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េសចកី បកស រពត៌មន ស មប់ករេចញផ យបនទ ន់ 

 

សមគមេផកមពុជកយជសមជិកអងគករសមធម៌
ពណិជជកមមពិភពេ ក 

បនទ ប់ពីឆងកត់នីតិវធីិៃនករ ក់ពកយសំុកយជសមជិកែដលមនរយៈេពលយូរ និងលិតលន់ សមជិកភពរបស់
សមគមេផកមពុជ តវបនទទួលករឯកភព នេពលកនងេទថមីៗេនះ េ យ កម បឹក ភិបលៃនអងគករសមធម៌
ពណិជជកមមពិភពេ ក (WFTO) ។ កនុងន័យេនះ សមគមេផកមពុជបនកយជសមជិកៃនសមគមសមធម៌
ពណិជជកមម កលមួយ ែដលេធករេលែខ សងក់សមធម៌ពណិជជកមមទំងមូល េពលគឺចប់ពីផលិតកមមរហូតដល់ 
ករលក់។ ករកយជសមជិកៃនអងគករសមធម៌ពណិជជកមម កលមួយេនះ គំ ទដល់ករផ ពផ យផលិតផលេផ 
កមពុជែដលមនលកខណៈនិរនរភព និង បកបេ យគុណភពសង់ េនកនុងទីផ រអនរជតិ។ 

កនុងនមជសមជិកបេ ះ សននកនុងដំ ក់កលេនះ សមគមេផកមពុជចូលរមួជមួយសមជិកដៃទេទ តចំនួន 
បមណ ៤០០ មកពី ៧១ បេទសជំុវញិពិភពេ ក កនុងចលនសមធម៌ពណិជជកមម។ សមជិកទំងអស់សុទសឹងជ 
កមអនកផលិត កមសមគម បណំុ កមហុ៊នទីផ រនំេចញ នំចូល បណំុ ងទំនិញសមធម៌ពណិជជកមម ប ញ 
សមធម៌ពណិជជកមមថន ក់មូល ន ថន ក់ជតិ និងថន ក់តំបន់ ពមទំង កម ថ ប័នហិរញញវតថុេផ ងៗេទ ត។ 

េ ក លិប ជង បធនសមគមេផកមពុជ និងជមច ស់សិបបកមមេផធំជងេគេនកនុង បេទសកមពុជ និយយថករ 
ក ងប ញ និងទំនក់ទំនងករងរេនកនុងទីផ រ កល មរយៈអងគករប ញអនរជតិធំៗដូចជ អងគករ 
WFTO  េនះ មន រៈសំខន់ខំង ស់េ យេហតុថ នឹងជួយផល់ចំេណះដឹងនិងចកខុវស័ិយរបស់ផលិតករកមពុជ 
អំពីទីផ រ សមធម៌ពណិជជកមម ពមទំងអនុញញ តឲយពួកេគទទួលបននូវពត៌មនសំខន់ៗសីអំពីករអភិវឌ ន៍ទីផ រ ករ 
ផគត់ផគង់ និងត មវករ។ 

េ ក លិប ជង បនបែនថមថ៖ "ផលិតករេផកមពុជៃនសមគមេផ មនេសចកីរកី យនឹងដំណឹងលេនះ ពីេ ពះ 
ពួកេគនឹង ចទទួលបននូវ បេយជន៍ពីអងគករប ញពណិជជដ៏ធំមួយេនះកនុងករផ ពផ យផលិតផល ែដលពួក
េគេធបន ពមទំងក ងទំនក់ទំនងជមួយអនកទិញេនកនុងទីផ រ កល ជឧទហរណ៍ពួកេគ ចេផមករផ រ 
ភជ ប់ទំនក់ទំនងជមួយសមជិកៃនអងគករ WFTO ដៃទេទ ត ក៏ដូចជជមួយៃដគូពណិជជកមមនន មរយៈេគហទំព័រ 
របស់អងគករ WFTO ពឹតិករណ៍ និងកិចច បជំុពណិជជកមមេផ ងៗេទ តែដលេរ បចំេ យអងគករ WFTO ។" 

េ កមកិចចសហករជមួយអងគករ WWF ពមទំងៃដគូជ ជរ ភិបល និងអងគករមិនែមនរ ភិបលដៃទេទ ត 
សមគមេផកមពុជកំពុងអនុវតគេ មងេផ បកបេ យនិរនរភពែដលទទួលបនករឧបតថមភរមួគន េ យ EU និង 
IKEA។ គេ មងេនះមនេគលបំណង គប់ គងតំបន់ៃ ពធមមជតិែដលកំពុងមនេផដុះលូត ស់ និងេលកកមពស់ 
បេចចកេទសែកៃចនែដលេគរពេគលករណ៍បរ ិ ថ ន ត េពលគឺផលិតកមម ត។ េដមបីេធកិចចករទំងេនះ េគ តវេលក 
ទឹកចិតុដល់ករេ ប បស់ឲយអស់លទភពនូវវតថុធតុេដម និងជ មញឲយែខ សងក់ផលិតកមមមន បសិទភពេ យកត់ 
បនថយឲយអស់លទភពនូវករខជះខជ យវតថុធតុេដម ករេ ប រធតុគីមី និងករបេញចញេចលនូវឧសម័ន។ ករផ រភជ ប់ 
កមសិបបកមមេផកមពុជេទនឹងទីផ រ កលជេគលបំណងសំខន់មួយរបស់គេ មងេនះ។  



 
WWF ម តំបន់េមគងគ 
កមមវធីិអភិរក េនកមពុជ 
ផទះេលខ ២១ ផូវេលខ ៣២២ 
សងក ត់បឹងេកងកង១ 
បអប់សំបុ តេលខ ២៤៦៧ ភនំេពញ

ទូរស័ពទ៖ +៨៥៥ ២៣ ២១៨ ០៣៤ 
ទូរ រ៖ +៨៥៥ ២៣ ២១១ ៩០៩ 
www.cambodia.panda.org    
 

 
េសចកី បកស រពត៌មន ស មប់ករេចញផ យបនទ ន់ 

 
េ ក អូ៊ រតនៈ បធនគេ មងេផរបស់អងគករ WWF មន ប សន៍ថ ផលិតករេផកមពុជ ច បប់អនកបញជ ទិញ
អំពីឆនទៈរបស់ពួកេគកនុងករអនុវតន៍ បព័ន និងបេចចកេទសែកៃចនេផែដលករពរបរ ិ ថ ន េហយពួកេគមនសមតថភព
កនុងករែកៃចនផលិតផល តជមួយនឹងកររចនមូ៉ដែបកៗ។ 

េ ក បនបនថ៖ "េនះជឱកសដ៏លមួយស មប់សមគមេផកមពុជក ងទំនក់ទំនងរយៈេពលយូរជមួយ កមអនក
ទិញ និង កមពណិជជករែដលមនករទទួលខុស តវ េ យេហតុថ នឹងផល់នូវតៃមបែនថមេទកនុងែខ សងក់ផលិតកមម
េផទំងមូល េហយក េនះេហយែដលេលកទឹកចិត កមសហគមន៍មូល នឲយករពរតំបន់ៃ ពធមមជតិ និងជីវៈច មះ 
ពមទំងរមួចំែណកព ងឹងករអភិវឌ ន៍វស័ិយឧស ហកមមេផេនកមពុជ។" 

េ ក ែម៉ន សីុេន ន នយក បតិបតិៃនសមគមសិបបករកមពុជ ែដលជអនកជួយេ ជមែ ជងសមគមេផកនុងនីតិវធីិ
ៃនករ ក់ពកយសំុកយជសមជិក និយយថ មិនែមនជេរ ងងយ សលេទេដមបីកយេទជសមជិកៃនអងគករ 
WFTO េហយថ ថ ប័នែដល ក់ពកយសំុ តវបំេពញ មលកខខណត មវស មប់សមជិកភព។ ឧទហរណ៍ សិបបកមម
ែកៃចន តវេគរពេគលករណ៍លកខខណករងរល េពលគឺកែនងេធករមនអនម័យ បរ ិ ថ នជំុវញិល មនសុវតថិភព
ស មប់កមមករ និងមនករេរ បចំទុក ក់សំភរៈនិងវតថុធតុេដម បកបេ យស ប់ធន ប់ល។ 

េ កយេពលបញច ប់ភពជសមជិកបេ ះ សននរយៈេពល ២ឆន ំ សមគមេផកមពុជនឹង តវេធករ យតៃមផទ ល់ខួន
មួយេ យេធ បេទនឹងលកខខណសង់ ៃនអងគករសមធម៌ពណិជជកមមេដមបីកយខួនជសមជិកេពញសិទិៃនអងគករ
ប ញពណិជជកមមេនះ។ 
 
ស មប់ពត៌មនបែនថម សូមទក់ទងៈ 
េ ក េទព អ ន រទិធ  
ករយិល័យ រពត៌មន និងកិចចករ ធរណៈ 
អងគករ WWF ម តំបន់េមគងគ ករយិល័យកមមវធីិអភិរក េនកមពុជ  
ទូរស័ពទៈ ០២៣ ២១៨ ០៣៤ 
អីុែមលៈ asnarith.tep@wwf.panda.org  

េគហទំព័រៈ www.cambodia.panda.org  

ពត៌មនស មប់អនកនពិនធ៖ 

  េ យមនករេ ជមែ ជងពី អងគករ WWF សមគមេផកមពុជ តវបនបេងកតេឡងេនកនុងែខកញញ  ឆន ំ២០០៩ 
េ យមន ថ និកចំនួន ១១ សុទធសឹងែតជមច ស់សិបបកមមធុនតូច និងមធយមេនកមពុជ។ សមគមេផកមពុជ
មនទស នៈវស័ិយជ មញករអភិវឌ ន៍វស័ិយេផកមពុជឲយឈនេឡង បងកឱកសករងរកនុងវស័ិយេផ ចូលរមួ
េលកសទួយករេ ប បស់ធនធនធមមជតិឲយមននិរនរភព និងគំ ទពណិជជកមមេផកមពុជ។  

  សមធម៌ពណិជជកមម  គឺភពជៃដគូកនុងករេធករពណិជជកមមេ យែផកេលករចរចរ តមភព និងករេគរព
គន េទវញិេទមក កនុងេគលេ ែសងរកភពេសមសិទធិគន កនុងពណិជជកមមអនរជតិ។ ចូលរមួចំែណកដល់ករ 



 
WWF ម តំបន់េមគងគ 
កមមវធីិអភិរក េនកមពុជ 
ផទះេលខ ២១ ផូវេលខ ៣២២ 
សងក ត់បឹងេកងកង១ 
បអប់សំបុ តេលខ ២៤៦៧ ភនំេពញ

ទូរស័ពទ៖ +៨៥៥ ២៣ ២១៨ ០៣៤ 
ទូរ រ៖ +៨៥៥ ២៣ ២១១ ៩០៩ 
www.cambodia.panda.org    
 

 
េសចកី បកស រពត៌មន ស មប់ករេចញផ យបនទ ន់ 
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