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សេចក្តីប្រកាេសារព័ត៌មាន

េប្មារ់សចញផ្សាយរន្ទាន់

ផផ្សនការយុទ្ធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍សទ្េចរណ៍សេតតមណឌលគិរ ីផ្សតល ់
ចក្ខវិ
័ េប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍សទ្េចរណ៍ធមមជាតិ
ុ េយ
ផេនមសន្ទរមយ សេតតមណឌលគិរ ី៖ នាថ្ងៃទី ១៧ ខែ ឧសភា មន្ទីរទទសចរណ៍ទែត្តមណឌលគិរ ី ទរោមកិ ចចសហោរជាមួយ
អង្គោរ

WWF កមពុជា បាន្របារព្ធព្ិធីដាក់ឲ្យទររើរបាស់ជាផ្លូវោរន្ូវខផ្ន្ោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន្៍ ទទសចរណ៍ទែត្តមណឌលគិរ ី

សរារ់ឆ្នាំ ២០១៤ ដល់ ២០១៨ កនុង្ទោលរាំន្ង្ជាំរុញោរអភិវឌ្ឍន្៍ វ ិស័យទទសចរណ៍ររករទដាយន្ិ រន្តរភាព្ខដលន្ឹ ង្ផ្តល់
ផ្លររទោជន្៍ដល់ររជាជន្ខដលរស់ទៅកនុង្ទែត្តមណឌលគិរ ី ក៏ដូចជាចូ លរួមចាំ ខណកកនុង្ោរអភិ រកស ោរពារ ន្ិង្ខងរកា
រទព្យសមបត្តិវរបធម៌ ន្ិង្ធន្ធាន្ធមមជាត្ិ ទហើយន្ិង្ទដាោះស្រសាយរញ្ហ
ា រខរមររមួលអាោសធាត្ុ។

ចកខុវ ិស័យថ្ន្ខផ្ន្ោរយុទធសាស្រសតសរារ់ោរអភិ វឌ្ឍន្៍ ទទសចរណ៍ធមមជាត្ិ ទន្ោះគឺរត្ឹមឆ្នាំ ២០១៨ ចាំន្ួន្ទភញៀវទទសចរណ៍ន្ឹង្
ទកើន្ទ ើង្ដល់ ៣ខសន្នាក់ ទដើមបីជួយរទរទង្់ដល់ជីវភាព្ន្ិង្សុែុាលភាព្ររស់ររជាព្លរដឋនទៅកនុង្ទែត្ត។ ចកខុវ ិស័យ

ទន្ោះន្ឹង្សទរមចបាន្តាមរយៈោរទររើ របាស់ធន្ធាន្ធមមជាត្ិ ន្ិង្វរបធម៌ររករទដាយភាព្សមររករ ោររទង្កើត្ទទសចរណ៍
ធមមជាត្ិខ្ននត្ត្ូច ន្ិង្ោរផ្តល់ោររណុត ោះរណ្ត
ត លវ ិជាាជីវៈដល់សហគមន្៍មូលដាឋនន្ ោររទង្កើត្ន្ូវផ្លិត្ផ្ល ន្ិង្ទសវាកមម

ទទសចរណ៍ដ៏ សមបូរខររ ោររទង្កើន្ោរយល់ដឹង្អាំព្ីទសវាកមមទទសចរណ៍ខដលាន្គុ ណភាព្ ន្ិង្ ោរព្រង្ឹង្កិចចសហោរ
ទទសចរណ៍រវាង្ភាគី ពាក់ព្័ន្ធនានា។

ឯកឧត្តម យីម លុចស អភិបាលរង្ទែត្តមណឌលគិរ ី បាន្ាន្ររសាសន្៍កុង្សុ
ន
ន្ទរកថាទរើ កកមមវ ិធីថា ៖

“វ ិស័យទទសចរណ៍រត្ូវបាន្រាជរដាឋនភិ បាលកមពុជាចាត្់ទុកជាវ ិស័យខដលាន្អាទិភាព្ចាំរង្មួយខដលជួយដល់ោរអភិវឌ្ឍន្៍
ទសដឋនកិចចជាត្ិរនាទរ់ព្ីឧសាហកមមស្រសូវ។ វ ិស័យទទសចរណ៍បាន្ចូ លរួមចាំ ខណកអភិ រកសធន្ធាន្ធមមជាត្ិ វរបធម៌ ន្ិង្

ររវត្តិសាស្រសត ោត្់រន្ថយភាព្រកីរក ក៏ដូចជាជួយទរ់សាកត្់ រខរមររមួលអាោសធាត្ុ។ កមមវ ិធីកុង្ថ្ងៃ
ន
ទន្ោះាន្ទោលរាំ ណង្

ផ្តល់ន្ូវោរយល់ដឹង្អាំព្ីោលាន្ុវត្តភាព្ថ្ន្ខផ្ន្ោរយុទធសាស្រសតអភិ វឌ្ឍន្៍ទទសចរណ៍ ន្ិង្ អាំព្ីទាំនាក់ទាំន្ង្រវាង្ោរងារអភិ រកស
ន្ិង្ វ ិស័យ ទទសចរណ៍ ទៅដល់ភាគី ពាក់ព្័ន្ធទដើមបីទាក់ ទាញចាំណ្តរ់ អារមមណ៍ន្ិង្ កិ ចចសហោរ។”
ឯកឧត្តម សេតង
ើ េុេុម អន្ុរដឋនទលខ្នធិោររកសួង្ទទសចរណ៍បាន្ាន្ររសាសន្៍ ថា ៖ “ជារួម ខផ្ន្ោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន្៍
ទទសចរណ៍ទែត្តមណឌលគិរ ី ២០១៤ ២០១៨ បាន្រងាាញន្ូវចកខុវ ិស័យចាស់លាស់ ន្ិ ង្យូរអខង្ែង្សរារ់ោរអភិវឌ្ឍន្៍
ទទសចរណ៍ទែត្តមណឌលគិរ ី ទដាយទតតត្សាំខ្នន្់ទលើសោតន្ុ ព្លថ្ន្ធន្ធាន្វរបធម៌ ន្ិង្ ធមមជាត្ិ។

ទទសចរណ៍វរបធម៌ រត្ូវបាន្ផ្តល់អាទិ ភាព្ែពស់កុង្ោរអភិ
ន
វឌ្ឍន្៍ទទសចរណ៍ទែត្តមណឌលគិរ ីរព្មជាមួ យន្ឹង្ោរទធែើឲ្យររទសើរ
ទ

ើង្ទអកូទទសចរណ៍ខដលជាចកខុវ ិស័យន្ិង្ទោលទៅទទសចរណ៍ងមីរម
ួ ចាំ ខណកដល់ោរទរ់សាកត្់រខរមររមួលអាោសធាត្ុ

ន្ិង្រួមចាំខណកដល់ោរអភិវឌ្ឍន្៍ថ្រត្ង្ទៅកមពុជាផ្ង្ខដរ។”
ទរោមោរឧរត្ថមភងវ ិោព្ីអង្គោរ

WWF-Denmark ន្ិង្ DANIDA អង្គោរ WWF កមពុជាបាន្ជួយោាំរទមន្ទីរទទសចរណ៍

ទែត្តមណឌលគិរ ីកនុង្ោរចង្រកង្ខផ្ន្ោរយុទធសាស្រសតទទសចរណ៍ទែត្ត ខដលន្ឹង្រទង្កើត្ភាព្ជាថ្ដគូ សហោរអភិរកសរវាង្

សហគមន្៍ វ ិស័យឯកជន្ រដាឋនភិបាលថានក់ជាត្ិ ន្ិង្ថានក់ ទែត្ត ន្ិង្ភាគី ពាក់ព្័ន្ធ កនុង្ោរោរពារត្ាំរន្់ ទទសភាព្ែពង្់រារភាគ

ខ្នង្ទកើត្ ន្ិង្ជី វចរមរោះោ៉ា ង្ាន្ររសិទិធភាព្។ ោរងារអភិរកសាន្សារៈសាំខ្នន្់កុនង្ោររទង្កើត្ឲ្យាន្ ន្ិង្ផ្សព្ែផ្ាយ

អាំព្ីផ្លិត្ផ្ល ន្ិង្ទសវាកមមទទសចរណ៍ ដូទចនោះទហើយោរទធែើឲ្យាន្ត្ុ លយភាព្រវាង្ោរអភិវឌ្ឍន្៍ ទសដឋនកិចច ន្ិង្ ោរអភិ រកស
តាមរយៈោរអន្ុវត្តខផ្ន្ោរទន្ោះាន្សារៈសាំខ្នន្់ ណ្តស់។
ទលាក ឈិត េំអាត នាយកអង្គោរ WWF កមពុជា បាន្ាន្ររសាសន្៍ ថា ៖ “ទទសចរណ៍ធមមជាត្ិខដលាន្ន្ិ រន្តភាព្
ន្ិង្ភាព្ទទួ លែុសរត្ូវ ាន្សារៈសាំខ្នន្់កុង្ោររួ
ន
មចាំ ខណកខងរកា ន្ិង្អភិ រកសធន្ធាន្ធមមជាត្ិដ៏សមបូរខររទៅកនុង្

ររទទសកមពុជា។ ទរៅព្ីោរជួ យដល់ររ ិសាថន្ ន្ិង្ោរងារអភិរកស ទទសចរណ៍ធមមជាត្ិក៏ជួយផ្តល់ជាររភព្ចាំណូលសរារ់
ររជាជន្មូ លដាឋនន្ ន្ិង្ោត្់រន្ថយភាព្រកីរក។ អង្គោរ WWF បាន្ន្ឹង្កាំព្ុង្ោាំរទដល់ខផ្ន្ោរយុទធសាស្រសត ៥ឆ្នាំររស់ទែត្ត
មណឌលគិរ ីតាមរយៈោរព្រង្ឹ ង្ន្ូវសមត្ថភាព្សហគមន្៍ថ្រព្ទ

ើ ន្ិង្សហគមន្៍ត្ាំរន្់ ថ្រព្ោរពារ រព្មទាាំង្ ផ្តល់ន្ូវជាំ ន្ួយ

រទចចកទទសកនុង្ោររ ឹត្រន្តឹង្គុ ណភាព្ផ្លិត្ផ្លន្ិង្ទសវាកមមទទសចរណ៍។”
ទន្ទឹមន្ិង្ខផ្ន្ោរយុទធសាស្រសតទទសចរណ៍ទន្ោះ សហគមន្៍មូលដាឋនន្ន្ឹង្ទដើ រត្ួនាទី ជាភានក់ ងារចមបង្មួ យ ទហើយជីវភាព្
ររជាជន្ក៏ ន្ឹង្រ ីកចទរមើន្តាមរយៈោរទកើន្ទ

ើង្ថ្ន្ឱោសោរងារ ន្ិង្ោររករបាក់ចាំន្ូល។ ព្ួកោត្់ក៏ន្ឹង្ទទួ លបាន្ោរ

រងាាត្់រទរង្ៀន្ ន្ិង្ោរោាំរទទដើមបីធានាឲ្យបាន្ន្ូ វោរផ្តល់ទសវាកមមទទសចរណ៍ ោ៉ា ង្ាន្គុណភាព្។ គទរាង្ទន្ោះន្ឹ ង្ជា
យន្តោរដ៏សាំខ្នន្់ សរារ់ោរអភិរកស ន្ិង្ ោរោរពារធន្ធាន្ធមមជាត្ិ ន្ិង្ វរបធម៌ររស់ររជាជន្ ខដលបាន្ទទួ លោរ
គរាមកាំ ខហង្ព្ីោរោរ់រាំតលញធន្ធាន្ធមមជាត្ិ។ ទោលរាំណង្ថ្ន្ខផ្ន្ោរទន្ោះគឺផ្តល់ន្ូវររទោជន្៍ រយៈទព្លខវង្ដល់
ររជាជន្ ន្ិង្ទសដឋនកិចចមូលដាឋនន្តាមរយៈោរទលើកសទួយន្ូវសារៈសាំខ្នន្់ ន្ិង្ត្ថ្មលថ្ន្វរបធម៌ ទសដឋនកិចច ន្ិង្ ររ ិសាថន្ររស់
ត្ាំរន្់ទទសភាព្ថ្ន្ទែត្តមណឌលគិរ ីទន្ោះ ន្ិង្ជី វចរមរោះររស់វា។

ទលាក េុម
ី វ៉ាន់ថា ទលខ្នទូទៅថ្ន្ផ្ទោះសានក់ ទដទអ ន្ិង្ររធាន្រករមលាត្ បាន្ាន្ររសាសន្៍ ថា ទសវាកមមទទសចរណ៍
ធមមជាត្ិទៅកនុង្សហគមន្៍ររស់ោត្់ បាន្ចារ់ទផ្តើមកនុង្ឆ្នាំ ២០០៧ ន្ិង្ចារ់ តាាំង្ព្ីទព្លទនាោះមកជីវភាព្ររស់ររជាជន្
ទៅទី ទនាោះក៏ ាន្ភាព្ររទសើរទ

ើង្ស្រសរទព្លទៅន្ឹង្ោរទកើ ន្ទ

ើង្ថ្ន្ឱោសោរងារ ន្ិង្ោររករបាក់ចាំណូលព្ី ផ្ទោះសានក់

ោរនាាំទភញៀវ ន្ិង្ោរលក់ផ្លិត្ផ្លទឹកឃមុាំ ន្ិង្ វត្ថុរុរាណ។
ទលាក វ៉ាន់ថាបាន្ជរារឲ្យដឹង្ថា ៖ “តាមរយៈទទសចរណ៍ធមមជាត្ិ ររជាជន្ទៅកនុង្សហគមន្៍ ររស់ែុាំា
ញ ន្ោរងារទធែើ
ន្ិង្អាចរករបាក់ចាំណូលបាន្ទរចើន្ជាង្មុន្។ សកមមភាព្ោរ់ទ ើ ែុសចារ់ ក៏រត្ូវបាន្ោត្់រន្ថយ ទហើយទភញៀវទទសចរណ៍
ជាត្ិន្ិង្អន្តរជាត្ិ ាន្ត្ាំរន្់ទសសនាទរចើន្ជាង្មុន្។ ទន្ទឹមន្ិង្ោរដាក់ឲ្យទររើរបាស់ន្ូវខផ្ន្ោរយុទធសាស្រសតទទសចរណ៍ទន្ោះ
ែញាំុរ ាំព្ឹង្ថាទភញៀវទទសចរន្ឹង្ាន្ោរយល់ដឹង្ទរចើន្អាំព្ីធមមជាត្ិ ន្ិង្ទសវាកមមខដលវាបាន្ផ្តល់ឲ្យ។ ែញាំុក៏ចង្់ សាំណូមព្រឲ្យាន្
ោររន្តោរោាំរទដល់ររជាជន្កនុង្ោរទរៀន្ភាសាររទទសទដើមបីស្រសួលរបាស្រស័យទាក់ទង្ជាមួយទភញៀវអន្តរជាត្ិ។”
កមមវ ិធីដាក់ ឲ្យទររើ របាស់ខផ្ន្ោរយុទធសាស្រសតទន្ោះ បាន្របារព្ធទ
ខដលោាំរទទដាយអង្គោរ

ើង្ស្រសរទព្លជាមួ យន្ិង្ោរសទាពធ ាងង្ោទហែាងហែី

WWF, ELIE, WCS, ន្ិង្ NOMAD។ាងង្ោទហែទន្ោះរត្ូវបាន្រទង្កើត្ទ ើង្ជាមជឈមណឌល

ទទសចរណ៍ថ្ន្ទែត្តមណឌលគិ រ ីសរារ់ ទភញៀវទទសចរណ៍ទទួ លបាន្ន្ូ វព្័ ត្៌ាន្សតីព្ីត្ាំរន្់ទទសចរណ៍ធមមជាត្ិ កុង្ទែត្ត
ន

ុម

WWF កមពុជាបាន្សហោរជាមួយរករមហុន្ឯកជន្ Flying
Bikes 2 ទដើមបីទរៀរចាំោរររណ្តាំង្កង្់ជាំនាញត្ាំរន្់ភាំន ន្ិង្ោរជិោះកង្់កាំសាន្ត ទរោមររធាន្រទ “ោរជិោះកង្់ទដើមបីររជាជន្
ទន្ោះតទល់។ ជាខផ្នកមួ យថ្ន្ោរផ្សព្ែផ្ាយកមមវ ិធី ទន្ោះ អង្គោរ

ររបធម៌ ន្ិង្ ធមមជាត្ិ ” កនុង្ទោលរាំណង្រទង្កើន្ោរយល់ដឹង្សតីអាំព្ីសារៈសាំខ្នន្់ ថ្ន្ផ្លិត្ផ្លទទសចរណ៍ធមមជាត្ិ ខដល

ាន្ស្រសារ់ ន្ិង្រត្ូវោរ ោរអភិរកសកនុង្ទែត្តមណឌលគិរ ី ខដលកនុង្ទនាោះាន្ោរចូ លរួមព្ី អនកជិោះកង្់ររាណ ១២០នាក់
មកព្ីរគរ់ទិសទីកុង្ររទទសកមព
ន
ុជា។
សរារ់ព្័ត្៌ាន្រខន្ថម៖
កញ្ហា សុង្ ឆព្ណណ មីនា មន្រន្តីសារព្័ត្៌ាន្ន្ិង្កិចចោរសាធារណ ថ្ន្អង្គោរ
អុីខម៉ាល

mina.song@wwfgreatermekong.org
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