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បសចកតីប្ កាសសារព័ត៌មាន្រមួ្ 

រាជរដ្ឋា ភិបាល និងអងគការដៃគូក្នងុវិសយ័បរសិ្ថា នប្បេជ្ញា រមួគ្នន បញ្ចប់វិបត្េិ
អន្ទា ក្់ប្ៅក្មពុជ្ញ 
 

រាជធាន្ីភ្នំបពញ ថ្ងៃទ្ី៣ ខែម្ីនា ឆ្ន ២ំ០២២៖ ធន្ធាន្សតវថ្ប្ពរ ស់ប្ បទ្សកម្ពុជាកំពុងប្ ឈម្ន្ឹងហាន្ិភ័្យែពស់បោយសារ
វ ិតតិថ្ន្ការ របាញ់ ន្ិងការោក់អនាា ក់ខែលបាន្ ន្ិងកំពុងបកីតប ងី ណ្តត លម្កពីការបប្ ីប្បាស់ ន្ិងជួញែូរសតវថ្ប្ពបោយែុស
ចា ់។ ប្ សិន្ប ីគ្មម ន្វធិាន្ការ នាា ន់្បទ្បនាោះ កម្ពុជាន្ឹងប្ ឈម្ន្ឹងការបាត់ ង់ធន្ធាន្ សតវថ្ប្ពរ ស់ែលួន្ខែលមាន្តថ្ម្លម្ិន្អាច
កាត់ថ្ងលបាន្ជាសកលកនុងបពលអនាគតខាងមុ្ែ។ បែីម្បបីោោះប្សាយវ ិតតិបន្ោះ សាា  ័ន្ថ្ន្រាជរោា ភ្ិបាលពាក់ព័ន្ធ ន្ិងអងគការអន្តរ
ជាតិជាថ្ែគូកនុងវស័ិយ រសិាា ន្បាន្ម្ករមួ្គ្មន បៅថ្ងៃបន្ោះបែីម្បបី ីកយុទ្ធនាការអនាា ក់-សូន្យ បៅកនុងតំ ន់្ការពារធម្មជាតិកម្ពុជា។ 
បគ្មលបៅចំ ងថ្ន្យុទ្ធនាការបន្ោះ គឺការឈាន្បៅលុ  ំបាត់ការបប្ ីអនាា ក់ប្គ ់ប្ បភ្ទ្កនុងតំ ន់្ការពាររ ស់កម្ពុជា។ 

កនុងឆ្ន  ំ២០២១ ប្កសួង រសិាា ន្ ន្ិងសាា  ័ន្អងគការថ្ែគូរ ស់ែលួន្បាន្ែកអនាា ក់សរុ ចំន្ួន្ ៦១.៦១១ អនាា ក់ បចញពីតំ ន់្
ការពារធម្មជាតិចំន្ួន្ ៧២ ន្ិងប្ចករប ៀងជីវចប្ម្រោះបសេងៗបទ្ៀតកនុងប្ បទ្សកម្ពុជា។ ជាម្ធយម្ កនុងម្ួយឆ្ន មំាន្អនាា ក់សរុ ចំន្ួន្
ប្ មាណជាង ៤០.០០០ ប្តូវបាន្ែកបចញពីតំ ន់្ការពារធម្មជាតិទងំបន្ោះ។ 

វ ិតតិអនាា ក់ម្ិន្ខម្ន្បកីតប ងីខតបៅកនុងប្ បទ្សកម្ពុជាបនាោះបទ្។ បោងតាម្របាយការណ៍ឆ្ន ២ំ០២០រ ស់អងគការ WWF ខែល
មាន្ចំណងបជីងថា«ភាពសៃ ់បសៃៀម្ថ្ន្អនាា ក់៖ វ ិតតិអនាា ក់ថ្ន្អាសីុអាបគនយ»៍ អនាា ក់រា ់លាន្ប្តូវបាន្បគបា៉ា ន់្ប្ មាណថាមាន្
វតតមាន្បៅកនុងតំ ន់្ការពារថ្ន្ប្ បទ្សម្ួយចំន្ួន្បសេងបទ្ៀតកនុងតំ ន់្ ែូចជាបៅកនុងប្ បទ្សឡាវ បវៀតណ្តម្ មា៉ា ប សីុ ន្ិង
ប្ បទ្សឥណឌូ បន្សីុ។ 

ឯក្ឧត្េម ប្នត្ត្ ភក្ត្កាេ  រែាបលខាធិការប្កសួង រសិាា ន្ បាន្មាន្ប្ សាសន៍្កនុងពិធីប ីកយុទ្ធនាការខែលឯកឧតតម្ែឹកនាបំរៀ ចំ
ថា៖ «វាជាការចបំាច់ប្តូវបរៀ ចំនូ្វវធិាន្ការពហុវស័ិយខែលន្ឹងជាចលករជប្ម្រញការផ្លល ស់ តូរបែីម្ប ីញ្ច  ់វ ិតតិអនាា ក់ ន្ិងការជួញ
ែូរសតវថ្ប្ពែុសចា ់ បៅទូ្ទងំប្ បទ្សកម្ពុជា។» 

អនាា ក់សមាល  ់បោយម្ិន្បរសីមុ្ែប យីរា ់ច ់ពីពពួកសតវអបណតី ក រហូតែល់សតវែំរ ីពពួកពាន្រ ក៏ែូចជាសតវសាល   គឺសុទ្ធសឹង
ទ្ទ្ួលរងបប្គ្មោះថាន ក់បោយអនាា ក់ទងំអស់។ សតវថ្ប្ពខែលបាន្ជា ់អនាា ក់បហយីប្តូវចុោះងម្ងយកមាល ងំអស់រយៈបពលជាបប្ចីន្ថ្ងៃ
មុ្ន្ឈាន្ែល់ការសាល  ់បោយសារមាន្រ ួស ែវោះទ្ឹក ឬការអត់អាហារ។ អនាា ក់គឺជាកតាត រមួ្ចំខណកែ៏ធំម្ួយែល់ភាពសុតពូជថ្ន្
សតវខាល ធំបៅកនុងប្ បទ្សកម្ពុជា ន្ិងជាកតាត រមួ្ចំខណកែ៏ចំ ងម្ួយថ្ន្ការធាល ក់ចុោះែ៏គួរឲ្យកត់សមាគ ល់ថ្ន្ចំន្ួន្សតវខាល រែិន្។ បៅកម្ពុ
ជា សតវែាីង ទ្បន្ោង បប្ ីស ន្ិងសតវប្កចកបជីងចំពាម្បប្ចីន្ប្ បភ្ទ្បទ្ៀតកំពុងរងការគំរាម្កំខហង ន្ិងប្ ឈម្ន្ឹងការសុតពូជ
បោយសារខតវ ិតតិអនាា ក់បន្ោះ។ រឯីសតវតាម ត ន្ិងសតវប្តយងយកេខែលសុទ្ធសឹងជាប្ បភ្ទ្សតវសាល  រងបប្គ្មោះថាន ក់ជិតសុតពូជ ំសុត
ក៏រងបប្គ្មោះបោយវ ិតតិអនាា ក់បន្ោះ ន្ិងការ ំពុលសងខែរ។ 



ឯក្ឧត្េមរៃាប្លខាធិការប្កសួង រសិាា ន្បាន្មាន្ប្ សាសន៍្ថា៖ «អនាា ក់បប្ចីន្ប្ បភ្ទ្ទងំបន្ោះមាន្តថ្ម្លបថាកប្តូវបាន្បគបធវី
ប ងីពខីែេបគ្ម ឬខែេកា កនុងចំន្ួន្ែ៏បប្ចីន្ឥតគណនាសប្មា ់ោក់ច ់ ន្ិងសមាល  ់សតវថ្ប្ពប្គ ់ប្ បភ្ទ្បោយម្ិន្បរសីមុ្ែប យី 
កនុងបនាោះរា ់ ញ្ចូ លទងំប្ បភ្ទ្សតវសំខាន់្ៗជាសកល ខែលរាជរោា ភ្ិបាល ន្ិងថ្ែគូបាន្ន្ិងកំពុងបធវីការរមួ្គ្មន ោ៉ា ងសកម្មបែីម្បី
ការពារឲ្យបៅសាិតបសារគង់វងេ»។ 

អនាា ក់ម្ិន្ប្តឹម្ខតបធវីឲ្យសតវថ្ប្ពបាត់ ង់ពីទ្ីជប្ម្កថ្ប្ពធម្មជាតិ ៉ាុបណ្តណ ោះបទ្ ខតវាខងម្ទងំ បងកីន្ហាន្ិភ័្យថ្ន្ការចម្លងប្ បភ្ទ្ជំងឺពី
សតវបៅម្នុ្សេសងខែរ។ អនកខែលោក់អនាា ក់ អនកលក់ ន្ិងអនក របិភាគសាច់សតវថ្ប្ពសុទ្ធសឹងជាអនកខែលប្ ឈម្បៅន្ឹងហាន្ិ
ភ័្យថ្ន្ការចម្លងបន្ោះ។ 

ពិធីប ីកយុទ្ធនាការនាថ្ងៃបន្ោះ បាន្សតល់នូ្វឱកាសែ៏លអម្ួយសប្មា ់តួអងគសំខាន់្ៗបៅកនុងជួររោា ភ្ិបាលក៏ែូចជាថ្ែគូទងំអស់បែីម្បី
ពិភាកោខសវងរកវធិីសាស្រសតប្លីយត បៅន្ឹងកតាត គំរាម្កំខហងនានាចំបពាោះជីវតិសតវថ្ប្ពបៅកម្ពុជា ន្ិងសុែភាពសាធារណៈ បហយី
ន្ឹងរមួ្គ្មន ឈាន្បៅ ញ្ច  ់វ ិតតិអនាា ក់បៅកនុងតំ ន់្ការពារធម្មជាតិ។ តំណ្តងជាន់្ែពស់ម្កពីប្កសួងម្ហាថ្សា ប្កសួង រសិាា ន្ 
ប្កសួងសុខាភ្ិបាល ប្កសួងបទ្សចរណ៍ ប្កសួងកសិកម្ម រុកាា ប្ មាញ់ ន្ិងបន្សាទ្ ប្កសួងពាណិជជកម្ម ប្កសួងយុតតិធម៌្ ប្កសួង
អ ់រ ំយុវជន្ ន្ិងកីឡា ប្ពម្ទងំតំណ្តងម្កពីរោា ភ្ិបាលថាន ក់បប្កាម្ជាតិបាន្ចូលរមួ្នាថ្ងៃបន្ោះកនុងការប ីកយុទ្ធនាការ ន្ិងបាន្រមួ្
គ្មន ប តជាា ចិតតគ្មបំ្ទ្ែល់បគ្មលបៅខែលយុទ្ធនាការបាន្កំណត់កនុងប្ក ែ័ណឌ ថ្ន្ការបោោះប្សាយ ញ្ហា សំខាន់្រ ស់ជាតិ។ 

កនុងកិចចប្ ជុំ ប្ោក្ នុប សធុុនវិសទុ្ធ ប្ ធាន្នាយកោា ន្ប្សាវប្ជាវសេពវសោយន្ិង ណុ្ោះ ណ្្តលចា ់កនុងវស័ិយប្ពហមទ្ណឌ
ថ្ន្ប្កសួងយុតតិធម៌្បាន្មាន្ប្ សាសន៍្ថា៖ «ថ្ងៃបន្ោះបយងីបាន្ប តជាា ចិតតរមួ្គ្មន បែីម្បកីារពារអនាគតប្ ជាជន្ ន្ិងការរស់រាន្រ ស់
សតវថ្ប្ពកម្ពុជា»។ បលាកបាន្ ខន្ាម្បទ្ៀតថា៖ «អនាា ក់ ន្ិងការជួញែូរសតវថ្ប្ព ងកការគំរាម្កំខហងោ៉ា ងធៃន់្ធៃរែល់សុែភាពបយងី 
 រសិាា ន្ ន្ិងបសែាកិចច។ ការរ ួរមួ្គ្មន រវាងប្កសួងពាក់ព័ន្ធទងំអស់ ង្ហា ញពីការប តជាា ចិតតសហការរមួ្គ្មន កនុងការ បញ្ច ៀសការ
បាត់ ង់ជីវៈចប្ម្រោះ ន្ិងទ្ ់សាក ត់ហាន្ិភ័្យចំបពាោះសុែភាពសាធារណៈកុំឱយបកីតប ងីបៅថ្ងៃអនាគត»។ 

បៅកនុងកិចចប្ ជុំបន្ោះខែរ ប្ោក្ប្វជជបណ្ឌិ ត្ យ ីប្សងប្ ឿន អនុ្ប្ ធាន្នាយកោា ន្ប្ យុទ្ធន្ឹងជំងឺ្លងថ្ន្ប្កសួងសុខាភ្ិបា
ល បាន្មាន្ប្ សាសន៍្ថា៖ «កនុងរយៈបពល ៉ាុនាម ន្ឆ្ន ចុំងបប្កាយបន្ោះបគ្មលការណ៍សុែភាពខតម្ួយបាន្ខសតងបចញនូ្វសារៈរ ស់វា
កាន់្ខតខាល ងំប ងី»។ បលាកបាន្ ខន្ាម្ថា៖ «បគ្មលការណ៍សុែភាពខតម្ួយជាវធិីសាស្រសតសុខាភ្ិបាលខែលន្ឹងបធវីបអាយប្ បសីរ
ប ងីនូ្វគុណភាពថ្ន្សុែភាពសាធារណៈតាម្រយៈការ ញ្ចូ លចំបណោះែឹងសតីពីទ្ំនាក់ទ្ំន្ងរវាងម្នុ្សេ សតវ ន្ិង រសិាា ន្រ ស់បយី
ង។ ការអនុ្វតតវធិាន្ការសុែភាពខតម្ួយមាន្សារៈសំខាន់្សប្មា ់ការពារសុែភាពសាធារណៈពីហាន្ិភ័្យថ្ន្ការ្លងជំងឺពីសតវបៅ
ម្នុ្សេនាបពលអនាគត» ។ បលាកបាន្អំពាវនាវថា៖ «បយងីប្តូវខតបធវីការរមួ្គ្មន បែីម្ប ីបញ្ច ៀសការទ្ិញ ការលក់ ការែឹកជញ្ជូ ន្ 
 របិភាគន្ិងបប្ ីប្បាស់ប្ បភ្ទ្សតវថ្ប្ពខែលមាន្ហាន្ិភ័្យែពស់អាច ងកការចម្លងជំងឺពីសតវបៅម្នុ្សេ»។ 

អងគការអន្តរជាតថិ្ែគូរមួ្មាន្ អងគការមូ្លន្ិធិសាកលសប្មា ់ធម្មជាតិ (WWF) អងគការសមាគម្អភ្ិរកេសតវថ្ប្ព (WCS) អងគ
ការអភ្ិរកេអន្តរជាតិ (CI) អងគការជីវតិធម្មជាតិ BirdLife អងគការ Fauna & Flora International (FFI), ន្ិងអងគការ Wild 

Earth Allies បាន្រមួ្គ្មន ប តជាា ចិតតគ្មបំ្ទ្យុទ្ធនាការែ៏សំខាន់្ម្ួយបន្ោះសងខែរ។ 

ប្ោក្ ប្សង ប្ទ្ៀក្ នាយកអងគការ WWFកម្ពុជា បាន្មាន្ប្ សាសន៍្ថា៖ «គឺបពលឥ ូវបន្ោះបហយីជាបពលបវលាសប្មា ់បយងី
បធវីសកម្មភាពរមួ្គ្មន កនុងការបរៀ ចំ ន្ិងោក់បចញនូ្វវធិាន្ការងមីៗសប្មា ់ជាែំបណ្តោះប្សាយ នាា ន់្បែីម្បបី្លីយត បៅន្ឹងកតាត ចំ 
ងៗជាឬសគល់ថ្ន្ការធាល ក់ចុោះ ន្ិងការជួញែូរសតវថ្ប្ព ន្ិងបែីម្បឈីាន្បៅសាត រធន្ធាន្ធម្មជាតិកម្ពុជាប ងីវញិ»។ 

ប្ោក្បណ្ឌិ ត្ កក្ន ប្សររីដ្ឋា  នាយកកម្មវធិីប្ ចបំ្ បទ្សកម្ពុជាថ្ន្អងគការ WCS បាន្មាន្ប្ សាសន៍្ថា៖ «បយងីប តជាា គ្មបំ្ទ្
ែល់កិចចែិតែំប្ ឹងខប្ ងរ ស់រោា ភ្ិបាលកនុងការចត់វធិាន្ការ នាា ន់្ ន្ិងមុ្ឺងមា៉ា ត់កនុងការទ្ ់សាក ត់ការោក់អនាា ក់សតវថ្ប្ព តាម្រយៈ



អន្តរាគម្ន៍្រ ស់បយងីកនុងការកាត់ ន្ាយការោក់អនាា ក់ ន្ិងបោយបលីកកម្ពស់ការយល់ែឹងជាសាធារណៈអំពីសលវបិាកែ៏អាប្កក់
ខែលអាចបកីតបចញពីទ្បងវីែុសចា ់បន្ោះចំបពាោះសតវថ្ប្ពកម្ពុជា ន្ិងសុែភាពរ ស់បយងី»។ 

 នាា  ់ពពីិធបី ីកយុទ្ធនាការថ្ងៃបន្ោះបៅកនុងរាជធាន្ីភ្នំបពញ យុទ្ធនាការបៅថាន ក់បែតតន្ឹងប្ ប្ពឹតតបៅជា ន្ត នាា  ់បែីម្បធីានាថាសា
ធារណៈជន្ន្ឹងទ្ទ្ួលបាន្នូ្វព័ត៌មាន្ ន្ិងយល់ែឹងអពំី ការគំរាម្កំខហងខែល ងកប ងីបោយការោក់អនាា ក់ ភាពចបំាច់ថ្ន្ការ
ពប្ងឹងការអនុ្វតតចា ់បោយប្ សិទ្ធភាពបៅកនុងតំ ន់្ការពារ សារៈសំខាន់្ថ្ន្ការកាត់ ន្ាយតប្ម្ូវការសាច់សតវថ្ប្ព ប្ពម្ទងំការ
សហការរមួ្គ្មន រវាងអាជាា ធរអនុ្វតតចា ់បៅថាន ក់បែតតបែីម្បបី្ យុទ្ធប្ ឆ្ងំន្ឹងការោក់អនាា ក់ ន្ិងការជួញែូរសតវថ្ប្ពែុសចា ់។ 

ប្ោក្ Jeremy Parker នាយកប្ តិ តតិប្ ចអំាសីុបា៉ា សីុហវកិ ថ្ន្អងគការ FFI បាន្មាន្ប្ សាសន៍្ថា៖ «ការែកអនាា ក់បចញពី
ថ្ប្ពខតម្ួយមុ្ែគឺម្និ្ទន់្ប្គ ់ប្គ្មន់្បទ្។ បយងីប្តូវខត បងកីន្ប្ សិទ្ធភាពថ្ន្ការអនុ្វតតចា ់ទងំបៅថាន ក់ជាតិ ន្ិងថាន ក់មូ្លោា ន្ ប្ពម្
ទងំពប្ងឹងកិចចសហប្ តិ តតិការ ខន្ាម្បទ្ៀតកនុងជប្ម្រញការទ្ ់សាក ត់ការោក់អនាា ក់ឲ្យមាន្ប្ សិទ្ធភាព ែណៈចត់វធិាន្ការបែីម្បី
កាត់ ន្ាយតប្ម្ូវការសាច់សតវថ្ប្ពខែលជាកតាត នាឱំយមាន្វ ិតតិអនាា ក់បន្ោះ»។ 

ប្ោក្បណ្ឌិ ត្ Jackson Frechette នាយកកម្មវធិីថ្ន្ម្ហាតំ ន់្បម្គងគថ្ន្អងគការ CI បាន្ន្ិោយថា៖ «វាបៅទន់្ម្ិន្យតឺ
បពលបទ្កនុងការរមួ្គ្មន បែីម្បបីធវីឱយមាន្ការផ្លល ស់ម្ួយជាវជិជមាន្  ៉ាុខន្តបយងីប្តូវខតច ់បសតីម្កិចចការបន្ោះនាបពលឥ ូវបៅប្គ ់លំោ ់
ថាន ក់ទងំអស់កនុងការចត់វធិាន្ការអភ្ិរកេរមួ្គ្មន  នាា ន់្បែីម្បអីភ្ិរកេធន្ធាន្ថ្ប្ពបឈ ីន្ិងសាត រធន្ធាន្ជីវចប្ម្រោះប ងីវញិ»។ 

ប្ោក្ ទ្ុយ ប្សរវី ឍន្ទ នាយកកម្មវធិីថ្ន្អងគការ Wild Earth Allies Cambodia បាន្មាន្ប្ សាសន៍្ថា៖ «បយងីកំពុង
អំពាវនាវឱយមាន្ការបរៀ ចំនូ្វវធិីសាស្រសតងមីៗប្ បសីរជាងមុ្ន្កនុងការប្គ ់ប្គង បប្ ីប្បាស់ ន្ិងខ ងខចកធន្ធាន្ធម្មជាតិបោយប្ សិទ្ធ
ភាពបែីម្បគី្មបំ្ទ្ែល់ការអភ្ិវឌ្ឍន៍្ប្ ក បោយចីរភាព ប្ពម្ទងំ បងកីតលំហម្ួយសប្មា ់ម្នុ្សេ ន្ិងធម្មជាតិអាចរស់បៅជាម្ួយគ្មន
បោយភាពសុែែុម្រម្នា»។ 

វាជាការចបំាច់ប្តូវចត់វធិាន្ការ នាា ន់្បែីម្បបី្លីយត ន្ឹងការគំរាម្កំខហងែ៏ធៃន់្ធៃរម្ួយបន្ោះចំបពាោះសតវថ្ប្ព ប្ ព័ន្ធបអកូ ូសីុ ន្ិង
សុែភាពសាធារណៈ។ វាជាការចបំាច់ប្តូវមាន្ការវនិ្ិបោគ ខន្ាម្បទ្ៀតកនុងការ បងកីន្ការប្គ ់ប្គងតំ ន់្ការពារធម្មជាតិ ការអភ្ិ
រកេធន្ធាន្សតវថ្ប្ព ន្ិងទ្ីជប្ម្កធម្មជាតិឱយកាន់្ខតមាន្ប្ សិទ្ធភាពខងម្បទ្ៀត។ 

ប្ោក្ ប ូ វរៈសក័្េិ នាយកប្ តិ តតិថ្ន្អងគការ NatureLife (BirdLife in Cambodia) បាន្មាន្ប្ សាសន៍្ថា៖ «បពលបន្ោះ
សំខាន់្ជាងបពលណ្តៗទងំអស់ បយងីប្តូវប្បា ់សាធារណៈជន្ឱយែឹងពីបហតុ ៉ាោះពាល់អវជិជមាន្ថ្ន្ការ របិភាគសាច់សតវថ្ប្ព
ចំបពាោះសុែភាពរ ស់ពួកបគ បហយីបយងីប្តូវ ញ្ហជ ក់ជំហ៊ររ ស់បយងីកនុងការពប្ងឹងកិចចែិតែំប្ ឹងខប្ ងបែីម្ប ីញ្ច  ់វ ិតតិអនាា ក់ ន្ិង
ប្ យុទ្ធប្ ឆ្ងំន្ឹងការជួញែូរសតវថ្ប្ពែុសចា ់សប្មា ់ជាប្ បោជន៍្ែល់ម្នុ្សេ ន្ិងធម្មជាតិ ទងំកនុងជំនាន់្ ចចុ បន្ន ន្ិង
អនាគត»។ 

ប្កសួង រសិាា ន្សូម្អំពាវនាវែល់ប្ ជាពលរែាទងំអស់ឱយ ញ្ឈ ់ការទ្ទ្ួលទន្សាច់សតវថ្ប្ព ន្ិងជាវសលិតសលពីសតវថ្ប្ពែថ្ទ្
បទ្ៀតជាោច់ខាត។ ឯក្ឧត្េម ប្នត្ត្ ភក្ត្កាេ  បាន្អំពាវនាវថា៖ «បយងីែាុ ំសូម្អំពាវនាវោ៉ា ងទ្ទូ្ចែល់ប្ ជាពលរែាទងំអស់
បៅកនុងប្ បទ្សកម្ពុជាឱយន្ិោយថាបទ្ចំបពាោះសាច់សតវថ្ប្ព ន្ិងចូលរមួ្កនុងសកម្មភាពអភ្ិរកេធន្ធាន្ធម្មជាតិរ ស់ប្ពោះរាជាណ្ត
ចប្កកម្ពុជាឱយបៅសាិតបសារគង់វងេ»។ 

តួអងគពាក់ព័ន្ធទងំអស់បាន្រពំឹងទុ្កថា យុទ្ធនាការបន្ោះន្ឹងែឹកនាឱំយឈាន្បៅែល់ការពិន្ិតយប ងីវញិ ន្ិងវបិសាធន្កម្មចា ់ពាក់
ព័ន្ធនានាទក់ទ្ងបៅន្ឹងការោក់បទសចំបពាោះការកាន់្កា ់អនាា ក់ ន្ិងការបប្ ីសតវខ្កបៅកនុងតំ ន់្ការពារធម្មជាតិ ការ បងកីតឱយ
មាន្អងគភាពអនុ្វតតចា ់ចប្ម្រោះបៅថាន ក់បែតតទ្ទ្ួល ន្ាុកការប្ ឆ្ងំន្ឹងឧប្កិែាកម្មសតវថ្ប្ព ន្ិងការអនុ្ម័្តយកវធិាន្ការ ង្ហក រខែល



បាន្ខណនាបំោយអងគការសុែភាពពិភ្ពបលាកកាលពីខែបម្សា ឆ្ន ២ំ០២១ សតីពីហាន្ិភ័្យសុែភាពសាធារណៈពាក់ព័ន្ធន្ឹងការ
លក់សតវថ្ប្ពរស់សប្មា ់ជាអាហារ ន្ិងការ របិភាគសាច់សតវថ្ប្ព។ 
 

សប្មា ់ព៍ត៌មាន្ ខន្ាម្ សូម្ទក់ទ្ង៖ 
ឯក្ឧត្េម ប្នត្ត្ ភក្ត្កាេ  រែាបលខាធិការប្កសួង រសិាា ន្ 
០១២ ៤៨៣ ២៨៣ 
ឬបលខាធិការោា ន្ថ្ន្យុទ្ធនាការ«អនាា ក់សូន្យ» 
បលាក បទ្ព អសាន រទិ្ធ 
០១២ ៩៥៧ ៩១៩ 
 
តំណរសប្មា ់រូ ភាព៖ https://bit.ly/3IHNGhW  
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