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ជនមនពិករភពេនកមពុជ ជួបរបទះបញហ របឈមេរចីនយ៉ង ដូចជ វសិមភព និងករេរសីេអីង កនុងករទទួល
បនេសវអប់រ ំ េសវែថទសុំខភព មុខរបរ និងករងរ េសវគពំរសងគម េសវយុតតិធម៌ និងករេរបីរបស់មេធយបយេធវី
ដំេណីរសធរណៈជេដីម។ ពួកេគក៏ងយទទួលរងអំេពីហងិស និងកររេំលភបំពនសិទធិមនុសសជមូលដឋ នផងែដរ។ រសតី 
និងេកមងរសីមនពិករភពជួបរបទះនឹងករេរសីេអីង និងឧបសគគបែនថមេទៀត េនេពលែដលពួកេគេទទទួលេសវ េបីេធៀប
នឹងបុរសែដលមនពិករភព។ េបីតមជំេរឿនរបជជនទូេទេនកមពុជឆន  ំ២០១៩ របជជន ៤,៩% (េសមីនឹង៦៨៩,៥៣២ 
នក់) ែដលមនអយុចប់ពី ៥ ឆន េំឡងីេទ បនរយករណ៍ថជួបនឹងករលំបកមួយចំនួន កនុងករបំេពញមុខងរងយៗ
របចៃំថងរបស់ពួកេគ។ 
 

ករឆលងរតតបតជសកលៃនជំងឺកូវដី ១៩ បងកករគំរមកំែហងដល់សមជិកទងំអស់េនកនុងសងគម បុ៉ែនតជនមន
ពិករភពជេរចីននក់ ជួបរបទះនឹងបញហ វសិមភព ែដលេធវីឱយពួកេគរតឹែតងយរងេរគះេទេទៀត។ វសិមភពទងំេនះ
ែដលមនករមិតរតឹែតធងន់ធងរសរមប់រសតី និងេកមងរសីមនពិករភព េកីតេឡងីេដយសរឧបសគគជេរចីន ដូចជ ករ
មក់ងយ េហដឋ រចនសមព័នធ មេធយបយេធវីដំេណីរ និងេសវព័ត៌មនពំុបនបងកភពងយរសួលដល់ពួកេគ និងករខវះ
េគលនេយបយ និងេសវសធរណៈែដលពំុមនលកខណៈបរយិបនន។ 
 

របព័នធអងគករសហរបជជតិេនកមពុជ សូមសវ គមន៍រកបខ័ណឌ េគលនេយបយរគប់រជុងេរជយ ែដលរតូវបន
ដក់ឱយអនុវតតេដយរជរដឋ ភិបល េដីមបគីរំទដល់ករសត រេឡងីវញិេរកយវបិតតិកូវដី១៩ ែដលមនលកខណៈបរយិបនន
សរមប់ជនមនពិករភព។ ករអនុម័តចបប់សតីពីពិករភពថមីនេពលខងមុខ (រពឹំងថនឹងរតូវអនុម័ត កនុងឆន  ំ២0២២) 
ែដលនឹងឆលុះបញច ងំពីអភិរកមែផអកតមសិទធិ ដូចែចងកនុងអនុសញញ សតីពីសិទធិជនពិករ (CRPD) នឹងដក់េចញនូវមូលដឋ ន
រគឹះរងឹមសំរមប់ករអនុវតតសកមមភពនេពលអនគត។ ែផនករយុទធសរសតជតិសតីពីពិករភព (២០១៩-២០២៣ 
NDSP2)ក៏ផតល់នូវរកបខ័ណឌ សរមប់ឱយរកសួងសថ ប័ននន ទងំេនថន ក់ជតិ និងេនថន ក់េរកមជតិ អនុវតតសកមមភព
ផងែដរ។ េលីសពីេនះ រកបខ័ណឌ េគលនេយបយជតិគពំរសងគម ២០១៦-២០២៥ (SPPF) ដក់េចញនូវចកខុវស័ិយ 
េដីមបពីរងីកវសិលភពរគបដណត ប់ និងបេងកីនភពសីុរបទក់រកឡគន ៃនកមមវធីិជំនួយសងគម កមមវធីិធនរ៉ប់រងសងគម និង
កមមវធីិទីផសរករងរ។ 
 

របព័នធអងគករសហរបជជតិ (UN) េនកមពុជ កំពុងផតល់ករគរំទយ៉ងសកមម ដល់រជរដឋ ភិបល េនកនុងកិចច

ខិតខំរបឹងែរបង េដីមបធីនឱយមនេឆលីយតបចំេពះជំងឺកូវដី១៩ របកបេដយរបសិទធភព និងមនបរយិបននពិករភព។ 

េរកពីវស័ិយសុខភិបល ទីភន ក់ងរអងគករសហរបជជតិជេរចីន កំពុងេផត តករយកចិតតទុកដក់េលីផលប៉ះពល់ែដល



បងកេឡងីេដយសរកររតតបតជសកលេនះ េលីវស័ិយដៃទេទៀត និងកំពុងរមួចំែណកផតល់ករគរំទតមវស័ិយមួយចំនួន
ដូចជ វស័ិយគពំរសងគម អប់រ ំនិងករងរ ជេដីម។  
 

• តមរយៈករសហករជមួយ នឹងរកុមរបឹកសសកមមភពជនពិករ និងអងគករជនពិករ អងគករសហរបជជតិ 

បនេធវីករវភិគសថ នភពេនកនុងរបេទស និងបនប៉ន់របមណពីផលប៉ះពល់ ែដលជំងឺកូវដី១៩ បងកេលីសិទធិ 

និងសុខមលភពរបស់ជនមនពិករភព រពមទងំបនជួយេរៀបចំនូវែផនករសត រេឡងីវញិរយៈេពល ៣ ឆន ។ំ 

ករវភិគេនះបនកំណត់ពីចំណុចខវះខត និងកលនុវតតភពសំខន់ៗ េដីមបេីឆលីយតបចំេពះផលប៉ះពល់ែដល

កររតតបតជសកលៃនជំងឺកូវដី១៩ មនមកេលីជនមនពិករភព។ ផលប៉ះពល់ទងំេនះរមួមន៖ ភពរកីរក 

និងកររបកបមុខរបរចិញច ឹមជីវតិែដលពំុមនចីរភព ករេរសីេអីង និងឥរយិបថអវជិជមន អំេពីហងិសទក់ទងនឹង

េយនឌ័រេលីរសតី និងេកមងរសី និងចស់ជរែដលមនពិករភព ព័ត៌មននិងករអប់រ ំ  ករមិនផតល់នូវភពងយ

រសួលសរមប់ជនមនពិករភពកនុងករេរបីរបស់េហដឋ រចនសមព័នធរូបវនត និងករខវះករផតល់ផសុកវតថុ។  

• អងគករសហរបជជតិបនផតល់ករគរំទបេចចកេទសដល់រដឋ ភិបល េដីមបធីនឱយកមមវធីិគពំរសងគម រតូវបន

អនុវតតរបកបេដយសមធម៌ និងផតល់ភពងយរសួលដល់ជនមនពិករភព។ ជលទធផលជនមនពិករភព

របមណ ៥៩,០០០ នក់ បនទទួលផលពីកមមវធីិឧបតថមភសច់របក់កនុងអំឡុងេពលៃនកររតតបតជសកល

េនះ។  

• អងគករសហរបជជតិបនផតល់ជំនួយបេចចកេទសដល់រដឋ ភិបល កនុងករេលីកកមពស់ និងករករពរសិទធិជនមន

ពិករភពដូចជ សិទធិទទួលបនយុតតិធម៌ និងដំេណះរសយតមរយៈករផតល់េសវជំនួយផលូវចបប់ និងករ

កសងសមតថភពដល់តួអងគេនកនុងវស័ិយយុតតិធម៌។ 

• េដយែឡកសរមប់ែផនករេឆលីយតប និងសត រេឡងីវញិពីជំងឺកូវដី១៩ អងគករសហរបជជតិ និងរកសួងអប់រ ំ   

យុវជន និងកីឡ បនបងកភពងយរសួលឱយកុមរមនពិករភព អចបនតេរៀនសូរត ដូចជ តមរយៈថន លអប់រ ំ

អនឡញ ជេដីម េដយបញចូ លករបកែរបភសសញញ េទកនុងឃលបីវេីដអូែដលេរបីរបស់សរមប់ករេរៀនសូរត 

ករេរៀបចំ និងផតល់សមភ រៈឯកសរអប់រែំដលមនលកខណៈបរយិបនន និងកញច ប់អប់របំំប៉ន ែដលរតូវបនែក

សរមួល ឱយរសបតមសថ នភពសិសសែដលមនពិករភព េដីមបបំីេពញចេនល ះខវះខតៃនករេរៀនសូរតរបស់ពួក

េគ។ កុមរមនពិករភពយ៉ងេហចណស់ ២៩,៩៣២ នក់ (រសី ១២,៥៦២ នក់) នឹងទទួលបនផលពីឯក

សរេរៀនសូរតតមផទះចំនួន ៧៦០,០៤០ កញច ប់ ែដលបចចុបបននកំពុងែចកជូនកុមរេរៀនថន ក់ទី ១ និងថន ក់ទី ២      

ទូទងំរបេទស ក៏ដូចជសមភ រៈអនម័យ ែដលរតូវបនែចកជូនសលរដឋទងំ ១៣,៤៨២ កែនលងទូទងំរបេទស។  

• អងគករសហរបជជតិបនផតល់ករគរំទដល់រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ េដីមបកីសង

របព័នធកំណត់អតតសញញ ណកមមជនមនពិករភព (ែផអកេលីតរមូវករសងគម និងសិទធិ) ែដលេនះជរបព័នធទី ១ 

េនកមពុជ េដីមបអីចកំណត់អតតសញញ ណកុមរ និងជនមនពិករភពទងំអស់េនកនុងរបេទស សំេដជួយឱយពួក

េគអចទទួលបនេសវគពំរសងគម េសវែថទសំងគម និងឱកសរបកបមុខរបរចិញច ឹមជីវតិ។ ជលទធផល ជន

មនពិករភពជង ៦០,000 នក់ រតូវបនកំណត់អតតសញញ ណ តមរយៈរបព័នធកំណត់អតតសញញ ណេនះ ែដល

េគរពឹំងថនឹងបញច ប់រចួរល់ទូទងំរបេទស េនមុនបំណច់ឆន  ំ២០២១។ ពក់ព័នធនឹងករចក់វ៉ក់សងំករពរជំងឺ

កូវដី១៩ វញិ តមរយៈកមមវធីិែដលកំពុងអនុវតតេនកនុងវស័ិយចរមុះជមួយនឹងរកសួងសថ ប័នដៃទេទៀតដូចជ 

រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ និងរកសួងមហៃផទ អងគករសហរបជជតិ រមួនឹងអងគករ

េរករដឋ ភិបលជៃដគូ បនសហករជមួយនឹងអជញ ធរមូលដឋ ន និងអងគករតមសហគមន៍ េដីមបជួីយសរមួល



ឱយរកុមែដលងយរងេរគះេនកនុងេនះមនទងំជនែដលមនពិករភពផងែដរ អចទទួលបនវ៉ក់សងំករពរ

ជំងឺកូវដី ១៩ របកបេដយសមធម៌។ ឃុចំំនួន ៨០% (េពលគឺ ១,៣២២ េលី ១,៦៤៦ ឃុ)ំ បនរបមូលទិននន័យ

អំពីជនមនពិករភព េដីមបេីរៀបចំផតល់វ៉ក់សងំករពរជំងឺកូវដី ១៩ ជូនពួកេគ។ ជនមនពិករភពចំនួន 

១២៥,២១៧ នក់ រតូវបនកំណត់អតតសញញ ណ កនុងេនះ ៨៦,៤៧៩ នក់ (េសមីនឹង ៦៩%) បនទទួលករចក់

វ៉ក់សងំេដយសម័រគចិតត។ ជនមនពិករភព ១៧,៤៣៤ នក់ េលី ៨៦,៤៧៩ នក់ បនទទួលករចក់              

វ៉ក់សងំរគប់ដូស។ 

• អងគករសហរបជជតិបនផតល់ករគរំទបេចចកេទសដល់រដឋ ភិបល េដីមបេីលីកកមពស់បរយិបននសងគមសរមប់

រសតី និងយុវជនមនពិករភព េដីមបឱីយពួកេគអចទទួលបនេសវសុខភពផលូវេភទ និងសុខភពបនតពូជ ផតល់

ព័ត៌មន និងករអប់រសំរមប់ជនមនពិករភព ដូចជករទប់សក ត់ និងករេឆលីយតបចំេពះអំេពីហងិសផលូវេភទ 

និងអំេពីហងិសរទក់ទងនឹងេយនឌ័រជេដីម។  

េទះជយ៉ងណក៏េដយ បញហ របឈមមួយចំនួនេនែតបនតមន ដូចជ ករបរញជ បពិករភពេទកនុងេគល
នេយបយ និងែផនករធំៗ ជេដីម។ េនមនករងរជេរចីនេទៀតែដលចបំច់រតូវេធវី េដីមបកីសងសមតថភពមរនតី             
រដឋ ភិបល អជញ ធរមូលដឋ ន អនកផតល់េសវដៃទេទៀត និងវស័ិយធុរកិចច េដីមបធីនឱយមនករបញចូ លពិករភពរបកបេដយ
របសិទធភព េទកនុងរគប់វធិនករេឆលីយតបទងំអស់ ចំេពះកររតតបតជសកល រមួទងំកនុងករតក់ែតង និងករអនុវតត
ចបប់ េគលនេយបយ និងែផនករផងែដរ។  

អងគករសហរបជជតិខិតខំពរងឹងសមតថភព អនកផតល់េសវេនថន ក់ជតិ និងថន ក់េរកមជតិ េដីមបផីតល់េសវមូល
ដឋ នរបកបេដយសមធម៌ និងបងកភពងយរសួលដល់ជនមនពិករភពរប់បញចូ ល ទងំកនុងអំឡុងេពលែដលមន        
សថ នភពអសននផងែដរ។ េសវទងំេនះ មនដូចជ េសវែថទសុំខភព សុខមលភពសងគម ករសត រលទធភពពលកមម 
េសវែសវងរកករងរឱយេធវី េសវយុតតិធម៌ និងេសវអប់រ ំ និងករករពររកុមែដលងយរងេរគះ រប់បញចូ លទងំរកុមែដល
មនពិករភពផងែដរ។ ែផនករសត រេឡងីវញិរយៈេពល ៣ ឆន  ំ សរមប់ជនមនពិករភព អចបំេពញតួនទីជែផនទី
បងហ ញផលូវេនកនុងន័យេនះ។  
 

េដីមបធីនសិទធិ និងសុខមលភពរបស់ជនមនពិករភព និងករទទួលបនេសវ និងករគរំទនន ទមទរឱយ

មនករេបតជញ ចិតត និងភពៃចនរបឌិតពីរគប់តួអងគពក់ព័នធទងំអស់ ជអទ៌សថ ប័នរដឋ ភិបល ទីភន ក់ងរអងគករសហរបជ
ជតិ និងៃដគូអភិវឌឍន៍ដៃទេទៀត អងគករអនតរជតិ អងគករេរករដឋ ភិបល វស័ិយធុរកិចច និងសងគមសីុវលិ។ កនុងេពលជមួយ
គន ចបំច់រតូវមនករយកចិតតទុកដក់ជបនទ ន់ េដីមបធីនយ៉ងណឱយមនសមតថភពេឆលីយតបចំេពះសិទធិ និងតរមូវករ
ជនមនពិករភពរគប់របេភទទងំអស់ េដីមបជួីយឱយពួកេគងយរសួលទទួលបនេសវ និងករគរំទកនុងសហគមន៍របស់
ពួកេគផទ ល់ ឬេនជិតសហគមន៍របស់ពួកេគ។ 
 

អវីែដលសំខន់ជងេគេនះ ជនមនពិករភពរតូវែតជចំណុចសនូលៃនែផនករសត រេឡងីវញិ។ ពំុមននរណដឹង

ចបស់ជងជនមនពិករភពអំពីបញហ របឈម និងឧបសគគ ែដលរតូវជមនះ កនុងដំេណីរករសត រេឡងីវញិពីកររតតបតជ    
សកលៃនជំងឺកូវដី១៩ ករសត រេឡងីវញិនូវសុខមលភព ក៏ដូចជករទទួលបនសិទធិ និងេសវកមម ករគរំទ និងឱកស
នន របកបេដយសមភពជមួយនឹងអនកដៃទ េនះេឡយី។ 
 

 
### 



 
ឯកសរព័ត៌មនសដីពីករេឆលីយតបរបស់អងគករសហរបជជតិេនកមពុជចំេពះបញហ កូវដី-១៩ គឺជឯកសរផលូវករែដល     

ផលិតេដយអងគករសហរបជជតិេនកមពុជ េដីមបផីសពវផសយជូនអនកសរព័ត៌មន និងៃដគូដៃទេទៀត។ ឯកសរទងំេនះ

រតូវបនេរៀបចំេដយករយិល័យរបធនអងគករសហរបជជតិរបចរំបេទសកមពុជ។ សរមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមទក់ទង

កញញ  ែកវ រសីរសស់ មរនតីទំនក់ទំនង និងែសវងរកករគរំទៃនករយិល័យរបធនអងគករសហរបជជតិរបចរំបេទស     

កមពុជ តមរយៈអីុែមល៖ sreysros.keo@un.org។ 
 
 


