
Page 1 of 5 
 

េសចក្តីសេងខបអំពីករគ្ំរទគេ្រមង REDD+ េនសហគមន៍ (CBR+) 
 

េសចក្តេីផ្តមី 
CBR+  គឺជភពជៃដគូរ ងកមមវធិី  UN‐REDD ជមួយកមមវធិជីំនួយខន តតូច  GEF  (SGP)  េដមីបផី្តល់

ជំនយួឥតសំណងដល់ថន ក់មូល ្ឋ ន សំ បព់្រងឹងសិទធិអំ ចសហគមន៍ និងជនជតេិដមីភគតិច កនុងករចូល
រមួេនកនុងសកមមភពេ្រតៀមលកខណៈស្រមប់ REDD+ និងេដមីបបីេងកីតបទពិេ ធន ៍េមេរៀន និងអនុ សន៍េន
ថន ក់មូល ្ឋ នេដីមបបីញចូ លេទកនុងដំេណីរករREDD+របស់ជតិ។ េគលេ ជក់ ករ់បស់CBR+ គឺ៖  

 គ្ំរទឲយមនករចូលរមួេពញេលញ និងេ យ្របសិទធភពពីសំ ក់ជនជតេិដីមភគតិច សហគមន៍ 
និងសងគមសុីវលិ េនកនុងដំេណីរករេនថន កជ់តែិដលទក់ទងនឹងករកតប់នថយករបភំយឧសម័នពីករ 
បត់បង់ៃ្រពេឈ ី និងករេរចរលឹៃ្រពេឈ(ី  REDD+  ) ែដលរមួទងំ ករគ្ំរទដល់សហគមន៍ កនុងករ 
កំណត់ថេតីពួកេគចង់ចូលរមួែដរឬេទ និងចូលរមួេ យរេបៀប េនកនុង REDD+; 

 ក ងសមតថភព និងេលីកកមពស់ករយល់ដងឹរបស់សហគមន៍ េដីមបចូីលរមួកនុងសកមមភព និង
ដំេណីរករREDD+  

 ជួយស្រមួលដល់កររមួបញចូ លសកមមភព ចំេណះដឹង និងគំនតិរបស់សហគមន៍ េទកនុងដំេណីរករ 
REDD+ របស់ជតិ និង 

 ចង្រកង និងែចករែម្លកចំេណះដឹង និងេមេរៀនននែដលទទួលបនពីបទពេិ ធនរ៍បស់សហគមន៍ 
េដមីបផី្តល់ព័ត៌មនស្រមប់េគលនេយបយ និងករអនុវត្ត REDD+ េនថន ក់ជតិ និងអន្តរជតិ។ 

 

មរយៈករគ្ំរទដល់កិចចករពរៃ្រពេឈ ីនិងករព្រងឹងសិទធអិំ ចរបស់សហគមនៃ៍្រពេឈ ីែដលរស់
េន និងពឹងែផ្អកេលីៃ្រពេឈទីងំេនះ CBR+ ក៏នងឹជួយរមួចែំណកកនុងករសេ្រមចេគលេ បរ ិ ថ នទូលំទូ យ
ផងែដរ ែដលរមួទងំ េគលេ ននែដលអនុសញញ សហ្របជជតិស្តីពីជីវៈច្រមុះ(UNCBD) និងអនុសញញ សហ
្របជជត្ិរបយុទធ្របឆងំឱនភពដីធ្ល(ីUNCCD) កំពុងជ្រមុញ។ 
  េ យបនទទួលមូលនិធិបែនថមពី្របេទសន័រែវសេនឆន  ំ ២០១៣ ្រកុម្របឹក េគលនេយបយ  UN‐

REDD  បនវភិជន៍ទឹក្របកច់ំនួន ៤.០០០.០០០ដុ ្ល េមរកិស្រមប់  CBR+។ ទឹក្របក់េនះនងឹេផ្ត តជ
បឋមេលី  ករគ្ំរទដល់គេ្រមងននេនថន ក់សហគមន៍ ែដលបេំពញបែនថមចំេពះកមមវធីិUN‐REDDេនថន ក់
ជតិ  ដំេណីរករេ្រតៀមលកខណៈរបស់ជតិស្រមប់  REDD+  និង/ឬ យុទធ ្រស្តជត ិ REDD+  (េនេពលបន
បេងកីត)។ េនកនុងដំ ក់កល កលបង  CBR+  នឹង្រតូវអនុវត្តេនកនុង្របេទសចំនួន្របមំយួ ែដលបនទទួល
្របេយជន៍ពីកមមវធិUីN‐REDD េនថន ក់ជតិ  និងែដលបនរមួចំែណកផ្តល់ផលដល់កមមវធិេីនះ។ ្របេទស ក
លបងទងំ្របមំួយគឺ៖ កមពុជ ធរណរដ្ឋ្របជធបិេតយយកុងេ គ  នីេហ រយ៉ី ប៉ ម៉ ប៉ ៉ ក យ និង្រសី
ងំក។ 

CBR+ បនទទួលវភិគទនជបដិភគពី UN‐REDD និង SGP  េហយីជំនយួេនះ នឹង្រតូវផ្តល់ស្រមប់
ករងរេនថន ក់សហគមន៍ មរយៈយន្តករផ្តល់ជំនួយSGP ែដលកពុំងអនុវត្ត។ វភិគទនពីកមមវធីិ UN‐REDD 
េទកនុង  CBR+  នឹង្រតូវផ្តល់ជទឹក្របក់្របមណ ៤០០.០០០ដុ ្ល េមរកិ េនកនុង្របេទសនមួីយៗ ក៏ដូចជ 
ករគ្ំរទស្រមប់បំេពញករចំ យចបំចផ់ងែដរ ជ ទិ៍ ករ ម ននិង យតៃម្ល ករ្រគប់្រគងចំេណះដឹង 
ករពេិ្រគះេយបល់ ៃថ្លចំ យេលីបុគគលិក។ល។ ទឹក្របក់េនះនឹងបនទទួលករបំេពញបែនថមជបដិភគពី 
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SGP ែដល ចជករគ្ំរទមនិែមន ច្់របក់ (ៃថ្លចំ យស្រមប់បុគគលិក ករយិល័យ និងបរកិខ រននរមួគន
ជមួយ SGP) ក៏ដូចជ ជំនួយ មរយៈ SGP ែដលជករបំេពញបែនថមចេំពះេគលេ ៃន CBR+ផងែដរ។ 

គេ្រមងែដលទទលួមូលនិធិពី GEF/SGP ែដល ចចត់ទុកថជ ហរិញញបបទន្រសបគន ជមយួ CBR+ 

ែដល ចសថិតេនេ្រកមកមមវធិែី្រប្របួល កសធតុ, ជីវៈច្រមុះ ឱនភពដីធ្លី/ ករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈេី យនិរន្តរ
ភព ក៏ដូចជ េនេ្រកមវស័ិយអភិវឌ នស៍មតថភពផងែដរ ប៉ុែន្ត្រតូវបន ុជីមួយែផនករ CBR+ ស្រមប់្របេទស
នីមយួៗផងែដរ ែដលនឹង្រតូវេរៀបចេំឡងីេនកនុង្របេទសនីមួយៗែដលអនុវត្តករ កលបងេនះ។ 
 

ករចត់ែចង្រគប់្រគង CBR+ េនក្រមតិ្របេទស:  

UNDP ្រតូវអនុវត្ត CBR+  មរយៈគំរូៃនករផ្តល់ជំនួយេនេ្រកម SGP ្រសប មេគលករណ៍ែណន ំ
អនុវត្ត និងនីតិវធិីអនុវត្តរបស់ SGP។ ជំនយួឥតសំណងពី CBR+ នឹង្រតូវផ្តល់ មរយៈយន្តករននែដលមន
្រ បៃ់នកមមវធិីជនំួយខន តតូចពី GEF េ យេ្របី្របស់រចនសមពន័ធចត់ែចងែដលមន្រ ប់របស់ SGP ែដលរមួ
ទងំ គណៈកមមករជតិ្រគប់្រគង SGP និងអនកស្រមបស្រមួល SGP េនថន ក់ជតផិងែដរ។ 

ចំេពះករពិនិតយ និងអនុម័តេលីគេ្រមង  CBR+  ក៏ដូចជ កិចចករដៃទេទៀតែដលទកទ់ងនងឹ  CBR+, 
នឹងមនករផ្តល់អនកតំ ងជបែនថមេទកនុងរចនសមព័នធែដលមន្រ ប់ៃន SGP NSCs (ែដលរមួទងំតំ ង 
ជនជតិេដមីភគតចិ និងតំ ងអងគករសងគមសុីវលិ (CSO) ៃនអងគភព REDD+ េនថន ក់ជតិ េដមីបបីេងកតី គ
ណៈកមម ធិករជតិដកឹន ំCBR+ (CBR+ NSCs)។ 

េនះមនន័យថ េនកនុងកិចច្របជំុរបស់  NSC  អំពីកិចចករែដលទក់ទងនងឹ  CBR+,  សមជកិបែនថមៃន 
CBR+ NSC  នឹង្រតូវអេញជ ីញចូលរមួផងែដរ។ សមជកិបែនថមទងំេនះនឹងចូលរមួែតេនកនុងកិចច្របជំុ NSC  ែដល
ពិភក កចិចករទកទ់ងនឹង  CBR+ ប៉ុេ ្ណ ះ (ដូចជ ផ្តល់ករែណន ំ និងអនុម័តេលីែផនករ  CBR+ ស្រមប់
្របេទស ករេ្រជសីេរសីគេ្រមងCBR+ ។ល។) ។ ម្រន្តីជតិស្រមបស្រមួលកមមវធិីជំនួយខន តតូច (NC) ្រតូវ
កំណត់អត្តសញញ ណសមជិកបែនថមៃនCBR+  NSC  េ យសហករជមួយ្រកុមករងរថន កតំ់បន់ៃនUN‐REDD 
ែដលមនទំនក់ទនំងជតិសនិទធជមួយអងគភព និងេវទិក REDD+ នន េនកនុងតំបន់របស់ខ្លួន (ែដលរមួទងំ 
េវទិក  REDD+ ៃនជនជតិេដមីភគតចិ និងសងគមសីុវលិ) និង ចផ្តល់េយបល់អំពីដំេណីរករសម្រសប
ស្រមប់ករេ្រជសីេរសីអនកតំ ង ែដល ចបេងកតីចំណងទក់ទងជមួយដំេណីរករ  REDD+  េនថន ក់ជតិ។ 
អនុេ ម មពិធី ររបស់ SGP អនកចត់ែចង SGP េនក្រមិតពិភពេ ក ្រតូវអនុម័តឯកភពេលីសមសភព
សមជកិបែនថមៃន NSC េហយីតំ ង SGP ្របចេំនកនុង្របេទស ្រតូវចត់អេញជ ីញសមជកិទងំេនះឲយចូលរមួ
ជផ្លូវករេនកនុង NSC។ 
  រចនសមព័នធចត់ែចង និងសមសភពៃនអងគភព REDD+ ននេនថន ក់ជតិ មនភពខុសគន កនុងរ ង 
្របេទសខុសគន  ដូេចនះសមសភពជកែ់ស្តងៃនអនកតំ ងបែនថមេនកនុង NSC ក៏ ចខុសគន ម្របេទសផងែដ
រ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ េយងីយល់ថ តំ ង្របមណបរូីប្រតូវចូលរមួេនកនុង NSC េដមីប ីពិភក កិចចករ
ែដលទក់ទងនងឹ CBR+  េពលគឺ មន ក់មកពីរ ្ឋ ភិបល មន ក់មកពីជនជតិេដីមភគតិច និងមន ក់មកពីអងគករ
សងគមសីុវលិ។ អនកតំ ងទងំេនះ្រតូវជួយធនេលីគុណភពបេចចកេទស និងខ្លឹម រៃនគេ្រមងCBR+, ធន
ថគេ្រមង CBR+ បន ុគីន ជមួយែផនករ CBR+ េនកនុង្របេទស និងផ្តល់ព័តម៌នថមីៗដល់អងគភព REDD+ េន
ថន ក់ជតិ អំពីវឌ នភព និងលទធផលននៃនករងរ CBR+។ 
 CBR+ NSC មនភរៈទទួលខុស្រតូវអនុម័តឯកភពេលីែផនករយុទធ ្រស្ត CBR+ េនកនុង្របេទស និង
ពិនតិយ េ្រជីសេរសី និងអនុម័តេលីគេ្រមង CBR+  ្រសប មេគលករណ៍ែណនអំនុវត្តរបស់ SGP និងែផនករ 



Page 3 of 5 
 

CBR+  េនកនុង្របេទស។ សមជកិ  CBR+  NSC  ចគ្ំរទផងែដរដល់ករេធ្វីទស នកិចច យតៃម្លដល់ទី ងំ
គេ្រមងេនមុនេពលេ្រជីសេរសី និងករពិនតិយ ម ននិង យតៃម្លគេ្រមង។ ជេគលករណ៍រមួ កមមវធិ ីSGP 
េនកនុង្របេទស មិន ចពិចរ សំេណីននែដលពក់ព័នធជមួយអងគករែដលមនសមជិកេនកនុង NSC េឡី
យ។ កនុងករណីសម្រសប CBR+ NSCs  ចេ្របី្របស់្រកុមផ្តល់េយបល់បេចចកេទស (TAGs), ែដលមនសមស
ភពជអនកជំនញករសម័្រគចិត្ត ែដលបេ្រមីករេនកនុងអនុគណៈកមមករបេចចកេទស េដមីបពីិនិតយសំេណីនន
ទងំេនះ និងែដលពក់ព័នធជមួយវស័ិយជក់ ក់ននៃនករបេងកតីកមមវធិី និងករបេងកីតភពជៃដគូ។ 
[NN1]TAG ក៏ ចទទួលករ ែណនពីំ NSC  េដមីបផី្តល់ករែណនបំេចចកេទស េនកនុងវស័ិយឯកេទសៃនករងរ
ផងែដរ។ 
 

ែផនករយុទធ ្រស្ត CBR+ ្របច្ំរបេទស៖  
ែផនករ CBR+  ្របច្ំរបេទស នឹង្រតូវេរៀបចំេឡងីេនកនុង្របេទស កលបងនីមួយៗ ស្រមប់ជ

ឧបករណ៍ងយ្រសួលេ្របី្របស់មួយ េដីមបផី្តល់ករែណនដំល់គណៈកមម ធិករជតិដឹកន ំ CBR+  េនកនុងករ
េ្រជីសេរសីគេ្រមង CBR+  ក៏ដូចជេដមីបផី្តល់ករែណនដំល់អនក ក់ពកយសំុ េនកនុងករេរៀបចំសំេណីរបស់ខ្លួន
ផងែដរ។ ្រតូវែចងអំពីយុទធ ្រស្តែដល្រតូវអនុវត្តេនកនុង្របេទសនីមួយៗ ទក់ទងនឹងករេ្រជីសេរសីគេ្រមង 
CBR+ េនកនុងែផនករយុទធ ្រស្ត CBR+ ស្រមប់្របេទសនីមួយៗ។ ែផនករយុទធ ្រស្ត CBR+ ស្រមប់្របេទស
នីមយួៗ ្រតូវមនអធបិបយអំពវីធិីចត់ ទិភព និងករេ្រជីសេរសីគេ្រមង CBR+ េនកនុង្របេទស និងសូចនករ
នន ែដលែណនដំល់ CBR+  េនកនុង្របេទស ្រសបជមយួសមិទធផលៃន CBR+  ែដលមនបញជ កេ់នកនុងឯក
រគេ្រមង CBR+។ េ យែឡក ែផនករយុទធ ្រស្ត CBR+ ស្រមប់្របេទស ្រតូវែតធនថ សកមមភពេន

េ្រកម  CBR+  ្រតូវបនបន ុគីន ជមួយដំេណីរករេ្រតៀមលកខណៈស្រមប់  REDD+  ែដលកំពុងអនុវត្តេនកនុង
្របេទសេនះ ក៏ដូចជ ្រតូវែតផ្តល់ករបំេពញបែនថមដល់យុទធ ្រស្តៃនកមមវធិី  SGP  ែដលមន្រ ប់េនកនុង
្របេទសេនះផងែដរ។ 
 

សកមមភព CBR+៖  
  ករផ រភជ ប់សកមមភពេនក្រមិតសហគមន៍ជមួយដេំណីរករ REDD+ ែដលកពុំងអនុវត្តេនថន ក់ជតិ 
និងវធិី ្រស្តនន មន រៈសំខន់ជសនូលៃនេគលគនំិតេនេ្រកម  CBR+។ CBR+  មនេគលេ ក ង
សមតថភពសហគមន៍ េដមីបចូីលរមួេនកនុងដំេណីរករេ្រតៀមលកខណៈស្រមប់  REDD+  េនថន ក់ជតិ ក៏ដូចជ 
ករេបីកចហំ េដីមបឲីយជនជតិេដីមភគតិច និងសហគមន៍ៃ្រពេឈ ីមនឥទធិពល និងរមួចំែណកេនកនុងដំេណីរ 
ករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចអំពី  REDD+  ផងែដរ។ ជំនួយឥតសំណងេនះ្រតូវគ្ំរទដល់សកមមភពនន េដមីបេី ះ
្រ យមូលេហតុៃនករបត់បង់ៃ្រពេឈ ី និងករេរចរលឹៃ្រពេឈ ី ក ងសមតថភពសហគមន៍េដមីបចូីលរមួេន
កនុងករេ្រតៀមលកខណៈស្រមប់ REDD+ គូសបញជ ក់ និងែកលម្អនិយមនយ័អំពីសិទធិេលីករេ្រប្ីរបស់ដី ែស្វងរក
យន្តករននស្រមប់ករែចកផល និងបេងកីនេលប នៃនករអនុវត្ត្របព័នធករពរសុវតថិភពស្រមប់  REDD+  និង
ករគ្ំរទដៃទេទៀត។ ខងេ្រកមេនះជឧទហរណ៍ខ្លះៗអពីំសកមមភពគេ្រមង CBR+ ែដលមនសក្ត នុពល៖  
ក ងសមតថភពសហគមនេ៍ដមីបចូីលរមួ៖  

 បណ្តុ ះប ្ត លសហគមន៍ និងេមដឹកនសំហគមន៍អំពីៃ្រពេឈ ីនិង្របធនបទទក់ទងនឹង REDD+ 
 បេងកីតសមភ រៈ ស្រមប់្រប្រស័យទក់ទងអំពីេគលបំណង និងករពក់ពន័ធនឹង REDD+ េនមូល ្ឋ ន 
 បេងកីតប ្ត ញសហគមន៍ ឬេវទកិែចករែម្លកចេំណះដឹងសហគមន៍អពំី REDD+ 
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 ក ងសមតថភពេដីមបជីួយសហគមន៍ និងេ្រតៀមសហគមន៍ស្រមប់ករពិេ្រគះេយបល់ 
 ពិភក  និងេផ្ត ះប្តូរគំនតិកនុងចំេ មសហគមន៍ និងជនជតេិដីមភគតចិ។  

បេងកតី និង កលបងវធិី ្រស្តននេនថន កមូ់ល ្ឋ ន អពំ៖ី 
 ករពនិិតយ ម នៃ្រពេឈី មែបបែផនៃនករចូលរមួ (ដូចជ ករគ្ំរទដល់កិចចផ្តួចេផ្តីមរបស់សហ

គមន៍ េដមីបេីរៀនសូ្រត កលបង ឬ អនុវត្តបង្ហ ញអំពីវធិីពិនិតយ ម នៃ្រពេឈី មែបបចូលរមួ) 
 ករបេងកីតែផនទី មែបបែផនៃនករចូលរមួ (ដូចជ គ្ំរទដល់សហគមន៍េដីមបេីរៀនសូ្រត កលបង 

និងអនុវត្តបង្ហ ញអពំីវធីិបេងកីតែផនទីខន តតូច្របកបេ យ្របសិទធភពខងករចំ យ ឬ ែដនដដូីន-
 និង ករបេងកីតែផនទីអំពីសិទធិរបស់សហគមន៍ េ យសហគមន៍) 

 FPIC (ដូចជ ករគ្ំរទដល់ករេរៀបចំពិធី រ ឬ ដំេណីរករ FPIC ែដលែផ្អកេលីសហគមន៍) 
 ករេ ះ្រ យទំនស់ (ដូចជ គ្ំរទដល់សហគមន៍ េដមីបបីេងកតី ឬ កលបងវធិីេ ះ្រ យទំនស់ 

ែដល ចេ្របី្របស់ េដមីបកីត់បនថយ ឬ េ ះ្រ យទំនស់ ែដលេកីតេឡងីកនុងេពលអនុវត្ត REDD+)  
ករេ ះ្រ យមូលេហតុៃនករបតប់ងៃ់្រពេឈ៖ី  

 វធិី ្រស្តែដលែផ្អកេលីសហគមន៍ េដមីបកីត់បនថយករបត់បងៃ់្រពេឈ ីនិងែកលម្អករ្រគប់្រគងេលីករ
េ្របី្របស់ដេីនថន ក់មូល ្ឋ ន 

 គេ្រមងផ្តល់ជេ្រមីសននកនុងករចិញច ឹមជីវតិ ែដលកត់បនថយសមព ធេលីៃ្រពេឈ ី

 ករផ ព្វផ យ និងបេងកីនករយល់ដឹងអំពីករបត់បង់ៃ្រពេឈ ី និងករេរចរលឹៃ្រពេឈ ី និងសកមមភព
ែដលមនសក្ត នុពលកនុងករកតប់នថយក ្ត ទងំេនះ 

 ករ្របមូលផ្តុ ំ ករអនុវត្ត ឬ ករែចករែម្លកចេំណះដឹង្របៃពណីអំពីករ្រគប្់រគងៃ្រពេឈ ី និងអំពវីធីិ្រគប់
្រគងៃ្រពេឈ ី 

គួរកតសំ់គល់ថ ជំនយួឥតសំណងពី  CBR+  ពំុមនេគលេ ផ្តល់ហរិញញវតថុដល់គេ្រមងននែដល
មនបណំងបេងកតីឥណទន ឬករបង់ៃថ្លស្រមប់កបូនែដលមនជស្តុកេនកនុងៃ្រពេឈេីនះេឡយី។ េទះជ
យ៉ង ក៏េ យ ជំនយួពី CBR+  ចគ្ំរទសហគមន៍ ែដលចង់ចូលរមួេនកនុងគេ្រមងែបបេនះ ដូចជ មរ
យៈករផ្តល់មូលនធិិដល់សហគមន៍នន េដីមបពិីេ្រគះេយបល់កនុងចេំ មពួកេគ និងចត់ែចងករចូលរមួ
របស់ពកួេគេនកនុងគេ្រមងែបបេនះ ឬ មរយៈករជួយពួកេគទទួលបនេយបល់បេចចកេទស និងករបណ្តុ ះ
ប ្ត ល ែដលពកួេគ្រតូវករជចបំច់េដីមបចូីលរមួ្របកបេ យ្របសិទធភព ប៉ុែន្ត CBR+ នឹងមិនេដីរតួ េនកនុង
សមហរណកមម ឬ ករេចញវញិញ បនប្័រតបញជ កឥ់ណទនកបូន ឬ ករបង់ៃថ្លកបូនេឡយី។ 

ជទូេទ គេ្រមង CBR+   ចនងឹអនុម័តឯកភព កនុងករណីែដល៖ 
 បនបន ុជីមួយសមិទធផលេនក្រមិត្របេទស និងវធិី ្រស្ត ែដលមនែចង និងផ្តល់សុពលភពេនកនុង

ែផនករយុទធ ្រស្ត CBR+ ្របច្ំរបេទស 

 ព្រងឹងសមតថភពេនក្រមិតមូល ្ឋ ន េដមីបចូីលរមួេនកនុងសកមមភព REDD+  
 ផ្តល់ទស នវសិ័យពីមូល ្ឋ ន កនុងដំេណីរករ REDD+ េនថន ក់ជតិ 
 មធមម  េ ះ្រ យមូលេហតុ /េគលេ មួយចនំួនៃនREDD+ េនកនុងេពលជមួយគន  និង 
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 មធមម  ្រតូវមនសកមមភព”មិន ្ត យេ្រកយ” ែដលមនឥទធិពលវជិជមន េទះបវីឌ នភពមន
ក្រមិត កេ៏ យ  

 

ជំ នបនទ ប់ 
ករបេងកតីគណៈកមម ធកិរជត្ិរគប្់រគង CBR+ 


