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ហានិភ័យែផ�កសុខភាព

 េទះបី្របេទសកម�ុជា មនករណីឆ�ងកូវដី ១៩ តិចជាង្របេទសេផ្សងេទៀតេនក�ុងតំបន់យ៉ងណក៏េដាយ េមេរគ
េនះេនែតជាការគំរមកំែហង និងកា� យជាហានិភ័យដ៏ធំបំផុតក�ុងការរតត្បោតជាេលីកទី២។ េទះបីជាការអភិវឌ្ឍក�ុង
រយៈេពលប៉ុនា� នទសវត្សរចុ៍ងេ្រកាយេនះយ៉ងណក៏េដាយ ក៏្របព័ន�សុខភិបលកម�ុជា េន្រត�វការការែកលំអបែន�ម
េទៀតេដមី្បេីធ�យ៉ីងណឲ្យការែថទសុំខភាព នងិការព្យោបលមនតៃម�សមរម្យនិងអាចទទួលបនចេំពះ្របជាជន 
កម�ុជាទងំអស់។

 សា� ប័នែដល្រត�វបនចត់តាងំឲ្យេធ�េីតស�កូវដី១៩  
(វទិ្យោសា� នប៉ស�រ័កម�ុជា)1 និងមន�រីេពទ្យធំៗចំនួន៥ េន
ភ�េំពញទទួលការចត់តាងំឲ្យព្យោបលអ�កជម� ឺ និងេធ�ី
ចតា� ឡសីក�ចំិេពះអ�កជម�ែឺដលសង្សយ័ថមនកូវដី១៩ 
បនបងា� ញថមនសមត�ភាព្រគប់្រគន់ក�ុងការេដាះ្រសាយ
ចំនួនករណីបច�ុប្បន�។ េទះជាយ៉ងណក៏េដាយ ក�ុង
េសណរយី៉ៃូនរលករតត្បោតេលីកទី២ េយងីពិបកធានា
ថេតសីមត�ភាពៃន្របព័ន�សុខភបិលអាចធានាការ
េឆ�យីតប ក�ុងករណីមនការឆ�ងជា្រទង់្រទយធំបនែដរ
ឬេទ។

 កម�ករជាេ្រចីនែដលកំពុងែតវលិ្រតឡប់បនា� ប់ពីមនការផា� កសកម�ភាពេសដ�កិច�ដំបូង បន�មនហានិភ័យខ�ស់
ក�ុងការឆ�ងជម�ឺពីអ�កដៃទ ក៏ដូចជាមនការចម�ងជម�ឺេទេគវញិ េដាយសារែតកង�ះឧបករណ៍ការពរខ�ួន និងវធិានការ
ការពរេនមនក្រមិតេនកែន�ងេធ�ីការ រមួទងំបរកិា� រអនាម័យការរក្សោគម� ត និង្របព័ន�លំហូរខ្យល់្រតឹម្រត�វ។ 

្របការេនះគឺពិតជា្រត�វនឹងសា� នភាពរបស់កម�ករេរងច្រកកាត់េដរ និងវស័ិយកម�ន�សាល និងការងារែដលេ្របី្របស់
កំលងំពលកម�េ្រចីនដ៏ៃទេទៀត ែដលត្រម�វឲ្យមនវត�មនរបស់កម�ករក�ុងេពលេធ�ីការ។

 ចំណុចេនះ ក៏រមួប��ូ លទងំកម�ករក�ុងវសិ័យេសដ�កិច�េ្រក្របព័ន� ែដលរមួមនកម�ករដឹកជ��ូ នេ្រក្របព័ន� 
អ�កលក់ដូរតាមផ�ូវ និងេនផ្សោរ អ�ក្របមូលសំរម កម�ករបេ្រមីការងារតាមផ�ះ កម�ករសំណង់ និងកម�ករជាេ្រចីន
្របេភទេផ្សងេទៀត។េដាយសារសា� នភាពៃនការងាររបស់ពួកគត់េធ�ីឲ្យពួកគត់មនហានិភ័យខ�ស់ក�ុងការឆ�ងជម�ឺ។ 
ភាគេ្រចីនៃនកម�ករេ្រក្របព័ន� ពំុស�ិតេ្រកាមការ្រគប     ដណ� ប់របស់េបឡាជាតិសន�ិសុខសង�ម (ប.ស.ស) និងរបប
ធានារ៉ប់រងសុខភាពដៃទេទៀត ែដលអាចឲ្យពួកពួកគត់ទទួលបនេសវាែថទសុំខភាព និងអត�្របេយជន៍េនេពល
ឈបឺនេឡយី។ ជាក់ែស�ង កម�ករនិេយជិតតិចជាងពក់កណ� លបនចុះប�� ីជាមួយប.ស.ស។ ដូេច�ះ កម�ករជាេ្រចីន
អាចមនអារម�ណ៍សា� ក់េស�ីរក�ុងការដាក់ខ�ួនឯងឲ្យេនដាច់េដាយែឡក ក៏ដូចជាែស�ងរកការព្យោបលនានាេហយី
ែដលអាចបង�ហានិភ័យដល់ពួកគត់ និងអ�កដៃទែដលរស់េនជំុវញិគត់។ អ�កែដលរស់េដាយអា្រស័យែតេលីចំណូល
្របចៃំថ� ទំនងជា្របឈមនឹងជម�ឺេ្រចីន   េដាយគត់្រត�វែតេធ�ីការែស�ងរកចំណូល េទះបីលទ�ភាពឆ�ងជម�ឺខ�ស់យ៉ណ 
ក៏េដាយ។ ការផ�ល់ឧបករណ៍ការពរខ�ួនមនក្រមិត េធ�ីឲ្យហានិភ័យឆ�ងេនះកាន់ែតខ�ស់។ ការេកីនេឡងីៃនតៃម�របស់
ផលិតផលការពរខ�ួន និងអនាម័យមួយចំនួន (ដូចជាែជលលងៃដ សាបូ៊ និងម៉ស់) រយៈេពលបុ៉នា� នែខចុងេ្រកាយេនះ
 េធ�ីឲ្យកាន់ែតលំបកស្រមប់អ�កែដលមនធនធានហរិ��វត�ុមនក្រមិតក�ុងការទិញរបស់របរទងំេនាះយកមកេ្របី។ 

េសចក�ីេផ�ីម
អង�ការសុខភាពពិភពេលក បន្របកាសេនៃថ�ទី ១១ 

ែខមិនា ឆា�  ំ២០២០ ថកូវដី១៩ គឺជាជម�ឺរតត្បោតជាសាកល េដាយ
សារែតការរតត្បោតមនភាពឆាបរ់ហ័ស នងិភាពធ�នធ់�រៃនេមេរគេនះ។
អង�ការេនះ ក៏អំពវនាវឲ្យបណ� ្របេទសនានា អនុវត�អភិ្រកមរមួទងំ 
រដា� ភិបល និងសង�មទងំមូលេដីម្បកីសាងយុទ�សា�ស�ដ៏្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ
មួយេដីម្បទីប់សា� ត់ការឆ�ង ជួយសេ�ងា� ះជីវតិ និងកាត់បន�យផលប៉ះពល់។

 េ្រកពវីបិត� ិ ែដលអាចមនចេំពះសុខភាព្របជាជន វបិត�េិសដ�កចិ�
ដ៏ធំមួយក៏កំពុងែតបងា� ញខ�ួនរចួេទេហយី េដាយេឃញីមនផលប៉ះពល់
ជាចម្បងេលកីម�ករនេិយជតិ ជាពិេសសអ�កែដលពុមំនការងារមុខរបរ 
ក�ុង្របព័ន� េហយីែដលគ� នការការពរ និងជនែដលងាយរងេ្រគះបំផុត។ 
កង�ះសំណញ់សុវត�ិភាព្រគប់្រគន់ ស្រមប់្របជាជនងាយរងេ្រគះបំផុត 
មននយ័ ពកួគតស់�តិក�ុងការ្របឈមនឹងផលប៉ះពលែ់ផ�កេសដ�កចិ� 
និងហានិភ័យក្រមិតខ�ស់។ វសិមភាពេនក�ុងសង�ម ែដលមនមុនេពល
មនវបិត�ិកូវដី ដូចជាការងារពំុមនកិច�គពំរ ្របក់ឈ�ួលទប ការេរសីេអីង
នឹងេយនឌ័រ លទ�ភាពទទួលបនទីផ្សោរមិនេស�ីគ�  បនបែន�មទម�ន់
េទេលីផលប៉ះពល់ពីវបិត�ិេនះ។ 

េទះបីជាមនក�ីបរម�ថចំនួនេនះ គឺជា 
ចំនួនែដល្រត�វបនេគប៉ន់្របមណ 
ទបជាងភាពជាក់ែស�ង េដាយសារែត 
សមត�ភាពេធ�េីតស� និងតាមដានេទ 
េលីជម�ឺេនះេន មនក្រមិត។

២៤១ចំនួនករណី
ែដលបនប�� ក់
ថឆ�ងកូវដី១៩ 

០៤ ែខសីហា
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ចំណុចសំខន់

 ជម�ឺឆ�ង��កលកូវ�ដ១៩ �នបង�នូវផលលំ�កេលើសង�មេសដ�កិច� និងប៉ះ�ល់��ងធ�ន់ធ�រ េ�េលើ�បេទស
កម����េ�ចើន��ំ�ងមុខតេ�េទៀត។ �និភ័យែផ�កសុខ�ព និងេសដ�កិច�ធ�ន់ធ�រ និង�រប៉ះ�ល់ជីវ�ព�រ��ក់ចុះ 
ៃន�ជីវកម� កង�ះចំណ�ល �ព��ន�រ�រេធ�ើ �រ�ប់បំណ�លនិងអសន�ិសុខេស���ង សុទ�ែត�នផលប៉ះ�ល់��ងសេម��ើម
េ�េលើសុខុ�ល�ព�គ��រ និងសហគមន៍ េហើយែដល�នរុញ��នមនុស���េ�ចើនឲ����ក់ចូលេ�ក��ង�ព�កី�ក 
និងេធ�ើឲ���នវ�សម�ពេ�ក��ងសង�ម�ន់ែតធំេឡើងៗ។

 ក��ងចំេ�មផលប៉ះ�ល់ ែដល�នេលើកេឡើងេ�ក��ងេសចក�សីេង�បេនះ អ�ីែដល��កដ េ�ះគឺ� �បេទសកម���
នឹង�បឈមប��េទ�ដង៖ ប��មួយ�ត�វទប់��ត់នឹង�រ�តត��តែដលប៉ះ�ល់សុខ�ព និងប��មួយេទៀតគឺ�រេឆ�ើយតប
េ�នឹងផលប៉ះ�ល់េលើេសដ�កិច�និងសង�ម។ វ��ន�រ និង�រេឆ�ើយតប��ក��ង�រជួយដល់ជន�កី�ក (Pro-poor) 
េដើម��ី����ន�រ�ំ�រ��ងេពញេលញដល់�ប�ជន�យរងេ��ះបំផុតនិង�ត់បន�យផលប៉ះ�ល់េលើសង�ម
េសដ�កិច�ពីជម�ឺ�តត��ត��កល គឺ��រ�ំ�ច់ និង�ន�រៈសំ�ន់���ំង ។

 េសចក�ីសេង�បេនះ�នកំណត់នូវផលវ��កមួយចំនួនរបស់វ�បត�ិកូវ�ដ១៩ េលើ�កុមជន�យរងេ��ះបំផុតេ�
កម���។ ឯក�រេនះ ក៏សេង�បនូវចំណ�ចេឆ�ើយតបគន�ឹះពីសំ�ក់�ជរ��ភិ�ល និងគូសប��ក់អំពី�រៈសំ�ន់ៃន
កិច��ំ�រសង�មក��ង�រ�ត់បន�យផលប៉ះ�ល់សង�មេសដ�កិច�ពីវ�បត�ិមួយេនះ។

1 https://www.khmertimeskh.com/50730466/ipc-over-16000-c-19-samples-tested-since-january-in-kindgom/

 វធិានការេដីម្បទីប់សា� ត់េមេរគដូចជា ការរក្សោគម� តពីម� ក់េទម� ក់ េទះបីជាមន្របសិទ�ភាពក�ុងការទប់សា� ត់ការ
រតត្បោតយ៉ងណក៏េដាយ ក៏េនែតជាការលំបកមួយស្រមប់កម�ករ ែដលមនចំណូលទបជាេ្រចីន។ កែន�ង
សា� ក់េនរបស់គត់ភាគេ្រចីនមនសភាពតូចចេង��តែដលេធ�ីឲ្យការអនុវត�ន៍ការរក្សោគម� ត មិនអាចអនុវត�េទបន។ 
ការឆ�ងរតត្បោតេនកែន�ងសា� ក់េនរបស់កម�ករចំណក្រស�កក�ុង្របេទសសឹង�បុរ ី គឺជាឧទហរណ៍បងា� ញថ កម�ករទងំ 
េនាះមនភាពងាយរងេ្រគះ េហយីបងា� ញពីេ្រគះថ� ក់ 
ៃនការេមីលរលំង្រក�ម្របជាជនដូចេនះ ។ ការរក្សោគម� ត 
ចម� យពគី�  កព៏បិកអនុវត�ផងែដរចេំពះ្រគ�សារទូេទ 
េដាយសារទហំ្ំរគ�សារជាមធ្យមគ៤ឺ,៦៤ នាកក់�ុងមយួ 
្រគ�សារ េហយី្របមណ៥៩% ៃនផ�ះសា� ក់េនគឺមនបន�ប់ 
ែតមួយប៉ុេណ� ះ។3 េនក�ុងកាលៈេទសៈែបបេនះ្រគ�សារ 
ទងំមូលអាចរស់េនក�ុងៃផ�តូចចេង��ត្របេ្រជៀតគ�
េពញេម៉ងេធ�ឲី្យពួកគត់ និងអ�កដៃទ្របឈមនឹង
ការឆ�ងេមេរគ។

 កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រជរដា� ភិបលក�ុងការផ�ល់
ពត័ម៌នជូន្របជាជនកម�ុជាអពំហីានភិយ័ៃនេមេរគ
កូវដី១៩ ទទួលបនការសា� គមន៍ជាខ� ងំ។ េទះជាយ៉ងណក�ីព័ត៌មនសុ្រកិត និងអាចេជឿទុកចិត�បន ្របែហលជា
មិនអាច្រជ�ត្រជាបេទដល់សហគមន៍្រកី្រកនិងអ�កែដលរស់េនតំបន់ដាច់្រសយលបនេពញេលញេនេឡយី។ 
ការទទួលបនព័ត៌មនអំពីការការពរ និងការបងា� រទប់សា� ត់េមេរគមិនេពញេលញ អាចបង�ឲ្យមនការភិតភ័យ ការយល់ 
ខុសការសាយៃនព័ត៌មនែក�ងកា� យនិងការភាន់្រចលំក�ុងចំេណម្របជាជន។ េលីសពីេនះ ព័ត៌មន និងយុទ�នា
ការផ្សព�ផ្សោយ េដីម្បេីលីកទឹកចិត�ឲ្យមនឥរយិបទវជិ�មនេដីម្បកីាត់បន�យ និងស្រមលហានិភ័យពីកូវដី១៩ គឺមន
សារៈសំខន់ណស់េដីម្បទីប់សា� ត់ការរត ត្បោតជាសាកលេនះ។
 ជនចស់ជរ ជនមនពិការភាព និងអ�កផ�ុកេមេរគេអដស៍ សុទ�ែតមនហានិភ័យខ�ស់ក�ុងការឆ�ងេមេរគេដាយ 
សារែតខ�ះសន�ិសុខសង�ម និងលទ�ភាពទទួលបនការែថទេំវជ�សា�ស� ក៏ដូចជាកង�ះឧបករណ៍ការពរខ�ួន និងឱសថ 
ស្រមប់េមេរគេផ្សងេទៀត។ ពួកគត់ក៏ទំនងជាមនប�� សុខភាព្របចកំាយ ែដលេធ�ីឲ្យគត់កាន់ែត្របឈមនឹង 
ហានិភ័យឆ�ងេមេរគ។

 ការហូរចូលៃនការវលិ្រតឡប់មកវញិរបស់កម�ករចំណក្រស�ក ក�ុងរយៈេពលបុ៉នា� នែខចុងេ្រកាយេនះ បននាឲំ្យ 
មនក�ីបរម�ថ្របការេនះអាចនាឲំ្យមនការឆ�ងជាចេងា� មថ�ីេនក�ុងសហគមន៏ែដលគត់្រតឡប់មកវញិ េហយីអាចនឹង 
មនការឆ�ងក�ុងចេំណមអ�កែដល្រតឡបម់កវញិ ក�ុងអឡុំងេពលែដលពកួេគកពុំងេធ�ដីេំណីរក�ុងរថយន�្រក�ង ឬ 
រថយន�ឈ�ួល និងការឆ�ងែដនែដលមនសភាព្របេ្រជៀតគ� ។ 

កសិករមួយរូបមកពីភូមិមួយក��ង
�សុកសែង� េខត��ត់ដំបង

“ខ�ុ ំពិតជាបរម�ណស់ ពីេ្រពះថេបី 
មនការរតត្បោតេនក�ុងភូមិអាជា� ធរ 
នឹងមិនអាចយកចិត�ទុកដាក់និងែថទំ
មនុស្សទងំអស់បនេឡយី។”

https://www.khmertimeskh.com/50730466/ipc-over-16000-c-19-samples-tested-since-january-in-kindgom/



 េទះបី្របេទសកម�ុជា មនករណីឆ�ងកូវដី ១៩ តិចជាង្របេទសេផ្សងេទៀតេនក�ុងតំបន់យ៉ងណក៏េដាយ េមេរគ
េនះេនែតជាការគំរមកំែហង និងកា� យជាហានិភ័យដ៏ធំបំផុតក�ុងការរតត្បោតជាេលីកទី២។ េទះបីជាការអភិវឌ្ឍក�ុង
រយៈេពលប៉ុនា� នទសវត្សរចុ៍ងេ្រកាយេនះយ៉ងណក៏េដាយ ក៏្របព័ន�សុខភិបលកម�ុជា េន្រត�វការការែកលំអបែន�ម
េទៀតេដមី្បេីធ�យ៉ីងណឲ្យការែថទសុំខភាព នងិការព្យោបលមនតៃម�សមរម្យនិងអាចទទួលបនចេំពះ្របជាជន 
កម�ុជាទងំអស់។

 សា� ប័នែដល្រត�វបនចត់តាងំឲ្យេធ�េីតស�កូវដី១៩  
(វទិ្យោសា� នប៉ស�រ័កម�ុជា)1 និងមន�រីេពទ្យធំៗចំនួន៥ េន
ភ�េំពញទទួលការចត់តាងំឲ្យព្យោបលអ�កជម� ឺ និងេធ�ី
ចតា� ឡសីក�ចំិេពះអ�កជម�ែឺដលសង្សយ័ថមនកូវដី១៩ 
បនបងា� ញថមនសមត�ភាព្រគប់្រគន់ក�ុងការេដាះ្រសាយ
ចំនួនករណីបច�ុប្បន�។ េទះជាយ៉ងណក៏េដាយ ក�ុង
េសណរយី៉ៃូនរលករតត្បោតេលីកទី២ េយងីពិបកធានា
ថេតសីមត�ភាពៃន្របព័ន�សុខភបិលអាចធានាការ
េឆ�យីតប ក�ុងករណីមនការឆ�ងជា្រទង់្រទយធំបនែដរ
ឬេទ។

 កម�ករជាេ្រចីនែដលកំពុងែតវលិ្រតឡប់បនា� ប់ពីមនការផា� កសកម�ភាពេសដ�កិច�ដំបូង បន�មនហានិភ័យខ�ស់
ក�ុងការឆ�ងជម�ឺពីអ�កដៃទ ក៏ដូចជាមនការចម�ងជម�ឺេទេគវញិ េដាយសារែតកង�ះឧបករណ៍ការពរខ�ួន និងវធិានការ
ការពរេនមនក្រមិតេនកែន�ងេធ�ីការ រមួទងំបរកិា� រអនាម័យការរក្សោគម� ត និង្របព័ន�លំហូរខ្យល់្រតឹម្រត�វ។ 

្របការេនះគឺពិតជា្រត�វនឹងសា� នភាពរបស់កម�ករេរងច្រកកាត់េដរ និងវស័ិយកម�ន�សាល និងការងារែដលេ្របី្របស់
កំលងំពលកម�េ្រចីនដ៏ៃទេទៀត ែដលត្រម�វឲ្យមនវត�មនរបស់កម�ករក�ុងេពលេធ�ីការ។

 ចំណុចេនះ ក៏រមួប��ូ លទងំកម�ករក�ុងវសិ័យេសដ�កិច�េ្រក្របព័ន� ែដលរមួមនកម�ករដឹកជ��ូ នេ្រក្របព័ន� 
អ�កលក់ដូរតាមផ�ូវ និងេនផ្សោរ អ�ក្របមូលសំរម កម�ករបេ្រមីការងារតាមផ�ះ កម�ករសំណង់ និងកម�ករជាេ្រចីន
្របេភទេផ្សងេទៀត។េដាយសារសា� នភាពៃនការងាររបស់ពួកគត់េធ�ីឲ្យពួកគត់មនហានិភ័យខ�ស់ក�ុងការឆ�ងជម�ឺ។ 
ភាគេ្រចីនៃនកម�ករេ្រក្របព័ន� ពំុស�ិតេ្រកាមការ្រគប     ដណ� ប់របស់េបឡាជាតិសន�ិសុខសង�ម (ប.ស.ស) និងរបប
ធានារ៉ប់រងសុខភាពដៃទេទៀត ែដលអាចឲ្យពួកពួកគត់ទទួលបនេសវាែថទសុំខភាព និងអត�្របេយជន៍េនេពល
ឈបឺនេឡយី។ ជាក់ែស�ង កម�ករនិេយជិតតិចជាងពក់កណ� លបនចុះប�� ីជាមួយប.ស.ស។ ដូេច�ះ កម�ករជាេ្រចីន
អាចមនអារម�ណ៍សា� ក់េស�ីរក�ុងការដាក់ខ�ួនឯងឲ្យេនដាច់េដាយែឡក ក៏ដូចជាែស�ងរកការព្យោបលនានាេហយី
ែដលអាចបង�ហានិភ័យដល់ពួកគត់ និងអ�កដៃទែដលរស់េនជំុវញិគត់។ អ�កែដលរស់េដាយអា្រស័យែតេលីចំណូល
្របចៃំថ� ទំនងជា្របឈមនឹងជម�ឺេ្រចីន   េដាយគត់្រត�វែតេធ�ីការែស�ងរកចំណូល េទះបីលទ�ភាពឆ�ងជម�ឺខ�ស់យ៉ណ 
ក៏េដាយ។ ការផ�ល់ឧបករណ៍ការពរខ�ួនមនក្រមិត េធ�ីឲ្យហានិភ័យឆ�ងេនះកាន់ែតខ�ស់។ ការេកីនេឡងីៃនតៃម�របស់
ផលិតផលការពរខ�ួន និងអនាម័យមួយចំនួន (ដូចជាែជលលងៃដ សាបូ៊ និងម៉ស់) រយៈេពលបុ៉នា� នែខចុងេ្រកាយេនះ
 េធ�ីឲ្យកាន់ែតលំបកស្រមប់អ�កែដលមនធនធានហរិ��វត�ុមនក្រមិតក�ុងការទិញរបស់របរទងំេនាះយកមកេ្របី។ 

2 https://time.com/5825261/singapore-coronavirus-migrant-workers-inequality
3  វទិ្យសា� នជាតិស�ិតិ  ការអេង�តសង�មេសដ�កិច�កម�ុជា  ២០១៦ (ភ�ំេពញ ២០១៧ ទំព័រ ១២ ដល់ ១៣)  

4    អង�ការ Oxfam ឆា�  ំ២០២០ “េសចក�ីៃថ�ថ�ូរមិនែមនភាពទ័ល្រក៖ “ែផនការជួយសេ�ងា� ះេសដ�កិច�ស្រមប់ទងំអស់គ� ” េដីម្បេីដាះ្រសាយវបិត�ិេមេរគកូរ ៉ូណ     
   និងកសាងនូវពិភពេលកមួយែដលមនសមភាពជាងមុនេឡងីវញិ”។ ជាការផ្សោយព័ត៌មនសេង�បរបស់Oxford េនៃថ�ទី ៩ ែខេមសា។ 
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េនកម�ុជា ្រក�មងាយរងេ្រគះរមួមន៖ 

កម�ករនិេយជិតក�ុងវសិ័យែដលរង
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បដិសណ� រកិច� វសិ័យកាត់េដរ 
និងវសិ័យកម្សោន�សប្បោយ) 

កម�ករនិេយជិតក�ុងវសិ័យេសដ�កិច�
េ្រក្របព័ន� 
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កម�ករដឹកជ��ូ នេ្រក្របព័ន� 
អ�កលក់ដូរតាមផ�ូវ និងេនផ្សោរ 
អ�ក្របមូលសំរមជាេដីម) 
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ពលករចំណក្រស�កែដល្រតឡប់ 
មកវញិ យុវជន �ស�ី ជនចស់ជរ 
ជនមនពិការភាព និងអ�កផ�ុក 
េមេរគេអដស៍។

ផលប៉ះពល់
ែផ�កសង�មេសដ�កិច�

ការវភិាគថ�ីៗ បនបងា� ញថ វបិត�ិេសដ�កិច�ែដលបង�េឡងី 
េដាយេមេរគកូវដី១៩ អាចរុញ្រចន្របជាជន្របមណ 
៥០០លននាក់ ធា� ក់ចូលេទក�ុងភាព្រកី្រក េបីពំុមន 
វធិានការបនា� ន់ និងមន្របសិទ�ភាពេទេនាះ។4 ភស�ុតាង 
ជាសាកលបនបងា� ញថ ្រក�មជនងាយរងេ្រគះបំផុត 
និង្រក�មជនែដល្រត�វេគផាត់េចញ គឺជាអ�កែដលរងេ្រគះ 
ខ� ងំជាងេគ ពីេ្រពះពួកគត់ពំុទន់មនសំណញ់
សុវត�ិភាព និងយុទ�សា�ស�េដាះ្រសាយវបិត�ិ្រគប់្រគន់
េនេឡយី។

េគម� ក់ៗមនក�ីបរម� និងភ័យខ� ច។ 
េយងីក៏បរម�អំពីសុខភាពរបស់េយងី
ែដរ ប៉ុែន�េតីខ�ុ ំេធ�ីអ�ីបន? 
ខ�ុ ំមិនអាចឈប់េធ�ីការបនេឡយី 
េបីឈប់ខ�ុ ំមិនមនចំណូលេទ។ ”
ម� ស់តូបលក់កាេហ�េនទី្រក�ងភ�ំេពញម� ក ់

 ក�ុងចំេណម្រក�មជនខងេលី កម�ករជាេ្រចីនមិនអាច 
ឈប់េធ�ីការបនេឡយី ពីេ្រពះពួកគត់ពឹងអា្រស័យេលី 
ចំណូល្របចៃំថ�េដីម្បរីស់។ េបីគត់ឈប់មួយៃថ�អាច 
មនន័យថៃថ�េនាះគត់គ� នម�ូបអាហារទទួលទនេឡយី។

 កម�ករេសដ�កិច�េ្រក្របព័ន� ទទួលរងេ្រគះយ៉ងខ� ងំពី 
ការធា� ក់ចុះៃនសកម�ភាពេសដ�កិច� និងការដាក់កំហតិេលី 
ការេធ�ីដំេណីរ។ អ�ក្របកបរបរលក់ដូរតាមផ�ូវ អ�កលក់ 
េនផ្សោរ អ�កេបីកបររម៉ឺកកង់បី កម�ករបេ្រមីការងារតាមផ�ះ

 វធិានការេដីម្បទីប់សា� ត់េមេរគដូចជា ការរក្សោគម� តពីម� ក់េទម� ក់ េទះបីជាមន្របសិទ�ភាពក�ុងការទប់សា� ត់ការ
រតត្បោតយ៉ងណក៏េដាយ ក៏េនែតជាការលំបកមួយស្រមប់កម�ករ ែដលមនចំណូលទបជាេ្រចីន។ កែន�ង
សា� ក់េនរបស់គត់ភាគេ្រចីនមនសភាពតូចចេង��តែដលេធ�ីឲ្យការអនុវត�ន៍ការរក្សោគម� ត មិនអាចអនុវត�េទបន។ 
ការឆ�ងរតត្បោតេនកែន�ងសា� ក់េនរបស់កម�ករចំណក្រស�កក�ុង្របេទសសឹង�បុរ ី គឺជាឧទហរណ៍បងា� ញថ កម�ករទងំ 
េនាះមនភាពងាយរងេ្រគះ េហយីបងា� ញពីេ្រគះថ� ក់ 
ៃនការេមីលរលំង្រក�ម្របជាជនដូចេនះ ។ ការរក្សោគម� ត 
ចម� យពគី�  កព៏បិកអនុវត�ផងែដរចេំពះ្រគ�សារទូេទ 
េដាយសារទហំ្ំរគ�សារជាមធ្យមគ៤ឺ,៦៤ នាកក់�ុងមយួ 
្រគ�សារ េហយី្របមណ៥៩% ៃនផ�ះសា� ក់េនគឺមនបន�ប់ 
ែតមួយប៉ុេណ� ះ។3 េនក�ុងកាលៈេទសៈែបបេនះ្រគ�សារ 
ទងំមូលអាចរស់េនក�ុងៃផ�តូចចេង��ត្របេ្រជៀតគ�
េពញេម៉ងេធ�ឲី្យពួកគត់ និងអ�កដៃទ្របឈមនឹង
ការឆ�ងេមេរគ។

 កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រជរដា� ភិបលក�ុងការផ�ល់
ពត័ម៌នជូន្របជាជនកម�ុជាអពំហីានភិយ័ៃនេមេរគ
កូវដី១៩ ទទួលបនការសា� គមន៍ជាខ� ងំ។ េទះជាយ៉ងណក�ីព័ត៌មនសុ្រកិត និងអាចេជឿទុកចិត�បន ្របែហលជា
មិនអាច្រជ�ត្រជាបេទដល់សហគមន៍្រកី្រកនិងអ�កែដលរស់េនតំបន់ដាច់្រសយលបនេពញេលញេនេឡយី។ 
ការទទួលបនព័ត៌មនអំពីការការពរ និងការបងា� រទប់សា� ត់េមេរគមិនេពញេលញ អាចបង�ឲ្យមនការភិតភ័យ ការយល់ 
ខុសការសាយៃនព័ត៌មនែក�ងកា� យនិងការភាន់្រចលំក�ុងចំេណម្របជាជន។ េលីសពីេនះ ព័ត៌មន និងយុទ�នា
ការផ្សព�ផ្សោយ េដីម្បេីលីកទឹកចិត�ឲ្យមនឥរយិបទវជិ�មនេដីម្បកីាត់បន�យ និងស្រមលហានិភ័យពីកូវដី១៩ គឺមន
សារៈសំខន់ណស់េដីម្បទីប់សា� ត់ការរត ត្បោតជាសាកលេនះ។
 ជនចស់ជរ ជនមនពិការភាព និងអ�កផ�ុកេមេរគេអដស៍ សុទ�ែតមនហានិភ័យខ�ស់ក�ុងការឆ�ងេមេរគេដាយ 
សារែតខ�ះសន�ិសុខសង�ម និងលទ�ភាពទទួលបនការែថទេំវជ�សា�ស� ក៏ដូចជាកង�ះឧបករណ៍ការពរខ�ួន និងឱសថ 
ស្រមប់េមេរគេផ្សងេទៀត។ ពួកគត់ក៏ទំនងជាមនប�� សុខភាព្របចកំាយ ែដលេធ�ីឲ្យគត់កាន់ែត្របឈមនឹង 
ហានិភ័យឆ�ងេមេរគ។

 ការហូរចូលៃនការវលិ្រតឡប់មកវញិរបស់កម�ករចំណក្រស�ក ក�ុងរយៈេពលបុ៉នា� នែខចុងេ្រកាយេនះ បននាឲំ្យ 
មនក�ីបរម�ថ្របការេនះអាចនាឲំ្យមនការឆ�ងជាចេងា� មថ�ីេនក�ុងសហគមន៏ែដលគត់្រតឡប់មកវញិ េហយីអាចនឹង 
មនការឆ�ងក�ុងចេំណមអ�កែដល្រតឡបម់កវញិ ក�ុងអឡុំងេពលែដលពកួេគកពុំងេធ�ដីេំណីរក�ុងរថយន�្រក�ង ឬ 
រថយន�ឈ�ួល និងការឆ�ងែដនែដលមនសភាព្របេ្រជៀតគ� ។ 

េដាយសារថ កម�ករជួលបន�ប់រមួគ�
េដីម្បសីន្សលុំយដូេច�ះពួកេគមិនមន
លទ�ភាពរស់េនដាច់េដាយែឡកពីេគ
េឡយី។ ” 
សម�័ន�កម�ករនិេយជិតក�ុងវសិ័យម�ូបអាហារ និងេសវាកម�
កម�ុជា (CFSWF) ែដលជាៃដគូរបស់អង�ការ Oxfam 

https://time.com/5825261/singapore-coronavirus-migrant-workers-inequality/
National Institute of Statistics, Cambodia Socio-Economic Survey, 2016, (Phnom Penh, 2017, page 12-13)



6 https://www.phnompenhpost.com/national/buyers-urged-pay-200000-face-layoffs
7 សូមេមីលជំពូក ការេឆ�ីយតបរបស់រដា� ភិបលេទនឹងកូវដី១៩
8 https://asia.nikkei.com/Business/Finance/Coronavirus-pandemic-deepens-Cambodia-s-microfinance-crisis
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បនរយការណ៍ថបត់បង់ចំណូល េដាយគត់ជាេ្រចីន្របឈមនឹងការឈប់លក់ ឬបិទទ� រ េដាយសារអតិថិជនតិច   
េពក។ ត្រម�វការទប នាឲំ្យទំនិញមួយចំនួន្រត�វខូចគុណភាព និងខតបង់ នាឲំ្យបំណុលេចះែតេកីនេឡងី។

អ�កេធ�ីការតាមផ�ះកំពុង្របឈមនឹងប�� ្រសេដៀងគ� េនះែដរ។ ស្រមប់អ�កែដលផលិត ទំនិញ ឬផ�ល់េសវាកម�ដល់ 
ទីផ្សោរក�ុង្រស�ក ឬអ�កទទួលេម៉ការបន�ស្រមប់សងា� ក់ផ�ត់ផ�ង់ជាតិ និងអន�រជាតិ ពំុបនទទួលការប�� ទិញ ឬពំុបន 
លក់េចញរប់សប� ហ៍ េហយីខ�ះេទៀតរប់ែខមកេហយី។ ការបិទកែន�ងកម្សោន�សប្បោយដូចជាបរ ខរ៉អូេខ និងកែន�ង 
ម៉ស្សោ បនបន្សល់ឲ្យ�ស�ីជាេ្រចីនគ� នការងារេធ�ី និងមិនរពំឹងថទទួលបនសំណង ឬជំនួយេផ្សងៗេឡយី។ េហយីក៏ 
ពំុមនសភាពច្បោស់ថេតីពួកគត់ នឹងអាចទទួលបនការងារវញិ េនេពលកែន�ងទងំេនាះេបីកទ� រេឡងីវញិេនាះ 
េឡយី។ េដាយសារលក�ណៈមិនេរៀបរយៃនការងាររបស់ពួកគត់ ភាគេ្រចីនៃនកម�ករេសដ�កិច�េ្រក្របព័ន�ពំុទន់មន 
លទ�ភាពទទួលបនរបបេបឡាជាតិសន�ិសុខសង�មេនេឡយី។

 សភាពការណ៍មនិល�េន្របេទសជតិខងនងិ ការ
បិទ្រពំែដនជាមួយ្របេទសៃថ េនៃថ�ទី ២៣ ែខមីនា 
ឆា�  ំ២០២០ បននាឲំ្យមនការហូរចូល ៃនពលករ
ចំណក្រស�កកម�ុជាជាេ្រចីនមក្របេទសវញិ។ មន
ពលករចំណក្រស�កេ្រចីនជាង ៥២ពន់ ២៣២ នាក់ 
បនឆ�ង្រពំែដនកម�ុជាៃថ គិត្រតឹមៃថ�ទី ២៩ ែខមីនា ឆា�  ំ
២០២០5  ប៉ុែន�តួេលខមិនផ�ូវការគឺមនេ្រចីនជាង
េនះ។ ្រគប់េខត�ទងំអស់សុទ�ែតបនទទួលពលករ 
ចំណក្រស�ក េដាយេខត�បនា� យមនជ័យមនពលករ 
្រតឡបម់កវញិេ្រចនីជាងេគ (១,២ ៤៧៧ នាក)់ 
បនា� ប់មកគឺេខត�បត់ដំបង (៩, ១០១នាក់) េសៀមរប  

(៧, ៤៣១នាក់) និងៃ្រពែវង (៤, ១២៧នាក់)។ ្របការេនះអាចមនផលប៉ះពល់ខ� ងំ មិន្រតឹមែតេទេលីពលករ 
ែដល្រតឡបម់កវញិប៉ុេណ� ះេទ ប៉ុែន�កម៏នផលប៉ះពលេ់ទេល្ីរគ�សាររបសព់កួគតផ់ងែដរ ែដលជាធម�តា្រគ�សារ
គត់ពឹងអា្រស័យែតេទេលី្របក់បេ��ីពីពួកគត់េនបរេទស។ ការបត់បង់ការងារ និងភាពគ� នជេ្រមីសែស�ងរកចំណូល 
េផ្សងៗ នឹងមនផលវបិកេដាយផា� ល់េលី្រគ�សារនាឲំ្យមន 
ហានិភ័យខ�ស់ៃនការជាប់បំណុល និងភាព្រកី្រក។

 េដាយពឹងអា្រស័យេលីកូនៗ និង្រគ�សារចំេពះការ 
គ្ំរទែផ�កហរិ��វត�ុ ជនចស់ជរ និងជនមនពិការភាព 
កក៏ពុំងែតជបួការលបំកជាមយួនងឹផលប៉ះពលេ់សដ�កចិ� 
េនះផងែដរ។លទ�ផលពីការបតប់ងច់ណូំលរបស ់សមជកិ 
្រគ�សារ និងលទ�ភាពមិនទទួលបនរបបសន�ិសុខសង�ម 
និងរបបេសាធននិវត�ន៍ េធ�ីឲ្យពួកគត់កំពុងែត្របឈម 
នឹងការខ�ះខត្របក់កាក់ ស្រមប់េសចក�ី្រត�វការមូលដា� ន 
ដូចជាអាហារ និងថ� េំពទ្យជាេដីម។

5 ការេឆ�ីយតបនឹងកូវដី១៩ អង�ការេទសន�្របេវសន៍អន�រជាតិ ៃថ�ទី ១ ែខេមសា ឆា� ២ំ០២០ 

ប៉ុនា� នែខេនះពិបកខ� ងំណស់។ ខ�ុ ំមន 
ម៉ូយតិចមកទិញេហយីមនុស្សម� ភ័យខ� ច
នឹងេមេរគេនះ ដូេច�ះពួកគត់េនែតផ�ះ។ 
ចំណូលរបស់ខ�ុ ំធា� ក់ចុះខ� ងំខ�ុ ំមិនដឹងេធ�ីយ៉
ងេម៉ចេទ្របសិនេបីសា� នភាពេនះេន
ែតបន�? ” 
អ�កលក់ែផ�េឈមី� ក់េនផ្សោរទួលទំពូង

 ជម�ឺរតត្បោតជាសាកលកូវដី១៩ េកីតេឡងីចំេពលែដលេសដ�កិច�កម�ុជាកំពុង្របឈមនឹងប�� មួយចំនួនរចួេទ
េហយី។ បនា� ប់ពីមនការផា� កែផ�កខ�ះៃនេគលនេយបយអនុេ្រគះពណិជ�កម�(EBA) ពីសំណក់សហភាពអឺុរ ៉ុប
េនេដីមឆា� េំនះមក មនការ្រព�យបរម�អំពីផលប៉ះពល់ពីេសចក�ីសេ្រមចេនះ េលីវសិ័យកាត់េដរ និងែស្បកេជីងរបស់
កម�ុជា ក៏ដូចជាទំនិញស្រមប់េធ�ីដំេណីរ ដូចមនការេលីកេឡងីពីសំណក់អង�ការសង�មសីុវលិជាេ្រចីន។ ការផា� ក 
EBA ជាមយួនងឹការធា� កចុ់ះៃនេសដ�កចិ�សាកលបនជះឥទ�ពិលយ៉ងខ� ងំេល ីកម�ករនេិយជតិរចួេទេហយី េដាយកម�ករ
ជាេ្រចីនពីវស័ិយេផ្សងៗកំពុងែត្របឈមនឹងភាពគ� នការងារេធ�ី។សា� នភាពេសដ�កិច�ែដលមនភាពមិនសូវល�រចួ្រសាប់
េទេហយីេនះ េធ�ឲី្យកានែ់តមនិល�ែថមេទៀត េដាយសារែតកូវដី១៩ នាឲំ្យមនការបទិទ� រអាជវីកម�នានា ការផា� ក
ផលិតកម�របស់េរងច្រកកាត់េដរ ការបិទ្រពំែដន និងជាលទ�ផលការបត់បង់ការងារដល់មនុស្សរប់ពន់នាក់ 
ពីវសិ័យបដិសណ� រកិច� និងេទសចរណ៍។

 កង�ះវត�ុធាតុេដីមនាចូំលពី្របេទសចិន និងការកាត់បន�យត្រម�វការពីអុឺរ ៉ុប និងសហរដ�អាេមរកិ េធ�ីឲ្យេរងច្រកជា 
េ្រចីនគ� នជេ្រមីស េហយីបនបិទទ� រ ឬផា� កផលិតកម� ប៉ះពល់ដល់កម�កររប់ពន់នាក់។ េយងតាមសមគមន៍កាត់ 
េដរេនកម�ុជា (GMAC) “េរងច្រកចំនួន ១៨០កែន�ង បនផា� ក្របតិបត�ិការ េហយី ៦០ េរងច្រកេទៀតនឹងផា� កក�ុង 
េពលឆាប់ៗ េធ�ីឲ្យកម�ករ្របមណ ២០០,០០០នាក់រងេ្រគះ។6  េនក្រមិតសាកលវញិមនការប៉ន់្របមណថ កម�ករ 
កាត់េដរ្របមណកន�ះលននាក់បន បត់បង់ការងារ្រតឹមចុង ែខមិថុនា ឆា�  ំ២០២០ េនះ។ កម�ករេរងច្រកកាត់េដរ 
ែដលមនកិច�សន្យោការងារ្រតឹម្រត�វ មនលទ�ភាពទទួលបនអត�្របេយជន៍េពលគ� នការងារេធ�ី ឬសំណងខ�ះ េហយី 
ទំនងជាទទួលបនជំនួយខ�ះ ែដលរជរដា� ភិបលបន្របកាស។7  េទះជាយ៉ងណក៏េដាយចំណុចេនះ ពំុអនុវត� 
ចំេពះកម�ករមនកិច�សន្យោរយៈេពលខ�ីេឡយី។ ពួកគត់មិនទទួលបនអត�្របេយជន៍ទងំេនះេទ េហយីមន 
ហានិភ័យ្រត�វបនេគលុបេចញកា� យជាកម�ករេ្រក្របពន័�េទៀតផង។ កម�ករជាេ្រចីនក៏បត់បង់សំណង េពលប��ប់ 
កិច�សន្យោមុនេពលផងែដរ ពីេ្រពះនិេយជកមិនអាចផ�ល់្របក់ឈ�ួលបន េដាយសារលំហូរសាច់្របក់មិន្រគប់្រគន់ 
និងការរខំនេលីសងា� ក់ផ�ត់ផ�ង់។

 “វបិត�ិ”បំណុល ៖ ជម�ឺរតត្បោតជាសាកលកូវដី១៩ នាឲំ្យមនប�� ចម្បងមួយេទៀតផងែដរ៖ េនាះគឺបំណុល
មី្រក�ហរិ��វត�ុខ�ស់ដ៏គួរឲ្យបរម�ណ៏។ េដាយ្របជាជនកម�ុជាជាេ្រចីនបត់បង់ការងារ ពួកគត់មិនអាចបង់ទូទត់េទ
ដល់ធនាគរវញិ េធ�ីឲ្យគត់អាចបត់បង់ដី ផ�ះ និង្រទព្យប�� េំផ្សងេទៀត ក៏ដូចជាមនហានិភ័យេកីនេឡងីចំេពះ 
បំណុល និងការធា� ក់ចូលភាព្រកី្រកកាន់ែតេ្រជ។ ្របេទសកម�ុជា មនអ�កខ�ី្របក់មី្រក�ហរិ��វត�ុជាង ២,៦លននាក់ 
េដាយមនទំហទឹំក្របក់ែដលខ�ីជាង១០ លនេកាដិដុល� រសហរដ�អាេមរកិ េនះេបីេយងតាមតួេលខរបស់សមគមន៍ 
មី្រក�ហរិ��វត�ុកម�ុជា។ េយងីមនបំណុលកម�ីខ� តតូចជាមធ្យមខ�សប់ផុំតេលីពិភពេលកស្រមប់អ�កខ�ីម� ក់ គឹ្របមណ 
៣,៨០៤ដុល� រសហរដ�អាេមរកិ គឺេ្រចីនជាងពីរដង ៃនផលិតផលក�ុង្រស�កសរុបក�ុងម� ក់របស់កម�ុជា។8  ផលប៉ះពល់ 
ៃនបំណុលេលីសលុប ក៏មនទំនាក់ទំនងេលីេយនឌ័រផងែដរ៖ តាម្របៃពណី �ស�ីទទួលបន�ុកហរិ��វត�ុ្រគ�សារេនកម�ុជា 
េហយីអតិថិជនមី្រក�ហរិ��វត�ុ្របមណ៧៥% គឺជា�ស�ី។

 វសិ័យបដិសណ� រកិច� និងេទសចរណ៍ ែដលផ�ល់ការងារដល់កម�កររប់ពន់នាក់ និងបេង�ីតចំណូល្របមណ 
៥លនេកាដិក�ុងឆា�  ំ២០១៨ គឺជាវស័ិយមួយក�ុងចំេណមវស័ិយែដលរងេ្រគះខ� ងំបំផុតពីការរតត្បោតរបស់េមេរគ 
េដាយបន្សល់ទុកឲ្យមនុស្សរប់រយពន់នាក់គ� នការងារេធ�ី។ អ�កេបីកបររមឹ៉កកង់បី អ�កម៉ស្សោ និងែកសម�ស្សមគ�ុេទ�ស 
នាេំភ��វ និង្របតិបត�ិករេទសចរណ៍ជាេ្រចីន បនបត់បង់ការងាររបស់ខ�ួន េដាយសារខ�ះអតិថិជន និងេភ��វេទសចរណ៏ 
ជាពិេសសេនេខត�េសៀមរប។ ្របសាទអង�រវត� មនការធា� ក់ចុះចំនួនេភ��វយ៉ងសេម្បមីចប់តាងំពីេដីមឆា� េំនះមក។ 
ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុបនប៉ន់្របមណថ វស័ិយេទសចរណ៍នឹងខតបង់្របមណ៣៤៥.៧លនដុល� រសហរដ�អាេមរកិ 
ក�ុងេសណរយី៉ូដ៏ល�បំផុត និងបត់បង់ ៨៥៦.៥លនដុល� រសហរដ�អាេមរកិក�ុងករណីអា្រកក់បំផុត េដាយសារ 
ផលប៉ះពល់ពីកូវដី១៩។5 បុគ�លិកេភាជ នីយដា� ន បរ និងបដិសណ� រកិច� ក៏បនរងផលប៉ះពល់ធ�ន់ធ�រផងែដរ។ 
េភាជនីយដា� ន បរ និងហាងកាេហ�ភាគេ្រចីន អាចនឹងបិទ េហយីកម�ករនឹងបត់បង់ការងាររបស់ខ�ួន ឬេហៀប 
នឹងបត់បង់។

េរងច្រកកូន្រសីខ�ុ ំបិទេហយី ដូេច�ះនាង 
មិនមនចំណូលេទៀតេទ។ េហយីេដាយ 
សារែតខ�ុ ំពឹងអា្រស័យេលីកូនេយងី 
កំពុងែតជួបការលំបកេលីការចយវាយ 
្របចៃំថ�។ ឥឡូវខ�ុ ំអត់លុយទិញថ�  ំ
េលីសឈាមេទ។ ”
�ស�ីចំណស់អាយុ ៦៩ឆា� មំ� ក់ ែដលកំពុង
រស់េនជាយ្រក�ងភ�ំេពញ

https://www.phnompenhpost.com/national/buyers-urged-pay-200000-face-layoffs
See the chapter Government response to Covid-19
https://asia.nikkei.com/Business/Finance/Coronavirus-pandemic-deepens-Cambodia-s-microfinance-crisis

Covid-19 response, International Organization for Migration, 1 April 2020. 



9  https://www.voacambodia.com/a/scared-of-coronavirus-pregnant-women-avoid-hospitals
10 https://www.unescap.org/sites/default/files/Policy_WMSMEs_COVID-19_20200429.pdf
11 https://cambodianess.com/article/cambodia-seeks-to-address-human-trafficking-as-covid-19-threatens-livelihoods 

 ជម�ឺរតត្បោតជាសាកលេនះ ក៏កំពុងប៉ះពល់េលី�ស�ី និងេក�ង្រសី យ៉ងខ� ងំផងែដរ។ ភាពជាអ�កដឹកនារំបស់�ស�ី 
មនសារៈសំខន់ចំេពះកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេឆ�ីយតប និងសា� រេឡងីវញិ្របកប េដាយ្របសិទ�ភាព។ ជម�ឺរតត្បោតកូវដី១៩ 
ផ�ល់ផលវបិកយ៉ងេ្រចីន ជាពិេសសស្រមប់�ស�ី េដាយរមួមន៖ ការេកីនេឡងីៃនអំេពីហងឹ្សោពក់ព័ន�នឹងេយនឌ័រ 
លទ�ភាពទទួលបនេសវាែថទសុំខភាពផ�ូវេភទ និងបន�ពូជ ការេកីនេឡងីៃនអំេពីអយុត�ិធម៌ចំេពះកម�ការនី 
ការេកីនេឡងីៃនកិច�ការផ�ះ និងការងារែថទែំដលពំុមន្របក់ឈ�ួល ភាពលំបកែផ�កេសដ�កិច� និងបំណុល រហូតដល់ 
ផលវបិកេផ្សងៗ េទៀតស្រមប់�ស�ី ដូចជាការបត់បង់េសរភីាព និងហានិភ័យជួញដូរមនុស្សកាន់ែតខ� ងំ។

  មនការរយការណ៍េផ្សងៗ អំពីការេកីនេឡីងៃនផលប៉ះពល់ ែដលេមេរគេនះមនចំេពះលទ�ភាពទទួលបន 
េសវាសុខភាពផ�ូវេភទ និងបន�ពូជ កដូ៏ចជាសុខភាពមតា នងិទរក។ េដាយសារការភយ័ខ� ចឆ�ងេមេរគ �ស�មីន 
ៃផ�េពះជាេ្រចីន បនេចៀសសវាងការេធ�ីដំេណីរេទកាន់មន�ីរេពទ្យ និងគ�ីនិកេដីម្បពីិនិត្យសុខភាព។ ្របការេនះ 
អាចនាឲំ្យមនផលវបិកចំេពះសុខភាពទូេទរបស់ពួកគត់។9 

 េន្របេទសកម�ុជា �ស�ី្រគប់្រគងសហ្រគសធុនតូច និងមធ្យមចំនួន ៦១% េយងតាមកិច�សហ្របតិបត�ិការ 
ហរិ��វត�ុអន�រជាតិ។10 េដាយសារភាគេ្រចីនៃនសហ្រគិនធុនតូច និងមធ្យម េនេ្រក្របព័ន� និងមិនចុះប�� ី េធ�ីេអាយ 
�ស�ីទងំេនះទំនងជាអាចមិនទទួលបនអត�្របេយជន៍ពីវធិានការនានារបស់រដា� ភិបល ដូចជាមូលនិធិហរិ��ប្បទន 
សហ្រគសធុនតូច និងមធ្យមែដលជួយែតអាជីវកម�ែដលបនចុះប�� ីែតប៉ុេណ� ះ។ េលីសពីេនះ ខណៈេពលែដល 
ពណិជ�កម�អនឡាញបនកា� យជាជេ្រមីសមួយេផ្សងេទៀត ការេធ�ីពណិជ�កម�ទំនិញ និងេសវាកម�សំរប់�ស�ីជនបទ 
ែដលមនអាជីវកម�េ្រក្របព័ន� និងមនជំនាញឌីជីថលមនក្រមិតេនាះ គឺ្រត�វបនឃ� តកាន់ែតឆា� យ។

 �ស�មីយួ្រក�មេទៀត ែដលហានភិយ័ងាយរងេ្រគះរបសគ់តម់នសភាពខ�សផ់ងែដរេនាះគ ឺ�ស�កី�ុងពន�ធនាគរ។ 
ពន�ធនាគរគឺកពុំងែតែណនណន់តានត់ាបក់�ុងេពលធម�តារចួេទេហយី។ ក�ុងេពលមនការរតត្បោតជាសាកល 
ហានិភ័យចំេពះការឆ�ងជាចេងា� មគឺខ�ស់ជាងធម�តា។ េ្រកពីេនះ សិទ�ិក�ុងការចូលសួរសុខទុក� ក៏មនការដាក់កំហតិ 
ផងែដរ េដីម្បកីាត់បន�យហានិភ័យៃនការឆ�ងេមេរគ ែដលេធ�ីឲ្យ�ស�ីទងំេនាះកាន់ែតឯេកា។

 ប�� មួយេទៀតគឺ ហានិភ័យៃនការជួញដូរមនុស្ស ពីេ្រពះជនជួញដូរអាចេ្របី្របស់សម� ធបង�េដាយកូវដី១៩ 
ក�ុងការរត់ពន�ជនកម�ុជាែដលកំពុង្រត�វការជំនួយខ� ងំ។ េទះជាមនពលករចំណក្រស�កកម�ុជាេ្រចីនពន់នាក់បន
្រតឡប់មក្រស�កវញិយ៉ងណក៏េដាយ ក៏មនមនុស្សជាេ្រចីនកំពុងែតព្យោយមលួចឆ�ង្រពំែដនចូលេទ្របេទសជិតខង 
េដីម្បែីស�ងរកការងារ។ គិត្រតឹមែខឧសភា ឆា� េំនះ ជនកម�ុជាជាង ២០០នាក់ រមួទងំ�ស�ី ៧៩នាក់ និងកុមរ ៦នាក់ 
ផងែដរ បនព្យោយមឆ�ងែដនេដាយខុសច្បោប់។11  

 ជម�ឺរតត្បោតជាសាកលទងំេនះ ក៏បនបេង�ីនការទទួលខុស្រត�វែថទ ំនិងកិច�ការផ�ះផងែដរ (ឧទហរណ៍ 
កិច�ការផ�ះ ការចម�ិនអាហារ និងការែថទកូំន)។ ការបិទ្រគឹះសា� នសិក្សោរដ� និងឯកជនទងំអស់េនៃថ�ទី ១៦ 
ែខមនីា បនបែន�មបន�ុកជាទូេទេល�ីស� ីពេី្រពះពូកគតម់នការទទលួខុស្រត�វកានែ់តខ� ងំក�ុងការែថទកូំន។ 
េដាយសាលនានាបនបិទ �ស�ីជាេ្រចីនមិនអាចេទេធ�ីការបន ពីេ្រពះពួកគត់្រត�វែថទកូំនៗរបស់គត់។ 

 

ផលប៉ះពល់េលី�ស�ី 

• វធិានការភា� មៗមួយ គឺការធានាថរល់ការ  
 េធ�ីេតស� និងព្យោបលេមេរគកូរ ៉ូណគឺឥតគិតៃថ�។

• េនៃថ�ទី២៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០២០ រជរដា� ភិបល  
 កម�ុជាបនដាក់េចញនូវច្បោប់គ្ំរទដល់អាជីវកម�
 រងផលប៉ះពល់ពីកូវដី១៩ និងពីការដកភាព  
 អនុេ្រគះពន�ខ�ះ “EBA” ពីសំណក់សហភាពអឺុរ ៉ុប។ 
 ទងំេនះ បនផ�ល់នូវការស្រមក ឬការផា� ក  
 យកពន�ស្រមប់វសិ័យកម�នសាល េទសចរណ៍  
 កសិកម� និងអចលន្រទព្យ។ 

• សេម�ចនាយករដ�ម�ន�ីបន្របកាស មនការកាត់  
 រហូតដល់ ៥០% ៃនថវកិា្របចឆំា� រំបស់្រកសួង  
 េដីម្បបីែង�រការេ្របីថវកិាចំនួន ៤០០លនដុល� រ  
 សហរដ�អាេមរកិ។ ្រកសួងការបរេទស និង  
 កិច�សហ្របតិបត�ិការអន�រជាតិ    
 ្រកសួងពណិជ�កម� ក៏ដូចជាទីស�ីការគណៈ
 រដ�ម�ន�ី នឹងរងការកាត់ថវកិា២៥%។

• េនៃថ�ទី ៥ ែខមីនា ឆា� ២ំ០២០ ្រកសួងេសដ�កិច�  
 និងហរិ��វត�ុបន្របកាស អំពីថវកិាជំនួយ
 បនា� ន់ចំនួន៣០លនដុល� រសហរដ�អាេមរកិ 
 ស្រមប់្របព័ន�សុខភិបល ឧបករណ៍េវជ�សា�ស�  
 និងសម� រៈអប់រ ំេឆ�ីយតបេទនឹងកូវដី១៩។

ការេឆ�ីយតបរបស់
រជរដា� ភិបលចំេពះវបិត�ិកូវដី១៩ 

រជរដា� ភិបលកម�ុជា បននឹងកំពុងចត់វធិានការនានា 
េដីម្បបីន�ូរបន�យផលប៉ះពល់ពីវបិត�ិេនះតាមរយៈការ
ដាក់េចញនូវវធិានការជំនួយសង�មបេណ� ះអាសន� 
ស្រមប់វសិ័យែដលរងេ្រគះខ� ងំជាងេគ ដូចជាវសិ័យ 
កាត់េដរ និងេទសចរណ៍ និងចត់វធិានការបែន�ម 
េដីម្បកីាត់បន�យបន�ុកេលីអាជីវកម�ែដលរងេ្រគះបំផុត 
ពីការធា� ក់ចុះៃនេសដ�កិច�។ ពិតណស់ ទងំេនះគឺជា 
ជំហានធំៗមួយចំនួនក�ុងទិសេដដ៏្រតឹម្រត�វ។ 
េទះបីមនវធិានការជួយក�ុងវបិត�ិេនះយ៉ងណក៏
េដាយក៏េនមនកិច�ការមួយចំនួនបែន�មេទៀតែដល
្រត�វេធ�ី។
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https://www.voacambodia.com/a/scared-of-coronavirus-pregnant-women-avoid-hospitals
https://www.unescap.org/sites/default/files/Policy_WMSMEs_COVID-19_20200429.pdf
https://cambodianess.com/article/cambodia-seeks-to-address-human-trafficking-as-covid-19-threatens-livelihoods 



េទះជាមិនទន់មនការែកត្រម�វរបបសន�ិសុខសង�ម និងជំនួយសង�មយ៉ងណក៏េដាយ ក៏រជរដា� ភិបលបច�ុប្បន� 
កំពុងែតេរៀបចំវធិានការ េដីម្បផី�ល់ការគ្ំរទសម្រសប និងចបំច់ចំេពះ្របជាជនែដលរងផលប៉ះពល់។ 

• រជរដា� ភិបលក៏បន្របកាសរបបមួយស្រមប់
 កម�ករកម�ការនីេរងច្រកកាត់េដរ និងវសិ័យ
 េទសចរណ៍ែដលនិេយជក្រត�វបនត្រម�វឲ្យបង់  
 ៤០% េទនឹង្របក់ឈ�ួលអប្បបរម ខណៈ 
 ២០% េទៀតគឺជាបន�ុករបស់រជរដា� ភិបល។

• រជរដា� ភិបលក៏បនពន្យោការេលីកែលងពន�
 អប្បបរមស្រមប់វសិ័យអាកាសចរណ៍ រហូតដល់  
 ែខកក�ដា ឆា� ២ំ០២០ និងការេលីកែលងពន�  
 ្រគប់្របេភទែដល្រត�វបង់្របចែំខស្រមប់   
 ្របតិបត�ិករេទសចរណ៍ េដីម្បកីាត់បន�យផលប៉ះពល់  
 េលី្រក�មហុ៊នទងំេនាះ។12 

• ្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ នឹងបេង�ីត   
 “មូលនិធិធានាឥណទន” ែដលមនថវកិាចំនួន  
 ២០០លនដុល� រសហរដ�អាេមរកិ។ ថវកិាេនះ  
 នឹងធានាការផ�ល់កម�ីតាមរយៈធនាគរ និង្រគឹះ  
 សា� នហរិ��វត�ុ េដីម្បកីាត់បន�យសម� ធៃនលំហូរ  
 សាច់្របក់ និងមូលធនៃនអាជីវកម�ទងំឡាយ  
 ្រគប់វសិ័យ។ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុកំពុង  
 ែតេរៀបចំថវកិាបែន�មចំនួន ៣០០លនដុល� រ  
 សហរដ�អាេមរកិេទៀត េដីម្បជីួយគ្ំរទ និងេដីរតួ  
 េធ�ីជាកតលិករស្រមប់ការេលីកកម�ស់កំេណីន
 ក�ុងវសិ័យសំខន់ៗក�ុងអំឡុងេពល និងេ្រកាយ  
 វបិត�ិ។13 

12 https://www.dfdl.com/cambodia-tax-update-additional-tax-relief-provided-for-businesses-affected-by-covid-19/
13 https://www.khmertimeskh.com/50727340/additional-measures-to-assist-virus-hit-economy/
14 អង�ការ Oxfam ២០១៩  ព័ត៌មនលម�ិតស�ីពីេគលនេយបយគពំរសង�ម 

15  ILO ២០២០ ការេឆ�ីយតបកិច�គពំរសង�មេទនឹងវបិត�ិកូវដី១៩៖ ការពិចរណការេឆ�ីយតបនឹងេគលនេយបយស្រមប់្របេទសនានា ទី្រក�ងហ្សែឺណវ
16 តួេលខចុងេ្រកាយពីវទិ្យសា� នជាតិស�ិតិ 
17 “្រក�មមនុស្សែដលមិនទន់្រជ�ត្រជាបេទដល់“ សំេដេលីចំែណកៃនកម�ករនិេយជិតែដល្រត�វបនផាត់េចញពីការ្រគបដណ� ប់របស់កិច�គពំរសង�ម

សារៈសំខន់ៃនការពិចរណ
េលីកិច�គពំរសង�ម និងេគលនេយបយ

 ជម�ឺឆ�ងរតត្បោតជាសាកលកូវដី១៩ បន បងា� ញឲ្យេឃញីយ៉ងច្បោស់នូវគម� តេនក�ុងការ្រគបដណ� ប់កិច�គពំរ 
សង�មេនេលីពិភពេលក េហយីនាឲំ្យមនការទទួលសា� ល់នូវសារៈសំខន់ៃនកិច�គពំរសង�មក�ុងការបន�ូរបន�យ និង 
ការេឆ�ីយតបេទនឹងវបិត�ិេនះ ។ មនការយល់្រសបជាទូេទថ ្របព័ន�គពំរសង�មជាសាកល មនលទ�ភាពអាចទប់សា� ត់ 
្រគ�សារកំុឲ្យធា� ក់ចុក�ុងភាព្រកី្រក និងភាព្រកី្រកែដលមិនអាចសា� រេឡងីវញិបន កាត់បន�យភាពងាយរងេ្រគះ និង
បេង�ីនភាពធន់ កាត់បន�យវសិមភាពេយនឌ័រ សេ្រមចឲ្យបនសន�ិសុខចំណូល េហយីបនា� ប់មកធានានិរន�រភាពៃន 
ការអភិវឌ្ឍន៍េសដ�កិច� ក៏ដូចជាកាត់បន�យវសិមភាព សេ្រមចបនយុត�ិធម៌សង�ម និងរក្សោសាមគ�ីជាតិ។14 

 ចំេពះផលប៉ះពល់េលីសង�មេសដ�កិច�ែដលកំពុងែតសែម�ងខ�ួនេចញៃនវបិត�ិេនះ្របព័ន�គពំរសង�ម គឺជាែផ�ក 
មួយៃនការេឆ�ីយតបេគលនេយបយស្រមបស្រម�ល ែដលមិនអាចខ�ះបន េដីម្បធីានាថ ្របជាជនអាចមនលទ�ភាព 
ទទួលបនការែថទសុំខភាព្របកបេដាយ្របសិទ�ភាព ក៏ដូចជាការគ្ំរទសន�ិសុខការងារ និងសន�ិសុខចំណូលស្រមប់អ�ក 
ែដលរងេ្រគះបំផុត។15  

 ក�ុងបុ៉នា� នឆា� ថំ�ីៗេនះ ្របេទសកម�ុជាមនវឌ្ឍនភាព ស�ីពីការអភិវឌ្ឍន៍កិច�គពំរសង�មយ៉ងេវជ�មនគួរឲ្យកត់ 
សម� ល់ េហយីរបបេផ្សងៗនាេពលបច�ុប្បន� មនតួនាទីយ៉ងសំខន់ក�ុងេពលមនវបិត�ិ។ េទះជាយ៉ងណក៏េដាយ 
របបែដលមន្រសាប្់របឈមនងឹការលបំកនងិភាព្របឈមមយួចនំនួក�ុងការ្រជ�ត្រជាបឲ្យដល្់រក�ម្របជាជនជាេ្រចនី 
ែដលរងផលបះ៉ពលខ់�សេ់ដាយសារែតការ្រគបដណ� បម់នក្រមតិរបសរ់បបធានារ៉បរ់ងសង�មនងិរបបជនំយួសង�ម។ 
របបធានារ៉បរ់ងសង�ម ពកីារបងវ់ភិាគទន្រគប្់រគងចតែ់ចងេដាយេបឡាជាតរិបបសន�សុិខសង�ម (ប.ស.ស) 
បន�មនអ្រតា្រគបដណ� ប់េនទបេនេឡយី គឺមនសមជិក្របែហលជា ២លននាក់ប៉ុេណ� ះ េបីេធៀបនឹងកម� ងំ 
ពលកម�សរុបចំនួន ៨,៨លននាក់  ខណៈែដលអ្រតា្រគបដណ� ប់ៃនរបបែដលមិនបង់វភិាគទនែដលមន្រសាប់ 
ដូចជាប័ណ�សមធម៌ ឬអត�ស�� ណកម�្រគ�សារ្រកី្រកេន្រតឹមែត ២% ក�ុងចំេណម្របជាជនែដល ្រកី្រកបំផុតប៉ុេណ� ះ។

យន�ការែដលមន្រសាប់ ដូចជាអត�ស�� ណកម�្រគ�សារ្រកី្រក ប.ស.ស និងកម�វធិីជំនួយសង�មដៃទ 
េទៀត អាចេដីរតួយ៉ងសំខន់ក�ុងការេដាះ្រសាយវបិត�ិ។ ការព្រងឹង និងព្រងីកអ្រតា្រគបដណ� ប់ៃន 
្របព័ន�បច�ុប្បន� អាចធានាឲ្យមនការេឆ�ីយតបយ៉ងឆាប់រហ័ស និងការផ�ល់កិច�គ្ំរទចបំច់នានា េទ 
ដល់អ�កែដលរងេ្រគះបំផុត។16

 ការេឆ�ីយតបយ៉ងឆាប់រហ័សេទនឹងវបិត�ិ ្រត�វផ�ល់អាទិភាពការគ្ំរទចំេពះអ�កងាយរងេ្រគះ ជាពិេសស 
ក�ុងេនាះរមួមនកម�ករេសដ�កិច�េ្រក្របព័ន� កម�ករចំណក្រស�កែដលបន្រតឡប់មកវញិ �ស�ី និងកុមរ 
នងិកម�ករក�ុងវសិយ័កាតេ់ដរ នងិេទសចរណ៍។ ការធានាថមនការបេំពញេសចក�្ីរត�វការភា� មៗ របស ់
ពួកេគ តាមរយៈេគលនេយបយនានា ែដល្រជ�ត្រជាបេទដល់ពួកគត់យ៉ងឆាប់រហ័ស គឺមន 
សារៈសំខន់ណស់។

ការេលកីកម�សស់ន�ិសុខចំណូលតាមរយៈការផ�លអ់ត�្របេយជន៍ជាបេណ� ះអាសន�ជូនដល់អ�កែដល
មិនែមនស�ិតក�ុង្របព័ន�គពំរសង�ម (ឧទហរណ៍ កម�ករេសដ�កិច�េ្រក្របព័ន� កម�ករស័�យនិេយជន៍ 
និងពលករចំណក្រស�ក) េដាយការេ្របី្របស់របបគពំរសង�ម ែដលមិនចបំច់បង់វភិាគទនែដល 
មន្រសាប់ និងអាចកាត់បន�យបន�ុកចំេពះអ�ករងផលប៉ះពល់ជាងេគ។ ្របការេនះមនន័យថការព្រងីក 
អ្រតា្រគបដណ� ប់ការស្រមបស្រម�លលក�ខណ� ទទួលបនអត�្របេយជន៍ និងយន�ការផ�ល់េសវាែដល 
អាចបន�ព្រងឹង្របព័ន�គពំរសង�មក�ុងរយៈេពលែវង ក៏ដូចជាជ្រម�ញការ្រគបដណ� ប់េនះឲ្យបន ្រជ�ត្រជាប
ដល់ “្រក�មជនែដលងាយរងេ្រគះ”។17 
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កម�វធិីធានារ៉ប់រងសង�ម ពីការបង់វភិាគទន ដូចជារបប ប.ស.ស ក៏អាច្រត�វបនេគេកៀរគរតាម 
មេធ្យោបយមួយែដលអាចេឆ�ីយតបេទនឹងវបិត�ិកូវដី១៩ ផងែដរ។ ជេ្រមីសេគលនេយបយ និង 
អភិ្រកមេផ្សងៗ អាច្រត�វបនេគយកមកវភិាគ េដីម្បជីួយេលីកកម�ស់ការសា� រពីវបិត�ិឲ្យកាន់ែតមន 
និរន�រភាព។ របបគពំរមុខរបរការងារ រមួទងំអត�្របេយជន៍ធានារ៉ប់រងេពលបត់បង់ការងារ 
ស្រមប់កម�ករនិេយជិត ែដលបនបត់បង់ការងារ ឬ្របក់ឈ�ួល អាចជាយន�ការដ៏មន្របសិទ�ភាព 
េដីម្បធីានាសន�ិសុខចំណូលស្រមប់កម�ករនិេយជិត។ េដាយសាររបបគ� នការងារេធ�ីេនកម�ុជា 
ពំុទន់្រត�វបនអនុវត� ការផ�ល់ឧបត�ម�ធន្របក់ឈ�ួលបេណ� ះអាសន� និង្រគប់្រគន់ អាច្រត�វបន 
េគព្រងីកឲ្យដល់កម�ករនិេយជិតដៃទេទៀត េ្រកពីវស័ិយកាត់េដរ និងេទសចរណ៍។ ្របការេនះនឹង 
ជួយជ្រម�ញឲ្យរជរដា� ភិបលការពរការងារ និងអនុ�� តឲ្យកម�ករនិេយជិត ធានាបននូវជីវភាព 
រស់េនរបស់ពួកេគផងែដរ។

ការធានាថ ការេឆ�ីយតបកិច�គពំរសង�មេទនឹងកូវដី១៩ មនការគិតគូរដល់េយនឌ័រ េពលេរៀបចំ 
ការែស�ងរក្រក�មេគលេដ និងេពលអនុវត� គឺសុទ�ែតមនសារៈសំខន់ផងែដរ។ ការពិចរណអំពីេសចក�ី 
្រត�វការរបស់�ស�ី េនអាយុកាលៃនជីវតិេផ្សងៗ ជាមួយនឹងប�� ពក់ព័ន�េផ្សងេទៀតក៏មនសារៈសំខន់ 
ផងែដរ ដូចជា អាយុ ពិការភាព ការផាត់េចញ ពីេ្រពះ�ស�ីក៏រងផលប៉ះពល់ពីជម�ឺរតត្បោតជាសាកល 
េនះយ៉ងេ្រចីនផងែដរ។ ការេផា� តេលីែផនការសា� រេសដ�កិច�េឡងីវញិ េឆ�ីយតបនឹងេយនឌ័រែដល ផ�ល់ 
អាទិភាពដល់ការ្រគបដណ� ប់គពំរសង�មស្រមប់វសិ័យណ ែដលមន�ស�ីចូលរមួភាគេ្រចីន និងស្រមប់ 
ជន្រកី្រកបំផុតគឺមនសារៈសំខន់ណស់ក�ុងការកសាងេឡងីវញិនូវសង�មមួយែដលមនសមភាព
ជាងមុន។ 

កចិ�សន�នាសង�ម នងិការស្រមបស្រម�លពហុវស័ិយជាមួយៃដគូសង�ម នងិអ�កពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត មន 
សារៈសំខន់ជាពិេសសស្រមប់ការេឆ�ីយតបេគលនេយបយែដលមនការស្រមបស្រម�ល។

ការេកៀរគរធនធាន និងការព្រងីកជេ្រមីសនានា េដីម្បបីេង�ីនលំហសារេពីពន� ស្រមប់កិច�គពំរ 
សង�ម ដូចជាកំែណទ្រមង់សារេពីពន�ឲ្យកាន់ែតមនភាពវវិដ�ជាងមុន   (progressive taxation) 
គឺជាមេធ្យោបយមួយក�ុងការចូលរមួចំែណកេទនឹងរបបគពំរសង�មដ៏្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ ក៏ដូចជា 
បងា� រវបិត�ិេសដ�កិច�នាេពលអនាគត។

ជម�ឺរតត្បោតជាសាកលកូវដី១៩ បនេធ�ីឲ្យមនេសចក�ី្រត�វការកាន់ែតច្បោស់ ក�ុងការធានាឲ្យមន 
សំណញ់គពំរសង�មដ៏រងឹម ំែដលធានាសន�ិសុខសង�មក្រមិតអប្បបរមស្រមប់ជន្រគប់រូប (លទ�ភាព
ទទួលបនការែថទសុំខភាពជាសារវន័� និងសន�ិសុខចំណូលជាមូលដា� នស្រមប់ទងំអស់គ� ) និង 
សារៈសំខន់ៃនការព្រងឹង្របព័ន�គពំរសង�មជាតិែដលអាចធន់នឹងវបិត�ិនានាេនេពលអនាគត។
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 ចំេពះផលប៉ះពល់េលីសង�មេសដ�កិច�ែដលកំពុងែតសែម�ងខ�ួនេចញៃនវបិត�ិេនះ្របព័ន�គពំរសង�ម គឺជាែផ�ក 
មួយៃនការេឆ�ីយតបេគលនេយបយស្រមបស្រម�ល ែដលមិនអាចខ�ះបន េដីម្បធីានាថ ្របជាជនអាចមនលទ�ភាព 
ទទួលបនការែថទសុំខភាព្របកបេដាយ្របសិទ�ភាព ក៏ដូចជាការគ្ំរទសន�ិសុខការងារ និងសន�ិសុខចំណូលស្រមប់អ�ក 
ែដលរងេ្រគះបំផុត។15  

 ក�ុងបុ៉នា� នឆា� ថំ�ីៗេនះ ្របេទសកម�ុជាមនវឌ្ឍនភាព ស�ីពីការអភិវឌ្ឍន៍កិច�គពំរសង�មយ៉ងេវជ�មនគួរឲ្យកត់ 
សម� ល់ េហយីរបបេផ្សងៗនាេពលបច�ុប្បន� មនតួនាទីយ៉ងសំខន់ក�ុងេពលមនវបិត�ិ។ េទះជាយ៉ងណក៏េដាយ 
របបែដលមន្រសាប្់របឈមនងឹការលបំកនងិភាព្របឈមមយួចនំនួក�ុងការ្រជ�ត្រជាបឲ្យដល្់រក�ម្របជាជនជាេ្រចនី 
ែដលរងផលបះ៉ពលខ់�សេ់ដាយសារែតការ្រគបដណ� បម់នក្រមតិរបសរ់បបធានារ៉បរ់ងសង�មនងិរបបជនំយួសង�ម។ 
របបធានារ៉បរ់ងសង�ម ពកីារបងវ់ភិាគទន្រគប្់រគងចតែ់ចងេដាយេបឡាជាតរិបបសន�សុិខសង�ម (ប.ស.ស) 
បន�មនអ្រតា្រគបដណ� ប់េនទបេនេឡយី គឺមនសមជិក្របែហលជា ២លននាក់ប៉ុេណ� ះ េបីេធៀបនឹងកម� ងំ 
ពលកម�សរុបចំនួន ៨,៨លននាក់  ខណៈែដលអ្រតា្រគបដណ� ប់ៃនរបបែដលមិនបង់វភិាគទនែដលមន្រសាប់ 
ដូចជាប័ណ�សមធម៌ ឬអត�ស�� ណកម�្រគ�សារ្រកី្រកេន្រតឹមែត ២% ក�ុងចំេណម្របជាជនែដល ្រកី្រកបំផុតប៉ុេណ� ះ។

យន�ការែដលមន្រសាប់ ដូចជាអត�ស�� ណកម�្រគ�សារ្រកី្រក ប.ស.ស និងកម�វធិីជំនួយសង�មដៃទ 
េទៀត អាចេដីរតួយ៉ងសំខន់ក�ុងការេដាះ្រសាយវបិត�ិ។ ការព្រងឹង និងព្រងីកអ្រតា្រគបដណ� ប់ៃន 
្របព័ន�បច�ុប្បន� អាចធានាឲ្យមនការេឆ�ីយតបយ៉ងឆាប់រហ័ស និងការផ�ល់កិច�គ្ំរទចបំច់នានា េទ 
ដល់អ�កែដលរងេ្រគះបំផុត។16

 ការេឆ�ីយតបយ៉ងឆាប់រហ័សេទនឹងវបិត�ិ ្រត�វផ�ល់អាទិភាពការគ្ំរទចំេពះអ�កងាយរងេ្រគះ ជាពិេសស 
ក�ុងេនាះរមួមនកម�ករេសដ�កិច�េ្រក្របព័ន� កម�ករចំណក្រស�កែដលបន្រតឡប់មកវញិ �ស�ី និងកុមរ 
នងិកម�ករក�ុងវសិយ័កាតេ់ដរ នងិេទសចរណ៍។ ការធានាថមនការបេំពញេសចក�្ីរត�វការភា� មៗ របស ់
ពួកេគ តាមរយៈេគលនេយបយនានា ែដល្រជ�ត្រជាបេទដល់ពួកគត់យ៉ងឆាប់រហ័ស គឺមន 
សារៈសំខន់ណស់។

ការេលកីកម�សស់ន�ិសុខចំណូលតាមរយៈការផ�លអ់ត�្របេយជន៍ជាបេណ� ះអាសន�ជូនដល់អ�កែដល
មិនែមនស�ិតក�ុង្របព័ន�គពំរសង�ម (ឧទហរណ៍ កម�ករេសដ�កិច�េ្រក្របព័ន� កម�ករស័�យនិេយជន៍ 
និងពលករចំណក្រស�ក) េដាយការេ្របី្របស់របបគពំរសង�ម ែដលមិនចបំច់បង់វភិាគទនែដល 
មន្រសាប់ និងអាចកាត់បន�យបន�ុកចំេពះអ�ករងផលប៉ះពល់ជាងេគ។ ្របការេនះមនន័យថការព្រងីក 
អ្រតា្រគបដណ� ប់ការស្រមបស្រម�លលក�ខណ� ទទួលបនអត�្របេយជន៍ និងយន�ការផ�ល់េសវាែដល 
អាចបន�ព្រងឹង្របព័ន�គពំរសង�មក�ុងរយៈេពលែវង ក៏ដូចជាជ្រម�ញការ្រគបដណ� ប់េនះឲ្យបន ្រជ�ត្រជាប
ដល់ “្រក�មជនែដលងាយរងេ្រគះ”។17 
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កម�វធិីធានារ៉ប់រងសង�ម ពីការបង់វភិាគទន ដូចជារបប ប.ស.ស ក៏អាច្រត�វបនេគេកៀរគរតាម 
មេធ្យោបយមួយែដលអាចេឆ�ីយតបេទនឹងវបិត�ិកូវដី១៩ ផងែដរ។ ជេ្រមីសេគលនេយបយ និង 
អភិ្រកមេផ្សងៗ អាច្រត�វបនេគយកមកវភិាគ េដីម្បជីួយេលីកកម�ស់ការសា� រពីវបិត�ិឲ្យកាន់ែតមន 
និរន�រភាព។ របបគពំរមុខរបរការងារ រមួទងំអត�្របេយជន៍ធានារ៉ប់រងេពលបត់បង់ការងារ 
ស្រមប់កម�ករនិេយជិត ែដលបនបត់បង់ការងារ ឬ្របក់ឈ�ួល អាចជាយន�ការដ៏មន្របសិទ�ភាព 
េដីម្បធីានាសន�ិសុខចំណូលស្រមប់កម�ករនិេយជិត។ េដាយសាររបបគ� នការងារេធ�ីេនកម�ុជា 
ពំុទន់្រត�វបនអនុវត� ការផ�ល់ឧបត�ម�ធន្របក់ឈ�ួលបេណ� ះអាសន� និង្រគប់្រគន់ អាច្រត�វបន 
េគព្រងីកឲ្យដល់កម�ករនិេយជិតដៃទេទៀត េ្រកពីវស័ិយកាត់េដរ និងេទសចរណ៍។ ្របការេនះនឹង 
ជួយជ្រម�ញឲ្យរជរដា� ភិបលការពរការងារ និងអនុ�� តឲ្យកម�ករនិេយជិត ធានាបននូវជីវភាព 
រស់េនរបស់ពួកេគផងែដរ។

ការធានាថ ការេឆ�ីយតបកិច�គពំរសង�មេទនឹងកូវដី១៩ មនការគិតគូរដល់េយនឌ័រ េពលេរៀបចំ 
ការែស�ងរក្រក�មេគលេដ និងេពលអនុវត� គឺសុទ�ែតមនសារៈសំខន់ផងែដរ។ ការពិចរណអំពីេសចក�ី 
្រត�វការរបស់�ស�ី េនអាយុកាលៃនជីវតិេផ្សងៗ ជាមួយនឹងប�� ពក់ព័ន�េផ្សងេទៀតក៏មនសារៈសំខន់ 
ផងែដរ ដូចជា អាយុ ពិការភាព ការផាត់េចញ ពីេ្រពះ�ស�ីក៏រងផលប៉ះពល់ពីជម�ឺរតត្បោតជាសាកល 
េនះយ៉ងេ្រចីនផងែដរ។ ការេផា� តេលីែផនការសា� រេសដ�កិច�េឡងីវញិ េឆ�ីយតបនឹងេយនឌ័រែដល ផ�ល់ 
អាទិភាពដល់ការ្រគបដណ� ប់គពំរសង�មស្រមប់វសិ័យណ ែដលមន�ស�ីចូលរមួភាគេ្រចីន និងស្រមប់ 
ជន្រកី្រកបំផុតគឺមនសារៈសំខន់ណស់ក�ុងការកសាងេឡងីវញិនូវសង�មមួយែដលមនសមភាព
ជាងមុន។ 

កចិ�សន�នាសង�ម នងិការស្រមបស្រម�លពហុវស័ិយជាមួយៃដគូសង�ម នងិអ�កពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត មន 
សារៈសំខន់ជាពិេសសស្រមប់ការេឆ�ីយតបេគលនេយបយែដលមនការស្រមបស្រម�ល។

ការេកៀរគរធនធាន និងការព្រងីកជេ្រមីសនានា េដីម្បបីេង�ីនលំហសារេពីពន� ស្រមប់កិច�គពំរ 
សង�ម ដូចជាកំែណទ្រមង់សារេពីពន�ឲ្យកាន់ែតមនភាពវវិដ�ជាងមុន   (progressive taxation) 
គឺជាមេធ្យោបយមួយក�ុងការចូលរមួចំែណកេទនឹងរបបគពំរសង�មដ៏្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ ក៏ដូចជា 
បងា� រវបិត�ិេសដ�កិច�នាេពលអនាគត។

ជម�ឺរតត្បោតជាសាកលកូវដី១៩ បនេធ�ីឲ្យមនេសចក�ី្រត�វការកាន់ែតច្បោស់ ក�ុងការធានាឲ្យមន 
សំណញ់គពំរសង�មដ៏រងឹម ំែដលធានាសន�ិសុខសង�មក្រមិតអប្បបរមស្រមប់ជន្រគប់រូប (លទ�ភាព
ទទួលបនការែថទសុំខភាពជាសារវន័� និងសន�ិសុខចំណូលជាមូលដា� នស្រមប់ទងំអស់គ� ) និង 
សារៈសំខន់ៃនការព្រងឹង្របព័ន�គពំរសង�មជាតិែដលអាចធន់នឹងវបិត�ិនានាេនេពលអនាគត។

https://time.com/5825261/singapore-coro-
navirus-%03migrant-workers-inequality/

https://www.khmertimeskh.com/50730466/ 
ipc-%03over-16000-c-19-samples-test-
ed-since-january-%03in-kindgom/

https://www.phnompenhpost.com/nation-
al/buyers-%03urged-pay-200000-face-layoffs
https://asia.nikkei.com/Business/Fi-
nance/Coronavirus-pandem-
ic-deepens-Cambodia-s-microfinance-crisis

https://www.voacambodia.com/a/s-
cared-of-coronavirus-preg-
nant-women-avoid-hospitals
https://www.unescap.org/sites/default/-
files/Policy_WMSMEs_COVID-19_20200429.pdf
https://cambodianess.com/article/cambo-
dia-seeks-to-address-human-trafficking-as- 
covid-19-threatens-livelihoods
https://www.dfdl.com/cambodia-tax-up-
date-additional-tax-relief-provided-for- 
businesses-affected-by-covid-19/
https://www.khmer-
timeskh.com/50727340/additional-meas-
ures-to-assist-virus-hit-economy/

• https://inequality.org/research/billionaire-  
 wealth-coronavirus/?fbclid=IwAR2NuG0o99p  
 2eCwriDORA-d1WV7NsCLzhI_12Y25OjLQ9 
 wVSpUZKcZs7aEA  
• https://asia.oxfam.org/latest/blogs/ideas-
 pro-poor-and-pro-women-approach-covid-19 
• https://www.rfa.org/english/news/
 cambodia/coronavirus-southeastasia-   
 02262020175844.html 
• https://www.cgdev.org/blog/economic-
 impact-covid-19-low-and-middle-income-  
 countries 
• https://www.weforum.org/agenda/2020/03/
 the-coronavirus-fallout-may-be-worse-for- 
 women-than-men-heres-why/ 
• https://peoplesdispatch.org/2020/03/17/ 
 with-no-rights-informal-workers-are-more- 
 exposed-to-coronavirus-and-the-crisis/ 

 • https://www.nytimes.com/2020/03/15/ 
  world/europe/coronavirus-inequality.html 
• https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/ 
 newsroom/news/WCMS_738742/lang--en/
 index.htm 
• https://sihanet.org/coronavirus-dos-and- 
 donts-are-blind-to-urban-poor-womens- 
 realities/?fbclid=IwAR2EnqeUQHx7egSMUto7Vs  
 lkkyozceuD6nQbNTM-lz5Ph4-hXHi-drRMUi1g 
• https://cambodianess.com/article/hun-sen-
 announces-up-to-50-pct-budget-cut-amid-  
 covid-19 
 • https://www.aseanbriefing.com/news/   
 cambodia-issues-regulations-businesses- 
 impacted-covid-19-eba/ 
• EuroCham Cambodia newsletter, Keeping You 
 Informed: Recent Announcements by the Royal 
 Government, March 2020, April, May 2020. 
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