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េតើគេ្រមង REDD+ េនសហគមន៍ (CBR+)ជអ្វ?ី
CBR+ គឺជភពជៃដគូរ ងកមមវធិី UN-REDD ជមយួ កមមវធិី
ជំនួយខន តតូច GEF (SGP) េដើមប ីផ្តល់ ជំនួយ ឥតសំណងដល់ថន ក់
មូល ្ឋ ន សំ បៈ់
 ព្រងឹងសិទធិអំ ចសហគមន៍ និងជនជតិេដើមភគតិច កនុងករ
ចូល រមួេនកនុងសកមមភពេ្រត មលកខណៈស្រមប់ REDD+ និង

 េដើមបចីង្រកងបទពិេ ធន៍ េមេរៀន និង អនុ សន ៍េនថន កម់ូល
្ឋ នេដើមបបីញចូ លេទកនុងដំេណើ រករREDD+របស់ជតិ។



េគលេ ជក់ ករ់បស់CBR+
1. គ្រទឲយមនករចូលរមួេពញេលញ និងេ យ្របសិទធភពពីសំ កជ់នជតិេដើម

ភគតិច សហគមន៍ និងសងគមសុីវលិ េនកនុងដំេណើ រករេនថន កជ់តិែដល
ទកទ់ងនឹង  REDD+  ែដលរមួទងំ ករគ្រទដល់សហគមន៍ កនុងករ កំណត ់ថ
េតើ ពួកេគចងច់ូលរមួករំតឹ និងេ យរេបៀប េនកនុង REDD+;

2. ក ងសមតថភព និងេលើកកមពស់ករយល់ដឹងរបស់សហគមន៍ េដើមបចីូលរមួកនុង
សកមមភព និងដំេណើ រករ REDD+ 

3. ជួយ ស្រមួលដល់ករ កប់ញចូ លសកមមភព ចំេណះដឹង និងគំនតិរបស់សហគមន៍
េទកនុងដំេណើ រករ REDD+ របស់ជតិ និង

4. ចង្រកង និងែចករែម្លកចេំណះដឹង និងេមេរៀនននែដលទទួលបនពបីទ
ពិេ ធនរ៍បស់សហគមន៍ េដើមប ីផ្តល់ពត័ម៌នស្រមបេ់គលនេយបយ និងករ
អនុវត្ត REDD+ េនថន កជ់តិ និងអន្តរជតិ។
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េសចក្តីសេងខបគំេ ងCBR+
េឈម ះគេ្រមងៈ        គេ្រមង REDD+ េនសហគមន៍ (CBR+)
្របេទសែដលចូលរមួអនុវត្តកនុងដំ ក់ កលបងៈកមពុជ ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយកុងេ គ នីេហ រយី៉  ប៉ ម៉ ប៉
៉ ក យ និង្រសី ងំក។
ថវកិគេ្រមងសរបុៈ ៤.០០០.០០០ដុ ្ល េមរកិស្រមប់ CBR+។ ទឹក្របកេ់នះនឹងេផ្ត តជ បឋមេលើ ករគ្រទ
ដល់គេ្រមងននេនថន កស់ហគមន៍ ែដលបំេពញបែនថមចំេពះកមមវធិីUN-REDD េនថន ក ់ជតិ ដំេណើ រ ករ េ្រត មលកខ
ណៈរបស់ជតិស្រមប់ REDD+ និង/ឬ យុទធ ្រស្តជតិ REDD+ (េនេពល បនបេងកើត)។
• វភិគទនពីកមមវធិី UN-REDD េទកនុង CBR+ នឹង្រតូវផ្តល់ជទឹក្របក្របមណ ៤០០.០០០ដុ ្ល េមរកិ  េនកនុង

្របេទសនីមយួៗ កដ៏ូចជ ករ គ ំ្រទស្រមបប់ំេពញករចំ យចបំចផ់ងែដរ ជ ទិ៍ ករ ម ននិង យតៃម្ល
ករ្រគប្រគងចំេណះដឹង ករពិេ្រគះេយបល់ ៃថ្លចំ យេលើបុគគលិក។ល។

• ទឹក្របកេ់នះនឹងបនទទួលករបំេពញបែនថមជបដិភគពី SGP ែដល ចជករគ្រទមនិែមន ច្របក់ (ៃថ្ល
ចំ យស្រមបប់ុគគលិក ករយិល័យ និងបរកិខ រ ន ន រមួគន  ជ មយួ SGP) កដ៏ូចជ ជំនួយ មរយៈ SGP ែដលជ
ករបំេពញបែនថមចំេពះេគលេ ៃន CBR+ផងែដរ។

រយៈេពលគេ្រមងៈ២០១៤  ដល់ ២០១៧  



vis½yCaeKaledAsMxan;² rbs;km μviFICMnYyxñattUc

1. karGPirkSCIv³cMruH

2. karricrildI 3 sarFatuKImI

4. karERbRbÜlGakasFatu

5. karkarBarEdnTwkGnþrCati



etIGñkNaxøHGacdak;KMeragsMeNI)an?

 shKmn_EdlmankarTTYlsÁal; (CBOs)

GgÁkareRkArdæaPi)alkñúgRsukEdl)ancuHbBa¢ICamYyRksYgmhaépÞ Local NGOs 

LNGOs/CBOs RtUvmanbTBiesaFn_ nigeTBekaslü Tak;TgnwgKMerag sMeNIr

Edl)anesñIsMuCMnYy



l½kçx½NÐénkareRCIserIsKMerag
kmμviFIenHpþl;CMnYyxñattUcEdlmanTwkR)ak;rhUtdl;50>000 duløaGaemriksMrab;KMerag nImYy². ry³eBl 

KMerag nig TMhMfvikaEdlpþl;[ Ep¥keTAelIRbePT visalPaBénKMerag nigsmtßPaBrbs;GgÁkar

EdlesñIsMu . KMeragnImYy²KYrEt³

 edaHRsaybBaðaenAkñúgvis½yCaeKaledAmYy b¤eRcIn énvis½yCaeKaledA rbs; kmμviFI UNDP 

GEF/SGP enAkñúgmUldæan nigskmμPaBnanaEdlmanEcgkñúgEpnkaryuT§sa®sþ CBR+RbcaMRbeTs .

 bgðajfa mannirnþrPaB . 

 mankarcUlrYmBak;B½n§BIsMNak;shKmn_ CaBiessRsþI nigCnCatiedImPaKticenAkñúgdMNak;kalnana

énKMerag.

 GPivDÆn_smtßPaB nig elIkkMBs;karyl;dwg rbs;shKmn_.

 eRbIR)as;dMeNaHRsay EdlrYmbBa©ÚltMrUvkarrbs;shKmn_ nigelIkkMBs;l½kçx½NÐ EfrkSabrisßan

BiPBelak .

 eFVIkarekogKrFnFanenAkñúgshKmn_ nigelIkTwkcitþ[mankarrYmviPaKTanBIbuKÁl nigBI sßab½nnana . 

 sMrYl[mankalanuvtþPaB karKaMRTbec©keTs nighirBaØvtßú[dl;shKmn_ . 



rebobBinitüvaytMélsMeNIsMuCMnYyrbs;elak-Gñk

ÉksarsMeNIsMuCMnYyrbs;elak-Gñk nwgRtUvykeTABinitüvaytMél tamry³ dMeNIrkarmYy Rbkbeday

tMlaPaB epþatelITisedAc,as;las; nig tameBlevlakMNt; .

GñkBinitüvaytMél nwgBicarNaelI ³

- TMnak;TMngénsMeNIsMu CamYynwgyuT§saRsþkmμviFI rbs; GEF SGP & CBR+ .

- smtßPaBrbs;GgÁkarEdl)andak;sMeNIsMu kñúgkarGnuvtþn_skmμPaBKMerag rYmTaMg KuNPaBén

PaBCaédKUGnuvtþn_pg

- PaBc,as;las;énskm μPaB lT§pl¼\T§iBl nig sUcnakr .

- karcUlrYm nig karrYmviPaKTanrbs;shKmn_ .

- kareRKagfvikasmRsb .

- sgát;F¶n;elInirnþrPaBénkarciBa©wmCIvit nigkic©karBarbrisßan .

- karpøas;bþÚreKalneya)ay TMlab; nigkarGnuvtþn_ . 



dMeNIrkarGnumtiKMeragsMeNIr

Implementation
(all stakeholders)

Monitoring & Evaluation
(all stakeholders)

Lessons Learned
(all stakeholders)

4-
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4 
m
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th
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Memorandum of Agreement signing 
(UNDP Cambodia- grantees)

Concept

Submission
(proponents)

Approval
(NC, NSC)

Concept

Submission
(proponents)

Approval
(NC, NSC)

Proposal

Submission
(local NGO or CBO)

Approval
(NSC)

Planning grant 
(max 5,000 USD) (NC)

Grant 
(max 50,000 USD) (NSC)

1> ÉksarsMeNIKMeragsegçbnImYy²nwgRtUveFVIkareRCIserIstMbUg eday

mRnþICatisMrbsMrYlkm μviFI (NC) CamYy RkumEdlEtg taMgeday

KN³km μaFikarCatidwknaM (NSC) nigbnÞab;mkdak;CUneTA smaCik NSC 

edIm,I esñIsMueyabl; Binitü nigGnum½t.

2> cuHvaytMéldl;mUldæan nigGgÁkar

3> Ep¥kelIkarRttBinitüvaytMélenH m®nþICatisMrYlsMrYlkmμviFI NC 

rW¼nigGñkCMnYyykar PA nwgTak;TgedaypÞal;CamYyGñkdak;sMeNI

edIm,Ipþl;Bt’manGMBIfa etIÉksarsMeNIKMeragsegçb RtUv)anbdiesF b¤ 

)anTTYlGnusasn_ edIm,I [bnþ erobcMCasMeNIKMerageBjelj. 

4> mRnþICatisMrbsMrYlkmμviFIGacCYypþl;karENnaMkñúgkarerobcMsMeNI

KMerageBjelj.

5> eRkayBI)anTTYlkarsMercBI (NSC) elIKMerageBjeljehIy tMNag

UNDP nwgcuHhtßelxa elIkic©RBmeRBógCamYynwg PaKIGnuvtþKMerag eday

rYmbBa¢ÚlnUvdMeNIrkarEdlRtUvRbtibtþ nig EbbbTrdæ)al hirBaØvtßú

nigeBlevla énkarGnuvtþKMerag .



ដំេណើ រករៃនករេ្រជើសេរ ើសNSC CBR+
 ជេគលករណ៍្របេទសែដលចូលរមួ កលបងអនុវត្ត ្រតូវេ្រជើសេរ ើសតំ ង NSC CBR+ ចំនួន ៣ នក់

(១ នកត់ំ ងរ ្ឋ ភបិល ១ នកត់ំ ងសងគមសុីវលិ និងតំ ងជនជតិេដើមភគតិច១នក)់ ។ េ យ
ែឡកេន្របេទសកមពុជ េយើងបនសំេរច យកតំ ង NSC CBR+ ចំនួន  ៤ នក់ (រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ ្រកសួង
បរ ិ ថ ន NGO និងតំ ងជនជតិេដើមភគតិច ។

 ម្រន្តីជតិស្រមបស្រមួលកមមវធិីជំនួយខន តតូច (NC) ្រតូវកំណតអ់ត្តសញញ ណសមជិក បែនថម ៃនCBR+ 
NSC េ យសហករជមយួ្រកុមករងរថន កត់ំបនៃ់នUN-REDD ែដលមនទំនកទ់ំនងជិតសនិទធ ជ មយួអងគ
ភព និងេវទិក REDD+ នន េនកនុងតំបនរ់បស់ខ្លួន (ែដលរមួទងំ េវទិក REDD+ ៃនជនជតិេដើម ភគ
តិច និងសងគមសុីវលិ) និង ចផ្តល់េយបល់អំពីដំេណើ រ ករ សម្រសបស្រមបក់រេ្រជើសេរ ើសអនកតំ ង
ែដល ចបេងកើតចំណងទកទ់ងជមយួដំេណើ រករ  REDD+ េនថន ក ់ជតិ។

 អនុេ ម មពិធី ររបស់ SGP អនក្រគប្រគង SGP េនក្រមតិពិភពេ ក ្រតូវអនុមត័ ឯកភពេលើស
មសភពសមជិកបែនថមៃន NSC េហើយ តំ ង UNDP RR ្របចេំនកនុង្របេទស ្រតូវចតអ់េញជ ើញ 
សមជិកទងំេនះឲយចូលរមួជផ្លូវករេនកនុង NSC។



តួនទីចំបងៗរបស់ NSC CBR+

• ចូលរមួ្រគបក់ចិច្របជុំNSC SGP ននែដលទកែ់ដលទកទ់ងនឹង CBR+  ែត
ប៉ុេ ្ណ ះ េដើមបផី្តល់ករែណនំ និងអនុមត័េលើែផនករយុទធ ្រស្តCBR+ ្របច ំ
្របេទស និងករេ្រជើសេរ ើសគេ្រមងCBR+ ។ល។

• មនភរៈទទួលខុស្រតូវអនុមត័ឯកភពេលើែផនករយុទធ ្រស្ត CBR+ ្របចំ
្របេទស និងពិនតិយ េ្រជើសេរ ើស និងអនុមត័េលើគេ្រមង CBR+ ្រសប មេគល
ករណ៍ែណនអំនុវត្តរបស់ SGP និងែផន ករយុទធ ្រស្ត CBR+ ្របច្របេទស។

• េធ្វើទស នកិចច យ តៃម្លដល់ ទី ងំគេ្រមង េនមុន េពល េ្រជើសេរ ើស និងចូលរមួកនុង
ករពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លគេ្រមង។

• ជួយ ធនេលើគុណភពបេចចកេទស  និងខ្លមឹ រៃនគេ្រមង CBR+, ធនថ
គេ្រមង CBR+ បន ុគីន ជមយួែផនករយុទធ ្រស្ត CBR+ ្របច្របេទស និងផ្តល់
ពត័ម៌នថមីៗដល់អងគភព REDD+ េនថន កជ់តិ អំពីវឌ នភព និងលទធផលនន
ៃនករងរ CBR+។



លកខខណ្ឌ ករងរ របស់ NSC CBR+ 
 សមជិកគណកមមករ NSC CBR+ បំេពញករងរេ យសម័្រគចិត្ត និងគម នករគ្រទជថវកិ

េឡើយ

 គណកមមករមន ណត្តិ ២ ឆន ំ

 ្របធនគណកមមករ្រតវូបនេ្រជើសេរ ើស នូវេរៀង ល់កិចច្របជុំេ យយកមតរិមួ  (ឯកចឆន)័ ។   
សមជិកគណកមមករែដលមកពី UNDP និងម្រន្តជីតិស្រមបស្រមួលកមមវធិីជំនួយខន ត មនិ ច
េ្រជើសេរ ើសជ្របធន NSC  បនេទ ។ េដើមបី ចដំេណើ រករ្របជុសំំេរចេធ្វើអ្វមីយួបន្រតវូមនកូរ ៉ូម
៥០ បូក ១ ។

 សមជិក NSC ្រតូវែតេជៀស ងពីករបំេរ ើផល្របេយជនឲ៍យខ្លួនឯង រទឺំនស់ផល្របេយជន៍ ។
អងគករ LNGO ែដលមន្របធន ឫបុគគលិកជសមជិក NSC មនិ ច កស់ំេណើ រសុំជំនួយពី
កមមវធិីខន តតូចបនេទ ។  េលើពីេនះេទៀត សមជិកគណកមមករ ែដលជ្រកុម្របឹក ភបិល
របស់អងគករែដលបន កស់ំេណើ រសុំជំនួយ ្រតូវ្របកស្របបអ់ងគ្របជុំ និង្រតូវេដើរេចញពីអងគ
្របជុំ កនុងេពលពីភក សំេរចពីគេ្រមងសំេណើ រេនះ



សកមមភពចំបងៗែដល្រតូវអនុវត្តកនុងឆន  ំ២០១៤
 េ្រជើសេរ ើសតំ ង NSC CBR+ (April-June 2014)

 តំ ងសមជិក ១ នក់ មកពី្រកសួងបរ ិ ថ ន (ចត់ ងំេ យរដ្ឋម្រន្តី MoE)
 តំ ងសមជិក ១ នក់ មកពីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ (ចត់ ងំេ យរដ្ឋម្រន្តី MAFF)
 តំ ងសមជិក ១ នក់ មកពីសងគមសុីវលិ
 តំ ងសមជិក ១ នក់ មកពីសហគមនជ៍នចតិេដើមភគតិច

• ្របជុំ េលើកទី ១ របស់ NSC + NSC CBR+ (June 2014)
– ពីលកខខណ្ឌ ករងរ របស់ NSC + NSC CBR+ 
– ពិភក ពីករេរៀបចំ ែផនករយុទធ ្រស្ត្របច្របេទស របស់ CBR+ 

• ្របកសេ្រជើសេរ ើសអនកេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្ត្របច្របេទស របស់ CBR+ (July 2014)
• េរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្ត្របច្របេទស របស់ CBR+ (July 2014-August 2014)
• ្របជុំ េលើកទី 2 របស់ NSC + NSC CBR+ ពិភក និងអនុមតិ្ត េលើែផនករយុទធ ្រស្ត្របច្របេទស របស់ 

CBR+ (Sept 2014)
• ្របកសផ្តល់ជំនួយឥតសំណង ដល់ LNGOs និងអងគករសហគមន៍ (Oct-Dec 2014) 
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