សេចក្តីេសខេប
មូលនិធិភាពជាដៃគូសំរាប់ ប្បព័ នធអេកូឡូស៊ីដៃលរងការគប្ាមកំដែង

ប្រូវបានបអងកើរអឡើងអៃើមប៊ីធានាសវរថិភាព

ដនភាពសំបូរដបបដនជ៊ីវសាស្តសរ

(CEPF)

ពិ ភពអោក

រំបន់ដៃលរងការគប្ាមកំ ដែងៃ៍អប្រើនអលើសលប អែើយប្រូវបានសាាល់ ថាជារំបន់ ជ៊ីវៈ
រំរុះែរសពរ (Biodiversity hotspots) ។ CEPF ប្រូវបានផ្រួរអផ្រើមបអងកើរ រួមគ្នាអោយ
ទ៊ីភាាក់ងារេភិវឌ្ឍន៍បារាំង

(AFD)

េងកការេភិរកសេនររជារិ

(CI)

មូលនិធិបរ ិសាថន

ពិភពអោក (GEF) រោាភិបាលជប៉ាន មួលនិធិា៉ាករធ័រ (John D. and Catherine T.
MacArthur) និងធនាគ្នរពិភពអោក។
អគ្នលបំណងសំខាន់ដនមូនិធិ CEPF គឺអៃើ មប៊ីភាាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសងាមស៊ីវ ិល
ៃូរជាប្កុមសែគមន៍

េងាការមិនដមនរោាភិបាល

សែប្គ្នសឯកជននានាអៅកាងការេភិរកសជ៊ីវុះរំរុះ
ៃល់ភាពអជាគជ័យរបស់ពួកអគ
មមវ ិធ៊ី

(NGO)

សាថប័ នសិកាធិកា

កាងរំ បន់ែរសពរ។

និង

អៃើមប៊ីធានា

ការខិរខំប្បឹងដប្បងទំងអនុះប្រូវបានបំអពញបដនថមអលើក

និងយទធសាស្តសរដៃលានស្រសាប់ របស់រោាភិបាលជារិ

និងដផ្ាកផ្រល់ជំនួយដផ្ាក

េភិរកសនានា។ អៅកាងអគ្នលបំ ណងអនុះ, CEPF អលើកកំពស់ការភាាប់ទំនាក់ទំនងការ
ងារកាងរំ អោមប្កុមអផ្សងៗគ្នា

ប្បមូលផ្រំ សមរថភាពពិអសសៗ

ភាពការងារប្រួរគ្នាជាប្ទងប្ទយធំ

និងការ់បនថយសកមម

អែើយក៏បានអធវើការអោុះស្រសាយសប្មបសប្មួល

អៃើមប៊ីការងារេភិរកស។ មអធោបាយមួយដៃល CEPF អធវើការងារអនុះគឺតាមរយៈការអរៀប
រំដន

“ឯកសារស្តីពីប្រព័ន្ធអេកូឡូស្ី”៖

ការដរករ ំដលកយទធសាស្តសរបានបអងរើរអឡើងអៅ

កាងការប្បឹកាជាមួយេាកពាក់ព័នអធ ៅមូលោាន

ដៃលកំណរ់យ៉ាងរាស់នូវដផ្នការយទធ

សាស្តសរប្បាំឆ្ាំប្រូវបានផ្រល់ពរ៌ានអោយការវ ិភាគសាថនភាពយ៉ា ងលំេិរ។
ឯកសារសរ៊ីព៊ីប្បពនធ័អេកូឡូស៊ី

ភូារែរសពរ

បានឆ្ុះបញ្
ច ង
ំ ទិ ៃាភាពជាទូ អៅដនរំបន់ ឥណូឌ

ដៃលោក់ បញ្ូច លរំ បន់ មិនដមនជាដៃនសមប្ទទំងេស់របស់កមពជា

សាធារណៈរៃាប្បជាានិរឡាវ ភូា ដៃ អែើយនិងអវៀរោម និងបូកបដនថមដផ្ាកខ្ុះដន
ភាគខាងរបូងប្បអទសរិន។ ជាមួយនឹងកំរ ិរៃ៏ខពស់ដនរកខជជារិ និងសរវដៃលានយ៉ា ង
កប្មអោយរំបន់
អែើយនិងទ៊ីជ៊ីរកធមមជារិ អៅអសសសល់ានកំ រ ិរ
ឥណូឌ ភូ ាសថិរ
កាងរំអោមរំបន់ជិវុះរំរុះែរសពរសំខាន់ៗជាងអគទំង១០
ជំនួសបាន

និងសថិរអៅកាងរំអោមកាលតារាងទំង៥

សំរាប់ភាពដៃលមិនអារ

ដៃលរងការគប្ាមកំ ដែង។

រំបន់ឥណូឌ ភូារានប្បជាជានអប្រើនជាងរំបន់ែរសពរៃ៏ដទអទៀរអែើយវា
ប្បព័នធអេកូ ឡូស៊ីៃ៏សំបូរដបប
អលើវ ិសាលភាពរបស់វា

ប្ទប្ទង់នូវ

អែើយប្រូវបានការ់បនថយយ៉ា ងសអមបើមរួរបារ់អៅអែើយ

គឺវាអាស្រស័យអលើសាពធអកើនអឡើយយ៉ា ងខា្ំងកា្ព៊ីការបារ់បង់

ទ៊ីជំរក

ការអធវើឲ្យជារំនន្កតូចៗ

ការបំផ្ិរ
្ បំផ្ល្ញ

ន្ិងការរករកហួស្ប្រមាណនន្ធន្

ធាន្ធម្មជាតិនានា។
ការស្វើបចចប្បន្ន
ភាពប្ប្ព័ន្សធ េក ូឡេុ
ុ
ូ ើ
CEPF

បានកំពងផ្រល់មូលនិធិៃល់ប្កុមសងាមស៊ីវ ិលនានា

ភូាែរសពរចាប់តាំងព៊ីឆ្ាំ២០០៨មក

អៅកាងរំបន់ ឥណូឌ

ប្រូវបានរំរង់ ទិសអោយឯកសារសរ៊ីេំព៊ីប្បព័នធ

អេកូឡូស៊ី ដៃលប្រូបានបអងកើរអឡើតាមរយៈៃំអណើរការពិអប្គ្នុះប្បឹ កាអៅកាងឆ្ាំ២០០៣។
ដផ្ាកជាអប្រើនប្រូវបានផ្ល្ស់បូរចាប់
រ
តាំងព៊ីទប្មង់ ឯកសារអៃើមប្រូវបានអរៀបរំ ។ ជាពិអសស
ានបំដរបប្មួលសំខាន់ៗមួយរំនួនអៅអលើធមមជារិ
គប្ាមកំ ដែងៃល់ជ៊ីវុះរំរុះ

និងទំនាក់ទំនងសំខាន់ ៗដនការ

អែើយនិងផ្លលំបាករំនួនបួន-ប្បាំ

គឺមិនដមនជាភាគរូរដនការេភិវឌ្ឍន៍ទំនប់វារ ៊ីេគាិសន៊ី

បានអលរអឡើង

ៃំោំកសិ-ឧសាែកមម ការរក

រកដរ ៉ា និង បដប្មបប្មួលអាកាសធារអនាុះអទ។ អលើសព៊ី អនុះអៅអទៀរ ានបំ ោស់បូររ

សំខាន់ៗអៅកាងគំ រូ ដនការវ ិនិ អយគអលើការងារេភិ រកស ជាមួ យនិងការេភិ រកសជ៊ីវុះរំរុះជា
បោ
រ ាចស់ជំនួយកំពងអធវើកាដណនាំជាៃម៊ីព៊ីកមមវ ិធ៊ីរបស់

លកខជណៈប្បដពណ៊ីមួយរំនួន

ពួកអគអៅនឹងសកមមភាពអាទិភាពៃ៏ដទអទៀរ
ជាងអនុះអៅអទៀរ
ម្ូលដ្ឋាន្

ប្រូវអបាុះបង់ អចាលរំបន់ទំងស្រសុង។

ទ៊ី តាំងប្បរិ បរិ រដៃលអារអប្បើ ប្បាស់បានសំរាប់សងាមស៊ីវ ិល

ពប្ង៊ីកអៅកាងប្បអទសអប្រើនបំផ្រ
ជាតិ

ឬ

បាន

អែើយកំពងបអងកើរឲ្យមាន្ឱកាស្ជាអប្ចើន្ស្ំរារ់ថ្នាក់-

ន្ិងប្កុម្បាតអប្កាម្

អ ើ ម្បីជំរញអៅកាងកិ ចខ
ច ិ តខំប្រឹ ងនប្រងអលើការងារ

េភិរកស។ ជាចងអប្កាយ ការវ ិន្ិ អោគអដ្ឋយ CEPF ន្ិងប្រភពជំន្ួយ ៏នៃអៃៀត បាន្
កសាងអវៃិកា ៏រ ឹងមាំម្ួយនន្លៃធផលការងារេភិរកស

ការេន្វតតន្៍ ៏លអ

ពត៌មាន្

ន្ិង

ស្ម្តថភាពន លអាច ប្តូវបាន្កសាងខាងអលើ។
អៅកាងដខអមសាឆ្ាំ

២០១១

CEPF

រួមជាមួយមូលនិធិា៉ាកាធឺរ

(MacArthur

Foundation) មូលនិធិា៉ាហ្គា អរ ៉ារ អេ ខាែាិល (Margaret A. Cargill Foundation)
និងមូលនិ ធិាកោយ (McKnight Foundation) អៃើមប៊ីពិភាកាអលើផ្លប្បអយជន៍រម
ួ
ជាមួយការអគ្នរពអលើការសប្មបសប្មួលការវ ិនិ អយគរបស់ពួកអគកាងសងាមស៊ីវ ិល
កាងមហ្គេនរំបន់ទអន្អមគងា
បនាាប់មកាចស់ជំនួយរំនួនបួ ន
សារប្បព័ នធអេកូ ឡូស៊ី។

អៅ

ដៃលរំ បន់ឥណូឌ ភូាែរសពរប្រួរស៊ីគ្នាយ៉ា ងធំអធង។
បានយល់ប្ពមអៃើមប៊ីអធវើបរចបបនាកមមមូលនិ ធិដនទំរង់ឯក

ៃំអណើរការអធវើបរចបបនាភាពបានចាប់ អផ្រើមអៅកាងដខមិៃនា

ឆ្ាំ

២០១១ អែើយប្រូបានបញ្ចប់អៅកាងដខមករា ឆ្ាំ ២០១២។
ៃំអណើរការអធវើបរចបបនាភាពប្រូវបានសប្មបសប្មួលអោយអលខាធិ ការោាន CEPF
កាងសែប្បរិបររិការណ៍ជាមួ យេងាការជ៊ី វ ិរបកស៊ីេនររជារិ អៅឥណូឌ រិន េងាការេភិរកស

េនររជារិកមមវ ិធ៊ីប្បអទសរិន កាឌ្័ររ ៊ី ហ្គវម & ប៉ាូតានិកហ្គាឌ្ិន (Kadoorie Farm & Botanic
Garden)

វ ិទោសាថន

សាមោាោ

េភិវឌ្ឍន៍បរ ិសាថនដបរងយនោន

(Samdhana

(Yunnan

Green

Institute)

និងមូលនិធិ

Environment

Development

Foundation)។ េាកពាក់ព័នធអប្រើនជាង ៤៧០ ប្រួវបានពិ អប្គ្នុះពិភាកាកំឡងអពលៃំ អណើរ
ការអធវើបរចបបនាភាព អទុះជាតាមរយៈសិកាខជសាោ ការប្បជំរូរៗ ឬការអឆ្ើយឆ្ងតាម
រយៈសារអេឡិរប្រូនិរនានា

ជាលទធផ្លអៅកាងឯកសារចងអប្កាយន លជាផលិតផល

ប្រករអដ្ឋយការស្ហការោ៉ា ងពិតប្បាក ម្ួយ នន្នផាកជាអប្ចើន្ររស្់ស្ងគម្ស្ីវ ិលរដ្ឋាភិបាល ន្ិងស្ហគម្ន្៍មាចស្់ជំន្ួយ។
យុទ្សា
ធ
ស្រេីវិន្ិសោគ ន្ិខ ត ូនាទ្ើ CEPF
ឯកសារសរ៊ីព៊ីប្បពនធ័អេកូស៊ីដសាម
ភូាែរសពរទក់ទិននិងសារៈសំខាន់
សងាម

អគ្នលនអយបាយ

បានឆ្ុះបញ្
ច ង
ំ ទិ ៃាភាពជាទូ អៅដនរំ បន់ ឥណូឌ

ដនការេភិរកសជ៊ីវុះរំរុះរបស់វា

ប្ពមទំងបរ ិបទសងាមស៊ីវ ិលនានា។

និងអសៃាកិរច

វាកំណរ់ សោ
ា នដន

លទធផ្លការងារេភិរកសដៃលអារវាស់ដវងបាននូវទំែំ ប្បអភទ ទ៊ីតាំង ប្រករអបៀង (រ ឺ
តំរន្់ អៃស្ភាព) ន្ិងវាយតំនលការគប្មាម្កំនហងផ្ទាល់ស្ំខាន្់ៗអៅអលើជំវៈចំវុះ ន្ិងរពវ

អហតរញ្ហ
ា ររស្់វា។ ការវ ិភាពពី សាថន្ភាពគឺ ប្តូវបាន្រញ្ចរ់អដ្ឋយ ការវាយតំនលនន្ការ
វ ិន្ិ អោគការេភិរកសរចចរបន្ា

អហើយន្ិងការជំពាក់ទាក់ៃងនន្ការនប្រប្រួលអាកាស្ធាត

ស្ំរារ់ការេភិរកសជីវៈសាស្តស្តចំរុះ។ ឯកសារស្តីពីប្រព័ ន្ធអេកូ ឡូស្ីរនាារ់ម្កបាន្រន្ត អ ើម្បី
រអញ្ចញឲ្យ ឹ ងោ៉ា ងចាស្់ពីយៃធសាស្តស្តវ ិន្ិ អោគ ៏ ស្ំខាន្់ ម្ួយ

ស្ំរារ់េាកផតល់ជំន្ួយ

ន លចារ់អារម្មណ៍អៅកាងការគំប្ៃកិចខ
ច ិតខំេភិរកសនានា ប្តូវបាន្ ឹកនាំអដ្ឋយ ស្ងគម្

ស្ីវ ិល។ យៃធសាស្តស្តរម្
ួ រញ្ូច លទាំងម្ខងារស្ំរារ់ CEPF អៅកនន្ែងន លការវ ិន្ិ អោគ
ររស្់ខួន្អាចផត
ែ
ល់តំនលរនន្ថម្ ៏ស្អម្បើម្រំ ផត។
ចំណារ់ អារម្មណ៍ការវ ិន្ិ អោគ

CEPF

ការកសាងរនន្ថម្អលើការវ ិន្ិ អោគនានាកន្ែងម្ក
ផតល់ជំន្ួយ ៏ នៃៗអៃៀត។

ប្គរ ណតរ់អលើរយៈអពលប្បាំឆ្ាំ

ន្ិ ងការវ ិន្ិអោគរង្គងគរ់អដ្ឋយប្រភព

ចំ ណារ់ អារម្មណ៍ដ្ឋក់ រញ្ូច លអស្រ ីនន្ការឡាន្វតថភាពយៃធ

សាស្តស្តថររ ិកា, នរងនចកអៅកាងចំន្ួន្នន្អាៃិភាពវ ិន្ិ អោគ កំ ពងអប្គងអឡើងស្កម្មភាព
នានាន លស្ម្ស្ស្រស្ំរារ់ ម្ូលន្ិធិ CEPF។ េងគការស្ងគម្ស្ីវ ិលនានា

រូរវន្តរគគល

អាចដ្ឋក់ គអប្មាងអស្ាើស្ំន លន្ិងជួយេន្វតតន្៍យៃធសាស្តស្តអដ្ឋយការអដ្ឋុះស្សាយ
អោចណាស្់ៃិស្អៅយៃធសាស្តស្តចំន្ួន្ម្ួយ។

ឯកសារស្តីពីប្រព័ ន្ធអេកូឡូស្ី

ោ៉ា ង
ម្ិន្ដ្ឋក់

រញ្ូច លៃស្សន្ៈទាន្គអប្មាងជាក់លាក់ អឡើយ,
ៃស្សន្ៈទាន្ទាំងអន្ុះជា

ូ ចជាប្កុម្ស្ងគម្ស្ីវ ិល ន្ិ ង េភិវឌ្ឍន្៍

នផាកនន្ស្ំអណើរស្ំររស្់ពួកអគស្ំរារ់ការផតល់ម្ូន្ិធិររស្់

CEPF។

ម្ូលដ្ឋាន្ប្គឹុះនន្ជី វសាស្តស្តស្ំរារ់ ការវ ិន្ិ អោគ

ហតស្ពត

CEPF

អៅកាងតំរន្់ឥណូឌ ភូ មា

គឺប្តូវបាន្ផតល់អដ្ឋយលៃធផលនន្ការេភិរកសទាំងឡាយ៖

ប្កុម្ន លអាច

ប្រមាណ ជាតូអលខបាន្នន្ប្រអភៃ ៃីតំង ន្ិងប្ចករអរៀងនានា ន លប្តូវនតប្តូវបាន្ការ
ពារអ ើម្បី

ៃរ់ៃល់ន្ឹងការបាត់រងជីវុះចំរុះជាសាកល។

លៃធផលនន្ការេភិរកស

ស្ំរារ់តំរន្់ ឥណូឌ ភូមាប្តូវបាន្កំណត់ អៅកំឡងអពលអរៀរចំនន្ឯកសារស្តីពីប្រព័ ន្អធ េកូឡូ
ស្ីអ ើម្។

អៅកំឡងអពលអធវើរចចរបន្ាភាពលៃធផលនន្ការេភិរកស

អ ើ ម្បីឆែុះរញ្ហ
ច ង
ំ

ការបាែស្់រូរអៅកា
ត
ងសាថន្ភាពនន្ប្រអភៃ

ៃី តំង

ប្តូវបាន្នកនប្រ

ន្ិ ងប្ចករអរៀងម្ួយ

ចំន្ួន្ ប្ពម្ទាំងភាពអធវើអៅបាន្នន្ការនកលម្អរៃិន្ាន្័យនានា ជាពិអស្ស្ស្ំរារ់ប្រអៃស្

ភូមា។ អៅកាង អគលរំ ណងអ ើ ម្បីផល
ត ់លៃធភាពវ ិន្ិ អោគអដ្ឋយ CEPF ន្ិងេាកផតល់
ជំន្ួយ ៏នៃអៃៀត ប្តូវបាន្តំរង់ៃិស្ោ៉ា ងមាន្ប្រស្ិៃធភាព, លៃធផលប្រអភៃ ៃីតំង ន្ិង
ប្ចករអរៀងនានាប្តូវបាន្ចាត់អាៃិភាពតម្រយៈ

ំអណើរការពិអប្គុះពិភាការាល់េក
ា

ពាក់ព័ន្អធ ដ្ឋយេន្វតតមាប្តដ្ឋាន្វ ិន្ិ ច័យ
ឆ
រួម្រញ្ូច លទាំងភាពរនាាន្់ នន្ ស្កម្មភាពេភិរកស
ន្ិងឱកាស្អ ើម្បីពប្ងឹងការខិតខំប្រឹងនប្រងអលើការងារេភិរកសន លមាន្ស្សារ់។

ជាស្ររលៃធផលនន្ចំន្ួន្ ៧៥៤ប្រអភៃ ៥០៩ៃីតំង ន្ិង៦៦ប្ចករអរៀងប្តូវបាន្
តំណត់ស្ំរារ់ហតស្ពត។ កាងចំ អណាម្ទាំងអន្ុះ ១៥២ប្រអភៃ ៧៤ៃីតំង ន្ិងរួន្ប្ចក
រអរៀងប្តូបាន្ចាត់ជាអាៃិភាពស្ំរារ់ការវ ិន្ិ អោគអលើការេភិរកស។
ទាំងអន្ុះតំ ណាងការអកើន្អឡើងជាស្ំខាន្់អលើ ៦៧ប្រអភៃ

ប្រអភៃអាៃិភាព

ន លប្តូវបាន្ចាត់អាៃិភាព

អៅកាងឯកសារស្តីពីប្រព័ន្ធអេកូឡូស្ីអ ើម្។ អន្ុះអាចប្តូវបាន្ស្ន្មតោ៉ា ងធំអធង ចំអពាុះ
ការចាត់រញ្ូច លស្ំរារ់អលើកៃីម្ួយ

នន្ប្រអភៃរកខជាតិជាអាៃិភាព

ការវ ិភាគអ ើម្បីដ្ឋក់រញ្ូច លប្រអៃស្ភូមា

ន្ិងការរ ីកអឡើង

ជាៃីជំរកនន្ប្រអភៃស្តវម្ួយប្កុម្ន លម្ិ ន្អាច

មាន្អៅកនន្ែងអផសងអៃៀតអៅកាងហតស្ពត។

ប្ចករអរៀងជាអាៃិភាពស្ំរារ់ការវ ិន្ិអោគររស្់ CEPF អៅឥណូឌ ភូមាហតស្ពត

មាន្ការយល់ស្ស្រគាោ៉ា ងរ ឹងមាំកាងកំ ឡងអពលពិ អប្គុះពិ ភាកសជាម្ួយ

េាពាក់

ព័ន្ធទាំងឡាយន ល CEPF គួរនតរកាអាៃិភាពភូ ម្ិសាស្តស្តរចចរបន្ាររស្់ខួន្
ែ
(ឧទាហ
រណ៍៖ ៃអន្ែអម្គងគ ន្ិងន ស្ំខាន្់ៗររស្់វា តំរន្់ថរក
ម ំអបា៉ា រស្ីណូប្រអៃស្អវៀតណាម្ជា
អ ើម្)

ការរនន្ថម្អលើអាៃិភាពន លបាន្រនន្ថម្ប្រស្ិន្អរើធន្ធាន្ប្តូវបាន្ផតល់ឲ្យ។

វាក៏មាន្ការយល់ស្ស្រគាោ៉ា ងៃូលំៃូលាយម្ួយអៃៀតន រ
ន្ិងតំរន្់ លិចៃឹ កអៅជំវ ិញ

អ ើម្បីរនន្ថម្រឹងៃអន្ែសារ

ប្ពម្ទាំងប្រជំភំ នា ហណាន្ជាប្ចករអរៀងអាៃិភាពរនន្ថម្

អហើយជាការឆែុះរញ្ហ
ច ង
ំ
អលើចអនាែុះប្រអោងន លបាន្រកអ

ើញោ៉ា ងធំស្អម្បើម្ ន្ិងការ

គប្មាម្កំនហងពីការេភិវឌ្ឍន្៍នររប្រពលលកខណៈកម្មោ៉ាងអលឿន្កំពងប្រឈម្អៅអលើ
ប្ចករអរៀងទាំងពីរអន្ុះ។

ប្ចករអរៀងអាៃិភាពម្ិន្ប្តូវបាន្កំ ណត់ អៅកាងប្រអៃស្ភូមាអៃ

ជាៃីកនន្ែងន លការវ ិន្ិ អោគអលើការេភិរកសមាន្កំ រ ិតទារអហើយៃីតំង
ជាអប្ចើន្កំពងប្រឈម្ម្ខន្ឹងការគប្មាម្កំ នហងោ៉ា ងធងន្់ធងរ
យៃធសាស្តស្ត ៏នៃៗអៃៀត

ន្ិងប្ចករអរៀង

អហើយជាការចាំបាច់ស្ំរារ់

ជាងៃី កនន្ែងអផសងអៃៀតអៅកាងហតស្ពត។

ប្រអៃស្ភូមាប្តូវ

បាន្ៃៃួល សាគល់ថ្ន ជាៃី តំងភូ ម្ិសាស្តស្តអាៃិភាពស្ំរារ់ អាៃិ ភាពវ ិន្ិ អោគនានា ៏ជាក់
លាក់ ន្ិង ពិតប្បាក ។

អាៃិ ភាពជាខែឹម្សារស្ំរារ់ ការវ ិន្ិអោគអលើការេភិ រកសអៅកាងហតស្ពត

បាន្កំណត់ តម្រយៈ ំ អណើរការពិ អប្គុះពិ ភាកាជាម្ួ យេាកពាក់ ព័ន្ធ

គឺ ប្តូវ

នផអកអៅអលើការវ ិ

ភាគនន្កតតគប្មាម្កំនហងស្ំខាន្់ ៗអៅអលើជីវុះចំរុះអៅកាងហតស្ពត ន្ិ ងរពវអហតររស្់វា។ ការគប្មាម្កំនហងឈរលំដ្ឋរ់ខស្
ព ់ជាងអគគឺការររបាញ់ ន្ិងការដ្ឋក់ េនាាក់ ស្តវនប្ព
ជាម្ួ យន្ឹ ងការវ ិនាស្ផត

ន លគប្មាម្កំនហង ល់ប្រអភៃស្តវន្ីម្ួយៗ

ពូជ

ន្ិងរ៉ាុះពាល់ោ៉ាងធំអធងអលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស្ីនានា។ ការរំនលងនន្ប្រអភៃៃីជំរក ស្ំរារ់
ំណាំកស្ិ–ឧស្ាហកម្ម

ូចជា អៅស្ូ

ូងអប្រង នត ន្ិង ំណាំអស្ ាកិចចអផសងៗអៃៀត

គឺប្តូវបាន្កំណត់ជាការគប្មាម្កំនហងខពស្់រំផតរនាារ់
សាយកូន្នន្ៃំន្រ់វារ ីេគគីស្ន្ី

ប្តូវបាន្យកលំនាំតម្ ំអណើរ

ន លជាការគប្មាម្កំនហង ៏ស្ំខាន្់អៅអលើប្រព័ន្ធអេកូឡូ

ស្ីតម្ៃអន្ែ អៅកាងហតស្ពត។ ការយល់អ

ើញស្ស្រគាោ៉ា ងៃូលំៃូលាយពីការពិអប្គុះ

ពិភាការរស្់េាកពាក់ព័ន្ធ គឺថ្នការគប្មាម្កំនហងទាំងរីគឺកាត់នតធងន្់ធងរអឡើងៗ ន្ិងអៅ
នតរន្ត ូអចាុះអៃៀតអទាុះជាកាងរយៈអពលខែីក៏អដ្ឋយ។

អៅកាងប្គរ់ ករណី

ការគប្មាម្កំ

នហងទាំងអន្ុះ មាន្ការជារ់ទាក់ៃងស្ំរារ់អស្ ក
ា ិចចជាតិ ន្ិងជីវ ភាពរស្់អៅររស្់ប្រជា
ពលរ ជ
ា ន្រៃ

ន លទាំងពីរអន្ុះអាស្ស្័យអលើអស្វាកម្មផតល់

ធម្មជាតិ។
អ ើ ម្បីអឆែើយតរអៅន្ឹងរញ្ហ
ា ទាំងអន្ុះ

អដ្ឋយប្រព័ ន្ធអេកូឡូស្ី

ក៏ ូចជាការគប្មាម្កំនហងអផសងៗអៃៀត

ប្ពម្ទាំងអ ើម្បីចារ់អផតើម្អដ្ឋុះស្សាយម្ួយចំន្ួន្នន្រពវអហតររស្់វា

CEPF

បាន្កំណត់

រូរម្ន្តម្ខងារវ ិន្ិ អោគម្ួយអដ្ឋយការដ្ឋក់ រញ្ូច ល អាៃិ ភាពវ ិន្ិ អោគចំន្ួន្២១ ចាត់ចូល
កាងៃិស្អៅយៃធសាស្តស្តអលខប្បាំម្ួយ។

ម្ខងារ

គឺជាលៃធផលនន្ ំអណើរការ ៏ៃូលំៃូ-

លាយ នន្ការពិអប្គុះអោរល់ជាម្ួយស្ងគម្ស្ីវ ិល ន្ិ ងភាាក់ ងាររដ្ឋាភិបាលន លពាក់ព័ន្ធ
ក៏ ូចជាន គូមាចស្់ជំន្ួយនានាររស្់ CEPF។ ម្ខងារ CEPF ប្តូវកាងយៃធសាស្តស្តវ ិន្ិ
អោគ ៏ស្ំខាន្់ម្ួយ

នន្អាៃិភាពវ ិន្ិ អោគចំ ន្ួន្

៣៨

បាន្ចាត់ ចូលកាងៃិស្អៅយៃធ

សាស្តស្តអលខ ១១ ។ យៃធសាស្តស្តអន្ុះរអងកើតឲ្យមាន្ម្ូលដ្ឋាន្ប្គឹុះនន្ការវ ិន្ិ អោគន ល

បាន្ស្ប្ម្រស្ប្ម្ួលអដ្ឋយ CEPF ន្ិងមាចស្់ជំន្ួយអផសងៗអៃៀត ន លចារ់អារម្មណ៍អៅ
កាងការគំប្ៃការខិតខំប្រឹងនប្រងអលើការងារេភិរកស
ស្ងគម្ស្ីវ ិល។

ន លបាន្ ឹកនាំអដ្ឋយេងគការ

ទិសអៅជាយទធសាស្តសរ និង ការវ ិនិអយគជាអាទិភាពរបស់ CEPF អៅរំបន់ឥណូឌ ភូាែរសពរ

ទិសអៅយទធសាស្តសររបស់
១. ការការពារជាអាទិភាពៃល់
ប្បអភទដៃលទទួលរងការគំរាម
កំដែងជាសាកលអោយការ់
បនថយការគប្ាមកំដែង រំបងៗ

ការវ ិនិអយគជាអាទិភាពរបស់ CEPF
១.១ កំោយការអធវើេនររាគមន៍សាកលបង រំនួនប្បជាសាស្តសរសូល
ា
ដនប្បអភទជាអាទិ ភាពអៅកាងកមមវ ិធ៊ីេភិរកសយូេដងវង

១.២ េភិវឌ្ឍន៍ៃំអោុះស្រសាយការេនវររន៍លប
អ ំផ្រទំងឡាងសំ
រាប់ការេភិ រកសដនប្បអភទរងការគប្ាមកំដែង ខពស់ ប្បអភទទឹក
រស់កាងទឹកសាបអោយរំបន់
១.៣ សិកាស្រសាវប្ជាវអលើប្បអភទទទួលរងការ គំរាមកំ ដែងជា
សាកលសំរាប់ដៃលជាការចាំបារ់សំរាប់ ដកលំេរពរ៌ ាន
ៃ៏ទូលំទូោយអលើសាថនភាព និងរបាយ
១.៤ គ្នំប្ទមូនិធិដៃលានស្រសាប់ ឲ្យកាែយជាឧរករណ៍មាន្ប្រស្ិៃធ
ភាពស្ំរារ់ ការេភិរកសនន្ប្រអភៃជាអាៃិ ភាពអៅកាងហតស្ពត

២. អធវើនិទសសន៍កមមការអឆ្ើយរប
តាមដបបបអងកើរៃម៊ីអៅអលើការអធវើ
ររាររ និងការអប្បើប្បាស់ អោយ
ខសខាប់ដនពពួកសរវដប្ព

២.១ គ្នំប្ទភាាកងារេនវរររាប់អោុះស្រសាយបោ
រ ញជួញៃូ រសរវ
ដប្ពកំ រ ិរខពស់ អោយការដណនាំពួកអគអៅការប្បរិបររិលប
អ ំ ផ្រ
ជាសាកលជាមួ យនិងការេអងករតាមោន និងរាយការណ៍
២.២ សប្មបសប្មួលសែប្បរិបររិការណ៍កាងរំអោមភាាក់ងារេន
វររន៍រាប់ នានា និងេាកអធវើសកមមភាពព៊ី ខាងអប្ៅអៃើមប៊ីការ់
បនថយការររាររឆ្ងដៃនដនពពួកសរវដប្ពនានា
២.៣ អធវើការជាមួយប្កុមែនដផ្ាកឯកជនអោយជំ អរ ើសអៃើមប៊ីអលើកំ
ពស់ការបនសំការោក់កំរ ិរអោយអររនាទំងឡាយអៅអលើការ
ៃឹកជញ្ួា ន ការលក់ និងការអប្បើប្បាស់ជាេនររជារិ ដនប្បអភទ
សរវដប្ពទំងឡាយ

២.៤ គ្នំប្ទការអោសនា ទ៊ីផ្ារសងាម បោ
រ ញទន់អែរការណ៍
និងកមមវ ិធ៊ីទំនាក់ទំនងេយូរេដងវងៃ៏ដទអទៀរអៃើមប៊ីការ់បនថរំរវូ
ការេាកអប្បើ ប្បាស់សំរាប់ សរវដប្ព និងកសាងការគ្នំប្ទជាសាធា
រណៈសំរាប់ ការេនវររន៍រាប់ សរវដប្ព

ទិសអៅយទធសាស្តសររបស់
៤. ផ្រល់េំោរសែគមន៍មូល

ការវ ិនិអយគជាអាទិភាពរបស់ CEPF
៤.១ អលើកកំពស់រំអណុះៃឹងនានាសរ៊ីេំព៊ីបទោានគរិ យទធេភិរកសជ៊ី

ោានអៃើមប៊ីជំរញអៅកាងការេភិរកស

វុះរំរុះកាងរំអោមប្កុមអគ្នលអៅទំងឡាយអៅឯទ៊ីតាំង

និងប្គប់ប្គងរំបន់ជ៊ីវុះរំរុះសំខាន់

អាទិភាពទំងឡាយ

ៗជាអាទិភាពនានា

៤.២ សាកលបង និងបអងកើរបដនថមសែគមន៍ដប្ពអ

ើ សែគមន៍អន

សាទរំបន់ការពារប្គប់ ប្គងអោយសែគមន៍
៤.៣ បអងកើរយនរការសែប្គប់ប្គងសំរាប់ការពារផ្្ូវការដៃលផ្រល់
លទធភាពការរូលរួមរបស់សែគមន៍អៅកាងប្គប់កំរ ិរដនការ
ប្គប់ប្គង
៤.៤ អធវើការវ ិភាគរអនា្ុះប្បអហ្គងដនរបន់ ជ៊ីវុះរំរុះសំខាន់ ៗ អៅកាង
ប្បអទសភូ ា និងគ្នំប្ទអលើការពប្ង៊ីកបដនរមដនបោ
រ ញ
រំបន់ការពារអោយអប្បើ ប្បាស់គំរដូ ផ្អកអលើសែគមន៍
៦. ជំរញេាកអធវើសកមមភាពសំខាន់ៗ ៦.១ គ្នំប្ទការខិរខំ ប្បឹងដប្បងរបស់សែគមន៍ស៊ីវ ិលអៃើមប៊ីវ ិភាគ
អៅកាងសខៃមន៊ីយកមមជ៊ីវុះរំរុះ

អគ្នលនអយបាយេភិវឌ្ឍន៍ ដផ្នការ និងកមមវ ិធ៊ីនានា វាយរំដល

សែគមន៍ និងជំវុះភាពរស់

ផ្លប៉ាុះពាល់អលើជ៊ីវុះរំ រុះ សែគមន៍ និងជ៊ី វភាពរស់អៅ និង

អៅកាងការអធវើដផ្កការេភិវឌ្ឍន៍អៅ

ោក់សំអណើរសំអសនារ ៊ីយ៉ាូៃំអោុះស្រសាយអលើការេភិ វឌ្ឍន៍ នានា

កាងប្រករអបៀងជាអាទិភាពនានា

ប្ពមទំងវ ិធានការបនធូបនថយសមស្រសបអៅកដន្ង ដៃលប្រូវការ
៦.២ សាែរណកមម ជ៊ីវុះរំ រុះ និងរំដលអសវាកមមប្បព័នធអេកូឡូស៊ី
ទំងឡាយដនប្រករអបៀងជាអាទិភាពនានាអៅកាងការអធវើដផ្ន
ការអប្បើ ប្បាស់ៃ៊ីធ៊ី្ និងការេភិ វឌ្ឍន៍ អៅប្គប់កំរ ិរ។
៦.៣ េភិ វឌ្ឍពិធ៊ីកា គអប្ាងរងអលបងាាញសំរាប់ការសាររអឡើយវ ិញ
ដនអេកូ ឡូស៊ីដៃលអធវើឲ្យលអអឡើងអលើសកមមភាពជ៊ី វុះរំរុះដន
កមមវ ិធ៊ីដប្ពអ

ើ ជារិ

៦.៤ ជំរញប្បព័នធផ្សពវផ្ាយឲ្យជាឧបករណ៍មួ យអៃើ មប៊ីអលើកកំពស់
រំអណុះៃឹង និងរាយការណ៍ការជដជកពិ ភាកាជាសាធារណៈដន
បញ្
ា បរ ិសាថន
៨.ពប្ងឹងសមរថភាពសងាមស៊ីវ ិល
អៃើមប៊ីអធវើការអលើជំវុះសាស្តសររំរុះ
សែគមន៍ និងជ៊ីវភាពរស់អៅ
អៅឯកំរ ិររំបន់ ជារិ មូលោាន
និងបារអប្កាម

៨.១ គ្នំប្ទការបអងកើរបោ
រ ញសកមមភាពនានាដៃលផ្រល់លទធភាព
៨.២ ផ្រល់ការគ្នំប្ទសាូលសំរាប់ការេភិ វឌ្ឍន៍ដបបេងាការដនេងាការ
សងាមស៊ីវ ិលកាងស្រសុក

៨.៣ បអងកើរយនរការណ៍លំអៅោានរាស់ោស់អៃើ មប៊ីឲ្យប្រូវអៅនឹង
េាកសម័ប្គរិ រររំអពាុះរំរូវការបណរុះបោ
រ លរបស់េងាការសងាម
ស៊ីវ ិលនានា

ការវ ិនិអយគជាអាទិភាពរបស់ CEPF

ទិសអៅយទធសាស្តសររបស់

១១.១ អធវើប្បរិបររិការនិ ងសប្មបសប្មួលៃំ អណើរការ និងន៊ី រិវ ិធិផ្រល់

១១. ផ្រល់យទធសាស្តសរភាពជាេាក
ៃឹកនាំ និងការសប្មបសប្មួលប្ប

ៃវ ិការបស់ CEPF អៃើមប៊ីធានាការេនវររន៍ប្បកបអោយប្បសិទធ

កបអោយប្បសិទភា
ធ ពដនការវ ិនិ

ភាពដនយទធសាស្តសរវ ិនិអយគអៅពាសអពញរំបន់ ែរសពរ

អយគអលើការេភិរកស តាមរយៈ

១១.២ កសាងមណឌលរំ ោងៃ៏ទូលំទូោយមួយដនប្កុមសងាមស៊ី

ប្កុមេនវររន៍ការងារប្បចាំរំបន់

វ ិលអធវើការឆ្ងសាថប័ន និងប្ពំដៃននអយបាយអឆ្ពុះអៅកាន់ ការ
សំអររអគ្នលអៅេភិរកសរួមគ្នាដៃលបានបរ ិយយអៅកាងឯក
សារសរ៊ីព៊ីប្បព័នធអេកូឡូស៊ី

កំណរ់រំោំ៖ អៃើមប៊ីសប្មបសប្មួលអលើអសរករ៊ីសំអាងមិ នស្រសបគ្នា ការោក់ អលខអរៀងទិសអៅយទធ
សាស្តសរ និងអាទិភាពវ ិនិអយគនានាអៅកាង មខងាររស់ CEPF (ទិសអៅយទធសាស្តសរអលខប្បាំមួយ)
អែើយអៅតាមអនាុះដៃរអៅកាងយទធសាស្តសរទំងស្រសុង (ទិ សអៅយទធសាស្តសរអលខ ១១)។

សេចក្តីេន្និដ្ឋាន្
រំដណកឯនានាភាពដនប្បអភទ និងប្បអភទានអោយរំបន់

ឥណូឌ ភូាែរសពរ
គឺជារំបន់មួយកាងរំអោមរំបន់ ជ៊ីវុះៃ៏សំខាន់បំផ្រអៅអលើភពដផ្នៃ៊ី។ អោយអែរដរ
សាពធប្បជាជនៃ៏ខស
ព ់

ការេភិវឌ្ឍន៏អសៃាកិរចៃ៏ឆ្ប់រែ័ស

អប្បើប្បាស់ានការផ្ល្ស់បូររ

ប្បព័នធអេកូ ឡូស៊ីធមមជារិដនរំបន់ែរសពរគឺកំពង

ោក់អប្កាមសាពធដៃលានការអកើនអឡើ ង។
រកសេនររជារិ

ប្ពមទំងដបបដផ្នដនការ
ប្រូបាន

ចាប់តាំងព៊ីការតាំងរិររដនសាគមន៍េភិ-

គឺប្រូបានអផ្លររអៅអលើែរសពរ

អៅកាងទសសវររន៏ឆ្ាំ១៩៩០

និង

ការេភិវឌ្ឍន៍អគ្នលនអយបាយបានផ្រល់លទធភាពឲ្យានលំែូរអកើនអឡើងដនជំនួយការ
ណ៍េភិវឌ្ឍអប្ៅប្បអទសនានា
អយគអលើការេភិរកសៃ៏សំខាន់
ភិបាលេនររជារិនានា។

ប្បអទសអប្រើនបំ ផ្របានទទួ លផ្លប្បអយជន៍ ព៊ីការវ ិនិ
ជាពិអសសអៅៃល់រោាភិបាល

និងេងាការមិនដមនរោា

ផ្លប៉ា ុះពាល់នានាដនការវ ិនិអយគអនុះរួមានការពប្ង៊ីកដនរំ

បន់របស់ប្បអទសន៊ីមួយៗអប្កាម (យ៉ា ងអហ្គរោស់ានដរនាម) ការការពារផ្្ូវការ និង
ការេភិវឌ្ឍន៍ ដនយទធសាស្តសរេភិ រកសនានាដនប្បសិទធភាពដៃលបានរងអលបងាាញ
សូមប៊ី
ដរអៅទ៊ីកដន្ងដៃលានទំែំកំណរ់។
អៅកាងឆ្ាំៃ៊ីៗ
ម

អទុះជាយ៉ា ងោក៏អោយវាានការការ់ បនថយបនរិរមរងៗកាង

រំអនាមៃវ ិកាដៃលអារានសំរាប់ ការេភិ រកសជ៊ីវុះរំរុះ
រិររទកោក់អៅអលើបញ្
ា ៃ៏ដទៗអទៀរ
កាសធារ)

ឬ

ាចស់ជំនួយបានបដងវរការយក

(ជាពិអសសអប្រើនបំផ្រអៅអលើការដប្បប្បួលអា

ការោអរញព៊ីប្បអទសជាអប្រើ នអៅកាងែរសពរទំងស្រសុងដរមរង។

អៅអពលជាមួយគ្នាអនាុះដៃរ ការបា្ស់បូរអគ្នលនអយបាយ
រ
លកខជខណឌអសៃាកិរនា
ច នា គឺ
កំពងសប្មបសប្មួលការវ ិនិ អយគអលើដផ្ាកឯកជនៃ៏ ធំសអមបើម

កាងវ ិស័យវារ ៊ីេគា៊ីសន៊ី

កសិ-ឧសាែកមម ការរករកដរ ៉ា និងវ ិស័យឧសាែកមមអផ្សងៗអទៀរជាមួ យនឹ ងសកកោន
ពលបំពលបរ ិសាថនៃ៏ធំសអមបើម។

ខណៈអពលដៃលនិនាាការទំងអនុះបងាាញព៊ី ការប្ប

ដជងអលើការងារេភិរកសៃ៏សអមបើមគ្នានទ៊ីបញ្ចប់

ការេភិ វឌ្ឍជាវ ិជចានមួយជាការៃុះោល

ដនប្កុមសងាមស៊ីវ ិលបានជំរញកាងការេភិ រកសជ៊ីវុះរំរុះ និងបញ្
ា ពាក់ព័ននា
ធ នា ដនការេភិវឌ្ឍន៍សមស្រសប ការការ់បនថយភាពប្ក៊ីប្ក និងសមធម៌សងាម។
ការអលរអឡើងដនប្កុមទំងអនុះបងាាញឲ្យអ
អរៀបលំោប់ព៊ីេងាការមិនដមនរោាភិបាលេនររជារិ
និងអៃើមប៊ីអធវើសាែរណកមមកញ្ចប់មូនិធិ
ប្បព័នធអេកូ ឡូស៊ីអនុះ
ជាដៃគូ

ដៃលប្រូវបាន

CEPF

អៃើមប៊ីគ្នំប្ទការរួបរួមយ៉ា ងទូ លំទូោយដនសងាមស៊ីវ ិល

និងេាកផ្រល់ជំនួយអផ្សងៗអទៀរ

រកសរមបងៗព៊ីពែអកាណ។

ើញព៊ីកាឡានវររភាពសំរាប់

អៅៃល់េងាការដផ្អកអលើសែគមន៍

ដៃលអោុះស្រសាយការប្បដជងអលើការងារេភិ

យទធសាស្តសរវ ិនិអយគរួមគ្នាបានោក់ អរញកាងឯកសារសរ៊ីព៊ី

ផ្រល់នូវប្កបខ័ណឌការងារមួយសំរាប់ប្បអភទដនការេភិវឌ្ឍន៍ភាព
ទមទអៅកំរ ិរមួលោាន

ថាាក់ជារិ

និងថាាក់ រំបន់។

យទធ

សាស្តសរវ ិនិអយគ គឺសប្ាប់ទំងព៊ី ានមែិរតា
ឆ
និ ងការរងអលបងាាញដនទំែំដនការប្ប
ដជងនឹងការេភិរកស ដៃលកំ ពងប្ប
ោក៏អោយ

មអៅនឹ ងរំ បន់ឥណូឌ ភូាែរសពរ។ អទុះជាយ៉ា ង

តាមការបអងកើរការវ ិនិ អយគជាយទធសាស្តសរអៅកាងសងាមស៊ីវ ិល

CEPF

អារោក់កាងទ៊ីកដន្ងមូលោានប្គឹុះៃ៏រ ឹងាំមួយដនសមរថភាព រំអនុះៃឹង និងការេនវររន៏
លអអៃើមប៊ី ផ្រល់លទធភាពបដនថមអលើការអឆ្ើយរបប្បកបអោយប្បសិទភា
ធ ព តាមការពប្ងឹង
ពប្ង៊ីក និងជំរញរលនាេភិរកស។

