
 
 
 
 

 
េសចក្តី្របកស រពត៌មន 

 
ស្រមប់ករេចញផ យបនទ ន់ 

 

វិធី ្រស្ត្រ វ្រជវថមជីសងឃមឹស្រមបជ់យួសេ្រងគ ះសត្វ
េផ តទេន្លេមគងគពីករផតុពជូ 
 
្រសុកចិ្រតបុរ ី េខត្ត្រកេចះ - គណៈកមមករអភិរក  និងអភិវឌ ន៍តំបន់េទសចរណ៍សត្វេផ តទេន្លេមគងគ 
រដ្ឋបលជលផលៃន្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ និងអងគករ WWF កំពុងអនុវត្ត 
គេ្រមង្រ វ្រជវ កលបងមួយ េនកនុងតំបន់អន្លង់សត្វេផ តកំពីទេន្លេមគងគ េ យេ្របើវធីិ ្រស្តថមី 
គឺករចបិចយកសំ កជលិកែសបកពីសត្វេផ ត ែដលកំពុងរស់េនកនុងទេន្ល ស្រមប់ករេធ្វើវភិគ។ 
ករសិក ្រ វ្រជវេនះ្រតូវបនេគចប់អនុវត្ត ពីៃថងទី២៦ ែខេម  រហូតដល់ដំ ច់ ែខឧសភ 
ឆន ំ២០១២ េហើយ នឹងផ្តល់ព័ត៌មនសំខន់ៗស្រមប់ករអភិរក សត្វេផ ត េនកនុងទេន្លេមគងគៃន 
្របេទសកមពុជ និងសត្វេផ តែដលរស់េនតំបន់្រពំ្របទល់កមពុជ- វ។ 
 
េ្រកមកិចចសហករជមួយអនកជំនញមកពី រដ្ឋបលជតិ្រគប់្រគងសមុ្រទ និងបរយិកសៃន
សហរដ្ឋ េមរកិ ្រកុមអនក្រ វ្រជវ្របមូលសំ កជលិកែសបកពីសត្វេផ តចំនួន ៣កបល 
ែដលែហលេនកនុងទេន្លេមគងគ។ ករអនុវត្តន៍វធីិ ្រស្ត្រ វ្រជវេនះ្រតូវេធ្វើេឡើងយ៉ង្របុង្របយ័តន
បំផុតេ យ្រកុមអនក្រ វ្រជវវទិយ ្រស្ត ែដលមនបទពិេ ធន៍េ្រចើនឆន ំ ដូេចនះេទើបករយក 
សំ កជលិកពីសត្វេផ ត ែដលែហលេនកនុងទឹក ច្រប្រពឹត្តេទបនេ យសុវតថិភព និង
្របកបេ យ្របសិទធិភព។ វធីិ ្រស្ត្រ វ្រជវេនះជបេចចកេទស្រ វ្រជវសត្វេផ តក្រមិត 
ស្តង់ រអន្តរជតិ។ 
 
េ កបណ្ឌិ ត Robert Pitman ្របធន្រកុម្រ វ្រជវៃនរដ្ឋបលជតិ្រគប់្រគងសមុ្រទ និងបរយិកស 
បននិយយថ៖ “េយើងេ្របើកំេភ្លើងខយល់ ជមួយនឹងែផ្ល្រពួញតូចពិេសស ែដល្រតូវបនអនកវទិយ ្រស្ត 
រចនេឡើងស្រមប់ករ្រ វ្រជវេនះ កនុងករបញ់សំេ សត្វេផ ត ែដលែហលេនចងង យ្របមណ 
១៥ែម៉្រតពីទូកអនក្រ វ្រជវ េដើមបីចបិចយកសំ កជលិកែសបក។ អនកវទិយ ្រស្តបនរចន 
ែផ្ល្រពួញតូចពិេសសេនះេឡើងស្រមប់ែតេគលេ ្រ វ្រជវេដើមបីករពរសត្វេផ ត េហើយែផ្ល្រពួញ 
េនះមិន ចរត់ចូលេលើស្រសទប់ជតិខ្ល ញ់របស់សត្វេផ តបនេឡើយ។ េគ្រតូវករយកសំ ក 
ជលិកែសបកចំនួនតិចតួចបុ៉េ ្ណ ះ បុ៉ែន្ត ្រគប់្រគន់េដើមបីផ្តល់នូវព័ត៌មនសំខន់ៗែដល្រតូវករ។” 



ករ្របមូលសំ កជលិកែសបកពីសត្វេផ តទេន្លេមគងគ មន រៈសំខន់ ស់ េដើមបីឲយអនក 
វទិយ ្រស្ត ចទទួលបននូវព័ត៌មនអំពី េភទ និងលកខខ័ណ្ឌ បន្តពូជ អំពីចំនួន និងសកមមភព 
រស់េន្របចំៃថងរបស់សត្វេផ ត ្រពមទំងព័ត៌មនស្តីអំពីក្រមិតៃនជតិពុលេនកនុងសរ ី ងគរបស់ ។ 
ល់សំ កជលិកែសបកទំងអស់ែដលេគ្របមូលបន សថិតេ្រកមករ្រតួតពិនិតយយ៉ងមត់ចត់ 

ពីសំ ក់បសុេពទយជំនញសត្វេផ ត។ េនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ៃនដំេណើ រករ្រ វ្រជវេនះ សំ ក 
ជលិកែសបកទំងអស់នឹង្រតូវេគបញចូ នេទកន់មនទីរពិេ ធន៍េនេ្រក្របេទស ស្រមប់ករវភិគ។ 
 
ឯកឧត្តម ទូច ៊ ង  ្របធនគណៈកមមករអភិរក  និងអភិវឌ ន៍តំបន់េទសចរណ៍សត្វេផ ត
ទេន្លេមគងគ បននិយយថ៖ “ព័ត៌មនែដលេយើងនឹងទទួលបនពីករ្រ វ្រជវេនះមនតៃម្ល ស់ 
េ្រពះ នឹងផ្តល់ឲយេយើងនូវករយល់ដឹងមួយកន់ែតចបស់ែថមេទៀត អំពីសត្វជនិមមិតរបូមួយេនះ 
េដើមបីកំណត់វធិនករអភិរក សម្រសប ស្រមប់ករពរចំនួនសត្វេផ តែដលេនេសសសល់ ឲយរចួ 
ផុតពីករឈនេទផុតពូជ និងេដើមបីឲយចំនួន េកើនេឡើងវញិ។” 
 
សត្វេផ តេនកនុងទេន្លេមគងគ ្រតូវបនេគចត់ថន ក់ជ្របេភទសត្វកំពុងរងេ្រគះថន ក់ជិតផុតពូជេន 
កនុងបញជ ី្រកហមរបស់អងគករ IUCN និងកនុងឧបសមពន័ធទី១ៃនអនុសញញ ស្តីពីករេធ្វើពណិជជកមមជ 
អន្តរជតិេលើ្របេភទសត្វ និងរកុខជតិកំពុងរងេ្រគះ េ កត់ថ CITES ែដលសុទធសឹងជទ្រមង់ 
អន្តរជតិខពស់ជងេគបង្អស់ៃនករចត់ថន ក់្របេភទសត្វកំពុងរងេ្រគះ។ សត្វេផ តក៏្រតូវបនេគ 

ក់បញចូ លកនុងអនុ្រកិតៃន្របេទសកមពុជ ស្តីពីករកំណត់អត្តសញញ ណ្របេភទធនធនជលផល 
កំពុងរងេ្រគះផងែដរ។ ករប៉ន់្របមណចំនួនសត្វេផ តចុងេ្រកយបង្អស់េធ្វើេឡើងេ យអងគករ 
WWF បនបង្ហ ញថ មនសត្វេផ តេពញវយ័ ចំនួនតិចជង ១០០កបល កំពុងរស់េនកនុង 
ទេន្លេមគងគ េហើយអ្រ ៃនកររស់ ន្តរបស់កូនេផ តរហូតមនវយ័ជំទង់មនក្រមិតទប។ មន 
ភស្តុ ង្រគប់្រគន់ ចបង្ហ ញថសត្វេផ ត កំពុងរងេ្រគះថន ក់ឈនេទផុតពូជ។ 
 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត េ  ធួក អគគនយកៃនរដ្ឋបលជលផល បនមន្រប សន៍ថ៖ “លទធផល 
ៃនករ្រ វ្រជវនឹងផ្តល់នូវព័ត៌មនដ៏មនតៃម្លដល់រដ្ឋបលជលផល េដើមបីេរៀបចំវធិនករ្រគប់្រគង 
សម្រសបស្រមប់អភិរក ថនិកសត្វដ៏មនតៃម្លេនះ។” 
 
ករជប់េ យៃចដនយនឹងមងេន ទ ្រតូវបនេគចត់ទុកថជមូលេហតុចមបងែដលប ្ត លឲយ 
សត្វេផ តេពញវយ័ ្ល ប់។ ករេន ទេ យេ្របើមងកនុងតំបន់ទីជ្រមកសំខន់ៗរបស់សត្វេផ ត 
នឹង្រតូវបន មឃត់េ យអនុ្រកិតថមីមួយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលនឹងចូលជធរមនន 
េពលដ៏ខ្លីខងមុខ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ មូលេហតុៃនករ ្ល ប់កនុងអ្រ ដ៏ខពស់របស់កូន 
សត្វេផ ត េនមិនទន់មនភពចបស់ ស់េនេឡើយ េហើយេគរពឹំងថកិចចករ្រ វ្រជវេ យ 
េ្របើវធីិ ្រស្តថមីេនះ នឹងជួយផ្តល់ជបចច័យ។ 



េ ក េសង េទៀក នយកអងគករ WWF កមពុជ បននិយយថ៖ “េយើងេជឿជក់ថ សកមមភព 
អភិរក ែដលអនុវត្តេ យគណៈកមមករអភិរក សត្វេផ ត រដ្ឋបលជលផល និងអងគករ WWF 
នឹងផ្តល់នូវករយល់ដឹងឲយកន់ែតចបស់ែថមេទៀតអំពីចំនួនសរបុៃនសត្វេផ ត និងមូលេហតុែដល 
ប ្ត លឲយកូនេផ ត ្ល ប់។” 
 
ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមទក់ទងៈ 
េ ក េទព អ ន រទិធ  
ករយិល័យ រពត៌មន និងកិចចករ ធរណៈ 
អងគករ WWF -កមពុជ 
ទូរស័ពទៈ +៨៥៥ (០)២៣ ២១៨ ០៣៤ 
អីុែមលៈ asnarith.tep@wwf.panda.org 

 
ពត៌មនស្រមប់អនកនិពនធ៖ 
ករសិក ្រ វ្រជវអំពីសត្វេផ ត ែដលកំពុង្រប្រពឹត្តេទនេពលេនះ ឆ្លុះបញច ំងពីករអនុវត្តន៍
េសចក្តីែថ្លងករ្រកេចះស្តីពីករអភិរក សត្វេផ តទេន្លេមគងគ ែដល្រតូវបនចុះហតថេលខរមួគន  កល 
ពីែខមក  ឆន ំ២០១២ េ យគណៈកមមករអភិរក  និងអភិវឌ ន៍តំបន់េទសចរណ៍សត្វេផ តទេន្លេមគងគ 
រដ្ឋបលជលផល និងអងគករ WWF បនទ ប់ពីកិចច្របជំុរយៈេពល៣ៃថង ៃន្រកុមអនកជំនញករសត្វេផ ត 
ជតិ និងអន្តរជតិ បនបញច ប់ ែដលកិចច្របជំុបនពិភក ពីសកមមភពអភិរក បនទ ន់ស្រមប់សត្វេផ ត 
ទេន្លេមគងគែដលកំពុងរងេ្រគះជិតផុតពូជ។ េសចក្តីែថ្លងករ្រកេចះ បន ក់បញចូ លនូវអនុ សន៍ 
សំខន់ៗស្រមប់ករអភិរក បនទ ន់រមួមន៖ ករេ្របើបេចចកវទិយ និងវធីិ ្រស្ត្រ វ្រជវថមីៗេដើមបី 
បេងកើនករយល់ដឹងអំពីសកមមភពសត្វេផ ត ចំនួន និងមូលេហតុៃនករ ្ល ប់របស់  - កត់បនថយ 
មកេនក្រមិតទប ឫលុបបំបត់នូវករ ្ល ប់របស់សត្វេផ តែដលប ្ត លមកពីមងេន ទ មរយៈ 
ករបេងកើន្របសិទធិភពៃនករអនុវត្តន៍ចបប់ និងករ្រតួតពិនិតយ - ករេលើកទឹកចិត្ត្របជជនសហគមន៍ 
មូល ្ឋ នឲយចូលរមួេ យផទ ល់ កនុងសកមមភពអភិរក សត្វេផ ត។ 
 
អនុ្រកឹតថមីមួយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដល្រតូវបនេគអនុម័តកលពីេដើមឆន ំ២០១២ មឃត់ 
ករេ្របើ្របស់មងកនុងទីជ្រមកសំខន់ រៗបស់សត្វេផ តទេន្លេមគងគ កនុងចមង យ ១៩០គីឡូែម៉្រត សថិតកនុង 
ចេន្ល ះពីទី្រកុង្រកេចះ រហូតេទដល់្រពំ្របទល់្របេទស វ។ សត្វេផ តទេន្លេមគងគជសត្វមួយ 
្របេភទសថិតកនុងចំេ មសត្វជលផលកំពុងរងេ្រគះទំងអស់ចំនួន ៥៨្របេភទ េនកនុង្របេទស
កមពុជ េហើយ្រតូវបនករពរយ៉ងេពញេលញេ យចបប់របស់្របេទសកមពុជ និង វ។ 


