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ហាមចេញផាយមុនច ៉ោ ង 00:01 am ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មិងុនា ឆ្នាំ ២០១៤

ការច ូលរ ួមជ្រោមជ្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងែ ួយឲ្យវិស័យ
ឧសាហកមមជ្តៅកមពោនឹ
ងមានសន្ុះជ្ើនជ្ឡើ
ង
ុ
ុ
ទីររុងភនាំចពញ៖

អងគការ

WWF

រមពុជានឹ ងចរៀបេាំ សិកាាសាលាខដលនឹងបង្ហាញពី សានថ្ដ ការអនុ វត្តន៍ដ៏លអ
និ ងការសិរាចរៀនសូរត្អស់រយៈចពល៣ឆ្នាំរនលងមរ
ចដើមបីផសពវផាយផលិត្ផលចតតខដល ននិរនតរភាព
ចៅរនុងរបចទសរមពុជា។
ការរបមូ លផតាំុអរ
ន ជាំ នាញខាងចតត
ស ជិរពាណិជជរមមចតត
សិកាាសាលាចនេះ
នឹ ងគាំរទដល់ ចគលនចោបាយសរ ប់ ច្វើឲ្យទីផារ និងឧសាហរមមចតតរបរបចោយនិ រនតរភាពទាំងរនុង
របចទសរមពុជា និង ត្ាំ បន់ ចមគងគ។ សិកាាសាលាចនេះនឹ ងរបារពធចឡើងនាថ្ងៃទី ២៥ ខែ មិងុនា ឆ្នាំ ២០១៤
សថិត្ចៅសណ្ឋ
ា គរ ហុី ៉ោ វារ ី។
គចរ

ងចតតរបស់អងគការ WWF របចាំត្ាំបន់ ចមគងគរគបដណតប់ ៣របចទសរួម

ន រមពុជា ឡាវ និ ង ចវៀត្ណ្ឋម
ឧបត្ថមចភ ោយររុមហុន IKEA រ៏ ដូេជា រិេចសហរបត្ិ បត្តិការអភិវឌ្ឍសហរគិនរបស់របចទសអាលលឺម៉ោង់ DEG
និ ងថ្ដគូ រពារ់ ព័នធនានាដូេជា ស

គមចតតរមពុជា សហគមន៍ មូលោាន រដាបាលថ្រពចឈើ ររសួងបរ ិសាថន និ ង

ររសួងពាណិជជរមមខដលបរមុងនឹងពរងីរការរគប់ រគងចតតខដល
ផលិត្រមមជាមួ យនឹងចគលចៅសរ
សរ

ប់ ការផលិត្នាឆ្នាំ ២០១៤។

នស្រសាប់ឲ្យ

ប់ ការផគត្់ផង
គ ់ វត្ថុធាត្ុ ចដើមេាំនួន

១០០០

ននិ រនតរភាព
ចោន

និ ងខែសសង្ហវរ់

របរបចោយេីរភាព

អងគការ WWF រមពុជា ជាខផនរមួ យថ្នគចរ ងចតត ខដលបានជួ យគាំរទទីផារ និ ងអាជី វរមមខដលភាជប់ ចៅនឹង
ខែសសង្ហវរ់ ផលិត្រមម្នធានខដល នស្រសាប់។
គចរ ងចនេះរ៏ បានជួយគាំរទដល់ចគលនចោបាយចតត
ខដលបង្ហាញពីផលរបចោជន៍ និ ង អនុ ញ្ញាត្ិ ឲ្យនាាំចេញ។ ចគលនចោបាយចនេះបាននាាំឲ្យ

នការនាាំចេញ

ផលិត្ផលចតត ៥ចោនចៅរបចទសចវៀត្ណ្ឋម។
រនុងភាពជាថ្ដគូ ជាមួ យរាជរោាភិ បាលរមពុជា សាថប័នចរៅរោាភិ បាល និ ងសហគមន៍ គចរ ងចតតរបស់អងគការ
WWF បានចប់ចផតើមោាំងពី ឆ្នាំ ២០០៦ ចហើយទទួ លបានលទធផលសានថ្ដលអៗ អស់រយៈចពល ៩ឆ្នាំ។
ការអនុវត្តន៍ត្ាំណ្ឋរ់ ទាំង៣ចនេះ ត្ាំ ណ្ឋរ់ កាលដាំបូង ចតតត្សាំខាន់ ចលើការស្រសាវរជាវ បញ្ជីសារចពើភ័ណឌ និងការ
ោាំដុេះចតតជាចលើរដាំបូងចៅរនុងស្រសុរខរពរចោនត្ ចែត្តរាំពត្ នាឆ្នាំ ២០០៧។ ចៅឆ្នាំ ២០០៩ គចរ
បានចប់ ចផតើមចតតត្ចៅចលើច្វើោ៉ោងណ្ឋឲ្យទី ផារចតតរបរបចោយនិ រនតរភាព

ងចតត

ការខរថ្េនផលិត្ផលឲ្យ

ន

President: Yolanda Kakabadse

Registered as:

Director General: James P.Leape

WWF-World Wide Fund For Nature

President Emeritus:

WWF-Fondo Mondiale per la Natura

HRH The Duke of Edinburgh

WWF-Fondo Mundial para la Naturaleza

Founder President:

WWF-Fonds Mondial pour la Nature

HRH Prince Bernhard of the Netherlands

WWF-Welt Natur Fonds
Also known as World Wildlife Fund

គុ ណភាពសរ

ប់ត្ាំណ្ឋរ់កាលទី ២

ចហើយនាាំឲ្យ

នការបចងកើត្ស

គមចតតរមពុជា

ចដើ មបីបចងកើនឱកាស

ការង្ហរ និ ងការរគប់ រគង្នធានចតតរបរបចោយនិរនតរភាព ខដលជាខផនរមួយជួ យគាំរទដល់ផលិត្ផលចតត
និ ងពាណិជជរមមចៅរមពុជា។
ចលារ ឈិត្ សាំអាត្ នាយរអងគការ WWF រមពុជា បានចលើរចឡើងថា “ចតតគឺ ជាផលិត្ផលខដល នលរាណៈ
ពិ ចសស ចហើយរបចទសរមពុជាចយើង នចតតរហូត្ដល់ជាង ២០ របចភទ សរ ប់ ជួយរទរទង់ ដល់ជីវភាព
របជាជន

និ ងចសដារិេជា
ច ត្ិ ។

ចនេះរ៏ ជាឱកាសមួ យខដលផលិត្ផលចតតរបស់រមពុជារត្ូវបានទទួ លសាគល់

ចោយទី ផារអនតរជាត្ិនិងត្ាំ បន់ សរ

ប់ផលិត្ផលថ្បត្ងរបរបចោយនិ រនតរភាព”

ទនទឹមនឹងការរ ីរេចរមើនចនេះ ្នធានចតតចៅខត្របឈមនឹងហានិភ័យែពស់ថ្នការចរងរបវ ័ញ្ចចោយសារខត្ការ
កាប់ចឈើ ែុសេាប់
ត្ាំ បន់ ចមគងគ

និងការបខមលងដី ថ្រព។

ចតតគឺជាអនុផលថ្រពចឈើ ដ៏សាំខាន់ មួយសរ

ចរពាេះវាគាំរទដល់ជីវភាពរស់ចៅោមរយៈការផតល់ជាអាហារ

និ ងជាវត្ថុធាត្ុ ចដើ មផគត្់ផង
គ ់សរ

ជាស ភ រៈសរ

ប់ ការខរថ្េនជាផលិត្ផលោ៉ោ ងចរេើ នរបចភទសរ

ការជួ ញដូរចៅរនុងទី ផាររនុងស្រសុរ

និ ងចរៅស្រសុររបរបចោយត្ថ្មលែពស់

ប់ របជាជនចៅរនុង

និ ង

ប់ ការចរបើ របាស់

រ៏ ដូេជា

ជាផលរបចោជន៍ ដល់ការ

ផគត្់ផគង់ផលិត្ផលរបរបចោយនិ រនតរភាពដល់អរ
ន ច្វើចតត។ អងគការ WWF បានអាំ ពាវនាវឲ្យ
ជាបនាទន់ ចដើមបីបញ្ឈប់ ការកាប់ បាំតលញថ្រពចឈើ ខដលរាំ ពុងនឹងបាំ តលញ្មមជាត្ិសរ

ប់ ច្វើទីជរមរ

នសរមមភាព

ប់ ការអភិវឌ្ឍន៍ នាចពល

អនាគត្។
សមត្ថភាពផលិត្រមម

និ ងជាំ នាញចៅរនុងរបចទសរមពុជាអាេជារទពយមួ យចបើសិនជាវាផារភាជប់ នឹងការរគប់

រគង្នធានរបរបចោយនិ រនតរភាព និង ផលិត្រមមសាអត្។
គួ រពិ និត្យចមើ លចឡើងវ ិញ
រ៏ ដូេជានាាំចេញផងខដរ។

ចនេះរ៏ ជាចពលចវលាមួ យខដលរោាភិ បាលរមពុជា

និ ងពរងឹ ងចគលនចោបាយខដលនឹ ងជួ យចលើររមពស់ផលិត្ផលចតតចៅរមពុជា

ចលារ លិប ជាង របធានររុមរបឹរាភិ បាលស

គមចតតរមពុជា បាន

នរបសាសន៍ ថា “ចតតបានជួ យសរមួល

ដល់ការរបរបេិ ញ្ចឹមជី វ ិត្របស់របជាជនចៅរនុងសហគមន៍ ចោយគមនការបាំ តលញថ្រព។

របារ់ េាំណូលខដល

បានមរពីចតតបានរួមេាំ ខណរដល់ការរគប់ រគងថ្រពចឈើ របរបចោយនិរនតរភាពរបស់សហគមន៍។

ចៅរនុង
ខត្ការដរ

របចទសរមពុជា នរបចភទចតតខដល នសកាតនុពលរនុងពាណិជជរមមចៅរនុងថ្រព្មមជាត្ិ ជាចរេើន
ហូត្ទមទរឲ្យ ននិរនតរភាព។ ស គមចតតរមពុជាខត្ងខត្បូរបញ្ូច លនិ រនតរភាពទាំង្នធានចតត

និងការ

អភិវឌ្ឍន៍អាជី វរមមចរកាមរិេចសហរបត្ិបត្តិការជាមួ យអងគការ WWF រដាបាលថ្រពចឈើ និងររសួងបរ ិសាថន។”

គចរ

ងចតតបានបចងកើនការរសាងសមត្ថភាពចៅដល់ស

ជិ រស

ចៅោមជនបទចោយជួ យពួ រចគរនុងការអភិ វឌ្ឍន៍ ផលិត្ផល

គមចតតរមពុជា និងភាគី ពារ់ ព័នធរបជាជន

និងខរថ្េន

ការអនុវត្តបចេចរចទសផលិត្រមម

ស អ ត្ និ ងការបចងកើត្ខផនការរគប់រគងចតតរបរបចោយនិ រនតរភាព ធានាការរគប់ រគង្នធានចតតនិ ងចលើរ
រមពស់ជីវភាពរស់ចៅរនុងស្រសុរ

រ៏ដូេជាគាំរទដល់ការការពារជីវេរមុេះចៅរនុងត្ាំ បន់ បណ្ឋ
ត ញចតត។

អងគការ

WWF និ ង ថ្ដគូ ពារ់ព័នធ រាំ ពុងខសវងររការខេររ ាំខលរនូ វបទពិចសា្ន៍ រ៏ដូេជាវ ិ្ីសាស្រសតទាំងចនេះចដើមបីជា
ជាំ នួយដល់សាថប័ នចផសងៗចទៀត្ចដើមបីយរជាគាំរូ និ ងច្វើការពរងីរ។
“បេចុបបនន អាជី វរមមចតតចៅរមពុជារាំ ពុងរបឈមនឹងឧបសគគសាំខាន់ ពីរ” ចលារ លុន ចយង ទីរបឹ រាជាន់ែពស់
ស គមចតតរមពុជា បានចលើរចឡើងថា “បញ្ញ
ា ទីមួយ គឺ ចេញពី ឫសគល់របស់សហរគសខានត្ត្ូេ និ ងម្យម
ខដលពួរចគមិ នអាេផលិត្ចៅចរកាមទាំ ហាំចសដារិេចខដលត្រមូវឲ្យ

នការេាំណ្ឋយែពស់រុងការដឹ
ន
រជញ្ូជ ន និ ង

ចរបើ ថាមពលអគគិសនី។ បញ្ញ
ា ទី ពីរ គឺបទបបញ្ាត្ិតចៅចលើការនាាំចេញចតតរត្ូវការចពលចវលា េាំ ណ្ឋយរយៈចពល
យូរ ខដលច្វើឲ្យ

នការសមគសា
ម ញ។”
ុ

ការចតតត្សាំខាន់ ចៅចលើខែសសង្ហវរ់ ផលិត្រមមចតតោមរយៈការរបមូ លចតតរបរបចោយនិ រនតរភាព, សហរគស
ខានត្ត្ូេ និងម្យម, អនរទិញរនុងស្រសុរ និងអនតរជាត្ិ។ របចទសរមពុជាអាេផលិត្ និ ងនាាំចេញេូ លផលិត្ផល
ចតតរបរបចោយគុ ណភាពែពស់ និ ង នត្ថ្មលរាប់ លានដុ លាលសហរដាអាចមរ ិររនុងមួ យឆ្នាំ។ ប៉ោុ ខនតបទបបញ្ញាត្តិ
ថ្នការនាាំចេញចៅចលើផលិត្ផលអនុផលថ្រពចឈើ គួរខត្រត្ូវបាននាាំចេញជាលរាណៈសាមញ្ា
ង្ហយស្រសួល។

ោមរយៈការអនុវត្តន៍ពាណិជជរមមទាំងចនេះ

សហគមន៍នឹង

និង

នភាព

នការចលើរទឹរេិ ត្ប
ត ខនថមចទៀត្

ចដើមបីអភិ ររសចតតនិងរបព័នចធ អរូ ឡូសុីថ្រពចឈើ របស់ពួរគត្់។
###
សរ

ប់ ព័ត្៌

នបខនថម សូមទរ់ទង៖

រញ្ញា ែឹម ឆវ ីោ ជាំនួយការខផនរសារព័ ត្៌

ន និ ងរិ េកា
ច រសាធារណៈ ថ្នអងគការ រមពុជា ោមរយៈអុី ខម៉ោ ល

wwfkh.commsintern@wwfgreatermekong.org

