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សត្វក្តាន់ដែលជាសត្វសថតិ្ក្នុងក្ក្ុមក្រភេទជតិ្ផតុ្ពូជ  ក្ត្ូវថត្បានភោយក្តភមរ៉ា

សវ័យក្រវត្តិភលើក្ែំរងូក្នុងរយៈភពលមយួទសវត្្សរ៍ភៅភាគខាងភក្ើត្ននក្រភទសក្មពជុា 
 
ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៧ – ព េះគឺជាព ើកដំបូងកនុងរយៈ១០ឆ្ន ំខដ សត្វក្តា  ់ត្ត្ូវងត្បា 
ពោយក្តពេរ៉ាសវ័យត្បវត្ាិរបស់អងគក្តរ WWF-កេពុជា ខដ សថិត្ពៅកនុងពែត្ាត្កព េះ។ សត្ាប់ដំណឹង
ដ៏រកីរយព េះ ពយើងេិត្ជាសងឃឹេយ៉ាងេុត្ាំថាពៅថ្ងៃអនាគត្ ំ ួ របស់សត្វក្តា  ់ ឹងពកើ ព ើង
ពៅកនុងតំ្ប ់ពទសភាេថ្ត្េ ិ ទឹកពេគងគ។  
 
សត្វក្តា  ់ជំទង់ ំ ួ  ៤ កា ពោយា ញី៣កា   ិងពមោ  ១កា   ត្ត្ូវបា ងត្បា ពៅ
ពេ ល្ងៃ     ិងត្េឹកត្េ ឹេពៅពែត្ាត្កព េះពោយក្តពេរ៉ាសវ័យត្បវត្ាិខដ បា ោក់កនុងវា ខរសពៅ
តំ្ប ់ក្តរពារសនូ ថ្ តំ្ប ់ខដ ត្ត្ូវបា ពសនើោក់ជាតំ្ប ់ក្តរពារខដ  ខដ ា ថ្ទៃដី ំ ួ  2.678 
ហិកតា។ សត្វក្តា  ់ គឺជាត្បពភ្ទសត្វរត្តី្ រត្ត្ូវបា ពគត្បទេះព ើញកំេុងសីុរសវូេត្ងួសពទើបល្ងស់ែចី
ងោីៗពៅកនុងខរស  តាេរយៈរបូងត្ខដ ពយើងយកេកេិ ិត្យ។ ជាេួយគ្នន ព េះទងខដរ បុគគ ិករបស់
អងគក្តរ WWF-កេពុជា ខទនករាវត្ជាវ  ក៏បា រកព ើញាន េោ ពជើងរបស់សត្វក្តា  ់ពៅជំុវញិកខ ែង
ខដ ត្កុេក្តរងារបា ោក់ក្តពេរ៉ាសវ័យត្បវត្ាិពនាេះទងខដរ។ 
 

សត្វក្តា  ់ គឺសថិត្ពៅកនុងត្កេុត្បពភ្ទជិត្ទុត្េូជ   ិងត្ត្ូវបា  ុេះកនុងបញ្ជ ីត្កហេរបស់អងគក្តរ IUCN
ជាត្បពភ្ទសត្វខដ ជិត្ទុត្េូជពៅទូទំងេិភ្េពល្ងក  ពហើយក៏ធ្លែ ប់បា ពគគិត្ថា  វាបា ទុត្េូជេី
ត្បពទសកេពុជាពៅពហើយ រហូត្ដ ់ឆ្ន ំ ២០០៦ ពៅពេ ខដ វាត្ត្ូវបា ពគរកព ើញព ើងវញិពៅ
កនុងពែត្ាត្កព េះ  ពហើយចាប់តំាងពេ ពនាេះេក វាេិ ត្ត្ូវបា ពគត្បទេះព ើញពៅកនុងថ្ត្េជាងោី តាេ
រយ:ា៉ា សីុ ងត្របូសវ័យត្បវត្ាិណាេួយព ើយ ។ 
 
ក្តរគំរេកំខហង ំបងៗ  ំពពាេះសត្វក្តា  ់ រេួា ក្តរត្បា៉ាញ់ ក្តរោក់អនាៃ ក់ ក្តរបាត់្បង់ទីជត្េក 
សកេោភាេរបស់េ ុសសកនុងក្តរឈូសឆ្យដីថ្ត្េ  ិងទន្ទ្នាៃ  ដីថ្ត្េពដើេបីព្វើ ំក្តរ ាងសង់ ំពៅ
ោា  ជាពដើេ។ 
 

ពល្ងក ផា ចា ់ណា  េន្ទ្ ាីខទនករាវត្ជាវពៅអងគក្តរ WWF - កេពុជា   ិង ិសសិត្ាក វទិា ័យ
ខទនកជីវវទិា គុត្ រសីេួយ  ិងសាជិកត្កេុ ាត្សត្វក្តា  ់ គឺជាអនកខដ បា ពរៀប ំោក់ក្តពេរ៉ា
សវ័យត្បវត្ាិពៅកខ ែងខដ សត្វក្តា  ់បា បងាា ញែែួ    ពោយត្បជាជ សហគេ ៍ពៅទីពនាេះបា រយ
ក្តរណ៍េកត្កុេក្តរងាររពយើង។  



 
 

ពល្ងក ផា  ចា ់ណា បា បញ្ញជ ក់ពទៀត្ថា  ាច ស់ខរសខដ បា រយក្តរណ៍េីក្តរត្បទេះព ើញសត្វ
ក្តា  ់   គឺេីពដើេព ើយជាអនកខដ េិ គំ្នត្ទក្តរក្តរពារសត្វក្តា  ់ព ើយ   ប៉ាុខ ាពេ ព េះេួកគ្នត់្បា 
ក្តែ យជាសាជិកសហគេ ៍ខដ  ូ រេួកនុងក្តរក្តរពារក្តពេរ៉ាសវ័យត្បវត្ាិ    ិង ូ រេួបពងកើត្ត្កេុ
 ាត្សហគេ ៍ពដើេបីក្តរពារសត្វក្តា  ់ទងខដរ។ ជាេួយគ្នន ព េះខដរ  ាច ស់ខរសទំងពនាេះពេ ព េះ
បា យ ់ដឹងថាយ៉ាង ាស់ថាសត្វក្តា  ់   គឺេិ បា បំទែិ បំផាែ ញដំណំារសូវរបស់េួកពគព ើយ    
ខត្ទៃុយពៅវញិ   សត្វក្តា  ់ា ត្បពយជ ៍ខ្ែ ំងណាស់សត្ាប់ត្បេ័ ធពអកូ ូសីុ  ពហើយេួកវាក៏អា 
បពងកើត្ឱក្តសសត្ាប់វស័ិយពអកូពទស រណ៍ទងខដរ។ ជាក់ខសាងណាស់  តាេរយៈរបូភាេសត្វក្តា  ់ 
 ិងាន េោ ពជើងរបស់េួកវាខដ ទទួ បា នាពេ ព េះ   គឺបា បងាា ញ់យ៉ាងត្បាកដថា ំ ួ 
របស់េួកវាពកើត្ា ព ើងវញិពហើយ។ 
 

ពល្ងកពសង ពទៀក នាយកអងគក្តរ WWF ត្បចំាត្បពទសកេពុជាបា ា ត្បាស ៍ថា "អវីខដ ពយើង
បា ព ើញនាពេ ព េះ    គឺជាក្តរឆែុេះបញ្ញច ងំពោយផាៃ  ់េីក្តរែិត្ែំត្បឹងខត្បងរបស់សាជិកសហ
គេ ៍   ិងបុគគ ិកទំងអស់  េិពសសពនាេះក្តរ ូ រេួគំ្នត្ទយ៉ាងសកេោេីរោា ភិ្បា កេពុជាកនុងរយៈ
ពេ ប៉ាុនាោ  ឆ្ន ំ ុងពត្ក្តយព េះ។  ទធទ ទំងអស់ព េះ  គឺជាក្តរព ើកទឹក ិត្ា    ិងជាដំណឹង        
ដ៏រពំភ្ើបរកីរយបំទុត្សត្ាប់ពយើងទំងអស់គ្នន ។  ពទេះជាយ៉ាងណាក៏ពោយ   ា បញ្ញា ជាពត្ ើ 
ខដ ពយើងត្ត្ូវខត្ប ាពោេះរាយជាបនាៃ  ់ពាក់េ័ ធពៅ ឹងបញ្ញា ត្បឈេនានាដូ ជាក្តរបរបាញ់ 
ពហើយខដ ត្ត្េូវឲ្យពយើងត្ត្ូវខត្ប ាក្តរកិ ចបត្បឹងខត្បងបខ ថេពទៀត្   ិងក្តរយក ិត្ាទុកបំទុត្ ជា
េិពសសពនាេះ   គឺក្តរេត្ងឹងក្តរអ ុវត្ា ៍ ាប់ត្បកបពោយត្បសិទធភាេ។" 
 
គពត្ាងអភិ្រកសសត្វក្តា  ់  គឺជាគពត្ាងោីខដ ត្ត្ូវបា បពងកើត្ព ើងពោយអងគក្តរ WWF ពៅឆ្ន ំ 
២០១៤ ពៅកនុងតំ្ប ់ពទសភាេថ្ត្េ ិ ទឹកពេគងគ។ សត្ាប់ក្តរងារបនាៃ ប់  គឺជាក្តរពផាា ត្ក្តរយក
 ិត្ាទុកោក់កនុងក្តរអពងកត្   ិងតាេោ វត្ាា របស់សត្វក្តា  ់តាេរយៈក្តរោក់ក្តពេរ៉ាសវ័យត្បវត្ាិ 
ក្តរេត្ងឹងក្តរអ ុវត្ា ាប់  កេោវ ិ្ ីអប់រទំសេវទាយ ក្តរ ាត្របស់សហគេ ៍   ិងព្វើខទ ក្តរពរៀប ំ
សត្ាប់តំ្ប ់ក្តរពារសត្វក្តា  ់ព េះពៅជាខដ ជត្េកសត្វថ្ត្េរសប ាប់ គឺត្ត្ូវធ្លនាថាក្តរអភិ្រកស
សត្វក្តា  ់  គឺជាអាទិភាេខដ ត្ត្វូបា ទទួ ាគ  ់ទូទំងត្បពទស។ 
 

### 
 

សត្ាប់េ័ត៌្ា បខ ថេសូេទំនាក់ទំ ង៖ 
សត្ាប់របូភាេសត្វក្តា  ់ខដ ងត្បា ពោយក្តពេរ៉ាសវ័យត្បវត្ាិអា ទញយកបា តាេរយៈ៖ 
https://drive.google.com/open?id=0B3-3_0ERIkx4Q1dJYndVaUpDSHc 
 
ពល្ងក អ ុ   ត្កី ត្បធ្ល ខទនកទំនាក់ទំ ងរបស់អងគក្តរ WWF-កេពុជា 
ទូរស័េៃ : +855 (0)១៧ ២៣៤ ៥៥៥ 
Email: Chakrey.un@wwfgreatermekong.org 
 

https://drive.google.com/open?id=0B3-3_0ERIkx4Q1dJYndVaUpDSHc
mailto:Chakrey.un@wwfgreatermekong.org


 
 
អំេីអងគក្តរ WWF-កេពុជា 
 

អងគក្តរWWF បា បពងកើត្ព ើងពៅកនុងត្បពទសកេពុជាកនុងឆ្ន ំ១៩៩៥ខដ ជាខទនកេួយថ្ អងគក្តរWWF
កនុងេហាតំ្ប ់ទព ែពេគងគ។ ពបសកកេោរបស់អងគក្តរWWF គឺធ្លនាឲ្យា ក្តរ ូ រេួគំ្នត្ទេីេ ុសស
ត្គប់របូពដើេបពី្វើក្តរអភិ្រកស ូវជីវ ត្េុេះដ៏សេបូរខបបពៅកនុងត្េេះរជាណា ត្កកេពុជា។ អងគក្តរWWF-
កេពុជា  ឹងជត្េុញឲ្យា ឱក្តសងោីៗជាពត្ ើ ខដ ទា ់ទ ត្បពយជ ៍ដ ់េ ុសស  ិងព្វើឲ្យត្បពសើរ
ព ើង ូវកត្េិត្ជីវភាេរបស់ពៅរបស់ត្បជាេ រដាកនុងេូ ោា   ត្េេទំង ូ រេួក្តត់្ប ថយភាេត្កី
ត្កតាេរយៈក្តរព ើកទឹក ិត្ាឲ្យា ក្តរពត្បើត្បាស់្ ធ្ល ្េោជាតិ្ត្បកបពោយ ិរ ារភាេ។ សត្ាប់
េ័ត៌្ា  ំអិត្សូេ ូ ពៅក្ត ់ពគហទំេ័ររបស់អងគក្តរWWF-កេពុជា cambodia.panda.org 
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