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សិក្ខា សិលាផ្សព្វផ្ាយគម្រោងទម្លេសាបម្យើង 
ម្េត្តម្ោធិ៍សាត្ ់

ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ៥រោច ខែរចព្ត្ ឆ្្ាំខាល ចត្វ្ស័ក រ.ស ២៥៦៥ 
ថ្ងៃទី២១  ខែរេសា ឆ្្ាំ២០២២ 

សាលព្រជ ាំេន្ទីរកសកិេម រ ក្ខ្ព្រមាញ់ ន្ិងរន្សាទ រែត្តរោធិ៍សាត្់ 

  

១.    ម្សចក្តតម្ផ្តើម 
គម្រោងទម្លេសាបម្យើងររូវបាលផ្ដល់មូលលធិិម្ោយសហភាពអឺរ  ៉ុប ោលរយៈម្ពលបីឆ្ន ាំ ចាបម់្ផ្ដើមអល៉ុវរត ពីខែម្មសា 

ឆ្ន ាំ២០២១ ដល់ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០២៤។ គម្រោងម្លេះ ដឹកនាំអល៉ុវរតម្ោយ អងគការសោគម អភរិកសសរវព្រព (WCS) លិងព្ដ
គូសហការរមួោល អងគការរែូីហវ (RECOFTC) អងគការសលស ាំមេបព់្រព (SMP) អងគការហវរ  ៉ុមស៉ុីវ (ForumCIV) អងគការអ៉ុក
ហ្វវ ម (Oxfarm) អងគការជវីរិ លិងធមមជារកិមព៉ុជា (Nature Life Cambodia) រកុមហ ៉ុលស៉ុីអលិម្វសម្មល (SHE 
Investment) លិងអងគការជលពិការកមព៉ុជា (CDPO)។ ម្ោលបាំណងរមួរបស់គម្រោង គឺម្ធវើម្ោយរបពល័ធ ម្អកូឡូស៉ុីខដលធល់
ររាំ ម្ហើយសហគមល ៍លិងជីវចរមុេះោចបលសាំលឹងការខរបរបលួោកាសធារ៉ុយ ងឆ្បរ់ហ័ស ម្ៅកន៉ុងឋបលីយជីវមណឌ៉ុ លបឹង
ទម្លេសាប។ គម្រោងម្លេះោលម្ោលបាំណងម្ធវើឱ្យ   សម្រមចបាលម្ោលម្ៅជាកល់ាកព់ីរតាមរយៈ ពរងឹងការរគបរ់គង លិងការ
សាដ រម្ឡើងវញិលូវទីជរមកសាំខាល់ៗ  ម្ដើមបសីរមួលដល់ភាពធលល់ឹង ការផ្លេ ស់បតូរបរសិាា ល លងិខកលមអអភបិាលកិចច លិងម្ោល
លម្យបាយការប់លាយកតាត ជាំរ៉ុញ ព្លការផ្លេ ស់បតូរបរសិាា ល។ 

ឋបលយីជីវមណឌ៉ុ លបឹងទម្លេសាប (Tonle Sap Biosphere Reserve) ររូវបាលខបងខចកជាប ីរាំបលរ់គបរ់គង រមួ
ោល រាំបលស់នូល រាំបលរ់ទនប ់លិងរាំបលអ់លតរកាល ឬ រាំបលរ់បរបិរតកិារ ខដលោលទាំហាំសរ៉ុប ១,៤៨៣,៣៣៩ ហិកតា។       
ឋបលីយជីវមណឌ៉ុ លបឹងទម្លេសាប (TSBR) ោលរបជាជលរស់សរ៉ុបចាំលួល ១,៣៨០,៦១៥ នក ់ខដលជាជលជារិម្ដើម ព្លអនក
រសុករមួោល ជលជារចិាម ម្វៀរណាម លិងខែមរ (៩០% ព្ល ចាំលួលរាំងអស់)។ របជាជលរាំងម្លេះមយួចាំលលួបាល លិងកាំព៉ុងចូល
រមួកន៉ុងទរមងម់យួឬម្ផ្សងម្ទៀរ ព្លការរគបរ់គងធលធាលធមមជារិម្ៅកន៉ុងឋបលីយជីវមណឌ លបឹងទម្លេសាបរមួោល សហគមល៍
ព្រពម្ ើ សហគមលម៍្លសាទ លិងសហគមលរ៍ាំបលក់ារពារធមមជារិផ្ងខដរ។ 

អងគការរែូីហវ (RECOFTC) កាំព៉ុងអល៉ុវរតគម្រោង ទម្លេសាបម្យើង ម្ៅកន៉ុងម្ែរតម្ោលម្ៅចាំលួលបលួ រមួោល ម្ែរត
ម្ពាធិ៍សារ ់បារដ់ាំបង ម្សៀមរាប លងិកាំពងធ់ាំ។ ម្ោយខឡកម្ៅកន៉ុងម្ែរតម្ពាធិ៍សារ ់  អងគការរែូីហវ (RECOFTC) ម្រកាម
គម្រោងទម្លេសាបម្យើង លឹងោាំរទដល់សហគមលម៍្ោលម្ៅចាំលួល ៥ សហគមល ៍ (CBOs) កន៉ុងម្នេះ ោលការម្រៀបចាំខផ្ល
រគបរ់គងម្ភេើងព្រពកន៉ុងករមរិសហគមលច៍ាំលួល ៣ សហគមល ៍(២ សហគមលម៍្លសាទ លិង ១សហគមលរ៍ាំបលក់ារពារធមមជារិ) 
លិងម្ធវើការអល៉ុវរតការសាដ រព្រពលិចទឹកម្ឡើងវញិ លិងការម្ធវើស៉ុវ៉ុឌ្ឍកិមមព្រពលិចទឹកចាំលួល ២សហគមលព៍្រពម្ ើ (CFs) ។ ម្លើស
ពីម្លេះម្ទៀរ អងគការរែូីហវ (RECOFTC) កាំព៉ុងដាំម្ណើ រការសរម្សរសាំម្ណើ រស៉ុាំម្ៅ កមមវធិសីាវាកមមព្រពម្ ើសហរដឋោម្មរកិ 
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ម្ដើមបចូីលរមួោាំរទការរគបរ់គងម្ភេើងព្រពដល់សហគមលម៍្លសាទចាំលួល ២បខលាមម្ទៀរកន៉ុងម្ែរតម្ពាធិ៍សារ។់ ដូចម្លេះម្ដើមបមី្ោ
យអនកពាកព់ល័ធសាំខាល ់ចូលរមួអល៉ុវរតគម្រោងរបកបម្ោយរបសិទធិភាព អងគការរែូីហវ (RECOFTC) លឹងម្រៀបចាំសិកាា សាលា
ផ្សពវផ្សយអាំពគីម្រោង ជាពិម្សសពិភាកសពីលទធភាពព្លការចូលរមួរបស់អនកពាកព់ល័ធ ម្ៅតាមសកមមភាពជាកល់ាករ់បស់    
គម្រោង។ 

២.   ម្ោលបំណង 
សិកាា សាលាផ្សពវផ្សយោលម្ោលបាំណង ោលដូចខាងម្រកាម៖ 

១. ម្ដើមបផី្សពវផ្សយពីដាំម្ណើ រការ ព្លការអល៉ុវរតគម្រោង លិងសកមមភាពសាំខាល់ៗ  របស់គម្រោងម្ដើមបសីម្រមចបាលលូវ
លទធផ្លរ ាំពឹងទ៉ុក។ 
២. ម្ដើមបបីង្ហា ញអាំពីលទធផ្ល ព្លការសិកសវាយរព្មេ លិងកាំណរម់្ោលម្ៅ សហគមលម៍្លសាទ សហគមលព៍្រពម្ ើ 
លិងសហគមលរ៍ាំបលក់ារពារធមមជារ ិ សាំរាបអ់ល៉ុវរតគម្រោង។ 
៣. ម្រៀបចាំខផ្លការលាំអិរ លិងបង្ហា ញទីតាាំងសហគមលម៍្ោលម្ៅ ខដលររូវម្ធវើការរគបរ់គងម្ភេើងព្រព លិងសាដ រព្រពម្ឡើង
វញិ។ 

៤.    វិធើសាស្រសត 
 បទបង្ហា ញ ម្ោយម្របើរបាស់ LCD 
 ពិភាកសរកុម លិងសាំណួរចម្មេើយ 

៥.    ទើកន្លេង 
 មលទីរកសិកមម រ៉ុកាា របោញ់ លិងម្លសាទ ម្ែរតម្ពាធិ៍សារ ់

៦.    ម្ព្លម្េលា 
 សិកាា សាលាលឹងរបរពរឹតិម្ៅម្ៅព្ងៃទី២១ ខែម្មសា ឆ្ន ាំ២០២២  ម្វលាម្ោ ង ៨:០០ រពឹក ដល់ម្ោ ង ១២:០០ ព្ងៃររង ់

៧.   សោសភាព្អ្នកចលូរមួ(៤៨ នាក)់ 
 

ល.រ សាា បល័ រនួទ ី ចាំលលួ 

១ នយកោឋ លអភវិឌ្ឍលស៍ហគមលម៍្លសាទ ព្លអគនយកោឋ លរដឋបាលជលផ្ល របធាល ឬរាំណាង ១ 

២ នយកោឋ លអភរិកសជលផ្ល ព្លអគគនយកោឋ លរដឋបាលជលផ្ល របធាល ឬរាំណាង ១ 

៣ មលទីរបរសិាា លម្ែរតម្ពាធិ៍សារ ់ របធាលមលទីរ ១ 

៤ ការយិល័យអភវិឌ្ឍលស៍ហគមល ៍ព្លមលទីរបរសិាា លម្ែរតម្ពាធិ៍សារ ់ របធាលការយិល័យ ១ 

៥ ការយិល័យរាំបលម់្របើរបាស់ម្រចើលយ ងបឹងទម្លេសាប ព្លមលទរីបរសិាា លម្ែរត
ម្ពាធិ៍សារ ់

របធាលការយិល័យ ១ 
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៦ មលទីរកសិកមម រ៉ុកាា របោញ់ លិងម្លសាទ ម្ែរតម្ពាធិ៍សារ ់ របធាលមលទីរ ១ 

៧ ការល័ិយរដឋបាល ព្លមលទីរកសិកមម រ៉ុកាា របោញ់ លិងម្លសាទ ម្ែរតម្ពាធិ៍សារ ់ របធាលរដឋបាល ១ 

៨ ែណឌ រដឋបាលព្រពម្ ើ ម្ែរតម្ពាធិ៍សារ ់ នយែណឌ  ១ 

៩ ខផ្នករដឋបាលព្រពម្ ើរកគរ នយខផ្នក ១ 

១០ សង្ហក ររ់ដឋបាលព្រពម្ ើសាំម្ៅោស នយសង្ហក រ ់ ១ 

១១ សង្ហក ររ់ដឋបាលព្រពម្ ើបាកាល នយសង្ហក រ ់ ១ 

១២ ែណឌ រដឋបាលជលផ្ល ម្ែរតម្ពាធិ៍សារ ់ នយែណឌ  ១ 

១៣ ខផ្នករដឋបាលជលផ្លរា ាំងទិល នយខផ្នក ១ 

១៤ ខផ្នករដឋបាលជលផ្លរកគរ នយខផ្នក ១ 

១៥ សង្ហក ររ់ដឋបាលជលផ្លបាកាល នយសង្ហក រ ់ ១ 

១៦ សង្ហក ររ់ដឋបាលជលផ្លកាំពងលួ់ង នយសង្ហក រ ់ ១ 

១៧ រដឋបាលរសុកកម្ណដ ៀង អភបិាល ១ 

១៨ រដឋបាលរសុករកគរ អភបិាល ១ 

១៩ រដឋបាលរសុកបាកាល អភបិាល ១ 

២០ ឃ៉ុាំសាន មរពេះ រសុកបាកាល រកុមរបឹកស ១ 

២១ ឃ៉ុាំម្មទឹក រសុកបាកាល រកុមរបឹកស ១ 

២២ ឃ៉ុាំសាវ យលួង រសុកកម្ណដ ៀង រកុមរបឹកស ១ 

២៣ ឃ៉ុាំអូរសណាដ ល ់រសុករកគរ រកុមរបឹកស ១ 

២៤ ឃ៉ុាំអលសចាំបក ់រសុករកគរ រកុមរបឹកស ១ 

២៥ សហគមលម៍្លសាទរតាាំខពរ ឃ៉ុាំសាន មរពេះ រសុកបាកាល គណៈកមមការ ២ 

២៦ សហគមលម៍្លសាទដីរនរ ឃ៉ុាំម្មទឹក រសុកបាកាល គណៈកមមការ ២ 

២៧ សហគមលម៍្លសាទអូរតារបុក ឃ៉ុាំអូរសណាដ ល ់រសុករកគរ គណៈកមមការ ២ 

២៨ សហគមលព៍្រពម្ ើខរជង ឃ៉ុាំសាវ យលួង រសុកកម្ណដ ៀង គណៈកមមការ ២ 



4 

 

២៩ សហគមលព៍្រពម្ ើចាំបកោ់ស ឃ៉ុាំសាន មរពេះ រសុកបាកាល គណៈកមមការ ២ 

៣០ សហគមលរ៍ាំបលក់ារពារធមមជារិម្កាេះទនេ រកាស់ ឃ៉ុាំអលសចាំបក ់រសុករកគរ គណៈកមមការ ២ 

៣១ អងគការ RECOFTC ប៉ុគគលិក ៦ 

៣២ អងគការសោគម អភរិកសសរវព្រព (WCS) រាំណាង ១ 

៣៣ អងគការជីវរិ លិងធមមជារ ិកមព៉ុជា (Nature Life Cambodia) រាំណាង ១ 

៣៤ អងគការជលពិការកមព៉ុជា (DCPO) រាំណាង ១ 

៣៥ អងគការសលស ាំមេបព់្រព (SMP) រាំណាង ១ 

៣៦ អងគការហវរ  ៉ុមស៉ុីវ (ForumCIV) រាំណាង ១ 

៣៧ រកុមហ ៉ុល SHE Investment រាំណាង ១ 

សរ៉ុប ៤៨ 

 

៨.    កមមវិធើសកិ្ខា សាលា (ថ្ងៃទើ២១ ន្េម្មសា ឆ្ន ំ២០២២) 
  

ម្ោ ង សកមមភាព អនកទទលួែ៉ុសររវូ 

៨:០០ - ៨:៣០ ច៉ុេះម្ ម្ េះអនកចូលរមួ ម្លាក សាំររិ ោ ច 

៨:៣០ - ៨:៤០ បង្ហា ញម្ោលបាំណងសិកាា សាលា លិងរបកាសគណៈធបិរ ី កញ្ញា  អ៉ុល ចាលរ់សីល័កា 

៨:៤០ - ៨:៤៥ ម្ោរពម្ភេើងជារ ិ អនកចូលរមួរាំងអស់ 

៨:៤៥ - ៩:០០ មរិសាវ គមលរ៍បស់ម្លាករសីរបធាលអងគការរែូីហវ ម្លាក ម្ហង ោ 

៩:០០ - ៩:១៥ មរិសាំម្ណេះសាំណាលម្បើកសិកាា សាលាផ្សពវផ្សយ មលទីរកសិកមម រ៉ុកាា
របោញ់ លិងម្លសាទ 
ម្ែរតម្ពាធិ៍សារ ់

៩:១៥ - ៩:២០ ងររបូអល៉ុសសវរយី កញ្ញា  អ៉ុល ចាលរ់សីល័កា 

៩:២០ - ៩:៥០ បទបង្ហា ញពទីិដឋភាពរមួព្លម្រោងទម្លេសាបម្យើង ខផ្លការសកមមភាព 
លិងសហគមលម៍្ោលម្ៅ 

ម្លាក ន្ ង គីរវី៉ុធ 

 ៩:៥០ - ១០:០៥ សរោកោហ្វរសរមល ់ ម្លាក សាំររិ ោ ច 
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១០:០៥ - ១០:៣៥ បទបង្ហា ញពីលទធផ្ល ព្លការសិកសវាយរព្មេ លិងការម្រជើសម្រ ើសសហ
គមល ៍

ម្លាក សាំររិ ោ ច 
ម្លាក ម្រង ចាលណ់ាក ់

១០:៣៥ - ១១:០០ រកុមពិភាកស លិងសណួរចម្មេើយ ម្លាក សាំររិ ោ ច 
ម្លាក ម្រង ចាលណ់ាក ់

១១:០០ - ១១:១៥ បទបង្ហា ញអាំពីជាំហ្វល ព្លការម្រៀបចាំខផ្លការរគបរ់គងម្ភេើងព្រព លិងការ
សាដ រព្រពម្ឡើងវញិ 

ម្លាក ន្ ង គីរវី៉ុធ 

១១:១៥ - ១១:៤៥ ម្រៀបចាំខផ្លការលាំអិរជាមយួសហគមលម៍្ោលម្ៅសាំរាបអ់ល៉ុវរត
គម្រោង 

អនកចូលរមួរាំងអស់ 

១១:៤៥ - ១១:៥០ បូកសរ៉ុបលទធផ្លសិកាា សាលា កញ្ញា  អ៉ុល ចាលរ់សីល័កា 

១១:៥០ - ១២:០០ មរិផ្លត ាំម្ផ្ញើបទិសិកាា សាលា របធាលមលទីរបរសិាា ល 

 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកក្ករែក្មមវិធី។ សូមអរគុណ! 
 


