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មេចញផ យមុនេម៉ង ០០:០១ ៃថងទី១៣ កុមភៈ ២០១៤

អងគករ WWF ផ ព្វផ យេសៀវេភដំបូងសីព
្ត ីេផ្តេនកនងតំ
បន់េមគងគ
ុ
ភនំេពញ, កមពុជ – េសៀវេភស្តីពីេផ្តដំបូងស្រមប់តំបន់េមគងគ ែដល្រតូវបនអងគករ WWF និង ្រកុមអនករុកខវ ិទូេនទី្រកុង
ញូវយ៉កផ ព្វផ យនៃថងេនះ េរៀប ប់យ៉ងអំលិតអំពី រុកជ
ខ តិេផ្ត ចំនួន ៦៥្របេភទ ែដល្រតូវបនេគកត់្រ ទុក ពីកុង្របេទស
ន

កមពុជ
វ និងេវៀត
ម។ េនកនុងចំេ
គឺេផ្តទឹកឃមំុ និងេផ្តបន្លដងេពញ។
េសៀវេភែដលមនចំណងេជើងថ ្របព័នធចំ
គឺជលទធផលៃនករសិក ្រ

មេផ្តទំងេនះ មនេផ្ត២្របេភទថមី ្រតូវបនេគរកេឃើញេន្របេទសកមពុជ

ត់ថនក់ េអកូឡូសុី និងករ្រគប់្រគងេផ្តកនុង្របេទសកមពុជ

វ និងេវៀត

ម

វ្រជវរយៈេពល ៨ឆនំ េហើយផ្តល់ព័ត៌មនស្តីពីេគលករណ៍្រគប់្រគងេផ្ត ស្រមប់ជមគ៌

ដល់ករ្រគប់្រគង និងេ្របើ្របស់េផ្ត្របកបេ

យនិរន្តរភពេនកនុង្របេទសទំងបី។

ត នយកអងគករ WWF កមពុជ បនេលើកេឡើងថ ៖ “េយើងមនេមទនភព
ស់កុងករផ
ន
ព្វផ យ
េសៀវេភេនះែដលចង្អុលបង្ហញថករ្រគប់្រគង ករផលិត និងករជួញដូរេផ្ត ្របកបេ យនិរន្តរភព គឺជវ ិធីែតមួយគត់
េ

ក ឈិត សំ

ែដល

ចធនករអភិវឌ ន៍វ ិស័យេផ្តេនតំបន់េមគងគេទៃថងខងមុខ។

ដូេចនះេយើងសូមអំពវនវដល់រ ្ឋ ភិបលៃនប

្របេទសកនុងតំបន់េមគងគ ឲយេ្របើ្របស់ធនធនព័ត៌មនដ៏សំខន់ៗកនុងេសៀវេភេនះ េដើមបីគំ្រទដល់ករក
ែផនករ្រគប់្រគងេផ្ត។”
េផ្តគឺជអនុផលៃ្រពេឈើ ដ៏សំខន់មួយស្រមប់្របជជនេនកនុងម

្ត

ង និងករអនុវត្តន៍

តំបន់េមគងគ េ្រពះ គំ្រទដល់ជីវភពរស់េន

មរយៈ

រ ជសមភរៈស្រមប់េធើ្វទីជ្រមក និងជវតថុធតុេដើមផគត់ផគង់ស្រមប់ករែកៃចនជផលិតផលយ៉ ងេ្រចើន្របេភទ

ករផ្តល់ជ

ស្រមប់ករេ្របើ្របស់ ក៏ដូចជស្រមប់ករជួញដូរេនកនុងទីផ រកនុង្រសុកនិងេ្រក្រសុក្របកបតៃម្លខពស់ផងែដរ។ េទះជយ៉ ង
ក៏េ យ ធនធនេផ្តៃ្រពកំពុងទទួលរងករគំ មកំែហង តួយ៉ងប ្ត លមកពី ករបែង្វរករេ្របើ្របស់ដីៃ្រព ្រពមទំង
សកមមភពនិងវ ិធី

្រស្ត្របមូលផលេផ្តេ

យគមននិរន្តរភព ែដលសុទធសឹងជក ្ត េធ្វើឲយបរ ិមណេផ្តៃ្រពធ្លក់ចុះ េហើយជះ

ផលអវ ិជជមនដល់និរន្តរភព និងភពរ ីកចេ្រមើនៃនវ ិស័យេផ្ត កនុងតំបន់េមគងគ។
េ

ក សំ

ត បនមន្រប

សន៍ថ៖ “

ព ក់គឺជ្របេភទេផ្តដ៏ពិេសសែដលមនែតេនកនុង្របេទសកមពុជប៉ុេ

្ណ ះ េហើយ

ែដលសហគមន៍មូល ្ឋ នកនុងេខត្តេសៀម ប និងេខត្តដ៏ៃទេទៀតេន មតំបន់បឹងទេន្ល
ប កំពុងេ្របើ្របស់េដើមបី ផលិតជ
ក្រន្តក និងជផលិតផលសិបបកមមេផ ងេទៀត្របកបេ យគុណភពខពស់ស្រមប់នំេចញេទ្របេទសៃថ និងទីផ រអន្តរជតិ។
ដូេចនះ

ព ក់មន

រៈសំខន់ខ្លំង

ស់ចំេពះករករពរជីវច្រមុះកនុង្របេទសេយើង និងចំេពះអនគតវ ិស័យេផ្ត។”

ជតិ កនុងេគលបំណងេដើមបីជួយដល់អនករុកខវ ិទយនិងអនកែដលពក់ព័នធកុងវ
ន ិស័យេផ្ត កនុងករ
សំគល់្របេភទេផ្តនីមួយៗ ក៏ដូចជមគ៌េដើមបីឈនេទបេងកើនទិននផលេផ្ត និងកនុងករសេ្រមចឲយបននូវផលិតកមមេផ្ត្របកប

េគនឹងេបះពុមេព សៀវេភជភ
េ

យនិរន្តរភព។

េសៀវេភេនះក៏ផ្តល់នូវេមេរៀនពក់ព័នធនឹងករក

េគលនេយបយពក់ព័នន
ធ ឹងករនំេចញ។

ងែផនករ្រគប់្រគង

វ ិធី

្រស្តនិងករែកៃចន

និង

េ

កបណិ្ឌ ត Charles M. Peters ជអនកនិពនធមនក់ៃនេសៀវេភេផ្តេនះ បនមន្រប

សន៍ថ៖ “េនះជករចង្រកងព័ត៌មន

ស្តីអំពីរក
ុ ខជតិេផ្តែផ្អកេលើករវ ិភគែដលេគបនេធ្វើយ៉ងល្អិតល្អន់បំផុត េបើេ្រប បេធៀបជមួយនឹងករសិក ដ៏ៃទេទៀតេនេលើ
ពិភពេ

ក។ លកខណៈពិេសសៃនេសៀវេភេនះ គឺេន្រតង់ថ

បង្ហញពីទិដ្ឋភពេអកូឡូសុី ជីវ

្រស្ត និងករបណុ្ត ះ

ធនធនេផ្តនិងៃ្រពេឈើ ដ៏មនតៃម្ល។ សំខន់ជងេនះេទេទៀត េយើងចង់ឲយមនុស ទូេទទំងអស់យល់ថ ករ្របមូលផលេផ្ត
នឹងគមននិរន្តរភពេឡើយ
ចំែណកេ

្របសិនេបើករដកហូតេនះ េលើសពីបរ ិមណ

និងសមតថភព

ៃនករដុះលូត

ស់របស់េផ្ត។”

កបណិ្ឌ ត Andrew J. Henderson ជអនកនិពនធមួយរូបេទៀត េហើយក៏ជអនកែដលបនរកេឃើញ និងកត់្រ

ទុក

នូវេផ្ត ចំនួន ២្របេភទថមី មនែតេនកនុង្របេទសកមពុជ គឺេផ្តទឹកឃមំុ និងេផ្តបន្លដងេពញ។
េសៀវេភេនះគឺជលទធផលៃនករសហកររ ង
ជមួយនឹង

ថ ប័នរ ្ឋ ភិបលពក់ព័នធ

ដូចជផលិតផលេផ្តកនុង្របេទស
នូវសមគមេផ្តកមពុជ

្រកុមអនករុកខវ ិទូេនទី្រកុងញូវយ៉ក

និងៃដគូអភិវឌ ន៍ដៃទេទៀត។

វ ែដលមនករទទួល

គ ល់ពី

និងកមមវ ិធីនិរន្តរភពេផ្តេន្របេទសេវៀត

និងអងគករ

WWF

ក ករបេងកើតេឡើង

សមិទិផ
ធ លទំងេនះសុទធសឹងជយន្តករសំខន់ៗ

កនុងករធនថផលិកករេផ្តនឹងទទួលបនផល្របេយជន៍ពីកំេនើន ៃនត្រមូវករផលិតផលេផ្តែដលមនស្តង់
េ

តំបន់េមគងគ

កិចចសហករេនះបននំមកនូវសមិទិផ
ធ លសំខន់ៗ

ថ ប័ន FSC ដំបូងេគេនេលើពិភពេ
ម។

ម

ក ៃច សុង
ី សមបត្តិ ្របធន្រកុមតមបញេនភូមិថេវងៃនេខត្តបូលីកខំៃស ្របេទស

។

វបនេលើកេឡើងថ៖ “េ

យមន

ករគំ្រទពី អងគករ WWF ខញំុបនចូលរួមកនុងករ្រគប់្រគង ករ្របមូលផលេផ្តៃ្រព និងករលក់ផលិតផលេផ្តែដលមនករ
ទទួល គ ល់ពី ថ ប័ន FSC កនុងតៃម្លមួយខពស់។ សំខន់ជងេនះេទេទៀត ខញំុបនចូលរួមកនុងករែកៃចន និងករតបញជមួយ
្របជជនដៃទេទៀត េដើមបីេលើកកមពស់ជីវភពរស់េន

មរយៈករទទួលបននូវ្របក់ចំណូលជមធយមចំនួន ១៥០ដុ

មួយែខ កនុងរដូវកលៃនករងរផលិតេផ្ត។”
េជគជ័យទំង

្ល កនុង

យ ែដលអងគករ WWF និងៃដគូសេ្រមចបនកនុងករគំ្រទដល់ករអភិវឌ ន៍វ ិស័យឧស ហកមមេផ្តេ

យ

និរន្តរភព េនកនុង្របេទសកមពុជ
វ និងេវៀត
ម ្រពមទំងករចង្រកងេសៀវេភេផ្តកនុងេពលេនះ សុទធទទួលបនករ
ឧបតថមភែផនកហិរញញ វតថុពី IKEA, the European Commission’s SWITCH-Asia Programme, DEG - Germany’s

Entrepreneurial Development Cooperation.

###
សំ ប់ព័ត៌មនបែនថម សូមទក់ទង៖

កញញ សុង ឆពណ្ណមីន ម្រន្តី

រព័ត៌មន និងកិចចករ

mina.song@wwf.panda.org
េ
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Book citation: Peters, C. And A. Henderson. 2014. Systematics, Ecology and Management of Rattans
in Cambodia, Laos, and Vietnam. WWF-Greater Mekong Program and The New York Botanical
Garden.
A switch to sustainable rattan production and supply in Cambodia, Laos, and Vietnam: To ensure
rattan harvesting and processing do not endanger rattan and forest resources, but offer new sources of
long-term income for rural people, WWF has embarked on an ambitious project with communities and
companies in Cambodia, Laos, and Vietnam. The end goal is to help improve management of rattan in
the Greater Mekong region.
FSC-certified - 'FSC' stands for Forest Stewardship Council, an organization that works to promote the
practice of sustainable forestry worldwide. Currently, WWF considers the Forest Stewardship Council
(FSC) the most credible certification system to ensure environmentally responsible, socially beneficial
and economically viable management of forests. Forest certification is a system of inspection and
tracking timber, pulp and other forest products to ensure they have been harvested according to a strict
set of guidelines. It’s more than just which trees to cut – forest certification also accounts for the social
and economic well-being of workers and local communities.
The two rattan species that are endemic to Cambodia are Pdao Toek Khmom (Calamus mellitus) and
Pdao Bonla Dong Penh (Calamus kampucheaensis).

About The New York Botanical Garden
The New York Botanical Garden is a museum of plants, an educational institution, and a scientific
research organization. Founded in 1891, the Botanical Garden is one of the world’s preeminent centers
for studying plants at all levels, from the whole organism down to its DNA. Garden scientists conduct
fundamental research on plants, algae, and fungi globally, as well as on the many relationships between
plants and people. Learn more: nybg.org.

