
 

 

 

 

 

 

 

 

សេចក្តីថ្លែងសារព័តម៌ានរមួ 

ការចូលរមួរបសប់្បជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋឋ នមានសារៈសខំាន់ណាសក់្នងុការបញ្ចប់
វិបត្តិអន្ទា ក់្ និងការជួញដូ្រសត្វព្ប្ពខុសចាប់នៅក្មពុជា 
សេតតេទងឹថ្រតង ថ្លៃទ៧ី សមសា ២០២២ -  យុទធនាការអនាទ ក់្េូនយក្នុងតបំន់ការពារក្មពុជាក្ពុំងអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរមួយ៉ា ង
េក្មមថ្លមសទៀតពីរបជាពលរដ្ឋ នងិេហគមន៍មូលដ្ឋឋ នទងំអេ ់សដ្ីមបបីញ្ឈប់ការដ្ឋក់្អនាទ ក់្រគប់របសេទសៅក្នុងតំបន់ការពារ
ធមមជាតិក្មពុជា េណៈសពលថ្ដ្លយុទធនាការសនេះបានសៅដ្ល់រក្ុងេទឹងថ្រតងថ្នសេតតេទឹងថ្រតងនាថ្លៃទ៧ី ថ្េសមសាសនេះ។ 

ឯក្ឧត្តម ននប្ត្ ភក្ត្កាត  រដ្ឋសលខាធិការរក្េួងបរសិាា ន បានមានរបសាេន៍ថា៖ «រាប់ចាប់ពីរបជាពលរដ្ឋក្នុងេូម ិដ្ល់អនក្ផ្ត
ល់សេវាដ្កឹ្ជញ្ជូ ន អនក្លក់្ដូ្រមហូបអាហារសៅទផី្ារក្នុងរក្ងុនងិទីរបជុជំន រហូតដ្ល់មាា េ់សោជនីយដ្ឋឋ ន នងិអតលិិជន ការចូល
រមួរបេ់របជាពលរដ្ឋេហគមន៍គឺសដ្ីរតួយ៉ា ងេំខាន់ក្នុងការផ្តល់េុវតាិោពដ្ល់ការរេ់រានថ្នេតវថ្រពរគប់របសេទក្នុងទីជរមក្ថ្រព
ធមមជាតិរបេ់ពកួ្វា និងក្នុងការចូលរមួបញ្ឈប់ការសរបីរបាេ់ នងិការដ្ឋក់្អនាទ ក់្សៅក្នុងថ្ដ្នជរមក្ធមមជាតិេរមាប់េតវថ្រព។» 

រក្េួងបរសិាា នេូមអពំាវនាវដ្ល់របជាពលរដ្ឋទងំអេ់ឱ្យបញ្ឈប់ការទទួលទនសាច់េតវថ្រព ឬជាវផ្លិតផ្លពីេតវថ្រពដ្ថ្ទ
សទៀតជាដ្ឋច់ខាត។ ឯក្ឧត្តម ននប្ត្ ភក្ត្កាត  បានអំពាវនាវថា៖ «សយងីេ្ុ ំេូមអំពាវនាវយ៉ា ងទទូចដ្ល់របជាពលរដ្ឋទងំអេ់
សៅក្នុងរបសទេក្មពុជាឱ្យនិយយថាសទចំសពាេះសាច់េតវថ្រព នងិចូលរមួក្នុងេក្មមោពអេិរក្សធនធានធមមជាតិរបេ់រពេះរាជាណា
ចរក្ក្មពុជាឱ្យសៅេាិតសេារគង់វងស»។ 

រពេះេងឃក្មពុជាបានបង្ហហ ញឱ្យស ញីពតីួនាទដ៏ី្េំខាន់របេ់វេ័ិយពុទធចិរក្ក្នុងការដ្ឋក់្បញ្ាូ លនូវេែឹមសារេតពីីោពចាបំាច់ថ្ន
ការពារេតវថ្រព និងជរមុញឱ្យមានការកាត់បនាយការបរសិោគសាច់េតវថ្រព តាមរយៈការសធវីធមមសទេនាសផ្សងៗ ថ្ដ្លជាក្តាត ដ៏្
េំខាន់មួយរមួចំថ្ណក្របក្បសដ្ឋយឥទធិពលខាែ ងំសលីការផ្លែ េ់បតូរឥរយិបលរបេ់របជាពលរដ្ឋ និងជាពិសេេសៅសលីបទដ្ឋឋ នថ្ន
រសបៀបរេ់ក្នុងេងគមក្មពុជាពាក់្ព័នធនឹងការមិនបរសិោគសាច់េតវថ្រព។ 

ប្ពះនត្ជៈប្ពះគុណ ថូ ធូរស ់រពេះវន័ិយធរគណសេតតឧតតរមានជ័យ នងិជារពេះរបធានេងឃរុកាា វន័ បានមានេងឃដ្ីកាថា៖ «
របជាពលរដ្ឋក្មពុជារគប់រូប រាប់ទងំរពេះេងឃផ្ងថ្ដ្រ មានតួនាទយី៉ា ងេំខាន់ណាេ់ក្នុងការចូលរមួការពារ និងសាា រស ងីវញិនូវ
ចំននួេតវថ្រព និងធនធានធមមជាតកិ្មពុជា។  រពេះេងឃក្មពុជាទទលួសាគ ល់ពីសារៈេំខាន់ថ្នតនួាទីរបេ់េែួនក្នុងការផ្សពវផ្ាយ
សដ្ីមបបីសញ្ា ៀបពុទធឪវាទថ្ដ្លមានឥទធិពលវជិជមានក្នុងការអប់រ ំនិងអាចថ្ក្ថ្របឥរយិបល និងជំសនឿថ្ដ្លពុំមានមូលដ្ឋឋ នរតឹមរតូវ
របេ់អនក្និយមបរសិោគសាច់ថ្រព ឬជាវផ្លិតផ្លពីេតវថ្រព។» 

ប្ពះនត្ជគុណ ថ ូធូរស ់បានមានេងឃដ្ីកាថាបថ្នាមថា៖ «រពេះេងឃចាបំាច់ចូលរមួតាមរយៈការផ្តលធ់ម៌សទេនា ឬជថ្ជក្
ជារបចាជំាមួយពុទធសាេនកិ្សដ្ឋយបសញ្ា ៀបនូវសារេខំាន់ៗអពំសីារៈេំខាន់ថ្នការអេិរក្សេតវថ្រពក្មពុជា និងោពចាបំាច់ក្នុង
ការកាត់បនាយតរមូវថ្នសាច់ នងិផ្លិតផ្លេតវថ្រព។» 

ចាប់តាងំពីការសបីក្យុទធនាការជាផ្ែូវការថ្ដ្លបានរបរពឹតតស ងីសៅរាជធានីេនំសពញកាលពីសដ្មីថ្េមីនា រហូតដ្លក់ារចាប់សផ្តីម
យុទធនាការតាមសេតតនាសពលសនេះ យុទធនាការអនាទ ក់្េូនយបនតអពំាវនាវឱ្យមានការដ្ឋក់្សចញនូវវធិានការបនាទ ន់នានាសដ្ីមបបីសងកនី



 

 

 

 

 

 

 

ការពរងឹងការអនុវតតចាប់ និងពិនតិយសមីលបទបញ្ញតតិពាក់្ព័នធក្នុងសោលបំណងទប់សាក ត់ការ ការបរបាញ់េតវថ្រពេុេចាប់ និង
បញ្ា ប់វបិតតអិនាទ ក់្ថ្ដ្លក្ំពុងគរំាមក្ថំ្ហងជីវតិេតវថ្រពក្មពុជាយ៉ា ងខាែ ងំ។ 

នោក្ នសង ន ៀក្ នាយក្អងគការ WWF បានថ្លែងថា៖ «វធិានការេរមាប់ពរងងឹការអនុវតតចាប់យ៉ា ងតងឹរុងឹ នងិការនាំ
េែួនអនក្ដ្ឋក់្អនាទ ក់្ អនក្របមាញ់ នងិអនក្ជញួដូ្រេតវថ្រពសៅតុលាការ មានោពចាបំាច់សដ្ីមបបីញ្ា ប់ការេំលាប់េតវថ្រពកុ្ំឲ្យមានត
សៅសទៀត។» សលាក្បានបថ្នាមសទៀតថា៖ «សលីេពីសនេះសទៀត សគរតវូដ្ឋក់្សចញនូវវធិានការសដ្មីបបីទិរាល់ទផី្ារេតវថ្រពទងំអេ់
សៅក្នុងមូលដ្ឋឋ ន នងិរតូវអនុវតតការចុេះរតួតពិនតិយតាមដ្ឋនជារបចាសំដ្ឋយមន្តនតអីនុវតតចាប់ចល័ត។» 

វាសៅទន់មិនយតឺសពលសទក្នុងការរមួោន សដ្មីបសីធវីឱ្យមានការផ្លែ េ់មយួជាវជិជមានេរមាប់ការអេិរក្ស នងិសាត រចនំួនេតវថ្រពនិង
ធនធានធមមជាតិស ងីវញិ ប៉ាុថ្នតសយងីរតូវថ្តចាប់សផ្តមីក្ចិាការសនេះចាប់ពីសពលឥ ូវសនេះតសៅសៅរគប់លំដ្ឋប់ថាន ក់្ទងំអេ់សដ្ីមបី
សរៀបចំវធិានការអេិរក្សរមួោន បនាទ ន់ក្នុងការអេិរក្សធនធានថ្រពស  ីេតវថ្រព នងិសាត រធនធានធមមជាតកិ្មពុជាឲ្យរបសេីរស ងី។ 
របេិនសបោីម នវធិានការបនាទ ន់សទសនាេះ ក្មពុជានងឹរប មនឹងការបាត់បង់ធនធាន េតវថ្រពរបេ់េែួនថ្ដ្លមានតថ្មែមិនអាចកាត់
ថ្លែបានជាេក្លក្នុងសពលអនាគតខាងមុេ។ 

នោក្បណឌិ ត្ Jackson Frechette នាយក្ក្មមវធិីថ្នមហាតបំន់សមគងគថ្នអងគការ CI បាននិយយថា៖ «យុទធនាការសនេះ
នឹងជួយបសងកីនការយល់ដ្ងឹរបេ់សាធារណជនអពំីក្តាត គរំាមក្ំថ្ហង និងការទទលួរងសរោេះថាន ក់្សរចីនយ៉ា ង ថ្ដ្លេតវថ្រពក្មពុ
ជាក្ំពុងជបួរបទេះជាសរៀងរាល់ថ្លៃ។ ដូ្សចនេះសដ្ីមបសី្ែយីតបនងឹក្តាត រប មទងំសនេះ អនក្ពាក់្ព័នធទងំអេ់រតូវចូលរមួផ្តល់នូវ
ធនធាន នងិលទធោពរគប់រោន់ដ្ល់អាជ្ាធរ និងោន ក់្ង្ហរមានេមតាក្ចិាការពារេតវថ្រព សដ្ីមបពីួក្ោត់អាចសរៀបចនូំវវធិានការ
េមរេបនិងរបក្បោពថ្ចនរបឌិតេរមាប់ជាដ្ំសណាេះរសាយស្ែីយតបឲ្យដ្ល់ឫេគល់ថ្នបញ្ហហ ពាក់្ព័នធនងឹការជញួដូ្រេតវថ្រព 
រពមទងំសដ្ីមបឈីានសៅសាត រធនធានធមមជាតកិ្មពុជាស ងីវញិ។» 

តាមរយៈការចូលរមួកាន់ថ្តសរចនីស ងីបថ្នាមសទៀតពីេំណាក់្េហគមន៍មូលដ្ឋឋ នក្នុងការរគប់រគងធនធានធមមជាត ិរបជាជន
េហគមន៍អាចសដ្ីរតួនាទកី្នុងការអេិវឌឍការជីវោព នងិការចញិ្ា ឹមជីវតិរបេ់ពួក្សគឲ្យកាន់ថ្តរបសេីរស ងី សហយីរេបសពល
ជាមួយោន សនាេះពួក្សគអាចចូលរមួចំថ្ណក្ផ្ងថ្ដ្រក្នុងការការពារេតវថ្រពក្មពុជាថ្ដ្លមានតថ្មែជាេក្ល ក៏្ដូ្ចជាចូលរមួធានា
ការបសន្តញ្ា ៀេការបាត់បង់ធមមជាតឲិ្យសៅជាការសាត រស ងីវញិនូវធនធានសនេះសៅក្មពុជា។   

នោក្  ុយ នសរវីឌ្ឍន្ទ នាយក្ក្មមវធិីថ្នអងគការ Wild Earth Allies Cambodia បានមានរបសាេន៍ថា៖ «តាមរយៈ
យុទធនាការសនេះ សយងីេូមអំពាវនាវឱ្យមានការចូលរមួយ៉ា ងេក្មមបថ្នាមពេីហគមន៍មូលដ្ឋឋ នទងំអេ់ក្នុងការរគប់រគង សរបី
របាេ ់និងថ្បងថ្ចក្ធនធានធមមជាតិរបក្បសដ្ឋយនិរនតរោពសដ្មីបោីរំទដ្លក់ារអេិវឌឍរបក្បសដ្ឋយចីរោព រពមទងំក្សាង
បាននូវបរសិាា នមួយថ្ដ្លមនុេស និងធមមជាតអិាចរេ់សៅជាមួយសដ្ឋយេុេដុ្មរមយនា។» 

នោក្ប្ស ីហ ូ  ក្លាណ នាយកិាអងគការរេូីហវរបចារំបសទេក្មពុជាសលីក្ស ងីថា៖ «ការបនតចូលរមួពីេណំាក់្េហគមន៍
មូលដ្ឋឋ នក្នុងការរគប់រគងធនធានធមមជាតិរបក្បសដ្ឋយនិរនតរោពមានសារៈេំខាន់ណាេ់ សដ្ីមបធីានាថាពួក្សគទទលួបាននូវ
អតារបសយជន៍ពីការវនិិសយគរយៈសពលថ្វង ក្នុងសនាេះមានឱ្កាេជាសរចីនេរមាប់អេិវឌឍអាជីវក្មមសផ្សងៗសដ្ឋយតោជ ប់និងសធវឲី្យ
របសេីរស ងីនូវរបព័នធទីផ្ារ ថ្ដ្លនឹងោរំទដ្ល់ការទញយក្នូវរបាក់្ចំណូលេរមាប់េហគមន៍ឲ្យរបសេីរស ងី េណៈពួក្សគ
អាចចូលរមួចំថ្ណក្ទប់សាក ត់ការបរបាញ់េតវថ្រពេុេចាប់ នងិបញ្ា ប់វបិតតិអនាទ ក់្សៅក្មពុជា។»    



 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

កាលពីថ្លៃទី៣ ថ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០២២ ក្នែងសៅសនេះ សាា ប័នថ្នរាជរដ្ឋឋ េិបាលពាក់្ព័នធ នងិអងគការអនតរជាតិជាថ្ដ្គូក្នុងវេ័ិយបរសិាា
នបានរមួោន របកាេសបកី្យុទធនាការអនាទ ក់្េូនយក្នុងតបំន់ការពារធមមជាតកិ្មពុជា សហយីបានសបតជ្ាចិតតរមួោន ថានឹងចាត់វធិានការ
ចាបំាច់នានាសដ្មីបឈីានសៅបញ្ា ប់វបិតតិអនាទ ក់្ និងការជួញដូ្រេតវថ្រពេុេចាប់សៅក្មពុជា។ យុទធនាការអនាទ ក់្េូនយសនេះនងឹ
របរពឹតតក្នុងរយៈសពល៦ថ្េសៅតាមបណាត សេតតដូ្ចជា៖ េទងឹថ្រតង រពេះវហិារ រក្សចេះ មណឌ លគិរ ីក្ពំង់ធំ នងិរតនៈគិរ៕ី 
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ឬសលខាធកិារដ្ឋឋ នថ្នយុទធនាការ«អនាទ ក់្េូនយ» 
សលាក្ សទព អសាន រទិធ 
០១២ ៩៥៧ ៩១៩ 
 
តំណរេរមាប់ព័ត៌មានបថ្នាម និងរូបោព៖ https://bit.ly/3IHNGhW  
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