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ករេ្រត មលកខណៈេរដបូកកមពុជ

េសចក្តី យករណ៍ស្តី ពីវឌ នភពពក់ក ្ត ល
គេ្រមងFCPF និងសំេណើ សំុថវកិបែនថម
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FCPF PC 22 Cambodia REDD+ 

ករេ្រត មលកខណៈេរដូកកមពុជ

2010 2011 2013 2014 2015 2016

ែផនទីបង្ហ ញផ្លូវេរដបូកបនអនុមត័ែផនទីបង្ហ ញផ្លូវេរដបូកបនអនុមត័

កមមវធិី UNREDD បនចបេ់ផ្តើមកមមវធិី UNREDD បនចបេ់ផ្តើម

យតៃម្លបញចបក់មមវធិី UNREDD យតៃម្លបញចបក់មមវធិី UNREDD 

គេ្រមងេរដបូក FCPF បនចបេ់ផ្តើមគេ្រមងេរដបូក FCPF បនចបេ់ផ្តើម

គេ្រមងេរដបូក FCPF បនអនុមត័គេ្រមងេរដបូក FCPF បនអនុមត័

ពកក់ ្ត លគេ្រមងFCPFពកក់ ្ត លគេ្រមងFCPF



(ឧបសមព័នធ០៥៖ បទបង្ហ ញស្តីពីវឌ នភពេន
្រតឹមពក់ក ្ត ល ណត្តិគេ្រមង FCPF និង
ែផនករបន្ត)
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FCPF PC 22 Cambodia REDD+ 

ៃដគូអភវិឌ នេ៍រដបូកេនកមពុជ
Components/Outcomes Supporting framework

UN-
REDD

Cam-
REDD FCPF

FAO
Technical 

Cooperation
Embassy 
of Japan

Component 1: ករេ្រត មលកខណៈ
ករេរៀបចំ ថ បន័ និងពេិ្រគះេយបល់   

Component 2: ករេរៀបចំយុទធ ្រស្ត
េរដបូក   

Component 3: ក្រមតិបំភយេយង / 
ក្រមតិេយង     

Component 4: ្របពន័ធ្រតួតពនិិតយ ម
នៃ្រពេឈើ និង្របពន័ធធនសុវតថភិព     

 យកចិត្តទុក កម់ធយម
យកចិត្តទុក កខ់ពស់
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• វភិគ  និងបង្ហ ញពីវឌ នភពៃនករ
េរៀបចំេ្រត មលកខណៈេរដបូក

• ពិនិតយភព្រតឹម្រតូវអនុេ ម ម
អភ្ិរកមរមួ

• ប៉ន្់របមណកង្វះខតថវកិស្រមប់
សកមមភពេ្រត មលកខណៈេរដបូក
ែដលេនេសសសល់ េដើមបសំុីថវកិ
US$ ៥ ន បែនថមពី FCPF

FCPF PC 22 Cambodia REDD+ 

េគលបំណងៃនករពិនិតយពកក់ ្ត លគេ្រមង

Local people collect bamboo for handicraft  



(ឧបសមព័នធ០៥៖ បទបង្ហ ញស្តីពីវឌ នភពេន
្រតឹមពក់ក ្ត ល ណត្តិគេ្រមង FCPF និង
ែផនករបន្ត)
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ករវភិគេលើវឌ នភព

FCPF PC 22 Cambodia REDD+ 

12/16/2016 6
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FCPF PC 22 Cambodia REDD+ 

សមសភគ និងអនុសមសភគៃនដំេណើ រករេ្រត មលកខណៈ វឌឍនភាព
1 ការេ្រតៀមលក្ខណៈ េរៀបចំសាប័ន និងការពិេ្រគាះេយាបល់

1a ករេរៀបចំ ថ បន័្រគប្់រគងេរដបូកថន កជ់តិ
1b ករពិេ្រគះេយបល់ ករចូលរមួ និងករផ ព្វផ យ

2 ការេរៀបចំយុទ្ធសា្រស្តេរដបូក
2a ករ យតៃម្លករេ្របើ្របស់ដី ករផ្ល ស់ប្តូរករេ្របើ្របស់ដី បុព្វេហតុៃនករបតប់ងៃ់្រព

េឈើ ចបប់ េគលនេយបយ និងអភបិលកិចចៃ្រពេឈើ
2b ជេ្រមើសយុទធ ្រស្តេរដបូក
2c ្រកបខណ្ឌ ករងរអនុវត្តេរដបូក
2d ផលបះ៉ពល់សងគម និងបរ ិ ថ ន

3 ក្រមិតបំភាយេយាង ឬ ក្រមិតេយាង
3a ែកលម្អសមតថភពថន កេ់្រកមជតិេលើករអនុវត្តេរដបូក

4 ្របព័ន្ធ្រតួតពិនិតយៃ្រពេឈើ និង្របព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាព
4a ្របពន័ធ ម ន្រតួតពិនិតយៃ្រពេឈើជតិ
4b ្របពន័ធពត័ម៌នស្តីពីពហុ្របេយជន៍ អភបិលកិចច និង្របពន័ធធនសុវតថិភព

សេងខបស្តីពីករពិនិតយេលើវឌ នភព



(ឧបសមព័នធ០៥៖ បទបង្ហ ញស្តីពីវឌ នភពេន
្រតឹមពក់ក ្ត ល ណត្តិគេ្រមង FCPF និង
ែផនករបន្ត)

12/16/2016

4

12/16/2016 7

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME

Subcomponent 1a: ករេរៀបចំ ថ បន័្រគប្់រគងេរដបូកថន កជ់តិ

FCPF PC 22 Cambodia REDD+ 

Component 1: ករេ្រត មលកខណៈ ថ បន័ និងករពិេ្រគះេយបល់

្រកុម្របឹក ជតអិភវិឌ នេ៍ យចីរភព

េលខធិករ ្ឋ ន
្រកុមករងរេរដបូក

្រកុម្របឹក េយបល់
្រកុមេយនឌរ័

្រកុមបេចចកេទស
េរដបូក

្រកុមករងរេរដបូកជតិ អនកពកព់ន័ធ
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• ម្រន្តីមកព ី FA, FiA, GDANCP ្រកុមបេចចកេទស ្រកុម្របឹក
េយបល់ ្រកុមេយនឌរ័ សហគមន៍ ជនជតេិដើមភគតចិ NGOs
ចំនួន ១៩៣១នក់ (២៩៧្រស្តី) ទទួលបនករព្រងឹងសមតថភព
មរយៈករចូលរមួសិកខ ករបណ្តុ ះប ្ត ល កិចច្របជុំ

ករពេិ្រគះេយបល់ថន កជ់តិ និងថន កេ់្រកមជតិ

• សិកខ បណ្តុ ះប ្ត ល ស្តីពកីរប្រញជ បេយនឌរ័ និងេរដបកូ
ដល់អនកពកព់ន័ធ ្រកុមបេចចកេទស CG, FA, FiA and GDANCP

• បនពនិិតយជេ្រមើសស្តីពយីន្តករេ ះ្រ យទំនស់ ែដននឹងរមួ
បញចូ លកនុង្រកមបរ ិ ថ ន

FCPF PC 22 Cambodia REDD+ 

Subcomponent 1a: ករេរៀបចំ ថ បន័្រគប្់រគងេរដបូកថន កជ់តិ

Community REDD+ Awareness Raising 

REDD+ Consultation Group Meeting

Component 1: ករេ្រត មលកខណៈ ថ បន័ និងករពិេ្រគះេយបល់



(ឧបសមព័នធ០៥៖ បទបង្ហ ញស្តីពីវឌ នភពេន
្រតឹមពក់ក ្ត ល ណត្តិគេ្រមង FCPF និង
ែផនករបន្ត)
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• ករទទលួបនពត័ម៌ន ្រតូវបនព្រងឹង មរយៈផលិតសមភ រៈ
ពត័ម៌នននផ យ ម វទិយុ ទូរទស ន៍ ពត័ម៌នសងគម

• ព្រងឹងករទទលួបនពត័ម៌នជ ធរណៈស្រមប្់រគប់
ពត័ម៌នែដលបន កេ់នកនុងេគហទំពរ័េរដបកូកមពុជ

• ្រពឹត្តិករណ៍ស្តីពីករេ្រត មេរដបកូ និងករបេងកើតយុទធ ្រស្ត
េរដបកូជតិ េ្រចើនជង៥០ ្រតូវបនេរៀបចំេដើមបពី្រងឹងករ
ពិភក េយបល់និងករចូលរមួ

FCPF PC 22 Cambodia REDD+ 

Subcomponent 1b: ករពិេ្រគះេយបល់ ករចូលរមួ និងផ ព្វផ យ

REDD+ video on YouTube

Cambodia REDD+ Website

Component 1: ករេ្រត មលកខណៈ ថ បន័ និងករពិេ្រគះេយបល់
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FCPF PC 22 Cambodia REDD+ 

Subcomponent 2a: ករ យតៃម្លករេ្របើ្របស់ដី ករផ្ល ស់ប្តូរករេ្របើ្របស់ដី បពុ្វ
េហតុៃនករបតប់ងៃ់្រពេឈើ ចបប់ េគលនេយបយ និងអភបិលកិចចៃ្រពេឈើ

Component 2: ករេរៀបចំយុទធ ្រស្តេរដបូក

• បនបញចបក់រ យតៃម្លករផ្ល ស់ប្តូរករេ្របើ្របស់ដី និង
ករផ្ល ស់ប្តូរទិនននយ័ៃនករេ្របើ្របស់ដី ឆន ២ំ០០៦
២០១០ ២០១៦

• បន យតៃម្ល និង្រតួតពិនិតយករផ្ល ស់ប្តូរគ្រមបៃ្រពេឈើ
េរៀង ល់២ឆន មំ្តង

• កំពុង យតៃម្លករេ្របើ្របស់ដីឆន ២ំ០១៦
• បនសិក ពីបពុ្វេហតុៃនករបតប់ង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈើ

Local community engage in forest 
inventory



(ឧបសមព័នធ០៥៖ បទបង្ហ ញស្តីពីវឌ នភពេន
្រតឹមពក់ក ្ត ល ណត្តិគេ្រមង FCPF និង
ែផនករបន្ត)
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• ករបេងកើតយុទធ ្រស្តេរដបកូ មរយៈដំេណើ រករពិេ្រគះ
េយបល់ែដលមនករចូលរមួ្រគបអ់នកពកព់ន័ធ

• បនបង្ហ ញេសចក្តី្រពងយុទធ ្រស្តេរដបកូជតិ េន
UNFCCC COP 21 in Paris, និងេសចក្តី្រពងចុង
េ្រកយយុទធ ្រស្តេរដបកូជតិ េន COP22 in Morocco

• ែផនករសកមមភព េដើមបចីត់ ទិភពសកមមភព េកៀរគរ
មលូនិធិ និងអនុវត្តយុទធ ្រស្តេរដបកូ នឹងបញចបេ់នឆន ំ
២០១៧

FCPF PC 22 Cambodia REDD+ 

Subcomponent 2b: ជេ្រមើសយុទធ ្រស្តេរដបូក

Participation of local communities in NRS 
development

Component 2: ករេរៀបចំយុទធ ្រស្តេរដបូក

12/16/2016 12
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FCPF PC 22 Cambodia REDD+ 

Mapping process for NPASMP

ែផនករយុទធ ្រស្តជតិ្រគប្់រគងតំបនក់រពរធមមជតិ
• បនេរៀនចំេសចក្តី្រពងែផនករយុទធ ្រស្តជតិ្រគប្់រគង
តំបនក់រពរធមមជតិ

• បនបញចបក់រពិេ្រគះេយបល់ និងរងច់កំរអនុមត័ពី
្រកសួងបរ ិ ថ ន

• ែផនករសកមមភព េដើមបបីញជ កច់បស់ពី តនួទី ករ
ទទលួខុស្រតូវ និង្របសិទធិភពៃនករអនុវត្ត ែផនករយុទធ

្រស្តជតិ្រគប្់រគងតំបនក់រពរធមមជតិ នឹង្រតូវបេងកើត

Component 2: ករេរៀបចំយុទធ ្រស្តេរដបូក

Subcomponent 2b: ជេ្រមើសយុទធ ្រស្តេរដបូក



(ឧបសមព័នធ០៥៖ បទបង្ហ ញស្តីពីវឌ នភពេន
្រតឹមពក់ក ្ត ល ណត្តិគេ្រមង FCPF និង
ែផនករបន្ត)

12/16/2016
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FCPF PC 22 Cambodia REDD+ Signing ceremony of Seima’s REDD+ Carbon project agreement between 
Ministry of Environment and WCS

ែកលម្អសមតថភពករអនុវត្តេរដបកូេនថន កេ់្រកមជតិ
• គេ្រមង កលបងេរដបកូទីផ រកបនូចំននួ២បនបញចបេ់ យេជគជយ័
• បនផ្តួចេផ្តើមអនុវត្តគេ្រមង កលបងចំននួ៥  េដើមបពី្រងឹងករេ្រត មលកខណេរដបកូ:

 ប្រញជ បអភបិលកិចចេរដបកូេនថន កេ់្រកមជតិ
 បេងកើតេមេរៀន និងបទពិេ ធនេ៍ដើមបផី្តល់ពត័ម៌នស្រមបក់រេរៀបចំវធីិ ្រស្តេន
ក្រមតិជតិ

 ក ងសមតថភពថន កេ់្រកមជតិ
 បេងកើនករយល់ដឹង

Component 2: ករេរៀបចំយុទធ ្រស្តេរដបូក
Subcomponent 2c: ្រកបខណ័្ឌ ករងរស្រមបអ់នុវត្ត
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FCPF PC 22 Cambodia REDD+ 

Training on cost and benefits analysis

បេងកើតសមតថភពស្រមបក់រ យតៃម្លចំ យ និងផល្របេយជន៍
• បនបញចបសិ់ក អំពីទិនននយ័ស្រមបេ់រៀបចំ ង និងផ្តល់ជំនយួ
បេចចកេទស េដើមបបីេងកើតឧបករណ៍េធ្វើែផនករពីករចំ យ និង
ផល្របេយជន៍

• បនបញចបក់រ្របមលូទិនននយ័េនទី ល េដើមបវីភិគអំពីចំ យ
និងផល្របេយជនៃ៍នករេ្របើ្របស់ដី

• បនបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី ករវភិគេសដ្ឋកិចចេរដបកូ េ យេ្របើ
ឧបករណ៍្របពន័ធពត័ម៌នភមូិ ្រស្ត

Component 2: ករេរៀបចំយុទធ ្រស្តេរដបូក
Subcomponent 2c: ្រកបខណ័្ឌ ករងរស្រមបអ់នុវត្ត



(ឧបសមព័នធ០៥៖ បទបង្ហ ញស្តីពីវឌ នភពេន
្រតឹមពក់ក ្ត ល ណត្តិគេ្រមង FCPF និង
ែផនករបន្ត)

12/16/2016
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យន្តករែចករែំលកផល្របេយជន៍
• បនពិនិតយេលើវធីិ ្រស្ត និងយន្តករស្រមបផ់្តល់ករ
េលើកទឹកចិត្ត និងែចករែំលកផល្របេយជន៍

• បនផ្តល់ ទិភពេលើអភ្ិរកម និងែផនករក្រមតិជតិ
េដើមបបីេងកើតករចតែ់ចងថេតើ្រតូវផ្តល់មលូនិធិស្រមប់
ករអភរិក ករករពរ និង្រគប្់រគងធនធនៃ្រពេឈើ និង
ជីវច្រមុះ េ យរេបៀប

• បនផ្តល់ ទិភព កនុងករបេងកើតករចំ យជមនុ េដើមបី
បញចបក់រេ្រត មលកខណៈ និងហិរញញបបទនអន្តរកល
េដើមបអីនុវត្ត

FCPF PC 22 Cambodia REDD+ 

Consultation with local communities 
on benefit sharing mechanism. 

Component 2: ករេរៀបចំយុទធ ្រស្តេរដបូក
Subcomponent 2c: ្រកបខណ័្ឌ ករងរស្រមបអ់នុវត្ត
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សិក ជេ្រមើសស្រមបយ់ន្តករថវកិេរដបកូ

• កំពុងពិនិតយេលើអភ្ិរកម និងជេ្រមើសយន្តករថវកិេរដបកូ និងបនេរៀបចំកិចច្របជំុ
ពិេ្រគះេយបល់ជេ្រចើនេលើក

• យន្តករថវកិេរដបកូកមពុជ េផ្ត តេលើកវនិិេយគហិរញញ វតថុ ករទូទតែ់ផ្អកេលើករ
អនុវត្តសកមមភព និងករទូទតែ់ផ្អកេលើករកតប់នថយឧសម័នផទះកញចក់

FCPF PC 22 Cambodia REDD+ 

Component 2: ករេរៀបចំយុទធ ្រស្តេរដបូក
Subcomponent 2c: ្រកបខណ័្ឌ ករងរស្រមបអ់នុវត្ត



(ឧបសមព័នធ០៥៖ បទបង្ហ ញស្តីពីវឌ នភពេន
្រតឹមពក់ក ្ត ល ណត្តិគេ្រមង FCPF និង
ែផនករបន្ត)

12/16/2016

9

12/16/2016 17

CAMBODIA REDD+ PROGRAMME

FCPF PC 22 

ករវភិគបញ្ហ ៃន្របពន័ធធនសុវតថិភពសងគម និងបរ ិ ថ ន
• បនបញចបក់រវភិគេគលនេយបយ ចបប់ និងបទបបញត្តិមន្រ ប់ េដើមបសិីក
ពីភពេឆ្លើយតបេទនឹង្របពន័ធធនសុវតថិភពេរដបកូ

• បនេរៀបចំេសចក្តី្រពងស្តីពី េគលករណ៍ លកខណៈវនិិចឆយ័ និងសូចនករ ស្រមប់
្របពន័ធពត័ម៌នធនសុវតថិភព

• បនកំណតឧ់បសគគ និង និភយ័សងគម និងបរ ិ ថ ន ែដល ចេកើតេឡើង
• បនគិតគូរ កប់ញចូ លករ យតៃម្ល បទបបញញត្តិ និងេគលករែណនសំ្តីពីផលបះ៉
ពល់សងគម និងបរ ិ ថ នេទកនុង្រកមបរ ិ ថ ន។

Cambodia REDD+ 

Component 2: ករេរៀបចំយុទធ ្រស្តេរដបូក
Subcomponent 2d: ផលបះ៉ពល់សងគម និងបរ ិ ថ ន
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FCPF PC 22 Cambodia REDD+ 

ក្រមតិេយងៃ្រពេឈើ
• បនេរៀបចំ និងបនករអនុមត័េលើក្រមតិេយងៃ្រពេឈើ
េ យ MAFF MoE និង ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ

• ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបន កក់្រមតិេយងៃ្រពេឈើ េទ
UNFCCC COP22 in Morocco

ែកលម្អករ យតៃម្លទិនននយ័សកមម ក ្ត បំភយ និងឧសម័នផទះ
កញចក់

• បនបេងកើតក ្ត បំភយជក់ ក្់របេទសស្រមបៃ់្រព
រេបះ ៃ្រពពកក់ ្ត លេ្រ ង និងៃ្រពេ្រ ង

• បនបេងកើតសមកី ឡូេម្រទិក ស្រមប្់របេភទេឈើេ្រចើន
េលើសេគេនកនុងតំបនៃ់្រពលិចទឹក។

Component 3: ក្រមតិបំភយេយង ឬ ក្រមតិេយង
ែកលម្អសមតថភពថន កេ្រកមជតិស្រមបអ់នុវត្តេរដបូក



(ឧបសមព័នធ០៥៖ បទបង្ហ ញស្តីពីវឌ នភពេន
្រតឹមពក់ក ្ត ល ណត្តិគេ្រមង FCPF និង
ែផនករបន្ត)

12/16/2016
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FCPF PC 22 Cambodia REDD+ 

េ្របើ្របស់្របវត្តទិិនននយ័ និងែកស្រមួល មកលៈេទសៈជតិ
• បនបញចប់ យតៃម្លករផ្ល ស់ប្តូរករេ្របើ្របស់ដី និងករផ្ល ស់ប្តូរ
ទិនននយ័ៃនករេ្របើ្របស់ដី ឆន ២ំ០០៦ ២០១០ និង២០១៤

• បនបេងកើតែផនក ម នគ្រមបដពីផីក យរណប និង្របពន័ធ ម
ន្រតួតពនិិតយៃ្រពេឈើជតិ

• បនបេងកើតក្រមតិេយងៃ្រពេឈើ េ យែផ្អកេលើ្របវត្តៃិនករបំភ
យជមធយមពកីរបតប់ងៃ់្រពេឈើ ពឆីន ២ំ០០៦ ដល់២០១៤

ស្រមបស្រមួលបេចចកេទស វធិី ្រស្ត ឲយមនសងគតភពជមយួ
នឹងេគលករណ៍ និងករែណនរំបស់ UNFCCC និង IPPC 

• បេងកើតក្រមតិេយងៃ្រពេឈើ បនយកចិត្តទុក កេ់លើេគល
ករណ៍ និងករែណនរំបស់ UNFCCC និង IPPC និង
ថ នភពជតិ

Component 3: ក្រមតិបំភយេយង ឬ ក្រមតិេយង
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FCPF PC 22 

្របពន័ធ ម ន្រតួតពិនិតយៃ្រពេឈើជតិ
• បនបេងកើត្របពន័ធ ម ន្រតួតពិនិតយៃ្រពេឈើជតិ Version ទី១
• បនបេងកើតេគហទំពរ័្របពន័ធ ម ន្រតួតពិនិតយៃ្រពេឈើជតិ Version ទី១
• បនបេងកើតទិនននយ័េគលស្រមប្់របពន័ធ ម ន្រតួតពិនិតយៃ្រពេឈើជតិ បេងកើត្រកុម
ករងរទិនននយ័ និងទ្រមងក់រែចករែំលកទិនននយ័រ ង ថ បន័នន
រេពើភណ័្ឌ ៃ្រពេឈើជតិ

• បនបេងកើតវធីិ ្រស្តេធ្វើ រេពើភណ័្ឌ ៃ្រពេឈើជតិ និងេសៀវេភែណនអំនុវត្តេលើទី ល
• បនកំណតក់ង្វះចេន្ល ះែដលពកព់ន័ធនឹងតំបនេ់លចធ្ល យ និងតំបនរ់ងករបតប់ងៃ់្រព
េឈើជំនសួតំបនេ់រដបកូ ែដល ចេកើតមន

Cambodia REDD+ 

Component 4: ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃ្រពេឈើ និង្របពន័ធធនសុវតថិភព

Subcomponent 4a: ្របពន័ធ ម ន្រតួតពិនិតយៃ្រពេឈើជតិ



(ឧបសមព័នធ០៥៖ បទបង្ហ ញស្តីពីវឌ នភពេន
្រតឹមពក់ក ្ត ល ណត្តិគេ្រមង FCPF និង
ែផនករបន្ត)
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• អភបិលកិចចវស័ិយៃ្រពេឈើ កំពុងែកទ្រមង់ មរយៈៃនករផ្ល ស់ប្តូរែដនយុ ្ត ធិករ
និង្រកមបរ ិ ថ ន ែដលនឹងជយួ ព្រងឹង្របពន័ធធនសុវតថិភព

• ករែបងែចកេឡើងវញិែដនដីៃ្រពេឈើ និងករអភរិក ប ្ត ញ្រចកតភជ បដី់ៃ្រពេឈើ
ស្រមបក់រ្រគប្់រគងជលកខណៈ landscape កំពុងេរៀបចំ េដើមបឲីយករ្រគប្់រគង
មននិរន្តភព និងមន្របសិទធិភព។

Component 4: ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃ្រពេឈើ និង្របពន័ធធនសុវតថិភព

Subcomponent 4b: ្របពន័ធពត័ម៌នស្រមបព់ហុ្របេយជន៍ ផលបះ៉ពល់នន
អភបិលកិចច និង្របពន័ធពត័ម៌នធនសុវតថិភព
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េគរព មអភ្ិរកមរមួ

FCPF PC 22 Cambodia REDD+ 



(ឧបសមព័នធ០៥៖ បទបង្ហ ញស្តីពីវឌ នភពេន
្រតឹមពក់ក ្ត ល ណត្តិគេ្រមង FCPF និង
ែផនករបន្ត)
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មនៃដគូអនុវត្តេ្រចើន និងេគរព ម្របពន័ធធនសុវតថិភពសងគម និងបរ ិ ថ ន
• េលើកកមពស់កររមួបញចូ ល្របពន័ធធនសុវតថិភពសងគម និងបរ ិ ថ នេទកនុង្រកមបរ ិ ថ ន

ែដលកំពុងបេងកើត
• ្រកបខណ័្ឌ ករងរ្រគប្់រគងសងគម និងបរ ិ ថ ន នឹង្រតូវបេងកើតស្រមបផ់លបះ៉ពល់សងគម

និងបរ ិ ថ នៃនយុទធ ្រស្តេរដបកូជតិ

FCPF PC 22 Cambodia REDD+ 

េគរព មអភ្ិរកមរមួ

មនកររមួបញចូ លអនកពកព់ន័ធ
• េរៀបចំដំេណើ រករឲយមនអនកពកព់ន័ធបនចូលរមួយ៉ងទូលំទូ យ មរយៈករ

បេងកើតឲយមន្រកុម្របឹក េយបល់េរដបកូ
• អនុញញ តិឲយសងគមសីុវលិ និងជនជតិេដើមភគតិចបនចូលរមួ
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េ ះ្រ យទំនស់ និងគណេនយយភព
• ្រពមេ្រព ងជេគលករណ៍ កនុងកររមួបញចូ លយន្តករេ ះ្រ យទំនស់េនកនុង្រកមបរ ិ ថ ន គឺ

ជវធិនករដ្៏រតមឹ្រតូវនិងមន្របសិទធភព
• នឹងបេងកើតឲយមនប ្ត ញពត័ម៌នសងគមស្តីពយីន្តករេ ះ្រ យទនំស់

FCPF PC 22 Cambodia REDD+ 

ែចករែំលកពត័ម៌ន
• គេ្រមងេគរព មេគលករណ៍ែណនទូំេទស្តីពកីរែចក

រែំលកពត័ម៌ន
• ្រគបឯ់ក រ ករេបះពុមព លទធកមម របយករណ៍្រតួតពនិិតយ

ែចករែំលកេនកនុងេគហទពំរ័ៃដគូអភវិឌ ន៍ និងភគីអនុវត្ត
• ែផនករមនរមួបញចូ លករែចករែំលកទនិននយ័ៃនករផ្ល ស់ប្តូរ

ករេ្របើ្របស់ដី ឆន ២ំ០១៤ និងផ្តួចេផ្តើមកត្់រ សមបទនដី
េសដកិចច និងែផនទគី្រមបៃ្រពេឈើមយួចំនួន

Awareness raising activities for local 
communities

េគរព មអភ្ិរកមរមួ



(ឧបសមព័នធ០៥៖ បទបង្ហ ញស្តីពីវឌ នភពេន
្រតឹមពក់ក ្ត ល ណត្តិគេ្រមង FCPF និង
ែផនករបន្ត)
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R‐PP Component ថវកិ
សនយ

ថវកិ
បនផ្តល់

ថវកិ
ចំ យ

ថវកិ
េនមន

Component 1: ករេ្រត មលកខណៈ េរៀបចំ ថ បន័
និងករពិេ្រគះេយបល់ 1,139,398 68,000 695,442 375,956

Component 2: ករេរៀបចំយុទធ ្រស្តេរដបូក 1,097,827 64,666 843,058 190,103

Component 3: ែកលម្អសមតថភពថន កេ់្រកមជតិ
្រគប្់រគងេរដបូក 781,724 423,795 357,929 ‐

Component 4: ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយស្រមបេ់រដបូក
ជមយួនិងសមតថភពស្រមបក់រអនុវត្ត 781,051 662,684 ‐ 118,367

Total  USD 3,800,000 1,219,145 1,896,429 684,426

Percentage 32% 50% 18%

ថ នភពបចចុបបននៃនករចំ យថវកិគេ្រមង FCPF េធៀបនឹងករផ្តល់

ករេ្រត មលកខណៈេរដបូកកមពុជចំ យថវកិគេ្រមងFCPF បន៨២% េធៀបនឹងថវកិែដលបនផ្តល់

FCPF PC 22 Cambodia REDD+ 
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FCPF PC 22 Cambodia REDD+ 

សំេណើ សកមមភព និងសំេណើ ថវកិបែនថម



(ឧបសមព័នធ០៥៖ បទបង្ហ ញស្តីពីវឌ នភពេន
្រតឹមពក់ក ្ត ល ណត្តិគេ្រមង FCPF និង
ែផនករបន្ត)
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CAMBODIA REDD+ PROGRAMMEសំេណើ សកមមភពេនេ្រកមថវកិបែនថម

Component 1: ករេ្រត មលកខណៈ ករេរៀបចំ ថ បន័ និងករពិេ្រគះេយបល់

• បន្តព្រងឹងយន្តករស្រមបស្រមួលេរដបកូថន កជ់តិ និងធន្របសិទធិភពៃនករបំេពញ
មខុងររបស់េលខធិករ ្ឋ ន្រកុមករងរេរដបកូ

• ក ងសមតថភពរ ្ឋ ភបិល និងអនកពកព់ន័ធ េលើដំេណើ រករផ្ល ស់ប្តូរែដនយុ ្ត ធិករ
និងេរដបកូ

• ព្រងឹងករស្រមបស្រមួល ករចូលរមួ និងទំនកទំ់នងទងំេនថន កជ់តិ និងថន កេ់្រកម
ជតិ

FCPF PC 22 Cambodia REDD+ 
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Component 2: ករេរៀបចំយុទធ ្រស្តេរដបកូ
• បេងកើតែផនករសកមមភព និងយន្តករស្រមបស្រមួល េដើមបអីនុវត្តយុទធ ្រស្តេរដបកូ

ជតិឲយមន្របសិទធិភព និងទនេ់ពលេវ
• កំណតស់កមមភពេដើមបបី្រញជ បករយល់ដឹងពីបពុ្វេហតុៃនករបតប់ង់ និងេរចរលឹៃ្រព

េឈើ និងយុទធ ្រស្តេរដបកូ េទកនុង្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយ និង្រកសួង និង
ភន កង់រសំខន់ៗ

• េធ្វើករសិក ពកព់ន័ធនឹងេគលនេយបយ និងវភិគបែនថមេទៀត េដើមបបីេងកើត្របពន័ធ
ពត័ម៌នធនសុវតថិភព េ យរមួបញចូ លយន្តករេ ះ្រ យទំនស់ និងករក ង
សមតថភព

• គ្ំរទសកមមភពេកៀរគរករវនិិេយគហិរញញបបទនស្រមបក់រអនុវត្តយុទធ ្រស្តេរដ
បកូជតិ

FCPF PC 22 Cambodia REDD+ 

សំេណើ សកមមភពេនេ្រកមថវកិបែនថម



(ឧបសមព័នធ០៥៖ បទបង្ហ ញស្តីពីវឌ នភពេន
្រតឹមពក់ក ្ត ល ណត្តិគេ្រមង FCPF និង
ែផនករបន្ត)
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Component 3: ក្រមតឹេយងៃ្រពេឈើ / ក្រមតឹេយង
• កប់ញចូ ល និងកំណតចំ់ននួបពុ្វេហតុបតប់ងៃ់្រពេឈើ

ែដលគរួជ្រមបជូនករសេ្រមចចិត្តេគលនេយបយ

• កំណតគំ់រ្ូរគប្់រគងធនធនេ យសហគមនម៍លូ ្ឋ ន
ព្រងឹងចបបស់ហករណ៍ និងករ្រគប្់រគងៃ្រពេឈើ

• េធ្វើករណីសិក និងវភិគសកមមភព េដើមបពី្រងីកករអនុវត្ត
និងេរៀបចំវធីិ ្រស្តេដើមបេី ះ្រ យករបតប់ងៃ់្រពេឈើ

• ព្រងឹងសមតថភព្រតួតពិនិតយ និង យករណ៍សកមមភពេរ
ដបកូ និងផ្តល់ទិនននយ័សំខន់ៗ

FCPF PC 22 Cambodia REDD+ 

Community capacity building on forest 
management 

សំេណើ សកមមភពេនេ្រកមថវកិបែនថម
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• បន្តែកលម្អ្របពន័ធ ម ន្រតួតពនិិតយៃ្រពេឈើជតិ និងព្រងឹង
សមតថភពអនុវត្ត

• បេងកើតែផនទីេ្របើ្របស់ដី និងែផនទីៃនករផ្ល ស់ប្តូរគ្រមបៃ្រពេឈើ
ឆន ២ំ០១៨ បេងកើតវធិី ្រស្ត និងឧបករណ៍ េដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើ
េឡើងករ ម ន្រតួតពនិិតយេនថន កេ់្រកមជតិ និងករ្របមូល
ពត័ម៌នេនទី ល

FCPF PC 22 Cambodia REDD+ 

Consultation with local authority on 
forest mapping

Component 4: ្របពន័ធ ម ន្រតួតពិនិតយៃ្រពេឈើ និង្របពន័ធធនសុវតថិភព

សំេណើ សកមមភពេនេ្រកមថវកិបែនថម

• បេងកើត្រកបខណ័្ឌ ស់ែវង យករណ៍ និងេផទ ងផទ តក់្រមតិជតិ និងែកលម្អគុណភព ្របពន័ធ ម
ន្រតួតពនិិតយៃ្រពេឈើជតិ រេពើភណ្ឌ ៃ្រពេឈើជតិ និងក្រមតិេយងៃ្រពេឈើ និងបេងកើន

សមតថភព េដើមបឲីយេឆ្លើយតប មេសចក្ត្ីរតូវករស្រមប់ យករណ៍េនថន កជ់តិ និងអន្តរជតិ
• ក ងសមតថភព េដើមបបីេងកើនក្រមតិេជឿជក់ និងទិនននយ័តំ ង េដើមបែីកលម្អក ្ត េមគុណ

បំភយស្រមប្់របេភទេឈើែដលមនចនួំនេ្រចើនជងេគែដលបនេ្រជើសយកមកគណន។
selected and dominant forest types



(ឧបសមព័នធ០៥៖ បទបង្ហ ញស្តីពីវឌ នភពេន
្រតឹមពក់ក ្ត ល ណត្តិគេ្រមង FCPF និង
ែផនករបន្ត)
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សមសភគ/សកមមភពេនេ្រកមថវកិេសនើសំុបែនថម USD
Component 1: ករេ្រត មលកខណៈ ករេរៀបចំ ថ បន័ និងករពិេ្រគះេយបល់ 1,000,985
1.1 បេងកើតយន្តករស្រមបស្រមួលេ្រត មលកខណៈេរដបូកថន កជ់តិ 715,830
1.2 ករចូលរមួអនកពកព់ន័ធ ទំនកទ់ំនង និងែចករែំលកពត័ម៌ន 135,355
1.3 ក សមតថភព បណ្តុ ះប ្ត ល ករអនុវត្តេរដបូក 149,800
Component 2: ករេរៀបចំយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ 968,350
2.1 គ្ំរទេគលនេយបយទីភន កង់រ្រគប្់រគងធនធនៃ្រពេឈើ 567,100
2.2 ករបេងកើត្របពន័ធពត័ម៌នធនសុវតថភព េ យរមួបញចូ លយន្តករេ ះ្រ យទំនស់ 321,000
2.3 បេងកើតករេរៀបចំស្រមប្់រគប្់រគងហិរញញបបទនេរដបូក 80,250
Component 3: ក្រមតិបំភយេយង/ក្រមតិេយង 1,030,665
3.1 ករអភវិឌ នស៍មតថភពេនថន កេ់្រកមជតិ 78,365
3.2 េធ្វើករសិក ពកព់ន័ធនឹងេគលនេយបយ និងវភិគបែនថមេទៀត េដើមបបីេងកើត្របពន័ធពត័ម៌ន
ធនសុវតថិភព េ យរមួបញចូ លយន្តករេ ះ្រ យទំនស់ និងករក ងសមតថភព 952,300
Component 4: ្របពន័ធ ម ន្រតួតពិនិតយៃ្រពេឈើ និង្របពន័ធធនសុវតថភព 2,000,000
4.1 ព្រងឹងសមតថភពជតិ និង្រកុមបេចចកេទស ស់ែវង យករណ៍ េផទ ងផទ តន់ិងក្រមតិេយងៃ្រពេឈើ 843,000
4.2 ែកលម្អ លទធផលទិនននយ័សកមមជតិ ក ្ត េមគុណបំភយ ករ យតៃម្លឧសម័នផទះកញចកស់្រមប់
LULUCF/AFOLU និងគ្ំរទករេធ្វើរបយករណ៍ 828,000
4.3 សមតថភព ម ន្រតួតពិនិតយផលបះ៉ពល់របស់េរដបូក និងែកលម្អករជួយ អន្ត គមន៍ 329,000
សរបុ 5,000,000
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Component 1: 
ករេ្រត មលកខណៈ
ករេរៀបចំ ថ បន័ និង
ករពិេ្រគះេយបល់

1.1 បេងកើតយន្តករស្រមប
ស្រមួលេ្រត មលកខណៈេរដ
បូកថន កជ់តិ

1.2 ករចូលរមួអនកពកព់ន័ធ
ទំនកទំ់នង និងែចករែំលក
ពត័ម៌ន

1.3 ក សមតថភព បណ្តុ ះ
ប ្ត ល ករអនុវត្តេរដបូក

Component 2: 
ករេរៀបចំយុទធ ្រស្ត

េរដបូក

2.1 គ្ំរទេគលនេយបយ
ទីភន កង់រ្រគប្់រគងធនធន
ៃ្រពេឈើ

2.2 ករបេងកើត្របពន័ធ
ពត័ម៌នធនសុវតថភព
េ យរមួបញចូ លយន្តករ
េ ះ្រ យទំនស់

2.3 បេងកើតករេរៀបចំ
ស្រមប្់រគប្់រគងហិរញញបប
ទនេរដបូក

Component 3: 
ក្រមតិបំភយេយង

ក្រមតិេយង

3.1 ករអភវិឌ នស៍មតថភព
េនថន កេ់្រកមជតិ

3.2 ករបេងកើត និងេរៀបចំ
សកមមភព កលបង

Component 4: 
្របពន័ធ ម ន្រតួតពិនិតយ
ៃ្រពេឈើ និង្របពន័ធធន

សុវតថិភព
4.1 ព្រងឹងសមតថភពជតិ
និង្រកុមបេចចកេទស ស់ែវង
យករណ៍ េផទ ងផទ តនិ់ង

ក្រមតិេយងៃ្រពេឈើ
4.2 ែកលម្អ លទធផល
ទិនននយ័សកមមជតិ ក ្ត េម
គុណបំភយ ករ យតៃម្ល
ឧសម័នផទះកញចកស់្រមប់
LULUCF/AFOLU និងគំ
្រទករេធ្វើរបយករណ៍
4.3 សមតថភព ម ន
្រតួតពិនិតយផលបះ៉ពល់
របស់េរដបូក និងែកលម្អករ
ជួយ អន្ត គមន៍

ថវកិបែនថម

USD 2,000,000USD 1,030,665USD 968,350USD 1,000,985

USD 5,000,000



(ឧបសមព័នធ០៥៖ បទបង្ហ ញស្តីពីវឌ នភពេន
្រតឹមពក់ក ្ត ល ណត្តិគេ្រមង FCPF និង
ែផនករបន្ត)
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សមសភគ និងអនុសមសភគ
មនិមន
បង្ហ ញពី
វឌ នភព

ទមទរ
អភវិឌ ន៍
បែនថមេទៀត

វឌ នភពល្អ
ែត្រតូវអភវិឌ
បែនថម

វឌ នភព
ល្អ ស់

1 ករេ្រត មលកខណៈ ករេរៀបចំ ថ បន័ និងករពិេ្រគះេយបល់

1a ករេរៀបចំ ថ បន័្រគប្់រគងេរដបូកថន កជ់តិ

1 គណេនយយភព និងតម្ល ភព

2 ថវកិ និង ណត្តិៃន្របតិបត្តិករ

3 យន្តករស្រមបស្រមួលមនវស័ិយេ្រចើន និងមនសហកិចចសហករអន្តរវស័ិយ

4 សមតថភព្រគប្់រគងបេចចកេទស

5 សមតថភព្រគប្់រគងថវកិ

6 យន្តករេ ះ្រ យទំនស់ និងផ្តល់េយបល់្រតឡប់

1b ពិេ្រគះេយបល់ ចូលរមួ និងផ ព្វផ យ

7 ករចូលរមួ និងករចូលរមួរបស់អនពកព់ន័ធសំខន់ៗ

8 ដំេណើ រករពិេ្រគះេយបល់

9 ែចករែំលកពត័ម៌ន និង ចទទលួបនពត័ម៌ន

10 អនុវត្ត និងែចករែំលកពត័ម៌នស្តីពីលទធផលពិេ្រគះេយបល់

ករពិនិតយេលើលកខណៈវនិិចឆយ័ េដើមបី យតៃម្លពីវឌ នភពៃនករេ្រត មលកខណៈេរដបកូកមពុជ



(ឧបសមព័នធ០៥៖ បទបង្ហ ញស្តីពីវឌ នភពេន
្រតឹមពក់ក ្ត ល ណត្តិគេ្រមង FCPF និង
ែផនករបន្ត)
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សមសភគ និងអនុសមសភគ
មនិមន
បង្ហ ញពីវឌ ន
ភព

ទមទរ
អភវិឌ ន៍
បែនថមេទៀត

វឌ នភពល្អ
ែត្រតូវអភវិឌ
បែនថម

វឌ នភព
ល្អ ស់

2 ករេរៀបចំយុទធ ្រស្តេរដបូក

2a ករសិក េលើករេ្របើ្របស់ដី ករផ្ល ស់ប្តូរករេ្របើ្របស់ដី បុព្វេហតុៃនករ
បតប់ង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈើ ចបបៃ់្រពេឈើ េគលនេយបយ អភបិលកិចច
11 ករសិក និងករវភិគ

12 ចត់ ទិភពបុព្វេហតុ ឬ ក ្ត្ត ងំេ យផទ ល់ និង្របេយល កនុង
ករព្រងឹងសននិធិកបូន

13 ភជ បរ់ ងបុព្វេហតុ ឬ ក ្ត ងំ េទនិងសកមមភពេរដបូក

14 ែផនករសកមមភពេដើមបេី ះ្រ យ សិទធធនធនធមមជតិ សិទធៃន
ករេ្របើ្របស់ដី អភបិលកិចច

15 ករអនុវត្តចបប់ និងេគលនេយបយៃ្រពេឈើ

ករពិនិតយេលើលកខណៈវនិិចឆយ័ េដើមបី យតៃម្លពីវឌ នភពៃនករេ្រត មលកខណៈេរដបកូកមពុជ

2b ជេ្រមើសយុទធ ្រស្តេរដបូក
16 េ្រជើសេរ ើស និងចត់ ទិភពជេ្រមើសយុទធ ្រស្តេរដបូក
17 ករសិក ពីលទធភពអនុវត្ត

18 ផលវបិកៃនជេ្រមើសយុទធ ្រស្តេទេលើេគលនេយបយែដលមន
្រ បរ់បស់វស័ិយនន

CAMBODIA REDD+ NATIONAL 
PROGRAMME

ករពិនិតយេលើលកខណៈវនិិចឆយ័ េដើមបី យតៃម្លពីវឌ នភពៃនករេ្រត មលកខណៈេរដបកូកមពុជ

សមសភគ និងអនុសមសភគ
មនិមន
បង្ហ ញពី
វឌ នភព

ទមទរ
អភវិឌ ន៍
បែនថមេទៀត

វឌ នភពល្អ
ែត្រតូវអភវិឌ
បែនថម

វឌ នភព
ល្អ ស់

2c ្រកបខណ្ឌ អនុវត្ត
19 ករអនុមត័ និងករអនុវត្ត ចបប់ និងបទបបញញត្តិ
20 េគលករណ៍ែណនសំ្រមបអ់នុវត្ត
21 យន្តករែចករែំលកផល្របេយជន៍
22 ករចុះបញជ ីេរដបូកេនថន កជ់តិ និង្របពន័ធ ម នសកមមភពេរដបូក

2d ផលបះ៉ពល់សងគម និងបរ ិ ថ ន
23. ករវភិគបញ្ហ សងគម និងបរ ិ ថ ន
24. ករេរៀបចំយុទធ ្រស្តែដលេគរពផលបះ៉ពល់
25. ្រកបខណ័្ឌ ្រគប្់រគងសងគម និងបរ ិ ថ ន

3 ក្រមតិបំភយេយង / ក្រមតិេយង
3a ែកលម្អសមតថភពអនុវត្តេរដបូកេនថន កេ់្រកមជតិ

26. កលបងេដើមបបីេងកើតវធីិ ្រស្ត
27. េ្របើ្របស់ទិនននយ័ែដលមន និងែកត្ត្រមូវេទ ម ថ នភពជតិ
28. េ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តេទ មលទធភពបេចចកេទស និងមនសងគតភព

ជមយួនឹងេគលករណ៍ និងករែណនរំបស់ UNFCCC/IPPC



(ឧបសមព័នធ០៥៖ បទបង្ហ ញស្តីពីវឌ នភពេន
្រតឹមពក់ក ្ត ល ណត្តិគេ្រមង FCPF និង
ែផនករបន្ត)
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CAMBODIA REDD+ NATIONAL 
PROGRAMME

ករពិនិតយេលើលកខណៈវនិិចឆយ័ េដើមបី យតៃម្លពីវឌ នភពៃនករេ្រត មលកខណៈេរដបកូកមពុជ

សមសភគ និងអនុសមសភគ
មនិមន
បង្ហ ញពី
វឌ នភព

ទមទរ
អភវិឌ ន៍
បែនថមេទៀត

វឌ នភពល្អ
ែត្រតូវអភវិឌ
បែនថម

វឌ នភព
ល្អ ស់

4 ្របពន័ធ ម ន្រតួតពិនិតយៃ្រពេឈើ និង្របពន័ធធនសុវតថភិព
4a ្របពន័ធ ម ន្រតួតពិនិតយៃ្រពេឈើជតិ

29. ចង្រកងឯក រវធីិ ្រស្ត ម ន្រតួតពិនិតយ
30. កលបងអនុវត្ត្របពន័ធដំបូង
31. េរៀបចំ ថ បន័ និងក ងសមតថភព

4b ្របពន័ធផ្តល់ពត័ម៌នស្តីពីពហុ្របេយជន៍ ផលបះ៉ពល់នន អភបិល
កិចច និង្របពន័ធធនសុវតថភិព
32. ករេធ្វើអត្តសញញ ណេលើបញ្ហ ែដលពកព់ន័ធនឹងសងគម បរ ិ ថ ន

និងទិដ្ឋភពននែដលមនិពកព់ន័ធនឹងកបូន
33. ករ្រតួតពិនិតយ ករេធ្វើរបយករណ៍ និងករែចកចយពត័ម៌ន
34. ករេរៀបចំ ថ បន័ និងករក ងសមតថភព

Green Significant progress Yellow Progress well, further development requires
Orange Further development required Red Not yet demonstrating progress

កិចច្របជំុេលើកទី៨ ្រកុមករងរេរដបកូកមពុជ

ស ្ឋ គរ ហគូលដិនសីុ
ៃថងទី ០១-០២ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៦

បង្ហ ញេ យៈ េ ក ែញ៉ម សុវ ្ណ ទី្របឹក គេ្រមង FCPF

របយករណ៍ហិរញញ វតថុឆន ២ំ០១៦ និង
ែផនករ្រតីមសទី១ និង្រតីមសទី២ ឆន ២ំ០១៧

របស់គេ្រមង FCPF



(ឧបសមព័នធ០៥៖ បទបង្ហ ញស្តីពីវឌ នភពេន
្រតឹមពក់ក ្ត ល ណត្តិគេ្រមង FCPF និង
ែផនករបន្ត)

12/16/2016

20

Note: 
• ថវកិ outcome 1, 2 & 3 មន USD 1,153,956.07 ចបែ់ខកញញ គេ្រមងអនុវត្តបន  60% ្របសិនេបើមនិរមួបញចូ ល outcome 4
• Outcome 4 ពំុទនម់នចំ យ។ ថមីៗេនះ កិចចសនយរ ង UNDP and FAO និងកិចចសនយរ ង FAO-FA បនចុះហតថេលខ
• USD 257,000 បនេផទរពី UNDP េទ FAO វឌ នភពនឹង្រតូវ ម នេ យ UNDP-CO  

សមសភគគេ្រមង ថវកិ
២០១៦

ចំ យដល់
ែខកញញ សមតុលយ ភគរយ %

Component 1: ករេ្រត មលកខណៈ
ករេរៀបចំ ថ បន័ ករពិេ្រគះេយបល់

461,984.31 268,333.00 193,651.31 58%

Component 2: ករេរៀបចំយុទធ ្រស្តេរដបូក 338,541.12 202,067.89 136,473.23 60%

Component 3: ករែកលម្អសមតថភព ្រគប្់រគង
េរដបូកេនថន កេ់្រកមជតិ

353,430.63 217,547.91 135,882.72 62%

Component 4: ្របពន័ធ ម ន្រតួតពិនិតយៃ្រព
េឈើ និង្របពន័ធធនសុវតថិភពស្រមបក់រអនុវត្ត

577,298.17 - 577,298.17 0%

សរបុ USD 1,731,254.24 687,948.80 1,043,305.43 40%

ថ នភពថវកិគេ្រមងFCPFឆន ២ំ០១៦

No. បរយិយសកមមភព ចំនួនUSD

1 កិចច្របជំុ COP 22 33,760

2 ផលិត Video animation 24,000
3 យុទធ ្រស្តទំនកទ់ំនងេរដបូក និងករពិនិតយេលើគុណភពលទធផល 8,384
4 គ្ំរទបេចចកេទស ដល់យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ 46,000
5 ្របពន័ធធនសុវតថិភព 7,968
6 ករចូលរមួរបស់ភគីពកព់ន័ធ (ែផនករករងរ្រកុម្របឹក េយបល់) 24,633
7 ទស នកិចចសិក ផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធន៍ 24,300
8 ករ កលបងេរដបូក 77,818
9 ទិនន នុេលខ ្របតិទិន 4,462
10 េផ ងៗ ដូចជកិចច្របជំុ ចំ យ្របតិបត្តិករ ករេធ្វើដំេណើ រ 56,520

Total  USD 307,845

ែផនករចំ យ្រតីមសទី៤ឆន ២ំ០១៦



(ឧបសមព័នធ០៥៖ បទបង្ហ ញស្តីពីវឌ នភពេន
្រតឹមពក់ក ្ត ល ណត្តិគេ្រមង FCPF និង
ែផនករបន្ត)
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Note: 
• ថវកិ outcome 1, 2 & 3 មន USD 1,153,956.07 ្របសិនេបើមនិរមួបញចូ ល outcome 4 គេ្រមងនឹង ចចំ យបនដល់
៨៧% េធៀបនឹងែផនករថវកិ

សមសភគគេ្រមង ថវកិ
២០១៦

ម នចំ យ
ដល់ែខធនូ

សមតុលយ ភគរយ %

Component 1: ករេ្រត មលកខណៈ
ករេរៀបចំ ថ បន័ ករពិេ្រគះេយបល់

461,984.31 397,005.00 64,979.31 86%

Component 2: ករេរៀបចំយុទធ ្រស្តេរដបូក 338,541.12 314,095.89 24,445.23 93%

Component 3: ករែកលម្អសមតថភព ្រគប្់រគង
េរដបូកេនថន កេ់្រកមជតិ

353,430.63 295,365.91 58,064.72 84%

Component 4: ្របពន័ធ ម ន្រតួតពិនិតយៃ្រព
េឈើ និង្របពន័ធធនសុវតថិភពស្រមបក់រអនុវត្ត

577,298.17 0 577,298.17 0%

សរបុ USD 1,731,254.23 1,006,466.80 724,787.43 58%

ថ នភពថវកិគេ្រមងFCPFឆន ២ំ០១៦

សំគល់: 
• សរបុថវកិ Outcome 1,2 and 3  USD 3,020,000
• ចំ យ Outcome 1, 2 and 3         USD 2,487,359  = 82 %

ថ នភពថវកិពឆីន ២ំ០១៤ ដល់ឆន ២ំ០១៧

សមសភគគេ្រមង ថវកិ ចំ យដល់
ែខកញញ សមតុលយ ភគរយ

%

Component 1: ករេ្រត មលកខណៈ
ករេរៀបចំ ថ បន័ ករពិេ្រគះេយបល់

1,139,398 908,108.70 231,289.3 80%

Component 2: ករេរៀបចំយុទធ ្រស្តេរដបូក 1,097,827 1,064,638.16 33,188.8 97%

Component 3: ករែកលម្អសមតថភព ្រគប្់រគងេរដ
បូកេនថន កេ់្រកមជតិ

781,724 513,891.81 267,832.2 66%

Component 4: ្របពន័ធ ម ន្រតួតពិនិតយៃ្រពេឈើ
និង្របពន័ធធនសុវតថិភពស្រមបក់រអនុវត្ត

781,051 720.1 780,330.9 0%

សរបុ USD 3,800,000 2,487,359 1,312,641 65%



(ឧបសមព័នធ០៥៖ បទបង្ហ ញស្តីពីវឌ នភពេន
្រតឹមពក់ក ្ត ល ណត្តិគេ្រមង FCPF និង
ែផនករបន្ត)
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Actual 
start 
July 
2014

Budget 
USD

Q3 Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4

$1,000,00
0

$2,000,00
0

$3,000,00
0

$3,800,00
0

2014 2015 2016 2017

Disbursed
$335,271

Disbursed
$1,125,593

Expected 
Disburseme
nt
$1,263,467

Balance
$ 
1,075,669

កពិនិតយេលើ ថ នភពថវកិពីឆន ២ំ០១៤ ដល់ឆន ២ំ០១៧

ករពិនិតយេលើថវកិ្រតីមសទី១ និង្រតីមសទី២ ឆន ២ំ០១៧
មសមសភគ/លទធផល

សមសភគគេ្រមង ្រតមីសទី១ ្រតមីសទី១ សរបុ

Component 1: ករេ្រត មលកខណៈ
ករេរៀបចំ ថ បន័ ករពេិ្រគះេយបល់

108,787 125,087 233,874 

Component 2: ករេរៀបចំយុទធ ្រស្តេរដបកូ 66,000 80,003 146,003 

Component 3: ករែកលម្អសមតថភព ្រគប្់រគង
េរដបូកេនថន កេ់្រកមជតិ

106,000 94,461 200,461 

Component 4: ្របពន័ធ ម ន្រតួតពនិតិយៃ្រព
េឈើ និង្របពន័ធធនសុវតថភិពស្រមបក់រអនុវត្ត

304,311 189,020 493,331 

Total  USD 585,098 488,571 1,073,669 



(ឧបសមព័នធ០៥៖ បទបង្ហ ញស្តីពីវឌ នភពេន
្រតឹមពក់ក ្ត ល ណត្តិគេ្រមង FCPF និង
ែផនករបន្ត)

12/16/2016

23

សមសភគគេ្រមង Q1 Q2
1 2 3 4 5 6

Component 1: ករេ្រត មលកខណៈ ករេរៀបចំ ថ បន័ និងករពេិ្រគះេយបេលើ
1.1 កិចច្របជុំ PEB, RTS, RTF x x PE

B x x RT
F

1.2 កិចច្របជុំ CG x x x
1.3 ព្រងឹង CF, CFi, CPA និងករយល់ដឹងេរដបកូដល់ IP x x x x X
1.4 ព្រងឹងប ្ត ញសហគមន៍ េនថន កេ់្រកមជតិ x x x x x x
1.5 ករអនុវត្ត យុទធ ្រស្តទំនកទ់ំនងេរដបកូ (video, 
newsletter, poster…) x x x x x x
1.6 េរៀបចំេគហទំពរ័េរដបកូ ជភ ែខមរ
1.7 សិកខ ឆ្លុះបញច ំងស្តីពកីរេរៀនសូ្រតបនពកីរេ្រត ម
លកខណៈេរដបូក x x

សកមមភពសំខន់ៗ ស្រមប់ ឆន ២ំ០១៧

សមសភគគេ្រមង Q1 Q2
1 2 3 4 5 6

Component 2: ករេរៀបចំយុទធ ្រស្តេរដបកូ
2.1 ករបេងកើតែផនករសកមមភព ែផនករយុទធ ្រស្តជតិ
្រគប្់រគងតបំនក់រពរធមមជតិ

x x x X

2.2 ករបេងកើតែផនករសកមមភព យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ x x x X
2.3 ករបេងកើត្រកបខណ័្ឌ ករងរ្រគប្់រគងសងគម និងបរ ិ ថ ន
ស្រមប្់របពន័ធធនសុវតថភិព x x x x x

សកមមភពសំខន់ៗ ស្រមប់ ឆន ២ំ០១៧



(ឧបសមព័នធ០៥៖ បទបង្ហ ញស្តីពីវឌ នភពេន
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សមសភគគេ្រមង Q1 Q2
1 2 3 4 5 6

Component 3: ែកលម្អសមតថភព្រគប្់រគងេរដបកូេនថន កេ់្រកមជតិ
3.1 បន្តគ្ំរទ និងបញចប់ ករ កលបងសកមមភពេរដបកូ
ជមយួ FA x x x x x x

3.2 បន្តគ្ំរទ និងបញចប់ ករ កលបងសកមមភពេរដបកូ
ជមយួ FiA x x x x x x

3.3 បន្តគ្ំរទ និងបញចប់ ករ កលបងសកមមភពេរដបកូ
ជមយួ GDANCP x x x x x x

សកមមភពសំខន់ៗ ស្រមប់ ឆន ២ំ០១៧

Note: លំអតិែផនករសកមមភពមនបទបង្ហ ញេ យ េ ក ជ េរត៉ (FA) េ ក យូ ចនទ
្របសិទធ (FiA) និងេ ក េ ក េហងហុង (GDANCP)

សមសភគគេ្រមង Q1 Q2
1 2 3 4 5 6

Component 4: ្របពន័ធ ម ន្រតួតពនិតិយស្រមបេ់រដបកូ រមួនិងក ងសមតថភពស្រមបអ់នុវត្ត
4.1.1. គ្ំរទ្រកុមបេចចកេទស េដើមបពី្រងឹង្របពន័ធ ម ន្រតួត
ពនិិតយៃ្រពេឈើជតិ
4.1.2. ព្រងឹង និងរមួបញចូ ល្រកបខណ្ឌ ករងរថន កជ់តិ មរយៈ
ក ង សមតថភពស្រមបអ់នុវត្ត្របពន័ធ ម ន្រតួតពនិិតយៃ្រព
េឈើជតិ
4.1.3 បេងកើតេគហទពំរ័្របពន័ធ ម ន្រតួតពនិតិយៃ្រពេឈើជតិ និង
បេងកើតយន្តករ្របមលូផ្តុទំនិននយ័ រក ទុកនិងែចករែំលកទនិននយ័
4.2.1 ែកលម្អទិនននយ័សកមមស្រមបេ់រដបកូ
4.2.1.1. េធ្វើបចចុបបននភពទិនននយ័ មកលបបវត្តិ និងេសរសី្តីពី

LULUCF
4.2.1.2. ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពរីបូភពពេីលើ កស និង
្របពន័ធចតថ់ន កក់រេ្របើ្របស់ដី

សកមមភពសំខន់ៗ ស្រមប់ ឆន ២ំ០១៧



(ឧបសមព័នធ០៥៖ បទបង្ហ ញស្តីពីវឌ នភពេន
្រតឹមពក់ក ្ត ល ណត្តិគេ្រមង FCPF និង
ែផនករបន្ត)
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សមសភគគេ្រមង Q1 Q2
1 2 3 4 5 6

Component 4: ្របពន័ធ ម ន្រតួតពនិតិយស្រមបេ់រដបកូ រមួនិងក ងសមតថភពស្រមបអ់នុវត្ត
4.3.1 បេងកើតជេ្រមើស និងក ងសមតថភព ស្រមប្់រតួតពនិិតយ
ៃ្រពេឈើ និងវធិី ្រស្តេដើមបភីជ បក់រ្រតួតពនិិតយេរដបកូថន កជ់តិ
និងថន កេ់្រកមជតិ
4.3.2. អនុវត្តករ ម ន្រតួតពនិិតយជ្របចំ និងផ្តល់េយបល់
ែកលម្អ្របពន័ធែដលបនបេងកើត និងែកលម្អវធិី ្រស្ត

សកមមភពសំខន់ៗ ស្រមប់ ឆន ២ំ០១៧

សូមអរគុណ

សំណួរ និង ចេម្លើយ


