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បចចុបបននភពេលើែផនកទនំក់ទំនង និង
បទពិេ ធន៍េលើែផនកេយនឌ័រ និងែផនករបេងកើត្រកមុ

កិចច្របជំុ្រកុមករងរេលើកទី៥

ៃថងទី៦ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៤

េរៀបចំេ យ ធី េហៀង
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បចចុបបននភពេលើែផនកទំនក់ទំនង
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១. កមមវិធីទូរទស ន ៍និងវិទយុ
• េដើមបីបេងកើនករយល់ដឹងដល់ ធរណជនពីករករពរៃ្រពេឈើ និង

ជួយេលើកកមពស់ចំេណះដឹងអំពីេរដបូក
• កមមវធីិទូរទស ន៍ និងវទិយុេនះ គឺពិភក េលើ្របធនបទជេ្រចើនែដល

ទក់ទងនឹងេរដបូក
• បុ៉ស្តិ៍ទូរទស ន៍ជតិ និងវទិយុ្រស្តី ១០២ (FM) 
• ្របធនបទមនដូចជ៖ អ្វីេទេរដបូក, ករេរចរលឹៃ្រពេឈើ និងករអនុ

វត្តសកមមភពេរដបូក, ចំ យ និងផល្របេយជន៍ៃនករអនុវត្ត             
េរដបូក, ករែបកែចកផល្របេយជន៍, ្របព័នធករពរសុវតថិភព, ផល
្របេយជន៍មិនែមនពីកេបន, និងភព្របឈមេផ ងៗកនុងករអនុវត្ត        
េរដបូក។
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២. ករផលតិវីេដអូខ្ល ីនិងខិតប័ណ្ណ អប់រ ំ
(Videos and Posters)

• េដើមបីេឆ្លើយបតេទនឹងករ្របមូល និងសិក េទេលើត្រមូវករេ្របើ្របស់ ឯក រ
ផ ព្វផ យអប់រ ំនិងយល់ដឹងអំពីេរដបូក ែដលនឹង្រតូវេ្របើ្របស់េ យភគីអនក
ពក់ព័នធទំង យ កនុងករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីេរដបូកេនកមពុជ 

• វេីដអូ និងខិតប័ណ្ណេនះ នឹង្រតូវបនផលិតេឡើងស្រមប់្រកុមអនកពក់ព័នធ និងទ
ស និកជនជេ្រចើន្របេភទ។

• វេីដអូ ៤ ៖ ជភ ែខមរែដលមនអក ររត់ពីេ្រកមជភ អង់េគ្លស៖ ្របព័នធ
ករពរសុវតថិភព និង FPIC, ករេលើកទឹកចិត្តកនុងករអនុវត្តន៍េរដបូក, សហ
្របេយជន៍ និងករ្រតួតពិនិតយ និង MRV

• ខិតប័ណ្ណ ៥ ៖ ជភ ែខមរ៖ ្របព័នធករពរសុវតថិភព និង FPIC, ករេលើកទឹក
ចិត្តកនុងករអនុវត្តន៍េរដបូក, មូលេហតុៃនករេរចរលឹ និងបត់បង់ៃ្រពេឈើ, សហ
្របេយជន៍ និងករ្រតួតពិនិតយ និង MRV
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៣. ករជិះកង់ៃបតង(ជ្រកុម)

• ៃថងជិះកង់៖ េ្រគងៃថងទី០៥ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៤
• េដើមបីេលើកកមពស់ ធរណជនអំពីេរដបូកកមពុជ និងផ រភជ ប់

ធរណជនកនុងករចូលរមួសកមមភពករពរៃ្រពេឈើ និងចូលរមួ
្របរពធទិ រកុខ  (០៩ កកក )

• ករជិះកង់េនះ គឺមនសកមមភពពីររមួបញចូ ល៖ ករជិះកង់ និង ំ
េដើមេឈើ

• រយៈចមង យ៖ ១៥-២០គីឡូែម៉្រត អនកចូលរមួ្របែហល ២០០នក់
• ទី ំង៖ (នឹង្រតូវបនសេ្រមច) ្រតូវែត ច ំេដើមេឈើបន និងមន

សហគមន៍ជួយែថរក
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សមភ រៈអប់រទំំនក់ទំនងេផ ងេទៀត
• ្រពឹត្តិប្រតព័ត៌មន៖ េលខទី៥
• កូនេសៀវេភៃនេសចក្តីសេ្រមចចិត្តពីកិចច្របជំុ COP៖ ្រតូវបនេរៀបចំ

ជភ អង់េគ្លស និងពិនិតយកនុងករេធ្វើករបកែ្របជភ ែខមរ
• សនទ នុ្រកមអំពីេរដបូក៖ ្រតូវបនេរៀបចំជភ អង់េគ្លស និងពិនិតយ

កនុងករេធ្វើករបកែ្របជភ ែខមរ
• ករយល់្រចលំអំពីេរដបូក៖ កំពុង្រតូវបនពិនិតយទំងភ ែខមរ និង

អង់េគ្លស
• ករបេងកើតសនទ នុ្រកមជ Data-web search engine ៖ កំពុងេធ្វើករ

ពិចរ
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បទពិេ ធន៍េលើែផនកេយនឌរ័ 
និងែផនករបេងកើត្រកមុ
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បទពិេ ធន៍េលើែផនកេយនឌរ័
• ថន ក់ពិភពេ កកំពុងេផ្ត តេលើបញ្ហ េយនឌ័រេនះ
• ្របេទសជេ្រចើនេនទ្វីប សីុ ្រហិក និងអឺុរ ៉បុ កំពុងេធ្វើករ

រមួបញចូ លែផនកេយនឌ័រ ែដលជបញ្ហ បនទ ន់មួយេនកនុង
ដំេណើ រករេរដបូក និងេដើមបីទក់ទញជំនួយគំ្រទ

• ្របេទសមួយចំនួន កំពុងេធ្វើករកនុងករបេងកើតជយុទធ ្រស្ត
េយនឌ័យស្រមប់ថន ក់ជតិ ែដលជយុទធ ្រស្ត និងវធិន
សនូលមួយស្រមប់េយនឌ័រ  េដើមបីេធ្វើករេ ះ្រ យេន
េពលេធ្វើករអនុវត្តន៍េរដបូក។
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ែផនករបេងកើត្រកុមេយនឌរ័
• ្រកុមមួយ៖ ែដលមនអនកជំនញ២-៣នក់ ឬ អនកតំ ងែផនក

េយនឌ័រ
• ្រកុមេធ្វើករែដលមនរយៈេពលខ្លី
• េដើមបីេធ្វើករពិនិតយ និង្របឹក េយបល់ជមួយនឹង្រកុម

បេចចកេទស និងអនកពក់ព័នធេផ ងៗ កនុងករបញចូ ល និងេ ះ
្រ យបញ្ហ េយនឌ័រ និងករអនុវត្តេរដបូក

• េលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីេយនឌ័រ និងេរដបូក
• ជំនួយថវកិពី FCPF និង UN-REDD (Targeted Support) ្រតូវ

បនម្របុងទុក។
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សមូអរគណុ

Thy Heang

Communications Officer

Email: heang.thy@undp.org

Website: www.cambodia-redd.org


