
 
 

 

 
ករគរំទរបសអ់ងគករសហរបជជតិេនកមពុជ ដលព់លករចំណករសុកែដលវិល

រតឡប់មកពីេរករបេទស ែដលជែផនកមួយៃនករេឆលយតបចំេពះជំងឺកវីូដ-១៩ 
ឯកសរព័ត៌មនទី ៨ 

ៃថងទី ២២ ែខ មិថុន ឆន  ំ២០២១ 
 

េទសនតររបេវសន៍(ពលករចំណករសុក)គឺជសៃសឈមរទរទង់េសដឋកិចចដ៏សំខន់ សរមប់

ពលរដឋេនកមពុជ។ េនតំបន់េមគងគ រចករេបៀងែដលមនមនុសសឆលងកត់យ៉ងសកមម រតូវបិទ េហយីករ

បិទរចកទងំេនះរតូវអូសបនល យេពល ខណៈេពលែដលរបេទសននកំពុងអនុវតតវធិនកររតឹបនតឹងករេធវី
ដំេណីរចូលរបេទស េដីមបទីប់សក ត់ករឆលងរលដលៃនជំងឺកូវដី-១៩ កនុងរបេទសរបស់ខលួន។ ករបញជូ ន 

និងរហូំរេចញេទេរករបេទសៃនពលករេទសនតររបេវសក៍ មនករថយចុះ ជពិេសសកនុងែខដំបូងៗៃនករ

ផទុះេឡងីជំងឺរតតបតជសកលេនះ។ ករបត់បង់ករងរ កររតឹតបតិសកមមភពេសដឋកិចច និងករអនុវតត

វធិនករបិទខទប់េនកនុងរបេទសទទួលពលករ នឱំយពលករេទសនតររបេវសក៍ជេរចីននក់បនេធវមីតុភូមិ

និវតតមកកន់របេទសកំេណីតរបស់ពួកេគវញិ។ គិតរហូតមកដល់េពលបចចុបបននេនះ មនពលករេទសនតរ

របេវសក៍កមពុជជង ២០០ ០០០នក់1 (រសី ៤៣%) បនេធវីមតុភូមិនិវតតមកកន់កមពុជវញិពីរបេទស

ជិតខង េបីគិតចប់តងំពីេពលែដលកររតតបតជសកលៃនជំងឺកូវដី-១៩ ចប់េផដីមេកីតេឡងី។ 

របយករណ៍មួយរបស់អងគករសហរបជជតិសដីពីផលប៉ះពល់ៃនជំងឺកូវដី-១៩ េលីពលករេទស

នតរ        របេវសក៍ ែដលេធវីមតុភូមិនិវតត បងហ ញនូវភសតុតងេឃញីយ៉ងចបស់ពីទុកខលំបក      និងភព

ងយរងេរគះរបស់      ពលករេទសនតររបេវសក៍ ែដលេធវីមតុភូមិនិវតតមកកន់របេទសរបស់ពួកេគវញិ។ 

របយករណ៍េនះបងហ ញថ រគួសរពលករេទសនតររបេវសក៍ ែដលបនេធវីមតុភូមិនិវតតជង ៣០% ពំុមន

របក់ចំណូលទល់ែតេសះ េហយីពលករេទសនតររបេវសក៍ែដលបនេធវីមតុភូមិនិវតតជង ៥០% េគកំពុង

ជប់ជំពក់បំណុល។ ពលករេទសនតររបេវសក៍ ជរសតីែដលបនេធវីមតុភូមិនិវតតេរចីនែតពំុមនរបក់កស 

និងជួបរបទះករលំបកជងពលករេទសនតររបេវសក៍ជបុរសកនុងកររកករងរេធវី។ ពក់ព័នធនឹងករទទួល

 
1 https://www.who.int/cambodia/internal-publications-detail/covid-19-joint-who-moh-situation-report-49 



ជំនួយសងគម និងេសវសុខភពជសរវន័តវញិ មនពលករេទសនតររបេវសក៍ែដលបនេធវីមតុភូមិនិវតតរតឹម

ែត ២៥% បុ៉េណណ ះ ែដលមនប័ណណរគួសររកីរក និងជង ៤៩% ជួបរបទះនឹងបញហ កនុងករទទួលបនេស

វែថទសុំខភព េដយសរែតខវះរបក់កស ឬេដយសរែតចមង យផលូវេទកន់ទីតងំរបស់អនកផដល់េសវ

ែថទសុំខភព។  

អងគករសហរបជជតិបនេធវីករងរយ៉ងជិតសនិទធជមួយនឹងរជរដឋ ភិបលកមពុជ និងអងគករ

សងគមសីុវលិ េដីមបជួីយដល់ពលករេទសនតររបេវសក៍ ែដលេធវីមតុភូមិនិវតត និងករពរសិទធិរបស់ពួកេគ។ 

អងគករសហរបជជតិចត់ទុកករផដល់ជំនួយេដយផទ ល់ដល់ពលករេទសនតររបេវសក៍េនរចកចូល និងេន

តមបណឌ លចតត ឡស័ីក ក៏ដូចជ ករកត់បនថយផលប៉ះពល់សងគមេសដឋកិចច មកេលីរកុមែដលងយរង

េរគះ និងករទប់សក ត់ករឆលងរលដលវរីុសេនកនុងសហគមន៍របស់ពលករទងំេនះ ថជករងរអទិភព។ 

តមរយៈមជឈមណឌ លធនធនពលករេទសនតររបេវសក៍ ែដលបនទទួលករគរំទពីអងគករសហរបជជតិ 

អងគករសហរបជជតិកំពុងផដល់របឹកស ផគត់ផគង់េសបៀង សរមបសរមួលករដឹកជញជូ ន បណដុ ះបណដ ល

ជំនញ េដះរសយវវិទ និងផតល់ឱកសករងរដល់ពលករេទសនតររបេវសក៍ ែដលេធវីមតុភូមិនិវតត។  

េដីមបជួីយសរមួលដល់ករទប់សក ត់ និងរតួតពិនិតយករឆលងេរគ អងគករសហរបជជតិបនផដល់ឱយ

ពលករេទសនតររបេវសក៍ែដលបនេធវីមតុភូមិនិវតតជង ១២៥ ០០០ នក់ នូវេសវទឹកសអ ត និងអនម័យ

ដ៏សំខន់ ក៏ដូចជ ករផគត់ផគង់សបូ៊ និងសមភ រសរមប់លងសមអ តជេទៀងទត់ បេងកីតកែនលងលងសមអ ត

ៃដចល័ត និងបនជួលជុលបងគន់េនរចកចូល និងតមមណឌ លចតត ឡស័ីក។ ពលករេទសនតររបេវសក៍ 

ែដលេធវីមតុភូមិនិវតតជង ១៦២ ០០០នក ់ែដលបនមកដល់រចកចូលកនុងរបេទសកមពុជ និងពលករេទស

នតររបេវសក៍ ែដលរតូវបនបញជូ នេទេធវីចតត ឡស័ីក ក៏បនទទួលព័ត៌មនអំពីករករពរជំងឺកូវដី-១៩ េសវ

ែថទសុំខភព និងេសវសងគម េដយមនករគរំទពីអងគករសហរបជជតិ និងអងគករេរករដឋ ភិបលជ

ៃដគូផងែដរ។ េលីសពីេនះ សមជិកសហគមន៍ជនបទជង ២១ ០០០ នក់ មកពីទីតងំែដលមនពលករ

េទសនតររបេវសក៍េធវីមតុភូមិនិវតត និងមនអនកែដលមនបំណងចង់េធវេីទសនតររបេវសន៍កនុងចំនួនដ៏េរចីន ក៏

បនទទួលករអប់រផំសពវផសយពីជំងឺកូវដី-១៩ ែដលេរៀបចំផទ ល់េនតមភូមិរបស់ពួកេគ។ ករផសពវផសយ

ព័ត៌មនយ៉ងទូលំទូលយអំពីករករពរជំងឺកូវដី-១៩ ករអប់រផំសពវផសយអំពី           ហនិភ័យ និងករ

ជំរុញករចូលរមួពីរបជពលរដឋ មនសរៈសំខន់សរមប់ករពរសុខភព និងជីវភពរស់េនរបស់ពលករ

េទសនតររបេវសក៍ ែដលបនេធវីមតុភូមិនិវតត និងសហគមន៍របស់ពួកេគ។  



តមរយៈករសហករជមួយនឹងៃដគូនន អងគករសហរបជជតិបនផដល់ជំនួយផទ ល់ដល់ពល

ករេទសនតររបេវសក៍ ែដលេធវីមតុភូមិនិវតត េហយីមនពលករេទសនតររបេវសក៍ែដលេធវីមតុភូមិនិវតតជិត 

១៣១ ០០០នក់ ែដលបនមកដល់រចកចូល និងអនកែដលរតូវបនបញជូ នេទេធវីចតត ឡស័ីក បនទទួល

ជំនួយេសបៀងបនទ ន់។ ពលករេទសនតររបេវសក៍ជង ១៦ ០០០នក់ ែដលរតូវបនេធវីចតត ឡស័ីកបនទទួល

កញច ប់អនម័យ ដូចជ េខនីយ ភួយ មុង និងសមភ រ   អនម័យផទ ល់ខលួនជេដីម។ រមួគន ជមួយនឹងរកសួងសុ

ខភិបល អជញ ធរមូលដឋ ន រពមទងំអងគករេរករដឋ ភិបលជៃដគូ អងគករសហរបជជតិបនផដល់ករ

គរំទដល់ពលករេទសនតររបេវសក៍ងយរងេរគះ ែដលេធវីមតុភូមិនិវតត (ដូចជ កុមរ រសតី រគួសរែដល

មនរសតីជេមរគួសរ និងអនកែដលរស់េនជមួយេមេរគេអដស៍) េដីមបឱីយពួកេគទទួលបនេសវសុខភព 

និងេសវសងគម តមរយៈករបញជូ នពួកេគេទរកេសវទងំេនះ េនេពលែដលពួកេគមកដល់សហគមន៍

របស់ពួកេគវញិ រមួនឹងករជួយសរមួលឱយពួកេគអចទទួលបនករឧបតថមភសច់របក់ពីកមមវធីិឧបតថមភ

សច់របក់សរមប់រគួសររកីរក ក៏ដូចជ ទទួលបនព័ត៌មនអំពីឱកសករងរ និងករបណដុ ះបណដ ល។ 

េនកនុងេខតតបនទ យមនជ័យ បត់ដំបង េសៀមរប កំពង់ចម ៃរពែវង និងកំពត អងគករសហរបជជតិបន

េធវីករងរពរងឹងកររបកបមុខរបរចិញច ឹមជីវតិ និងបនជួយដល់ពលករេទសនតររបេវសក៍ ែដលបនេធវី

មតុភូមិនិវតតជង ៧០០នក់ តមរយៈករផដល់ជសច់របក់េដីមបឱីយពួកេគអចេធវីសកមមភពរកចំណូល

ខន តតូចបន។  

ករេឆលីយតបចំេពះផលប៉ះពល់មកេលីសុខភពផលូវចិតត គឺជែផនកមួយដ៏សំខន់ៃនករេឆលីយតប

ចំេពះជំងឺកូវដី-១៩ របស់អងគករសហរបជជតិ។ េដីមបបំីេពញបែនថមដល់កិចចខិតខំរបឹងែរបងរបស់រកសួង

សុខភិបល អងគករសហរបជជតិ និងអងគករេរករដឋ ភិបលជៃដគូបនបណដុ ះបណដ លមរនតីជំនញ 

អជញ ធរេខតត និងភន ក់ងរសងគមកិចចជង ៨០០នក់ អំពីរេបៀបផដល់របឹកសសងគមដល់កុមរ រសតី រមួទងំរសតី
ែដលជពលករេទសនតររបេវសក៍ែដលកំពុងេធវីចតត ឡស័ីក។ កុមរ មតបិត និងអនកផដល់ករែថទជំង 

១៧៥ ០០០នក់ បនទទួលករអប់រផំសពវផសយ និងករពិេរគះេយបល់អំពីសុខភពផលូវចិតត និងករគរំទ

ចិតតសងគម។ េលីសពីេនះ អងគករសហរបជជតិបនផលិតវេីដអូជីវចលចំនួន ៣ សរមប់ពលករេទសនតរ

របេវសក៍ែដលេធវីមតុភូមិនិវតត េផដ តេលីរបធនបទសុខភពផលូវចិតត ឱកសករងរ និងដំេណីរផលូវៃនករេធវី

េទសនតររបេវសន៍ ែដលបនផសពវផសយដល់របជពលរដឋជិត ៥០០ ០០០ នក់។  



កររតតបតជសកលៃនជំងឺកូវដី-១៩ បងកផលប៉ះពល់េលីសលុបដល់រសតី2 រប់បញចូ លទងំពល

ករេទសនតររបេវសក៍ជរសតីេនកមពុជផងែដរ។ ករេឆលីយតបរបស់អងគករសហរបជជតិផដល់លទធភពឲយ

េសវេឆលីយតបចំេពះអំេពីហងិសទក់ទងនឹងេយនឌ័រ (GBV) េនែតជករងរអទិភព កនុងអំឡុងេពលៃន

កររតតបតជសកលេនះ    ដូចជ ករបញជូ ន ករផដល់ជរមកសុវតថិភព េសវផដល់របឹកស និងករបនតេរៀបចំ

យុទធនករផសពវផសយព័ត៌មនជ      សធរណៈ េដីមបេីធវីករផល ស់បដូរឥរយិបថ និងលុបបំបត់ករេរសីេអីង

េលីពលករេទសនតររបេវសក៍ជរសតី។ ពលករេទសនតររបេវសក៍ងយរងេរគះជង ៣ ៦០០ នក់ បនទទួល

កញច ប់អនម័យេនតមមណឌ លចតត ឡស័ីក និងេនកែនលងែដលពួកេគេធវីមតុភូមិនិវតតមកវញិ។ េដយ

មនករគរំទពីអងគករសហរបជជតិ ភន ក់ងរសងគមកិចចរបស់       រដឋ ភិបលចំនួន ៣៥ នក់ រតូវបន

ពរងយ ជពិេសស េដីមបតីមដនសថ នភពរបស់កុមរ ជមួយនឹងករេផដ តករយកចិតតទុកដក់េលីកូន

របស់ពលករេទសនតររបេវសក៍ែដលេធវីមតុភូមិនិវតត ផដល់កររគប់រគងករណី និងជួយសរមួលដល់ករបញជូ
ន។ រសតីែដលជពលករេទសនតររបេវសក៍េធវីមតុភូមិនិវតតជង ៥ ០០០ នក់ បនទទួលករគរំទែផនកេសវ

ែថទសុំខភពមត ព័ត៌មនអំេពីហងិសទក់ទងនឹងេយនឌ័រ និងករគរំទចិតតសងគម។  

អងគករសហរបជជតិ គរំទដល់អគគនយកដឋ នេទសនតររបេវសន៍ និងអគគសនងករនគរបលជតិ 

កនុងករអនុវតតនីតិវធីិរគប់រគងរពំែដន រសបតមេគលករណ៍ែណនែំផនកសុខភិបល េដីមបកីត់បនថយហ

និរភ័យែដលពក់ព័នធនឹងកូវដី-១៩។ មរនតីជួរមុខជង ៧៥០ នក់ េនតមរចករតួតពិនិតយសំខន់ៗ តមរពំ

ែដនកមពុជ-ៃថ បនទទួលករបណដុ ះបណដ លអំពីករករពរជំងឺកូវដី-១៩ និងបនទទួលសមភ រករពរខលួន

មួយចំនួន។ េលីសពីេនះ      អងគករសហរបជជតិ ក៏បនផដល់ករគរំទដល់កិចចខិតខំរបឹងែរបង បងក រករ

ជួញដូរមនុសស តមរយៈវធិនករនន ដូចជ ករផដល់ព័ត៌មនអំពីេទសនតររបេវសន៍របកបេដយសុវតថិភព 

ករបណដុ ះបណដ លសមតថភពដល់មរនតរីដឋ ភិបលអំពីករកំណត់អតតសញញ ណបុគគលែដលសងសយ័ថរង

េរគះេដយសរករជួញដូរមនុសស ករទទួលបនឱកសរបកបមុខរបរចិញច ឹមជីវតិ និងករបនតផដល់កមមវធីិ

បណដុ ះបណដ លជំនញដល់អនកែដលមនបំណងចង់េធវីេទសនតររបេវសន៍េដីមបរីកករងរេធវី។ ពលករេទសនត

ររបេវសក៍ែដលបនេធវីមតុភូមិនិវតត និងអនកែដលមនបំណងចង់េធវីេទសនតររបេវសន៍ជង ៧៥ ០០០នក់ 

បនទទួលព័ត៌មនអំពីករងរេទសនតររបេវសន៍ រចកសរមប់េទសនតររបេវសន៍រសបចបប់ ករទទួលបន

េសវគរំទសរមប់ពលករេទសនតររបេវសក៍ និងករករពរជំងឺកូវដី-១៩ តមរយៈមជឈមណឌ លធនធន

 
2 សូមេមីលផងែដរ UN Information Note # 6 on Gender Based Violence and Sexual Reproductive Health Rights in 

COVID-19 Response  និង UN Information Note # 7 on Garment Workers in COVID-19 Response  
 



េទសនតររបេវសន៍េនរកុងេប៉យែប៉ត។ មជឈមណឌ លករងរេខតតបនតបេងកីនករយល់ដឹងអំពីេទសនតររបេវស

ន៍របកបេដយសុវតថិភព េដយបនផសពវផសយព័ត៌មនដល់ពលករេទសនតររបេវសក៍ និងអនកែដលមន

បំណងចង់េធវីេទសនតររបេវសន៍ យ៉ងេហចណស់ ៧ ០០០ នក់ េនតមេខតតសំខន់ៗ ែដលសំបូរអនកេធវី
ចំណករសុក ដូចជ េសៀមរប          បត់ដំបង បនទ យមនជ័យ កំពង់ចម ៃរពែវង និងកំពត ជេដីម។ 

អងគករសហរបជជតិេលីកទឹកចិតតឱយអជញ ធរករពរ និងបេងកីនភពអង់អចរបស់ពលករេទសនតរ

របេវសក៍ែដលេធវីមតុភូមិនិវតត េដីមបផីដល់លទធភពឱយពួកេគអចជមនះផលប៉ះពល់ចំេពះមុខ និងផលប៉ះ

ពល់រយៈេពលែវងែដលបងកេឡងីេដយសរកររតតបតជសកលៃនជំងឺកូវដី-១៩។ េនះរមួមន ករ

ករពរសិទធិមនុសស និងសិទធិករងរជមូលដឋ នរបស់ពលករេទសនតររបេវសក៍ ែដលេធវីមតុភូមិនិវតត រពម

ទងំរគួសររបស់ពួកេគ រសបតមកតពវកិចចសិទធិមនុសសអនតរជតិរបស់កមពុជ ដូចជ ករទទួលបនេសវ

គពំរសងគម ករគរំទសរមប់កររបកបមុខរបរចិញច ឹមជីវតិ និងេសវែថទសុំខភពជេដីម។ អងគករសហ

របជជតិក៏ជំរុញឱយអជញ ធរធនផដល់ប័ណណរកីរក ដល់ពលករេទសនតររបេវសក៍ែដលបនេធវីមតុភូមិនិវតត 

េហយីែដលបនបំេពញតមលកខណៈវនិិចឆ័យៃនកមមវធីិអតត-សញញ ណកមមរគួសររកីរក និងមនករផដល់

ជំនួយបែនថមេទៀតដល់ពួកេគ េដីមបឱីយពួកេគអចទទួលបនឱកសករងរ និងឱកសបណដុ ះបណដ លវជិជ

ជីវៈ ែដលអចជួយឱយពួកេគេធវីសមហរណកមមមកកនុងសហគមន៍វញិរបកបេដយរបសិទធភព។ គួរមន

ករសរមួលនីតិវធីិរដឋបលឲយកន់ែតងយរសួល។ គួរមនករលុបេចល ឬកត់បនថយៃថលេសវែដលរតូវបង់

េដយពលករេទសនតររបេវសក៍ េដីមបេីលីកទឹកចិតតឱយពួកេគេរបីរបស់រចកេទសនតររបេវសន៍រសបចបប់ និង

មនសុវតថិភព។ របព័នធអងគករសហរបជជតិេនកមពុជេនែតបនតេបដជញ េធវីករជមួយនឹងរដឋ ភិបល និង

ៃដគូដៃទេទៀត េដីមបធីនសុវតថិភព េសចកដីៃថលថនូរ និងសិទធិពលករេទសនតររបេវសក៍ទងំអស់ែដលេធវី

មតុភូមិនិវតត រពមទងំរគួសររបស់ពួកេគ។  

### 

ឯកសរព័ត៌មនសដីពីករេឆលីយតបរបស់អងគករសហរបជជតិេនកមពុជចំេពះបញហ កូវដី-១៩ គឺជឯក
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