បរិយាកាសស្មើគ្នា៖

សមធម៌យេនឌ័រ ក្នុងកិច្ចការព្រៃឈ�ើ និងរេដប ូក
គោលការណ៍ណែនាំការពភា
ិ ក្សា

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ
រខូី ហ-្វ មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់មនុស្ស និងព្រៃឈ�ើ (RECOFTC) សូមថ្លែងអំណរគុណដល់
ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរកសម្រាប់
ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ(USAID) ដែលបានគាំទ្រមូលនិធិ
ិ

ដល់កម្មវ ិធីសមធម៌ និងការពង្រឹងបណ្
តា ញនៅមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់មេគង្គ (Green Mekong)
និង USAID LEAF។

ការបកប្រែភាសាគាំទ្រដោយ NORAD តាមរយៈគម្រោងរេដបូកនៅមូលដ្ឋានជាភាសានេប៉ាល់ និងតាមរយៈ ASFCC/ASFN
ជាភាសាបាហាសាឥណ្ឌូនេស៊ី។

រាល់ទស្សនៈដែលបានល�ើកឡ�ង
ំ ពីទស្សនៈរបស់អង្គការរខូី ហ្វ
ើ ក្នុងឯកសារនេះ គឺជាការយល់ឃ�ញ
ើ របស់អ្នកនិពន្ធ និងមិនឆ្លុះបញ្ចាង

ទីភ្នាក់ងារន័រវ៉េសសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍ (Norad) ASFCC/ASFN និងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរកសម្រាប់
ការអភិវឌ្ឍ
ិ
អន្តរជាតិ(USAID) ឡ�យ
ើ ។

គោលការណ៍ណែនាំការពិភាក្សា៖ បរយាកាសស្មើគ្
នា ៖សមធម៌យេនឌ័រក្នុងកិច្ចការព្រៃឈ�ើ និងរេដបូក
ិ

©រក្សាសិទ្ធិដោយ រខូី ហ-្វ មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់មនុស្ស និងព្រៃឈ�ើ អាស័យដ្ឋានក្នុងទីក្រុងបាងកក ព្រះរាជាណាចក្រថៃ
ការបោះពុម្ព និងការផលិតឯកសារនេះឡ�ង
ើ វ ិញ សម្រាប់ការអប់រ ំ និងគោលបំណងទាំងឡាយណាដែលមិនសំដៅរកប្រាក់ចំណេញ

អាចធ្វើបានដោយមិនចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតិជាលាយល័ក្ខអក្សរ ពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិជាមុនឡ�យ
តែអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបញ្ជាក់ពីប្រភពឯក
ើ

សារ និងអ្នករ�ៀបរ�ៀងឲ្យបានច្បាស់។ រាល់ការបោះពុម្ពឯកសារនេះឡ�ង
ើ វ ិញសម្រាប់ការលក់ដូរ និងប្រាក់ចំណេញ មិនត្រូវបាន អនុញ្ញាតិ
ឡ�យ
ើ ល�ើកលែងតែមានការព្រមព្រៀងជាលាយល័ក្ខអក្សរជាមុនពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ។

រខូី ហ្វ ឆ្នា២
ំ ០១៤. គោលការណ៍ណែនាំការពិភាក្សា៖ បរយាកាសស្មើគ្
នា ៖ សមធម៌យេនឌ័រក្នុងកិច្ចការព្រៃឈ�ើ និងរេដបូក
ិ
ស័យដ្ឋានក្នុងទីក្រុងបាងកក ព្រះរាជាណាចក្រថៃ

បរិយាកាសស្មើគ្នា៖
សមធម៌យេនឌ័រ កងកិច្ច
ការព្រៃឈ�ើ
្នុ
និងរេដប ូក
អំពីវីដេអ ូរ

វ ីដេអូរសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្
តា លអំពស
ី មធម៌យេនឌ័រនេះបានល�ើកឡ�ង
ើ នង
ិ ផ្តោតជាសំខាន់ទៅល�ើ

សមធម៌យេនឌ័រនៅគ្រប់កម្រិតនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ដំណ�ើ រការនៃការរ�ៀបចំ និងការអនុវត្ត

ការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយផ្អែកល�ើព្រៃឈ�។
ើ វ ីដេអូរនេះមានគោលដៅចំពោះអ្នក

បង្កើតគោលនយោបាយ អ្នកតស៊ូមតិ (ទាំងមន្រ្តីសង្គមស៊ីវ ិល និងរាជរដ្ឋាភិបាល) និងអ្នកអនុវត្ត
កម្មវ ិធី ដ�ើម្អ
បី ភវិ ឌ្ឍសមត្ថភាពក្នុងការល�ើកកម្ពស់សមធម៌ នង
ិ ពង្រឹងការចូលរួមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង

ធនធានធម្មជាតិ និងការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

វ ីដេអូរនេះថតនៅក្នុងប្រទេសវ�ៀតណាម ប្រទេសឡាវ និងនៅសហគមន៍បានធុងយ៉ាវ (Baan Thung

Yao) ក្នុងប្រទេសថៃ ដោយល�ើកយកពប
ធន៍ នង
ី ទពសោ
ិ
ិ ចំណេះដឹងរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន1
ទាក់ទងទៅនឹងសមធម៌យេនឌ័រក្នុងអភិបាលកិច្ចព្រៃឈ�ើ ព្រមទាំងការដាក់បញ្ចូលសមធម៌យេនឌ័រ

ទៅក្នុងការងារគ្រប់គ្រងព្រៃឈ�។
ខ្សែរវ ីដេអូរនេះផលត
ើ
ិ ឡ�ង
ើ ដោយកម្មវ ិធស
ី មធម៌ នង
ិ ការពង្រឹង
បណ្
តា ញនៅមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់មេគង្គ (Green Mekong) និង USAID LEAF ដោយគាំទ្រមូលនិធិ

ដោយទភ្
ការអភវិ ឌ្ឍអន្តរជាត(
ី នា ក់ងារសហរដ្ឋអាមេរកសម្រាប់
ិ
ិ USAID) ។

សហគមន៍មូលដ្ឋានរាប់បញ្ចូលគ្រួសារដែលពឹងផ្អែកល�ើព្រៃឈ�ជ
ើ នជាតិភាគតិចអ្នកគ្រប់គ្រងព្រៃឈ�ម
ើ ូលដ្ឋានមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិង
មន្ត្រីព្រៃឈ�ើក្រុមសង្គមស៊វី ិលដែលធ្វើការអនុវត្តល�ើការគ្រប់គ្រងព្រៃឈ�ើព្រមទាំងក្រុមសាសនាមូលដ្ឋាន។
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ការអនុវត្តល ្អ (Best practices) ដែលបានល�ើកយកមកបង្ហាញនៅក្នុងវ ីដេអូរនេះមានប្រភពមកពី
ការសិក្សារួមគ្នាមួយ ធ្វើឡ�ង
ើ ដោយអង្គការ WOCAN អង្គការ UN-REDD និង USAID ដែលផ្តល់
មូលនិធិដល់ USAID LEAF។

វ ីដេអូរនេះល�ើកយកករណីសិក្សាដែលធ្វើឡ�ង
ើ ដោយអង្គការរខូី ហ-្វ មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់មនុស្ស

និង

ព្រៃឈ�ើ (RECOFTC) មានចំណងជ�ើងថាៈ យេនឌ័រ នង
ិ សហគមន៍ព្រៃឈ�ើ ក្នុងការផ្លា ស់ប្តូរទេសភាពៈ

មេរ�ៀនពស
ី ហគមន៍បានធុងយ៉ាវ ក្នុងប្រទេសថៃ។

អំពីគោលការណ៍ណែនាំ
គោលការណ៍ណែនាំការពិភាក្សានេះ ជាជំនួយដល់គ្រូបង្គោ ល និងអ្នកសម្របសម្រួលមូលដ្ឋានដ�ើម្បី
អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅក្នុងគ្រប់ទម្រង់យេនឌ័រនៃសមធម៌សង្គមក្នុងគម្រោងផ្តួចផ្តើមការ

ប្រែប្រួលអាកាសធាតុផ្អែកល�ើព្រៃឈ�ើ ដោយរួមបញ្ចូលរេដបូកផងដែរ។ សំណួរដែលមាននៅក្នុងគោល

ការណ៍ណែនាំនេះ នឹងជួយសម្រួលដល់ការពិភាក្សាទាក់ទងទៅនឹងអភិបាលកិច្ចព្រៃឈ�ើ និងការគ្រប់
គ្រងព្រៃឈ�ើនៅក្នុងស្ថា ប័ន និងមូលដ្ឋាន។

សំណួរទាំងអស់មានគោលដៅជួយដល់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការចាប់ផ្តើមការពិភាក្សាទៅល�ើប្រធាន

បទដែលមាននៅក្នុងវ ីដេអូរបណ្តុះបណ្
តា លនេះ។ វ ីដេអូរនេះអាចប្រើប្រាស់ជាជំនួយដល់អ្នកចូលរួម
និងគោលបំណងរបស់វគ្គបណ្តុះបណ្
តា ល រស
ឺ ិក្ខា សាលា។ សំណួរត្រូវបានបែងចែកជាពីរផ្នែក ដែលផ្តោត
ទៅល�ើចំនុចជាក់លាក់ផ្សេងៗគ្នា។ សំណួរអាចត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលគ្នា រ ឺ ដាក់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។
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សារសំខាន់ៗនៅកងពី
វីដេអ ូរ
្នុ
១. សមធម៌យេនឌ័រមានន័យថាការឱ្យតម្លៃស្មើគ្នារវាងបុរស និងស្រ្តីអាស្រ័យទៅតាមតម្រូវការរបស់
ពួកគេ។

នេះរួមបញ្ចូលទាំងការគិតគូពីតម្លៃស្នើគ្នា រខុី សគ្នាប៉ុន្តែត្រូវបានគេពិចារណាពីភាពស្មើ
គ្នាទៅល�ើសិទ្ធិ ផលប្រយោជន៍ កាតព្វកិច្ច និងឱកាស។ សមធម៌យេនឌ័រគឺជាមធ្យោបាយក្នុងការ
សម្រេចបានសមភាពយេនឌ័រ។

២. ទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗនៃសមធម៌យេនឌ័រត្រូវល�ើកយកមកពិចារណានៅក្នុងគម្រោងផ្តួចផ្តើមការប្រែប្រួល
អាកាសធាតុដែលផ្តោតទៅល�ើព្រៃឈ�ើ

ក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈ�ើប្រកបដោយនិរន្តរភាពដែលរួម
បញ្ចូលទាំង ក)កាទទួលស្គា ល់ស្រ្តី និងតំណាងរបស់ពួកគេជាភាគីស្របច្បាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រង
ព្រៃឈ�ើប្រកបដោយនិរន្តរភាព ខ)ការសម្រេចចិត្តរបស់ស្រ្តីត្រូវល�ើកយកមកពិចារណា ដាក់បញ្ចូល

ទៅក្នុងកម្មវ ិធី និងគោលនយោបាយព្រៃឈ�ើ និង គ)សិទ្ធិស្មើគ្នា ចំពោះយន្តការចែករ ំលែកផល
ប្រយោជន៍ពីការគ្រប់គ្រងព្រៃឈ�ើ និងការផ្តួចផ្តើមទប់ស្កា ត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។
៣. ដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងការអនុវត្តលទា
្អ ង
ំ បី ដែលបានគាំទ្រដល់ការបញ្ចូលសមធម៌យេនឌ័រទៅក្នុង

ការគ្រប់គ្រងព្រៃឈ�ើ និងការផ្តួចផ្តើមទប់ស្កា ត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ សមធម៌យេនឌ័រ អាច
សម្រេចទៅបានដោយ៖

ក) ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព ដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត
ខ) ការប្រមូល និងវ ិភាគទិន្នន័យទៅតាមភេទ ដ�ើម្ប
បី ញ្ចូលទៅក្នុងការផ្តួចផ្តើមទប់ស្កា ត់ការ
ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
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គ) ការទទួលស្គា ល់ការចូលរួមចំណែករបស់ស្រ្តី និងការធានាថាពួកគេទទួលបាន		
ផលប្រយោជន៍សមស្រប

ផ្នែកទី១
សំណួរទូទៅ

១) ត�ើនៅក្នុងវ ីដេអូរនេះមានសារសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ?

២) ត�ើសមធម៌យេនឌ័រមានន័យដូចម្តេច?

៣) ត�ើសមធម៌យ៉េនឌ័រមានទំនាក់ទំនងនៅនឹងការងាររបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?

៤) ហេតុអ្វីបានជាសមធម៌យេនឌ័រមានសារសំខាន់ចំពោះរេដបូក រគម្រោងផ
ឺ
្តួចផ្តើមទប់ស្កា ត់ការប្រែ
ប្រួលអាកាសធាតុដ៏ទៃទ�ៀត?

តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់បុរស និងស្រ្តីក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈ�ើ

១. ត�ើបុរស និងស្រ្តីមានតម្រូវការខុសគ្នា ក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈ�រើ បស់ពួកគេដែររទេ?
ឺ
ត�ើយ�ើងអាចដឹងថា ពួកគេមានតម្រូវការខុសគ្នា រដូឺ ចគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច?

២. ត�ើតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរវាងបុរស និងស្រ្តីក្នុងអភិបាលកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈ�ើមាន
ភាពខុសគ្នាដែររទេ?
ឺ

a.	ត�ើតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្រ្តីក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈ�ើត្រូវបានគេទទួលស្គា ល់ដែរទេ?

b.	ត�ើតួនាទី

ដែររទេ?
ឺ

និងការទទួលខុសត្រូវរបស់បុរសក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈ�ើត្រូវបានគេទទួលស្គា ល់

c.	ត�ើបុរស និងស្រ្តីមានតម្រូវការពីព្រៃឈ�ដ
ើ ូចគ្នាដែររទេ?
ឺ
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d.	ត�ើបុរស និងស្រ្តីមូលដ្ឋានទាញយកធនធានអ្វីខ្លះពីព្រៃឈ�ម
ើ កប្រើប្រាស់ [តាមការយល់ឃ�ញ
ើ
របស់អ្នកក្នុងបរបទមូ
លដ្ឋាន]? ត�ើធនធានទាំងនោះមានភាពខុសគ្នាដែររទេ
ិ
ឺ រវាងភេទទាំង
ពីរ? ហេតុអី្វ?

e.	ត�ើបុរស និងស្រ្តីនៅមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងព្រៃឈ�រើ បស់ពួកគេយ៉ាងដូចម្តេច?

៣. ត�ើមានគម្រោងផ្តួចផ្តើមទប់ស្កា ត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្វីខ្លះដែលអ្នកធ្លា ប់បានចូលរួមកន្លង

មក? ត�ើគម្រោងទាំងនោះបានគិតគូដល់តួនាទី ការទទួលខុសត្រូវ និងតម្រូវការផ្សេងៗគ្នារបស់
យេនឌ័រដែររទេ?
ត�ើគេអនុវត្តដូចម្តេច?
ឺ

ផ្នែកទី ២
សមធម៌យេនឌ័រក្នុងអភិបាលកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈ�ើ

១. ត�ើសមធម៌យេនឌ័រត្រូវបានគេយល់ឃ�ញ
ើ យ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងសហគមន៍ព្រៃឈ�?
ើ

២. ត�ើអ្នកណខ្លះជាភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណ�ើ រការពិគ្រោះយោបល់រេដបូកថ្នាក់ជាតិ? ត�ើក្នុងនោះ
មានតំណាងរបស់បុរស និងស្រ្តីនៅមូលដ្ឋានដែររទេ?
ី

៣. ត�ើស្រី្តចូលរួមក្នុងដំណ�ើ រការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងគម្រោង រតំ
ឺ បន់គោលដៅរបស់អ្នកយ៉ាងដូច
ម្តេច?

៤. ត�ើមានផលលំបាកអ្វីខ្លះបណ្
តា លមកពីការមិនបញ្ចូលស្រី្តទៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត?

៥. ត�ើមានសារៈសំខាន់ដែររទេនៅចំ
ពោះការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ស្រ្តីដ�ើម្ច
ឺ
បី ូលរួមក្នុងដំណ�ើ រកាធ្វើ
សេចក្តីសម្រេចចិត្ត? ហេតុអ្វី? ត�ើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអ្វីខ្លះដែលពួកគេត្រូវការ?

៦. ត�ើមានសារៈសំខាន់ដែររទេនៅក
ឺ
បី ូលរួមក្នុងដំណ�ើ រការធ្វើ
្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់បុរស ដ�ើម្ច
សេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលនាំទៅរកសមធម៌យេនឌ័រ? ហេតុអ្វី? ត�ើបុរសគួចូលរួមតាមវ ិធីណា?
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ការអនុវត្តលស
្អ មស្របតាមយុទ្ធសាស្រ្តសមភាពយេនឌ័រ

១. ត�ើការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងព្រៃឈ�ម
ើ ួយណាដែលអាចជួយសម្រេចបាននូវសមធម៌យេនឌ័រ?

២. ហេតុអ្វីបានជាយ�ើងត្រូវការទិន្នន័យបែងចែកភេទ សម្រាប់គម្រោងផ្តួចផ្តើមទប់ស្កា ត់ការប្រែប្រួល
អាកាសធាតុ?

៣. ត�ើទិន្នន័យបែបណាដែលអាចជួយអ្នកក្នុងការកំណត់តួនាទី ទំនួលខុសត្រូវ និងតម្រូវការរបស់
បុរសនិងស្រ្តីនៅមូលដ្ឋានបាន?

៤. ត�ើស្រ្តីទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីធនធានទាំងនេះ? ត�ើបុរសទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វី
ខ្លះពីធនធានទាំងនេះ?

៥. ត�ើការចំណាយ និងផលប្រយោជន៍ដែលទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ព្រៃឈ�រើ បស់ពួកគេមាន
អ្វីខ្លះ?

៦.ត�ើមានយន្តការចែករ ំលែកផលប្រយោជន៍នៅនឹងកន្លែង ដែលជួយឱ្យមានការចែករ ំលែកផលប្រ
យោជន៍ប្រកបដោយសមធម៌រវាងបុរស និងស្រ្តីដែររទេ?
ឺ

៧. ត�ើការកសាងសមត្ថភាពរបស់ស្រ្តីមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ? ត�ើវាអាចជួយក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រៃ
ឈ�ដ
ើ ូចម្តេចខ្លះ?
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management sectors. [pdf] Bangkok: WOCAN. Available at:
www.wocan.org/resources/scoping-study-womens-inclusionREDD
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សម្រាប់ពត
័ មា
៌ នបន្ថែម៖
សក្
គ្រង នង
ិ សាបន្ថែមទ�ៀតអំពស
ី មធម៌យេនឌ័រក្នុងបរបទគ្រប់
ិ
ិ អភបា
ិ លកច
ិ ្ចព្រៃឈ�ើ សូមចូលទៅកាន់ៈ

www.recoftc.org/project/green-mekong
www.recoftc.org/project/green-mekong/project/grassroots-equity-portal
www.usaid.gov/asia-regional
www.leafasia.org
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អំពីកម្មវិធីហ្រ្គីនមេគង្គ (GREEN Mekong)
កម្មវ ិធីសមធម៌ និងការពង្រឹងបណ្
តា ញនៅមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់មេគង្គ (ហ្រ្គីនមេគង្គ) មានគោលដៅ

បង្កើនសមត្ថភាពដល់អ្នករ�ៀបចំគោលនយោបាយ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋានទាំងអស់កនុ ងតំ
្ បន់មេគង្គ
ក្រោម

ដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់សមធម៌កនុ ងគោលនយោបាយ
្

អាកាសធាតុ។

និងការអនុវត្តការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួល

កម្មវ ិធីហ្រ្គីនមេគង្គគាទ្រ
ំ មូលនិធិដោយទីភ្នា ក់ងារសហរដ្ឋអាមេរកសម្រាប់
ការអភិវឌ្ឍ
ិ

អន្តរជាតិ (USAID) ក្នុងគម្រោងបេសកកម្មដ�ើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ប្រចាំតំបន់អាស៊ី (RDMA) និងអនុវត្ត
ដោយអង្គការរខូី ហ-្វ មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់មនុស្ស និងព្រៃឈ�។
ើ

ការពិពណ៌នាពីគម្រោងកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នពី
វិស័យព្រៃឈ�ើនៅអាស៊ីក្រោមការជ ួយឧបត្ថមព
្ភ ីជំន ួយ
សហរដ្ឋអាមេរិច (USAID LEAF)
កម្មវ ិធីកាត់បន្ថយការបំភាយពីវ ិស័យព្រៃឈ�នើ ៅអាស៊ីរបស់ជំនួយសហរដ្ឋអាមេរច
ិ (USAID) បានប្រើ

ប្រាស់នូវវ ិធសា
្ បន់ដ�ើម្បីធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភបា
ី ស្រ្តកនុ ងតំ
ិ ល អ្នកជំនាញផ្នែកព្រៃឈ�ើ នង
ិ ផ្នែកកាត់បន្ថយ
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ព្រមទាំងសាកលវ ិទ្យាល័យនានាដ�ើម្បីជួយល�ើកស្ទួយការគ្រប់គ្រងដី និង
ព្រៃឈ�។
ើ

កម្មវ ិធនី េះមានគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសនម
ិ ួយៗអោយសម្រចបាននូវ

ការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ច ក់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព និងនិរន្តរភាពល�ើ វ ិស័យព្រៃឈ�ើ និងការ
ប្រើប្រាស់ដី។ USAID LEAF ទទួលការឧបត្ថម្ភថវ ិការពភ្
ការអភវិ ឌ្ឍ
ី ងា ក់ងារសហរដ្ឋអាមេរកសម្រាប់
ិ
អន្តរជាតិ (USAID) និងបេសកកម្មអភិវឌ្ឍន៍តំបន់សម្រាប់អាស៊ី (RDMA)។

បេសកកម្មរបស់រីខ ូហ្វ គឺការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ប្រជាជនម ូលដ្ឋាន

ដ�ើម្បីទទ ួលបានសិទធិរ្ ឹងម៉ាំ ល�ើកកម្ពសអ
់ ភិបាលកិច្ច និងការទទ ួល
ផលប្រយោជន៍ដោយសមធម៍ ពីការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយនិរន្តរភាព
ន ូវតំបន់ទេសភាពព្រៃឈ�ើ នៅអាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិក។

រខូី ហមា
្វ នតួនាទស
ី ំខាន់នៅក្នុងវ ិស័យព្រៃឈ�។
ើ

រខូី ហជា
្វ អង្គការអន្តរជាតម
ិ ន
ិ ស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ

តែមួយគត់ដែល មានជំនាញក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពសម្រាប់សហគមន៍ព្រៃឈ�។
ើ រូខូហធ្វ ្វើការងារ
របស់ខលួ នតាមរយៈយុ
្
ទ្ធសាស្រ្តភ្ជាប់បណ្
តា ញការងារ នង
ិ ការកសាងភាពជាដៃគូជាមួយស្ថា ប័នរដ្ឋ អង្គការ
មិនមែនរដ្ឋាភិបាល សង្គមស៊ីវ ិល វ ិស័យឯកជន ប្រជាជនមូលដ្ឋាន និងគ្រឹះស្ថា នអប់រ ំ និង ស្រាវជ្រាវ

នៅក្នុងតំបន់អាស៊ប
្វិ នង
ន៍ថ្នាក់អន្តរ
ី ៉ា ស៊ហ
ី ក
ិ តំបន់ដទៃទ�ៀត។ រយៈពេលជាង ២៥ឆ្នា ំ នៃបទពសោធ
ិ
ជាតិរបស់ខលួ ន
្
រខូី ហបា
្វ នរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយ នូវរាល់បញ្ហារវាងមនុស្ស និង ព្រៃឈ�ើ
ប្រកបដោយមានប្រសទ
ិ ្ធភាព តាមរយៈការកសាងសមត្ថភាព ដោយរួមមានការសក្
ិ សាស្រាវជ្រាវ នង
ិ
ការវ ិភាគ ការអនុវត្តសាកល្បងសហគមន៍ព្រៃឈ�ើ និងតាមរយៈការបណ្តុះបណ្
តា ល។
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P.O. Box 1111
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