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សេចក្តីប្រកាេពត័ម៌ាន េប្មារស់ចញផ្សាយរន្ទា ន ់
 

ការការពារសត្វផ្សោត្ទផ្លេផ្េគង្គក ុំឱ្យស ត្ពូជទាេទារឲ្យមាលកិច្ច
សហការពហ ភាគីខ្េ ុំង្កាេ ជាង្េ ល 
ថ្ងៃទី ២៦ ខែតុលា ឆ្ន ាំ ២០២០ ប្ក្ុងប្ក្សចេះ៖ ក្ិចចប្រជុាំផ្សសពវផ្សាយថ្នន ក្ស់ែតតស ើម្បរីសងកើនការយល់ ឹងររេ់សាធារណជន 
ន្ទថ្ងៃសនេះបានរញ្ចរជ់ាម្យួនងឹសេចក្តីេននិដ្ឋា នម្យួេតីពីសេចក្តីប្តូវការចាំបាចរ់ន្ទា ននូ់វវធិានការនិងការអនុវតត
េក្ម្មភាពរមួ្គ្នន ឲ្យកានខ់តខ្ល ាំងកាល ជាងម្ុន ស ើម្បេីសរ គ្ េះេតវសផ្សាតទសនលសម្គងគពីការផុ្សតពូជ រន្ទា រព់អីននពាក្ព់ន័ធបាន
ផ្សសពវផ្សាយែលឹម្សារថ្នរបាយការណ៍ថ្នការបា៉ា នប់្រមាណចាំនួនេតវសផ្សាតក្នុងឆ្ន ាំ២០២០សនេះ។ វធិានការរមួ្សតត តសារៈ
េាំខ្ន ់និងភាពចាំបាចខ់ លអនក្ពាក្ព់ន័ធប្តូវសលើក្ក្ម្ពេ់រខនែម្សទៀតនូវភាពជាថ្ គូរវាងតអួងគ និងភាគីេាំខ្ន់ៗ ទាំង
អេ់េប្មារក់ារអភរិក្សេតវសផ្សាតទសនលសម្គងគ។  

រ ាបាលជលផ្សលថ្នរាជរដ្ឋា ភបិាលក្ម្ពុជា និងអងគការ WWF កាលពីេបាា ហ៍ម្ុនបានប្រកាេជាផ្សលូវការថ្ន េតវសផ្សាត
ទសនលសម្គងគរចចុរបននមានចាំនួនប្តឹម្ខត ៨៩ ក្ាលរ៉ាុស ណ្ េះ ខ លពត័ម៌ានសនេះបានរ ា្ ញថ្នចាំនួនេតវសផ្សាតេែិតសៅ
ក្ប្ម្តិសងរ ក្នុងរយៈសពលរ៉ាុន្ទម នឆ្ន ាំចុងសប្កាយងមីៗ សនេះ គតិចរត់ាំងពីរបាយការណ៍ថ្នជាំសរឿនេតវសផ្សាតឆ្ន ាំ២០១៧ម្ក្។  

េិកាា សាលាផ្សសពវផ្សាយថ្នន ក្ស់ែតតប្តូវបានសរៀរចាំស ើង ក្នុងសគ្នលរាំណងស្វើរចចុរបននភាពជូន ល់ភាគីពាក្ព់ន័ធេាំខ្ន់ៗ  េាី
អាំពីសាែ នភាព នងិចាំននួេតវសផ្សាតទសនលសម្គងគ សដ្ឋយខផ្សែក្សលើរបាយការណ៍ថ្នការបា៉ា នប់្រមាណចាំននួេតវសផ្សាតឆ្ន ាំ
២០២០ ខ លប្តូវអនុវតត នងិចងប្ក្ងស ើម្បផី្សសពវផ្សាយសដ្ឋយរ ាបាលជលផ្សល និងអងគការ WWF។ អនក្ចូលរមួ្ក្នុងក្ិចច
ប្រជុាំសនេះមាន ូចជាម្រនាីជានែ់ពេ់ និងរគុគលិក្ម្ក្ពីរ ាបាលជលផ្សល អងគការ WWF ែណឌ រ ាបាលជលផ្សលនងិអាជាា ្
រសែតតប្ក្សចេះនិងេាឹងខប្តង ប្ពម្ទាំងេហគម្នម៍្ូលដ្ឋា ន យុវជន តា្ំ ងអងគការម្និខម្នរដ្ឋា ភបិាល នងិថ្ គូន្ទន្ទ។  

សប្ៅពីសាត រក់ាររ ា្ ញអាំពីលទធផ្សលថ្នការអភរិក្ស ការខចក្រ ាំខលក្នូវសម្សរៀននិងរទពិសសា្នខ៍ លទទួលបានពីការអភរិក្ស 
ន្ទសពលក្នលងម្ក្ ក្ ូ៏ចជាសលើក្ស ើងនូវគាំនិតងមីៗ េប្មារជ់ាការស្លើយតរសៅនងឹតប្ម្វូការរន្ទា នក់្នុងការការពារេតវ
សផ្សាត ក្នុងក្ិចចប្រជុាំសនេះសគក្ប៏ានពិភាក្ាផ្សងខ រអាំពតីួន្ទទីររេ់យុវជន នងិេហគម្នម៍្លូដ្ឋា នក្នុងការរមួ្ចាំខណក្ ល់
ការការពារេតវសផ្សាតទសនលសម្គងគសៅក្នុងទីជប្ម្ក្្ម្មជាតិររេ់ពួក្វាឲ្យសៅគងវ់ងស។ 

មានវតតមានក្នុងក្ិចចប្រជុាំថ្ងៃសនេះខ រ កញ្ញា  ល ត្ ពសិដិ្ឋរច្នា ជាលសិសតិ្ឆ្ន ុំទី៣ នលផ្ដ្ប៉ា ផ្ត្េ៉ាង្់ប្រពល័ធសសពវ
សោយ លងិ្ទុំនាកទ់ុំលង្ (DMC) ថ្នសាក្លវទិាល័យភូម្និាភនាំសពញបាននយិាយថ្ន៖ “ការចូលរមួ្ចាំខណក្ធាន្ទការ
រេ់រានមានជីវតិររេ់េតវសផ្សាតទសនលសម្គងគជាកាតពវក្ិចចររេ់សយើងទាំងអេ់គ្នន ក្នុងន្ទម្ជាពលរ ាក្ម្ពុជា។”  ក្ញ្ញា ជា
េមាជិក្មាន ក្ក់្នុងចាំស្ម្ប្ក្មុ្យុវជនសអកូ្យុវទូតចាំនួន ១៥ ន្ទក្ ់ខ លបានស្វើទេសនក្ចិចេិក្ាសៅក្នុងតាំរនជ់ប្ម្ក្
េតវសផ្សាតកាាំពី ក្នុងសគ្នលរាំណងខេវងយល់សដ្ឋយតា ល់អាំពីការអភរិក្សេតវសផ្សាត ប្េរសពលខ លពិភពសលាក្បាន
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ក្ាំពុងប្បារពធទិវាអនតរជាតិថ្នេតវសផ្សាតទឹក្សារថ្ងៃទី ២៤ ខែតុលា។ ទេសនក្ិចចេិក្ាខ លប្តូវបានសរៀរចាំស ើងនិង
េប្ម្រេប្ម្ួលសដ្ឋយអងគការ WWF ប្រចាំសែតតប្ក្សចេះ បានរញ្ចរស់ហើយន្ទថ្ងៃសនេះ។ 

ក្ញ្ញា បានរខនែម្សទៀតថ្ន៖ “តម្រយៈការខចក្រ ាំខលក្រនត នងិផ្សសពវផ្សាយសដ្ឋយេាំសណរតម្ប្រពន័ធឌីជីងល និងក្នុង
ប្ក្រែណ័ឌ ថ្នក្ម្មវ ិ្ ីសោេន្ទសផ្សសងសទៀត អាំពចីាំសណេះ ឹង នងិរទពិសសា្នខ៍ លសយើងែាុ ាំបានខេវងយល់និងទទួលបាន
តា ល់ពី ាំសណើ រទេសនក្ចិចសៅក្នុងតាំរនអ់ភរិក្សេតវសផ្សាត ន្ទងែាុ ាំនិងេមាជិក្ប្ក្មុ្យុវជនទាំងអេ់អាចរមួ្ចាំខណក្ ល់
ការអភរិក្សេតវសផ្សាត តម្ការសលើក្ក្ម្ពេ់ការយល់ ងឹររេ់ប្រជាពលរ ាក្ម្ពុជា ជាពិសេេយុវជន អាំពីសារៈេាំខ្ន់
ររេ់េតវសផ្សាតទសនលសម្គងគ នងិភាពចាំបាចថ់្នការការពារេតវសផ្សាតស ើម្បជីាតិររេ់សយើង និងេប្មារក់ារចូលរមួ្ប្ទប្ទង់
 ល់ជីវភាពររេ់ប្រជាពលរ ាសយើង។” 

ក្នុង ាំសណើ រទេសនក្ិចចសនេះ ប្ក្មុ្យុវជនមានសេចក្តរី ាំសភើរយា៉ា ងខ្ល ាំងខ លបានទទួលបានរទពិសសា្នស៍ដ្ឋយតា ល់អាំពីការ
តម្ដ្ឋនការរេ់សៅររេ់េតវសផ្សាត ជាពិសេេសពលពួក្សគបានស ើញេតវសផ្សាតក្ាំពុងខហលសៅក្នុងទីជប្ម្ក្្ម្មជាតិ
សដ្ឋយេុែសានត។ ប្ក្ុម្យុវជនទាំងអេ់ពតិជាេរាយចតិត្េ់ខ លបានសាត រនូ់វការពនយល់ពីម្រនតីជាំន្ទញ និងបាន
េួរេាំណួរជាសប្ចើន ពាក្ព់ន័ធនងឹជីវសារេតររេ់េតវសផ្សាត ក្តត គប្មាម្ក្ាំខហង ល់ការរេ់សៅររេ់េតវសផ្សាត តប្ម្ូវការ
គុណភាពររសិាែ នលែចាំបាចន់្ទន្ទខ លគ្នាំប្ទ ល់ការរេ់រានររេ់េតវសផ្សាត ក្ ូ៏ចជាអាំពីក្ិចចការទក្ទ់ងនងឹការពប្ងងឹ
ការអនុវតតចារស់ដ្ឋយរដ្ឋា ភបិាល និងអងគការ WWF។ 

ឯកឧត្តេ ប្សរ៊ុល លេឹស ង្ អគគនាយករង្នលរដ្ឋបលជលសល បានមានប្រសាេនថ៍្ន៖ “ការ្រអភរិក្សេតវ
សផ្សាតប្តូវការការចូលរមួ្ររេ់សយើងទាំងអេ់គ្នន  រមួ្ទាំងយុវជនផ្សងខ រខ លជាអនក្មានតួន្ទទីេាំខ្នម់្យួក្នុងការ
ផ្សសពវផ្សាយ នងិ      រសញ្ជ ៀរការយល់ ឹងអាំពីការការពារេតវសផ្សាតសៅក្ម្ពុជា។” ឯក្ឧតតម្បានមានប្រសាេនរ៍ខនែម្ថ្ន៖ 
“ក្ប្ម្តិថ្នការចូលរមួ្ររេ់យុវជនសៅក្នុងប្ពឹតតិការណ៍ផ្សសពវផ្សាយអាំពីេតវសផ្សាតទសនលសម្គងគក្នុងឆ្ន ាំសនេះ រ ា្ ញថ្នយុវជន
ក្ម្ពុជាសប្ចើនស ើងៗបានសតត តចាំ្រអ់ារម្មណ៍សលើការចូលរមួ្ចាំខណក្ការពារេតវសផ្សាតទសនលសម្គងគ។” 

េតវសផ្សាតទសនលសម្គងគក្ម្ពុជាប្តូវបានចតថ់្នន ក្ជ់ាប្រសភទេតវទទួលរងសប្គ្នេះជិតផុ្សតពូជក្នុងរញ្ជ ីប្ក្ហម្ររេ់អងគការ 
IUCN ខ លជារញ្ជ ីអនតរជាតថិ្នន ក្ែ់ពេ់រាំផុ្សតថ្នការចតថ់្នន ក្ប់្រសភទេតវរងសប្គ្នេះ សហើយេតវសផ្សាតទសនលសម្គងគជាប្រសភទ
េតវខ លប្តូវបានការពារយា៉ា ងសពញសលញសដ្ឋយចារជ់លផ្សលររេ់ប្ពេះរាជា្ចប្ក្ក្ម្ពុជា។ សទេះជាយា៉ា ង្ក្៏
សដ្ឋយ េតវសផ្សាតសៅខតរនាប្រឈម្នឹងសប្គ្នេះថ្នន ក្ស់ដ្ឋយសារការជារម់្ងសនសាទ ការសាងេងទ់ាំនរវ់ារអីគគីេនីសៅចរនា
ទឹក្ខ្ងសលើសម្គងគ ការសនសាទហួេក្ប្ម្តិ និងការសប្រើប្បាេ់ឧរក្រណ៍សនសាទែុេចារ ូ់ចជាការ្ក្ជ់ាស ើម្ ក្នុង
ចាំស្ម្ក្តត គប្មាម្ក្ាំខហងចាំរងៗសផ្សសងសទៀត។ 

ផ្ោក ផ្សង្ ផ្ទៀក នាយកអង្គការ WWF បានមានប្រសាេនថ៍្ន៖ “ការអនុវតតវធិានការអភរិក្សរមួ្គ្នន ន្ទរ៉ាុន្ទម នឆ្ន ាំ
ក្នលងម្ក្សនេះបានរមួ្ចាំខណក្រនែយអប្តថ្នការធាល ក្ចុ់េះថ្នចាំនួនេតវសផ្សាតបានម្យួក្ប្ម្តិ រ៉ាុខនតភាគីពាក្ព់ន័ធទាំងអេ់ប្តវូ
ខតរមួ្គ្នន អនុវតតវធិានការរន្ទា នរ់ខនែម្សទៀតស ើម្បធីាន្ទថ្នសាែ នភាព និងចាំនួនេតវសផ្សាតអាចប្រសេើរស ើងបាន។” 

ការែិតែាំប្រងឹខប្រងក្នុងការអភរិក្សន្ទសពលក្សនលងម្ក្រហូត ល់រចចុរបននសនេះ អាច ាំសណើ រការសៅបាន សដ្ឋយមានការគ្នាំប្ទព ី
ជាំនួយររេ់រដ្ឋា ភបិាលខរ៊ែលហសុកិ្ (DGD), ទីភាន ក្់្ រេវីេេប្មារក់ារអភវិឌឍ និងក្ិចចេហប្រតិរតតិការ (SDC), BMZ, 
អងគការ WWF-ខរ៊ែលហសុកិ្, WWF-េុយខអ៊ែត, WWF-េវីេ, WWF-ហូ ង,់ WWF-េិងារុរ,ី WWF-អាលលឺម្៉ាង,់ 
H&M, The King Baudouin Foundation, សាែ រន័ប្សាវប្ជាវ និងអភរិក្ស Zoo Nuremberg។ 



 

រ ាបាលជលផ្សល និងអងគការ WWF បានសរាជាា ចិតតក្នុងការរនាេហការជិតេនិទធជាម្យួនឹងេហគម្នម៍្ូលដ្ឋា ន និងថ្ 
គូរសផ្សសងសទៀតស ើម្បជីប្ម្ុញការែិតែាំរខនែម្រមួ្គ្នន ក្នុងការអនុវតតអនុសាេនន៍្ទន្ទខ លបានខចងក្នុងរបាយការណ៍ថ្នការ
បា៉ា នប់្រមាណចាំនួនេតវសផ្សាតទសនលសម្គងគឆ្ន ាំ ២០២០។ 

អនុសាេនទ៍ាំងសន្ទេះរមួ្មានការពប្ងឹងការអនុវតតចារជ់លផ្សល និងការពប្ងឹងការហាម្ោតក់ារសប្រើប្បាេ់ម្ងសនសាទ
ែុេចារក់្នុងតាំរនក់ារពារជប្ម្ក្េតវសផ្សាត ការរនាការតម្ដ្ឋននិងប្សាវប្ជាវចាំនួនេតវសផ្សាតសៅក្នុងទសនលសម្គងគ នងិការ
ប្គរប់្គងតាំរន ់“រា៉ាម្សារ” ក្នុងសែតតេាឹងខប្តង ស ើម្បរីសងកើនទនិនផ្សលប្តីេប្មារជ់ាប្រភពអាហារររេ់េហគម្នម៍្ូលដ្ឋា ន 
និងជាចាំណីេប្មារេ់តវសផ្សាត។ 

___________________ 

េប្មារព់ត័ម៌ានរខនែម្ េូម្ទក្ទ់ង៖ 
សលាក្ សទព អសាន រទិធ ប្រធានក្ិចចការសាធារណៈ និងប្គរប់្គងពត័ម៌ាន ថ្នអងគការ WWF-ក្ម្ពុជា 
ទូរេ័ពាសលែ៖ ០១២ ៩៥៧ ៩១៩ 
អុីខម្៉ាល៖ asnarith.tep@wwf.org.kh 
 
តាំណេប្មារទ់ញយក្ររូភាព៖ https://bit.ly/3mtgeAx 
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