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េសចក្តី្របកស រពត៌មន ស្រមប់ករេចញផ យបនទ ន់ 

 

ផកពនិ័យជ្របក់ចំនួនជង ៤ នេរៀល ស្រមប់ករេធ្វើ
សននធិិ ច់សត្វៃ្រពខសុចបប ់

ទី្រកុងែសនមេនរមយ េខត្តមណ្ឌ លគិរ ី ៖  ្របតិបត្តិករណ៍ប្រងក បរមួគន មួយេធ្វើេឡើងកលពីេពលកន្លងេទថមីៗេនះេ យ
្រកុមចល័តប្រងក ប្របចំេខត្តមណ្ឌ លគិរដឹីកនំេ យរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ និង្រកុម្របតិកមមរហ័សសេ្រងគ ះសត្វៃ្រពៃនរដ្ឋបល
ៃ្រពេឈើគំ្រទេ យ Wildlife Alliance បនរបឹអូស ច់្រជូកៃ្រព និងឈ្លូសសរបុចំនួន ៧៥ គីឡូ្រកម ែដលបនរក
ទុកេ យខុសចបប់ ពីេភជនី ្ឋ នចំនួនពីរេផ ងគន  ជកែន្លងេភញ វនិយមចូលបរេិភគ ។  

ែផ្អក មពត៌មនទទួលបនពីអនក យករណ៍េនមូល ្ឋ ន ្រកុមចល័តប្រងក បច្រមុះែដលមនសមសភពមកពីរដ្ឋបល 
ៃ្រពេឈើ នគរបល និងកង ជ វធុហតថ បនចុះេសុើបករណ៍េដើមបី្របមូលពត៌មនឪយបនចបស់ ស់ មុនពួកេគ 
សេ្រមចចិត្តចុះប្រងក បដល់ទី ំងេភជនី ្ឋ ន ែដលសថិតេនកនុងឃំុរមយន និងឃំុ ព នមនជ័យ។ 

េ ក ឈុ ំ សំ ង ជម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ និងជ្របធន្រកុមចល័តប្រងក ប្របចំេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី និយយថ៖ 
“ែផ្អក មបទសមភ សន៍របស់្រកុមប្រងក បជមួយនឹងអនកតំ ងេភជនី ្ឋ នទំងពីរបង្ហ ញថ ពួកេគដឹងថទេង្វើរបស់
ពួកេគជទេង្វើខុសចបប់ េហើយពួកេគក៏ដឹងអំពីយុទធនករណ៍ផ ព្វផ យែដលត្រមូវឪយមច ស់េភជនី ្ឋ ន អនកនិយម ច់
សត្វៃ្រព េទសចរ និង្របជពលរដ្ឋទំងអស់មិនពក់ព័នធនឹង ច់សត្វៃ្រព និងេឈើខុសចបប់។ ”េ កបន្តថ៖ “ត្រមូវករ

ច់សត្វៃ្រពជ រ គឺជមូលេហតុែដលមច ស់េភជនី ្ឋ ន្របថុយេធ្វើទេង្វើែដលចបប់ មឃត់េនះ។” 

េយង មម្រ  ៩៦ ៃនចបប់ស្តីអំពីៃ្រពេឈើ ករេធ្វើសននិធិ ច់សត្វៃ្រពេ យគម នលិខិតអនុញញ តពីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ 
ជទេង្វើផទុយនឹងចបប់ េហើយ្រតូវទទួលេទសផកពិន័យជ្របក់ធងន់ធងរ ដូចមនែចងេនកនុងចបប់ និងបទបញញត្តិជធរ
មន។ ្រកុម្របតិកមមរហ័សសេ្រងគ ះសត្វៃ្រពបនយក ច់សត្វៃ្រព ែដលរបឹអូសបនទំងអស់េទមជឈមណ្ឌ លសេ្រងគ ះ
សត្វៃ្រពភនំ េម៉េដើមបីឪយសត្វខ្ល សីុជ រ។ 

កញញ  Michelle Owen ្របធនកមមវធីិអភិរក ៃនអងគករ WWF មន្រប សន៍ថ៖ “ជញឹកញយ បទេលមើសៃ្រពេឈើ និង
សត្វៃ្រពេកើតមនេឡើងេ យ រែតមនត្រមូវករទទួលទន ច់សត្វៃ្រព និងត្រមូវករេ្របើ្របស់នូវេ្រគ ងសង្ហ រមឹេធ្វើ
ពីេឈើ្របណិត។ ្របេភទត្រមូវករទំងអស់េនះ ជក ្ត ជ្រមុញឪយមនករបរបញ់ និងករកប់េឈើខុសចបប់េនកនុង 
តំបន់ករពរធមមជតិ ្រពមទំងនំឪយមនករជួញដូរខុសចបប់នូវផលិតផលេឈើ និងសត្វៃ្រព។”  

កញញ  Michelle បន្តថ៖ “េដើមបីឪយមនករកត់បនថយនូវបទេលមើសៃ្រពេឈើ និងសត្វៃ្រព ទំងអនកលក់ ទំងអនកទិញ្រតូវ 
និយយថ “មិនពក់ព័នធ” នឹងផលិតផលៃ្រពេឈើ និងសត្វៃ្រពខុសចបប់។”  

“្របសិនេបើជន មន ក់ទិញផលិតផលសត្វៃ្រព និងផលិតផលេឈើខុសចបប់ ជនេនះគំ្រទអំេពើ និងបទេលមើសៃ្រពេឈើ 
និងសត្វៃ្រព។” 

សកមមភពប្រងក ប និងកររបឹអូសេលើកេនះ ្រពមទំងសកមមភពប្រងក បជេ្រចើនេទៀតនេពលកន្លងេទថមីៗេនះ គឺជ
លទធផលផទ ល់មួយេចញពីកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង និងករេឆ្លើយតបយ៉ងទន់េពលេវ របស់្រកុមចល័តប្រងក ប និង្រកុម
ព្រងឹងករងរអនុវត្តន៍ចបប់្របចំតំបន់ករពរ ្រពមទំងេ យ រមនប ្ត ញ យករណ៍ចបស់ ស់។ ចប់ ំងពី
ែខកកក  រហូតមកទល់េពលេនះ ្រកុមប្រងក បរបឹអូសបន៖ ច់សត្វៃ្រពរមួមន ្រជូកៃ្រព ឈ្លូស ទេន ង សរបុចំនួន 
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េសចក្តី្របកស រពត៌មន ស្រមប់ករេចញផ យបនទ ន់ 

 
១៩៩ គីឡូ្រកម ែដល្រតូវបនដុតបំផ្ល ញេចលទំងអស់ សត្វៃ្រពរស់រមួមនមន រញី ្រតកួត ពស់ អេណ្តើ ត និង្របម៉ 
សរបុចំនួន ៤០ កបល ែដល្រតូវបន្របែលងចូលៃ្រពវញិទំងអស់ ្រពមទំងសត្វៃ្រពងប់រមួមន េកង ក ្រជូកៃ្រព សំេពច 
និង្រជូកេពនសរបុចំនួន ៥ កបល ្រតូវបនដុតបំផ្ល ញេចលទំងអស់។ កររបឹអូសទំង យ ប់បញចូ លផងែដរនូវ
រ យន្តចំនួន ១១ េ្រគ ង រេទះេគចំនួន ១៧ រេទះ អនទ ក់ចំនួន ៣៦ ដំុែខ  ្រពមទំងេឈើ្របណិតសរបុចំនួន ១១ ែម៉្រត
គូប។ ទនទឹមនឹងេនះែដរ ្រកុម្របតិកមមរហ័សសេ្រងគ ះសត្វៃ្រពបនជួយសេ្រងគ ះសត្វៃ្រពចំនួន ៤១៤ កបល ស្រមប់ែខ 
កកក  និងសី ។ 

េ ក ែកវ សុភគ៌ ្របធន្រគប់្រគងៃ្រពករពរមណ្ឌ លគិរៃីនរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ និយយថ៖ ”េជគជ័យជេ្រចើនកនុងករងរ 
ប្រងក បបទេលមើស និងករងរព្រងឹងករអនុវត្តន៍ចបប់នេពលថមីៗកន្លងេទេនះបនបង្ហ ញឪយេឃើញចបស់នូវសក្ត នុពល 
ៃនករចូលរមួ យករណ៍េ យ្របជពលរដ្ឋ ែដលជក ្ត រមួចំែណកកនុងករទប់ ក ត់ និងបង្អ ក់ដំេណើ រករសកមមភព
េលមើស្របកបេ យ្របសិទធិភព។“ េ ក សុភគ៌ បន្តថ៖ “ករចូលរមួ យករណ៍អំពីបទេលមើសៃ្រពេឈើ និងសត្វៃ្រព
មនេ្រចើនកល  ្របតិបត្តិករណ៍ប្រងក ប និងករព្រងឹងករអនុវត្តន៍ចបប់ នឹងកន់ែតមន្របសិទធិភពែថមមួយក្រមិត 
េទៀតកលេ ះ។” 

ស្រមប់ពតម៌នបែនថម សមូទក់ទង៖  

ករយ៉ិល័យ រពត៌មនៃនអងគករ WWF មអីុែមល asnarith.tep@wwfgreatermekong.org បញ មរយៈទូរស័ពទ និង
ទូរ រខងេលើ។ 

ពត៌មនស្រមប់អនកនពិនធ៖ 

• បទេលមើសៃ្រពេឈើ និងសត្វៃ្រពកនុង្រគប់របូភព និងទ្រមង់ សុទធែតបងកេហតុប៉ះពល់ធងន់ធងរដល់ជីវៈច្រមុះេនកនុង 
្របេទសកមពុជ។ ករបរបញ់ខុសចបប់្របែហលជបនេធ្វើឪយសត្វេគៃ្រព ែដលជសត្វនិមមិតរបូរបស់ជតិ 
ផុតពូជពីៃ្រព្របេទសកមពុជេទេហើយ េហើយ កំពុង ក់សំពធេទេលើសត្វៃ្រព្រគប់្របេភទ ជពិេសស្របេភទ 
ជិតផុតពូជដូចជ ខ្ល ធំ និង្របេភទសត្វជចំណីរបស់ ដូចជ េ្របើស ទេន ង រមំង ខទីង និងឈ្លូសជេដើម។ 
ករកប់េឈើខុសចបប់ជក ្ត គំ មកំែហងមួយេទៀតដល់អធិបេតយយភពៃន្របព័នធេអកូឡូសីុៃ្រពេឈើ។  

• អងគករ WWF និង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េធ្វើករ្រគប់្រគងរមួគន នូវតំបន់ករពរចំនួនពីរគឺ ៃ្រពករពរមណ្ឌ លគិរ ី
និងែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនំេ្រពច ែដលមនៃផទ្រក ្របមណ ៦០០០ គីឡូែម៉្រតកេរ ៉េដើមបីអភិរក ពពួកថនិក
សត្វ ្របេភទជិតផុតពូជដូចជ ខ្ល ធំ ដំរ ី សីុ ្រកបីៃ្រព ទេន ង ខទីង រមំង ្រពមទំងពពួកសត្វ ្ល ប្របេភទ 
ជិតផុតពូជជេ្រចើនេទៀត។ គេ្រមងមនទិសេ ែថរក  និងករពរបណ្តុំ ៃ្រពេទសភពែដលេនេសសសល់ 
ចុងេ្រកយេនះ ឪយមនសភព្រសស់ ្អ ត េហើយតភជ ប់គន  ្រពមទំងជួយ្របជជនកនុងករករពរធនធន 
សត្វៃ្រព និងេលើកកមពស់ករចិញច ឹមជីវតិរបស់ពួកេគ្របកបេ យនិរន្តរភព។ 

• អងគករ WWF ផ្តល់នូវករគំ្រទែផនកបេចចកេទសដល់្រកុមចល័តប្រងក បបទេលមើសៃ្រពេឈើ និងសត្វៃ្រព្របចំេន 
េខត្តមណ្ឌ លគិរែីដល្រកុមេនះ្រតូវបនបេងើកតេឡើងេនឆន ំ ២០០៩។ ដឹកនំ្របតិបត្តិករណ៍េ យរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ 
្រកុមចល័តប្រងក ប មនសមតថកិចចអនុវត្តករងរប្រងក ប ល់អំេពើេលមើសែដលេកើតេឡើងេនទូទំងេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី
េហើយមនសមសភពម្រន្តីមកពី្រកសួងបរ ិ ថ ន នគរបល និងកង ជ វធុហតថៃនេខត្តមណ្ឌ លគិរ។ី 
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េសចក្តី្របកស រពត៌មន ស្រមប់ករេចញផ យបនទ ន់ 

 
• េ្រកពី្រកុមចល័តប្រងក បេនះ ្រកុមលបត ែដលចំនួនបុគគលិកសរបុជង ៣០ នក់ េទៀត កំពុងេធ្វើករងររបស់ 

ខ្លួនជ្របចំេនកនុងៃ្រពករពរមណ្ឌ លគិរ ីនិងែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនំេ្រពច។ 

• ករកប់េឈើខុសចបប់ ករលក់ និងទិញ ច់សត្វៃ្រព សុទធជទេង្វើេលមើស និង្រតូវទទួលេទស មករ
កំណត់ៃនចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈើៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ ្របសិនេបើអនកេឃើញ ឭ ឬដឹងអំពីទេង្វើេលមើសទំងេនះ 
សូម យករណ៍េទ្របព័នធទូរស័ពទថន ក់ជតិេលខ ០១២ ៥០ ០០ ៩៤ ឬ យករណ៍េទ្របព័នធទូរស័ពទៃន្រកុម 
ប្រងក ប្របចំេខត្តមណ្ឌ លគិរសី្រមប់ ល់បទេលមើសេកើតេឡើងកនុងេខត្តមណ្ឌ លគិរ ីេលខ ០១២ ៤០ ៤១ ៤៣។ 


