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Introduction 

On June 05, 1992 state and government leaders agreed on a strategy for sustainable 

development at the United Nations Conference on Environment and Development, also known 

as "The Earth Summit", in Rio de Janeiro, Brazil and the United Nations Convention on 

Biological Diversity (UN-CBD) came into force on December 29, 1993. The UN-CBD consists 

of three objectives including the conservation of biological diversity, the sustainable use of its 

components, and the fair and equitable sharing of benefits arising from the use of genetic 

resources. Cambodia became a member of UN-CBD on February 09, 1995. 

 

The United Nations General Assembly assigned the 22 of May of each year as the 

International Day for Biological Diversity - a day to reflect on the state and the importance of 

biodiversity. A wide range of events are organized globally to increase the understanding of the 

important role of biodiversity in our future by state members and other organizations. Three of 

the objectives of the International Day for Biological Diversity are to review the achievements of 

the convention text of UN-CBD; enhancing understanding of the values of biodiversity resources 

and the roles of ecosystems for national social economics and strengthening the national 

international cooperation and incentives to all stakeholders for sustainable biodiversity resources. 

 

Objective of the International Day for Biological Diversity  

 The International Day for Biological Diversity falls into the context of Island 

Biodiversity. Cambodia celebrated the International Day for Biological Diversity on May 22, 

2014 with honourable guests: His Excellency Say Samal, Minister of Environment and Chair of 

the Biodiversity Steering Committee, His Excellency Bun Leuk, Governor of Koh Kong 

province, and H.E. Chay Samith, Delegate of the Royal Government of Cambodia in Charge of 

GDANCP/MoE and as a National Focal Point of UN-CBD. The International Day for Biological 

Diversity was celebrated by many stakeholders with a total of 1000 participants from the  

Biodiversity Steering Committee members (16), Ministry of Environment and line ministry (68), 

local and international organizations (8) , relevant Koh Kong provincial departments (168), local 

authorities (10), tourism police (10), provincial red cross (10), police (10), military police (10), 

local community (300), teachers and students from secondary and high school (210) and 

university teachers and students (160). 300 trees have been planted (of 5 species) and the 

majority of them are mangrove trees. 

 

 The objective of the International Day for Biological Diversity in Cambodia is to 

show the government’s will for improving natural resources management; to demonstrate the 

Ministry of Environment efforts as UN-CBD Focal Point and chair of the Biodiversity Steering 

Committee; to enhance the understanding of values of biodiversity through biodiversity context 

to the public, especially local community and students; to increase participation from all 

stakeholders, including investors and private sector on island biodiversity conservation for 

sustainable livelihood in Cambodia; and to guide and encourage local community, and local 

authority at Pream Krasob wildlife sanctuary and Kapik island to continue their traditional uses 

through the participation of mangrove planting and restoring ecosystem in this island. 

 

The International Day for Biological Diversity Components 

 

The International Day for Biological Diversity is organized in the following two sessions: 
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1. Opening “The International Day for Biological Diversity 2014 (IDB-2014)”; 

2. Symbolic mangrove plantation and visiting of natural mangrove. 

 

Session 1: Opening “The International Day for Biological Diversity 2014 (IDB-2014)” 

1.1 Welcoming Remarks 

 H.E. Bun Leuk, Koh Kong provincial 

governor, stated that he was honoured to give 

the welcoming remarks for the International 

Day for Biological Diversity, and he also 

thanked organizers and all stakeholders who 

financially support the preparations of this 

important day.  

 In his speech, he mentioned that many 

islands, rich with natural resources and 

beautiful landscape, still exist in Koh Kong 

province. These areas are Kapik island, 

Sralaov island, Peam Krasoab wildlife 

sanctuary, Bubtum Sakor national park, Dong 

Peng multiple use areas. These protected areas 

play important roles and provide benefits to local people’s livelihoods, national and international 

tourist attractions sites and environmental balancing in mangrove forest particularly. In addition, 

Koh Kong also highly values protected landscape, economy, biodiversity, tourism, culture, and 

education. 

 

 In the end, the governor was confident that all participants would actively participate in 

biodiversity conservation and in restoring our wonderful natural resources. For more details 

please refer to the opening Speech in Khmer in Annex 3. 

 

1.2 - Speech on the Importance of Biodiversity and background of the IDB 

celebration 

After the welcoming remarks by 

provincial governor, H.E. Chay Samith, 

Delegate of the Royal Government of 

Cambodia in Charge of GDANCP/MoE 

and National Focal Point of the UN-CBD 

gave a speech on the importance of 

biodiversity and the roles of environmental 

services. He added that biodiversity plays 

very important roles in natural 

environmental balance and preventing 

climate change; energy sources, wildlife 

habitat, daily food and other productions 

for supporting national social economics. 

In addition, he also raised some concern 

related to invasive alien species, which are 

the main threats to biodiversity in islands and coastal areas. 80% of species on islands (1500 
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species) are disappearing because of invasive alien species, and according to IUCN red list 40% 

of island species are threatened and near threatened.  
 

In the end, the government delegation had strong hope that the International Day for 

Biological Diversity this time provides a good opportunity for all stakeholders to understand the 

values of biodiversity and natural resources for their daily livelihood improvement and 

ecosystem services. For more details please refer to his speech in Khmer in Annex 4. 

  

1.3 Reminiscence 

 Following the welcoming remarks 

and the speech on the importance of 

biodiversity in Cambodia, His Excellency 

Say Samal, Minister of the Environment 

and Chair of the Biodiversity Steering 

Committee, gave some case studies of the 

daily uses of biodiversity values around 

us. Bees for example are the most 

important pollinator within all kinds of 

forest types. Forests provide shelter, 

nesting sites, water, larval food plants and 

floral resources. In the United States, high 

income is generated from raising bees by 

local community. He added that 

Cambodia is very lucky that huge 

mangrove forests are still present in Koh Kong province providing sea food in Cambodia and 

Southeast Asia.  

 

 The International Day for Biological Diversity 2014 theme is Island Biodiversity, and 

Easter Island is a good example of biodiversity loss. Easter Island created a thriving culture, and 

other artefacts. However, heavy human activities led to gradual biodiversity loss and extinction 

of natural resources, which caused the demise of this island. By the time of the United Kingdom 

sailors arrived, some 100 years later, they found this island. In addition, concern is rising on the 

continuing ice melting in the South and the North, with associated sea level increase. As results, 

some agricultural land in Ho Chi Ming, Vietnam and Preynob, Preah Sihanouk province, 

Cambodia will be impacted. Recently, around 10,000 ha of agricultural land have been impacted 

by sea water and climate change project built dam to prevent these losses. 

 

 In the end, the Minister of Environment called for all stakeholders to conserve 

biodiversity because biodiversity is our life, and because keeping city and sea clean, this beauty 

will attract move tourists. For more details please refer to his speech in Khmer in Annex 5. 
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Session 2: Symbolic Mangrove Plantation 

After the reminiscence by the Minister of 

Environment, gifts were distributed to students and 

Red Cross group. Then, the symbolic mangrove 

plantation started at Peam Krasoap secondary 

school, Peam Krasoap wildlife sanctuary, Koh Kong 

province. Finally, the delegation visited the natural 

mangrove at Peam Krasoap wildlife sanctuary. 
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Annex1: The International Day for Biological Diversity 
 

22 May 2014 at Peam Krasob Wildlife Sanctuary, Koh Kong Province 
Time  Description Facilitator/Rapporteur 

08:00-08:30 Arrival of national- international participants and 
Delegates 

Task Force of GDANCP/MoE 

Session 1 : Opening “The International Day for Biological Diversity 2014 (IDB-2014)” 
08:30- 10:30 - Agenda Announcement Ms Ly Sophorn 

- National Anthem All participants 

- Welcoming Remarks 

 

Governor of Koh Kong province 

- Speech on the Important of Biodiversity and the 

background of the IDB celebration  

 H.E. Chay Samith 
Delegate of the Royal Government of 
Cambodia in Charge of GDANCP/MoE 
and as a National Focal Point of UN-CBD 

- Reminiscence 

 
  

H.E. Say Samal  
Minister of Environment and Chair of the 
National Biodiversity Steering Committee 

Session 2 : Symbolic Mangrove Plantation  

10:30-11:30 - Mangrove plantation   

- Photo session  

- Closing, visiting natural mangrove and Turning 
back home 
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Annex 2: Lists of Participants 

ល.រ គោត្តនាម និងនាម ចំនួន ត្ួនាទ ី

១ ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ ១ រដ្ឋមន្រនត ី

២ ឯកឧត្តម ស ិន ខ័ណ្ឌ ី ១ អន រដ្ឋគលខាធិការ 

៣ ខ ទទកាល័យ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រនតី ៦ ខ ទទកាល័យឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រនតី 

៤ ឯកឧត្តម លី ស ីមអា៊ា ម ១ អន រដ្ឋគលខាធិការ ននន្រកសួង អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

៥ ឯកឧត្តម ន ត្ ច័នទស ខា ១ អន រដ្ឋគលខាធិការ ននន្រកសួង ផែនការ 

៦ ឯកឧត្តម លី ចាណា ១ អន រដ្ឋគលខាធិការ ននន្រកសួង ធនធានទឹក និងឧត្ និយម 

៧ ឯកឧត្តម ត្ ប ស ភ័ក ១ អន រដ្ឋគលខាធិការ ននន្រកសួង គទសចរណ្ ៍

៨ ឯកឧត្តម ទ ន លាន ១ អន រដ្ឋគលខាធិការ ននន្រកសួង ឧសាហកមម ផរ៉ែ និងថាមពល 

៩ ឯកឧត្តម ផ ៉ែម សារ៉ែន ១ អន រដ្ឋគលខាធិការ ននន្រកសួង សាធារណ្ការ និងដ្ឹកជញ្ជូន 

១០ ឯកឧត្តម ត្ូច សារូ ១ អន រដ្ឋគលខាធិការ ននន្រកសួងអប់រំ យ វជន និងកីឡា 

១១ គលាកជំទាវ ក យ ស ដាន ី ១ អន រដ្ឋគលខាធិការ ននន្រកសួង ពាណ្ិជជកមម 

១២ ឯកឧត្តម លី ឈួង ១ អន រដ្ឋគលខាធិការ ននន្រកសួង ស ខាភិបាល 

១៣ ឯកឧត្តម វង ់សណាត ប ់ ១ អន រដ្ឋគលខាធិការ ននន្រកសួង គសដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

១៤ ឯកឧត្តម ផត្ ណាវ ធ ១ អគ្គគលខាធិការរង ននគ្ណ្ៈកម្មម ធិការជាត្ទិគនេគមគ្ងគកមពុជា 

១៥ ឯកឧត្តម គហង ស ខណាង ១ អគ្គគលខាធិការរងគ្ណ្ៈកម្មម ធិការ វិនិគោគ្កមពុជា ននន្រកុមន្របឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា 

១៦ គលាក សាយ ស ជាត្ ិ ១ អភិបាលរង ននគ្ណ្ៈអភិបាល គខត្តគកាោះក ង 

១៧ ឯកឧត្តម គ្ឹម នៃគហៀង ១ អភិបាលរង ននគ្ណ្ៈអភិបាល គខត្តគសៀមរាប 

១៨ ឯកឧត្តម សូ នាក់ ១ អភិបាលរង ននគ្ណ្ៈអភិបាល គខត្តរត្នគ្ីរី 

១៩ គលាក គ្ីម ចនាថ ឬទធិ  ១  

២០ គលាក សូ វាសនា ១  

២១ គលាក ត្ូច ច័នទន្រកឹសាា  ១  

២២ គលាក សួន សំអូន ១  

២៣ គលាក អ៊ា ូម្ម៉ែ នីរា៉ែ  ១  

២៤ គលាក ប៊ា ូច័នទ សិរ ី ១  

២៥ គលាក ជួន វណាា  ១  
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២៦ គលាក ជា សំអាត្ ១  

២៧ គលាក យូ ចនទន្របសិទធ ១  

២៨ ឯកឧត្តម ចាយ សាមិត្ត ១ អគ្គនាយក អ.ក.ធ 

២៩ គលាកន្រសី អ៊ា ក សីហា ១ អគ្គនាយិការង អ.ក.ធ 

៣០ គលាកបណ្ឌ ិត្ ទិន ពនេក ១ អគ្គនាយករង អ.ក.ធ 

៣១ គលាក គ្ឹម ណ្ ង ១ អគ្គនាយករង អ.ក.ធ 

៣២ នាយកដាឋ នផែនការរដ្ឋបាល ផែនការ គ្ណ្គនយយ នងិហិរញ្ញវត្ថ ុ ១០  

៣៣ នាយកដាឋ នន្រសាវន្រជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍សហគ្មន៍តំ្បន់ការពារធមមជាត្ ិ ១០  

៣៤ នាយកដាឋ នឧទានជាត្ិ ១  

៣៥ នាយកដាឋ នផដ្នជន្រមកសត្វនន្រព ១  

៣៦ នាយកដាឋ នតំ្បន់ដ្ីគសើម និងត្ំបន់គៃារ ១  

៣៧ នាយកដាឋ នផន្របន្របួលអាកាសធាត្  ១  

៣៨ នាយកដាឋ នអន សញ្ញញ អនតរជាត្ិ និងជីវៈចន្រមុោះ ១  

៣៩ ឯកឧត្តម ឡុ  ហា៊ា ល  ១ អគ្គនាយកបគចចកគទស 

៤០ នាយកដាឋ នផែនការ និងកិចចការចាប់ ១  

៤១ នាយកដាឋ នអប់រំ ែសពវែាយ ព័ត៌្ម្មនបរិសាថ ន ១  

៤២ គលាកន្រសី ចាន់ ស ម្ម៉ែ ល ី ១ ន្របធាននាយកដាឋ ន 

៤៣ គលាក គម៉ែង ម៉ែ នីរកស ១ អន ន្របធាននាយកដាឋ ន 

៤៤ គលាក ជ័យ យ ទាធ រិទធ ១ អន ន្របធាននាយកដាឋ ន 

៤៥ គលាក ឯក គសរីស ភាព ១ អន ន្របធាននាយកដាឋ ន 

៤៦ គលាក គត្ រិទធ ី ១ អន ន្របធាននាយកដាឋ ន 

៤៧ គលាក អ៊ា ង សំគអឿន ១ ន្របធានការិោល័យ 

៤៨ គលាក គសង រដ្ឋធា ១ ន្របធានការិោល័យ 

៤៩ គលាកន្រសី ផកន បូន្រពាង ១ ន្របធានការិោល័យ 

៥០ គលាក ចក់ ស ខវិជាជ ប ន្រត្ ១ ន្របធានការិោល័យ 

៥១ គលាក ប ិច ប៊ា ណាា ត្ ១ ន្របធានការិោល័យ 

៥២ គលាក កួច គ្នាធ វរៈ ១ ន្របធានការិោល័យ 



8 
 

៥៣ គលាក អ៊ា ូរត្នៈ ១ ជំនួយការ និងអន ន្របធានការិោល័យ 

៥៤ គលាក យក់ ស ទាធ រិទធ ១ អន ន្របធានការិោល័យ 

៥៥ គលាក សូវា៉ែ ត្ សូថានីន ១ អន ន្របធានការិោល័យ 

៥៦ គលាក ឈិន និត្ ១ អន ន្របធានការិោល័យ 

៥៧ គលាកន្រសី អ ិន ម្ម៉ែ ន ី ១ អន ន្របធានការិោល័យ 

៥៨ គលាក ផខក ភារមយ ១ មន្រនត ី

៥៩ គលាក ោត្ ប៊ា នថាន ១ មន្រនត ី

៦០ គលាក ចនធ ីស គមត្តត  ១ មន្រនត ី

៦១ អងគការ សត្វនន្រព និងរ កខជាត្ិអនតរជាត្ិ  ១ FFI 

៦២ អងគការ IUCN ១ IUCN 

៦៣ អងគការ មេប់នបត្ង ១ Mlup Baitong 

៦៤ អងគការ ជីវិត្បកសីអនតរជាតិ្  ១ Bird Life International 

៦៥ អងគការ អភិរកសអនតរជាត្ិ ១ CI 

៦៦ អងគការសគន្ររោះសត្វនន្រព ១ Save Cambodia’s Wildlife 

៦៧ អងគការសមព័នធមិត្តសត្វនន្រព ១ Wildlife Alliance 
៦៨ អងគការ NGO Forum ១ The NGO Forum on Cambodia 
៦៩ អងគការ អប់រំសតីពីការរសគ់ៅជាមួយបរិសាថ ន ១ Live & Learn Environment Education 
៧០ ឯកឧត្តម អភិបាល គខត្តគកាោះក ង ១  
៧១ មនទីរបរិសាថ ន  ១០  
៧២ មន្រនតីឧទាន រកស ១៧  
៧៣ មនទីរផដ្នដ្ ីនគ្រូបនីយកមម និងសំណ្ង់ ១០  
៧៤ មនទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ១០  
៧៥ មនទីរធនធានទឹក និងឧត្តុនិយម ១០  

៧៦ មនទីរឧសាហកមម ផរ៉ែ និងថាមពល  ១០  
៧៧ មនទីរគសដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ ១០  
៧៨ មនទីរពាណ្ិជជកមម ១០  
៧៩ មនទីរស ខាភិបាល ១០  
៨០ មនទីរកិចចការនារ ី ១០  
៨១ មនទីរអប់រំ យ វជន និងកីឡា ១០  
៨២ មនទីរផែនការ ១០  
៨៣ មនទីរកសិកមម ១០  
៨៤ មនទីរគទសចរណ្ ៍ ១០  
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៨៥ មនទីរព័ត៌្ម្មន ១០  
៨៦ មនទីរការររ ១០  
៨៧ មនទីរទំនាក់ទំនងន្រពឹទធសភា រដ្ឋសភា និងអធិការកិចច ១០  
៨៨ មនទីរសាធារណ្ៈការ និងដ្ឹកជញ្ជូន ១០  
៨៩ អាជាា ធរផដ្នដ្ ី ១០  
៩០ ប៉ែូលីសគទសចរណ្ ៍ ១០  
៩១ កាកបាទន្រកហមគខត្ត ១០  
៩២ ន្រកុមកាយរឹទធ ១០  
៩៣ សាងការនគ្បាលគខត្ត ១០  
៩៤ កងរាជអាវ ធហត្ថគខត្ត ១០  

៩៥ ន្របជាពលរដ្ឋ / ន្របជាសហគ្មន៍ ៣០០  

៩៦ គលាកន្រគ្ូ អាកន្រគ្ ូនិងសិសាន សិសស អន វិទាល័យ និងវិទាល័យ ២០០  
៩៧ សាន្រសាត ចារយ និងនិសិត្សមហាវិទាល័យ ១៦០  

សរ ប ១០០០ 
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Annex 3: Welcoming remarks by H.E Bun Leuk, Koh Kong Provincial Governor 

នានងៃទី២២ ផខឧសភា ឆ្ា ំ២០១៤ គៅផដ្នជន្រមកសត្វនន្រពពាមន្រកគសាប គខត្តគកាោះក ង 

-សូមគោរពឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្តនតីន្រកសងួបរិសាថ ន និងជាន្របធានគ្ណ្ៈកម្មម ធិការជាតិ្ន្រគ្ប់ន្រគ្ងជីវៈចន្រមុោះជាទីគោរព! 

-សូមគោរពឯកឧត្តម គលាកជំទាវ រដ្ឋគលខាធិការ អន រដ្ឋគលខាធិការ ននន្រកសួងបរិសាថ នជាទីគោរព! 

-សូមគោរពឯកឧត្តម គលាកជំទាវ រដ្ឋគលខាធិការ អន រដ្ឋគលខាធិការ ននបណាត ន្រកសួងពាក់ព័នធផដ្លជាអន ន្របធាន និងជាសម្មជិកននគ្ណ្ៈកម្មម ធិការជាតិ្ន្រគ្ប់ន្រគ្ងជីវៈចន្រមុោះជាទីគោរព! 

-សូមសាវ គ្មន ៍អស់គលាក គលាកន្រសី អាកនាងកញ្ញញ  គភាៀវជាត្-ិអនតរជាត្ិ គលាកន្រគ្ូ អាកន្រគ្ូ និសសិត្ និងកមួយៗសិសាន សិសសទាំងអស់ជាទីរាប់អាន! 
 នងៃគនោះ ខាុំម្មនកិត្តិយស និងម្មនគសចកតីគសាមនសសរីករាយឥត្ឧបម្ម ផដ្លបានចូលរួមជាគ្ណ្ៈអធិបតី្កាុងទិវាជីវៈចន្រមុោះអនតរជាតិ្ឆ្ា ំ២០១៤ 
គនោះគៅកាុងផដ្នជន្រមកសត្វនន្រពពាមន្រកគសាប គខត្តគកាោះក ង។ជាមួយោា គនោះផដ្រ ខាុំពិត្ជាម្មនគម្មទនៈភាពោ៉ែ ងនន្រកផលងផដ្លន្រកសួងបរិសាថ នបានគន្រជើសគរសីគខត្តគកាោះក ង
ជាទីកផនេងសន្រម្មប់ន្របារពធទិវាដ្៏ម្មនសារន្របគោជនគ៍នោះផដ្លបានែតលជ់ា ឱកាសកាុងការែសពវែាយ ដ្ល់មន្តនតីរាជការ និសសិត្ សិសាន សិសស និងសាធារណ្ៈជនទាំងអស់ ពីត្នមេននធនធានជីវៈចន្រមុោះ 
និងែលន្របគោជន៍នានារបស់វាសន្រម្មប់ជីវិត្គៅគលើភពផែនដី្។ កាុងឱកាសដ្៏អធិកអធមគនោះ ត្តងនាមឲ្យអាជាា ធរគខត្តគកាោះក ង ខាុំសូមសាវ គ្មន៍ោ៉ែ ងកក់គតត  

និងផងេងអំណ្រគ្ ណ្ោ៉ែ ងន្រជាលគន្រៅចំគពាោះវត្តម្មនរបស់ ឯកឧត្តម គលាកជំទាវ គលាក គលាកន្រសី អាកនាងកញ្ញញ  គភាៀវជាត្ិ-អនតរជាត្ិ គលាកន្រគ្ូ អាកន្រគ្ូ និសសិត្ និងសិសាន សិសសទាំងអស់ 
ផដ្លត្ំណាងឲ្យសាថ ប័នថាា ក់ជាត្ិ មនទីរគខត្តពាក់ព័នធ អាជាា ធរ និងសហគ្មន៍មូលដាឋ ន និងត្ណំាងអងគការនដ្គូ្ជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ 
ផដ្លបានចំណាយគពលគវលាដ្៏ម្មនត្នមេអគញ្ជើ ចូលរមួកាុងទិវាដ៏្ម្មនសារៈសំខាន់នានងៃគនោះ។ 

 

អងគពិធីទាំងមូលជាទីគោរព! 
 ខាុំសូមអន ញ្ញញ ត្ជន្រម្មបជូនថា គខត្តគកាោះក ង ជាគខត្តមួយផដ្លសមបូរគៅគដាយដ្ីគកាោះ និងធនធានធមមជាត្ិដ្៏ន្រសស់បំន្រពងផដ្លរួមម្មនដូ្ចជា គកាោះកាពិ គកាោះន្រសគៅ 

ផដ្នជន្រមកសត្វនន្រពពាមន្រកគសាប ឧទានជាត្ិប ទ មសាគ្រ ត្ំបន់គន្របើន្របាស់
គន្រចើនោ៉ែ ងដ្ងផពងន្រពមទាំងធនធានជីវៈចន្រមុោះដ៏្សមបូរផបប។តំ្បន់ការពារធមមជាតិ្ទាំងគនោះបានែតល់នូវសារន្របគោជន៍ោ៉ែ ងគន្រចើនសនធឹកសនាធ ប់សន្រម្មប់ការចិញ្ចឹមជីវិត្របស់សហគ្មន៍មូលដាឋ ន 
ការទាក់ទា គភាៀវគទសចរណ្៍ជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ ជាពគិសសធនធានធមមជាត្ិទាំងគនោះបាននិងកំព ងគដ្ើរត្ួនាទីោ៉ែ ងសំខាន់កាុងការរកាលំនឹងបរិសាថ នធមមជាត្ិកាុងត្ំបន់ជាពិគសសធនធាននន្រពគកាងកាង។  

 កាុងចំគណាមគខត្តត្ំបន់គៃារទាំង៤ ផដ្លម្មននន្រពគកាងកាងសរ ប ៧៨.៤០៥ ហិចត្តគនាោះ គខត្តគកាោះក ង គ្ឺជាគខត្តផដ្លម្មននន្រពគកាងកាងធំជាងគគ្បងអស ់ ផដ្លម្មនរហូត្ដ្ល់ 

៦២.០០០ ហិចត្ត ផដ្លភាគ្គន្រចើនគ្ឺសថិត្កាុងតំ្បន់ផដ្នជន្រមកសត្វនន្រពពាមន្រកគសាប។ 
 ដ្ូចគនោះគហើយ គយើងន្រត្ូវទទួលសាគ ល់ថា ត្ំបន់ផដ្នជន្រមកសត្វនន្រពពាមន្រកគសាប គខត្តគកាោះក ងជាត្ំបន់មួយផដ្លម្មនអត្ថន្របគោជន៍ និងត្នមេដ៏្ធំគធងផដ្លមិនអាចកាត្់នងេបាន 
ម្មនដ្ូចជាត្នមេជាត្ំបន់ទីជន្រម្មល ត្នមេផែាកគសដ្ឋកិចច ត្នមេជីវសាន្រសត ត្នមេផែាកគសាភណ្ឌ ភាព និងគទសចរណ្ ៍ ត្នមេផែាកវបបធម៌ ត្នមេផែាកអប់រ ំ និងត្នមេែតល់ការររ ផដ្លត្នមេទាំងអស់គនោះ 
បាននិងកំព ងចូលរួមចំផណ្កគដាយផ្ទទ ល់ និងគដាយន្របគោល ដ្ល់ការគលើកកមពស់គសដ្ឋកិចចជាត្ិ និងមូលដាឋ នរួមម្មនការហូត្ែលគនសាទន្របកបគដាយនិរនតរភាព ការន្របមូលអន ែលនានាពីត្ំបន់នន្រពគកាងកាង 
ការការពារសហគ្មន៍ពីហានិភ័យការផន្របន្របួលអាកាសធាត្  និងែតល់អត្ថន្របគោជន៍ខាងគសវាកមមគទសចរណ្៍ ន្រពមទាំងគសវាកមមគែសងៗជាគន្រចើនគទៀត្។ 

 អងគពិធីទាំងមូលជាទីគោរព និងជាទីរាប់អាន! 
 ការការពារ និងផងរកាធនធានជីវៈចន្រមុោះពិត្ជាម្មនសារៈន្របគោជន៍ណាស់ សន្រម្មប់ជីវិត្គៅគលើភពផែនដី្គនោះ 
ដូ្គចាោះការន្របារពធទិវាជីវៈចន្រមុោះអនតរជាតិ្នានងៃគនោះគឺ្ជាឱកាសដ៏្វិគសសវិសាលសន្រម្មប់គខត្តគកាោះក ងកាុងការទទួលបាននូវអន សាសន៍លអៗ 
ពីន្រកសួងបរិសាថ នផដ្លជាពនេឺបរា  ែេូវសន្រម្មប់គខត្តគរៀបចំផែនការន្រគ្ប់ន្រគ្ងធនធានទាំងគនោះឲ្យកាន់ផត្ម្មនន្របសិទធិភាពគដ្ើមបីបនតធានាឲ្យបាននូវការែតល់នូវគសវាកមមនានាពីធនធានជីវៈចន្រមុោះទាំងគនាោះ។ 
 ជាងមីមតងគទៀត្ ត្តងនាមឲ្យអាជាា ធរគខត្ត ខាុំសូមសំផដ្ងនូវកតីគសាមនសសរីករាយ និងផងេងនូវអំណ្រគ្ ណ្ោ៉ែ ងន្រជាលគន្រៅដ្ល់ន្រកុមការររននអគ្គនាយកដាឋ នរដ្ឋបាលការពារ 
និងអភិរកសធមមជាត្ិននន្រកសួងបរិសាថ នផដ្លបានខិត្ខំគរៀបចំនូវទិវាដ៏្ម្មនសារៈសំខាន់គនោះគឡើង គៅគលើទឹកដី្គខត្តគកាោះក ង 
គន្រកាមការឧបត្ថមភោំន្រទពីសំណាក់អងគការនដ្គូ្ជាគន្រចើនផដ្លៃេុោះបញ្ញច ំងពីកិចចសហការដ្៏លអរវាងរាជរដាឋ ភិបាល និងសងគមស ីវិល។ គៃេៀត្កាុងឱកាសគនោះ ខាុំសូមសំណូ្មពរ និងសងឃឹមថា 
អងគការនដ្គូ្នានានឹងបនតកិចចសហការឧបត្ថមភោំន្រទឲ្យកាន់ផត្ជិត្សាិទធជាមួយថាា ក់គខត្តកាុងការន្រគ្ប់ន្រគ្ងធនធានជីវៈចន្រមុោះឲ្យកាន់ផត្ន្របគសើរគឡើង 
និងសងឃឹមថាន្រកសួងបរិសាថ ននឹងន្របារពធទិវាគនោះគៅកាុងគខត្តគកាោះក ងជាគរៀងរាល់ឆ្ា ំ។  
 ម ននឹងបញ្ចប ់ខាុំសូមជូនពរឲ្យទិវាជីវៈចន្រមុោះអនតរជាតិ្ឆ្ា ំ២០១៤នានងៃគនោះ ន្របារពធគៅគដាយរលូនន្របកបគដាយភាពគជាគ្ជ័យជាសាថ ពរ និងទទួលបានផែេផ្ទា ។ 
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 ជាទីបញ្ចប ់ ខាុំសូមគោរពជូនពរ ឯកឧត្តម គលាកជំទាវ គលាក គលាកន្រស ី អាកនាងកញ្ញញ  គភាៀវជាត្ិ-អនតរជាត្ិ គលាកន្រគ្ូ អាកន្រគ្ ូ និសសិត្ និងសសិាន សិសសទាំងអស ់
ជួបន្របទោះនូវព ទធពរទំាងបួនន្របការ គឺ្ អាយ  វណ្ា ៈ ស ខៈ និងពលៈ ក ំបីឃ្លេ ងឃ្លេ ត្គឡើយ ។ 

សមូអរគ្ ណ្! 

Annex 4: Speech by H.E. Chay Samith 

 

កាុងឱកាសន្របារពធ “ទិវាជីវៈចន្រមុោះអនតរជាតិ្ ន្របចាំឆ្ា ំ២០១៤” 

នងៃទី២២ ផខឧសភា ឆ្ា ំ២០១៤ គៅផដ្នជន្រមកសត្វនន្រពពាមន្រកគសាប គខត្តគកាោះក ង 
3 

- សូមគោរព ឯកឧត្តម បណ្ឌ ិត្ សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្រនតីន្រកសួងបរិសាថ ន ជាទីគោរព ! 

- សូមគោរព ឯកឧត្តម ប៊ា ន គលើត្ អភិបាលននគ្ណ្ៈអភិបាលគខត្តគកាោះក ង ជាទីគោរព! 

- សូមគោរព ឯកឧត្តម គលាកជំទាវ គលាក គលាកន្រសីគភាៀវជាត្ ិនិងអនតរជាត្ិ គលាកន្រគ្ូ អាកន្រគ្ូ និងកមួយៗសិសាន សិសសទាំងអស់ ជាទីគមន្រត្ី! 

 

 កាុងឱកាសដ៏្វិគសសវិសាលគនោះ ត្តំងនាមឱយអគ្គនាយកដាឋ នរដ្ឋបាលការពារ និងអភិរកសធមមជាត្ិ ននន្រកសួងបរិសាថ ន និងរូបខាុំផ្ទទ ល់ ខាុំម្មនកិត្តិយសសូមសផំដ្ងនូវកតីគសាមនសសរីករាយ

ោ៉ែ ងនន្រកផលងផដ្លបានចូលរួមកាុងឱកាសន្របារពធ “ទិវាជីវៈចន្រមុោះអនតរជាតិ្ ន្របចាំឆ្ា ២ំ០១៤ គន្រកាមន្របធានបទ ជីវៈចន្រមុោះតំ្បន់គកាោះ” នាគពលគនោះ។ ជំនួសម ខឱយថាា ក់ដឹ្កនាំន្រកសួងបរិសាថ ន 

ខាុំសូមផងេងអំណ្រគ្ ណ្ោ៉ែ ងន្រជាលគន្រៅដ្ល់អាជាា ធរផដ្នដី្ កងកម្មេ ំងន្របដាប់អាវ ធ អងគការនដ្គូ្ជាត្ ិនិងអនតរជាត្ិទាំងអស់ ផដ្លបានែតល់កិចចសហការឧបត្ថមភោំន្រទដ្លន់្រកសួងបរិសាថ ន ជាពិគសស
ជាមួយនាយកដាឋ នអន សញ្ញញ អនតរជាត្ិ និងជីវៈចន្រមុោះ កាុងការគរៀបចំន្របារពធទិវានានងៃគនោះគឡើង។ 

 

ឯកឧត្តម គលាកជំទាវ គលាក គលាកន្រសី គភាៀវកិត្តិយសជាត្ិ-អនតរជាត្ិ គលាកន្រគ្ូ អាកន្រគ្ ូនិងកមួយសិសាន សិសសទាំងអស់ជាទីគោរព និងជាទីគមន្រត្ី ! 
  គដាយយល់គ ើ ពីត្នមេដ៏្ធំគធងននធនធានជីវៈចន្រមុោះ បាននឹងកំព ងគដ្ើរត្ួនាទីោ៉ែ ងសំខាន់កាុងការជួយធានានូវលំនឹងរបស់បរិសាថ នធមមជាត្ ិ ទប់សាា ត្់ការផន្របន្របួលអាកាសធាត្  
ែតល់ន្របភពថាមពល ទីជន្រមក មាូបអាហារន្របចាំនងៃ និងែលិត្កមមគែសងៗ សន្រម្មប់ជួយន្រទន្រទង់គសដ្ឋកិចចជាត្ិ និងគសដ្ឋកិចចសហគ្មន៍មូលដាឋ ន ន្រពមទាំងែតល់ត្នមេផែាកសងគម វបបធម ៌និងសារៈន្របគោជន៍គែសងៗ
គទៀត្ោ៉ែ ងគន្រចើនឥត្គ្ណ្នា គទើបអងគការសហន្របជាជាត្ិ បានន្របកាសជាែេូវការគន្រជើសគរីសយកនងៃទី២២ ផខឧសភា សន្រម្មប់ន្របារពធទិវាជីវៈចន្រមុោះអនតរជាតិ្ ជាគរៀងរាល់ឆ្ា  ំ កាុងគោលបំណ្ងគដ្ើមបី 
បគងាើនចំគណ្ោះដ្ឹង និងផសវងយល់ឱយកាន់ផត្ចាស់នូវត្នមេជីវៈចន្រមុោះ ក៏ដូ្ចជាបញ្ញា ន្របឈមនានាកាុងការអភិរកសជីវៈចន្រមុោះ គៅថាា ក់ជាត្ិ នងិថាា ក់គន្រកាមជាត្ិ។ គៅកាុងឆ្ា ំ២០១៤គនោះ 

គលខាធិការដាឋ នអន សញ្ញញ សហន្របជាជាតិ្សតីពីជីវៈចន្រមុោះ (UN-CBD) បានន្របកាសយកន្របធានបទគន្រកាមចំណ្ងគជើងថា “ជីវៈចន្រមុោះគៅតំ្បន់គកាោះ” សន្រម្មប់ការន្របារពធទិវាជីវៈចន្រមុោះ 

អនតរជាត្ិកាុងឆ្ា ំគនោះ គហើយរហូត្មកដ្ល់បចចុបបនាគនោះម្មនន្របគទសចំនួន ៣៥ ន្របគទសគហើយ រួមទាំងន្របគទសកមពុជាគយើងែងផដ្រ បានចូលរួមអបអរសាទរគរៀបចំទិវាជីវៈចន្រមុោះអនតរជាតិ្កាុងឆ្ា ំគនោះ។ 

 

ឯកឧត្តម គលាកជំទាវ គលាក គលាកន្រសី គភាៀវកិត្តិយសជាត្ិ-អនតរជាត្ិ គលាកន្រគ្ូ អាកន្រគ្ ូនិងកមួយៗ សិសាន សិសសទាំងអស់ជាទីគោរព និងជាទីគមន្រត្ី ! 
  ជាភ័ពវសំណាងផដ្លរាជរដាឋ ភិបាលកមពុជាគន្រកាមការដ្ឹកនាដំ្៏ឈ្លេ សនវ ន្របកបគដាយគ្តិ្បណ្ឌ ិត្ របស់សគមតចអគ្គ មហាគសនាបតី្គត្គជា ហ៊ា ន ផសន នាយករដ្ឋមន្តនតី 
ននន្រពោះរាជាណាចន្រកកមពុជាបានយកចិត្តទ កដាក់ោ៉ែ ងខាេ ំងដ្ល់ការ អភិរកសធនធានជីវៈចន្រមុោះ និងបានោំន្រទដ្ល់ន្រកសួងបរិសាថ នកាុងការអន វត្តភារៈកិចចរបស់ខេួនកាងុនាមជាសាថ ប័នបគរគ ល 

អន វត្តអន សញ្ញញ សហន្របជាជាតិ្សតីពីជីវៈចន្រមុោះទាំងគៅថាា ក់ជាតិ្ ថាា ក់តំ្បន់ និងសកល។ អាន្រស័យគហត្ គនោះគហើយ គទើបន្រកសួងបរិសាថ នម្មនឱកាសបានសហការជាមួយអាជាា ធរផដ្នដ្ ីនិងនដ្គូ្ជាត្ិ អនតរជាត្ិ 
គដ្ើមបីគរៀបចំទិវាជីវៈចន្រមុោះ អនតរជាត្និានងៃគនោះ គន្រកាមអធិបតី្ភាពដ្៏ខពង់ខពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌ ិត្ សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្រនតីន្រកសួងបរិសាថ ន ផដ្ល បានគៃេៀត្គពលគវលាដ្៏ម្មនត្នមេរបស់ឯកឧត្ត
មែតល់កិត្តិយសចូលរួមកាុងទិវានាគពលគនោះ។ 
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ឯកឧត្តម គលាកជំទាវ គលាក គលាកន្រសី គភាៀវកិត្តិយសជាត្ិ-អនតរជាត្ិ គលាកន្រគ្ូ អាកន្រគ្ ូនិងកមួយៗ សិសាន សិសសទាំងអស់ជាទីគោរព និងជាទីគមន្រត្ី ! 

 

គោលបំណ្ងននការគរៀបចំអបអរសាទរទិវាជីវៈចន្រមុោះអនតរជាតិ្ គន្រកាមន្របធានបទជីវៈចន្រមុោះគៅតំ្បន់គកាោះ នានងៃ 
គនោះមិនន្រត្ឹមផត្បរា  នូវគោលនគោបាយដ្៏ឈ្លេ សនវរបស់រាជរដាឋ ភិបាល និងៃនទៈដ្៏គម្មោះម ត្របស់ន្រកសួងបរិសាថ ន កាុង ការអន វត្តគោលនគោបាយអនតរជាត្ិប៉ែ គណាា ោះគទ 
ផងមទាំងបគងាើននូវចំគណ្ោះដ្ឹងដ្ល់ន្របជាជនកមពុជាទូទាំងន្របគទស ឱយផសវងយល់ពីសកាត ន ពលដ្៏ធំគធង ននជីវៈចន្រមុោះតំ្បន់គកាោះ និងសម ន្រទផងមគទៀត្ គន្រពាោះថាត្ំបន់គកាោះគ្ឺជាជន្រមករបស់មន សសន្របផហលជា
៦០០លាននាក់ គ្ឺគសមើនឹង១ភាគ្១០ ននចំនួនន្របជាជនទូទាំងពិភពគលាក។ ពិគសសជាងគនោះគទៀត្ន្របជាជនរស់គៅត្ំបន់គកាោះជាគន្រចើនម្មនវបបធម៌ពិគសសផដ្លម្មនផត្មួយគ្ត្់ និងម្មនស ខម្មលភាពផែាកបរិសាថ ន
គសដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម ៌ ផដ្លភាគ្គន្រចើនន្រត្ូវបានទា យកគដាយផ្ទទ ល់ ឬគដាយន្របគោលពីធនធានធមមជាត្ដិ្៏សមបូរផបបននន្របព័នធគអកូឡសូ ីបរិសាថ នរបស់ពួកគគ្។ មិនផត្ប៉ែ គណាា ោះ ត្ំបនគ់កាោះ និងសម ន្រទ
ម្មនន្របគភទគអកូឡូស គីែសងៗដាច់គដាយផឡកពីោា ជាគន្រចើន គ្ិត្ចាប់ពីនន្រពគឈើ ត្ំបន់ភាំ រហូត្ដ្ល់ត្ំបន់ទំនាបដ្ីគសើម ផដ្លបានែតល់ជាចំណី្អាហារ ន្របភពទឹក គឈើ ឱសង ឥនធនៈ ឧបករណ្៍គែសងៗ និង
វត្ថុធាត្ គដ្ើមសំខាន់ៗជាគន្រចើនគទៀត្ បផនថមពីគលើត្នមេផែាកគសាភណ្ឌ ភាព ការអប់រំ និងការកំសានត សន្រម្មប់ជួយែគត់្ែគង់ជីវភាព គសដ្ឋកិចច និងវបបធម៌របស់ន្របជាជនគៅគលើត្ំបន់ទាំងគនាោះ។ គន្រតពីគនោះ 
គអកូឡូស ីត្ំបន់គកាោះ និងសម ន្រទ ក៏បានរួមចំផណ្កែងផដ្រកាុងការផងរកាម ខររសំខាន់ៗរបស់ន្របព័នធគអកូឡូស ីដ្ូចជា៖ រារាងំគន្រោោះធមមជាត្ិ ជួយកាុងដ្ំគណ្ើរការននវដ្តបគងាើត្ដ្ីម្មនជីវជាត្ិ និងខាច ់ ន្រពមទាំង
បានរួមចំផណ្កកាុងការរកាលំនឹងបរិោកាស កាត្់បនថយការផន្របន្របួលអាកាសធាត្  និងទប់សាា ត្់ការរាត្ត្ាត្ននជំងឺែសងៗ។ 

 

ឯកឧត្តម គលាកជំទាវ គលាក គលាកន្រសី គភាៀវកិត្តិយសជាត្ិ-អនតរជាត្ិ គលាកន្រគ្ូ អាកន្រគ្ ូនិងកមួយៗ សិសាន សិសសទាំងអស់ជាទីគោរព និងជាទីគមន្រត្ី ! 
 ធនធានជីវៈចន្រមុោះន្រតូ្វបានកត់្សំោល់ដូ្ចៗោា កាុងបរិបទនានាថា សម្មសភាព និងគសវាកមមរបស់វាបានែតល់នូវ

សារន្របគោជន៍ោ៉ែ ងសំខាន់បំែ ត្សន្រម្មប់ន្រទន្រទង់ន្របព័នធគអកូឡូស ីត្ំបន់គកាោះ។ ក៏ប៉ែ ផនតគសដ្ឋកិចចគៅត្ំបន់គកាោះ ជាពិគសសគៅត្តមបណាត ន្របគទសគកាោះត្ូចៗកំព ងអភិវឌ្ឍន៍ជាគន្រចើន រយរងគន្រោោះថាា ក់បំែ ត្
គដាយសារផត្កងវោះជគន្រមើសគសដ្ឋកិចចផដ្លបណាត លមកពីកត្តត នានាជាគន្រចើនរួមម្មន៖ ចំនួនន្របជាជនតិ្ច គសដ្ឋកិចចទន់គខាយ និងសមត្ថភាពសាថ ប័នទាំងផែាករដ្ឋ និងឯកជនគៅម្មនកំរិត្។ 
ភាពដាច់ន្រសោ៉ែ លពីទីែារអនតរជាត្ិ ភាពរយទទួលែលប៉ែោះពាល់ពីគន្រោោះធមមជាត្ិ និងការផន្របន្របួលអាកាសធាត្  ភាពែ យន្រសួយននន្របព័នធគអកូឡូស ីដ្ីគោក និងសម ន្រទ ក៏ជាកត្តត ផដ្លគធវើឲ្យន្របជ ំគកាោះត្ូចៗ
ទាំងគនាោះរយទទួល រងគន្រោោះជាងគគ្ែងផដ្រ។ គលើសពីគនោះគៅគទៀត្ ត្នមេននការដ្ឹកជញ្ជូនខពស់ ភាពសំបូរផបបននែលិត្កមមនិងការនាំគច គៅម្មនកំរិត្ ភាពពឹងផែអកគៅគលើទីែារអនតរជាត្ិ ការនាគំច  
និងភាពមិនគទៀងទាត្់ននន្របាក់ចំណូ្ល និងភាពរយរងគន្រោោះគដាយសារការផន្របន្របួលគសដ្ឋកិចចពីបរគទស ក៏ជាកត្តត ជំរ  ឲ្យត្ំបន់គកាោះជួបន្របទោះនូវឧបសគ្គកាុងការអភិវឌ្ឍន៍គសដ្ឋកិចចែងផដ្រ។ 

គន្រតពីគនោះ ការរាត្ត្ាត្ននន្របគភទន្តនាទ នគន្រតន្រសុក (Invasive Alien Species) ក៏បានបងានូវការគ្ំរាមកំផហងោ៉ែ ងខាេ ំងដ្ល់ជីវៈចន្រមុោះតំ្បន់គកាោះ 

និងសម ន្រទែងផដ្រ។ ត្តមការសិកាន្រសាវន្រជាវ បានបរា  ឱយគ ើ ថាន្របផហលជា៨០% ននន្របគភទផដ្លបានែ ត្ពូជគសមើនឹង ១៥០០ន្របគភទ គឺ្ជាជីវៈចន្រមុោះគៅតំ្បន់គកាោះ គហើយកត្តត ផដ្លគ្ំរាមកំផហង

ធំបំែ ត្ និងគដាយផ្ទទ ល់ននការែ ត្ពូជគនាោះគ្ឺបណាត លមកពីន្របគភទទន្តនាទ នគន្រតន្រសុក។ ត្តមការច ោះបញ្ជីន្របគភទផដ្លបានរងគន្រោោះថាា ក់ និងកំព ងរងគន្រោោះថាា ក់បំែ ត្គៅកាុងបញ្ជី IUCN 

គនាោះគ្ឺម្មនោ៉ែ ងតិ្ច៤០% សថិត្គៅកាុងទីជន្រមកននត្ំបន់គកាោះ។ ដ្ូគចាោះ ន្របគភទទន្តនាទ នគន្រតន្រសុកគ្ឺជាហានិភ័យដ្ធំ៏ននការគំ្រាមកំផហងដ្ល់ជីវៈចន្រមុោះតំ្បន់គកាោះ និងសម ន្រទកាុងគពលបចចុបបនាគនោះ។ 

គហត្ ដូ្គចាោះគហើយ បានជាពិធីអបអរសាទរ ទិវាជីវៈចន្រមុោះអនតរជាតិ្កាុងឆ្ា ២ំ០១៤ គន្រកាមន្របធានបទ ជីវៈចន្រមុោះត្ំបន់គកាោះ 

ន្រកសួងបរិសាថ នបានគន្រជើសគរីសយកទីត្តំងគៅត្ំបន់ផដ្នជន្រមកសត្វនន្រពពាមន្រកសាបជាកផនេងន្របារពធទិវា និងអមគដាយសកមមភាពដាំកូនគឈើ កូនគកាងកាង គៅត្ំបន់គកាោះកាពិ គដ្ើមបីសាត រន្របព័នធគអកូឡូស ីគៅ
ត្ំបន់ទាំងគនាោះសន្រម្មបជ់ាជន្រមករបស់ន្របគភទដ្៏សំបូរផបបននធនធានធមមជាត្ិគកាោះនិងសម ន្រទ។ 
 

ឯកឧត្តម គលាកជំទាវ គលាក គលាកន្រសី គភាៀវកិត្តិយស គលាកន្រគ្ូ អាកន្រគ្ ូនិងកមួយៗសិសាន សិសសទាំងអស់ជាទីគោរព និងជាទីគមន្រត្ី ! 

ខាុំសងឃឹមោ៉ែ ងម ត្ម្មំថា ទិវាជីវៈចន្រមុោះអនតរជាតិ្ នានងៃគនោះគ្ឺជាឱកាសដ្៏លអន្របគសើរសន្រម្មប់ឲ្យគយើងទាំងអសោ់ា  
ផសវងយល់ពីត្នមេធនធានធមមជាត្ិផដ្លបានែតល់ឲ្យគយើងសន្រម្មប់ជីវភាពរស់គៅន្របចាំនងៃ និងសន្រម្មប់ជយួដ្លក់ារទប់ សាា ត្់ការផន្របន្របួលអាកាសធាត្ ផដ្លពិភពគលាកកំព ងយកចិត្តទ កដាក់ និង
ន្រពួយបារមភោ៉ែ ងខាេ ំង ជាពិគសសគ្ឺការគកើន គឡើងននកំរិត្ទឹកសម ន្រទផដ្លអាចនឹងបងាឲ្យម្មនគន្រោោះមហនតរាយដ្៏ធំ ឬឈ្លនដ្ល់ការបាត្់បង់ទាំងន្រសុងនូវគកាោះមួយ ចំនួន។ 

ជាទីបញ្ចប ់ខាុំសូមន្របសិទធពរសិរីមងគលជូនចំគពាោះឯកឧត្តម គលាកជំទាវ គលាក គលាកន្រសី គភាៀវជាត្ិ អនតរជាត្ិទាំងអស់ សូមជួបន្របទោះផត្នឹងគសចកតីស ខ និងព ទធពរទាំងបួនន្របការគ្ ឺ

អាយ  វណ្ា ៈ ស ខៈ ពលៈ ក ំបីគ េៀងឃ្លេ ត្គឡើយ និងសូមឱយ “ទិវាជីវៈចន្រមុោះអនតរជាតិ្ ន្របចាំឆ្ា ២ំ០១៤ គន្រកាមន្របធានបទ ជីវៈចន្រមុោះត្ំបន់គកាោះ” នាគពលគនោះន្របន្រពឹត្តគៅគដាយគជាគ្ជ័យ ។  
សមូអរគ្ ណ្
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Annex 5: Reminiscence by H.E Say Samal, Minister of Environment and 

Chair of Biodiversity Steering Committee 
 

 ទិវាជីវៈចន្រមុោះអនតរជាតិ្ ន្របចាំឆ្ា ២ំ០១៤ 

នងៃទី២២ ផខឧសភា ឆ្ា ំ២០១៤ គៅផដ្នជន្រមកសត្វនន្រពពាមន្រកគសាប គខត្តគកាោះក ង 
3 

- សូមគោរព ឯកឧត្តម ប៊ា ន គលើត្ អភិបាលននគ្ណ្ៈអភិបាលគខត្តគកាោះក ង ជាទីគោរព! 

- សូមគោរព ឯកឧត្តម គលាកជំទាវ ផដ្លជាសម្មជិកគ្ណ្ៈកម្មម ធិការជាតិ្ន្រគ្ប់ន្រគ្ងជីវៈចន្រមុោះ 

- សូមគោរព ឯកឧត្តម ន្របតិ្ភូរាជរដាឋ ភិបាលកមពុជាទទួលបនទុកជាអគ្គនាយក អ.ក.ធ 

- សូមគោរព ឯកឧត្តម គលាកជំទាវ គលាក គលាកន្រសីគភាៀវជាត្ ិនិងអនតរជាត្ិ គលាកន្រគ្ូ អាកន្រគ្ូ និងកមួយៗសិសាន សិសសទាំងអស់ ជាទីគមន្រត្ី! 

 

គយើងបានយល់ពីលិខិត្បទដាឋ នគ្ត្ិយ ទធនានា ដូ្គចាោះខាុំនឹងគលើនូវចំន ចមួយចំនួនគហត្ អវីបានជាគយើងន្របារពទិវាជីវៈចន្រមុោះគនោះគឡើងជារាងរាល់ឆ្ា ំគៅគលើពិភពគលាក។ 
សារៈន្របគោជន៍ផដ្លជីវៈចន្រមុោះែតល់ឱយគយើងជារាងរាលន់ងៃគនោះម្មនត្នមេធំគធ ណាស់  មុំជាឧទាហរណ៍្ន្រសាប់ វាម្មនសារៈសំខាន់ណាស់កាុងការែតល់នូវគសវាកមមបរិសាថ នពិគសសនាំយកលំអងផ្ទា   ី
និងគឈ្លម លឱយជួបោា ត្តមរយៈការគន្រកបលំអងផ្ទា ។ ឧទាហរណ៍្ជាក់ផសតងមួយការចិញ្ចឹម មុំគៅសហរដ្ឋអាគមរិចក៏បានែតល់ចំណូ្លជាគន្រចើនដ្ល់ន្របជាជនែងផដ្រ។ គៅគពលមួយ មុំគកើត្ជំងឺគហើយក៏រប់អស ់
គហើយទិនាែលកសិកមមគៅឆ្ា ំគនាោះក៏ធាេ ក់ច ោះ ម នដ្ំបូងមិនដឹ្កពីមូលគហត្  ប៉ែ ផនតអាកវិទាសាន្រសតបានន្រសាវន្រជាវស ីជគន្រៅពីទំនាក់ទំនងរវាងការរប់របស់ មុំ នងិការងយច ោះននែលិត្កមមកសិកមមគៅត្ំបន់គនោះ 
ជាលទធែលបរា  ថាការបាត្់បង់វត្តម្មនននសត្វ មុគំនោះពិត្ជាគធវើឱយែលិត្ែលកសិកមមច ោះទាបផមន។ ទឹកគភេៀងម្មនរាល់នងៃគនោះក៏ជាគសវាកមមបរិសាថ នផដ្រ 
គយើងមិនអាចបូមទឹកពីទគនេមកគន្រសាចន្រសពដ្ីកសិកមមទាំងអស់គនាោះគទពីគន្រពាោះម្មនទំហំធំគពក ពិគសសន្របគទសកមពុជាជាន្របទគទសន្រកីន្រកផត្ងផត្ពឹងគលើទឹកគភេៀងខាេ ំងផដ្លម្មនរដ្ូវន្របាំង 
និងវសាផដ្លគនោះជាគសវាកមមធមមជាត្ិផដ្លគយើងអត់្មិនបាន។ 

កមពុជាពិត្ជាម្មនភ័ពសំណាងណាស់ផដ្លគៅគសសសល់នន្រពគកាងកាង ពិគសសគៅគខត្តគកាោះក ងជាគខត្តផដ្លម្មននន្រពគកាងកាងគន្រចើនជាងគគ្គៅកាុងចំគណាមគខត្តទាំងបួន 
គៅជាប់ម្មត្់សម ន្រទ គហើយជាកផនេងផដ្លែលិត្អាហារសម ន្រទគៅកមពុជា ក៏ដូ្ចជាគៅត្ំបន់អាស ីអាគគ្ាយ៍ផដ្រ ដ្ូគចាោះគយើងពាោមការពារនន្រពគកាងកាងគនោះ។ 
ជាក់ផសតងនន្រពគកាងកាងភាគ្គន្រចើនន្រត្ូវបានគគ្កាប់ឆ្ា រសន្រម្មប់ចិញ្ចឹមបរគ ចំផណ្កគខត្តគកាោះក ងគយើងបានផងរកានន្រពគកាងកាងបានគន្រចើន។ គហើយគយើងក៏បានដ្ឹងគហើយថាប៉ែ នាម នឆ្ា ំគនោះម្មនស៊ាូណាមី គៅន្របគទសឥណ្ឌូ គនស  ី
ត្ំបន់បាត្់បង់ផន្រពគកាងកាងគន្រចើនជាងគគ្ទទួលរងគន្រោោះខាេ ំងជាងគគ្គដាយសារផត្ពយុោះគនោះ។ ទិវាជីវៈចន្រមុោះអនតរជាតិ្ ន្រត្ូវបានកំណ្ត្់ជាែេូវការយកនងៃទី២២ ផខឧសភាគដាយអងគការសហន្របជាជាត្ ិ ជាគរៀងរាល់ឆ្ា គំដ្ើមបីន្របារពធ
ពិធីគដ្ើមបីអបអរសាទរ និងដ្ឹងគ្ ណ្ដ្ល់គសវាកមមធមមជាត្ិផដ្លែតល់មកឱយគយើង ដូ្គចាោះទិវាជីវៈចន្រមុោះអនតរជាតិ្អនតរជាតិ្គនោះម្មនគោលបំណ្ងបីដូ្ចខាងគន្រកាម៖ 

1. រំលឹកខួបអន សាវរីយន៍នការសគន្រមចឱយគន្របើន្របាស់ខេឹមសារ (Convention Text) ននអន សញ្ញញ  សហន្របជាជាត្ិសតីព ីជីវៈចន្រមុោះ (UN-CBD) 

2. បគងាើនចំគណ្ោះដ្ឹងជាសាធារណ្ៈ ននត្នមេធនធានជីវៈចន្រមុោះ និងសារៈន្របគោជន៍ននសម្មសភាព របស់វា រួមទាំងន្របពន័ធគអកូឡូស ី សន្រម្មប់គសដ្ឋកិចចជាត្ ិនិងគសដ្ឋកិចចសងគម 

3. ពន្រងឹងកិចចសហន្របត្ិបត្តិការជាត្ិ-អនតរជាត្ ិនិងគលើកទឹកចិត្តឱយម្មនការចលូរួមពីន្រគ្ប់មជឈដាឋ ន ពាក់ព័នធទាំងអស ់គដ្ើមបីការអភិរកស និងការន្រគ្ប់ន្រគ្ងធនធានជីវៈចន្រមុោះន្របកបគដាយនិរនតរភា 

 សន្រម្មបទិ់វាជីវៈចន្រមុោះឆ្ា គំនោះ ន្រត្ូវបានន្របារពធគធវើគន្រកាមន្របធានបទ “ជីវៈចន្រមោុះ ដ្ីគកាោះ” ។ ម្មនគកាោះមួយគៅសម ន្រទបា៉ែ សីហវីកគឈ្លម ោះ គកាោះ Easter 

ម្មនន្របជាជនគន្រចើនគន្របើន្របាស់ងមសន្រម្មប់សាងសង់ គហើយគកាោះគនោះម្មនទំនាក់ទំនងគៅនឹងជីវៈចន្រមុោះ គដាយសារផត្ការគន្របើន្របាស់ធនធានជីវៈចន្រមុោះគន្រចើន គធវើឱយគកាោះគនោះន្របឈមម ខនឹងការខវោះទឹកសាប 
និងធនធានធមមជាត្ិធាេ ក់ច ោះបនតិចមតងៗ រហូត្ដ្ល់គកាោះគនោះបាត្់បង់គៅ។ ន្របផហលជា១០០ឆ្ា ំគន្រកាយអាកកបា៉ែ ល់ជនជាត្ិអង់គគ្េសបានរកគ ើ ែទោះងម និងគហដាឋ រចនាសមព័នធគៅគលើគកាោះគនោះ 
ដ្ូគចាោះការបាត្់បង់គកាោះគនោះគដាយសារផត្ ការគន្របើន្របាសធ់នធានជីវៈចន្រមុោះគដាយកគន្រម្មល។ការផន្របន្របួលអាកាសធាត្ គធវើឱយភពផែនដី្គតត  ផដ្លគធវើឱយទឹកកកគៅប៉ែូលខាងត្បូង និងខាងគជើងរលាយ គហើយគៅគពលរលាយ 
ម្មនគកាោះ៣គៅ៤ម្មនកិចចន្រពមន្រពាងមយជាមួយន្របគទសអូន្រសាត លីគដ្ើមបីជគន្រមៀសន្របជាជនគៅគពលកំរិត្ទឹកសម ន្រទគឡើងខពស់។ 
ដ្ូចោា គនោះផដ្រន្របសិនគបើទឹកសម ន្រទគចោះផត្បនតគឡើងត្ំបន់មួយចំនួនគៅន្របគទសគវៀត្ណាមនឹងមិនអាចគធវើកសិកមមបានពិគសសត្ំបន់ហូជីមិ ។ ត្ំបន់គកាោះក ង និងនន្រពនប់ម្មនការហូរទឹកនន្របផដ្ល 
គធវើឱយប៉ែោះពាល់ដ្ល់ត្ំណាំន្រសវូន្របជាកសិករ គហើយសូមផងេងអំណ្រគ្ ណ្ដ្ល់ន្រកុមការររបំផរបំរួលអាកាសធាត្ ផដ្លគធវើទំនប់ទប់ទឹកនន្របអាចជួយការហរូទឹកនន្របបានន្របម្មណ្១០០០០ហិចត្ត 
គហើយការផន្របន្របួលអាកាសធាត្ បានប៉ែោះពាល់ដ្ល់ជីវៈចន្រមុោះ។ ផដ្លអាចជួយអបអរសារទរជីវៈចន្រមុោះអនតរជាតិ្ ន្របជាជនគខត្តគកាោះក ងក៏គួ្រផត្ អបអរសាទរខេួនឯងផដ្រ គកាត្សរគសើរដ្ល់ឯកឧត្តមអភិបាល គ្ណ្ៈអភិបាល 
ន្រកុមន្របឹកាគខត្ត ន្រពមទាំងកងរាជអាវ ធហត្ថទាំងអស ់ ប គ្គលិកននអគ្គនាយកដាឋ នរដ្ឋបាលការពារ និងអភិរកសធមមជាត្ ិ និងន្របជាជនគខត្តគកាោះក ងផត្មតង ខាុំសូមគកាត្សរគសើរ និងអបអរសាទរសហគ្មន ៍
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និងម្មនគម្មត្នភាពគដាយគយើងបានការពារនន្រពគកាងកាងរបស់គខត្តគកាោះក ង មិនន្រត្ឹមផត្គខត្តគកាោះក ងប៉ែ គណាា ោះគទប៉ែ ផនតសន្រម្មប់ទូទាំងន្របគទសទាំងមូល គយើងនឹងបនតការពារនន្រពគកាងកាង។ 

ទាក់ទងគៅនឹងការអភិរកសជីវៈចន្រមុោះគនោះក៏ជាគោលនគោបាយងមីមួយរបស់រាជរដាឋ ភិបាល ត្ំបន់ការពារទាំងអសគ់ៅទូទាំងន្របគទសនឹងន្រត្វូ (១) កំណ្ត្់ន្រពំន្របទល់គៅកាុងអាណ្ត្តិគនោះ និងគន្រកាយ (២) 

កំណ្ត្់ន្រពំផដ្នន្របជារសគ់ៅ (៣) កំណ្ត្់ន្រពំន្របទល់ដ្ីសមបទាន គដ្ើមបីរយន្រសលួការន្រគ្ប់ន្រគ្ងអភិរកស ជន្រមុ ដំ្សមបទានគធវើឱយបានគលឿន ឧទាហរណ៍្គៅភាំឳរាល់ចកំារអំគៅ អាចរកចំណូ្លសន្រម្មប់ន្របជាសហគ្មន ៍
និងគដ្ើមបីឱយន្របជាសហគ្មន៍ម្មនការររគធវើ និងម្មនចូលនន្រពដ្កហូត្ែល និងអន ែលនន្រពគឈើគៅរដ្ូវន្របាំង។ ដូ្គចាោះគយើងខំកសាងដំ្ណំាកសិឧសសហកមមគដ្ើមបីឱយន្របជាសហគ្មន៍បផងវរការររកាប់គឈើរកមកដំ្ណំាអំគៅវិ  
ភាំឳរាល់ក៏ជួយរកាទឹកសាបដ្ល់ន្របជាជនគៅគខត្តកំពង់សពឺែងផដ្រ។ បគងាើត្មូលនិធិអនាម័យបរិសាថ នសន្រម្មប់រដ្ឋបាលថាា ក់គន្រកាមជាត្ិន្របម្មណ្ជា៥លានដ្ លាេ អាគមរិក ផដ្លម្មនម ខររសន្រម្មប់ឱយគខត្តយកគៅសំអាត្ទីន្របជ ំជន 
គរៀបចំកញ្ចប់ងវកិារម្មនមួយចំនួនសន្រម្មប់គខត្តគកាោះក ងពិគសសន្រកុងគខមរភូមិនទម នគគ្សន្រម្មប់ឱយគខត្តរកផដ្គូ្រសន្រម្មប់សំអាត្ន្រកុងគនោះម នគគ្។ ល ោះន្រត្តផត្គយើងរកាសន្រមស់ និងគសាភ័ណ្ឌ ភាពទីន្រកុង 
និងសម ន្រទគទើបម្មនន្របជាជនត្ំបន់គែសងៗមកគលង។ អំពាវនាវឱយគយើងផងរកាជីវៈចន្រមុោះរបស់គយើងគន្រពាោះថាជីវៈចន្រមុោះគឺ្ជាអាយ ជីវិត្របស់គយើង សូមបីផត្ខយល់ ដី្ និងទឹក។ 

ជាទីបញ្ចប ់ខាុំសូមន្របសិទធពរសិរីមងគលជូនចំគពាោះឯកឧត្តម គលាកជំទាវ គលាក គលាកន្រសី គភាៀវជាត្ ិអនតរជាត្ទិាំងអស់ សូមជួបន្របទោះផត្នឹងគសចកតីស ខ និងព ទធពរទាំងបួនន្របការគ្ ឺអាយ  
វណ្ា ៈ ស ខៈ ពលៈ ក ំបីគ េៀងឃ្លេ ត្គឡើយ និងស ខភាពលអ។  

សមូអរគ្ ណ្! 
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Annex 6: Photo album before and during the International Day for Biological Diversity 

6.1. Banner and Poster Photo 
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6.2. Before arrival of Honourable Guests 
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6.3. The International Day for Biological Diversity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  


