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រកសួងបរសិថ ន នងិអងគករ WWF-កមពុជ រមួគន េលកកមពសក់រយលដ់ងឹជសធរណៈសតីអពំកីចិចករពរសតវ

ៃរព នងិៃរពេឈ កនុងទវិសតវខល ធ ំ
 

េខតតមណឌ លគរិ ីរពះរជណចរកកមពុជ ៃថងទ២ី៩ ែខកកកដ ឆន ២ំ០១៩៖ រកសួងបរសិថ ន នងិអងគករ WWF-កមពុជ នងឹ

របរពធទវិសតវខល ធ ំកនុងេខតតមណឌ លគរិ ីជមយួនងិកមមវធិនីនែដលេរៀបចេំឡងេដមបេីលកកមពសក់រយលដ់ងឹជសធរ

ណៈសតីអពំអីតថរបេយជនរ៍បសស់តវខល ធចំេំពះមនសុស នងិធមមជត ិ គណុតៃមលរបសស់តវៃរព នងិជវីៈចរមុះកនុងេខតត

មណឌ លគរិ ី រពមទងំបងហ ញពផីលបះ៉ពលៃ់នករបរបញ់ នងិបរេិភគសចស់តវៃរព េទេលចនំនួសតវៃរព។ កមមវធិទីងំ

េនះ នងឹចបេ់ផតមកនុងទរីមួេខតតមណឌ លគរិ ីេនៃថងទ២ី៨-២៩ ែខកកកដ ឆន ២ំ០១៩។ 

 

កររតរ់បណងំចមង យ ៥ គឡីែូមរ៉ត េដមបសីតវខល ធ ំនងិសតវៃរព នងឹេផតមនរពកឹៃថងទ២ី៨ ែខកកកដ ឆន ២ំ០១៩ េហយ

កមមវធិតីរនតខីន តតចូ នងឹចបេ់ផតមេនៃថងទ២ី៩ ែខកកកដ ឆន ២ំ០១៩ នេពលរេសៀល េនសួនចបររកុងែសនមេនរមយ។ 

េនៃថងទ២ី៩ ែខកកកដ ឆន ២ំ០១៩ នងឹមនករសែមតងសិលបៈ ករែលងែលបងអបរ់ ំកមមវធិសីំណួរចេមលយ នងិករតងំពពិរ័

ណ៌េបកឱយទសសនកិជនទេូទកនុងេខតតមណឌ លគរិចីលូរមួកសំនត។ 

 

អនកចលូរមួអចចះុេឈម ះចលូរមួកររតរ់បណងំជមនុ េនករយិលយ័អងគករ WWF-កមពុជ ែដលមនទតីងំកនុងភមូ ិ
អរូសព ន ឃុសំព នមនជយ័ រកុងែសនមេនរមយ េខតតរកេចះ។ កររតរ់បណងំេនះ េបកឱយមនសុសរគបវ់យ័ចលូរមួ េហយ

ចបេ់ផតមរតព់កីរយិលយ័អងគករ WWF-កមពុជ របចេំខតតមណឌ លគរិ។ី េលកអនកអចែសវងរកពត័ម៌នបែនថមអពំទីវិ

សតវខល ធ ំ រពមទងំចលូរមួេឆលយសំណួរសកលបង នងិសកមមភពជេរចនេទៀត តមរយៈទពំរ័េហវសបកុរបសអ់ងគករ 

WWF-កមពុជ៖ facebook.com/WWFCambodia 

 

េខតតមណឌ លគរិសីមបរូេទេដយជវីៈចរមុះ។ វជជរមកសរមបជ់ពំកូសតវដអ៏សច រយននរបសស់កលេលកចនំនួ ៣៤ 

របេភទ ែដលរមួមន ដរំអីសុីែដលមនចនំនួេរចនជងេគកនុងរបេទសកមពុជ សតវទេនសងែដលមនចនំនួេរចនបផំតុកនុង

ពភិពេលកសថិតកនុងរបេទសកមពុជ េទចថព លេ់លឿន សតវខល រខនិែដលជរបេភទសតវករម នងិទទលួរងេរគះ រពមទងំ

របេភទបកសចីនំនួ ៣៣៤ របេភទេទៀត ែដលរមួមនបកស ី១៤ របេភទ ែដលរតូវបនចះុបញជ ីរកហម IUCN ជរបេភទសតវ

ទទលួរងេរគះជសកល។ សតវខល ធកំនុងរបេទសកមពុជ រតូវេគថតបនជចងុេរកយកនុងឆន ២ំ០០៧ កនុងេខតតមណឌ លគរិ ី

េហយរជរដឋ ភបិលកមពុជ បនរបកសគេរមងដធ៏មំយួេដមបសីត រពជូសតវខល ធេំឡងវញិ នងិករពរជវីៈចរមុះដអ៏សច រយ

កនុងតបំន។់ របជពលរដឋកមពុជនងឹមនេមទនភពែដលរបេទសរបសព់កួេគជទជីរមករបសរ់បេភទសតវៃរព នងិបកសដី ៏

អសច រយជេរចនែបបេនះ។ កររបរពធទវិសតវខល ធ ំជករទទលួសគ លន់វូជវីៈចរមុះដល៏អឯករបសរ់បេទសកមពុជ។ 



កនុងឆន ២ំ០១០ រដឋ ភបិលៃនរបេទសែដលមន នងិធល បម់នសតវខល ធ ំ បនេធវករេបតជញ ចតិតេលេគលេដអភរិកសដធ៏ំ

បផំតុមយួសរមបរ់បេភទសតវមយួរបេភទេនះ។ គេរមង TX2 ជេគលេដសកលេដមបបីេងកនចនំនួសតវខល ធេំទវរដង

រតមឹឆន ២ំ០២២។ ករធល កច់ះុជេរចនទសសវតតិ៍នវូចនំនួសតវខល ធែំដលរសេ់នកនុងៃរពទទូងំពភិពេលក បនឈបប់នតករ

ធល កច់ះុចបត់ងំពឆីន ២ំ០១៦ េហយចនំនួរបសវ់បនចបេ់ផតមេកនេឡងវញិ ែដលេនះជសញញ ៃនកតសីងឃមឹសរមបក់រ

អភរិកសសតវខល ធទំទូងំសកលេលក។ 

 

របេទសកមពុជ ជរបេទសមយួកនុងចេំណមរបេទសទងំ ១៣ ែដលសតវខល ធអំចរសេ់នបន បនចលូរមួេបតជញ កនុងករ

សេរមចឱយបននវូេគលេដជសកលដធ៏េំនះ េហយទវិសតវខល ធមំនបណំងេលកកមពសក់រយលដ់ងឹ នងិករគរំទែផន

ករសត រសតវខល ធេំឡងវញិកនុងរបេទសកមពុជ។ េដយរគនែ់តចលូរមួកតប់នថយករលកដ់រូ នងិបរេិភគសចស់តវៃរព 

របជពលរដឋកមពុជកនុងេខតតមណឌ លគរិកីប៏នរមួចែំណកមយួផងែដរកនុងែផនករនសំតវខល ធរំតឡបម់ករបេទសកមពុជវញិ

។ 

 

ប៉ែុនតេនមនបញហ របឈមជេរចនកនុងករសេរមចេគលេដេនះ។ កតត គរមមកែំហងមយួកនុងចេំណមកតត ជេរចន

ែដលបះ៉ពលសុ់ខមលភពៃរពេឈ នងិសតវៃរពយ៉ងខល ងំបផំតុេនះ គអឺនទ ក។់ សតវៃរពនមិតិតរបូ ដចូជសតវេគៃរព 

នងិសតវខល ធែំដលកពំងុទទលួរងេរគះជសកល រតូវបនបតប់ងេ់ដយសរករបរបញ់។ អនទ កជ់ឧបករណ៍បរបញ់

ដេ៏ថក នងិសមញញបផំតុមយួ ែដលសមគ បស់តវៃរពេដយមនិេរ សេអង របទ់ងំសតវទនសយតចូៗ េទដលស់តវដរំធីំៗ ។ 

ទនិននយ័ជកល់កប់នបងហ ញថអនទ កជ់េរគះមហនតរយពតិរបកដមយួកនុងៃរពជេរចនកនុងរបេទសកមពុជនេពល

បចចុបបនន។ រគនែ់តកនុងែដនជរមកសតវៃរពភនេំរពច នងិែដនជរមកសតវែរសពក អនទ កច់នំនួ ៣០០០ កនុងមយួឆន  ំ រតូវបន

ដកហតូ។ 

 

តរមូវករសចស់តវៃរពកនុងរសុក នងិអនតរជត ិ ជេហតដុច៏មបងមយួែដលបណត លឱយមនអនទ កជ់េរចនឆកយ់កជវីតិ

សតវៃរពសំខន់ៗ  បតអ់សព់ៃីរពេឈននរបសរ់បេទសកមពុជ។ អងគករ WWF-កមពុជ នងិៃដគសូហករជេរចន កពំងុ

េធវករជរមុញមនសុសរគបរ់បូឱយចលូរមួបដេិសដករបរេិភគសចស់តវៃរព ខណៈែដលជយួ ករពរសតវៃរពសំខន់ៗ ។ 

 

“អនទ កជ់ឃដករគម នសេមលង ែដលសមល បស់តវៃរពកនុងៃរពននរបសេ់យង េហយអនទ កទ់ងំេនះកពំងុែតបផំល ញចនំនួ

សតវៃរពជេរចនរបសក់មពុជ ែដលមនសរសំខនជ់លកខណៈសកលេលក" របសសនរ៍បសេ់លក េសង េទៀក 

នយកអងគករ WWF-កមពុជ។ "េយងសូមអពំវនវឱយអនករបមញ់សតវៃរព បញឈបក់របរបញ់ សំណូមពរឱយរបជពល

រដឋឈបប់រេិភគ នងិទញិសចស់តវៃរព នងិជរមុញឱយរដឋ ភបិលកមពុជបរងក បទផីសរលកស់ចស់តវៃរព នងិករេរបរបស់

អនទ កក់នុងតបំនៃ់រពករពរ។" 

 

រពតតកិរណ៍េលកកមពសក់រយលដ់ងឹេនះ គរំទេដយរកសួងបរសិថ ន សហភពអរឺ ៉បុ (The European Union) នងិទី
ភន កង់រសហរដឋអេមរកិសរមបក់រអភវិឌឍអនតរជត ិ(USAID)។ 

 

ពត័ម៌នបែនថម៖ 



េលក អ៊នុ ចរក ីរបធនែផនកទនំកទ់នំង ៃនអងគករ WWF-កមពុជ 

អុែីមល៉៖ chakrey.un@wwf.org.kh 

 

អពំអីងគករ WWF-កមពុជ (World Wide Fund for Nature) 

 

អងគករ WWF បនបេងកតេឡងេនកនុងរបេទសកមពុជកនុងឆន ១ំ៩៩៨ ែដលជែផនកមយួៃនអងគករ WWF កនុងមហតបំន់

ទេនលេមគងគ។ េបសកកមមរបសអ់ងគករ WWF គធឺនឱយមនករចលូរមួគរំទពមីនសុសរគបរ់បូេដមបេីធវករអភរិកសនវូជវីៈ
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