
 

 

 

ពិធីសម្ពោ ធជាផ្លវូការក្រុមហ ៊ុនអាយប ីសរ៉ា យស ៍ខន់ម្សើម្វសនិ 

 

នៅថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ អង្គការ WCS ក្រុមហ ៊ុនអាយប ីសរ៉ាយស៍ ែន់នសនេសិន និង្អង្គការសនសាំមលប់ថ្ក្ៃ (SMP) 
មានរិត្តិយសនោយបានឯរឧត្តម សាយ សអំាល ់រដ្ឋមន្តនតីក្រសួង្បរសិ្ថា ន និង្ម្ោរជំទាវ ក្ៃមទាំង្ក្បត្ិភូ អន ជ្ ើញ
ចូលរមួអធ្ិបត្ីសនមាោ ធ្ជាផ្លូេការក្រុមអាយប ីសរ៉ាយស៍ ែន់នសនេសិន សាិត្នៅសង្កា ត្ផ់្ារនដ្ើមងាូេ រជធានភីនាំនៃញ និង្    
ៃិនិត្យនមើលខែសសង្កា រន់េចែចបអ់ង្គការមតិ្តភាៃសនន្តង្កគ ោះសត្ាថ្ក្ៃរបស់ក្រុមហ ៊ុន។  
 

ក្រុមហ ៊ុនអាយប សីរ៉ា យស៍ ក្ត្ូេបានបនង្ាើត្ន ើង្នោយអង្គការសមាគមនអ៍ភរិរសសត្ាថ្ក្ៃ )WCS( និង្បានោរន់ ម្ ោះ តាម
សត្ាក្ត្យង្យរស )ចាយអឹន អាយប សី -  Giant Ibis( ខដ្លជាបរសជីាត្ិត្ាំណាង្ឱ្យក្បនទសរមោ៊ុជា។ សត្ាក្ត្យង្យរស គឺ
ក្បនភទបរសខីដ្លមានមាឌធ្ាំជាង្នគបាំផ្៊ុត្នៅនលើៃិភៃនោរ នហើយនោយស្ថរខត្សត្ាននោះជាក្បនភទបរសរីក្ម បាននធ្ាើឱ្យ
អនរចូលចិត្តទសសនាសត្ាស្ថល ប និង្ក្រុមអនរអភរិរសគិត្ថាក្បនភទននោះនសទើរខត្ខលង្មានេត្តមាននៅនលើៃិភៃនោរននោះនៅ
នហើយ។ ក្ត្យង្យរស ក្ត្ូេបានចាត្ច់ាំណាត្ថ់ាន រ់ជាក្បនភទជិត្ផ្៊ុត្ៃូជបាំផ្៊ុត្ ជាៃិនសសនោយស្ថរឥទធិៃល ថ្នការរ ាំខាន
របស់មន៊ុសសនិង្ការបរបាញ់។ សត្ាក្ត្យង្យរសខដ្លនៅនសសសល់បានក្បមូលផ្ត៊ុ ាំគ្នន នៅរស់នៅរន៊ុង្ត្ាំបន ់ភាគខាង្នជើង្
ថ្នក្បនទសរមោ៊ុជា។ រន៊ុង្ឆ្ន ាំ ២០០៩ អង្គការ WCS នក្កាមការគ្នាំក្ទរបស់រជរោឋ ភបិាលរមោ៊ុជា បានបនង្ាើត្គនក្មាង្ក្សូេ  
អាប សី ខដ្លជាេធិ្ីស្ថន្តសតមយួជួយ គ្នាំក្ទដ្ល់ការអភរិរសក្បនភទននោះ។ គនក្មាង្ននោះមាននគ្នលបាំណង្នលើរទឹរចិត្តដ្ល់
សហគមនម៍ូលោឋ នឱ្យចូលរមួអភរិរស តាមរយៈការទិញក្សូេសររីង្គៃូជផ្កា រ ាំដ្ួលរន៊ុង្ត្ថ្មលមយួែោស់បាំផ្៊ុត្ៃីក្រុមរសិររ      
ផ្លិត្ខដ្លបាននបតជាា ចិត្តចូលរមួការពារថ្ក្ៃនឈើនិង្ឈបប់របាញ់សត្ាថ្ក្ៃ។ គនក្មាង្ននោះបានរមួចាំខណរនលើររមោស់
ជីេភាៃរស់នៅរបស់ក្រុមរសិររនគ្នលនៅ ក្សបនៃលជាមយួគ្នន ខដ្រគឺនោោះក្ស្ថយរតាត គាំរមរាំខហង្ចាំបង្ៗចាំនពាោះក្បនភទ
ជិត្ផ្៊ុត្ៃូជបាំផ្៊ុត្ រមួទាំង្សត្ាក្ត្យង្យរស និង្ការគាំរមរាំខហង្ដ្ល់ទីជក្មររបស់វាតាមរយៈការកាបរ់នដ្ីថ្ក្ៃនិង្ត្ាំបនដ់្ី
នសើមយរនធ្ាើជាខក្សសក្មាប់ោាំក្សូេ។  
 

ក្រុមហ ៊ុន អាយប សីរ៉ា យស៍ ក្ត្ូេបានបនង្ាើត្ន ើង្នោយអង្គការសមាគមនអ៍ភរិរសសត្ាថ្ក្ៃរន៊ុង្ឆ្ន ាំ ២០១៧ នដ្ើមបបីាំនៃញ
សកាត ន៊ុៃលថ្នផ្លិត្ផ្លននោះនិង្បនង្ាើនការផ្លិត្។ បចច៊ុបបនន ក្រុមហ ៊ុន អាយប សីរ៉ា យស៍ នធ្ាើការជាមយួរសិររសនន្តង្កគ ោះ
សត្ាថ្ក្ៃចាំនួន ១ .ក្គួស្ថរ នោយផ្តល់នូេត្ថ្មលលរ់នចញ៥០០ មតិ្តភាគរយែោស់ជាង្ត្ថ្មលទីផ្ារសក្មាប់ក្សូេសររីង្គ៥០
ភាៃសនន្តង្កគ ោះសត្ាថ្ក្ៃៃូជផ្កា រ ាំដ្ួល។ រសិររបាននបតជាា មនិកាប់នឈើ មនិបរបាញ់សត្ាថ្ក្ៃ ឬនក្បើក្បាស់ស្ថរធាត្៊ុគីមៃី៊ុល 
នដ្ើមបចូីលរមួការពារត្ាំបនក់ារពារនិង្ក្បនភទរក្មនៅរន៊ុង្ត្ាំបនន់នោះ។ អង្ារននោះក្ត្ូេបានទទួលស្ថគ ល់ថាជាក្បនភទអង្ារសរ ី
រង្គនិង្រមួចាំខណររន៊ុង្ការសនន្តង្កគ ោះសត្ាថ្ក្ៃតាមសតង្់ោទីផ្ារសហភាៃអឺរ ៉ា៊ុបនិង្ក្រសួង្រសិរមមអានមររិ។ បចច៊ុបបនន អង្ារ
ននោះមានលរន់ៅនលើទីផ្ារៃិភៃនោររន៊ុង្ត្ថ្មលែោស់ រមួទាំង្ទីផ្ារនៅអឺរ ៉ា៊ុបនិង្ក្បនទសកាណាោផ្ង្ខដ្រ។ គនក្មាង្ននោះ
បានចូលរមួចាំខណរនលើររមោស់ជីេភាៃរស់នៅរបស់រសិររនគ្នលនៅ ក្ៃមទាំង្បានជួយ កាត្់បនាយការកាបប់ាំផ្កល ញថ្ក្ៃ
នឈើបាន ៧៥ភាគរយនៅរន៊ុង្ត្ាំបនន់ានាខដ្លរសិរររស់នៅនិង្ោាំដ្៊ុោះដ្ាំណាាំ។ គ៊ុណភាៃអង្ារផ្កា រ ាំដ្ួល និង្ដ្ាំនណើ រនរឿង្
ខដ្លនរើត្ន ើង្ក្ៃមគ្នន  មាននយ័ថា បរមិាណត្ក្មូេការអង្ារអាប សីនៅនលើទីផ្ារអនតរជាត្ិនលើសបរមិាណផ្គត្ផ់្គង្។់ 
នោយស្ថរក្រុមហ ៊ុន អាយប សី នក្ជើសនរ ើសនិង្បណត៊ុ ោះបណាត លរសិររបខនាមនទៀត្ ដូ្នចនោះក្រុមហ ៊ុនក្ត្ូេការទ៊ុនបង្ាិលបខនាម
នទៀត្នដ្ើមបបីនង្ាើនបរមិាណថ្នការទិញក្សូេឱ្យបាននក្ចើនជាង្ននោះនទៀត្។ 

  

ឯរឧត្តម សាយ សអំាល ់បានមានក្បស្ថសនថ៍ា «ផ្លិត្ផ្លខដ្លផ្លិត្ន ើង្នោយគិត្គូរដ្ល់ការអភរិរសសត្ាថ្ក្ៃ
ផ្ង្និង្ខផ្ែរនលើនគ្នលការណ៍សររីង្គផ្ង្ គឺជាេធិ្ីស្ថន្តសតដ្៏លែមយួរន៊ុង្ការទទួលបាននូេត្ថ្មលទីផ្ារែោស់ នហើយនយើង្គួរខត្



ទិញផ្លិត្ផ្លទាំង្ននោះៃីរសិររខដ្លបានអន៊ុេត្តគនក្មាង្ននោះរន៊ុង្ត្ថ្មលែោស់។ នយើង្មានខផ្នការគ្នាំក្ទឱ្យគនក្មាង្ននោះឱ្យ
ដ្ាំនណើ រការនៅម៊ុែបានលែ។» 
 

ឯរឧត្តមរដ្ឋមន្តនតីបានមានក្បស្ថសនប៍ខនាមថា ក្រសួង្បរសិ្ថា នសូមនលើរទឹរចិត្តដ្ល់រសិររនៅរន៊ុង្ត្ាំបនក់ារពារធ្មមជាត្ិ
ឱ្យចូលរមួអន៊ុេត្តគនក្មាង្ននោះឱ្យបានកានខ់ត្សរមមខងមនទៀត្។ ឯរឧត្តម រប៏ាននសនើផ្ង្ខដ្រឱ្យអង្គការ WCS និង្អង្គការ 
SMP ៃក្ង្ីរគនក្មាង្ននោះនៅកានត់្ាំបនន់ផ្សង្ៗនទៀត្ និង្សាំណូមៃរឱ្យអត្ិងិជននិង្ក្បជាៃលរដ្ឋរមោ៊ុជានៅរន៊ុង្ក្បនទស
ជួយ គ្នាំក្ទដ្ល់អង្ារមតិ្តភាៃសនន្តង្កគ ោះសត្ាថ្ក្ៃននោះ។ 
 

នក្កាយៃិធ្ីសនមាោ ធ្និង្ទសសនាខែសសង្កា រន់េចែចប ់ ក្បត្ិភូបានទសសនាេនីដ្អូនិង្ស្ថត បប់ទបង្កា ញសតីៃីេដ្ដថ្នការផ្លិត្ក្សូេ
មតិ្តភាៃសនន្តង្កគ ោះសត្ាថ្ក្ៃ សមទិធិផ្ល និង្បញ្ហា ក្បឈមរបស់ក្រុមហ ៊ុនរន៊ុង្រយៈនៃលរនលង្មរ ក្ៃមទាំង្បានៃិភារាររេធិ្ី
ស្ថន្តសតថានត្ើអង្គការ WCS អង្គការ SMP និង្ក្រុមហ ៊ុនអាយប សីរ៉ាយស៍ ក្ត្ូេសហការគ្នន យ៉ា ង្ដូ្ចនមតចនដ្ើមបៃីក្ង្ីរគនក្មាង្
នជាគជយ័ននោះបខនាម នហើយក្ត្ូេរមួគ្នន នោោះក្ស្ថយបញ្ហា ក្បឈមនោយេធិ្ីណា។ នោរ នីរ នសោនស័រ (Nick Spencer) 
នាយរក្រុមហ ៊ុនអាយប សីរ៉ា យស៍ បានមានក្បស្ថសនថ៍ា «អត្ិងិជនគ្នាំក្ទនិង្ឱ្យត្ថ្មលនលើផ្លិត្ផ្លនិង្គ៊ុណភាៃអង្ារ
មតិ្តភាៃសនន្តង្កគ ោះសត្ាថ្ក្ៃរបស់នយើង្នោយស្ថរអង្ារននោះផ្លិត្តាមនគ្នលការណ៍សររីង្គ។ រប៏៉ា៊ុខនត មូលនហត្៊ុចមបង្ខដ្ល
នាាំឱ្យអត្ិងិជនទិញអង្ាររបស់នយើង្គឺនោយស្ថរអង្ារននោះបានផ្ាភាជ បន់ៅនឹង្ការអភរិរសនិង្ការនលើររមោស់ជីេភាៃរស់
នៅរបស់ក្បជារសិររ។ ការផ្គត្់ផ្គង្នូ់េផ្លិត្ផ្លមយួជូនអត្ិងិជនខដ្លនគអាចនជឿទ៊ុរចិត្តបាន នយើង្មាននគ្នលការណ៍
អន៊ុេត្តត្ឹង្រងឹ្ខដ្លក្រុមរសិររនគ្នលនៅក្ត្ូេខត្នគ្នរៃនិង្អន៊ុេត្តតាម នហើយជាលទធផ្លធ្៊ុររិចចរបស់នយើង្អាចផ្តល់ត្ថ្មល
ននាោះក្ត្ បន់ៅរសិររេញិបាន។ រប៏៉ា៊ុខនត មានសមាោ ធ្និង្ហានិភយ័ជានក្ចើននរើត្មានចាំនពាោះការនធ្ាើរសិរមមតាមេធិ្ីននោះ 
នៅនៃលខដ្លដ្ីថ្ក្ៃក្ត្ូេបាននគកាបរ់ន និង្ថាន ាំគីមៃី៊ុលក្ត្ូេបានមន៊ុសសចាំណូលងមីនៅរន៊ុង្សហគមនន៍ក្បើក្បាស់។ នយើង្ែា៊ុ ាំ
សង្ឃមឹថានឹង្បាននធ្ាើការកានខ់ត្ជិត្សនិទធជាង្ននោះនទៀត្ជាមយួក្រសួង្បរសិ្ថា ន និង្អាជាា ធ្រមូលោឋ ននដ្ើមបកីារពារនិង្
ៃក្ង្ីរនូេកាលន៊ុេត្តភាៃខដ្លមានសកាត ន៊ុៃលៃិត្ក្បារដ្។» 
 

នោរ ខរន នសររីោឋ  នាយរអង្គការសមាគអភរិរសសត្ាថ្ក្ៃរមោ៊ុជា បានមានក្បស្ថសនថ៍ា «ការសនក្មចបាននលើការង្ករ
អភរិរសត្ក្មូេឱ្យនយើង្ក្ត្ូេនធ្ាើការយ៉ា ង្ជិត្សនិទធជាមយួសហគមន៍នៅរន៊ុង្ខដ្នជក្មរសត្ាថ្ក្ៃ នដ្ើមបធីានាថា នគ្នលបាំណង្
របស់ៃួរគ្នត្់ក្ត្ូេបានន្លើយត្ប ក្សបនៃលខដ្លទីជក្មរសត្ាថ្ក្ៃនៅជ៊ុាំេញិត្ាំបនខ់ដ្លក្បជាសហគមនរ៍ស់នៅក្ត្ូេបាន
ការពារផ្ង្ខដ្រ។ គនក្មាង្ក្សូេមតិ្តភាៃសនន្តង្កគ ោះសត្ាថ្ក្ៃអាចជាឧត្តមាន៊ុេត្តមយួខដ្លមានការទទួលស្ថគ ល់ជាសរល។» 
 

*********  *  ********* 

 
សក្មាបៃ់ត័្ម៌ានបខនាម សូមទាំនារទ់ាំនង្៖ 
 

ឯរឧត្តម ននក្ត្ ភន្តកាត  
រដ្ឋនលខាធិ្ការក្រសួង្បរសិ្ថា ន 
 

នោរ ខរេ ស៊ុជាតិ្ 

នាយរក្បតិ្បត្តិ អង្គការសនសាំមលបថ់្ក្ៃ 

ទូរស័ៃទ៖ ០៨៦ ៥៥ ០០ ២៧ 
 

នោរ ោរ ់រត្នា 

ក្បធានរិចចការទាំនារទ់ាំនង្ 

អង្គការសមាគមអភិររសសត្ាថ្ក្ៃរមោ៊ុជា 

ទូរស័ៃទ៖ ០១២ ៨១៩១២១ 

 




