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ករគរំទរបសអ់ងគករសហរបជជតិេនកមពុជ ដលក់មមករកត់េដរ  
កនងុករេឆលយតបចំេពះជំងឺកវីូដ ១៩  

ឯកសរព័ត៌មនទី ៧ 
ៃថងទី ១៥ ែខមិថុន ឆន  ំ២០២១ 

 
កររតតបតជសកលៃនជំងឺកូវដី-១៩ បនបងកផលបះ៉ពល់យ៉ងខល ងំដល់ឧសសហកមមកតេ់ដរេនកមពុជ។ 

កររតតបតជសកលេនះ រពមទងំកិចចខិតខំរបឹងែរបង េដមបបីងអងេ់លបឿនៃនករឆលងរលដលៃនវរុីសេនះ នឱំយ         

េរងចរកជេរចនរតូវបិទទវ រ និងមនករផអ ក និងពយួរករងរកមមករ េដយពំុទទួលបនរបកឈ់នួល ែដលបងកផលបះ៉

ពល់ដល់ជីវតិ និងជីវភពរស់េនរបស់កមមករវស័ិយកតេ់ដររបមណ ៩00 000 នក។់ កមល ងំពលកមមេនកនុងវស័ិយកត់

េដរ  ៨0% ជរសតី េហយពួកេគរតូវរងផលបះ៉ពល់េលសលប ់ េដយសរកររតតបតជសកលេនះ ែដលេធវឱយ         

វសិមភពកនែ់តមនករេកនេឡង និងេធវឱយពួកេគធល កខ់លួនកនែ់តេរជេទកនុងភពរកីរក។ មនកតត ចំនួន ៣ ែដលបងក

ហនិភយ័ខពស់នឱំយមនករឆលងជំងឺកូវដី-១៩ ដូចជ ទីតងំែដលមនមនុសសកកកុញ ករេនេកៀកគន  និងទីតងំបិទជិត 

(3C)។ កមមករកតេ់ដរេរចនែតរស់េន េធវករ និងេធវដំេណ រ េនកនុងបរបិទ 3C ខងេលេនះ ែដលនឱំយពួកេគពិបកនឹង

រកសគមល តសុវតថិភព និងេធវឱយពួកេគកនែ់តរបឈមនឹងករឆលងជំងឺកូវដី-១៩ កនុង និងេរកកែនលងេធវកររបស់ពួកេគ។ 

 

របពន័ធអងគករសហរបជជតិេនកមពុជសវ គមនកិ៍ចចខិតខំរបឹងែរបងរបស់រជរដឋ ភបិលកមពុជ ែដលផតល់     

អទិភពករចកវ៉់កសំ់ងកូវដី-១៩ ជូនកមមករកមមករនីកនុងវស័ិយកតេ់ដរ។ ចបត់ងំពីែខេមស ឆន  ំ ២០២០ មក        

រជរដឋ ភបិលបនផតល់ឱយកមមករកតេ់ដរ ែដលរតូវបនពយួរពីករងរេដយសរកររតតបតជសកលេនះ នូវរបក់

ឧបតថមភចំនួន ៤០ ដុលល រកនុងមយួែខ។ កលពីែខមថុិន ឆន  ំ២០២១ ថមីៗេនះ រជរដឋ ភបិលបនអនុមត័េលកមមវធីិផតល់

ជំនួយសចរ់បកស់រមបស់ថ នភពអសនន េរកយបិទខទប ់ ែដលផតល់ជូនែតមយួដង ែដលនឹងផុតល់ជរបេយជនដ៍ល់    

កមមករកតេ់ដរ។ េបេទះជរដឋ ភបិលកំពុងផតល់ករគរំទែបបេនះកេ៏ដយ របពន័ធអងគករសហរបជជតិេនកមពុជមន

កររពួយបរមភពីផលបះ៉ពល់យូរអែងវង េដយសរកររតតបតជសកល និងកិចចខិតខំរបឹងែរបងទបស់ក តក់រឆលងរល

ដលៃនជំងឺេនះ មកេលសិទធិសងគមកិចច និងេសដឋកិចចរបស់កមមករកតេ់ដរ។ ករបតប់ងក់រងរ និងករថយចុះចំណូលេធវ
ឱយមនុសសជេរចននកជួ់បករលំបកកនុងករបំេពញតរមូវករចបំចជ់មូលដឋ នរបស់ពួកេគ និងេធវឱយកមមករខចីបុល 

សរមបទ់បទ់ល់នឹងករលំបករបស់ពួកេគ។ កមមករជេរចននកពំុ់មនសំណញ់សុវតថិភពសងគមរគបរ់គន ់ ដូចជ      

អតថរបេយជនស៍រមបនិ់កមមភព1 េនះេឡយ ែដលេធវឱយពួកេគងយនឹងធល កចូ់លេទកនុងភពរកីរក និងអចែថមទងំ

េរគះអតឃ់ល នេទៀតផង។ ផលបះ៉ពល់េនះបនតេកតមនេលរគួសររបស់កមមករកតេ់ដរ រពមទងំអនករបកបរបរកនុង   

េសដឋកិចចេរករបពន័ធ េនជំុវញិេរងចរកផងែដរ។ កលពីឆន  ំ២០១៩ ឧសសហកមមកតេ់ដររមួចំែណករបមណ ១១% ៃន 

 
1  បចចុបបននេនះ េនកមពុជ ពុំមនរបបធនរ៉បរ់ងនកិមមភពេនះេឡយ េហយកមមករនិេយជិតពុំបនទទួលអតថរបេយជនែ៍ផនកគពំរសងគម េនេពល

ែដលពួកេគបតប់ងក់រងរេនះែដរ។ ប៉ុែនត កនលងមកមនករដកឱ់យអនុវតតនូវវធិនករ េដមបេីឆលយតបចំេពះបញហ បតប់ងរ់បកច់ំណូល េដយសរ

ករបិទេរងរកេនេពលែដលមនកររតតបតជសកលៃនជំងឺកូវដី ១៩ ប៉ុែនតវធិនករទងំេនះ ជេរឿយៗ ពុំមនភពរគបរ់គនេ់នះេឡយ។        

កមមករកតេ់ដរជេរចននករ់តូវបនផតេ់ចញពីអតថរបេយជនម៍យួចំនួន េរពះថពួកេគមនករងរេធវេនកនុងវស័ិយកនុងរបពន័ធ និងមនិរតូវបនេគ

ចតទុ់កថជជនរកីរក។ 



2 

 

ផសស។ ប៉ុែនត ចបត់ងំពីកររតតបតជសកលេនះមក ករនេំចញសេមលៀកបំពកថ់តចុះរបមណ ៩,៩% ែដលនឱំយ

ថយចុះ ៣,៤% ៃនផសសកនុងឆន  ំ២០២០។ របពន័ធអងគករសហរបជជតិកប៏រមភផងែដរ អំពីសថ នភពេនតមមណឌ ល

ចតត ឡីស័ក សរមបក់មមករកតេ់ដរ េនេពលែដលពួកេគេធវេតសតរកេឃញថវជិជមន រមួនឹងករខវះពត័ម៌ន សមភ រៈ          

អនមយ័ និងឧបករណ៍ករពរខលួន។  

 

ជករេឆលយតប របពន័ធអងគករសហរបជជតិ កំពុងេធវករងរជមយួនឹងអជញ ធរជតិ និងតួអងគពកព់ន័ធ េដមបី
កតប់នថយផលបះ៉ពល់អវជិជមនចំេពះមុខ ែដលេកតេឡយេដយសរកររតតបតជសកលេនះ និងកសងនូវ

ឧសសហកមមកតេ់ដរ ែដលកនែ់តមនចីរភព និងកនែ់តមនភពធនស់រមបរ់យៈេពលែវង។ តមរយៈករផតល់ជំនួយ

បេចចកេទស និងករែសវងរកករគរំទ អងគករសហរបជជតិកំពុងផតល់អទិភពដល់ករករពរសុខភព ករងរ និង

របកចំ់ណូលរបស់កមមករកតេ់ដរ កដូ៏ចជេលកកមពស់ជីវភពរស់េន ជំរុញឱយមនករបនតនិរនតរភពអជីវកមម និងបេងកន

ភពរបកួតរបែជងៃនឧសសហកមមកតេ់ដរ។ អងគករសហរបជជតិផតល់ករគរំទដល់គណៈកមម ធិករេទវភគី (ែដល

មនករចូលរមួពីកមមករ និងអនករគបរ់គង) េនតមេរងចរកនន2 កដូ៏ចជដល់យនតកររតីភគី ែដលមនករចូលរមួពី   

រដឋ ភបិល និេយជក និងកមមករនិេយជិតេនថន កជ់តិ េដមបជំីរុញឱយមនករសនទនអំពីតរមូវករេនកនុងវស័ិយេនះ។ 

កិចចសនទនរតីភគី កេ៏លកទឹកចិតតឱយមនករបេងកនករសហករគន  េដមបែីសវងរកដំេណះរសយកនុងអំឡុងេពល ែដល

កំពុងមនកររតតបតជសកលេនះផងែដរ។ រកុមហុ៊នម៉កយីេហអនតរជតិែដលបញជ ទិញពីកមពុជ
3 គឺជៃដគូសំខន់

របស់អងគករសហរបជជតិេនកនុងកិចចខិតខំរបឹងែរបង េដមបនីមំកនូវករផល ស់បតូរជវជិជមន េនកនុងវស័ិយកតេ់ដរ។ 

 

េដមបេីឈវងយល់ឱយកនែ់តចបស់ពីសថ នភពរបស់កមមករកតេ់ដរ កនុងអំឡុងេពលៃនកររតតបតជសកលៃន

ជំងឺកូវដី-១៩ អងគករសហរបជជតិបនេធវករសមភ សជមយួនឹងកមមករកតេ់ដរជិត ៤០០ នក ់កលពីែខឧសភ ឆន  ំ

២០២០ និងបនេធវករសមភ សមតងេទៀតេនកនុងែខឧសភ/មថុិន ឆន  ំ២០២១ ជមយួនឹងកមមករកតេ់ដរចំនួន ៣៧០ 

នក ់ េដមបេីឈវងយល់ពីករបរមភ កដូ៏ចជបញហ សុខភពផលូវកយ និងផលូវចិតតរបស់ពួកេគ។ ករបរមភែដលកមមករេលក

េឡងញឹកញបជ់ងេគ រមួមន ករបរមភែដលពកព់ន័ធនឹងហិរញញ វតថុផទ ល់ខលួន ដូចជ ករពំុមនលទធភពសងបំណុល ក៏

ដូចជ ករបរមភពីសុវតថិភព និងសុខភពចំេពះមុខរបស់រគួសរពួកេគ។ កមមករនិេយជិតជួបរបទះនឹងករលំបកមយួ

ចំនួនកនុងកររយករណ៍ពីេរគសញញ ដូចជ ករខល ចករេធវចតត ឡីស័ក និងករបតប់ងចំ់ណូលជេដម។ កររសវរជវ

បែនថមេទៀតបងហ ញថ េបេទះជមនករបរមភធងនធ់ងរពកព់ន័ធនឹងជំងឺកូវដី-១៩ កេ៏ដយ កមមករមនករលំបកកនុងករ    

អនុវតតតមវធិនករករពរ។ េដយេហតុេនះេហយេទបអងគករសហរបជជតិនឹងអនុវតតយុទធនករផល ស់បតូរឥរយិបថ 

ជំុវញិជំងឺកូវដី-១៩ ែដលនឹងផតល់ពត័ម៌នលមអតិអំពីវធិនករករពរ និងវធិនករកតប់នថយហនិភយ័េនកនុងឧសសហ

កមមកតេ់ដរ និងសហគមនែ៍ដលេនជំុវញិ។ 

 

េដមបកីរពរកមមករវស័ិយកតេ់ដរ និងសុវតថិភពសធរណៈ អងគករសហរបជជតិបនផតួចេផតមឱយមនករ

វយតៃមលហនិភយ័េនកនុងវស័ិយកតេ់ដរ េដមបេីរតៀមេរៀបចំេរងចរកឱយចបេ់ផតមរបតិបតតិកររបស់ខលួនេឡងវញិ េរកយ

 
2  កមមវធិីករងរកនែ់តរបេសររបស់អងគករអនតរជតិខងករងរ (ILO)-និងសជីវកមមហិរញញ វតថុអនតរជត ិ(IFC) េធវករេនតមសហរគសកនុងរបេទស

ចំនួន ១០ េដមបគីរំទដល់ករែកលមអលកខខណឌ ករងរេនតមេរងចរក តមរយៈករេរៀបចំឱយមនជកិចចពិេរគះេយបល់រវងអនករគបរ់គង និង

តំណងកមមករនេិយជិត (គណៈកមម ធិករេទវភគី)។  េនកមពុជ កមមវធិីេរងចរកកនែ់តរបេសរេនកមពុជេធវករងរជមយួនឹងគណៈកមម ធិករ

េទវភគីេនកនុងេរងចរករបមណជ ២០០ េដមបជីំរុញឱយមនកិចចសនទនសងគមរវងភគីពកព់ន័ធនន។ 
3  េរកមកមមវធិីករងរកនែ់តរបេសរ ែដលជកមមវធិីអនុវតតេនទូទងំសកលេលក កមមវធិីេរងចរកកនែ់តរបេសរេនកមពុជ បនេរៀបចំកិចចរពមេរពៀង

ភពជៃដគូរជមយួនឹងរកុមហុ៊នម៉កយីេហអនតរជតិរបមណជ ៤០។  



3 

 

េពលបិទខទបក់លពីែខឧសភ ឆន  ំ ២០២១។ េនះមនេគលបំណងដកឱ់យអនុវតតវធិនករកតប់នថយហនិភយ័ជមុន

សិនមុនេពលេបកដំេណ រករេឡងវញិ េដយេរបរបស់វធីិសរសតពហុវស័ិយ និងមនករចូលរមួទូលំទូលយពីសហគម

ន ៍ កនុងេនះនឹងមនករជំរុញឱយមនករចូលរមួពីវស័ិយធុរកិចច េដមបែីសវងរកដំេណះរសយែដលកនែ់តមនសុវតថិភព 

និងផលិតភព េនេពលដំេណ រករអជីវកមម េរកម “គនលងថមី”។ អងគករសហរបជជតិកំពុងេធវករងររមួគន  ជមយួនឹង

រកសួងករងរ និងបណតុ ះបណត លវជីជ ជីវៈ េដមបបីេងកនករយល់ដឹងអំពីវធិនករកតប់នថយហនិភយ័ជំងឺកូវដី-១៩ េន

តមេរងចរកេនកនុងរជធនីភនេំពញ និងេខតតជំុវញិ។ កនលងមក េគលករណ៍ែណនរំបស់អងគករសហរបជជតិសតីពី

វធិនករកតប់នថយហនិភយ័ជំងឺកូវដី-១៩ េនតមកែនលងេធវករ េរងចរក និងសហរគស រតូវបនដកជូ់នរដឋ ភបិល    

េដមបពិីនិតយ។ េលសពីេនះ បញជ ីរតួតពិនិតយែដលេរៀបចំេឡងេដយអងគករសហរបជជតិេផត តេលករករពរ និងករ

កតប់នថយហនិភយ័ជំងឺកូវដី-១៩ េនកែនលងេធវករ និងេគលករណ៍ែណនសំតីពី េរ សេអង និងករមកង់យពកព់ន័ធនឹង

ជំងឺកូវដី-១៩ រតូវបនបកែរប និងែចកជូនេរងចរកផងែដរ។ េលសពីេនះ កម៏នករផតល់អនុសសនជូ៍នរដឋ ភបិលអំពី

រេបៀបេឆលយតបចំេពះករណីវជិជមនកូវដី-១៩ េនតមេរងចរកផងែដរ។ អងគករសហរបជជតិកប៏នផសពវផសយ

ពត័ម៌នយ៉ងទូលំទូលយដល់េរងចរកកតេ់ដរ និងកមមករកតេ់ដរ េដយេលកទឹកចិតតឱយពួកេគអនុវតតតមវធិនករ

របុងរបយត័ន  េដមបកីតប់នថយករឆលង និងករចមលងជំងឺកូវដី-១៩។ 

 

ជែផនកមយួៃនកមមវធីិផតល់ជំនួយបេចចកេទសេផត តេលវស័ិយកតេ់ដរ អងគករសហរបជជតិបនផតល់ករគរំទ

នូវករមតិេរងចរក និងករមតិវស័ិយ ដូចជករវយតៃមលែដលរតូវបនកំណតថ់ជកតពវកិចចសរមបេ់រងចរក ករអភវិឌឍ

សមតថភព សិកខ សលតមរបពន័ធអនឡញ និងេរៀបចំឱយមនជកិចចរបជំុរវងតួអងគពកព់ន័ធេនកនុងឧសសហកមម េដមបី
ពិភកសពីបញហ នន ពកព់ន័ធនឹងវស័ិយកតេ់ដរេនកមពុជ។ របពន័ធអងគករសហរបជជតិកប៏នចូលរមួសហករជបនត

បនទ បជ់មយួនឹងេរងចរក និងតួអងគពកព់ន័ធេនកនុងឧសសហកមម េដមបពិីភកសពីបញហ នន ដូចជសុខភព និងសុវតថិ
ភពករងរ (OSH) សមភពេយនឌរ័ ករករពរជំងឺកូវដី-១៩ ករេរតៀមបងក រេឆលយតបចំេពះសថ នភពអសនន ករ

រគបរ់គងវ់បិតតិ កររបរស័យទកទ់ងជមយួនឹងកមមករ និងអនកដឹកន ំចបបក់រងរ របកឈ់នួលតមរបពន័ធឌីជីថល ភព

អនុេលមតមចបបរ់បកបេដយចីរភព និងអនគតៃនឧសសហកមមេនះេនកមពុជ។ ចបត់ងំពីេដមឆន  ំ ២០២១ មក   

អងគករសហរបជជតិបនសរមបសរមួលកិចចរបជំុជង ៤៥៥ េលកជមយួនឹងគណៈកមម ធិករចរមុះេនករមតិេរង

ចរកែដលមនសមសភពជកមមករ និងអនករគបរ់គងកនុងេរងចរករបមណជង ២០០ (ករពិនិតយតមរបពន័ធអនឡញ

ចំនួន ២៨៩ េលក និងករពិនិតយផទ ល់ចំនួន ១៦៦ េលក)។ ករបណតុ ះបណត លតមរបពន័ធអនឡញជង ៤០ េលក េផត

តេលរបធនបទេផសងៗ សរមបក់មមករេរងចរក និងអនករគបរ់គងករ៏តូវបនេធវេឡងផងែដរ។ អងគករសហរបជជតិបនត

េធវករយ៉ងជិតសនិតជមយួនឹងរកសួងករងរ និងបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ សមគមនក៍តេ់ដរេនកមពុជ (GMAC) និង

សហជីពជំុវញិបញហ សំខន់ៗ ទងំេនះ។ 

 

អងគករអនតរជតិខងករងរ (ILO) ែដលជទីភន កង់រសហរបជជតិមនភរកិចចេធវករវយតៃមលលកខខណឌ

ករងរ និងធនភពអនុេលមតមសតងដ់រពលកមមអនតរជតិ និងចបបជ់តិ កនុងរគបេ់រងចរកផលិតសេមលៀកបំពក ់

សរមបន់េំចញ រសបតមកិចចរពមេរពៀងេនកនុងអនុសរណៈជមយួនឹងរជរដឋ ភបិលកមពុជ និងសមគមនក៍តេ់ដរ

េនកមពុជ។ កនលងមក េនឆន េំនះ មនករវយតៃមលតមរបពន័ធអនឡញ កនុងេរងចរកចំនួន ១៩0 ។  

 

េលសពីេនះ អងគករសហរបជជតិកំពុងេធវករជមយួនឹងរកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡ វស័ិយឯកជន          

េរងចរកកតេ់ដរ និងសមគមេរងចរកកតេ់ដរេនកមពុជ េដមបផីតល់វគគបណតុ ះបណត លបេងកនជំនញពិេសសសរមប់

កមមករនីកតេ់ដរ េដយេរបរបស់ករអបរ់ជំឧបករណ៍សរមបប់េងកនភពធនរ់បស់ពួកេគ េទនឹងវបិតតិេសដឋកិចច។ វគគ    



4 

 

បណតុ ះបណត លេនះ មនេគលបំណងមនិរតឹមែតបេងកនជំនញអកខរកមម និងជំនញេលខនពនធ ជមូលដឋ នរបស់កមមករ

កតេ់ដរប៉ុេណណ ះេទ ែថមទងំបេងកនចំេណះដឹងហិរញញ វតថុ និងករយល់ដឹងពីបញហ សុខភពបនតពូជ អហរូបតថមភ សិទធិ
ករងរ និងចបបក់រងរផងែដរ។ កមមវធីិអកខរកមមតមេរងចរក (FLP) បនបនតអនុវតតកនុងអំឡុងេពលែដលមនករ

រតតបតជសកលៃនជំងឺកូវដី ១៩ និងបនផតល់ករអបរ់ដំល់កមមករជង ២000 នក ់មកពីេរងចរកៃដគូចំនួន ២៥ កនុង

េខតតចំនួន ១២ ។ កមមវធីិេនះនឹងពរងីកវសិលភពបែនថមេទៀត េហយនឹងរតូវបនតអនុវតតរយៈេពល ៣ ឆន េំទៀត។ 

 

កររតតបតជសកលៃនជំងឺកូវដី ១៩ ផតល់នូវឱកសែកលមអលកខខណឌ េនកនុងវស័ិយកតេ់ដរ និងជំរុញឱយមន

ករសត រេឡងវញិរបកបេដយចីរភព េឆលយតបចំេពះេយនឌរ័ និងឈរេលេគលករណ៍សិទធិ។ អងគករសហរបជជតិ

េលកទឹកចិតតឱយអជញ ធរករពរសិទធិជមូលដឋ នរបស់កមមករកតេ់ដរ រសបតមកតពវកិចចែដលមនែចងេនកនុងបទដឋ ន 

និងសតងដ់រអនតរជតិសតីពីសិទធិមនុសស និងសិទធិករងរ។ ករកតប់នថយផលបះ៉ពល់អវជិជមនែដលជំងឺកូវដី-១៩ បងកមក

េលជីវភពរស់េនរបស់កមមករកតេ់ដរ និងករពរងឹងករេរបរបស់យនតករគពំរសងគមគួររតូវបនចតទុ់កជអទិភព។  

វធិនករសមរសបនន គួរេផត តេលករធនសុខភព និងសុវតថិភពរបស់កមមករកតេ់ដរ ទងំកនុងទងំេរក កែនលងេធវ 

ករ។ យនតករ និងេគលនេយបយេឆលយតបចំេពះេយនឌរ័ ែដលអចបំេពញតរមូវករេផសងៗគន  របស់រសតី និងបុរស 

និងមនុសសេផសងេទៀតេនកនុងវស័ិយេនះ កនែ់តមនរបសិទធភព កជ៏អវីែដលចបំចរ់តូវមនផងែដរ។ របពន័ធអងគករ

សហរបជជតិេនកមពុជ េនែតបនតេបតជញ េធវករងរជមយួនឹងរដឋ ភបិល នេយជក និងកមមករនិេយជិតេដមបធីនថ

ឧសសហកមមកតេ់ដរ កនែ់តមនចីរភព និងកនែ់តធនេ់ទនឹងវបិតតិនន។ 

 

### 

 

ឯកសរពត័ម៌នសដីពីករេឆលយតបរបស់អងគករសហរបជជតិេនកមពុជចំេពះបញហ កូវដី-១៩ គឺជឯកសរផលូវករែដល

ផលិតេដយអងគករសហរបជជតិេនកមពុជ េដមបផីសពវផសយជូនអនកសរពត័ម៌ន និងៃដគូដៃទេទៀត។ ឯកសរទងំ

េនះរតូវបនេរៀបចំេដយករយិល័យរបធនអងគករសហរបជជតិរបចរំបេទសកមពុជ។ សរមបព់ត័ម៌នបែនថម សូម

ទកទ់ងកញញ  ែកវ រសីរសស់ មរនតីទំនកទំ់នងនិងែសវងរកករគរំទៃនករយិល័យរបធនអងគករសហរបជជតិរបចំ

របេទសកមពុជ តមរយៈអីុែមល៖ sreysros.keo@un.org។ 

 

 


