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សេចក្ត ីប្រកាេទទួលយក្េំស ើគសប្ោងេ មូំលនិធិ  

សៅតំរន់ហតេពត ឥ ឌ -ូភូោ 

 

កាលបរចិ្ឆេទចាប់ច្ ត្ើមទទួល៖ ១១  ិ ច្ចិិកា ឆ្ន ២ំ០២១  

កាលបរចិ្ឆេទឈប់ទទួល៖ ២១ ធន  ូឆ្ន ២ំ០២១ 

ទំហំមូលនិធិ៖ ខ្នន តតូច (ប្តឹម៤០.០០០ដ ល្លា រេហរដឋអាសមរ ច្ក្) និងខ្នន តធំ(ចារ់ពី៤០.០០០ដ ល្លា រេហរដឋ 

អាសមរ ច្ក្ ដល២់៥០.០០០ដ ល្លា រេហរដឋអាសមរ ច្ក្) 

ប្បច្ទសដែលមានសិទធដិាក៖់ ក្មព ុជា ចិន ឡាិ ថៃឡង់ដ៏ និងសិៀតណាម  

អាទិភាព៖ សតត តសលើទិេសៅយ ទធសាស្រេត ទី៤ និងទី៨ 

ភាសា: សលខ្នធិការដ្ឋឋ នមូលនិធិ CEPF ទទួលេំស ើគសប្ោងេ ំមូលនិធិខ្នន តធំជាភាសាអង់សគាេ បារងំ 

ព័រទ យហ្គា ល់ និងសអេាញ។ អងាការ IUCN ទទួលេំស ើគសប្ោងេ ំមូលនិធិខ្នន តតូចជាភាសាខ្មែរ ចិន 

អង់សគាេ ឡាិ មីយ៉ា ន់ោ៉ា  ថៃ និងសិៀតណាម។  

 

មូលនិធិភាពជាថដគូេប្ោរ់ប្រព័នធសអកូ្ឡូេ ីខ្ដលរងការគប្ោមកំ្ខ្ហង (CEPF) និងអងាការេហ

ភាពអនតរជាតិសដើមបកីារអភិរក្សធមែជាតិ (IUCN) េូមប្រកាេចារ់ស ត្ ើមទទួលយក្េំស ើគសប្ោងេ មូំលនិធិ 
ពីរណាត អងាការមិនខ្មនរដ្ឋឋ ភិបាល ប្ក្មុេហគមន៍ អងាការររេ់ជនជាតិសដើមភាគតិច ប្ក្មុស្រេត ី ប្ក្មុហ  ន

ឯក្ជន និងអងាការេងាមេ ីិ ច្លស្សងៗសទៀត េប្ោរ់គសប្ោងទងំឡាយណា ខ្ដលសដ្ឋោះប្សាយនូិរញ្ហា ថន

ការអភិរក្សជីិចប្មោុះសៅតំរន់ហតេពតឥ ឌ -ូភូោ និងខ្ដលស ា្ ើយតរនឹងលក្ខ ៈិ ច្និច័ិយខ្ដលបានខ្ចងក្ន ុង

សេចក្ត ីប្រកាេសនោះ។  

 

មូលនិធិភាពជាថដគូេប្ោរ់ប្រព័នធសអកូ្ឡូេ ីខ្ដលរងការគប្ោមកំ្ខ្ហង (CEPF) ប្តូិ បានរសងក ើតសឡើង
ក្ន ុងសោលរំ ងសដើមបីការពារតំរន់ខ្ដលរងការគប្ោមកំ្ខ្ហង និងេំរូរសៅសដ្ឋយធនធានជីិចប្មោុះ 

សប្ចើនរំ្ តសៅសលើភពខ្្នដី ខ្ដលសាា ល់ថាជាតំរន់ហតេពតជីិចប្មោុះ (Biodiversity Hotspots)។ មូលនិធិ
ភាពជាថដគូេប្ោរប់្រព័នធសអកូ្ឡូេ ីខ្ដលរងការគប្ោមកំ្ខ្ហងសនោះ គឺជាកិ្ចច ត្ ចួស ត្ ើមរមួមួយរវាងទីភាន ក់្ងារ

អភិិឌ្ឍន៍បារងំ អងាការអភិរក្សអនតរជាតិ េហភាពអឺរ  រ មូលនិធិររ ច្សាា នពិភពសល្លក្ រដ្ឋឋ ភិបាលជរ៉ា ន 

និងធនាោរពិភពសល្លក្។ សៅតំរន់ហតេពតជីិចប្មោុះឥ ឌ -ូភូោ មូលនិធិ CEPF ក៏្ប្តូិ បានោំប្ទសដ្ឋយ 
មូលនិធិោ៉ា ហ្គា ខ្រ តអា.កាសហា ើល្ងខ្ដរ។ សោលរំ ងេំខ្នន់គឺសដើមបីធានាឲ្យោនការចូលរមូពីអងាការ 

េងាមេ ីិ ច្លក្ន ុងការអភិរក្សជីិចប្មោុះ។  

 

តំរន់ហតេពតឥ ឌ -ូភូោ រមួោន តំរន់ទងំអេ ់សដ្ឋយមិនររ់រញ្ច លូនូិតំរន់េម ប្ទថនប្រសទេ

ក្មព ុជា ឡាិ មីយ៉ា ន់ោ៉ា   ថៃនិងសិៀតណាម ប្ពមទងំខ្ ន្ក្មាោះថនភាគខ្នងតបូ ងប្រសទេចិន។  

ការប្រកាេទទួលយក្េំស ើគសប្ោងេ ំមូលនិធិសលើក្សនោះ គឺទទួលយក្េំស ើគសប្ោងទងំឡាយណា 

ខ្ដលសដ្ឋោះប្សាយអាទិភាពថនការិ ច្និសយគមួយឬពីរ ដូចខ្នងសប្កាមសនោះ។ មូលនិធិ CEPF រំពឹងថានឹងសចញ

សេចក្ត ីប្រកាេៃែីស្សងសទៀត ខ្ដលសតត តសលើអាទិភាពថនការិ ច្និសយគដថទសទៀត ក្ន ុងឆ្ន ំ២០២២។ ការទទួល

យក្េំស ើគសប្ោងេ ំមូលនិធិទងំសនោះ នឹងោនការប្រកាេសៅសលើស  ិរសាយ CEPF និងប្ពឹតត ិ រប្ត
ព័ត៌ោនតាមអ ីនធឺខ្ ត។  

 

មូលនិធិនឹង ត្ល់ជូនចំសពាោះគសប្ោង ខ្ដលស ា្ ើយតរសៅនឹងលក្ខ ៈិ ច្និច័ិយ៖ )i) ោនលក្ខ ៈេងាតិ

ភាពលអ រំ្ តសៅនឹងអាទិភាពិ ច្និសយគ ខ្ដលបានរញ្ហា ក់្ក្ន ុងសេចក្ត ីប្រកាេសនោះ។(ii) ោនលទធភាពមពេក់្ន ុង
ការេសប្មចបាននូិទិេសៅខ្ដលបានកំ្ ត់ និងរមួចំខ្ ក្ជាសារិនតដល់លទធ្លអភិរក្សប្រក្រសដ្ឋយ

និរនតរភាព។ (iii) រំសពញរខ្នាមសលើគំនិត ត្ ចួស ត្ ើមក្នាងមក្និងគំនិត ត្ ចួស ត្ ើមខ្ដលោនជារនតរនាា រ់; (iv) 

ជាគសប្ោងខ្ដលោនគ  តថមាមពេ ់និង(v) រងាា ញពីេមតាភាពសាា រ័ន និងរទពិសសាធន៍ចាំបាច់ ក្ន ុងការ

អន ិតតគសប្ោងសនោះ។ មូលនិធិ CEPF េូមសាា គមន៍ចំសពាោះេំស ើគសប្ោងេ មូំលនិធិពីរណាត អងាការថដគូទទួល
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មូលនិធិ រចច ុរបនននិងអតីតកាល ក៏្ដូចជាអងាការខ្ដលមិនធាា រ់ទទួលបានមូលនិធិពី CEPF ពីម ន។ 
 

អនក្ដ្ឋក់្េំស ើគសប្ោងេ មូំលនិធិទងំឡាយ ប្តូិ បានសលើក្ទឹក្ចិតតឲ្យខ្វាងយល់រខ្នាម ពី 

Ecosystem Profile េប្ោរ់តំរន់ឥ ឌ -ូភូោ និងទក់្ទងប្ក្មុការងារប្គរ់ប្គងមូលនិធិ CEPF ប្រចាំសៅ

តំរន់ហតេពតឥ ឌ -ូភូោ ថនអងាការ IUCN តាមរយៈ(អ ីខ្ម៉ាលៈ CEPF-Indoburma@iucn.org) ប្រេិនសរើអនក្
ោនេំ ួរឬ ចង់ពិភាក្ាអំពីគំនិតនានាខ្ដលអនក្ចង់សលើក្សឡើងក្ន ុងគសប្ោងររេអ់នក្។ អនក្ដ្ឋក់្េំស ើ

គសប្ោងេ ំមូលនិធិ ប្តូិ បានសលើក្ទឹក្ចិតតឲ្យចូលសមើលរខ្នាមសលើសគហទំព័រ CEPF ជាពិសេេខ្ ន្ក្េត ីព ីលក្ខ ៈ
េមបតត ិប្គរ់ប្ោន់ខ្ដលោនេិទធិក្ន ុងការដ្ឋក់្ពាក្យសេន ើេ ំមូលនិធិ ម នសពលអនក្ដ្ឋក់្ពាក្យ និងរសរៀរ

ដ្ឋក់្ពាក្យ។ 

 

អាទិភាពខ្ដលនឹង ត្ល់មូលនិធិក្ន ុងសេចក្ត ីប្រកាេសលើក្សនោះ 
ទិសច្ៅយុទធសាស្រសត ទ៤ី៖ ត្ល់សិទធអិំណាឆែលស់ហគមន៍មូលដាា នកន ុងការឆូលរមួអភិរកស នងិប្គប់ប្គងតបំន់

ជីវឆប្ម រុះសំខាន់ៗអាទិភាព 

 

សូមកត់សមាា លថ់ា៖  សលើក្ខ្លងខ្តអាទិភាពិ ច្និសយគទី ៤.៤ ខ្ដលសតត តសលើការកំ្ ត់អតតេញ្ហា   តំរន់ 

ជីិ ចប្មោុះេំខ្នន់ៗ សដើមបីោនេិទធិទទួលបានការោំប្ទមូលនិធិសប្កាមទិេសៅយ ទធសាស្រេត សនោះ គសប្ោងប្តូិ សតត ត

សលើទីតាំងអាទភិាពមួយឬសប្ចើនសៅក្ន ុងប្រសទេចិន ឡាិ ថៃ និងសិៀតណាមខ្ដលោនក្ន ុងតារង ២៧ សៅ

ក្ន ុងលក្ខ ៈប្រព័នធ សអកូ្ឡូេ ី។ សដ្ឋយទទួលសាា ល់តួនាទីេំខ្នន់ ថនទំនាក់្ទំនងសយនឌ្័រក្ន ុងការសប្រើប្បាេ់ 

និងការចូលរមួររេ់រ រេនិងស្រេត ីក្ន ុងការប្គរ់ប្គងធនធានធមែជាតិ គសប្ោងប្តូិ រញ្ច លូការពិចារណាសយន

ឌ្័រសៅក្ន ុងការតាក់្ខ្តងគសប្ោងនិងការអន ិតតគសប្ោង។ 

 

 មូលនិធិភាពជាថដគូេប្ោរ់ប្រព័នធសអកូ្ឡូេ ីខ្ដលរងការគំរមកំ្ខ្ហង(CEPF) និង អងាការេហភាព

អនតរជាតិសដើមបីការអភិរក្សធមែជាតិ (IUCN) េូមប្រកាេទទួលយក្េំស ើគសប្ោងេ មូំលនិធិ ខ្ដលសដ្ឋោះប្សាយ

អាទិភាព ិ ច្និសយគមួយ ឬសប្ចើន ដូចខ្នងសប្កាម៖ 

 

 ៤.១ ោបំ្ទេហគមន៍ក្ន ុងការិ ច្ភាគរញ្ហា អភិរក្សនិងជូនដំ ឹងដល់ពួក្សគអំពីេិទធិនិងឱកាេទក់្ 

ទងនឹងការប្គរ់ប្គងនិង ការអភិរក្សធនធានធមែជាតិ។ 

 ៤.២ សាក្លបង ពប្ងីក្ និងអភិិឌ្ឍយនតការនិរនត រភាពេប្ោរ់េហគមន៍ថប្ពសវើ េហគមន៍សនសាទ 

និងេហគមន៍តំរន់ការពារធមែជាតិ តាមរយៈដំស ើរការខ្ដលដឹក្នាសំដ្ឋយេហគមន៍។ 

៤.៣ រសងក ើតយនតការេហប្គរ់ប្គងេប្ោរ់តំរន់ការពារ ខ្ដលអាចឱយេហគមន៍ចូលរមួក្ន ុងការ

កំ្ ត់តំរន់  ការប្គរ់ប្គងនិងអភិបាលកិ្ចច។ 

៤.៤ ពិនិតយសឡើងិ ច្ញនូិអតតេញ្ហា  តំរន់ជីិចប្មោុះេំខ្នន់ៗសៅក្ន ុងតំរន់ហតេពត សដ្ឋយសប្រើ េត ង់ដ្ឋរ 

KBA ៃែ ី

  

ទិសច្ៅយុទធសាស្រសត ទ៨ី៖ ពប្ងឹងសមតថភាពអងាការសងាមសុីវលិច្ែើមបីបំច្ពញការងារច្ៅច្លើបញ្ហា ជីវឆប្ម រុះ 

សហគមន៍ និងជីវភាពរស់ច្ៅ ច្ៅថាា ក់តំបន់ ជាតិ ច្ប្កាមជាតិ និងមូលដាា ន 

 

សូមគត់សមាា លថ់ា៖ ចំសពាោះេំស ើគសប្ោងខ្នន តធំខ្ដលោនលក្ខ ៈប្គរ់ប្ោន់ គសប្ោងប្តូិ ពប្ងងឹេមតាភាព

អងាការេងាមេ ីិ ច្លជាសប្ចើន។ ថដគូសលើក្េសំ ើខ្ដលខ្េាងរក្ការោំប្ទេន លូេប្ោរ់អងាការខ្តមួយ

ប្តូិ បានខ្ នាំឱយដ្ឋក់្េំស ើគសប្ោងេ មូំលនិធិខ្នន តតូច។ េប្ោរ់េំស ើគសប្ោងេ ំមូលនិធិខ្នន តតូច

សដើមបសីដ្ឋោះប្សាយអាទិភាពិ ច្និសយគសប្កាមយ ទធសាស្រេត ទី៨ ទំហំមូលនិធិសេន ើេ អំតិររោគឺ ២០.០០០ 

ដ ល្លា រអាសមរ ច្ក្។ 

 

 មូលនិធិភាពជាថដគូេប្ោរ់ប្រព័នធសអកូ្ឡូេ ីខ្ដលរងការគំរមកំ្ខ្ហង (CEPF) និងអងាការេហភាព

អនតរជាតិសដើមបីការអភិរក្សធមែជាតិ (IUCN) េូមប្រកាេទទួលយក្េំស ើគសប្ោងេ មូំលនិធិ ខ្ដលសដ្ឋោះប្សាយ

អាទិភាព ិ ច្និសយគមួយ ឬសប្ចើន ដូចខ្នងសប្កាម៖ 

 

 ៨.១ ោំប្ទដល់េក្មែភាពខ្ដលោនលក្ខ ៈជារណាត ញ ខ្ដលជប្មញុឲ្យោនការស ា្ ើយតរររេអ់ងាការ

https://www.cepf.net/sites/default/files/ep_indoburma_2020_update_final-sm_0.pdf
https://www.cepf.net/grants/eligibility
https://www.cepf.net/grants/eligibility
https://www.cepf.net/grants/before-you-apply
https://www.cepf.net/grants/how-to-apply
https://www.cepf.net/grants/how-to-apply
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 េងាមេ ីិ ច្លចំសពាោះការគំរមកំ្ខ្ហងអាទិភាព និងកំ្ព ងសលចសឡើង  

 ៨.២ ត្ល់នូិការោបំ្ទេន លូចំសពាោះការក្សាងេមតាភាពរសចចក្សទេ និងសាា រ័នដល់អងាការេងាម

េ ីិ ច្លក្ន ុងប្េកុ្ 

 

ព័ត៌ោនរខ្នាម 
 

សេចក្ត ីប្រកាេសនោះ គឺសរើក្ចំហចំសពាោះរណាត អងាការជាតិ និងអនតរជាតិ ក្ន ុងតំរន់ហតេពតឥ ឌ -ូ

ភូោ។ រល់រ គាល ខ្ដលោនរំ ងដ្ឋក់្េំស ើេ ំមូលនិធិ ប្តូិ សធា ើការជាមួយអងាការេងាមេ ីិ ច្ល សដើមបីេរសេរ

េំស ើគសប្ោងេ មូំលនិធិសនោះ ជាជាងការដ្ឋក់្សេន ើេ ជំាលក្ខ ៈរ គាល។ េូមក្ត់េោា ល់ថាមូលនិធិ 

នឹងប្តូិ ត្ល់សៅឲ្យគសប្ោងខ្ដលរងាា ញពីតួនាទឈីានម មសគ េប្ោរ់អងាការក្ន ុងប្េកុ្នានានិង/ឬការសតត ត

េងកត់ធងន់ជាក់្ល្លក់្សលើការក្សាងេមតាភាពេប្ោរ់េងាមេ ីិ ច្លមូលដ្ឋឋ ន។ ក៏្នឹងោនការ ត្លជូ់ន្ងខ្ដរ 

ដល់គសប្ោងទងំឡាយណាខ្ដល បានគិតគូរពីរញ្ហា សយនឌ្័រប្េរតាមសោលនសយបាយសយនឌ្័រនិង

ឧរក្រ ៍ខ្ នាំេត ីពីសយនឌ្័រថនមូលនិធិ CEPF។ 

 

មូលនិធិខ្ដល ត្ល់ឲ្យមិនអាចយក្សៅសប្រើប្បាេ់េប្ោរ៖់ (១) ទិញដី (២) េក្មែភាពរ ោះសរ ើ ឬសធា ើឲ្យមូច

ដល់ប្ទពយេមបតិតិរបធម៌ររូិនត  (ដូចជា ទីតាំងខ្ដលោនតថមាខ្ ន្ក្រ រ ិតថ ុ ិ ច្ទា ខ្ ន្ក្បាសា ិភូតិ ច្ទា 

ខ្ ន្ក្ប្រិតត ិសាស្រេត  សាេនា ឫក៏្តថមាររេ់ធមែជាតិខ្ដលោនខ្តមួយ (៣) តា េ់រត រូលំសៅដ្ឋឋ នររេ់ប្រជាពលរដឋ 

ឬក៏្ការ រ ោះសរ ើតាំងទីលំសៅសារជាៃែីសដ្ឋយោែ នការេែ ័ប្គចិតត (៤) យក្សៅ ា្ត់ ា្ង់រខ្នាមសៅសលើមូលនិធិ

អាណាពាបាលភាព (ប្តាេហ់្គា ន់)។ រល់េក្មែភាព ទងំអេ់ប្តូិ សោរពតាមសោលនសយបាយការ

ពារេ ិតា ិភាពេងាមនិងររ ច្សាា នររេ់មូលនិធិភាពជាថដគូេប្ោរ់ប្រព័នធសអកូ្ឡូេ ីខ្ដលរងការគប្ោម

កំ្ខ្ហង ខ្ដលអាចរក្បាន េូមច ចប្តង់សនោះ។ 

 

រសរៀរដ្ឋក្់េំស ើគសប្ោង 
អាកច្លើកសំច្ ើគច្ប្មាងសុមូំលនធិិខាា តតូឆ (ប្តឹម ៤០.០០០ែុល្លា រសហរែាអាច្មរកិ សប្មាបទ់ិសច្ៅ

យុទធសាស្រសត  និងប្តឹម ២០.០០០ែុល្លា រសហរែាអាច្មរកិ សប្មាប់ទសិច្ៅយុទធសាស្រសត ទី៨) អាចដ្ឋក់្ ជាភាសាខ្មែរ 

អង់សគាេ ចិន ឡាិ មីយ៉ា ន់ោ៉ា  ថៃ និងសិៀតណាម សដ្ឋយសប្រើគំរេូំស ើគសប្ោងខ្ដលោន េូមច ចប្តង់សនោះ។ 

គសប្ោងខ្ដលបានសលើក្សឡើងគួរោនរយៈសពលពី ០១ សៅ ០២ ឆ្ន ំ ជាមួយនឹងការសប្ោងចារស់ ត្ើម

អន ិតតគសប្ោងចារ់ពីថៃងទី ០១ មិៃ នា ឆ្ន ២ំ០២២។ សៅសពលេសំ ើប្តូិ បានសរៀរចំរចួ េូមស្ញើអ ីខ្ម៉ាលមក្កាន់ 

CEPF-Indoburma@iucn.org។ 
 

េូមដ្ឋក់្សឈាែ ោះេសំ ើេ ំមូលនិធិររេ់សាា រ័នររេ់អនក្ក្ន ុងទប្មង់ដូចសនោះ៖ អកសរកាត់អងាការរបស់

អាក_CEPF SG Letter of Inquiry។ ជាឧទហរ ៍៖ IUCN_CEPF SG Letter of Inquiry។ ការទទួលបាននូិេំស ើ
គសប្ោងររេអ់នក្នឹងប្តូិ ជប្ោរជូនតាមរយៈអ ីខ្ម៉ាល។ សល្លក្ សល្លក្ប្េីនឹងប្តូិ បានទក់្ទងពីជំហ្គន 

ខ្ដលនឹងប្តូិ សធា ើរនាា រ់សទៀត។ រលេ់ំ ួរ ឫចមងលក់្ន ុងអំឡុងសពលថនដំស ើរការសលើក្េំស ើេ ំសនោះ អាចសាក្េួរ

បានតាមរយៈអ ីខ្ម៉ាល៖ CEPF-Indoburma@iucn.org ។ 

 

រល់េំស ើគសប្ោងទងំអេនឹ់ងប្តូិ ពិនិតយវាយតថមាសដើមបីរញ្ហា ក់្ពីលក្ខ ៈេមបតតបិ្គរ់ប្ោន់ជា 

ម នេិន។ រល់េំស ើគសប្ោងខ្ដលោនលក្ខ ៈេមបតតបិ្គរ់ប្ោន់សហើយ នឹងប្តូិ ពិនិតយសមើលសឡើងិ ច្ញជា រឋម 

តាមលក្ខ ៈិ ច្និច័ិយដូចបានសរៀរររ់ខ្នងសលើ។ រនាា រ់មក្ េំស ើគសប្ោងខ្ដលបានជារ់េំរងំ នឹងយក្

សៅពិនិតយសមើល និងវាយតថមាខ្ៃមសទៀតសៅក្ន ុងកិ្ចច ប្រជ ំគ ៈក្ោែ ធិការវាយតថមាេំស ើគសប្ោងថាន ក់្ជាតិ។ 

ការេសប្មចនឹង ត្ល់មូលនិធិដល់េំស ើគសប្ោងណាសនាោះ គឺោនការពិចារណាសៅសលើអន សាេន៍ពីកិ្ចចប្រជ ំ

គ ៈក្ោែ ធិការវាយតថមាេំស ើគសប្ោងថាន ក់្ជាតិសនោះ។  

 

អនក្ដ្ឋក់្េំស ើគសប្ោងេ មូំលនិធិខ្នន តធំ (សលើេពី៤០.០០០ ដល់ ២៥០.០០០ដ ល្លា រេហរដឋអាសមរ ច្ក្) 

ប្តូិ ដ្ឋក់្តាមអនឡាញ ConservationGrants។ េប្ោរស់ល្លក្អនក្ខ្ដលដ្ឋក់្េសំ ើគសប្ោងជាសលើក្ដំរូង 

ប្តូិ ច ោះសឈាែ ោះជាម នេិនសដើមបីរសងក ើតគ សនយយ។ រលអ់នក្ដ្ឋក់្េំស ើណា ខ្ដលជួរប្រទោះរញ្ហា

រសចចក្សទេជាមួយនឹងក្មែ ិ ច្ធី្តៃលតាមអនឡាញ េូមទក់្ទងមក្៖ 

https://www.cepf.net/sites/default/files/CEPF-gender-policy-English.pdf
https://www.cepf.net/sites/default/files/cepf-gender-toolkit-2018-en.pdf
http://www.cepf.net/grants/Pages/safeguard_policies.aspx
https://www.iucn.org/regions/asia/our-work/regional-projects/critical-ecosystem-partnership-fund-cepf/how-apply-cepf-funds
mailto:cepfib@conservation.org
mailto:CEPF-Indoburma@iucn.org
https://conservationgrants.force.com/
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 conservationgrants@conservation.org។ 

 

ជំហ្គនដំរូងថនដំស ើរការដ្ឋក់្ពាក្យេ ំមូលនិធិ គឺប្តូិ ដ្ឋក់្ឯក្សារសោលគំនិតមា ីថនគសប្ោងតាម 

អនឡាញជាម នេិន។ ឯក្សារសោលគំនិតមា ីថនគសប្ោង អាចដ្ឋក់្បាន ជាភាសាអង់សគាេ បារងំ 

ព័រទ យហ្គក ល់ ឬសអេា៉ា ញ។ អនក្សេន ើេ ំប្តូិ បានខ្ នាំឱយសរៀរចំឯក្សារសោលគំនិតមា ីថនគសប្ោងខ្ដលោន

រយៈសពលចារ់ពី ០១-០៣ ឆ្ន ំជាមួយនឹងកាលររ ច្សចិទចារ់ស ត្ ើមបា៉ា ន់សាែ នថៃងទី ០១ ខ្មមិៃ នា ឆ្ន ២ំ០២២។ 

ឯក្សារសោលគំនិតមា ីថនគសប្ោង ខ្ដលោនលក្ខ ៈេមបតត ិប្គរ់ប្ោន់ នឹងប្តូិ ា្ងកាត់ការពិនិតយរសចចក្

សទេសដ្ឋយសលខ្នធិការដ្ឋឋ ន CEPF និងអងាការ IUCN សដ្ឋយសប្រើលក្ខ ៈិ ច្និច័ិយខ្ដលបានសរៀរររ់ខ្នងសលើ។ 

អនក្ដ្ឋក់្េំស ើគសប្ោងេ មូំលនិធិ ខ្ដលជារ់សៅដណំាក់្កាលដំរូង នឹងប្តូិ បានអសញ្ា ើញឲ្យសធា ើរទរងាា ញ

ពីគសប្ោងររេ់ពួក្សគសៅកាន់គ ៈក្ោែ ធិការវាយតថមាេំស ើគសប្ោង សហើយពួក្សគនឹងប្តូិ បានជូនដំ ងឹ

ថាសតើពួក្សគប្តូិ បានអសញ្ា ើញមក្កាន់ដំណាក់្កាលេសំ ើគសប្ោងសពញសលញឬអត់។ 

 

សេចក្ត ីខ្ នាំលមអ ិតេត ីពកីារេរសេរេំស ើគសប្ោងសពញសលញ នឹង ត្លជូ់ន ដលថ់ដគូសលើក្េំស ើ

គសប្ោងខ្ដលបានជារ់សៅដំណាក់្កាលទី១ ជាមួយនឹងលិមិតជូនដំ ឹងជា ល្ ូិ ការ។ ថដគូសលើក្េំស ើ

គសប្ោងនឹងប្តូិ ត្ល់រយៈសពល ៦េបាត ហ៍ក្ន ុងការសរៀរចំេំស ើគសប្ោងសពញសលញតាមរយៈក្មែ ិ ច្ធី ិ ច្រសាយ 

(្តៃល)។ ក្ន ុងអំឡុងសពលសនាោះ អនក្ដ្ឋក់្េំស ើគសប្ោងខ្ដលបានជារ់សៅដំណាក់្កាលទី១ នឹង

ប្តូិ បានអសញ្ា ើញឲ្យចូលរមួ េិកាខ សាល្លេត ីពីការេរសេរេំស ើគសប្ោង  ខ្ដលជាឱកាេពប្ងឹងដលក់ារ

សរៀរចំេំស ើរគសប្ោងររេ់ពួក្សគ សដ្ឋយោនការេហការោន ជាប្ក្មុនឹងថដគូស្សងសទៀត សដ្ឋយោន

ការខ្ នាំពីសលខ្នធិការដ្ឋឋ ន CEPF និងរ គាលិក្អងាការ IUCN។ 

 

រាល់អាកដាក់សំច្ ើគច្ប្មាងទងំអស់ ប្តវូដាកស់ំច្ ើរបស់ខ្ល នួឲ្យបានប្តមឹច្មា៉ោ ង ៥ល្លា ឆ (ច្មា៉ោ ងច្ៅ

តំបន់ឥ ឌ ូឆនិ) នាថ្ងាទី២១ ធន  ូឆ្ា ២ំ០២១។ រល់េំស ើទងំឡាយណាខ្ដលទទួលបានសប្កាយសិល្ល សោ៉ា ងសនោះ

នឹងប្តូិ រដិសេធ។ អនក្ដ្ឋក់្េំស ើគសប្ោង នឹងទទួលបានអ ីខ្ម៉ាល សដ្ឋយរញ្ហា ក់្នូិការទទូលបាន

ការដ្ឋក់្េំស ើគសប្ោងររេ់អនក្។ 

 

សល្លក្អនក្អាចសមើលចសមា ើយចំសពាោះេំ ួរខ្ដលខ្តងខ្តេួរជាសរឿយៗ ប្តង់សនោះ។ សៅចសនាា ោះថៃងទី ២២ 

ដល់ ២៦  ិ ច្ចិិកា ឆ្ន ២ំ០២១ អងាការ IUCN នឹងសរៀរចំិគា ត្ល់ព័ត៌ោនតាមអនឡាញេត ីពីសេចក្ត ីប្រកាេ 

ទទួលយក្េំស ើេ ំមូលនិធិ។ ព័ត៌ោនលមអិតនឹងោន្សពា្ាយសៅសលើរណាត ញេងាម IUCN Asia 

Facebook និង Twitter។    
 

សប្មាប់ព័តម៌ានបដនថម សូមទកទ់ង៖ 

ប្ក្មុការងារប្គរ់ប្គងមូលនិធិថាន ក់្តំរន់ថនមូលនិធិភាពជាថដគូេប្ោរ់ប្រព័នធសអកូ្ឡូេ ីខ្ដលរងការ

គប្ោមកំ្ខ្ហង 

ការ ច្យល័យអងាការ IUCN ប្រចាំតំរន់អាេ  ី

#៦៣ តំរន់េ ម មិ ើត ៣៩ ិឌ្ឍថានា បាងក្ក្ ១០១១០ ថៃឡង់ដ ៏

អ ីខ្ម៉ាល៖ CEPF-Indoburma@iucn.org 

ទូរេ័ពា៖ +៦៦ ២ ៦៦២ ៤០២៩ ទូរសារ៖ +៦៦ ២ ៦៦២ ៤៣៨៩ 

 

mailto:conservationgrants@conservation.org
https://www.iucn.org/regions/asia/our-work/regional-projects/critical-ecosystem-partnership-fund-cepf/how-apply-cepf-funds
mailto:CEPF-Indoburma@iucn.org

