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សេចក្តីរបកាព័ត៌មាន  
 

 
អង្គការ  ក្មពុជាអបអរសាទរចំព ោះការអនមុ័ត
របស់រដ្ឋាភបិាល កមពុជាននផផនការសកមមភាព

អភិរកសខ្លាធំពៅកមពជុា 
 
ភនំសពញ ថ្ថងទី៦ សមសា ឆ្ន ំ២០១៦ – អងគការ WWF-ក្មពុជា េូមចូលរមួអបអរសាទរចំស ោះរាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជា
ក្នុងការអនុម័តតសៅសលើផផនការេក្មមភាពអភិរក្សេតវខ្លល ធំសៅក្មពុជាផដលបង្ហា ញពីសោលសៅសឆ្ព ោះសៅមុខ
យ៉ាងេំខ្លន់ក្នុងការសាត រចំនួនេតវខ្លល ធំសៅក្នុងរបសទេក្មពុជា។ 

 

ផផនការេក្មមភាពអភិរក្សខ្លល ធំ គឺជាផផនការរគប់រគងរបសភទេតវផដលបានសរៀបចំសដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបាលថ្ន
របសទេក្មពុជា និងជាផផនក្មួយថ្នការសបតជាា ចិតតរបេ់របសទេក្មពុជាស្េបសៅនឹងសោលសៅជាេក្លថ្នការ
បសងកើនចំនួនសទវរដងថ្នចំនួនេតវខ្លល ធំសៅឆ្ន ំ២០២២។ ផផនការសនោះ កំ្ណត់យក្តំបន់ថ្រពសទេភាពខពង់រាបភាគ
ខ្លងសក្ើតថ្នសខតតមណឌ លគិរ ីគឺជាតំបន់អាទិភាពដំបូងេរមាប់ការសាត រេតវខ្លល ធំសនោះ។ 

 

ថ្រពរសបាោះសៅក្នុងតំបន់សទេភាពខពង់រាបភាគខ្លងសក្ើត គឺជាតំបន់ថ្រពផដលេមបូរសៅសដ្ឋយេតវថ្រពរគប់
របសភទរមួមានេតវខ្លល ធំ ប៉ាុផនតការបរបាញ់េតវខ្លល ធំ និងចំណីរបេ់វារតូវបានបំផលិចបំផ្លល ញ និងមានការធ្លល ក់្ចុោះ
យ៉ាងខ្លល ំងសដ្ឋយសារផតេក្មមភាពរបេ់មនុេស។ េតវខ្លល ធំរតូវបានថតបានសលើក្ចុងសរកាយសដ្ឋយកាសមរា៉ា
េវ័យរបវតតិកាលពីឆ្ន ំ២០០៧ សៅក្នុងថ្រពការ រមណឌ លគិរ។ី ជាក់្ផេតងេពវថ្ថងសនោះ មិនមានការបង្ហក ត់ពូជថមី
ណាមួយថ្នេតវខ្លល ធំស ើយសៅក្នុងរបសទេក្មពុជា។ កិ្ចចខិតខំរបឹងផរបងទំងសនោះនឹងកាល យជាការសាត រចំនួន
េតវខ្លល ធំឆលងផដន ជាសលើក្ដំបូងបំផុតរបេ់ពិភពសោក្សដ្ឋយផផែក្សលើការអនុវតតលែៗ ផដលទទួលបាន
សជាគជ័យរួមមក្ស ើយក្នុងការសាត រចំនួនេតវខ្លល ធំសៅក្នុងរបសទេឥណាឌ ។ 

 

ផផនការេក្មមភាពអភិរក្សេតវខ្លល ធំសៅក្មពុជារតូវបានសរៀបចំស ើងអេ់រយៈសពលជាង២ឆ្ន ំមក្ស ើយសដ្ឋយ
មានការេិក្ាអំពីផលរបសយជន៍ដល់ េងគម សេដាកិ្ចច និងវបបធម៍ រពមទំងផលវបិាក្នានាក្នុងការសាត រ
ចំនួនេតវខ្លល ធំសៅក្នុងរបសទេក្មពុជា។ ផផនការសនោះ រតូវបានបសងកើតស ើងសដ្ឋយសយងតាមសោលសៅជាេក្ល
ថ្នការបសងកើនចំនួនសទវដងថ្នចំនួនេតវខ្លល ធំសៅទូទំងពិភពសោក្ (Tx2 ) ។ 

 

សោក្បណឌិ ត ផក្វ អូមា៉ា លីេស របធ្លននាយក្ដ្ឋា នេតវថ្រព និងជីវចរមរោះ បាននិយយថា“សយើងសបតជាា ក្នុងការ
សាត រចំនួនេតវខ្លល ធំចូលសៅក្នុងថ្រពផដលពួក្វាធ្លល ប់រេ់សៅក្នលងមក្ថ្នតំបន់ថ្រពសទេភាពខពង់រាបភាគខ្លងសក្ើត
ក្នុងរបសទេក្មពុជា ស ើសនោះគឺជាកិ្ចចខិតខំរបឹងជារបវតតិសាស្រេតមួយក្នុងទិេសៅរតឹមរតូវេរមាប់សោលសៅជាេ



 

ក្ល។ សយើងេូមផតល់នូវការោំរទដល់អងគការ WWF-ក្មពុជា ស ើយេងឃឹមថានឹងសឃើញមានវតតមានេតវខ្លល ធំ
វលិមក្របសទេក្មពុជាសយើងវញិ។”  

 

ផផនការេក្មមភាពអភិរក្សេតវខ្លល ធំសៅក្មពុជា បានបង្ហា ញពីការសបតជាា ចិតតរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាលស្េបសៅនឹង
សោលសៅជាេក្លថ្នការបសងកើនចំនួនសទវរដងថ្នេតវខ្លល  (Tx2) សៅឆ្ន ំ២០២២។ អងគការ WWF បានសបតជាា ចិតត 
យ៉ាងសពញសលញក្នុងការោំរទដល់រាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជាក្នុងការខិតខំរបឹងផរបងអភិរក្សេតវខ្លល ធំសនោះ។ ការ
បសងកើនចំនួនសទវរដងេតវខ្លល ធំ គឺអាចេសរមចបាន ប៉ាុផនតក៏្អាស្េ័យសៅនឹងការសបតជាា ចិតតសពញសលញពីបណាត
របសទេទំង១៣ផដលមានេតវខ្លល ធំ។ ការអនុម័តផផនការេក្មមភាពអភិរក្សេតវខ្លល ធំសៅក្មពុជាសដ្ឋយរដ្ឋា ភិ
បាលក្មពុជា គឺបានបង្ហា ញពីការសបតជាា ចិតតរបេ់ខលួនក្នុងការេសរមចសោលសៅសនោះសៅឆ្ន ំ២០២២។ 

 

េតវខ្លល ធំ គឺជាេតវមួយរបសភទក្នុងចំសណាចអមបូរេតវេំខ្លន់ៗជាសរចើនសៅសលើភពផផនដីសយើងសនោះ។ ផផនការ
េក្មមភាពអភិរក្សេតវខ្លល ធំសៅក្មពុជានឹងរមូចំផណក្ផតល់អតថរបសយជន៍ដល់ថ្រពសឈើ េតវថ្រព ជីវចរមរោះ និងទី
ជរមក្ដល់េតវថ្រពរបក្បសដ្ឋយនិរនតរភាព និងជារបសយជន៍ដល់េងគម សេដាកិ្ចច និងបរសិាថ នផងផដរ 
។ ទីជរមក្របេ់េតវខ្លល ធំមួយចំនួនសៅក្នុងតំបន់អាេីុអាសគនយ៍ ដូចជាថ្រពសដើមសកាងកាង ឬ តំបន់ថ្រពរតូពិក្
រកាេ់ៗ គឺមិនសាក្េមេរមាប់វេ័ិយសទេចរណ៍ ផទុយសៅវញិថ្រពមណឌ លគីរ ីនឹងផតល់ជូននូវឱកាេ 
េរមាប់វេ័ិយសទេចរណ៍តាមរយៈេតវខ្លល ធំសនោះ។ េតវខ្លល ធំ គឺជាអមបូរេតវេំខ្លន់ៗ និងជានិមិតតរូបថ្នកិ្ចច
ខិតខំរបឹងផរបងេរមាប់អភិរក្សេតវជិតផុតពូជទំងអេ់របេ់របសទេក្មពុជា ជាងសនោះសៅសទៀត វតតមានរបេ់
េតវខ្លល ធំក៏្អាចជួយសធវើឲ្យរបព័នធសអកូ្ ូេីុ ថ្រពសឈើ េតវថ្រពជាសរចើនមានតុលយភាព និងលែរបសេើរផងផដរ។  
ផផនការេក្មមភាពអភិរក្សេតវខ្លល ធំសៅក្មពុជា គឺតំណាងឲ្យក្តីេងឃឹម និងការអភិរក្សរបេ់សយើងទំងមូលសៅ
ក្នុងតំបន់។ 

 

េូមបញ្ជា ក់្ថា ចាប់ពីថ្ថងទី១២ ដល់១៤ផខសមសាខ្លងមុខសនោះ កិ្ចចរបជំុរដាមន្រនតីរបចំាតំបន់អាេីុសលើក្ទី៣េតីអំពី
េតវខ្លល ធំនឹងរបរពឹតតសៅសៅទីរក្រង Delhi ។ សនោះគឺជា កិ្ចចរបជំុដ៏មានសារៈេំខ្លន់ក្នុងសោលសៅជាេក្ល
សដើមបីបសងកើនចំនួនសទវដងថ្នចំនួនេតវខ្លល ធំ។ កិ្ចចរបជំុសនោះនឹងមានវតតមាននាយក្រដាមន្រនតីថ្នរបសទេឥណាឌ  
ស ើយវាគឺជាឱកាេេំខ្លន់មួយេរមាប់មន្រនតីរដ្ឋា ភិបាលមក្ពីរបសទេទំង១៣ ផដលមានេតវខ្លល ធំ សដើមបីចូល
រមួពិភាក្ាអំពីកិ្ចចការអភិរក្សទំងសនោះ។ មន្រនតីជាន់ខពេ់ពីរក្េួងបរសិាថ ន និងរក្េួងក្េិក្មមរកុាា របមាញ់ និង
សនសាទ នឹងចូលរមួក្នុងកិ្ចចរបជំុសនោះ ក្នុងទីរក្រង Delhi រពមទំងេមាជិក្មួយចំនួនសទៀតមក្ពីអងគការ WWF

ក្មពុជា ផងផដរ ។  

 

សោក្ ឈិត េំអាត នាយក្របចំារបសទេថ្នអងគការWWF-ក្មពុជា មានរបសាេន៍ថា៖ “េតវខ្លល ធំ គឺជារបសភទ
េតវផដលសគចាត់ទុក្ជានិមិតតរបូ និងជាផផនក្មួយថ្នមរតក្ធមមជាតិរបេ់សយើង។ ការសាត រចំនួនេតវខ្លល ធំសៅ
របសទេក្មពុជានឹងជួយោំរទដល់កិ្ចចខិតខំរបឹងផរបងការង្ហរអភិរក្សរបេ់សយើងសៅក្នុងតំបន់សោលសៅទំងអ
េ់។ សយើងមានការសបតជាា ចិតតស្េបសៅនឹងសោលសៅថ្នការបសងកើនចំនួនសទវរថ្នេតវខ្លល ធំ (Tx2) ស ើយេងឃឹមថា
នឹងសធវើការយ៉ាងជិតេនិទធជាមួយរាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជាក្នុងរយៈសពល៦ឆ្ន ំខ្លងមុខសដើមបីសធវើឱយផផនការេក្មមភាព
អភិរក្សខ្លល ធំទទួលបានសជាគជ័យ។" ឈិតេំអាត នាយក្របចំារបសទេ ថ្ន អងគការ WWF ក្មពុជា  

 

### 

េរមាប់ព័ត៌មានបផនថមេូមទំនាក់្ទំនង៖ 

 

សោក្ អ ុន ចរកី្ របធ្លនផផនក្ទំនាក់្ទំនងថ្នអងគការ WWF-ក្មពុជា 
ទូរេ័ពទសលខ៖ ០១៧ ២៣៤ ៥៥៥ 

ទូរសារ៖ 

Email: chakrey.un@wwfgreatermekong.org 

mailto:chakrey.un@wwfgreatermekong.org


 
 
 

 

អំពីអងគការ WWF-ក្មពុជា 

អងគការWWF បានបសងកើតស ើងសៅក្នុងរបសទេក្មពុជាក្នុងឆ្ន ំ១៩៩៥ផដលជាផផនក្មួយថ្នអងគការWWFក្នុងមហា
តំបន់ទសនលសមគងគ។ សបេក្ក្មមរបេ់អងគការWWF គឺធ្លនាឲ្យមានការចូលរមួោំរទពីមនុេសរគប់របូសដើមបីសធវើការ
អភិរក្សនូវជីវចរមរោះដ៏េមបូរផបបសៅក្នុងរពោះរាជាណាចរក្ក្មពុជា។ អងគការWWF-ក្មពុជា នឹងជរមរញឲ្យមានឱ
កាេថមីៗជាសរចើនផដលផតល់ផលរបសយជន៍ដល់មនុេស និងសធវើឲ្យរបសេើរស ើងនូវក្រមិតជីវភាពរបេ់សៅរបេ់
របជាពលរដាក្នុងមូលដ្ឋា ន រពមទំងចូលរមួកាត់បនថយភាពរកី្រក្តាមរយៈការសលើក្ទឹក្ចិតតឲ្យមានការសរបើ
របាេ់ធនធ្លនធមមជាតិរបក្បសដ្ឋយនិរនតរភាព។ េរមាប់ព័ត៌មានលំអិតេូមចូលសៅកាន់សគ ទំព័ររបេ់អងគ
ការWWF-ក្មពុជា cambodia.panda.org 

 

អំពី Tx2 សោលសៅជាេក្លក្នុងការបសងកើនចំនួនសទវរដងថ្នចំនួនេតវខ្លល  
 

េតវខ្លល ធំ គឺជារក្រមេតវជិតផុតពូជ។ សៅឆ្ន ំ ២០១០  មានេតវខ្លល ធំសៅសេេេល់របមាណ៣២០០សៅក្នុង
ថ្រព។ សដ្ឋយសមើលសឃើញនូវភាពចំាបាច់ក្នុងការអភិរក្សេតវខ្លល ធំសនោះ សទើបបណាត របសទេទំង១៣ផដលមាន
េតវខ្លល ធំ បានចូលរមួក្នុងជំនួបកំ្ពូលេដីពីការអភិរក្សេតវខ្លល សៅក្នុងទីរក្រង Petersburg ក្នុងរបសទេរេុសីុ។ សៅ
ទីសនោះពួក្សគបានសបតជាា ចិតតសដើមបីសោលសៅជាេក្លសដ្ឋយកំ្ណត់ថានឹងបសងកើនចំនួនេតវខ្លល ធំ (Tx2) សៅឆ្ន ំ
២០២២ ផដលជាឆ្ន ំចិនបនាទ ប់គឺឆ្ន ំខ្លល ។ អងគការ WWF គឺជាអងគការអភិរក្សដ៏ធំផុតក្នុងចំសណាមអងគការអភិរក្ស
ជាសរចើនសៅសលើពិភពសោក្ផដលបានរោំរទដល់រដ្ឋា ភិបាលក្នុងកិ្ចចខិតខំរបឹងផរបងអភិរក្សេតវខ្លល េរមាប់
ព័ត៌មានបផនថមសទៀតេូមចូលសៅកាន់សគ ទំព័រ៖ http://tigers.panda.org/tx2/ 
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