
 

 

សេចក្តីររកាេព័ត៌មាន ហាមចេញផាយមុនច ៉ោង 00:01 amថ្ងៃទី ៣០ ខែ តុលា ឆ្ន ាំ ២០១៤ 

 

 
ក្រុមអ្នរបរសិ្ថា នកក្រើនរលំរឹក្បតភិដូែលមរចូលរមួក្បជ អំ្ំពីតបំនរ់ សំ្ថ Ramsar 
កលើតំបនែ់ីក ើមតាមែងទកនេកមគងគដែលរពំ ងក្បឈមកៅនងឹកក្រោះថ្នន រ់

កោយស្ថរគកក្ោង កេោា រចនា មពន័ធក្ទងក់្ាយធំៗ   
 

ភ្នំសពញ ររសេេក្ម្ពុជា - ក្នុងនាម្ជាររតិភូ្ម្ក្ពីរដ្ឋា ភិ្បាលននររសេេអាេីុ អងគការមិ្នមម្នរដ្ឋា ភិ្បាលនិងេហគម្
ន៍អនក្វេិាសាស្រេតជួរជំុគ្នន ក្នុងកិ្ចចពិភាក្ាអំពីតំរន់ដីសេើម្ក្នុងតំរន់មដលរបារពធស ើងសៅរក្ងុសេៀម្រារចារ់ពីនងៃេី
៣ ដល់នងៃេី៧ មែវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១៤។ អងគការមិ្នមម្នរដ្ឋា ភិ្បាលមដលស្វើការសលើវេ័ិយររសិាា នសៅក្នុងររសេេ 
ក្ម្ពុជាបានសរក្ើក្រលឹំក្ឲ្យដឹងថាការអភិ្វឌ្ឍន៍គសរមាងសហដ្ឋា រចនាេម្ព័នធដ៏ឆ្រ់រហ័េសនេះអាចបាំផ្លា ញចោគជ័យថ្នការ
អភិរក្ស និងការគ្គប់គ្គងតាំបន់ដីច ើមខដលបានែិតែាំគ្បឹងខគ្បងោចគ្េើនឆ្ន ាំក្នាងមក្ចនេះ ោមួយគ្នន ចនេះខដរវាក្ាំពុង
គាំរាមក្ាំខែងដល់ភាពរកី្េចគ្មើនថ្នការអភិវឌ្ឍន៍ចោយេីរភាព និងការកាត់បនថយភាពគ្កី្គ្ក្ចៅក្នុងគ្បចទ ក្មជុោ 
និងចៅក្នុងតាំបន់។ 
 

ចោយ នការចក្ើនច ើងនូវបណ្តា គចគ្ ងសហដ្ឋា រចនាេម្ព័នធរេង់រាយ្ំៗ រមួ្ាំងគសរមាងអាជីវក្ម្មសររងកាតសៅ
តាម្មដនេមុ្រេ គសរមាងសាព នងនល់កាត់រឹងេសនលសារ និងគសរមាងសាងេង់េំនរ់វារអីគគិេនីកាត់ដងេសនលសម្គងគ និង
នដេំខាន់ៗររេ់វា កំ្ពុងរងកការគំរាម្កំ្មហងយ៉ាងខាល ំងកាល ដល់ជីវចរម្ុេះ ដីសេើម្ និងសេវាក្ម្មននររព័នធសអកូ្ ូេីុ 
េំខាន់ៗមដលផ្តល់ឲ្យសដ្ឋយេសនលសម្គងគ និងនដររេ់វា។ 
 

ដីសេើម្តាម្តំរន់សឆនរ និងតំរន់េឹក្សារមដលរគរដណ្ត រ់ជាង៣០%នននផ្ៃររសេេក្ម្ពុជាផ្តល់នូវមផ្នក្មួ្យដ៏េំខាន់
ននេនតិេុែសេបៀង និងអាហាររូតាម្ភដល់ជាតិាំងមូ្ល។ ជលផ្ល និង្នធានវារេីតវរមួ្ចំមណ្ក្ជិត ៨០% នន 
ររូសតអីុនេររុមដលមានសៅក្នុងរររអាហារររេ់ររជាជនក្ម្ពុជាសយើងជាមួ្យគ្នន សនេះមដរស្េូវនិងររសភ្េដំណំមដល
ជាអាហារមូ្លដ្ឋា នសផ្េងៗសេៀតមដលរតូវបានដំ្ឋសៅតំរន់ដីសេើម្ មដលពឹងអាស្េ័យាំងស្េងុសលើររព័នធសអកូ្ ូេីុ
ដីសេើម្មដលមានេុែភាពលអសដើម្បីលូតលាេ់។ 
 

រណ្ឌិ ត ក្  ី   នលាង ររធាននាយក្ដ្ឋា នននតំរន់ដីសេើម្និងតំរន់សឆនរននអគគនាយក្ដ្ឋា នរដាបាលការពារនិង 
អភិ្រក្េ្ម្មជាតិននរក្េួងររសិាា នមានររសាេន៍ថា “្នធានដីសេើម្មានសារៈេំខាន់ចំសពាេះជីវភាពរេ់សៅររេ់ 
ររជាជនក្ម្ពុជា និងកិ្ចចអភិ្វឌ្ឍ សដ្ឋយចីរភាពររេ់ររសេេ”។ “រដ្ឋា ភិ្បាលក្ម្ពុជាបានចូលរមួ្ក្នុងអនុេញ្ញដ  រុាសំា ក្នុង
ឆ្ន ំ១៩៩៩ សហើយសរតជាញ ចិតតស្វើការអភិ្រក្េ និងសររើរបាេ់្នធានដីសេើម្ដ៏ឆ្ល តនវ ៉ាសៅក្នុងររសេេក្ម្ពុជា”។ 
 

ក្ងវល់មួ្យក្នុងចំសណម្ក្ងវល់ចំរងៗនាសពលសនេះ គឺេំនរ់ ែន ស្ថេ ង មដលរតូវបានសេនើសាងេង់ សហើយ
ររេិនសរើេំនរ់សនេះរតូវបានសាងេង់ វារាងំសាក ត់រចក្េឹក្មតមួ្យគត់មដលេម្ស្េរេរមារ់ការរំលាេ់េីររេ់រតី



 

សៅអាងេសនលសម្គងគសរកាម្ក្នុងអំ ុងសពលសពញមួ្យឆ្ន ំ និងគំរាម្កំ្មហងដល់្នធានជលផ្លេឹក្សារដ៏េំខាន់
រំផុ្តររេ់ពិភ្ពសលាក្ និងរររចញ្ច ឹម្ជីវតិររេ់ររជាជនជាង៦០លាននាក់្មដលកំ្ពុងរេ់សៅក្នុងតំរន់អាងេសនលសម្
គងគសរកាម្។ 
 

សលាក្ ឈតិ  អំាត នាយក្អងគការ WWF ររចំាររសេេក្ម្ពុជាបានមានររសាេន៍ថា “ររជាជនក្ម្ពុជាភាគសរចើន
ពឹងអាស្េ័យសដ្ឋយផ្ទៃ ល់សលើររភ្ព្នធានវារេីតវដ៏េម្បូរណ៍្មររររេ់ររសេេ។ សយើងស្វើការបា៉ា ន់សាម នេុក្ជាមុ្ន
បានថា ការអភិ្វឌ្ឍសហដ្ឋា រចនាេម្ព័នធរេង់រាយមររសនេះនឹងរងកផ្លរ៉ាេះពាល់ដ៏្ៃន់្ៃរដល់សេវាក្ម្មននររព័នធសអកូ្ ូ
េីុតំរន់រុាសំាសែតតេៃឹងមរតងនិងតំរន់រុាសំារឹងឆ្ម សៅរឹងេសនលសារររេ់ររសេេក្ម្ពុជាមដលនំាឲ្យបាត់រង់ជីវចរម្ុេះ 
និងឱកាេននការររក្ររររចញ្ច ឹម្ជីវតិ “។ 
 

រណ្ឌិ ត Tracy Farrell នាយក្ជាន់ែពេ់មផ្នក្រសចចក្សេេររេ់អងគការអភិ្រក្េអនតរជាតិននម្ហាតំរន់សម្គងគបាន
មានររសាេន៍ថា “សៅសពលសនេះ សយើងកំ្ពុងេិាតសៅសលើដងវងីិមួ្យដ៏េំខាន់មដលរតូវឆលងកាត់សហើយសយើងេនៃឹងរង់
ចំាកិ្ចចររជំុថាន ក់្តំរន់អំពីដីសេើម្ក្នុងសគ្នលរំណ្ងចាត់វធិានការដ៏មានររេិេធភាពមួ្យក្នុងការពិនិតយសម្ើលសលើសគ្នល
នសយបាយេរម្រេរម្លួ និងេក្ម្មភាពនានាពាក់្ព័នធសៅនឹងការអភិ្វឌ្ឍន៏សហដ្ឋា រចនាេម្ព័នធ សដើម្បីធានាឲ្យបាន
ថា ដីសេើម្រតូវបានអភិ្រក្េ សហើយសយើងរតូវសជៀេវាងឲ្យបាននូវការបាត់រង់សេវាក្ម្មររព័នធសអកូ្ ូេីុមដលមិ្ន
អាចេេួលយក្បានសនាេះ”។ 
 

ការរគរ់រគងតំរន់ រុាសំា ឲ្យមានររេិេធភាពរតូវបានសេនើេំុដ៏េេូចសដ្ឋយសលខា្ិការដ្ឋា ន   រុាំសា សហើយការ
រគរ់រគងសនេះចារ់សផ្តើម្ពីការសររើមផ្នការរគរ់រគងតាម្មររេរម្រេរម្ួលដ៏លអ មដលគិតគូរអំពីតរម្ូវការនានា ការ
មរងមចក្តំរន់ការពារ និងតំរន់សររើរបាេ់ររក្រសដ្ឋយចីរភាព ក្នុងសនាេះមានរារ់រញ្ចូ លាំងតំរន់ការពារដ៏តឹងរងឹ
ផ្ងមដរ។ សរៅពីសនេះ តំរន់មដលរតវូបានចាត់េុក្ ជាតំរន់េនូលគឺជាក្មនលងមដលមានតនម្លអភិ្រក្េែពេ់រំផុ្ត សហើយ
ការរខំានពីេក្ម្មភាពម្នុេេរតូវមតកាត់រនាយឲ្យបានក្នុងក្រមិ្តអរបររមិាក្នុងសគ្នលរំណ្ងរក្ាឲ្យបាននូវភាព
េម្បូរណ៍្មររ ននជិវតិេតវ និងរកុ្ខជជាតិរគរ់ររសភ្េាំងអេ់។ 
 

សលាក្ ប  ូវ រ័ត ិនាយក្ក្ម្មវ ិ្ ីររេ់អងគការេតវសាល រអនតរជាតិបានឲ្យដឹងថា “សយើងចូលរមួ្ជាមួ្យអងគការមិ្នមម្ន 
រដ្ឋា ភិ្បាលសផ្េងសេៀតសដើម្បីគំ្នរេរដ្ឋា ភិ្បាលសលើការពិនិតយសម្ើលតំរន់ដីសេើម្នានាមដលមានសារៈេំខាន់ជា 
លក្ខជណ្ៈអនតរជាតិមដលអាចកំ្ណ្ត់ជាតំរន់ រុាសំា ងមីសៅក្នុងររសេេក្ម្ពុជា។ តំរន់េនូល មរពក្ាល់ននរឹង
េសនលសារេេួលបានការឯក្ភាពគំ្នរេពីេំណក់្េហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន និងអាជាញ ្ររដ្ឋា ភិ្បាលពាក់្ព័នធ សហើយតំរន់
សនេះអាចមររកាល យជាតំរន់ រុាសំា េីរួនសៅក្នុងររសេេក្ម្ពុជា”។ “ស្េរសពលជាមួ្យគ្នន សនេះមដរ សគរតូវមតសដ្ឋេះ
ស្សាយនូវរាល់ការគំរាម្កំ្មហង ចម្បងៗចំសពាេះតំរន់ដីសេើម្ ក្នុងសគ្នលរំណ្ងធានាឲ្យបានថា វ ិ្ ីសាស្រេតអភិ្វឌ្ឍ 
ែុេៗគ្នន មិ្នមម្នកំ្ពុងដំសណ្ើ រការសដើម្បីររឆំ្ងនឹងគ្នន សៅវញិសៅម្ក្សនាេះស ើយ”។ 
 

សលាក្រណ្ឌិ ត Robert Mather ររធានរក្មុ្អាេីុអាសគនយ៍ននអងគការ IUCN បានររសាេន៍ថា “សយើងរពឹំងចូលរមួ្ 
ក្នុងកិ្ចចររជំុតំរន់អាេីុេតីពីអនុេញ្ញដ  រុាសំា ក្នុងសគ្នលរំណ្ងពិចារណសលើសហតុរ៉ាេះពាល់ននការអភិ្វឌ្ឍន៍ 
សហដ្ឋា រចនាេម្ព័នធ និងថាម្ពល សដ្ឋយឈរសលើកិ្ចចែិតែំររឹងមររងជាេក្លសលើការអភិ្រក្េដីសេើម្ និងគំ្នរេការ
សរៀរចំសេចក្តីរពាងអំពីការសឆលើយតរសៅនឹងសហតុរ៉ាេះពាល់ាំងសនាេះមដលក្នុងសនាេះហតាសលែីនឹងមានកាតពវកិ្ចច 



 

ពិនិតយសម្ើលេុែភាព មុ្ែងារដ៏សពញសលញ និងការសររើរបាេ់ដ៏សឈលៀេនវនូវតំរន់រុាសំាាំងសនាេះ សៅសពលសរៀរចំ
មផ្នការេរមារ់គសរមាងសហដ្ឋា រចនាេម្ព័នធ ឬថាម្ពលណមួ្យសនាេះ”។  
 

កិ្ចចររជំុអំពីតំរន់ដីសេើម្អាេីុ មដលកំ្ពុងរបារពវស្វើស ើងដំណលគ្នន នឹងេននិេីេពិភាក្ាសលើតំរន់ដីសេើម្អាេីុ
មដរសនាេះ រតូវបានសរៀរចំរបារពធស ើងសៅររសេេក្ម្ពុជាសយើង។ សនេះគឺជាការរតេួរតាយផ្លូវសដើម្បឈីានសៅកាន់កិ្ចច
ររជំុថាន ក់្េក្លអំពីអនុេញ្ញដ  រុាសំា មដលសគរពឹំងរបារពវស្វើស ើងសៅររសេេអ ុយរា៉ាហាគ យ សៅមែមិ្ងុនា ឆ្ន ំ២០១៥
ខាងមុ្ែសនេះ។ 
 

### 
 

ពត័ម៌ានបន្នែមសម្រមាបអ់្នកនពិនធ 
 

សដ្ឋយរតូវបានចុេះហតាសលខាសដ្ឋយររសេេចំនួន ១៦៨ អនុេញ្ញដ  រុាសំា គឺជាេនធិេញ្ញដ អនតររដ្ឋា ភិ្បាលេតីពីការ
អភិ្រក្េ និងការសររើរបាេ់តំរន់ដីសេើម្ររក្រសដ្ឋយនិរនតរភាព។ សៅក្នុងកិ្ចចររជំុអំពីតំរន់ដីសេើម្ថាន ក់្តំរន់នាសពល
ខាងមុ្ែសនេះ រដ្ឋា ភិ្បាលននររសេេចំនួន៣៣សៅក្នុងតំរន់អាេីុ នឹងពិភាក្ាអំពីរញ្ញា គនលឹេះនានា និងពិនិតយសលើភាព
រកី្ចសរម្ើនននការអនុវតតមផ្នការយុេធសាស្រេតតំរន់ រុាសំា ឆ្ន ំ១០០៩ - ២០១៥។ កិ្ចចររជំុសនេះនឹងសរៀរចំសេចក្តីរពាង
ននការសឆលើយតរសៅនឹងសហតុរ៉ាេះពាល់នានាមដលនឹងសដើរតួនាេីយ៉ាងេំខាន់សៅក្នុងមផ្នការយុេធសាស្រេត និងសគ្នល
នសយបាយអភិ្រក្េដីសេើម្េក្លពីឆ្ន ំ២០១៦តសៅ សដើម្បីយក្សៅពិភាក្ាសៅក្នុងកិ្ចចររជំុេតីពីអនុេញ្ញដ  រុាសំា 
អនតរជាតិសៅររសេេអ ុយរា៉ាហាគ យ សៅមែមិ្ងុនា ឆ្ន ំ២០១៥។ 
 

ចំណុ្ចេំខាន់ននការគិតគូរអំពីតំរន់ រុាសំា គឺ “ការសររើរបាេ់ររក្រសដ្ឋយភាពឆ្ល តនវ” ននតំរន់ដីសេើម្។ សៅសពល
ពួក្េេួលសាគ ល់អនុេញ្ញដ  ររសេេាំងឡាយមដលបានចុេះហតាសលខាសលើេនធិេញ្ញដ  (ឬមដលសៅថាជាភាគីនន
កិ្ចចេនា) សរតជាញ រំសពញការងារសឆ្ព េះសៅកាន់ការសររើរបាេ់ ររក្រសដ្ឋយភាពសឈលៀេនវនូវររភ្ព្នធានេឹក្ និងដី
សេើម្សៅតាម្ររសេេររេ់ពួក្សគ តាម្រយៈការអនុវតតមផ្នការជាតិ សគ្នលនសយបាយនានា លិែិតរេដ្ឋា នគតិយុតតិ
ពាក់្ព័នធ េក្ម្មភាពរគរ់រគង និងការអរ់រជំាសាធារណ្ៈ។ 
 

### 
 
អ្ពំអី្ង្គការ Birdlife International 
 

អងគការេតវសាល រអនតរជាតិ Birdlife International គឺជានដគូអភិ្រក្េ្ម្មជាតិដ៏្ំជាងសគមួ្យសៅសលើពិភ្ពសលាក្។ 
Birdlife មាននដគូររេ់ែលួនចំនួន ១២០ សៅក្នុងពិភ្ពសលាក្សយើងសនេះមដល  ររសេេមួ្យតំណងឲ្យនដគូមួ្យ ឬរូរ
ណ្ៈភាពមដនដីមួ្យ សហើយចំនួនអនក្គំ្នរេសក្ើនស ើងដល់សៅជិត១១ លាននាក់្ និងមានរក្មុ្អភិ្រក្េមូ្លដ្ឋា នចំនួន 
៧០០០រក្ុម្ រមួ្ជាមួ្យរុគគលិក្េររុចំនួន៧៤០០ររូ។ ចក្ខជុវេ័ិយររេ់អងគការ Birdlife គឺពិភ្ពសលាក្មួ្យមដលេំ
រូរសៅសដ្ឋយជីវ-ចរម្ុេះមដលម្នុេេ និង្ម្មជាតិរេ់សៅជាមួ្យគ្នន ។ សយើងរតូវបានដឹក្នំាសដ្ឋយជំសនឿររេ់សយើង
មដលររជាជនមូ្លដ្ឋា នមដលជាអនក្រំសពញការងារសដើម្បីការពារ្ម្មជាតិសៅក្មនលងររេ់ែលួនសដ្ឋយមានេំនាក់្េំនង
ថាន ក់្ជាតិ និងថាន ក់្អនតរជាតិតាម្រយៈភាពជានដគូជាេក្លររេ់សយើងគឺជាគនលឹេះសដើម្បីធានានូវភាពគង់វងេននជីវតិ



 

សៅសលើមផ្នដី។ វ ិ្ ីសាស្រេតពីមូ្លដ្ឋា នសៅកាន់សាក្លសលាក្ដ៏ពិសេេសនេះេសរម្ចបាននូវលេធផ្លដ៏សពញចិតត និង
ធានាបាននូវការអភិ្រក្េរយៈសពលមវងសដើម្ប ីផ្លររសយជន៍ររេ់្ម្មជាតិ និងររជាជន។ 
 

េរមារ់ព័ត៌មានរមនាម្៖ 
សលាក្ ប  ូវ រ័ត ិនាយក្រគរ់រគងក្ម្មវ ិ្ ីននអងគការ Birdlife International សៅក្នុងររសេេក្ម្ពុជា 
 

េូរេ័ពៃ៖ + ៨៥៥ ២៣ ៩៩៣ ៦៣១ អីុមម្ល៖ vorsak.bou@birdlife.org 
សហវេរ ុក្៖ Birdlife International Cambodia Program 

### 
 

អ្ពំអី្ង្គការ Conservation International 
 

រតូវបានរសងកើតស ើងសដ្ឋយមានមូ្លដ្ឋា នរគឹេះរងឹមំាមផ្នក្វេិាសាស្រេត ភាពជានដគូ និងមស្េរងាា ញ អងគការ 
Conservation International ផ្តល់អំណចដល់េងគម្ក្នុងការយក្ចិតតេុក្ដ្ឋក់្ចំសពាេះ្ម្មជាតិររក្រសដ្ឋយេេួលែុេ
រតូវ និងនិរនតរភាព សដើម្បេុីែមាលភាពររេ់ម្នុេេជាតិ។ 
 

េរមារ់ព័ត៌មានរមនាម្៖ 
Emmeline Johansen អនក្រគរ់រគងមផ្នក្ររព័នធផ្េពវផ្ាយ ejohansen.conservation@gmail.com 

### 
 

អ្ពំអី្ង្គការ IUCN (អងគការេហភាពអនតរជាតិសដើម្បអីភិ្រក្េ ្ម្មជាតិនិង្នធាន្ម្មជាតិ) 
 

អងគការេហភាពអនតរជាតិសដើម្បីអភិ្រក្េ្ម្មជាតិនិង្នធាន្ម្មជាតិគឺជារណត ញររសិាា នេក្លមដល្ំនិង
ចំណេ់ជាងសគសៅសលើពិភ្ពសលាក្    មដលជាេហភាពមួ្យមដលមានការចូលរមួ្ពីរដ្ឋា ភិ្បាលនិងអងគការសរៅរដ្ឋា
ភិ្បាលចំនួនជាង១២០០សាា រ័ន   សហើយនិងមានអនក្វេិាសាស្រេតេម័រគចិតតជាង១១០០០នាក់្ម្ក្ពីរណត ១៦០      
ររសេេ។ ការងារររេ់អងគការ IUCN គឺរតូវបានគំ្នរេសដ្ឋយរុគគលិក្ជំនាញជាង ១០០០នាក់្ ម្ក្ពីការយិល័យ
ចំនួន ៦០និង ជាងរារ់រយពី សាា រ័នរដា  អងគការនិង វេ័ិយឯក្ជនសៅជំុវញិពិភ្ពសលាក្។ 
 

េរមារ់ព័ត៌មានរមនាម្ 
សលាក្ គង់ គឹម្សស្េង 
អីុមម្លៈ Kimsreng.KONG@iucn.org 

### 
 

អ្ពំអី្ង្គការ WCS 
 

អងគការេមាគម្ន៍អភិ្រក្េេតវនរពគឺមានភារកិ្ចចចំរងក្នុងការជួយេសរងាគ េះេតវនរពនិងជំរក្េតវនរពសលើពិភ្ពសលាក្ 
សដ្ឋយមផ្អក្សលើ វេិាសាស្រេត េក្ម្មភាពអភិ្រក្េ ការអរ់រ ំនិង ជំុរញុម្នុេេសអាយផ្តល់តនម្លសៅសលើ្ម្មជាតិ។ 
 

េរមារ់ព័ត៌មានរមនាម្ 
Ross Sinclair (Mr.) ររធានក្ម្មវ ិ្ ីររចំាក្ម្ពុជា 

mailto:vorsak.bou@birdlife.org
mailto:ejohansen.conservation@gmail.com


 

អីុមម្លៈ rsinclair@wcs.org 
### 

 

អ្ពំអី្ង្គការ WWF (មូ្លនិ្ិេក្លេរមារ់្នធាន្ម្មជាតិ) 
 

អងគការ WWF គឺជាអងគការមួ្យក្នុងចំសណម្អភិ្រក្េឯក្រាជយមដលេេួលបានការសកាតេរសេើរសរចើនជាងសគនិង្ំជាង 
សគរំផុ្តសៅសលើពិភ្ពសលាក្ មដលមានអនក្គំ្នរេជាងរបំាលាននាក់្ និង ជារណត ញសាក្លមួ្យមដលមានភាពេក្ម្ម 
សៅក្នុងជាង ១០០ ររសេេ។ សរេក្ក្ម្មររេ់ WWF គឺសដើម្បរីញ្ឈរ់ការរចិរលិននររសិាា ន្ម្មជាតិររេ់ភ្ពមផ្នដី 
និងក្សាងអនាគតមដលម្នុេេរេ់សៅសដ្ឋយភាពេុែដុម្រម្នាជាមួ្យ្ម្មជាតិ សដ្ឋយអភិ្រក្េជីវចរម្ុេះ ររេ់ពិភ្ព 
សលាក្ ធានាថាការសររើរបាេ់្នធាន្ម្មជាតិក្សក្ើតស ើងវញិ គឺមាននិរនតរភាព និងសលើក្ក្ម្ពេ់ការកាត់រនាយការ
រំពុល និងសររើរបាេ់សដ្ឋយការែជេះខាជ យ។ 
 

េរមារ់ព័ត៌មានរមនាម្ 
សលាក្ ឈតិ  អំាត នាយក្អងគការ WWF ក្ម្ពុជា 
េូរេ័ពៃ៖ +៨៥៥ ២៣ ២១៨ ០៣៤ អីុមម្ល៖ SamAth.Chhith@wwfgreatermekong.org 
 


