
 

 

 

 

 

ករគរំទរបសអ់ងគករសហរបជជតិដលវិ់សយ័អប់រកំមពុជ េនកនងុបរបិទកវីូដ ១៩  

ឯកសព័ត៌មនទី ១០ 

ៃថងទី ២០ ែខកកកដ ឆន  ំ២០២១ 

 

ករអប់រមំនសរៈសំខន់យ៉ងខល ងំ ចំេពះករអភិវឌឍផទ ល់ខលួន និងសកត នុពលេពញមួយជីវតិ របស់កុមរ។ ករ

អប់រ ំ គឺជគនលឹះេដីមបេីគចេចញពីភពរកីរក កត់បនថយវសិមភព និងជំរុញករអភិវឌឍេដយចីរភព។ កររតតបតជ   

សកលៃនជំងឺកូវដី ១៩ បនបងកកររខំនដល់ករអប់រ ំ និងករចូលេរៀន េនទូទងំសកលេលក។ េនកមពុជ សលេរៀន

បនបិទទវ រជង ២០០ ៃថងមកេហយី ចប់គិតតងំពីែខមីន  ឆន  ំ២០២០ មក ែដលបងកកររខំនដល់ករេរៀនសូរតរបស់

សិសសរបមណ ៣,២ លននក់។ ករខតបង់ករអប់រនំឱំយករអភិវឌឍមនុសសរតូវថយចុះយ៉ងគំហុក។ ករប៉ន់របមណពី

សនទសសន៍អភិវឌឍន៍មនុសស (HDI) របស់កមពុជសរមប់ឆន  ំ ២០២០ បងហ ញឱយេឃញីពីករថយចុះ ៣,៩៣% ចប់ពីឆន  ំ

២០១៩ មក េសមីនឹងករលុបេចលនូវឌឍនភពទងំឡយែដលសេរមចបនេនកនុងរយៈេពល ៤ ឆន ចុំងេរកយេនះ។១ មុន

េពលមនកររតតបតជសកលេនះ របេទសកមពុជបនងកេចញពីគនលង េដីមបឈីនេទសេរមចេគលេដអភិវឌឍន៍

របកបេដយចីរភព (SDG) ទី ៤ សតីពីករេរៀនសូរតរបកបេដយគុណភពរចួេទេហយី េហយីកររតតបតជសកលេនះ

រតឹែតេធវីឱយអនតរយដល់វឌឍនភព ែដលសេរមចបនកនលងមកេទេទៀត។  េគមិនទន់ដឹងេនេឡយីេទ ថេតីេពលណ

េទីបសលេរៀនអចេបីកដំេណីរករេឡងីវញិ។ េនេពលែដលេពលេវលកន់ែតអូសបនល យេពលយូរ ហនិភ័យែដលកុមរ

មិនអចរតឡប់េទសលេរៀនវញិេកីនេឡងីកន់ែតខពស់ ជពិេសសកុមរមកពីរកុមងយរងេរគះ។ កររតតបតជសកល

បនបេងកីនវសិមភពែដលមនរចួេទេហយី និងអចេធវីឱយគមល តឌីជីថលកន់ែតរកីធំបែនថមេទៀត។ ករបិទទវ រសលេរៀន

បងកផលប៉ះពល់េផសងេទៀត េរកែតពីេលីករេរៀនសូរត ដូចជបងកផលប៉ះពល់ដល់លទធភពរបស់មតបិត និងអនកផតល់

ករែថទជំេរចីន ជពិេសសរសតី កនុងករេធវីករងរ េធវីឱយកុមរជេរចីននក់មិនសូវអចទទួលបនអហរែដលសំបូរសរ

ធតុចិញច ឹម និងបេងកីនហនិភ័យៃនកររបរពឹតតិអំេពីហងិសេលីកុមរ។ ភសតុតងកនុងសកលេលកទងំមូល បនតបងហ ញឱយ

េឃញីថ សលេរៀនមិនែមនជកែនលងែដលនឱំយមនករចមលងជំងឺខល ងំកល ជងេគេនះេឡយី ដូេចនះសលេរៀនអចេបីក

ដំេណីរករេឡងីវញិរបកបេដយសុវតថិភព២។ 

 
១  UNDP, “ករពយករណ៍ពីផលប៉ះពល់ៃនជំងឺកូវដី ១៩ មកេលីសនទសសន៍អភិវឌឍន៍មនុសសឆន  ំ២០២០ របស់កមពុជ និងរបេទសែកបខង”, 

https://www.kh.undp.org/content/cambodia/en/home/library/projected-impacts-of-covid-19-on-the-2020-human-development-inde.html. 
២  យូនីេសហវ និងយូេណសកូ “ករេបីកដំេណីរករសលេរៀនេឡងីវញិពុំអចរងចបំនេឡយី”, https://www.unicef.org/press-releases/statement-reopening-

schools-cannot-wait 



ចប់តងំពីេពលែដលកររតតបតជសកលេនះចប់េផតីមេកីតមនេឡងី អងគករសហរបជជតិបនេធវីករងរជ

ៃដគូ ជមួយនឹងរជរដឋ ភិបលកមពុជ តមរយៈរកសួងអប់រយុំវជន និងកីឡ េដីមបជួីយឱយរបេទសេនះអចសរមបខលួនេឆលីយ

តប និងសត រេឡងីវញិពីផលប៉ះពល់េដយសរជំងឺកូវដី ១៩ បងកេលីករអប់រ។ំ កិចចខិតខំរបឹងែរបងរបស់អងគករសហរបជ

ជតិមនេគលបំណងផតល់ករគរំទរគប់រជុងេរជយដល់កុមរ េដីមបជួីយឱយអនកសិកសរគប់រូប េនែតអចបនតទទួលបន

ករអប់ររំបកបេដយគុណភពេនទូទងំរបេទស និងេដីមបធីនយ៉ងណមិនឱយមនកុមរណមន ក់រតូវបនេគទុកេចល។   

ករវយតៃមលរមួគន េលីតរមូវករៃនវស័ិយអប់រ៣ំ ែដលេធវីេឡងីរមួគន េដយរកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡ និងរកុម

ករងរវស័ិយអប់រ ំ ែដលមនអងគករសហរបជជតិជរបធន បនរកេឃញីថ កុមរមនឱកសមិនដូចគន េឡយី កនុងករ

បនតករេរៀនសូរតរបស់ពួកេគ ែដលនឱំយមនករបត់បង់ករេរៀនសូរតយ៉ងេរចីន េនរគប់ករមិត។ ខណៈេពលែដលមន

កុមររបមណ ៧0% អចបនតករអប់ររំបស់ខលួន មនកុមររបមណ ៣0% បុ៉េណណ ះ ែដលមនលទធភពេរបីរបស់ខលឹមសរ

េមេរៀនតមរបព័នធអនឡញ និង ៣២% ពឹងអរស័យែតេលីឯកសរេមេរៀនែតបុ៉េណណ ះ។ កុមរមកពីរគួសររកីរក ឬរស់េន

ជមួយពិករភព បនតជួបរបទះនឹងបញហ របឈមេរចីនជងេគ។ កលវភិគបងហ ញថមនរគួសរ ៤0% រយករណ៍ថមន

អហរញុតិំចតួចជងមុន េហយីមនេកមងរបុស និងេកមងរសី ២0% រយករណ៍េដយខលួនឯងថបនរបឈមនឹងហនិភ័យ

ៃនអំេពីហងិស ឬកររេំលភបំពនកន់ែតេរចីនជងមុនកនុងអំឡុងេពលែដលសលេរៀនបិទទវ រ។ 

េដីមបជួីយឱយកុមរបនតករេរៀនសូរតកនុងអំឡុងេពលែដលសលេរៀនបិទទវ រ អងគករសហរបជជតិ និងៃដគូបន

ខិតខំផលិតខលឹមសរេមេរៀនពីចមង យ សរមប់កុមរេនករមិតថន ក់ទំងំអស់។ ខលឹមសរទងំេនះរមួមនខលឹមសរែដលបេងហ ះ

តមថន លបេចចកវទិយអនឡញ ទូរទសសន៍ និងវទិយុ។ ឯកសរេរៀនពីចមង យកនុងទរមង់ជរកដសក៏រតូវបនែចកជរបចដំល់

សិសសទូទងំរបេទសផងែដរ ជពិេសស វបនផតល់ជរបេយជន៍ដល់កុមរជួបករលំបក ែដលពំុមនអីុនធឺណិតេរបីរបស់ 

ឬពំុអចចូលេរបីរបស់ថន លបេចចកវទិយសរមប់ែចករែំលកព័ត៌មនដៃទេទៀត។ កនុងករណីពក់ព័នធ ឯកសរេមេរៀនទងំេនះ

រតូវបនបកែរបជភសជនជតិភគតិចចំនួន ៤ ករអកសរសទ ប និងជភសសញញ កមពុជ។ កញច ប់ឯកសរសិកសតមផទះ

សរមប់កុមរទងំអស់ែដលេរៀនេនសលរដឋ ថន ក់ទី ១ និងថន ក់ទី ២ (របមណ ៧៥0 000 នក់) ក៏រតូវបនផតល់ជូនផង

ែដរ េដយសរែតកុមរេនកនុងរកុមអយុេនះងយនឹងបត់បង់ករេរៀនសូរត។ កញច ប់ឯកសរបែនថមេរៀបចំជ ៤ ភស 

ែដលជភសជនជតិេដីមភគតិច បនដល់ៃដកុមរចំនួន ៥ 000 នក់េនភូមិភគឦសនៃនរបេទសកមពុជ។ ព័ត៌មន

អំពីករករពរជំងឺកូវដី ១៩  និងវ៉ក់សងំករពរជំងឺកូវដី ១៩ ក៏រតូវបនបញចូ លេទកនុងកញច ប់ឯកសរេនះផងែដរ េដីមបី

ជួយគរំទដល់យុទធនករចក់វ៉ក់សងំ។  

េដយែឡក កនុងអនុវស័ិយអប់រេំរករបព័នធវញិ អងគករសហរបជជតិកំពុងពរងីកកិចចខិតខំរបឹងែរបង េដីមបធីន

យ៉ងណឱយ សិសសមធយមសិកសបឋមភូមិ និងយុវជនេរកសលយ៉ងេហចណស់ ៣00 000 នក់ (រសី ៥0%) អច

បនតទទួលបនធនធនសិកសែដលមនបចចុបបននភពបំផុត តមរយៈថន លកមមវធីិសមមូលអប់រកំរមិតមូលដឋ នតម              

អីុនធឺណិត (BEEP)។ េដយសហករជមួយនឹងរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡ អងគករសហរបជជតិកំពុងពរងីកថន ល 

 
៣  រកសួងអប់រយុំវជន និងកីឡ និងរកុមករងរវសិ័យអប់រ,ំ “ករវយតៃមលរមួគន េលីតរមូវករកនុងវសិ័យអប់រ”ំ, https://www.unicef.org/cambodia/reports/needs-

assessment-helps-understand-impact-covid-19-education-stakeholders 



BEEP េនះបែនថមេទៀត េដីមបធីនឱយអនកសិកសជេរចីននក់បែនថមេទៀតអចបនតករេរៀនសូរតរបស់ពួកេគ។ រកសួងក៏បន

េបីកមជឈមមណឌ ល BEEP េនតមតំបន់ដច់រសយល េរៀបចំខលឹមសរេមេរៀនកនុងទរមង់ឌីជីថល និងផតល់នូវឱកសេរៀន

សូរតបំេពញបែនថមរបកបេដយភពទន់ភលន់ ជជេរមីសេផសងេទៀត ដល់សិសសែដលកំពុងេរៀនេនតមសលមធយមសិកស

បឋមភូមិ។  

អងគករសហរបជជតិក៏បនផតល់ករគរំទយ៉ងេរចីនដល់រគូបេរងៀនផងែដរ។ ឧទហរណ៍ កមមវធីិអភិវឌឍន៍វជិជ វ ី

វៈជរបចរំតូវបនេរៀបចំេឡងី េដយរតូវបនសរមបតមគនលងអជីពរគូបេរងៀន។ អងគករសហរបជជតិក៏កំពុងផតល់ករ

គរំទដល់ករេរៀនសូរតពីចមង យ និងករេរៀនសូរតតមរបព័នធអនឡញ តមរយៈករទិញឧបករណ៍ថែបលត (Tablets) 

និងផតល់កញច ប់អីុនធឺណិតេរបីរបស់េដយមិនគិតៃថល ជូនរគូឧេទទសទងំអស់ េនមជឈមណឌ លបណតុ ះបណត ល និងវរិកឹតយករ

េខតត។ អងគករសហរបជជតិបនសរមបសរមួលករេរៀបចំ និងករអនុវតតដល់កមមវធីិវរិកឹតតករ េដយេរបីរបស់វធីិសរសត

ចរមុះ េដីមបបីេងកីនសមតថភព ICT របស់រគូឧេទទស និងវធីិសរសតបេរងៀនែបបនវនុវតតន៍សរមប់ករអប់រអំនឡញពីចមង យ

េនតមមជឈមណឌ លបណតុ ះបណត ល និងវរិកឹតតករេខតត។  

េដយទទួលសគ ល់ពីផលប៉ះពល់ ែដលករអនុវតតវធិនកររតឹតបតិ េដីមបកីរពរជំងឺកូវដី ១៩ មនមកេលី        

លទធភពរបស់រគួសររកីរកកនុងករបំេពញតរមូវករេសបៀង និងអហរូបតថមភ កនុងអំឡុងេពលែដលសលេរៀនបិទទវ រ អងគ

ករសហរបជជតិបនបែងវរធនធន ែដលេរបីរបស់សរមប់កមមវធីិអហរតមសលេរៀន េទជករែបងែចករបបេសបៀង

ជូនកុមរមកពីរគួសររកីរក ែដលជធមមតែតងទទួលបនអហរពីកមមវធីិផតល់អហរតមសលេរៀន ែដលអនុវតតេន

ករមិតមេតតយយសិកស និងបឋមសិកស។ គិតរហូតមកដល់េពលចបចុបបននេនះ តមរយៈករសហករជមួយនឹងរកសួងអប់រ ំ

យុវជន និងកីឡ អងគករសហរបជជតិបនផតល់ជំនួយ ៤ េលីកដល់របជពលរេដឋជង ៩0 000 រគួសរកនុងេខតតចំនួន 

១០ ែដលជករបំេពញបែនថមដល់កិចចខិតខំរបឹងែរបងសេរងគ ះរគួសរែដលរងផលប៉ះពល់េដយសរជំងឺកូវដី ១៩ េដយ

បនជួយឱយរគួសរទងំេនះ អចបំេពញតរមូវករអហររបស់ខលួន និងេលីកទឹកចិតតឱយរគួសររកីរកេនែតបនតឱយកូនបនេទ

េរៀនេទៀត។ 

េដីមបគីរំទដល់ករេបីកដំេណីរករសលេរៀនេឡងីវញិរបកបេដយសុវតថិភព កនុងឆន  ំ២0២0 អងគករសហរបជ

ជតិបនផតល់សមភ រៈសមអ ត និងេធវីអនម័យដល់សលេរៀនរដឋទងំ ១៣ ៣00 កែនលងេនកមពុជ ផតល់ជរបេយជន៍ដល់

សិសស ៣,២ លននក់។ រមួគន ជមួយនឹងៃដគូផតល់ថវកិគរំទ អងគករសហរបជជតិបនផតល់ថវកិ ៤,២ លនដុលល រ ជូន

សលបឋមសិកស និងមធយមសិកសបឋមភូមិទូទងំរបេទស មុនេពលចប់េផតីមបេវសនកលឆន ថំមីកនុងែខមករ ឆន  ំ២០២១ 

េដីមបជួីយឱយសលេរៀនអចរ៉ប់រងចំណយបែនថមេទៀត ពក់ព័នធនឹងករផតល់េសវអប់រ ំកនុងបរបិទកូវដី ១៩។  

ករអប់រផំសពវផសយអំពីហនិភ័យ និងករេកៀរគរចលនសហគមន៍ជំុវញិសលេរៀន ក៏បនទទួលករគរំទពី      

អងគករសហរបជជតិផងែដរ។ កលពីែខកញញ  ឆន  ំ២០២០ អងគករសហរបជជតិ រមួជមួយនឹងរកសួងអប់រយុំវជន និង

កីឡ បនរបកសដក់ឱយអនុវតតយុទធនកររតឡប់េទសលេរៀនវញិទូទងំរបេទស េដយបនគូសបញជ ក់ពីសរៈសំខន់

ៃនករអនុវតតអនម័យលអ និងវធិនករករពរជំងឺកូវដី ១៩។ គេរមងេហដឋ រចនសមព័នធសលេរៀន ែដល េផត តេលីសមភ រៈ

ទឹកសអ ត និងអនម័យ រតូវបនពរងីកវសិលភព េដីមបធីនឱយមនបរកិខ រគប់រគន់ សរមប់ករវលិរតឡប់េទកន់សល



េរៀនវញិរបកបេដយរបសិទធភព។ ដំណក់កលទី ២ ៃនយុទធនកររតឡប់េទសលេរៀនវញិ ែដលអនុវតតទូទងំរបេទស 

បនចប់េផតីមេធវីេឡងី កនុងែខមករ ឆន  ំ ២០២១ ជមួយនឹងករេផត តករយកចិតតទុកដក់េលីរគប់ទិដឋភពទងំអស់ៃន      

សុខមលភពរបស់កុមរដូចជ៖ ករអប់រ ំ សុខភពអហរូបតថមភ និងករករពរជេដីម។ ករេរៀបចំេសៀវេភែណនសំតីពី 

“ដំេណីរករសលេរៀនរបកបេដយសុវតថិភព” (១១៣ 00៦ ចបប់) និងករែចកេសៀវេភទងំេនះដល់សលេរៀនជង 

១៦ ០០០ កែនលងកនុងរបេទសកមពុជ បនជួយឱយរគូបេរងៀន និងនយកសលអចេរតៀមខលួន សរមប់ឆន សិំកសថម។ី 

េដីមបបំីេពញបែនថមដល់យុទធនករេនះ អងគករសហរបជជតិបនវនិិេយគេលីគំនិតផតួចេផតីមរយៈេពល ១២ ែខ

មួយែដលមនេឈម ះថ គំនិតផតួចេផតីមអប់រផំសពវផសយេដីមបកីរអប់រ ំ (C4E) កនុងេគលេដបេងកីតតរមូវករៃនករអប់រេំន

តមសហគមន៍ និងគណេនយយភពរបស់អជញ ធរមូលដឋ ន េលីករផតល់េសវអប់រែំដលធនបននូវសុវតថិភព ពីជំងឺកូវដី 

១៩។ គំនិតផតួចេផតីមេនះមនេគលបំណងផសពវផសយសរដល់សហគមន៍ងយរងេរគះេនកនុងេខតតេគលេដចំនួន ៦ 

(រតនគិរ ីមណឌ លគិរ ីសទឹងែរតង រកេចះ កំពង់ឆន ងំ េកះកុង)។ ចប់តងំពីករបិទទវ រសលេរៀនកលពីៃថងទី ២០ ែខមីន 

ឆន  ំ២០២១ មក ទងំយុទធនកររតឡប់េទកន់សលេរៀនវញិ ទងំគំនិតផតួចេផតីមអប់រផំសពវផសយេដីមបកីរអប់រ ំរតូវបនែក

សរមួល េដីមបបីញចូ លសរេលីកទឹកចិតតឱយកុមរបនតេរៀនសូរតតមរយៈកមមវធីិសិកសពីចមង យ េរកមករជួយរជុមែរជងពី

ឪពុកមត យ និងេលករគូអនករគូ។ 

អងគករសហរបជជតិ សូមវយតៃមលខពស់ដល់គំនិតផតួចេផតីមរបស់កមពុជ ែដលចត់ទុកករផតល់វ៉ក់សងំដល់រគូ

បេរងៀនថជអទិភព។ កមពុជ គឺជរបេទសមួយ កនុងចំេណមរបេទស ១៧ ែដលផតល់អទិភពដល់ករចក់វ៉ក់សងំរគូ

បេរងៀន េហយីរហូតមកដល់បចចុបបននេនះ មនរគូរដឋ និងឯកជនរបមណ ៨៥% បនទទួលវ៉ក់សងំរគប់ដូស។ អងគករ

សហរបជជតិក៏ទទួលសគ ល់ពីកររបកស ែដលេធវីេឡងីកលពីេពលថមីៗេនះ េដយរជរដឋ ភិបល ែដលបញជ ក់ថ

របេទសេនះកំពុងពិចរណចក់វ៉ក់សងំដល់កុមរអយុពី ១២ ដល់ ១៧ ឆន ។ំ បុ៉ែនត បចចុបបននេនះ េគេនកំពុងរបែមរបមូល

ភសតុតង និងេគលនេយបយែណនសំតីពីករចក់វ៉ក់សងំកូវដី ១៩ ដល់កុមរ េនេឡយី។ រសបតមករែណនជំ 

សកលបចចុបបននរបស់អងគករសុខភពពិភពេលក និងេដយសរករផគត់ផគង់វ៉ក់សងំកូវដី ១៩ េនមនករមិត អងគករសហ

របជជតិ ផតល់ជអនុសសន៍ឱយមនករបនតផតល់អទិភពវ៉ក់សងំដល់មនុសសេពញវយ័ និងអនកែដលរបឈមមុខខពស់េទ

នឹងករឆលងជំងឺ ក៏ដូចជរកុមែដលងយរងេរគះជងេគមុនសិន។ កុមរែដលមនជំងឺរបចកំយ េហយីែដលងយនឹងឆលង

ជំងឺកូវដី ១៩ ធងន់ធងរគួរទទួលបនវ៉ក់សងំ បុ៉ែនតទល់ែតេរកយេពលែដលមនុសសេពញវយ័ភគេរចីន ែដលមនជំងឺរបចំ

កយ បនទទួលវ៉ក់សងំ ២ ដូសសិន។ គួរមនករេរៀបចំែផនករសរមប់េពលអនគត េហយីរបេទសទងំឡយែដល

ពិចរណផតល់វ៉ក់សងំដល់មនុសសវយ័េកមងក៏ចបំច់រតូវពិចរណពីសុវតថិភព និងរបសិទធភពៃនវ៉ក់សងំកូវដី ១៩ 

សរមប់កុមរផងែដរ ែដលរតូវថលឹងែថលងពីហនិភ័យ និងអតថរបេយជន៍ែដលអចមន។ 

 

ករចូលរមួយ៉ងសកមមរបស់រកសួងអប់រយុំវជន និងកីឡ េនកនុងសមព័នធអប់រសំកល ែដលរតូវបនបេងកីតេឡងី 

េដីមបេីឆលីយតបចំេពះជំងឺកូវដី ១៩ ក៏រតូវបនទទួលសគ ល់ផងែដរ រមួគន នឹងករេបតជញ ចិតតរបស់រកសួងអប់រយុំវជន និងកីឡ 

កនុងករវភិជថវកិចំណយសរមប់ករអប់រឱំយដល់ ២0% ៃនថវកិចំណយសរុបរបស់រដឋ ភិបល េពលគឺេកីនេឡងីពីតួ

េលខ ១៨,៣៨% ចប់ពីឆន  ំ២0២២ តេទ។ ករធនឱយមនករផតល់ហរិញញបបទនរគប់រគន់ដល់វស័ិយអប់រ ំមនសរៈ



សំខន់សរមប់ករសត រេឡងីវញិ ជួយប៉ះបូ៉វករបត់បង់ករអប់រ ំ ែដលេកីតមនកនុងអំឡុងេពលែដលមនកររតតបតជ 

សកលេនះ។ 

ករអប់រគឺំជសិទធិជមូលដឋ ន និងជកតត ជំរុញឱយមនករសេរមចវឌឍនភពៃនេគលេដអភិវឌឍន៍េដយរបកបចីរ

ភពទងំ ១៧។ អងគករសហរបជជតិបនតេលីកទឹកចិតត និងគរំទឱយរជរដឋ ភិបលកមពុជផតល់អទិភពដល់ករេបីកដំេណីរ

ករ សលេរៀនេឡងីវញីឱយបនឆប់បំផុតែដលអចេធវីេទបន និងបនតេបីកសលឱយយូរបំផុត េដីមបបីេញច ៀសករបនតធល ក់

ចុះៃនករអភិវឌឍមនុសស។ របកសែដលេចញកលពីេពលថមីៗ េដីមបអីនុញញ តឱយមនករេរៀនជរកុមតូច បនទទួលករ

សវ គមន៍ជជំហនទី ១។ កររតតបតជសកលៃនជំងឺកូវដី ១៩ គឺជឱកស េដីមបែីកលមអរបព័នធសរមប់ករអប់ររំបកប 

េដយគុណភព េដីមបធីនយ៉ងណឱយកុមររគប់រូបអចសេរមចសកត នុពលេពញេលញរបស់ពួកេគ។ េដីមបសីេរមច

េគលេដេនះ រជរដឋ ភិបលគួរបនតកិចចខិតខំរបឹងែរបងកសងរបព័នធអប់រែំដលមនលកខណៈបរយិបនន និងធន់េទនឹងវបិតតិ

ៃនកររខំននេពលអនគត។ េនះរប់បញចូ លករបេងកីនករវនិិេយគេលីចំេណះដឹងឌីជីថល របកបេដយគុណភព ករ

ភជ ប់ទំនក់ទំនង និងេហដឋ រចនសមព័នធ េដីមបគីរំទដល់ករបនតករសិកស ក៏ដូចជបេងកីនជំនញរបស់រគូ កនុងករបញចូ ល     

បេចចកវទិយ ICT េទកនុងករេរៀននិងបេរងៀន។ គួរមនករបេងកីនករយកចិតតទុកដក់េលីកុមរែដលរបឈម និងរតូវបនេគ

ទុកេចល ជួយប៉ះបូ៉វករបត់បង់ករសិកសរបស់ពួកេគ និងជួយគរំទដល់ករអភិវឌឍសុខមលភពរបស់ពួកេគ។ អងគករ

សហរបជជតិេនែតបនតេបតជញ ចិតត កនុងករសហករជមួយនឹងរជរដឋ ភិបល ក៏ដូចជៃដគូដៃទេទៀត េដីមបេីលីកកមពស់ករ

អប់ររំបកបេដយគុណភព បរយិបនន និងសមធម៌ ក៏ដូចជជួយសត រេឡងីវញិពីកររតតបតជសកលៃនជំងឺកូវដី ១៩  

េដីមបបីេងកីនភពធន់បែនថមេទៀត។ 

### 

 

ឯកសរព័ត៌មនសដីពីករេឆលីយតបរបស់អងគករសហរបជជតិេនកមពុជចំេពះបញហ កូវដី-១៩ គឺជឯកសរផលូវករែដល     

ផលិតេដយអងគករសហរបជជតិេនកមពុជ េដីមបផីសពវផសយជូនអនកសរព័ត៌មន និងៃដគូដៃទេទៀត។ ឯកសរទងំេនះ

រតូវបនេរៀបចំេដយករយិល័យរបធនអងគករសហរបជជតិរបចរំបេទសកមពុជ។ សរមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមទក់ទង

កញញ  ែកវ រសីរសស់ មរនតីទំនក់ទំនង និងែសវងរកករគរំទៃនករយិល័យរបធនអងគករសហរបជជតិរបចរំបេទស     

កមពុជ តមរយៈអីុែមល៖ sreysros.keo@un.org។ 


