
កម្មវិធីហ្រ្ីនមមគង្ បានទទួលមូលនិធិពី USAID និងអនុវត្តមោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់មនុស្ស និងពម្ពម�ើ (RECOFTC) • ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៤ •

ថ

នៅក្នុងលេលខ នេះរួមាេ៖

• ភាគីពាក់ព័ន្ធលៅមូលដ្ឋាេក្នុង ប្រ នេសកម្នុជា ថៃ នវ ៀតណាម ចែករំចលក
 េសលសេៈរ្រស់ខ្លួេ  អំពីការ នលីកកម្ស់សមធម៌
• ការអភិវឌលឍសមត្ថភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិល នដីមលបីនេើកកម្ស់ ប្រសិេ្ធភាព
 សមធម៌ ថេកិែ្ចផ្លួែ នផ្ីម កាត់្រេ្ថយកា     រ ច្លប្ររួលអាកាសធាត៊ នដ្យ ចផែអក នលី
                ថបព នឈី
• ធេធាេស្ីពីសមធម៌
• "េសលសេទាេ នយេឌ័រ" – េសលសេទាេអំពីសមធម៌ នយេឌ័រ
• សកម្មភាព នពលខាងម៊ខ

នលខេី ២   •    ចខកក៊ម្ៈឆ្នាំ ២០១៤

នធវើការជាមួយប្រជាជេនៅមូលដ្ឋាេក្នុង
តំ្រេ់នមគង្គ នដើមលបីនលើកកម្ស់បសិេ្ធភាព
ថេកិែ្ចផ្លួែនផ្ើម ស្ីពីសមធម៌នៅក្នុងការ
កាត់្រេ្ថយការចប្រប្ររួលអាកាសធាត៊

បពរឹត្ិ្របតព័ត៌មាេសមធម៌នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាេ
សូមស្វាគមេ៍បពរឹត្ិ្របតព័ត៌មាេនេះ  ផលិតនដ្យកម្មវិធីសមធម៌ថ្នាក់ថ្នាក់

មូលដ្ឋាេ េិងការពបងរឹង្រណាតាញក្នុងតំ្រេ់នមគង្គ (ហ្គ្គីេនមគង្គ) 

ចដលមាេនោលនៅនលើកកម្ស់សមត្ថភាពរ្រស់អ្ក្រនងកើត

នោលេនោបាយ  េិងភាគីពាក់ព័េ្ធនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាេក្នុងតំ្រេ់

នមគង្គនបកាម នដើមលបីនលើកកំពស់សមធម៌ក្នុងនោលេនោបាយ 

េិងការអេ៊វត្កាត់្រេ្ថយការចប្រប្ររួលអាកាសធត៊នដ្យចផែអកនលើ

ថបពនឈើ។

កម្មវិធីនេះបាេចផែអកនលើប្រការចដលថ្ ្ររាជ័យជានបែើេក្នុងកិែ្ច

ការពារថបពនឈើបាេនកើតន�ើងនដ្យស្រការមិេនលើកយកមក

ពិចារណា េូវតបមរូវការែង់បាេែំនេះដរឹង  េិងការែូលរួមរ្រស់

ប្រជាជេក្នុងមូលដ្ឋាេនៅក្នុងដំនេើរការនធវើនសែក្ីសនបមែ។

នៅក្នុងតំ្រេ់នមគង្គនបកាម ចដលប្រជាជេជានបែើេលាេនាក់នៅ

ចតពរឹងចផែអកនលើធេធាេថបពនឈើ  នោលេនោបាយ  េិងយ៊េ្ធ 

ស្ហស្ចដលនរៀ្រែំន�ើងនដើមលបីការពារថបពនឈើ កាត់្រេ្ថយការ 

្រំភាយ្រូេ េិងកាត់្រេ្ថយការចប្រប្ររួលអាកាសធាត៊េរឹងេេួល

នជាគជ័យចតក្នុងករេីចដលមាេ   ការែូលរួមពីស្គគមេ៍ មូល

ដ្ឋាេចត្រ៉៊នណាណះ។

កម្មវិធីហ្គ្គីេនមគង្គ បាេេេួលមូលេិធិពីន្រសកកម្មអភិវឌលឍេ៍ 

តំ្រេ់អាស៊ី(RDMA) ថេេីភានាក់ងារស្គរដ្ឋអានមរិកសបមា្រ់ 

អភិវឌលឍេ៍អេ្រជាតិ(USAID) េិងអេ៊វត្នដ្យមជលឈមេ្ឌល    

សបមា្រ់មេ៊សលសេិងថបពនឈើ(RECOFTC)។

អំពីកម្មវិធីហ្គ្គីេនមគង្គ

កម្មវិធីហ្គ្គីេនមគង្គ បាេេេួលមូលេិធិពី USAID េិងអេ៊វត្នដ្យមជលឈមេ្ឌលសបមា្រ់មេ៊សលស េិងថបពនឈើ (RECOFTC) • ចខក៊ម្ះ ឆ្នាំ ២០១៤ •



កម្មវិធីហ្រ្ីនមមគង្ បានទទួលមូលនិធិពី USAID និងអនុវត្តមោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់មនុស្ស និងពម្ពម�ើ (RECOFTC) • ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៤ •

ភាគីពាក់ព័េ្ធក្នុងមូលដ្ឋាេ ថេប្រនេសកម្នុជា  ថៃ េិងនវៀតណាម

ចែករំចលកេសលសេៈអំពីការនលើកកម្ស់សមធម៌

ក្នុងរវាងចខមីនា េិង ចខធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៣ កម្មវិធីនេះបាេចាត់ចែងការពិនបោះនោ្រល់ែំេួេបបាំពីរនលើក 

នៅ  កម្នុជា  ថៃ េិង  នវៀតណាមចដលមាេអ្កែូលរួមជិត ២០០ នាក់  ចដលមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិល

សមាជិក្រណាតាញស្គគមេ៍ថបពនឈើ  េិងអង្គការមហាជេដថេនេៀតក្នុងនោលនៅកំេត់រក  េិង  

ចាត់ជាអាេិភាព្រញ្ហាសំខាេ់ៗចដលទាក់េងេរឹងសមធម៌  នៅក្នុង្ររិ្រេថេការបគ្រ់បគងថបពនឈើនៅ 

ថ្នាក់                 តំ្រេ់ ការវាយតថម្យេ្ការពាក់ព័េ្ធចដលមាេបស្្រ់ េិងភាពខាលាំងថេប្រព័េ្ធជាតិ េិងប្រមូលយក 

អេ៊ស្សេ៍នានានដើមលបីនដ្ះបស្យ្រញ្ហាសមធម៌ក្នុងការបគ្រ់បគងថបពនឈើ ជាមួយភាគីពាក់ព័េ្ធ

សបមា្រ់ កាត់្រេ្ថយការចប្រប្ររួលអាកាសធាត៊។

សមាជិកស្គគមេ៍មូលដ្ឋាេមួយនៅេីបក៊ងហាេូយ   ថេប្រនេសនវៀតណាមបាេនលើកន�ើងថ្៖            " 

នគចាំបាែ់បតរូវ ចាត់េ៊ក ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាេជាស្នូលថេដំនេើរការនេះ។  នយើងបតរូវចតពាក់ព័េ្ធនៅ

ក្នុងការនធវើនសែក្ីសនបមែ  ចា្រ់តាំងពីដំណាក់កាលនដើមដំ្រូងតាមរយៈការអេ៊វត្"។

នៅនខត្បពះវិហារថេប្រនេសកម្នុជា ្រនាទា្រ់ពីលំហាត់ជាបក៊មមួយចដលបាេនធវើន�ើងនដ្យពិេិតលយនមើល

លក្ខេៈឌីណាមិក ថេនសដ្ឋកិែ្ចសង្គមរ្រស់ស្គគមេ៍ សមាជិកស្គគមេ៍បាេចែករំចលកការយល់

ដរឹងរ្រស់ពួកនគអំពីសមធម៌៖"សមធម៌នៅក្នុងការច្រងចែកផល អាបស័យនលើវិភាគទាេចដល្រ៊គ្គល

មានាក់ៗផ្ល់នៅក្នុងសកម្មភាពស្គគមេ៍ថបពនឈើចដល្រនងកើតអត្ថប្រនោជេ៍។ ប្រការនេះទាមទារឲលយ      

ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចដលេេួលផល ពិភាកលសាក្នុងែំនណាមបក៊មខ្លួេ េិងឯកភាពនលើវិធីសបមា្រ់ 

ការចែកផល។"

នៅក្នុងប្រនេសទាំង្រី អ្កែូលរួមបាេនលើកន�ើងអំពីកងវល់នានា ប្រហាក់ប្រច្គលោនានទាះ្រីជាកងវល់

ជាអាេិភាពមាេលក្ខេៈខ៊សោនាក៏នដ្យ។ កងវល់ទាំងននាះរួមមាេ ការច្រងចែកផលសិេ្ធិកាេ់កា្រ់ 

នោលេនោបាយ្រេ្រញ្ញាត្ិ ការេេួលបាេព័ត៌មាេអភិបាលកិែ្ចលែអ ការែូលរួម េិងដំនេើការ

ពិនបោះនោ្រល់យេ្ការ្រេ្រឹងស្រេ៊ក្ខ  ្រ៊ពវន្គត៊ថេការបាត់្រង់ថបពនឈើ េិងរ្ររែិញ្ចរឹមជីវិត។

អេ៊ស្សេ៍ពីអ្កែូលរួម នដើមលបីនដ្ះបស្យកងវល់ទាំងនេះរួមមាេ តបមរូវការឲលយមាេការពិនបោះនោ្រល់

ប្រក្រនដ្យប្រសិេ្ធភាពនៅមូលដ្ឋាេ នដើមលបីនធវើឲលយប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាេបាេែូលរួមនៅក្នុង                           ដំនេើរ

ការនានាថេការនធវើនសែក្ីសនបមែ។  ្រញ្ហានេះចដលបាេនលើកន�ើងតាមរយៈដំនេើរការពិនបោះនោ

្រល់បតរូវចតបាេកត់បតា្រនាទា្រ់មកនដ្ះបស្យ  បតរួតពិេិតលយ  តាមដ្េ េិងវាយតថម្៖

ការអភិវឌលឍសមត្ថភាពរ្រស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល នដើមលបីនលើក

កម្ស់សមធម៌ប្រក្រនដ្យប្រសិេ្ធភាពនៅក្នុងកិែ្ចផ្លួែនផ្ើម

កាត់្រេ្ថយការចប្រប្ររួលអាកាសធាត៊ចដលចផែអកនលើថបពនឈើ

អ្កសបម្រសបមរួលថ្នាក់មូលដ្ឋាេែំេួេ ២៥នាក់ មកពីប្រនេសកម្នុជា ឡាវ មីោ៉ាេ់មា៉ា ថៃ េិងនវៀត      

ណាមបាេែូលរួមជាមួយោនា ក្នុងវគ្គ្រេ្តះ្រណាតាលមួយនៅបក៊ងបាងកក កាលពីចខត៊លាស្ីពី "ការ

នលើកកម្ស់សមធម៌នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាេក្នុងវិស័យថបពនឈើ េិងការចប្រប្ររួលអាកាសធាត៊"។ វគ្គ្រេ្តះ 

្រណាតាលនេះមាេនោលនៅអភិវឌលឍេ៍សមត្ថភាពរ្រស់អ្កសបម្រសបមរួល នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាេនដើមលបី        

កំេត់អត្សញ្ញាេ្រញ្ហាសមធម៌  េិងឱកាសនានា េិងនរៀេសូបតអំពីវិធីស្ហស្ៃ្មីៗ  នដើមលបីនដ្ះ          

បស្យ្រញ្ហាសមធម៌នៅក្នុងដំនេើរការនធវើឲលយភាគីពាក់ព័េ្ធែូលរួម ។

សិកាខាកាមបាេនរៀេសូបតអំពីវិធីស្ហស្នានា ថេការសបម្រសបមរួលតាមច្រ្រចផេថេការែូលរួម េិង 

ការថែ្ប្រឌិតៃ្មី  េិងវិធាេថេការនធវើឲលយមាេការែូលរួមចដលបតរូវបាេ្រនងកើតន�ើងនដើមលបីនធវើឲលយមាេ   

ការផ្លាស់្រ្នូរនៅក្នុងការ្រេ្តះ្រណាតាលរ្រស់ពួកនគផ្ទាល់។  សបមា្រ់សិកាខាកាមជានបែើេ  វិធីជាក់ចស្ងក្នុ

ងការនដ្ះបស្យ្រញ្ហាសមធម៌តាមរយៈដំនេើរការែូលរួមច្រ្រថែ្ប្រឌិត  នៅតាមមូលដ្ឋាេជាក់ ចស្ង

គឺជានរឿងៃ្មីជាពិនសសនៅក្នុង្ររិ្រេថេវិធាេអភិវឌលឍេ៍សមត្ថភាពតាមប្រថពេី  នៅក្នុងវិស័យ 

ថបពនឈើ។ សិកាខាកាមមានាក់បាេនលើកន�ើងថ្៖ "វគ្គ្រេ្តះ្រណាតាលនេះមាេលក្ខេៈច្រ្កនដ្យស្រ  

នផ្តោតនលើ យ៊េ្ធស្ហស្ នៅក្នុងការនលើកកម្ស់សមធម៌នៅតាមមូលដ្ឋាេ  នពាលគឺ នតើនធវើច្រ្រណានដើមលបី 

្រនងកើតដំនេើរការថេការែូលរួមច្រ្រថែ្ប្រឌិត េិង្រនងកើតឲលយមាេដំនេើរការសបម្រសបមរួលចដលជបម៊ញ

ឲលយមាេសមធម៌" ។

វិធីស្ហស្ៃ្មីៗ បតរូវបាេនលើកយកមកនប្រើបបាស់សបមា្រ់វគ្គ្រេ្តះ្រណាតាលបគរូ្រនងាគោល   រួមមាេការនប្រើ 

បបាស់លំហាត់ចដលគិតគូរអំពីធេធាេ   ្រេនភ្ង  ការនប្រើបបាស់ឧ្រករេ៍ជាក់ចស្ង េិងការេិទាេនរឿ

ងចដលជាចផ្ករួមមួយថេវិធីស្ហស្នេះ។  នៅែ៊ងថេវគ្គ្រេ្តះ្រណាតាលនេះសិកាខាកាមមានាក់បាេមាេ 

ប្រស្សេ៍ថ្៖ "ខ្នុំបាេយល់អំពីតួនាេីគេ្រឹះរ្រស់អ្កសបម្រសបមរួល  នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាេក្នុងការនដ្ះ

បស្យ្រញ្ហាសមធម៌  េិងេំនាក់េំេងរវាងសមធម៌  េិងការែូលរួម [រ្រស់ស្គគមេ៍]" ។  វគ្គ្រេ្តះ 

្រណាតាល្រចេ្ថមនេៀត េិងឯកស្រចេនាំសបមា្រ់ការ្រេ្តះ្រណាតាល េរឹងផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤។

សិកាខាកាមចសវងយល់អំពីលក្ខេៈឌី

ណាមិក ក្នុងែំនណាមភាគីពាក់ព័េ្ធនៅ

ថ្នាកមូលដ្ឋាេទាក់េង  េរឹងសមធម៌នៅ

ក្នុង"លំហាត់ចលលបងអំណាែ"។

 

អ្កែូលរួមនៅក្នុងការពិនបោះនោ្រល់នៅមូលដ្ឋាេក្នុងនខត្បពះវិហារ   ថេប្រនេសកម្នុជាបាេែូលរួមនៅក្នុងលំហាត់
មួយនដើមលបី្រនងកើតការនោគយល់រួមោនាអំពីសមធម៌។  នៅក្នុងលំហាត់នេះ្រ៊រស  េិង ហស្ីបតរូវបាេចែកនែញជាពីរបក៊ម
ដ្ែ់ពីោនា   ្រនាទា្រ់មកស៊ំឲលយពិចារណាអំពីការច្រងចែកធេធាេនៅក្នុង្ររិ្រេថេសមត្ថភាព  េិងបេពលយសមលបត្ិ 
ខ៊សៗោនា។     ្រនាទា្រ់មកបក៊មនេះបាេែូលរួមជាមួយោនា  នដើមលបីពិភាកលសាអំពីយ៊េ្ធស្ហស្ច្រងចែកផលខ៊សៗោនា
រ្រស់ពួកនគេិងអំពីន្គត៊ផលផងចដរ។រូ្រៃតនដ្យ Regan Suzuki  ។

អ្កសបម្រសបមរួលនៅថ្នាក់ 

មូលដ្ឋាេ  ក្នុងប្រនេសកម្នុជា

ឡាវមីោ៉ាេ់មា៉ា  ថៃ េិងនវៀត

ណាមបាេជួ្រជ៊ំោនាក្នុងេីបក៊ង

បាងកក នដើមលបីនរៀេសូបតពី      

វិធាេការចដលនធវើឲលយមាេការ 

ែូលរួម នដើមលបនីលើកកម្ស ់                                      

សមធម៌នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាេក្នុងវិស័យថបពនឈើេិងការចប្រប្ររួលអាកាសធាត៊។



កម្មវិធីហ្រ្ីនមមគង្ បានទទួលមូលនិធិពី USAID និងអនុវត្តមោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់មនុស្ស និងពម្ពម�ើ (RECOFTC) • ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៤ •

េសលសេៈនយេឌ័រ

េសលសេៈនយេឌ័រ  ្រងាហាញពីេសលសេវិស័យរ្រស់ភាគីពាក់ព័េ្ធនានាអំពីសមធម៌នយេឌ័រ។

នលាកបសី Bhawana Upadhyay មហេ្ីអង្គការ RECOFTC េេួល្រេ្នុកកម្មវិធីនយេឌ័រ េិងសិេ្ធិបាេ 

ចែករំចលកេសលសេវិស័យរ្រស់ោត់អំពីសមធម៌ថ្ ជាវិធាេបគរឹះមួយនដើមលបីសនបមែបាេលេ្ធផល ប្រក្រ

នដ្យេិរេ្រភាពនៅក្នុងស្គគមេ៍ថបពនឈើ ។ 

"ប្រការសំខាេ់គឺបតរូវេេួលស្គោល់ថ្ ការកស្ងចផេកា រ េិងនោលេនោបាយថបពនឈើេរឹងមិេសនបមែ

នោលនៅរ្រស់ខ្លួេបាេន�ើយ ប្រសិេន្រើោមាេការគិតគូរបាេម៉ត់ែត់ អំពីតបមរូវការអាេិភាព េិង

ឧ្រសគ្គែំនពាះហស្ី  េិង្រ៊រសនេននាះ។

គួរនធវើការនដ្ះបស្យកងវល់អំពីសមធម៌នយេឌ័រ នៅក្នុងនពល្រនងកើត េិងអេ៊វត្ដំណាក់កាលនានាថេ

នោលេនោបាយ េិងអេ្រាគមេ៍ ចដលទាក់េងេរឹងថបពនឈើ។  ន្រើោមាេការនដ្ះបស្យច្រ្រនេះនេនគ

នៅចតមាេនបោះថ្នាក់  ថេការរ៊ញបចាេហស្ីជា្រចេ្ថមនៅក្នុងភាពបកីបកអសេ្ិស៊ខជនមាលាះ េិងការអស់

សងលឃរឹម។

កិែ្ចប្ររឹងចប្រងនដើមលបីនលើកកម្ស់នោលេនោបាយថបពនឈើ  ចដលរួម្រញ្ចនូលនយេឌ័រ បក្រខ័េ្ឌវិេិនោគ

េិងកម្មវិធីនានា េរឹងជួយ្រនងកើេជាអតិ្ររមាេូវភាព្រំនពញោនារវាងវិស័យថបពនឈើ េិងសេ្ិស៊ខនសលបៀង

េិងនធវើឲលយស្គគមេ៍ចដលពរឹងចផែអកនលើថបពនឈើកាេ់ចតមាេភាពធេ់េរឹងផល្រ៉ះពាល់អវិជ្ជមាេ  ថេការ 

ចប្រប្ររួលអាកាសធាត៊។ ការផ្ល់សិេ្ធិអំណាែដល់ហស្ីអាែផ្លប្រនោជេ៍្រចេ្ថមោ៉ាងសំខាេ់សបមា្រ់  

បគរួស្រស្គគមេ៍   េិងនសដ្ឋកិែ្ចជាតិរ្រស់ពួកនគ។

ធេធាេស្ីពីសមធម៌

ចផ្ក "ធេធាេស្ីពីសមធម៌" គូស្រញ្ជាក់អំពីធេធាេសំខាេ់ៗ  ស្ីពីសមធម៌នៅក្នុង្ររិ្រេថេការបគ្រ់ 

បគងថបពនឈើ   េិងការចប្រប្ររួលអាកាសធាត៊ ។ 

នតើសមធម៌ REDD+ អាែនធវើនៅបាេឬនេ? តួនាេីថេប្រព័េ្ធស៊វត្ថិភាពសង្គម   
ស្ង់ដ្រ េិងការវាយតថម្ផល្រ៉ះពាល់ក្នុងការកាត់្រេ្ថយហាេិភ័យេិងការពបងរឹ
ងលេ្ធផល។

នសែក្ីសនង្ខ្រអំពេីិនានាការថបពនឈើនេះ វាយតថម្នៅនលើផល្រ៉ះពាល់ថេសមធម៌សង្គមរ្រស់ REDD+។  

នសែក្ីសនង្ខ្រនេះ អធិ្រលបាយអំពីវិធាេការអេ្រជាតិែំ្រងៗចដលន្្ើយត្រ េរឹងហាេិភ័យ សង្គមរ្រស់ 

REDD+ ក្នុងេបមង់ជាប្រព័េ្ធស៊វត្ថិភាព េិងស្ង់ដ្រ  េិងជាសំអាងថ្សមធម៌ REDD+  មាេស្រៈ

សំខាេ់ោ៉ាងខាលាំង សបមា្រ់ប្រសិេ្ធភាពថេការអេ៊វត្ REDD+។     អត្ថ្រេនេះអាែទាញ យក បាេពី

នគ្គេំព័រ http://ow.ly/rYyo1 

ការនបតៀមលក្ខេៈ នដើមលបីែូលរួម៖  ្រេពិនស្ធេ៍អំពីការែូលរួមរ្រស់ភាគីពាក់
ព័េ្ធសបមា្រ់ REDD+

របាយការេ៍  ចដលផលិតនដ្យកម្មវិធីេីផលសារកា្រូេថបពនឈើ  េិងស្គគមេន៍េះ បាេេេួលមូលេិធិ 

ពី USAID។ ការសិកលសានេះពិេិតលយនមើល្រេពិនស្ធេ៍ អំពីការែូលរួមរ្រស់អ្កពាក់ព័េ្ធនានានៅថ្នាក់       

ជាតិថ្នាក់នបកាមជាតិ  ការអេ៊វត្លែអ  េិងនមនរៀេេេួលបាេ។ ការសិកលសានេះមាេការពាក់ព័េ្ធជាពិនសស 

នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះនដ្យស្រកញ្ច្រ់ទាំងមូលថេ REDD+ បតរូវបាេអេ៊ម័តឯកភាពនៅក្នុង

សម័យ  ប្រជ៊ំនលើកេី១៩ថេសេ្ិសីេភាគី(COP19)។  របាយការេ៍នេះមាេនៅក្នុង http://ow.ly/

ryym8 

W+: ការពបងរឹងសិេ្ធិអំណាែេិងការែូលរួមរ្រស់ហស្ីនៅក្នុងគនបមាង កាត់្រេ្ថយ 
កា្រូេ

នៅចខនមស្ ឆ្នាំ២០១៣ អង្គការហស្ីនដើមលបីការចកចប្រក្នុងកសិកម្ មេិងការបគ្រ់បគងធេធាេធម្មជាតិ 

(WOCAN) បាេប្រកាសពីស្ង់ដ្រ W+ ចដលចែងអំពីលក្ខខេ្ឌ េិងតបមរូវការ  ថេការ្រនងកើត េិង

អេ៊វត្គនបមាងចដល្រំនពញ្រចេ្ថមនលើការនោរពតាមលក្ខខេ្ឌ ចដលមាេបស្្រ់ ឬ ស្ង់ដ្រកា្រូេ 

ស្ម័បគែិត្។   W+ រួម្រញ្ចនូលជាពិនសសេូវវិធីនានានដើមលបីរួម្រញ្ចនូលេិងវាស់ការពបងរឹងសិេ្ធិអំណាែ

េិងការែូលរួមរ្រស់ហស្ីនៅក្នុងគនបមាងកាត់្រេ្ថយកា្រូេ។នដើមលបីចសវងយល់្រចេ្ថមនេៀតសូមែូលនៅ

កាេ់នគ្គេំព័រ  www.wplus.org

ប្រអ្រ់នយេឌ័រ

វិធីស្ហស្ "ប្រអ្រ់នយេឌ័រ"  ចដល្រនងកើតន�ើងនដ្យ Carol J. Pierce Colfer ថេមជលឈមេ្ឌលនដើមលបីការ

បស្វបជាវថបពនឈើអេ្រជាតិ (CIFOR) គឺនដើមលបីជួយអ្កជំនាញថបពនឈើ  េិងអ្កបគ្រ់បគងធេធាេ      

ធម្មជាតិដថេនេៀត នធវើការរួម្រញ្ចនូលនយេឌ័រ ោ៉ាងមាេប្រសិេ្ធភាពជាពិនសសនៅក្នុងការបគ្រ់បគង 

ថបពនឈើ (បតរូពិក)។ ឯកស្រចដលអធិ្រលបាយនេះ  មាេនៅក្នុងនគ្គេំព័រ http://ow.ly/rYxRT 

នតើសមធម៌ជាអវី?

សមធម៌គឺការផ្ល់តថម្ែំនពាះភាគីពាក់ព័េ្ធទាំងអស់នដ្យសមបសម  នៅក្នុងេីតិវិធីនដើមលបី 
កស្ង េិងអេ៊វត្នោលេនោបាយ េិងក្នុងការចែកចាយធេធាេ  េិងថៃ្ែំណាយ   
អេ៊នលាមតាមនោលការេ៍ចដលបាេឯកភាពោនាមួយ  ។

ែំនពាះព័ត៌មាេ្រចេ្ថមសូមទាញយកបពរឹត្ិ្របតនលខេី ០១ ពីនគ្គេំព័រ http://ow.ly/t66Xg



កម្មវិធីហ្រ្ីនមមគង្ បានទទួលមូលនិធិពី USAID និងអនុវត្តមោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់មនុស្ស និងពម្ពម�ើ (RECOFTC) • ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៤ •

អង្គការសង្គមស៊ីវិលដ្ក់ពាកលយស៊ំជំេួយឥតសំេងខានាតតូែ នដើមលបីអេ៊វត្          
គនបមាងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាេ ចដលនលើកកម្ស់សមធម៌ក្នុងវិស័យថបពនឈើ េិង 
ការចប្រប្ររួលអាកាសធាត៊

អង្គការសង្គមស៊ីវិល  ចដលែូលរួមនៅក្នុងវគ្គ្រេ្តះ្រណាតាលកាលពី ចខត៊លា ឆ្នាំ២០១៣ បាេដ្ក់ 

ជូេសំនេើស៊ំជំេួយឥតសំេង  នដើមលបីអេ៊វត្គនបមាងនានាចដលនលើកកម្ស់សមធម៌នយេឌ័រក្នុង 

វិស័យថបពនឈើ េិងការចប្រប្ររួលអាកាសធាត៊។  មូលេិធិកិែ្ចប្ររឹងចប្រងហ្គ្គីេនមគង្គផ្ល់ឱកាស សបមា្រ់

អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយែំេួេ នដើមលបីនលើកកម្ស់ េិងពបងរឹងសមធម៌នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាេ េិងនដើមលបី 

នប្រើបបាស់ែំនេះដរឹង  េិងជំនាញចដលបាេ្រនងកើតនៅក្នុងវគ្គ្រេ្តះ្រណាតាលនេះ។   គនបមាងជំេួយ 

ឥតសំេងខានាតតូែបតរូវបាេនបោងចា្រ់នផ្ើមនៅចខនមស្ឆ្នាំ២០១៤។   នសែក្ីពិស្តោរអំពីកនបមាងទាំង

នេះេរឹងមាេនៅក្នុងនគ្គេំព័រថេកម្មវិធីនេះ។

អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងនវេិកាថ្នាក់ជាតិស្ីពីស្គគមេ៍ថបពនឈើនៅប្រនេស
កម្នុជា ឡាវ  មីោ៉ាេ់មា៉ា ថៃ េិងនវៀតណាម

ថដគូក្នុងកម្មវិធីហ្គ្គីេនមគង្គ េរឹងែូលរួមនៅក្នុងនវេិកាថ្នាក់ជាតិស្ីអំពីមេ៊សលស េិងថបពនឈើ  នៅប្រនេស  

កម្នុជា ឡាវ មីោ៉ាេ់មា៉ា ថៃ  េិងនវៀតណាម ចដលេរឹងនធវើន�ើងនៅចខក៊ម្ៈដល់ចខនមស្។  នវេិកាថ្នាក់ 

ជាតិចដលនរៀ្រែំន�ើងនដ្យ RECOFTC េិងថដគូនានាមាេនោលនៅនធវើឲលយមាេការែូលរួមកាេ់ចត

េូលំេូលាយ  េិងពបងរឹងភាពជាមាចាស់ថេអ្កពាក់ព័េ្ធនៅមូលដ្ឋាេក្នុងការកស្ង  េិងអេ៊វត្អាេិភាព

េិងចផេការសកម្មភាពស្គគមេ៍ថបពនឈើ។  នវេិកានានាក៏ផ្ល់ជានវេិកាសបមា្រ់ភាគីពាក់ ព័េ្ធនានា

នដើមលបីវាយតថម្វឌលឍេភាពថេស្គគមេ៍ថបពនឈើកស្ងយ៊េ្ធស្ហស្  េិងពបងរឹងការន្រ្ជាញានដើមលបីចកលមែអរ 

ការបគ្រ់បគង េិងរ្ររែិញ្ចរឹមជីវិតរ្រស់ស្គគមេ៍ថបពនឈើក្នុងតំ្រេ់នេះផងចដរ។

អត្ថ្រេនែញផលសាយក្នុងនពលខាងម៊ខរួមមាេ   ការនលើកកម្ស់សមធម៌នៅ ថ្នាក់ 
មូលដ្ឋាេក្នុង្ររិ្រេថេវិស័យថបពនឈើ  េិងការចប្រប្ររួលអាកាសធាត៊ចដលរួមមាេ 
ឯកស្រវគ្គការ្រេ្តះ្រណាតាល  (Traning Manual) 

ឯកស្រវគ្គ្រេ្តះ្រណាតាលៃ្មីមួយសបមា្រ់ការ្រេ្តះ្រណាតាលមាេនោលនៅនលើកកម្ស់ការែូលរួម   

រ្រស់អ្កពាក់ព័េ្ធនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាេ នៅក្នុងដំនេើរការកាត់្រេ្ថយការចប្រប្ររួលអាកាសធាត៊ចដល       

ចផែអកនលើថបពនឈើ។   ឯកស្រចេនាំនេះេរឹងជួយអ្កសបម្រសបមរួលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាេនដើមលបី្រនងកើត េិង

អេ៊វត្ដំនេើរការថេការែូលរួមឲលយមាេប្រសិេ្ធភាពនដ្យចផែអកនលើនោលការេ៍សមធម៌ក្នុង្ររិ្រេថេ      

វិស័យថបពនឈើ េិងការចប្រប្ររួលអាកាសធាត៊ជាពិនសសសបមា្រ់ REDD+។   ឯកស្រនេះផ្ល់ជា       

ឧ្រករេ៍  េិងវិធីអេ៊វត្ជាក់ចស្ង  េិងជួយ្រនងកើតជំនាញរ្រស់បគរូ្រេ្តះ្រណាតាលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាេ   

នដើមលបីនលើកកម្ស់សមធម៌តាមរយៈដំនេើរការែូលរួមប្រក្រនដ្យប្រសិេ្ធភាពនៅក្នុងកម្មវិធី/គនបមាង

កាត់្រេ្ថយការចប្រប្ររួលអាកាសធាត៊។ ឯកស្រចេនាំនេះេរឹងមាេក្នុងនគ្គេំព័រនៅចខនមស្ 

ឆ្នាំ២០១៤។

ការ្រនងកើត នវ្រព័រៃលអេ្រកម្ម (Web Portal) ៃ្មីមួយនដើមលបីពបងរឹងការចែករំចល
កែំនេះដរឹងអំពីសមធម៌  ក្នុងែំនណាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងតំ្រេ់នមគង្គ

ព័រៃលអេឡាញៃ្មីមួយសបមា្រ់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចដលពាក់ព័េ្ធនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ  េរឹងបតរូវប្រកាស 

ឲលយនប្រើបបាស់នៅក្នុងនគ្គេំព័ររ្រស់អង្គការ RECOFTC។  ព័រៃលនេះេរឹងផ្ល់ព័ត៌មាេដល់អ្កអេ៊វត្ 

គនបមាងស្គគមេ៍ថបពនឈើ េិងការចប្រប្ររួលអាកាសធាត៊។  ព័រៃលនេះេរឹង្រងាហាញ្រែ្ចនុ្រលបេ្ភាពពីការ

អេ៊វត្មូលេិធិ GMCF នដ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិល  េិងរំនលែអំពីធេធាេសមធម៌េូទាំងពិភពនលាក

ផង ចដរ។  នោល្រំេងថេព័រៃលនេះ គឺសបមរួលដល់ការនរៀេសូបត េិងរួមែំចេកនៅក្នុងការពិភាកលសា

អំពីសមធម៌ក្នុងគនបមាង/កម្មវិធីបគ្រ់បគងថបពនឈើ  េិងចប្រប្ររួលអាកាសធាត៊នៅក្នុងតំ្រេ់នមគង្គនបកាម។     

បពរឹត្ិ្របតព័ត៌មាេនេះនបាះព៊ម្នដ្យ៖
កម្មវិធីហ្គ្គីេនមគង្គ
រីខូ្គវ – មជលឈមេ្ឌលសបមា្រ់មេ៊សលស  េិងថបពនឈើ (RECOFTC) 
P.O.Box1111
Kasetsart Post Office
Bangkok10903, Thailand
green.mekong@recoftc.org
នគ្គេំព័រ  www.recoftc.org/site/about-green-mekong

េសលសេៈចដលបាេនលើកន�ើងនៅក្នុងឯកស្រនេះមិេបាេ្្នុះ្រញ្ចាំងអំពីេសលសេៈរ្រស់មជលឈមេ្ឌលសបមា្រ់មេ៊សលស  េិងថបពនឈើ  េិង USAID ន�ើយ។  នយើងសូម្រដិនសធេូវរាល់កំ្គ៊ស្្គង ឬ ការបាត់អត្ថេ័យ
នដើមនដ្យកំ្គ៊ស្្គង្រណាតាលមកពីការ្រកចប្រឯកស្រនេះពីសំនៅនដើមភាស្អង់នគ្ស  នៅជាភាស្ដថេនេៀត។

នយើងរីករាយេរឹងេេួលយកេូវរាល់មតិនោ្រល់រ្រស់នលាកអ្កែំនពាះបពរឹត្ិ្របតព័ត៌មាេនេះ ឬ ែូលរួមែំចេកមកក្នុងបពរឹត្ិ្របតព័ត៌មាេនេះអំពីសមិេ្ធផលរ្រស់អ្ក ឬ ការងាររ្រស់អ្កអំពីសមធម៌។

សូមអ៊ីចម៉លមកកាេ់នយើងខ្នុំតាម៖green.mekong@recoftc.org

សូមផ្ញើមកកាន់ផ�ើងខញញុំនូវចុំណងផ�ើងសម្រាប់រូបភាពផនះ។    ចុំណងផ�ើងមួ�      
ចុំនួននឹងរានរំផេចផៅក្ញងម្ពឹត្តិបម្តព័ត៌រាន ផេើកផម្កា�របស់ផ�ើង 
(ខខមតិថុនាឆ្នាុំ២០១៤)

សូមអុីខមែេមកកាន់៖  green.mekong@recoftc.org ជាមួ�ចផមលើ�របស់អ្ក។

"នតើអ្កនមើលន�ើញអវីខ្ះនៅក្នុងរូ្រភានេះ?"

សកម្មភាពសបមា្រ់នពលខាងម៊ខ

ព័រៃលនេះេរឹងមាេជា  ៥ ភាស្ចដលជាភាស្រក្នុងតំ្រេ់នមគង្គ។

កម្មវិធីហ្គ្គីេនមគង្គ បាេេេួលមូលេិធិពី USAID េិងអេ៊វត្នដ្យមជលឈមេ្ឌលសបមា្រ់មេ៊សលស េិងថបពនឈើ (RECOFTC) • ចខក៊ម្ះ ឆ្នាំ ២០១៤ •


