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មាតិិកា

៣

៤៦

៣

១៩

ផ្នែ�ែកទីី១ ៖ សកម្មមភាពសខំាន់់ៗ

ផ្នែ�ែកទីី២ ៖ ច្បាាប់់ ន់ងិលិខិិិតិប់ទីដ្ឋាា ន់គតិិយុតុិិិ

សកម្មមភាពការងាររប់សឯ់កឧតិិម្មរដ្ឋាម្មន្ត្រីនីិ់

សកម្មមភាពរប់សថ់្នាែ កដ់្ឋកឹនាំនំៃន់ក្រកសងួប់រសិ្ថាា ន់

ផ្នែ�ែកទីី៣ ៖ កក្រម្មងរបូ់ភាពសតិវកក្រម្ម

ផ្នែ�ែកទីី៤ ៖ ប់ទីច្បាម្រៀក្រម្មៀងប់រសិ្ថាា ន់

៨៨

៩៧

អគគនាំយុកដ្ឋាា ន់ច្បាមំ្រៀ�ះដ្ឋងឹ និ់ងពត៌័ិមាន់ប់រសិ្ថាា ន់

នាំយុកដ្ឋាា ន់ព័ត៌ិមាន់ន់ងិ�សពវ�ាយុប់រសិ្ថាា ន់
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អារម្ភភកថា

 បរិស្ថាាន គឺឺជាផ្នែ�ែកមួួយដ៏៏សំំខាន់នៃនជីីវិិតផ្នែដ៏លមានទំំនាក់ទំំនងជិីតសំែទិំធជាមួួយវិិស័ំយសេសំដ៏ឋកិច្ចច និងសំងគមួ។ កែ�ងសេព័លថីី្មីៗសេនះ 
សេយើងសំសេងេតសេ�ើញការផ្លាាស់ំបូ�រឥរិយាបថ្មីរបស់ំប្របជាព័លរដ៏ឋកែ�ងការចូ្ចលរួមួប្របតិបតិូសេមួប្រតីភាព័បរិស្ថាានកែ�ងជីីវិភាព័រស់ំសេ�
ប្របចំាំនៃថ្មីៃ ដូ៏ច្ចជាការចូ្ចលរួមួកាត់បនថយការសេប្របើប្រ�ស់ំ�ាសិិំក ការទុំកដាក់សំំរាមួ ការចូ្ចលរួមួការពារ  និងអភិិក្សធនធានធមីួជាតិ 
ការចូ្ចលរួមួដំាស្ថាារនៃប្រព័សេ�ើងវិិញ ការនៃច្ចែប្របឌិិត និងការគិឺតគូឺរខ្ពពស់ំចំ្ចសេពាះការរស់ំសេ� និងសុំខ្ពភាព័សេ�តាមួសំហគឺមួន៍។
 ទំស្ំសនាវិដីូ៏បរិស្ថាាន ឆំំ្នាំទីំ៧ សេលខ្ពទីំ១ (មួករា-មិួថុ្មីនា ឆំំ្នាំ២០២១) ផ្នែដ៏ល សំសេមូួច្ច ឯកឧតូមួ សេ�កជំីទាវិ សេ�ក 
សេ�កប្រសីំ មិួតូអែកអាន កំពុ័ងកាន់សេ�កែ�ងនៃដ៏សេនះ �នប្របមូួលច្ចងប្រកងនូវិប្រពឹ័តិូការណ៍៍សំំខាន់ៗផ្នែដ៏លបង្ហាាញយាាងច្្ចបាស់ំពី័
សំមិួទំធ�លនៃនការខិ្ពតខំ្ពប្របឹងផ្នែប្របងរបស់ំរាជីរដាាភិិ�លកមួព�ជាកែ�ងការប្រគឺប់ប្រគឺងបរិស្ថាាន ជាពិ័សេសំសំការអនុវិតូសេ�លនសេយា�យ 
និងយុទំធស្ថាស្រ្តសូំច្ចតុសេកាណ៍សេ�ប្រគឺប់ដំ៏ណាក់កាលរបស់ំប្រកសួំងបរិស្ថាាន រួមួជាមួួយប្រកសួំង ស្ថាាប័ន នៃដ៏គូឺនានា និងជាពិ័សេសំសំ 
ការចូ្ចលរួមួពី័ប្របជាព័លរដ៏ឋសេ�តាមួសំហគឺមួន៍មូួលដាាន។
 ជំីងឺកូវីិដ៏-១៩ �នបងេ�លបះះពាល់យាាងធៃន់ធៃរបំ�ុតសំប្រមាប់ពិ័ភិព័សេ�កទំាងមូួល និងសេដាយផ្នែ�កប្របសេទំសំកមួព�ជា ក៏
ទំទួំលរងឥទំធពិ័លពី័ការ�ិ�ះសេ�ើងនៃនជំីងឺសេនះ និងបះះពាល់ខាាងំសេ�សេលើវិិស័ំយសេសំដ៏ឋកិច្ចច សំងគមួ និងជីីវិភាព័រស់ំសេ�របស់ំប្របជាជីន។ 
បះផុ្នែនូរាជីរដាាភិិ�លកមួព�ជា សេប្រកាមួការដឹ៏កនំារបស់ំ សម្រៀមិ្មច្បាអគគម្មហាម្រៀសនាំប់តីិម្រៀតិម្រៀ� ហ៊ុុនុ់ ផ្នែសន់ នាំយុករដ្ឋាម្មន្ត្រីន់ិី
នៃន់ក្រពះរា�ណាច្បាក្រកកម្មុ�ុ ដ៏៏ឈ្លាាសំនៃវិ�នខិ្ពតខំ្ពយកចិ្ចតូទុំកដាក់សេដាះប្រស្ថាយនូវិរាល់�លវិិ�កទំាងសេនះ សេធើើឱ្្យកមួព�ជា
សេ�ផ្នែតរក្សា�នសំថរិភាព័នសេយា�យ សំនិូសុំខ្ព សំណាាប់ធំាប់សំងគមួ ប្របជាជីន�នរស់ំសេ�ប្របកបសេដាយភាព័សុំខ្ពសេក្សមួក្សានូ។ 
ជាមួួយ�ំសេនះ ការង្ហារបរិស្ថាានជាកិច្ចចការសំកល និងមានលកខណ៍ៈអនូរវិិស័ំយ ផ្នែដ៏លប្រតូវិ�នពិ័ភិព័សេ�កយកចិ្ចតូទុំកដាក់យាាង
ខាាងំកែ�ងសេព័លបច្ចច�ប្បនែសេនះ សេហើយកតាានំាឱ្្យសេជាគឺជ័ីយសេលើវិិស័ំយបរិស្ថាាន គឺឺអាប្រស័ំយសេលើមួនុស្ំសប្រគឺប់រូប ចូ្ចលរួមួអនុវិតូន៍ពី័តួនាទីំ
ភារកិច្ចចរបស់ំខួ្ព�ន សេដ៏ើម្ួបីឱ្្យការប្រគឺប់ប្រគឺង ផ្នែថ្មីរក្សាបរិស្ថាានប្របកបសេដាយប្របសិំទំធភាព័។ កនួងមួកការប្រគឺប់ប្រគឺងបរិស្ថាាន�នជំីរុញសេលើក
ទឹំកចិ្ចតូឱ្្យស្ថាធារណ៍ជីនមានការគិឺតគូឺរពី័ប្របតិបតិូសេមួប្រតីបរិស្ថាានសេប្រច្ចើនជាងមុួន ការយកចិ្ចតូទុំកដាក់សេលើអនាម័ួយបរិស្ថាាន សេស្ថាភ័ិណ៍ភាព័
តាមួទីំប្រកុង ទីំប្របជំុីជីនជាសេដ៏ើមួ ការប្រគឺប់ប្រគឺងធនធានធមីួជាតិនិងការអភិិរក្សជីីវិៈច្ចប្រមុួះ  និងការរស់ំសេ�សេដាយចី្ចរភាព័។
 សេយើងខំ្ព�សូំំមួសេ�រព័ផ្នែថួ្មីងអំណ៍រគុឺណ៍ដ៏៏ប្រជាលសេប្រ�បំ�ុតដ៏ល់ សម្រៀមិ្មច្បាម្រៀតិម្រៀ� ហ៊ុុនុ់ ផ្នែសន់ នាំយុករដ្ឋាម្មន្ត្រីន់ិ ី�ន
ដាក់សេច្ចញនូវិសេ�លនសេយា�យដ៏៏ប្រតឹមួប្រតូវិជាពិ័សេសំសំ “សេ�លនសេយា�យ ឈ្នះែះ-ឈ្នះែះ” និងយុទំធស្ថាស្រ្តសូំច្ចតុសេកាណ៍ជាដំ៏ណាក់កាល
បនូបនាាប់ និងផ្នែ�នការយុទំធស្ថាស្រ្តសូំអភិិវិឌ្ិឍន៍ជាតិជាសេប្រច្ចើនសេ�្សងសេទំៀត ផ្នែដ៏លជាការសេធើើឱ្្យសេសំដ៏ឋកិច្ចចរឹងមំា ការអភិិវិឌ្ិឍសេលើប្រគឺប់វិិស័ំយ
ជាពិ័សេសំសំ �ន�ូល់ជូីនប្របជាព័លរដ៏ឋមានជីីវិភាព័លអប្របសេសំើរ និងមានការគិឺតគូឺរចំ្ចសេពាះបរិស្ថាានខ្ពពស់ំជាងមុួន។
 សេយើងខំ្ព�សូំំមួផ្នែថួ្មីងអំណ៍រគុឺណ៍ដ៏៏ប្រជាលសេប្រ�ចំ្ចសេពាះ ឯកឧតិិម្ម ស្ថាយុ សអំាលិ ់ រដ្ឋាម្មន្ត្រីនីិ់ក្រកសងួប់រសិ្ថាា ន់ 
ថំ្នាក់ដឹ៏កនំា មួស្រ្តនីូរាជីការរបស់ំប្រកសួំងបរិស្ថាាន និងមិួតូអែកអានទំាងអស់ំ ផ្នែដ៏ល�ន�ំប្រទំដ៏ល់ការសេរៀបចំ្ចទំស្ំសនាវិដីូ៏បរិស្ថាាន 
សេច្ចញ�្សាយសេរៀងរាល់សេលខ្ព នាសេព័លកនួងមួក។ សេយើងខំ្ព�ក៏ំសូំមួផ្នែថួ្មីងអំណ៍រគុឺណ៍ដ៏ល់ស្ថាធារណ៍ជីន ផ្នែដ៏ល�នខិ្ពតខំ្ពសំហការ
ផ្នែច្ចករំផ្នែលកព័័ត៌មានបរិស្ថាាន និងចូ្ចលរួមួកែ�ងសំកមីួភាព័សេមួប្រតីភាព័បរិស្ថាាន សេដ៏ើម្ួបីការរស់ំសេ�ស្ថាាត ភូិមិួឋានស្ថាាត សុំខ្ពភាព័លអ ជីីវិិត
រីករាយ អនាគឺតរុងសេរឿង ៕ 

ប្រកុមួការង្ហារសេរៀបចំ្ច និងច្ចងប្រកងទំស្ំសនាវិដីូ៏បរិស្ថាាន
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សកម្មមភាពរប់សឯ់កឧតិិម្មរដ្ឋាម្មន្ត្រីនីិ់

ផ្នែ�ែកទីី ១ ៖ 
សកម្មមភាពសខំាន់់ៗ



ទំំព័័រ 4 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១

សម្រៀមិ្មច្បាម្រៀតិម្រៀ� នាំយុករដ្ឋាម្មន្ត្រីន់ិ ីបាន់ផ្នែច្បាករផំ្នែលិកទីសសន់ៈផ្ទាា លិខួួ់ិន់ ៦ចំ្បា�ុច្បា �ម្មយួុ
ថ្នាែ ក់ដឹ្ឋកនាំកំពូំលិពិភពម្រៀ�កម្រៀ�កែងុក្រប់ជំុុំកពំលូិទីីក្រកងុម្រៀសអូុលិម្រៀលិើកទីី២

នៃន់ភាព�នៃដ្ឋគសូក្រមាប់់ការអភិវឌ្ឍឍន់ន៍ៃប់តិង និ់ងម្រៀ�លិម្រៀ�សកលិឆ្នាំែ ២ំ០៣០ 

 សម្រៀមិ្មច្បាអគគម្មហាម្រៀសនាំប់តិមី្រៀតិម្រៀ� ហ៊ុុនុ់ ផ្នែសន់ 

នាំយុករដ្ឋាម្មន្ត្រីន់ិី នៃន់ក្រពះរា�ណាច្បាក្រកកម្មុុ� �ន
ផ្នែច្ចករំផ្នែលកទំស្ំសនៈផ្លាាល់ខួ្ព�ន៦ចំ្ចណុ៍ច្ចជាមួួយថំ្នាក់ដឹ៏កនំាកំពូ័ល
ពិ័ភិព័សេ�កសេ�កែ�ងប្របជំុីកំពូ័លទីំប្រកុងសេសំអូូលសេលើកទីំ២ នៃនភាព័ជានៃដ៏គូឺ
សំប្រមាប់ការអភិិវិឌ្ិឍន៍នៃបតង និងសេ�លសេ�សំកលឆំំ្នាំ២០៣០ (P4G) 
នារាប្រតីនៃថ្មីៃទីំ៣១ ផ្នែខ្ពឧសំភា ឆំំ្នាំ២០២១ រួមួមាន៖
 ១)បនូជំីរុញ និង�ំប្រទំសេ�លការណ៍៍សំកលភាវូិបនីយកមីួ 
តាមួរយៈការសេបើកចំ្ចហពាណិ៍ជីជកមីួ អនូរជាតិឱ្្យកាន់ផ្នែតទូំលំទូំ�យ 
សេដ៏ើម្ួបីជំីរុញកំសេណ៍ើនពាណិ៍ជីជកមីួ និងសេសំដ៏ឋកិច្ចច និងប្របកាន់ខាាប់នូវិ
ប្រកបខ័្ពណ៍ឌព័ហុភាគីឺនិយមួកែ�ងការសេដាះប្រស្ថាយបញ្ហាាកែ�ងប្រគឺប់វិិស័ំយ 
ជាពិ័សេសំសំ បញ្ហាាប្របឈ្នះមួពាក់ព័័នធនឹងការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ។
 ២)ព័ប្រងឹង និងព័ប្រងីកកិច្ចចសំហប្របតិបតិូការទំាងកែ�ងតំបន់ និង
អនូរជាតិ ពាក់ព័័នធនឹងការអភិិវិឌ្ិឍប្របកបសេដាយចី្ចរភាព័ និងការសេលើកកមួពស់ំ
ការបស្រ្តញ្ហាាបទំស្ំសនាទាននៃបតង កែ�ងការអភិិវិឌ្ិឍ ជាពិ័សេសំសំ សេលើវិិស័ំយ 
កសិំកមីួ ការអភិិវិឌ្ិឍទីំប្រកុង សេហដាារច្ចនាសំមួពន័ធដឹ៏កជីញ្ជូជ�ន សេសំដ៏ឋកិច្ចចវិិលជំុី 
(circular economy) សេសំដ៏ឋកិច្ចចឌីិជីីថ្មីល និងថ្នាមួព័លកសេកើតសេ�ើងវិិញ។
 ៣)ជំីរុញការអភិិវិឌ្ិឍហិរញ្ជូញប្បទានប្របកបសេដាយចី្ចរភាព័ 
(sustainable finance) តាមួរយៈការបសេងេើតបរិយាកាសំអំសេណាយ�ល 
សេដ៏ើម្ួបីសេកៀរគឺរធនធានបផ្នែនថមួ សំំសេ�ធានានិរនូរភាព័នៃនការអនុវិតូសំកមីួភាព័ 
ទំប់ស្ថាាត់នឹងការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ តាមួរយៈការសេរៀបចំ្ច និងការ
ដាក់សេច្ចញនូវិយនូការហិរញ្ជូញប្បទាននៃបតង និងយនូការភាព័ជានៃដ៏គូឺ

រវាងរដ៏ឋ និងឯកជីន (PPP) ជាសេដ៏ើមួ។
 ៤)ដាក់សេច្ចញសេ�លនសេយា�យសេលើកទឹំកចិ្ចតូ ប្រព័មួជាមួួយនឹង
ការដាក់សេច្ចញវិិធានការផ្នែកទំប្រមួង់ មុួតប្រសួំច្ចសំំខាន់ៗ សេដ៏ើម្ួបីជំីរុញធុរកិច្ចច
បសេងេើតថីី្មីឱ្្យសេធើើនវានុវិតូន៍សេលើគំឺរូធុរកិច្ចចនៃបតង សេហើយជំីរុញវិិស័ំយឯកជីន
ឱ្្យបសេងេើនការចាំប់អារមីួណ៍៍សេលើការវិិនិសេយាគឺនៃបតងទំាងវិិនិសេយាគឺផ្នែដ៏ល
បសេងេើតបច្ចចយ័វិិជីជមានដ៏ល់សំងគមួ សេសំដ៏ឋកិច្ចច (impact investment) 
និងវិិនិសេយាគឺពាណិ៍ជីជកមីួ (commercial investment) ដូ៏ច្ចជាកែ�ង 
បសេច្ចចកវិិទ្ំយានៃបតង និងថ្នាមួព័លកសេកើតសេ�ើងវិិញ។
 ៥)ជីំរុញការកស្ថាងសេហដាារច្ចនាសំមួព័នធនៃបតង និងការ
សេដាះប្រស្ថាយគឺមាាតសេហដាារច្ចនាសំមួពន័ធមូួលដាាន សេដាយ�ូល់ស្ថារសំំខាន់
សេលើការសេលើកកមួពស់ំការវិិនិសេយាគឺប្របកបសេដាយចី្ចរភាព័ និងការទំទួំល 
ខុ្ពសំប្រតូវិ និងព័ប្រងឹងប្របសិំទំធភាព័នៃនការសេប្របើប្រ�ស់ំ និងការវិិនិសេយាគឺ
កែ�ងប្រគឺប់វិិស័ំយ តាមួរយៈការជំីរុញ និងសេលើកទឹំកចិ្ចតូ ការអភិិវិឌ្ិឍ
ឧស្ំសាហកមីួនៃបតង និងការសេប្របើប្រ�ស់ំបសេច្ចចកវិិទ្ំយានៃបតង។
 ៦)សេលើកកមួពស់ំលទំធភាព័កាត់បនថយ និងបន្សំ (mitigation 
and adaptation) សេ�នឹងការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ តាមួរយៈការ
អភិិរក្សធនធានធមីួជាតិ ការអភិិវិឌ្ិឍទីំប្រកុង និងឧទ្ំយាននៃបតង និង
ការអភិិវិឌ្ិឍសំមួតថភាព័ស្ថាាប័នឱ្្យកាន់ផ្នែតរឹងមំាសេលើការប្រស្ថាវិប្រជាវិ សេដ៏ើម្ួបី
សេ�ួើយតបនឹងការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ និងតប្រមូួវិការកែ�ងការប្រគឺប់ប្រគឺង
សេប្រ�ះមួហនូរាយធមីួជាតិ៕



ទំំព័័រ 5 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១

ម្រៀវទិីកា�តិិម្រៀអកមូ្រៀទីសច្បារ�៍ម្រៀលិើកទី២ី ម្រៀ�ម្រៀខិតិិម្រៀសៀម្មរាប់

 សេ�នៃថ្មីៃពុ័ធ ១៤សេកើត ដ៏ល់នៃថ្មីៃប្រព័ហស្ំបត៍ ១៥សេកើត ផ្នែខ្ពមា� 
សេទាស័ំក ព័.សំ.២៥៦៤ ប្រតូវិនឹងនៃថ្មីៃទីំ២៧-២៨ ផ្នែខ្ពមួករា ឆំំ្នាំ២០២១ មាន
សេរៀបចំ្ចសេវិទិំកាជាតិសេអកូសេទំសំច្ចរណ៍៍ សេលើកទីំ២សីូំពី័ «ការការពារ និង
អភិិរក្សធនធានធមីួជាតិ» សេប្រកាមួអធិបតីភាព័ ឯកឧតិិម្ម ម្រៀថ្នាង ខិនុ់ 
រដ៏ឋមួស្រ្តនីូប្រកសួំងសេទំសំច្ចរណ៍៍ ជាប្របធានប្រកុមួការង្ហារ ការង្ហារអនូរប្រកសួំង
ប្រគឺប់ប្រគឺង និងអភិិវិឌ្ិឍន៍សំហគឺមួន៍ សេទំសំច្ចរណ៍៍ និងសេអកូសេទំសំច្ចរណ៍៍ 
(ក.គឺ.អ.អ.) តំណាងដ៏៏ខ្ពពង់ខ្ពពស់ំ សម្រៀមិ្មច្បាម្រៀតិម្រៀ� ហ៊ុុនុ់ ផ្នែសន់ 
នាយករដ៏ឋមួស្រ្តនីូ ឯកឧតិមិ្ម ស្ថាយុ សអំាលិ ់រដ៏ឋមួស្រ្តនីូប្រកសួំងបរិស្ថាាន 
និងជាអនុប្របធានអចិ្ចនៃស្រ្តនូយ៍ ក.គឺ.អ.អ. និង ឯកឧតិិម្ម ម្រៀវង ស្ថាខិនុ់ 
រដ៏ឋមួស្រ្តនីូប្រកសួំងកសិំកមីួ រុកាាប្របមាញ់ និងសេនស្ថាទំ និងជាអនុប្របធាន 
ក.គឺ.អ.អ.។
 ឯកឧតិមិ្ម ស្ថាយុ សអំាលិ ់ �នផ្នែថួ្មីង កែ�ងអងគសេវិទិំកា
សេលើកទីំ២សេនះថ្នា ប្រកសួំងបរិស្ថាាន �ននិងកំពុ័ងសេធើើការង្ហារផ្នែដ៏លពាក់ព័័នធ
នឹងវិិសំ័យសេអកូសេទំសំច្ចរណ៍៍ ប្រសំបសេ�នឹងសំសំរសំូមួភទាំង០៤ របសំ់
ប្រកសួំងបរិស្ថាានផ្នែដ៏លរួមួមានកិច្ចច�ំពារបរិស្ថាានការអភិិរក្សជីីវិៈច្ចប្រមុួះ 
ការរស់ំសេ�ប្របកបសេដាយចី្ចរភាព័ និងការសេធើើទំំសេនើបកមីួស្ថាាប័ន។ ឯកឧតិិម្ម 
�នគូឺសំបញ្ហាាក់ថ្នា សេដ៏ើម្ួបីឱ្្យការអភិិរក្សជីីវិៈច្ចប្រមុួះ និងធនធានធមីួជាតិ 
ទំទួំល�នសេជាគឺជ័ីយសេនាះគឺឺប្រតូវិមានការចូ្ចលរួមួយាាងសំំខាន់ពី័ប្របជាព័លរដ៏ឋ
នៃនសំហគឺមួន៍មូួលដាាន សេហើយសេដ៏ើម្ួបីឱ្្យមានការចូ្ចលរួមួសេ��នលុះប្រតាផ្នែត

ប្របជាព័លរដ៏ឋទំទួំល�នជីសេប្រមួើសំថីី្មីកែ�ងការរស់ំសេ�ឈ្នះប់ការពឹ័ង
អាប្រស័ំយសេលើ ធនធានធានធមីួជាតិទំាងប្រសុំង។
 ជីសេប្រមួើសំថីី្មីទំាងសេនាះរួមួមានមុួខ្ពរបរ (ដំាបផ្នែនួ ឬចិ្ចញ្ជូចមឹួសំតើ
ជាសេដ៏ើមួ) ប្រព័មួទំាងតប្រមូួវិការជាក់ផ្នែសូំងរួមួមានអគឺគសិំនី និងទឹំកស្ថាាត
ជាសេដ៏ើមួ។ កែ�ងសេនាះការសេរៀបចំ្ចសំហគឺមួន៍តំបន់ការពារធមីួជាតិ គឺឺជា 
យនូការចំាំ�ច់្ចសេដ៏ើម្ួបីអាច្ចឱ្្យប្របជាព័លរដ៏ឋមូួលដាានចូ្ចលរួមួការង្ហារ



ទំំព័័រ 6 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១

អភិិរក្សជាមួួយមួស្រ្តនីូឧទ្ំយានុរក្ស។
 ឯកឧតិមិ្ម បនូថ្នាប្រកសួំងបរិស្ថាានកំពុ័ងយកចិ្ចតូទុំកដាក់
យាាងខាាំង�ងផ្នែដ៏រសេ�សេលើការង្ហារសេអកូសេទំសំច្ចរណ៍៍សេ�តាមួតំបន់ 
ការពារធមីួជាតិនានាសេ�ទូំទំាងប្របសេទំសំកមួព�ជា។ កែ�ងសេនាះប្រកសួំង�ន
សេធើើការ�្សព័ើ�្សាយយាាងសំកមីួផ្នែដ៏រអំពី័សំកាានុព័លសេទំសំច្ចរណ៍៍សេ�ដ៏ល់
ស្ថាធារណ៍ជីន និង�នសំហការយាាងជិីតសំែទិំធជាមួួយស្ថាាប័ន និងនៃដ៏គូឺ
ពាក់ព័័នធ។ សេប្រកាមួកិច្ចចខិ្ពតខំ្ពប្របឹងផ្នែប្របងសេលើការង្ហារសេនះសេយើងក៏សំសេងេតសេ�ើញ
អំពី័ការផ្លាាស់ំបូ�រ�ែត់គំឺនិតរបស់ំស្ថាធារណ៍ជីន ជាពិ័សេសំសំកែ�ងប្រសំទាប់
យុវិជីនចំ្ចសេពាះបរិស្ថាាន។
 សេនះជានិនំាការថីី្មីមួួយកែ�ងការជួីយសេលើកសិំ�យសេសំដ៏ឋកិច្ចចមូួលដាាន 
ផ្នែដ៏ល�ន�ូល់ជាជីសេប្រមួើសំថីី្មីសេប្រ�ពី័ការពឹ័ងផ្នែ�អកសេលើធនធានធមីួជាតិ
សេដាយផ្លាាល់ឈ្លានសេ�ការអភិិរក្សជីីវិៈច្ចប្រមុួះ និងធនធានធមីួជាតិឱ្្យ
�នសេជាគឺជ័ីយ។ សេ�កែ�ងសេ�លនសេយា�យភូិមិួ�ំុ-សំង្ហាាត់មានសុំវិតថភិាព័
របស់ំរដាាភិិ�លក៏�នបញ្ជូច�លនូវិបរិស្ថាានស្ថាាតមានន័យថ្នា បរិស្ថាានសេ�
តាមួមូួលដាាន និងទីំស្ថាធារណ៍ៈប្រតូវិប្រ�កដ៏ថ្នាមានភាព័ប្របសេសំើរ ធានា
មិួនបះះពាល់ដ៏ល់សុំខ្ពភាព័ប្របជាព័លរដ៏ឋ។

 ឯកឧតិមិ្ម ម្រៀវង ស្ថាខិនុ់ រដ៏ឋមួស្រ្តនីូប្រកសួំងកសិំកមីួ 
រុកាាប្របមាញ់ និងសេនស្ថាទំ និងជាអនុប្របធាន ក.គឺ.អ.អ. មានប្របស្ថាសំន៍
សេដាយសុំទិំដ៏ឋនិិយមួ ចំ្ចសេពាះសេសំដ៏ឋកិច្ចចកមួព�ជា ផ្នែដ៏លរក្សា�ននូវិកំសេណ៍ើន
ជាសេរៀងរាល់ឆំំ្នាំ កែ�ងសេនាះកប្រមិួតជីីវិភាព័ និងប្រ�ក់ចំ្ចណូ៍លរបស់ំប្របជាព័លរដ៏ឋ
មានការសេកើនសេ�ើងជាលំដាប់។ ពាក់ព័័នធនឹងវិសិំ័យសេអកូសេទំសំច្ចរណ៍៍ 
ឯកឧតិមិ្ម �នគូឺសំបញ្ហាាក់អំពី័សំកាានុព័លសេអកូសេទំសំច្ចរណ៍៍ ផ្នែដ៏ល
សំថតិសេប្រកាមួផ្នែដ៏នសំមួតថកិច្ចច ប្រគឺប់ប្រគឺងរបស់ំប្រកសួំងកសិំកមីួ រុកាាប្របមាញ់ 
និងសេនស្ថាទំ ផ្នែដ៏លរួមួមាន សំហគឺមួន៍សេនស្ថាទំ ចំ្ចនួន ៥១១ (កែ�ងសេនាះ 
១៣១សំហគឺមួន៍ មានសំកាានុព័ល បសេងេើតជាតំបន់សេអកូសេទំសំច្ចរណ៍៍) 
សំហគឺមួន៍នៃប្រព័សេឈ្នះើ ចំ្ចនួន ៦៣៨ និងសំហគឺមួន៍កសិំកមីួ ចំ្ចនួន ១១៩០។  
 ឯកឧតិិម្មរដ្ឋាម្មន្ត្រីនីិ់ សំង្ឃឹឹមួនិងសេជីឿជាក់ថ្នា សេវិទិំកាជាតិសេនះ 
នឹង�ូល់ឱ្កាសំជួីបជីុំ�ំសេដ៏ើមួ្បីព័ិនិត្យ សេហើយតាមួដានអំព័ីវិឌិ្ឍនភាព័ 
កា�នុវិតូភាព័ បញ្ហាាប្របឈ្នះមួ ប្រព័មួទំាងរួមួ�ំរិះរកវិិធានការសេដាះប្រស្ថាយ 

ប្របកបសេដាយគំឺនិតនៃច្ចែប្របឌិិត និងការបំសេព័ញភារកិច្ចចតាមួគឺនួងថីី្មី សេដ៏ើម្ួបី
�លប្របសេយាជីន៍រួមួជាពុ័ទំធកិែ�ងការ ចូ្ចលរួមួចំ្ចផ្នែណ៍កព័ប្រងឹងការង្ហារប្រគឺប់ប្រគឺង 
និងអភិិវិឌ្ិឍន៍សំហគឺមួន៍សេទំសំច្ចរណ៍៍ និងវិិស័ំយកសិំ-សេទំសំច្ចរណ៍៍រួមួ�ំ
ជួីយប្រទំប្រទំង់ និងអភិិវិឌ្ិឍន៍សំងគមួ-សេសំដ៏ឋកិច្ចចជាតិ និងការធានានូវិចី្ចរភាព័
បរិស្ថាានសំប្រមាប់កូនសេ�ជំីនាន់សេប្រកាយៗសេទំៀត។
 ឯកឧតិិម្ម ម្រៀថ្នាង ខិនុ់ �នសេលើកសេ�ើងថ្នាសេប្រកាមួកិច្ចចដឹ៏កនំា
ប្របកបសេដាយភាព័ឈ្លាាសំនៃវិរបស់ំ សម្រៀមិ្មច្បាម្រៀតិម្រៀ� ហ៊ុុនុ់ ផ្នែសន់ 
នាំយុករដ្ឋាម្មន្ត្រីនីិ់ នៃន់ក្រពះរា�ណាច្បាក្រកកមុុ្ម� �នកស្ថាង
សេ�ឿនសេសំដ៏ឋកិច្ចចរឹងមំាប្របជាព័លរដ៏ឋមានកប្រមិួតជីីវិភាព័ និងប្រ�ក់ចំ្ចណូ៍ល
ខ្ពពស់ំជាងមុួន។ 
 ឯកឧតិិម្ម �នបញ្ហាាក់ថ្នា កមួព�ជាសំម្ួប�រសេ�សេដាយតំបន់ 
សេទំសំច្ចរណ៍៍យាាងសំម្ួប�រផ្នែបបសំប្រមាប់បសេងេើតជាតំបន់សេអកូសេទំសំច្ចរណ៍៍។ 
ការសេរៀបចំ្ចតំបន់សេអកូសេទំសំច្ចរណ៍៍ មួួយសេ�ើងផ្នែដ៏លប្រតូវិសិំក្សាប្រគឺប់ប្រជុីងសេប្រជាយ 
សេលើផ្នែ�ែកសុំវិតថភិាព័�ួ�វិសេធើើដំ៏សេណ៍ើរ ជំីងឺ (សេកើតពី័មូួសំខំា) អនាម័ួយកផ្នែនួង
សំ្ថាក់សេ� និងបនិប់ទឹំកជាសេដ៏ើមួ ទាមួទារកិច្ចចសំហការជាមួួយប្រកសួំង 
ស្ថាាប័នពាក់ព័័នធ។

 គួឺរបញ្ហាាក់ថ្នា សេ�កែ�ងសេវិទិំកាជាតិសេលើកទីំ២សេនះ មានកមីួវិិធី
សំំខាន់ៗដូ៏ច្ចជា “កិច្ចចពិ័ភាក្សាបសេច្ចចកសេទំសំ (Panel Discussion)” 
សេដាយមានការច្ចូលរួមួព័ីវាគឺីិនសំំខាន់ៗផ្នែដ៏លអសេញ្ជូជើញមួកព័ីភាគឺី
ស្ថាធារណ៍ៈ ផ្នែ�ែកឯកជីន តំណាងសំហគឺមួន៍សេទំសំច្ចរណ៍៍ និងសេអកូ-
សេទំសំច្ចរណ៍៍ នៃដ៏គូឺជាតិនិងអនូរជាតិ និងភាគីឺពាក់ព័័នធផ្នែដ៏លសេផ្លាាតសេលើ
ប្របធានបទំ០៣សំំខាន់គឺឺ ១)ការវិិវិតូ និងអនាគឺតនៃនវិិស័ំយសេអកូសេទំសំច្ចរណ៍៍ 
និងសំហគឺមួន៍កែ�ងបរិបទំជំីងឺកូវីិដ៏-១៩ ២)ភាព័ជានៃដ៏គូឺបំសេព័ញ�ំរវាង 
នៃដ៏គូឺអភិិវិឌ្ិឍ និងការអភិិរក្សកែ�ងការជំីរុញអភិិវិឌ្ិឍន៍សំហគឺមួន៍សេទំសំច្ចរណ៍៍ 
និងសេអកូសេទំសំច្ចរណ៍៍ និង៣)ការ�ំប្រទំប្រកបខ័្ពណ៍ឌសេ�លនសេយា�យ
អនូរវិិស័ំយ និងយនូការជំីរុញការអភិិវិឌ្ិឍសំហគឺមួន៍។ ទំនឹិមួនឹងសេនះ
អងគសេវិទិំកាក៏មានសេរៀបចំ្ចជាពិ័ព័័រណ៍៍ខំាតតូច្ចសីូំពី័ សំហគឺមួន៍សេទំសំច្ចរណ៍៍ 
និងសេអកូសេទំសំច្ចរណ៍៍ និងសេរៀបចំ្ចដំ៏សេណ៍ើរទំស្ំសនកិច្ចចសិំក្សាសេ�កាន់តំបន់
សំហគឺមួន៍សំំខាន់ៗមួួយចំ្ចនួន�ងផ្នែដ៏រ៕ 
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ក្រកសងួប់រសិ្ថាា ន់ សម្រៀមុាធដ្ឋាកឱ់្យយម្រៀក្រប់ើក្របាសស់្ថាា ន់យីុ�លិតិិថ្នាម្មពលិ អគគសិនី់ម្រៀដ្ឋើរម្រៀដ្ឋាយុ

ពនួ់�ក្រពះអាទីតិិយ ន់ងិក្រប់ព័ន់ធ�ាកុថ្នាម្មពលិ ម្រៀ�ម្មជុំឈម្ម�ឌ លិក្រស្ថាវក្រ�វ និ់ងអភរិកស

ម្រៀកសរកលូិ សខុិ អាន់ ភែគំផូ្នែលិន់

 ឯកឧតិមិ្ម ស្ថាយុ សអំាលិ ់រដ៏ឋមួស្រ្តនីូប្រកសួំងបរិស្ថាាន សេ�
រសេសំៀលនៃថ្មីៃពុ័ធ ១៤សេកើត ផ្នែខ្ពមា� ឆំំ្នាំជូីត សេទាស័ំក ព័.សំ.២៥៦៤ ប្រតូវិ
នឹងនៃថ្មីៃទីំ២៧ ផ្នែខ្ពមួករា ឆំំ្នាំ២០២១ �នអសេញ្ជូជើញកាត់ផ្នែខ្្ពសបូសំសេមាោធ 

ដាក់ឱ្្យសេប្របើប្រ�ស់ំជា�ួ�វិការនូវិស្ថាានីយ�លិតថ្នាមួព័លអគឺគិសំនីសេដ៏ើរ
សេដាយព័នឺួប្រព័ះអាទិំត្យកមាាំង៣២គីឺ��វាាត់ជាមួួយប្របព័័នធ�ិ�កថ្នាមួព័ល 
(អាគុឺយ) ៨៧គីឺ��វាាត់សេមាាង សេ�មួជ្ីឈមួណ៍ឌលប្រស្ថាវិប្រជាវិ និងអភិិរក្ស

សេកសំរកូល សុំខ្ព អាន ភិែគូំឺផ្នែលន កែ�ងសេខ្ពតូសេសំៀមួរាប។ ប្រពឹ័តិូការណ៍៍សេនះ
មានការអសេញ្ជូជើញចូ្ចលរួមួព័ីថំ្នាក់ដឹ៏កនំា និងមួស្រ្តនូីប្រកសំួងបរិស្ថាាន តំណាង
ប្រកសួំងស្ថាាប័នពាក់ព័័នធតំណាងអាជាាធរសេខ្ពតូសេសំៀមួរាប តំណាង ស្ថាានទូំត
សុូំយផ្នែអតប្របចំាំកមួព�ជានៃដ៏គូឺអភិិវិឌ្ិឍន៍  និងមួស្រ្តនីូឧទ្ំយានុរក្ស និងប្របជាសំហគឺមួន៍
មួួយចំ្ចនួនសេទំៀត។ 
 លោ�ោក ង៉ាា�ន់់ ភិិរុុណ អភិិ�លរង នៃនគឺណ៍ៈអភិិ�លសេខ្ពតូ
សេសំៀមួរាប�នបញ្ហាាក់ថ្នា សំមិួទំធ�លថីី្មីសំប្រមាប់សេខ្ពតូសេសំៀមួរាបផ្នែដ៏លជា
សេខ្ពតូសេ�លសេ�សេទំសំច្ចរណ៍៍វិប្បធម៌ួ និងធមីួជាតិ ដូ៏ច្ចសេនះការសេប្របើប្រ�ស់ំ
ថ្នាមួព័លស្ថាាតមិួនបះះពាល់ដ៏ល់បរិស្ថាាន គឺឺជាចំ្ចណុ៍ច្ចចាំប់សេ�ើើមួគំឺរូដ៏ល់
រមួណី៍យដាានដ៏នៃទំសេ�កែ�ងសេខ្ពតូសេសំៀមួរាប ក៏ដូ៏ច្ចជាសេខ្ពតូដ៏នៃទំសេទំៀតផ្នែដ៏ល 
មិួនមានបណាាញអគឺគសិំនីជាតិ។ 
 លោ�ោកស្រី�ី (Ms.) Sonali Dayaratne តំណាងកមីួវិិធី
អភិិវិឌ្ិឍន៍អងគសំហប្របជាជាតិប្របចំាំកមួព�ជា UNDP �នវាយតនៃមួួខ្ពពស់ំ
ចំ្ចសេពាះសំមិួទំធ�លផ្នែដ៏លជួីយឱ្្យបរិស្ថាានស្ថាាតការការពារ និងអភិិរក្ស 
ធនធានជីីវិៈច្ចប្រមុួះ និងការ�ំប្រទំចំ្ចសេពាះសេ�លជំីហរកមួព�ជាកែ�ងការ
សេ�ួើយតបសេ�នឹងការផ្នែប្របប្របួលធាតុអាកាសំធាតុ។
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  ឯកឧតិមិ្ម ស្ថាយុ សអំាលិ ់មានប្របស្ថាសំន៍ចាំត់ទុំកថ្នា 
ស្ថាានីយ�លិតថ្នាមួព័លពី័ព័នឺួប្រព័ះអាទិំត្យសេនះគឺឺជាមួជ្ីឈមួណ៍ឌលទីំ១ 
សេ�កែ�ងប្របសេទំសំកមួព�ជាផ្នែដ៏ល�ននឹងកំពុ័ងសេដ៏ើរតួនាទីំយាាងសំំខាន់កែ�ង
ការព័ប្រងឹងការចូ្ចលរួមួដ៏ល់មួជ្ីឈមួណ៍ឌលប្រស្ថាវិប្រជាវិ និងអភិិរក្សសេកសំរកូល 
សុំខ្ព អាន ភិែគូំឺផ្នែលន សេធើើការកំណ៍ត់អតូសំញ្ហាាណ៍ និងរក្សានូវិពូ័ជីសេកសំរកូល

នៃប្រព័រុកខជាតិ និងសំតើកែ�ងប្រសុំកជាពិ័សេសំសំប្របសេភិទំផ្នែដ៏លកំពុ័ងរងសេប្រ�ះ
ថំ្នាក់ប្របសេភិទំកប្រមួ និងប្របសេភិទំជិីត�ុតពូ័ជីសំំសេ�ធានាដ៏ល់និរនូភាព័នៃន
ធនធានជីីវិៈច្ចប្រមុួះសំប្រមាប់ការអភិិវិឌ្ិឍសេសំដ៏ឋកិច្ចចសំងគមួ និងវិប្បធម៌ួ នៃន
ប្រព័ះរាជាណាច្ចប្រកកមួព�ជា។
 ជាមួួយ�ំសេនះ ឯកឧតិិម្មរដ្ឋាម្មន្ត្រីន់ិ ី�នចាំត់ទុំកសំមិួទំធ�ល
សេ�នៃថ្មីៃសេនះ គឺឺជាការសេ�ះជំីហានថីី្មីមួួយបផ្នែនថមួសេទំៀតសំប្រមាប់ការសេរៀបចំ្ច
សេហដាារច្ចនាសំមួព័នធ�ំប្រទំដ៏នៃទំសេទំៀតនាសេព័លអនាគឺតសំំសេ�អភិិវិឌ្ិឍន៍
មួជ្ីឈមួណ៍ឌលសេនះឱ្្យសេដ៏ើរតួនាទីំជាមូួលដាាននៃនកិច្ចចសំហប្របតិបតិូការ
ការសិំក្សាប្រស្ថាវិប្រជាវិលកខណ៍ៈវិិទ្ំយាស្ថាស្រ្តសូំ ការផ្លាាស់ំបូ�រចំ្ចសេណ៍ះដឹ៏ង និង
បសេច្ចចកវិិទ្ំយា ការសេលើកកមួពស់ំការយល់ដឹ៏ងអំពី័ស្ថារៈប្របសេយាជីន៍នៃនធនធាន
ជីីវិៈច្ចប្រមុួះ និងប្របព័័នធសេអកូ��សីុំ ការអភិិវិឌ្ិឍសេដាយនិរនូរភាព័ និងការរស់ំសេ�
សេដាយចី្ចរភាព័សេ�កមួព�ជា។ 
 ឯកឧតិមិ្ម ស្ថាយុ សអំាលិ ់ �នសេលើកសេ�ើង�ងផ្នែដ៏រថ្នា 
មួជ្ីឈមួណ៍ឌលប្រស្ថាវិប្រជាវិ និងអភិិរក្សសេកសំរកូល សុំខ្ព អាន ភិែគូំឺផ្នែលន 
នឹងរួមួចំ្ចផ្នែណ៍កសេធើើពិ័ពិ័ធកមីួសេសំដ៏ឋកិច្ចចមូួលដាានជាពិ័សេសំសំសេទំសំច្ចរណ៍៍
�្សារភាាប់នឹងវិប្បធម៌ួ-ធមីួជាតិ និងជួីយបសេងេើនជីសេប្រមួើសំមុួខ្ពរបរប្របភិព័
ចំ្ចណូ៍លបផ្នែនថមួ និងសេលើកកមួពស់ំជីីវិភាព័របស់ំប្របជាព័លរដ៏ឋកែ�ងមូួលដាាន
សេនះ�នមួួយកប្រមិួតបផ្នែនថមួសេទំៀតប្រសំបតាមួសេ�លនសេយា�យរបស់ំ
រាជីរដាាភិិ�លកមួព�ជា។ 
 លោ�ោក តាំ��ង៉ា លោ�ាង៉ាលោ�ៀង៉ា ប្របធាននាយកដាានសេសំដ៏ឋកិច្ចចនៃបតង 
នៃនអគឺគសេលខាធិការដាានប្រកុមួប្របឹក្សាជាតិអភិិវិឌ្ិឍន៍សេដាយចី្ចរភាព័�នឱ្្យ
ដឹ៏ងថ្នា គំឺនិត�ូ�ច្ចសេ�ូើមួកែ�ងការដំ៏សេ�ើងប្របព័័នធថ្នាមួព័លសូំឡាសំប្រមាប់ 
ប្រកសួំងបរិស្ថាានទំទួំល�នការ�ំប្រទំទំាងផ្នែ�ែកហិរញ្ជូញវិតថ� និងបសេច្ចចកសេទំសំ

ពី័កមីួវិិធីអភិិវិឌ្ិឍន៍សំហប្របជាជាតិរាជីរដាាភិិ�លកមួព�ជា និងនៃដ៏គូឺអភិិវិឌ្ិឍន៍
មួួយចំ្ចនួន។ ប្របព័័នធស្ថាានីយ�លិតថ្នាមួព័លអគឺគសិំនីសេដ៏ើរសេដាយថ្នាមួព័ល 
ព័នឺួប្រព័ះអាទិំត្យសេនះអាច្ច�លិតថ្នាមួព័ល�នកែ�ងរងើង់ ១៥០គីឺ��វាាត់សេមាាង 
កែ�ងមួួយនៃថ្មីៃ សេដាយប្របព័័នធអគឺគិសំនីសេនះ�ន�ូល់ប្របសេយាជីន៍ដ៏ល់ការ
សេប្របើប្រ�ស់ំមាាសីុំនប្រតជាក់ ឬមាាសីុំនបូមួទឹំក�នសេរៀងរាល់នៃថ្មីៃ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 គឺួរបញ្ហាាក់ឱ្្យដ៏ឹងថ្នា ប្រកុមួការង្ហារនាយកដាានជីីវិៈច្ចប្រមួុះ នៃន
អគឺគសេលខាធិការដាានប្រកុមួប្របឹក្សាជាតិអភិិវិឌ្ិឍន៍សេដាយចី្ចរភាព័ �ននិង
កំព័ុងបនូប្របមូួលប្របសេភិទំសេកសំរកូលនៃប្រព័ពី័តំបន់ភិែំគូឺផ្នែលន និងតំបន់ 
ដ៏នៃទំសេទំៀតសេដ៏ើម្ួបីកត់ប្រតា និងកំណ៍ត់អតូសំញ្ហាាណ៍បផ្នែនថមួសេទំៀត។ 
 ម្រៀ�កជុំទំាវ ចាន់់ សមុាា លិ ី អនុរដ៏ឋសេលខាធិការ
ប្រកសួំងបរិស្ថាាន�ន�នឱ្្យដឹ៏ងថ្នា មួជ្ីឈមួណ៍ឌលប្រស្ថាវិប្រជាវិ និងអភិិរក្ស
សេកសំរកូល សុំខ្ព អាន ភិែគូំឺផ្នែលនបសេងេើតសេ�ើងសេដ៏ើម្ួបី៖ 
 ១.ការសិំក្សាប្រស្ថាវិប្រជាវិ៖ កំណ៍ត់អតូសំញ្ហាាណ៍សេធើើស្ថារសេព័ើភិណ៍ឌ 
និងកំណ៍ត់លកខណ៍ៈវិិនិច័័្ចយ និងមុួខ្ពង្ហារពិ័សេសំសំនៃនប្របសេភិទំនីមួួយៗ
តាមួផ្នែបបវិិទ្ំយាស្ថាស្រ្តសូំ
 ២.ការអភិិរក្ស៖ សំសេស្រ្តង្ហាះះបង្ហាាត់បណ៍ះ�ះបន្ស�ទំធពូ័ជី និងស្ថាារ
ប្របសេភិទំសេកសំរកូលនៃប្រព័ផ្នែដ៏លកំពុ័ងរងការគំឺរាមួកំផ្នែហង និងជិីត�ុតពូ័ជី
ពី័នៃប្រព័ធមីួជាតិសេ�ើងវិិញ ជាពិ័សេសំសំសំប្រមាប់រក្សាពូ័ជីសេកសំរកូលនៃប្រព័
 ៣.ការអប់រំ�្សព័ើ�្សាយ៖ ជាកផ្នែនួងអប់រំ និង�្សព័ើ�្សាយសីូំពី័
ប្របសេភិទំ និងចំ្ចនួននៃនសេកសំរកូលនៃប្រព័សេ�កមួព�ជា 
 ៤.ការកម្ួសានូ៖ �ូល់ទំស្ំសនីយភាព័សេកសំរកូលនៃប្រព័ធមីួជាតិ 
ទីំកផ្នែនួងលំផ្នែហកាយទំស្ំសនាធមីួជាតិ និងកម្ួសានូនានា៕ 
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ឯកឧត្តតម្ភរដ្ឋឋម្ភន្ត្រី�ត�ក្រកសួងួបរិស្ថាា �៖ យើ��ងខ្ញុំំ��ចងយ់ើ��ញបងប្អូូ�� ក្រប្អូជាពលរដ្ឋឋមា�

ច�ណូ� លខ្ញុំពសួ ់មា�ជីីវភាពធូ�រធារ �ិងច �លរមួ្ភកា�ត់ែត្តសួកម្ភមកុ�ងការការពារ �ិង

អភិរកសធូ�ធា�ធូម្ភមជាតិ តែដ្ឋលយើ��ងមា�

 សេ�នៃថ្មីៃអង្ហាះរ ៧សេរាច្ច ផ្នែខ្ពបុស្ំស ឆំំ្នាំជូីត សេទាស័ំក ព័.សំ.២៥៦៤ 
ប្រតូវិនឹងនៃថ្មីៃទីំ០៥ ផ្នែខ្ពមួករា ឆំំ្នាំ២០២១ ឯកឧតិិម្ម ស្ថាយុ សអំាលិ ់
រដ៏ឋមួស្រ្តនីូប្រកសួំងបរិស្ថាាន �នចូ្ចលរួមួសេវិទិំកាស្ថាធារណ៍ៈពិ័ភាក្សាសេលើករណី៍
ប្របជាជីនកាន់កាប់អាប្រស័ំយ�លកែ�ងផ្នែដ៏នជីប្រមួកសំតើនៃប្រព័ «ភិែសំេតំាត-ភិែពំ័ក» 
កែ�ងប្រសុំកសំងគមួថីី្មី សេខ្ពតូប្រព័ះវិិហារ ផ្នែដ៏ល�នសេរៀបចំ្ចសេ�ើងសេ�ទីំចាំត់ការ 
ផ្នែដ៏នជីប្រមួកសំតើនៃប្រព័បឹងផ្នែព័រ  ភូិមិួអូរសេពាធ៍  �ំុរមួណី៍យ៍ ប្រសុំករសេវិៀង 
សេខ្ពតូប្រព័ះវិិហារ សេដាយមានការច្ចូលរួមួពី័ថ្នាំក់ដ៏ឹកនាំប្រកសំួងបរិស្ថាាន 
សំមាជិីករដ៏ឋសំភា និងប្រពឹ័ទំធសំភា អាជាាធរ សេខ្ពតូប្រព័ះវិិហារ សេខ្ពតូសេសំៀមួរាប 
និងមួនីិរពាក់ព័័នធ កងកមាាងំទំាងបីប្របសេភិទំ និងប្របជាព័លរដ៏ឋមួួយចំ្ចនួន។
 កែ�ងឱ្កាសំសេនាះ ឯកឧតិិម្មរដ្ឋាម្មន្ត្រីនីិ់ក្រកសងួប់រសិ្ថាា ន់ 
�នផ្នែណ៍នំា និងព័ន្យល់បកប្រស្ថាយជូីនដ៏ល់ប្របជាព័លរដ៏ឋ សូំមួកំុបនូមាន 
ទំំនាស់ំដី៏ធីួសេកើតសេ�ើងបនូសេទំៀត គឺឺប្រតូវិចូ្ចលរួមួការពារ និងអភិិរក្ស នៃប្រព័សេឈ្នះើ 
សំតើនៃប្រព័ ផ្នែដ៏លមានសេ�កែ�ងតំបន់សេនាះទំាងអស់ំ�ំ។ ឯកឧតិមិ្ម �ន
សំំណូ៍មួព័រឱ្្យប្របជាព័លរដ៏ឋផ្លាាស់ំបូ�រមុួខ្ពរបរផ្នែដ៏លធាាប់បរ�ញ់សំតើមួក
ជាការចូ្ចលរួមួចិ្ចញ្ជូចមឹួសំតើជំីនួសំវិិញ សេប្រពាះការបរ�ញ់សំតើនៃប្រព័ជាអំសេព័ើ

សេលីើសំច្្ចបាប់ ប្របឈ្នះមួនឹងសេទាសំទំណ៍ឌចំ្ចសេពាះមុួខ្ពច្្ចបាប់។
 ឯកឧតិមិ្មរដ្ឋាម្មន្ត្រីនីិ់ �ន�ូល់ជីសេប្រមួើសំជូីនប្របជាព័លរដ៏ឋកែ�ង
ការចិ្ចញ្ជូចមឹួសំតើយកស្ថាច់្ចដូ៏ច្ចជាសេ� ប្រកបី សេហើយជាពិ័សេសំសំសេនាះ គឺឺសំតើសេច្ចៀមួ 
និងព័ផ្នែព័ ជាសំតើផ្នែដ៏លចិ្ចញ្ជូចមឹួកែ�ងនៃប្រព័សំហគឺមួន៍ �នយាាងង្ហាយប្រសួំល 
និងសេដាយប្រ�ន់ផ្នែតចំ្ចណាយសេព័លសេវិ�តិច្ចចំ្ចសេណ៍ញសេប្រច្ចើន។
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 ឯកឧតិិម្ម ស្ថាយុ សអំាលិ ់�នផ្នែថួ្មីងថ្នា សេយើងខំ្ព�ចំ្ចង់សេ�ើញ 
បងបអ�នប្របជាព័លរដ៏ឋមានចំ្ចណូ៍លខ្ពពស់ំ មានជីីវិភាព័ធូរធារ សេហើយសេ�សេព័ល 
បងបអ�នប្របជាព័លរដ៏ឋមាន�ន សេនាះនឹងមានការចូ្ចលរួមួកាន់ផ្នែតសំកមីួកែ�ង
ការការពារ និងអភិិរក្សធនធានធមីួជាតិផ្នែដ៏លសេយើងមាន។
 ជាមួួយ�ំសេនះ ប្របជាព័លរដ៏ឋផ្នែដ៏លមួកចូ្ចលរួមួ�នសំំណូ៍មួព័រ
ដ៏ល់ ឯកឧតិិម្មរដ្ឋាម្មន្ត្រីនីិ់ សូំមួសេធើើការសេដាះដូ៏រដី៏ ផ្នែដ៏លបច្ចច�ប្បនែពួ័ក�ត់
�នកំពុ័ងអាប្រស័ំយ�លសេលើដី៏សំហគឺមួន៍ និងខួ្ពះសេទំៀតជាប់ដី៏សំហគឺមួន៍ 
សេដាយមានសំតើនៃប្រព័បំផ្លាាញដំ៏ណំារបស់ំពួ័ក�ត់។ សេប្រកាយពី័�នពិ័ភាក្សារួច្ច 

ឯកឧតិមិ្ម ស្ថាយុ សអំាលិ ់ �ន�ើល់សេយាបល់លអៗ ដ៏ល់ពួ័ក�ត់ 
សេហើយនឹងសេរៀបចំ្ចដី៏បប្រមុួងទុំកសំប្រមាប់សេដាះដូ៏រជូីនពួ័ក�ត់ សេដាយប្រតូវិសេ�ជិីត
នឹងសេសំវាស្ថាធារណ៍ៈ មួនីិរសេព័ទ្ំយ ស្ថា�សេរៀន និងវិតូអារាមួ សេដ៏ើម្ួបីឱ្្យ
ពួ័ក�ត់រស់ំសេ�សេដាយមានភាព័ង្ហាយប្រសួំល។
 ឯកឧតិិម្មរដ្ឋាម្មន្ត្រីន់ិ ី�នជំីរុញឱ្្យមាន ការកំណ៍ត់ប្រពំ័ប្របទំល់
តំបន់ផ្នែដ៏នជីប្រមួកសំតើនៃប្រព័ឱ្្យ�នសេលឿន ព័ប្រងឹងការអប់រំប្របជាព័លរដ៏ឋ 
សេលើកទឹំកចិ្ចតូឱ្្យកូនសេ�ប្របជាព័លរដ៏ឋ�នសេរៀនសូំប្រតទំាងអស់ំ�ំនិងសេសំែើឱ្្យ 
ដំាសេដ៏ើមួសេឈ្នះើផ្នែដ៏លឆ្នាំប់�នទំទួំល�ល ដូ៏ច្ចជាដំ៏ណំាអាកាស្ំយាជាសេដ៏ើមួ៕
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ជុំវិីតិរកីរាយុ�ារភាា ប់់�មួ្មយុម្រៀទីសច្បារ�៍ធម្មម�តិិ

  សេ�កែ�ងពិ័ធីប្របគឺល់ជ័ីយ�ភីិនៃនការប្របកួតប្របផ្នែជីងវីិសេដ៏អូសីូំពី័
បរិស្ថាានសេប្រកាមួប្របធានបទំ «សំប្រមួស់ំប្រសុំកសេយើង» សេ�រសេសំៀលនៃថ្មីៃអង្ហាះរ 
៥សេរាច្ច ផ្នែខ្ពមា� ឆំំ្នាំជូីត សេទាស័ំក ព័.សំ.២៥៦៤ ប្រតូវិនឹងនៃថ្មីៃទីំ២ ផ្នែខ្ពកុមួភៈ 
ឆំំ្នាំ២០២១ សេ�ទីំសីូំការប្រកសួំងបរិស្ថាាន ឯកឧតិិម្ម ស្ថាយុ សអំាលិ ់
រដ៏ឋមួស្រ្តនីូប្រកសួំងបរិស្ថាាន�នសេលើកសេ�ើងថ្នា សេ�សេព័លប្របសេទំសំកំពុ័ងមាន
សុំខ្ពសំនិូភាព័សេព័ញសេលញជាឱ្កាសំនៃនការអភិិវិឌ្ិឍសេទំសំច្ចរណ៍៍�្សារភាាប់
នឹងធមីួជាតិរបស់ំប្របជាជីនកមួព�ជា។ ឯកឧតិិម្មរដ្ឋាម្មន្ត្រីនីិ់ �នបផ្នែនថមួថ្នា 
សេ�សេព័លកមួព�ជាមានសុំខ្ពសំនិូភាព័សេនះសេហើយ គឺឺបំ�ុសំឱ្្យប្របជាព័លរដ៏ឋ
�នយល់អំពី័សំកាានុព័ល តនៃមួួ និងសំប្រមួស់ំ នៃនធនធានធមីួជាតិរបស់ំ
កមួព�ជា និងមានឱ្កាសំរីករាយ�្សារភាាប់នឹងធមីួជាតិ។ ឯកឧតិិម្ម
�នបង្ហាាញថ្នា ការជំីរុញសេលើកកមួពស់ំសំកមីួភាព័សេទំសំច្ចរណ៍៍�្សារភាាប់
ជាមួួយធមីួជាតិរួមួចំ្ចផ្នែណ៍កសំំខាន់កែ�ងកិច្ចចការពារអភិិរក្សធនធាន
ធមីួជាតិឱ្្យកាន់ផ្នែតរឹងមំា�ងផ្នែដ៏រ។
 ឯកឧតិមិ្ម ស្ថាយុ សអំាលិ ់ �នវាយតនៃមួួខ្ពពស់ំចំ្ចសេពាះ
ការលះបង់របស់ំយុវិជីនទំាងអស់ំផ្នែដ៏ល�នបង្ហាាញពី័ទឹំកចិ្ចតូប្រសំឡាញ់
ទឹំកដី៏ ប្រសំឡាញ់សំនិូភាព័ និងចូ្ចលរួមួ�្សព័ើ�្សាយបរិស្ថាានតាមួរយៈ 
ការថ្មីតរូប និង�លិតវិីសេដ៏អូស្ថាាតៗ ព័ីធមួីជាតិដ៏៏ប្រសំសំ់បំប្រព័ងរបសំ់
កមួព�ជាសេ�កាន់ពិ័ភិព័សេ�ក។ 

 ឯកឧតិមិ្មរដ្ឋាម្មន្ត្រីន់ិ ី�នគូឺសំបញ្ហាាក់បផ្នែនថមួថ្នា ចាំប់តំាងពី័ 
ឯកឧតិមិ្ម ប្រតូវិ�នរាជីរដាាភិិ�លផ្នែតងតំាងជារដ៏ឋមួស្រ្តនីូប្រកសួំងបរិស្ថាាន
មួកគឺឺសេ�ឆ្នាំំំ២០១៣ មានកិច្ចចការជាសេប្រច្ចើនផ្នែដ៏លប្រតូវិសេធើើកែ�ងសេនាះការ
សេលើកកមួពស់ំឱ្្យមានការចូ្ចលរួមួពី័ស្ថាធារណ៍ជីន គឺឺជាសេរឿងចំាំ�ច់្ចមួួយ
កែ�ងបុព័ើសេហតុការពារ និងអភិិរក្សធនធានធមីួជាតិ។ កែ�ងឱ្កាសំសេនាះ 
ឯកឧតិមិ្ម ស្ថាយុ សអំាលិ ់�នសេលើកទឹំកចិ្ចតូឱ្្យប្រកុមួទំទួំល�ន
ជ័ីយ�ភីិនាសេព័លសេនះបនូខិ្ពតខំ្ពចូ្ចលរួមួ�្សព័ើ�្សាយបផ្នែនថមួសេទំៀតអំពី័
សំប្រមួស់ំធមីួជាតិប្រសុំកសេយើងសេដ៏ើម្ួបីជួីយសេលើកកមួពស់ំសេលើវិិស័ំយសេទំសំច្ចរណ៍៍
�្សារភាាប់នឹងធមីួជាតិ។ ជាមួួយ�ំសេនះការអភិិវិឌ្ិឍសេទំសំច្ចរណ៍៍ធមីួជាតិ
មិួនប្រតឹមួផ្នែត�នរួមួចំ្ចផ្នែណ៍កសេលើកកមួពស់ំជីីវិភាព័របស់ំប្របជាសំហគឺមួន៍ 
និងការអភិិវិឌ្ិឍសេសំដ៏ឋកិច្ចចមូួលដាានបះសុេណាះ�ះសេទំ បះផុ្នែនូផ្នែថ្មីមួទំាងរួមួចំ្ចផ្នែណ៍ក
យាាងសំំខាន់ដ៏ល់កិច្ចច�ំពារបរិស្ថាាន ការប្រគឺប់ប្រគឺងធនធានធមួីជាតិ 
ការអភិិរក្សជីីវិៈច្ចប្រមួុះ និងការអភិិវិឌ្ិឍសេដាយច្ចីរភាព័�ងផ្នែដ៏រ។
 សូំមួបញ្ហាាក់ថ្នា ប្រកសួំងបរិស្ថាាន�នសេរៀបចំ្ចការប្របកួតវីិសេដ៏អូខីួ្ព
សំូីព័ី បរិស្ថាានឆ្នាំំំ២០២០ សេប្រកាមួប្របធានបទំ «សំប្រមួសំ់ប្រសំុកសេយើង» 
ចាំប់ពី័ផ្នែខ្ពកញ្ហាា ដ៏ល់ ផ្នែខ្ពធែ� ឆំំ្នាំ២០២០។ វីិសេដ៏អូជាសេប្រច្ចើនសេរឿងទាក់ទំង 
នឹងជីីវិិត និងធមីួជាតិ�នចូ្ចលរួមួប្របកួត។  ជាចុ្ចងសេប្រកាយ ប្រកសួំងបរិស្ថាាន
រកសេ�ើញអែកទំទួំល�នជ័ីយ�ភីិសេ�ែើមួ មានចំ្ចនួន ១១ប្រកុមួ រួមួមាន៖ 
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១)ប្រកុមួ យុវិនិសេនត្យ ២)ប្រកុមួ សេ�ក ស្ថារី សេ�ាសីុំង ៣)ប្រកុមួ United 
Media ៤)ប្រកុមួ The Cevents ៥)ប្រកុមួ Youth AGE ៦)ប្រកុមួ 2GO 
ADVANTURE ៧)ប្រកុមួ The Shutter ៨)ប្រកុមួ រត់សេចាំលប្រសុំក ៩)

ប្រកុមួ កញ្ហាា តាន់ ងួននីនី ១០)ប្រកុមួ កញ្ហាា ជូី លីនី និង១១)ប្រកុមួ 
សេ�ក សំួរ បូនុមាារាាឌិី។ ប្រកុមួផ្នែដ៏លទំទំួលជី័យ�ភិីសេលខ្ព១គឺឺប្រកុមួ
យុវិនិសេនត្យ�លិតវីិសេដ៏អូសេរឿង «សុំបិនូ» ប្រកុមួផ្នែដ៏លទំទួំល�ន ជ័ីយ�ភីិ
សេលខ្ព២ គឺបឺ្រកុមួសេ�ក ស្ថារី សេ�ាសំុីង �លិតវិីសេដ៏អូសំូីព័ី «ឋានសួំគឺ៌
សេប្រកាមួសេមួ�» និងប្រកុមួផ្នែដ៏លទំទំួល�នជី័យ�ភិីសេលខ្ព៣ សេនាះ គឺឺ
ប្រកុមួ The United Media �លិតវីិសេដ៏អូសីូំពី័ «I AM CAMBODIA»។ 

 ឯកឧតិមិ្ម ជួុំប់ បាា រសី ៍ អគឺគនាយក នៃនអគឺគនាយដាាន
ចំ្ចសេណ៍ះដឹ៏ង និងព័័ត៌មានបរិស្ថាាន មានប្របស្ថាសំន៍វាយតនៃមួួខ្ពពស់ំចំ្ចសេពាះ
ប្រកុមួសេបកខជីន ផ្នែដ៏ល�ន�លិតវីិសេដ៏អូផ្នែដ៏លមានគុឺណ៍ភាព័លអបង្ហាាញនូវិ
តំបន់នានា ផ្នែដ៏លមានសំកាានុព័លសេទំសំច្ចរណ៍៍ និងសំប្រមួស់ំប្រសំស់ំលអឯក
នៃនធមួីជាតិសេ�ប្របសេទំសំកមួព�ជា។  ឯកឧតិិម្ម បនូថ្នា ប្រកសំួងបរិស្ថាាន
�នសេរៀបចំ្ចការប្របកួតវីិសេដ៏អូសីូំពី័បរិស្ថាានសេនះកែ�ងសេ�លបំណ៍ងសេលើក 
កមួពសំ់ការ�្សព័ើ�្សាយសេ�ដ៏ល់ស្ថាធារណ៍ជីនអំព័ីសំកាានុព័ល និង
សំប្រមួសំ់ ដ៏ប៏្រសំស់ំប្រតកាលនៃនធមួីជាតិនៃនប្របសេទំសំកមួព�ជាសេដ៏ើម្ួបីផ្លាាស់ំបូ�រ
�ែត់គឺំនិតជាវិិជីជមានច្ចំសេពាះបរិស្ថាាន និងសេលើកកមួពសំ់ជីីវិភាព័របសំ់
សំហគឺមួន៍មួូលដាាន៕



ទំំព័័រ 13ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 14 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១

ពិធីក្រប់កាស�សពវ�ាយុ «របាយុការ�៍ប់ចុុ្បាប់បន់ែភាព រមួ្មចំ្បាផ្នែ�ក រប់ស�់តិ ិម្រៀដ្ឋើម្មប ី

អនុ់វតិិអនុ់សញ្ញាា ក្រកប់ខ័ិ�ឌ ក្រប់��តិិសិពីី ការផ្នែក្រប់ក្រប់លួិអាកាសធាតុិ»

  

 សេ�ទំីសំូីការប្រកសំួងបរិស្ថាាន នៃថ្មីៃច្ចនិ ១១សេរាច្ច ផ្នែខ្ពមា� 
ឆ្នាំំំជូីត សេទាសំ័ក ព័.សំ.២៥៦៤ ប្រតូវិនឹងនៃថ្មីៃទំី៨ ផ្នែខ្ពកុមួភៈ ឆ្នាំំំ២០២១ 
អគឺគសេលខាធិការដាានប្រកុមួប្របឹក្សាជាតិអភិិវិឌ្ិឍន៍សេដាយចី្ចរភាព័ �នសេរៀបចំ្ច 
ពិ័ធីប្របកាសំ�្សព័ើ�្សាយសីូំអំពី័ «រ�យការណ៍៍បច្ចច�ប្បនែភាព័ការចូ្ចលរួមួ
ចំ្ចផ្នែណ៍ករបស់ំជាតិសេដ៏ើម្ួបីអនុវិតើអនុសំញ្ហាាប្រកបខ័្ពណ៍ឌសំហប្របជាជាតិ
សំើពីី័ ការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ» សេប្រកាមួអធិបតីភាព័ ឯកឧតិមិ្ម 
ស្ថាយុ សអំាលិ ់ ប្របធានប្រកុមួប្របឹក្សាជាតិអភិវិិឌិ្ឍន៍សេដាយច្ចីរភាព័ 
និងជារដ៏ឋមួស្រ្តនូីប្រកសួំងបរិស្ថាាន សេដាយមានការអសេញ្ជូជើញច្ចូលរួមួតំណាង
ព័ីប្រកសួំងស្ថាាប័នពាក់ព័័នធសំំខាន់ៗ នៃដ៏គឺូអភិិវិឌិ្ឍន៍ អងគការមួិនផ្នែមួន
រដាាភិ�ិល អែកស្ថារព័ត័៌មាន និងវិិសំ័យឯកជីនជាសេប្រច្ចើនរូប។
 ឯកឧតិមិ្ម ស្ថាយុ សអំាលិ ់�នគូឺសំបញ្ហាាក់ថ្នា ប្របសេទំសំ
កមួព�ជា�នសេដ៏ើរតួជាប្របសេទំសំមួួយផ្នែដ៏លមានជំីហរ�ំប្រទំដ៏៏រឹងមំា ចំ្ចសេពាះ
សំ ក មីួ ភា ព័ ព័ ហុ ភា គីឺ កែ� ង កា រ សេ�ួើ យ ត ប សេ� នឹ ង កា រ ផ្នែប្រប ប្របួ ល 
អាកាសំធាតុ។ កែ�ងនាមួជាប្របសេទំសំមួួយផ្នែដ៏លង្ហាយរងសេប្រ�ះព័ី
�លបះះពាល់ នៃនការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ រាជីរដាាភិិ�ល�នយល់ពី័
ភាព័បនាាន់ផ្នែដ៏លតប្រមូួវិឱ្្យចាំត់វិិធានការសេដ៏ើម្ួបីសេដាះប្រស្ថាយបញ្ហាា
ការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុប្របកបសេដាយមួហិច័្ចតាប្រសំបសេ�តាមួ 

«ការទំទួំលខុ្ពសំប្រតូវិរួមួផ្នែតកប្រមិួតសេ�្សង�ំសេ�តាមួសំមួតថភាព័សេរៀងៗខួ្ព�ន» 
សេប្រកាមួអនុសំញ្ហាាប្រកបខ្ព័ណ៍ឌសំហប្របជាជាតិសំូីព័ី ការផ្នែប្របប្របួល
អាកាសំធាតុ។
 

ឯកឧតិមិ្ម �នបផ្នែនថមួសេទំៀតថ្នា រ�យការណ៍៍ Updated NDC របស់ំ
ប្របសេទំសំកមួព�ជា�នបង្ហាាញពី័ការសេបូជាាចិ្ចតូ និងតប្រមូួវិការសំប្រមាប់ទំសំវិត្សរ៍
បនាាប់សេដ៏ើម្ួបីសេធើើឱ្្យសំសេប្រមួច្ច�ននូវិច្ចកខ�វិិស័ំយនៃនសំងគមួមួួយផ្នែដ៏លមានការ
បសេញ្ជូចញកាបូនិច្ច មានភាព័ធន់សេ�នឹងការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ និង



ទំំព័័រ 15ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១

ការអភិិវិឌ្ិឍប្របកបសេដាយចី្ចរភាព័។
 ឯកឧតិមិ្ម ស្ថាយុ សអំាលិ ់ �នគូឺសំបញ្ហាាក់បផ្នែនថមួថ្នា
ប្រកសួំងបរិស្ថាាន �ននិងកំពុ័ងសេធើើការង្ហារសេលើវិិស័ំយបរិស្ថាានប្រសំបតាមួ
សំសំរសូំមួភទំាង០៤ រួមួមាន កិច្ចច�ំពារបរិស្ថាាន ការអភិិរក្សជីីវិៈច្ចប្រមុួះ 

ការរស់ំសេ�ប្របកបសេដាយចី្ចរភាព័ និងការសេធើើទំំសេនើបកមីួស្ថាាប័ន។ ប្រកសួំង 
បរិស្ថាាន មានជំីហរ និងជំីសេនឿជាក់យាាងមុួតមំាថ្នាសេដ៏ើម្ួបីឱ្្យការអភិិរក្ស
ជីីវិៈច្ចប្រមុួះ និងធនធានធមីួជាតិទំទួំល�នសេជាគឺជ័ីយប្រតូវិមានការចូ្ចលរួមួ
យាាងសំំខាន់ពី័ប្របជាព័លរដ៏ឋសំហគឺមួន៍មូួលដាាន សេហើយសេដ៏ើម្ួបីឱ្្យមានការ
ចូ្ចលរួមួសេ��ន លុះប្រតាផ្នែតប្របជាព័លរដ៏ឋទំទួំល�ននូវិជីសេប្រមួើសំថីី្មីកែ�ង
ការរស់ំសេ�សេច្ចៀសំវាងការពឹ័ងអាប្រស័ំយសេលើធនធាន ធមីួជាតិទំាងប្រសុំង 
សេហើយផ្នែដ៏លទាមួទារកិច្ចចសំហការលអពី័ប្រគឺប់ភាគីឺពាក់ព័័នធ សេដ៏ើម្ួបី�ូល់ជូីន 
នូវិតប្រមូួវិការចំាំ�ច់្ចនានារួមួមាន សេហដាារច្ចនាសំមួពន័ធ ថ្នាមួព័ល ទឹំកស្ថាាត 
និងសេសំវាសុំខ្ពភាព័ជាសេដ៏ើមួ។ កែ�ងសេនាះផ្នែដ៏រ ការសេរៀបចំ្ចសំហគឺមួន៍តំបន់ 
ការពារធមួជីាតិ គឺឺជាយនកូារចាំំ�ច្ច់ សេដ៏ើមួ្បីអាច្ចឱ្្យប្របជាព័លរដ៏ឋ
មួូលដាានច្ចូលរួមួការង្ហារការពារ និងអភិិរក្សធនធានធមួីជាតិ។
 ឯកឧតិមិ្ម វ៉ាា ន់់ មុ្មនី់នាំថ អគឺគសេលខាធិការ នៃន
អគឺគសេលខាធិការដាានប្រកុមួប្របឹក្សាជាតិអភិិវិឌ្ិឍន៍សេដាយចី្ចរភាព័�នផ្នែថួ្មីង
សេ�កែ�ងពិ័ធី�្សព័ើ�្សាយថ្នា កែ�ងនាមួជាសំមាជិីកអនុសំញ្ហាាប្រកបខ័្ពណ៍ឌ
សំហប្របជាជាតិសំូីព័ី ការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ (UNFCCC) និង

កិច្ចចប្រព័មួសេប្រព័ៀងទីំប្រកុង�ារីស៍ំសីូំពី័ ការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ កមួព�ជា�ន
សេរៀបច្ចំ ក៏ដ៏ូច្ចជាដាក់ជីូនរ�យការណ៍៍ការច្ចូលរួមួច្ចំផ្នែណ៍ករបសំ់ជាតិ
សេលើកទីំ១ សេ�សេលខាធិការដាាន UNFCCC សេ�ឆំំ្នាំ២០១៥ និងដាក់ជូីន
រ�យការណ៍៍បច្ចច�ប្បនែភាព័ (Updated NDC) សេ�សេលខាធិការដាាន 

UNFCCC សេ�នៃថ្មីៃទីំ៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆំំ្នាំ២០២០ ប្រសំបតាមួការសេបូជាាចិ្ចតូ
របស់ំ សម្រៀមិ្មច្បាអគគម្មហាម្រៀសនាំប់តិមី្រៀតិម្រៀ� ហ៊ុុនុ់ ផ្នែសន់ 
នាំយុករដ្ឋាម្មន្ត្រីនីិ់ នៃន់ក្រពះរា�ណាច្បាក្រកកមុុ្ម� ផ្នែដ៏ល�នផ្នែថួ្មីង
កែ�ងកិច្ចចប្របជំុីកំពូ័លសំើពីី័ អាកាសំធាតុ កាលពី័នៃថ្មីៃទីំ១២ ផ្នែខ្ពធែ� ឆំំ្នាំ២០២០៕



ទំំព័័រ 16 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១

ជំីងឺសេនះសេលើសុំខ្ពភាព័របស់ំប្របជាជីនយាាងមានប្របសិំទំធភាព័ ជាពិ័សេសំសំ
ការព័សេនួ�នចាំក់វាាក់សំ្ថាងជូីនដ៏ល់មួស្រ្តនីូរាជីការ និងប្របជាព័លរដ៏ឋទូំសេ�។ 
ជំីងឺកូវីិដ៏-១៩ បងេ�លបះះពាល់យាាងធៃន់ធៃរសេលើផ្នែ�ែកសេសំដ៏ឋកិច្ចច បះផុ្នែនូសេយើង
គួឺរច្ចងចំាំផ្នែដ៏រថ្នា �លបះះពាល់ពី័ការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុបងេហានិភ័ិយ
កាន់ផ្នែតខាាងំកាា និងយូរអផ្នែងើងដ៏ល់ការរស់ំសេ�របស់ំប្របជាព័លរដ៏ឋ និង
ផ្នែ�នការអភិិវិឌ្ិឍន៍របស់ំប្របសេទំសំ។ ឯកឧតិិម្ម �នបផ្នែនថមួសេទំៀតថ្នា សេនះ
គឺឺជាសេព័លសេវិ�ដ៏៏លអផ្នែដ៏លសេយើងប្រតូវិគិឺតគូឺរអំពី័មា�៌ នៃនការអភិិវិឌ្ិឍសេសំដ៏ឋកិច្ចច 
និងសំងគមួផ្នែដ៏លមានភាព័ធន់សេ�នឹង�លបះះពាល់ពី័កតាាខាងសេប្រ�
ដូ៏ច្ចជាការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ និងបញ្ហាាហានិភ័ិយចំ្ចសេពាះសុំខ្ពភាព័
សេ�្សងៗសេទំៀត។ 

 កិច្ចចប្របជំុី�នពិ័និត្យ និងពិ័ភាក្សាសេ�សេលើ សំមិួទំធ�លការង្ហារ
សំសេប្រមួច្ច�នសំំខាន់ៗសេ�កែ�ងឆំំ្នាំ២០២០ និង�នអនុម័ួតសេលើផ្នែ�នការ
សំកមីួភាព័សំប្រមាប់ទិំសំសេ�បនូ ឆំំ្នាំ២០២១ និង២០២២។ កិច្ចចប្របជំុី
ក៏�នបង្ហាាញអំពី័ផ្នែ�នការ និងដំ៏សេណ៍ើរការសេរៀបចំ្ចផ្នែ�នការរយៈសេព័លផ្នែវិង
ប្របកបសេដាយអព្័យាប្រកឹតកាបូនសេ�កមួព�ជា ដំ៏សេណ៍ើរការសេរៀបចំ្ចប្របព័័នធការ
វាសំ់ផ្នែវិងការរាយការណ៍៍ និងការសេ�ិ�ងផ្លាាត់ផ្នែដ៏លមានសេ�កែ�ង 
រ�យការណ៍៍បច្ចច�ប្បនែភាព័ (NDC)៕

 សេ�ប្រពឹ័កនៃថ្មីៃពុ័ធ ៤សេកើត ផ្នែខ្ពសេច្ចប្រត ឆំំ្នាំជូីត សេទាស័ំក ព័.សំ.២៥៦៤ 
ប្រតូវិនឹងនៃថ្មីៃទីំ១៧ ផ្នែខ្ពមីួនា ឆំំ្នាំ២០២១ នាយកដាានផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ 
នៃនអគឺគសេលខាធិការដាានប្រកុមួប្របឹក្សាជាតិអភិិវិឌ្ិឍន៍សេដាយចី្ចរភាព័ សេប្រកាមួការ
�ំប្រទំពី័កមីួវិិធីសំមួពន័ធភាព័ផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុកមួព�ជាដំ៏ណាក់កាលទីំ៣ 
«CCCA3» �នសេរៀបចំ្ចកិច្ចចប្របជំុីប្រកុមួប្របឹក្សាភិិ�លប្របតិបតិូសេលើកទីំ២ តាមួ
រយៈប្របព័័នធអនឡាញ សេប្រកាមួអធិបតីភាព័ ឯកឧតិិម្ម ស្ថាយុ សអំាលិ ់
រដ៏ឋមួស្រ្តនីូប្រកសួំងបរិស្ថាាន និងជាប្របធានប្រកុមួប្របឹក្សាភិិ�លកមីួវិិធី CCCA3 
សេដាយមានការចូ្ចលរួមួពី័សំមាជិីកប្រកុមួប្របឹក្សាភិិ�លប្របតិបតិូតំណាងមួកពី័ 
ប្រកសួំងសេសំដ៏ឋកិច្ចច និងហិរញ្ជូញវិតថ� ប្រកសួំងបរិស្ថាាន ប្រកសួំងអភិិវិឌ្ិឍន៍ជីនបទំ 
ប្រកសួំងស្ថាធារណ៍ការ និងដឹ៏កជីញ្ជូជ�ន ប្រកសួំងអប់រំយុវិជីន និងកីឡា 

ប្រកសួំងផ្នែរ� និងថ្នាមួព័ល និងនៃដ៏គូឺអភិិវិឌ្ិឍន៍ រួមួមាន៖ សំហភាព័អឺរ�បុ 
និងកមីួវិិធីអភិិវិឌ្ិឍន៍សំហប្របជាជាតិ និងស្ថាានទូំតសុូំយផ្នែអត  ប្រព័មួទំាង
អែកសំសេងេតការណ៍៍ជាតិ និងអនូរជាតិពី័ប្រកសួំង ស្ថាាប័នពាក់ព័័នធនានា
�ងផ្នែដ៏រ។
 កែ�ងឱ្កាសំសេនាះ ឯកឧតិិម្មរដ្ឋាម្មន្ត្រីនីិ់ ស្ថាយុ សអំាលិ ់
មានប្របស្ថាសំន៍ថ្នា ប្របសេទំសំកមួព�ជាក៏ដូ៏ច្ចជាប្របសេទំសំដ៏នៃទំសេទំៀតសេ�សេលើ
ពិ័ភិព័សេ�កកំពុ័ងផ្នែតប្របឈ្នះមួនឹង�លបះះពាល់ពី័ការរាតត្បាតនៃនជំីងឺ
កូវីិដ៏-១៩ បះផុ្នែនូសេប្រកាមួការដឹ៏កនំាយាាងប្រតឹមួប្រតូវិរបស់ំរាជីរដាាភិិ�លកមួព�ជា
�ននិងកំពុ័ងផ្នែតប្រគឺប់ប្រគឺងស្ថាានការណ៍៍ និងហានិភ័ិយនៃនការរាតត្បាត

កិចុ្បាក្រប់ជំុុំក្រកមុ្មក្រប់កឹាភិបាលិក្រប់តិិប់តិិិម្រៀលិើកទីី២
កម្មមវធិសីម័ុ្មន់ធភាពផ្នែក្រប់ក្រប់លួិអាកាសធាតុិកម្មុ�ុតិណំាកក់ាលិទីី៣



ទំំព័័រ 17ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១

កមុុ្ម�ន់ងិអង់ម្រៀគួសគូសប់ញ្ញាា ក់ពកីចុិ្បាសហ៊ុក្រប់តិិប់តិិិការលិអ

មិ្មតិិភាពន់ងិភាព�នៃដ្ឋគូរវ៉ាងក្រប់ម្រៀទីសទាងំពរី

 រដ៏ឋមួស្រ្តនូីការបរសេទំសំកំមួិនផ្នែវិ�ល និងអភិវិិឌិ្ឍន៍នៃនច្ចប្រកភិព័
អង់សេគួឺសំ ឯកឧតិិម្ម ដូ្ឋមី្មនិ់ក រាា អាប់់ (Dominic Raab) �នគូឺសំ
បញ្ហាាក់ពី័កិច្ចចសំហប្របតិបតិូការលអមិួតូភាព័ និងភាព័ជានៃដ៏គូឺជាមួួយកមួព�ជា 
និង�នអបអរស្ថាទំរច្ចំសេពាះដ៏ំសេណ៍ើរការអភិិវិឌិ្ឍផ្នែដ៏លកមួព�ជាសំសេប្រមួច្ច�ន 
និងសេលើកសេ�ើងថ្នាសេតើច្ចប្រកភិព័អង់សេគួឺសំអាច្ចនឹងជួីយអើកីមួព�ជាបផ្នែនថមួសេទំៀត
សេដ៏ើម្ួបីសេធើើឱ្្យកមួព�ជាកាន់ផ្នែតបនូរីកច្ចសេប្រមួើនសេ�មុួខ្ពសេទំៀត។ ការផ្នែថួ្មីងសេនះ
សេធើើសេ�ើងសេ�កែ�ងជំីនួបពិ័ភាក្សាជាមួួយ ឯកឧតិិម្ម ស្ថាយុ សអំាលិ ់
រដ៏ឋមួស្រ្តនូីប្រកសំួងបរិស្ថាាន សេ�ប្រព័ឹកនៃថ្មីៃទំី២៣ ផ្នែខ្ពមួិថ្មីុនា ឆំំ្នាំ២០២១ សេ�
ទីំសីូំការប្រកសួំងបរិស្ថាាន កែ�ងប្រកបខ័្ពណ៍ឌនៃនដំ៏សេណ៍ើរទំស្ំសនកិច្ចចរបស់ំឯកឧតូមួ
មួកកាន់ប្រព័ះរាជាណាច្ចប្រកកមួព�ជា។  
 ឯកឧតិិម្ម ម្រៀន់ក្រតិ ភន្ត្រី�ិ រដ៏ឋសេលខាធិការ និងជាអែកនំាពាក្យ
ប្រកសួំងបរិស្ថាាន�នផ្នែថួ្មីងថ្នា សេ�កែ�ងអំ��ងនៃនកិច្ចចពិ័ភាក្សា ឯកឧតូមួ
រដ៏ឋមួស្រ្តនីូប្រកសួំងបរិស្ថាាន និងរដ៏ឋមួស្រ្តនីូការបរសេទំសំកំមិួនផ្នែវិ�លនិងអភិិវិឌ្ិឍន៍
នៃនច្ចប្រកភិព័អង់សេគឺួសំ �នគឺូសំបញ្ហាាក់ព័ីកិច្ចចសំហប្របតិបតូិការរវាង
ប្របសេទំសំទាំងព័ីរកែ�ងនាមួជាមួិតូភិកូិ និងនៃដ៏គឺូ សេដាយកែ�ងសេនាះ�ន
សេលើកសេ�ើងពី័ប្របធានបទំមួួយចំ្ចនួនទាក់ទំងនឹងវិិស័ំយបរិស្ថាាន ដូ៏ច្ចជា
ការប្របយុទំធប្របឆំ្នាំងនឹងការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ និងការចូ្ចលរួមួរបស់ំ

កមួព�ជាកែ�ងកិច្ចចប្របជំុី COP26 សីូំពី័ ការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ និងកិច្ចចការ
អាទិំភាព័នានាផ្នែដ៏លប្របសេទំសំទំាងពី័រនឹងសេធើើរួមួ�ំការអភិិរក្សធនធាន
ធមីួជាតិជីីវិៈច្ចប្រមុួះ ការប្របយុទំធប្របឆំ្នាំងនឹងការជួីញដូ៏រសំតើនៃប្រព័�ួងផ្នែដ៏ន 
និងការសេប្របើប្រ�ស់ំថ្នាមួព័លកសេកើតសេ�ើងវិិញជាសេដ៏ើមួ។ 
 សេបើតាមួមួស្រ្តនីូនំាពាក្យប្រកសួំងបរិស្ថាាន ឯកឧតិិម្ម ស្ថាយុ សអំាលិ ់
រដ្ឋាម្មន្ត្រីនីិ់ ក្រកសងួ ប់រសិ្ថាា ន់ �នទំទួំលស្ថាាគឺមួន៍យាាងកក់សេ�ាចំ្ចសេពាះ 
ឯកឧតិិម្ម ដ្ឋូម្មីន់ិក រាា អាប់់ រដ៏ឋមួស្រ្តនូីការបរសេទំសំកំមួិនផ្នែវិ�ល 
និងអភិិវិឌិ្ឍន៍នៃនច្ចប្រកភិព័អង់សេគឺួសំ។ 
 ឯកឧតិិម្មរដ្ឋាម្មន្ត្រីនីិ់អងម់្រៀគួស �នសំងេត់ធៃន់ពី័ទំំនាក់ទំំនង
ដ៏៏ជិីតសំែិទំធរវាងប្របសេទំសំទំាងពី័រផ្នែដ៏លរហូតមួកទំល់សេព័លសេនះមាន
រយៈសេព័ល៣០ឆំំ្នាំសេហើយផ្នែដ៏លច្ចប្រកភិព័អង់សេគួឺសំ�នសេបើកស្ថាានទូំត
របសំ់ខ្ពួ�នសេ�ើងវិិញសេ�កមួព�ជា។ ឯកឧតិិម្ម ក៏�នសេកាតសំរសេសំើរ
ចំ្ចសេពាះការអភិិវិឌ្ិឍរីកច្ចសេប្រមួើនផ្នែដ៏លកមួព�ជាសំសេប្រមួច្ច។  សេ�កែ�ងជំីនួបជាមួួយ 
ឯកឧតិិម្មរដ្ឋាម្មន្ត្រីនីិ់ក្រកសងួប់រសិ្ថាា ន់  ឯកឧតិិម្មរដ្ឋាម្មន្ត្រីនីិ់
ការប់រម្រៀទីសអងម់្រៀគួស �នផ្នែថួ្មីងថ្នា ការអសេញ្ជូជើញមួកប្របសេទំសំកមួព�ជា
សេ�សេព័លសេនះរបស់ំឯកឧតូមួកែ�ងនាមួជាមិួតូភិកិូនិងជានៃដ៏គូឺ និងសេដ៏ើម្ួបី
ផ្នែសំើងយល់ពី័តប្រមូួវិការរបស់ំប្របសេទំសំកមួព�ជា និងជួីយប្របសេទំសំកមួព�ជាសេដ៏ើម្ួបី



ទំំព័័រ 18 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១

កាបូនសេហើយថ្មីវិិកាសេនាះនឹងប្រតូវិសេប្របើប្រ�ស់ំសេដ៏ើម្ួបីបសេប្រមួើឱ្្យការអភិិរក្ស
នៃប្រព័សេឈ្នះើ និងសំតើនៃប្រព័ និងការអភិិវិឌិ្ឍសេសំដ៏ឋកិច្ចចមួូលដាានតាមួរយៈ
ការ�ូល់ជីសេប្រមួើសំថ្មីីីមួុខ្ពរបរ និងច្ចំណូ៍លសំប្រមាប់ប្របជាព័លរដ៏ឋ។
 សេដ៏ើម្ួបីជួីយប្រកសួំងបរិស្ថាានសេលើកិច្ចចការង្ហារបរិស្ថាាន និងធនធាន
ធមីួជាតិ ឯកឧតិមិ្មរដ្ឋាម្មន្ត្រីន់ិកី្រកសងួការប់រម្រៀទីសអងម់្រៀគួស 
សំន្យាថ្នានឹងបញ្ជូជ�នប្រកុមួសេបសំកកមីួជំីនាញមួកកមួព�ជាសេដ៏ើម្ួបីសិំក្សាពី័
តប្រមូួវិការរបស់ំកមួព�ជាសេដ៏ើម្ួបីសេធើើឱ្្យកាន់ផ្នែតប្របសេសំើរសេ�ើងកែ�ងវិិស័ំយបរិស្ថាាន 
និងធនធានធមីួជាតិ។ ឯកឧតិមិ្មរដ្ឋាម្មន្ត្រីនីិ់ ស្ថាយុ សអំាលិ ់�ន
ស្ថាាគឺមួន៍ចំ្ចសេពាះគំឺនិត�ូ�ច្ចសេ�ូើមួសេនះ៕

ឱ្្យមានការអភិិវិឌ្ិឍរីកច្ចសេប្រមួើនបផ្នែនថមួកែ�ងសេនាះ ឯកឧតិិម្មរដ្ឋាម្មន្ត្រីន់ិកី្រកសងួ
ការប់រម្រៀទីសអងម់្រៀគួស ក៏�នស្ថាកសួំរ ឯកឧតិមិ្មរដ្ឋាម្មន្ត្រីនីិ់
ក្រកសងួប់រសិ្ថាា ន់ ថ្នាសេតើអង់សេគួឺសំអាច្ចជួីយអើ�ីនកែ�ងវិិស័ំយបរិស្ថាាន 
និងធនធានធមីួជាតិ។ 
 ឯកឧតិមិ្ម ស្ថាយុ សអំាលិ ់�នជីប្រមាបជូីន ឯកឧតិិម្ម
រដ្ឋាម្មន្ត្រីនីិ់ក្រកសងួការប់រម្រៀទីសអងម់្រៀគួស អំពី័កិច្ចចការផ្នែដ៏លប្រកសួំងបរិស្ថាាន
សំសេប្រមួច្ច�នកែ�ងកិច្ចចការពារបរិស្ថាាន និងការអភិិរក្សធនធានធមីួជាតិ។ 
ឯកឧតិមិ្មរដ្ឋាម្មន្ត្រីនីិ់ ស្ថាយុ សអំាលិ ់ �នជីប្រមាបជូីនរដ៏ឋមួស្រ្តនីូ
អង់សេគួឺសំថ្នាអើីផ្នែដ៏លច្ចប្រកភិព័អង់សេគួឺសំអាច្ចជួីយកមួព�ជា�នកែ�ងវិិស័ំយ
បរិស្ថាានគឺឺការបណ៍ះ�ះបណាាលធនធានមួនុស្ំសកែ�ងកិច្ចចការបរិស្ថាាននិង
ធនធានធមីួជាតិបសេងេើនភាព័ជានៃដ៏គូឺផ្នែ�ែកពាណិ៍ជីជកមីួ និងទិំញ�លិត�ល
ពី័ប្របសេទំសំកមួព�ជា។ សេ�កែ�ងវិិស័ំយបរិស្ថាានអង់សេគួឺសំអាច្ចទិំញឥណ៍ទាន



ទំំព័័រ 19ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១

សកម្មមភាពរប់សថ់្នាែ កដ់្ឋកឹនាំ ំ
នៃន់ក្រកសងួប់រសិ្ថាា ន់



ទំំព័័រ 20 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១

យុទុីធនាំការចាកវ់៉ាា ក់ស្ថាងំប់ងាា រជុំងំ�កវីូដ្ឋ-១៩ 
ដ្ឋលិថ់្នាែ កដឹ់្ឋកនាំ ំន់ងិម្មន្ត្រីនីិ់រាជុំការក្រកសងួប់រសិ្ថាា ន់

 ប្រកសួំងបរិស្ថាាន សេ�នៃថ្មីៃប្រព័ហស្ំបត៍ ៤សេរាច្ច ផ្នែខ្ពសេច្ចប្រត ឆំំ្នាំ�ួ�វិ 
ប្រតីស័ំក ព័.សំ.២៥៦៥ ប្រតូវិនឹងនៃថ្មីៃទីំ០១ ផ្នែខ្ពសេមួស្ថា ឆំំ្នាំ២០២១ �ន
សេបើកយុទំធនាការចាំក់វាាក់សំ្ថាងបង្ហាារជំីងឺកូវីិដ៏-១៩ ជូីន ដ៏ល់ថំ្នាក់ដឹ៏កនំា 
មួស្រ្តនីូរាជីការ មួស្រ្តនីូជាប់កិច្ចចសំន្យា បុគឺគលិកអនាម័ួយ និងសំនិូសុំខ្ព សេដាយ
ផ្នែ�អកសេលើសេ�លការណ៍៍ស័ីំប្រគឺចិ្ចតូ។ យុទំធនាការសេនះ ប្របប្រពឹ័តូសេ�ចាំប់ពី័ 
នៃថ្មីៃទីំ០១ ដ៏ល់នៃថ្មីៃទីំ០៣ ផ្នែខ្ពសេមួស្ថា ឆំំ្នាំ២០២១។
 សេដ៏ើម្ួបីឱ្្យយុទំធនាការចាំក់វាាក់សំ្ថាងបង្ហាារជំីងឺកូវីិដ៏-១៩ ប្របប្រពឹ័តូសេ�
សេដាយរលូន និងប្របសិំទំធភាព័ សេដ៏ើម្ួបីធានា�ននូវិវិិធានការកំណ៍ត់របស់ំ
ប្រកសួំងសុំខាភិិ�លសេនាះ ប្រកសួំងបរិស្ថាាន �នអនុវិតូន៍សេរៀបចំ្ចទីំតំាង
តាមួសូំង់ដាផ្នែដ៏ល�នកំណ៍ត់សេដ៏ើម្ួបីសំប្រមួួលការង្ហារចាំក់វាាក់សំ្ថាងឱ្្យ
�នដំ៏សេណ៍ើរការលអ និងអនុវិតូន៍តាមួវិិធាននានា សេដ៏ើម្ួបីការពារសុំវិតថភិាព័
មួស្រ្តនីូផ្នែដ៏ល�នចូ្ចលរួមួចាំក់វាាក់សំ្ថាង។ មួស្រ្តនីូរាជីការ និងមួស្រ្តនីូជាប់
កិច្ចចសំន្យាសំរុបជាង២០០០ន់�ក់ នៃនប្រកសួំងបរិស្ថាាន កែ�ងសេនាះសេ�ទីំសីូំការ 
ប្រកសួំងមានចំ្ចនួន ៧០០ន់�ក់ និងសេ�តាមួមួនីិរបរិស្ថាានរាជីធានី សេខ្ពតូ 

សំរុបចំ្ចនួន ១៣៩១ន់�ក់ �នស័ីំប្រគឺច្ចិតូចូ្ចលរួមួចាំក់វាាក់ស្ថាំងបង្ហាារ
ជីំងឺកូវិីដ៏-១៩ សេនះ។
 គួឺរឱ្្យដឹ៏ងថ្នា វាាក់សំ្ថាងបង្ហាារជំីងឺកូវីិដ៏-១៩ ជាឧបករណ៍៍ថីី្មីមួួយ
បផ្នែនថមួសេលើវិិធានការសុំខាភិិ�លផ្នែដ៏លមានប្រស្ថាប់សំប្រមាប់ទំប់ស្ថាាត់
ការរីករាលដាលនៃនជំីងឺកូវីិដ៏-១៩ និងសំសេស្រ្តង្ហាះះជីីវិិតមួនុស្ំស សេដាយជួីយ
បុគឺគលមិួនឱ្្យឈឺ្នះធៃន់សេ�សេព័ល�ួងជំីងឺកូវីិដ៏-១៩ និងកាត់បនថយការ
ព្័យា�លសេ�មួនីិរសេព័ទ្ំយ។
 ការចូ្ចលរួមួចាំក់វាាក់សំ្ថាងសេដាយស័ីំប្រគឺចិ្ចតូសេនះផ្នែដ៏រក៏សេដ៏ើម្ួបី
ការពារខួ្ព�នអែកការពារប្រកុមួប្រគួឺស្ថារអែក និងការពារសំហគឺមួន៍សេយើងសេដ៏ើម្ួបី
កំុឱ្្យវីិរុសំកូវីិដ៏-១៩ វាយលុកចូ្ចលសេ�កែ�ងខួ្ព�នសេយើងចូ្ចលសេ�កែ�ង�ិះរបស់ំ
សេយើង និងចូ្ចលសំហគឺមួន៍របស់ំសេយើងផ្នែដ៏លសេធើើឱ្្យមានមួហនូរាយសុំខ្ពភាព័
ស្ថាធារណ៍ៈក៏ដ៏ូច្ចជាមានការបះះពាល់ធៃន់ដ៏ល់សេសំដ៏ឋកិច្ចចប្រគឺួស្ថារ និង
សេសំដ៏ឋកិច្ចចជាតិ�ងផ្នែដ៏រ៕ 



ទំំព័័រ 21ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 22 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១

ក្រកសងួប់រសិ្ថាា ន់ជុំរំញុកចុិ្បាការងារកាទីតូិប់រសិ្ថាា ន់

 នាទីំសីូំការប្រកសួំងបរិស្ថាាន សេ�នៃថ្មីៃសុំប្រក ១សេរាច្ច ផ្នែខ្ពមា� 
ឆំំ្នាំជូីត សេទាស័ំក ព័.សំ.២៥៦៤ ប្រតូវិនឹងនៃថ្មីៃទីំ២៩ ផ្នែខ្ពមួករា ឆំំ្នាំ២០២១ 
ឯកឧតិមិ្ម អុាង ស�ុផ្នែលិតួិ រដ៏ឋសេលខាធិការ និងជាប្របធាន 
ប្រកុមួការង្ហារកិច្ចចការបរសេទំសំប្រកសួំងបរិស្ថាាន�នអសេញ្ជូជើញដឹ៏កនំា
កិច្ចចប្របជំុីប្រកុមួការង្ហារកិច្ចចការបរសេទំសំប្រកសួំងបរិស្ថាានសេដាយមាន
ការចូ្ចលរួមួពី័ ឯកឧតូមួអគឺគនាយក អគឺគនាយករង អគឺគនាយិការង និង
សំមាជិីកសំមាជិីកាជាសេប្រច្ចើនរូបសេទំៀត។
 សេ�កែ�ងកិច្ចចប្របជំុីប្រកុមួការង្ហារជាសេលើកដំ៏បូងសេនះ ឯកឧតិិម្ម 
�នគូឺសំបញ្ហាាក់ឱ្្យដឹ៏ងថ្នា សេ�លសេ�នៃនការបសេងូើតប្រកុមួការង្ហារកិច្ចចការ
បរសេទំសំប្រកសួំងបរិស្ថាាន គឺឺកែ�ងសេ�លសេ�សំំខាន់សេដ៏ើម្ួបីសេលើកកមួពស់ំតួនាទីំ
កិត្យានុភាព័កមួព�ជាសេ�សេលើឆ្នាំកអនូរជាតិ តាមួរយៈការព័ប្រងឹង និងព័ប្រងីក
ទំំនាក់ទំំនងកិច្ចចការអនូរជាតិផ្នែដ៏លពាក់ព័័នធនឹងវិិស័ំយបរិស្ថាានកែ�ង
ប្រកបខ័្ពណ៍ឌ�ំពារបរិស្ថាាន ការពារធមួីជាតិ ការអភិិរក្សជីីវិៈច្ចប្រមុួះ និង
ការអភិិវិឌ្ិឍសេដាយចី្ចរភាព័រួមួទំាងការង្ហារនសេយា�យសេ�្សងៗ។
 ឯកឧតិិម្ម អុាង ស�ុផ្នែលិតួិ �នផ្នែច្ចករំផ្នែលកបទំពិ័សេស្ថាធន៍
ក៏ដូ៏ច្ចជា�ូល់នូវិអនុស្ថាសំន៍មួួយចំ្ចនួនទាក់ទំងនឹងវិិស័ំយកាទូំតដ៏ល់
សំមាជីិកសំមាជីិកាទាំងអស់ំកែ�ងការសេដាះប្រស្ថាយបញ្ហាាសេលើឆ្នាំកអនូរជាតិ 

កែ�ងនាមួជាអែកកាទូំតកែ�ងវិិស័ំយបរិស្ថាាន�ងផ្នែដ៏រ។
 គួឺរបញ្ហាាក់ថ្នា ប្រកសួំងបរិស្ថាាន�នសំសេប្រមួច្ចបសេងេើតប្រកុមួការង្ហារ
កិច្ចចការបរសេទំសំ នៃនប្រកសួំងបរិស្ថាានសេនះសេ�ើងសេ�នៃថ្មីៃ១៨ផ្នែខ្ពធែ� ឆំំ្នាំ២០២០ 
កែ�ងសេនាះមានសំមាសំភាព័ជាប្របធាន អនុប្របធាន សំមាជិីក សំមាជិីកា 
ចំ្ចនួន ២០រូប និងបសេងេើតសេលខាធិការដាាន នៃនប្រកុមួការង្ហារកិច្ចចការបរសេទំសំ 
នៃនប្រកសួំងបិរស្ថាានផ្នែដ៏លមានសំមាសំភាព័ ប្របធាន អនុប្របធាន និង 
សំមាជិីកសំមាជិីកាចំ្ចនួន ១៧រូប៕



ទំំព័័រ 23ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១

ក្រប់កាសផួ្ទាសប់់ូរូភារកចុិ្បា និ់ងផ្នែតិង�ងំម្មន្ត្រីនីូ់រាជុំការ
នៃន់ម្មន់ារីប់រសិ្ថាា ន់ម្រៀខិតិមិ្រៀសៀម្មរាប់

 ពិ័ធីប្របកាសំផ្លាាស់ំបើ�រភារកិច្ចច និងផ្នែតងតំាងមួស្រ្តនើរីាជីការនៃនមួនីិរ
បរិស្ថាានសេខ្ពតូសេសំៀមួរាប�នសេរៀបចំ្ចសេ�ើង សេ�នៃថ្មីៃប្រព័ហស្ំបត៍ ០៦សេរាច្ច ផ្នែខ្ព�លគ�ន 

ឆំំ្នាំជូីត សេទាស័ំក ព័.សំ.២៥៦៤ ប្រតូវិនឹងនៃថ្មីៃទីំ០៤ ផ្នែខ្ពមីួនា ឆំំ្នាំ២០២១ 
សេ�សេខ្ពតូសេសំៀមួរាប សេប្រកាមួអធិបតីភាព័ ឯកឧតិិម្ម ម្រៀ� សភុាព 
រដ៏ឋសេលខាធិការប្រកសួំងបរិស្ថាាន និងលោ�ោក ង៉ាា�ន់់ ភិិរុុណ អភិិ�លរង នៃន
គឺណ៍ៈអភិិ�លសេខ្ពតូសេសំៀមួរាប ប្រព័មួទំាងមានការអសេញ្ជូជើញចូ្ចលរួមួពី័
ថំ្នាក់ដឹ៏កនំា និងមួស្រ្តនីូរាជីការនៃនប្រកសួំងបរិស្ថាាន រដ៏ឋ�លស្ថា�សេខ្ពតូ មួនីិរ
បរិស្ថាានសេខ្ពតូសេសំៀមួរាប និងមួស្រ្តនីូឧទ្ំយានុរក្ស�ងផ្នែដ៏រ។

 លោ�ោក �ុុន់ គង់៉ា ប្របធានមួនីិរបរិស្ថាានសេខ្ពតូសេសំៀមួរាប �នឱ្្យ
ដឹ៏ងថ្នា គឺណ៍ៈអភិិ�លសេខ្ពតូសំសេប្រមួច្ចផ្នែតងតំាងមួស្រ្តនីូរាជីការចំ្ចនួន ១៥រូុប

ឱ្្យកាន់មុួខ្ពតំផ្នែណ៍ងសេ�កែ�ងរច្ចនាសំមួពន័ធ នៃនមួនីិរបរិស្ថាានសេខ្ពតូសេសំៀមួរាប 
ជាប្របធានការិយាល័យ អនុប្របធាន ការិយាល័យ ប្របគឺល់ភារៈកិច្ចចឱ្្យ
កាន់មុួខ្ពតំផ្នែណ៍ងកែ�ងរច្ចនាសំមួព័នធរបស់ំមួនីិរបរិស្ថាានសេខ្ពតូសេសំៀមួរាប 
ចំ្ចនួន ០៧រូុបសេទំៀត។
 បនាាប់ពី័មានការសេបូជាាចិ្ចតូរបស់ំមួស្រ្តនីូរាជីការសេទំើបទំទួំលការ
ផ្នែតងតំាងថីី្មី លោ�ោក ង៉ាា�ន់់ ភិិរុុណ អភិិ�លរង នៃនគឺណ៍ៈអភិិ�លសេខ្ពតូ



ទំំព័័រ 24 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១

សេសំៀមួរាប�នវាយតនៃមួួខ្ពពស់ំចំ្ចសេពាះមួស្រ្តនីូរាជីការប្រគឺប់លំដាប់ថំ្នាក់នៃន

មួនីិបរិស្ថាាន�នយកចិ្ចតូទុំកដាក់យាាងលអប្របសេសំើរចំ្ចសេពាះកិច្ចច�ំពារ
បរិស្ថាាន និងការប្រគឺប់ប្រគឺងធនធានធមីួជាតិ ការអភិិរក្សជីីវិៈច្ចប្រមុួះក៏ដូ៏ច្ចជា 
ការអភិិវិឌ្ិឍសំហគឺមួន៍មូួលដាាន ការបស្រ្តង្ហាាបបទំសេលីើសំធនធានធមីួជាតិ 
ការទំប់ស្ថាាត់ការកាប់រុករានដី៏នៃប្រព័ ការអប់រំ�្សព័ើ�្សាយ និងការដំាស្ថាារ
នៃប្រព័សេឈ្នះើសេ�ើងវិិញ�ងផ្នែដ៏រ ជាពិ័សេសំសំកែ�ងឧទ្ំយានជាតិប្រព័ះជ័ីយវិរ័័ន-នសេរាតូមួ 
“ភិែគូំឺផ្នែលន”។ 
 កែ�ងឱ្កាសំសេនាះ ឯកឧតិមិ្ម ម្រៀ� សភុាព �នចាំត់ទុំកថ្នា 

ការផ្នែតងតំាងមួស្រ្តនីូរាជីការនៃនមួនីិរបរិស្ថាាន គឺឺសេធើើសេ�ើងផ្នែ�អកតាមួនីតិវិិធីឱ្្យ
ប្រសំបតាមួសំហលកខនិូកៈមួស្រ្តនីូរាជីការសីុំវិិលជាពិ័សេសំសំ គឺឺមានការពិ័ភាក្សា 
ពិ័និត្យ និងវាយតនៃមួួសេ�សេលើមួស្រ្តនីូផ្នែដ៏លមានសំ្ថានៃដ៏ និងទំទំួល�នការ
�ំប្រទំសេលើកទំឹកច្ចិតូព័ី ឯកឧតិិម្មរដ្ឋាម្មន្ត្រីន់ិីក្រកសងួប់រសិ្ថាា ន់ និង
គឺណ៍ៈអភិិ�លសេខ្ពតូសេសំៀមួរាប។ ឯកឧតិិម្ម ម្រៀ� សភុាព �ន
សេលើកសេ�ើងថ្នា មួនីិរបរិស្ថាានសេខ្ពតូប្រតូវិ�នបសេងេើតសេ�ើងសេ�ឆំំ្នាំ១៩៩៤ និង
ជាអងគភាព័មួួយចំ្ចណុ៍ះឱ្្យប្រកសួំងបរិស្ថាាន និងរដ៏ឋ�លសេខ្ពតូសេសំៀមួរាប
មានសេបសំកកមីួដឹ៏កនំា និងប្រគឺប់ប្រគឺងវិិស័ំយបរិស្ថាាន កែ�ងសេខ្ពតូសេសំៀមួរាប
ទំាងមូួល សេដ៏ើម្ួបីសេដាះប្រស្ថាយបញ្ហាានានា និងរួមួចំ្ចផ្នែណ៍កជំីរុញការផ្នែកលមួអ
សេស្ថាភ័ិណ៍ភាព័សេលើកកមួពស់ំគុឺណ៍ភាព័បរិស្ថាាន។
 មិួនប្រតឹមួផ្នែតបះសុេណាះ�ះសេទំ មួនីិរបរិស្ថាានសេខ្ពតូមានតួនាទីំជាអែក 

ដ៏ឹកនំាអនុវិតូសេ�លនសេយា�យ និងផ្នែ�នការយុទំធស្ថាស្រ្តសំូប្រព័មួទាំង
កំណ៍ត់ការង្ហារអាទិំភាព័ ការអនុវិតូច្្ចបាប់លិខិ្ពតបទំដាានគឺតិយុតូ សំំសេ�សេធើើ
ឱ្្យប្របសេសំើរសេ�ើងនូវិកិច្ចច�ំពារបរិស្ថាាន ការអភិិរក្សធនធានធមីួជាតិជីីវិៈច្ចប្រមុួះ 
នៃប្រព័សេឈ្នះើ សំតើនៃប្រព័ និងការសេប្របើប្រ�ស់ំធនធានឱ្្យមាននិរនូរភាព័សេលើកកមួពស់ំ
ជីីវិភាព័សំហគឺមួន៍ និងការអភិិវិឌ្ិឍសេដាយចី្ចរភាព័ផ្លាាល់ផ្នែតមូួង។ ឯកឧតិិម្ម 
�នជំីរុញឱ្្យថំ្នាក់ដឹ៏កនំា និងមួស្រ្តនីូរាជីការទំាងអស់ំនៃនមួនីិរបរិស្ថាានប្រតូវិបនូ
ព័ប្រងឹងស្ថាមួគឺគភីាព័នៃ�ិកែ�ង និងមានកិច្ចចសំហការលអជាមួួយរដ៏ឋ�លសេខ្ពតូ
ប្រព័មួទំាងមួនីិរ-អងគភាព័នានាកែ�ងសេខ្ពតូ និងភាគីឺពាក់ព័័នធថំ្នាក់ជាតិថំ្នាក់ 
សេប្រកាមួជាតិ និងប្របជាសំហគឺមួន៍សេ�ថំ្នាក់មូួលដាានសេដ៏ើមួ្បីបសេងេើន
ប្របសិំទំធភាព័ប្រគឺប់ប្រគឺងប្រតួត ព័ិនិត្យតាមួដានការ�ូល់សេសំវាផ្នែដ៏ល
ប្របកបសេដាយតមាាភាព័ គឺណ៍សេនយ្យភាព័ និងអភិិ�លកិច្ចចលអ
ច្ចំសេពាះវិិសំ័យបរិស្ថាាន។
 សូំមួបញ្ហាាក់ថ្នា សេប្រកាយពី័មានពិ័ធីប្របកាសំផ្លាាស់ំបើ�រភារកិច្ចច 
និងផ្នែតងតំាងមួស្រ្តនើីរាជីការគឺណ៍ៈអធិបតី�នជូីនរង្ហាាន់ដ៏ល់មួស្រ្តនីូ
រាជីការនារីនៃនមួនីិរបរិស្ថាានសេខ្ពតូសេសំៀមួរាប និងជូីនថ្មីវិិកាមួួយចំ្ចនួន
ដ៏ល់មួស្រ្តនីូឧទ្ំយានុរក្សផ្នែដ៏លមានពិ័ការភាព័�ងផ្នែដ៏រ៕ 



ទំំព័័រ 25ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១

ទសួស�ទា� �ិងតែ��ការ��ទធស្ថាន្ត្រីសួតសួត�ព� ការយើ�ើ��ត្តបជី��វិញ
បញ្ហាា ការតែក្រប្អូក្រប្អូលួអាកាសួធាត្ត�យើ�កម្ភព�ជា

 សេ�ទីំសីូំការប្រកសួំងបរិស្ថាាន នានៃថ្មីៃអងគការ ១៤សេរាច្ច ផ្នែខ្ពបុស្ំស 
ឆំំ្នាំជូីត សេទាស័ំក ព័.សំ.២៥៦៤ ប្រតូវិនឹងទីំ១២ ផ្នែខ្ពមួករា ឆំំ្នាំ២០២១ 
ឯកឧតិមិ្ម ទិីន់ ពនួ់ក អនុប្របធានទីំ២ ប្រកុមួប្របឹក្សាជាតិអភិិវិឌ្ិឍន៍
សេដាយចី្ចរភាព័ និងជារដ៏ឋសេលខាធិការប្រកសួំងបរិស្ថាាន តំណាង ឯកឧតិមិ្ម 
ស្ថាយុ សអំាលិ ់ប្របធានប្រកុមួប្របឹក្សាជាតិអភិិវិឌ្ិឍន៍សេដាយចី្ចរភាព័ និង
ជារដ៏ឋមួស្រ្តនីូប្រកសួំងបរិស្ថាាន �នអនុញ្ហាាតឱ្្យអងគភាព័ ព័័ត៌មាន បូ�បូ�សីុំ មួី
សេឌិៀ អាកសំិន (BBC Media Action) សេធើើបទំសំមាាសំន៍ជីុំវិិញ
បញ្ហាាការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុសេ�កមួព�ជាសេលើការសិំក្សាប្រស្ថាវិប្រជាវិសេលើក
ទីំ៣ សំើពីី័ «ការផ្នែសំើងយល់ទំស្ំសនៈស្ថាធារណ៍ជីនចំ្ចសេពាះការផ្នែប្របប្របួល
អាកាសំធាតុសេ�កមួព�ជា៖ ចំ្ចសេណ៍ះដឹ៏ង ឥរិយាបថ្មី និងការអនុវិតូ»។ 
កិច្ចចសំមាាសំន៍សេនះមានសេ�លបំណ៍ងផ្នែសំើងយល់ពី័ទំស្ំសនវិិស័ំយ និង
កិច្ចចអនូរាគឺមួន៍នានាជីុំវិិញបរិបទំនៃនការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ
សេ�លនសេយា�យក៏ដូ៏ច្ចជាផ្នែ�នការយុទំធស្ថាស្រ្តសូំនាសេព័លអនាគឺត
របស់ំប្រកសួំងបរិស្ថាាន សំប្រមាប់ជាទំស្ំសនទានដ៏ល់ប្របជាជីនកមួព�ជាសេ�ួើយ 
តបសេ�នឹងការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុឱ្្យកាន់ផ្នែតប្របសេសំើរសេ�ើង។ 
 ឯកឧតិមិ្ម ទីនិ់ ពនួ់ក �នសេលើកសេ�ើងថ្នាការផ្នែប្របប្របួល
អាកាសំធាតុជាបញ្ហាាប្របឈ្នះមួមួួយសំប្រមាប់ពិ័ភិព័សេ�ក ជាពិ័សេសំសំ

ប្របសេទំសំកំព័ុងអភិិវិឌិ្ឍន៍តិច្ចតួច្ច ដ៏ូច្ចជាប្របសេទំសំកមួព�ជាផ្នែដ៏លមាន 
សំមួតថភាព័បន្សំាទាប ធនធាន និងបសេច្ចចកសេទំសំសេ�មានកប្រមិួតសេដ៏ើម្ួបី
សេ�ួើយតបសេ�នឹងការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ។ វិិស័ំយកសិំកមីួ ធនធានទឹំក 
និងសេហដាារច្ចនាសំមួព័នធង្ហាយរងឥទំធិលយាាងខាាំងពី័ការផ្នែប្របប្របួល
អាកាសំធាតុសេហើយបនូបះះពាល់ដ៏ល់ជីីវិភាព័រសំ់សេ�របសំ់ប្របជាជីន 
និងសេសំដ៏ឋកិច្ចចរបស់ំប្របសេទំសំកមួព�ជា។
 រាជីរដាាភិិ�ល �នចាំត់ទុំកការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុជាបញ្ហាា
អាទិំភាព័ផ្នែដ៏លប្រតូវិសេដាះប្រស្ថាយតាមួរយៈសេ�លនសេយា�យ និងផ្នែ�នការ
សំកមួីភាព័នានា ដ៏ូច្ចជាយុទំធស្ថាស្រ្តសំូច្ចតុសេកាណ៍ដ៏ំណាក់កាលទំី៤ 
ផ្នែ�នការយុទំធស្ថាស្រ្តសូំអភិិវិឌ្ិឍន៍ជាតិ (NSDP) ២០១៩-២០២៣ និង
ផ្នែ�នការយុទំធស្ថាស្រ្តសូំសេ�ួើយតបនឹងការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ (CCCSP) 
ឆំំ្នាំ២០១៤ -២០២៣។
 ប្រកុមួប្របឹក្សាជាតិអភិិវិឌ្ិឍន៍សេដាយចី្ចរភាព័ (ក.ជី.អ.ច្ច) ប្រតូវិ�ន
បសេងេើតសេ�ើងកែ�ងឆំំ្នាំ២០១៥ សេដ៏ើម្ួបីសំប្រមួបសំប្រមួួល និងសេរៀបចំ្ចសេ�លនសេយា�យ
ទាក់ទំងការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ និងសេលើកកមួពស់ំការអភិិវិឌ្ិឍសេដាយ
ចី្ចរភាព័ និងសំំសេ�ធានា�ននូវិតុល្យភាព័សេសំដ៏ឋកិច្ចច បរិស្ថាាន សំងគមួ 
និងវិប្បធម៌ួ សេ�កែ�ងប្របសេទំសំកមួព�ជា។ ជាមួួយ�ំសេនះ ការសេលើកកមួពសំ់
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ការយល់ដ៏ឹង និងការកស្ថាងសំមួតថភាព័ការសំិក្សាប្រស្ថាវិប្រជាវិ ការ
សេកៀរគឺរធនធាន ការអនុវិតូគឺសេប្រមាងផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ ការសេរៀបចំ្ច
សេសំច្ចកីូប្រពាងសេ�លនសេយា�យ និងផ្នែ�នការយុទំធស្ថាស្រ្តសូំ សេដ៏ើម្ួបីជំីរុញ
ប្របសិំទំធភាព័ថ្នាមួព័លអា�រនៃបតង និងការកាត់បនថយការបសេញ្ជូចញឧស័ីំន
�ិះកញ្ជូចក់ជាកិច្ចចការអាទិំភាព័សំំខាន់សេដ៏ើម្ួបីសេ�ួើយតបនឹងការផ្នែប្របប្របួល
អាកាសំធាតុ។ ឯកឧតិមិ្ម �នបផ្នែនថមួសេទំៀតថ្នា កែ�ងកប្រមិួតអនូរជាតិ
ប្រប សេទំ សំ ក មួព� ជា � ន �ូ ល់ សំ ចាំា ប័ ន សេលើ អ នុ សំ ញ្ហាា ប្រក ប ខ័្ពណ៍ឌ
សំហប្របជាជាតិសំូីពី័ ការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ (UNFCCC) 
ឆំំ្នាំ១៩៩៥ ពិ័ធីស្ថារក្យ�តូ ឆំំ្នាំ២០០២ កិច្ចចប្រព័មួសេប្រព័ៀងទីំប្រកុង�ារីស៍ំសីូំពី័
ការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ ឆ្នាំំំ២០១៦ សេហើយថ្មីីីៗកមួព�ជា�នដាក់
រ�យការណ៍៍បច្ចច�ប្បនែភាព័នៃនការចូ្ចលរួមួចំ្ចផ្នែណ៍ករបស់ំជាតិសេដ៏ើម្ួបី
អនុវិតើអនុសំញ្ហាាប្រកបខ័្ពណ៍ឌសំហប្របជាជាតិសំើពីី័ ការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ 

(NDC Update) សេ�សេលខាធិការដាានអនុសំញ្ហាា UNFCCC និង�ន
បង្ហាាញពី័ជំីហររបស់ំខួ្ព�នកែ�ងការចូ្ចលរួមួជាមួួយសំហគឺមួន៍អនូរជាតិ
សេដ៏ើម្ួបីកាត់បនថយការបសេញ្ជូចញឧស័ីំន�ិះកញ្ជូចក់ និងបសេងេើនសំកមីួភាព័
បន្សាំសេ�នឹងការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ។ ឯកឧតិិម្ម ក៏�ន
គូឺសំបញ្ហាាក់ថ្នា ការចូ្ចលរួមួចំ្ចផ្នែណ៍ក និងការព័ប្រងឹងចំ្ចសេណ៍ះដឹ៏ងរបស់ំ
ស្ថាធារណ៍ជីនសីូំពី័ ការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុតាមួរយៈការកស្ថាង
ផ្នែ�នការធន់នឹងអាកាសំធាតុសេ�កប្រមិួតមូួលដាានការអនុវិតូលអៗ  ដូ៏ច្ចជា
ការដំាសេដ៏ើមួសេឈ្នះើ និងការកាត់បនថយសំំណ៍ល់ការសំន្សំសំំនៃច្ចទឹំក និង
ថ្នាមួព័លជាកតាាច្ចូលរួមួយាាងសំំខាន់កែ �ងការបន្សាំខ្ពួ �ន និង
ការកាត់បនថយការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុផ្នែដ៏លនឹងសំសេប្រមួច្ចឱ្្យ�ននូវិ
ផ្នែ�នការយុទំធស្ថាស្រ្តសូំសេ�ួើយតបនឹងការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុសេ�កមួព�ជា៕ 
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វិធាន់ការអភិរកសប់នាំា ន់ច់ាបំាច្បា ់ម្រៀដ្ឋើម្មបកីារពារក្រប់ម្រៀភទីសតិវ ក្រកច្បាកម្រៀជុំើងច្បាពំាម្ម

ផ្នែដ្ឋលិមាន់ច្បានួំ់ន់ធួាកចុ់្បាះគរួឱ្យយបារម្មភកែងុអឡំុងុមួ្មយុទីសវតិសរចុ៍្បាងម្រៀក្រកាយុម្រៀន់ះ

 ថ្មីើសីេបើប្រកសួំងបរិស្ថាានអងគការ WWF ប្រព័មួទំាងនៃដ៏គូឺទំាងអស់ំ 
�នបសេងេើនកិច្ចចខិ្ពតខំ្ពប្របឹងផ្នែប្របងកែ�ងការព័ប្រងឹងកាអនុវិតូច្្ចបាប់យាាង
ខាាងំកាាយាាងណាក៏សេដាយ រ�យការណ៍៍មួួយផ្នែដ៏លសេច្ចញ�្សាយរួមួ�ំ 
សេដាយប្រកសួំងបរិស្ថាាន និងអងគការ WWF សីូំពី័ ស្ថាានភាព័នៃនប្របសេភិទំ
សំតើប្រកច្ចកសេជីើងចំ្ចពាមួ�នបង្ហាាញថ្នា ចំ្ចនួនសំតើប្រកច្ចកសេជីើងចំ្ចពាមួកែ�ង
ផ្នែដ៏នជីប្រមួកសំតើនៃប្រព័ផ្នែប្រសំព័ក និងភិែសំេប្រព័ច្ច�នធាាក់ចុ្ចះកែ�ងរយៈសេព័លមួួយ
ទំសំវិត្សរ៍ចុ្ចងសេប្រកាយសេនះសេហើយ�នបង្ហាាញនូវិភាព័ចំាំចាំច់្ចកែ�ងការ
ដាក់សេច្ចញនូវិវិិធានការថ្មីីី និងប្របកបសេដាយភាព័នៃច្ចែប្របឌិិតជាងមួុន
ជាបនាាន់សេដ៏ើម្ួបីទំប់ស្ថាាត់ស្ថាានភាព័ធាាក់ចុ្ចះសេនះ។
 លទំធ�លនៃនការតាមួដានសំតើប្រកច្ចកសេជីើងចំ្ចពាមួកែ�ងច្ចសេនាាះ
ឆំំ្នាំ២០១០-២០២០ សេ�កែ�ងផ្នែដ៏នជីប្រមួកទំាងពី័រ�នបង្ហាាញថ្នា ចំ្ចនួន
�តាំវទលោន់ោ�ោង៉ាបាន់ធ្លាា�ក់ចុុះ�ស្រីប��ណ ៧២% �តាំវឈ្លូា��ស្រីប��ណ ៥២% 
និ់ង៉ា�តាំវស្រី�ូកព្រៃស្រីៃស្រីប��ណ ១៨% សេបើសេយើងសេប្របៀបសេធៀបនឹងលទំធ�លនៃន
ការប្រស្ថាវិប្រជាវិសេ�ឆំំ្នាំ២០១០-២០១១។ រ�យការណ៍៍ដ៏ផ្នែដ៏លសេនះក៏
�នបង្ហាាញផ្នែដ៏រថ្នា ចំ្ចនួនសំតើរមំាង ខីិ្ពង និងសេប្របើសំ មានកប្រមិួតតិច្ចតួច្ច
សេហើយសេ�រាយ�ាយដាច់្ចសេដាយផ្នែ�កពី័�ំសេ�កែ�ងតំបន់ទំាងពី័រសេនះ។
ឯកឧតិូម្ម ម្រៀន់ក្រតិ ភន្ត្រី�ិ រដ៏ឋសេលខាធិការ និងជាអែកនាំពាក្យ

ប្រកសួំងបរិស្ថាានមានប្របស្ថាសំន៍ថ្នា ការធាាក់ចុ្ចះសេនះ ជាការសេប្រកើនរំលឹក
ដ៏ល់សេយើងទំាងអស់ំ�ំ បះផុ្នែនូវាក៏�ូល់ជាឱ្កាសំឱ្្យសេយើងទំាងអស់ំ�ំកែ�ង
ការខ្ពិតខ្ពំបផ្នែនថមួសេទំៀត សេដ៏ើមួ្បីទំប់ស្ថាាត់និនាំការនៃនការធាាក់ច្ចុះសេនះ។ 
ឯកឧតិមិ្ម �នបនូសេទំៀតថ្នា ស្ថាានភាព័នៃនការធាាក់ចុ្ចះអាច្ចនឹងធៃន់ធៃរ
ជាងសេនះប្របសិំនសេបើ�ានការព័ប្រងឹងការអនុវិតូច្្ចបាប់ និងការប្រគឺប់ប្រគឺង
តំបន់ការពារយាាងមឺុួងមាាត់សេនាះសេទំពី័ការខិ្ពតខំ្ពសេដាយមិួនខាាច្ចសេនឿយហត់
សេដាយមួស្រ្តនីូឧទ្ំយានុរក្សរបស់ំមួនីិរបរិស្ថាានសេខ្ពតូប្រកសួំងបរិស្ថាាន ប្រកុមួល្បាត
សំហគឺមួន៍ អាជាាធរមូួលដាាន និងបុគឺគលិក អងគការ WWF កែ�ងការសេដ៏ើរ
ល្បាត និងព័ប្រងឹងការអនុវិតូច្្ចបាប់ទំាងកែ�ង និងសេប្រ�តំបន់ការពារទំាងពី័រ។
 ឯកឧតិមូ្ម �នឱ្្យដឹ៏ងបនូសេទំៀតថ្នា សេបើជាមានការធាាក់ចុ្ចះ
នូវិព័ពួ័កសំតើប្រកច្ចកសេជីើងចំ្ចពាមួសេ�ផ្នែដ៏នជីប្រមួកផ្នែប្រសំព័ក និងភិែសំេប្រព័ច្ច
ចំ្ចនួនប្របសេភិទំសំតើប្រកច្ចកសេជីើងចំ្ចពាមួមួួយចំ្ចនួន�នសេកើនសេ�ើង ឬសំថតិ
កែ�ងកប្រមិួតសេថ្មីរសេ�កែ�ងផ្នែដ៏នជីប្រមួកសំតើនៃប្រព័មួួយចំ្ចនួនសេ�្សងសេទំៀត។ 
ស្ថាានភាព័ដ៏៏អាប្រកក់សេនះមិួន�នសេកើតសេ�ើងផ្នែតកែ�ងប្របសេទំសំកមួព�ជាសេនាះ
សេទំសេដាយស្ថារផ្នែតចំ្ចនួនសំតើនៃប្រព័សេ�សេលើសំកលសេ�កទំាងសំតើរស់ំសេ�
សេលើដី៏ និងកែ�ងទឹំកក៏�នធាាក់ចុ្ចះខាាងំបំ�ុតដ៏ល់ ៦៨% ជាមួធ្យមួកែ�ង 
រយៈសេព័ល៥០ឆំំ្នាំចុ្ចងសេប្រកាយសេនះ សេបើគិឺតចាំប់តំាងពី័ឆំំ្នាំ១៩៧០មួក។ 



ទំំព័័រ 28 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១

ការបរ�ញ់ខុ្ពសំច្្ចបាប់ចាំប់តំាងពី័អតីតកាលមួកដ៏ល់សេព័លបច្ចច�ប្បនែ 
បូក�្សំនឹងវិិបតិូអនាាក់ផ្នែដ៏លជំីរុញសេដាយការជួីញដូ៏រសំតើនៃប្រព័ខុ្ពសំច្្ចបាប់ 
សុំទំធសឹំងជាមូួលសេហតុច្ចម្ួបងផ្នែដ៏លបណាាលឱ្្យសំតើប្រកច្ចកសេជីើងចំ្ចពាមួ 
សេ�ផ្នែដ៏នជីប្រមួកសំតើនៃប្រព័ផ្នែប្រសំព័ក និងភិែសំេប្រព័ច្ចធាាក់ចុ្ចះយាាងធៃន់ធៃរ។
 កញ្ញាា� Milou Groenenberg ប្របធានផ្នែ�ែកប្រស្ថាវិប្រជាវិ និង
តាមួដានជីីវិៈច្ចប្រមុួះនៃនអងគការ WWF �ននិយាយថ្នា អនាាក់គឺឺជាកតាា
គឺប្រមាមួកំផ្នែហងដ៏៏ច្ចម្ួបងមួួយចំ្ចសេពាះសំតើប្រកច្ចកសេជីើងចំ្ចពាមួសេ�កែ�ងផ្នែដ៏ន
ជីប្រមួកទំាងពី័រសេហើយក៏ជាមូួលសេហតុផ្នែដ៏លសេធើើឱ្្យចំ្ចនួនសំតើខាារខិ្ពនផ្នែដ៏ល
ជាប្របសេភិទំសីុំស្ថាច់្ច និងសំតើប្រកច្ចកសេជីើងចំ្ចពាមួទំាងសេនះជាអាហារធាាក់ 
ចុ្ចះផ្នែដ៏រ។
 សេបើសេទាះជារ�យការណ៍៍�នបង្ហាាញពី័ស្ថាានភាព័ធាាក់ចុ្ចះដ៏៏
គួឺរឱ្្យ�រមួភសេនះក៏សេដាយកីូសំង្ឃឹឹមួសេ�ផ្នែតមានសេ�សេ�ើយកែ�ងការជួីយ 
សំសេស្រ្តង្ហាះះសំតើនៃប្រព័ទំាងសេនះពី័ការ�ុតពូ័ជី។ បះផុ្នែនើប្របសិំនសេបើ�ានវិិធានការ
អភិិរក្សបនាាន់ និងប្របកបសេដាយភាព័នៃច្ចែប្របឌិិតថីី្មី សេដ៏ើម្ួបីទំប់ស្ថាាត់កតាា
គំឺរាមួកំផ្នែហងច្ចម្ួបងៗ ទំាងសេនះសេទំ គឺឺជីីវិៈច្ចប្រមុួះនឹងសេ�ផ្នែតបនើធាាក់ចុ្ចះ
បនើិច្ចមួើងៗ រហូតដ៏ល់អាច្ច�ត់បង់ទាំងប្រសំុងផ្នែតមួូង។
 លោ�ោក លោ�ង៉ា លោទៀក នាយកអងគការ WWF មានប្របស្ថាសំន៍ថ្នា 
វាមិួនទាន់យឺតសេព័លសេ�សេ�ើយសេទំកែ�ងការផ្នែកផ្នែប្របស្ថាានភាព័សេនះ បះផុ្នែនូតប្រមូួវិ
ឱ្្យពួ័កសេយើងសេធើើសំកមីួភាព័អភិិរក្សរួមួ�ំជាបនាាន់ឥ��វិសេនះ និងមាន ការ
ចូ្ចលរួមួពី័ប្រគឺប់ភាគីឺពាក់ព័័នធទំាងអស់ំ។
 សេ�កមានប្របស្ថាសំន៍ថ្នា គំឺសេហើញរបស់ំអែកវិិទ្ំយាស្ថាស្រ្តសូំសេ�កែ�ង 
រ�យការណ៍៍សេនះ�នបង្ហាាញឱ្្យសេ�ើញនូវិតប្រមូួវិការនៃនដំ៏សេណាះប្រស្ថាយ 
បនាាន់ និងថីី្មីៗ សេដ៏ើម្ួបីផ្នែកផ្នែប្របនូវិអប្រតានៃនការធាាក់ចុ្ចះសេនះខ្ពណ៍ៈសេព័លផ្នែដ៏ល 
កំព័ុងផ្នែសំើងរកការប្រគឺប់ប្រគឺងការសេប្របើប្រ�សំ់ និងការផ្នែបងផ្នែច្ចកធនធាន
ធមីួជាតិឱ្្យ�នប្របសេសំើរជាងសេនះ។

 ប្រកសួំងបរិស្ថាាន និងអងគការ WWF �នសេធើើការយាាង
ជិីតសំែទិំធជាមួួយសំហគឺមួន៍មូួលដាាន និងនៃដ៏គូឺនានាសេដ៏ើម្ួបីសេរៀបចំ្ចសេ�ើង
នូវិវិិធានការអភិិរក្សខាាងំកាាជាងមុួន សេដ៏ើម្ួបីកាត់បនថយការបរ�ញ់ខុ្ពសំ 
ច្្ចបាប់ និងព័ប្រងឹងការអនុវិតូច្្ចបាប់។ ប្រកសួំងបរិស្ថាាន និងអងគការ WWF 
កំពុ័ងសិំក្សាពី័លទំធភាព័កែ�ងការអនុវិតូកមីួវិិធីស្ថាារសំតើប្រកច្ចកសេជីើង
ចំ្ចពាមួសេ�ើងវិិញ ផ្នែដ៏លជាតប្រមូួវិការបនាាន់កែ�ងការបញ្្ជូឈប់និនំាការធាាក់ 
ចុ្ចះនៃនចំ្ចនួនសំតើទំាងសេនះ និងចាំត់វិិធានការសេ�ួើយតបសេ�ដ៏ល់ឬសំគឺល់
នៃនការជួីញដូ៏រសំតើនៃប្រព័ខុ្ពសំច្្ចបាប់។
 សេប្រកាមួជំីនួយឧបតថមួភថ្មីវិិកាពី័ទីំភំាក់ង្ហារជំីនួយអាសេមួរិក 
(USAID) សំហភាព័អឺរ�បុ (EU) រដាាភិិ�លអាលឺួមួះង់ (BMZ) រដាាភិិ�ល
ផ្នែបូលហ្សិក (DGD) កមីួវិិធីបរិស្ថាានរបស់ំអងគការសំហប្របជាជាតិ (UN 
Environement) GEF រដាាភិិ�លសុូំយផ្នែអូត (Sida) IKEA Welt-
hungerhilfe (WHH) Humanscale និងបណាាញអងគការ WWF 
(WWF-អាសេមួរិក WWF-ផ្នែបូលហ្សិក WWF-អាលឺួមួះង WWF-សុូំយផ្នែអូត 
និង WWF-សំើសីំ) ការប្រគឺប់ប្រគឺងតំបន់ការពារធមីួជាតិ សេ�កែ�ងផ្នែដ៏ន ជីប្រមួក
សំតើនៃប្រព័ផ្នែប្រសំព័ក និងភិែសំេប្រព័ច្ច សេផ្លាាតសេ�សេលើការប្រស្ថាវិប្រជាវិ និងតាមួដានជីីវិៈច្ចប្រមុួះ 
ការកស្ថាងសំមួតថភាព័សំប្រមាប់ការអនុវិតូច្្ចបាប់ ការប្របយុទំធប្របឆំ្នាំងនឹងការ
បរ�ញ់ខុ្ពសំច្្ចបាប់ ការជួីញដូ៏រសំតើនៃប្រព័ខុ្ពសំច្្ចបាប់ ការកាប់សេឈ្នះើខុ្ពសំច្្ចបាប់ 
ការទំប់ស្ថាាត់ការទំស្រ្តនាានដី៏នៃប្រព័ខុ្ពសំច្្ចបាប់ ខ្ពណ៍ៈយកចិ្ចតូទុំកដាក់សេលើការ
អភិិវិឌ្ិឍរបរចិ្ចញ្ជូចមឹួជីីវិិតរបស់ំសំហគឺមួន៍មូួលដាាន និងការអនុវិតូកមីួវិិធីសេ�្សងៗ
សេទំៀត សេដ៏ើម្ួបីសេលើកទឹំកចិ្ចតូ និងសេកៀរគឺរការចូ្ចលរួមួរបស់ំប្របជាជីនមូួលដាាន
កែ�ងការអភិិរក្សធនធានធមីួជាតិ និងអភិិវិឌិឍ្ន៍ជីីវិភាព័ប្របកបសេដាយ
និរនូរភាព័។
 ទីំភំាក់ង្ហារជំីនួយអាសេមួរិក (USAID) �ន�ំប្រទំការតាមួដាន
សំតើប្រកច្ចកសេជីើងជីំពាមួសេដាយសេប្របើវិិធីស្ថាស្រ្តសំូសេដ៏ើរបនាាត់ប្រតង់ (line-
transect) ពី័ឆំំ្នាំ២០១៨-២០២០។ សេយើងក៏សូំមួផ្នែថួ្មីង អំណ៍រគុឺណ៍�ង
ផ្នែដ៏រដ៏ល់សំមាជិីកប្រកុមួប្រស្ថាវិប្រជាវិ និងតាមួដានជីីវិៈច្ចប្រមុួះទំាងអស់ំក៏ ដូ៏ច្ច
ជាប្រកុមួសំហនិព័នុធនៃនរ�យការណ៍៍សីូំពី័ស្ថាានភាព័សំតើប្រកច្ចកសេជីើង
ចំ្ចពាមួក៏ដូ៏ច្ចជាអែករួមួចំ្ចផ្នែណ៍កទំាងអស់ំកែ�ងសំកមីួភាព័ប្រស្ថាវិប្រជាវិ
ទំាងអស់ំសេនះ។
 ជាមួួយ�ំសេនះប្រកសួំងបរិស្ថាានសូំមួអំពាវិនាវិដ៏ល់ស្ថាធារណ៍ជីន
ទូំសេ� សូំមួបញ្្ជូឈប់ការបរិសេភាគឺស្ថាច់្ចសំតើនៃប្រព័និងបញ្្ជូឈប់ការសេប្របើប្រ�ស់ំ
�លិត�លសំតើនៃប្រព័ប្រគឺប់ប្របសេភិទំ។ ឯកឧតិមូ្ម ម្រៀន់ក្រតិ ភន្ត្រីកិា បញ្ហាាក់
បផ្នែនថមួថ្នា “សេយើងខំ្ព�សូំំមួសេសំែើយាាងទំទូំច្ចដ៏ល់ប្របជាជីនទំាងអស់ំសេ�ទូំទំាង
ប្របសេទំសំកមួព�ជា សូំមួនិយាយថ្នា “សេទំ” ចំ្ចសេពាះស្ថាច់្ចសំតើនៃប្រព័សេហើយសូំមួ
ចូ្ចលរួមួកែ�ងការការពារនិងអភិិរក្សធនធានធមីួជាតិរបស់ំកមួព�ជាឱ្្យ
សំថតិសេ�គឺង់វិង្សសេដ៏ើម្ួបីជាប្របសេយាជីន៍ដ៏ល់មួនុស្ំសជំីនាន់សេប្រកាយៗសេទំៀត” ៕
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អន់សុញ្ញាា ក្រកប់ខ័ិ�ឌ សហ៊ុក្រប់��តិិសូពីី ការផ្នែក្រប់ក្រប់លួិអាកាសធាតុិ

 នាទីំសីូំការប្រកសួំងបរិស្ថាាន នៃថ្មីៃច្ចនិ ១១សេរាច្ច ផ្នែខ្ពមា� ឆំំ្នាំជូីត 
សេទាសំ័ក ព័.សំ.២៥៦៤ ប្រតូវិនឹង នៃថ្មីៃទំី៨ ផ្នែខ្ពកុមួភៈ ឆ្នាំំំ២០២១ 
អគឺគសេលខាធិការដាានប្រកុមួប្របឹក្សាជាតិអភិិវិឌ្ិឍន៍សេដាយចី្ចរភាព័ �នសេរៀបចំ្ច
សំនែិសំីទំស្ថារព័័ត៌មានសំូីព័ី ព័ិធីប្របកាសំ�្សព័ើ�្សាយ «រ�យការណ៍៍
បច្ចច�ប្បនែភាព័ការចូ្ចលរួមួចំ្ចផ្នែណ៍ករបស់ំជាតិសេដ៏ើម្ួបីអនុវិតើអនុសំញ្ហាា
ប្រកបខ្ព័ណ៍ឌសំហប្របជាជាតិសំើីព័ី ការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាត»ុ សេប្រកាមួ 
អធិបតីភាព័ ឯកឧតិិម្ម ម្រៀន់ក្រតិ ភន្ត្រី�ិ រដ៏ឋសេលខាធិការប្រកសួំងបរិស្ថាាន 
ឯកឧតិិម្ម ទីិន់ ពន់ួក រដ៏ឋសេលខាប្រកសំួងបរិស្ថាាន ឯកឧតិិម្ម 
វ៉ាា ន់ ់ម្មនុ់នីាំថ អគឺគសេលខាធិការ នៃនអគឺគសេលខាធិការដាានប្រកុមួប្របឹក្សាជាតិ
អភិិវិឌ្ិឍន៍សេដាយចី្ចរភាព័ ឯកឧតិមិ្ម ជួុំប់ បាា រសី ៍អគឺគនាយក នៃន
អគឺគនាយដាានចំ្ចសេណ៍ះដឹ៏ង និងព័័ត៌មានបរិស្ថាាន ថំ្នាក់ដឹ៏កនំាប្រកសួំង បរិស្ថាាន 
ប្រព័មួទំាងមានការអសេញ្ជូជើញចូ្ចលរួមួពី័តំណាងប្រកសួំងស្ថាាប័នពាក់ព័័នធសំំខាន់ៗ 
នៃដ៏គូឺអភិិវិឌ្ិឍន៍ អងគការមិួនផ្នែមួនរដាាភិិ�ល អែកស្ថារព័័ត៌មាន និងវិិស័ំយ
ឯកជីនជាសេប្រច្ចើនរូប។
 កែ�ងឱ្កាសំផ្នែថ្មីងួសេបើកសំនែិសំីទំស្ថារព័័ត៌មាន ឯកឧតិិម្ម 
ម្រៀន់ក្រតិ ភន្ត្រី�ិ �នបញ្ហាាក់ថ្នា កមួព�ជាកែ�ងនាមួជាសំមាជិីកអនុសំញ្ហាា
ប្រកបខ័្ពណ៍ឌសំហប្របជាជាតិសីូំពី័ ការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ (UNFCCC) 
និងកិច្ចចប្រព័មួសេប្រព័ៀងទីំប្រកុង�ារីសំសីូំពី័ ការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ �ន
សេរៀបចំ្ច និងដាក់ជូីនរ�យការណ៍៍ការចូ្ចលរួមួចំ្ចផ្នែណ៍ករបស់ំជាតិសេលើកទីំ១ 

សេ�សេលខាធិការដាាន UNFCCC សេ�ឆំំ្នាំ២០១៥ និងដាក់ជូីនរ�យការណ៍៍ 
បច្ចច�ប្បនែភាព័ (Updated NDC) សេ�សេលខាធិការដាាន UNFCCC សេ�
នៃថ្មីៃទីំ៣១ ផ្នែខ្ពធែ� ឆំំ្នាំ២០២០។ កមួព�ជាជាប្របសេទំសំមួួយ កែ�ងចំ្ចសេណាមួ
ប្របសេទំសំចំ្ចនួន៧០ ផ្នែដ៏ល�នដាក់រ�យការណ៍៍សេនះទាន់សេព័លសេវិ� 
និងទំទួំល�ននូវិការសេកាតសំរសេសំើរខ្ពពស់ំអំពី័ខឹួ្ពមួស្ថារនៃនរ�យការណ៍៍
�ួ�ះបញ្ហាាំងពី័ការសេបូជាាចិ្ចតូខ្ពពស់ំរបស់ំរាជីរដាាភិិ�លកមួព�ជាសេយើងកែ�ង
ការចូ្ចលរួមួជាមួួយពិ័ភិព័សេ�កកែ�ងការប្របយុទំធប្របឆំ្នាំងនឹងការផ្នែប្របប្របួល
អាកាសំធាតុផ្នែដ៏លជាបញ្ហាាសំកល។ ឯកឧតិិម្ម ម្រៀន់ក្រតិ ភន្ត្រី�ិ
�នបញ្ហាាក់បផ្នែនថមួថ្នា សេបើសេទាះបីជាកមួព�ជាជាប្របសេទំសំកំពុ័ងអភិិវិឌ្ិឍន៍ និង
ជាប្របសេទំសំរងសេប្រ�ះសេដាយការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុយាាងណាកីូ 
រាជីរដាាភិិ�លកមួព�ជាមានការសេបូជាាចិ្ចតូ និងជំីហររឹងមំាសេដ៏ើម្ួបីចូ្ចលរួមួ
សេដាះប្រស្ថាយការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុប្រសំបតាមួកិច្ចចប្រព័មួសេប្រព័ៀងទីំប្រកុង
�ារីស៍ំសំើពីី័ ការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ នានៃថ្មីៃទីំ១២ ផ្នែខ្ពធែ� ឆំំ្នាំ២០១៥ 
ផ្នែដ៏លប្រព័ះរាជាណាច្ចប្រកកមួព�ជា�នចុ្ចះហតថសេលខា សេ�ទីំប្រកុងញ�វិយះក
សំហរដ៏ឋអាសេមួរិក នានៃថ្មីៃទីំ២២ ផ្នែខ្ពសេមួស្ថា ឆំំ្នាំ២០១៦ តាមួរយៈការដាក់
សេច្ចញនូវិវិិធានការចាំំ�ច្ច់នានា សេ�តាមួវិិសំ័យពាក់ព័័នធ ដូ៏ច្ចជា 
នៃប្រព័សេឈ្នះើ កសិំកមីួ សេហដាារច្ចនាសំមួពន័ធ ជាសេដ៏ើមួ។
 ឯកឧតិិម្ម �នបញ្ហាាក់ជូីន�ងផ្នែដ៏រថ្នា រ�យការណ៍៍ផ្នែដ៏លមាន
កប្រមាស់ំជិីត២០០ទំំព័័រសេនះ ផ្នែច្ចកសេច្ចញជា ៨ជំីពូ័ក រួមួមាន៖ ១)សេសំច្ចកីូសេ�ូើមួ 
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២)ការកាត់បនថយការបសេញ្ជូចញឧស័ីំន�ិះកញ្ជូចក់ ៣)ការរួមួចំ្ចផ្នែណ៍កកែ�ង
ការង្ហារបន្សំុា ៤)បញ្ហាាអនូរវិិស័ំយ ៥)អភិិ�លកិច្ចច និងដំ៏សេណ៍ើរការ
អនុវិតូ ៦)មួសេធ្យា�យនៃនការអនុវិតូ ៧)តមាាភាព័ និង៨)ការអភិិវិឌ្ិឍ
ប្របកបសេដាយចី្ចរភាព័។
 ឯកឧតិមិ្ម ទិីន់ ពនួ់ក �នសេលើកសេ�ើងថ្នា សេ�លបំណ៍ង
សំំខាន់របស់ំ UNFCCC គឺឺរក្សាកប្រមួិតកំហាប់ឧសំី័ន�ិះកញ្ជូចក់កែ�ង
បរិយាកាសំកែ�ងកប្រមិួតមួួយសំមួលីមួមិួនគំឺរាមួកំផ្នែហងដ៏ល់ប្របព័័នធ

ការពារផ្នែ�នដី៏។ កមួព�ជា�នកាាយជាភាគីឺនៃន UNFCCC សេ�ឆំំ្នាំ១៩៩៦ 
បនាាប់ព័ីការ�ូល់សំចាំាប័នឆ្នាំំំ១៩៩៥ សេដាយ�នរួមួចំ្ចផ្នែណ៍កយាាង 
សំកមីួដ៏ល់សំហគឺមួន៍ស្ថាកលកែ�ងការប្របយុទំធប្របឆំ្នាំងនឹងការផ្នែប្របប្របួល 
អាកាសំធាតុ។ ចាំប់តំាងពី័សេព័លសេនាះមួកកមួព�ជា�ន�ូល់សំចាំាប័នដ៏ល់ 
កិច្ចចប្រព័មួប្រពាងសំំខាន់ៗរបស់ំ UNFCCC រួមួមានពី័ធីស្ថារក្យ�តូ ឆំំ្នាំ២០០២ 
និងកិច្ចចប្រព័មួសេប្រព័ៀងទីំប្រកុង�ារីស៍ំឆំំ្នាំ២០១៧។
 កនួងមួកកមួព�ជា�នសេរៀបចំ្ច និងដាក់ជូីនរ�យការណ៍៍ការ 
ចូ្ចលរួមួចំ្ចផ្នែណ៍ករបស់ំជាតិសេលើកទីំ១ សេ�សេលខាធិការដាាន UNFCCC សេ�
ឆ្នាំំំ២០១៥។ ប្របសេទំសំទាំងអសំ់ផ្នែដ៏លច្ចូលជាសំមាជីិកនៃនកិច្ចចប្រព័មួសេប្រព័ៀង
ទីំប្រកុង�ារីស៍ំ មានកាតព័ើកិច្ចចសេរៀបចំ្ចផ្នែ�នការសំកមីួភាព័របស់ំខួ្ព�ន សេដ៏ើម្ួបី
រួមួ�ំសេដាះប្រស្ថាយបញ្ហាាការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុកែ�ងសេ�លសេ�
ដាក់កប្រមិួតកំសេណ៍ើនកំសេ�ផ្នែ�នដី៏ឱ្្យសេ�កប្រមិួតទាបជាង ២អង្សាសេសំ សេ�

ឆំំ្នាំ២១០០។ សេ�ួើយតបនឹងសេ�លសេ�សេនះ កមួព�ជា�នសេរៀបចំ្ចផ្នែ�នការ
សំកមីួភាព័របស់ំខួ្ព�នកែ�ងនាមួជាប្របសេទំសំសំមាជិីកកែ�ងការចូ្ចលរួមួ
សេដាះប្រស្ថាយបញ្ហាានៃនការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ ប្រសំបសេ�នឹងផ្នែ�នការ 
យុទំធស្ថាស្រ្តសំូសេ�ួើយតបនឹងការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ យុទំធស្ថាស្រ្តសូំ
ច្ចតុសេកាណ៍របសំ់រាជីរដាាភិ�ិល ផ្នែ�នការយុទំធស្ថាស្រ្តសំជូាតិសំូីព័ី ការ
អភិិវិឌ្ិឍនៃបតង និងផ្នែ�នការយុទំធស្ថាស្រ្តសូំអភិិវិឌ្ិឍន៍ជាតិពាក់ព័័នធ។
 សេ�ួ�តកែ�ងឱ្កាសំសេនាះ ឯកឧតិិម្ម �នសេលើកសេ�ើងនូវិផ្នែ�ែក២
សំំខាន់ៗ កែ�ងរ�យការណ៍៍ គឺឺ១.ការកាត់បនថយការបសេញ្ជូចញឧស័ីំន�ិះ
កញ្ជូចក់ សេដាយកមួព�ជា�នដាក់សេច្ចញសេ�លសេ�ថីី្មីច្្ចបាស់ំ�ស់ំពាក់ព័័នធ
នឹងការកាត់បនថយការបសេញ្ជូចញឧស័ីំន�ិះកញ្ជូចក់ឱ្្យ�នចំ្ចនួនប្របមាណ៍ 
៦៤,៦��ន់លោតាំោន់នៃនសំមួមូួលឧស័ីំនកាបូនិកកែ�ងមួួយឆំំ្នាំ ប្រតឹមួឆំំ្នាំ២០៣០ 
ឬសេសីំើនឹង ៤១,៧% សេផ្លាាតសេលើវិិស័ំយអាទិំភាព័ដូ៏ច្ចជា នៃប្រព័សេឈ្នះើនិងការសេប្របើប្រ�ស់ំ
ដី៏សេ�្សងសេទំៀត ថ្នាមួព័ល កសិំកមីួ ឧស្ំសាហកមីួ និងសំំណ៍ល់ និង២. ការ
បន្សំុានឹងការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុសេផ្លាាតសេលើ វិិស័ំយជាអាទិំភាព័ដូ៏ច្ចជា 
កសំិកមួី តំបន់សេ�ែរ ថ្នាមួព័ល សំុខ្ពភាព័មួនុសំ្ស ឧសំ្សាហកមួី 
សេហដាារច្ចនាសំមួពន័ធ សេទំសំច្ចរណ៍៍ និងធនធានទឹំកជាសេដ៏ើមួ ផ្នែដ៏លរួមួមាន
សំកមីួភាព័បន្សំុាអាទិំភាព័សំរុបមាន ចំ្ចនួន៨៦។
 ជាមួួយ�ំសេនះផ្នែដ៏រ ឯកឧតិិម្ម  វ៉ាា ន់់ មុ្មន់ីនាំថ 
អគឺគសេលខាធិការ នៃនអគឺគសេលខាធិការដាានប្រកុមួប្របឹក្សាជាតិអភិិវិឌ្ិឍន៍សេដាយ
ចី្ចរភាព័�នផ្នែថួ្មីងបញ្ហាាក់បផ្នែនថមួអំពី័ស្ថារៈសំំខាន់នៃនរ�យការណ៍៍បច្ចច�ប្បនភាព័

សេនះ។ សេដ៏ើម្ួបីកាត់បនថយឧស័ីំន�ិះកញ្ជូចក់ប្របកបសេដាយសេជាគឺជ័ីយសេនាះ គឺឺ
ប្រតូវិមានកិច្ចចសំហការ�ំយាាងជិីតសំែទិំធជាមួួយប្រកសួំង ស្ថាាប័នពាក់ព័័នធ 
វិិស័ំយឯកជីន នៃដ៏គូឺពាក់ព័័នធក៏ដូ៏ច្ចជាសំហគឺមួន៍ ជីនជាតិសេដ៏ើមួភាគឺតិច្ច
ផ្នែដ៏ល�នរួមួ�ំប្របមូួលនូវិធាតុចូ្ចលសំំខាន់ៗ សេដ៏ើម្ួបីរំសេលច្ចឱ្្យសេ�ើញព័ីអើី
ផ្នែដ៏លកមួព�ជាប្រតូវិមានកាតព័ើកិច្ចចច្ចូលរួមួច្ចំផ្នែណ៍កកែ�ងការ កាត់បនថយការ
បសេញ្ជូចញឧស័ីំន�ិះកញ្ជូចក់។
 សេដាយផ្នែ�កសេដ៏ើម្ួបីឱ្្យកិច្ចចការសេនះសំសេប្រមួច្ចសេ��នចំាំ�ច់្ច
បំ�ុត�ងផ្នែដ៏រប្រតូវិមានការ�ំប្រទំពី័នៃដ៏គូឺពាក់ព័័នធដូ៏ច្ចជាកមីួវិិធីសំមួពន័ធភាព័
ផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុកមួព�ជា (សេដាយមានការ�ំប្រទំថ្មីវិិកាពី័សំហភាព័អឺរ� ុប 



ទំំព័័រ 31ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១

ប្របសេទំសំសំូុយផ្នែអូត និងកមួីវិិធីអភិិវិឌិ្ឍន៍សំហប្របជាជាតិ) ធនា�រ
ពិ័ភិព័សេ�ក អងគការមិួនផ្នែមួនរដាាភិិ�ល និងនៃដ៏គូឺអភិិវិឌ្ិឍន៍នានា។ ការ
សេរៀបចំ្ចរ�យការណ៍៍សេនះ មិួនផ្នែ�អកទំាងប្រសុំងសេ�សេលើការប្របមូួលធាតុចូ្ចល
ពី័អែកពាក់ព័័នធសេនាះសេទំផ្នែតប្រតូវិសេធើើសេ�ើងផ្នែ�អកតាមួផ្នែ�នការ និងយុទំធស្ថាស្រ្តសូំ
ជាតិពាក់ព័័នធរបស់ំរាជីរដាាភិិ�លកមួព�ជា។
 ជាមួួយ�ំសេនះ ឯកឧតិមិ្ម ជួុំប់ បាា រសី ៍�នមាន ប្របស្ថាសំន៍
ថ្នា ពិ័ភិព័សេ�កសេយើងកំពុ័ងទំទួំលរង�លបះះពាល់ពី័ការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ 
ផ្នែដ៏លជាបញ្ហាាសំកល។  សេនះគឺឺសេដាយស្ថារផ្នែតបរិមាណ៍នៃនឧស័ីំន�ិះកញ្ជូចក់ 
សេ�កែ�ងបរិយាកាសំផ្នែ�នដី៏មានការសេកើនសេ�ើង។ រ�យការណ៍៍សេនះ គឺឺ ជា
ការសេបូជាាចិ្ចតូរបស់ំកមួព�ជាកែ�ងការរួមួចំ្ចផ្នែណ៍កកាត់បនថយកប្រមិួតឧស័ីំន
�ិះកញ្ជូចក់កែ�ងបរិយាកាសំឱ្្យសេ�ប្រតឹមួកប្រមិួតសំមួលីមួសេដ៏ើម្ួបីកំុឱ្្យកំសេ�
ផ្នែ�នដី៏របស់ំសេយើងសេកើនសេ�ើងខ្ពពស់ំសេព័ក ផ្នែដ៏លនំាឱ្្យមានការផ្នែប្របប្របួល
អាកាសំធាតុ។ តាមួសេសំនារីយះធូមីួតា (Business-as-usual) សេដាយ
មិួនមានចំ្ចណាត់ការសេនាះសេទំ សេ�ឆំំ្នាំ២១០០ ផ្នែ�នដី៏នឹងសេកើនកសេ�ា៤-
៥អង្សាសេសំ។ 
 ឯកឧតិមិ្ម ជុំបួ់ បាា រសី ៍ កែ�ងនាមួជាជីនបសេង្ហាះលសេរដ៏បូក
ជាតិសេលើកសេ�ើងនូវិការចូ្ចលរួមួរបស់ំកមីួវិិធីសេរដ៏បូក (REDD+) កែ�ងការ

កាត់បនថយការបសេញ្ជូចញឧស័ីំន�ិះកញ្ជូចក់។ សេរដ៏បូក គឺឺជាកមីួវិិធីជាតិកាត់
បនថយការបំភាយឧសី័ំន�ិះកញ្ជូចក់ពី័ការ�ត់បង់ និងសេរច្ចរឹលនៃប្រព័សេឈ្នះើ។ 
សេរដ៏បូក គឺឺមានសេ�លបំណ៍ង ១)ការពារនៃប្រព័សេឈ្នះើឱ្្យ�នគឺង់វិង្សសំប្រមាប់
ជា�លប្របសេយាជីន៍ជាតិ និង២)ចូ្ចលរួមួកាត់បនថយការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ 
សំកលសេ�កែ�ងអនុសំញ្ហាាប្រកបខ័្ពណ៍ឌសំហប្របជាតិសីូំពី័ ការផ្នែប្របប្របួល
អាកាសំធាតុ។ សេប្រ�ពី័�លប្របសេយាជីន៍ជាសេឈ្នះើសេប្របើប្រ�ស់ំ និងជាមុួខ្ពង្ហារកែ�ង
ប្របព័័នធសេអកូ��សីុំនៃប្រព័សេឈ្នះើសេ�មានមុួខ្ពង្ហារដ៏៏សំំខាន់មួួយសេទំៀត គឺឺការប្រសូំប
យកឧសី័ំនកាបូនិក (ឧសី័ំន�ិះកញ្ជូចក់) ពី័បរិយាកាសំផ្នែដ៏លមុួខ្ពង្ហារសេនះ 
សេដ៏ើរតួនាទីំសំំខាន់កែ�ងការកាត់បនថយ ឧសី័ំន�ិះកញ្ជូចក់សំកល។
 អនុសំញ្ហាាប្រកបខ័្ពណ៍ឌសំហប្របជាតិសីូំពី័ ការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ 
�នសេលើកទឹំកចិ្ចតូដ៏ល់ប្របសេទំសំសំម្ួប�រណ៍៍នៃប្រព័សេឈ្នះើ ខិ្ពតខំ្ពការពារនៃប្រព័សេឈ្នះើ 
ឱ្្យ�នលអប្របសេសំើរ សេដ៏ើមួ្បីទំទំួល�នថ្មីវិិកាកែ�ងទំប្រមួង់ជាទំី�្សារកាបូន
ស័ីំប្រគឺចិ្ចតូ (Voluntary Carbon Market) និងការទូំទាត់ផ្នែ�អកតាមួ
លទំធ�ល (Result-Based Payment)។ សេ�កមួព�ជាកមីួវិិធីសេរដ៏បូក 
�ននិងកំពុ័ងអនុវិតូគឺសេប្រមាងស្ថាកល្បងចំ្ចនួន២ រួមួមាន៖ ផ្នែដ៏នជីប្រមួក 
សំតើនៃប្រព័ផ្នែកវិសីំមា និងឧទ្ំយានជាតិជួីរភិែបំ្រកវាញខាងត្ប�ង និងកំពុ័ងចាំប់ 
សេ�ូើមួអនុវិតូបនូសេ�ផ្នែដ៏នជីប្រមួកសំតើនៃប្រព័នៃប្រព័�ង់�ងផ្នែដ៏រ៕ 
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ឯកឧតិមិ្ម ក្រសុនុ់ ដ្ឋារទិីធ ិអម្រៀ�ា ើញក្របារពធទិីវ៉ាតំិប់ន់់ដី្ឋម្រៀសើម្មពិភពម្រៀ�ក ឆ្នាំែ ២ំ០២១ 

ម្រៀក្រកាម្មក្រប់ធាន់ប់ទី «តំិប់ន់់ដ្ឋមី្រៀសើម្មន់ងិទីកឹ»

 សេ�នៃថ្មីៃអង្ហាះរ ០៥សេរាច្ច ផ្នែខ្ពមា� ឆំំ្នាំជូីត សេទាស័ំក ព័.សំ.២៥៦៤ 
ប្រតូវិនឹងនៃថ្មីៃទីំ០២ ផ្នែខ្ពកុមួភៈ ឆំំ្នាំ២០២១ នាយកដាានអភិិរក្សតំបន់ដី៏សេសំើមួ
ទឹំកស្ថាប នៃនអគឺគនាយកដាានរដ៏ឋ�លការពារ និងអភិិរក្សធមីួជាតិ ប្រកសួំង 
បរិស្ថាានសំហការជាមួួយរដ៏ឋ�លសេខ្ពតូសឹិំងផ្នែប្រតង និងមួនីិរបរិស្ថាានសេខ្ពតូ
សឹិំងផ្នែប្រតង �នប្រ�រព័ធទិំវាតំបន់ដី៏សេសំើមួពិ័ភិព័សេ�ក ឆំំ្នាំ២០២១ សេប្រកាមួ
ប្របធានបទំ «តំបន់ដី៏សេសំើមួ និងទឹំក» ផ្នែដ៏លដឹ៏កនំាសេដាយ ឯកឧតិមិ្ម 
ក្រសុនុ់ ដ្ឋារទិីធ ិរដ៏ឋសេលខាធិការប្រកសួំងបរិស្ថាាន។
 ទិំវាដ៏៏មានស្ថារៈសំំខាន់សេនះមានការចូ្ចលរួមួពី័តំណាង
អគឺគនាយកដាានចំ្ចណុ៍ះប្រកសួំងបរិស្ថាាន តំណាងប្រកសួំង និងស្ថាាប័ន
ពាក់ព័័នធរួមួមាន ប្រកសំួងកសំិកមួី រុកាាប្របមាញ់ និងសេនស្ថាទំ 
ប្រកសួំងសេទំសំច្ចរណ៍៍ គឺណ៍ៈកមាាធិការជាតិទំសេនួសេមួគឺងគកមួព�ជា ប្រកុមួប្របឹក្សា 
សេខ្ពតូ/ប្រសុំក កងកមាាងំប្របដាប់អាវុិធទំាងបីប្របសេភិទំ សំហភាព័សំហព័័នធ
យុវិជីនកមួព�ជាសេខ្ពតូសឹិំងផ្នែប្រតង កាក�ទំប្រកហមួសេខ្ពតូសឹិំងផ្នែប្រតង សេ�កប្រគូឺ

អែកប្រគូឺ និងសិំស្ំសានុសិំស្ំសនៃនអនុវិិទ្ំយាល័យ និងវិិទ្ំយាល័យអូរស្ថាាយ 
តំណាងអងគការនៃដ៏គូឺ ប្របជាសំហគឺមួន៍ និងអែកចូ្ចលរួមួទំាងអស់ំសំរុប
ចំ្ចនួន ៣៥០នាក់។
 សេ�លបំណ៍ងសំំខាន់នៃនការប្រ�រព័ធទំិវាសេនះ គឺសឺេដ៏ើមួ្បីអប់រំ
�្សព័ើ�្សាយ ពី័គឺុណ៍តនៃមួ ួ និងតួនាទំីនៃនតំបន់ដ៏ីសេសំើមួដ៏ល់ស្ថាធារណ៍ជីន 
ប្របជាសំហគឺមួន៍ បអ�នៗយុវិជីន និងសិំសំ្សានុសិំសំ្ស ជាពិ័សេសំសំអែក
សេរៀបចំ្ចផ្នែ�នការអភិិវិឌ្ិឍន៍មូួលដាានក៏ដូ៏ច្ចជាអែកសេរៀបចំ្ចសេ�លនសេយា�យ
ប្រគឺប់ប្រគឺងតំបន់ដី៏សេសំើមួ សេហើយប្របធានបទំ «តំបន់ដី៏សេសំើមួនិងទឹំក» កែ�ង
ឆំំ្នាំសេនះ គឺឺបញ្ហាាក់ប្រ�ប់សេយើងទំាងអស់ំ�ំអំពី័ការរួមួចំ្ចផ្នែណ៍ករបស់ំតំបន់
ដី៏សេសំើមួទំាងបរិមាណ៍ និងគុឺណ៍ភាព័ទឹំកសេ�សេលើភិព័ផ្នែ�នដី៏ផ្នែដ៏លទឹំក និង
តំបន់ដី៏សេសំើមួ គឺឺមានទំំនាក់ទំំនង�ំមិួនអាច្ចកាត់ផ្លាាច់្ច�ន និង�ូល់នូវិ
ស្ថារៈសំំខាន់សំប្រមាប់ជីីវិិត សុំខ្ពភាព័របស់ំមួនុស្ំស និងសំតើសេលើផ្នែ�នដី៏៕
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ពធីិក្រប់កាសចូ្បាលិកាន់់មុ្មខិតិផំ្នែ�ង
ក្រប់ធាន់ម្មន់ារីប់រសិ្ថាា ន់ម្រៀខិតិិម្រៀពាធ៍ស្ថាត់ិ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 នាប្រពឹ័កនៃថ្មីៃពុ័ធ ១១សេកើត ផ្នែខ្ពបុស្ំស ឆំំ្នាំជូីត សេទាស័ំក ព័.សំ.២៥៦៤ 
ប្រតូវិនឹងនៃថ្មីៃទំី៣ ផ្នែខ្ពកុមួភៈ ឆ្នាំំំ២០២១ ឯកឧតិិម្ម � សអំាង 
រដ៏ឋសេលខាធិការប្រកសំួងបរិស្ថាាន �នអសេញ្ជូជើញជាអធិបតីភាព័កែ�ង 
ពិ័ធីប្របកាសំចូ្ចលកាន់មុួខ្ពតំផ្នែណ៍ងប្របធានមួនីិរបរិស្ថាានសេខ្ពតូសេពាធ៍ស្ថាត់ 
សេ�ស្ថាលប្របជំុីស្ថា�សេខ្ពតូសេពាធ៍ស្ថាត់។
 កែ�ងពិ័ធីប្របកាសំមុួខ្ពតំផ្នែណ៍ងសេនាះផ្នែដ៏រក៏មានការអសេញ្ជូជើញចូ្ចលរួមួ
ពី័សំំណាក់ ឯកឧតិមិ្ម ម្រៀ�ា  ធន់និ់ អភិិ�ល នៃនគឺណ៍ៈអភិិ�លសេខ្ពតូ
សេពាធ៍ស្ថាត់ ប្រព័មួទាំងមានវិតូមានរបសំ់ឯកឧតូមួ សេ�កជីំទាវិ ជា
អគឺគនាយក អគឺគនាយករង ប្របធាន អនុប្របធាននាយកដាាន នៃន
ប្រកសំួងបរិស្ថាាន បណាាស្ថាាប័នជីំនាញ មួនិីរពាក់ព័នធ័ កងកមាាំង 
ប្របដាប់អាវុិធ និងអងគភាព័ ចំ្ចណុ៍ះជំុីវិិញសេខ្ពតូ សំមាជិីកសំមាជិីកា សំរុប
ប្របមាណ៍ ១៥០នាក់ចូ្ចលរួមួ។
 កែ�ងឱ្កាសំសេនាះ ឯកឧតិិម្ម � សអំាង កែ�ងនាមួ 
ឯកឧតិមិ្ម ស្ថាយុ សអំាលិ ់ រដ្ឋាម្មន្ត្រីន់ិ ីក្រកសងួ ប់រសិ្ថាា ន់ �ន
ផ្លាាំសេ�ំើដ៏ល់សេ�កប្របធានមួនីិរបរិស្ថាានថីី្មីឱ្្យខិ្ពតខំ្ពយកចិ្ចតូទុំកដាក់
បំសេព័ញការង្ហារសំែ�ល របសំ់ខ្ពួ�នឱ្្យ�នលអប្របសេសំើរប្របកបសេដាយប្របសំិទំធ ភាព័
ប្រសំបតាមួ សេ�លនសេយា�យរបស់ំរាជីរដាាភិិ�ល និងប្រកសួំងបរិស្ថាាន។ 
ឯកឧតិមិ្ម �នបនូសេទំៀតថ្នា ការង្ហារប្រគឺប់ប្រគឺងរបស់ំមួនីិរ ការង្ហារ�ូល់
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សេសំវាជូីនប្របជាព័លរដ៏ឋ និងបនូទំំនាក់ទំំនងលអជាមួួយអងគភាព័ពាក់ព័័នធ 
ប្រព័មួទំាងនៃដ៏គូឺអងគការសំងគមួសីុំវិិលនានា។
 ជាមួួយ�ំសេនះ ឯកឧតិិម្ម ម្រៀ�ា  ធនិ់ន់ �នមាន ប្របស្ថាសំន៍ 
ផ្នែណ៍នំាដ៏ល់សេ�កប្របធានមួនីិរថីី្មីប្រតូវិខិ្ពតខំ្ពសេទំើសេ�ើងផ្នែថ្មីមួសេទំៀតកែ�ងការ
បំសេព័ញភារកិច្ចចបសេប្រមួើ�លប្របសេយាជីន៍ជូីនប្របជាព័លរដ៏ឋ និងសំងគមួជាតិ បនូ
ជំីរុញឱ្្យប្របជាព័លរដ៏ឋយល់ច្្ចបាស់ំអំពី័�លបះះពាល់បរិស្ថាានកិច្ចច�ំពារ
បរិស្ថាាន ការការពារធនធានធមីួជាតិ និងអភិិរក្សជីីវិៈច្ចប្រមុួះ និងប្រតូវិបនូ
កិច្ចចសំហការឱ្្យ�នជិីតសំែិទំធជាមួួយភាគីឺពាក់ព័ន័ធ និងអាជាាធរប្រគឺប់
លំដាប់ថំ្នាក់។ លោ�ោក គង់៉ា ៃុទា�រុា� ប្របធានមួនីិរផ្នែដ៏លសេទំើបផ្នែតប្របកាសំ

សេ�ើងកាន់តំផ្នែណ៍ង�នសេបូជាាចិ្ចតូថ្នាសេស្ថាាះប្រតង់ចំ្ចសេពាះរាជីរដាាភិិ�ល
សេ�រព័ និងខ្ពិតខ្ពំអនុវិតូន៍កមួីវិិធីនសេយា�យរបសំ់ រាជីរដាាភិិ�ល 
ច្្ចបាប់លិខិ្ពតបទំដាានគឺតិយុតិូ ទិំសំសេ� មួតិផ្នែណ៍នំារបស់ំប្រកសួំងបរិស្ថាាន 
ក៏ដូ៏ច្ចជាសំហការជាមួួយស្ថាាប័នពាក់ព័័នធបនូនិរនូភាព័ការង្ហារកែ�ងមួនីិរ
សេលើសេសំវាស្ថាធារណ៍ៈសេដាយព័ប្រងឹងគុឺណ៍ភាព័ បសេច្ចចកសេទំសំ និងសេ�រព័
សេព័លសេវិ�។ ជាមួួយ�ំសេនាះ សេ�កនឹងបនូព័ប្រងឹង ស្ថាមួគឺគភីាព័នៃ�ិកែ�ង 
និងអងគភាព័ពាក់ព័័នធទាំងអសំ់ សេដ៏ើ ម្ួ បីជាកមាាំងសំប្រមាប់ព័ប្រងឹង 
គឺុណ៍ភាព័ និងប្របសំិទំធភាព័ការង្ហារប្រគឺប់ប្រគឺងបរិស្ថាាន៕
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កិចុ្បាក្រប់ជុំុសំ ិពីី «ម្រៀ�លិការ�៍ផ្នែ�នាំសំិពី ីការវនិ់មិ្រៀ�គម្រៀលិើគម្រៀក្រមាងអភិវឌ្ឍឍន់៍

ម្រៀទីសច្បារ�៍ធម្មម�តិិខាែ តិតិចូ្បាកែងុតិបំ់ន់់ការពារធម្មម�តិិ»

 សេ�រសេសំៀលនៃថ្មីៃសុំប្រក ១សេរាច្ច ផ្នែខ្ពបឋមួមាស្ថាឍ ឆំំ្នាំ�ួ�វិ ប្រតីស័ំក 
ព័.សំ.២៥៦៥ ប្រតូវិនឹងនៃថ្មីៃទីំ២៥ ផ្នែខ្ពមិួថុ្មីនា ឆំំ្នាំ២០២១ ម្រៀ�កជុំទំាវ 
ម្មាមុ្ម ថ្នានី់ រដ៏ឋសេលខាធិការប្រកសួំងបរិស្ថាាន �នដឹ៏កនំាប្របជំុីពិ័ភាក្សា
អំព័ីសេសំច្ចកូីប្រពាងប្របកាសំសេ�លការណ៍ផ៍្នែណ៍នាំសំូីពី័ ការអភិិវិឌិ្ឍ និង
ការប្រគឺប់ប្រគឺងគឺសេប្រមាងអភិិវិឌ្ិឍន៍សេទំសំច្ចរណ៍៍ធមីួជាតិរបស់ំសំហគឺមួន៍
កែ�ងតំបន់ការពារធមួីជាតិ និងសេសំច្ចកូីប្រពាងប្របកាសំសេ�លការណ៍៍
ផ្នែណ៍នំានីតិវិិធី និងដំ៏សេណ៍ើរការវិិនិសេយាគឺគឺសេប្រមាងអភិិវិឌ្ិឍន៍សេទំសំច្ចរណ៍៍
ខំាតតូច្ច។ កិច្ចចប្របជំុីសេនះផ្នែដ៏លប្របប្រពឹ័តូសេ�តាមួរយៈប្របព័័នធវីិសេដ៏អូ Zoom 
សេនះក៏មានការចូ្ចលរួមួពី័សំំណាក់ ឯកឧតូមួ សេ�កជំីទាវិរដ៏ឋសេលខាធិការ 
អនុរដ៏ឋសេលខាធិការ អគឺគនាយក អគឺគនាយករង ទីំប្របឹក្សាអមួប្រកសួំង 
សេ�ក សេ�កប្រសីំប្របធាន អនុប្របធាននាយកដាាន នៃនប្រកសួំងបរិស្ថាាន
ជាសេប្រច្ចើនរូបសេទំៀត។ 
 កិច្ចចប្របជំុីសេនះ សេធើើសេ�ើងកែ�ងសេ�លបំណ៍ង៖ ១)កំណ៍ត់នីតិវិិធី 
និងផ្នែណ៍នំាអំពី័ដំ៏សេណ៍ើរការវិិនិសេយាគឺគឺសេប្រមាងអភិិវិឌ្ិឍន៍សេទំសំច្ចរណ៍៍
ធមីួជាតិខំាតតូច្ចកែ�ងតំបន់ការពារធមីួជាតិសេដាយមានការទំទួំល 
ខុ្ពសំប្រតូវិ និងប្របកបសេដាយចី្ចរភាព័ ២)�ូល់ប្រកបខ័្ពណ៍ឌគឺតិយុតូ សំប្រមាប់

ការវិិនិសេយាគឺសេលើគឺសេប្រមាងអភិិវិឌ្ិឍន៍សេទំសំច្ចរណ៍៍ធមីួជាតិខំាតតូច្ច និងបងេ
ភាព័ង្ហាយប្រសួំលដ៏ល់ប្រកសួំង ស្ថាាប័ន អងគភាព័ រដ៏ឋ�លថំ្នាក់សេប្រកាមួជាតិ 
អែកពាក់ព័័នធ នៃដ៏គឺូអភិិវិឌិ្ឍន៍ និងវិិសំ័យឯកជីន កែ�ងការសេរៀបច្ចំ
សំប្រមួបសំប្រមួួលសំហការបំសេព័ញផ្នែបបបទំ និងអនុវិតូនីតិវិិធី អនុសេ�មួ
តាមួច្្ចបាប់ និងបទំប្បញ្ជូញតូិ នៃនប្រព័ះរាជាណាច្ចប្រកកមួព�ជា សំំសេ�ជំីរុញ
ដំ៏សេណ៍ើរការវិិនិសេយាគឺគឺសេប្រមាងអភិិវិឌ្ិឍន៍សេទំសំច្ចរណ៍៍ធមីួជាតិខំាតតូច្ច
សេ�កែ�ងតំបន់ការពារធមីួជាតិ ឱ្្យប្របប្រពឹ័តូសេ��នសេដាយរលូន និងទំទួំល
�ននូវិប្របសិំទំធ�ល និងប្របសិំទំធភាព័ខ្ពពស់ំ។
 គួឺរបញ្ហាាក់ឱ្្យដឹ៏ង�ងផ្នែដ៏រថ្នា សេ�កែ�ងកិច្ចចប្របជំុីសេនះ ក៏មានការ
សេធើើបទំបង្ហាាញពី័សំំណាក់ទីំប្របឹក្សាធនា�រពិ័ភិព័សេ�ក សេដាយសេផ្លាាតសេ�
សេលើប្របធានបទំច្ចំនួនព័ីរ គឺឺ ១)សេសំច្ចកូីប្រពាងប្របកាសំសេ�លការណ៍៍ 
ផ្នែណ៍នំាសីូំពី័ ការអភិិវិឌ្ិឍន៍ និងការប្រគឺប់ប្រគឺងគឺសេប្រមាងអភិិវិឌ្ិឍន៍សេទំសំច្ចរណ៍៍ 
ធមីួជាតិរបស់ំសំហគឺមួន៍កែ�ងតំបន់ការពារធមីួជាតិ និង២)សេសំច្ចកីូប្រពាង
ប្របកាសំសេ�លការណ៍៍ផ្នែណ៍នំានីតិវិិធី និងដំ៏សេណ៍ើរការវិិនិសេយាគឺគឺសេប្រមាង
អភិិវិឌ្ិឍន៍សេទំសំច្ចរណ៍៍ធមីួជាតិខំាតតូច្ច កែ�ងតំបន់ការពារធមីួជាតិ៕
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ឯកឧតិមិ្ម ម្រៀហ៊ុង ណាម្រៀរ ាតិ អម្រៀ�ា ើញម្រៀប់ើកសកិាា ស្ថា�ប់�ុូះប់ណូាលិ សក្រមាប់់ម្មន្ត្រីនីិ់

អនុ់វតិិច្បាាប់់សូពី ីការអម្រៀងគតិ ន់ងិក្រតួិតិពនិ់តិិយស្ថារធាតិបំុ់ផួ្ទាញក្រសទាប់អូ់ហ៊ុសនូ់

 សេ�ប្រពឹ័កនៃថ្មីៃអង្ហាះរ ១៣សេកើត ដ៏ល់នៃថ្មីៃពុ័ធ ១៤សេកើត ផ្នែខ្ពមា� ឆំំ្នាំជូីត 
សេទាស័ំក ព័.សំ.២៥៦៤ ប្រតូវិនឹងនៃថ្មីៃទីំ២៦-២៧ ផ្នែខ្ពមួករា ឆំំ្នាំ២០២១ 
នាយកដាានប្រគឺប់ប្រគឺងគុឺណ៍ភាព័ខ្្ពយល់ និងសំំសេ�ង នៃនអគឺគនាយកដាាន
�ំពារបរិស្ថាាន សំហការជាមួួយកមីួវិិធីបរិស្ថាានសំហប្របជាជាតិ �ន
សេរៀបចំ្ចសិំកាាស្ថា�បណ៍ះ�ះបណាាលសំប្រមាប់មួស្រ្តនីូអនុវិតូច្្ចបាប់សំើីពី័
ការអសេងេត និងប្រតួតពិ័និត្យស្ថារធាតុបំផ្លាាញប្រសំទាប់អូហ្ស�ន។ ពិ័ធីសេបើក
សិំកាាស្ថា�សេនះ�នប្របប្រពឹ័តូសេ�សេប្រកាមួអធិបតីភាព័របស់ំ ឯកឧតិមិ្ម 
ម្រៀហ៊ុង ណាម្រៀរ ាតិ អនុរដ៏ឋសេលខាធិការប្រកសួំង បរិស្ថាាន លោ�ោក ផា� លោ�ង៉ាលោេាង៉ា 
អគឺគនាយករង នៃនអគឺគនាយកដាានគឺយនិងរដាាករកមួព�ជា លោ�ោក លោៃ� ច័ុះន់ទ 
អគឺគនាយករង នៃនអគឺគនាយកដាានការពារអែកសេប្របើប្រ�សំ់កិច្ចចការ
ប្របកួតប្របផ្នែជីង និងបស្រ្តង្ហាាបការផ្នែកួងបនំួនៃនប្រកសួំងពាណ៍ិជីជកមួី និងមាន
សំិកាាកាមួច្ចូលរួមួច្ចំនួន ៣៥នាក់ ផ្នែដ៏លមួកព័ីអគឺគនាយកដាាន គឺយ 
និងរដាាករកមួព�ជា និងអគឺគនាយកដាានការពារអែក សេប្របើប្រ�ស់ំកិច្ចចការ
ប្របកួតប្របផ្នែជីង និងបស្រ្តង្ហាាបការផ្នែកួងបនំួនៃនប្រកសួំងពាណិ៍ជីជកមីួ មួស្រ្តនីូនគឺរ�ល 
នៃននាយកដាានប្របឆំ្នាំងបទំសេលីើសំសេសំដ៏ឋកិច្ចច នៃនអគឺគសំែងការនគឺរ�លជាតិ 
និងមួស្រ្តនីូ នៃនអជាាធរជាតិប្របយុទំធប្របឆំ្នាំងនឹងសេប្រគឺឿងសេញៀន។
 សិំកាាស្ថា�សេនះមានសេ�លបំណ៍ងសំំសេ�ព័ប្រងឹងសំមួតថភាព័

មួស្រ្តនីូស្ថាាប័នពាក់ព័័នធកែ�ងការតាមួដានអសេងេតប្រតួតពិ័និត្យស្ថារធាតុ
បំផ្លាាញប្រសំទាប់អូហ្ស�ន ជាពិ័សេសំសំការទំប់ស្ថាាត់ការសេធើើច្ចរាច្ចរណ៍៍ ស្ថារធាតុ
បំផ្លាាញប្រសំទាប់អូហ្ស�នខុ្ពសំច្្ចបាប់៕
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កិចុ្បាក្រប់ជុំុពំភិាកាម្រៀលិើម្រៀសច្បាកិកី្រពាងអនុ់ក្រកតឹិយសិពី ីការម្រៀរៀប់ច្បានិំ់ង
ការក្រប់ក្រពតិឹិម្រៀ�រប់សក់្រកសងួប់រសិ្ថាា ន់

 សេ�នៃថ្មីៃច្ចនិ ១១សេកើត ផ្នែខ្ព�លគ�ន ឆំំ្នាំជូីត សេទាស័ំក ព័.សំ.២៥៦៤ 
ប្រតូវិនឹងនៃថ្មីៃទីំ២២ ផ្នែខ្ពកុមួភៈ ឆំំ្នាំ២០២១ នាទីំសីូំការប្រកសួំងបរិស្ថាាន មាន
សេរៀបចំ្ចកិច្ចចប្របជំុីពិ័ភាក្សាសេលើសេសំច្ចកីូប្រពាងអនុប្រកឹត្យសំូីព័ី ការសេរៀបច្ចំនិង

ការប្របប្រពឹ័តូសេ�របស់ំប្រកសួំងបរិស្ថាាន សេប្រកាមួអធិបតីភាព័ ឯកឧតិិម្ម 
សខុិ �ង អនុរដ៏ឋសេលខាធិការប្រកសំួងបរិស្ថាាន និងមានការអសេញ្ជូជើញ
ច្ចូលរួមួព័ីថ្នាំក់ដ៏ឹកនាំជាអគឺគសេលខាធិការ អគឺគនាយក នាយកខុ្ពទំធកាល័យ 
ជំីនួយការអមួប្រកសួំងបរិស្ថាាន និងសំមាសំភាព័ពាក់ព័័នធជាសេប្រច្ចើនរូប។
 អនុប្រកឹត្យសេនះកំណ៍ត់សេបសំកកមីួការសេរៀបចំ្ច និងការប្របប្រពឹ័តូសេ�
របស់ំប្រកសួំងបរិស្ថាាន និងបណាាអងគភាព័សេប្រកាមួឱ្វាទំប្រកសួំង។ ប្រកសួំង 
បរិស្ថាានប្រតូវិ�នរាជីរដាាភិិ�លកមួព�ជាប្របគឺល់សេបសំកកមីួឱ្្យដឹ៏កនំា និង 
ប្រគឺប់ប្រគឺងកិច្ចច�ំពារបរិស្ថាាន ការអភិិរក្សជីីវិៈច្ចប្រមុួះ ការសេប្របើប្រ�ស់ំធនធាន
ធមីួជាតិឱ្្យ�នសំមួប្រសំបនិងមាននិរនូរភាព័ និងការរស់ំសេ�សេដាយ
ចី្ចរភាព័សំប្រមាប់ជាឧតូមួប្របសេយាជីន៍យូរអផ្នែងើងរបស់ំប្របជាជីនកមួព�ជា
ប្រគឺប់រូប និងប្រគឺប់ជំីនាន់សេ�កែ�ងប្រព័ះរាជាណាច្ចប្រកកមួព�ជា។ ស្ថាធារណ៍ជីន
អាច្ចផ្នែសំើងយល់ពី័កិច្ចចការផ្នែដ៏លប្រកសួំងបរិស្ថាាន�ននិងកំពុ័ងសេធើើតាមួ
រយៈអនុប្រកឹត្យដ៏៏មានស្ថារៈសំំខាន់សេនះ�ងផ្នែដ៏រ៕
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កម្មមវធីីយុទុីធនាំការ�សពវ�ាយុអពំមី្មម្រៀធោបាយុម្រៀធវើដ្ឋមំ្រៀ�ើ រ
ម្រៀក្រប់ើក្របាសថ់្នាម្មពលិអគគសិនី់ម្រៀដ្ឋាយុច្បារីភាព

 នាប្រពឹ័កនៃថ្មីៃអង្ហាះរ ១២សេរាច្ច ផ្នែខ្ពមា� ឆំំ្នាំជូីត សេទាស័ំក ព័.សំ.២៥៦៤ 
ប្រតូវិនឹងនៃថ្មីៃទីំ០៩ ផ្នែខ្ពកុមួភៈ ឆំំ្នាំ២០២១ នាយកដាានវិិទ្ំយាស្ថាស្រ្តសូំ និង
បសេច្ចចកវិិទ្ំយា នៃនអគឺគសេលខាធិការដាានប្រកុមួប្របឹក្សាជាតិអភិិវិឌ្ិឍន៍សេដាយចី្ចរភាព័ 
ប្រកសួំងបរិស្ថាាន�នសំហការជាមួួយវិិទ្ំយាស្ថាាន អភិិវិឌ្ិឍន៍នៃបតងសំកល 
(GGGI) និងមួនីិរពិ័សេស្ថាធន៍ Energylab ផ្នែដ៏ល�ន�ំប្រទំពី័មូួលនិធិ
សំមួពន័ធភាព័ផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុកមួព�ជា (CCCA) �នសេរៀបចំ្ចកមីួវិិធី
តំាងពិ័ព័័រណ៍៍មួសេធ្យា�យដឹ៏កជីញ្ជូជ�នសេប្របើ ប្រ�ស់ំថ្នាមួព័លអគឺគិសំនី
ប្របកបសេដាយចី្ចរភាព័ សេប្រកាមួអធិបតីភាព័ ឯកឧតិមិ្ម ទីនិ់ ពនួ់ក 
រដ៏ឋសេលខាធិការប្រកសួំងបរិស្ថាាន ឯកឧតិិម្ម វ៉ាា ន់់ ម្មុន់ីនាំថ 
អគឺគសេលខាធិការ នៃនអគឺគសេលខាធិការដាានប្រកុមួប្របឹក្សាជាតិអភិិវិឌ្ិឍន៍សេដាយ
ចី្ចរភាព័ សេដាយមានការចូ្ចលរួមួពី័តំណាង GGGI វិិស័ំយឯកជីន និង
ប្រគឹឺះស្ថាានសិំក្សានានា ជាពិ័សេសំសំមានប្រកុមួហុូនមួះតូូអគឺគសិំនី ចំ្ចនួន០៦ 
សេធើើការដាក់តំាងពី័�លិត�ល របស់ំខួ្ព�នរួមួមាន៖ ប្រកុមួហុូន Thada Oyika 
និង Voltra Motors ជាសេដ៏ើមួ។
 សេ�លបំណ៍ងសំំខាន់នៃនកមីួវិិធីខាងសេលើសេនះគឺឺសេដ៏ើម្ួបី ១)ជំីរុញ
ការ�្សព័ើ�្សាយដ៏ល់ស្ថារធារណ៍ៈអំពី័អតថប្របសេយាជីន៍នៃនយានយនូ

អគឺគសិំនី និង�ូល់ជាសេវិទិំកាពិ័ភាក្សាអំពី័ជំីហាានបនាាប់នៃនការសេប្របើប្រ�ស់ំ
យានយនូអគឺគសិំនីកែ�ងបរិបទំបរិយាកាសំសេ�លនសេយា�យ និងបទំប្បញ្ជូញតិ ូ
២)ការសេលើកកមួពស់ំការយល់ដឹ៏ងពី័អតថប្របសេយាជីន៍ផ្នែ�ែកបរិស្ថាានសេសំដ៏ឋកិច្ចច 
និងសំងគមួនៃនការសេប្របើប្រ�ស់ំយានយនូអគឺគសិំនី និង៣)ការដាក់បង្ហាាញ
អំពី័ប្របសេភិទំយានយនូអគឺគសិំនីផ្នែដ៏លមានសេ�កែ�ងទីំ�្សារកមួព�ជា និងការ
�ូល់ឱ្កាសំកែ�ងការសេបើកបរស្ថាកល្បងយានយនូអគឺគសិំនីទំាងសេនាះ។ 
 ជាមួួយ�ំសេនះ�ងផ្នែដ៏រកមីួវីិធីយុទំធនាការ�្សព័ើ�្សាយអំពី័
មួសេធ្យា�យសេធើើដំ៏សេណ៍ើរសេប្របើប្រ�ស់ំថ្នាមួព័លអគឺគសិំនីសេដាយចី្ចរភាព័ ក៏នឹង
មានផ្នែ�នការរយៈសេព័ល១ផ្នែខ្ព គឺឺកែ�ងផ្នែខ្ពកុមួភៈ ឆំំ្នាំ២០២១ នឹងសេធើើសេរៀបចំ្ច
កមីួវិិធីសេនះសេ�ទីំកផ្នែនួងសេ�្សងៗ�ំជំុីវិិញទីំប្រកុងភិែសំេព័ញ រួមួមានដូ៏ច្ចជា 
ព័ហុកីឡាដាានជាតិអូឡំាពិ័ក វិិទ្ំយាស្ថាានជាតិបសេច្ចចកវិិទ្ំយាកមួព�ជា និង 
សំកលវិិទំ្យាល័យអាសេមួរិកាំងភិែំសេព័ញ។ ជាព័ិសេសំសំប្រកសំួងបរិស្ថាាន 
សេប្រ�ងសេធើើសំំសេណ៍ើសំុំការសំហការពី័ប្រកសួំងពាក់ព័័នធ សេដ៏ើម្ួបីសេរៀបចំ្ចកមីួវិិធី
ខាងសេលើសេនះសេ�ទីំសីូំការប្រកសួំងនីមួួយៗ�ងផ្នែដ៏រ៕
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ការម្រៀរៀប់ច្បាគំម្រៀក្រមាង “ការម្រៀលិើកកម្មសុក់ារក្រគប់់ក្រគងទឹីកម្រៀក្រកាម្មដី្ឋឆ្លងួផ្នែដ្ឋន់ក្រប់កប់ម្រៀដ្ឋាយុច្បារីភាពរវ៉ាង

តិបំ់ន់់ទំីនាំប់ទីម្រៀន់មួ្រៀម្មគងគនៃន់ក្រប់ម្រៀទីសកមុុ្ម� ន់ងិផ្នែដ្ឋន់ដ្ឋសី�ិរនៃន់តិបំ់ន់់ម្រៀម្មគងគម្រៀវៀតិណាម្ម” 

 កិច្ចចពិ័ភាក្សាពិ័សេប្រ�ះសេយាបល់ថំ្នាក់ជាតិសីូំពី័ ការសេរៀបចំ្ចគឺសេប្រមាង 
“ការសេលើកកមួពស់ំការប្រគឺប់ប្រគឺងទឹំកសេប្រកាមួដី៏�ួងផ្នែដ៏នប្របកបសេដាយចី្ចរភាព័
រវាងតំបន់ទំំនាបទំសេនួសេមួគឺងគនៃនប្របសេទំសំកមួព�ជា និងផ្នែដ៏នដី៏សំណ៍ះរនៃនតំបន់
សេមួគឺងគសេវិៀតណាមួ" សេ�កាត់ថ្នា PIF �នប្របប្រពឹ័តូសេ�សេ�នៃថ្មីៃអង្ហាះរ 
ផ្នែខ្ពសេជីសំឋ ឆំំ្នាំ�ួ�វិ ប្រតីស័ំក ព័.សំ.២៥៦៥ ប្រតូវិនឹងនៃថ្មីៃទីំ២៥ ផ្នែខ្ពឧសំភា 
ឆំំ្នាំ២០២១ តាមួរយៈប្របព័័នធអនឡាញ (Zoom conference Call) 
សេដាយមានការសំប្រមួបសំប្រមួួលព័ីអគឺគនាយកដាានច្ចំសេណ៍ះដ៏ឹង និង
ព័័ត៌មានបរិស្ថាាន នៃនប្រកសួំងបរិស្ថាាន សំហការជាមួួយអងគការសេស្ំប�ង 
និងកសិំកមីួសំហប្របជាជាតិ FAO និងមានការចូ្ចលរួមួពី័ថំ្នាក់ដឹ៏កនំា
តំណាងប្រកសួំងស្ថាាប័នពាក់ព័័នធ មួស្រ្តនីូជំីនាញ អែកប្រស្ថាវិប្រជាវិ និងនៃដ៏គូឺ
អភិិវិឌ្ិឍន៍ជាសេប្រច្ចើននាក់។ 
 កិច្ចចពិ័សេប្រ�ះសេយាបល់សេនះសេរៀបចំ្ចសេ�ើងកែ�ងសេ�លបំណ៍ងប្របមូួល
ធាតុចូ្ចលសេដ៏ើម្ួបីឯកស្ថារគឺសេប្រមាងមានលកខណ៍ៈសេព័ញសេលញប្រគឺប់ប្រជុីងសេប្រជាយ
ប្រសំប�ំជាមួួយសេ�លនសេយា�យជាតិ និងយុទំធស្ថាស្រ្តសូំអភិិវិឌ្ិឍន៍របស់ំ
កមួព�ជា និងសេធើើឱ្្យប្របសេសំើរសេ�ើងជីីវិភាព័រសំ់សេ�របសំ់ប្របជាព័លរដ៏ឋ។ 
ឯកឧតិមិ្ម ជុំបួ់ បាា រសី ៍អគឺគនាយក នៃនអគឺគនាយកដាានចំ្ចសេណ៍ះដឹ៏ង 

និងព័័ត៌មានបរិស្ថាាន និងជាប្របធានសំប្រមួបសំប្រមួួលគឺសេប្រមាង�នឱ្្យដឹ៏ងថ្នា 
គឺសេប្រមាងបសេងេើតសេ�ើងសេដ៏ើម្ួបីព័ប្រងឹងនិរនូរភាព័បរិស្ថាាន និងសំនិូសុំខ្ពទឹំកកែ�ង
អាងទំសេនួសេមួគឺងគសេប្រកាមួសេដាយសេផ្លាាតជាសេលើកដំ៏បូងសេលើការសេធើើឱ្្យប្របសេសំើរ
សេ�ើងនូវិអភិិ�លកិច្ចចនិងការសេប្របើប្រ�ស់ំទឹំកសេប្រកាមួដី៏ប្របកបសេដាយនិរនូរភាព័
នៃនទំំនាបទំសេនួសេមួគឺងគនឹងផ្នែដ៏នដី៏សំណ៍ះរទំសេនួសេមួគឺងគ។ 



ទំំព័័រ 40 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១

សូំមួបញ្ហាាក់ថ្នា គឺសេប្រមាង PIF រួមួបញ្ជូច�លនូវិសំមាសំធាតុសំំខាន់ៗចំ្ចនួន ៥ 
រួមួមាន៖
១)ការវិិភាគឺនិងវាយតនៃមួួសេដាយផ្នែ�អកសេលើវិិទ្ំយាស្ថាស្រ្តសូំរួមួ�ំសំប្រមាប់
សំកាានុព័លទឹំកសេប្រកាមួដី៏(ការហូរចូ្ចលនិងទាញយកមួកសេប្របើប្រ�ស់ំ) និង
�លបះះពាល់សេលើប្របព័័នធសេអកូ��សីុំ (ឧ. ប្រតី និងដី៏សេសំើមួ) និងជីីវិភាព័
រស់ំសេ�របស់ំប្របជាជីន។
២)ផ្នែសំើងរកដំ៏សេណាះប្រស្ថាយតាមួរយៈការអនុវិតូគឺសេប្រមាងស្ថាកល្បង

សំប្រមាប់ការប្រគឺប់ប្រគឺងទឹំកសេប្រកាមួដី៏ឱ្្យមានភាព័កាន់ផ្នែតប្របសេសំើរសេ�ើង។
៣)សេរៀបចំ្ចយនូការសំហប្របតិបតិូការប្រគឺប់ប្រគឺង និងសំហប្របតិបតិូការ�ួងផ្នែដ៏ន
៤)សេរៀបចំ្ចផ្នែ�នការយុទំធស្ថាស្រ្តសូំរួមួ និងកមីួវិិធីសំកមីួភាព័សំប្រមាប់អនុវិតូ
រួមួ�ំរវាងប្របសេទំសំទំាងពី័រកមួព�ជា-សេវិៀតណាមួ
៥)ការព័ប្រងឹងសំមួតថភាព័ស្ថាាប័ន និងព័ប្រងឹងសំមួតថភាព័នៃនការចូ្ចលរួមួ
ទាំងការបស្រ្តញ្ហាាបសេយនឌិ័រ និងការង្ហារសំប្រមួបសំប្រមួួលនានា៕
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កម្មុ�ុ គ��ក្រប់ម្រៀទីសមួ្មយុ កែងុចំ្បាម្រៀណាម្មក្រប់ម្រៀទីសកពំងុ
អន់វុតិិកម្មមវធិមី្រៀរដ្ឋប់កូ (REDD+) បាន់លិអ

អវ�ីម្រៀរដ្ឋប់កូ? 
 សេរដ៏បូក (REDD+: Reducing Emissions from Defor-
estation and Forest Degradation) គឺឺជាកមួីវិិធីជាតិកាត់បនថយ
ការបំភាយឧសី័ំន�ិះកញ្ជូចក់ពី័ការ�ត់បង់ និងសេរច្ចរឹលនៃប្រព័សេឈ្នះើ។
 សេរដ៏បូកមានសេ�លបំណ៍ងគឺឺ៖ ១)ការពារនៃប្រព័សេឈ្នះើឱ្្យ�នគឺង់វិង្ស 
សំប្រមាប់ជា�លប្របសេយាជីន៍ជាតិ និង២)ចូ្ចលរួមួកាត់បនថយចំ្ចសេពាះការ 
ផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុសំកល កែ�ងអនុសំញ្ហាាប្រកបខ័្ពណ៍ឌសំហប្របជាតិសីូំពី័ 

ការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ។
 សេប្រ�ពី័�លប្របសេយាជីន៍ជាសេឈ្នះើសេប្របើប្រ�ស់ំ និងជាមុួខ្ពង្ហារកែ�ង
ប្របព័័នធសេអកូ��សីុំនៃប្រព័សេឈ្នះើសេ�មានមុួខ្ពង្ហារដ៏៏សំំខាន់មួួយសេទំៀត គឺឺការប្រសូំប
យកឧសី័ំនកាបូនិច្ច (ឧសី័ំន�ិះកញ្ជូចក់) ពី័បរិយាកាសំផ្នែដ៏លមុួខ្ពង្ហារសេនះ
សេដ៏ើរតួនាទីំសំំខាន់កែ�ងការកាត់បនថយឧសី័ំន�ិះកញ្ជូចក់សំកល។ អនុសំញ្ហាា 
ប្រកបខ័្ពណ៍ឌសំហប្របជាតិសីូំពី័ ការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ �នសេលើកទឹំកចិ្ចតូ
ដ៏ល់ប្របសេទំសំសំម្ួប�រណ៍៍នៃប្រព័សេឈ្នះើ ខិ្ពតខំ្ពការពារនៃប្រព័សេឈ្នះើឱ្្យ�នលអប្របសេសំើរ
សេដ៏ើម្ួបីទំទួំល�នថ្មីវិិកាកែ�ងទំប្រមួង់ជាទីំ�្សារកាបូនស័ីំប្រគឺចិ្ចតូ(Voluntary 
Carbon Market) និងការទូំទាត់ផ្នែ�អកតាមួលទំធ�ល (Result-Based 
Payment)។
 ចំ្ចសេពាះទីំ�្សារកាបូនស័ីំប្រគឺចិ្ចតូចាំប់តំាងពី័ ឆំំ្នាំ២០១៦មួកដ៏ល់
បច្ចច�ប្បនែ កមួព�ជា�នទំទួំលថ្មីវិិកា ចំ្ចនួន ១១,៦��ន់ដុុ�ា�រុ ពី័ការលក់
ឥណ៍ទានកាបូនកែ�ងគឺសេប្រមាងចំ្ចនួនពី័រ (ផ្នែដ៏នជីប្រមួកសំតើនៃប្រព័ផ្នែកវិសីំមា និង
ឧទ្ំយានជាតិជួីរភិែបំ្រកវាញខាងត្ប�ង) ផ្នែដ៏លឱ្្យសេ�ប្រកុមួហុូនអនូរជាតិធំៗ
មានដូ៏ច្ចជា Disney និង Shell, Gucci ជាសេដ៏ើមួ។
 មុួននឹងទិំញឥណ៍ទានកាបូនសេនះមានការវាយតនៃមួួច្្ចបាស់ំ�ស់ំ
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ពី័អែកជំីនាញសេលើសំមួតថភាព័នៃនការ�លិតកាបូនជាមួួយនឹងយនូការ
សេ�្សងៗ ផ្នែដ៏លរាជីរដាាភិិ�លកមួព�ជាអនុវិតូសេដ៏ើម្ួបីធានាការពារ និង
ប្រគឺប់ប្រគឺងប្របកបសេដាយប្របសិំទំធភាព័សេលើតំបន់ការពារធមីួជាតិផ្នែដ៏ល
សំម្ួប�រសេដាយនៃប្រព័សេឈ្នះើសំតើនៃប្រព័ និងជីីវិៈច្ចប្រមុួះសេ�្សងសេទំៀត។ ការសំសេប្រមួច្ច

ទិំញឥណ៍ទានកាបូនពី័កមួព�ជារបស់ំប្រកុមួហុូននានា គឺឺ�នបង្ហាាញថ្នា 
កមួព�ជាមានសំមួតថភាព័ប្រគឺប់ប្រ�ន់កែ�ងការការពារ�ននូវិធនធានធមីួជាតិ
សេ�កែ�ងតំបន់សេនាះ សេហើយធនធានធមីួជាតិប្រតូវិ�នអភិិរក្សប្របកប សេដាយ
ប្របសិំទំធភាព័។
 អាប្រស័ំយសេដាយស្ថារកិច្ចចខិ្ពតខំ្ពប្របឹងផ្នែប្របងកែ�ងការប្រគឺប់ប្រគឺង និង
អភិិរក្សតំបន់ការពារធមីួជាតិ�នលអប្របសេសំើរកមួព�ជាមានសុំទិំដ៏ឋនិិយមួថ្នា 
កមួព�ជានឹងអាច្ចលក់ឥណ៍ទានកាបូន�នបផ្នែនថមួសេទំៀតកែ�ងឆ្នាំំំ
បនូបនាាប់។ រាជីរដាាភិិ�លកមួព�ជាតាមួរយៈប្រកសួំងបរិស្ថាាន�នយកចិ្ចតូ 
ទុំកដាក់ខ្ពពស់ំសេលើការការពារ និងអភិិរក្សធនធានធមីួជាតិសេដាយផ្នែថ្មីរក្សា 
សេឈ្នះើឈ្នះរសេដ៏ើម្ួបីលក់តួនាទីំនៃប្រព័សេឈ្នះើផ្នែដ៏លសេដ៏ើរតួនាទីំសំំខាន់កែ�ងការ
ការពារប្របព័័នធសេអកូ��សីុំនៃនភិព័ផ្នែ�នដី៏តាមួរយៈការលក់ឥណ៍ទានកាបូន 
កែ�ងទីំ�្សារកាបូនស័ីំប្រគឺចិ្ចតូ។ 
 ថ្មីវិិកាទំាងអស់ំសេនះ�នយកសេ�សេប្របើប្រ�ស់ំសំប្រមាប់ការពារ

នៃប្រព័សេឈ្នះើ ក៏ដូ៏ច្ចជាអភិិវិឌ្ិឍន៍ជីីវិភាព័សំហគឺមួន៍កែ�ងតំបន់ការពារទំាងពី័រ 
សេដ៏ើម្ួបីសេធើើជាគំឺរូសំប្រមាប់ឈ្លានសេ�ទំទួំល�នថ្មីវិិកា «ការទូំទាត់ផ្នែ�អកតាមួ
លទំធ�ល» ព័ីមួូលនិធិអាកាសំធាតុនៃបតង នៃនអនុសំញ្ហាាប្រកបខ្ព័ណ៍ឌ
សំហប្របជាតិសំូីព័ី ការផ្នែប្របប្របួលអាកាសំធាតុផ្នែដ៏លអនុវិតូន៍ចាំប់ព័ី

ឆំំ្នាំ២០២០។ 
 រហូតមួកដ៏ល់សេព័លសេនះ មានផ្នែតប្របសេទំសំកមួព�ជា និងប្របសេទំសំ
ឥណ៍ឌ�សេនសីុំបះសុេណាះ�ះកែ�ងតំបន់អាស្ថាានផ្នែដ៏ល�នលក់ឥណ៍ទានកាបូន 
កែ�ងទីំ�្សារកាបូនស័ីំប្រគឺចិ្ចតូ។ កែ�ងសេព័លបច្ចច�ប្បនែកមួព�ជា គឺឺជាប្របសេទំសំ
មួួយកែ�ងចំ្ចសេណាមួប្របសេទំសំកំពុ័ងអនុវិតូន៍កមីួវិិធីសេរដ៏បូក�នលអដ៏នៃទំ 
សេទំៀត ផ្នែដ៏លមានដូ៏ច្ចជា Malaysia, Vietnam, Indonesia, Brazil, 
Ecuador, Colombia, Chilli, Mexico, Kenya ផ្នែដ៏លនឹងមានសិំទំធិ
ដាក់គឺសេប្រមាងយកថ្មីវិិកាពី័មូួលនិធិអាកាសំធាតុនៃបតង។
 ផ្នែ�អកតាមួកប្រមិួតសេយាងនៃប្រព័សេឈ្នះើ (Forest References Level) 
កមួព�ជាអាច្ច�លិតឥណ៍ទានកាបូន�នប្របមាណ៍ ១០�នសេតាន/ឆំំ្នាំ
សំប្រមាប់ទំទួំល�នថ្មីវិិកាកែ�ងប្រកបខ័្ពណ៍ឌការទូំទាត់ផ្នែ�អកតាមួលទំធ�លពី័
មូួលនិធិអាកាសំធាតុនៃបតង៕
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អែកជុំនំាំញកពំងុសកិា�សូុលីិឆ្លអងឹសតិវម្រៀ�ម្រៀកាះម្រៀបាា

 ប្រកុមួការង្ហារបុរាណ៍វិិទ្ំយានៃនប្រកសួំងបរិស្ថាាន កំពុ័ងសិំក្សា�ូសីុំល�អងឹ 
រកសេ�ើញសេ�សេកាះសេ�ា ជាប់ផ្នែដ៏នជីប្រមួកសំតើនៃប្រព័តានៃត �ុំ�ក់ខ្ពួង 
ប្រសុំកមួណ៍ឌលសីំមា សេខ្ពតូសេកាះកុង។ លោ�ោក �ឹ� េណណច័ុះន់ទ ប្របធាន
ការិយាល័យ នៃននាយកដាានតំបន់សេបតិកភិណ៍ឌ នៃនអគឺគនាយកដាាន
សំហគឺមួន៍មូួលដាាន �នឱ្្យដឹ៏ង សេ�នៃថ្មីៃអង្ហាះរ ១១សេរាច្ច ផ្នែខ្ព�លគ�ន ឆំំ្នាំជូីត 
សេទាស័ំក ព័.សំ.២៥៦៤ ប្រតូវិនឹងនៃថ្មីៃទីំ៩ ផ្នែខ្ពមីួនា ឆំំ្នាំ២០២១ ថ្នា �ូសីុំល�អងឹ
សំតើកប់កែ�ងថី្មី មានប្របផ្នែវិង ៧០សំ.មួ និងទំទឹំង ២០សំ.មួ។ 
 លោ�ោក �ឹ� េណណច័ុះន់ទ �នបផ្នែនថមួថ្នាសេនះអាច្ចជា�ូសីុំល�អងឹសំតើ
ដំ៏បូងផ្នែដ៏លរកសេ�ើញសេ�កមួព�ជា និងសេលច្ចសេច្ចញមួកកែ�ងប្រសំទាប់ថី្មីភិក់ ផ្នែ�ែក
ខាងសេប្រកាមួនៃនសេកាះ ទឹំកសំមុួប្រទំសេប្រចាំះរាល់នៃថ្មីៃ។ តាមួរយៈផ្នែ�នទីំភិូគឺព័ភស្ថាស្រ្តសំូ
តំបន់សេនះមានអាយុកាលកែ�ងសំ័កទំី២ (៦៥��ន់-១៩០��ន់ឆំ្នាំ��) មាន
ន័យថ្នា អាច្ចមានទំំនាក់ទំំនងនិងសំតើផ្នែដ៏លរសំ់សេ�កែ�ងសេព័លផ្នែដ៏ល
ដាយណូ៍ស័ំរសេ�មានជីីវិិត។ ប្រកុមួការង្ហារប្រស្ថាវិ ប្រជាវិរបស់ំប្រកសួំងបរិស្ថាាន
នឹងបនូសិំក្សាបផ្នែនថមួសេទំៀតសេដាយសំហការជាមួួយអែកជំីនាញផ្នែ�ែកសំតើ
បុរាណ៍ជួីយកែ�ងការកំណ៍ត់ប្របសេភិទំសំតើ៕
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អប់អរស្ថាទីរទីវិ៉ានៃក្រពម្រៀ�ើអនិ់រ�តិិ ២១ ម្មនីាំ
ម្រៀក្រកាម្មក្រប់ធាន់ប់ទី «សិ្ថារនៃក្រពម្រៀ�ើម្រៀឡុើងវិញ»

 កមួព�ជាមាននៃ�ិដី៏អភិិរក្សទំំហំ ៧,៣��ន់ហិិកតាំ� សេសីំើនឹង ៤១% 
នៃននៃ�ិដី៏ប្របសេទំសំកមួព�ជាទំាងមូួល ផ្នែដ៏លទំំហំសេនះ�នសេធើើឱ្្យកមួព�ជាកាាយជា
ប្របសេទំសំផ្នែដ៏លមាននៃ�ិដី៏អភិិរក្សធំកែ�ងបណាាប្របសេទំសំសេ�អាសីុំ និងទំទួំល 
�នការសេកាតសំរសេសំើរពី័ស្ថាាប័ននានាសេលើពិ័ភិព័សេ�ក។ នៃ�ិដី៏តំបន់
ធមួីជាតិផ្នែដ៏លកមួព�ជាដាក់ជាតំបន់អភិិរក្សសេនះសេប្រច្ចើនជាង ២ដ៏ង នៃន
សេ�លការណ៍៍ជីីវិៈច្ចប្រមុួះអាឈី្នះ (Archi) ផ្នែដ៏លកំណ៍ត់ថ្នាប្របសេទំសំនីមួួយៗ 
ប្រតូវិរក្សាដី៏អភិិរក្ស ១៧ភាគឺរយ នៃននៃ�ិដី៏ប្របសេទំសំ។ 
 អាប្រស័ំយសេដាយស្ថារកិច្ចចខិ្ពតខំ្ពប្របឹងផ្នែប្របងកែ�ងការប្រគឺប់ប្រគឺង 
និងអភិិរក្សតំបន់ការពារធមីួជាតិ�នលអប្របសេសំើរធនធាននៃប្រព័សេឈ្នះើ 
សេ�កែ�ងតំបន់ការពារ ធមីួជាតិប្រតូវិ�នការពារ និងអភិិរក្ស�នយាាងលអ 
សេទាះបីជាមានការប្របឈ្នះមួខួ្ពះ និងបទំសេលីើសំប្រទំង់ប្រទាយតូច្ចៗ សេ�បនូ
សេកើតមានកីូ។ សំតើនៃប្រព័ប្រតូវិ�នសេមួើលសេ�ើញថ្នាចាំប់សេ�ូើមួមានវិតូមានសេកើន
សេ�ើងចំ្ចសេពាះប្របសេភិទំសំតើកប្រមួខួ្ពះ និងសំតើមួួយចំ្ចនួនសេទំៀតមានចំ្ចនួនសេថ្មីរ។ 
ប្របជាព័លរដ៏ឋចាំប់សេ�ូើមួយល់ដឹ៏ងកាន់ផ្នែតខាាងំអំពី័ស្ថារៈប្របសេយាជីន៍ កែ�ងការ
ការពារប្របព័័នធសេអកូ��សីុំ នៃប្រព័សេឈ្នះើ និងសំតើនៃប្រព័។ ព័លរដ៏ឋផ្នែដ៏លរស់ំសេ�
កែ�ងតំបន់សំហគឺមួន៍ការពារធមីួជាតិ �នទំទួំលចំ្ចណូ៍លបផ្នែនថមួពី័ការ

ដ៏កហូតអនុ�លនៃប្រព័សេឈ្នះើ និងទំទួំល�ន�លប្របសេយាជីន៍ពី័ការផ្នែថ្មីរក្សា
នៃប្រព័សេឈ្នះើ។ 
 រាជីរដាាភិិ�លកមួព�ជា តាមួរយៈប្រកសួំងបរិស្ថាាន �នយកចិ្ចតូ
ទុំកដាក់ខ្ពពស់ំសេលើការការពារ និងអភិិរក្សធនធានធមីួជាតិសេដាយផ្នែថ្មីរក្សា
សេឈ្នះើឈ្នះរសេដ៏ើម្ួបីលក់តួនាទីំនៃប្រព័សេឈ្នះើផ្នែដ៏លសេដ៏ើរតួនាទីំសំំខាន់កែ�ងការ
ការពារប្របព័័នធសេអកូ��សីុំនៃនភិព័ផ្នែ�នដី៏តាមួរយៈការលក់ឥណ៍ទាន
កាបូន កែ�ងទីំ�្សារកាបូនស័ីំប្រគឺចិ្ចតូ សេហើយថ្មីវិិកាផ្នែដ៏ល�នមួកពី័ការលក់
ឥណ៍ទានកាបូនប្រតូវិ�នយកសេ�សេប្របើប្រ�ស់ំ�ំពារសេលើការង្ហារអភិិរក្ស 
ក៏ដូ៏ច្ចជាការបសេងេើតសេសំដ៏ឋកិច្ចចសំប្រមាប់ប្របជាសំហគឺមួន៍មូួលដាាន។ កមួព�ជាមាន
សុំទិំដ៏ឋនិិយមួថ្នា កមួព�ជានឹងអាច្ចលក់ឥណ៍ទានកាបូន �នបផ្នែនថមួសេទំៀត
កែ�ងឆំំ្នាំបនូបនាាប់ ខ្ពណ៍ៈពី័ឆំំ្នាំ២០១៦ មួកដ៏ល់បច្ចច�ប្បនែ កមួព�ជា�ន
ទំទួំលសេជាគឺជ័ីយកែ�ងការលក់ ឥណ៍ទានកាបូនកែ�ងទីំ�្សារស័ីំប្រគឺចិ្ចតូ សេដាយ
ទំទួំល�នថ្មីវិិកា ចំ្ចនួន ១១,៦��ន់ដុុ�ា�រុ��លោ�រិុក។ ថ្មីវិិកាសេនះសេប្របើប្រ�ស់ំ
សេដ៏ើមួ្បីការពារ និងអភិិរក្សនៃប្រព័សេឈ្នះើ និងការអភិិវិឌិ្ឍសំហគឺមួន៍តំបន់
ការពារធមីួជាតិ។ 
 រហូតមួកដ៏ល់សេព័លសេនះ មានផ្នែតប្របសេទំសំកមួព�ជា និងប្របសេទំសំ



ទំំព័័រ 45ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១

ឥណ៍ឌ�សេនសំុីបះុសេណាះ�ះកែ�ងប្របសេទំសំអាស្ថាាន ផ្នែដ៏ល�នលក់ឥណ៍ទាន
កាបូនកែ�ងទីំ�្សារកាបូនស័ីំប្រគឺចិ្ចតូ។ កមួព�ជា គឺឺជាប្របសេទំសំមួួយកែ�ងចំ្ចសេណាមួ
ប្របសេទំសំកំពុ័ងអនុវិតូកមីួវិិធីសេរដ៏បូក�នលអកែ�ងចំ្ចសេណាមួប្របសេទំសំដ៏នៃទំសេទំៀត 
សេលើសំកលសេ�ក មានដូ៏ច្ចជា Malaysia, Vietnam, Indonesia, 

Brazil, Ecuador, Colombia, Chilli, Mexico, Kenya ផ្នែដ៏លនឹង
មានសិំទំធដិាក់គឺសេប្រមាងយកថ្មីវិិកាពី័មូួលនិធិអាកាសំធាតុនៃបតង។
 ផ្នែ�អកតាមួកប្រមិួតសេយាងនៃប្រព័សេឈ្នះើ (Forest References Level) 
កមួព�ជាអាច្ច�លិតឥណ៍ទានកាបូន�នប្របមាណ៍ ១០�នសេតាន/ឆំំ្នាំ
សំប្រមាប់ទំទួំល�នថ្មីវិិកាកែ�ងប្រកបខ័្ពណ៍ឌការទូំទាត់ផ្នែ�អកតាមួលទំធ�ល 
ពី័មូួលនិធិអាកាសំធាតុនៃបតង។ 
 ជាមួួយ�ំសេនះ រាជីរដាាភិិ�លកមួព�ជាក៏�នច្ចលនាការដំា
សេដ៏ើមួសេឈ្នះើស្ថាារគឺប្រមួបនៃប្រព័សេឈ្នះើសេ�តំបន់រិច្ចរឹល�ងផ្នែដ៏រ។ កែ�ងមួួយឆ្នាំំំៗ 
កូនសេឈ្នះើរាប់ផ្នែសំនសេដ៏ើមួប្រតូវិ�នដំាសេ�តាមួតំបន់នានា។ រាជីរដាាភិិ�ល
ក៏យកចិ្ចតូទុំកដាក់សេលើការបសេងេើតច្ចមាារសេឈ្នះើដំាសេដ៏ើម្ួបីសេប្របើប្រ�ស់ំកែ�ង
វិិស័ំយសំំណ៍ង់កាត់បនថយសេលើសំមាោធមួកសេលើសេឈ្នះើធមីួជាតិ។ ការសំន្សំ 
សំំនៃច្ចការសេប្របើប្រ�ស់ំអុសំដុ៏ត និងធ្យ�ង ក៏ជាផ្នែ�ែកមួួយនៃនការកាត់បនថយ 
សំមាោធសេលើធនធានធមីួជាតិ។ �ដុ៏តធ្យ�ងក៏ជាប្របភិព័មួួយផ្នែដ៏លនំាឱ្្យមាន
ការបំ�ិួច្ចបំផ្លាាញនៃប្រព័សេឈ្នះើ និងធមីួជាតិ។ នៃប្រព័សេឈ្នះើពិ័តជាមានស្ថារៈសំំខាន់

សំប្រមាប់ជីីវិិតមួនុស្ំស សំតើ និងជីីវិៈច្ចប្រមុួះសេ�្សងសេទំៀត ដូ៏សេច្ចែះ សេយើងប្រតូវិរួមួ�ំ
សេដាយឈ្នះរសេលើមូួលដាានច្្ចបាប់ ការទំទួំលខុ្ពសំប្រតូវិ និងសេស្ថាាះប្រតង់ សេដ៏ើម្ួបី
ការពារ និងអភិិរក្សធនធានធមីួជាតិផ្នែដ៏លកមួព�ជាមានឱ្្យ�នគឺង់វិង្ស
សំប្រមាប់មួនុស្ំសរាប់ជំីនាន់សេ�មុួខ្ពសេទំៀត៕ 



ទំំព័័រ 46 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១

ផ្នែ�ែកទីី ២ ៖
ច្បាាប់់ ន់ងិលិខិិិតិប់ទីដ្ឋាា ន់គតិិយុតិិុិ



ទំំព័័រ 47ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១

រាជុំរដ្ឋាា ភបិាលិកមុុ្ម� សម្រៀក្រម្មច្បាផ្នែកលិម្មអលិកា�សម្មបតិិិម្រៀ�លិន់ម្រៀ�បាយុ 
«ភមូ្ម-ិឃុំុ-ំសងាា តិម់ាន់សវុតិាភិាព» មាន់៧ច្បា�ុំច្បា



ទំំព័័រ 48 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 49ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 50 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 51ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 52 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 53ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 54 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 55ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 56 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 57ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១

រាជុំរដ្ឋាា ភិបាលិម្រៀច្បាញអន់កុ្រកឹតិយសិពី ីការប់ម្រៀងាើតិតំិប់ន់់ម្រៀក្រប់ើក្របាស់
ម្រៀក្រច្បាើន់�ា ងទីលួិព័ន់ធ�ឡុ-ីបឹ់ងម្រៀសែហ៊ុ៍



ទំំព័័រ 58 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 59ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 60 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 61ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 62 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 63ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១

អន់កុ្រកតឹិយសិពី ីការប់ម្រៀងាើតិតិបំ់ន់់ម្រៀប់តិិកភ�ឌ ធម្មម�តិិ
ភែកំ្រពះគហុារហួួ៊ុង



ទំំព័័រ 64 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 65ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 66 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 67ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១

អន់កុ្រកតឹិយសូពី ីការផ្នែកសក្រម្មលួិមាក្រ�៧ មាក្រ�១២ មាក្រ�១៣ មាក្រ�១៤ ឧប់សម័ុ្មន់ធ២ ឧប់សម័ុ្មន់ធ៣

ន់ងិឧប់សម្មុន័់ធ៤ នៃន់អនុ់ក្រកតឹិយម្រៀលិខិ១៨០ អន់ក្រក.ប់ក ចុ្បាះនៃថៃទី២ី០ ផ្នែខិតិ�ុ ឆ្នាំែ ២ំ០០៩

សូពីកីារក្រគប់់ក្រគងម្រៀលិើការចាតិថ់្នាែ កនិ់់ងការដ្ឋាក់សួ្ថាកសញ្ញាា ស្ថារធាតុិគីមី្ម



ទំំព័័រ 68 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 69ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 70 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 71ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 72 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 73ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 74 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 75ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 76 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 77ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 78 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 79ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 80 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 81ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 82 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 83ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 84 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 85ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 86 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 87ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១

ផ្នែ�ែកទីី៣ ៖
កក្រម្មងរបូ់ភាពសតិវកក្រម្ម



ទំំព័័រ 88 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១

កម្មុ�ុ ក្រប់កាសរកម្រៀឃុំើញវតិិមាន់សតិវ�ួសូយុកស�ម្រៀលិើកដ្ឋបំ់ងូ
ម្រៀ�កែងុតិបំ់ន់់ការពារធម្មម�តិិ

 �តាំវ «ឈ្លូា��យកោ�» ជាភាស្ថាបសេច្ចចកសេទំសំ Large-antlered 

muntjac ឬ Giant muntjac (Muntiacus vuquangensis) 
ផ្នែដ៏លជាប្របសេភិទំសំតើរងសេប្រ�ះជិីត�ុតពូ័ជីខាាងំសេលើពិ័ភិព័សេ�ក សេ�កែ�ង
បញ្ជូជបី្រកហមួរបស់ំ IUCN ប្រតូវិ�នរកសេ�ើញជាសេលើកដំ៏បូងសេ�កែ�ង
តំបន់ការពារធមីួជាតិនៃនប្របសេទំសំកមួព�ជាកែ�ងរយៈសេព័លជិីត៣០ឆំំ្នាំ
ចាំប់តំាងពី័សេព័លផ្នែដ៏លអែកជំីនាញ�នរកសេ�ើញសេលើកដំ៏បូងសេ�ឆំំ្នាំ១៩៩៤ 
កែ�ងប្របសេទំសំសេវិៀតណាមួ និងឡាវិសេ�តាមួជួីរភិែអំាណាមួផ្នែដ៏ល�តសំនធងឹ
ដ៏ល់ឧទំ្យាន ជាតិវិីរៈជ័ីយភាគឺឦស្ថានប្របសេទំសំកមួព�ជា។ សេនះគឺឺជាការ 
ប្របកាសំឱ្្យដឹ៏ងរបសំ់ ឯកឧតិិម្ម ម្រៀន់ក្រតិ ភន្ត្រីកិា រដ៏ឋសេលខាធិការ 
និងជាអែកនាំពាក្យប្រកសួំងបរិស្ថាាន សេ�នៃថ្មីៃទីំ២៤ ផ្នែខ្ពមិួថុ្មីនា ឆំំ្នាំ២០២១ 
សេនះ សេដាយឈ្នះរសេលើទិំនែន័យរូបភាព័ប្របមូួល�នពី័មាាសីុំនថ្មីត
សំើយ័ប្របវិតិូ ដាក់សេដាយមួស្រ្តនីូប្រកសួំងបរិស្ថាាន សេដ៏ើម្ួបីសិំក្សាប្រស្ថាវិប្រជាវិ
សំតើនៃប្រព័កប្រមួៗ សេ�កែ�ងឧទ្ំយានជាតិវីិរៈជ័ីយ ភូិមិួស្ថាស្រ្តសូំសេខ្ពតូរតនគិឺរីចាំប់ពី័
ផ្នែខ្ពមីួនាដ៏ល់ផ្នែខ្ពឧសំភា ឆំំ្នាំ២០២១សេនះ។ 
 លោ�ោក ៃិន់ ច័ុះន់ទរុតាំន់� ប្របធានប្រកុមួការង្ហារប្រស្ថាវិប្រជាវិ នៃននាយកដាាន
អភិិរក្សតំបន់ការពារធមីួជាតិដី៏សេ�កខាងសេកើតទំសេនួសេមួគឺងគ នៃនប្រកសំួងបរិស្ថាាន 
ផ្នែដ៏លដ៏ឹកនាំការប្រស្ថាវិប្រជាវិឧបតថមួ�ំប្រទំសេដាយប្រកសួំងបរិស្ថាាន និង
ការិយាល័យប្រស្ថាវិប្រជាវិអភិិរក្សសំតើនៃប្រព័ (WildCRU) នៃនស្ថាកលវិិទ្ំយាល័យ 
Oxford ច្ចប្រកភិព័អង់សេគួឺសំ�នផ្នែថួ្មីងថ្នា សំតើឈួ្នះ�សំយក្សចូ្ចលចិ្ចតូរស់ំ សេ� 

កែ�ង នៃប្រព័សេប្រស្ថាងនិងនៃប្រព័ពាក់កណាាលសេប្រស្ថាងមានរយៈកមួពស់ំខ្ពពស់ំ 
(រហូតដ៏ល់ជាង ១០០០ផ្នែមួះប្រតពី័នីវិ�សូំមុួប្រទំ)។ សេ�អំ��ងទំស្ំសវិត្សឆំំ្នាំ៩០ 
ផ្នែសំែងឈួ្នះ�សំយក្សប្រតូវិ�នសេ�ើញដាក់លក់សេ�កែ�ងភូិមិួដាច់្ចប្រសំយាល
មួួយនៃនសេខ្ពតូមួណ៍ឌលគិឺរី ប្របសេទំសំកមួព�ជា បះផុ្នែនូមិួនផ្នែដ៏លមានការរាយការណ៍៍
ពី័ការសេ�ើញខួ្ព�នវាសេដាយផ្លាាល់សេនាះសេទំ។ សេ�ក�នផ្នែថួ្មីងថ្នា ឈួ្នះ�សំយក្ស 
ជាប្របសេភិទំឈ្នះួ�សំផ្នែដ៏លមានមាឌិធំជាងសេគឺ អាច្ចមានទំមួៃន់សេលើសំព័ ី
៣០គឺី��ប្រកាមួកែ�ងមួួយក្បាល និងសំថិតកែ�ងចំ្ចសេណាមួឈួ្នះ�សំទំាង ១២ ប្របសេភិទំ
សេហើយលកខណ៍ៈខុ្ពសំ�ំរវាងសំតើឈួ្នះ�សំយក្សនិងសំតើឈួ្នះ�សំធមីួតា 
Northern red muntjact (Muntiacus vaginalis) ផ្នែដ៏លមាន
វិតូមានសេសិំើរផ្នែតសេ�ទូំទំាងប្របសេទំសំកមួព�ជាសេយើងប្រតង់ចំ្ចណុ៍ច្ចបីសំំខាន់៖ 
១ . ផ្នែសំែង៖ ផ្នែសំែងសំតើឈួ្នះ�សំយក្សមានទំំហំធំជាងផ្នែសំែងសំតើឈួ្នះ�សំធមីួតា 
ផ្នែខ្ពែងផ្នែសំែងតូច្ច ដុ៏ះប្រសំប ឬក៏ដុ៏ះផ្នែបកង្ហាកសេច្ចញសេប្រ�ពី័ផ្នែខ្ពែងសេមួ សេហើយគឺល់
ផ្នែសំែងរបស់ំឈួ្នះ�សំយក្សខីួ្ពជាងគឺល់ផ្នែសំែងរបស់ំឈួ្នះ�សំធមីួតា ២) កនិ�យ៖ 
កនិ�យរបស់ំសំតើឈួ្នះ�សំយក្សមានប្របផ្នែវិងខីួ្ពជាង (ប្របផ្នែហល១/៣) កនិ�យ
របស់ំសំតើឈួ្នះ�សំធមីួតា សេហើយកនិ�យសេនាះមានរាងប្រតីសេកាណ៍ និងមាន
ព័ណ៌៍សំសេ�ផ្នែ�ែកខាងសេប្រកាមួ និង ៣) ថ្នាាសំ ៖ ថ្នាាសំរបស់ំសំតើឈួ្នះ�សំ
យក្សញីមានព័ណ៌៍ប្រកសេ�ា (សេសិំើរផ្នែតសេ�ាផ្នែតមូួង) ជាងថ្នាាសំឈួ្នះ�សំធមីួតា៕
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ដំ្ឋរអីាសុី

 ដុ�រីុ���ីុ សំថតិកែ�ងបញ្ជូជបី្រកហមួ IUCN ជាប្របសេភិទំសំតើផ្នែដ៏លជិីត
�ុតពូ័ជីសេ�សេលើពិ័ភិព័សេ�ក បះផុ្នែនូសេ�បនូមានវិតូមានសេ�កែ�ងប្របសេទំសំ កមួព�ជា។ 
សេយាងតាមួទិំនែន័យពី័មាាសីុំនថ្មីតសំើយ័ប្របវិតិូ ផ្នែដ៏ល�នដាក់សេ�កែ�ងតំបន់
ការពារធមីួជាតិនានា�នរកសេ�ើញថ្នា ដំ៏រីអាសីុំ�នរស់ំសេ�ជាហើ�ងសេ�
កែ�ងតំបន់ការពារធមីួជាតិរបស់ំកមួព�ជា សេហើយមានសេ�ើញកូនតូច្ចៗជា សេប្រច្ចើន
ផ្នែថ្មីមួសេទំៀត។ 
 ដំ៏រីសេ�តំបន់អាសីុំខុ្ពសំពី័ដំ៏រីសេ�តំបន់អាស្រ្តហើកិ សេដាយស្ថារមាឌិ 
និងសឹួំកប្រតសេច្ចៀកមានទំំហំតូច្ចជាង។ ដំ៏រីអាសីុំមានខ្ពែងសេសិំើររាបសេសីំើ ឯ
ដំ៏រីអាស្រ្តហើកិមានខ្ពែងសេកាងជាទួំលខ្ពពស់ំសេ�ើងសេលើ។ ដំ៏រីអាសីុំប្រតូវិ�នចាំត់ទុំកថ្នា 
ជាប្របសេភិទំសំតើបសេង្ហាះលដ៏៏សំំខាន់សេដាយស្ថារស្ថារៈសំំខាន់ផ្នែ�ែកវិប្បធម៌ួ 
តួនាទីំកែ�ងប្របព័័នធសេអកូ��សីុំ និងសំកាានុព័លផ្នែដ៏លអាច្ចការពារប្របសេភិទំ
សំតើសេ�្សងសេទំៀតសេ�កែ�ងផ្នែដ៏នជីប្រមួករបស់ំវា៕
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ខួាឃុំមុធំំ

 ខ្លាា�ឃំ្មុំ��ធ្លា� Asiatic black bear (Ursus thibetanus) 

សំថតិ កែ�ងប្របសេភិទំសំតើកប្រមួ និងជិីត�ុតពូ័ជី (តាមួច្្ចបាប់សីូំពី័នៃប្រព័សេឈ្នះើ
របស់ំកមួព�ជា) និងប្រតូវិ�នចាំត់ជាប្របសេភិទំង្ហាយរងសេប្រ�ះ (VU) 
សេ�កែ�ងបញ្ជូជបី្រកហមួ IUCN សេហើយប្រតូវិ�នចាំត់ថំ្នាក់កែ�ងឧបសំមួពន័ធ I 
នៃនអនុសំញ្ហាា CITES។ មានវិតូមានសេ�កែ�ងប្របសេទំសំមួួយចំ្ចនួនកែ�ងតំបន់
អាសីុំខាងត្ប�ង អាសីុំអាសេគឺែយ៍ រហូតដ៏ល់អាសីុំខាងសេកើត។
 ខាា�ី�ំធំរស់ំសេ�កែ�ងប្របសេភិទំនៃប្រព័ជាសេប្រច្ចើនប្របសេភិទំផ្នែដ៏លរួមួមាន
នៃប្រព័សេប្រស្ថាង នៃប្រព័ពាក់កណាាលសេប្រស្ថាង និងនៃប្រព័សេល្បាះច្ចប្រមុួះ។ សេ�កែ�ង
ប្របសេទំសំកមួព�ជា សំតើខាា�ី�ធំំ មានវិតូមានសេ�កែ�ងតំបន់ការពារធមីួជាតិ
មួួយចំ្ចនួនសេ�ភូិមិួភាគឺឦស្ថាន ភូិមិួភាគឺខាងសេកើត ភូិមិួភាគឺខាងសេជីើង 
និងភូិមិួភាគឺនិរតី នៃនប្របសេទំសំកមួព�ជា។ ខាា�ី�ធំំ ជាប្របសេភិទំសំពាាសីំ សំតើ
សីុំចំ្ចណី៍ច្ចប្រមុួះរួមួមានរុកខជាតិ និងសំតើ។ ខាា�ី�ធំំ អាច្ចចាំប់សេ�ូើមួបងេ
កំសេណ៍ើតសេ�អាយុពី័៤ សេ� ៥ឆំំ្នាំ ជាទូំសេ�សេធើើការបង្ហាាត់ពូ័ជីសេ�អំ��ងពី័
ផ្នែខ្ពមិួថុ្មីនា-កកេដា សេហើយបសេងេើតកូនសេ�អំ��ងផ្នែខ្ពវិិចិ័្ចកា-មីួនា និងជាទូំសេ� 
បសេងេើតកូនមូួង�នពី័១ សេ� ២ក្បាល។ សំតើខាា�ី�អំាច្ចរស់ំ�នរហូតដ៏ល់ 
អាយុជាង៣០ឆំំ្នាំ៕
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ពី័សេលើខ្ពែងរហូតសេសិំើរដ៏ល់សេប្រកាមួសេពាះ។ ប្រច្ចមុួះមានព័ណ៌៍សំ និងសេ�សេលើ
ថ្នាាសំមានសំ្ថាមួអុច្ចតូច្ចៗ។ វាមានកនិ�យផ្នែវិងអុច្ចៗសេ�ផ្នែ�ែកខាងគឺល់ 
និងបនិះៗសេ�ផ្នែ�ែកខាងចុ្ចង។ វាមានសេជីើងខីួ្ពប្របអប់សេជីើងធំង្ហាយប្រសួំលកែ�ង
ការប្របសេតាងផ្នែមួកសេឈ្នះើ។ ខាាព័ព័កង្ហាយកែ�ងការចំ្ចណំាណាស់ំ គឺឺសេយើងប្រ�ន់ផ្នែត
ប្រកសេ�កសេមួើលសេ�សេលើដ៏ងខួ្ព�នរបស់ំវាមាន ផ្លាាងំដំុ៏សំណាានដូ៏ច្ចដំុ៏ព័ព័ក
រាយពាសំសេព័ញដ៏ងខួ្ព�ន៕

ខួាពពក

 ខ្លាា�ៃៃក សំថិតកែ�ងប្រកុមួជីិត�ុតព័ូជី និងមានច្ចុះកែ�ងបញ្ជូជី
ឧបសំមួពន័ធ CITES។ ខាាព័ព័កប្រតូវិ�នចុ្ចះកែ�ងបញ្ជូជបី្រកហមួ IUCN ថ្នាជា
ប្របសេភិទំង្ហាយរងសេប្រ�ះថំ្នាក់សេ�កែ�ងពិ័ភិព័សេ�ក។ 
 ខាាព័ព័កចូ្ចលចិ្ចតូរស់ំសេ�កែ�ងនៃប្រព័សេប្រស្ថាង នៃប្រព័ពាក់កណាាលសេប្រស្ថាង 
និងនៃប្រព័ច្ចប្រមុួះ។ ខាាព័ព័កជាសំតើរាប្រតីច្ចរ សេប្រច្ចើនរស់ំសេ�ជាគូឺសេលើសេដ៏ើមួ សេឈ្នះើ។ 
ជាធមីួតា វាចាំប់ចំ្ចណី៍សេដាយសេ�តពី័សេលើសេដ៏ើមួសេឈ្នះើសំស្រ្តងគប់សេលើសំតើសេ�ដី៏
ដូ៏ច្ចជាខាារខិ្ពនផ្នែដ៏រ។ អាហាររបស់ំវាមានបក្សី ព័ស់ំ ប្រជូីកនៃប្រព័ ឈួ្នះ�សំ សេប្របើសំ 
ស្ថាាជាសេដ៏ើមួ។ ខាាព័ព័កសេប្របើប្រកញំុ៉ាំសេជីើងមុួខ្ពមុួតសំប្រមាប់សំងេត់ចាំប់ចំ្ចណី៍ 
រួច្ចសេទំើបខំាជាសេប្រកាយ។ ខាាព័ព័កអាច្ចបសេងេើតកូនមូួង�នពី័ ២ សេ� ៤ ក្បាល 
បនាាប់ពី័ព័សេពាះអស់ំរយៈសេព័លប្របផ្នែហល៩០ សេ� ៩៥ នៃថ្មីៃ។ 
 ចំ្ចសេពាះរ�យរស់ំសេ� ខាាព័ព័កមានភូិមិួភាគឺឦស្ថាន និរតី និង 
ភាគឺខាងសេជីើងនៃនប្របសេទំសំកមួព�ជា។ ខាាព័ព័កមានមាឌិធំជាងខាាភីំិថី្មីផ្នែកវិ 
មានសំម្ួប�រព័ណ៍៌ប្រកសេ�ាប្របសេ�ះសេ�សេលើដ៏ងខួ្ព�នមានផ្លាាំងៗដូ៏ច្ចព័ព័ក
ធំៗ សេ�ផ្នែ�ែកខាងសេប្រកាយនៃនផ្លាាងំសេនះមានព័ណ៌៍សេ�ាខ្ពណ៍ឌជាកំណាត់ដំុ៏
ផ្លាាងំនីមួួយៗ។ ដំុ៏ផ្លាាងំសេនះរីកធំសេ�ផ្នែ�ែកខាងសេប្រកាយស្ថាា ផ្នែដ៏លចាំប់សេ�ូើមួ 
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ខួាម្រៀលិឿងមាស

 សេយាងតាមួទិំនែន័យរូបភាព័ផ្នែដ៏លប្របមូួល�នពី័មាាសីុំនថ្មីត
សំើយ័ប្របវិតិូពី័ឧទ្ំយានជាតិវីិរៈជ័ីយ កែ�ងសេខ្ពតូរតនគិឺរី មានវិតូមាន �តាំវខ្លាា�
លោ�ឿង៉ា��� ផ្នែដ៏លជាប្របសេភិទំសំតើខាាកប្រមួសេ�សេលើពិ័ភិព័សេ�ក។ ខ្លាា�លោ�ឿង៉ា��� 
Asiatic golden cat (Catopuma temminckii) ជាប្របសេភិទំមំួ
ស្ថាសំតើមាឌិតូច្ចសំថតិកែ�ងប្រតកូលខាាទំាង៨ប្របសេភិទំ ផ្នែដ៏លធាាប់មាន
វិតូមាន និងកំពុ័ងបនូមានវិតូមានសេ�កែ�ងប្របសេទំសំកមួព�ជា។ ខាាសេលឿង
មាសំ ប្រតូវិ�នចាំត់ថំ្នាក់ជាប្របសេភិទំជិីតទំទួំលរងសេប្រ�ះ (NT) សេ�កែ�ង
បញ្ជូជីប្រកហមួ IUCN និងច្ចុះកែ�ងបញ្ជូជីឧបសំមួព័នធទំី១ នៃនអនុសំញ្ហាា 
CITES។
 ខាាសេលឿងមាសំមានទំមួៃន់ប្របមាណ៍ ៩-១៦ គីឺ��ប្រកាមួ សេហើយភាគឺ
សេប្រច្ចើនសីុំព័ពួ័កសំតើដ៏សេងេរ (ដូ៏ច្ចជា កំប្របុក កណ៍ះ�រ កងិិច្ច កផ្នែងិន) សំតើស្ថាាប 
លី�ន កាាន់ផ្នែញះង ព័ពួ័កពានរ សេហើយជួីនកាលសំតើឈួ្នះ�សំជាចំ្ចណី៍។ ខាាសេលឿងមាសំ
ភាគឺសេប្រច្ចើនរស់ំសេ�កែ�ងនៃប្រព័សេប្រស្ថាង នៃប្រព័ពាក់កណាាលសេប្រស្ថាង នៃប្រព័សេល្បាះច្ចប្រមុួះ
សេ�កែ�ងតំបន់ការពារធមីួជាតិមួួយចំ្ចនួនសេ�ភូិមិួភាគឺឦស្ថាន ភូិមិួភាគឺ

ខាងសេជីើង និងភូិមិួភាគឺនិរតី នៃនប្របសេទំសំកមួព�ជា។ តាមួការសិំក្សាប្រស្ថាវិប្រជាវិ 
សំតើប្រតកូលខាាទំាង៨ប្របសេភិទំ ផ្នែដ៏លធាាប់មានវិតូមាន និងកំពុ័ងមានវិតូមាន
សេ�កែ�ងប្របសេទំសំកមួព�ជា រួមួមាន ខ្លាា�ធ្លា� ឬខ្លាា�ដុ�បង៉ា (Tiger) ខ្លាា�រុខិ្លាន់ (Leop-

ard) ខ្លាា�ៃៃក (Clouded leopard) ខ្លាា�ស្រីតីាំ (Fishing cat) ខ្លាា�លោ�ឿង៉ា
��� (Asiatic golden cat) ខ្លាា�ភីីិថំ្មកែកេ (Marbled cat) ឆំ្នាំ�ព្រៃស្រីៃ 
(Jungle cat) និ់ង៉ាឆំ្នាំ�ដុ�េ (Leopard cat)។
 វិតូមានខាាសេលឿងមាសំប្រតូវិ�នកត់ប្រតាតិច្ចតួច្ចបំ�ុត សេប្រពាះជា
ប្របសេភិទំសំតើកប្រមួកែ�ងចំ្ចសេណាមួប្រតកូលសំតើខាាទំាង៨ប្របសេភិទំ។ សេគឺធាាប់
សេ�ើញវិតូមានសំតើខាាសេលឿងមាសំសេ�កែ�ងផ្នែដ៏នជីប្រមួកសំតើនៃប្រព័ផ្នែប្រសំព័ក 
ផ្នែដ៏នជីប្រមួកសំតើនៃប្រព័ភិែសំេប្រព័ច្ច និងកែ�ងតំបន់ជួីរភិែបំ្រកវាញ សេហើយចុ្ចងសេប្រកាយ
សេនះគឺឺសំតើខាាសេលឿងមាសំផ្នែដ៏លជាប្របសេភិទំសំតើកប្រមួ�នរកសេ�ើញសេ�
ឧទ្ំយានជាតិវីិរៈជ័ីយ ផ្នែដ៏លបង្ហាាញថ្នា សំតើខាាសេលឿងមាសំបនូមានវិតូមាន
សេ�កែ�ងប្របសេទំសំកមួព�ជា៕



ទំំព័័រ 93ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 94 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 95ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 96 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 97ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១

ផ្នែ�ែកទីី ៥ ៖
ប់ទីច្បាម្រៀក្រម្មៀងប់រសិ្ថាា ន់ 



ទំំព័័រ 98 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១

ក្រកវ៉ាញម្រៀសែហ៊ុម៍្រៀស្ថាម ះ

និព័នធទំំនុកសេប្រច្ចៀង ៖ ជួីប �ារីស៍ំ

និព័នធទំំនុកសេភួិង៖ បូូ វិណ៍ណមុួនីរ័ក្ស

សេប្រច្ចៀងសេដាយ៖ កញ្ហាា Boka

ប្រកវាញ  នៃប្រព័នៃបតងប្រសំង្ហាត់  សំម្ួប�រសំព័ើសំតើ សំម្ួបតិូធមីួជាតិ

នៃប្រព័សេឈ្នះើសូំ�កសំើមួភ  អូនមិួនច្ចង់ឃ្លាាត  ច្ចង់គឺន់សេទំសំភាព័  ដ៏៏លអប្របណិ៍ត។ 

ប្រកវាញ  �ូល់�លសេឈ្នះើសេប្រច្ចើននៃប្រក  មុួខ្ពង្ហារផ្នែថ្មីដី៏ និងប្របភិព័ទឹំក

ទាក់ទាញសេទំសំច្ចរ  នំាប្រ�ក់ចូ្ចលពិ័ត   សំហគឺមួន៍សំនធកឹ  ពឹ័ងពាក់វាសំនា។ 

ប្រកវាញ  �នឱ្្យអូនច្ចងចំាំ  ភិែមួំួយពាន់ប្រ�ំ  បណាាសំំង្សារ

សេសំែហ៍ប្រ�ដំ៏បូង  លួងសេ�មួជីីវា  បងសំន្យាថ្នា  ស័ីំប្រគឺអូនឥតផ្នែប្រប។  

ប្រកវាញ  ឋានអនុស្ំសវិរីយ៍  នៃនសេយើងទំាងពី័រ  សេប្រកបរសំជាតិសេសំែហ៍

ផ្នែ�អមួផ្នែលិមួឥតហីង  សេប្រកាមួដួ៏ងប្រព័ះផ្នែខ្ព  សេយើងសំចាំាផ្នែថ្មី  សេស្ថាាះសេសំែហ៍សេរៀងសេអើយ៕



ទំំព័័រ 99ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១

នឹ់កផ្នែកវសមីាា

និព័នធទំំនុកសេប្រច្ចៀង ៖ ជួីប �ារីស៍ំ

និព័នធទំំនុកសេភួិង ៖ លី តារា និង គឺង់ ដារាាវីិត

សេប្រច្ចៀងសេដាយ ៖ ជំុី សំមួផស្ំស (សេច្ចស្ថាា)

សេដ៏ើរសេលងកម្ួសានូ   តាមួដ៏ងប្រពឹ័ក្សា 

នឹកផ្នែកវិសីំមាា   រុកាាបវិរ 

មានខីិ្ពងទំសេន្សាង   ស្ថាាកនិ�យសំ 

បក្សីព័ណ៌៍លអ   កំដ៏រទំស្ំសនា។

ទឹំកសេប្រជាះសេ�ងអង  នៃប្រព័សេប្រស្ថាងបិទំ�ំង

សំសេមួួងខិ្ពរខាាងំ   ពី័ផ្លាាងំសិំ�

ទឹំកថ្នាាប្រតជាក់   ធាាក់បះះកាយា 

នៃច្ចដ៏ន្យវាសំនា   ជួីបផ្លាាប្រកពំុ័។

ប្រសំផ្នែអមួប្រសីំប្រសំស់ំ  រាងតូច្ចជំីសេទំើរ 

អូនអែកប្រសុំកសេលើ   ពូ័ផ្នែកសេដ៏ើរភិែ ំ

សំំណាងបងណាស់ំ �នប្រសំស់ំមាសំមំុួ 

ជូីនសេ�ជំីរំ   គឺយគឺន់សំតើនៃប្រព័។

កណាាលនៃប្រព័ស្ថាាត់  រស្ថាត់អារមីួណ៍៍ 

សេ�ើញភិស្រ្តកូតូច្ចតន់  បងលង់ស្ថាារតី

បុ�ានៃប្រព័ភិែ ំ  អូនប្រសំស់ំសេលើសំប្រសីំ 

បងលួច្ចសេសំែហ៍នៃថួ្មី  ប្រសំនៃមួសេកៀកសេកើយ៕



ទំំព័័រ 100 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 101ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២១


