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អំពី Explore 

Explore គឺជបណត ញអនករសវរជវ និងអនកអនុវតតករងរ ែដលចង់ពរងីក និងេរបីរបស់ចំេណះដឹងរបស់ពួកេគ ពីអភិបលកិចចកនុងតំបន់េទសភព

ៃរពេឈី េនអសុីអេគនយ។៍ បណត ញេនះេរបីរបស់អភិរកម ពហុវសិ័យ ករចូលរមួ បរយិប័ននពីពហុភគីអនកពក់ព័នធ េដីមបរីមួចំែណកសេរមចឱយបន

េគលេដអភិវឌឍរបកបេដយចីរភព កិចចរពមេរពៀងទីរកុងប៉រសី សតីពីករែរបរបួលអកសធតុ និងករេបតជញ ចិតតជតិ និងអនតរជតិដៃទេទៀត។ បណត ញ 
េនះ សងកត់ធងន់េលីសមភពេយនឌ័រ បរយិប័ននសងគម កិចចសហករឆលងែដន និង ករេដះរសយបញហ ។ សមជិក រកុមរបឹកសភិបលរបស់ Explore ជង

៥០% គឺជរសតី េហយីក៏នឹងែសវងរកចំនួនអនករសវរជវជរសតីឲយេសមីនឹងបុរសផងែដរ។  
 

បណត ញេនះចប់េផតីម េនែខតុល ឆន ២ំ០២០ និងទទួលបនមូលនិធិគរំទពីទីភន ក់ងរស៊ុយែអតសរមប់កិចចសហរបតិបតតិករអភិវឌឍអនតរជតិ (Sida)។ 

បណត ញេនះដឹកនេំដយអងគកររខូីហវ (RECOFTC) េរកមភពជៃដគូជមួយមជឈមណឌ លសរមប់កររសវរជវៃរពេឈអីនតរជតិ (CIFOR) រពមទងំ

សហករជមួយសកលវទិយល័យ វទិយសថ នរសវរជវ រដឋ ភិបល អងគករសងគមសុីវលិ សហគមន៍មូលដឋ ន និងវសិ័យឯកជន កនុងតំបន់អសុីអេគនយ។៍  
 

Explore សូមសវ គមន៍ករចូលរមួពីសកលវទិយល័យ អនករសវរជវ អនកបេងកីតេគលនេយបយ អនកអនុវតតករងរ រកុមហុ៊ន មច ស់ជំនយួ រគឹះសថ ន

អភិវឌឍ និង តំណងសហគមន៍ៃរពេឈ ី។  

េសចកតីរបកសទទួលឯកសរទសសនទន តមរយៈយនតករហរិញញបបទនរបស ់Explore 

េនៃថងទី១៦ ែខកញញ  ឆន ២ំ០២១ Explore បនផសពវផសយ ជេលីកដំបូងពកីរេរជីសេរសីឯកសរទសសនទនសរមប់កររសវរជវ អំពីអភិបលកិចច

តំបន់េទសភពៃរពេឈ ីតមរយៈកិចចរបជុំតមវេីដអូ (videoconference) ែដលេរៀបចំេឡងីេដយេវទិកតំបន់េទសភពសកល (Global Landscapes 

Forum)។ អនកចូលរមួបនដឹងពីដំេណីរករ កលវភិគ និងនីតិវធិីវយតៃមល េលីឯកសរទសសនទនែដលបនដក់មកចូលរមួ។ 
 

សរមប់ឯកសរែដលទទួលបនករេរជីសេរសី Explore នឹងផតល់មូលនិធ ិេដីមបេីរៀបចំគេរមងសំេណីររសវរជវ ករបណតុ ះបណត ល ករគរំទ និងេធវីករ

ែណន។ំ  
 

កលបរេិចឆទផុតកំណត់សរមប់ករដក់ពកយគឺរតឹម ៃថងទី១៥ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២១។  
 

សរមប់ព័ត៌មនបែនថមអពំីករផសពវផសយ សូមចុចរតង់េនះ៖ recoftc.org/projects/explore/explore-call-concept-notes-application   

រកុមអនកអនុវតត 
Explore មនសមជិកពីអនកអនុវតត ែដលេបតជញ ចិតតចំេពះអភិបលកិចចសរមបត់ំបនេ់ទសភពៃរពេឈ ីេរៀបចំេដយេវទិកតំបន់េទសភពសកល (GLF) 
និង សរមបសរមួលេដយអងគកររខូីហវ (RECOFTC)។ GLF គឺជេវទិកចំេណះដឹងធំបំផុតកនុងពិភពេលក សតីពីតំបន់េទសភពរបកបេដយចីរភព។ 

េវទិកេនះផតល់ឱកសឲយសមជិករបស់ Explore ភជ ប់ទំនក់ទំនង េរៀនសូរត កំណត់របភពមូលនិធិ និង បនតករងររបសព់ួកេគឱយកន់ែតរបេសីរ។ 
 

សូមចុចរតង់េនះេដីមបចូីលរមួជមួយនឹងរកុមអនកអនុវតត៖  https://glfx.globallandscapesforum.org/topics/25431  
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អតថរបេយជន៍សរមប់សមជិក 
សកលវទិយល័យ និងអនករសវរជវ 

កសងសមតថភពកនុងករេរៀបចំ អនុវតត និង បងហ ញពីកររសវរជវរបស់ខលួន េដីមបទីទួលបនមូលនិធិគរំទ និង ករែណន ំរពមទងំអចចូលរមួេធវីករ

ជមួយអនករសវរជវេផសងេទៀត សរសត ចរយ សហគមន៍ៃរពេឈ ីអនកេរៀបចំេគលនេយបយ សថ ប័ន និង រកុមហុ៊ននន។  
 

អនកេរៀបចំេគលនេយបយ 

ជួយផតល់ករែណនចំំេពះសំនួររសវរជវ និងអចយកលទធផលពីកររសវរជវ ជួយដល់ករែកលមអេគលនេយបយ និងរកបខ័ណឌ សថ ប័ន សរមប់ករ

អភិវឌឍរបកបេដយបរយិប័នន និងចីរភព។  
 

អនកេធវីករងរេលីករអភិវឌឍរបកបេដយចីរភព ករកត់បនថយភពរកីរក បរយិប័នុនេយនឌ័រ និងបរយិប័ននសងគម 

អចបេងកីនចំេណះដឹង ជំនញបេចចកេទស និង ឳកសជួបជមួយអនកេរៀបចំេគលនេយបយ ករបេងកីនសមតថភព េដីមបបីេរមីករងរជូនសហគមន៍

មូលដឋ ន និង រកុមែដលមិនសូវ ទទួលបនករយកចិតតទុកដក់។  
 

អនកវនិិេយគ និង រកុមហុ៊ន 

ចប់ៃដគូជមួយសហគមន៍មូលដឋ ន កត់បនថយហនិភ័យ ធនបននូវសងវ ក់ផគត់ផគង់ កំណត់ទិសេដសរមប់សំនួររសវរជវបនេលឿន សហករផតល់

មូលនិធិគរំទដល់កររសវរជវ ក៏ដូចជរមួចំែណកដល់ករសេរមចបននូវេគលេដ និង កិចចរពមេរពៀងអនតរជតិេលែីផនកេសដឋកិចច បរសិថ ន និងសងគម។ 

 

អនកតំណងសហគមន៍មូលដឋ ន 

ភជ ប់ទំនក់ទំនងជមួយបុគគលនន និង សថ ប័នែដលអចជួយដលក់រធនបននូវសិទធិដីធលី និងៃរពេឈ ីចូលរមួកនុងដំេណីរករករេធវីេសចកតីសេរមចចិតត 
ទទួលបននូវករអភិវឌឍរបកបេដយចីរភព និង សមភពេយនឌ័រ រពមទងំករពរតំបន់េទសភពៃរពេឈ។ី  

 

មច ស់ជំនួយ 

កំណត់បននូវភពខវះចេនល ះកនុងកររសវរជវ និងករអភិវឌឍ ែកលមអករកំណត់ចុះេគលេដ ែដលជះឥទធិពលេលីេគលនេយបយសតីពីករអភិវឌឍរបកប

េដយចីរភព និង កំណត់រកឱកស ែដលអចបនផលរបេយជន៍េរចីនសរមប់ករបណត ក់ទុន។  

 
វទិយសថ នអភិវឌឍ 

រកេឃញីឱកសសរមប់កររសវរជវ ភពជៃដគូ និង ករវនិិេយគ រពមទងំចូលរមួជមួយអនករសវរជវ េដីមបអីចេដះរសយបញហ  ែដលែផនករសវរជវ

របឈមសរមបក់រអភិវឌឍ (R4D)។  
 
របធនបទ 

▪ តួនទីរបស់េគលនេយបយ និង សថ ប័ននន សរមប់ករអភិវឌឍតំបន់េទសភពៃរពេឈេីដយចីរភព 

▪ ផលប៉ះពល់ៃនករែរបរបួលអកសធតុេទេលីសហគមន៍មូលដឋ ន និង យនតករេឆលីយតប 

▪ តួនទីរបស់រសតី និង រកុមែដលមិនសូវទទួលបនករយកចិតតទុកដក់ដៃទេទៀត កនុងកររគប់រគងធនធនធមមជតិ 

▪ បែរមបរមួលធនធន ៃរពេឈ ីនិង ផលប៉ះពល់េទេលីជីវភពរស់េនកនុងមូលដឋ ន និង ភពរកីរក 

▪ ករថលងឹែថលងរវងករអភិវឌឍេសដឋកិចច ករអភិរកសបរសិថ ន និង សិទធិមនុសស េនេពលេរៀបចែំផនករេរបីរបស់ដ ី

▪ ករពរងីកេវទិកអភិបលកិចចៃរពេឈរីបកបេដយរបសិទធភព 

▪ ករេធវីវមិជឈករករងររគប់រគងធនធនធមមជតិ 
▪ ករផសភជ ប់ទំនក់ទំនងរវងៃរពេឈ ីេសបៀងអហរ និង ទឹក 

▪ ករកត់បនថយហនិភ័យ កនុងករវនិិេយគេទេលីដី និង ៃរពេឈ ី

▪ អភិបលកិចចៃរពេឈ ីនិង េគលេដអភិវឌឍរបកបេដយចីរភព 

▪ អភិបលកិចចៃរពេឈ ីករេឆលីយតបេទនឹងជំងឺកូវដី១៩ និងភពធន់  

▪ ករពឹងែផអកគន  និង ទំនក់ទំនងរវងសហគមន៍មូលដឋ ន និង ធនធនធមមជតិកនុងតំបន់េទសភពៃរពេឈ ី

▪ ករគរំទដល់អនករសវរជវែដល េផត តេលីអភិបលកិចចតំបន់េទសភពៃរពេឈ ី

 

សរមប់ព័ត៌មនបែនថម 

www.recoftc.org/projects/explore 
explore.secretariat@recoftc.org  
https://glfx.globallandscapesforum.org/topics/25431 
 


