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សេចក្តថី្លែងការណ៍រមួ | ថ្លៃទី១ ថ្ែមិលុនា ឆ្ន ាំ២០២០ 

ម្ចា សជ់ំនយួ និងរាជរដ្ឋា ភិបាលត្រូវតរដ្ឋកស់ទិ្ធិកមុ្ចរ 
ជាប េះដូងននការប្លើយរ បត្រេះអាសននកវូីដ១៩ 

 

ែណៈសេលថ្ែលជាំងឺកូ្វែី១៩បន្តរកី្រាលដាលសៅជុាំវញិេិភេសោក្ ក្មពុជាបាន្កាែ យជាប្បសទេទទលួបាន្សជាគជ័យ
ែ៏ក្ប្មមួយ។ សដាយេុាំមាន្ភេតុតាងបង្ហា ញថាមាន្ការឆ្ែងក្នុងេហគមន៍្ ន្ិងមាន្ក្រណីនាាំចូលថ្ែេីរប ុស ណ្ ោះក្នុងរយៈ 
សេលជាង ៦េបាត ហ៍ សន្ោះេែិជាចាេ់្េ់ថារលក្ទី១ថ្ន្ការឆ្ែងប្ែូវបាន្ប្គប់ប្គងសដាយសជាគជ័យ។ ក្រណីថ្ែល
បាន្នាាំចូលនាសេលលមីៗសន្ោះបង្ហា ញថា សយងីគួរថ្ែមាន្ការប្បុងប្បយែ័នែពេ់ ប ុថ្ន្តវាក៏្េាំខាន់្ផងថ្ែរក្នុងការអបអរសាទរ
ការង្ហរែ៏លអថ្ែលបាន្ស្វីក្ន្ែងមក្ រហូែែល់ទទួលបាន្សជាគជ័យគួរឱ្យក្ែ់េមាា ល់មួយសន្ោះក្នុងការប្បឆ្ាំងន្ឹងវរុីេថ្ែល
បាន្ចមែងមនុ្េសរាប់ោន្នាក់្សៅទូទាំងេិភេសោក្។ គ្មម ន្ការេងសយ័សទថ្ែលថា ការសឆ្ែីយែបប្បក្បសដាយការេប្មប
េប្មួលយ ងលអ ន្ិងរហ័េេេីាំ្ក់្រាជរដាា ភិបាលក្មពុជា ថ្ែគូអភិវឌ្ឍន៍្ ន្ិងអងាការេងាមេុីវលិ គឺជាក្តាត ថ្ន្ភាេ
សជាគជ័យក្នុងការកាែ់បន្ថយការរកី្រាលដាលថ្ន្ជាំងរឺាែែាែសន្ោះសៅក្នុងប្េោះរាជា្ចប្ក្ក្មពុជា។ យន្តការសឆ្ែីយែបសផស
ងៗថ្ែលែឹក្នាាំ ន្ិងេប្មបេប្មួលសដាយប្ក្េួងពាក់្េ័ន្ធែូចជាការបិទរាល់ក្ថ្ន្ែងក្មាន្តទូទាំងប្បសទេ ការតាមដាន្ 
ថ្េវងរក្ជាប្បេ័ន្ធនូ្វអនក្ប ោះពាល់ផ្ទា ល់ន្ិងប្បសយលជាមួយអនក្ជាំង ឺន្ិងការអនុ្វែតយុទធនាការបង្ហា រទូទាំងប្បសទេ បាន្ស្វ ី
ឱ្យមាន្ការផ្ទែ េ់បតូរគួរឱ្យក្ែ់េមាា ល់។ 

សទោះយ ង្ប្េបសេលថ្ែលសយងីអបអរជ័យជាំន្ោះរបេ់សយងីក្នុងការប្បយុទធប្បឆ្ាំងជាសលីក្ែាំបូងជាមយួន្ឹង
ជាំងឺកូ្វែី១៩ សយងីមិន្គួរគិែថាសយងីបាន្ឈ្នោះេង្គ្ង្ហា មប្បឆ្ាំងន្ឹងជាំងឺរាែែាែ ន្ិងផលវបិាក្ថ្ែលសក្ីែមាន្ជាអាទិ៍មក្
សលីប្បសទេក្មពុជាសនាោះសទ។ ការវាយែាំថ្ល ន្ិងការេាង់មែិ1 ជាបន្តបនាា ប់ថ្ែលបាន្ស្វីស ងីក្នុងរយៈសេលប ុនាម ន្េបាត ហ៍
ចុងសប្កាយសន្ោះបាន្បង្ហា ញថា ជាំងកូឺ្វែី១៩ បាន្ជោះឥទធិេលយ ងខាែ ាំងសៅសលេុីែុមាលភាេកុ្មារ។ ក្នុងនាមជាអងាការ
មូលដាា ន្ សយងីមាន្ការប្េួយបារមភជាេិសេេអាំេលីទធភាេថ្ែលកុ្មារង្ហយរងសប្គ្មោះន្ិងេហគមន៍្ ក៏្ែូចជាប្ក្ុមថ្ែល
បាែ់បង់ឱ្កាេ ន្ឹងអាចមាន្េប្មាប់ទប់ទល់ន្ឹងផលប ោះពាល់យ ង្ាំស្ងសៅសលីថ្ផនក្អប់រ ាំ េងាម ន្ិងសេែាក្ចិច
សដាយសារវបិែតិសន្ោះ។ សយងីែងឹសហយីថារាជរដាា ភិបាលក្មពុជា ថ្ែគូអភិវឌ្ឍន៍្ ន្ិងអងាការេងាម េុីវលិែថ្ទសទៀែក្ាំេុង
ថ្ចក្រ ាំថ្លក្សេចក្តបី្េួយបារមភទាំងសន្ោះ សហយីបចចុបបន្នក្ាំេុងសរៀបចាំថ្ផន្ការសែីមបសីឆ្ែយីែបសៅន្ឹងបញ្ហា ទាំងអេ់សន្ោះ។ 
ឯក្សារសន្ោះផតល់នូ្វអវីថ្ែលជាអាទិភាេ ន្ិងអនុ្សាេន៍្ថ្ែលសយងីសជឿថាអាចជួយែឹក្នាាំេក្មមភាេថ្ែលមាន្ការេប្មប
េប្មួលរបេ់សយងីសឆ្ព ោះសៅរក្ការធានាេិទធិរបេ់កុ្មារសៅក្នុងប្បសទេក្មពុជាថ្ែលជាសបោះែូងថ្ន្ការសឆ្ែីយែបសប្គ្មោះ
អាេន្នកូ្វែី១៩។ 

                                                           
1 េូមសមីលបញ្ជ ីថ្ន្ការវាយែថ្មែនិ្ងការេាងម់ែិទាំងសន្ោះនិ្ងេែ័ម៌ាន្អាំេីវ ិ្ ីសាង្គ្េតក្នុងការស វ្ីការវាយែថ្មែនិ្ងេាងម់ែិសៅក្នុងឧបេមព័ន្ធ១ ។ 
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ការអ រ់ ំ

សែីមបបីង្ហា រការឆ្ែងរកី្រាលដាល ជាំងឺកូ្វែី១៩ សៅក្នុងេហគមន៍្ សៅថ្លៃទ១ី៦ ថ្ែមីនា រាជរដាា ភិបាលក្មពុជាបាន្
េាំសរចចិែតបិទសាោសរៀន្ប្គប់ប្បសភទ ន្ិងប្គប់ក្ប្មិែេិក្ាទាំងអេ់សៅក្នុងប្បសទេក្មពុជា។ មាន្េេិសសប្ចីន្ជាង ៣ 
ោន្នាក់្ េីថាន ក់្មសែតយយែល់ថាន ក់្ទ១ី២ មិន្បាន្សៅសាោតាាំងេពីាក់្ក្ ត្ លថ្ែមនីាមក្។ នាសេលលមីៗសន្ោះរាជរដាា ភិ
បាលក្មពុជាបាន្េសប្មចថាការបិទសាោសរៀន្អាចន្ងឹបន្តរហូែែល់ថ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០។ 

សាថ ន្ភាេសន្ោះក្ាំេុងជោះឥទធេិលយ ងខាែ ាំងែល់េុែុមាលភាេរបេ់កុ្មារ ន្ិងការេសប្មចបាន្នូ្វេទិធិរបេ់េួក្សគសៅក្នុង
ប្បសទេក្មពុជា។ ការេាង់មែលិមីៗសន្ោះថ្ែលស្វីស ងីសដាយេមព័ន្ធ Joining Forces ន្ិងអងាការេមព័ន្ធេទិធិកុ្មារក្មពុជា 
ជាមួយកុ្មារថ្ែលមាន្អាយុេ ី១០-១៧ ឆ្ន ាំបាន្បង្ហា ញថា ៧៨% ថ្ន្កុ្មារ ន្ិងយុវជន្ថ្ែលប្ែូវបាន្េមាភ េន៍្ បាន្រាយ
ការណ៍ថា េួក្សគបាន្ន្ិងក្ាំេុងបន្តការេិក្ាែែោះៗថ្ែលចាំន្នួ្ពាក់្ក្ ត្ លថ្ន្េួក្សគេិក្ាែិចជាង ១០ សមា ងក្នុងមយួ
េបាត ហ៍សៅផាោះសបីសប្បៀបស្ៀបសៅន្ឹង ២០ សមា ងក្នុងមួយេបាត ហ៍សេលសរៀន្្មមតាសៅសាោ។ សយងតាមការវាយែថ្មែ
រហ័េមួយថ្ែលស្វីស ងីសដាយអងាការ Save the Children មាន្ថ្ែកុ្មារប្បថ្ហលពាក់្ក្ ត្ លប ុស ណ្ ោះថ្ែលមាន្លទធ
ភាេទទលួបាន្ឯក្សារេិក្ាសេលសៅផាោះ (៥៤%) សហយីមាន្ថ្ែ ៤៨% ប ុស ណ្ ោះថ្ែលបាន្រាយការណ៍ថាបាន្ទទលួ
ការគ្មាំប្ទក្នុងការបន្តការេិក្ាសៅផាោះ។ ការេាង់មែិរមួរបេ់ Joining Forces ន្ិងអងាការេមព័ន្ធេិទធិកុ្មារក្មពុជា ក៏្បាន្
រក្ស ញីថាបញ្ហា ប្បឈ្មបថ្ន្ថមរមួមាន្សលបឿន្អុីន្្ឺថ្ណែយែឺ ការចាំ្យសលីថ្លែអុីន្្សឺណែ ន្ិងការមិន្អាចទក់្ទង
ប្គូសែីមបេីួរេាំណួរ។ ជាលទធផលកុ្មារេីរភាគបីមាន្ការប្េួយបារមភថាការសរៀន្េូប្ែតាមផាោះផតល់ឱ្យេួក្សគនូ្វការអប់រ ាំ
ថ្ែលមាន្គុណភាេសែាយ សហយីជាង ៤០% ថ្ន្េួក្សគសជឿថាវាអាចរារា ាំងេួក្សគមិន្ឱ្យមាន្អាជីេលអនាសេលអនាគែ។ 
សៅក្នុងការវាយែថ្មែយ ងឆ្ប់រហ័េលមីៗសន្ោះថ្ែលស្វីស ងីសដាយអងាការទេសន្ៈេិភេសោក្ ៨៦% ថ្ន្អនក្សឆ្ែីយេាំណួរ
សជឿជាក់្ថាសាថ ន្ភាេបចចុបបន្នន្ឹងនាាំឱ្យមាន្ការសក្ីន្ស ងីនូ្វចាំន្ួន្កុ្មារថ្ែលសបាោះបង់សោលការេិក្ានាសេល អនាគែ។ 

សាថ ន្ភាេសន្ោះក៏្ប ត្ លឱ្យមាន្ការប្េយួបារមភផងថ្ែរេប្មាប់ការអប់រ ាំកុ្មារែូច(កុ្មារថ្ែលមាន្អាយុេី៣-៥ឆ្ន ាំ)។ 
ការវាយែថ្មែថ្ែលស្វីស ងីសដាយអងាការថ្ភែន្អន្តរជាែកិ្មពុជាបាន្បង្ហា ញថាឪេុក្មាត យសេាីរថ្ែ ៣០% មិន្បាន្បសប្ងៀន្
កូ្ន្ែូចរបេ់េកួ្សគទល់ថ្ែសសាោះ ចាំថ្ណក្ឯឪេុក្មាត យ ៦០% ផតល់ការគ្មាំប្ទែិចែចួបាំផុែែល់ការេិក្ា ន្ិងអភិវឌ្ឍកូ្ន្
ែូចរបេ់េួក្សគ។ ឪេុក្មាត យ ៧៤% បាន្រាយការណ៍ថាេួក្សគមាន្ចាំសណោះែឹងែិចែួចអាំេរីសបៀបបសប្ងៀន្កូ្ន្ែូចរបេ់
េួក្សគ។ 

ការបិទសាោសរៀន្អាចមាន្ផលប ោះពាល់សប្ចីន្សលីសក្មងប្េជីាេិសេេសក្មងប្េងី្ហយរងសប្គ្មោះបាំផុែ។ សយងតាម
ការវាយែថ្មែថ្ែលស្វីស ងីសដាយអងាការថ្ភែន្អន្តរជាែ ិ ោប់តាាំងេីការបទិសាោសរៀន្មក្ សក្មងប្េីប្ែូវបាន្សគឱ្យជយួស្វី
ការង្ហរផាោះបថ្ន្ថមសទៀែថ្ែលកាែ់បន្ថយសេលសវោថ្ែលេកួ្សគចាំ្យេប្មាប់ការេិក្ាសៅផាោះ។ ការេិក្ាអន្ដរជាែផិ ្
សេងៗគ្មន បាន្បង្ហា ញថា េួក្សគក៏្មាន្ហាន្ិភ័យែពេ់ ក្នុងការសរៀបការសៅវយ័កុ្មារ ន្ិងការសរៀបការសដាយបងខាំ ការមាន្ថ្ផា
សពាោះទាំងវយ័សក្មង អាំសេីហងឹាក្នុងប្គួសារ ន្ិងអាំសេហីងិាផែូវសភទ សៅសេលេួក្សគមិន្បាន្សៅសាោ។ ជាលទធផល មាន្
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ការប្េួយបារមភយ ងេិែប្បាក្ែថាជាំងកូឺ្វែី១៩ ន្ឹងស្វឱី្យសក្មងប្េីមនិ្េូវវលិប្ែ ប់សៅសាោសរៀន្វញិសទបនាា ប់េមីាន្
ការបិទសាោសរៀន្ ថ្ែលសន្ោះបាន្បសងាីន្គាំោែសយន្ឌ័្រក្នុងការទទួលបាន្ការអប់រ ាំសៅក្មពុជា។ 

អនុ្សាេន៍្ែល់រាជរដាា ភបិាល 

● សាោសរៀន្គរួថ្ែសបីក្ែាំសណីរការស ងីវញិសៅសេលថ្ែលមាន្េុវែថិភាេ។ ការសបីក្សន្ោះន្ឹងែប្មូវឱ្យមាន្យុទធសាង្គ្េត
ថ្ផអក្សលីភេតុតាង ន្ងិសគ្មលការណ៍ថ្ណនាាំបសចចក្សទេេប្មាប់សាោសរៀន្ទាំងអេ់សៅក្នុងប្បសទេក្មពុជា។ 
អងាការេមាជកិ្េមព័ន្ធ Joining Forces មាន្ឆ្ន្ាៈគ្មាំប្ទែល់រាជរដាា ភបិាលក្មពុជាក្នុងការសរៀបចាំយុទធសាង្គ្េត 
សគ្មលការណ៍ថ្ណនាាំ ន្ិងការអនុ្វែតនូ្វយុទធសាង្គ្េតន្ិងសគ្មលការណ៍ទាំងសនាោះ។  

● គួរមាន្ក្ិចចប្បឹងថ្ប្បងេប្មបេប្មួលឱ្យបាន្លអសែីមបបីសងាីន្ការអនុ្វែតការេិក្ាតាមផាោះជាេិសេេេប្មាប់កុ្មារ
សៅែាំបន់្ដាច់ប្េយលន្ិងេបិាក្សៅែល់ ន្ិងែាំបន់្ថ្ែលគ្មម ន្ប្បេ័ន្ធសអ ចិប្ែូន្ិចឬមាន្ែិចែចួ។ ក្ិចចការសន្ោះ
គួរពាក់្េ័ន្ធន្ឹងការេប្ងឹងេមែថភាេប្គូបសប្ងៀន្ បសងាីន្ការទទួលបាន្េមាភ រៈេិក្ាសែមីបយីក្សៅសរៀន្សៅផាោះ ប
សងីាន្ការោក់្ផាយការបសប្ងៀន្ ន្ិងប ត្ ញថ្ែលប្ែូវបាន្សប្បីសែីមបផីសេវផាយការបសប្ងៀន្ទាំងសនាោះ ក៏្ែូចជា
ការបសងាីែ្ន្ធាន្ឯក្សារេប្មាប់ឪេុក្មាត យន្ងិេប្មាប់មែិតអប់រ ាំមែិត។  

● េក្មមភាេន្ិងេមាភ រៈេិក្ាេប្មាប់ការអភិវឌ្ឍកុ្មារែូចគរួថ្ែប្ែូវបាន្ផសេវផាយតាមរយៈប ត្ ញ ន្ិងក្មមវ ិ្ ី
សផសងៗសែីមបធីានាថាកុ្មារែូចបន្តអភិវឌ្ឍ ន្ិងេិក្ាសរៀន្េូប្ែតាមរយៈការសលងសដាយថ្ផអក្សលីេមាេធាែុថ្ន្
ប្ក្បែ័ណឌ ចិញ្ច ឹមបីបាច់ន្ិងថ្លទាំកុ្មារែូច។ 

● សដាយសារសាោសរៀន្អាចប្ែូវបាន្បិទទវ ររយៈសេលជាសប្ចីន្ថ្ែសទៀែ គួរថ្ែមាន្ក្ចិចការជាសប្ចីន្សទៀែថ្ែលប្ែូវ
ស្វីសែីមបធីានាថាយន្តការថ្ន្ការសរៀន្េូប្ែសៅតាមផាោះន្ិងេចីមាៃ យមាន្លក្ខណៈង្ហយប្េលួន្ិងអាចទទលួបាន្
េប្មាប់កុ្មារន្ិងយុវជន្ថ្ែលមាន្េិការភាេរមួទាំងកុ្មារ ន្ងិយុវជន្ថ្ែលមាន្េិការភាេថ្ផនក្គាំសហញីន្ិងការ
សាត ប់។ 

●   ការសបកី្សាោសរៀន្ស ងីវញិន្ឹងប្ែូវស្វីស ងីសដាយមាន្យុទធនាការេប្មបេប្មួលទូទាំងប្បសទេសែីមបទីប់សាា ែ់ 
ការសបាោះបង់សោលការេិក្ាជាេិសេេេប្មាប់កុ្មារង្ហយរងសប្គ្មោះែូចជាសក្មងប្េ ីកុ្មារមាន្េិការភាេ ន្ិង
កុ្មារជន្ជាែិភាគែិច។ 

អនុ្សាេន៍្ែល់មាច េ់ជាំន្យួ 

● ផតល់ការគ្មាំប្ទថ្ែលមាន្ការេប្មបេប្មលួ ន្ងិរងឹមាាំែល់ប្ក្េួងអប់រ ាំយុវជន្ន្ិងក្ីឡា ន្ិងអងាការេងាមេុីវលិ
ទាំងអេ់ថ្ែលស្វកីារសៅក្នុងវេ័ិយអប់រ ាំប្េបតាមអនុ្សាេន៍្ខាងសល។ី 

● ផតល់ភាេបែ់ថ្បន្ែល់ភាន ក់្ង្ហរអនុ្វែតសែីមបធីានាបាន្នូ្វការសឆ្ែីយែបប្បក្បសដាយភាេឆ្ប់រហ័េ ន្ងិបែ់ថ្បន្
ក្នុងក្ាំ ុងសេលមាន្វបិែតិថ្ែលមិន្អាចទយទុក្ជាមុន្បាន្សន្ោះ។ 
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ជវីភាព សនតសិខុបសបៀង នងិអាហារ ូរថម្ភកមុ្ចរ 

ទិន្នន័្យេីការវាយែថ្មែ ន្ិងការេាង់មែិថ្ែលបាន្ស្វីស ងីសដាយអងាការសផសងៗ ក្នុងរយៈសេលប ុនាម ន្េបាត ហ៍
ចុងសប្កាយសន្ោះបាន្បង្ហា ញថា មាន្ប្បជាជន្មយួភាគ្ាំក្ាំេុងជបួប្បទោះន្ឹងបញ្ហា ជីវភាេ្ៃន់្្ៃរថ្ែលទាំន្ងន្ងឹកាន់្ថ្ែ
្ៃន់្្ៃរសៅៗសៅប ុនាម ន្ថ្ែខាងមុែសន្ោះ។ ការវាយែថ្មែថ្ែលស្វីស ងីសដាយអងាការទេសន្ៈេិភេសោក្ បាន្រក្ស ញីថា
ប្គួសារចាំន្នួ្៧៥% បាន្បាែ់បង់ប្បាក់្ចាំណូល ឬទទួលបាន្ចាំណូលែចិជាងមុន្។ កុ្មារ ន្ិងយុវវយ័ជាំទង់ចាំន្ួន្៨៦% 
ថ្ែលបាន្េមាភ េន៍្ ក៏្បាន្រាយការណ៍ប្េសែៀងគ្មន ថ្ែរថា ប្គួសាររបេ់េួក្សគមាន្ចាំណូលែិចជាងមុន្ ឬបាន្បាែ់បង់
ចាំណូលថ្ែមតង។ ប្េបសេលថ្ែលប្ក្ុមប្គួសារមាន្ ប្បាក់្ចាំណូលធាែ ក់្ចុោះ ែថ្មែសេបៀងអាហារបាន្សក្ីន្ស ងី សន្ោះសបសីយង
សៅតាមប្បភេសផសងៗគ្មន 2។ កុ្មារន្ិងយុវវយ័ជាំទង់ចាំន្ួន្៣៦% ថ្ែលបាន្េមាភ េន៍្បាន្ប្បាប់ ថាជាំងឺកូ្វែី១៩បាន្នាាំឱ្យ
មាន្ការសក្ីន្ស ងីថ្ន្េលក្មមកុ្មារ សៅតាមភូមិរបេ់េួក្សគ ថ្ែលការរក្ស ញីមួយសន្ោះក៏្ប្េបគ្មន ន្ឹងការវាយែថ្មែសផសង
សទៀែផងថ្ែរ។ ការវាយែថ្មែែថ្ែលរបេ់អងាការទេសន្ៈេភិេសោក្ ក៏្បាន្បង្ហា ញផងថ្ែរថាសែីមបសីឆ្ែីយែបសៅន្ឹង
សាថ ន្ភាេសន្ោះ ប្គួសារថ្ែលបាន្េមាភ េន៍្ជាសប្ចនី្ ក្ាំេុងសប្បីយុទធសាង្គ្េតសឆ្ែីយែបអវជិជមាន្  ែូចជាការែចីប្បាក់្ ឬលក់្
ប្ទេយេមបែតិជាសែីម ថ្ែលយុទធសាង្គ្េតសន្ោះក្ាំេុងគាំរាមក្ាំថ្ហងែល់េមែថភាេថ្ន្ការសាត រស ងីវញិរបេ់េួក្សគ។ 

ការរកី្រាលដាលថ្ន្ផលប ោះពាល់សលីជីវភាេសន្ោះ ហាក់្ែូចជាបាន្ជោះឥទធិេលែ៏គួរឱ្យក្ែ់េមាា ល់មួយសៅសលី
េន្តិេុែសេបៀង។ សយងតាមការវាយែថ្មែមយួកាលេីសេលលមីៗសន្ោះរបេ់អងាការសេបៀងអាហារន្ិងក្េិក្មម (FAO) 
ក្េិក្រចាំន្ួន្១៤% ថ្ន្ក្េិក្រថ្ែលបាន្ស្វកីារេាង់មែ ិ បាន្បង្ហា ញថាប្គួសាររបេ់េួក្សគបាន្កាែ់បន្ថយបរមិាណមាូប
អាហារថ្ែលបាន្បរសិភាគ ឬថាេួក្សគមនិ្បាន្បរសិភាគប្គប់ប្គ្មន់្ ថ្ែលសន្ោះជាេញ្ហា ចាេ់មួយថ្ន្អេន្តេុិែសេបៀងក្នុង
ក្ប្មិែប្គសួារ ។ តាមរយៈទិន្នន័្យថ្ែលប្បមូលបាន្សដាយអងាការទេសន្ៈេិភេសោក្ ប្គួសារភាគសប្ចីន្ (៧១%) បាន្
រាយការណ៍ថាេួក្សគអាចរា ប់រងសលីការចា្ំ យមាូបអាហារបាន្ភាគែែោះប ុស ណ្ ោះ។ សែីមបសីឆ្ែីយែបន្ឹងសាថ ន្ភាេសន្ោះ 
ប្ក្ុមប្គួសារែែោះក្ាំេុងសប្បីយុទធសាង្គ្េតមួយចាំន្ួន្ថ្ែលមនិ្មាន្ន្ិរន្តរភាេ ឬអាចប ោះពាល់ែល់អាហារូបែថមភ ន្ិងេុែុមាល
ភាេរបេ់កុ្មារ រមួមាន្ការកាែ់បន្ថយចាំន្ួន្សេលអាហារ ការបតូរសៅបរសិភាគអាហារថ្ែលមាន្ជីវជាែិែចិ  ឬការកាែ់
បន្ថយបរមិាណថ្ន្អាហារ។ 

មុន្ការផាុោះស ងីថ្ន្ជាំងឺកូ្វែី១៩ សបីសទោះបកី្នុងបរបិទថ្ន្ក្ាំសណីន្សេែាក្ចិចប្បក្បសដាយចីរភាេ ប្បសទេក្មពុជា
មាន្អប្តាក្ងវោះអាហារូបែថមភែពេ់ ក្នុងចាំស្មកុ្មារអាយុសប្កាម៥ឆ្ន ាំ សដាយកុ្មារចាំន្នួ្៣២% មាន្ក្មពេ់ទបខាែ ាំងសបី
ស្ៀបន្ឹងអាយុរបេ់សគ ន្ិងកុ្មារ១០%មិន្មាន្ទមៃន់្ប្គប់ប្គ្មន់្សបីស្ៀបន្ឹងក្មពេ់របេ់េកួ្សគ3។ ប្បេិន្សបសីាថ ន្ភាេ 
អេន្តេុិែសេបៀង កាន់្ថ្ែអាប្ក្ក់្សៅ សៅប ុនាម ន្េបាត ហ៍ខាងមុែសន្ោះ សនាោះអប្តាក្ងវោះអាហារូបែថមភកុ្មារថ្ែលែពេ់សន្ោះ 

                                                           
2 សយងតាមអងាការសេបៀងអាហារន្ិងក្េិក្មម ន្ិងរបាយការណ៍ប្បោាំថ្ែរបេ់ប្ក្េួងពាណិជជក្មម 
3 ប្បភេ៖ អងាការយូន្ីសេហវ 
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ទាំន្ងជាន្ឹងកាន់្ថ្ែែពេ់ស ងី ថ្ែលនាាំឱ្យប ោះពាល់ែល់វឌ្ឍន្ភាេក្នុងរយៈសេល ១០ឆ្ន ាំចុងសប្កាយ ន្ិងគាំរាមក្ាំថ្ហងែល់
ការអភិវឌ្ឍរាងកាយន្ិងបញ្ហា របេ់កុ្មារក្មពុជារាប់ថ្េន្នាក់្។ 

អនុ្សាេន៍្ែល់រដាា ភិបាល និ្ងមាច េ់ជាំន្យួ៖ 

 សែីមបសីដាោះប្សាយផលប ោះពាល់ថ្ន្វបិែតិសន្ោះសលីសេែាក្ចិច រាជរដាា ភិបាលបាន្អនុ្វែតេក្មមភាេមួយចាំន្ួន្ ែូចជា
ការបសងាីែរបបគ្មាំពារេងាមថ្ែលសផ្ទត ែសលបុីគាលកិ្ ន្ិងក្មមក្រថ្ែលរងសប្គ្មោះ ក្នុងវេ័ិយសទេចរណ៍ ន្ិងឧេា
ហក្មមកាែ់សែរ។ មាន្ែប្មូវការជាបនាា ន់្ក្នុងការេប្ងីក្ការសឆ្ែីយែបរបេ់រដាា ភបិាល ែល់ប្ក្ុមប្គសួារប្ក្ីប្ក្ន្ងិ 
ង្ហយរងសប្គ្មោះខាែ ាំងបាំផុែសៅក្នុងប្បសទេក្មពុជា។ ការបសងាីែក្មមវ ិ្ ីជាែិថ្ន្ការសផារសាច់ប្បាក់្តាមរយៈក្មមវ ិ្ អីែត
េញ្ហា ណក្មមប្គួសារប្ក្ីប្ក្ គឺជាសរឿងថ្ែលគួរឲ្យសប្ែក្អរ ន្ិងគួរថ្ែេសប្មចកាន់្ថ្ែឆ្ប់តាមថ្ែលអាចស្វីសៅបាន្ 
សដាយសផ្ទត ែការយក្ចិែតទុក្ដាក់្សលីអាហារូបែថមភកុ្មារ។ 

 ក្មមវ ិ្ ីគ្មាំពារេងាមទាំងសន្ោះ គួរថ្ែធានាឱ្យមាន្ការចូលរមួរបេ់េហគមន៍្ក្នុងការក្ាំណែ់អែតេញ្ហា ណ ន្ងិ 
ការចុោះបញ្ជ ីប្គួសារប្ក្ីប្ក្ខាែ ាំងបាំផុែន្ិងអនក្ទទួលផលែថ្ទសទៀែ សែីមបធីានាបាន្នូ្វែមាែ ភាេ េុចរែិភាេ ន្ិងប
រយិបន្ន។ 

 ក្មមវ ិ្ ីទាំងសន្ោះន្ឹងប្ែូវបាំសេញបថ្ន្ថមសដាយយន្នការក្នុងការផតល់សយបល់ប្ែលប់ ឬក្មមវ ិ្ គីណសន្យយភាេេងាម 
សែីមបឲី្យប្បជាេលរែាអាចចូលរមួប្ែួែេិន្ែិយគុណភាេ ន្ិងការសឆ្ែីយែប ថ្ន្ការគ្មាំប្ទថ្ែលបាន្ផតល់ជូន្។ 

  
អនុ្សាេន៍្ែល់មាច េ់ជាំន្យួនិ្ងអងាការេងាមេុវីលិ៖ 

 សែីមបសីដាោះប្សាយផលប ោះពាល់សលីជីវភាេរេ់សៅរបេ់េហគមន៍្ថ្ែលជបួការលាំបាក្បាំផុែ ទប់សាា ែ់បញ្ហា ក្ង ្
វោះអាហារូបែថមភកុ្មារបថ្ន្ថមសទៀែ  ក្មមវ ិ្ ីរយៈសេលែែីថ្ន្ការផតល់អាហារ ឬសាច់ប្បាក់្េលក្មមគួរប្ែូវអនុ្វែតក្នុង
ប្ទង់ប្ទយ្ាំ សដាយផារភាជ ប់សៅន្ឹងក្មមវ ិ្ ីគ្មាំប្ទជីវភាេរយៈសេលថ្វង។ 
 

ការ ង្កា រជងំកឺវូដី១៩ 

លទធផលថ្ន្ការវាយែថ្មែថ្ែលបាន្ស្វីស ងីសដាយេមាជិក្េមព័ន្ធ Joining Forces បាន្បង្ហា ញថា ប្បជាេល 
រែាក្មពុជាសេាីរថ្ែទាំងអេ់បាន្ែឹងេីការរកី្រាលដាលថ្ន្ជាំងកូឺ្វែី១៩ ែណៈថ្ែលប្បជាេលរែាភាគសប្ចនី្ ទទួលបាន្
េ័ែ៌មាន្តាមរយៈការអប់រ ាំផសេវផាយ អាំេីវធិាន្ការបង្ហា រ ថ្ន្ការរកី្រាលដាលថ្ន្សមសរាគសន្ោះ។ សទោះបីជាយ ងសន្ោះក៏្សដាយ
ការវាយែថ្មែនានា បាន្បង្ហា ញេីភាេែវោះចសនាែ ោះថ្ន្ចាំសណោះែឹង ឥរយិបទ ន្ិងការអនុ្វែតសៅថ្ែមិន្ទន់្បាន្ប្គប់ប្គ្មន់្ 
ន្ិងជាសហែុស្វ ីឲ្យមាន្ការប្បឈ្មសៅន្ងឹហាន្ិភ័យថ្ន្រលក្ទី២របេ់សមសរាគកូ្វែី១៩សន្ោះ។  
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ជាឧទហរណ៍ សយងតាមអងាការ Save the Children បាន្សលីក្ស ងីថា ែណៈថ្ែលកុ្មារសេាីរថ្ែប្គប់រូប 
បាន្ទទលួេ័ែ៌មាន្ េីជាំងកូឺ្វែី១៩ ន្ិងែងឹេីរសបៀបការពារែែួន្ ប ុថ្ន្តកុ្មារប្បមាណជា ៩១% េុាំបាន្អនុ្វែតគាំោែេងាម
ឲ្យបាន្ខាជ ប់ែជួន្ស យី។ ការវាយែថ្មែស្វីស ងីសដាយអងាការថ្ភែន្អន្តរជាែិក្មពុជា បាន្រក្ស ញីថា ១ ភាគ ៤ ថ្ន្អនក្ចូលរមួ
េមាភ េន៍្បង្ហា ញថា េួក្សគសៅមាន្ភាេប្េសេចប្េេលិេរីសបៀបោងេមាអ ែថ្ែថ្ែលលអបាំផុែសែមីបកីារពារេកូី្វែី១៩។ 
ចាំថ្ណក្ឯការវាយែថ្មែមួយសផសងសទៀែេីអងាការទេសន្ៈេភិេសោក្អន្តរជាែ ិ សលីក្ស ងីថា សបីសទោះបីជាទឹក្សប្បីប្បាេ់
សៅេហគមន៍្មនិ្ថ្មន្ជាបញ្ហា សោទ អនក្ចូលរមួេមាភ េន៍្ភាគសប្ចីន្មិន្បាន្ផតល់អាទភិាេសលីការសប្បីប្បាេ់ទឹក្េប្មាប់
អនាម័យផ្ទា ល់ែែួន្សនាោះសទ។  
 
អនុ្សាេន៍្ែល់រាជរដាា ភិបាល និ្ងមាច េ់ជាំន្យួនានា៖ 

● បន្តយុទធនាការអប់រ ាំសលីក្ក្មពេ់ការយល់ែឹង សែីមបធីានាថាកុ្មារ ន្ិងអនក្ថ្លទាំសៅទូទាំងប្បសទេក្មពុជា បាន្ែងឹ
េីសារៈេាំខាន់្ថ្ន្ការោងេមាអ ែថ្ែជាមយួសាប ូ អនាម័យែយល់ែក្ែសងាីម ោងេមាអ ែថ្ែជាប្បោាំ ន្ិងរក្ាគាំ
ោែេងាម។ 

● ស្វីការង្ហរជាមួយអងាការជាែ ិ ន្ិងអងាការអន្តរជាែិនានា សែីមបធីានាថាទិន្នន័្យប្ែូវបាន្ប្បមូលជាសទៀងទែ់ 
សែីមបវីាេ់ថ្វងសៅសលចីាំសណោះែងឹ ឥរយិបល ន្ិងការអនុ្វែតរបេ់េហគមន៍្ ន្ិងេិន្ិែយសមលីថាសែីការយល់ែងឹ
របេ់េួក្សគបាន្សក្នី្ស ងី ឬយ ង្សប្កាយេីមាន្យុទធនាការថ្ែលក្ាំេុងផសេវផាយ សហយីស្វីការថ្ក្ថ្ប្បសារ
ថ្ណនាាំសៅតាមលទធផលថ្ែលបាន្រក្ស ញី។  

● សហដាា រចនាេមព័ន្ធទកឹ្សាអ ែ រមួមាន្ ក្ថ្ន្ែងោងថ្ែថ្បបកុ្មារសមប្ែ ីន្ិងអាងេដុក្ទកឹ្ គួរថ្ែប្ែូវបាន្ែាំស ងី ន្ិង
សប្ែៀមរចួជាសប្េចដាក់្ឲ្យសប្បីប្បាេ់ េាំរាប់េហគមន៍្ជាោាំបាច់ ន្ិងសៅទីសាធារណៈនានា ែូចជា ផារ ន្ិង ទី
ប្បជុាំជន្ថ្ែលជាក្ថ្ន្ែងបណដុ ាំ មនុ្េសសប្ចីន្។  

● ធានាថា សវជជបណឌិ ែ គិោនុ្បដាា យកិា បុគាលិក្មណឌ លេុែភាេ អនក្ជាំង ឺ ន្ិងប្បជាេលរែាថ្េវងរក្សេវា 
េាបាល ទទួលបាន្ទឹក្សាអ ែ អនាម័យ ថ្ែលេមប្េបេប្មាប់កុ្មារន្ិងគិែគូរេីសយន្ឌ័្រ ថ្ែលអាចសជឿ
ទុក្ចិែតបាន្ ន្ិងមាន្េុវែថភិាេសៅតាមមណឌ លេុែភាេ ក៏្ែូចជាេ័ែ៌មាន្អនាម័យ ថ្បបកុ្មារសមប្ែទីក់្ទង
ជាំងកូឺ្វែី១៩។ វាបាន្ជួយែល់អនក្ជាំនាញថ្ផនក្សវជជសាង្គ្េត បាន្ផតល់នូ្វសេវាប្បក្បសដាយេុវែថិភាេ ន្ិងការពារ
េុវែថិភាេរបេ់េកួ្សគផងថ្ែរ។  សន្ោះន្ឹងអនុ្ញ្ហា ែឱ្យអនក្ជាំនាញថ្ផនក្សវជជសាង្គ្េតផតល់នូ្វសេវាក្មមកាន់្ថ្ែមាន្
េុវែថភិាេន្ិងការពារែែួន្េកួ្សគផងថ្ែរ។ 

● ធានាថាសៅសេលសាោសរៀន្សបីក្ែាំសណីរការចូលសរៀន្ស ងីវញិ សាោមាន្េមាភ រៈ ន្ិងបរកិាខ ោាំបាច់េប្មាប់
កាែ់បន្ថយការឆ្ែង សេវាក្មម ន្ិងការផាែ់ផាង់េមាភ រៈការពារេាំខាន់្ៗ ន្ិងការសលីក្ក្មពេ់ឥរយិបលថ្លទាំេុែ
ភាេ សហយីសោក្ប្គូអនក្ប្គ ូ ប្ែូវបាន្បណដុ ោះប ដ្ លេីការបង្ហា រទប់សាា ែ់ជាំងឺកូ្វែី១៩សន្ោះ។ សន្ោះរមួបញ្ចូលទាំង
ការធានានូ្វការផាែ់ផាង់សាប ូ ទឹក្សាអ ែោងថ្ែប្បក្បសដាយេុវែដិភាេ  បងាន់្អនាម័យេប្មាប់កុ្មារ ន្ិងសយន្ឌ័្
រប្គប់ប្គ្មន់្ ន្ីែិវ ិ្ អីនុ្វែតសៅសេលបុគាលិក្ ឬេិេសមាន្អារមមណ៍ថាមិន្ប្េលួែែួន្ ន្ិងេិ្ ីសារ េតីេគីាំោែ
េងាម ន្ិងការអនុ្វែតអនាម័យលអ។ 
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កចិ្ាការពារកមុ្ចរ 

ែូចបាន្សលីក្ស ងីរចួមក្សហយីសៅក្នុងឯក្សារសន្ោះ ទនិ្នន័្យេីការវាយែថ្មែជាសប្ចីន្បាន្បង្ហា ញថា ការបទិ
សាោសរៀន្ ន្ិងការធាែ ក់្ចុោះថ្ន្លទធភាេទទលួបាន្ជីវភាេរេ់សៅក្នុងេហគមន៍្អាចនាាំឱ្យមាន្ការសក្ីន្ស ងីថ្ន្បញ្ហា ការ
ការពារកុ្មារ។ ទិន្នន័្យចាេ់ជាងសន្ោះ គឺទក់្ទងសៅន្ងឹេលក្មមកុ្មារថ្ែលក្នុងសន្ោះប្បមាណ ៣៦% ថ្ន្កុ្មារ ន្ិងយុ
វជន្ថ្ែលចូលរមួប្បឹក្ាសយបល់បាន្រាយការណ៍ថា ការរាែែាែថ្ន្ជាំងឺកូ្វែី១៩ បាន្ស្វីឱ្យមាន្ការសក្ីន្ស ងីនូ្វេល
ក្មមកុ្មារសៅក្នុងភូមិរបេ់េួក្សគ។ ប្បមាណជាង ៣០% ថ្ន្អនក្ចូលរមួក៏្បាន្សលកី្ស ងីផងថ្ែរថា េួក្សគសជឿជាក់្ថា 
េួក្សគ ន្ិងបងបអូន្ែថ្ទសទៀែរបេ់េកួ្សគន្ងឹប្ែូវសបាោះបង់សោលការេកិ្ា ន្ិងស្វីការសែីមបជីួយផាែ់ផាង់ជីវភាេប្គួសារ
របេ់េួក្សគសែីមបសីដាោះប្សាយផលប ោះពាល់ថ្ផនក្សេែាក្ិចចថ្ែលប ត្ លមក្េីជាំងឺកូ្វែី១៩។ 

ការេិសប្គ្មោះសយបល់ជាមយួកុ្មារ ន្ិងយុវជន្លមីៗសន្ោះ ថ្ែលបាន្ស្វីស ងីសដាយេមព័ន្ធ Joining Forces ន្ងិ 
អងាការេមព័ន្ធេទិធិកុ្មារក្មពុជា បាន្សលកី្ស ងីអាំេីបញ្ហា េុវែថិភាេកុ្មារតាមប្បេ័ន្ធអន្ឡាញ។ ទិន្នន័្យថ្ែលទទួលបាន្
ក្នុងអាំ ុងសេលេិសប្គ្មោះសយបល់សន្ោះបាន្បង្ហា ញថា សដាយសារេួក្សគមាន្សេលសវោសប្ចនី្សៅក្នុងថ្ែ ប្បមាណជា ៨៤% 
ថ្ន្កុ្មារ ន្ងិយុវជន្បាន្ចា្ំ យសេលសវោយ ងសប្ចនី្ជាមួយន្ឹងប្បេ័ន្ធអន្ឡាញ។ សេលសវោថ្ែលេកួ្សគបាន្
ចាំ្យសៅសលីប្បេ័ន្ធអន្ឡាញទាំងសន្ោះ ភាគសប្ចនី្មិន្មាន្ការប្គប់ប្គង ថ្ែលជាសហែុបងាឱ្យមាន្បញ្ហា ប្បឈ្មថ្ន្ការ
ការពារកុ្មារ្ៃន់្្ៃរ។ ជាមួយគ្មន សន្ោះថ្ែរ ប្បមាណ ១៥% ថ្ន្កុ្មារថ្ែលបាន្េមាភ េន៍្បាន្រាយការណ៍ថា េួក្សគប្ែូវបាន្
ទក់្ទងសដាយមនុ្េសមិន្សាា ល់សៅសលីប ត្ ញេងាម ចាំថ្ណក្ឯ ២% ថ្ន្អនក្ចូលរមួបាន្សលីក្ស ងីថាេួក្សគប្ែូវបាន្
សគសេនីេុាំឱ្យថ្ចក្រ ាំថ្លក្រូបភាេ ឬវសីែអូ ឬស្វេីក្មមភាេមនិ្េមរមយសៅចាំសពាោះកាសមរា របេ់េួក្សគ។ ការសលីក្ស ងីប្េ
សែៀងគ្មន ក្នុងចាំស្មេួក្សគបាន្រាយការណ៍ថា េួក្សគធាែ ប់ជាជន្រងសប្គ្មោះ ឬបាន្ស ញីការគាំរាមក្ាំថ្ហងតាមប្បេ័ន្ធអន្
ឡាញោប់តាាំងេីសេលបិទសាោសរៀន្សៅក្នុងប្បសទេក្មពុជា។ 

អនុ្សាេន៍្េប្មាប់រដាា ភបិាលន្ងិមាច េ់ជាំន្យួ៖ 

● ធានាបន្តផតល់នូ្វសេវាោាំបាច់នានាថ្ផនក្ការការពារកុ្មារ តាមរយៈការបណតុ ោះប ត្ លបុគាលិក្េងាមក្ចិច ន្ងិស្វី
ការផសេវផាយនូ្វសគ្មលន្សយបាយថ្ណនាាំជាក់្ោក់្ សែមីបឱី្យកុ្មារសៅថ្ែទទួលបាន្យន្តការបញ្ជូ ន្ ន្ិងសេវា
គ្មាំប្ទផែូវចិែតប្បក្បសដាយេុវែថភិាេក្នុងអាំ ុងសេលមាន្វបិែត។ិ 

● អនក្ពាក់្េ័ន្ធទាំងអេ់គួរថ្ែេប្មបេប្មលួនូ្វក្ចិចែិែែាំប្បឹងថ្ប្បងរបេ់េួក្សគន្ិងវាេ់េាង់ឱ្យបាន្សទៀែទែ់ អាំេី
ផលប ោះពាល់ថ្ន្វបិែតិបចចុបបន្នសលីេលក្មមកុ្មារ ន្ិងការសក្ងប្បវញ័្ច  ជាេិសេេការអនុ្វែតយទធសាង្គ្េតសែីមបសីដាោះ
ប្សាយនូ្វបញ្ហា  ឬវបិែតទិាំងសនាោះ។ 

សខុភាព 

រាល់ការវាយែថ្មែថ្ែលស្វីស ងីសដាយេមាជិក្ថ្ន្េមព័ន្ធ Joining Forces បង្ហា ញថា ភាេភ័យខាែ ចថ្ន្ការឆ្ែងគឺ
មាន្ែពេ់សៅក្នុងេហគមន៍្មូលដាា ន្។ សៅក្នុងការវាយែថ្មែថ្ែលស្វីស ងីសដាយ អងាការទេសន្ៈេិភេសោក្ក្មពុជា អនក្
ចូលរមួេមាភ េន៍្ជាសប្ចីន្សលកី្ស ងីថា សែីមបសីចៀេវាងហាន្ិភ័យថ្ន្ការឆ្ែង េមាជកិ្េហគមន៍្បាន្លុបសោល ឬ
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េន្ារសេលការសៅេិន្ិែយេាបាលសៅមណឌ លេុែភាេ។ ោាំបាច់ែប្មូវឱ្យមាន្ការសេុីបអសងាែសលីបញ្ហា ថ្ែលអាចសក្ីែ
មាន្ស ងីសន្ោះ សប្ពាោះវាអាចមាន្ផលវបិាក្្ៃន់្្ៃរមួយចាំន្ួន្ែល់ង្គ្េតីមាន្ថ្ផាសពាោះ ន្ិងកុ្មារអាយុសប្កាម ៥ឆ្ន ាំ។ 

ការវាយែថ្មែែថ្ែលបាន្បង្ហា ញថា កុ្មារ ន្ិងយុវជន្ជាង ៨០% រាយការណ៍ថាមាន្អារមមណ៍តាន្ែឹងថ្ែល
សក្ីែមាន្ក្នុងក្ប្មែិសផសងៗ។ ការបារមភចាំសពាោះេុែភាេែែួន្ឯង ន្ិងអនក្ជាទីប្េឡាញ់ ភាេសសាក្សៅសប្ពាោះមិន្អាចជួប
មិែតភក្តិ ន្ិងការប្េួយបារមភជាសរៀងរាល់ថ្លៃអាំេអីនាគែរបេ់េួក្សគ កុ្មារ ន្ិងយុវវយ័បាន្រាយការណ៍ថាេួក្សគទទលួ
អារមមណ៍ ន្ិងបទេិសសា្ន៍្្ៃន់្្ៃរថ្ែលជោះឥទធិេលអវជិជមាន្ែល់េុែភាេផែូវចិែតរបេ់េកួ្សគ។ 

ការវាយែាំថ្លថ្ែលស្វីស ងីសដាយ អងាការថ្ភែន្អន្តរជាែិក្មពុជា ក៏្បាន្បង្ហា ញផងថ្ែរថា ជាំងឺកូ្វែី១៩ បាន្កាែ់
បន្ថយការទទួលបាន្េាំ អីនាម័យសៅសេលមាន្រែូវេាំរាប់សក្មងប្េ ី ន្ិងង្គ្េតីវយ័សក្មងសដាយសារថ្ែការធាែ ក់្ចុោះប្បាក់្
ចាំណូល ន្ិងការភ័យខាែ ចថ្ន្ការឆ្ែងសៅសេលថ្ែលសៅផារក្នុងប្េុក្សែីមបទីិញេាំ អីនាម័យ។ 

អនុ្សាេន៍្ែល់រាជរដាា ភបិាល ន្ងិមាច េ់ជាំន្យួ៖ 

● គ្មាំប្ទែល់ការអនុ្វែតយុទធសាង្គ្េតសែីមបបីង្ហា ររការធាែ ក់្ចុោះថ្ន្ចាំន្ួន្ង្គ្េតីមាន្ថ្ផាសពាោះ ន្ិងចាំន្ួន្មាតាលមីសថាម ងក្នុងការ
ទទួលបាន្ការថ្លទាំមុន្សេលេាំរាលកូ្ន្ ន្ិងសប្កាយសេលេប្មាលកូ្ន្។ បញ្ហា សន្ោះន្ឹងែប្មូវឱ្យមាន្ការេប្មប
េប្មួលយ ងេាំខាន់្រវាងប្ក្េួងេុខាភិបាល មាច េ់ជាំន្ួយ ន្ិងអងាការេងាមេុីវលិជុាំវញិវ ិ្ ីសាង្គ្េតថ្ចនប្បឌ្ិែ។ 

● បសងាីន្ឲ្យមាន្ការគ្មាំប្ទថ្ផនក្ចែិតសាង្គ្េតេងាមេប្មាប់េហគមន៍្តាមរយៈវ ិ្ សីាង្គ្េតថ្ែលមាន្ការេប្មប
េប្មួលរវាងប្ក្េួងេុខាភបិាល ន្ិងប្ក្េួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា អនក្ផតល់ជាំន្ួយ ន្ិងអងាការេងាម     េុីវ ិ
ល។ 

● ចាំសណោះែឹង េមាភ រៈផាែ់ផាង់ ន្ិងក្ថ្ន្ែងេប្មាប់ការប្គប់ប្គងអនាម័យសេលមក្រែូវឱ្យបាន្ប្ែឹមប្ែូវក៏្មាន្   សារៈ
េាំខាន់្ផងថ្ែរ សដាយរាប់បញ្ចូលទាំងេប្មាប់បុគាលិក្េុខាភិបាលង្គ្េត។ី 

 
ការច្លូរមួ្រ សក់មុ្ចរ 

សៅក្នុងការេិសប្គ្មោះសយបល់របេ់កុ្មារ ន្ិងយុវជន្ថ្ែលស្វសី ងីសដាយេមព័ន្ធ Joining Forces ន្ិងអងាការេម ្
េ័ន្ធេិទធកុិ្មារក្មពុជាបាន្បង្ហា ញថា មាន្កុ្មារ (៨៥%) បាន្រាយការណ៍ថា ចង់ចូលរមួសៅក្នុងការសឆ្ែីយែបសរាគ
រាែែាែកូ្វែី១៩ សៅក្នុងេហគមន៍្របេ់េកួ្គ្មែ់ ។ េួក្គ្មែ់ភាគសប្ចីន្បាន្ន្ិយយថា េួក្សគអាចបសងាីន្ការយល់ែឹង
អាំេកី្មមវ ិ្ កីារពារទប់សាា ែ់ជាំងកូឺ្វែី១៩  តាមរយៈប្បេ័ន្ធផសេវផាយេងាម(៦៤%) ឬតាមរយៈការជួយមិែតភក្តិរបេ់េួក្
សគក្នុងការសរៀន្េូប្ែតាមផាោះ(៣៩%)។ អនក្សផសងសទៀែន្ិយយថា េួក្សគអាចគ្មាំប្ទេក្មមភាេថ្ែលសរៀបចាំស ងីសដាយ
អាជាា ្រមូលដាា ន្។ សទោះយ ង្ក៏្សដាយគ្មម ន្អនក្្មាន ក់្ក្នុងចាំស្មេួក្សគបាន្រាយការណ៍ថាប្ែូវបាន្ទទួលការ
េិសប្គ្មោះសយបល់ ឬេូមបថី្ែជូន្ែាំណឹងអាំេេីក្មមភាេរបេ់អាជាា ្រមូលដាា ន្ ឬថាន ក់្ជាែ ិថ្ែគូអភិវឌ្ឍន៍្ ឬអងាការេងាម
េុីវលិស យី។ 
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អនុ្សាេន៍្ែល់រាជរដាា ភបិាល ន្ងិមាច េ់ជាំន្យួ៖ 

● អនក្ពាក់្េ័ន្ធទាំងអេ់េីជួររាជរដាា ភិបាលក្មពុជា មាច េ់ជាំន្ួយ ន្ិងអងាការេងាមេុីវលិគួរថ្ែបសងាីែ ន្ិងសប្បីប្បាេ់
ែាំសណីរការសែីមបធីានាថាកុ្មារ ន្ិងយុវជន្ប្ែូវបាន្េិសប្គ្មោះសយបល់ ន្ិងចូលរមួក្នុងការបសងាីែ ន្ិងការអនុ្វែតនូ្វ
ការសឆ្ែីយែបសៅន្ឹងជាំងឺកូ្វែិ១៩។ សន្ោះរមួបញ្ចូ លទាំងការេប្ងឹងភាេជាអនក្ែឹក្នាាំ ន្ិងការចូលរមួប្បក្បសដាយ
អែថន័្យរបេ់កុ្មារជាេិសេេសក្មងប្េ ីន្ិងង្គ្េតីវយ័សក្មងសៅក្នុងែាំសណីរការស្វីសេចក្តេីសប្មចចិែតសែីមបធីានាថាទ
េសន្ៈរបេ់េួក្សគប្ែូវបាន្យក្សៅេិោរ្។ 

● អនក្ពាក់្េ័ន្ធទាំងអេ់ គបបេីាយមធានាថា កុ្មារទទួលបាន្េ័ែ៌មាន្ថ្ែលមាន្ែមាែ ភាេ ន្ិងង្ហយយល់
េប្មាប់កុ្មារ អាំេីសរាគរាែែាែ រមួទាំងរសបៀបថ្ែលេួក្សគក្ាំេុងសឆ្ែីយែបន្ឹងវបិែតិសន្ោះ។ 

ក្នុងនាមជាអងាការការពារេិទធកុិ្មារ សយងីក្ាំេុងតាមដាន្យ ងែិែែល់អាំេផីលប ោះពាល់សលបី្បែិបែតិការរបេ់
សយងី ន្ិងថ្ក្ថ្ប្បក្មមវ ិ្ ីអន្តរាគមន៍្របេ់សយងីសែីមបបីន្តការង្ហររបេ់សយងីក្នុងសេលមាន្វបិែតសិន្ោះ សដាយផតល់អាទិភាេ
បាំផុែសលេុីវែថិភាេ ន្ិងេុែុមាលភាេរបេ់កុ្មារេហគមន៍្ ន្ិងបុគាលិក្របេ់សយងី។ សយងីសប្ែៀមែែួន្ជាសប្េចក្នុងក្ិចច
េហការ ន្ិងគ្មាំប្ទែល់រាជរដាា ភិបាលក្មពុជាក្នុងក្ិចចែិែែាំប្បឹងថ្ប្បងេប្មបេប្មួលទូទាំងប្បសទេ សែីមបសីឆ្ែីយែប ន្ងិ
សាដ រស ងីវញិេីសាថ ន្ភាេថ្ន្ជាំងឺកូ្វែី១៩។ 
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ឧ សម្ពន័ធ ១ -  ញ្ជឯីកសារសខំាន់ៗ តដលត្រវូបានបត្ ើសត្ម្ច ប់សច្កតតីលលងការណ៍បនេះ 

អងាការសេបៀងអាហារ ន្ងិក្េកិ្មមថ្ន្អងាការេហប្បជាជាែ ិ (FAO)៖ ការវាយែថ្មែថ្ន្ការផាុោះជមៃកូឺ្វែី១៩ ន្ងិផលប ោះ 
ពាល់ សលេីន្តេុិែក្េកិ្មម ន្ងិសេបៀងអាហារសៅក្មពុជា៖ ការសឆ្ែយីែបថ្ផនក្សគ្មលន្សយបាយ ថ្ែឧេភា ឆ្ន ាំ២០២០ 
េក្មមភាេប្បមូលេ័ែ៌មាន្រមួបញ្ចូ លគ្មន នូ្វការេិន្ិែយសលីទិន្នន័្យថ្ែលមាន្ប្សាប់ ការេមាភ េន៍្តាមទូរេ័េា ន្ិងការេមាភ េន៍្ 
ជាក់្ថ្េតងជាមួយអនក្ផតល់េ័ែ៌មាន្េាំខាន់្ៗចាំន្នួ្ ៤១នាក់្ ន្ិងអាជាា ្រមូលដាា ន្ ន្ិងេហគមន៍្ក្នុងសែែតចាំន្ួន្១៤។ អនក្
ចូលរមួេរុបចាំន្នួ្ ៣៣៧ នាក់្ ប្ែូវបាន្េមាភ េន៍្តាមទូរេ័េាសដាយបុគាលិក្មក្េីប្ក្េួងក្េិក្មមរុកាខ ប្បមាញ់  ន្ងិ
សន្សាទ ន្ិងមន្ាីរក្េកិ្មមរុកាខ ប្បមាញ់ន្ិងសន្សាទសែែត (PDAFF) េប្មបេប្មលួសដាយមន្ាីរថ្ផន្ការន្ិងេថែិ ិ(DPS)។ 
 

េមព័ន្ធ Joining Forces ន្ងិអងាការេមពន័្ធេទិធកុិ្មារក្មពុជា៖ េាំស ង ន្ងិទេសន្វេ័ិយរបេ់កុ្មារ ន្ងិសក្មងជាំទង់េតេីជីាំងឺ
កូ្វែី១៩ សៅប្បសទេក្មពុជា ថ្ែឧេភា ឆ្ន ាំ២០២០ 
កុ្មារ ន្ិងសក្មងជាំទង់ចាំន្ួន្ ២៣៩នាក់្ ថ្ែលមាន្អាយុេ ី១០-១៧ ឆ្ន ាំមក្េ ី១៥ សែែត ន្ិងរាជធាន្ីភនាំសេញ ប្ែូវបាន្
េមាភ េន៍្តាមទូរេ័េាេីថ្លៃទ១ី១ ែល់ថ្លៃទី១៩ ថ្ែឧេភា សដាយប ត្ ញអនក្ែេ ូមែិសែមីបកុី្មារ (CAN) ប្ក្ុមសក្មង
ជាំទង់ ន្ិងយុវជន្ (AYRG) ន្ិងប្ក្ុមចលនាកុ្មារ ន្ងិយុវជន្សែីមបេីិទធិកុ្មារក្មពុជា (CCYMCR) សដាយមាន្ការគ្មាំប្ទ
បសចចក្សទេេីអងាការទេសន្ៈេិភេសោក្អន្តរជាែិក្មពុជា ន្ងិអងាការេមព័ន្ធេិទធិកុ្មារក្មពុជា។  
 

អងាការថ្ផែន្អន្តរជាែកិ្មពុជា៖ ការវាយែថ្មែេជីមៃកូឺ្វែី១៩ ថ្ែឧេភា ឆ្ន ាំ២០២០ 
អនក្េម័ប្គចិែតេហគមន៍្ចាំន្នួ្ ៦៦១ នាក់្ន្ិងប្បធាន្ភូមិប្ែូវបាន្េមាភ េតាមទូរេ័េាសៅក្នុងសែែតចាំន្ួន្ ៣(សែែត
សេៀមរាប េាឹងថ្ប្ែង ន្ិងរែន្គីរ)ី ោប់េីថ្លៃទ ី២៣ ថ្ែសមសា ែល់ថ្លៃទ១ី ថ្ែឧេភា 
 

អងាការ Save the Children៖ ការវាយែថ្មែេតេីជីមៃកូឺ្វែី១៩ ថ្ែឧេភា ឆ្ន ាំ២០២០  
កុ្មារន្ិងសក្មងជាំទង់ ២៤១ នាក់្ថ្ែលមាន្អាយុេ ី១០ សៅ ១៧ ឆ្ន ាំប្ែូវបាន្េមាភ េតាមទូរេ័េាសៅក្នុងសែែតចាំន្ួន្ ១០ 
ោប់េីថ្លៃទ ី២៣ ថ្ែសមសាែល់ថ្លៃទ ី០២ ថ្ែឧេភាឆ្ន ាំ ២០២០ ។ 
 

អងាការទេសន្ៈេភិេសោក្អន្តរជាែកិ្មពុជា៖  របាយការណ៍វាយែថ្មែេជីមៃកូឺ្វែី១៩ ថ្ែឧេភា ឆ្ន ាំ២០២០ 
ប្គូសារចាំន្នួ្ ២២០ ប្ែូវបាន្េមាភ េន៍្ (ការេាង់មែិប្គួសារ) ោប់េីថ្លៃទ ី១១ ែល់ថ្លៃទ ី១៤ ថ្ែឧេភាសៅទីតាាំងចាំន្នួ្ 
៤ សផសងគ្មន  (ភនាំសេញ សេៀមរាប ប្េោះវហិារ ន្ិងក្ាំេង់ឆ្ន ាំង) ។ ជាមួយគ្មន សនាោះថ្ែរ ការេមាភ េន៍្ជាមួយងនក្ផតល់េ័ែ៌មាន្
គន្ែឹោះចាំន្ួន្ ៤២ ប្ែូវបាន្ស្វីស ងី ជាមួយអាជាា ្រមូលដាា ន្ អនក្ែឹក្នាាំប្ក្ុមកុ្មារ អនក្ែកឹ្នាាំប្ក្ុមេហគមន៍្ អនក្ែឹក្នាាំ
សាេនា ន្ិងប្បធាន្គណៈក្មាម ្ិការក្ិចចការនារ ីន្ិងកុ្មារថាន ក់្ ុាំ សៅទីតាាំងទាំងសនាោះ។ ការេមាភ េន៍្ប្ែូវបាន្បាំសេញ
បថ្ន្ថមសដាយការេិន្ិែយសលីទិន្នន័្យថ្ែលមាន្ប្សាប់។ 
 

អងាការទេសន្ៈេភិេសោក្អន្តរជាែកិ្មពុជា៖ ការវាយែថ្មែសលេីហក្រណ៍ក្េកិ្មមក្នុងបរបិទជមៃកូឺ្វែី១៩ ថ្ែឧេភា ឆ្ន ាំ
២០២០ 
អនក្ែឹក្នាាំេហក្រណ៍ក្េកិ្មមចាំន្ួន្ ៦៥ នាក់្ប្ែូវបាន្េមាភ េន៍្។ េហក្រណ៍ទាំងសន្ោះមាន្េមាជិក្ចាំន្ួន្ ៩៨៥៣ 
នាក់្ ន្ងិប្ក្ុមអនក្ផលិែចាំន្ួន្ ១៣៣ សៅក្នុងសែែតចាំន្ួន្ ៧ រមួមាន្សែែតក្ាំេង់ឆ្ន ាំង ក្ាំេង់េព ឺបាែ់ែាំបង បនាា យមាន្ជ័យ 
សេៀមរាប ក្ាំេង់្ាំ ន្ិងសែែតប្េោះវហិារ។ 


