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េសចក�ី្របកសសរព័ត៌មាន ស្រមាប់េចញផ្សោយបនា� ន់ 

 

សត�រមាងំែដលជា្របេភទសត�រងេ្រគាះថា� ក់ជិតផុតពូជ្រត�វបានអ�កវិទ្យោ
ស�ស�្រសវ្រជាវរកេឃញក�ងុតំបនេ់ទសភាពេមគង�ជាេលកដំបងូក�ងុ
អំឡងុេពល្របាឆំា�  ំ

ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពសំបូរ េខត�្រកេចះ៖ អ�កវទិ្យោស�ស�បានបង� ញរបូភាពសត�រមំាង (Rucervus eldii) ចំនួនបួនក្បោល 

ែដលេគថតបានជាេលកដំបូងក�ុងអំឡុងេពល្របំាឆា� ំ តមរយៈករេ្របម៉ាសីុនថតស�័យ្របវតិ� េនក�ុងែដនជ្រមកសត�

ៃ្រពសំបូរ ែដលជាតំបន់ករពរធម�ជាតិមួយស�ិតេ្រកមករគំា្រទេដយអង�ករ WWF មានទីតំងស�ិតក�ុងតំបន់េទស

ភាពៃ្រពលិចទឹកេមគង�ៃនេខត�្រកេចះ។ សត�រមំាង្រត�វបានចត់ថា� ក់ជា្របេភទសត�រងេ្រគាះថា� ក់ជិតផុតពូជ ទំងេន

ក�ុងច្បោប់ៃ្រពេឈរបស់្របេទសកម�ុជា និងក�ុងប�� ី្រកហមរបស់អង�ករ IUCN ។ 

្រក�មអ�កអភិរក្សបានបង� ញក�ីរេំភបរកីរយ ខណៈពួកេគកំពុងពិនិត្យេមលរបូភាពដ៏ក្រមៃនវត�មានរបស់សត�រមំាងញី

េពញវយ័ចំនួនបីក្បោល និងរមំាងជំទង់មួយក្បោល កំពុងរស់េនក�ុងែដនជ្រមកសត�ៃ្រពសំបូរ ក�ុងចំេណាមរបូថតសរុប

ចំនួន ១.៧១០ សន�ឹក ថតបានក�ុងចេនា� ះែខសីហដល់ែខក�� េនះ េដយករព្រងយម៉ាសីុនថតរបូស�័យ្របវតិ�េន

តមទីតំងេផ្សងៗគា� ក�ុងែដនជ្រមក ែដលមានៃផ�ដីសរបុចំនួន ៥០.០៩៣ ហិកត។ េលក េអៀម សអំ៊ន់ អ�កទទួល

បន�ុកែផ�ក្រសវ្រជាវនិងតមដនជីវៈច្រម�ះ្របចតំបំន់េមគង�ៃនអង�ករWWF បានែថ�ងេដយស� មញញឹម

ថា៖ “េយងទំងអស់គា� ពិតជារេំភបរកីរយខ� ំងណាស់ែដលបានកត់្រតទុកនូវវត�មានរបស់សត�រមំាងទំងេនះ។” 

ករ�សវ្រជាវនិងតមដនសត�ៃ្រពេដយម៉ាសីុនថតស�័យ្របវត�ិក�ុងែដនជ្រមកសត�ៃ្រពេនះជាកិច�សហកររមួគា� េដយ

្រក�មអ�ក�សវ្រជាវនិងឧទ្យោនុរក្សៃនមន�ីរបរសិ� នេខត�្រកេចះ សហគមន៍ៃ្រពេឈ បុគ�លិកអង�ករWWF និងសមាជិក

្រក�មល្បោតសហគមន៍ េ្រកមករឧបត�ម�ថវកិេដយអង�ករ WWF-ែប៊លហ្ិសក និងទីភា� ក់ងរស�ីសស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ

និងកិច�សហ្របតិបត�ិករ (SDC)។ អ�កវទិ្យោស�ស�ៃនអង�ករWWF បានពិពណ៌នាករផ�ិតរបូភាពរបស់សត�រមំាងបាន

ម៉ាសីុនថតស�័យ្របវត�ិេនះថាជារបកគំេហញដ៏សំខន់មួយស្រមាប់ករអភិរក្សក�ុងតំបន់េទសភាពេមគង�។ 

េលក េសង េទៀក នាយកអង�ករ WWF-កម�ុជា បានមាន្របសសន៍ថា៖ “របូភាពដ៏ក្រមៃនសត�រមំាងទំងេនះជា

ភ័ស�ុតងប�� ក់អំពី្របសិទ�ភាព និងផលៃនកិច�ករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរ និងករងរអភិរក្សរបស់េយង េហយែដល

នំាមកនូវក�ីសង្ឹឃមក�ុងករករពរ្របេភទសត�េនះទំងក�ុង្របេទសកម�ុជា និងក�ុងតំបន់។” 

េ្រកពីសត�រមំាង ម៉ាសីុនថតស�័យ្របវតិ�ក៏ផ�ិតបាននូវរបូភាពសត�ឈ�ូស ្រជ�កៃ្រព សំេពចវល�ិ៍ សំេពច្រកអូប ្រពមទំង

្របេភទសត�បក្ីសមាឌធំសំខន់ៗមួយចំនួនេទៀត ដូចជាសត�េក� កៃបតង និង្រតដក់តូចជាេដម។ 

របាយករណ៍ស�ីពី្របេភទសត�ទទួលរងករគំរមកំែហងែដលបានេចញផ្សោយេដយអង�ករ IUCN ក�ុងឆា� ំ២០១៥ 

បានបង� ញថាចំនួនសត�រមំាងមានេនរយប៉ាយក�ុងសកលេលក េហយេគបាន ប៉ាន់្របមាណថា សត�េនះមានចំនួន

តិចជាង ៧០០ ក្បោល  េហយក�ុងេនាះ ចំនួនសត�រមំាងមានេនេសសសល់តិចតួចបុ៉េណា� ះ កំពុងរស់េនក�ុងតំបន់ៃ្រព
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ករពរនានាក�ុង្របេទសកម�ុជា។ អង�ករ WWF បាននិងកំពុងេធ�ករយ៉ាងជិតស�ិទ�ជាមួយរជរដ� ភិបាលកម�ុជា្រគប់

ជាន់ថា� ក់េដម្ីបគំា្រទករ្រគប់្រគងែដនជ្រមកសត�ៃ្រពសំបូរ ែដលេនទីេនាះ ករបាត់បង់ទីជ្រមក និងករបរបាញ់សត�

ៃ្រពស្រមាប់យកសច់ និងស្រមាប់ករជួញដូរសុទ�សឹងជាកត� គំរមកំែហងចំបងៗ េទេលធនធានធម�ជាតិ និងករ

រស់រនរបស់សត�ៃ្រព។ 

ក�ុងឆមាសទីមួយឆា� ំេនះ កិច�សហកររមួគា� ក�ុងករព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់របស់ម�ន�ីឧទ្យោនុរក្សៃនមន�ីរបរសិ� នេខត� 

សមាជិកសហគមន៍ល្បោតែដលជាអ�ករស់េនជំុវញិនិងែក្បរែដនជ្រមកសត�ៃ្រព អជា� ធរមូលដ� ន និងបុគ�លិកអង�ករ 

WWF បានប�្ឈប់ករណីទ�នា� នដីៃ្រពខុសច្បោប់ចំនួន ៣៣ ករណី ែដលគិតជាៃផ�ដីសរបុចំនួន ៥៩៤ ហិកត េដយ

បានដកបេង� លេឈ្រពំខុសច្បោប់ចំនួន ១០២ េដម បានដកហូត្រតក់ទ័រចំនួន ៥ េ្រគ�ង និងអិចស� រវ៉ទ័រចំនួនមួយ

េ្រគ�ង។ ក�ុង្របតិបត�ិករព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់ទំងេនាះែដរ ្រក�មករងរក៏បានប�ង� បករណីកប់េឈខុសច្បោប់ចំនួន 

៣៦ ករណី េដយដកហូតេឈ្របណិតចំនួន ២៣ ដំុ និងរណាយន�ចំនួន ១១ េ្រគ�ង។ �សបេពលជាមួយគា� េនាះែដរ 

្រក�មករងរក៏បានេដះនិង្របមូលអនា� ក់េចញពីែដនជ្រមកសត�ៃ្រពសំបូរ បានចំនួន ២៧៨ អនា� ក់ ្រពមទំងបានេដះ 

អនា� ក់អគ�ិសនីបានចំនួន្របំាឈុតផងែដរ។ 

េលក េសង េទៀក បានែថ�ងសរេសរថា៖ “េយងខ�ុំសូមេកតសរេសរចំេពះ្រក�មករងរព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់ទំង

អស់ែដលបានបំេពញតួនាទីដ៏សំខន់េនះក�ុងករេដរល្បោតជា្របចំក�ុងែដនជ្រមកសត�ៃ្រព និងព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់

ស�ីពីតំបន់ករពរ និងច្បោប់ៃ្រពេឈ។”  េលកបានមាន្របសសន៍បែន�មេទៀតថា៖ “កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងទំងេនះជា

កត� ចំបងមួយេធ�ជនខិលខូចមានករខ� ចរអ និងអចទប់ស� ត់បទេល�សសត�ៃ្រពនិងៃ្រពេឈ េដម្ីបអនុ�� តឱ្យសត�

ៃ្រពរួចផុតពីភាពភ័យខ� ច និងអចរស់េនេដយេសរភីាពក�ុងែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែដលមានសុវត�ិភាព”។ 

ករ�សវ្រជាវជីវៈច្រម�ះ និងករព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់សុទ�សឹងជាធាតុសំខន់ៗស្រមាប់តំបន់ករពរធម�ជាតិេនក�ុង

តំបន់េទសភាពេមគង� ែដលស�ិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់្រកសួងបរសិ� ន និង្រកសួងកសិកម� រកុ� ្របមាញ់ និងេនស

ទ។ អង�ករ WWF-កម�ុជា បាននិងកំពុង�សវ្រជាវ និងតមដនសត�ៃ្រពទំង្របេភទរស់េនេលេគាក និង្របេភទរស់

េនក�ុងទឹក អស់រយៈកលជាងពីរទសវត្សរម៍កេហយ ខណៈែដលបាននិងកំពុងផ�ល់ករគំា្រទយ៉ាងសកម�ដល់ករអនុ

វត�និងករព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់ៃ្រពេឈនិងជលផល ក៏ដូចជាករអនុវត�នូវកម�វធីិេផ្សងៗេទៀតេដម្ីបេលកទឹកចិត� និង

េកៀរគរករចូលរមួរបស់សហគមន៍មូលដ� នក�ុងករអភិរក្សធនធានធម�ជាតិ និងករអភិវឌ្ឍជីវភាពរបស់សហគមន៍

េដម្ីបេលកកម�ស់េសដ�កិច�មូលដ� ន។ 

************************** 
ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមទក់ទង៖ 

េលក េទព អស� រទិ� ្របធានកិច�ករសធារណៈ និង្រគប់្រគងព័ត៌មានៃនអង�ករ WWF-កម�ុជា 

អីុេម៉ល៖ asnarith.tep@wwf.org.kh  ទូរស័ព�៖ ០១២ ៩៥៧ ៩១៩ 

 
ព័ត៌មានស្រមាប់អ�កនិពន�៖ 

សូមទញយករបូភាពតមរយៈតំណរេនះ៖ https://rb.gy/vvi7tu  

 
អំពីករ�សវ្រជាវ និងតមដនសត�ៃ្រពេដយេ្របម៉ាសីុនថតស�័យ្របវត�ិ 

ករ�សវ្រជាវ និងតមដនសត�ៃ្រពេដយេ្របម៉ាសីុនថតស�័យ្របវត�ិជាែផ�កដ៏សំខន់មួយៃនកម�វធីិ�សវ្រជាវសត�ៃ្រព

របស់េយងស្រមាប់ចង្រកងឯកសរស�ីពីធនធានជីវៈច្រម�ះេនក�ុងតំបន់េគាលទំងអស់ េដម្ីបបេង�នចំេណះដឹងអំពី

mailto:asnarith.tep@wwf.org.kh
https://rb.gy/vvi7tu


របាយសត�ៃ្រព ្របេភទទីជ្រមក ែដលសុទ�សឹងជាពត៌មានចំបាច់ស្រមាប់រមួចំែណកដល់ករប៉ាន់្របមាណនូវចំនួន

សត�ៃ្រពែដលរស់េនក�ុងតំបន់េគាលេដទំងេនាះ។ 

 

អំពីែដនជ្រមកសត�ៃ្រពសំបូរ 

ក�ុងែខតុល ឆា� ំ២០១៨ ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពសំបូរ ស�ិតក�ុង�ស�កសំបូរេខត�្រកេចះ និងតំបន់ករពរធម�ជាតិមួយេទៀត

មានេឈ� ះថា ែដនជ្រមកសត�ៃ្រព្របសព� ្រត�វបាន្របកសជាផ�ូវករ ជា “តំបន់ករពរែដនជ្រមកសត�ៃ្រព” េដយអនុ

្រកឹត្យរបស់រជរដ� ភិបាល។ ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពទំងពីរេនះ្រទ្រទង់្របេភទទីជ្រមកៃ្រពធម�ជាតិ និង្របព័ន�ទឹកទេន�សំ

ខន់ៗែដលមិនទន់រងករប៉ះពល់ ខណៈែដលដង់សីុេត្របជាជនេនទីេនាះស�ិតក�ុងក្រមិតទប។ េយាងតមករ

�សវ្រជាវជីវៈច្រម�ះឆា� ំ២០០៦-២០០៧ អ�កវទិ្យោស�ស�បានកត់្រតទុកនូវ ពពួកថនិកសត�មាឌធំចំនួន ១១ ្របេភទ 

ពពួកឧរងុ�សត� និងល�ូន ចំនួន ៥៦ ្របេភទ ពពួករកុ�ជាតិចំនួន ៦៨៣ ្របេភទ ពពួកបក្ីសចំនួន ២១៥ ្របេភទ និងពពួក

្រតី ចំនួន ២២៣ ្របេភទ។ ្របព័ន�ទេន�និងៃ្រពេឈេនក�ុងតំបន់េនះ ជា្របភពចំណីអហរ និងស្រមាប់បេង�តឱកស

ទញយក្របាក់ចំណូលដ៏សំខន់ស្រមាប់សហគមន៍មូលដ� ន។ បែន�មេលេនះេទៀត ្របព័ន�េអកូឡូសីុធម�ជាតិក៏ជួយ

ដល់មនុស្សជាតិក�ុងករ្របឈមនឹងបែ្រមប្រម�លអកសធាតុ ទឹកជំនន់ និងេ្រគាះរងំស�ួតផងែដរ។ 

 

អំពីWWF  

អង�ករមូលនិធិសកលស្រមាប់ធម�ជាតិ (WWF) ជាអង�ករអភិរក្សធម�ជាតិឯករជ្យមួយ ែដលមានអ�កគំា្រទជាង ៣០

លននាក់ និងមានបណា� ញេបសកកម�េនក�ុង១០០្របេទសេលពិភពេលក។ េបសកកម�របស់េយងគឺប�្ឈប់ករ     

េរចរលឹៃនបរសិ� នធម�ជាតិរបស់ភពែផនដី និងេដម្ីបកសងអនាគតមួយែដលមនុស្សរស់េនេដយសុខដុមជាមួយនឹង

ធម�ជាតិ តមរយៈករអភិរក្សជីវៈច្រម�ះរបស់ពិភពេលក ធានាករេ្រប្របាស់េដយចីរភាពនូវធនធានកេកតេឡងវញិ 

និងេលកកម�ស់ករកត់បន�យករបំពុលនិងករេ្រប្របាស់ខ�ះខ� យ។ 

សូមចូលចូលេទកន់ទំព័រ  Facebook និង Twitter របស់េយងេដម្ីបទទួលបាននូវដំណឹងថ�ីៗ និងសូមចូលេទកន់  

េគហទំព័ររបស់េយងគឺ www.wwf.org.kh េដម្ីបទទួលបានព័ត៌មានេផ្សងៗេទៀត។ 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FWWFCambodia%2F&data=02%7C01%7CMarianne.Henkel%40wwf.de%7C0c90a7ac1c044098655308d8224b9ec8%7C06adf4349aae4c878a6a0b06ba0813d8%7C0%7C0%7C637297055468505934&sdata=PVJ9sUxc9kYWGFfebx7JJqNapA2EZfqx7%2BzBbMpakr0%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FWWFCambodia&data=02%7C01%7CMarianne.Henkel%40wwf.de%7C0c90a7ac1c044098655308d8224b9ec8%7C06adf4349aae4c878a6a0b06ba0813d8%7C0%7C0%7C637297055468505934&sdata=ttv86GcnXbE1jgWREB9cIjuR5YhhcrlY1VrUZiiYEKc%3D&reserved=0
http://www.wwf.org.kh/

