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ក្រុមការងារបច្ចេរច្េសធានាសវុត្ថិភាពច្រដ+ 
(REDD+ safeguards Technical Team) 

(ច្រដ+៖ ការកាត់្បន្ថយការបច្ចេញឧសម័ន្ដដលបណ្តត លមក្ពីការការបាត់្បង់ ន្ិងរចិរលឹព្រពច្ )ី 

លក្ខខ័ណ្ឌ ការងារ 

១. សាវតា 

 យន្តការអនាគត្សរាប់ការកាត់្បន្ថយការបច្ចេញឧសម័ន្ដដលបណ្តត លមក្ពីការការបាត់្បង់ ន្ិងរចិរលឹព្រពច្ (ីច្រដ+)  
ដដលក្ំពុងច្រៀបចំតាមរយៈអនុ្សញ្ញា រក្បខ័ណ្ឌ សហរបជាជាត្ិសតីពីការដរបរបួលអាកាសធាតុ្ (UNFCCC) ន្ឹងផ្តល់ឱកាសដល់ក្ិចេ
ខិត្ខំរបឹងដរបងរបស់ក្មពុជា ច្ដីមបកីាត់្បន្ថយក្រមិត្ព្ន្ការរចិរលឹព្រពច្  ីន្ិងជួយដែរក្ាការពារព្រពធមមជាត្ិ ក៏្ដូចជាការបច្ងកីត្ព្រពែមី។ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជា បាន្បងាា ញនូ្វការគរំេក្នុងការបច្ងកីត្ឲ្យាន្វធិីសាស្រសតសរាប់អនុ្វត្ត ច្រដ+ ច្ដ្ឋយបាន្អនុ្ម័ត្ឲ្យាន្
គច្រាងសាក្លបងចំន្ួន្២ច្ៅឆ្ន ២ំ០០៨ ន្ិងឆ្ន ២ំ០០៩។  បនាទ ប់ពីច្ន្េះ ាន្គច្រាងសាក្លបងជាច្រចីន្ បាន្ចាប់ច្ផ្តីមបច្ងកីត្ ន្ិង
អនុ្វត្ត ដដលាន្វឌ្ឍន្ភាពសថិត្ក្នុងដំណ្តក់្កាលខុសៗគន ។ ច្ៅឆ្ន ២ំ០១០ រាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជា បាន្ច្រៀបចំដំច្ណី្រការដផ្ន្ការច្រត្ៀម
លក្ខណ្ៈសរាប់ ច្រដ+ ដដលនាចំ្ៅដល់ការបច្ងកីត្សំច្ណី្ដផ្ន្ការច្រត្ៀមលក្ខណ្ៈសរាប់ ច្រដ+ ច្ៅក្មពុជា (ដផ្ន្េីបងាា ញផ្លូវ)។ ឯក្
សារច្ន្េះបងាា ញថាច្ត្ីក្មពុជាន្ឹងបច្ងកីត្ ច្គលន្ច្ោបាយ ន្ិងវធិាន្ការអវីខលេះច្ដីមបចី្រត្ៀមលក្ខណ្ៈជាច្រសចសរាប់ ច្រដ+ ។ 

របព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពច្រដ+ (REDD+ Safeguards) រត្ូវបាន្បចេូ លច្ៅក្នុងក្ិចេរពមច្រពៀងកាន់្គុន្(Cancun Agreements) 
ច្ដីមបធីានាថា សក្មមភាពនានាក្នុងរក្បខ័ណ្ឌ  ច្រដ+ មិន្បងកផ្លប េះពាល់អវជិជាន្មក្ច្លីសងគម ឬ បរសិាថ ន្ច្ឡយី។ របព័ន្ធធានាសុវត្ថិ
ភាពច្រដ+  រត្ូវបាន្ចាត់្េុក្ជារមួថាជា ច្គលន្ច្ោបាយ ឬ វធិាន្ការនានា ដដលាន្ច្គលច្ៅច្ធវីឲ្យាន្ឥេធិពលច្ដ្ឋយផ្ទទ ល់ ឬ 
របច្ោលច្ៅច្លី សហគមន៍្ ន្ិងរបព័ន្ធច្អកូ្ឡូសីុ តាមរយៈការក្ំណ្ត់្អត្តសញ្ញា ណ្ ការវភិាគ ន្ិងច្ៅេីបំផុ្ត្ គឺាន្មុខងារច្ដីមបី
រគប់រគងហាន្ិភ័យ ន្ិងឱកាសនានា។ របសិន្ច្បីបាន្បច្ងកីត្ច្ឡងី ន្ិងយក្មក្ច្របីរបាស់ច្ដ្ឋយសមរសប របព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពច្រដ+
ច្ន្េះអាចជួយ ច្រដ+ក្នុងការផ្តល់នូ្វពហុរបច្ោជន៍្ជាច្រចីន្។ ច្ៅច្ពលដដលរបព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពច្រដ+ច្ន្េះ រត្ូវបាន្ចាត់្េុក្ថាជាច្គល
ការណ៍្ ”មិន្បងកច្រគេះថាន ក់្” ដូច្ចនេះច្ៅច្ពលអនុ្វត្តសក្មមភាព ច្រដ+ ន្ឹងផ្តល់នូ្វឱកាសច្ដីមបេីេួលផ្លបាន្ច្រចីន្ជាងល័ក្ខខណ្ឌ ធមមតា 
ន្ឹងសមរសបតាមច្គលគំន្ិត្អំពីពហុរបច្ោជន៍្ ។ ឧទាហរណ៍្៖ សក្មមភាពនានាដដលទាក់្េងន្ឹង ច្រដ+ មិន្រត្ឹមដត្ការពារព្រពច្ ី
ប ុច្ណ្តណ េះច្េ ប ុដន្តដែមទាងំអាចដក្លមអគុណ្ភាពេឹក្ ដដលហូរច្ចញមក្តាមេច្ន្លនានាពីក្នុងត្ំបន់្ច្នាេះ ន្ិងកាត់្បន្ថយហាន្ិភ័យ ព្ន្ជំន្ន់្ដ៏
គំហុក្បណ្តត លពីេឹក្ោ ងច្រចីន្ដដលហូរោ ងរហ័សច្ៅច្លីព្ផ្ទដីផ្ងដដរ។ 

ក្ិចេរពមច្រពៀងកាន់្គុន្(Cancun Agreements)ាន្ឧបសម័ពន្ធសតីពីរបព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពច្រដ+ចំន្ួន្៧ ដដលរត្ូវច្គរព ន្ិង
ច្ដ្ឋេះរសាយតាមរយៈព្ន្ការអនុ្វត្ត ច្រដ+ ។ តាមច្សចក្តីសច្រមចព្ន្ក្ិចេរពមច្រពៀងសតីពី ច្រដ+ ច្ៅកូ្បេី១៧ (COP17)នាេីរក្ុង ដ័រដបន្
(DURBAN) បាន្ផ្តល់ច្សចក្តីដណ្នាបំដន្ថមអំពីរបព័ន្ធផ្តល់ព័ត៌្ាន្ ថាច្ត្ីរបព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពច្រដ+រត្ូវបាន្ច្គរព ន្ិងច្ដ្ឋេះរសាយ
ច្ដ្ឋយរច្បៀបណ្ត។ 

ការផ្តួចច្ផ្តីមជាអន្តរជាត្ិជាច្រចីន្ បាន្បច្ងកីត្ច្ឡងីនូ្វបេដ្ឋា ន្នានាដូចជា ន្ិយមន័្យ េំហកំារងារ ន្ិងវធិីសាស្រសតសរាប់វាស់ដវង 
ឬ រត្ួត្ពិន្ិត្យច្លីរបព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពច្រដ+ ាន្លក្ខណ្ៈរសច្ដៀងគន ន្ឹងបេដ្ឋា ន្ ច្រដ+ ដដលាន្ច្ៅក្នុងក្ិចេរពមច្រពៀងកាន់្គុន្ដដរ។ 
ដូច្ចនេះត្រមូវការជាក់្លាក់្ព្ន្បេដ្ឋា ន្របព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាព គឺអារស័យតាមរបភពែវកិាគរំេ។ ឧទាហរណ៍្៖ ច្គលការណ៍្ ន្ិង លក្ខណ្ៈវនិ្ិចឆ័យ 
បរសិាថ ន្-សងគម(SEPC) របសក់្មមវធិី UN-REDD ការច្ផ្ទៀងផ្ទទ ត់្បេដ្ឋា ន្កាបូន្ (VCS) សមព័ន្ធសហគមន៍្សតីពីអាកាសធាតុ្ ន្ិងជីវចរមុេះ(CCBA) 
ការសិក្ាពីយុេធសាស្រសតបរសិាថ ន្-សងគម (SESA)។  
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របច្េសន្ីមួយ  ៗរត្ូវបច្ងកីត្របព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពបរសិាថ ន្-សងគម ឲ្យបាន្សមរសប ន្ិងាន្វធិីសាស្រសតច្ដីមបធីានាថា ពហុរបច្ោជន៍្ 
រត្ូវបាន្ដ្ឋក់្បចេូ លឲ្យាន្សងគហត្ិភាពជាមួយក្ិចេរពមច្រពៀងជាអន្តរជាត្ិ ដំច្ណី្រការរត្ូវាន្ការរបឹក្ាច្ោបល់ឲ្យបាន្េូលំេូលាយ ន្ិង
ាន្ការេេួលសាគ ល់ជាសាធារណ្ៈ ន្ិងបាន្កាត់្បន្ថយជាអត្ិបរារនូ្វហាន្ិភ័យច្ៅដល់បរសិាថ ន្-សងគម ន្ិងអភិបាលក្ិចេ ន្ិងរសប
ច្ពលជាមួយគន ច្ន្េះ អាចបច្ចជ ៀសបាន្នូ្វការចំណ្តយខពស់ក្នុងច្ពលអនុ្វត្ត។  

ការបច្ងកីត្ ច្រដ+ ច្ៅក្មពុជា ន្ឹងាន្ផ្លប េះពាល់ច្ៅច្លីអនក្ជាប់ពាក់្ព័ន្ធជាច្រចីន្។ ដផ្ន្ការរបឹក្ាច្ោបល់ន្ិងការចូលរមួ 
រត្ូវបាន្បច្ងកីត្ច្ឡងី ច្ៅក្នុងដំច្ណី្ការបច្ងកីត្ដផ្ន្េីបងាា ញផ្លូវ ច្រដ+ ក្មពុជា។ ដផ្ន្ការច្ន្េះន្ឹងរត្ូវអភិវឌ្ឍន៍្បដន្ថមច្េៀត្ ច្ដីមបអីនុ្ញ្ញា ត្
ឲ្យអនក្ជាប់ពាក់្ព័ន្ធអាចចូលរមួចាត់្ដចង ក្នុងដំច្ណី្ការច្រត្ៀមលក្ខណ្ៈសរាប់ការអនុ្វត្ត ច្រដ+ ន្ិងផ្តល់ឲ្យអនក្ពាក់្ព័ន្ធ េេួលបាន្
ព័ត៌្ាន្អំពី ច្រដ+  ន្ិងដំច្ណី្ការច្រត្ៀមលក្ខណ្ៈសរាប់ការអនុ្វត្ត ច្រដ+ ។  

ការចូលរមួរបស់អនក្ពាក់្ព័ន្ធ គឺជារបព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពមួយ ច្ៅក្នុងក្ិចេរពមច្រពៀងកាន់្គុណ្ផ្ងដដរ។ 

២. ច្ោលបណំង 
 ច្គលបំណ្ងរបស់រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េសសតីពីរបព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពច្រដ+គឺគរំេការសិក្ា ន្ិងបច្ងកីត្វធិីសាស្រសត សរាប់របព័ន្ធ
ធានាសុវត្ថិភាពច្រដ+ច្ដ្ឋយរមួបចេូ ល ការរបឹក្ាច្ោបល់ជាមួយអនក្ពាក់្ព័ន្ធ ន្ិងការចូលរមួ ច្ៅក្នុងក្មមវធិី ច្រដ+ ក្មពុជា ។ 

៣. សមាជរិភាព 
រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េសរបព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពាន្សាជិក្មក្ពី៖ 
 រក្សួងមហាព្ផ្ទ ចំន្ួន្១នាក់្(អគគនាយក្ដ្ឋា ន្ រដាបាលមូលដ្ឋា ន្) 
 រក្សួងឧសាហក្មម ដរ   ន្ិងថាមពល ចំន្ួន្១នាក់្(អគគនាយក្ដ្ឋា ន្ ថាមពល) 
 រក្សួងអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បេ ចំន្ួន្១នាក់្ 
 ការោិល័យពាក់្ព័ន្ធ រដាបាលព្រពច្ ២ីនាក់្,  
 ការោិល័យពាក់្ព័ន្ធ អគគនាយក្ដ្ឋា ន្រដាបាលការពារអភិរក្សធមមជាត្ិ ១នាក់្  
 ការោិល័យពាក់្ព័ន្ធ រដាបាលជលផ្ល១នាក់្  
 សាជិក្រក្ុមរបឹក្ាច្ោបល់ ច្រដ+ ក្មពុជា ចំន្ួន្៣នាក់្ ដដលាន្ជំនាញ ន្ិងបេពិច្សាធន៍្ពាក់្ព័ន្ធ (រក្ុមរបឹក្ា

ច្ោបល់ន្ឹងចាត់្តាងំសាជិក្រក្ុមមក្ចូលរមួ) 
 ច្លខាធិការដ្ឋា ន្រក្ុមការងារ ច្រដ+ ក្មពុជា ចំន្ួន្២នាក់្ ន្ឹងរត្ូវចាត់្តាងំច្ដ្ឋយ របធាន្ច្លខាធិការដ្ឋា ន្។   
សាជិក្ទាងំអស់រត្ូវចាត់្តាងំត្ំណ្តងមក្ចូលរមួជំន្ួសក្នុងក្ិចេរបជុំនានា របសិន្ច្បីាន្ធុរៈចាបំាច់។ ច្ោងតាមត្រមូវការ

ជាក់្ដសតង អងគការមិន្ដមន្រដ្ឋា ភិបាលដដលាន្បេពិច្សាធន៍្ ន្ឹងអាចអច្ចជ ីញមក្ចូលរមួក្នុងក្ិចេរបជុំ។ 

៤. ក្បត្ិបត្តិការ 
 រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េសរបព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពច្រដ+រត្ូវជួបរបជុំរបចាដំខ។ របធាន្រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េស ន្ឹងរត្ូវច្រជីសច្រសី
ក្នុងចំច្ណ្តមសាជិក្រក្ុម ន្ិងអនុ្ម័ត្ច្ដ្ឋយរបធាន្ច្លខាធិការដ្ឋា ន្។ របធាន្រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េស ជារបធាន្ដឹក្នាកំ្ិចេរបជុំ។ 
សាជិក្ដដលមក្ពីច្លខាធិការដ្ឋា ន្ាន ក់្ ន្ឹងរត្ូវដត្ងតាងំជាច្លខាធិការ របស់រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េស ។ ច្លខាធិការរក្ុមបច្ចេក្ច្េស 
រត្ូវធានាថា លិខិត្អច្ចជ ីញចូលរមួក្ិចេរបជុំ ច្ដ្ឋយាន្ភាជ ប់ឯក្សារដដលរត្ូវពិភាក្ា បាន្ច្ផ្ញីជូន្ដល់រគប់សាជិក្រយៈច្ពល១សបាត ហ៍
មុន្ក្ិចេរបជុំ។ ច្លខាធិការរត្ូវច្ផ្ញីច្សចក្តីរពាងក្ំណ្ត់្ ច្ហតុ្ក្ិចេរបជុំ ជូន្រគប់សាជិក្ក្នុងរយៈច្ពល៣ព្ែៃបនាទ ប់ពីក្ិចេរបជុំ។ សាជិក្
(ឬអនជំន្ួស)ទាងំអស់ រត្ូវផ្តល់ច្ោបល់ច្លីច្សចក្តីរពាងក្ំណ្ត់្ច្ហតុ្ក្ិចេរបជុំក្នុងរយៈច្ពល៣ព្ែៃ បនាទ ប់មក្ច្លខាធិការ ដក្សរមួល
ក្ំណ្ត់្ច្ហតុ្ក្ិចេរបជុំតាមការផ្តល់ច្ោបល់ ន្ិងច្ផ្ញីក្ំណ្ត់្ច្ហតុ្សច្រមចជូន្រគប់សាជិក្រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េស។ ក្ំណ្ត់្ច្ហតុ្ក្ិចេ
របជុំរត្ូវាន្ កាលបរចិ្ចឆេ ច្ពលច្វលា េីក្ដន្លង របធាន្បេជាបន្តបនាទ ប់ក្នុងក្ិចេរបជុំ ន្ិងផ្សពវផ្ាយជាសាធារណ្ៈ ជូន្ដល់រគប់អនក្ពាក់្
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ព័ន្ធ តាមរយៈរក្ុមរបឹក្ាច្ោបល់ ន្ិងដ្ឋក់្ច្ៅក្នុងច្គហេំព័រ ច្រដ+ ក្មពុជា ។ រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េស ន្ឹងាន្ការជួយគរំេបច្ចេក្ច្េស 
ពីអនក្ឯក្ច្េសអន្តរជាត្ិ ន្ិងេីរបឹក្ាបច្ចេក្ច្េសអន្តរជាត្ិផ្ងដដរ។ 

៥. ការច្្វើច្សចរតីសច្ក្មច 
 រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េសរបព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពច្រដ+ច្ន្េះមិន្ដមន្ជាអនក្ច្ធវីច្សចក្តីសច្រមចច្េ ប ុដន្តជាអនក្ផ្តល់អនុ្សាសន៍្ដល់
រក្ុមការងារ ច្រដ+  ក្មពុជា ន្ិង ច្លខាធិការដ្ឋា ន្រក្ុមការងារ ច្រដ+  ក្មពុជា ជាច្រៀងរាល់ដខ។ អនុ្សាសន៍្នានាន្ឹងរត្ូវច្ធវីច្ឡងី តាមច្គល
ការណ៍្ព្ន្ការឯក្ភាពមត្ិ។ 

៦. ការេេលួខសុក្ត្វូ 
 រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េសរបព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពច្រដ+ច្ន្េះ រត្ូវច្ធវីការជាមួយច្លខាធិការដ្ឋា ន្រក្ុមការងារ ច្រដ+ ក្មពុជា ច្ដីមបគីរំេ
ដល់ការបច្ងកីត្វធិីសាស្រសតនានាសរាប់ច្រៀបចំរបព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពបរសិាថ ន្-សងគម ច្ដ្ឋយរមួបចេូ លឲ្យាន្ការចូលរមួពីអនក្ពាក់្ព័ន្ធឲ្យ
បាន្ច្ពញច្លញ ាន្របសិេធិភាព ន្ិងធានាបាន្នូ្វពហុរបច្ោជន៍្។ ច្រៀបចំដំច្ណី្រការរបឹក្ាច្ោបល់ រត្ូវសច្រមចឲ្យបាន្នូ្វការគរំេ 
ន្ិងេេួលយក្ជាេូច្ៅអំពីវធិីសាស្រសតរបឹក្ាច្ោបល់ច្ន្េះ។ ការេេួលខុសរត្ូវច្ន្េះរមួាន្៖ 

 ការច្រៀបចំ ន្ិងដក្សរមួលដផ្ន្ការលមអិត្ 
 អនុ្វត្តសក្មមភាពបច្ងកីន្ការយល់ដឹងសតីពីរបព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពច្រដ  
 អនុ្វត្តសក្មមភាពក្សាងសមត្ថភាពសតីពីរបព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពច្រដ 
 អនុ្វត្តការសិក្ា ឬ ចាត់្ដចងការសិក្ា ពាក់្ព័ន្ធន្ិងវធិីសាស្រសតក្នុងការច្រៀបចំរបព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពបរសិាថ ន្-សងគម ដដលាន្

រសាប់ច្ៅក្នុង ន្ិងច្រៅរបច្េស។    
 អនុ្វត្តផ្ទទ ល់ ឬ ជួយសិក្ា ច្គលការណ៍្ន្ិងលក្ខណ្ៈវនិ្ិចឆ័យរបព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពច្រដ ដដលាន្រសាប់ (ឧទាហរណ៍្

UNFCCC, UN-REDD, FCPF, CCBA and CI) 
 អនុ្វត្តផ្ទទ ល់ ឬ ជួយសិក្ា បេពិច្សាធន៍្អនុ្វត្តរបព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាព ដដលាន្រសាប់ច្ៅក្នុង ន្ិងច្រៅរបច្េស 
  អនុ្វត្តផ្ទទ ល់ ឬ ជួយវភិាគ ចាប់ ច្គលន្ច្ោបាយ វធិាន្នានា ដដលច្ដ្ឋេះរសាយបញ្ញា ពាក់្ព័ន្ធន្ឹងរបព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាព 
 អនុ្វត្តផ្ទទ ល់ ឬ ជួយចាត់្ដចងការសិក្ាសតីពីសកាត នុ្ពលរបស់ច្រដ ន្ិងពហុរបច្ោជន៍្ 
 សរមបសរមួលជាមួយព្ដគូនានា (ឧទាៈ អងគការមិន្ដមន្រដ្ឋា ភិបាលផ្តល់ជំន្ួយអន្តរជាត្ិ)ដដលច្ធវីការងារក្នុងវស័ិយដូចគន  
 បច្ងកីត្សំច្ណី្សតីពី សាសធាតុ្ ន្ិងវធិីសាស្រសតថាន ក់្ជាត្ិ ក្នុងការច្រៀបចំរបព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពច្រដជាត្ិ ច្ដ្ឋយរមួបចេូ លបញ្ញា  

FPIC ន្ិងពហុរបច្ោជន៍្  
 បច្ងកីត្សំច្ណី្សតីពី ដំច្ណី្រការ វធិាន្ ន្ិងន្ិត្ិវធិីជាក់្លាក់្ ក្នុងការច្ដ្ឋេះរសាយបញ្ញា  ពាក់្ព័ន្ធន្ឹងសាសធាតុ្នានាច្ៅក្នុង

របព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពច្រដ(ដូចជាបញ្ញា  FPIC) ដដលបាន្ក្ំណ្ត់្ខាងច្លី 
 បច្ងកីត្សំច្ណី្សតីពីការរត្ួត្ពិន្ិត្យ ន្ិងរាយការណ៍្ ថាច្ត្ីរបព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពច្រដបាន្ច្ដ្ឋេះរសាយ ន្ិងច្គរពច្ដ្ឋយរច្បៀប

ណ្ត ច្ដ្ឋយច្ោងតាមក្ិចេរពមច្រពៀង UNFCCC 
 បច្ងកីត្សំច្ណី្សតីពីយន្តការច្ដ្ឋេះរសាយេំនាស់ ច្ដីមបកី្ំណ្ត់្ ន្ិងច្ដ្ឋេះរសាយ នូ្វេំនាស់ដដលច្ក្ីត្ាន្ច្ឡងីច្ដ្ឋយសារច្រដ

ឲ្យាន្របសិេធភាព 
 ផ្តល់ការដណ្នាបំច្ចេក្ច្េស សរាប់ការអនុ្វត្តរបព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពច្រដជាត្ិ ច្ដ្ឋយរមួបចេូ លទាងំការរត្ួត្ពិន្ិត្យ ន្ិងការ

រាយការណ៍្  
 ច្រគងច្ឡងីនូ្វដំច្ណី្រការរបឹក្ាច្ោបល់ ពាក់្ព័ន្ធន្ឹងសាធាតុ្នានា ច្ដ្ឋយដផ្អក្ច្លីយន្តការរបឹក្ាច្ោបល់ច្រដ ដដលាន្

រសាប់ច្ៅក្មពុជា  ច្ដ្ឋយធានាឲ្យបាន្នូ្វការចូលរមួោ ងេូលំេូលាយពីរគប់ភាគីពាក់្ព័ន្ធ 
 ដផ្អក្តាមមត្ិច្ោបល់ដដលេេួលបាន្ពីដំច្ណី្រការរបឹក្ាច្ោបល់ ដ្ឋក់្ជូន្រក្ុមការងារច្រដ+ក្មពុជា នូ្វសំច្ណី្របព័ន្ធធានា

សុវត្ថិភាពច្រដជាត្ិ ន្ិងវធិាន្នានាច្ដីមបធីានាពហុរបច្ោជន៍្ ច្ដ្ឋយរមួបចេូ លទាងំរបព័ន្ធផ្តល់ព័ត៌្ាន្ថាច្ត្ីរបព័ន្ធធានា
សុវត្ថិភាពច្រដ ច្ដ្ឋេះរសាយច្ដ្ឋយរច្បៀបណ្ត ន្ិងថាច្ត្ីរបព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពច្រដ ច្គរពតាមច្គលការណ៍្ដណ្នា ំដដលបាន្ 
រពមច្រពៀង ច្ៅក្នុងអនុ្សញ្ញា រក្បខ័ណ្ឌ សហរបជាជាត្ិសតីពីការដរបរបួលអាកាសធាតុ្ (UNFCCC) ដដរឬច្េ។ 
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ភារកិ្ចេជាក់្លាក់្របស់រក្ុមបច្ចេក្ច្េស៖ 
 ការចូលរមួរបជុំរបចាដំខ 
 ការពិន្ិត្យឯក្សារ ន្ិងបេបងាា ញនានា ន្ិងផ្តល់ច្ោបល់ ដក្លមអច្លីឯក្សារ ន្ិងបេបងាា ញទាងំច្នាេះ 
 ផ្តល់ការដណ្នា ំន្ិងជំន្ួយដល់េីរបឹក្ា ន្ិងបុគគលិក្ច្លខាធិការដ្ឋា ន្ក្នុងការសិក្ា ន្ិងការរពាងសំច្ណី្ 
 ចូលរមួច្ៅក្នុងវគគបណ្តុ េះបណ្តត ល ន្ិងសិកាខ សាលានានា។ 
ច្ដ្ឋយសារាន្ក្ិចេការងារជាច្រចីន្ដដលរត្ូវបំច្ពញ រក្ុមបច្ចេក្ច្េសរត្ូវបច្ងកីត្ដផ្ន្ការការងារ ន្ិងាន្ក្ំណ្ត់្េំហកំារងារ  

ជាក់្លាក់្ដដលរត្ូវសច្រមចឲ្យបាន្ ច្ដ្ឋយាន្ការពិភាក្ាជាមួយច្លខាធិការដ្ឋា ន្រក្ុមការងារ ច្រដ+ ក្មពុជា ច្ដីមបចីាត់្អាេិភាពការងារ។ 

៧. ការច្្វើរបាយការណ៍ 
 សាជកិ្រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េសច្ន្េះ រត្ូវេេួលខុសរត្ូវច្ធវីរបាយការណ៍្ ន្ិងរបឹក្ាច្ោបល់ជាមួយសាថ ប័ន្សាមី ន្ិងរក្ុម
ច្គលច្ៅរបស់ខលួន្។ សាជិក្ទាងំច្ន្េះអាចច្សនីសំុឲ្យាន្ការផ្តល់ច្ពលច្វលាជាបដន្ថមច្ដីមបពីិចារណ្តបញ្ញា ជាក់្លាក់្នានា របសិន្ច្បី
យល់ថា បញ្ញា ទាងំច្នាេះាន្សារៈសំខាន់្ជាពិច្សស ចំច្ពាេះសាថ ប័ន្របស់ខលួន្ ន្ិងត្រមូវឲ្យាន្ការពិភាក្ាជាបដន្ថម។ 

 រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េសរបព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពច្រដ+ រត្ូវច្ធវីច្សចក្តីរាយការណ៍្ច្ដ្ឋយផ្ទទ ល់ច្ៅច្លខាធិការដ្ឋា ន្រក្ុមការងារ ច្រដ+ 
ក្មពុជា តាមរយៈច្លខាធិការ រក្ុមបច្ចេក្ច្េសច្ន្េះ។ 

៨. រយៈច្ពល និងច្េរច្វលា 
 សាជិក្រត្ូវច្ធវីការរវាង ៣ ច្ៅ ៥ ព្ែៃក្នុងមួយដខ អារស័យច្លីសក្មមភាពដដលរត្ូវអនុ្វត្ត។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌ របត្ិបត្តិច្ន្េះអាចន្ឹងដក្
សរមួលច្ៅ ដខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៥។ 

៩. េវិកាោកំ្េ 
 ការគរំេែវកិា ន្ឹងផ្តល់ច្ដ្ឋយ ក្មមវធិី UN-REDD ន្ិង គច្រាង FCPF (R-PP) ច្ដ្ឋយច្ោងច្ៅតាមែវកិាដដលបាន្អនុ្ម័ត្ 
សរាប់ការចំណ្តយ ច្ៅក្នុងអំឡុងច្ពលព្ន្ការអនុ្វត្តក្ិចេការនានាដដលទាក់្េងន្ឹងត្ួនាេីទាងំច្ន្េះ។ ការគរំេមក្ពីរក្បខ័ណ្ឌ ការងារ
ច្ផ្សងច្េៀត្ន្ឹងរត្ូវពិចារណ្តផ្ងដដរ៕ 
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