
ពិធីេបីកយុទធនករ «អនទ ក់សូនយ» េនកនុងតំបន់ករពរធមមជតិកមពុជ ដំណក់កលទី២ 
េសចកតីែថលងសរព័ត៌មនរួម 
 

រជរដឋ ភិបល និងអងគករៃដគូកនុងវសិ័យបរសិថ នអំពវនវឲយមនករចូលរមួបែនថមពីសធរណជនេដីមបបីញចបវ់បិតតិ
អនទ ក ់និងករជួញដូរសតវៃរពខុសចបប ់ខណៈយុទធនករអនទ កសូ់នយកនុងតំបនក់រពរធមមជតិកមពុជដំណកក់ល

ទី២បនចបេ់ផតីម  
 
រជធនភីនំេពញ ៃថងទ៣ី ែខមីន ឆន ២ំ០២៣៖ េនកនុងពធិីេបកីយុទធនករអនទ កសូ់នយកនុងតបំន់ករពរធមមជតិកមពុជដណំកក់លទី២ 
រកសួងបរសិថ ន និងអងគករៃដគបូនរបកសបនតយុទធនករេទកន់ភគនរិតីៃនរបេទសកមពុជ។ េគលេដរបស់យុទធនករដណំក់កលទ២ី 
សំេដបនតបេងកីនករយល់ដឹងរបស់សធរណជនេទអពំីផលវបិកៃនករដក់អនទ ក់សតវៃរព ករជញួដូរសតវៃរព និងករបរេិភគសចស់តវៃរព 
កនុងេនះរួមមនហនភិ័យចំេពះសុខភពសធរណៈ និងករបតប់ង់ធនធនធមមជតផិងែដរ។ យុទធនករកន៏ឹងបនតផសពវផសយឲយកន់ែត
ទូលំទលូយអពំីភពចបំច់កនុងករអភិរកសសតវៃរព នងិធនធនធមមជតិដស៏មបូរែបបរបស់កមពុជ េដមីបីគរំទដល់ករអភិវឌឍរបកបេដយចីរ
ភព។  
 
រកសួងបរសិថ ននឹងបនតដកឹនេំធវីយុទធនករអនទ ក់សូនយដណំកក់លទ២ី ែដលរួមមនយុទធនករតមេខតតេទកន់េខតតេពធ|សត់ កំពង់សពឺ 
េកះកុង េសៀមរម បតដ់ំបងនិងៃប៉លិន េដយមនករសហករពីអងគករមូលនធិិសកលេដមីបីធមមជតិ (WWF) ទភីន កង់រសហរដឋអេមរ ិ
កសរមប់អភវិឌឍអនតរជតិ (USAID) អងគករសមព័នធសតវៃរព (Wildlife Alliance)  អងគករសមព័នធសតវៃរពនងិធមមជតិ (Wild Earth 
Allies)  អងគករអភិរកសសកលរបចកំមពុជ (CI) មជឈមណឌ លអងគរសរមប់ករអភិរកសជីវៈចរមះុ (ACCB) មូលនធិិម៉ដកសចលីូភតី (MJP)  
អងគករសមគមអភិរកសសតវៃរពកមពុជ (WCS) អងគករជីវតិធមមជតិេនកមពុជ (Nature Life) អងគករសតវៃរព និងរុកខជតកិមពុជ (FFI) 
អងគកររខីូហវកមពុជ (RECOFTC)។  
 
កនុងសុនទរកថនវធិីេបីកយុទធនករអនទ កដ់ណំក់កលទ២ី ឯកឧតតម េនរត ភរកត  រដឋេលខធកិររកសួងបរសិថ ន និងជរបធនយុទធនករ
អនទ កសូ់នយបនមនរបសសថ៖ «យុទធនករអនទ កសូ់នយដណំក់កលទី១ រតវូបនបញចប់ជមយួនងឹភពេជគជ័យជទីេមទនៈ។» 
 
ឯកឧតតម េនរត ភរកត បនបនតថ៖ «យុទធនករអនទ កសូ់នយដំណក់កលទី១ ែដលបនចប់េផតីមេឡីងពីៃថងទី៣ ែខមនី និងបញចប់េន ែខ
កញញ ឆន ២ំ០២២ បនរបរពឹតតេទេដយេជគជយ័ជទេីមទនៈនិងទទួលបនលទធផលលអែដល កនុងេនះទ១ី)សធរណជនជតិនងិអនតរជតិ
រប់តងំពីថន ក់ដឹកនរំហូតដល់របជពលរដឋទូេទបនយល់ដឹងបែនថមពីផលប៉ះពល់ៃនអនទ ក់នងិវធិនករែដលបនដក់ចះុេដយរជរដឋ ភិ
បល រកសួងបរសិថ ន និងអជញ ធរពកព់័នធរពមទងំអងគករៃដគូមច ស់ជនំយួកនុងករេដះរសយបញហ វបិតតិអនទ ក់តមរយៈករពរងងឹករអនុវតត
ចបប់ នងិវធិនករអភិវឌឍេសដឋកិចចមលូដឋ នសរមប់សហគមន៍មលូដឋ ន។ ទី២)មនករគរំទយ៉ងខល ងំពីរគប់មជឈដឋ នទងំករចលូរួម
េដយផទ ល់ នងិចូលរួមនងិគរំទេនេលីរបពន័ធផសពវផសយនិងបណត ញទនំក់ទនំងសងគមសរុបរបមណសរុបរបមណ ៥លននក។់ ទ៣ី)
របជពលរដឋមនករយល់ដឹងេរចីនជងមនុ និងបនបណតុ ះសម រតីរសឡញ់បរសិថ ន នងិសតវៃរពកន់ែតខល ងំ នងិចលូរួមែថរកសកន់ែតេរចីន 
សហករជមយួអជញ ធរមនសមតថកចិចកន់ែតខល ងំ។ ទី៤)មនករផល ស់បតូរឥរយិបថកនុងចំេណមអនកនិយមហូបសចស់តវៃរព និងមនករ
ចូលរួមេដយផទ ល់ពមីច ស់េភជនីយដឋ នចនំួន៥២ កនុងេខតតចនំួន៦ ែដលបនេរៀបចំយុទធនករអនទ ក់សូនយ បនេបតជញ ចិតតមិនលក់មខុមហូបេធវី



ពីសចស់តវៃរពរគប់របេភទ និងសធរណជនកប៏នេបតជញ ចតិតមនិបរភិគសច់សតវៃរពជសធរណៈផងែដរ។ ទី៥) យុទធនករអនទ កសូ់នយ
េនកមពុជ គជឺយុទធនករឈនមុខេគេនកនុងតបំនអ់ស៊ន និងរតូវបនអងគករៃដគអូភិរកសេនតមបណត របេទសេផសងៗចប់អរមមណ៍និង
វយតៃមលខពស់ចំេពះកចិចខិតខំរបឹងែរបង និងករតងំចិតតរបស់កមពុជកនុងករករពរនិងអភិរកសធនធនធមមជតិ និងជីវៈចរមុះរគប់របេភទ។» 
 
ឯកឧតតមកប៏នសងកតធ់ងន់ែដរថករចូលរួមពសីធរណជន និងកិចចខតិខំរបឹងែរបងរួមគន បែនថមេទៀត អចជួយឲយេយីងសេរមចបននូវេគល
េដរបស់េយីងកនុងករបញឈបក់រដកអ់នទ ក់ និងករជញួដូរសតវៃរពខុសចបប។់ ឯកឧតតមបនបែនថមថ៖ «ករេបតជញ ចិតតេនះបននិងកពំុង
កល យជបទដឋ នថមមីួយសរមប់សធរណជនកមពុជ និងសហគមន៍មលូដឋ ន ែដលពួកគតន់ឹងចលូរួមេបតជញ ចិតតករពរសុខុមលភពផទ ល់
ខលួន េដយយកធមមជតិេធវីជសមព័នធមិតតកនុងករកសងសងគមមយួរបកបេដយតុលយភព និងនិរនតរភពសរមបម់នសុសជនំន់បចចុបបនន និងអ
នគត។»  
 
ករលុបបំបត់ករដក់អនទ ក់រគប់របេភទពីកនុងតំបន់ករពរធមមជតគិឺជេគលេដមួយដ៏ធំ។ េហតុេនះេហីយករចលូរួមពីសធរណជន 
ពិតជមនសរៈសំខនណ់ស់មិនរតឹមែតកនុងករបញឈបក់រដក់អនទ ក់េនះេទ ប៉ុែនតែថមទងំចលូរួមេដះរសយវបិតតអិនទ ក់និងករជញួដូរ
សតវៃរពខុសចបបដ់ល់ឬសគល់របស់វ។  
 
ឯកឧតតម ឃុត ចនដ់រ៉ សមជកិរដឋសភ នងិជសមជកិគណ:កមមករែផនករ វនិិេយគ កសិកមម អភិវឌឍន៍ជនបទ បរសិថ ន នងិធនធន
ទឹកៃនរដឋសភជតិ បនែថលងេកីតសរេសីរថ៖ «ខញុ ំសូមេកតសរេសីរនិងវយតៃមលខពស់ដល់កចិចខិតខំរបងឹែរបងរួមគន កនុងរកបខណ័ឌ យុទធនករ
អនទ កសូ់នយ េរកមករដឹកនរំបស់រកសួងបរសិថ នេដយមនករចូលរួមពសីថ ប័នអងគករៃដគកូនុងេគលេដបញចប់វបិតតិនិងករពរសុខភពស
ធរណៈ។ េបីេទះបីជេសចកតីរយករណ៍ពីអងគករ WWF បនបងហ ញថចំននួអនទ ក់រតមឹ២០%ៃនចនំួនអនទ កប៉់ន់របមណសរុបរតូវបន
ដកេចញពីតបំនក់រពរធមមជតិកមពុជ។» «េយងតមចបប់តបំនក់រពរ សតវៃរពរតូវបនចត់ទុកជេបតិកភណឌ របស់រដឋ។ ដូចេនះករអភិ
រកសនិងករករពរសតវៃរពមិនរតឹមែតជតួរនទីរបស់រកសួងបរសិថ នឬរបស់អងគមយួេនះេទ។ វជកតពវកចិចរបស់េយីងទងំអស់គន  េហីយ
េយីងមនិរតូវេមីលរលំងតៃមលៃនករចលួរួមពរីបជជនែដលរស់េនជប់នងឹតំបនក់រពរេឡីយ។» «យុទធនករដំណក់កលទ១ីរតូវបនអនុវតត
េឡីងរបកបេដយេជគជយ័កនុងេខតតចំននួ៦ គឺរកេចះ សទឹងែរតង រតនគិរ ីមណឌ លគិរ ីរពះវហិរ និងកំពង់ធំ។ ឯដណំកក់លទ២ី យុទធនករ
នឹងរតូវអនុវតតេនកនុងេខតតចំននួ៦េទៀត គឺកំពង់សពឺ េពធ|សត់ េកះកុង ៃបលិ៉ន បត់ដំបង និងេសៀមរប។ ខញុ ំេជឿជកយ៉់ងមតុមថំ យុទធន
ករេដីមបីបញឈប់ករដកអ់នទ កេ់នកនុងតំបន់ករពរធមមជតិកនុងេខតតៃនយុទធនករដណំក់កលទ១ី នងឹេនែតបនតអនុវតតរសបេពលជមយួ
នឹងយុទធនករដណំកក់លទ២ីផងែដរ។»    
 
ទនទឹមគន េនះ ករពរងឹងករអនុវតតចបបេ់នកនុងតំបន់ករពររតូវបនអនុវតតជបនតបនទ ប។់ កនុងចេនល ះឆន ២ំ០២១ នងិ២០២២ ជមយួនងឹករ
លបតរបមណចំននួ៤មុឺនេលីក រកសួងបរសិថ ន និងអងគករៃដគបូនដកអនទ កស់រុប ៩៦.៣៥៦អនទ ក់  របឹអូសរណយនតសរុបចនំួន
៦.៨៦០ នងិ អវុធែកៃចនសរុបចំននួ១.៤១៦ េចញពីតបំនក់រពរធមមជតិទូទងំរបេទសកមពុជ។ ក៏ប៉ុែនត ចំននួអនទ ក់សរុបេនកនុងតបំន់
ករពរធមមជតិេនមនចនំួនេរចីនជងេនះ។  
 
ឯកឧតតម គឹម ណុង របធនអគគនយកដឋ នរដឋបលករពរ នងិអភិរកសធមមជតិៃនរកសួងបរសិថ នបនែថលងថ៖ «ករែសវងរកអនទ កម់ិនែមន
ជេរឿងងយរសួលេនះេទ េរពះអនទ ក់ភគេរចីនេនសំងលំក់ខលួនកនុងៃរពរហូតដល់វទក់បនសតវៃរពនងិសមល ប់សតវរងេរគះេនះ។  
េយីងចបំច់រតូវេរបីវធិីសរសតៃចនរបឌតិសរមបជ់ជំនយួកនុងយុទធសរសតលបតតំបន់ករពរ េដមីបីបេងកីនសមតថភពកនុងករែសវងរកអនទ ក់រគប់
របេភទនិងតមដនបទេលមីសសតវៃរពបនរបកបេដយរបសិទធភព។ េយីងក៏រតូវករធនធនបែនថមេទៀត េដីមបីបេងកនីសមតថភពនិងជំនញ
ឧទយនុរកស េដមីបីពរងឹងករអនុវតតចបប់កនុងតំបន់ករពរក៏ដចូជអនុវតតករងរលបតទងំកនុងនងិេរកែដនជរមកសតវៃរព។» 

 

ករដកអ់នទ ក់ និងបរបញ់សតវៃរពខសុចបប់ គជឺកតត រួមចំែណកចមបងដល់ករផុតពជូរបស់សតវេគៃរព និងខល ធំេនកនុងរបេទសកមពុជ។ 
អនទ ក់េនះេហីយក៏ជកតត េធវឲីយចនំួនរបេភទសតវៃរពែដលមនតៃមលជសកលមួយចំនួនថយចុះគួរឲយកត់សមគ ល់ ែដលកនុងេនះរួមមន សតវ
ទេនសង និងខល រខិនជេដមី។ ដចូគន េនះែដរ របេភទសតវរកចកេជីងចពំម ដូចជ ខទីង េរបីស ឈលសូ កក៏ំពុងរបឈមនឹងករគរំមកំែហងខល ងំ
ផងែដរ។  
 



ករសិកសជចេងក មមួយេដយរកសួងបរសិថ ន និងអងគករ WWFកមពុជ បនបងហ ញថ កនុងចេនល ះឆន ២ំ០១០ ដល់ ឆន ២ំ០២២ ចនំួនសតវ
ទេនសងបនថយចះុ៨៩% ឈលសូថយចះុ៦៥% និងរជូកៃរពថយចះុ១៥%។  
 
េលក េសង េទៀក នយកអងគករ WWF បនឲយដងឹថ៖ «របយករណ៍សតីពីករថយចុះៃនសតវៃរពកនុងតំបន់ៃរពករពរធមមជតិគជឺសញញ  
អសននេរកីនរលឹំកអពំីអតលុយភពៃនរបព័នធេអកឡូូសីុកនុងតបំន់េនះ ែដលវអចនងឹបងកផលវបិលដល់ជីវភពនិងកររស់េនរបស់របជជន
ផងែដរ។ េទះយ៉ងណក៏េដយវេនមិនទនហួ់សេពលេទ កនុងករេធវឲីយសថ នភពទងំេនះរបេសីរេឡីង េដយចបេ់ផតីមេធវីសកមមភពរួមគន
ឥឡូវ េដមីបីេដះរសយវបិតតិេនះដល់ឬសគល់របស់វេហីយសត រធមមជតិេឡីងវញិ។» 
 
គិតរតមឹៃថងេនះវមនរយៈេពលមយួឆន េំហីយែដលសថ ប័នរកសួងៃនរជរដឋ ភិបលពក់ព័នធ និងអងគករៃដគ ូបនចប់េផតមីអនវុតតយុទធនករ
េឃសនផសពវផសយជសធរណៈេដយបនទទួលសគ ល់ពភីពចបំចក់នុងករេដះរសយបញហ របឈមរបស់សតវៃរពកមពុជ េនះគឺវបិតត ិ
អនទ ក់ និងករបរបញ់ខសុចបប់ែដលកំពងុេកីតេឡីងេដយមនករជរមញុពីករេរបីរបស់នងិករជួញដរូសតវៃរពខសុចបប់។  
 
េរកមករដឹកនរំបស់រកសួងបរសិថ ន និងករចូលរួមពអីងគករ WWF ភន ក់ងរ USAID  អងគករ WCS អងគករ CI អងគករ NatureLife អងគ
ករ FFI អងគករ WEA កចិចខតិខំរបងឹែរបងរួមគន កនុងយុទធនករដំណកក់លទ១ីបនេលីកទឹកចិតតនងិទទលួបនករគរំទពីរបជជនជង 
៣លននក់ទងំផទ ល់និងរបេយលតមបណត ញសងគម បូករួមទងំសហគមន៍មលូដឋ នរស់េនែកបរតំបន់ករពរធមមជតផិងែដរ េដយបន
បេងកីនករយល់ដឹងរបស់ពួកគត់អពំីផលវបិកករដក់អនទ ក់ ករជួញដូរ និងករបរេិភគសច់សតវៃរព េហីយេធវឲីយមនករផល ស់បតូរឥរយិបថ
សធរណៈ។  
  
ជលទធផល កនុងឆន ២ំ០២២ អនទ ក់សរុបរបមណជង៣៥.០០០ រតូវបនដកេចញពតីំបន់ករពរធមមជតទិូទងំកមពុជ ែដលតួរេលខេនះ
បងហ ញពីករថយចះុរបមណ៤៤% េបីេធៀបនងឹលទធផលកនុងឆន ២ំ០២១ ែដលចនំួនអនទ កស់រុប៦១.៦១១។ ទនទឹមគន េនះែដរ េភជនីយដឋ ន 
ចំនួន៥២កែនលងកនុងេខតតចំនួន៦កនុងភគឦសនៃនរបេទសកមពុជបនរបកសពកីរេបតជញ ចិតតមិនលក់សច់សតវៃរពកនុងអជីវកមមរបស់ខលួន។  
 
េទះជយ៉ងណក៏េដយ េយងតមលទធផលៃនករសិកសរបស់រកសួងបរសិថ ននងិអងគករៃដគូ ករដកអនទ ក់េចញពីកនុងតំបន់ករពរធមម
ជតិកមពុជបនរតមឹចំននួ២០%ប៉ុេណណ ះៃនចំនួនអនទ ក់ប៉ន់របមណសរុបេនកនុងៃរពធមមជតិទងំេនះ។ តមរយៈករអនុវតតយុទធនករ
អនទ កសូ់នយ ភគីពក់ព័នធ និងៃដគទូងំអស់បនេបតជញ ចិតតេធវីកររួមគន និងែសវងរកដំេណះរសយរួមចំេពះវបិតតិអនទ កន់ិងេដមីបីសេរមចបន
នូវេគលេដរបស់យុទធនករ។ 
 

បណឌិ ត Suwanna Gauntlett សថ បនិកនិងនយិករបតបិតតិអងគករ (WA) បនមនរបសសថ៖ «អងគករសមព័នធមិតតសតវៃរពមនេសចកដី
េសមនសរកីរយែដលបនចូលរួមកនុងដំណក់កលទ២ី ៃនយុទធនករអនទ ក់សូនយ។ េដយសរែតកររួមគន ែតមួយ េយីងនឹងអចចត់វធិន
ករកនែ់តតងឹរងឹេលីករដក់អនទ ក់។ អនទ ក់េរបៀបបននឹងរគបម់ីនឬយុទធភ័ណឌ មិនទន់ផទុះចំេពះសតវៃរព ែដលរតូវបនសមល បេ់ដយមិន
េរសីមុខ មិនថជរបេភទសតវមនវតតមនបងគួរ ឬរបេភទសតវករម ឬរបេភទជិតផតុពជូេនះេទ។ អនទ ក់រតូវបនផលិតយ៉ងងយរសួលពីវតថុ
ធតុេដមីែដលមនតំៃលេថក ប៉ុែនតវអចនងឹបងកឱយមនករខូចខតែដលមិនអចសត រមកវញិបនចំេពះជីវៈចរមុះ។»  
 
េលក ទុយ េសរវីឌឍន នយកកមមវធិីរបចអំងគករ WEA បនឲយដងឹថ៖ «ករបញចប់ករដក់អនទ ក់ែដលជសកមមភពបងកេរគះថន កខ់ពស់
និងផតល់នូវអតថរបេយជន៍យូរអែងវងដល់សតវៃរពកមពុជ និងទីជរមកធមមជតិរបស់វ ក៏ដចូជមនុសសជតិែដរ។ រួមគន  េយីងអចករពរជីវៈ
ចរមុះដ៏ពសិិដឋរបស់កមពុជ នងិពរងឹងករចិញច មឹជីវតិរបស់សហគមន៍ ករពរសុខភពសធរណៈ រពមទងំេធវឲីយមនផល ស់បតូរជវជិជមន។» 
 
េលករសី Christel Griffioen នយកមជឈមណឌ ល ACCB បនឱយដឹងថ៖ «េពលេវលកំពងុែតរកំលិេទមុខ។ ក៏ប៉ុែនតេយីងេជឿជក់េលីឥទធិ
ពលៃនករេដះរសយបងហ ញរួមគន ។ ទនទមឹគន េនះ េយីងក៏រតូវករចូលរួមេធវីសកមមភពរួមបែនថមេទៀត  េដមីបីពរងឹងករអនវុតតចបប់នងិបនត
ផសពវផសយចំេណះដឹងទកទ់ងេទនឹងបរសិថ ន េរពះវរួមចំែណកគរំទសំខនដ់ល់ករលុបបបំត់នវូវបិតតអិនទ ក់។»  
 

េលក គង់ មុននីច័នធ នយកមូលនធិិ MJP របចកំមពុជបនមនរបសសន៍ថ៖ «ជរមកសតវៃរពែដលគម នអនទ ក់មិនរតឹមែតមនសរៈសំខន់
ចំេពះករករពរសតវៃរពែដលេនេសសសល់េនះេទ។ ប៉ុែនតវកម៏នសរៈសំខន់េនកនុងករបេងកីតទីជរមកសុវតថិភពមួយ សរមបក់របនតពជូ



របស់សតវៃរពផងែដរ។  ជីវៈរស់ទងំអស់េនេលីភពែផនដីេយីងមនទំនក់ទំនងយ៉ងសអិតរមួតជមួយគន ។ របសិនេបីវតតមនសតវៃរពរតូវបន
បត់បង់ វនងឹមនផលបះ៉ពល់យ៉ងផងែដរេទេលីរបព័នធេអកឡូូសីុ។» 
 
អនទ កម់ិនរតមឹែតគំរមកំែហងដល់សតវៃរពេនះេទ វែថមទងំបងកឲយមនករគំរមកំែហងដល់សុខភពសធរណៈផងែដរ េដយសរេមេរគ
មួយចនំួនេនកនុងខលួនសតវៃរពមិនបងករជជំងឺ ប៉ែុនតវអចចមលងេទមនសុស។ សកមមភពទងំអស់ៃនែខសសងវ ក់ៃនករជញួដូរសតវៃរពខុសចបប់ 
និងករដកអ់នទ ក់ រប់ចប់ពកីរដឹកជញជូ ន ដល់ករបរេិភគសចស់តវៃរព សុទធែតជកតត មនហនភិ័យកនុងករចមលងមកមនុសសតមរយ:ករ
ប៉ះពល់េដយផទ ល់រវងមនសុស និងសតវៃរព។ េបសិីនជសតវៃរពទងំេនះមនផទុកជំងឺេផសងៗ វេធវីឲយប៉ះពល់ដល់សុខភព អយុជីវតិ ឬបងក
ឲយមនកររតតបតជំងឺផងែដរ។  
 
េលកេវជជបណឌិ ត យ ីេសងេដឿន អនុរបធននយកដឋ នរបយុទធនឹងជងំឺឆលងៃនរកសួងសុខភបិលបនបងហ ញពីកងវល់របស់ខលួនថ សតវៃរព
មួយចនំួនផទុកេនេមេរគ វមិនេចញជេរគសញញ េទ ប៉ុែនតវអចចមលងមកមនុសសបនែដរ។  េលកេវជជបណឌិ តបនេលីកេឡីងថ៖ «ករបេងកតី
រកុមករងរសុខភពែតមយួមនសរៈសំខន់សរមបក់របងក រ និងេឆលីយតបនូវជំងឺែដលឆលងពីសតវមកមនសុសបន េដយមនករចលូរួមពី
រកសួងទងំបគីឺ រកសួងសុខភបិល បរសិថ ន និងកសិកមម រុកខ របមញ់ នងិេនសទ េដមីបីកតប់នថយពហីនិភយ័ៃនករឆលងជំងពឺីសតវមក
មនុសសនេពលអនគត។ េយីងចបំច់រតូវេធវីកររួមគន េដីមបីេធវីឲយសុវតថិភពចំណីអហរមនភពរបេសីរេឡីង  ខណៈបងក រឲយបន 
នូវករទញិ ករលក់ ករដកឹជញជូ ន នងិករេរបីរបស់របេភទសតវៃរពែដលមនហនិភយ័ខពស់កនុងករចមលងជងំឺពីសតវមកមនសុស។» 
 

េលកបណឌិ ត Jackson Frechette នយកបេចចកេទសជន់ខពស់ៃនអងគករ CI បនែថលងថ៖ «ករអភិរកសជីវៈចរមះុ នងិសតវៃរពអចកត់
បនថយហនភិ័យៃនករចមលងជំងឺពសីតវមកមនសុស នងិករពរករផទុះេឡីងៃនកររតតបតជសកលេនៃថងអនគត។ អងគករ CI បននិងកពំុង
េធវីករជមួយរកសួងបរសិថ ន េដមីបីបេងកីនសមតថភពែផនកបេចចកេទសសរមប់េដះរសយករជួញដូរសតវៃរពកនុងរបេទសនិងឆលងែដន។» 
 
េលកបណឌិ តក៏បនេលីកេឡីងែដរថ៖ «តមរយៈករអនុវតតយុទធនករេនះ ខញុ ំសងឃឹមថសធរណជនទងំអស់នឹងទទលួសគ ល់ពីតួរនទី
របស់ខលួនកនុងករបញចប់សកមមភពបផំលិចបំផល ញទងំអស់ េដយចូលរួមនយិយថេទចំេពះសចស់តវៃរព។»  
 
ឯកឧតតម េនរត ភរកត  បនមនរបសសថ៖ «េយីងក៏េជឿជក់ថតមរយៈយុទធនករអនទ កសូ់នយេនះនឹងេធវីឱយរបជពលរដឋកន់ែតរសឡញ់
និងចូលរួមែថរកសអភិរកសសតវៃរពនិងជីវៈចរមះុបរសិថ ន នងិធនធនធមមជតិ។ តមរយៈយុទធនករេនះ ក៏នងឹបងហ ញថ អនកបរបញ់សតវៃរព 
អនកដក់អនទ ក់ អនកលកដ់ូរសច់សតវៃរព នងិអនកបរេិភគសច់សតវៃរព មនិរតូវបនេគេកតសរេសីរេឡីយ និងបនកល យជជនចែមលកកនុងសងគ
ម។ សងគមកមពុជបចចុបបននែដលរបជពលរដឋបនឱយតៃមលេលីករែថរកសនងិករពរធនធនធមមជតនិិងសតវៃរព។» 
 
រកសួងបរសិថ ន និងៃដគូរនឹងបនតេធវកីររួមគន  េដមីបីបេងកតីជេរមីសជីវភពដល់សហគមន៍មូលដឋ នរស់េនអរស័យផលេលីកររបមលូផលអនុ
ផលៃរពេឈី ករបរបញ់តមែបបរបៃពណីសរមបស់ច់ និងករជញួដូរ តមរយៈគេរមងកសិរុកខកមម និងេទសចរណ៍ធមមជតេិផសងៗ។ កិចច
ខិតខំរបឹងែរបងេនះ នងឹបេងកីតឲយមនករផល ស់បតូររសនិយម នងិឥរយិបថរបស់របជជនចំេពះករបរេិភគសច់សតវៃរព េដីមបីករពរសុខ
ភពសធរណៈពហីនភិ័យៃនករចមលងជំងឺពសីតវមកមនុសសេនៃថងអនគត។ 
 
ែផនករសកមមភពចបស់លស់រតូវបនផតល់អទភិពេលីគំនតិផតួចេផតីមែដលគរំទដល់ករអភិវឌឍន៍េសដឋកិចចរបស់សហគមន៍មូលដឋ ន និង
ករផតល់ជេរមសីករចិញច ឹមជីវតិ េដីមបីបនតេលីកទកឹចិតតរបជសហគមនឱ៍យចូលរួមកនុងករអភិរកសសតវៃរព និងករពរធនធនធមមជតសិរមប់
ករអភិវឌឍេអកូេទសចរណ៍៕  
 
*** 
សរមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមទក់ទង៖  
ឯកឧតតម េនរត ភរកត  រដឋេលខធិកររកសួងបរសិថ ន និងជរបធនយុទធនករអនទ ក់សូនយ 

០១២ ៤៨៣ ២៨៣ 


