
េរិោកាសបស្មបីគ្នា ៖
សមធមប៌យនឌរ័ កនា៊្កិច្ចការពងពប�បី និ្បរ�េកូ 

នោលការេ៍សេនាកំាររិៃភាកសា





សេចក្តីថ្លែងអំណរគណុ
រខូីហ្វ-មជ្ឈមណ្ឌ លសម្រាប់មនុស្ស និងពម្រៃឈ� ី(RECOFTC) សូមថ្លែងអំណរគុណដល់
ទីភ្នា ក់ងារសហរដ្ឋអាឈមរកិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ(USAID) ថដលបានគាមំ្ទមូលនិធិ 
ដល់កម្មវធិីសមធម៌ និងការរៃម្ងរឹងបណ្្ត ញឈៅមូលដ្្ឋ នកនាុងតំបន់ឈមគង្គ (Green Mekong) 
និង USAID LEAF។

ការបកថម្បភ្សាគាមំ្ទឈដ្យ NORAD តាមរយៈគឈម្រាងឈរដបូកឈៅមូលដ្្ឋ នជាភ្សាឈនបា៉ា ល់ និងតាមរយៈ ASFCC/ASFN 

ជាភ្សាបាហាសាឥណ្ឌូ ឈនសីុ។

រាល់ទស្សនៈថដលបានឈលីកឈ�ងីកនាុងឯកសារឈនះ គឺជាការយល់ឈ�ញីរបស់អនាកនិរៃន្ធ និងមិនឆលែុះបញ្ចា ងំរីៃទស្សនៈរបស់អង្គការរខូីហ្វ 

ទីភ្នា ក់ងារន័រឈវ ៉ាសសម្រាប់កិចចាសហម្បតិបត្តិការអភិវឌ្ឍ (Norad) ASFCC/ASFN និងទីភ្នា ក់ងារសហរដ្ឋអាឈមរកិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ 

អន្តរជាតិ(USAID) ឈ�យី។ 

ឈគាលការណ៍ថណនាកំាររិៃភ្កសា៖ បរយិាកាសឈស្មីគានា ៖សមធម៌ឈយនឌ័រកនាុងកិចចាការពម្រៃឈ� ីនិងឈរដបូក

©រកសាសិទ្ធិឈដ្យ រខូីហ្វ-មជ្ឈមណ្ឌ លសម្រាប់មនុស្ស និងពម្រៃឈ� ីអាស័យដ្្ឋ នកនាុងទីម្ករុងបាងកក ម្រៃះរាជាណ្ចម្កព្

ការឈបាះរុៃម្ព និងការផលិតឯកសារឈនះឈ�ងីវញិ សម្រាបក់ារអប់រ ំ និងឈគាលបំណងទាងំឡាយណ្ថដលមិនសំឈៅរកម្បាក់ចំឈណញ 

អាចឈធ្វីបានឈដ្យមិនចាបំាច់សំុការអនុញ្ញា តិជាលាយល័ក្ខអក្សរ រៃីរាចា ស់កម្មសិទ្ធិជាមុនឈ�យី ថតអនាកឈម្បីម្បាស់ម្តរូវបញ្ជា ក់រីៃម្បភរៃឯក

សារ និងអនាកឈរៀបឈរៀងឲ្យបានចបាស់។ រាល់ការឈបាះរុៃម្ពឯកសារឈនះឈ�ងីវញិសម្រាប់ការលក់ដូរ និងម្បាក់ចំឈណញ មិនម្តរូវបាន អនុញ្ញា តិ 

ឈ�យី ឈលីកថលងថតរានការម្រៃមឈម្រៃៀងជាលាយល័ក្ខអក្សរជាមុនរីៃរាចា ស់កម្មសិទ្ធិ។

រខូីហ្វ ឆ្នា ២ំ០១៤. ឈគាលការណ៍ថណនាកំាររិៃភ្កសា៖ បរយិាកាសឈស្មីគានា ៖ សមធម៌ឈយនឌ័រកនាុងកិចចាការពម្រៃឈ� ីនិងឈរដបូក  

ស័យដ្្ឋ នកនាុងទីម្ករុងបាងកក ម្រៃះរាជាណ្ចម្កព្





អំពីវីសេអរូ

វឈីដអូរសម្រាប់វគ្គបណ្តុ ះបណ្្ត លអំរីៃសមធម៌ឈយនឌ័រឈនះបានឈលីកឈ�ងី និងឈ ្្ត តជាសំខាន់ឈៅឈលី
សមធម៌ឈយនឌ័រឈៅម្គប់កម្មិតពនការឈធ្វីឈសចក្តីសឈម្មចចិត្ត ដំឈណីរការពនការឈរៀបចំ និងការអនុវត្ត
ការកាត់បន្ថយការថម្បម្បរួលអាកាសធាតុឈដ្យថផអែកឈលីពម្រៃឈ�។ី វឈីដអូរឈនះរានឈគាលឈៅចំឈោះអនាក
បឈងកីតឈគាលនឈយាបាយ អនាកតស៊ូមតិ (ទាងំមនន្តីសង្គមសីុវលិ និងរាជរដ្្ឋ ភិបាល) និងអនាកអនុវត្ត 
កម្មវធិី ឈដីម្អីភិវឌ្ឍសមត្ថភ្រៃកនាុងការឈលីកកម្ពស់សមធម៌ និងរៃម្ងរឹងការចូលរមួឈៅកនាុងការម្គប់ម្គង
ធនធានធម្មជាតិ និងការកាត់បន្ថយការថម្បម្បរួលអាកាសធាតុ។ 
 
វឈីដអូរឈនះ្តឈៅកនាុងម្បឈទសឈវៀតណ្ម ម្បឈទសឡាវ និងឈៅសហគមន៍បានធុងយា៉ា វ (Baan Thung 
Yao) កនាុងម្បឈទសព្ ឈដ្យឈលីកយករីៃបទរិៃឈសាធន៍ និងចំឈណះដរឹងរបស់សហគមន៍មូលដ្្ឋ ន1       

ទាក់ទងឈៅនរឹងសមធម៌ឈយនឌ័រកនាុងអភិបាលកិចចាពម្រៃឈ� ី ម្រៃមទាងំការដ្ក់បញចាូ លសមធម៌ឈយនឌ័រ
ឈៅកនាុងការងារម្គប់ម្គងពម្រៃឈ�។ី ថខ្សរវឈីដអូរឈនះផលិតឈ�ងីឈដ្យកម្មវធិីសមធម៌ និងការរៃម្ងរឹង 
បណ្្ត ញឈៅមូលដ្្ឋ នកនាុងតំបន់ឈមគង្គ (Green Mekong) និង USAID LEAF ឈដ្យគាមំ្ទមូលនិធិ
ឈដ្យទីភ្នា ក់ងារសហរដ្ឋអាឈមរកិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ(USAID) ។

បរិយាកាេសេមីគ្នា ៖
េមធមស៌េនឌរ័ កនាុងកិច្ចការព្ពស�ី 
និងសរេបកូ 

1   សហគមន៍មូលដ្្ឋ នរាប់បញចាូ លម្គរួសារថដលរៃរឹងថផអែកឈលីពម្រៃឈ�ជីនជាតិភ្គតិចអនាកម្គប់ម្គងពម្រៃឈ�មូីលដ្្ឋ នមនន្តីមូលដ្្ឋ ននិង
មនន្តីពម្រៃឈ�មី្ករុមសង្គមសីុវលិថដលឈធ្វីការអនុវត្តឈលីការម្គប់ម្គងពម្រៃឈ�មី្រៃមទាងំម្ករុមសាសនាមូលដ្្ឋ ន។
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ការអនុវត្តលអែ (Best practices) ថដលបានឈលីកយកមកបងាហា ញឈៅកនាុងវឈីដអូរឈនះរានម្បភរៃមករីៃ 
ការសិកសារមួគានា មួយ ឈធ្វីឈ�ងីឈដ្យអង្គការ WOCAN  អង្គការ UN-REDD និង USAID ថដលផ្តល់ 
មូលនិធិដល់ USAID LEAF។  

វឈីដអូរឈនះឈលីកយកករណីសិកសាថដលឈធ្វីឈ�ងីឈដ្យអង្គការរខូីហ្វ-មជ្ឈមណ្ឌ លសម្រាប់មនុស្ស និង 
ពម្រៃឈ� ី(RECOFTC) រានចំណងឈជីងថៈ ឈយនឌ័រ នងិសហគមន៍ពម្រៃឈ� ីកនាុងការ ល្ែ ស់ប្តូរឈទសភ្រៃៈ 
ឈមឈរៀនរៃសីហគមន៍បានធុងយា៉ា វ កនាុងម្បឈទសព្។ 

អំពីសគ្លការណថ៍ណនាំ

ឈគាលការណ៍ថណនាកំាររិៃភ្កសាឈនះ  ជាជំនួយដល់ម្គរូបឈងា្គ ល និងអនាកសម្មបសម្មរួលមូលដ្្ឋ នឈដីម្ី
អភិវឌ្ឍសមត្ថភ្រៃឱ្យកាន់ថតសីុជឈម្រៅកនាុងម្គប់ទម្មង់ឈយនឌ័រពនសមធម៌សង្គមកនាុងគឈម្រាងផ្តួចឈផ្តីមការ
ថម្បម្បរួលអាកាសធាតុថផអែកឈលីពម្រៃឈ� ី ឈដ្យរមួបញចាូ លឈរដបូកផងថដរ។ សំណួរថដលរានឈៅកនាុងឈគាល
ការណ៍ថណនាឈំនះ  នរឹងជួយសម្មរួលដល់ការរិៃភ្កសាទាក់ទងឈៅនរឹងអភិបាលកិចចាពម្រៃឈ� ីនិងការម្គប់
ម្គងពម្រៃឈ�ឈីៅកនាុងសា្ថ ប័ន និងមូលដ្្ឋ ន។ 

សំណួរទាងំអស់រានឈគាលឈៅជួយដល់អនាកសម្មបសម្មរួលកនាុងការចាប់ឈផ្តីមការរិៃភ្កសាឈៅឈលីម្បធាន
បទថដលរានឈៅកនាុងវឈីដអូរបណ្តុ ះបណ្្ត លឈនះ។ វឈីដអូរឈនះអាចឈម្បីម្បាស់ជាជំនួយដល់អនាកចូលរមួ 
និងឈគាលបំណងរបស់វគ្គបណ្តុ ះបណ្្ត ល រសឺិកា្ខ សាលា។  សំណួរម្តរូវបានថបងថចកជារីៃរថផនាក ថដលឈ ្្ត ត
ឈៅឈលីចំនុចជាក់លាក់ឈផ្សងៗគានា ។ សំណួរអាចម្តរូវបានឈគដ្ក់បញចាូ លគានា  រ ឺដ្ក់ដ្ច់ឈដ្យថ�ករីៃគានា ។
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សារេំខាន់ៗ សៅកនាុងពីវីសេអរូ
 
១. សមធម៌ឈយនឌ័ររានន័យថការឱ្យតពមលែឈស្មីគានា រវាងបុរស និងនស្តីអាម្ស័យឈៅតាមតម្មរូវការរបស់ 

រៃួកឈគ។  ឈនះរមួបញចាូ លទាងំការគិតគូរៃីតពមលែឈសនាីគានា  រខុីសគានា ប៉ាុថន្តម្តរូវបានឈគរិៃចារណ្រីៃភ្រៃឈស្មី 
គានា ឈៅឈលីសិទ្ធិ  ផលម្បឈយាជន៍ កាតរៃ្វកិចចា និងឱកាស។ សមធម៌ឈយនឌ័រគឺជាមឈធយោបាយកនាុងការ
សឈម្មចបានសមភ្រៃឈយនឌ័រ។

២. ទិដ្ឋភ្រៃសំខាន់ៗពនសមធម៌ឈយនឌ័រម្តរូវឈលីកយកមករិៃចារណ្ឈៅកនាុងគឈម្រាងផ្តួចឈផ្តីមការថម្បម្បរួល
អាកាសធាតុថដលឈ ្្ត តឈៅឈលីពម្រៃឈ� ី កនាុងការម្គប់ម្គងពម្រៃឈ�មី្បកបឈដ្យនិរន្តរភ្រៃថដលរមួ 
បញចាូ លទាងំ ក)កាទទួលសា្គ ល់នស្តី និងតំណ្ងរបស់រៃួកឈគជាភ្គីម្សបចបាប់កនាុងការម្គប់ម្គង 
ពម្រៃឈ�មី្បកបឈដ្យនិរន្តរភ្រៃ  ខ)ការសឈម្មចចិត្តរបស់នស្តីម្តរូវឈលីកយកមករិៃចារណ្ ដ្ក់បញចាូ ល 
ឈៅកនាុងកម្មវធិី និងឈគាលនឈយាបាយពម្រៃឈ� ី  និង គ)សិទ្ធិឈស្មីគានា  ចំឈោះយន្តការថចករថំលកផល 
ម្បឈយាជន៍រីៃការម្គប់ម្គងពម្រៃឈ� ីនិងការផ្តួចឈផ្តីមទប់សាក ត់ការថម្បម្បរួលអាកាសធាតុ។

៣. ដូចបានបងាហា ញឈៅកនាុងការអនុវត្តលអែទាងំបី ថដលបានគាមំ្ទដល់ការបញចាូ លសមធម៌ឈយនឌ័រឈៅកនាុង
ការម្គប់ម្គងពម្រៃឈ� ី និងការផ្តួចឈផ្តីមទប់សាក ត់ការថម្បម្បរួលអាកាសធាតុ  សមធម៌ឈយនឌ័រ អាច 
សឈម្មចឈៅបានឈដ្យ៖ 
 ក) ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភ្រៃ ឈដីម្ឈីលីកកម្ពស់ការចូលរមួរបស់នស្តីកនាុងការឈធ្វីឈសចក្តីសឈម្មចចិត្ត
 ខ) ការម្បមូល និងវភិ្គទិននាន័យឈៅតាមឈភទ  ឈដីម្បីញចាូ លឈៅកនាុងការផ្តួចឈផ្តីមទប់សាក ត់ការ        

ថម្បម្បរួលអាកាសធាតុ
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 គ) ការទទួលសា្គ ល់ការចូលរមួចំថណករបស់នស្តី និងការធានាថរៃួកឈគទទួលបាន  
ផលម្បឈយាជន៍សមម្សប

ថ្នាកទី១  

សំណួរទូឈៅ
១) ឈតីឈៅកនាុងវឈីដអូរឈនះរានសារសំខាន់ៗអ្វីខលែះ?
២) ឈតីសមធម៌ឈយនឌ័ររានន័យដូចឈម្តច?
៣) ឈតីសមធម៌ឈយ៉ានឌ័ររានទំនាក់ទំនងឈៅនរឹងការងាររបស់អនាកយា៉ា ងដូចឈម្តចខលែះ?  
៤) ឈហតុអ្វីបានជាសមធម៌ឈយនឌ័ររានសារសំខាន់ចំឈោះឈរដបូក រគឺឈម្រាងផ្តួចឈផ្តីមទប់សាក ត់ការថម្ប 

ម្បរួលអាកាសធាតុដ៏ពទឈទៀត?
 
តួនាទី និងការទទួលខុសម្តរូវរបស់បុរស និងនស្តីកនាុងការម្គប់ម្គងពម្រៃឈ�ី
១. ឈតីបុរស និងនស្តីរានតម្មរូវការខុសគានា  កនាុងការម្គប់ម្គងពម្រៃឈ�រីបស់រៃួកឈគថដររឈឺទ? 

ឈតីឈយងីអាចដរឹងថ រៃួកឈគរានតម្មរូវការខុសគានា  រដូឺចគានា យា៉ា ងដូចឈម្តច?
២. ឈតីតួនាទី និងការទទួលខុសម្តរូវរវាងបុរស និងនស្តីកនាុងអភិបាលកិចចា និងការម្គប់ម្គងពម្រៃឈ�រីាន

ភ្រៃខុសគានា ថដររឈឺទ? 
a. ឈតីតួនាទី និងការទទួលខុសម្តរូវរបស់នស្តីកនាុងការម្គប់ម្គងពម្រៃឈ�មី្តរូវបានឈគទទួលសា្គ ល់ថដរឈទ?
b. ឈតីតួនាទី និងការទទួលខុសម្តរូវរបស់បុរសកនាុងការម្គប់ម្គងពម្រៃឈ�មី្តរូវបានឈគទទួលសា្គ ល់ 

ថដររឈឺទ?
c. ឈតីបុរស និងនស្តីរានតម្មរូវការរីៃពម្រៃឈ�ដូីចគានា ថដររឈឺទ?
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d. ឈតីបុរស និងនស្តីមូលដ្្ឋ នទាញយកធនធានអ្វីខលែះរីៃពម្រៃឈ�មីកឈម្បីម្បាស់ [តាមការយល់ឈ�ញី
របស់អនាកកនាុងបរបិទមូលដ្្ឋ ន]? ឈតីធនធានទាងំឈនាះរានភ្រៃខុសគានា ថដររឈឺទ រវាងឈភទទាងំ 
រៃីរ? ឈហតុអី្វ? 

e. ឈតីបុរស និងនស្តីឈៅមូលដ្្ឋ នម្គប់ម្គងពម្រៃឈ�រីបស់រៃួកឈគយា៉ា ងដូចឈម្តច? 

៣. ឈតីរានគឈម្រាងផ្តួចឈផ្តីមទប់សាក ត់ការថម្បម្បរួលអាកាសធាតុអ្វីខលែះថដលអនាកធាលែ ប់បានចូលរមួកនលែង
មក? ឈតីគឈម្រាងទាងំឈនាះបានគិតគូដល់តួនាទី ការទទួលខុសម្តរូវ និងតម្មរូវការឈផ្សងៗគានា របស់
ឈយនឌ័រថដររឈឺទ? ឈតីឈគអនុវត្តដូចឈម្តច?

ថ្នាកទី ២

សមធម៌ឈយនឌ័រកនាុងអភិបាលកិចចា និងការម្គប់ម្គងពម្រៃឈ�ី
១. ឈតីសមធម៌ឈយនឌ័រម្តរូវបានឈគយល់ឈ�ញីយា៉ា ងដូចឈម្តចឈៅកនាុងសហគមន៍ពម្រៃឈ�?ី 
២. ឈតីអនាកណខលែះជាភ្គីោក់រៃ័ន្ធឈៅកនាុងដំឈណីរការរៃិឈម្គាះឈយាបល់ឈរដបូកថនា ក់ជាតិ? ឈតីកនាុងឈនាះ 

រាន  តំណ្ងរបស់បុរស និងនស្តីឈៅមូលដ្្ឋ នថដររឈីទ?
៣. ឈតីម្សី្តចូលរមួកនាុងដំឈណីរការឈធ្វីឈសចក្តីសឈម្មចចិត្តកនាុងគឈម្រាង  រតឺំបន់ឈគាលឈៅរបស់អនាកយា៉ា ងដូច

ឈម្តច?
៤. ឈតីរានផលលំបាកអ្វីខលែះបណ្្ត លមករីៃការមិនបញចាូ លម្សី្តឈៅកនាុងការឈធ្វីឈសចក្តីសឈម្មចចិត្ត?
៥. ឈតីរានសារៈសំខាន់ថដររឈឺទឈៅចំឈោះការអភិវឌ្ឍសមត្ថភ្រៃរបស់នស្តីឈដីម្ចូីលរមួកនាុងដំឈណីរកាឈធ្វី

ឈសចក្តីសឈម្មចចិត្ត?  ឈហតុអ្វី? ឈតីការអភិវឌ្ឍសមត្ថភ្រៃអ្វីខលែះថដលរៃួកឈគម្តរូវការ? 
៦. ឈតីរានសារៈសំខាន់ថដររឈឺទឈៅកនាុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភ្រៃរបស់បុរស ឈដីម្ចូីលរមួកនាុងដំឈណីរការឈធ្វី

ឈសចក្តីសឈម្មចចិត្តថដលនាឈំៅរកសមធម៌ឈយនឌ័រ? ឈហតុអ្វី? ឈតីបុរសគួចូលរមួតាមវធិីណ្? 
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ការអនុវត្តលអែសមម្សបតាមយុទ្ធសានស្តសមភ្រៃឈយនឌ័រ
១. ឈតីការអនុវត្តការម្គប់ម្គងពម្រៃឈ�មីួយណ្ថដលអាចជួយសឈម្មចបាននូវសមធម៌ឈយនឌ័រ? 
២. ឈហតុអ្វីបានជាឈយងីម្តរូវការទិននាន័យថបងថចកឈភទ សម្រាប់គឈម្រាងផ្តួចឈផ្តីមទប់សាក ត់ការថម្បម្បរួល

អាកាសធាតុ?
៣. ឈតីទិននាន័យថបបណ្ថដលអាចជួយអនាកកនាុងការកំណត់តួនាទី ទំនួលខុសម្តរូវ និងតម្មរូវការរបស់
 បុរសនិងនស្តីឈៅមូលដ្្ឋ នបាន? 
៤. ឈតីនស្តីទទួលបានផលម្បឈយាជន៍អ្វីខលែះរីៃធនធានទាងំឈនះ? ឈតីបុរសទទួលបានផលម្បឈយាជន៍អ្វី 

ខលែះរីៃធនធានទាងំឈនះ?
៥. ឈតីការចំណ្យ និងផលម្បឈយាជន៍ថដលទាក់ទងឈៅនរឹងការឈម្បីម្បាស់ពម្រៃឈ�រីបស់រៃួកឈគរាន
 អ្វីខលែះ?
៦.ឈតីរានយន្តការថចករថំលកផលម្បឈយាជន៍ឈៅនរឹងកថនលែង ថដលជួយឱ្យរានការថចករថំលកផលម្ប

ឈយាជន៍ម្បកបឈដ្យសមធម៌រវាងបុរស និងនស្តីថដររឈឺទ? 
៧. ឈតីការកសាងសមត្ថភ្រៃរបស់នស្តីរានផលម្បឈយាជន៍អ្វីខលែះ? ឈតីវាអាចជួយកនាុងការម្គប់ម្គងពម្រៃ

ឈ�ដូីចឈម្តចខលែះ? 
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េ្រាបព់ត័រ៌ានបថនថែម៖ 

សិកសាបថន្ថមឈទៀតអំរីៃសមធម៌ឈយនឌ័រកនាុងបរបិទម្គប់ម្គង និងអភិបាលកិចចាពម្រៃឈ� ី សូមចូលឈៅកាន់ៈ 
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អំពបីកម្មវិធបីហហ្បីនបម្រ្ ្(GREEN MEkoNG)

កម្មវ ិ្ ីសម្ម៌ និងការរៃ្ងរងបណ្្ត ញនៅមូលដ្្ឋ នក្នុងតំបន់នមគង្គ (សហ្គនីនមគង្គ) មាននោលនៅ 
បនងកីនសមត្ថភារៃែល់អ្កនរៀបចំនោលននោរាយ និងអ្កពាក់រៃ័ន្ធនៅមូលដ្្ឋ នទាងំអស់ក្នុងតំបន់នមគង្គ 
ន្កាម នែីម្បនីលីកកម្ពស់សម្ម៌ក្នុងនោលននោរាយ និងការអននុវត្តការកាត់បន្ថយការស្ប្បរួល 
អាកាសធាតនុ។    កម្មវ ិ្ ីសហ្គនីនមគង្គោំ្ ទមូលនិ្ិនដ្យទីភ្ាក់ងារសហរែ្ឋអានមរកិស្មាប់ការអភិវឌ្ឍ
អន្តរជាតិ (USAID) ក្នុងគន្មាងនបសកកម្មនែីម្បកីារអភិវឌ្ឍន៍្បចាតំំបន់អាសនុី (RDMA) និងអននុវត្ត 
នដ្យអង្គការរខូីហ្វ-មជ្ឈមេ្ឌ លស្មាប់មននុស្ស និងព្រៃន�។ី 

ការពិពណន៌ាពបី្របងម្កាតេ់ន្ថយការេំភាយឧស្មន័ពបី  
វិសយ័ពងពប�បីបៅអាស៊បីបងកាមការជយួឧេត្ថម្ភពបីជំនយួ 
សហរ�ឋាអាបមរិច (USAID LEAF)

កម្មវ ិ្ ីកាត់បន្ថយការបំភាយរីៃវសិ័យព្រៃន�នីៅអាសនុីរបស់ជំនួយសហរែ្ឋអានមរចិ (USAID) រានន្បី       
្រាស់នូវវ ិ្ ីសាសស្តក្នុងតំបន់នែីម្បនី្្វីការជាមួយរដ្្ឋ ភិរាល អ្កជំនាញស្្កព្រៃន� ីនិងស្្កកាត់បន្ថយ
ការស្ប្បរួលអាកាសធាតនុ ្រៃមទាងំសាកលវទិយាល័យនានានែីម្បជីួយនលីកស្ួយការ្គប់្គងែី និង 
ព្រៃន�។ី កម្មវ ិ្ ីននឹះមាននោលបំេងរៃ្ងរងសមត្ថភារៃរបស់្បនទសនិមួយៗនអាយស្មចរាននូវ
ការកាត់បន្ថយឧស្ម័ន្្ឹះកញ្ចក់្បកបនដ្យ្បសិទ្ធិភារៃ និងនិរន្តរភារៃនលី វសិ័យព្រៃន� ី និងការ 
ន្បី្រាស់ែី។ USAID LEAF ទទួលការឧបត្ថម្ភថវកិាររៃីភាងា ក់ងារសហរែ្ឋអានមរកិស្មាប់ការអភិវឌ្ឍ 
អន្តរជាតិ (USAID) និងនបសកកម្មអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ស្មាប់អាសនុី (RDMA)។



បេសកកម្មរេសរ់ីខហូ្វ គឺការពង្រឹ្សមត្ថភាពរេសង់្រជាជនមលូដ្ឋា ន 
ប�ើម្បីទទលួបានសិទ្ិរឹ្ម៉ា ំ បលបីកកម្ពសអ់ភិបាលកិច្ច និ្ការទទលួ 
ផលង្របោជនប៍ដ្យសមធម ៍ពបីការង្រេង់្រ្ង្រកេបដ្យនិរន្តរភាព 
នវូតំេនប់ទសភាពពងពប�បី បៅអាស៊បី បា៉ា ស៊បីហ្វិក។ 

រខូីហ្វមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងវសិ័យព្រៃន�។ី រខូីហ្វជាអង្គការអន្តរជាតិមិនសស្វងរក្រាក់ចំនេញ 
សតមួយគត់សែល មានជំនាញក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភារៃស្មាប់សហគមន៍ព្រៃន�។ី រូខូហ្វន្្វីការងារ 
របស់ខ្ួនតាមរយៈយនុទ្ធសាសស្តភាជា ប់បណ្្ត ញការងារ និងការកសាងភារៃជាពែគូជាមួយសា្ថ ប័នរែ្ឋ អង្គការ 
មិនសមនរដ្្ឋ ភិរាល សង្គមសនុីវលិ វសិ័យឯកជន ្បជាជនមូលដ្្ឋ ន និង្គរឹះសា្ថ នអប់រ ំ និង ្សាវ្ជាវ 
នៅក្នុងតំបន់អាសនុីរា៉ា សនុីហ្វកិ និងតំបន់ែពទនទៀត។ រយៈនរៃលជាង ២៥ឆ្្ ំ ពនបទរិៃនសា្ន៍ថ្្ក់អន្តរ
ជាតិរបស់ខ្ួន  រខូីហ្វរានរមួចំសេកសស្វងរកែំនណ្ឹះ្សាយ នូវរាល់បញ្ហា រវាងមននុស្ស និង ព្រៃន� ី
្បកបនដ្យមាន្បសិទ្ធភារៃ តាមរយៈការកសាងសមត្ថភារៃ នដ្យរមួមានការសិកសា្សាវ្ជាវ និង 
ការវភិាគ ការអននុវត្តសាកល្បងសហគមន៍ព្រៃន� ីនិងតាមរយៈការបេ្តនុ ឹះបណ្្ត ល។
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