
ឧបសម្ព័ន្ធ៖ របបៀបវារៈកិច្ចប្បជ ុំ 
របបៀបវារៈ 

កិច្ចប្បជ ុំប ើកទី១៣ប្កុមប្បឹកាបោប ់បរដបូកកមព ជា 
 (ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នុំ២០១៥ បែត្តប្រះសីហន្ ) 

បោលបុំណង៖ 
១. រិន្ិត្្យវឌ្ឍន្ភារថ្ន្ការអន្ វត្តការងារ ន្ិងភារែវះច្ប ល្ះឆ្នុំ ២០១៥  
២. រិភាកា្ ន្ងិកសាងខែន្ការសកម្មភារ CG ឆ្នុំ ២០១៦  
៣. ែតលប់ច្ចុប្បន្នភារបលើបសច្កតីប្ាង NRS, NFMS, FREL/REL, SIS ន្ិងលទធែលថ្ន្កិច្ចប្បជ ុំ COP21  
 

ប ៉ោង សកម្មភារ អនកទទលួែ សប្ត្វូ 
07.30-8.00 ការច ុះឈ ម្ ុះ កញ្ញា  ហាប ់ស ធាវ ី
08.00-8.30 មតិចំណាបអ់ារមមណ៍ ឈោកបណឌិ ត ឃន សាឈរ ៉េត 

ឈោក យាង ដូណាល់ 
08.30-8.40 របាយការណ៍រកីចំឈរ ើនក្កុមក្បឹកាឈយាលបល់ឈរដបកូកមព ជា និង

ការងារបនតសក្ាបឆ់្ន ២ំ០១៦ 
ឈោក យាង ដូណាល់ 

08.40-9.10 • បច្ចុប្បន្នភារសតរីីបសច្កតីសបប្ម្ច្្្របស់សន្និសិទអីន្តរ
ជាត្ិរដ្ឋថ្ន្ភាគីបលើកទ២ី១បៅទីប្ក ងប៉ោរីស៍  

• ការឈរៀបចំយ ទ្ធសាស្រសតឈរដបូកជាតិ (NRS) 
• ក្បពន័ធតាមដានក្តតួពិនតិយព្ក្ពឈ ើជាត(ិNFMS)  
• ក្បពន័ធពត័ា៌នធានាស វតថិភាព(SIS) 
• កក្មតិបំភាយឈយាងពីព្ក្ពឈ ើ/កក្មតិឈយាងព្ក្ពឈ ើ 

(FREL/ FRL) 

ឈោកបណឌិ ត ឃន សាឈរ ៉េត 
 
ឈោក ញ ៉េម ស វណាា  
 

សប្ ករិសារអាហាសប្ម្ន្ ់
09.30-11.30 - ការបងាា  លទ្ធផលការងារ បញ្ញា ក្ប ម សំណូមពរ 

- ការបងាា  ញផនការសកមមភាពឆ្ន  ំ២០១៦ 
ឈោក យាង ដូណាល់ 
កញ្ញា  ឈតង រទិ្ធីន ី
ឈោកក្សី ហ ូ កលាណ 
ឈោក វ៉េ  ឈមឿន 
ឈោក រតិ ប  នឈរឿន 
ឈោក អាង ជាតិឈោម 
ឈោក ឈសៀកសូផាត 
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By: Chhun Delux
Forestry Administration, Cambodia 
E‐mail: chhundelux83@gmail.com

SCOPE OF THE PRESENTATION 

Decisions adopted by COP 21 and CMP 11 
COP21‐CMP11= 35 decisions related issue + Paris Agreement 

on Climate Chang 

• Focus on decision related to REDD+ and Forest Finance

• Original cited from the Paris agreement on climate change and 
other subsidiary’s decisions of the convention  such as SUBSTA, 
SBI, SCF..   
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OVERVIEW ON UNFCCC BODIES AND KP 

It was the 21st yearly 
session of the Conference 
of the Parties (COP) to the 

1992 United Nations 
Framework Convention 
on Climate Change

(UNFCCC) and the 11th 
session of the Meeting of 
the Parties to the 1997 

Kyoto Protocol.

OBJECTIVE OF THE PARIS AGREEMENT 

The Paris agreement aims to strengthen the global response to the threat of 
climate change, in the context of sustainable development and efforts to 

eradicate poverty, including by: 

(a) Holding the increase in the global average temperature to well below 2 °C 
above pre‐industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature 
increase to 1.5 °C above pre‐industrial levels, recognizing that this would 
significantly reduce the risks and impacts of climate change; 

(b) Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate 
change and foster climate resilience and low greenhouse gas 
emissions development, in a manner that does not threaten food 
production; 

(c) Making finance flows consistent with a pathway towards low 
greenhouse  gas emissions and climate‐resilient development. 

ឧបសម្�ពន្�៖ បទបង្ហ�ញស�តពតCOP 21 និ្ងការររៀបចំរសចក្�តព្រ�ងយុទ�សាស្រស�ររដបូក្ជាតិ(NRS)
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DECISIONS RELATED TO REDD+ UNDER THE PARIS AGREEMENT 

Article 5 

1. Parties should take action to conserve and enhance, as appropriate, sinks 
and reservoirs of greenhouse gases as referred to in Article 4, paragraph 
1(d), of the Convention, including forests. 

2. Parties are encouraged to take action to implement and support, including 
through results‐based payments, the existing framework as set out in 
related guidance and decisions already agreed under the Convention for: 
policy approaches and positive incentives for activities relating to reducing 
emissions from deforestation and forest degradation, and the role of 
conservation, sustainable management of forests and enhancement of 
forest carbon stocks in developing countries; and alternative policy 
approaches, such as joint mitigation and adaptation approaches for the 
integral and sustainable management of forests, while reaffirming the 
importance of incentivizing, as appropriate, non‐carbon benefits associated 
with such approaches. 

DECISIONS RELATED TO REDD+ UNDER THE PARIS AGREEMENT 

Article 6 

1. Parties recognize that some Parties choose to pursue voluntary 
cooperation in the implementation of their nationally determined 
contributions to allow for higher ambition in their mitigation and 
adaptation actions and to promote sustainable development and 
environmental integrity. 

2. Parties shall, where engaging on a voluntary basis in 
cooperative approaches that involve the use of internationally 
transferred mitigation outcomes towards nationally 
determined contributions, promote sustainable development 
and ensure environmental integrity and transparency, 
including in governance, and shall apply robust accounting to 
ensure, inter alia, the avoidance of double counting, 
consistent with guidance adopted by the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris 
Agreement. 
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DECISIONS RELATED TO REDD+ UNDER THE PARIS AGREEMENT 

Article 6 

3. The use of internationally transferred mitigation outcomes to 
achieve nationally determined contributions under this 
Agreement shall be voluntary and authorized by participating 
Parties. 

5. Emission reductions resulting from the mechanism referred 
to in paragraph 4 of this Article shall not be used to 
demonstrate achievement of the host Party’s nationally 
determined contribution if used by another Party to 
demonstrate achievement of its nationally determined 
contribution. 

DECISIONS RELATED TO REDD+ UNDER THE PARIS AGREEMENT 

Article 6 

8. Parties recognize the importance of integrated, holistic and 
balanced non‐market approaches being available to Parties to 
assist in the implementation of their nationally determined 
contributions, in the context of sustainable development and 
poverty eradication, in a coordinated and effective manner, 
including through, inter alia, mitigation, adaptation, finance, 
technology transfer and capacity‐building, as appropriate. 
These approaches shall aim to: 

A. Promote mitigation and adaptation ambition;

A. Enhance public and private sector participation in the implementation 
of nationally determined contributions; and

A. Enable opportunities for coordination across instruments and 
relevant institutional arrangements. 
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ISSUE RELATED TO FINANCE FOR REDD+ UNDER THE PARIS 
AGREEMENT 

Para.54. Also decides .. developed countries intend to continue their existing collective 
mobilization goal through 2025 in the context of meaningful mitigation actions and 
transparency on implementation; prior to 2025 the Conference of the Parties serving as 
the meeting of the Parties to the Paris Agreement shall set a new collective quantified goal 
from a floor of USD 100 billion per year, taking into account the needs and priorities of 
developing countries; 

Para 55. Recognizes the importance of adequate and predictable financial resources, 
including for results‐based payments, as appropriate, for the implementation of policy 
approaches and positive incentives for reducing emissions from deforestation and forest 
degradation, and the role of conservation, sustainable management of forests and 
enhancement of forest carbon stocks; as well as alternative policy approaches, such as 
joint mitigation and adaptation approaches for the integral and sustainable management 
of forests; while reaffirming the importance of non‐carbon benefits associated with such 
approaches; encouraging the coordination of support from, inter alia, public and private, 
bilateral and multilateral sources, such as the Green Climate Fund, and alternative 
sources in accordance with relevant decisions by the Conference of the Parties; 

59. Decides that the Green Climate Fund and the Global Environment 
Facility, the entities entrusted with the operation of the Financial 
Mechanism of the Convention, as well as the Least Developed Countries 
Fund and the Special Climate Change Fund, administered by the Global 
Environment Facility, shall serve the Agreement; 

GREEN CLIMATE FUND
Status Date: 21 May 2015

• A total of 33 governments have made a pledge to 
the Green Climate Fund (GCF) to date, including 8 
representing developing countries

Total amount pledged to date USD 10.2 billion

Total amount in contribution 
singed 

USD 5.5 billion

In percent  58.5% 
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Norway has announced its intent to maintain 
its finance for REDD+ until 2020, which 
amounts to approximately USD 400 million 
per year. 

Japan announced that it would provide, in 
2020, Yen 1.3 trillion of public and private 
climate finance, 1.3 times up from the current 
level, to developing countries.

Germany, Norway, and the United Kingdom, 
whose joint commitment provides positive 
momentum for much‐needed climate finance 
targeted at tropical forests. The pledge shows 
an intention to provide $5 billion over the six‐
year period between 2015 and 2020 —
around $800 million a year —with the goal of 
reaching $1 billion a year by 2020.http://newsroom.unfccc.int/financial‐

flows/list‐of‐recent‐climate‐funding‐
announcements/

DECISION ‐/CP.21 
METHODOLOGICAL ISSUES RELATED TO NON‐CARBON BENEFITS RESULTING FROM 
THE IMPLEMENTATION OF THE ACTIVITIES REFERRED TO IN DECISION 1/CP.16, 

PARAGRAPH 70 – 6 DECISIONS 

Para1 Recognizes that non-carbon 
benefits associated with the 
activities referred to in decision 
1/CP.16, paragraph 70, are unique to 
countries’ national circumstances 

Para 3 Encourages developing country 
Parties to share the information referred to in 
paragraph 2 above via the web platform on 
the UNFCCC website

Para4. Invites interested developing country 
Parties to communicate the information referred 
to in paragraph 2 above for consideration by 
interested Parties and relevant financing 
entities, as appropriate; 

Para 5Decides that methodological issues related to non-carbon benefits resulting 
from the implementation of the activities referred to in decision 1/CP.16, paragraph 
70, do not constitute a requirement for developing country Parties seeking to 
receive support for the implementation of the actions and activities referred to in 
decision 1/CP.16 or results-based payments pursuant to decision 9/CP.19; 

Para 2. Also recognizes that, in line with their
national circumstances and capabilities, 
developing country Parties seeking support for 
the integration of non-carbon benefits into 
activities referred to in decision 1/CP.16, 
paragraph 70..
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DECISION ‐/CP.21 
FURTHER GUIDANCE ON ENSURING TRANSPARENCY, CONSISTENCY, 

COMPREHENSIVENESS AND EFFECTIVENESS WHEN INFORMING ON HOW ALL THE 
SAFEGUARDS REFERRED TO IN DECISION 1/CP.16, APPENDIX I, ARE BEING ADDRESSED 

AND RESPECTED – 8 DECISIONS

Para 1 developing country Parties 
undertaking the activities referred to in 
decision 1/CP.16, paragraph 70, should 
provide a summary of information on how 
all of the safeguards referred to in decision 
1/CP.16, appendix I, are being addressed 
and respected throughout the 
implementation of those activities 

Para 2 Also reiterates that the 
summary of information referred to in 
paragraph 1 above should be provided 
periodically, in accordance with 
decisions 12/CP.17 and 12/CP.19; 

Para 5. Strongly encourages developing 
country Parties, when providing the 
summary of information referred to in 
paragraph 1 above, to include the following 
elements, where appropriate… 

Para 7 Also encourages developing country 
Parties to improve the information provided in 
the summary of information referred to in 
paragraph 1 above taking into account the 
stepwise approach 

Para 8 Decides that there is no need for 
further guidance pursuant to decision 
12/CP.17, paragraph 6, to ensure 
transparency, consistency, 
comprehensiveness and effectiveness when 
informing on how all the safeguards are 
being addressed and respected. 

DECISION ‐/CP.21 
ALTERNATIVE POLICY APPROACHES, SUCH AS JOINT MITIGATION AND ADAPTATION 
APPROACHES FOR THE INTEGRAL AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF FORESTS‐ 8 

DECISIONS 

Para 5 Decides that developing country 
Parties seeking to receive support for the design 
and implementation of alternative policy 
approaches, such as joint mitigation and 
adaptation approaches for the integral and 
sustainable management of forests, may 
consider the following elements..

Para 7 Invites Parties that want to implement alternative policy 
approaches, such as joint mitigation and adaptation approaches for 
the integral and sustainable management of forests, to support the 
implementation of the activities referred to in decision 1/CP.16, 
paragraph 70, to share information via the web platform on the 
UNFCCC website;1 

Para 4 Recognizes that 
alternative policy approaches, 
such as joint mitigation and 
adaptation approaches for the 
integral and sustainable 
management of forests, are one of 
the alternatives to results-based 
payments 
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THANKS ! 

បចចុបបននភព

យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ 
(NRS)

្របព័នធព័ត៌មនធន
សុវតថភិពេរដបូក 

(SIS)

ក្រមតិបំភយេយងពី
ៃ្រពេឈ/ីក្រមតិេយង
ៃ្រពេឈ ី(FREL/ REL)

្របព័នធ ម ន្រតតួ
ពិនតិយៃ្រពេឈជីតិ

(NFMS)
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ក្រមិតបំភយេយងៃ្រពេឈី 
FREL/REL និង ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃ្រពេឈីជ

• Cambodia FREL/REL  បនេរៀបចំេលីេសចក្តី្រពងចុងេ្រកយ និងបញច ប់ែខេដីមែខមក  នឹង ក់
ជូន UNFCCC secretariat ចុងែខមក  ស្រមប់ករ យតៃម្លបេចចកេទសកនុងឆន ២ំ០១៦។ 

• ឯក រេនះ ច ក់ជូន UNFCCC លុះ្រ ែត ជរ ្ឋ ភិបលអនុម័ត របយករណ៍ យតៃម្លគ្រមបៃ្រព
េឈឆីន ២ំ០១៤ 

Cambodia NFMS  បនេរៀបចំេលីេសចក្តី្រពងចុងេ្រកយ (v1.9) កនុងេនះរមួមន៖
• រេពីភណ្ឌ ៃ្រពេឈថីន ក់ជត៖ (1) NFI module, (2) NFI proposal, (3) NFI data 

management
• GHG Inventory procedure
• Satellite Land Monitoring system
• Web-based platform 

• សិកខ សុពលភព ស្តីពី NFMS និង FREL/REL 
•  េសនីសុំករអនុម័ត FREL/REL ពី ជរ ្ឋ ភិបលមុន ក់ជូន UNFCCC
• ក់េ យដំេណីករ NFMS និង NFI 

្របពន័ធធនសវុ ថភពេរដបកូ
REDD+ Safeguards 

យុទធ ្រស្តកនុងករ
េ ះ្រ យបុព្វ
េហតុៃនករ

បត់បង់ និងេរច
រលឹៃ្រពេឈ ី

នីភ័យែដល ច
េកីតេចញពីករអនុវត្ត

យុទធ ្រស្ត 
និង ភជ ប់ជមួយ 

Cancun 
safeguards ទងំ៧

េគលនេយបយ 
ចបប់ និងបទបញញត្តិ
កនុងករេ ះ្រ យ

នីភ័យ
(PLR) 

េតី នីភ័យនីមួយ
េ ះ្រ យបនក្រមិត

?
(PCI)

េតីករ្របមូលព៌ត័
មន ្រគប់្រគប 
វភិគ និង យ

ករណ៍េ យរេបៀប
?

(SIS)

• បនកំណត់ យុទធ ្រស្តកនុងករេ ះ្រ យបុព្វេហតុៃនករបត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈ ី
ែដលមនកនុងយុទធ ្រស្តេរដបូកជត ិ

• បនកំណត់ នភ័ីយែដល ចេកីតេចញពីករអនុវត្តយុទធ ្រស្ត  លទធផលទទួលបនពី
កិចចពិេ្រគះថន ក់េ្រកមជតិ

• ្រកុមករងរបេចចកេទស REDD+ safeguards បនេរៀបចំេសចក្ត្ីរពង PLR
• ្រកុមករងរបេចចកេទស REDD+ safeguards បនេរៀបចំេសចក្ត្ីរពង PCI
• ្រកុមករងរបេចចកេទស REDD+ safeguards បនេរៀបចំេសចក្ត្ីរពង SIS

ឧបសម្�ពន្�៖ បទបង្ហ�ញស�តពតCOP 21 និ្ងការររៀបចំរសចក្�តព្រ�ងយុទ�សាស្រស�ររដបូក្ជាតិ(NRS)
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• ពិនិតយសំេណីទងំអស់ៃន្របព័នធធនសុវតថិ េ យអនកជំនញែផនកចបប់
•  សិកខ ថន ក់ជតិ េដីមបពិីនិតយ ្របព័នធធនសុវតថិភពចុងេ្រកយ
•  េរៀបចំេសចក្តីសេងខប ស្តីពី Cambodia REDD+ safeguards បញជូ នេទ UNFCCC
•  ក ងសមតថភពអនកពក់ព័នធ ស្តីពី SIS operational procedure 
• ក់េ យដំេណីករ Safeguards Information System (SIS)
• ចង្រកងបទពិេ ធន៍ និងេធ្វីេ យ្របេសីេឡងីនូវ SIS នពរលអនគត 

កចិច្របជុពំេិ្រគះេយបល់ជមួយ រដ្ឋបលជលផល  រដ្ឋបលៃ្រពេឈ ីនងិ្រកសួងបរិ ថ ន

យទុធ ្រស្តេរដបកូជ
National REDD+ Strategy

ឧបសម្�ពន្�៖ បទបង្ហ�ញស�តពតCOP 21 និ្ងការររៀបចំរសចក្�តព្រ�ងយុទ�សាស្រស�ររដបូក្ជាតិ(NRS)
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• បង្ហ ញ េសចក្តី្រពងយុទធ ្រស្តេរដបូកជត ិេន
កនុង side event.

• នឹងេរៀបចសិំកខ  សុពលភពេលីេសចក្តី
្រពងចុងេ្រកយ និងែកស្រមួលមុនេសនីសំុករអនុម័
តពី ជរ ្ឋ ភបិល

• Upload យុទធ ្រស្តេរដបូកជតេិទកនុង UN-
REDD+ Information hub/ Platform. 

• ផ ព្វផ យ និងបេញជ ប ល់កមមវធិទីងំអស់ែដល
អនុវត្តេ យែដគូអភវិឌ ន៍េ យ្រសបគន ជមួយ 
NRS

• ក់េ យដំេណីករ SIS, NFMS, NFI, និង 
FREL/REL 

ឧបសម្�ពន្�៖ បទបង្ហ�ញស�តពតCOP 21 និ្ងការររៀបចំរសចក្�តព្រ�ងយុទ�សាស្រស�ររដបូក្ជាតិ(NRS)



ឈោក គឹម ស បិនត 
- ការបងាា  លទ្ធផលការងារ បញ្ញា ក្ប ម ការសំណូមពរ 
- ការបងាា  ញផនការសកមមភាពឆ្ន  ំ២០១៦ 

ឈោក ញម៉េន បា៉េ ក ់
ឈោក សារ ព្លៃ 
ឈោក ឈ ៉េ  ងា៉េ  
ឈោក ឡ ង សូញចត 
ឈោក ឈៅ ធាង 
ឈោក ក្ពំ សា៉េ រ៉េ ត 
ឈោក គាន ហា ន  
ឈោក វងស តារ 
ឈោក ឆឺត  ន 

11.30-12.00 ពិភាកាជារមួ៖ ចណំ ចខ្ៃ ងំ ចំណ ចឈយាយ ឳកាស និងបញ្ញា
ក្ប ម 

សាជិកទងំអស់ 

សក្ាកពិសារអាហាព្លៃក្តង ់
13.00-15.00 ពិភាកាពីការឈរៀបចំ និងអន មត័ញផនការសកមមភាពក្កុមក្បឹកា

ឈយាបល់ឈរដបូកកមព ជាសក្ាប ់ឆ្ន  ំ២០១៦ 
ឈោក លន ់គឹមហ  ី
សាជិកទងំអស់ 

សប្ បរិសារអាហាសប្ម្ន្ ់
15.15-16:40 ពិភាកាពីការឈរៀបចំ និងអន មត័ញផនការសកមមភាពក្កុមក្បឹកា

ឈយាបល់ឈរដបូកកមព ជាសក្ាប ់ឆ្ន  ំ២០១៦ 
ឈោក លន ់គឹមហ  ី
សាជិកទងំអស់ 

16:40-17:00 សឈងេបលទ្ធផលកចិចក្បជ ំ  
មតិផាត ឈំផញើរបិទ្កចិចក្បជ  ំ

ឈោក យាង ដូណាល់ 
ឈោកបណឌិ ត ឃន សាឈរ ៉េត 
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ឧបសម្ព័ន្ធ៖ ផែន្ការសកម្មភាពឆ្នាំ២០១៦របស់សមាជិកនី្មួ្យៗ 

ផែនការសកម្មភាពឆ្ន ាំ២០១៦ របស់សមាជិកនីម្យួៗ 
1. កញ្ញា  តេង រទិ្ធនីី 

- ប្បជ ាំសមាជិកប្បចាំ ២ ផែម្ដង 
- ផែករំផែកព័ត៌មាន្តាម្កម្មវិធី ន្ិងការបណ្តុះបណ្តាែ 
- ប ុះព ម្ព ែិតប័ណណ អាំពីការដាំបណ្តុះប្ាយ ត់បង់ព្ប្ពប ើ និ្ងការផប្បប្បួែអាកាសធាត   
- ការបរៀបែាំែ ុះទស្សន្ៈកិែចបៅបប្ៅប្បបទស បដើម្្បីសិក្ាអាំពីបទពិបាធន៍្ការងារព្ប្ពប ើ  
- ែងប្កងឯការសាំខាន់្នានាបដើម្្បីគាំប្ទការែ្សពវែ្ាយសកម្មភាពបរដបូក 
- បរៀបែាំសិកាាាលាពិបប្គុះបោបែ់ ជាមួ្យសមាជិករបស់ែលួន្  

2. តោកស្សី ហ ៊ូ កល្យាណ 

- បធវើបែចុប្បន្នភាពអាំពី COP21 និ្ងបគែន្បោ យ ឬយ ទធាស្រសត ទាក់ទងនឹ្ងការងារបរដបូក 
បៅកប្មិ្តថ្ននក់បប្កាម្ជាតិ (ប្បជ ាំតាម្បែតត)  

- ផកតប្មួ្ែឯការបណ្តុះបណ្តាែអាំពីបរដបូក  
- បរៀបែាំប្បជ ាំជាមួ្យអងគការអន្តរជាតិផដែបធវើការទាក់ទងបរដបូក បដើម្្បីបធវើបែចុប្បន្នភាពការងារ 
និ្ងការប្ប ម្នានា 

3. តោក គឹម្ សុបិនត 

- បស្ររាបសកម្មភាពបរដបូកបៅកនុងកម្មវិធីអប់រំតាម្ប្រឹាាន្អប់រំ (Curriculum) 
- បរៀបែាំវរគបណ្តុះបណ្តាែអាំពីបរដបូកបៅតាម្ាកែវិទ្ាែ័យ 
- បរៀបែាំវរគបណ្តុះបណ្តាែ ឬការែ្សពវែ្ាយអាំពីបរដបូកបៅតាម្សហរម្ន៍្ 
- ែូែរួម្បផន្ែម្បទៀតបែើការបរៀបែាំសមី្ការ Allometric Equation កនុងការងារ MRV Team 
- គាំប្ទការប្ាវប្ជាវទាក់ទងនឹ្ងបរដបូករបស់និ្ស្សិត ឬាស្រសតចរ្យាែកវិទ្ាែ័យ 

4. តោក ផម្៉ែន ប៉ែ ក ់

- ប្បជ ាំថ្ននក់ជាតិតាំណ្តងជន្ជាតិបដើម្ភារតិែបដើម្្បីែ្សពវែ្ាយសកម្មភាពបរដបូក 
- ពប្ងឹងសម្តែភាពាាប័ន្ពាក់ព័ន្ធមូ្ែដ្ឋាន្ បដើម្្បីជួយសប្ម្បសប្មួ្ែសកម្មភាពបរដបូក 
- បរៀបែាំទស្សន្ៈកិែចសិក្ារបប្មាងបរដបូក 

5. តោក រេិ ប នុតរឿន 
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- បស្ររាបសកម្មភាពបរដបូកតាម្រយៈរបប្មាងបរដបូកបៅតាម្សហរម្ន៍្ (CBR+) 

6. តោក សារ ថ្លៃ និងតោក ត ៉ែ  ង៉ែ  

- ែ្សពវែ្ាយការយែ់ដឹងទស្សន្ៈទាន្បរដបូកដែ់សហរម្ន៍្ (២វរគ ឧតតរមាន្ជ័យ ន្ិង១ វរគ
បសៀម្រាប) 

7. តោក ឡុង សុផែេ 

- ប្បជ ាំែ្សពវែ្ាយផែន្ការសកម្មភាព ឆ្នាំ ២០១៦ ដែប់ណ្តាញថ្ននក់សហរម្ន៍្បៅបែតតែាំនួ្ន្ ៣ 
- ែ្សពវែ្ាយបន្តរបប្មាង បរដបូក របស់ថ្ននក់បែតតបៅដែ់សហរម្ន៍្មូ្ែដ្ឋាន្ 
- បរៀបែាំកិែចប្បជ ាំបណ្តាញសហរម្ន៍្តាម្មូ្ែដ្ឋាន្ ន្ិងអាជាាធរពាក់ព័ន្ធ 
- ប្បជ ាំបូកសរ បែទធែែការអន្ វតតផែន្ការែ្សពវែ្ាយរបប្មាង បរដបូក 

8. តោក តៅ ធាង 

- ែ្សពវែ្ាយសកម្មភាពបរដបូកបៅតាម្ ២បែតត (បកប កាំពត ន្ិងប្ពុះសីហ ន្) 

9. តោក ស្ពាំ សារ៉ែ េ ់

- ប្បជ ាំែ្សពវែ្ាយសកម្មភាពបរដបូកបណ្តាញសហរម្ន៍្បៅបែតត ែាំនួ្ន្ ៣  ត់ដាំបង បពាធិាត់ 
និ្ងកាំពង់ឆ្នាំង 

10. តោក គាន ហ ន 

- ែ្សពវែ្ាយទស្សន្ៈទាន្ សកម្មភាពបរដបូក និ្ងយ ទធាស្រសតបរដបូកជាតិ ជូន្ដែ់អាជាាធរមូ្ែ
ដ្ឋាន្បែតត 

11. តោក វងស តារ 

- ប្បជ ាំែ្សពវែ្ាយផែន្ការសកម្មភាពឆ្នាំ ២០១៦ ដែ់បណ្តាញសហរម្ន៍្តាំបន់្ការពារធម្មជាតិ 
- ប្បជ ាំបដើម្្បីប្បមូ្ែព័ត៌មាន្ប្តឡប់ពីបណ្តាញសហរម្ន៍្តាំបន់្ការពារធម្មជាតិពីម្តិបោបែ់ ឬ
ែែវិជជមាន្ ឬអវិជជមាន្របស់រាំបប្មាងបរដបូកដែ់សហរម្ន៍្មូ្ែដ្ឋាន្ 

- ប្បជ ាំែ្សពវែ្ាយបបងកើន្ែាំបណុះដឹងបរដបូកដែ់បណ្តាញសហរម្ន៍្ 
- ប្បជ ាំបូកសរ បែទធែែផដែ ន្អន្ វតត ឆ្នាំ ២០១៦ និ្ងបែើកផែន្ការសកម្មភាព ឆ្នាំ ២០១៧ 

12. តោក ឆឺេ ឈន 

- ែ្សពវែ្ាយសកម្មភាពបរដបូកជូន្ដែ់សហរម្ន៍្ 



ឧបសម្ព័ន្ធ៖ ផែន្ការសកម្មភាពប្បចាំឆ្នាំ២០១៦ប្កុម្ប្បឹកសាយោបល់យរដបូកកម្ពុជា  

ផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ប្កុម្ប្រឹកយាយោរល់យរដរូកកម្ពុជា 
សកម្មភាព សូចន្ករ យពលយេលា អ្នកទទួលខុសប្រូេ ថេិកា 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ប្បជុាំប្កុម្ប្បឹកសាយោបល់យរដបូកកម្ពុជា 
ជាប្បចាំ ២ផខម្តង 

ប្បជុាំចាំន្ួន្ ៦ ដង 
កាំណរ់យេរុប្បជុាំ 

   x    x    x    x    x   x  ប្កុម្ប្បឹកសាយោបល់យរដបូក 
NGO Forum on Cambodia 

  

ប្បជុាំប្កុម្ប្បឹកសាយោបល់ យដើម្សបីឆ្ុុះបញ្ចាំង  
ន្ិងកសាងផែន្ការសកម្មភាពឆ្នាំបន្ទាប់ 

២ ដង 
កាំណរ់យេរុប្បជុាំ 

     x      x ប្កុម្ប្បឹកសាយោបល់យរដបូក 
NGO Forum on Cambodia 

 

រាំណាងប្កុម្ប្បឹកសាយោបល់យរដបូកកម្ពុជា 
ចូលរួម្កិចចប្បជុាំប្កុម្ការងារយរដបូកកម្ពុជា 

ចាំន្ួន្ ២ ដង 
កាំណរ់យេរុប្បជុាំ 

     x      x ប្បធាន្ប្កុម្ប្បឹកសាយោបល់យរ
ដបូក 

 

យរៀបចាំកិចចប្បជុាំបណាាញ សេគម្ន្៍ព្ប្ពយ ើ 
សេគម្ន្៍យន្សាទ សេគម្ន្៍រាំបន្់ការពារ 
ន្ិងសេគម្ន្៍ជន្ជារិយដើម្ភាគរិច 

ចាំន្ួន្ ២ ដង 
កាំណរ់យេរុប្បជុាំ 

    x     x   RECOFTC   

យរៀបចាំកិចចប្បជុាំបណាាញអ្ងគការជារិ ន្ិងអ្ន្តរ
ជារិ 

ចាំន្ួន្ ២ ដង 
កាំណរ់យេរុប្បជុាំ 

    x     x   RECOFTC 
NGO Forum on Cambodia 

 

ចូលរួម្ម្ប្បជុាំជាម្ួយបណាាញសងគម្សុីេិលយរ
ដបូក យដើម្សបីែសសពវែសាយចាំយណុះដឹងសេគម្ន្៍ 
សងគម្សុិេិល ន្ិងអ្ងគការ 

ចាំន្ួន្ ៤ ដង 
កាំណរ់យេរុប្បជុាំ 

   x    x    x ប្កុម្ប្បឹកសាយោបល់យរដបូក 
 
 

 

យរៀបចាំកិចចប្បជុាំែសសពវែសាយសកម្មភាពយរដបូក
ជាម្ួយសេគម្ន្៍ជន្ជារិយដើម្ភាគរិចយៅ
កប្ម្ិរថ្ននក់ប្សុក 

ចាំន្ួន្ ១៥ ដង 
កាំណរ់យេរុប្បជុាំ 

  x x x x x x x x x  RECOFTC 
 

 

យ្វើបចចុបសបន្នភាពឯកសារបណ្តុះបណាាលយរ
ដបូក 

១ ដង ឯកសារបណ្តុះ  
បណាាលយរដបូក 

    x        RECOFTC 
 

 



ែសសពវែសាយបចចុបសបន្នភាព/លទធែលព្ន្កិចចប្បជុាំ 
COP21  

របាយការណ៍ 
ព្ន្កិចចប្បជុាំ 

x x x x x x x x x x   បញ្ជ្ញ្ាបយៅតាម្កិចចប្បជុាំ ន្ិង
កម្មេិ្ីន្ទន្ទរបស់ប្កុម្ប្បឹកសា
យោបល់ 

 

ដាក់បញ្ចួលកម្មេិ្ីសិកសាអ្ាំពីយរដបូកយៅ
សាកលេិទសាល័យ 

កម្មេិ្ីសិកសាយរដបូក 
យៅសាកលេិទសាល័យ 

  x x x        សាកលេិទសយល័យ RUA/RUPP  
យលខា្ិការដាាន្យរដបូកកម្ពុជា 

 

យរៀបចាំទសសសន្ៈកិចចសិកសាប្កុម្ប្បឹកសាយោបល់
យរដបូក 

របាយការណ៍ទសសសន្ៈ
កិចចសិកសាប្កុម្ប្បឹកសា
យោបល់យរដបូក 

        x    យលខា្ិការដាាន្យរដបូកកម្ពុជា  

គាំប្ទការប្សាេប្ជាេរបស់ន្ិសសសិរ ឬសាញ្ជ្សតច
រសយយៅតាម្សាលកេិទសាល័យទាក់ទងន្ឹងយរ
ដបូក  

របាយការណ៍
ប្សាេប្ជាេរបស់
ន្ិសសសិរ ឬសាញ្ជ្សតចរសយ
សាលកេិទសាល័យ
ទាក់ទងន្ឹងយរដបូក 

  x x x x x x x X   សាកលេិទសយល័យ RUA/RUPP 
យលខា្ិការដាាន្យរដបូកកម្ពុជា 

 

យរៀបចាំេគគបណ្តុះបណាាលអ្ាំពីយរដបូកយៅតាម្
សាកលេិទសាល័យ 
 

របាយការណ៍េគគបណ្
រុុះបណាាលអ្ាំពីយរដ
បូកយៅសាកលេិទសា
ល័យ 

    x x x      សាកលេិទសយល័យ RUA/RUPP  
យលខា្ិការដាាន្យរដបូកកម្ពុជា 

 

បញ្ជ្ញ្ាបសកម្មភាពយរដបូកតាម្រយៈគយប្ោង
យរដបូកយៅតាម្សេគម្ន្៍ (CBR+) 
 

សោជិកប្កុម្ប្បឹកសា
យោបល់ចូលរួម្កនុង
គយប្ោងយរដបូកយៅ
តាម្សេគម្ន្៍ 
របាយការណ៍សតីពី
សកម្មភាព 

x x x x x x x x x x x  ប្បឹកសាយោបល់យរដបូកកម្ពុជា  

 



ឧបសម្ព័ន្ធ៖ តារាងវិភាគចំណុចខ្លំង និ្ងចំណុចខ យ្ោយរបស់ក្រុម្ក្បឹរយាខោបល់។  

ចំណុចខ្ល ងំ និងចំណុចខ្សោយរបស់ក្រុមក្បឹរោខ្ោបល់ខ្រដបូររមពុជា 
ចំណុចខ្ល ងំ ចំណុចខ្សោយ 

មានខ្េលខ្េលា ចំខ្ណេះដឹងខ្រដបូរខ្ៅមានរក្មតិ 
បានផ្តល់អនុសាសនខ៍្លើយុទ្ធសាស្តសតខ្រដបូរ ចំខ្ណេះដឹងខ្ៅមានរក្មតិ 
ផ្តល់ខ្ោបល់បានខ្ក្ចើន រក្មតិចំខ្ណេះដឹង 
ការតងំចិតតចូលរមួ 
សាមគ្គីសពស់  
ផ្តល់ឯរសារផ្សេវផ្ោយខ្ក្ចើន 

សវេះថេកិា 
សវេះឧបររណ៍ទំ្នារទំ់្នង 

ជបួជំុខ្ទ្ៀងទាត ់េិខ្ក្រេះខ្ោបល់  
មានបណ្តត ញអងគការ 

រក្មតិចំខ្ណេះដឹង  

ចំណ្តយខ្េលវាលបានខ្ក្ចើន បណ្តត ញសហគ្មនម៍និទានម់ាា ស់ការខ្ៅខ្ ើយខ្ទ្ 
ការផ្សេវផ្ោយបាន មនិទានម់ានេិនិតយលទ្ធផ្លននការផ្សេវផ្ោយ 

 
ខ្តើក្រុមការងារខ្រដបូរបានទ្ទ្លួយរខ្ោបល់អវីសលេះ 

បានខ្រៀបចំផផ្នការសរមមភាេ 
ជយួ បណតុ េះបណ្តត លសមតថភាេក្រុម 
មានបណ្តត ញរងឹមា ំ

និរនតភាេផដរឬខ្ទ្ (ខ្េលបញ្ាបក់ារខ្ក្តៀមសលួន) 
 
ការរាយការណ៍ខ្ៅកាន ់ក្រុមការងារខ្រដូររមពុជា 

ឆនទេះ ខ្េលខ្េលា 
បណ្តត ញជនជាតិខ្ដើមភាគ្តិច 

ចំខ្ណេះដឹង  
ការងារបខ្ចារខ្ទ្ស 

សមក្គ្ចិ័តតចូលរមួបខ្ងកើតយនតការខ្រដបូរ សវេះថេកិាអនុេតតការងារ 
អនុេតតការងារបានលអ មនិទានប់ានផ្សេវផ្ោយ 
ការផចរជូនេត័ម៌ាន  
លេះបងខ់្េលខ្េលា សាម រតីសពស់ ការខ្្វើផផ្នការសរមមភាេ 

ការផ្សេវផ្ោយ 
 




