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ក្រុមការងារបច្ចេរច្េសអនុវត្តគច្ក្ោងគរំចូ្រដ+ 
(REDD+ Demonstration Technical Team) 

(ច្រដ+៖ ការកាត់បន្ថយការបច្ចេញឧសម័ន្ដដលបណ្តា លមក្ពីការការបាត់បង់ ន្ិងរចិរលឹព្រពច្ )ី 

លក្ខខ័ណ្ឌ ការងារ 

១. សាវតា 

 យន្ាការអនាគតសរោប់ការកាត់បន្ថយការបច្ចេញឧសម័ន្ដដលបណ្តា លមក្ពីការការបាត់បង់ ន្ិងរចិរលឹព្រពច្ (ីច្រដ+)  
ដដលក្ំពុងច្រៀបចំតាមរយៈអនុ្សញ្ញា រក្បខ័ណ្ឌ សហរបជាជាតិសាីពីការដរបរបួលអាកាសធាតុ (UNFCCC) ន្ឹងផ្ាល់ឱកាសដល់ក្ិចេ
ខិតខំរបឹងដរបងរបស់ក្មពុជា ច្ដីមបកីាត់បន្ថយក្រមិតព្ន្ការរចិរលឹព្រពច្  ីន្ិងជួយដែរក្ាការពារព្រពធមមជាតិ ក៏្ដូចជាការបច្ងកីតព្រពែមី។ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជា បាន្បងាា ញនូ្វការគរំេក្នុងការបច្ងកីតឲ្យោន្វធិីសាស្រសាសរោប់អនុ្វតា ច្រដ+ ច្ដ្ឋយបាន្អនុ្ម័តឲ្យោន្
គច្រោងសាក្លបងចំន្ួន្២ច្ៅឆ្ន ២ំ០០៨ ន្ិងឆ្ន ២ំ០០៩។  បនាា ប់ពីច្ន្េះ ោន្គច្រោងសាក្លបងជាច្រចីន្ បាន្ចាប់ច្ផ្ាីមបច្ងកីត ន្ិង
អនុ្វតា ដដលោន្វឌ្ឍន្ភាពសថិតក្នុងដំណ្តក់្កាលខុសៗគន ។  ច្ៅឆ្ន ២ំ០១០ រាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជា បាន្ច្រៀបចំដំច្ណី្រការដផ្ន្ការ
ច្រតៀមលក្ខណ្ៈសរោប់ ច្រដ+ ដដលនាចំ្ៅដល់ ការបច្ងកីតសំច្ណី្ដផ្ន្ការច្រតៀមលក្ខណ្ៈសរោប់ ច្រដ+ច្ៅក្មពុជា (ដផ្ន្េីបងាា ញផ្លូវ)។ 
ឯក្សារច្ន្េះបងាា ញថាច្តីក្មពុជាន្ឹងបច្ងកីត ច្គលន្ច្ោបាយ ន្ិងវធិាន្ការអវីខលេះច្ដីមបចី្រតៀមលក្ខណ្ៈជាច្រសចសរោប់ ច្រដ+។ 

ច្ោងតាមច្គលបំណ្ងរបស់ UNFCCC, ការកាត់បន្ថយការបច្ចេញឧសម័ន្ដដលបណ្តា លមក្ពីការការបាត់បង់ ន្ិងរចិរលឹ
ព្រពច្ (ីច្រដ+) គឺជាការអនុ្វតាច្ៅក្រមិតជាតិ ប ុដន្ារពមច្ពលជាមួយគន ច្ន្េះ ក៏្អនុ្ញ្ញា តឲ្យោន្ការអនុ្វតា ច្រដ+ ផ្ងដដរ ច្ៅក្រមិតថាន ក់្ច្រកាម
ជាតិ ច្ៅតាមវធិាន្ការបច្ណ្តា េះអាសន្ន ន្ិងរកី្ចច្រមីន្ឈាន្ដល់ការអនុ្វតាច្ៅក្រមិតជាតិ។ រសបច្ពលជាមួយគន ច្ន្េះ បេដ្ឋា ន្កាបូន្ជាច្រចីន្ 
ដដលច្ៅថាេីផ្ារកាបូន្សម័រគចិតា បាន្រគប់រគង ន្ិងច្របីជារច្បៀបសរោប់អនុ្វតាច្ៅថាន ក់្គច្រោង។ វធិីសាស្រសាទងំបីដបបច្ន្េះ ោន្ការ
លំបាក្ ន្ិងឱកាសច្ផ្េងៗគន  ដដលតរមូវឲ្យបណ្តា របច្េសន្ីមួយៗ រតូវវភិាគ ែលឹងដែលងពិចារណ្ត ច្ដ្ឋយដផ្លក្ច្លីកាលៈច្េសៈ ន្ិងសមតថ
ភាព ច្ដីមបសីច្រមចច្រជីសច្រសីយក្វធិីសាស្រសាណ្តមួយដដលរបច្សីបំផុ្ត។   

ច្ដ្ឋយរមួបចេូ លការអនុ្វតាច្ៅក្រមិតជាតិ ន្ិងក្រមិតថាន ក់្ច្រកាមជាតិ រតូវបាន្ច្សនីច្ឡងីច្ៅក្នុងការចរចារជាអន្ារជាតិ ថាជា
មច្ធោបាយក្នុងការរចបាច់បចេូ លសក្មមភាពច្ៅថាន ក់្ច្រកាមជាតិ ច្ៅក្នុងរក្បខ័ណ្ឌ គណ្ន្ីជាតិ តាមរយៈ“វធិីសាស្រសាសំបុក្សតវ” (“nested 
approach”)។ ក្នុងច្គលបំណ្ងច្ធវីឲ្យបាន្របច្សីបំផុ្ត  វធិីសាស្រសាច្ន្េះន្ឹងរមួបចេូ លឲ្យោន្អន្ារកាលច្ៅក្នុងគណ្ន្ីរបស់ជាតិ ដដលច្ៅក្នុង
ច្ពលច្ន្េះអនុ្ញ្ញា តឲ្យោន្ឥណ្ទន្សរោប់សក្មមភាពគច្រោងជាលក្ខណ្ៈបុគគល ដដលជាវធិីសាស្រសាក្ណ្តា ល ច្ដីមបចី្ជៀសវាងការែយចុេះ។ 
ជាមួយគន ច្ន្េះ បេដ្ឋា ន្កាបូន្េីផ្ារសម័រគចិតា ក៏្ន្ឹងបច្ងកីតវធិីសាស្រសាសំបុក្សតវផ្ងដដរ សរោប់គច្រោងជាលក្ខណ្ៈបុគគល ច្ៅក្នុងគណ្ន្ី ថាន ក់្
ច្រកាមជាតិ(តាមដដន្យុតាា ធិការ)។ តារាងដដលបាន្ពីការសិក្ាឯក្សារ បងាា ញពីគុណ្សមបតាិ ន្ិងគុណ្វបិតាិ ដូចោន្បងាា ញក្នុងឧបសមព័ន្ធ១។ 

បញ្ញា កាន់្ដតសមុរគសាម ញបដន្ថមច្េៀតច្នាេះ របច្េសនានារតូវសច្រមចពីក្ំរតិព្ន្ការអនុ្វតា ច្ដ្ឋយមិន្ផ្ាល់ព័ត៌ោន្ពីអវីដដលរតូវទមទរ
ក្នុងការផ្ាល់ហរិចាបបទន្សរោប់ការអនុ្វតាច្រដ+ នាច្ពលអនាគត ច្ដ្ឋយសារដតនាច្ពលបចេុបបន្ន ការចរចារអំពីច្រដ+ ក្ំពុងដតបន្ា ន្ិងរសបច្ពល
ជាមួយគន ច្ន្េះ េីផ្ារកាបូន្សម័រគចិតាច្ៅថាន ក់្តំបន់្ក្ំពុងអភិវឌ្ឍន៌្។ ភាពមិន្ចាស់លាស់ ន្ិងច្គលការណ៍្ដណ្នាដំដលោន្រសាប់របស ់
UNFCCC សាីពីការអនុ្វតាច្ៅក្រមិតថាន ក់្ច្រកាមជាតិ បាន្បញ្ញា ក់្ពីសារសំខាន់្ព្ន្ការបច្ងកីតរបព័ន្ធមួយ ដដលោន្ភាពេន់្ភលន់្សរោប់វាស់ដវង 
ការបូន្ ន្ិងក្ំណ្ត់ក្ំរតិច្ោង ក្នុងេរមង់ដដលអនុ្ញ្ញា តឲ្យោន្េំនាក់្េំន្ងន្ឹងការរតួតពិន្ិតយ ន្ិងការរាយការណ៍្ច្ៅថាន ក់្ជាតិ ច្ដ្ឋយមិន្គិត
ពីក្ំរតិព្ន្ការអនុ្វតាោន្ការចូលចិតាច្ឡយី។  
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របសិន្ច្បី ច្រដ+ ច្ៅក្មពុជា ោន្ការវវិឌ្ឍន៍្របក្បច្ដ្ឋយភាពស័ក្ាិសិេធិ ន្ិងោន្របសិេិធភាព ជាការសំខាន់្ណ្តស់ដដលព័ត៌ោន្ ន្ិង
ច្មច្រៀន្ជាបេពិច្សាធន៌្ ដដលបាន្មក្ពីគច្រោងសាក្លបង ក៏្ដូចជាព័ត៌ោន្សាីពីការអនុ្វតា ច្រដ+ តាមេរមង់ច្ផ្េង ចៗ្ៅក្នុងរបច្េសនានា  រតូវបាន្
ដចក្រដំលក្ ន្ិងវភិាគ ច្ដីមបជីួយដល់ការសច្រមចចិតា ថាច្តី ច្រដ+ ច្ៅក្មពុជារតូវអនុ្វតាច្ដ្ឋយរច្បៀបណ្ត ។  

២. ច្ោលបណំង 
 ច្គលបំណ្ងរបស់រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េសសាីពីការអនុ្វតាគច្រោងគំរូ គឺធានាថាច្មច្រៀន្ ន្ិងបេពិច្សាធន៌្ ដដលបាន្មក្ពីការអនុ្វតា
គច្រោងគំរូ រតូវបាន្ក្ត់រតា ន្ិងវភិាគ ច្ដីមបគីរំេដល់ការបច្ងកីតវធិីសាស្រសា សរោប់អនុ្វតាច្ៅថាន ក់្ច្រកាមជាតិ ដដលជាដផ្នក្មួយព្ន្ក្មមវធីី     
ច្រដ+ថាន ក់្ជាតិ។ រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េសអនុ្វតាគច្រោងគំរូ រតូវគរំេដល់ការបច្ងកីតច្គលការណ៍្ដណ្នា ំ សរោប់វធិីសាស្រសាអនុ្វតាច្ៅថាន ក់្
ច្រកាមជាតិ ដដលជាដផ្នក្មួយព្ន្វធិីសាស្រសាសំបុក្សតវ ច្ៅក្នុងរក្បខ័ណ្ឌ ការងារថាន ក់្ជាតិ ច្ដ្ឋយរមួបចាូ លទងំអនុ្សាសន៍្សរោប់អនុ្វតា
គច្រោងគំរូផ្ងដដរ ។   

៣. សោជរិភាព 
រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េសអនុ្វតាគច្រោងគំរូោន្សោជិក្មក្ពី៖ 
 រក្សួងមហាព្ផ្ា ចំន្ួន្១នាក់្(អគគនាយក្ដ្ឋា ន្ រដាបាលមូលដ្ឋា ន្) 
 រក្សួងឧសាហក្មម ដរ   ន្ិងថាមពល ចំន្ួន្១នាក់្(អគគនាយក្ដ្ឋា ន្ ថាមពល) 
 រក្សួងអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បេ ចំន្ួន្១នាក់្ 
 រក្សួងច្រៀបចំដដន្ដី ន្គរូបន្ីយក្មម ន្ិងសំណ្ង់ចំន្ួន្១នាក់្ 
 រក្សួងច្សដាក្ិចេ ន្ិងហរិចាវតថុចំន្ួន្១នាក់្ 
 ការោិល័យពាក់្ព័ន្ធ រដាបាលព្រពច្ ១ីនាក់្,  
 ការោិល័យពាក់្ព័ន្ធ អគគនាយក្ដ្ឋា ន្រដាបាលការពារអភិរក្េធមមជាតិ ១នាក់្  
 ការោិល័យពាក់្ព័ន្ធ រដាបាលជលផ្ល១នាក់្  
 សោជិក្រក្ុមរបឹក្ាច្ោបល់ ច្រដ+ ក្មពុជា ចំន្ួន្៣នាក់្ ដដលោន្ជំនាញ ន្ិងបេពិច្សាធន៍្ពាក់្ព័ន្ធ (រក្ុមរបឹក្ា

ច្ោបល់ន្ឹងចាត់តាងំសោជិក្រក្ុមមក្ចូលរមួ) 
 ច្លខាធិការដ្ឋា ន្រក្ុមការងារ ច្រដ+ ក្មពុជា ចំន្ួន្២នាក់្ ន្ឹងរតូវចាត់តាងំច្ដ្ឋយ របធាន្ច្លខាធិការដ្ឋា ន្។   
សោជិក្ទងំអស់រតូវចាត់តាងំតំណ្តងមក្ចូលរមួជំន្ួសក្នុងក្ិចេរបជុំនានា របសិន្ច្បីោន្ធុរៈចាបំាច់។ ច្ោងតាមតរមូវការ

ជាក់្ដសាង អងគការមិន្ដមន្រដ្ឋា ភិបាលដដលោន្បេពិច្សាធន៍្ ន្ឹងអាចអច្ចា ីញមក្ចូលរមួក្នុងក្ិចេរបជុំ។ 

៤. ក្បត្ិបត្តិការ 
 រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េសអនុ្វតាគច្រោងគំរូច្រដ+រតូវជួបរបជុំរបចាដំខ។ របធាន្រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េស ន្ឹងរតូវច្រជីសច្រសីក្នុង
ចំច្ណ្តមសោជិក្រក្ុម ន្ិងអនុ្ម័តច្ដ្ឋយរបធាន្ច្លខាធិការដ្ឋា ន្។ របធាន្រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េស ជារបធាន្ដឹក្នាកំ្ិចេរបជុំ។ 
សោជិក្ដដលមក្ពីច្លខាធិការដ្ឋា ន្ោន ក់្ ន្ឹងរតូវដតងតាងំជាច្លខាធិការ របស់រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េស ។ ច្លខាធិការរក្ុមបច្ចេក្ច្េស
អនុ្វតាគច្រោងគំរូច្រដ+ រតូវធានាថាលិខិតអច្ចា ីញចូលរមួក្ិចេរបជុំច្ដ្ឋយោន្ភាា ប់ឯក្សារដដលរតូវពិភាក្ា បាន្ច្ផ្ញីជូន្ដល់រគប់
សោជិក្ រយៈច្ពល១សបាា ហ៍មុន្ក្ិចេរបជុំ។ ច្លខាធិការរតូវច្ផ្ញីច្សចក្ាីរពាងក្ំណ្ត់ ច្ហតុក្ិចេរបជុំ ជូន្រគប់សោជិក្ក្នុងរយៈច្ពល៣ព្ែៃ
បនាា ប់ពីក្ិចេរបជុំ។ សោជិក្ទងំអស់រតូវផ្ាល់ច្ោបល់ច្លីច្សចក្ាីរពាងក្ំណ្ត់ច្ហតុ ក្ិចេរបជុំក្នុងរយៈច្ពល៣ព្ែៃ បនាា ប់មក្ច្លខាធិការ 
ដក្សរមួលក្ំណ្ត់ច្ហតុក្ិចេរបជុំតាមការផ្ាល់ច្ោបល់ ន្ិងច្ផ្ញីក្ំណ្ត់ច្ហតុសច្រមចជូន្រគប់សោជិក្រក្ុមបច្ចេក្ច្េស។ ក្ំណ្ត់ច្ហតុ
ក្ិចេរបជុំរតូវោន្ កាលបរចិ្ចេេ ច្ពលច្វលា េីក្ដន្លង របធាន្បេជាបន្ាបនាា ប់ក្នុងក្ិចេរបជុំ ន្ិងផ្េពវផ្ាយជាសាធារណ្ៈ ជូន្ដល់រគប់អនក្
ពាក់្ព័ន្ធ តាមរយៈរក្ុមរបឹក្ាច្ោបល់ ន្ិងដ្ឋក់្ច្ៅក្នុងច្គហេំព័រ ច្រដ+ក្មពុជា។ រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េសអនុ្វតាគច្រោងគំរូច្រដ+ ន្ឹងោន្
ការជួយគរំេបច្ចេក្ច្េស ពីអនក្ឯក្ច្េសអន្ារជាតិ ន្ិងេីរបឹក្ាបច្ចេក្ច្េសជាតិ ន្ិងអន្ារជាតិផ្ងដដរ។ 
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៥. ការច្្វើច្សចរតីសច្ក្មច 
 រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េសអនុ្វតាគច្រោងគំរូច្ន្េះមិន្ដមន្ជាអនក្ច្ធវីច្សចក្ាីសច្រមចច្េ ប ុដន្ាជាអនក្ផ្ាល់អនុ្សាសន៍្ដល់រក្ុមការងារ 
ច្រដ+ ក្មពុជា ន្ិង ច្លខាធិការដ្ឋា ន្រក្ុមការងារ ច្រដ+ ក្មពុជា ជាច្រៀងរាល់ដខ។ អនុ្សាសន៍្នានាន្ឹងរតូវច្ធវីច្ឡងី តាមច្គលការណ៍្ព្ន្ការ
ឯក្ភាពមតិ។ 

៦. ការេេលួខសុក្ត្វូ 
 រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េសអនុ្វតាគច្រោងគំរូច្ន្េះ រតូវច្ធវីការជាមួយច្លខាធិការដ្ឋា ន្រក្ុមការងារច្រដ+ក្មពុជា ច្ដីមបគីរំេដល់ការ
បច្ងកីតច្គលការណ៍្ដណ្នា ំ ន្ិងវធិីសាស្រសា សរោប់ការអនុ្វតាគច្រោងគំរូច្ៅថាន ក់្ច្រកាមជាតិ ច្ដ្ឋយរមួបចេូ លទងំការច្រជីសច្រសីតំបន់្ 
សរោប់ការអនុ្វតាគច្រោងគំរូផ្ងដដរ។  ការបច្ងកីតច្គលការណ៍្ដណ្នា ំ ន្ិងវធិីសាស្រសា ច្ន្េះរតូវដផ្លក្ច្លីមូលដ្ឋា ន្ព្ន្ច្មច្រៀន្ ន្ិងបេ
ពិច្សាធន៍្ ដដលដក្រសង់ច្ចញពីការអនុ្វតាគច្រោងគំរូដដលោន្រសាប់។ ការងារបច្ចេក្ច្េសរមួោន្៖ 

 អនុ្វតាច្ដ្ឋយផ្ទា ល់ ឬ ចាត់ដចងឲ្យោន្ការសិក្ា ពីការអនុ្វតាគច្រោងគំរូច្ៅក្នុង ន្ិងច្រៅរបច្េស ន្ិងវធិីសាស្រសាអនុ្វតា ច្ៅ
ថាន ក់្ច្រកាមជាតិ     

 សរមបសរមួលជាមួយព្ដគូដដលច្ធវីការងារក្នុងវស័ិយដូចគន  
 បច្ងកីតអនុ្សាសន៍្សរោប់សក្មមភាពអនុ្វតាគច្រោងគំរចូ្រដ+ 
 អនុ្វតាច្ដ្ឋយផ្ទា ល់ ឬ ចាត់ដចងឲ្យោន្ការសិក្ា ពីបេពិច្សាធន៍្ដដលោន្រសាប់សរោប់ការចុេះបចា ី  
 បច្ងកីតអនុ្សាសន៍្សរោប់ដបបបេព្ន្ការចុេះបចា ី ច្រដ+ ច្ៅថាន ក់្ជាតិ 
 របឹក្ាច្ោបល់ជាមួយរក្ុមបច្ចេក្ច្េសដព្េច្េៀតច្ៅច្ពលដដលោន្ការពាក់្ព័ន្ធ 

 ច្ដីមបចី្ជៀសវាងបញ្ញា អនុ្វតាការងាររតួតច្លីគន  ជាការចាបំាច់ រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េសអនុ្វតាគច្រោងគំរូ រតូវច្ធវីការ ន្ិងសរមប
សរមួលជាមួយ រក្ុមបច្ចេក្ច្េសបីដព្េច្េៀត ដដលក្ំពុងដឹក្នា ំ ន្ិងបំច្ពញការងារច្លី៖ ១)ការដចក្រដមលក្ផ្លរបច្ោជន៍្ ២)របព័ន្ធ
ធានាសុវតថិភាព ន្ិង ៣) រតួតពិន្ិតយ រាយការណ៍្ ន្ិងច្ផ្ាៀងផ្ទា ត់ក្ំរតិច្ោង ច្ៅថាន ក់្ជាតិ ។ ភារក្ិចេជាក់្លាក់្របស់រក្ុមច្ន្េះរតូវ
ពិចារណ្តថាច្តី សោសភាគទងំអស់អាចអនុ្វតាវធិីសាស្រសាច្ដ្ឋយរច្បៀបណ្តច្ៅថាន ក់្ច្រកាមជាតិ ន្ិងបនាា ប់មក្វធិីសាស្រសាអនុ្វតាច្ៅថាន ក់្
ជាតិ។ 
 រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េសអនុ្វតាគច្រោងគំរូន្ឹងផ្ាល់អនុ្សាសន៍្ដល់រក្ុមការងារ ច្រដ+ ក្មពុជាតាមរយៈ 

 ពិន្ិតយរបាយការណ៍្គច្រោងសាក្លបង ច្រដ+ ន្ិងឯក្សារច្ផ្េងៗ 
 ពិភាក្ាជាមួយអនក្រគប់រគងគច្រោង ន្ិងអនក្ពាក់្ព័ន្ធន្ឹងការគរំេក្មមវធីី ច្រដ+ 
 ចុេះពិន្ិតយដល់េីវាលរបសិន្ច្បីោន្ការចាបំាច់ 
ភារកិ្ចេជាក់្លាក់្របស់រក្ុមបច្ចេក្ច្េស៖ 
 ការចូលរមួរបជុំរបចាដំខ 
 ការពិន្ិតយឯក្សារ ន្ិងបេបងាា ញនានា ន្ិងផ្ាល់ច្ោបល់ ដក្លមលច្លីឯក្សារ ន្ិងបេបងាា ញទងំច្នាេះ 
 ផ្ាល់ជាជំន្ួយដល់េីរបឹក្ា ន្ិងបុគគលិក្ ច្លខាធិការដ្ឋា ន្រក្ុមការងារ ច្រដ+ ក្មពុជា ក្នុងការអនុ្វតាក្ិចេការរបស់ពួក្ច្គ 
 ចូលរមួច្ៅក្នុងវគគបណ្ាុ េះបណ្តា ល ន្ិងសិកាខ សាលានានា។ 
ច្ដ្ឋយសារោន្ក្ិចេការងារជាច្រចីន្ដដលរតូវបំច្ពញ រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េសអនុ្វតាគច្រោងគំរូរតូវបច្ងកីតដផ្ន្ការការងារ ន្ិង

ោន្ក្ំណ្ត់េំហកំារងារ  ជាក់្លាក់្ដដលរតូវសច្រមចឲ្យបាន្ ច្ដ្ឋយោន្ការពិភាក្ាជាមួយច្លខាធិការដ្ឋា ន្រក្ុមការងារ ច្រដ+ ក្មពុជា ច្ដីមបី
ចាត់អាេិភាពការងារ។ 

៧. ការច្្វើរបាយការណ៍ 
 សោជកិ្រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េសអនុ្វតាគច្រោងគំរូច្ន្េះ រតូវេេួលខុសរតូវច្ធវីរបាយការណ៍្ន្ិងរបឹក្ាច្ោបល់ជាមួយសាថ ប័ន្ 
សាមី ន្ិងរក្ុមច្គលច្ៅរបស់ខលួន្។ សោជិក្ទងំច្ន្េះអាចច្សនីសំុឲ្យោន្ការផ្ាល់ច្ពលច្វលាជាបដន្ថមច្ដីមបពីិចារណ្តបញ្ញា ជាក់្លាក់្
នានា របសិន្ច្បីយល់ថា បញ្ញា ទងំច្នាេះោន្សារៈសំខាន់្ជាពិច្សស ចំច្ពាេះសាថ ប័ន្របស់ខលួន្ ន្ិងតរមូវឲ្យោន្ការពិភាក្ាជាបដន្ថម។ 
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 រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េសអនុ្វតាគច្រោងគំរូ រតូវច្ធវីច្សចក្ាីរាយការណ៍្ច្ដ្ឋយផ្ទា ល់ច្ៅច្លខាធិការដ្ឋា ន្រក្ុមការងារ ច្រដ+ ក្មពុជា 
តាមរយៈច្លខាធិការ រក្ុមបច្ចេក្ច្េសច្ន្េះ។ 

៨. រយៈច្ពល និងច្េរច្វលា 
 សោជិក្រតូវច្ធវីការរបោណ្ជា១ព្ែៃ ច្ៅ ៣ព្ែៃ ក្នុងមួយដខ អារស័យច្លីសក្មមភាពដដលរតូវអនុ្វតា។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌ របតិបតាិច្ន្េះ
អាចន្ឹងដក្សរមួលបាន្ច្ៅតាមការច្សនីសំុរបស់រក្ុមការងារបច្ចេក្ច្េស ច្ដ្ឋយោន្ការអនុ្ម័តពីរក្ុមការងារ ច្រដ+ ក្មពុជា។ 

៩. េវិកាោកំ្េ 
 ការគរំេែវកិា ន្ឹងផ្ាល់ច្ដ្ឋយ ក្មមវធិី UN-REDD ន្ិង គច្រោង FCPF (R-PP) ច្ដ្ឋយច្ោងច្ៅតាមែវកិាដដលបាន្អនុ្ម័ត 
សរោប់ការចំណ្តយ ច្ៅក្នុងអំឡុងច្ពលព្ន្ការអនុ្វតាក្ិចេការនានាដដលទក់្េងន្ឹងតួនាេីទងំច្ន្េះ។ ការគរំេមក្ពីរក្បខ័ណ្ឌ ការងារ
ច្ផ្េងច្េៀតន្ឹងរតូវពិចារណ្តផ្ងដដរ៕ 
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