
ឯក រពិភក  
 

ឯកសារពិភាក េនះ មានបំណងែស្វងរកការសេ្រមចចិត្តេទៅេលើជេ្រមើស៣េផ ងគា ពាក់ព័ន្ធ 
នឹងេរដ+៖ ជេ្រមើសទី១)េរដ+ែផ្អកតាមគេ្រមាង (Project based REDD+) ជេ្រមើសទី២)េរដ+ថាក់េ្រកាម 
ជាតិ (Sub-national REDD+) និង ជេ្រមើសទី៣)េរដ+ថាក់ជាតិ (National REDD+) េដាយរួមបញ្ចូល 
នូវការពិចារណាផងែដរពីប ថវិកា។ 

ឯកសារពិភាក េនះមិនបាន្រគបដណ្ដប់នូវ្រគប់ទិដ្ឋភាពេឡើយ េ្រពាះថាឯកសារេនះ ផ្តល់ 
្រតឹមព័ត៌មានបេច្ចកេទស ប៉ុែន្តមានបំណងផ្តល់នូវការពិនិត េមើលេលើទិដ្ឋិភាពសំខាន់ស្រមាប់ការ 
េធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត។ ឯកសារពិភាក េនះ ក៏បានផ្តល់នូវចំណុច វិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានផងែដរ 
ពាក់ព័ន្ធនឹងជេ្រមើសនីមួយៗ  និងចំណុចមិនដឹងច ស់ ែដលេធ្វើឲ េយើងមិនអាចព ករណ៍បាន 
ពីលទ្ធភាពៃនមូលនិធិេរដ+នាេពលអនាគត។ 

ឯកសារពិភាក េនះ ក៏បានបញ្ចូលបែន្ថមផងែដរនូវគំនូសបំ្រពួញៃនការសេ្រមចចិត្ត េដើម ី 
ជួយផ្តល់ជាគំនិតស្រមាប់េធ្វើការសេ្រមចចិត្ត និងែផ្នកចុងេ្រកាយមានផ្តល់សំណួរសំខាន់ៗ ែដល 
េផាតេលើភាពខុសគារវាង េរដ+ែផ្អកេលើគេ្រមាង និង េរដ+្រកបខណអនុស អង្គការសហ្របជា 
ជាតិស្តីពីបែ្រមប្រមួលអាកាសធាតុ (UNFCCC) ។ 

 
ចំណុចវិជជមន និងអវិជជមន ៃនជេ្រមើសេផ ងៗគន  

 
ជេ្រមើសទី១៖េរដ+ែផ្អកតាមគេ្រមាង (Project based REDD+) 
 ចំណុចវិជ្ជមាន 

្រគប់គាទាំងរដាភិបាល អង្គការមិនែមនរដាភិបាល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ងាយយល់ពីគេ្រមាង។ 
គេ្រមាងងាយ្រសួលពន ល់ពីទស នទាន មានែដនកំណត់ និង្រតូវការអ្នកពាក់ព័ន្ធជាក់លាក់ 
មិនធំហួស និងចាត់ែចងថវិកាេដាយផាល់។  
 ចំណុចអវិជ្ជមាន 

គេ្រមាងមិន្រតឹមែតចំណាយអន្តរកាលខ្ពស់ អា្រស័យតាមទំហំប៉ុេណាោះេទ ប៉ុែន្តែថមទាំង 
មានវិធានស្មុគសាញេដាយសារែតត្រមូវការែដលភាប់ជាមួយនិងការអនុវត្តគេ្រមាងដូចជាៈ តំបន់ 



េលចធាយ តំបន់្រទនាប់។ ែថមេលើសពីេនះ ថវិកាទទួលបាន គឺតាមរយៈការលក់ឥណទានកាបូន 
ែដលបានពីទីផ រកាបូនស្ម័្រគចិត្ត។ ព ករណ៍ស្រមាប់េពល ខាងមុខេឃើញថា មានការផ្គត់ផ្គង់ 
ឥណទានកាបូនេ្រចើន ប៉ុែន្តតំរូវការ មានភាពមិនច ស់លាស់ ែដលនឹងមានការលំបាកក្នុងការ 
លក់ឥណទានកាបូន និងមានប ដល់ភាពរស់រានមានជីវិតរបស់គេ្រមាងេរដ+។ ម ៉ងេទៀត 
គេ្រមាងមិនអាចេដាះ្រសាយឬសគល់ៃនកតាែដលនាំឲ បាត់បង់ និងេរចរិលៃ្រពេឈើ  ្រពមទាំង 
មិនអាចផ្តល់ថវិកាដល់ការ្រគប់្រគងដ៏មាន្របសិទ្ធិភាពសំខាន់ៗ េលើវិស័យៃ្រពេឈើេឡើយ ឧទាហរណ៍ 
ដូចជាកម្មវិធីៃ្រពេឈើជាតិ និងកម្មវិធី្រសេដៀងគាដៃទេទៀតរបស់រដ្ឋបាលៃ្រពេឈើ និងអគ្គនាយកដាន 
រដ្ឋបាលការពារអភិរក ធម្មជាតិ។   

ក្នុងករណីែដលកម្ពុជា សេ្រមចយកជេ្រមើសទី២(េរដ+ថាក់េ្រកាមជាតិ) ឬ ជេ្រមើសទី៣ 
(េរដ+ថាក់ជាតិ)្រសបតាម្រកបខណអនុស អង្គការសហ្របជាជាតិស្តីពីបែ្រមប្រមួលអាកាសធាតុ 
េនាះគេ្រមាងេរដ+ែដលមានកំរិតេយាង (REL) បេង្កើតេឡើងស្រមាប់ទីផ រកាបូនស្ម័្រគចិត្ត ឬ េ្រកាម 
យន្តការទីផ រកាបូនដៃទេទៀត នឹងទំនងជាត្រមូវឲ េធ្វើេឡើងវិញ។  ការរក គេ្រមាងែដលមាន្រសាប់ 
េនៅក្នុងគណនីថាក់េ្រកាមជាតិ ឬ ថាក់ជាតិ នឹងបេង្កើនឲ មានចំណាយអន្តរកាល េដាយសារការ 
្រតួតពិនិត  រាយការណ៍ និងការេផ្ទៀងផាត់េទ្វដង។ ដូេច្នះេយើង្រតូវសេ្រមច ថាេតើ្រតូវេដាះ្រសាយ 
េដាយរេបៀបណាចំេពាះគេ្រមាងេរដ+ែដលមាន្រសាប់ ។  

  អ្នកផ្តល់ជំនួយ ែដលជួយផ្តល់ថវិកាដល់គេ្រមាងេរដ+ ទនំងជាប្តូរការអនុវត្ត ឲ ្រសបតាម 
វិធានែដលបាន្រពមេ្រពៀងេ្រកាម្រកបខណអនុស អង្គការសហ្របជាជាតិស្តីពីបែ្រមប្រមួលអា 
កាសធាតុ (UNFCCC) ។ 
 ចំណុចមិនដឹងច ស់ 

វិធានរបស់UNFCCCស្រមាប់េរដ អាចនឹងមិនេបើកចំហស្រមាប់ េរដ+ែផ្អកតាមគេ្រមាង 
(Project based REDD)េឡើយ។ ការសេ្រមចនាេពលអនាគត ស្តីពីទីផ រកាបូន អាចនឹងអនុ ត 
ឲមានេរដ+ែផ្អកតាមគេ្រមាង។ បណា្ដ្របេទសមួយចំនួន នឹងគាំ្រទេរដ+ែផ្អកតាមគេ្រមាង ក្នុងេគាលបំណង 
ផ្តល់ភាពអាចបត់ែបនបាន ទន្ទឹមនឹងេនះ បណា្ដ្របេទសដៃទនឹងជំទាស់នឹងការសេ្រមចេនះ េដាយសារ 
េមើលេឃើញថា េរដ+ែផ្អកតាមគេ្រមាង មិនបានរួមវិភាគទាន ដល់ការកាត់បន្ថយបែ្រមប្រមួលអាកាស 
ធាតុពិភពេលាក។ 

 



ជេ្រមើសទី២៖េរដ+ថាក់េ្រកាមជាតិ(Sub-national REDD+)  
  េរដ+ថាក់េ្រកាមជាតិ អាចជាវិធានការបេណា្ដះអាសន្ន ែដលអនុ តេ្រកាមវិធានេរដ+ 

របស់ UNFCCC។ ក្នុងខណៈេពលបេណា្ដះអាសន្ន និងេរដ+ថាក់េ្រកាមជាតិ មិនទាន់បានកំណត់  
េរដ+ថាក់េ្រកាមជាតិ គួរ្រគបដណ្ដប់យ៉ាងតិច េខត្តណាមួយ ឬ ទិដ្ឋភាពៃ្រពទាំងមូល (Forest 
Landscape)ែដល្រគបដណ្ដប់េខត្តជាេ្រចើន។ េដាយេយាងតាមវិធាន េរដ+ថាក់េ្រកាមជាតិ ទាមទារ 
ឲ មានការ្រតួតពិនិត ៃ្រពេឈើកំរិតជាតិ ក្នុងេគាលបំណងការពារការេលចធាយ។  ជាមួយនឹងការ 
អនុវត្ត េរដ+ថាក់េ្រកាមជាតិ ្របេទសនីមួយៗ្រតូវមានែផនការ ប្តូរេទៅអនុវត្ត េរដ+ថាក់ជាតិ។   
 ចំណុចវិជ្ជមាន 

អនុ តឲ មានគណនី និងបា៉ន់្របមាណលទ្ធផលេលើតំបន់ែដលមានៃផ្ទដីតូចជាងទឹកដី 
របស់ជាតិ។ េរដ+ថាក់េ្រកាមជាតិ អាចេធ្វើឲ ងាយ្រសួលក្នុងការអនុវត្ត ឧទាហរណ៍ៈ ការែបងែចក 
ផល្របេយាជន៍។ អនុវត្តតាមវិធាន UNFCCC ្របវត្តិៃនការបំភាយឧស្ម័នអាច្រតូវបានេ្របើ្របាស់ េដើម ី 
បេង្កើតក្រមិតេយាង និងពុំមានការទាមទារបែន្ថម េដើម ីេដាះ្រសាយបែន្ថមដូចេរដ+ែផ្អកតាមគេ្រមាង 
េឡើយ។     

  អ្នកផ្តល់ជំនួយ និងមូលនិធិអាកាសធាតុៃបតង (Green Climate Fund) មានបំណងគាំ្រទ 
យ៉ាងខាំង ដល់្របេទសមួយចំនួន ឲ ប្តូរមកអនុវត្តតាមវិធានទាំង្រសុង ែដលបាន្រពមេ្រពៀងេដាយ 
UNFCCC ។ ការគាំ្រទេនះ រួមបញ្ចូលទាំងការអនុវត្ត េរដ+ថាក់េ្រកាមជាតិ ឬ េលើតំបន់ៃ្រពេឈើ 
ទាំងមូល  ែដល្រគបដណ្ដប់េខត្តេ្រចើន ែដលកាន់ែតទាក់ទាញែថមេទៀតស្រមាប់មាស់ជំនួយ។  
 ចំណុចអវិជ្ជមាន 

េដាយសារែតការ្រតួតពិនិត ទាមទារេធ្វើេនៅក្រមិតជាតិ ដូេច្នះភាពខុសគារវាងថាក់ជាតិ និង 
ថាក់េ្រកាមជាតិ គឺគណនី និងការែបងែចកផល្របេយាជន៍នូវលទ្ធផល។ ក្រមិតេយាងនឹង្រគប
ដណ្ដប់ ែតេលើតំបន់ៃនថាក់េ្រកាមជាតិ េហើយលទ្ធផលពីេ្រកៅតំបន់ថាក់េ្រកាមជាតិ នឹងមិន្រតូវបាន 
យកមកពិចារណាេឡើយ មានន័យថាឥណទានកាបូនឌីអុកសីុត (CO2)ែដលបានពីការកាត់បន្ថយ 
ការេរចរិលៃ្រពេឈើ េ្រកៅតំបន់ថាក់េ្រកាមជាតិ មិន្រតូវបាន្របកាស(គណនា) ប៉ុែន្តការេលចធាយ 
នឹង្រតូវបានយកមកគណនា។ េនះជាការគិតគូរែតេលើចំណុចអវិជ្ជមាន េដាយមិនបានទទួល 
ផល្របេយាជន៍ ពីចំណុចវិជ្ជមានេឡើយ។   

 



 ចំណុចមិនដឹងច ស់ 
េដាយសារេរដ+ថាក់េ្រកាមជាតិ ជាជំេរីសបេណា្ដះអាសន្ន ដូេច្នះេនៅមិនច ស់ថាេតើឥណទាន  

កាបូន ែដលបេង្កើតេឡើងេដាយេរដ+ថាក់េ្រកាមជាតិ អាច្រតូវបានេ្របើ្របាស់េដាយទីផ រកាបូនកាតព្វ 
កិច្ចសាកល ឬ េរដ+ថាក់េ្រកាមជាតិ ្រគាន់ែតជាសកម្មភាពសាកល ងបងាញ ស្រមាប់ការគាំ្រទរបស់ 
មាស់ជំនួយប៉ុេណាោះ?   

 
ជេ្រមើសទី៣៖េរដ+ថាក់ជាតិ(National REDD+)  

 តាំងពីេពលចាប់េផ្តើមដំបូង UNFCCC REDD+ ្រតូវបានពិព៌ណនាថាជាការរួមវិភាគទានរបស់ 
ជាតិ ស្រមាប់ការកាត់បន្ថយបែ្រមប្រមូលអាកាសធាតុពិភពេលាក េដាយមានគណនីជាតិស្រមាប់ 
កំណត់ការបំភាយ ឬ ្រសូបឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ េដាយេ្របៀបេធៀបនឹងក្រមិតេយាងជាតិ និងផ្តល់មកវិញ 
នូវការេលើកទឹកចិត្តេដាយ្របព័ន្ធអន្តរជាតិ ស្រមាប់្របេទសចូលរួមែដលបានបេង្កើត និងរាយការណ៍ 
ពីលទ្ធផលជាវិជ្ជមាន។  
 ចំណុចវិជ្ជមាន 

្របព័ន្ធ្រតួតពិនិត ជាតិនឹងេធ្វើឲ ្របាកដថា លទ្ធផលទាំងអស់ែដលសេ្រមចបានេដាយ្របេទស 
ខ្លួនពិតជាបានរួមវិភាគទាន េដាយមិនចាំបាច់មាន្របព័ន្ធគណនី េដើម ីេដាះ្រសាយប េលចធាយ 
េនៅថាក់ជាតិេឡើយ។ អនុវត្តតាមវិធាន UNFCCC ្របវត្តិៃនការបំភាយឧស្ម័នអាចនឹង្រតូវបានេ្របើ្របាស់ 
ស្រមាប់ការបេង្កើតកំរិតេយាង និងមិនមានការទាមទារបែន្ថម េដើម ីេដាះ្រសាយដូចគេ្រមាងេនាះេទ។ 

ហិរញ្ញវត្ថុេរដ+េនៅថាក់ជាតិ អាចរួមវិភាគទានដល់េសចក្តី្រតូវការក្រមិតេគាលនេយាបាយ 
េដើម ីសេ្រមចលទ្ធផលនានា ឧទាហរណ៍ ការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិ ដូចជាកម្មវិធីៃ្រពេឈើជាតិជាេដើម។ 

  អ្នកផ្តល់ជំនួយ និងមូលនិធិអាកាសធាតុៃបតង (Green Climate Fund)មានបំណងគាំ្រទ 
យ៉ាងខាំង ដល់្របេទសមួយចំនួន ឲ ប្តូរមកអនុវត្តតាមវិធានទាំង្រសុង ែដលបាន្រពមេ្រពៀងេដាយ 
UNFCCC។ កន្លងមកមាន្របេទសពីរ ឬ បីប៉ុេណាោះ ែដលអនុវត្តតាមទិសេដៅេនះ ប៉ុែន្តេរដ+ែផ្អកតាម 
គេ្រមាង (Project based REDD+) បានអនុវត្តេនៅ្របេទសជាេ្រចើន េដាយសារេនះជាជេ្រមើសែតមួយ 
គត់ ែដលមានភាពងាយ្រសួលជាងេ្រពាះវាស្ថិតេ្រកាមគេ្រមាង ។ 
 ចំណុចអវិជ្ជមាន 



លទ្ធផល និងផល្របេយាជន៍ ្រតូវបានភាប់ជាមួយនឹងការអនុវត្តថាក់ជាតិ ែដលនឹង្រតូវ 
រួមបញ្ចូលអ្នកពាក់ព័ន្ធជាេ្រចើន នឹងេធ្វើឲ ការអនុវត្តមានភាពស្មុគសាញ។ 
 ចំណុចមិនដឹងច ស់ 

ការចរចារស្តីពីកិច្ច្រពមេ្រពៀងបែ្រមប្រមួលអាកាសធាតុេ្រកាយឆាំ២០២០ កំពុងបន្ត និងការ 
រួមបញ្ចូលេរដ+ េនៅមិនទាន់ដឹងច ស់ ប៉ុែន្តមានការគាំ្រទេដាយ្របេទសភាគេ្រចើន។ សំនួរភាគេ្រចើន 
េចាទសួរថាេតើេរដ+នឹង្រតូវផ្តល់ថវិកាេដាយរេបៀបណា? ជាថវិកា ឬ ជាទីផ រកាបូន ឬ ជាជាការ 
រួមគាទាំងពីរ។ ភាគេ្រចើនទំនងជាការផ្តល់ថវិកា េដាយអ្នកផ្តល់ជំនួយ េទៅបណា្ដ្របេទស ែផ្អកតាម 
លទ្ធផលេរដ+ស្រមាប់មុនឆាំ២០២០។ 
 

គំនូសបំ្រពួញៃនករសេ្រមចចិត្ត 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

េហតុអ្វសំីនួរទំាងេនះមានសារសំខាន់ 
វិធីសា្រស្ត និងវិធានេរដ+ែផ្អកតាមគេ្រមាង និងេរដ+តាមវិធានUNFCCC មានភាពខុសគា 

ដូេច្នះការកសាងសមត្ថភាព្រតូវេឆ្លើយតបតាមវិធីសា្រស្ត និងវិធានទាំងេនាះ េបើមិនដូេច្នះេទ េយើងនឹង 
បង្កឲ មានការភ័ន្ត្រចឡំ ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ។ 

េរដ+ែផ្អកតាមគេ្រមាង  េរដ+ែផ្អកតាម UNFCCC 

េរដ+ថាក់ជាតិ េរដ+ថាក់េ្រកាមជាតិ បេង្កើតវិធានជាតិស្រមាប់គេ្រមាងេរដ+? 

េតើតំបន់ណាខ្លះគួររួមបញ្ចូល ? បាទ  េទ 

ទិសេដៅអនាគតេរដ+េនៅកម្ពុជា 



្របសិនេបើកម្ពុជាយឺតយ៉ាវក្នុងការសេ្រមចចិត្តេ្រតៀមខ្លួនចូលរួមតាមវិធាន UNFCCC ការពន រ 
េពលៃនការសេ្រមចចិត្តេនះ និងការបេង្កើតបែន្ថមេរដ+ែផ្អកតាមគេ្រមាង នឹងបង្កឲ ភាពស្មុគសាញ 
បែន្ថមេទៀត។  

ប សំខាន់មួយេទៀតគឺក្រមិតេយាង។ ក្រមិតេយាងគឺជាការបំភាយនាេពលអនាគត ែដល្រតូវ 
េ្របៀបេធៀប និងជាពិេសស ពាក់ព័ន្ធនិងេរដ+។  

េដាយសារការេ្របើ្របាស់វិធីសា្រស្តខុសគាក្នុងការកំណត់ក្រមិតេយាង េនាះនឹងមិនមានន័យ 
អ្វីេឡើយ ្របសិនេបើេ្របៀបេធៀបជាមួយនឹងក្រមិតេយាងរបស់េរដ+ែផ្អកតាមគេ្រមាង។ ការេធ្វើសមា 
ហរណកម្មគេ្រមាងេទៅក្នុង េរដ+ថាក់ជាតិ ឬ េរដ+ថាក់េ្រកាមជាតិ មានការលំបាក។ ការែចករែលក 
ក្រមិតេយាង UNFCCC រវាងគេ្រមាងេរដ+េផ ងគា និងការអនុវត្តេនៅថាក់ជាតិ អាចេធ្វើេទៅបាន 
ប៉ុែន្តមិនអាចបេង្កើនក្រមិតេយាងសរុបបានេឡើយ។  

ទាំងេរដ+តាមគេ្រមាង និងេរដ+ UNFCCC មិនអនុ តឲ គណនាេទ្វដងបានេឡើយ មាន 
ន័យថា ការកាត់បន្ថយការបំភាយែតមួយដូចគា មិនអាចលក់ ឬ ទទួលរងាន់េទ្វដងេឡើយ។ ទាំងេនះ 
នឹងនាំឲ មានសំនួរថា េតើ្រតូវរក ទុក ការ្រតួតពិនិត គេ្រមាង ការរាយការណ៍ និងការេផ្ទៀងផាត់ 
ែដលជាចំណាយបេណា្ដះអាសន្ន េ្រពាះឥណទាននឹងផ្តល់តាមរយៈ UNFCCC ែតមួយប៉ុេណាោះ។   
 

 

 


