សម្រាប់ចុះផ្សាយបន្ទាន់ ៖
១៨ ធ្នូ ២០១៩

កម្មវិធីសម្អាតរបស់ណាហ្គាវវើលដ៍ ជួយវលើកកម្ពសកា
់ រគ្រប់គ្រងសំរាម្ឲ្យបាន
គ្តឹម្គ្តូវ
ខេត្តកំពង់ធ្ំ ថ្ងៃទី១៨ ខេធ្នូ ឆ្នំ២០១៩ ៖ ណាហ្គាខ ើលដ៍ ខបុះដូងសបបរសខដលជាម្រកុមការងារទំ នួល
េសម្រត្ូ សងាមរបស់ម្រកុមហនណាហ្គាខ ើលដ៍
ខោយសហការជាមួ យអងាការ

GoGreen

ខោកកាលពី ខេកញ្ញាកនងឆ្នំមន

បានផ្សតួចខផ្សតើម “កមម ិធ្ី សាាត្របស់ណាហ្គាខ ើលដ៍ ”
Cambodia។ ខោយបានចូ លរួមកនងទិវាសាាត្ពិភព

ណាហ្គាខ ើលដ៍ ខបុះដូងសបបរសកនងឆ្នំខនុះបានបនតជួយខលើក

កមពស់ការយល់ដឹងអំពីផ្សលបុះពាល់អ ិជជានថ្នផ្សលិត្ផ្សលបាាសាិកខដលខម្របើមតងខោល និង ិធ្ី
ម្ររប់ ម្ររងសំរាមឲ្យបានម្រត្ឹមម្រត្ូ ។ អនកសម័ម្ររចិត្តជាង ៥៣០ ន្ទក់ ខដលកនងខន្ទុះានបរាលិកណាហ្
គាខ ើលដ៍ សិសានសិសស និ ងម្របជាជនខៅកនងសហរមន៍ បានខដើ រម្របមូ លសំរាមបាន ៤៩២
រី ឡូម្រកាមខៅតាមដងផ្សាូ កនងស្សុកបារាយណ៍ និងស្សុកខទាងខេត្តកំពង់ធ្ំកាលពី ខពលងមីៗខនុះ។
សំរាម

រឺ ជាបញ្ញ
ា សកលខដលខត្ងខត្ខកើត្ានខឡើងឥត្ឈប់ ឈរ េណៈម្របជាជនខៅកនងពិភព

ខោកបានបខងកើត្សំរាមខម្រចើ នហួសកម្រមិ ត្។

ខោងខៅតាមរបាយការណ៍របស់ធ្ន្ទគារពិភព

ខោក ានសំរាមរ ឹងខៅតាមទី ម្រកុងម្របាណ ២,០១ ពាន់ ោនខតានជាខរៀងរាល់ឆ្នំជំ ិញពិភព
ខោកខដលកនងខន្ទុះោងខហ្គចណាស់ាន ៣៣% មិ នម្រត្ូ បានម្ររប់ ម្ររងបានលាខឡើយខដលខធ្វើឲ្្
យបុះពាល់ោងខ្ាំងដល់បរ ិទាន។
ដូ ចខៅកនងម្របខទសកំពងអភិ ឌ្ឍខផ្សសងខទៀត្ ម្របខទសកមពជាក៏ កំពងជួបបញ្ញ
ា ម្របឈមដ៏ធ្ំកនងការ
ម្ររប់ ម្ររងសំរាមផ្សងខដរខោយទរចំនួនម្របជាជនានការខកើនខឡើង និ ងការពម្រងីកថ្នទី ម្រកុង។ ការ
យល់ដឹងជាទធារណៈអំពីការម្ររប់ម្ររងសំរាមឲ្យបានម្រត្ឹ មម្រត្ូ ខៅានកម្រមិ ត្ េណៈមិនានការ
ម្របមូ លសំរាម និ ងខរាងចម្រកខកថ្ចនសំរាមម្ររប់ ម្រគាន់។ ខោងខៅតាមរបាយការណ៍ឆ្នំ២០១៨ របស់
ម្រកសួងបរ ិទានកមពជា សំរាមខៅកនងម្របខទស បានខកើ នខឡើងម្របាណ ១០% កនងមួ យឆ្នំ។ ម្រគាន់
ខត្រាជធានី ភំខន ពញមួ យបខណាណុះ ានសំរាមម្របខហល ៣.០០០ ខតានខដលម្រត្ូ បានម្របមូ លខរៀង
រាល់ថ្ងៃ។
ខោក Pern Chen ន្ទយកម្ររប់ម្ររងណាហ្គាខ ើលដ៍ បានឲ្យដឹងថា “ការម្របមូ លសំរាម រឺ ជាជំ ហ្គនដ៏
ានឥទធិពលមួ យកនងការជួយខលើកកមពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ញ
ា កាកសំណល់រ ឹង ដូខចនុះខហើយ
បានជាណាហ្គាខ ើលដ៍

បានខរៀបចំ សិកាាទោសតីពី

‘ការអន ត្តលប
ា ំផ្សត្ខដើមបីកាត្់បនាយកាក

សំណល់បាាសាិក’ ខៅថ្ងៃទី២៣ និ ងទី ២៤ ខេសីហ្គ ឆ្នំ២០១៩ ខៅណាហ្គាខ ើលដ៍ខនុះខឡើង។
បន្ទាប់មក ខយើងបានខដើរម្របមូ លសំរាមកនងខេត្តកំពង់ធ្ំជាមួ យសិសានសិសស និ ងសហរមន៍ រឺ

ខដើមបីបខងកើត្ឲ្យានការផ្លាស់បូរបន្ទ
ត
ា ន់ និងបខងកើត្ទាាប់ លក
ា ងការម្ររប់
ន
ម្ររងសំរាមឲ្យបានម្រត្ឹ មម្រត្ូ
ខដើមបីសេាលភាពខៅកនងសហរមន៍ ”។

ខោក Pern Chen បខនាមថា “បញ្ញ
ា ម្របឈមមួ យខដលរួ រឲ្យម្រពួយបារមភរបស់មនសស រឺ សំរាម។
ខយើងម្រត្ូ រ ិុះរកម្ររប់ មខធ្ោខបាយ និងម្រត្ូ ោប់ខផ្សតើមជាមួ យនឹងេាួនឯងខដើមបីការពារបរ ិទាន និងខធ្វើឲ្្
យម្របខទសកមពជាកាន់ខត្ថ្បត្ង និ ងស្សស់បំម្រពង”។

ចំ ខណកអនកស្សី Natalja Rodionova ទាបនិកអងាការ GoGreen Cambodia បាននិោយថា “ងវីត្បិត្
ម្របខទសកមពជាជាម្របខទសកំ ពងអភិ ឌ្ឍ

ខយើងខដលជាម្របជាជនខៅកនងសហរមន៍ រួ រយកចិត្ត

ទកោក់ ជាងមនខៅខលើបញ្ញ
ា បរ ិទានខដលអាចបងកបញ្ញ
ា ជាខម្រចើនដល់មនសស សត្វ រកាជាត្ិ និង
ម្របព័ នធខអកូ ឡូសី។

េ្ំសូមខងាងអំ ណររណដល់ណាហ្គាខ ើលដ៍ ខបុះដូងសបបរសខដលបានខបាុះ

ជំ ហ្គនមួ យខទៀត្ជួ យម្ររប់ម្ររងកាកសំណល់រ ឹង។ សូមអររណចំ ខពាុះកិ ចចសហការមួ យខនុះ”។
###

អំពីខផ្សនកការងារទំនូលេសម្រត្ូ សងាមណាហ្គាខ ើលដ៍ខបុះដូងសបបរស
ោប់ តាំងពី បខងកើត្ខឡើងកនងឆ្នំ

១៩៩៥

ណាហ្គាខ ើលដ៍

បាន និងកំពងខធ្វើសកមមភាពសងាម

ម្របកបខោយទឹកចិត្តសបបរស និ ងចូ លរួមអភិ ឌ្ឍខសដឋកិចចសងាមថ្នម្របខទសកមពជាម្របកបខោយភាព
ិជជាន។ កនងខេមី ន្ទ ឆ្នំ ២០១៤ ម្រកុមការងារសងាមណាហ្គាខ ើលដ៍ ខបុះដូងសបបរស ម្រត្ូ បានបខងកើត្
ខឡើងខោយបរាលិកណាហ្គាខ ើលដ៍ខដលានការគាំម្រទោងខពញទំ ហឹងពីម្រកុមហនណាហ្គាខ ើលដ៍
ខដើមបីខលើកកមពស់ការខធ្វើការសម័ម្ររចិ ត្តសម្រាប់ សងាមកមពជាទំងមូ លខោយខផ្លតត្ខៅខលើសសរសតមភ
៤ រឺ ការខលើកកមពស់ ិស័យអប់ រ ំ ការផ្សារភាជប់ ជាមួយសហរមន៍ ការអភិ ឌ្ឍ ិស័យកី ឡា និ ងការ
គាំពារបរ ិទាន។ មកដល់បចចបបនន ានម្របជាជនកមពជាជាង ២០៥.០០០ ន្ទក់ បានទទួ លផ្សល
ម្របខោជន៍ ពីកមម ិធ្ី ទំងខនុះ។
សម្រាប់ សំណួរទក់ ទងនឹងការផ្សសពវផ្សាយ ឬរូបភាព សូមទក់ទងមកកាន់ ៖
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