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សរមបេ់ចញផសយបនទ ន ់
 

វិធនករអភិរកសបនទ ន់ចបំចេ់ដមបកីរពររបេភទសតវរកចកេជងចំពម
ែដលមនចំនួនធល ក់ចុះគួរឱយបរមភកនងុអំឡងុមួយទសវតសរច៍ុងេរកយេនះ 

 
ថវីេបីរកសួងបរសិថ ន  អងគករ WWF រពមទងំៃដគូទងំអស់ បនបេងកីនកិចចខិតខំរបឹងែរបងកនុងករពរងឹងកអនុវតតចបប់
យ៉ងខល ងំកល យ៉ងណក៏េដយ របយករណ៍មួយែដលេចញផសយរមួគន េដយរកសួងបរសិថ ន និងអងគករ WWF សតីពី
សថ នភពៃនរបេភទសតវរកចកេជីងចំពម បនបងហ ញថ ចំនួនសតវរកចកេជីងចំពម កនុងែដនជរមកសតវៃរពែរសពក 
និងភនំេរពចបនធល ក់ចុះកនុងរយៈេពលមួយទសវតសរចុ៍ងេរកយេនះ េហយីបនបងហ ញនូវភពចចំច់កនុងករដក់េចញនូវ
វធិនករថមីនិងរបកបេដយភពៃចនរបឌិតជងមុនជបនទ ន់ េដីមបទីប់សក ត់សថ នភពធល ក់ចុះេនះ។ 
 
លទធផលៃនករតមដនសតវរកចកេជីងចំពមកនុងចេនល ះឆន  ំ២០១០-២០២០ េនកនុងែដនជរមកទងំពីរបនបងហ ញថ 
ចំនួនសតវទេនសងបនធល ក់ចុះរបមណ ៧២% សតវឈលូសរបមណ ៥២%  និងសតវរជូកៃរពរបមណ ១៨% េបីេរបៀប
េធៀបនឹងលទធផលៃនកររសវរជវេនឆន  ំ២០១០-២០១១។ 
 
របយករណ៍ដែដលេនះក៏បនបងហ ញែដរថចំនួនសតវរមងំ ខទីង និងេរបីស មនករមិតតិចតួចេហយីេនរយប៉យដច់
េដយែឡកពីគន េនកនុងតំបន់ទងំពីរេនះ។ 
 

ឯកឧតដម េនរត ភរកត  រដឋេលខធិករ និងអនកនពំកយរកសួងបរសិថ នមនរបសសន៍ថ៖ “ករធល ក់ចុះេនះជករ

េរកីនរលឹំកដល់េយងីទងំអស់គន  បុ៉ែនតវក៏ផតល់ជឱកសឱយេយងីទងំអស់គន កនុងករខិតខំបែនថមេទៀត េដីមបទីប់សក ត់
និនន ករៃនករធល ក់ចុះេនះ។ ឯកឧតតមបនបនតេទៀតថសថ នភពនសករធល ក់ចុះអចនឹងធងន់ធងរជងេនះ របសិនេបីគម ន
ករពរងឹងករអនុវតតចបប់និងកររគប់រគងតំបន់ករពរយ៉ងមឺងម៉ត់េនះេទពីករខិតខំេដយមិនខល ចេនឿយហត់េដយ
មរនតីឧទយនុរកសរបស់មនទីរបរសិថ នេខតតរកសួងបរសិថ ន រកុមលបតសហគមន៍ អជញ ធរមូលដឋ ន និងបុគគលិកអងគករ 
WWF កនុងករេដីរលបត និងពរងឹងករអនុវតតចបប់ទងំកនុងនិងេរកតំបន់ករពរទងំពីរ។ 
 

ឯកឧតដម េនរត ភរកត  បនពិពណ៍នបនតទេទៀតថ េបីេទះជមនករធល ក់ចុះនូវពពួកសតវរកចកេជីងចំពមេន

កនុងែដនជរមកែរសពក និងភនំេរពច ចំនួនរបេភទសតវរកចកេជីងចំពមមួយចំនួនបនេកីនេឡងី ឬសថិតកនុងករមិតេថរេន
កនុងែដនជរមកសតវៃរពមួយចំនួនេផសងេទៀត។ 
 



សថ នភពដ៏អរកក់េនះមិនបនេកីតេឡងីែតកនុងរបេទសកមពុជេនះេទ េដយសររែតចំនួនសតវៃរពេនេលីសកលេលក 
ទងំសតវរស់េនេលីដីនិងកនុងទឹក ក៏បនធល ក់ចុះខល ងំបំផុត ដល់ ៦៨% ជមធយម កនុងរយៈេពល ៥០ ឆន ចុំងេរកយេនះ 
េបីគិតចប់តងំពីឆន ១ំ៩៧០ មក។ 
 
ករបរបញ់ខុសចបប់ចប់តងំពីអតីតកលមកដល់ពលបចចុបបនន បូកផសនិំងវបិតតិអនទ ក់ ែដលជរមុញេដយករជួញដូរ
សតវៃរពខុសចបប់ សុទធសឹងជមូលេហតុចមបងែដលបណត លឱយសតវរកចកេជីងចំពមេនែដនជរមកសតវៃរពែរសពក 
និងភនំេរពចធល ក់ចុះយ៉ងធងន់ធងរ។ 
 

កញញ  Milou Groenenberg របធនែផនករសវរជវ និងតមដនជីវៈចរមុះៃនអងគករ WWF បននិយយថអនទ ក់

គឺជកតត គរមមកំែហងដ៏ចមបងមួយចំេពះសតវរកចកេជីងចំពមេនកនុងែដនជរមកទងំពីរ េហយីក៏ជមូលេហតុែដលេធវី
ឱយចំនួនសតវខល រខិនែដលជរបេភទសីុសច់សតវរកចកេជីងចំពមទងំេនះជអហរ ធល ក់ចុះែដរ។” 
 
េបីេទះជរបយករណ៍បនបងហ ញពីសថ នភពធល ក់ចុះដ៏គួរឱយបរមភេនះក៏េដយ កនសីងឃមឹេនែតមនេនេឡយីកនុងករ
ជួយសេរងគ ះសតវៃរពទងំេនះពីករផុតពូជ។ បុ៉ែនដរបសិនេបីគម នវធិនករអភិរកសបនទ ន់និងរបកបេដយភពៃចនរបឌិតថមី
េទ េដីមបទីប់សក ត់កតដ គរមមកំែហងចមបងៗទងំេនះេទ ជីវៈចរមុះនឹងេនែតបនដធល ក់ចុះបនដិចមដងៗ រហូតដល់អច
បត់បង់ទងំរសុងែតមតង។ 
 

េលក េសង េទៀក នយកអងគករ WWF មនរបសសន៍ថ វមិនទន់យតឺេពលេនេឡយីេទកនុងករែក

ែរបសថ នភពេនះ បុ៉ែនតវតរមូវឱយពួកេយងីេធវសីកមមភពអភិរកសរមួគន ជបនទ ន់ឥឡូវេនះេដយមនករចូលរមួពីរគប់ភគី
ពក់ព័នធទងំអស់។ 
 
េលកមនរបសសន៍ថ៖ “គំេហញីរបស់អនកវទិយសរសតេនកនុងរបយករណ៍េនះ បនបងហ ញឲយេឃញីនូវតរមូវករៃន
ដំេណះរសយបនទ ន់ និងថមីៗ េដីមបែីកែរបនូវអរតៃនករធល ក់ចុះេនះ ខណៈេពលែដលកំពុងែសវងរកកររគប់រគង ករ
េរបីរបស់ និងករែបងែចកធនធនធមមជតិឲយបនរបេសីរជងេនះ”។ 
 
រកសួងបរសិថ ន និងអងគករ WWF បនេធវីករយ៉ងជិតសនិទធជមួយសហគមន៍មូលដឋ ន និងៃដគូនន េដីមបេីរៀបចំេឡងី
នូវវធិនករអភិរកសខល ងំកល ជងមុន េដីមបកីត់បនថយករបរបញ់ខុសចបប់ និងពរងឹងករអនុវតតចបប់។ រកសួងបរសិថ ន 
និងអងគករ WWF កំពុងសិកសពីលទធភពកនុងករអនុវតតកមមវធីិសដ រសតវរកចកេជីងចំពមេឡងីវញិ ែដលជតរមូវករ
បនទ ន់កនុងករបញឈប់និនន ករធល ក់ចុះៃនចំនួនសតវទងំេនះ និងចត់វធិនករេឆលីយតបេទដល់ឬសគល់ៃនករជួញដូរសតវ
ៃរពខុសចបប់។ 
 
េរកមជំនួយឧបតថមភថវកិរពីទីភន ក់ងរជំនួយអេមរកិ (USAID) សហភពអឺរ ៉ុប (EU) រដឋ ភិបលអលលម៉ឺង់ (BMZ) 
រដឋ ភិបលែប៊លហសកិ (DGD) កមមវធីិបរសិថ នរបស់អងគករសហរបជជតិ (UN Environement) GEF រដឋ ភិបល
សុ៊យែអ៊ត (Sida) IKEA Welthungerhilfe (WHH) Humanscale និងបណត ញអងគករ WWF (WWF-អេមរកិ 
WWF-ែប៊លហសកិ WWF-អលលឺម៉ង WWF-សុ៊យែអ៊ត និង WWF-សវីស) កររគប់រគងតំបន់ករពរធមមជតិេនកនុង
ែដនជរមកសតវៃរពែរសពក និងភនំេរពច េផដ តេទេលីកររសវរជវនិងតមដនជីវៈចរមុះ ករកសងសមតថភពសរមប់



ករអនុវតតចបប់ កររបយុទធរបឆងំនឹងករបរបញ់ខុសចបប់ ករជួញដូរសតវៃរពខុសចបប់ ករកប់េឈខុីសចបប់ ករ
ទប់សក ត់ករទរនទ នដីៃរពខុសចបប់ ខណៈយកចិតតទុកដក់េលីករអភិវឌឍរបរចិញច ឹមជីវតិរបស់សហគមន៍មូលដឋ ន និង
ករអនុវតតកមមវធីិេផសងៗេទៀតេដីមបេីលីកទឹកចិតត និងេកៀរគរករចូលរមួរបស់របជជនមូលដឋ នកនុងករអភិរកសធនធនធមម
ជតិ និងអភិវឌឍន៍ជីវភពរបកបេដយនិរនតរភព។ 
 
ទីភន ក់ងរជំនួយអេមរកិ (USAID) បនគរំទករតមដនសតវរកចកេជីងជំពមេដយេរបីវធីិសរសតេដីរបនទត់រតង់ 
(line-transect) ពីឆន ២ំ០១៨-២០២០។ េយងីសូមែថលងអំណរគុណផងែដរដល់សមជិករកុមរសវរជវនិងតមដន
ជីវៈចរមុះទងំអស់ ក៏ដូចជរកុមសហនិពនុធៃនរបយករណ៍សតពីីសថ នភពសតវរកចកេជីងចំពម ក៏ដូចជអនករមួចំែណក
ទងំអស់កនុងសកមមភពរសវរជវទងំអស់េនះ។ 
 
រកសួងបរសិថ នសូមអំពវនវដល់សធរណជនទូេទ សូមបញឈប់ករបរេិភគសច់សតវៃរពនិងបញឈប់ករេរបីរបស់
ផលិតផលសតវៃរពរគប់របេភទ។  
  

ឯកឧតដម េនរត ភរកត  រដឋេលខធិកររកសួងបរសិថ នមនបែនថមថ “េយងីខញុ ំសូមេសនីយ៉ងទទួចដល់របជជនទងំ

អស់េនទូទងំរបេទសកមពុជ សូមនិយយថ “េទ” ចំេពះសច់សតវៃរព េហយីសូមចូលរមួកនុងករករពរនិងអភិរកសធន
ធនធមមជតិរបស់កមពុជឱយសថិតេនគង់វងសេដីមបជីរបេយជន៍ដល់មនុសសជំនន់េរកយៗេទៀត។” 
 

សរមបព់ត័ម៌នបែនថម សូមទកទ់ង៖ 

ឯកឧតតម េន្រត ភ&កា() រដឋេលខធិករនិងជមរនតីនពំកយរកសួងបរសិថ ន 

ទូរស័ពទ៖ ០១២ ៤៨៣ ២៨៣  

 

េលក េទព អសា.)រ0ទ្ធ របធនកិចចករសធរណៈ និងរគបរ់គងពត័ម៌នៃនអងគករ WWF-កមពុជ 

អីុេមល៉៖ asnarith.tep@wwf.org.kh  ទូរស័ពទ៖ ០១២ ៩៥៧ ៩១៩ 

 

តំណភជ ប់េទកន់រូបភព និងឯកសរសំខន់ៗ 

 
 


