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េសចកតរីបកសពត័ម៌ន សរមបេ់ចញផសយបនទ ន ់
 

សហគមនព៍ឹងអរសយ័នឹងៃរពេឈ និងរកសងួបរសិថ នចុះកិចចរពមេរពៀង
េដមបេីបតជញ ចិតតកនងុកិចចករពរធនធនធមមជតកិនងុតំបនេ់ទសភពខពងរ់ប

ភគខងេកត 

 
សមាជិកតំបន់ការពារធម្មជាតិ23មាណជា ១២.៨០៤ នាក់ ទទួលបានសិទ្ធ@ិ3បច3Bប់C3ញE3ញក្នGងការ
I3ប់I3ងធនធានធម្មជាតិ23កបKយនិរន្តរភាពបនាP3ប់ពីចុះហត្ថE3ខាEើកិច្ចY3មZ3ៀងតំបន់ការពារធម្ម

ជាតិជាមួយ\3សួងបរ]សា_3ន។ 
 

េខតតមណឌ លគរិ ីៃថងទ១ី៩ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩៖ តណំងសហគមនម៍កពសីហគមនត៍បំនក់រពរធមមជតចិនំនួ 

១២ កនុងែដនជរមកសតវៃរពភនេំរពច ែរសពក នងិែកវសីម កនុងេខតតមណឌ លគរិ ីបនចះុហតថេលខកចិចរពម

េរពៀងសតីពកីររគបរ់គងសហគមនត៍បំនក់រពរធមមជតជិមយួនងិអគគនយកដឋ នសហគមនម៍លូដឋ ន  

ៃនរកសួងបរសិថ ន។ ពធិចីះុកចិចរពមេរពៀងសតីពកីររគបរ់គងសហគមនត៍បំនក់រពរធមមជតែិដលរបរពធេធវ
េឡងេនភមូអិញជ រ ឃុសុំខសនត រសុកេកះែញក េខតតមណឌ លគរិ ីេនៃថងទ១ី៩ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ េនះ អច

របរពតឹតេទបនេរកយពមីនកចិចខតិខរំបងឹែរបងរមួគន រវងរកសួងបរសិថ ន មនទរីបរសិថ នេខតតមណឌ លគរិ ី 

អជញ ធរមលូដឋ ន នងិអងគករៃដគពូកព់ន័ធេដយមនករគរំទពអីងគករ WWF-កមពុជចបព់ឆីន  ំ២០០៦  

មកេមលះ៉ េដមបរីបកសទទលួសគ លស់ហគមនត៍បំនក់រពរធមមជត ិ(CPA) រសបបចបបេ់ដយអនេុលមតម

ចបបស់តីពតីបំនក់រពរធមមជតរិបសរ់ពះរជណចរកកមពុជ ។ 

 

សហគមនត៍បំនក់រពរធមមជតែិដលេទបរបកសទទលួសគ លេ់នះ មនចនំនួ១២សហគមន ៍រគបដណដ បេ់ល
ៃផទដៃីរពេឈទហំ ំ៤៤.១៣៩ ហកិត េហយមនសមជកិសហគមនរ៍បមណជ ១២.៨០៤ នក ់(៤៦% ជ

រសតី) នងឹទទលួបនសិទធរិសបចបបេ់ពញេលញ ភពជមច ស ់នងិទនំលួខសុរតូវ កនុងកររគបរ់គងធនធន 

ធមមជតរិបកបេដយនរិនតរភពេនកនុងសហគមនរ៍បសខ់លួន។ ពកួគត ់អចេរៀបចបំេងកត នងិអនវុតតែផនករ

សរមបក់ររគបរ់គងធនធនធមមជតេិនកនុងតបំនស់ហគមន ៍នងិអចេរបរបសធ់នធនទងំេនះរបកប 

េដយចរីភព ដចូជករទញផលអនផុលៃរពេឈ (NTFPs) នងិេអកេូទសចរណ៍ េដយែផអកេល 



ចបបត់បំនក់រពរ។ ករេរៀបចសំហគមនត៍បំនក់រពរធមមជត ិមនករចលូរមួចែំណកគរំទេដយសហភព

អរឺ ៉បុ (EU) ទភីន កង់រសហរដឋអេមរកិ USAID ជនំយួរបេទសអឡមឺង៉ ់BMZ GEF នងិកមមវធិបីរសិថ នរបស់

អងគករសហរបជជត ិUN Environment តមរយៈគេរមងកប៉ំស ់(CAMPAS)។ 

 

េរកពកីរទញផលអនផុលៃរពេឈសរមបេ់របរបសក់នុងសហគមន ៍នងិករចញិច ឹមជវីតិ សមជកិសហគមន៍

តបំនក់រពរធមមជត ិកប៏នសហករជមយួមរនតអីនវុតតចបបរ់បសរ់កសួងបរសិថ ននងិអជញ ធរែដនដ ីេដមបេីដរ

លបតៃរព ទបស់ក តប់ទេលមសៃរពេឈ នងិរបមលូអនទ កស់តវៃរពេនកនុងតបំនរ់បសស់ហគមនត៍បំនក់រពរ

របសព់កួគតផ់ងែដរ។ េលក េរបយ េខវក របធនសហគមនត៍បំនក់រពររតពងំេកអមបននយិយថ៖ “ករ

េដរលបត មនសរសំខនស់រមបខ់ញុណំសេ់រពះធនធនៃរពេឈជឆន ងំបយរបសរ់បជជនសហគមនទ៍ងំ

អស ់ទងំជនំនប់ចចុបបនននងិជនំនេ់រកយៗេទៀត។“ បចចុបបននេនះ មនសមជកិរកុមលបតសហគមនស៍របុ

ចនំនួ ៥៧៧ នក ់កពំងុចលូរមួយ៉ងសកមមកនុងករករពរៃរពេឈ កនុងែដនជរមកសតវៃរពភនេំរពច  

នងិែរសពក។ 

 

អងគករ WWF-កមពុជ បនគរំទ នងិសហករយ៉ងជតិសនិទធជមយួរកសួងបរសិថ ន មនទរីបរសិថ នេខតត 

មណឌ លគរិ ីនងិអងគករៃដគនូន កនុងករេរៀបច ំនងិជយួ ពរងងឹសហគមនត៍បំនក់រពរធមមជតទិងំេនះ  

តមរយៈករជយួ អនតរគមនទ៍បស់ក តប់ទេលមសនន ជយួ សរមបសរមួលេរៀបចចំងរកងរចនសមពន័ធ  

លកខនតកិៈសហគមន ៍ជយួ វយតៃមលេលធនធនែដលមនកនុងតបំន ់នងិកណំតរ់ពសីំម ជយួ េរៀបចែំផនកររគប់

រគងតបំនស់ហគមន ៍ផតលស់មភ រៈ ឧបករណ៍ចបំចស់រមបក់ររគបរ់គង នងិករែកៃឆនផលអនផុលៃរពេឈ  

ផតលក់របណតុ ះបណត លសមតថភពេលជនំញជេរចន ដលស់មជកិសហគមន ៍ផតលក់រគរំទហរិញញបបទន

ខន តតចូជនូសហគមនន៍មីយួៗ សរមបក់រអនវុតតែផនកររគបរ់គងសហគមនត៍បំនក់រពរធមមជត។ិ  

 

ែថលងេទកនអ់នកចលូរមួទងំអសក់នុងពធិរីបកសកលពរីពកឹមញិ េលក េសង េទៀក នយកអងគករ  

WWF-កមពុជ បនមនរបសសនថ៍៖ “េគលបណំងសំខនៃ់នករបេងកតសហគមនត៍បំនក់រពរធមមជត ិ 

គេឺដមបជីយួ ពរងងឹនងិបេងកនរបសិទធភិពរគបរ់គងធនធនៃរពេឈ ជវីៈចរមុះ នងិសតវៃរព កនុងតបំនក់រពរ 

ធមមជត ិនងិទទលួសគ លសិ់ទធជិមច សន់ងិតនួទរីសបចបបេ់លកររគបរ់គង ករចតែ់ចង នងិករេរបរបស់

ធនធនរមួរបសស់ហគមនរ៍បកបេដយនរិនតរភព នងិករទទលួខសុរតូវខពស។់”  

 

េលកជទំវ ម៉មុ ថន ីរដឋេលខធកិររកសួងបរសិថ ន មនរបសសនថ៍៖ “រកសួងបរសិថ នសូមសែមតងនវូករ

គរំទ នងិចលូរមួយ៉ងសកមមជមយួសថ បន័ពកព់ន័ធេផសងៗេទៀត េនកនុងដេំណ រករេរៀបច ំនងិអនវុតតកររគប់

រគងធនធនធមមជតេិដយសហគមនេ៍នកនុងរពះរជណចរកកមពុជ។ សហគមនម៍លូដឋ ន គជឺកមល ងំ 



ចលករមយួែដលបនរមួចែំណកយ៉ងសកមមកនុងកររគបរ់គងធនធនធមមជតរិបកបេដយចរីភព េរពះថ

សហគមនម៍លូដឋ នគជឺអនកែដលរសេ់នកនុង នងិែកបរតបំនក់រពរធមមជត ិេដយពងឹអរសយ័េដយផទ លេ់ល
ធនធនធមមជតកិនុងកររទរទងជ់វីភពរសេ់នរបចៃំថងសរមបរ់យៈេពលយរូអែងវង។” 

 

េលក ឈមឹ កន អភបិលរងៃនគណៈអភបិលេខតតមណឌ លគរិ ីបនមនរបសសនថ៍៖ “េខតតមណឌ លគរិ ី
សមបរូេទេដយធនធនៃរពេឈ នងិធនធនជវីចរមុះដស៏មបរូែបប។ វជជរមកសតវៃរពសំខន់ៗ ែដលជ

របេភទសតវរងេរគះថន កជ់សកលជេរចនដចូជ សតវទេនសង ខល រខនិ ដរំអីសីុ ខទងី រមងំ េកង ក នងិរតយង

យកស។ េយងរតូវែតពតួៃដគន កនុងករករពរធនធនធមមជតដិម៏នតៃមលទងំអសេ់នះ េហយសហគមនជ៍ 

េបះដងូៃនកចិចសហកររមួគន េនះ។”  

 

គរួរលឹំកែដរថ រហតូមកដលប់ចចុបបនន សហគមនត៍បំនក់រពរធមមជតទិងំអសក់នុងែដនជរមកសតវៃរពភនេំរពច 

ែរសពក នងិែកវសីម សរបុមនចនំនួ១៩សហគមន ៍ែដលរគបដណត បេ់លៃផទដៃីរពទហំ ំ៦០.៧៩៩ ហកិត។ 

សមជកិសហគមនរ៍បមណជ ១៥.០០០ (៤២% ជរសតី) ែដលមកពសីហគមនត៍បំនក់រពរទងំ ១៩ េនះ 

បនពងឹអរសយ័ផលអនផុលៃរពេឈេដយផទ ល។់ េបតមករវយតៃមលរតួសៗ សហគមនត៍បំនក់រពរធមម

ជតនិមីយួៗ ៃនសហគមនត៍បំនក់រពរធមមជតទិងំ ១៩ េនះ អចរករបកច់ណូំលបន ១៤.៦០០ ដលុល

សហរដឋអេមរកិ កនុងមយួឆន ំៗ  ពផីលិតផលអនផុលៃរពេឈ (NTFPs) ដចូជ ករៃឆនឫសស ីករយកទកឹឃមុៃំរព 

ជរ័ទកឹ នងិជរ័ចងុ បែនលៃរព ផសតិ នងិែផលេឈៃរព។ 

 

___________________ 

 

ទញយករបូភព៖ 

https://drive.google.com/drive/folders/1nLtTBjvg9DAn57tiLiPpfI5pKFSBRS1V?usp=sharing 

 

សរមបព់ត័ម៌នបែនថម សូមទនំកទ់នំង៖ 

 

េលក េទព អសន រទិធ 

របធនកចិចករសធរណៈ នងិរគបរ់គងពត័ម៌ន ៃនអងគករ WWF-កមពុជ 

ទរូសព័ទេលខ៖ ០១២ ៩៥៧ ៩១៩ 

អុែីមល៉៖ asnarith.tep@wwf.org.kh 

 

អពំអីងគករ WWF-កមពុជ៖ 



 

អងគករ WWF រតូវបនបេងកតេឡងេនកនុងរបេទសកមពុជកនុងឆន  ំ១៩៩៨ ។ េបសកកមមរបសអ់ងគករ WWF  

គធឺនឱយមនករចលូរមួគរំទពមីនសុសរគបរ់បូេដមបេីធវករអភរិកសនវូជវីៈចរមុះដស៏មបរូែបបេនកនុងរពះរជណ

ចរកកមពុជ។ អងគករ WWF-កមពុជ នងឹជរមុញឱយមនឱកសថមីៗ ជេរចនែដលផតលផ់លរបេយជនដ៍ល់

មនសុស នងិេធវឱយរបេសរេឡងនវូករមតិជវីភពរបសរ់បជពលរដឋកនុងមលូដឋ ន រពមទងំចលូរមួកតប់នថយភព

រករីក តមរយៈករេលកទកឹចតិតឱយមនករេរបរបសធ់នធនធមមជតរិបកបេដយនរិនតរភព។  

 

សរមបព់ត័ម៌នលំអតិសូមចលូេទកនេ់គហទពំរ័របសអ់ងគករ WWF-កមពុជ wwf.org.kh 

 

 

 
 


