សម្រាប់ចុះផ្សាយបន្ទាន់ ៖
២៧ សីហា ២០១៩

ណាហ្គាវ ើលដ៍ វរៀបចំសក្ខ
ិ ា សាលាបរ ិសាានវដើម្ប ីអនាគតប្បកបវោយនិរនតរភាព
រាជធានីភ្ំពន េញ ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្ន២
ំ ០១៩ ៖ ក្នងការពលើក្ក្ម្ពស់ការយល់ដឹងពដើម្បីបរ ិស្ថាន
កាន់ ខែស្សស់បំម្រេង និ ងថ្បែង “ណាហាាព ើលដ៍ ពបុះដូ ងសបបរស” ខដលជាម្រក្ុម្ការងារសងាម្របស់
ម្រក្ុម្ហនណាហាាព ើលដ៍ បានពរៀបចំ សិកាាស្ថលាចំនួន ៤ គ្ាពោយសហការជាម្ួ យអងាការ Plastic
Free Cambodia ។ សិកាាកាម្ខដលចូ លរួម្ គ្ឺ ជាពលាក្ម្រគ្ូ-អនក្ម្រគ្ូម្ក្េីអន ិទាល័យក្នងរាជធានី
និងបគ្ាលិក្ណាហាាព ើលដ៍ ែណៈសិកាាស្ថលាទំងពនុះានពោលបំណងខចក្រ ំខលក្អំេី

ភ្នំពេញ

ការអន ែតលប
អ ំផ្សែក្នងការកាែ់ បនាយកាក្សំណល់បាាសាិក្។ បន្ទាប់េីសិកាាស្ថលា សិកាាកាម្ទំង
អស់នឹងកាាយជាអនក្អភ្ិ រក្សបរ ិស្ថានគ្ំ រខូ ដលេួក្ពគ្នឹងពៅផ្សតល់ចំពណុះដឹងបនតពៅដល់
សិសានសិសស និងសហគ្ម្ន៍ ។
ន្ទយក្ម្រគ្ប់ ម្រគ្ងណាហាាព ើលដ៍ ពលាក្ Pern Chen បានានម្របស្ថសន៍ ថា “ការពម្របើ ម្របាស់ផ្សលិែផ្សល
បាាសាិក្ គ្ឺ ជាពរឿងខដលម្ិនអាចពគ្ចផ្សែពៅក្នងជី ិែរស់ពៅម្របំំថ្ងៃ ពហើយវាផ្សតល់ផ្សលបុះពាល់គ្ួរឲ្
យម្រេួយបារម្ភដល់បរ ិស្ថានរបស់ពយើង។ ទម្រាំរលាយ បាាសាិក្ចំណាយពេលរហូែដល់រាប់រយឆ្នំ។
បាាសាិក្

បពចេញជាែិេលគ្ី ម្ីពៅក្នងបរ ិស្ថានខដលផ្សតល់ហានិភ្័យយងពម្រោុះថានក្់ ដល់ម្នសសជា

ែិ ។ ានកាក្សំណល់បាាសាិក្យងពម្រចើ នសនធឹក្សន្ទធប់ ម្រែូ បានរក្ព

ើញពៅក្នងសម្ម្រទរបស់ពយើង

ខដលវាបុះពាល់យងខ្ាំងដល់ម្របេ័នធពអក្ូ ឡូសី ភា រស់ និ ងរក្ាជាែិ ពៅក្នងសម្ម្រទ”។
ពលាក្ Pern Chen បានបខនាម្ថា “ពយងពៅតាម្របាយការណ៍របស់ម្រក្សួងបរ ិស្ថាន ទី ម្រក្ុងភ្នំពេញ
ពម្របើម្របាស់ងង់ បាាសាិក្ជាង ១០ លានងង់ ពរៀងរាល់ថ្ងៃ និ ងានកាក្សំណល់ជាង ៤ លានពតានជា
ពរៀងរាល់ឆ្នំ។ ពយើងម្រែូ ព្វើចំណាែ់ ការជាបន្ទាន់ ចំពពាុះស្ថានភាេដ៏ អាម្រក្ក្់ពនុះ។ ពយើងសងឃឹម្ថា
ការសហការជាម្ួ យអងាការ Plastic Free Cambodia ម្ិ នម្រែឹម្ខែនឹងជួ យអប់ រ ំដល់ពលាក្ម្រគ្ូ-អនក្ម្រគ្ូ
និ ងបគ្ាលិក្របស់ពយើងឲយយល់ដឹងអំ េីផ្សលបុះពាល់អ ិជជានថ្នការបំ េលពោយបាាសាិក្បពណាណុះ
ពទ

បខនតខងម្ទំងយល់ដឹងអំ េី ិ្ី កាែ់បនាយកាក្សំណល់បាាសាិក្ពទៀែផ្សង។ ពោយអន ែតទំង

អស់ោន ពយើងនឹងអាចការពារបរ ិស្ថានរបស់ពយើង និងព្វើឲយម្របពទសក្ម្ពជាកាន់ខែស្សស់បំម្រេង និង
ថ្បែង។

រួម្ោនពដើម្បីកាាយជាខផ្សនក្ម្ួ យថ្នដំពណាុះស្ស្ថយជាជាងកាាយជាខផ្សនក្ម្ួ យថ្នការបំេលប

រ ិស្ថាន”។
ស្ថាបនិក្អងាការ Plastic Free Cambodia អនក្ស្សី Sarah Rhodes បានានម្របស្ថសន៍ ថា “ពបសក្ក្ម្ម
របស់ពយើង

គ្ឺ បចឈប់ ការបំ េលពោយបាាសាិក្។ ពយើងខចក្រ ំខលក្គ្ំនិែផ្សតួចពផ្សតើម្ដ៏ ានស្ថរសំខ្ន់

ពនុះពដើ ម្បីពលើក្ក្ម្ពស់ការយល់ដឹង និ ងពលើក្ទឹ ក្ចិែតឲយអនក្រាល់ោនចូ លរួម្កាែ់ បនាយការពម្របើម្របាស់

បាាសាិក្ពៅក្នងជី ភាេរស់ពៅម្របំំថ្ងៃ។ ពយើងក្៏ ានពាទនភាេផ្សងខដរខដលបានព្វើការជាម្ួ យ
ម្រក្ុម្ការងារសងាម្ណាហាាព ើលដ៍ ពបុះដូ ងសបបរសចំ ពពាុះគ្ំ និែផ្សតួចពផ្សតើម្ពនុះ”។
ណាហាាព ើលដ៍ ពបុះដូងសបបរស ានគ្ំនិែផ្សតួចពផ្សតើម្ជាពម្រចើនពទៀែពាក្់េ័នន
ធ ឹងបរ ិស្ថាន រួម្ាន ការ
ោំក្ូនព

ើ ជាង ៣.៣០០ ពដើម្ពៅតាម្ស្ថលាពរៀនទូទំងម្របពទសក្ម្ពជា ការពដើរម្របម្ូ លសំរាម្ពៅ

ក្នងទី ម្រក្ុងយងពទៀងទែ់ ការោំម្រទដល់ទិវាម្ួ យពាងសម្រាប់ភ្េខផ្សនដី ការពលើក្ក្ម្ពស់យទធស្ថ
ស្តសត ៣R (កាែ់បនាយ ពម្របើ ម្របាស់ពឡើង ិញ និ ងខក្ថ្ចនពឡើង ិញ) និងយទធន្ទការបចឈប់ ការពម្របើម្របាស់
បំ េង់ បឺែបាាសាិក្ទូ ទំងម្រក្ុម្ហនណាហាាព ើលដ៍។
###
អំេីម្រក្ុម្ការងារសងាម្ណាហាាព ើលដ៍ពបុះដូងសបបរស
ំប់ តាំងេី បពងកើែពឡើងក្នងឆ្នំ
ម្របក្បពោយទឹក្ចិែតសបបរស

១៩៩៥

ណាហាាព ើលដ៍ បាន និ ងក្ំេងព្វើសក្ម្មភាេសងាម្

និ ងចូ លរួម្អភ្ិ ឌ្ឍពសដឋក្ិចេសងាម្ថ្នម្របពទសក្ម្ពជាម្របក្បពោយ

ភាេ ិជជាន។ ក្នងខែម្ី ន្ទ ឆ្នំ ២០១៤ ម្រក្ុម្ការងារសងាម្ណាហាាព ើលដ៍ ពបុះដូងសបបរស ម្រែូ បាន
បពងកើែពឡើងពោយបគ្ាលិក្ណាហាាព ើលដ៍ ខដលានពោលបំ ណងពតតែពៅពលើសសរសតម្ភ ៤ គ្ឺ ការ
ពលើក្ក្ម្ពស់ ិស័យអប់រ ំ ការផ្សារភាជប់ ជាម្ួ យក្នងសហគ្ម្ន៍ ការអភ្ិ ឌ្ឍ ិស័យក្ី ន និងការោំពារប
រ ិស្ថានពៅក្នងម្របពទសក្ម្ពជា។ ម្ក្ដល់បចេបបនន ានម្របជាជនក្ម្ពជាជាង ២០០.០០០ ន្ទក្់ បាន
ទទួ លផ្សលម្របពយជន៍េីគ្ំនិែផ្សតួចពផ្សតើម្ពនុះ។

សម្រាប់ សំណួរទក្់ ទងនឹងការផ្សសេវផ្សាយ ឬរូបភាេ សូម្ទក្់ទងម្ក្កាន់ ៖
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