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ទែសចរណ៍ធម្មជាតិ និងទែសចរណ៍តំបន់ឆ្នែរដែលមានការគែប់គែងបែកបដោយនិរន្តរភាព 
បង្ហែញពីការអភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ច ដែលធ្វើឲែយសមែែចនូវការថែរកែសាវបែបធម៌។

សន្តិសុខសែបៀង ផលិតកម្មកសិកម្ម ផលិតកម្មជលផល សុវត្ថិភាពសុខភាព និង កំលាំងពលកម្ម  
ដែលទទួលបានពីខែយល់បរិសុទ្ធ ការគែប់គែង សរធាតុគីមី សុខភាពរបស់មនុសែស និងផលិតកម្មជា 
ចែើនទៀតដែលផ្តល់ដោយបែព័ន្ធអែកូឡូសុីដែលនៅល្អបរិសុទ្ធ។ 

ពែែឈើជា 
បែភព 

ធនធាន

មរតក  
ជាបែភព 
ធនធាន

ទឹកហូរ  
ជាបែភព 
ធនធាន

បែព័ន្ធ 
អែកូឡូសុី 
ជាបែភព 
ធនធាន



• ផ្តល់ជំនួយលើការធ្វើផែនទីបច្ចែកទែស ផ្តល់ឧបករណ៍ និងជំនាញ វិភាគ និង រៀបចំផែនការ
• សមែបសមែួលវគ្គ បណ្តុះបណ្តែលស្តីអំពីទស្នៈទាននែមូលធនធម្មជាតិ
• ផ្តល់ជំនួយបច្ចែសទែសក្នុជងការវាស់វែង និងវាយតម្លែទៅលើមូលធនធម្មជាតិ
• ផ្តល់ការគំទែលើការបង្កើតគោលនយោបាយ
• ផ្តល់ជំនួយក្នុជងការធ្វើផែនការសកម្មភាពលើការអភិរកែសមូលធនធម្មជាតិ និងការអនុវត្ត 
• សមែបសមែួលអភិវឌែឍជំនួញដែល ផ្អែកលើការងរអភិរកែស
• អភិវឌែឍយន្តការ និរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុជសមែែប់ការងរអភិរកែសមូលធនធម្មជាតិ ពែមទាំងការចែករំលែកផលបែយោជន៍ 

និងការទទួលបាននូវធនធានដោយសមភាព
• ផ្តល់ការគំទែការកសងសមត្ថភាព

• បង្កើនចំណែះដឹង និងព័ត៌មានស្តពីីដើមទុនធម្មជាតិ និងលំហូរនែសែវាកម្មបរិស្ថែន៖ 
ការផ្លែស់ប្តូរមកវិនិយោគលើមូលធនធម្មជាតិ តែូវបានពិចារណ ប៉ុន្តែជានិច្ច 
ជាកាល មិនដែលយកចិត្តទុកដក់អនុវត្តនោះឡើយ។ ការធ្វើផែនទី ការវាយតម្លែ  
និងការវាស់វែងទៅលើមូលធនធម្មជាតិ ពែមទាំងការយល់ដឹងអំពីគុណតម្លែ 
នែមូលធនធម្មជាតិ បង្ហែញការយល់ឃើញអំពីផ្នែកខុសៗគ្នែនៅក្នុជងសង្គមដែល 
ជាការចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់សមែែប់ការធ្វើសែចក្តីសមែែចចិត្តដ៏បែសើរ 
ទាក់ទងនឹងសមភាព នែការអភិវឌែឍ៍ និងសមភាពសង្គម ដែលអាចចូលរួម 
គំទែដោយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

• ដក់បញ្ចូលការគែប់គែងមូលធនធម្មជាតិទៅក្នុជងការវាស់វែងអំពីភាពរីកចមែើន 
នែការអភិវឌែឍបែតង។ ទសែសនៈទានស្តអំីពីមូលធនធម្មជាតិ តែវូការការទទួលស្គែល់ 
ដោយផែនការយុទ្ធសសែ្តជាតិស្តីពីការអភិវឌែឍបែតង និងការបប្ជែែបទៅក្នុជង  
យុទ្ធសសែ្តចតុោណរបស់រាជរដ្ឋែភិបាលកម្ពុជជា។ ជាការចាំបាច់តមែូវឲែយមាន 
សូចនកសមែែប់វាស់វែងការវិនិយោគលើមូលធនធម្មជាតិ និងវាស់វែងអំព ី
គុណភាពមូលធនធម្មជាតិ ។ ការបង្កើតគណនីសែដ្ឋកិច្ច បរិស្ថែន ជាមួយគ្នែនឹង 
គណនីជាតិ អាច ធ្វើឲែយធនធានធម្មជាតិ និងបែព័ន្ធអែកូឡូសុី តែូវបានពិចារណ 
ថាជាមូលធន ហើយសែវាកម្មបរិស្ថែន ក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុជងវិស័យសែដ្ឋកិច្ច  
និងសុខមាលភាពរបស់មនុសែស។ ការអនុវត្តបែបនែះ វាដូចគ្នែទៅនឹងអ្វដីែលយើង 
កំពុងអនុវត្តធនធានសែដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុជ។ 

• បង្កើតយន្តការហិរញ្ញវត្ថុជ និងគោលនយោបាយកែលំអថ្មីដើមែបីជាការលើកទឹកចិត្ត 
ក្នុជងការថែរកែសាមូលធនធម្មជាតិ និងគំទែដល់ការផលិត និងបែើបែែស់បែកបដោយ 
និរន្តរភាព។ កំណែទមែង់គោលនយោបាយក្នុជងគោលដៅបង្កើតឲែយមានការលើក 
ទឹកចិត្ត លើការងរអភិរកែសមូលធនធម្មជាតិ និងការបែើបែែស់បែកបដោយ 
និរន្តរភាព ដែលរួមមានដូចជា កំណែទមែង់លើពន្ធអាករបរិស្ថែន និងលុបបំបាត់  
នូវគោលនយោបាយទាំងឡាយណដែលលើកទឹកចិត្ត ដល់ការបែើបែែស ់
ធនធានធម្មជាតិដោយគ្មែននិរន្តរភាព។

អនុសសន៍សមែែប់សកម្មជាពថា្នែក់ជាតិ

ការចូលរួមចំណែករបស ់WWF-CI-FFI ចំោះមូលធនធម្មជជាតិនែបែទែសកម្ពុជា

បែសិនបើមានការសមែែចចិត្តកដ៏តែឹមតែូវទៅលើការគែប ់
គែងបែកបដោយនិរន្តករាព នែមូលធនធម្មជជាតិរបស់ជាតិ   
នោះនឹងមានសកា្កែនុពលដ៏បែសើរ ក្នុងការសមែែចបាន នូវ  

គោលដៅអភិវឌែឍន៍បែកបដោយនិរន្តករាព តាម 
រយៈសែណារីយ៉ូនែការអភិវឌែឍបែតងរបស់បែទែស 

កម្ពុជា។ ផលវិបាកនែការមិនគិតគូរ អំពីមូលធនធម្មជជាតិ  
អាចមានន័យថា សែវាកម្មជបរិស្ថែនមួយ ដែលមាន 

ដូចជាផលិតផលជលផល តែូវបានធ្វើជំនួញជួញដូរ 
សមែែប់អ្នកដទែ ដូចគ្នែនឹងការអភិវឌែឍថាមពលវារ ី

អគ្គិសនី ដូច្នែះដែរ។ ការស្វែងយល់ និងការឲែយតម្លែដល់
សែវាកម្មជបរិស្ថែន អាច ធ្វើឲែយមានការសមែែចចិត្តកដោយ 

ការផ្តកល់ព័ត៌មានអំពីថាតើ ធនធានណាមួយតែូវបែើបែែស់ 
ដោយរបៀបណា ហើយការសមែែចចិត្តកលើការអភិវឌែឍ 

អាចជះឥទ្ធិពលដល់ អ្វ៉មួយទៀតដោយរបៀបណា។

គំរូឧទាហរណ៍នែការងររបស់យើងស្តកពីីការអភិវឌែឍបែតង

អង្គការអភិរកែសអន្តករជាត ិCI

ក្នុជងឆ្នែំ២០១១ អង្គការអភិរកែសអន្តរជាតិ និង 
កែុមហ៊ុន Gandis Timber Ltd. បានចូលរួម  
នៅក្នុជងមជែឍមណ្ឌលភាពជាដែគូរ ដែលផ្តែតលើ 
ការគំទែការវិនិយោគលើពាណិជ្ជកម្មធនធានដី 
បែកបដោយនិរន្តរភាពទាំងផែ្នកបរិស្ថែន និង 
សង្គមនៅក្នុជងបែទែសកម្ពុជជាលើវិស័យដ ី
សមែបទានសែដ្ឋកិច្ច។ កែុមហ៊ុន Gandis និង 
អង្គការអភិរកែសអន្តរជាតិបែចាំនៅកម្ពុជជាក៏កំពុង 
ស្ថិតនៅក្នុជងដំណើរនែការអភិវឌែឍផែនការមួយ 
ដើមែបីការគែប់គែងសហគមន៍ និងការអភិរកែស  
ក្នុជងទិសដៅការពារ និងស្តែរឡើងវិញនែតំបន ់
ដែលទុកសមែែប់អភិរកែសក្នុជងដីសមែបទាន 
សែដ្ឋកិច្ច។ កែមុហុ៊ន Gandis ក្នុជងពែលបច្ចុជបែបន្ន 
បានកា្លែយជាកែុមហ៊ុនកា្តែរបន្ទះដំបូងគែក្នុជង 
បែទែសកម្ពុជជាដែលទទួលបានវិញ្ញែបណ្ណប័តែ  
Forest Stewardship Council (FSC)។

សមែែប់ព័ត៌មានបន្ថភែម សូមទំនាក់ទំនងៈ

បណ្ឌិត តែែសុី ហា្វែវែល
នាយកផ្នែកបច្ចែកទែសបែចាំនៅកម្ពុជជា
t.farrell@conservation.org

អង្គការសត្វពែែ និងរុក្ខជជាតិអន្តករជាត ិ(FFI)

សហភាពអឺរ៉ុបបានផ្តល់មូលនិធិដល់អង្គការ 
សត្វពែែ និងរុក្ខជាតិអន្តរជាតិ ាយរយៈគមែែង 
ផ្តល់សែវាកម្មបរិស្ថែនបែកបដោយចីរភាព  
(អែស ភ៊ី អ៊ី អែស) ដើមែបីធ្វើការសិកែសាសែែវជែែវ 
អំពីលទ្ធភាពក្នុជងការគែប់គែងឲែយបានបែសើរឡើង 
នូវតំបន់ផ្ទែរងទឹកភ្លៀង សមែែប់ជាផលបែយោជន ៍
នែការផលិតថាមពលវារីអគ្គិសនីបែកបដោយ 
និរន្តរភាពនៅតំបន់ជួរភ្នកំែវាញ។ ដើមែបីផ្តល់ព័ត៌មាន 
ដល់អ្នករៀបចំគោលនយោបាយនានា អង្គការ 
សត្វពែែ និងរុក្ខជាតិអន្តរជាតិបានរៀបចំឲែយមាន 
សែណរីយ៉ូមួយចំនួនកែែមការបែៀបធៀបរវាង 
ការចំណយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជទៅលើការគែប់គែង 
តំបន់ផ្ទែរងទឹកភ្លៀង និងពែែឈើឲែយបានបែសើរ 
ឡើង ជាមួយនឹងសកា្កែនុពលនែអត្ថបែយោជន ៍
ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជ។ អត្ថបែយោជន៍ទាំងនោះ រួមមាន 
ទាំងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលវារីអគ្គិសនីបែកបដោយ 
និរន្តរភាព ដែលអាចទទួលឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមាន 
ពីការបាត់បង់ពែែឈើ។ 

អង្គការសត្វពែែ និងរុក្ខជាតិអន្តរជាតិបានរៀបច ំ
បន្ថែមនូវអនុសសន៍នានាស្តីពីរបៀបដែលបែព័ន្ធ 
លើកទឹកចិត្ត្តបែបទីផែសារ ដែលអ្នកផ្គង់ផ្គង់សែវា 
កម្ម អាចយកមកអនុវត្តទៅបានជាបែព័ន្ធវិនិយោគ 
លើសែវាកម្មបរិស្ថែន។
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មូលនិធិសកលសមែែប់ការងរអភិរកែស WWF

ផ្តែគឺជារុកុ្ខជាតិវល្លិ៍មែយ៉ែង ដែលតែវូបានបែើបែែស់ 
យ៉ែងចែើនក្នុជងការផលិតជាកនែ្តក និងគែឿង 
សង្ហែរឹម។ ផលិតផលផ្តែក៏រួមចំណែកដ៏សំខាន់ 
ក្នុជងវិស័យពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងលំហូរ 
រូបិយប័ណ្ណបរទែស។ ចាប់ាំងពីឆ្នែំ២០០៩មក  
គមែែងផ្តែរបស់អង្គការWWF បានដំណើរការ 
នៅក្នុជងបីបែទែសដែលជាសមាជិកបែទែសក្នុជង 
អនុតំបន់ទន្លែមែគង្គ គឺបែទែសឡាវ វៀតណម  
និងកម្ពុជជា ក្នុជងគោលបំណងលើកកំពស់ចរន្ត 
នែការបែើបែែស់ និងផលិតកម្មផ្តែបែកបដោយ 
និរន្តរភាព។ ក្នុជងបែទែសកម្ពុជជា 
គមែែងផ្តែបាន 
រួមចំណែកយ៉ែងសំខាន់ដល់ជីវភាពបែជាជន 
ក្នុជងតំបន់ និងបានជួយបង្កើតឲែយមាននូវ 
សមាគមន៍ផ្តែកម្ពុជជា។ 
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Mr. Thibault Ledecq
បែធានគំរោង
+855 (0) 23 218 034
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