ថ នភព្របព័នេធ អក ូឡសុ
ូ ី
តំបន់ជីវច្រមុះសំខន់ៗេនតំបន់ឥណូ្ឌ ភ ូម
បចចបបនន
ភព ២០២០
ុ

សំេណរចុងេ្រកាយែខក ្ញ ្ន ំ២០២០

1

ម ូលន័យសេងខប
មូលនិធិភពជៃដគូស្រមប់្របព័នធេអកូឡូសុីសំខន់ៗ (CEPF)្រតូវបនបេងកើតេឡើងកនុងេគលបំណងេដើមបី
ករពរតំបន់ែដលរងករគ្រមមកំែហងនិងសំបូរេទេ
hotspots)។

យធនធនជីវច្រមុះេ្រចើនបំផុតេនេលើភពែផនដី (Biodiversity

មូលនិធិភពជៃដគូស្រមប់្របព័នធេអកូឡូសុីសំខន់ៗេនះ

អភិវឌ ន៍ប ង
ំ អងគករអភិរក អន្តរជតិ សហភពអឺរប
៉ុ មូលនិធិបរ ិ
ពិភពេ

គឺជកិចចផួចេផ្ត
្ត
ើមរួមមួយរ ងទីភនក់ងរ

ថ នពិភពេ

ក រ ្ឋ ភិបលជប៉ុន និងធនគរ

ក។
ទិសេ

ជ

រវន្តៃនមូលនិធិ CEPF េនះ គឺេដើមបីធនឲយមនករចូលរួមពីប

្រកុមសហគមន៍ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល វ ិទយ
តំបន់ែដលសំបូរេទេ

្ត សងគមសុីវ ិល មនដូចជ

ថ នអប់រ ំ និងសហ្រគសឯកជន កនុងកិចចករអភិរក ជីវច្រមុះកនុង

យធនធនជីវច្រមុះ (តំបន់ហតសពត)។ េដើមបីធនបននូវភពេជគជ័យរបស់ពួកេគ កិចច្របឹង

ែ្របងអភិរក ្រតូវែតបំេពញបែនថមេលើយុទធ

្រស្ត និងកមមវ ិធីែដលមន្រ

ប់របស់រ ្ឋ ភិបល និងមចស់ជំនួយេលើករ

ងរអភិរក េផ ងេទៀត។ មូលនិធិ (CEPF) េនះ ជំរញ
ុ ឲយមនសមព័នភ
ធ ពេធ្វើករជមួយគនកនុងចំេ
េ

ម ្រកុមេផ ងៗគន

យរួមបញូច លនូវសមតថភពខ្លំងពិេសសនិងករកត់បនថយនូវភពសទួនគនដែដលៗៃនកិចច្របឹងែ្របង

អភិ្រកមមួយមនករស្រមបស្រមួលនិងទូលំទូ

យ។ អភិ្រកមមួយរបស់មូលនិធិ CEPF គឺករេរៀបចំ“

្របព័នេធ អកូឡសុ
ូ ី Ecosystem Profile”៖ ែដលជឯក
មួយអនកពក់ព័នធជេ្រចើន ែដលបន
ពី

េដើមបីឲយមន

ក់េចញនូវយុទធ

រយុទធ

្រស្តរម
ួ មួយ េ

ថ នភព

យ មនករ្របជុំពិេ្រគះេយបល់ជ

្រស្តវ ិនិេយគរយៈេពល៥ឆនំ េ

យមនករវ ិភគយ៉ ងលម្អិត

ថ នភព្របព័នធេអកូឡូសុី។
ឯក
វ

រយុទធ

្រស្តេនះបង្ហញពី

មីយ៉ន់ម៉ៃថនិងេវៀត

េឡើយ។

េ

ម

ថ នភព្របព័នធេអកូឡូសុីេនតំបន់ហតសពតឥណូ្ឌ ភូមៃន្របេទសកមពុជ

រួមទំងែផនកខ្លះៃនភគខងតបូង្របេទសចិន

េ

យមិន ប់ចូលតំបន់េឆនរសមុ្រទ

យមនវត្តមន្របេភទរុកខជតិនិងសត្វជេ្រចើនែតកនុងតំបន់និងទីជ្រមកធមមជតិែដលេនេសសសល់មិន

េ្រចើនប៉ុនមនេនះ តំបន់ហតសពតឥណូ្ឌ -ភូមជប់កុងចំ
ន
របស់ ែដលមិន

ត់ថនក់តំបន់ហតសពតកំពូលទំង១០ េ

យ

រភពអ

ច រយ

ចមនអ្វីមកជំនួសបននិងជតំបន់ហតសពតកំពូលទំង៥ ែដលទទួលរងនូវករគ្រមមកំែហង។

តំបន់ហតសពតឥណូ្ឌ - ភូមមនមនុស រស់េនេ្រចើនជងតំបន់ហតសពតដៃទៗេទៀតេហើយ្របព័នធេអកូឡូសុី
ធមមជតិែដលេនេសសសល់កុងតំ
ន
បន់ហតសពតេនះ

មនករបត់បង់យ៉ងខ្លំង

កររ ិចេរល និងខូចខត្រទង់្រទយជ្រមកធមមជតិ និងករេធ្វើ
បចចបបនន
ភព
ុ

យ

រករបត់បង់ទីជ្រមក

ជីវកមមធនធនធមមជតិហួសក្រមិត។

ថ នភព្របព័នេធ អក ូឡសុ
ូ ី

មូលនិធិ CEPF បនផ្តល់ជំនួយឥតសំណងដល់ប
ភូមេនះ

េ

ំងពីែខកកក

្ត ្រកុមអងគករសងគមសុីវ ិលកនុងតំបន់ហតសពត ឥណូ្ឌ -

ឆនំ២០០៨ មកេម្លះ ែដលបនចង្អុលបង្ហញេ

2

យឯក

រ

ថ នភព្របព័នធេអកូឡូសុីេរៀបចំ

េឡើងកនុងឆនំ ២០០៣ និង្រតូវបនេធ្វើបចចុបបននភពកនុងឆនំ ២០១១ េ
យ៉ ងទូលំទូ

យមន ករពិេ្រគះេយបល់ពីអនកភគីពក់ព័នធ

យ។ រហូតមកដល់បចចុបបននេនះ មនគេ្រមងសរុបចំនួន ៣១៥ ែដល្រតូវបនផ្តល់មូលនិធិេ

យ

CEPF េនកនុងតំបន់ហតសពតឥណូ្ឌ ភូម។
មនករែ្រប្របួលេ្រចើន
ននភពចុងេ្រកយេនឆនំ២០១១។
មន

រៈសំខន់ជ

កល

ស់កុងរយៈេពល៩ឆ
ន
ន ំចប់

ំងពីឯក

រ

ថ នភពេអកូឡូសុី្រតូវបនេធ្វើបចចុបប

មនករែ្រប្របួលមួយចំនួនទក់ទងនឹងករយល់ដឹងអំពី

ថ នភពជីវៈច្រមុះែដល

រួមទំង្របេភទសត្វែដលរងករគ្រមមកំែហងជសកលនិងតំបន់ជីវច្រមុះសំខន់ៗ។

មនករែ្រប្របូលៃនធមមជតិនិង

រៈសំខន់ៃនករគ្រមមកំែហងដល់ជីវច្រមុះនិងមូលេហតុជឬសគល់របស់ ។

ជពិេសស ករកប់បំផ្លញៃ្រពេឈើ មនអ្រ
ែតមនចំនួន២ដងេបើេធៀបនឹងឆនំ

ខពស់ េ

២០០០-២០១០។

យអ្រ

បត់បង់គ្រមបៃ្រពកនុងឆនំចប់ពី ២០១០-២០១៩ េសទើរ

ករបត់បង់ទីជ្រមកនិងករេធ្វើ

ជីវកមមហួសក្រមិតបនេធ្វើឲយ

មនករគ្រមមកំែហងកន់ែតខ្លំងេឡើងេទេលើចំនួនរុកខជតិនិងសត្វ ែដលជ្របេភទរងករគ្រមមកំែហងជ

កល

កនុងបញជី្រកហមរបស់អងគករសហភពអន្តរជតិេដើមបីករអភិរក ធមមជតិ IUCN េកើនេឡើងជង៧០ភគរយកនុងចេន្លះ
ឆនំ ២០១១ និង ២០២០ ។ ទនទឹមនឹងេនះែដរ ផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល

កសធតុ ែដលេគសេងកត េឃើញមនេន

កនុងតំបន់ហតសពតេនះ ដូចជ ករេកើនេឡើងនូវសីតុណ្ហភពជមធយម; របបទឹកេភ្ល ងបនផ្លស់បូរ;
្ត ក្រមិតទឹកសមុ្រទ
បនចប់េផ្តើមេកើនេឡើង; េហើយករេកើតមនេឡើងជញឹកញប់នូវ្រពឹតិក
្ត រណ៍
និននករៃនករបត់បង់ទីជ្រមកដ៏ឆប់រហ័ស ករេធ្វើ

កសធតុកំ

ចេផ ងៗេទៀត។

ជីវកមមហួសក្រមិតនិងករែ្រប្របួល

កសធតុបន

បេងកើតឱយមនវ ិបត្តិែផនក្របព័នធេអកូឡូសុី ែដលផ រភជប់គនេទនឹងធនធនជីវៈច្រមុះ សុខភពមនុស និងករអភិវឌ
េសដ្ឋកិចច។
កនុងរយៈេពល៩ឆនំចុងេ្រកយេនះ

ក៏េឃើញមនករផ្លស់បូរនូ
្ត វបរ ិយកសអំេ

សងគមសុីវ ិលែដលេធ្វើករកនុងតំបន់ហតសពតផងែដរ។
មនក្រមិតេនេឡើយ

យផលស្រមប់អងគករ

លំហនេយបយែដលមនស្រមប់អងគករសងគមសុីវ ិលេនែត

េហើយមចស់ជំនួយអន្តរជតិមួយចំនួនែដលជ្របភពគំ្រទដ៏សំខន់ដល់អងគករសងគមសុីវ ិល

េនះក៏បនចប់កមមវ ិធីផ្តល់ជំនួយឥតសំណងរបស់ពួកេគេនកនុងតំបន់ផងែដរ។
ភពៃនអភិ្រកមអភិរក េផ ងៗគនែដល្រតូវបន

មនករបង្ហញភស្តុ

កលបងេនកនុងតំបន់ហតសពត ចប់

ៃនករអភិរក ែបបទំេនើបេនេដើមទសវត ឆនំ១៩៩០មកេម្លះ។

ងអំពី្របសិទធ

ំងពីករេលចេចញនូវចលន

អភិ្រកមមួយចំនួនែដលមនឥទធិពលវ ិជជមនេទេលើ

ជីវៈច្រមុះនិងសុខុមលភពមនុស ្រតូវបនបង្ហញេនកនុងបរ ិបទជក់

ក់េនមូល ្ឋ ន

េទះបីអភិ្រកមទំងេនះេន

មនក្រមិត េបើេធៀបនឹងក្រមិតៃនករគ្រមមកំែហងចំេពះជីវច្រមុះេនកនុងតំបន់ហតសពត។
េ

យមនករផ្លស់បូរជេ្រចើ
្ត
ន

វ ិនិេយគស្រមប់ករវ ិនិេយគ CEPF េនដំ

ចំបច់្រតូវេធ្វើបចចុបបននភពេលើ

ថ នភព្របពនធ័េអកូឡូសុីនិងយុទធ

្រស្ត

ក់កលបនទប់កុងតំ
ន
បន់ហតសពតេនះ។ ករេធ្វើបចចុបបននេនះ េធ្វើេឡើង

3

េ

យមនករចូលរួមជមូល ្ឋ នមួយែដលមចស់ជំនួយចប់

េ

យអងគករសងគមសុីវ ិលែដល

ចបេងកើតេគលេ

ឱកស និងបន ុ ជ
ី មួយនឹងករវ ិនិេយគែដលមន្រ
ឯក
ស្រមួលេ

រ

រមមណ៍

និងយុទធ
ប់េ

កនុងករគំ្រទដល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងអភិរក

្រស្តរម
ួ គន ែដលេឆ្លើយតបេទនឹង

យរ ្ឋ ភិបលនិងមចស់ជំនួយេផ ងេទៀត។

ថ នភព្របព័នធេអកូឡូសុី្រតូវបនេធ្វើបចចុបបននភព េ

យមនករពិេ្រគះេយបល់ ែដលស្រមប

យេលខធិករ ្ឋ ន CEPF កលពីេនចេន្លះែខឧសភ ឆនំ ២០១៩ និងែខសី

ពក់ព័នធជង១៧០ នក់ ្រតូវបនពិេ្រគះ កនុងដំេណើរករៃនករេធ្វើបចចបបននភពេនះ
្រតូនិចឬករផ្តល់មតិេយបល់េ
េទៀត ក៏បនចូលរួមេ

យផទល់េលើេសចក្តី្រពងឯក

យ្របេយល

ទិភពខពស់បំផុត

រ

មរយៈករផ្តល់នូវឯក

ឆនំ ២០២០។ មនអនក

មរយៈសិកខ

រេអឡិច

ថ នភព្របព័នធេអកូឡូសុី។ មនអនកពក់ព័នធេផ ង
រេយងកនុងករ េធ្វើបចចុបបននភពឯក

រ

ថ នភព

្របព័នធេអកូឡូសុីេនះ។
ករេផ្តតជចំណុចសនូលៃនករ និេយគរបស់ម ូលនិធិ CEPF
ឯក

រ

ថ នភព្របព័នធេអកូឡូសុីេនះបង្ហញពីទិដ្ឋភពទូេទៃនតំបន់ហតសពតឥណូ្ឌ -ភូម

ករអភិរក ជីវច្រមុះនិងទិដ្ឋភពេសដ្ឋកិចស
ច ងគម េគលនេយបយនិងអងគករសងគមសុីវ ិល។ ឯក

រេនះបនបង្ហញ

ពីលទធផលៃនករអភិរក េលើ្របេភទ តំបន់ និងរេបៀងជីវច្រមុះ និងករ យតៃម្លពីក ្ត គ្រមមកំែហងេ
ចំេពះជីវច្រមុះនិងមូលេហតុ និងក ្ត បងក។ ករវ ិភគ

ថ នភព្របព័នធេអកូឡូសុី បនបញចប់ េ

វ ិនិេយគអភិរក នេពលថមីៗេនះនិងផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល
ឯក
ចប់

រ

ថ នភព្របព័នធេអកូឡូសុីបនបន្តបេងកើតយុទធ

រមមណ៍កនុងករគំ្រទដល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងអភិរក េ

ករេផ្តតជពិេសសៃនករវ ិនិេយគរបស់ CEPF

ែដល

រសំខន់ៃន

យផទល់ចំបង
យ យតៃម្លករ

កសធតុស្រមប់ករអភិរក ជីវច្រមុះ។
្រស្តវ ិនិេយគដ៏ធំមួយស្រមប់មចស់ជំនួយែដល

យអងគករសងគមសុីវ ិល។

យុទធ

្រស្តេនះមនបញូច ល

ចផ្តល់នូវគុណតៃម្លបែនថមដ៏ធំ។ មនន័យថ ករេផ្តតជ

ពិេសសៃនករវ ិនិេយគរបស់ CEPF គឺេដើមបីបង្ហញពីអភិ្រកមេឆ្លើយតបេទនឹងបញ
្ហ ននែដលតំបន់ហតសពតកំពុង
ជួប្របទះ (ឧទហរណ៍៖ ករេធ្វើពណិជជកមមសត្វៃ្រពខុសចបប់ ករអភិវឌ ទំនប់ រ ីអគគិសនី ករព្រងីកដំ

ំ កសិកមម

ឧស ហកមមនិងករជីកយកថមកំេបរ) ែដលជួយបំេពញបែនថមដល់សមតថភពអងគករសងគមសុីវ ិលេហើយែដល

ចេធ្វើ

េទបន។
មូលនិធិ CEPF នឹងព្រងឹងបែនថមេទៀតេលើបទពិេ
និង២០១៣-២០២០) េ

យេផ្តតេលើវ ិធី

ធន៍ពីដំ

្រស្តេជគជ័យនន េ

ក់កលវ ិនិេយគពីរដំបូង (២០០៨-២០១៣

យផ្លស់បូរពី
្ត គេ្រមង

កលបងេទជអន្ត គមន៍

រយៈេពលែវងនិងសមហរណកមមលទធផលកន់ែតសុីជេ្រមេទកនុងករអនុវត្តៃនេគលនេយបយ
ជន។ េ

យទទួល

គ ល់ថ ករវ ិនិេយគ CEPF មិន

ធរណៈនិងឯក

ចេឆ្លើយតបេទនឹងបញ
្ហ អភិរក ទំងអស់ែដលកំពុងមនេន
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កនុងតំបន់ហតសពត មូលនិធិ CEPF េផ្តតេលើសកមមភពែដលអងគករសងគមសុីវ ិល
និងេ

ះ្រ

ចបែនថមតៃម្លបនយ៉ ងខពស់បំផុត

យនូវគម្លតននកនុងករអភិរក ។
យុទធ

្រស្តវ ិនិេយគរួមគនមនមហិចឆ

ភូមេនែត្របឈមេនេឡើយ។

និងបនបង្ហញពីទំហំៃនបញ
្ហ អភិរក ែដលតំបន់ហតសពតឥណូ្ឌ -

ចំនួនធនធនែដល្រតូវករេដើមបីគំ្រទដល់ករងរ្រគប់ែផនកៃនយុទធ

្រស្តកុងរយៈ
ន

េពល៥ឆនំខងមុខទំនងជេលើសពីចំនួនធនធនែដលមនរបស់មចស់ជំនួយនីមួយៗស្រមប់ករវ ិនិេយគដល់អងគករ
សងគមសុីវ ិល។ករអនុវត្តយុទធ

្រស្តរម
ួ េនះ នឹង្រតូវស្រមបស្រមួល

មរយៈករ្របជុំជេទៀងទត់រ ងមូលនិធិ CEPF

និងអនកជំនួយៃទេទៀតេ្រកមករជួយគំ្រទពីសហករណ៍ៃនមចស់ជំនួយស្រមប់តំបន់េមគងគេ្រកម។ េ

យ

រមចស់

ជំនួយេផ ងេទៀត្រតូវេធ្វើករសេ្រមចចិត្តអំពីករវ ិនិេយគេនកនុងតំបន់និងបេងកើតកមមវ ិធីជំនួយរបស់ខួន
្ល មូលនិធិ CEPF
នឹងែកស្រមួលករបេងកើតកមមវ ិធីផ្តល់មូលនិធិផទល់ខួនេដើ
្ល
មបីេចៀស ងភពសទួនគន កនុងករេ

ះ្រ

យគម្លតនិងទញ

យក្របេយជន៍ពីឱកសស្រមប់កិចចសហករ ករសំេយគ បន ុ ន
ី ិងករព្រងីកបែនថម។
ទិភពវិនេិ យគែផនកជីវ
មូល ្ឋ នែផនកជីវ
េ

្រស្ត

្រស្តស្រមប់ករវ ិនិេយគរបស់ CEPF េនកនុងតំបន់ហតសពតឥណូ្ឌ -ភូម ្រតូវបនផ្តល់

យលទធផលៃនករអភិរក ៖ សំណុំ្របេភទសត្វ ទី

ជ

កល។

ំងនិងរេបៀង ្រតូវែតអភិរក េដើមបីទប់

ក ត់ករបត់បង់ជីវច្រមុះ

លទធផលអភិរក ស្រមប់តំបន់ហតសពតឥណូ្ឌ -ភូម្រតូវបនកំណត់កុងកំ
ន
ឡុងេពលេរៀបចំឯក

រ

ថន

ភព្របពនធ័េអកូឡូសុីពីដំបូងនិងបនទប់មក្រតូវបនេធ្វើបចចុបបននភពកនុងឆនំ២០១១។ លទធផលៃនករអភិរក ្រតូវបនេធ្វើ
បចចុបបននភព េដើមបីឆុះបញ
្ល
ច ំងនូវព័ត៌មនថមីៗស្តីពី

ថ នភពៃន្របេភទ ទី

ឱយករវ ិនិេយគរបស់មូលនិធិ CEPFនិងមចស់មូលនិធិេផ ងេទៀត ្របកបេ
ផ្តល់

ទិភពេ

យេ្របើលកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ ស្តង់

ខិតខំ្របឹងែ្របងអភិរក ែដលមន្រ

រ

ំង និងរេបៀងៃនករអភិរក ជេដើម។ េដើមបី
យ្របសិទធភព លទធផលអភិរក ្រតូវបន

រួមទំងភពបនទន់ៃនសកមមភពអភិរក និងឱកសេដើមបីបេងកើនកិចច

ប់។

បញជីែដលបនបង្ហញពីលទធផលៃន្របេភទសត្វបនេកើនេឡើងពី៧៥៤ កនុងឆនំ ២០១១ ដល់ ១.២៩៨ កនុងឆនំ
២០២០ ែដលបង្ហញពីករេកើនេឡើងនូវចំនួន្របេភទសត្វែដលរងករគ្រមមកំែហងជសកល កនុងបញជី្រកហមរបស់
អងគករ IUCN។ ្របេភទែដលមនករេកើនេឡើងខ្លំងបំផុតគឺជ្របេភទសត្វលូននិ
ម ង្រតី ែដលករ យតៃម្លេនេលើបញជី
្រកហម ្រតូវបនបញចប់។ បញជីែដលបនបង្ហញពីលទធផលៃនតំបន់ជីវច្រមុះ បនេកើនេឡើងពី ៥០៩ ដល់ ៥៥៥ កែន្លង
ែដលឆ្លុះបញ
ច ំងពីករកំណត់ទី

ំងតំបន់KBA ថមីៗែថមេទៀត រួមទំង្របព័នធេអកូឡូសុីទឹក

បេនកនុង

ងទេន្លេមគងគ

និងេអកូឡូសុីតំបន់ថមកំេបរេន្របេទសមីយ៉ន់ម៉។ លទធផលៃនតំបន់ជីវច្រមុះទំង ៥៥៥ កែន្លងេនះ ្រគបដណ្តប់េលើ
ៃផទដីសរុប្របមណ ៣៩០.០០០ គីឡូែម៉្រត្រក

ឬេសមើនឹង ១៦ ភគរយៃនៃផទដីសរុប (២,៣
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នគីឡូែម៉្រតកេរ ៉)

ៃនតំបន់ហតសពតទំងមូល។ បញជីលទធផលៃនរេបៀងជីវច្រមុះេនមនេសថរភព េ

យេនមន ៦៥ កែន្លងេនឆនំ

២០២០ េហើយេនឆនំ ២០១១ មន ៦៦កែន្លង។
លទធផលបង្ហញពីរេបៀងជីវច្រមុះចំនួន

៥កែន្លង

មនសរុបចំនួន ៦៦កែន្លង ែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេ

្រតូវបនផ្តល់

ទិភពស្រមប់ករវ ិនិេយគអភិរក ។

យស្វ័យ្របវត្តិជតំបន់

ទិភព។ បែនថមេលើរេបៀងជីវច្រមុះ

ទំង៦ មនបណំុ្ត តំបន់ជីវច្រមុះសំខន់ៗៃនតំបន់ថមកំេបរចំនួន២៤កែន្លង េនមីយ៉ន់ម៉
្រស្ត

ទិភពស្រមប់ករវ ិនិេយគ។ រេបៀងជីវច្រមុះទំង ៥ និងបណំុ្ត តំបន់ជីវច្រមុះសំខន់ៗៃនតំបន់ថមកំេបរ មន

ទំហំសរុប ១២០.៦២៣ ហិក

េសមើនឹង ៥ ភគរយៃនៃផទដីសរុបៃនតំបន់ហតសពតេនះ។ តួេលខេនះបង្ហញពីករថយ

ចុះយ៉ ងេ្រចើននូវទំហំរេបៀងជីវច្រមុះៃនភូមិ

្រស្តជ

ទិភព

េអកូឡូសុីឆនំ ២០១១ ែដលមនៃផទដី ៧៨៦.៥៥១ ហិក
េនះេ

យ

រែតករេផ្តតករយកចិត្តទុក

នែលងជតំបន់

ទិភពេហើយ្រតូវបនជំនួសេ

ែដលបនគូសបញ
ជ ក់កុងឯក
ន

រ

ថ នភព្របព័នធ

ឬ ៣៤ ភគរយៃនតំបន់ហតសពត។
ក់កន់ែតខ្លំងេឡើងៃន

មីយ៉ន់ម៉ពី្របេទសទំងមូលរហូតដល់្រចករេបៀងមួយនិងប

្រប

្រតូវបនកំណត់ថជភូមិ

ទិភពភូមិ

្ត ញៃនតំបន់មួយ។

យរេបៀងៃ្រពលិចទឹក

្រស្ត

េនកនុង្របេទស

រេបៀងជីវច្រមុះៃនតំបន់ជួរភនំៃហ

មរដូវកលភគខងេជើងែដលមនទំហំ

ក់្របែហលគន។
េបើនិយយពី

ជ

ទិភពសតិវ ិទយស្រមប់ករវ ិនិេយគ

កល ចំនួន១៣៦ ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសជ្របេភទ

ទិភព។ ទំងេនះរួមមនសត្វលូនចំ
ម នួន ៣៩ ថនិកសត្វ ៣៤

្រតី ៣១ និងបក ី ២៧ ប៉ុែន្តថលជលិកសត្វមនែត ៥ ែតប៉ុេ
សកមមភពអភិរក ពិេសសជក់
ទិភពរួមមនអេណើ្ត កចំនួន២៨

្ណ ះ ែដលបញ
ជ ក់ថ្របេភទថលជលិកសត្វ ត្រមូវឱយមន

ក់ ែដលេផ្តតជពិេសសេលើែត្របេភទសត្វេនះែតប៉ុេ
ពនរចំនួន១៥

យ

្ណ ះ។ ្របេភទសត្វែដលមន

និង្របេភទថនិកសត្វែដលមន្រកចកេជើងចំនួន១០

បញ
ច ំងពីមនសកមមភពគ្រមមកំែហងខពស់េលើ្របេភទ្រកុមទំងេនះេ
េ្រចើនេ

្របេភទសត្វឆឹង
្អ ខនងែដល្រតូវបនគំ មកំែហង

រត្រមូវករពីករជួញដូរសត្វៃ្រពខុសចបប់។

6

យ

រករេធ្វើ

ែដលឆ្លុះ

ជីវកមមហួសក្រមិត ែដលភគ

រេបៀង

ទិភពស្រមប់ករវិនិេយគរបស់មូលនិធិ CEPF េនតំបន់ហតសពតឥណ្ឌូភូម

កំណត់សគ
ំ ល់៖ តំបន់ភំថ
ន ក
ម ំេបរេន្របេទសមីយ៉ន់ម៉មិនបនបង្ហញេនេលើែផនទីេនះេទ េ

យ

រតំបន់ទំងេនះតូចៗេពក

កនុងកររ ំេលចេនេលើែផនទីេនះ។

បញជីៃន្របេភទ

ទិភពបនបង្ហញពីករថយចុះពីចំនួន្របេភទ

ភព្របព័នធេអកូឡូសុី ឆនំ ២០១១។ េនះេ

យ

េផ្តតេលើែត្របេភទសត្វែតមួយមិនែមនជយុទធ

រែតបទពិេ

ធន៍ពីដំ

ទិភព១៥២ ែដលកំណត់ឯក
ក់កលៃនវ ិនិេយគមុនែដលផ្តល់

រ

ថន

ទិភព

្រស្តដ៏មន្របសិទិភ
ធ ពេដើមបីឲយមនករចូលរួមពីអងគករសងគមសុីវ ិ

លកនុងសកមមភពអភិរក ្របេភទរុកខជតិែដលរងករគ្រមមកំែហងជ
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កលកនុងតំបន់ហតសពតឥណូ្ឌ -ភូម។ ស្រមប់

ដំ

ក់កលថមីេនះ មូលនិធិCEPF នឹងេផ្តតេលើករអភិរក ែផ្អកេលើតំបន់ េ

ទំនងជយុទធ

យ្របកន់យកអភិ្រកមេអកូឡូសុីែដល

្រស្តមន្របសិទធភពជងមុនស្រមប់ករអភិរក រុកខជតិ។

ទិភពស្រមប់ករវិនេិ យគ
ទិភពស្រមប់ករវ ិនិេយគអភិរក កនុងតំបន់ហតសពត ្រតូវបនកំណត់
េយបល់ជមួយអនកភគីពក់ព័នធ

មរយៈដំេណើរករៃនករពិេ្រគះ

យែផ្អកេលើករវ ិភគពីករគ្រមមកំែហងសំខន់ៗចំេពះជីវច្រមុះេនកនុងតំបន់

េ

ហតសពតនិងមូលេហតុរបស់ ។ ចំ

ត់ថនក់ៃនករគំ មកំែហង មិនបនផ្លស់បូរេ្រចើ
្ត
នេទ េធៀបនឹងចំ

ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយអនកភគីពក់ព័នធកុងកំ
ន
ឡុងេពលេធ្វើបចចុបបននភពៃន

ត់ថនក់ពី

ថ នភព្របព័នធេអកូឡូសុីឆនំ ២០១១។

ករេធ្វើបចចុបបននទំងពីរេលើកេនះ មនបង្ហញពីក ្ត គ្រមមកំែហងចំបងៗជេ្រចើន រួមមន ករ្របមញ់ ករេធ្វើពណិជជ
កមម ករបរ ិេភគ

ច់សត្វៃ្រព និងដំ

ំ កសិឧស ហកមម។ េហ ្ឋ រចនសមព័នធធំៗ ជប់ចំ

២០១១ ករគ្រមមកំែហងមនែតទំនប់ រ ីអគគិសនីេទ ែតេនឆនំ២០១៩

ត់ថនក់េលខ៣។ កនុងឆនំ

មនទំងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ
ធ ំៗ (ទំនប់ រ ីអគគិ

សនី ផ្លូវថនល់ កំពង់ែផ។ ល។ ) ែដលឆ្លុះបញ
ច ំងពីផលប៉ះពល់ែដលមិនមនែតគេ្រមង រ ីអគគិសនីធំ ៗ ប៉ុេ
មនទំងផលប៉ះពល់ពីករេធ្វើផូវថន
្ល ល់ ករេធ្វើន ចរណ៍

្ណ ះេទ

មដងទេន្ល ករសង់បេងគលបញូជ នចរន្តអគគិសនី និងេហ ្ឋ

រចនសមព័នធ។េផ ងៗេទៀត។ កនុងករេធ្វើបចចុបបននទំងពីរេលើកេនះ មនករគ្រមមកំែហងខ្លំងបំផុតចំនួន ៥បនទប់ រួម
មនករកប់េឈើ ករព្រងឹងនិងករព្រងីកកសិកមមខនតតូចនិងករផ្លស់បូរ្ត

កសធតុ។ ទំងេនះ

ច្រតូវបនចត់

ទុកថជករគ្រមមកំែហងដ៏ធងន់ធងរ។
េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងករគ្រមមកំែហងទំងេនះនិងករគ្រមមកំែហងេផ ងេទៀតនិងេដើមបីចប់េផ្តើមេ
្រ

្រស្តវ ិនិេយគរយៈេពល ៥ ឆនំ្រតូវបនេធ្វើបចចុបបននភព។ ទិសេ

យមូលេហតុមួយចំនួនេនះ យុទធ

ទំង ១១ េនដែដល េ

យមនករែកែ្របស្រមួលមួយចំនួន។ ឧទហរណ៍ទិសេ

យុទធ

យុទធ

ះ
្រស្ត

្រស្តទី២ ស្តីពីករេធ្វើ

ពណិជជកមមសត្វៃ្រពខុសចបប់្រតូវបនែកស្រមួល េដើមបីឆុះបញ
្ល
ច ំងពីករចូលរួមចំែណកជពិេសសែដលករវ ិនិេយគ
េលើទិសេ

យុទធ

្រស្តមួយេនះ

ទិភពៃនករវ ិនិេយគចំនួន៣៨
ចំនួន៤៥ េ

យែផ្អកេលើបទពិេ

ចកត់បនថយ
ែដលមនកនុងឯក

្រស្តទំងមូល មនទិសេ

CEPF ។ ទិសេ
េនកនុងយុទធ

យុទធ

យុទធ

ធន៍ពីដំ

ថ នភព្របពនធ័េអកូឡូសុីឆនំ២០១១

ក់កលមុន។ កនុងចំេ

ងបង្ហញពី

្រតូវបនបែនថមដល់

ខ្លះ ែដលមន្របសិទភ
ធ ព

មទិសេ

យុទធ

្រស្តទំង ១១ កនុង

្រស្តចំនួន ៦ ្រតូវបនបញូច លេទកនុងករចំណុចសនូលៃនករវ ិនិេយគរបស់

្រស្តទំង ៦ េនះមន

្រស្តទំងមូលេ

រ

ធន៍របស់អនកពក់ព័នស
ធ ីព
្ត ីថេតើអភិ្រកមករអភិរក

បំផុត និងបនបញូច លនូវេមេរៀនជបទពិេ
យុទធ

និភ័យៃនករេកើតមនេឡើងនូវជមងឺសត្វៃ្រព។

យេផ្តតេលើទិសេ

ទិភពវ ិនិេយគចំនួន ២៣ កនុងចំេ

ម

ទិភពវ ិនិេយគទំង ៤៥

ែដលេឆ្លើយតបភពខ្លំងៃនមូលនិធិនិងចូលរួមចំែណកេ
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យ

ផទល់ដល់េគលបំណងសកលរបស់ខួននិ
្ល
ងកនុងេពលជមួយគននឹងេនះែដរបន

បំេពញបែនថមដល់យុទធ

្រស្តវ ិនិ

េយគៃនមចស់ជំនួយេផ ងេទៀត។
ទិសេ

យុទធ

ទិសេ

យុទធ

្រស្ត និង

ទិភពៃនករវិនេិ យគេនកនងតំ
បន់ឥណ្ឌូ - ភូម
ុ

្រស្ត

ទិភពៃនករវិនិេយគ

សមសធតុ ១៖ ករអភិរក ្របេភទ
១.ករពរ្របេភទែដលរងករ
គ្រមមកំែហងជសកលជ
ទិភព េ

យកត់បនថយ

ករគ្រមមកំែហងចំបង
[ចំណុចសនលCEPF]
ុ

ទិភព

១.១ ្រទ្រទង់កមមវ ិធីអភិរក រយៈេពលែវងស្រមប់្របេភទសនូលៃន្របេភេទជ
ទិភព
១.២

្ត រនូវចំនួនៃន្របេភទសត្វៃ្រពជ

ទិភពែដល

ចរស់េនបន្រសប

ម

េគលករណ៍ែណនំសកល
១.៣ ្រ

វ្រជវ្របេភទសត្វែដលរងករគ្រមមកំែហងជសកល េដើមបីបេងកើតឲយ

មនទិននន័យ ឬព័ត៌មនស្តីពី
១.៤ ្រ

វ្រជវ និង

ថ នភព និងរប៉ យរស់េន

កលបង្របភពមូលនិធិែដលមនលកខណៈន នុវត្តន៍

ស្រមប់ករអភិរក ្របេភទ
១.៥ គំ្រទដល់បុគគលិកេឆមើមខងករពរសត្វៃ្រពេនក្រមិតថនក់សហគមន៍ េដើមបី
អនុវត្តសកមមភពមូល ្ឋ នស្រមប់្របេភទសត្វ
២. កត់បនថយ

នីភ័យៃន

ករេកើតេឡើងនូវជមងឺសត្វ
ៃ្រព េ

យកត់បនថយករ

ជួញដូរខុសចបប់ បរ ិេភគ
ច់សត្វៃ្រព និង
ករគ្រមមកំែហងេផ ងៗ
[ចំណុចសនលCEPF]
ុ

២.១ គំ្រទភនក់ងរអនុវត្តចបប់ េដើមបី
លកខណៈជប

្ត ញ េ

ត្រត

ទិភព
ញករជួញដូរសត្វៃ្រពែដលមន

យេលើកកមពស់ករអនុវត្តលប
្អ ំផុតជសកលជមួយករ

េសុើបអេងកត ករេសុើបករណ៍ចរកមម និងអនក យករណ៍
២.២ ស្រមបស្រមួលកិចស
ច ហករកនុងចំេ

មភនក់ងរអនុវត្តចបប់ែដលចូលរួម

កនុងករ្របយុទ្រធ បឆំងនឹងករជួញដូរសត្វៃ្រពខុសចបប់ ្រពមទំងវ ិស័យដៃទ
េទៀតែដលជែផនកៃនវ ិធី

្រស្តសុខភពែតមួយ

២.៣ េធ្វើករជមួយ្រកុមហ៊ុនឯកជន និងរដ្ឋ ែដលេផ្តតជពិេសសេលើែផនក
ភស្តុភរ និងេវទិកអន

ញ េដើមបីកត់បនថយករពក់ព័នរធ បស់ពួកេគកនុងករ

ជួញដូរសត្វៃ្រព
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២.៤ គំ្រទដល់យុទធនករ
ករចូលរួមជ

មេគលេ

ធរណៈកនុងករ

ម

េដើមបីកត់បនថយត្រមូវករ និង្របមូល
នែស្វងរក និង យករណ៍អំពីឧ្រកិដ្ឋ

កមមសត្វៃ្រព
២.៥ ែស្វងយល់ និងគំ្រទសកមមភពែដលពក់ព័នធនឹងករផ រភជប់គនរ ងជីវ
ច្រមុះ និងសុខភពមនុស រួមទំងតួនទីៃនករបត់បង់ជីវច្រមុះែដលនំឲយមន
ករេកើតមនេឡើងនូវជមងឺសត្វៃ្រព

សមសធតុ ២៖ ករករពរ និង ករ្រគប់្រគងតំបន់
៣. ព្រងឹង្របសិទធភពៃនករ
្រគប់្រគងេនតំបន់ករពរ

៣.១ គំ្រទឲយមនករេ្របើ្របស់សង
្ត ់

ឲយក្លយជឧបករណ៍

្រគងតំបន់ករពរធមមជតិ េ

ស្រមប់អភិរក តំបន់

េគលនេយបយជតិ

ទិភព

ទិភព

៣.២ បេងកើតកមមវ ិធីបណុ្ត ះប
តំបន់ករពរធមមជតិកុង
ន
៣.៣

រសកល និងឧបករណ៍ស្រមប់ករ្រគប់

យ អនកពក់ព័នធទំងអស់ និង

្ត លែដលមនករទទួល
ថ ប័នសិក កនុង្រសុក និង

កលបងឱយមនករចូលរួមេ

ក់ចូលេទកនុង

គ ល់ស្រមប់្របតិបត្តិករ
ថ ប័នេផ ងេទៀត

យផទល់ពីអងគករសងគមសុីវ ិលកនុងករ

្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិ និងចង្រកងជឯក
៣.៤ គំ្រទដល់ករេ្របើ្របស់លទធផលៃនស្តង់

រនូវករអនុវត្តលៗ
្អ

រសកល និងឧបករណ៍

ស្រមប់ករ្រគប់្រគង តំបន់ករពរធមមជតិែដលបនែកស្រមួល និងេរៀបចំថវ ិក
៤. ផ្តលស
់ ទ
ិ ធិអំ

ចដល់

សហគមន៍មល
ូ
្ឋ ន េដើមប ី
ចូលរ ួមកនងករអភិ
រក និង
ុ
្រគប់្រគងតំបន់

ទិភព

[ចំណុចសនលCEPF]
ុ

៤.១ គំ្រទសហគមន៍វ ិភគបញ
្ហ អភិរក និង ផ ព្វផ យដល់ពួកេគអំពីសិទិធ និង
ឱកស ទក់ទងេទនឹងករ្រគប់្រគង និង អភិរក ធនធនធមមជតិ
៤.២

កលបង ព្រងីក និង បេងកើតយន្តករនិរន្តរភព ស្រមប់សហគមន៍ៃ្រព

េឈើ សហគមន៍េន
សហគមន៍

ទ និងតំបន់ករពរធមមជតិ ែដល្រគប់្រគងេ

មរយៈដំេណើរករជក់ែស្តងែដលដឹកនំេ

យ

យសហគមន៍

៤.៣ បេងកើតយន្តករសហ្រគប់្រគងស្រមប់តំបន់ករពរធមមជតិែដល
សហគមន៍ចូលរួមកនុងករកំណត់តំបន់ ករ្រគប់្រគង និង អភិបលកិចច
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ចឱយ

៤.៤ ពិនិតយេឡើងវ ិញនូវករកំណត់អត្តសញញណៃនតំបន់ KBA េនកនុងតំបន់ហត
សពត េ
៤.៥
៥. ព្រងឹងករអភិរក ជីវៈ
ច្រមុះេ

យ

ចីរភព និង ករេលើកទឹក
ចិត្តដល់សហគមន៍មូល ្ឋ ន
េន

មតំបន់

យតៃម្លេ

យភគីទី៣អំពីឥទធិពលៃនគេ្រមងេនកនុងតំបន់

៥.១ េលើកកមពស់គេ្រមងជីវភពរស់េន្របកបេ

យេលើកកមពស ់

ជីវភពរស់េន្របកបេ

យេ្របើបទ ្ឋ ន KBA ថមី

ទិភព

ទិភព

យចីរភព ែដលផ រភជប់ករ

ែកលម្អជីវភពរស់េន និង េសដ្ឋកិចចសងគម េទនឹងលទធផលអភិរក េន
តំបន់

ទិភព និងចង្រកងឯក

ម

រ និងែចករ ំែលកករអនុវត្ត និងេមេរៀនែដល

ទទួលបន
៥.២ បេងកើត និង ព្រងឹងករផ្តួចេផ្តើមគំនិតេអកូេទសចរណ៍ែដលមនលកខណៈជ
គំរល
ូ ្អ េន

មតំបន់

ទិភព

សមសធតុ ៣៖ ករបេងកើនភពតភជប់ែផនកេអកូឡសុ
ូ ី និងភពធន់
៦. បង្ហញអភិ្រកមនន
េដើមប ីបញចូ លេស

កមមជីវៈ

ច្រមុះ និង ្របព័នធេអកូឡសុ
ូ ី
េទកនងែផនករអភិ
វឌ
ុ

េនកនង
ុ រេបៀងជីវច្រមុះ
ទិភព

[ចំណុចសនលCEPF]
ូ

៦.១ វ ិភគេគលនេយបយ ែផនករ និងកមមវ ិធីអភិវឌ ន៍;

យតៃម្លពីឥទធិពល

របស់ េទេលើេស កមមជីវៈច្រមុះ និង្របព័នធេអកូឡូសុី និងេសនើ ្រពមទំងគំ្រទ
យ៉ ងសកមមដល់ករអនុវត្តេស
េ

រ ីយ៉ូៃនករអភិវឌ ជជេ្រមើស ដំេ

ះ្រ

យ

យែផ្អកេលើធមមជតិ និងវ ិធនករកត់បនថយនន។

៦.២ បេងកើតគេ្រមងែដលជគំរប
ូ ង្ហញ ស្រមប់ករ
ឡូសុីេ

យមនពិធី

្ត រេឡើងវ ិញនូវ្របព័នធេអកូ

រសម្រសបស្រមប់ងយ្រសួលកនុងករចម្លងអនុវត្ត

ម

៦.៣ េធ្វើឱយ្របព័នធផ ព្វផ យមនករចូលរួម េដើមបីបេងកើនករយល់ដឹង ជូន
ដំណឹងអំពីករជែជកែវកែញកជ

ធរណៈ និង ករសេ្រមចចិត្តែដលមន

ឥទធិពលេលើករប្រញ
ជ បជីវៈច្រមុះេទកនុងែផនករអភិវឌ
៦.៤

កលបង និងព្រងីកគំរស
ូ ្រមប់ផលិតកមមេម្រតីភពជមួយនឹងជីវៈច្រមុះ

រួមមនករបញ
ជ ក់ និងករ
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ក់

្ល កសញញបរ ិ

ថន

៧. កត់បនថយជអបបបរម
នូវផលប៉ះពល់សងគម និង
បរ ិ

ថ នៃនករេធ្វើដំ

ំកសិ-

ឧស ហកមមនង
ិ ទំនប់
អគគិសនីេន

មរេបៀង

ទិភព

រី

៧.១ គំ្រទដល់ករចុះបញជីដីធីស
្ល ្រមប់សហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជនជតិេដើម
ភគតិចេន

មតំបន់

ទិភព

៧.២ េរៀបចំឲយមនករទទួល

គ ល់ផូវចបប់
្ល
ចំេពះតំបន់

មនករករពរ ែដលរងផលប៉ះពល់េ

ទិភពែដលមិនទន់

យករេ្របើ្របស់ដីធីម
្ល ិនសម្រសប

៧.៣ ព្រងឹងសំេលងសហគមន៍ ែដលរងផលប៉ះពល់េ

យ

រករេធ្វើកសិ

ឧស ហកមម និងទំនប់ រ ីអគគិសនី
៧.៤ េធ្វើករជមួយវ ិស័យឯកជន េដើមបីធនថចមករកសិ- ឧស ហកមម និង
ទំនប់ រ ីអគគិសនី្រតូវបនអភិវឌ និង ដំេណើរករ្របកបេ
ខុស្រតូវែផនកបរ ិ

យលកខណៈទំនួល

ថ ន និងសងគម។

៧.៥ កំណត់នូវគំរៃូ នភព្រប

ក់្រក

គនរ ងទឹក ចំណី

រ និងថមពល

េហើយបេងកើតឲយមនជជេ្រមើសេគលនេយបយ
៧.៦ គំ្រទករ្រ

វ្រជវ និងករ

ម

នពិនិតយៃនផលប៉ះពល់ៃនករេធ្វើដំ

កសិ-ឧស ហកមម និង ទំនប់ រ ីអគគិសនី

សមសធតុ ៤៖ ករអភិវឌ
៨. ព្រងឹងសមតថភពសងគម
សុវ
ី ិល េដើមប ីេធ្វើករ

េលើជីវៈច្រមុះ សហគមន៍
និង ជីវភពរស់េន
េនថនក់តំបន់ ថនក់ជតិ
និងថនក់មូល ្ឋ ន
[ចំណុចសនលCEPF]
ូ

ថ ប័នអភិរក

៨.១ គំ្រទដល់យន្តករជប

្ត ញែដលជំរញ
ុ ឱយមនករេឆ្លើយតបជរួមរបស់

អងគករសងគមសុីវ ិល េទនឹង

ទិភព និង ករគំ មកំែហងែដលេលចេឡើង

៨.២ ផ្តល់ករគំ្រទជសនូលស្រមប់ករក
ថ ប័ន្របកបេ

ងសមតថភពបេចចកេទស និង

យចីរភពដល់អងគករសងគមសុីវ ិលកនុង្រសុក

៨.៣ បេងកើតឲយមនយន្តករផ រភជប់អនកសម័្រគចិត្តេទនឹងករបំេពញត្រមូវករ
បណុ្ត ះប

្ត លរបស់អងគករសងគមសុីវ ិល
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ំ

៩. េធ្វើករអប់រ ំ បណ្តុះប

្ត ល

និងេលើកកមពសក
់ រយល់ដឹង
ចំេគលេ

េដើមប ីក

ង

សមតថភព និ គ ំ្រទដល់ករ
អភិរក ជីវៈច្រមុះ
េនកនង្រគប់
ែផនកទ ំងអស់
ុ

កនងសងគ
ម
ុ

៩.១ វ ិនិេយគេលើករអភិវឌ វ ិជជជីវៈរបស់អក
ន ដឹកនំអភិរក នេពលអនគត
មរយៈករគំ្រទកមមវ ិធីករបណុ្ត ះប
វ ិញញបនប្រតមធយមសិក

្ត លជំនញវ ិជជជីវៈ វ ិញញបនប្រត

និងថនក់បរ ិញញប្រត េន

េលើកកមពស់ករអនុវត្តចម្លង

ថ ប័នសិក កនុង្រសុក និង

មកនុងថនក់តំបន់ េទដល់ប

្ត ្របេទសនីមួយៗ

េផ ងេទៀត។
៩.២ សិក ពីលទធភពៃនករបេងកើតមជឈមណ្ឌលសិក ែផនកអភិរក េនតំបន់
ឥណូ្ឌ -ភូម
៩.៣ ជំរញ
ុ ភពជអនកដឹកនំ េដើមបីករអភិវឌ ្របកបេ

យចីរភព

មរយៈករ

វ ិនិេយគកនុងករអភិវឌ ន៍វ ិជជជីវៈដល់បុគល
គ សំខន់ៗ
៩.៤ អនុវត្តកមមវ ិធីអប់រ ំពិេ

ធន៍ េដើមបីផ រភជប់កុមរេន

នឹងធមមជតិេនតំបន់រេបៀងជីវច្រមុះ

េដើមបីឲយមនករផ្លស់បូរ្ត

មជនបទ និង
ជតិ េ

េរៀនេទ

ទិភព និងហួសពីតំបន់េនះេទេទៀត

៩.៥ ផ ព្វផ យ និងករេលើកកមពស់ករយល់ដឹង្របកបេ
ចំេគលេ

ម

កបបកិរ ិយ កនុងចំេ

យ្របសិទភ
ធ ព និង
ម្របជជនេន

មទី្របជុំជនទក់ទងនឹងគុណតៃម្លៃន្របព័នធេអកូឡូសុីធមម

យេផ្តតេលើជីវភពរស់េន រេបៀបរបបៃនករហូបចុក និងរេបៀបរស់េន

៩.៦ បណុ្ត ះប

្ត ល និងផ ព្វផ យឲយចំេគលេ

ដល់អនកេធ្វើករសេ្រមចចិត្ត

កនុងជួររ ្ឋ ភិបល និង វ ិស័យឯកជន េលើករអភិរក ជីវៈច្រមុះ រួមបញូច លទំង
ផលប៉ះពល់ៃនេគលនេយបយ និង គេ្រមងអភិវឌ ន៍េលើ្របព័នធេអកូឡូសុី។

សមសធតុ ៥៖ ករស្រមបស្រមួល និងករ
១០.

យតៃម្លឥទធិពលៃន

ករវិនិេយគអភិរក េលើ
ជីវៈច្រមុះ និងសុខុមល
ភពមនុស
ម

មរយៈករ

នពិនត
ិ យជ្របព័នធ

ម

នពិនិតយករវិនិេយគអភិរក

១០.១ បេងកើតបទ ្ឋ ន និង្របព័នធរម
ួ ស្រមប់

ម

នពិនិតយផលប៉ះពល់ និង

ម

នពិនិតយផលប៉ះពល់អវ ិជជ

្របសិទធភពៃនសកមមភពអភិរក
១០.២ បេងកើតបទ ្ឋ ន និង្របព័នធរម
ួ ស្រមប់

មនៃនេគលនេយបយ ែផនករ និង សកមមភពអភិវឌ ន៍នន្រគប់ពហុ
ក្រមិតទំងអស់
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១០.៣ គំ្រទដល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងជ្របព័នធ េដើមបីក
ម

នពិនិតយ និងវ ិភគទិននន័យកនុងចំេ

១០.៤ បេងកើត និង

ងសមតថភពកនុងករ

មអងគករកនុង្រសុក

កលបងយន្ដករ េដើមបីធនថលទធផលៃនករពិនិតយ

ម

ន បនផ្ដល់ព័ត៌មនដល់ករជែជកែវកែញកេគលនេយបយជតិ និងករ
្រគប់្រគងែកស្រមួល
១១. ផ្តលក
់ រដឹកន ំជយុទធ
្រស្ត និងករស្រមប
ស្រមួល្របកបេ

យ្របសិទធ

ភពេលើករវិនិេយគ
អភិរក

មរយៈ្រកុម

មមូល ្ឋ ន

១១.១ បេងកើត្រកុមៃនអងគករសងគមសុីវ ិល ែដលេធ្វើករេនក្រមិត
នេយបយ េឆពះេទរកករសេ្រមចេគលេ
េនកនុងឯក

រ

ថ ប័ន និង

អភិរក រួម ែដលបន

ក់េចញ

ថ នភព្របព័នធេអកូឡូសុី

ករងរ្រគប់្រគងមូលនិធិ
ថនក់តំបន់

េសចក្តស
ី និន ្ឋ ន
ទក់ទងនឹងភពច្រមុះៃន្របេភទសត្វនិង្របេភទែដលមនែតកនុងតំបន់ (Endenism) តំបន់ឥណូ្ឌ -ភូមគឺជ
តំបន់មួយែដលមន

រៈសំខន់ខងជីវ

្រស្តបំផុតេនេលើភពែផនដី។

អភិរក ពី្របភពអន្តរជតិមនចំនួនយ៉ ងតិច១៦០

នដុ

កនុងរយៈេពល៥ឆនំចុងេ្រកយករវ ិនិេយគ

្ល រកនុងមួយឆនំ។ េទះបីជករបូកសរុបែដលបនវ ិនិេយគ

ក្រមិតគំ្រទទូេទស្រមប់ករអភិរក កនុងតំបន់ហតសពតពីរ ្ឋ ភិបលវ ិស័យឯកជន
្រគន់េដើមបីេ

ះ្រ

និងមចស់ជំនួយអន្តរជតិមិន្រគប់

យករគ្រមមកំែហងដ៏ធំនិងយ៉ ងេលឿនដល់ធនធនជីវៈច្រមុះក៏េ

កមម ករបរបញ់ ករេធ្វើពណិជជកមមនិងករបិរេភគ

យជពិេសសកសិឧស ហ

ច់សត្វៃ្រព ករអភិវឌ េហ ្ឋ រចនសមព័នធ
ធ ំៗនិងករកប់េឈើ ។

ឬសគល់ៃនបញ
្ហ និងក ្ត បងកឱយមនករបត់បង់ជីវៈច្រមុះរួមមនកំេណើន្របជជន ករេធ្វើនគរូបនីយកមម ករចំ
្រសុក

កំេណើនេសដ្ឋកិចន
ច ិងករេកើនេឡើងនូវករេ្របើ្របស់ធនធន

ករេធ្វើសមហរណកមមេសដ្ឋកិចចកុងតំ
ន
បន់

្រកបខ័ណ្ឌបទបបញញ តិន
្ត ិងអភិបលកិចចេនទន់េខ យនិងគំរៃូ នករអភិវឌ ន៍ែដលផ្តល់
យមិនមនតម្លភព្រគប់្រគន់ឬករចូលរួមពី

ក

ទិភពដល់គេ្រមងខនតធំេ

ធរណៈជន។

្របសិនេបើករគ្រមមកំែហងទំងេនះេនែតបន្តឥតឈប់ឈរ

្របព័នធេអកូឡូសុីធមមជតិេនតំបន់ហតសពត

នឹងបន្តរ ិចេរលនិងបត់បង់ សមតថភពកនុងករផ្តល់េស ្របព័នធេអកូឡូសុីនឹងរ ឹចេរល ភពធន់ៃនតំបន់េទនឹងផលប៉ះ
ពល់ៃនករែ្រប្របួល

កសធតុនឹងថយចុះ អ្រ

ៃនករផុតពូជ្របេភទសត្វនឹងេកើនេឡើង និង

មនេឡើងៃនជមងឺសត្វៃ្រពនឹងេកើនេឡើង។ អងគករសងគមសុីវ ិលជតួអងគដ៏សំខន់េដើមបីេ
េនចំេពះមុខចំេពះជីវច្រមុះនិងមូលេហតុទំងេនះ។ េទះយ៉ ង
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ក៏េ

ះ្រ

និភ័យៃនករេកើត

យទំងករគំ មកំែហង

យករវ ិនិេយគនេពលបចចុបបនន មិន្រគន់

ែតេផ្តតេលើ

ទិភពខពស់បំផុតៃនករអភិរក ឬេលើកកមពស់វ ិធី

្រស្តែដលមន្របសិទិភ
ធ ពបំផុតេនះេទ ែតគឺជសក្ត

នុពលឲយមនករចូលរួមពីសងគមសុីវ ិលកនុងករអភិរក ជីវៈច្រមុះ។ េនកនុងបរ ិបទេនះឱកសស្រមប់មូលនិធិសុី CEPF
និងមចស់មូលនិធិដៃទេទៀតេដើមបីគំ្រទដល់ករអភិរក ជីវៈច្រមុះេនកនុងតំបន់េក្តគឺេសទើរែតគមនកំណត់។
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