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វិសមភព សទិធិេសដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ និងករេឆលយតបចំេពះជំងឺកវីូដ-១៩ 

ឯកសរព័ត៌មនទី ១៥ 

ៃថងទី ០៣ ែខវិចឆិក ឆន  ំ២០២១ 

 

កររតតបតជសកលកំពុងលតរតដងឱយេឃញីពីវសិមភពេនកមពុជ - ដូចជ វសិមភព

របក់ចំណូល សុខភព និងករអប់រ ំជេដីម។ របជពលរដឋមនចំណូលទបជេរចីនរគួសរកំពុងជប់        
បំណុល។ របកគំេហញីបឋម ែផអកតមករសិកសៃផទកនុងរបស់អងគករសហរបជជតិបងហ ញថ បំណុល
រតូវបនេរបីរបស់ េដីមបបំីេពញតរមូវករេសដឋកិចច សុខភព និងជីវភពរស់េនរបចៃំថងរបស់រគួសរ
ទងំេនះ។ ភពងយរងេរគះ និងវសិមភពរបក់ចំណូលេនកមពុជ ក៏រតឹែតមនសភពធងន់ធងរ

េដយសរជំងឺកូវដី ១៩ ែដលបនតរេំលចឱយេឃញីពីែដនកំណត់ ៃនករចត់ទុកកំេណីនផលិតផលសរុប

កនុងរសុក (ផ.ស.ស) ថជសញញ ែដលបងហ ញពីវបុិលភពនិងសុខមលភពជរមួរបស់របជពលរដឋ។  

សរមប់របព័នធអងគករសហរបជជតិេនកមពុជ ករេឆលីយតបចំេពះវសិមភពទងំេនះ រតូវករ
អភិរកមេសដឋកិចចែដលមនមូលដឋ នេលីសិទធិមនុសស (human rights economy) ែដលមនករ    វនិិ
េយគេលីរបជពលរដឋទូេទ និងជពិេសសេលីមុខរបរចិញច ឹមជីវតិ កែនលងេធវីករ សនតិសុខសងគម ជីវតិ
រគួសរ ករចូលរមួកនុងសកមមភពវបបធម៌ ជេដីម។ េនះរមួមនភពចបំច់ េដីមបធីនករទទួលបន
លំេនឋន េសបៀង ទឹក ករែថទសុំខភព និងេសវអប់រ ំ — ែដលរតូវបនេគេហរមួគន ថជសិទធិ    

េសដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌។ 

អវីែដលជចកខុវស័ិយ និងករសនយរបស់អងគករសហរបជជតិេនកមពុជ គឺសិទធិមនុសសរគប់
ែបបយ៉ង គឺជរបស់មនុសសរគប់រូប េដយមិនរបកន់ពីករមិតចំណូលរបស់ពួកេគ។ ករេឆលីយតប

ចំេពះបញហ វសិមភព គឺជកមល ងំជំរុញរបស់អងគករសហរបជជតិ េដីមបនីឱំយមនយុតតិធម៌សងគម 
សិទធិករងរ និងភពជតំណងរបស់អនកែដលមនេយនឌ័រេផសងៗគន កន់ែតេរចីនជងមុន។ វក៏ជ
េគលេដដ៏សំខន់មួយៃនករអំពវនវជសកលឱយមនករេគរពសិទធិមនុសស របស់អគគេលខធិករ     
អងគករសហរបជជតិ ែដលបនគូសបញជ ក់ពីភពបនទ ន់ៃនករចត់ទុកសិទធិមនុសសថជ ចំណុច

សនូលៃនករអភិវឌឍរបកបេដយចីរភព។  

តមរយៈករសហករយ៉ងជិតសនិទធជមួយនឹងរជរដឋ ភិបលកមពុជ អងគករសហរបជជតិ

បនខិតខំអនុវតតសកមមភព េដីមបឈីនេទកត់បនថយវសិមភព និងករពរសិទធិេសដឋកិចច សងគម និង

វបបធម៌៖ 
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• េដីមបជួីយអជញ ធរឱយធនបននូវសិទធិទទួលបនេសវសុខភព អងគករសហរបជជតិបន 
គរំទដល់រកសួងសុខភិបល និងរកសួងសថ ប័នដៃទេទៀត កនុងករផតល់េសវសុខភពជ   
សរវនត និងបងកភពងយរសួលឱយពលរដឋកមពុជរគប់រូបបនទទួលេសវសុខភព ដូចជសុខ

ភពមត និងកុមរ េសវចក់ថន បំងក រ សុខភពផលូវចិតត និងករគរំទចិតតសងគមជេដីម។      
អងគករសហរបជជតិបនគរំទដល់េសវបងក រករឆលងេមេរគេអដស៍ និងបនពរងីកជរបចំ
នូវករផតល់ថន រំបឆងំេមេរគជេរៀងរល់ែខ ដល់រកុមែដលរស់េនជមួយេមេរគេអដស៍។      
អងគករសហរបជជតិក៏បនផសពវផសយព័ត៌មនដល់អនកេរបីរបស់បណត ញសងគមជង ៨ 

លននក់ ឱយេចះសមគ ល់ដឹងពីព័ត៌មនមិនរតឹមរតូវអំពីសុខភព និងេបះពុមពផសយេសៀវេភ
ែណន ំ សរមប់អនកសរព័ត៌មនេដីមបេីឆលីយតបចំេពះករផសពវផសយព័ត៌មនមិនពិត។ 

សរមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមេមីល ឯកសរព័ត៌មនទី ១៤ សតីពីសុខភព។  

• េដីមបជួីយដល់រដឋ ភិបលកនុងករបំេពញកតពវកិចចរបស់ខលួនកនុងករធននូវសិទធិទទួលបនករ
អប់រ ំអងគករសហរបជជតិេនកមពុជបនសហករជមួយនឹងអជញ ធរ េដីមបែីចកឯកសរេរៀន
បរយិបននពីចមង យដល់កុមរចំនួន ៣,២ លននក់។ េនទូទងំរបេទស អងគករសហរបជ
ជតិ បនផតល់ថវកិ ៤,២ លនដុលល រ ដល់សលបឋមសិកស និងមធយមសិកសបឋមភូមិ េដីមបី
រ៉ប់រងចំណយបែនថមកនុងបរបិទៃនជំងឺកូវដី ១៩។ អងគករសហរបជជតិកំពុងេរតៀមជួយឱយ
កុមររគប់រូបបនរតឡប់េទសលេរៀនវញិ តមរយៈករជួយឱយសិសសនុសិសសអចបំេពញ
ករេរៀនសូរតែដលពួកេគបត់បង់កនលងមក និងជួយរគូ កនុងករេឆលីយតបចំេពះបញហ ែដលពក់
ព័នធនឹងករបត់បង់ករេរៀនសូរត និងបញចូ លបេចចកវទិយឌីជីថលេទកនុងករបេរងៀនរបស់ពួក

េគ។ សរមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមេមីលឯកសរព័ត៌មនទី ១០ សតីពីករអប់រ។ំ 

• ទីផសរករងរកមពុជរបែហល ៨៨,៣% ដំេណីរករកនុងេសដឋកិចចេរករបព័នធ េហយីកមមករ
និេយជិតភគេរចីនកនុងចំេណមកមមករនិេយជិតទងំេនះ មិនអចពឹងអរស័យេលីលទធភព

ទទួលបនេសវែថទសុំខភព ឬសនតិសុខរបក់ចំណូលរបស់ពួកេគេនះេឡយី1។ ករទទួល
បនអតថរបេយជន៍ពីកមមវធីិគពំរសងគមេនមនករមិត ឬមិនេសមីគន ែបបេនះ បងកផលប៉ះពល់
ដល់កិចចខិតខំរបឹងែរបង កត់បនថយភពរកីរក និងវសិមភព។ អងគករសហរបជជតិបននឹង
កំពុងេធវីករងរជមួយរដឋ ភិបលជំុវញិសិទធិទទួលបនសនតិសុខសងគម។ េយងីកំពុងជួយរកុម

របឹកសជតិគពំរសងគម េដីមបធីនយ៉ងណឱយកមមករនិេយជិតែដលងយរងេរគះជងេគ 
រពមទងំរកុមរគួសររបស់ពួកេគ រតូវបនបញចូ លេទកនុងរបព័នធគពំរសងគម ែដលរតូវបង់ភគ
ទនផង និងមិនចបំច់រតូវបង់ភគទនផង។ អងគករសហរបជជតិេនកមពុជបនជួយ
ពរងីកកមមវធីិជំនួយសងគមដល់រសតី និងកុមររកីរកងយរងេរគះ ចស់ជរ និងជនមនពិករ

 
1  ករគណនរបស់ ILO ែផអកតមករអេងកតកមល ងំពលកមមេនកមពុជ ឆន  ំ២០១៩ 
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ភព និងអនកែដលរស់េនជមួយេមេរគេអដស៍។ យនតករកំណត់អតតសញញ ណជនមនពិករ
ភពែដលជយនតករថមីមួយរបស់ជតិ នឱំយមនករកំណត់អតតសញញ ណជនែដលមនពិករ
ភពជង ២00.000 នក់ េដីមបឱីយពួកេគអចទទួលបនេសវែថទសំងគម និងេសវដៃទ       

េទៀត។ សរមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមេមីលឯកសរព័ត៌មនទី ៣ សតីពីជំនួយសងគម និងឯកសរ

ព័ត៌មនទី ៧ សតីពីករគរំទដល់កមមករនិេយជិតកត់េដរ។ 

• សកមមភពបេញចញមតិរបស់កមមករ មនរបវតតិសរសតរបយុទធរបឆងំនឹងវសិមភព និងតសូ៊ 
េដីមបសិីទធិ និងេសចកតីៃថលថនូរសរមប់ទងំអស់គន គួរជទីេមទនៈ។  េនកមពុជ របក់ឈនួលអបបរ
មមនែតសរមប់ កមមករនិេយជិតេនកនុងវស័ិយកត់េដរ ែសបកេជីង វស័ិយផលិតទំនិញ
សរមប់ករេធវីដំេណីរ និងកបូបែតបុ៉េណណ ះ។ អងគករសហរបជជតិជំរុញដល់ករេគរពសិទធិ
េនកែនលងេធវីករ តម  រយៈករផតល់ករគរំទដល់សថ ប័ននន ដូចជ រកុមរបឹកសជតិរបក់

ឈនួលអបបរម ែដលជេវទិកពិេរគះេយបល់កនុងសងគម រវងសហជីព និងនិេយជក។ អងគ
ករសហរបជជតិបនជួយដល់រដឋ ភិបល កនុងករអនុម័តេគលនេយបយសតីពីេទសនតររបេវ
សន៍ករងរសរមប់ កមពុជ។ េយងីបនផតល់ជំនួយផទ ល់ដល់ពលករេទសនតររបេវសក៍ជង 
៧៥.000 នក់ ដូចជជួយឱយពួកេគទទួលបនព័ត៌មនអំពីេទសនតររបេវសន៍ករងរ និងទទួល

បនេសវគរំទេឆលីយតបេទនឹងសថ នភពរបស់ពួកេគមន ក់ៗផងែដរ។ សរមប់ព័ត៌មនមន

បែនថមសូមេមីល       ឯកសរព័ត៌មនទី ៨  សតីពីករផតល់ជំនួយដល់ពលករេទសនតររបេវសក៍។ 

• េដីមបជួីយដល់រដឋ ភិបលកនុងករបំេពញកតពវកិចចធនសិទធិទទួលបនលំេនឋនឱយបនរគប់

រគន់សរមប់របជពលរដឋ អងគករសហរបជជតិេនកមពុជបនេរៀបចំេគលករណ៍ែណន ំ
ថន ក់ជតិសតីពីករតងំទីលំេនជថមី។ របសិនេបីេគលករណ៍ែណនេំនះរតូវបនទទួលយក 
េគលករណ៍ែណនេំនះនឹងជួយដល់អជញ ធរកនុងករផតល់នូវដំេណះរសយ ែដលមនមូល
ដឋ នេលីសិទធិមនុសសចំេពះបញហ បេណត ញេចញេដយបងខំ រមួទងំដំេណះរសយេផសងេទៀត

រសបតមបទដឋ ន និងសតង់ដរសិទធិមនុសសអនតរជតិ។ អងគករសហរបជជតិក៏បនេរៀបចំ និង
ផសពវផសយឯកសរពិភកស សតីពីករសរមួលនិតិវធីិផតល់ប័ណណកមមសិទធិសហគមន៍ជមួយនឹង     
រដឋ ភិបលផងែដរ។ ចប់តងំពីេពលែដលកររតតបតជសកលចប់េផតីមេកីតមន ជនជតិ
េដីមភគតិច ៥៦ រគួសរបនទទួលករគរំទកនុងកិចចខិតខំរបឹងែរបងរបស់ពួកេគ េដីមបដីក់

សំេណីសំុប័ណណកមមសិទធិសហគមន៍។ 

• េដីមបេីលីកកមពស់សិទធិចូលរមួកនុងជីវភពវបបធម៌ អងគករសហរបជជតិបនផតល់ករគរំទដល់
ករេរតៀមេរៀបចំ ករករពរ និងករែថទទីំតងំេបតិកភណឌ ពិភពេលករបស់យូេណសកូ អនក

ជំនញ និងអនកករពរេបតិកភណឌ មនជីវតិ បណត ញទីរកុងរបកបេដយភពៃចនរបឌិតរបស់

យូេណសកូ និងវស័ិយៃចនរបឌិតជេដីម។  
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កមពុជបនចុះហតថេលខ និងផតល់សចច ប័ណណដល់ពិធីសរ និងអនុសញញ សិទធិមនុសសជេរចីន 
េហយីរកបខ័ណឌ គតិយុតតរបស់របេទសេនះ មនមូលដឋ នរងឹមេំលីរដឋធមមនុញញរបស់ខលួន ែដលអចនឱំយ
មនករចត់វធិនករចបប់ េគលនេយបយ និងសថ ប័នរគប់ែបបយ៉ង េដីមបសីេរមចសិទធិទងំេនះ។ 

រជរដឋ ភិបលកមពុជរតូវធន សិទធិេសដឋកិចចសងគម និងវបបធម៌សរមប់ទងំអស់គន  េដយមិនរតូវទុក
នរណមន ក់េចលេនះេឡយី – ែដលេនះគឺជករសនយគនលឹះ េធវីេឡងីេរកមរកបខ័ណឌ រេបៀបវរៈ 

អភិវឌឍន៍របកបេដយចីរភពឆន  ំ២០៣០។ 

ពលរដឋកមពុជចង់បន និងសមនឹងទទួលបនរបព័នធសងគមេសដឋកិចច ែដលផតល់របេយជន៍

សរមប់ពួកេគ។ ពួកេគចង់ឱយសិទធិមនុសស និងេសរភីពជមូលដឋ នរបស់ពួកេគ បនទទួលករេគរព

េនរគប់េពលេវលទងំអស់ និងមនសំេឡងកនុងករសេរមចចិតតទងំឡយែដលមនឥទធិពលដល់ជិវតិ

របស់ពួកេគ។ អងគករសហរបជជតិេរតៀមខលួនរចួរល់ េដីមបគីរំទដល់រជរដឋ ភិបលកមពុជ កនុងករ   

កសងនូវកិចចសនយសងគមថមីមួយ ែដលផតល់ឱកសេសមីភពគន សរមប់រគប់គន  និងធនឱយមនករ

េគរពសិទធិ និងេសរភីពរបស់ទងំអស់គន  តមរយៈ៖ 

• ករវនិិេយគេលីេហដឋ រចនសមព័នធសុខភព និងសុខភពសធរណៈ េដីមបេីលីកកមពស់       

សមធម៌កនុងករទទួលបនេសវសុខភព ពរងឹងេសវសុខភពសធរណៈ និងសេរមចឱយបន

នូវកររគបដណត ប់ជសកលៃនេសវសុខភព។  

• ជំរុញឱយមនករបេងកីតនូវរបព័នធគពំរសងគម ែដលមនលកខណៈបរយិបនន យកចិតតទុកដក់

ចំេពះេយនឌ័រ និងមនមូលដឋ នេលីសិទធិមនុសស េដីមបេីឆលីយតបចំេពះតរមូវកររបស់        

របជពលរដឋែដលធល ក់ចូលេទកនុងភពរកីរក និងបត់បង់ឱកសេរពះែតកររតតបតជ 

សកលៃនជំងឺកូវដី ១៩។  

• ជំរុញឱយមនករេរៀបចំកញច ប់អនតរគមន៍សត រេសដឋកិចចេឡងីវញិ ែដលមនចីរភព និងមនមូល

ដឋ នេលីសិទធិមនុសស េដីមបេីឆលីយតបចំេពះវសិមភព បេងកីតករងរ និងេធវីឱយវស័ិយសធរណៈ 

កន់ែតមនភពលអរបេសីរ។ 

• ផតល់ករគរំទដល់ករពរងីកលំហសរេពីពនធរបស់រដឋ ភិបល េដីមបបីេងកីនករវនិិេយគេលីកិចច

អភិវឌឍន៍ េដីមបបំីេពញតរមូវកររបស់របជពលរដឋ តមរយៈករកសងនូវឧបករណ៍ហរិញញ    

បបទនៃបតងែដលមនលកខណៈនវនុវតតន៍។ 

• ផតល់ជំនួយបេចចកេទស េដីមបបីេងកីតនូវរបព័នធពនធែដលគរំទដល់របជពលរដឋរកីរក។  

• បងកភពងយរសួលឱយរបជពលរដឋអចទទួលបនឥណទនែដលមនតៃមលសមរមយ េដីមបឱីយ

ពួកេគយកេទេរបីរបស់សរមប់ករវនិិេយគែដលេឆលីយតបេទនឹងតរមូវកររបស់ពួកេគ និង

ជមនះបញហ របឈមនន។ 
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• េរៀបចំចបប់ និងលិខិតបទដឋ នគតិយុតត ឱយកន់ែតរបេសីរ េដីមបផីតល់ករករពរឱយមនរបសិទធ

ភពដល់សិទធអចលនរទពយ និងដក់លកខខណឌ  ែដលកំណត់ពីេពលែដលអចអនុវតតករ          

បេណត ញេចញ។ 

### 

ឯកសរព័ត៌មនសតីពីករេឆលីយតបចំេពះជំងឺកូវដី ១៩ របស់អងគករសហរបជជតិេនកមពុជ គឺជឯកសរផលូវករ របស់   

អងគករសហរបជជតិ ែដលមនេគលបំណងផសពវផសយជូនរបព័នធផសពវផសយ និងៃដគូដៃទេទៀត។ ឯកសរទងំេនះរតូវ
បនេរៀបចំេដយករយិល័យរបធនអងគករសហរបជជតិរបចរំបេទសកមពុជ។ 

 


