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េសចក�ី្របកសសរព័ត៌មាន ស្រមាប់េចញផ្សោយបនា� ន់ 

 

អង�ករ WWF សមូេកតសរេសរចំេពះករេប�ជា� ចិត� និងករ

លះបងខ់�សរ់បសឧ់ទ្យោនុរក្សទងំអស ់
ខណៈេពលែដលពិភពេលក្របារព�ទិវឧទ្យោនុរក្សពិភពេលកេនៃថ�េនះ អង�ករ WWF សូមេកតសរេសរ និងទទួល

ស� ល់ចំេពះសមិទ�ិផលនិងករងរជាេ្រចនែដលម�ន�ីឧទ្យោនុរក្សសេ្រមចបាន ជាពិេសសឧទ្យោនុរក្សទំងអស់ែដល

បាននិងកំពុងពុះពរនិងេប�ជា� ចិត�េដម្ីបបុព�េហតុករពរធនធានធម�ជាតិនិងវប្បធម៌េនក�ុងតំបន់ៃ្រពេទសភាពភាគ

ខងេកតនិងេមគង�ៃន្របេទសកម�ុជា។ 

អង�ករ WWF បាននិងកំពុងេធ�ករយ៉ាងជិតស�ិទ�ជាមួយរជរដ� ភិបាលកម�ុជាតមរយៈកិច�សហ្របតិបត�ិករយ៉ាងជិត

ស�ិទ�ជាមួយ្រកសួងបរសិ� ន និង្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ េដម្ីបគំា្រទដល់ករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរ

ធម�ជាតិសំខន់ៗ និងផ�ល់ករកសងសមត�ភាពជំនាញស្រមាប់ករអនុវត�ច្បោប់ ្រពមទំងផ�ល់នូវរល់សមា� រៈេ្រគ�ង

បរកិ� រ និងឧបករណ៍ចំបាច់នានាជូនដល់ម�ន�ីឧទ្យោនុរក្សនិងម�ន�ីឆា� ំទេន�សរបុទំងអស់ចំនួន ២៧១ នាក់ ស្រមាប់

បំេពញភារៈកិច�របស់ខ�ួន កិច�ករងរល្បោត និងករចុះ្រត�តពិនិត្យជា្របចំេនក�ុងតំបន់ករពរ។ 

េលក េសង េទៀក នាយកអង�ករ WWF បានមាន្របសសន៍ថា៖“អង�ករ WWF សូមអរគុណេដយក�ីេគារពដល់

ឧទ្យោនុរក្សទំងអស់ែដលបានពុះពរ ្របឈមនឹងឧបសគ�និងហនិភ័យខ�ស់្រគប់យ៉ាងេដម្ីបអនុវត�កតព�កិច�របស់ខ�ួន

ជា្របចំៃថ�េនសមរភូមិមុខៃនករអភិរក្ស។ េយងខ�ុំសូមេកតសរេសរចំេពះករលះបង់និងេប�ជា� ចិត�ខ�ស់របស់ឧទ្យោនុ

រក្សទំងអស់ក�ុងករែថរក្សោនិងករពរធនធានសត�ៃ្រព ទីជ្រមកធម�ជាតិ និង្របព័ន�េអកូឡូសីុៃ្រពេឈនិងទេន�ែដល

មនុស្សេយងទំងអស់គា� ពឹងអ�ស័យស្រមាប់ជីវតិ” ។ 

ម�ន�ីឧទ្យោនុរក្សអនុវត�កតព�កិច�របស់ខ�ួនជាេរៀងរល់ៃថ�េដយមិនខ� ចេនឿយហត់ បុ៉ែន�្រត�វ្របឈមនឹងហនិភ័យ 

ស� នភាពលំបាក និង្របឈមនឹងេ្រគាះថា� ក់េដយៃចដន្យេផ្សងៗរមួមានដូចជាទឹកជំនន់ អគ�ីភ័យ ជំងឺឬសត�ែដលអច

បង�េ្រគាះថា� ក់ ក៏ដូចជា្រត�វ្របឈមនឹងហនិភ័យៃនករក� យជាេគាលេដរបស់ជនេល�សខណៈម�ន�ីឧទ្យោនុរក្សចុះអនុ

វត�ច្បោប់េនក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ េដម្ីបទប់ស� ត់និងប�ង� បបទេល�សដូចជា ករបរបាញ់សត�ៃ្រពខុសច្បោប់ ករ

កប់ៃ្រពេឈខុសច្បោប់ និងេនសទខុសច្បោប់។ 

េលក James Peter Lourens ទី្របឹក្សោបេច�កេទសស្រមាប់ករអនុវត�ច្បោប់ៃនអង�ករ WWF បាននិយាយថា៖

“តួនាទីជាឧទ្យោនុរក្សគឺជាកតព�កិច�មួយែដលមិនងយ�ស�លេនាះេទ េហយឧទ្យោនុរក្សជាេរឿយៗ្រត�វបំេពញករងរ

ក�ុងស� នភាព្របឈមនិងគំរមកំែហងដល់អយុជីវតិ” ។ “បុ៉ែន�េដយសរែតចំណូលចិត�និងករ�សឡាញ់ធម�ជាតិ 

ឧទ្យោនុរក្សទំងអស់មាន និងបានបង� ញភាពតសូ៊ អត់ធ�ត់ ពុះពរករលំបាកនិងហនិភ័យ្រគប់យ៉ាងេដម្ីបបំេពញភារៈ

កិច�ែថរក្សោនិងករពរសត�ៃ្រពសំខន់ៗ្រពមទំងទីជ្រមកធម�ជាតិរបស់សត�ទំងេនះឲ្យស�ិតេនគង់វង្ស”។ 

http://www.wwf.org.kh/
http://www.panda.org/
mailto:wwfcambodia@wwf.org.kh


េដម្ីបជាករទទួលស� ល់នូវករេប�ជា� ចិត�ខ�ស់របស់ម�ន�ីឧទ្យោនុរក្ស េនឆា� ំេនះអង�ករ WWF បានេ្រជសេរ សក�ុង

ចំេណាមម�ន�ីឧទ្យោនុរក្សេឆ�មជាេ្រចនរបូពីទូទំងពិភពេលក េហយបាន្របគល់ជូនដល់ េលក  សុនីសត�  ែដលជា

ម�ន�ីឧទ្យោនុរក្សមួយរបូេធ�ករេនែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែ�សពកែដលគំា្រទេដយអង�ករ WWF - នូវពនរង� ន់ Dr 

Rimington ស្រមាប់កររមួចំែណកដ៏ពិេសសរបស់គាត់ក�ុងករអភិរក្សធនធានៃ្រពេឈ ែដលផ�ល់ជាទីជ្រមកដល់សត�

ៃ្រពែដលរងេ្រគាះថា� ក់ជិតផុតពូជជាេ្រចន្របេភទ ដូចជា៖ ដំរអីសីុ ខ� រខិន ទេន្សោង ខ�ីង រមំាង និងឈ�ូសជាេដម។ 

ពនរង� ន់ក្រមិតអន�រជាតិេនះក៏បានទទួលស� ល់ផងែដរដល់សមិទ�ិផលែដល េលក សុនីសត�  សេ្រមចបាន េដយ

មានករ្របឈមនឹងហនិភ័យខ�ស់ក�ុងកររមួចំែណកករពរ្របព័ន�េអកូឡូសីុធម�ជាតិ ែដល្របជាជនសហគមន៍   

មូលដ� នពឹងអ�ស័យស្រមាប់ជីវភាពរស់េន្របចំៃថ�។ 

ក�ុងឱកសទិវឧទ្យោនុរក្សពិភពេលកេនះែដរ  WWF សូមេគារពដល់វរីៈភាពរបស់ឧទ្យោនុរក្ស ចំនួន ៤ របូ ែដលបាន

ពលីជីវតិខណៈេពលពួកេគបំេពញភារៈកិច� ក៏ដូចជាដល់ឧទ្យោនុរក្សមួយចំនួនេផ្សងេទៀតែដលបានរងរបួសក�ុងេពល

បំេពញករងរ។ ក�ុងចំេណាមឧទ្យោនុរក្សពលីជីវតិ ក�ុងរយៈេពល ៥ ឆា� ំចុងេ្រកយេនះ៖ មានឧទ្យោនុរក្សមួយរបូ បាន

បាត់បង់ជីវតិេដយករជួបេ្រគាះថា� ក់េដយៃចដន្យខណៈេពលខ�ួនបំេពញករងរ និងឧទ្យោនុរក្សចំនួន ៣ របូ េទៀត

បានស� ប់េដយសរជំងឺក�ុងរយៈេពលបំេពញករងរ។ 

េលក េសង េទៀក បានមាន្របសសន៍ថា៖ “េយងខ�ុំសូមេឆ��តឱកសទិវឧទ្យោនុរក្សពិភពេលកៃថ�េនះេដម្ីបឧទ�ិស

ដល់វ�ិ� ណខ័ណ� ៃនឧទ្យោនុរក្ស ែដលបានពលីជីវតិ ក�ុងបុព�េហតុកតព�កិច�ករពរធនធានធម�ជាតិ េហយេយងខ�ុំ

សូមចូលរមួរែំលកទុក�ដ៏េ្រក�ម្រកំេនះជាមួយ្រក�ម្រគ�សររបស់ពួកេគទំងអស់” ។ 

ករអនុវត�ច្បោប់គឺជាសមាសធាតុសំខន់មួយស្រមាប់ករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរេនក�ុងតំបន់ៃ្រពេទសភាពភាគខង

េកតនិងេមគង�ៃន្របេទសកម�ុជា ែដលស�ិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់្រកសួងបរសិ� ន និង្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់

និងេនសទ។ អង�ករ WWF កម�ុជា ក�ុងរយៈេពលជាង ២ទសវត្សកន�ងេទេនះ បាននិងកំពុងគំា្រទយ៉ាងសកម�ដល់

ករអនុវត� និងករព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់ៃ្រពេឈ និងច្បោប់ស�ីពីជលផល ក៏ដូចជាករអនុវត�នូវកម�វធីិេផ្សងៗេទៀត

េដម្ីបេលកទឹកចិត� និងេកៀរគរករចូលរមួរបស់សហគមន៍មូលដ� នក�ុងករអភិរក្សធនធានធម�ជាតិ ្រពមទំងករតម

ដននិង�សវ្រជាវជីវៈច្រម�ះេនក�ុងតំបន់ករពរទំងេនះ េដយែថ�ងអំណរគុណដល់ករគំា្រទនិងឧបត�ម�ពី USAID, 

EU, DGD, SDC, BMZ, GEF / UNEP / MOE, H&M, WWF-BE, WWF-US, WWF-SE និង WWF-NL ។ 

************************** 
ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមទក់ទង៖ 

េលក េទព អស� រទិ� ្របធានកិច�ករសធារណៈ និង្រគប់្រគងព័ត៌មានៃនអង�ករ WWF-កម�ុជា 

អីុេម៉ល៖ asnarith.tep@wwf.org.kh  ទូរស័ព�៖ ០១២ ៩៥៧ ៩១៩ 

 
ព័ត៌មានស្រមាប់អ�កនិពន�៖ 

តំណរស្រមាប់ទញយករបូភាព៖ https://bit.ly/2PdxyuF  

 

អំពីWWF  

អង�ករមូលនិធិសកលស្រមាប់ធម�ជាតិ (WWF) ជាអង�ករអភិរក្សធម�ជាតិឯករជ្យមួយ ែដលមានអ�កគំា្រទជាង៣០

លននាក់ និងមានបណា� ញេបសកកម�េនក�ុង១០០្របេទសេលពិភពេលក។ េបសកកម�របស់េយងគឺប�្ឈប់ករ     

េរចរលឹៃនបរសិ� នធម�ជាតិរបស់ភពែផនដី និងេដម្ីបកសងអនាគតមួយែដលមនុស្សរស់េនេដយសុខដុមជាមួយនឹង

mailto:asnarith.tep@wwf.org.kh
https://bit.ly/2PdxyuF


ធម�ជាតិ តមរយៈករអភិរក្សជីវៈច្រម�ះរបស់ពិភពេលក ធានាករេ្រប្របាស់េដយចីរភាពនូវធនធានកេកតេឡងវញិ 

និងេលកកម�ស់ករកត់បន�យករបំពុលនិងករេ្រប្របាស់ខ�ះខ� យ។ 

សូមចូលចូលេទកន់ទំព័រ  Facebook និង Twitter របស់េយងេដម្ីបទទួលបាននូវដំណឹងថ�ីៗ និងសូមចូលេទកន់  

េគហទំព័ររបស់េយងគឺ www.wwf.org.kh េដម្ីបទទួលបានព័ត៌មានេផ្សងៗេទៀត។ 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FWWFCambodia%2F&data=02%7C01%7CMarianne.Henkel%40wwf.de%7C0c90a7ac1c044098655308d8224b9ec8%7C06adf4349aae4c878a6a0b06ba0813d8%7C0%7C0%7C637297055468505934&sdata=PVJ9sUxc9kYWGFfebx7JJqNapA2EZfqx7%2BzBbMpakr0%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FWWFCambodia&data=02%7C01%7CMarianne.Henkel%40wwf.de%7C0c90a7ac1c044098655308d8224b9ec8%7C06adf4349aae4c878a6a0b06ba0813d8%7C0%7C0%7C637297055468505934&sdata=ttv86GcnXbE1jgWREB9cIjuR5YhhcrlY1VrUZiiYEKc%3D&reserved=0
http://www.wwf.org.kh/

