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ចនំនួសត្វផ្សោត្ទផ្នេផ្េគង្គដែលកពំងុ្រង្ផ្្រោះថ្នា កជ់តិ្សតុ្ពជូ 
បានផ្ើនផ្ ើង្ជាផ្លើកែបំងូ្បសំតុ្ 

 
ភ្នពំេញ ថ្ងៃទ២ី៣ ខែពេសា ឆ្ន ២ំ០១៨៖ បន្ទា បេ់កីារធ្លា កច់ ុះយ៉ា ងធ្ៃនធ់្ៃនថ់្នចនំនួសត្វពសោត្ទពនាពេគងគអស់រយៈ
ពេលរាបទ់សវត្សរ ៍លទធសលថ្នការសិកោស្រសាវស្រាវខែលពធ្វើព ើងរេួគ្នន ពោយរាជរោា ភ្បិាលកេព ា នងិអងគ
ការ WWF-កេព ា ខែលបានពចញសោយពៅថ្ងៃពនុះ បានបង្ហា ញថា ចនំនួសត្វពសោត្ទពនាពេគងគខែលកេំ ងទទលួរង
ពស្រគ្នុះថាន កជ់តិ្ស ត្េូជ បានពកើនព ើងេ ី៨០ ពៅ ៩២ កាល កន ងរយៈពេលេរីឆ្ន ចំ ងពស្រកាយពនុះ ព ើយពនុះា
កពំ ើ នែបំងូបងអស់កន ងក ំត្ស់្រាស្រសាវស្រាវចាបា់ងំេាីង ២០ ឆ្ន េំ នេកពេា៉ាុះ។ 
 
ការលាត្ស្របកបពោយស្របសិទធភិាេាេទពនាពោយស្រកេុឆ្ម ទំពនា នងិការរបឹអសូេងពនសាទែ សចាបខ់ែលទាកា់ប់
 នងិពធ្វើឱ្យសត្វពសោត្លងទ់កឹសាា បព់ោយថ្ចែនយ ាព ត្ សលចេបងកន ងការពធ្វើឱ្្យមានកពំ ើ នាស្របវតិ្តសាស្តសតពនុះ
។ កន ងអ ំ ងពេលាងេរីឆ្ន េំ ន េងពនសាទែ សចាបស់្របខវងសរ ប ៣៥៨ គ.េ. ស្រត្វូបានចាបរ់បឹអសូពចញេតី្បំន់
ជស្រេកសនូលរបស់សត្វពសោត្។ េងពនសាទែ សចាស់ខែលស្រត្វូបានរបឹអសូពនុះមានស្របខវងពសាើខត្ពសមើរនងឹចនំនួពទវែង
ថ្នស្របខវងខែសទកឹទពនាខែលាជស្រេករបស់សត្វពសោត្រស់ពៅ។ 
 
“បន្ទា បេ់កីារេាយេអស់រយៈពេលរាបឆ់្ន  ំាច ងពស្រកាយពយើងអាចពជឿបានថាសត្វពសោត្ខែលាសត្វនេិតិ្តរបូទាងំ
ពនុះ អាចស្រត្វូបានការពារឱ្យស ត្េកីារវនិ្ទសស ត្េូជបាន ពោយសារខត្កចិចែតិ្ែសំ្របងឹខស្របងរេួគ្នន រវាងរោា ភ្បិាល អងគ
ការ WWF វស័ិយពទសចរ ៍ នងិស គេនេ៍លូោា ន“ ស្របសាសនព៍ោក ពសង ពទៀក ន្ទយក ថ្នអងគការ WWF-
កេព ា។ “អនកពបើកទូកពទសចរ ៍ ាធ្លត្ សសសំមាៃ ត្ក់ន ងពរឿងពាគជយ័េយួពនុះ ពស្រពាុះេកួគ្នត្ព់ធ្វើការយ៉ា ងជតិ្សនិទ
ាេយួកចិចការេស្រងងឹចាប ់កន ងការរាយការ ៍អេំកីារពនសាទែ សចាប ់នងិជយួ កន ងការរបឹអសូយកេងពនសាទ
ែ សចាប។់” 
 
ការសិកោស្រសាវស្រាវាសាូវការែបំងូបងអស់កន ងឆ្ន ១ំ៩៩៧ បានពធ្វើការបា៉ា នស់្របមា ថាមានចនំនួសត្វពសោត្ទពនាពេគងគ
ស្របខ ល ២០០ កាល កន ងទពនាពេគងគ ព ើយចនំនួពនុះបានធ្លា កច់ ុះាបនតបន្ទា បព់ោយសារការាបេ់ង នងិបាត្់
បងជ់ស្រេក រ ូត្ធ្លា កេ់កសល់ស្រត្េឹចនំនួ ៨០ កាល កន ងឆ្ន ២ំ០១៥។ ប៉ា ខនតឥ ូវពនុះ ការធ្លា កច់ ុះពនុះទនំងាមាន
ការស្របពសើរព ើងវញិ។ 
 
ាេយួនងឹកពំ ើ ន ១០% ថ្នសត្វពសោត្ទពនាពេគងគ ការសិកោស្រសាវស្រាវពនុះ កប៏ានចងអ លបង្ហា ញអេំកីាត ខែលធ្ល
ន្ទឱ្យមាននូវភាេរស់រានមានជវីតិ្រយៈពេលខវងរបស់សត្វពសោត្ ពោយមានភាេស្របពសើរព ើងនូវអស្រារស់រានមានជី



 

វតិ្របស់សត្វពសោត្ពេញវយ័ កពំ ើ នថ្នចនំនួកូនពសោត្ នងិការងយច ុះថ្នអស្រាសាា បស់រ ប។ សត្វពសោត្ ០២ កាល
 បានសាា បក់ន ងឆ្ន ២ំ០១៧ នងិសាា ប ់០៩ កាល កន ងឆ្ន ២ំ០១៥ ែ ៈខែលមានសត្វពសោត្ពកើត្ងមចីនំនួ ០៩
 កាល ពធ្វើឱ្យចនំនួសត្វពសោត្ខែលពកើត្កន ងអ ំ ងពេល ០៣ ឆ្ន ចំ ងពស្រកាយ ពកើនបានចនំនួ ៣២ កាល។ 
 
“ពសោត្ទពនាពេគងគាសូចន្ទករ ថ្នស ែភាេរបស់ទពនាពេគងគ ព ើយការសាត រព ើងវញិនូវចនំនួសត្វពសោត្ ាសញ្ញា ែ៏
មានសងឃេឹេយួចពំពាុះទពនាពេគងគ នងិស្របាេលរែារាបោ់នន្ទកខ់ែលេងឹអាស្រស័យពលើទពនាពេគងគ។ េកួពយើងអប
អរចពំពាុះេត័្ម៌ានែល៏អពនុះ ប៉ា ខនតឥ ូវពនុះេនិទានា់ពេលពែើេបសីបាយរកីរាយពៅព ើយពទ។ ែរាបណាការគរំាេ
កខំ ងពលើអាយ ជវីតិ្របស់សត្វពសោត្ពៅខត្មាន ពយើងស្រត្វូខត្បពងកើនកចិចែតិ្ែសំ្របងឹខស្របងពទវែង កន ងការការពារសត្វ
ពសោត្ សស្រមាបទ់ាងំអន្ទគត្របស់វា នងិសស្រមាបទ់ាងំទពនា នងិស គេនន៍្ទន្ទខែលរស់ពៅាេបពណាត យទពនា
។” ស្របសាសនប៍ខនែេរបស់ពោក ពសង ពទៀក។  
 
“សត្វពសោត្ទពនាពេគងគស្រត្វូបានចាត្ទ់ ការត្នសេបត្តាិត្មិានជវីតិ្របស់ស្របពទសកេព ា ព ើយលទធសលថ្នការ
សិកោស្រសាវស្រាវពនុះ ឆា ុះបញ្ញច ងំេកីចិចែតិ្ែសំ្របងឹខស្របងរេួគ្នន របស់េកួពយើងអស់រយៈពេលាពស្រចើនឆ្ន  ំកន ងការការពារ
ស្របពភ្ទសត្វេយួពនុះ។ េកួពយើងនងឹបនតកចិចែតិ្ែសំ្របងឹខស្របងអភ្រិកសពនុះ ពែើេបសីាត រចនំនួសត្វពសោត្ព ើងវញិ ពោយ
លបប់បំាត្រ់ាល់ការគរំាេកខំ ងន្ទន្ទចពំពាុះភាេរស់រានមានជវីតិ្របស់សត្វពសោត្។“ ស្របសាសនរ៍បស់ឯកឧត្តេ ពអ
ង ាសាន ស្របត្ភិ្រូាជរោា ភ្បិាល ទទលួបនា កាស្របធ្លនន្ទយកោា នជលសល ថ្នស្រកសួងកសិកេម រ កាា ស្របមាញ់ នងិ
ពនសាទ។ 
 
ការសិកោស្រសាវស្រាវស្រត្វូបានពធ្វើព ើងាេបពណាត យខែសទកឹទពនាពេគងគចមាៃ យ ១៩០ គ.េ. ចាបេ់ទីរីេួពែត្តស្រកពចុះ ថ្ន
ស្របពទសកេព ា ពៅែល់លាកទ់កឹពោន ស្រេសំ្របទល់ស្របពទសឡាវ។ ការសិកោស្រសាវស្រាវពនុះស្រត្វូបានពធ្វើព ើងាេ
បពណាត យខែសទកឹទាងំពៅទាងំេក ពោយមានស្រកេុអនកស្រសាវស្រាវងត្របូសត្វពសោត្យកេកពស្របៀបពធ្ៀបពែើេបេីនិតិ្យ
ពេើលសញ្ញា សមាគ ល់ពលើែនង នងិស្រេយុែនងរបស់វា ពៅនងឹទនិននយ័ថ្នសត្វពសោត្ខែលបានក ំត្ស់មាគ ល់រចួព ើយ។ 
 
 
 
 

### 

 
កំ ត្ចំ់ណា ំចំពពាុះន្ទយកនិេនធ៖ 
 
របូភាេកូនសត្វពសោត្មានពៅទពីនុះ៖ 
https://www.dropbox.com/sh/4vhf2fnyk4ynthr/AABIGCciGgVgT393r4OiMJmPa?dl=0 
 

សស្រមាបេ់ត័្ម៌ានបខនែេ សូេទំន្ទកទំ់នង៖ 
ពោក អ  ន ចស្រក ីស្របធ្លនទនំ្ទកទ់នំងេត័្ម៌ាន ថ្នអងគការ WWF-កេព ា 
+855 17 234 555 
un.chakrey@wwfgreatermekong.org 
 
 



 

អំេីអងគការ WWF-កេព ា 
 
អងគការ WWF បានបពងកើត្ព ើងពៅកន ងស្របពទសកេព ាកន ងឆ្ន  ំ១៩៩៨ ខែលាខសនកេយួថ្នអងគការ WWF កន ងេហា
ត្បំនទ់ពនាពេគងគ។ ពបសកកេមរបស់អងគការ WWF គធឺ្លន្ទឱ្យមានការចូលរេួគ្នសំ្រទេេីន សសស្រគបរ់បូពែើេបពីធ្វើការអភ្ិ
រកសនូវជវីចស្រេុុះែស៏េបរូខបបពៅកន ងស្រេុះរាាណាចស្រកកេព ា។ អងគការ WWF-កេព ា នងឹជស្រេញុឱ្យមានឱ្កាសងមីៗ
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