
រដ្ឋា ភិបាលតំបនទ់ន្នេន្េគង្គ៖ ចូរស្តា ប់ប្បជាពលរដ្ា! 

ន្េចក្ាីថ្លេង្ការរបេ់ប្បជាពលរដ្ាេាពីី ទនំបវ់ារីអគគីេនីន្ៅក្នុង្តំបន់ទន្នេន្េគង្គ 

 

ន្ ើង្ខ្ុជំាប្បជាពលរដ្ាេក្ពេីហគេន៍េលូដ្ឋា នន្ៅក្នងុ្តំបនទ់ន្នេន្េគង្គថ្ដ្លរេ់ន្ៅពឹង្ថ្អែក្ន្ៅន្លើប្បពន័ធន្អក្ូឡូេ ីននទន្នេន្េគង្គ ទន្នេន្អេង្ៗន្ទៀត និង្បងឹ្ទំង្ឡា ន្ៅក្នងុ្តបំន់ន្នេះ ជាពិន្េេបឹង្
ទន្នេស្តប ទន្នេន្េស្តន នងិ្តំបន់ដ្េីណ្ា រទន្នេន្េគង្គ េរំាបជ់ាេហបូអាហារ េ ខភាព ការចិញ្ចេឹជីវិត វបបធេ៌ េង្គេ នងិ្ប្បាក្ច់ំណូ្ល។ 

ទំនប់វារអីគគីេនីបានស្តង្េង្់ន្ៅក្នងុ្អាង្ទន្នេន្េគង្គថ្អនក្ខាង្ន្ប្កាេ នងិ្ទន្នេន្អេង្ន្ទៀតន្ៅក្នុង្តំបន់ន្នេះបានន្ធវើឲ្យមានកនការលាសេ េប់ាូរាងច ង្ន្ប្ចើនន្លើប្បពន័ធន្អក្ឡូូេ ីននទន្នេន្េគង្គ ន្ធវើឲ្យមាន្ប្រេះថ្នន ក្ដ់្ល់អា  
ជីវិត ការរេ់ន្ៅ នងិ្ន្េដ្ាក្ិចចតំបន់ទងំ្េលូ។ជនជាតិន្ដ្ើេភាគតចិ ស្តេា ីនិង្ក្ នករជាអនក្ថ្ដ្លរង្ន្ប្រេះាងច ង្ខាេ ងំ្បអំ តន្ដ្ឋ ស្តរការលាសេ េ់បាូរទងំ្ន្នេះ។ទំនប់វារអីគគីេនកី្៏បានន្ធវើឲ្យមានកនអលបងចេះពាល់ាងច ង្ធងនធ់ងរដ្លក់ារថ្ប្ប
ប្បួលអាកាេធាត ថ្ដ្លប្បជាពលរដ្ាបានក្ំព ង្ជបួប្បទេះ។ទនំបវ់ារីអគគីេនទីំង្ន្នេះរួេទំង្ ទំនប់លាសក្េនូ ាងច លី ណាេលនឺ២ លនឺហ នីបនូ នេាងច បូរ ីនងិ្ទំនប់ន្អេង្ៗន្ទៀតន្ៅក្នុង្ទន្នេឡាង្ឆាង្ននប្បន្ទេចនិ។ 

 ន្ ើង្ខ្ុបំានន្ ើញ និង្ជបួប្បទេះការបអំេិចបំលាសេ ញថ្ដ្លបង្កន្ឡើង្ន្ដ្ឋ ទំនប់វារអីគគេិនីន្នេះ។ េប្នកប់ន្ ើង្ខ្ុំ ថ្ដ្លជាអនក្រេ់ន្ៅថ្ក្បរនកតទ់ន្នេ នងិ្នកនបទពិន្ស្តធនរ៍ាលក់ារលាសេ េ់បាូរន្ៅក្នងុ្ប្បព័នធទឹក្ 
េិននកនេំណួ្រេួរថ្ន ទនំប់ន្នេះនកនអលបងចេះពាលអ់វិជជនកនាងច ង្ធងន់ធងរដ្លេ់ន េេជំនាន់បចចុបបនន នងិ្នាន្ពលអនាគត ន្ហើ ទំនប់ន្នេះេនិគួរប្តូវបានស្តង្េង្់ន្ឡើ ។ 
 

 ន្ ើង្ខ្ុនំកនការប្ពួ បារេភាងច ង្ខាេ ំង្ពីទនំបវ់ារីអគគីេនីដ្នស្តហ ង្ក្នុង្ប្បន្ទេឡាវថ្ដ្លនកនទីតងំ្ 
េថិតន្ៅតំបន់េំខាន់េរំាបក់ារលាសេ េទ់ីរបេ់ប្តី ថ្ដ្លន្ៅចន្នាេ េះទន្នេន្េគង្គថ្អនក្ខាង្ន្លើ និង្ថ្អនក្ខាង្ន្ប្កាេ ន្ហើ នឹង្ន្ធើវឲ្យមាល ច េះនូវពូជប្តីជាន្ប្ចើនប្បន្ភទ និង្ចំននួប្តីន្ៅក្នុង្អាង្ទន្នេន្េគង្គទំង្េូលអង្ថ្ដ្រ។ទនំប ់    
វារីអគគេិនីន្នេះបង្ហហ ញពីន្ប្រេះថ្នន ក្់ ជាពិន្េេប្តី ក្េទន្នេន្េគង្គ និង្ន្អោតអ រីា៉ា វា៉ា ឌី។ ទំនប់ដ្នស្តហ ង្ន្នេះនឹង្នកនអលបងចេះពាលអ់វិជជនកនន្លើវិេ ័ក្េិក្េម និង្ជលអលន្ៅតបំនដ់្ីេណ្ា រទន្នេន្េគង្គ។ន្ទេះបីជា ទនំប់
ន្នេះនងឹ្បង្កឲ្យមានកនវិនាេក្៏ន្ដ្ឋ  ថ្តរដ្ឋា ភិបាលឡាវេិនប្ពេស្តា បន់ូវក្ីាប្ព ួបារេភថ្ដ្លបានបង្ហហ ញជាស្តធារណ្ៈេាង្ន្ហើ េាង្ន្ទៀតន្ដ្ឋ ប្បជាជនក្នងុ្តបំន់ពបីណាា ប្បន្ទេទន្នេន្េគង្គន្ឡើ ។ 
 ន្ ើង្ខ្ុេំិនថ្ដ្លទទួលបានព័តន៌កនន្ពញន្លញពទីំនប់ទងំ្ន្នេះ ន្ហើ ក្េ៏ិនថ្ដ្លបានពិន្ប្រេះន្ាបលឱ់្ាបានប្តឹេប្តូវ និង្េនិថ្ដ្លបានអាលឱ់្កាេឱ្ាចលូរួេក្នុង្ការេំន្រចចតិា។ន្ ើង្ខ្ុំប្តូវបានបង្ខឲំ្យមា
ទទួលរង្អលបងចេះពាលន់នគន្ប្នកង្វារីអគគិេនីទងំ្ន្នេះ ថ្ដ្លេិនអាចទទលួ ក្បាននកនក្ំរិតកាន់ថ្តខាេ ងំ្ន្ឡើង្។ឥឡូវន្នេះ ជាន្ពលន្វលាថ្ដ្លរដ្ឋា ភបិាលប្តូវថ្តស្តា បន់ូវេំន្លង្ និង្ន្ររពេទិធិរបេ់ន្ ើង្ខ្ុំ ន្ដ្ើេបីន្ធវើការ
េន្ប្េចចិតាពីអនាគតរបេទ់ន្នេ និង្ជីវិតរបេ់ន្ ើង្ខ្ុ។ំ 
ន្ ើង្ខ្ុំន្េនើេ ំឲ្យមានកន៖ 
 

 ក្ិចចពិភាក្ោន្ដ្ឋ លាសា ល់រវាង្រដ្ឋា ភិបាលតបំនទ់ន្នេន្េគង្គ នងិ្តណំាង្ប្បជាពលរដ្ាតេរ ៈន្វទកិាស្តធារណ្ៈ៖ រដ្ឋា ភបិាលប្តូវថ្តចូលរួេន្វទកិាស្តធារណ្ៈថ្ដ្លនងឹ្ន្រៀបចំន្ៅន្ពលឆាប់ៗ ន្នេះ នងិ្ប្តូវបាន
ចូលរួេន្ដ្ឋ តណំាង្ប្បជាពលរដ្ាេូលដ្ឋា នតំបនទ់ន្នេន្េគង្គ ន្ហើ រដ្ឋា ភិបាលស្តា ប់ និង្ន្រៀនេូប្តពីន្ ើង្ខ្ុំេាីពឥីទធិពលទំនបវ់ារីអគគេីន។ី 

 ន្ធវើេិក្ោថ្េវង្ លព់ីគ ណ្តនេេរបេ់ទន្នេ និង្អលបងចេះពាល់ននគន្ប្នកង្ទនំបវ់ារីអគគីេនីេក្ន្លើេង្គេ និង្បរិស្តថ ន៖ ការេិក្ោប្ស្តវប្ជាវទងំ្ន្នេះប្តូវថ្តន្ធវើន្ឡើង្ន្ដ្ឋ ស្តថ បន័ឯក្រាជា ជាេួ នងឹ្នកនការ
ចូលរួេាងច ង្ន្ពញន្លញពីេហគេន៍ថ្ដ្លរង្អលបងចេះពាល់ ន្ហើ នកនន្ពលប្គប់ប្រន់ន្ដ្ើេបីប្បេូលភេាុតង្ថ្ដ្លប្តូវការន្ដ្ើេបីន្ធវើន្េចក្ាីេំន្រចចិតាាងច ង្េេប្េបពគីន្ប្នកង្ស្តង្េង្ទ់នំបវ់ារីអគគីេនីទំង្
ន្នេះ។ប្បេិនន្បើការេកិ្ោបង្ហហ ញថ្ន ឥទធិពលអវិជជនកនធងន់ធងរជាង្អលប្បន្ាជន៍ថ្ដ្លទទួលបាន ដ្ចូន្នេះ ទំនប់វារអីគគេីនីប្តូវថ្តបញ្ឈប់។ 

 ន្ធវើការេិក្ោ នងិ្ចាត់វិធានការជាបនាា នច់ំន្ពាេះទំនបដ់្នស្តហ ង្ ន្ដ្ឋ ស្តរថ្តទីតងំ្េខំាន់ និង្ស្តថ នភាពននគន្ប្នកង្ន្នេះ។តនេេេរ ប និង្ឥទធពិលននគន្ប្នកង្ប្តូវថ្តបង្ហហ ញជាស្តធារណ្ៈ នងិ្ទទួល
ស្តគ ល់ន្ដ្ឋ រដ្ឋា ភិបាលតំបន់ទន្នេន្េគង្គទំង្អេ់។ 

 ជាលមេីាង្ន្ទៀត ន្ ើង្ខ្ុំេេូរំលឹក្ដ្ល់រដ្ឋា ភិបាលថ្ន ប្បជាពលរដ្ាតបំនទ់ន្នេន្េគង្គបានការពារទន្នេទងំ្ន្នេះេប្នកបេ់ន េេជំនាន់ ន្ហើ ន្ ើង្ខ្ុំប្តូវថ្តចូលរេួន្ៅក្នងុ្ការន្ធវើន្េចក្ាេីន្ប្េចចិតា។ 
 

ច េះហតថន្លខាន្ដ្ឋ ៖ 
ប្បន្ទេក្េពជុា 

 

ន្លាក្ ឡុង្ េូថ្ចត   បណាា ញប្បជាន្នស្តទក្េពុជា (CCF) ន្ៅន្ខតាន្ពាធិស្តត ់
អនក្ប្េី ភឹេ េ គនធ  អង្គការេហាជនេូលដ្ឋា ន ន្ៅន្ខតាក្ពំង្ឆ់ាន ំង្ 
អនក្ប្េី ន្េង្ គេឹន្ហង្  អង្គការេហាជនេូលដ្ឋា ន ន្ៅន្ខតាក្ពំង្ធ់ ំ
ន្លាក្ អា៊ា ង្ ណាំ   េហគេន៍ន្នស្តទ ន្ៅន្ខតាក្ំពង្់ចាេ 
ន្លាក្ ដ្ឋ ំេណំាង្  អង្គការេហាជនេូលដ្ឋា ន ន្ៅន្ខតាេាងឹ្ថ្ប្តង្ 
អនក្ប្េ ីស្តរ៉ាន េ ខ េ   អង្គការេហាជនេូលដ្ឋា ន ន្ៅន្ខតាេាងឹ្ថ្ប្តង្ 
 



ប្បន្ទេនល 
 

ន្លាក្ Nichon Pholchan  េហគេនព៍ីន្ខតាប ង្កាន (Bungkarn) 

ន្លាក្ Veera Wongsuwan  េហគេនព៍ីន្ខតាអាណំាត ចាន្រីន (Amnart Charoen) 

ន្លាក្ Amnart Trichak  េហគេនព៍ីន្ខតាណាខនភនំ (Nakhonpanom) 
ន្លាក្ Channarong Wongla  ប្ក្ុេ Hug Chaingkhan Group េក្ពីន្ខតាន្លើ  (Loei)  
 

ប្បន្ទេន្វៀតណាេ 
 

ន្លាក្ Vo Thanh Trang  េហគេនេ៍ក្ពីន្ខតាអាង្ាងច ង្ (An Giang)      
ន្លាក្ Truong Van Khoi  េហគេនេ៍ក្ពីន្ខតាអាង្ាងច ង្     

ក្ញ្ញា  Nguyen Thi To   េហគេនេ៍ក្ពភីូេិន្វៀន (Nguyen)  ននន្ខតាអាង្ាងច ង្   
ន្លាក្ប្េ ីHuynh Kim Duyen  េហគេនេ៍ក្ពីន្ខតាកាន្ ងច  (Ca mau) 
ន្លាក្ Nguyen Hoang Cau  េហគេនេ៍ក្ពីន្ខតាកាន្ ងច  
 
រំប្ទន្ដ្ឋ  ៖ 
 

េជឈេណ្ឌ លធនធានេហគេន(៍CRC)-ប្បន្ទេនល  
អង្គការេេពន័ធភាពន្ដ្ើេបអីភិរក្េធនធានជលអល(FACT)-ប្បន្ទេក្េពជុា 

អង្គការ Focus on the Global South (Focus)- ប្បន្ទេនល និង្ក្េពុជា 

អង្គការប្គីនអា ឌី (Green ID)-ប្បន្ទេន្វៀតណាេ 
អង្គការទន្នេអនារជាតិ (IR) 

អង្គការភូេខិ្ុំ (MVi)-ប្បន្ទេក្េពុជា 

អង្គការរចនាប្េតី (RS)-ប្បន្ទេក្េពុជា  

អង្គការ Towards Ecological Recovery and Regional Alliance (TERRA)  

បណាា ញទន្នេន្វៀតណាេ (VRN) 

អង្គការថ្វរខត (WARECOD)-ប្បន្ទេន្វៀតណាេ 
បណាា ញទន្នេក្េពុជា (RCC) 

 

រំប្ទន្ដ្ឋ ប គគល៖ 
 
ន្លាក្ Pham Xuan Phu េក្ពសី្តក្លវិទាល ័អាង្ាងច ង្ ននប្បន្ទេន្វៀតណាេ 


