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BACKGROUND
IMPORTANT: Please register directly on the course website: http://unccelearn.org/
បទបង្ហាញេអឡិច្រតូនិចេនះមានេគោលបំណងកសាងនូវការយល់ដឹងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងេគោលនេយោបាយ្ែរប្របួលអាកាសធាតុ
និង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ បទបង្ហាញេអឡិច្រតូនិចេនះ្រតូវបានបេង្កើតេឡើងេដោយវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង
្រសាវ្រជាវៃនអង្គការសហ្របជាជាតិ (UNITAR) និង ជាែផ្នកមួយៃនគ្េរមោងថ្នាក់តំបន់ស្តីពី “ការព្រងឹងអភិបាលកិច្ច
ៃនហិរញ្ញវត្ថុស្រមាប់ ការ្ែរប្របួលអាកាសធាតុ េដើម្បីជា្របេយោជន៍ដល់ជន្រកី្រក និង ងាយរង្េរគោះេនៅក្នុង
តំបន់អាស៊ី និង ប៉ាស៊ីហ្វិក” ែដលបាន និង កំពុងអនុវត្តេដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហ្របជាជាតិ (UNDP)
្េរកោមជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គការកិច្ចសហ្របតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍របស់្របេទសស៊ុយែអត (SIDA) ។

LEARNING OBJECTIVES
After completing this e-tutorial, participants will be able to:

Deﬁne climate information and services.
Identify the uses of climate information and services in development planning and policy.
Discuss the role of legislation in strengthening climate information and services.
Provide examples of instruments available to governments for mainstreaming climate information and
services.

CONTENT AND STRUCTURE
1. ែផ្នកទី ១ េតើអ្វីជាការ្ែរប្របួលអាកាសធាតុ?
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េតើអ្វីកំពុងេកើតេឡើងេនៅតំបន់អាស៊ី និង ប៉ាស៊ីហ្វិក?
េតើការ្ែរប្របួលអាកាសធាតុប៉ះពាល់ការងាររបស់អ្នកជាម្រន្តីរាជការយ៉ាងដូចេម្តច?
ហិរញ្ញវត្ថុជាតិ និង អន្តរជាតិស្រមាប់ការ្ែរប្របួលអាកាសធាតុ
្រកបខ័ណ្ឌយុទ្ធសា្រស្តស្រមាប់្រគប់្រគងការ្ែរប្របួលអាកាសធាតុ

ែផ្នកទី ១ េនៅក្នុងែផ្នកេនះ អ្នកនឹងសិក្សាអំពី្របព័ន្ធអាកាសធាតុ និង ប្ែរមប្រមួលែដលេយើងបានសេង្កតតាំង ពី
ចុងទសវត្សទី ១៩ រួមមាន ការេកើនេឡើងសីតុណ្ហភាព, ការ្ែរប្របួលរបបទឹកេភ្លៀង, អាស៊ីតកម្ម មហាសមុ្រទ និង បញ្ហា
ដៃទេផ្សងេទៀត ។ ែផ្នកេនះពិពណ៌នាអំពីការ្ែរប្របួលអាកាសធាតុែដល េយើងរំពឹងទុកនាេពលអនាគត ។
ែផ្នកទី ២

ក្នុងែផ្នកេនះ អ្នកនឹងសិក្សាអំពីលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ និង ឥទ្ធិពលៃនការ្ែរប្របួលអាកាសធាតុក្នុង

តំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក ។ ែផ្នកេនះក៏បង្ហាញអ្នកអំពីទស្សនាទានៃនការទប់ស្កាត់ និង ការស្រមបខ្លួនេទៅនឹង
ការ្ែរប្របួលអាកាសធាតុ ្រពមទាំងផ្តល់នូវឧទាហរណ៍ជាក់ែស្តងក្នុងតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក ។
ែផ្នក ទ ី ៣

តាមរយៈ ឧ ទាហរណ៍ ជ ា ្ េរចើន ែផ្នក េ នះ ន ឹង ប ង្ហាញ អ ្នក ថ ា េ តើការ ទ ប់ ស ្កា ត ់ និង ស្រមប ខ ្លួន េ ទៅនឹង

ការ្ែរប្របួលអាកាសធាតុពាក់ព័ន្ធជាមួយការងាររបស់ម្រន្តីរាជការតាម្េរចើនរូបភាពដូចជា ការដឹកជញ្ជូន ថាមពល
ែផនការ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។
ែផ្នកទី ៤ ក្នុងែផ្នកេនះ អ្នកនឹងសិក្សាអំពីទំហំ ្របភព និង ភាពស្មុ្រគស្មាញៃនលំហូរហិរញ្ញវត្ថុអាកាសធាតុ ។ វា
នឹងពិភាក្សាអំពីតួនាទីរបស់តួអង្គអន្តរជាតិ ជាតិ សាធារណៈ និង ឯកជន ។
ែផ្នកទី ៥ ែផ្នកេនះែចកេចញជាពីរភាគ ។ ភាគទី ១ និយាយអំពី្របព័ន្ធ្រគប់្រគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់្របេទស មួយ
េដោយេផ្តោតេទៅេលើដំេណើរការថវិកាជាតិ ។ ភាគទី ២ បង្ហាញថាេតើ្របព័ន្ធែផនការ និង ថវិកាជាតិ អាច ផ្តល់មូលដ្ឋាន
ស្រមាប់ការ្រគប់្រគងកាន់ែត្របេសើរនូវហិរញ្ញវត្ថុអាកាសធាតុយ៉ាងដូចេម្តច ។

ADDITIONAL INFORMATION
UN CC:Learn is a partnership of more than 30 multilateral organizations supporting countries to design and implement
systematic, recurrent and results-oriented climate change learning. At the global level, the partnership supports
knowledge-sharing, promotes the development of common climate change learning materials, and coordinates
learning interventions through a collaboration of UN agencies and other partners. At the national level, UN CC:Learn
supports countries in developing and implementing national climate change learning strategies. Through its
engagement at the national and global levels, UN CC:Learn contributes to the implementation of Article 6 of the
UNFCCC on training, education and public awareness-raising, and the 2012-2020 Doha Work Programme. Funding for
UN CC:Learn is provided by the Swiss Government and UN partners. The Secretariat for UN CC:Learn is hosted by the
UN Institute for Training and Research (UNITAR).
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