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េសចកី្ត្របកសទទលួយកសំេណីគេ្រមងសុំមលូនិធិ  
េនតំបនហ់តសពត ឥណ្ឌូ -ភមូ 

 

កលបរេិចឆទចប់េផ្តើមទទួល៖ ០៨ មក  ឆន ំ២០២១  

កលបរេិចឆទឈប់ទទួល៖ ០៥ កុមភៈ ឆន ំ២០២១ 

ទំហំមូលនិធិ៖ ខន តតូច (្រតឹម៤០.០០០ដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ) និងខន តធំ(ចប់ពី៤០.០០០ដុ ្ល រសហរដ្ឋ 
េមរកិ ដល់២៥០.០០០ដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ) 

្របេទសែដលមនសិទធិ ក់៖ កមពុជ ចិន វ មីយ៉ន់ម៉ ៃថឡង់ដ៏ និងេវៀត ម  
ទិភព៖ េផ្ត តេលើទិសេ យុទធ ្រស្តទី១ និង២ និង ទិភពៃនករវនិិេយគ ៨.៣ 

ភ : េលខធិករ ្ឋ នមូលនិធិ CEPF ទទួលសំេណើ គេ្រមងសំុមូលនិធិខន តធំជភ អង់េគ្លស ប ងំ 
ព័រទុយ គ ល់ និងេអសបញ។ អងគករ IUCN ទទួលសំេណើ គេ្រមងសំុមូលនិធិខន តតូចជភ ែខមរ ចិន 
អង់េគ្លស វ មីយ៉ន់ម៉ ៃថ និងេវៀត ម។  

មូលនិធិភពជៃដគូស្រមប់្របព័នធេអកូឡូសីុែដលរងករគ្រមមកំែហង (CEPF) និងអងគករសហ
ភពអន្តរជតិេដើមបីករអភិរក ធមមជតិ (IUCN) សូម្របកសចប់េផ្តើមទទួលយកសំេណើ គេ្រមងសំុមូលនិធិ 
ពីប ្ត អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ្រកុមសហគមន៍ អងគកររបស់ជនជតិេដើមភគតិច ្រកុម្រស្តី ្រកុមហុ៊ន
ឯកជន និងអងគករសងគមសីុវលិេផ ងៗេទៀត ស្រមប់គេ្រមងទំង យ  ែដលេ ះ្រ យនូវបញ្ហ ៃន
ករអភិរក ជីវច្រមុះេនតំបន់ហតសពតឥណ្ឌូ -ភូម និងែដលេឆ្លើយតបនឹងលកខណៈវនិិចឆ័យែដលបនែចងកនុង
េសចក្តី្របកសេនះ។  
 

មូលនិធិភពជៃដគូស្រមប់្របព័នធេអកូឡូសីុែដលរងករគ្រមមកំែហង (CEPF) ្រតូវបនបេងកើត
េឡើងកនុងេគលបំណងេដើមបីករពរតំបន់ែដលរងករគ្រមមកំែហង និងសំបូរេទេ យធនធនជីវច្រមុះ 
េ្រចើនបំផុតេនេលើភពែផនដី ែដល គ ល់ថជតំបន់ហតសពតជីវច្រមុះ (Biodiversity hotspots)។ មូលនិធិ
ភពជៃដគូស្រមប់្របព័នធេអកូឡូសីុែដលរងករគ្រមមកំែហងេនះ គឺជកិចចផ្តួចេផ្តើមរមួមួយរ ងទីភន ក់ងរ
អភិវឌ ន៍ប ងំ អងគករអភិរក អន្តរជតិ សហភពអឺរ ៉បុ មូលនិធិបរ ិ ថ នពិភពេ ក រ ្ឋ ភិបលជបុ៉ន 
និងធនគរពិភពេ ក។ េនតំបន់ហតសពតជីវច្រមុះឥណ្ឌូ -ភូម មូលនិធិ CEPF ក៏្រតូវបនគំ្រទេ យ 
មូលនិធិម៉ គ ែរត៉ .កេហគើលផងែដរ។ េគលបំណងសំខន់មួយគឺេដើមបីធនឲយមនករចូលរមូពីអងគករ 
សងគមសីុវលិកនុងករអភិរក ជីវច្រមុះ។  
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តំបន់ហតសពតឥណ្ឌូ -ភូម រមួមន តំបន់ទំងអស់ េ យមិន ប់បញចូ លនូវតំបន់សមុ្រទៃន្របេទស
កមពុជ វ មីយ៉ន់ម៉ៃថនិងេវៀត ម រមួទំងែផនកខ្លះៃនភគខងតបូង្របេទសចិន។  

ករ្របកសទទួលយកសំេណើ គេ្រមងសំុមូលនិធិេលើកេនះ គឺទទួលយកែតសំេណើ គេ្រមងទំង
យ  ែដលេ ះ្រ យ ទិភពៃនករវនិិេយគមួយឬពីរ ដូចខងេ្រកមេនះ។ មូលនិធិ CEPF រពឹំង

ថនឹងេចញ្របកសថមីេទៀត ែដលេផ្ត តេលើ ទិភពៃនករវនិិេយគេផ ងេទៀត កនុងឆន ំ២០២១ និង២០២២។ 
េសចក្តី្របកសទទួលយកសំេណើ គេ្រមងសំុមូលនិធិទំងេនះ នឹងេធើ្វេឡើងេនេលើេវប៉ យCEPF និង្រពឹត្តិ 
ប្រតព័ត៌មន មអីុនធឺែណត។  

មូលនិធិនឹងផ្តល់ជូនចំេពះគេ្រមង ែដលេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈវនិិចឆ័យ៖ (i) មនលកខណៈសងគតិ
ភពល្អបំផុតេទនឹង ទិភពវនិិេយគ ែដលបនបញជ ក់កនុងេសចក្តី្របកសេនះ។(ii) មនលទធភពខពស់កនុង
ករសេ្រមចបននូវទិសេ ែដលបនកំណត់ និងរួមចំែណកជ រវន្តដល់លទធផលអភិរក ្របកបេ យ
និរន្តរភព។ (iii) បំេពញបែនថមេលើគំនិតផ្តួចេផ្តើមកន្លងមកនិងគំនិតផ្តួចេផ្តើមែដលមនជបន្តបនទ ប់; (iv) ជ
គេ្រមងែដលមនគុណតៃម្លខពស់ និង(v) បង្ហ ញពីសមតថភព ថ ប័ន និងបទពិេ ធន៍ចំបច់ កនុងករ
អនុវត្តគេ្រមងេនះ។ មូលនិធិ CEPF សូម ្វ គមន៍ចំេពះសំេណើ គេ្រមងសំុមូលនិធិពីប ្ត អងគករៃដគូ
ទទួលមូលនិធិ បចចុបបនននិងអតីតកល ក៏ដូចជអងគករែដលមិនធ្ល ប់ទទួលបនមូលនិធិពី CEPF ពីមុន។ 

អនក ក់សំេណើ គេ្រមងសំុមូលនិធិទំង យ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តឲយមនករែឈ្វងយល់បែនថម 
មរយៈ Ecosystem Profile ស្រមប់តំបន់ឥណ្ឌូ -ភូម និងទក់ទង្រកុមករងរ្រគប់្រគងមូលនិធិ CEPF 

្របចំេនតំបន់ហតសពតឥណ្ឌូ -ភូម ៃនអងគករ IUCN មរយៈ(អីុែម៉លៈ CEPF-Indoburma@iucn.org) 
្របសិនេបើអនកមនសំណួរឬ ចង់ពិភក អំពីគំនិតននែដលអនកចង់េលើកេឡើងកនុងគេ្រមងរបស់អនក។ 
អនក ក់សំេណើ គេ្រមងសំុមូលនិធិ ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តឲយចូលេមើលបែនថមេលើេគហទំព័រ CEPF ជ
ពិេសសែផនកស្តីពី លកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់ែដលមនសិទធិកនុងករ ក់ពកយេសនើសំុមូលនិធិ 
មុនេពលអនក ក់ពកយ និងរេបៀប ក់ពកយ។ 
 

ទិភពែដលនឹងផ្តលម់លូនិធិកនងុេសចកី្ត្របកសេលីកេនះ 
 
ទិសេ យុទធ ្រស្តទី១៖ ករពរ្របេភទែដលរងករគ្រមមកំែហងជសកលជ ទិភព េ យកត់បនថយ
ករគ្រមមកំែហងចំបង  
 
សមគ ល់ៈ គេ្រមងែដលបនេលើកេឡើង ្រតូវែតេផ្ត តេលើ្របេភទ ទិភពមួយឬេ្រចើន ែដលបង្ហ ញកនុង ងទី២៨ េន
កនុងឯក រ ថ នភព្របពនធ័េអកូឡូសីុ ឬ្របេភទគីងគក់ Ailao (Bufo ailaoanus) ែដលបនក្ល យជ្របេភទ ទិភព
សំ ប់ករវនិិេយគរបស់មូលនិធិ CEPF បនទ ប់ពីករ យតំៃលេឡើងវញិពី ថ នភពគ្រមមកំែហងជសកលរបស់ខ្លួន
កនុងបញជ ី្រកហមអងគករ IUCN។ 
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េលខធិករ ្ឋ នមូលនិធិ CEPF និងអងគករ IUCN សូម្របកសទទួលយកសំេណើ គេ្រមងែដល
េ ះ្រ យ ទិភពៃនករវនិិេយគមួយឬេ្រចើនជងមួយ ដូចខងេ្រកម៖  

១.១ ្រទ្រទង់កមមវធីិអភិរក រយៈេពលែវងស្រមប់្របេភទសនូលៃន្របេភេទជ ទិភព 
១.២ ្ត រនូវចំនួនៃន្របេភទសត្វៃ្រពជ ទិភពែដល ចរស់េនបន្រសប មេគលករណ៍
ែណនំសកល 
១.៣ ្រ វ្រជវ្របេភទសត្វែដលរងករគ្រមមកំែហងជសកល េដើមបីបេងកើតឲយមនទិននន័យ ឬព័ត៌
មនស្តីពី ថ នភព និងរប៉យរស់េន 
១.៤ ្រ វ្រជវ និង កលបង្របភពមូលនិធិ ែដលមនលកខណៈន នុវត្តន៍ ស្រមប់ករអភិរក
្របេភទ 
១.៥ គំ្រទដល់បុគគលេឆមើមខងករពរសត្វៃ្រពេនក្រមិតថន ក់សហគមន៍ េដើមបីអនុវត្តសកមមភព
មូល ្ឋ នស្រមប់្របេភទសត្វ ទិភព 

 

ទិសេ យុទធ ្រស្តទី២៖ កត់បនថយ នីភ័យៃនករេកើតេឡើងនូវជមងឺសត្វៃ្រព េ យកត់បនថយករជួញ
ដូរខុសចបប់ បរេិភគ ច់សត្វៃ្រព និង ករគ្រមមកំែហងេលើសត្វៃ្រព 
 

េលខធិករ ្ឋ នមូលនិធិ CEPF និងអងគករ IUCN សូម្របកសទទួលយកសំេណើ គេ្រមងែដល
េ ះ្រ យ ទិភពៃនករវនិិេយគមួយឬេ្រចើនជងមួយ ដូចខងេ្រកម៖  

២.១ គំ្រទភន ក់ងរអនុវត្តចបប់ េដើមបី ត្រត ញករជួញដូរសត្វៃ្រព ែដលមនលកខណៈជ
ប ្ត ញក្រមិតខពស់ េ យេលើកកមពស់ករអនុវត្តល្អបំផុតជសកលជមួយករេសុើបអេងកត ករ
េសុើបករណ៍ចរកមម និងអនក យករណ៍ 
២.២ ស្រមបស្រមួលកិចចសហករកនុងចំេ មភន ក់ងរអនុវត្តចបប់ ែដលចូលរមួកនុងករ្របយុទធ
្របឆំងនឹងករជួញដូរសត្វៃ្រពខុសចបប់ ្រពមទំងវស័ិយដៃទេទៀតែដលជែផនកៃនវធីិ ្រស្តសុខ
ភពែតមួយ 
២.៣ េធ្វើករជមួយ្រកុមហុ៊នឯកជន និងរដ្ឋ ែដលេផ្ត តជពិេសសេលើែផនកភស្តុភរ និងេវទិក
អន ញ េដើមបីកត់បនថយករពក់ព័នធរបស់ពួកេគកនុងករជួញដូរសត្វៃ្រព 
២.៤ គំ្រទដល់យុទធនករ មេគលេ  េដើមបីកត់បនថយត្រមូវករ និង្របមូលករចូលរមួជ

ធរណៈកនុងករ ម នែស្វងរក និង យករណ៍អំពីឧ្រកិដ្ឋកមមសត្វៃ្រព  
២.៥ យល់ដឹង និងគំ្រទសកមមភពែដលពក់ព័នធនឹងករផ រភជ ប់គន រ ងជីវច្រមុះនិងសុខភព
មនុស  រមួទំងតួនទីៃនករបត់បង់ជីវច្រមុះែដលនំឲយមនករេកើតមនេឡើងនូវជមងឺសត្វៃ្រព 
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ទិសេ យុទធ ្រស្តទី៨៖ ព្រងឹងសមតថភពសងគមសីុវលិ េដើមបីេធ្វើករេលើជីវៈច្រមុះ សហគមន៍ និងជីវភពរស់
េនេនថន ក់តំបន់ ថន ក់ជតិ និងថន ក់មូល ្ឋ ន  

េលខធិករ ្ឋ នមូលនិធិ CEPF និងអងគករ IUCN សូម្របកសទទួលយកសំេណើ គេ្រមងែដល
េ ះ្រ យ ទិភពៃនករវនិិេយគ ដូចខងេ្រកម៖  

៨.៣ បេងកើតឲយមនយន្តករផ រភជ ប់អនកសម័្រគចិត្តេទនឹងករបំេពញត្រមូវករបណ្តុ ះប ្ត លរបស់
អងគករសងគមសីុវលិ 

 

ពត័ម៌នបែនថម 
 

េសចក្តី្របកសេនះ គឺេបើកចំហចំេពះប ្ត អងគជតិ និងអន្តរជតិ កនុងតំបន់ហតសពតឥណ្ឌូ -ភូម។ 
ល់បុគគល ែដលមនបំណង ក់សំេណើ សំុមូលនិធិ ្រតូវេធ្វើករជមួយអងគករសងគមសីុវលិ េដើមបីសរេសរ

សំេណើ គេ្រមងសំុមូលនិធិេនះ ជជងករ ក់េសនើសំុជលកខណៈបុគគល។ សូមកត់សមគ ល់ថ មូលនិធិ 
នឹង្រតូវផ្តល់េទឲយគេ្រមងែដលបង្ហ ញពីតួនទីឈនមុខេគស្រមប់អងគករកនុង្រសុកនននិង/ឬករេផ្ត ត
សងកត់ធងន់ជក់ ក់េលើករក ងសមតថភពស្រមប់សងគមសីុវលិមូល ្ឋ ន។ ក៏នឹងមនករផ្តល់ជូនផង
ែដរ ដល់គេ្រមងទំង យ ែដល បនគិតគូរពីបញ្ហ េយនឌ័រ្រសប មេគលនេយបយេយនឌ័រនិង
ឧបករណ៍ែណនំស្តីពីេយនឌ័រៃនមូលនិធិ CEPF។ 

មូលនិធិែដលផ្តល់ឲយមិន ចយកេទេ្របើ្របស់ស្រមប់៖ (១) ទិញដី (២) សកមមភពរះុេរ ើ ឬេធ្វើឲយ
ខូចដល់្រទពយសមបតិ្តវបបធម៌របូវន្ត (ដូចជ ទី ំងែដលមនតៃម្លែផនកបុ ណវតថុវទិយ ែផនកប ណិភូតវទិយ 
ែផនក្របវត្តិ ្រស្ត សន ឫក៏តៃម្លរបស់ធមមជតិែដលមនែតមួយ (៣) ផ្ល ស់ប្តូរលំេន ្ឋ នរបស់្របជ
ពលរដ្ឋ ឬក៏ករ រុះេរ ើ ំងទីលំេន រជថមីេ យគម នករសម័្រគចិត្ត (៤) យកេទផគត់ផគង់បែនថមេទេលើ
មូលនិធិ ពយបលភព (្រ ស់ ្វ ន់)។ ល់សកមមភព ទំងអស់្រតូវេគរព មេគលនេយបយ
ករពរសុវតថិភពសងគមនិងបរ ិ ថ នរបស់មូលនិធិភពជៃដគូស្រមប់្របព័នធេអកូឡូសីុែដលរងករគ្រមម
កំែហង ែដល ចរកបន សូមចុច្រតង់េនះ។ 
 

រេបៀប កសំ់េណីគេ្រមង 
អនកេលើកសំេណើ គេ្រមងសំុមូលនិធិខន តតូច (្រតឹម ៤០.០០០ដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ) ច ក់ 

ជភ ែខមរ អង់េគ្លស ចិន វ មីយ៉ន់ម៉ ៃថ និងេវៀត ម េ យេ្របើគំរសំូេណើ គេ្រមង ែដលមន 
សូមចុច្រតង់េនះ។ គេ្រមងែដលបនេលើកេឡើងគួរមនរយៈេពលពី ០១ េទ ០២ ឆន ំ ជមួយនឹងករេ្រគង
ចប់េផ្តើមអនុវត្តគេ្រមងចប់ពីៃថងទី ០១ កកក  ឆន ំ២០២១េទ។ េនេពលសំេណើ ្រតូវបនេរៀបចំរចួ សូមេផញើ
អីុែម៉លមកកន់ CEPF-Indoburma@iucn.org។ 

សូម ក់េឈម ះសំេណើ សំុមូលនិធិរបស់ ថ ប័នរបស់អនកកនុងទ្រមង់ដូចេនះ៖ អក រកត់អងគកររបស់
អនក_CEPF SG Call 1។ ជឧទហរណ៍៖ IUCN_CEPF SG Call 1។ ករទទួលបននូវសំេណើ គេ្រមងរបស់
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អនកនឹង្រតូវជ្រមបជូន មរយៈអីុែម៉ល។ េ ក េ ក្រសីនឹង្រតូវបនទក់ទងពីជំ ន ែដលនឹង្រតូវេធ្វើ
បនទ ប់េទៀត ្របសិនេបើសំេណើ របស់េ ក េ ក្រសី ជប់េនដំ ក់កលទី១។ ល់សំណួរ ឫចមងល់កនុង
អំឡុងេពលៃនដំេណើ រករេលើកសំេណើ សំុេនះ ច កសួរបន មរយៈអីុែម៉ល៖CEPF-Indoburma@
iucn.org ។ 

ល់សំេណើ គេ្រមងទំងអស់នឹង្រតូវពិនិតយ យតៃម្លេដើមបីបញជ ក់ពីលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់ជ 
មុនសិន។ ល់សំេណើ គេ្រមងែដលមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់េហើយ នឹង្រតូវពិនិតយេមើលេឡើងវញិជ 
បឋម មលកខណៈវនិិចឆ័យដូចបនេរៀប ប់ខងេលើ។ បនទ ប់មក សំេណើ គេ្រមងែដលបនជប់សំ ងំ 
នឹងយកេទពិនិតយេមើល និង យតៃម្លែថមេទៀតេនកនុងកិចច្របជំុគណៈកមម ធិករ្របឹក េយបល់ថន ក់ជតិ។ 
ករសេ្រមចនឹងផ្តល់មូលនិធិដល់សំេណើ គេ្រមង េនះ គឺមនករពិចរ េទេលើអនុ សន៍ពីកិចច
្របជំុគណៈកមម ធិករ្របឹក េយបល់ថន ក់ជតិេនះ។  
 

អនក ក់សំេណើ គេ្រមងសំុមូលនិធិខន តធំ (េលើសពី៤០.០០០ ដល់ ២៥០.០០០ដុ ្ល រសហរដ្ឋ
េមរកិ) ្រតូវែត ក់ មរយៈកមមវធីិ មអីុនេធើែណត ConservationGrants។ េ កអនកែដល ក់សំេណើ

គេ្រមង េលើកទី១ចំបច់្រតូវចុះេឈម ះដំបូងសិនេដើមបីបេងកើតគណេនយយ។ ល់អនក ក់សំេណើ  ែដល
ជួប្របទះបញ្ហ បេចចកេទសជមួយនឹងកមមវធីិផតថល មអន ញ គួរែតទក់ទងមក៖ 
 conservationgrants@conservation.org។ 

ជំ នដំបូងៃនដំេណើ រករ ក់ពកយសំុមូលនិធិ គឺ្រតូវ ក់ឯក រេគលគំនិតខ្លីៃនគេ្រមង ម 
រយៈអន ញជមុនសិន។ ឯក រេគលគំនិតខ្លីៃនគេ្រមង ច ក់បន ជភ អង់េគ្លស ប ងំ 
ព័រទុយ ក ល់ ឬេអសប៉ញ។ អនកេសនើសំុ្រតូវបនែណនំឱយេរៀបចំឯក រេគលគំនិតខ្លីៃនគេ្រមងែដលមន
រយៈេពលចប់ពី ០១-០៣ ឆន ំជមួយនឹងកលបរេិចឆទចប់េផ្តើមប៉ន់ ម នៃថងទី ០១ ែខកកក ឆន ំ ២០២១។ 
ឯក រេគលគំនិតខ្លីៃនគេ្រមង ែដលមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់នឹង្រតូវឆ្លងកត់ករពិនិតយបេចចក
េទសេ យេលខធិករ ្ឋ ន CEPF និងអងគករ IUCN េ យេ្របើលកខណៈវនិិចឆ័យែដលបនេរៀប ប់ខង
េលើ។ អនក ក់សំេណើ គេ្រមងសំុមូលនិធិ ែដលជប់កនុងបញជ ីស្រមំង នឹង្រតូវបនអេញជ ើញឲយេធ្វើបទបង្ហ ញ
ពីគេ្រមងរបស់ពួកេគេទកន់គណៈកមម ធិករ្រតួតពិនិតយនិង តតៃម្ល េហើយពួកេគនឹង្រតូវបនជូនដំណឹង
ជបន្ត បនទ ប់ថេតើពួកេគ្រតូវបនអេញជ ើញមកកន់ដំ ក់កលសំេណើ គេ្រមងេពញេលញឬអត់។ 

អនក ក់សំេណើ គេ្រមងសំុមូលនិធិ ែដលបនជប់េនដំ ក់កលទី១ េគលគំនិតខ្លីៃនគេ្រមង  
នឹង្រតូវបនអេញជ ើញ មរយៈលិខិតផ្លូវករឲយ ក់សំេណើ គេ្រមងេពញេលញ ជមួយនឹងករផ្តល់នូវករ
ែណនំលំអិតស្តីពីករេរៀបចំសំេណើ គេ្រមងេពញេលញ េ យនឹងផ្តល់រយៈេពល ៦សប្ត ហ៍កនុងករេរៀបចំ
សំេណើ គេ្រមងេពញេលញ មរយៈកមមវធីិវបិ យ (ផតថល)។ កនុងអំឡុងេពលេនះ អនក ក់សំេណើ
គេ្រមងែដលបនជប់េនដំ ក់កលទី១ នឹង្រតូវបនអេញជ ើញឲយចូលរមួ សិកខ ស្តីពីករសរេសរ
សំេណើ គេ្រមង  ែដលជឱកសព្រងឹងដល់ករេរៀបចំសំេណើ រគេ្រមងរបស់ពួកេគ េ យមនករសហករ
គន ជ្រកុម េ យមនករែណនំពីេលខធិករ ្ឋ ន CEPF និងបុគគលិកអងគករIUCN។ 
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ល់អនក ក់សំេណើ គេ្រមងទំងអស់ ្រតូវ ក់សំេណើ របស់ខ្លួនឲយបន្រតឹមេម៉ង ៥ ង ច (េម៉ង
េនតំបន់ឥណ្ឌូ ចិន) នៃថងទី០៥ កុមភៈ ឆន ំ២០២១។ ល់សំេណើ ទំង យ ែដលទទួលបនេ្រកយេវ  
េម៉ងេនះនឹង្រតូវបដិេសធ។ អនក ក់សំេណើ គេ្រមង នឹងទទួលបនអីុែម៉ល េ យបញជ ក់នូវករទទូលបន
ករ ក់សំេណើ គេ្រមងរបស់អនក។ 
 

េ កអនក ចពិនិតយចេម្លើយចំេពះសំណួរែដលែតងែតសួរជេរឿយៗ ្រតង់េនះ  
 

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមទក់ទង៖ 
្រកុមករងរ្រគប់្រគងមូលនិធិថន ក់តំបន់ៃនមូលនិធិភពជៃដគូស្រមប់្របព័នធេអកូឡូសីុែដលរងករ

គ្រមមកំែហង 
ករយិល័យអងគករ IUCN ្របចំតំបន់ សីុ 

#៦៣ តំបន់សុខុមវតី ៣៩ វឌ ថន បងកក ១០១១០ ៃថឡង់ដ៏ 
អីុែម៉ល៖ CEPF-Indoburma@iucn.org 

ទូរស័ពទ៖ +៦៦ ២ ៦៦២ ៤០២៩ ទូរ រ៖ +៦៦ ២ ៦៦២ ៤៣៨៩ 
 


