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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។ 

មករុមនិពន្បកសមមរួល
និពន្្យក៖  Joseph Corcoran
អនៃកមគែ់មគងក្រនិពន្៖  Oliver Hughes
អនៃកចូលរមួបកសមមរួល៖  Dearbhla Keegan, Matthew Konsa, Erin Lewis, Whitney Wilding

អនៃករមួចំបណកកនៃុងក្រនិពន្
Edayatu Abieodun Lamptey, Erin Atwell, Toni Blackman, Jonathan Clay, Joseph Corcoran, Larissa Currado, Sarah Gordon, Oliver Hughes, 
Wen-Juan Jiang, Sonal Kanabar, Dearbhla Keegan, Matthew Konsa, Rachael Lader, Patrick Lee, Erin Lewis, Jona Liebl, Mengning Ma, 
Mary McGraw, Gabriele Orlandi, Brandon Payne, Juliana Quaresma, Peter Schecter, Martin Sommerschuh, Whitney Wilding, Luna Wu

រច្ែថដដ្យ
Oliver Hughes, Dearbhla Keegan, Matthew Konsa, Amy Korngiebel, Kimberly Koserowski, Erin Lewis, John Mulqueen, Lorena de la Parra, 
Brandon Payne, Mariajosé Satizábal G.

ដសចក្ើបថ្ងអំណរគុណ
កិច្ចផ្្ួចដផ្្ើមដអក្វា ទ័រ សូមបថ្ងអំណរគុណដដ្យដរា្ម ះចំដោះ គណៈកម្មក្រតំែន់ក្រោរធម្មជាតិសហគមន៍តា្ម តដែុើយ និងជាពិដសស ក្របណ្ ំ
និងដោែល់ប�លោនពើដោក Ashish John និង Hugo Raine។ រូែថតទាងំអស់ោនមកពើ Eleanor Briggs, Ashish John, Sok Sony, និង Rours 
Vann ។ បផ្នទើោនមកពើ CIA World Factbook និង Wikipedia។

គួរសរដសរដសចក្ើដោង�ូចតដៅ
United Nations Development Programme. 2012. Monks Community Forest, Cambodia. Equator Initiative Case Study Series. New York, NY.

http://equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=casestudysearch&Itemid=858
http://equatorinitiative.org/images/stories/events/2012events/Book_Launch/power%20of%20local%20action%20final%202013%208mb.pdf
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គណៈកម្មការសហគមន៍តំបន់
ការពារធម្មជាតិត្្ម តបបុើយ បធឿនកកសាងំ
បៅកម្ុជា

បសចក្តីសបងខេបគបករោង
ភូមតិា្ម តដែុើយរានមែជាជនរសដ់ៅចនំនួ ២៣៦ មគរួរារ ប�លកនៃុងចដំោមដ្ះ 
រានមគរួរារខ្ះជាសរាជិកជនជាតិដ�ើមភាគតិចគួយ ដហើយភូមិដនះស្ិត 
កនៃុងដខត្មពះវហិារ ចនតំែន់ខ្ពង់រែភាគខាងដជើងមែដទសកម្ពុជា។ តំែន់ 
ដនះជាទើជមមករស់ដៅែន្ពូជសតវាមតយ៉ាងយក្ស និងមតយ៉ាងរានចំកំកស 
កនៃុងចំនួនដមចើនជាងដគែង្អស់ដលើពិភពដោក ដហើយសតវារ្ាែទាងំពើរ 
មែដភទដនះសិ្តកនៃុងចំដោមពពួកសតវាកំពុងរងក្រគមរាមកំបហងខ្ាងំ។ 
ជាសរុែ តំែន់ដនះផ្្ល់ក្រមទមទង់�ល់មែដភទសតវា ៥០មែដភទ ប�ល
មតរូវោនចុះកនៃុែែញ្ើមកហមរែស់អង្គក្រ អន្រជាតិអភិរក្សសតវាចមព IUCN។
សមរាែភ់ាគដមចើនចនសតវាទាងំដនះ វាលទំ្ែខាងដជើងជាជមមកចុងដមក្យ 
ប�លដធវាើឲ្យ តំែន់ប�ន�ើដនះជាចំណុចដផ្្តយកចិត្ទុកដ្ក់ោ៉ា ងសំខាន់ 
មួយសមរាែ់ដធវាើអន្រគមន៍កិច្ចអភិរក្ស។ វធិើមួយកនៃុងកិច្ចអភិរក្សដនះគឺដមែើ 
ចំណូលពើដទសចរណ៍ធម្មជាតិ ដធវាើជា”រង្វា ន់” ឲ្យ�ល់សរាជិកសហគមន៍ 
តា្ម តដែុើយ  ដធឿន មករាងំ កនៃុងក្រជួយអភិរក្សសតវារ្ាែកមមទាងំដនះ។ កនៃុង
នយ័ដនះ  គណៈកម្មក្រ សហគមនតំ៍ែនក់្រោរធម្មជាតិតា្ម តដែុើយ ដធឿន មករាងំ 
ោន សហក្រជាមយួអង្គក្រអភិរក្សសតវាចមព Wildlife Conservation Society 
ដ�ើម្ើដ្ក់ដចញជាបផ្នក្រ មតរួតពិនិត្យជាលក្ខណៈសហគមន៍មួយ ប�ល
កនៃុងដ្ះអនៃកមសរុកទទួលោនកចមមជាថនៃូរដៅនលឹងក្ររយក្រណ៍ និង
មតរួតពិនិត្យ តាមដ្នសំែុកសតវា  ជំនួសឲ្យក្រយកសុ៊តសតវាទាងំដ្ះដៅលក់
ដៅទើផ្សារងងលឹតដៅតាមមពំប�នចថ-ឡាវវញិ។ 

រោតិកា
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ឥទ្ិពលដលើជើវៈចមមរុះ 8

ឥទ្ិពលដលើដស�ឋាកិច្ចសង្គម 9

ឥទ្ិពលដលើដោលនដោោយ 10

និរន្រភាព 11

ក្រចម្ងដៅអនុវត្ដៅកបន្ងដផ្្សង 11

ច�គូ្្ 12

ព័ត៌រោនបោល
ជ័យោភើរង្វា ន់ដអក្វា ទ័រ៖ ឆ្នៃ  ំ២០០៨

ទើកបន្ង៖ ដខត្មពះវហិារ

អនៃកទទួលផ្ល៖ ២៣៦ មគរួរារ

ជើវៈចមមរុះ៖ តំែន់ជមមកសតវាចមពគូដលន មពហ្មដទព
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សាវត្រ និងបរបិទ

តា្ម តដែុើយគឺជាភូមិកនៃុងចមពដ្ច់មសោលមួយរានមែជាជន ២៣៦មគរួរារ 
រស់ដៅប�លមួយចំនួនកនៃុងចំដោមពកួដគជាជនជាតិដ�ើមភាគតិចគយួ ដហើយ 
ភូមដិនះរានទើតាងំកនៃុងតែំនជ់មមកសតវាចមពគូដលនមពហ្មដទព កនៃុងដខតម្ពះវហិារ 
ចនតំែន់វាលទំ្ែខាងដជើងមែដទសកម្ពុ ជា។សហគមន៍ ដនះរស់ដៅ 
ដលើជាយតំែន់ក្រោរ ប�លរានសុទ្បតចមពដ�ើមជរុះស្លឹកតាមរ�ូវក្ល។ ដៅ 
ទូទាងំតំែន់អាសុើអាដគនៃយ ៍ រានចមពមែដភទដនះដមចើនកបន្ងោស់ប�លមតរូវ 
ោនដគែបមង្ឲ្យដៅជា�ើដធវាើបមសយកដស្ៀងចញិ្ច លឹមជិវតិ និងែំដពញដសចក្ើ
មតរូវក្រដៅតាមកដំណើ នមែជាជន។ ដខតម្ពះវហិារជាទើតាងំមួយចុងដមក្យ
កនៃុងចដំោមកបន្ងមួយចំនួនប�លរានចមពដ�ើបែែដនះដៅដសសសល ់ ដហើយ 
វាកជ៏ាជមមក�ល់ពពួកសតវាចមពមយួចនំនួប�លរសដ់ៅ អាមសយ័ោនដដ្យរារ
មែពន្័ដអកូ�ូសុើ និងចមពដ�ើមែដភទដនះប�រ។ ក្របមែក្្យចមពទាងំដនះឲ្យដៅជា
�ើកសិកម្ម (ទាងំពើសំោក់សហគមននិ៍ងមករុមឧសសាហកម្មមកពើដមរៅ) គពឺតិ 
ជាែង្កឲ្យរានក្រគមរាមកំបហងធំ�ល់តំែន់ក្រោរមួយដនះ ជាមិនខាន។
 
តំែន់ក្រោរជាដមចើនកនៃុងតំែន់អាសុើអាដគនៃយដ៍នះ មតរូវោនមនុស្សពើខាងដមរៅ 
ជាដមចើនចាត់ទុកថា ជា�ើប�លអនៃកោក៏មតរូវក្រចង់ោនប�រ ដដ្យរារថា 
វា មិនទាន់រានក្រទទួលរា្គ ល់�ល់ រ ដែ ៀែ ដ មែើ មោស់�ើជា មែចពណើ  
សិទ្ិក្ន់ក្ែ់ជាសហគមន៍ និងសិទ្ិកនៃុងក្រដមែើមោស់ធន់ធានកនៃុងមូលដ្ឋា ន 
ដៅដ�ើយ។ ក្ររចិរ លឹលោតនូ់វសទិ្ ិវាកោ៏នែង្កឲ្យោតែ់ង់នូវមុខង្រជាដមដកើយ 
ប�លធ្ាែប់តដ�ើរតជួាមែចពណើ កនៃុងក្រជួយអភរិក្សែររ្ិាន និងបសវាងរកក្រចិញ្ច លឹម
ជើវតិជាមួយធម្មជាតិជុំវញិខ្ួន ដហើយជាលទ្ផ្លវាក៏្ដំៅ�ល់ក្រដែើកតំែន់
ដនះ�ល់ក្រដធវាើឧសសាហកម្ម និសសារណកម្មមែកែដដ្យែច្ច័យែំផ្្ិចែំផ្្ញ។

ជម្រកចុងផមក្យសមរាប់សតវាពមពកពុំងរងក្រគមរា្រកហំែង

តែំនខ់្ពង់រែភាគខាងដជើងជាទើជមមករស់ដៅែនពូ្ជសតវាមតយ៉ាងយក្ស នងិ 
មតយ៉ាងចំកំកស កនៃុងចំនួន ដមចើនជាងដគែង្អស់ដលើពិភពដោក ដហើយសតវារ្ាែ
ទាងំពើរមែដភទដនះស្តិកនៃុងចដំោមពពួកសតវាកពុំងរងក្រគមរាមកំបហងខ្ាងំ។ 
តំែន់ដនះក៏មទមទង់ផ្ងប�រ�ល់ក្ររស់រនរែស់ពពួកសតវារ្ាែស្ិតដមក្ម 
ក្រគមរាមកបំហង មយួចំននួដទៀត រមួទាងំសតវាតា្ម តែើមែដភទ (white-rumped, 
slender-billed and red-headed) នងិសតវារ្ាែទលឹក មោែំើមែដភទ (មត�កធ់,ំ 
ទាចមពរ្ាែស, ដមកៀល, មត�ក់តូច, ពពូលទលឹក, អង្គតដ់ ្្ម  និងកុកោកអ់ដំោះ)។ 
ដដ្យរារបតវាជាទើមែមូលផ្្ុ ំនូវពពួកសតវារ្ាែមោែំួនមែដភទប�លកំពុង
ស្តិកនៃុងរ្ានភាព គមរាមកបំហងជារាកល ខ្ពង់រែភាគខាងដជើងជាតំែនអ់ភិរក្ស 

រានលក្ខណៈវដិសសវរិាលមយួ។ តែំនដ់នះមទមទង�់លក់្ររស់ដៅសតវាចនំនួ 
៥០ មែដភទប�លមតរូវោនចុះកនៃុងែញ្ើមកហម ចនពពកួសតវាស្តិដមក្មក្រគមរាម 
កំបហងរែស់ អង្គក្រអន្រជាតិអភិរក្សសតវាចមព International Union for 
Conservation of Nature (IUCN)។ និោយម៉ាយាងដទៀត តំែន់ខ្ពង់រែភាគ 
ខាងដជើងគឺជាជមមកចុងដមក្យដហើយសមរាែ់សតវាជាដមចើនកនៃុងចំដោម
សតវាទាងំដ្ះ។

ផសារភ្ជា ប់ក្រកចណូំលរបស់អ្នកមសរុកជា្រតួយសុខភ្ព
មបព័ន្ធផអកូឡូសីុ្ូរលដ្ឋា ន

គណៈកម្មក្រសហគមន៍តំែន់ក្រោរធម្មជាតិតា្ម តដែុើយ ដធឿន មករាងំ 
ោនវវិត្ន៍ដចញពើគដមរាងរាកល្ងដធវាើដទសចរណ៍ធម្មជាតិកនៃុងមូលដ្ឋា ន
ភូមតិា្ម តដែុើយ ដមក្មក្រផួ្្ចដផ្្ើមគនិំតរែស់អង្គក្រអភិរក្សសតវាចមពកម្ពុជា Wildlife 
Conservation Society (WCS)។ ភូមិតា្ម តដែុើយដនះមតរូវោនកំណត់និង
ដមជើសយកមកដធវាើជាដោលដៅសមរាែ់ក្ររាកល្ងដនះ ដដ្យរារបតវាជា
កបន្ងសំែូរសតវាចមពដមចើនមែដភទ និងដដ្យរារកំដណើ នចនតមមរូវក្ររែស់
អនៃកដទសចរប�លចង់មកទស្ស្សតវាជិតផុ្តពូជទាងំដ្ះដៅកនៃុងទើជមមក 
ធម្មជាតិប�លកំពុងបតរញួតូចរែស់វា។ សហគមន៍ដនះោនដធវាើក្រតាមបែែ
អភិមកមចូលរមួជាមួយ WCS ដ�ើម្ើែដង្កើតគណៈកម្មក្រភូមិដដ្យរានក្រ 
ដោះដឆ្នៃ តដមជើសតាងំ សមរាែ់មគែ់មគងដលើមគែ់បផ្នៃកដទសចរណ៍ធម្មជាតិ និង 
អវាើប�លសំខាន់ែំផុ្តដៅដទៀតដ្ះ គឺមគែ់មគង�ើធ្ើកនៃុងភូមិដ្ះបតម្ង។ 
គណៈកម្មក្រដនះមតរូវោនទទួលរា្គ ល់មសែចបាែ់ដដ្យមកសួងែររ្ិាន 
និងដ្ក់ែញ្ចូ លដមក្មមករុមមែលឹកសាឃុផំ្ងប�រ។ 
 
ែ ទ្ា ែព់ើដគែដង្កើតគណៈកម្មក្រោនដហើយ អង្គក្រដមរៅរដ្ឋា ភោិលកនៃុងមសរុកមយួ 
ដ ្្ម ះថា “មជ្ឍមណ្ឌ ល សំ វាស្ សមរាែ់អភិរក្សសតវាចមព” (Sam Veasna 
Center for Wildlife Conservation/SVC) មែចាដំខតដ្សៀមរែ  ោនចាែ់ដធវាើជា 
ច�គូដធវាើសកម្មភាពផ្្សពវាផ្សាយដលើកសទាួយអំពើកិច្ចអភិរក្សដៅតំែន់តា្ម តដែុើយ។ 
SVC ជាជដមមើសសក្ិសមមួយសមរាែ់ភាពជាច�គូដនះ ដដ្យរារថាវារាន 
ទើតាងំដៅដខតដ្សៀមរែ ប�លជាមជ្ឈមណ្ឌ លដទសចរណ៍រែស់កម្ពុជាមរាែ់ 
នងិដដ្យរារវារានដែសកកម្មកនៃុងក្រែនដ្ករ ្ ិ៍�បំណល រែស ់ដោក ស ំ វាស្ 
ប�លជាអនៃកដមើលសតវារ្ាែនិងអនៃកអភិរក្សរានៃ ក់កនៃុងចំដោមអនៃកអភិរក្ស
�ំែូងដគជាដមចើនដៅកម្ពុជា។ មជ្ឍមណ្ឌ ល SVC ោនដ�ើរតួ្ទើ្មុំខកនៃុងក្រ
ធា ្ ឲ ្យ រា ន ក្ រ ដ ធវាើ ដ ទ ស ច រ ណ៍ ប ែ ែ ទ ទួ ល ខុ ស មតរូវ ដ ៅ តា្ម ត ដ ែុើ យ 
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នងិកនៃុងក្រដលើកសទាួយកិច្ចក្រអភរិក្សដៅទើដ្ះតាមរយៈវុែិរាយ ែណ័្ណពត៌័រាន 
នងិក្រផ្សាយោណិជក្ម្ម។ ដោលដៅក្រង្រដទសចរណ៍ដៅតា្ម តដែុើយគសឺដំៅ 
ដលើអនៃកដទសចរថានៃ កម់ធ្យមនិងខ្ពស់ និោយឲ្យចគំអឺនៃកទាងំឡាយោប�ល 
ចាែ់អារម្មណ៍ជាមយួនលឹងក្រទទួលខុសមតរូវបផ្នៃកសង្គម និងែររ្ិាន ដហើយ 
ប�លរានដចត្ហ៊ានែង់តចមមួ្យខ្ពស់ ជាមយួនលឹងក្រ យល់�លឹងថាចំណូលពើ
កចមមដទសចរណ៍ទាងំអមបាលរា៉ា ននលឹងមតរូវោនដគយកដៅវនិិដោគកនៃុងក្រ 
អភិវឌ្ឍសហគមន៍និងកិច្ចខិតខំអភិរក្សែររ្ិាននិងសតវាចមពវញិ។ អនៃកដទសចរ 
រួមវភិាគទាន�ល់ដស�ឋាកិច្ចមូលដ្ឋា នដដ្យផ្ទា ល់ តាមរយៈក្រែង់ចថ្ឲ្យ
អនៃកមសរុកសមរាែ់ដសវា្្ �ូចជា ក្ររានៃ ក់ដៅ ក្រ្ដំភញៀវ ក្រចំអិនអាហារ 
ក្រ�លឹកជញូ្ន ដហើយពួកដគក៏រមួចំបណកដដ្យមែដោលផ្ងប�រតាមរយៈ 
វភិាគទាន ៣០ �ុោ្រអាដមរកិឲ្យដៅមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ឃុ។ំ 

គំនិតផ្្ួចដផ្្ើមដនះោន្មំកនូវផ្លមែដោជន៍ជាដមចើន កនៃុងដ្ះរានក្រ 
ដកើនដ�ើងនូវចំនួនសតវាចមព និង សតវារ្ាែប�លធ្ាែ់រានក្រទទួលគមរាម 
កំបហងជិតផុ្តពូជ ក្រផ្្ស់ែ្ូរជាវជិ្រាននូវឥរោិែថរែស់អនៃកមសរុកចំដោះ 
កិច្ចអភិរក្ស និងចំណូលក្ន់បតដមចើនជាងមុនសមរាែ់អនៃកមសរុកកនៃុងភូមិ ប�ល
ពលឹងអាមស័យដដ្យផ្ទា ល់ដលើក្រក្រោរនិងអភិរក្សសតវាចមព ធនធានធម្មជាតិ 
នងិមែពន្័ដអកូ�ូសុើ។ តាមរយៈក្រផ្សារភ្ាែ់កដំណើ នចណូំលកនៃុងមសរុក ជាមយួ 
នលឹងសុខភាពមែព័ន្ដអកូ�ូសុើនិងសតវាចមពកនៃុងមូលដ្ឋា ន គំរូកិច្ចអភិរក្សដនះោន
សដមមចនូវដជាគជ័យកនៃុងក្រ ផ្្សែូ្់រឥរោិែថរែស់អនៃកមសរុកចដំោះសតវាចមព។ 
មតង់ដនះមិនបមនជារារៈសំខាន់តូចតាចដទ ដដ្យដហតុថា  សតវាជិតផុ្តពូជ
ជាដមចើនប�លដគរកដឃើញដៅតំែន់វាលរែខាងដជើងដនះ ោនដធវាើជមមក និង
ែន្ពូជកនៃុងប�ន�ើចមព កសិកម្មធម្មជាតិ ប�លផ្្ល់មដធយាោយចិញ្ច លឹមជើវតិ
�ល់សហគមន៍មូលដ្ឋា នផ្ងប�រ។ គរំដូនះោនែង្ហា ញឲ្យដឃើញ ផ្ងប�រនូវភាព
ទនភ្់ននិ់ងសវាតិរាវា ញរែស់វាចដំោះមុខែញ្ហា ប�លអាចដកើតរានដ�ើងកនៃុងដពល
រានក្ផ្្ស់ែ្ូរបផ្នៃកមគែ់មគង មពមជាមួយដ្ះវាោនដ�ើរតួែំដពញែបន្មជា
ឧែករណ៍អភិរក្សថ្មើមួយដទៀត និងជាយុទ្រាសស្មគែ់មគង �ើធ្ើផ្ងប�រសមរាែ់ 
សហគមន៍។

សកម្មភាពក្រង្រដទសចរណ៍ដៅតា្ម តដែុើយស្ិតដមក្មក្រចាត់បចងដដ្យ
គណៈកម្មក្រភូមិប�លមតរូវោន អនៃកមសរុកដោះដឆ្នៃ តដមជើសតាងំ។ គណៈកម្មក្រ
ដនះទទួលខុសមតរូវដលើក្រមគែ់មគងចាត់បចងផ្លមែដោជន៍ទាងំអស់ ប�ល
ោនមកពើសកម្មភាពដទសចរណ៍ និងក្រែដញ្ចញមូលនធិសិមរាែក់្រដមែើមោស់

កនៃុងសហគមន។៍ ដៅកនៃុងភូម ិរានែួនមករុមប�លផ្្លដ់សវា�លវ់សិយ័ដទសចរណ៍៖
1. គណៈកម្មក្រភូមិប�លជាែ់ដឆ្នៃ ត (រានសរាជិក ១២ ្ ក់) ប�លដមើល

ក្រខុសមតរូវខាងោមផ្ទាះសំោក់ ដភញៀវ, ក្របែងបចក�ើ�ល់សរាជិក
សហគមន៍ និងក្រដរៀែចំកម្មវធិើក្រោរសំែុកពងសតវារ្ាែ។

2. សរាគមមគ្គុដទសកដ៍ទសចរណ៍ភូម ិ(រានសរាជិក ១៤ ្ ក)់ ប�លកនៃុង
 ដ្ះរានមគ្គុដទសក៍្ដំភញៀវ និងមករុមលបាតសហគមន៍។

3. មករុមដធវាើមហាូែ (រានសរាជិកែួន្ក់ សុទ្បតជាសស្ើ) ប�លចំអិនអាហារ
 សមរាែ់ដភញៀវនិងដទសចរ។

4. មករុមមគែ់មគងផ្ទាះសំោក់ (រានសរាជិកែួន្ក់ សុទ្បតជាសស្ើប�ល
     ជាអនៃកសំអាតផ្ទាះសំោក់ និងលក់វត្ុអនុសសាវរ ើយ�៍ល់ពួកដទសចរ)។

ភាពជាដម�លឹក្មូំលដ្ឋា នក៏ជាកត្ាមួយសំខាន់ោស់ប�រកនៃុងក្រ្មំកនូវ 
ដជាគជ័យរែស់គំនិតផ្្ួចដផ្្ើមដនះ។ ដោក ឌលឹែ គលឹមអួន មែធានគណៈកម្មក្រ
តំែន់ក្រោរសហគមន៍តា្ម តដែុើយ ដធឿន មករាងំ រមួជាមួយសរាជិកមករុម 
ប�លរានក្រតាងំចិតមុ្ះមុតឯដទៀត ោនខិតខដំធវាើក្រដដ្យឥតសំចចករ្ាងំក្យ
ចិត្ ដ�ើម្ើពន្យលអ់ះអាង�លស់ហគមនឲ៍្យយលអ់ពំើផ្លមែដោជនរ៍ែសគំ់រូ
អភិរក្សដនះ រហូតទាលប់តដកៀរគរោន ែន្ចិម្ងៗ នូវក្រោមំទពើសំោក់ 
មហាជនជាដមចើនកនៃុងចដំោមអនៃកមសរុកភូមទិាងំដ្ះ។ បផ្នៃកមួយសខំាន់
កនៃុងកចិ្ចដកណ្ឌ ក្រោមំទដនះគឺក្រជមមរុញដលើកទលឹកចិត្រា្ម រតើភាពជារា្ច ស់រែស់
សហគមន ៍និងក្រ ែដង្កើតនិងទទលួខុសមតរូវរមួោនៃ កនៃុង�ំដណើ រក្រទាងំមូលបតមង្។

ភាគដមចើនចនអនៃកមសរុកដៅទើដ្ះជាកសិករដធវាើបមសល្មមបតមួយរស់។ ដហតុដនះ 
ដហើយ រ្ាែត្យករគដមរាងយល់ដឃើញថា មែក្រសំខាន់មិនដៅមតលឹមបត
ក្រែង្ហា ញ�លអ់នៃកមសរុកមូលដ្ឋា នថាសកម្មភាពដទសចរណ៍ធម្មជាតអិាច្មំក
នូវអត្មែដោជន៍និងមូលនិធិ�ល់ជំ្ន់ដមក្យៗដទៀតោ៉ា ងោខ្ះដ្ះដទ 
ែ៉ាុបន្វាក៏រានផ្ងប�រ កនៃុងក្រែង្ហា ញឲ្យដឃើញថាដតើដគអាចដធវាើសរាហរណកម្ម
ដទសចរណ៍ធម្មជាត�ូិចដមច្ខះ្ដៅកនៃុងបផ្នក្រដមែើមោស�់ើភូម ិតាមរដែៀែមយួ
ប�លអាចែន្ដ្្ើយតែោនដៅនលឹងតមមរូវក្រសមរាែ់ដធវាើកសិកម្មចិញ្ច លឹមជើវតិ។ 
អាកែ្កិរោិ នងិឥរោិែថមនិបមនជាដរឿងង្យដធវាើឲ្យរានក្រផ្្សែូ្់រដ្ះដទ។ 
វាមិនមគែ់មោនដ់ទកនៃុងក្រមែលឹងអះអាង ែញ្ចុ ះែញ្ចូ លអនៃកមសរុកឲ្យយល់អពំើរារៈ 
សំខាន់ចនក្រអភិរក្សសតវាចមពដ្ះ។ ដគចាោំច់មតរូវបតពន្យល់អនៃកទាងំដ្ះឲ្យ 
ទទួលយកោនថា កិច្ចអភិរក្សអាចនលឹង្មំកនូវភាពមែដសើរមែកែដដ្យ 
អត្ន័យ�ល់ក្រចិញ្ច លឹមជើវតិនិង សុខុរាលភាពរែស់ពួកដគ។

ដោក Ashish John ចនអង្គក្រអភិរក្សសតវាចមព Wildlife Conservation Society នោិយថា៖ “អវាើប�លខញុ ំដសនៃើសំុដ្ះគឺសូមឲ្យរានក្រទទលួរា្គ ល់ 
បថមដទៀតថា ពួកដយើង កនៃុង្មជាសហគមនម៍យួ អាចដធវាើក្រសដមមចចិត ្ោនថាដតើគរួបែងបចកធនធាន ជាពិដសស�ើធ្ើ ដដ្យរដែៀែោដៅឲ្យ 

សរាជកិសហគមនរ៍ែស់ដយើង។ សូមទុកឲ្យ ពួកដយើងដធវាើ ដហើយពកួដយើងពិតជានលឹងដធវាើោនល្អ”។
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សកម្មភាពសខំាន់ៗ និងការងារឆ្នៃកបឌិត

ដោងតាមចបាែ់តែំន់ក្រោររែសក់ម្ពុជា មកសួងែររ្ិានមតរូវដធវាើក្រកណំតម់ពំ 
តំែន់មទ្ែ់ែួនកនៃុងតំែន់ក្រោរធម្មជាតិទាងំមូល៖ តំែន់មទ្ែ់មគែ់មគង
ដដ្យសហគមន,៍ តែំនម់ទ្ែ់ដមែើមោស់ធនធានដដ្យចើរភាព, តែំនម់ទ្ែ់
សមរាែអ់ភិរក្ស នងិប�នតែំនម់ទ្ែ់សនៃូល។ ក្រកណំត់មពំដនះមតរូវដធវាើដ�ើងកនៃុង
តែំន់ក្រោរធម្មជាតិទាងំ២៣ កនៃុងមែដទស។ ជាទរ្ាែ់អនុវតន្ក៍ន្ងមក អាជាញ ធរ 
រែស់តំែន់ក្រោរធម្មជាតិ ជាទូដៅដមចើនបតដធវាើក្រកំណត់មពំតំែន់មទ្ែ់ 
ទាងំែួនកនៃុងដពលបតមយួមពមោនៃ បតម្ង ប�លអាចែង្កជាែញ្ហា ស្មុមគរា្ម ញ�ល់
បផ្នក្រដមែើមោស់�ើធ្ើ ដហើយជាញលឹកញែ់្ដំៅ�ល់ក្របមែក្្យចមពឬតំែន់
អភិរក្ស�ចទដទៀតសមរាែ់ក្រដមែើមោស់កនៃុងវសិ័យកសិកម្មដៅវញិ។ 

សង្វា ក់ក្រង្រកណំត់មពំដី

តា្ម តដែុើយជាភូមិទើមួយកនៃុងប�នជមមកសតវាចមពគូដលនមពហ្មដទពប�លសកម្ម
កនៃុងក្រកណំតម់ពតំែំនម់ទ្ែ់កនៃុងសហគមនរ៍ែសដ់គ។ ដធវាើ�ូដចនៃះ គណៈកម្មក្រ 
អាច�លឹក្កំ្រង្រកនៃុង�ំដណើ រក្រប�លរានក្រចូលរមួ ប�លតាមរយៈដនះ
ជមមរុញរា្ម រតើភាពជារា្ច ស់មសរុក និងមែ�ូកភាគើោក់ព័ន្�ចទដទៀតកនៃុងក្រង្រ 
ដនះ (រាន�ូចជា សហគមន,៍ WCS, អាជាញ ធរដខត ្និងែុគ្គលកិមកសងួែររ្ិាន)។ 
តាមរយៈដនះដគអាចសមរាលោននូវវវិាទប�លអាចដកើតរានរវាងសរាជិក
សហគមន ៍និងអាជាញ ធរប�នក្រោរធម្មជាតិ ដលើកបនង្ោប�លដគមិនទានោ់ន
វាស់មពំកំណត់ដៅដ�ើយ។ ដដ្យរារថាមិនទាន់រានមគ្គុដទសក៍បណ្អំំពើ
សង្វា ក់�ំដណើ រក្រកំណត់មពំតំែន់មទ្ែ់   ែទពិដរាធន៍ដៅតា្ម តដែុើយអាចជា
គរំសំូខានម់យួ កនៃុងក្រកំណតម់ពតំែំនម់ទ្ែ់មគែម់គងដដ្យសហគមនជ៍ាមុន 
ជាជដមមើសជំនួសឲ្យក្រដធវាើកំណត់មពំតំែន់មទ្ែ់ទាងំែួនកនៃុងដពលបតមួយ
មពមោនៃ ។ ក្រអនុវត្បែែដនះ �ូចជាក្រកំណត់ជាមុននូវបផ្នក្រដមែើមោស់�ើ
សហគមន ៍មតរូវោនដគចម្ងយកដៅអនុវតន្ត៍ាមដៅភូមមិោ ំនិង ឃុមំយួដទៀត។ 
 
ភូមិតា្ម តដែុើយោនអនុវត្ន៍ដដ្យដជាគជ័យនូវក្រផ្សារភ្ាែ់កិច្ចអភិរក្ស
សតវារ្ាែជាមួយឧសសាហកម្មដទសចរណ៍ តាមរយៈកិច្ចមពមដមពៀងមួយរវាង
សហគមនប៍�នជមមកសតវាចមព និងអង្គក្រ WCS ។ កចិ្ចមពមដមពៀង 
ោនបចងថា ចំណូលដទសចរណ៍សមរាែ់ភូមិដនះវាចំណុះដៅនលឹងក្រប�ល
អនៃកមសរុកភូមិឯកភាពយលម់ពមដធវាើក្រ មគែម់គងមែកែដដ្យចើរភាពនូវជមមក
សតវា និងក្រោរសតវាចមពទាងំដ្ះ តាមរយៈបផ្នក្រលម្អិតកនៃុងក្រដមែើមោស់
�ើភូមិ និងដោលនដោោយមុលឹងរា៉ា តម់យួប�លែំរមក្រែរោញ់សតវា។ បផ្នក្
រដមែើមោស់�ើរានភាពមសែចបាែ់ដលើមូលដ្ឋា នក្រកំណត់តំែន់មទ្ែ់ប�ល
អនុម័តដដ្យរដ្ឋា -

ភិោល។ បផ្នក្រដនះមតរូវោនសដមមចតាមរយៈក្រពិដមោះដោែល់ជាមួយ
សហគមន៍ ដហើយវាកំណត់ចបាស់ោស់នូវទើតាងំ�ើដមែើមោស់សមរាែ់កសិក
ម្ម លំដៅដ្ឋា ន និងក្រទាញយកផ្លពើធនធានធម្មជាតិមែកែដដ្យចើរភាព។  

បមាក់ឧបត្ថ្រ្ភផលើកទឹកចិតដ្ល់សក្រ្មភ្ពអភិរក្ស
 
ដោលនដោោយែំរមក្រែរោញ់សតវារែស់ភូមិតា្ម តដែុើយមតរូវោនអម
ដដ្យដោលក្រណ៍មួយប�លែង់មោក់ឲ្យសរាជិកសហគមន៍ ដ�ើម្ើកំុឲ្យ
ពួកដគដៅយកពងសតវា ឬចាែ់កូនែក្សើចនពពួកសតវាកំពុងស្ិតកនៃុងក្រគមរាម
កំបហងពើទើតាងំសំែុករែស់វា។ ទើផ្សារងងលឹតមួយធ្ាែ់ោនដកើតរានដៅតាម
មពំប�នចថ-ឡាវ សមរាែ់ជួញ�ូរពងសតវារ្ាែប�លកំពុងស្ិតកនៃុងក្រគមរាម
កំបហង ដដ្យរាន�្មួញកោ្លជាអនៃកសមមែសមមរួល។ ពងសតវាដមកៀល 
ជាពិដសស ស្ិតកនៃុងចំដោមពងប�លលក់ោនចថ្ខ្ពស់។ ជាក្រដ្្ើយតែ 
ភូមិតា្ម តដែុើយោនដ�ើរតួ្ទើ្ំមុខកនៃុងគំនិតផួ្្ចដផ្្ើមមួយរានដ ្្ម ះថា 
“កម្មវធិើក្រោរសែុំកសតវារ្ាែ” ប�លដកណ្ឌ អនៃកមសរុកកនៃុងភូមឲិ្យចូលរមួកនៃុងក្រ
ដ�ើររកទើតាងំតាមដ្ន និងក្រោរសំែុកសតវា។ គំនិតដនះោនដផ្្ើមដចញជា
�ំែូងពើ WCS បត ក្រទទួលខុសមតរូវក្ន់បតដមចើនដ�ើងមតរូវោនដផ្ទារដៅឲ្យភូមិ
តា្ម តដែុើយ ដមោះែទពិដរាធនោ៍នែង្ហា ញថា តាមរយៈ កិច្ចសហក្រដដ្យផ្ទា ល់
ជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋា ន ដគអាចរកដឃើញសំែុកសតវារ្ាែកនៃុងចំនួនដមចើន 
ដហើយក្រោរវាោនដដ្យដជាគជ័យដទៀតផ្ង។ ដមក្មកម្មវធិើដនះ សរាជិក
សហគមន៍ទទួលោនក្រដលើកទលឹកចិត្បផ្នៃកហរិញ្ញវត្ុ (ជារង្វា ន់មោក់�ល់ដៅ
៥ �ុោ្រអាដមរកិ) ជាថនៃូរដៅនលឹងក្រប�លដគរយក្រណ៍អំពើសំែុកសតវារ្ាែ 
និងក្រប�ល ដគដ�ើរតួជាអនៃកឃ្្ដំមើលក្រោរទើតាងំសំែុកដ្ះរហូត�ល់
កូនសតវាញស់និងលូតោស់ដពញរូែរែ។ អនៃកឃ្្ដំមើល ទទួលោន ១ �ុោ្រ
អាដមរកិកនៃុងមយយចថងៃ ដហើយពួកដគទទួលោនមោក់ ១ �ុោ្រ បថមពើដលើដទៀត
ែ ទ្ា ែព់ើកូនសតវា ធដំពញរែូរង។ ដគកដ៏ៅបតែង់ចថដ្ពញ�ល់អនៃកឃ្្ដំមើលសំែុក
ប�រ ដែើសិនជាដគអាចដធវាើដផ្ទាៀតផ្ទា ត់រកដឃើញថា សំែុកសតវាខូចដដ្យមូលដហតុ
ធម្មជាតិ �ូចជាមតរូវោនសតវាចមព�ចទសុើជាអាហារជាដ�ើម។ អាមតាកចមមមោក់
ដនះមតរូវដគមពមដមពៀងោនៃ តាមរយៈក្រពភិាកសាជាមយួសហគមន។៍ កម្មវធិើមោក់
ដលើកទលឹកចិត្ដនះមតរូវោនអមែំដពញដដ្យ កម្មវធិើមួយដទៀតប�ល
គណៈកម្មក្រភូមិតា្ម តដែុើយជាអនៃកចាត់បចង ដហើយកនៃុងដ្ះដគដមែើចំណូលពើ
ដទសចរណ៍ធម្មជាតិែង់កចមម ១០ ដៅ ១៣ �ុោ្រ កនៃុងមយួឆ្នៃ �ំលរ់ា្ច សដ់�ើមដ�ើ
ជ័រទលឹក ឲ្យជួយក្រោរទើតាងំសំែុកសតវា។ សតវាមត�ក់ ជាពិដសសចូលចិត្ក្ច់
សំែុកដលើដ�ើមដ�ើជ័រទលឹក ប�លជាមែភពចំណូលសំខាន់មួយរែស់អនៃកមសរុក។ 
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ក្រង្រចចនៃមែឌិតមួយដទៀតប�លគួរកត់សរា្គ ល់ប�រដ្ះគឺកម្មវធិើែង់ចថ្ទូទាត់
កសិ-ែររ្ិាន ប�លមតរូវោនចាែ់ដផ្្ើមក្លពើឆ្នៃ  ំ២០០៧។ ដមក្មកម្មវធិើដនះ 
កសិករោប�លអនុដោមោនតាមបផ្នក្រដមែើមោស់�ើកនៃុងភូមិ និងែំរម
ែរោញ់សតវា អាចទទលួោនសិទ្ចូិលរមួកនៃុងសរាគមទើផ្សារប�លតាមរយៈដនះ 
ពួកដគអាចលក់មសរូវរែស់ដគកនៃុងតចម្មួយខ្ពស់ជាងធម្មតា។ សរាគមទើផ្សារ
មនិមោនប់តផ្ល្�់លស់រាជិករែសខ់្ួននូវតចមម្សរូវអនុដមោះពិដសសែ៉ាុដោ្ណ ះ
ដទ ែ៉ាុបន្វាោនដ�ើរតួជាអនៃកមែមូលទិញផ្លិតផ្លរែស់អនៃកមសរុកសមរាែ់លក់
ឲ្យទើផ្សារជាតិ ដដ្យផ្ទា ល់បតម្ង ដដ្យមិនោច់្្ងក្ត់�្មួញកោ្លប�ល
ធ្ាែ់បតក្ន់ក្ែ់ផ្្ច់មុខនូវជំនួញរកសុើរែស់អនៃកភូមិ។ ដលើសពើដនះដទៀត 
សរាគមដនះជួយផ្្ល់ផ្ងប�រនូវដ�ើមទុន�ំែូង�ល់សហមោសធន់តូចមែកែ 
រែរោប�លពលឹងបផ្្អកដលើមែព័ន្ដអកូ�ូសុើ និងែណុ្ះែោ្លកសិករអំពើ
ែដច្ចកដទសថ្មើកនៃុងក្រដធវាើកសិកម្ម។ មោក់ចំដណញប�លរកោនដគយកដៅបចក
របម្កជាមួយកសិករនិងសរាគម្្ប�លជាសរាជិក។

គណៈកម្មក្រតំែន់ក្រោរធម្មជាតិតា្ម តដែុើយ  ដធឿន មករាងំ ោនែដង្កើត និង 
អនុវត្ន៍បផ្នក្រដមែើមោស់�ើសហគមន ៍ និងដ្ក់ដចញនូវកម្មវធិើ្ ្សមរាែ់
កិច្ចអភិរក្សទើតាងំសំែុកនិងរកចំណើ រែស់ពពួកសតវារ្ាែប�លរងក្រគមរាម 
កបំហងជិតផុ្តពូជជារាកល។ តាមរយៈក្រង្រគណៈកម្មក្រសរាជកិសហគម
រានភាពអង់អាចកនៃុងក្រអនុវត្មកិតមកមបផ្នក្រដមែើមោស់�ើកនៃុងមូលដ្ឋា ន 
រមួរានក្រ មតរួតពិនតិ្យដលើសកម្មភាពក្ែ់ឆ្្ក រចមពយក�ើដធវាើកសិកម្ម។ តាមធម្មតា 
កិច្ចសនយាជាោក្យសំ�ើឬោយលក្ខអក្សររវាងែុគ្គលនិងគណៈកម្មក្រ 
ជាមូលដ្ឋា នសមរាែក់្រអនុវតម្កិតមកមដនះដ�ើម្ើែញ្ឈែស់កម្មភាពដស្មើសចបាែ់ 
ឬក៏ផ្្ស់ែ្ូរទើតាងំ�ើដធវាើកសិកម្មដៅតាមបផ្នក្រដមែើមោស់�ើ។

វាដៅបតរានភាពចាំោច់ឲ្យរានក្រែន្ផ្្ល់កចមមដលើកទលឹកចិត្សមរាែ់
អនុវតន្ម៍កិតមកមកនៃុងក្រង្រអភិរក្សតដៅដទៀត ដដ្យរារថាតចម�្ើធ្ើប�លដចះ
បតែន្ដកើនោនក្នប់តជមមរុញឲ្យរានក្រចាែ�់ដណ្ើ ម�ើធ្ើក្នប់តខ្ាងំបថមដទៀត។ 
ោ៉ា ងោក្ើ មកទល់ែច្ចុែ្ននៃ វធិើអភិរក្សតាមក្រចូលរមួរែស់សហគមន៍ដនះ
ោន្មំកនូវភាពមែដសើរជា�ំុកំភួនជាងមុនដមចើនកនៃុងជើវភាពរស់ដៅរែស់
អនៃកមសរុក និងកនៃុងភាពសំែូរបែែរែស់សតវាចមពកនៃុងមូលដ្ឋា នផ្ងប�រ។ កម្មវធិើ 
ដទសចរណ៍ធម្មជាតិោនែង្ហា ញ�ល់អនៃកមសរុកមូលដ្ឋា នអំពើរារៈសំខាន់
ពពួកសតវាចមពកមម និងតចម្ដស�ឋាកិច្ចកនៃុងក្រអភិរក្សសតវាទាងំដ្ះ។

កនៃុងនយ័រ្ាែ័ន គំនិតផួ្្ចដផ្្ើមដនះពលឹងបផ្្អកដលើភាគើែនួ ប�លរានតួ្ ទើសំខាន់
ដរៀងៗខ្ួន។ គណៈកម្មក្រតំែន់ក្រោរធម្មជាតិតា្ម តដែុើយ ដធឿន មករាងំ 
ទទលួខុសមតរូវ ដលើក្រមគែ់មគងដសវាកម្មដទសចរ ចំណូលប�លរកោន  មូលនិធិ
ប�លមតរូវោនបែងបចក ក្រអនុវត្បផ្នក្រដមែើមោស់�ើនិងកិច្ចសនយា
មិនមែរាញ់សតវាចមព និងរយក្ណ៍អំពើក្ររដំោភ្្ដៅឲ្យអាជាញ ធរតំែន់
ក្រោរធម្មជាតិ។ អាជាញ ធរតំែន់ក្រោរធម្មជាតិទទួលខុសមតរូវដលើក្រដធវាើឲ្យ 
រានភាពមែដសើរកនៃុងកិច្ចមពមដមពៀងដទសចរ និងដលើក្រអនុវតច្បាែ់សទិ្កិ្នក់្ែ់
�ើធ្ើ។ មជ្ឈមណ្ឌ ល ស ំវាស្ ជាអនៃកទទលួខុសមតរូវកនៃុងក្រផ្្សពវាផ្សាយទើផ្សារអពំើ
ដទសចរធម្មជាតិដៅតំែន់អភិរក្សដ្ះ ក្រទាក់ទាញចុះែញ្ើដភញៀវដទសចរមក
ទស្ស្ និងដធវាើក្រមតរួតពិនិត្យសហមោសដនះជំនួសមុខឲ្យសហមោស។ 
ចុងដមក្យដគែង្អស ់ភាគើដផ្្សងៗដទៀតកនៃុងវសិយ័ឯកជនផ្ល្ក់្រចុះែញ្ើដទសចរ 
ប�លជាមែភពដ�ើមដគសមរាែច់ណូំលប�លជមមរុញដលើកទលឹកចិតក្ចិ្ចខិតខដំធវាើក្រ
អភិរក្សដៅទើដ្ះ។
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ឥទ្ិពល

ឥទ្ធិពល្រកផលើជីវៈចម្ររុុះ

មតយ៉ាង (Pseudibis gigantea) ជាសតវាជាតរិែស់កម្ពុជា។ សមរាែអ់នៃកដមើលែក្សើ 
នងិអនៃកអភិរក្ស វាជាមែដភទសតវារ្ាែមយួ�៏កមមវដិសសវរិាលបមនបទន។ 
ដគោន�លឹងអពំើវាតាមរយៈក្រដឃើញមង្រា្ក លពើមុនមក ដហើយក្រមរាវមជាវមយួ
រែស់ WCS ដៅឆ្នៃ ២ំ០០០ ោនោតមតដ្ងឲ្យដគ�លឹងក្នប់តចបាស់ថា សតវាដនះ
ដៅរានែន្អត្ិភាពរែស់វាដៅតំែន់វាលរែខាងដជើងដៅដ�ើយដទ។ 
ដដ្យរានក្រោមំទពើសំោក់គណៈកម្មក្រ ដៅមូលដ្ឋា ន WCS ដធវាើក្រមសង់ 
ចំនួនសតវាមត�ក់ ដមកៀល តា្ម ត និងមែដភទសតវារ្ាែសំខាន់ៗដផ្្សងដទៀត
ដៅទើដ្ះជាដរៀងរល់ឆ្នៃ ។ំ អង្គក្រ WCS ក៏រានមករុមមរាវមជាវមួយផ្ងប�រ 
ប�លមតរួតពិនិត្យដមើលសំែុក និងសតវាចមព្្កនៃុងតំែន់ដ្ះ។ សកម្មភាព
ទាងំដនះផ្ល់្នូវពត៌័រានគរួដជឿទុកចតិោ្នអំពើក្រដកើនឬក្រថយចុះ កនៃុងចនួំន
សតវាចមពសខំាន់ៗ  (�ូចប�លរានែង្ហា ញកនៃុងរែូតារង ១ នងិ ២ ដៅខាងដមក្ម)។

ដៅឆ្នៃ ២ំ០០៣ ែុគ្គលិករែស់ WCS ោនរកដឃើញកបនង្ែន្ពូជសតវាមត�កក់ស 
មួយគូដៅតា្ម តដែុើយ។ ្ដពលដ្ះ ដគ�លឹងថាវាជាកបន្ងែន្ពូជបតមួយគត់ 
រែស់សតវាដនះដៅប�ន�ើដោកអាសុើ។ បតចាែ់ពើដពលដ្ះមកចំនួនរែស់វា

ដៅកនៃុងតំែន់ដ្ះ ោនដកើនពើ ១សំែុក និងសតវាដមកៀលមួយគូ រហូត�ល់ដៅ
៦ សែុំក នងិសតវាដមកៀល ២៣ កបាល កនៃុងឆ្នៃ ២ំ០០៨។ ក្រតាមដ្នពិនតិ្យរែស់ 
WCS កោ៏នែង្ហា ញប�រថា ចនំនួសតវាមត�កធ់ែំន្ពូជករ៏ានដមចើនប�រដៅទើ
ដ្ះ 
គឺដគដឃើញរានរហូត�ល់ដៅ ៤១គូឯដោះកនៃុងឆ្នៃ  ំ២០០៩។

ជាមយួោនៃ ដនះប�រ គណៈកម្មក្រតែំនក់្រោរធម្មជាតិតា្ម តដែុើយ ដធឿន មករាងំ 
ក៏ោនដធវាើក្រង្រផ្្សពវាផ្សាយដលើកកំពស់ក្រយល់�លឹងរែស់សហគមន៍ អំពើ 
វតរ្ានរែសព់ពកួសតវាដៅទើដ្ះផ្ងប�រ។ តាមរយៈគណៈកម្មក្រ សហគមន៍ 
រានក្រដែ្ជាញ ចិត្ចំដោះកិច្ចអភិរក្សសតវារ្ាែធំៗប�លរងក្រគមរាមកំបហង
ជារាកលប�លដគរកដឃើញដៅតា្ម តដែុើយ ដដ្យដមែើសតវាមតយ៉ាងជានិមិត្រូែ
កនៃុងដោលដៅរែស់ខ្ួន។ វធិើដនះ ប�លសហគមន៍ដមជើសដរ ើសយកសមរាែ់ 
កិច្ចអភិរក្សសតវាចមពកនៃុ ងមូលដ្ឋា នតាមរយៈក្រង្រដទសចរណ៍ធម្មជាតិ 
មតរូវោនពមងើកដៅដមែើដលើទើតាងំ ៧ ដទៀតកនៃុងមែដទសកម្ពុជា ដហើយដគរាន
គដមរាងនលឹងពមងើកវាដៅកបន្ងដផ្្សងដទៀតដៅចថងៃមុខ។

ចមពដៅខ្ពង់រែខាងដជើងក៏ជួយមទមទង់ផ្ងប�រ�ល់ក្ររស់ដៅរែស់សតវាជិត

Fig. 1: Increases in White-shouldered and Giant Ibis populations in Tmatboey, 2002-2009

LEFT: White-shouldered Ibis populations at Tmatboey, 2002-2008. Source: T. Clements et al., 2010.  RIGHT: Giant Ibis breeding success 2003-2009. Source: WCS 
internal report, 2009.



ផុ្តពូជមែដភទដផ្្សងដទៀត �ូចជាសតវាក្្នអ់ែូំរ Eld’s deer (Rucervus  eldii) 
ប�លសលឹងបតបលងរានដៅដហើយដៅដលើពើភពដោកដនះ។ កិច្ចមពមដមពៀង
អភិរក្សជាមយួសហគមនោ៍នជយួ�ល់ក្រក្រោរសតវាជតិផុ្តពូជមយួដនះ។ 
គណៈកម្មក្រនិងសរាជិកសហគមន៍ោនមែក្ន់យកក្រទទួលខុសមតរូវ
បផ្នៃកចបាែ់ដពញដលញសមរាែក់្រមគែម់គងសតវាចមព នងិ�ើដៅជុវំញិភូម ិដហើយ
ជាលទ្ផ្ល កមមិតចនក្រក្ែ់ែំផ្្ញចមពដ�ើនិងក្រទស ទ្ា នចូលជមមក
សតវាចមពរានក្រថយចុះ ដដ្យរារថាសហគមន៍ោន្ោំនៃ ដោរពតាម
មពំប�នកំណត់កនៃុងក្រដមែើមោស់�ើធ្ើ។ 

ឥទ្ធិពលខាងផសដឋាកិច្ចសង្គ្រ

ក្រអភវិឌ្ឍដទសចរណ៍ដៅតា្ម តដែុើយដដ្យបផ្្អកដលើក្រអភិរក្សសតវារ្ាែកមម 
ោនដធវាើឲ្យរានក្របមែមែរួល មែដសើរោ៉ា ងខ្ាងំកនៃុងចំណូលថវកិ្សរាជិក
សហគមន៍ ដដ្យវាោនផ្្ល់ឲ្យពួកដគនូវឱក្សក្រង្រដមចើនជាងមុន និង
មែភពរកចំណូលសមរាែ់មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ឃុ។ំ 

ចំនួនដទសចរដៅដមើលតា្ម តដែុើយរានក្រដកើនដ�ើងជាមធ្យម ៣៦ ភាគរយ
កនៃុងមួយឆ្នៃ  ំចាែ់តាងំពើឆ្នៃ  ំ២០០៥ មក។ កនៃុងរយៈដពល�ូចោនៃ ដនះ ចំណូលក៏
ដកើនដ�ើងជាមធ្យម ១០០ភាគរយ កនៃុងមយួឆ្នៃ  ំប�រ។ អនៃកមសរុក ោន្ោំនៃ បកលម្អ
ឲ្យមែដសើដ�ើងនូវគុណភាពដសវាប�លអនុញ្្ញ តពួកដគឲ្យតដម្ើងចថ្ទស្ស្ 
ដហើយោនដធវាើពិពិធកម្ម ដសវារែស់ខ្ួនដ�ើម្ើពមងើកសរារាមតកនៃុងបខ្សសង្វា ក់
តចម្ពើដទសចរណ៍ផ្ងប�រ។ ជាមធ្យម តចម្ដសវាប�លដទសចរ ែង់កនៃុងរានៃ ក់ៗ 
ោនដកើនពើ ១០ �ុោ្រ កនៃុងឆ្នៃ  ំ២០០៤ �ល ់៦៧ �ុោ្រ កនៃុងឆ្នៃ  ំ២០០៨។ កនៃុង 
រយៈដពល�ប�លដ្ះ ភាគរយចនចោំយកនៃុងមូលដ្ឋា នពើចណូំលដទសចរណ៍
ោនដកើនពើ ១១ភាគរយ �ល់ ២៤ភាគរយ ឯដោះ។

មកមតលឹមឆ្នៃ  ំ២០០៧-២០០៨ ភូមិតា្ម តដែុើយទទួលោនចំណូល ១២.០០០ 
�ុោ្រ ពើសកម្មភាពដទសចរ ប�លកនៃុងដ្ះ ចំនួន ៣.៥០០ ោនមកពើ
វភិាគទាន�ល់មូលនិធិភូមិ ដហើយជិត ៨.៥០០ �ុោ្រ ប�លោនមកពើចថ្ 
ដទសចរែងដ់ៅដលើដសវាប�លអនៃកភូមោិនផ្្លជូ់នកនៃុងដពលរានៃ កដ់ៅ រែស់
ពកួដគ។ រវាងឆ្នៃ  ំ២០០៧-២០០៨ រាន មនុស្សចនំនួ ២៥ ្ កម់កពើ ២៣៦ 
មគរួរារ មតរូវោនដគជួលមកដធវាើក្រោក់កោ្លអចិចសន្សមរាែ់ដធវាើជា
អនៃក្ដំភញៀវ ចុងដៅ និងអនៃកមគែ់មគងផ្ទាះសំោក់ ដដ្យកនៃុងរានៃ ក់ទទួលោន
កចមមជាមធ្យមពើ ២០ ដៅ ៤០ �ុោ្រកនៃុងមយួ បខ កនៃុងរ�ូវដទសចរណ៍ (ឬកជ៏ា
មធ្យម ១៦០ �ុោ្រ ដៅ ៤០០ �ុោ្រ កនៃុងមួយឆ្នៃ )ំ។ ដនះជាែររិាណ

ទលឹកលុយមួយ ដមចើនគួរសមប�រសមរាែ់មគរួរាររែស់អនៃកទាងំដ្ះ ប�លតាម
ធម្មតាពលឹងបតដៅដលើកសិកម្មចិញ្ច លឹមមកពះ និងក្រមែមូលផ្លចមព ដៅកនៃុងតែំន់
មួយប�លមែជាជនរានចំណូលរាច់មោក់កនៃុងមួយមគរួរារជាមធ្យម បតពើ 
៣០០ ដៅ ៥០០ �ុោ្រ ែ៉ាដុោ្ណ ះកនៃងុមយួឆ្នៃ ។ំ ដមរៅពើដ្ ះ រានមនុស្ស ៦៥ ្ ក់
ដផ្្សងដទៀតោនទទួលមែដោជន៍ តាមរយៈក្រង្រជាែដោ្ះអាសននៃ �ូចជា
ដធវាើជាអនៃក្ដំភញៀវម្ងរា្ក ល ជាអនៃកសរា្អ តផ្ទាះសំោក់ �ងទលឹក ឬមួយតាមរយៈ
ក្រដធវាើជនំញួ ជាពិដសស មហាូែអាហារ កនៃុងភូមិ។ �ូដចនៃះ សរែុមក ជិត ៤០ ភាគរយ
ចនមគរួរារកនៃុងភូមោិនមែ�ូក ោកព័់ន ្ដដ្យកមមិតដផ្្សងៗោនៃ  កនៃុងសកម្មភាព
កិច្ចអភិរក្សដនះ។ អំដោយពើដទសចរ�ល់មូលនិធិភូមិមតរូវោនដគយកដៅ
ដមែើមោស់ដ�ើម្ើសង់រាោដរៀនថ្មើ ដធវាើផ្្ូវ ជើកមសះមតើ ជួសជុលសនៃែ់ទលឹក និង
ជើកអណូ្ងថ្មើ។ លុយខ្ះពើមោក់ ចំដណញដ្ះមតរូវោនគណៈកម្មក្រដមែើែង់
កចមមឲ្យអនៃកភូមសិមរាែដ់�ើរលបាត នងិក្រោរសែុំកសតវា។ ដគកោ៏ន ដមែើលុយ
ដនះសមរាែ់ជួសជុលនិងបថទា�ំំោក់ដទសចរ កនៃុងរានក្រផ្្ស់�ំែូលស្ូវ
រែស់ែនទាែ់ផ្ទាះសំោក់ ជាដ�ើម។ តាមទំដនៀមទរ្ាែ់ វែ្ធម៌ជាមែចពណើ
ដៅកម្ពុជា សស្ើនងិកុរារ ើបតងបតជាអនៃកប�លមតរូវរ៉ាែរ់ងកចិ្ចក្រផ្ទាះសបម្ងយូរដរា៉ា ង 
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Fig. 2: 

Source: WCS internal report, 2010

ចំណូលពើដទសចរណ៍ធម្មជាតិ និងចំនួនអនៃកដទសចរ ពើឆ្នៃ  ំ២០០៣ �ល់២០១០



ដហើយដមចើនមុខ ប�លជាលទ្ផ្លដធវាើឲ្
យ ដ ក្ម ង មសើមិ ន ទ ទួ ល ោ ន ក្ រ ដ រ ៀ ន សូ មត
ខ្ពង់ខ្ពស់ ដហើយមគរួរារដមចើននិយមែញូ្នកូនមែរុសឲ្យដៅដរៀនជាងកូនមសើ។ 
ភូមតិា្ម តដែុើយរានរាោែឋមសិកសាបតមួយខនៃងដទ ដហើយរានដក្មងៗតិច្ក់
ោស់ប�លោនដរៀនែន្រហូត�លក់មមិតមធ្យមសិកសាែថមភូមិ។ ដែើដទាះជា
គណៈកម្មក្រដនះរានភាគដមចើនជាែុរសក្ើ កិច្ចខិតខំជាដមចើនមតរូវោនដធវាើដ�ើម្ើ
ែញ្ចូ លសស្ើដៅកនៃុងសកម្មភាព្្ និងកនៃុងជួរមគែ់មគងអភិោលកិច្ចរែស់គ
ណៈកម្មក្រ។ គណៈកម្មក្រដទសចរណ៍ធម្មជាតិដនះ មតរូវោនដមជើសតាងំតាម
ក្រដោះដឆ្នៃ តបែែមែជាធិែដតយ្យ ដហើយែច្ចុែ្ននៃរានតំោងជាសស្ើពើររែូ។

មករុមសស្ើជួយខ្ួនឯងមួយមតរូវោនែដង្កើតដ�ើងដ�ើម្ើលក់ទំនិញ្្ �ូចជា
ដភសជ្ៈ អាហារ អាវយតឺ និងវត្ុសិែ្កម្ម �ល់អនៃកដទសចរ។ មករុមចុងដៅប�ល
ដធវាើមហាូែឲ្យដភញៀវ រានសស្ើែួន្ក់ ដហើយមករុមមគែ់មគងផ្ទាះ សំោក់ក៏រានសុទ្បត
្រ ើចំនួនែួន្ក់ផ្ងប�រ។ 

ក្រែញ្ចូ លពលរ�ឋាប�លរានរ្ានភាពោ៉ា ែយុ់នឺជាងដគកនៃុងចដំោមអនៃកមកើមក
ដៅកនៃុងក្រអនុវត្ចាត់បចងគដមរាងដនះ មតរូវោនទទួលក្រដលើកទលឹកចិត្ 
តាមរយៈ �ដំណើ រក្រមែជាធែិដតយ្យ ប�លកនៃុងដ្ះដស�ក្ើសដមមច្្ រមួទាងំ
ក្របែងបចកចំណូលដទសចរណ៍ផ្ង មតរូវោនដគដធវាើដ�ើងតាមក្រពិដមោះ
ដោែល់ជាមួយសរាជិកសហគមន៍ទាងំអស់។

ឥទ្ធិពលខាងផោលនផោបាយ

គណៈកម្មក្រសហគមនត៍ែំនក់្រោរធម្មជាតិតា្ម តដែុើយ ដធឿន មករាងំ មតរូវោន
អាជាញ រធរដខត្ទទួលរា្គ ល់ថាជា ឧទាហរណ៍ទរ្ាែ់អនុវត្ន៍�៏មែចពមួយ 
ជាពិដសសកនៃុងកិច្ចក្រដរៀែចំតំែន់មទ្ែ់កនៃុងសហគមន៍ និងក្រចម្ងគំរូដនះ 
ដដ្យដជាគជ័យយកដៅអនុវត្ន៍ដៅភូមិដផ្្សងដទៀតកនៃុងប�នជមមកសតវាចមព
គូដលនមពហ្មដទព។ មែធានមនទាើរែររ្ិានដខត្ោនជមមរុញដលើកកម្ពស់
គំរូអភិរក្សដៅតា្ម តដែុើយ ប�លកនៃុងដ្ះតំែន់មទ្ែ់មគែ់មគងដដ្យ
សហគមន៍មតរូវោនកំណត់មពំមុនដគ មុននលឹងរានក្របែងបចកតំែន់
មទ្ែ់�ចទសមរាែ់ក្រដមែើមោស់ដផ្្សងដទៀត។ ថានៃ ក់�លឹក្មំនទាើរែររ្ិានដខត្ 
ក៏ោនឲ្យ�ំែូ ្្ម នបថមដទៀតថា គំរូដនះគួរបតមតរូវោនចម្ងយកដៅ
អនុវត្ន៍ដៅជមមកសតវាចមពដផ្្សងដទៀតដៅកនៃុងដខត្។

មកសួងែររ្ិានក៏កំពុងផ្្ល់ក្រោមំទផ្ងប�រ�ល់សកម្មភាពទាងំឡាយរែស់
សហគមន៍តា្ម តដែុើយ ដធឿន មករាងំ ដដ្យតាមដ្ន�ិត�ល់នូវវឌ្ឍនភាព
រែស់វា កនៃុងដោលែំណងយកវាដធវាើជាគំរូទដមែើដៅជមមកសតវាចមពដផ្្សងដទៀត។ 
រានក្ររពំលឹងទុកថា តា្ម តដែុើយនលឹងមតរូវោនដគយកដៅដមែើជាគំរូសមរាែ់កិច្ច
អភិវឌ្ឍន៍កមមិតជាតិនូវ�ំដណើ រក្រនើតិវធិើ សមរាែ់កំណត់បផ្នទើតំែន់មទ្ែ់ 
សហគមន៍។ ឯកឧត្មរ�ឋាមសន្ើមកសួងែររ្ិានធ្ាែ់ោនដលើកដ�ើង
ជាដមចើន�ងថា ភូមិតា្ម តដែុើយជាគំរូឧទាហរណ៍មួយសមរាែ់ក្រដធវាើដទសចរណ៍
ធម្មជាតិ។ ឯកឧត្មោនដធវាើទស្សនកិច្ចដៅទើដ្ះ ពើរ�ងដ�ើម្ើសបម្ងក្រ
ោមំទ�ល់សហគមន៍ ដហើយបថមទាងំោនមែគល់�ល់ភូមិដ្ះនូវដមច� 
ទទួលរា្គ ល់នូវក្រង្រអភិរក្ស�៏ដលចដធ្ារែស់អនៃកមសរុកផ្ងប�រ។  
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និរន្រភាព និង ការចម្លងបៅអនុវត្កនន្លងប្សេង

និរនរ្ភ្ព

ធាតុផ្្សមំយួសខំានក់នៃុងចដំោមធាតុផ្្សឯំដទៀតរែសនិ់រនរ្ភាពចនកចិ្ចផួ្្ចដផ្្ើម
អភិរក្សតា្ម តដែុើយ គឺដៅមតង់ក្រប�លសហគមន៍ឲ្យតចម្ខ្ពស់ចំដោះសម្ព័ន្
អាមស័យទាក់ទងចនដស�ឋាកិច្ចដទសចរណ៍ធម្មជាតិនិងកិច្ចអភិរក្សជើវៈចមមរុះ
ដៅទើដ្ះ។ សរាជិកសហគមន៍�លឹងោ៉ា ងចបាស់ថា អនៃកដទសចរដៅទស្ស្ភូមិ
រែស់ដគដ�ើម្ើដៅចាឃ្ំ្ដំមើលពពួកសតវារ្ាែកំពុងរងដមោះជិតផុ្តពូជ ដហើយ 
ដ�ើម្ើរកសាផ្លមែដោជន៍សហគមនឲ៍្យោនយូរអបងវាង ពកួដគមតរូវចាតវ់ធិានក្រ
មគែ់មគងក្រដមែើមោស់�ើ ដ�ើម្ើធា្ឲ្យោននូវក្រក្រោរ�ល់ពពួកសតវា
ទាំងដ្ះ។ចំណូលោនមកពើដទសចរណ៍ធម្មជាតិមតរូវោនដគដមែើមោស់
សមរាែ់ធា្ឲ្យោននូវចើរភាពសកម្មភាពដទសចរណ៍ ធម្មជាតិ និងក្រអនុវត្
បផ្នក្រដមែើមោស់�ើធ្ើ។ �រែោពកួដទសចរដៅបតែនទ្ស្សនកិច្ចតែំនដ់្ះ 
គដមរាងនលឹងដៅរាននិរន្រភាព ទាងំបផ្នៃកែររ្ិាន ដស�ឋាកិច្ច និងសង្គម។

ធាតុផ្្សសំំខាន់មួយដទៀតចននិរន្រភាពគដមរាង គឺកមមិតខ្ពស់ចនភាពជារា្ច ស់
រែស់សហគមន៍ដលើកម្មវធិើសកម្មភាពទាងំឡាយ និងក្រចូលរមួរែស់ពួកដគ
កនៃុង�ំដណើ រក្រដធវាើដសចក្ើសដមមច។ ដមរៅបតពើក្រដលើកទលឹកចិត្ពើសំោក់
ផ្លមែដោជន៍ហរិញ្ញវតុ្ សហគមន៍ដនះរានភាពអង់អាច និងដរាទនភាព
ជាមួយនលឹងលទ្ផ្លជាវជិ្រាន ជាដមចើនប�លពួកដគសដមមចោនតាមរយៈ
កិច្ចផ្្ួចដផ្្ើមដនះ។ 

គំរូភាពជាច�គូដនះរានរារៈសំខាន់ោស់កនៃុងក្រដធវាើឲ្យគំនិតផួ្្ចដផ្្ើមដនះ
រាននិរន្រភាពមក�ល់ែច្ចុែ្ននៃ។ អង្គក្រក្រោរសតវាចមព WCS ដធវាើក្រជាច�គូ
ជាមួយមកសួងែររ្ិានដ�ើម្ើមគែ់មគងចាត់បចងប�នជមមកសតវាចមព គូដលន
មពហ្មដទព ដហើយភាពជាច�គូដនះរានរារៈសំខាន់ជាគន្លឹះសមរាែ់ដជាគជ័យ
រែស់គដមរាង។ មជ្ឍមណ្ឌ ល សំ វាស្ ដ�ើម្ើកិច្ចអភិរក្ស ោនដធវាើក្រករាង
សមតភ្ាព�លស់សហគមនមូ៍លដ្ឋា នឲ្យដចះបកលម្អដសវាកម្មជូនអនៃកដទសចរ 
និងទាក់ទាញអនៃកដមើលសតវារ្ាែឲ្យមកទស្ស្ភូមិតា្ម តដែុើយ។
 
ក្រច្រ្លងផៅអនុវតក្ហន្លងផផ្សង 

ដែើនោិយអពំើក្រង្រកណំតប់�នតែំនម់ទ្ែ់សហគមន ៍រដែៀែប�លដមែើដៅ
តា្ម តដែុើយ - ប�លដៅទើដ្ះ តំែន់មទ្ែ់មគែ់មគងដដ្យសហគមន៍មតរូវោន

គូសមពំកនំតមុ់នតែំនម់ទ្ែ់�ចទដទៀត - មតរូវោនអាជាញ ធរដខត ្ទទលួរា្គ ល់ថា
ជាឧទាហរណ៍មយួចនទរ្ាែ់អនុវតន្ល៍្អ  ដហើយវាមតរូវោនចម្ងយកដៅអនុវតន្៍
ដដ្យដជាគជយ័ ដៅភូមឯិដទៀតកនៃុងរងវាងប់�នជមមកសតវាចមពគូដលនមពហ្មដទព។ 
មែធានមនទាើរែររ្ិានដខត្ោនជមមរុញដលើកកម្ពស់គំរូ តា្ម តដែុើយ ដហើយផ្្ល់ជា
ដោែលប់ថមដទៀតថា វាគរួបតមតរូវោនចម្ងយកដៅអនុវតន្ដ៍ៅជមមកសតវាចមព
ដផ្្សងដទៀតកនៃុងដខត្។

សហគមន៍តា្ម តដែុើយោនបចករបម្កែទសពិដរាធន៍រែស់ខ្ួនជាមួយភូមិ
�ចទដទៀតកនៃុងប�នជមមកសតវាចមព គូដលនមពហ្មដទព និងជាមួយដខត្ដផ្្សងដទៀត
កនៃុងមែដទសកម្ពុជាផ្ងប�រ។ តំោងមកពើភូមិចំនួនមោកំនៃុងរងវាង់ប�នជមមក
សតវាចមពដនះ ោនដធវាើទស្សនកិច្ចដៅតា្ម តដែុើយ ដ�ើម្ើដរៀនសូមតពើដជាគជយ័ក្រង្រ
អភិរក្សរែស់សហគមន៍ដនះ។ ដលើសពើដ្ះ តំោងមកពើភូមិដផ្្សងដមរៅប�ន
ជមមកសតវាចមពោនមកដធវាើទស្សនកិច្ចបសវាងយលអ់ពំើគរំកូនៃុងក្រ អនុវតប្�នមទ្ែ់
សហគមន៍ បផ្នក្រដមែើមោស់�ើសហគមន៍ និងកម្មវធិើដទសចរណ៍ធម្មជាតិកនៃុង
មូលដ្ឋា ន។ ែច្ចុែ្ននៃ រានភូមិចំនួន ៩ ប�លោនចម្ងតាមសកម្មភាពបផ្នក្រ
ដមែើមោស់�ើធ្ើរែស់តា្ម តដែុើយ ដហើយភូមិ ៧ ដផ្្សងដទៀត ោនចម្ងដធវាើតាមបផ្នៃក
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ឯដទៀតចនសកម្មភាពដទសចរណ៍ធម្មជាតិប�រ។

សរាជិកជាដមចើន្ក់រែស់គណៈកម្មក្រសហគមន៍តំែន់ក្រោរធម្មជាតិ
តា្ម តដែុើយ ដធឿន មករាងំ ោនក្្យខ្ួនជាអនៃកែណុ្ះែោ្ល�ល់សហគមន៍
ដផ្្សងដទៀត �ូចជាភូមិ�ងផ្្ត និងភូមចិមពបវងជាដ�ើម។ ែទពិដរាធនដ៍នះោន 
ជយួពមងលឹងែបន្ម�ល់តចម្ និងតមមរូវក្រឲ្យរានក្របចករបមក្ចដំណះតៗោនៃ  
ដដ្យតំោងសហគមន៍ប�លទទួលោនក្រែណុ្ះែោ្ល ោនសបម្ង
ទំដ្រចង់ឲ្យរានគំរូក្រផ្្ស់ែូ្រចំដណះ�លឹងរវាងសហគមន៍បែែដនះតដៅ
ដទៀត។ រានតំោងសហគមន៍មួយចំនួនប�លោនចូលរមួ ោននិោយថា 
ក្រផ្្សែូ្់រពត៌័រានរវាងោនៃ ដៅវញិដៅមក រាន រារៈសំខានខ្់ាងំោសក់នៃុងក្រ
ដកៀរគរក្រោមំទ ករាងក្រទុកចិត្ោនៃ  និងក្រចម្ងគំរូយកដៅអនុវត្ន៍។

ឧទាហរណ៍ជាក់ោក់មួយអំពើក្រចមង្គរំរូែសត់ា្ម តដែុើយ គឺភូម�ិងផ្្ត ប�ល
ដៅទើដ្ះ សហគមន៍ោនែដង្កើត “ដភាជនើយដ៍្ឋា នសតវាតា្ម ត” ប�លដៅទើដ្ះ
អនៃកដទសចរអាចរានៃ ក់កនៃុងតង់រាហាវា រ ើ ដ�ើម្ើដមើលសតវាតា្ម តកមម កនៃុងជមមក
ធម្មជាតិរែស់វា។ គដមរាងមយួដនះ កោ៏នមចោចែ់ញ្ចូ លផ្ងប�រនូវក្រតាមដ្ន
ដមើលសតវាកមម�ចទដទៀត រមួរានសតវាដទាច និងទាចមពរ្ាែសជាដ�ើម។

ពដគូ

• អង្គក្រអភិរក្សសតវាចមព WCS ជយួោមំទ�ល់មកសងួែររ្ិាន និង     
រ�ឋាោលចមពដ�ើ កនៃុងក្រមគែម់គង ់ប�នជមមកសតវាចមព គូដលនមពហ្មដទព 
ផ្្ល់មែលឹកសា�ល់រដ្ឋា ភិោល និងជួយកនៃុងក្រអភិវឌ្ឍនើតិវធិើនិង គដមរាង 
អភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងក្រោរសតវាចមព។

• មកសួងែររ្ិាន និង អគ្គ្យកដ្ឋា នរ�ឋាោលក្រោរ និងអភិរក្ស 
រែស់កម្ពុជាជាអនៃកមគង់មគងប�ន ជមមកសតវាចមពគូដលនមពហ្មដទព 
និងអនុវត្ន៍សកម្មភាពគដមរាង។

• មជ្ឈមណ្ឌ ល សំ វាស្ សមរាែ់កិច្ចអភិរក្ស ដមែើក្រ្ដំភញៀវដមើល 
សតវារ្ាែ ដ�ើម្ើរកចំណូលប�លដគអាចយកមកមទមទង់�ល់ 
សកម្មភាពអភិរក្ស និងជួយករាងសមត្ភាព�ល់អនៃកសហគមន៍ ឲ្យ
ដចះបកលម្អដសវាកម្មដទសចររែស់ពួកដគឲ្យក្ន់បតមែដសើរបថមដទៀត។

• មករុមមែលឹកសាឃុនិំងអាជាញ ធរភូមិ ជួយ�ល់គណៈកម្មក្រតា្ម តដែុើយ ឲ្យ 
ទទួលោននូវក្រោមំទពើសំោក់ អនៃកភូមិ និងកនៃុងដរៀែចំកិច្ចមែជំុភូមិ។ 
មករុមមែលឹកសាឃុនិំងអាជាញ ធរភូមិ ក៏ជួយដមជាមបមជងគណៈកម្មក្រដនះ
ផ្ងប�រ កនៃុងក្រអនុវត្ែទែញ្ញត្ិ្្ទាក់ទិននលឹងក្រអភិរក្សកនៃុង 
សហគមន៍។
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