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ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២១ 

សត្វផ្សោត្ទផ្លេផ្េគង្គស្វវ គេល៍កលូផ្សោត្ថ្មទីីបី ខណៈ 
អត្រាស្វេ ប់របសស់ត្វផ្លេះផ្ៅតត្ជាកតីបារេភខ្េ ាំង្ 

 

យ ើងែ្ញាំសូមអបអរសាទរដល់ក្រុមជាំនាញខននរស្រសាវក្ាវសត្វយនោត្ទយលេយមគងគថ្លរដឋបាលជលនលលិង
អងគការWWF ខដលរនញងសបាា ហ៍យលេះ បាលបញ្ជា រ់អាំពីរាំណត់្ក្ាថ្លរូលយនោត្ងមីមួ រាល បនាា ប់ពីក្រុម 
ស្រសាវក្ាវបាលងត្របូរូលយនោត្ងមីយលេះ ខដលមាលអា ញក្បមាណ ដប់ថ្ងៃ កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ែណៈយពលវារាំពញងខហលាមួ ហវូងសត្វយនោត្ធាំចាំលួលក្បាាំពីរ រាលយនេងយទៀត្ យៅរនញងត្ាំបល់អលេង់ 
សត្វយនោត្កាាំពីថ្លយែត្ាក្រយចេះ។ ាលទធនល ក្រមុស្រសាវក្ាវបាលរត់្ក្ាទញរចាំលួលរូលយនោត្យរើត្ងមី 
សរញបចាំលួល បីរាល យៅចយនាេ េះខែមររា លិងឧសភា ឆ្ន ាំ២០២១យលេះ ែណៈរូលយនោត្ចាំលួល ក្បាាំមួ  
រាលក្ត្ូវបាលរត់្ក្ារនញងចយនាេ េះរ ៈយពលដូចគ្នន កាលពីឆ្ន ាំមញល។   
 

យ ើងែ្ញាំសូមយកាត្សរយសើរចាំយ េះការលេះបង់រាំលាំងកា ចិត្ារបស់មន្រលាីឆ្ម ាំទយលេទាំងអស់ ខដលបាល 
អលញវត្ាការងារលាត្ាក្បចាំយៅរនញងត្ាំបល់ខដលជក្មរសត្វយនោត្ ាមបយតា  ដងទយលេយមគងគ យដើមបី 
ពក្ងឹងការអលញវត្ាចាប់ លិងសូមយកាត្សរយសើរចាំយ េះការគ្នាំក្ទ លិងរិចចសហក្បតិ្បត្ាិការដ៏ក្បយសើររបស់ 
រដឋបាលជលនល លិងអាា្ធរមូលដ្ឋឋ លក្គប់ាល់ថ្នន រ់ទាំងអស់។ 
 
ការាមដ្ឋលវត្ាមាល លិងសាា លភាពសត្វយនោត្យលេះបាលក្បក្ពឹត្ាយៅរនញងក្របែ័ណឌ ថ្លរមមវធីិាមដ្ឋលយដើមបី 
បា៉ា ល់ក្បមាណចាំលួលសត្វយនោត្ ខដលក្ត្ូវបាលយធវើយ ើងាយរៀងរាល់ឆ្ន ាំ យៅរនញងត្ាំបល់ខដលជក្មររបស់ 
សត្វយនោត្ាមបយតា  ដងទយលេយមគងគមាលចមាៃ  ក្បខវង ១៨០ គី ូខម៉ាក្ត្ ក្ត្ង់ចយនាេ េះក្រងុក្រយចេះ 
លិងក្ពាំក្បទល់រមពញា-ឡាវ។ 
 
ឆ្ន ាំយលេះ អាស្រស័ យដ្ឋ ភាពចាំបាច់ថ្លការអលញវត្ាវធិាលការបាំរាមយគ្នចរយដើមបីបងាា រការររីរាលដ្ឋលថ្ល 
រូវដី១៩ ក្រុមស្រសាវក្ាវបាលែរខាលមិលបាលចញេះាមដ្ឋលសាា លភាពសត្វយនោត្ រនញងខែមីនា លិងយមសា 
ខដលារ ៈយពលសាំខាល់ថ្លរាំយណើ ត្របស់យនោត្។ 
 
យលរ យអៀម សាំអ៊ល់ ក្បធាលខននរស្រសាវក្ាវ លិងាមដ្ឋលជីវចក្មុេះថ្លអងគការWWF បាលលិយា ថ្ន៖ 
”សមាជិរក្រមុស្រសាវក្ាវរបស់យ ើងទាំងអស់គ្នន មាលរាីរ ាំយ ើបាខាេ ាំងតស់ចាំយ េះរាំណត់្ក្ាថ្ល
រូលយនោត្យទើបលឹងយរើត្ងមី ខដលារូលយនោត្ទីបីសក្មាប់ឆ្ន ាំ២០២១យលេះ”។ 
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សត្វយនោត្ទយលេយមគងគក្ត្វូបាលចត់្ថ្នន រ់រនញងបញ្ា ីក្រហមរបស់អងគការ IUCN ាក្បយ ទសត្វរងយក្គ្នេះថ្នន រ់ 
ជិត្នញត្ពូជបាំនញត្។ លទធនលថ្លជាំយរឿលសត្វយនោត្ទយលេយមគងគរនញងឆ្ន ាំ ២០២០ យដ្ឋ រដឋបាលជលនល លិង 
អងគការWWF បាលបងាា ញថ្នមាលសត្វយនោត្ចាំលួលក្តឹ្មខត្ ៨៩ រាលប៉ាញយតណ េះ ខដលរាំពញងរស់យៅរនញង 
ទយលេយមគងគរមពញា។ 
 
យលរ យសង យទៀរ នា រអងគការWWF បាលពលយល់ថ្ន រាល់រាំយណើ ត្របស់រូលយនោត្ងមីមួ រាលៗ 
មាលសារៈសាំខាល់តស់សក្មាប់ការរស់រាលរបស់សត្វយនោត្ទយលេយមគងគខដលមាលចាំលួលយៅយសសសល់ 
តិ្ចតួ្ចរាំពញងរស់យៅរនញងទីជក្មរធមមាតិ្ រឯីការការ រសត្វយនោត្យពញវ ័ឲ្យយជៀសនញត្ពីរាា  
គាំរាមរាំខហងយដ្ឋ សរមមភាពមលញសេ រតឹ្ខត្មាលភាពចាំបាច់ខងមយទៀត្ យដើមបីកាត់្បលា អក្ាសាេ ប់ 
របស់ងលិរសត្វទឹរសាបដ៏សាំខាល់ាសរលមួ ក្បយ ទយលេះ។ 
 
សូមបញ្ជា រ់ថ្ន យៅចយនាេ េះខែមររាលិងឧសភាឆ្ន ាំ ២០២១ ក្រុមស្រសាវក្ាវរ៏បាលរត់្ក្ាទញរនងខដរលូវ 
សត្វយនោត្ខដលាអរញសលបាលសាេ ប់ សរញបចាំលួល ៤ រាល ខដលរនញងយនាេះសត្វយពញវ ័មួ រាល 
បាលសាេ ប់យដ្ឋ មូលយហត្ញាប់លឹងមងយលសាទ សត្វយពញវ ័មួ រាលយទៀត្បាលសាេ ប់យដ្ឋ  
សារវ ័ចាំតស់ ែណៈមូលយហត្ញថ្លការសាេ ប់របស់រូលយនោត្មិលទល់អាចក្ត្ូវបាលបញ្ជា រ់ 
យហើ ខដលអនរវទិាសាស្រសារាំពញងបលាស្រសាវក្ាវយៅយ ើ ។ 

 
ខនែរយលើអក្ាថ្លការសាេ ប់រនញងចាំលួលដូចគ្នន ខដលក្ត្ូវបាលរត់្ក្ាទញរយៅចយនាេ េះខែមររាលិងឧសភាឆ្ន ាំ 
២០២០ អនរវទិាសាស្រសារបស់អងគការWWF បាលបញ្ជា រ់ថ្នអក្ាសាេ ប់យលេះាលិនាន ការមួ ដ៏គួរឲ្យបារមភ 
យា៉ាងខាេ ាំង យហើ បាលអាំ វនាវយា៉ាងទទូចអាំពីភាពចាំបាច់រនញងការរមួសហការគ្នន ឲ្យកាល់ខត្ខាេ ាំងយ ើង 
យដើមបីយរៀបចាំវធិាលការអ ិររេឲ្យកាល់ខត្មាលក្បសិទធភាពខងមយទៀត្ រនញងការ រសត្វយនោត្ឲ្យយជៀសនញត្ពី 
ភាពវនិាសនញត្ពូជ។ 

 

ព័ត្៌មាលបតលែេសត្រមាបអ់នកលពិលធ៖ 

រិចចែិត្ែាំក្បឹងខក្បងរនញងការអ ិររេសត្វយនោត្ទយលេយមគងគក្ត្ូវបាលអលញវត្ាអស់រ ៈយពល២០ឆ្ន ាំយហើ រនញង 
យគ្នលយៅកាត់្បលា អក្ាសាេ ប់របស់សត្វយនោត្ាមរ ៈការពក្ងឹងការអលញវត្ាចាប់យដ្ឋ ក្បសិទធភាព 
ការនេពវនោ លិងអប់រ ាំដល់សហគមល៍មូលដ្ឋឋ ល រមមវធីិអ ិវឌ្ឍជីវភាពក្បាជលសហគមល៍ លិង 
ការស្រសាវក្ាវ។ រិចចែិត្ែាំយា៉ាងយក្ចើលរលេងមរយលេះ បាលយធវើឲ្យចាំលួលសត្វយនោត្ទយលេយមគងគ យរើលយ ើងវញិ 
ាយលើរដាំបូង ពីចាំលួល៨០រាល រនញងឆ្ន ាំ២០១៥ យៅ ៩២រាល រនញងឆ្ន ាំ២០១៧ យក្កា ពីការធាេ រ់ចញេះ 
អស់រ ៈយពលពីរទសវត្េរ។៍ 
*** 
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