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ឯកសារទស្សនទានយទុធនាការ១សស្នកកាងកាង 

អ្វីទៅជាយុទ្ធនាការ១សែនទកាងកាង? 

យុទ្ធនាការ១សែនទកាងកាង គឺជាយុទ្ធនាការចូលរមួគាំទ្ទ្ការបណុ្ុះនងិដាំកូនទកាងកាងចាំនួន១សែន
ទ ើម តាមស នែហគមនទ៍នសាទ្ចាំនួន៨ ទៅទេត្្កាំពត្ ស លនឹងចាបទ់្្ើមដាំពីសេ កញ្ញា   ល់ សេ ឌសភា ឆ្ន ាំ
២០២០ ។  

យុទ្ធនាការទនុះមានទគលបាំណង៖ 

❖ ទកៀរគរការចូលរមួវភិាគទានពីសាធារណជនែទ្មាបគ់ាំទ្ទ្ែហគមនទ៍នសាទ្ទាំង៨ បណុ្ុះកូនទកាង
កាងចាំនួន១សែនទ ើម និងទរៀបចាំទ្ពឹត្្ការណ៍ដាំកូនទកាងកាង និងែកមមភាពទ្េងៗទ ើមបអី្ភវិឌ្ឍ
ែហគមន។៍ 

❖ ទកៀរគរែហគមនន៍ិងសាធារណជន ជាពិទែែយុវជនទៅកនុងទេត្្កាំពត្ផ្ទា ល់ ឱ្យចូលរមួដាំកូនទកាង
កាង និងចូលរមួការពារនិងសែរកាព្ទ្ពទកាងកាង។ 

❖ ្េពវ្ាយឱ្យសាធារណជនបាន ឹងអ្ាំពីត្ួនាទ្នីិងគុណទ្បទោជនរ៍បែ់ទ ើមទកាងកាង និងសារៈ
ែាំខានក់នុងការចូលរមួការពារត្ាំបនទ់ននរ ស លធានានូវែន្ិែុេទែបៀងែទ្មាបទ់្បជាជនកមពុជា និង
រកានូវតុ្លយភាពទ្បពន័ធទអ្កូឡូែីុ និងបរសិាា ន។ 

ទហតុ្អ្វីចាាំបាច់ទ្ត្ូវទ្វើយុទ្ធនាការទនុះ? ឥឡូវទនុះ? 

ព្ទ្ពទកាងកាង រមួជាមយួនិងផ្ទា ែម និងទមម ែមុទ្ទ្ ទ ើរត្ួនាទ្ីោ៉ា ងែាំខានក់នុងការរកាតុ្លយភាពទ្បពន័ធ
ទអ្កូឡូែីុត្ាំបនទ់ននរទៅកមពុជា ទដយទ្ែូបយកនូវឧែម័នកាបូនិចនងិជាត្ិពុលទ្េងៗ ជួយ ទ្បទ់្ឹក ទ្បេ់យល់ 
ការពារចទទ្មាុះ ី និង្្ល់ជទ្មកែត្វពង។ ការបាត្ប់ងនូ់វ្នធានទាំងទនុះនឹងនាាំមកនូវការបាត្ប់ងនូ់វជទ្មក
ែត្វពង អាហារែទ្មាបច់ញិ្ច ឹមែត្វ ស លទ្វើឱ្យែយចុុះនូវទ្ិនន្លទនសាទ្ និងរុកខជាត្ិែមុទ្ទ្ និងទ្វើឱ្យប៉ាុះ
ពាល់ខាល ាំង ល់ែុេុមាលភាពរបែ់មនុែេ។ 
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ត្ាំបនទ់ននរែមុទ្ទ្ព្នទ្បទទ្ែកមពុជាធាល បជ់ាត្ាំបនស់ លមានកទ្មាែ់ទមម ែមុទ្ទ្្ាំជាងទគ ទៅអាែីុ     
អាទគនយ។៍ ទោងតាមរបាយការណ៍របែ់ែហជីពអ្ន្រជាត្ិទ ើមបអី្ភរិកេ្មមជាត្ិ (IUCN) ឆ្ន ាំ២០០៤ ទមម   
ែមុទ្ទ្ទៅទេត្្កាំពត្មានទ្ាំហាំ២៥២៤០ហិកតា មក ល់ឆ្ន ាំ២០១៤ ទមម ែមុទ្ទ្បានែយចុុះមកទៅទ្ត្ឹម
៨៤៣៥.៨០ ហិកតា សត្ប៉ាុទ ណ្ ុះ។ មានកត្ាជាទទ្ចើនស លនាាំឱ្យមានការែយចុុះនូវ្នធាន្មមជាត្ិទាំងទនុះ 
រមួមានគទទ្មាងអ្ភវិឌ្ឍន ៍ ែកមមភាពបមូេាចឬ់រុករកសរ ៉ា ការបាំផ្ទល ញព្ទ្ពទកាងកាងស លជាជទ្មកែត្វ ែកមម
ភាពទនសាទ្េុែចាបទ់្ទ្ងទ់្ទយ្ាំ ែកមមភាពពទ្ងីក កីែិកមម វារវីបបកមម និងកត្ាសទ្បទ្បួលអាកាែធាតុ្។ 

បចចុបបនន ទោងតាមរបាយការណ៍ទ្បចាាំឆ្ន ាំ២០១៨របែ់រ ឋបាលជល្លទេត្្កាំពត្ ព្ទ្ពទកាងកាងទៅ
ទេត្្កាំពត្មានទ្ាំហាំ១៩៦៦ហិកតា រឯីផ្ទា ែមទៅទេត្្កាំពត្មានទ្ាំហាំ៩៥៣ហិកតា។ ែហគមនទ៍នសាទ្នមីយួៗ
កាំពុងេនុះសេនងរមួចាំសណកជាមយួអាជាា ្រមូលដឋ ន នងិរ ឋបាលជល្លទេត្្ការពារត្ាំបនអ់្ភរិកេទមម ែមុទ្ទ្ 
ផ្ទា ែម នងិព្ទ្ពទកាងកាង និងបទងាើនជីវចទ្មរុះត្ាំបនទ់ននរទ ើមបទីលើកែាួយជីវភាពរែ់ទៅរបែ់ែហគមន ៍និងទ ើមបី
រកា្នធាន្មមជាត្និិងែទ្មែ់ព្បត្ងព្នត្ាំបនទ់ននររបែ់កមពុជា។  

តាមរយៈយុទ្ធនាការទនុះ ទយើងទាំងអ្ែ់គន នងឹមានឱ្កាែចូលរមួជាមយួែហគមន ៍ និងអាជាា ្រ 
ពាកព់ន័ធនានាទ ើមបរីមួគន បទងាើនការងារអ្ភរិកេទនុះ ទ ើមបទី្វើឱ្យទននរែមុទ្ទ្កមពុជាែមបូរទដយ្នធានទមម      
ែមុទ្ទ្ ផ្ទា ែម នងិព្ទ្ពទកាងកាង ទ៏្កាែ់ ូចកាលពមីុន។  

យុទ្ធនាការទនុះទរៀបចាំទដយ 

យុទ្ធនាការទនុះែហការទរៀបចាំទឡើងទដយអ្ងគការអាកែិ់នទអ្ត្កមពុជា (AAC) មជឈមណឌ លអ្ភវិឌ្ឍន៍
ស្តែី្និងកុមារទៅកមពុជា (CWDCC) អ្ងគការសាមគគ ី  (SAMAKY) ែហគមនទ៍្ត្ពាាំងែសងា ែហគមនក៍ាំពង់
សាមគគ ី  ែហគមនទ៍្ត្ពាាំងរទៅ  ែហគមនស៍ទ្ពកទតាន ត្  ែហគមនស៍កបែមី ែហគមនទ៍្ទ្ឹងព្ែៃ  ែហគមន៍
ទកាុះទ្គឹសាន  នងិែហគមនល៍ក ទទ្កាមកិចចែហទ្បត្ិបត្្ិការជាមយួេណឌ រ ឋបាលជល្លទេត្្កាំពត្។   

លទ្ធ្លស លែហគមន៍និងអ្នកចូលរួមនឹងទ្ទ្ួលបានពីយុទ្ធនាការទនុះ 

ែហគមន៖៍ 

❖ ែវកិាស លសាធារណជនបានចូលរមួវភិាគទានតាមរយៈការទ្ិញកូនទកាងកាង នឹងទ្ត្ូវសបងសចកទៅ
ែហគមនទ៍ាំង៨ ស លចូលរមួកនុងយុទ្ធនាការទនុះ ទ ើមបទី្បាែ់ទ្បាែ់ែទ្មាបក់ារចាំ្យទលើការ      
បណុ្ុះកូនទកាងកាង ទរៀបចាំទ្ពឹត្្ការណ៍ដាំកូនទកាងកាង និងែកមមភាពទ្េងៗទទ្ៀត្ ទ ើមបអី្ភវិឌ្ឍ
ែហគមន។៍  
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❖ ្នធានជីវចទ្មរុះនិងសាា នភាពជីវភាពរែ់ទៅរបែ់ែហគមនទ៍្បទែើរទឡើង ស លនឹងទ្វើឱ្យមានការ
ទ្ទ្ួលសាគ ល់នឹងគាំទ្ទ្បសនាមទទ្ៀត្ពីែាំ្កអ់ាជាា ្រមូលដឋ ន និងសាា បន័ជាំនាញទៅថ្នន កទ់េត្្និង
ថ្នន កជ់ាត្ិ ទៅទលើត្ួនាទ្ីរបែ់ែហគមនក៍នុងការចូលរមួចាំសណកទ្គបទ់្គងែហគមនទ៍នសាទ្។  

❖ ែហគមនន៍មីយួៗនងឹមានឱ្កាែបងាា ញឱ្យសាធារណជនសាគ ល់ពីែហគមនរ៍បែ់េលួន នងិ្លិត្
្ល្មមជាត្ិស លេលួនបាន្លិត្ ស លជាឱ្កាែទកទ់ញទភាៀវទទ្ែចរណ៍ែទ្មាបព់្ែៃអ្នាគត្។ 

អ្នកចូលរមួ៖ 

❖ សាធារណជនមានទមាទ្នភាពស លបានចូលរមួចាំសណកកនុងការដាំនិងសែរកាព្ទ្ពទកាងកាង។ 
❖ សាធារណជន នឹងអាចបន្រកីរាយជាមយួអាហារែមុទ្ទ្្មមជាត្ិ និងអាចទៅែទ្មាកលាំសហជាមយួ

ែទ្មែ់្មមជាត្ិ នងិេយល់បរែុិទ្ធទៅតាមត្ាំបនែ់ហគមនទ៍នសាទ្ទាំង៨។ 
❖ សាធារណជនឬយុវជនទ្គបរូ់បស លចូលរមួដាំកូនទកាងកាង នឹងទ្ទ្ួលបាននូវចាំទណុះ ឹងអ្ាំពីទ ើម

ទកាងកាង ការទ្គបទ់្គងែហគមនទ៍នសាទ្។ 

អ្នកអាចចូលរួមគាំទ្ទ្យុទ្ធនាការទនុះតាមរយៈ  

❖ បងជ់ាវភិាគទន តាមរយៈការជួយ ទ្ិញកូនទកាងកាង ១ ទ ើមត្ព្មល ៤០០០ ទរៀល។ សាធារណជន
អាចទ្ិញមយួទ ើម ឬទទ្ចើនទ ើម ទដយបងែ់វកិាវភិាគទានតាមវ ិ្ ី ូចខាងទទ្កាម 

➢ ្នាគរទអ្ប ទីអ្ (ABA BANK) 

ទ ម្ ុះគណនី: ActionAid International Cambodia  

ទលេគណន:ី 001017317 

➢ ឬ វងី (WING) 

ទ ម្ ុះគណនី ActionAid International Cambodia 

ទលេគណន:ី 03092855 

➢ ឬ ្នាគរទអ្ែីុលីដ (ACLEDA BANK) 

ទ ម្ ុះគណនី: ActionAid International Cambodia 

ទលេគណន:ី 00012046942616 

➢ ឬមកបងផ់្ទា ល់ទៅការោិល័យអ្ងគការអាកែិ់នទអ្ត្កមពុជាទៅភនាំទពញ ឬការោិល័យ     
អ្ងគការ CWDCC ទៅទេត្្កាំពត្។ 
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❖ ចូលរមួដាំកូនទកាងកាងទៅទពលអ្នកទ្វើ ាំទណើ រកាំសាន្ទៅទលងទេត្្កាំពត្ 
❖ ចូលរមួ្េពវ្ាយអ្ាំពីយុទ្ធនាការទនុះទៅកានទ់្ករមទ្គួសារ មតិ្្ភក្ិ ឬប្្ញរបែ់អ្នក ទ ើមបឱី្យពួកគត្់

ចូលរមួគាំទ្ទ្យុទ្ធនាការទនុះស រ 


