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ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

សត្វផ្សោត្ទផ្លេផ្េគង្គស្វវគេល៍កល
ូ ផ្សោត្ថ្មីទីបី ខណៈ
អត្រាស្វេប់របស់សត្វផ្លេះផ្ៅតត្ជាកតីបារេភខ្េ ាំង្
យ

ើងែ្ាំញសូមអបអរសាទរដល់ក្រុមជាំ នាញខននរស្រសាវក្ាវសត្វយនោត្ទយលេយមគងគថ្លរដឋបាលជលនលលិង

អងគការWWF ខដលរនញងសបាាហ៍យលេះ បាលបញ្ជ
ា រ់អាំពីរាំណត្់ក្ាថ្លរូលយនោត្ងមីមួ
ស្រសាវក្ាវបាលងត្រូបរូ លយនោត្ងមីយលេះ ខដលមាលអា
ែណៈយពលវារាំពញងខហលាមួ

រាល បនាាប់ពីក្រុម

ញក្បមាណ ដប់ថ្ងៃ កាលពី ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា

ហវងសត្វ
យនោត្ធាំចាំលួលក្បាាំពីរ រាលយនេងយទៀត្ យៅរនញងត្ាំ បល់អលេង់
ូ
សត្វយនោត្កាាំពីថ្លយែត្ាក្រយចេះ។ ាលទធនល ក្រុមស្រសាវក្ាវបាលរត្់ ក្ាទញ រចាំលួលរូ លយនោត្យរើ ត្ងមី
សរញបចាំលួល បីរាល យៅចយនាេេះខែមររា លិ ងឧសភា ឆ្នាំ២០២១យលេះ ែណៈរូលយនោត្ចាំលួល ក្បាាំមួ
រាលក្ត្ូវបាលរត្់ ក្ារនញងចយនាេេះរ
យ

ើងែ្ាំញសូមយកាត្សរយសើរចាំ យ

ៈយពលដូ ចគ្ននកាលពី ឆ្នាំមញល។

េះការលេះបង់រាំលង
ាំ កា

ចិ ត្ារបស់មន្រលាីឆ្មាំទយលេទាំងអស់ ខដលបាល

អលញវត្ាការងារលាត្ាក្បចាំយៅរនញងត្ាំបល់ខដលជក្មរសត្វយនោត្ ាមបយត
ា
ពក្ងឹ ងការអលញ វត្ាចាប់ លិងសូមយកាត្សរយសើរចាំ យ

ដងទយលេយមគងគ យដើមបី

េះការគ្នាំក្ទ លិ ងរិចចសហក្បត្ិ បត្ាិការដ៏ ក្បយសើររបស់

រដឋបាលជលនល លិ ងអាា្ធរមូ លដ្ឋឋលក្គប់ ាល់ ថ្ននរ់ ទាំងអស់។

ការាមដ្ឋលវត្ាមាល លិ ងសាាលភាពសត្វយនោត្យលេះបាលក្បក្ពឹត្ាយៅរនញងក្របែ័ណឌថ្លរមមវ ិធី ាមដ្ឋលយដើមបី
បា៉ា ល់ ក្បមាណចាំលួលសត្វយនោត្ ខដលក្ត្ូវបាលយធវើយ
សត្វយនោត្ាមបយត
ា

ដងទយលេយមគងគមាលចមាៃ

លិ ងក្ពាំ ក្បទល់រមពញា-ឡាវ។
ឆ្នាំយលេះ អាស្រស័

យដ្ឋ

ើងាយរៀងរាល់ឆ្នាំ យៅរនញងត្ាំបល់ ខដលជក្មររបស់
ក្បខវង ១៨០ គី

ូខម៉ា ក្ត្ ក្ត្ង់ ចយនាេេះក្រុងក្រយចេះ

ភាពចាំបាច់ ថ្លការអលញវត្ាវ ិធាលការបាំរាមយគ្នចរយដើ មបីបងាារការរ ីររាលដ្ឋលថ្ល

រូ វ ីដ១៩ ក្រុមស្រសាវក្ាវបាលែរខាលមិលបាលចញ េះាមដ្ឋលសាាលភាពសត្វយនោត្ រនញងខែមី នា លិងយមសា
ខដលារ

ៈយពលសាំខាល់ថ្លរាំយណើត្របស់យនោត្។

យលរ យអៀម សាំអ៊ល់ ក្បធាលខននរស្រសាវក្ាវ លិងាមដ្ឋលជី វចក្មុេះថ្លអងគការWWF បាលលិ យា
”សមាជិ រក្រុមស្រសាវក្ាវរបស់យ

ើងទាំងអស់គ្ននមាលរាីរ ាំយ ើ បាខាេាំងតស់ចាំយ

រូ លយនោត្យទើបលឹ ងយរើត្ងមី ខដលារូលយនោត្ទីបីសក្មាប់ ឆ្នាំ២០២១យលេះ”។

ថ្ន៖

េះរាំ ណត្់ក្ាថ្ល
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សត្វយនោត្ទយលេយមគងគក្ត្ូវបាលចត្់ ថ្ននរ់ រញងបញ្
ន
ា ីក្រហមរបស់អងគការ IUCN ាក្បយ ទសត្វរងយក្គ្នេះថ្ននរ់
ជិ ត្នញ ត្ពូជបាំនញត្។ លទធនលថ្លជាំយរឿលសត្វយនោត្ទយលេយមគងគរញងឆ្
ន
ន ាំ ២០២០ យដ្ឋ

រដឋបាលជលនល លិង

អងគការWWF បាលបងាាញថ្នមាលសត្វយនោត្ចាំ លួលក្ត្ឹមខត្ ៨៩ រាលប៉ាញ យតណេះ ខដលរាំពញងរស់យៅរនញង
ទយលេយមគងគរមពញា។

យលរ យសង យទៀរ នា

រអងគការWWF បាលពលយល់ថ្ន រាល់រាំយណើត្របស់រូលយនោត្ងមីមួ

រាលៗ

មាលសារៈសាំខាល់ តស់សក្មាប់ ការរស់រាលរបស់សត្វយនោត្ទយលេយមគងគខដលមាលចាំលួលយៅយសសសល់
ត្ិ ចត្ួ ចរាំពញងរស់យៅរនញងទីជក្មរធមមាត្ិ រ ីឯការការ
គាំ រាមរាំខហងយដ្ឋ

រសត្វយនោត្យពញវ ័

ឲ្យយជៀសនញ ត្ពីរាា

សរមមភាពមលញ សេ រ ឹត្ខត្មាលភាពចាំបាច់ ខងមយទៀត្ យដើ មបីកាត្់ បលា

របស់ងលិរសត្វទឹរសាបដ៏សាំខាល់ ាសរលមួ

ក្បយ ទយលេះ។

អក្ាសាេប់

សូមបញ្ជ
ា រ់ ថ្ន យៅចយនាេេះខែមររាលិងឧសភាឆ្នាំ ២០២១ ក្រុមស្រសាវក្ាវរ៏ បាលរត្់ក្ាទញរនងខដរលូ វ
សត្វយនោត្ខដលាអរញ សលបាលសាេប់ សរញបចាំលួល ៤ រាល ខដលរនញងយនាេះសត្វយពញវ ័
បាលសាេប់យដ្ឋ
សារវ ័
យហើ

មូ លយហត្ញាប់ លឹងមងយលសាទ សត្វយពញវ ័

មួ

មួ

រាលយទៀត្បាលសាេប់យដ្ឋ

រាល

ចាំតស់ ែណៈមូលយហត្ញ ថ្លការសាេប់ របស់រូលយនោត្មិលទល់ អាចក្ត្ូវបាលបញ្ជ
ា រ់

ខដលអនរវ ិទាសាស្រសារាំពញងបលាស្រសាវក្ាវយៅយ

ើ

។

ខនែរយលើអក្ាថ្លការសាេប់រញងចាំ
ន
លួលដូ ចគ្ននខដលក្ត្ូវបាលរត្់ ក្ាទញ រយៅចយនាេេះខែមររាលិងឧសភាឆ្នាំ
២០២០ អនរវ ិទាសាស្រសារបស់អងគការWWF បាលបញ្ជ
ា រ់ ថ្នអក្ាសាេប់យលេះាលិ នានការមួ
យា៉ា ងខាេាំង យហើ

បាលអាំ

វនាវយា៉ា ងទទូ ចអាំ ពីភាពចាំបាច់ រញងការរួ
ន
មសហការគ្ននឲ្យកាល់ខត្ខាេាំងយ

យដើមបីយរៀបចាំ វ ិធាលការអ ិររេឲ្យកាល់ខត្មាលក្បសិទភា
ធ ពខងមយទៀត្ រនញងការ
ភាពវ ិនាសនញត្ពូ ជ។

ព័ត្៌មាលបតលែេសត្រមាប់អនកលិពលធ៖

ការនេពវនោ

អក្ាសាេប់ របស់សត្វយនោត្ាមរ

ៈយពល២០ឆ្នាំយហើ

ៈការពក្ងឹងការអលញ វត្ាចាប់យដ្ឋ

រនញង
ក្បសិទធភាព

លិ ងអប់រ ាំដល់សហគមល៍ មូលដ្ឋឋល រមមវ ិធី អ ិ វឌ្ឍជី វភាពក្បាជលសហគមល៍ លិង

ការស្រសាវក្ាវ។ រិចចែិត្ែាំយា៉ាងយក្ចើលរលេងមរយលេះ បាលយធវើឲ្យចាំលួលសត្វយនោត្ទយលេយមគងគ យរើ លយ
ាយលើរដាំបូង ពីចាំលួល៨០រាល រនញងឆ្នាំ២០១៥ យៅ ៩២រាល រនញងឆ្នាំ២០១៧ យក្កា
អស់រ
***

ៈយពលពីរទសវត្េរ ៍។

ើង

រសត្វយនោត្ឲ្យយជៀសនញត្ពី

រិ ចែ
ច ិ ត្ែាំ ក្បឹងខក្បងរនញងការអ ិររេសត្វយនោត្ទយលេយមគងគក្ត្ូវបាលអលញវត្ាអស់រ
យគ្នលយៅកាត្់បលា

ដ៏គួរឲ្យបារមភ

ើងវ ិញ

ពី ការធាេរ់ ចញេះ

