
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

េសចក្តី្របកស រព៌តមន ស្រមប់ករេចញផ យបនទ ន់ 

 

តំបន់ជីវច្រមុះេនេលើដងទេន្លេមគងគ្រតូវបនចត់ជតំបន់ 
ស្រមប់ករ្រគប់្រគង និងអភិរក ធនធនជលផល 
ភនំេពញ, កមពុជ - ្របកសរបស់្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ េលខ១២៦្របក ចុះៃថងទី២៣ ែខេម  
ឆន ំ២០១៣ និងចុះហតថេលខេ យ ឯកឧត្តម បណ្ឌិ ត ច័នទ រនុ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និង 
េន ទ បនកំណត់ជផ្លូវករយកតំបន់ែដលអនកវទិយ ្រស្តឲយេឈម ះថ តំបន់ៃ្រពលិចទឹកេមគងគ មនចមង យ 
៥៦គីឡូែម៉្រត សថិតេនទី ច់្រសយលេលើដងទេន្លេមគងគ ជតំបន់ស្រមប់ករ្រគប់្រគង និងអភិរក ជីវច្រមុះ និង 
ធនធនជលផល។ 

 

តំបន់ៃ្រពលិចទឹកេមគងគេនះមនទី ំងសថិតេនចេន្ល ះ្រកុង្រកេចះ និង្រកុងសទឹងែ្រតង នែបកឦ នៃន្របេទស 
កមពុជ។ តំបន់េនះមនសំបូរេទេ យ្របេភទទីជ្រមកេផ ងៗគន ជេ្រចើនរមួមនប ្ត ៃ្រពែដលដុះ មដងទេន្ល 
ែខ ផ្លូវទឹក និងបណ្តុំ េកះ េហើយទីជ្រមកទំងអស់េនះគំ្រទដល់កររស់េនរបស់សត្វៃ្រពេ្រចើន្របេភទ ែដលេសទើរ 
ែតបត់បង់អស់េទេហើយពីកែន្លងដ៏ៃទេទៀតេនកនុងតំបន់ សីុ េគនយ៍។ ករបេងកើតតំបន់្រគប់្រគង និងអភិរក  
ជីវច្រមុះជលផលស្រមប់តំបន់េនះ ផ្តល់នូវឪកសដ៏ល្អមួយស្រមប់កររស់ នរបស់សត្វ និងរកុខជតិជេ្រចើន 
្របេភទែដលមន រៈសំខន់ជ កល។ 

 

កលពីេដើមេឡើយ មិនទន់មនអនកវទិយ ្រស្ត បន្រ វ្រជវតំបន់ៃ្រពលិចទឹកេមគងគេនះេឡើយ រហូតមក 
ទល់ឆន ំ២០០៦និង២០០៧ េទើបមន្រកុមអនកវទិយ ្រស្តៃនរដ្ឋបលជលផល និងរដ្ឋបលៃ្រពេឈើរបស់្រកសួង 
កសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ ្រពមទំង្រកុមអនកវទិយ ្រស្តៃនអងគករ WWF បនចុះសិក អំពីតំបន់េនះ។ 
តំបន់ៃ្រពលិចទឹកេមគងគគំ្រទដល់កររស់េនរបស់សត្វេផ តទេន្លេមគងគ ែដលជ្របេភទសត្វទទួលរងេ្រគះថន ក់ 
បំផុត ចឈនេទរកភពផុតពូជ សត្វកនធ យកបលកែងកបដ៏ក្រម ជសត្វែដលអនកវទិយ ្រស្តធ្ល ប់បនសនមត់ 
ថ បនផុតពូជពីតំបន់េមគងគទំងមូលេទេហើយ។ តំបន់ៃ្រពលិចទឹកេមគងគក៏ជទីជ្រមកដ៏សំខន់ ស្រមប់សត្វ 

្ល បចងកំកស ែដលជហ្វូងមនចំនួនេ្រចើនជងេគលំ ប់ទីបីេនទូទំង្របេទសកមពុជ។ ្រកុមអនកវទិយ ្រស្តក៏ 
បនកត់្រ ទុកផងែដរនូវ្របេភទរកុខជតិម៉យងែដលមនេឈម ះវទិយ ្រស្តថ Amorphophallus sp. ជរកុខជតិ 
ែដលមនែតមួយគត់េនេលើ កលេ ក េហើយ ក៏ជតំណត់្រ ថមីស្រមប់ពិភពេ កផងែដរ។ េ្រកពីេនះ 
្របេភទ រកុខជតិ ្រតី និង ឧរងគសត្វដ៏ក្រម ែដលជកំណត់្រ ថមីស្រមប់កមពុជក៏្រតូវបនេគកត់្រ ទុកផងែដរ។ 

 

ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត េ  ធួក ្របតិភូ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជទទួលបនទុក្របធនរដ្ឋបលជលផលបនមន្រប សន៍ 
ថ៖  “ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនទទួល គ ល់នូវតៃម្លជីវច្រមុះៃនតំបន់ៃ្រពលិចទឹកេមគងគ ្រពមទំងេសចក្តី្រតូវករ 
ចំបច់កនុងករករពរធនធនទំងេនះស្រមប់ជ្របេយជន៍យូរអែង្វង។ ្របកសរបស់្រកសួងកសិកមម រកុខ  
្របមញ់ និងេន ទេនះ នឹងជួយព្រងឹងកិចចករពរតំបន់ដ៏មន រៈសំខន់េនះឲយកន់ែត្របេសើរេឡើង។” 

 

ឯកឧត្តម េ  ធួក បនមន្រប សន៍បែនថមេទៀតថ៖ “តំបន់ជីវច្រមុះ និងធនធនធមមជតិេនះជមរតកដ៏ 
ពិសិដ្ឋរបស់្របេទសកមពុជ េហើយខញុំេជឿជក់ថករបេងកើតជតំបន់្រគប់្រគង និងអភិរក ជីវច្រមុះជលផលស្រមប់ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

តំបន់េនះ ជកររមួចំែណកមួយែផនកធំដល់ករែថរក ្របព័នធេអកូឡូសីុជីវច្រមុះឲយគង់វង  និងចូលរមួេលើកសទួយ 
ករេ្របើ្របស់្របកបេ យនិរន្តរភពរបស់សហគមន៍មូល ្ឋ ននូវធនធនេនកនុងតំបន់េនះ។” 

 

េ្រកយេពល្រកុមអនកវទិយ ្រស្តបនបញច ប់ករ្រ វ្រជវេនកនុងឆន ំ២០០៦និង២០០៧រចួ ល់ វធិនករស្រមប់ 
ករងរអភិរក ្រតូវបនបេងកើតេឡើង។ ថ ប័នជំនញៗែដលពក់ព័នធៃន្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ 
អងគករ WWF និង ថ ប័នជៃដគូដ៏ៃទេទៀត បន និងកំពុងអនុវត្តកមមវធីិ និងសកមមភពករងរេផ ងៗ េដើមបី 
ជួយភន ក់ងរថន ក់ជតិ និងថន ក់មូល ្ឋ នកនុងករងរ្រគប់្រគងតំបន់ឲយមន្របសិទិធភព កនុងេនះរមួមនករក ងសមតថភព 
ករងរផ ព្វផ យនិងអប់រដំល់្របជជនសហគមន៍ែដលរស់េនជប់នឹងតំបន់ជីវច្រមុះ ករអភិវឌ ន៍មុខរបរចិញច ឹម 
ជីវតិរបស់្របជជនេដើមបីធនករេ្របើ្របស់ និងករ្រគប់្រគង្របកបេ យនិរន្តរភពនូវធនធនសំខន់  ៗជពិេសស 
ធនធន្រតី និងធនធនៃ្រពេឈើស្រមប់្របជជនមូល ្ឋ ន។ ថ្វីេបើមនករខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករករពរយ៉ង 
េនះក្តី សកមមភពយយីពីសំ ក់មនុស ែដលេកើនេឡើងជ្របចំកំពុង ក់សមភ ធេលើតំបន់ៃ្រពលិចទឹកេមគងគ 
និងសត្វៃ្រពននែដលរស់េនទីេនះ។ ក ្ត គំ មកំែហងរមួមនករេធ្វើដីសមបទនែដលនំឲយឈនេទដល់ករ 
កប់បំផ្ល ញៃ្រពេឈើ ករេន ទេ យេ្របើឧបករណ៍ែដលប ្ត លឲយហិនេ ចធនធន និងកររកុរកែរទំ៉ង 
េនកនុងតំបន់ដីេគក និងតំបន់ដីេកះេលើដងទេន្លេមគងគ ែដល ជក ្ត បំផ្ល ញទីជ្រមក។ 

 

កញញ  មីែហ ល អូវនិ នយកស្តីទីៃនអងគករ WWF បននិយយថ៖ “្របកសរបស់្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ 
និងេន ទេនះ ផ្តល់នូវ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ដ៏សំខន់មួយស្រមប់គេ្រមងអភិរក នន ែដលកំពុងមនដំេណើ រករ 
េនកនុងតំបន់ៃ្រពលិចទឹកេមគងគ។” កញញ  មីែហ ល អូវនិ បនពនយល់បែនថមេទៀតថ៖ “្របកសេនះផ្តល់នូវសិទិធ 
កនុង្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ដល់ ជញ ធរថន ក់ជតិ និងថន ក់មូល ្ឋ ន ្រពមទំង ថ ប័នជៃដគូតួយ៉ងអងគករ WWF ែដល 
កំពុងអនុវត្តករងរេដើមបីេ្រជមែ្រជងដល់ករអភិរក េនកនុងតំបន់ កនុងករចត់វធិនករចំេពះសកមមភពគំ ម 
កំែហងេផ ងៗនេពលបចចុបបនន និងនេពលអនគត ែដលយយីដល់ជីវច្រមុះេនកនុងតំបន់ ្រពមទំងព្រងឹង 
ករងរអភិរក ែដលកំពុងមនដំេណើ រករឲយកន់ែតមន្របសិទធិភពែថមេទៀត េ យកនុងេនះែដរគឺករបន្តេលើក 
ទឹកចិត្ត្របជជនមូល ្ឋ នឲយចូលរមួកនុងសកមមភពអភិរក ។” 

 

េដើមបីអនុវត្តខ្លឹម រែដលមនែចងកនុង្របកស ម្រន្តីជំនញពក់ព័នធៃនរដ្ឋបលជលផល និងបុគគលិកៃនអងគករ 
WWF នឹងសហករគន េដើមបីក ងេឡើងនូវែផនករលម្អិតមួយ ស្រមប់ករ្រគប់្រគងសកមមភពករងរអភិរក  
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អីុែម៉លៈ asnarz@gmail.com & asnarith.tep@wwf.panda.org 

 
  


