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ែ្�វធិីកតតបននករបរបភក�ឧនពីនសពេ្េីេឈកេ ី(LEAF) យដមជែិិចសព្េសពៀងកៀសបតិបតតកិរកសរបតរ

ៈេពម ៥ ឆា រ បនននទម ម្មនិធិិរសនពីេបកែែ្�អភិវឌ្ននសបររតរបនតឈកេ ី(RDMA) នននីបា ែត់រកៀរដ�

ឈេ្រែិកសរបតអភិវឌ្ននអនតរជត(ិUSAID)។ LEAF ែរពេងកនិតែាេងករអនេវតតេដអងអករវនីរែ៉តអនតរជតិ

(Winrock) េសក្បពជនដជមជ្ទ SNV - អងអករអភិវឌ្ននៀមហងត យដមេផត តេមីករ់រឈកកតេ - និង 

្ជ្្មណ មេដី្មី្ នេកុនិងនសពេ្(ីRECOFTC)។ ែ្�វធិី LEAF បនរបតេ់តី្េេឆា រ ២០១១ និងសតតវបនត

រៀមតដមតឆា រ ២០១៦។ 
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េឧចកនំេផនឈម 

១.១ សវវ 

 េេក ឧ្សបជេរេមីែនី ១៦ ននកនាិកីនបជី (COP16) េសក្អនេក�� សែបខឧមណ កៀសបជជតិកតីពីករយសប 
សបរមឈកកតេ (UNFCCC) បជីននបនាែបពអនេវតតេរដ៉បមែវ្រៈវធីិសៈកតជដរែតកម យដមរបតេ ត់ី្
េដកែ �្បពេសតៀ្មែ�មៈ េ្ននឹងឈនេេអនេវតតកែ �្បពប ព់ បយដមយ ដ់ែេមមីនន់ ម និងេេនីបរ េ់ត ករ
អនេវតតកែ �្បពយ ដ់ែវ្មនន់ មនិងយដមឈិរកតបន ឈិចករមន បននិងឈិេ �់�ងផ� តតបន(MRV)។ េទបី
ទ្យ ា់ែធរននកែ �្បពេរដ៉បមែេេែស្ិតពិភពេ់ែ្ែនមតេពមេន បនេផត តេមកីែ �្បពេសតៀ្មែ�មៈែកេដ 
សបេនកជេសិីនបន់ែេេអនេវតតសែមមងវិនបងតនថៃេេវ្មនន់ម យដមតស ត្វវ្រនករបេងរីតវធីិសបែបេដ
សបកិននបព និងយដម ត់មត់ម កសរបតករននទម ករសជបតសជង និងករេ �់រស តិសបែតកសរបតករបងតនថៃេន។ 

ែិ ចិសបឹងយសបងអនេវតតេរដ៉បមែេេេា ែតេសក្ជតិ និងេា ែតជតិ បនតរែីិេស្ីនេេឈកេឈីេជាន។ ឆា រ ២០១៣ 
េឃបីេសបេនកេវៀត្កៃ ជសបេនកដរបមងេេែាេងតរបនតេន យដមរបតេ ត់ី្ដរែតកមនី ២ ននែ �្វធីិ UN-
REDD រិយមែឆា រ ២០១២ ជេសរងេេភតតររនជឧែាេងសបេនកែ ម្េជ បនកៃ ជជេសរងដរបមងែាេងតរបនតេន យដម
កេស្ិបននមវករ ត់មតកេពមបពវ្កតងតដរកបមនយដមឈិេ �់�ងផ� តតបន(VCS) និងកតងតដរឈកកតេកៀ
ជ្នននិងជីវៈិស ម្(CCB)។ ែាេងបរបិនេន ករបេងរីតនតករននកសរបតករននទម សជបតសជង និងេ �់រ ម្មនិធិពី
ជេសរងេរដ៉បមែ បនននទម រិបតឈរ �្មន ជេសិីន។ 

ាែសរេនេផត តករែិិតតនេែដែតេមីករវបិជេសបៀបេធៀបនិដ�បពននននសបតិបតតកិរេរដ៉បមែ ឬ ម្មនិធិ
នសពេ្។ី នរៃ បតមដនិងេ្េរៀនននទមបន សតតវបនសកងតែពី ម្មនិធិយដមរនសសបត រិនទនសបរបីយដមតរងវ្បព
ិស ម្នន ម្មនិធិេរដ៉បមែេេេា ែតជតិនិងេា ែតតរបនត ម្មនិធិយសបសបរមឈកកតេ និង ម្មនិធិករររនសពេ្។ី ម្មនិធិ
ទរងេនសតតវបនេសជីកែ េដី្មី់ តមតពឧតតរនអរពីនស្ងតរទ្  និងបនបមប�តតិក្សកប កសរបតសន បឧន ម្មនិធិេេេា ែត
ជតិយដមននទមៀរិប�វតនេពីសបភពអនតរជតិ និងយដមែរពេងសបតិបតតិករែាេងសបេនកែរពេងអភិវឌ្នន។ េ្េរៀនយដមននទម
បនពី ម្មនិធិបន េ្ រេេេសក្ UNFCCC អរពីមែ�ខមណ កសរបត ម្មនិធិជតិ ែកបនននទមករពិររេដសតរកស់ង
យដរ។ ែិ ចិនេមីករសជបតសជងជរនទកេមី ម្មនិធិ និងមែ�ខមណ កសរបតវកិឧៀរិប�វតនេ យដមរននននិពម្ែេមីករ
ិររេេជេរវបិករបងតនថៃេេវ្មនន់ម ែកសតតវបនពិនិត្េ្ីម់ងយដរ ប៉េយនត្ិនរនយិងពិសត រេហី។ 

ាែសរេនសតតវបនេរៀបេរៀងេហងីដមិតេេដ យ ា់ែនី ១.២ ប ព់ បពីនិដ�បពរទ្ ននតទននី និង េ្ខ់ររបកត្ មម
និធិេរដ៉បមែេេេា ែតជតិ រិយមែយ ា់ែនី២ េធ�ីករវបិជេសបៀបេធៀប ម្មនិធិននយដមបនពិនិត្ េដេផត តេមីនិដ�បព 
នន រិនទន៧ យដមសតតវបនរ រពឹងេជកាមមននករបេងរីត ម្មនិធិេរដ៉បមែេេសបេនកេវៀត្។ េេែាេងែរមីនី ទ្ស 
វធីិសៈកតិ របងសយដមែ្ែេសបីសបកតកសរបតប�ព នី ទ្ស និងកររែតពឧននកសរបត្ មមនិធិនី ទ្សទរងេន រន
ប ព់ បែាេងេិមេេែរមតតអតតក�� មេ្េរៀនអរពីករបេងរតីករកបជនី ទ្ស។ និដ�បពរទ្ ពិសត រនន ម្មនិធិនី ទ្
ស រនប ព់ បជមនេេែាេងភបក ម្ឧនន ១។ 
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១.២ តទននី និង េ្ខ់ររបកត្ មមនិធិេរដ៉បមែ 
កសរបតេរដ៉បមែ ករបងតនថៃេេវ្មនន់ម ឈិរតត មិមែាេងជរពមែ ទ្ននវធីិសៈកតថ�ីស ននករឈនេេរែករ

ត់មតជរនទអភិវឌ្នន ៃ់មវករ(ODA) ដមិជ “បងតសបែតេេេពមសបជមតមនន់ ម” និង”ករបងតនថៃេេវ្មនន់ ម” យដម
ែាេងេនករបងតនថៃ សតតវអនេវតតេេវ្មែ�ខមណ យដមយ ដ់ែវ្មនន់មជែត់ ែត។ េេែាេងែរមីេរដ៉បមែយបបេន រន
កររ រពឹងេ មនន់មយដមឈិននទមបនជករបងតនថៃនឹងសតតវរកត េដជិតជែស្ិតននករកតតបននករបរបភក�ឧន
�់ែបចែត(GHG) េធៀបនឹងែស្ិតបរបេិម។ មនន់មបយនន្ដននេនៀតដមិជ មនន់មយដមទែតនងនឹងករកតត
បននបពសែីសែ ករអភិរែុនឹែ និងមនន់មខងជីវៈិស ម្ ឈិបនននទមរ �់ នតៀរិប�វតនេ េេវ្ែរមីទរងេន េទ
បីជនមេេ េជេេពេរទនតបនបេងរីតជរ �់ កតរទ្ េពបេមបែកេដ។ 

អតនសបេេជនន ទ្ែាេង រិេ្អតនសបេេជននននននករបងតនថៃេេវ្មនន់មជេ អាែននទមរនបពរច កត
ករ និងជមេន្បពេពបេមបែាេងករកេស្ិមនន់ ម យដមជករេដដមរនឹងករបងតនថៃ យដមពទែេជននទមបន។ 
ករឈនពីៀរិប�វតនេយដមយ ដ់ែេមីែ �្វធីិ េេរែៀរិប�វតនេយដមយ ដ់ែេមីមនន់ម ជជករពសងឹងអរិរបកតសន បឧនជតិ
និងពសងឹងអធិបេត្ វ្រៈករេ �់រកិននិកេស្ិខងសបតិបតតិករេេេា ែតេសក្។ វធីិេនែក ត់មតវ្សបេនកយដមជអាែ
ននទមនមវឆន� នេកិននិេសិីន
ជង េ្នែាេងករេសបីសបកត
ម្មនិធិទរងេន់ងយដរ។ 

កសរបតេរដ៉បមែ រិមេ ិ
របតេ ត់ី្ននករសជបតសជង 
និងកររតតយិងរដ�បមេមី
ករបងតនថៃេេវ្មនន់ម 
ជករបេងរីត ឬករែរមតត
អរពី ម្មនិធិេរដ៉បមែ។ ម្មនិ
ធិទរងេនជទរយតអនេ�� តវ្
រនករសជបតសជងវបិជទន
ពីអនតរជតិវ្វធីិយដម
នតរៃ បព សបកនិនបព 
និងបព ត់មត់ ម។ ឈ
សកឧេមីក្តនបពរបកត
ខៃទន ម្មនិធិទរងេនឈិ
រនមែ�មៈសប ម្ម ត់េ រ ឬ វ ិ
្ជ្ករ េៀីករកេស្ិ
ឈិេ �់រៀរិប�វតនេេេេា ែត
េសក្បនតិិ ឬ េសិីន។ 

សបអបត ១ដ កតងតដរននករនសជបតសជង ម្មនធិបិន េ្ រ 

កតងតដរននករនសជបតសជងកសរបត NIE នងិ ម្មនធិបិន េ្ រដ េេែាេងករបេងរីត ម្មនិធិបន េ្ រ 

បជីេេេសក្ពិធីសរែ ម្តមបនកេស្ិេ ម្មនិធិេនសតតវេធ�ី”ករសជបតសជងៀរិប�វតនេវ្បន

សតឹ្សតតវ យដមរទ្ ទរងករេសបីសបកតកតងតដរអនតរជតិកសរបតករសជបតសជង ម្មនិធិ់ងយដរ” 

(េកិែតីកេស្ិ  5/CMP.2)។ ែិិចសបជេរេមីែនី៧ននសែម្សបឹែ្ ម្មនិធិបន េ្ រ បនអនេ ឧ្ត

កតងតដរននករនេមីករសជបតសជងយដមជមែ�ខមណ កសរបតអងអបពអនេវតត ម្មនិធិេន 

ែ) បពេពបេមប នងិករសជបតសជងៀរិប�វតនេ 

• ករែតតសវសបតិបតតិករ និងតេម្ករបនសតឹ្សតតវ និងេនៀងទតត ករេធ�ីកវនែ្�វ្

ិេនៃ េពមេនៀងទតត េដសែម្ៀមេនកវនែ្� ឬអងអករាែចជ្។ 

• ករសជបតសជងនិងេ់�រ ម្មនិធិសបែបេដសបកិននបព និងសបពឧននកេវតនិបព កសរបត

អាែននទម េេវ្េពមែរមតត 

• ករែសងយ់នករ និងេមីែថវកិ េដពិររអរពីេពមខង េ្ខ  

• សន នបពិរេរ េ្ខិខបតែាេងករ េិែិិចកនិជ្ទ ម្មនិធិបន េ្ រ និងបជីនីបី។ 

ខ) ក្តនបពសន បឧន 

• នីតិវធិីមននែ្�យដម់តមតនមវនរៃ បតអនេវតតមដ យដមរទ្ ទរង បពសបែទតសបយជង់ងយដរ 

• ក្តនបពេដី្មអីនេវតតករ់រពិនិត្វ្ដន និងរតន្ៃ 

• ក្តនបពែាេងករែរមតតអតតក�� ម បេងរីត និងរតន្ៃជេសរង/ែ្�វធិី 

• ក្តនបពសជបតសជងឬរតតយិងករអនេវតតជេសរង/ែ្�វធិី យដមរទ្ ទរងក្តនបពែាេង

ករសជបតសជងសែម្តមិសយដមជអាែននទម និងិរសនដមតករអនេវតត និងករសបជមត 

ជ) តរៃ បព នងិអរិេកេបីអេងរតេដខៃទនាង 

• ក្តនបពេដសសប�ព ននករសជបតសជងៀរិប�វតនេ្ិនបនសតឹ្សតតវ និងនស្ងតដនន
ននករអនេវតត្ិនសតឹ្សតតវ។ 
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ម្មនិធិបន េ្ រ ត់មតជេ្េរៀនដករនសបេេជននអរពីមែ�ខមណ ននយដមែ្ែអនេវតតជ ទ្អងអបពយដមជ 
អាែននទមេេេា ែតជតិ េៀីមែ�ខមណ សបបែតសបយៀម ាិ េន ឈិសតតវដែតវ្អនេវតតកសរបត្ មមនិធិេរដ៉បមែ់ងយដរ។ 
សបេនកននបនបេងរតីអងអបពអនេវតតរបកតជតិ(NIEs)េេេសក្ ម្មនិធិបន េ្ រ េៀីេសកបនករននទមសអ មតពី
សែម្សបឹែ្ ម្មនិធិបន េ្ រ(AFB) អងអបពេន ត់មតករនសជបតសជង ម្មនិធិ នន�ឹ្នឹងអងអបពអនេវតតពៀេបជី់ងយដរ។ 
េដី្មេីធ�ីយបបេនបន NIEs សតតវេិរពវ្មែ�មៈវនិិ �ិឧននករនសជបតសជង យដមបនបេងរីត និងបនករអនេ ឧ្តពី
សែម្សបឹែ្ ម្មនិធិ(កម្ឈនសបអបត ១)។ េេេសក្េរដ៉បមែ អងអបព ត់មត្ មមនិធិជតិ នរនងជននទម តទននីកនតយត
េមិេៃ ជងេេេសក្ ម្មនិធិបន េ្ រ េបីេទបីរច កតជរនទនរនងជរ រពឹងិងតវ្រនមែ�មៈវនិិ �ិឧននករនសបបែត
សបយៀម ាិ កសរបតករននទមសអ មតពី AFB ែកេដ។ 

េដី្មបីរេពបបនវ្មែ�មៈវនិិ �ិឧទរងេន ម្មនិធិេរដ៉បមែេេេា ែតជតិសតតវយត ១) រនាែចជ្បពដ តិ
េិបពីរដ� ភិបម េេវ្ែស្ិតយដមឈិេធ�បីន ២) សជបតសជងេដអងអបពាែចជ្/សែម្អាែសជបតសជងាែចជ្ ៣) 
អនេវតតកតងតដរជមេន្អនតរជតិ និងេិរពវ្មែ�មៈវនិិ �ិឧននករនសជបតសជងជអនតរជតិ និង ៤)សជបតសជង
វ្នស្ងតយដមរនតរៃ បព។ 

ករបេងរីត ម្មនិធិេរដ៉បមែជតិ ឈិខេក ាិ ឈសកឧេមីសបពឧននេកដ�ែិ ចិ និងិខបតយដមរនសសបត េិមនេេ
ប និងសែបខឧមណ សន បឧនែាេងសបេនក និងវតតរនធនន។ េទជេ៉ងែកេដ ម្មនិធិេរដ៉បមែជតិ សតតវអនេវតត
េ្ខ់រករខនតស ទ្ រិនទនដ 
១) សជបតសជងនរនែតនរនងជ ទ្អងអបពននយដមសបតិបតតកិរេេេសក្ (ែ)នតករេរដ៉បមែនន UNFCCCC (ខ) 

ែ �្វធីិេរដ៉បមែេេេា ែតជតិ ឬេា ែតតរបនត និង (ជ) សបភព ម្មនិធិេរដ៉បមែេេេា ែតជតិ និងេន�បជី។ នរនែតនរនង
ទរងេនរទ្ រនដ0

1 
 ែ. េមីែេកា ីនិងននទម ម្មនិធិពីសបភពអនតរជតិ 
 ខ. ដែតជមនេននសៈកតេរដ៉បមែរបកតសបេនក 

ជ. ដែតជមនរបករមន េរដ៉បមែរបកត សបេនក េដរនប ព់ បពីជេម់មនន MRV និង 
ឃ. េធ�ីរបករមន ជេនៀងទតតេេ COP ឬ អងអបពេា ែតខមកតជងេន អរពីករអនេវតតេរដ៉បមែ។ 

២. ាែបព រិេរ និងអនេវតតដ 
 ែ. ករ ត់មត ម្មនិធិអនតរជតិ ករន និងនីតិវធីិចករមន  
 ខ. កតងតដរ វធីិសៈកត MRV និងនីតិវធីិបេ ចិែេនកដននេនៀត 
 ជ. កតងតដរកងអ្ និងបរសិន ន និងនីតិវធីិបមតឹ ងទរករមងជ ម្ិិតត 
 ឃ. សជបតសជងតេមនីរនែតនរនងជ ទ្នី់្រកបមនអនតរជតិ។ 

ក្តនបពរបកត្ មមនិធិេរដ៉បមែ ជជែវត ែរមតតអរពីករននទមខេកសតតវ យដមបា ែត់ រអនតរជតិេ �់រេេវ្សន បឧន
េេេា ែតជតិ និងេា ែតេសក្ជតិ។ ម្មនិធិេរដ៉បមែអនតរជតិយដមប ចិេបមនារននរៀរតមិ និង រិនទនតិិ នឹងរនតទននីជ
ភបកជអ រិេរករអភិវឌ្រិនក ម្ឧននៀរិប�បមទនេរដ៉បមែកសរបតរៈេពមយវង។ រដ� ភិបម និងអាែរែតពឧននដននេនៀត

                                                           
1 Streck, C. et al. REDD+ Institutional Options Report. Meridian Institute (p. 23). 2009. Available from: http://www.redd-
oar.org/links/REDD+IOA_en.pdf.   
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រនតទននីនរ្ េខ ែាេងករបេងរតីរិនក ម្ឧនន ម្មនិធិជតិ និងេវត ធិករ េៀីករពិនិត្េហងីវបិេនរនេិមេេ ត់មត
ជវបិជទនេេែាេងែិ ចិសបឹងយសបងយបបេន។ 

២. ក�េ្បរបេរបបទពេិសធនរម�៍មលូធិិ៍ ធន�រជ ិ

 យ ា់ែននខងេសក្េនពិនិត្េ្ីម ម្មនិធិ រិនទនសបរបី យដមប ព់ បពីេិមេេខេកស ាិ  េដចបតរបតពីករ
ត់មត្ មមនិធិកសរបតតរបនតករររធ �្ជតិ រៀមតដមតករននទម សជបតសជង និងេ �់រ ម្មនិធិេរដ៉បមែេេវ្ជេម់ម់ង 
យដរ។ វចង ១ ប ព់ បពីនិដ�បពរទ្ នន ម្មនិធិនី ទ្សយដមបនពិនិត្។ ករេសបៀបេធៀបសតតវបនេធ�ីេហងី វ្រៈករ
ពិនិត្េ្ីមាែសរេដី្របកត ម្មនិធិទរងេន និងាែសរបន� បតបនុរ យដមរទ្ ទរង ិខបតយដមយិងអរពីករបេងរីត ម្មនិ
ធិទរងេន អនេក្រមៈននករេេជមត ាែសរេិមជរនិត នីតិវធីិអនេវតត េិមករមន យមនរអរពីមននែ �្ និងាែ
សរដននេនៀត ឬ សែបខឧមណ យមនរ យដមអធិបខអរពីករបេងរីត ម្មនិធិ រិនក ម្ឧនន និងករសជបតសជង។ ករវបិជបន
េផត តេមីករកបជជែត់ ែតិ រនទន ៧ យដមរនសរៈករខនតជកាមម រិេរករសជបតសជង ម្មនិធិវ្រនសបកិននបព 
និងយដម ត់មត់មដមិតេេដ 

(១) រិនក ម្ឧនន ម្មនិធិ - ់ុរេដរិនក ម្ឧនននមេេនន ម្មនិធិ យដមរទ្ ទរង បពជនីតិបេជអម និងនរនែតនរនង
ជ ទ្រដ� ភិបម ករបេងរតីនតករ ម្មនិធិជេសិីនយបប និងសបភពននករ ត់មត ម្មនិធិយដមរនេសបីសបកត 

(២) អភិបមែិ ចិនិងករសជបតសជង ម្មនិធិ - សបេភនសន បឧនយដមននទមបន�េែដឹែនរ និងសជបតសជង ម្មនិធិ រទ្ ទរង
ករកបព េ្ខ់រ និងករននទមខេកសតតវរបកតខៃទន 

(៣) េិមករមន  និងបនប�� េមកីរវនិិេេជ - វិន បនប��  និងេិមករមន យមនរ យដមរនយិងអរពីករ
វនិិេេជធននពី ម្មនិធិេន 

(៤) មែ�មៈវនិិ �ិឧអរពីបពននទមែបននិងករេសជីកេរកី - សបេភនកែ �្បពនិងអងអបពយដមរនមែ�មៈ
ក្សកបកសរបតករ ត់មត្ មមនិធិ ែកដមិជ មែ�មៈវនិិ �ិឧកសរបតករេសជីកេរកីអាែននទម់ងយដរ 

(៥) កររតន ៃ្ និង MRV - េិមករមន  និងដរេមីរករកសរបតករពិនិត្វ្ដននិងរតន ៃ្សបែបេដ
សបកិននបព និងតរៃ បពេម ី (១)ជេម់មជរទ្ នន ម្មនិធិ និង (២)ជេម់មននកែ �្បពនី ទ្សយដម
បនននទម ម្មនិធិិរសន 

(៦) សបពឧននកេវតនបិពកងអ្ និងបរសិន ន - បនប��  និងេិមករមន យមនរននយដមនេ ករេសបីសបកត ម្ម
និធិរនបពសកប ាិ ជ ទ្េិមេេកងអ្និងបរសិន ន និង្ិននរ្ ែនមវ់មប៉រមតអវជិ�រនេហី និង 

(៧) មែ�ខមណ ជែត់ ែតែរមតតេដរច កតជរនទ - តស ត្វករយដមបនបេងរីតេហងីេដរច កតជរនទនន ម្មនិធិ
េន ជមែ�ខមណ កសរបត់ តមតៀរិប�វតនេេេែាេង ម្មនិធិេន ។ 
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វចង ១ដ និដ�បពរទ្ ករខនតសនន ម្មនធិិយដមបនពនិិត្ 

 េិមេេននករ ត់មត
ម្មនិធិ 

អភិបមែិ ចិ ករវនិិេេជ មែ�មៈវនិិ �ិឧ 
េសជីកេរកី 

MRV សបពឧននកេវតនិបព មែ�ខមណ ជែត់ ែត
របកតរច កតជរនទ 

ម្មនិធិវនិិេេជ េរដ៉
បមែេេៀអេេ៉ 
(GRIF) 

េរដ៉បមែ ធនិរពិភពេ់ែ
សជបតសជង ម្មនិធិ
សវកត, អនេវតតេេ
វ្សែម្សបឹែ្
ដឹែនរយដមរន
ករកបព្ែពីរ
ដ� ភិបម-រច កត
ជរនទ 

រន, សែបខឧមណ
ែស្ិតអបមបររ និង
ៀរិប�វតនេយដម់
េដដមរបន 

យ ដ់ែេមីLCDs របកត
ៀអេេ៉ 

យ ដ់ែេមីជេម់ម 
(ែស្ិត ម្មនិធិ) 
កវនែ �្ៀរិប�វតនេ
សបររឆា រ 

េេងវ្េិមន
េេបរបកតធន
ិរពិភពេ់ែនិង
អងអបពអនេវតត 

កមិនែរក្តនបព 
សតតវបនដែតបបចម ម 
សកបជ្ទកមិន
ែរជេម់ម 

ម្មនិធិនសពេ្ឈីង
ែេងេបអ  (CBFF) 

េរដ៉បមែ AfDB សជបតសជង ម្ម
និធិសវកតយដម
ដឹែនរេដសែម្
សបឹែ្ភិបមពៀេ
អាែរែតពឧនននិងិរសន
េដបា ែត់ រ
សជបតសជង ម្មនិធិាែ
ជន  

រន, ករវនិិេេជ
េេវ្ករកេស្ិ
របកតអាែសជបតសជង 

យ ដ់ែេមីករបន េុ ីជ
្ទមែ�មៈវនិិ �ិឧ
រិនទន៦ 

កវនែ �្ៀរិប�វតនេ
សបររឆា រ(ទរងេេ
ែស្ិត ម្មនិធិ និង
ែស្ិតជេសរង) 

េេងវ្េិម
នេេបរបកត 
AfDB 

េសបីសបកត្ មមនិធិ 
សបេននសបឆរងករ
បតតបងតនសពេ្ ី
បេងរីតមែ�ខមណ
េិមរបកតជតិ និង
សបពឧនន MRV និង
ពសងឹងបពជនដជមរ
ដ� ភិបម/កងអ្កេី
វមិ 

ម្មនិធិឈរ៉ៀ មុន េរដ៉បមែ ធនិរជតិ
សជបតសជង ម្មនិធិ
សវកត យដមដឹែនរ
េដសែម្សបឹែ្ភិ
បមពៀេអាែរែត
ពឧនននិងិរសនេដជ
មៈែរ� ធិករ

រន, ម្មនិធិ់
េដដមរបន សតតវបន
ែេេវនិិេេជ
យដម ត់មត រិមម ម
េនៀងទតត 

ជេសរងសតតវយតកតត
បននករបតតបងតនសព
េ្េីដផ� មត
ឬសបេេម េដ
រៀមតដមត២០%សតតវ
បនបស ម្ងនេែេដ
យហែកសរបតជេសរង

យ ដ់ែេមីជេម់ម
(ែស្ិត ម្មនិធិ), 
កវនែ �្ៀរិប�វតនេ 
សបររឆា រ  
 

SES េរដ៉បមែ និង
អនេេ់្វ្េិម
នេេប 
BNDES  
 

្ិនិខកត់ កត 
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 េិមេេននករ ត់មត
ម្មនិធិ 

អភិបមែិ ចិ ករវនិិេេជ មែ�មៈវនិិ �ិឧ 
េសជីកេរកី 

MRV សបពឧននកេវតនិបព មែ�ខមណ ជែត់ ែត
របកតរច កតជរនទ 

បេ ចិែេនក អនតរជតិនិងជេសរង
េេខងេសរប ម្្ឈ
រ៉ៀ មុន 

ម្មនិធិសវកតយសប
សបរមឈកកតេ
នមណម េនកេ ី(ICCTF) 

វកិឧកតតបននករ
យសបសបរមឈកក
តេទរងអកត 

រដ� ភិបមរន
ករកបពេសិីន
េមីកមេបែាេងរិន
ក ម្ឧននអភិបមែិ ចិ 
េដរន UNDP 
េដីរតទជអាែសជបតសជង 

�ិ ន ជេសរងិរសនេដ
សែកទងរែតពឧននយដម
រនយ់នករកែ �្
បពជតិកតតបនន
ភក�ឧន �់ែបចែត 

កវនែ �្ៀរិប�វតនេ
សបររឆា រ 

េេងវ្េិម
នេេបរបកត 
UNDP 

្ិនិខកត់ កត 

ម្មនិធិនសពេ្ ី េ្ ិែ
កេែិ 

កែ �្បពនសពេ្ី
ជេសិីនយបប 

ធនិរជតិ
សជបតសជង, ដឹែនរ
េដសែម្សបឹែ្ភិ
បមពៀេអាែរែត
ពឧនន 

រន, ករវនិិេេជរ
ៈេពមយវងសតតវបន
បេងរីន 

ឈសកឧេមីែ �្វធីិ
រង 

កវនែ �្ជរទ្ េដ
កវនែរកៀពឧនន, 
ែស្ិតអាែននទម   
ឈសកឧេមីែ �្វធីិ 

�ិ ននិនានឧ បជេសិីនននទម ម្ម
និធិពីែាេងសបេនក, 
ករ មិមរទ្ េេអន
ជតេេែាេង FIP នឹង
ទែតនងជ្ទករ
េសបីនីតិវធីិរបកតធន
ិរពិភពេ់ែ 

ម្មនិធិេបរ៉មកសរបត
ភនិនជតិនិងតរបនត
ករររធ �្ជតិ 
(PROFONANPE) 

អភិរែុនិងសជបតសជង
តរបនតករររធ �្ជតិ 

អងអបពសកបិខបត
ាែចជ្ ដែនរ
េដសែម្សបឹែ្ភិ
បមពៀេអាែរែត
ពឧនន 

រន, សែបខឧមណ វនិិ
េេជអបមបររ
យដម សជបតសជង
េដយ ា់ែាែជន 

ជេសរងនី្ទសសតតវ 
ននទម ម្មនិធិពី
រច កតជរនទេដ
យហែពី ាិ  

សែម្សបឹែ្ភិបម
សតតតពិនិត្សជបត
ជេសរង, កវនែ �្
ាែចជ្សជបតជេសរង 

េសបីសបកតសបពឧនន
កេវតនិបពរបកត
ធនិរពិភពេ់ែ 

ជរនទនតករមង 
សតតវរនែិ ចិសព្
េសពៀង 

ម្មនិធិៀរិប�បមទន
នសពេ្ជីតិែមសត រកី 
(FONAFIFO) 

អភិរែុេដរច កត
នសពខា តតមិនិង
្ធ្្ 

អងអបពរែតែត
មរដ� ដែនរេដ
សែម្សបឹែ្ភិបមនន
អាែរែតពឧននសរ
មៈ-ាែជននិងរន

�ិ ននិនានឧ ឈសកឧេមីែ �្វធីិ 
រង, រតតមរដបតអាែ
មិមរទ្ េេវ្ជេម
តន ៃ្េអែមហមកេីនន 
យដនដី 

អងអបពាែជន
ននទមខេកសតតវេធ�ី
កវនែ �្របករ
មន របកតអាែ មិមរទ្ , 
កវនែ �្ាែចជ្

េិមនេេប
កងអ្និងបរសិន នប
េត ឈកនា េសបី
សបកតែាេង ម្មនិធិពី
ែាេងសបេនក, កតងតដរ

ិរនតននករ ត់មត្ មម
និធិខៃសតតវជបត
មែ�ខមណ េដ
យហែរបកតរច កត
ជរនទ 
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 េិមេេននករ ត់មត
ម្មនិធិ 

អភិបមែិ ចិ ករវនិិេេជ មែ�មៈវនិិ �ិឧ 
េសជីកេរកី 

MRV សបពឧននកេវតនិបព មែ�ខមណ ជែត់ ែត
របកតរច កតជរនទ 

អាែសជបតសជងេេេា ែត
ជតិ 

សបររឆា រ  រច កតជរនទេសបី
សបកតែាេង ម្មនិធិ
យដមននទមពីរច កត
ជរនទ 

ម្មនិធិករររបរសិន
នឡវ (EPF) 

ជេសរងករររបរសិន
ន 

អងអបពក�ឧតយដម
ដែនរេដសែម្
សបឹែ្ភិបមពៀេប
ជី 

រន, ករ ត់មត្ មម
ដរបមងយដមវនិិេេជ
េមី ម្មនិធិទជ�
ទន 

កររតន ៃ្េេវ្
ែរមីដិតពី ាិ  

អងអបពសជបតសជងេធ�ី
ករពិនិត្ជេម់ម
ជរទ្ , នីតិវធីិ់ស
កសរបតជេសរងតម
ិស 

សបពឧននកេវតនិបពន �់
ែាេងយ ដ់ែវ្សបពឧនន
កេវតនិបពរបកត
ធនិរពិភពេ់ែ 

ម្មនិធិៀរិប�បម
ទនរច កតជរនទ
នី្ទសឈិេកាីវ្
េិរពវ្េិម
នេេប/កតងតដរ
របកតខៃទនជរនទកវ្
េិមនេេបកត
ងតដរ 
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 ២.១ រិនក្មឧនន្ មមនធិ ិ

 
 

 

 

 

ម្មនិធិបជេសិីនយដមបនអេងរត យដមរទ្ ទរង ម្មនិធិេរដ៉បមែ រនមែ�មៈជ ម្មនិធិាែចជ្ និងកនតិេេ
ដ តិយតាង យត្ិនយ្នជករកបជនន ម្មនិធិេ់ុងេនៀតេហី។ េទជេ៉ងែកេដ ម្មនិធិទរងេនជេសិីន 
់ុរេដ ម្មនិធិរង ទ្ រិនទន យដមទែតនងនឹងប�ព វ្យ ា់ែខេកស ាិ  (ដមិជ FONAFIA េេសបេនកែមសត រកី) ឬ 
ទែតនងនឹងជេសរងខា តធរជែត់ ែត (ដមិជ PROFONANPE ននសបេនកេប៉រម)។ ម្មនិធិនន ែកបនេសបីសបកតសបេភន
ម្មនិធិខេកស ាិ  េដី្មេីឆៃីតបនឹងេិមេេខេកស ាិ ់ងយដរ។ ភទ. PROFONANPE េសបីសបកតបងអេ រ ទ្ននទជ�
ទន េរមជ ម្មនិធិកសរបតវនិិេេជេេអនជត(sinking fund) និង ម្មនិធិិស ម្។ ម្មនិធិទជ�ទនសតតវបន
េសបីសបកតកសរបតជេសរងននយដមរនេដី្នេនេសិីនបងអទរ និងទ្ទរវ្រនកនិរបពៀរិប�វតនេកសរបតរៈេពម      
យវង។ ម្មនិធិកសរបតវនិិេេជេេអនជត សតតវបនេសបីសបកតកសរបតជេសរងនន យដមទ្ទរវ្រនៀរិប�វតនេយដម
់េដដមរបនែាេងបររិមេ៉ងេសិីន។ ម្មនិធិិស ម្សតតវបនេសបីសបកតកសរបតជេសរងនន យដមទ្ទរវ្រន
តេម្បពររងកនិរបពរៈេពមយវង និងបពេដដមរបនែាេងរៈេពមខៃី។ 

ទែតនងនឹងសបភពននករ ត់មតៀរិប�វតនេ ម្មនិធិយដមននទមេជជជឧជងេជេេែាេងករពិនិត្េន កនិតេសក្
ករសជបតសជងែាេងេិមេេនវ្រនករ ត់មត្ មមនិធិពីសបភពជេសិីន យដមជទពទែេជែាេងករនបតនមតនឹងនននពិមជែត
់ែតខងនេេប ឬេកដ�ែិ ចិ។ ម្មនិធិេរដ៉បមែ និង ម្មនិធិឈកកតេជតិ យដមបនពិនិត្្ែនមតេពមេន 
បនពឹងយ ដ់ែជបប្េមរីច កតជរនទអនតរជតិពីវកិឧសរមៈ ជពិេកក ពីសបេនកនឧរេវក ឈមៃ្ងត និងិសែភព
អងតេជៃក េបីេទជ ម្មនិធិឈរ៉ៀ មុន បនននទមបររិមសតឹ្តិិតទិ (៤,២់នដេ ៃ់ ឈេ្រែិ)ពីសែម្ៀមេនេសបងកត
ជតិែកេដ េរមជ េប៉សតតសបក (Petrobras)។ 

្៉ិងវបិេនៀត ម្មនិធិនសពេ្យីដមរនឈេ រិកត្ ទ រិនទនបនននទមៀរិប�បមទនសកកតយសែមពវីកិឧ
ាែជនជតិ ជពិេកកវ្រៈករតស ត្វវ្បងតពនន និងឈែរនន េៀីេេែាេង ម្មនិធិ FFM និង FONAFIFO  េន
ជជសបភព រិបងនន ម្មនិធិយដមពទែេជបនននទម។ េទជេ៉ងែកេដ ជទរែតតករិមត់ ងយដរេ ម្មនិធិទរងពីរ
េនបនេផត តជខៃ រងេមីករបងតនថៃកសរបតេករបរសិន ន យដម ត់មតិ រមងទែតនងិខកត់ កតជ ទ្ករបងតនថៃរបកត    
វកិឧាែជន។ ករបងតនថៃេដក�ឧសជិិតតពីអងអបពននែាេងវកិឧាែជនយដមសបតិបតតិករេេែាេងសបេនក ែកបនបេងរីត
េហងីេេែាេង ម្មនិធិ ទ្ រិនទន់ងយដរ វ្ធ �្វេដយ ដ់ែេមីករជស ម្បវ្រនបពននទមខេកសតតវកងអ្ននសរជីវ  
ែ �្។ ែាេងែរមីទរងអកត រិមម មបនពីយ ា់ែេនរនកររសតតិិតទិ ប៉េយនតរ ត់មតជករបរេពបបយនន្ដករនសបេេជនន

រិមេ ិជនៃឹ 

• ម្មនិធិបជេសិីន ជជ ម្មនិធិាែចជ្ និងដ តិេដយហែ េបីេទជ ម្មនិធិជេសិីនរន ម្មនិធិរង ឬ 
នតករកសរបតករ ត់មត ម្មនិធិេេវ្យ ា់ែខេកស ាិ ែកេដ 

• ម្មនិធិយដមរនេជជជឧជងេជបននវ្រនិរនតននករ ត់មត្ មមនិធិេសិីនយបប 
• ករបេងរីនពិពិធែ �្សបភព ម្មនិធិ និងេធ�ីវ្វកិឧាែជន មិមរទ្  វ្រៈករែរមតតវ្បងតនថៃ ឬ វ្ករ

ក�ឧសជិិតត ឈិបេងរីន ម្មនិធិ និងែរៀតិករសប្្ រិេរប�ព នេេប ឬ េកដ�ែិ ចិ។ 
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ដមតសបភពៀរិប�វតនេដននេនៀត។ េេែាេងែរមីនន ម្មនិធិ FONAFIFO វបិជទនយបបេនសតតវបនកស្បកស រ្មវ្រ
ៈករេិបវ�ិ� បនបឧសតេករែ �្បរសិន ន (ESCs) យដមជភកតេវងននករននទមសអ មតនមវវបិជទនេន។ 

២.២ អភបិមែិិ ច នងិករសជបតសជង ម្មនធិ ិ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ម្មនិធិបជេសិីនយដមបនអេងរត ដរេមីរករជអងអបពក�ឧត ឬ រែតែត មក�ឧត េដរនាែចជ្
បពេ៉ងេសិីនទរងខង ៃ់មវិខបត និងសបតិបតតកិរដ តិេិបពីរដ� ភិបម។ េេែាេងែរមីបជេសិីន រិមេ ិេនទែតនងនឹង
ម្មនិធិយដមរនាែចជ្បពជនីតិបេជអម យដមឈិជអងអបព្ិនយក�ងរែ់ម រិេមបែាេងវកិឧាែជន អងអបព
សជបតសជងជរនទក ឬ អងអបពវ ិ្ ជ្ករ ឬ រែតែត ម រិមេ រដ�។ នស្ងតជែត់ ែតនននីតិបេជអមយបបេន ឈសកឧបជ
េសិីនេេវ្បរបិនរបកតជតិ។ េទជេ៉ងែកេដ ែស្ិតននាែចជ្បពដ តិេិបពីរដ� ភិបមយបបេន រន
រិមងទែតនងជិតកាិននេេនឹងសបកិននបពនន ម្មនិធិ និងករខនតជងេនេនៀតជ ក្តនបពែាេងករទែតទបៀរិប�វតនេ
ពីរច កតជរនទ។ នន�ឹ្នឹងេន សបករករខនតជេ រដ� ភិបមរនបពរច កតកររងឹររេមី្ មមនិធិ េដី្មីនវ្រនបព
កេកី �់ ែត ាិ ជ ទ្េិមនេេប និងែ �្វធីិជតិ។ ែាេងែរមីបជេសិីន រិមេ ិេនឈិេធ�ីបនវ្រៈ ករ ត់មត
តរងវ្បននមមរនម់ពីខងរដ� ភិបម េេែាេងសែម្សបឹែ្ភិបម (កម្ឈនខងេសក្) ឬ វ្រៈែិ ចិកៀ
សបតិបតតិករជិតកានិនររងអងអបពសជបតសជង ម្មនិធិ និងអងអបពននននរដ� ភិបម។ បនពិេសធននពី PROFANANPE ែក

រិមេ ិជនៃឹ 

• ករនវ្រនតេម្បពររងាែចជ្បពខងសបតិបតតកិរ និងខង ៃ់មវិខបតនន ម្មនិធិ ដ តិេិបពីរដ� ភិ 
បម និងរែ្បននមវកនិរបពយដមរដ� ភិបមរនបពរច កតករ សតតវបនេ្ីមេឃបីេជែវត ករខនត ទ្
ែាេងករទែតទបៀរិប�វតនេពីរច កតជរនទ 

• ម្មនិធិទរងអកតរននស្ងតខៃសននសែម្ សបឹែ្ភិបម និងអងអបពសជបតសជង រិយមែ ម្មនិធិខៃេនៀតែកេសបី
សបកតនតករសវកត(សជបតសជងជរនទក) (trust facilities) ជមៈែរ� ធិករបេ ចិែេនក ឬ អងអបពវជិ� ជីវៈ
ែាេងវកិឧាែជន់ងយដរ េដី្មបីេងរីនសបកិននបព។ អងអបពែាេងរដ� ភិបមឈិិរសន ប៉េយនត្ិនេដីរតទកាមម
ទ្េហី 

• កររទ្ បបចម មតេម្បពននតរងពីរដ� ភិបម កងអ្កេីវមិ និងវកិឧាែជនេេែាេងសែម្ សបឹែ្ភិបមនិង
ករនវ្រនកិននិេក�ី ាិ ននតរងរា ែតស េេែាេងករេបេឆា ត បនបេងរីនបពសកបិខបត និងសបកិនន
បពនន ម្មនិធិ 

• ករែរៀតិេមីនថៃ រិអនតរករ បេងរីនបពទែតទបនន ម្មនិធិពីករែតរច កតជរនទ។ ែាេងែរមីយដមនី
បា ែត់រអនតរជតិធរសបជេសិីនែែនស្ពី ១០-២០% ភកតេវងពីវកិឧាែជន និងធនិរជតិបន
ប ព់ បេ ែនស្យបបេនឈិបបចេ ្ែសតឹ្យត ៣% 

• ករនវ្រនករននទមខេកសតតវជជជនៃឹ។ កតព�ែិ ចិេមកីរនសជបតសជង នឹងជបតរែតពឧននេ៉ងេបិ
កតជ ទ្អាែសជបតសជង ប៉េយនតេេែាេងែរមីជេសិីន ែកទែតនងជ ទ្អងអបពសជបតសជង ឬ បេជអមដនន
េនៀត យដមសជបតសជង ឬ េ �់រ ម្មនិធិ់ងយដរ។ 
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បនជមកប�� ែត់ងយដរេ កររែ្នេែ ម្មនិធិវ្រនាែចជ្បពវ្ ៃ់មវិខបតដ តិេិបពីរដ� ភិបម ឈិនេ 
នមទែរបកតរដ� ្ិនឈិេសបីសបកតធននេេែាេង ម្មនិធិេនេដី្មនីមទតតបរមេ មរបកតរដ� ភិបមេហី។  

េទបី ម្មនិធិយដមកនិតែាេងករកិែ្េន រនបពខេក ាិ វ្រមបបពជេសិីនែកេដ េបីជិតពីរិនក ម្ឧនន
អភិបមែិ ចិន �់ែាេង េេែាេងសជបតែរមីទរងអកត រនសន បឧនពីរយបបខេក ាិ ជករខនតដ សែម្សបឹែ្ភិបម ទ្ (ដមិជ 
សែម្សបឹែ្ដឹែនរ សែម្សបឹែ្នែ) និងអងអបពសជបតសជង (ដមិជ ករេិមឧសបតិបតត)ិ។ 

សែម្សបឹែ្រនបរៈននទមខេកសតតវ ត់មតករយមនរជរទ្ អរពី និកេេ និងករសតរតពិនិត្េមី ម្មនិធិ ដមិជករ
បេងរីតនីតិវធីិសបតិបតតកិរ និងករវនិិេេជ រិយមែអងអបពសជបតសជងវ្ធ �្វសជបតសជងសបតិបតតិករសបររនថមនន ម្មនិធិ 
និងេេែាេងែរមីជេសិីន អនេវតតករននទមខេកសតតវែាេងែស្ិត ទ្េមីករនខងករសជបតសជង ម្មនិធិ។ ម្មនិធិ
ទ្ រិនទន ដមិជ GRIF និង ICCTF រទ្ បបចម មតទននី និងករននទមខេកសតតវេមអីាែអនេវតតជេសរង េេែាេងរិនក ម្ឧនន
រតតយិងទរង ម្មរបកតខៃទនយថ្េនៀត់ង។  

េេែាេងែរមីបជេសិីន ករជិែបពននសែម្ សបឹែ្ភិបមរនករកបពជតរងជនតខមកត្ែពីវកិឧស
រមៈ(យដមជបឹែកបត្ែពីសែកទង/សន បឧនជេសិីន) វកិឧាែជន និងកងអ្ កេីវមិ។ េេែាេង ម្មនិធិេរដ៉បមែ ទ្
រិនទន ជពិេកក GRIF និង ICCTF កងអ្កេវីមិ និងតរងវកិឧាែជនបនននទមកិននជិអាែកេងរតករមន ។ េទ
ជេ៉ងែកេដ េនជសបករយដមកនិតេសក្ករនិេនៀនជេសិីន និងសតតវបនរតតនេែេ បនចច រងក្តនបពរបកត
ម្មនិធិែាេងករទែតទបរច កតជរនទជេសិីន។ ដមិ ាិ េនយដរ ករពិនិត្េ្ីមរបកត ម្មនិធិបរសិន នពិភពេ់ែេមី ម្ម
និធិ PROFONANPE បនរែេឃបីេ វតតរនេសិីនេមីកមបតរបកតករកបពពីរដ� ភិបមេេែាេងសែម្ សបឹែ្ដឹែនរ 
បនចច រងបពិស ម្ និងរននននិពមអវជិ�រន្ែេមសីបតិបតតិកររបកត ម្មនិធិេន យដមេនជែិ ចិករ ទ្យដមសតតវ
បនេដសសេេេពមេសក្ែ។ ករកនាិដ� នយបបេនរនបពសកប ាិ ជ ទ្នកុនៈដននេនៀតអរពី ម្មនិធិអភិ
រែុអនតរជតិ យដមបនជមកប�� ែតអរពីសរៈករខនតននករបេប� �កវតតរនេសិីនេមីកមបតរបកតតរងពីរដ� ភិបមេេ
ែាេងអងអបពដឹែនរ នន�ឹ្នឹងកររែ្បនេ៉ងេបិកតតរងជនតខមកត ទ្រមបពីរដ� ភិបម យដមជជនៃឹកសរបត
េជជជឧនន ម្មនិធិនន។1

2  

រិនក ម្ឧននននករេធ�ីេកិែតកីេស្ិនិងអរិែាេងករេបេឆា តរបកតអងអបពខេកស ាិ  េេសែម្សបឹែ្ភិបម 
នរនងជរនបពខេក ាិ ជខៃ រង។ ម្មនិធិខៃេសបីសបកតករកេស្ិេដករាែបព្តិទរងសកមង រិយមែ ម្មនិធិ
េ់ុងេនៀតសបកនតែករកេស្ិេដកេ ៃ្ងេឆា តបជេសិីន។ ដមិ ាិ េនយដរ ម្មនិធិខៃ ត់មតវ្ករជិែរា ែតសេេ
ែាេងសែម្សបឹែ្ភិបម ទ្កេ ៃ្ង រិយមែ ម្មនិធិឈរ៉ៀ មុន ត់មតវ្សែម្អាែរែតពឧនននី ទ្ស (រដ� ភិបមេា ែតជតិ រ
ដ� ភិបមេា ែត ម្មដ� ន អងអករកងអ្ កេីវមិ) នមវកេ ៃ្ងេឆា តរទ្ ាិ យត ទ្។ ជេស្ីកននេិមករមន េបេឆា ត ឈិ
រននននិពមជករខនត្ែេមតីេម្បពអរិេេែាេងសែម្ សបឹែ្ភិបម និងជទរយតពិររជ ទ្ ាិ  នឹងនិ្នឧ
អរពីករកបពននសែម្សបឹែ្ភិបម់ងយដរ។ 

ករននទមខេកសតតវរបកតសែម្ សបឹែ្ភិបម វ្ធ �្វ រទ្ បបចម មែិ ចិករនន ដមិជ ករអនេ ឧ្តេិមនេេ
ប និងេននសៈកត ត់មត្ មមនិធិ ករពិនិត្វ្ដន និងករពិនិត្ជេម់មនន ម្មនិធិ ករជិតជមរអរពីេិមករមន
                                                           
2 Spergel, B. and Taïeb, P. Rapid Review of Conservation Trust Funds. Conservation Finance Alliance Working Group on 
Environmental Funds (p. 27-29). 2008. រនេេែាេង: http://www.conservation.org/global/gcf/Documents/rapid_review.pdf.   
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យមនរកសរបតករវនិិេេជ និងករបេងរតីបនប��  និងមែ�ខមណ កសរបតែ ច្/ីជរនទនតករមង់ងយដរ។ េេែាេងែរមី
ខៃ សែម្សបឹែ្ភិបមែករនករននទមខេកសតតវេមីករអនេ ឧ្តថវកិ ឬករេមីកេរ្ មមនិធិ់ងយដរ ជពិេកក កសរបត
ជេសរងខា តធរ។ េទជេ៉ងែកេដ បនពិេសធននពីCBFF ប ព់ បអរពី រិនទនេ៉ងេសិីនននករេមីកេរ្ មមនិធិយដម
រែតពឧនន ដមេ ាិករែរៀតិេមីកររែតពឧននននសែម្សបឹែ្ភិបមេេែាេងករកេស្ិននេមកីរេមីយដមរននឹែសបែតេសិីន
ជងែស្ិត ទ្េន ឈិជទបេងរីនសបកិននបិពករ់រេ៉ងេសិីន់ងយដរ។ 

អងអបពសជបតសជង វ្ធ �្វរទ្ រន សែម្បេជអមិែជរនបាែេនកយដមេធ�កីរេពបេរ៉ង  យដមែាេងែរមីជ
េសិីន ដឹែនរេដនែសបតិបតតិ ទ្រមប។ ជបឹែកបត េ្ខ់ររបកតអាែទរងេនរទ្ បបចម ម ករសជបតសជងេមីសបតិបតតិ
ករ និងៀរិប�វតនេនន ម្មនិធិ ករជិតជមរអរពីេននសៈកតនន និងយ់នករកសរបតប ព់ បជមនេេសែម្សបឹែ្ភិបម ករ
អនេ ឧ្ត ឬេមីែករេមី ម្មនិធិជ េ្ន ដមិែាេងែរមី EPF ននសបេនកឡវ ករ ត់មតជរនទដមតអាែននទម ម្មនិធិេេែាេង
ករេរៀប រិករេមីកេរ្ មមនិធិ។ 

ជបឹែកបត អងអបពសជបតសជងននទមករិរសនពីនីបា ែត់ រននននរដ� ភិបមឬអងអករអនតរជត។ិ ភទ. 
PROFONANPE បនននទមករិរសនែាេងករពិនិត្វ្ដនខងបេ ចិែេនក និងៀរិប�វតនេកសរបតែ �្វធីិ និងជេសរងខេ
កស ាិ របកតខៃទន ពីករែតសន បឧនរែតពឧនន រិនទនពីរេរមជ នែដ� នៀរិប�វតនេនិងរដ�បម និងនែដ� នអភិវឌ្នន 
និងរតតយិងសតរតពិនិត្។ េេែាេងេពមប ចិេបមនាេន េេេសក្ GRIF អងអបពជនដជមដមិជ ធនិរពិភពេ់ែ និង 
UNDP ជទអងអបពអនេវតតជេសរង ែាេងករបេងរតីាែសរេិមជរនិតជេសរង និងករេមីជេសរង និងរនបរៈននទម
ខេកសតតវេមកីរយមនរ និងករសតរតពិនិត្េមីាែសរនិងករេមីជេសរងទរងេន។ 

បយនន្េមីអងអបពននយដមបនប ព់ បខងេម ី ម្មនិធិជេសិីនែកេសបីសបកតរិនក ម្ឧននសវកត(សជបតសជង
ជរនទក)េដី្មរីតតយិង ម្មនិធិទរងេន់ងយដរ។ េេែាេងែរមីេរដ៉បមែ និង ម្មនិធិឈកកតេជតិ ជបឹែកបត រិន
ក ម្ឧននេនែកបន ត់មតេដអងអករអនតរជតិ់ងយដរ ដមិជធនិរអភិវឌ្ននឈៈៀ�ែិ (ដមិេេែាេងែរមី CBFF) ឬ 
UNDP (ដមិេេែាេងែរមី ICCTF)។ េេេសក្ ម្មនិធិនសពេ្ជីតិបជេសិីន ែកដមិជ ម្មនិធិឈរ៉ៀ មុន់ងយដរ 
ធនិរជតិ ទ្ បនេដីរតទជអាែសជបតសជងជរនទក។ 

វ្ធ �្វ អាែសជបតសជងជរនទករនបរៈននទមខេកសតតវនេមីករសជបតសជង និងករវនិិេេជ ម្មនិធិនន 
អនេេ់្វ្េិមនេេប និងេកិែតីយមនររបកតសែម្ សបឹែ្ភិបម។ អាែសជបតសជងជរនទកកនិតែាេងករននទមខេក
សតតវេមកីរនែាេងែស្ិតខេកស ាិ ។ េេែាេងែរមីជេសិីន និដ�បពខៃសននករននទមខេកសតតវេមកីរន ែករនអនេវតត
រិេរអងអបពដននេនៀត់ងយដរ ដមិជ វ្ធ �្វ សតតវពិនិត្េ្ីមនរនកត់មសបេេជនន ដមិជែាេងែរមីនែ
សបតិបតត ិ រិយមែបេជអមិែ សតតវេិរពវ្សែ្កីមធ ត្្ ទ រិនទន។ េេែាេងែរមី ICCRF នីបា ែត់រសបតិបតត ិែកសតតវរន
បរៈននទមខេកសតតវេមីករន់ងយដរ។ 

រនែរមី ទ្ រិនទន យដមអងអបពែាេងវកិឧាែជន ែកសតតវបនរទ្ បបចម មេេែាេងរិនក ម្ឧននអភិបមែិ ចិ់ងយដ
រ។ េេែាេងែរមី CBFF បា ែត់ រសជបតសជង ម្មនិធិ ទ្្ែពីវកិឧាែជន (ករបជ្ SNV និងសបវត៉ធឧរេបកជម
ពឧរ) បន មិមរទ្ ែាេងករសតរតពិនិត្ជេសរងតមិស រិយមែេេេសក្ FONAFIFO អងអបពែាេងវកិឧាែជន យដមសតតវេជ
សអ មតេជអាែននទមកិនន ិ សតតវបនេសបីសបកត េដី្មពិីនិត្វ្ដនជេម់មននករ ត់មត ម្មនិធិដមតអាែននទមជេសិីន។ 
េេែាេងែរមីនី ទ្ស ករេសបីសបកតអងអបពយបបេន សតតវបនចករមន េបនជទកស រ្មវ្រនករបេងរីនសបកិនន
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បពេ៉ងេសិីន េទបីបនពិេសធននេេេសក្ FONAFIFO ជមកប�� ែត់ងយដរអរពីតស ត្វករវ្រនករេធ�ីកវនែ �្ជ
េនៀងទតត និងពិសត រេមីអងអបពទរងេន េដី្មកីរររនមតនឹងនរនកត់មសបេេជននែកេដ។ 

ភកតេវងពី ម្មនិធិេរដ៉បមែ និង ម្មនិធិឈកកតេជតិ ប ព់ បេ សជឹសន នាែជន ឬ ធនិរជតិ ឈិរតត
យិងរដ�បមេមី ម្មនិធិននសបែបេដសបកិននបពខមកតជងសជឹសន នអនតរជតិធរស ដមិជ UNDP ឬធនិរពិភព
េ់ែេេេនៀត។ េេែាេងែរមី ICTFF នថៃ រិេមីកររតតយិងរដ�បមរបកត UNDP រនសបរម ១២% រិយមែ
ធនិរពិភពេ់ែ វ្ធ �្វ ែែនស្ររង ១០-១៥% កសរបតសជបតសជង ម្មនិធិ។2

3 ក្មទសវកតនន ម្មនិធិឈរ៉
ៀ មុន ែែនស្សតឹ្យត ៣% ប៉េេា កសរបតែនស្រដ�បម។ េទជេ៉ងែកេដ អងអបពអនេវតតនន ម្មនិធិ េរមជ 

ធនិរអភិវឌ្ននជតិ BNDES ជអាែសកតបែនថៃិររដ�បមេ៉ងេសិីន។ 

បនពិេសធននជ ទ្ CBFF ប ព់ បេ ករេសបីសបកតបា ែត់រសជបតសជង ម្មនិធិ បនបេងរីនសបកិននបពនន
ករេមីជេសរង េដរនករ រិទបជខៃ រងេធៀបនឹងេមខធិករដ� នយដមដឹែនរេដធនិរអភិវឌ្ននឈៈៀ�ែិ 
(AfDB)។ FMA សតតវបនយតងវរងេេែាេងឆា រ២០១១ ជបា ែត់ រសជបតសជង ម្មនិធិ កសរបតរៈេពម ទ្ឆា រ យដមបន
េឃបីតទេមខននករអនេ ឧ្តជេសរងេែីនេហងីដមត ៩២៣%។ កព�នថមេន FMA រតតយិងសជបតសជងជិត ៨០% នន
ជេសរងយដមបនអនេ ឧ្ត នន�ឹ្នឹងសបតិបតតិករែាេងែស្ិត រិកសរបតឆា រ២០១១-២០១៤ យដមរនសបរម 
៣៥% ទបជងករ រិរដ�បមរបកត AfDB កសរបតយតែាេងឆា រ ២០១០ ប៉េេា ។ 

ម្មនិធិឈរ៉ៀ មុន និង ICCTF ែកបនរទ្ បបចម មជមៈែរ� ធិករបេ ចិែេនក េេែាេងរិនក ម្ឧននសែម្សបឹែ្ភិ
បម នន ម្មនិធិរបកតពទែេជ់ងយដរ េបីេទជពទែេជរន េ្ខ់រខេក ាិ េដយហែេេែាេង ម្មនិធិនី ទ្សែកេដ។ 
កសរបត្ មមនិធិឈរ៉ៀ មុន ជមៈែរ� ធិករបេ ចិែេនកននទមខេកសតតវទរងសកមងេមកីរបេងរីតវធីិសៈកត េដី្មពិីនិត្
េ្ីមករយសបសបរមកតេែកបមននសពេ្និីងប៉នតស� នអរពីករកតតបនននមវករបរបកសរបតករបងតនថៃេេវ្ជេម់ម។ 
ែាេងករេសបៀបេធៀប ជមៈែរ� ធិករបេ ចិែេនកននICCTF សតតវបនបេងរីតេហងីេដី្មពិីនិត្យ ា់ែបេ ចិែេនកននករេមី
ជេសរង និងេមីែអនេសកននដមតពទែេជកសរបតករអនេ ឧ្ត េដយ ដ់ែេមីជេមក្មតតិខងបេ ចិែេនករបកតពទែេជ។ 

២.៣ ករវនិេិេជធននពី្ មមនធិ ិ

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Forstater, M. et al. The effectiveness of climate finance: a review of the Amazon Fund. ODI (p. 11). 2013. រនេេែាេង 
http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8340.pdf. 

រិមេ ិជនៃឹ 

• ករវនិិេេជេមីសនព្កែ �្កសរបតករអភិរែុ យដម ត់មតមននបពែាេងករេសបីសបកត្ មមធន់បយ ៃ្ង 
េដី្មនីមនេែ ម្មនិធិវ្រនជនិ ចិកសរបតករេ �់រ ជជជេស្ីកយដម ម្មនិធិជេសិីនសបកនតែ 

• ម្មនិធិយដមរនេដី្នេនសជបតសិនត ឈិននិរនតរបពរៈេពមយវង វ្រៈករបេងរីត ម្មនិធិទជ�
ទន យដម ត់មតករសបែតសបររឆា រសជបតសិនតកសរបត ម្មនិធិ ដមតយ ា់ែ ទ្ននសបតិបតតិករ 

• បនពិេសធននជ ទ្ ម្មនិធិឈរ៉ៀ មុន ប ព់ បេ េជឈិននទមបន់ម រិមម មជេសិីនពីករវនិិេេជ 
េដេធ�វី្អាែសជបតសជង ម្មនិធិយដមរនជរនបវជិ� ជីវៈខងយ ា់ែេនបន មិមរទ្  

• ករអនេ ឧ្តេិមករមន យមនរកសរបតករវនិិេេជយដមរទ្ បបចម មសបពឧននកេវតនិបព កសរបតករររករវនិិ
េេជេេែាេងបរេិកកននករអនេវតតយដមបងរេសិេា ែត រិេរបរសិន ន ជជកតងតដរននករអនេវតត។ 
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សជបត ម្មនិធិយដមបនកិែ្ េមីែយមងយត ICCTF បនសបឹងយសបងវនិិេេជេ៉ងេបិកត ម្មនិធិរបកត
ខៃទនខៃសវ្វធីិ ទ្។ េេែាេងែរមីបជេសិីន ករននទមខេកសតតវេមកីរវនិិេេជធននពី ម្មនិធិ េធ�ីេហងីេដ
អាែសជបតសជងជរនទក សកបវ្េិមនេេប និងេិមករមន យមនរ យដមយិងេដសែម្ សបឹែ្ភិបមនន ម្មនិធិ 
េទបីអាែ ត់មតេេបមតខងករវនិិេេជែកឈិ មិមរទ្ ែាេងករ ត់មតេេបមតយមនរជេននសៈកតែកេដ។ េិមនេេ
បយបបេន វ្ធ �្វ រនេិមេេេឆម េេរែ េននសៈកតវនិិេេជេមកីរអភិរែុ យដមរែតពឧននជ ទ្អិមន
សនព្យដមជសបភព រិមម ម េដី្មីនវ្រនបពឈិពិែរមន បន និងកនតកិេខ នន�ឹ្នឹង ត់មតបពររប តិកសរបត
មននបពេដដមរ េដី្មី់ តមត ម្មនិធិដមតជេសរងននេេេសករនករអនេ ឧ្ត។ េទបីរនមែ�មៈអភិរែុយបបេនែក
េដ ម្មនិធិខៃបនននទមេជជជឧែាេងករននទម់ម រិមម ម្ែវបិេ៉ងេសិីនដ ម្មនិធិឈរ៉ៀ មុនបនននទម់ម
រិមម ម ៥-២០% េេែាេងរៈេពមសតឹ្ប៉េន� នឆា រ េដបេងរីតជ ម្មនិធិដ តិេដយហែ យដមសជបតសជងេដសែម្
ៀមេនវនិិេេជាែជន ទ្។ 

េិមនេេប និងេិមករមន យមនរឈិយបងយិែខេក ាិ ររង ម្មនិធិែាេងជរពមែ ទ្ រិនទន ឬររង ម្មនិធិ
រង ឬជមនីខេកស ាិ  យដមជបឹែកបត រនេិមេេនវ្រនករវនិិេេជកសរបតរៈេពមក្សកប។ ភទ. 
ម្មនិធិទជ�ទន បជេសិីនសតតវបនដែតេេែាេងករវនិិេេជកសរបតរៈេពមយវង យដមវ្ធ �្វនរ្ ែនមវ់ម
រិមម មែស្ិតខមកត យដមឈិ ត់មតទរងកនិរបពនិងជសបភពសបែត រិមម មេដី្មី់ តមត្ មមនិធិកសរបតសបតិបតតិករ់ងយដរ។ 
�់េេេវបិ ម្មនិធិកសរបតវនិិេេជេេអនជត ជទនកមសតតវបនដែតេេែាេងករវនិិេេជរៈេពមខៃីេដរនមនន
បពេដដមរែស្ិតខមកត។ សរៈករខនតននប�ព េនសតតវបនជមកប�� ែតេេែាេងកវនែ �្នន FFM យដមបនកងរតតធមនតអរពី
សរៈករខនតននកររតន ៃ្េដសបមងសបឧតាអរពីបររិម ម្មធនយដមឈិ់េដដមរ យដម ម្មនិធិេនសតតវរែ្វ្
រនជសបររ េដី្មីនេ ស តិសបែតយដម្ិនសតតវករេេែាេងអរហេងេពម ទ្ សតតវបនវនិិេេជៀទកអរហេងេពម
េន ែាេងេិមេេ ត់មត់ម រិមម មែស្ិតខមកត។ 

េទបីករពិនិត្េន្ិនបនរតន ៃ្អរពីមែ�មៈវនិិ �ិឧកងអ្ និងបរសិន នយដមសតតវេសបីសបកតេេែាេងករវនិិ
េេជែកេដ ករពិនិត្ដ តិេដយហែ ទ្េមី ម្មនិធិអភិរែុបនរែេឃបីេ បជេសិីននន ម្មនិធិអភិរែុ នហមវេន 
េសបីសបកតនីតិវធីិយដមរនែវត បរសិន នជមែ�មៈវនិិ �ិឧ កសរបតករវនិិេេជននរបកតខៃទន យដមរទ្ ទរង វ្រៈ 
េធ�ីករជ ទ្សែម្ ៀមេននន េដី្មេីមែីែរពកតនរៃ បតយដមរនេ្សតីបពជ ទ្បរសិន ន។ េទជេ៉ងែកេដ ករ
ពិនិត្ករេមីជេសរងវនិិេេជយដមយ ដ់ែេមមីែ�មៈវនិិ �ិឧននបពននទមខេកសតតវខងកងអ្ ្ិនកមវរនជនមេេេហី 
េដសរ រសតតវករេពមេសិីន និងសតតវ រិេសិីន។3

4 

២.៤ បពក្សកប នងិមែ�មៈវនិិិ �ឧកសរបតករេសជកីេរកី 

 
 

                                                           
4 Spergel, B. and Taïeb, P. Rapid Review of Conservation Trust Funds, Conservation Finance Alliance Working Group on 
Environmental Funds (p. 58-59). 2008. រនេេែាេង http://www.conservation.org/global/gcf/Documents/rapid_review.pdf.   
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មែ�មៈក្សកបនិងមែ�មៈវនិិ �ិឧេសជីកេរកី ជនមេេសតតវបនសែម្សបឹែ្ភិបមជអាែែរមតត េដី្មេីសជីក
េរកី និងបរេពបេិមេេជេននសៈកត និងឈមតតិនន ម្មនិធិ។ ម្មនិធិេរដ៉បមែ យដមបនកិែ្ទរងេន បនប ព់ ប
អរពីវិនខេកស ាិ  ែាេងករែរមតតកែ �្បពយដមក្សកប។ ភទ. GRIF កព�នថមេន េផត តេមីករែសងក្តនបព 
និងករអភិវឌ្េកដ�ែិ ចិកបមនទប ជងជេសរងកតតបននករបរប េដសរយតនសពេ្នីនសបេនកៀអេេ៉ 
្ិនយ្នជសបភព រិបងននករបរបភក�ឧន �់ែបចែត។ ្៉ិងវបិេនៀត ម្មនិធិ CBFF នរនងជ ត់មត ម្មនិធិកសរបតយត
ជេសរងយដមកតតបននករបរបេដផ� មតយតប៉េេា  រិយមែ ម្មនិធិឈរ៉ៀ មុន ត់មតស តិសបែតដមតទរង
ជេសរងយដមកតតបននករបតតបងតនសពេ្េីដផ� មត និងដមតែិ ចិសបឹងយសបងែសងក្តនបព់ងយដរ។ ម្មនិធិ ទ្
រិនទនេសបីសបកតនតករដ តិិ ា  េរមជ ម្មនិធិរង ឬ ិរនតននករ ត់មត្ មមនិធិកសរបតកែ �្បពែាេងជរពមែខេកស ាិ ។ 

អងអបពយដមរនមែ�មៈក្សកបែាេងករននទម ម្មនិធិ រនករទែតនងជិតកាិននជ ទ្េិមបរមងរទ្  និង
នរៀរនន ម្មនិធិ។ រិេរ ម្មនិធិយដមរនេិមេេអភិរែុតរបនតសជបតសជងេដរដ� ភិបម ដមិជPROFONANPE ករ
ត់មត ម្មនិធិនឹងេផត តជបប្ រិេរអងអបពរដ� ភិបម ដមិជ ឈជជ ធរតរបនតករររធ �្ជតិ។ ្៉ិងវបិេនៀត ម្មនិធិ
យដមរនេិមេេអភិរែុតរបនតយដមសជបតសជងេដាែជន ដមិជ FONAFIFO, FFM ឬ EPF ននសបេនកឡវ នឹងេផត
តករ ត់មត ម្មនិធិដមតរច កតនសពេ្ាីែជន ឬ កៀជ្នន។ ម្មនិធិេរដ៉បមែ ទ្ រិនទន រនេិមេេ ត់មតេេវ្នសពេ្ី
យដមសជបតសជងេដាែជន កៀជ្នននិងរដ� ភិបម វ្រៈនតករ ទ្ រិនទនរទ្ បបចម ម ាិ ។ ភទ. េេេសក្ ម្មនិ
ធិឈរ៉ៀ មុន ៤៨% ននករ ត់មត ម្មនិធិយដមបនេ �់រេេវ្ជេសរង សតតវបនវបិជននដមតអាែននទមែាេងវកិឧាែជន ឬ
អងអករ្ិនយ្នរដ� ភិបម រិយមែ ៤៥% នន ម្មនិធិសតតវបនវបិជននកសរបតជេសរងយដមនរ្ េខេដរដ� ភិបម និង
យ ា់ែយដមេេកមតជកសរបតកែមវនិិមឧ។ GRIF អនេ�� តវ្អងអបពែាេងវកិឧាែជន មិមរទ្  ប៉េយនតតស ត្វវ្រន
ករអនេ ឧ្តាែបពជ េ្នពីអងអបពជនដជម (ធនិរពិភពេ់ែ IDB ឬ UNDP) េដី្មរីទ្ បបចម ម កសរបតសតរតពិនិត្
េ្ីមករបេងរីត និងអនេវតតជេសរង។ �់េេេវបិ ម្មនិធិ ICCTF តស ត្វវ្ជេសរងទរងអកត កនិតេសក្ករដឹែនរនន
សែកទងរែតពឧនន ឬ នីបា ែត់ររដ� ភិបមេេេា ែតជតិ ឬ េា ែត ម្មដ� ន យដមជែវត ទ្សតតវបនេជអឈងេ បនរទ្
រិយមែដមតជេសរងយតបីជតត យដមបនអនេ ឧ្តរទិ ្ែនមតេពមេន។ 

រិមេ ិជនៃឹ 
• អនេ�� តវ្អងអបពខេកស ាិ ជេសិីនននទម ម្មនិធិ យដមរទ្ ទរង អងអបពែាេងរដ� ភិបម វកិឧាែជន សន បឧន

្ិនយ្នរដ� ភិបមនិងសជឹសន នអបតរ រ ឈិពសងីែមននបពននទមបន ម្មនិធិនិងយែម ដ្ជេម់ម និងមែ�មៈ
ឌី្ិែនន ម្មនិធិ់ងយដរ 

• េេែាេងករែរមតតដរេមីរករននករដែតរែ្កេរ្ែ ម្មនិធិេន សបករករខនតសតតវេធ�ីវ្រនតេម្បព ាិ ររង
ករនវ្រនករពិនិត្បន្៉តតិតតេមរីែ្កេរ េដពិររ់ងយដរអរពីក្តនបពែាេងែស្ិតែរមតតរបកត
អាែដែតរែ្កេរ ដមិជ វ្រៈករេសបីសបកតដរេមីរករខេកស ាិ  រិេរបររិម ម្មនិធិខេក ាិ  និងករិរ
សនដមតរែ្កេរ យដមែរពេងកនិតែាេងដរេមីរករេន 

• ឈិអនេ�� វ្រនករេសបីសបកតអងអករអនតរជតិជអងអបពនដជម េដី្មជីទែាេងករអនេវតតជេសរង។ 
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មែ�ខមណ វ្រននីតិវធីិ ជបឹែកបតរនបពខេក ាិ  ឈសកឧេមីសបេភន និងនរៀរជេសរង។ េេែាេង ម្មនិធិ 
EDF  ននសបេនកឡវ ជររមដែតរែ្កេរិ រនទន ៥-៦នរពឧរ យដមដែតជមន្ែសបេនកឡវ ជជមែ�ខមណ កសរបតជេសរងខា ត
តមិ (រៀមតដមត ៦០.០០០ដេ ៃ់ ឈេ្រែិ) រិយមែជេសរងខា តធរ សតតវរនករដែតជមនករេមីជេសរងពិសត រជបស
អងតេជៃក។ ករិរសនដមតករេរៀប រិេកិែតីសរងករេមី សតតវបន ត់មតទរងកសរបតអាែដែតរែ្កេរជេសរងខា តតមិ និង
ខា តធរ។ េេែាេងែរមីសបពឧនន PES ែករនមែ�ខមណ តស ត្វវ្រនែ �្កិននិដី់ងយដរ េទបីមែ�ខមណ េនសតតវបននិេនៀន
េ រនបពមរេអៀងខៃ រងេពែ េៀីេេែាេងែរមីខៃ្ិនបន ត់មតបពទែតទបេហីកសរបតអាែ មិមរទ្ ែាេងជរពមែខៃ 
(ដមិជ កៀជ្ននជនជតិេដី្េេេសក្ FONAFIFO)។ កសរបតសបពឧននសបែតែ ច្ ីករតស ត្វវ្រនភកតេវងនននម
ទនយដមេសបីករបន និងករ ត់មតវតនេប�ច រ ជជមែ�ខមណ យដមសតតវបនដែតវ្អនេវតតជនមេេ។ ម្មនិធិេរដ៉បមែ និង ម្ម
និធិជតិយសបសបរមឈកកតេខៃ ដមិជ CBFF ម្មនិធិឈរ៉ៀ មុន និង ICCTF េសបីសបកតជររមកតងតដរននរែ្កេរ 
រិយមែ ម្មនិធិខៃេនៀតបនេកាីវ្អាែដែតរែ្កេរយដមរនប� បតាែសរេិមជរនិតកសរបតជេសរង េដ្ិនកមវ
រនបពតឹងយតងេមីនស្ងតយដមសតតវេរៀប រិកសរបតកេរ ម្មនិធិេនេហី។ 

ទែតនងនឹងរៈេពមជេសរង ម្មនិធិេរដ៉បមែ េសិីនយតេផត តេមីរៈេពមខៃ ី េេ្ធ្្។ ភទ. CBFF ត់មត
ម្មនិធិដមតជេសរងននេេែាេងរៈេពមបីឆា រ រិយមែ ម្មនិធិឈរ៉ៀ មុន ត់មត ម្មនិធិដមតជេសរងយដមរនរៈ
េពម ២-៤ឆា រ។ ម្មនិធិ PROFONANPE យដមេផត តេមកីរអភិរែុតរបនតករររធ �្ជតិរបកតជតិ េសិីនយត ត់មត្ មមនិ
ធិដមតជេសរងយដមរនរៈេពមយវង េទបីេសបីសបកតអរហេងេពមននករពិនិត្េហងីវបិជេនៀងទតត េដី្មីនវ្រន
ករយែយសបេិមេេវ្ករររប តិែកេដ។ 

២.៥ កររតន្ៃ នងិ MRV 

២.៥.១ កររតន្ៃេមជីេម់មជរទ្ នន ម្មនធិ ិ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

េេែាេងែរមីបជេសិីន ករពិនិត្ជរទ្ េមជីេម់មនន ម្មនិធិ សតតវបនេធ�ីេហងីេដសែម្សបឹែ្ភិបម វ្រ
ៈករពិនិត្សបររឆា រ ឬសបររឆរក។ ជនមេេ របករមន សតតវបនអងអបពសបតិបតតជិអាែេរៀប រិ និងរទ្ បបចម ម
រិមេ ិពិសត រអរពីទរងជេម់មខងៀរិប�វតនេ និងយ ា់ែករខនតសដននេនៀត់ងយដរ យដមរទ្ ទរង ករពិនិត្េដសែម្

រិមេ ិជនៃឹ 
• វ្ធ �្វ សែម្សបឹែ្ភិបមេធ�ីករពិនិត្េ្ីមសបររឆា រ ឬ សបររឆរក េមីជេម់មជរទ្ នន ម្មនិធិ និង

យែកស រ្មេិមនេេប និងេននសៈកតរបកតខៃទនវ្បនក្សកប 
• ករេធ�ីវ្រនបជីនីបី មិមរទ្ ជជកតងតដរននករអនេវតត េដី្មេីធ�ីកវនែ �្ៀរិប�វតនេសបររឆា រ អនេេ់្វ្កត

ងតដរអនតរជតិ រិយមែ ម្មនិធិខៃែកយិងអរពីករតស ត្វវ្េធ�កីវនែ �្ករកតតបននករបរប ឬែវត ដនន
េនៀត់ងយដរ 

• ករពិនិត្េ្ីមាែសរននយដមរនជសរមៈ ែកសតតវបនរតតនេែជនរៃ បតមដ់ ងយដរ 
• រច កតជរនទខៃ ឈិេកាកីេរវ្រនករពិនិត្ជពិេកកេមី ម្មនិធិេន យដមវ្ធ �្វ រច កតជរនទជអាែ

េិបនថៃិ រ។ 
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សបឹែ្ភិបម េមីជេសរង និងជេម់មននជេសរងទរងេន។ របករមន យដមវ្ធ �្វសែម្ សបឹែ្ភិបមជជអាែ
អនេ ឧ្តាែបព នឹងសតតវ់ុព�់្ជសរមៈ ឬដមិែរមីែាេងសែបខឧមណ  EPF ននសបេនកឡវ សតតវបនដែតជមនេេរ
ដ� ភិបម យដមសតតវរច កតជរនទរតតនេែេជនិដ�បព ទ្នននរៃ បតមដ។ 

២.៥.២ MRV ននកែ �្បពនី្ ទសយដមបនននទម ម្មនធិ ិ
 

 

 

 

 

 

 

ជររម MRV យដមបនដែតវ្េសបីសបកតេេែស្ិតជេសរង វ្ធ �្វ ឈសកឧេមសីបេភន និងនរៀរននជេសរង។ 
PROFONANPE យដមរែតពឧននជ ទ្ជេសរងខា តធរ វ្ធ �្វដឹែនរេដសន បឧនរដ� សតតវករវ្រនរបករមន ជ
េនៀងទតត សបររសតីរក ឆរក និងសបររឆា រ (េេែស្ិតពិសត រខេកស ាិ )  អរពីមនន់ មននជេសរង ប�ព  និងថវកិ 
យដមសតតវប ព់ បជមនេេសែម្ សបឹែ្ដឹែនរ នន�ឹ្នឹងករអនេ ឧ្តមតសព្េមថីវកិសបររឆា រ យដមេធ�ីេហងីយដមប� បតេដ
មែ�ខមណ យដមរនែរមតតជកមិនែរកមពីឆា រ្ េន។ 

កសរបតជេសរងតមិជងយដមអនេវតតេដវកិឧាែជន ឬ អងអករ្ិនយ្នរដ� ភិបម វ្ធ �្វរនករពិ
និត្វ្ដន យដមេធ�ីេហងីវ្រៈរបករមន សបររឆា រេេអងអបពសបតិបតត ិឬ ដមិែាេងែរមី GRIF ជចករមន េេ
អងអបពនដជម។ េេែាេងែរមី ម្មនិធិេរដ៉បមែ យ់នករពិសត រអរពី MRV យដមរទ្ ទរង កមិនែរជេម់ម និងកមវបិជ
កសរបតករពិនិត្វ្ដន វ្ធ �្វសតតវបនបេងរីតេហងីេេវ្ជេសរងនី ទ្ស ប៉េយនតជេសរងេក�ីរយតទរងអកតសតតវយត
ដែតវ្េធ�កីវនែ �្ៀរិប�វតនេសបររឆា រ។ 

េេែាេងែរមីយដមរនសន បឧនេសិីនជអាែននទម ម្មនិធិ ដមិជែាេងសបពឧនន PES ករជទមសន បឧនពីេសរេដី្មអីនេ
វតត MRV ឈិកតតបនននថៃិ រ។ េេេសក្ ម្មនិធិ FPNAFIFO បា ែត់រែាេងវកិឧាែជនេធ�កីរពិនិត្វ្ដន
េមីអាែ មិមរទ្ េេែាេង PES យដមបន� បត្ ែនឹងសតតវននទមនថៃេករកសរបតករពិនិត្វ្ដនពីអាែ មិមរទ្ ទរងេន។ 
េទជេ៉ងែកេដ សបករេនបេងរីតវ្រននរនកត់ មសបេេជនន យដមសតតវវ្រនករេធ�កីវនែ �្េមីបា ែត់ រ
ទរងេនជេនៀងទតត។ 

េេនីបរ េ់ត ែាេងែរមីយដមអាែននទម ម្មនិធិរនក្តនបពទប ករេធ�រីបករមន ់សឈិកតតបនន
បន�េែ្ែេមីអាែ មិមរទ្ ។ ភទ. េេេសក្ ម្មនិធិ EDE ននសបេនកឡវ របករមន ពីអាែននទម ម្មនិធិែាេងបររិម
តិិតទិបនេធ�ីេហងីផ� មតរតត វ្រៈករសបជេររទ្ ាិ េដសរអាែននទមជេសិីនរនក្តនបពតិិតទិែាេងករករេករ
របករមន ពិសត រ។ 

រិមេ ិជនៃឹ 
• មែ�ខមណ  MRV វ្ធ �្វរនករ់្រប� បតេេនឹងសបេភននិងនរៀរជេសរង និងអាែននទម ម្មនិធិពីជេសរង 

• េេែាេង ម្មនិធិេរដ៉បមែបជេសិីន កររតតយិង MRV វ្ធ �្វសតតវយតរនករាែបព ាិ េមី ម្មដ� នជែត
់ែតននជេសរង 

• ករេសបីសបកតអងអបពែាេងវកិឧាែជនឈិកតតបនននថៃ រិ ប៉េយនតបេងរីនបនិភឧនននរនកត់ ម
សបេេជនន។ 
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២.៥.៣ MRV ននសបពឧននបងតនថៃវ្ជេម់ម 

 

 

 

 

 

ករបងតនថៃេេវ្ជេម់ម វ្ធ �្វបនេធ�េីហងីេេេា ែតជតិ េដយ ដ់ែេមីករកតតបននករបរប េេ
េសក្ែស្ិតេេង(RL)យដមបនាែបព ាិ ។ េេែស្ិត ម្មដ� ន ែាេងែរមីជេសិីន ែស្ិតននកររកតយវងេនជទបករ
មរបែ ដមេ ាិ្ិនកមវរនករេសបីសបកតជនមេេេហី។ ម្មនិធិយដមបនននទមករបងតនថៃពីេរដ៉បមែេេវ្ជេម់ម 
(GRID និង ម្មនិធិឈរ៉ៀ មុន) ្ិនរនករច រងក�េដសរយត្ិនបនដែតវ្េសបីសបកតសបពឧនន RLs ឬ សបពឧនន MRV 
រងឹររ យដម្ិនទនតបនបេងរីតេេែាេងសបេនកេនេហី េៀីជជរនទកបនេសបីសបកត ករប៉នតស� នែស្ិតទប និងតទ
េមខជរនទកអរពីករបតតបងតនសពេ្ ី ជវិនបេត ឈកនា។ ភទ. ម្មនិធិឈរ៉ៀ មុន េសបីសបកតករអភិរែុ ជ េ្
ជេមយដមរនតន ៃ្េក� ី ១០០េវនក្ ម្មភក�ឧនកបមនិែ/ៀែិវ កសរបតករប៉នតស� នអរពីករបរបកបមនពីតរបនត
នសពេ្ ីនិងេសបីសបកតតទេមខេិមជសបវតតសិៈកតយដម្ិនឈិយែយសបបន េដយ ដ់ែេមកីរេធ�ី្៉មយដម។ េេែាេងែរមី
សបេនកៀអេេ៉ រដ� ភិបមបនាែបពវ្រន កមិនែរក្តនបពកសរបតននទមករបងតនថៃជបយនន្ យដមរទ្
រន ករបេងរីតែស្ិតេេង និងសបពឧនន MRV យដមនឹងសតតវចករមន េេែាេង UNFCCC ជបីមរដបត។ នន�ឹ្នឹងេន 
ែស្ិតននករបងតនថៃែាេង ទ្េវនក្ ម្មភក�ឧនកបមនិែ សតតវបនកតតបនន សបកិនេបីអសវននករបតតបងតនសពេ្ី
ឈនៀទកែស្ិតអតិបររយដមបនាែបព ាិ ជ េ្ន។ 

២.៦ សបពឧននកេវតនបិពកងអ្  នងិបរសិន ន 

 

 

 

 

វតតរនសបពឧននរងឹររ កសរបតករអនេវតតសបពឧននកេវតនិបពកងអ្ និងបរសិន ន សតតវបនរតតនេែេរនសរៈករខនត 
កតកសរបតករទែតទប ម្មនិធិពីរច កតជរនទននេេែាេង ម្មនិធិេរដ៉បមែ េទបីេេែាេង ម្មនិធិជតិនសពេ្និីងប
រសិន ន យដមរនែាេងែស្ិតទបជងេនែកេដ។ រច កតជរនទសរមៈអនតរជតិធរសបជេសិីនបរ េ់ត តស ត្វវ្រនករ

រិមេ ិជនៃឹ 
• ្ែនមតេពមេន េជពេរតស ត្វវ្ ម្មនិធិេរដ៉បមែអនេវតត RL និងMRV េពបេមបេនេន េ្ននឹងឈិននទម

បនករបងតនថៃេេវ្ជេម់ម។ េទជេ៉ងែកេដ កមិនែរអភិរែុសតតវបនែ្ែអនេវតតេេ
ែាេងែរមីអវតតរនវិនករខងេម ី

• េេែាេង ម្មនិធិខៃ រនករតស ត្វវ្អនេវតតេេវ្កមិនែរអភិបមែិ ចិ យដមរទ្ ទរង ករបេងរីតសបពឧននRLs 
និងMRV វ្បនរងឹររ យដមជមែ�ខមណ ទ្ននករននទមបនករបងតនថៃបយនន្។ 

រិមេ ិជនៃឹ 
• សបពឧននកេវតនិបពរងឹររ រនសរៈករខនតបរ េ់តកសរបតករទែតទប ម្មនិធិពីរច កតជរនទេេែាេង ម្មនិធិេរដ៉បមែ 
• ែាេងែរមីយដមននទម ម្មនិធិពីរច កតជរនទខេកស ាិ ជេសិីន េ៉ងេបិកតសបពឧននកេវតនបិពសតតវយតតឹងរេងឹ 

ដមិសបពឧននយដមរច កតជរនទនី ទ្សបនែរមតត េដី្មបីេប� �កករតស ត្វវ្អនេវតតសបពឧននកេវតនបិព ទ្របកត
រច កតជរនទកសរបតិរនតនី ទ្សននករ ត់មត ម្មនិធិ។ 
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េសបីសបកតសបពឧននកតងតដរកេវតនបិពេេែាេងជេសរង ឬ ែ �្វធីិនន យដមជេិមេេននករ ត់មត ម្មនិធិរបកតខៃទន ឬ �់េ
េេវបិ តស ត្វវ្រនសបពឧននកេវតនិបពយដមរនបពរងឹរេងឹដមិ ាិ  ឬតឹងរេងឹជងេេេនៀត។ 

ែាេងែរមីយដមយក�ងរែ ម្មនិធិពីរច កតជរនទេសិីនខេកស ាិ  (យដមជែរមីបជេសិីន) រនករដែតវ្េសបី
សបកតេននសៈកត រិបងស រិនទនពីរ េដី្មីនេបរេពបបនវ្មែ�ខមណ ននសបពឧននកេវតនបិពរបកតពទែេជ។ េននសៈកត
នី ទ្រែតពឧនននឹងសបពឧននកេវតនបិពរបកតរច កតជរនទេេវ្ជេសរងនី ទ្សដ តិេដយហែពី ាិ ។ ភទ. FONAFIFO 
អនេវតតវិនេន យដមរច កតជរនទអនតរជតិ ត់មតសតឹ្យត ទ្ រិយមែតមិនន ម្មនិធិ េៀីជរនទេនេផត តេមីជេសរង
ជែត់ ែតយតប៉េេា ។ ្៉ិងវបិេនៀត ម្មនិធិយដមេសបីសបកតសបែតពីរច កតជរនទកសរបត ត់មតជធននដមតកែ �្បព
ជេសរងជេសិីនយបបខេកស ាិ  ឬ រនបរមងននទម ម្មនិធិិស ម្ពីរច កតជរនទវ្រៈជមនីរទ្ ទ្ ជនមេេសតតវអនេ
វតតសបពឧននកេវតនបិពតឹងរេងឹជងេន យដមនរនងជសតតវបរេពបវ្មែ�ខមណ របកតរច កតជរនទបជេសិីន។ PROFOFANPE 
(យដមកមពីដរបមងបនបេងរីត ម្មនិធិរបតេ ត់ី្ពី GEF) អនេវតតសបពឧននកេវតនបិពរបកតធនិរពិភពេ់ែ រិយមែ ម្ម
និធិឈរ៉ៀ មុន េសបីសបកតទរងកតងតដរ SES របកតេរដ៉បមែ និងេិមនេេប BNDES យដមរទ្ បបចម មមែ�មៈវនិិ �ិឧ
អរពីករាែបពជ េ្នេដ �ិ នករបង�រ (FPIC)។ ជករេសបៀបេធៀប EPF ននសបេនកឡវបនបេងរីតសែបខឧមណ
កេវតនិបពបរសិន ន និងកងអ្  (ESSF)របកតខៃទនផ� មត យដមសកបជ ទ្សបពឧននកេវតនបិពរបកតធនិរពិភពេ់ែ។ 

បយនន្េមីមែ�ខមណ ខងេម ី ម្មនិធិ ទ្ រិនទន យដមសជបតសជងេេេសក្កររតតយិងជរនទកពីអងអករអនតរជតិ
នន រនករតស ត្វវ្េសបីសបកតេិមនេេបកេវតនិបពរបកតអងអករទរងេន។ ភទ. េនជែរមីកសរបត CBFF 
យដមេសបីសបកតេិមនេេបកេវតនបិពរបកត AfDB និងICCTF យដមេសបីសបកតសបពឧននកេវតនិបពរបកតUNDP។ 

២.៧ មែ�ខមណ ជែត់ ែតរបកតរច កតជរនទ 

 

 

 

 

 

រច កតជរនទយដមពិររអរពីកររទ្ វបិជទនេេែាេង ម្មនិធិ ទ្ នឹងសតតវពិនិត្េ្ីមអរពីសបករយដមេ 
វបិជទនរបកតពទែេជនឹងសតតវសជបតសជងវ្វធីិយដមក្សកបនិងយដមសតតវ ាិ ជ ទ្េិមនេេប ត់មត្ មមនធិិ និង
េិមេេជេននសៈកតរបកតខៃទនយដរឬេន។ ជនមេេ សបករេនរទ្ បបចម ម ករតស ត្វវ្រនតេនន ដមិជ បព េ្ងរតត 
ករែសងយ់នករបនសជបតសិនត និងរដ�បមៀរិប�វតនេសបែបេដតរៃ បព និងករពិនិត្វ្ដន និងចករមន
បនិខកត់ កត រិយមែរច កតជរនទខៃ (ដមិជ ធនិរពិភពេ់ែ) ែកនឹងពិេ្រែ្នេែតទននីែាេងករអនេ ឧ្តេមី
យ់នករ និងេិមនេេបនន់ងយដរ។ េមកីពីេន រច កតជរនទអនតរជតិពីវកិឧសរមៈជេសិីន ែកនឹងដែត

រិមេ ិជនៃឹ 
• មែ�ខមណ របកតរច កតជរនទេសិីនយតឆៃេប�ច រងអរពីអភិបមែិ ចិ និងកមៈេនកៈដននេនៀតននសបេនករច កត �់ 

ែកដមិជ េិមេេជេននសៈកត និង់មសបេេជននជតិរបកតរច កតជរនទ់ងយដរ 
• វ្ធ �្វ ម្មនិធិននសជបតសជងមែ�ខមណ របកតរច កតជរនទ េដអនេវតតមែ�ខមណ ទរងេនេេវ្ែរមី

ននជេសរងខេកស ាិ  ឬ សបកនតែេិមករមន  និងនីតិវធីិ េ្ ងរ៉តតកសរបតសជបតនិដ�បពននអភិបមែិ ចិ ម្ម
និធិ យដមនរនងជបរេពបេេវ្មែ�ខមណ របកតរច កតជរនទ។ 



បនពិេសធននអនតរជតិអរពីេរដ៉បមែ និង ម្មនិធិនសពេ្អីនតរជតិ 

CA No. AID-486-A-11-00005  23  LEAF 
 

មែ�ខមណ  និងករែរៀតិនមេេរបកតពទែេជេមីករ ត់មត ម្មនិធិ់ងយដរ យដមជបឹែកបត រទ្ បបចម មសបពឧននកេវតនិបព
កងអ្/បរសិន ន និងេិមករមន សជបតសជងៀរិប�វតនេ់ងយដរ។ 

ដមិយដមបនពិបែ្ែាេងយ ា់ែ ២.៦ខងេម ីទែតនងនឹងសបពឧននកេវតនបិព ម្មនិធិននសជបតសជងមែ�ខមណ ទរង
េន េដអនេវតតមែ�ខមណ ទរងេនេេវ្ជេសរងដ តិេដយហែពី ាិ  ឬ េដសបកនតែនីតិវធីិតឹងរេងឹសជបតសិនត
យដមបរេពបបនវ្េិមករមន របកតរច កតជរនទធរសបជេសិីន។ 

េេែាេងែរមី ម្មនិធិេរដ៉បមែយដមយ ដ់ែេមីជេម់ម រច កតជរនទបនប ព់ បពីបពននតភៃនតេេែាេងវកិឧខៃ 
យដមឆៃេប�ច រងអរពីករអនេវតតេេវ្ដរែតកមកសរបត ម្មនិធិេរដ៉បមែ និងែស្ិតខេកស ាិ នន”ករេសតៀ្មែ�មៈ”
របកតសបេនកនី ទ្ស។ ភទ. ម្មនិធិឈរ៉ៀ មុន និងរច កតជរនទ GRIF អនេ�� តវ្រនករបងតនថៃេដ �ិ នេេងេេ
ែស្ិតេេង និងសបពឧនន MRV យដមសតតវដែតវ្ដរេមីរករេពបេមបេនេហី ជជរនទកជបនអនេ�� តវ្រនករ
បេងរីត និងយែយសបសបពឧននយបបេនេេវ្េពមេវ់។ េបីេទជរនបពបតតយបនជនមេេយបបេនែកេដ កសរបតអាែ
ននទមករបងតនថៃយ ដ់ែវ្មនន់ ម ជបឹែកបត រច កតជរនទេេយតជមកប�� ែតអរពីេេតី ម្មនិធិនឹងសតតវេសបីសបកតយបប
 (ដមិជ េដរតន ៃ្ែ �្វធីិជែត់ ែត ឬ នតករ ត់មត្ មមនិធិ)។ 

មែ�ខមណ ជែត់ ែតរបកតរច កតជរនទ ែកឈិឆៃេប�ច រងអរពីកមៈេនកៈរបកតជតិេេែាេងសបេនកជរច កត �់់ង
យដរ។ េេសបេនកៀអេេ៉ បពននតេខ្ននអភិបមែិ ចិ និងបនិភឧែស្ិតខមកតននអរេពីពេែរមទ បនតស ត្វវ្
រច កតជរនទទ្ទរវ្រនែរយមនស្ងតអភិបមែិ ចិ ជមែ�ខមណ កសរបតករបងតនថៃេេវ្មនន់ម។ 

េេនីបរ េ់ត េេែាេងែរមីខៃ រច កតជរនទឈិដែតមែ�ខមណ យដមេមីែែរពកត់មសបេេជននជតិរបកតខៃទន ដមិ
ជ ករេមីែែរពកតវ្រនធេរែិ ចិរបកតខៃទន។ ភទ. ជរនទនតករមងពីសបេនកឈមៃ្៉ងតដមត FONAFIFO  តស ត្វវ្សែម្
ៀមេនដឹែជប�ម នវ្ ៃ់មវឈកក ឬ វ្ក េ្សនរបកតឈមៃ្៉ងត ននទមបននននេសែ្ពិេកក រិេរសែម្ៀមេនែមសត រកី ែាេង
ករ ត់មតេករននយដមននទម ម្មនិធិពីជរនទនតករមងេន។ 
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