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ឆ្នំ២០១៥

របាយការណ៍សិកាាសាលាសតព
ី ី
ការត្រួរពិនិរយគម្ត្ោងត្រច ាំឆ្ន ាំ
ការរក្សាចីរភាពជីវចម្រុះ អត្ថមរយោជន៍ររ ិស្ថថន និងសងគ្យៅក្សនុងត្ំរន់អភិរក្សសនន
យេសភាពត្ំរន់វាលេំនារភាគខាងយក្សើត្ – គយមោង SusBenEPL

យៅនងៃេី២២ ខែយ្ស្ថ ឆ្នំ២០១៥ យៅក្សនុងេីមក្សរងខសន្យនារ្យ យែត្ត្ណ្ឌលគិរ ី អងគការ WWF បាន
យរៀរចំសិកាាស្ថលា្ួ យសតីពីការមត្ួត្ពិនិត្យគយមោងមរចំឆ្នំសមោរ់ គយមោង
“ការរក្សាចីរភាព

ជីវចម្រុះ អត្ថមរយោជន៍ររ ិស្ថថន និងសងគ្យៅក្សនុងត្ំរន់អភិរក្សសននយេសភាពត្ំរន់វាលេំនារភាគ

ខាងយក្សើត្” (SusBenEPL)។ គយមោងយនុះបានចរ់ យ្តើ្យៅខែធ្នូ ឆ្នំ២០១៣ ដឹក្សនាំយោយអងគការ WWF
យោយសហការជានដគូ ជា្ួ យ NTFP-EP អងគការភូ្ិែំុ្ និង្ជឈ្ណ្ឌល RECOFTC។ សិកាាស្ថលា
េេួលបានការឧរត្ថ្ភពីសហភាពអឺររ
ុ យោយសហការ្តល់្ូលនិធ្ិយោយអងគការ USAID យដើ្បីរក្សា
ចីរភាពជី វចម្រុះ និងយសវាមរព័នធយអក្សូឡូសុីនៅត្ំរន់ នេសភាពខ្ពង់រាបភាគខាងយក្សើត្ (EPL)។ តំបន់

យេសភាពខ្ពង់រាបភាគខាងយក្សើ ត្ (EPL) គឺជាខ្នក្ស្ួ យនននមពសៃួត្េយនេយ្គងគយមកា្ ខដលជាត្ំរន់ នមព
រន

ោះយៅគង់ វងសធ្ំ រំ្ុត្យៅក្សនុងអាសុីអាយគនយ៍ យៅជាត្ំ រន់ សូលននត្ំ
ន
រន់នេសភាពខ្ពង់រាបភាគខាងយក្សើត្

នមពការពារ្ណ្ឌលគិរ ី (MPF) និងខដនជម្ក្សសត្វនមពភនំយមពច (PPWS) ្តល់ជាជម្ក្សចម្រុះដ៏ធ្ំ្ួយ។

គយមោង យនុះោនយោលរំ ណ្ងអភិរក្សសអត្ថមរយោជន៍ររ ិស្ថថន និងសងគ្យៅក្សនុងត្ំរន់អភិរក្សសទំងពី រ
យដើ្បី មេមេង់ដល់ការអភិវឌ្ឍមរក្សរយោយចីរភាពររស់យែត្ត្ណ្ឌលគិ រ ី។

សិកាាស្ថលាយនុះោនយោលរំ ណ្ងវាយត្ន្េវឌ្ឍនភាពគយមោង SusbenEPL ខដលបានអនុវតតរយៈ
នពលជាន្រើនខែក្សនេង្ក្ស

និងខចក្សរ ំខលក្សេសសនៈររស់ភាគី ពាក្ស់ព័នធយឆ្ពុះយៅរក្សការអភិ វឌ្ឍមរក្សរ

យោយចីរភាពយៅក្សនុងត្ំ រន់នេសភាពខ្ពង់រាបភាគខាងនក្ើតក្នុង្ណ្ឌលគិ រ ី។

ក្សំណ្ត្់សោគល់៖ ឯក្សស្ថរយនុះមត្ូវបាន្លិត្យឡើងយោយោនជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុពី សហភាពអឺររ
ុ ។

ែេឹ្ស្ថរយៅក្សនុងឯក្សស្ថរយនុះគឺជាការេេួ លែុសមត្ូវខត្្ួ យគត្់ររស់អងគការ WWF-ក្ស្ពុជា និងអងគការ
WWF-អាលេឺ្ង់ និង្ិនបានឆេុុះរញ្
ច ំងពីយោលជំ ហររស់សហភាពអឺ ររ
ុ យឡើយ។

យោលរំណ្ងសិកាាស្ថ
សិកាាស្ថលាយនុះោនយោលរំ ណ្ងសំខាន់រី៖
ក្ស)

យដើ្បីឆុោះរញ្
្
ច ំងអំពីវឌ្ឍនភាពខដលេេួ លបានពីឆ្នំេី្ួយននការអនុ វត្តគយមោង SusBenEPL
និងក្សាងផែនការស្ាប់ ឆ្នំបន្ទាប់ ។

ែ)

យដើ្បីខសវងយល់ពីររ ិរេរចចុរបននយៅក្សនុងយែត្ត្ណ្ឌលគិរ ី និងថាយត្ើគយមោង SusbenEPL អាច
រំយពញ និងសម្រសម្ួលសក្ស្មភាពអភិរក្សស មព្ទំងចូលរួ្ចំ ខណ្ក្សខក្សល្អជីវភាព
យៅ្ូ លោានបានោងដូចយ្តច។

គ)

យដើ្បីខចក្សរ ំខលក្សេោេរ់ អនុវត្តលរ
អ ំ្ុត្សមោរ់មគរ់ មគងត្ំរន់អភិរក្សសននយេសភាពខ្ពង់រាប
ភាគខាងយក្សើត្រួ្ទំងក្សរណ្ីសិក្សាននក្សិ ចចែិត្ែំមរឹងខមរងសហការលអរវាង
សាាប័នរាជរោាភិបាល វ ិស័យ ឯក្សជន អងគការ្ិនខ្នរោាភិបាល និងសហគ្ន៍។

េីតំង
សណ្ឋ
ា ោរ្ណ្ឌលគិ រ ី េីមក្សរងខសន្យនារ្យ មរយេសក្ស្ពុជា
សិកាាកា្
ភាគី ពាក្ស់ ព័នធជាយមចើ នបានចូ លរួ្ក្សនុងសិកាាស្ថលាយនុះខដលរួ្ោនត្ំ ណ្ឋង្ក្សពី មក្សសួងពាក្់ព័នធយៅថ្ននក្់

ជាត្ិ មនាីរជំន្ទញពាក្់ពួនធក្ុងយែត្ត
ន
អាជា្ធ្រ្ូ លោាន (ភូ្ិ ឃុំ និងស្សរក្ស) សហគ្ន៍ ស្ថថរ័នឯក្សជន
អងគការសងគ្សុីវ ិល មរធានត្ំរន់អភិរក្សស សក្សលវ ិេាល័យភូ្ិនទភំយន ពញ និងនដគូគយមោង។ សរុរ
ោនសិកាាកា្ចំនួន ៩៦ នាក្ស់ ក្សនុងយនាុះោនស្រសតី ២០ នាក្ស់ ។
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លេធែលសំខាន់ៗយៅសិកាាស្ថលា


គយមោងយនុះ ត្ម្ូវឲ្យោនការោំមេយពញយលញ និងការចូលរួ្ពីមន្រនតីននសាាប័នរាជរោាភិបាល
ទំងថានក្ស់ជាត្ិ និងយែត្តសមោរ់ការអនុវត្តគយមោងយនុះ។



ឧរក្សរណ្៍ងមី និងយនតការ្តល្
់ ូលនិធ្ិ នឹងមត្ូវយធ្វើយត្សតស្ថក្សលបងយៅក្សនុងយែត្ត្ណ្ឌលគិរ ីដូចជា
ឧបក្រណ៍ InVEST និងការេូទត្់សមោរ់យសវាមរព័នយធ អក្សូឡសុ
ូ ីជាយដើ្។



មក្សរ្ហុនវ ិស័យឯក្សជនមត្ូវបានអយញ្ជើញឲ្យ្តល់ការោំមេខ្នក្សហិរញ្ញវត្ថុសមោរ់ការពារ

មរព័នយធ អក្សូឡសុ
ុ ទំងយនាុះពឹងអាស្ស័យយលើ។
ូ ីយែត្ត្ណ្ឌលគិរ ីខដលអាជីវក្ស្មររស់មក្សរ្ហន


ពមងឹងការអនុវត្តចារ់គឺជាចំណ្ុចអាេិភាពរនាទន់យៅក្សនុងយែត្ត្ណ្ឌលគិរ ីយដើ្បីេរ់ស្ថាត្់សក្ស្មភាព
ែុសចារ់។



សហគ្ន៍ក្សំពុងមរឈ្្ុែជា្ួយស្ថថនភាពលំបាក្សយោយស្ថរមត្ូវមរឆ្ំងជា្ួយអនក្សការ់យឈើ/
អនក្សមរោញ់ែុសចារ់។



ការការ់រំផ្លេញនមពយឈើក្សំពុងខត្្តល់ហានិភ័យធ្ៃន់ធ្រៃ ដល់អាជីវក្ស្មអនុែលនមពយឈើខដលសហគ្ន៍
ជាយមចើនពឹងអាស្ស័យយលើ។



ខ្នការអភិវឌ្ឍន៍ររស់រោាភិបាលថានក្ស់ជាត្ិ/យែត្ត មត្ូវពិចរណ្ឋយលើគុណ្ត្ន្េននយសវាមរព័នធយអក្សូឡូសុី
យដើ្បីឲ្យកាន់ខត្ោនចីរភាព។ ការ្តល់ស្បទនដីយសដាក្សិចង
ច ីយម ៅយពលងមីៗយនុះ និងខ្នការក្សស្ថង

្េូវថ្នល់ឆង
្ កាត់តំបន់អភិរក្សននន្ពការពារមណឌលគិរ ី ក្សំពុងខត្គំរា្ក្សំខហងដល់សុចរ ិត្ភាពននត្ំរន់
អភិរក្សសពីរ។


្តូវការមក្សរែ័ណ្ឌចារ់ស្ាប់បនងកើតសហគ្ន៍ន្ពន
យៅក្សនុងនមពការពារ្ណ្ឌលគិរ ី។
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ើ (CF) យៅក្សនុងត្ំរន់អភិរក្សស ជាពិយសស

យសចក្សតីសយងាររេរង្ហាញ និងការពិភាក្សាក្សនុងសិកាាស្ថលា
អនក្សនឹងបានយឃើញយសចក្សតីសយងាររេរង្ហាញនី្ួយៗខាងយមកា្ រនាទរ់ពីរយរៀរវារៈសិកាាស្ថលា។
សមោរ់ព័ត្៌ោនល្អិត្រខនថ្អំពីរេរង្ហាញរយចចក្សយេស សូ្យ្ើ លរេរង្ហាញររស់វាគមិនោនក្ស់ៗ
យៅក្សនុងឯក្សស្ថររមងួ្ (zipped file) យៅក្សនុងឧរស្ព័នធ ២។
សុនរទ ក្សថាយរើក្ស
យលាក្ស Chhith Sam Ath មរធានអងគការ WWF មរយេសក្ស្ពុជា បានខងេងសុនទរក្សថាយរើ ក្សសិកាាស្ថល
យោយយលើក្សយឡើងអំពីស្ថរសំខាន់ររស់យែត្ត្ណ្ឌលគិរ ីខដលជាក្សខនេងពិ យសស្ួ យសមោរ់អភិរក្សស
សត្វនមពយៅក្សនុងមរយេសក្ស្ពុជា
នាក្ស់។

យហើយជាក្សខនេងសមោរ់សោជិក្សសហគ្ន៍មរោណ្

៦០០០០

យលាក្សបានគូសរញ្
ជ ក្ស់អំពីរញ្
ា មរឈ្សំខាន់ៗខដលបានជួ រមរេុះក្សនុងការអភិរក្សសដូចជា

ការមរោញ់ែុសចារ់ និងពាណ្ិជជក្ស្មសត្វនមព ការការ់ យឈើ ែុសចារ់ និងគយមោងអភិវឌ្ឍន៍ ោមន

ចីរភាពជាយដើ្។ គយមោង SusBenEPL អាចយោុះស្ស្ថយរញ្
ា មរឈ្ទំងយនាុះបានយោយយសនើឲ្យ
ោនគំ រអ
ូ ភិ វឌ្ឍន៍ មរក្សរយោយចីរភាពខដលនឹ ង្តល់អត្ថមរយោជន៍ ដល់ទំងអស់មរក្សរយោយស្ភាព។
គយមោងយនុះោនវឌ្ឍនភាពលអ
អាជា្ធ្រ្ូ លោាន

រុខនតការអនុវត្តយៅអនាគត្នឹងទ្ទរឲ្យោនការោំមេខាេំងកាេពី

សាាប័នរាជរោាភិ បាល

និងវ ិស័យឯក្សជនយដើ្បីេេួលបានយជាគជ័ យ។

អងគការ

WWF សូ្ខងេងអំ ណ្រគុណ្ដល់ោចស់ជំនួយខដលរួ្ោនសហភាពអឺ ររ
ុ និងេី ភានក្់ ងារអភិវឌ្ឍន៍ អនតរ
ជាតិ របស់សហរដ្ឋអានមរ ិក្(USAID) ខដលបានោំមេដល់គំនិត្ ្តួចយ្តើ្ទំងយនុះ។

ឯក្សឧត្ត្ នប៉េង សមបតតិ អភិបាលរងននគណៈអភិ

លយែត្ត បានខងេងសុនទរក្សថាយរើក្សសិកាាស្ថលាជា

្េូវការយោយខងេងអំណ្រគុណ្ដល់នដគូគយមោងនិងោចស់ជំនួយ។
ឯក្សឧត្ត្
បានខងេងថា
រាជ
រោាភិ បាលក្ស្ពុជា ក្សំពុងយក្សចិត្តេុក្សោក្ស់ោងខាេំងយៅយលើ ចីរភាពគយមោងអភិ វឌ្ឍន៍ យហើយបានរ ំឭក្ស
អំពីចារ់នៅ្បនេសក្ស្ពុជាខដលោំមេដ្ល់ដ្ំនណើរការការអភិវឌ្ឍន៍ មរក្សរយោយចី រភាព និងការោំមេ
ខាេំងកាេចំ យពាុះយុេធស្ថស្រសតខសបក្សខាេយៅក្សនុង

យែត្ត្ណ្ឌលគិរ ី។

សក្ស្មភាពែុសចារ់ ខដលរនតជាមរចំយៅក្សនុង

ត្ំរន់អភិរក្សស

ឯក្សឧត្ត្បានយលើក្សយឡើងក្សងវល់អំពី

និងយៅក្សនុងការធាេក្ស់ ចុុះននជីវចម្រុះ។

ឯក្សឧត្ត្អភិបាលរងបានអំ ពាវនាវឲ្យពយនេឿនការអនុវត្តខ្នការមគរ់ មគងខដនជម្ក្សសត្វនមពភនំយមពច

(PPWS) មព្ទំងខ្នការយុេធស្ថស្រសតខសបក្សខាេ សមោរ់នមពការពារ្ណ្ឌលគិ រ ី យដើ្បីពមងឹងស្ត្ថ
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ភាពមគរ់ មគងររស់រោាភិបាល្ណ្ឌលគិរ ីសមោរ់

ការធានាថា

រាល់ការអភិ វឌ្ឍទំងអស់ដូចជា

ស្បទនដី យសដាក្សិចចយោរពត្យោលនយោបាយររស់រាជរោាភិ បាល
ឯក្សឧត្ត្បានយសនើសុំការោំមេរយចចក្សយេសពីអងគការWWF

យហើយជាចុងយមកាយ

យដើ្បីរយញ្ចៀសសក្ស្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ ខដល

ោមនចីរភាព។ ឯក្សឧត្ត្ នប៉េ ង សមបតតិ
ដ៏ស្បូរខររយៅក្សនុងយែត្ត្ួយយនុះ

ក្សនុងនា្ែេួនផ្លទល់បាន អំពាវនាវឲ្យអភិរក្សសធ្នធានធ្្មជាត្ិ
និងជំរុញឲ្យអនុ វត្តវ ិធានការ រញ្ឈរ់ សក្ស្មភាពែុ សចារ់ទំង

អស់យៅក្សនុងត្ំរន់អភិ រក្សស។

យសចក្សតីយ្តើ្
រណ្ិឌ ត្ Arnulf Köhncke មរធានស្មបស្មួលគយមោង SusBenEPL ររស់អងគការ WWF អាលេឺ្ង់
បានខងេងចរ់ យ្តើ្យៅក្សនុងសិកាាស្ថលាយោយបានពនយល់ពីយោលរំណ្ងសិកាាស្ថលាដល់ សិកាាកា្
និងបានយធ្វើរេរង្ហាញអំពីេិដាភាពេូយៅសយងារអំពីវឌ្ឍនភាព
សមោរ់ព័ត្៌ោនរខនថ្អំពីវឌ្ឍនភាពគយមោងរចចុរបនន

និងស្ិេិធ្លគយមោងរចចុរបនន។

សូ្យ្ើលយសៀវយៅព័ត្៌ោនយៅយគហេំព័រ

គយមោង។ យសៀវយៅព័ត្៌ោនោនខចក្សជូ នសិកាាកា្ទំងអស់ខដលចូ លរួ្ក្សនុងសិកាាស្ថលា យនុះ។
វគគេី្ួយ៖ ររ ិរេរចចុរបននអំពីតំបន់នេសភាពខ្ពង់រាបភាគខាងនក្ើត( EPL)
ខដនជម្ក្សសត្វនមពភនំយមពច (PPWS)៖ យលាក្ស ស្មងឌ្ី វ ិរិ្ត
បានយធ្វើរេរង្ហាញអំពីសក្ស្មភាពរចចុរបនន
សត្វនមពភនំយមពច

ខ្នការការង្ហរ

សាានភាពភូមិសាស្រសតPPWS

ន្ទយក្ខដនជម្ក្សសត្វនមពភនំយមពច

ខ្នការមគរ់ មគងសមោរ់

ខដនជម្ក្ស

និងេិននន័យជីវចម្រុះចុងយមកាយរំ្ុត្ខដលបានត្

ោន។ យលាក្សបានពនយល់ពីរញ្
ា មរឈ្ខដលជួរ មរេុះយៅក្សនុងការមគរ់មគង PPWS យោយស្ថរខត្
សក្ស្មភាពែុសចារ់ ររស់ជនមរោរ់ អាវុធ្

និងក្សងវុះស្ត្ថភាពក្សនុងមរយុេធមរឆ្ំងសក្ស្មភាពែុស

ចារ់ទំងយនាុះ។ ន្ទយក្ PPWS បានគូ សរញ្
ជ ក្ស់ថា ជីវភាពលអមរយសើរសមោរ់ ភាពសហគ្ន៍ អាច
ជាក្សតតជំ រុញច្បងក្សនុងការោំមេដល់ការអភិរក្សស និងរយញ្ចៀសសក្ស្មភាពែុ សចារ់ យ្សងៗ។
សំណ្ួរ និងការពិ ភាក្សាសំខាន់ៗររស់សិកាាកា្យមកាយយពលរេរង្ហាញចរ់ មត្ូវបានយធ្វើយឡើងពី
មរធានសហគ្ន៍ខដលយលើក្សយឡើងថា មក្សរ្ហុនវ ិស័យឯក្សជនក្សំពុងមរត្ិរត្តិការយៅក្សនុងត្ំរន់អភិរក្សស

យោយការ់ នមពយឈើ រ្
ួ ទំងយដើ ្ជ័រ្ងខដរខដលជាមរភពច្បងននមបាក្ស់ចំណ្ូលសមោរ់ សហគ្ន៍ ។
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សំណ្ួរច្បងររស់យលាក្សមរធានសហគ្ន៍ គឺថាយត្ើ មក្សរ្ហុនវ ិស័យឯក្សជនទំងយនាុះក្សំ ពុងមរត្ិរត្តិការ
ស្សរចារ់ ខដរឬោងណ្ឋ។ ន្ទយក្ PPWS បានរញ្
ជ ក្ស់ ថា មក្សរ្ហុន្ិ នមត្ូវបានគិ ត្ថា មរត្ិរត្តិការ
យៅក្សនុងត្ំរន់ខដល្ិនស្ស្សរសមោរ់ស្បទនដីយសដាក្សិចច និងមត្ូវយ្ើលចារ់ ខដលមត្ូវយមរើមបាស់
យដើ្បីមរយុេធមរឆ្ំងចំយពាុះមរត្ិរត្តិការររស់មក្សរ្ហុន យនាុះ។
នមពការពារ្ណ្ឌលគិរ ី (MPF)៖

យលាក្ស

ឡង
បុង ផដ្លនេើប នចាត់តំងនបសក្ក្មមបផនាម ជា
ុ
មរធាននមពការង្ហរ្ណ្ឌលគិរ ី្ួយនងៃ្ុនយពលសិកាាស្ថលា
យលាក្ស នខណ្នាំែួនយោយសយងា
េ
រ
និងត្ួនាេី សមោរ់ MPF ្ុនយពលមរគល់ក្ស្មវ ិធ្ី យៅឲ្យយលាក្ស មូល ផាត មរធាន EPL ននអងគការ
WWF មរចំមរយេសក្ស្ពុជាយដើ្បីយធ្វើរេរង្ហាញពីស្ថថនភាពេូនៅយៅក្សនុង MPF។ យលាក្ស មូល ផាត
បានយធ្វើរេរង្ហាញអំពីសក្ស្មភាព និងរញ្
ា មរឈ្ដូចោនយៅក្សនុងន្ពការពារមណឌលគិរ។
ី យលាក្សបាន
គូសរញ្
ជ ក្ស់ពីមក្សរ្សហគ្ន៍

សក្ស្មភាពន្ទន្ទអាស្ស័យយលើនមពយឈើ ។

រញ្
ា មរឈ្ខដលជួរ

មរេុះយៅក្សនុងការការ់យឈើ និងការមរោញ់ែុសចារ់ ោនេំហំធ្ំយោយស្ថរយៅជិ ត្មពំ ខដនយវៀត្ណ្ឋ្
និងោន្នុ សសោនឥេធិពល យៅពីយមកាយសក្ស្មភាពែុ សចារ់ទំងយនាុះ។ យលាក្សបានអំពាវនាវឲ្យ
ោនការក្សស្ថងស្ត្ថភាពរខនថ្យេៀត្ក្សនុងសក្មមភាពលាត្ និងសហការរវាងត្ំរន់អភិ រក្សសយេសភាព
មព្ទំងការយរតជា្ចិត្តររស់ភាគី ពាក្ស់ព័នធទំងអស់ រ្
ួ ទំងរោាភិ បាល និងវ ិស័យឯក្សជន្ងខដរក្សនុង
ការអភិ រក្សសធ្្មជាត្ិ។

យមកាយពីរេរង្ហាញយនុះចរ់ ោនសំណ្ួរ និងការពិ ភាក្សាសំខាន់ ៗ ជុំវ ិញពីអត្ុលយភាពរវាងក្ងក្ា្ំង
្បដាប់ អាវុធ្ និងស្ត្ថភាពរបស់ជននលមើស ្ពមទំងមក្សរ្លាត្សហគ្ន៍ ខដលការពារនមពយឈើ ។
ការមរឆ្ំងជា្ួ យអនក្សការ់យឈើ និងអនក្សមរោញ់ែុសចារ់អាចោនយមោុះថានក្ស់ខាេំង និងោនការគំរា្
ក្សំខហងដល់សុវត្ថិភាពផ្លទល់។ យលាក្ស មូល ផាត បានសងាត្់ធ្ៃន់យលើត្ម្ូវការឲ្យោនការរាយការណ្៍
ពីសក្ស្មភាពែុសចារ់ យដើ្បីរយញ្ចៀសការមរឈ្្ុ ែយោយផ្លទល់យដើ ្បីសុវត្ថិភាពផ្លទល់ែួន។
េ
វគគេីពីរ៖ វឌ្ឍនភាពគយមោងរចចុរបនន
ការ្តល់ហិរញ្ញរបទនត្ំរន់អភិរក្សសមរក្សរយោយចីរភាព៖ រណ្ិឌ ត្ Arnulf Köhncke បានយធ្វើរេរង្ហាញ
ក្សនុងនា្យលាក្សស្សី Ewa Madon ្ន្រនតីពិយមោុះយោរល់អំពីយសដាក្សិចចនរត្ងខដល្ិនអាចចូលរួ្ក្សនុង
សិកាាស្ថលាយនុះបានយោយស្ថររញ្
ា សុែភាព។
រេរង្ហាញយនុះយផ្លតត្សំខាន់ យលើគំរយ
ូ នតការ្តល់
ហិរញ្ញ របទនមរក្សរយោយយជាគជ័ យសមោរ់ត្ំរន់ អភិរក្សស

ការពិចរណ្ឋជុំវ ិញយនតការ្តល់

ហិរញ្ញ របទនស្ស្សរខដលអាចោនសមោរ់ យែត្ត្ណ្ឌលគិរ ី និងអនុស្ថសន៍ សមោរ់វ ិស័យឯក្សជន
និងរោាភិ បាលយដើ្បីោំមេយនតការ្តល់ហិរញ្ញ របទនត្ំរន់ អភិរក្សស។
ការេូទត្់សមោរ់យសវាមរព័នយធ អក្សូឡសុ
ូ ី - រណ្ិឌ ត្ Arnulf Köhncke ្ក្សពីអងគការ WWF អាលេឺ្ង់ បាន
យធ្វើរេរង្ហាញកាន់ខត្ល្អិត្អំ ពីការេូ ទត្់ សមោរ់យនតការ្តល់ហិរញ្ញ របទនមរព័ នធយអក្សូ ឡូសុី (PES)
បានគូសរញ្
ជ ក្ស់្ូលយហត្ុខដលស្ថថរ័នវ ិស័យឯក្សជនគរបីចូលរួ្ចំ ខណ្ក្សជា្ួយយនតការទំងយនុះ
និងបានរង្ហាញពីគំរយូ ជាគជ័ យននខ្នការ PES ខដលជាយនតការក្សនុងការអភិ រក្សសធ្្មជាត្ិ។
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រចចុរបននភាពអំពីការរយងាើត្ខ្នេីយសណ្ឋរ ីយូ InVEST និងឧរក្សរណ្៍វ ិភាគ - យលាក្ស Sovann
Chansopheaktra ស្ថស្រស្ថតចរយននន្ទយក្ដាឋនវ ិេាស្ថស្រសតររ ិស្ថថនយៅសក្សលវ ិេាល័យភូ្ិនទភំយន ពញ
(RUPP) និងជាសោជិក្សគយមោង RUPP-InVEST បានយធ្វើរេរង្ហាញពី InVEST (ការវាយត្ន្េរួ្
ពីយសវាមរព័នធយអក្សូឡូសុី និងត្ុលយភាព) សក្ស្មភាពខដលមក្សរ្ InVEST សយម្ចបាន្ក្សដល់រចចុរបនន
ខដលោនពាក្ស់ព័នធនឹងការង្ហរយនុះ

ឧរក្សរណ្៍រយចចក្សយេសមត្ូវបានយមរើ យដើ្បីរយងាើត្ការយរៀរចំខ្នការ

InVEST ជាពិយសសសមោរ់ យែត្ត្ណ្ឌលគិរ ី និងេិននន័យខដលមត្ូវការ។ InVEST គឺជាឧរក្សរណ្៍
សំខាន់្ួយយដើ្បី្តល់េិននន័យខររវ ិេាស្ថស្រសតយដើ្បីោំមេយោនយោបាយ និងការយធ្វើការសយម្ចចិត្ត
យលើការយមរើ មបាស់ដីត្រយៈការវាយត្ន្េយសវាមរព័ នធយអក្សូ ឡូសុី
ធ្នធានធ្្មជាត្ិ។

សក្សលវ ិេាល័យភូ ្ិនទភំយន ពញ

និងអងគការ

និងយោយេេួ លែុ សមត្ូវចំយពាុះ
WWF

ក្ស៏ក្សំពុងយធ្វើយលើការក្សស្ថង

ស្ត្ថភាពររស់មន្រនតីននសាាប័ នរាជរោាភិ បាលថានក្ស់ ជាត្ិ និ ងយែត្តយដើ្បីយមរើ មបាស់ InVEST ្ងខដរ។

យមកាយពីរេរង្ហាញទំងរីយនុះចរ់ ោនសំណ្ួរ និងការពិ ភាក្សាយផ្លតត្ជុំ វ ិញនឹងក្សងវល់យលើរញ្
ា ថាយត្ើ
សាាប័នជំន្ទញននរាជរោាភិបាលថ្ននក្់ ជាត្ិនិងយែត្ត
យោយ្ក្ុមការង្ហរInVESTខដរឬោងណ្ឋ។

ោនការយរតជា្ចិត្តអនុវត្តអនុស្ថសន៍ខដល្តល់

្លមរយោជន៍មត្ូវបានយលើក្សយឡើងពី ត្ួអងគវ ិស័យឯក្ស

ជនអំពីយនតការេូ ទត្់ សមោរ់ យសវាមរព័នធយអក្សូឡូសុី

និងរយរៀរខដលត្ួអងគវ ិស័យឯក្សជនយធ្វើការយៅ

ក្សនុងមរយេសយ្សងយេៀត្។
េសសនៈសហគ្ន៍៖

ត្ំណ្ឋងសហគ្ន៍រីនាក្ស់ បានរារ់ ជាងមីនូវរេពិយស្ថធ្ន៍

ការង្ហរ

និងរញ្
ា

មរឈ្ររស់ែួនយៅក្សន
េ
ុ ងខ្នក្សរីដូចខាងយមកា្៖ ្លិត្្លននអនុែលនមពយឈើ ការអរ់រ ំយេសចរណ្៍
ធ្្មជាត្ិ និងការអរ់រ ំររ ិស្ថថន។
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យលាក្សស្សី Morm Chanthy ្ក្សពីសហ្ាសនមព្ណ្ឌលគិរ ី (Mondulkiri Forest Venture
(MFV)) បានពនយល់ពីរយរៀររយងាើត្ ចក្សាុវ ិស័យរបស់សហ្ាសន្ពន ើ មណឌលគិ រ ី មុខ្ងារ
ន្កាមឆ័្តអងគការនលខ្ផតមួ យសមោរ់ មក្សរ្្បមូលអនុ ែលន្ពន ើ ( NTFP) និងខ្នការ
សមោរ់ការពមងីក្ស។ រញ្
ា មរឈ្ច្បងគឺ ការការ់ រំផ្លេញនមពយឈើ ខដល្តល់ហានិភ័យដល់
អាជីវក្ស្មររស់ពួក្សយគ។



យលាក្ស Ngov Sam Ol បានយធ្វើរេរង្ហាញអំពីក្សរណ្ីយេសចរណ្៍ធ្្មជាត្ិ ត្សហគ្ន៍
(CBET) យៅក្សនុងភូ្ិ Dei Ey និងរយរៀរយរៀរចំគយមោង CBET និងការយធ្វើការ។ រញ្
ា មរឈ្
ច្បងខដលបានជួរមរេុះគឺជាត្ម្ូវការឲ្យោនយភ្ៀវយេសចរណ្៍រខនថ្ និងស្ត្ថភាពរខនថ្
យេៀត្ស្ាប់អនក្ភូ្ិេេួលស្ថវគ្ន៍យភ្ៀវយេសចរណ្៍។



យលាក្ស Cheong Sokleng នាយក្សស្ថលាបានយធ្វើរេរង្ហាញពីក្សឹរ
េ យអក្សូឡូសុីខដលោនយោល

រំណ្ងអរ់រ ំក្សុ ោរ និងឪពុក្សោតយអំពីស្ថរសំខាន់ ននររ ិស្ថថន និងធ្្មជាត្ិ។ យលាក្សបានយធ្វើ
រេរង្ហាញពីសក្ស្មភាពយ្សងៗររស់ក្សឹេរបរ ិសាាន និងលេធ្លខដលេេួ លបាន។
ោនសំណ្ួរ និងការពិ ភាក្សា យមកាយពីរេរង្ហាញទំងយនុះររស់ សហគ្ន៍ ខដលពាក្ស់ព័នធនឹងការ្សពវ
្ាយេី្ារសមោរ់ យេសចរណ្៍ធ្្មជាត្ិ យៅក្សនុងយែត្ត្ណ្ឌលគិរ ីយដើ្បីទក្ស់ ទញយភ្ៀវយេសចរណ្៍

រខនថ្យេៀត្ មព្ទំងថាយត្ើ ក្សឹរ
េ យអក្សូឡូសុីអាចមត្ូវពមងីក្សដល់វ ិេាល័យខដរឬោងណ្ឋ។ មត្ូវយសនើសុំ
ព័ត្៌ោនល្អិត្រខនថ្អំ ពីមរព័ នធមបាក្ស់ក្ស្ចីររស់សហមោសសហគ្ន៍ ។

រញ្
ា មរឈ្ ភាពយជាគជ័យ និងអនាគត្ននការរយងាើត្សហមោសយៅក្សនុង EPL៖ យលាក្ស Oum Sony
្ន្រនតីសម្រសម្ួលមរចំមរយេសយៅ NTFP-EP នដគូគយមោង និងយលាក្ស Sat Virai ្ន្រនតី្បចាំត្ំរន់

នន NTFP-EP បានយធ្វើរេរង្ហាញពី ការង្ហរររស់អងគការខដលជាខ្នក្ស្ួយននគយមោង SusBenEPL
យដើ្បីោំមេដ្ល់ដ្ំនណើរការរយងាើត្
េូទំងមរយេសក្ស្ពុជា

និងការរក្សាសហមោស្លិត្្លអនុែលនមពយឈើ

និងជាពិយសសយៅក្សនុង្ណ្ឌលគិរ ី។

(NTFP)

គន្ាងននអងគការNTFP-EP្បចាំនខ្តត

្ណ្ឌលគិរ ីោំមេសហគ្ន៍ ក្សុងការរយងា
ន
ើត្សហមោស

និង្លិត្្លររស់ែួន
េ

មព្ទំងក្សនុង

រវាងសហមោសសហគ្ន៍

ឬយមរើ មបាស់្លិត្្លររស់ែួន។
េ

ការក្សស្ថងស្ត្ថភាពយដើ្បីយធ្វើអាជីវក្ស្ម និងត្ោនវឌ្ឍនភាព។ NTFP-EP ក្ស៏ពមងឹ ងក្សិចចសហការ
និងមក្សរ្ហុនធ្ំៗខដលលក្ស់

មរឈ្ច្បងសមោរ់ អនាគត្គឺជាការគំរា្ក្សំ ខហងភាេ្ៗននការការ់ រំផ្លេញនមពយឈើ

រញ្
ា

ខដលនាំ

ឲ្យោនការបាត្់រង់ ការ្គត្់្គង់ NTFP មព្ទំងត្ម្ូវការខក្សល្អរយចចក្សយេស្លិត្្ល្ងខដរ។
រយចចក្សយេសរយងាើត្សហគ្ន៍ការពារនមពយឈើ (CPF)/ សហគ្ន៍ការពារត្ំរន់ (CPA) យៅក្សនុងយែត្ត
្ណ្ឌលគិរ ី៖ យលាក្ស Heng Da ្ន្រនតីសម្រសម្ួលមរចំមរយេសសមោរ់ RECOFTC នដគូគយមោង
និងយលាក្ស រ ិនណានរឿន ្ន្រនតីសម្រសម្ួលគន្ាងភាពជានដគូ សហគ្ន៍ននអងគការ RECOFTC
បានយធ្វើរេរង្ហាញការង្ហរររស់ស្ថថរ័នែេួនខដលជា្ជឈ្ណ្ឌលរណ្ុត ុះរណ្ឋ
ត លអំពីនមពសហគ្ន៍

និងោំមេដល់នដគូគយមោង អងគការភូ្ិែុំ្ និអងគការ WWF ក្សនុងការរយងាើត្សហគ្ន៍ន្ពន ើ (CF) និង
សហគ្ន៍ ត្ំរន់ការពារធនធានធមមជាតិ (CPA) ខដលជាខ្នក្ស្ួ យននគយមោង SusBenEPL។
RECOFTC បានយធ្វើរេរង្ហាញ អំពី១១ ជំហានននការរយងាើត្សហគ្ន៍នមពយឈើ ភាគី ពាក្ស់ព័នធខដល
មត្ូវចូ លរួ្

និងការរណ្ុត ុះរណ្ឋ
ត លខដលមត្ូវបានយធ្វើយឡើងរួចយហើយ។

រញ្
ា មរឈ្ច្បងយៅក្សនុង

យែត្ត្ណ្ឌលគិរ ីគឺជាការក្សងវុះមក្សរែ័ណ្ឌចារ់ចាស់លាស់សមោរ់ ការរយងាើត្សហគ្ន៍ នមពយឈើ យៅ
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ក្សនុងត្ំរន់អភិរក្សស។ ដូយចនុះ នដគូគយមោងទំងអស់ក្សំពុងយសនើសុំរោាភិបាលឲ្យរញ្
ជ ក្ស់មក្សរែ័ណ្ឌចារ់សមោរ់
ការរយងាើត្សហគ្ន៍ នមពយឈើ យៅក្សនុងត្ំរន់អភិរក្សសននន្ពការពារមណឌលគិ រ ី យោយស្ថរសហគ្ន៍
នមពយឈើ ទំងយនាុះពិតជាានមូលដាឋនក្នុងរួមរំ ផណក្ោំមេដល់ការង្ហរ អភិរក្សស។

ោនសំណ្ួរ និងការពិ ភាក្សា យមកាយពី រេរង្ហាញទំងយនុះចរ់យោយយផ្លតត្ជុំ វ ិញយៅយលើការធានាចី រភាព
សហគ្ន៍ នមពយឈើ និងសហគ្ន៍ត្ំរន់ការពារ។ មត្ូវការអនុវត្តយោយមររងមរយ័ត្ននៅជំហាន ៧ និង
៨ ននការរយងាើត្សហគ្ន៍ នមពយឈើ យោយោនខ្នការចាស់លាស់ និងក្ស្មសិេិធសហគ្ន៍ រ ឹងោំ។
េិដភា
ា ពេូយៅអំពីចំណ្ុចសំខាន់ៗននគយមោងអនាគត្៖ យលាក្សស្សី Emilie Van der Henst មរធាន
គយមោងសមោរ់គយមោង SusBenEPL យៅអងគការ WWF មរយេសក្ស្ពុជាបានយធ្វើរេរង្ហាញអំពី
សក្ស្មភាពសំខាន់ៗយៅនងៃអនាគត្យៅក្សនុងលេធ្លគយមោងរ ំពឹងេុក្សទំង៤ និងបាន រិេសិកាាស្ថលា
យោយរំឭក្សជាងមីអំពីស្ថរសំខាន់ននការចូ លរួ្ររស់ភាគី ទំងអស់ ជាពិ យសស រោាភិ បាល និងវ ិស័យ
ឯក្សជនយដើ្បីយធ្វើការរួ្ោនក្សនុងការសយម្ចបានចក្សាុវ ិស័យររស់គយមោង។
ការរិេសិកាាស្ថលា
ជាចុងយមកា្ យលាក្ស មូល ផាត និងឯក្សឧត្ត្ នប៉េង សមបតតិ បាន្តល់សុនទរក្សថារិេសិកាាស្ថលា។
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សូ្ខងេងអំណ្រគុណ្ចំយពាុះសិកាាកា្ទំងអស់ខដលបានចូលរួ្!
សូ្ខងេងអំណ្រគុណ្ជាពិយសសចំយពាុះោចស់ជំនួយ សហភាពអឺររ
ុ និងអងគការ USAID។

រញ្ជីឧរស្ព័ន៖
ធ
ឧរស្ព័នធ ១៖ រយរៀរវារៈ (សូ្យ្ើលខាងយមកា្)
ឧរស្ព័នធ ២៖ វាគមិនរេរង្ហាញ (ឯក្សស្ថររមងួ្ភាជរ់មក្ជាមួយ (zip file attached))
ឧរស្ព័នធ ៣៖ រញ្ជីសិកាាកា្ (សូ្យ្ើលខាងយមកា្)

10

ឧរស្ព័នធ ១ – រយរៀរវារៈ

ការមត្ួត្ពិនិត្យគយមោងមរចំឆ្នំ

“ការរក្សាចីរភាពជីវចម្រុះ អត្ថមរយោជន៍ររ ិស្ថថន និងសងគ្យៅក្សនុងត្ំរន់អភិរក្សសនន
យេសភាពត្ំរន់វាលេំនារភាគខាងយក្សើត្មរយេសក្ស្ពុជា – គយមោង SusBenEPL”
នងៃេី២២ ខែយ្ស្ថ ឆ្នំ២០១៥

េីតំង៖ េីមក្សរងខសន្យនារ្យ សណ្ឋ
ា ោរ្ណ្ឌលគិរ ី
ឧរត្ថ្យភ ោយសហភាពអឺររ
ុ យោយសហការ្តល់្ូលនិធ្ិយោយអងគការ USAID
យរៀរចំយោយអងគការ្ូលនិធ្ិពិភពយលាក្សយដើ្បីធ្្មជាត្ិ (WWF)

យោលរំណ្ងសិកាាស្ថលា
ក្ស)

យដើ្បីឆុុះរញ្
េ
ច ំងអំពីវឌ្ឍនភាពខដលេេួ លបានពីឆ្នំេី្ួយននការអនុ វត្តគយមោង SusBenEPL
និងអនុស្ថសន៍ យឆ្ពុះយៅ្ុែ។

ែ)

យដើ្បីខសវងយល់ពីររ ិរេរចចុរបននយៅក្សនុងយែត្ត្ណ្ឌលគិរ ី និងថាយត្ើគយមោង SusbenEPL អាច
រំយពញ និងសម្រសម្ួលការអភិ រក្សស មព្ទំងចូ លរួ្ចំខណ្ក្សខក្សល្អជីវភាពយៅ្ូ លោាន
បានោងដូចយ្តច។

គ)

យដើ្បីខចក្សរ ំខលក្សេោេរ់ អនុវត្តលរ
អ ំ្ុត្សមោរ់គណ្ៈមគរ់ មគងត្ំរន់អភិរក្សសននយេសភាព
វាលេំ នារភាគខាងយក្សើត្រួ្ទំងក្សរណ្ីសិក្សាននក្សិ ចចែិត្ែំ មរឹ ងខមរងសហការលអរវាងរោាភិ បាល
វ ិស័យឯក្សជន អងគការ្ិនខ្នរោាភិ បាល និងសហគ្ន៍ ។
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រម្រៀរវារៈ
យោង
០៨:០០-៨:៣០

សក្ស្មភាព

វាគមិន/អនក្សសម្រសម្ួល

ចុុះយ្មុះអនក្សចូ លរួ្

WWF ក្ស្ពុជា

សុនក្ស
ទ ថាក្សំណ្ត្់សោគល់សំខាន់ៗ
០៨:៣០ – ០៨:៥០

សុនទក្សថាយរើក្ស

យលាក្ស Chhith Sam Ath
នាយក្សអងគការ WWF

០៨:៥០-០៩:១០

សុនទក្សថាក្សំ ណ្ត្់សោគល់សំខាន់ៗ

មរចំមរយេសក្ស្ពុជា

ត្ំណ្ឋងការ ិោល័យររស់អភិបាល
យែត្ត្ណ្ឌលគិរ ី

យសចក្សតីយ្តើ្សិកាាស្ថលា
០៩:១០ – ០៩:៣០

េិដាភាពេូយៅអំពីសិកាាស្ថលា

រណ្ិឌ ត្ Arnulf Kohncke

យោលរំណ្ង និងការរ ំពឹងេុ ក្ស –

WWF អាលេឺ្ង់

េិដាភាពេូយៅអំពីវឌ្ឍនភាពគយមោង
០៩:៣០ – ០៩:៥០

វគគេី្ួយ៖ ររ ិរេរចចុរបននអំពី EPL

នមពការង្ហរ្ណ្ឌលគិ រ ី – វឌ្ឍនភាព

យលាក្ស Keo Sopheak អនុមរធាន

និងរញ្
ា មរឈ្យៅក្សនុង MPF

នមពការពារ្ណ្ឌលគិ រ ី

ខដនជម្ក្សសត្វនមពភនំយមពច –

យលាក្ស Samrangdy Vichet មរធាន

វឌ្ឍនភាព និងរញ្
ា មរឈ្យៅក្សនុង

ខដនជម្ក្សសត្វនមពភនំយមពច

១០:១០-១០:២០

សំណ្ួរចយ្េើយ

អនក្សសម្រសម្ួល

១០:២០-១០:៤០

សមោក្សពិស្ថរអាហារសម្ន់

០៩:៥០-១០:១០

PPWS

១០:៤០-១១

វគគេីពីរ៖ វឌ្ឍនភាពគយមោងរចចុរបនន SusBenEPL

ការ្តល់ហិរញ្ញ របទនត្ំរន់អភិរក្សស

Ewa Madon េីមរឹក្សា អនក្សពិយមោុះ

យោយចីរភាព + អត្ថមរយោជន៍ និង

យោរល់យសដាក្សិចចនរត្ង

ស្ត្ថលេធភាពខ្នការសមោរ់ EPL
១១-១១:២០

ការេូ ទត្់យសវាមរព័នធយអក្សូឡូសុី –

រណ្ិឌ ត្ Arnulf Kohncke, WWF

គំរយូ ជាគជ័ យររស់អងគការ WWF

អាលេឺ្ង់

រចចុរបននភាពអំពីការរយងាើត្ខ្នេី
យសណ្ឋរ ីយូ InVEST និងឧរក្សរណ្៍

យលាក្ស Sovann Chansopheaktra

វ ិភាគ - គំរខូ ្នេីយសណ្ឋរ ីយូ

ររ ិស្ថថន និងជាសោជិក្សមក្សរ្

យមរើ មបាស់ដីសមោរ់យែត្ត្ណ្ឌលគិរ ី

គយមោង RUPP-InVEST

១១:៤០-១២

សំណ្ួរចយ្េើយ - ការពិ ភាក្សា

អនក្សសម្រសម្ួល

១២ – ១៣:៣០

សមោក្សពិស្ថរអាហារសម្ន់

១១:២០-១១:៤០

ស្ថស្រស្ថតចរយយដបាត្ឺ្ង់ វ ិេាស្ថស្រសត

វគគេីពីរ៖ ការរនត
១៣:៣០-១៤

េសសនៈសហគ្ន៍ – នមពររស់យយើង

រេរង្ហាញ្តល់សក្សាីក្ស្មររស់

រេពិយស្ថធ្ន៍ ររស់យយើង និង

ត្ំណ្ឋង ៣ រូរ្ក្សពីសហគ្ន៍

ការោំមេខដលយយើងមត្ូវការរក្សា
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េសសនៈទំងយនាុះ៖
១. នមពយឈើ និងជីវភាព (NTFP)
២. យេសចរណ្៍ធ្្មជាត្ិ
៣. ការអរ់ រ ំររ ិស្ថថន
១៤-១៤:២០

១៤: ២០-១៤:៤០
១៤:៤០-១៥:១០

រញ្
ា មរឈ្ ភាពយជាគជ័ យ និង

យលាក្ស Oum Sony ្ន្រនតីសម្រ

អនាគត្ននការរយងាើត្សហមោស

សម្ួលមរចំមរយេស ឬយលាក្ស Sat

យៅក្សនុង EPL

Virai ្ន្រនតីអភិវឌ្ឍន៍ត្ំរន់ NTFP-EP

សំណ្ួរចយ្េើយ - ការពិ ភាក្សា

អនក្សសម្រសម្ួល

រយចចក្សយេសននការរយងាើត្សហគ្ន៍

យលាក្ស Heng Da ្ន្រនតីសម្រ

ការពារនមពយឈើ /សហគ្ន៍ ការពារ

សម្ួលមរចំមរយេស និងយលាក្ស

ត្ំរន់ក្សុងយែត្ត
ន
្ណ្ឌលគិ រ ី

Rin Naroeun ្ន្រនតីសម្រសម្ួល
ភាពជានដគូ សហគ្ន៍ ្ជឈ្ណ្ឌល
្នុសស និងនមពយឈើ (RECOFTC)

១៥:១០-១៥:៣០

សំណ្ួរចយ្េើយ - ការពិ ភាក្សា

១៥:៣០ – ១៦

សមោក្សពិស្ថរអាហារសម្ន់

១៦-១៦:២០

េិដាភាពេូយៅអំពីចំណ្ុចសំខាន់ៗនន

Emilie Van der Henst មរធាន

គយមោងអនាគត្

គយមោងយសវា និងការវាយត្ន្េ

១៦:២០-១៦:៤០
១៦:៤០-១៧

ការឆេុុះរញ្
ច ំង អនុស្ថសន៍ និង
យសចក្សតីសយងារអំពីសិកាាស្ថលា
សុនទរក្សថារិេ

អនក្សសម្រសម្ួល

មរព័នធយអក្សូ ឡូសុី WWF ក្ស្ពុជា

យលាក្ស Moul Phath មរធាន EPL
WWF ក្ស្ពុជា

ឯក្សឧត្ត្ Eng Bun Heang
អភិបាលយែត្ត្ណ្ឌលគិ រ ី

............................................................... ...................................................................... ............................................................... ................................................
............................................................... .................................................................................. ............................................................... ....................................
............................................................... .............................................................................................. ............................................................... ........................
................................................ ..............................

13

ឧរស្ព័នធ ៣ – រញ្ជីយ្មុះអនក្សចូលរួ្
ល.រ
No

ឈ្មោះ

តួនាទី

ស្ថាប័ន

ឈលខទូរស័ព្ទ
Phone Number

Participant Name

Funtion

Instution

អគ្គនាយករង

អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ាបាលការពារ

ថ្នាក់ជាតិ
1

ឈោក មាស សុផល

017 926 537

និងអភិរកសធនធានធម្មជាតិ
ក្កសួងបរ ិស្ថាន
2

ឈោក រ ី ថៃស្ថន

ម្ន្រនតីរដ្ាបាលថក្ព្ឈ

ើ ថ្នាក់

កណ្ត
ត ល

អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ាបាលការពារ

0966 011 226

និងអភិរកសធនធានធម្មជាតិ
ក្កសួងបរ ិស្ថាន

3

ឈោក ឈបឿយ ផល

ម្ន្រនតី

ខណ្ឌរដ្ាបាលថក្ព្ឈ

4

ឈោក ធាន សុវណ្តារ ិន

ម្ន្រនតី

GSGG/MoE

098 990 950

5

ឈោក សិទធ សុភា

អគ្គឈលខាធិការរង

គ្ណ្ៈកមាមធិការឈរៀបចំដដ្នដ្ីថ្នាក់ជាតិ

011 812 811

ើ ម្ណ្ឌលគ្ិរ ី

012 78 29 88

ក្កសួងឈរៀបចំដដ្នដ្ី
6

កញ្ញា សុង លីណ្ត

ម្ន្រនតី

ក្កសួងឈទសចរណ្៍

099 454 040

7

ឈោក សុវណ្ា ច័នទសុ

ស្ថស្ត្ស្ថតចារយដផាកបរ ិស្ថាន

ឈៅស្ថកលវ ិទាល័យភូម្ិនទភំឈា ព្ញ

012 220 788

ភន្រកាត
ថ្នាក់ឈខតត
8

ឈោក ឈប៉េង សម្បតតិ

អភិបាលរងឈខតត

ស្ថោឈខតតម្ណ្ឌលគ្ិរ ី

012 234 516

9

ឈោក ញឹម្ វណ្ា

ក្បធានការ ិយាល័យ

ម្នទីរបរ ិស្ថានឈខតតម្ណ្ឌលគ្ិរ ី

0885 047 878

10

ឈោក សំរ ៉េង់ឌី វ ិចិក្ត

នាយក

ដដ្នជំរកសតវថក្ព្ភាំឈក្ព្ច

097 8 886 855

11

ឈោក ឡុង បុង

ក្បធាន

ថក្ព្ការពារម្ណ្ឌលគ្ិរ ី

012 946 667

ឈោក វណ្ា ស្ថវុធ

នាយរងខណ្ឌ

ខណ្ឌរដ្ាបាលថក្ព្ឈ

097 9 282 505

13

ឈោក យិន សុខឈឡង

អភិបាលរងស្សុក

ស្សុកដកវសីមា៉េ

0977 412 222

14

ឈោក ហួត សូនី

អភិបាលរងស្សុក

ស្សុកឈកាោះដញក

0974 353 000

15

អាកស្សី ហុី ឌីណ្ត

អភិបាលរងស្សុក

ស្សុកឈព្ក្ជាដ្ឋ

0977 622 505

16

ឈោក នង ទុណ្តារ ី

អភិបាលស្សុក

ស្សុកអូររំង

097 2 228 888

17

ឈោក ឃុន អូន

អភិបាលរងក្កុង

ក្កុងដសនម្ឈនារម្យ

0977 222 226

18

ឈោក ភី ងូក

ឈៅសង្កាត់

សង្កាត់រម្នា

012 544 105

19

ឈោក ឈៅ សុផាត

ឈៅសង្កាត់រង

សង្កាត់សុខដ្ុម្

0886 530 480

20

ឈោក ម្ហឹក ស្ថឈរឿន

ក្កុម្ក្បឹកាឃុំ

ឃុំព្ូថក្ជ

0975 750 969

21

ឈោក ឈក្តក សុផុន

ក្កុម្ក្បឹកាឃុំ

ឃុំក្កង់ឈតោះ

0977 670 434

22

ឈោក មា៉េ ន់ ឈរៀម្

ក្កុម្ក្បឹកាឃុំ

ឃុំដស្សហុយ

0718 886 880

23

ឈោកស្សី អុច ចាន់ធី

ក្កុម្ក្បឹកាឃុំ

ឃុំណ្ងឃីលឹក

0977 964 911

24

ឈោក ក្ព្ោះ ឈម្ឿង

ក្កុម្ក្បឹកាឃុំ

ឃុំសុខស្ថនត

0885 204 183

25

ឈោក ឈ

ឹង

ក្កុម្ក្បឹកាឃុំ

0975 562 465

26

ឈោក ចាន់ ស្ថឈម្ន

ក្កុម្ក្បឹកាឃុំ

ដស្សខទុម្

ឃុំឈម្ម្៉េង់

097 7827061

27

ឈោក កលូត ដក

ក្កុម្ក្បឹកាឃុំ

ឃុំដស្សក្ព្ោះ

0712 461 399

ក្កុម្ក្បឹកាឃុំ

ឃុំអរបួន

071 4 207 818
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28

ៀក

ឈោក ហាន សុខន

14

ើ ម្ណ្ឌលគ្ិរ ី

29

ឈោក ឈជឿន សុខឈឡង

នាយកស្ថោ

ស្ថោព្ូក្តុំៃីម

097 6 786 953

វ ិស័យឯកជន
30

ឈោកស្សី ម្៉េម្ ចាន់ធី

ក្បធានក្កុម្ក្បឹកាភិបាល

បណ្ត
ា ញសហក្ាសថក្ព្ម្ណ្ឌលគ្ិរ ី

0719 231 089

31

អាកនាង ឈកង ស្សីម្ុំ

ដផាកលក់ដ្ូរ

សហក្ាសថក្ព្ម្ណ្ឌលគ្ិរ ី

0972 444 447

32

ឈោក មា ស្ថមា៉េ ត់

តំណ្តង

ក្កុម្ហុន Angkor Gold

0973 444 440

32

ឈោក ឈ

តំណ្តង

ក្កុម្ហុន Bambusa

0887 841 662

34

ឈោក លី គ្ីម្ សុង

បុគ្គលិក

សណ្ត
ា ាម្ណ្ឌលគ្ិរ ី

35

បី សុគ្ីម្

បុគ្គលិក

ម្ណ្ឌលគ្ិរ ី

៉េ ដ្ឋរ៉េ វុទីធ

តំណ្តងសហគ្ម្ន៍ម្ូលដ្ឋាន
36

ឈោក ង៉េូវ សំអុល

ក្បធាន

សហគ្ម្ន៍ឈទសចរណ្៍ធម្មជាតិឈដ្ឈអ

37

ឈោក យា៉េ ស្ថឈវន

សមាជិក

សហគ្ម្ន៍ថក្ព្ការពារក្កង់រព្ុក

38

ឈោក ឈក្ជើង ក្ព្ុ

អនុក្បធាន

សហគ្ម្ន៍ថក្ព្ការពារក្កង់រព្ុក

0888 156 685

39

ឈោក ឈទើន ឈលើប

ក្បធាន

សហគ្ម្ន៍ថក្ព្ការពារទូលុង

071 7 284 796

40

ឈោក វ ិន ឈសន

ក្បធាន

សហគ្ម្ន៍ថក្ព្ការពារព្ូថក្ជ

097 8 402 899

41

ឈោក គ្ង់ សុធា

តំណ្តង

សហគ្ម្ន៍ថក្ព្ការពារអរបួនឈលើ

0885 060 433

42

ឈោក យុត ឈក្បើង

ក្បធាន

សហគ្ម្ន៍ថក្ព្ការពារអូរ

097 4 072 623
0884 692 675

43

ឈោក ឈសន ថ្នរ ី

សមាជិក

សហគ្ម្ន៍ថក្ព្ការពារអូរង្កលវ

44

ឈោក ហយ ដក្ញន

ក្បធាន

សហគ្ម្ន៍ថក្ព្ការពារអូរង្កលវ

097 7 860 077

45

ឈោក ទិក ជិង

ក្បធាន

សហគ្ម្ន៍ថក្ព្ការពារមា៉េ លឺកងក្បុស

46

អាកស្សី ដកវ នី

ក្បធាន

សហគ្ម្ន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិឈៅកា

071 6 053 349
0883 391 525
0974 729 098

47

ឈោក ឈម្ហោះ ដកក

ក្បធាន

សហគ្ម្ន៍តំបន់ការពារដស្សអុី ណ្ុំភំ

092 93 67 21

48

ឈោក ស្សុោះ ឈវឿន

ក្បធាន

សហគ្ម្ន៍តំបន់ការពាររនុស-ដខែង

088 7 776 005

49

ឈោក ពាម្ ឈក្ញើត

ក្បធាន

សហគ្ម្ន៍តំបន់ការពារព្ូទុង ព្ូហូង-

0975 629 466

ួល

088 8 164 412

ណ្តំ ហាំង
50

ឈោក ស ភ័ក្ក

ក្បធាន

សហគ្ម្ន៍តំបន់ការពារដស្សធំ -ម្លឹង

0885 946 655

51

ឈោក ឈងើយ ឃីម្

ក្បធាន

សហគ្ម្ន៍តំបន់ការពារជីកលប់-

0718 880 855

ភាំជួងកតីសងឃឹម្
52

ឈោក ក្គ្ួស មា៉េ ប់

សមាជិក

53

ឈោក ឈណ្ើហ ដក្កក

តំណ្តង

សហគ្ម្ន៍តំបន់ការពារភាំកុក
ត

0973 406 601

សហគ្ម្ន៍តំបន់ការពារដស្សខទង់

តំណ្តងអងគការ
54

ឈោក ឃុន ឌីយន

នាយកក្បតិបតត

អងគការ ELIE

011 711 700

55

ឈោក សន សុខ

បុគ្គលិក

អងគការ DPA

095 826 903

56

អាកនាង ហុី សុមា៉េលី

បុគ្គលិក

អងគការ CLEC

092 123 417

57

ឈោក

អាកសក្ម្បសក្ម្ួលថ្នាក់

អងគការ ICSO

012 756 026

អងគការ MIPAD

0889 002 862

ឹម្ ស្ថខន

ឈខតត
58

ឈោក ឈស្សង ផល័កខ

រដ្ាបាល

15

បញ្ជ ឈី ្មោះ
អ្នកត្រូវចូលរ ួមចំនួន៣ថ្ងៃ (២២ ដល់ ២៤ ខែឈមសា ឆ្ន ំ២០១៥)
ល.រ

ឈ្មោះ

តួនាទី

ស្ថាប័ន

59

ឈោក ឈហង ដ្ឋ

អនុក្បធាន

អងគការ RECOFTC

012 659 425

60

ឈោក រ ិន ណ្តឈរឿន

អាកសក្ម្បសក្ម្ួលថ្នាក់ឈខតត

អងគការ RECOFTC

017 677 899

61

ឈោក អុ៊ុំ សូនី

អាកសក្ម្បសក្ម្ួលក្បចាំក្បឈទសកម្ពុជា

អងគការ NTFP-EP

012 308 988

ជំនួយការសហក្ាសសហគ្ម្ន៍

អងគការ NTFP-EP

012 966 585

កញ្ញា ហាក់ លអង
63

ឈោក ស្ថត វ ីថរ ៉េ

ម្ន្រនតីអភិវឌឍន៍ក្បចាំតំបន់

អងគការ NTFP-EP

0978 561 934

64

ឈោក គ្ង់ អំ

អាកសក្ម្បសក្ម្ួលថ្នាក់ឈខតត

អងគការ MVi

012 678 446

65

ឈោក អុត

ក្បធានក្កុម្

អងគការ MVi

012 872 876

62

បុនឈ

ឿន

66

ឈោក នាច ណ្ប់

អាកសក្ម្បសក្ម្ួលម្ូលដ្ឋាន

អងគការ MVi

0885 928 758

67

ឈោក ឈសៀ ឈៅរ ី

ាំក្ទការសក្ម្បសក្ម្ួលក្បតិបតតិការ

អងគការ MVi

090 559 993

68

ឈោក

នាយកក្បចាំក្បឈទស

អងគការWWF

69

ឈោក គ្ិម្ ផាន់ភ័កាត

ក្បធានហិរញ្ាវតាុ

អងគការWWF

012 474 243

ម្ន្រនតីដផាកតាម្ដ្ឋននិងវាយតថម្ល

អងគការWWF

017 901 904

ឈោកស្សី សិទធ

ិត សំអត

70
សុភ័ក្គ្
71
72
73

Mr. Arnulf
Koehncke
Mr. Samual

ម្ន្រនតីសក្ម្បសក្ម្ួលគ្ឈក្មាងអសុី

WWF អលលឺម្៉េង់

ក្បធានគ្ឈក្មាង

WWF

អាកស្សី ចឈក្ម្ើន

ម្ន្រនតីហរ ិញ្ាវតាុ

អងគការWWF

077 866 330

អាកសក្ម្បសក្ម្ួលឈាលនឈយាបាយ

អងគការWWF

012 306 446

កនាិកា
74

អាកស្សី ឆាយ
គ្ីម្ឈហៀក

75

កញ្ញា ឃាង ស្ថងលី

ម្ន្រនតីឈាលនឈយាបាយ

អងគការWWF

012 249 534

76

ឈោក ឈេង សំបូ

ម្ន្រនតីទំនាក់ទំនង

អងគការWWF

089 832 842

77

ឈោក ម្ូល ផាត

ក្បធានឈក្ាងEPL

អងគការWWF

78

Mr. Rupak
Maharjan

ទីក្បឹកាបឈចេកឈទសអនុវតតចាប់

អងគការ WWF

0718 362 707

79

ឈោក ឃន សុឈភឿន

ម្ន្រនតីជាន់ខពស់

អងគការWWF

012 570 040

80

អាកស្សី ឈព្ក្ជ

ម្ន្រនតីដផាកហិរញ្ាវតាុ និងរដ្ាបាល

អងគការWWF

012 821 185

សុគ្នាធ
81

ឈោក ហុីន ភារម្យ

ជំនួយការរដ្ាបាល

អងគការWWF

012 25 29 20

82

កញ្ញា ជ័យ ម្ករ

អងគការWWF

077 783 553

83

អាកនាង ឈអម្ីឈលៀ

ជំនួយការហិរញ្ាវតាុ

ក្បធានគ្ឈក្មាង EU

អងគការWWF

84

ឈោក សុន បូរ៉េ

ម្ន្រនតីផសព្វផាយសហគ្ម្ន៍

អងគការWWF

011 817 533

85

កញ្ញា ស្សុន បុនាារ ី

ម្ន្រនតីផសព្វផាយសហគ្ម្ន៍

អងគការWWF

099 88 71 55

86

ឈោក បុត ធន

ជំនួយការគ្ឈក្មាងផសព្វផាយសហគ្ម្ន៍

អងគការWWF

017 994 637

87

អាកស្សី ឈយឿន

ជំនួយការគ្ឈក្មាងផសព្វផាយសហគ្ម្ន៍

អងគការWWF

0978 533 498

ស្ថរ ិន
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88

ឈោក សិទិធ សុីផាត

ជំនួយការគ្ឈក្មាងផសព្វផាយសហគ្ម្ន៍

អងគការWWF

0979 029 086

89

ឈោក សូ វ ិសុទធ

ជំនួយការគ្ឈក្មាងផសព្វផាយសហគ្ម្ន៍

អងគការWWF

0975 008 949

90

កញ្ញា ឈស្ថម្ សុគ្នាធ

ជំនួយការគ្ឈក្មាងផសព្វផាយសហគ្ម្ន៍

អងគការWWF

0978 292 684

91

ឈោក តាល់ ម្ករ

ម្ន្រនតីគ្ឈក្មាងទំនាក់ទំនងសងគម្សុីវ ិក

អងគការWWF

0976 505 270

92

ឈោក ចាយ ឈធប

ម្ន្រនតីដផាកឈទសចរណ្៍

អងគការWWF

017 578 635

93

ឈោក ក្តុញ ឈឡន

អាកឈបើកបរ

អងគការWWF

012 631 018

94

ឈោក មា៉េ ន ឈសន

អាកឈបើកបរ

អងគការWWF

012 942 040

95

ឈោក ឈោ

ម្ន្រនតីគ្ឈក្មាង

អងគការWWF

012 711 906

អាកបកដក្ប

អងគការWWF

016 581 351

សុខឈឃឿន
96

កញ្ញា ខុម្ ស្ថខន
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