
ភ្នំពេញ បេទេសកម្ពុជា –
ការជំរុញការជួញដូរឆ្កេដើមេបីយកសាច់ដ៏គេេះថ្នេក់មួយ

ហានិភ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសុខភាពសាធារណៈ និងសុខុមាលភាពសត្វ 
ខែមករា ឆ្នែ២ំ០២១



 អង្គការ FOUR PAWS អាជីវកម្មសាច់ឆ្កែនៅរាជធានីភ្នំពែញ ឆ្នែំ២០២០ | ២

ជាចែើនទសវតែសមកហើយ សត្វឆ្កែនៅកម្ពជុាបានដើរតួនាទី
យ៉ែងសំខាន់ក្នងុការស្វែងរកមីន រកែសាសន្តសុិខសង្គមក៏ដូចជា 
ដែគូរបស់មនុសែសផងដែរ។ ថ្វីបើ មនុសែស និងឆ្កែមានទំនាក់- 
ទំនងពិសែសយ៉ែងណាក្ដី ក៏មានឆ្កែរាប់លានកែបាលតែូវបាន
លួចលក់ដឹកជញ្ជូន និងសមា្លែប់ដើមែបីយកសាច់ជារៀងរាល់
ឆ្នែំនៅកម្ពុជា។

ការជំរុញឱែយមានជំនួញខុសចែបាប់នែះ គឺដោយសារកំណើន
នែចំនួនហាងលក់សាច់ឆ្កែនៅរាជធានីភ្នំពែញ។ ជារៀងរាល់
ឆ្នែំហាងជាង ១០០កន្លែងដែលមានជំនាញខាងសាច់ឆ្កែ
នៅរាជធានីនែះជំរុញឱែយមានការនាំចូលសត្វឆ្កែទែង់ទែែយធំ
យ៉ែងតិច ១២៥.០០០កែបាល ដែលមិនដឹងថាមានជំងឺ និង
មានវ៉ែក់សាំងឬអត់ ចូលមករាជធានីភ្នំពែញ។ ការជួញដូរ
ហាក់ដូចជាកំពុងរីកដុះដាល ក្នុងប៉ុនា្មែនឆ្នែំចុងកែែយនែះ
ជាមូលហែតុបណា្ដែលឱែយបង្កទុក្ខវែទនាដ៏សង្វែគចំពោះសត្វ
និង ប៉ះពាល់ដល់មា្ចែស់សត្វចិញ្ចឹមដែលឆ្កែរបស់ខ្លួនតែូវ
គែលួចទៅពែមទាំងបង្កនូវហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាព
សាធារណៈ។

ជាការឆ្លើយតបនឹងការរីករាលដាលនែជំងឺរាតតែបាត ជំងឺ
កូវីដ១៩ រដា្ឋែភិបាលទូទាំងអាសុីរួមទាំងបែទែសចិន កំពុង
ចាត់វិធានការហាមឃាត់ការជួញដូរនែះដោយឈរលើមូលដា្ឋែន
ហានិភ័យសុខភាពសាធារណៈ និងកំណើននែការយល់ 
ដឹងថាឆ្កែគឺជាដែគូមិនមែនជាអាហារទែ។

នៅខែកក្កដា ឆ្នែំ២០២០ អាជា្ញែធរខែត្តសៀមរាបបានបែកាស 
ហាមឃាត់ជាលើកដំបូងលើការជួញដូរសាច់ឆ្កែនៅកម្ពុជា 
ដែលជាការសមែែចចិត្តមួយទទួលបានការសាទរនៅជុំវិញ
ពិភពលោក។ ក្នុងនាមជារាជធានីបែចាំបែទែស អាជា្ញែធរ
រាជធានីភ្នពំែញ មានឱកាសយ៉ែងពិតបែែកដមួយដើមែបីបង្ហែញ
ពីការប្តែជា្ញែចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះសុខភាពបែជាពលរដ្ឋ និង
សុខុមាលភាពសត្វ។

១.០ សេចក្ដីផ្ដើម
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១ | អង្គការ FOUR PAWS អាជីវកម្មសាច់ឆ្កែនៅរាជធានីភ្នំពែញ ឆ្នែំ២០២០

FOUR PAWS គឺជាអង្គការសុខុមាលភាពសត្វអន្តរជាតិ
មួយដើមែបីជួយដល់សត្វដែលស្ថិតរងនៅកែែមឥទ្ធិពល
ផ្ទែល់របស់មនុសែសដូចជាលាតតែដាងបង្ហែញពីទុក្ខវែទនា
របស់សត្វ ការសង្គែែះ និងការពារសត្វដែលតែវូការការគំាពារ
ជាដើម។ អង្គការនែះ បានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នែំ១៩៨៨ ដោយ
លោក Heli Dungler ដោយខំបែងឹបែែងដើមែបីពិភពលោកមួយ 
ដែលមនុសែសចែះគោរពឱែយតម្លែសត្វ ដោយការអធែយាសែ័យ 
និងយោគយល់។ យុទ្ធនាការ និងគមែែងគាំទែផែសែងៗ 
របស់ FOUR PAWS ផ្ដែតសំខាន់លើសត្វជាដែគូរបស់ 
មនុសែសរួមមាន ឆ្កែ និងឆ្មែអនាថា សត្វចិញ្ចឹមនៅកសិដា្ឋែន 
និងសត្វពែែដូចជាខា្លែឃ្មុំ អមែបូរឆ្មែធំ សា្វែអូរ៉ង់ហ្គូតង់ និងដំរី 
។ល។ ដែលសត្វទាំងនោះកំពុងស្ថិតក្នុងសា្ថែនភាពលំបាក
ក៏ដូចជានៅតំបន់ជួបគែែះធម្មជាតិ និងតំបន់មានការប៉ះទង្គចិ 
ជាដើម។ បច្ចុបែបន្នអង្គការ FOUR PAWS មានការិយល័យ

នៅតាមបណា្ដែបែទែសជាចែើនដូចជាអូសែ្តាលី អូទែីស
បែលហែសុិក ប៊ុលហា្គែរី អាល្លឺម៉ង់ កូសូវ៉ូ ហូឡង់ ស្វីស
អាហ្វែិកខាងតែបូង ថែ អ៊ុយកែែន ហុងគែី ចកែភពអង់គ្លែស
សហរដ្ឋអាមែរិក និងវៀតណាម ក៏ដូចជាតំបន់ជមែកសត្វ
ដើមែបីសង្គែែះសត្វផែសែងៗនៅតាមបណា្ដែបែទែសទំាង១២ទៀត
ដែលមានកាតព្វកិច្ចផ្តល់ជំនួយបនា្ទែន់ និងដំណោះសែែយ 
រយៈពែលវែង។ នៅកម្ពុជា FOUR PAWS បានចុះអនុសែសរណៈ
យោគយល់ជាមួយមជែឈមណ្ឌលកមា្ចែត់មីនកម្ពុជា (CMAC)
ដើមែបីបញែឈប់ការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងគំាទែគមែែងសត្វជាដែគូ
នៅរាជធានីភ្នំពែញ និងកោះដាច់ ជាមួយអង្គការសបែបុរសធម៌
ក្នងុសែកុឈ្មែះថាអង្គការសង្គែែះសត្វកម្ពជុា។ FOUR PAWS ក៏
ជឿជាក់លើការគំាទែពីសហគមន៍ក្នងុសែកុ និងបានជួយគំាទែ
ដល់ការផ្លែស់ប្ដូររបស់មា្ចែស់សត្តឃាតដា្ឋែនឆ្កែពីរកន្លែងនៅ 
ខែត្តតាកែវ និងខែត្តកំពង់ធំ ដោយផ្ដល់នូវជមែើសមុខរបរថ្ម។ី

២.០ អំពីអង្គការ FOUR PAWS

ប្តូរបែកបដោយចីរភាព និងនិរន្តរភាពនៅក្នុងកម្ពុជា។ ដើមែបី
សមែែចបាន គោលដៅធ្វើឱែយសុខុមាលភាពសត្វបែសើរឡើង 
វិធីសាស្តែរបស់ ARC ពាក់ព័ន្ធនឹង៖

	■

កម្មវិធីគែៀវសត្វ

	■

ភ្នំពែញ

	■

បំបាត់ជំងឺឆ្កែឆ្កួត

ការផ្លែស់ប្តូរឥរិយបថរបស់មនុសែស គឺជាគន្លឹះនែយុទ្ធសាស្តែ
របស់ ARC ពែែះវជាមធែយាបាយតែមួយគត់ដើមែបីលើក 
កម្ពស់អនាគតរបស់សត្វតាមផ្លូវនៅកម្ពុជា។ គមែែងនានា
ក្នុងសែុករួមមានកម្មវិធីបណ្តុះបណា្ដែលបសុពែទែយ កម្មវិធី
ផែសព្វផែសាយតាមសហគមន៍ដែលគាំទែដោយ FOUR PAWS 
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ការបម្លាា�ស់់ទីីស់ត្វវឆ្កែ�ែទ្រទីង់់ទ្រ�យធំំឆ្កែបបនេះ�ះ
បង់ែឱ្�យម្លា�ការទ្រ�ួយបារម្ភភយ៉ាា�ង់ខ្លាំា�ំង់ 
ចំំនេះ�ះការីករាលដាលនៃ�ជំំង់ឺឆ្កែ�ែ�ែ�ត្វ 
នេះ�កុ�ង់ទ្របនេះទីស់កម្ភុ�ជា។

អំពីអង្ គការសង្ រ្ គោះសត្ វកម្ ពុជា៖

អង្គការសង្រ្គោះសត្វកម្ពុជា គឺជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញមួយ ដែលបានបង្កើតឡើង
ក្នុងឆ្នា ំ២០១៦ ក្នុងគោលបំណងបង្កើតបាននូវសុខមាលភាពសត្វ ដែលប្រកបដោយនិរន្តភាពនៅក្នុង
ប្រទេសកម្ពុជា។ ដោយមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅរាជធានីភ្នំពេញ អង្គការមួយនេះមានការប្តេជ្ញាចិត្ត
ក្នុងការបង្កើតបាននូវការផ្លាស់ប្តូរមួយ ដែលមានភាពយូរអង្វែង និងប្រកបដោយនិរន្តភាពនៃស្ថានភាព
សុខមាលភាពសត្វនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈសកម្មភាពខាងក្រោម៖

1. ការគ្រប់គ្រងចំនួនសត្វ តាមវិធីសាស្រ្តប្រកបដោយមនុស្សធម ៌ក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់សុខភាពសត្វ
    និងការថែទា ំនិងការផ្តល់នូវជម្រកដល់សត្វ
2. ការលើកទឹកចិត្ត និងបំផុសគំនិតអោយមានការផ្លាស់ប្តូរនៃអាកប្បកិរិយារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាក់ទងទៅ
    នឹងផ្នត់គ ំនិត ដែលពួកគាត់មានទៅលើសត្វ 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
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FOUR PAWS និងអង្គការសងែ្គោះសត្វកម្ពជុា បានធ្វើកាសុើប 
អង្កែតសុីជមែែលើការជួញដូរសាច់ឆ្កែនៅកម្ពុជាដោយផ្តែត
លើតំបន់ដែលសត្វឆ្កែតែូវបានចាប់ សមា្លែប់និងលក់។
រាជធានីភ្នពំែញតែវូបានកំណត់ថាជា “ចំណុចក្តែ” មួយដែល
ជំរុញឱែយមានការធ្វើចរាចរណ៍នាំយកសត្វឆ្កែពីតំបន់ឆ្ងែយៗ
ដូចជា កែុងប៉ែយប៉ែតជាដើម។ ក្នុងអំឡុងពែលនែការ 
សុើបអង្កែតនែះមានហាងជាង ១០០ កន្លែងជំនាញខាង
សាច់ឆ្កែនៅរាជធានីភ្នំពែញ ដែលទទួលខុសតែូវក្នុងការ
សមា្លែប់ និងលក់ឆ្កែជាង ៨.៥០០កែបាលក្នុងមួយខែ។

សត្វឆ្កែសមែែប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់ហាងនានានៅរាជធានីភ្នំពែញ
បានមកពីទូទំាងបែទែសកម្ពជុា ជាធម្មតាពួកវតែវូដឹកជញ្ជនូ

ក្នងុរយៈពែលយូរ។ ភាគចែើនឆ្កែទំាងនោះតែវូគែដូរជាមួយឆ្នែងំ
និងខ្ទះឬតែវូលួចទាក់ចាប់ពីតាមផ្លវូ ឬតាមផ្ទះ។ អ្នកដើរបែមូលឆ្កែ
ដឹកនៅខាងកែែយមូ៉តូ ហើយបញ្ជនូទៅកន្លែងរកែសាទុកដែល 
កន្លែងខ្លះអាចដាក់ឆ្កែម្ដងបានរាប់រយកែបាល។ ពីកន្លែងរកែសា
ទុកអ្នកជួញដូរបែើរថយន្តធុនមធែយមដែលផ្ទុកទៅដោយ
ទែុងនៅខាងក្នុងដើមែបីដឹកជញ្ជូនឆ្កែរស់រាប់រយកែបាល
ជារៀងរាល់ថ្ងែពីពាក់កណា្ដែលភាគខាងកើតនែបែទែសទៅ
កន្លែងសត្តឃាតដា្ឋែននៅខែត្តកំពង់ចាម (សែុកជើងពែែ និង
សែុកបាធាយ) និងខែត្តកណា្ដែល។ កន្លែងសត្តឃាតដា្ឋែន
ឆ្កែធំៗទាំងនែះបានសមា្លែប់ សត្វឆ្កែយ៉ែងឃោរឃៅចំនួន- 
ពី១២០កែបាលក្នុងមួយថ្ងែ និងផ្គត់ផ្គង់សាច់ទាំងមូលដល់
ហាងនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពែញ។

៣.០ បេតិបត្តិការនានានេការជួញដូរ

អ្នុកជំួញដូូរទ្របម្ភូលទីិញស់ត្វវឆ្កែ�ែ
ដូឹកតាម្ភម្ភូូត្វូរបស់់�ួកនេះ�យកនេះ�កា�់
ទីីតាំង់រក�សាទីុកស់ត្វវឆ្កែ�ែ ឆ្កែដូលកឆ្កែ�ែង់
រក�សាទីុកខ្លះែះអាចំរក�សាទីុកស់ត្វវឆ្កែ�ែបា�
ជានេះទ្រចំ��រយក�បាល។
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សៀមរាប៖ ជាបែវត្តសិាស្តែ ខែត្តសៀមរាបជាខែត្តចែកចាយមួយ 
ដែលបានផ្គត់ផ្គង់ឆ្កែសមែែប់ការបរិភោគនៅរាជធានីភ្នពំែញ។ 
ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នែំ២០២០ មន្ទីរកសិកម្ម រុកា្ខែបែមាញ និង 
នែសាទខែត្តសៀមរាប បានចែញការហាមឃាត់ការជួញដូរ 
សាច់ឆ្កែ។ យ៉ែងណាសត្វឆ្កែនៅតែបន្តធ្វើដឹកជញ្ជូនពីពាក់ 
កណា្ដែលភាគខាងកើតនែបែទែសទៅផ្គត់ផ្គង់ដល់កន្លែង
សត្តឃាតដា្ឋែននានានៅខែត្តកំពង់ចាម និងខែត្តកណា្ដែល។

ក្នុងអំឡុងពែលនែការសុើបអង្កែត វិធីសាស្តែ ក្នុងការសមា្លែប់
ជាចែើនតែូវបានរកឃើញ។ វិធីសាស្តែទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែ
ឃោរឃៅ អមនុសែសធម៌ និងបណា្ដែលឱែយមានការរងការឈឺចាប់
រយៈពែលយូរ។ ការចាប់ជែមុជទឹក គឺជាវិធីសាសែ្តដ៏ដ៏ពែញនិយម
មួយដើមែបីសមា្លែប់ឆ្កែចែើនកែបាលក្នុងពែលតែមួយដោយបែើ
ទឹកទន្លែកែបែរៗ ឬអាងទឹកធ្វើពីសុីម៉ងត៍។ ឆ្កែតែូវបានដាក់
ក្នុងទែុងដែកតូចៗរួចពន្លិចចូលទៅក្នុងរណ្ដែទឹកខ្មែកខ្វក់
ឱែយលង់រហូតដាច់ខែយល់។ វិធីនែះធ្វើឱែយវែទនាយូរមុននឹង
បាត់បង់ជីវិត។

កន្លែងសត្តឃាតដា្ឋែនដែលមានរណ្ដែជែមុជទឹកក្នងុខែត្តកណា្ដែល
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អ្នកបះដុំសាច់ឆ្កែនៅខណ្ឌបឹងកែងកង រាជធានីភ្នំពែញ 
ធ្វើឆ្កែរហូតដល់ ១១០កែបាលក្នុងមួយថ្ងែ។ កម្មករបែើភ្លើង 
រោលសមា្អែតរោមពីខ្លួនឆ្កែដែលសមា្លែប់រួច។ បនា្ទែប់មកអ្នក 
ផ្គត់ផ្គង់ចែកចាយវទៅកាន់ហាងនៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពែញ

ជារៀងរាល់ពែកឹ។ នៅហាងខ្លះ មានឃំុសត្វឆ្កែរស់សែែប់ និង 
សមា្លែប់ផ្ទែល់នៅនឹងកន្លែង។ ហាងទំាងនោះគា្មែនអនាម័យហើយ
មិនបានបំពែញតាមវិធានការអនាម័យជាមូលដា្ឋែនឡើយ។

ការសមា្អែតរោមនៅខណ្ឌបឹងកែងកង

ក្នុងអំឡុងពែលនែការសុើបអង្កែតនែះ FOUR PAWS បាន
សមា្ភែសមា្ចែស់ហាងសាច់សាច់ឆ្កែជាចែើននាក់ដែលភាគចែើន
ពួកគែបានរាយការណ៍ថាបានបើកអាជីវកម្មសាច់ឆ្កែក្នុង
រយៈពែលទើបតែ ២ឬ៣ឆ្នែចុំងកែែយបុ៉ណោ្ណែះ។ ថ្វបីើការពិត
មានមនុសែសជាចែើនបានរាយការណ៍ថាតមែូវការសាច់ឆ្កែនៅ
រាជធានីភ្នំពែញកំពុងតែមានការកើនឡើងក៏ដោយ ក៏មា្ចែស់
អាជីវកម្មភាគចែើនចង់ចាកចែញពីមុខរបរនែះ។ FOUR 
PAWS ក៏បានសមា្ភែសមា្ចែស់សត្វចិញ្ចឹមទូទាំងទីកែុងភ្នំពែញ
ហើយពួកគែបានរាយការណ៍ថាការលួចទាក់ឆ្កែយកទៅលក់
ឱែយកន្លែងសត្តឃាតដា្ឋែនគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយ ហើយ
ភាគចែើនពួកគែបានសម្តែងពីការសោកសៅ និងទុក្ខពែួយ
ដោយសារសត្វចិញ្ចមឹរបស់ពួកខ្លនួពីមុនតែវូគែលួចចាប់ទៅ។ 

ឆ្កែរង់ចំាតែវូសមា្លែប់នៅហាងមួយក្នងុខណ្ឌសែនសុខ
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៥ | អង្គការ FOUR PAWS អាជីវកម្មសាច់ឆ្កែនៅរាជធានីភ្នំពែញ ឆ្នែំ២០២០

បន្ថែមលើការសុើបអង្កែតនែះ ការសិកែសាសែែវជែែវទីផែសារមួយ
តែូវបានអនុវត្តដើមែបីវយតម្លែអតែែបែែវ៉ែឡង់នែឥរិយបថ
និងការបរិភោគសាច់ឆ្កែនៅរាជធានីភ្នំពែញ។ ការសិកែសានែះ
ធ្វើឡើងដោយកែុមហ៊ុនយុទ្ធសាស្តែទីផែសារ និងអភិវឌែឍន៍
ខូអិលធីឌី (MSD) ជាកែមុហុ៊នពិគែែះយោបល់ផ្នែកសែែវជែែវ
ទីផែសារ និងសង្គមដែលមានការិយល័យកណា្ដែលរបស់ខ្លួន
នៅរាជធានីភ្នំពែញ។ 

តាមការសិកែសាបានបង្ហែញថាបែជាជនកម្ពុជាភាគចែើន
ចាត់ទុកការបរិភោគសាច់ឆ្កែគឺបាបអាប់រាសី ពែមទំាងបែែសចាក
ពីវបែបធម៌ និងបែពែណីខ្មែរ។ ការបរិភោគគែែន់តែជាសកម្ម
ភាពមនុសែសមួយកែុមតូចតែឹមតែ ១២,២% នែក្នុងចំណោម
អ្នកផ្ដល់បទសមា្ភែសពីការបរិភោគសាច់ឆ្កែជាបែចំា (បានបរិ- 
ភោគចែើនជាង១០ដងកាលពីមួយខែមុន)។

តាមរយៈទីតំាងភូមិសាស្តែនៅភ្នពំែញ អតែែបរិភោគសាច់ឆ្កែ
ខ្ពស់បំផុតគឺនៅទីបែជំុជនជាយកែងុក្នងុខណ្ឌសែនសុខ
ចំណែកគែួសារដែលនៅជិតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មកណា្ដែល

៤.០ ការបរិភោគសាច់ឆ្កេ

ផែនទីបង្ហែញតំបន់ក្ដែនែអ្នកបរិភោគសាច់ឆ្កែ

(CBD) ក្នុងខណ្ឌដូនពែញ និងទៅភាគខាងជើង បរិភោគ
មិនញឹកញាប់ទែ។
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អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បានគូសបញ្ជែក់យ៉ែងចែបាស់
រួចមកហើយថាការជួញដូរសត្វឆ្កែសមែែប់ជាអាហារទទួលទាន
របស់មនុសែសជាកតា្តែរួមចំណែកមួយដលការរីករាលដាល 
នែជំងឺឆ្កែឆ្កតួ ហើយវិទែយាសា្ថែនប៉ាែស្ទរ័ក៏ទទួល សា្គែល់ថាតមែវូការ 
ចាំបាច់សមែែប់ផែនការទប់សា្កែតជំងឺឆ្កែឆ្កួត គឺពាក់ព័ន្ធនឹង 
ការចាក់វ៉ែក់សាំងការពារឆ្កែជា លក្ខណៈទែង់ទែែយធំ។ 
កម្មវិធីចាក់វ៉ែក់សំាងការពារ នឹងមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទែ
បែសិនបើឆ្កែដែលបានចាក់វ៉ែក់សាំងរួចរាប់លានកែបាលតែូវ
បានសមា្លែប់ដើមែបីយកសាច់លក់ជារៀងរាល់ឆ្នែនំៅក្នងុកម្ពជុា
ហើយដោយសារតែសកម្មភាពបែបនែះទើបធ្វើឱែយអន្តរាយ
ប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពបែព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់សត្វ
ឆ្កែបែឆំងនឹងមែរោគ។

នៅកម្ពជុា បើតាមរបាយការណ៍បង្ហែញថាមានចំនួនមនុសែស
បែហែល ៨០០ នាក់ដែលតែូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារ
ជំងឺឆ្កែឆ្កួតក្នុងមួយឆ្នែំៗ ប៉ុន្តែទោះយ៉ែងណាអតែែចំនួនអ្នក
សា្លែប់ពិតបែែកដអាចខ្ពស់ជាងនែះ។ កម្ពជុាជាបែទែសមួយដែល
មានអតែែកើតជំងឺឆ្កែឆ្កតួខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោក។ ការ
ជួញដូរសាច់ឆ្កែ គឺដើរផ្ទយុគា្នែនឹងផែនការលុបបំបាត់ជំងឺឆ្កែឆ្កួត

ហើយធ្វើឱែយអ្នកចាប់ឆ្កែ អ្នកជួញដូរ អ្នកសមា្លែប់ អ្នកទទួលទាន
និងសាធារណជនមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងជំងឺនែះ។
ការចាប់បែមូល និងដឹកជញ្ជនូសត្វឆ្កែពីតំបន់ដែលមានការផ្ទះុ
ជំងឺឆ្កែឆ្កតួកមែតិខ្ពស់ទៅកាន់ហាង និងកន្លែងសត្តឃាតដា្ឋែន
នានាទូទំាងបែទែសគឺផ្ទយុ នឹងគោលការណ៍ណែនំាអំពីការ-
គែប់គែង និងលុបបំបាត់ជំងឺឆ្កែឆ្កួតដោយអង្គភាពផ្ដល់
បែឹកែសាសុខភាពសំខាន់ៗរួមមានអង្គការសុខភាពពិភពលោក
(WHO) អង្គការសុខភាពសត្វពិភពលោក (OIE) អង្គការ
សុខភាពអាមែរិច Pan (PAHO) និងអង្គការសែបៀងអាហារ
និងកសិកម្មនែអង្គការសហបែជាជាតិ (FAO)។ នៅខែកុម្ភៈ
ឆ្នែំ២០១៨ មជែឈមណ្ឌលតែួតពិនិតែយនិងបង្កែរជំងឺសហរដ្ឋ-
អាមែរិក (US CDC) បានថ្លែងថា៖ 

កន្លែងសត្តឃាតដា្ឋែនឆ្កែគា្មែនចែបាប់អនុញ្ញែតតែឹមតែូវហើយ
មិនបានបំពែញតាមស្តង់ដារអនាម័យមូលដា្ឋែនឡើយ។ 
អនុកែតឹែយលែខ១០៨ ស្តពីីការគែប់គែងសត្តឃាតដា្ឋែន និងការ
ធ្វើអាជីវកម្មពិឃាតសត្វ និងកន្លែងកែច្នែផលិតផលសត្វដំបូង 
តែវូបានបង្កើតឡើងដើមែបីទប់សា្កែត់ការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺសត្វ 
ការពារសុខភាពសត្វ ធានានូវគុណភាពផលិតផល និង
ការពារសុខភាពសាធារណៈនៅក្នងុពែះរាជាណាចកែកម្ពជុា។ 
មាតែែ៩ ចែងថា “ការលក់សាច់ និងផលិតផលសត្វដែលផ្ទកុ
បែភពចម្លងមែរោគ ឬជំងឺឆ្លងដល់សត្វ ឬមនុសែស តែវូហាមឃាត់
និងផ្តនា្ទែទោសតាមចែបាប់ដែលបានចែង”។ ដោយសារឆ្កែមិន
តែវូបានរាប់បញ្ចលូជាបែភែទសត្វក្នងុអនុកែតឹែយលែខ១០៨ ដូច្នែះ
កន្លែងសត្តឃាតដា្ឋែនឆ្កែ មិនអាចចុះបញ្ជីសែបចែបាប់បានទែ 
ផ្ទយុទៅវិញពួកគែ ធ្វើបែតិបត្តកិារជាលក្ខណៈកន្លែងខុសចែបាប់។

លើសពីនែះ ការជួញដូរសាច់ឆ្កែក៏រំលោភលើជំពូកទី៨ (សត្តឃាត 
និងអនាម័យ) ជំពូកទី៩ (ចរាចរណ៍សត្វ និងផលិតផលសត្វ) 
ជំពូកទី១១ (សុខុមាលភាពសត្វ) និងជំពូក១៩ (អធិការកិច្ច) 
ក្នុងចែបាប់នែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាស្តីពីសុខភាពសត្វ និង
ផលិតកម្ម ដែលតែូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភានៅថ្ងែទី១៦ 
ខែធ្ន ូឆ្នែ២ំ០១៥។ ហាងលក់សាច់ឆ្កែ និងកន្លែងសត្តឃាតដា្ឋែន- 
នានានៅរាជធានីភ្នំពែញមិនបានបំពែញតាមការណែនាំនូវ
ជំពូកណាមួយដែលទាក់ទងនឹងសុខភាពសត្វ និងការលក់ដូរ

ឡើយ។ នៅខែកក្កដា ឆ្នែ២ំ០២០ ខែត្តសៀមរាបបានកា្លែយជា
ខែត្តដំបូងគែនៅកម្ពុជាដែលហាមឃាត់ការជួញដូរសាច់ឆ្កែ
ដោយការទទួលសា្គែល់ពីសុខុមាលភាពសត្វ និងបញ្ហែ
សុខភាពសាធារណៈ ពែមទាំងការប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់
បែទែសលើឆកអន្តរជាតិផងដែរ។

៥.០ នីតិកម្ម 

៦.០ ការគំរាមកំហេងដល់សុខភាពសាធារណៈ 

ចាប់តំាងពីឆ្នែ២ំ០០០ វិទែយាសា្ថែនប៉ាែស្ទរ័នៅកម្ពជុាបានធ្វើតែស្ត
សាកលែបងលើសត្វឆ្កែខាំគែជាមធែយមចំនួន ២០០កែបាលក្នុង
មួយឆ្នែ។ំ ស្ទើរ ៥០% នែឆ្កែទំាងនោះតែវូបានរកឃើញថាបាន
ឆ្លងវីរុសជំងឺឆ្កែឆ្កួតដ៏គែែះថា្នែក់បំផុត។ ក្នុងអំឡុងពែលនែ
ការសុើបអង្កែតនែះ សត្វឆ្កែឈឺ និងមានជំងឺ តែងតែវូបានសមា្លែប់
និងលក់សាច់ពួកវ ជាមួយគា្នែនែះដែរសត្វដែលតែូវបាន
សមា្លែប់តាមរបៀបនែះបង្កជាហានិភ័យគែែះថា្នែក់ធ្ងន់ធ្ងរខា្លែំង
បំផុតចំពោះទាំងសាធារណជន  និងអ្នកទទួលទានផងដែរ។ 

អត្ថបទការសែែវជែែវដែលមានសែែប់ បានបង្ហែញពីភស្តតុាងនែ 
ការឆ្លងជំងឺឆ្កែឆ្កតួទៅកាន់មនុសែសតាមដំណាក់កាលនានានែ 
ខែសែចង្វែក់ផ្គត់ផ្គង់សាច់ឆ្កែដូចជា ការសមា្លែប់ ការកាប់សាច់ 
ការរៀបចំកែច្នែ និងការទទួលទានសាច់ឆៅ។ លើសពីនែះ
ការចាប់ និងឃាំងឆ្កែដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរក៏បង្កើន
ហានិភ័យខ្ពស់បែឈមនឹងតែវូឆ្កែខំា និងកែចៅផងដែរដោយ 
សារតែសា្ថែនភាពស្តែែសនៅជំុវិញឆ្កែដែលចាប់មក ហើយឆ្កែ
ភាគចែើនមិនធា្លែប់តែវូឃំុឃំាងពីមុនមក។ 

ការសុើបអង្កែតរបស់យើង បានរកឃើញដូចខាងកែែម៖ 

	■ សត្វឆ្កែដែលសងែស័យថាមានជំងឺឆ្កែឆ្កួត (បង្ហែញសញ្ញែ 
បែព័ន្ធបែសាទ និងខាំជាដើម) ចែើនតែតែូវគែលក់ទៅឱែយ 
ជំនួញសាច់ឆ្កែដោយសារតែពួកវមានជំងឺ ឬផ្លែស់ប្តរូចរិត 
អាកបែបកិរិយខុសបែកែតី។

	■ នៅតាមសត្តឃាតដា្ឋែន និងហាងនានា ឆ្កែជាទូទៅតែវូគែ 
វយសំពងកែបាល ខា្ទែតឈាម ក៏ដូចជាធា្លែយខួរកែបាលខា្ទែត 
ចែញមក។ 

	■ អ្នកជួញដូរ និងអ្នកសមា្លែប់សត្វ មិនបានពាក់ឧបករណ៍ 
ការពារផ្ទែល់ខ្លនួដើមែបីការពារសត្វខំា ឬការមុតដាច់រលាត់ 
ជាដើមឡើយ។ 

	■ របាយការណ៍អំពីឆ្កែដែលតែវូបានបំពុលងប់ ហើយយក
ទៅលក់សមែែប់ការធ្វើអាហារទទួលទាន ដែលអាចបង្ក
ហានិភ័យដល់អ្នកដែលបរិភោគសាច់របស់វ។
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“មានរបាយការណ៍ជាចែើនបាននិយយថាទីផែសារលក់សាច់ឆ្កែមានអតែែ
ឆ្លងជំងឹឆ្កែឆ្កួតខ្ពស់ជាងចំនួនឆ្កែទូទៅសរុប ដោយមនុសែសតែងតែលក់
ឆ្កែឈឺទៅឱែយទីផែសារ។ ក្នុងចំណោមឆ្កែឈឺទាំងនោះ ខ្លះមានជំងឺឆ្កែឆ្កួត។
លើសពីនែះ យ៉ែងហោចណាស់មានរបាយការណ៍ចំនួន៣ ដែលបាន
ចុះផែសាយអំពីមនុសែសដែលកើតជំងឺឆ្កែឆ្កួតដោយ សារបែឡូកសកម្មភាព
ទាក់ទងនឹងទីផែសារលក់សាច់ឆ្កែ ហើយរបាយការណ៍ទំាងនែះក៏បានសង្កត់- 
ធ្ងន់ថាហានិភ័យពិតជាមានបែែកដមែន។” 

 អង្គការ FOUR PAWS អាជីវកម្មសាច់ឆ្កែនៅរាជធានីភ្នំពែញ ឆ្នែំ២០២០ | ៨៧ | អង្គការ FOUR PAWS អាជីវកម្មសាច់ឆ្កែនៅរាជធានីភ្នំពែញ ឆ្នែំ២០២០

កុ�ង់អ្នំ��ង់នេះ�លនៃ�ការអ្ននេះង់ែត្វរបស់់នេះយ�ង់ 
នេះយ�ង់ស់នេះង់ែត្វនេះ��ញថាម្លា�វិធំីសាស្ត្រស់ែជានេះទ្រចំ��
ទ្រត្វូវបា�នេះទ្រប�ទ្របាស់់នេះដូ�ម្ភ�បីីស់ម្លាា�ប់ស់ត្វវឆ្កែ�ែ។
វិធំីសាស្ត្រស់ែ�ំង់អ្នស់់នេះ�ះម្លា�ភា�នេះ�រនេះ�
អ្នម្ភ�ុស់�សធំម៌្ភ �ិង់បង់ែឱ្�យស់ត្វវរង់ការឈឺឺចាប់យូរ។



កែមុហុ៊នសែែបៀរនានា នៅកម្ពជុាក៏ឃើញបានផែសព្វផែសាយអំពី
សាច់ឆ្កែយ៉ែងសកម្មលើសា្លែកយីហោផែសែងៗនៅតាមទីបែជំុជន
ដែលភ្ញៀវទែសចរចូលទសែសនាផងដែរដោយសារតែសាច់

ឆ្កែជាញឹកញាប់តែូវបានទទួលទានជាមួយគែឿងសែវឹង។ 
ជាក់ស្ដែងសា្លែកយីហោទាំងនោះគែតែងឃើញនៅទូទាំង
រាជធានីភ្នពំែញ។ នៅ ខែ វិច្ឆកិា ឆ្នែ ំ២០២០ កែមុហុ៊នសែែបៀរ 
ហ្គែនស៍បឺគ Ganzberg ជាកែុមហ៊ុនសែែបៀរអន្តរជាតិមួយ 
បានយល់ពែមដកសា្លែកផែសាយពាណិជ្ជកម្មដែលដាក់ថា 
“សាច់ពិសែស” ចែញដើមែបីបង្ហែញថាកែមុហុ៊នមិនគំាទែចំពោះ 
ការជួញដូរសាច់ឆ្កែដ៏ឃោរឃៅនែះឡើយ។ ខណៈសកម្មភាពនែះ
មិនអាចធានាបានថាហាងនានានឹងឈប់លក់សាច់ឆ្កែក៏
ពិតមែន បុ៉ន្តែវក៏បង្ហែញថាកែមុហុ៊នអន្តរជាតិនានាមិនចង់
ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរសាច់ឆ្កែនែះដែរ។ 

សា្ថែប័នសាធារណៈ សា្ថែប័នទែសចរណ៍ និងអ្នកនយោបាយមាន 
សិទ្ធិស្វ័យសមែែច កំពុងបែតិកម្មដោយមិនអាចទទួលយក
ការជួញដូរសាច់ឆ្កែបានឡើយនែះ ដោយសារសំឡែងបែឆំង
នឹងការជួញដូរកំពុងតែកើនខា្លែំងឡើងៗនៅអាសុីអាគ្នែយ៍
និងជំុវិញពិភពលោក។ មតិជាចែើនមើលឃើញថាសត្វឆ្កែតែវូ
បានចាត់ទុកជាដែគូ និងអ្នកការពារដ៏សោ្មែះតែង់ដែលមិន 
មែនជាអាហារនោះទែ។ លើលោកនែះគា្មែនកន្លែងណាដែល
បង្ហែញភស្តុតាងចែបាស់ជាងនៅកម្ពុជាទែថា សត្វឆ្កែដើរ-
តួនាទីយ៉ែងសំខាន់ក្នុងការការពារសហគមន៍ពីគែែះថា្នែក់
ដោយសារគែែប់មីន ជួយការពារផ្ទះសមែបែងនៅទូទំាងបែទែស 
និងបន្តជាដែគូដ៏សោ្មែះតែង់ដូចដែលពួកវបានធ្វើរាប់ពាន់ឆ្នែំ
មកហើយ។

សារៈសំខាន់សែដ្ឋកិច្ចនែវិស័យទែសចរណ៍ចំពោះរដា្ឋែភិបាល
ក្នងុតំបន់មិនអាចវយតម្លែទាបបានឡើយ មុខមាត់បែទែសនិង
រាជធានីដែលបង្ហែញកែែមកែសែភ្នែកពិភពលោកគឺសំខាន់ណាស់៖ 
រដា្ឋែភិបាលនានាចង់ឱែយអន្តរជាតិមើលឃើញថាជាបែទែស
មានការគិតជឿនលឿន និងវិជ្ជមាន មិនមែនដូចជាសង្គម
មួយដែលមិនអើពើនឹងបញ្ហែសុខភាព និងសុខុមាលភាពសត្វ
ធ្ងន់ធ្ងរនោះទែ។ រាជធានីភ្នំពែញជាគោលដៅទែសចរណ៍ 
ដ៏សំខាន់មួយនៅអាសីុអាគ្នែយ៍ បុ៉ន្តែនៅតែមានការបង្ហែញឱែយ 
ភ្ញៀវទែសចរឃើញពីការជួញដូរសាច់ឆ្កែ នៅតាមកន្លែង 
ជាចែើន។ អ្នកទែសចរអាចដើរកាត់បែទះឃើញឆ្កែដុតលើ- 
ចង្អើរ ឬកែបាលឆ្កែតាំងកញ្ចក់ នៅខាងកែែហាងក្នុងសែុក
ដោយមិននឹកសា្មែនដល់។ នៅតាមបណា្ដែខែត្ត ភ្ញៀវទែសចរ
អាចជួបបែទះនឹងមូ៉តូដែលមានដឹកទែងុពោរពែញទៅដោយឆ្កែ។

៧.០ មុខមាត់លើឆាកអន្ដរជាតិ និងវិស័យទេសចរណ៍ 
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សាច់ឆ្កែនៅក្នងុអាហារដា្ឋែននានា

សា្លែកផែសព្វផែសាយអំពីសាច់ឆ្កែនៅភ្នពំែញ
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សា្លែកសញ្ញែសែែបៀរ Ganzberg តែវូបានទមា្លែក់ចុះ ក្នងុរាជធានីភ្នពំែញ

អង្គការ FOUR PAWS និងអង្គការសងែ្គោះសត្វកម្ពុជា 
(ARC) ដាក់សំណើនូវវិធីសាសែ្តរួមគា្នែដើមែបីគំាទែដល់អាជា្ញែធរ
រាជធានីភ្នពំែញក្នងុការដោះសែែយបញ្ហែការជួញដូរសាច់ឆ្កែ។ 
ផ្អែកលើការសុើបអង្កែត និងការសិកែសាសែែវជែែវទីផែសារដែល
យើងបានធ្វើ យើងផ្តល់ជាអនុសាសន៍នូវសកម្មភាពកិច្ច-
សហបែតិបត្តិការដូចខាងកែែម៖ 

១. បង្កើតផែនការសហគមន៍មួយដើមែបីកន្លែងនានាក្នុង
រាជធានីភ្នំពែញដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរសាច់ឆ្កែ។ 

២. ចូលរួមជាមួយបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយក្នងុសែកុ និងថា្នែក់ជាតិ
ដើមែបីបែកាសថាសាច់ឆ្កែមិនតែូវបានអនុញ្ញែតឱែយមាន 
នៅរាជធានីភ្នំពែញទែ ដោយឈរលើមូលដា្ឋែនវបង្ក 
អន្តរាយប៉ះពាល់ដល់វិស័យទែសចរណ៍ សុខភាព- 
សាធារណៈ និងសុខុមាលភាពសត្វ។ 

៣.អភិវឌែឍ និងអនុវត្តកម្មវិធីអប់រំ និងលើកកម្ពស់ការយល់
ដឹងទូទាំងរាជធានីកែែមជំនួយពីបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយជាតិ
និងអន្តរជាតិ ដើមែបីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពី
ហានិភ័យនែការជួញដូរសាច់ឆ្កែ ពិសែសទាក់ទងនឹង
ជំងឺឆ្កែឆ្កួត។

៤. ចែញសែចក្តបីែកាសព័ត៌មានជាអន្តរជាតិអបអរសាទរ
សកម្មភាពរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នពំែញក្នងុការបែយុទ្ធ
បែឆំងនឹងការជួញដូរសាច់ឆ្កែ ដើមែបីលើកកម្ពស់
មុខមាត់របស់ខ្លួនក្នុងនាមជាគោលដៅទែសចរណ៍
លំដាប់ពិភពលោក។ 

៥. ពិចារណាគោលដៅការពនែយារកំណើត និងកម្មវិធីចាក់
វ៉ែក់សំាងការពារជំងឺឆ្កែឆ្កតួសមែែប់ឆ្កែដែលដើរផ្ដែសផ្ដែស
និងឆ្កែមានមា្ចែស់ដើមែបីកាត់បន្ថយចំនួនកូនឆ្កែកើតក្នងុមួយ
ឆ្នែំៗដែលមិនតែូវការពែមទាំងលុបបំបាត់ជំងឺឆ្កែឆ្កួត។ 

FOUR PAWS និង ARC មានតួនាទីពិសែសដើមែបីជួយរដា្ឋែភិបាល 
ក្នងុការរៀបចំយុទ្ធនាការទូទំាងកែងុបែកបដោយបែសិទ្ធភាព
និងវិជ្ជមាន ដើមែបីដោះសែែយសកម្មភាពនានាដែលទាក់ទង
នឹងការជួញដូរសាច់ឆ្កែដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ជាចែើន
ឆ្នែំក្នុងការងរនែះទាំងក្នុងកម្ពុជានិងពិភពលោកលើបញ្ហែ
សុខុមាលភាពសត្វរួមមានការជួញដូរសាច់ឆ្កែ។ កិច្ចគំាទែអាច
ផ្តល់ជូនកែែមរូបភាពជាការរឹបអូសសត្វរស់ ការជួយសង្គែែះ 
សកម្មភាពតែតួពិនិតែយជំងឺឆ្កែឆ្កតួ និងការផ្លែស់ប្តរូជីវិតរស់នៅ។
យើងរីករាយផ្តល់ជូនអាជា្ញែធរនូវជំនាញការគាំទែ និងធនធាន-
នានាដែលជាតមែូវការចាំបាច់ដើមែបីធានាបាននូវវិធីសាសែ្តរួម
មួយផ្អែកលើការកំណត់គោលដៅសកម្មភាពខុសចែបាប់ដែល
បង្កហានិភ័យដល់សុខភាពសាធារណៈ និងបង្កើនការយល់
ដឹងជាសាធារណៈអំពីគែែះថា្នែក់នែការជួញដូរសាច់ឆ្កែ។

ចាប់តាំងពីការរាតតែបាតជំងឹកូវីដ-១៩ បានលែចចែញពី 
ទីកែុងវូហាន បែទែសចិនកាលពីចុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នែំ២០១៩ 
រដា្ឋែភិបាលនានានៅក្នងុតំបន់បានធ្វើចាត់វិធានការហាមឃាត់ 
ការជួញដូរសាច់ឆ្កែ។ ឧទាហរណ៍ទីកែុងនានារបស់បែទែស
ចិនដូចជានៅ សិនជិន និងស៊ូហែ បានដាក់បមែែមទូទាំង
ទីកែងុមិនឱែយមានការទទួលទានសាច់ឆ្កែ និងឆ្មែឡើយហើយ
រដា្ឋែភិបាលចិនក៏បានបែកាសជាសាធារណៈថាឆ្កែតែូវបាន
ចាត់ទុកជាសត្វដែគូ និងមិនមែនជាបែភែទសត្វចិញ្ចឹមយក
សាច់នោះទែ ពែមទាំងបានដកវចែញពីបញ្ជីបសុសត្វដែល
ចាត់ទុកជា “អាហារ” ផងដែរ។ 

នៅបែទែសឥណា្ឌែ  រដា្ឋែភិបាលនែរដ្ឋភាគឦសានណាហា្គែលែន 
Nagaland បានហាមឃាត់ការនាំចូល ការជួញដូរ 
និងការលក់សាច់ឆ្កែ។ កាលពីដើម រដ្ឋមីហែសូរា៉ែម Mizoram 
បានធ្វើវិសោធនកម្មចែបាប់ដើមែបីដកសត្វឆ្កែចែញពីបញ្ជីបសុ-
សត្វដែលតែូវសមា្លែប់យកសាច់។

នៅខែកក្កដា ឆ្នែ២ំ០២០ មន្ទរីកសិកម្ម រុកា្ខែបែមាញ់ និងនែសាទ 
ខែត្តសៀមរាប បានចែញលិខិតហាមឃាត់ការជួញដូរសាច់
ឆ្កែដែលនែះជាការឆ្លុះបញ្ចែំងពីមតិយល់ឃើញថាឆ្កែជាដែគូ
មិនមែនអាហារទែ។

៨.០ ការឆ្លើយតបក្នុងតំបន់អំឡុងពេលកូវីដ-១៩ 
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ការលួងលោមកូនឆ្កែដែលតែវូបានសង្គែែះចែញពីអាជីវកម្មសាច់ឆ្កែ

៩.០ សំណើវិធីសាសេ្តដោយផ្អេកលើដំណោះសេេយ និងកិច្ចសហការ 
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 អង្គការ FOUR PAWS អាជីវកម្មសាច់ឆ្កែនៅរាជធានីភ្នំពែញ ឆ្នែំ២០២០ | ១០៩ | អង្គការ FOUR PAWS អាជីវកម្មសាច់ឆ្កែនៅរាជធានីភ្នំពែញ ឆ្នែំ២០២០



អង្គការ VIER PFOTEN International
អាសយដ្ឋាន៖ Linke Wienzeile 236
1150 Vienna, Austria
ទូរស័ព្ទ៖ +43-1-545 50 20-0
សារអាឡិចតានិូច៖ office@four-paws.org

 four-paws.org
 facebook.com/fourpaws.org
 twitter.com/fourpawsint
 youtube.com/fourpawsinternational
 instagram.com/four_paws_international

អង្គការសងេ្គោះសត្វកម្ពជុា (ARC)
អាសយដ្ឋាន ផ្ទះលាខ ២៦៩, ផ្លវូ ៤១ BT
សង្កាត់បឹងទំពុន រាជធានីភ្នពំាញ
ទូរស័ព្ទ៖ +855 (0)12 340 114
សារអាឡិចតានិូច៖ info@ar-cambodia.com

 ar-cambodia.com
 facebook.com/animalrescuecambodia
 twitter.com/ARCambodia
 youtube.com/animalrescuecambodia
 instagram.com/animal.rescue.cambodia រូប
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