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សេចក្តីប្រកាេសារព័ត៌មាន េប្មារ់សចញផ្សាយរន្ទា ន់  
 

 

 

 

  
 

 

ផផ្សនការយទុ្ធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍សទ្េចរណ៍សេតតមណឌ លគិរផី្សតល ់
ចក្ខវុិេយ័េប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍សទ្េចរណ៍ធមមជាតិ  
 
ផេនមសន្ទរមយ សេតតមណឌ លគិរ៖ី នាថ្ងៃទី ១៧ ខែ ឧសភា មន្ទីរទទសចរណ៍ទែត្តមណឌ លគិរ ីទរោមកិចចសហោរជាមួយ 
អង្គោរ WWF កមពុជា បាន្របារព្ធពិ្ធីដាក់ឲ្យទររើរបាស់ជាផ្លូវោរនូ្វខផ្ន្ោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍្ទទសចរណ៍ទែត្តមណឌ លគិរ ី
សរារ់ឆ្ន ាំ ២០១៤ ដល់ ២០១៨ កនុង្ទោលរាំន្ង្ជាំរុញោរអភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយទទសចរណ៍ររករទដាយនិ្រន្តរភាព្ខដលនឹ្ង្ផ្តល់ 
ផ្លររទោជន៍្ដល់ររជាជន្ខដលរស់ទៅកនុង្ទែត្តមណឌ លគិរ ីក៏ដូចជាចូលរមួចាំខណកកនុង្ោរអភិរកស ោរពារ និ្ង្ខងរកា 
រទព្យសមបត្តិវរបធម៌ និ្ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ្ ទហើយនិ្ង្ទដាោះស្រសាយរញ្ហា រខរមររមួលអាោសធាតុ្។ 
 

ចកខុវស័ិយថ្ន្ខផ្ន្ោរយុទធសាស្រសតសរារ់ោរអភិវឌ្ឍន៍្ទទសចរណ៍ធមមជាតិ្ទន្ោះគឺរតឹ្មឆ្ន ាំ ២០១៨ ចាំនួ្ន្ទភញៀវទទសចរណ៍នឹ្ង្ 
ទកើន្ទ ើង្ដល់ ៣ខសន្នាក់ ទដើមបីជួយរទរទង់្ដល់ជីវភាព្និ្ង្សុែុាលភាព្ររស់ររជាព្លរដឋនទៅកនុង្ទែត្ត។ ចកខុវស័ិយ 
ទន្ោះនឹ្ង្សទរមចបាន្តាមរយៈោរទររើរបាស់ធន្ធាន្ធមមជាតិ្ និ្ង្វរបធម៌ររករទដាយភាព្សមររករ ោររទង្កើត្ទទសចរណ៍  
ធមមជាតិ្ខ្នន ត្តូ្ច និ្ង្ោរផ្តល់ោររណតុ ោះរណ្តត លវជិាា ជីវៈដល់សហគមន៍្មូលដាឋន ន្ ោររទង្កើត្នូ្វផ្លិត្ផ្ល និ្ង្ទសវាកមម 
ទទសចរណ៍ដ៏សមបូរខររ ោររទង្កើន្ោរយល់ដឹង្អាំពី្ទសវាកមមទទសចរណ៍ខដលាន្គុណភាព្ និ្ង្ ោរព្រងឹ្ង្កិចចសហោរ 
ទទសចរណ៍រវាង្ភាគីពាក់ព័្ន្ធនានា។ 
 
ឯកឧត្តម យមី លចុស អភិបាលរង្ទែត្តមណឌ លគិរ ីបាន្ាន្ររសាសន៍្កនុង្សុន្ទរកថាទរើកកមមវធីិថា ៖  
“វស័ិយទទសចរណ៍រត្ូវបាន្រាជរដាឋន ភិបាលកមពុជាចាត់្ទុកជាវស័ិយខដលាន្អាទិភាព្ចាំរង្មួយខដលជួយដល់ោរអភិវឌ្ឍន៍្
ទសដឋនកិចចជាតិ្រនាទ រ់ពី្ឧសាហកមមស្រសូវ។ វស័ិយទទសចរណ៍បាន្ចូលរមួចាំខណកអភិរកសធន្ធាន្ធមមជាតិ្ វរបធម៌ និ្ង្
ររវត្តិសាស្រសត ោត់្រន្ថយភាព្រកីរក ក៏ដូចជាជួយទរ់សាក ត់្រខរមររមួលអាោសធាតុ្។ កមមវធីិកនុង្ថ្ងៃទន្ោះាន្ទោលរាំណង្ 
ផ្តល់នូ្វោរយល់ដឹង្អាំពី្ោលានុ្វត្តភាព្ថ្ន្ខផ្ន្ោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍្ទទសចរណ៍ និ្ង្ អាំពី្ទាំនាក់ទាំន្ង្រវាង្ោរងារអភិរកស 
និ្ង្ វស័ិយ ទទសចរណ៍ ទៅដល់ភាគីពាក់ព័្ន្ធទដើមបីទាក់ទាញចាំណ្តរ់អារមមណ៍និ្ង្ កិចចសហោរ។” 
 

ឯកឧត្តម សេតើង េេុុម អនុ្រដឋនទលខ្នធិោររកសួង្ទទសចរណ៍បាន្ាន្ររសាសន៍្ថា ៖ “ជារមួ ខផ្ន្ោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍្ 
ទទសចរណ៍ទែត្តមណឌ លគិរ ី២០១៤ ២០១៨ បាន្រងាា ញនូ្វចកខុវស័ិយចាស់លាស់ និ្ង្យូរអខង្ែង្សរារ់ោរអភិវឌ្ឍន៍្ 
ទទសចរណ៍ទែត្តមណឌ លគិរ ីទដាយទតត ត្សាំខ្នន់្ទលើសោត នុ្ព្លថ្ន្ធន្ធាន្វរបធម៌ និ្ង្ ធមមជាតិ្។ 
ទទសចរណ៍វរបធម៌រត្ូវបាន្ផ្តល់អាទិភាព្ែពស់កនុង្ោរអភិវឌ្ឍន៍្ទទសចរណ៍ទែត្តមណឌ លគិររីព្មជាមួយនឹ្ង្ោរទធែើឲ្យររទសើរ
ទ ើង្ទអកូទទសចរណ៍ខដលជាចកខុវស័ិយនិ្ង្ទោលទៅទទសចរណ៍ងមីរមួចាំខណកដល់ោរទរ់សាក ត់្រខរមររមួលអាោសធាតុ្ 
និ្ង្រមួចាំខណកដល់ោរអភិវឌ្ឍន៍្ថ្រត្ង្ទៅកមពុជាផ្ង្ខដរ។” 
 
ទរោមោរឧរត្ថមភងវោិពី្អង្គោរ WWF-Denmark និ្ង្ DANIDA អង្គោរ WWF កមពុជាបាន្ជួយោាំរទមន្ទីរទទសចរណ៍ 
ទែត្តមណឌ លគិរកីនុង្ោរចង្រកង្ខផ្ន្ោរយុទធសាស្រសតទទសចរណ៍ទែត្ត ខដលនឹ្ង្រទង្កើត្ភាព្ជាថ្ដគូសហោរអភិរកសរវាង្ 
សហគមន៍្ វស័ិយឯកជន្ រដាឋន ភិបាលថាន ក់ជាតិ្ និ្ង្ថាន ក់ទែត្ត និ្ង្ភាគីពាក់ព័្ន្ធ កនុង្ោរោរពារត្ាំរន់្ទទសភាព្ែពង់្រារភាគ 



 

ខ្នង្ទកើត្ និ្ង្ជីវចរមរោះោ៉ាង្ាន្ររសិទធិភាព្។ ោរងារអភិរកសាន្សារៈសាំខ្នន់្កនុង្ោររទង្កើត្ឲ្យាន្ និ្ង្ផ្សព្ែផ្ាយ 
អាំពី្ផ្លិត្ផ្ល និ្ង្ទសវាកមមទទសចរណ៍ ដូទចនោះទហើយោរទធែើឲ្យាន្តុ្លយភាព្រវាង្ោរអភិវឌ្ឍន៍្ទសដឋនកិចច និ្ង្ ោរអភិរកស 
តាមរយៈោរអនុ្វត្តខផ្ន្ោរទន្ោះាន្សារៈសាំខ្នន់្ណ្តស់។ 
 
ទលាក ឈតិ េអំាត នាយកអង្គោរ WWF កមពុជា បាន្ាន្ររសាសន៍្ថា ៖ “ទទសចរណ៍ធមមជាតិ្ខដលាន្និ្រន្តភាព្ 
និ្ង្ភាព្ទទួលែុសរត្ូវ ាន្សារៈសាំខ្នន់្កនុង្ោររមួចាំខណកខងរកា និ្ង្អភិរកសធន្ធាន្ធមមជាតិ្ដ៏សមបូរខររទៅកនុង្ 
ររទទសកមពុជា។ ទរៅពី្ោរជួយដល់ររសិាថ ន្ និ្ង្ោរងារអភិរកស ទទសចរណ៍ធមមជាតិ្ក៏ជួយផ្តល់ជាររភព្ចាំណូលសរារ់ 
ររជាជន្មូលដាឋន ន្ និ្ង្ោត់្រន្ថយភាព្រកីរក។ អង្គោរ WWF បាន្នឹ្ង្កាំពុ្ង្ោាំរទដល់ខផ្ន្ោរយុទធសាស្រសត ៥ឆ្ន ាំររស់ទែត្ត 
មណឌ លគិរតីាមរយៈោរព្រងឹ្ង្នូ្វសមត្ថភាព្សហគមន៍្ថ្រព្ទ ើ និ្ង្សហគមន៍្ត្ាំរន់្ថ្រព្ោរពារ រព្មទាាំង្ ផ្តល់នូ្វជាំនួ្យ 
រទចចកទទសកនុង្ោររតឹ្រន្តឹង្គុណភាព្ផ្លិត្ផ្លនិ្ង្ទសវាកមមទទសចរណ៍។” 
 
ទន្ទឹមនិ្ង្ខផ្ន្ោរយុទធសាស្រសតទទសចរណ៍ទន្ោះ សហគមន៍្មូលដាឋន ន្នឹ្ង្ទដើរតួ្នាទីជាភាន ក់ងារចមបង្មួយ ទហើយជីវភាព្ 
ររជាជន្ក៏នឹ្ង្រកីចទរមើន្តាមរយៈោរទកើន្ទ ើង្ថ្ន្ឱោសោរងារ និ្ង្ោររករបាក់ចាំនូ្ល។ ពួ្កោត់្ក៏នឹ្ង្ទទួលបាន្ោរ 
រងាា ត់្រទរង្ៀន្ និ្ង្ោរោាំរទទដើមបីធានាឲ្យបាន្នូ្វោរផ្តល់ទសវាកមមទទសចរណ៍ោ៉ាង្ាន្គុណភាព្។ គទរាង្ទន្ោះនឹ្ង្ជា 
យន្តោរដ៏សាំខ្នន់្សរារ់ោរអភិរកស និ្ង្ ោរោរពារធន្ធាន្ធមមជាតិ្ និ្ង្ វរបធម៌ររស់ររជាជន្ ខដលបាន្ទទួលោរ 
គរាមកាំខហង្ពី្ោរោរ់រាំតល ញធន្ធាន្ធមមជាតិ្។ ទោលរាំណង្ថ្ន្ខផ្ន្ោរទន្ោះគឺផ្តល់នូ្វររទោជន៍្រយៈទព្លខវង្ដល់ 
ររជាជន្ និ្ង្ទសដឋនកិចចមូលដាឋន ន្តាមរយៈោរទលើកសទួយនូ្វសារៈសាំខ្នន់្ និ្ង្ត្ថ្មលថ្ន្វរបធម៌ ទសដឋនកិចច និ្ង្ ររសិាថ ន្ររស់ 
ត្ាំរន់្ទទសភាព្ថ្ន្ទែត្តមណឌ លគិរទីន្ោះ និ្ង្ជីវចរមរោះររស់វា។ 
 
ទលាក េុមី វ៉ា ន់ថា ទលខ្នទូទៅថ្ន្ផ្ទោះសាន ក់ ទដទអ និ្ង្ររធាន្រករមលាត្ បាន្ាន្ររសាសន៍្ថា ទសវាកមមទទសចរណ៍ 
ធមមជាតិ្ទៅកនុង្សហគមន៍្ររស់ោត់្បាន្ចារ់ទផ្តើមកនុង្ឆ្ន ាំ ២០០៧ និ្ង្ចារ់តាាំង្ពី្ទព្លទនាោះមកជីវភាព្ររស់ររជាជន្ 
ទៅទីទនាោះក៏ាន្ភាព្ររទសើរទ ើង្ស្រសរទព្លទៅនឹ្ង្ោរទកើន្ទ ើង្ថ្ន្ឱោសោរងារ និ្ង្ោររករបាក់ចាំណូលពី្ ផ្ទោះសាន ក់ 
ោរនាាំទភញៀវ និ្ង្ោរលក់ផ្លិត្ផ្លទឹកឃមុាំ និ្ង្ វត្ថុរុរាណ។ 
 
ទលាក វ៉ា ន់ថាបាន្ជរារឲ្យដឹង្ថា ៖ “តាមរយៈទទសចរណ៍ធមមជាតិ្ ររជាជន្ទៅកនុង្សហគមន៍្ររស់ែញុាំាន្ោរងារទធែើ 
និ្ង្អាចរករបាក់ចាំណូលបាន្ទរចើន្ជាង្មុន្។ សកមមភាព្ោរ់ទ ើែុសចារ់ ក៏រត្ូវបាន្ោត់្រន្ថយ ទហើយទភញៀវទទសចរណ៍ 
ជាតិ្និ្ង្អន្តរជាតិ្ាន្ត្ាំរន់្ទសសនាទរចើន្ជាង្មុន្។ ទន្ទឹមនិ្ង្ោរដាក់ឲ្យទររើរបាស់នូ្វខផ្ន្ោរយុទធសាស្រសតទទសចរណ៍ទន្ោះ 
ែញុាំរ ាំពឹ្ង្ថាទភញៀវទទសចរនឹ្ង្ាន្ោរយល់ដឹង្ទរចើន្អាំពី្ធមមជាតិ្ និ្ង្ទសវាកមមខដលវាបាន្ផ្តល់ឲ្យ។ ែញុាំក៏ចង់្សាំណូមព្រឲ្យាន្ 
ោររន្តោរោាំរទដល់ររជាជន្កនុង្ោរទរៀន្ភាសាររទទសទដើមបីស្រសួលរបាស្រស័យទាក់ទង្ជាមួយទភញៀវអន្តរជាតិ្។” 
 
កមមវធីិដាក់ឲ្យទររើរបាស់ខផ្ន្ោរយុទធសាស្រសតទន្ោះ បាន្របារព្ធទ ើង្ស្រសរទព្លជាមួយនិ្ង្ោរសទាព ធ ាងង្ោទហែាងហែី ុម 
ខដលោាំរទទដាយអង្គោរ WWF, ELIE, WCS, និ្ង្ NOMAD។ាងង្ោទហែទន្ោះរត្ូវបាន្រទង្កើត្ទ ើង្ជាមជឈមណឌ ល  
ទទសចរណ៍ថ្ន្ទែត្តមណឌ លគិរសីរារ់ទភញៀវទទសចរណ៍ទទួលបាន្នូ្វព័្ត៌្ាន្សតីពី្ត្ាំរន់្ទទសចរណ៍ធមមជាតិ្កនុង្ទែត្ត 
ទន្ោះតទ ល់។ ជាខផ្នកមួយថ្ន្ោរផ្សព្ែផ្ាយកមមវធីិទន្ោះ អង្គោរ WWF កមពុជាបាន្សហោរជាមួយរករមហ ុន្ឯកជន្ Flying 

Bikes 2 ទដើមបីទរៀរចាំោរររណ្តាំង្កង់្ជាំនាញត្ាំរន់្ភនាំ និ្ង្ោរជិោះកង់្កាំសាន្តទរោមររធាន្រទ “ោរជិោះកង់្ទដើមបីររជាជន្ 
ររបធម៌ និ្ង្ ធមមជាតិ្” កនុង្ទោលរាំណង្រទង្កើន្ោរយល់ដឹង្សតីអាំពី្សារៈសាំខ្នន់្ថ្ន្ផ្លិត្ផ្លទទសចរណ៍ធមមជាតិ្ខដល 



 

ាន្ស្រសារ់ និ្ង្រត្ូវោរ ោរអភិរកសកនុង្ទែត្តមណឌ លគិរ ីខដលកនុង្ទនាោះាន្ោរចូលរមួពី្អនកជិោះកង់្ររាណ ១២០នាក់ 
មកពី្រគរ់ទិសទីកនុង្ររទទសកមពុជា។ 
 
សរារ់ព័្ត៌្ាន្រខន្ថម៖ 
កញ្ហា  សុង្ ឆព្ណណមីនា មន្រន្តីសារព័្ត៌្ាន្និ្ង្កិចចោរសាធារណ ថ្ន្អង្គោរ  WWF កមពុជា ទូរស័ព្ទ ០២៣ ២១៨ ០៣៤ 
អីុខម៉ាល mina.song@wwfgreatermekong.org 
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