
ការផ្តូចផផ្ើមករណីសិកសាតំបនផ់េកាវា ទរ័
ដំផោះស្រាយជាមតូលដ្ឋា នក្នុងការេភវិឌ្ឍស្បកបផដ្យនិរន្រភាពសស្រាបស់្បជាជន 
ធម្មជាតិ និងសហគមនដ៍រ៏ងឹរាំ

ស្បផទសកម្នុជា។
កម្មសិកសាបោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់(PLCN)

Empowered lives. 
Resilient nations. 



ការផ្តូចផផ្ើមករណីសិកសាតំបនផ់េកាវា ទរ័របស់កម្មវធិីេភវិឌ្ឍន៍
 េង្គការសហរស្បជាជាតិ ជាផសេរ ី(UNDP)

សហគមនក៍្នុងស្សរុក និងសហគមនជ៍នជាតិផដើមភាគតិចផៅទតូទាងំពិភ
ពផោកកំពនុងជស្មរុញឱ្យរានដំផោះស្រាយេភវិឌ្ឍនជី៍វភាពស្បកបផដ្
យការពច្ស្បឌិតដដលរានស្បសិទ្ធភាពសស្រាបម់ននុស្ស និងធម្មជាតិ ។ 
ការផោះពនុម្ផសាយ   ឬករណីសិកសាតិចតតូចោនផលើកផឡើងពីផរឿងរ៉ា វទាងំស្
រនុង េំពីរផបៀបពនការវវិត្ិគំនិតផ្តួច

ផផ្ើម ទំហំពនផលប៉ាះពាល់របស់ពតួកផគ ឬរផបៀបដដលពតួកផគផ្លា ស់ប្តូរផៅតាម
ផពលផវោ ។ រានចំនតួនតិចតតួចជាងផនះោនេននុវត្ ក្នុងការផ្សពវាផសាយផរឿង
រ៉ា វទាងំផនះផៅកានេ់្កេននុវត្ផ្ទា ល់ក្នុងសហគមន។៍ គំនិតផ្តួចផផ្ើមផេកាវា ទរ័
រានផោលបំណង បំផពញបដនថែមនតូវភាពចផ ល្ា ះស្បផោងទាងំេស់ផ្ះ ។

ការផ្តួចផផ្ើមកម្មវធិីផេកាវា ទរ័ ទទតួលោនការឧបតថែម្ភថវកិាពីរដ្ឋា ភោិល
នរ័ផវស ដដលោនផ្ល់ជារង្វា នផ់េកាវា ទរ័ឆ្្២ំ០១៥ ដល់ ២០២១ 
សហគមនម៍តូលដ្ឋា នផ្្ើម និងគំនិតផ្តួចផផ្ើមរបស់ជនជាតិផដើមភាគតិច
ផដើម្កីាតប់នថែយភាពស្កីស្ក ការការពារធនធានធម្មជាតិ និង ពស្ងឹងភា
ពធនផ់ៅនឹងបដស្មបស្មរួលអាកាសធាតនុ ។ ការផធវាើការផស្ជើសផរ ើសក្នុងចំ

ផោមផបក្ខភាពទាងំ ១,៤៦១ ជាតំោងមកពីស្បផទសចំនតួន ១២៦ 
ដដលេ្កឈះ្ស្តរូវោនទទតួលរា្គ ល់ ចំផពាះសមទិ្ធផលរបស់ពតួកផគផៅក្នុង
ពិធីស្បគល់រង្វា ន ់ដដលោនស្ោរព្ធផឡើងផដ្យភាជា បជ់ាមតួយេននុសញ្ញា របស់
េង្គការសហស្បជាជាតិស្ីពីការដស្បស្បរួលអាកាសធាតនុ( United Nations 
Convention on Climate Change) (COP21) ផៅទីស្ករុងោ៉ា រសី ។ 
ការសង្កតធ់្ងន ់ជាពិផសសផៅផលើការការពារ ការរ្ារផឡើងវញិ និង កា
រស្គបស់្គងពស្ពផឈើស្បកបផដ្យនិរន្រភាព។ ធា្ការពារសិទ្ធិដីធលាី 
ដដនេធិបផតយ្យភាព ធនធានធម្មជាតិ ការសស្មបខលាតួនតាមសហគមនក៍្នុងតំ
បនព់ាកព់ន័្ធ និងបដស្មបស្មរួលអាកាសធាតនុ និងសកម្មជនយនុត្ិធមប៌ររិាថែ ន។ 
ការសិកសាខាងផស្កាមផនះ គឺមតួយក្នុងចំផោមការសិកសាផផ្សងផទៀតដដលព
ណ៌្េំពីការលតូតោស់ និងការពិនិត្យផឡើងវញិក្នុងផោលបំណងជស្មរុញ
ផោលនផោោយផដើម្ឱី្យទទតួលោនភាពផជាគជយ័ក្នុងមតូលដ្ឋា ន និងពស្ងឹ
ងចំផណះដឹងសកលផលើបររិាថែ នក្នុងតំបន ់និងដំផោះស្រាយការេភវិឌ្ឍដដ
លជាគំរតូសស្រាបេ់ននុវត្នត៍ាម ។ 

http://equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=casestudysearch&Itemid=858


ចំណនុ ចសំខាន់ៗ  
រង្វា នេ់្កឈះ្តំបនផ់េកាវា ទរ័ ២០១៥

បផង្កើតផឡើង ២០០០

ទីតាងំ សថែិតផៅផលើតំបនវ់ាលទំ្បស្បផទសកម្នុជា៖ 
ផខត្កំពងធ់ំ សទាឹងដស្តង ស្កផចះ និងស្ពះវោិរ។

ជាស្បផោជនដ៍ល់ ស្បជាជនស្បរាណ ២០០,០០០្ក ់ភាគច ្
ផរ ើនគឺជាសហគមនជ៍នជាតិផដើមភាគតិចកតួយដដលរស់ផៅដក្
រពស្ពឡង ់និងរស់ផៅផដ្យពឹងដផអែកផលើធនធានធម្មជាតិរបស់
ពស្ពឡង។់ 

ផោលផៅសំខាន់ៗ ៖ ការការពារសតវាពស្ព ការរ្ារពស្ពផឡើងវញិ 
ការស្ទស្ទងនិ់រន្រភាពពនការផស្បើស្ោស់ធនធានពស្ពផឈើ 
និងសតវាពស្ព ការង្រ និងជីវភាពរស់ផៅ សន្ិសនុខផស្ៀង 
សនុខសន្ិភាព សិទ្ធិរបស់ជនជាតិភាគតិច រតួមរានសិទ្ធិក្នុងការ
កានក់ាបដ់ីធលាី និងសិទឋាិមតូលដ្ឋា នរបស់សហគមនក៍្នុងការស្គបស់្គ
ងធនធានធម្មជាតិ។ 

ផោលផៅេភវិឌ្ឍនស៍្បកបផដ្យចីរភាព និងនិរន្រភាព 

ភាពយន្េ្កឈះ្រង្វា នផ់េកាវា ទរ័ 
ឆ្្២ំ០១៥
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គផស្រាងសផង្ខប៖
“ពស្ពឡង ់គឺជាពស្ពរបស់ផយើងទាងំេស់ោ្” (“It’s Our Forest 
Too”)  ជាពាក្យផរាលា កពនយនុទ្ធ្ការបផង្កើតផឡើងក្នុងឆ្្២ំ០០៧ 
ផដ្យបោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់(PLCN)  ផដ្យក្នុងផ្ះ ជន
ជាតិផដើមភាគតិចកតួយជាស្បជាសហគមនដ៍ដលរានចំនតួនផស្ចើនជា
ងផគ។ ផោលបំណងធំរបស់សហគមន ៍គឺផផ្្តផលើកិច្ចការពារព ្
ពរឡងជ់ាចម្ង ដដលរានទំហំដីស្បរាណ  ៥០០,០០០ហិចតា 
ស្គបដណ្បផ់លើផខត្ចំនតួន៤ ភាគខាងផជើងពនស្បផទសកម្នុជា 
ដដលសថែិតផៅចផ ល្ា ះទផនលាផមគង្គ និងសទាឹងដសន។ មនិដតប៉ានុផោណ ះ 
ពស្ពឡង ់ជាពស្ពពបតងស្កាស់ដដលរានទំហំធំបំផនុតក្នុងស្បផទសក៏
ដតូចជាក្នុងតំបនអ់ាសនុីអាផគ្យផ៍ងដដរ។  ការោតប់ងព់ស្ពផឈើ និ
ងជីវចស្មរុះោនប៉ាះពាល់ដល់ការរកសនុីចិញ្ច ឹមជីវតិរបស់ពតួកផគជា
ខាលា ងំ ផទើបរានការរតួបរតួមមតិោ្ ផដើម្តីសេតូស្បឆ្ងំនឹងេំផពើទនុច្ចរ ិ
ត និងការរនុករនយកដីជាស្ទងស់្ទាយធំ មនិថាជាការជីកយកដរ ៉ា 
និងកសិពាណិជជាកម្ម រតួមរានការផធវាើសម្ទានដី 
និងពស្ពផឈើជាផដើម។  តាមរយៈការផធវាើចល្ផដ្យេហិងសា 
និងការសនទា្ផដ្យសន្ិវធិី បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង់
ោនចតូលរតួមចំដណកជាមតួយេ្កបររិាថែ នជាផស្ចើនក្នុងចល
្បររិាថែ ន ផដើម្ជីតួយ�ការពារធនធានធម្មជាតិដដលជាស្ប
ភពពនការស្បកបរបរចិញ្ច ឹមជីវតិរបស់ស្បជាជនស្បដហល 
២០០,០០០្ក ់ដដលពឹងអាស្ស័យផលើេននុផលពស្ពផឈើពី
ពស្ពក្នុងតំបនផ់នះ។ ចាបត់ាងំពីឆ្្២ំ០១៤ មក បោ្ញស
ហគមនព៍ស្ពឡងោ់នទទតួលការផ្គតផ់្គងដ់ផ្កស្បពន័្ធបផច្ចកវទិ ្
ោថ្មី ពីពដគតូសស្រាបស់្បមតូល និងស្តរួតពិនិត្យទិន្នយ័ផផ្សងៗ 
តាមរយៈទតូរស័ពទាពវឆ្លា ត (Smart Phone)។ 
មនិដតប៉ានុផោណ ះបផច្ចកវទិយាមតួយផនះ កជ៏តួយ�សស្មរួលដល់ការលបាត 
ស្តរួតពិនិត្យទំហំដីពស្ព កដ៏តូចជាឯករារផផ្សងៗទាកទ់ងនឹង
រាថែ នភាពរបស់ពស្ពជាផដើម រតួមរានការកាបព់ស្ពផឈើខនុសចបាប ់
និងការបរោញ់សតវាពស្ពខនុសចបាប។់ វាោនកាលា យជាស្បភពទិន្ន័
យចម្ងដដលអាចផជឿទនុកចិត្ោនេំពីរាថែ នភាពពស្ពផឈើ ក្នុងផោ
លបំណងសស្រាបក់ិច្ចការពារពស្ពឡង។់ ផៅដខផមរា ឆ្្២ំ០១៦ 
រដ្ឋា ភោិលកម្នុជាោនចនុះហតថែផលខាផលើេននុស្កឹត្យមតួយផដើម្ដី្កព់ ្
ពរឡងជ់ាពស្ពការពារ ដដនជស្មកសតវាពស្ព ពស្ពឡង ់ និងផផទារសិទ្ធិ
េំោចពីស្កសតួងកសិកម្ម ឱ្យផៅស្កសតួងបររិាថែ នវញិ ផដើម្បីផង្កើន
ស្បសិទ្ធភាពក្នុងការការពារ។ 

រច្បទដដលោនផស្បើ និងការបង្ហា ញឯករារផៅផលើដផនទីផនះ គឺមនិប
ង្ហា ញពីការបផញ្ចញមតិោមតួយរបស់ផលខាធិការដ្ឋា នពនេង្គការសហស្ប
ជាជាតិ ឬកម្មវធិីេភវិឌ្ឍនរ៍បស់េង្គការសហស្បជាជាតិ (UNDP) ទាកទ់ង
នឹងរាថែ នភាពបទដ្ឋា នផលាតូវចបាបព់នស្បផទសោមតួយ ដដនេធិបផតយ្យភាព 
ទីស្ករុងឬតំបន ់ឬដដនសមតថែិកិច្ច ឬទាកទ់ងនឹង

https://vimeo.com/205836883
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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ស្បវត្ ិនិងបរបិទ
ស្បផទសកម្នុជាជាស្បផទសដដលសម ត្ូរផៅផដ្យធនធានធម្មជា
តិរបម់និេស់ ជាជស្មកស្តីទឹករាបដធ៏ំបំផនុតក្នុងពិភពផោក 
និងជាជស្មករបស់សតវាខាលា ទាងំពតួង រតួមរានទាងំពស្ពទផនលាផមគង្គ 
និងទផនលា តំបនវ់ាលផ ្្ម  តំបនដី់លបាបក់ជ៏ាជស្មករបស់សតវាដពទ
ជាផស្ចើនស្បផភទផទៀត។ ពតូជសតវាថ្មីៗជាផស្ចើនស្បផភទស្តរូវោនរនុក
រកផ�ើញផៅក្នុងតំបនជ់ាផរៀងរល់ឆ្្។ំ ស្បផទសកម្នុជារានបលានុក
ស្ទស្ទងដ់ធ៏ំបំផនុតដដលផៅផសសសល់ក្នុងទវាីបអាសនុី ដដលជាដផ្
កមតួយដសំ៏ខានព់នតំបនជី់វចស្មរុះឥណ្តូ ភតូរា ដដលជាកដនលាងមតួយ
ក្នុងចំផោម៣៤កដនលាង ដដលមននុស្សទាងំពតួងស្ោថ្ាចងផ់ៅទ
ស្ស្។ បដនថែមពីផនះផទៀត តំបនដ់ដនេភរិក្សជីវចស្មរុះ៥ស្បផភទ 
ក្នុងចំផោម៩ស្បផភទ ផៅមោេននុតំបនទ់ផនលាផមគង្គស្តរូវោនរកផ�ើ
ញផៅក្នុងស្បផទសកម្នុជា។ ស្បផទសផនះកជ៏ាជស្មកដល់ស្បផភទពតូ
ជសតវាស្បរាណ ១.៦ភាគរយ ដដលកំពនុងទទតួលការគំរមកំដហងក្នុ
ងបញ្ច ីស្កហមរបស់ អាយ យតូ សនុី េិន (IUCN) រតួមរាន ថនិកសតវា 
(សតវាចិញ្ច ឹមកតូនផដ្យទឹកផដ្ះ) សតវារាលា ប និងសតវាល្មតូន។  

ពស្ពឡងជ់ាពស្ពពបតងស្កាស់សថែិតផៅតំបនវ់ាលទំ្បដធ៏ំបំ
ផនុត និងស្មនុគរា្ម ញបំផនុតដដលសម ត្ូរផដ្យជីវចស្មរុះក្នុងស្ប
ផទសកម្នុជា កអ៏ាចចាតទ់នុកថាធំបំផនុតក្នុងតំបនឥ់ណ្ខតូ ភតូរា។ 
ទំហំពស្ពរានរហតូតដល់ស្បរាណ ៥០០,០០០ហិចតា ក្នុងតំបន់
ទំ្បកោ្លពនស្បផទសកម្នុជា្ភាគខាងលិចទផនលាផមគង្គ ដដ
លោតសនឋាឹងជាបផ់ខត្ចំនតួនបតួនគឺផខត្ស្កផចះ កំពងធ់ំ សទាឹងដស្តង 
និងស្ពះវោិរ (ពីមនុនវាកផ៏ៅជាបផ់ខត្កំពងច់ាមផងដដរ)។ 

ពស្ពឡងរ់ានសោឋា នពស្ពចំនតួន៨ស្បផភទ ដតូចជា៖ 
ពស្ពផស្រាងដបតងស្កាស់ (Deciduous Dipterocarp 
Forest) ពស្ពលបាយខ្ស់(Mixed Deciduous Forest) 
ពស្ពលបាយចស្មរុះផដ្យតាលស្ពឹក្ស (Mixed Pine Broad 
Leaf Forest) ពស្ពពាកក់ោ្លផស្រាង (Semi-Evergreen 
Forest)  ពស្ពលិចទឹក (Riparian Forest)  ពស្ពពបតងសនុទ្ធ 
(Evergreen Forest)  ពស្ពវាលផ ្្ម  (Open Grassland) 
និងពស្ពពបតងភកល់បាប ់(Evergreen Swamp Forest)។ 
ផស្កាយមកក្នុងឆ្្២ំ០១១ ពស្ពឡងស់្តរូវោនពណ៌្ថាជាពស្ព
ដក៏ស្ម និងជាតំបនផ់ពារផពញផៅផដ្យពស្ពលបាយទឹករាប។ 
ផដ្យដផអែកផលើការសិកសាមនុនៗរបស់ េ្កបររិាថែ នវទិតូ និងរនុក្ខវទិតូ ព ្
ពរពបតងភកល់បាបផ់នះរានលក្ខណៈខនុសោ្ស្សឡះពីពស្ពភ
កល់បាបព់នទផនលារាប និងពស្ពសទាឹងដសន ស្តងស់រាសភាពផ្្ក  
និងស្ទងស់្ទាយបដនលាបង្្ក រ។ 

ក្នុងឆ្្១ំ៩៩៧ តំបនព់ស្ពឡងស់្តរូវោនទទតួលរា្គ ល់ផដ្យ អាយ 
យតូ សនុី េិន (IUCN) ថាជាផបតិកភណ្ពិភពផោកដរ៏ានសក្ាននុ

ពល និងផោងតាមការរាទា បសទាងម់តិផេកតូឡតូសនុីជាផស្ចើនក្នុងេំឡនុ
ងឆ្្២ំ០០០ ដល់ ២០០៩ ដដលឈានដល់ការចាតវ់ធិានការការ
ពារស្តងត់ំបនស់្តូលពនពស្ពឡងដ់ដលរានទំហំ ២០០,០០០ហិចតា 
ជាប ទ្ា ន។់ 

ផលើសពីផនះផទៀត ពស្ពឡងជ់ាជស្មករបស់ស្បជាជនជាង 
២០០,០០០្ក ់ដដលភាគផស្ចើនជាជនជាតិភាគតិច    កតួយ។ 
ខណៈដដលពស្ពផឈើជាចំដណកដសំ៏ខានព់នវប្ធម ៌និង
ពឹងដផអែកផលើវាសស្រាបក់ាររស់រនរានជីវតិរបស់ពតួកផគ។ 
ផស្រៅពីការស្បកបរបរកសិកម្ម ពតួកផគកស៏្បមតូលជរ័ពីផដើមផឈើដដលជាវ ិ
ធីតាងំពីបនុរណមកមលា៉ាផះ ផដ្យផចាះរន្ធតតូចៗខាងក្នុងគល់ផដើមផឈើ រតួ
ចផស្បើផភលាើងដនុតពីខាងក្នុងតិចៗផដើម្ឱី្យជរ័ង្យផចញមក និងស្បមតូល
ផលិតផលសស្រាបស់រា្ភ រៈរាងសង ់ឱសថ និងអាោរជាផដើម។ 
ចំដណកស្បជាជនចំនតួន ៧០០,០០០្កផ់ទៀត ដដលរស់ផៅក្នុង
ចរា្ង យស្បរាណ១០គីឡតូដម៉ាស្ត ពីស្ពំស្បទល់ពស្ពផឈើ ភាគផស្ចើនេ្ក
ទាងំផ្ះពឹងអាស្ស័យផលើធនធានពស្ពផឈើសស្រាបជី់វភាពរស់ផៅ 
និងជាផសដឋាកិច្ចក្នុងតំបន។់

ផទាះជាោ៉ា ងោកផ៏ដ្យ ផោងតាមបញជា ីស្កហមរបស់ 
អាយ យតូ សនុី េិន (IUCN) ពតូជពស្ពផឈើដរ៏ានតពមលាមតួយចំនតួន
ក្នុងពស្ពឡង ់ោនកំពនុងផនុតពតូជក្នុងផ្ះរតួមរាន ផដើមស្គញតូ ង 
(Dalbergia) ពតូជផដើមទ ល្ា បម់យា៉ាង (Diospyros, ebonies)  
ផឈើដដលរានតពមលាខ្ស់ (Aquilaria crassna) កលាិនដស៏្កេតូបរប
ស់វាស្តរូវោនផគយកផៅផស្បើស្ោស់ និងកំពនុងឈានផៅរកការផនុត
ពតូជឆ្ប់ៗ ផនះ។ ពតូជផឈើសំខាន់ៗ ទាងំ៥ស្បផភទ ដដលរានរា
រៈសំខានខ់ាលា ងំដល់សហគមនក៍្នុងតំបន ់ក្នុងផ្ះ ៣ស្បផភទជា 
ស្បផភទផចបាះជរ័ទឹក និង២ស្បផភទផទៀត ជាស្បផភទផឈើរងឹ Shorea 
obtuse and S. siamensis ។ 

ស្បផភទថនិកសតវា និងសតវារាលា បជិតផនុតពតូជផៅផលើពិភពផោកត ្
រតូវោនផគរកផ�ើញផៅក្នុងពស្ពឡងដ់តូចជា ដំរអីាសនុី (Elephant 
Maximus)  ផោពស្ព (Bos gaurus) ទនសាយ (Bos javanicus) 
ខាលា �្មនុ ំរា៉ា ផឡសេនុន (Helarctos malayanus) ដ្្កពស្ព(Cuon 
alpinus) និង៤ស្បផភទដដលផសទាើរដតដ្ចព់តូជេស់ផៅផហើយ 
រតួមរានទាងំស្បផភទ ផភរានផរមស្ចមនុះ (Lutra sumatrana)។ 
សតវាេផណ្ើ ក និងេផណ្ើ កទឹករាបោ៉ា ងផោចោស់ចំនតួន៥ស្ប
ផភទ ស្តរូវោនរកផ�ើញផៅក្នុងពស្ពផនះ ដដលជាជស្មកដតមតួយគត់
សស្រាបស់តវាេផណ្ើ កអាសនុីផៅ      កម្នុជា។ រានការរយការណ៍
េំពីការរកផ�ើញរានស្កផពើទា ផៅក្នុងតំបនព់ស្ពឡងដ់តកម៏និទាន់
រានការបញ្ជា កច់បាស់ោស់ផៅផឡើយផទ។ សស្រាបដី់ភកល់បាប់
មនិទានរ់ានការសិកសាផៅផឡើយផទ ប៉ានុដន្រានការរពំឹងថានឹងរាន
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រារៈសំខានដ់តូចការបង្កកំផណើ តពង និងបង្្ក តព់តូជសស្រាបស់្តីទឹក
រាបជាផស្ចើនផៅក្នុងស្បពន័្ធរាថែ នទផនលាផមគង្គ។ ចំដណកខាលា �្មនុ ំអាសនុី 
ធាលា បរ់ានវត្រានផៅពស្ពឡង ់ដដលផធវាើឱ្យពស្ពឡងក់ាលា យជាតំបនម់តួយ
ក្នុងតំបនម់តួយចំនតួន ដដលរានទាងំខាលា �្មនុ ំផ ្្ម  និងខាលា �្មនុ ំរា៉ា ផឡសេនុនរ
ស់ផៅកដនលាងដតមតួយ ប៉ានុដន្គតួរឱ្យរ្ាយដដលខាលា �្មនុ ំផ ្្ម មនិោនបង្ហា ញ
ខលាតួនេស់ជាផស្ចើនឆ្្មំកផហើយ។ 

ពស្ពឡងក់ជ៏ាទំនបដ់សំ៏ខានក់្នុងការជតួយ�ទបលំ់ហតូរដីលបាបម់និឱ្
យហតូរចតូលផៅក្នុងទផនលារាប ដដលជាស្បភពស្បរូផតេនុីនសំខានប់ំផនុត
ផៅក្នុងស្បផទសកម្នុជា។  ដតូផច្ះពស្ពឡងផ់ដើរតតួ្ទីោ៉ា ងសំខានស់
ស្រាបស់ន្ិសនុខផស្ៀង និងសស្រាបជ់លផលផៅទផនលាផមគង្គផស្កាម 
និងដីសណ្ដ ទផនលាផមគង្គផៅផវៀតោម។ 

ផដើមកំផណើ ត  និងរច្សម្ន្ធ បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង់
បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់(PLCN) 
ស្តរូវោនបផង្កើតផឡើងក្នុងឆ្្២ំ០០០ ផដើម្ផី្លាើយតបផៅនឹង
ការផធវាើសម្ទានដីដដលោនផចញផដ្យរជរដ្ឋា ភោិលក្នុង
ស្សរុក កដ៏តូចជាផស្រៅស្សរុក្ពាកក់ោ្លទសវត្សរឆ្៍្៩ំ០  
ដដលរតួមរានទាងំពស្ពឡងផ់ងដដរ។ ការផធវាើសម្ទានផផ្្តសំខាន់
ផៅផលើការកាបរ់លំំពតូជផដើមផឈើធំៗ ផដើម្យីកផធវាើជាក្ារបនទាះ និង
ពិដ្នផដើម្ផី្គតផ់្គងផ់រងចស្ករបស់ពតួកផគផៅរជធានីភ្ផំពញ។  គម ្
ផរងសម្ទានទាងំផនះបង្កឱ្យរានការកាបរ់លំំផដើមផឈើជាលក្ខ
ណៈស្ទងស់្ទាយធំ ដដលរានផលប៉ាះពាល់ដលស្បជាជនផៅក្នុងតំប
នផ់្ះ ដដលរស់ផៅស្បកបរបរពឹងដផអែកផលើស្បផភទផដើមផឈើដតមតួយ
ក្នុងការទាញយកេននុផលពីជរ័ផឈើក្នុងការស្ទស្ទងជី់វភាពរបស់ពតួក
ផគ។ េ្កផងើបស្បឆ្ងំតវា៉ា មតួយចំនតួនស្តរូវោនសរាលា ប ់ចំដណកសិទ្ធិក្នុ
ងការទាញយកេននុផលពីផដើមផឈើ ស្តរូវោនកាលា យជាបញ្ហា ដច៏ស្មរូងច
ស្រាសក្នុងដំផណើ រការកំដណទស្មងព់ស្ពផឈើផស្ចើនឆ្្ខំាងមនុខផទៀត។ 
ផៅក្នុងឆ្្២ំ០០២ ការផ្អែ កការកាបរ់លំំផដើមផឈើផដ្យេ្កផធវាើសម្
ទាន ោនផធវាើឱ្យរានការបផង្កើនសន្ិសនុខក្នុងពស្ពឡង ់ផហើយស្បជាជន
ក្នុងតំបនោ់នទទតួលការផលើកទឹកចិត្ផដ្យជយ័ជំនះ។

ប ទ្ា បពី់ការសទាងម់តិផេកតូឡតូសនុីផលើកទីមតួយពនតំបនផ់នះក្នុង
ឆ្្២ំ០០៤  សហគមនល៍បាតក្នុងតំបន ់ស្តរូវោនបផង្កើតផឡើង 
និងោសំ្ទផដ្យេង្គការកម្មវធិីេភវិឌ្ឍនអ៍ាសនុីអាផគ្យ ៍
(SADP) និងស្ករុមការង្រការពារធនធានធម្មជាតិ (NRPG) 
ដដលដឹក្ផំដ្យេ្កបររិាថែ នវទិយា ផោក ឈនុត វនុទ្ធី។ 
ផោលការណ៍េននុវត្ចាបផ់ផ្ើមពីស្សរុក

សោ្ន ់ផខត្កំពងធ់ំ។ ចំផពាះប ល្ា ស់ប្តូរឱ្យរានសោ្បធ្់ាប ់
និងរផបៀបផរៀបរយ កដ៏តូចជាការដកទស្មងម់កជាការ កាបផ់ដើមផឈើជា
លក្ខណៈស្ទងស់្ទាយតតូចជំនតួសវញិផដ្យរានស្បសិទ្ធភាពផៅក្នុងតំ
បនព់ស្ពឡង។់ ចំដណកការរកសាពតូជផដើមផឈើផ្ល់ជរ័ដល់ស្បជាជន
ផៅដតបន្ផដើរតតួ្ទីោ៉ា ងសំខានក់្នុងកិច្ចខិតខំស្បឹងដស្បង។ 

ផស្កាយមកផទៀតផដ្យរានការោសំ្ទពីវទិយារាថែ នស្គបស់្គងបស្ចិម
បតូព៌ា (EWMI) បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡងស់្តរូវោនពស្ងឹងផដើម្ជីតួ
យសស្មរួលដល់ការផរៀបចំ និងទំ្កទ់ំនងផៅតាមបោ្ផខត្ទាងំ
បតួន។

ចាបត់ាងំពីឆ្្២ំ០០៧ មក បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់
ោនទទតួលជំនតួយពីសំោក ់មតូលនិធិ ភ ីអា ផេ ផជ របស់វទិយា
រាថែ នស្គបស់្គងបស្ចិមបតូព៌ា គផស្រាងបោ្ញសហគមនម៍តូលដ្ឋា ន 
និងការតសេតូមតិ (EWMI PRAJ)  រតួមជាមតួយពដគតូជាផស្ចើនផទៀត។ 
ក្នុងផ្ះ ពស្ពឡងក់ោ៏ន ទទតួលជំនតួយពីបោ្ញសហពន័្ធដពទ

ផទៀតរានដតូចជា បោ្ញករាងសន្ិភាពសហគមន ៍(CPN) 
េង្គការផ្សពវាផសាយទំផនៀមទរាលា ប ់និងស្បពពណីរបស់ជនជាតិ
ផដើមភាគតិចកតួយ (OPKC) េង្គការេបរ់បំររិាថែ ន និងសនុខភាព 
(EHE)  ស្ករុមសកម្មជន សិទឋាិជនជាតិផដើមភាគតិច (IRAM) សរា
គមស្បជាធិបផតយ្យឯករជ្យពនផសដឋាកិច្ចផស្រៅស្បពន័្ធ (IDEA) 
បោ្ញយនុវជនកម្នុជា (CYN) និង សម្ន្ធសហគមនក៍សិករកម្នុជា 
(CCFC) ។

ក្នុងឆ្្២ំ០១៤ បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់
ោនកាលា យជាពដគតូជាផលាតូវការជាមតួយ េង្គការដ្នមសិីន 
រាកលវទិយាល័យកតូផពនោដហ្គន (KU)  
បោ្ញករាងសន្ិភាពសហគមន ៍(CPN), 
វបិផេសិនហ្សល (WE)និង េង្គការរ្ានសន្ិភាព (PBO) 
ដដលស្បមតូលផ្នុ ំោ្ជតួយ�ទបរ់ា្ក ត ់រល់ការកាបប់ំផ្លា ញពស្ពផឈើខនុស
ចបាប ់េំផពើខនុសចបាបជ់ាផស្ចើនករណីក្នុងតំបនព់ស្ពឡង ់ដដលោន
ជតួយ�ផលើកកម្ស់ការយល់ដឹងបដនថែមេំពី រាថែ នភាពដដលទាកទ់ង
ផៅនឹងពស្ពឡង់្ ផពលបច្ចនុប្ន្ និងផលប៉ាះពាល់េវជិជារានជាច ្
ផរ ើនផទៀត។ ទាងំេស់ផនះោន បង្ខំឱ្យរដ្ឋា ភោិល និងអាជាញា ធរក្នុ
ងតំបនប់ដនថែមការជតួយ�យកចិត្ទនុកដ្ក ់និងការពារទាងំពស្ពផឈើ 
និងស្បជាជនផៅក្នុងតំបនផ់ងដដរ។ 

បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡងរ់ានរច្សម្ន្ធមតួយ 
តាមដបបផបើកចំហ និងបផង្កើតផឡើងផដ្យការស្ពមផស្ពៀងមតិ និងពិគ ្
ផរះផ្លា ស់ប្តូរផោបល់ោ្រវាងសរាជិកផដ្យមនិរានការបង្ខិតបង្ខំ
ផឡើយ គិតស្តឹមដខមី្  ឆ្្២ំ០១៣។ 

បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់រានសរាជិកសកម្មចំនតួន៨៣ភតូម ិ
ក្នុងចំផោម ១១៨ភតូម ិផៅក្នុងតំបនដ់ដលោនផរៀបចំ។ ចំណនុ ច
ស្តូលរបស់បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់ គឺដឹក្ផំដ្យស្ករុមស្តូល
ដដលរានតំោងចំនតួន ២៨្ក ់ស្ោពីំរ្កជ់ាតំោងក្នុងផខត្
នីមតួយៗ(៤ផខត្)។ ស្ករុមស្តូលោនផស្ជើសផរ ើសគណៈកម្មការសស្ម
បសស្មរួលមតួយរតូបក្នុងមតួយផខត្។ ការស្បជនុំដដលផរៀបចំជាផរៀងរល់ 
៦ដខម្ង ឬ មតួយឆ្្មំ្ង រតួមរានេ្កចតូលរតួមចំនតួន ១០០ 
្កម់កពីផខត្ទាងំបតួន ដដលក្នុងផខត្នីមតួយៗរានតំោងចំនតួន២
៥្ក។់  បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់គឺជាេង្គការដផអែកផលើការឯក
ភាពោ្ផហើយមនិដតប៉ានុផោណ ះេ្កភតូមកិ្នុងតំបនក់អ៏ាចរានសិទ្ធិចតូលរតួ
មមតិផោបល់។ រច្សម្ន្ធដបប ផបើកចំហ គឺជាការបំផពញការោំ
ស្ទផដ្យស្បជាសហគមនម៍តូលដ្ឋា ន និងផជៀសវាងនតូវការកំណតម់នុខ
សញ្ញា ពីសំោកេ់្ករានេំោច។

ផោលផៅសំខានរ់បស់បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់
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គឺជតួយ�តស្មងទិ់សសហគមនន៍ីមតួយៗ បស្ងរួបបស្ងរួមោ្ និងកា
រស្គបស់្គងពស្ពផឈើរតួមោ្ផៅក្នុងសហគមន។៍ ដតោ៉ា ងោក្ី 
កប៏ោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់មនិរានបំណងផធវាើជាបោ្ញតសេតូ
មតិជាផលាតូវការដដរ។ ដតូផច្ះវាផៅដតជាបោ្ញដដលមនិរានការចនុះ
បញជា ីការ។ ផទាះជាោ៉ា ងោកផ៏ដ្យ បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង់

មនិោនបដិផសធនតូវជផស្មើសក្នុងការចនុះផឈា្ម ះ្ផពលេ្គតផ្ះ
ផទ។



7

ឧបសគ្គផៅមតូលដ្ឋា ន

ការបំផ្លា ញពស្ពផឈើ និង បទផល្មើសពស្ពផឈើខនុសចបាប់
បញ្ហា ដដលពស្ពឡងក់ំពនុងរាន្ផពលបច្ចនុប្ន្ដតូចជា 
បទផល្មើសពស្ពផឈើ ការកាបរ់នពស្ពផដើម្យីកដីដ្ដំំោំកសិក
ម្ម និងការរនុករនពស្ពផដើម្យីកដី។ ពស្ពឡងជ់ាតំបនព់ស្ពពណ៌ពប
តងស្កាស់ផៅតំបនវ់ាលទំ្បដតមតួយគតផ់ៅក្នុងអាសនុីអាផគ្យ ៍
និងឥណ្តូ ចិនផងដដរ។ ផហើយវាកជ៏ាទំនបទឹ់កសំខានជ់តួយ�ការពារមិ
នឱ្យរានលំហតូរចតូលផៅក្នុងទផនលាផមគង្គ ដដលរានផលប៉ាះពាល់ដល់
ការគំរមកំដហងសថែិរភាពពនការផលិតអាោរបរផិភាគ ជាពិផសសគឺ 
ធនធានស្តីរាចដ់ដលជាធនធានធម្មជាតិដសំ៏ខានរ់បស់ស្បជាជនក
ម្នុជា។ 

ពស្ពឡងស់្បឈមនឹងការកាបផ់ឈើខនុសចបាប ់ការកាបរ់នសំ
អាតពស្ពសស្រាបវ់ស័ិយកសិកម្ម និងផោលបំណងផផ្សងផទៀត 
និងការរផំោភយកដីធលាី។ ពស្ពឡងក់ាលា យជាពស្ពពបតងស្កាស់ចនុងផស្កា
យបងអែស់ផៅតំបនទ់ំ្បឥណ្តូ ចិនចនុងផស្កាយបំផនុត និងជាតំបនច់នុងក ្
ផរយមតួយផៅអាសនុីអាផគ្យ ៍ផហើយកជ៏ាទំនបទឹ់កសំខានជ់តួយ�ការពា
រមនិឱ្យរានលំហតូរចតូលផៅ ក្នុងទផនលាផមគង្គ ដដលការបំផលាិចបំផ្លា ញរប
ស់វាគំរមកំដហងដល់ដផ្កមតួយពនការផលិតផស្ៀងអាោររបស់ស្ប
ជាជនកម្នុជាដតូចជាការផនរាទស្តីទផនលាផមគង្គ ដដលផ្ល់នតូវចំដណក
ដធ៏ំមតួយពនស្បរូផតេនុីនដដលស្តរូវោនផស្បើស្ោស់ផៅក្នុងស្បផទស។

ផៅទសវត្សរច៍នុងឆ្្៩ំ០ ពស្ពឡងស់្តរូវោនរដឋាោលពស្ពផឈើផធវាើសម្
ទានឱ្យផៅស្ករុមហេនុនផស្រៅស្សរុកធំៗចំនតួនស្ោមំតួយ។ ចាបត់ាងំពីការ
ផ្អែ កការកាបផ់ឈើថ្ាកជ់ាតិក្នុងឆ្្២ំ០០២ សម្ទានពស្ពផឈើទាងំ
ឡាយស្តរូវោនផ្អែ កផហើយស្បពន័្ធមតួយស្តរូវោនបផង្កើតផឡើងផដើម្ផី្គត់
ផ្គងត់ស្មរូវការផឈើក្នុងស្សរុកដដលក្នុងផ្ះពស្ពគនុបស្បចាឆ្ំ្សំ្តរូវដ្កផ់ដ
ញពថលា និងស្តរួតពិនិត្យផដ្យមនន្ីរដឋាោលពស្ពផឈើ។

ផទាះបីជាោ៉ា ងោក្ី ការរនុករនពស្ពយកដីលក្ខណៈស្ទងស់្ទាយធំ
ផៅដតបន្ផដើរតតួោ៉ា ងសំខានក់្នុងការបំផ្លា ញពស្ពផឈើតាមរយៈស
ម្ទានដីផសដឋាកិច្ច (ELCs)។ រានទំ្ស់ហិងសាជាផស្ចើនជាមតួយ
េ្កភតូមដិដលស្តរូវោនបង្ខំឱ្យផរ ើផចញពីទីតាងំដី ដដលជាផករតាងំ
ដតូនតារបស់ពតួកផគមកមលា៉ាផះ។ ផោងតាមការសទាងម់តិជាមតូលដ្ឋា ន 
ក្នុងឆ្្២ំ០១៤ រានស្ករុមហេនុនឯកជនចំនតួន៣៣ ដដលោនផធវាើកាដ្ំ
ដនុះដំោំផៅផលើដីក្នុងពស្ពឡង ់តាមរយៈការសម្ទានដីផសដឋាកិច្ច 
។ 

ផដើមផចបាះជរ័ជាចំដណកសំខានម់តួយពនផសដឋាកិច្ចរបស់ជនជា
តិផដើមភាគតិច។ ការេននុវត្ពនការផស្បើស្ោស់ផចបាះជរ័ផនះស្តរូ
វោនផស្បើតាងំពីសមយ័មនុនេង្គរមកមលា៉ាផះ (មនុនស្គិស្សករជ 
៨០២) ផដ្យផដើមផឈើស្តរូវដបងដចករវាងសហគមន ៍

ផដ្យផស្បើស្បពន័្ធកម្មសិទ្ធិបនុរណ។ ផទាះជាោ៉ា ងោផដើមផចបាះជរ័ត ្
រតូវោនោតប់ងជ់ាផរៀងរល់ពថ្ង។ ផោងតាមការសទាងម់តិឆ្្២ំ០១៤ 
ដដលោនផរៀបចំផដ្យវទិយារាថែ នស្គបស់្គងបស្ចិមបតូព៌ា (EWMI) ដដ
លសហស្បតិបត្ិការជាមតួយបោ្ញយនុវជនកម្នុជា និងេ្កផ្ល់ពត័៌
រានក្នុងស្សរុកមកពីផខត្ដចំនតួនបតួនដដលោតសន្ធឹងក្នុងតំបនព់ស្ពឡង ់
ផដើមជរ័ផចបាះចំនតួន ១៧,០១០ផដើម ក្នុងចំផោម ៤៨៣,៧៥៦ផដើម 
ដដលធាលា បរ់ានផៅក្នុងពស្ពឡងស់្តរូវោនោតប់ង។់ 

ជាលទ្ធផលពនការផ្លា ស់ប្តូរនិងការបំផលាិចបំផ្លា ញពស្ពផឈើថនិកស
តវា និងសតវារាលា បធំៗទាងំេស់ោនកាលា យផៅជាសតវាកស្ម ផហើយស្ប
ផភទផឈើរានតពមលាទាងំេស់កោ៍នថយចនុះជាលំដ្ប។់ ឧទាហរណ៍ 
ផឈើស្គញតូ ងស្តរូវោនោតប់ងផ់សទាើរដតេស់ ផហើយឥឡតូវផនះោ
នចនុះបញជា ីក្នុងេននុសញ្ញា ស្ដីពីពាណិជជាកម្មេន្រជាតិផលើសតវាពស្ព 
និងរនុក្ខជាតិពស្ពជិតផនុតពតូជ (CITES)។ ស្បផភទផឈើជាផស្ចើនផផ្សង
ផទៀតសថែិតផៅក្នុងបញជា ីស្កហមរបស់ អាយ យតូ សនុី េិន(IUCN ) ស្តរូវ
ោនផនុតពតូជពីតំបនដ់ដលធាលា បរ់ាន។ 

្យកដ្ឋា នពស្ពផឈើោនបផង្កើតដផនការេភរិក្សចំផពាះស្បផភទផឈើ
ដដលរានតពមលាបំផនុតផៅកម្នុជាក្នុងឆ្្២ំ០០៨ ផហើយស្បភពស្ោបព់តូជ
ពនស្បផភទនីមតួយៗដដលផចញផដ្យផដ្យស្ពះរជស្កឹត្យ និងមនន្ីរដឋា
ោលពស្ពផឈើដដល៩៥ភាគរយ ស្តរូវោនរកផ�ើញផៅក្នុងពស្ពឡង។់ 
សពវាពថ្ង សម្ទានដីផសដឋាកិច្ចោនបំផ្លា ញដំោំស្ោបព់តូជជាផស្ចើន។ 
ផបើោ្ម នពស្ពឡង ់ការស្បមតូលស្ោបព់តូជ និងការដ្ផំដើមផឈើស្បផភទថ្មីៗ
បដនថែមរបស់កម្នុជានឹងមនិអាចផៅរតួចផឡើយ។
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ការស្បរាញ់ខនុសចបាប់
ការស្បរាញ់សតវាផដ្យផស្បើេ ទ្ា ក ់និងការផនរាទខនុសចបាប ់ោនប
ង្កការគំរមកំដហងដល់ស្បពន័្ធផេកតូឡតូសនុី និងជីវភាពរស់ផៅរបស់ជន
ជាតិផដើមភាគតិច។ ឧទាហរណ៍ជាកដ់ស្ង សតវារាវា សថែិតក្នុងចំផោ
មសតវាដដលរងការគំរមកំដហងបំផនុតផៅក្នុងតំបនផ់នះ។ 

;ddរោយការណ៍ផចញផដ្យផវទិកាពនេង្គការមនិដមនរដ្ឋា ភោិល
ស្ីពីកម្នុជា(NGO-F) ផៅក្នុងឆ្្២ំ០១៣ ោនឱ្យដឹងថាស្បផភទសតវា
រាវា ដដលរានកនទានុយដវង (Long-tailed Macaques) ោនរកផ�ើញ
ថារានចំនតួនផស្ចើនផៅក្នុងពស្ពឡង។់ 

ផទាះបីជាោ៉ា ងោកផ៏ដ្យ ផោងផៅតាមសហគមនក៍្នុងតំបនោ់
នឱ្យដឹងថា ការស្បរាញ់ស្ទងស់្ទាយធំោនផ្លា ស់ទីសតវារបព់ានស់្បផភ

ទពីតំបនភ់ាគកោ្ល និងភាគខាងផកើតពនពស្ពឡងក់្នុងឆ្្២ំ០០៦ 
ដដលស្តរូវោនយកផៅដ្កល់កផ់លើទីផសារេន្រជាតិសស្រាបក់ារស្រា
វស្ជាវ និងការផធវាើការពិផរាធដដលភាគផស្ចើនស្តរូវោនផគលកផ់ៅឱ្យម
នទាីរពិផរាធនផ៍ៅក្នុងស្បផទសចិន និងសហរដឋាអាផមរកិ។ សពវាពថ្ងស្ប
ផភទរាវា កនទានុយដវងផសទាើរដតោ្ម នផសសសល់ផរាះផៅក្នុងពស្ពឡងផ់ហើ
យវាស្តរូវោនផគសង្សយ័ថាវាអាចផនុតពតូជ។  

ចំដណកស្បផភទសតវាផទាច (Hylobates pileatus) ស្តរូវោនឱ្យដឹង
ថាពតួកវាធាលា បរ់ានការបង្ហា ញខលាតួនផៅក្នុងពស្ពផនះដដរ ដតោនឮស្តឹម
សំផឡងម្ងរា្ក លប៉ានុផោណ ះផស្រៅពីស្បផភទផនះកោ៏កដ់តូចជាដ្ចព់តូជេ
ស់ពីតំបនព់ស្ពឡង។់ 

បដស្មបស្មរួលអាកាសធាតនុ
វាស្តរូវោនផគោ៉ា នរ់ា្ម នថាការបផញ្ចញកាបតូនកាបតូនិចផៅក្នុង
បរោិកាសផដ្យការកាបប់ំផ្លា ញពស្ពផឈើគឺផស្មើនឹងស្បរាណ 
២០ ផៅ ៣០ភាគរយ ពនការបផញ្ចញកាបតូនកាបតូនិចទតូទាងំពិ
ភពផោក។ ស្បជាពលរដឋាក្នុងតំបនព់ស្ពឡងោ់នរយការណ៍
នតូវការយល់ផ�ើញពីការដស្បស្បរួលអាកាសធាតនុ។ ការគំរមកំ
ដហងជាកោ់កម់តួយចំនតួនដដលោនផលើកផឡើងផដ្យសហ
គមនម៍តូលដ្ឋា នរតួមរាន៖ សីតនុណហា ភាពផឡើងខ្ស់ផពញមតួយឆ្្ ំ

កស្មតិទឹកទាបផៅក្នុងទផនលាផមគង្គ និងពដទផនលា្្របស់វា។ 
កស្មតិទឹកផស្កាមដីទាប អាកាសធាតនុដស្បផរ្ៅជាងមនុនដដលបោ្
លឱ្យសតវាឆ្បរ់ានជំងឺ ជរ័ផឈើកានដ់តតិចផៅៗ ផហើយការស្បមតូ
លផលស្សរូវយឺតោ៉ា វផដ្យរាររានការផ្លា ស់ប្តូររដតូវស្បមតូលផល 
ផដ្យសហគមនោ៍នផលើកតឹកតាង គឺផ្្ស់ប្តូរពីដខផមរាផៅដខមិ
ថនុ្វញិ។
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ដំផោះស្រាយក្នុងតំបន់

ការលបាតពស្ព និងបផច្ចកវទិយាទតូរស័ពទាពដរា្ម តហវាតូន
បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់ចាតទ់នុកកិច្ចការពារព ្
ពរឡងជ់ាកត្ាចម្ងបំផនុតផដើម្រីកសាជីវភាពរស់ផៅ 
រតួមទាងំស្ោកច់ំណតូ លពីផដើមផចបាះជរ័ និងជលផល។ 
េ្កភតូមចិតូលរតួមក្នុងការលបាតពស្ព និងេំពាវ្វឱ្យរាន
ការស្គបស់្គងតាមដបបផទសភាពដដលទទតួលរា្គ ល់សិ
ទិ្ធដីធលាី និងធនធានពស្ពផឈើ។ ទាងំបនុរស និងនស្ីកដ៏តូច
ជាយនុវជនចតូលរតួមក្នុងការលបាតពស្ព ជាមតួយស្ករុមស្តូល 
និងគណៈកម្មការសស្មបសស្មរួលបោ្ញ។ ពតួកផគស្តរូវោនផលើកទឹ
កចិត្ឱ្យចតូលរតួមនិងកាលា យជាសរាជិកសកម្មពនបោ្ញសហគមនព៍ ្
ពរឡង ់ ដដលទាងំផនះ គឺជាការង្រស្ម័ស្គចិត្ផដ្យមនិទទតួលោនប ្
រកក់ពស្មផទ។ 

ក្នុងេំឡនុងផពលចនុះលបាតពស្ព សរាជិកបោ្ញសហគម
នព៍ស្ពឡងស់្តរូវកតស់្តា និងរយការណ៍សកម្មភាពខនុសចបាប ់
ការដកហតូតរា៉ា សនុីនរោរយន្ ឧបករណ៍បផស្មើការកាប ់
និងដឹកជញជាតូ នផឈើ (ស្តាកទ់រ័ ឬរោរយន្ជាផដើម) ដដលោនផស្បើស
ស្រាបស់កម្មភាពខនុសចបាប ់និងស្បគល់វតថែនុតាងដដលោនដកហតូតស្ប
គល់ជតូនឱ្យផៅអាជាញា ធររានសមតថែកិច្ច។ តាមរយៈការលបាតពតួកផគ 
ស្តរូវផ្ល់ពត័រ៌ានពិតស្ោកដេំពីេវាីដដលកំពនុងផកើតផឡើងផៅក្នុងពស្ព
ឡង។់

ភាពជាពដគតូស្បកបផដ្យភាពពច្ស្បឌិតរវាងេង្គការ 
ដដលរានមតូលដ្ឋា នពនជំផនឿ េង្គការដ្នមសិីន (Danmission) 
ផហើយនិងេង្គការក្នុងស្សរុក េង្គការរ្ានសន្ិភាព (PBO) ករ៏ាន

េង្គការក្នុងស្សរុកមតួយដដលរានមតូលដ្ឋា នផបសកម្មផផ្្តផលើការង្
រសិទ្ធិមននុស្ស និងបររិាថែ ន បោ្ញករាងសន្ិភាពសហគមន ៍ 
(CPN) រាកលវទិយាល័យកតូផពនោដហ្គន (KU) និងស្ករុមហេនុន
បផច្ចកវទិយាក្នុងស្សរុក វបិផេសិនហ្សល (WE) ោនេននុញ្ញា តឱ្យ
បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡងផ់ស្បើស្ោស់កម្មវធិីទតូរស័ពទាពដរា្ម តហវាតូ
នដដលោនបផង្កើតផឡើងផដើម្សី្បមតូលពត័រ៌ានជាស្បពន័្ធផលើសក
ម្មភាពខនុសចបាប ់និងរាថែ នភាពធនធានធម្មជាតិ និងជីវចស្មរុះ។ 
បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់ោនចាបផ់ផ្ើមស្បមតូលទិន្នយ័ជាមតួ
យកម្មវធិីបផច្ចកវទិយាផៅដខកនុម្ភៈ ឆ្្២ំ០១៥ ផដ្យរានការផ្ល់
ថវកិាោសំ្ទពីមតូលនិធិ អាឡិចសិនដឺស័ររតូស (Alexander Soros 
Foundation  ) និងឌីផេេិនអាយឌីផេ ( DANIDA) ។ 

កម្មវធិីផេប (App) ផនះេននុញ្ញា តឱ្យសរាជិកពនបោ្ញសហគមន៍
ពស្ពឡង ់ផធវាើការកតស់្តាផដ្យផស្បើការសរផសរ, ថតរតូប និងថតសំផឡ
ងជាមតួយទតូរស័ពទាពដរា្ម តហវាតូន។ ទិន្នយ័ផលខទីតាងំ (GPS) ទិន្ន័
យស្តរូវោនបញជាតួ នផដ្យសវា័យស្បវត្ិ និងរកសាទនុកផៅកដនលាងផទានុកទិន្ន័
យកោ្ល ផៅផពលដដលរានផសវាទតូរស័ពទាស្គបដណ្ប។់ បនុគ្គលិក
ពនរាកលវទិយាល័យកតូផពនោដហ្គន (KU) និងនិស្សតិជតួយ�សស្មរួល
ដល់ការស្តរួតពិនិត្យគនុណភាពនិងផធវាើការវភិាគទិន្នយ័ដដលោនបញជាតូ
នមក។ ប ទ្ា បម់កពត័រ៌ានស្តរូវោនផោះពនុម្ផសាយផៅក្នុងរោយកា
រណ៍ស្តរួតពិនិត្យ ដដលស្តរូវោនផចញផសាយតាមរយៈសន្ិសីទរារព័
តរ៌ានដដលផរៀបចំផឡើងផៅរជធានីភ្ផំពញ និងរានការទាកទ់ាញចំ
ោបអ់ារម្មណ៍ោ៉ា ងផស្ចើនពីស្បពន័្ធផ្សពវាផសាយក្នុងស្សរុក។
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ផៅឆ្្២ំ០១៧ បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់និងគផស្រាងរបស់ប
ោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់ស្តរូវោនទទតួលពានរង្វា នភ់ាពពច្ស្បឌិតថ្មី
ពនសរាគមេន្រជាតិពស្ពផឈើតំបនស់្តរូពិច (International Society 

of Tropical Foresters Innovation Prize)   សស្រាប ់គផស្រាងផ្្ើ
មដដលេននុវត្វធិីរានស្ពហនុជំ្ញផដើម្ផីដ្ះស្រាយការផស្បើស្ោស់
ធនធានស្បកបផដ្យចីរភាពផៅក្នុងតំបនស់្តរូពិក។

ឥទឋាិពលសំខាន់ៗ
ការលបាតពស្ព និង បផច្ចកវទិយាទតូរស័ពទាពដ

 ■ ●ជាលទ្ធផលភាពជាពដគតូរបស់បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡ
ង ់ោនផលិតរោយការណ៍ការឃ្លា ផំមើលចំនតួន ៦ផលើក 
ផហើយរហតូតមកដល់បច្ចនុប្ន ្ផដ្យផ្ល់នតូវស្បភពទិន្នយ័ទតូលំទតូ
ោយបំផនុតេំពីសកម្មភាពកាបផ់ឈើខនុសចបាបផ់ៅក្នុងតំបនព់ស្ពឡង។់

 ■ ●បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡងោ់នបង្ហា ញេំពីការឃ្លា ផំមើលរបស់សហគមនដ៍តូចជា៖
– ផ្ល់ទិន្នយ័ដដលរានភាពស្តឹមស្តរូវដតូចោ្ផៅនឹងទិន្នយ័ដដលស្បមតូលោនផដ្យេ្កជំ្ញ។ 
– បផង្កើនទំននុកចិត្ភាពជារា្ច ស់ និងការទទតួលខនុសស្តរូវក្នុងចំផោមស្បជាជនក្នុងតំបន។់
– ជស្មរុញការចតូលរតួមក្នុងមតូលដ្ឋា នក្នុងការផធវាើផសចក្ីសផស្មចចិត្។
– កាតប់នថែយផពលផវោក្នុងការផចញបទបញញាត្ថ្មីៗ។
– បស្ងរួមផពលផវោផ្លាើយតបចាបពី់ការេផង្កតសកម្មភាពខនុសចបាបរ់ហតូតរានដល់ការេននុវត្ផកើតផឡើង។

 ■ ●ឧទាហរណ៍ បោ្ញសហគមនត៍ំបនព់ស្ពឡង ់ស្តរូវោនយកជាគំរតូផដ្យស្ករុមេ្កស្រាវស្ជាវមកពីរាកលវទិយាល័
យកតូផពនោដហ្គន (KU) ផហើយនិងផ្ល់នតូវការយល់ដឹងថ្មីៗពីភាពផជាគជយ័របស់សហគមនក៍្នុងការឃ្លា ផំមើល និ
ងស្គបស់្គងពស្ពផឈើដដលរានសក្ាននុពលោ៉ា ងធំផធងសស្រាបក់ារកាតប់នថែយការបំភាយឧស្ម័នកាបតូនិច និងការត ្
រតួតពិនិត្យការបំភាយកាបតូនិចពនកម្មវធិីកាកសំណល់ពស្ពផឈើ (REDD+)។

 ■ ●ពត័រ៌ានផនះស្តរូវោនផស្បើស្ោស់ផដ្យេង្គការមនិដមនរដ្ឋា ភោិលកម្នុជា និងេន្រជាតិជាផស្ចើនផដើម្តីសេតូមតិក្នុង
ការការពារពស្ពឡង។់

យនុទ្ធ្ការផ្សពវាផសាយ និងការយល់ដឹង
“ពស្ពឡង ់គឺជាពស្ពផឈើរបស់ផយើងទាងំេស់ោ្” ជាពាក្យផរាលា កដដល
ោនបផង្កើតផឡើងផដ្យបោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡងក់្នុងឆ្្២ំ០០៧ 
ផដើម្ជីស្មរុញដល់ការយល់ដឹងនតូវការោតប់ងព់ស្ពផឈើ ដដលជាស្បភ
ពក្នុងការចិញ្ច ឹមជីវតិរបស់សហគមនផ៍ៅក្នុងតំបន។់ ការផ្សពវាផសាយ
ពត័រ៌ានេំពីរាថែ នភាពផៅពស្ពឡង ់គឺជាសកម្មភាពសំខានម់តួយរបស់
សហគមនច៍ាបត់ាងំពីការចាបផ់ផ្ើមរបស់ពតួកផគ។

ឧទាហរណ៍៖ ក្នុងឆ្្២ំ០១១ េ្កភតូមជិាង ១០០្ក ់
ដដលផសលាៀកពាកផ់ខៀវ ផហើយោនគតូរមនុខពណ៌ពបតង 
ផដ្យផៅខលាតួនឯងថា “េវតារ” (Avatar ) កម្នុជាោនផធវាើយនុទ្ធ
្ការផៅរជធានីភ្ផំពញ និងផខត្ផសៀមរបផដើម្បីញ្ជា កពី់កា
របំផ្លា ញពស្ពឡង។់ ពតួកផគស្តរូវោនចតូលរតួមផដ្យស្ករុមស្ពះសង្ឃ 
និងសកម្មជនបររិាថែ នដដលផសលាៀកពាក ់និងតនុបដតងខលាតួនតាមដខ្សភាព
យន្ដល៏្លីបាញផរឿង េវតារ។

ផៅដខមី្ ឆ្្២ំ០១៣ ផដ្យរានការចតូលរតួមពីេង្គការសង្គមសនុីវលិ
ជាសម្ន្ធមតិ្ បោ្ញសហគមនោ៍នផរៀបចំស្ោរព្ធពិធីពស្ពឡងផ់ដើ
ម្ឧីទទាិសដល់វរីភាព និងការខិតខំរបស់ខលាតួនក្នុងបនុពវាផហតនុការពារពស្ព
ឡង។់ ការេបេររាទរនិងមោសន្ិោតជាបន្ប ទ្ា បរ់ានេ្កចតូ
លរតួមស្បដហល ៤០០្ក ់ដដលភាគផស្ចើនជាេ្ករស់ផៅជនុំវញិតំបន់
ពស្ពឡង។់ 

បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡងទ់ទតួលោនការផកើនផឡើងោ៉ា ង
ឆ្បរ់ហ័សនតូវការផ្សពវាផសាយ តាមរយៈស្បពន័្ធផ្សពវាផសាយជាតិ 
និងេន្រជាតិ ផដើម្ផី្សពវាផសាយដល់ស្បជាជនក្នុងស្សរុក 
និងរាធារណជនផៅបោ្ស្បផទស តាមរយៈកាដសត ទតូរទស្សន ៍
រាថែ នីយវទិ្យនុ ផគហទំពរ័ ផហវាសបេនុក(Facebook) ធវាីថឺ(Twitter) 
និងយតូធតូប(YouTube) ជាផដើម។ ជាផរៀងរល់ពថ្ង េ្កទស្ស្ទតូផៅ
រានការយល់ដឹងកានដ់តផស្ចើនផឡើងៗ េំពីការង្ររបស់បោ្ញស
ហគមនព៍ស្ពឡង។់
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ឥទឋាិពលសំខាន់ៗ
យនុទ្ធ្ការផ្សពវាផសាយ 
និងការយល់ដឹង

 ■ ●រ្ាពដដធ៏ំមតួយក្នុងចំផោមផ្ះ របស់បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់គឺការ្យំកបញ្ហា ដដលពស្ពឡងក់ំពនុងស្បឈ
មឱ្យកាលា យជាចំណនុ ចផលចផធាលា  និងរានកំផណើ នពនេ្កតាមដ្ន និងបង្ហា ញដល់េន្រជាតិឱ្យោនដឹង។

 ■ ●បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់ផៅផលើផគហទំពរ័ផហវាសបេនុក ពស្ពឡង ់គឺជាពស្ពផឈើរបស់ផយើងទាងំេស់ោ្ (It’s Our 
Forest Too) រានេ្កតាមដ្នជាសរាជិក(Follower) ចំនតួន ២៩,០០០ ្ក។់

ដំផោះស្រាយេហិងសា ចំផពាះការកាតប់នថែយទំ្ស់
សនុវតថែិភាពផ្ទា ល់ខលាតួនរបស់សរាជិកបោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់គឺជា
ញឹកញាបរ់ានការស្បថនុយស្បថានជានិច្ចចំផពាះការបំផពញការង្ររ
បស់ពតួកផគ។ ផទាះបីជារានការគំរមកំដហង និងការផស្បើេំផពើហិងសា
ជាផស្ចើនមកផលើសកម្មជនទាងំឡាយពីសំោកប់ទផល្មើស និងេ្កដ
ពទផទៀតដដលពាកព់ន័្ធនឹងការផកងស្បវញ័្ច ស្បផោជនពី៍ពស្ពឡងោ់៉ា ង
ោកផ៏ដ្យ កស៏ហគមនព៍ស្ពឡង ់ផៅដតបន្រកសានតូវដំផោះស្រា

យផដ្យេហិងសា។

សរាជិកលបាតបោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡងទ់ាងំេស់ស្តរូវោនបណ្
តនុះបោ្លេំពីការផដ្ះស្រាយទំ្ស់ និងការចរចាផដ្យសន្ិវធិី 
ផដើម្កីាតប់នថែយទំ្ស់រវាងសហគមន ៍រា្ច ស់ដី  
រា្ច ស់សម្ទានដីផសដឋាកិច្ច និងអាជាញា ធររានសមតថែកិច្ច។ 

ឥទឋាិពលសំខាន់ៗ
យនុទ្ធរានស្េហិងសា 
ផដើម្លីនុបបំោតទ់ំ្ស់

 ■ ●ផៅពថ្ងទី២៦ ដខឧសភា ឆ្្២ំ០១៥ 
ផសចក្ីដថលាងការណ៍រតួមមតួយ ស្តរូវោនដថលាងដល់រជរដ្ឋា ភោិលកម្នុជាផដ្យស្ករុមស្ពះសង្ឃ 
បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់សិស្សនិស្សតិ បោ្ញយនុវជន បោ្ញជនជាតិផដើមភាគតិចនិងពស្ពផឈើ(IPFN) 
និងេង្គការសង្គមសនុីវលិ (CSOs) ដដលោនសដម្ងការស្ពរួយោរម្ភរបស់ពតួកផគចំផពាះរាថែ នភាពពនការបំផលាិចបំផ្លា
ញពស្ពឡង។់ ផៅផពលផ្ះពតួកផគោនដ្កសំ់ផណើ ផៅរជរដ្ឋា ភោិល ស្កសតួងកសិកម្មរនុកា្ខ ស្បរាញ់និងផនរាទ 
និង្យកដ្ឋា នរដឋាោលពស្ពផឈើ (FA) ដតូចខាងផស្កាម៖

១. ចាតវ់ធិានការ និងេន្រគមនភ៍ាលា មៗ ផដើម្ទីបរ់ា្ក តប់ទផល្មើសពស្ពផឈើផៅក្នុងតំបនព់ស្ពឡង។់
២. េន្រគមនផ៍ដើម្ឱី្យរានផសចក្ីស្ពាងេននុស្កឹត្យស្ីពីតំបនក់ារពារពស្ពផឈើ និងតំបនជី់វចស្មរុះពស្ពឡង ់ស្តរូវោន

ដ្កឱ់្យរានការពិផស្ោះផោបល់ជារាធារណៈជាមតួយសហគមនព៍ស្ពឡង ់និងេ្កពាកព់ន័្ធដពទផទៀត។
៣. បញ្ចតូ លបោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡងទ់ាងំបតួនផខត ្ជាសហេ្កស្គបស់្គងផទសភាពពស្ពឡងត់ាមរយៈការផ្

ល់សិទ្ធ ិនិងតតួ្ទីរបស់បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡងក់្នុងេននុស្កឹត្យស្ីពីការបផង្កើតតំបនេ់ភរិក្ស និងជីវចស្មរុះ 
“ពស្ពឡង”់ ។

៤. ការេន្រគមនរ៍បស់មនន្ីរដ្ឋា ភោិលស្គបជ់ានថ្់ាកផ់ដើម្ផីធវាើការផសេើបេផង្កតផៅតំបនព់ស្ពឡង ់និង
ធា្ឱ្យរានការេននុវត្ចបាបដ់ដលទាកទ់ងនឹងវស័ិយពស្ពផឈើ ការវាយតពមលាផលប៉ាះពាល់បររិាថែ ន 
ការផ្ល់សម្ទានដីសង្គមកិច្ច និងការរផំោភបំពានដីធលាីពីសំោកស់្បជាជនចំណតូ លថ្មី។ 

៥. ចាតវ់ធិានការផលាតូវចបាបស់្បឆ្ងំនឹងមនន្ ីនិងអាជាញា ធរមតូលដ្ឋា នមតួយចំនតួនដដលពាកព់ន័្ធនឹងអាជីវកម្មផឈើនិងការ
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កាបផ់ឈើខនុសចបាបផ់ៅក្នុងតំបនព់ស្ពឡង។់
៦. បញ្ឈបក់ារបំភតិបំភយ័ស្គបរ់តូបភាព ផដ្យស្បពន័្ធតនុោការ និងកងករាលា ងំស្បដ្បអ់ាវនុធស្បឆ្ងំនឹងស្ករុមសកម្ម

ជនពស្ពឡង។់
៧. ការពារតំបនព់ស្ពឡងជ់ាតំបនស់ស្រាបសិ់កសា និងស្រាវស្ជាវ ផដើម្បីណ្នុ ះបោ្លធនធានមននុស្សក្នុងការផលើ

កកម្ស់បររិាថែ ន ធនធានធម្មជាតិ និងផទសចរណ៍ធម្មជាតិ។
៨. ពិនិត្យផមើលផឡើងវញិនតូវការផស្បើស្ោស់រា៉ា សនុីនរោរយន ្ផដើម្ធីា្នតូវការេននុផោមតាមតស្មរូវការដផ្កចបាប ់

ដតូចរានដចងក្នុងរាស្តា ៧០ ជំពតូកទី ១៣ ពនចបាបព់ស្ពផឈើ ផលើវធិានការស្គបស់្គងសកម្មភាពពស្ពផឈើ។ ស្បសិ
នផបើការស្គបស់្គងមនិរានស្បសិទ្ធភាពសតូមផ្អែ ក ឬបញ្ឈបក់ារ្ចំតូលរា៉ា សនុីនរោរយន្មកកម្នុជា។
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ឥទឋាិពលសំខាន់ៗ  ផលើផោលនផោោយ

ឥទឋាិពលសំខាន់ៗ  ផលើផោលនផោោយថ្ាកជ់ាតិ
បញ្ហា ស្បឈមចម្ងក្នុងកិច្ចការពារពស្ពឡង ់គឺកងវាះកិច្ចសហប ្
រតិបត្ិការរវាងេ្កពាកព់ន័្ធ។ ថវាីផបើវាមនិដមនជាដផ្កពនគផស្រា
ងកផ៏ដ្យ ប៉ានុដន្ពដគតូគផស្រាងោនចំោយផពលផវោ និងធ
នធានជាផស្ចើនផដើម្ផីដ្ះស្រាយបញ្ហា ខវាះខាតផនះ ពីផស្ពាះវាត ្
រតូវោនផគផមើលផ�ើញថារានរារៈសំខានស់ស្រាបភ់ាពផជាគ
ជយ័ និងេ្គតពនពស្ពឡង។់ ដតូផច្ះពដគតូគផស្រាង និងតតួេង្គេ
ង្គការសង្គមសនុីវលិដពទផទៀត ផៅពស្ពឡងោ់នផ្តួចផផ្ើមបផង្កើត 
ស្ករុមការង្រពស្ពឡង ់(PLWG) ផដើម្ជីស្មរុញការរាថែ ប្មតួយស្ី
ពីេ្គតរបស់ពស្ពឡង។់ ស្ករុមការង្ររានេ្កចតូលរតួមមកពីេ្ក
ពាកព់ន័្ធសំខាន់ៗ មតួយចំនតួន រតួមរានបោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់
េង្គការផស្រៅរដ្ឋា ភោិលក្នុងស្សរុក និងេង្គការេន្រជាតិផផ្សងៗផទៀត។ 
ស្ករុមការង្រផនះស្តរូវោនសស្មបសស្មរួលផដ្យ េង្គការផវទិការមនិ
ដមនរដ្ឋា ភោិលស្ីពីកម្នុជា។

ការស្បឹកសាផោបល់ ការសនទា្ជាមតួយរដ្ឋា ភោិល និងេ្កផធវាើផោ
លនផោោយស្តរូវោនផធវាើឱ្យកានដ់តស្បផសើរផឡើងផៅឆ្្២ំ០១៥ 
ផដ្យរារការបផង្កើតស្ករុមការង្រពស្ពឡង។់ ផលើសពីផនះផៅផទៀត 
ផៅដខផមរាឆ្្២ំ០១៥ ស្ករុមការង្រផនះ ោនទទតួលការេ
ផញជា ើញផៅចតូលរតួមកិច្ចស្បជនុំជាមតួយរដឋាោលពស្ពផឈើ និងជំនតួប
ផស្រៅផលាតូវការចំនតួនពីរដងជាមតួយគណៈកម្មការទី៣ ពនរដឋាសភា 
ផដើម្ទីទតួលទានអាោរផពលោ្ង ច និងពិភាកសាការង្រ។  

ផលើសពីផនះផទៀត ពដគតូោនរតួមចំដណកក្នុងការេភវិឌ្ឍស្កមបររិាថែ
នថ្មីសស្រាបស់្បផទសកម្នុជា ដដលផៅជាផសចក្ីស្ពាងផដ្យផផ្្ត
ជាពិផសសផលើការរតួមចំដណកផដ្ះស្រាយ និងគំរតូថ្មីៗសស្រាបស់ហ
ស្គបស់្គងធនធានធម្មជតិដដលពាកព់ន័្ធនឹងរដឋា និងសង្គមសនុីវលិ។ 
ចំផពាះផោលបំណងផនះ គណៈកម្មការបណ្នុ ះបោ្លោនចាតត់ាំ
ងេង្គការផស្រៅរដ្ឋា ភោិលក្នុងស្សរុកមតួយផដើម្ផីរៀបចំឯករារសផង្ខប
ស្ីពី សហស្គបស់្គងផដ្យរានការពិផស្ោះផោបល់ជិតស្ិទ្ធជាមតួយ
បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង។់

ឥទឋាិពលសំខាន់ៗ ផលើផោលនផោោយរតួមរាន ការស្បកា
សដ្កព់ស្ពឡងជ់ាពស្ពការពារ ដដនជស្មកសតវាពស្ព ពស្ពឡង ់
ក្នុងដខផមរា ឆ្្២ំ០១៦ ផដ្យ្យករដឋាមនន្ីពនស្ពះរជាោ
ចស្កកម្នុជា គឺសផម្ចេគ្គមោផស្បតីផតផជា ហេនុន ដសន។ សិ
ទ្ធិេំោចរដឋាោលស្ីពីពស្ពការពារស្តរូវោនផផទារពីរដឋាោលពស្ពផឈើ 
ផៅឱ្យស្កសតួងបររិាថែ នវញិ។ ទិន្នយ័ដដលស្បមតូលោនផដ្យបោ្
ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់និងរាកលវទិយាល័យកតូផពនោដហ្គន ស្តរូវោ
នផគផស្បើជាទិន្នយ័ក្នុងការបង្ហា ញពីភាពស្តឹមស្តរូវពនស្ពំស្បទល់តំបន់
ការពារ។ ស្ពំស្បទល់ដដលោនផស្ើដំបតូងស្តរូវោនកំណតផ់ឡើងវញិផដ្
យដផអែកផលើទិន្នយ័ពីបោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់និងរាកលវទិយា
ល័យកតូផពនោដហ្គន។                         

 

ការចតូលរតួមចំដណកផ្លាើយតបក្នុងរផបៀបវារៈសកល
ការង្ររបស់បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡងគឺ់ រតួមចំដណកផដ្
យផ្ទា ល់ដល់ការសផស្មចោននតូវផោលផៅេភវិឌ្ឍនស៍្បក
បផដ្យចីរភាព(SDGs) ជាផស្ចើនដតូចជា៖ ោ្ម នភាពស្កីស្ក 
(SDG ១) ការបំោតភ់ាពផស្សកឃ្លា ន (SDG ២) 
និរន្រភាពរបស់ទីស្ករុងនិងសហគមន ៍(SDG ១១) រានទំ
នតួលខនុសស្តរូវក្នុងការផស្បើស្ោស់និងការផលិត (SDG ១២) 
ការចាតវ់ធិានការអាកាសធាតនុ (SDG ១៣) ជីវតិផៅផលើភពដផនដី 
(SDG ១៥) និងភាពជាពដគតូសស្រាបផ់ោលផៅ (SDG ១៧)។ ក ្
ផៅពីការទទតួលរា្គ ល់ជាេ្កឈះ្ពានរង្វា នត់ំបនផ់េកាវា ទរ័ បោ្ញ

សហគមនព៍ស្ពឡងោ់នទទតួលពានរង្វា នេ់ន្ដរជាតិសស្រាបគ់ំនិតពច្ប ្
រឌិតថ្មីរបស់ខលាតួនស្ីពី វធិីផដ្ះស្រាយបញ្ហា ដដលទាកទ់ងនឹងផោល
ផៅេភវិឌ្ឍនស៍្បកបផដ្យចីរភាពដដលរានដតូចជា៖ ពានរង្វា នព់ច្ប ្
រឌិតរបស់សង្គមេន្រជាតិដយ៉ាលសស្រាបព់ស្ពតំបនស់្តរូពិក (ISTF) 
ដផ្កពច្ស្បឌិតក្នុងឆ្្២ំ០១៧ និងពានរង្វា នស់្បចាឆ្ំ្រំបស់មតូលនិធិ 
អាឡិចរានដ់រ័ស័ររតូស (ASF) ក្នុងឆ្្២ំ០១៣ ផដើម្ជីាកិត្ិយសដ
ល់សកម្មជនបររិាថែ ន ផោក ឈនុត វនុទ្ធី ដដលស្តរូវោនផគផធវាើឃ្តក្នុង
ឆ្្២ំ០១២។ 
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ភាពជាគំរតូ លទ្ធភាព និងនិរន្រភាព

ភាពជាគំរតូ
ការផស្បើស្ោស់ទតូរស័ពទារា្ម តហវាតូន និងកម្មវធិីផេប (កម្មវធិី 
App ពស្ពឡង)់ របស់បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់
ផដើម្ឃី្លា ផំមើលរាថែ នភាពពស្ពផឈើ និងបររិាថែ ន ោនទទតួលកា
រចាបអ់ារម្មណ៍ោ៉ា ងខាលា ងំពីមជ្ឈដ្ឋា នេន្រជាតិ និងផធវាើឱ្យរាន
សក្ាននុពលពស្ងីកផៅតំបនផ់ផ្សងផទៀតផៅក្នុងស្បផទសកម្នុ
ជា និងផៅកដនលាងផផ្សងៗផទៀត។ ស្ករុមការង្រផៅតំបនក់នុងផោ្គ  
និងអាផមរកិឡាទីន ោនសដម្ងការចាបអ់ារម្មណ៍ចំផពាះបផច្ចកវទិ ្
ោផនះ។ បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់និងពដគតូរបស់ពតួកផគោនដច
ករដំលកបទពិផរាធនត៍ាមរយៈ ការចតូលរតួមក្នុងកិច្ចស្បជនុំ សន្ិសីទ 
និងទំ្កទ់ំនងផ្ទា ល់ខលាតួន។

ភាពស្បផសើរផឡើងថ្មីពនកម្មវធិីផនះ ោនផធវាើឱ្យការផទានុកទិន្នយ័កានដ់ត
រានស្បសិទ្ធភាព។ កម្មវធិីផនះ គឺរតួចរល់សស្រាបឱ់្យកដនលាងផផ្សងផទៀ
តយកជាគំរតូ។ រានភាគីដដលចាបអ់ារម្មណ៍មតួយចំនតួន ដដលរានបំ
ណងចងផ់ស្បើស្ោស់កម្មវធិីផនះផៅផពលដដលរានជំនតួយស្គបស់្ោន។់ 
គតួរឱ្យរ្ាយ ដដលការដសវាងរកជំនតួយសស្រាបក់ារផ្តួចផផ្ើមស្បផភទ
ផនះផៅដតបន្ជាឧបសគ្គ។

 បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡងោ់នកំណតន់តូវដំបតូ ្្ម នដតូចខាងក ្
ផរម ផៅស្ករុមផផ្សងផទៀតដដលរានបំណងចងយ់កបទពិផរាធន ៍
បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡងជ់ាគំរតូ ឬចតូលរតួមក្នុងការផ្លា ស់ប្តូរចំផណះ
ដឹងរតួមរាន៖

 ■ ●រកសាវាឱ្យរានភាពរាមញញា។
 ■ ●រ្ាបត់ស្មរូវការរបស់សហគមនផ៍ៅផពលផស្បើស្ោ

ស់បផច្ចកវទិយាគម្គមន ៍និងពត័រ៌ានវទិយា (ICT) 
និងផធវាើតាមគំនិតរបស់ពតួកផគ។

 ■ ស្តរូវចបាស់េំពីភាពជារា្ច ស់ និងការផស្បើស្ោស់ទិន្នយ័ វាជារ
បស់សហគមនេ៍្កស្បមតូលទិន្នយ័។

 ■ ●ជាពដគតូអាជីវកម្មស្ករុមហេនុនបផច្ចកវទិយាក្នុងស្សរុក 
ផដើម្កីារេភវិឌ្ឍន ៍និងដំផោះស្រាយ។

 ■ រានយនុទ្ធរានស្ និងរានផោលផៅចបាស់ោស់។
 ■ រតួមបញ្ចតូ លោ្រវាងការការពារពស្ពផឈើ 

ដំផោះស្រាយទំ្ស់ និងវធិីរានស្ផដ្ះស្រាយផដ្យ
សន្ិវធិី

 ■ ●រានទំ្កទ់ំនងលអែ។

លទ្ធភាព
ក្នុងផោលបំណងពស្ងីកការផ្តួចផផ្ើមផនះ កម្មវធិីផវទិកាេន្ររដ្ឋា
ភោិលស្ីពីជីវចស្មរុះ និងផសវាកម្មស្បពន័្ធផេកតូឡតូសនុី (IPBES) 
កំពនុងដសវាងរកមផធយាោយ ផដើម្ផីធវាើសរាហរណកម្ម និងការផស្បើស្ោ
ស់ចំផណះដឹងជនជាតិផដើមភាគតិចដដលោនបង្ហា ញផដ្យបោ្
ញសហគមនព៍ស្ពឡង។់ បដនថែមពីផនះផៅផទៀតបោ្ញផនះ ស្តរូវោ

នទាកទ់ងផដ្យេង្គការជាផស្ចើនដដលផធវាើការផលើដំផោះស្រាយស្ប
ោកស់្បដហលោ្ដតូចជា៖ េង្គការផស្ៀងអាោរនិងកសិកម្មពនេង្គ
ការសហស្បជាជាតិ (FAO) េង្គការសផង្កតពស្ពផឈើនិងដីថាមវន្ជា
រាកល (GOFC-GOLD) ផសៀវផៅស្ីេំពីការស្តរួតពិនិត្យក្នុងស្សរុក 
និងទំ្កទ់ំនងពនពស្ពផឈើតំបនស់្តរូពិក។

និរន្រភាពរបស់បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង់
បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់គឺរាននិរន្រភាពផដ្យខលាតួនឯងផដ្យ
វធិីជាផស្ចើនោ៉ា ង ពីផស្ពាះការង្រស្តរូវោនផធវាើនិងផរៀបចំផដ្យេ្ក
ស្ម័ស្គចិត្ផដ្យផ្ទា ល់។ ផទាះជាោ៉ា ងោកផ៏ដ្យ បញ្ហា ស្បឈម 
គឺរានចំនតួនផស្ចើន  ផហើយសហគមនក៍្នុងស្សរុកកស៏្តរូវការជំនតួយ ផដើម្ី
ផដ្ះស្រាយផលស្បផោជនផ៍សដឋាកិច្ច និងេំោចដដលផដើរតតួដតូចជា
េ្កដដលពាកព់ន័្ធផៅក្នុងតំបនផ់នះ។

បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡងផ់ផ្្តផលើការ 
ផកណ្សហគមនផ៍ៅតំបនព់ស្ពឡង ់បផង្កើតសមតថែភាពដផ្កទំ្កទ់ំន

ងសង្គម និងការចាតដ់ចង។ ខណៈដដលសរាជិកបោ្ញសហគ
មនព៍ស្ពឡងទ់ាងំេស់ជាេ្កស្ម័ស្គចិត្ រានចំោយសស្រាបល់បាតទ ្
រងស់្ទាយធំ មផធយាោយផធវាើដំផណើ រផៅស្បជនុំ ជំនតួយដផ្កយនុទឋារានស្ 
និងការផ្សពវាផសាយសំផឡងរបស់ស្បជាជនក្នុងតំបនផ់ៅថ្ាកជ់ាតិ 
និងេន្រជាតិ។ ជំនតួយខ្ាតតតូច គឺចាោំចផ់ដើម្បីន្ការង្ររបស់ប
ោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់និងផដើម្ផីធវាើឱ្យគផស្រាងផនះកានដ់តរាន
និរន្រភាព។

“ពស្ពឡង ់គឺជាពស្ពផឈើរបស់ផយើងទាងំេស់ោ្” កំពនុងដតដសវាងរកកា
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របណ្ដនុ ះបោ្ដ លសរាជិកបោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់ផដើម្អីាចប
ន្ភារកិច្ចជាមតួយជំនតួយខាងផស្រៅតិចតតួចតាមដដលអាចផធវាើផៅោន។ 
ផទាះជាោ៉ា ងោកផ៏ដ្យ ផដ្យរារការកាបប់ំផ្លា ញពស្ពឡងក់ាលា
យជាផរឿងទតូផៅ ផទើបសហគមនម៍តូលដ្ឋា នស្តរូវការវទិយារានស្ និងចំ
ផណះដឹងពីខាងផស្រៅផដើម្ផីដ្ះស្រាយបញ្ហា ស្បឈមទាងំផនះ។ យនុទ្ធ

្ការផនះកផ៏្ល់សំផឡងដល់បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡងផ់ងដដរ។ 
បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡងរ់ានផោលបំណង ផដើម្ទីាកទ់ាញកិច្ច
សហការពីេង្គការពាកព់ន័្ធ និងរានជំ្ញផដើម្កីរាងសម្ន្ធភាព
យនុទ្ធរានស្ចាោំចផ់ដើម្កីារពារពស្ពឡង ់និងស្បជាជនផៅក្នុងស្បផទ
សកម្នុជាសមយ័ទំផនើប។

គផស្រាង្ផពលេ្គត
 ■ ●ជីវភាពរស់ផៅ៖ បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់រានផោបល់ជាផស្ចើនេំពីវធិីដកលមអែជីវភាពរបស់េ្កស្សរុក។ 

្ផពលេ្គតេង្គការស្តរូវការផផ្្តផលើការេបរ់សំ្បជាជនេំពីេននុផលពស្ពផឈើ (NTFP)។ ផៅក្នុងវស័ិយផនះ 
បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់ចងប់ផង្កើនចំផណះដឹងដល់ស្បជាជនេំពីផដើមជរ័ផចបាះ ការចិញ្ច ឹមសតវា 
និងការដ្ដំំោំលក្ខណៈស្គរួរារ។ ពតួកផគរានគផស្រាងផធវាើដំផណើ រទស្សនកិច្ចផ្លា ស់ប្តូរផៅសហគមនក៍សិកម្មដដ
លទទតួលោនផជាគជយ័ ផដើម្ជីស្មរុញ និងេបរ់េំ្កភតូមេិំពីរផបៀបផស្បើស្ោស់សតួនបដនលា ផដើម្ផីលិតចំណីអាោរ និ
ងេននុផលពស្ពផឈើសស្រាបក់ារផស្បើស្ោស់ ឬលកដ់តូរផដ្យផ្ទា ល់ផៅផលើទីផសារផដ្យខលាតួនឯង។

 ■ ●ការសិកសាេបរ់៖ំ  បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់រានគផស្រាងឱ្យរានការផ្ល់អាោរតូបករណ៍ដល់កតូនៗរប
ស់សកម្មជនពស្ពផឈើ ប៉ានុដន្ពតួកផគដឹងថាគផស្រាងផនះចាោំចត់ស្មរូវឱ្យរានការផប្ជាញា ចិត្មតួយចំនតួនពីកនុរារ 
និងឪពនុករ្ាយរបស់ពតួកផគ ។

 ■ ●ការដថទាសំនុខភាព៖ បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់ចងផ់លើកកម្ស់ការយល់ដឹងេំពីបញ្ហា ដថទាសំនុខភាពប
ឋមផៅក្នុងសហគមនម៍តូលដ្ឋា ន និងផដើម្ផីលើកកម្ស់ចំផណះដឹងរបស់ស្បជាជនេំពីជំងឺ និងការពយាោល។ 
ផោលបំណងគឺ ផដើម្ផី្ល់ការបណ្នុ ះបោ្លដល់សរាជិកសំខាន់ៗ ផៅក្នុងសហគមនម៍តូលដ្ឋា នជាមតួយនឹងគំនិ
តដដលពតួកផគអាចផ្សពវាផសាយ និងរានស្បសិទ្ធភាពផទវាដងសស្រាបេ់្កភតូមផិផ្សងៗផទៀត។

 ■ ●កម្ចខ្ីាតតតូច៖ បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់ចងប់ផង្កើតស្ករុមសន្សសំ្ោកម់តួយ ឬមតូលនិធិវភិាគទានសហគមនផ៍ដើម្ី
ជតួយ�េ្កភតូម ិក្នុងការេននុវត្សកម្មភាពសហស្គិនខ្ាតតតូចដដលជតួយ�បផង្កើនចំផណះដឹងេំពី ឧបសគ្គក្នុងផស្បើស្ោស់ប ្
រកក់ម្ចខ្ីាតតតូច និងផដើម្ផីជៀសវាងរល់សរាជិកសហគមនស៍្តរូវោនផោកបផញ្ឆោ ត ឬផោកស្ោស់។

 ■ ●ការតសេតូមតិ៖ បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡងច់ងប់ន្ការតសេតូមតិស្បឆ្ងំនឹងបញ្ហា ្ផពលបច្ចនុប្ន្ពនការរ ំ
ផោភយកដីធលា ីនិងការកាបប់ំផ្លា ញពស្ពផឈើក្នុងតំបន ់ផដ្យផធវាើការោ៉ា ងជិតស្ិទ្ធជាមតួយអាជាញា ធរមតូលដ ្
ឋាន និងស្កសតួងបររិាថែ ន។ ស្បសិនផបើចាោំចប់ោ្ញផនះរានដផនការបនដ្្កព់ាក្យបណឹ្ងផៅកានអ់ាជាញា ធរ 
និងតនុោការ និងចនុងផស្កាយបងអែស់ បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់ចងផ់ធវាើការសិកសាតាមដបបភតូមរិានស ្ផដ្យផស្បើ
ស្ោស់ទិន្យ័ការរោំភបំពានដីធលាីជារតួម។

ពដគតូសហការ
 ■ ●ឌីផេេនុីនអាយឌីផេ (DANIDA)  ោនផ្ល់មតូលនិធិដំបតូងតាមរ

យៈជំនតួយឥតសំណងសស្រាបភ់ាពជាពដគតូថ្មីៗ ។
 ■ ●េង្គការដ្នមសិីន (Danmission)    

ជតួយ�ោសំ្ទការផរៀបចំគផស្រាង ការសស្មបសស្មរួល 
ការេននុវត្ថវកិា និងគណផនយ្យភាព ។

 ■ ●សនុីភេីិន (CPN) បោ្ញករាងសន្ិភាពសហគមន ៍
ផ្ល់ដំបតូ ្្ម នខាងបផច្ចកផទស។

 ■ ●ភបីីេតូ (PBO) េង្គការរ្ានសន្ិភាព ផ្ល់ការបង្ហា ត់
បផស្ងៀនការផដ្ះស្រាយជំ្ស់ផស្រៅស្បពត័នុោការ 
កិច្ចសនទា្សន្ិវធិ ីនិងវធិីរានស្េហិងសា។

 ■ ●រាកលវទិយាល័យកតូផពនោដហ្គន (KU)   
ោសំ្ទដល់ការផរៀបចំគផស្រាង ការផ្ល់ដំបតូ ្្ម នបផច្ចកផទស 
វគ្គបណ្នុ ះបោ្លស្ីពីកម្មវធិីនិងសិទ្ធិពស្ពផឈើ 
ការវភិាគទិន្នយ័ និងការសរផសររោយការណ៍។

 ■ ●ស្ករុមហេនុនបផច្ចកវទិយា ផវបផេសិនស្សល (WE)  ទទតួ
លខនុសស្តរូវក្នុងការេភវិឌ្ឍកម្មវធិីផេប (App) 
ផរៀបចំទតូរស័ពទាពដរា្ម តហវាតូន ដថទា ំនិងជតួសជនុលទតូរស័ពទាសពទា
ពដរា្ម តហវាតូន។

 ■ ●មតូលនិធ ិអាឡិចផសនដឺស័ររសឺ (ASF) 
ផ្ល់ជំនតួយសស្រាបក់ារឃ្លា ផំមើល និងការស្បមតូលទិន្នយ័ពី
រាថែ នភាពពស្ពផឈើ។
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ស្បភព និងពតរ៌ានបដនថែម (SOURCES AND FURTHER RESOURCES)
អាសហាដវល, អាសផវ ៉ាល, ឌី.ផេ., កម្នុជា៖  ទស្សនវស័ិយយផៅផលើជីវចស្មរុះជាតិដរ៏ានតពមលា, អាយយតូសនុីេិន IUCN,  ភ្ផំពញ, ឆ្្ ំ១៩៩៧ ។

�តូផដស, ចចជ,៍ រដឋាឥោ្ក្នុងអាសនុីអាផគ្យ,៍  ផកាះហតូណតូ លតូលតូ, រាកលវទិយាល័យោ៉ា ពវ, ឆ្្ ំ១៩៦៨។ អាចរកោនផៅ  ទីផនះ។

េង្គការេភរិក្សេន្រជាតិ, កាតប់នថែយការកាបប់ំផ្លា ញពស្ព និង ការរនុករនពស្ពផឈើ ផៅក្នុងតំបនព់ស្ពឡង ់REDD+ ។  ការសិកសាពីលទ្ធផល 
(ជាបឋម), ឆ្្ ំ២០១១។  អាចរកោនផៅ  ទីផនះ។

េង្គការេភរិក្សេន្រជាតិ, ការរាទា បសទាងវ់ាយតពមលាជីវចស្មរុះផៅក្នុងពស្ពឡងព់នផខត្ស្កផចះ ផខត្កំពងធ់ំ ផខត្សទាឹងដស្តង និង ស្ពះវោិរ, ឆ្្ ំ
២០១៥។ អាចរកោនផៅ  ទីផនះ។

ភ្ាកង់្រដផ្កផសេើបេផង្កតបររិាថែ ន, េ្កស្បស្ពឹត្បទផល្មើសដដដលៗ៖ ការជតួញដតូរពស្ពផឈើខនុសចបាបជ់ាស្បចារំបស់ផវៀតោម, ឆ្្ ំ២០១៧។  
អាចរកោនផៅ  ទីផនះ។

រាក្សជីាសកល, គរាលា តពនភាពផជឿជាក ់និង តស្មរូវការផដើម្រីាងវា, ឆ្្ ំ២០០១។ អាចរកោនផៅ  ទីផនះ។

បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង,់ យនុទ្ធ្ការេវតារពស្ពឡង,់ ឆ្្ ំ២០១១។ អាចរកោនផៅ  ទីផនះ។

វទិ្យនុអាសនុីផសរ,ី ការស្បយនុទ្ធរបស់េវតារផដើម្រីកសាពស្ពផឈើ, ឆ្្ ំ២០១១។ អាចរកោនផៅ  ទីផនះ។

មតូលនិធិេភរិក្សពស្ពតំបនស់្តរូពិច, ការដស្បស្បរួលអាកាសធាតនុ និង កំផណើ នពនឧស្ម័ស្នផទាះកញ្ចក,់ ឆ្្ ំ២០១៨។ អាចរកោនផៅ  ទីផនះ។

ពត័រ៌ានេន្រជាតិ រ ៉ាយផរ ើស៍, ស្ករុមេ្កេភរិក្សសតវា ផធវាើការរះិគនផ់លើការជតួញដតូរសតវារាវា , ឆ្្ ំ២០០៨។ អាចរកោនផៅ  ទីផនះ។

ផវទិកាេង្គការមនិដមនរដ្ឋា ភោិលស្ីពីកម្នុជា, ករណីការេភវិឌ្ឍនព៍ស្ពឡង:់ ផតើស្បជាជនោនទទតួលផលពីការេភវិឌ្ឍពស្ពឡងដ់ដរឬផទ? ឆ្្ ំ
២០១៣  អាចរកោនផៅ  ទីផនះ។

ភ្ផំពញប៉ានុស្ិ៍, ជីវភាពរស់ផៅស្តរូវោតប់ងផ់ស្ពាះេ្កកាបព់ស្ពផឈើចតូលមក, ឆ្្ ំ២០១៥។  អាចរកោនផៅ  ទីផនះ។ 

រជរដ្ឋា ភោិលពនស្ពះរជាោចស្កកម្នុជា, រោយការណ៍ថ្ាកជ់ាតិេននុសញ្ញា ស្ីពីជីវចស្មរុះ, ឆ្្ ំ២០១៤។ អាចរកោនផៅ  ទីផនះ។

https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/115019/2/b11055005.pdfhttps://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/115019/2/b11055005.pdf
https://preylang.net/wp-content/uploads/Other%20reports/REDD-in-Prey-Long_Feasibility-Study_Conservation-International_March_2011.pdf
https://preylang.net/wp-content/uploads/Other%20reports/PL-Biodiversity-Assessment-Report.pdf
https://eia-international.org/report/repeat-offender-vietnams-persistent-trade-illegal-timber
https://www.globalwitness.org/en/archive/credibility-gap-and-need-bridge-it/
https://preylang.net/gallery/campaign-prey-lang-avatars/
https://www.rfa.org/english/news/cambodia/avatar-08182011144937.html
http://www.rainforestconservation.org/rainforest-primer/3-rainforests-in-peril-deforestation/f-consequences-of-deforestation/8-climate-change-and-increase-in-greenhouse-gases/
https://www.reuters.com/article/us-cambodia-monkeys-idUSTRE4AM0TC20081123
https://preylang.net/wp-content/uploads/Other%20reports/Prey-Lang-Development-Case.pdf
https://www.phnompenhpost.com/livelihoods-destroyed-loggers-move
https://www.cbd.int/doc/world/kh/kh-nr-05-en.pdf


ផសចក្ីដថលាងេំណរគនុណ៖
ការផ្តួចផផ្ើមកម្មសិកសាតំបនផ់េកាវា ទរ័ សតូមដថលាងេំណរគនុណដល់តំោងេង្គការដ្នមសិីន ផោក ផេើនសធ ៍ជឺរចីនសិន (Ernst 
Jürgensen) នតូវជំនតួយក្នុងការដកសស្មរួលករណីសិកសាផនះ។ ផដ្យរានការជតួយ�ផស្ជាមដស្ជងពី បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់
(PLCN) ចំផពាះរតូបភាពទាងំេស់។ ការជតួយ�ផស្ជាមដស្ជងជាដផនទីពីដផ្កពត័រ៌ានភតូមរិានស្របស់េង្គការសហស្បជាជាតិ (United 
Nations Geospatial Information Section) និង វគីីភផីឌៀ (Wikipedia)។ ដដលឯករារផនះស្តរូវោនបកដស្បផដ្យ XXX 
និងផផទាៀងផ្ទា តផ់ឡើងវញិផដ្យ XXX ដដលជាេ្កផធវាើការស្ម័ស្គចិត្េនឡាញរបស់េង្គការសហស្បជាជាតិ តាមរយៈផវបរាយ www.
onlinevolunteering.org ។

ផរៀបផរៀងនិពន្ធ
និពន្ធ្យក៖ ផេនី ផវ ើននីង :  Anne LS Virnig
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ស្បភពសស្មងផ់សចក្ី៖
កម្មវធិីេភវិឌ្ឍនេ៍ង្គការសហស្បជាជាតិ ឆ្្២ំ០១៨ បោ្ញសហគមនព៍ស្ពឡង ់(PLCN)។ 
គំនិតផ្តួចផផ្ើមករណីសិកសាជាផសេរតីំបនផ់េកាវា ទរ័ (Equator Initiative Case Study Series)។ ទីស្ករុងញតូ វយ៉ាក, ញតូ វយ៉ាក។

Equator Initiative
Sustainable Development Cluster
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New York, NY 10017
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កម្មវធិីេភវិឌ្ឍនេ៍ង្គការសហស្បជាជាតិ (េង្គការ UNDP) រតួមោ្ជាមតួយស្បជាជនស្គបលំ់ដ្បថ្់ាកក់្នុងសង្គមផដើម្ជីតួយ�ករាងស្បផទសជា
តិ ដដលអាចជតួយ�ទបទ់ល់នឹងវបិត្ិ ជស្មរុញ និងស្ទស្ទងភ់ាពរកីចផស្មើនដដលផធវាើឱ្យស្បផសើរផឡើងនតូវគនុណភាពពនជីវតិសស្រាបម់ននុស្សស្គបរ់តូប។ 
រានស្បផទសផៅក្នុងតំបនស់្បរាណ ១៧០ ដដលផយើងោន ផ្ល់ទស្សនៈជាសកល និងការយល់ដឹងជាមតូលដ្ឋា នផដើម្ផី្ល់េំោចដល់មននុ
ស្សស្គបរ់តូប និងករាងស្បផទសជាតិឱ្យរងឹរា។ំ 
 
ការផ្តួចផផ្ើមកម្មសិកសាតំបនផ់េកាវា ទរ័ផនះស្បមតូលផ្នុ ំផដ្យ េង្គការសហស្បជាជាតិ រដ្ឋា ភោិល សង្គមសនុីវលិ វស័ិយឯកជន 
និងេង្គការសហគមនម៍តូលដ្ឋា ន ផដើម្ទីទតួលរា្គ ល់ និងផលើកកម្ស់ដំផោះស្រាយមតូលដ្ឋា នក្នុងការេភវិឌ្ឍស្បកបផដ្យនិរន្រភាពសស្រាប់
ស្បជាជន ធម្មជាតិ និងសហគមនដ៍រ៏ងឹរា ំ។ 
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Empowered lives. 
Resilient nations. 


