
 
 

 



 
 

 
 
 

អង្គការសមាគមធាង្ត្នោ ត (STT) ត្តូវបានបត្ង្កើតក្ោុង្ឆ្ោ ាំ២០០៥  និង្ត្តូវបានចុុះបញ្ជ ីជាអង្គការមនិមមន 
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ធាង្ត្នោ តចាបត់្្តើមជាអង្គការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលក្ោុង្ត្សុក្មដលត្តត តត្លើការជួយ ត្លើក្ក្មពស់ម្ោក្បត្ចេក្ត្រស
ដល់សហគមនត៍្កី្ត្ក្ និង្បន្ទា បម់ក្លូតលាស់ខ្លួន ត្ដ្ឋយ្លិតជាម្នរីសហគមនត៍្កី្ត្ក្ ការសិក្ាត្ាវត្ជាវ 
និង្ការតស ូមតិ ត្ដើមបសីត្ត្មចត្គលត្ៅរបស់ខ្លួនក្ោុង្ការជួយ ដល់សហគមនត៍្កី្ត្ក្ និង្ងាយរង្ត្ត្គុះក្ោុង្
រាជធានីភោាំត្េញឱ្យររួលបានសិរធិដីធ្លី និង្សិរធិលាំត្ៅឋាន។ 

សត្មាបេ់ត័ម៌ានបមនែម សូមទាក្រ់ង្៖ 

                   រូរស័េាត្លខ្៖ (+៨៥៥) ២៣ ៥៥៥ ១៩៦៤ 

អីុមម៉ែល៖ info@teangtnaut.org  

ត្គហរាំេរ័៖ www.teangtnaut.org  
ត្ហេសប ុក្៖ https://www.facebook.com/sttcambodia 

ធ្េីររ័៖ https://twitter.com/STTCambodia 
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១. សេចក្តសី្តើម 
 
 របាយការណ៍ត្នុះ ត្តូវបានត្រៀបត្រៀង្ត្ឡើង្ក្ោុង្ត្គលបាំណង្បងាា ញេី ាែ នភាេរស់ត្ៅរបស់អោក្
ត្បក្បរបរត្ត្ៅត្បេ័នធ ក្ោុង្អាំឡុង្ត្េលរកី្រាលដ្ឋលននជាំងឺ្កូ្វដី-១៩។ វបិតតិសក្លត្នុះបានជុះឥរធិេល
អវជិជមានដល់ត្បាក្់ចាំណូលរបស់េួក្គត់ោ៉ែ ង្ខាល ាំង្ ត្ដ្ឋយារការងាររបស់េួក្គតម់និមានកិ្ចេសនា
ការងារ្លូវការចាស់លាស់។ 

ជាំងឺ្កូ្វដី-១៩ បានជុះឥរធិេលោ៉ែ ង្ខាល ាំង្ដល់អោក្ត្បក្បមុខ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធ ត្ត្រុះវាបានបង្កនូវវបិតតិ
ត្សដាកិ្ចេ និង្ត្ធ្េើឱ្យេួក្គតប់ាតប់ង្ត់្បភេរក្ត្បាក្ច់ាំណូលរបស់េួក្គត។់ ការត្ាវត្ជាវត្នុះ េិនិតយត្មើល
ត្ៅត្លើ្លប៉ែុះរល់ននជាំងឺ្កូ្វដី-១៩ មក្ត្លើ អោក្ត្បក្បមុខ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធជិតមយួរយន្ទក្ត់្ៅក្ោុង្រាជធានីភោាំត្េញ។  

 ជាំងឺ្កូ្វដី-១៩ បានជុះឥរធិេលដល់ត្បជាេលរដាត្ៅរូទាាំង្េិភេត្លាក្។ ហានិភយ័ម្ោក្សុខ្ភាេ
មានសភាេធ្ងនធ់្ងរ ត្ហើយត្សដាកិ្ចេក្រ៏រួល្លប៉ែុះរល់កានម់តខាល ាំង្្ង្មដរ។ ត្សដាកិ្ចេត្បត្រសក្មពុជាក្ក៏្ាំេុង្
ររួល្លប៉ែុះរល់្ង្មដរ1 ជាេិត្សសត្ក្ុមត្បជាេលរដាមដលងាយរង្ត្ត្គុះមយួចាំនួនត្ៅក្ោុង្ត្បត្រសក្មពុជា ដូចជា
ត្ក្ុមអោក្ត្បក្បមុខ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធ គឺជាអោក្មដលក្ាំេុង្ររួល្លប៉ែុះរល់ធ្ងនធ់្ងរេីវបិតតិជាំងឺ្ត្នុះ។ 

២. វិធីសាស្តេតស្រសាវស្រាវ 
  
 វធីិ្ាស្រសតត្ាវត្ជាវមដលត្តូវបានត្ត្បើត្បាស់ត្ៅក្ោុង្របាយការណ៍ត្នុះ មានលក្ខណៈមបបគុណភាេ 

និង្បរមិាណ ត្ដ្ឋយត្ត្បើត្បាស់ក្ត្មង្សាំណួរ។ ការត្ាវត្ជាវត្នុះបានាក្សួរត្ៅកានត់្បជាេលរដាចាំនួន 
៩៦ ន្ទក្ ់មដលជារាំហាំសាំណាក្គាំរូននការត្ាវត្ជាវ។ ក្ោុង្ចាំត្ណាមអោក្ត្្លើយតបទាាំង្ត្នុះ មានបុរសជាង្ ៦០% រឯី 
ស្រសតីមានចាំនួនជាង្ ៣៩%។ 

 ការត្ាវត្ជាវត្នុះ ត្តូវបានត្ធ្េើត្ឡើង្ក្ោុង្ចត្ន្ទល ុះមខ្ឧសភា និង្មថុិន្ទ ក្ោុង្សហគមនច៍ាំនួន ២៥ មដលមក្េី
ខ្ណឌ ចាំការមន ខ្ណឌ ចារអាំត្ៅ ខ្ណឌ មានជយ័ ខ្ណឌ ដត្ងាក រ ខ្ណឌ មសនសុខ្ ខ្ណឌ មត្េក្ត្ៅោ  និង្ខ្ណឌ បញសសមីក្វ នន
រាជធានីភោាំត្េញ។ 

 ការរក្ត្ ើញននរបាយការណ៍ត្នុះ មនិតាំណាង្ឱ្យាែ នភាេអោក្ត្បក្បមុខ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធទាាំង្អស់
ក្ោុង្អាំឡុង្ត្េលរកី្រាលដ្ឋលននជាំងឺ្កូ្វដី-១៩ ត្ន្ទុះត្រ។ ប៉ែុមនត វាបងាា ញេីបញ្ហា មដលក្ាំេុង្ត្ក្ើតមានត្ឡើង្ 
មដលអោក្ត្បក្បមុខ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធត្ៅក្ោុង្រាជធានីភោាំត្េញ បាននិង្ក្ាំេុង្ត្បឈមក្ោុង្អាំឡុង្ត្េលរកី្រាលដ្ឋលននជាំងឺ្
កូ្វដី-១៩។ ការរក្ត្ ើញត្នុះគឺជាត្រឿង្រា៉ែ វរបស់ត្បជាេលរដា និង្គួរមតត្តូវបានត្ត្បើត្បាស់ក្ោុង្ការបត្ង្កើតត្គល
នត្ោបាយសត្មាបជ់ួយ តត្មង្រិ់សឱ្យាែ នភាេបចេុបបនោត្បត្សើរត្ឡើង្។  

                                                 
1 ធ្ន្ទគរេភិេត្លាក្ (២០២១) បចេុបបនោភាេត្សដាក្ិចេត្បត្រសក្មពុជា មខ្ធ្ោូ៖ ត្សដាក្ចិេក្មពុជារង្្លប៉ែុះរល់ធ្ងនធ់្ងរត្ដ្ឋយារជាំង្ឺ
រាតតាត ប៉ែុមនតត្តូវបានត្គបា៉ែ នា់ា នថានឹង្ត្បត្សើរត្ឡើង្វញិក្ោុង្ឆ្ោ ាំ២០២១, នថងរ១ី៥ មខ្ធ្ោូ ឆ្ោ ាំ២០២០ អាចរក្ត្មើលបានេ ី

https://www.worldbank.org/en/country/cambodia/publication/cambodia-economic-update-dec-2020-
cambodian-economy-hit-hard-by-pandemic-but-projected-to-recover-in-2021 
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៣. អ្នក្ស្ររក្រមុខរររសស្រៅស្ររពន័្ធ  
   
  ការងារត្ត្ៅត្បេន័ធគឺជាត្បត្ភរការងារមដលមនិមានកិ្ចេសនា ឬមនិមមនជាការងារត្េញត្មា៉ែ ង្ ដូចជាការងារ
បត្ណាត ុះអាសនោ ការងារត្ត្ៅត្មា៉ែ ង្ ការងារមិនមានក្ាំណត់ត្មា៉ែ ង្ចាស់លាស់ ការងារមតង្មាក ល ការងារជា 

រីភាោ ក្ង់ារ ការងារនមត្បេន័ធឌីជីថល និង្ការត្បក្បរបរត្ដ្ឋយខ្លួនឯង្។2 ជារូត្ៅ អោក្ត្បក្បមខុ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធ មតង្មត
មានចាំណុចដូចគោ មយួចាំនួនរមួមាន៖ 

- មនិមានសហជីេ (ប៉ែុមនតមនិមមនជានិចេកាលត្ន្ទុះត្រ) 
- មនិមមនជាបុគគលិក្ននអង្គការ ឬត្កុ្មហ ុនណាមយួ 
- ត្ធ្េើការងារឱ្យខ្លួនឯង្ 
- ជារូត្ៅមក្េីត្គួារមានាែ នភាេលាំបាក្ 
- មនិមានកិ្ចេសនាការងារ ឬមានកិ្ចេសនាការងាររយៈត្េលខ្លី ឬនមរដូវកាល 
  ឧទាហរណ៍មយួចាំនួនននអោក្ត្បក្បមុខ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធមានដូចជា អោក្រតរុ់មឺ៉ែក្ត្រសចរណ៍(ក្ង្បី់) 

អោក្ត្រ ើសត្អតចាយ (មតមនិមមនជាបុគគលិក្ត្កុ្មហ ុនណាមយួ) អោក្លក្ដូ់រនមរី្ារ ឬអោក្ត្ធ្េើការបត្ត្មើនម្ាុះ។ 
ចាំមណក្ឯ ត្េរយ នគរបាល ត្គូបត្ត្ង្ៀន បុគគលត្កុ្មហ ុនសីុនត្រី និង្បុគគលិក្ធ្ន្ទគរ មិនមមន ជាត្បត្ភរអោក្
ត្បក្បមុខ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធត្ន្ទុះត្រ ។  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 អង្គការេលក្មាអនតរជាតិ (២០១៦) ការងារត្ត្ៅត្បេន័ធត្ៅជុាំវញិេិភេត្លាក្៖ មសេង្យល់េីបញ្ហា ត្បឈម និង្
អន្ទគត   
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 ត្ៅក្ោុង្របាយការណ៍ត្ាវត្ជាវត្នុះ ត្បជាេលរដាមដលមក្េីត្កុ្មអោក្ត្បក្បមុខ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធខាង្ត្ត្កាមត្នុះ
ត្តូវបានសមាា ស៖ 

នរាង្រី១៖ ត្កុ្មអោក្ត្បក្បមខុ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធមដលត្តូវបានសមាា ស 
ត្បត្ភរត្កុ្មអោក្ត្បក្បមខុ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធ ចាំននួ 

អោក្រតម់៉ែូតូឌុប ឬរុមឺ៉ែក្ត់្រសចរណ៍ ៣០ 

អោក្ត្បើក្រថយនតឈោួល ២ 

អោក្លក្ដូ់រនមចត្ញ្េ ើម្លូវ និង្អោក្លក្ដូ់រនមរត្រុះរុញត្ៅ្ារ ១៩ 

អោក្ត្ធ្េើការងារនម្ាុះ ២១ 

អោក្ត្រ ើសត្អតចាយ  ៧ 

ក្មាក្រសាំណង្ ់ ១៧ 

សរុប ៩៦ 
 

៤. ការរក្ស ើញេខំាន្់ៗ 
 

ការថយចុុះននត្បាក្ច់ាំណូល 

     អោក្ត្បក្បមុខ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធត្សាើរមតទាាំង្អស់បានត្លើក្ត្ឡើង្អាំេី ការថយចុុះត្បាក្ច់ាំណូលរបស់ខ្លួនក្ោុង្
អាំឡុង្ត្េលរកី្រាលដ្ឋលននជាំងឺ្កូ្វដី-១៩ ត្ដ្ឋយភាគត្ត្ចើនបានថយចុុះជាង្ ៦០% ននត្បាក្ច់ាំណូលរបស់
េួក្ត្គ ក្ោុង្អាំឡុង្ត្េលរកី្រាលដ្ឋលននជាំងឺ្កូ្វដី-១៩ត្នុះ។  
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នរាង្រី ២៖ ការមត្បត្បួលននត្បាក្ច់ាំណូលក្ោុង្អាំឡុង្ត្េលរាលដ្ឋលននជាំងឺ្កូ្វដី-១៩ 

 

ការមត្បត្បួលត្បាក្់
ចាំណូលអាំឡុង្ត្េល រាល

ដ្ឋលជាំងឺ្កូ្វដី-១៩ 

អោក្រតម់៉ែតូូឌុប 
ឬរុមឺ៉ែក្

ត្រសចរណ៍ 

អោក្ត្បើក្រថ
យនតឈោួល 

អោក្លក្ដូ់រនម 
ចត្ញ្េ ើម ល្ូវនិង្
នមរត្រុះ 

អោក្ត្ធ្េើការងារ
នម្ាុះ 

អោក្ត្រ ើស   
ត្អតចាយ  

ក្មាក្រ
សាំណង្ ់

សរបុ 

ត្បាក្ច់ាំណូលថយចុុះ
ត្បមាណ ៣០%  

៣ ១ ៣ ២ ១ ១ ១១ 

ត្បាក្ច់ាំណូលថយចុុះ
ត្បមាណ ៥០%  

១ ០ ៤ ០ ៣ ៣ ១១ 

ត្បាក្ច់ាំណូលថយចុុះ
ត្បមាណ ៦០% ត្ៅ 
១០០%  

២៦ ១ ១២ ១៨ ៣ ១១ ៧១ 

ត្បាក្ច់ាំណូលមនិថយចុុះ 
ឬត្ក្ើនត្ឡើង្  

០ ០ ០ ១ ០ ២ ៣ 

សរបុ ៣០ ២ ១៩ ២១ ៧ ១៧ ៩៦ 

 

  អោក្ត្បក្បមុខ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធ បានត្លើក្ត្ឡើង្នូវត្ហតុ្លជាត្ត្ចើនមដលត្ធ្េើឱ្យេួក្ត្គបាតប់ង្ត់្បាក្ច់ាំណូល
ក្ោុង្អាំឡុង្ត្េលរកី្រាលដ្ឋលននជាំងឺ្កូ្វដី-១៩។ ត្កាហេខាង្ត្ត្កាមត្នុះបងាា ញេីត្ហតុ្លទាាំង្ត្ន្ទុះ។ 
 
 

  

ត្ហតុ្លននការបាតប់ង្ច់ាំណូលក្ោុង្អាំឡុង្ត្េលរកី្រាលដ្ឋលជាំងឺ្កូ្វដី-១៩ 

មនិអាចត្ចញេី្ ាុះ ត្ដ្ឋយារត្ៅជិត ា្ុះ ល្ង្
ជាំង្ឺកូ្វដី-១៩ ត្ត្ចើនត្េក្ 

ល្ូ វនិង្្ារត្តូវបានបិរខ្ាប ់

ចាំណូលមនិមានការមត្បត្បួល 

រក្ចាំណូលបានតចិជាង្មុន ត្ដ្ឋយារត្បជាជន
មនិសូវត្ចញត្ត្ៅ ា្ុះ 

មនិអាចត្ចញត្ត្ៅ ា្ុះក្ោុង្ តាំបនេ់ណ៌ត្លឿង្ 
ឬេណ៌ត្ក្ហម 

២ 

២០ 

៥៨ 

៦ 

១០ 
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អោក្ត្បក្បមខុ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធខ្លុះមនិត្តូវបានត្គដ្ឋក្ប់ញ្េូលក្ោុង្ក្មាវធិ្ជីាតគិាំររសង្គមដូចជា ក្មាវធិ្ី
អតតសញ្ហា ណក្មាត្គួារត្ក្តី្ក្ (បណ័ណ សមធ្ម)៌ ឬត្បឡាជាតសិនតសុិខ្សង្គម(ប.ស.ស) ត្ន្ទុះត្ឡើយ។ 

  អោក្ត្បក្បមុខ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធមយួចាំនួនមនិត្តូវបានដ្ឋក្ប់ញ្េូ លត្ៅក្ោុង្ក្មាវធីិ្ ប.ស.ស ត្ឡើយ។      ប.ស.ស 
គឺជាក្មាវធីិ្របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល មដលឧបតែមាមូលនិធិ្ដល់ក្មាក្រ ក្ោុង្ក្រណីចាស់ជរា េិការភាេ ត្ត្គុះថាោ ក្់
ការងារ ឬប៉ែុះរល់ដល់ជីវតិ និង្ឧបបតតិវត្ហតុត្្សង្ៗត្រៀត។ ក្មាវធីិ្ត្នុះក្៏្ តល់នូវការមថទាាំសុខ្ភាេ បមនែមេី
ត្លើត្បាក្ឧ់បតែមាដនរត្រៀត ត្ហើយវាមានារៈសាំខានក់្ោុង្ការធាន្ទត្រត្រង្ក់្មាក្រក្ោុង្រយៈត្េលមដលេួក្ត្គ
មនិអាចត្ធ្េើការងារបានត្ដ្ឋយារជាំងឺ្ ឬត្ត្គុះថាោ ក្ត់្្សង្ៗ។ 

  អេីមដលគួរឱ្យបារមា្ ង្មដរត្ន្ទុះគឺថាមានអោក្ត្បក្បមុខ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធជាង្ ៦០% មដលត្តូវបាន
សមាា សមនិមានបណ័ណ សមធ្មត៌្ន្ទុះត្រ។ អោក្ត្បក្បមុខ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធមដលត្តូវបានសមាា សហាក្ម់ានលក្ខណៈ
សមបតតិត្គបត់្គនត់្ដើមបរីរួលបានបណ័ណ ត្នុះ ត្បើម្ែក្ត្លើាែ នភាេសង្គមត្សដាកិ្ចេរបស់េួក្គត។់ បណ័ណ សមធ្ម ៌គឺ
ជាក្មាវធីិ្របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល មដល្តល់អតែត្បត្ោជនដ៍ល់ត្បជាេលរដាត្កី្ត្ក្ ដូចជាត្សវាមថទាាំសុខ្ភាេ
ត្ដ្ឋយឥតគិតនថលជាត្ដើម។ 

 
 
 
 
 
 
 

០ ៥ ១០ ១៥ ២០ ២៥ ៣០ ៣៥

អោក្រតម់៉ែូតូ រុមឺ៉ែក្ត្រសចរណ៍

អោក្ត្បើក្រថយនតនក្សីុ់

អោក្លក្ដូ់រនម ល្ូវ ឬនមរត្រុះរញុត្ៅ្ារ

អោក្ត្ធ្េើការងារនម ា្ុះ

អោក្ត្រ ើសសាំរាម

ក្មាក្រសាំណង្់

ការមត្បត្បួលត្បាក្ច់ាំណូលក្ោុង្អាំឡុង្ត្េលរកី្រាលដ្ឋលជាំង្ឺកូ្វដី -១៩ នមត្បត្ភរការងារ

បាតប់ង្ច់ាំណូលត្បមាណ ៣០% បាតប់ង្ច់ាំណូលត្បមាណ ៥០%

បាតប់ង្ច់ាំណូលត្បមាណ ៦០% ត្ៅ ១០០% មនិមត្បត្បួល
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នរាង្រី ៣៖ អតែត្បត្ោជនន៍នប.ស.ស និង្បណ័ណ សមធ្ម ៌  

ការររលួបាន ឬជាសមាជិក្ននប.ស.ស នឹង្បណ័ណ សមធ្ម ៌ ប.ស.ស បណ័ណ សមធ្ម ៌

      មាន  ១១ ៣៦ 

      មនិមាន  ៨៥ ៦០ 

សរុប ៩៦ ៩៦ 

 

អោក្ត្បក្បមុខ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធ៦០ន្ទក្ម់ដលត្តូវបានសមាា សមនិបានររួល ឬបានររួលេត័ម៌ាន
តិចតួចអាំេីដាំត្ណើ រការននការត្ធ្េើបណ័ណ សមធ្ម។៌ 

ការងារត្ត្ៅត្បេន័ធររលួបានការគាំត្រ ប៉ែមុនតអាចត្ៅមនិទានត់្គបត់្គនត់្ៅត្ឡើយ  
ត្សាើរមត ៩០% ននអោក្ត្បក្បមុខ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធបានត្លើក្ត្ឡើង្ថាេួក្ត្គបានររួលការគាំត្រមយួចាំនួនេី

រាជរដ្ឋា ភបិាលក្មពុជា ឬអង្គការសង្គមសីុវលិ។ ក្ប៏៉ែុមនត ត្ៅមានអោក្ត្បក្បមុខ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធជាត្ត្ចើនន្ទក្់
មដលត្ៅមនិររួលបានការគាំត្រត្នុះត្ៅត្ឡើយត្រ។ ជាង្ ១២% ននអោក្ត្បក្បមុខ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធមនិធាល ប់
ររួលបានការគាំត្រត្ន្ទុះត្រ ខ្ណៈមដលជាង្ ៩០% ត្រៀត បានរាយការណ៍ថាបានបាតប់ង្ត់្បាក្ច់ាំណូល
ក្ោុង្អាំឡុង្ត្េលរកី្រាលដ្ឋលននជាំងឺ្កូ្វដី-១៩។ 

នរាង្រី ៤៖ ការររួលបានការគាំត្រក្ោុង្អាំឡុង្ត្េលរកី្រាលដ្ឋលននជាំងឺ្កូ្វដី-១៩ 

ត្តើអោក្ធាល បប់ានររួលការគាំត្រេីរាជរដ្ឋា ភបិាល ឬអង្គការសង្គមសីុវលិអាំឡុង្ត្េលរកី្រាល
ដ្ឋលននជាំងឺ្កូ្វដី-១៩ មដរឬត្រ? 

ចាំននួ 

      ធាល ប ់ ៨៤ 

      មនិធាល ប ់ ១២ 

សរុប ៩៦ 
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នរាង្ត្កាហេខាង្ត្ត្កាមត្នុះ បងាា ញេីត្បត្ភរននការគាំត្រចមបង្ មដលអោក្ត្បក្បមុខ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធក្ាំេុង្
មសេង្រក្៖  

 

៥. អ្ន្ុសាេន្៍  
  

 ការគាំររសង្គមជាត្ត្ចើនត្្សង្ត្រៀត  ត្តូវការចាាំបាចស់ត្មាបអ់ោក្ត្បក្បមុខ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធ។   រាជរដ្ឋា ភបិាល
ក្មពុជា និង្អង្គការសង្គមសីុវលិក្ាំេុង្ តល់ជាំនួយមយួចាំនួនដល់ត្បជាេលរដាមដលរង្ លប៉ែុះរល់។   ប៉ែុមនតការេិត និង្
តួត្លខ្ត្នុះបងាា ញឱ្យត្ ើញថាជាំនួយគាំត្រជាត្ត្ចើនត្្សង្ត្រៀតគឺក្ាំេុង្ត្តូវការ។ 

 ត្បជាេលរដាជាត្ត្ចើន  ក្ាំេុង្ជួបការលាំបាក្ត្ដ្ឋយារការរកី្រាលដ្ឋលេីជាំងឺ្កូ្វដី-១៩   ត្ហើយក្ោុង្ចាំត្ណាម
េួក្ត្គទាាំង្ត្ន្ទុះ  អោក្ត្បក្បមុខ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធគឺ  ជាត្ក្ុមមដលររួល្លប៉ែុះរល់ខាល ាំង្ជាង្ត្គ។  ត្ទាុះជាោ៉ែ ង្ត្នុះក្តី 
មានវធីិ្ជាត្ត្ចើនមដលអាចជួយ ឱ្យេួក្ត្គ្លង្្ុតេីាែ នភាេលាំបាក្ត្នុះ។ 
 ត្ៅក្ោុង្មខ្ត្មា ឆ្ោ ាំ២០២០ តាំណាង្សហគមនម៍ដលត្បឈមនឹង្ការលាំបាក្ក្ោុង្ត្បត្រសបានដ្ឋក្់
សាំណូមេរ ជូនរាជរដ្ឋា ភបិាល ឱ្យជួយ ដល់េួក្ត្គក្ោុង្អាំឡុង្ត្េលរកី្រាលដ្ឋលជាំងឺ្កូ្វដី-១៩។3 សមាជិក្ជា
ត្ត្ចើនន្ទក្ន់នសហគមនទ៍ាាំង្ត្នុះ គឺជាសមាជិក្ននអោក្ត្បក្បមុខ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធ។ ត្លើសេីត្នុះ អោក្មដលបានចូលរមួ
ក្ោុង្កិ្ចេសមាា សនស៍ត្មាប ់ការសិក្ាត្នុះ ក្ប៏ាន្តល់មតិត្តឡបអ់ាំេីត្បត្ភរ ននការគាំត្រមដលេួក្ត្គត្តូវការ 
ត្ដើមបី្ លង្្ុតក្ោុង្អាំឡុង្ត្េលរកី្រាលដ្ឋលននជាំងឺ្កូ្វដី-១៩។ អនុាសនខ៍ាង្ត្ត្កាមត្នុះត្តូវបានត្លើក្ត្ឡើង្
ត្ដ្ឋយម្ែក្ត្លើសាំណូមេររបស់េួក្ត្គ។ 
 
                                                 
3 អោក្ដ្ឋក្ញ់តតិត្តវូបានាក្សួរបន្ទា បេី់ត្សោើសុាំឱ្យមានការជយួ ត្ដ្ឋុះបាំណុល ៖ 

https://vodenglish.news/petitioners-held-questioned-after-requesting-debt-relief-face-masks/ 

០ ៥ ១០ ១៥ ២០ ២៥ ៣០

បណ័ណ សមធ្ម ៌ឬ បសស

េួក្ត្គចង្ប់ានបណ័ណ សមធ្ម៌

អាហារមតប៉ែុត្ណាណ ុះ

អាហារ និង្ាចត់្បាក្់

មនិត្តូវការការគាំត្រេរីាជរដ្ឋា ភបិាល

េួក្ត្គចង្ប់ានក្មាសិរធដិីធ្លេីរីដ្ឋា ភ…ិ

ត្បត្ភរននការគាំត្រមដលក្មាក្រនត្ោជិតត្ត្ៅត្បេន័ធចង្ប់ានេីរដ្ឋា ភបិាល

អោក្រតម់៉ែូតូ ឬរុមឺ៉ែក្ អោក្ត់្បើក្នក្សីុ់
អោក្លក្ដូ់រនម ល្ូវ ឬនមរត្រុះរញុត្ៅ្ារ អោក្ត្ធ្េើការនម ា្ុះ
អោក្ត្រ ើសសាំរាម ក្មាក្រសាំណង្់

https://vodenglish.news/petitioners-held-questioned-after-requesting-debt-relief-face-masks/
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 ១. ្តល់ត្បាក្ឧ់បតែមា និង្មចក្ត្សបៀង្អាហារបមនែមត្រៀត 
 អោក្ត្បក្បមុខ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធ ត្តូវការជាំនួយត្ដើមបី្ លង្្ុតេីជាំងឺ្រកី្រាលដ្ឋលសក្លត្នុះ។ អោក្មដល
បានចូលរមួក្ោុង្កិ្ចេសមាា សនស៍ត្មាបក់ារសិក្ាត្នុះត្សាើរមតទាាំង្អស់បានត្លើក្ត្ឡើង្ថាេួក្ត្គបានបាតប់ង្់
ត្បាក្ច់ាំណូលមយួម្ោក្ធ្ាំរបស់េួក្ត្គ។ អោក្ត្្លើយតបេីរន្ទក្ប់ានត្បាបថ់ាេួក្ត្គមនិមានត្សបៀង្អាហារ
ត្គបត់្គនស់ត្មាបប់រតិ្ភាគត្រ។ រាជរដ្ឋា ភបិាលគួរសហការជាមយួអង្គការសង្គមសីុវលិ ត្ដើមបធីាន្ទថា 
អោក្ត្បក្បមុខ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធ និង្ត្គបអ់ោក្មដលត្តូវការការគាំត្រទាាំង្អស់ររួលបានជាំនួយេី្លប៉ែុះរល់នន
ជាំងឺ្កូ្វដី-១៩ នមរយៈការ្តល់ាចត់្បាក្ ់និង្ការមចក្ត្សបៀង្អាហារត្ៅត្កុ្ម មដលររួល្លប៉ែុះរល់។ 

២. អនុវតតក្មាវធីិ្មចក្បណ័ណ សមធ្ម ៌និង្ចុុះត្ ា្ ុះអោក្ត្បក្បមខុ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធ ឱ្យបានត្ត្ចើនន្ទក្ន់ម
មដលអាចត្ធ្េើត្ៅបាន 
 រាជរដ្ឋា ភបិាលក្មពុជាគួរបនតអនុវតតក្មាវធីិ្មចក្បណ័ណ សមធ្ម ៌និង្ត្តត តសាំខានត់្លើការចុុះបញ្ជ ីត្ ា្ ុះត្គួារ
ត្កី្ត្ក្ឱ្យបានកានម់តត្ត្ចើននមមដលអាចត្ធ្េើត្ៅបាន។ ត្បើសិនជាមនិមានការអនុវតតក្មាវធីិ្មចក្បណ័ណ សមធ្មឱ៌្យ
បានត្តឹមត្តូវត្រត្ន្ទុះត្បជាេលរដាមដលត្តូវការវាជាចាាំបាចនឹ់ង្មនិអាចររួលបានបណ័ណ ត្នុះត្ឡើយ។ 

៣. បញ្េូលអោក្ត្បក្បមខុ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធត្ៅក្ោុង្ក្មាវធីិ្ប.ស.ស 
 ដូចគោ ត្ន្ទុះមដរ ប.ស.ស គួរដ្ឋក្ប់ញ្េូ លអោក្ត្បក្បមុខ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធបមនែមត្រៀតត្ៅក្ោុង្មដនការងារ
របស់ខ្លួន។ រាជរដ្ឋា ភបិាលក្មពុជាគួរត្ធ្េើការជាមយួអង្គការសង្គមសីុវលិត្ដើមបធីាន្ទថា ប.ស.ស អាច
បាំត្េញត្គលត្ៅរបស់ខ្លួនក្ោុង្ការ្ តល់សនតិសុខ្ដល់ អោក្ត្បក្បមុខ្របរត្ត្ៅត្បេន័ធនមរយៈរបបសនតិសុខ្ និង្
ត្ត្គុះថាោ ក្ក់ារងារ។  
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