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សមិទធិផល លទធផល និងែផនករសកមមភព 
គេ្រមងមូលនិធិភពជៃដគូកបូនៃ្រពេឈើកមពុជ 

 

សិកខ ចបេ់ផ្តើមគេ្រមង FCPF REDD+ Readiness Project 
ស ្ឋ គរ ងំែទកុងទណីង់ ល់  ៃថងទី ១៤ ែខមនី ឆន ២ំ០១៤  

   

 សូ ធ  
អនក្រគប្រគងគេ្រមង FCPF REDD+ Readiness Project 
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 គេ្រមងមនេគលបំណងបន្តជយួ រ ្ឋ ភបិលកមពុជេ្រត មលកខណៈេរដ+ 
មរយៈករគ្រទសមទិធផិលបនួ៖ 
១- ករបេងកើតនូវ្របសិទធភិព្រគប្រគងេលើដេំណើ រករេ្រត មលកខណៈេរដ+ជត ិនិង
ករចូលរមួរបស់អនកពកព់ន័ធ្រសប មេគលករពេិ្រគះេយបល់ 
២- ករបេងកើតយុទធ ្រស្តេរដ+ជត ិនិង្រកបខណ័្ឌ ករងរស្រមបក់រអនុវត្ត 
៣- ព្រងឹងសមតថភព្រគប្រគងេរដ+េនថន ក ់េ្រកមជត ិ
៤- បេងកើត្របពន័ធ្រតតួពិនតិយស្រមបេ់រដ+ និងសមតថភព អនុវត្តន ៍
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លទធផល  
 ១.១ បេងកើត ថ បន័ស្រមបស្រមលួយន្តករេ្រត មលកខណៈេរដ+ជត ិ
 ១.២ គ្រទដំេណើ រករេ្រត មលកខណៈេរដ+ជត ិ
 ១.៣ រមួបញជូ លអនកពកព់ន័ធកនុងដេំណើ រករេ្រត មលកខណៈេរដ+ 
 ១.៤ ផ្តល់ពត័ម៌នអពំេីរដ+ដល់អនកពកព់ន័ធ  
 ១.៥ បេងកើតយន្តករេ ះ្រ យទនំស់    

សមិទធិផល១៖ ករបេងកើតនូវ្របសទិធិភព្រគប់្រគងេលើដំេណើ រ
ករេ្រតៀមលកខណៈេរដ+ជតិ និងករចូលរមួរបសអ់នកពក់ព័នធ
្រសប មេគលករណ៍ពិេ្រគះេយបល ់
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លទធផល  
 ២.១   អនុវត្តវធិនករណ៍ ទភិពយុទធ ្រស្តេរដ+ របស់រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ 
អគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបលករពរ និងអភរិក ធមមជត ិរដ្ឋបលជលផល 
 ២.២ យតំៃលពហុ្របេយជន ៍
 ២.៣ ករសិក ករែចករែំលកផល្របេយជនេ៍រដ+ 
 ២.៤ ករបេងកើតយន្តករថវកិេរដ+ 
 ២.៥ បេងកើតេគលនេយបយ ចបប ់និង្រកបខណ័្ឌ ករងរអនុវត្តនេ៍រដ+ជត ិ
 ២.៦ បេងកើត្របពន័ធធនសុវតថភិពជត ិ

សមិទធិផល២៖ ករបេងកើតយទុធ ្រស្តេរដ+ជតិ និង
្រកបខ័ណ្ឌ ករងរស្រមប់ករអនុវត្ត 
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លទធផល  
 ៣.១ បេងកើតសមតថភពេនថន កេ់្រកមជត ិជតិ 
 
 ៣.២ បេងកើតេគលករណ៍អន្ត គមនេ៍រដ+ជត ិស្រមបគ់្រទដល់
ថន កេ់្រកម 

សមិទធិផល៣៖ ព្រងឹងសមតថភព្រគប់្រគងេរដ+េនថន ក់ 
េ្រកមជតិ 
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លទធផល  
 ៤.១ បេងកើត្រកុមបេចចកេទស MRV/REL នឹងព្រងឹងសមតថភព  
 ៤.២ ែកលំអសកមមភពសិក ទនិននយ័ េដើមបគី្រទ្របពន័ធ្រតួតពនិតិយៃ្រពេឈើ
ជតិស្រមបេ់រដ+ 
 ៤.៣ ករបេងកើតេមគុណបភំយឧសម័នស្រមបេ់រដ+ 
 ៤.៤ គ្រទករបេងកើត្របពន័ធ យករណ៍ឧសម័នផទះកញចកព់កព់ន័ធនឹងេរដ+ 
 ៤.៥ ករពិនិតយ ម នផលបះ៉ពល់ស្រមបអ់ន្ត គមនេ៍រដ+ 

សមិទធិផល៤៖ បេងកើត្របព័នធ្រតួតពិនិតយស្រមប់េរដ+ 
និងសមតថភព អនុវត្តន៍ 
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Collaboration with other initiatives 

Outcomes 

Major supporting frameworks  for REDD+ Cambodia 

UN‐REDD CAM‐
REDD FCPF  FAO’s TCP‐

NFI 

Projects in 
Community/ 
Protected 
forests  

Embassy 
of Japan 

Outcome 1: Institutional 
Arrangements √√ √ √√        

Outcome 2: Strategies/ 
policies 

√√ √ √√        

Outcome 3: Projects/Sub‐
national Development  √ √√ √    √√ √√ 

Outcome 4: MRV/ 
RELs/Reporting to GHG 
inventory 

√√ √√ √  √√ √ √√ 
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Implementation arrangements 

National Project Director (NPD) 
National Project Manager (NPM) 

្រកុម្របឹក ្របតិបត្តិគេ្រមង ( )្រកុម្របឹក ្របតិបត្តិគេ្រមង (Project Executive Board) 

 

- RGC (FA, GDANCP, FiA, others) 
- FAO, UNDP, UNEP, Civil Society and Indigenous representatives  
- EC, Embassies of Japan and Norway (Invited to join) 
  

  

Project Assurance 
(Regional Advisor, Programme 
Analyst, Programme Associate) 

  
  

  

Project support 
(Staff of the REDD+ taskforce 

secretariat and additionally 
recruited staff)  

  

Component  1 
Effective	National	

Management	of	REDD+	
Readiness	 

Component 3 
REDD+	at	subnational	

levels 

Component 2 
National	REDD+	Strategy	
and	Implementation	

Framework 

Component 4 
Developing	REL/MRV	

system 
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Workplan 2014 (3 quarters) 
Outcome 1  Activities 

Output 1.1: បេងកើត ថ បន័ស្រមបស្រមួល
យន្តករេ្រត មលកខណៈេរដ+ជតិ 

• ្របជុំ្រកុមករងរេរដ+  

Output 1.2:  គ្រទដំេណើ រករេ្រត មលកខណៈេរ
ដ+ជតិ 

• ចំ យ្របតិបត្តករេលខធិក ្ឋ ន 
• ករេធ្វើដំេណើ រ្រកុមករងរេរដ+ និង្រកុមបេចចកេទស និងកិចច្របជុំេ្រក្របេទស 

Output 1.3:  រមួបញជូ លអនកពកព់ន័ធកនុងដំេណើ រ
ករេ្រត មលកខណៈេរដ+ 

• េរៀបចំកិចច្របជុំ្រកុម្របឹក េយបល់ និង្រកុមបេចចកេទស  
• គ្រទដំេណើ រករចូលរមួ្រកុម្របឹក េយបល់  
• បណ្តុ ះប ្ត ល និងក ងសមតថភព្រកុមករងរេរដ+ ្រកុមបេចចកេទស និង
្រកុម្របឹក េយបល់  

• េរៀបចំឲយមនករយល់ដឹងពីដំេណើ រករពិេ្រគះេយបល់េធ្វើសុពលភពយុទធ
្រស្តេរដ+ជតិ និង្រកបខណ្ឌ ករងរអនុវត្ត 

• បេងកើនករយល់ដឹងស្តីពីេរដ+ និងដំេណើ រករជតិ 
• ែចកចយពត័ម៌នជមយួអនកពកព់ន័ធ 

Output 1.4:  ផ្តល់ពត័ម៌នអំពីេរដ+ដល់អនក
ពកព់ន័ធ  

• ែថរក េគហទំពរ័ យន្តករែចករែំលកចំេណះដឹង 
• ទំនកទ់ំនងលទធផល ជមយួអនកពកព់ន័ធ េនកមពុជនិងអន្តរជតិ 
• ចង្រកងឯក រ និងែចកចយេមេរៀនជបទពិេ ធន ៍
• ្របតិបត្តិយន្តករែចកចយពត័ម៌ន ដល់អនកពកព់ន័ធែដលមនិ ចេ្របើអុិនេធើ
ែណត 

Output 1.5:  បេងកើតយន្តករេ ះ្រ យ
ទំនស់  

• សិក  ពីលទធភពទំនស់េលចេឡើងេនកនុងមលូេហតុនីមយួៗ (each driver) 
• ពិភក ជមយួសហគមនគ៍េ្រមង កលបង េខត្ត និង ថន កជ់តិ ពីជេ្រមើសៃន
យន្តករេ ះ្រ យទំនស់ 

• សិក លំអិតអំពីជេ្រមើសមលូ ្ឋ ន េខត្ត និងថន កជ់តិ 

ែផនករឆន ២ំ០១៤ (៣្រតីមស) 
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Outcome 2  Activities 

Output 2.1: អនុវត្តវធិនករណ៍ ទិ
ភពយុទធ ្រស្តេរដ+ របស់រដ្ឋបលៃ្រព
េឈើ អគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបលករពរ 
និងអភរិក ធមមជតិ រដ្ឋបលជលផល 

• បន្តក ងសមតថភពដល់រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ អគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបលករពរអភរីក ធមម
ជតិ រដ្ឋបលជលផល និងទីភន កង់រដៃទេទៀត 

• គ្រទករអនុវត្តកមមវធិីៃ្រពេឈះជតិ កំណត្រពំ្របទល់ៃ្រព ព្រងឹងករអនុវត្តចបប ់
វធិនករណ៍េដើមបេីធ្វើសមហរណកមមេរដ+ េទកនុងសហគមនៃ៍្រពេឈើ និងៃ្រពករពរ 
ករកំណតដ់ំេណើ រករគំរសូមបទនអភរិក  

• អនុត្តយុទធ ្រស្តគ្រទ ករ្រគប្រគងៃ្រពលិចទឹក និងៃ្រពេកងកង 
Output 2.2:   យតំៃលពហុ្របេយជន ៍ • ពុំមនសកមមភព 
Output 2.3:  ករសិក ករែចករែំលក
ផល្របេយជនេ៍រដ+ • ករពិចរ ថអនក គួរបន្របេយជនព៍ីរដ+  

Output 2.4:  ករបេងកើតយន្តករថវកិ
េរដ+ • វភិគយន្តករថវកិមន្រ ប ់ែដលសថិតេ្រកមចបបក់មពុជ 

Output 2.5:  បេងកើតេគលនេយបយ 
ចបប ់និង្រកបខណ័្ឌ ករងរអនុវត្តនេ៍រ
ដ+ជតិ 

• វភិគថ េតើ្រតូវផ រភជ បក់រអនុវត្តគេ្រមង ថន កេ់្រកមជតិ និងថន កជ់តិេ យរេបៀប
 

• សិក ជេ្រមើសចុះបញជ ីេរដ+ជតិ និងពិចរ អំពីយន្តករឯក ជកនុងករពិនិតយេមើល 

Output 2.6: បេងកើត្របពន័ធធនសុវតថិ
ភពជតិ 

• កំនតប់ញ្ហ សងគម េសដ្ឋកិចចសំខន់ៗ  ( ចេធ្វើ មរយៈករ យតៃម្លជនបទ rural 
appraisal) 

• េ្រជើសេរ ើស ទិភពសងគម េសដ្ឋកិចច មរយៈករពិនិតយេមើល និងករ្របឹក េយបល់ 
(្រកុម្របឹក េយបល់ ចបំេពញតួនទីេនះ) 

ែផនករឆន ២ំ០១៤ (៣្រតីមស) 
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Outcome 3  Activities 
Output 3.1: បេងកើតេគលករណ៍
អន្ត គមនេ៍រដ+ជតិ ស្រមបគ់្រទ
ដល់ថន កេ់្រកមជតិ 

• ពុំមនសកមមភព 

Output 3.2:  បេងកើតសមតថភពេន
ថន កេ់្រកមជតិ 

• បណ្តុ ះប ្ត លេដើមបធីនថអនកពកព់ន័ធចូលរមួកនុងករ្របមលូ
ទិនននយ័ ស្តីពីមលូេហតុៃនករបតប់ងៃ់្រពេឈើ 

• គ្រទសកមមភព កលបង េគលនេយបយ និងវធិនករណ៍កត់
បនថយករបំភយ េនថន កេ់្រកមជតិ (សកមមភពបង្ហ ញនន) 

ែផនករឆន ២ំ០១៤ (៣្រតីមស) 
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Outcome 4  Activities 
Output 4.1: បេងកើត្រកុមបេចចកេទស 
MRV/REL នឹងព្រងឹងសមតថភព   • ពុំមនសកមមភព 

Output 4.2:  ែកលំអសកមមភពសិក ទិនននយ័ 
េដើមបគី្រទ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃ្រពេឈើជតិ
ស្រមបេ់រដ+ 

• ពុំមនសកមមភព 

Output 4.3:  ករបេងកើតេមគុណបំភយឧសម័ន
ស្រមបេ់រដ+ 

• ពុំមនសកមមភព 

Output 4.4:  គ្រទករបេងកើត្របពន័ធ យករណ៍
េរដ+ពកព់ន័ធនឹងឧសម័នផទះកញចក ់ • ពុំមនសកមមភព 

Output 4.5:  ្រតួតពិនិតយផលបះ៉ពល់
អន្ត គមនេ៍រដ+ 

• ពុំមនសកមមភព 

ែផនករឆន ២ំ០១៤ (៣្រតីមស) 
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សនំួរ និងចេម្លើយ 
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