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ក្រុមការងារបច្ចេរច្ទសចចររចមែរផលក្បច្ោជន៍ច្រដ+ 
(REDD+ Benefit Sharing Technical Team) 

(ច្រដ+៖ ការកាត់បនថយការបច្ចេញឧសម័នចដលបណ្តា លមក្ពីការការបាត់បង់ និងរចិរលឹព្រពច្ )ី 

លក្ខខ័ណ្ឌ ការងារ 

១. សាវតា 

 យនាការអនាគតសរាប់ការកាត់បនថយការបច្ចេញឧសម័នចដលបណ្តា លមក្ពីការការបាត់បង់ និងរចិរលឹព្រពច្ (ីច្រដ+)  
ចដលក្ំពុងច្រៀបចំតាមរយៈអនុសញ្ញា រក្បខ័ណ្ឌ សហរបជាជាតិសាីពីការចរបរបួលអាកាសធាតុ (UNFCCC) នឹងផាល់ឱកាសដល់ក្ិចេ
ខិតខំរបឹងចរបងរបស់ក្មពុជា ច្ដីមបកីាត់បនថយក្រមិតព្នការរចិរលឹព្រពច្  ីនិងជួយចែរក្ាការពារព្រពធមមជាតិ ក៏្ដូចជាការបច្ងកីតព្រពែមី។ 

ច្ៅឆ្ន ២ំ០១០ រាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជា បានច្រៀបចំដំច្ណី្រការចផនការច្រតៀមលក្ខណ្ៈសរាប់ច្រដ+ ចដលនាចំ្ៅដល់ ការបច្ងកីត
សំច្ណី្ចផនការច្រតៀមលក្ខណ្ៈសរាប់ច្រដ+ច្ៅក្មពុជា (ចផនេីបងាា ញផលូវ)។ ឯក្សារច្នេះបងាា ញថាច្តីក្មពុជានឹងបច្ងកីត ច្ោល
នច្ោបាយ និងវធិានការអវីខលេះច្ដីមបចី្រតៀមលក្ខណ្ៈជាច្រសចសរាប់ ច្រដ+។ 

សាសភាគសំខាន់ច្ដីមបចី្រតៀមលក្ខណ្ៈជាច្រសចសរាប់ច្រដ+ គឺរតូវានរបព័នធចចក្រចមលក្ការេេួលផលរបច្ោជន៍ជា
វជិជាន សរាប់លេធផលចដលសច្រមចបាន ក្នុងការកាត់បនថយការបច្ចេញ ឬ ពរងឹងការរសូបយក្ឧសម័ន ចដលអាចរាយការណ៍្បាន
តាមរបាយការណ៍្ និងការច្ផទៀងផ្ទទ ត់ ចដលរសបតាមដំច្ណី្រការរបស់ UNFCCC ចដលបចេុបបននច្នេះ ច្ៅមិនន់ន់បានសច្រមចច្ៅច្ឡយី 
ច្ៅក្នុងការចរចារជាលក្ខណ្ៈអនារជាតិ។ ផលរបច្ោជន៍ ឬ ការច្លីក្េឹក្ចិតាអាចយល់ថាន់ងំសាច់របាក់្ និងមិនចមនសាច់របាក់្ដូចជា 
ការច្ធវីឲ្យរបច្សីច្ឡងីនូវសិេធិ និងបនាឲ្យច្របីរបាស់ធនធានជាច្ដីម។   

របព័នធចចក្រចមលក្ផលរបច្ោជន៍ច្នេះ រតូវានសមធ៌ម ផាល់ការច្លីក្េឹក្ចិតាដល់ការចូលរមួ ានតាល ភាព និង ានរបសិេធិភាព។ 
របព័នធចចក្រចមលក្ផលរបច្ោជន៍ច្នេះ រតូវយក្ចិតាេុក្ដ្ឋក់្ច្លីបេពិច្សាធន៍ចដលធាល ប់បានអនុវតានាច្ពលបចេុបបនន និងក្នលងមក្ច្ៅក្មពុជា  
ក៏្ប ុចនាអាចនឹងានផលវបិាក្ ដល់វធិីសាស្តសាអនុវតាច្ៅថាន ក់្ច្រកាមជាតិ ចដលច្ក្ីតច្ចញពីការសាក្លបងគច្រាងផាល់ហរិចាបបន់ន តាម
រយៈេីផារកាបូនសម័រគចិតា ចដលជាវធិីសាស្តសាបច្ណ្តា េះអាសនន មុននឹងឈានច្ៅដល់ការអនុវតាច្ៅថាន ក់្ជាតិ ចដលសថិតច្រកាមរក្បខ័ណ្ឌ
ការងាររបស់ UNFCCC ។   

២. ច្ោលបណំង 
 ច្ោលបំណ្ងរបស់រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េសចចក្រចមលក្ផលរបច្ោជន៍ច្រដ+ គឺធានាថាច្មច្រៀន និងបេពិច្សាធន៍សាីពីរបព័នធ     
ចចក្រចមលក្ផលរបច្ោជន៍ នាច្ពលបចេុបបនន និងក្នលងមក្ច្ៅក្មពុជា  រតូវបានសិក្ាសរាប់ច្សចក្ាីរតូវការក្នុងបរបិេ ច្រដ+ និងច្មច្រៀន
ជាបេពិច្សាធន៍ ចដលេេួលបានពីបណ្តា របច្េសនានារតូវបានរមួបចេូ ល ច្ដីមបផីាល់ជាអនុសាសន៍ដល់ការច្រៀបចំរបព័នធចចក្រចមលក្ផល
របច្ោជន៍សរាប់ ច្រដ+ ច្ៅក្មពុជា ។ 

៣. សមាជរិភាព 
រក្ុមបច្ចេក្ច្េសានសាជិក្តំណ្តងមក្ពី៖ 
 រក្សួងមហាព្ផទ ចំនួន១នាក់្(អគគនាយក្ដ្ឋា ន រដាបាលមូលដ្ឋា ន) 
 រក្សួងឧសាហក្មម ចរ   និងថាមពល ចំនួន១នាក់្(អគគនាយក្ដ្ឋា ន ថាមពល) 
 រក្សួងអភិវឌឍន៍ជនបេ ចំនួន១នាក់្ 
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 រក្សួងច្សដាក្ិចេ និងហរិចាវតថុចំនួន១នាក់្ 
 ការោិល័យពាក់្ព័នធ រដាបាលព្រពច្ ១ីនាក់្,  
 ការោិល័យពាក់្ព័នធ អគគនាយក្ដ្ឋា នរដាបាលការពារអភិរក្សធមមជាតិ ១នាក់្  
 ការោិល័យពាក់្ព័នធ រដាបាលជលផល១នាក់្  
 សាជិក្រក្ុមរបឹក្ាច្ោបល់ ច្រដ+ ក្មពុជា ចំនួន៣នាក់្ ចដលានជំនាញ និងបេពិច្សាធន៍ពាក់្ព័នធ (រក្ុមរបឹក្ា

ច្ោបល់នឹងចាត់តាងំសាជិក្រក្ុមមក្ចូលរមួ)   
 ច្លខាធិការដ្ឋា នរក្ុមការងារ ច្រដ+ ក្មពុជា ចំនួន២នាក់្ នឹងរតូវចាត់តាងំច្ដ្ឋយ របធានច្លខាធិការដ្ឋា ន។  
សាជិក្ន់ងំអស់រតូវចាត់តាងំតំណ្តងមក្ចូលរមួជំនួសក្នុងក្ិចេរបជុំនានា របសិនច្បីានធុរៈចាបំាច់។ ច្ោងតាមតរមូវការ

ជាក់្ចសាង អងគការមិនចមនរដ្ឋា ភិបាលចដលានបេពិច្សាធន៍ នឹងអាចអច្ចជ ីញមក្ចូលរមួក្នុងក្ិចេរបជុំ។ 

៤. ក្បតិបតតិការ 
 រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េសច្នេះរតូវជួបរបជុំរបចាចំខ។ របធានរក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េស នឹងរតូវច្រជីសច្រសីក្នុងចំច្ណ្តមសាជិក្
រក្ុម និងអនុម័តច្ដ្ឋយរបធានច្លខាធិការដ្ឋា ន។ របធានរក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េស ជារបធានដឹក្នាកំ្ិចេរបជុំ។ សាជិក្ចដលមក្ពី
ច្លខាធិការដ្ឋា នាន ក់្ នឹងរតូវចតងតាងំជាច្លខាធិការ របស់រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េស ។ ច្លខាធិការរតូវធានាថា លិខិតអច្ចជ ីញចូលរមួ
ក្ិចេរបជុំ ច្ដ្ឋយានភាជ ប់ឯក្សារចដលរតូវពិភាក្ា បានច្ផញីជូនដល់រគប់សាជិក្ រយៈច្ពល១សបាា ហ៍មុនក្ិចេរបជុំ។ ច្លខាធិការរតូវច្ផញី
ច្សចក្ាីរពាងក្ំណ្ត់ ច្ហតុក្ិចេរបជុំ ជូនរគប់សាជិក្ក្នុងរយៈច្ពល៣ព្ែៃបនាទ ប់ពីក្ិចេរបជុំ។ សាជិក្ (ឬអនក្ជំនួស) ន់ងំអស់រតូវផាល់
ច្ោបល់ច្លី ច្សចក្ាីរពាងក្ំណ្ត់ច្ហតុក្ិចេរបជុំក្នុងរយៈច្ពល៣ព្ែៃ បនាទ ប់មក្ច្លខាធិការ ចក្សរមួលក្ំណ្ត់ច្ហតុក្ិចេរបជុំតាមការផាល់
ច្ោបល់ និងច្ផញីក្ំណ្ត់ច្ហតុសច្រមចជូនរគប់សាជិក្រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េស។ ក្ំណ្ត់ច្ហតុក្ិចេរបជុំរតូវាន កាលបរចិ្ចេេ ច្ពល
ច្វលា េីក្ចនលង របធានបេជាបនាបនាទ ប់ក្នុងក្ិចេរបជុំ និងផសពវផាយជាសាធារណ្ៈ ជូនដល់រគប់អនក្ពាក់្ព័នធតាមរយៈការដ្ឋក់្ច្ៅក្នុង 
ច្គហេំព័រ ច្រដ+ ក្មពុជា ។  

៥. ការច្ធវើច្សចរតីសច្ក្មច 
 រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េសច្នេះមិនចមនជាអនក្ច្ធវីច្សចក្ាីសច្រមចច្េ ប ុចនាជាអនក្ផាល់អនុសាសន៍ដល់រក្ុមការងារច្រដ+ ក្មពុជា និង 
ច្លខាធិការដ្ឋា នរក្ុមការងារ ច្រដ+ ក្មពុជា ជាច្រៀងរាល់ចខ។ អនុសាសន៍នានានឹងរតូវច្ធវីច្ឡងី តាមច្ោលការណ៍្ព្នការឯក្ភាពមតិ។ 

៦. ការទទលួខសុក្តវូ 
 រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េសច្នេះ រតូវច្ធវីការជាមួយច្លខាធិការដ្ឋា នរក្ុមការងារ ច្រដ+ ក្មពុជា ច្ដីមបោីរំេដល់ការបច្ងកីតសំច្ណី្
នានាពាក់្ព័នធនឹងរបព័នធចចក្រចមលក្ផលរបច្ោជន៍ ច្រដ+ ច្ៅក្មពុជា។ រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េស បច្ងកីតអនុសាសន៍ និងផាល់ជូនរក្ុម
ការងារ ច្រដ+ ក្មពុជា តាមរយៈ៖ 

 សិក្ាពីលេធភាព ព្នអនក្ច្របីរបាស់ និងអនក្ការពារ ច្ដីមបធីានាការចបងចចក្ផលរបច្ោជន៍របក្បច្ដ្ឋយសមធម៌ 
 ពិនិតយច្មច្រៀនជាបេពិច្សាធន៍ចដលេេួលបានពី គច្រាងសាក្លបងបងាា ញ 
 ពិនិតយច្មច្រៀនជាបេពិច្សាធន៍ចដលេេួលបានពី គច្រាងរគប់រគងធនធានធមមជាតិ ចដលានការចចក្រចមលក្ផលរបច្ោជន៍ 
 សរមបសរមួលជាមួយព្ដគូចដលច្ធវីការងារក្នុងវស័ិយដូចោន  
 ពិនិតយសំច្ណី្របព័នធចចក្រចមលក្ផលរបច្ោជន៍ ច្រដ+ ច្ៅបណ្តា របច្េសនានា 
 ពិភាក្ាជាអនក្ឯក្ច្េសពាក់្ព័នធ  
 បច្ងកីតសំច្ណី្បឋម និងច្រៀបចំក្ិចេរបឹក្ាច្ោបល់ោ ងេូលំេូលាយច្លីសំច្ណី្បឋមច្នេះ។ 
ភារកិ្ចេជាក់្លាក់្របស់រក្ុមបច្ចេក្ច្េស៖ 
 ការចូលរមួរបជុំរបចាចំខ 
 ការពិនិតយឯក្សារ និងបេបងាា ញនានា និងផាល់ច្ោបល់ ចក្លមអច្លីឯក្សារ និងបេបងាា ញន់ងំច្នាេះ 
 ផាល់ជាជំនួយដល់េីរបឹក្ា និងបុគគលិក្ ច្លខាធិការដ្ឋា នរក្ុមការងារ ច្រដ+ ក្មពុជា ក្នុងការអនុវតាក្ិចេការរបស់ពួក្ច្គ 
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 ចូលរមួច្ៅក្នុងវគគបណ្ាុ េះបណ្តា ល និងសិកាខ សាលានានា។ 
ច្ដ្ឋយសារានក្ិចេការងារជាច្រចីនចដលរតូវបំច្ពញ រក្ុមបច្ចេក្ច្េសរតូវបច្ងកីតចផនការការងារ និងានក្ំណ្ត់េំហកំារងារ  

ជាក់្លាក់្ចដលរតូវសច្រមចឲ្យបាន ច្ដ្ឋយានការពិភាក្ាជាមួយច្លខាធិការដ្ឋា នរក្ុមការងារ ច្រដ+ ក្មពុជា ច្ដីមបចីាត់អាេិភាពការងារ។ 

៧. ការច្ធវើរបាយការណ៍ 
 សាជកិ្រក្ុមបច្ចេក្ច្េសច្នេះ រតូវេេួលខុសរតូវច្ធវីរបាយការណ៍្ និងរបឹក្ាច្ោបល់ជាមួយសាថ ប័នសាមុី និងរក្ុមច្ោលច្ៅ
របស់ខលួន។ សាជិក្ន់ងំច្នេះអាចច្សនីសំុឲ្យានការផាល់ច្ពលច្វលាជាបចនថមច្ដីមបពីិចារណ្តបញ្ញា ជាក់្លាក់្នានា របសិនច្បីយល់ថា 
បញ្ញា ន់ងំច្នាេះានសារៈសំខាន់ជាពិច្សស ចំច្ពាេះសាថ ប័នរបស់ខលួន និងតរមូវឲ្យានការពិភាក្ាជាបចនថម។ 

 រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េស រតូវច្ធវីច្សចក្ាីរាយការណ៍្ច្ដ្ឋយផ្ទទ ល់ច្ៅច្លខាធិការដ្ឋា ន រក្ុមការងារច្រដ+ក្មពុជា តាមរយៈ
ច្លខាធិការ រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េសច្នេះ។ 

៨. រយៈច្ពល និងច្ថរច្វលា 
 សាជិក្រតូវច្ធវីការរបាណ្ជា ១ព្ែៃ ច្ៅ ៣ព្ែៃ ក្នុងមួយចខ អារស័យច្លីសក្មមភាពចដលរតូវអនុវតា។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌ របតិបតាិច្នេះ 
អាចច្សនីសំុចក្សរមួល ច្ដ្ឋយរក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េស និងអនុម័តច្ដ្ឋយរក្ុមការងារច្រដ+ក្មពុជា។ 

៩. ថវិកាោកំ្ទ 
 ការោរំេែវកិា នឹងផាល់ច្ដ្ឋយ ក្មមវធិី UN-REDD និង គច្រាង FCPF (R-PP) ច្ដ្ឋយច្ោងច្ៅតាមែវកិាចដលបានអនុម័ត 
សរាប់ការចំណ្តយ ច្ៅក្នុងអំឡុងច្ពលព្នការអនុវតាក្ិចេការនានាចដលន់ក់្េងនឹងតួនាេីន់ងំច្នេះ។ ការោរំេមក្ពីរក្បខ័ណ្ឌ ការងារ
ច្ផសងច្េៀតនឹងរតូវពិចារណ្តផងចដរ៕ 

 
*** 
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