស ម្សមើៃងឹ ២១គ.ម្។ 

ក្ខេផ្សៃវផ្ាយសតីៃីម្សេភីាៃព្ៃក្ខេទទលួបាៃៃត័្ោ៌ៃ ៃិងក្ខេយល់រៃម្ម្ដើម្ប ី
បម្ងកើត្គម្រោងម្េដបូក ដល់សហគម្ៃមូ៍្លដ្ឋឋ ៃ  
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២.៦. កាេវាយតព្មៃក្តត ាតប់ង់នងិសេចេលឹព្រពស ើ និងកាេក្សាងេមតថភាព 

 ៃិភាកាជាម្យួត្ំណ្តងសហគម្ៃព៍្រៃម្ ើទាងំ១៤ ម្ដើម្បវីាយត្ព្ម្លអំៃកីតាត ដដលបណ្តត លឲ្យោៃក្ខេបាត្់
បងៃ់ិងម្េចេលឹព្រៃម្ ើម្ៅកនុងត្ំបៃគ់ម្រោង ៃិងក្ខេកំណ្ត្ក់តាត អាទិភាៃ ៃិងដំម្ណ្តះរសាយ 

 ៃិភាកាជាម្យួសហគម្ៃម៍្ូលដ្ឋឋ ៃម្ដើម្បកីំណ្ត្យុ់ទធសា្សត ៃិងដំម្ណ្តះរសាយម្ដើម្បកី្ខត្ប់ៃថយក្ខេបាត្ប់ង់
ៃិងម្េចេលឹព្រៃម្ ើេយៈម្ៃលដវង ម្ដើម្បមី្េៀបចំដផ្ៃក្ខេសរោបអ់ៃុវត្តេយៈម្ៃល ៣០ឆ្ន  ំខាងម្ុេ  

 បាៃៃឹងកៃុំងម្េៀបចំឯកសាេសតីៃីកតាត ដដលបណ្តត លឲ្យោៃក្ខេបាត្ប់ងៃ់ងិម្េចេលឹព្រៃម្ ើម្ៅកនុងត្បំៃអ់ៃុ
វត្តគម្រោង។       

 បាៃៃឹងកំៃុងម្េៀបចំឯកសាេវាយត្ព្ម្លអំៃីត្រម្ូវក្ខេកសាងសម្ត្ថភាៃេបស់សហគម្ៃម៍្លូដ្ឋឋ ៃម្ដ្ឋយបាៃម្ធវើ
ក្ខេៃិភាកាៃិងៃិម្រគះម្ោបល់ជាម្យួសហគម្ៃព៍្រៃម្ ើចំៃួៃ១៤ម្ៅកនុងសិក្ខា សាល្លបណ្តុ ះបណ្តត លសតី
ៃីម្សេភីាៃព្ៃក្ខេទទួលបាៃៃត័្ោ៌ៃៃិងក្ខេយល់រៃម្។  

២.៧.  កាេអនវុតតចាប ់
សហគម្ៃព៍្រៃម្ ើចំៃួៃ១៤ ៃិងម្្ៃតីេដឋបាលព្រៃម្ ើចំៃួៃ០៣នាក ់ ៃិងកងរបដ្ឋបអ់ាវធុចំៃួៃ០៤េបូ បាៃ

ទទួលថវកិ្ខសរោបល់បត្ព្រៃម្ ើកនុងត្ំបៃគ់ម្រោង ម្ដ្ឋយទទួលបាៃលទធផ្លដូចខាងម្រក្ខម្៖ 
 េបឹអូសេណ្តយៃតក្ខត្ម់្ ើបាៃចំៃួៃ ៧១ម្រគឿង  
 ចាបឃ់ាត្េ់ម្ទះម្គ ៃិងរកបចីៃំួៃ ៣៨ម្រគឿង 
 ចាបឃ់ាត្ម់្ ើម្ូលចៃំួៃ ៦៧កំណ្តត្ ់ 
 ម្ ើអាេចំៃួៃ ១០ម្៣៩៥៦ 
 ចាបឃ់ាត្ម់្គយៃតកព្្ៃតដកឹម្ ើចំៃៃួ ១៩ម្រគឿង  
 ចាបឃ់ាត្ម់្៉េូតូ្ចំៃួៃ ១៩ម្រគឿង ៃិងេ ៉េម្៉េកម្ូតូ្ចំៃួៃ ០៤ម្រគឿង  
 ចាបឃ់ាត្េ់ថយៃតដឹកម្ ើចំៃៃួ ០៣ម្រគឿង 
 ដកហូត្ក្ខបំតិ្ចំៃៃួ ២១ ៃងិៃូម្ៅចំៃួៃ ០២ 
 េះុម្េ ើជំេុសំាន កម់្ៅេបស់ជៃម្លមើសចំៃួៃ ០១េនង 
 របម្ូលអនាទ កស់ត្វបាៃចំៃៃួ ១២  
 ោៃក្ខេក្ខបរ់ាៃដីព្រៃម្ ើចៃំួៃ ០២ហិកតា ៃិងម្រចើៃកេណី្ម្ៃិបាៃម្ធវើក្ខេវាស់ដវងម្ៅម្ទបើយ 

េណ្តយៃតដដលបាៃេមឹ្អូស 

រកុម្ក្ខេងាេរសាវរជាវេកចំណុ្ចម្ធវើរត្ងសិុ់ចអម្ងកត្សត្វព្រៃ សត្វសាល បងាបក់នុងទីតាងំម្ធវើរត្ង់សិុច 
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២.៨.  កាេសេៀបចាំក្ិចចរបជុាំជាមយូអនក្ពាក្់ព័នធ េកិាា សាលា និងកាេបណតុ ុះបណ្តត ល 

 ជួបជាម្យួអភបិាលព្ៃគណ្:អភបិាលម្េត្តកៃំងធ់ំ ម្ដើម្បជីរោបអំៃីក្ខេចាបម់្ផ្តើម្អៃុវត្តគម្រោងម្េដបូកកម្ពុជា
-កូម្េ ៉េេយៈម្ៃល០៤ឆ្ន  ំ ៃងិបាៃជរោបអំៃីម្គលម្ៅ ៃងិសកម្មភាៃដដលរត្ូវអៃុវត្ត។ ជាម្យួគន ម្នាះដដេ    
ឯកឧត្តម្អភបិាលព្ៃគណ្ៈអភបិាលម្េត្តកំៃងធ់ំ អ ុត្ សំអៃ បាៃគរំទ ៃិងម្រត្ៀម្សហក្ខេម្ដើម្បឲី្យក្ខេអៃុ  វ
ត្គគម្រោងម្ៃះទទួលបាៃម្ជាគជយ័  

 ម្េៀបចំសិក្ខា សាល្លចាបម់្ផ្តើម្ព្ៃអៃុវត្តគម្រោងម្េដបូកកម្ពុជា-កូម្េ ៉េ ម្ៅម្េត្តកំៃងធ់ំ ដដលោៃក្ខេអម្ញ្ជ ើញចូលេមួ្
ម្ដ្ឋយឯកឧត្តម្ ោ៉េ ៃ សុរគី អៃុេដឋម្លខាធិក្ខេរកសួងកសិកម្ម េកុ្ខា របោញ់ ៃិងម្ៃសាទ ឯកឧត្តម្បណ្ឌិ ត្ ម្្ង 
គឹម្ស ុៃ របត្ភិូរាជេដ្ឋឋ ភបិាលកម្ពុជាទទួលបៃទុករបធាៃេដឋបាលព្រៃម្ ើ ឯកឧត្តម្ ម្សាម្ សុផ្ទត្ អភបិាល
េងព្ៃគណ្ៈអភបិាលម្េត្តកៃំងធ់ំ ៃងិម្ល្លកបណ្ឌិ ត្ Park Eun Sik អគគនាយកេង ព្ៃអគគនាយកដ្ឋឋ ៃកិចចក្ខេ
បម្ទសព្ៃម្សវាកម្មព្រៃម្ ើកូម្េ ៉េ ត្ំណ្តងសហគម្ៃម៍្ូលដ្ឋឋ ៃ អាជាា ធេដដៃដី ៃិងត្ំណ្តងអងគក្ខេព្ដគូអភវិឌ៍
ៃ ៍ចំៃួៃ១១០េបូ  

 បាៃជួបរបជុំជាម្យួរកុម្ក្ខេងាេគម្រោង REDD+ ITTO េបស់េដឋបាលព្រៃម្ ើ ម្ដើម្បៃីិភាកាៃងិកណំ្ត្ ់
សកម្មភាៃដដលរត្ួត្សីុគន ៃងិកិចចសហក្ខេម្ដើម្បអីៃុវត្តសកម្មភាៃម្យួចំៃួៃ ម្ដើម្បបីំម្ៃញផ្លរបម្ោជៃគ៍ន  

អូេម្ទះម្គ ៃិងម្គយៃតដឹកម្ ើហ ុបដដលេបឹអូស 

ម្៉េូតូ្អនកក្ខបរ់ាៃដីព្រៃម្ ើដដលបាៃេបឹអូស រកុម្ៃរងឹងក្ខេអៃុវត្តចបបេ់បស់គម្រោងអបេ់អំនកក្ខបរ់ាៃដីព្រៃ 

រកុម្អៃុវត្តចបបចុ់ះចាបក់្ខេក្ខបេ់លំំម្ដើម្
ម្ ើ 
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ម្ៅវញិម្ៅម្ក ៃិងផ្តល់អត្ថរបម្ោជៃដ៍ល់សហគម្ៃម៍្លូដ្ឋឋ ៃ ម្ហើយគម្រោងទាងំៃីេអាចម្របើរបាស់ ៃិង 
ផ្ទល ស់បតូេទិៃនៃយ័គន ម្ៅវញិម្ៅម្កសរោបម់្របើរបាស់កនុងម្ៃលចាបំាច ់ 

 ម្្ៃតីគម្រោងចំៃួៃ ០២េបូ ៃងិថ្នន កដ់ឹកនាេំដឋបាលព្រៃម្ ើ ៃិងរកសួងកសិកម្ម េកុ្ខា របោញ់ ៃិងម្ៃសាទ ចំៃួៃ
០២េូបបាៃចូលេមួ្វគគបណ្តុ ះបណ្តត លម្លើកទី៦សតីៃីម្េដបូកម្ៅសាធាេណ្េដឋកូម្េ ៉េដដលម្េៀបចំម្ដ្ឋយម្សវា
កម្មព្រៃម្ ើកូម្េ ៉េ 

 ម្្ៃតីេដឋបាលព្រៃម្ ើចំៃួៃ០៣េបូ ៃិងម្្ៃតីនាយកដ្ឋឋ ៃសហរបត្ិបត្តិក្ខេអៃតេជាត្ិព្ៃរកសួងកសិកម្ម េកុ្ខា
របោញ់ ៃិងម្ៃសាទចំៃួៃ០១បាៃចូលេមួ្វគគបណ្តុ ះបណ្តត លម្លើកទី៧សតីៃីម្េដបកូម្ៅសាធាេណ្កូម្េ ៉េ ដដល
ម្េៀបចំម្ដ្ឋយម្សវាកម្មព្រៃម្ ើកូម្េ ៉េ 

 ម្្ៃតីគម្រោងចំៃួៃ០២េបូ បាៃចូលេមួ្កិចចរបជុៃំិភាកាម្លើកទី៣សតីៃីម្េដបូកម្ៅរបម្ទសឥណ្ឌូ ម្ៃសីុ 
 បាៃរបជុំៃិភាកាជាម្យួនាយេណ្ឌ េដឋបាលព្រៃម្ ើកៃំងធ់ំ នាយដផ្នក ៃងិនាយសងាក ត្េ់ដឋបាលព្រៃម្ ើកនុង

ត្ំបៃគ់ម្រោង ម្លើក្ខេងាេអៃុវត្តគម្រោង ៃិងក្ខេប្ងាក បបទម្លមើសព្រៃម្ ើ។ 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

សិក្ខា សាល្លព្ៃក្ខេចាបម់្ផ្តើម្អៃុវត្តគម្រោងម្េដបូកកម្ពុជា-កូម្េ ៉េ 
ម្រក្ខម្អធិបតី្ភាៃឯកឧត្តម្ ោ៉េ ៃ សុរគី 

ព្ថៃទី២៩ ដេម្ម្សា ឆ្ន ២ំ០១៥ ម្ៅសាល្លម្េត្តកំៃងធំ់ 

រកុម្ក្ខេងាេជបួសំដដងក្ខេគេួសម្ ៃិងជរោបជូៃឯកឧត្តម្អភបិាល
ព្ៃគណ្ៈអភបិាលម្េត្តកំៃងធំ់ អ ុត្ សំអៃ ៃីក្ខេចាបម់្ផ្តើម្ 

អៃុវត្តគម្រោង នាព្ថៃទ១ី៥ ដេម្នីា ឆ្ន ២ំ០១៥  
 

រកុម្គណ្ៈរបតិ្ភូកម្ពុជាដឹកនាមំ្ដ្ឋយឯកឧត្តម្ ោ៉េ ៃ សុរគី ចូលេួម្
វគគបណ្តុ ះបណ្តត លម្លើកទី៦សតីៃីម្េដបូកម្ៅសាធាេណ្េដឋកូម្េ ៉េ 

 

ម្រៃីតគម្រោង ០២េូប ចូលេមួ្កិចចរបជំុៃិភាកាម្លើកទី៣ 
សតីៃីម្េដបូកម្ៅរបម្ទសឥណ្ឌូ ម្ៃសីុ 
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២.៩.  កាេអប់េ ា្ំ សពវ្ ាយ 
 បាៃៃឹងកៃុំងម្េៀបចំេិត្បណ័្ណ  (leaflet) សតីៃីម្គលម្ៅ ម្គលបំណ្ង េបស់គម្រោង អត្ថរបម្ោជៃស៍តីៃីក្ខេ 

អៃុវត្តគម្រោងម្េដបូកកម្ពុជា-កូម្េ ៉េ កតាត ដដលបណ្តត លម្កៃីក្ខេបាត្ប់ងៃ់ិងម្េចេលឹព្រៃម្ ើ ៃិងដំម្ណ្តះរសាយ
ចំម្ពាះក្ខេបាត្ប់ងៃ់ិងម្េចេលឹព្រៃម្ ើសរោបម់្ធវើក្ខេផ្សៃវផ្ាយ 

 បាៃៃឹងកំៃុងម្េចនា ៃិងម្េៀបចំផ្ទទ ងំេូបភាៃសតីៃីយៃតក្ខេម្េដបូក ៃិងអត្ថរបម្ោៃព៍្ៃក្ខេអៃុវត្តគម្រោងម្េដ
បូកចំម្ពាះក្ខេដរបរបួលអាក្ខសធាតុ្ បេសិាថ ៃ ជីវភាៃេស់ម្ៅេបស់សកហគម្ៃម៍្ូលដ្ឋឋ ៃ ៃិងក្ខេរគបរ់គង 
ព្រៃម្ ើម្ដ្ឋយៃិេៃតេភាៃ ម្ដើម្បដីចកផ្ាយដល់សហគម្ៃម៍្គលម្ៅ 

 បាៃម្ធវើបទបងាហ ញអំៃីគម្រោងម្េដបូកកម្ពុជា-កូម្េ ៉េម្ៅកនុងកចិចរបជុំរកុម្ក្ខេងាេបម្ចចកម្ទសសតីៃីកំដណ្ទំេងព់្រៃ
ម្ ើម្ដើម្បផី្សៃវផ្ាយ ៃិងៃរងឹងកិចចសហក្ខេជាម្យួព្ដគូម្ដើម្បអីៃុវត្តក្ខេងាេឲ្យក្ខៃដ់ត្ោៃរបសិទធភាៃ  

 បាៃផ្សៃវផ្ាយៃត័្ោ៌ៃៃីគម្រោងម្េដបូកតាម្េយ: Project Flyer ម្ៅកនុងកិចចរបជុំសតីៃបីដរម្បរម្ួលអាក្ខស 
ធាតុ្ៃិភៃម្ល្លក ម្ៅទីរកុងបា៉េ េសី របម្ទសបារាងំ (COP21)។ 

២.១០. ក្ចិចេហកាេ 
 បាៃៃឹងកៃុំងសហក្ខេជាម្យួអងគក្ខេម្យួចំៃៃួដដលកំៃុងោៃវត្តោៃម្ៅកនុងម្េត្តកំៃងធ់ំដូចជាអងគក្ខេ 
Winrock International  ម្លបព់្បត្ង  RECOFT ITTO អាជាា ធេ ឃំុ រសុក ៃងិអនកពាកៃ់ៃ័ធម្ផ្សងម្ទៀត្ ម្ដើម្បមី្លើកកម្ពស់ 
កិចចសហក្ខេក្ខៃដ់ត្ោៃរបសិទធភាៃកនុងក្ខេរគបរ់គងធៃធាៃព្រៃម្ ើ ៃិងជីវចរម្ះុ។ 
 

៣. កាេលាំាក្  
 បទម្លមើសព្រៃម្ ើៃិងក្ខេរាៃដីព្រៃម្ ើម្ៅកនុងត្ំបៃគ់ម្រោងោៃសាថ ៃភាៃរសួចរសាវៃិបាកកនុងក្ខេទបស់ាក ត្ ់
 ក្ខេម្សនើសំុដីសម្បទាៃសងគម្កិចចម្ៅដត្ម្កើត្ោៃកនុងត្ំបៃគ់ម្រោង 

៤. ផ្នកាេអនុវតតបនត  
 បៃតក្ខេគរំទដល់សហគម្ៃព៍្រៃម្ ើចំៃួៃ១៤ ៃិងរកមុ្លបត្ម្ៅកនុងត្បំៃគ់ម្រោង 
 ម្េៀបចំវគគបណ្តុ ះបណ្តត លសតីៃសីតងដ់្ឋសហគម្ៃ ៍ៃិងជីវចរម្ុះ (CCB) 
 ម្ធវើសាេម្ៃើភណ្ឌ ក្ខបូៃព្រៃម្ ើ ៃិងក្ខបូៃកនុងដ ី
 ម្ធវើក្ខេផ្សៃវផ្ាយអៃំីម្សេភីាៃព្ៃក្ខេទទួលបាៃៃត័្ោ៌ៃ ៃិងក្ខេយល់រៃម្ 
 ម្ធវើក្ខេបណ្តុ ះបណ្តត លដល់សោជិកគណ្ៈកម្មក្ខេសហគម្ៃស៍តីៃីយៃតក្ខេម្េដបូក 
 ម្េៀបចំកិចចរបជុំជាម្យួេណ្ឌ  ដផ្នក ៃិងសងាក ត្េ់ដឋបាលព្រៃម្ ើសតីៃីក្ខេអៃុវត្តគម្រោង 
 ម្េៀបចំកិចចរបជុំគណ្ៈកោម ធកិ្ខេដឹកនាគំម្រោងម្េដបូកកម្ពុជា-កូម្េ ៉េ។ 
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