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កម្រងករណីសិកសាអពីំកិច្ចផ្តួចផផ្ើ្រផអក្វា ទរ័របស់យូអិនឌីភី
សហគមន៍មូលដ្ឋា ន និងសហគមន៍ជនជាតិដ�ើមភាគតិចដៅទូទាងំពិភពដោក កំពុងជមមរុញ�ំដោះមរាយអភិវឌ្ឍន៍ ដដ្យ ចើរភាពតាមបែែចចនៃមែឌិត 
ប�លជាមែដោជន៍សមរាែ់មែជាពលរ�ឋា និងធម្មជាតិ។ រានឯករារដោះពុម្ពផ្សាយ ឬករណើ  សិកសាតិចតួចោស់ប�លែង្ហា ញថាដតើកិច្ចផ្្ួចដផ្្ើមដនះវវិត្ 
រដែៀែោ រានវរិាលភាពឥទ្ិពល�ូចដម្ច ឬថាដតើវាបមែមែរួល បែែោខ្ះ។ រានករណើ សិកសាមួយចំនួនតូចប�លដរឿងរ៉ា វទាងំដនះ ដដ្យរានអនៃកអនុវត្ន៍ 
សហគមន៍ដដ្យខ្ួនឯងផ្ទា ល់ ជាអនៃកនិទានមោែ់។

ដ�ើម្ើរម្លឹកខួែទើ ១០ រែស់ខ្ួន កិច្ចផ្្ួចដផ្្ើមដអក្វា ទ័រ រានដោលដៅែំដពញភាពខវាះចដ្្ះដនះ។ ករណើ សិកសា �ូចខាងដមក្មដនះ ស្ិតកនៃុងចំដោមករណើ ប�ល 
រានចំនួនក្ន់បតដមចើនដ�ើង ប�លដរៀែរែ់ពិរ្ារអំពើកិច្ចក្ររែស់ជ័យោភើ ដអក្វា ទ័រ ដោលគឺជាដរឿងអំពើទរ្ាែ់ល្អប�លោនទទួលក្រពិនិត្យ និង
ដផ្ទាៀងផ្ទា ត់ពើសំោក់មករុមអនៃកជំ្ញ កនៃុងកិច្ចក្រ អភិរក្សែររ្ិាននិងក្រចិញ្ច លឹមជើវតិដដ្យចើរភាពដៅកនៃុងសហគមន៍។ ករណើ សិកសាទាងំដនះរានែំណង
ញុងំឲ្យរាន ក្រពិភាកសាអំពើ ដោលនដោោយ ប�លចាោំច់សមរាែ់ពមងើកដជាគ ជ័យដៅមូលដ្ឋា ន ដ�ើម្ើបកលម្អចំដណះ�លឹងសកលជាមូលដ្ឋា នអំពើ�ំដោះ
មរាយសមរាែ់ែររ្ិាន និងក្រអភិវឌ្ឍដៅមូលដ្ឋា ន និងដ�ើម្ើផ្្ល់ជាគំរូសមរាែ់ក្រចម្ងដៅអនុវត្ ដៅកបន្ង�ចទ។ ដ�ើម្ើបសវាងយល់ពើករណើ សិកសាទាងំ
ដនះ សូមដោងដៅអត្ែទ  The Power of Local Action: Lessons from 10 Years of the Equator Prize ប�លជាកមមងដមដរៀន និង ក្របណ្ដំោលនដោោយ 
ប�លបផ្្អកដលើឯករារ្្អំពើករណើ ទាងំដនះ។ 
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នសចក្តីសនងខាបគន្រោង
សង្ឃសហគមន៍រុក្ខា វន័ គឺជាចមពដមរាងប�លរានទំហ ំ ១៨.២៦១ហកិតា 
ដៅភាគោយព្យចនកម្ពុជា។ ជាក្រដ្្ើយតែដៅនលឹងក្រ ោត់ែង់ចមពដ�ើ 
កនៃុងចផ្ទាមែដទស មពះសង្ឃដៅវត្សំដរង ោនទទួលសិទ្ិក្រោរចមពដ�ើតាម 
ផ្្ូវចបាែ់ ដដ្យោន ែដងកើត មករុមលបាត ោនកំណត់មពំមែទល់ចមព និងោន 
ែដងកើនក្រយល់�លឹងអំពើែររ្ិាន កនៃុងចំដោម សហគមន៍មូលដ្ឋា ន។ 
មពះសង្ឃ ោនដមែើវធិើដដ្យប�កសមរាែ់ពមងលឹងក្រអនុវត្ចបាែ់ ដដ្យបផ្្អក 
ដលើដោលក្រណ៍មពះពុទ្រាស្ និងែង្ហា ញពើអំោច ចនក្រផ្សារភាជា ែ់ 
រវាង  ក្រអភិរក្ស ជាមួយទំដនៀមទរ្ាែ់ និងជំដនឿតាមមែចពណើ ។

គណៈកម្មក្រសហមគែ់មគងប�លរានអនៃកភូមិ អាជាញា ធរចនរដ្ឋា ភិោល និង 
អង្គក្រមិនបមនរដ្ឋា ភិោល មតរូវោនែដងកើតដ�ើងដ�ើម្ើមគែ់មគងអវាើប�ល  
ែច្ចុែ្ននៃដនះគឺជាសហគមន៍ចមពដ�ើធំជាងដគដៅកម្ពុជា។ ដៅដពលប�ល 
ក្រក្ែ់ដ�ើ និងក្រែរោញ់ មតរូវោន ហាម ឃាត់  អនៃកភូមិអាចដមែើមោស់វធិើ 
ដនរាទតាមមែចពណើ  មែមូលបមកដ�ើប�លោក់សមរាែ់ដមែើកនៃុងក្ររាង 
សង់ និង មែមូលយកអនុផ្លចមពដ�ើ �ូចជា ឫស្សើ រដំ�ងចមព បផ្្ដ�ើ 
និងផ្្សតិ។ 

ព័ត៌រោននោល
ជ័យោភើរង្វា ន់ដអក្វា ទ័រ៖ ឆ្នៃ  ំ២០១០

ែដងកើត៖ ឆ្នៃ  ំ២០០១

ទើកបន្ង៖ ភាគោយព្យចនកម្ពុជា

អនៃកទទួលផ្ល៖ ដមចើនជាង ៣.៧០០្ក់ មកពើភូមិចំនួន ៦

ជើវៈចមមរុះ៖ ១៨.២៦១ ហកិតា សហគមន៍អភិរក្សចមពដ�ើ
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ដៅឆ្នៃ  ំ២០០១ មពះភិកខាុសង្ឍ ែ៊ុន រាលួត ោនផ្្ួចដផ្្ើមកិច្ចក្រោរចមពដមរាង
ដលើចផ្ទា�ើ ១៨.២៦១ ហ.ត ដៅភាគោយព្យចនកម្ពុជា ប�លែច្ចុែ្ននៃដនះ រាន 
ដ ្្ម ះថា សង្ឃសហគមន៍រុក្ខា វន័ (MCF)។ ភិកខាុ ែ៊ុន រាលួត ោនដ�ើញក្រ 
ែន្ោត់ែង់ចមពដ�ើកនៃុងមែដទសមពះអង្គដដ្យរារ�ើសម្ទានដស�ឋាកិច្ច, 
ក្រក្ែ់ដ�ើដល្មើសចបាែ់ និងក្រទន្ ទ្ា នយក�ើ។ មិនយូរែ៉ាុ ្្ម ន អនៃកអភិរក្ស 
រូែដនះ រានអនៃកស្ម័មគចិត្ពើវត្រែស់មពះអង្គ និងសហគមន៍មូលដ្ឋា ន រមួោនៃ  
លបាត ដដ្យដធវាើក្រពិនិត្យតាមដ្នចមពដ�ើជាដទៀងទាត់ ដ�ើម្ើែោ្ឈែ់ 
សកម្មភាពមែមូលផ្លដ�ើដល្មើសចបាែ់។

ដដ្យរានធនធានតិចតួច មពះសង្ឃដៅវត្សំដរង ោនដសនៃើសំុសិទ្ិក្រោរ 
ចមពដ�ើមសែចបាែ់, ែដងកើតមករុមលបាត, កំណត់មពំមែទល់ចមព, ែដងកើនក្រយល់ 
�លឹងអំពើែររ្ិាន កនៃុងចំដោមសហគមន៍មូលដ្ឋា ន, ចាត់បចងអនៃកស្ម័មគចិត្ 
កនៃុងសហគមន៍ ដធវាើក្រលបាត, ែដងកើតគណៈកម្មក្រសហមគែ់មគងជាមួយ 
អនៃកភូមិ,  ផ្សារភាជា ែ់ជាមួយអាជាញា ធររដ្ឋា ភិោល និងអង្គក្រមិនបមនរដ្ឋា ភិោល, 
ទាក់ទាញក្រោមំទពើខាងដមរៅ សមរាែ់សកម្មភាពលបាត,  ក្រយល់�លឹង និង 
ក្រចិញ្ច លឹមជើវតិ, និងោនក្ត់ែន្យោ៉ា ងដមចើននូវឧមកិ�ឋាកម្មចមពដ�ើដៅកនៃុង
សហគមន៍ MCF។

ដោលែំណងចំែងចនកិច្ចផ្្ួចដផ្្ើមដនះគឺក្រោរចមពដ�ើ និងអភិរក្សជើវៈចមមរុះ
សមរាែ់មនុស្សជំ្ន់ដមក្យ ក៏�ូចជា រកសាលទ្ ភាពកនៃុងក្រទទួលផ្លពើ 
ធនធាន ចមពដ�ើ សមរាែ់មទមទង់ក្រចិញ្ច លឹមជើវតិរែស់មែជាពលរ�ឋា 
ដៅមូលដ្ឋា នកនៃុងភូមិ ចំនួនមោមំួយ។ សពវាចថងៃដនះ សរាជិកចំនួន៩្ក់ចន 
គណៈកម្មក្រ មគែ់មគង សហគមន៍ចមពដ�ើ (CFMC)ប�លោនទទួល 
ក្រោមំទពើសរាជិកចំនួន៤៤រូែ ចនអនុគណៈកម្មក្រកនៃុងភូមិទាងំ៦ ប�ល 
ដធវាើក្រដដ្យស្ម័មគចិត្ដ�ើម្ើក្រោរសង្ឃសហគមន៍រុក្ខា វន័។

សកម្មភាពចំែងចំនួនពើរចនគណៈកម្មក្រដនះគឺ លបាតតំែន់ប�លសិ្តដមក្ម 
កិច្ចក្រោរ និងែដងកើនក្រយល់�លឹងថា ចមពដ�ើដនះកំពុងស្ិតដៅដមក្មកិច្ច
ក្ោរ។ អនៃកភូមិទាងំ ៦ ោនជួយផ្្សពវាផ្សាយដ�ើម្ើែដងកើនក្រយល់�លឹងដៅកនៃុង
សហគមន៍រែស់ពួកដគ អំពើតមមរូវក្រចាោំច់ដ�ើម្ើក្រោរចមពដ�ើ និងដធវាើក្រ 
លបាតដ�ើម្ើ ែោ្ឈែ់ក្រក្ែ់ដ�ើ និងសកម្មភាពដល្មើសចបាែ់កនៃុងចមព្្។ 
ជាលទ្ផ្លឧមកិ�ឋាកម្មចមពដ�ើោនក្ត់ែន្យោ៉ា ងដមចើនដៅកនៃុងកបន្ង 
ភាគដមចើនចនសង្ឃសហគមន៍រុក្ខា វន័។

សាវតារ និងបរបិទ
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សកម្មភាពសខំាន់ៗ និងក្រចចនៃ្បឌិត

សង្ឃសហគមន៍រុក្ខា វន័ោនពមងលឹងទំ្ក់ទំនងជាមួយអាជាញា ធរមូលដ្ឋា ន និង 
អាជាញា ធរដខត្ ប�លរមួទាងំរ�ឋាោលចមពដ�ើ នគរោល និង អភិោលមសរុក និងដខត្ 
ដៅកនៃុងកិច្ចមែលឹងបមែងរែស់ពួកដគដ�ើម្ើមែយុទ្មែឆ្ងំឧមកិ�ឋាកម្មចមពដ�ើ។ កនៃុង
្ម ជា សង្ឃ មករុម ដនះស្ិតកនៃុងរ្ានភាពមួយប�លអាចដធវាើក្រជាមួយច�គូដមចើន។ 
មពះសង្ឃោនទទួលក្រដោរពដៅកម្ពុជា ប�លមែជាពលរ�ឋាភាគដមចើនជា 
ពុទ្រាសនិកជន ដហើយគតិែណិ្តរែស់មពះសង្ឃគឺជាក្ររពំលឹងទុករែស់ពួកដគ។ 
មែជាពលរ�ឋាទូដៅចាត់ទុកមពះសង្ឃថាជាអនៃកមោស់ចាកអំដពើពុករលួយ និងជា 
អនៃកដធវាើក្រដ�ើម្ើែុពវាដហតុរែស់មែជាពលរ�ឋា និងចមពដ�ើ។ ដដ្យរារអនៃកភូមិ
រស់ដៅ ជិតសង្ឃសហគមន៍រុក្ខា វន័ ពួកដគោនែដងកើនក្រលបាត និងជមមរុញកិច្ច
មែលឹងបមែង អភិរក្សប�លពួកដគដមើលដ�ើញ ថា   ោនទទួលផ្លជាដមចើនពើធនធាន
ចមពដ�ើសមរាែ់ក្រចិញ្ច លឹមជើវតិរែស់ខ្ួន។

មែជាជនដមចើនជាង ៣.៧០០ ្ក់ ដៅកនៃុងភូមិចំនួន៦ ោនចូលរមួដៅកនៃុង និង
ទទួលផ្លពើសកម្មភាពសង្ឃសហគមន៍រុក្ខា វន័។ អនៃកចូលរមួ និងអនៃកទទួលផ្ល 
ភាគដមចើនែំផុ្ត គឺជាកសិករមកើមក ប�លជាអនៃកស្ិតកនៃុងរ្ានភាពដស�ឋាកិច្ច 
ទន់ដខសាយ  និងោ្ម នកម្មសិទ្ិ�ើធ្ើ។ សហគមន៍ចមពដ�ើដនះផ្្ល់ធនធានផ្ល 
មែដោជន៍ និងដសវា្្ �ូចជា ទើជមមក �ំោែំ ទ្ា ែ់ែន្ស ំ និងផ្លិតផ្ល 
សមរាែ់លក់ ប�លសុទ្សលឹងរានរារៈសំខាន់ជារារវន្សមរាែ់ក្ររស់រនរានជើ
វតិ និងសុខុរាលភាពរែស់ ពួក ដគ។ អនៃកចូលរមួក៏ោនពមងលឹងភាពអង់អាច ដ�ើម្ើ 
រានសដម្ងដៅកនៃុងសរាសភាពគណៈកម្មក្រមគែ់មគងសហគមន៍ចមពដ�ើ 
ដនះផ្ងប�រ តាមរយៈតំោងរែស់ពួកដគដៅកនៃុងគណៈកម្មក្រកោ្ល និង 
អនុគណៈកម្មក្រដៅកនៃុងភូមិនើមួយៗ។

 

សង្ឃសហគមន៍រុក្ខា វន័ គឺជាសហគមន៍បែែដនះ�ំែូងមួយដៅកម្ពុជា។ មពះសង្ឃ 
មែក្ន់យកវធិានក្រោរចមពដ�ើ ជាបផ្នៃកសំខាន់មួយចនដោលក្រណ៍មពះពុទ្
រាស្។ មពះសង្ឃដមែើមោស់មទលឹស្ើសំខាន់ៗរែស់មពះពុទ្ ជាមូលដ្ឋា នសមរាែ់ 
សកម្មភាពក្រោរែររ្ិាន និងែដងកើនក្រយល់�លឹង ដដ្យសងកត់ធងៃន់ដលើក្រ
លុែែំោត់ដវទ្រម្មណ៍រែស់ភាវៈរានជើវតិទាងំអស់ និង រស់ដៅដដ្យមែក្ន់ 
មកមសើលធម៌ ដដ្យមិនសរ្ាែ់ ឬែងកដមោះថានៃ ក់�ល់ភាវៈរស់ទាងំឡាយដ�ើយ។ 
ដដ្យអនុវត្វធិើបែ្កដនះ ជាមួយអនៃកភូមិ និងអនៃកោក់ព័ន្�ចទដទៀត មពះសង្ឃគូស
ែញ្ជា ក់អំពើតួ្ទើសំខាន់រែស់ធម្មជាតិដៅកនៃុងជើវតិរែស់មពះពុទ្ និង សងកត់ធងៃន់ថា 
កំដណើ តរែស់មពះពុទ្ ក្រមតាស់�លឹង និងក្រចូលនិោវា ន្ សុទ្បតដៅកនៃុងចមព។

មពះសង្ឃោនែដងកើតវធិាន”ទន់ភ្ន”់ដដ្យប�កមួយ សមរាែ់ពមងលឹងក្រអនុវត្
ចបាែ់។ វធិានដនះក្ត់ែន្យអំដពើហលឹងសា ដដ្យដមែើមោស់ក្រលបាតដដ្យោ្ម ន 
មែដ្ែ់អាវុធ ក្រជបជកអហលឹងសាជាមួយជនដល្មើស មែក្ន់យកធម៌ែើោ៉ា ង 
ដៅកនៃុងដពល មែ�មជាមួយអនៃករដំោភែំោន និងដមែើមោស់រូែថតសមរាែ់
កំដញើញជនដល្មើស។ មពះសង្ឃោនចាត់បចងពិធើែំែួសដ�ើមដ�ើ ចំនួនែើដលើក 
ដ�ើម្ើែួងសួងឲ្យដសរ ើសួស្ើដកើតរានចំដោះដ�ើមដ�ើធំៗ និងប�លរានអាយុ 
ចំោស់ដៅកនៃុងចមពសហគមន៍ ដដ្យយកស្ង់រុដំ�ើមដ�ើសមរាែ់ជាក្រឧទទាិស។ 
ក្រក្ែ់ដ�ើមដ�ើ ឬ ែរោញ់សតវាចមពដៅកនៃុងចមពប�លោនែំែួស មតរូវោនចាត់ទុក 
ថាជាអំពើដល្មើសធងៃន់ធងៃរ �ូចជាក្រែងករែួសចំដោះមពះសង្ឃ�ូដចានៃ ះប�រ ប�លនលឹង
ទទួលោែកម្មធងៃន់ធងៃរដៅជាតិមុខ។ ដដ្យរារ បតតួ្ទើរែស់មពះសង្ឃដៅកនៃុង 
សង្គមបខ្មរ កនៃុង្មជាដម�លឹក្សំើលធម៌និងរា្ម រតើ ក្រចូលរមួរែស់មពះសង្ឃ ដៅ 
កនៃុង ក្រមគែ់ មគង និងលបាតសហគមន៍សង្ឃរុក្ខា វន័ ្ មំមកនូវធរា្ម នុរូែចំដោះកិច្ច
ក្រោរចមពដ�ើ និងោនដ�ើរតជួាកត្ា�៏សខំាន ់កនៃុងក្រ ររងំអដំពើឧមកិ�ឋាកម្មចមពដ�ើ។

រូែទើ ១៖ អនៃកទទួលផ្លសរុែ
ល.រ ភូមិ មគរួរារ ន្ស្ើ ែុរស មែជាជនសរុែ
១ មសះបកវ ១១៦ ២៤៥ ២២៨ ៤៧៣
២ សំែួរ ១៧១ ៣២៥ ៣៥៧ ៦៨២
៣ ទំនែ់ថ្មើ ១៨៥ ៤០៨ ៤០៤ ៨១២
៤ ថ្មើ ២០៣ ៥២៦ ៥០០ ១.០២៦
៥ ចារចាស់ ៦៣ ១២២ ១១៥ ២៣៧
៦ ចារថ្មើ ៥១ ២៩២ ២២០ ៥១២
សរុែ ៦ ភូមិ ៨៨៩ ១.៩១៨ ១.៨២៤ ៣.៧៤២

មែភព៖ សង្ឃសហគមន៍រុក្ខា វន័

ក្រពិនិត្យតា្រដានពមពផ�ើតា្របបបស្រ័យ និងបបបបុរាណ វធិានពចនៃមបឌិត
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ឥទ្ិពល

ឥទ្ិពល្រកផលើជីវៈចម្ររុះ

ក្រលបាត និងសកម្មភាពែដងកើនក្រយល់�លឹង ោនក្ត់ែន្យោ៉ា ងដមចើននូវក្រ 
ក្ែ់ដ�ើ ក្រែរោញ់ និងក្ររនឆ្ក រយក�ើដៅកនៃុងចមពសង្ឃសហគមន៍រុក្ខា វន័ 
ប�លវាជាក្រជួយ�ល់ក្ររកសាសុវត្ិភាពជើវៈចមមរុះដៅកនៃុងតំែន់ដនះ។ រានក្រ
អដងកតតិចតូចដៅដ�ើយប�លមតរូវោនដធវាើ ដៅកនៃុងតំែន់ប�លសិ្តដមក្មកិច្ច 
ក្រោរដនះ បតោ៉ា ងោក្ើ ដគោន�លឹងថាចមព សង្ឃសហគមន៍រុក្ខា វន័ គឺជាជមមក 
ចនសតវាជិតផុ្តពូជមួយចំនួន រមួរាន ខ្ា�្មុតូំច, ដទាច, ខទាើង, slow loris, ខ្ារខិន, 
ដក្ងៃ ក, និងមត�ក់ធំ និង មត�ក់តូច, ពមងរូល និងប្កចមព។ ចមពទើដនះផ្្សដំដ្យចមព 
ដមរាងមក្ស់ និងចមពោក់កោ្លដមរាង ប�លសំែូររុកខាជាតិបែ្កៗ ោនៃ ជាដមចើន
មែដភទ។ មករុមលបាត និងអនុគណៈកម្មក្រដៅតាមភូមិនើមួយៗ ដមែើមោស់មែព័ន្
រង្វា ស់ង្យៗសមរាែ់ចងមកងជា ឯករារអំពើកំដណើ នមែដភទសតវា តាមរយៈ 
សកម្មភាពលបាតដៅកនៃុងសហគមន៍សង្ឃរុក្ខា វន័ ប�លអនៃកភូមិ និងមពះសង្ឃដមើល 
ដ�ើញមែដភទសតវាចមព និងរុកខាជាតិកំពុងលូតោស់។

សង្ឃសហគមន៍រុក្ខា វន័ ចូលរមួដៅកនៃុងគដមរាងក្ត់ែន្យក្រែំភាយឧស្ម័ន 
ផ្ទាះកញ្ចក់ពើក្រោត់ែង់ចមពដ�ើ និងក្រដរចរ លឹលចមពដ�ើ (REDD)។ សរាសភាគ 
សំខាន់មួយចនកិច្ចក្រដនះគឺក្រអភិរក្ស និងក្រពិនិត្យតាមដ្នជើវៈចមមរុះ ដៅកនៃុង 
សហគមន៍ដនះ តាមរយៈក្រចូលរមួរែស់សហគមន៍មូលដ្ឋា ន ប�លសរាជិក 
សហគមន៍ដនះោនទទួលផ្លមកវញិ ជាក្រសនៃងចំដោះ ក្រចូល រមួរែស់ ពួកដគ។

ឥទ្ិពលខាងផសដ្ឋកិច្ចសង្គ្រ

ដទាះែើក្រក្ែ់ដ�ើ និងក្រែរោញ់ដៅកនៃុងតំែន់ក្រោរធម្មជាតិ មតរូវហាមឃាត់ 
ក៏ដដ្យ អនៃកភូមិអាចដធវាើដនរាទ ដដ្យដមែើមោស់ វធិើមែចពណើ  មែមូលយកដ�ើ 
ង្ែ់ៗសមរាែ់សង់ជមមករែស់ពួកដគ និងមែមូលអនុផ្លចមពដ�ើ �ូចជា ឫស្សើ, 
រដំ�ងចមព, បផ្្ដ�ើ និងផ្្សតិ។ អនៃកភូមិមែមូលយកផ្លិតផ្លទាងំដនះសមរាែ់ក្រ
ដមែើមោស់ផ្ទា ល់ និងសមរាែ់ជាឱសថែុរណ ក៏�ូចជា ដ�ើម្ើ លក់កនៃុងទើផ្សារតាម 
មូលដ្ឋា នផ្ងប�រ។ ផ្្សតិគឺជាផ្លិតផ្លប�លផ្្ល់កចមមដមចើន ប�លផ្្ល់ផ្ល 
ចណូំលរហូត�ល ់១៥០-២០០ �ុោ្កនៃុងមយួបខ ប�លដនះជាមែភពមោកច់ណូំល 
�៏សំខាន់ដៅកនៃុងមែដទស ប�លមោក់ចំណូលជាមធ្យមមែចាឆំ្នៃ  ំ មែរាណ ៧០០ 
�ុោ្អាដមរកិ។

អនៃកភូមិទទួលរា្គ ល់ពើផ្លមែដោជន៍សមរាែ់ក្រចិញ្ច លឹមជើវតិប�លពួកដគទទួល 
ោនពើសង្ឃសហគមន៍រុក្ខា វន័ ប�លែបម្ងដៅជា ក្រដលើកទលឹកចិត្កនៃុងក្រចូលរមួ 
ដៅកនៃុងសកម្មភាពគដមរាងដនះ។ មពះសង្ឃទាងំដនះោនទាក់ទាញមូលនិធិ ពើ
ខាងដមរៅ ដ�ើម្ើជួយ អនៃកភូមិប�លចូលរមួកនៃុងសកម្មភាពលបាត ប�លែច្ចុែ្ននៃដនះ
ស្ម័មគចិត្ចំោយដពលដវោ និងធនធានផ្ទា ល់ខ្ួន។ មូលនិធិទាងំដនះោនផ្្ល់
ជាអងករ�ល់មគរួរារមកើមកដៅកនៃុងមោរានអាសននៃ ដដ្យោនជួយពួកដគកនៃុងក្រ 
្យំកអនុផ្លចមពដ�ើដៅលក់ដៅទើផ្សារោ៉ា ងរានមែសិទ្ភាពែំផុ្តខាងក្រ 
ចំោយ និងោនផ្្ល់ឲ្យពួកដគនូវដស្ៀង ជាក្រែ្ូរនលឹងដសវាកម្មលបាត។

មពះសង្ឃោនដលើកទលឹកចិត្ោ៉ា ងសកម្មដ�ើម្ើឲ្យន្ស្ើោនចូលរមួ  ដែើដទាះជា ដៅ 
រានក្ររបរកដដ្យរារបតមែចពណើ ប�លររងំន្ស្ើ មិនឲ្យចូលរមួដៅកនៃុង
សកម្មភាពលបាត ប�លដមោះថានៃ ក់អាចដកើតរានក៏ដដ្យ។ ែច្ចុែ្ននៃដនះ រានន្ស្ើ ៧ 
្ក់ ចូលរមួដៅកនៃុងអនុគណៈកម្មក្រភូមិ។ ភិកខាុ រាលួត រានដោលដៅដធវាើឲ្យរាន 
ន្ស្ើក្ន់បតដមចើនដ�ើង ចូលរមួជួយគណៈកម្មក្រ មគែ់ មគង ដៅ កនៃុង វត្ សំដរង។ 
ន្ស្ើោនទទួលក្រដលើកទលឹកចិត្ឲ្យចូលរមួដៅកនៃុងសកម្មភាពែដងកើនក្រយល់�លឹង 
ដៅកនៃុងភូមិ។ កនៃុង ដពល ប�ល ន្ស្ើ មែមូលអនុផ្លចមពដ�ើ ពួកដគផ្្ល់សញ្ញា �ល់
មករុមអនៃកលបាតចនសហគមន៍សង្ឃរុក្ខា វន័ ដៅដពលក្រសង្សយ័ ឬ ោនដ�ើញ  
សកម្មភាពដល្មើស។ ដលើសពើដនះ កនៃុងចំដោម ៨៨៩ មគរួរារមកពើភូមិទាងំ ៦ 
ន្ស្ើចំនួន ១.៩១៨្ក់ រកែបន្ សមរាែ់ក្រែរដិភាគ និងសមរាែ់លក់ដៅទើផ្សារ
កនៃុងមូលដ្ឋា ន។

ឥទ្ិពលខាងផោលនផោបាយ

សង្ឃសហគមន៍រុក្ខា វន័ ោន្អំនៃកោក់ព័ន្សំខាន់ៗពើរមករុមមកដធវាើក្រជាមួយោនៃ  
ដោលគ ឺមពះសង្ឃ និងសហគមនមូ៍លដ្ឋា ន ប�លជាភានៃ កង់្រ�រ៏ានអោំចសមរាែ់ 
កិច្ចក្រោរែររ្ិាន។ កិច្ចក្រោរែររ្ិាន គឺជាតួ្ទើថ្មើសមរាែ់ សហគមន៍សង្ឃ 
ដៅកម្ពុជា ប�លជាដសចក្ើសង្ឃលឹមថាជាអនៃកផ្្ល់ក្របណ្សំើលធម៌ និងរា្ម រតើ 
ដៅកនៃុងសហគមន៍រែស់ពួកដគ និងប�លរានកំដណើ ន ចំោែ់អារម្មណ៍កនៃុងក្រ 
ដមែើមោស់ដោលក្រណ៍មពះពុទ្រាស្ ដ�ើម្ើជួយសង្គម។ ម៉ាយាងវញិដទៀត 
មពះសង្ឃោនផ្្ល់ភាព អង់អាច�ល់អនៃកភូមិប�លរស់ដៅជិតសង្ឃសហគមន៍រុក្ខា
វន័ ដ�ើម្ើចូលរមួក្រោរធនធានធម្មជាតិ  ប�លជាែបង្អករែស់ពួកដគដៅដមក្ម 
អំោចរែស់ពួកដគ ដដ្យចូលរមួដៅកនៃុងកិច្ចមែលឹងបមែងអភិរក្ស និងតាមរយៈ 
សហមគែ់មគងសហគមន៍ចមពដ�ើ។



ក្រោមំទប�លទទួលោនពើអនៃកភូមិ ដកើតរានតាមទមមង់ជាវភិាគទាន�ល់ឲ្យវត្ 
និងក្រង្រស្ម័មគចិត្ ដែើដទាះជាអនៃកភូមិ មកើមក និងមតរូវចំោយដពលោ៉ា ងដមចើនដៅ 
តាមវាលបមស ដ�ើម្ើមទមទង់មគរួរាររែស់ពួកដគក៏ដដ្យ។ អនៃកភូមិោនទទួលក្រ 
ដលើកទលឹក ចិត្តាមរយៈកិច្ចមែលឹងបមែងរែស់មពះសង្ឃ ដ�ើម្ើក្រោរចមពដ�ើ និងរាន 
្នទាៈកនៃុងក្ររមួចំបណក។ មពះសង្ឃោនឧទទាិស ដពលដវោរែស់ខួ្ន (ក៏�ូចជាទាន 
ែន្ិចែន្ួចប�លមែមូលោនដៅកនៃុងវត្) ដ�ើម្ើចំោយដលើកិច្ចក្រោរ 
សង្ឃសហគមន៍រុក្ខា វន័។ 
 
រចនាស្រ្័នម្្រប់ម្រង

ែុគ្គល៩្ក់ រានសរាសភាពដៅកនៃុងជួរគណៈកម្មក្រមគែ់មគងសហគមន៍ 
ចមពដ�ើ(CFMC) ប�លជាអនៃកមតរួតពិនិត្យដលើ ក្រង្រមគែ់មគងចមពដៅកនៃុងសង្ឃ 
សហគមន៍រុក្ខា វន័។ គណៈកម្មក្រដនះរានសរាសភាពមពះសង្ឃចំនួន ៥ អង្គ 
ន្ស្ើជាអនៃកភូមិរានៃ ក់ និងែុរសដៅកនៃុងភូមិែើ្ក់។ ភិកខាុ ែ៊ុន រាលួត គឺជារ្ាែនិក 
ចនកិច្ចផ្្ួចដផ្្ើមដនះ និងជាអនៃក�លឹក្ ំ គណៈកម្មក្រដនះ។ ដៅដមក្ម CFMC 
អនៃកភូមិចំនួន ៤៤ រូែមកពើភូមិចំនួន ៦ ោនជាែ់ដឆ្នៃ តដៅកនៃុងអនុគណៈកម្មក្រ 
ភូមិ៖ ៩្ក់មកពើភូមិថ្មើ, ៩្ក់មកពើភូមិទំនែ់ថ្មើ, ៥្ក់មកពើភូមិសំែួរ, ៧្ក់ 

មកពើភូមិចរថ្មើ ៥ ្ក់ មកពើភូមិចរចាស់ និង ៩្ក់ មកពើ ភូមិមសះបកវ។ 
អនុគណៈកម្មក្រនើមួយៗ ទទួលខុសមតរូវ�លឹក្អំនៃកភូមិ�ចទដទៀតដធវាើក្រលបាត 
ដៅកនៃុង សង្ឃសហគមន៍រុក្ខា វន័ និងរយក្រណ៍ ដៅគណៈកម្មក្រមគែ់មគង
កោ្ល។ ដលើសពើដនះ CFMC ប�លរានភារៈទទួលខុស មតរូវករាងបផ្នក្រ 
យុទ្រាន្ស្ មតរួតពិនិត្យ អនុគណៈកម្មក្រភូមិ, និងកិច្ចក្ររ�ឋាោល និងថវកិ្។ 
មពះសង្ឃ ៨៦ អង្គដៅកនៃុងវត្សំដរង ចូលរមួដៅកនៃុងកិច្ចមែលឹង បមែងអភិរក្ស 
តាមរយៈក្រលបាតចមពដ�ើជាដទៀងទាត់ជាមួយអនុគណៈកម្មក្រភូមិ។
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សង្ឃសហគមន៍រុក្ខា វន័ ជាសហគមន៍មួយកនៃុងចំដោមសហគមន៍ចមពដ�ើចំនួន 
១៣ ប�លចូលរមួដៅកនៃុងគដមរាង�ំែូងស្ើពើ ក្រទូទាត់ក្ែូន  ពើក្រក្ត់ែន្យក្រ 
ែំភាយឧស្ម័នផ្ទាះកញ្ចក់ពើក្រោត់ែង់ចមពដ�ើ និងក្រដរចរ លឹលចមពដ�ើដៅកម្ពុជា 
ប�ល អាចផ្្ល់និរន្រភាពហរិញញាែ្ទានសមរាែ់សកម្មភាពក្រោរ និងោមំទ�ល់ 
ក្រចិញ្ច លឹមជើវតិសមរាែ់សហគមន៍មូលដ្ឋា នសមរាែ់ រយៈដពលយូរអបងវាង។ 
មពះសង្ឃោនែដងកើតវធិើដដ្យប�ក សមរាែ់ពមងលឹងក្រអនុវត្ចបាែ់ ដដ្យបផ្្អកដលើ 
ដោលក្រណ៍មពះពុទ្រាស្ និងោនែង្ហា ញអំពើអំោច កនៃុងក្រផ្សារភាជា ែ់ក្រ
អភិរក្សជាមួយជំដនឿមែចពណើ  និងរាស្។ ែទពិដរាធន៍រែស់មពះសង្ឃផ្្ល់
ជាដមដរៀន�៏សំខាន់សំរែ់អង្គក្រអភិរក្សដៅកម្ពុជា និងដៅមែដទស�ចទដទៀត។
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និរន្រភាព និងក្រចម្លងនៅអនពុវត្នៅកនន្លងន្សេង

និរនរ្ភាព

ចាែ់តាងំពើដពលែដងកើតដៅកនៃុងឆ្នៃ  ំ២០០១ សង្ឃសហគមន៍រុក្ខា វន័ ោនទទួលក្រ 
ោមំទហរិញញាវត្ុ និងែដច្ចកដទសពើអង្គក្រពុទ្រាស្ដ�ើម្ើអភិវឌ្ឍន៍ (BFD), 
អង្គក្រសហគមន៍ចមពដ�ើអន្រជាតិ (CFI), បផ្កកម្ពុជា (Pact Cambodia), 
និងដៅកនៃុងដពលថ្មើៗដនះ គឺោន ពើមករុម�ូនជើដៅសហរ�ឋាអាដមរកិ។ ដទាះជាោ៉ា ង 
ោក៏ដដ្យ ភាគដមចើនចនសកម្មភាពអភិរក្ស និងែដងកើនក្រយល់�លឹង អាចដធវាើដៅ 
ោន ដដ្យរារបតក្រចំោយដពលដវោ និងថាមពល ពើសំោក់មពះសង្ឃ 
និងអនៃកភូមិ។

មែសិនដែើគដមរាង REDD ោនទទួលដជាគជ័យ ផ្លចំណូលពើក្ែូននលឹងផ្្ល់ 
ហរិញញាែ្ទានសមរាែ់រយៈដពលបវង �ល់សង្ឃសហគមន៍រុក្ខា វន័។ គដមរាង 
REDD ក៏ោនទទួលក្រដក្តសរដសើរផ្ងប�រ ប�លផ្្ល់ជាក្រដលើកទលឹកចិត្�ល់ 
រដ្ឋា ភោិល និងអនៃកោក់ព័ន្�ចទដទៀតដ�ើម្ើអភិរក្សតែំនដ់នះ និងទទលួផ្លចណូំល 
ប�លសហគមន៍ចមពដ�ើដៅទើដនះផ្្ល់ឲ្យ។

ដគអាចអះអាងថា សង្ឃសហគមន៍រុក្ខា វន័ រាននិរន្រភាពជាងគដមរាងអភិរក្សធំៗ
ដៅកម្ពុជាផ្ងប�រ ដដ្យរារបតទលឹកចិត្ក្រោរ ោនចាក់ោ៉ា ងដមរៅដៅកនៃុងរា្ម រតើ 
និងមែព័ន្ជំដនឿដលើសើលធម៌រែស់បខ្មរ។ មពះសង្ឃអាចែណុ្ះរា្ម រតើក្រអភិរក្ស 
កនៃុងចំដោមអនៃកភូមិ ប�លរស់ដៅជិត MCF ដដ្យែង្ហា ញឲ្យដ�ើញចបាស់ពើក្រ 
ផ្សារភាជា ែ់ោនៃ រវាងក្រអភិរក្សធម្មជាតិ ជាមួយជើវតិរែស់មពះពុទ្ និងជាមួយដោល 
ក្រណ៍ចនពុទ្រាស្ �ូចជាកម្ម និងក្ររស់ដៅមែកែដដ្យសើលធម៌។ តាម 
រយៈកិច្ចមែលឹងបមែងែដងកើនក្រយល់�លឹង ពុទ្រាសនិកជនដៅកនៃុងភូមិោនដ�ើញ 
កិច្ចក្រោរចមពដ�ើ ថាផ្្ល់មែដោជន៍�ល់ពួកដគទាងំខាងរា្ម រតើ ក៏�ូចជាសរាភា រៈ 
ផ្ងប�រ ដដ្យដធវាើឲ្យរានតុល្យភាពរែែធាតុអាក្ស សមរាែ់ក្រដ្�ំំោ ំ
ក្រអភិរក្សជើវៈចមមរុះ សមរាែ់មនុស្សជំ្ន់ ដមក្យ និងក្ររកសាសិទ្ិកនៃុងក្រ 
ដមែើមោស់ធនធានចមពដ�ើ ប�លផ្្ល់មែដោជន៍�ល់ក្រចិញ្ច លឹមជើវតិរែស់ពួកដគ។

MCF រានមហចិ្ិតាកនៃុងក្រែដងកើតមករុមលបាតដមចើនបថមដទៀត និងអនុវត្សកម្ម ភា
ពែដងកើនក្រយល់�លឹងទូលំទូោយបថមដទៀត។ សហគមន៍ដនះមតរូវក្រធនធាន 
ដមចើនបថមដទៀត �ូចជាឥន្នៈ, ដស្ៀងអាហារ និងដទាចមកោនយន្ ដ�ើម្ើមទមទង់ 
ក្រង្ររែស់មករុមលបាត និងគដមរាងមើមករូហរិញញាវត្ុសមរាែ់សរាជិកសហគមន៍មូ
លដ្ឋា ន សរាភា រៈអែ់រ ំែដង្្គ លមពំមែទល់ និងធនធាន សមរាែ់ចំោយដលើកិច្ចមែជំុ 
ជាមួយមន្ន្ើសំខាន់ៗដៅថានៃ ក់មូលដ្ឋា ន និងថានៃ ក់ដខត្ជាមួយអនៃកភូមិ។

ក្រច្រ្លងផៅអនុវតផ្ៅកបន្លងផផសេង

កិច្ចផ្្ួចដផ្្ើមដនះោន្ឲំ្យរានក្រែដងកើតសហគមន៍ចមពដ�ើធំជាងដគដៅកម្ពុជា 
ប�លរានក្រោមំទពើរ�ឋាោលចមពដ�ើ និងអង្គក្រសហគមន៍ចមពដ�ើអន្រជាតិ។ 
ជាមួយដោលដៅរែស់ជាតិ កនៃុងក្រពមងើកសហគមន៍ចមពដ�ើប�លរានមរាែ់ 
ឲ្យរានវរិាលភាព�ល់២ោនហកិតា ពើកមមិតែច្ចុែ្ននៃ ១១៣.០០០ហកិតា   
ទើតាងំដនះគឺជាគំរូ�៏ល្អមួយដៅកនៃុងក្រែង្ហា ញថា សហគមន៍អាចមគែ់មគងតំែន់ 
ចមពដ�ើប�លរានតចម្ខ្ពស់កនៃុងវរិាលភាពធំដធង។

ឧទាហរណ៍អំពើ MCF ោនែង្ហា ញ�ល់អនៃកសដងកតថានៃ ក់មូលដ្ឋា ន, ជាតិ, តំែន់ 
និងអន្រជាតិដអាយដ�ើញអំពើជំដនឿ ដៅកនៃុងក្រអភិរក្ស និងតួ្ទើមែកែដដ្យ 
សក្្នុពលរែស់មពះសង្ឃ និងសហគមន៍ពុទ្រាស្ ដៅកនៃុងក្រជួយអភិរក្ស 
ធនធានធម្មជាតិ។ គដមរាងដនះោនទាក់ទាញក្រយកចិត្ទុកដ្ក់ពើសំោក់ 
អនៃកមរាវមជាវ និងអនៃកអភិរក្សមួយចំនួន ប�លរពំលឹងចង់ឲ្យសង្គមសុើវលិែដងកើតគំរូ
ថ្មើសមរាែ់ក្រអភិរក្សមែកែដដ្យដជាគជ័យ។ មពះដតជគុណ ែ៊ុន រាលួត បតង
មតរូវោនដគនិមន្ឲ្យដៅបចករបំលកែទពិដរាធន៍ និងដជាគជ័យក្រង្ររែស់ MCF  
ជាមួយមករុមចមពសហគមន៍ចមពដមចើនដផ្្សងដទៀតដៅកនៃុងដខត្ និងមន្ន្ើថានៃ ក់ជាតិចន 
រ�ឋាោលចមពដ�ើផ្ងប�រ។
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ពដ្ូរ

•	 អង្គក្រមពះពុទ្រាស្ដ�ើម្ើអភិវឌ្ឍន៍ (BFD) គឺជាអង្គក្រមិនបមនរដ្ឋា ភិោល 
�ំែូង ប�លជួយ MCF។ អង្គក្រ BFD ោនផ្្ល់ក្រែណុ្ះែោ្ល 
និងផ្្ល់សើលធម៌ ក្រោមំទខាងរា្ម រតើ ដទាចមកោនយន្ សមរាែ់លបាត 
និង មូល និធិខ្ះៗសមរាែ់ចំោយដលើកក្រង្រលបាតផ្ងប�រ។

•	 អង្គក្រសហគមន៍ចមពដ�ើអន្រជាតិ (CFI) ោនជួយ MCF កនៃុងក្រទទួល ោ
នរ្ានភាពជាសហគមន៍ចមពដ�ើមសែចបាែ់ និងែដងកើតលកខាន្ិកៈ និងែទែ ្
ែញញាតិ្ស្ើពើកិច្ចក្រោរនិងមគែ់មគងចមពដ�ើ, ក្រដមែើមោស់ចមពដ�ើ, និងក្រ 
អភិវឌ្ឍសហគមន៍ ចមពដ�ើ។ CFI ោនផ្្ល់ក្របណ្�ំល់មករុម MCF កនៃុង
ក្រែដងកើតគណៈកម្មក្រមគែ់មគងសហគមន៍ចមពដ�ើ(CFDM) រែស់ខ្ួន 
និងោនផ្្ល់ជំនួយឥតសំណង ៤.០០០ �ុោ្អាដមរកិ ដ�ើម្ើមទមទង់�ល់
ក្រកំណត់មពំមែទល់ចមពដ�ើ និងក្រ ង្រ លបាត។

•	 អង្គក្របផ្កកម្ពុជា (Pact Cambodia), រមួជាមួយរ�ឋាោលចមពដ�ើ កំពុង 
ែដងកើតគដមរាងរាកល្ងក្ត់ែន្យ ក្រែំភាយឧស្ម័នផ្ទាះកញ្ចក់ ពើក្រ 
ោត់ែង់ចមពដ�ើ និងក្រដរចរ លឹលចមពដ�ើ សមរាែ់ទើតាងំសហគមន៍ 
ចមពដ�ើចំនួន ១៣កបន្ងកនៃុងដខត្ឧត្ររានជ័យ កនៃុងដ្ះ MCF គឺជា 
សហគមន៍ចមពដ�ើធំជាងដគ។

•	 សហគមន៍មូលដ្ឋា នរានរារៈសំខាន់ោស់កនៃុងក្រធា្ភាពដជាគជ័យចន 
MCF។ ភូមិចំនួន ៦ ោនចូលរមួ ដហើយតំោង រែស់ភូមិទាងំដនះរានសរា
សភាពដៅកនៃុង CFMC។ អនៃកភូមិចំនួន ៤០្ក់ ស្ម័មគចិត្ចំោយដពលដវោ 
និងធនធានផ្ទា ល់ខ្ួន ដ�ើម្ើលបាតចមពដ�ើដនះ ដហើយសរាជិកដមចើនបថម
ដទៀតដៅកនៃុងភូមិទាងំដនះ ជួយដៅកនៃុងកិច្ចមែលឹងបមែងក្រោរ ប�លរមួទាងំ 
ផ្្ល់ព័ត៌រាន�ល់មករុម MCF អំពើសកម្មភាពដល្មើសចបាែ់ ប�លពួកដគសដងកត
ដ�ើញដៅកនៃុងចមពដនះ។
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កម្មវធិើអភិវឌ្ឍន៍សហមែជាជាតិ (UNDP) គឺជាែោ្ញអភិវឌ្ឍន៍ពិភពដោកចនអង្គក្រសហមែជាជាតិ ប�លដធវាើក្រតស៊ូមតិ ដ�ើម្ើឲ្យរានក្របកបមែ និង 
ផ្សារភាជា ែ់មែដទស្្ជាមួយចំដណះ�លឹង, ែទពិដរាធន៍ និងធនធាន ដ�ើម្ើជួយដធវាើឲ្យមែជា ពលរ�ឋារស់ដៅមែដសើរជាងមុន។

កិច្ចផ្្ួចដផ្្ើមដអក្វា ទ័រ ្មំកចូលរមួជាមួយោនៃ ៖ អ.ស.ែ, រដ្ឋា ភិោល, សង្គមសុើវលិ, មករុមហុ៊នជំនួញ, និងអង្គក្រមហាជន ដ�ើម្ើ ឲ្យរា្គ ល់ និងជមមរុញ    
�ំដោះមរាយអភិវឌ្ឍន៍ដដ្យចើរភាពដៅមូលដ្ឋា ន សមរាែ់មែជាពលរ�ឋា ធម្មជាតិ និងសហគមន៍ ប�លរានភាពធន់មទា។ំ
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ឯកសារផោងបបនថែ្រផទៀត៖

• វ ើដ�អូស្ើពើសង្ឃសហគមន៍រុក្ខា វន័ ឆ្នៃ  ំ២០១០ យូអិនឌើភើ (យូធូែ) ចុចដមើលដៅទើដនះ
• ែទែង្ហា ញស្ើពើសង្ឃសហគមន៍រុក្ខា វន័ (ែទែង្ហា ញ) ចុចទើដនះដ�ើម្ើចម្ង
•	 Gurung, J., Hou, K., Long, K., and Maginnis, S. 2010. Communities Must See the Plus in REDD-plus. The Forests Dialogue (TFD) ចុចទើដនះដ�ើម្ើចម្ង

http://www.equatorinitiative.org/images/stories/com_winners/casestudy/case_1348164088.pdf
http://www.equatorinitiative.org/images/stories/com_winners/casestudy/case_1348151318.pdf
http://www.equatorinitiative.org/images/stories/com_winners/casestudy/case_1348164116.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=JCtCoU26JYU
http://www.youtube.com/watch?v=JCtCoU26JYU&feature=player_embedded#!
http://www.equatorinitiative.org/images/stories/Summit/Presentations/monks%20community%20forest%20cambodia.pdf
http://environment.yale.edu/tfd/uploads/TFD_CommunitiesMustSeeThePlusInREDD_Cambodia_en.pdf
http://environment.yale.edu/tfd/uploads/TFD_CommunitiesMustSeeThePlusInREDD_Cambodia_en%281%29.pdf

