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េសចក្តី្របកស រពត៌មន ស្រមប់ករេចញផ យបនទ ន់ 
 

WWF មនេមទនភពចេំពះម្រន្តីលបតកមពជុ 
េនតំបន់ៃ្រពេទសភពភគខងេកើត 
 
អងគករ WWF ្របរពធទិ ម្រន្តីលបតពិភពេ ក (ៃថងទី ៣១ ែខ កកក  ឆន ំ ២០១៣) កនុងេគលបណងផ្តល់ករគំ្រទ 
និងករេលើកទឹកចិត្តដល់ម្រន្តីលបត្រគប់របូ ែដលកំពុងបំេពញភរៈកិចចកនុងករទប់ ក ត់បទេលមើសៃ្រពេឈើ និងសត្វៃ្រព 
្រពមទំងកនុងករករពរសត្វៃ្រពែដលកំពុងទទួលរងេ្រគះថន ក់ជ កល និងទីជ្រមកធមមជតិរបស់ពួក  េហើយសូម 
អំពវនវដល់ ជរ ្ឋ ភិបលសំុឲយជួយផ្តល់នូវកិចចគំពរ ក៏ដូចជធនធនបែនថមេទៀតដល់្រកុមម្រន្តីលបតទំងេនះ ែដល 
កំពុងសថិតេនសមរភូមិមុខៃនករងរអភិរក ។  
 
ម្រន្តីលបត ែដលេយើង ចេ ថម៉យងេទៀតថជឆម ំៃ្រព ឬម្រន្តីព្រងឹងករងរអនុត្តចបប់ ជមុខមត់ៃនតំបន់ករពរ 
ជអនកែដលបំេពញករងរយ៉ងស្អិតរមួតជៃដគូជមួយ្របជជនសហគមន៍មូល ្ឋ ន ជអនកអនុវត្តករងរ្រ វ្រជវ
និង ម នសត្វៃ្រព េដើមបីក ងជព័ត៌មនមូល ្ឋ ន្រគឹះែបបវទិយ ្រស្តស្រមប់ករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរ។ េទះជ 
យ៉ង ក៏េ យ ម្រន្តីលបតមនសមភ រៈមិន្រគប់្រគន់ ជំនញេនមនក្រមិត និង្រតូវករករយកចិត្តទុក ក់បែនថម 
ពីេ្រពះជញឹកញយពួកគត់ ្រតូវ្របឈមនឹងករលះបង់ យុជីវតិ កនុងេពលប៉ះទងគិចជមួយជនេលមើស្រប ប់េ យ 

វធុ។  
 
កញញ  មីែហ ល អូវិន ជនយិកស្តីទីៃនអងគករ WWF មន្រប សន៍ថ៖ “្របសិនេបើមិនមនវត្តមនម្រន្តីលបត 
ែដលមនករេបជញ ចិត្ត និងករអំណត់អត់ធមត់ខពស់ ែដលែតងែតបំេពញភរៈកិចចរបស់ខ្លួនកនុងលកខខ័ណ្ឌ ករងរ្របកប 
េ យេ្រគះថន ក់ េហើយែថមទំងឃ្ល តឆង យពី្រគួ រេនះេទ សត្វៃ្រពក្រម និងកំពុងរងេ្រគះថន ក់ជេ្រចើន ្របកដជ 
វនិសបត់បង់មិនខន។” 
 

មរយៈករផ្តល់នូវករបំពក់បំប៉នជំនញ និងសមភ រៈចំបច់នន កនុងករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងកនុងករងរ្រគង និង 
្របសិទធភពៃនករអនុវត្តន៍ចបប់ អងគករ WWF កំពុងជួយេ្រជមែ្រជងកនុងករេធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងនូវលកខខ័ណ្ឌ ករងរ 
និង សមតថភពបំេពញភរៈកិចចរបស់ម្រន្តីលបតេនកនុងេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី ្រកេចះ និងសទឹងែ្រតង េដើមបីជួយពួកគត់កនុងករ 
ករពរ្របេភទសត្វមន រៈសំខន់ជ កល ដូចជសត្វេផ តៃនទេន្លេមគងគ សត្វទេន ង ្រកបីៃ្រព រមំង 
និងដំរ ី សីុ ជេដើម ្រពមទំងករពរទីជ្រមកែដលសត្វទំងេនះរស់េន។  
 
ជឧទហរណ៍ កនុងរយៈេពល ១២ ែខ កន្លងេទេនះ ្រកុមម្រន្តីអនុវត្តចបប់ ៃនៃ្រពករពរមណ្ឌ លគិរ ី និងែដនជ្រមក 
សត្វៃ្រពភនំេ្រពចកនុងេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី របឹអូសបនេឈើ្របណិតចំនួនជង ៦២២ ែម៉្រត គូប និង ៣១៣ ដំុ រ យន្តចំនួន 
៦៧ េ្រគ ង រថយន្តចំនួន ៧ េ្រគ ង និង្រ ក់ទ័រចំនួន ៩ េ្រគ ង។ ទនទឹមនឹងេនះ េគបនបំេពញ និងបញជូ នសំណំុេរឿង 
បទេលមើសកប់ៃ្រពនិងបរបញ់សត្វៃ្រពខុសចបប់ និងបទេលមើសទ្រនទ នដីៃ្រព សរបុចំនួន ២៥ ករណី េទតុ ករ។  
េទះជយ៉ង ក៏េ យ សមជិក្រកុមម្រន្តីលបតេនមនចំនួនខ្វះខត កនុងករបំេពញករងររបស់ខ្លួនឲយមន 
្របសិទធភពេនកនុងតំបន់ករពរែដលមនៃផទ្រក សរបុ្របមណ ៦ ពន់ គីឡូែម៉្រតកេរ។៉  
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េសចក្តី្របកស រពត៌មន ស្រមប់ករេចញផ យបនទ ន់ 
 
កញញ  មីែហ ល អូវនិ បននិយយថ៖ “ករជួញដូរសត្វៃ្រព និងេឈើខុសចបប់េនតំបន់្រពំ្របទល់កមពុជ េវៀត ម 
ជឧបសគគបែនថមមួយេទៀតស្រមប់ករងរព្រងឹងករអនុវត្តន៍ចបប់េនកនុងតំបន់េនះ។ កញញ  បនបន្តេទៀតថ៖ “ករ 
បេងកើនសមតថភពបែនថមដល់ម្រន្តីលបតកនុងករងរព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ ចេធ្វើឲយ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ មនលទធភព 
ធនបន្របកបេ យ្របសិទធភពខពស់នូវកិចចករពរតំបន់េទសភពៃ្រពេលបះដ៏ធំ េហើយេនមនភព្រសស់ល្អេនះ។” 
 
េ ក ែកវ សភុគ ៌ ជ្របធនៃ្រពករពរមណ្ឌ លគិរ ី ៃនរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ បនេលើកេឡើងថ ករែបងែចងតំបន់ 
និងករកំណត់ឲយបនចបស់ ស់អំពីករេ្របើ្របស់របស់  នឹងេធ្វើឲយករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរមនភព្របេសើរេឡើង។ 
េ កបននិយយថ៖ “េយើង ចករពរបននូវធនធនៃ្រពរបស់េយើង្របកបេ យ្របសិទធភព េនេពលែដល
ែផនករៃនករែបងែចកតំបន់ទទួលបនករឯកភពេ យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។” 
 
ជចំែណកមួយកនុងករជួយគំ្រទដល់ម្រន្តីលបត WWF បនេរៀបចំឲយមនយុទធនករ Cards4Tigers កលពីឆន ំ២០១២ 
ចំៃថងទិ ម្រន្តីលបតពិភពេ ក េគលបំណងេដើមបីផ ព្វផ យឲយ កលេ កបនដឹងអំពីករងរ និងសមិទធិផល 
របស់ម្រន្តីលបត កនុងករអភិរក សត្វខ្ល េនកនុងតំបន់ករពរៃនប ្ត ្របេទសែដល WWF កំពុងេ្រជមែ្រជងករអនុវត្តន៍ 
ករងរ។ យុទធនករេនះ េបើកឱកសដល់្របជជនេនទូទំងពិភពេ កេផញើរលិខិត និងរបូថត ក៏ដូចជប័ណ្ណេផ ងៗ 
ជូនដល់ម្រន្តីលបត េដើមបីសែម្តងនូវករគំ្រទ យកចិត្តទុក ក់ និងក្តី ណិត្រស ញ់ កនុងេគលបំណងផ្តល់ជ 
កំ ំងចិត្ត និងជំរញុករខិតខំបំេពញករងររបស់គត់។ ចប់ពីេពលចប់េផ្តើមយុទធនកររហូតមកទល់ៃថងទិ ម្រន្តី 
លបតពិភពេ កឆន ំេនះ មនលិខិតគំ្រទសរបុ្របមណជ ១ ពន់ ចបប់ ្រតូវបន្របជជនេនសហរដ្ឋ េមរកិ 
ក  អូ្រ ្ត លី ្របេទសជេ្រចើនេនអឺុរ ៉បុ ្រហ្វិកខងតបូង ្របេទសេកះមូរហី  និង្របេទសដៃទមួយចំនួនេទៀតេន 
កនុងតំបន់ សីុ េផញើរជូន្រកុមម្រន្តីលបតេនកមពុជ។ 
 
េ ក ន ញ ៉ ជម្រន្តីលបតៃនៃ្រពករពរមណ្ឌ លគិរ ី បនេលើកេឡើថ គត់មនេមទនភព ស់ េ យបន 
េឃើញមនុស ជេ្រចើនេនេលើពិភពេ ក បនដឹងពីករងររបស់ម្រន្តីលបតេនកមពុជ កនុងបុព្វេហតុករករពរសត្វខ្ល  
និងជ្រមករបស់ ។ គត់ បននិយយថ៖ “ រេនកនុងលិខិតទំងេនះ ពិតជបនេលើកទឹកខញុំ ឲយបន្តខិតខំករងរ 
េនះតេទេទៀត េបើេទះជមនករលំបកយ៉ង ក៏េ យ។ ខញុំ សបបយចិត្តកនុងករបំេពញភរៈកិចចករពរតំបន់ 
េទសភពេនះឲយកន់ែតខ្ល ំងខ្ល ជងេនះេទេទៀត។” 
 
កញញ  មីែហ ល អវូិន បននិយយថ៖ “េយើងសូមែថ្លងអំណរគុណដល់អនកែដលបនេផញើរលិខិតទំងអស់េដើមបីបង្ហ ញ 
ករគំ្រទ មរយៈយុទធនករCards4Tigers។ េនៃថង្របរពធទិ ម្រន្តីលបតពិភពេ កៃថងេនះ េយើងសូមផ្តល់នូវករ 
េគរពេ យេ ម ះសម័្រគចំេពះ្រកុមម្រន្តីលបតែដលបន និងកំពុងអនុវត្តករងរេ យ្របឈមនឹងេ្រគះថន ក់ដល់ជិវតិ 
របស់ពួកេគេដើមបីករពរសមបត្តិៃ្រពេឈើ និងសត្វៃ្រពរបស់កមពុជ ។” 
 
ស្រមប់ពត៌មនបែនថម សូមទក់ទងៈ 
េ ក េទព អ ន រទិធ  
្របធនែផនក រពត៌មន និងកិចចករ ធរណៈ 
អងគករ WWF -កមពុជ 
ទូរស័ពទៈ +៨៥៥ (០)២៣ ២១៨ ០៣៤  អីុែមលៈ asnarith.tep@wwf.panda.org  


