
នៅក្នុងលេខនេះ
•	 ក្រុមអ្នកសិក្រសាថ្ន្រក់តំបន់៖ វិធីសាស្រ្តមួយដ្រលផ្តល់ឥទ្ធិពល

•	 ការសង្ក្រតល្អិតល្អន់ជាមួយក្រុមអ្នកសិក្រសាថ្ន្រក់តំបន់

•	 តំណាងមកពីអង្គកការសង្គកមសុីវិល ជួបប្រជុំន្រទីក្រុងបាងកក 

 ដើម្របីពង្រឹងបន្ថ្រមជំនាញសម្របសម្រួលរបស់ខ្លួន

•	 បច្ចុប្របន្នភាពពីមូលនិធិ GREEN Mekong  

•	 ឯកសារនានាអំពីសមធម៌

•	 ទស្រសនៈយ្រនឌ័រ

•	លេខ ៥     •	ខេ កក្កដា ឆ្នេំ ២០១៥

អំពីកម្មវិធី
GREEN Mekong
ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានន្រះត្រូវបានផលិតឡើងដ្រយកម្មវិធី សមធម៌ 
និងការពង្រឹងបណា្ត្រញន្រ មូលដ្ឋ្រនក្នុងតំបន់ម្រគង្គក (កម្មវិធី 
GREEN Mekong) ដ្រលទទួលមូលនិធីគាំទ្រពី USAID 
និងមានគ្រលដ្រពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកកសាងគ្រល 
នយ្របាយ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាន្រថ្ន្រក់មូលដ្ឋ្រនក្នុងតំបន់ 
ម្រគង្គកក្រ្រម ដើម្របីលើកកំពស់សមធម៌ក្នុងគ្រលនយ្របាយ 
និង ការ អនុវត្ត  ដ្រល កាត់បន្ថយការប្រ្រប្រួលាកាសធាតុដ្រយ
ផ្អ្រកលើព្រ្រឈើ។

កម្មវិធីន្រះបានផ្អ្រកលើប្រការដ្រលថ ភាពបរាជ័យជាច្រើន 
ក្នុងកិច្ចការពារព្រ្រឈើ បានកើតឡើងដ្រយសារការមិនលើក 
យកមកពិចារណានូវ តម្រូវការ ការចង់បានចំណ្រះដឹង និង   
ការចូលរួមរបស់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋ្រន  ន្រ ក្នុងដំណើរ ការធ្វើ  
ស្រចក្តីសម្រ្រច។ ន្រក្នុងតំបន់ម្រគង្គកក្រ្រមដ្រលប្រជាជន 
ជាច្រើនលាននាក់ន្រត្រពឹងផ្អ្រកលើធនធាន ព្រ្រ ឈើ គ្រល  
នយ្របាយ និងយុទ្ធសាស្រ្ត ដ្រលរៀបចំឡើង ដើម្របីការពារ 
ព្រ្រឈើ កាត់បន្ថយការបំភាយកាបូន និង កាត់បន្ថយ ការ 
ប្រ្រប្រួលាកាសធាតុ នឹងទទួលជ្រគជ័យត្រក្នុងករណីដ្រល
មានការចូលរួមពីសហគមន៍មូលដ្ឋ្រនត្រ ប៉ុណ្ណ្រះ។

កម្មវិធី GREEN Mekong បានទទួលការគាំទ្រមូលនិធិពី
ប្រសកកម្មអភិវឌ្រឍន៍ប្រចាំតំបន់ាសុី (RDMA) ន្រ ទីភា្ន្រក់ងារ 
សហរដ្ឋាម្ររិកសម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍអន្តរជាតិ(USAID)   និង 
អនុវត្តដ្រយរីខូហ្វ-មជ្រឈមណ្ឌលសម្រ្រប់ មនុស្រសនិង ព្រ្រឈើ 
(RECOFTC – The Center for People and Forests) ។

កម្មវិធី GREEN Mekong បានទទួលមូលនិធិគាំទ្រពី USAID និងអនុវត្តដ្រយអង្គការរីខូហ្វ- មជ្រឈមណ្ឌលដើម្របីមនុស្រស និង ព្រ្រឈើ •  ខ្រ កក្កដា ឆ្ន្រំ ២០១៥

ធ្វើការជាមួយពលរដ្ឋន្រមូលដ្ឋ្រនក្នុង 

តំបន់ម្រគង្គក ដើម្របីលើកកម្ពស់កិច្ចផ្តួច

ផ្តើមស្តីពីសមធម៌ក្នុងការកាត់បន្ថយការ 

ប្រ្រប្រួលាកាសធាតុឲ្រយមានប្រសិទ្ធភាព



កេុមអ្នកសិកេសាថ្នេក់តំបន់៖ 
វិធីសាសេ្តមួយដេលផ្តល់ឥទ្ធិពល

“ប្រសិនបើគា្ម្រនព្រ្រឈើទ្រ ប្រទ្រសឡាវពុំដឹងកា្ល្រយជាយ៉្រងណា។ ខ្ញុំដឹងថសហគមន៍ពឹង 
ផ្អ្រកលើព្រ្រឈើរបស់ពួកគ្រ ជាប្រចាំថ្ង្រសម្រ្រប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារ និងទ្រទ្រង់របរចិញ្ចឹមជីវិត 
របស់ពួកគ្រ។ ប្រទ្រសទាំងមូល និងសូម្របីត្រតំបន់ន្រះ ក៏ទទួលផលពីព្រ្រឈើដ្រលមាន 
សា្ថ្រនភាពល្អរយៈព្រលវ្រង និងពឹងផ្អ្រកលើព្រ្រឈើទាំងន្រះផងដ្ររ។” ន្រះជាអ្វីដ្រល 
ល្រកប៊ុនចាន់ ឡាតាណាវង្គកត អនុប្រធានផ្ន្រកព្រ្រឈើន្រខ្រត្តលួងប្រ្របាង ន្រប្រទ្រស 
ឡាវ រៀបរាប់ពីសារៈសំខាន់ន្រការការពារព្រ្រឈើន្រក្នុងមាតំបន់ម្រគង្គក។ បើគា្ម្រនព្រ្រ 
ឈើទ្រន្រះ ប្រជាជនជាច្រើនលាននាក់ នឹងបាត់បង់លទ្ធភាពទទួលបានស្របៀងាារ 
របស់ខ្លួន។ 

សហគមន៍នានាដ្រលស្ថិតន្រក្នុង 
និង ជិតព្រៃឈើ ដើរតួនាទីសំខាន់ 
ក្នុងការថ្ររក្រសាព្រ្រឈើទាំងន្រះ  ។ 
ប្រជាជនទំាងន្រះសា្គ្រល់ព្រ្របានច្របា
ស់ ជាងគ្រ ប៉ុន្ត្រជាញឹកញាប់បំផុត   
ពួក គ្រមិនត្រូវបានអនុញ្ញ្រតឲ្រយពាក់ 
ព័ន ្ធ ន្រក្នុងដំណើរន្រការធ្វើស្រចក្តី 
សម្រ្រចឡើយ  ដ្រលធ្វើឲ្រយពួកគ្រ
ងាយរងគ្រោះដោយសារតែគោលន
យ្របាយ និងការអនុវត្តពុំត្រឹមត្រូវ 
និង  គា្ម្រនសមធម៌ន្រក្នុងការគ្រប់
គ្រងព្រ្រឈើ ដ្រលជាហ្រតុធ្វើឲ្រយពួក
គ្រស្ថិតក្នុងានិភ័យ។  ការត្រឹមត្រ
បានដងឹពបីញ្ហានេះនៅពុទំានគ់រ្ប ់

គ្រ្រន់ឡើយ ដើម្របីាចការពារព្រ្រឈើ និងប្រជាជនដ្រលពឹងផ្អ្រកលើព្រ្រឈើបាន។ រដ្ឋ្រភិ
បាលត្រូវធ្វើការងារជាមួយសហគមន៍ទាំងន្រះ។ 

តាមរយៈសិកា្ខ្រសាលាជាបន្តបនា្ទ្រប់ចំនួនបួនលើក ក្រុមអ្នកសិក្រសាថ្ន្រក់តំបន់កំពុងធ្វើឲ្រយ
ប្រ្រកដថ ពួកគ្រាចឆ្លើយតបនឹងបញ្ហ្រពិតប្រ្រកដ ដ្រលសមាជិកក្រុមសិក្រសាថ្ន្រក់តំបន់
បានរកឃើញតាមរយៈវគ្គកបណ្តុះបណា្ត្រលទាំងន្រះ។ ល្រក ឡាតាណាវង្គកត មានបទពិ
ស្រធន៍ជាក់ស្ត្រងពីការរៀនសូត្រផ្ទ្រល់ខ្លួនអំពីបញ្ហ្រន្រះ៖ “តាមរយៈការចូលរួមន្រក្នុង 
សិកា្ខ្រសាលាទាំងន្រះ យើងបានរៀនអំពីប្របបទន្រការជជ្រកពិភាក្រសាជាមួយសហគមន៍។ 
បនា្ទ្រប់មក ន្រព្រលយើងត្រឡប់មកមូលដ្ឋ្រនរបស់យើងវិញ យើងជួបជាមួយប្រជាជន 
និង បានប្រមូលព័ត៌មានអំពីបញ្ហ្រនានាដ្រលមានសារៈសំខាន់ចំព្រះអ្នកទាំងន្រះ។ ប៉ុន្ត្រ 
យើងមិនត្រឹមត្រជួបជាមួយប្រជាជនទាំងន្រះប៉ុណ្ណ្រះទ្រ យើងក៏យល់ផងដ្ររពីការធ្វើយ៉្រង
ណាដើម្របីឲ្រយមានសមធម៌ន្រក្នុងវិធីសាស្រ្តរបស់យើង ដ្រយជួបជជ្រកជាមួយស្រ្តី និង 
សមាជិកដទ្រទៀតក្នុងសហគមន៍ដ្រលមានសម្ល្រងតិចតួច”។ 

គ្រលដ្ររបស់ក្រុមអ្នកសិក្រសាថ្ន្រក់តំបន់ គឺគូសបញ្ជ្រក់ពីសារៈសំខាន់ន្រសមធម៌ន្រក្នុង
ដំណើរការធ្វើស្រចក្តីសម្រ្រច ដ្រយគិតតាំងពីព្រលចាប់ផ្តើម រហូតដល់ចុងបញ្ចប់ ហើយ 
ការបណ្តុះបណា្ត្រលបន្ថ្រមាចធ្វើឲ្រយសម្រ្រចបាននូវគ្រលដ្រន្រះ។ លទ្ធផលន្រះ គឺជា
ការផ្ត្រលស់ប្តូរដ៏សំខាន់មួយន្រឥរិយបថ ឆ្ព្រះទ្ររកអភិបាលកិច្ចព្រ្រឈើ និងការកសាង 
គ្រលនយ្របាយន្រថ្ន្រក់ខ្រត្ត។ ឥឡូវន្រះ មន្រ្តីព្រ្រឈើយល់បានប្រសើរជាងមុនពីរ
បៀបធ្វើយ៉្រងណាឲ្រយសមាជិកសហគមន៍បានចូលរួម និងរបៀបប្រ្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយ 
អ្នកទាំងន្រះ ដ្រយធ្វើឲ្រយការចូលរួមរបស់ពួកគ្រកាន់ត្រមានឥទ្ធិពលខា្ល្រំងឡើងៗ និង 
ាចការពារព្រ្រឈើ ដ្រលន្រះជាគ្រលបំណងរួមដ៏សំខាន់សម្រ្រប់មនុស្រសគ្រប់រូប។

យ្របល់របស់ល្រកឡាតាណាវង្គកត ឆ្លុះបញ្ច្រំងពីការយល់ដឹងសុីជម្រ្រប្របន្រះអំពី 
សារៈសំខាន់ន្រសមធម៌ និងថតើសមាជិកក្រុមអ្នកសិក្រសាថ្ន្រក់តំបន់មានការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តកម្រិ
តណា ក្នុងការជម្រុញសមធម៌៖ “ដើម្របីពង្រឹងការចូលរួម គឺត្រូវធានាការពារសិទ្ធិរបស់ពួក
គ្រចំព្រះធនធានធម្មជាតិ។ ហើយន្រព្រលដ្រលយើងបានធានាសិទ្ធិរបស់ពួកគ្រហើយ
ន្រះ សមធម៌នឹងកើតមានឡើង។ ជាមួយសមធម៌ និងសិទ្ធិ ប្រជាជននឹងបានទទួលផល 
និងធានាដល់ការពារធនធានបានផងដ្ររ។

ការសង្កេតល្អិតល្អន់ជាមួយកេុមអ្នកសិកេសា 
ថ្នេក់តំបន់

” ថ្មីៗន្រះ កម្មវិធី GREEN Mekong បានរួមបញ្ចូលគា្ន្រនូវសកម្មភាពរបស់ក្រុមអ្នកសិក្រសា  
ថ្ន្រក់តំបន់ន្រក្នុងតំបន់ម្រគង្គក។  វីដ្រអូន្រះបងា្ហ្រញពីវិធីសាស្រ្តរបស់យើងក្នុងការចាត់ទុក
ការអភិវឌ្រឍសមត្ថភាពមន្រ្តីរដ្ឋបាលព្រ្រឈើន្រថ្ន្រក់ខ្រត្ត និងមូលដ្ឋ្រន ជាាទិភាពក្នុង 
គ្រល ដ្រក្រលម្អជាយុទ្ធសាស្រ្តនូវសមធម៌សង្គកមក្នុងអភិបាលកិច្ចព្រ្រឈើ។ ជាមួយ  កា រ                       
ប៉ុន ប៉ងបំព្រញភាពខ្វះចន្ល្រះរវាងសហគមន៍នានា និងរដ្ឋ្រភិបាល មន្រ្តីរដ្ឋបាលព្រ្រ  
ឈើន្រថ្ន្រក់ខ្រត្ត និងមូលដ្ឋ្រន ក្នុងបណា្ត្រប្រទ្រសន្រតំបន់ម្រគង្គកក្រ្រម បានទទួល                  
ការបណ្តុះបណា្ត្រល និងការគាំទ្រ ដើម្របីក្រលម្អ និងអនុវត្តវិធីសាស្រ្ត ដ្រលកាន់ត្រមាន 
សមធម៌ ន្រក្នុងគ្រលនយ្របាយ និងការអនុវត្តខាងអភិបាលកិច្ចព្រ្រឈើ។ 

វីដ្រអូន្រះមានន្រទីន្រះ៖ http://www.recoftc.org/project/green-mekong/vide-
os/green-mekong-regional-learning-group

ក្រុមអ្នកសិក្រសាថ្ន្រក់តំបន់ស្តីពីអភិបាលកិច្ចដ្រយសមធម៌ បានបន្តដំណើរការរបស់ខ្លួនន្រ 
ក្រុងសៀមរាប ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កាលពីថ្ង្រទី ២-៧ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ ២០១៥។ មន្រ្តី 
ជាន់ខ្ពស់ក្នងុវិស័យព្រ្រឈើន្រថ្ន្រក់ខ្រត្តចំនួន ១៩  រូប មកពីក្នងុតំបន់ន្រះបានជួបប្រជំុជា 
ថ្មីម្តងទៀតន្រក្នុងសិកា្ខ្រសាលាក្រុមអ្នកសិក្រសារៀនសូត្រលើកទី ៣។ មន្រ្តីទាំងន្រះដ្រល 
ទាំងអស់គា្ន្រក៏ជាសិកា្ខ្រកាមន្រក្នុងសិកា្ខ្រសាលាន្រក្រុមអ្នកសិក្រសារៀនសូត្រថ្ន្រក់តំបន់ពីរ  
លើកកន្លងមកហើយន្រះ បានអភិវឌ្រឍន៍សមត្ថភាពរបស់ពួកគ្រជាបន្ថ្រមទៀត ដើម្របីវាយ 
តម្ល្រ និងជម្រុញសមធម៌ន្រថ្ន្រក់មូលដ្ឋ្រន និងការចូលរួមន្រថ្ន្រក់មូលដ្ឋ្រន ជាមួយ សហគមន៍ 
នានា ដ្រលពួកគ្រធ្វើការជាមួយ។ ជាមួយព័ត៌មានដ្រលប្រមូលបានពីសហគមន៍ទាំងន្រះ 
នៅរវាងសិកា្ខ្រសាលាទាំងន្រះ សិកា្ខ្រកាមទាំងន្រះបានរៀនចំផ្រនការសកម្មភាព របស់ខ្លួន 
ដើម្របីក្រលម្អសមធម៌ន្រក្នុងបរិបទការងាររបស់ពួកគ្ររៀងៗខ្លួន។ សិកា្ខ្រសាលាន្រះដ្រល
មានរយៈព្រលប្រ្រំមួយថ្ង្រ ក៏មានរួមបញ្ចូលទស្រសនកិច្ចន្រតាមទីតាំងក្នុងមូលដ្ឋ្រនផងដ្ររ 
ដ្រលន្រទីន្រះ  សិកា្ខ្រកាមបានឃើញផ្ទ្រល់ភ្ន្រកនូវរបៀបដ្រលសហគមន៍ព្រ្រឈើធ្វើការ
ជាមួយក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធ ខុសៗគា្ន្រជាច្រើនសា្ថ្រប័ន ដ្រយធ្វើសហប្រតិបត្តិការដើម្របីការពារ 
ព្រ្រឈើពីការគំរាមកំហ្រងនានា។ ជាមួយការយល់ដឹងរបស់ខ្លួនអំពីសមធម៌ សិកា្ខ្រកាមក៏
បានផ្តល់យ្របល់តបទ្រសហគមន៍វិញផងដ្ររ ដើម្របីលើកទឹកចិត្តឲ្រយមានការក្រលម្អដំ
ណើរការគ្រប់គ្រងព្រ្រឈើរបស់ពួកគ្រ។ 

សិកា្ខ្រសាលាចុងក្រ្រយន្រក្រុមអ្នកសិក្រសាថ្ន្រក់តំបន់ នឹងធ្វើឡើងន្រក្នុងប្រទ្រសឡាវ ន្រ ចុង 
ខ្រកក្កដ។ សិកា្ខ្រសាលាន្រះនឹងផ្តល់ឲ្រយសមាជិកក្រុមអ្នកសិក្រសាថ្ន្រក់តំបន់ នូវឱ កា សដើម្របី 
បងា្ហ្រញជូនដល់សហការរីរបស់ខ្លួននូវផលិតផលចំណ្រះដឹងរបស់ខ្លួន ដ្រលបងា្ហ្រញពីបរិបទ 
និងបញ្ហ្រសមធម៌ដ្រលពួកគ្របានកំណត់ឃើញ។ សិកា្ខ្រកាមក៏នឹងរៀបចំផ្រនការផ្រសព្វផ្រសាយ
ផងដ្ររ ដើម្របីច្រករម្ល្រកការសិក្រសាសំខាន់ៗពីដំណើរការរបស់ក្រុមអ្នកសិក្រសាថ្ន្រក់តំបន់មុន
នឹង វិលត្រឡប់ទ្រប្រទ្រសរៀងៗខ្លួនវិញ។

អ្នកជំនាញមួយរូបបងា្ហ្រញអំពីបញ្ហ្រសមធម៌ន្រក្នុង 
មូលដ្ឋ្រន ដល់សមាជិកក្រុមអ្នកសិក្រសាថ្ន្រក់តំបន់ 
ន្រក្រុងសៀមរាប ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

កម្មវិធី GREEN Mekong បានទទួលមូលនិធិគាំទ្រពី USAID និងអនុវត្តដ្រយអង្គការរីខូហ្វ- មជ្រឈមណ្ឌលដើម្របីមនុស្រស និង ព្រ្រឈើ •  ខ្រ កក្កដា ឆ្ន្រំ ២០១៥



តំណាងមកពីកេុមអង្គកការសង្គកមសុីវិល ជួប 
បេជុំដើមេបីពងេឹងបន្ថេមជំនាញសមេបសមេួល 
របស់ខ្លួន
 

ជាផ្ន្រកមួយន្រផ្រនការអភិវឌ្រឍន៍សមត្ថភាព និងការចូលរួមរបស់ខ្លួនរយៈព្រលពីរ ឆ្ន្រំន្រ 
ក្រ្រមកម្មវិធី GREEN Mekong សម្រ្រប់អង្គកការសង្គកមសុីវិល ន្រទូទាំងតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គក 
ក្រ្រម USAID និង RECOFTC បានអញ្ជើញតំណាងមកពីអង្គកការចំនួន ២០ ដើម្របីជួប 
ប្រជុំន្រទីក្រុងបាងកក ន្រក្នុងសិកា្ខ្រសាលាបណ្តុះបណា្ត្រលលើកទីបី នាថ្ង្រទី ២៣-២៧ 
ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ ២០១៥។ 

តំណាងមកពីអង្គកការសង្គកមសុីវិលជាដ្រគូក្នុងកម្មវិធី  GREEN  Mekong  ដ្រលធ្វើការជា
មួយសហគមន៍ព្រ្រឈើន្រក្នុងតំបន់ម្រគង្គកក្រ្រម បានចូលរួមន្រក្នុងសិកា្ខ្រសាលាបណ្តុះ
បណា្ត្រលជាបន្តបនា្ទ្រប់  ដើម្របីពង្រឹងតួនាទីរបស់ខ្លួនជាអ្នកសម្របសម្រួលន្រមូលដ្ឋ្រន។ 
ជាលទ្ធផល ពួកគ្រពង្រឹងការចូលរួមប្រកបដ្រយអត្ថន័យ និងសមធម៌ជាងមុន ជាមួយ   
ក្រុមអ្នកដ្រលមានចំណាប់ារម្មណ៍ខុសៗគា្ន្រ ក៏ដូចជា ការបង្កើតលក្ខខណ្ឌប្រសើរជាង 

មនុសមរ្ាបអ់ន្កពាកព់ន័ធ្នានានៅ 
ក្នុងមូលដ្ឋ្រន ដើម្របីសំដ្រងយ្របល់ 
និងធ្វើស្រចក្តីសម្រ្រចដើម្របីខ្លួនឯង 
អពំកីចិច្ផត្ចួផត្ើមពរ្ៃឈើនងិការ 
ប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលមាន 
ឥទ្ធិពលមកលើពួកគ្រផងដ្ររ។ 

នៅកន្ងុកចិច្បរ្ជុនំេះសកិខ្ាកាមមក
ពីអង្គកការសង្គកមសុីវិល ក៏មានឱកាស
ដើមប្បីរ្ើបរ្ាសវ់ធិបីណត្ុះបណត្ាល
បែបចន្ៃបរ្ឌតិផងដែរនៅកន្ងុការ 
បណ្តុះបណា្ត្រលន្រះ ដ្រលរួមទាំង 
ការកតត់រ្ាបទបងហ្ាញរបសព់កួគេ 
ស្តីពីការសម្របសម្រួល និង ទទួល 
បានយ្របល់តបភា្ល្រមៗ  ជាមួយ 

អ្នក ដ៏ទ្រទៀតន្រក្នុងក្រុម ដើម្របីក្រលម្អជំនាញរ បស់ពួកគ្រ។ 

អង្គកការសង្គកមសុីវិល ដ្រលអ្នកខ្លះគឺជាអ្នកទទួលជំនួយខា្ន្រតតូចពីមូលនិធិ GREEN  
Mekong ក៏បានរាយការណ៍ផងដ្ររអំពីរបៀបដ្រលពួកគ្រប្រើប្រ្រស់ជំនាញថ្មីៗ របស់ខ្លនួ ទំាង 
តាមរយៈជំនួយខា្ន្រតតូចរបស់ខ្លួន និងតាមរយៈប្រតិបត្តិការជា ធម្មតារបស់ពួកគ្រផងដ្ររ។ 

បច្ចុបេបន្នភាពពីមូលនិធិ GREEN Mekong

មូលនិធិ GREEN Mekong (GMCF) បានបន្តបង្កើតលទ្ធផលប្រកបដ្រយជ្រគ 
ជ័យន្រទូទាំងតំបន់ម្រគង្គក ដ្រលរួមទាំង មីយ៉្រន់មា៉្រ និងឡាវផងដ្ររ ដ្រលអ្នក 
ទទួលមូលនិធិ GMCF ចំនួនពីរ ព្រលគឺ អង្គកការមូលនិធិអភិវឌ្រឍន៍ម្រតា្ត្រ (METTA) 
និងសមាគមជីវៈចម្រុះឡាវ (LBA) កំពុងធ្វើការយ៉្រងសកម្មន្រតាមមូលដ្ឋ្រន។ មូលនិធិ 
GMCF ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដ្រលជាដំបូងសម្រ្រប់គាំទ្រដល់សិកា្ខ្រកាមពីអង្គកការសង្គកមសុី
វិល ន្រក្នុងការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាព ដ្រលបានរៀបចំឡើងន្រក្នុងអំឡុងព្រលន្រសិ
កា្ខ្រសាលាប្រកាសការចាប់ផ្តើមវគ្គកបណ្តុះបណា្ត្រលន្រះ។ ចាប់តាំងពីព្រលន្រះមក មូល 
និធិ ន្រះបានបងា្ហ្រញពីសមត្ថភាពព្រញល្រញរបស់ខ្លួន ទាំងក្នុងការអនុញ្ញ្រតឲ្រយមានភាព 
ច្ន្រប្រឌិត និងការវិវត្ត ក្នុងចំណ្រមអង្គកការដ្រលជាអ្នកទទួលជំនួយ និងក្នុងការផ្តល់ឱកា
សសម្រ្រប់អង្គកការសង្គកមសុីវិល ដើម្របីប្រើប្រ្រស់វគ្គកបណា្ត្រលរបស់ពួកគ្រអំពីសមធម៌ផង 
ដ្ររ។

ទ្រះបីគម្រ្រងរបស់អង្គកការម្រតា្ត្រ នឹងន្របន្តរហូតដល់ខ្រសីា ឆ្ន្រំ ២០១៥ក៏ដ្រយ ន្រ  
ក្នុងរយៈព្រលបីខ្រដំបូង ព្រលគឺ ខ្រម្រសា ដល់ មិថុនា ឆ្ន្រំ ២០១៥ ការកសាងសមត្ថភាព 
របស់ពួកគ្រអំពីសមធម៌ សម្រ្រប់អង្គកការសហគមន៍ បានបង្កើតច្រញជាលទ្ធផល រួចមក 
ហើយ ន្រក្នុងភូមិចំនួន ១០ និងផ្តល់ប្រយ្រជន ៍ដល់ ប្រជាជនចំនួន ១.៨២៦ គ្រួសារ។ 

សិកា្ខ្រសាលាទាំងន្រះ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្របីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អង្គកការ សហគមន៍   
និងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងធនធាន ព្រ្រ ក្រងកាង (MRMCs) ដើម្របីក្រលម្អ ការដឹកនាំ និង 
 ការចាត់ច្រងជំនាញ ចំណ្រះដឹងអំពីសមធម៌  អភិបាលកិច្ចល្អ និងការគ្រប់ គ្រង ដើម្របីធា
នាឲ្រយមានការចូលរួមប្រកបដ្រយអត្ថន័យ  ជាមួយសហគមន៍ដ្រលពឹងផ្អ្រកលើព្រ្រក្រង
កាង។ 

បន្ថ្រមលើការកសាងសមត្ថភាពអំពីអភិបាលកិច្ចដ្រយសមធម៌ ដំណើរការរៀបចំសិកា្ខ្រសា 
លារបស់អង្គកការម្រតា្ត្រ ក៏មានសមធម៌ផងដ្ររ ដ្រយបានសហការជិតស្និទ្ធជាមួយភូមិ  
នានា ដើម្របីធានាឲ្រយមានការគិតបញ្ចូលស្រ្តី និងអ្នកន្រសាទតូចតាច ដ្រលពឹងផ្អ្រកត្រលើ 
ព្រ្រក្រងកាងធម្មជាតិ។ ការធ្វើប្របន្រះបាននាំឲ្រយមានការយ្រគយល់គា្ន្រកាន់ត្រប្រសើរ 
ឡើងរវាងក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធខុសៗគា្ន្រនិងការយល់ដឹងអំពីមូលហ្រតុដ្រលថ ការចូលរួមនី 
មួយៗសុទ្ធត្រមានសារៈសំខាន់។ ល្រក U Tin Kyay, Maung មកពីភូមិបា៉្រ បានកត់សំ
គាល់ថ“យើងចំាបាច់ត្រូវអភិរក្រសព្រ្រក្រងកាងធម្មជាតិជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធតាមរយៈការ  
រួមចំណ្រករបស់សហគមន៍។ បើយើងមិនអភិរក្រសព្រ្រក្រងកាងដ្រលមានស្រ្រប់ទ្រន្រះ  
កសិករដ្រលរស់ន្រជិតព្រ្រក្រងកាង នឹងរងការប៉ះពាល់កាន់ត្រធ្ងន់ធ្ងរបន្ថ្រមទៀត ជាង 
អ្នកដទ្រ។”

ន្រប្រទ្រសឡាវ ការងាររបស់អង្គកការ 
LBA ន្រក្រ្រមមូលនិធិ  GMCF បាន 
ផ្ត្រតលើការចាត់ច្រងវគ្គកបណ្តះុបណា្ត្រល 
គ្រូបង្គ្រល។ គ្រលដ្រចំបងរបស់ 
 ពួកគ្រគឺមន្រ្តីរដ្ឋ្រភិបាលមូលដ្ឋ្រន ដ្រល 
មានទំនាក់ទំនង និងដ្រលធ្វើការជិត 
ស្និទ្ធជាមួយសហគមន៍នានានៅក្នុងក  
ារគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើនៅជុំ វិញ 
កន្ល្រងអភិរក្រសភូតាសានក្នុងខ្រត្តផុង 
សាលី។  មន្រ្តីចំនួន ២០នាក់ មកពី  
ការិយល័យធនធានធម្មជាតិ   និង  
បរិសា្ថ្រនន្រថ្ន្រក់ស្រុក និងការិយល័យ 
យុត្តិធម៌ន្រថ្ន្រក់ស្រុក បានទទួលការ  
បណ្តុះបណា្ត្រលអំពីសញ្ញ្រណ  និង  

គ្រលការណ៍នានាន្រសមធម៌ ន្រក្នុងអភិបាលកិច្ចព្រ្រឈើ  និងអំពីរបៀបក្រលម្អការចូល 
រួមធ្វើការជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋ្រន ដើម្របីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីច្របាប់នានាដ្រលពាក់  
ព័ន្ធ និងពង្រឹងការសន្ទននា និងការផ្តល់យ្របល់តបអំពីបញ្ហ្រព្រ្រឈើន្រក្នុងមូលដ្ឋ្រន។

សកិខ្ាកាមនៅកន្ងុកចិច្បរ្ជុនំៃអងគ្ការសងគ្មស៊វីលិ 
កត់ត្រ្រវគ្គក បណ្តុះបណា្ត្រលស្តីពីការសម្របសម្រួល 
ន្រមុនការវិភាគជាក្រុម

ស្រ្តីជាមន្រ្តីព្រ្រឈើថ្ន្រក់ខ្រត្តដ្រលចូលរួមន្រក្នុងវគ្គក
បណ្តុះបណា្ត្រលរបស់អង្គកការ

បុគ្គកលិកអង្គកការម្រតា្ត្រ បានធ្វើទស្រសនកិច្ចតាម

ភូមិគ្រលដ្រចំនួន ១០ និងបានជួបជាមួយ 

ម្រដឹកនាំថ្ន្រក់ភូមិ និងសមាជិក MRMC ដើម្របី 

ច្រករម្ល្រក និងជម្រុញសញ្ញ្រណព្រមទាំងដំណើរ  

ការន្រការគ្រប់គ្រងព្រ្រក្រងកាងដ្រយសមធម៌    

ផងដ្ររ។

ដ្រយសារត្រការបាត់បង់ព្រ្រឈើ កសិករដ្រលរស់ន្រជិតព្រ្រក្រងកាងធម្មជាតិ 
បានរង ការប៉ះពាល់ដ្រយផ្ទ្រល់ ជាងអ្នកដទ្រទៀត ទ្រះបីន្រក្នុងព្រលបច្ចុប្របន្ន 
ពួកគ្រក៏ជាអ្នកកាប់ដើមក្រងកាងក៏ដ្រយ។ ពួកគ្រត្រូវចូលរួម និងរួមចំណ្រក 
ន្រក្នុងយន្តការគ្របប់គ្រងធនធានព្រ្រក្រងកាងធម្មជាតិ។

កម្មវិធី GREEN Mekong បានទទួលមូលនិធិគាំទ្រពី USAID និងអនុវត្តដ្រយអង្គការរីខូហ្វ- មជ្រឈមណ្ឌលដើម្របីមនុស្រស និង ព្រ្រឈើ •  ខ្រ កក្កដា ឆ្ន្រំ ២០១៥



ឯកសារនានាអំពីសមធម៌
កេេហ្វិកព័ត៌មាន៖ ពេេឈើសង្គកម និងការបេេបេួលអាកាសធាតុនៅ
អាសា៊េន

របាយការណ៍របស់ RECOFTC ស្តីពី“សា្ថ្រន  
ភាពបច្ចុប្របន្នន្រព្រ្រឈើសង្គកមន្រក្នុងការបន្រសាំ 
និងការកាត់បន្ថយការប្រ្រប្រួលាកាសធាតុ 
ក្នុងតំបន់ាស៊ា្រន”ផ្តល់ ជាគ្រល គំនិតអំពី 
ទិន្នន័យវិស័យព្រ្រឈើន្រថ្ន្រក់ជាតិ  និង 
ពត័ម៌ានអពំគីមរ្បពរ្ៃឈើនងិកនល្ែងនានា 
ដ្រលគ្រប់គ្រងដ្រយពលរដ្ឋ ន្រក្នុងមូល 
ដ្ឋ្រនសម្រ្រប់ប្រទ្រសចំនួនប្រ្រំបី ក្នុងាសា៊្រន 
(កម្ពុជា ឥណ្ឌូន្រសុី ឡាវ  មា៉្រឡ្រសុី មី យ៉្រន់ 
មា៉្រ ហ្វីលីពីន ថ្រ និងវៀតណាម។ ក្រ្រហ្វិក
ពត័ម៌ាននេះផត្លជ់ាពត័ម៌ានអពំអីវ្ដីែល 
បងា្ហ្រញក្នុងរបាយការណ៍ន្រះ។

មានន្រ៖ http://www.recoftc.org/project/asfcc/q-and/infographic-so-
cial-forestry-and-climate-change-asean
 

ការអភិវឌេឍសមត្ថភាព៖ ការបង្ហេញខ្លួននៅក្នុងយុគសម័យអាកាសធាតុ
ថ្មីមួយ ?

ន្រខ្រមិថុនា ក្នុងកិច្ចប្រជុំ SBSTA  42 
ន្រទីក្រុងប្រន ប្រទ្រសាល្លឺម៉ង់ល្រក 
ស្រី Regan Suzuki Pairojmahakij  
មកពីអង្គកការ RECOFTC បានលើក 
ឡើង ពីការកសាង សមត្ថភាពសម្រ្រប់ 
សមធម៌ ន្រក្នុងអភិបាលកិច្ចព្រ្រឈើ 
និង ការពាក់ព័ន្ធសម្រ្រប់គ្រលនយ្រ 
បាយ។ ដ្រយទទួលបានការលើកទឹក 
ចិត្តភាគច្រើនពីរបកគំហើញ   និង លទ្ធ  
ផលពីកម្មវិធី GREEN Mekong 
រហូតមកទល់បច្ចុប្របន្នន្រះ ល្រកស្

រីបានចាប់ផ្តើមដ្រយពន្រយល់ពីរបៀបដ្រលសមធម៌ មិនម្រនជា”ដំណ្រះស្រ្រយសម្រ្រប់ 
គ្រប់ករណីទាំងអស់ឡើយ”  ប៉ុន្ត្រាស្រ័យលើបរិបទ  ភាសា  ាទិភាព  និងតម្រូវការចាំ 
បាច់។ ល្រកស្រីបានបន្តបងា្ហ្រញថ ដើម្របីឲ្រយ REDD+ មាននិរន្តរភាព  ការធានាឲ្រយមាន 
សមធម៌ មានសារៈសំខាន់បំផុត ហើយការកសាងសមត្ថភាពគឺជាយុទ្ធសាស្រ្តគន្លឹះមួយ 
ទើបាចធ្វើការឆ្លើយតបនឹងការប្រ្រប្រួលាកាសធាតុដ្រយសមធម៌ និងប្រសិទ្ធភាព។   
 
ប្លក់ (Blog) របស់ល្រកស្រី Regan ដ្រលបង្ហ្រះព័ត៌មានអំពីសារៈសំខាន់ន្រការអភិវឌ្រឍ
សមត្ថភាពសម្រ្រប់ការឆ្លើយតបដ្រយសមធម៌ ចំព្រះការប្រ្រប្រួលាកាសធាតុ  http://
bit.ly/1emgxdi 

ការបង្ហេញករណីអំពីសមធម៌៖ ការយល់ឃើញអំពីយុត្តិធម៌ ធៀបនឹង 
សមធម៌សង្គកម នៅក្នុងបេព័ន្ធបេងចេកផល កេេមកម្មវិធី REDD+ 

ការច្រករម្ល្រកធនធានថ្មីៗស្តីពីសមធម៌ គឺជាផ្ន្រកសំខាន់មួយន្រប្រសកកម្មរបស់កម្មវិធី  
GREEN Mekong ដ្រលធ្វើឲ្រយមានការយកចិត្តទុកដក់ចំព្រះផលិតផលចំណ្រះដឹងដ្រល 
បង្កើតជាមូលដ្ឋ្រនន្រការងាររបស់កម្មវិធី GREEN Mekong។ ឯកសារន្រះពិនិត្រយមើល 
យន្តការនានាដ្រលាចមានន្រក្នុងកម្មវិធីជាតិ REDD+ និងការពឹងផ្អ្រកលើថតើ ការបាត់ 
បង់ព្រ្រឈើបច្ចុប្របន្នន្រះ ភាគច្រើនកើតឡើងដ្រយសារអ្នកមាន ឬ ដ្រយសារសហគមន៍ 
និងកសិករក្រីក្រ លទ្ធផលខុសៗគា្ន្រ ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងសមធម៌សង្គកមន្រក្នុង REDD+។ 
ឯកសារន្រះក៏បងា្ហ្រញផងដ្ររថ យន្តការនានាដ្រលសិកា្ខ្រកាមទំនងជាចាត់ទុកថមាន 
សមធម៌ មិនសុទ្ធត្រដូចគា្ន្រនឹងអ្វីដ្រលទំនងជាបង្កើនសមធម៌សង្គកមឡើយ។

ទសេសនៈយេនឌ័រ
ករណីសិកេសានៅជុំវិញពិភពលោក បង្ហេញថ ការសេេវជេេវបេបចូលរួម 
ដេលឆ្លើយតបនឹងយេនឌ័រ គឺជាជមេើសដេលគួរបេកាន់យក 

អ្នកស្រ្រវជ្រ្រវយ្រនឌ័រន្រអង្គកការជីវៈជម្រុះអន្តរជាតិ ពិភាក្រសាពីជ្រគជ័យរបស់ខ្លួនន្រក្នុង 
ការប្រើប្រ្រស់ឧបករណ៍ និងដំណើរការន្រការស្រ្រវជ្រ្រវតាមប្របចូលរួម ន្រក្នុងគម្រ្រង 
ស្រ្រវជ្រ្រវខុសៗគា្ន្រ ន្របឺគីណាា្វ្រសូ កាម្ររូន ឥណា្ឌ្រ និង មា៉្រឡ្រសុី។ 

សូមានបន្ថ្រមន្រក្នុង៖ http://www.bioversityinternational.org/news/detail/ 
case-studies-from-around-the-globe-show-that-gender-responsive- 
participatory-research-is-the-way-to-go/ 

ការបញ្ជេេបយេនឌ័រទៅក្នុងោលនយោបាយពេេឈើនៅអាសុី និង 
បា៉េសុីហ្វិក

របាយការណ៍ន្រះផ្ត្រតលើរបៀបដ្រលទស្រសនទានអំពីយ្រនឌ័រ ត្រូវបានដក់បញ្ចូលទ្រក្នុង
គ្រលនយ្របាយព្រ្រឈើក្នុងប្រទ្រសចំនួនប្រ្រំបី ន្រាសុី-បា៉្រសុីហ្វិក (ប្រទ្រសន្របា៉្រល់ 
ស្រីលងា្ក្រ កម្ពុជា ហ្វីជី ឥណ្ឌូន្រសុី ហ្វីលីពីន ថ្រ និងវៀតណាម)។ របាយការណ៍ន្រះ មាន
ភា្ជ្រប់អនុសាសន៍គ្រលនយ្របាយខ្លីៗដ្រលគូសបញ្ជ្រក់ពីការប្រឈមនានាសម្រ្រប់ស្រ្តី  
និងអនុសាសន៍នានាដើម្របីលើកកំពស់ការបញ្ជ្រ្របយ្រនឌ័រន្រក្នុងវិស័យព្រ្រឈើ។

ឯកសារន្រះមានន្រក្នុង៖ http://www.recoftc.org/reports/mainstreaming- 
gender-forest-policies-asia-and-pacific

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានន្រះ ច្រញផ្រសាយដ្រយ៖

The GREEN Mekong program
RECOFTC – The Center for People and Forests  
P.O. Box 1111 Kasetsart Post Office Bangkok 10903, Thailand 
green.mekong@recoftc.org 
http://www.recoftc.org/project/green-mekong

រាល់ទស្រសនៈដ្រលបានលើកឡើងន្រក្នុងឯកសារន្រះ មិនឆ្លុះបញ្ច្រំងអំពីទស្រសនៈរបស់អង្គកការរីខូហ្វ-មជ្រឈមណ្ឌលសម្រ្រប់មនុស្រស និងព្រ្រឈើ (RECOFTC) និង USAID ឡើយ។ យើងមិនទទួលខុស
ត្រូវនូវរាល់កំហុសឆ្គកង ឬ ការខ្វះចន្ល្រះន្រក្នុងការប្រ្រសម្រួល ឯកសារ ន្រះពីសំណ្រដើមភាសាអង់គ្ល្រស ទ្រជាភាសាដទ្រទៀត។

យើងរីករាយនឹងទទួលយកនូវរាល់មតិយ្របល់របស់ល្រកអ្នកចំព្រះព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានន្រះ ឬ ចូលរួមចំណ្រកមកក្នុងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌ មានន្រះអំពីសមិទ្ធផល ឬ ការងាររបស់អ្នកអំពីសមធម៌។ 
សូមអ៊ីម៉្រលមកកាន់យើងខ្ញុំតាម៖ green.mekong@recoftc.org

កម្មវិធី GREEN Mekong បានទទួលមូលនិធិគាំទ្រពី USAID និងអនុវត្តដ្រយអង្គការរីខូហ្វ- មជ្រឈមណ្ឌលដើម្របីមនុស្រស និង ព្រ្រឈើ •  ខ្រ កក្កដា ឆ្ន្រំ ២០១៥


