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សលាប័��ព័ត៌មាន

��កុម�ៈ
ឆ�ាំ២០១៤

�លបំណង

គ��ង��ះចូលរួម
សហការផ�ល់មូលនិធិ
�យ សហភាពអឺរ�ុប

តំបន់��សភាពខ�ង់រាប 
ភាគខាង�ើត

ជាតំបន់មួយក��ងចំ�មតំបន់អាទិភាពទាំង៣៦ 
របស់អង�ការ WWF ស��ប់ជីវច��ះុពិភព�ក

��បដណ�ប់�ើ��ត�ចំនួន៤៖ ��ត�រតនគិរ� 
��ត�មណ�លគិរ� ��ត�����ះ និង��ត�ស�ងឹ��ង

តំបន់ការពារចំនួនពីរ���វ�នគាំ�� និង អភិរក��  
�យអង�ការ WWF

- ��ការពារ  មណ�លគិរ� (៣៦៣ ១៧៧ ហិចតា)

- ��នជ��កសត���ភ�ំ��ច
(២២២, ៥០០ ហិចតា)

�ឆ�ាំ ២០២០ ��តិកភ័ណ�ធម�ជាតិ និងជីវច��ុះដ៏ 

សំខាន់��តំបន់��សភាពខ�ង់រាបភាគខាង�ើត ���វ�ន 

ធានាឲ��មានសុវត�ិភាពក��ងការការពារ ការតភ�ាប់ 

ទីជ��ក ការផ�ល់��វាកម�បរ�ស�ាន និងការរស់� 

��កប�យនិរន�រភាពរបស់��ជាជន�ើ���ដីជាង 

១.៦លានហិចតា។  

តំបន់��សភាពខ�ង់រាបភាគខាង�ើត�កាត់ថា (EPL) គឺជា���កមួយ����រ�ះ ��គង���ម ��លជាតំបន់��រ�ះ 

ធំជាង��បំផុត�ក��ងតំបន់អាសីុអា���យ៍។ �ក��ងតំបន់ស��ល��តំបន់��សភាពខ�ង់រាបភាគខាង�ើត��លមាន��ការពារ 

មណ�លគិរ� (MPF) និង��នជ��កសត���ភ��ំ�ច (PPWS) ជាក���ង��លសម���រ��យទីជ��ក ច��ះុគ�ាជា��ើន 

រាប់ប���ល ចាប់ពី����ង�តំបន់ភ�រំហូតដល់��រ�ះ និង ជ��ក សត���លកំពុងរង��ះជា��ើន�ៀតរួមមាន៖ ដំរ� 

ទ���ង ���ើភ� ំ និង សត�ក�ាន់ ក៏ដូចជាបក��ីទឹក��លកំពុងរង��ះជា��ើន ����ទ និង ��មទាំងសត�ត�ាតផង��រ។ 

តំបន់��ះក៏���វ�ន��ទទួលស�ាល់ថាជាក���ងដ៏សំខាន់ ស��ប់ស�ារ�ើងវ�ញ��ចំនួនរបស់សត�ខ�ាធំ�ក��ងតំបន់ផង��រ។

�យសារបច��ប��ន�មានរ�យ��ជាជនតិចរស់�ក��ងតំបន់��ះ វាជាឱកាសមួយក��ងការការពារសុវត�ភិាពជីវច��ះុ� 

ក��ងតំបន់��សភាពខ�ង់រាបភាគខាង�ើត (EPL) ជា��ង់��យធំ។ ��ប��ល��ះ��រ    ���ើ និងជីវច��ះុដ៏សំបូរ��ប 

ក��ងតំបន់ទាំង��ះ កំពុងស�តិ���មសម�ាធយ៉ាងខ�ាំងពីការឈូសឆាយដី ��ើអាជីវកម� ការព��កីវ�ស័យកសិកម� 

ពាណិជ�កម��ើ��ណិត និងជួញដូរសត���ខុសច��ាប់។  

យុទ�សា��� និងការស��បស���ល��លអាចឱ��សហគមន៍មូលដ�ានចូលរូមក��ងការ��ើការស��ចចិត� គឺមានសារៈ 

សំខាន់ណាស ់�ើម��ីធានាឱ���ននូវអត����ជន៍៍��កប�យនិរន�ភាព��ធនធាន�ក��ងតំបន់ការពារ�ះ។

��មជំនួយឧបត�ម�របស់ សហភាពអឺរ�បុ អង�ការ WWFនឹង��ើការសហការជាមួយអង�ការ NTFP-EP អង�ការភូមិខ�� ំ
និងអង�ការ RECOFTC �ើម��ីអនុវត�គ��ងរួមគ�ា�ើការធានានិរន�រភាពជីវច��ះុ បរ�ស�ាន និងអត����ជន៍សង�ម 
�ក��ងតំបន់ការពារ��តំបន់��សភាពខ�ង់រាបភាគខាង�ើត។ គ��ង��ះ��ើការ�ើម��ី��រក��ា បរ�ស�ាន និងអត����ជន៍ 
សង�ម�ក�ងតំបន់ការពារ �ើម��ីធានាឲ��ជីវភាពរស់�របស់សហគមន៍មូលដ�ាន ��កប�យនិរន�ភាព។ 

និរន�រភាពជីវច��ុះ
បរ�ស�ាន និងអត����ជន៍សង�ម

�ក��ងតំបន់ការពារ��តំបន់��សភាពខ�ង់រាបភាគខាង�ើត������សកម��ជា



�លបំណងជាក់លាក់

អង�ការ WWF កម��ជា

WWW.panda.org

អ�កទទួលផលពីគ��ង
សកម�ភាពគ��ង

គ��ង��ះ នឹង���វ�នអនុវត�តាមរយៈវ�ធីសា�����កប�យភាព�����ឌិត��ល 

ប��ើតឱ��មាន��ក់ចំណ�ល និងឱកាសការងារ ក៏ដូចជាផល���ជន៍��ដ�កិច� 

តាមរយៈការ��ើ��ស់ និងការបង់��វាកម���ព័ន���កូឡ�សុី��លមាន��ប់�ក��ង 

តំបន់ការពារទាំងពីរ។ មូលនិធិ��លទទួល�នតាមរយៈវ�ធីសា���ហិរ��ប��ទាន 

ទាំង��ះអាចគាំ��ដល់��សិទ�ិភាពចំ�ះការ��ប់��ងតំបន់ការពារទាំង�ះ។

ក��ងរយៈ��លបួនឆ�ាំ គ��ង��ះនឹង�ះ��យប��ា ការសឹករ�ចរ�លដី និងការ 

ផ�ាស់ប��រដីក៏ដូចជាផ�ល់ការគាំ��ក��ងការប��ើតយន�ការហិរ��ប��ទានឲ��មាននិរន�រភាព 

ដល់ការ��ប់��ងPPWS ��នជ��កសត���ភ�ំ��ច  និង ��ការពារមណ�លគីរ� ��ល 

មានការគាំ���យ��សួងបរ�ស�ាន (MoE) និង��សួងកសិកម� រុក�ា��មាញ់ 

និង��សាទ (MAFF)។  គ��ង��ះនឹងផ�ល់ការចូលរួមយ៉ាង���ើរផង��រពី 

សំណាក់ ��ជាជនមូលដ�ានក��ងការ��ប់��ងធនធានធម�ជាតិ��កប�យនិរន�រភាព។

�ឆ�ាំ២០១៧ ��នជ��កសត���ភ�ំ��ច (PPWS) និង�� 
ការពារមណ�លគិរ� (MPF) �ន��ៀមលក�ណៈរួចរាល់ក��ងការ 
អនុវត�យន�ការផ�ល់ហិរ��ប��ទាន ។

�ឆ�ាំ ២០១៧ ជីវភាពរបស់សហគមន៍មូលដ�ានជុំវ�ញតំបន់�� 
ការពារមណ�លគិរ� និងPPWS��នជ��កសត���ភ�ំ��ច នឹងមាន 
ភាព���ើរ�ើងតាមរយៈសហ��សសហគមន៍មូលដ�ាន និងយន�ការ 
វ�និ�គ�ើ��វាកម���ព័ន���កូឡ�សុី។ 

ការកសាងសមត�ភាព និងការគាំ��ពីរាជរដ�ាភ�ិលស��ប់ការ��ើ��នការ 

ការ��ើ��ស់ដីថ�ាក់��ត� ��លរួមប���លយន�ការនិរន�រភាពហិរ��ប��ទានក��ងតំបន់ 

ការពារ (PA) និងការអនុវត�ការងារពិនិត��តាមដាន និងការវាយ ត�����នការ 

��ប់��ងរបស់សហគមន៍���ើ និងសហគមន៍តំបន់ការពារ។ ការកសាង 

សមត�ភាព��ះ រួមប���លទាំងការសហការពិ��ះ�បល់នានា �ើម��ីទទួល

�នការគាំ�� និងការប��ើតមូលដ�ាន��ឹះជាមួយនឹងរាជរដ�ាភ�ិល ដូចជាការ 

បណ��ះបណ�ាលម���ីថ�ាក់��ត� (ឧទាហរណ៍ៈ ទស��នៈកិច�សិក��ា) និងអ�កទទួល 

បន��កក��ងសហគមន៏ �ើម��ី��ើការវ�ភាគពីស�ានភាព។ ��ើដូ���ះពួក��អាចអភិវឌ���ន 

នូវចក��វ�ស័យ និងយុទ�សា����ៀបចំ��នដី  ��កប�យនិរន�រភាព �ើយ�ៀបចំ 

ឲ��មានយន�ការស��ប់��ើស��សគ��ងវ�និ�គតាមដាន និងការប��ើតថ�ី។ 

ប��ើតសហគមន៍���ើ (CF) សហគមន៍តំបន់ការពារ (CPA) និង សហ��ស 

សហគមន៍មូលដ�ាន។ ការងារ��ះរួមប���លទាំង ការបណ��ះបណ�ាល 

“ការបណ��ះបណ�ាល �ើការអនុវត�ការងារផ�ាល”់ ស��ប់ការប��ើត និងការ 

អភិវឌ��សហគមន៍���ើ និងសហគមន៍តំបន់ការពារ។ វាក៏ត���វឱ��មានការ 

ប��ប់នូវរាល់ដំ�ើរការនានា និងឯកសារទំាងអស់ �ើម��ីគាំ��ដល់ការប��ើត 

សហគមន៍���ើ និងសហគមន៍តំបន់ការពារ ��មទាំង��នការ��ប់��ង 

សហគមន៍ទាំង��ះ។ សកម�ភាព����ង�ៀតរួមមាន ការស��បស���ល 

កិច���ម��ៀងកម�សិទ�ដីិធ� ី ការព��ងឹអភិ�លកិច����ើ�ក��តិសហគមន៍ 

ការផ��ច��ើម និងការព��ឹងអត�ស��ាណសហ��ស ការអភិវឌ��ការអនុវត� 

ការ���តពិនិត��តាមដាន និងចុង��យគឺការផ��ព�ផ��ាយការអនុវត�ល�  និងលទ�ផល 

��លនឹងទទួល�ន។

1.សហគមន៍មូលដ�ាន 
��ជាជន����លជាង ៦០,០០០នាក់ ���ត�មណ�លគិរ�នឹងទទួល�នអត����ជន៍ 

ពីការជួយស���លកម�សិទ�ដីធ� ីនិងឱកាស��ល��ើឱ��ជីវភាពរបស់ពួក�����ើរ�ើង។

2.ពាណិជ�កម�សហគមន៍

ពាណិជ�កម�ជាតិ និងសហ��សសហគមន៍មូលដ�ាននឹងប��ើនឱកាស និងការ 

គាំ��ដល់ការអនុវត�ឲ��មានភាព���ើរ�ើង។ 

3.រដ�ាភ�ិលថ�ាក់ជាតិ និងថ�ាក់��ត�

រាជរដ�ាភ�ិលថ�ាក់��ត� និងថ�ាក់ជាតិនឹងទទួល�នការគាំ�� �ើម��ីព��ងឹនូវ 

��ព័ន�ហិរ��ប��ទានរបស់ស�ានប័នរាជរដ�ាភិ�លថ�ាក់កណ�ាល ស��ប់បុគ�លិក 

និងរាល់សកម�ភាពនានាក��ងតំបន់ការពារ ក៏ដូចជាការប��ើនសមត�ភាពការងារ 

��ើ��នការរួម។

��ើ��នទីកំណត់ត��� ឱ��ត��� និង���ងផ�ាត់��វាកម���ព័ន���កូឡ�សីុ រួមទាំងផ��ារភ�ាប់ 

ទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ�ាធរមូលដ�ាន ក��ងការ��ើ��ស់ និងការអភិរក����កប�យ 

និរន�រភាព។ ការងារ��ះរួមប���លទាំងការព��ងឹសមត�ភាពរបស់រាជរដ�ាភិ�ល ក��ងការ 

��ើ��ស់ឧបករណ៍កំណត់ត�����វាកម�ស�ាន��ព័ន� (InVEST) ��លជាឧបករណ៍ 

��ើ��នទីកំណត់ត���ផលិតផល និង��វាកម�ពីធម�ជាតិ   ��លរក��ានូវនិរន�រភាព 

និងបំ��ញតំរូវការរស់�របស់មនុស��។ សកម�ភាពរួមមាន៖ ការពិនិត���ើងវ�ញ 

និងការ��ើបច��ប��ន�ភាព��ទិន�ន័យ��លមាន��ប់ ក៏ដូចជាការ��ើ��នទីធនធានជីវរូបវន� 

និង��នទី��ដ�កិច� ការពន��ល់ពីម៉ូ��ល និងការ��ករ���កលទ�ផលជាមួយ��ុម 

ការងារប���ក��ស ��លនឹង���វប���លក��ងការ��ទ��ង់���ើផង��រ។

កំណត់ និងអនុវត�យន�ការ��អង�ាសមូលនិធិស��ប់តំបន់ការពារ (PA) ��លភ�ាប់ 

ទំនាក់ទំនងជាមួយវ�ស័យឯកជន។ សកម�ភាព��ះរួមប���លទាំងការ����យ័ទាក់ទងជាមួយ 

វ�ស័យឯកជនក��ងការទូរទាត់ចំណាយស��ប់គ��ង��វាកម���ព័ន���កូឡ�សុី ការ 

��មូលផ��ំការអនុវត�ល��ើ យន�ការហិរ��ប��ទាន��កប�យ និរន�រភាព�ក��ងតំបន់ 

ការពារ ការអនុវត�ការវាយត��� និងការវ�ភាគ��ើគ��ង ហិរ��ប��ទាន�ក��ង 

តំបន់ការពារ���ត�មណ�លគិរ� និងការប��ើតគ��ងទាំង�ះ ��មទាំងការ�ើក 

ទឹកចិត�ឱ��មានការចូលរួម និងការ��ករ���កលទ�ផល និង���ៀនជាមួយភាគីពាក់ព័ន� 

សំខាន់ៗ។

អគារ��ខ២១ ផ��វ��ខ៣២២ សង�ាត់បឹង��ងកង១ រាជធានីភ��ំ�ញ ����សកម��ជា 
ទូរស័ព�:  +៨៥៥(០) ២៣ ២១៨ ០៣៤ ទូរសារ : +៨៥៥ (០) ២៣ ២១១ ៩០៩

ការ�
��

�ង់ជីវច�
�ុះ អត��

��
ជន៍បរ�ស

�ាន និងស
ង�ម �

ក��ងតំបន់  EPL

Why we are here
To stop the degradation of the planet’s natural environment and  to build a future in
which humans live in harmony with nature.


