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ស្តពី ី
ក្ខរចាប់ផផតើមគផរោងផររៀមលកាណៈអនវុរតផរដ+ 
ផរក្ខមមូលនិធិភាពជាដដគូក្ខបូនដរពផ ើ 
(FCPF REDD+ Readiness Project)  

សណ្ឋា គារ InterContinetal, ថ្ងៃទី ១៤ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

 

១ បរបិទ   

កមពុជាររូវបានចារ់ទុកថាជារបទទសមានគរមបថ្រពទ ើទររើន និងមានអរាបារ់បង់ថ្រពទ ើែពស់។ 
ទោងាមការសិកាធនធានថ្រពទ ើរបស់អងគការ FAO (2010) កមពុជាមានថ្រពទ ើរបមាណជា ១០,១ លានហិ
កា ខែលរគបែណត ប់៥៧% ថ្នថ្ផទែីសរបុ។ កនុងទសវរសងមី ទៗនេះ កមពុជាមានការបារ់ បង់ថ្រពទ ើកនុងអរាែពស់
(ជាក់ខសតង ១,២ % កនុង១ឆ្ន ាំ) ទៅរទនាល េះឆ្ន ាំ ២០០៥ - ២០១០ (FAO 2010)។ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា ទរែ+ជាយុទធសាស្តសតសាំខាន់ទដ្ឋេះស្រសាយ អរាថ្នការបារ់បង់នឹងទរររលឹថ្រព
ទ ើទៅកនុងរបទទស។  ែូទរនេះទហើយបានជាកនលងមក កមមវធីិទរែ+ជារិកមពុជា មានការគាាំរទជាទររើនពីរកបែណឌ
ការងារ ែូរជាកមមវធីិ UN-REDD (ខែលមាននានា FAO, UNDP and UNEP) 

អាំពីមូលនិធិភាពជាថ្ែគូកាបូនថ្រពទ ើ(FCPF)ធនាគារពិភពទលាក និងសាំទណើ គទរមាង (FCPF) 
ទររៀមលកខណៈអនុវរត ទរែ+ ទៅកមពុជា  

មូលនិធិភាពជាថ្ែគូកាបូនថ្រពទ ើ(FCPF)ធនាគារពិភពទលាក គឺភាពជាថ្ែគូសកល រវាងរដ្ឋា ភិបា
ល វស័ិយជាំនួញ សងគមសីុវលិ និងជនជារិទែើមភាគរិរខែលទតត រទលើទរែ+ ខែលមានរបទទសរាំនួន៤៤ កនុង
ទនាេះមានកមពុជាផងខែរ។ ទៅខែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៣ FCPF បានអនុម័រសាំទណើ គទរមាងទររៀមលកខណៈអនុវរតទរ
ែ+ ខែលដ្ឋក់ទសនើទដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា។ អងគការ UNDP របចាាំកមពុជា ររវូបានទរជើសទរ ើសជាថ្ែគូ FCPF ។ 
ទៅថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៣ កិរចរបជុាំគណកមមការវាយរថ្មលគទរមាង ររវូបានទធវើទឡើងទៅ អងគការ UNDP 



FCPF Inception Workshop14-03-2014 

របចាាំកមពុជា ទហើយកិរចរបជុាំបានអនុម័រថាររូវចាប់ទផតើម។ទៅថ្ងៃទី១៧ និងថ្ងៃទី២៥ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣ ឯកសា
គទរមាងបានរុេះហរថទលខាទដ្ឋយ អងគការ UNDP របចាាំកមពុជា និងរែាបាលថ្រពទ ើ។ 

សាំទណើ គទរមាងមានរយៈទពល៣ឆ្ន ាំ ៦ខែ ចាប់ពីខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៤ ែល់ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៧។ 
គទរមាងនឹងអនុវរតាមរយៈ អងគការ UNDP របចាាំកមពុជា ខែលមាន រែាបាលថ្រពទ ើ  ថ្នរកសួងកសិកមម រកុាខ
របមាញ់ និងទនសាទ ជាអនករគប់រគងគទរមាង កនុងនាមជាភាគីអនុវរត (Implementing Partner) និងមានអគគ
នាយកដ្ឋា នរែាបាលការពារអភិរកសធមមជារិ ថ្នរកសួងបរសិាថ ន និងរែាបាលជលផលថ្នរកសួងកសិកមម រកុាខ
របមាញ់ និងទនសាទ ជាភាគីទទួលែុសររូវ (Responsible parties)។ 

គទរមាងកសាងទឡើងទលើរកបែណឌ ការងារទរែ+ខែលមានស្រសាប់ កនុងទគាលបាំណងបនតជួយែល់រដ្ឋា
ភិបាលកមពុជា ទែើមបទីររៀមលកខណៈសរមាប់អនុវរតទរែ+ាមរយៈការគាាំរទទាំងងវកិា និងបទរចកទទស ទែើមបី
សទរមរលទធផល៤ែូរខាងទរកាម៖ 

 បទងកើរទឡើងនូវរបសិទធិភាពរគប់រគងថាន ក់ជារិទលើែាំទណើ រការទររៀមលកខណៈទរែ+ និងចារ់ខរង
ឲ្យមានការរូលរមួពីរគប់ភាគីពាក់ព័នធទោងាមទគាលការណ៍របឹកាទោបល់ 

 បទងកើរយុទធសាស្តសតជារិទរែ+ និងរកបែណឌ អនុវរត 
 ទធវើឲ្យរបទសើទឡើងនូវសមរថភាព ទែើមបីរគប់រគងទៅថាន ក់ទរកាមជារិ 

 ទរៀបរាំរបព័នធរររួពិនិរយសរមាប់ទរែ+ ទដ្ឋយមានសមរថភាពសរមាប់អនុវរត។  

 

២ ផោលបណំង  

ទគាលបាំណងសាំខាន់ថ្នសិកាខ សាលាចាប់ទផតើមគទរមាង FCPF ទនេះរមួមាន៖  
 ពិភាកាទលើវសិាលភាព ទគាលបាំណងសាំខាន់  ៗនិងលទធផលរ ាំពឹងទុករបស់គទរមាង    
 ទទួលយកធារុរូលពីអនកពាក់ព័នធសរមាប់ទរៀបរាំរបាយការណ៍ចាប់ទផតើមគទរមាង ខែលរមួមាន៖ 

o ររនាសមព័នធនិងការរគប់រគងគទរមាង និងទធវើឲ្យស្រសបាមទគាលនទោបាយជាអាទិភាព 

o ខផនការងវកិារបចាាំឆ្ន ាំ  
o ខកសរមលួ log frame ទែើមបីឲ្យសូរនាករណ៍ទគាលមានបរចុបបននភាព និងអារវាស់ខវង

បាននូវលទធផលខែលបានសទរមរ 

o លកខែណឌ ការងារ បុគគលិក និងទលខាធិការដ្ឋា ន 

 បទងកើរភាពជាមាច ស់របស់គទរមាងឲ្យបានទូលាំទូលាយាមរយៈទធវើសុពលភាពករបែណឌ លទធ
ផល 

 ទរៀបរាំសរមាប់ការអនុម័រទលើខផនការងវកិាទដ្ឋយកិរចរបជុាំទលើកទី៧ថ្នរកមុរបឹការបរិបរតិ 
ខែលនឹងទធវើទឡើងទៅកនុងថ្ងៃទី០៣ ខែទមសា ឆ្ន ាំ២០១៤។  

រទបៀបវារៈសិកាខ សាលាចាប់ទផតើមគទរមាង FCPF ទនេះនឹងមានភាា ប់ជូន។ Annual work plan  
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៣ លទធផលរពំឹងទុក  

បទងកើនការយល់ែឹង និងភាពជាមាច ស់ទលើគទរមាង ែល់រកុមអនកពាក់ព័នធទៅកមពុជា។ 

 

៤ លទធផលស្ខំាន់ៗ  

លទធផលសាំខាន់ៗថ្នសិកាខ សាលាចាប់ទផតើមគទរមាងរមួមាន៖ 

 អនកពាក់ព័នធ ជាពិទសសទីភាន ក់ងាររដ្ឋា ភិបាល អាជាា ធរមូលដ្ឋា ន អងគការមិនខមនរដ្ឋា ភិបាល 
សហគមន៍មូលដ្ឋា ន ទទួលបានផតល់ព័រ៌មានសតីពីគទរមាង FCPF និងលទធផលខែល
គទរមាងរង់បាន ការទរៀបរាំសរមាប់អនុវរត និងខផនការសកមមភាព២០១៤ និង២០១៥។   

 ផតល់ទោបល់ និងទទួលយកធារុរូលពីអនកពាក់ព័នធ ពីវធីិសាស្តសតអនុវរតគទរមាង និងសូរ
នាករណ៍ទគាលសរមាប់ខផនការសកមមភាព។ 

 សិកាខ កាមនឹងមានឱកាសផតល់ទោបល់ ទលើរបាយការណ៍ចាប់ទផតើមគទរមាង  
 របាយការណ៍ចាប់ទផតើមគទរមាងរុងទរកាយបានរមួបញ្ចូ ល ធារុរូលពីរគប់ភាគីពាក់ព័នធ។  

 

៥ ស្កិ្ខា ក្ខម 

សិកាខ កាមខែលនឹងអទញ្ា ើញរូលរមួសិកាខ សាលាចាប់ទផតើមគទរមាងសរបុ១១៦នាក់ រមួមាន៖ 

 រកមុការងារទរែ+កមពុជា (១០នាក់) 
 រកមុរបឹកាទោបល់ទរែ+(១៨នាក់) 
 UNDP និងទីភាន ក់ងារ UN ែថ្ទទទៀរ (១៧នាក់) 
 ថ្ែគូអភិវឌ្ឍនានា និងI/NGOs (១៦នាក់) 
 មន្រនតីរែាបាលថ្រពទ ើ (២២នាក់)  
 មន្រនតីអគគនាយកដ្ឋា នរែាបាលការពារអភិរកសធមមជារិ (០៨នាក់) 
 មន្រនតីរែាបាលជលផល(០៦នាក់)  
 មន្រនតីរដ្ឋា ភិបាលមកពីសាថ ប័ននានា(១១នាក់)  
 មន្រនតីគាាំរទទលខាធិការដ្ឋា នទរែ (០៧) 
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ឧបស្មព័នធៈ១(ទសរកតីរពាងរទបៀបវារៈ)           (អនកចារ់ាាំងកមមវធីិ៖ ថ្ង សីលាទីណ្ឋ) 

ទពលទវលា រទបៀបវារៈ អនកទទួលែុសររវូ 
08:00-08:30 រុេះទ ម្ េះសិកាខ កាម ទលខាធិការដ្ឋា ន 
ខផនកទី១:  បរបិទគទរមាងទររៀមលកខណៈអនុវរតទរែ+ទៅកមពុជា (FCPF REDD+ Readiness Project) 

08:30-08:35 ទគារពទភលងជារិ 
 

08:35-08:50 មរិចាប់អារមមណ៍របស់រាំណ្ឋង  UN របចាាំកមពុជា  
Ms. Claire Van der Vaeren,  

UN Resident Coordinator 

08:50-09:00 សុនទរកថាទបើកអងគសិកាខ សាលា 
ឯ.ឧ ថាន ក់ែឹកនាាំរកសួងកសិកមម 
រកុាខ របមាញ់ និងទនសាទ 

09:00-09:10 ងររបូជារកមុ   កញ្ញា  ធី ទហៀង 

09:10-09:30 ការពិនិរយទលើវឌ្ឍនភាពថ្នការទររៀមលកខណទរែ+កមពុជា ទលាកបណឌិ រ ជា សាំអាង 

09:30-19:45 បទបងាា ញសតីពីមូលនិធិភាពជាថ្ែគូកាបូនថ្រពទ ើ ( FCPF) ទលាកបណឌិ រ Timothy Boyle 
09:45-10:00 សាំណួរ និង រទមលើយ   សូ ធា, Tim, Peter, Moeko 

10:00-10:30 សរមាកអាហារសរមន់ 

ខផនកទី២: លទធផល ខផនការសកមមភាព ហានិភ័យ និងការសននិដ្ឋា ននានារបស់គទរមាងFCPF 

10:30-10:35 បទបងាា ញសតីពីទគាលបាំណងខផនកទី២ ទលាកបណឌិ រ Timothy Boyle 

10:35-11:00 
បទបងាា ញសតីពី លទធផល និងខផនការសកមមភាពរបស់
គទរមាង FCPF 

ទលាកបណឌិ រ សូ ធា 

11:00-11:15 
បទបងាា ញសតីពីហានិភ័យ និងការសននិដ្ឋា ននានារបស់
គទរមាង FCPF  

 ទលាកបណឌិ រ សូ ធា 

11: 15-12:00 សាំណួរ និង រទមលើយ សូ ធា, Tim, Peter, Moeko 

12:00-13:30 សរមាកអាហារថ្ងៃររង់ 

ខផនកទី៣: ការពិភាកាាមរកមុ                                               អនកសរមបសរមលួ ទលាក Hiroshi Nakata  
13:30-15:00 រកមុពិភាកា 

1. លទធផល១  
2. លទធផល២  
3. លទធផល៣  
4. លទធផល៤  

 

ទសដ្ឋា ផល និងធីទហៀង 

ឡុងររតនៈកុមារ និង ម ូអិុកូ 

ងួនភកតី និង ភីធ័រ 
ទឡងជីវនិ និងទសង លាង 

15:00-15:30 ទែើរជុាំវញិពិនិរយទមើលលទធផលពិភាកាាមរកមុនីមួយ  ៗ  ទលាកបណឌិ រ Timothy Boyle 

15:30-16: 00 សរមាកអាហារសរមន់ 

ខផនកទី៤: សទងខប សននិដ្ឋា ន និងបិទកមមវធីិ                                 អនកសរមបសរមលួ ទលាក Hiroshi Nakata 

16:00-16:15 សទងខប និងសននិដ្ឋា នរបស់រកមុនីមួយ  ៗ  ទលាកបណឌិ រ Timothy Boyle 

16:15-16:35 សទងខបលទធផលសិកាខ សាលា  ទលាកបណឌិ រសូ ធា 

16:35-16:50 ជាំហា៊ា នបនតបនាទ ប់ពីសិកាខ សាលា   ទលាកបណឌិ រ ជាសាំអាង 

16:50-17:00 សុនទរកថាបិទអងគសិកាខ សាលា 
ឯ.ឧ ថាន ក់ែឹកនាាំរកសួងកសិកមម 
រកុាខ របមាញ់ និងទនសាទ 

 


