
    

 
សេចក្តីប្រកាេសារព័ត៌មានរមួ 
សម្រាបច់េញផ្សាយចៅថ្ងៃអង្គា រ ៍ទី២១ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១ ចា៉ោ ង៧ម្ររឹក ចា៉ោ ងចៅកម្ពុជា 

 
ក្ំណត់ប្ាស ើក្ដំរូងរងអេក់្នងុរយៈសព ជាងមួយទេវតសរច៍ងុសប្កាយននហ្វូងក្នូ
េតវប្ក្សពើភ្នំដ៏ក្ប្មរផំុតសៅក្នងុតំរន់ទីជប្មក្ស្ប្េពក្ ផត ក់្តេីងឃមឹដ ក់ារអភ្ិរក្ស
ជាសាក្  
 
ខែនជម្រម្កសត្វថ្ម្ររខម្រសរក ចែត្តម្ណ្ឌ លគរិ ី ម្របចទសកម្ពុជា៖ អម្ជាម្យួនឹងកតីរ ាំច ើបរកីរាយឥត្ឧបា ម្រកុម្អនកវទិាសាស្រសតខផ្សនក
ម្រសាវម្រជាវសត្វថ្ម្ររថ្នម្រកសួងបរសិាា ន និងអងាការWWF បានផ្សតល់របាយការណ៍្កាលរីថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១ចនេះ ចោយ
បញ្ញា កថ់ារួកចគបានម្របទេះច ើញហ្វូងកូនសត្វម្រកចរើ នាំ(Crocodylus siamensis) ខែលជាម្របច ទសត្វកាំរុងរងចម្ររេះថាន កជ់ិត្ផុ្សត្
រូជបាំផុ្សត្ សរបុេាំនួន ៨កាល ែណ្ៈចរលខែលរួកចគបានេុេះតាម្ោន និងម្រសាវម្រជាវសត្វចនេះ ចៅកនុងខែនជម្រម្កធម្មជាត្ិថ្ន
ត្ាំបនខ់ម្រសរកកនុងអាំឡុងចរលថ្នរែូវរងនិងញាស់កូនរបស់វា។ សកម្មភារតាម្ោន សិកាចនេះ ជាខផ្សនកម្យួថ្នកម្មវធិីម្រសាវម្រជាវ
អាំរីសត្វម្រកចរើ នាំថ្នគចម្រាងកាាំបា៉ោ ស(CAMPAS) ែឹកនាំចោយម្រកសួងបរសិាា ន និងរាំម្រទខផ្សនកហិ្រញ្ា វត្ាុចោយ GEF-5/UNEP 

ចហ្ើយានការរមួ្ងវកិារបខនាម្រី អងាការWWF ខប៊ែលហ្្ុកិ។  
 

សាិត្ចម្រកាម្លកខែណ្ឌ អាកាសធាតុ្ែល៏ាំបាក ចហ្ើយផ្សាួបជាម្យួនឹងភារអត្ធ់មត្ែ់ពស់ គាំចហ្ើញថ្នសត្វែក៏ម្រម្ម្យួម្របច ទចនេះម្រត្ូវ
បានកត្ម់្រតាទុកចៅទីតាាំងម្រសាវម្រជាវម្យួខែលអនកវទិាសាស្រសតធាា បប់ានម្របម្ូលលាម្ក និងោនចជើងរបស់វាកាលរអីាំឡុងរែូវ
ម្របាាំងថ្នឆ្ន ាំែខែលចនេះ។ ហ្វូងកូនសត្វម្រកចរើ នាំទាំងចនេះ បេចុបបននកាំរុងរស់ចៅចោយសុវត្ាិភារចៅកនុងទីជម្រម្កធម្មជាត្ិរបស់រួកវា 
ចម្រកាម្ការការពារយ៉ោ ងត្ឹងរុងឹចោយម្ស្រនតីឧទានុរក្ថ្នខែនជម្រម្កសត្វថ្ម្ររខម្រសរកថ្នចែត្តម្ណ្ឌ លគិរ។ី 

 

សោក្ រ ុន េធុា សាជិកាន កថ់្នម្រកុម្អនកម្រសាវម្រជាវបានចរៀបរាបថ់ា៖ «កនុងរែូវកូនម្រកចរើញាស់ចនេះ ម្រកុម្អនកម្រសាវម្រជាវចយើង
បានចធវើការតាម្ោនជាម្របចាំ ចហ្ើយសម្រាប់ការេុេះតាម្ោនម្យួចជើងចនេះ រួកចយើងបានេាំណាយអស់រយៈចរល ៤យប់ ចែើម្ប ី
អចងេត្ចម្ើលសាា នភាររបស់សត្វម្រកចរើ នាំចៅតាម្ទីតាាំងចផ្ស្ងៗរបស់វា គឺចបត់ាាំងរីចា៉ោ ង ៧:០០យប ់ រហូ្ត្ែល់រ ាំលងអម្រធាម្រត្ 
ម្របខហ្លទល់ ចា៉ោ ង២:០០ម្ររឹក»។ ចលាកបានបនតទាំងានសាន ម្ញញឹម្ផ្សងថា៖ «ភាររ ាំច ើបចម្រត្កអរជាខ្ា ាំងកប៏ានម្កែល់ 
ចម្រកាយចរលខែលសាជិកម្រកុម្ការង្គរចយើងាន កប់ានម្របទេះច ើញេាំណាាំងរនាឺខ នករបស់កូនសត្វម្រកចរើខែលចទើបនឹងញាស់»។ 

 

គាំចហ្ើញថ្នហ្វូងកូនសត្វម្រកចរើ នាំនចរលចនេះ គឺជា សតុតាងបញ្ញា កច់ោយរបូភារែាំបូងបងអស់ថ្នការរស់រានបនតរូជរបស់សត្វចនេះ 
ចម្រកាយការែិត្ែាំម្រសាវម្រជាវអស់រយៈចរលជាងម្យួទសវត្្រច៍ៅកនុងខែនជម្រម្កសត្វថ្ម្ររខម្រសរក ខែលជាត្ាំបនក់ារពារធម្មជាត្ិ
ម្យួថ្នត្ាំបនថ់្ម្ររចទសភារភាគខ្ងចកើត្ សាិត្ចម្រកាម្ការម្រគបម់្រគងរបស់ម្រកសួងបរសិាា ននិងរាំម្រទចោយអងាការWWF ។ 

 

ឯក្ឧតតម សាយ េអំា  ់រែឋម្ស្រនតីម្រកសួងបរសិាា ន បានានម្របសាសន៍ថា៖ “ចនេះគឺជាែាំណឹ្ងែល៏អម្យួខែលចយើងម្រត្ូវសាទរ
និងជាខផ្សាផ្កេ ម្យួថ្នកិេចសហ្ម្របត្ិបត្តិអ រិក្រវាងម្រកសួងបរសិាា នថ្នរាជរោឋ  បិាលកម្ពុជា អងាការWWF និងអងាការថ្ែគូ ជា
រិចសសសាជិកទាំងអស់ថ្នម្រកុម្ការង្គរម្រសាវម្រជាវវទិាម្រសាស្រសតថ្នម្រកសួងបរសិាា ន និងអងាការWWF ខែលបានែិត្ែាំម្របឹងខម្របង



    

 
សិកានិងម្រសាវម្រជាវរហូ្ត្ទទួលបាននូវលទធផ្សលចោយបានកត្ម់្រតាបញ្ញា ក់ជាផ្សាូវការចលើកែាំបូងបងអស់ថ្នហ្វូងកាំរុងបនតរូជថ្ន
សត្វម្រកចរើ នាំែក៏ម្រម្បាំផុ្សត្ចនេះចៅត្ាំបនខ់ម្រសរក»។ ឯក្ឧតតមរដឋមន្តនតីបានបនតចទៀត្ថា៖ «គាំចហ្ើញថ្នហ្វូងកូនសត្វម្រកចរើ នាំចនេះ
បានបង្គា ញឲ្យច ើញរីសារៈសាំខ្នថ់្នខែនជម្រម្កសត្វថ្ម្ររខម្រសរក ជាត្ាំបនជ់ីវៈេម្រម្ុេះសកលម្យួខែលានសកាត នុរលែពស់
សម្រាបក់ារសាត រធនធានជីវៈេម្រម្ុេះ និងេាំនួនសត្វថ្ម្ររសាំខ្ន់ៗ ានត្ថ្ម្ាជាសកលចឡើងវញិ»។ 

 

ឯក្ឧតតមរដឋមន្តនតីក៏បានានម្របសាសនប៍ខនាម្ចទៀត្ថា៖ «ែាំណឹ្ងែរ៏ ាំច ើបចនេះកប៏ានឆាុេះបញ្ញច ាំងផ្សងខែររីសារៈសាំខ្នថ់្នម្ររេះ
រាជាណាេម្រកកម្ពុជាសម្រាប់ការអ រិក្សត្វម្រកចរើ នាំែក៏ម្រម្ និងសត្វថ្ម្ររសាំខ្ន់ៗ ែថ្ទជាចម្រេើនម្របច ទចទៀត្។ ម្របចទសកម្ពុជាគឺជា
ម្របចទសខែលានធនធានធម្មជាត្ិែវ៏ចិសសវសិាលរម នរីរ ខែលចនេះគឺជាចាទនភារជាត្ិសម្រាបម់្របជាជនកម្ពុជាទាំងអស់។ 

ចោយសារកម្ពុជាានសនតិភារចរញចលញ ចយើងទាំងអស់រន  ទាំងរាជរោឋ  បិាល និងថ្ែគូអ វិឌ្ឍថ្នម្រគបវ់ស័ិយ ានលទធភារ
កនុងការចផ្កត ត្ការយកេិត្តទុកោក់ និងរេិះរកម្រគបម់្ចធាបាយ និងែាំចណាេះម្រសាយននកនុងកិេចម្រគប់ម្រគង និងអ រិក្ធនធានធម្ម
ជាត្ិ សាំចៅឈានចឆ្ព េះចៅសាត រធនធានជីវៈេម្រម្ុេះ និងម្របរន័ធចអកូឡូសីុខែលកម្ពុជាាន ឲ្យសាំបូរ និងម្របចសើរចឡើងវញិ»។ 

 

ខផ្សអកតាម្ក្ញ្ញា  Milou Groenenberg ជាម្របធានខផ្សនកម្រសាវម្រជាវនិងតាម្ោនជីវៈេម្រម្ុេះថ្នអងាការWWF  របកគាំចហ្ើញនចរល
ចនេះម្រត្ូវបានអនកវទិាសាស្រសតចត្់ទុកថាជាការវវិត្តនែ៍វ៏ជិាានម្យួ ថ្នការសិកាសតីរីសត្វម្រកចរើ នាំចៅកនុងត្ាំបនថ់្នខែនជម្រម្កសត្វ
ថ្ម្ររខម្រសរក ចោយចហ្តុ្ថាវត្តានរបស់សត្វចនេះម្និម្រត្ូវបានចគបញ្ញា កជ់ាផ្សាូវការចទ ចបើខផ្សអកតាម្របាយការណ៍្ម្រសាវម្រជាវនន
ខែលចគធាា បទ់ទួលបានកាលរីរយៈចរលជាចម្រេើនឆ្ន ាំកនាងម្ក ចហ្ើយរឯីការកត្ម់្រតាវត្តានរបស់វាតាម្រយៈរបូភារករ៏ម នខែរកនុង
ទសវត្្រេុ៍ងចម្រកាយចនេះ។  
 

កញ្ញា  Milou បាននិយយថា៖ «កាលរីម្ុនអនកវទិាសាស្រសតចៅម្និទនអ់ាេបញ្ញា កេ់ាស់បានចទថាសត្វម្រកចរើ នាំខែលរស់ចៅ
កនុងទីជម្រម្កខម្រសរកចនេះអាេានគូបង្គេ ត្រូ់ជបាន ចហ្ើយកច៏គកានខ់ត្ម្និអាេបញ្ញា កប់ានចទៀត្ថា ចត្ើសត្វចនេះបានចធវើសាំបុកចៅ
ទីណាម្យួកនុងត្ាំបនច់នេះ ចហ្ើយានញាស់កូនខែរឬអត្ ់ចនេះចឡើយ»។   
 

អនកវទិាសាស្រសតរបូចនេះបានបខនាម្ថា៖ «គាំចហ្ើញថ្នហ្វូងកូនសត្វម្រកចរើ នាំចៅត្ាំបនខ់ម្រសរកចរលចនេះរិត្ជាផ្សតល់នូវកតីសងឃមឹ្សម្រាប់
ការអ រិក្ និងការពារការរស់រានរបស់សត្វចនេះចៅកនុងទីជម្រម្កធម្មជាត្ិរបស់វា ខែលវាានសារៈសាំខ្នណ់ាស់សម្រាបក់ម្ពុជា 
និងរិ រចលាកទាំងម្ូល»។ 

 

សត្វម្រកចរើ នាំ ធាា បា់នរស់ចៅពាសចរញត្ាំបនអ់ាសីុអាចគនយ ៍ប៉ោុខនតចបរ់ីចែើម្ទសវត្្រឆ៍្ន ាំ១៩៩០ម្ក វត្តានរបស់សត្វម្របច ទជិត្
ផុ្សត្រូជបាំផុ្សត្ម្យួចនេះ ម្រត្ូវបាត្ប់ងគ់ួរឲ្យបារម្ភរីខែនជម្រម្កធម្មជាត្ិរបស់រួកវា។ ម្របចទសកម្ពុជា គឺជាទីជម្រម្កសាំខ្នជ់ាសកល
ម្យួសម្រាបក់ាររស់រានថ្នសត្វម្រកចរើ នាំ ខែលម្រត្ូវបានចគបា៉ោ នម់្របាណ្ថាានេាំនួនសរបុ េចនា េះរី ២០០ ចៅ ៤០០កាល កាំរុង
រស់ចៅកនុងទីជម្រម្កធម្មជាត្ិននកនុងម្របចទស។ ចៅចលើរិ រចលាក េាំនួនសត្វម្រកចរើ នាំខែលសាិត្កនុងវយ័អាេបនតរូជបាន ាន
ម្របាណ្ម្និចលើសរី  ១.០០០ (១ពាន)់ កាលចឡើយ។ 

 

កតាត គាំរាម្កាំខហ្ងេាំចពាេះការរស់រានរបស់សត្វម្រកចរើ នាំានែូេជា៖ ការចរេរលិនិងការបាត្ប់ងទ់ីជម្រម្ក ការបរបាញ់ែុសេាបខ់ែល
បណាត លម្ករីត្ម្រម្ូវការថ្នការជួញែូរសត្វថ្ម្ររែុសេាប ់ ការចបច់ោយែុសេាបច់ែើម្បផី្សាត្ផ់្សាងក់សិោឋ នេិញ្ច ឹម្ម្រកចរើ ការចប់
យកចៅបង្គេ ត្រូ់ជជាម្យួរូជម្រកចរើចផ្ស្ង ទាំនបវ់ារអីគាិសនី និងការចនសាទចោយចម្របើឧបករណ៍្ែុសេាបជ់ាចែើម្។ 



    

 
 

ការរស់រានរបស់កូនម្រកចរើ នាំខែលចទើបម្រត្ូវបានចគម្រសាវម្រជាវច ើញចរលចនេះ ម្ររម្ទាំងការការពារទីជម្រម្ករបស់រួកវាចោយសុវត្ាិ
ភារលអ ម្រត្ូវបានសាិត្ចម្រកាម្ការធាន និងឃ្ា ាំចម្ើលយ៉ោ ងត្ឹងរុងឹចោយម្ស្រនតីអនុវត្តេាបខ់ែលចធវើការចៅកនុងត្ាំបនក់ារពារ កែូ៏េជា
ចោយានការេូលរមួ្កនុងការខងរកាត្ាំបនក់ារពារធម្មជាត្រិីសាំណាកស់ហ្គម្នម៍្ូលោឋ នចៅជុាំវញិត្ាំបនក់ារពារ ម្ររម្ទាំងការ
អនុវត្តនូវកម្មវធិីអ វិឌ្ឍជវីភាររបស់សហ្គម្នឲ៍្យបានម្របចសើរចឡើង ខែលទាំងចនេះជាខផ្សនកសាំខ្ន់ម្យួថ្នភារជាថ្ែគូយុទធសាស្រសត
សម្រាបរ់យៈចរលខវងរបស់ម្រកសួងបរសិាា ន និងអងាការWWF។ 

 

សោក្ សេង សទៀក្ នយកអងាការWWFកម្ពុជា បានានម្របសាសន៍ថា៖ «ែ្ុ ាំសូម្អបអរសាទរេាំចពាេះម្រកុម្ការង្គរម្រសាវម្រជាវ 
និងម្រកុម្ការង្គរអនុវត្តេាបេ់ាំចពាេះគាំចហ្ើញែអ៏សាច រយចនេះ។ ម្របសិនចបើរម នការចបតជ្ាេិត្ត និងការែិត្ែាំែច៏ាេះម្ុត្ និងចោយចទៀង
ទត្ច់ៅកនុងត្ាំបនក់ារពារធម្មជាត្ិចនេះចទ ចយើងទាំងអស់រន កម៏្និទទួលបាននូវលទធផ្សលែម៏្របចសើរខបបចនេះខែរ»។  
 

ចយើងម្រត្ូវរម្រងឹងកិេចែិត្ែាំម្របឹងខម្របងកនុងការការពារ និងអ រិក្បខនាម្ចទៀត្ ចោយផ្សតល់អាទិភារចលើការខសវងរកនូវែាំចណាេះម្រសាយ
សម្ម្រសប និងម្របកបចោយភារថ្េនម្របឌ្ិត្សម្រាបរ់ាំម្រទែល់ការម្រគបម់្រគងត្ាំបនក់ារពារធម្មជាត្ិ និងការការពារធនធានសត្វថ្ម្ររ 
ចហ្ើយម្រសបចរលជាម្យួរន ចនេះខែរ បនតអាំពាវនវឱ្យចត្នូ់វវធិានការ និងវធិីសាស្រសតឲ្យកានខ់ត្ម្របចសើរជាងម្ុនចែើម្បមី្រគបម់្រគង ចម្របើ
ម្របាស់ និងចត្ខ់េងធនធានធម្មជាត្ិ។ 

 

ចលាកបានបខនាម្ថា៖ «គាំចហ្ើញនចរលចនេះ បានបង្គា ញថាការសាត រេាំនួនសត្វថ្ម្ររចៅត្ាំបនថ់្ម្ររចទសភារភាគខ្ងចកើត្ឲ្យម្របចសើរ
ចឡើងវញិគឺជាលទធភារខែលចគអាេចធវើចៅបាន ចោយបចងេើនកិេចសហ្ការរមួ្រន  ចែើម្បចីរៀបេាំចឡើងឲ្យាននូវលកខែណ្ឌ ចាំបាេ់
ននែូេជា ការការពារទីជម្រម្ក ការធានការផ្សាត្ផ់្សាងេ់ាំណី្អាហារ និងទឹកតាម្ខបបធម្មជាត្ិ ខែលជាសុទធសឹងជាកតាត ផ្សតល់
អាំចណាយផ្សលែល់ការរស់រានរបស់សត្វម្រកចរើ នាំ និងម្របច ទសត្វែថ្ទជាចម្រេើនចទៀត្ខែលកាំរុងរស់ចៅកនុងទីជម្រម្កធម្មជាត្ិថ្ន
ត្ាំបនច់ទសភារែពងរ់ាបភាគខ្ងចកើត្ថ្នកម្ពុជាចនេះ»។ 

 

ម្រកសួងបរសិាា ន និងអងាការWWF នឹងបនតតាម្ោនសាា នភារសត្វម្រកចរើ នាំចៅត្ាំបនខ់ម្រសរកត្ចៅបខនាម្ចទៀត្ និងរម្រងឹងវធិានការ
ការពារទីជម្រម្ករបស់សត្វចនេះរីការគាំរាម្កាំខហ្ងចផ្ស្ងៗ ានែូេជាការទស្រនា នែីខែលចធវើឲ្យប៉ោេះពាល់ែល់ទីជម្រម្ក និងសកម្មភារ
ចលមើសេាបច់ផ្ស្ងៗចទៀត្ចោយអនុវត្តឲ្យបានខ្ា បែ់ាួននូវការេុេះលាត្ជាម្របចាំតាម្ម្រគបម់្ចធាបាយទាំងកនុងនិងចម្រៅត្ាំបនក់ារពារ
ធម្មជាត្។ិ 

 

ឯក្ឧតតមរដឋមន្តនតីប្ក្េងួររសិាា ន បានានម្របសាសនថ៍ា៖ «ែ្ុ ាំសូម្អាំពាវនវយ៉ោ ងទទូេែល់ភាគីពាករ់ន័ធទាំងអស់ ឲ្យ
ចត្វ់ធិានការរមួ្រន ជាបនា នប់ខនាម្ចទៀត្ចាំបាេស់ម្រាបក់ារការពារសត្វម្រកចរើ នាំចែើម្បឲី្យសត្វចនេះចជៀសផុ្សត្រីការផុ្សត្រូជ និងោក់
ចេញនូវវធិីសាស្រសតននចែើម្បធីានឲ្យសត្វចនេះានេាំនួនចកើនចឡើងវញិសម្រាបរ់ាំម្រទការរស់រានរបស់វាត្ចៅអនគត្។ ម្រកសួងប
រសិាា នបានចម្រត្ៀម្ែាួនរេួជាចម្រសេកនុងការសហ្ការជាម្យួអងាការអនដរជាត្ិម្និខម្នរោឋ  បិាល សហ្គម្នម៍្ូលោឋ ន និងបណាត ថ្ែ
គូែថ្ទចទៀត្ ចែើម្បកីារពារ និងខងរកាធនធានថ្ម្ររច ើ និងម្រត្កធនធានសត្វថ្ម្រររបស់កម្ពុជា ចែើម្បផី្សតល់ជាម្របចយជនស៍ងាម្ និង
ចសែឋកិេចសម្រាបរ់យៈចរលខវងែល់ម្របជាជនជាំននច់នេះ និងជាំនន់ត្ចៅអនគត្»។ 

 



    

 
ចម្រកាម្ជាំនួយឧបត្ាម្ភងវកិារីទីភាន កង់្គរជាំនួយអាចម្រកិ (USAID) សហ្ភារអឺរ ៉ោបុ (EU) រោឋ  បិាលអាលាឺម្៉ោង ់ (BMZ) រោឋ  បិាល
ខប៊ែលហ្្ុកិ (DGD) កម្មវធិីបរសិាា នរបស់អងាការសហ្ម្របជាជាត្ិ (UN Environement) GEF រោឋ  បិាលស៊ែុយខអ៊ែត្ (Sida) IKEA 

Welthungerhilfe (WHH) Humanscale និងបណាត ញអងាការ WWF (WWF-អាចម្រកិ WWF-ខប៊ែលហ្្ុកិ WWF-អាលាឺម្៉ោង 
WWF-ស៊ែុយខអ៊ែត្ និង WWF-សវីស) ការម្រគបម់្រគងត្ាំបនក់ារពារធម្មជាត្ិចៅកនុងខែនជម្រម្កសត្វថ្ម្ររខម្រសរក និង នាំចម្ររេ ចផ្កដ ត្ចៅ
ចលើការម្រសាវម្រជាវនិងតាម្ោនជីវៈេម្រម្ុេះ ការកសាងសម្ត្ាភារសម្រាបក់ារអនុវត្តេាប ់ ការម្របយុទធម្របឆ្ាំងនឹងការបរបាញ់ែុស
េាប ់ការជួញែូរសត្វថ្ម្ររែុសេាប់ ការកាបច់ ើែុសេាប់ ការទបស់ាេ ត្ក់ារទស្រនា នែីថ្ម្ររែុសេាប ់ែណ្ៈយកេិត្តទុកោកច់លើ
ការអ វិឌ្ឍរបរេិញ្ច ឹម្ជីវតិ្របស់សហ្គម្នម៍្ូលោឋ ន និងការអនុវត្តកម្មវធិីចផ្ស្ងៗចទៀត្ចែើម្បចីលើកទកឹេិត្ត និងចកៀរគរការេូលរមួ្
របស់ម្របជាជនម្ូលោឋ នកនុងការអ រិក្ធនធានធម្មជាត្ិ និងអ វិឌ្ឍនជ៍ីវភារម្របកបចោយនិរនតរភារ។ 
 

ព័ត៌មានរស្នាមេប្មារ់ការនីិពនធ៖ 
 សូម្ចម្របើត្ាំណ្រចនេះ ចែើម្បទីទួលបានរបូភារ និងវចីែអូថ្នរបកគាំចហ្ើញ  https://bit.ly/3AjepNP 

 រាជរោឋ  បិាលកម្ពុជាបានឈានមុ្ែកនុងការអ រិក្សត្វម្រកចរើ នាំ ចបត់ាាំងរីម្របច ទសត្វចនេះម្រតូ្វបានរកច ើញចឡើង
វញិជាចលើកែាំបូងកនុងឆ្ន ាំ ២០០០។ កនុងម្រកបែណ័្ឌ ថ្នកិេចសហ្ការរមួ្រន រវាងរាជរោឋ  បិាល និងអងាការខែគូនន 
ម្រតូ្វបានចរៀបេាំចឡើង កនុងចនេះ កិេចសហ្ការរវាងម្រកសួងបរសិាា ននិងអងាការ WWF បាន និងកាំរុងចផ្កត ត្ការយក
េិត្តទុកោកច់ោយម្និខ្ា េចនឿយហាត្ ់ កនុងការអ រិក្ធនធានម្របច ទសត្វែក៏ម្រម្នជាសកលចនេះ។ សម្ទិធផ្សល
សាំខ្ន់ៗ ម្យួេាំនួនខែលរាជរោឋ  បិាលកម្ពុជា និងថ្ែគូសចម្រម្េបានរមួ្ានការបចងេើត្កម្មវធីិអ រិក្សត្វម្រកចរើ នាំ
ែាំបូងចៅកនុងម្របចទស និងការបចងេើត្ខផ្សនការថាន កជ់ាតិ្សម្រាបក់ារសាត រសត្វម្រកចរើ នាំចឡើងវញិ (២០១២-២០៣១) 
ម្ររម្ទាំងបានម្របខលងសត្វម្រកចរើ នាំជាង ១០០កាលចៅកនុងថ្ម្ររធម្មជាតិ្។ 

 ម្រកសួងបរសិាា ន និងអងាការWWF បាន និងកាំរុងចធវើការយ៉ោ ងជិត្សនិទធជាម្យួសហ្គម្នក៍នុងត្ាំបន ់និងថ្ែគូពាក់
រន័ធចែើម្បកីសាងវធិានការអ រិក្ចាំបាេប់នា នស់ាំចៅកាត្ប់នាយការបរបាញ់ែុសេាប ់វបិត្តិអនា ក ់និងរម្រងឹងការ
អនុវត្តេាបប់ខនាម្ចទៀត្។ បេចុបបននម្រកសួងបរសិាា ន និងអងាការ WWF កាំរុងសិកាអាំរីលទធភារថ្នការអនុវត្តកម្ម
វធីិសាត រសត្វថ្ម្ររ ខែលជាត្ម្រមូ្វការបនា នច់ែើម្បបីខងវរនិនន ការងយេុេះថ្នេាំនួនសត្វថ្ម្ររ ែណ្ៈចរលខែលចរៀបេាំនូវ
វធិានេាំចពាេះកតាត ចែើម្េម្ថ្នការជួញែូរសត្វថ្ម្ររ។ 
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