
 
ថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ 

 
សេចក្តីប្រកាេសារព័ត៌មានរមួ 
 
«អនាគតដែលយ ើងប្រាថ្នា » ជាប្ររធានរទននទិវាមួ យា៉ោ ងសប្រារ់ភពដែនែីឆ្ា ាំយនេះដែល
ជប្រមុញឲ្យានការយរេជាា ចិតេរមួគ្នា រដនែមយទៀតសប្រារ់និរនេរភាពននភពដែនែ ី
ទិវាមួយសមា៉ោ ងេប្មារ់ភពខែនដីគឺជាយុទធនាការររសិាា នដ៏ធាំមួយសៅស ីពិភពសោក្ខដ បានចារ់រដិេនធិស ងីសោយការរមួក្ាំោាំងពបី្រជា
ជនជុាំវញិេក្ សោក្។ ក្នុងឆ្ន ាំសនេះ ការចូ រមួមានេន្ុេះកាន់ខតខ្ល ាំងស ងីពីេាំណាក់្សាា រ័នថ្នរាជរោា ភិបា ក្មពុជា េហគមន៍ ប្ក្ុមយុវ
ជន ប្គរេះសាា នសាធារណៈ និងឯក្ជន អងគការអនតរជាតិ សាា រ័នព័ត៌មាន និងប្រជាព រដាក្មពុជាសៅទូសៅប្រសទេ សដីមបេីាំខដងេក្មមភាព
និងឆន្ៈក្នុងការរមួចាំខណក្ក្សាងអនាគតមួយប្រក្រសោយេុែុមា ភាព និងេុែភាព អប្រសេីរេប្មារ់ប្គរ់ៗគ្នន ។ 

ែណៈខដ សយងីទាំងអេ់គ្នន ក្ាំពុងេប្មរែលួនតាមការរេ់សៅក្នុងគនលងងមីជាមួយវតតមានថ្នជាំងឺកូ្វដី១៩ ទិវាមួយសមា៉ោ ងេប្មារ់ភពខែនដី
អាំពាវនាវឲ្យមានការសតត តការយក្ចិតតទុក្ោក់្ស ីការរសងកីតដាំសណាេះប្សាយខដ គ្នាំប្ទដ ់ការការពារធមមជាតិ សដីមបសីាត រនិងក្សាងេងគម
ជាតិឲ្យប្រសេីរស ងីសប្កាយវរិតតិថ្នជាំងឺឆលងកូ្វដី១៩ ក៏្ដូចជារ ាំ រក្ដ ់តួនាទីយ៉ោ ងេាំខ្ន់ថ្នធនធានធមមជាតិខដ បានប្ទប្ទង់ជីវតិ និងការ
រេ់សៅររេស់យងីប្គរ់គ្នន  គិតចារ់តាាំងពីការែគត់ែគង់អាហារ និងទរក្េប្មារ់ររសិភាគ ែយ ់ររេុិទធេប្មារ់សយងីដក្ដសងហីម រហូតដ ់ប្ទប្ទង់
ដ ់ការអភិវឌ្ឍការចិញ្ច រមជីវតិររេ់ប្រជាជនសៅក្មពុជា និងសៅស ីេក្ សោក្ទាំងមូ ។  

ឯក្ឧតតម សនប្ត ភក្រ្កាត  រដាស ខ្ធកិារ នងិ ជាអនក្នាាំពាក្យប្ក្េួងររសិាា ន បានមានប្រសាេន៍ថា៖   «ទិវាមួយសមា៉ោ ងេប្មារ់ភពខែនដីគឺជាឱ
កាេ អមួយេប្មារ់សយងីទាំងអេ់គ្នន រង្ហហ ញពីការយក្ចិតតទុក្ោក់្ចាំសពាេះធមមជាតិ និងររសិាា នក៏្ដូចជាប្បារ់ដ ់អនក្ដថ្ទសទៀតឱយបាន
យ ់ពីសារៈេាំខ្ន់ថ្នធនធានធមមជាតិចាំសពាេះជីវតិសៅស ីភពខែនដី ប្ពមទាំងចូ រមួខេែងរក្ដាំសណាេះប្សាយចាំសពាេះរញ្ហហ ប្រឈមជាសប្ចីន
ខដ ក្ាំពុងសក្ីតស ងីនាសព រចចុរបននជាពិសេេការខប្រប្រួ អាកាធាតុ ការែូចខ្តប្រព័នធសអកូ្ ូេីុខដ ជាក្តាត គាំរាមក្ាំខហងេក្ ដ ់
មនុេស និងធមមជាតិ។ ទិវាសនេះែត ់ឱកាេេប្មារ់សយងីចូ រមួអរអរ ក៏្រ៉ោុខនតវាក៏្ជាសព ខដ សយងីប្តូវរង្ហហ ញឆន្ៈដ៏សមាេះមុតចាំសពាេះការ
ការពារររសិាា ន និងធនធានធមមជាតិជាតិែងខដរ សហយីការការពារររសិាា ន និងអភិរក្សធនធានធមមជាតិសនេះមិនខមនសធែីប្តរមរយៈសព  ១ 
សមា៉ោ ងថ្នការប្បារពធទិវាសនេះសទ គឺសយងីប្តូវសធែីជាប្រចាាំ»។   

េិ បៈក្រ និងេ បៈការនីខដ សពារសពញសោយប្រជាប្រិយភាពដូចជា ក្ញ្ហា  មាេ េុែសសាភា ក្ញ្ហា  Adda ក្ញ្ហា  នាង េុវឌ្ឍនា ខដ ប្តូវ
បានសគសាគ  ថ់ាឌ្ីសជ ណាណា នងិសោក្ សាយ េុទធបាន និងក្ាំពុងចូ រមួក្នុងច នាថ្នទិវាសនេះសដីមបសី ីក្ក្មពេ់ការយ ់ដរងឱយកាន់ខត
ទូ ាំទូោយអាំពីសារៈេាំខ្ន់ថ្នធមមជាតិេប្មារ់េុែភាព និងេុែុមា ភាពររេ់មនុេស ររសិាា ន ក៏្ដូចជាចូ រមួសោេនារខនាមសទៀត
ក្នុងចាំសណាមមហាជនទូសៅ ក៏្ជាអនក្គ្នាំប្ទែលួនពីភាពចាាំបាច់ក្នុងការសរៀរចាំនូវអនាគតដ៏ អប្រសេីរមួយេប្មារ់មនុេស និងធមមជាតិ។ 

ក្ញ្ហា  មាេ េុែសសាភា ជាតារាចសប្មៀងដ៏ បសីៅក្មពុជាបាននិយយថា៖«ធមមជាតិអាំពាវនាវឱយមានសយងីរង្ហហ ញឆន្ៈនិងសធែីេក្មមភាពរមួ
គ្នន ។ ប្រេិនសរីសយងីមិនរមួចាំខណក្ជាវធិាននាសព សនេះសទ មនុេសជាតិ េតែថ្ប្ព និងភពខែនដីខដ សយងីប្េោញ់ នរងទទួ រងទុក្ខ
កាន់ខតខ្ល ាំងស ងីជាងសាា នភាពខដ បានសក្ីតស ងីរចួមក្សហយីសនាេះខងមសទៀត។» ក្ញ្ហា បានរខនាមសទៀតថា៖ «ឥ ូវសនេះសហយីគឺជាសព 
ខដ សយងីប្តូវសធែីេក្មមភាពសឆ្ព េះសៅក្សាងេងគម និងភពខែនដីមួយប្រក្រសោយនិរនតរភាពេប្មារ់ប្គរ់គ្នន ។» 



 
ឆ្ន ាំសនេះ គឺជាឆ្ន ាំទី១៣សហយីខដ ក្មពុជាបានចូ រមួប្បារពធទិវាមួយសមា៉ោ ងេប្មារ់ភពខែនដី សហយីសគេសងកតស ញីក្ិចចែិតែាំប្ររងខប្រង និង
េក្មមភាពក្នុងការការពារររសិាា នមានការសក្ីនស ងីពីេាំណាក់្េហគមន៍ និងរោា ភិបា ។ សទេះជាយ៉ោ ងណាក៏្សោយ សគចាាំបាច់ប្តូវសរៀរចាំ
នូវវធិានការរមួគ្នន រខនាមសទៀតពីប្គរ់ភាគីទាំងអេ់សដីមបកី្សាងអនាគតមួយខដ មានេុវតាិភាព ប្រក្រសោយភាពធន់ និងនិរនតរភាព។ តាម
រយៈក្មមវធិីទាំងមូ ថ្នទិវាមួយសមា៉ោ ងេប្មារ់ភពខែនដីខដ យុទធនាការសោេនាតាមប្រព័នធឌ្ីជីង ក្ាំពុងដាំសណីរការនាសព សនេះ ក៏្ដូចជា
ពិធីធាំខដ នរងប្រប្ពរតតសៅនាថ្ងៃសៅរ ៍ទី២៦ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ ក្នុងប្ក្ុងខេនមសនារមយសែតតមណឌ  គិរខី្ងមុែសនេះ សយងីេូមអាំពាវនាវឱយ
ប្រជាព រដាទាំងអេ់ចូ រមួខចក្រ ាំខ ក្គាំនិត និងជខជក្អាំពីសារៈេាំខ្ន់ថ្នធមមជាតិ និងមក្រមួសាមគគីគ្នន ជាធលុងមួយសដីមបរីង្ហហ ញឆន្ៈ និង
ភាពែែ ់ខ្ែ យចាំសពាេះេុែុមា ភាពររេ់ធមមជាតិ ភពខែនដី ក៏្ដូចជាររេ់សយងីទាំងអេ់។ 

សោក្ សេង សទៀក្ នាយក្អងគការWWF បានមានប្រសាេន៍ថា៖ «ធនធានធមមជាតិប្ពមទាំងប្រព័នធសអកូ្ ូេីុែត ់នូវមូ ោា នប្គរេះេប្មារ់
ប្ទប្ទង់ដ ់ការរេ់សៅររេ់មនុេស េតែ និងជីវៈចប្មុេះប្គរ់ប្រសភទ ែណៈវាក៏្ជាធាតុដ៏ចាាំបាច់េប្មារ់ការអភិវឌ្ឍសេដាក្ិចច ប្រក្រសោយចីរ
ភាពែងខដរ។ ការខងរក្ាការពារធនធានធមមជាតិ និងភពខែនដីខដ ជាែ្េះរមួររេ់សយងី គឺជាកាតពែក្ិចចររេ់សយងីទាំងអេ់គ្នន ។ រមួគ្នន
សយងីអាចក្សាងអនាគតមួយខដ មនុេស និងធមមជាតិអាចរេ់សៅបានសោយេុែដុមរមនាជាមួយគ្នន ។» 

ការរិទសភលីងមួយសមា៉ោ ងនាសមា៉ោ ង៨:៣០នាទីយរ់ សៅថ្ងៃសៅរចុ៍ងសប្កាយថ្នខែមីនា បានកាល យជាេក្មមភាពនិមិតតរូរេក្ មួយចារ់តាាំងពី
ប្ពរតតិការណ៍ប្រចាាំឆ្ន ាំមួយសនេះបានចារ់ក្ាំសណីតស ងីក្នុងឆ្ន ាំ២០០៧ សៅទីប្ក្ុងេីុដនីថ្នប្រសទេអូក្រ្សាត  ីមក្សមល៉ោេះ ខដ សព សនាេះទិវាសនេះ
ប្តូវបានសធែីស ងីសដីមបែីសពែែាយអាំពីែ រ៉ោេះពា ់ថ្នការសប្រីប្បាេ់សភលីងអគគិេនីសៅស ីររសិាា ន។ តាមរយៈការរិទសភលីងមួយសមា៉ោ ងសនេះ ប្រជា
ជនសៅស ីពិភពសោក្រង្ហហ ញឆន្ៈ និងចូ រមួចាំខណក្ស ីក្ក្មពេ់ការយ ់ដរងជាេក្  ជប្មុញការតល េ់រតូរឥរយិរងជាវជិជមានក្នុងការ
សប្រីប្បាេ់ថាមព អគគីេនី សដីមបរីមួចាំខណក្កាត់រនាយែ រ៉ោេះពា ់ពីការស ងីក្ាំសៅខែនដី។ 

ឯក្ឧតតម Pablo Kang ឯក្អគគរាជទូតអូក្រ្សាត  ីប្រចាាំសៅក្មពុជាបានមានប្រសាេន៍ថា៖ «ទិវាមួយសមា៉ោ ងេប្មារ់ភពខែនដីបានរនតឆលុេះ
រញ្ហច ាំងឱយសយងីស ញីពី ទធែ ខដ សយងីទទួ បានសចញពីភាពររួរមួសាមគគីគ្នន  ខដ វាែត ់នូវក្ដីេងឃរមក្នុងការសរៀរចាំអនាគតដ៏ប្រសេីរ
មួយេប្មារ់មនុេសជាំនាន់សប្កាយៗសទៀត។ សយងីអាចចូ រមួសធែីឱយមានការតល េ់រតូរជាវជិជមានចាំសពាេះវរិតតិអាកាេធាតុតាមរយៈការកាត់
រនាយការសប្រីប្បាេ់ថាមព  និងរនតប្រកាន់ខ្ជ រ់នូវេក្មមភាពសមប្តីភាពររសិាា នង្ហយៗក្នុងការរេ់សៅប្រចាាំថ្ងៃររេ់សយងី គឺអនាគតខររ
សនេះសហយីខដ សយងីប្គរ់គ្នន ប្តូវចូ រមួក្សាងរមួគ្នន ។» 

និរនតរភាពគឺជាប្រធានរទខដ ក្ាំពុងមានសារៈេាំខ្ន់េប្មារ់មនុេសប្គរ់គ្នន ។ ែ វបិាក្ថ្នការខប្រប្រួ អាកាេធាតុ និងការបាត់រង់
ធនធានធមមជាតិក្ាំពុងជេះឥទធិព ដ ់ជីវតិររេ់សយងី ក៏្ដូចជាដ ់ការរេ់សៅថ្នេតែ និងជីវៈចប្មុេះប្គរ់ប្រសភទសៅស ីភពខែនដី។ និរនតរ
ភាពបានក្ាំពុងកាល យជាធាតុដ៏េាំខ្ន់ចាាំបាច់ថ្នេតង់ោប្រតិរតតិការអាជីវក្មមេប្មារ់វេ័ិយឯក្ជន៖ មាច េ់ប្ក្ុមហ ុន េហប្គិន រុគគ ិក្ និង
អតិងិជនប្គរ់រូរ។ 

សោក្ Samson Wong អគគនាយក្ប្គរ់ប្គងថ្នប្ក្ុមហ ុន HEINEKEN Cambodia បាននិយយថា៖ «ទិវាមួយសមា៉ោ ងេប្មារ់ភពខែនដី
មានតថ្មលស ីេពីមួយសមា៉ោ ង សពា គឺវាជាច នាររសិាា នសធែីស ងីេប្មារ់ភពខែនដី និងសដីមបអីនាគតមនុេសជាំនាន់សប្កាយៗសទៀត។ ទិវា
សនេះជានិមិតតរូរថ្នការររួរមួគ្នន ប្រក្រសោយឥទធិព  ក្តីេងឃរម និងជាការសធែីេក្មមភាពេមូហភាពជាធលុងមួយសដីមបសីឆលីយតរសៅនរងរញ្ហហ ថ្ន
ការខប្រប្រួ អាកាេធាតុ។ ដាំសណាេះប្សាយខដ អាចហុចែ ង្ហយៗ សហយីភាល មៗសនាេះគឺសៅមិនទន់មានសនាេះសទ។ រ៉ោុខនតសយងីសជឿជាក់្ថា
សាា រ័នសាធារណៈ និងឯក្ជន េហគមន៍ អងគការ និងប្រជាព រដាប្គរ់រូរខដ រេ់សៅស ីខែនដីសនេះេុទធេរងមានតួនាទីក្នុងការចូ រមួ
នាសព សនេះសដីមបបី្រយុទធប្រឆ្ាំងនរងឥទធិព អវជិជមានថ្នរខប្មរប្មួ អាកាេធាតុ។» 



 
សគ្ន ការណ៍និរនតរភាពេប្មារ់ប្រតិរតតិការធុរៈក្ិចចជាធាតុេនូ យ៉ោ ងេាំខ្ន់េប្មារ់ការអភិវឌ្ឍេប្មារ់រយៈសព យូរអខងែង។ សគចាាំបាច់
ប្តូវោក់្សចញនូវអាទិភាពចាេ់ោេ់សដីមបធីានាថាេុែភាពមនុេស និងសារៈេាំខ្ន់ថ្នគុណភាពប្រព័នធសអកូ្ ូេីុប្តូវបានោក់្រញ្ចូ  ជា
អាទិភាពែពេ់សៅក្នុងខែនការអភិវឌ្ឍន៍ក្ប្មិតេក្  ក្ប្មិតជាតិ និងក្ប្មិតសាា នរ័នទាំងសាធារណៈនិងឯក្ជន។ 

សោក្ Feiruz IKHWAN នាយក្ប្រតិរតតិេតីទីថ្នប្ក្ុមហ ុន Smart Axiata បានមានប្រសាេន៍ថា៖ «សយងីមិនគួរប្ពសងីយក្សនតីយស យី
ចាំសពាេះរញ្ហហ េុែុមា ភាព និងវរុិ ភាពរមួររេ់សយងីទាំងអេ់គ្នន សនាេះ។ ប្ក្ុមហ ុនឯក្ជន សាា រ័នរដា និងរុគគ ប្គរ់រូរមិនប្តូវសមី ស ញី
ខតែ ចាំសណញរយៈសព ែលីស យី សហយីគួរខតោក់្រញ្ចូ  វេ័ិយររសិាា ន និងការការពារភពខែនដីជាេនូ ថ្នខែនការេក្មមភាពររេ់
សយងីសរៀងៗែលួន។» សោក្បានរនតថា៖«អនាគតថ្នភពខែនដីសយងីគឺអាប្េ័យស ីទសងែីខដ សយងីក្ាំពុងសធែីេពែថ្ងៃក្នុងេងគម សហយីវាចាេ់
ណាេ់ថាសយងីទាំងអេ់គ្នន េុទធេរងមានតួនាទីរមួចាំខណក្ក្នុងដាំសណាេះប្សាយចាំសពាេះរញ្ហហ នានាខដ មនុេសជាតិក្ាំពុងប្រឈម។»  

យុវជនអាចសដីរតួនាទីយ៉ោ ងេក្មមសៅក្នុងការការពារធមមជាតិ និងការសធែីឲ្យររសិាា នររេ់សយងីប្រសេីរស ងី។ យុវជនអាចចារ់យក្រសរៀរ
ងមីៗេប្មារ់ការរេ់សៅប្រចាាំថ្ងៃររេ់ពួក្សគ សដីមបចូី រមួកាត់រនាយែ វបិាក្ដ ់ររសិាា ន។ ពួក្សគ អាចសធែីឲ្យែ្េះ សាោសរៀន និង
ប្គរេះសាា នយុវជននានាមាននិរនតរភាពបានសោយចារ់យក្ការអនុវតតេក្មមភាពសមប្តីភាពររសិាា ន ខក្ថ្ចនេមាា រៈមួយចាំនួនេប្មារ់ការសប្រី
ប្បាេ់ស ងីវញិ ក៏្ដូចជាចូ រមួេនសាំេាំថ្ចទរក្ និងសភលីងជាសដីម។ 

ក្ញ្ហា  ជនិ េុនតីា ប្រធានប្ក្ុមយុវខែនដីនិយយថា៖«ការចូ រមួររេ់យុវជនចារ់សែតីមពីយុវជនែលួនឯងមាន ក់្ៗក្នុងការពប្ងរងអនាម័យសាអ ត 
េនសាំេាំថ្ចការសប្រីប្បាេ់ទរក្ និងថាមព អគគិេនី ការោាំសដីមសឈសីៅែ្េះ និងក្នុងេហគមន៍ររេ់ពួក្គ្នត់។» ក្ញ្ហា បាននិយយសទៀតថា៖ 
«ការស ីក្ទរក្ចិតតឲ្យមានការចូ រមួពីយុវជនក្នុងការការពារររសិាា នមិនខមនប្តរមខតជួយឲ្យយុវជនតល េ់រតូរឥរយិរងររេ់ែលួនត្ ់
រ៉ោុសណាណ េះសទ រ៉ោុខនតវាខងមទាំងអាចកាល យជាគាំរូេប្មារ់េមាជិក្ប្គួសារ និងេហគមន៍សដីមបសី ីក្ទរក្ចិតតពួក្សគឲ្យមានទាំនួ ែុេប្តូវខងម
សទៀតក្នុងការការពារររសិាា ន និងធនធានធមមជាតិ េប្មារ់ការក្សាងអនាគតមួយដ៏ អប្រសេីរ។» 

ក្ាំសណីនសេដាក្ិចច និងក្ិចចការពារររសិាា នប្តូវសដីរទន្រមគ្នន ។ ការការពារធមមជាតិ និងររសិាា នមានសារៈេាំខ្ន់ណាេ់ចាំសពាេះការអភិវឌ្ឍ
េងគមសេដាក្ិចច និងក្ាំសណីនសោយចីរភាព សោយសហតុថាវាែត ់ដ ់សយងីនូវធនធានប្គរ់យ៉ោ ងខដ សយងីប្តូវការសដីមបែី ិតបានជាេមាា
រៈសប្រីប្បាេ់ ទាំនិញ សេវាក្មមសប្ចីនយ៉ោ ង ក៏្ដូចជារសងកីតឱកាេការង្ហរេប្មារ់ែត ់នូវប្បាក់្ចាំណូ ប្គួសារ។ 

ឯក្ឧតតម សនប្ត ភក្រ្កាត  បានមានប្រសាេន៍ថា៖ «សយងីចាាំបាច់ប្តូវការរសងកីតសេដាក្ិចចសៅមូ ោា នតាមរយៈទិេសសាល ក្រក្ាសឈឈីរសដីមបរីក្
ចាំណូ ក្នុងសនាេះរមួមានការ ក់្ឥណទនការូនសៅក្នុងទីែារេម័ប្គចិតតអនតរជាតិ យក្ចាំណូ ងវកិាមក្ពប្ងរងការង្ហរអភិរក្សធនធានធមម
ជាតិ និងអភិវឌ្ឍេហគមន៍តាំរន់ការពារធមមជាតិ ក៏្ដូចជាជាំរុញស ីការអភិវឌ្ឍសទេចរណ៍ធមមជាតិ រសងកីតមុែរររងមី រសងកីនចាំណូ  និងសធែី
ឱយជីវភាពព រដាមូ ោា នកាន់ខតមានភាព អប្រសេីរ និងសដីមបកី្មពុជាេសប្មចបាននូវសគ្ន សៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រក្រសោយចីរភាពររេ់ែលួន។ 
ក្មពុជាបាននិងក្ាំពុងែិតែាំប្ររងខប្រងរនតសទៀតក្នុងការការពារនិងអភិរក្សធនធានធមមជាតិ និងសធែីយ៉ោ ងណាធានាឱយបាននូវនិរនតរភាពររសិាា ន 
គុណភាពររសិាា នប្តូវបានធានា ធនធានធមមជាតិប្តូវបានខងរក្ាការពារបានយ៉ោ ង អេប្មារ់ជាប្រសយជន៍ដ ់មនុេសជាតិរារ់ជាំនាន់សទៀត 
ក្នុងសនាេះក្មពុជាបាននិងក្ាំពុងអនុវតតខែនការយុទធសាក្រ្េតរយៈសព ខវងររេ់ែលួនក្នុងការសធែីអពាប្ក្រតយភាពការូនប្តរមឆ្ន ាំ២០៥០។ ប្រសទេ
ក្មពុជាបានសរតជាា  ោក់្ឱយដាំសណីរការនូវប្រព័នធ ប្តួតពិនិតយថ្ប្ពសឈជីាតិ និងប្រព័នធព័ត៌មានេុវតាិភាពររសិាា ន និង េងគម េប្មារ់ការ អនុវតត 
គសប្មាងកាត់រនាយការរសញ្ចញឧេម័នែ្េះក្ញ្ច ក់្ពីការបាត់រង់និងសរចរ រ ថ្ប្ពសឈ ី(REDD+) និងក្ាំណត់សគ្ន សៅកាត់រនាយអប្តាថ្នការ
បាត់រង់ថ្ប្ពសឈមីក្ប្តរមពាក់្ក្ណាត  សៅប្តរមឆ្ន ាំ២០៣០ ក្នុងវេ័ិយថ្ប្ពសឈនីិងការសប្រីប្បាេ់ដី (FOLU) ប្េរតាមយុទធសាក្រ្េតសរ ៉ោដរូក្
ជាតិក្មពុជា»។  



 
-end- 

 
ទាំនាក់្ទាំនងសារព័ត៌មាន៖  
ឯក្ឧតតម សនប្ត ភក្រ្កាត  រដាស ខ្ធកិារប្ក្េួងររសិាា ន 
ស ែទូរេ័ព្៖ ០១២ ៤៨៣ ២៨៣  
សោក្ សទព អសាន រទិធ 
ស ែទូរេ័ព្៖ ០១២ ៩៥៧ ៩១៩  
 
ពត័ម៌ានេប្មារក់ារនិីពនធ៖ 
តាំណរភាជ រេ់ប្មាររ់ូរភាព៖https://drive.google.com/drive/folders/1DNf_UY5XA8RYmH7oQHd6nhaaiwbONU3e?usp=sharing   
 
 
អាំពីទិវាមយួសមា៉ោ ងេប្មារ់ភពខែនដី៖ 

 ប្រសទេក្មពុជាបានចារស់ែតីមប្បារពធទិវាមយួសមា៉ោ ងេប្មារភ់ពខែនដីក្នុងឆ្ន ាំ២០១០ សហយីទិវាសនេះបានកាល យជាប្ពរតតិការណ៍ប្រចាាំឆ្ន ាំដម៏ាន
ប្រជាប្រិយភាពក្នុងចាំសណាមមហាជនទូទាំងប្រសទេជាពិសេេយុវជនរហូតដ រ់ចចុរបនន។ ឆ្ន ាំសនេះ ប្ពរតតិការណ៍មយួសមា៉ោ ងេប្មារភ់ពខែនដីប្តូវ
បានេហការសរៀរចាំសោយប្ក្េងួររសិាា ន ប្ក្េងួសទេចរណ៍ រដាបា សែតតមណឌ  គិរ ីWWF-Cambodia េហភាពអឺរ ៉ោុរ ប្ក្ុមហ ុន
HEINEKEN Cambodia ប្ក្ុមហ ុន Smart Axiata និងសោយមានការគ្នាំប្ទ និងេហការពីមនី្រវរបធមនិ៌ងវចិិប្តេិ បៈ មនី្រពាណិជជក្មមក្នុង
សែតតមណឌ  គិរ ីប្ក្ុមហ ុនThe Blue Circle, ប្ក្ុមហ ុនUnilever, ប្ក្ុមហ ុនCoca Cola ប្ពមទាំងសោយមានការចូ រមួយ៉ោ ង អពីថ្ដគូ
ែសពែែាយ និងប្កុ្មយុវជនររេស់យងីជាសប្ចីនសទៀត។ 

 សោយមានសដីមក្ាំសណីតសៅក្នុងទីប្កុ្ងេីុដនីក្នុងឆ្ន ាំ២០០៧ ទិវាមយួសមា៉ោ ងេប្មារភ់ពខែនដីបានកាល យជាច នាសដីមបរីរសិាា នធាំជាងសគមយួសៅ
ស ីេក្ សោក្ ខដ វាបានរាំែុេការចូ រមួពីរុគគ មាន ក្់ៗ  េហគមន ៍ប្គរេះសាា នរដា និងឯក្ជន និងសាា រ័ននានាសៅក្នុងប្រសទេជាង១៩០
ប្រសទេឲ្យចូ រមួសធែីេក្មមភាពសដីមបរីរសិាា នេប្មារក់ារតល េរ់តូរជាវជិជមាន។ សៅសព ចារស់ែតីមដាំរូង ទិវាមួយសមា៉ោ ងេប្មារភ់ពខែនដីសតត តស ី
វរិិតតថ្នរខប្មរប្មួ អាកាេធាតុ។ រ៉ោុខនតសៅក្នុងរ៉ោុនាម នឆ្ន ាំចុងសប្កាយសនេះ ទិវាេក្ សោក្មយួសនេះបានសតត តស ីរញ្ហហ ថ្នការបាតរ់ង់ធនធានធមម
ជាតិជាេាំខ្ន ់ក្នុងសគ្ន រាំណងសដីមបរីសងកីតជាច នាេក្ មួយខដ មានភាពតជារគ់្នន ឥតោច់េប្មារ់ឈានសៅេសប្មចឲ្យបាននូវនិរនតរ
ភាពថ្នធមមជាតិ។ ច នាថ្នទិវាសនេះបានែត ស់ារៈេាំខ្នដ់ ត់ួនាទីររេរុ់គគ មាន ក្់ៗក្នុងការចូ រមួខេែងរក្ដាំសណាេះប្សាយសដីមបសីឆលីយតរ
សៅនរងរញ្ហហ ប្រឈមថ្នររសិាា នេពែថ្ងៃ ប្ពមទាំងស ីក្គុណតថ្មលថ្នឥទធិព មហាសា ថ្នភាពរមួក្ាំោាំងសាមគគីគ្នន សោយមនុេសរារោ់ននាក្់
សដីមបរីសងកីតឲ្យមានការតល េ់រតូរជាវជិជមានេប្មារភ់ពខែនដីទាំងមូ ។  
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