
 

យទុ្ធសាស្រ្តរេដបូកជាតទិ្ទ្លួបានកាេគាំទ្ទ្ពីទ្រប់សាា ប័ន 

យុទ្ធសាស្រ្តរេដបូកជាតិ គឺជាយន្តកាេដ៏្ ំខាន្ម់យួជួយ គទំ្ទ្រាជេដ្ឋា ភបិាលកមពុជា កនុងកាេទ្គបទ់្គងព្ទ្ៃរ ើ
ទ្បកបរដ្ឋយ ន្ិេន្តភាៃ ន្ិងជួយ កាតប់ន្ថយកាេប្ទ្បទ្បួលអាកា្ធាតុ។ រ្ចកតីទ្ាងចុងរទ្កាយយុទ្ធសាស្រ្តរេដបកូជាត ិ ទ្តូវ
បាន្ៃិន្តិយ ន្ងិគទំ្ទ្រៅកនុង  ្ិកាា សាលាជាតិ្តីៃីយុទ្ធសាស្រ្តរេដបូកជាតិ នាព្ងៃទ្ី ៣០ ប្ែ្ីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ រទ្កាមអធបិតី
ភាៃរបើកអងគ្ិកាា សាលារដ្ឋយ ឯកឧតតម ហា្ ់សារេ ៉េត េដារលខាធិកាេទ្ក្ួងក្ិកមម េកុាា ទ្បមាញ់ ន្ិងរន្សាទ្ ប្ដលជា
តំណាងដែ៏ពងែ់ព្់េប្់ឯកឧតតម រេង ្ខុនុ េដាមស្រន្តីទ្ក្ួងក្ិកមម េកុាា ទ្បមាញ់ ន្ិងរន្សាទ្ ន្ិងរទ្កាមអធិបតីភាៃបិទ្
អងគ្ិកាា សាលារដ្ឋយ ឯកឧតតម សាយ ្ាំអាល ់េដាមស្រន្តទី្ក្ួងបេសិាថ ន្ ន្ិងមាន្្ិកាា កាម្េបុ ៣០០ នាក ់ជាមស្រន្តីរាជ
កាេមកៃសីាថ បន័្ាកៃ់ន័្ធ ព្ដគូអភវិឌ្ឍ អងគកាេមនិ្ប្មន្េដ្ឋា ភបិាល ្ងគម្ីុវលិ ្ហគមន្ ៍   ព្ទ្ៃរ ើ ្ហគមន្រ៍ន្សាទ្ 
្ហគមន្ត៍ំបន្ក់ាេាេធមមជាតិ ជន្ជាតិរដើមភាគតិច ន្ិងទ្គរឹះសាថ ន្អបេ់។ំ  

កនុងឱកា្របើក្ិកាា សាលាជាតិ ឯកឧតតម  ហា្ ់ សារេ ៉េត មាន្ទ្បសា្ន្ថ៍ា យុទ្ធសាស្រ្តរេដបូកជាតិ គឺជា    
ឯកសាេរគល ប្ដលន្រងដ្ឋកឲ់្យអនុ្វតតរៅថាន កជ់ាតិ ន្ិងថាន ករ់ទ្កាមជាតិ ្ទ្មាបក់ាតប់ន្ថយកាេបាតប់ងន់្ិងរេចេ រលព្ទ្ៃរ ើ
រៅកមពុជា រដើមបេីមួចំប្ែកដល់កាេកាតប់ន្ថយកាេប្ទ្បទ្បួលអាកា្ធាតុកនុងតំបន្ ់ ន្ិង្កលរលាក ទ្ៃមទងំេមួចំប្ែកដល់
កាេកាតប់ន្ថយភាៃទ្កីទ្ករៅកមពុជា។ ឯកឧតតមបាន្បញ្ជា កថ់ាយុទ្ធសាស្រ្តរន្ឹះបាន្រេៀបចំរ ើងទ្្បតាម រគលន្រោបាយ 
ចាប ់ ន្ងិបទ្បញ្ញតតិេប្់រាជេដ្ឋា ភបិាល កដូ៏ចជារគលកាេែ៍អនុ្ញ្ជញ ទ្កបែែ័ឌ ្ហទ្បជាជាតិ្តីៃីកាេប្ទ្បទ្បលួ         
អាកា្ធាតុ (UNFCCC) រដើមបឲី្យកមពុជាអាចទ្ទ្លួបាន្កាេទូ្ទតប់្អែកតាមលទ្ធអល តាមេយៈកមមវធិីរេដបកូ។ ឯកឧតតមបាន្
បញ្ជា កប់ប្ន្ថមថា យុទ្ធសាស្រ្តរេដបូក បាន្ដ្ឋករ់ចញនូ្វរគលរៅយុទ្ធសាស្រ្ត ន្ិងយុទ្ធសាស្រ្តអនុ្វតត រដ្ឋយប្អែករលើកាេ្ិកា
លមែតិៃី   បុៃវរហតុព្ន្កាេបាតប់ង ់ន្ិងរេចេ រលព្ទ្ៃរ ើ ន្ងិបាន្ចាតអ់ាទ្ិភាៃ កនុងកាេរដ្ឋឹះទ្សាយបុៃវរហតុទងំរន្ឹះ តាម
េយៈកាេៃទ្ងរង្មតថភាៃសាថ បន័្កនុងកាេអនុ្វតតរគលន្រោបាយ ចាប ់ បទ្បបញិតត រលើកកមព្់កាេចូលេមួ ន្ិងជទ្មញុកិចច
្ហកាេជាមយួអនកាកៃ់ន័្ធកនុងកាេអនុ្វតតយុទ្ធសាស្រ្តរេដបកូឲ្យមាន្ទ្ប្ិទ្ធភាៃ។    

ព្ដគូអភវិឌ្ឍន្ ៍េមូមាន្ UNDP ន្ិង FAO បាន្្ំប្ដងកតីេកីរាយសាទ្េ រដ្ឋយរ ើញ ទ្ក្ួងក្ិកមម េកុាា ទ្បមាញ់ ន្ងិ
រន្សាទ្ ទ្ក្ួងបេសិាថ ន្ ន្ងិអនកាកៃ់ន័្ធប្ដលបាន្្ហកាេែ៍ោ៉ា ងជិត្និតរេៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តរេដបូកជាតិ កដូ៏ចជាឯកសាេ
្ំខាន្ន់ានាប្ដលាកៃ់ន័្ធន្រងរេដបូក ្ំរៅរធើវឲ្យទ្បរ ើ្េរ ើងនូ្វកាេទ្គបទ់្គងព្ទ្ៃរ ើ ដីព្ទ្ៃរ ើ ន្ងិជីវៈចទ្មឹុះទ្បកបរដ្ឋយ
ចីេភាៃ។ កនុងបេបិទ្រន្ឹះ កនុងនាមជាព្ដគូអភវិឌ្ឍ រលាកទ្្ី  Setsuko Yamazaki ទ្បធាន្ UNDP ទ្បចារំៅកមពុជា បាន្ប្ងែងថា “ 
ព្ដគូអភិវឌ្ឍ ន្រងបន្តកិចច្ហកាេជាមយួរាជេដ្ឋា ភិបាលកនុ ងកាេគទំ្ទ្ អតល់ជនំ្យួបរចចករទ្  ្និ្ងហិេញ្ញបបទន្ ្ទ្មាប ់អនុ្វតត
រេដបូក ទ្ៃមទងំ្ំែូមៃេដល់រាជេដ្ឋា ភិបាលរមតាត ជួយ       ៃរន្ែឿន្កាេអនុ្មត័យុទ្ធសាស្រ្តរេដបូកជាតិរន្ឹះ រដើមបីអាចដ្ឋក់
ជូន្ UNFCCC កនុ ងកិចចទ្បជុបំណាត ភាគីរលើកទី្ ២២ រៅទី្ទ្កុងម៉ាូេកូូនារៃលខាងមុែ “ ។  

កនុងនាមទ្កមុកាេងាេរេដបកូកមពុជា ឯកឧតតម ជា ្ាំអាង បាន្បងាា ញៃីទ្បវតតិរេៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តរន្ឹះប្ដលបាន្ចាប ់
រអតើមរៅឆ្ន ២ំ០១៤ ន្ិងបញ្ជា កៃ់ីដំរែើ េកាេៃិរទ្គឹះរោបល់ោ៉ា ងរៃញរលញ ទ្គបទ់្ជងុរទ្ជាយ ន្ិងរទ្ចើន្ដណំាកក់ាល តាងំ
ៃីថាន ករ់ទ្កាមជាតិ ដល់ថាន កជ់ាតិ េហូតដល់កាេៃិរទ្គឹះរោបល់រលើកចុងរទ្កាយនាព្ងៃរន្ឹះ។ ឯកឧតតម្ងឃរមថាឯកសាេរន្ឹះ 
ន្ឺងទ្ទ្ួលបាន្កាេគទំ្ទ្ៃីេដ្ឋា ភបិាល។ 



តំណាង្ហគមន្ ៍ជន្ជាតិរដើមភាគតិច អងគកាេមនិ្ប្មន្េដ្ឋា ភបិាល ទ្គរឹះសាថ ន្អបេ់ ំន្ិងទ្កុមរយន្ឌ្េ័ បាន្្ំប្ដង
កាេគទំ្ទ្រលើរ្ចកតីទ្ាងចុងរទ្កាយយុទ្ធសាស្រ្តរេដបកូជាត ិ រដ្ឋយ្រងេតរ ើញថាចំែុច្ំខាន្់ៗ ាកៃ់ន័្ធន្រង្ហគមន្ ៍
ៃិតជាបាន្ដ្ឋកប់ញ្ចូ លកនុងរ្ចកតីទ្ាងយុទ្ធសាស្រ្តរន្ឹះ រហើយអាចយករៅអនុ្វតតបាន្ រដើមបធីានាអលទ្បរោជន្៍្ ហគមន្៍
េប្់ៃួកគត ់ន្ងិ្ងគម។ ទ្ទ្ទរមន្រងរន្ឹះ ៃួកគតប់ាន្្ំែូមៃេឲ្យមាន្កាេអនុ្មត័យុទ្ធសាស្រ្តរេដបកូជាតិរន្ឹះ ន្ងិប្ទ្បកាែ យ
រៅជាកាេអនុ្វតតឆ្ប់ៗ នារៃលខាងមុែរន្ឹះ។  

ឯកឧតតម សាយ ្ាំអាល ់ បាន្មាន្ទ្បសា្ន្ថ៍ា យុទ្ធសាស្រ្តរេដបូករន្ឹះ គឺជាឯកសាេមយួដ៏្ ំខាន្េ់ប្់ជាតិ
ប្ដលអាចឲ្យ   ទ្ក្ូងទ្ក្ួងក្ិកមម េកុាា ទ្បមាញ់ ន្ងិរន្សាទ្ ន្ិងទ្ក្ួងបេសិាថ ន្ ទ្ៃមទងំទ្ក្ួងាកៃ់ន័្ធនានារទ្បើទ្បា្់
កនុងកាេអនុ្វតតកាេទ្គបទ់្គងព្ទ្ៃរ ើ។ ឯកឧតតមបាន្គូ្បញ្ជា កថ់ា រន្ឹះជាកាេែិតែំេប្់ទ្បមុែរាជេដ្ឋា ភបិាល ប្ដលបាន្យក
ចិតតទុ្កដ្ឋកក់នុងកាេប្កទ្ទ្មងវ់ ិ្ ័យព្ទ្ៃរ ើ្ ំរៅអភវិឌ្ឍន្ ៍ ន្ងិអភេិកសព្ទ្ៃរ ើឲ្យទ្បរ ើ្េរ ើង ជាមយួកាេយកចតិតទុ្កដ្ឋក់
រលើកាេបរងេើន្ជីវភាៃេ្់រៅេប្់ទ្បជាជន្មូលដ្ឋា ន្អងប្ដេ។   ឯកឧតតមបាន្បងាា ញនូ្វជហំេដេ៏ រងមា ំកនុងកាេគទំ្ទ្យុទ្ធសាស្រ្ត
រេដបូកជាតិរន្ឹះ ន្រងបន្តជទ្មញុឲ្យមាន្កាេៃិន្តិយ ន្ងិប្ក្ទ្មួលឲ្យបាន្លែទ្បរ ើ្េេចួដ្ឋកជូ់ន្រាជេដ្ឋា ភបិាល្រទ្មចទន្រ់ៃល
រវលាប្ដលបាន្រទ្គងទុ្ក។ ជាកិចចបន្ត ឯកឧតតមបាន្រលើកទ្ិ្រៅជទ្មុញ កាេទ្គបទ់្គងព្ទ្ៃរ ើតាមេយៈកាេរលើកកមព្់
ជីវភាៃ្ហគមន្ ៍កសាង្មតថភាៃអាជាា ធេ ន្ិង្ហគមន្ម៍ូលដ្ឋា ន្កនុងកាេអភេិកសធន្ធាន្   ធមមជាត។ិ ឯកឧតតមកប៏ាន្ប្ងែង
អំែេគុែ ទ្ក្ួងក្ិកមម េកុាា ទ្បមាញ់ ន្ងិរន្សាទ្ សាថ បន័្ាកៃ់ន៍្ធ ន្ងិរលខាធិកាេដ្ឋា ន្រេដបូកជាតិប្ដលបាន្ែតិែំទ្បរង
ប្ទ្បងកសាងយុទ្ធសាស្រ្តរេដបកូជាតិរន្ឹះរ ើងទ្្បតាមរគលន្រោបាយជាតិ ន្ងិយន្តកាេអន្តេជាតិប្ដលអាចយកមករទ្បើ
ទ្បា្់កនុងកាេទ្គបទ់្គងព្ទ្ៃរ ើ។  

្ិកាា សាលាព្ងៃរន្ឹះបាន្បងាា ញនូ្វកាេគទំ្ទ្ោ៉ា ងរៃញទ្ំហរងរលើយុទ្ធសាស្រ្តរេដបកូជាតិ្ ទ្មាបអ់នុ្វតត ៍ រហើយរន្ឹះ
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