
 

 

អង្គការទស្សនៈពិភពលោកអនតរជាតិប្រចាំប្រលទស្កម្ពុជា-យុទធនាការការល ើកកម្ពស់្សុ្ខភាពកុមារឥឡូវលនេះ លោ នលោបាយស្លង្េរ 
 

 
ប្រទេសកម្ពុជាបានទ្វើឱ្យសុខភាពកុមារមានភាពប្រទសើរទ ើងគរួឱ្យកត់សមាា ល់កនុងរយៈទពល ២េសសវតស                           
ចុងទប្ោយទនេះ រ ុន្នែកងវេះអាហារូរតថម្ភបានគរំាម្កនំ្ែងដល់ោរអភវិឌ្ឍរនែទេៀត។ 

អនុសាសន៍សខំាន់ៗ៖ 
អងាោរេសសនៈពភិពទោកទ្វើោរអំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាកនុងោរ៖ 

 ពប្ងឹងោរអនុវតែយុេធសាស្តសែជាតិសែើពើសនែសុិខទសបៀង និងអាហារូរតថម្ភឆ្ន ២ំ០១៤-២០១៨ ន្ដលមានលកខណៈពែុវស័ិយ 
និងរនែអនុវតែោរទរែជាា ចតិែកនុងោរចូលរមួ្ចលនាននោរពប្ងើកកិចចអនែរាគម្ន៍ទលើអាហារូរតថម្ភ។ 

 ពប្ងឹងោរអនុវតែអនុប្កឹតយទលខ១៣៣ ទដ្ឋយគបំ្េដំទណើ រោរប្កុម្ប្រឹកាប្តតួពិនិតយ ទែើយផ្ែល់នូវយនែោរសាធារណៈទដើម្បើ
រាយោរណ៍ោររទំោភរំពានកនុងោរផ្សពវផ្ាយផ្លិតផ្លជំនួសេកឹទដ្ឋេះមាែ យ។ 

 ទលើកកម្ពស់សាថ នភាពអាហារូរតថម្ភររស់ប្រជាជនកម្ពុជាតាម្រយៈោររទងកើតគទប្មាងរញ្ចូលម្ើប្កូសារជាតិទៅកនុងអាហារ និង 
កម្មវ ិ្ ើផ្ែល់អាហាររន្នថម្ជាទដើម្។ 

 

កងវេះអាហារូរតថម្ភ ជាមូ្លទែតុរងករ់ន្ដលរមួ្ចំន្ណករែូត
ដល់៤៥% ននោរសាា រ់ររស់កុមារេូទងំពិភពទោក1 ទដ្ឋយ
រមួ្ចំន្ណកទ្វើឱ្យកុមារងាយេេួលរងទប្គេះទៅនឹងោររងកទរាគ
និងទកើតជម្ងឺទផ្សងៗ។ ទរើទទេះរើណាជាប្រទេសកម្ពុជាបាន
សទប្ម្ចទគលទៅេើ៤ និងេើ៥ ននទគលទៅអភិវឌ្ឍសែសស
វតសរក៍ម្ពុជាទលើម្រណៈភាពមាតានិងទរកចារ់តាងំពើឆ្ន ំ
២០១០ម្កទម្ា េះក៏ទដ្ឋយ2 កុមារទប្ោម្អាយុ៥ឆ្ន រំែូតដល់ទៅ
៣២% ទៅន្តមានរញ្ហា កងវេះអាហារូរតថម្ភ ទែើយចារ់តាងំពើ
ឆ្ន ២ំ០០៥ម្ក អប្តាទប្កេះប្កនិពុមំានោរថយចុេះទ ើយ3។ 
រញ្ហា កងវេះអាហារូរតថម្ភក៏រងាា ញឱ្យទ ើញផ្ងន្ដរ ពើគមាា ត
សម្ភាពននភាពទប្កេះប្កិនទកើតទ ើងទៅេើជនរេ (៣៤%) 
ទប្ចើនជាងទៅេើប្កុង(២៤%) ទែើយទកើតទ ើងភាគតចិកនុង
ចំទណាម្កុមារន្ដលមានមាែ យ េេួលបានោរអរ់រ ំនិងប្គសួារ
ន្ដលមានប្េពយ្ន4។  

ទតើមូ្លទែតុអវើរណាែ លឱ្យមានរញ្ហា កងវេះអាហាររូតថម្ភ? 
ជាទរឿយៗទគគិតថាកងវេះអាហារូរតថម្ភប្គន់ន្តជាលេធផ្លនន
ោរម្ិនមានអាហារេេលួទនប្គរ់ប្គន់ ក៏រ ុន្នែទពលខាេះ កុមារ 
(រមឺ្នុសសទពញវយ័) អាចមានអាហារប្គរ់ប្គន់សប្មារ់ 

េេួលទន ន្តពួកទគទៅន្តមានរញ្ហា កងវេះអាហាររូតថម្ភ 
ប្រសិនទរើពួកទគម្ិនបានេេលួរររអាហារប្តឹម្ប្តូវ និង   
អនុទោម្ទៅនឹងទពលទវោសម្ប្សរទេទនាេះ។ ទលើសពើទនេះ
ទៅទេៀត ពូកទគក៏ប្តូវន្តេេលួបាននូវទសវាន្ថទសុំខភាព
ន្ដលចាបំាច់(ឧទែរណ៍៖ ោរចាក់វា ក់សាងំ) និងោរទប្រើ
ប្បាស់េឹកសាា ត មានអនាម័្យជាទដើម្ ទដើម្បើោរពារពួកទគពើ
ោរឆ្ាង នងិមានជម្ងឺតមាក ត់ទផ្សងៗទែើយទ្វើឱ្យរាងំសទេះដល់ោរ
រឺតប្សូរជើវជាតសិំខាន់នានា។ ជម្ងឺរាគ គឺជាកតាែ ចំរងន្ដល
នាឱំ្យមានរញ្ហា កងវេះអាហារូរតថម្ភទៅប្រទេសកម្ពុជា ទនេះ         
រណាែ លម្កពើកងវេះអនាម័្យកនុងទគែដ្ឋា ននិងសែគម្ន៍ 
(ឧទែរណ៍ៈ សាោរឋម្សិកា)។ ទៅទពលន្ដលកុមារ
មានជម្ងឺរាគរូសញឹកញារ់ រមួ្ទងំោរន្ដលេេលួបានអាហារ
ន្ដលមានសារធាតុចញិ្ច ឹម្ទរ ទនាេះពួកទគអាចប្រឈម្នឹងោរ
ទកើតមានរញ្ហា កងវេះអាហារូរតថម្ភរុានំរ។ 
កងវេះអាហារូរតថម្ភរុានំរនាឱំ្យកុមារទប្កេះប្កិន ន្ដលទ្វើឱ្យោរលូត
ោស់ នងិោរអភិវឌ្ឍររស់កុមារចុេះទខាយ។ ភាពទប្កេះប្កនិ
ទនេះ ទ្វើឱ្យរ េះពាល់ដល់ោរលូតោស់ទងំន្ផ្នករាងោយ នងិ
រញ្ហា សាម រតើររស់កុមារអស់ម្យួជើវតិ  ទែើយក៏ម្ិនអាចន្កន្ប្រ

កម្ពជុា ២០១៦ 



 

 

អង្គការទស្សនៈពិភពលោកអនតរជាតិប្រចាំប្រលទស្កម្ពុជា-យុទធនាការការល ើកកម្ពស់្សុ្ខភាពកុមារឥឡូវលនេះ លោ នលោបាយស្លង្េរ 
 

ទ ើងវញិបានទ ើយ។ វាក៏ោត់រនថយផ្លិតភាពោរងារ នងិ
កំទណើ នទសដាកិចចប្រទេសកម្ពុជានាទពលអនាគត ន្ថម្ទងំទ្វើ
ឱ្យោរចំណាយថវោិរររស់ជាតិទៅទលើទសវាន្ថទសុំខភាព
ោន់ន្តទកើនទ ើង5។ កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ ប្កមុ្ប្រឹកាសាែ រអភវិឌ្ឍន៍ 
វស័ិយកសិកម្ម និងជនរេ រមួ្ជាម្ួយកម្មវ ិ្ ើទសបៀងអាហារ
ពិភពទោក និងអងាោរយូនើទសែវបានទ្វើោរបា ន់សាម នថា 
រញ្ហា កងវេះអាហារូរតថម្ភបានទ្វើឱ្យកម្ពុជាខាតរង់ថវោិរជាតិ
រែូតដល់ទៅប្រមាណ៤០០ោនដុោា សែរដាអាទម្រកិកនុង
ម្ួយឆ្ន  ំ ឬ ២.៥% ននផ្លិតផ្លកនុងប្សុកសរុរររស់        
ប្រទេស6។ រញ្ហា កងវេះអាហារូរតថម្ភទ្វើឱ្យកុមារោន់ន្តងាយរង
ទប្គេះកនុងោរឆ្ាងនងិទកើតជម្ងនឺានាន្ដលជាឧរសគាកនុងោរ
ោត់រនថយអប្តាម្រណៈកុមារ។ ជាងទនេះទៅទេៀត ទដ្ឋយមាន
ស្តសែើមានគក៌ជាងពាក់កណាែ ល(៥២%)មានភាពទសាកសាា ងំ7 
ន្ដលអាចរណាែ លឱ្យពកួគត់សប្មាលកូនមុ្នទពលកណំត់ 
ទែើយទ្វើឱ្យទរកទកើតម្កម្ិនប្គរ់េម្ងន់8 ោរខវេះអាហាររូរតថម្ភ
ទនេះអាចរនែដល់កូនទៅជំនាន់ទប្ោយ មានន័យថា ៥៥% នន
កុមារអាយុពើ៦ទៅ៥៩ន្ខមានរញ្ហា ទសាកសាា ងំផ្ងន្ដរ9។      
ម្ទ្ោយដ៏ប្រទសើររំផុ្តម្ួយទដើម្បើធានាបាននូវអាហារូរតថម្ភដ៏
សម្ប្សរ សប្មារ់ទរកនងិកុមារតូចទនាេះ គអឺនុវតែោររំទៅ
កូនទដ្ឋយេឹកទដ្ឋេះមាែ យឱ្យបានប្តឹម្ប្តូវកនុងរយៈទពល១០០០
នថងដំរូងននជើវតិររស់ពួកទគ។ រ ុន្នែកនុងប្រទេសកម្ពុជាននិាន ោរ
ននោរអនុវតែទនេះមានោរធាា ក់ចុេះ10។ ោរចារ់ទផ្ែើម្រំទៅកូន
ទដ្ឋយេឹកទដ្ឋេះមាែ យភាា ម្ៗទប្ោយសប្មាល និងោរផ្ែល់េកឹ
ទដ្ឋេះមាែ យន្តម្ួយមុ្ខគត់កនុងរយៈទពល៦ន្ខពតិជាមានសារៈ
សំខាន់ណាស់សប្មារ់អាហាររូតថម្ភររស់កុមារ រ ុន្នែ ទៅន្ត
មានោរទម្ទរឱ្យរនែជាចាបំាច់និងរនាទ ន់កនុងោរោរ
ផ្សពវផ្ាយអពំើអតថប្រទោជន៍ននោររំទៅកូនទដ្ឋយេកឹទដ្ឋេះ 
មាែ យន្ដលមានគុណប្រទោជន៍ប្រទសើរជាងោរទប្រើប្បាស់
ផ្លិតផ្លជនំួសេកឹទដ្ឋេះមាែ យដូចជាេកឹទដ្ឋេះទគទម្ៅ11។ 
 
 

ឱ្ោសទដើម្បើភាពរ ើកចទប្ម្ើន   
ោរទដ្ឋេះប្សាយរញ្ហា អាហាររូតថម្ភជាលកខណៈ ពែុវស័ិយ៖ 
ទដើម្បើទដ្ឋេះប្សាយនូវមូ្លទែតុនិងផ្លរ េះពាល់ននរញ្ហា កងវេះ   
អាហារូរតថម្ភទងំប្សងុបាន ទម្ទរឱ្យមានោរប្រឹងន្ប្រងរមួ្
គន ទលើវស័ិយសំខាន់ៗជាទប្ចើនរមួ្មាន  វស័ិយកសិកម្ម អរ់រ ំ  
អនាម័្យ េឹកសាា ត និង ទសវាន្ថទសុំខភាពជាទដើម្។ កម្ពុជា
អាចរនែពប្ងឹងនូវយុេធសាស្តសែពែុវស័ិយ ទដ្ឋយទ្វើោររូម្
រញ្ចូ លនូវទគលនទោបាយជាតនិានា និងកម្មវ ិ្ ើទផ្សងៗន្ដល
ពាក់ព័នធកនុងោរជយួទលើកកម្ពស់អាហារូរតថម្ភ។     ឧទែរណ៍ 
កម្មវ ិ្ ើកសិកម្ម និង សនែសុិខទសបៀងអាចរទងកើនលេធភាព
េេួលបានអាហារន្ដលមានសារធាតុចិញ្ច ឹម្ខពស់ ទម្ទរៀនសែើពើ
អាហារូរតថម្ភអាចរញ្ចូលទៅកនុងកម្មវ ិ្ ើសិការរស់សាោ នងិ
រទងកើនោរអនុវតែអាហារូរតថម្ភលាទៅកនុងប្គួសារផ្ងន្ដរ។ យុេធ
សាស្តសែពែុវស័ិយទម្ទរឱ្យមានោរសប្ម្រសប្ម្លួលា នងិ 
ោរេេួលខុសប្តូវខពស់ររស់ប្កសួងមានសម្តថកចិចនានា  
ទែើយនឹងនាមំ្កនូវលេធផ្លោន់ន្តលាប្រទសើរនិងមានចើរ
ភាព12។ 
 
រទងកើនោរេេលួទនអាហារមានសារធាតុចញិ្ច ឹម្ខពស់ នងិ 
អាហាររញ្ចូលម្ើប្កសូារជាត៖ិ កម្មវ ិ្ ើអាហារចប្ម្ុេះ និង អាហារ
រញ្ចូ លម្ើប្កូសារជាតិជួយរទងកើនោររឺតប្សូរយកម្ើប្កូសារ
ជាតិតាម្រយៈោរទលើកេឹកចតិែឲ្យេេួលទនអាហារន្ដលមាន
សារធាតុចិញ្ច ឹម្ខពស់ ប្ពម្ទងំោររញ្ចូ លវ ើតាម្ើនទផ្សងៗ និង
សារធាតុន្រ  ចូលទៅអាហារប្រចានំថងទៅទពលផ្លិត។ អាហារ
រញ្ចូ លម្ើប្កូសារជាតិប្តូវបានរញ្ហា ក់ថាជាជទប្ម្ើសដ៏លា និងជា
វ ិ្ ើសាស្តសែន្ដលរែ័ស ទែើយចណំាយថវោិតិច កនុងោររទងកើន
អាហារូរតថម្ភទដ្ឋយម្ិនមានោរផ្លា ស់រែូរខាា ងំទៅទលើរររ
អាហារប្រចានំថង (ដូចជា ភាពទជាគជ័យននោរកណំត់ឱ្យទប្រើ
ប្បាស់អំរលិអុើយ ូត)13។ វ ិ្ ើដ៏មានសោែ នុពលផ្ងន្ដរកនុងោរ
ោត់រនថយអប្តាទប្រវា  ង់ននភាពទសាកសាា ងំទនាេះគឺោររញ្ចូល
ជាតិន្ដកទៅកនុងេកឹប្តើ នងិេកឹសុើអុើវ14។ 



 

 

អង្គការទស្សនៈពិភពលោកអនតរជាតិប្រចាំប្រលទស្កម្ពុជា-យុទធនាការការល ើកកម្ពស់្សុ្ខភាពកុមារឥឡូវលនេះ លោ នលោបាយស្លង្េរ 
 

ទលើកកម្ពស់អាហារូរតថម្ភកនុងរយៈទពល ១០០០ នថងដរូំងនន
ជើវតិ៖ រយៈទពល១០០០នថងដរូំងននជើវតិកុមារន្ដលចារ់ទផ្ែើម្
ពើទពលស្តសែើមាននផ្ទទពាេះរែូតកូនមានអាយុដល់២ឆ្ន  ំគជឺា     
ឱ្ោសដ៏សំខាន់សប្មារ់ោរលូតោស់ររស់កុមារ។ កនុងក ុំង
ទពលទនេះ កុមារប្តូវោរទៅេឹកទដ្ឋេះមាែ យន្តម្ួយមុ្ខគត់រែូត
ដល់អាយុ៦ន្ខ រនាទ រ់ម្កទគប្តូវន្តេេលួបានអាហាររន្នថម្
រែូតដល់អាយុ២ឆ្ន ឬំទប្ចើនជាងទនេះ ប្ពម្ទងំជាតិន្ដកនងិ
វ ើតាម្ើនទផ្សងៗឱ្យបានប្គរ់ប្គន់។ សាថ នភាពអាហាររូតថម្ភ
សប្មារ់មាែ យកនុងរយៈទពលរងកកំទនើត និង កំ ុងទពលមាននផ្ទ
ទពាេះ មានសារៈសខំាន់ណាស់សប្មារ់សុខភាពមាែ យ នងិ 
ធានាឱ្យបាននូវោរលូតោស់និងោរអភវិឌ្ឍររស់ទរក15។ 
រ ុន្នែ មាែ យ និង កុមារជួរប្រេេះរញ្ហា ប្រឈម្ជាទប្ចើនកនុង
អំ ុងទពលដ៏សខំាន់ននោររ ើកលូតោស់ទនេះ រមួ្មានទងំ    
គំនារពើសងាម្ និងទសដាកចិចន្ដលទ្ើវឱ្យរ េះពាល់ោ ង្ងន់្ងរ
ទលើោរអនុវតែទដើម្បើេេួលបានអាហារូរតថម្ភលា។  ឧទែរណ៍៖ 
ោរសទង់ម្តិថមើៗម្យួទៅទលើមា កផ្លិតផ្លជំនួសេឹកទដ្ឋេះ   
មាែ យចំនួន ១១០ ផ្លតិផ្លទៅទខតែ ៦ ននប្រទេសកម្ពុជា 
រងាា ញឱ្យទ ើញថាគម នប្កុម្ែ ុនណាម្យួបានអនុវតែតាម្
ទគលនទោបាយជាតិន្ដលហាម្ម្ិនឱ្យមានោរផ្សពវផ្ាយ
ផ្លិតផ្លេកឹទដ្ឋេះទគទម្ៅសប្មារ់ទរកបានទងំប្សងុទនាេះ
ទេ16។ េទងវើន្ររទនេះរទងកើនឱ្យមានោរយល់ប្ចលំ និង ព័ត៌មាន
ម្ិនប្តឹម្ប្តូវអំពើោរអនុវតែោរចិញ្ច ឹម្ទរកឱ្យមានសុខភាពលា
មាមំ្ួន17។ 

ោរទឆ្ាើយតរពើរាជរដ្ឋា ភបិាល 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបានរងាា ញនូវភាពោន់ន្តប្រទសើរកនុងោរ
ទឆ្ាើយតរចំទពាេះរញ្ហា អាហារូរតថម្ភ។ ជាឧទែរណ៍ សទម្ែច
នាយករដាម្ស្តនែើបានអំពាវនាវឱ្យមានោរអនុវតែទ ើងវញិនូវអនុ
ប្កឹតយទលខ១៣៣ កនុងេិវាជាតិអាហារូរតថម្ភិទៅន្ខវចិឆិោ ឆ្ន ំ
២០១៥។ ទៅពាក់កណាែ លឆ្ន ២ំ០១៥ រដាម្ស្តនែើប្កសងួសុខា 
ភិបាលបានទចញលិខិតប្ពមានអំពាវនាវឱ្យប្គរ់ម្ណឌ លសុខ

ភាព ឱ្សថសាថ ន និងប្កុម្ែ ុនឯកជន ឱ្យអនុវតែឱ្យបាន
ម្ ត់ចត់និងទគរពតាម្អនុប្កឹតយទនេះ។ ោររទងកើតជាផ្ាូវោរនូវ
ប្កុម្ប្រឹកាប្តតួពិនតិយន្ដលជាគណៈកមាម ្ោិរេេលួខុសប្តវូ
កនុងោរប្តួតពិនិតយោរអនុវតែអនុប្កឹតយទលខ១៣៣ ប្តូវន្តមាន
ដំទណើ រោរលានិងរំទពញតនួាេើររស់ខាួនទដើទម្បើរមួ្ចំន្ណកជយួ
សទប្ម្ចឱ្យបាននូវយុេធសាស្តសែជាតិសែើពើសនែសុិខទសបៀងនិងអា
ហារូរតថម្ភ (២០១៤-២០១៨) និងន្ផ្នោរយុេធសាស្តសែ
អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ឈានទៅរកោរទ្វើឱ្យប្រទសើរទ ើងនូវសាថ នភាព
អាហារូរតថម្ភកុមារ។ 

អងាោរេសសនៈពភិពទោកទសនើឱ្យរាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា៖ 

ពប្ងងឹយុេធសាស្តសែពែុវស័ិយទដើម្បើទលើកកម្ពស់សាថ នភាពអាហា
រូរតថម្ភ៖ 

 ផ្ែល់អាេភិាពទលើោរអនុវតែនងិោរន្រងន្ចកថវោិ
សប្មារ់យុេធសាស្តសែជាតិសែើពើសនែិសុខទសបៀងនងិ   
អាហារូរតថម្ភឆ្ន ២ំ០១៤-២០១៨ ន្ដលអនុទោម្
តាម្ទគលទៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រករទដ្ឋយនិរនែរភាព 
ទែើយធានាថាប្កសួងនើម្ួយៗមានោរេេលួខុសប្តូវ
កនុងោរអនុវតែទលើោរទរែជាា ចិតែទនេះ។ 

 រទងកើនរន្នថម្ទលើោរទរែជាា ចិតែចំទពាេះចលនាននោរ
ពប្ងើកកចិចអនែរាគម្ន៍ទលើអាហារូរតថម្ភនាទពលថមើៗទនេះ 
ទដ្ឋយពប្ងឹងទលើោរអនុវតែអាហារូរតថម្ភលា ោរន្ចក
ចាយសារធាតុរន្នថម្ កម្មវ ិ្ ើអាហាររញ្ចូ ល 
ម្ើប្កូសារជាត ិនិង អាហារចប្ម្ុេះ។ 

 ោត់រនថយរញ្ហា កងវេះជាតិន្ដកទដ្ឋយអនុម័្ត សមាស
ភាពសែង់ដ្ឋថមើ នងិ អនុប្កតឹសែើពើោររញ្ចូ លជាតិន្ដក
ទៅកនុងេឹកប្តើ នងិ េឹកសុើអុើវ។  

 

 



 

 

អង្គការទស្សនៈពិភពលោកអនតរជាតិប្រចាំប្រលទស្កម្ពុជា-យុទធនាការការល ើកកម្ពស់្សុ្ខភាពកុមារឥឡូវលនេះ លោ នលោបាយស្លង្េរ 
 

ពប្ងើកអនែរាគម្ន៍សខំាន់ៗទដើម្បើទលើកកម្ពស់សាថ នភាពអាហា    
រូរតថម្ភកុមារកនុងរយៈទពល ១០០០ នថងដរូំងននជើវតិ៖ 

 ពប្ងឹងទលើោរអនុវតែអនុប្កតឹទលខ១៣៣សែើពើោរ
ផ្សពវផ្ាយលក់ផ្លិតផ្លសប្មារ់ចិញ្ច ឹម្ទរកនងិ
កុមារទដ្ឋយធានានូវដំទណើ រប្រប្ពឹតែទៅររស់អាជាា ្រ
ប្តួតពិនតិយ (ប្កុម្ប្រឹកាប្តួតពិនិតយ) និងរទងកើតយនែ
ោរេេួលពាកយរណែឹ ងសែើពើោររទំោភរំពាន       
អនុប្កឹតយទលខ ១៣៣ ទដើម្បើឱ្យមានោរចូលរមួ្ពើ        
សាធារណៈជនរន្នថម្ទេៀត។ 

 ទដ្ឋេះប្សាយនូវរញ្ហា រាគររស់កុមារឱ្យមានប្រសិេធ
ភាពតាម្រយៈោរវនិិទោគទៅទលើន្ផ្នកអនាម័្យ
សប្មារ់សែគម្ន៍ជនរេនងិេើប្កុង ប្ពម្ទងំអនុវតែ
ទគលនទោបាយន្ដលោរពារនិងពោបាលជម្ងឺរាគ 
(រូករមួ្ទងំោរពប្ងើកោរទប្រើប្បាស់ប្គរ់ថាន ស័ំងកសើ
និងសូលុយសយុងេឹកអូរា លើតទៅកប្ម្ិតសែគម្ន៍។ 

ទលើកកម្ពស់ោរយល់ដងឹររស់ប្រជាជនកម្ពុជាសែើពើរញ្ហា កងវេះអា
ហារូរតថម្ភ៖ 

 រទងកើនរន្នថម្ទលើភាពរ ើកចទប្ម្ើនន្ដលមានប្សារ់នន
ោររំទៅទដ្ឋេះកូនន្តម្យួមុ្ខគត់តាម្រយេះកម្មវ ិ្ ើអរ់រ ំ
នានាសែើពើោរអនុវតែោរផ្ែល់អាហាររន្នថម្ន្ដលប្តឹម្
ប្តូវ។ 

 ឧរតថម្ភដល់ោររញ្ចូ លកម្មវ ិ្ ើអរ់រតំាម្េូរេសសន៍ជាតិ
ទដើម្បើទលើកកម្ពស់ោរផ្សពវផ្ាយពើអាហារូរតថម្ភ ទដ្ឋយ
សែោរជាម្យួអងាោរម្ិនន្ម្នរដ្ឋា ភិបាល។ 

 ធានាឱ្យបាននូវោរអរ់រជំាទេៀងទត់ និងោរចុេះទៅ
តាម្មូ្លដ្ឋា នទដ្ឋយរុគាលកិម្ណឌ លសុខភាពតាម្  
សែគម្ន៍ ប្ពម្ទងំធានាថាសាោទរៀននងឹរញ្ចូល
ោរអរ់រផំ្សពវផ្ាយពើអាហារូរតថម្ភផ្ងន្ដរ។
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