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CAMBODIA REDD+ 

េរដ+េនថន ក់អន្តរជតិ 
បង្ហ ញេ យ : េ ក ភីធឺរ អុីេវ ើសិន 

អនកឯកេទសេរដ្របចំេលខធិករ ្ឋ នREDD+កមពុជ 
E‐mail: peter.iversen@undp.org 

កិច្ច្របជុំេលើកទី១្រកុមការងារ REDD+ កម្ពុជា 
ៃថងទី ១១  ែខកញញ  ឆន ំ២០១៣ 

ស ្ឋ គរសូហ្វីែតលភនំេពញភូគី្រ  
 
 

ករបំភយឧសមន័េនេលើពភិពេ កបន្តេកើនេឡើង 
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ពិភពេ កមនករបត់បង់ៃ្រពេឈើ្របែហល  

១៣ ន ហកិ  ជេរៀង លឆ់ន  ំ

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

្រកបខ័ណ្ឌ អនុសញញ អងគករសហ្របជជតិស្តី
អំពីករបែ្រមប្រមួល ករធតុ 
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CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

ករេសនើសុឲំយ្របេទសទំង យេដើមបីបេងកើតេឡើង៖ 

យទុធ ្រស្តREDD+ថន កជ់ត៖ិ 

• ្របព័នធអេងកតថន ក់ជតិ 
• ក្រមិតេយងៃនករបេញចញឧសម័ន 
• ្របព័នធកិចចករពរសុតថិភព 

កិចច្រពមេ្រពៀង ែខនឃនូ(Cancun Agreements) 
COP១៦ េនឆន ២ំ០១០ 

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

ថ នភពបចចបុបននៃនេរដ+ 

• បចចុបបននមនជង៥០្របេទសេនជុវំញិពភិពេ ក 

ចលូរមួេនកនុងករកចិចផ្តួចេផ្តើមេរដេផ ងៗគន  

• េគលបណំងករកតប់នថយករបភំយឧសមន័ឲយបន

៥០%េនឆន ំ២០២០ 

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

ករចរចស្តពី ីេរដ+ កំពុងបន្តេនេលើពិភពេ ក 

• េតើមនត្រមូវករអ្វខី្លះេដើមបីទទលួបនហរិញញបបទនេរដ? 

• ករអនវុត្ត្រតមឹករំតិគេ្រមងទនំងមនិទន្រគប្រគនេ់ទ 

• មនិ្របកដថ កចិច្រពមេ្រព ងស្តពីកីរបែ្រមប្រមួល

កសធតពុភិពេ ក ឆន ំ២០២០មនរមួបញចូ លេរដ? 

• មនជេ្រមើសេផ ងៗគន កនុងអឡំុងេពល ២០១៣- ២០២០ 

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 
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Forests are more than carbon 

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

សូមអរគុណ 

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

CAMBODIA REDD+ 

វឌ នភាព REDD+ េនៅកម្ពុជា 

 
បង្ហ ញេ យ : េ ក ឃុន វឌ ន 
្របធនេលខធិករ ្ឋ នREDD+កមពុជ 
E‐mail: vathana.khun@gmail.com 

កិច្ច្របជុំេលើកទី១្រកុមការងារ REDD+ កម្ពុជា 
ៃថងទី ១១  ែខកញញ  ឆន ំ២០១៣ 

ស ្ឋ គរសូហ្វីែតលភនំេពញភូគី្រ  
 
 

CAMBODIA REDD+ 

មាតិកា 

 
 ១ ការចូលរួមរបស់កម្ពុជាេទៅក្នុងដំេណើការ REDD+  

២ កម្មវីធីកំពុងគាំ្រទ REDD+ េនៅកម្ពុជា  

៣ វឌ នភាព REDD+ េនៅកម្ពុជានាេពលបច្ចុប ន្ន 
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១ ការចូលរួមរបសក់ម្ពុជាេនៅក្នុងដំេណើការេរដ+ 

 ចូលជសមជិក មូលនិធិភពជៃដគូកបូនៃ្រពេឈើ (FCPF)   និង  UN‐
REDD េនឆន ំ២០០៩  

បនបេងកើត្រកុមករងរបេ ្ត ះ សនន REDD + កមពុជេនឆន ំ២០១០ 
បនបេងកើតែផនទីបង្ហ ញផ្លូវេរដ+ (REDD+ Roadmap) េនឆន ំ២០១០ 
 កមមវធិី UN‐REDD កមពុជបនចុះហតថេលខេនែខឧសភឆន ំ២០១១ 
បនបេងកើត្រកុមករងរ REDD + កមពុជជផ្លូវករេនឆន ំ២០១៣ និង 

េលខធិករ ្ឋ ន REDD + កមពុជ 

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

ដំេណើការេ្រតៀមលក្ខណៈស្រមាបេ់រដេនៅកម្ពុជា  

CMhanTI 1 ³ 

sresrEpnTI 

bgðajpøÚv 
2010 

CMhanTI 2 ³ 

GnuvtþEpnTI 

bgðajpøÚv 
2011–2014 

CMhanTI 3 ³ 

cUlrYmGnuvtþ 

REDD+  
cab;BI 2015  
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កម្មវីធីគាំ្រទការេ្រតៀមលក្ខណៈេរដេនៅ កម្ពុជា  

Cambodia REDD+ Readiness 

UN-REDD CAM-REDD TCP-NFI Japanese 
Gov FCPF Others 

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

េគាលបំណងៃនកម្មវធីី និងគេ្រមាង  

កមមវធីី និងគេ្រមង ខងេលើេនះ មន េគលបំណង គំ្រទ
ដល់កមពុជ  េដើមបីេ្រត មលកខណៈ ស្រមប់ករអនុវត្តេរដ+ 
េនកមពុជ ែដលករគំ្រទេនះេផ្ត តសំខន់ េលើករបេងកើត
ឲយមន ថ ប័ន េគលនេយបយ និង្រកបខ័ណ្ឌ ករងរ  
សំខន់  ៗនិងករក ងសមតថភព។ 
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៣ វឌ នភាព REDD+ េនៅកម្ពុជានាេពលបច្ចុប ន្ន 

បនបេងកើត្រកុមករងរ REDD + កមពុជ ជផ្លូវករេនៃថងទី២៦ ែខកុមភៈ 
ឆន ំ២០១៣។  

 េលខធិករ ្ឋ ន្រកុមករងរ REDD + កមពុជ កំពុងបំេពញមុខងរ  និង
មនករយិល័យេនរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ។ 

បនបេងកើតេគហទំព័រ REDD + កមពុជ និងឯក រព័ត៌មនេផ ងៗ។ 

បនេធ្វើេសចក្តី្រពង យុទធ ្រស្តទំនក់ទំនងេរដ (Draft REDD+ 
Communication Strategy)។ 

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

៥  វឌ នភាព REDD+ េនៅកម្ពុជានាេពលបច្ចុប ន្ន(ត) 

 បេងកើត្រកុម្របឹក េយបល់ស្រមប់កមមវធិី REDD + កមពុជ    ជផ្លូវករ
េនៃថងទី២៩ ៣០ ែខសី  ឆន ំ២០១៣ ។ 

បនេរៀបចំលកខខ័ណ្ឌ ករងរ េដើមបីបេងកើត្រកុមករងរបេចចកេទស 
REDD + កមពុជ ។ 

បនបេងកើតឲយមនកិចច្របជុំ ្រកុមពិនិតយឯក រផ ព្វផ យព័ត៌មន 
REDD + កមពុជ ។ 

បនគំ្រទគេ្រមង កលបង REDD + េនឧត្តរមនជ័យ សីម៉ និង   គូ
េលន្រពហម៍េទព ។ 

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

៥  វឌ នភាព REDD+ េនៅកម្ពុជានាេពលបច្ចុប ន្ន(ត) 

 គំ្រទគេ្រមងេលើកកំពស់ករយល់ដឹង និងករគំ្រទពីសហគមន៍
កនុងករអភិវឌ REDD+ េខត្តេសៀម ប អនុវត្តេ យរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ។  

 គំ្រទគេ្រមងអភិរក  និង ំដុះ ៃ្រពលិចទឹក និងៃ្រពេកងកងេឡើង
វញិេដើមបី ជួយបេងកើនកបូនស្តុក   និងបនថយករបំភយកបូនអនុវត្ត
េ យរដ្ឋបលជលផល។ 

 គំ្រទគេ្រមងករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្ត្រគប់្រគងតំបន់ករពរ 
អភិរក ធមមជតិ អនុវត្តេ យអគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបលករពរ អភិរក
ធមមជតិ។  
 

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

សូមអរគុណ 

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

Annex 5



9/13/2013 

6 

CAMBODIA REDD+ 

កិច្ច្របជុំេលើកទី១្រកុមការងារ REDD+ កម្ពុជា 
ៃថងទី ១១  ែខកញញ  ឆន ំ២០១៣ 

ស ្ឋ គរសូហ្វីែតលភនំេពញភូគី្រ  
 
 ្រកុមការងារបេច្ចកេទសេរដ+កម្ពុជា 

បង្ហ ញេ យ : េ ក លន់ គឹមហុី 
អនកស្រមបស្រមួលកមមវធិី េលខធិករ ្ឋ នREDD+កមពុជ 

E‐mail: kimhy.lun@undp.org 

មូលេហតុ 

• ្រកុមករងរបេចចកេទស នឹងបេងកើតសំណូមពរ 
សំេណើ ពក់ព័នធនិងឯក របេចចកេទសជក់ ក់។ 
   

 

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

្របតិបត្តិការ  

 ្រកុមករងរបេចចកេទសនឹងជួប្របជុំ្របចំែខ េ យមន
ជំនួយពីេលខធិករ ្ឋ ន 

 ្រកុមករងរបេចចកេទស នឹងេ្រជើសេរ ើស្របធន្រកុម មន ក់
ពីសមជិក្រកុម 

 ្រកុមករងរបេចចកេទស នឹង យករណ៍េទ្រកុមករងរ
េរដ+ កមពុជ មរយៈេលខធិករ ្ឋ ន។  

 

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

សមាជិក  

 តំ ងមកពីប ្ត ្រកសួងពក់ព័នធ 
 តំ ងមកពីប ្ត ទីភន ក់ងរអនុវត្តពក់ព័នធ 
 តំ ងមកពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលពក់ព័នធ 
 តំ ងមកពីេលខធិករ ្ឋ នេរដ+ កមពុជ ។  

 

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 
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ទំនាក់ទំនងការងារ  

 ្រកុមករងរបេចចកេទស ទទួលខុស្រតូវ         
យករណ៍ និង្របឹក េយបល់ ជមួយតំ ង  

ទីភន ក់ងរអនុវត្ត និងសមជិក ម្រកុមនីមួយៗ 
របស់ពួកេគ។  

 

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

ការសេ្រមចចិត្ត 

 ្រកុមករងរបេចចកេទស មិនែមនជអនកេធ្វើករ សេ្រមច
ចិត្តេឡើយ ប៉ុែន្តជអនកបេងកើត និងផ្តល់សំណូមពរ     
ពក់ព័នធនិងឯក របេចចកេទសជូន ្រកុមករងរេរដ+ 
កមពុជ។  

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

ការទទួលខុស្រតវូ  

 ចូលរមួកិចច្របជុំ្របចំែខ 
 ពិនិតយឯក រ េធ្វើបទបង្ហ ញ និងផ្តល់េយបល់ េលើ  
ឯក រទំងេនះ 

 សហករជមួយទី្របឹក  និងម្រន្តីេលខធិករ ្ឋ ន 
េដើមបីបំេពញករងរ 

 ចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត ល សិកខ  និង្រពឹត្តករណ៍
េផ ងៗ។ 
 

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

ថវិកា 

 ករចំ យថវកិរបស់្រកុមករងរបេចចកេទស 
នឹងផ្តល់េ យ កមមវធិី UN‐REDD  គេ្រមង FCPF 
និងគេ្រមងដៃទេទៀត េ យេយង មែផនករ 
ថវកិែដលបនអនុម័ត។ 
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CAMBODIA REDD+ 

្រកុមការងារបេច្ចកេទស 

្របព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពេរដ+ 

 

 
បង្ហ ញេ យ : េ ក ឈុន ឌឺលុច 

ម្រន្តីបេចចកេទសេលខធិករ ្ឋ នREDD+កមពុជ 
E‐mail: chhundelux04@yahoo.com 

ការ្រពួយបារម្មណ៍ជាអវិជ្ជ មានក្នុងការអនុវត្តយន្តការេរដ+  
១. និភ័យដល់សងគម 
សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច និងសហគមន៍មូល ្ឋ ននិង

មិន ចចូលរមួេធ្វើករសេ្រមចចិត្ត និងទទួលអតថ្របេយជន៍ 
  រតឹបណ្តឹ ង ឬ មឃត ់េទេលើករេ្របើ្របសធ់នធនៃ្រពេឈើ  
 និង ចឈនដល់កររះុេរ ើទីលំេនេ យបងខំ 

២. និភ័យដល់បរ ិ ថ ន 
  ចនិងមនករែកែ្របៃ្រពធមមជតិ (e.g. ចំករេឈើ ំ) 
 និង ចមនសំពធេលើតំបន់ែដលមិនមនកមមវធិី េរដ+  
មនករផ្ល ស់ប្តូរជអវជិជមន   

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

េគាលេដៅចំបងរបស់្របព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាព េរដ+ 

មិនេ យមនផលប៉ះពល់ 
ប៉ះពល់តិចបំផុត,  ចេជៀស ងបន, លុបបំបត់ផលប៉ះពល់ 
ដល់សងគម និងបរ ិ ថ ន ែដលប ្ត លមកពីករអនុវត្តយន្តករេរដ+ 

ចផ្តល់ផលជវជិជមន 
ផ្តល់ជសហ្របេយជន៍(្របេយជន៍បែនថមដូចជ៖ េធ្វើឲយ្របេសើរ 
េឡើងនូវ កមមសិទធិេលើៃ្រពេឈើ, េធ្វើឲយ្របេសើរ 
េឡើងនូវជីវចំរះុ..។  

រៈ្របេយជន៍បែនថមេទៀត 
ចបេងកើនតំៃលៃន ឥណទនកបូន  

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

េគាលបំណង្រកុមការងារបេច្ចកេទស 
្របព័ន្ធធានាសុវតិ្តភាព 

គឺគំ្រទករសិក  និងបេងកើតវធិី ្រស្ត 
ស្រមប់្របព័នធធនសុវតថិភពេរដ+េ យ
រមួបញចូ ល ករ្របឹក េយបល់ជមួយអនក
ពក់ព័នធ និងករចូលរមួ េទកនុងកមមវធិី េរដ+  
កមពុជ ។ 
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េសចក្តីសំេរចចិត្ត កិច្ច្របជុំភាគី ទី១៦ និង ទី១៧ េ្រកាមអនុស  

្រកបខណអង្គការសហ្របជាជាតិស្តីពីការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ(UNFCCC) 

សនទស ន ៍

សងគម 

 េគរពដលច់េំណះដងឹ នងិសទិធរិបសជ់នជតេិដើមភគតចិ  

     នងិសមជកិសហគមនម៍លូ ្ឋ ន 

 បេងកើន នវូអតថ្របេយជនស៍ងគ ម  

សនទស ន ៍ 

បរ ិ ថ ន  

 មនិេ យមនករែករែ្របៃ្រពធមមជត ិ

 កតប់នថយ ហនភិយ័ ៃនករបរ ិ ថ ន េនកែន្លងេផ ងេទៀត 

 អភរិក ៃ្រពធមមជត ិនងិជវីចរំះុ 

 បេងកើនអតថ្របេយជនដ៍លប់រ ិ ថ ន (ឧ. កមមបរ ិ ថ ន..) 

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

CAMBODIA REDD+ 

្រកុមការងារបេច្ចកេទស 

្របព័ន្ធែចករែលកផល្របេយាជន៍េរដ+ 

 

 បង្ហ ញេ យ : េ ក ឡុង រតនៈកុមរ 
អនុ្របធននយក ្ឋ នអភិវឌ ៃ្រពេឈើ និងសហគមន៍ៃ្រពេឈើ 

E‐mail: dfc.koma@gmail.com 

• ធនថេមេរៀន និងបទពិេ ធន៍ស្តីពី្របព័នធែចករែំលកផល
្របេយជន៍នេពលបចចុបបនននិងកន្លងមកេនកមពុជ្រតូវបnសិក  

ស្រមប់េសចក្តី្រតូវករកនុងបរបិទេរដ+ និងេមេរៀនជបTពិេ ធន៍ 

ែដលទទួលបនពីប ្ត ្របេទសនន្រតូវបនរមួបញចូ ល េដើមបី    
ផ្តល់ជអនុ សន៍ដល់ករេរៀបចំ្របព័នធែចករែំលកផល
្របេយជន៍ស្រមប់េរដ+េនកមពុជ។ 

• to  ensure  that  lessons  and  experiences  from  current  or  previous 
benefit sharing systems in Cambodia are assessed in the context of 
REDD+  requirements;  and  that  lessons  from  similar  analyses  in 
other  countries are  integrated  to develop  recommendations  for a 
REDD+ benefit sharing system in Cambodia. 

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

• េដើមបីគំ្រទដល់សកមមភពែដលឈនេទទទួលលទធផលវជិជមន 
• ផល្របេយជន៍្រតូវបនេគយល់ទំងផល្របេយជន៍ជថវកិ និង

មិនែមនថវកិ  រមួមនេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវសិទធិ និងករេ្របើ្របស់
ធនធន។ 
 

• To incentivize actions which leads to a positive result.  
• Benefits  can be understood  as both monetary  and non‐monetary 

benefits  including  improved  rights  and  continued  access  to 
resources. 
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• អនកពក់ព័នធចប់ រមមណ៍េលើករែបងែចកផល្របេយជន៍និងេពល 

ខ្លះកររពំឹងទុកមិន្របកដ្របជចំេពះករែបងែចកផល្របេយជន៍ 
• ករែបងែចកផល្របេយជន៍ហិរញញ្របទនគឺ ្រស័យេលើថេតើមន

ផល្របេយជន៍េដើមបីែបងែចកែដរឬេទ(លទធផលេរដ៉បូក) 
 

• All stakeholders are interested in benefit‐ sharing and sometimes 
with unrealistic expectations regarding benefit sharing.  

• Financial benefit sharing depends on whether there are benefits to 
share (REDD+ results). 

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

CAMBODIA REDD+ 

្រកុមការងារបេច្ចកេទស 

សាកល ងគេ្រមាងគរំូេរដ+ 

 

 បង្ហ ញេ យ : េ ក ឡុង រតនៈកុមរ 
អនុ្របធននយក ្ឋ នអភិវឌ ៃ្រពេឈើ និងសហគមន៍ៃ្រពេឈើ 

E‐mail: dfc.koma@gmail.com 

• គឺធនថេមេរៀន និងបទពិេ ធន៌ ែដលបនមកពីករអនុវត្ត
គេ្រមងគំរ ូ្រតូវបនកត់្រ  និងវភិគ េដើមបីគំ្រទដល់ករបេងកើត
វធិី ្រស្ត ស្រមប់អនុវត្តេនថន ក់េ្រកមជតិ ែដលជែផនកមួយ
ៃនកមមវធីី     េរដ+ថន ក់ជតិ ។ ្រកុមករងរបេចចកេទសអនុវត្ត
គេ្រមងគំរ ូ្រតូវគំ្រទដល់ករបេងកើតេគលករណ៍ែណនំ 
ស្រមប់វធិី ្រស្តអនុវត្តេនថន ក់េ្រកមជតិ ែដលជែផនកមួយៃន
វធិី ្រស្តសំបុកសត្វ េនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ករងរថន ក់ជតិ េ យ
រមួបញជូ លទំងអនុ សន៍ស្រមប់អនុវត្តគេ្រមងគំរផូងែដរ ។  

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

• ្រកុមករងរបេចចកេទស ្រតូវគំ្រទដល់ករបេងកើតេគលករណ៍
ែណនំ ស្រមប់វធិី ្រស្តអនុវត្តេនថន ក់េ្រកមជតិ ែដលជ
ែផនកៃនវធិី ្រស្តសំបុកសត្វេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ករងរថន ក់ជតិ 
េ យរមួបញចូ លតំបន់ កលបងផងែដរ។  
 

• The team should support the development of guidelines for 
possible REDD+ sub‐national approaches as part of a nested 
approach in a national framework including recommendations for 
demonstration sites. 

 

្រកុមការងារបេច្ចកេទសសាកល ងគេ្រមាងគំរូេរដ+ 
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េហតុអ្វីបេង្កើតេគាលការណ៍ែណនាំគេ្រមាងគំរូេរដ+ 

• េគលបំណងរបស់ UNFCCC េរដ គឺ្រតូវអនុវត្តេនកំរតិជតិ ្រសប
េពលជមួយគន េនះ ទីផ រកបូនសម័្រគចិត្ត បននិងកំពុងអនុវត្ត
និងជជំេរ ើសស្រមប់ករអនុវត្តេនថន ក់គេ្រមងេពលបចចុបបនន។ 
– ជំ នទី១៖ករអនុវត្តេនកំរតិគេ្រមង 
– ជំ នទី២៖ករអនុវត្តេនកំរតិថន ក់េ្រកមជតិ  
– ជំ នទី៣៖ករអនុវត្តេនកំរតិថន ក់ជតិ 

• ្រតូវធនថវធិី ្រស្តអនុវត្តនឹងបំេពញមុខងរ្រសបគន  និង ផ្តល់
េយបល់ថេតើេរដ្រតូវមនវឌ នភពេ យរេបៀប  
 

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

CAMBODIA REDD+ 

្រកុមការងារបេច្ចកេទស 

្រកុមការងារបេច្ចកេទស MRV/REL  

 

 បង្ហ ញេ យ : េ ក្រសី រ សុភី ៉  
ម្រន្តីបេចចកេទស នយក ្ឋ នអភិវឌ ៃ្រពេឈើ និងសហគមន៍ៃ្រពេឈើ 

E‐mail: sophyra.sar@gmail.com 

  គឺធនថសមតថភព បេចចកេទសពក់ព័នធនឹង េរដ+  បនផ្តល់ជូន
ថ ប័ន្រកុមករងរេរដ+  េលខធិករ ្ឋ ន េរដ+  និងសមសភគ

សំខន់ៗរបស់េរដ+   េដើមបីបំេពញមុខងរ ្របកបេ យតម្ល ភព 
សងគហតិភព ្រតួតពិនិតយេ យគម នលំេអៀង និងមន្របព័នធ ្រតួត
ពិនិតយ  យករណ៍ េផទ ងផទ ត់  កំរតិេយងៃនករបេញចញឧសម័ន 
ែដលប ្ត លមកពីករបត់បង់ៃ្រពេឈើ។  

 

េគាលបំណង្រកុមការងារបេច្ចកេទស MRV/REL 
(MRV/REL Technical Team) 

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

• ស់ែវង យករណ៍ េផទ ងផទ ត់(MRV) ជត្រមូវករចំបច់ 
េដើមបី ប៉ន់្របមណតំបន់ៃ្រពេឈើ និងស្តុកកបូន ស្រមប់
យករណ៍ និងេផទ ងផទ ត់ ។ 

• កំរតិេយងៃនករបេញចញឧសម័ន(REL) ជត្រមូវករចំបច់ 
េដើមបី គណនលទធផល ៃនករ្រសូប ឬ ករបេញចញឧសម័ន ។  

 

េហតុអ្វី្រតូវវាស់ែវង រាយការណ៍ េផ្ទៀងផាត់  កំរិតេយាង
ៃនការបេញ្ចញឧស្មន័ (Why MRV/REL?) 
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មុខងរ្រតួតពិនតិយសកមមភពេរដ៉+ 

មុខងរ្រតួតពិនិតយ 

្របព័នធរបូភពផក យរណប 

េគហទំព័រ 

ករ្រតួតពិនិតយសហគមន៍ 

្របព័នធ្រតួតពិនិតយេផ ងេទៀត
ទក់ទងេទនិងៃ្រពេឈើ 

មុខងរ សែ់វង  
យករណ៍ និងេផទ ងផទ ត់ 

្របព័នធ្រតួតពិនិតយចំ ត់ថន ក់ដី
េ យរបូភពផក យរណប 

រេពើភ័ណ្ឌ ៃ្រពេឈើថន ក់ជតិ 

រេពើភ័ណ្ឌ ឧសម័នផទះកញច ក់ 

ធតុ ៃន MRV  ស្រមប់េរដ៉+ 

ិ ័ទិននន័យសកមម 
្របព័នធ្រតួតពិនិតយ 

ចំ ត់ដី 

ំ

ន

ក ្ត បំភយ 
រេពើភ័ណ្ឌ ៃ្រព

េឈើថន ក់ជតិ 
រេពើភ័ណ្ឌ  GHG ស្រមប់   េរដ៉+  

LULUCF 
Inventory  UNFCCC 

Inventory 
Complication 

QA/QC 

Emission 
Inventory 
Database 

សែ់វង យករណ៍ 

េផទ ងផទ ត់ 
UNFCCC 
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ករទទួលខុស្រតូវ 
ករទទួលខុស្រតូវជក់ ក់របស់្រកុមបេចចកេទស ្រតួតពិនិតយ  យករណ៍ 
និងេផទ ងផទ ត់ និងកំរតិបំភយេយង (MRV/REL) គឺ ៖ 
• បេងកើតចំ ត់ថន ក់ៃ្រពេឈើជតិ 

• បេងកើត្របព័នធ្រតួតពិនិតយ យករណ៍ េផទ ងផទ ត់ និងកំរតិបំភយ េយង 
ស្រមប់េរដ+េនកមពុជ 

• បេងកើត្របព័នធ យតៃម្លគ្រមបៃ្រពេឈើជតិ េ យរបូភពផក យរណប 
(design the satellite forest monitoring system) 

• បេងកើតគំរូ រេពើភ័ណ្ឌ ៃ្រពេឈើជតិ 

• បេងកើតរយៈេពលេយង  (reference period)  
• បេងកើតកំរតិេយងថន ក់ជតិ  (National reference levels)  
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• បេងកើតេហ ្ឋ រចនសមព័នធបេចចកេទស េដើមបីេរៀបចំអនុវត្ត្របព័នធ ស់ែវង  
យករណ៍ និងេផទ ងផទ ត់ៃ្រពេឈើ   

• កំណត់ ថ ប័នទទួលខុស្រតូវកនុងករ្រតួតពិនិតយ  ស់ែវង  យករណ៍ 
និងេផទ ងផទ ត់ ករកត់បនថយករបេញចញឧសម័នែដលប ្ត ល មកពី
ករករបត់បង់ និងរចិរលឹៃ្រពេឈើ 

• រក ទិននន័យេដើមស្រមប់ករ្រតួតពិនិតយ  ស់ែវង  យករណ៍ និង
េផទ ងផទ ត់ ៃ្រពេឈើ 

• ស្រមបស្រមួលដល់ករេ្របើ្របស់ និងែចកចយទិននន័យដល់អនកពក់
ព័នធ ្រតួតពិនិតយ  QC/QA និងេផទ ងផទ ត់។ 

ករទទួលខុស្រតូវ(ត) 
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• េរៀបចំករេធ្វើ រេពើភ័ណ្ឌ ឧសម័នផទះកញច ក់(GHG) ជបេ ្ដ ះ សនន 
ែដលពក់ព័នធនិង ករេ្របើ្របស់ដី ករផ្ល ស់ប្តូរ ករេ្របើ្របស់ដី និងៃ្រព
េឈើ  (LULUCF) ។  

• បេងកើតែផនករអនុវត្ត្របចំ្រតីមស និង្របចំឆន ំ និងែកស្រមួលែផនករ 
ស្រមប់ករ្រគប់្រគងទិននន័យ 

• បំេពញក ព្វកិចចដៃទេទៀតែដលពក់ព័នធនឹងករបេងកើត និងករអភិវឌ
ន៍្របព័នធ ្រតួតពិនិតយ  ស់ែវង  យករណ៍ និងេផទ ងផទ ត់ ករកត់
បនថយករបេញចញឧសម័នែដលប ្ត ល មកពីករករបត់បង់ និងរចិ
រលឹៃ្រពេឈើ។ 

ករទទួលខុស្រតូវ(ត) 

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

CAMBODIA REDD+ 

កិច្ច្របជុំេលើកទី១្រកុមការងារ REDD+ កម្ពុជា 
ៃថងទី ១១  ែខកញញ  ឆន ំ២០១៣ 

ស ្ឋ គរសូហ្វីែតលភនំេពញភូគី្រ  
 
 

យុទ្ធសា្រស្តទំនាកទ់ំនងេរដ+កម្ពជា 
សានភាពបច្ចុប ន្ន និងទិសេដៅអនាគត 

បង្ហ ញេ យ : កញញ  ធី េហៀង 
ម្រន្តីទំនក់ទំនង េលខធិករ ្ឋ នREDD+កមពុជ 

E‐mail: heang.thy@undp.org 

ថ នភពេន្របេទសមយួចំនួន 

យទុធ ្រស្ត
ទំនក់ទំនង

ស្រមប់កមមវធិ ី
UN-REDD 

យទុធ ្រស្ត
ទំនក់ទំនង

ស្រមប់កមមវធិ ី
FCPF 

ករគំ្រទយទុធ
្រស្តទំនក់

ទំនងស្រមប់កមម
វធិីJICA 

យទុធ ្រស្ត
ទំនក់ទំនងរបស់
អងគករពកព់័នធ

េផ ងៗ 

រេទេលើករេ្រត មជេ្រសចករអនវុត្តេរដ+៖ 
េគលនេយបយ និងវធិី ្រស្ត ជេដើម គឺជ

េរឿយៗមិនសូវមនភព្រសបគន  

មនភព្រចឡពំបិកយល ់នងិករទនំក់
ទនំងផ្តលព់ត័ម៌នមនិសវូ្រតមឹ្រតូវ 

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

ទិសេ ស្រមបក់មពុជ 

កមមវធិ ីUN-
REDD 

កមមវធិ ីFCPF  ករគំ្រទកមមវធិី
JICA 

អងគករពកព់ន័ធ
េផ ងៗ 

រេទេលើករេ្រត មជ
េ្រសចករអនុវត្តេរដ+៖ េគល
នេយបយ និងវធិី ្រស្ត ជ
េដើម ្រតូវមនភព្រសបគន  

ករទំនក់ទនំងមន 
្របសទិិធភព និងចបស ស ់

យទុធ ្រស្តទំនក់ទំនងេរដ+កមពុជ 
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វឌ នភពនេពលបចចុបបនន 
• យទុធ ្រស្តទនំកទ់នំង UN-REDD អនមុត័េ យ្រកុម្របកឹ ្របតបិត្តកិមមវធិ ី

• ្រកុម្របកឹ ្របតបិត្តកិមមវធិេីសនើឲយេលខធកិរ ្ឋ ន(RTS)ពភិក េយបលជ់មយួ 

ៃដគពូកព់ន័ធ ថគរួបេងកើតយទុធ ្រស្តទនំកទ់នំងស្រមបេ់រដ+កមពុជឬេទ? 

• RTS បនពភិក េយបលជ់មយួៃដគពូកព់ន័ធ នងិបនចេម្លើយថ គរួរបេងកើត

យទុធ ្រស្តទនំកទ់នំងស្រមបក់មមវធិេីរដ+។  

• RTS បនេរៀបច ំនងិដកឹនំដេំណើ ករកចិច្របជុជំមយួៃដគពូកព់ន័ធនងិបន

កណំតត់្រមូវករឯក រផ ព្វផ យទនំកទ់នំង នងិបន្របមលូឯក រ

ផ ព្វផ យែដលមន្រ ប ់នងិេរៀបចែំផនករេដើមបីេរៀបចំេបះពមុព នងិ

ផ ព្វផ យេទេលើែផនកែដលខ្វះខត។ 

• RTS កប៏នបេងកើតនវូ្រពតឹិ្តប្រតពត័ម៌នេលខទ១ី ខតិ្តបណ័្ណអពំេីរដ+កមពុជ នងិវ ី

េដអឃូ្លបីអពំេីរដ+ ស្រមបក់មមវធិេីរដ+កមពុជ។ 

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

សេំណើសុកំរសេ្រមចចតិ្តពី្រកុមករងរេរដ+ 

េលខធកិរ ្ឋ នសុសំណំូមពរ៖ 

្រកុមករងរេរដ+កមពុជ បងគ ប ់នងិអនញុញ តយិល្រពមឲយ

េលខធកិរ ្ឋ ន កនុងករដកឹនំកនុងករបេងកើតឲយមនយទុធ ្រស្ត

ទនំកទ់នំងេរដ+កមពុជ នងិសមូឲយេ្របើ្របសថ់វកិUN-REDD កនុង

ករគំ្រទដេំណើ ករបេងកើតយទុធ ្រស្តទនំកទ់នំងេនះ េនេដើម

្រតមីសទ៤ី ឆន ំ២០១៣េនះ។ 

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

សូមអរគុណ 

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

ទស នកិចចសកិ  េន្របេទសេវៀត ម 
ស្រមប់ ្របតិភូ “្រកុមករងរេរដបូកកមពុជ” 

០៦ ដល់ ១១ តុ  ២០១៣ 
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ទស នកិចចសកិ  

• ែស្វងយល់ពីបទពិេ ធន៍ៃន្របេទសេវៀត ម 
េលីដំេណីករេ្រតៀមលកខណៈស្រមប់េរដ 

• រយៈេពល ៥ៃថង (៦ ដល់ ១១ ែខតុ  ២០១៣) 
• េរៀបចំេ យ រដ្ឋបលៃ្រពេឈៃីន្របេទសេវៀត ម 

(VNFOREST) មរយៈករយិល័យ REDD+  
សហករជមយួ RECOFTC េវៀត ម    

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME 

កមមវិធីទស កិចចសកិ  

• ០៦ តុ  ២០១៣៖ ករេធ្វីដំេណីរពភីនេំពញ 
េទ ណូយ របស់គណៈ្របតភិូ 

• ០៧ តុ  ២០១៣៖ 

– កិចច ្វ គមន៍របស់ VNFOREST និង RECOFTC 

– ែស្វងយល់ពីដំេណីរេរដ+ េនេវៀត ម 

– ពិភក តុមូលេលី្របធនបទែដលពក់ព័នធនងឹ
ដំេណីរករេរដ+ 
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កមមវិធីទស កិចចសកិ  
• ០៨ តុ  ២០១៣៖ 

– គណៈ្របតិភូេធ្វីដំេណីរេទកន់េខត្ត 
Lam Dong 

– កិចច ្វ គមន៍របស់គណៈកមមធិករ
្របជជនេខត្ត Lam Dong 

– ជួបពិភក ជមួយ ្រកុមករងរ   
េរដ+ ៃនេខត្ត Lam Dong 

– ជួបពិភក ជមួយ ្រកុមករងរ
គេ្រមងេរដ+ ៃនអងគករ SNV 
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កមមវិធីទស កិចចសកិ  
• ០៩ តុ  ២០១៣៖  

– ទស នកិចចេទកន់តំបន់េគលេ  ៃន UN-REDD ដំ ក់
កលទី១  (្រសុក Lam Ha ឬ ្រសុក Di Linh)  

– េធ្វីដំេណីរេទកន់្រសុក Bao Loc  

• ១០ តុ  ២០១៣៖  

– ទស នកិចចេទកន់តំបន់េគលេ គេ្រមងៃនអងគករ SNV 
េន្រសុក Bao Loc 

– ឆ្លុះបញច ងំពីលទធផលៃនទស នកិចចសិក  

• ១១ តុ  ២០១៣៖ ដំេណីរ្រតឡប់របស់គណៈ្របតិភូ  
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