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ការចលូរមួជ្រោមជ្រែងរបសរ់ដ្ឋា ភិបាលនឹងែយួឲ្យវិសយ័ 
ឧសាហកមមជ្តៅ កមពោុនឹងមានសន្ុុះជ្ើនជ្ឡើង 

 
ទីររងុភនាំចពញ៖ អងគការ WWF រមពុជានឹងចរៀបេាំសិកាា សាលាខដលនឹងបង្ហា ញពីសាន ថ្ដ ការអនុវត្តន៍ដ៏លអ 
និងការសិរាចរៀនសូរត្អស់រយៈចពល៣ឆ្ន ាំរនលងមរ ចដើមបផីសពវផាយផលិត្ផលចតត ខដល ននិរនតរភាព
ចៅរនុងរបចទសរមពុជា។ ការរបមូលផតុាំអនរជាំនាញខាងចតត  ស ជិរពាណិជជរមមចតត  សិកាា សាលាចនេះ
នឹងគាំរទដល់ ចគលនចោបាយសរ ប់ច្វើឲ្យទីផារ និងឧសាហរមមចតត របរបចោយនិរនតរភាពទាំងរនុង
របចទសរមពុជា និង ត្ាំបន់ចមគងគ។ សិកាា សាលាចនេះនឹងរបារពធចឡើងនាថ្ងៃទី ២៥ ខែ មិងុនា ឆ្ន ាំ ២០១៤ 
សថិត្ចៅសណ្ឋា គរ ហីុ ៉ោវារ។ី 
 
គចរ ងចតត របស់អងគការ WWF របចាំត្ាំបន់ចមគងគរគបដណត ប់៣របចទសរមួ ន រមពុជា ឡាវ និង ចវៀត្ណ្ឋម 
ឧបត្ថមភចោយររុមហ ុន IKEA រ៏ដូេជា រិេចសហរបតិ្បត្តិការអភិវឌ្ឍសហរគិនរបស់របចទសអាលលឺម៉ោង់ DEG 
និងថ្ដគូរពារ់ព័នធនានាដូេជា ស គមចតត រមពុជា សហគមន៍មូលោា ន រដាបាលថ្រពចឈើ ររសួងបរសិាថ ន និង 
ររសួងពាណិជជរមមខដលបរមងុនឹងពរងីរការរគប់រគងចតត ខដល នស្រសាប់ឲ្យ ននិរនតរភាព និងខែសសង្ហវ រ់
ផលិត្រមមជាមួយនឹងចគលចៅសរ ប់ការផគត់្ផគង់វត្ថុធាតុ្ចដើមេាំនួន ១០០០ ចោន របរបចោយេីរភាព
សរ ប់ការផលិត្នាឆ្ន ាំ ២០១៤។  
 
អងគការ WWF រមពុជា ជាខផនរមួយថ្នគចរ ងចតត  ខដលបានជួយគាំរទទីផារ និងអាជីវរមមខដលភាជ ប់ចៅនឹង 
ខែសសង្ហវ រ់ផលិត្រមម្ នធានខដល នស្រសាប់។ គចរ ងចនេះរ៏បានជួយគាំរទដល់ចគលនចោបាយចតត  
ខដលបង្ហា ញពីផលរបចោជន៍ និង អនុញ្ញា តិ្ឲ្យនាាំចេញ។ ចគលនចោបាយចនេះបាននាាំឲ្យ នការនាាំចេញ 
ផលិត្ផលចតត  ៥ចោនចៅរបចទសចវៀត្ណ្ឋម។ 
 
រនុងភាពជាថ្ដគូជាមួយរាជរោា ភិបាលរមពុជា សាថ ប័នចរៅរោា ភិបាល និងសហគមន៍ គចរ ងចតត របស់អងគការ 
WWF បានចប់ចផតើមោាំងពីឆ្ន ាំ ២០០៦ ចហើយទទួលបានលទធផលសាន ថ្ដលអៗ  អស់រយៈចពល ៩ឆ្ន ាំ។ 
ការអនុវត្តន៍ត្ាំណ្ឋរ់ទាំង៣ចនេះ ត្ាំណ្ឋរ់កាលដាំបូង ចតត ត្សាំខាន់ចលើការស្រសាវរជាវ បញ្ជ ីសារចពើភ័ណឌ  និងការ
ោាំដុេះចតត ជាចលើរដាំបូងចៅរនុងស្រសុរខរពរចោន ត្ ចែត្តរាំពត្ នាឆ្ន ាំ ២០០៧។ ចៅឆ្ន ាំ ២០០៩ គចរ ងចតត
បានចប់ចផតើមចតត ត្ចៅចលើច្វើោ៉ោងណ្ឋឲ្យទីផារចតត របរបចោយនិរនតរភាព ការខរថ្េនផលិត្ផលឲ្យ ន



 

 

គុណភាពសរ ប់ត្ាំណ្ឋរ់កាលទី២ ចហើយនាាំឲ្យ នការបចងកើត្ស គមចតត រមពុជា ចដើមបបីចងកើនឱកាស
ការង្ហរ និងការរគប់រគង្នធានចតត របរបចោយនិរនតរភាព ខដលជាខផនរមួយជួយគាំរទដល់ផលិត្ផលចតត  
និងពាណិជជរមមចៅរមពុជា។ 
 
ចលារ ឈិត្ សាំអាត្ នាយរអងគការ WWF រមពុជា បានចលើរចឡើងថា “ចតត គឺជាផលិត្ផលខដល នលរាណៈ
ពិចសស ចហើយរបចទសរមពុជាចយើង នចតត រហូត្ដល់ជាង ២០ របចភទ សរ ប់ជួយរទរទង់ដល់ជីវភាព

រត្ូវបានទទួលសាគ ល់របជាជន និងចសដារិេចជាតិ្។ ចនេះរ៏ជាឱកាសមួយខដលផលិត្ផលចតត របស់រមពុជា
ចោយទីផារអនតរជាតិ្និងត្ាំបន់  សរ ប់ផលិត្ផលថ្បត្ងរបរបចោយនិរនតរភាព” 
 
ទនទឹមនឹងការររីេចរមើនចនេះ ្នធានចតត ចៅខត្របឈមនឹងហានិភ័យែពស់ថ្នការចរងរបវញ័្ច ចោយសារខត្ការ
កាប់ចឈើែុសេាប់ និងការបខមលងដីថ្រព។ ចតត គឺជាអនុផលថ្រពចឈើដ៏សាំខាន់មួយសរ ប់របជាជនចៅរនុង
ត្ាំបន់ចមគងគ ចរពាេះវាគាំរទដល់ជីវភាពរស់ចៅោមរយៈការផតល់ជាអាហារ ជាស ភ រៈសរ ប់ច្វើទីជរមរ 
និងជាវត្ថុធាតុ្ចដើមផគត់្ផគង់សរ ប់ការខរថ្េនជាផលិត្ផលោ៉ោងចរេើនរបចភទសរ ប់ការចរបើរបាស់ រ៏ដូេជា
ការជួញដូរចៅរនុងទីផាររនុងស្រសុរ និងចរៅស្រសុររបរបចោយត្ថ្មលែពស់ និង ជាផលរបចោជន៍ដល់ការ
ផគត់្ផគង់ផលិត្ផលរបរបចោយនិរនតរភាពដល់អនរច្វើចតត ។ អងគការ WWF បានអាំពាវនាវឲ្យ នសរមមភាព
ជាបនាទ ន់ចដើមបបីញ្ឈប់ការកាប់បាំតល ញថ្រពចឈើខដលរាំពុងនឹងបាំតល ញ្មមជាតិ្សរ ប់ការអភិវឌ្ឍន៍នាចពល
អនាគត្។ 
 
សមត្ថភាពផលិត្រមម និងជាំនាញចៅរនុងរបចទសរមពុជាអាេជារទពយមួយចបើសិនជាវាផារភាជ ប់នឹងការរគប់
រគង្នធានរបរបចោយនិរនតរភាព និង ផលិត្រមមសាអ ត្។  ចនេះរ៏ជាចពលចវលាមួយខដលរោា ភិបាលរមពុជា
គួរពិនិត្យចមើលចឡើងវញិ និងពរងឹងចគលនចោបាយខដលនឹងជួយចលើររមពស់ផលិត្ផលចតត ចៅរមពុជា 
រ៏ដូេជានាាំចេញផងខដរ។ 
 
ចលារ លិប ជាង របធានររុមរបឹរាភិបាលស គមចតត រមពុជា បាន នរបសាសន៍ថា “ចតត បានជួយសរមួល
ដល់ការរបរបេិញ្ច ឹមជីវតិ្របស់របជាជនចៅរនុងសហគមន៍ចោយគម នការបាំតល ញថ្រព។ របារ់េាំណូលខដល
បានមរពីចតត បានរមួេាំខណរដល់ការរគប់រគងថ្រពចឈើរបរបចោយនិរនតរភាពរបស់សហគមន៍។ ចៅរនុង
របចទសរមពុជា នរបចភទចតត ខដល នសកាត នុពលរនុងពាណិជជរមមចៅរនុងថ្រព្មមជាតិ្ជាចរេើន ខត្ការដរ
ហូត្ទមទរឲ្យ ននិរនតរភាព។ ស គមចតត រមពុជាខត្ងខត្បូរបញ្ចូ លនិរនតរភាពទាំង្នធានចតត  និងការ
អភិវឌ្ឍន៍អាជីវរមមចរកាមរិេចសហរបតិ្បត្តិការជាមួយអងគការ WWF រដាបាលថ្រពចឈើ និងររសួងបរសិាថ ន។” 
 



 

 

គចរ ងចតត បានបចងកើនការរសាងសមត្ថភាពចៅដល់ស ជិរស គមចតត រមពុជា និងភាគីពារ់ព័នធរបជាជន
ចៅោមជនបទចោយជួយពួរចគរនុងការអភិវឌ្ឍន៍ផលិត្ផល និងខរថ្េន ការអនុវត្តបចេចរចទសផលិត្រមម
ស អ ត្ និងការបចងកើត្ខផនការរគប់រគងចតត របរបចោយនិរនតរភាព ធានាការរគប់រគង្នធានចតត និងចលើរ
រមពស់ជីវភាពរស់ចៅរនុងស្រសុរ រ៏ដូេជាគាំរទដល់ការការពារជីវេរមុេះចៅរនុងត្ាំបន់បណ្ឋត ញចតត ។ អងគការ 
WWF និង ថ្ដគូពារ់ព័នធ រាំពុងខសវងររការខេររ ាំខលរនូវបទពិចសា្ន៍ រ៏ដូេជាវ ិ្ ីសាស្រសតទាំងចនេះចដើមបីជា
ជាំនួយដល់សាថ ប័នចផសងៗចទៀត្ចដើមបីយរជាគាំរ ូនិងច្វើការពរងីរ។ 

 

“បេចុបបនន អាជីវរមមចតត ចៅរមពុជារាំពុងរបឈមនឹងឧបសគគសាំខាន់ពីរ” ចលារ លុន ចយង ទីរបឹរាជាន់ែពស់
ស គមចតត រមពុជា បានចលើរចឡើងថា “បញ្ញា ទីមួយ គឺចេញពីឫសគល់របស់សហរគសខាន ត្តូ្េ និងម្យម 
ខដលពួរចគមិនអាេផលិត្ចៅចរកាមទាំហាំចសដារិេចខដលត្រមវូឲ្យ នការេាំណ្ឋយែពស់រនុងការដឹរជញ្ជូ ន និង
ចរបើថាមពលអគគិសនី។ បញ្ញា ទីពីរ គឺបទបបញ្ាតិ្តចៅចលើការនាាំចេញចតត រត្ូវការចពលចវលា េាំណ្ឋយរយៈចពល
យូរ ខដលច្វើឲ្យ នការសមគុសាម ញ។” 
 
ការចតត ត្សាំខាន់ចៅចលើខែសសង្ហវ រ់ផលិត្រមមចតត ោមរយៈការរបមូលចតត របរបចោយនិរនតរភាព, សហរគស
ខាន ត្តូ្េ និងម្យម, អនរទិញរនុងស្រសុរ និងអនតរជាតិ្។ របចទសរមពុជាអាេផលិត្ និងនាាំចេញេូលផលិត្ផល
ចតត របរបចោយគុណភាពែពស់ និង នត្ថ្មលរាប់លានដុលាល សហរដាអាចមររិរនុងមួយឆ្ន ាំ។ ប៉ោុខនតបទបបញ្ញា ត្តិ
ថ្នការនាាំចេញចៅចលើផលិត្ផលអនុផលថ្រពចឈើគួរខត្រត្ូវបាននាាំចេញជាលរាណៈសាមញ្ា និង នភាព
ង្ហយស្រសួល។ ោមរយៈការអនុវត្តន៍ពាណិជជរមមទាំងចនេះ សហគមន៍នឹង នការចលើរទឹរេិត្តបខនថមចទៀត្
ចដើមបីអភិររសចតត និងរបព័នធចអរូឡូសីុថ្រពចឈើរបស់ពួរគត់្។ 
 

### 
 

សរ ប់ព័ត៌្ នបខនថម សូមទរ់ទង៖ 
រញ្ញា  ែឹម ឆវោី ជាំនួយការខផនរសារព័ត៌្ ន និងរិេចការសាធារណៈ ថ្នអងគការ រមពុជា ោមរយៈអីុខម៉ោល 
wwfkh.commsintern@wwfgreatermekong.org  
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