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គេ្័មថ�ីស្័ររ់ំរត់ព្សេទសភសក េមេខរ�មណ� លគិសតីឹមជួស្រជជត 
បសរសមសរកធតធាតធម�ជរ ិតិមជីវច្មម�  

 
ែសតមេនសមម្មណ� លគិស ី– េនៃថ�ច័ន�ទ៣ ាសមទេ ក័�ងេទេ័ន  ងង�ក WWF កម�ុជា័ាាករបររពទពិរីព្ស

គេារងៃងទមីសេនេន័ំ េ� េរស�ងំខេគ ខងេកកេ ក�ុងេសេ�មណ� លគរក ទ។ គេារងៃងទេ័នរ័េគលេេេលកកកម� ំ

ស័��កររករ�ប្័ ារំេន័ំ�កបក ក�ុងេសេ�មណ� លគរក ទ រ័ង េលកកកម� ំជទវេរាជជ័ាជលក ំេនជុនវ រុ

េន័ំ ន្ងេេន ះមកសម រាគ  រគម ស័ រ័ង ស័��ក វ រ័ រេយគេលកេ សក ររិ័ �នា័េ�ុងន� ន ២០១៧។  

 

“តិសត�សភសពតជីវវច្មម�្រសិស ត្តិម្រេរជតយសមនម្េ�ក េមរំរត់បសរសពតរំរត់េទសភសខ់ម់សរភគ

ខមេករពត្រេទសកម់េជ” គឺជគេារងាជលរ័�កាេិមឧេតស រេរ ឺុក ភុ េរកសសជករ�ិ រ�កកសង ងង

�ក WWF កម�ុជ រ័ង  ងង�ក NTFP-EP  ងង�ក  ភមរសខុន រ័ង  ងង�ក RECOFTC ។ គេារងខងេលកេ័ន ន័ងេ �ឹ េេទ

េលកេន័ំ�កបក�ន័ី័រទកក�ុងេសេ�មណ� លគរក ទ គឺារ�កបកមណ� លគរក ទ រ័ង ាជ័ជាមក េីារ �នាររ�។  

 

េលក ឈរិ សអំរ េសក ងង�ក WWF កម�ុជា័រ័ារ ស័ស ស “គេារងៃងទេ័ន ន័ងរ័�ក រ�កកសង

រិច័កតដ  រាល  ងងម ុទវ រល រ័ង រិច័នកជ័ ក�ុង�កេងងកេ�នរ័េរជជគភកសង  រាគ  រ័ង ជទវ�ាមមន 

េជកមបទេនមក ភ័វ រ័ក័�កេរ រ័ងេុលនេរ ័�ក  រវរ ស័ក ររិ័ រ័ងេ ជដករ�ិ ងងម ក�ុងេសេ�មណ� លគរក ទ។”  

 

េនេា�មករ�ិគនា�ជំ មទ មីសរទកតដ  រាល រ័ក័�កេរ័េ សកមងេ កភេ� �កណស ណ��� សជា រាាកំ

�នណភ លាជល ន័ងមរ័ាេនម ាេគនា�ជលំ�កាគំាគងេន័ំ�កបកភុេរព នេ� ាេស ន័ងជីសជលំ�ក  រវរ ស័េ ជដករ�ិ

ក�ុងេន័ំពងាជក។  

 

េលក Koen Everaert  �កាគំាគងេកករ�ិក ំគេារង័ាេរ ភ រេរ ឺុក ភុាចនាេ� កម�ុជ ា័េលកកេេកង

ស ស “ ររកណកមង័�កេពីកាព័�កាព័�ទ ាជលរ័កមីរិភ ល�កសសេម�េ សកមងក ររិ័ គឺជាព�កជំ នខ័ំ

មីស័គេារងេ័ន។ ាព័�ក េ័ន ាេតវាេរ័�កជីស ាម ាមបលរទស� កំេសេ�េជកមបទព�លំ ភ័វាព័�ក ារំ�កេាក

ាា ំជទព�ទាកេតស រ័ក័�កេរ រ័ង �ក  រវរ ស័ ាព័�ទ។ សខុន ងងនមស មេិករ�ិស� កំេសេ� ន័ងព�លំ�កគនា�យភង

េរុ�នរនង េជកមបទ�នគេារងេ័ន��ីលា័េជគជចស។”  

 

�័ននមជមីស ន័ងកមងវ រពទារេពកជេរ គេារងៃងទេ័នកំរ័េគលេេរាងនង ភ័វេរជជគភ័ារេពក ាជលក�ុងេេន រ

គម ស័ក ំេនជុនវ រុ េន័ំ�កបក រ័កមង រ�បជទព�ទ ន័ងរ័�ក��ីលសុ ាេតវេលកព័ល័ារេពក ះមកសម  រគម ស័

ារ�កបក រ័ង  រគម ស័េន័ំ�កបក កមី ជមីស ន័ង េិាេយជ ស័រទ�ទព្កាជល ន័ងេនមក ភ័វ�កាគំាគងារេពក

មភលតដ ័។  



 

គេារងេ័ន ន័ងព�លំ�កសលំជនង�័ំាេ ុទជេាីជលំេគទបកំរច័ប  �ទ នរទពមងជេរ រ័ងេម�័េ សកមងេ កភេភ ុទាជល

រ័ទរំក�ុង េសេ�មណ� លគរក ទ។ �នេណនជនងេ័ន ន័ង ័ុ�� េរ�ន �កាជលរ័ រ�បរក�ុង�ក េាម��រេ� េពីកាព័�ក រ័ង 

ណ�រ័�ក�ុវ រ ចស េជកមបទា ងីកកជនេរនទរសាជលគនា�ជលំាព័�ក  រវរ ស័េ ជដករ�ិ ងងមក ំេសេ�ាក 

េតស រ័ក័�កេរ កំជភ�ជេជកមបទកក្ រ័ង ្ុសក  េិាេយជ ស័រទមភលព័ពមងជេរជ េរក ររ។ 

 

េលក េកញ្សដ  េមឃុនរភាជ រ័ារ ស័�នជនងស�កេលកកកម� ំជទវេរាជជ័រ័រកម នខ័ំក�ុង�កជនកុុ

�នរីកេគជីស�កបក ារេពក េរកសគេំ ងងនមសគេារងេ័ន ន័ងជីស�នាជជ័រ័�កសលំជនង រ័ងេឃកុ ភ័វ េិ

ាេយជ ស័ាជលរីកេគ��ីលា័រទ ារេពក។  

 

គេំា័េលកកេេកងស ស “ាជជ័ក�ុង រគម ស័សខុន�ងំេឃកុ�កាគំាគងារេពកាកេតស រ័ក័�កេរ រ័ងជទវេរ

រីកេគាេ កកេេកង ះមកសម�កេពីកាទ  �ន�ក �កាមភល រ័ងាក�� ័ុពលារេពកាជលរ័ជភ�ជជចក�នក រ័ងឃងុនារ 

ជេជកម។ ា រ័េកជទវេរក ំរីកេគរ័�កាេ កកេេកង រីកេគ ន័ងេាកាា ំារាក េតស រ័ក័�កេរ រ័ងមរ័

កកុខ័ារេពកេព� �ឹ  េ� េរកសរីកេគកំ ន័ងរ័�នក�រេ�ជីសជលំ�កលក  រកកិពងាជក។ �ក  រវរ ស័េនមភលតដ ័ 

ជ័� រ័រកម នខ័ំរ ំក�ុង�កេងងកេ ភ័វ� កកាាកំ�នណភ ល ារំពងេំពងងំជទវេរាគបរក។” 

 

េលក ្សម�្េវវត ាល័ រគម ស័ក័ុ ាសខង  ងងនមសះមកសមគេារងេ័ន �កព�លំ ភ័វេ សកមងេ កភេភ ុទេតស 

ពមងជេរជលំម័ុ ិ ន័ងាេតវា័�កបកេជកមបទគនា�ជលំ រគម ស័ក ំគេំ។ 

 

“ រគម ស័ក ំេសកងរនងាព�កយភងខ� នងេទេលកព័ល័ពមងជេរ ជទវ�ាមមន រ័ង ័ុពលារេពក។ �កសលំជនង នរទ�ក

េាកាា ំាកេតស រ័ក័�កេររ័រកម នខ័ំរ ំ េជកមបទ�ន រគម ស័រ័�ក�ភលកមីក�ុង�ក�កបការេពក។ 

សខុន ង ន្មសគេារងៃងទេ័ន ន័ងជីសព�លំ�នេណនជនង រ័ង �កគនា�ាព�កេ�ិកេ� ជលំ �កទ មកមភលតដ ័។”  

 

េលក ចឹម សេចនស  េសកកជដាលរលេសេ�មណ� លគរក ទ រ័ងជេនរងនកាេ�មគណម  រាលេសេ�ា័រ័

ារ ស័ក�ុង  ុ័នកកសរីគម ស័័កមងវ រពទស ស “ះងេម�នណជខ ពកាជ័ជទរ័ មេិករ�ិ រ័ងគណម  រាលេសេ�

មណ� លគរក ទ សខុន ភម�ន រេរ ឺុក ភុ កំជភ�ជ ងង�ក WWF កម�ុជ ន័ង័�រាងនងករ�ិ  រវរវ រ ចស  រកកិេតស រ

�កជមីសរិច័ខជកតដ  រាលជគភ ារម ន្ងគនា� ័ុវេ�គេារងេ័នាកេតសេជគជចស រ័ងជីសេលកកកម� ំ

ជទវេរាជជ័េនក�ុង រគម ស័មភលតដ ័។”  

 

គេារងេ័នគឺជាព�កមីស័កមងវ រពទ  រកកិព័ល័ពមងជេរក ំ ងង�ក WWF ាជលកនរុង ័ុវេ�េនក�ុងេន័ំារ

េ� េរស�ងំខេគខងេកកេ័េសេ� មណ� លគរក ទ។ 

  



េលក សអំរ េលកកេេកងស ស “ះមកសមគេារងេ័ន  ងង�ក WWF រ័េរជនេ័ឿសជទវ�ាមមន រ័ងមភលព័ពមងជេរ 

ន័ងាេតវា័េគេមកលេឃកុស មរ័ាម័ជា គងេេកស ាេជេ� កំលកជំ នខ័ំ ក�ុង�ក  រវរ ស័េ ជដករ�ិ ងងម ។”  

 

 

ស្័រស់រព័ តរែតសម ស 
ក��   ុង ឆរណពមទេ មម័�ទរករចេ័រ័ រ័ងករ�ិ�ករលកណម  ងង�ក WWF កម�ុជ �ភក ចរន: ០២៣ ២១៨ ០៣៤,  

 ុទេមភល: mina.song@wwf.panda.org 

 ារំរចេ័រ័្កំ�ង ន័ង រេរ ឺុក ភុ  ភម្កំ�ង េលកទ ទ រភ័ ភុក ាជលកនរុងេាមក�កេនាេរ ភ័ រេរ 

 ឺុក ភុាចនាេ� កម�ុជ �ភក ចរន: ០២៣ ២១១ ១០២,  ុទេមភល: pok.poun@eeas.europa.eu  
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