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I. សេចក្តីេសខេបរបរិបរតិ 

អពំកីមពុជា នងិ REDD+ 

 កមពុជាររូវបានចារ់ជារបទេសដែលមាន”គរមបព្រពទ កីរមិរខ្ពស់” និង”អរាបារ់បង់ព្រពទ កីរមិរខ្ពស់”។ ទោងាម 
FAO (2010) កមពុជាមានព្រពទ រីបមាណ 10,1 លានហកិា ទសមីនឹង ៥៧% ព្នព្ផទែីរបទេសទងំមូល។ ទៅកនុងេសវរសរ ៍កនលង
មក អរាព្នការបារ់បង់ព្រពទ កីមពុជាមានករមិរខ្ពស់របមាណជា 1,2 % កនុងមួយឆ្ន ំៗ  ទៅចទ ល្ ោះឆ្ន  ំ 2005 និង 2010 (FAO 
2010) ។ 
 រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា(RGC) បានេេួលស្គា ល់ទរែ+ ជាយុេធស្គស្រសតសំខាន់មួយទែីមបេីប់ស្គា រ់ការបារ់បង់ព្រពទ  ី ទៅ
កនុងរបទេស។ ទរែ+ គឺជាកិចចផតួចទផតីមសកលថ្មីៗមួយ ដែលមានន័យថា ការ់បនថយការបំភាយពីការបារ់បង់ព្រពទ  ីការទរចរលឹព្រព
ទ  ី ការអភិរកសព្រពទ  ី រគប់រគងព្រពទ ទីដ្ឋយនិរនតរភាព និងបទងាីនបរមិាណសតុកកាបូនព្រពទ  ី ទៅកនុងរបទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ។ 
ទៅកមពុជាទរែ+ ររូវទគទមីលទ ញីថាជារបភពមួយដែលមានសកាត នុពលកនុងការផតល់មូលនិធិសរមាប់ការអនុវរតយុេធស្គស្រសតជាគនលឹោះ
្្របកបទដ្ឋយរបសិេធភាពែូចជា៖ កមមវធិីព្រពទ ជីារិ ដផនការយុេធស្គស្រសតជារិរគប់រគងរំបន់ការពារធមមជារិ និងរកបខ័្ណឌ
ដផនការយុេធស្គស្រសតសរមាប់វស័ិយជលផលឆ្ន  ំ 2010-2019។ ការអនុវរតទរែ+នឹងជួយកមពុជាសទរមចចំណុចទៅរបស់ជារិកនុងការ
រកាគរមបព្រពទ ឲី្យបាន 60% ផងដែរ ដែលជាទោលទៅចំបងព្នយុេធស្គស្រសតចរុទកាណព្នរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា។ 
 មកែល់ទពលទនោះរកបខ័្ណឌ ការងារកំពុងោរំេកមមវធិីទរែ+ជារិទៅកមពុជាែូចជា កមមវធិ ី UN-REDD និង CAM-REDD 
និងកមមវធិីទផសងៗទេៀរ បានផតល់ការោរំេហរិញ្ញវរថុ និងបទចចកទេសែល់រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា ទែីមបទីររៀមលកខណៈទរែ+។ ែូចមាន
បងាា ញកនុងារាង១ រកបខ័្ណឌ ទងំទនោះទតត រការយកចិរតេុកដ្ឋក់ខុ្សៗោន ព្នការោរំេរបស់ខ្លួនទលីសកមមភាពចំបងៗចំនួនបួនព្ន
លេធផលសរមាប់ទរែ+។  
 

ារាង ១៖ រកបខ័្ណឌ ការងារកំពុងោរំេជាចំបងែល់ការអនុវរតកមមវធិីទរែ+ជារិទៅកមពុជា 

លេធផល 

រកបខ័្ណឌ ការងារោរំេចបំងៗ 

UN-REDD 
CAM-
REDD 

FCPF 
FAO’s TCP-

NFI 

គទរមាង 
REDD កនុង 

CF/ CPA  

ស្គថ នេូរ
ជប ុន 

ទផសងទេៀរ 

លេធផល ១៖ ការចារ់ដចងស្គថ ប័ន √√ √ √√    √√ 

លេធផល ២៖ យុេធស្គស្រសត/ទោលនទោបាយ √√ √ √√    √√ 

លេធផល ៣៖ គទរមាង/ការអភិវឌ្ឍទៅថាន ក់
ទរកាមជារិ  

√ √√ √  √√ √√  

លេធផល ៤៖ MRV/ RELs/ របាយការណ៍
ស្គរទពីភ័ណឌ  GHG  

√√ √√ √ √√ √ √√  

 

អពំគីទរមាង FCPF នងិទោលទៅព្នគទរមាងទនោះ  
FCPF គឺជាកិចចផតួចទផតីមទរែ+ជាសកល ព្នធ្ោរពិភពទលាក ទែីមបោីរំេែល់សកមមភាពទរែ+ ទៅកនុងរបទេសកំពុង

អភិវឌ្ឍន៍។ ទៅឆ្ន  ំ 2013 គទរមាង FCPF បានអនុម័រសំទណីទរៀបចំការទររៀមលកខណៈទរែ+ ដែលបានដកសរមួលទឡងីវញិ(R-
PP) ដែលបានដ្ឋក់ជូនទដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា។ ប ទ្ ប់មកឯកស្គរគទរមាងទនោះររូវបានចុោះហរថទលខា ទដ្ឋយរែាបាលព្រពទ  ី
និង UNDP (UNDP ររូវបានទរជីសជាព្ែគូអនវរតគទរមាង FCPF ទៅកមពុជា) ។  
 

ទដ្ឋយដផែកទលីរកបខ័្ណឌ ការងារកំពុងោរំេទរែ+ដែលមានរស្គប់ គទរមាង FCPF មានទោលបំណងបនតជួយបដនថមទេៀរ
ែល់រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាទែីមបទីររៀមលកខណៈទរែ+។ គទរមាងទនោះផតល់ការោរំេហរិញ្ញវរថុ និងបទចចកទេសសរមាប់លេធផលចំបងៗ 
បួនដែលររូវសទរមចឲ្យបាន (សូមអានារាងេី ២ អំពីលេធផលចំនួនបួន និងថ្វកិាសរមាប់លេធផលទងំទ្ោះ)៖  
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ារាងេី 2៖ លេធផលចំនួនបួន និងថ្វកិាបា ន់ស្គម ន  

លេធផល ថ្វកិា 

1. ការបទងាីរនូវរបសិេធិភាពរគប់រគងទលីែំទណីរការទររៀមលកខណៈទរែ +ជារិ និងការចូលរមួរបស់អនក
ពាក់ព័នធរសបាមទោលការពិទរោោះទោបល់  1.019.800 

2. ការបទងាីរយុេធស្គស្រសតទរែ +ជារិ និងរកបខ័្ណឌ ការងារសរមាប់ការអនុវរត  1.270.000 

3. ពរងឹងសមរថភាពរគប់រគងទរែ+ទៅថាន ក់ ទរកាមជារិ 749.200 

4. បទងាីររបព័នធររួរពិនិរយសរមាប់ទរែ+ និងសមរថភាពអនុវរតន៍ 761.000 

សរុប 3.800.000 

II. រក្បខ័ណឌ លទ្ធផល  
សមាសភាគ្្ព្នគទរមាងទនោះ ររូវបានដបងដចកទដ្ឋយអនុទលាមាមលេធផលរពំឹងេុកចំនួនបួន ែូចខាងទរកាម។ 

ារាងេី ៣ បងាា ញពីសកមមភាពទរោងេុកសំខាន់ៗ និងចំនួនថ្វកិាទៅទរកាមលេធផលចំនួនបួន។  

 លេធផល ១ នឹងអាចសទរមចបានាមរយៈការោរំេរបស់គទរមាងែល់៖ ១)យនតការសរមបសរមួលការទររៀមលកខណៈទរែ+
ជារិនិងែំទណីរការទររៀមលកខណៈទរែ+។ ២)ការពិទរោោះទោបល់ជាមួយអនកពាក់ព័នធ្្ និងការផតល់ព័រ៌មាន ែល់អនកពាក់
ព័នធ និង ៣)ការបទងាីរយនតការទដ្ឋោះរស្គយបណតឹ ងស្គរេុកខ(ទដ្ឋោះរស្គយេំ្ស់) ។ 

 លេធផល ២ នឹងអាចសទរមចបានាមរយៈការោរំេរបស់គទរមាងែល់ ១)រកុមការងារទរែ+កមពុជា និងស្គថ ប័នពាក់ព័នធ 
សរមាប់អនុវរតយុេធស្គស្រសតទរែ+ និងយុេធស្គស្រសតបដនថម របសិនទបីចាបំាច់។ និង ២)ការវភិាគដផនកសំខាន់ៗព្នយុេធស្គស្រសតទរែ+
ជារិ និងរកបខ័្ណឌ ការងារអនុវរតែូចជា មូលនិធទិរែ+ជារិ យនតការដចករដំលកផលរបទោជន៍ និងរបព័នធធា្សុវរថិភាព។ 
និង ៣)ការកស្គងដផនការសរមាប់ទោលនទោបាយ និងកំដណេរមង់ចាប់ចាបំាច់ ទែីមបអីនុវរតទរែ+។ 

 លេធផល ៣ នឹងអាចសទរមចបានាមរយៈការោរំេរបសគ់ទរមាងែល់អងាភាព្្ទៅថាន ក់ទរកាមជារិសរមាប់ការកស្គង
ដផនការ និងការអនុវរតទរែ+។ ទោលការណ៍ដណ្ទំៅថាន ក់ទរកាមជារិ នឹងររូវទរៀបចំទឡងីសរមាប់ការអនុវរតទរែ+ រសបាម
ទោលនទោបាយជារិ បេបបញ្ញរតិ និងទោលការណ៍ដណ្ំ្ ្។ 

 លេធផល ៤ នឹងអាចសទរមចបានាមរយៈការោរំេរបស់គទរមាងសរមាប់បទងាីររបព័នធាមដ្ឋន ររួរពិនិរយ។ គទរមាងទនោះនឹង
ផតល់ជំនួយផងដែរែល់ស្គថ ប័នរដ្ឋា ភិបាល្្ទែីមបរីបមូលនិងរគប់រគងេិននន័យ្្សតីពីគរមបព្រពទ នីិងទមគុណបំភាយ។ 

ារាងេី៣៖ សកមមភាពសំខាន់ៗទៅកនុងរកបខ័្ណឌ លេធផលនិងទសចកតីរពាងដផនការថ្វកិាដែលបានទធវីវភិាជន៍សរមាប់គទរមាង FCPF 

លេធផលរពំងឹេុក សកមមភាពទរោងេុក 
ថ្វកិា 

(USD) 

1. ការបទងាីរនូវរបសិេធិភាពរគបរ់គង
ទលីែំទណីរការទររៀមលកខណៈទរែ+
ជារិ និងការចូលរមួរបសអ់នកពាក់
ពន័ធរសបាមទោលការពិទរោោះ
ទោបល ់

1.1. យនតការសរមបសរមួលទររៀមលកខណៈទរែ+ជារិ ររូវបានបញ្ចូ លទៅកនុងស្គថ បន័  50.800 

1.2. ោរំេែំទណីរការទររៀមលកខណៈទរែ+ជារិ 579.000 

1.3. ការរមួបញ្ជូ លអនកពាក់ពន័ធកនុងែំទណីរការទររៀមលកខណៈទរែ+ 140.000 

1.4. ការផតលព់រ័ម៌ានែលអ់នកពាកព់ន័ធ 50.000 

1.5. ការបទងាីរយនតការទដ្ឋោះរស្គយបណតឹ ងស្គរេុកខ(ទដ្ឋោះរស្គយេំ្ស)់ 200.000 

សរបុរង៖ លេធផល 1  
 1.019.800 

2. ការបទងាីរយុេធស្គស្រសតទរែ +ជារិ និង
រកបខ្ណ័ឌ ការងារសរមាបក់ារអនុវរត 

 

2.1. ការអនុវរតវធិានការអាេិភាពសរមាបយុ់េធស្គស្រសតទរែ+ នីមយួៗ 1.059.000 

2.2. ការវាយរំព្លពហុរបទោជន៍ 20.000 

2.3. ការសិកាការដចករដំលកផលរបទោជនទ៍រែ+ 64.000 

2.4. ការបទងាីរយនតការថ្វកិាទរែ+  27.000 
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2.5.បទងាីរទោលនទោបាយ ចាប ់និងរកបខ្ណ័ឌ ការងារអនុវរតនទ៍រែ+ជារិ 40.000 

2.6. ការបទងាីររបពន័ធធា្សុវរថិភាពជារិ 60.000 

សរបុរង៖ លេធផល 2  1.270.000 

3. ការដកលមែសមរថភាពទែីមបី
រគបរ់គងREDD+ ទៅថាន កទ់រកាម
ជារិ  

3.1. ការបទងាីរ និងបញ្ចូ លកនុងរកបខ្័ណឌ ស្គថ បន័នូវទោលការណ៍ដណ្អំំពីអនតរាគមន៍ 
ទៅថាន កទ់រកាមជារិ 

32.000 

3.2. ការបទងាីរសមរថភាពទៅថាន កទ់រកាមជារិ 717.200 

សរបុរង៖ លេធផល 3  749.200 

4. ការបទងាីររបពន័ធពិនិរយាមដ្ឋន
សរមាប ់REDD+ រមួជាមយួ
សមរថភាពសរមាបក់ារអនុវរត 

 

 

4.1.  បទងាីររកុមបទចចកទេស MRV/REL នឹងពរងឹងសមរថភាពឲ្យបានសមរសប 400.000 

4.2. ដកលំអសកមមភាពសិកាេិនននយ័ ទែីមបោីរំេរបពន័ធររួរពិនិរយព្រពទ ជីារិ
សរមាបទ់រែ+ 

100.000 

4.3. ការបទងាីរទមគុណបំភាយឧសមន័សរមាបទ់រែ+ 100.000 

4.4. ការោរំេការបទងាីររបពន័ធរាយការណ៍ឧសមន័ផទោះកញ្ចកដ់ែលពាកព់ន័ធនឹងទរែ 100.000 

4.5. ការពិនិរយាមដ្ឋនផលប ោះពាលស់រមាបអ់នតរាគមនទ៍រែ+ 61.000 

សរបុរង៖ លេធផល 4  761.000 

សរបុ  3.800.000 

III. ការចារ់ចចខរគប់រគខ 

គទរមាងទនោះនឹងររូវអនុវរតរយៈទពល 3,5 ឆ្ន  ំពីឆ្ន  ំ 2014 ែល់ 2017 ាមរយៈអងាការ UNDP របចាកំមពុជា(Delivery 
partner)។ សកមមភាពគទរមាង ដែលោរំេទដ្ឋយ FCPF ររូវរគប់រគងទដ្ឋយរែាបាលព្រពទ (ីFA) កនុង្មជាភាគីអនុវរត
(Implementing Partner) ដែលររូវអនុវរតទៅាមទសៀវទៅដណ្សំតីពីការអនុវរតទដ្ឋយស្គថ ប័នជារិរបស់UNDP(NIM)។ 
ទដ្ឋយដឡក ភាគីេេួលខុ្សររូវ (Responsible Parties) សំខាន់ៗ រមួមាន៖ អគា្យកដ្ឋា នរែាបាលការពារអភិរកសធមមជារិ
(GDANCP) និងរែាបាលជលផល (FiA)។ 

គទរមាងទនោះពរងឹងបដនថមទលីរច្សមព័នធស្គថ ប័នរបស់រកុមការងារទរែ+ជារិ និងធនធានមនុសសដែលមានរស្គប់  (សូម
អានរូបេី 1)។ ែូទចនោះសកមមភាពគទរមាង FCPF ទងំគុណផល និងលេធផល នឹងសថិរទៅទរកាមការររួរពិនិរយរបសរ់កុមរបឹកា
របរិបរតិ(PEB)ព្នកមមវធិី UN-REDD ដែលមានរបធានរែាបាលព្រពទ  ី និងអនកសរមបសរមួលអងាការសហរបជាជារិរបចាទំៅ
កមពុជា ជាសហរបធាន។ សមាជិកទផសងទេៀរព្ន PEB រមួមាន រំណាងមកពី FA, GDANCP, FiA, FAO, UNDP, UNEP, សងាម
សីុវលិ ជនជារិទែីមភាគរិច, សហភាពអឺរ  ុប និងស្គថ នេូរជប ុន និងន័រទវស។ PEB េេួលខុ្សររូវទធវីទសចកតីសទរមចទលីការងារ
រគប់រគងទដ្ឋយដផែកទលីការឯកភាពមរិ ដែលរមួទងំការអនុម័រឯកភាពទលីការដកសរមួលគទរមាងផងដែរ។ PEB នឹងររូវទកាោះរបជុំ
ោ ងទោចណាស់ទរៀងរាល់បួនដខ្មតង ទែីមបវីាយរព្មលសកមមភាព និងវឌ្ឍនភាព។ ដផែកាមដផនការការងារដែលបានអនុម័ររបចាំ
ឆ្ន  ំ (AWP) ទៅទពលចាបំាច់ PEB អាចពិនិរយទមីល និងអនុម័រទលីដផនការរបចារំរីមាសព្នគទរមាង និងមានសិេធិអនុម័រទលីការ
ដកដរបចំបងៗដែលខុ្សោន ពីដផនការរបចារំរីមាសដែលបានឯកភាពោន ទងំទនោះ។ 

បុគាលិកដែលមានរស្គប់ទៅកនុងទលខាធិការដ្ឋា នរកុមការងារទរែ+ជារិ (RTS) នឹងបនតផតល់ការោរំេបទចចកទេស និងរែា
បាលសរមាប់គទរមាងទនោះ។ RTS រមួមានបុគាលិកមកពី FA, GDANCP, និង FiA និងបុគាលិកបដនថមដែលជួលាមរយៈកមមវធិ ី
UN-REDD។ ទៅទរកាមការរបស់្យកគទរមាង (NPD) រែាបាលព្រពទ នីឹងដរងាងំអនករគប់រគងគទរមាងមាន ក់ ដែលមានភារៈ
កិចច េេួលខុ្សររូវទលីលេធផលទងំបួន ដែលស្គថ ប័នពាក់ព័នធររូវសទរមចឲ្យបានាមកាលបរទិចេេកំណរ់ និងាមថ្វកិាដែលមាន 
ទដ្ឋយអនុវរតាមនីរិវធិី NIM/UNDP និងទរបីរបាស់មូលនិធិទនោះឲ្យមានរបសិេធភាពផងដែរ។ គទរមាងទនោះនឹងជួលបុគាលិកែូចជា 
១)េីរបឹកាគទរមាងទៅថាន ក់ជារិ ២)ជំនួយការគទរមាង និង ៣)អនកឯកទេសចារ់ដចងការចូលរមួរបស់អនកពាក់ព័នធ។ គុណភាពព្ន
គទរមាងនឹងររូវសថិរទរកាមការពិនិរយាមដ្ឋនជាទេៀងទរ់ និងការធា្ពីសំណាក់បុគាលិក UNDP ែូចជា េីរបឹកាថាន ក់រំបន់ អនក
វភិាគកមមវធិី និងសហការ។ី 

 
 



 

5 

 

រូបេ ី១. រច្សមព័នធចារ់ដចងគទរមាង 

 

IV. រក្បខ័ណឌ ពិនិរយតាមដាន និខវាយរដមល 

គទរមាងនឹងសថិរទរកាមការពិនិរយាមដ្ឋនរបចារំរីមាស និងរបចាឆំ្ន ។ំ ការវាយរព្មលពាក់កណាត លគទរមាង និងទៅចុង
បញ្ច ប់គទរមាងក៏នឹងររូវទធវីទឡងីផងដែរ។ គទរមាងទនោះនឹងររូវទធវីសវនកមមរបចាឆំ្ន  ំ ដែលរមួមាន សវនកមមបថ្ម ឬ សវនកមមព្ផទកនុង 
(spot Check) ទដ្ឋយទោរពាម ទោលការណ៍ហរិញ្ញវរថុ និងទោលការណ៍សវនកមម ដែលមានដចងទៅកនុងនីរិវធិី NIM ទដ្ឋយ
ដផែកទលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថុដែលបានររួរពិនិរយ។ 

របធានគទរមាងទៅថាន កជ់ារ ិ(NPD) 

អនករគបរ់គងគទរមាងទៅថាន កជ់ារ ិ(NPM) 

រកមុរបកឹារបរបិរតគិទរមាង 

- របធាន៖ របធានរែាបាលព្រពទ  ី

- សហរបធាន៖ អនកសរមបសរមួលអ.ស.ប របចាទំៅកមពុជា ឬ មស្រនតីដរងាងំ 

- FA (NPD បចចុបបននទៅទរកាម UN-REDD), GDANCP (អនុរបធាន NPD បចចុបបននទៅទរកាម UN-REDD) និង FiA 

- FAO, UNDP, UNEP, សងាមសីុវលិ និងរំណាងជនជារិទែីមភាគរិច  

- EU, ស្គថ នេូរជប ុន និងន័រទវស (បានអទញ្ជ ីញឲ្យចូលរមួ) 

អនកធា្គុណភាពគទរមាង 

(េីរបឹកាថាន ករ់ំបន់ព្ន UNDP  

អនកវភិាគកមមវធិ ីនិងសហការ)ី 
 

អនកោរំេគទរមាង 

(បុគាលិក RTS និងបុគាលិកជួលបដនថម)  

សមាសភាគ 1 

ការបទងាីរឲ្យមានការរគបរ់គងរបស់ជារិ
ដែលមានរបសិេធភាពសរមាបែ់ទំណីរការ

ទររៀមលកខណៈទែីមបីREDD+ 

សមាសភាគ 3 

ការដកលមែសមរថភាព
ទែីមបីរគបរ់គង 

REDD+ ទៅថាន ក់

សមាសភាគ 2 

ការបទងាីរយុេធស្គស្រសតជារិ 

REDD+ និងរកបខ្ណ័ឌ អនុវរត 

សមាសភាគ 4 

ការបទងាីររបពន័ធ 
REL/MRV  


