
នៅក្នុងនេខនេះរមួមាេ៖

 • សមធម៌នៅថ្្ក់មូេដ្ឋា េស្ថិតនៅជួរមនុខនេក្នុងរន�ៀ�វារៈ នេសេ្ថិសីទអាស៊ា េស្ីពីន្ពន�ី
សង្គម

 • នៃេូក្នុងកម្មវ ថិធីដៃេចូេរមួនៅក្នុងនវទថិកានេអង្គការសង្គមសនុីវ ថិេនេីកទី ៣ នៅ្�នទស 
មា៉ា នេសនុី

 • ្ករុមនរៀេសូ្តថ្្ក់តំ�េ់អំពីសមធម៌ ក្នុងអភថិបាេកថិច្ចន្ពន�ី្ តរូវបាេ�នងកីត
 • អង្គការសង្គមសនុីវ ថិេក្នុងតំ�េ់នមេង្គន្កាមទទួេជំនាញ�ដេ្មនទៀត នៃីម្នីេីកកម្ពស់ 

សមធម៌នៅមូេដ្ឋា េ
 • �ច្ចនុ�្ភាពស្ីពីមូេេថិធថិខ្្តតូច GREEN Mekong
 • អង្គការសង្គមសនុីវ ថិេចំេួេ ២០ ចូេរមួចំដែកក្នុងនេហទំព័រភតថេសមធម៌នៅថ្្ក់មូេដ្ឋា េ
 • ឯកសរ�ែ្នុ ះ�ណ្្េនៃីម្នីេីកកម្ពស់សមធម៌នៅថ្្ក់មូេដ្ឋា េ
 • ឯកសរនានាស្ីពីសមធម៌
 • ទស្សេៈនេេឌ័រ

្ពរឹត្ថិ�្តព័ត៌មាេសមធម៌ េថិងការព្ងរឹង�ណ្្ញនៅមូេដ្ឋា េសូមសវា េមេ៍
អំពីកម្មវិធី  GREEN Mekong

្ពរឹត្ថិ�្តព័ត៌មាេនេះ បាេនរៀ�នរៀងនេងីនដ្េកម្មវ ថិធី 
សមធម៌ េថិងការព្ងរឹង�ណ្្ញនៅមូេដ្ឋា េក្នុងតំ�េ់នមេង្គ 
(GREEN Mekong) ដៃេមាេនោេនៅនេីកកម្ពស់ 
សមត្ភាពរ�ស់អ្កនរៀ�ចំនោេេនោបាេ េថិងភាេីពាក់
ព័េ្ធនៅមូេដ្ឋា េក្នុងតំ�េ់នមេង្គន្កាម នៃីម្នីេីកកម្ពស់
សមធម៌នៅក្នុងនោេេនោបាេ េថិងក្នុងការអេនុវត្នៃីម្ី
កាត់�េ្េការដ្�្�រួេអាកាសធាតនុនដ្េដ្អែកនេីន្ព
ន�។ី

កម្មវ ថិធីនេះបាេដ្អែកនេី្�ការដៃេថ្ភាព�រាជ័េជាន្ចីេ
ក្នុងកថិច្ចការពារន្ពន�បីាេនកីតនេងីនដ្េសរការមថិេ
នេីកេកមកពថិចារណ្េូវត្មរូវការ ការចង់បាេ ចំនែះ ៃរឹង 
េថិងការចូេរមួរ�ស់្�ជាជេក្នុងមូេដ្ឋា េ នៅក្នុងៃំនែីរ
ការនធវាីនសចក្ីសន្មចចថិត្។ នៅក្នុងតំ�េ់នមេង្គន្កាមដៃេ     
្�ជាជេជាន្ចីេលាេនាក់នៅដតពរឹងដ្អែកនេី ធេធាេន្ព 
ន� ីនោេេនោបាេ េថិងេនុទ្ធសសស្ ដៃេនរៀ�ចំនេងី 
នៃីម្កីារពារន្ពន� ីកាត់�េ្េការ�ំភាេកា�ូេ េថិង ការ 
ដ្�្�រួេអាកាសធាតនុ េរឹងទទួេនជាេជ័េក្នុងករែីដៃេ
មាេការចូេរមួពីសហេមេ៍មូេដ្ឋា េដត�៉ានុនណ្ណ ះ។

កម្មវ ថិធី GREEN Mekong បាេទទួេការោំ្ ទមូេេថិធថិពី 
ន�សកកម្មអភថិ វឌ្ឍេ៍្�ចាតំំ� េ់ អាសនុី(RDMA) នេទីភ្ាក់
ងារសហរៃឋាអានមរ ថិកស្មា�់ការអភថិវឌ្ឍអេ្រជាតថិ (USAID) 
េថិងអេនុវ ត្នដ្េ មជ្ឈមែ្ឌ េស្មា�់មេនុស្សេថិងន្ពន� ី
(RECOFTC – The Center for People and Forests) ។ 

នេខ ៣ �  ដខ..... ឆ្្ ំ២០១៤  
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នធវាីការជាមួេពេរៃឋានៅមូេដ្ឋា េក្នុងតំ�េ់
នមេង្គ នៃីម្នីេីកកម្ពស់កថិច្ច្្ួចន្្ីមស្ីពី
សមធម៌ក្នុងការកាត់�េ្េការដ្�្�រួេ
អាកាសធាតនុឲ្យមាេ្�សថិទ្ធភាព

កម្មវធិី GREEN Mekong បានទទួលមូលនិធិពី USAID និងអនុវត្តដោយ RECOFTC � ខែកក្កោឆ្នា  ំ២០១៤ កម្មវធិី GREEN Mekong បានទទួលមូលនិធិពី USAID និងអនុវត្តដោយ RECOFTC � ខែកក្កោឆ្នា  ំ២០១៤



នៃេូក្នុងកម្មវ ថិធីដៃេចូេរមួនៅក្នុងនវទថិកានេអង្គការសង្គម
សនុីវ ថិេនេីកទី ៣ នៅ្�នទសមា៉ា នេសនុី

តួនាទីរ�ស់នវទថិកានេអង្គការសង្គមសនុីវ ថិេនៅក្នុង�ណ្្ញ ASFN េឺនៃីម្ី្ ្េ់ជាេេ្ការ
ក្នុងការព្ងរឹង េថិង�ញូ្េសរនានាពីអង្គការសង្គមសនុីវ ថិេ េថិងសហេមេ៍នានាក្នុងតំ�េ់ 
អាស៊ា េ នៅកាេ់សមាេមអាស៊ា េនៅក្នុងទំនាក់ទំេងការងារ្�ក�នដ្េការស្�នាជា
មួេោ្នៃីម្នីេីកកម្ពស់ េថិងជ្មរុញសហេមេ៍ន្ពន�នីៅក្នុងតំ�េ់អាស៊ា េ។ នវទថិកាអង្គ
ការសង្គមសនុីវ ថិេឆ្្នំេះ្តរូវបាេចាត់ដចងនេងីនដ្េកម្មវ ថិធីន្្ះ�ូ្រអេនុ្េន្ពន� ី
(NTFP-EP) អង្គករJOAS េថិងអង្គការសេ្ធថិសញ្ញា ជេជាតថិនៃីមភាេតថិចនៅអាសនុី(AIPP) 
នដ្េមាេការោំ្ ទពីទីភ្ាក់ងារសវានុ ីសស្មា�់ការអភថិវឌ្ឍេថិងសហ្�តថិ�ត្ថិការ (SDC)។

កម្មវ ថិធីនេះបាេទទួេការឧ�ត្ម្ភ  េថិងស្ម�ស្មរួេឱ្យមាេការចូេរមួរ�ស់តំណ្ងពីអង្គ
ការសង្គមសនុីវ ថិេចំេួេ ៧ មកពី្�នទសកម្ពនុជា ឡាវ េថិងនវៀតណ្ម នៅក្នុងនវទថិកាសង្គម
សនុីវ ថិេ្�ចាឆ្ំ្នំេីកទី ៣នេះ។  នវទថិកានេះ្�្ពរឹត្នៅន្កាម្�ធាេ�ទ៖ ការ្តរួស្រាេ 
្្ូវស្មា�់សកម្មភាពនៅអនាេតនៃីម្ភ្ីា�់អាស៊ា េនៅក្នុងន្ពន�សីង្គម េថិងការដ្�្�រួេ 
អាកាសធាតនុ  ដៃេ្តរូវបាេនរៀ�ចំនេងីនៅនថងៃទី ២២-២៣ ដខឧសភាឆ្្ ំ២០១៤ នៅទី 
្ករុង Kota Kinabalu ្�នទសមា៉ា ឡាសនុី ្ស�ោ្ជាមួេសេ្ថិសីទនេ�ណ្្ញ ASFN 
នេីក ទី ៥ ដៃេនធវាីនេងីនៅនថងៃទី ២៤-២៦ ដខឧសភា។

"ឯកសរការងារពីនវទថិកានេះ [្�ព័េ្ធធានាសនុវត្ថិភាពស្មា�់ន្ពន�សីង្គម 
េថិងស្មា�់នរៃ�ូក] េរឹងជួេនេងីនៃីម្កីំែត់សកម្មភាពជាអាទថិភាព ដៃេ 
នេងី្តរូវការជាចាបំាច់ នៃីម្ពីថិចារណ្នៅក្នុងការអេនុវត្ការងាររ�ស់នេងីក៏ 
ៃូចជាមូេេថិធថិខ្្តតូច  GREEN Mekong ្ងដៃរ " នេះជាការនេីកនេងី 
រ�ស់នលាក Palikone Thalongsengchanh មសេ្ីសមាេម្សឡាញ់ធេធាេ
ធម្ម ជាតថិនេ ្�នទសឡាវ។ 

ជាៃំ�ូង សមធម៌សង្គម្តរូវបាេទទួេស្គ េ់ជាទថិៃឋាភាពៃ៏សំខ្េ់នេការ្េ�់្េងធេធាេ
ធម្មជាតថិ ន្ពន�សីង្គម េថិងសថិទ្ធថិរ�ស់ជេជាតថិនៃីម។  នេីសពីនេះ អ្កចូេរមួបាេពថិេថិត្យ
នេងីវ ថិញេូវការអេនុវត្ដ្េទី�ងាហា ញ្្ូវក្មថិត្�នទស ដចករដម្កេនុទ្ធសសស្ោំ្ ទ េថិងបាេ
នរៀ�ចំឯកសរការងារស្ីពីនសៃឋាកថិច្ច េថិងរ�រចថិញ្ច រឹមជីវ ថិតរ�ស់សហេមេ៍ សថិទ្ធថិកាេ់កា�់ ន្ព 
ន� ីេថិងសថិទ្ធថិន្�ី្បាស់ ្�ព័េ្ធធានាសនុវត្ថិភាព េថិងេេ្ការអភថិបាេកថិច្ចនៅក្នុងការនរៀ�ចំខ្ួេ
ក្នុងការភ្ា�់អង្គការសង្គមសនុីវ ថិេ នៅក្នុងសេ្ថិសីទនេ�ណ្្ញន្ពន�សីង្គមនេីកទី ៥  
រ�ស់អាស៊ា េដៃេបាេ្�្ពរឹត្នៅនៅនថងៃទី ២៤-២៥ ដខឧសភា។

នលាក្សី នតង រ ថិទ្ធីេី បាេ�េ្នទៀតថ្៖ "ការពថិភាកសាជា្ករុមរាម្�នទសបាេ
ជួេឲ្យនេងីដសវាងេេ់ពីោ្នៅវ ថិញនៅមក េថិងរន�ៀ�ដៃេនេងីអាចនធវាីការជា
មួេោ្បាេ នៃីម្នីដ្ះ្សេ�ញ្ហា នានានៅក្នុង្�នទសរ�ស់នេងី។ នេងី្តរូវ 
ដត នេីកកម្ពស់ការន�្ជាញា  េថិងសកម្មភាពរ�ស់នេងី ៃូចជាការកសងនោេ 
េនោ   បាេ នោេការែ៍ដែនាសំ្ីពី្�ព័េ្ធធានាសនុវត្ថិភាព ការនេីកកម្ពស់ 
ភាពជា តំណ្ង នៅថ្្ក់ជាតថិ េថិងថ្្ក់ន្កាមជាតថិ ការ�នងកីតអង្គភាព្េ�់្េង 
ៃីកសថិកម្ម (CFMB) សថិទ្ធថិកាេ់កា�់ៃី  ការ�នងកីត�ទដ្ឋា េ េថិង្�ព័េ្ធព័ត៌មាេ 
ធានា សនុវត្ថិភាព ។ ៃូនច្ះ ការងារនេះអាចជួេនេងីឱ្យន្្ត នេីសកម្មភាពនានា
ដៃេនេងីេួរពថិចារណ្នៅក្នុងអង្គការេីមួេៗ"។

សមធម៌នៅថ្្ក់មូេដ្ឋា េស្ថិតនៅជួរមនុខក្នុងរន�ៀ�វារៈនេ
សេ្ថិសថិទអាស៊ា េស្ីពីន្ពន�សីង្គម

កម្មវ ថិធីសមធម៌ េថិងការព្ងរឹង�ណ្្ញនៅថ្្ក់មូេដ្ឋា េក្នុងតំ�េ់នមេង្គ (GREEN Mekong) 
ដៃេទទួេមូេេថិធថិពី USAID បាេៃរឹកនាកំថិច្ចពថិភាកសាដៃេមាេរេៈនពេកេ្ះនថងៃស្ីពី 
សមធម៌សង្គម េថិងការចូេរមួនៅថ្្ក់មូេដ្ឋា េ។ ន្កាេពី�ទ�ងាហា ញជា�េ្�នាទា �់នធវាី
នេងីនដ្េតំណ្ងនៅថ្្ក់មូេដ្ឋា េ េថិងការ្្េ់នោ�េ់ពីអ្កពាក់ព័េ្ធនានារចួមក កថិច្ច
ពថិភាកសានេះបាេនេីកនេងីេូវអេនុសសេ៍ នោេេនោបាេមួេចំេួេ ដៃេជ្មរុញឲ្យ
មាេការ្្ស់�្ូរឥរ ថិោ�ថនឆ្្ព ះនៅរកអភថិបាេកថិច្ចន្ពន�ី្ �ក�នដ្េសមធម៌្�នសីរជាង
មនុេ េថិងអំពាវនាវឲ្យព្ងរឹងការចូេរមួនេសហេមេ៍នៅក្នុងសហ្េ�់្េងន្ពន�។ី អេនុ
សសេ៍ទាងំននាះដៃេបាេអេនុម័តនៅក្នុងសេ្ថិសីទនេះ ្តរូវបាេដ្ក់ជូេក្នុងកថិច្ច្�ជនុំ្�
ចាឆ្ំ្នំេមសេ្ីជាេ់ខ្ពស់អាស៊ា េស្ីពីន្ពន� ី(ASOF)។ 

Dang DucNghi មសេ្ីមកពីមជ្ឈមែ្ឌ េស្មា�់ការអភថិវឌ្ឍនដ្េនចរភាពក្នុង 
តំ�េ់ភ្ំនេ្�នទសនវៀតណ្ម  បាេនេីកនេងីថ្៖ "នៅក្នុងសេ្ថិសីទនេះខញានុ ំទទួេ
បាេនមនរៀេ េថិង�ទពថិនសធេ៍ជាន្ចីេពី្�តថិភូ េថិងពី្�នទសន្្សងនទៀតដៃេ
អាចឱ្យខញានុ ំេកនៅអេនុវត្ក្នុងការងាររ�ស់ខញានុ ំ េថិងនៅក្នុងមូេេថិធថិខ្្តតូច GREEN 
Mekong ្ងដៃរ។ ខ្រឹមសរទាងំអស់នៅក្នុងសេ្ថិសថិទនេះមាេសរៈសំខ្េ់ខ្្ងំ
ណ្ស់ស្មា�់ការងាររ�ស់ខញានុ ំ នដ្េសរន្ពន�សីង្គមេឺជា�ញ្ហា មួេដៃេទាក់
ទងេរឹង្�ជាពេរៃឋា  អង្គការ េថិង្�នទសជាន្ចីេ។"

កម្មវ ថិធីនេះបាេោំ្ ទៃេ់មសេ្ីន្ពន� ី   េថិងតំណ្ងមកពីអង្គការសង្គមសនុីវ ថិេសរនុ�ចំេួេ 
១៤ រូ�  មកពី�ណ្្្�នទសក្នុងតំ�េ់នមេង្គន្កាម  ក្នុងការចូេរមួជាមួេសមាជថិកជាង 
២០០នាក់ មកពីស្�័េរដ្ឋា ភថិបាេ អង្គការសង្គមសនុីវ ថិេេថិងភាេីពាក់ព័េ្ធៃនទនទៀតនៅក្នុង
សេ្ថិសថិទ្�ចាឆ្ំ្ ំ នេ�ណ្្ញសង្គមន្ពន�អីាស៊ា េ (ASFN) នៅទី្ករុងកូរាេីណ្បា 
េូ(Kota Kinabalu) ្�នទសមា៉ា នេសនុី កាេពីនថងៃទី ២៤-២៦ ដខឧសភា។

នលាក្សី នតង រ ថិទ្ធីេី មសេ្ីនេនវទថិកាអង្គការមថិេដមេរដ្ឋា ភថិបាេស្ីពីកម្ពនុជា បាេ 
េថិោេថ្៖ "នៅក្នុងវេ្គនេះ ខញានុ ំបាេៃរឹងថ្សមត្ភាពរ�ស់អ្កតំណ្ងសហេមេ ៍
េថិងអង្គការសង្គមសនុីវ ថិេនៅក្នុងរចនាសម្ព័េ្ធជាតថិ នរៃ�ូក (REDD+) េថិង េេ្ ការ 
ន្ពន� ីនៅមាេក្មថិតនៅនេេី ក្នុងការ្្េ់េំេថិត េថិងនោ�េ់ ខ្ង នោេ 
េនោបាេ េថិង ការអេនុវត្។ ៃូនច្ះការោំ្ ទជាមូេេថិធថិស្មា�់ការងារកសង
សមត្ភាព េថិងការ្្ស់�្ូរទស្សេៈកថិច្ចសថិកសានៅវ ថិញនៅមក នដ្េរមួ �ញ្ចូ េ  
សហេមេ៍ េថិងអ្កជំនាញការពីតំ�េ់អាស៊ា េ េថិងពី្�នទសៃនទនទៀត េឺជា 
ត្មរូវ ការចាបំាច់ នៃីម្ដីចករដម្ក�ទពថិនសធេ៍អំពីន្ពន�សីង្គម េថិងការ ដ្�្�រួេ  
អាកាសធាតនុ" ។ 

រូ�ទី ១៖ នលាក្សី នតង រ ថិទ្ធីេី តំណ្ងនវទថិកាអង្គការមថិេដមេរដ្ឋា ភថិបាេស្ីពីកម្ពនុជា 

េថិងនៃេូ GREEN Mekong នៅក្នុងនវទថិកាអង្គការសង្គមសនុីវ ថិេក្នុង្�នទសមា៉ា នេសនុី

សេ្ថិសថិទនេះមាេនោេនៅដចករដម្ក�ទពថិនសធេ៍ េថិងនមនរៀេនានាស្ីពីតួនាទី  េថិងការ
ចូេរមួចំដែករ�ស់សហេមេ៍ន្ពន� ីនៅក្នុងការនដ្ះ្សេ�ញ្ហា ដ្�្�រួេអាកាស
ធាតនុ សេ្ថិសនុខនស្ៀង េថិង ការអភថិវឌ្ឍនសៃឋាកថិច្ចន�តង ក៏ៃូចជានៃីម្នីេីកកម្ពស់ នោេេនោ 
បា េ េថិង ការអេនុវត្នានាដៃេទាក់ទងេរឹងកថិច្ចការន្ពន�សីង្គម្ងដៃរ។

កម្មវធិី GREEN Mekong បានទទួលមូលនិធិពី USAID និងអនុវត្តដោយ RECOFTC � ខែកក្កោឆ្នា  ំ២០១៤ កម្មវធិី GREEN Mekong បានទទួលមូលនិធិពី USAID និងអនុវត្តដោយ RECOFTC � ខែកក្កោឆ្នា  ំ២០១៤



្ករុមនរៀេសូ្តនៅថ្្ក់តំ�េ់អំពីសមធម៌ក្នុងអភថិបាេកថិច្ច 
ន្ពន�ី្ តរូវបាេ�នងកីត  

ក្នុងកម្មវ ថិធីនេះ  ក៏បាេ្�កាសជា្្ូវការេូវ្ករុមនរៀេសូ្តថ្្ក់តំ�េ់រ�ស់ខ្ួេ (RLG) អំពី
សមធម៌ក្នុងអភថិបាេកថិច្ចន្ពន�។ី ្ករុមនេះេរឹងព្ងរឹងការនរៀេសូ្តរមួោ្អំពីវ ថិធីនានា េថិង
នហតនុ្េស្មា�់ព្ងរឹងការចូេរមួរ�ស់សហេមេ៍នៅក្នុងអភថិបាេកថិច្ចន្ពន� ីេថិងនោេ
េនោបាេដៃេពាក់ព័េ្ធនៅេរឹងការដ្�្�រួេអាកាសធាតនុ។

នលាក ្ទី សនុភ័្េ អេនុ្�ធាេខែ្ឌ រៃឋាបាេន្ពន�នីខត្្កនចះនេ្�នទសកម្ពនុជា បាេ  
នេីកនេងីថ្៖ “មសេ្ីនៅថ្្ក់ន្កាមជាតថិដៃេបាេចូេរមួនៅទីនេះ េឺជាមេនុស្សសំខ្េ់
នដ្េសរពួកនេេឺជាអ្កនធវាីទំនាក់ទំេងនដ្េ ទ្ា េ់ជាមួេសហេមេ៍មូេដ្ឋា េ” ។

ការ្្េ់ឱកាសៃេ់្ករុមអ្កពាក់ព័េ្ធនេះមាេសរៈសំខ្េ់ខ្្ងំណ្ស់ នដ្េសរកេ្ងមក
មសេ្ីនៅថ្្ក់ន្កាមជាតថិន្ចីេដតមាេឱកាសតថិចតួច�៉ានុនណ្ណ ះចូេរមួក្នុងនវទថិការនរៀេសូ្ត
ថ្្ក់តំ�េ់នេះ ន�ីនធៀ�េរឹងមសេ្ីនៅថ្្ក់ជាតថិ ន�ីនទាះ�ីជាពួកនេនធវាីការងារនដ្េ ទ្ា េ់ន្ចីេ
�ំ ន្ុតជាមួេសហេមេ៍មូេដ្ឋា េក៏នដ្េ។

មសេ្ីន្ពន�នីៅក្នុងរដ្ឋា ភថិបាេថ្្ក់ន្កាមជាតថិចំេួេ ២០រូ� មកពី្�នទសក្នុងតំ�េ់នមេង្គ 
ន្កាមដៃេរមួទាងំកម្ពនុជា ឡាវ េថិងនវៀតណ្ម បាេចូេរមួនៅក្នុង្ពរឹត្ថិការែ៍នេះដៃេ 
មាេរេៈនពេ ៥ នថងៃ។ ការ�កដ្�្�នៃញជាភាសជាតថិេីមួេ បាេជួេអ្កសថិកាខា កាមទាងំ 
អស់ក្នុងនវទថិការនេះ មាេឱកាសដចករដម្ក�ទពថិនសធេ៍ េថិងចំនែះៃរឹងជាមួេ្ករុមនៅ 
វ ថិញនៅមក។

នលាក Nguyeãn Khaéc Lâm អេនុ្�ធាេនាេកដ្ឋា េន្ពន�នីខត្ Nghe An 
នេ្�នទសនវៀតណ្ម បាេមាេ្�សសេ៍ថ្៖ "មនុេនពេខញានុ ំមកចូេរមួក្នុងនវទថិកា
នេះ ខញានុ ំេថិតថ្សមធម៌សង្គមក្នុងអភថិបាេកថិច្ចន្ពន�មីថិេដមេជានរឿងថ្មីនទ។ �៉ានុដេ្
នៅនពេខញានុ ំមកៃេ់ទីនេះខញានុ ំៃរឹងថ្ ខញានុ ំមថិេបាេេេ់នពញនេញេូវខ្រឹមសរនេ 
្�ធាេ�ទទាងំនេះនេេី នហេីរេៈនពេ�៉ានុនា្ម េនថងៃចនុងន្កាេនេះ នេងីបាេ 
ពថិភាកសា ដចករដម្កទស្សេៈ េថិងបាេនធវាីទស្សេៈកថិច្ចសថិកសារាមមូេដ្ឋា េ។ ឥេូវ
ខញានុ ំបាេេេ់ចបាស់ជាងមនុេន្ចីេអំពីពាក្យទាងំនេះ"។ 

អង្គការសង្គមសនុីវ ថិេក្នុងតំ�េ់នមេង្គន្កាមទទួេជំនាញដថម
នទៀតនៃីម្នីេីកកម្ពស់សមធម៌នៅមូេដ្ឋា េ

នៅនៃីមឆ្្នំេះ ្ករុមការងារកម្មវ ថិធី GREEN Mekong បាេជួ�ជាមួេនៃេូអង្គការសង្គម 
សនុីវ ថិេនៃីម្ពីថិភាកសាអំពីត្មរូវការរ�ស់ពួកនេក្នុងការអភថិវឌ្ឍេ៍សមត្ភាព។ ដ្អែករាមការ 
វាេតនម្នេះ  សថិកាខា សលាថ្្ក់តំ�េ់នេីកទី២  ្តរូវបាេនធវាីនេងីនៅដខឧសភាឆ្្នំេះ។
តំណ្ងមកពីអង្គការសង្គមសនុីវ ថិេចំេួេ ២០រូ� បាេចូេរមួនៅក្នុងសថិកសានេះដៃេបាេ 
ន្្តនេីការព្ងរឹងជំនាញរាមដ្េ េថិងវាេតនម្  ការសរនសរសំនែីេន្មាង  េថិងការ 
្បា្ស័េទាក់ទង។

សថិកាខា សលាដៃេមាេរេៈនពេ ៣ នថងៃនេះ េឺជាដ្្កមួេនេនោេនៅក្នុងកម្មវ ថិធីនេះដៃេ
ោំ្ ទ េថិងអភថិវឌ្ឍេ៍សមត្ភាពអង្គការសង្គមសនុីវ ថិេក្នុង្�នទសរាមៃងទនេ្នមេង្គ េថិង 
្�នទស មីោ៉ា េ់មា៉ា ។ អង្គការសង្គមសនុីវ ថិេទាងំនេះបាេក្ាេជានៃេូនេកម្មវ ថិធីនេះរាងំពីដខ
តនុលា ឆ្្២ំ០១៣ មកនៅនពេពួកនេចូេរមួក្នុងវេ្គ�ែ្នុ ះ�ណ្្េមួេស្ីពីៃំនែីរការចូេ
រមួ្�ក�នដ្េ្�សថិទ្ធភាពនៃីម្នីេីកកម្ពស់សមធម៌ក្នុងចំនណ្មសហេមេ៍នៅមូេដ្ឋា េ។

អ្កចូេរមួបាេ�នងកីតដ្េការសកម្មភាពរ�ស់ខ្ួេ ទ្ា េ់ស្មា�់រេៈនពេ ៦ ដខខ្ងមនុខ
ដៃេេូស�ញ្្ក់អំពីសកម្មភាពសំខ្េ់ៗ ស្មា�់នដ្ះ្សេ�ញ្ហា សមធម៌។ ដ្េការ 
សកម្មភាពទាងំនេះេរឹងជួេ្ករុមការងារកម្មវ ថិធី GREEN Mekong នៃីម្ី្ ្េ់ការោំ្ ទ  
េថិងការដែនាៃំេ់អង្គការសង្គមសនុីវ ថិេ នៅនពេអង្គការដ្ក់ជូេសំនែីនៅក្នុងជនុំទី ២ នេ 
មូេ េថិធថិខ្្តតូច GREEN Mekong េថិងចា�់ន្្ីមន្�ី្បាស់នេហទំព័រភតថេ (Portal) 
សមធម៌។ សូមអាេ�ដេ្មរាមនេហទំព័រ  http://bit.ly/capacity-development-workshop

"[ឥេូវនេះ] ខញានុ ំេេ់ពីរន�ៀ�សរនសរឯកសរសំនែីសនុំថវ ថិកា នដ្េៃរឹងពីការចា�់
ន្្ីមពីកថិច្ចការសមធម៌ ជាមូេដ្ឋា េ្េរឹះ នហេីខញានុ ំេរឹងដចករដម្កវ ថិធីសសស្នេះនៅ
កាេ់ អ្ករមួការងារនៅក្នុងអង្គការរ�ស់ខញានុ ំ" សំៃីរ�ស់ នលាក Patricia Hlaing 
មសេ្ីនសវាកម្មសង្គមរ�ស់អង្គការការរីាស់នេ្�នទសមីោ៉ា េ់មា៉ា ។ 

"ខញានុ ំេរឹងេកចំនែះៃរឹងស្ីពីការរាមដ្េ េថិងវាេតនម្នៅអេនុវត្ក្នុងេន្មាងរ�រ
ចថិញ្ច រឹមជីវ ថិតរ�ស់អង្គការ CDRT ដៃេទាក់ទងេរឹងការអភថិរក្សន្ពន�។ី" ្�សសេ៍
រ�ស់នលាក មាស វ ថិពូ  ្ករុមអភថិវឌ្ឍេ៍ជេ�ទកម្ពនុជា នេ្�នទសកម្ពនុជា។

រូ�ទី ២៖ មសេ្ីថ្្ក់ន្កាមជាតថិនៅក្នុងនវទថិការនរៀេសូ្តថ្្ក់តំ�េ់ ដចករដម្ក 

�ទពថិនសធេ៍រ�ស់ខ្ួេ

រូ�ទី៣៖ តំណ្ងពីអង្គការ

សង្គមសនុីវ ថិេក្នុងតំ�េ់

នមេង្គន្កាម ពថិភាកសាអំពី

សមធម៌ក្នុងសថិកាខា សលា

អភថិវឌ្ឍេ៍សមត្ភាពនេីក

ទី២

រូ�ទី ៤៖ តំណ្ងអង្គការសង្គមសនុីវ ថិេដៃេនធវាីការរមួោ្នៅក្នុងសថិកាខា សលា

អភថិវឌ្ឍេ៍សមត្ភាពនេីកទី ២

លោកស្ី Regan Suzuki Pairojmahakii  មកពីអង្គការ  RECOFTC  មាេ 
ចំណ្�់អារម្មែ៍ថ្៖ "ចំនពាះ្ករុមអ្កពាក់ព័េ្ធ [នៅទីនេះ] េថិងៃំនែីរការនេះ 
វ ថិញ នេងីបាេកំពនុងេរឹងអេនុវត្សកេ្ងនដ្េទទួេបាេនជាេជ័េជាមួេ
េរឹង្ករុមនរៀេសូ្តថ្្ក់តំ�េ់នេះ។ នេងីន�ញីមាេការោំ្ ទ ការចូេរមួ ចំដែក 
េថិងឆេទាៈខ្ពស់ពីសំណ្ក់មសេ្ីរដ្ឋា ភថិបាេនៅក្នុងនវទថិកានេះ"។ 

នវទថិកានរៀេសូ្តនេីកទី២ ្តរូវបាេន្ោងនធវាីនេងីនៅចនុងឆ្្នំេះ។ សូមអាេ�ដេ្ម ឬ 
ទស្សនាវនីៃអូ នេ្ពរឹត្ថិការែ៍នេះរាមនេហទំព័រ   http://bit.ly/RLG-launch

កម្មវធិី GREEN Mekong បានទទួលមូលនិធិពី USAID និងអនុវត្តដោយ RECOFTC � ខែកក្កោឆ្នា  ំ២០១៤ កម្មវធិី GREEN Mekong បានទទួលមូលនិធិពី USAID និងអនុវត្តដោយ RECOFTC � ខែកក្កោឆ្នា  ំ២០១៤



�ច្ចនុ�្េ្ភាពស្ីពីមូេេថិធថិខ្្តតូច GREEN Mekong 

កម្មវ ថិធីនេះបាេ�នងកីតមូេេថិធថិខ្្តតូចដៃេមាេន ្្ម ះថ្មូេេថិធថិ GREEN Mekong 
(GMCF) នៃីម្ោីំ្ ទៃេ់អ្កចូេរមួមកពីអង្គការសង្គមសនុីវ ថិេនៅក្នុងការអេនុវត្ដ្េការ
សកម្មភាពដៃេបាេ�នងកីតនេងីនៅក្នុងសថិកាខា សលាថ្្ក់តំ�េ់។  អង្គការសង្គមសនុីវ ថិេចំេួេ 
៥ បាេទទួេការោំ្ ទពីមូេេថិធថិនេះនៅក្នុងឆ្្នំេះនដ្េរមួមាេ ្ ករុមសកម្មភាព�ណ្្ញ  
(មីោ៉ា េ់មា៉ា )  មជ្ឈមែ្ឌ េអភថិវឌ្ឍេ៍នដ្េេថិរេ្រភាពនៅតំ�េ់ភ្ំ (នវៀត ណ្ម) អង្គការ 
្្សះ ្ សារមេនុស្ស េថិងធម្មជាតថិ(នវៀតណ្ម) មូេេថិធថិអភថិវឌ្ឍេ៍នដ្េនចរភាព(នថ) េថិងនវទថិកា
អង្គការមថិេដមេរដ្ឋា ភថិបាេស្ីពីកម្ពនុជា (កម្ពនុជា)។

េន្មាងដ្េការ GMCF រមួមាេការអនងកតនៅថ្្ក់សហេមេ៍នៃីម្សីថិកសា េថិង�នងកីត 
នោេការែ៍ េថិង�ទ�ញ្្ស្មា�់្េ�់្េង េថិងអភថិបាេកថិច្ចធេធាេ េថិងអេនុវត្សកម្ម
ភាពនេីកកម្ពស់ការេេ់ៃរឹងជាមួេអ្កសរព័ត៌មាេជាជេជាតថិនៃីម នៃីម្ឱី្យពួកនេមាេ
ការេេ់ៃរឹងន្ចីេជាងមនុេ េថិង ចំនែះៃរឹងថ្មីៗស្ីអំពីសមធម៌ខ្ងៃីន្ព ្ពមទាងំអាចរមួ 
�ញ្ចូ េកថិច្ចការទាងំនេះនៅក្នុងការងាររ�ស់ពួកនេ។

េន្មាងទាងំនេះេរឹង�ញ្ច�់នៅក្នុងដខធ្ូ ឆ្្នំេះ។ ការ្្េ់មូេេថិធថិនេះនៅជនុំទី ២ េរឹងចា�់ 
ន្្ីមនៅឆ្្នំ្កាេ។ 

អង្គការសង្គមសនុីវ ថិេចំេួេ ២០ ចូេរមួចំដែកក្នុងនេហទំព័រ
ភតថេសមធម៌នៅថ្្ក់មូេដ្ឋា េ

នេហទំព័រភតថេស្មា�់អង្គការសង្គមសនុីវ ថិេដៃេពាក់ព័េ្ធនៅក្នុងកម្មវ ថិធីនេះ ស្ថិតនៅ 
នេីនេហទំព័ររ�ស់ អង្គការ RECOFTC នហេីឥេូវនេះបាេនរៀ�ចំរចួរាេ់នហេី។ នៃេូ
ទាងំអស់ដៃេពាក់ព័េ្ធជាមួេកម្មវ ថិធីនេះអាច្្េ់អត្�ទរ�ស់ពួកនេនៃីម្ចីនុះ្សាេនៅក្នុង
នេហទំព័រនេះបាេ។ ភតថេនេះរមួ�ញ្ចូ េេូវព័ត៌មាេអំពី�ច្ចនុ�្េ្ភាពរ�ស់អង្គការសង្គម
សនុីវ ថិេដៃេអេនុវត្ GMCF េថិង�ងាហា ញ្ងដៃរេូវឯកសរនានាអំពីសមធម៌ នៅទូទាងំ 
ពថិភពនលាក។ នេហទំព័រនេះន�ីកចំហរទូនៅស្មា�់អ្កអេនុវត្ការងារទាក់ទាងនៅេរឹងការ
ដ្�្�រួេអាកាសធាតនុ េថិងសហេមេ៍ន្ពន�នីហេីមាេនោេនៅស្មរួេៃេ់ការសថិកសា 
េថិងរមួចំដែកនៃីម្ពីថិភាកសាអំពីសមធម៌ ក្នុងការ្េ�់្េងន្ពន�អីភថិបាេកថិច្ច េថិងកម្មវ ថិធី
ស្ីពីការដ្�្�រួេអាកាសធាតនុនៅក្នុងតំ�េ់នមេង្គន្កាម។

ភតថេនេះមាេ ៥ភាស ន្្សងៗោ្នេ្�នទសក្នុងតំ�េ់នេះ។ ការ្�កាសដ្ក់ឱ្យន្�ី 
្បាស់ភតថេនេះជា្្ូវការេរឹងនធវាីនេងីនៅៃំណ្េនពេជាមួេការ្�កាសដ្ក់ឱ្យន្�ី
្បាស់នវ�សេថ្មីរ�ស់ RECOFTC ដៃេបាេដកេមអែរ នៅដខសីហាឆ្្ ំ២០១៤។

" ខញានុ ំេរឹងន្�ី្បាស់ភតថេសមធម៌នៅថ្្ក់មូេដ្ឋា េនៃីម្ដីចករដម្កការងាររ�ស់
ខញានុ ំជាមួេសហេមេ៍ េថិងនៃីម្តីភ្ា�់ េថិងទទួេព័ត៌មាេ ឯកសរ េថិងឧ�ករែ៍
ពីអង្គការសង្គមសនុីវ ថិេជានៃេូរ�ស់ RECOFTC េថិងរ�ស់កម្មវ ថិធី GREEN Mekong"  
នលាក Phanmaly Kingmala មកពី Agro-Forestry Development Consultant 
Co. Ltd រ�ស់្�នទសឡាវ ។ 

"ខញានុ ំេរឹងន្�ី្បាស់ភតថេសមធម៌នៅថ្្ក់មូេដ្ឋា េនៃីម្ដីចករដម្កេំេថិត �ទពថិ នសធេ ៍
ៃំនែីរការ េថិងស្េភាពនេសមធម៌នៅក្នុងការអេនុវត្ការងារ នពាេេឺនៅថ្្ក់
មូេដ្ឋា េ"សំៃីរ�សនលាក Olarn Ongla មកពីមូេេថិធថិអភថិវឌ្ឍេ៍្�ក�នដ្េ
េថិរេ្រភាពនេ្�នទសនថ។ 

រូ�ទី ៥៖ �នុេ្គេថិកកម្មវ ថិធី 

GREEN Mekong កំពនុង 

ដែនាតំំអ្កតំណ្ង

អង្គកា រ សង្គមសនុីវ ថិេ ក្នុង 

ការចូេនៅកាេ់ភតថេ 

សមធម៌នៅថ្្ក់មូេដ្ឋា េ 

ឯកសរ�ែ្នុ ះ�ណ្្េ នៃីម្នីេីកកម្ពស់សមធម៌នៅថ្្ក់
មូេដ្ឋា េ

ឯកសរនានាស្ីពីសមធម៌

្ករុមការងារ ពថិភាកសានៅនេី  ន្ពន� ីមហាសមនុ្ទ ជីវៈច្មរុះ  េថិងសមធម៌សង្គម

នធវាី�ច្ចនុ�្េ្ភាពពីវឌ្ឍេភាព ស្ីពីនោេនៅអភថិវឌ្ឍេ៍នដ្េេថិរេ្រភាព (SDGs) ស្មា�់ 
វ ថិស័េន្ពន�។ី វេ្គទី ៨ នេ្ករុមការងារន�ីកទូលាេ (OWG8) ស្ីពីការអភថិវឌ្ឍនដ្េេថិរេ្រ
ភាពបាេនធវាីនេងីពីនថងៃទី ៣ ៃេ់ ៧ ដខកនុម្ភៈឆ្្ ំ២០១៤ នៅស្ក់ការកណ្្េនេអង្គការ
សហ្�ជាជាតថិ។ ចំនពាះព័ត៌មាេពថិស្រពីកថិច្ច្�ជនុំទាងំនេះស្ីពីសមធម៌សង្គមេថិងកថិច្ចការ
ៃនទនទៀតសូមចូេនៅកាេ់   http://bit.ly/SDG-social-equity

នៅក្នុងកថិច្ច្�ជនុំកំពូេស្ីពីន្ពន�នីៅអាសនុី  អ្កជំនាញបាេជ្មរុញឲ្យព្ងីក
សមធម៌ដៃេជាមូេដ្ឋា េ្េរឹះនេនសៃឋាកថិច្ចន�តង

កថិច្ច្�ជនុំកំពូេស្ីពីន្ពន�នីៅអាសនុី ដៃេនធវាីនេងីនៅទី្ករុងចាការរា (Jakarta) មាេ
ការចូេរមួពីរៃឋាមសេ្ីមកពី្�នទសនានានៅអាសនុីអានេ្េ ៍អេ្គនាេក្ករុមហ៊ានុេ នមៃរឹកនា ំ
សង្គមសនុីវ ថិេ អ្កជំនាញអភថិវឌ្ឍេ៍ េថិងអ្កវ ថិទយាសសស្ជាេ់ខ្ពស់នេីពថិភពនលាក នៃីម្ដីចក
រដម្កចំនែះៃរឹងអំពីការ្េនៅនសៃឋាកថិច្ចន�តងរាមរេៈការ្េ�់្េងន្ពន�េីថិងតំ�េ់
នទសភាពរ�ស់ខ្ួេឲ្យបាេ្�នសីរជាងមនុេ។ រាមរេៈកថិច្ច្�ជនុំកំពូេស្ីពីន្ពន�នីៅអាសនុី 
ដៃេមាេរេៈនពេ ២ នថងៃ អ្កចូេរមួបាេអំពាវនាវឱ្យនធវាីោ៉ា ងណ្នៃីម្ធីានាថ្កថិច្ច្�រឹង 
ដ្�ងអភថិវឌ្ឍេ៍ េថិង ្សវ្ជាវបាេរមួ�ញ្ចូ េសហេមេ៍មូេដ្ឋា េ េថិង ្េរួសរតូចៗ ដៃេ
ពរឹងដ្អែកនេីធេធាេន្ពន�សី្មា�់រ�រចថិញ្ច រឹមជីវ ថិតរ�ស់ខ្ួេ េថិងដៃេងាេរងន្ោះ�ំ ន្ុត
នដ្េសរដតការដ្�្�រួេោ៉ា ងេំហនុកដៃេនកីតនេងី។ សូមអាេ�ដេ្មអំពីកថិច្ច្�ជនុំកំពូេ
រាមនេហទំព័រ  http://bit.ly/Forest-Asia-Summit

ចំនពាះ�្ក់រ�ស់ CIFOR ស្ីអំពីសរៈសំខ្េ់នេសមធម៌ សូមអាេនៅក្នុង 
http://bit.ly/equity-pillar-of-economy

ការ�នងកីតនរៃ�ូក (REDD+)  នៃីម្នីេីកកម្ពស់ការអភថិវឌ្ឍនដ្េេថិរេ្រភាព
េថិង ការកាត់ �េ្េ  ភាព្កី្ក

ការសថិកសាមួេដៃេនធវាីនេងីនដ្េអង្គការអភថិវឌ្ឍេ៍នេ្�នទសហូេង់ (SNV) បាេវាេ
តនម្អំពីទំននាររ�ស់សហេមេ៍ន្ពន�កី្នុងការទទួេបាេកញ្ច �់ទូទាត់សំែងស្មា�់នរៃ
�ូក ក្នុងនខត្ឡាៃំនុង (Lam Dong) ្�នទសនវៀតណ្ម។ របាេការែ៍នេះមាេនៅក្នុង   
http://bit.ly/REDD-compensation-Vietnam

ការសថិកសា�ដេ្មមួេនដ្េវ ថិទយាស្េអេ្រជាតថិស្មា�់�រ ថិស្េ េថិងការអភថិវឌ្ឍ (IIED) 
�ងាហា ញពីការពាក់ព័េ្ធក្នុងការចំណ្េស្មា�់ោំ្ ទៃេ់ជេ្កី្កនៅក្នុងការអេនុវត្នរៃ�ូក 
នៅនខត្ឡាៃំនុង។ របាេការែ៍នេះពថិេថិត្យនមីេនថ្ចំណ្េខ្ះៗក្នុងការអេនុវត្្�ព័េ្ធដ�ង
ដចក្េ្�នោជេ៍ដៃេោំ្ ទៃេ់្�ជាជេ្កី្ក។ 
របាេការែ៍នេះមាេនៅក្នុង  http://bit.ly/REDD-cost-implications-Vietnam

ការនេីកកម្ពស់សមធម៌នៅថ្្ក់មូេដ្ឋា េក្នុង�រ ថិ�ទន្ព
ន� ីេថិងការដ្�្�រួេអាកាសធាតនុ៖ ឥេូវនេះឯកសរ 
�ែ្នុ ះ�ណ្្េ ្តរូវបាេចំនរៀ�រចួរាេ់ស្មា�់ការ�នងាហា ះ
ក្នុងនេហទំព័រនេះ។ ឯកសរដែនេះ្តរូវបាេ នរៀ�ចំនដ្េ 
RECOFTC េថិងោំ្ ទនដ្េកម្មវ ថិធី GREEN Mekong 
ដៃេទទួេមូេេថិធថិពី USAID េថិងពីេន្មាងកសង 
សមត្ភាពស្មា�់នរៃ�ូក (REDD+) នៅថ្្ក់មូេ
ដ្ឋា េដៃេទទួេមូេេថិធថិពី NORAD។

ឯកសរនេះេរឹងជួេៃេ់អ្កស្ម�ស្មរួេនៅថ្្ក់មូេ
ដ្ឋា េនៃីម្�ីនងកីត េថិងអេនុវត្ៃំនែីរការចូេរមួ្�ក�

នដ្េ្�សថិទ្ធភាពនដ្េដ្អែកនេីនោេការែ៍សមធម៌នៅក្នុង�រ ថិ�ទន្ពន� ីេថិងការដ្�
្�រួេអាកាសធាតនុជាពថិនសសស្មា�់នរៃ�ូក។ សូមអាេ�ដេ្ម េថិងទាញេកឯកសរ 
នេះរាមរេៈ http://bit.ly/improving-grassroots-equity

កម្មវធិី GREEN Mekong បានទទួលមូលនិធិពី USAID និងអនុវត្តដោយ RECOFTC � ខែកក្កោឆ្នា  ំ២០១៤ កម្មវធិី GREEN Mekong បានទទួលមូលនិធិពី USAID និងអនុវត្តដោយ RECOFTC � ខែកក្កោឆ្នា  ំ២០១៤



ទស្សេៈនេេឌ័រ

វនីៃអូស្មា�់ការ�ែ្នុ ះ�ណ្្េអំពីសមធម៌នេេឌ័រ្តរូវបាេនចញ្សាេ

កម្មវ ថិធី GREEN Mekong ដៃេទទួេមូេេថិធថិពី USAID េថិង USAID LEAF នៅអាសនុីបាេ
្េថិតវនីៃអូមួេស្មា�់ការ�ែ្នុ ះ�ណ្្េនៃីម្�ីំនពញ�ដេ្មនេីកម្មវ ថិធីអភថិវឌ្ឍេ៍សមត្
ភាពស្ីពីនេេឌ័រនៅក្នុង�រ ថិ�ទនេន្ពន�កី្នុងតំ�េ់នមេង្គន្កាម។ វនីៃអូនេះដៃេមាេ ចំែង  
នជីងថ្ �រ ថិោកាសនសី្រោ្៖ សមធម៌នេេឌ័រក្នុងកថិច្ចការន្ពន� ីេថិងនរៃ�ូក ពេ្យេ់អំពី 
សញ្ញា ែ  នេសមធម៌នេេឌ័រ េថិងដចករដម្កការអេនុវត្ការងារេ្មរូចំេួេ�ី នដ្េដ្អែកនេី 
ការសថិកសា ដសវាងេេ់រ�ស់ USAID-LEAF WOCAN េថិង UNREDD។ វនីៃអូនេះរនំេច នេងី  
ពី ទស្សេៈវ ថិស័េរ�ស់មសេ្ីន្ពន�មីកពី្�នទសឡាវ េថិងនមនរៀេនានាដៃេទទួេបាេពី
អ្កពាក់ព័េ្ធនៅថ្្ក់មូេដ្ឋា េក្នុង្�នទសនថ។ សូមទស្សនាវនីៃអូនេះនដ្េចូេនៅកាេ់   
http://bit.ly/gender-equity-video

USAID េថិង IUCN នរៀ�ចំឱ្យមាេការ្្ស់�្ូរទស្សេកថិច្ចសថិកសាស្ីពីនេេឌ័រ 
េថិងនរៃ�ូក 

កាេពីនៃីមឆ្្នំេះសថិកាខា សលា�នច្ចកនទស្្ស់�្ូរការសថិកសាមួេអំពីនេេឌ័រ េថិងនរៃ�ូក 
្តរូវបាេនរៀ�ចំនេងីនដ្េ IUCN េថិង USAID រមួជាមួេអង្គការសស្ីនៃីម្�ីរ ថិស្េ េថិង 
អភថិវឌ្ឍេ៍ (WEDO) កម្មវ ថិធី UNREDD ពថិភពនលាក េថិង ស្ង់ដ្រសង្គមេថិង�រ ថិស្េស្មា�់
នរៃ�ូក (SES) នៅដខឧសភានៅទី្ករុងវា៉ាសនុីេនរាេឌីសនុី។ នៅក្នុងសថិកាខា សលានេះមាេ
ការចូេរមួពីអ្កនរៀ�ចំនោេេនោបាេ េថិងអ្កអេនុវត្សរនុ�ចំេួេ ៥២រូ� មកពីជាង 
២០ ្�នទស នៃីម្ចូីេរមួនៅក្នុងកថិច្ចពថិភាកសាៃ៏សកម្មមួេដៃេកំែត់អត្សញ្ញា ែ 
នមនរៀេ�ទពថិនសធេ៍ ការអេនុវត្ការងារេំរូ ភាព្��មភាពខវាះចនន្ាះ េថិងត្មរូវការ ចា ំបាច់ 
ក្នុងចំនណ្ម្�នទសន្្សងៗោ្ដៃេនេេឌ័រ េថិង កថិច្ច្្ួចន្្ីមនរៃ�ូក ្តរូវបាេ�នងកីត
នេងី ឬ កំពនុងស្ថិតក្នុងៃំណ្ក់កាេពថិចារណ្នៅនេេី។

េទ្ធ្េពីសថិកាខា សលានេះរមួមាេ រារាងចាត់អាទថិនេភាពសកម្មភាពដៃេចាបំាច់ក្នុង 
ក្មថិត ន្្សងៗោ្ នៃីម្ពី្ងរឹងការនធវាីសមាហរែកម្ម ការេថិតេូរអំពីនេេឌ័រនៃីម្ី្ េ 
នៅ  រកការអេនុវត្នរៃ�ូក។ សកម្មភាពទាងំននាះរមួមាេការ�នងកីតេនុទ្ធសសស្ស្មា�់ចរចា
នដ្ះ្សេពីភាពស្មនុេស្ម ញស្ីពីសថិទ្ធកាេ់កា�់ៃីធ្ីការ្េនៅ�នងកីតេេ្ការដចករដំេ
ក្េ្�នោជេ៍នដ្េដ្អែកនេីតួនាទី េថិងការទទួេខនុស្តរូវខនុសោ្ខ្ងនេេឌ័រ េថិងការ
�នងកីតសូចនាករជាក់លាក់ខ្ងនេេឌ័រនៅក្នុង្�ព័េ្ធព័ត៌មាេធានាសនុវត្ថិភាព។ ការ ្ េ 
នៅអេនុវត្នរៃ�ូក ដៃេជាឱកាសមួេស្មា�់ការដកទ្មង់ េឺជា្�ធាេ�ទេេ្រឹះមួេដៃេ
នេចនេងីជាការ�ដេ្មេថិងការ�ំនពញោ្ជាមួេនោេនៅេថិងនោេការែ៍អភថិវឌ្ឍេ៍្�ក�
នដ្េេថិរេ្រភាព។ របាេការែ៍សនងខា�ពីសថិកាខា សលានេះេរឹងនរៀ�ចំរចួរាេ់នៅចនុងឆ្្នំេះ។

ដសវាងរកសេទាស្សេ៍សមធម៌នេេឌ័រក្នុង្�នទសអ្ក

សេទាស្សេ៍សមធម៌នេេឌ័រ (GEI) វាស់ភាពខវាះចនន្ាះរវាងសស្ី េថិង�នុរសនៅក្នុងការអ�់រ ំ 
ការនេីកកម្ពស់ដ្្កខ្ងនសៃឋាកថិច្ច េថិងេនោបាេ។ សេទាស្សេ៍នេះមាេនៅក្នុង http://
bit.ly/Gender-equity-index

រូ�ទី ៦៖ អ្កថតវនីៃអូនធវាីៃំនែីររាមនលាក្សី Rawiwan េថិងេនុវជេមកពី Baan Thung 

Yao ក្នុងនពេកំពនុងនៃីរ្�ចានំថងៃក្នុងន្ពសហេមេ៍

រូ�ទី ៧៖ រូ�ភាពពីវនីៃអូ។ វនីៃអូនេះពេ្យេ់ពីសមធម៌នេេឌ័រក្នុង�រ ថិ�ទនេសហេមេ៍

ន្ពន�រីាមរេៈរូ�ភាពេំេូរជីពចេ

្ពរឹត្�្តនេះនចញ្សាេនដ្េ៖

កម្មវ ថិធី GREEN Mekong 
RECOFTC – The Center for People and Forests
P.O. Box 1111
Kasetsart Post Office
Bangkok 10903,Thailand
green.mekong@recoftc.org
www.recoftc.org/site/about-green-mekong

រាេ់ទស្សេៈដៃេបាេនេីកនេងីនៅក្នុងឯកសរនេះ មថិេឆ្នុះ�ញ្្ច ងំអំពីទស្សេៈរ�ស់ មជ្ឈមែ្ឌ េស្មា�់មេនុស្ស េថិងន្ពន� ី(RECOFTC) េថិង USAID នេេី។ នេងីមថិេទទួេខនុស្តរូវេូវរាេ់កំហនុសឆ្គង ឬ 
ការខវាះចនន្ាះនៅក្នុងការដ្�ស្មរួេឯកសរនេះពីសំនៅនៃីមភាសអង់នេ្ស នៅជាភាសៃនទនទៀត។

នេងីរកីរាេេរឹងទទួេេកេូវរាេ់មតថិនោ�េ់រ�ស់នលាកអ្កចំនពាះ្ពរឹត្ថិ�្តព័ត៌មាេនេះ ឬ ចូេរមួចំដែកមកក្នុង្ពរឹត្ថិ�្តព័ត៌មាេនេះអំពីសមថិទ្ធ្េ ឬ ការងាររ�ស់អ្កអំពីសមធម៌។

សូមអនុីដម៉ាេមកកាេ់នេងីខញានុ ំរាម៖ green.mekong@recoftc.org

កម្មវធិី GREEN Mekong បានទទួលមូលនិធិពី USAID និងអនុវត្តដោយ RECOFTC � ខែកក្កោឆ្នា  ំ២០១៤ កម្មវធិី GREEN Mekong បានទទួលមូលនិធិពី USAID និងអនុវត្តដោយ RECOFTC � ខែកក្កោឆ្នា  ំ២០១៤


