
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

អតថបទព៌តមន ស្រមប់ករេចញផ យបនទ ន់ 
 

ឧបតថមភេលើែផនកព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ស្រមប់គ្ំរទដល់
ករករពរសត្វេផ តទេន្លេមគងគ 
 
្រកុង្រកេចះ េខត្ត្រកេចះ ៖ នពិធីមួយែដលបនេរៀបចំេឡើងកលពីៃថងច័នទទី២០ ែខឧសភ ឆន ំ២០១៣ កន្លងេទេនះ 
អងគករWWF បន្របគល់នូវឧបករណ៍េ្របើ្របស់សំខន់ៗជេ្រចើន ែដលចំបច់ស្រមប់បេ្រមើដល់ករងរព្រងឹង 
ករអនុវត្តចបប់ ដល់គណៈកមមករអភិរក និងអភិវឌ ន៍តំបន់សត្វេផ តទេន្លេមគងគ។ េ្រកមករឧបតថមភថវកិរ 
ពីកមមវធីិសេ្រងគ ះសត្វៃ្រពរបស់អងគករIUCN ឧបករណ៍េ្របើ្របស់ទំងអស់រមួមនវទិយុទក់ទង វករពរសុវតថិភព 
ឧបករណ៍កំណត់ទី ំងភូមិ ្រស្ត ឯកស ្ឋ នឆម ំទេន្ល ម៉សីុនថតរបូភពធននឹងករ្រជបទឹក ម៉សីុនទូក 
និងផទ ំង្រសូបនិងបេញចញថមពល្រពះ ទិតយ។ ករឧបតថមភឧបករណ៍េ្របើ្របស់នេពលេនះ ជករគំ្រទបែនថមេលើ 
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ម្រន្តីឆម ំទេន្លរបស់គណៈកមមករអភិរក សត្វេផ ត ែដលបចចុបបននកំពុងអនុវត្តករងរព្រងឹង 
ករអនុវត្តចបប់េនកនុងតំបន់ជទីជ្រមកសត្វេផ តមនចមង យ១៩០គីឡូែម៉្រតេនេលើដងទេន្លេមគងគ សថិតេនចេន្ល ះ 
រ ងេខត្ត្រកេចះៃន្របេទសកមពុជ និងលបក់េខន្រតង់្រពំ្របទល់ៃន្របេទស វ។ 
 
្រសបេពលជមួយគន េនះអងគករWWF ក៏បនេរៀបចំផងែដរនូវវគគបណ្តុ ះប ្ត លរយៈេពល៤ៃថងចប់ពីៃថងទី២០រហូត 
ដល់ៃថងទី២៤ ែខឧសភ កនុងេគលបំណងេដើមបីបំពក់បំប៉នដល់ម្រន្តីឆម ំទេន្លនូវជំនញចំបច់មួយចំនួនមនជ ទិ 
បេចចកេទសលបត ជំនញពក់ព័នធនឹងជំនួយបថម ជំនញកនុងករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍កំណត់ទី ំងភូមិ ្រស្ត ករ 
ែស្វងយល់ និងករេចះេ្របើ្របស់ចបប់ និងបទបញញត្តិេផ ងៗទក់ទងនឹងករករពរសត្វេផ ត។ 
 
ឯកឧត្តម ទចូ ៊ ង  ្របធនគណៈកមមករអភិរក  និងអភិវឌ ន៍តំបន់េទសសត្វេផ តទេន្លេមគងគបនមន 
្រប សន៍ថ៖ “ករងរព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ជករងរែដល្របឈមនឹងឧបសគគជេរៀង ល់ៃថង េហើយ ត្រមូវឲយ 
ម្រន្តីអនុវត្តករងរេនះមនជំនញ្រតឹម្រតូវ ្រពមទំងមនឧបករណ៍េ្របើ្របស់ចំបច់េផ ងៗជេ្រចើន។” ឯកឧត្តម 
បនមន្រប សន៍បែនថមេទៀតថ៖ “ខញុំមនេសចក្តីរកី យយ៉ងខ្ល ំង និងសូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះករឧបតថមភ 
ឧបករណ៍េ្របើ្របស់ ក៏ដូចជករផ្តល់នូវវគគបំពក់បំប៉នជំនញដល់ឆម ំទេន្ល ែដលទំងអស់េនះនឹងគំ្រទដល់ករ 
អនុវត្តករងរជពិេសសេនតំបន់ឆង យៗមនករខ្វះខតដូចជគម នថមពលអគគីសនីយ និងេ្របងស្រមប់េ្របើ្របស់ 
េហើយឆម ំទេន្លមន ក់ៗចំបច់្រតូវេចះខ្លួនទីពឹងខ្លួន។ ឧបករណ៍េ្របើ្របស់សំខន់ៗតួយ៉ងដូចជផទ ំង្រសូបនិងបេញចញ 
ថមពល្រពះ ទិតយនឹងជួយជំរញុលទធភពកនុងករងរលបតឲយ្របេសើរេឡើង ្រពមទំងជួយបេងកើនសកមមភពករងរ 
ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់េនតំបន់ឆង យៗ។” 
 
បចចុបបននម្រន្តីឆម ំទេន្លចំនួន៨០របូបន និងកំពុងបំេពញភរៈកិចចរបស់ខ្លួនេន មដងទេន្លេមគងគកនុងេខត្ត្រកេចះ និង 
េខត្តសទឹងែ្រតង េដើមបីធនករអនុវត្តចបប់ និងបទបញញត្តិននរបស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជែដលករពរសត្វេផ ត 
ទេន្លេមគងគ។ ខណៈេពលែដលសកមមភពេន ទមិន្រតូវបន ម្របមេនកនុងតំបន់ែដលសត្វេផ តរស់េន ករ 
ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ ែដល ម្របមករេ្របើ្របស់្របេភទឧបករណ៍េន ទ ែដលគំ មកំែហងដល់កររស់េន 
របស់សត្វេផ ត មនភពចំបច់យ៉ងខ្ល ំង េដើមបីសេ្រងគ ះសត្វេផ តដ៏មនតៃម្លេនះឲយេជៀសផុតពីករឈនេទ 
ផុតពូជ។ ករជប់េទនឹងមងេន ទ្រតូវបនេគរកេឃើញថជក ្ត គំ មកំែហងមួយចំបងចំេពះសត្វេផ ត។ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
កលពីែខសី  ឆន ំ២០១២ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបន ក់េចញនូវអនុ្រកឹតមួយ ែដល ម្របមករេ្របើ្របស់មង 
េន ទេនកនុងតំបន់ទីជ្រមកសត្វេផ ត។ េដើមបីទទួលបននូវ្របសិទធភព េគចំបច់្រតូវព្រងឹងករអនុវត្តអនុ្រកឹត 
េនះ និងបទបញញត្តិទំង យែដលពក់ព័នធនឹងករករពរសត្វេផ ត និងធនធនជលផល ្រពមទំង្រតូវអនុវត្ត 
យ៉ងខជ ប់ខជួននូវសកមមភពលបតផងែដរ។ 
 
ឯកឧត្តម ទូច ៊ ង  បនមន្រប សន៍ថ៖ “គណៈកមមករអភិរក សត្វេផ តបនទទួល គ ល់ថករ 
ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ជែផនកមួយដ៏មន រៈសំខន់ៃនករអភិរក សត្វេផ តទេន្លេមគងគ។” ឯកឧត្តមបនមន 
្រប សន៍បែនថមេទៀតថ៖ “ម្រន្តីឆម ំទេន្លទំងអស់្រតូវេ្របើ្របស់ឧបករណ៍ និងជំនញែដលខ្លួនទទួលបនពីករ 
បណ្តុ ះប ្ត លនេពលេនះឲយមន្របសិទធភពកនុងករបំេពញភរៈកិចចរបស់ខ្លួនេដើមបីករពរសត្វេផ ត ែដលជ 
េបតិកភ័ណ្ឌ ធមមជតិដ៏ពិសិដ្ឋរបស់កមពុជ។ ម្រន្តីឆម ំទេន្ល្រតូវ្របកន់ខជ ប់នូវសីលធ៌ម ្អ តស្អំ ្រតូវរក ចរកិៃថ្លថនូរ 
សុភព ប រ បុ៉ែន្តហមត់ចត់ចំេពះករងរ។” 
 
េយង មសំដីរបស់េ ក ទីបូ ឡដឺកិ ្របធនកមមវធីិអភិរក របស់អងគករWWF-កមពុជ ករបំពក់បំប៉នជំនញ និង 
ឧបករណ៍េ្របើ្របស់ែដលបនផ្តល់នេពលេនះ នឹងជួយព្រងឹងសមតថភពរបស់ឆម ំទេន្ល និងេលើកកមពស់ករងរព្រងឹង 
ករអនុវត្តចបប់េនកនុងតំបន់ែដលសត្វេផ តរស់េន។ អងគករWWF ផ្តល់តៃម្លយ៉ងខ្ល ំងចំេពះកិចចសហ្របតិបត្តិ 
ករណ៍ជៃដគូេនះ េហើយនឹងបន្តេធ្វើករងររមួគន ស្រមប់ករអភិវឌ ្របកបេ យនិរន្តរភព និងករអភិរក ធនធន 
ជីវច្រមុះទេន្លេមគងគ។ 
 
 

ស្រមប់ពត៌មនបែនថម សូមទក់ទង៖ 
 
េ ក េទព អ ន រទិធ 
្របធនែផនក រពត៌មន និងកិចចករ ធរណៈ 
WWF-កមពុជ 

 

ទូរស័ពទេលខៈ +855 (០) ២៣ ២១៨ ០៣៤ 
អីុែម៉លៈ asnarith.tep@wwf.panda.org 

 
 

ព៌តមនស្រមប់របូភព៖ 
 របូភពHandover ៖ ឯកឧត្តម ទូច ៊ ង  និងេ ក ទបីូ ឡដឺិក មនវត្តមន នពិធី ្របគល់សមភ រៈ 

េ្របើ្របស់ែដលជជំនួយរបស់កមមវធីិសេ្រងគ ះសត្វៃ្រពៃនអងគករIUCN ជូនគណៈកមមករអភិរក  និង 
អភិវឌ ន៍តំបន់េទសចរណ៍សត្វេផ តទេន្លេមគងគ ស្រមប់ករអភិរក សត្វេផ តទេន្លេមគងគ។ 

 របូភពSkill training1 ៖ េ ក ្រគសីេសពន បឡ ូជទី្របឹក បេចចកេទសែផនកព្រងឹងករអនុវត្តចបប់របស់ 
អងគករWWF បង្ហ ញដល់ម្រន្តីឆម ំទេន្លនូវរេបៀបេ្របើែខ ពួរជែផនកមួយៃនជំនញមូល ្ឋ នៃនម្រន្តីលបត។ 

 របូភពSkill training2 ៖ េ ក ្រគសីេសពន បឡ ូជទី្របឹក បេចចកេទសែផនកព្រងឹងករអនុវត្តចបប់របស់ 
អងគករWWF បង្ហ ញដល់ម្រន្តីឆម ំទេន្លនូវរេបៀបេ្របើែខ ពួរជែផនកមួយៃនជំនញមូល ្ឋ នៃនម្រន្តីលបត។ 

 


