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បណ្តា រអង្គការដៃគូប្បកាសពិធីផ្សពវផ្ាយការចាប់ផផ្ាើមៃំផ ើ រការកមមវធីិដៃគូផ ើ       
វស័ិយដប្ពផ ើ និង្ជ ផ្  ៃំណ្តក់កា ទី២ កនុង្ទឹកប្ាក់ចំនួន ៦,១ លានៃុលាា

  
 

ភ្នំផពញ ដងៃទី៣០ សីហា ២០១៧ – អង្គការមូ និធិសក សប្ាប់អភិ្រកសធនធានធមមជាតិ 
(WWF) សហការជាមួយ  មជឈម ឌ  ប ាុ ុះបណ្តា  សហគមន៍ដប្ពផ ើប្បចំាតំបន់អាសីុ 
និង្ា៉ា សីុហវិក (RECOFTC)  អង្គការកមមវធីិផ្លា ស់បាូរបទពិផោធន៍-អនុផ្ ដប្ពផ ើកមពុជា 
NTFP-EP Cambodia) និង្សាគមថងរកាបរោិា ន និង្វបបធម៌ (CEPA) ប្ារពធពិធីផ្សពវផ្ាយ
ការចាប់ផផ្ាើមៃំផ ើ រការកមមវធីិៃំណ្តក់កា ទី២ បន្ទា ប់ពីទទួ ានផជាគជ័យពីការអនុវតាន៍កមម
វធីិផ ើកៃំណ្តក់កា ទី១ផៅកនុង្តំបន់ផទសភាពដប្ព ិចទឹកផមគង្គផៅកនុង្ប្បផទសកមពុជា។  
 

កមមវធីិដៃគូផ ើវស័ិយដប្ពផ ើ និង្ជ ផ្  ានចាប់ផផ្ាើមផៅឆ្ន ំ២០១៤ ថៃ ថចកផចញជា៣
ៃំណ្តក់កា ផផ្សង្ៗគ្នន កនុង្រយៈផព ៨ឆ្ន ំ រហូតៃ ់ឆ្ន ំ២០២២។ ៃំណ្តក់កា ទី២ ផនុះចាប់ផផ្ាើ
មពីថែកកាដាឆ្ន ំ២០១៧ រហូតៃ ់ថែមិងុន្ទ ឆ្ន ំ២០២១ ផប្កាមការសហការអនុវតាកមមវធីិផដាយ
អង្គការដៃគូថៃ ានទឹកប្ាក់៦,១លានៃុលាា  រមួជាមួយងវកិាបៃិភាគមួយចំនួនពីថៃគូ
អភិ្វឌ្ឍន៍អនារជាតិន្ទន្ទ។  
 

ផគ្ន បំ ង្ដនកមមវធីិដៃគូផ ើវស័ិយដប្ពផ ើ និង្ជ ផ្  (PaFF)  គឺផៃើមបគំី្នប្ទសហគមន៍
មូ ដាា ន និង្សហគមន៍ជនជាតិផៃើមភាគតិច កនុង្ការបផង្កើនប្ាក់ចំ ូ របស់ពួកផគតាមរយៈ
ការបនាុផំៅនឹង្បញ្ហា ថផ្នកផសៃាកិចច និង្ធនធានធមមជាតិ។ កមមវធីិផនុះ នឹង្ធាន្ទឲ្យានផៅ
ៃំផណ្តុះស្រោយនូវជីវភាពរបស់សហគមន៍កាន់ថតប្បផសើរប្បកបផដាយនិរនារភាព ផៃើមបីការពារ
ប្បព័នធផអកូឡូសីុ និង្កាត់បនាយការប៉ាុះពា ់ការផប្បើប្ាស់ធនធានធមមជាតិផៅកនុង្សហគមន៍។  
 

ផៃើមបផីអាយសផប្មចាននូវទិសផួរមួ កមមវធីិដៃគូផ ើវស័ិយដប្ពផ ើ និង្ជ ផ្  (PaFF)  ាន
ផផ្លា តផៅផ ើ ទធផ្ សំខាន់ៗចំនួន៣ រមួានទី ១) ការធាន្ទ និង្អនុវតាសិទធកនុង្ការផប្បើប្ាស់
ធនធានធមមជាតិ ២) បផង្កើនប្ាក់ចំ ូ របស់សហគមន៍តាមរយៈសហប្គ្នសសហគមន៍ដប្ព
ផ ើ និង្ជ ផ្ ប្បកបផដាយនិរនារភាព ៣) ជប្មញុផគ្ន នផោានថ្នន ក់ជាតិ និង្ មូ ដាា ន
សំផួគំ្នប្ទការផប្បើប្ាស់សិទធិកនុង្ការផប្បើប្ាស់ធនធានធមមជាតិ និង្ សហប្គ្នសសហគមន៍
ប្បកបផដាយនិរនារភាព។  
 



 

កមមវធីិដៃគូផ ើវស័ិយដប្ពផ ើ និង្ជ ផ្  (PaFF)  វគគទី២ នឹង្អនុវតាគផប្ាង្របស់ែាួនផដាយ
ថផ្ែកផ ើបទពិផោធន៍ និង្ភាពផជាគជ័យកនាង្មក ផហើយានពប្ងី្កផែតាផគ្ន ផួផ ើផែតា
ចំនួន២ផទៀត គឺផែតាប្ពុះវហិារ និង្កំពង់្ធំ ស្រសបជាមួយនឹង្ផែតាផគ្ន ផួន្ទផព បចចុបបនន គឺ
ផែតាប្កផចុះ និង្សាឹង្ថប្តង្។ ការពប្ងី្កផែតាផគ្ន ផួ និង្ការពប្ងឹ្ង្សកមមភាពថៃ ានស្រោប់ 
កមមវធីិនឹង្ផផ្លា តផ ើការកោង្សមតាភាព ថៃ កមមវធីិនឹង្ពប្ងី្កផែតាផគ្ន ផួរបស់ែាួនជាមួយ
នឹង្សហគមន៍ចំនួនពី១៥៨សហគមន៍ ផៅ ៣៧០ សហគមន៍ ផសមើនឹង្អនកទទួ ផ្ សរបុចំនួន
១៣៥០០០ន្ទក់ កនុង្ផន្ទុះ៥០ភាគរយគឺជាស្តសាី និង្១០ភាគរយគឺជាជនជាតិផៃើមភាគតិច។  
 
 

ឯកឧតាម ផអង្ ជាោន ប្បតិភូ្រាជារដាា ភិ្ា កមពុជាទទួ បនាុកជាប្បធានរៃាា ជនផ្  
ានប្បោសន៍ថ្ន ៖ “ការប្គប់ប្គង្ធនធានធមមជាតិប្បកបផដាយនិរនាភាព   គឺជាមូ ដាា នប្គឹុះ
ផៃើមបីគំ្នប្ទជីវភាពរស់ផៅរបស់ប្បជាព រៃាកមពុជា ជាមួយគ្នន ផនុះថៃរ ប្បសិនផបើអនកសហគមន៍
ទទួ ានការប ាុ ុះបណ្តា  ប្តឹមប្តូវ ផហើយយ ់ៃឹង្ពីការទាញយកផ្ ប្បផោជន៍ពី
ធនធានធមមជាតិប្បកបផដាយនិរនារភាព ផន្ទុះវានឹង្ផ្ា ់ឲ្យពួកផគនូវឱកាសផសៃាកិចច និង្ជីវភាព
កាន់ថតប្បផសើរ ផហើយកតាា ទំាង្ផនុះ ផយើង្ទំាង្អស់គ្នន ប្តូវយកចិតាទុកដាក់បំផុ្តផៃើមបីថងរកា
ធនធានៃ៏ានតដមាទំាង្ផនុះ។”  
 

ឯកឧតាម ផអង្ ជាោន ានបថនាមថ្ន កមមវធីិដៃគូផ ើវស័ិយដប្ពផ ើ និង្ជ ផ្  (PaFF) គឺពិត
ជាានោរៈសំខាន់បំផុ្ត ផហើយរាជរដាា ភិ្ា កមពុជាានកំពុង្គំ្នប្ទោ៉ាង្ខាា ំង្ចំផពាុះកិចចែិតែំ
ប្បឹង្ថប្បង្របស់បណ្តា រអង្គការដៃគូ ក៏ៃូចជាសាជិកសហគមន៍ថៃ ានចូ រមួោ៉ាង្សកមម
ផៃើមបីផធវើឲ្យកមមវធីិផនុះទទួ ានផជាគជ័យ។  
 

ផលាក ផសង្ ផទៀក ន្ទយកប្បចំាប្បផទសដនអង្គការ WWF-កមពុជា ាននិោយថ្ន៖ “ដប្ពផ ើ 
និង្ធនធានជ ផ្  គឺជាធនធានថៃ មិនអាចែវុះាន ផហើយតប្មូវឲ្យានការប្គប់ប្គង្
ប្បកបផដាយប្បសិទធភាពតាមរយៈការផធវើឲ្យប្បផសើរផឡើង្ដនការការពារ និង្អភិ្រកស ពីផប្ពាុះធន់
ធានទំាង្ផនុះនឹង្ផ្ា ់ផ្ ប្បផោជន៍ៃ ់មនុសសប្គប់គ្នន  ជាពិផសសសហគមន៍មូ ដាា ន ថៃ 
ពួកផគអាចទាញយកអនុផ្ ដប្ពផ ើានៃូចជា ជ័រទឹក ទឹកឃំុដប្ព ឬសសី និង្ផតា  ថៃ ពួកអាច
ថកដចនផធវើជាផ្ ិតផ្ ផផ្សង្ៗ ផៃើមបបីផង្កើនប្ាក់ចំ ូ ។ សប្ាប់សហគមន៍ផ្លា  ់ គឺប្តូវការ
ការជួយគំ្នប្ទជាចំាាច់ផៃើមបធីាន្ទផអាយានការរផប្បើប្ាស់ និង្ប្គប់ប្គង្ធនធានធមមជាតិទំាង្
ផនុះប្បកបផដាយនិរនារភាព។” 
 

ផលាកស្រសី Femy Pinto ន្ទយកប្បតិបតាិដនអង្គការកមមវធីិផ្លា ស់បាូរបទពិផោធន៍-អនុផ្ ដប្ពផ ើ
ប្បចំាផៅតំបន់អាសីុ ាននិោយថ្ន៖  “កមមវធីិដៃគូផ ើវស័ិយដប្ពផ ើ និង្ជ ផ្  (PaFF) នឹង្
បំផពញកិចចប្បតិបតាិការរបស់ែាួនកនុង្ការប្គប់ប្គង្តំបន់ផគ្ន ផួប្បកបផដាយនិរនាភាព ផដាយ
រកាផអាយាននូវប្បព័នធផសវាកមមផអកូឡូសីុៃ៏ានោរៈសំខាន់សប្ាប់មនុសសប្គប់គ្នន ថៃ ពឹង្
ពាក់ផៅផ ើធនធានទំាង្ផនុះ។ ជាពិផសសសកមមភាពរបស់កមមវធីិក៏ផ្ាើយតបផៅនឹង្ផគ្ន ផួ
របស់រាជរដាា ភិ្ា ផៃើមបផីធវើឲ្យានតុ យភាពរវាង្ការអភិ្វឌ្ឍន៍ និង្ការអភិ្រកស។” 
 



 
 

ផលាកស្រសី Carin Salerno ន្ទយិកាទីភាន ក់ងារអភិ្វឌ្ឍន៍ និង្កិចចសហប្បតិបតាិការដនប្បផទសសវីស 
(SDC) ានផ ើកផឡើង្ថ្ន៖ “ SDC ផជឿជាក់ថ្ន កមមវធីិដៃគូផ ើវស័ិយដប្ពផ ើ និង្ជ ផ្  
(PaFF) នឹង្រមួចំថ កជួយៃ ់ទំន្ទក់ទំនង្រវាង្អជាា ធរថៃនៃី អនកសហគមន៍ អនកពាក់ព័នធវស័ិ
យឯកជនកនុង្ការផប្បើប្ាស់ធនធានធមមជាតិប្បកបផដាយនិរនារភាព និង្ប្បកាន់ខាា ប់នូវកិចចការ
អភិ្រកស។ ជាង្ផនុះផៅផទៀត កមមវធីិផនុះក៏នឹង្ជួយពប្ងឹ្ង្សមតាភាពៃ ់អនកអនុវតា ឬអនកប្បប្ពឹតាិ
ទំាង្អស់ឲ្យផចុះប្គប់ប្គង្ និង្ថងរកា ប្ពមទំាង្ជប្មញុឲ្យានការអនុវតាន៍ផគ្ន នផោាយឲ្យ
ានប្តឹមប្តូវ  ផហើយនឹង្ការបផង្កើតឱកាសការងារខាន តតូច និង្មធយមថងមផទៀតផ្ង្។” 
 
 

### 

 

សម្រាប់ព័ត៌ានបន្នែមសូមទំនាក់ទំនង៖ 
លោក អ ៊ុន ចម្រកី ម្របធានន្នែកទំនាក់ទំនងរបស់អងគការ WWF-កមព៊ុជា 
ទូរស័ពទ : +855 (0)១៧ ២៣៤ ៥៥៥ 
Email: Chakrey.un@wwfgreatermekong.org 
 
កំណត់ចំណំសំរាប់និពនធនាយក 
អំពីកមមវធីិដៃគូល ើវស័ិយដម្រពល ើ និងជ ន  (PaFF) 
 

 កមមវធីិដៃគូល ើវស័ិយដម្រពល ើ និងជ ន  ប្តូវានៃឹកនំ្ទផដាយសមព័នធអង្គការចំនួន4គឺ
អង្គការមូ និធិសក សំរាប់អភិ្រកសធនធានធមមជាតិ (WWF)   មជឈម ឌ  ប ាុ ុះ    
បណ្តា  សហគមន៍ដប្ពផ ើប្បចំាតំបន់អាសីុ និង្ា៉ា សីុហវិក (មជឈម ឌ  សប្ាប់
មនុសស និង្ដប្ពផ ើ RECOFTC)  អង្គការកមមវធីិផ្លា ស់បាូរបទពិផោធន៍-អនុផ្ ដប្ពផ ើ
កមពុជា NTFP-EP Cambodia) និង្សាគមថងរកាបរោិា ន និង្វបបធម៌ (CEPA)។ អង្គ
ការទំាង្៤ ានសមតាភាព និង្បទពិផោធន៏កនុង្វស័ិយសហគមន៍ដប្ពផ ើ និង្ជ ផ្  
ការអភិ្រកសជីវចប្មុុះ ការប្គប់ប្គង្តំបន់ផគ្ន ផួប្បកបផដាយនិរនារភាព ការបផង្កើន
ជីវភាពរបស់ផៅរបស់សហគមន៍ សហគមន៍សហប្គ្នសថៃ ពឹង្ថផ្ែកផ ើធនធានធមម
ជាតិ និង្ការបផង្កើតកិចចពិភាកាផគ្ន នផោាយជាមួយអាជាា ធរពាក់ព័នធផៅកនុង្
ប្បផទសកមពុជា។ សមតាភាពៃ៏រងឹ្ាំទំាង្ផនុះនឹង្ជួយសផប្មចាននូវ ទធផ្ ទំាង្៣
របស់កមមវធីិ PaFF ។ អង្គការ WWF-កមពុជា គឺជាោា ប័នថៃ នឹង្ៃឹកនំ្ទអនុវតាកមមវធីិ 
PaFF ៃំណ្តក់កា ទី២ ។ 
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 កមមវធីិដៃគូល ើវស័ិយដម្រពល ើ និងជ ន  គឺជាកមមវធីិដៃគូអនតរជាតិន្ៃ ទទួ មូ និធិ
ពី The Swiss Agency for Development Cooperation (SDC); The Belgian 

Directorate-general Development Cooperation and Humanitarian Aid (DGD); The 

German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ); 

The International Union for the Conservation of Nature Netherlands (IUCN); The 

Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF); The Silent Foundation (TSF); the 

Swedish Postcode Lottery; ForumSyd; ប្ពមទំាង្ដៃគូអភិ្វឌ្ឍមួយចំនួនផទៀត។  

 

 ទធន សំខាន់ៗដនកមមវធីិ PaFF ៃំណក់កា ទី១ 
 

 កមមវធីិដៃគូល ើវស័ិយដម្រពល ើ និងជ ន  (PaFF) ានទទួ ផជាគជ័យកនុង្ការគំ្នប្ទ
សហគមន៍ផនោទចំនួន១៥ និង្សហគមន៍ដប្ពផ ើចំនួន ១៥ ានចំនួនប្គួោរសរបុ 
៥៣០០ ប្គួោរ កនុង្ផន្ទុះានមនុសស ១៦.០០០ន្ទក់ និង្ស្តសាី ៤៨%) ។ សហប្គ្នសសហ
គមន៍ចំនួន១៨ប្តូវានបផង្កើតផឡើង្ផៃើមបីៃំផ ើ រការ និង្ផធវើពា ិជាកមមប្តី និង្
ផ្ ិតផ្ អនុផ្ ដប្ពផ ើ  និង្ានចូ រមួកនុង្សកមមភាពផអកូផទសចរ ៍ថៃ ាន
សកាា នុព ែពស់ផៅកនុង្តំបន់សមបូរជីវចប្មុុះ  និង្ជាទីកថនាង្ថៃ ានផទសភាព
ផទសភាពស្រសស់បំប្ពង្របស់ប្បផទសកមពុជា។ កមមវធីិ PaFF ៃំណ្តក់កា ទី ១ ក៏ានគំ្ន
ប្ទៃ ់អាជាា ធរផែតាប្កផចុះ  និង្សាឹង្ថប្តង្ផ្ង្ថៃរផៃើមបីប្គប់ប្គង្ៃំផ ើ រការផរៀបចំ
ថផ្នការតំបន់ផគ្ន ផួប្បកបផដាយការរមួបញ្ចូ    និង្រមួបញ្ចូ  គ្នន ដនៃំផ ើ រការដន
ការផធវើថផ្នការកនុង្តំបន់ផគ្ន ផួ តាមរយៈការសប្មបសប្មួ រវាង្អាជាា ធររដាា ភិ្ា  
អង្គការផប្ៅរដាា ភិ្ា   និង្អនកពាក់ព័នធវស័ិយឯកជន  ប្ពមទំាង្អនកសហគមន៍។ 

 

 

 


