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របាយការណ៍របស់អង្គកការ WWF-កម្ពុជា
ប្រចាំឆ្ន្រំ  ២០១៣ - ២០១៤

ការអភិរក្រស និងការអភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរាព ៖
ការពុះពារគ្រប់ឧបសគ្គកដើម្របីបង្កើតឲ្រយមានតុល្រយាព
នៅប្រទ្រសកម្ពុជា
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កម្មវិធីមហាតំបន់ម្រគង្គករបស់អង្គកការ WWF 
មហាតំបន់ទននលេនមគង្គគឺជាទីកននលេងរតនៈសម្បត្តិជីវសាសស្នែលសម្បូរណ៍នៅនោយទី
ជមមកនែលមតិនទាន់រងនូវការបំផលេតិចបំផ្្ញ នតិងមានតមមលេបំផុតនៅនលើភពនផនែីនយើងននះ។

តំបន់ននះគឺជាលំនៅោ្្នរបស់មកុមជនជាតតិនែើមភាគតតិចមបមាណជាង ១០០ មកុមនផ្េងគ្្ 
នតិងជាទីជមមករបស់រុក្ខជាតតិមបមាណជាង ២០,០០០ មបនភទ សត្វសា្្បជាង ១,២០០ 
មបនភទ ថលជលតិកសត្វ (សត្វនែលអាចរស់នៅក្នុងទឹកក៏បាន នលើនគកក៏បាន) នតិង 
ឧរង្គសត្វ (សត្វនែលបមា្្ស់ទីនោយការ វា ឬ ល្ូន) ជាង ៨០០ មបនភទ ថនតិកសត្វ (មបនភទ
សត្វនែលចតិញ្ឹមកូននោយការបំនៅនោះ) ជាង ៤៣០ មបនភទ នតិងមច្្ចំនួនជាង ១៣០០ 
មបនភទ។

តំបន់ននះកំពុងមបឈមនៅនឹងការគំរាមកំនែងែ៏ធ្ងន់ធ្ងរ។  គនមមាងទំនប់វារីអគ្គតិសនីខ្្តធំ 
ការអភតិវឌ្ឍន៍នែលកំពុងនតរាលោលមគប់ទីកននលេង ការនមបមបរួលអាកាសធាតុ ការជួញែូរ 
សត្វមមពខុសច្បាប់ នតិងការកាប់បំផ្្ញមមពនឈើ កំពុងបង្កការគមមាមកំនែងែល់ជីវចមមុះនៅ
ក្នុងតំបន់ននះ នតិងលទ្ធភាពមទមទង់របស់តំបន់ននះែល់ការរស់នៅរបស់មបជាជនចំនួន ៣០០ 
លាននាក់នែលកំពុងពឹងអាមសរ័យនលើធនធានធម្ជាតតិ។ ការបន្បាត់បង់មបពរ័ន្ធនអកូឡូសីុ 
នៅក្នុងតំបន់ននះនធ្វើឲ្យមបនភទសត្វនតិមតិត្រូបមួយចំនួន រួមមាន៖ សត្វខ្្ធំ សត្វែំរី ខ្្ឃ្នុំ 
មតីរាជ នតិងសត្វនផ្ោតទននលេនមគង្គមបឈមនៅនឹងការផុតពូជ។ ប៉ុនន្នយើងនៅនតមានក្ី 
សង្ឃឹម។ អង្គការ WWF កំពុងបំនពញការងារអភតិរក្េយ៉្ងនពញនលញនៅក្នុងតំបន់ននះ។  
កម្វិធីមហាតំបន់នមគង្គនែ់ើរតួនាទីសំខន់ក្នុងការសមមបសមមរួលការងារអភតិរក្េនៅក្នុង
មបនទសចំនួនមបាំនែលមានការិយលរ័យរបស់ខលេលួន ក្នុងននាះរួមមាន៖ មបនទសកម្នុជា  
មបនទសឡាវ មបនទសភូមា មបនទសមថ នតិង មបនទសនវៀតណាម នែើយបានពមងីកវិសាល 
ភាពទីតាំងអភតិរក្េរបស់ខលេលួននៅក្នុងតំបន់អាសីុអានគ្យ៍នលើមផទៃែីមមព នតិង ែងទននលេក្នុងទំែំ 
សរុប ៦០០០០ គីឡូនម៉មតកានរេនែលជាទីកននលេងមានតមមលេជីវចមមុះខ្ស់ នតិងមាន
សារៈសំខន់ខងនផ្កអភតិវឌ្ឍនសែ្ឋកតិច្។

នោយមានកតិច្សែការជាមួយរោ្្ភតិបាល មែគូអាជីវកម្ នតិងសង្គមសុីវិល នយើងកំពុងនាំ
មុខក្នុងការការពារមបនភទសត្វមមពមគប់មបនភទ នលើកទឹកចតិត្ឲ្យមានការមគប់មគងមមពនឈើ 
នតិងអនុផលមមពនឈើ នតិងនលើកកម្ស់ការនមបើមបាស់ធនធានទឹកសាបមបកបនោយនតិរន្រ
ភាព។ ជាងននះនៅនទៀត នយើងកំពុងជួយសែគមន៍ នតិងរោ្្ភតិបាលឲ្យនចះបន្ោំខលេលួននៅនឹងការ
បនមមបមមរួលអាកាសធាតុ នតិងជួយនធ្វើឲ្យការអភតិរក្េ នតិងអភតិវឌ្ឍមានតុល្យភាព។

នបសកកម្អង្គការ WWF នៅមបនទសកម្នុជា គឺនធ្វើយ៉្ងណានែើម្បីធានានអាយមានការចូលរួម 
នតិងការគំមទពីសំណាក់មបជាពលរែ្ឋទាំងអស់ នែើម្បីអភតិរក្េជីវៈចមមុះែ៏សម្បូរនបបនៅក្នុង
មបនទសតាមរយៈការនលើកទឹកចតិត្ឲ្យនមបើមបាស់ធនធានធម្ជាតតិមបកបនោយនតិរន្ភាព។ 
អង្គការ WWF - កម្នុជា បានជមមុញឲ្យមានឱកាសថ្ីសមមាប់ជាមបនយជន៍ែល់មបជាជនទាំង 
អស់ក្នុងការនលើកកម្ស់ជីវភាពរស់នៅក្នុងតំបន់នែើម្បីរួមចំនណកែល់ការកាត់បន្ថយភាព
មកីមកក្នុងមពះរាជាណាចមកកម្នុជា។

បបសកកម្មរបស់អង្គកការ
WWF បបចាំកម្ពុជា



មាតិកា
ដៃគូអភិរក្រស
សារលិខិតពីនាយកអង្គកការ WWF   បបចាំបបបេសកម្ពុជា
យុេ្ធសាសស្តអភិរក្រសរបស់អង្គកការ WWF បបចាំបបបេសកម្ពុជា
ការការពារបណ្តំដបពបល្រោះរបស់បបបេសកម្ពុជា
សកម្មាពក្ុងឆ្ន្រំ ២០១៣ - ២០១៤
ការគំមទែល់អ្កការពារធនធានធម្ជាតតិ 

ការរីកលូតលាស់ឧស្ោែកម្ន្ត្មបកបនោយនតិរន្រភាព

ការនលើកកម្ស់នសែ្ឋកតិច្មបតង

ការនកលំអរបរចតិញ្ឹមជីវិតរបស់សែគមន៍មូលោ្្ន

ការកំណត់នលើការការពារមមពលតិចទឹកមនទននលេនមគង្គ

បតើអ្ីបៅជាតំបន់បេសាព?
កិច្ចការពារតំបន់េបនលេបមគង្គក 
ការអភិរក្រសសត្ និងការចូលរួមរបស់បបជាជន 
ការសាត្រចំនួនសត្វខ្្នឡើងវិញនៅក្នុងមបនទសកម្នុជា 

ការការពារសត្វនផ្ោតទននលេនមគង្គ 

ទននលេនមគង្គែ៏អាថ៌កំបាំង

សកម្មាពរួមគ្ន្រសបមាប់បពលអនាគត 
បញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គតិសនី ែន សាែុង 

យុវជនែឹកនាំមុខសមមាប់ទតិវាមួយនមា៉្ងសមមាប់ភពនផនែីឆ្្ំ ២០១៤

ចំណូល និងចំណាយរបស់អង្គកការ WWF បបចាំបបបេសកម្ពុជា

បានសរនសរ នតិងនកសមមរួលនោយកញ្្ អាន់ញ៉្ ននៀវីលលរ័រ (Anja Nieveler) នតិង នលាក ភីលីព នសន (Philip Sen)/នតិទាន-នរឿង-ពួកនយើង (www.tell-our-story.com)

គំនតិតផ្លួចនផ្ើម នតិង រចនា នោយ  © កញ្្ អាន់ញ៉្ ននៀវីលលរ័រ នតិង នលាក ភីលីព នសន /នតិទាន-នរឿង-ពួកនយើង ឆ្្ំ ២០១៤

រូបថតគមមបមុខ:  © Nick Cox / WWF-Cambodia

នបាះពុម្នោយ  Three Q Colour / រាជធានីភ្ំនពញ, កម្នុជា 
   

បាននបាះពុម្ផ្ោយនៅក្នុងនខ វិច្តិកា ឆ្្ំ ២០១៤ នោយ អង្គការ WWF មូលនតិធតិសកលសមមាប់ធនធានធម្ជាតតិ (អតីតអង្គការមូលនតិធតិសត្វមមពពតិភពនលាក (World Wildlife 

Fund) រាជធានីភ្ំនពញ មពះរាជាណាចមកកម្នុជា។ រាល់ការផលតិតនឡើងវិញរួមមានការផលតិតទាំងមសុង ឬនផ្កណាមួយក៏នោយ មតរូវនតនលើកនឡើងពីចំណងនជើង នតិង សា្្មែ

របស់អ្កនបាះពុម្ផ្ោយជាមា្្ស់កម្សតិទ្ធតិ។

© អត្ថបទ អង្គការ  WWF  ឆ្្ំ ២០១៤

រក្ោសតិទ្ធតិមគប់យ៉្ង

អង្គការ   WWF គឺជាអង្គការឯករាជ្យនែលមានបទពតិនសាធន៍ក្នុងការអភតិរក្េមួយធំជាងនគក្នុងចំនណាមអង្គការធំៗែមទនទៀតនៅនលើពតិភពនលាក នោយមានអ្កឧបត្ថម្ភចំនួននមចើន 

ជាង ៥ លាននាក់ នតិង មានបណា្្ញជាសកលមបមាណនមចើនជាង ១០០ មបនទសែ៏សកម្មួយ។ នបសកកម្របស់អង្គការ WWF គឺនែើម្បីបញ្ឈប់ការសឹករិចរិលបំផលេតិចបំផ្្ញ

បរិសា្្នធម្ជាតតិរបស់ភពនផនែី នតិង នែើម្បីកសាងអនាគតមួយនែលមនុស្េអាចរស់នៅបាននោយភាពសុខែុមរម្យនាជាមួយនឹងធម្ជាតតិតាមរយៈ៖ ការអភតិរក្េជីវចមមុះ 

របស់ពតិភពនលាក ការធានាថាមានការនមបើមបាស់ធនធានធម្ជាតតិកនកើតនឡើងវិញឲ្យមាននតិរន្ភាព នតិង នធ្វើការផ្េព្វផ្ោយអំពីការកាត់បន្ថយការបំពុល នតិង ការនមបើមបាស់ 

កាកសំណល់នឡើងវិញ។

១
២
៣
៤

៥-៦
៥
៥
៦
៦
៦

៧
៨

៩-១០
៩

១០
១០

១១
១១
១១

១២



Conservation International

European Union

Swiss Development Cooperation (SDC)

United Nations Development 
Programme (UNDP)

USAID

Wildlife Alliance

Association of Buddhists for 
the Environment (ABE)

Birdlife International

Cambodian Rural Development 
Team (CRDT)

Community Economic 
Development (CED)

Flora and Fauna International 
(FFI)

IUCN

My Village

Ministry of Agriculture, 
Fisheries and Forestry

General Department of 
Administration of Nature 
Conservation and Protection

Non-timber Forest Products Ex-
change Programme (NFTP-EP)

Oxfam

Smithsonian Conservation Biology Institute

Wetlands Alliance Project

University of Oxford - Wildlife Conservation Research Unit

Rattan Association of Cambodia

Mondulkiri Wild Honey Network

Ministry of Environment
General Department of Administration 
of Nature Conservation and Protection

Provincial Departments of Tourism 
(Mondulkiri, Kratie, Steung Treng)

Wildlife Conservation Society 
(WCS)

RECOFTC
Provincial Departments of Land Man-
agement, Urban Planning and Con-
struction (Mondulkiri, Kratie, Steung 
Treng) 

Provincial Departments of the Environment 
(Mondulkiri, Kratie, Steung Treng)

WWF-Switzerland

Culture and 
Environment 
Preservation 
Association 
(CEPA)

Ministry of the Environment

ELIE - Elephant 
Valley Project

NGO Forum on Cambodia

WWF-USA

WWF-Denmark

WWF-Sweden

Asian Development 
Bank (ADB)

Royal University of 
Phnom Penh

Royal University of Agriculture, 
Cambodia

DANIDA

Youth Resource Development 

Program (YRDP)

Save Cambodia’s Wildlife (SCW) 

Fisheries Action Coalition Team 
(FACT)

Nomad RSI

Provincial Governor’s Offices 
(Mondulkiri, Kratie and Steung 
Treng)

BMZ 

SIDA

World Fish

Winrock

Cambodia Volunteers 
for Society (CVS)

3S Rivers Protection Network (3SPN)

Northeastern Rural     

Development (NRD)

Cambodia National 

Mekong Committee

WWF-UK

HSBC 

WWF-Germany
Individual Donors

October Hill Foundation Provincial Departments of Commerce

Provincial Departments of Public 
Works and Transportation

Provincial and Military Police

Mondulkiri Forest Venture

Cambodia NTFP Working Group

Cambodian Federation for Bee          
Conservation and Community-Based 
Wild Honey Enterprises (CBHE)

Rivers Coalition Cambodia
Mondulkiri NGO Network

CEDAC

Phnom Tamao Zoological Park & 
Wildlife Rescue Center 

ដៃគូ
អភិរក្រស

នយើងសូមនថលេងអំណរគុណយ៉្ងមជាលនមរៅ 
ែល់មែគូទាំងអស់ចំនពាះការចូលរួមក្នុង
ការងារអភតិរក្េ
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 អង្គកា

រ WWF-កម្នុជា

WWF-Cambodia Staff Retreat, Sihanoukville, May 2014.

សារលិខិតពីនាយកអង្គកការ WWF
បបចាំបបបេសកម្ពុជា  

“ នបសកកម្របស់នយើងនៅក្នុងមពះរាជាណាចមកកម្នុជា 
មានសារៈសំខន់ខ្្ំងណាស់ ែូនច្ះនគលនៅនយើងមតរូវនត
មាននសចក្ីមបាថា្្ធំនធង ។

នយើងមតរូវនតបញ្ឈប់នូវការបំផលេតិចបំផ្្ញធនធានធម្ជាតតិ នតិងជីវចមមុះែ៏សម្បូរណ៍នបបរបស់មបនទសនយើង នែើយកសាងអនាគតមួយនែលមបជាជនកម្នុជានយើងអាចរស់នៅ

បាននោយសុខែុមរម្យនាជាមួយនឹងធម្ជាតតិ ។

នែើម្បសីនមមចឲ្យបាននូវនបសកកម្ននះ នយើងចំបាច់មតរូវពុះពារមគប់ឧបសគ្គក្នុងនគលបំណងបនង្កើតឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការអភតិរក្េ នតិងការអភតិវឌ្ឍន៍នសែ្ឋកតិច្ នតិងបនង្កើត

ឲ្យមាននូវនតិរន្រភាពមនការបំនពញការងារអភតិរក្េនៅក្នុងមបនទសកម្នុជានយើង។ សកម្ភាពអភតិរក្េរបស់នយើងនៅតាមតំបន់នទសភាពនែលជាទីតាំងគនមមាងគឺជាកតិច្ការ 

បនា្្ន់នែលនយើងមតរូវបំនពញឲ្យបានញឹកញប់ ប៉ុនន្លទ្ធផលរំពឹងទុកចុងនមកាយគឺមតរូវនលើកទឹកចតិត្ឲ្យមានការផ្្ស់ប្ូរសមមាប់រយៈនពលយូរអនង្វង ផ្ល់អំណាចែល់ 

សែគមន៍តាមរយៈការចូលរួមយ៉្ងសកម្ នតិងផ្ល់ភាពជាមា្្ស់ក្នុងកតិច្ការពារបរិសា្្ន នតិងធនធានធម្ជាតតិរបស់មបនទសកម្នុជានយើង។

តាមរយៈរបាយការណ៍មបចំឆ្្ំ ២០១៣-២០១៤ននះ នយើងសូមនចករំនលកជាមួយឯកឧត្ម អស់នលាក  នលាកមសីនូវការយកចតិត្ទុកោក់របស់នយើងនលើការងារអភតិរក្េ 

បញ្្មបឈម នតិងសមតិទ្ធផលនានាអំពីលទ្ធផលចម្បងៗ បានមកពីការងារអភតិរក្េតាមរ យៈការអនុវត្ការងារបនច្កនទសវិទ្យាសាសស្ ការផ្ល់សតិទ្ធតិអំណាចែល់សែគមន៍ 

មូលោ្្ន ការជមមុញឲ្យមានការសនមមចចតិត្នលើនគលននយបាយពាក់ពរ័ន្ធ នតិងតាមរយៈការពមងឹងភាពជាមែគូជាមួយមែគូអាជីវកម្ អង្គការសង្គមសីុវិល នតិងរោ្្ភតិបាល។

អ្កវទិ្យាសាសស្របស់នយើងពតិនតិត្យនឃើញថា កូនសត្វនផ្ោតចំនួន ៦ ក្បាលកំពុងបន្រស់រានមានជីវិតនៅតាមែងទននលេនមគង្គនែលជានែនជមមករបស់វា នែើយអមតាសា្្ប់ជាម

ធ្យមមបចំឆ្្ំរបស់សត្វនផ្ោតទននលេនមគង្គនែលជា មបនភទសត្វកំពុងទទួលរងនមគះឈាននៅរកភាពផុតពូជននាះមានការធា្្ក់ចុះគួរឲ្យកត់សមា្្ល់។ បច្នុប្បន្ននះ 

តំបន់អភតិរក្េ នតិងមគប់មគងជីវចមមុះជលផលនែលមាននតមួយគ្្នពីរ ស្ថតិតនៅក្នុងតំបន់នទសភាពនខត្មកនចះ សទៃឹងនមតង នតិងសីុផនែន នែលមានសារៈសំខន់នផ្កនអកូឡូសីុ 

នតិងនសែ្ឋកតិច្ននាះមតរូវបានកំណត់ជាតំបន់ការពារពតិនសសនោយរាជរោ្្ភតិបាលមនមបនទសកម្នុជានយើង។ ការមតរួតពតិនតិត្យយ៉្ងល្តិតល្ន់នៅក្នុងមមពនល្បាះមនតំបន់នទសភាព 

ខ្ង់រាបភាគខងនកើតបងា្្ញថា នបើនទាះជាសមា្្ធនៅនលើតំបន់នទសភាពននះមានការនកើននឡើងក៏នោយ ក៏ចំនួនសត្វនែលជាចំណីរបស់សត្វខ្្នៅមាននស្ថរភាពនៅ

នឡើយ។ នលើសពីននះនទៀត សែគមន៍មូលោ្្នមានអំណាចនពញនលញក្នុងការការពារមបភពធនធានធម្ជាតតិរបស់ខលេលួនតាមរយៈឳកាសទាញយកមបាក់ចំនូល នតិងការ 

កសាងសមត្ថភាពរបស់មកុមល្បាតមនសែគមន៍ននសាទ នតិងសែគមន៍មមពនឈើ។

នយើងនៅមានកតិច្ការជានមចើននែលមតរូវបំនពញនែើម្បីទប់សា្្ត់ការបំផលេតិចបំផ្្ញទីកននលេងនែលមានតមមលេជីវចមមុះខ្ស់ មបនភទសត្វនែលកំពុងរងនមគះ នតិងទីជមមកសត្វមមព ក៏ែូ

ចជាទីជមមករបស់មនុស្េនយើងផងនែរ។ មបសតិននបើនយើងមតិនបានចប់នផ្ើមបំនពញការងារការពារ នតិងអភតិរក្េពីនពលននាះនទននាះ មមពនឈើែ៏មានតមមលេ នតិងជីវចមមុះទឹកសាប

ែ៏សម្បូរណ៍នបបមនមហាតំបន់ទននលេនមគង្គ អាចនឹងបាត់បង់នានពលអនាគតែ៏ខលេីខងមុខននះ។

នែើម្បីជំនះបញ្្ទាំងននះឲ្យបាននជាគជរ័យ នយើងមតរូវនតបន្ពមងឹងភាពជាមែគូរបស់នយើង។ ខ្នុំសូមន្លេៀតយកឳកាសននះនែើម្បីបងា្្ញពីការែឹងគុណែ៏មជាលនមរៅរបស់ខ្នុំ

ចំនពាះរាជរោ្្ភតិបាលមនមបនទសកម្នុជា  អង្គការមតិននមនរោ្្ភតិបាល មែគូមសាវមជាវ នតិងអាជីវកម្ នតិងមា្្ស់ជំនួយនែលមានសណា្្នចតិត្ែ៏សប្បនុរសនែលជួយនធ្វើឲ្យការងារ

របស់នយើងអាចែំនណើរការនៅបាន។ នយើងទនទៃឹងរង់ចំទទួលយកជានតិច្នូវរាល់ការបន្គំមទែ៏សកម្របស់នលាកអ្ក។ ជាងននះនៅនទៀត ខ្នុំសូមនថលេងអំណរគុណែល់មកុម

ការងារអង្គការ WWF-កម្នុជាទាំងអស់។ ការមបាថា្្ចង់បាននូវសមតិទ្ធតិផល នតិងលទ្ធផលពីការងារអភតិរក្េ នតិងការនប្ជា្្ចតិត្របស់ពួកគត់ គឺជាការនលើកទឹកចតិត្ែល់ខលេលួនខ្នុំផ្្ល់

ជានរៀងរាល់មថ្ង។

នាយកប្រចាំបបទ្រស
ឈិត សំអាត
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 យុេ្ធសាស្ត្រអភិរក្រសរបស់ អង្គកការ WWF ប្រចាំប្រទ្រសកម្ពុជា

បបបភេសត្
ចំនួន ២២៨

បលើសពីការរំពឹងេុក
ការសា្្ររយកចំនួន

សត្ខ្្របតឡប់មកវិញ

កម្វិធីអភតិរក្េរបស់អង្គការ WWF មបចំមបនទសកម្នុជាបានចប់នផ្ើមសកម្ភាពរបស់ខលេលួនក្នុងរយៈនពលជាង ១៥ ឆ្្ំកនលេង 

មកនែើយ។ កម្វិធីននះនផត្តនៅនលើការអនុវត្ច្បាប់ នតិងនគលននយបាយថា្្ក់ជាតតិ នតិងការបំនពញសកម្ភាពការងារនៅ

តាមទីតាំងគនមមាងនៅក្នុងតំបន់នទសភាពចំនួនពីរ រួមមាន៖ តំបន់នទសភាពខ្ង់រាបភាគខងនកើត (EPL)  នែលសម្បូរណ៍ 

នៅនោយបណ្តំមមពនល្បាះ នតិង តំបន់នទសភាពសុីផនែុន-សទៃឹងនមតង-មកនចះ (SSK) នែលលាតសន្ធឹងតាមែងទននលេនមគង្គ។ 

កម្វិធីននះមតរូវបានបនង្កើតនឡើងនោយនផ្កនលើការអនុវត្យុទ្ធសាសស្ចំនួនបួនែូចខងនមកាម៖

(១) ការធានានូវការបនង្កើតឲ្យមានជនមមើសរបរចតិញ្ឹមជីវិតនផ្េងៗ នតិងការអភតិរក្េតំបន់នទសភាពមបកបនោយនតិរន្រភាព 

(២) នែោ្្រចនាសមរ័្ន្ធទំនប់វារីអគ្គីសនីទឹកសាបនោយនតិរន្រភាព

(៣) ការមគប់មគងតំបន់ការពារ ការពមងឹងនលើការអនុវត្ច្បាប់ ការមសាវមជាវ នតិង ការអភតិរក្េ

(៤) ការផ្ល់ែតិរញ្ញប្បទាន នតិង នសែ្ឋកតិច្មបតងមបកបនោយនតិរន្រភាព ។

ការអនង្កតចំណីសត្វខ្្បានរកនឃើញថា 

មបនភទសត្វមាននមចើននលើសពីការរំពឹង

ទុកនែលមានចំនួនែល់នៅ ២២៨ 

មបនភទ រួមមានទាំងសត្វទនន្ោងនែល 

រងនមគះជតិតផុតពូជជាសកលផងនែរ។

បច្នុប្បន្ននះ រែ្ឋបាលមមពនឈើកំពុងនរៀបចំបនង្ក់ើតនផនការ 

មគប់មគងមមពការពារមណ្ឌលគតិរី ក្នុងននាះកម្វិធីសាត្រនឡើងវិញនូវ

ចំនួនសត្វខ្្មតរូវបានោក់បញ្ូល នែើយគឹរំពឹងថាសត្វខ្្នឹង

មានវត្មានជាថ្ីនៅក្នុងតំបន់នទសភាពខ្ង់រាបភាគខងនកើត 

(EPL) នៅក្នុងអំឡនុងឆ្្ំ ២០២២។
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បបជាជនក្ុងចំនួន
ជាង ១០,០០០ នាក់

បៅតាមបពំដៃន

ការការពារបណ្តំព្រ្រល្រោះរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា

តំបន់នទសភាពខ្ង់រាបភាគខងនកើតនមើលពីនលើ មននខត្មណ្ឌលគីរី មបនទសកម្នុជា

មបជាជនទាំងននាះបានទទួលអត្ថមបនយជន៍ពីការនកើននឡើង

មននសែ្ឋកតិច្ នែលបានមកពីការមគប់មគងធនធានធម្ជាតតិ 

មបកបនោយនតិរន្រភាព នតិងឱកាសក្នុងការអភតិរក្េ។

មបនទសកម្នុជា នតិង មបនទសនវៀតណាមបាន

ឯកភាពឲ្យមានកតិច្សែមបតតិបត្តិមនការអភតិរក្េ

្លេងមពំនែនរវាងតំបន់នទសភាពខ្ង់រាបភាគ 

ខងនកើតនៅក្នុងមបនទសកម្នុជា នតិងមពំនែនសួន 

ឧទ្យានជាតតិយុគែុនមនមបនទសនវៀតណាម។

កម្វិធីតំបន់នទសភាពខ្ង់រាបភាគខងនកើត (EPL) បានការពារបណ្តំមមពនល្បាះែ៏ធំបំផុតមួយនែលមតិនទាន់ ទទួលរងនូវការបំផលេតិចបំផ្្ញ 
នៅនឡើយ នតិងនែលនៅនសសសល់នៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌឌូចតិននយើងននះតាំងពីឆ្្ំ ២០០១ មកនម៉លេះ។ កម្វិធីននះនផត្តនៅនលើការការពារ 
មបពរ័ន្ធនអកូឡូសុីុ នតិងជីវចមមុះមនតំបន់នទសភាព ភាពបន្ោំមនការនមបមបរួលអាកាសធាតុ ការពមងឹងនលើការអនុវត្ច្បាប់ ការចូលរួមរបស់ 
សែគមន៍មូលោ្្ន នតិងការមសាវមជាវជីវសាសស្។ អង្គការ WWF កំពុងនធ្វើការជាមែគូជាមួយរោ្្ភតិបាលនលើការមគប់មគងមមពការពារ 
មណ្ឌលគតិរី នតិងតំបន់នែនជមមកសត្វមមពភ្ំមពតិចមានទំែំសរុបមបមាណ ១៦,០០០ km2 នតិងន្លេើយតបនៅនឹងការគំរាមកំនែងពីការ
បំនលងែីមមព រែូតែល់ការជួញែូរសត្វមមពខុសច្បាប់ ការទសនា្្នយកែីធលេី នតិងការអភតិវឌ្ឍន៍នែោ្្រចនាសម្រ័ន្ធជានែើម។

អង្គការ WWF បាននរៀបចំបនង្កើតឲ្យមានការផ្លួចនផ្ើមនលើការ ងា រអភតិរក្េនោយមានការនលើកទឹកចតិត្ ក្នុងកតិច្សែការជាមួយសែភាព 
អឺរេុប EU  នតិងភា្្ក់ងារអភតិវឌ្ឍអន្រជាតតិអានមរិក USAID នោយផ្ល់ការឧបត្ថម្ភគំមទនផ្កែតិរញ្ញវត្ថនុក្នុងនគលបំណងមគប់មគងតំបន់
ការពារឲ្យកា ន់នតមបនសើរនឡើង នតិងនកលំអរមុខរបរ ចតិញ្ឹមជីវិតរបស់សែគមន៍មូលោ្្នតាមរយពការបនង្កើតសែមគសនោយមាន 
ការចូលរួ ម របស់សែគមន៍ នតិងតាមរយៈការទាក់ទាញវិនតិនយគទុនរបស់វិសរ័យឯកជនមបកបនោយនតិរន្រភាព ក្នុងនគលបំណងផ្ល់
ែតិរញ្ញ ប្បទានែល់ការមគប់មគងតំបន់ការពារ។ បណា្្អាជីវកម្ខ្្តតូចនែលែំនណើរការនោយសែគមន៍មូលោ្្នមានរាប់បញ្ូលនូវ
ការយកជរ័រទឹក នតិងការនថទាំឃ្នុំមមព នែើយនឹងមតរូវបានគំមទតាមរយៈយន្ការវិនតិនយគ។ អង្គការ WWF បានចូលរួម នតិងជួយកសាង 
សមត្ថភាពសា្្បរ័នរោ្្ភតិបាលថា្្ក់នខត្ក្នុងនគលបំណងឲ្យសា្្បរ័នទាំងននាះយល់ែឹងកាន់នតមបនសើរនឡើងអំពីនសវាកម្មបពរ័ន្ធនអកូឡូសីុ
នែលមានវត្មាននៅក្នុងនខត្មណ្ឌលគតិរី តាមរយៈការនរៀបចំបនង្កើតនផនទីអំពីនសវាកម្មបពរ័ន្ធនអកូឡូសីុទាំងននាះ នតិងការវាយតមមលេ 
នសែ្ឋកតិច្។

អង្គការ WWF បានចត់វិធានការជាបន្បន្្ាប់នែើម្បីជំរុញឲ្យមាននអកូនទសចរណ៍ នែើយបាននឹងកំពុងគំមទនលើការនរៀបចំបនង្កើតនផនការ
យុទ្ធសាសស្សមមាប់អភតិវឌ្ឍន៍នទសចរណ៍របសន់ខត្មណ្ឌលគតិរី ក្នុងនគលបំណងបនង្កើននភ្ៀវនទសចរនអាយបាននកើននឡើងនមចើនែល់នៅ
ែល់ ៣០០,០០០ នាក់នៅមតឹមឆ្្ំ ២០១៨ ខងមុខននះ។
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To find out more, visit cambodia.panda.org

VIETNAM
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THAILAND

PREAH SIHANOUK

សកម្មាព
ក្ុងឆ្ន្រំ ២០១៣ - ២០១៤

ការគំបេៃល់អ្កការពារធនធានធម្មជាតិ...

ការរីកលូតលាស់ឧស្រសាហកម្ម
ផ្្រប្រកបដោយនិរន្តរាព...

នយើងបានបំនពញរួចរាល់នូវការងារជានមចើនក្នុងអំឡនុងនពលពីរឆ្្ំកនលេងមក

ននះ។ ខណៈនពលនែលកំពុងមមាញឹកក្នុងការកំណត់នគលបំណងរបស់កម្

វិធី នតិងកំពុងបំនពញការងារក្នុងនគលបំណងសនមមចឲ្យបាននូវលទ្ធផលរំពឹង

ទុកននាះ បញ្្មបឈមថ្ីជានមចើនបាននកើតមាននឡើងនៅក្នុងតំបន់នទសភាព

នែលតមមរូវឲ្យនយើងជំនះឲ្យបាន។ នយើងបានន្លេើយតបនៅនឹងបញ្្មបឈម

ទាំងននាះនោយភាពនជឿជាក់ នមបើែំនណាះមសាយតាមនបបវិទ្យាសាសស្

មតឹមមតរូវ នតិងនោយទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភគំមទយ៉្ងនមចើនពីមែគូរបស់

នយើង។ នយើងអបអរសាទរចំនពាះភាពរីកចនមមើនមនការបំនពញសកម្ភាព

អភតិរក្េ នតិងបណា្្សមតិទ្ធផលសំខន់ៗ ែូចខងនមកាម៖

នោយសែការជាមួយសមាគមន្ត្កម្នុជានែលជាមែគូរបស់ខលេលួន អង្គការ WWF 

ជួយបណ្តះបណា្្លអ្កភូមតិសរុបចំនួន ៦០៩ នាក់ នតិងសែមគសន្ត្ចំនួន ៧ 

នែើយពមងីកមផទៃែីមមពបនន្ថមចំនួន ១៧៨ ែតិចតា នោយបានោំកូនន្ត្ថ្ីចំនួន 

១៣៥,២៥០ នែើមក្នុងរយៈនពលបីឆ្្ំ។ នានពលបច្នុប្បន្ននះ  មមពធម្ជាតតិមបមាណ 

ជាង ៨,៣០០ ែតិកតា នែលស្ថតិតនៅក្នុងនខត្ចំនួនមបាំកំពុងស្ថតិតនមកាមការមគប់ 

មគងមបកបនោយនតិរន្រភាព នតិងមានការគំមទនោយរាជរោ្្ភតិបាលកម្នុជា។

អង្គការ WWF បាននមជើសនរីសបុគ្គលតិកថ្ីចំនួន ១៣ នាក់នែល 

តំណាងឲ្យរោ្្ភតិបាល នតិងសែគមន៍មូលោ្្ននែើម្បីជួយែល់

សកម្ភាពពមងឹងនលើអនុវត្ច្បាប់ការពារសត្វមមព ទីជមមក 

សត្វមមព នតិងមបភពធនធានធម្ជាតតិនៅក្នុងតំបន់មមពការពារ 

មណ្ឌលគតិរី។ ឆ្្ំទននលេសរុបចំនួន ៦៧ រូបកំពុងមបចំការនៅ 

តាមែងទននលេនមគង្គនែលមា្្ក់ៗ ទទួលបានការែ្វឹកែ្វឺននលើស

ពី២៥នមា៉្ង នតិងសមា្្រៈចំបាច់មួយចំនួននទៀតែូចជា៖

អាវនពាង  នតិងឧបករណ៍កំណត់ទីតំាងភូមតិសាសស្ GPS ។ ការ 

គំមទ នតិងជំនួយឧបត្ថម្ភទាំងននះអាចជួយពួកនគនែើរល្បាត

នតិង ពមងឹងនលើការអនុវត្ច្បាប់ការពារជីវចមមុះ នតិង ធនធាន 

ជលផលនៅក្នុងទននលេនមគង្គ។
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ឆ្្ំទននលេនចញនែើរល្បាតនៅភូមតិនកងមបាសាទ មសុកសម្បូរណ៍ នខត្មកនចះ

ផលតិតផលន្ត្បានោក់តាំងជាសាធារណៈនៅក្នុងសតិកា្្សតិលាស្ីពីការបតិទ
ែំណាក់កាលទី ៣ មនគនមមាងន្ត្ ស្ថតិតនៅរាជធានីភ្ំនពញ
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ការក្រលំអររបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់
សហគមន៍មូលដ្ឋ្រន...

ការកំណត់លើការការពារព្រ្រលិចេឹកន្រេនលេ្រម្រគង្គក...

ការលើកកម្ពស់ស្រៃ្ឋកិច្ចប្រតង...

ការនកលំអររបរចតិញឹ្មជីវិតរបស់សែគមន៍មូលោ្្នតាមរយៈការអភតិរក្េគឺជាអាទតិភាព
ចម្បងរបស់អង្គការ WWF ។ នែែ្វីឡីម (Hefalump) នែលជាហាងកានែ្វនទសចរណ៍
ធម្ជាតតិែំបូងទីមួយ នតិងហាងលក់ផលតិតផលទឹកឃ្នុំែំបូងទីមួយមតរូវបានបនង្កើតនឡើង 
ក្នុងនខត្មណ្ឌលគតិរីនោយអង្គការ WWF ក្នុងកតិច្សែការជាមួយមែគូរបស់ខលេលួនគំមទ 
នអកូនទសចរណ៍ នតិងផលតិតផលក្នុងមសុក។ តាមរយៈមែគូក្នុងមសុក នតិងសែគមន៍ 
មូលោ្្ន អង្គការ WWF បានជមមុញឲ្យមានការទាញយកផលតិតផលអនុផលមមពនឈើ 
មបកបនោយនតិរន្រភាព នតិងផ្ល់អំណាចែលស់ែគមនន៍ធ្វើជាមា្្ស់ក្នុងការការពារ
ធនធានធម្ជាតតិរបស់ពួកនគនោយផ្ល់នូវវគ្គបណ្តះបណ្្ាល នតិងបនង្កើតឲ្យមាន 
ទំនាក់ទំនងទីផ្ោរជានែើម។

មកសួងកសតិកម្រុក្្ាមបមាញ់ នតិងននសាទ បានោក់នចញជាផលេូវការនូវមបកាសសី្ពីការកំណត់ទននលេនមគង្គក្នុងចម្្ាយ ៥៦km ពីទីរួមនខត្ 

មកនចះ ែល់ទីរួមនខត្សទៃឹងនមតងជា «តំបន់មគប់មគង នតិងអភតិរក្េជីវចមមុះ នតិងមបភពធនធានជលផល»។ នោយយល់ច្បាស់ពីធនធាន 

ជីវចមមុះែ៏មានតមមលេនែលនៅនសសសល់ ការទទួលស្្ាល់ជាផលេវូការពីតមមរូវចំបាច់ក្នុងការការពារតំបន់មមពលតិចទឹកទននលេនមគង្គរបស់ 

មបនទសកម្នុជា ផ្ល់ឲ្យនយើងទំាងអស់គ្្នូវឱកាសជួយសនសង្្ាះសត្វ នតិងរុក្ខជាតតិជានមចើនមបនភទនែលមានតមមលេជាលក្ខណៈសកល 

ែូចជា៖  សត្វមតយ៉ងចំកំកសនែលកំពុងរងនមគះថ្្ាក់អាចឈាននៅរកភាពផុតពូជ នតិង រុក្ខជាតតិមួយមបនភទស្ថតិតក្នុងអំបូរមតាវ (amor-

phallus SP. ) នែលជាកំណត់មតាថ្ីសមមាប់វិទ្យាសាសស ្។ 

ការនលើកកម្ស់នសែ្ឋកតិច្មបតងគឺជានផ្កមួយែ៏សំខន់មនមាគ៌្បងា្្ញ
ផលេូវរបស់មបនទសកម្នុជាក្នុងការសនមមចបាននូវការអភតិវឌ្ឍន៍នសែ្ឋកតិច្
មបកបនោយនតិរន្រភាព។ អង្គការ WWF កំពុងនរៀបចំបនង្កើតយុទ្ធសាសស្ 
មគប់មគង នតិងវាយតមមលេឲ្យបានសមមសបនលើមូលធនធម្ជាតតិក្នុង
មបនទសកម្នុជា នោយមាននគលបំណង មបមូលផលតិតផល នតិងអនុផល 
មមពនឈើ ផលតិតផលកសតិកម្ជលផល នតិងថាមពលអគ្គតិសនីមបកបនោយ
នតិរន្រភាព នែើម្បីធានាឲ្យមាននូវសមធម៌សង្គម នតិងសតិទ្ធនពញនលញ
របស់មបជាជនកម្នុជាមគប់រូបក្នុងការទាញយកធនធានធម្ជាតតិ។ នយើង
ទំាងអស់គ្្ក្នុងកតិច្សែការជាមួយអង្គការអភតិរក្េអន្រជាតតិ នតិង អង្គការ 
ែ្វរ័រណា  & ែ្វ្រ័ររ្៉ាអន្រជាតតិ (Flora & Fauna International) អង្គការ WWF 
កំពុងបំនពញការងារនលើការកសាងសមត្ថភាព។ នៅក្នុងឆ្្ំ ២០១៣ 
មាគ៌្បងា្្ញផលេូវមតរូវបានចត់ទុកជាយុទ្ធសាសស្ជាតតិសមមាប់នលើកទឹក
ចតិត្ឲ្យមានកំនណទមមង់ នតិងការនរៀបចំបនង្កើតនគលននយបាយសំខន់ៗ 
មួយចំនួន។
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បណា្្អ្កជតិះកង់ទាំងអស់បានចូលរួមក្នុងកម្វិធីជតិះកង់កំសាន្ជុំវិញទីរួមនខត្
នសនមននារម្យ មននខត្មណ្ឌលគីរី នែលជានផ្កមួយនផនការយុទ្ធសាសស្
អភតិវឌ្ឍន៍នទសចរនខត្មណ្ឌលគីរីសមមាប់ឆ្្ំ ២០១៤ ែល់ ២០១៨



 តើអ្ីទៅជាតំបន់ទ្រសាព?
តំបន់នទសភាពគឺជាតំបន់ពរ័ទ្ធជំុវិញនោយបណ្តំែីនោយរាប់បញ្ូល 
ទាំងែីោំែុះ នតិង ែីមមពនែលមគបែណ្ប់នលើទីតាំងភូមតិសាសស្ធំ
ទូលាយនែលមទង់មទាយរបស់វានមបមបរួលនោយអន្រអំនពើរបស់ 
មនុស្េមគប់នពលនវលា (អង្គការ IUCN ឆ្្ំ ២០០៥)។ នយើងនមបើ
មបាស់នតិយមនរ័យននះជាមូលោ្្នក្នុងការបនង្កើតអភតិមកមក្នុងការ
មគប់មគង នតិងបនង្កើតនសវាកម្មបពរ័ន្ធនអកូឡូសីុ នតិងតួនាទីចមមុះតាម
នបបសមាែរណកម្មបកបនោយនតិរន្រភាព។

បបាំមួយ តំបន់រ៉្រមសារ
បខត្តស្ឹងដបតង

កូនសត្វនផ្ោតនៅក្នុងទននលេនមគង្គនែលកំពុងមតរូវបាន

អនង្កតក្នុងនពលនែលអមតាសា្្ប់ជាមធ្យមមបចំឆ្្ំ

បានធា្្ក់ចុះពីចំនួន ១១ ក្បាល មកមតឹម៥ក្បាល

ននាះបងា្្ញឲ្យនឃើញពីសញ្្ណមនក្ីសង្ឃឹមក្នុង

ការសនសងា្្ះមបនភទសត្វនែលកំពុងរងនមគះអាច

ឈាននៅរកភាពផុតពូជននះមានជីវិតនឡើងវិញ។

នផនការមគប់មគងតំបន់ននះមតរូវបានអនុមរ័តយល់ 

មពមនោយរែ្ឋបាលនខត្សទៃឹងនមតង 

នតិងកំពុងរង់ចំការអនុមរ័តពីថា្្ក់ជាតតិ។
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កិច្ចការពារតំបន់េនលេ្រម្រគង្គក
តំបន់ទននលេនមគង្គនែលែូរកាត់មបនទសចំនួនមបាំគឺជាទីជមមកសមមាប់ការរស់នៅរបស់សត្វសំខន់ៗជានមចើនមបនភទ នតិងជាកននលេងបន្ពូជែ៏សំខន់បំផុតក្នុង

ពតិភពនលាកនយើងននះសមមាប់វារីសត្វទឹកសាប នែើយជាកននលេងនែលមបជាជនមបមាណជាង ៦០លាននាក់កំពុងពឹងអាមសរ័យសមមាប់របរចតិញ្ឹមជីវិត 

នតិងមបភពនស្បៀង។ ទននលេនមគង្គនែលជាប់លំោប់ទីពីរបនា្្ប់ពីទននលេអាមា៉្ស៊ូន (Amazon) ជាទននលេនែលសម្បូរណ៍នៅនោយមច្្មគប់មបនភទ នតិងជីវចមមុះែ៏ 

សម្បូរណ៍នបប នែើយមតរូវបានចត់ទុកជាតំបន់មួយក្នុងចំនណាមតំបន់នអកូទាំង ២០០ កននលេងរបស់អង្គការ WWF នៅក្នុងពតិភពនលាកនយើងននះ។ 

តំបន់នទសភាពមនទននលេសុីផនែន-សទៃឹងនមតង-មកនចះ (SSK) បានកា្្យជាតំបន់អាទតិភាពរបស់អង្គការ WWF នៅក្នុងមបនទសកម្នុជា ចប់តាំងពីឆ្្ំ 

២០០៦ មកនម៉លេះ។ ការការពារតំបន់ននះនផត្តសំខន់នៅនលើការការពារមបនភទសត្វនែលកំពុងរងនមគះជតិតផុតពូជ នតិងទីជមមករបស់វាតាមរយៈ ការសតិក្ោ 

មសាវមជាវ ការចូលរួមរបស់សែគមន៍មូលោ្្ន ការពមងឹងនលើការអនុវត្ច្បាប់ នតិងការជួយនរៀបចំនគលននយបាយរបស់រាជរោ្្ភតិបាល។  តាមរយៈការ

ចូលរួមយ៉្ងជតិតស្តិទ្ធជាមួយសែគមន៍មូលោ្្ន រោ្្ភតិបាល ថា្្ក់នខត្ នតិងថា្្ក់ជាតតិ ននាះអង្គការ WWF នធ្វើការបសញ្្បចូលនូវការមគប់មគងនលើការអភតិរក្េ 

នៅក្នុងនផនការអភតិវឌ្ឍន៍នោយធានាបាននូវនតិរន្រភាពមនរបរចតិញ្ឹមជីវិតរបស់សែគមន៍មូលោ្្ន ការការពារជីវចមមុះ នតិងការនមបើមបាស់ែីធលេី។

ការខតិតខំមបឹងនមបងរបស់នយើងទាំងអស់គ្្នាំមកនូវការនប្ជា្្ចតិត្ែ៏ខ្្ំងកា្្បនន្ថមនទៀត នតិងការអបអរសាទរនលើលទ្ធផលែ៏ល្ជាទីគប់ចតិត្។ តំបន់មមពលតិច 

ទឹកទននលេនមគង្គមតរូវបានកំណត់នានពលកនលេងមកថ្ីៗននះជាតំបន់មគប់មគង នតិងការការពារពតិនសសនែើយនផនការមគប់មគងតំបន់រាុ្ំសារនខត្ សទៃឹងនមតងនឹង 

ទទួលបានការអនុមរ័តនានពលែ៏ខលេីខងមុខ។ អង្គការ WWF បន្គំមទែល់រោ្្ភតិបាលក្នុងការការពារតំបន់នទសភាពតាមរយៈការបណ្តះ បណា្្លឆ្្ំទននលេ 

នតិងការផ្ល់នូវសមា្្រៈមូលោ្្ន ជាមួយគ្្ននះនែរអង្គការ WWF ផ្ល់អំណាចែល់មបជាជនមបមាណជាង ២,៥០០ នាក់នែលរស់នៅក្នុងនតិងជុំវិញតំបន់ 

ការពារ ទទួលបានសតិទ្ធតិនែើម្បីនលើកកម្ស់ការយលែឹងអំពីតមមលេធនធានធម្ជាតតិមបកបនោយនតិរន្រភាព នកលំអររបរចតិញ្ឹមជីវិតរបស់ពួកនគ នតិងជួយបនង្កើតមកុម 

សែគមន៍មមពនឈើ នតិងននសាទនែលសែគមន៍មូលោ្្នទាំងននាះចូលរួមការពារមបភពធនធានធម្ជាតតិរបស់ខលេលួនផ្្ល់។

ភូមិចំនួន ២៦
សាលាបរៀនចំនួន ១៣
េីវត្តអារមចំនួន ១១

មងបនសាេខុសច្រោប់ជាង
៧០,០០០+ ដមែបត

មបជាជនក្នុងភូមតិ សាលានរៀន នតិងវត្អារាមទាំងននាះសុទ្ធ

នតបានទទួលការបណ្តះបណា្្លអំពីកតិច្ការសត្វនផ្ោត 

នតិងសំបុករបស់សត្វសា្្បនែលកំពុងរងនមគះថា្្ក់

ជតិតផុតពូជ។ មបជាជនមបមាណ ៨៤៩នាក់ បានចូលរួម

សតិកា្្សាលាអំពីនអកូនទសចរណ៍ នតិង ផលប៉ះពាល់ 

មនទំនប់វារីអគ្គតិសនី ែន សាែុង។

មងននសាទខុសច្បាប់ទាំងននាះមតរូវបានរឹបអូសពី

តំបន់ស្ូលសមមាប់ការពារសត្វនផ្ោត។ យុទ្ធសាសស្

អនុវត្ច្បាប់ជានមចើនមតឹមមតរូវបានពតិនតិត្យ 

នតិងបានអនុមរ័ត។
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ការអភិរក្រសសត្
និងការចូលរួមរបស់ បបជាជន

«មាននតតាមរយៈការនធ្វើការរួមគ្្ប៉ុនណាណ្ះនទើបអាចឲ្យនយើង 

ការពារបាននូវមបនភទសត្វជតិតពូជនៅក្នុងតំបន់នទសភាព 

អាទតិភាពទាំងពីរ ជាមួយគ្្ននះនែរនយើងមតរូវនលើកកម្ស់របរ 

ពាណតិជ្ជកម្ឲ្យមាននតិរន្រភាព»

ឯកឧត្តម បេង គឹមស៊ុន មបតតិភូរាជ 

រោ្្ភតិបាលកម្នុជា នតិងជាមបធានរែ្ឋ 

បាលមមពនឈើបានមានមបសាសន៍ថា 

" ការឧបត្ថម្ភគំមទពីសំណាក់អង្គការ 

WWF ពតិតជាមានសារៈសំខន់ក្នុង

ការកសាងសមត្ថភាពមសន្ីមូលោ្្ន

នលើការមតរួតពតិនតិត្យ  នតិងការពមងឹងនលើ

ការអនុវត្ច្បាប់ទប់សា្្ត់មបកបនោយ

មបសតិទ្ធតិភាពនលើការកាប់បំផ្្ញមមព

នឈើនៅតំបន់នទសភាពខ្ង់រាបភាគ

ខងនកើត"។

បលាក បអា ចាន់ន ីនាយកមបតតិបត្តិមនអង្គការអភតិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

កម្នុជាបានមានមបសាសន៍ថា "នយើងសូមទទួលសា្្ល់ អង្គការ 

WWF ជាមែគូរបស់នយើងក្នុងការអភតិវឌ្ឍន៍គនមមាងរបរចតិញ្ឹម 

ជីវិត នតិងនអកូនទសចរណ៍ នែលគនមមាងននះកំពុងជួយឲ្យ

មបជាជនជានមចើននគចផុតពីភាពមកីមក"។

បលាក បសង ប៊ុនរ៉្រ នាយកមបចំមបនទសមនអង្គការអភតិរក្េ 

អន្រជាតតិបានមានមបសាសន៍ថា "អង្គការ WWF  ជាមែគូែ៏សំខន់ 

របស់អង្គការអភតិរក្េអន្រជាតតិ ពតិនសសគឺជាមែគូក្នុងការជមមុញឲ្យ

មានការសតិក្ោពីតមមរូវការមនការបនង្កើតតំបន់ការពារ ពតិនតិត្យនមើលពី

កននលេងការពារក្នុងមបនទសកម្នុជា នតិងជួយបនង្កើតនគលននយបាយ

អំពីការអភតិវឌ្ឍន៍មបតងនោយនផ្កនលើមូលោ្្នមនពរ័ត៌មាន នតិង 

ទតិន្នរ័យវិទ្យាសាសស្"។

ការសា្្ររចំនួនសត្ខ្្រឡើងវិញនៅក្ុងប្រទ្រសកម្ពុជា

កាលពី ៥០ ឆ្្ំកនលេងនៅននះ តំបន់នទសភាពខ្ង់រាបភាគ
ខងនកើតគឺជាទីជមមករបស់សត្វខ្្រាប់ពាន់ក្បាល។ ប៉ុនន្
នយើងមតិនទទួលបានកំណត់មតាថ្ីណាមួយមនវត្មានរបស់
សត្វខ្្ចប់តាំងពីឆ្្ំ ២០០៧ មកនមលេ៉ះ។ នទាះជាយ៉្ងណា 
ក៏នោយ គុណភាពរបស់ទីជមមកសត្វននះបាននធ្វើឱ្យតំបន់
នទសភាពខ្ង់រាបភាគខងនកើតនៅនតជាតំបន់មួយក្នុង
ចំនណាមតំបនន់ៅក្នុងភូមតិភាគអាសុីអានគ្យ៍សមមាប់គនមមាង
សាត្រយកចំនួនសត្វខ្្មតឡប់មកវិញ។ នែើម្បីធានាឲ្យបាន 
ថាសត្វខ្្មានទីជមមកធំទូលាយ នតិងមានបរិមាណសត្វ 
នែលជាអាហាររបស់ខលេលួនមគប់មគន់ អង្គការ WWF-កម្នុជា 
បាននរៀបចំសតិក្ោមសាវមជាវអំពីវត្មានរបស់មបនភទសត្វ 
នែលជាចំនីអាហាររបស់សត្វខ្្ នែើយបានោក់ជូនរាជ 
រោ្្ភតិបាលនូវរបាយការណ៍អំពី ការសតិក្ោនលើលទ្ធផល 
សាត្រនឡើងវិញមនចំនួនសត្វខ្្នានពលថ្ីៗននះក្នុងនគល  
បំណងជំរុញនូវកតិច្សែមបតតិបត្តិការនលើកម្វិធីននះ។
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ឯកឧត្តមបណ្ិត បៅ ធួក មបតតិភូរាជរោ្្ភតិបាលកម្នុជាទទួលបនទៃនុកជាមបធាន 

រែ្ឋបាលជលផលមនមកសួង កសតិកម្ រុកា្្មបមាញ់ នតិងននសាទបានមានមបសាសន៍ 

ថា "មបជាជនកម្នុជារាប់លាននាក់ពឹងអាមសរ័យនលើមតីជាមបភពចម្បងមនមបរូនតអីុន 

នែើយការពឹងអាមសរ័យននះនឹងប៉ះពាល់នលើជីវចមមុះមនទននលេនមគង្គនោយមតិនអាច

បនញ្ៀសបាន។ ប៉ុនន្នយើងអាចកាត់បន្ថយរាល់ផលប៉ះពាល់ទាំងននាះបាននោយ

សែការជាមួយមែគូរបស់នយើងែូចជាអង្គការ WWF ជានែើម"។

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រែ្ឋមសន្ីមកសួងបរិសា្្នបានមានមបសាសន៍ថា "នយើងបូជា 

កមា្្ំងកាយចតិត្នែើម្បីការពារនបតតិកភរ័ណ្ឌជាតតិែ៏ល្បីរុងនរឿងរបស់មបនទសកម្នុជានយើង 

ជាមួយគ្្ននះនែរ នយើងែឹងច្បាស់ថាការអភតិវឌ្ឍន៍នសែ្ឋកតិច្មានសារៈសំខន់ណាស់ក្នុង

ការនកលំអរជីវភាពរស់នៅរបស់មបជាជននយើង។ ការពុះពារមគប់ឧបសគ្គនែើម្បីបនង្កើតឲ្យ 

មានតុល្យភាពគឺជាការសំខន់នែើយការសែការបំនពញការងារជាមួយអង្គការWWF គឺ

ជាមនធ្យាបាយែ៏សំខន់ក្នុងការបនង្កើតនគលននយបាយគនលេឹះអំពីការអភតិវឌ្ឍន៍មបតងក្នុង

នគលបំណងែឹកនាំមបនទសកម្នុជានឆ្្ះនៅរកការអភតិវឌ្ឍន៍មបកបនោយនតិរន្រភាព"។ 

េនលេ្រម្រគង្គកៃ៏អាថ៌កំបំាង: បានរកឃើញប្រភ្រេសត្ថ្មចំីនួន ១៣ ប្រភ្រេ 

បក្េីមួយមបនភទគួរឲ្យភា្្ក់នផ្ើលមាននឈា្្ះថា ចបនតតចតុមុខ (Cambodian Tailor-
bird) រស់នៅក្នុងរាជធានីភំ្នពញ មបនទសកម្នុជាសត្វនថលេននវីនមស (rainbow lizard) 
មកពីនខត្រតនៈគីរី នតិងពស់មតី (Zorro-masked snake) គឺជាមបនភទសត្វនតបីប៉ុនណាណ្ះ
នៅក្នុងចំនណាមមបនភទសត្វចំនួន ១៣ នែលនទើបនតរកនឃើញថ្ីៗននះនោយអ្ក 
វិទ្យាសាសស្ ក្នុងមបនទសកម្នុជាក្នុងឆ្្ំ ២០១២-២០១៣ នែើយក៏បានពតិពណ៌នានៅក្នុង 
របាយការណ៍ទននលេនមគង្គែ៏អាថ៌កំបាំងថ្ីរបស់អង្គការ WWF ។

ការការពារសត្ផ្រសាតេនលេ្រម្រគង្គក

សត្វនផ្ោតអីុរា៉្វា៉្ឌ ី(Orcaella brevirostris) នែល
កំពុងរងនមគះជតិតផុតពូជមាននៅនសសសល់ក្នុង
ទននលេនមគង្គក្នុងចំនួនសរុប ៨៥ ក្បាលប៉ុនណាណ្ះ។ 
សត្វនផ្ោតមបនភទននះមតរូវបានចត់ទុកជានបតតិក
ភរ័ណ្ឌជាតតិមានជីវិតនោយរាជរោ្្ភតិបាលកម្នុជា 
នែើយវាជួយបនង្កើនជីវភាពរស់នៅរបស់មបជាជន
នែលរស់នៅតាមែងទននលេនមគង្គតាមរយៈវិសរ័យ
នទសចរណ៍។ អង្គការ WWF គំមទរាជរោ្្ភតិបាល 
នលើការពមងឹងនលើការអនុវត្ច្បាប់ការពារសត្វ 
នផ្ោតមបនភទននះ។
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សត្វនផ្ោតទននលេនមគង្គនែលរងនមគះថា្្ក់ជតិតផុតពូជ ថតបាននៅភាគខងនជើងឈាងខងនកើត នខត្មកនចះ មបនទសកម្នុជា។ ចំនួនសត្វនផ្ោតទននលេនមគង្គ មានមបមាណចននា្្ះពី 
៦៦ នៅ ៨៦ ក្បាលរស់នៅតាមបនណា្្យទននលេនមគង្គមបនវង ១៩០ គីឡូនម៉មតចននា្្ះមបនទសកម្នុជា នតិងឡាវ។



បលាក បជរ៉្រៃ រ៉្រយដអន (Gerard Ryan) 
អ្កនិពន្ធអត្ថបេវិេ្រយាសាសស្តអំពីផលបែះពាល់ដៃ

លអាចបកើតមានបដយគបបមាងសាងសង់េំនប់វារី
អគ្គកីសនី ៃន សាហុង បានមានបបសាសន៍ថា 

"នាយករបស់បកុមហ៊ុន បមហា្្រហ្វឺស
(Mega First) មានជបបមើសពីរ 
ឬមួយបតរូវបបជើសបរីសេីតាំងបផ្រសង

ដៃលមិនបែះពាល់ៃល់បរិសា្្រន  និងដស្ងរកបចក
សមបសបសបមាប់ការបំលាស់េីរបស់បតី ឬមួយក៏
បន្តគបបមាងដៃលមានគុណវិបត្តិបនះបហើយបំផ្្រញ
ជិវិតសត្បផ្រសាតេបនលេបមគង្គកដៃលកំពុងរងបបគះជិត

ផុតពូជ"។
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សកម្មាពរួមគ្ន្រសបមាប់
បពលអនាគត
បញ្រឈប់ការសាងសង់េំនប់វារីអគ្គកីសនី ៃន សាហុង

យុវជនៃឹកនាំមុខសបមាប់េិវាមួយបមា៉្រងសបមាប់ភពដផនៃី ឆ្ន្រំ ២០១៤

«២៦៨,០០០+ 
មនុស្រសជិត២មុវឺន 
៧ដសននាក់ បៅ

េទូាំងពិភពបលាកបាន
ចូលរួមចុះញត្តិបអឡចិ

បតរូនិចបៃើម្របីបញ្រឈបគ់បបមាង
សាងសង់េំនប់វារីអគ្គកីសនី

ៃន សាហុង» 

នែើម្បីការពារ នតិងសនសង្្ាះសត្វនផ្ោតអ៊ើុរ្៉ាវ្៉ាឌីនែលនៅនសសសល់ចុងនមកាយនៅក្នុងទននលេនមគង្គ នតិងការពារជីវភាពមបជាជនរាប់លាននាក់
នែលពឹងអាមសរ័យនលើមបភពធនធានជលផល នតិង កសតិកម្។ អង្គការ WWF មបចំមបនទសកម្នុជាបាននរៀបចំបនង្កើតយុទ្ធនាការជា 
សកលមួយនានខ ឧសភា ឆំ្្ ២០១៤ កនលេងនៅននះ ក្នុងនគលបំណងបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គតិសនី ែន សាែុង ែ៏ចមមរូង 
ចមមាស់។ មបសតិននបើទំនប់វារីអគ្គីសនី ែន សាែុង នែលស្ថតិតនៅតាមបនណា្្យទននលេនមគង្គក្នុងចមា្្យមបមាណ ១គីឡូនម៉មតពីមពំ
មបទល់មនមបនទសកម្នុជាមតរូវបានសាងសង់ វាមតិនមតឹមនតពននលេឿនការវិនាសផុតពូជមនសត្វនផ្ោតទននលេនមគង្គបុ៉នណាណ្ះនទ បុ៉នន្ទំនប់
ននះនឹងបតិទចរន្ទឹកសមមសបនតមួយគត់សមមាប់ការនធ្វើចរាចរណ៍បំលាស់ទីរបស់មតីនពញមួយឆំ្្ នតិងបង្កហានតិភរ័យែល់មបភពធន
ធានទឹកែ៏ធំជាងនគក្នុងពតិភពនលាក។

អង្គការ WWF បាននឹងកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការផ្្កជាបនណា្្ះអាសន្នលើការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គីសនី ែន សាែុង នតិងសូមឲ្យ
មានការរង់ចំរែូតែល់មានការសតិក្ោអំពីផលប៉ះពាល់ អត្ថមបនយជន៍ នតិងការចំណាយនែលពាក់ពរ័ន្ធនៅនឹងការសាងសង់ននះមតរូវ
បានបំនពញឲ្យបានមគប់មជុងនមជាយ នោយមានការចូលរួមែ៏សកម្ពីរាជរោ្្ភតិបាល នតិងអង្គការសង្គមសុីវិលក្នុងនគលបំណងធានា
ឲ្យបាននូវការអភតិវឌ្ឍន៍អាងទននលេនមគង្គនមកាមមបកបនោយនតិរន្រភាព។
 

នៅលា្្ចមថ្ងទី ២៩ នខ មីនា យុវជនជាង ១,០០០ នាក់បានអុចនទៀនបំភលេឺនៅវិទ្យាស្្ានភាសា 

បរនទសភ្ំនពញ នមកាមការែឹកនាំរបស់សមាគមអតីតនតិស្េតិតអាហារូបករណ៍រែ្ឋថា្្កប់រិញ្្ នតិង       

នតិស្េតិតអាហារូបករណ៍ែ្វូលមមប មនមបនទសកម្នុជា (FUSAAC) នោយមានការឧបត្ថម្ភគំមទពីអង្គ 

ការ WWF។ ទតិវាមួយនមា៉្ងសមមាប់ភពនផនែីរបស់មបនទសកម្នុជាឆ្្ំ ២០១៤ បានអំពាវនាវ 

ឲ្យយុវជនបងា្្ញពីការនប្ជា្្ចតិត្របស់ពួកនគក្នុងកតិច្ការពារភពនផនែី។ នមរៅពីនតិមតិត្រូបបតិទ នភលេើង 

មួយនមា៉្ងននាះ អ្កចូលរួមទាំងអស់បានជួបជំុគ្្នចករំនលកពីក្ីមពរួយបារម្ភណ៍របស់ ខលេលួ ន

នលើបរិសា្្ន នែើយបងា្្ញមបាប់ឲ្យែឹងថានតើពួកនគអាចនមបើសតិទ្ធអំណាចរបស់ខលេលួននោយ

រនបៀបណានែើម្បបីំនពញសកម្ភាពែ៏មានអត្ថនរ័យជួយែល់ភពនផន ែី  នតិងបរិសា្្នមបនទស 

កម្នុជានយើង។
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មពឹត្តិការណ៍ជាសាធារណៈរបស់អង្គការ WWF កម្នុជា បានបងា្្ញពីការក្ីមពរួយបារម្ភរបស់មបជាជននមចើនជាង ២នសន ៧ មឺុននាក់ នែើម្បីនស្ើសុំឲ្យមកុមែ៊ុន នមហា្្នែ្វើស 
បញ្ឈបក់ារសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គីសនី ែន សាែុង នៅនលើទននលេនមគង្គ។

យុវជននខ្រចូលរួមមបារព្ធទតិវាមួយនមា៉្ងសមមាប់ភពនផនែី នៅវិទ្យាសា្្នភាសាបរនទស IFL 
កាលពីនែើមឆ្្ំ ២០១៤



ចំណូលរបស់កម្មវិធី
USD 6,030,516

ចំណាយរបស់កម្មវិធី
USD 4,249,289

USD 2,965,809
កម្មវិធីតំបន់បេសាព
ខ្ពង់របាគខងបកើត

USD 1,706,022
តំបន់បេសាព សុីផន់ៃន-  
ស្ឹងដបតង-  បកបចះ

USD 170,266
Rattan project

USD 1,278,647
តំបន់បេសាព សុីផន់ៃន-  
ស្ឹងដបតង-  បកបចះ

USD 1,766,226
   កម្មវិធីតំបន់បេសាព
ខ្ពង់របាគខងបកើត

USD 168,593
Rattan project

USD 1,190,092
បបតិបត្តិការ

USD 1,034,150
បបតិបត្តិការ

ចំនូល និង ចំណាយកម្មវិធីរបស់អង្គកការ WWF-កម្ពុជា ២០១៣ - ២០១៤

របាយការណ៍ចំណូល និង ចំណាយឆ្ន្រំ ២០១៣ - ២០១៤ 

ចប់ពីនខ កក្កោ ឆ្្ំ ២០១៣ ែល់នខ មតិថុនា ឆ្្ំ២០១៤ អង្គការ WWF មានថវិកាសរុបចំនួន៦,០៣០,៥១៦ នែើយចំណាយ អស់ 

ចំនួន៤,២៤៩,២៨៩ នៅនលើការមបតតិបត្តិការ នតិងនៅនលើកម្វិធីរបស់តំបន់នទសភាពសុីផន់ែន-សទៃឹងនមតង-មកនចះ នតិងតំបន់នទសភាព 

ខ្ង់រាបភាគខងនកើត ក៏ែូចជានៅនលើគនមមាងអភតិវឌ្ឍន៏មបតងរបស់ន្ត្។
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តួរបលខរបស់អង្គកការ WWF-កម្ពុជា

២៦៨,២៩៤ 

២,៧០០-៥,៧០០

១,១២០ 
២៥,០០០+ 

១៣

សនមលេងរបស់មបជាជនទូទាំងពតិភពនលាកឲ្យ

បញ្ឈប់ទំនប់វារីអគ្គតិសនី ែន សាែុង

មបនទសកម្នុជាមានចំនួនសត្វទនន្ោងនែល

រងនមគះជតិតផុតពូជនមចើនជាងនគបំផុតនៅ

នលើសកលនលាក

សែគមន៍បានមបមូលផលនែើមន្ត្

ចំនួនរាប់នតាន  នែលក្នុងននាះ ៥០% 

បានផ្គត់ផ្គង់នៅឲ្យសមាគមន្ត្កម្នុជា។

ចំនួនសមាជតិកបណា្្ញនែ្វប៊ុកថ្ី

មបនភទសត្វថ្ីនែលបានរកនឃើញ

នៅក្នុងមបនទសកម្នុជា
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