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កម្មវិធ ីGREEN Mekong 

សម្ធម្ន៌ិងការពង្ងឹងបណ្តា ញនៅម្ូលដ្ឋា ន កនុងតំបនន់ម្គងគ 
 

សាវតា ព្រពឈ ើឈៅតំបនទ់ំនាបទឈនលឈមគង្គបានរគបដណ្ត បឈ់្ទើរតតពាកក់ណ្តត លព្នតំបនទ់ឈនលឈមគង្គទងំ្មូល ឈ ើយបានផតល់នូវផលរបឈោជនោ៍៉ា ង្
្ំខានទ់ងំ្តផនកឈ្ដឋកិច្ច ្ង្គម និង្បរសិាា នដល់របជា្ គមនត៍ដលរ្់ឈៅឈោយពឹង្អារ្័យឈលើព្រពឈ ើ។  បច្ចុបបនន ធនធានព្រពឈ ើទងំ្ឈនេះ
កំពុង្ទទួលការគំរាមគំត ង្ពីការកាបទ់ន្រ្នាទ នដីព្រពកនុង្ឈោលបំណ្ង្ឈរបើរបា្់ឈផេង្ៗដូច្ជា ការឈធវើអាជីវកមមព្រពឈ ើ និង្ការបរបាញ់្តវ ឈោយោម ន
និរនតភាព  ការអភវិឌ្ឍនឈ៍ ោឋ រច្នា្ម័ពនធរូបវន័តរទង្រ់ទយធ ំការដុតបំផ្លល ញព្រពឈ ើ និង្ផលប៉ាេះពាល់ពីការតរបរបួលអាកា្ធាតុ។ កចិ្ចការពារព្រពឈ ើ
បានទទួលនូវការយកច្ិតតទុកោកជ់ាខាល ងំ្ជា្កល ឈោយសារតតវាជាវធិីសាន្រ្្តរយៈឈពលតវង្មយួ តដលមាន មានរប្ិទធិភាពខ្ព្់្រមាបជ់ួយ បនធូរ
បនាយការតរបរបួលអាកា្ធាតុ។  តតឈទេះជាោ៉ា ង្ណ្តកឈ៏ោយ ការងារការពារព្រពឈ ើមយួច្ំនួនបានទទួលបរាជយ័ឈោយសារ ខ្វេះការយកច្ិតត
ទុកោកឈ់លើតរមូវការ កតីរពំឹង្ទុក ជំនាញ ច្ំឈណ្េះដឹង្ និង្ការចូ្លរមួរប្់របជា្ គមន ៍កនុង្ដំឈណ្ើ រការឈធវើឈ្ច្កតី្ឈរមច្ច្ិតត និង្ការអនុវតតកិ ច្ចរបឹង្
តរបង្ការពារព្រពឈ ើ។តំបនទ់ំនាបទឈនលឈមគង្គ គឺជាកតនលង្តដលរបជាពលរដឋរាប់ ្ិបលាននាករ់បកបមុខ្របរច្ិញ្ច ឹមជីវតិឈោយពឹង្តផនកឈៅឈលើធនធាន
ព្រពឈ ើ ដូច្ឈនេះការឈរៀបច្ំឈោលនឈោបាយនិង្យុទធសាន្រ្្តនានាឈដើមបកីារពារព្រពឈ ើ កាតប់នាយការសាយភាយជាតិកាឈបាន និង្ការកាតប់នាយការ
តរបរបួលអាកា្ធាតុមនិអាច្ទទួលឈជាគជយ័ឈទរប្ិនឈបើោម នការចូ្លរមួោ៉ា ង្្កមមពី្  គមនមូ័លោឋ ន។ 

ទដិឋភាពរមួ  កមមវធិី្មធមន៌ិង្ពរង្ឹង្បណ្តត ញឈៅមូលោឋ ន កនុង្តំបនឈ់មគង្គ(GREEN Mekong) តដលផតល់មូលនិធិឈោយ USAID ឈផ្លត តឈលើការក
សាង្្មតាភាពអនកឈរៀបច្ឈំោលនឈោបាយ និង្អនកពាកព់ន័ធឈៅថ្នន កមូ់លោឋ ន ឈៅតំបនទ់ំនាបទឈនលឈមគង្គទងំ្មូល ឈដើមបឲី្យពួកឈគចូ្លរមួរបកបឈោយ
រប្ិទធិភាពកនុង្ដំឈណ្ើ រការពិភាការប្់អនកពាកព់ន័ធ្តីពកីារកាតប់នាយការតរបរបួលអាកា្ធាតុកនុង្វ ិ្ ័យព្រពឈ ើ ទងំ្ឈៅ ថ្នន កជ់ាតិ និង្ថ្នន កត់ំបន ់
តដលរមួច្ំតណ្កឈលើកកំព្់កិច្ច្ ការ ការតច្ករតំលកពត័ម៌ាន និង្កសាង្បណ្តត ញកាងារកនុង្តំបនទ់ងំ្មូល។ 

ឈោលឈៅ GREEN Mekong មានឈោលឈៅពរង្ឹង្ ្មតាភាពអនកឈរៀបច្ឈំោលនឈោបាយ និង្អនកពាកព់ន័ធឈៅមូលោឋ ន ឈដើមបបីន្រ្ជជ ប  និង្ឈលើក
កមព្់្មធមក៌នុង្ការកាតប់នាយការតរបរបួលអាកា្ធាតុកនុង្វ ិ្ ័យព្រពឈ ើឈៅកនុង្ដំឈណ្ើ រការឈរៀបច្ំកមមវធិីសាា បន័ថ្នន កជ់ាតិ និង្ថ្នន កត់ំបន ់ ការ្ិកា
ឈរៀន្ូរត កិច្ចពិភាកាពីឈោលនឈោបាយ និង្ការអនុវតតន៍ជាកត់្តង្នានា។្កមមភាពនានា រតូវបានបឈង្កើតឈ ើង្ឈដើមបោីរំទឈោលបំណ្ង្ជាកល់ាក់
ទងំ្ ៣ ខាង្ឈរកាម៖ 

 ពរង្ឹង្នូវឈោលនឈោបាយថ្នន កជ់ាតិនិង្ថ្នន កត់ំបនឈ់ោយគិតគូរអំពីកតាត ្មធមក៌នុង្ការកាតប់នាយការតរបរបួលអាកា្ធាតុកនុង្វ ិ្ ័យព្រព
ឈ ើ ។ 

 បឈង្កើន្មតាភាពរប្់អង្កការ្ង្គម្ីុវលិ (CSOS) ឈដើមបឈីលើកកមព្់្មធមក៌នុង្ការកាតប់នាយការតរបរបួលអាកា្ធាតុកនុង្វ ិ្ ័យព្រព
ឈ ើ និង្ 

 បឈង្កើនការយល់ដឹង្ដល់អនកពាកព់ន័ធ ្តីអំពី្ មធមក៌នុង្ការកាតប់នាយការតរបរបួលអាកា្ធាតុកនុង្វ ិ្ ័យព្រពឈ ើ។ 
 

រយៈឈពល ៖កមមវធិី GREEN Mekong មានកមមវធិីរយៈឈពល ៣ ឆ្ន  ំ(ចាបព់ីតខ្តុលា ឆ្ន  ំ២០១២ រ ូតដល់តខ្ វចិ្ឆិកា ឆ្ន  ំ២០១៥) ។ 
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្រមាបព់ត័ម៌ានបតនាម្ូមចូ្លឈៅកនុង្ឈគ ទំពរ័រប្់ឈយើង្ ៖http://www.recoftc.org/site/resources/GREEN-Mekong/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

លទធផលរពំឹង្ទុក រប្់កមមវធិី GREEN Mekong មានដូច្ខាង្ឈរកាម៖ 
 ឈវទិកាឈរៀន្ូរតអំពីឈោលនឈោបាយថ្នន កជ់ាតិមយួ តដលកនុង្ឈនាេះទ្េនទនរប្់អនកពាកព់ន័ធឈៅមូលោឋ នទកទ់ង្នឹង្្មធមក៌នុង្ការ

កាតប់នាយការតរបរបួលអាកា្ធាតុកនុង្វ ិ្ ័យព្រពឈ ើរតូវបានឈធវើការពិភាកា តច្ករតំលក និង្យល់ដឹង្ឈោយអនកឈរៀបច្ំឈោលនឈោបាយ 
ឈៅកនុង្របឈទ្នីមយួៗ ោ៉ា ង្ឈោច្ណ្ត្់ច្ំនួន ៣ របឈទ្។ 

 ោ៉ា ង្ឈោច្ណ្ត្់មានអនុសា្ន៍្ តីពីឈោលនឈោបាយច្ំនួន២ ឈដើមបឈីោេះរសាយនូវបជា នានាកនុង្ការកាតប់នាយការតរបរបួលអាកា្
ធាតុកនុង្វ ិ្ ័យព្រពឈ ើតដលបានបឈង្កើតឈ ើង្ និង្បានឈធវើទំនាកទ់ំនង្ឈៅកនុង្ឈវទិកានឈោបាយឈៅកនុង្្មាគមនរ៍បជាជាតិអា្ីុអា ឈគនយ ៍
និង្ឈវទិកាការងារជាលកខណ្ៈបណ្តត ញ។ 

 ោ៉ា ង្ឈោច្ណ្ត្់អង្គការ្ង្គម្ីុវលិច្ំនួន ២០មកពីរបឈទ្ច្ំនួន ៤ រតូវបានបណ្តុ េះបណ្តត ល្តីពី្មធមក៌នុង្ការកាតប់នាយការតរប
របួលអាកា្ធាតុឈៅកនុង្វ ិ្ ័យព្រពឈ ើនិង្ជួយ ្ រមប្រមួលដល់កិច្ចពិភាការប្់អនកពាកព់ន័ធឈៅមូលោឋ ន 

 អងាក រ្ង្គម្ីុវលិច្ំនួន ១០ មកពីបណ្តត របឈទ្ោ៉ា ង្ឈោច្ណ្ត្់ច្ំនួន៤ រតូវបានទទួលការោរំទឈោយផ្លទ ល់ ឈដើមបរីបមូលផតុ ំ ឈរៀបច្ំនូវ
ទ្េនវ ិ្ ័យរប្់អនកពាកព់ន័ធឈៅមូលោឋ ន ្តីអំពី ការកាតប់នាយការតរបរបួលអាកា្ធាតុឈៅកនុង្វ ិ្ ័យព្រពឈ ើដល់អនកឈរៀបច្ំបឈង្កើត
ឈោលនឈោបាយនានាកនុង្សាា នភាពភូមសិាន្រ្្តរប្់ពួកឈគ។ 

 ោ៉ា ង្ឈោច្ណ្ត្់មានមនុ្េច្ំនួន ១០,០០០នាកអ់ាច្ទទួលបាននូវពត័ម៌ានោ៉ា ង្លអអំពី្មធម ៌្តីអំពី ការកាតប់នាយការតរបរបួល
អាកា្កា្ឈៅកនុង្វ ិ្ ័យព្រពឈ ើ។ 

 ការរមួបញ្ចូ លកតាត ឈយនឌ្រ័ឈដើមបឈីធវើឲ្យរបឈ ើ្រឈ ើង្តែមឈទៀតនូវ្មធមក៌នុង្ការកាតប់នាយការតរបរបួលអាកា្ធាតុកនុង្វ ិ្ ័យព្រពឈ ើ ។ 
 ឈលើកកំព្់បណ្តត ញកាងារថ្នន កជ់ាតិ និង្ថ្នន កត់ំបន ់ឈដើមបតីច្ករតំលកនូវលទធផលព្នការ្ិកា និង្ការអនុវតតលអ នានា កនុង្ការជំរុញឈអាយ

មាននូវ្មធមក៌នុង្ការកាតប់នាយការតរបរបួលអាកា្ធាតុកនុង្វ ិ្ ័យព្រពឈ ើ។ 
 
 
កមមវធិGីREEN Mekong 
RECOFTC- មជឈមណ្ឌ ល្រមាបម់នុ្េ  និង្ព្រពឈ ើ 
របអប់្ ំបុរត P.O. 1111 ការោិល័យព្រប្ណី្យ ៍ឈកេតសាន្រ្្ត 
វែិី ផ្ល  ុនឈោធិន រកុង្បាង្កក 10903 របឈទ្ព្ែ 
្ូមទំនាកទ់ំនង្តាមទូរ្័ពទឈលខ្  
Tel: +66 (0)2 940 5700 ext 3242  
Email: green.mekong@recoftc.org 

រដឋបាលព្រពឈ ើ 
#៤០ មោវែិីរពេះនឈរាតតម ្ងាក តផ់ារកណ្តត ល ២ 
ខ្ណ័្ឌ ដូនឈពញ ភនឈំពញ កមពុជា 
ទូរ្័ពទ ៖ +855 (0)23 214 651 
ទូរសារ ៖ +855 (0)23 212 201 
Email: cambodia@recoftc.org 
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