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Press Release 
 

For immediate release 

មន្រ្តីល្បាតជាអ្នកថែរកា្ិងការពារធ្ធា្ព្រៃឈ ើថែល្បមា្គណុភាៃឈែើមបបីង្កា រ
ហា្ិភ័យព្្ការចមលងឈមឈោគនាឈៃល្បអ្នាគត 

បច្ចុបបន្នមន្រន្តីល្បាតកំពុងស្ថិតនៅជួរមុខរមួច្ំណែកគ្របគ់្រងភាពអាស្ន្ននន្វបិតតកូវដី១៩ ន ើយពួកនរនដើរតួនាទីស្នូល្បកនុងការ
ការពារវបបធម ៌ន្ិងការរស់្នៅរបស់្គ្បជាជន្ណដល្បពឹងអាគ្ស័្យ ន្ិងមនិ្អាច្កាតផ់្តត ច្ន់ច្ញបាន្ពីធមមជាតិ។ មន្រន្តីល្បាតរឺជាឆ្អឹង
ខនងនន្តំបន្ក់ារពារធមមជាតិរបស់្កមពុជាទងំនៅតំបន្ដ់ីនោកន្ិងតំបន្ទ់ឹក។ 

រាជរដ្ឋា ភបិាល្បកមពុជា ន្ិងអងគការWWF បាន្ន្ិងកំពុងស្ ការយ៉ា ងជិតស្និទធកនុងការគ្របគ់្រងតបំន្ក់ារពារធមមជាតិណដល្បស្ថិត
នៅកនុងតំបន្ន់គ្ពនទស្ភាពភារខាងនកើត ន្ិងតំបន្ន់គ្ពលិ្បច្ទឹកនមរងគ នដ្ឋយកនុងននាោះមាន្មន្រន្តីឧទានុ្រកស ន្ិងមន្រន្តីឆ្ម ទំនន្េស្របុ 
ច្ំន្ួន្ ២០០ នាកក់ំពុងនធវើការជាបល់ាបទ់ងំនងៃទងំយបន់ដើមបណីងរកាន្ិងការពារធន្ធាន្ធមមជាតិ ជីវៈច្គ្មរោះ ន្ិងគ្បពន័្ធនស្វានអកូ
ឡូសីុ្ណដល្បផ្គតផ់្គងដ់ល់្បការរស់្នៅរបស់្មនុ្ស្ស ន្ិងស្តវ កនុងននាោះមាន្អាហារ ទឹក ខយល់្បបរសុិ្ទធ គ្បភពថាមពល្បកដូ៏ច្ជាឱកាស្
ការងារណដល្បអាច្ផ្តល់្បគ្បាកច់្ំែូល្បគ្រួសារស្គ្មាប់ស្ រមន្ម៍ូល្បដ្ឋា ន្។ បណន្ថមពីនល្បើការអនុ្វតតភារកិច្ចនដ្ឋយមន្រន្តីល្បាត 
ស្មាជិកស្ រមន្ស៍្របុច្ំន្ួន្ ៦៦០ នាកន់ផ្សងនទៀតកប៏ាន្ ន្ិងកំពុងចូ្ល្បរមួកនុងស្កមមភាពល្បាតជាគ្បចនំៅកនុងតំបន្ក់ារពារ
នគ្ពស្ រមន្។៍ 

នទោះជាយ៉ា ងណាកន៏ដ្ឋយ មន្រន្តីល្បាតគ្តូវគ្បឈមន្ឹងហាន្ិភយ័ សាថ ន្ភាពលំ្បបាក ន្ិងនគ្ោោះថាន កន់ដ្ឋយនច្ដន្យនផ្សងៗរមួមាន្
ដូច្ជាទឹកជំន្ន្ ់អរគីភយ័ ស្តវណដល្បអាច្បងកនគ្ោោះថាន ក ់ជំងឺដូច្ជំងឺគ្ររន្ចញ់ គ្ររន្ឈាម កូវដី១៩ កដូ៏ច្ជាគ្តូវគ្បឈមន្ឹងហា
ន្ិភយ័នន្ការកាេ យជានោល្បនៅរបស់្ជន្នល្បមើស្ខែៈពួកនរចុ្ោះអនុ្វតតច្ាបន់ៅកនុងតំបន្ក់ារពារធមមជាតិ នដើមបទីបស់ាក តន់្ិងប
ន្រងាក បបទនល្បមើស្ដូច្ជា ការបរបាញ់ស្តវនគ្ពខុស្ច្ាប់ ការកាបន់គ្ពនឈើ ការទន្រនាា ន្ដីនគ្ពខុស្ច្ាប ់ន្ិងនន្សាទខុស្ច្ាប។់ 

ឈោក ថកវ សភុគ៌ គ្បធាន្មន្ាីរបរសិាថ ន្នខតតមែឌ ល្បរិរ ីបាន្មាន្គ្បសាស្ន្៍ថា៖ «ខែៈនពល្បគ្បជាជន្នយើងជានគ្ច្ើន្បន្ត
នធវើការពីផ្ាោះកនុងកំឡុងនពល្បនន្ការរកីរាល្បដ្ឋល្បនន្កូវដី១៩ មន្រន្តីល្បាតទងំអស់្កំពុងអនុ្វតតកាតពវកិច្ចរបស់្ខេួន្យ៉ា ងខាា បខ់ាួន្នៅ
ជួរមុខនន្ការអភរិកសធន្ធាន្ធមមជាតិ។» 

រាបច់បព់កីារនដ្ឋោះអនាា កន់ច្ញពីទីជគ្មកស្តវនគ្ព ការទបស់ាក តក់ារបរបាញ់ស្តវនគ្ពខុស្ច្ាប់ ន្ិងការបំផ្តេ ញជគ្មកនគ្ពនឈើដូច្
ជាការកាបន់គ្ពនឈើ ការទន្រនាា ន្ដីនគ្ពខុស្ច្ាបជ់ានដើម រ ូតដល់្បការគ្បយុទធគ្បឆ្ងំការជួញដូរស្តវនគ្ពខុស្ច្ាប់ មន្រន្តីល្បាត
បំនពញភារកិច្ចនដ្ឋយមនិ្ខាេ ច្នន្ឿយ តក់នុងការពគ្ងឹងការអនុ្វតតច្ាបក់មពុជា ជាធរមាន្ ន្ិងបញ្ឈប់ការប៉ាោះពាល់្បផ្តា ល់្បរវាង
មនុ្ស្សន្ិងការជួញដូរស្តវនគ្ពណដល្បអាច្បងកនគ្ោោះថាន កខ់ពស់្។ 

ឈោក ថកវ សភុគ៌ បាន្បណន្ថមនទៀតថា៖ «កាតពវកិច្ចរបស់្មន្រន្តលី្បាតមនិ្គ្តឹមណតទបស់ាក តប់ទនល្បមើស្ស្តវនគ្ព ការពារទីជគ្មក
នគ្ពធមមជាតិប៉ាុនណាណ ោះនទ មន្រន្តីនយើងកអ៏នុ្វតតការងារនដើមបបីងាក រហាន្ិភយ័នន្ការច្មេងនមនរារនផ្សងនទៀតកុំឲ្យឆ្េងពីស្តវនៅមនុ្ស្ស
ផ្ងណដរ។» 

ជាល្បទធផ្ល្បកនុងឆ្មាស្ទីមយួឆ្ន ២ំ០២១នន្ោះ ការបន្រងាក បស្កមមភាពជួញដូរស្តវនគ្ពខុស្ច្ាបរ់បឹអូស្បាន្សាច្ស់្តវនគ្ពខុស្
ច្ាបស់្របុច្ំន្ួន្៦០រីឡូគ្កាម ណដល្បមន្រន្តីល្បាតបាន្ដុតបំផ្តេ ញនចល្ប។ ស្គ្មាបរ់យៈនពល្បគ្បាឆំ្ន ចុំ្ងនគ្កាយនន្ោះ សាច្ស់្តវនគ្ព
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ខុស្ច្ាបស់្របុច្ំន្ួន្៣.៣១៩រីឡូគ្កាម កនុងរមួមាន្សាច្ស់្តវឈេូស្ អនែតើ កនគ្ពច្ គ្ជូកនគ្ព គ្តកួត កាគំ្បមា ទនន្ាង ខាីង ន្ិង
នកាៃ កនបតង គ្ពមទងំស្តវនគ្ពសាេ បច់្ំន្ួន្១៧៦កាល្បនផ្សងនទៀត គ្តូវគ្ករមមន្រន្តីល្បាតរបឹអូស្បាន្ មុន្នពល្បនរយកនៅនគ្បើគ្បាស់្
ជាអាហារ ន្ិងឱស្ង។ 

ឱកាស្ទិវាមន្រន្តីល្បាតពិភពនលាកឆ្ន នំន្ោះ អងគការWWF សូ្មអររុែនដ្ឋយកតីនោរពច្ំនពាោះការនបតជាា ច្ិតតខពស់្របស់្មន្រន្តីល្បាត
ទងំអស់្កនុងការណងរកាន្ិងការពារធន្ធាន្ស្តវនគ្ព ទីជគ្មកធមមជាតិ គ្បពន័្ធនអកូឡូសីុ្នគ្ពនឈើ ន្ិងទនន្េនៅកនុងគ្បនទស្កមពុជា។ 

ឈោក ឈសង ឈ ៀក នាយកអងគការWWF-កមពុជា បាន្មាន្គ្បសាស្ន្៍ថា៖ «អងគការWWF សូ្មនកាតស្រនស្ើរដល់្បមន្រន្តី
ល្បាតទងំអស់្ណដល្បមាន្ការល្បោះបងខ់ពស់្កនុងការបំនពញភារកិច្ចនៅជួរមុខជាគ្បចនំងៃនដើមបបីុពវន តុការពារគ្ទពយស្មបតតិធមមជាតិ
របស់្កមពុជានយើង ជាពិនស្ស្កនុងកំឡុងនពល្បនន្វបិតតិជំងឺឆ្េងកូវដី១៩។» 

ការសិ្កាងមីមយួនដ្ឋយអងគការWWF បាន្បងាា ញថាស្តវនគ្ពជានគ្ច្ើន្គ្បនភទណដល្បជានោល្បនៅនន្ការបរបាញ់ខុស្ច្ាប ់ន្ិងការ
ចបន់ដ្ឋយការដ្ឋកអ់នាា ក ់រមួមាន្ស្តវគ្ជូកនគ្ព សំ្នពាច្ ន្ិងពគ្ងូល្បជានដើម សុ្ទធសឹ្ងជាគ្បនភទស្តវមាន្ល្បទធភាពខពស់្កនុងការ
ច្មេងនមនរារនៅមនុ្ស្សគ្បសិ្ន្នបើមាន្ការប៉ាោះពាល់្បនដ្ឋយផ្តា ល់្បជាមយួស្តវទងំនន្ោះ។ 

ឈោក ឈសង ឈ ៀក បាន្បណន្ថមនទៀតថា៖ «ខែៈអងគការWWF កំពុងបន្តនធវើការយ៉ា ងជិតស្និទធជាមយួរាជរដ្ឋា ភបិាល្បកមពុជា 
គ្កសួ្ងបរសិាថ ន្ ន្ិងគ្កសួ្ងកសិ្កមម រកុាា គ្បមាញ់ ន្ិងនន្សាទ ក៏ដូច្ជាគ្របអ់ាជាា ធរនៅថាន កន់ខតត កនុងការគ្របគ់្រងតំបន្ក់ារពារ
នគ្ពធមមជាតិ ន្ិងតំបន្អ់ភរិកសធន្ធាន្ជល្បផ្ល្បនៅកនុងតំបន្ន់ទស្ភាពទងំពីរ កនុងននាោះមាន្ការផ្តល់្បការោគំ្ទចបំាច្់នានា
ស្គ្មាបក់ារពគ្ងឹងការអនុ្វតតច្ាបណ់ដរ ខាុ ំសូ្មអំពាវនាវឲ្យមាន្ការដ្ឋកន់ច្ញនូ្វវធិាន្ការស្មគ្ស្បនដើមបបីញ្ឈបក់ារជួញដូរស្តវនគ្ព 
ជាពិនស្ស្គ្បនភទងន្ិកស្តវ ស្តវសាេ ប ន្ិងឧរងុគស្តវណដល្បមាន្ល្បទធភាពខពស់្កនុងការច្មេងនមនរារនៅមនុ្ស្ស។» 

នដើមបធីានាសុ្វតថិភាព ន្ិងសុ្ខភាពល្បអជូន្គ្បជាជន្កមពុជា ន ើយការពារឲ្យបាន្កុំឱយមាន្ការផ្ាុោះនឡើងនូ្វការច្មេងនមនរារនផ្សង
នទៀតពីស្តវនៅមនុ្ស្ស អងគការWWF កំពុងបន្តអំពាវនាវជាស្កល្បឱយមាន្ការទទួល្បសាគ ល់្បន្ិងអនុ្វតតឈោល្បការណ៍សខុ
ភាៃថតមួយ ‘One Health’ ណដល្បផ្ារភាា បោ់ន រវាងសុ្ខភាពរបស់្មនុ្ស្ស ស្តវ ន្ិងបរសិាថ ន្រមួរបស់្នយើង ន ើយទទូច្សំុ្ឱយ
មាន្ការដ្ឋកប់ញ្ចូ ល្បនោល្បការែ៍នន្ោះនៅកនុងការនធវើនស្ច្កតីស្នគ្មច្ស្តីពីគ្របគ់្រងធន្ធាន្ស្តវនគ្ព ការនគ្បើគ្បាស់្ដីធេី ន្ិងនស្ច្កតី
ស្នគ្មច្នល្បើណផ្ន្ការអភវិឌ្ឍ។ 

ការអនុ្វតតច្ាបរ់ឺជាស្មាស្ធាតុសំ្ខាន្ម់យួស្គ្មាបក់ារគ្របគ់្រងតំបន្ក់ារពារនៅកនុងតំបន្ន់គ្ពនទស្ភាពភារខាងនកើតន្ិង
តំបន្ន់គ្ពលិ្បច្ទឹកនមរងគ ណដល្បស្ថិតនគ្កាមការគ្របគ់្រងរបស់្គ្កសួ្ងបរសិាថ ន្ ន្ិងគ្កសួ្ងកសិ្កមម រកុាា គ្បមាញ់ន្ិងនន្សាទ។    
អងគការWWF កនុងរយៈនពល្បជាង ២ទស្វតសកន្េងនៅនន្ោះ បាន្ន្ិងកំពុងោគំ្ទយ៉ា ងស្កមមដល់្បការអនុ្វតត ន្ិងការពគ្ងឹងការអនុ្
វតតច្ាបស់្តីពីតំបន្ក់ារពារ នគ្ពនឈើ ន្ិងច្ាប់ស្តីពីជល្បផ្ល្ប កដូ៏ច្ជាកំពុងអនុ្វតតនូ្វកមមវធិីនផ្សងៗនទៀតនដើមបោីគំ្ទដល់្បជីវភាពន្ិង
ការចូ្ល្បរមួរបស់្ស្ រមន្ម៍ូល្បដ្ឋា ន្កនុងការអភរិកសធន្ធាន្ធមមជាតិ គ្ពមទងំកមមវធិីតាមដ្ឋន្ន្ិងគ្សាវគ្ជាវជីវៈច្គ្មរោះនៅកនុង
តំបន្ន់ទស្ភាពទងំនន្ោះ នដ្ឋយសូ្មណងេងអំែររុែដល់្បការោគំ្ទន្ិងឧបតថមភពី USAID, THE EUROPEAN UNION, 

DGD, SDC, BMZ, Sida, GEF/UNEP/MOE, WWF-BELGIUM, WWF-US, WWF-SWEDEN, WWF-
SWITZERLAND, WWF-NETHERLANDS, WWF-SINGAPORE, WWF-GERMANY, WWF-
INTERNATIONAL, THE KING BAUDOUIN FOUNDATION, ZOO NUREMBERG, TELOS IMPACT. 
 

-- ends -- 
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Note to editors: 
Images and summaries of law enforcement results are available here, or copy/paste this in a browser: 
https://bit.ly/3BNjejo  
 
Check out our latest news via our social media channels: 
https://www.facebook.com/WWFCambodia  
https://twitter.com/WWFCambodia  
 
About WWF 
WWF is an independent conservation organisation, with over 35 million supporters and a global network 
active in nearly 100 countries. Our mission is to stop the degradation of the planet's natural environment 
and to build a future in which people live in harmony with nature, by conserving the world's biological 
diversity, ensuring that the use of renewable natural resources is sustainable, and promoting the 
reduction of pollution and wasteful consumption. Visit https://wwf.panda.org  for more information about 
WWF. 
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