
 

 

 

កសងេឡងវិញកន់ែតរបេសរពីវិបតតិកវីូដ-១៩ តមរយៈទិននន័យរបកបេដយគុណភព 

ឯកសរព័ត៌មនទី ៩  

ៃថងទី ៧ ែខ កកកដ ឆន  ំ២០២១ 

 

ទិននន័យែបងែចកតមរបេភទ និងសថិតិផលូវករ ែដលអចរកបនទន់េពលេវល និងអចេជឿទុកចិតតបន មន   

សរៈសំខន់យ៉ងខល ងំ សរមប់ករយល់ដឹងពីផលប៉ះពល់ែផនកសុខភព សងគម និងេសដឋកិចច ែដលបងកេឡងីេដយសរ

កររតតបតជសកលៃនជំងឺកូវដី-១៩ និងសរមប់រគប់រគង ក៏ដូចជកត់បនថយផលប៉ះពល់ទងំេនះ។ ទិននន័យ និងសថិតិ

ទងំេនះ ក៏មនសរសំខន់ និងចបំច់ សរមប់េរៀបចំករេឆលីយតបរបកបេដយរបសិទធភព ឈរេលីភសតុតង ចំេពះវបិតតិ

េនះ ក៏ដូចជសរមប់ជំរុញឱយមនករសដ រេឡងីវញិរបកបេដយចីរភព និងបរយិប័នន ែដលពំុទុកនរណមន ក់េចល។      

ខណៈេពលែដលទិននន័យមនសរៈសំខន់សរមប់ករតក់ែតងេគលនេយបយ េនកនុង “សថ នភពរបរកតី កនលងមក” 

កររតតបតជសកលកន់ែតរេំលចឱយេឃញីពីសរៈសំខន់ៃនទិននន័យសរមប់សេរងគ ះជីវតិ និងសដ រេឡងីវញិឱយកន់ែត

របេសីរ។ 

របេទសកមពុជសេរមចបនវឌឍនភពជេរចីន កនុងករបេងកីនបរមិណទិននន័យ េទះជយ៉ងេនះកដីទិននន័យេន

មនចំណុចខវះខតគួរឱយកត់សមគ ល់មួយចំនួន ដូចជ ករមិតៃនករែបងែចកលមអិតែដលចបំច់ វសិលភពភូមិសរសត 

និងភពទន់េពលេវលៃនទិននន័យជេដីម។1 អងគករសហរបជជតិបនចត់ទុកករផតល់ករគរំទដល់រជរដឋ ភិបលកមពុ
ជ េដីមបបីេងកីនគុណភព ភពងយរសួលេរបីរបស់ និងករែបងែចកតមទិននន័យសថិតិលមអិតតមរបេភទ ថជករងរ

អទិភព។ អងគករសហរបជជតិកំពុងេធវីករងរ េដីមបពីរងឹងសមតថភពជតិ កនុងករសេរមចេគលេដ ដូចេរៀបរប់ខង

េលី េហយីក៏កំពុងរមួចំែណកដល់ករផលិតទិននន័យែដលអចេជឿទុកចិតតបន ែដលចបំច់សរមប់េឆលីយតបចំេពះបញហ

របឈមែដលបងកេឡងីេដយសរកររតតបតជសកល។ ករផតល់ករគរំទពីអងគករសហរបជជតិក៏េផដ តេលីករបេងកីន

សមតថភពជតិកនុងករពិនិតយតមដនេគលេដអភិវឌឍន៍របកបេដយចីរភព (SDG) និងសូចនករថន ក់ជតិដៃទេទៀត 

េដីមបជំីរុញករសេរមចតមរេបៀបវរៈឆន  ំ២០៣០ ផងែដរ។  

រសបគន នឹងសកមមភពខងេលីេនះ អងគករសហរបជជតិកំពុងគរំទដល់រកសួងែផនករ និងវទិយសថ នជតិសថិតិ 

ក៏ដូចជរកសួងសថ ប័នពក់ព័នធ េដីមបបីេងកីនភពអចរកបន និងករេរបីរបស់ទិននន័យសរមប់ករអភិវឌឍេដយចីរភព 

ដូចជ ករផសរភជ ប់ទំនក់ទំនងទិននន័យឱយកន់ែតរបេសីរ ជមួយដំេណីរករេធវីែផនករ និងថវកិជេដីម។ កនលងមកមន

ករេផដ តករយកចិតតទុកដក់ផតល់ករគរំទដល់ករអនុវតតយុទធសរសតជតិសដីពីករអភិវឌឍសថិតិ (NSDS) កនុងេគលបំណង

េធវីយ៉ងណឱយរបព័នធសថិតិកន់ែតរសបគន េទនឹងសតង់ដរអនតរជតិ។ អងគករសហរបជជតិក៏គរំទដល់កររបមូលទិននន័យ

សថិតិសំខន់ៗ តមរយៈករជំេរឿនថន ក់ជតិ ករអេងកតរបជសរសត ករអេងកតសងគមេសដឋកិចច និងរបព័នធទិននន័យរដឋបល 

 
1 ព័ត៌មនបែនថម អចរកបន កនុងករពិនិតយេឡងីវញិសម័រគចិតតថន ក់ជតិរបស់កមពុជ ឆន  ំ២០១៩ 
https://www.kh.undp.org/content/cambodia/en/home/library/environment_energy/cambodia_s-voluntary-
national-review-2019.html  



ែដលផតល់នូវទិននន័យរបកបេដយគុណភព សរមប់េរបីរបស់កនុងករពិនិតយតមរកបខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ជតិ និងដក់េចញនូវ

ទិសេដេគលនេយបយផងែដរ។ េនះរមួមនករករគរំទដល់ករពិនិតយតមដន និងករេរៀបចំរបយករណ៍សដីពី     

េគលេដអភិវឌឍន៍របកបេដយចីរភពរបស់រដឋ ភិបល តមរយៈករបេងកីតនូវេវទិកថន ក់ជតិមួយ សរមប់ជួយឱយរកសួង

សថ ប័នពក់ព័នធរបស់រដឋ ភិបលេរៀបចំរបយករណ៍ និងេផត ះបតូរទិននន័យសូចនករសដីពីករអភិវឌឍជតិ ឬេគលេដអភិវឌឍ

ន៍េដយចីរភព ែដលេហកត់ថ CAMSTAT  ែដលកនុងេនះមនបញចូ លផតថល សរមប់តមដនេគលេដអភិវឌឍន៍

េដយចីរភពកមពុជ ឬេគលេដអភិវឌឍន៍េដយចីរភពផងែដរ។ េនកនុងបរបិទៃនកររតតបតជសកលនេពលបចចុបបនន

េនះ ទិននន័យែដលអចេជឿជក់បន មនសរៈសំខន់ និងចបំច់សរមប់គរំទដល់កិចចខិតខំរបឹងែរបងពេនលឿនករសេរមច

េគលេដអភិវឌឍន៍េដយចីរភព េដីមបផីតល់លទធភពឱយរបេទសកមពុជេនែតសថិតេលីមគ៌រតឹមរតូវ េឆព ះេទសេរមចេគល

េដអភិវឌឍន៍េដយចីរភព។ 

 

រមួគន ជមួយនឹងៃដគូ អងគករសហរបជជតិបនេធវីករវយតៃមលែបបរហ័ស និងករអេងកតជេរចីន េដីមបរីបមូល

ទិននន័យ េឈវងយល់ឱយកន់ែតរបេសីរពីផលប៉ះពល់ែដលកររតតបតជសកលៃនជំងឺកូវដី-១៩ បងកេឡងីេផសងៗគន  មក

េលីសថ នភពសុខភព សងគម និងជពិេសស សថ នភពេសដឋកិចចរបស់រកុមងយរងេរគះ។ ដំេណីរករេនះ រមួមន ករ

វយតៃមល និងករអេងកតេលីផលប៉ះពល់ េដីមបរីបមូលទិននន័យសដីពីផលប៉ះពល់ែដលកររតតបតជសកលបងកេលីកុមរ 

រសតី យុវជន ជនមនពិករភព អនករស់េនជមួយេមេរគ/ឆលងជំងឺេអដស៍ សុខភពផលូវេភទ និងបនតពូជ ពលករេទសនតរ   

របេវសក៍ែដលេធវីមតុភូមិនិវតតន៍ កមមករកត់េដរ ពលករេរករបព័នធ ក៏ដូចជសហរគសខន តតូចនិងមធយម។ ករអេងកតជ

េរចីនរតូវបនេធវីេឡងីជេរចីនជំុនិងេរចីនដង និងបនរមួចំែណកផតល់ជព័ត៌មនដល់ករេធវីេគលនេយបយ និងករែក

សរមួលកមមវធីិរបស់រដឋ ភិបល េដីមបអីចេឆលីយតបកន់ែតរបេសីរេទនឹងសថ នភពកូវដី-១៩ ែដលបនតមនករែរបរបួល។ 

 

 អងគករសហរបជជតិក៏កំពុងរមួចំែណកករផតល់ទិននន័យរបកបេដយគុណភព តមរយៈកររបមូលទិននន័យ

តមខនង់ផទះ ែដលេធវីេឡងីជេទៀងទត់ េដីមបវីស់ែវងករវវិឌឍៃនសថ នភពសនតិសុខេសបៀង និងអហរូបតថមភ រពមទងំ

របសិទធភពៃនវធិនករកត់បនថយផលប៉ះពល់េនកមពុជ។ អងគករសហរបជជតិបនេធវីករពិនិតយតមដនតៃមល និង

សថ នភពទីផសរពីចមង យ េដយសហករជមួយនឹងករយិល័យទីផសរកសិកមម (AMO) ៃនរកសួងកសិកមម រុកខ របមញ់ 

និងេនសទនិងបនផលិតរបយករណ៍ពិនិតយតមដនរបចែំខ (របយករណ៍បចចុបបននភពសដីពីទីផសរកមពុជ) ែដលផតល់

នូវទិននន័យ និងព័ត៌មនសីុជេរមអំពីនិនន ករតៃមល ដំេណីរករទីផសរ និងែខសរចវក់ផគត់ផគង់ផលិតកមមកសិកមម េដីមបី

េឈវងយល់ពីសថ នភពទីផសរទូេទ និងផលប៉ះពល់មកេលីរគួសរននេនកនុងរបេទសកមពុជ ក៏ដូចជករេឆលីយតបេគល

នេយបយរបស់រដឋ ភិបល។ អងគករសហរបជជតិរបមូលទិននន័យផលិតកមមកសិកមមរបចែំខេនកមពុជ េដីមបផីតល់ករ

ជូនដំណឹងជមុន តមរយៈរបព័នធផតល់ព័ត៌មន និងរបកសអសននេនករមិតសកល។ ករពិនិតយតមដនេនះេនែតបនតេធវី

េនកនុងេពលែដលមនកររតតបតជសកលៃនជំងឺកូវដី-១៩ និងបនផតល់នូវព័ត៌មនជរមួអំពីសូចនករករសេងកតែផនដី 

(Earth Observation Indicators) ែដលកនុងេនះរមួមនសូចនកររដូវ សូចនកររុកខជតិ និងសូចនករកមពស់ទឹកេភលៀង 

ជេដីម។ 

អងគករសុខភពពិភពេលក ែដលជទីភន ក់ងរសហរបជជតិ និងរកសួងសុខភិបលកមពុជ េរៀបចំរបយ

ករណ៍អំពីសថ នភពកូវដី-១៩ជរបច ំ េដីមបរីេំលចឱយេឃញីពីករអភិវឌឍេហយីចុងេរកយបំផុតៃនករេឆលីយតបរបស់



របព័នធសុខភិបលចំេពះជំងឺកូវដី-១៩។ ចប់តងំពីករផទុះករឆលងរតតបតជសកលេនះមក អងគករសហរបជជតិក៏

បនគរំទដល់រជរដឋ ភិបលកមពុជកនុងករតមដនចំនួនពលករេទសនតរបេវសក៍កមពុជែដលបនេធវីមតុភូមិនិវតតន៍ និង

សថ នភពេនតមបេណដ យរពំែដន ក៏ដូចជេនតមមណឌ លចតត ឡស័ីក េដីមបផីតល់ព័ត៌មនសរមប់េរៀបចំេគលនេយ- 

បយេឆលយីតបឱយកន់ែតមនរបសិទធភព។ អងគករសហរបជជតិក៏កំពុងអនុវតតកមមវធីិជំនួយសងគមេឆលីយតបចំេពះវបិតតិ

ផងែដរ តមរយៈករផសរភជ ប់ទំនក់ទំនងរវងទិននន័យរគួសររកីរកជមួយនឹងរបព័នធគពំរសងគម និងរបព័នធរគប់រគងរកុម

អនតរជតិ។ េលីសពីេនះ ក៏មនករផតល់ករគរំទដល់របព័នធរគប់រគងព័ត៌មនជេរចីន ដូចជ របព័នធកររគប់រគងព័ត៌មន

សដីពីករករពរកុមរ និងេវទិកសរមប់ករពិនិតយតមដនផលប៉ះពល់ និងសថ នភពភល មៗ (PRISM) ជេដីម។ 

អងគករសហរបជជតិែដលបនសហករជមួយនឹងរកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ េដីមបកីរកសងនូវមូ៉ែដល 

(models) ដំបូងៗ សរមប់េធវីករប៉ន់របមណពីផលប៉ះពល់សងគម និងេសដឋកិចច ែដលបងកេឡងីេដយសរជំងឺកូវដី-

១៩។ ករងរេនះបនបងហ ញេឃញីថ កញច ប់ថវកិសេរងគ ះែដលមនបញចូ លករគពំរសងគម មិនរតឹមែតេធវីឱយ ផ.ស.ស

េកីនេឡងីបុ៉េណណ ះេទ បុ៉ែនតក៏រមួចំែណកកត់បនថយភពរកីរក និងភពគម នករងរេធវីផងែដរ។ ករវភិគបនតេទៀតបងហ ញឱយ

េឃញីថ ករថយចុះករទទួលបនករអប់រ ំេដយសរសថ នភពៃនកររតតបតជសកល នឱំយសនទសសន៍អភិវឌឍធនធន

មនុសសរបស់កមពុជ ធល ក់ចុះផងែដរ។ 

េដីមបបីេងកីនលទធភពេរបីរបស់ទិននន័យឱយបនទូលំទូលយ អងគករសហរបជជតិបនបេងកីតនូវផទ ងំទិននន័យ

របយករណ៍សធរណៈមួយ ែដលមនផទុកនូវរបយករណ៍រសវរជវ និងវយតៃមលែដលរតូវបនេបះពុមពផសយចុង

េរកយ និងែដលនឹងរតូវេបះពុមពផសយនេពលខងមុខ សតីពីរបេទសកមពុជែដលរបមូលពីៃដគូនន។ ផទ ងំទិននន័យេនះក៏

មនបញចូ លកររសវរជវអំពីផលប៉ះពល់ៃនជំងឺកូវដី-១៩ផងែដរ។ គិតរតឹមៃថងទី ៥ ែខ កកកដ ឆន  ំ២០២១ ករវយតៃមល

ែដលរតូវបនបញច ប់ និងែដលកំពុងបនតេធវីចំនួន ១៦៨ រតូវបនបញចូ លេទកនុងេនផទ ងំទិននន័យេនះ។ ផទ ងំទិននន័យេនះ

បងហ ញព័ត៌មនែដលបនពីរបយករណ៍ននកនុងទរមង់ជរូបភព និងជករវភិគែដលងយរសួលយល់។ ផទ ងំទិននន័យ

េនះជួយវយតៃមល និងកំណត់ដឹងពីចំេណះដឹងែដលេនខវះខត បេងកីតនូវចំណុចេកត សរមប់តមដនវឌឍនភពរសបតម

រេបៀបវរៈអភិវឌឍន៍េដយចីរភពឆន  ំ២០៣០។ 

កររតតបតជសកលៃនជំងឺកូវដី-១៩ រេំលចឱយេឃញីពីបញហ របឈម និងភពងយរងេរគះ កនុងករផលិត

ទិននន័យ និងរបព័នធទិននន័យ។ រជរដឋ ភិបលកមពុជ េដយមនករគរំទពីៃដគូ បនខិតខំរបឹងែរបងផលិតទិននន័យ និង      

ភ័សតុតងសរមប់េធវីករសេរមចចិតតេគលនេយបយ និងែកសរមួលកមមវធីិនន។ កនុងន័យេនះ អងគករសហរបជជតិ

សូមេលីកទឹកចិតតឱយអជញ ធរបនតកិចចខិតខំរបឹងែរបងពរងឹងរបព័នធទិននន័យ និងសថិតិជតិ េដីមបធីនយ៉ងណឱយទិននន័យ

កន់ែតអចរមួចំែណកមិនទុកនរណមន ក់េចល ក៏ដូចជេលីកកមពស់សមភព និងករអភិវឌឍរបកបេដយចីរភព។ េដីមបី

េធវីកិចចករេនះរបកបេដយរបសិទធភព របព័នធផលិតទិននន័យរតូវេឆលីយតបឱយកន់ែតមនរបសិទធភព និងកន់ែតឆប់រហ័ស

ចំេពះបរយិកសែដលកំពុងមនករផល ស់បតូរ និងរតូវរពឹំងទុកជមុនឱយកន់ែតរបេសីរពីហនិភ័យែដលអចេកីតមន      

េឡងី។ អងគករសហរបជជតិេលីកទឹកចិតតឱយមនករេរបីរបស់បេចចកវទិយឌីជីថល និងនវនុវតតន៍ និងរបភពទិននន័យថមីៗ

ឱយបនកន់ែតរបេសីរ េដីមបផីគត់ផគង់ទិននន័យឱយកន់ែតទន់េពលេវល។ អងគករសហរបជជតិក៏េលីកទឹកចិតតឱយអជញ ធរ

េលីកកមពស់ចំេណះដឹងអំពីទិននន័យ និងអភិបលកិចចទិនន័យផងែដរ។ តមរយៈករបងហ ញឱយេឃញីពីតួនទីដ៏សំខន់របស់

ទិននន័យ កនុងករេឆលីយតបចំេពះកររតតបតជសកល អងគករសហរបជជតិជំរុញឱយអជញ ធរធនឱយមនតុលយភពរវង

កនុងករករពរសុខភពសធរណៈ និងសិទធិរកសភពជឯកជន។ កររកសភពជឯកជនៃនទិននន័យ និងករករពរ



ព័ត៌មនផទ ល់ខលួនឱយបនរគប់រជុងេរជយ អចសេរមចបនតមរយៈករដក់េចញនូវវធិនករចបប់ និងេគលនេយបយ

សមរសប។ កនុងេពលជមួយគន  កររកសតុលយភព និងករេគរពសរៈសំខន់ៃនករធនតមល ភព និងភពងយរសួលេរបី

របស់ទិននន័យ េដីមបរីបេយជន៍សធរណៈ ក៏មនសរសំខន់ផងែដរ។ ជករសំខន់ណស់ែដលចបំច់រតូវេធវីកររគប់

រគងទិននន័យេដយេរបីរបស់អភិរកមរគប់រជុងេរជយទូទងំរដឋ ភិបល េដយរតូវជំរុញឱយមនករចូលរមួពីរគប់តួអងគពក់

ព័នធ និងៃដគូទងំអស់េនរគប់វស័ិយ។ ចបំច់រតូវមនករបេងកីនកិចចខិតខំរបឹងែរបង េដីមបជីរមះរេបៀបរបមូលទិននន័យដច់

េដយែឡកពីគន  និងគួរផដល់អទិភពេលីករបេងកីនសមតថភពរបមូលទិននន័យែបងែចកតមរបេភទ េដីមបធីនឱយមនករ

បញចូ លរកុមអនកងយរងេរគះែដលរងផលប៉ះពល់ធងន់ធងរជងេគ េដយសរកររតតបតជសកល។  

អងគករសហរបជជតិនឹងបនតេធវីករងរជមួយនឹងរជរដឋ ភិបល និងៃដគូដៃទេទៀត េដីមបបីេងកីនភពអឺរ ៉ុបបន 

ភពទន់េពលេវល និងករេរបីរបស់ទិននន័យ និងសថិតិរបកបេដយគុណភព ែដលចបំច់សរមប់េឆលីយតបចំេពះករ

រតតបតជសកល វបិតតិនេពលអនគត និងេដីមបពីេនលឿនសកមមភពឈនេទសេរមចេគលេដេដយចីរភព។ 

 

#### 

 

ឯកសរព័ត៌មនសដីពីករេឆលីយតបរបស់អងគករសហរបជជតិេនកមពុជចំេពះបញហ កូវដី-១៩ គឺជឯកសរផលូវករែដល     
ផលិតេដយអងគករសហរបជជតិេនកមពុជ េដីមបផីសពវផសយជូនអនកសរព័ត៌មន និងៃដគូដៃទេទៀត។ ឯកសរទងំេនះ
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