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សចក្តីផ្តើមសចក្តីផ្តើម

Winrock International

ជាងនះ ទៀត ជាជនកម្ពជុា ហល៨០ភាគរយ 
រស់ ទីជនបទ ហើយ៧០ភាគរយន ជាជនទាំងនះ  
ពឹងអា យ័ស្ទើរតទាំង ងុ លើការធ្វើ ចំការ
ការនសាទ និងធនធាន ឈើស ប់ការចិញ្ចមឹជីវិត
របស់ពួកគ។ កំឡុងទសវត្សឆ្នាំ១៩៩០ កម្ពជុាបាន 
ដាក់បញ្ចលូច្បាប់ដើម្ីបការពារបរិស្ថាន ក្នងុរដ្ឋធម្មនុញ្ញ 
ថ្ម ី និងបានផ្តល់សច្ចាប័ណ្ណលើសន្ធសិញ្ញាអន្តរជាតិមួយ 
ចំនួនដើម្ីបការពារជីវច ះុ ធនធាន ឈើ ជលផល 
និងសត្វ  រួមទាំងដើម្ីបកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នានា 

យការ ួលអាកាសធាតុ។

ថ្វបីើមានការដាក់ចញ ល កប យមហិច្ឆតា
ក្តី ក៏ ឈើ ក្នុង ទសកម្ពុជា តបន្តធ្លាក់ចុះ 

យសារការផ្លាស់ប្តូរការ ើ ស់ដី និងការកាប់ 
បំផ្លាញ ឈើ។ ង លើរបាយការណ៍ធានធាន 
គ ប ឈើកម្ពជុាឆ្នាំ២០១០របស់រដ្ឋបាល ឈើ 
បង្ហាញថាប ប លួគ ប ឈើច ្លះ ឆ្នាំ២០០២ 
-២០០៦ បានថយចុះជាមធ្យម ចាំឆ្នាំក្នងុអ មាណ 
ជា០.៥ភាគរយ និងបន្តធ្លាក់ចុះ មាណ២ភាគរយ ស្មើ 
នឹង៣៦៦.៩៩៣ហិកតា ច ្លះឆ្នាំ២០០៦-២០១០។  
ការកាប់បំផ្លាញ និងភាពសឹករិចរិលន ឈើ រួមចំណក 
ដល់ការហូរ ះដី និងការ លួទីជ លដលមាន 
សារៈសំខាន់បំផុតចំ ះផលិតកម្ម វូ ផលិតកម្មកសិកម្ម 
និងសន្តសុិខស្បៀង។

ដគូររបស់គ ងដគូររបស់គ ង

គ ងគាំ ឈើ និងជីវច ុះគ ងគាំ ឈើ និងជីវច ុះ

ងលើរបាយការណ៍ធនធានគ ប ឈើកម្ពុជា 
ឆ្នាំ២០១០របស់រដ្ឋបាល ឈើ  គ ប ឈើ ទស 
កម្ពជុាសរុបមានចំនួន១០.៣៦៣.៧៨៩ហិកតា ស្មើនឹង 
៥៧.០៧ភាគរយនផ្ទដី ទស។ ដូច្នះ  កម្ពជុាគឺជា 
ទសមួយដលមានអ ភាគរយខ្ពស់បំផុតនគ ប 
ឈើ ក្នងុតំបន់។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាបានអនុម័ត 

លើ ល អភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សមួយ ដើម្បី ថរក្សា 
គ ប ឈើជាតិឲ្យបាន៦០ភាគរយ និងបាន កំណត់ 

ល ដាក់ផ្ទដី ទំហំ២លានហិកតាឲ្យស្ថតិកម 
ការ ប់ ងរបស់សហគមន៍ ឈើ ដលទំហំផ្ទដី 
នះស្មើនឹង មាណ២០ភាគរយនផ្ទដី សរុបរបស់ 
ទសកម្ពជុា។ គិត មឹឆ្នាំ២០១៣ ផ្ទដី ចំនួន៣៩៩ 

.៨៧៩ហិកតាស្ថតិកមការ ប់ ងរបស់សហគមន៍ 
ឈើចំនួន៤៥៥សហគមន៍ ប៉ុន្តមានសហគមន៍ 
ឈើចំនួន ឹមត២៤៦សហគមន៍ប៉ុ ះដល

ទទួលបាននូវកិច្ច ម ៀង សហគមន៍ បច្បាប់ 
(ស្ថតិិសហគមន៍ ឈើឆ្នាំ២០១៣របស់ការិយាល័យ 
សហគមន៍ ឈើនរដ្ឋបាល ឈើ)។ យដាក់ 
ចញនូវកបខ័ណ្ឌមួយដើម្ីបស ចឲ្យបាននូវការ ប់ 
ង ឈើ កប យនិរន្តរភាព កម្មវិធី ឈើជាតិ 

ឆ្នាំ២០១០របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាបានកំណត់ ល 
មួយដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិ បច្បាប់ដល់សហគមន៍  

ឈើចំនួន១.០០០សហគមន៍ មឹឆ្នាំ២០៣០។



គ ងគាំ ឈើ និងជីវច ះុគ ងគាំ ឈើ និងជីវច ះុ មាន ល ព ងឹ 
ការងារអភិរក្ស និងអភិបាលកិច្ចធនធានធម្មជាតិនតំបន់ 

ការពារ និងតំបន់ដនជ កស្ថតិ ភាគឥសាន្ត 
និងតំបន់ ឡង់ដើម្ីបកាត់បន្ថយហានិភ័យនានា យ 
ការ លួអាកាសធាតុ និងដើម្ីបអភិរក្សជីវច ះុ។ 
ការចូលរួមពីសហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងការស ចចិត្ត 
លើការ ប់ ង ឈើ នឹង វូបានធ្វើឲ្យ សើរឡើង 
កមគ ងនះដលជាវិធីសា ្តមួយនការព ងឹ 
អភិបាលកិច្ច ឈើ និងផ្តល់នូវការលើកទឹកចិត្តក្នងុ 
ការរួមចំណកលើកកម្ពស់ការអភិរក្ស ឈើ។ បន្ថម  

គ ងគាំ ឈើ និងជីវច ះុគ ងគាំ ឈើ និងជីវច ះុដលទទួលមូលនិធិ 
ពីរដ្ឋាភិបាលអាមរិកតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមរិក 
ស ប់អភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ(USAID) ក្នងុឆ្នាំ២០១២ 

ូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លើយតប នឹងការគំរាម 
កំហងនការបាត់បង់ ឈើ និងជីវច ះុ កម្ពជុា។ 
គ ងដលមានរយៈពល៤ឆ្នាំនះ ូវបានអនុវត្ត 

យអង្គការ Winrock អន្តរជាតិ សហការជាមួយអង្គការ 
RECOFTC អង្គការ WCS និងអង្គការ WWF។ គ ង 
ក៏ វូបានអនុវត្តក្នងុភាពជា ដគូរយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ 
កសួងកសិកម្ម រុក្ខា ម៉ាញ់ និងនសាទតាមរយៈរដ្ឋបាល 

ឈើ និងកសួងបរិស្ថានតាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋាន 
រដ្ឋបាលការពារ និងអភិរក្សធម្មជាតិ។

១. បង្កើន សិទ្ធភិាពម ្តរីដ្ឋាភិបាល និងអ្នក ប់ 
ងធនធានធម្មជាតិសំខាន់ៗ ថ្នាក់ជាតិ និង 

ថ្នាក់កមជាតិដើម្ីប ប់ ង ឈើ និង អភិរក្ស 
ជីវច ុះ កប យនិរន្តរភាព
២. ធ្វើឲ្យ សើរឡើងនូវការពិ ះ បល់ កប 

យការស្ថាបនាលើការ ប់ ង ឈើ និង 
ការអភិវឌ្ឍន៍សដ្ឋកិច្ច ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់កម 
ជាតិ
៣. បង្កើនផល ជន៍សដ្ឋកិច្ច កប យ 
សមធម៌តាមរយៈការ ប់ ង ឈើ កប 

យនិរន្តរភាព។

គ ងគាំ ឈើ និងជីវច ះុ គ ងគាំ ឈើ និងជីវច ះុ មាន លបំណង៖

គ ងគាំ ឈើ និងជីវច ុះកំពុងអនុវត្តសកម្មភាព តំបន់ ការពារភាគឥសាន្ត និងតំបន់ ឡង់។

ពីនះ ទៀត គ ងនឹងធ្វើការកសាងសមត្ថភាព 
ស ប់សមាជិកសហគមន៍ និងម ្តអីាជ្ញាធរថ្នាក់កម 
ជាតិ ប់ផ្នកទាំងអស់នគ ង។

គ ងគាំ ឈើ និងជីវច ុះគ ងគាំ ឈើ និងជីវច ុះ ្តតការយកចិត្ត 
ទុកដាក់ជាសំខាន់លើតំបន់អាទិភាពចំនួន២ កម្ពជុា 
ដើម្បីធ្វើឲ្យ សើរឡើងនូវការងារអភិរក្ស និងព ឹង 
អភិបាលកិច្ច៖

អំពីតំបន់ លអំពីតំបន់ ល

លបំណងលបំណង

លល

អំពីគ ងអំពីគ ង

តំបន់ ការពារភាគឥសាន្តៈ 



គ ងគាំ ឈើ និងជីវច ះុ

គ ងគាំ ឈើ និងជីវច ះុ

គ ងគាំ ឈើ និងជីវច ះុ 

សត្វដំរីដលជា ភទសត្វងាយរង ះថ្នាក់ជិតផុតពូជកំពុងរស់ ក្នុងតំបន់ ការពារកវសីម៉ាក្នុងខត្តមណ្ឌលគិរី។
គ ងគាំ ឈើ និងជីវច ុះ

អំពីតំបន់ ល

លបំណង

ល

អំពីគ ង

តំបន់ ការពារភាគឥសតំបន់ ការពារភាគឥសាន្តៈ ាន្តៈ បដណ្ណប់លើផ្ទដីទំហំ 
ជាង៣០.០០០គីឡូម៉ ការ៉ ភាគឥសាន្តន ទស 
កម្ពុជា។  តំបន់នះគឺជាផ្នកមួយន ល ះតំបន ់
មគង្គប៉កខាងកម និងជាបណ្ណុំ ល ះធំជាងគ 
បង្អស់មួយ ក្នងុតំបន់អាសីុអាគ្នយ៍។ ជាមួយភាពច ះុ
នទីជ កដ៏ធំទូលាយ រាប់ចាប់តាំងពី ងតំបន់ 
ភ្នរំហូតដល់ ល ះ  តំបន់ ការពារភាគឥសាន្តបាន
គាំ ដល់ការរស់ របស់សត្វ ភទងាយរង ះ 
ថ្នាក់ជិតផុតពូជដូចជា ដំរី ខ្លាធំ ខ្លារខិន ខ្លាពពក ឆ្ក  
កបី  ើស កពើភ្ន ំនិងរមាំងជាដើម។ តំបន់នះ 
ក៏ជាទីជ កដ៏សំខាន់របស់សត្វស្លាបធំៗ ភទងាយ 
រង ះថ្នាក់ជិតផុតពូជ និងកំពុងរងការគំរាមកំហង 
មទាំងជាទីជ ករបស់សត្វទន ងដលមានចំនួន
ើនជាងគបង្អស់ លើពិភព ក។ កុមអ្នកជំនាញ 

សត្វខ្លាជឿថាតំបន់នះមានសក្តានុពលខ្ពស់ស ប ់
ការស្តារឡើងវិញនូវចំនួនសត្វខ្លាធំ យសារតវិសាល 
ភាពដ៏ធំធងន ជាទីជ ក និងការកើនឡើងនចំនួន 
សត្វជាចំណី។ ជាងនះ ទៀត ជនជាតិដើមភាគតិច 
ជា ើនក៏កំពុងរស់  និងពឹងអា យ័យ៉ាងខ្លាំងលើ 
ផល និងអនុផល ឈើតំបន់នះស ប់ជាអាហារ 
ពណ ីវប្បធម៌ និង ក់ចំណូលផងដរ។

តំបន់អភិរក្សធំៗចំនួន៣ដូចជា ការពារកវសីម៉ា 
ដនជ កសត្វ ភ្នំ ច និង ការពារមណ្ឌលគិរី 
ូវបានគ កាសជាតំបន់ការពារ និងជា ការពារ 

ដើម្ីបអភិរក្សជីវច ះុដ៏សម្ូបរបប និងដើម្ីបជួយស លួ 
ដល់ការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ ជាជនមូលដ្ឋានដលរស់ 

ក្បរតំបន់អភិរក្សទាំងនះ។ សកម្មភាពជាបឋមរបស់ 
គ ងគាំ ឈើ និងជីវច ះុ តំបន់ ការពារ 
ភាគ ឥសាន្ត  គឺរៀបចំនូវ ព័ន្ធ ប់ ង កប យ 
សិទ្ធភិាព និងបង្កើនឲ្យបានជាអតិបរមានូវផល ជន៍ 

ស ប់ការចិញ្ចមឹជីវិតរបស់ ជាជនសហគមន៍ ក្នងុ 
តំបន់ ការពារភាគឥសាន្តនះ។

ការកាប់ឆ្ការដី តំបន់ ការពារភាគឥសាន្ត។



តំបន់ ឡង់តំបន់ ឡង់ៈ លាតសន្ធងឹលើផ្ទដីទំហំ ើនជាង៤០០. 
០០០ហិកតា ក្នុងខត្តចំនួន៤គឺ ស្ទឹង ង កចះ 
កំពង់ធំ និង ះវិហារ។ ឡង់ វូបានគទទួលស្គាល់ 
ថាជាតំបន់មានសារៈសំខាន់ជាងគបង្អស់មួយ ក្នុង 
ទសកម្ពជុា និង ង់ដល់ការរស់ របស់សត្វជា 
ើន ភទ។ មិនដូចតំបន់ ការពារភាគឥសាន្ត 

តំបន់ ឡង់ពំុទាន់មានផនការ ប់ ង ឈើទូលំ 
ទូលាយ ឡើយទស ប់ការអភិរក្ស និងការ ប់ 
ង ឈើ កប យនិរន្តរភាព។ ះយ៉ាងណា 

ក៏ យ សហគមន៍ ឈើមួយចំនួន ូវបានបង្កើត 
ឡើង ឫស្ថតិកមដំណើរការនការរៀបចំ ក្នងុតំបន់ 

ឡង់ ហើយរដ្ឋបាល ឈើកំពុងរៀបចំបង្កើត  
ការពារដលមានទំហំផ្ទដី មាណជា៤០០.០០០ 
ហិកតា។

អង្គការ Winrock អន្តរជាតិ
គ ងគាំ ឈើ និងជីវច ុះ

មជ្ឈមណលភ្នំពញ 
អាគារ F បន្ទប់លខ ៥៨៨ 

មហាវិថីសុធារស កុងភ្នំពញ
ទូរស័ព្ទ +៨៥៥ (០)២៣ ២២០ ៧១៤

អីុម៉លៈ info@winrocksfb.org

សចក្តីផ្តើម

ជនជាតិដើមភាគតិចព្នង កំពុងរស់ ពឹងអា យ័លើ 
ឈើស ប់ការចិញ្ចឹមជីវិត និង ក់ចំណូល។

១. ការបង្កើតឡើងនូវយន្តការពហុភាគី-អន្តរខត្ត 
ដើម្ីបអនុវត្តវិធីសា ្តរួម ទូទាំងតំបន់ និងការ 
កសាងសមត្ថភាពស ប់ការអនុវត្តន៍ទាំងនះ
២. ការរៀបចំផនការ ប់ ងច ះុ ស ប់តំបន់ 

ការពារដលបានស្នើឡើង យមានការចូល 
រួម និងផ្តល់ ជន៍ សហគមន៍មូលដ្ឋាន 
និងជនជាតិដើមភាគតិច។

តំបន់ ឡង់ គ ង ្តតការយកចិត្តទុកដាក់ 
ជាសំខាន់លើ៖

ដគូររបស់គ ងដគូររបស់គ ងដគូររបស់គ ងដគូររបស់គ ង

គ ងគាំ ឈើ និងជីវច ុះ

រូបភាពទាំងអស់ © Winrock International/SFB 

៣. ធានាថាការ ប់ ងតំបន់ដលស្ថិត ក  
ការពារដលបានស្នើឡើង ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីវិធីសា ្ត 
ប់ ងុ យដើម្ីបធានា សិទ្ធកិាន់កាប់ដីធ្លសី ប់ 

សហគមន៍មូលដ្ឋាន និងសិទ្ធលិើធនធាន ឈើស ប់ 
ការ ប់ ង ឈើ កប យនិរន្តរភាព។




