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លដំបូងៗ

រជំរុញអំពី
លប

ន

ល89វEន

រ·ះ

សព្វប់

មកិច្ចûមýៀងស្តីពីសហគមន៍

រ

0Uនក?ិត
ប់

ស្ថិតក្នុងដំfក់

រLរតំបន់របស់
ើ
ខ្លួន;ើងវិញ

©ន់EនÇៀបចំន

|ត្តឧត្តរUនជ័យ

(៦៤.៣១៨ហិកJ)

ប់ង4សហគមន៍

១

រប់ងសហគមន៍

uើ

ខ្ពស់ ÐះពួកÆµ¬ន ឬក៏Uនតិចតួចនូវភពចំណលស

(៥៤.៦៥២ហិកJ) xះ (៤៧.១៩២ហិកJ) និង ûះវិរ
(៣៧.០៦៣ហិកJ) (FA 2013)។ យUន

រ

រÇចរឹលើ និងពxីx 0ក្នុងសហគមន៍ើ។

ដូចUនបញក្នុង រូបព ២ និង ៣ |ត្តឧត្តរUនជ័យ
ម

រ(្វើវិមជ្ឈ

4ង ២០%&ំមកªើយក្តី ក៏0®Uនបo

រប់ងសហគមន៍ើនីមួយៗ (FA 2013)។

UនÙ្ទដីធំ4ងÆ លស្ថិត

ររ។

និងមិន

រប់ងធនÊន¶ះO (Ty 2013)។

ÚំEច់fស់ស
និងទទួលEន

ប់ប់ងធនÊនឲ្យEន

រអនុម័តយល់ûម4ផ្លូវ

រ

Oើប

សហគមន
៍ ចÚប់²ម
ើ្ត ©ញយកផល 4លក្ខណៈណិជក
្ជ ម្មពី

ើ (Ty et al. 2011)។

ធនÊនើរបស់ខ្លួន ក្នុង·ះ

រ

ប់ើស

បàលå
់

ណិជ្ជកម្ម រំពឹងនឹងជួយប្កើនចំណលÒLរ។

)ររួមចំSកRសហគមន៍.7ើ
ក្នុង)រអភិរក្ស.7ើ និងក្នុងចំណTល5UNរ

ចំណលÒLរ
កន្លងមកមិន©ន់Uន

រអភិរក្សើ
រសិកbQ7លថ្មីៗមួយស្តីពី
ើ0កម្ពុ4

ពី%&ំ២០០២

yៀប(ៀបតំបន់សហគមន៍
4ប់µ&

និងតំបន់

ររ

ដល់

២០១០

Eនរកើញ

×uើLMនព!ដ្ឋកិចសង្គ
្ច
មកិច្ចរបស់

®តំបន់Ç
 ចរឹលUន
çèកស

សហគមន៍4

jើមើUនតq្ល©បល89វEន

ប់សហគមន៍ើ¶ះ

0ក្នង
ុ មូលGHនUន8ម
ឹ ®

រអភិរក្សធនÊនើ

(Ty 2013)។ លទ្ធផលចុះក្នុង JÉង ១ បញ

ផលប៉ះល់

ÒLរ4សUជិក¶ះO (Sunderlin 2006)។ យLរUន

លEន

4មួយនឹងតំបន់ើ0

ម(YEយដ៏Uនសិទ្ធពមួយ 
Ù្ទដីUនគ?បើ

សហគមន៍ើ

រÒលគ?ប

រយតq្លពី

ដូ្នះអត្ថÏជន៍

រមល
ូ អនុផលើ (NTFP)

ប៉Å
ុ
ះ ។ ចំណល
 ទទួលEន សឹង®មន
ិ ប់

រថយចុះ

ជីវព4ជន

UនអÄ©បបំផុត0ក្នុងតំបន់

ន
 ស
់

ប
 ì
់ ì
 ង
 ់

លពឹង្អកuើើ0ក្នុងមូលGHនផង

កុំ;ើយដល់uើកកម្ពស់ជីវព¶ះ។ ផ្ទុយµ&´ឡះ ើ
ប់ងយរដ្ឋUនតq្លខ្ពស់្នក!ដ្ឋកិច្ច

១

អនុសo្ញxបខ័ណÎសហ44តិ
ស្តីពី
រÒល សÊតុ
(UNFCCC) Eនកំណត់និយមន័យ REDD+ 4៖ "វិធីL្រស្ត្នក
àលនÏEយ និងឿងuើកទឹកចិត្តវិជ្ជUន uើបo©ក់ទងនឹង រ
ត់បន្ថយឧស្ម័នបំយញJម រEត់បង់ើ
និង រÇចរឹល
ើក្នុងOសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ûម©ំងតួQទី រអភិរក្ស,
រប់ង
ើកបយចីរព
និង រព*ីកស្តុក បូនើក្នុងOស
ម
កំពុងអភិវឌ្ឍន៍៍" (Solution Exchange 2010, 1). សកម្មព0
REDD+ រួមUន៖
រ ត់បន្ថយឧស្ម័នបំយញJម រEត់បង់
ើ (RED), រ ត់បន្ថយឧស្ម័នបំយញJម រÇចរឹលើ, រ
អភិរក្សស្តុក បូនើ
រប់ងើកបយចីរព និង រ
ព*ីកស្តុក បូន (Solution Exchange 2010,1)។

Øលគឺ

Uន

ទើក? ើUនតq្លខ្ពស់ ជីវៈច?ុះសម្បូរប និង

អនុផលើ៉ងើន
Eនើន4ងឯកជន

ªើយចប្កើតចំណលពីើ
និងប់ងយសហគមន៍

ើគិត4ចំណលក្នុងមួយÒLរ ឬក្នុងដីមួយហិកJ (Jagger
et al. 2014)។ ចÖស់fស់
89វUន

រយកចិត្ត

រអភិវឌ្ឍសហគមន៍ើ

ន់®ំងង្នកàលនÏEយ និង

ជំនយ
ួ ììង
 ្ន
់ ក
 ប្ចក
 Oស និងហិរញ្ញវត្ថ4
ុ បន្តបQÔប់ Oើបច
ចូលរួមចំ=កEន4ក់្តង ក្នុង

រ

ត់បន្ថយពxីx និង

រអភិរក្សជីវៈច?ុះ (de Lopez 2004)។
3

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

ំទី១៨ េលខ៣ ែខក"្ញ ំ២០១៤

ដូច4 រម្មណ៍រីកÉយនឹងលំអធម្ម4តិ

រសិកbមួយក្នុង%&ំ២០១១ uើ ៣សហគមន៍ ស្ថិត0
4ប់តប
ំ ន់ក
 ង
ុ្ន |ត្ត កំពត កំពង់ធំ និង កំពង់សឺ្ព EនE៉នL
់ ន
¬ 

តq្ល្នកវប្បធម៌និងតិកភណÎ

ចំណលពីើ

និង!ើUនសុខពល្អ។

រួមចំ=ក4មធ្យមUណ

ចំណលÒLរÚំ%&ំ (©ំង4zក់

ស និង

២៥%

ក្នុង

ដំüើរ

រចិញ្ចឹមØះ)

រលំ§

យ និង

លចទទួលEនពីធនÊន
តួ៉ងÜកូOសចរណ៍

រយសហគមន៍0ចំបក់ ក្នុង|តកំ
្ត ពង់ស្ពឺ Eនផ្តល់

គឺពី ៧៤ដុរ ដល់ ១៥១ដុរ ឬ!្មើនឹង ៣០៣.០០០Çៀល

នូវភពចំណលមួយOៀត និងuើកទឹកចិតសហគមន៍
្ត
ឲ្យ

ដល់ ៦១៨.០០០Çៀល (± ១៨.០០០Çៀល × ២២.០០០Çៀល)

ួ ។ យLរUនOសពើ
តំបន់ធម្ម4តិ0មូលGHនខ្លន

(Koy and Sasaki 2013)។ តួuខ·ះ ©បំង4ង

ល្អ8

ពីមុនៗ

លE៉ន់L¬ន

រសិកb

ល ពី%&ំ២០០២ ដល់ ២០១០ សហគមន៍ចរកចំណល

Ú%
ំ E
ំ& ន4មធ្យម ១០.០០០ដុរ ពី ៀ្ញ វ4តិ និងអន្តរ4តិ។

ចំណលពីើរួមចំ=កក្នុង

ចំណលÒLរÚំ%&ំ Eនពី ១៦៣ដុរ (៦៦៨.០០០Çៀល)

ក្នុង%&ំ២០១១

ដល់ ៤១៤ដុរ (១.៦៩៦.០០០Çៀល) (Kasper and Top

Uណ

2006)។ ពខុសµ&·ះ ចបf្ខល4ចម្បងមកពីវិធីL´្ត

Oសចរណ៍ (Lonn et al. 2012)។

ខុសµ&កង
ុ្ន

រយតq្លព
 L
ី ន
M ព។
ើ

ក្នុង%&ំ២០០៧ jើម្បីយតq្លពី

ើសិនងèក×Jម

Eនពីរុក្ខ4តិ

(រ,

Sasaki

អÄEត់បង់

ទធនÊន

សUរសំណង់

និងអÄÇចរឹលើ

កំពុងទបo

and

Koike

0ស7ញកម្ពុ4 រួម©ំងតំបន់សហគមន៍ផង។

គឺ

NTFP

បង់ើលJមនិយមន័យ គឺ4 "

រÓស់ប្តូរដី ×4

ឱសថ,

ដីស

យLរសកម្មព

រុក្ខ4តិចំណីសត្វចិញ្ចឹម,

ឿងផ្សផលិ
ំ
តផលសម្ផស្ស,

លគើនEនពីÜកូ

កZ[ជំរុញ)រ]ត់បង់ និង)រ^ចរឹល.ឈើ

(ក្នុង|ត្ត

រតនគិរី) រកើញ NTFP ផ្តល់ចំណល4មធ្យម ៧៩ដុរ
2008)។

១០ដុរ/ÒLរ

ប"V8ឈមចំXះសហគមន៍.7ើ៖

ររួមចំ=ក NTFP 0

(Kim,

សUជិកសហគមន៍រកចំណលÚំnEន

រសិកb
 មួយOៀត

ក្នុងចំណលរបស់សUជិកសហគមន៍ើភ្នំកុក
ក្នុងអ្នកមូលU&ក់ក្នុងមួយ%&ំ

ររ

ប់

រyើzស់មួយបOៀត

មនុស្ស (ស

និងជ័រើ)

ប
 ់ រ(្វកសិ
ើ
កម្ម និង

រEត់

រJំងលំ0GHន4សំន់)

ផ្តល់ចំណលÚំ%&ំ4មធ្យម ៥៨,៥ដុរ ក្នុងអ្នកមូលU&ក់

ឬយLរះធម្ម4តិ ដូច4 បន្ទុះភ្នំ

(ក្នុងច¶ះពី ៥ដុរ × ២៧០ដុរ ) ªើយ NTFP

ទឹកជំនន់ (FAO n.d., 1) លចប៉ះល់មិនល្អើន៉ង×

Eនពីសត្វ (សត្វរស់, ទឹកឃ្មុំ, xមួនឃ្មុំ, Lច់សត្វ, ្បក,

uើបរិLMន។

ឱសថ, ឿងផ្សំ&ំÈលក់ពណ៌) ផ្តល់Eន§ល ៥០ដុរ

ើ លប៉ះល់មិនល្អ×uើរចQសម្ព័ន្ធ ឬមុខរតំបន់

(Kim, Sasaki and Koike 2008)។

 ªើយ

រអភិរក្ស និង

្លើង

ររញ្ជួយនដី ឬ

រÇចរឹលើ សំåដល់ "

ត់បន្ថយសមត្ថពរបស់ ក្នុង

រÓស់ប្តូរក្នុង

រផ្គត់ផ្គងផលិ
់
តផល

និង/ឬ !" (FAO n.d., 2)។ JÉង ២ Eនបញ ក្នុងកិច្ច

រប់ងធនÊន NTFP 4វិធីL´្ត

ចអនុវត្តEន jើម្បីលំអលទ្ធពចិញ្ចឹមØះ និង!ដ្ឋកិច្ច

ខិតខំឹងងះhយ

Lច់zក់របស់សហគមន៍លពឹង្អកuើើ (Hall and

ើ 89វUន

Bawa 1993)។ ក្នុង·ះ ÆមិនEនគិតចូលOនវូ ផលÏជន៍

ដូច4 មូលªតុuច ឬទំនងៗ4ងÆ ដូចUនចុះស្ខបក្នុង

មិនចកំណត់4រូបិយវត្ថុEន ដូច4 ស្តុកធនÊនើ

JÉង ២។

លមិន©ន់ផ្តល់ផលមៗ
JÉង ២៖ កJជំរុញ

និង

រÇចរឹល

រយល់ដឹងអំពីមូលªតុល4ឫសគល់ ក៏

និងផលÏជន៍²្សងOៀត

រEត់បង់ និង

រÇចរឹលើ

មូលªតុuច
រ

រEត់បង់ើ

មូលªតុ4ឫសគល់
កំüើន4ជន

ប់ើខុសចÖប់ និងµ¬នចីរព

រមូលយកអុសើនហួសªតុ

ចំfក´ុកចូលក្នុងតំបន់

រÉនjើម្បី(្វើកសិកម្ម

ទំ·ៀមទUប់សង្គម (

រព*ីកលំ0GHន

កំüើនលទ្ធពចូល×ក្នុងតំបន់ើ
ត?9វ
សិទ្ធិ

រÚប់យកដីJម

រyើzស់)

រធនÊនក្នុងតំបន់
ន់

ប់ដី0ទន់|bយ

កង្វះយន្ត

រះhយទំQស់យយុត្តិធម៌ និងUនតUព

កង្វះន

រuើ

រyើzស់ដី

ផលÏជន៍!ដ្ឋកិច្ចទទួលEនតិចពីើ0ក?ិត4តិ
ើ(ៀបនឹងជ¨ើស²្សងOៀត
រយល់ដឹងតិចតួចអំពីមុខរើជួយដល់បរិLMន
ភព៖ Ngoun 2014
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ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

រដ្ឋEលើ

ំទី១៨ េលខ៣ ែខក"្ញ ំ២០១៤

Eនuើកពីឧបសគ្គ4ើនដល់

!ើរមួយ

រ

គ÷ង·ះទទួលEនថវិ

ប់ងើកបយចីរព Uន4ទិ៖ ១) កង្វះ
បុគល
្គ ក
ិ Uនសមត្ថព

និង

និងម(YEយ ស

អនុវត្តសកម្មពEនងទុក ៣) ចំüះដឹងនិង
Uនក?ិតរបស់បុគ្គលិក
8Òតពិនិត្យuើ
សហតិបត្តិ

រ

រLរើ និង

រJំងចិតខ
្ត ស
្ព j
់ ម
ើ ្ប ប
ី ¨ើ រ0

Jម|ត្តGច់´ល ២) កង្វះថវិ
៤)

និងសត្វ

រ្ត4ចិត្ត

សUសន៍Nផ្លូវ

៉ងចfស់
2011)។

៦០%

jើម្បីស¨ចàលå·ះ

89វUន

;ើងវិញuើដី

០.៥នហិកJ

ªើយសិទ្ធិ

ប់ដីរបស់សហគមន៍ើ

ន់

hវiវ²្សងៗ។

(FA

រGំjើមើ

និងកំណត់4តំបន់

jើម្បី

រLរ

និងប់ងើ

ប់

រសិកb

Eនមូលយកពីបទ

រ 4មួយសUជិកសហគមន៍អូរ{ម ក្នុង

ឯកLរ_ះពុម្ពផbយ

ររកbទុកគ?បឲ្យEន

Ù្ទដសរុ
ី បក្នុង%&ំ២០១៥

យUនជំនួយììង់ពី

nស
ី
២០១៤ និងទិនន
្ន យ
័ បQÔបប
់ ន្សទ
ំ ទួលEនពី

រEត់បង់ និងÇចរឹល

Oសកម្ពុ4§លមិនចអនុវត្តJមàលå
ក្នុង

"ពហុមុខរ,

រប់ងតំបន់Çចរឹល" លប្កើត

រដ្ឋEលើ

ទិន្នន័យបឋមស

រពីសំfក់4ធរ និងLMប័នមូលGHន (ACI

អភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍EនO

¬ះ

កបយចីរព (APFNet) រហូតដល់ចុង%&ំ២០១៤។

2014)។
ើ

ពីគ÷ង

បf្ខញសុីE៉សុីហ្វិក

ប់

ប់យកើយខុសចÖប់ និង ៥) កង្វះ

ពិនិត្យJមឧបសគ្គ និងu្បឿន

ររសហគមន៍ើ។

;ើង និងអនុវត្តយ វិទYLMនhវiវ និងអភិវឌ្ឍើ

ប់

សមត្ថពទន់|bយស

រអនុវត្តEនល្អ ក្នុង

ឯកLរនÏEយ

និងរEយ

រណ៍

រសិកb·ះអនុវត្តវិធីL´្ត
 បគុណព

និងបបរិUណរួមµ& យyើកម្មវិធី Excel ស

ប់គណQ

រកចំណលពីើ និងyើxបខ័ណÎ SWOT ស

ប់យតq្ល

ពីចំណុចំង ចំណុច|bយ ឱ

ររ

រសិកb


ស និង µរគំÉមកំ§ង jើម្បី

ផ្តល់4Ïបល់ពីយុទ្ធL´្ត×មុខOៀត។

ក៏89វព*ឹង

xុមសហគមន៍ើអូរ{ម ស្ថិតក្នុងភូមិLវិស័យ

;ើងរ (FA 2011; CDRI 2013)។
យមិនបដិ!ដ

ឃុំLវិស័យ ´ុកzLទបល្ល័ង្គ (រូបព ៤) Uណ

សិទ្ធិរបស់4ជន0ជនបទ 4ពិ!ស ជនxីx និងជិតxីx

៣៧ គ.ម ពីទីរួម|ត្តកំពង់ធំ និង ១៦៨គ.ម ពីxុងភ្នំ7ញ (Ma

ក្នុង

រyើzស់ធនÊន·ះ

គឺ4បoឈមចម្បងមួយ

2014)។ គ÷ងសហគមន៍ើ·ះ 89វEនប្កើត;ើងក្នុង

ស

ប់រGHភិEល និងសង្គម©ំងមូល។ ដូ្នះ រGHភិEល និង

%&ំ២០0៤ uើÙ្ទដី ៣០៨ហិកJ ក្នុងàលបំណងចម្បងជំរុញ

របន្ថយu្បឿន

សហគមន៍មូលGHន

រEត់បង់ើ

គួរខិតខំuើកកម្ពស់

4ជនក្នុងមូលGHនឲ្យអភិរក្សើ

រyើzស់ធនÊន

ររើ

និង

yើzស់ធនÊនើកបយចីរព។

ើកបយចីរព។

0%&ំ២០០៨ Uន ៣៥៤ÒLរ 89វ4 ១៨១៨Qក់
ករណីសិកA
 Bើគ`ងសហគមន៍.7ើអូរIម
គ÷ងសហគមន៍ើអូរ{ម

(´ី ៩១៨Qក់) រស់0ក្នុងភូមLវិ
ិ
ស័យ (NIS 2010)
ក្នុង·ះUន

ក្នុង|ត្តកំពង់ធំ

២៧៣ÒLរ

4សUជិកសហគមន៍ើ

លគើន4ជន4តិគតិចកួយ។

89វEនើសÇីសយកមក(្វើករណីសិកb Ðះ4ឧ©ហរណ៍ដ៏

Nពី

រGំ´ូវ

និងដំf²
ំ ្សងៗ ពួកÆមូល NTFP ដូច4 # ឫស្សី ទឹកឃ្មុំ
រូបព ៤៖ តំបន់សហគមន៍អូរ{ម
 !"


#$%&'(
' # !"
 &#(
' #%
#
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ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

ំទី១៨ េលខ៣ ែខក"្ញ ំ២០១៤

្លើ ផ្សិត និងរុក្ខ4តិឱសថ។ អ្នកខ្លះUនតូបលក់ដូរតូចៗ

្ធិ ប
ក្នុង បo(ក់ចÖស់ សហគមន៍អូរ{ម Uនកម្មសិទ´

និងអ្នក²្សងOៀត4ពលករ (Ma 2014)។ 4àល

ចÖប់uើើ និងធនÊន0ក្នុង¶ះ។

Uន®សUជិកសហគមន៍ើប៉ុÅះ

រណ៍

អ្នកµំìគ÷ង·ះ)ឿ ើក្នុងតំបន់

លចមូល

សហគមន៍ នឹង យ
 4ចុ
ើ ង

យកធនÊនពីើសហគមន៍។

®តិចតួច0កម្ពុ4

សUជិកសហគមន៍គិត

ក្នុង)រអភិរក្ស.7ើ និងបa្កើនចំណTល5UNរ

*ននចូលរបស់µត់

ឥទ្ធិពល

ើ និងប្កើនត?9វ

´បJមគ÷ងប់ងើរបស់ខ្លួន¶ះ

យ
 លរង

រខូចត

គឺដូច4%ះ0កf្ខលសមុìមួយ។

)ររួមចំSករបស់សហគមន៍.7ើ

រLរើ និងសកម្មពអភិរក្ស

ររ និង

07លfមួយនឹងUនអ្នកN
រ

ªើយGក់សំធប'្ថមមកuើ
ររ©ំង¶ះ។

ក្នុង

%&ំ២០១៤ សហគមន៍ើអូរ{មEនGំjើមើuើÙ្ទដី

អត្ថ8dជន៍]នពី)រចូលរួមក្នុង

រកbទុក4តំបន់

ររចំនួន ១៥ហិកJ លUនឫស្សី និង

សហគមន៍.7ើ

jើមើzំ

ទសរុប©ំងអស់ ៩៨១០jើម គឺUន គគីរ

អត្ថÏជន៍ÓÔល់និង4ក់្តង

ស

ប់ÒLរល

(Hopea odorata), ធ្នង់ (Pterocarpus macrocarpus Kurz),

ចួលរួមក្នុងគ÷ងសហគមន៍អូ
ើ រ{ម

ក%ះ (Sindora cochinchinensis H. Baill), # (Calamus

ញចូល និងyើzស់ jើម្បីមូល NTFP ²្សងៗ ដូច4

sp.) និង ûីង។ ពួកÆក៏EនGំjើមើ ៧៨១០jើម 0តំបន់

អុស ផ្សិត ្លើ # ទឹកឃ្មុំ សត្វល្អិតចហូបEន (ដូច4

Lរើ;ើងវិញ ក្នុង¶ះUន jើម

ពីង) និង8ី និង

សY ២០០០jើម

(Acacia auriculiformis Muell)។ រដ្ឋEលើ Eនជួយ

លក់កូនើ

បណ្ណុះបf្ខលសUជិកគណៈកម្ម

(JÉង ៣)។

រសហគមន៍ អំពីវិធីជួយឲ្យ

ើលូតស់;ើងវិញ ដូច4 រៀបរបប&©ំ
ឲ្យ´ឡះ

និងមូលផល។

ប្ចកOសើន&មOៀត

ប៉ុ'្ត89វUន

jើម្បីuើកកម្ពស់

ប់ើ

និងពី

ើUនស

រយល់ដឹងរបស់

ធម្ម4តិ។

លទ្ធព

រUនចំ=កក្នុងzក់ចំüញEនពី

រ

្ញៀវចូលមកទស្សQសហគមន៍អូរ{ម

ចំណល4Lច់zក់Eនពី

របណ្ណុះបf្ខល

គឺ

NTFP

នុពលធំfស់

សហគមន៍មូល

ស

Uនើនគួរសម។
ប់ផលិតកម្មទឹកឃ្មុំ

និងផ្គត់ផ្គងទឹ
់ កឃ្មុំសុទ្ធEនពី

សUជិក អំពីរៀបអនុវត្តល្អបំផុត និងជួយឲ្យពួកÆUនជំQញ

៥០០ × ៧០០លី8ក្នុងមួយ%&ំ ªើយលក់EនÞ្ល ៥ដុរ/

ស

លី8 ឬEនចំណលសរុប ៣៥០០ដុរ/%&ំ។ Þ្លទឹកឃ្មុំ·ះ

ប់អនុវត្តប្ចកOស©ំង¶ះ។
រ

ប់ើ និង

រUញ់ខុសចÖប់ Eនថយចុះ4ំង

Úប់JំងពីសUជិកសហគមន៍Úប់²្តើមjើរលÖតក្នុង
ទប់ទល់នឹងសកម្មពខុសចÖប់²្សងៗ។

ពួកឈ្មួញកf្ខលEនកំណត់©ប4ងÞ្លទីផbរ។

jើម្បី

សUជិកសហគមន៍ Eនដឹងពីបo និងឱ

រូបសo្ញរបស់

ខ្វះតជំនួយµំì្នកថវិ

សហគមន៍

ើ និងរដ្ឋEលើ លUនGក់ស7ញ
JÉង៣៖

éះបី

សល្អក្តី ក៏ពួកÆ

និងប្ចកOស jើម្ប ីអភិវឌ្ឍមុខ

របរផ្គត់ផ្គង់ទឹកឃ្មុំ។

រមូលធនÊន0សហគមន៍អូរ{ម %&ំ២០១៤
ÒLរទទួលផល



ទធនÊន

រដូវមូលផល

ចំនួន

4 % ចំនួនសរុប

ចំណលEនពី NTFP
8ី

ពីnឧស ដល់ មិថុQ និងពីnកo្ញ ដល់ តុ

273

100

អុស

ÚំÞ្ង

273

100

រុក្ខ4តិចំណសត្វ
ី
ចិញ្ចឹម

ចុងnធ្នូ ដល់nôL

190

70

ផ្សិត

nមីQ ឧស និង កo្ញ

191

70

្លើហូបEន (គុយ)

nមីQ និង ôL

82

30

# (ស

nមកÉ កុម្ភៈ និង កo្ញ

38

14

ទឹកឃ្មុំ

ពីnôL ដល់ កo្ញ

44

16

ពីង

ពីnសី ដល់ កo្ញ

10

ប់(្វើឿងសរឹម និងតÖញក,្តក)

យ7លUន

្លៀងធំៗ

3.7

ចំណលEនមកពីក'្លងបណ្ណុះកូនើ និងមូលនិធិសហគមន៍
រលក់កូនើ
មូលនិធិសហគមន៍

ម្តងU្កលក្នុង7ញមួយ%&ំ
zក់តិចតួចEនពី

yើស ប់រកbនិងដំüើរ
សហគមន៍

រ

្ញៀវមកទស្សQ ក្នុង7ញមួយ%&ំ yើស ប់រកbនិងដំüើរ
សហគមន៍

រ

ភព៖ សUសន៍4មួយសUជិកxុមសហគមន៍ើអូរ{ម 0nសី ២០១៤

6

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

ំទី១៨ េលខ៣ ែខក"្ញ ំ២០១៤

អត្ថÏជន៍មួយOៀតគឺ រលUនជីវ4តិខ្ពស់

JមរៀបវិទYL´្ត

និង4ភពរ និងចំណីសត្វ7ញៗមួយ%&ំ។ 8ី4ភព

សរុបមក ើសិន8
ើ 9វEត់បង់ ស្តុក8ីក៏89វEត់បង់រ។

រធម្ម4តិចម្បងមួយOៀត ចរកÚប់Eន0ក្នុងអូរ{ម
លហូរ

ត់Êក់ចូល×ក្នុងស្ទឹងស់

jើម្បីÊQចីរព8ី07លអQគត។

ផលិតផលើចបរិ1គEន ដូច4 ផ្សិត ្លើ

និងរួចចូល×

និងសត្វល្អិត ក៏4ភពរ និងzក់ចំណលដ៏សំន់រ។

បឹងទ·្លLប។ ក្នុងអូរUន8ីធំៗ ដូច4 8ី.រ (Channa

ផ្សិត

Jមធម្មJដុះក្នុងn

មីQ

ឧស

micropeltes) លចUន0ងដល់ ១,៣ម និងUនទម្ងន់

យ7លUន

២០គ.ក។

យUនជំនួយììង់ពីមូលនិធិគ÷ង

សUជិកសហគមន៍!្ទើរប់µ&

®ង·Lទ8ីម្តងU្កល

និង

កo្ញ

្លៀងធំៗ។
ក'្លងបណ្ណុះ

កូនើ ផ្តល់នូវកូនើពូជក្នុង´ុកលÆបណ្ណុះពី

ប់ើ

ក្នុងរដូវ·Lទ Úប់ពីnឧស ដល់ មិថុQ និងពីnកo្ញ ដល់

មល
ូ Eនក្នង
ុ មូលGHន ªើយUនលក់កន
ូ ើខះ្ល ×ឲ្យអង្គ

តុ។

មិន2នរGHភិEល

ពី

Nពី

រហូបចុកក្នុងផ្ទះ

រលក់8ីEនUណ

ÒLរQQចរកចំណល

៤០០.០០០Çៀល

ក្នុងមួយរដូវ។

រលំEកធំបំផុតក្នុង

ស

គឺ

ប់ចិញ្ចឹមØះ

Òលចុះ;ើង

រប់ង

រពិនិត្យJមGន

Qំឲ្យUនក្តីEរម្ភពី

(១០០ដុរ)

កូនើគើន4jើម xញូង (Dalbergia conchinensis

រ·Lទហួសក?ិត។

រÚប់8ី

ស្តក
ុ 8×
ី Jម ទ
 8ី គូសបo(កពី
់ ត?វ9
JÉង៤៖

ក្នុង%&ំ២០១១

Ðះទិន្នផល®ង

Pierre) និង ង (Afzelia xylocarpa Kurz. Craib)។

Æពិត4
លទ្ធផលR)រវិ;គ SWOT

នូវចំនួន8ីលចÚប់យកEន

ឬកំណត់Äពី


៨០០០jើម

៥០០០jើម ក្នុង%&ំ២០១២ និង ២០០០jើមក្នុង%&ំ២០១៤។

ªើយចរកbស្តុក8ីឲ្យ Uនចីរព&មOៀត។
ទិន្នន័យវិទYL´្ត

លក់កូនើEនUណ

ក'្លងបណ្ណុះ·ះ

រ·Lទ

ើសិនមិនចE៉ន់L¬នពីចំនួន8ីលUន¶ះO
មិនចកំណត់Eន;ើយ

និងរដ្ឋEលើ។

រមិនUន

JÉង ៤ Uនចុះស្ខបពី ចំណុចំង ចំណុច|bយ

jើម្បីយតq្ល
រនូវ

ឱ

រយតq្ល

ស

និង

រគំÉមកំ§ង

លxុមសហគមន៍ើ

អូរ{មកំពុង®Uនសព្វÞ្ង (JÉង ៤)។

រវិគ SWOT

ចំណុចំង

ចំណុច|bយ

ûំទល់សហគមន៍Uនសo្ញ/ប3êលកំណត់ចÖស់

កង្វះ!ចក្តី

ស/

រយល់ûម4ផ្លូវ

រពី MAFF

សហគមន៍Uនបទបo(Ùក
្ទ ្នុង សមត្ថព(្វើចÖប់ប់ង និងលក្ខណៈ កង្វះហិរញ្ញវត្ថបQÔ
ុ
ប់ពីគ÷ងចប់អស់
´បចÖប់4ផ្លូវ

រ

ចំüះដឹងនិងសមត្ថពជំQញUនក?ិតuើ រប់ងើ
កបយចីរព 4ពិ!ស ©ក់ទងនឹង រប្កត់ពូជើ និង
រLរព័ន្ធÜកូឡូសុី

របណ្ណុះបf្ខលQំឲ្យUន រ²្ទរចំüះដឹងក្នុងសហគមន៍អំពី
រៀបរបបល្អក្នុង រGំ/&©ំ រ&©ំ/បណ្ណុះ ប់ រយដី
រ

ប់2កើឲ្យ´ឡះ

&ក់ដឹកQំxុមមិនសូវសកម្ម

រGក់បញ្ចូលចំüះដឹងក្នុងមូលGHនអំពី បរិLMន និង រhវiវ
បវិទYL´្តៈ រJមGន និងកត់Äសន្ទ

ុះលូតស់ក្នុង
ដីឡូត៍ទុកស ប់ស្កត
រjើរលÖតក្នុង4ÚំEនបំEត់ជិតអស់នូវ សកម្មព
និងUញ់ ខុសចÖប់
ក'្លងបណ្ណុះEនផ្តល់កូនើ
NGOs និងរដ្ឋEលើ
ររកbទុកដីើនក'្លងស

LMប័នទន់|bយប៉ះល់ដល់គុណពអភិEលកិច្ច
សUជិកមិនEនចូលរួម7ញuញ©ំងអស់µ&O ក្នុងសកម្មពរបស់
សហគមន៍

ប់ើ
ឈ្មួញកf្ខល កំណត់តq្ល NTFP ឲ្យ©ប4ងÞ្ល0ទីផbរ
µ¬នn្សច:ក់ទីផbរស

ទក្នុង´ុក និងលក់កូនើ×ឲ្យ

ប់

រអភិរក្ស និង

ប់ផលិតផលើវិ!សៗ

រLរ;ើងវិញ

ទំQក់ទំនងសហតិបត្តិ រ និង រស?បស?Òលរងរដ្ឋEលើ
នឹងសហគមន៍មូលGHន Eនជួយរកbឲ្យសហគមន៍Uនសុវត្ថិព
សUជិកសហគមន៍ប់ងឲ្យ រyើzស់ NTFP ស្ថិតក្នុងក?ិត
ចដុះលូតស់;ើងវិញJមធម្ម4តិ និងàរពJមបទបo(
ម4ត់ រមូលអុសក្នុងតំបន់អភិរក្ស
ឱ

រ

ស

រគំÉមកំ§ង
អសន្តិសុខកម្មសិទ្ធិ និងសិទ្ធិyើzសដី
់

រ 4ពិ!ស ទឹកឃ្មុំ 8ី ្លើ និងផ្សិត Uនស នុពល
ំងក្នុងទីផbរយ;កខ្លះ ដូ្នះសំន់ស ប់ រប្កើនភព
ចំណល

រ

ន់

ប់ និងកម្មសិទ្ធិដីµ¬នសុវត្ថិព

រចUនអ្នកNចូលមកទ<Ôនយកដីសហគមន៍

ចំណលEនពីក'្លងបណ្ណុះកូនើ ÜកO
ូ សចរណ៍ និងទស្សនកិច្ច
សិកb Eនជួយរកb ររសហគមន៍

7

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

ំទី១៨ េលខ៣ ែខក"្ញ ំ២០១៤

ជ¨ើស និងបoរកើញJម

×yើjើម្បីកំណត់យុទ្ធL´្ត×មុខOៀត
yើzស់ើអូរ{ម

)រពិ;កA និង*ចក្តីសន្និklន

រវិគ SWOT ចយក
ស

ប់xុមអ្នក

ªើយសកម្មពដូចង

តំបន់សហគមន៍ើ ចកCើត;ើង0Jមក'្លង4ក់

មគួរ

ក់ក្នុងបរិLMន និងជួយììង់ដល់xុមរុក្ខ4តិ និងសត្វ

uើកមកពិÚរf៖

4ក់ក់មួយចំនួន ªើយEនDគជ័យ ឬបÉជ័យក?ិតf
´័យគើនuើLMនពÜកូឡូសុី សង្គម និង!ដ្ឋកិច្ច។

 ÊQសុវត្ថិព

រ

ន់

ប់ និងកម្មសិទ្ធិដី



89វទទួលEន

រយល់ûម4ផ្លូវ



=ុំងឲ្យUនសហតិបត្តិ

រពី MAFF

ទទួលEនDគជ័យគឺ ១) សិទ្ធិuើអចលនìព្យUនèងចÖស់
២) រៀបÇៀបចំLMប័នUនសិទ្ធពខ្ពស់ និង ៣) ផល

ររ

Ïជន៍ និងឿងuើកទឹកចិត្តដល់សហគមន៍ (Pagdee, Kim

រឹងបុឹង4មួយ4ធរមូលGHន និងរដ្ឋEលើ jើម្បី

and Daugherty 2006)។ ើសិន4µ¬នកJ©ំងអស់·ះ O

រកbឲ្យសហគមន៍Uនសុវត្ថិព

4លំEកំងfស់ jើម្បីÊQEននូវ

 ÊQ

រយ7ញចិត្ត ឆ្លងJម

និង

រកLងទំQក់ទំនង

រììង់្នកហិរញ្ញវត្ថុ

កLងសមត្ថព

ធម្ម4តិ

ស

ប់ជីវកម្មរបស់សហគមន៍uើ

NTFP (ឧ. ទឹកឃ្មុំ) លរួមUន
កបយចីរព

រ?្ន

រអភិវឌ្ឍផលិតផល និង
Eនពី

0កម្ពុ4 LMប័ន និងអភិEលកិច្ចទន់|bយ 4ឫសគល់

រផ្សព្វផbយផលិតផល

ជFះដីធ្លីលCើតUនស7ញ។ ដីល89វEនងèក

រប្កើតតq្លប'្ថម។ ចំណល

ស



ពី

រទ<Ôន


ស

គួរជួយ

ប់ផ្សព្វផbយលក់

និង

នូវជំនួយììង់

ផ្សព្វផbយព័ត៌Uនពីសហគមន៍Jមរយៈ
ើ

បo·ះ

ដល់

កLងសមត្ថពអ្នកដឹកQំxម
ុ និងសUជិកគណៈកម្ម រ

និង

jើម្បីបំ7ញកង្វះសមត្ថព ក្នុង

al. 2010)។ មY៉ងOៀត ក្នុង

រប់ងសហគមន៍

រ@អêសថវិ

ប្កើតxុមសន្សំក្នុងសហគមន៍

ïើUនអ្វីខ្លះដំüើរ

នូវ ចំណលEនពីមជ្ឈមណÎលទទួល

្ញៀវ ក'្លងបណ្ណុះ

and lida 2001)។
បច្ចុប្បន្ន·ះ

ព័តU
៌ នស
ើ

ពីវិធី(្វើបញ្ជី

ប
 ់ រយតq្ល)


បណ្ណុះកូនើ 4ពិ!ស

រប្កត់ពូជ

និងឫស្សី jើម្បីទទួលEនកូនើ

រ

រក'្លង

ន់

ស្ទះដល់

របណ្ណុះើ

ន់®ល្អស

Æ89វhវiវឲ្យដឹង
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