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មាតិក 
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៤. ជម�ែឺឆ�ឆ�ួត នងិហនិភយ័ចេំពះសុខភាពសធារណៈេផ្សងេទៀត ១០ 
៥. សំេណ កិច�សហករ និងយុទ�េដះ្រសយជាមូលដ� ន  ១២ 
៦. អនុសសន ៍       ១៣



េសចក�ីសេង�ប 

អំពីអង�ករ FOUR PAWS 

FOUR PAWS គឺជាអង�ករសុខមាលភាពសត�អន�រជាតិ ែដលមានទីស� កក់ណា� លេនទី្រក�ង វែិយន (Vienna) ្របេទសអូ្រទីស 

(Austria)។ អង�ករេនះ្រត�វបានបេង�តេឡងេដយ េលក Heli Dungler ក�ុងឆា� ១ំ៩៨៨ េដយមានេគាលេដក�ុងករសេ�ង� ះ

សត�ែដល្រត�វករជំនួយ តមរយៈនិរន�ភាពៃនយុទ�នាករ និងគេ្រមាង។ ទស្សនៈវស័ិយរបស់ FOUR PAWS គឺពិភពេលក

មយួែដលមនុស្សទងំអស់្រប្រពឹត�ចំេពះសត�េដយក�ីេគារព ករេយាគយល់ និងករយល់ចិត�។ FOUR PAWS គឺជាអង�ករ

មួយែដលរងឹមា ំជាសកល និងមានសេម�ងឯករជ្យចំេពះសត�ែដលស�ិតេនេ្រកមករឃំុ្រគងរបស់មនុស្សតមរយៈ ៖  

 បេង�តដំេណាះ្រសយជានិរន�ចំេពះសត�ែដល្រត�វករជំនួយ 

 កររជួំលចិត� និងផា� ស់ប�ូរឥរយិាបថរបស់អ�កបរេិភាគ 

 ដឹកនាកំរផា� ស់ប�ូរច្បាប ់

 បេង�តថាមពលៃនភាពជាៃដគូរ 

FOUR PAWS េផា� តជាចម្បងេទេលពពួកសត�ែដលស�ិតេនេ្រកមឥទ�ិពលរបស់មនុស្សេដយផា� ល់ដូចជា សត�អនាថា សត�

ចិ�� ឹមក�ុងកសិដ� ន សត�្រស�ក និងសត�ៃ្រព ែដលរួមមាន ខ� ឃ�ុ ំ អម្ូបរសត�ខ� និងសត�េត និង សត�អ៊ូរង៉់អ៊ូតង ់ ែដល្រត�វបាន

រក្សោទុកេនក�ុងលក�ខណ� មនិសម្រសប។ 

ក�ុងនាមជាអង�ករអន�រជាតិែផ�កសុខមាលភាពសត� ករងររបស់ FOUR PAWS មនិ្រត�វបានចងភា� ប់េន្រតឹម្រពំែដនៃនទីតងំ

ភូមសិ�ស�េនាះេទ។ អង�ករ FOUR PAWS មានករយិាល័យេនបណា� ្របេទសមយួចំនួន ដូចជា អូ�ស� លី អូ្រទីស ែបលហ្ុសកិ 

ប៊ុលហ� រ ីអល�ឺមង៉ ់ហុង្រគី កូសូវ ៉ូ ហូឡង ់អ�ហ�ិកខងត្ូបង ស�ីស ៃថ អ៊ុយែ្រកន អងេ់គ�ស សហរដ�អេមរចិ និងេវៀតណាម។ 

គេ្រមាងជំនួយថា� កជ់ាតិ និងអន�រជាតិ ផ�ល់ជំនួយយ៉ាងរហ័ស និងេដយផា� ល់ដល់សត�ទំងឡាយែដល្រត�វករជំនួយ និង 

ពពួកសត�ៃ្រពទងំឡាយែដល្រត�វបានេគែថរក្សោទុកក�ុងស� នភាពេ្រគាះថា� ក ់ េដម្បទីទួលបានជ្រមកថ�ីសម្រសបេទតម្របេភទ

សត�នីមយួៗ។ ករងររបស់ FOUR PAWS គឺែផ�កេលករ្រសវ្រជាវេដយមានភស�ុតង និងមានជំនាញែផ�កវទិ្យោស�ស�  

េហយរមួទងំករងរប��ុ ះប��ូ លថា� កជ់ាតិ និងថា� កអ់ន�រជាតិ។ េគាលេដរបស់យុទ�នាករ គេ្រមាងេផ្សងៗ និងករងរអប់រ ំ គឺ

េដម្បផី�ល់ពត័៌មានដល់សធារណៈជន អំពីករឈឺចបរ់ងេ្រគាះរបស់សត� និងឈនេទដល់ករែកលម�រយៈេពលែវងតមរយៈ

ករែចងេនក�ុងច្បាប។់ 
 

អំពីអង�ករ សេ�ង� ះសត�កម�ុជា 
 

អង�ករ សេ�ង� ះសត�កម�ុជា (ARC) ្រត�វបានបេង�តេឡងក�ុងឆា�  ំ ២០១៦ គឺជាអង�ករែដលមិនែស�ងរក្របាកក់ៃ្រម និងេធ�ករ

េដយមនិខ� ចេនឿយហតេ់ដម្បបី��បក់ររងេ្រគាះរបស់សត�ែឆ� និងឆា�  េនតមតមដងផ�ូវៃន្របេទស កម�ុជា។ ARC មានទីស� ក់

ករេនក�ុងរជធានីភ�េំពញ អង�ករមានឆន�ះក�ុងករេធ�ករឱ្យមានករផា� ស់ប�ូរ្របកបេដយចីរភាព និងយូរអែង�ងេនក�ុង្របេទស

កម�ុជា។ ARC មានវធីិស�ស�មយួចំនួន េដម្បសីេ្រមច បានករែកលម� សុខមាលភាពសត� ដូចខងេ្រកម៖ 

  ករេដះ្រសយប�� េកនេឡងៃនចំនួនសត�អនាថា តមរយៈមេធ្យោបាយេ្រគ�វសត�ទងំេនាះ 

 ករបេ្រង�នតមសហគមនក៍�ុងតំបនអំ់ពីសុខមាលភាពសត� 

 ករែកលម�គុណភាពបសុេពទ្យេនក�ុងរជធានីភ�េំពញ 

 កររផ�ល់វ៉ក់សំងជម�ែឺឆ�ឆ�ួតេដយឥតគិតៃថ� េដម្បលុីបបំបាតជ់ម�ែឺឆ�ឆ�ួត 

 

FOUR PAWS អជីវកម�សចែ់ឆ�េន្របេទសកម�ុជា ២០១៩ | ១ 

អំពីអង្គការសង្រ្គោះសត្វកម្ពុជា៖
អង្គការសង្រ្គោះសត្វកម្ពុជា គឺជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញមួយ ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នា ំ២០១៦ ក្នុងគោ
លបំណងបង្កើតបាននូវសុខមាលភាពសត្វ ដែលប្រកបដោយនិរន្តភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ដោយមា នទីស្នា ក់ការក
ណ្តាលនៅរាជធានីភ្នំពេញ អង្គការមួយនេះមានការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបង្កើតបា ននូវការផ្លាស់ប្តូរមួយ ដែលមាន ភាពយូ
រអង្វែង និងប្រកបដោយនិរន្តភាពនៃស្ថានភាពសុខមាលភាពសត្វ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈ សកម្មភាពខាងក្រោម៖

1. ការគ្រប់គ្រងចំនួនសត្វ តាមវិធីសាស្រ្តប្រកបដោយមនុស្សធម ៌ក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់សុខភាពសត្វ
    និងការថែទា ំនិងការផ្តល់នូវជម្រកដល់សត្វ
2. ការលើកទឹកចិត្ត និងបំផុសគំនិតអោយមានការផ្លាស់ប្តូរនៃអាកប្បកិរិយារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាក់ទងទៅនឹងផ្ន ត់គំនិត
    ដែលពួកគាត់មានទៅលើសត ្និងការឆ្លើយតបបន្ទាន់ទៅនឹងហេតុការណ៍ផ្សេងៗ
3. ការធ្វើអោយមានភាពប្រសើរឡើងនៃវិស័យវេជ្ជសាស្រ្តសត្វ
4. ការគាំទ្រក្នុងការដាក់អនុវត្តនៃច្បាប់សុខុមាលភាពសត្វ

ការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយា និងផ្នត់គំនិតដែលប្រជាជនកម្ពុជាមានទៅលើសត្វគឺជាគន្លឹះនៃផែនការរបស់អង្គការសង្រ្គោះ
សត្វកម្ពុជា ពីព្រោះ នេះគឺជាផ្លូវមួយគត ់ដែលអាចធ្វើឱ្យអនាគតរបស់សត្វអនាថានៅប្រទេសកម្ពុជា មានភាពប្រសើ
រឡើង។ គម្រោងក្នុងស្រុកផ្សេងៗមានដូចជា៖ កម្មវិធ ីHQHVSN សម្រាប់សត្វសុនខ និងពិឡារនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រ
ក៏ដូចជាការឃ្លាំមើលទៅលើបញ្ហាជំងឺឆ្កែឆ្កួត និងកម្មវិធីអប់រំផ្សេងៗ ។ល។
វេបសាយ៖ https://ar-cambodia.com | ហ្វេសប៊ុក៖ www.facebook.com/animalrescuecambodia



ករផា� ស់ប�ូរឥរយិាបថរបស់មនុស្ស គឺជាកត� គន�ឹះេនក�ុងយុទ�ស�ស�របស់ ARC ែដលយុទ�ស�ស�េនះគឺជា មេធ្យោបាយែតមយួ
គត់េដម្បែីកលម�អនាគតរបស់សត�េនតមដងផ�ូវៃន្របេទសកម�ុជា។ គេ្រមាងេនក�ុងតំបន់មាន ដក់ប��ូ លនូវកម�វធីិបណ�ុ ះ
បណា� លបសុេពទ្យ កម�វធីិផ្សព�ផ្សោយតមវត�អរមែដលគា្ំរទេដយ FOUR PAWS និងមជ្ឈមណ� លសេ�ង� ះស្រមាបស់ត�
អនាថាែដលមានជម� ឺនិងរងរបសួទទួលបានករែថទ។ំ  

ករេរៀបចំស� បន័ 

េនក�ុង្របេទសកម�ុជា អង�ករ FOUR PAWS និងអង�ករ Animal Rescue Cambodia បានចុះអនុស្សោរណៈេយាគយល់

ជាមយួ មជ្ឈមណ� លសកម�ភាពកំចតម់ីនកម�ុជា (CMAC) េដម្ប្ីរបយុទ�្របឆាងំនឹងអជីវកម�សចែ់ឆ�េនក�ុង្របេទសកម�ុជា នា

ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨។  េនក�ុងែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៩ អង�ករ FOUR PAWS អង�ករ ARC និងអង�ភាព CMAC បានេរៀបចំសិក�

សលស�ីពី “វរីៈភាពសុនខ” េនរជធានីភ�េំពញ េដម្បអីបអរតួនាទីសំខនរ់បស់សត�ែឆ�េនក�ុងសង�មែខ�រ និងផលវបិាកែដល

អចបង�េឡងេដយករបរេិភាគសចែ់ឆ�។ 

ករេដះ្រសយអជីវកម�សចែ់ឆ� 

អង�ករ FOUR PAWS និងអង�ករ ARC មានករេប�ជា� ចិត� ក�ុងករេធ�កិច�ករងរេដយសហករជាមួយអជា� ធរេខត�េសៀមរប 

េដម្បេីដះ្រសយអជីវកម�សត�ែឆ� និងេលកសំេណ ែផនករសកម�ភាពរួមគា� ែដលពកព់ន័�េទនឹងសកម�ភាពផ្សព�ផ្សោយសធារណៈ

រួមមួយ េដយភា� បជ់ាមួយសកម�ភាពក�ុងករបិទទីតងំសត�ឃាត េភាជនីយដ� ន  និងករប�� បអ់ជីវកម�សច់ែឆ� តមរយៈករ

ផ�ល់ករគា្ំរទ និងជំនួយេននឹងកែន�ង។ អង�ករទងំពីរកប៏ានេ្រត�មរចួជាេ្រសចេដម្បជួីយ ដល់រជរដ� ភបិាលក�ុងករេធ�យុទ�នា

ករ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងភាពជាវជិ�មានេនតមបណា� ទី្រក�ង េដម្បេីដះ្រសយសកម�ភាពេផ្សងៗែដលពកព់ន័�ជាមយួ

អជីវកម�សច់ែឆ� និង្របារព�កម�វធីិអបអរសត�ែឆ�ជាសត�ចិ�� ឹម មនិែមនស្រមាបេ់ធ�ជាអហរ។ ែផ�កេលបទពិេសធនក៍រងរជា

េ្រចនឆា� ពំកព់័ន�នឹងប�� េនះេនតមបណា� ្របេទសមួយចំនួនក�ុងតំបនអ់សីុអេគ�យ ៍ េយងអចផ�ល់ជូនអ�កជំនាញដល់អជា� ធរ 

ផ�ល់ករគា្ំរទ និងធនធានែដលចបំាច់េដម្បេីដះ្រសយប�� ស�ុគស� ញនិងផលវបិាកផ�ូវចិត�។ 

កររកេឃញេនក�ុងករអេង�តក្រមិតខ�ស់ 

ចបត់ងំពីែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ ដល់ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៩ អង�ករ FOUR PAWS និង អង�ករ 

ARC បានេធ�ករអេង�តសីុជេ្រមពកព់ន័�េទនឹងអជីវកម�សចែ់ឆ�េនក�ុង្របេទសកម�ុជា 

េដយេផា� តេទេលតំបន់ែដលជា្របភពៃនសត�ែឆ� ទីតំងសត�ឃាត និងកែន�ងលក។់ េខត�

េសៀមរប ្រត�វបានកំណតថ់ាជាចំណុចេក� ៃន្របភពសត�ែឆ� ជាកែន�ងផ�តផ់�ងត់្រម�វករ

សចែ់ឆ�េនពកក់ណា� លភាគខងេកតៃន្របេទសកម�ុជា ជាពិេសសរជធានីភ�េំពញ។ 

តមរយៈករអេង�តបានបង� ញថា អជីវកម�សចែ់ឆ�េនក�ុងេខត�េសៀមរបមានទំហំធំគួរ

ឱ្យកតស់មា� ល់ គឺចំនួនសត�ែឆ�េ្រចនជាង ៧.០០០ក្បាល ក�ុងមយួែខ។ ក�ុងកំឡុងេពលៃន

ករអេង�ត គឺមានេភាជនីយដ� នលកស់ចែ់ឆ�ចំនួន ២១ទីតងំ ែដលកំពុងមានសកម�ភាព

េនក�ុង និងជំុវញិេខត�េសៀមរប េដយជាមធ្យមលក់ែឆ�ពី ០៤-០៦ក្បាល ក�ុងមយួៃថ� 

អ្រស័យេលរដូវកល។ េយាងតមករប៉ានស់� ន សត�ែឆ�ចំនួន ២.៩០០ក្បាល ក�ុងមយួែខ (៣៤.៨០០ក្បាល ក�ុងមយួឆា� )ំ ្រត�វ

បានលកេ់នតមបណា� េភាជនីយដ� នេនក�ុង្រក�ងេសៀមរប។ តមរយៈករអេង�ត េយងកប៏ានកំណតទី់តំងសត�ឃាតចំនួន ០១

កែន�ង និងទីតងំស�ុកនិងជួញដូរសត�ែឆ�ចំនួន ០៥កែន�ង េនខងេ្រកទី្រក�ង ែដល្រត�វបានេ្រប្របាស់េដម្បរីក្សោទុកសត�ែឆ�មុនេពល

ដឹកជ��ូ នេទកនទី់សត�ឃាត។ រថយន� MiniVans ែដលមានដក្់រទ�ងសត�ែឆ� ្រត�វបានេ្រប្របាស់េដម្បដឹីកជ��ូ នសត�ែឆ�េចញពី

េខត�េសៀមរប គឺ្របែហល ៣.៧៥០ក្បាល ក�ុងមយួែខ និងសត�ែឆ�ពីតំបនេ់ផ្សងៗេទៀតេនក�ុង្របេទសេដម្បផី�តផ់�ងស់ចែ់ឆ�េន

តមបណា� េភាជនីយដ� នក�ុងរជធានីភ�េំពញ តមរយៈទីសត�ឃាតេនក�ុង្រស�កសន�ុក េខត�កំពងធំ់ ្រស�កបាធាយ និង្រស�កេជងៃ្រព 

(ស�ន ់េខត�កំពងច់ម និង្រស�កមុខកំពូល េខត�កណា� ល។  

FOUR PAWS អជីវកម�សចែ់ឆ�េន្របេទសកម�ុជា ២០១៩ | ២ 

 

តមករវយតៃម�សត�ែឆ�

្របមាណ ២.៩០០ក្បាល 

(៣៤.០០០ក្បាល ក�ុងមយួ

ឆា�  ំ្រត�វបានេគ ផ�តផ់�ងេ់ទ

កន់បណា�  េភាជនីយដ� ន

ក�ុង្រក�ង េសៀមរប 



ទីសត�ឃាត កែន�ងស�ុក និងេភាជនីយដ� នលកស់ចែ់ឆ� បានជ្រម�ញឱ្យមានអំេពេចរកម� និងករេដះដូរសត�ែឆ�េនតមបណា�

េខត�ជំុវញិ ែដលបានបង� ញឱ្យេឃញថាសត�ែឆ�មួយចំនួន្រត�វបានេគលួចទក់មក។ មុខជំនួញដ៏ធំ និងគា� នច្បាបទ់មា� បេ់នះ បាន

បង�ឱ្យមានករទកែ់ឆ� និងចលនាបមា� ស់ទីដ៏ធំសេម្បមៃនសត�ែឆ�ែដលមានជម�េឺហយមិនអចកំណត់បាននិងមិនបានចកវ៉់ក់

សំងបង� រ េទកន់បណា� ទី្រក�ងេផ្សងៗេនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ ប�� ទងំេនះបានបង�ឱ្យមានករ្រព�យបារម�ជាខ� ងំអំពីក្រមតិ

ឆ�ងកនែ់តខ�ស់ៃនជម�ែឺឆ�ឆ�ួតេនក�ុង្របេទសកម�ុជា េហយសត�ែឆ�ែដលមានផ�ុកជម�ែឺឆ�ឆ�ួត ្រត�វបានដកចូ់លេទក�ុងអជីវកម�េដម្បី
េធ�ជាអហរបេ្រមដល់េសចក�ី្រត�វកររបស់មនុស្ស។ ករទកែ់ឆ� និងករសមា� បែ់ឆ� និងករបរេិភាគសត�ែឆ� េធ�ឱ្យមានភាព

អន�រយដល់សុខភាព និងសុវត�ិភាព េនទូទងំ្របេទស និងបង�ឱ្យមានផលវបិាកយ៉ាងខ� ងំដល់សង�ម េសដ�កិច� និងសុខមាល

ភាពសត�។ អជីវកម�សចែ់ឆ�កប៏ានជះឥទ�ិពលអវជិ�មានយ៉ាងខ� ងំដល់េករ �ិ៍េឈ� ះជាអន�រជាតិ ែដលជាេគាលេដេទសចរណ៍ដ៏

សំខន ់ជាពិេសសវត�មានដេ៏្រចនៃនេភាជនីយដ� នែដលលកស់ចែ់ឆ�េនតំបន់អង�វត�។ 
 

 
 

ករអេង�តរបស់េយងបានចង្រកងជាឯកសរ និងផ�ិតយករូបភាពៃនករ្របមូល ករដឹកជ��ូ ន និងវធីិស�ស�េឃារេឃក�ុង

ករសមា� បស់ត�ែឆ� រមួទងំកិច�សមា� សនយ៉៍ាងលម�តិជាមយួអ�កពកព់័ន�។ េ្រកពីករអេង�ត ករសិក្សោ្រសវ្រជាវទីផ្សោរក្៏រត�វបាន

យកមកអនុវត�េដម្បវីយតៃម�អ្រតេ្របវ៉ឡងៃ់នករបរេិភាគសចែ់ឆ� និងឥរយិាបថរបស់មនុស្ស។ ករសិក្សោបានបង� ញថា 

្របជាជនកម�ុជាភាគេ្រចនយល់េឃញថាករបរេិភាគសចែ់ឆ� គឺជាអំេពបាប េហយវមនិែមនជាវប្បធម ៌ និង្របៃពណីែខ�រេនាះ

េទ។ 

ហនិភយ័សុខភាពសធារណៈ និងភាពខុសច្បាប ់

ទីតងំសត�ឃាតេនក�ុងេខត�េសៀមរប មនិបានបំេពញតមស�ងដ់រអនាមយ័ជាមូលដ� ន និងមនិបានចុះប�� ី្រតឹម្រត�វ។ ករដឹក
ជ��ូ ន ករសមា� ប់សត�ែឆ�  ករលក់សច់ែឆ� កប៏ានេធ�េឡងផ�ុយអំពីច្បាប់ស�ីពីសុខភាពសត�និងផលិតកម�សត� និងផ�ុយេទនឹង
អនុ្រកិត្យេលខ ១០៨ អន្រក.បក ស�ីពីករ្រគប្់រគងសត�ឃាតដ� ន ករ្រត�តពិនិត្យអនាមយ័សច ់សត� និងផលិតផលសត�។ 
អជីវកម�សច់ែឆ�បានបង�ឱ្យមានហនិភ័យចំេពះសុខភាពសធារណៈគួរឱ្យកតស់មា� ល់ 
ជាពិេសសជម�ឺែឆ�ឆ�ួត។ កដូ៏ចជាបណា� ្របេទសដៃទេទៀតេនក�ុង្រក�ម អស៊ន + បី គឺ
្របេទសកម�ុជាមានេគាលេដលុបបំបាត់ជម�ែឺឆ�ឆ�ួត្រតឹមឆា�  ំ២០៣០ ប៉ុែន�វ្របឈមេទនឹង
ឧបសគ�មយួចំនួន។ នាេពលបច�ុប្បន�្របេទសកម�ុជា មិនទនម់ានកម�វធីិចកវ៉់កសំ់ងជម�ឺ
ែឆ�ឆ�ួតផ�ូវករេនាះេទ មិនទនម់ានយុទ�ស�ស�ដកេ់ចញជាកល់ក ់ មានអជីវកម�សច់
ែឆ�ែដលមនិសូវមានករស� គមន ៍ និងកង�ះខតមូលនិធិេដម្បលុីបបំបាតជ់ម�ែឺឆ�ឆ�ួតេន
្របេទសកម�ុជា។ អជីវកម�សចែ់ឆ�បានបង�ជាហនិភយ័ក�ុងករឆ�ងជម�ែឺឆ�ឆ�ួតដល់អ�ក
ទកែ់ឆ� អ�កសមា� បែ់ឆ� អ�កបរេិភាគសចែ់ឆ� និងេភ��វេទសចរណ៍បរេទស ករលុបបំបាត់
អជីវកម�សច់ែឆ� រមួជាមួយកម�វធីិចកវ៉់កសំ់ងសត�ែឆ� គឺជាមេធ្យោបាយែតមយួគតក់�ុងករចំណាយ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព
ជាងេគេដម្បកីតប់ន�យករណីមនុស្សេកតជម�ែឺឆ�ឆ�ួត។ 
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ករដឹកជ��ូ ន ករសមា� ប ់

ករលកស់ច់ែឆ� គឺបាន

បំពនច្បាប់ស�ីពីសុខភាព 

សត� និងផលិតកម�សត� 



កលនុវត�ភាពៃនកិច�សហករ 

េនក�ុងែខតុល អង�ករ FOUR PAWS  នឹងចបេ់ផ�មយុទ�នាករជាអន�រជាតិេដម្បេីដះ្រសយអជីវកម�សចែ់ឆ�ខុសច្បាប់
េដយេយាងេទេលករ្រប្រពឹត�សហវេឃារេឃចំេពះសត� ហនិភយ័ែដលអចបះ៉ពល់ដល់សុវត�ិភាព សុខភាពសធារណៈ
តមរយៈករចម�ងជម�ែឺឆ�ឆ�ួត និងផលបះ៉ពល់ជាអវជិ�មានក�ុងវស័ិយេទសចរណ៍។ ក�ុងកិច�សហករជាមយួអជា� ធរេខត�េសៀមរប 
អង�ករ FOUR PAWS និងអង�ករ ARC មានេគាលបំណងេធ�ឱ្យបានសេ្រមចបាននូវេគាលេដចំនួនពីរ គឺលុបបំបាតអ់ជីវកម�
សចែ់ឆ� និងករពរសុខភាពសធារណៈ។ 

១. ្របតិបត�ិករៃនអជីវកម� 

១.១ ្របភពសត� 
្របភពភាគេ្រចនៃនករផ�តផ់�ងស់ត�ែឆ�ស្រមាប់អជីវកម�សចែ់ឆ� គឺសត�ែឆ�អនាថា និងសត�ែឆ�ែដលមានមា� ស់ ែដល្រត�វបាន
្របមូលទិញ និងទកយ់កេដយ្រក�មអ�ក្របកបរបរេនះ។ ដំេណ រករៃន្របមូលសត�ែឆ� គឺមានភាពេឃារេឃ សត�ែឆ�ភាគេ្រចន្រត�វ
េគវយេទេលក្បាលេដយបង�ំ។ ជាទូេទសត�ែឆ�ទទួលរងករបាក់ឆ�ឹង រងរបសួ និងប�� េផ្សងៗេទៀតេនេពលេគចប។់  សត�ែឆ�
មយួចំនួនបានស� ប ់ មុនេពលេគយកេទសមា� បេ់នទីសត�ឃាតេដយសររបួសែដលេកតេឡងក�ុងេពលចប។់ េនទីសត�ឃាត
មយួកែន�ងក�ុងេខត�កណា� ល េយងបាន សេង�តេឃញសត�ែឆ� ០១ក្បាល ែដលឆ�ឹងថា� មេ្រកមរបស់វ្រត�វបានបាកទ់ងំ្រស�ង។ 

សត�ែឆ� ០១ក្បាល េនះ្រត�វបានដឹកយកមកកលពី 
០១ៃថ�មុន ពីេខត�េសៀមរប។ ជាេរឿយៗ ្រក�មអ�ក
េដះដូរសត�ែឆ�ជាមយួឆា� ងំ ខ�ះ ឬកូនែឆ�ជាមយួែឆ�
ជំទង ់ ែតងេធ�ដំេណ រេទកនតំ់បន្់រក្រកី និងតំបន់
ដចដ់ច្់រសយាល។ សត�ែឆ�មួយចំនួន្រត�វបានេគ
ទកយ់ក ជាពិេសសពីវត�អរម។ 

សត�ែឆ�ភាគេ្រចនែដល្រត�វបានេគសមា� ប់ ឬេធ�
អជីវកម�ក�ុងេខត�េសៀមរប មាន្របភពមកពីតំបន់
ែក្បរ្រពំែដនកម�ុជា-ៃថ។ គឺមានបណា� ញអជីវកម�
ដ៏ធំេនតមតំបន់ែក្បរ្រពំែដន េហយអ�កេធ�អជីវ

កម�ជាេ្រចនបានេធ�ដំេណ ររប់រយគីឡូែម្៉រតខង
េ្រកេខត�េសៀមរប េដម្ប្ីរបមូលសត�ែឆ�។ ្រក�ង

េប៉ាយែបត៉ ្រត�វបានេគចតទុ់កថាជាទី្រក�ងដេ៏ពញនិយមស្រមាប់ករជួញដូរសត�ែឆ�ខុសច្បាប់ពី្របេទសៃថ។

១.២ វធីិស�ស�ក�ុងករសមា� ប ់

េនក�ុងកំឡុងេពលអេង�ត េយងបានសេង�តេឃញ ពីវធីិស�ស�េផ្សងៗជាេ្រចន្រត�វបានយកមកេ្របេដម្បីសមា� ប់សត�ែឆ�។ 
វធីិស�ស�ទងំអស់េនាះគឺមានភាពេឃារេឃ អមនុស្សធម ៌ និងបង�ឱ្យមានករឈឺចបរ់យៈេពលែវង។ េន្រគបទី់កែន�ងសត�
ឃាតគឺមនិមានអនាមយ័េនាះេទ េហយរល់សត�ែឆ�ែដល្រត�វបានេគសមា� បគឺ់ស�ិតេនេ្រកម្រកែសែភ�ករបស់សត�ែឆ�ដៃទេទៀត។ 
វធីិស�ស�ជាទូេទែដលេ្របេដម្បសីមា� បស់ត�ែឆ� រមួមាន ៖ 

 វយេទេលក្បាល ០៣ ឬ ០៤ដង រចួយកកបិំតចក់ក។ បនា� បម់កយកសត�ែឆ�េទព្ួយរេជងេឡង េទេល ឬទុក
េចលេនហ�ឹងកែន�ងរហូតដល់ហូរឈមអស់។ វធីិស�ស�េនះបានបង�ឱ្យមាន ករឈឺចបយូ់រមុនេពលស� ប។់ 
វធីិេនះ្រត�វចំណាយេពល ១៥នាទី ចបត់ងំពីករវយក្បាលែឆ� រហូតដល់ែឆ�ស� ប។់   

 វធីិស�ស�្រជមុជទឹក គឺជាវធីិស�ស�ែដលេពញនិយមក�ុងករសមា� ប់សត�ែឆ� ០៣ ឬ ០៤ក្បាល ក�ុងេពលែតមយួ។ 
សត�ែឆ�្រត�វបានេគដកចូ់លេទក�ុង្រទ�ងែដកតូចមយួ រួចដកចូ់លេទក�ុងរេណ� ទឹកកខ�ក់មយួ។ វធីិស�ស�េនះគឺ 
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ស� បយឺ់ត និងឈឺចប។់ 

 វធីិសំលបេ់ដយករចងរតឹកែឆ�នីមយួៗេនក�ុង្រទ�ងេដយេ្របែខ្ស ករសមា� បេ់ដយវធីិេនះេធ�ឱ្យែឆ�បាក់េធ�ញេដយ
សរករខរំបារែដក្រទ�ង ឬខដំំបង េដម្បពី្យោយាមរេំដះខ�ួនេចញ។ វធីិសមា� បម់យួេទៀតគឺ សត�ែឆ�្រត�វបានេគចង
ព្ួយរកេលេដមេឈរយៈេពលរហូតដល់ ៣០នាទី រហូតដល់វថបដ់េង�មស� ប។់ 

 សត�ែឆ�ែដល្រត�វបានដឹកជ��ូ នពី េខត�េសៀមរប និងេខត�កណា� ល េដម្បផី�តផ់�ងេ់នតមេភាជនីយដ� នក�ុងរជ
ធានីភ�េំពញ ភាគេ្រចន្រត�វបានសមា� បេ់ដយវធីិស�ស�្រជមុជទឹក។ 
 

    

 

 

  

 

េនកំឡុងេពលអេង�ត

េយងបានសេង�តេឃញថា

មានវធីិស�ស�េផ្សងៗជា

េ្រចន្រត�វបានយកមកេ្រប
េដម្បសីមា� ប់សត�ែឆ� 

 

ជាអកុសល សត�ែឆ�ភាគេ្រចន 
គឺេនរស់េឡយក�ុងកំឡុង 
េពលអនុវត�ជំហនេនះ 
េដម្បសីមា� ប់សត�ែឆ� 
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េនក�ុងជំហនបនា� ប ់គឺសត�ែឆ�្រត�វបានយកេទដកេ់នក�ុងទឹកេក� េដម្បេីកសេរមរបស់វេដយេ្របកបិំត។ ជាអកុសល សត�

ែឆ�ភាគេ្រចនគឺេនរស់េឡយក�ុងកំឡុងេពលអនុវត�ជំហនេនះ។ 

១.៣ ករលកស់ចែ់ឆ� និងបណា� ញអជីវកម� 

េភាជនីយដ� ន 
 

 
 

េនេពលេធ�ករអេង�ត េយងបានេឃញេភាជនីយដ� នែដលសកម�ក�ុងករលក់សចែ់ឆ�

ចំនួន ២១ទីតងំ េនក�ុង្រក�ងេសៀមរប។ េភាជនីយដ� នទងំអស់េនាះ គឺអចេមល

េឃញយ៉ាងច្បាស់េដយមានស�� សមា� ល់ថាលក់សចែ់ឆ� ឬតមរយៈករចង�ុល

បង� ញពីអ�កភូម។ិ េយងពិតជាមានករភា� កេ់ផ�លយ៉ាងខ� ងំែដលេភាជនីយដ� នមយួ

ចំនួនស�ិតេនែក្បរ្របាសទអង�រវត�។ មានេភាជនីដ� នមយួ មានទីតំងស�ិតេនខង

េ្រក្រចកចូលខងលិច (ែក្បរ្របាសទត្រពហ�កិល មានចមា� យ ៥៧០ែម្៉រត ពី្រចក

ចូល្របាសទអង�រវត�។ មានេភាជនីយដ� នចំនួន ០៨ទីតងំ ្រត�វបានកត្់រតថាស�ិត

េនក�ុងរង�ងអ់័ក្ស ០៥គីឡូែម្៉រតពី្របាសទអង�រវត�។  

េភាជនីយដ� នភាគេ្រចនទទួលបានករផ�តផ់�ងស់ចែ់ឆ�ពីអ�កផ�តផ់�ង់េន ភូម្ិរពះដក់ 

្រតនំាគ និងខ� រថ�ី។ ជាមធ្យមេភាជនីយដ� ននីមយួៗ លកស់ចែ់ឆ� ពី ០៤-០៦ក្បាល 

ក�ុងមយួៃថ� អ្រស័យេទតមរដូវកល។  េភាជនីយដ� នទងំេនាះភាគេ្រចនទទួល

យកសចែ់ឆ�ែដលេធ�រចួជាេ្រសចពីអ�កផ�តផ់�ង់ មានែតេភាជនីយដ� ន ០២ ឬ ០៣ទីតងំ

ប៉ុេណា� ះទទួលយកែឆ�រស់មកេធ�ខ�ួនឯង។ មា� ស់េភាជនីយដ� នែដលទទួលយកែឆ�

មកសមា� បេ់ដយខ�ួនឯង េដយមនិទទួលសចែ់ឆ�ែដលេធ�រចួពីអ�កផ�តផ់�ង ់ មានករ

េកនេឡងនូវ្របាកចំ់េណញ។ 
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េនតមេភាជនីយដ� នលក់សចែ់ឆ� សច់អងំគឺជាមុខម�ូបែដលេពញនិយមបំផុត បនា� ប់មកេទៀតគឺសម�រម�ូរ និងករ។ី ចំែណកឯ

សររីង�ខងក�ុង រមួទងំ្រកពះ េពះេវៀនែដលបានញាតប់ាយ និងជីរខងក�ុង ក្៏រត�វបានេគទទួលទនផងែដរ។ កន�ុយរបស់ែឆ�ក៏

្រត�វបានចតទុ់កថាជាកែន�ងែដលឆា� ញ់ ស្រមាបយ់កមកអងំ។ ក្បាលែឆ�ទងំមូលែដលមានខួរេនខងក�ុងក្៏រត�វបានយកមក

អងំលកផ់ងែដរ។ 

ទីសត�ឃាត 

េនក�ុងេខត�េសៀមរប មានទីសត�ឃាតទងំធំ ទងំតូចមយួចំនួន ជាកែន�ងស្រមាប់ទទួលសមា� បស់ត�ែឆ� និងផ�តផ់�ងស់ចែ់ឆ�

ដល់បណា� រេភាជនីយដ� នក�ុងេខត�។  េ្រកពីទីសត�ឃាតខងេល េនមានកែន�ងមយួចំនួនេទៀតែដលទទួលសមា� បស់ត�ែឆ�ែតក�ុង

បរមិាណតិចតួច េហយភាគេ្រចនេ្រប្របាស់វធីិស�ស�ព្ួយរក។ ទីកែន�ងសត�ឃាតទងំេនាះមានទីតងំស�ិតេន ភូម្ិរពះដក ់ភូមិ
្រតនំាគ និងភូមខិ� រថ�ី។ េ្រកពីទទួលសមា� បស់ត�ែឆ�ក�ុងបិរមាណតិចតួច អ�កភូមកិទ៏ទួលផ�តផ់�ងែ់ឆ�រស់េទកនរ់ជធានីភ�ំេពញ 

េដយឆ�ងកត់តមេខត�កំពងច់ម និងកណា� ល។ េភាជនីយដ� នមយួចំនួនេនក�ុងេខត�េសៀមរប ្រត�វបានរយករណ៍ថាមាន

ករណីប�ឹងតវ៉ប�� សេម�ងរខំនពីអ�កជិតខង ែដលេភាជនីយដ� នទងំេនាះទិញែឆ�រស់ពីសត�ឃាតេ្រក្រក�ង។ 

ទីតងំស�ុក និងផ�ូវដឹកជ��ូ ន 
 

 
 

អ�កជួញដូរបានេ្រប្របាស់ម៉ូតូែដលមានភា� ប្់រទ�ងពីេ្រកយក�ុងករដឹកជ��ួ ញសត�ែឆ�េនជំុវញិេខត�។ ពួកេគេធ�ដំេណ ររបរ់យ

គីឡូែម្៉រតេដម្ប្ីរបមូលយកសត�ែឆ�ជាេរៀងរល់ៃថ� រចួប��ូ នេទកន់កែន�ងស�ុក។ សត�ែឆ�ភាគេ្រចន្រត�វចំណាយេពលជាេ្រចន

េម៉ាងេនក�ុង្រទ�ងដច៏េង��តជាមយួសត�ែឆ�ដៃទរហូតដល់្រទ�ងរបស់ពួកេគេពញ។  

អជីវកម�សច់ែឆ�េនក�ុងេខត�េសៀមរប និងតំបនជំុ់វញិ គឺជាមុខរបរេពញនិយមក�ុងកររក្របាកក់ៃ្រម។ េនក�ុងភូម្ិរពះដក ់ភូមិ
្រតំនាគ និងភូមិខ� ថ�ី អ�កភូមិភាគេ្រចនមានជាប់ពក់ព័ន�េទនឹងអជីវកម�សចែ់ឆ�។ ភូមិ្រពះដក់ ភូមិ្រតំនាគ គឺជាទីតំងស�ុក 
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ទុកនិងជួញដូរដធំ៏មយួ ែដលក�ុងេនាះអ�កជួញដូរមា� ក់បានរយករណ៍ពី្របាក់ចំេណញហូតដល់ ១.៥០០ដុល� រ ក�ុងមយួែខ។ 
េនទីេនាះសត�ែឆ�ែដល្រត�វបានេគជួញដូរចំនួនរបរ់យក្បាល ្រត�វបានដឹកជ��ូ នឆ�ងកតជ់ាេរៀងរល់សបា� ហ៍ េហយអ�កភូមិ
ចំនួន ១០-១៥្រគ�សរ មានជាបព់កព់័ន�េទនឹងអជីវកម�េនះ។ កូនែឆ�តូចៗអយុ្រតឹម ៣ែខ ្រត�វបានរក្សោទុកេនក�ុង្រទ�ង រង់ចំ
ករដឹកជ��ូ នេទកនទី់សត�ឃាត។ េនក�ុងទីតងំស�ុក សត�ែឆ�្រត�វឃំុទុកេនក�ុង្រទ�ងែដក និងរក្សោទុកជាេ្រចនៃថ�េដយគា� ន
អហរនិងទឹក្រគប្់រគាន។់ សត�ែឆ�ភាគេ្រចនបង� ញអករៈភយ័ខ� ច ញាប់ញ័រេនក�ុង្រទ�ង។ 
 

 
 

្រក�មអ�កដឹកជ��ូ នបានេ្រប្របាស់រថយន� MiniVans ែដលមានបំពក្់រទ�ងសត�ែឆ�េនក�ុង េដម្បដឹីកជ��ូ នសត�ែឆ�រស់ចំនួនរបរ់យ
ក្បាលពីទីតងំស�ុកក�ុងេខត�េសៀមរប េទកនទី់សត�ឃាតេនក�ុងេខត�កំពង់ចម និងេខត�កណា� ល។ តមរយៈករអេង�តបានរក
េឃញថា រថយន� MiniVans ផ�ុកែឆ�រស់ជាេ្រចនរយក្បាល ្រត�វបានដឹកពីេខត�េសៀមរប មកកនទី់សត�ឃាត េខត�កណា� ល និងេខត�
កំពងច់ម ជាេរៀងរល់ៃថ�។ តមករប៉ាន់ស� នសត�ែឆ�រស់្របមាណ ៣.៧៥០ក្បាល ្រត�វបានដឹកេចញពីេខត�េសៀមរប ជាេរៀងរល់
ែខេទកនទី់សត�ឃាតេដម្បផី�តផ់�ងអ់ជីវកម�សចែ់ឆ�េនក�ុងរជធានីភ�េំពញ។ ្រក�មករងរអេង�តរបស់ អង�ករ FOUR PAWS បាន
េទេមលេភាជនីយដ� នលកស់ចែ់ឆ�ចំនួន ១១០ទីតងំ េនក�ុងរជធានីភ�េំពញ។ ្របសិនេប េភាជនីយដ� ននីមួយៗសមា� បែ់ឆ�ចំនួន 
០៤-០៦ក្បាល ក�ុងមយួៃថ� េនាះក�ុងមយួឆា� មំានត្រម�វករែឆ�ជាង ២០០.០០០ក្បាល ស្រមាបផ់�តផ់�ងេ់ភាជនីយដ� នទំងអស់េន
ក�ុង្រក�ង។ សចែ់ឆ�ភាគេ្រចនែដលបានដកល់កេ់នតមេភាជនីយដ� នមាន្របភពមកពីេខត�េសៀមរប។ សត�ែឆ�្របមាណ ២-៣លន 
ក្បាល ក�ុងមួយឆា�  ំ្រត�វបានសមា� បេ់ដម្បបីេ្រមដល់អជីវកម�សចែ់ឆ�េនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ 

េគាលេដចុងេ្រកយ 

សត�ែឆ�ទងំអស់ែដល្រត�វបានដឹកជ��ូ នេចញពីេខត�
េសៀមរប េហយនឹង្រត�វទទួលរងនូវភាពេឃារេឃេន
តមទីសត�ឃាតនានាេនក�ុងេខត�កណា� ល និងេខត�
កំពង់ចម។ សត�ែឆ�្រត�វបាន្រជមុជេទក�ុងទឹករហូត 
ដល់ស� ប ់ េហយេកសេរមេចញ និងលកេ់ទកន់
េភាជនីយដ� នេនក�ុងរជធានីភ�េំពញ។ ទីសត�ឃាត ០១ 
េនក�ុងេខត�កណា� ល បានឱ្យដឹងពីចំនួនសត�ែឆ�ែដល
បានសមា� បពី់ ៦០-១០០ក្បាល ក�ុងមយួៃថ�។ េនក�ុង
េខត�កណា� ល មានទីសត�ឃាតចំនួន ០៣ទីតងំ ែដល
ជាកែន�ងទទួលសត�ែឆ�ក�ុងបរមិាណេ្រចន និងមានចមា� យ
ពីគា� ចេនា� ះ ១៥នាទី ក�ុងេធ�ដំេណ រពីទីតំងមួយេទទី
តំងមយួេទៀត។ ទីសត�ឃាតទងំអស់េនះេ្របរេណ�
ទឹកេដម្បសីមា� បស់ត�ែឆ�។ 
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១.៤ ផលកៃ្រម 

ខងេ្រកមេនះជាតៃម�ៃនសត�ែឆ�រស់ និងសចែ់ឆ� ៖ 

 សត�ែឆ�រស់ ៨,០០០៛-១២,២០០៛ ($2.00-$3.00) ក�ុងមយួគីឡូ 

 សចែ់ឆ�េឆ ១១,០០០៛-១៧,០០០៛ ($2.75-$4.25) ក�ុងមយួគីឡូ  

 សម�សចែ់ឆ� (សម�រម�ូរ ឬករ)ី េនតមេភាជនីដ� ន: ៥,០០០៛ ($1.25) 

 សចអ់ងំ: ៥០,០០០៛ ($12.50) ក�ុងមយួគីឡូ 

២. អតិថជិន 
អតិថិជនបរេិភាគសចែ់ឆ�េនក�ុងេខត�េសៀមរប កដូ៏ចជាេនក�ុង្របេទសកម�ុជា ភាគេ្រចនជាជនជាតិែខ�រ និងេវៀតណាម និង

មានេភ��វេទសចរណ៍ជនជាតិកូេរ ៉ និងចិនមយួចំនួនតូច។ េយាងតមករ្រសវ្រជាវទីផ្សោរែដលេធ�េឡងេដយអង�ករ FOUR 

PAWS និង ARC អតិថិជនបរេិភាគសចែ់ឆ�ភាគេ្រចនជាបុរស មានអយុជាមធ្យមពី ១៨-២៩ឆា�  ំមាន្របាកចំ់ណូលមធ្យម ២០

0-៣០០ដុល� រ និងភាគេ្រចនជាកម�ករ។ 

៣. េករ �ិ៍េឈ� ះជាអន�រជាតិ និងវស័ិយេទសចរណ៍ 
សហគមនស៍ធារណៈ និងអ�កនេយាបាយជាេ្រចនេនេលសកលេលកកនែ់តមាននិនា� ករមិនអចអតឱ់នចំេពះអជីវកម�

សចែ់ឆ� ខណៈែដលសេម�ង្របឆាងំនឹងអជីវកម�េនះមានករេកនេឡងេនក�ុងតំបន ់ និងជំុវញិពិភពេលក។ សត�ែឆ�្រត�វបាន

ចតទុ់កជាៃដគូ និងជាអ�កករពរ មនិែមនជាសត�ស្រមាបេ់ធ�ជាអហរេនាះេទ។ េលពិភពេលកេនះ មនិមានទីណាែដលអច

េមលេឃញច្បាស់ជាង្របេទសកម�ុជាេនាះេទ ែដលសត�ែឆ�បានេដរតួនាទីយ៉ាងសំខន់េលែផ�កសន�ិសុខជាតិ ែថរក្សោសន�ិភាព 

និងេធ�សកម�ភាពេដះមីន។ ចបត់ងំពីចុងឆា� ២ំ០១៨ អជា� ធរកម�ុជា ្រគប្់រគងសកម�ភាពកមា� តម់នី និងសេ�ង� ះជនពិករ

េដយសរមនី បានេចញរបាយករណ៍ ចបពី់ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ដល់ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពីចំនួនជនរងេ្រគាះែដលបាន

ស� បេ់ដយសរេ្រគាះថា� កម់នី ១.៤៤៤នាក ់និងរងរបសួចំនួន ៦.១៩២នាក។់ ក�ុងេពលបច�ុប្បន�េនះ មជ្ឈមណ� លសកម�ភាព 

កំចតម់នីកម�ុជា (CMAC) មាន សុនខចំនួន ១.៣២ក្បាល ែដលក�ុងេនាះសុនខចំនួន ៧០ក្បាល បានជួយ េនក�ុង្របតិបត�ិករ

េដះមនី។ សុនខែដល្របកបេដយវរីភាពទងំេនះកំពុងអនុវត�ករងរជាេរៀងរល់ៃថ�ក�ុង្របេទសកម�ុជា ក�ុងករករពរជីវតិ និង

រមួចំែណកយ៉ាងធំេធងេនក�ុងសង�ម។ 

រដ� ភបិាលៃន្របេទសេនក�ុងតំបន់អសីុអេគ�យ ៍ កំពុងចតវ់ធិានករកនែ់តខ� ងំេដម្បី
េដះ្រសយប�� អជីវកម�សចែ់ឆ�។ ក�ុងែខក��  ឆា� ២ំ០១៨ អភបិាលរងរជធានី

ហណូយ ្របកសករហមឃាតអ់ជីវកម�សចែ់ឆ�្រតឹមឆា� ២ំ០២១ ែដលអជីវកម�េនះ

បានជះឥទ�ិពលមនិល�ដល់េករ �ិ៍េឈ� ះជាអន�រជាតិៃនរជធានីហណូយ។ ក�ុងែខសីហ 

ឆា� ២ំ០១៨ រដ�ម�ន�ី្រកសួងកសិកម�ឥណ�ូ េនសីុ បាន្របកសពីករគា្ំរទករហមឃាត់

អជីវកម�សច់ែឆ� និងសច់ឆា� ។ 

ជាេរៀងរល់ឆា� េំភ��វេទសចរណ៍េ្រចនជាង ១លននាក ់ ជំុវញិពិភពេលក មកទស្សនា

្របាសទអង�រវត�។ មានមនុស្សតិចណាស់ែដលបានដឹងថាេនចមា� យ្រតឹមែត ២-៣

គីឡូែម្៉រត ពីទីតងំអច�រយិដម៏ហស� រ្យ គឺជាទីកែន�ងែដលសត�ែឆ�រប់ពនក់្បាល្រត�វបាន

េគសមា� បយ៉់ាងេឃារេឃជាេរៀងរល់ៃថ�។ ជាករពិតេភ��វេទសចរណ៍អន�រជាតិជាេ្រចន

បានឆ�ងកតតំ់បនស់�ុកសចែ់ឆ�ដធំ៏េដយមនិដឹងខ�ួនេនតមផ�ូវេទកន ់ ្របាសទបនា� យសំែរ ៉ េរៀងរល់សបា� ហ៍។ េដយសរ 

ភាពងយ្រស�លក�ុងករេមលេឃញយ៉ាងច្បាស់នូវេភាជនីយដ� នលកស់ចែ់ឆ� េភ��វេទសចរណ៍មយួចំនួនបានចបេ់ផ�មត�ូញែត�រ 

 
 

មានមនុស្សតិចណស់ 

ែដលបានដឹងថាេនចមា� យ 

្រតឹមែត ២-៣គីឡូែម្៉រត  

ពីទីតងំអច�រយិដម៏ហស� រ្យ

គឺជាកែន�ងែដលសត�ែឆ�រប់

ពន់ក្បាល្រត�វបានេគ

សមា� បយ៉់ាងេឃារេឃ 

ជាេរៀងរល់ៃថ� 

FOUR PAWS អជីវកម�សចែ់ឆ�េន្របេទសកម�ុជា ២០១៩ | ៩ 



អំពីអជីវកម�សចែ់ឆ�។ មា� ស់េភាជនីយដ� នលកស់ច់ែឆ�មយួកែន�ងែដលមានទីតងំេនេកៀកនឹង្របាសទអង�រវត� បានដឹងអំពី

ករមនិសប្បាយចិត�របស់េភ��វេទសចរណ៍មកពី្របេទសេលកខងលិច គាតប់ានបេង�នករ្រប�ង្របយត័�ចំេពះករផ្សព�ផ្សោយ

អជីវកម�របស់គាត។់ 

េខត�េសៀមរប បានក� យជា្របធានបទជាអន�រជាតិ ក�ុងេពលថ�ីៗេនះ ស�ីពីករ្របកសហមឃាត់ករជិះសត�ដំរ។ី សកម�ភាព

្របឆាងំនឹងអជីវកម�សត�ែឆ�គួរែត្រត�វបាន្របារព�េធ�ដូចគា� េនទូទងំពិភពេលក។ 

៤. ជម�ែឺឆ�ឆ�ួត និងហនិភយ័ចំេពះសុខភាពសធារណៈេផ្សងេទៀត 
ជម�ែឺឆ�ឆ�ួត គឺជាជម�ឆឺ�ងែដលបង�េឡងមកពីវរុីសមាន្របភពមកពីែហ្សន Lyssavirus េធ�ឱ្យបះ៉ពល់ដល់ ្របពន័�សរៃស្របសទ 

កណា� លៃនពពួកសត�ែដលមានឈមេក�  េដយរមួប��ូ លទងំមនុស្សផងែដរ។ ជាធម�តករចម�ងជម�ែឺឆ�ឆ�ួតេកតេឡងតមរយៈ

ករខ ំឬ្រកេញ (ជាទូេទតមរយៈទឹកមាត ់ពីសត�ែដលមានផ�ុកេមេរគេនះ។ មានករណីរហូតដល់ ៩៩% េកតេឡង េដយ

សត�ែឆ�ចិ�� ឹមជាសត�ែដលចម�ងជម�ែឺឆ�ឆ�ួតេទមនុស្ស។ ជម�ែឺឆ�ឆ�ួត ១០០% គឺជាជម�ែឺដលអចបណា� លឱ្យស� ប ់ ប៉ុែន�វជាជម�ឺ
ែដលអចបង� របាន ១០០% ្របសិនេប្រត�វបានព្យោបាលទនេ់ពល គឺេនមុនេពលចបេ់ផ�មេលច េចញេរគស�� ។  េនក�ុង

្របេទសកម�ុជា មានករប៉ាន្់របមាណថាមានមនុស្សស� ប ់៨០០នាក ់េដយសរជម�ែឺឆ�ឆ�ួតជាេរៀងរល់ឆា�  ំប៉ុែន�ចំនួនករណីស� ប់

ពិត្របាកដអចមានេ្រចនជាងេនះ។ កម�ុជាជា្របេទស ែដលអ្រតជំងឺែឆ�ឆ�ួតេលមនុស្សខ�ស់ជាងេគេលពិភពេលក។ 

អជីវកម�សច់ែឆ� គឺមនិ្រសបេទនឹងករលុបបំបាតជ់ម�ែឺឆ�ឆ�ួត េដយវេធ�ឱ្យអ�កទកែ់ឆ� អ�កដឹកជ��ូ ន អ�កសមា� ប ់ អ�កបរេិភាគ 

និងសធារណៈជន ្របឈមនឹងហនិភយ័ក�ុងករឆ�ងជម�េឺនះ។ ្របភពសត�ែឆ� និងករដឹកជ��ូ នសត�ែឆ�ពីបណា� េខត�ែដលមាន  

អ្រតរលដលៃនជម�ែឺឆ�ឆ�ួតខ�ស់េទកនេ់ភាជនីយដ� ន និងទីសត�ឃាតទូទងំ្របេទស និងអន�រជាតិ គឺផ�ុយេទនឹងេគាលករណ៍

ែណនាសំ�ីពីករ្រគប្់រគង និងលុបបំបាតជ់ម�ែឺឆ�ឆ�ួតេដយស� បន័ទី្របឹក្សោសុខភាព រមួមានអង�ករសុខភាពពិភពេលក  អង�ករ 

PAN American Health Organisation (PHAO) និងអង�ករេស្ប�ង និងកសិកម�របស់អង�ករសហ្របជាជាតិ (FAO)។ 

ករេកនេឡងៃនករទទួលស� ល់ និងភស�ុតងៃនហនិភយ័េន្រគប់ដំណាក់កលក�ុងអជីវកម�សចែ់ឆ�ែដលបង�ឱ្យមានករឆ�ង

ជម�ែឺឆ�ឆ�ួតេទមនុស្ស ដូចេនះរល់ករព្យោយាមណាមួយក�ុងករលុបបំបាតជ់ម�ឺែឆ�ឆ�ួតេនក�ុងេខត�េសៀមរប និងបណា� េខត�េផ្សង

េទៀតនឹងជួបភាពបរជ័យ្របសិនេបមនិមានដំេណាះ្រសយចំេពះអជីវកម�សចែ់ឆ�ស្រមាបម់នុស្សបរេិភាគ។ មជ្ឈមណ� ល

្រត�តពិនិត្យ និង បង� រជម� ឺសហរដ�អរកិ (US CDC) បាន្របកសថា  ៖ 

 

 

 

 

 

 

ចបត់ងំពីឆា� ២ំ០០០ វទិ្យោស� នប៉ាស�័រេនកម�ុជា បានេធ�ករវភិាគជាមធ្យមករណីែឆ�ខំចំនួន ២០០ករណី ជាេរៀងរល់ឆា� ។ំ 
លទ�ផលជិត ៥០% ៃនករវភិាគបានបង� ញថាបានឆ�ងជម�ែឺឆ�ឆ�ួតែដលអចបង�ឱ្យស� ប់បាន។ េនក�ុងកំឡុងករអេង�ត សត�ែឆ�
ែដលកំពុងឈឺ និងមានជម� ឺ្រត�វបានសមា� ប់ជា្របចេំដម្បយីកសច់លក ់កដូ៏ចជាសត�ែដល្រត�វបានសមា� បត់មរេបៀបមយួែដល
បង�ឱ្យមានេ្រគាះថា� កដ់ល់សធារណៈនិងអ�កបរេិភាគ។ តមរយៈករេបាះពុម�ផ្សោយពីករ្រសវ្រជាវកន�ងមកបានបង� ញ     ភស�ុតង
ៃនករឆ�ងជម�ែឺឆ�ឆ�ួតេទមនុស្សេនតមដំណាកក់លនីមយួៗៃនែខ្សសង� កផ់�តផ់�ង់សចែ់ឆ� គឺអ�កសមា� បែ់ឆ�  អ�កកបស់ច ់អ�ក
េរៀបចំ និងអ�កបរេិភាគសច់េឆ។  ម្៉យោងវញិេទៀត អ�កទក់ែឆ� និងអ�កែដលពក់ព័ន�េទនឹងអជីវកម�បាន្របឈមហនិភ័យ 

មានរបាយករណ៍ប�� កថ់ាទីផ្សោរលកស់ចែ់ឆ�មានអ្រតជម�ែឺឆ�ឆ�ួតខ�ស់ជាងចំនួនសត�ែឆ�ទូេទ ពីេ្រពះ
្របជាជនជាេរឿយៗលក់សត�ែឆ�របស់ពួកេគេទកនទី់ផ្សោរេនេពលពួកវបង� ញអករៈឈ ឺ េហយសត�ែឆ�
មយួចំនួនែដលមានជម�ែឺឆ�ឆ�ួត។ េលសពីេនះេទេទៀត យ៉ាងេហចណាស់មានរបាយករណ៍ចំនួន ០៣ 
ែដលបានេបាះពុម�ផ្សោយអំពីមនុស្សែដលឆ�ងជម�ែឺឆ�ឆ�ួតតមរយៈសកម�ភាពែដលពកព់ន័�ជាមយួទីផ្សោរ
សចែ់ឆ� េដយបានបង� ញថាហនិភ័យពិតជាមានខ�ស់។ 

– CDC, ែខកុម�ៈ ២០១៨  

 

“ 

” 
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ែឆ�ខ ំ និងដចរ់លតផ់ងែដរ េដយសរែតស� នភាពេ�ស�សជំុវញិករចបែ់ឆ� េហយែឆ�ជាេ្រចនមនិធា� ប្់រត�វបានចប។់ អ�កេធ�
អជីវកម�សច់ែឆ�ជាេ្រចនបានរយករណ៍អំពីករខំកលពីកន�ងមក។ 

ករអេង�តបានរកេឃញថា ៖ 

 សត�ែឆ�ែដលស�ិតក�ុងករសង្័សយក្រមតិខ�ស់ថាមានជម�ែឺឆ�ឆ�ួត (មានប�� ្របសទ ឬ្រត�វបានខ)ំ ជាេរឿយៗ្រត�វ

បានេគលកេ់ដម្បយីកសច ់ពីេ្រពះសត�ែឆ�ទងំេនាះមានជម� ឺឬផា� ស់ប�ូរឥរយិាបថ។ 

 េនតមបណា� ទីសត�ឃាត និងេភាជនីយដ� ន សត�ែឆ�្រត�វបានេគវយេធ�បាបជា្របចេំទេលក្បាលបណា� លឱ្យ

មានករហូរឈមេនខងក�ុង និងបង�ឱ្យមានប�� ខួរក្បាល។ 

 សត�ែឆ�ែដលបង� ញអករៈថាមានជម� ឺ រមួទងំប�� ្របសទែដលជាស�� សង្័សយក�ុងករឆ�ងជម�ែឺឆ�ឆ�ួត្រត�វបាន

សមា� បេ់ដម្បយីកសច។់ 

 អ�ក្របកបអជីវកម� និងកប់សចម់និបានេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ចបំាចេ់ដម្បកីរពរខ�ួនរបស់ពួកេគពីករខ ំ ឬមុត

របសួេនាះេឡយ។ 

 មានរបាយករណ៍អំពីសត�ែឆ�ែដល្រត�វបានេគបំពុល េហយសពរបស់ែឆ�្រត�វបានេគយកេទបរេិភាគ។ 

 ជួនកលខួរក្បាលរបស់សត�ែឆ�្រត�វបានេគយកមកបរេិភាគជាអហរេពលល� ចេនតមេភាជនីយដ� ន។ 
 

    
 

មានរបាយករណ៍តមរយៈសរពត័ម៌ានេអឡិច្រត�និច (Online  បង� ញករផ្សោរភា� បរ់វងអ�កបរេិភាគសចែ់ឆ� និងជម�ែឺឆ�ឆ�ួត 

េនកម�ុជា ៖  

 Cambodia deaths linked to barbequed dog carcasses (2015) CBS News 

 Doctors confirm that consuming rabid dog or cat meat is a risk for health (2019) Mekong Post 

News 
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https://www.cbsnews.com/news/10-die-cambodia-eating-dog-meat-drinking-rice-wine/
http://mekong-post.com/50203?fbclid=IwAR3kBJf9a8kij_QE7R5vrk1KNArPsCw2lUUosF2Dlty3Go-8Eyn_a4AbCZw
http://mekong-post.com/50203?fbclid=IwAR3kBJf9a8kij_QE7R5vrk1KNArPsCw2lUUosF2Dlty3Go-8Eyn_a4AbCZw


៥. សំេណ កិច�សហករ និងយុទ�ស�ស�េដះ្រសយជាមូលដ� ន 
FOUR PAWS និង ARC មានគេ្រមាងេលកសំេណ យុទ�ស�ស�ៃនកិច�សហករេដម្បគីា្ំរទដល់អជា� ធរេខត�េសៀមរប ក�ុងករ
េដះ្រសយអជីវកម�សចែ់ឆ� េដយែផ�កេទេល ៖  

 ក�ីបារម�ពីសុខមាលភាពរបស់សត� ៖ មានឯកសរជាភស�ុតងែដលបានបង� ញពីភាពសហវេឃារេឃចំេពះ
សត�េន្រគបដំ់ណាកក់លៃនអជីវកម�សចែ់ឆ�ក�ុងេខត�េសៀមរប និងតំបនេ់ផ្សងេទៀតេនក�ុង្របេទសកម�ុជា ចប់
តងំពីករចប ់ករដឹកជ��ូ ន ករលកេ់ដម្បកីបស់ច់។  

 កី�បារម�ពីសុខភាពសធារណៈ ៖ សត�ែឆ�ែដលមានជម�្ីរត�វបានដក់ប��ូ លេទក�ុងែខ្សសង� ក់អហរ ទីសត�ឃាត
សចែ់ឆ�ទងំអស់គា� នអនាមយ័ ្របតិបត�ិករខុសច្បាប ់ និងលកផ់លិតផលអហរែដលគា� នសុវត�ិភាព។ កជ៏ាក�ី
បារម�ផងខ� ងំផងែដរចំេពះសត�ែឆ�ែដលមានជម�ែឺឆ�ឆ�ួត្រត�វបានលក់យកសច ់ េធ�ឱ្យបះ៉ពល់សុខភាពដល់អ�កកប់
សច ់ អ�កបរេិភាគ និងអ�កេធ�អជីវកម�។ មានភស�ុតងផ្សោរភា� បក់រេធ�អជីវកម�សចែ់ឆ�េទនឹងករេកនេឡងជម�ឺ
ែឆ�ឆ�ួតេនតម្របេទសជាេ្រចន។ ពិចរណាេទេលេគាលេដរបស់្របេទសកម�ុជា និងអស៊នក�ុងករលុបបំបាត់
ជម�ែឺឆ�ឆ�ួត ករមនិអច្រគប្់រគងអជីវកម�េទេលសត�ែឆ�ែដលមនិមានចកវ៉់ក់សំង និងករបមា� ស់ទីជា្របចេំទ
កន ់ ឬេចញពី េខត�េសៀមរប និងតំបនេ់ផ្សងេទៀតក�ុង្របេទសកម�ុជា នឹងមនិេធ�ឱ្យករសេ្រមចេគាលេដេនះ
ទទួលបានេជាគជយ័េនាះេទ។ 

 ភាពខុសច្បាប ់ ៖ ទីសត�ឃាតសត�ែឆ�ទងំអស់មនិមានអជា� បណ�  និងមនិអចបំេពញបានស�ងដ់រអនាមយ័ជា
មូលដ� ន។ អនុ្រកឹត្យេលខ ១០៨ អន្រក.បក ស�ីពីករ្រគប្់រគងសត�ឃាតដ� ន ករ្រត�តពិនិត្យអនាមយ័សច់ សត� 
និងផលិតផលសត� ្រត�វេធ�េឡងេដម្បកីរពរកររកីរលដលៃនជម�ឺរបស់សត� ករពរសុខភាពរបស់សត� ធានា
បានគុណភាពផលិតផល និងករពរសុខភាពសធារណៈេនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ មា្រត ៩ បានែចង
ថា “ករលកស់ច ់ និងផលិតផលសត�ែដលមាន្របភពេមេរគបង�ជម�ឆឺ�ងរតត្បាត ឬមានេមេរគបង�ជម�ឆឺ�ងរត
ត្បាតដល់សត� ឬមនុស្ស ្រត�វហមឃាត ់និងទទួលករផ�នា� េទសេទតមច្បាប់ជាធរមាន។”  ប៉ុែន�េដយសរសត�ែឆ�
មនិ្រត�វបានរបប់��ូ លេនក�ុងអនុ្រកិត្យេលខ ១០៨ អន្រក.បក ដូចេច�ះទីសត�ឃាតសចែ់ឆ�មនិអចចុះប�� ី្រសប
ច្បាបប់ានេឡយ។  

ម្៉យោងវញិេទៀត អជីវកម�សចែ់ឆ�ក៏បានផ�ុយេទនឹងជំពូកទី ៨ (ទីសត�ឃាត និងអនាម័យ ជំពូកទី ៩ (ករបមា� ស់ទីសត� និង
ផលិតផលសត� ជំពូកទី ១១ (សុខមាលភាពសត� និងជំពូកទី ១៩ (អធិករកិច� ៃនច្បាបស់�ីពីសុខភាពសត� និង ផលិតកម�សត� 
ែដល្រត�វបានអនុមត័េដយរដ�សភាជាតិនាែខៃថ�ទី១៦ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៥។ 

 ករខូចខតជាសក� នុពលដល់វស័ិយេទសចរណ៍អន�រជាតិ និងេករ �ិ៍េឈ� ះ ៖ ខណៈេពលែដលចំនួន្របេទសកន់
ែតេ្រចនជំុវញិពិភពេលកកំពុងេធ�សកម�ភាពេដម្បេីដះ្រសយអជីវកម�សចែ់ឆ�  សហគមនស៍ធារណៈ និងអ�ក
នេយាបាយេនេលសកលេលក កនែ់តមនិអតឱ់នចំេពះអជីវកម�សចែ់ឆ� ករេកនេឡងសេម�ង្របឆាងំេនក�ុង
តំបន ់ក�ុង្របេទសកម�ុជា និងជំុវញិពិភពេលក។   

 មានឆន�ះរចួជាេ្រសចេនក�ុងតំបន់េដម្បេីដះ្រសយអជីវកម�សចស់ត� ៖ ករមានសត�ចិ�� ឹមកនែ់តទទួលបាន
ករេពញនិយម ្របជាជនែខ�រជាេ្រចនកំពុងេ្រកក្របឆាងំនឹងអជីវកម�សចែ់ឆ�។ េ្រជសេរ សស� បន័រជរដ� ភបិាល
កម�ុជាែដលកំពុងគា្ំរទដល់ករប��បអ់ជីវកម�សចែ់ឆ�។ ក�ុងែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៩ CMAC អង�ករ FOUR 
PAWS និងអង�ករ ARC បានេរៀបចំសិក� សលេនក�ុងរជធានីភ�េំពញេដម្បអីបអរអំពីតួនាទីដសំ៏ខន់របស់
សត�ែឆ�េនក�ុងសង�មែខ�រ និងពិភាក្សោករគ្រមាមកំែហងដល់សុខមាលភាពសត� ែដលបង�េឡងេដយអជីវកម�
សចែ់ឆ�។ សិក� សលេនះមានករចូលរមួពីសំណាកម់�ន�ីរជរដ� ភបិាលែដលពកព់ន័�ចំនួន ៧០នាក ់ ែដលរមួ
មានអគ�នាយកដ� នសុខភាពសត�និងផលិតកម�សត� មជ្ឈមណ� លជាតិ្រគប្់រគងកងកមា� ងំរក្សោសន�ិភាព េបាស
សំអតមនី និងកកសំណល់ស�ង� ម មជ្ឈមណ� លសកម�ភាពកំចតម់នីកម�ុជា និងនាយកដ� ន្របឆាងំេភរវកម� 
និង្របឆាងំេ្រគ�ងេញ�ន។    
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 វប្បធម ៌និងសសនា ៖ សចែ់ឆ�មនិ្រត�វបានបង� ញថាជាអហរ្របៃពណី និងករពិត បានបង� ញ តមរយៈ អ�ក

បរេិភាគសចែ់ឆ� ែដលបានអះអងថាមិនែមនជាែផ�កមយួៃនវប្បធម៌របស់្របេទសកម�ុជាេនាះេទ។ ម្៉យោងវញិ េទៀត 

សចែ់ឆ�្រត�វបានដក្រសងថ់ាជាសចម់យួក�ុងចំេណាមអហរទងំ ១០ ែដលហម ឃាត់ក�ុង គម�រី ្រពះពុទ�សសនា។ 

៦. អនុសសន ៍
អង�ករ FOUR PAWS និងអង�ករ ARC មានេគាលបំណងគា្ំរទដល់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា េដម្ប្ីរបយុទ�្របឆាងំអជីវកម�សច់

ែឆ�េដយែផ�កេលសុខភាពសធារណៈ សុខមាលភាពសត� និងវស័ិយេទសសចរណ៍។ ខងេ្រកមេនះជាអនុសសនស៍កម�ភាព

ៃនកិច�សហករ េដយែផ�កេលករេសុបអេង�ត និងករសិក្សោ្រសវ្រជាវទីផ្សោរ ៖ 

១. ចង្រកងែផនករសហគមនេ៍ដម្បបិីទប��បស់កម�ភាពពកព់ន័�អជីវកម�សចែ់ឆ�។ 

២. ចូលរមួជាមយួ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយក�ុងតំបន ់ និងថា� កជ់ាតិ េដម្ប្ីរបកសថាអជីវកម�សចែ់ឆ�នឹងមនិ្រត�វបានអតឱ់ន 

េដយែផ�កេលករបង�អន�រយដល់វស័ិយេទសចរណ៍ សុខភាពសធារណៈ និងសុខមាលភាពសត�។ ករព្រងឹង

ករអនុវត�ច្បាប ់និងជួយ សេ�ង� ះសត�ែឆ� ជាមយួករផ្សព�ផ្សោយ្របកបេដយ្របសិទ�ិភាព ែដលជាករប��ូ នសរដ៏

ខ� ងំមយួេទកនឧ់ស្សហកម�េនះ ថារល់ផលិតកម� និងករលកស់ចស់ត�មនិទទួលបានករអតឱ់នេទៀតេទ។ 

៣. អភវិឌ្ឍ និងអនុវត�កម�វធីិផ�ល់ចំេណះដឹង និងករអបរ់ឱំ្យបានទូលំទូលយតមរយៈករជួយ របស់្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ

ថា� កជ់ាតិ និងអន�រជាតិ េដម្បបីេង�នចំេណះដឹងអំពីហនិភយ័ៃនអជីវកម�សចែ់ឆ� ជាពិេសសចំេពះជម�ឺែឆ�ឆ�ួត។ 

៤. េចញេសចក�ី្របកសពត័៌មានជាអន�រជាតិេដម្បអីបអរដល់សកម�ភាពរបស់អជា� ធរេខត�េសៀមរប ក�ុងករ្របយុទ�

្របឆាងំអជីវកម�សចែ់ឆ� េដម្បេីលកកម�ស់មុខមាតជ់ាេគាលេដេទសចរណ៍ក្រមតិពិភពេលក។ 
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៥. ពិចរណាេគាលេដេទេលករេ្រគ�វសត�ែឆ� និងចកវ៉់កសំ់ងករពរជម�ែឺឆ�ឆ�ួតេនតមកែន�ងែដលមានសត�ែឆ� 

និងែឆ�ែដលមានមា� ស់ េដម្បកីត់បន�យកំេណ នៃនកូនែឆ�ែដលមិនចង់បានជាេរៀងរល់ឆា�  ំនិងលុបបំបាតជ់ម�ែឺឆ�ឆ�ួត។ 

អង�ករ FOUR PAWS និងអង�ករ ARC បានេ្រត�មខ�ួនរចួជាេ្រសចេដម្បជួីយ ដល់រជរដ� -ភបិាលតមរយៈយុទ�នាករទូលំ

ទូលយ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងភាពជាវជិ�មានេដម្បេីដះ្រសយេទនឹងសកម�ភាពែដលពកព់ន័�ជាមួយអជីវកម�សចែ់ឆ� 

េដយែផ�កេលបទពិេសធនជ៍ាេ្រចនឆា� េំលករងរេនះេនក�ុង្របេទសកម�ុជា និងសកលេលកេលប�� សុខមាលភាពសត� រមួ

ប��ូ លអជីវកម�សចែ់ឆ� កររបឹអូសសត�រស់ ករសេ�ង� ះ ករស� រនីតិសម្បទ។ អង�ករទងំពីរអចផ�ល់ដល់អជា� ធរនូវអ�ក

ជំនាញករ ករគា្ំរទ និងធនធានែដលចបំាចេ់ដម្បធីានាបាននូវយុទ�ស�ស�រមួ េដយកំណតេ់គាលេដេលសកម�ភាពខុស

ច្បាប ់និងផ�ល់ករអបរ់ជំាសធារណៈអំពីេ្រគាះថា� កៃ់នអជីវកម�សច់ែឆ�។ 

 

 
 
 

 
 

 

អង�ករ FOUR PAWS និង  

អង�ករ ARC មានេគាលបំណង 

គា្ំរទដល់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា

េដម្ប្ីរបយុទ�្របឆាងំអជីវកម�

សចែ់ឆ�េដយែផ�កេលប�� សុខ

ភាពសធារណៈ សុខខមាល

ភាពសត� និងវស័ិយេទសចរណ៍ 
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VIER PFOTEN International
Linke Wienzeile 236
1150 Vienna, Austria
phone: +43-1-545 50 20-0
office@four-paws.org

	 four-paws.org

	 facebook.com/fourpaws.org

	 twitter.com/fourpawsint

	 youtube.com/fourpawsinternational

	 instagram.com/four_paws_international ph
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Animal Rescue Cambodia
#269,	St.	41	BT
Boeung	Tumpun,	Cambodia
phone: +855 (0)12 340 114
info@ar-cambodia.com

	 ar-cambodia.com

	 facebook.com/animalrescuecambodia

	 twitter.com/ARCambodia

	 youtube.com/animalrescuecambodia

	 instagram.com/animal.rescue.cambodia
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