
           
 
 

េសចក្តី្របកស រព័ត៌មន  ស្រមប់ករេចញផ យបនទ ន់ 

អនកវិទយ ្រស្តជួបគន េដើមបពីិភក ករអភិរក  សត្វេផ តអុី ៉ ៉ ឌី 
េនកនងុទេន្លេមគងគែដលកំពុងទទួលរងេ្រគះថន ក់ជិតផុតពូជ 

 
ភនំេពញ កមពជុ, ៃថងទី ២៣~២៤ េម  ២០១៤ – ឯកឧត្តម េ  ធួក ្របតិភូ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 
ទទួលបនទុកជ្របធនរដ្ឋបលជលផល បនចូលរមួជអធិបតីកនុងកិចច្របជំុរបស់អនកជំនញជតិ និង 
អន្តរជតិេដើមបីពិភក ពី ថ នភពៃនករអនុវត្តន៍េសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួស្តីពី “ ករអភិរក សត្វេផ ត 
ទេន្លេមគងគ“ ែដលបនចង្រកងកនុងឆន ំ ២០១២ កនុងេគលបំណងេធ្វើបចចុបបននភពេ យែកស្រមួលនិង

ក់បញចូ លនូវសកមមភពអភិរក ែដលមន្របសិទធភព។ សត្វេផ តអីុ ៉ ៉ ឌី កនុងទេន្លេមគងគមន 
រៈសំខន់ជ កល េហើយកំពុងែតទទួលរងេ្រគះថន ក់ជិតផុតពូជ។ ករសិក របស់រដ្ឋបល 

ជលផល និង អងគករ WWF បនប៉ន់្របមណថសត្វេផ តេនកនុងទេន្លេមគងគមនចំនួនចេន្ល ះពី 
៧៨ េទ ៩១ កបល បុ៉េ ្ណ ះ េហើយភស្តុ ងបង្ហ ញចបស់ថ ចំនួនសរបុេនះកំពុងធ្ល ក់ចុះបន្តិច
ម្តងៗជលំ ប់ ។ 
 
ឯកឧត្តម េ  ធួក បនមន្រប សន៍េនកនុងសុនទរកថេបើកអងគ្របជំុថ៖ “កលពីពីរ ឬបីទសវត
កន្លងមក ខញុំបនេឃើញេ យផទ ល់ែភនកនូវសត្វេផ ត ៉ ប់ពន់កបលែហលពសេពញទេន្លេមគងគនិង
បឹងទេន្ល ប។ បចចុបបនន ចំនួនរបស់ បនធ្ល ក់ចុះយ៉ងខ្ល ំង េហើយពួក មនរស់េន មបេ ្ត យ
ទេន្លេមគងគចេន្ល ះពីទីរមួេខត្ត្រកេចះ និង្រពំ្របទល់្របេទស វែតបុ៉េ ្ណ ះ។” 

 
“ខញុំសងឃឹមថ សិកខ នេពលេនះនឹងផ្តល់នូវករយល់ដឹងកន់ែតចបស់ែថមេទៀតអំពីមូលេហតុ
ៃនករ ្ល ប់របស់កូនេផ ត និងផ្តល់នូវអនុ សន៍សំខន់ៗែដលជួយដល់ករក ងយុទធ ្រស្តដ៏ 
សម្រសបេដើមបីធនឲយបននូវេសថរភពៃនចំនួនសត្វេផ តទេន្លេមគងគេនះ។” 
 
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងអងគករ WWF បននិងកំពុងសហករអនុវត្តអនុ សន៍េនកនុងេសចក្តី 

ែថ្លងករណ៍រមួេនះេ យេផ្ត តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេធ្វើយ៉ង កត់បនថយឲយបនកនុងក្រមិត
អបបបរមិៃនអ្រ ្ល ប់របស់សត្វេផ តេ យ រករជប់េទនឹងមងេន ទ និងសកមមភព 
េន ទខុសចបប់ដ៏ៃទេទៀត មរយៈ ករអនុវត្តសកមមភព្រតួតពិនិតយ និងករព្រងឹងេលើករអនុវត្ត 
ចបប់្របកបេ យ ្របសិទធភព ករែស្វងយល់ពីអត្តចរតិរបស់សត្វេផ ត ថ នភពៃនចំនួនេផ ត 
និងករកំណត់ពីមូលេហតុៃនករ ្ល ប់េផ ងៗេទៀត ជពិេសសចំេពះកូនេផ ត។  
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មរយៈករ ក់េចញនេពលកន្លងេទេនះនូវអនុ្រកិតយស្តីពីករ្រគប់្រគងតំបន់អភិរក  និង ករពរ 
សត្វេផ ត ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបន ម្របមករេ្របើ្របស់មងេន ទេនកនុងតំបន់សនូលៃនែដន 
ជ្រមករបស់សត្វេផ ត ែដល តសនធឹង្របែវង១៨០គម មបេ ្ត យទេន្លេមគងគចេន្ល ះទីរមួេខត្ត 
្រកេចះ និង្រពំ្របទល់្របេទស វ កនុងេគលបំណងករពរសត្វេផ តពីករជប់េ យៃចដនយេទ 
នឹងមងេន ទ។ 
 
ម្រន្តីឆម ំទេន្លរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលចំនួន ៧០របូ ែដលកំពុង្របចំករេន មបុ៉ស្តិ៍លបតចំនួន១៧ 
បននិងកំពុងព្រងឹងករអនុវត្តអនុ្រកិតយខងេលើេនះ ្រពមទំងប ្ត លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិេផ ងដ៏
េទៀតែដលពក់ព័នធេទនឹងករករពរ និងអភិរក ធនធនជលផល។ ជលទធផល ករ ្ល ប់របស់
សត្វេផ តេពញវយ័ ែដលប ្ត លមកពីករជប់េ យៃចដនយេទនឹងមងេន ទ ្រតូវបនកត់ 
បនថយ។  
 

ឯកឧត្តម ខណ្ឌ  ចំ ន អភិបលរងៃនគណៈអភិបលេខត្ត្រកេចះ បនមន្រប សន៍ថ ៖ 
“ ជញ ធរពក់ព័នធេនកនុងេខត្ត្រកេចះ និងសទឹងែ្រតងបននិងកំពុងែតេធ្វើករយ៉ងសកមម េដើមបីគំ្រទ 
ដល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងអនុវត្តចបប់របស់រដ្ឋបលជលផល និងអងគករ WWF េហើយប្រងក បបន 
្របកបេ យ្របសិទធភពនូវ សកមមភពេន ទខុសចបប់ ជ ទិ មងេន ទសរបុចំនួន្របែវង 
៦០០០០ ែម៉្រត ្រតូវបនរបឹអូស និងបំផ្ល ញេចលកនុងឆន ំ២០១៤េនះ។” 
 
សត្វេផ តទេន្លេមគងគគឺជែផនកមួយយ៉ងសំខន់ៃនមរតកធនធនធមមជតិកមពុជ។ សត្វេផ តគឺជ
សត្វែដល្របជជនកមពុជេគរពបូជ េហើយ គឺជ្របភពផ្តល់្របក់ចំណូលដ៏សំខន់មួយស្រមប់ 
សហគមន៍ែដលចូលរមួកនុងសកមមភពេទសចរណ៍ទស នេផ តកនុងធមមជតិ។ ករបត់បង់សត្វ 
េផ តគឺជករបត់បង់ដ៏ធំេធងមួយែដលគម នអ្វីយកមកេ្រប បផទឹមបន។ 

 

េ ក ឈតិ សំ ត នយក អងគករWWF-កមពុជ បនមន្រប សន៍ថ៖ “សត្វេផ តទេន្ល
េមគងគគឺជសត្វនិមិត្តរបូ និងជ្របេភទសត្វមួយសថិតកនុង ទិភពខពស់បំផុត ស្រមប់អភិរក របស់ 
អងគករ WWF ៃនម តំបន់ទេន្លេមគងគេ យ ប់បញចូ លទំង្របេទសកមពុជ និង វ។ ជករ 
ចំបច់បំផុតកនុងករសេ្រងគ ះសត្វនិមិត្តរូបេនះ ស្រមប់ជ្របេយជន៍ដល់ករអភិរក ជីវច្រមុះទេន្ល
េមគងគ និង្របជជនែដលពឹង ្រស័យេលើធនធនទេន្លេមគងគស្រមប់របរចញច ឹមជីវតិ។”  
 
កនុងចំេ មករ្រ វ្រជវថមីៗែដល្រតូវបនអនុវត្តកនុង្រកបខណ្ឌ េសចក្តីែថ្លងករណ៍រួម ឆន ំ ២០១២ 
េគទទួលបនលទធផលមួយចំនួនេចញមកពីករសិក កនុងរដូវ្របំងស្តីពីអត្តចរតិសត្វេផ ត េហើយ 
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ែដល្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងសិកខ នេពលេនះ។ ករអេងកតយ៉ងដិតដល់ េទេលើចរកិ 
លកខណៈរបស់សត្វេផ ត ក់ដូចជបង្ហ ញឲយេឃើញថ ករផ្តុំគន ជហ្វូងកនុងសកមមភព ្របចំៃថង 
របស់េមេផ ត និងកូនរបស់ មនចំនួនេ្រចើនេលើកជងករបណ្តុំ គន ជហ្វូងរ ងសត្វេពញវយ័ 
ដ៏េទៀត ែដលេនះជលទធផលមួយេគនឹក ម នមិនដល់។ ករ្រ វ្រជវេនះកំពុងែតបន្ត េហើយ្រតូវ 
បនេគរពឹំងថ នឹងបញច ប់កនុងបុ៉នម នែខខងមុខ។ 
 
ទំនប់ រអីគគីសនីែដលេគបនេសនើេឡើងេដើមបី ងសង់េនេលើដងទេន្លេមៃនទេន្លេមគងគ កនុងេនះ 
មន គេ្រមង ដន ហុង បនលិចេឡើងបងកជ និភ័យដ៏ចំបងមួយចំេពះសត្វេផ តអីុ ៉ ៉ ឌី 
េនកនុងទេន្លេមគងគ។ អងគ្របជំុនេពលេនះបនគំ្រទ និង ឯកភពេលើករសិក  ែដលបនបញច ប់ 
នេពលថមីៗេនះ របស់អងគករ WWF ស្តីពីេហតុប៉ះពល់ៃនទំនប់ រអីគគីសនី ដន ហុង េទេលើ 
សត្វេផ ត។  
  
េ កបណ្ឌិ ត Randall Reeves ្របធន្រកុមអនកជំនញវទិយ ្រស្តែផនកថនិកសត្វទឹក ៃនអងគករ 
សហភពអន្តរជតិស្រមប់ករអភិរក ធមមជតិ (IUCN) និង ជអនកនំពកយស្រមប់្រកុមអនកជំនញ 
អន្តរជតិបនមន្រប សន៍ថ ៖ “ទំនប់ រអីគគីសនី ដន ហុង ែដលេគបនេសនើេនះ ្របែហលជ 
នឹងប ្ត លឲយ ហ្វូងសត្វេផ ត ែដលកំពុងរស់េនកនុងអន្លង់ មនទី ំងេន្រតង់ចំណុច្រពំ្របទល់ 
កមពុជ~ វ បត់បង់ េហើយនឹងប ្ត លឲយេ្រគះថន ក់ ៃនករឈនេទបត់បង់ជេរៀងរហូតនូវ 
ចំនួនសរបុរបស់សត្វេផ តេនកនុងទេន្លេមគងគ កន់ែតមនក្រមិតខពស់។”  

 
្រកុមអនកជំនញជតិ និងអន្តរជតិ បន ក់េចញជអនុ សន៍ចំបងៗ ស្រមប់ករអភិរក  ែដល 
កនុងេនះរមួមនករព្រងឹងបែនថមេទៀតនូវករងរអនុវត្តចបប់ និង ករពនយរយៈេពល១០ឆន ំចំេពះ 
ករ ងសង់នូវ ល់ទំនប់ រអីគគីសនី េលើដងទេន្លេម េដើមបីរង់ចំរហូតដល់មនករសិក ែបប 
វទិយ ្រស្តជក់ ក់ និងល្អិតល្អន់ េ យអនកសិក ឯក ជយ ចប់សព្វ្រគប់សិន េ យ្រតូវែត ក់ 
បញចូ លជ ច់ខត នូវនីតិវធីិស្រមប់ករពិេ្រគះេយបល់មួយ្របកបេ យតម្ល ភព ជមួយ 
រ ្ឋ ភិបល ថ ប័នអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងប ្ត សហគមន៍ ែដលជអនកនឹងទទួល 
រងផលប៉ះពល់េចញពីករ ងសង់ទំនប់ រអីគគីសនីទំងេនះ។ 
 
អនកចូលរមួកនុងកិចច្របជំុនេពលេនះមនអនកតំ ងមកពី រដ្ឋបលជលផល ខណ្ឌ រដ្ឋបលជលផល 
េខត្ត្រកេចះ និងសទឹងែ្រតង មជឈមណ្ឌ លថនិកសត្វសមុ្រទៃនរដ្ឋកលីហ្វញ៉ រដ្ឋបលបរយិកសនិង 
ធនធនសមុ្រទជតិៃនសហរដ្ឋ េមរកិ ្រកុមអនកជំនញកវទិយ ្រស្តែផនកថនិកសត្វទឹកៃនអងគករ 
IUCN, អនកតំ ងមកពីអងគករWCS, កលវទិយល័យ Duke, មនទីរពិេ ធន៍ Mote Marine េន 



           
 
 

េសចក្តី្របកស រព័ត៌មន  ស្រមប់ករេចញផ យបនទ ន់ 

រដ្ឋផ្លរ ី , គណៈកមមករថនិកសត្វសមុ្រទៃនសហរដ្ឋ េមរកិ កលវទិយល័យ James Cook 
និងអនកតំ ងមកពី អងគករ WWF។ 
 

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមទក់ទង ៖ 
េ ក េទព អ ន រទិធ ្របធនែផនក រព័ត៌មននិងកិចចករ ធរណៈ ៃនអងគករ WWF 

មរយៈអីុែម៉ល asnarith.tep@wwfgreatermekong.org និងទូរស័ពទេលខ ០២៣ ២១៨ ០៣៤  
 


