សេចក្តីររកាេព័ត៌មាន

ហាមចេញផាយមុនច ៉ោ ង 00:01 amថ្ងៃទី ៣០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៤

ំ ំពីតប
ក្រុមអ្នរបរ ិស្ថានកក្រើនរ ំលឹរក្បតិភដូ ែលមរចូលរ ួមក្បជអ្
ំ ន់រ ំស្ថ Ramsar
កលើតំបន់ែីក

ម
ើ តាមែងទកនេកមគងគដែលរំពងក្បឈមកៅនឹងកក្រោះថ្ននរ់

កោយស្ថរគកក្ោង កេោារចនា

មពន
័ ក្ធ ទង់ក្ាយធំៗ

ភ្នំសពញ ររសេេក្ម្ពជា
ុ - ក្នុងនាម្ជាររតិ ភ្ូម្ក្ពី រដ្ឋាភ្ិបាលននររសេេអាេុី អងគការម្ិ នមម្នរដ្ឋាភ្ិ បាលនិ ងេហគម្
ន៍ អក្
ន វ ិេាសាស្រេតជួរជុំ គ្ននក្នុងក្ិ ចព
ច ិ ភាក្ាអំ ពីតំរន់ដីសេើម្ក្នុងតំ រន់ មដលរបារពធស

ើងសៅរក្ុងសេៀម្រារចារ់ ពីនងៃេី

៣ ដល់នងៃេី៧ មែវ ិចឆិកា ឆ្នំ២០១៤។ អងគការម្ិ នមម្នរដ្ឋាភ្ិបាលមដលស្វើការសលើវ ិេ័យររ ិសាានសៅក្នុងររសេេ

ក្ម្ពុជាបានសរក្ើក្រ ំលឹក្ឲ្យដឹងថាការអភ្ិ វឌ្ឍន៍ គសរមាងសហដ្ឋារចនាេម្ព័នដ
ធ ៏ ឆ្រ់ រហ័េសនេះអាចបាំ ផ្លាញចោគជ័ យថ្នការ
អភិ រក្ស និ ងការគ្គប់ គ្គងតាំ បន់ ដីច

ើមខដលបានែិតែាំ គ្បឹ ងខគ្បងោចគ្េើនឆ្នាំក្នាងមក្ចនេះ ោមួ យគ្ននចនេះខដរវាក្ាំពុង

គាំ រាមក្ាំខែងដល់ភាពរ ីក្េចគ្មើនថ្នការអភិវឌ្ឍន៍ ចោយេី រភាព
និ ងចៅក្នុងតាំបន់ ។
ចោយ

នការចក្ើ នច

ើងនូវបណ្ត
ា គចគ្

និងការកាត់បនថយភាពគ្ក្ី គ្ក្ចៅក្នុងគ្បចទ

ក្មជុោ

ងសហដ្ឋារចនាេម្ព័នធរេង់ រាយ្ំៗ រួម្ាំងគសរមាងអាជីវក្ម្មសររងកាតសៅ

តាម្មដនេម្ុ រេ គសរមាងសាពនងនល់កាត់រឹងេសនលសារ និ ងគសរមាងសាងេង់ េំនរ់ វារ ីអគគិេនីកាត់ ដងេសនលសម្គងគ និ ង
នដេំខាន់ ៗររេ់វា ក្ំពុងរងកការគំ រាម្ក្ំ មហងយ៉ា ងខាលំងកាលដល់ជីវចរម្ុេះ ដី សេើម្ និ ងសេវាក្ម្មននររព័ នសធ អក្ូ
េំខាន់ ៗមដលផ្តល់ឲ្យសដ្ឋយេសនលសម្គងគ និ ងនដររេ់វា។
ដី សេើម្តាម្តំ រន់ សឆនរ

ូេុី

និងតំ រន់ េឹក្សារមដលរគរដណ្តរ់ ជាង៣០%នននផ្ៃររសេេក្ម្ពុជាផ្តល់នូវមផ្នក្ម្ួ យដ៏ េំខាន់

ននេនតិេុែសេបៀង និ ងអាហារូរតាម្ដ
ភ ល់ជាតិ ាំងម្ូល។ ជលផ្ល និ ង្នធានវារ ីេតវរម្
ួ ចំ មណ្ក្ជិ ត ៨០% នន

ររូសតអុី នេរុរមដលមានសៅក្នុងរររអាហារររេ់ររជាជនក្ម្ពុជាសយើងជាម្ួ យគ្ននសនេះមដរស្េូវនិ ងររសភ្េដំ ណំមដល
ជាអាហារម្ូ លដ្ឋានសផ្េងៗសេៀតមដលរតូវបានដ្ឋំសៅតំ រន់ ដីសេើម្ មដលពឹងអាស្េ័យាំងស្េុងសលើររព័នសធ អក្ូ
ដី សេើម្មដលមានេុែភាពលអសដើ ម្បីលូតលាេ់។
រណ្ិ ឌ ត ក្
ី

ូេុី

នលាង ររធាននាយក្ដ្ឋានននតំរន់ដីសេើម្និងតំ រន់ សឆនរននអគគនាយក្ដ្ឋានរដាបាលការពារនិង

អភ្ិរក្េ្ម្មជាតិននរក្េួងររ ិសាានមានររសាេន៍ ថា “្នធានដីសេើម្មានសារៈេំខាន់ ចំសពាេះជីវភាពរេ់សៅររេ់
ររជាជនក្ម្ពុជា និងក្ិចអ
ច ភ្ិ វឌ្ឍ សដ្ឋយចី រភាពររេ់ររសេេ”។ “រដ្ឋាភ្ិ បាលក្ម្ពុជាបានចូ លរួម្ក្នុងអនុ េញ្ញដ រាុសា
ំ
ក្នុង
ឆ្នំ១៩៩៩ សហើយសរតជាញចិ តតស្វើការអភ្ិ រក្េ និ ងសររើ របាេ់្នធានដី សេើម្ដ៏ ឆ្លតនវ ៉ាសៅក្នុងររសេេក្ម្ពុជា”។

ក្ងវល់ម្ួយក្នុងចំ សណម្ក្ងវល់ចំរងៗនាសពលសនេះ គឺេំនរ់ ែន ស្ថេង មដលរតូវបានសេនើសាងេង់ សហើយ
ររេិនសរើេំនរ់សនេះរតូវបានសាងេង់ វារាំងសាកត់ រចក្េឹក្មតម្ួ យគត់ មដលេម្ស្េរេរមារ់ ការរំលាេ់េីររេ់រតី

សៅអាងេសនលសម្គងគសរកាម្ក្នុងអំ

ុងសពលសពញម្ួ យឆ្នំ

និងគំរាម្ក្ំ មហងដល់្នធានជលផ្លេឹក្សារដ៏ េំខាន់

រំ ផ្ុតររេ់ពិភ្ពសលាក្ និងរររចញ្ចឹម្ជី វ ិតររេ់ររជាជនជាង៦០លាននាក្់មដលក្ំពុងរេ់សៅក្នុងតំ រន់អាងេសនលសម្
គងគសរកាម្។

សលាក្ ឈិត

អា
ំ ត នាយក្អងគការ WWF ររចាំររសេេក្ម្ពុជាបានមានររសាេន៍ ថា “ររជាជនក្ម្ពុជាភាគសរចើ ន

ពឹ ងអាស្េ័យសដ្ឋយផ្ទៃល់សលើររភ្ព្នធានវារ ីេតវដ៏េម្បូរណ្៍មររររេ់ររសេេ។ សយើងស្វើការបា៉ា ន់ សាមនេុ ក្ជាម្ុន
បានថា ការអភ្ិ វឌ្ឍសហដ្ឋារចនាេម្ព័នធរេង់រាយមររសនេះនឹ ងរងកផ្លរ៉ា េះពាល់ដ៏្ៃន់្ៃរដល់សេវាក្ម្មននររព័ នសធ អក្ូ

េុីតំរន់រាុសា
ំ សែតតេឹង
ៃ មរតងនិ ងតំ រន់រាុសា
ំ រឹ ងឆ្មសៅរឹ ងេសនលសារររេ់ររសេេក្ម្ពុជាមដលនាំឲ្យបាត់ រង់ជីវចរម្ុេះ

ូ

និ ងឱកាេននការររក្ររររចញ្ចឹម្ជី វ ិត “។

រណ្ិ ឌ ត Tracy Farrell នាយក្ជាន់ ែពេ់មផ្នក្រសចចក្សេេររេ់អងគការអភ្ិ រក្េអនតរជាតិ ននម្ហាតំរន់ សម្គងគបាន
មានររសាេន៍ ថា “សៅសពលសនេះ សយើងក្ំពុងេិត
ា សៅសលើដងវ ិងី ម្ួយដ៏ េំខាន់មដលរតូវឆលងកាត់សហើយសយើងេនៃឹងរង់
ចាំក្ិចចររជុំ ថានក្់តំរន់អំពីដីសេើម្ក្នុងសគ្នលរំ ណ្ងចាត់វ ិធានការដ៏ មានររេិេភា
ធ ពម្ួ យក្នុងការពិនិតយសម្ើលសលើសគ្នល

នសយបាយេរម្រេរម្ួល និ ងេក្ម្មភាពនានាពាក្់ ព័នសធ ៅនឹ ងការអភ្ិ វឌ្ឍន៏ សហដ្ឋារចនាេម្ព័នធ សដើម្បីធានាឲ្យបាន
ថា

ដី សេើម្រតូវបានអភ្ិ រក្េ

សហើ យសយើ ងរតូវសជៀេវាងឲ្យបាននូ វ ការបាត់ រង់ សេវាក្ម្មររព័ នធសអក្ូ

អាចេេួ លយក្បានសនាេះ”។
ការរគរ់ រគងតំរន់ រាុសា
ំ
ឲ្យមានររេិេធភាពរតូវបានសេនើេុំដ៏េេូ ចសដ្ឋយសលខា្ិ ការដ្ឋាន

ូ េុី មដលម្ិ ន

រាុំសា សហើយការ

រគរ់រគងសនេះចារ់ សផ្តើម្ពី ការសររើ មផ្នការរគរ់ រគងតាម្មររេរម្រេរម្ួលដ៏ លអ មដលគិ តគូ រអំ ពីតរម្ូវការនានា ការ
មរងមចក្តំ រន់ ការពារ និងតំរន់ សររើ របាេ់ររក្រសដ្ឋយចី រភាព ក្នុងសនាេះមានរារ់ រញ្ូច លាំងតំរន់ ការពារដ៏ តឹងរ ឹង
ផ្ងមដរ។ សរៅពី សនេះ តំ រន់ មដលរតូវបានចាត់ េុក្ ជាតំ រន់ េលគឺ
ជាក្មនលងមដលមានតនម្លអភ្ិ រក្េែពេ់រំផ្ុត សហើយ
ូន
ការរ ំខានពី េក្ម្មភាពម្នុេេរតូវមតកាត់រនាយឲ្យបានក្នុងក្រម្ិ តអរបររ ិមាក្នុងសគ្នលរំ ណ្ងរក្ាឲ្យបាននូវភាព
េម្បូរណ្៍មររ ននជិវ ិតេតវ និងរុក្ខជជាតិរគរ់ ររសភ្េាំងអេ់។
សលាក្ បូ វ

រ
័ ិ ត នាយក្ក្ម្មវ ិ្ី ររេ់អងគការេតវសាលរអនតរជាតិ បានឲ្យដឹងថា “សយើងចូ លរួម្ជាម្ួ យអងគការម្ិ នមម្ន

រដ្ឋាភ្ិ បាលសផ្េងសេៀតសដើម្បីគ្នំរេរដ្ឋាភ្ិ បាលសលើការពិ និតយសម្ើ លតំរន់ដីសេើម្នានាមដលមានសារៈេំខាន់ ជា
លក្ខជណ្ៈអនតរជាតិ មដលអាចក្ំ ណ្ត់ ជាតំ រន់

រាុសា
ំ

ងមីសៅក្នុងររសេេក្ម្ពុជា។

តំ រន់ េល
ូន

មរពក្ាល់ននរឹង

េសនលសារេេួ លបានការឯក្ភាពគ្នំរេពី េំណក្់េហគម្ន៍ ម្ូលដ្ឋាន និ ងអាជាញ្ររដ្ឋាភ្ិ បាលពាក្់ព័នធ សហើយតំ រន់
សនេះអាចមររកាលយជាតំរន់

រាុសា
ំ

េីរួនសៅក្នុងររសេេក្ម្ពុជា”។

“ស្េរសពលជាម្ួ យគ្ននសនេះមដរ

សគរតូវមតសដ្ឋេះ

ស្សាយនូ វរាល់ការគំ រាម្ក្ំ មហង ចម្បងៗចំ សពាេះតំរន់ដីសេើម្ ក្នុងសគ្នលរំ ណ្ងធានាឲ្យបានថា វ ិ្ីសាស្រេតអភ្ិវឌ្ឍ
ែុ េៗគ្ននម្ិ នមម្នក្ំ ពុងដំ សណ្ើរការសដើ ម្បីររឆ្ំងនឹ ងគ្ននសៅវ ិញសៅម្ក្សនាេះស

ើយ”។

សលាក្រណ្ិ ឌ ត Robert Mather ររធានរក្ុម្អាេុីអាសគនយ៍ននអងគការ IUCN បានររសាេន៍ ថា “សយើងរ ំពឹ ងចូ លរួម្
ក្នុងក្ិ ចរច រជុំតំរន់ អាេុីេីព
ត ី អនុ េញ្ញដ រាុសា
ំ
ក្នុងសគ្នលរំ ណ្ងពិ ចារណសលើសហតុ រ៉ាេះពាល់ននការអភ្ិវឌ្ឍន៍

សហដ្ឋារចនាេម្ព័នធ និ ងថាម្ពល សដ្ឋយឈរសលើក្ិចែ
ច ិ តែំ ររឹ ងមររងជាេក្លសលើការអភ្ិរក្េដីសេើម្ និ ងគ្នំរេការ
សរៀរចំ សេចក្តីរពាងអំពីការសឆលើយតរសៅនឹងសហតុរ៉ាេះពាល់ាំងសនាេះមដលក្នុងសនាេះហតាសលែីនឹងមានកាតពវក្ិចច

ពិ និតយសម្ើ លេុែភាព ម្ុ ែងារដ៏ សពញសលញ និ ងការសររើ របាេ់ដ៏សឈលៀេនវនូ វតំរន់រាុសា
ំ
ាំងសនាេះ សៅសពលសរៀរចំ
មផ្នការេរមារ់ គសរមាងសហដ្ឋារចនាេម្ព័នធ ឬថាម្ពលណម្ួ យសនាេះ”។
ក្ិ ចរច រជុំ អំពីតំរន់ ដីសេើម្អាេុី

មដលក្ំ ពុងរបារពវស្វើស

ើងដំណលគ្នននឹងេននិេីេពិ ភាក្ាសលើតំរន់ដីសេើម្អាេុី

មដរសនាេះ រតូវបានសរៀរចំ របារពធស

ើងសៅររសេេក្ម្ពុជាសយើង។ សនេះគឺ ជាការរតួេរតាយផ្លូវសដើម្បីឈានសៅកាន់ ក្ិចច

ររជុំ ថានក្់ េក្លអំពីអនុ េញ្ញដ រាុសា
ំ
មដលសគរ ំពឹងរបារពវស្វើស

ើងសៅររសេេអុ យរា៉ា ហាគយ សៅមែម្ិងុនា ឆ្នំ២០១៥

ខាងម្ុែសនេះ។
###
ព័តមា
៌ នបន្នែមសម្រមាប់អ្ក
ន និពនធ
សដ្ឋយរតូវបានចុ េះហតាសលខាសដ្ឋយររសេេចំនួន ១៦៨ អនុ េញ្ញដ រាុសា
ំ
គឺជាេនធិេញ្ញដអនតររដ្ឋាភ្ិ បាលេតីពីការ
អភ្ិរក្េ និងការសររើ របាេ់តំរន់ ដីសេើម្ររក្រសដ្ឋយនិ រនតរភាព។ សៅក្នុងក្ិចចររជុំ អំពីតំរន់ ដីសេើម្ថានក្់ តំរន់ នាសពល
ខាងម្ុែសនេះ រដ្ឋាភ្ិ បាលននររសេេចំនួន៣៣សៅក្នុងតំ រន់ អាេុី នឹងពិ ភាក្ាអំពីរញ្ញ
ា គនលឹេះនានា និ ងពិនិតយសលើភាព

រ ីក្ចសរម្ើ នននការអនុ វតតមផ្នការយុេសា
ធ
ស្រេតតំរន់ រាុសា
ំ
ឆ្នំ១០០៩ - ២០១៥។ ក្ិចចររជុំសនេះនឹ ងសរៀរចំ សេចក្តីរពាង
ននការសឆលើយតរសៅនឹងសហតុ រ៉ាេះពាល់នានាមដលនឹងសដើ រតួ នាេី យ៉ាងេំខាន់សៅក្នុងមផ្នការយុេធសាស្រេត
នសយបាយអភ្ិរក្េដី សេើម្េក្លពី ឆ្នំ២០១៦តសៅ

និ ងសគ្នល

សដើ ម្បីយក្សៅពិ ភាក្ាសៅក្នុងក្ិ ចរច រជុំេីព
ត ី អនុ េញ្ញដ

រាុសា
ំ

អនតរជាតិ សៅររសេេអុ យរា៉ា ហាគយ សៅមែម្ិ ងុនា ឆ្នំ២០១៥។

ចំ ណ្ុចេំខាន់ ននការគិ តគូរអំពីតំរន់ រាុសា
ំ
គឺ “ការសររើ របាេ់ររក្រសដ្ឋយភាពឆ្លតនវ” ននតំ រន់ដីសេើម្។ សៅសពល
ពួ ក្េេួ លសាគល់អនុ េញ្ញដ

ររសេេាំងឡាយមដលបានចុ េះហតាសលខាសលើេនធិេញ្ញដ

(ឬមដលសៅថាជាភាគី នន

ក្ិ ចចេនា) សរតជាញរំ សពញការងារសឆ្ពេះសៅកាន់ ការសររើ របាេ់ ររក្រសដ្ឋយភាពសឈលៀេនវនូ វររភ្ព្នធានេឹក្ និងដី
សេើម្សៅតាម្ររសេេររេ់ពួក្សគ តាម្រយៈការអនុវតតមផ្នការជាតិ សគ្នលនសយបាយនានា លិែិតរេដ្ឋានគតិ យុតិ ត
ពាក្់ ព័នធ េក្ម្មភាពរគរ់ រគង និងការអរ់ រ ំជាសាធារណ្ៈ។
###
អ្ំពអ្
ី ង្គការ Birdlife International
អងគការេតវសាលរអនតរជាតិ

Birdlife International គឺ ជានដគូអភ្ិរក្េ្ម្មជាតិ ដ៏្ំជាងសគម្ួ យសៅសលើពិភ្ពសលាក្។

Birdlife មាននដគូ ររេ់ែួនចំ
ល នួន ១២០ សៅក្នុងពិភ្ពសលាក្សយើងសនេះមដល ររសេេម្ួ យតំណងឲ្យនដគូម្ួយ ឬរូ រ
ណ្ៈភាពមដនដីម្ួយ សហើយចំ នួនអនក្គ្នំរេសក្ើ នស

ើងដល់សៅជិត១១ លាននាក្់ និងមានរក្ុម្អភ្ិរក្េម្ូលដ្ឋានចំនួន

៧០០០រក្ុម្ រួម្ជាម្ួ យរុគគលិក្េរុរចំ នួន៧៤០០រូរ។ ចក្ខជុវ ិេ័យររេ់អងគការ Birdlife គឺពិភ្ពសលាក្ម្ួយមដលេំ
រូ រសៅសដ្ឋយជី វ-ចរម្ុេះមដលម្នុ េេ

និ ង្ម្មជាតិ រេ់សៅជាម្ួ យគ្នន។

សយើងរតូវបានដឹក្នាំសដ្ឋយជំ សនឿររេ់សយើង

មដលររជាជនម្ូ លដ្ឋានមដលជាអនក្រំ សពញការងារសដើម្បីការពារ្ម្មជាតិ សៅក្មនលងររេ់ែួនសដ្ឋយមានេំ
ល
នាក្់ េំនង
ថានក្់ ជាតិ

និ ងថានក្់អនតរជាតិ តាម្រយៈភាពជានដគូជាេក្លររេ់សយើងគឺ ជាគនលឹេះសដើម្បីធានានូ វភាពគង់វងេននជី វ ិត

សៅសលើមផ្នដី ។ វ ិ្ី សាស្រេតពីម្ូលដ្ឋានសៅកាន់សាក្លសលាក្ដ៏ពិសេេសនេះេសរម្ចបាននូ វលេធផ្លដ៏ សពញចិ តត និ ង
ធានាបាននូ វការអភ្ិ រក្េរយៈសពលមវងសដើម្បី ផ្លររសយជន៍ ររេ់្ម្មជាតិ និ ងររជាជន។
េរមារ់ព័ត៌មានរមនាម្៖
សលាក្ បូ វ

រ
័ ិ ត នាយក្រគរ់រគងក្ម្មវ ិ្ី ននអងគការ Birdlife International សៅក្នុងររសេេក្ម្ពុជា

េូ រេ័ពៃ៖ + ៨៥៥ ២៣ ៩៩៣ ៦៣១ អុី មម្ល៖ vorsak.bou@birdlife.org
សហវេរុ ក្៖ Birdlife International Cambodia Program
###
អ្ំពអ្
ី ង្គការ Conservation International
រតូវបានរសងកើតស

ើងសដ្ឋយមានម្ូ លដ្ឋានរគឹ េះរ ឹងមាំមផ្នក្វ ិេាសាស្រេត

ភាពជានដគូ

និ ងមស្េរងាាញ

អងគការ

Conservation International ផ្តល់អំណចដល់េងគម្ក្នុងការយក្ចិ តេ
ត ុ ក្ដ្ឋក្់ចំសពាេះ្ម្មជាតិ ររក្រសដ្ឋយេេួ លែុ េ
រតូវ និងនិរនតរភាព សដើម្បីេុែមាលភាពររេ់ម្នុ េេជាតិ ។
េរមារ់ព័ត៌មានរមនាម្៖
Emmeline Johansen អនក្រគរ់ រគងមផ្នក្ររព័នធផ្េពវផ្ាយ ejohansen.conservation@gmail.com
###
អ្ំពអ្
ី ង្គការ IUCN (អងគការេហភាពអនតរជាតិសដើម្បីអភ្ិរក្េ ្ម្មជាតិនិង្នធាន្ម្មជាតិ)
អងគការេហភាពអនតរជាតិសដើម្បីអភ្ិ រក្េ្ម្មជាតិនិង្នធាន្ម្មជាតិគឺជារណ
ត ញររ ិសាានេក្លមដល្ំនិង
ចំ ណេ់ជាងសគសៅសលើពិភ្ពសលាក្
ភ្ិ បាលចំនួនជាង១២០០សាារ័ ន

មដលជាេហភាពម្ួ យមដលមានការចូ លរួម្ពី រដ្ឋាភ្ិ បាលនិ ងអងគការសរៅរដ្ឋា
សហើយនិ ងមានអនក្វ ិេាសាស្រេតេ័រម គចិ តតជាង១១០០០នាក្់ម្ក្ពី រណ
ត ១៦០

ររសេេ។ ការងារររេ់អងគការ IUCN គឺរតូវបានគ្នំរេសដ្ឋយរុ គគលិក្ជំ នាញជាង ១០០០នាក្់ ម្ក្ពីការ ិយល័យ
ចំ នួន ៦០និ ង ជាងរារ់រយពី សាារ័ នរដា អងគការនិ ង វ ិេ័យឯក្ជនសៅជុំ វ ិញពិភ្ពសលាក្។
េរមារ់ព័ត៌មានរមនាម្
សលាក្ គង់ គឹម្សស្េង
អុី មម្លៈ Kimsreng.KONG@iucn.org
###
អ្ំពអ្
ី ង្គការ WCS
អងគការេមាគម្ន៍អភ្ិរក្េេតវនរពគឺ មានភារក្ិ ចច
ច ំរងក្នុងការជួ យេសរងាគេះេតវនរពនិ ងជំ រក្េតវនរពសលើពិភ្ពសលាក្
សដ្ឋយមផ្អក្សលើ វ ិេាសាស្រេត េក្ម្មភាពអភ្ិ រក្េ ការអរ់រ ំ និង ជុំ រញ
ុ ម្នុ េេសអាយផ្តល់តនម្លសៅសលើ្ម្មជាតិ ។
េរមារ់ព័ត៌មានរមនាម្

Ross Sinclair (Mr.) ររធានក្ម្មវ ិ្ី ររចាំក្ម្ពុជា

អុី មម្លៈ rsinclair@wcs.org
###
អ្ំពអ្
ី ង្គការ WWF (ម្ូលនិ្ិេក្លេរមារ់្នធាន្ម្មជាតិ)
អងគការ WWF គឺ ជាអងគការម្ួ យក្នុងចំ សណម្អភ្ិ រក្េឯក្រាជយមដលេេួ លបានការសកាតេរសេើរសរចើ នជាងសគនិ ង្ំ ជាង
សគរំផ្ុតសៅសលើពិភ្ពសលាក្ មដលមានអនក្គ្នំរេជាងរបាំលាននាក្់ និ ង ជារណ
ត ញសាក្លម្ួ យមដលមានភាពេក្ម្ម
សៅក្នុងជាង ១០០ ររសេេ។ សរេក្ក្ម្មររេ់ WWF គឺ សដើ ម្បីរញ្ឈរ់ ការរ ិចរ ិលននររ ិសាាន្ម្មជាតិររេ់ភ្ពមផ្នដី

និ ងក្សាងអនាគតមដលម្នុ េេរេ់សៅសដ្ឋយភាពេុែដុម្រម្នាជាម្ួ យ្ម្មជាតិ សដ្ឋយអភ្ិរក្េជីវចរម្ុេះ ររេ់ពិភ្ព
សលាក្ ធានាថាការសររើ របាេ់្នធាន្ម្មជាតិក្សក្ើតស

ើងវ ិញ គឺ មាននិ រនតរភាព និ ងសលើក្ក្ម្ពេ់ការកាត់ រនាយការ

រំ ពុល និងសររើ របាេ់សដ្ឋយការែជេះខាជយ។
េរមារ់ព័ត៌មានរមនាម្
សលាក្ ឈិត

អា
ំ ត នាយក្អងគការ WWF ក្ម្ពុជា

េូ រេ័ពៃ៖ +៨៥៥ ២៣ ២១៨ ០៣៤

អុី មម្ល៖ SamAth.Chhith@wwfgreatermekong.org

