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សេចក្តីប្រកាេពត័ម៌ាន េប្មារស់ចញផ្សាយរន្ទា ន ់
 

ការពង្រឹរការអនុវត្តច្បាប់ដោយមុ៉ឺរម៉ា ត្ន់ិរត្ឹរររឹជាលក្ខខណ្ឌ ច ាំបាច្ប់ជារដពល
ណាៗទាំរអសដ់ ើមបកីារពារង្បដេទង្ត្ីររដង្រោះថ្នា ក្់ជិត្ផុត្ពូជ ក្ុាំឲ្យបាត្់បរ់ពីក្មពុជា 

 
ការេិក្ាវាយតម្លៃរឋលលយួបានរង្ហា ញថា ប្តីគល់រ ាំង ប្តីប្តេក្ប់្ក្ហល ប្តីខ្លៃ  ប្តីប្ក្រី ប្តីប្តសចៀក្ដាំរ ីនិងរបរលយក្ស
ទឹក្សារ េុទធេឹងជាប្តីបដលេថិតក្នុ ងចាំសោលប្តីចាំនួន ៣៥ ប្រសេទ ក្ាំពុងប្តូវបានសគដាក្ល់ក្ស់ៅតាលទីផ្សារប្តីក្នុ ង
ប្រសទេក្លពុជា និងប្តូវបានសគន្ទាំសចញសៅលក្ស់ៅប្រសទេជិតខ្លងលយួចាំនួនសទៀតផ្សង។ ប្តីគល់រ ាំង និងប្តីប្តេក្់

ប្ក្ហល ប្តូវបានចាតថ់ាន ក្ជ់ាប្រសេទជិតផុ្សតពូជជាេក្ល និងសៅក្នុ ងប្រសទេក្លពុជា។ ចាំបែក្ឯប្តីខ្លៃ  ប្តីប្ក្រី ប្តីប្តសចៀក្
ដាំរ ីេុទធេឹងជាប្រសេទក្ាំពុងរងសប្រោះថាន ក្ស់ៅក្នុ ងប្រសទេក្លពុជា។ 

 
ក្នុងឱកាេទិវាលចឆជាតិសលើក្ទី២០ សៅម្ងៃទី០១ បែក្ក្កដា ឆ្ន ាំ២០២០ សនោះ រដឋបាលជលផ្សល និងអងគការ WWF េូល
អាំពាវន្ទវដល់អាជាា ធរពាក្ព់ន័ធទាំងអេ់សលតាត ចាតវ់ធិានការជារន្ទា នស់លើការពប្ងងឹការអនុវតតចារឱ់យបានលុ៉ឺងមា៉ា តន់ិងតងឹ
រងឹរាំផុ្សតចាំសពាោះរល់ការសនសាទនិងការជួញដូរប្រសេទប្តជីិតផុ្សតពូជបដលក្ាំពុងសក្ើតស ើងសៅក្នុងតាំរនត់ាលរសោត យដង
ទសនៃសលគងគ។ ការសធវើពាែិជជក្លមនិងជួញដូរប្តីជតិផុ្សតពូជប្រសេទសនោះលនិប្តឹលបតជាទសងវើែុេចាររ់៉ាុសោណ ោះសទ េក្លមភាព
សនោះក្ាំពុងរងកហានិេយ័ែពេ់គរួឱយប្ពួយបារលភដល់ធនធានជលផ្សលក្លពុជា ពសិេេប្រសេទប្តីសលពូជេាំខ្លន់ៗ  នងិេតវ
សផ្សាតទសនៃបដលជាសរតកិ្េែឌ មានជិវតិររេ់ជាតិសយើងផ្សងបដរ។ រដឋបាលជលផ្សល អាជាា ធរបដនដ ីអងគការ WWF នងិ
ម្ដគូរអេវិឌ្ឍដម្ទសទៀត បាននងឹក្ាំពុងយក្ចិតតទុក្ដាក្ក់ារពារ និងបងរក្ាលនិឱយធនធានដក៏្ប្លសនោះបាតរ់ង។់ លនិបត
រ៉ាុសោណ ោះ រដឋបាលជលផ្សល នងិអងគការ WWF ក្ប៏ានដាក្ស់ចញនូវអនុសាេនល៍យួចាំននួផ្សងបដរ សដើលបពីប្ងឹងប្រេិទធភាព
ម្នការអនុវតតចារជ់លផ្សលចាំសពាោះការសនសាទនិងជួញដូរប្តែុីេចារ ់រន្ទា រព់សីាថ រន័ទាំងពីរសនោះបានរញ្ចរក់ារេិក្ា
វាយតម្លៃរឋលេតីអាំពីការសនសាទ នងិការជួញដូរប្តីែុេចារស់ៅក្នុងតាំរនត់ាលរសោត យដងទសនៃសលគងគកាលពីសដើលឆ្ន ាំ
២០២០ សនោះ។ 
 
ឯក្ឧត្តម ដអរ ជាសាន ប្រតិេូរជរដាឋ េបិាលក្លពុជាទទួលរនាុក្ជាប្រធាន រដឋបាលជលផ្សល មានប្រសាេនថ៍ា៖  
“អនក្សនសាទប្តី អនក្ទិញប្តី នងិឈ្មួញក្ោត ល លនិេូវយល់ដឹងអាំពចីារេ់តីពីជលផ្សល និងលិែិតរទដាឋ នគតិយុតតិ
ន្ទន្ទ ពាក្ព់ន័ធនងឹក្ិចចការពារ និងការប្គរប់្គងធនធានជលផ្សលសទ ជាពិសេេប្រសេទជលផ្សលក្ាំពុងទទួលរងការគាំរល
ក្ាំបហង បដលសយើងប្តូវរលួរន អេរិក្សកុ្ាំឱយបាតរ់ង។់ ែាុ ាំេូលសេនើយ៉ា ងទទូចដល់អាជាា ធរពាក្ព់ន័ធទាំងអេ់ឱយរសងកើនការអររ់ ាំ
និងផ្សសពវផ្សាយរបនថលសទៀតជូនដល់ប្រជាសនសាទ និងេហគលនល៍ូលដាឋ នបដលរេ់សៅតាលរសោត យដងទសនៃសលគងគ អាំពី
ចារេ់តីពីជលផ្សល និងលិែតិរទដាឋ នគតិយុតតិសផ្សសងសទៀតជាធរមាន ក្ដូ៏ចជារាំផុ្សេសាម រតីររេ់ប្រជាជនឱយចូលរលួការ
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ពារ និងបងរក្ាធនធានជលផ្សលក្លពុជាកុ្ាំឱយបាតរ់ង ់សហើយរនតសលើក្ទឹក្ចិតតប្រជាជនឱយចារយ់ក្ជសប្លើេលុែរររសផ្សសង
សទៀតរបនថលពីសលើការសនសាទ។” 
 
របាយការែ៍េតីពីការពប្ងឹងការអនុវតតចារស់ដាយែែឌ រដឋបាលជលផ្សលសែតតប្ក្សចោះនងិេាឹងបប្តង លន្រនតីឆ្ម ាំទសនៃ និងអងគ
ការ WWF បានរង្ហា ញថា មានការសក្ើនស ើងនូវេក្លមភាពសនសាទសៅក្នុងបដនអេរិក្សបដលជាតាំរនច់ារហ់ាលឃាត់
លនិឱយមានការសប្រើប្បាេ់ឧរក្រែ៍សនសាទដូចជា៖ េាំោញ់ លងរបែត ត លងកាាំង េនាួចរនង ឧរក្រែ៍ឆក្ ់និងថាន ាំ
រាំពុល។ បផ្សែក្តាលរបាយការែ៍ដបដលសនោះ ចាំននួលងសនសាទបដលប្ក្ុលការង្ហរដក្ហូតបានពីការរន្រង្ហក ររទសលមើេជល
ផ្សលក្នុងចសន្ទៃ ោះបែធនូឆ្ន ាំ២០១៩ ដល់បែឧេភាឆ្ន ាំ២០២០ បានសក្ើនស ើងចាំនួន ៣៨ ភាគរយ បដលប្របវងលងដក្ហូតបាន
េររុមានចាំននួ ៣៩.១៦២ បល៉ាប្ត សរើសប្រៀរសធៀរនឹងរយៈសពលដូចរន សៅក្នុងឆ្ន ាំ២០១៨នងិ២០១៩ បដលលងដក្ហូត
បានមានប្របវងេររុបត ២៨.៤៣៥ បល៉ាប្ត។ ដូចរន សនោះបដរ ការសប្រើប្បាេ់េនាួចរនងមានការសក្ើនស ើងចាំនួន ៤៦ ភាគរយ 
បដលប្របវងេនាួចរនងដក្ហូតបានចសន្ទៃ ោះបែធនូឆ្ន ាំ២០១៩ ដល់បែឧេភាឆ្ន ាំ២០២០ េររុមានចាំននួ ៣៧.០៤០ បល៉ាប្ត 
សរើសប្រៀរសធៀរនងឹរយៈសពលដូចរន សៅក្នុងឆ្ន ាំ២០១៨និង២០១៩ មានប្របវងបត ២៥.៤៣៧ បល៉ាប្ត។ 
 
ដោក្ ដសរ ដទៀក្ ន្ទយក្អងគការ WWF មានប្រសាេនថ៍ា៖ “ែាុ ាំេូលអាំពាវន្ទវដល់អាជាា ធរមានេលតថក្ិចចប្គរ់
លាំដារថ់ាន ក្ទ់ាំងអេ់សលតាត រសងកើនការរតឹរនតឹងសលើការអនុវតតចារឱ់យកានប់តមានប្រេិទធភាពែពេ់រាំផុ្សត និងរសងកើនយនតការ
ប្តួតពិនតិយជាប្រចាាំសៅតាលរោត ទីផ្សារ នងិសដរ៉ាទូិញ-លក្ប់្តី ប្ពលទាំងដាក្ព់និយ័ឱយបានធៃនធ់ៃររាំផុ្សតដល់ជនសលមើេ
ទាំងឡាយោបដលសធវើេក្លមភាពសនសាទសៅក្នុងតាំរនហ់ាលឃាត ់និងសធវើពាែិជចក្លមប្រសេទប្តីជតិផុ្សតពូជនងិប្តីសលពូជ
ក្នុងប្រសទេក្លពុជា។” 
 
អនុសាេនេ៍ាំខ្លន់ៗ បដលប្តូវបានដាក្ស់ចញសដើលបអីេរិក្សប្រសេទប្តីក្ាំពុងរងសប្រោះថាន ក្ជ់ិតផុ្សតពូជរលួមាន៖ ១/រសងកើនការ
អររ់ ាំនិងផ្សសពវផ្សាយជូនដល់អនក្ប្រក្ររររលក្ប់្ត ីនិងឈ្មួញក្ោត ល សដើលបរីសន្រញ្ជ ៀរការយល់ដឹងអាំពចីារេ់តីពីជលផ្សល 
និងលិែិតរទដាឋ នគតិយុតតិពាក្ព់ន័ធសផ្សសងសទៀត។ ២/រនតតាលដានេក្លមភាពសនសាទែុេចារប់ដលសប្រើឧរក្រែ៍ឆក្ ់
និងក្ាំែតឲ់្យបានចាេ់នូវបែសេង្ហវ ក្ជ់ួញដូរប្តែុីេចារ។់ ៣/រតឹរនតឹងការអនុវតតចារស់ដាយមានការចូលរលួររេ់អាជាា
ធរលូលដាឋ ន សដើលបរីញ្ឈរក់ារប្រលូលផ្សលប្ត ីនិងផ្សៃូវដឹក្ជញ្ជូ នប្តីបដលបានលក្ពីេក្លមភាពសនសាទែុេចារស់ៅតាលដង
ទសនៃ ក្ដូ៏ចជាសដើលបរីញ្ឈរក់ារលក្ប់្តីបដលជាប្រសេទក្ាំពុងរងសប្រោះថាន ក្ស់ៅតាលទផី្សារ។ ៤/ប្ក្ុលការង្ហរលាតចល័តបដល
មានេមាេភាពដឹក្ន្ទាំសដាយប្រធាននិងអនុប្រធានប្ក្ុលឆ្ម ាំទសនៃប្តូវចាតវ់ធិានការចាាំបាចន់្ទន្ទចាំសពាោះការជួញដូរប្តីែុេ
ចារ ់រររ់ញ្ចូ លទាំងប្រសេទប្តីក្ាំពុងរងសប្រោះថាន ក្។់ 
 
ដោក្ ដសរ ដទៀក្ មានប្រសាេនរ៍បនថលសទៀតថា៖ “អងគការ WWF សប្តៀលែៃួនរចួជាសប្េចក្នុងការរាំប្ទ និងេហការ
ជាលយួរដឋបាលជលផ្សល ែែឌ រដឋបាលជលផ្សល លនាីរក្េិក្លម រកុាា ប្រមាញ់និងសនសាទក្នុងសែតតប្ក្សចោះ និងេាឹងបប្តង 
ប្ពលទាំងអាជាា ធរសែតត និងសាថ រន័ពាក្ព់ន័ធទាំងអេ់សដើលបអីនុវតតអនុសាេនន៍ងិវធិានការរន្ទា នន់្ទន្ទ ក្នុងសរលសៅ
រសងកើនការអនុវតតចារឱ់យមានប្រេិទធភាពែពេ់។” 
 
___________________ 



េប្មារព់ត័ម៌ានរបនថល េូលទក្ទ់ង៖ 
សោក្ សទព អសាន រទិធ ប្រធានក្ិចចការសាធារែៈ និងប្គរប់្គងពត័ម៌ាន ម្នអងគការ WWF-ក្លពុជា 
ទូរេ័ពាសលែ៖ ០១២ ៩៥៧ ៩១៩ 
អុីបល៉ាល៖ asnarith.tep@wwf.org.kh 
 
តាំែេប្មារទ់ញយក្ររូភាព៖  
https://drive.google.com/drive/folders/1y6FHRwKBnpEjdbIOD1waxuigmniQtT2O?usp=sharing  
 
ក្ាំែតច់ាំោាំេប្មារអ់នក្នពិនធ៖ 
អងគការ WWF-ក្លពុជា សដាយមានការេហការពីេាំោក្រ់ដឋបាលជលផ្សល នងិែែឌ រដឋបាលជលផ្សលសែតតប្ក្សចោះ បាន
រញ្ចរក់ារេិក្ាអសងកតសដាយសប្រើរយៈសពលែៃីសៅក្នុងបែលក្រឆ្ន ាំ២០២០ សដើលបបីេវងយល់អាំពីររមិាែនិងប្រសេទប្តបីដល
ប្តូវបានសគដាក្ល់ក្ស់ៅសលើទផី្សារក្នុងសែតតប្ក្សចោះ សពាលគ៉ឺ ក្ាំែតអ់ាំពីអប្តាម្នផ្សលចារម់្នប្រសេទប្តីសផ្សសងៗរន  ររមិាែ
ប្តី និងប្រសេទប្តី បដលសគប្រលលូបានលក្ពីេក្លមភាពសនសាទតាលទសនៃសលគងគ។ 
 
ការេិក្ាអសងកតសនោះសប្រើប្បាេ់វធិីសាន្រេតពីរ រលួមាន ការេសងកតសៅសលើទីផ្សារ និងការចុោះសៅតាលតាំរនស់រលសៅក្នុងលលូ
ដាឋ ន។ ក្នុងអាំ ុងសពលេិក្ាអសងកតពីម្ងៃទី៧ ដល់ម្ងៃទី២៤ បែលក្រ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្ក្ុលអនក្ប្សាវប្ជាវបានក្តប់្តាទុក្នូវ
ទិនននយ័ប្តីបដលប្តូវបានសគដាក្ល់ក្ស់ៅសលើទីផ្សារក្នុងទីរលួសែតតប្ក្សចោះ សដាយបផ្សែក្សលើលូលដាឋ នម្នសាថ នភាពរងសប្រោះថាន ក្់
ក្នុងប្ក្រែែ័ឌ ម្នចាំោតថ់ាន ក្រ់រេ់អងគការេហភាពអនតរជាតិេប្មារអ់េរិក្សធលមជាតិ IUCN និងចាំោតថ់ាន ក្ប់ចង
សដាយចារេ់តីអាំពីជលផ្សលនងិរញ្ជ ីប្រសេទប្តីទទួលរងសប្រោះថាន ក្រ់រេ់រដឋបាលជលផ្សលក្លពុជា។ ពត័ម៌ានេតីពីស ម្ ោះ
ប្រសេទប្ត ីររមិាែប្តី ទលៃនជ់ាលធយលនងិតម្លៃប្តីបដលប្តូវបានលក្ស់ៅសលើទីផ្សារ ប្តូវបានប្រលូលនងិក្តប់្តាេប្មារក់ារ
វភិាគ។ សប្ៅពកីារប្រលូលទិនននយ័ទាំងសនោះ ប្ក្លុការង្ហរក្ប៍ានជួរេមាភ េនផ៍្សងបដរ ជាលយួអនក្សនសាទចាំនួនប្បាាំពីរន្ទក្ ់
ឈ្មួញប្តីរនួន្ទក្ ់ឆ្ម ាំទសនៃរីន្ទក្ ់និងេមាជកិ្េហគលនស៍នសាទចាំនួនរនួន្ទក្ ់សដើលបបី្រលលូពត័ម៌ានទក្ទ់ិននងឹេក្លម
ភាពសនសាទសៅតាលលូលដាឋ ន ក្ដូ៏ចជាសដើលបបីេវងយល់អាំពីបែសេង្ហវ ក្ទ់ីផ្សារទិញលក្ប់្តីផ្សងបដរ។ 
 
លទធផ្សលម្នការអសងកតទផី្សារលក្ដូ់រប្តី ក្នុងសែតតប្ក្សចោះ បានរក្ស ើញថា ប្តីេររុចាំននួ ៣៥ ប្រសេទ មានដាក្ល់ក្ស់ៅ
តាលផ្សារប្តកី្នុងសែតតប្ក្សចោះ។ ការអសងកតសដាយសប្រើសពលេររុចាំនួន១៨ម្ងៃ បានក្តប់្តាប្តីបដលមានររមិាែ េររុ 
៥.៥៩៦ គី ូប្កាល (ជាលធយល ៣១០ គី ូប្កាលក្នុងលយួម្ងៃ ក្នុងចសន្ទៃ ោះ ៨៣-៥៧៥ គី ូប្កាល) មានដាក្ល់ក្ស់ៅទផី្សារ។ 
បែសេង្ហវ ក្ជ់ួញដូរប្តីសនោះគ៉ឺចារស់ផ្សតើលពអីនក្សនសាទសៅកានឈ់្មួញក្ោត ល រន្ទា រល់ក្ពឈី្មួញក្ោត លសៅកានអ់នក្លក្់
រយ និងពីអនក្លក្រ់យសៅកាន ់អតិងជិន។ ការជួញដូរប្តីសនោះប្រលូលផ្សតុ ាំសៅទីតាាំងធាៗំ ចាំននួរី រលួមាន សៅសកាោះបែា អូរប្លោះ 
និងតបរូខ្លៃ ។ ប្តីបដលបានប្រលលូទិញពីទីតាាំងទាំងសនោះ ប្តវូបានដឹក្ជញ្ជូ នសៅទីផ្សារសៅសែតតេាឹងបប្តង រន្ទា រល់ក្រញ្ជូ ន
សៅសែតតរតនគិរ ីនងិរនតសៅប្រសទេសវៀតោល សហើយដឹក្ជញ្ជូ នសៅកានប់្រសទេឡាវសដាយកាតត់ាលអនៃងទ់ឹក្សឈ្ើទ
ល។ ចាំបែក្ការដឹក្ជញ្ជូ នសៅកានទ់ីផ្សារសៅរជធានេីនាំសពញ និងសែតតសេៀលររ គ៉ឺតាលរយៈរងយនតឈ្នួល សដាយទីតាាំង
ម្នប្រលូលផ្សតុ ាំការជួញដូរប្តី េថិតសៅក្នុងប្េុក្េាំរូរ នងិ ុាំេោត ន ់បដលជាចាំែុចឆៃងកាត ់េប្មារក់ារដកឹ្ជញ្ជូ នប្តីរនត
សៅទីរលួសែតតប្ក្សចោះ និងរន្ទា រល់ក្សៅរជធានេីនាំសពញ។ 
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អាំពីអងគការ WWF-ក្លពុជា៖ 
អងគការ WWF ប្តូវបានរសងកើតស ើងសៅក្នុងប្រសទេក្លពុជាក្នុងឆ្ន ាំ ១៩៩៨ ។ សរេក្ក្លមររេ់អងគការ WWF  
គ៉ឺធាន្ទឱយមានការចូលរលួរាំប្ទពីលនុេសប្គររ់រូសដើលបសីធវើការអេរិក្សនូវជីវៈចប្លុោះដេ៏លបរូបររសៅក្នុងប្ពោះរជាោចប្ក្ក្លពុ
ជា។ អងគការ WWF-ក្លពុជា នឹងជប្លុញឱយមានឱកាេងមីៗជាសប្ចើនបដលផ្សតល់ផ្សលប្រសយជនដ៍ល់លនុេស នងិសធវើឱយប្រសេើរ
ស ើងនូវក្ប្លតិជីវភាពររេ់ប្រជាពលរដឋក្នុងលូលដាឋ ន ប្ពលទាំងចូលរលួកាតរ់នថយភាពប្ក្បី្ក្ តាលរយៈការសលើក្ទឹក្ចិតតឱយ
មានការសប្រើប្បាេ់ធនធានធលមជាតិប្រក្រសដាយនិរនតរភាព។  
 
េប្មារព់ត័ម៌ានលាំអិតេូលចូលសៅកានស់គហទាំពរ័ររេ់អងគការ WWF-ក្លពុជា wwf.org.kh 


