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 ជំ�ងឺកូូវីីដ-១៩ និិងការផ្តតល់់ជំ�និួយ ជំ�ងឺកូូវីីដ-១៩ និិងការផ្តតល់់ជំ�និួយ
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       អំងគការស់មាគ�ធាងលើ�ុត (STT) ក្រីតូវីបានឹបលើងើើតកុ�ងឆុ្នាំ២ំ០០៥  និឹងក្រីតូវីបានឹចុះ��បញីី្ជីជាអំងគការ�និឹមែ�នឹរដ្ឋាា ភិបិា�កុ�ងក្រីស់ុក 
ជួយគាំកំ្រីទីដ�់ស់ហគ�នឹក៍្រីកីក្រីកកុ�ងរាជធានីឹភិុលំើ�ញលើ�ឆុ្នាំ២ំ០០៦។ អំងគការស់មាគ�ធាងលើ�ុតចាបល់ើ�ើើ�ជាអំងគការ�និឹមែ�នឹរដ្ឋាា ភិបិា�
កុ�ងក្រីស់កុមែដ�លើ�ើ តលើ�ើការជួយលើ�ើកក�ុស់់មែ�ុកបលើចុះេកលើទីស់ដ�់ស់ហគ�នឹក៍្រីកីក្រីក និឹងបន្ទាា ប�់ក�ូតលាស់់ខ្លួៃួនឹ លើដ្ឋាយ��ិតជាមែ�នឹទីី
ស់ហគ�នឹក៍្រីកីក្រីក ការសិ់កាក្រី�វីក្រីជាវី និឹងការតសូូ់�តិ លើដើ�ីសី់លើក្រី�ចុះលើគាំ�លើ�របស់់ខ្លួៃួនឹកុ�ងការជួយដ�់ស់ហគ�នឹក៍្រីកីក្រីក និឹងងាយ
រងលើក្រីគាំ�ឱ្យយទីទីួ�បានឹសិ់ទីិិដីធ្លីៃី និឹងសិ់ទិីិ�ំលើ�ឋានឹ។

ស់ក្រីមាប�់ត័ម៌ានឹបមែនឹែ� សូ់�ទាកទ់ីង៖ស់ក្រីមាប�់ត័ម៌ានឹបមែនឹែ� សូ់�ទាកទ់ីង៖
ទូីរស័់�ាលើ�ខ្លួ៖ (+៨៥៥) ២៣ ៥៥៥ ១៩៦៤

អំ�ីមែ�ែ�៖ info@teangtnaut.org 
លើគហទីំ�រ័៖ www.teangtnaut.org 

លើហេស់បូ�ក៖ https://www.facebook.com/sttcambodia

ធ្លីេីទីរ័៖ https://twitter.com/STTCambodia
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 ១. សេ�ចក្តីី�សេ�ី�ម

                 រាជរដ្ឋាា ភិបិា�ក�ុ�ជាបានឹលើធ្លីេើការលើ�ៃើយតបចុះក្រី�ុ�លើ�នឹឹងសំ់លើ�ើ របស់់ស់ហគ�នឹក៍្រីកីក្រីកលើ�ទីីក្រីកុង នឹិងជនឹបទី កុ�ងអំំឡុ�ងលើ��
រកីរា�ដ្ឋា�ម្លៃនឹជំងឺកូវីដី-១៩។ កា��ីម្លៃ�ៃទីី២៨ មែខ្លួលើ�� ឆុ្នាំ២ំ០២០ ស់ហគ�នឹចំ៍ុះនឹួនឹ ១៤១ លើ�ទូីទាងំក្រីបលើទីស់ បានឹដ្ឋាក�ិ់ខិ្លួត
រ�ួគុាំ�យួលើ�កានឹរ់ដ្ឋាា ភិបិា� លើដើ�ីអីំពំាវីន្ទាវីលើស់ុើស់�ំជំនឹយួ លើ�លើ��ចាបល់ើ�ើើ�ដបំងូម្លៃនឹការរកីរា�ដ្ឋា�ជងំកូឺវីដី-១៩។១  ស់មាជិកស់ហគ�នឹ៍
បានឹដ្ឋាក�ិ់ខិ្លួតជូនឹលើ�រាជរដ្ឋាា ភិបិា�មែដ�មានឹសំ់លើ�ើ ចុះំនឹួនឹ ៥ ចុះំ�� ចុះ។២  បែ�មែនឹើ ស់មាជិកស់ហគ�នឹ�៍យួចុះំនឹួនឹមែបរជាក្រីតូវីបានឹ
ឃាតខ់្លួៃួនឹលើដ្ឋាយនឹគរបា� និឹង�កសួ់រដូចុះជនឹស់ង័យ័មែដ�បានឹក្រីបក្រី�ឹតើិបទីលើ�មើស់លើ�វីញិ។៣  ក្រីកុ�សិ់ទីិិ�នឹ�ស់័ទាងំលើ�កុ�ងក្រីស់ុក 
និឹងអំនឹើរជាតិបានឹលើ�ើ �លើទាស់ទីលើងេើរបស់់អាជាា ធ្លីរ ចំុះមែ�កឯស់មាជិកស់ហគ�នឹទ៍ាងំអំស់់កប៏ានឹលើស់ុើស់�ំឱ្យយរាជរដ្ឋាា ភិបិា�ទីទីួ�
នូឹវីសំ់លើ�ើ របស់់�ួកលើគ។៤  
                    ការសិ់កាក្រី�វីក្រីជាវីលើនឹ�   លើធ្លីេើការវាយតម្លៃ�ៃលើ�លើ�ើស់ក�មភា�របស់់រាជរដ្ឋាា ភិបិា�កុ�ងអំំឡុ�ងលើ��មានឹការរកីរា�ដ្ឋា�ម្លៃនឹជំងឺ
កូវីដី-១៩ និឹងលើក្រីបៀបលើធ្លីៀបស់ក�មភា�ទាងំលើន្ទា�ជា�យួនឹឹងសំ់លើ�ើ ស់�ំជំនួឹយរបស់់ស់ហគ�នឹ។៍ ការសិ់កាក្រី�វីក្រីជាវីលើនឹ� រ�ួមានឹការ
ស់មាភ ស់ជា�យួនឹឹងស់មាជិកស់ហគ�នឹច៍ុះំនឹួនឹ ៤៥ ន្ទាក ់នឹិងការ�ិនិឹតយលើ�ើ�លើ�ើអំតែបទី�រ�ត័ម៌ានឹ ចុះាប ់នឹិងលើគាំ�នឹលើ�បាយន្ទាន្ទា
របស់់រាជរដ្ឋាា ភិបិា�។ ការរកលើ�ើញបងាា ញ�រាជរដ្ឋាា ភិបិា�អំនឹ�វីតើបានឹ�ាលើ� លើ�ើចុះំ�� ចុះខ្លួៃ� នឹិង�និឹបានឹ�ាលើ�លើ�ើចំុះនឹ�ចុះ�យួចុះំនឹួនឹ
លើ�័ងលើទីៀត។ ជាចុះ�ងលើក្រីកាយ អំងគការស់មាគ�ធាងលើ�ុតសូ់�ដ្ឋាកជូ់នឹនូឹវីអំនឹ��ស់នឹ�៍យួចុះំនឹួនឹដូចុះខាងលើក្រីកា�លើ�ដ�់រាជរដ្ឋាា ភិបិា�
លើដើ�ីគីាំកំ្រីទីដ�់ស់មាជិកស់ហគ�នឹ៖៍

សំ់លើ�ើ របស់់ស់ហគ�នឹ៍សំ់លើ�ើ របស់់ស់ហគ�នឹ៍ ការលើ�ៃើយតបរបស់់រាជរដ្ឋាា ភិបិា�ការលើ�ៃើយតបរបស់់រាជរដ្ឋាា ភិបិា� អំនឹ��ស់នឹ៍អំនឹ��ស់នឹ៍

�ើ�់ស់មាភ រ�បរកំិារលើ�ទីយដ�់ស់ហគ�នឹ ៍
មែដ�ងាយរងលើក្រីគាំ�បំ��ត។

រាជរដ្ឋាា ភិបិា�បានឹ�ើ�់�ុលំើ�ទីយ បែ�មែនឹើ�និឹ
មែ�នឹស់ហគ�នឹទ៍ាងំអំស់់ទីទីួ�បានឹក្រីគប់
គុាំលើន្ទា�លើទី។

រាជរដ្ឋាា ភិបិា�គួរមែតលើក្រីបើក្រីបាស់់ប�័ណ ស់�ធ្លី� ៌
និឹងធាន្ទាឱ្យយក្រីបាកដ�ស់ហគ�នឹទ៍ាងំអំស់់
មែដ�ក្រីតូវីការជំនួឹយ នឹឹងទីទួី�បានឹជំនឹួយ។  

បនឹិូរបនឹែយ ឬ�នឹារការស់ងបំ�� �
ក្រីគឹ��ែ នឹ�កី្រីកូហិរញ្ជីញ វីតែ�។

រាជរដ្ឋាា ភិបិា�បានឹអំនឹ�វីតើលើគាំ�នឹលើ�បាយ
�យួចុះំនឹួនឹ បែ�មែនឹើការសិ់កាបងាា ញ�ការ
អំនឹ�វីតើទាងំលើន្ទា���មំានឹក្រីបសិ់ទីិភា�។

អំនឹ��ស់នឹស៍់ក្រីមាបក់�េកី្រីគឹ��ែ នឹ�កី្រីកូហិរញ្ជីញ វីតែ� 
មានឹជាលើក្រីចុះើនឹរចួុះក្រី�ប ់លើហើយ។ របាយការ�៍
លើនឹ�លើ�ើក បញី្ហាកនូ់ឹវីអំនឹ��ស់នឹទ៍ាងំលើន្ទា�
ជា�មីលើឡុើងវីញិ។៦ 

�នឹារការបងម់្លៃ�ៃជួ��ា� និឹង�នឹិលើ�ើការ
�កដូ់រ។

រាជរដ្ឋាា ភិបិា��និឹបានឹស់លើក្រី�ចុះ�ា កការ
បងម់្លៃ�ៃជួ��ា�លើន្ទា�លើទី។

យនឹើការការពារអំុកជួ��ា� លើ��និឹទានឹ់
មានឹក្រីបសិ់ទិីភា�លើ�កុ�ងក្រីបលើទីស់ក�ុ�ជា។ 
ការលើធ្លីេើការជា�ួយអុំកជួ��ា�មែដ�មានឹ
ចុះំ�ូ�ទាប ដូចុះជាក�មករលើរាងចុះក្រីកអាចុះ
ជួយឱ្យយមានឹភា�ក្រីបលើស់ើរលើឡុើងនូឹវីចុះាប ់នឹិង
លើគាំ�នឹលើ�បាយស់ើី�ីការជួ�។៧

១ លើគហទីំ�រ័�ជឈ��ឌ �សិ់ទីិ�នឹ�ស់័ក�ុ�ជា៖សូ់�បញ្ជីឈបក់ារលើធ្លីេើទី�កប�កលើ�ុញចុះំលើពា�តំណាងស់ហគ�នឹជ៍�វំីញិការដ្ឋាកញ់ាតើលិើស់ុើរស់�ំជំនួឹយ អំំឡុ�ងលើ��រកីរា�ដ្ឋា�វីរី�ស់កូវីដី-១៩
https://cchrcambodia.org/media/files/press_release/755_jsocrdk_kh.pdf
២ ដូចុះខាងលើ�ើ
៣ ដូចុះខាងលើ�ើ
៤ ដូចុះខាងលើ�ើ
៥ លើគហទីំ�រ័អំតើស់ញ្ហាញ �ក�មក្រីគួ�រក្រីកីក្រីក៖ https://www.idpoor.gov.kh/.
៦ វីបិតើិជំពាកបំ់�� ��កី្រីកូហិរញ្ជីញ វីតែ�ក�ុ�ជា៖ https://www.mficambodia.com/
៧ លើគហទីំ�រ័ស់មាគ�ធាងលើ�ុត៖ “ស់ក្រីមាបអ់ំនឹ��ស់នឹប៍មែនឹែ�អំ�ីំរលើបៀបមែដ�ចុះាបស់់ើី�ីការជួ�ក្រីតូវីបានឹមែក��ា” https://teangtnaut.org/low-income-rental-housing-in-urban-
areas/?lang=en.



២

�ើ�់ក្រីបាកឧ់បតែ�ភដ�់ក្រីបជា��រដាមែដ�
លើ��ា�លើដ្ឋាយ�រកូវីដី-១៩។

រាជរដ្ឋាា ភិបិា�បានឹ�ើ�់ក្រីបាកឧ់បតែ�ភដ�់
ក្រីកុ�ក្រីបជា��រដា�យួចុះំនឹួនឹ។

រាជរដ្ឋាា ភិបិា�បំលើ�ញតួន្ទាទីីបានឹ�ាកុ�ង
ការ�ើ�់នូឹវីក្រីបាកជ់ំនួឹយដ�់ក្រីកុ�ក្រីបជា��រដា
�យួចុះំនឹួនឹ បែ�មែនឹើរាជរដ្ឋាា ភិបិា�គួរ�ក្រីងីក
ស់�តែភា�របស់់ខ្លួៃួនឹ លើដើ�ីជីួយដ�់ក្រីកុ�
ក្រីបជា��រដាដម្លៃទីលើទីៀត ��រយ�ប�័ណ
ស់�ធ្លី�។៌៨

បញ្ជីឈបក់ារបលើ�ើ ញលើចុះញកុ�ងអំំឡុ�ងលើ��
កូវីដី-១៩។

រាជរដ្ឋាា ភិិបា�បានឹបលើ�ើ ញស់ហគ�នឹ៍
�យួចុះំនឹួនឹលើចុះញ�ី�ំលើ�ឋានឹ។

បញ្ជីឈបក់ារបលើ�ើ ញស់ហគ�នឹកុ៍�ងអំំឡុ�ង
លើ��កូវីដី-១៩។ លើ�ើស់�ីលើនឹ� បលើងើើតលើគាំ�
នឹលើ�បាយម្លៃនឹការបលើ�ើ ញលើចុះញលើដ្ឋាយ
អំនឹ�លើលា���លើគាំ�ការ�៍សិ់ទីិិ�នឹ�ស់័ 
នឹិងបញ្ជីឈប់ការបលើ�ើ ញលើចុះញលើដ្ឋាយ�ិនឹ
�ើ�់ឱ្យកាស់ឱ្យយស់ហគ�នឹទ៍ីទួី�បានឹជំនឹយួ
មែ�ុកចុះាប។់

៨ លើគហទីំ�រ័អំតើស់ញ្ហាញ �ក�មក្រីគួ�រក្រីកីក្រីក៖ https://www.idpoor.gov.kh/.



៣

 ២. សេ�លបំំណង

                          លើគាំ�បំ�ងម្លៃនឹការក្រី�វីក្រីជាវីលើនឹ� គឺលើដើ�ីវីាយតម្លៃ�ៃការលើ�ៃើយតបរបស់់រាជរដ្ឋាា ភិបិា�លើ�នឹឹងសំ់លើ�ើ របស់់ស់ហគ�នឹក៍ុ�ង
អំំឡុ�ងលើ��រកីរា�ដ្ឋា�ម្លៃនឹជំងឺកូវីដី-១៩។    ស់ហគ�នឹល៍ើ�ទូីទាងំក្រីបលើទីស់ បានឹដ្ឋាកសំ់់លើ�ើ ចុះំនឹួនឹ ៥ ជូនឹលើ�កានឹរ់ាជរដ្ឋាា ភិបិា�
កា��ីឆុ្នាំ ំ២០២០ លើហើយការក្រី�វីក្រីជាវីលើនឹ� បានឹកំ�តនូ់ឹវីការលើ�ៃើយតប និឹងស់ក�មភា�លើ�័ងៗរបស់់រាជរដ្ឋាា ភិបិា�។



ការសិ់កាក្រី�វីក្រីជាវីលើនឹ� លើក្រីបើក្រីបាស់់វីធិ្លីី�ស្ត្រស់ើចុះក្រី�ុ� មែដ�រ�ួមានឹ៖ការសិ់កាក្រី�វីក្រីជាវីលើនឹ� លើក្រីបើក្រីបាស់់វីធិ្លីី�ស្ត្រស់ើចុះក្រី�ុ� មែដ�រ�ួមានឹ៖

                                                      ការក្រី�វីក្រីជាវីលើនឹ�    �និឹតំណាងឱ្យយស់ហគ�នឹទ៍ាងំអំស់់លើន្ទា�លើទី បែ�មែនឹើវា�ើ�់ជាភិស់ើ��ងម្លៃនឹបទី�ិលើ�ធ្លីនឹជ៍ាកម់ែស់ើងរបស់់ស់ហគ�នឹ៍ការក្រី�វីក្រីជាវីលើនឹ�    �និឹតំណាងឱ្យយស់ហគ�នឹទ៍ាងំអំស់់លើន្ទា�លើទី បែ�មែនឹើវា�ើ�់ជាភិស់ើ��ងម្លៃនឹបទី�ិលើ�ធ្លីនឹជ៍ាកម់ែស់ើងរបស់់ស់ហគ�នឹ៍
ចុះំនឹួនឹ ៤៥ លើ�កុ�ងក្រីបលើទីស់ក�ុ�ជាកុ�ងអំំឡុ�ងលើ��រកីរា�ដ្ឋា�ម្លៃនឹជំងឺកូវីដី-១៩។ អំងគការស់មាគ�ធាងលើ�ុត សូ់�មែ�ៃងអំំ�រគ��ចំុះនឹួនឹ ៤៥ លើ�កុ�ងក្រីបលើទីស់ក�ុ�ជាកុ�ងអំំឡុ�ងលើ��រកីរា�ដ្ឋា�ម្លៃនឹជំងឺកូវីដី-១៩។ អំងគការស់មាគ�ធាងលើ�ុត សូ់�មែ�ៃងអំំ�រគ��
ដ�់ស់ហគ�នឹទ៍ាងំអំស់់មែដ�បានឹចូុះ�រ�ួលើ�កុ�ងការសិ់កាក្រី�វីក្រីជាវីលើនឹ�។ ដ�់ស់ហគ�នឹទ៍ាងំអំស់់មែដ�បានឹចូុះ�រ�ួលើ�កុ�ងការសិ់កាក្រី�វីក្រីជាវីលើនឹ�។ 

 ៣. វិិធី�សាស្រ្ត�សី្រាសាវិស្រា�វិ

៤

• ការ�ិនិឹតយលើ�ើ�បទីដ្ឋាា នឹចុះាប ់ និឹងលើគាំ�នឹលើ�បាយន្ទាន្ទាមែដ�បលើងើើតលើឡុើងលើដ្ឋាយរាជរដ្ឋាា ភិបិា�ក�ុ�ជាកុ�ងអំំឡុ�ងលើ��រកី
រា�ដ្ឋា�ម្លៃនឹជំងឺកូវីដី-១៩ 

• ការស់មាភ ស់ជា�យួស់មាជិកស់ហគ�នឹល៍ើ�ទូីទាងំក្រីបលើទីស់ក�ុ�ជា មែដ�បានឹដ្ឋាក�ិ់ខិ្លួតសំ់�ូ��រលើ�កានឹរ់ាជរដ្ឋាា ភិបិា�    
កា��ីឆុ្នាំ ំ២០២០ 

• ការ�ិនឹិតយលើ�ើ�លើ�លើ�ើឯក�រមែដ�មានឹក្រី�ប ់និឹង�រ�ត័ម៌ានឹ 
• ការចុះ��ក្រី�វីក្រីជាវីលើ�ទីី�ងំ�ា �់
• ការស់មាភ ស់ជា�យួអំងគការ�និឹមែ�នឹរដ្ឋាា ភិបិា�ន្ទាន្ទា 



         ការសិ់កាក្រី�វីក្រីជាវីលើនឹ� រកលើ�ើញ�រាជរដ្ឋាា ភិបិា� �និឹបានឹលើ�ៃើយតបក្រីគបសំ់់លើ�ើ ស់�ំជំនឹួយរបស់់ស់ហគ�នឹល៍ើន្ទា�លើទី។ 
រាជរដ្ឋាា ភិបិា�បានឹលើ�ៃើយតបខ្លួៃ� និឹង�និឹលើ�ៃើយតបទា�់មែតលើ��លើ�ើសំ់លើ�ើ �យួចុះំនឹួនឹលើ�័ងលើទីៀត។ ជាចំុះ�� ចុះវីជិីមានឹរាជរដ្ឋាា ភិបិា�បានឹ
�ើ�់ស់មាភ រ�បរកំិារលើ�ទីយដ�់ស់ហគ�នឹ ៍�ើ�់ក្រីបាកឧ់បតែ�ភ និឹងបលើងើើតលើគាំ�នឹលើ�បាយលើដើ�ីកីាតប់នឹែយបំ�� �ក្រីគឹ��ែ នឹ�កី្រីកូហិរញ្ជីញ វីតែ�។ 
បែ�មែនឹើដំលើណា�ក្រី�យទាងំលើនឹ� លើ��និឹទានឹម់ានឹក្រីបសិ់ទីិភា� ឬ�និឹបានឹដ�់ស់ហគ�នឹទ៍ាងំអំស់់ មែដ�អំងគការស់មាគ�ធាងលើ�ុត
បានឹស់មាភ ស់លើន្ទា�លើទី។
               លើទា�ជា�ែ ងណាកល៏ើដ្ឋាយ ស់ហគ�នឹប៍ានឹរាយការ�៍� រាជរដ្ឋាា ភិបិា��និឹបានឹលើ�ៃើយតបលើ�នឹឹងសំ់លើ�ើ ស់�ំឱ្យយកាតប់នឹែយ
ម្លៃ�ៃជួ��ា� និឹង�និឹបានឹបញ្ជីឈបក់ារបលើ�ើ ញស់ហគ�នឹល៍ើចុះញ�ី�ំលើ�ឋានឹលើន្ទា�លើទី លើទា�បីជាកុ�ងអំំឡុ�ងលើ��រកីរា�ដ្ឋា�ជាស់ក�
ម្លៃនឹជំងឺកូវីដី-១៩ កល៏ើដ្ឋាយ។ ការរកលើ�ើញទាងំលើនឹ�មានឹបងាា ញ��ាតិដូចុះខាងលើក្រីកា�៖ 

សំ់លើ�ើ ទីី ១ របស់់ស់ហគ�នឹ៖៍ ការគាំកំ្រីទីមែ�ុកស់�ខាភិបិា�សំ់លើ�ើ ទីី ១ របស់់ស់ហគ�នឹ៖៍ ការគាំកំ្រីទីមែ�ុកស់�ខាភិបិា�
                រាជរដ្ឋាា ភិបិា� បានឹជួយដ�់ស់ហគ�នឹម៍ែដ�ងាយរងលើក្រីគាំ�បំ��ត��រយ�ការ�ើ�់ជំនឹួយជាស់មាភ រ�បរកំិារលើ�ទីយ។ លើ�កុ�ង 
មែខ្លួវីចិុះិិកា ឆុ្នាំ២ំ០២០ ក្រីប��ខ្លួរាជរដ្ឋាា ភិបិា� បានឹលើស់ុើឱ្យយរដា�ស្ត្រនឹើីក្រីកសួ់ងស់�ខាភិបិា�មែចុះកមាែ ស់់ឱ្យយស់ហគ�នឹក៍្រីកីក្រីកលើ�ទូីទាងំរាជធានីឹ
ភិុលំើ�ញ។៩  បែ�មែនឹើ កុ�ងចុះំលើណា�អំុកដឹកន្ទាសំ់ហគ�នឹទ៍ាងំ ៤៥ មែដ�អំងគការស់មាគ�ធាងលើ�ុតបានឹស់មាភ ស់ស់ក្រីមាបក់ារសិ់កាលើនឹ� 
អំកុទាងំអំស់់លើន្ទា� បានឹក្រីបាប�់�ួកលើគបានឹលើស់ុើស់�ំអា�់ក��លាងម្លៃដ នឹិងស់មាភ រ�បរកំិារលើ�ទីយដម្លៃទីលើទីៀត�ីអាជាា ធ្លីរ មែត�និឹទីទីួ�
បានឹការលើ�ៃើយតប�ីអាជាា ធ្លីរលើន្ទា�លើទី។១០ 

៥

 ៤. ការរក្តីសេ��ញ�ខំាន់់ៗ 

៩ PNN �ត័ម៌ានឹ៖ “ អាជាា ធ្លីររាជធានីឹភិុលំើ�ញ យកមាែ ស់មែចុះកជូនឹ��រដា លើក្រីកាយទីទីួ�បានឹ�ីឃាៃ ងំយ�ទីិ�ស្ត្រស់ើរបស់់រាជរដ្ឋាា ភិបិា�” 
https://news.pnn.com.kh/news/3607
១០ �ទិី��ម្លៃនឹកក្រី�ងស់នឹួររបស់់អំងគការស់មាគ�ធាងលើ�ុត



សំ់លើ�ើ ទីី ២ របស់់ស់ហគ�នឹ៖៍ ការស់ងបំ�� �លើ�ក្រីគឹ��ែ នឹ�កី្រីកូហិរញ្ជីញ វីតែ� ធ្លីន្ទាគាំរ នឹិងឯកជនឹសំ់លើ�ើ ទីី ២ របស់់ស់ហគ�នឹ៖៍ ការស់ងបំ�� �លើ�ក្រីគឹ��ែ នឹ�កី្រីកូហិរញ្ជីញ វីតែ� ធ្លីន្ទាគាំរ នឹិងឯកជនឹ
         កា��ីម្លៃ�ៃទីី២៧ មែខ្លួ�នី្ទា ឆុ្នាំ ំ២០២០ ធ្លីន្ទាគាំរជាតិម្លៃនឹក�ុ�ជា បានឹដ្ឋាកល់ើចុះញ�រាចុះរមែ�ន្ទា�ំយួស់ើី�ីឥ�ទានឹ លើរៀបចុះំលើឡុើងវីញិ
កុ�ងអំំឡុ�ងលើ��មានឹវីបិតើិជំងឺកូវីដី-១៩។ លើស់ចុះកើីក្រីបកាស់លើនឹ� មានឹលើគាំ�បំ�ងរកាស់ែិរភា� នឹិងគាំកំ្រីទីដ�់ស់ក�មភា�លើស់ដាកិចុះេ
មែដ�រង��បែ�ពា�់�ីការ�ា��ជំងឺកូវីដី-១៩ ជា�ិលើស់ស់ស់ក្រីមាបក់្រីកុ�ស់ហគ�នឹម៍ែដ�ងាយរងលើក្រីគាំ� មែដ�ក្រីបឈ���ខ្លួនឹឹងការធាៃ ក់
ចុះ��ម្លៃនឹក្រីបាកច់ុះំ�ូ� នឹិងការលើកើនឹលើឡុើងម្លៃនឹបំ�� � ដូចុះជាប�គគ�ិកកុ�ងវីស័ិ់យលើទីស់ចុះរ�៍ 
ក�មករលើរាងចុះក្រីកកាតល់ើដរ ក�មករសំ់�ង ់ និឹងក�មករលើ�័ងលើទីៀត។ លើស់ចុះកើីក្រីបកាស់លើនឹ� 
មានឹក្រីបសិ់ទីិភា�អំនឹ�វីតើរហូតដ�់ម្លៃ�ៃទីី៣១ មែខ្លួធ្លីុូ ឆុ្នាំ២ំ០២០។១១  លើក្រីកាយ�ីលើចុះញលើស់ចុះកើី
ក្រីបកាស់លើនឹ� លើ�ម្លៃ�ៃទីី២០ មែខ្លួលើ�� ឆុ្នាំ២ំ០២០ ធ្លីន្ទាគាំរជាតិម្លៃនឹក�ុ�ជា បានឹលើចុះញ�ិខិ្លួត
�យួលើទីៀត លើស់ុើស់�ំឱ្យយក្រីបធានឹធ្លីន្ទាគាំរ និឹងក្រីគឹ��ែ នឹ�កី្រីកូហិរញ្ជីញ វីតែ�ទាងំអំស់់ជួយស់ក្រី�ួ�
ដ�់ក្រីកុ�មែដ�ងាយរងលើក្រីគាំ�។១២   
    បែ�មែនឹើ វីធិានឹការទាងំលើនឹ��និឹមានឹក្រីបសិ់ទីិភា�លើន្ទា�លើទី លើបើលើ�ង��ការសិ់កា
ក្រី�វីក្រីជាវីរបស់់អំងគការស់�ុន័ឹិមែខ្លួមរជំលើរឿនឹនិឹងការពារសិ់ទីិិ�នឹ�ស់័ �ីកាដូ (LICADHO) នឹិងអំងគការស់�ធ្លី�ក៌�ុ�ជា (EC)។ ការសិ់កា
ក្រី�វីក្រីជាវីរបស់់�ែ បន័ឹទាងំ�ីរលើនឹ� បានឹបងាា ញ�គាំម នឹឥ�ទានឹណា�យួក្រីតូវីបានឹលើរៀបចុះំលើឡុើងវីញិលើឡុើយ លើដ្ឋាយ�រលើហត���
លើ�័ងៗកុ�ងមានឹបញ្ហាា ចុះ�ីង�ីរគឺ៖ 

                   
              ដូចុះលើនឹ� រាជរដ្ឋាា ភិបិា�បានឹ�ា��បំលើ�ញ��សំ់លើ�ើ ទីី ២ របស់់ស់ហគ�នឹម៍ែដរ បែ�មែនឹើជាកម់ែស់ើងស់មាជិកស់ហគ�នឹល៍ើស់ាើរមែត
�និឹទីទីួ�បានឹជំនឹួយទា�់មែតលើ��ស់ក្រីមាបល់ើដ្ឋា�ក្រី�យបំ�� �របស់់�ួកលើគកុ�ងអំំឡុ�ងលើ��កូវីដី-១៩។ �ា�យលើ�វីញិ ក្រីគួ�រក្រីកីក្រីក
រតឹមែតមានឹភា��ំបាកខាៃ ងំលើឡុើងកុ�ងការលើដ្ឋា�បំ�� �កុ�ងអំំឡុ�ងលើ��កូវីដី-១៩ លើដ្ឋាយ�រមែតបានឹបាតប់ងច់ុះំ�ូ� ឬចុះំ�ូ�
មានឹការធាៃ កច់ុះ��។

៦

• ក្រីគួ�រមែដ�ជាបបំ់�� ��និឹដឹង�រាជរដ្ឋាា ភិបិា�មានឹលើគាំ�នឹលើ�បាយលើរៀបចុះំឥ�ទានឹលើឡុើងវីញិ។
• ក្រីគឹ��ែ នឹ�កី្រីកូហិរញ្ជីញ វីតែ��និឹយ�់ក្រី��លើរៀបចុះំឥ�ទានឹលើឡុើងវីញិ លើទា�បីជាក្រីបជា��រដាមែដ�ជាអំតិ�ិជនឹរបស់់�ួកលើគ

បានឹលើស់ុើស់�ំកល៏ើដ្ឋាយ។
• ការលើរៀបចុះំឥ�ទានឹលើឡុើងវីញិ បលើងើើនឹចុះំនឹួនឹបំ�� �ស់រ�ប លើ�លើ��លើក្រីកាយ។

១១ ធ្លីន្ទាគាំជាតិ៖ “�រាចុះរមែ�ន្ទាសំ់ើី�ីឥ�ទានឹលើរៀបចំុះលើឡុើងវីញិកុ�ងអំំឡុ�ងលើ��រង��បែ�ពា�់�ីការរកីរា�ដ្ឋា�របស់់វីរី�ស់កូវីដី-១៩ ធ្លីន្ទាគាំរជាតមិ្លៃនឹក�ុ�ជា ធ្លី៧ ០២០ ០០១ 
ស់រ�នឹ ២៧ �នី្ទា ២០២០”  https://www.nbc.org.kh/legislation/prakas_new.php

១២ ធ្លីន្ទាគាំជាតិ៖ “សំ់លើ�ើ ស់�ំការអំនឹ�លើក្រីគាំ�បនឹិូរបនឹែយយកកំម្លៃរលើស់វាលើ�័ងៗពាក�់ន័ឹិនឹឹងឥ�ទានឹ ឬ និឹង លើ�ើកមែ�ងការ�ក�ិនឹយ័លើ�័ងៗចុះំលើពា�អំតិ�ិជនឹ ធ្លីន្ទាគាំរជាតមិ្លៃនឹក�ុ�ជា 
ធ្លី៧ ០២០ ៦៥៧ ធ្លីភិ ២០ លើ�� ២០២០”  https://www.nbc.org.kh/legislation/prakas_new.php



សំ់លើ�ើ ទីី ៣ របស់់ស់ហគ�នឹ៖៍ ការស់ក្រី�ួ�ឱ្យយមានឹការជួ�បនឹើ និឹង�នឹារលើ��បងម់្លៃ�ៃជួ�ទីី�ងំក្រីបកបអាជីវីក�មសំ់លើ�ើ ទីី ៣ របស់់ស់ហគ�នឹ៖៍ ការស់ក្រី�ួ�ឱ្យយមានឹការជួ�បនឹើ និឹង�នឹារលើ��បងម់្លៃ�ៃជួ�ទីី�ងំក្រីបកបអាជីវីក�ម
            រាជរដ្ឋាា ភិបិា��និឹបានឹស់លើក្រី�ចុះ�ា កការបងម់្លៃ�ៃជួ��ា�លើន្ទា�លើទី លើទា�បីជាមានឹការលើស់ុើស់�ំ�ា �់�ីស់ហគ�នឹច៍ុះំនឹួនឹ ៣៧ កុ�ង
ចុះំលើណា�ស់ហគ�នឹទ៍ាងំ ៤៥ មែដ�អំងគការស់មាគ�ធាងលើ�ុតបានឹស់មាភ ស់ជា�យួកើី។ សំ់លើ�ើ លើនឹ� ក្រីតូវីបានឹលើ�ើកលើឡុើងកល៏ើក្រីពា�
មែតចំុះ�ូ�របស់់ក�មករកុ�ងស់ហគ�នឹទ៍ាងំលើនឹ�បានឹធាៃ កច់ុះ�� ឬក�មករបានឹបាតប់ងក់ារងារ។ ក្រីគួ�រក្រីបជា��រដាជាលើក្រីចុះើនឹមែដ�
ជួ��ា� ឬទីីកមែនឹៃងស់ក្រីមាប�់កដូ់រ ឬលើធ្លីេើអាជីវីក�ម រកចុះំ�ូ�បានឹតិចុះ�និឹក្រីគបក់្រីគាំនឹស់់ក្រីមាបប់ងម់្លៃ�ៃជួ��ា� ឬទីីកមែនឹៃងស់ក្រីមាប់
�ុកល់ើ�។

សំ់លើ�ើ ទីី ៤ របស់់ស់ហគ�នឹ៖៍ ឧបតែ�ភក្រីបាកអ់ំំឡុ�ងលើ���ុកល់ើ��ា� និឹង�ា កយកតម្លៃ�ៃទឹីក-លើភិៃើង  សំ់លើ�ើ ទីី ៤ របស់់ស់ហគ�នឹ៖៍ ឧបតែ�ភក្រីបាកអ់ំំឡុ�ងលើ���ុកល់ើ��ា� និឹង�ា កយកតម្លៃ�ៃទឹីក-លើភិៃើង  
                        រាជរដ្ឋាា ភិបិា�បានឹ�ើ�់ជំនួឹយលើស់ដាកិចុះេដ�់ក្រីបជា��រដា��រយ�ការ�ើ�់ក្រីបាកឧ់បតែ�ភ។  លើ�ម្លៃ�ៃទីី ២៤ មែខ្លួ��ិ�ន្ទា ឆុ្នាំ២ំ០២០ 
លើលាកន្ទាយករដា�ស្ត្រនឹើ ីបានឹក្រីបកាស់�័�េ�ាយក�មវីធីិ្លីឧបតែ�ភ�ចុះក់្រីបាក ់លើដើ�ី ី“ជួយស់ក្រី�ួ�ដ�់ជីវីភា�របស់់ក្រីបជា��រដាក្រីកីក្រីក 
នឹិងងាយរងលើក្រីគាំ�មែដ�ទីទួី�រង��បែ�ពា�់លើដ្ឋាយ�រការរកីរា�ដ្ឋា�ម្លៃនឹជំងឺកូវីដី-១៩”។១៣  ក�មវីធិ្លីីលើនឹ��ើ�់ក្រីបាក ់ចុះំនឹួនឹ 
១២០ ០០០ លើរៀ� (ក្រីបមា�ជា ៣០ ដ�លាៃ រស់ហរដាអាលើ�រកិ) កុ�ង�យួមែខ្លួដ�់ក្រីគួ�រក្រីកីក្រីក លើដ្ឋាយក្រីគួ�រកក្រី�តិ ក្រីក-១ ទីទីួ�
បានឹក្រីបាកឧ់បតែ�ភបមែនឹែ�ចុះំនឹួនឹ ១៣ ដ�លាៃ រស់ហរដាអាលើ�រកិ នឹិងក្រីគួ�រកក្រី�តិ ក្រីក-២ ទីទួី�បានឹ ៩ ដ�លាៃ រស់ហរដាអាលើ�រកិកុ�ងមុាក ់
បមែនឹែ�លើ���ចំុះនឹួនឹស់មាជិកជាកម់ែស់ើងលើ�កុ�ងក្រីគួ�រនីឹ�យួៗ។១៤     
          លើក្រី��ីលើនឹ� ក�មករលើរាងចុះក្រីកមែដ�ស់ែិតកុ�ងតំបនឹអ់ំនឹ�វីតើវីធិានឹការបិទីខ្លួាបល់ើ�កុ�ងទីីក្រីកុងភិុលំើ�ញអាចុះទីទីួ�បានឹក្រីបាកឧ់បតែ�ភកុ�ងឆុ្នាំ ំ
២០២១។ រាជរដ្ឋាា ភិបិា�បានឹ�ើ�់ក្រីបាកឧ់បតែ�ភមែត�យួលើ�ើកបែ�លើណាណ �កុ�ងចុះំនឹួនឹទឹីកក្រីបាក ់ ១៦០ ០០០ លើរៀ� (ក្រីបមា� ៤០ ដ�លាៃ រ
ស់ហរដាអាលើ�រកិ) ដ�់ក�មករចុះំនឹួនឹ ៥៩ ០០០ ន្ទាកម់ែដ�ស់ែិតកុ�ងតំបនឹអ់ំនឹ�វីតើវីធិានឹការបិទីខ្លួាបក់ុ�ងរាជធានីឹភិុលំើ�ញ នឹិងលើខ្លួតើកណាើ �។១៥  

      ចុះ�ងលើក្រីកាយលើនឹ� លើ�ម្លៃ�ៃទីី១៣ មែខ្លួឧស់ភា ឆុ្នាំ២ំ០២១ រាជរដ្ឋាា ភិបិា�បានឹដ្ឋាកល់ើចុះញនូឹវី 
“លើស់ចុះកើសី់លើក្រី�ចុះស់ើី�ីយនឹើការ និឹងនីឹតិវីធីិ្លីម្លៃនឹការអំនឹ�វីតើក�មវីធីិ្លីជំនឹួយស់ងគ�ជា�ចុះក់្រីបាក់
ស់ក្រីមាបក់្រីបជា��រដា និឹងក្រីគួ�រក្រីបជា��រដាមែដ�មានឹការ�ំបាកមែ�ុកជីវីភា� 
ក្រីបជា��រដា និឹងក្រីគួ�រក្រីបជា��រដាមែដ�មានឹអំុក�ៃងជំងឺកូវីដី-១៩ និឹងមានឹការ
�ំបាកមែ�ុកជីវីភា� និឹងក្រីគួ�រក្រីបជា��រដាមែដ�មានឹអំុក�ៃ បល់ើដ្ឋាយ�រជំងឺកូវីដី-១៩ 
លើ�កុ�ងក្រី�ឹតើកិារ�៍ ២០ ក��ភ�២០២១”។ លើស់ចុះកើីស់លើក្រី�ចុះលើនឹ�កំ�តអ់ំំ�ីលើគាំ�នឹលើ�បាយ
�គត�់គង�់ចុះក់្រីបាកដ់�់ក្រីគួ�រក្រីកីក្រីកមែដ�ងាយរងលើក្រីគាំ� ក�មករលើរាងចុះក្រីក និឹងក្រីបជា��រដា
មែដ�មានឹស់មាជិកក្រីគួ�រ�ៃ បអ់ំំឡុ�ងលើ��រកីរា�ដ្ឋា�ម្លៃនឹជំងឺកូវីដី-១៩។ ក�មវីធិ្លីីលើនឹ�
�ើ�់ការឧបតែ�ភមែត�យួលើ�ើកបែ�លើណាណ �កុ�ងចុះំនឹួនឹទឹីកក្រីបាកច់ុះលើន្ទាៃ ��ី ១៥៦ ០០០ លើរៀ� 
(ក្រីបមា� ៣៩ ដ�លាៃ រស់ហរដាអាលើ�រកិ) លើ� ៧៦០ ០០០ លើរៀ� (ក្រីបមា� ១៩០ 

ដ�លាៃ រស់ហរដាអាលើ�រកិ)។១៦ កុ�ងចុះំលើណា�ស់ហគ�នឹទ៍ាងំ ៤៥ មែដ�អំងគការស់មាគ�ធាងលើ�ុតបានឹស់មាភ ស់ លើស់ាើរមែតពាកក់ណាើ �
បានឹទីទួី�ក្រីបាកឧ់បតែ�ភ�យួចុះំនឹួនឹ�ីរាជរដ្ឋាា ភិបិា�។១៧  ការជួយឧបតែ�ភលើនឹ�មានឹ�កំ��វីជិីមានឹ បែ�មែនឹើស់ហគ�នឹជ៍ាលើក្រីចុះើនឹលើ�័ង
លើទីៀត�និឹទីទីួ�បានឹជំនួឹយលើន្ទា�លើទី។ រាជរដ្ឋាា ភិបិា�គួរលើស់�ើបអំលើងើតបមែនឹែ�លើ�លើ�ើ�ូ�លើហត�មែដ�ស់ហគ�នឹទ៍ាងំលើនឹ��និឹទីទីួ�
បានឹជំនឹួយទាងំលើន្ទា�។ 
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១៣ Xinhua �តម៌ានឹ៖ “ក�ុ�ជាចាបល់ើ�ើើ�ក�មវីធិ្លីី�ើ�់ជំនឹួយជា�ចុះក់្រីបាកដ់�់ក្រីគួ�រក្រីកីក្រីក នឹិងងាយរងលើក្រីគាំ�កុ�ងអំំឡុ�ងលើ��កូវីដី-១៩” 
http://www.xinhuanet.com/english/2020-06/24/c_139163610.htm
១៤ ដូចុះខាងលើ�ើ
១៥ ភិុលំើ�ញបែ�ស់ើ�៖ “រដ្ឋាា ភិបិា��ើ�់ជំនឹួយហរិញ្ជីញ វីតែ�ដ�់ក�មករមែដ�រង��បែ�ពា�់�ីការចាកល់ើ�រ”
https://www.phnompenhpost.com/national/govt-gives-financial-aid-lockdown-affected-workers
១៦ ក្រីកុ�ក្រីបឹកាជាតិគាំពំារស់ងគ�,លើស់ចុះកើីស់លើក្រី�ចុះស់ើី�ីយនឹើការ នឹិងនីឹតិវីធិ្លីីម្លៃនឹការអំនឹ�វីតើក�មវីធិ្លីីជំនឹួយស់ងគ�ជា�ចុះក់្រីបាកជូ់នឹក្រីបជា��រដា និឹងក្រីគួ�រមែដ�មានឹការ�ំបាកមែ�ុក
ហិរញ្ជីញ វីតែ� ក្រីបជា��រដា និឹងក្រីគួ�រមែដ��ៃងជំងឺកូវីដី-១៩ និឹងជួបការ�ំបាកមែ�ុកហិរញ្ជីញ វីតែ� និឹងក្រីគួ�រអំុក�ៃ បល់ើដ្ឋាយ�រជំងឺកូវីដី១៩។ -១៩ កុ�ងក្រី�ឹតើកិារ�៍ម្លៃ�ៃទីី២០ មែខ្លួក��ភ� 
ឆុ្នាំ២ំ០២១៖ លើស់ចុះកីីស់លើក្រី�ចុះលើ�ខ្លួ_០២៣_ស់ហវី_ចុះ��ម្លៃ�ៃទីី១៣_មែខ្លួឧស់ភា_ឆុ្នាំ២ំ០២១_ស់ីី�ីយនឹើការ_2021_05_18_09_32_49.pdf (nspc.gov.kh)
១៧ �ទីិ��ម្លៃនឹកក្រី�ងសំ់នឹួររបស់់អំងគការស់មាគ�ធាងលើ�ុត
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សំ់លើ�ើ ទីី ៥ របស់់ស់ហគ�នឹ៖៍ បញ្ហាា ការ�ៃ ស់់ទីី�ំលើ� នឹិងការបលើ�ើ ញលើចុះញសំ់លើ�ើ ទីី ៥ របស់់ស់ហគ�នឹ៖៍ បញ្ហាា ការ�ៃ ស់់ទីី�ំលើ� នឹិងការបលើ�ើ ញលើចុះញ
          �ែ ងលើ�ចុះណាស់់មានឹស់ហគ�នឹច៍ុះំនឹួនឹ ១១ ស់ហគ�នឹ ៍ កុ�ងរាជធានីឹភិុលំើ�ញ ក្រីតូវីបានឹបលើ�ើ ញលើចុះញ ឬទីទួី�បានឹការ
ជូនឹដំ�ឹងឱ្យយលើរ ើលើចុះញ�ី�ំលើ�ឋានឹកុ�ងអំំឡុ�ងលើ��រកីរា�ដ្ឋា�ម្លៃនឹជំងឺកូវីដី-១៩។ 

លើ�ម �ស់ហគ�នឹ/៍ទីី�ងំ ភិូ�ិ ស់ងាើ ត់ ខ្លួ�ឌ

បន្ទាា យស់ៃឹក១៨ ភិូ� ិ៤ ទីំនឹបទ់ីឹក ចុះំការ�នឹ 

ស់ហគ�នឹប៍ឹងឈូក A១៩ បឹងឈូក ស់ងាើ តគ់ីឡូុលើ�ខ្លួ ៦ ឫស់័មីែកវី

ក្រី�លានឹយនឹើលើ���មី២០ កំ�ង�់ឡុ�ង បឹងខ្លួាង កណាើ �ស់ាឹង 

សំ់លើរាងតីូង២១ សំ់លើរាងតីូង សំ់លើរាងតីូង មែក្រី�កលើ�ុ

បឹងសំ់លើរាង២២ ដួង មែក្រី�កលើ�ុ មែក្រី�កលើ�ុ

ម្លៃក្រី�ទា២៣ ម្លៃក្រី�ទា លើចា�លើ� ៣ លើពាធ្លី�មែស់នឹជយ័

��វី�ិីឈ�ុ-ឈ�ុ
(បឹង�លើមាក)២៤ 

មែចុះងមែ�ង សំ់លើរាងលើក្រីកា� លើពាធ្លី�មែស់នឹជយ័

ស់ាឹងកំប�ត២៥ ឡុកំលើបារ �េ យបាែ ក �េ យបាែ ក

ចុះារអំំលើ�២៦ ចុះំ���មែកាក ១ មែក្រី�ក�មី ចុះារអំំលើ�

បឹងទីំ��នឹ២៧ ភិូ�សិ់នឹ័កំ�ស់�យ ២ បឹងទីំ��នឹ មានឹជយ័

បឹង�លើមាក២៨ លើកា�រងាង �នឹាងំ មែក្រី�កលើ�ុ

១៨ លើគហទីំ�រ័អំងគការស់មាគ�ធាងលើ�ុត៖ បញ្ជីឈបក់ារបលើ�ើ ញលើចុះញ “ស់ហគ�នឹប៍ន្ទាា យស់ៃឹក�និឹគួរក្រីតូវីបានឹបលើ�ើ ញលើចុះញកុ�ងកំឡុ�ងលើ��រា�ដ្ឋា�ម្លៃនឹជ�ៃកូឺវីដី១៩លើឡុើយ”  
https://teangtnaut.org/evicted_banteaysleukcommunity/?lang=km
១៩ លើគហទីំ�រ័អំងគការស់មាគ�ធាងលើ�ុត៖ បញ្ជីឈបក់ារបលើ�ើ ញលើចុះញ “ស់ហគ�នឹបឹ៍ងឈូកលើអំ�និឹគួរក្រីតូវីបានឹបលើ�ើ ញលើចុះញកុ�ងអំំឡុ�ងលើ��រា�ដ្ឋា�ម្លៃនឹជំងឺកូវីដី-១៩លើឡុើយ”
https://teangtnaut.org/%e1%9e%94%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%88%e1%9e%94%e1%9f%8b%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%94%e1%9e%
8e%e1%9f%92%e1%9e%8f%e1%9f%81%e1%9e%89%e1%9e%85%e1%9f%81%e1%9e%89%e1%9f%96-%e1%9e%9f%e1%9e%a0%e1%9e%82/?lang=en
២០ វីអូីំឌីី �ត័ម៌ានឹ៖ “��រដាមានឹវីវិាទីដីធ្លីៃជីា�យួគលើក្រីមាងលើធ្លីេើក្រី�លានឹយនឹើលើ���មីតវាែ លើរឿងក្រីកុ�ហូ�នឹយកលើក្រីគឿងចុះក្រីកកាយ�ីចុះ�់ៃូវី” 
https://www.vodkhmer.news/2021/09/01/residents-in-land-dispute-over-new-airport-project-protest-after-company-cutting-off-the-road-with-machinery/
២១ លើគហទីំ�រ័អំងគការស់មាគ�ធាងលើ�ុត៖ ”ករ�ីអាជាា ធ្លីរចុះ��លើ�រ��លើរ ើសំ់�ងរ់បស់់ស់ហគ�នឹសំ៍់លើរាងតីូង”
https://teangtnaut.org/%e1%9e%80%e1%9e%9a%e1%9e%8e%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b6%e1%9e%87%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9e%b6%e1%9e%
92%e1%9e%9a%e1%9e%85%e1%9e%bb%e1%9f%87%e1%9e%91%e1%9f%85%e1%9e%9a%e1%9e%bb%e1%9f%87%e1%9e%9a%e1%9e%be/?lang=en
២២ RFI �ត័ម៌ានឹ បញ្ហាា ដីធ្លីៃី៖ “អាជាា ធ្លីរ និឹងក្រីបជា��រដាបឹងសំ់លើរាងមានឹជលើមាៃ �ដីធ្លីៃជីា�យួក្រីបជា��រដាជាង៣០ក្រីគួ�រ លើ��អាជាា ធ្លីរអំនឹ�វីតើនីឹតិវីធីិ្លី” https://www.rfi.fr/km/%E1
២៣ វីអីំូឌីី �ត័ម៌ានឹ៖ “��រដាជាង១០០ក្រីគួ�រ�ា��ការតវាែ  លើក្រីកាយទា�នឹលើធ្លីេើប�ណ ក�មសិ់ទីិលិើ�ើដីធ្លីៃកីំ��ងមានឹជលើមាៃ �” https://www.vodkhmer.news/2021/11/03/more-than-
100-families-protest-after-soldiers-make-land-titles-deed/
២៤ ដឹលើខ្លួ�បូឌាលើឌី�ី៖ “�ា�ជាលើក្រីចុះើនឹខ្លួុងលើ�ទីំនឹបក់បក់្រីស់ូវី ក្រីតូវីបានឹរ��លើរ ើលើដ្ឋាយគាំម នឹសំ់�ង” https://www.cambodiadaily.com/2021/10/30/11/13/57611/
២៥ កាមែស់តរស់មីក�ុ�ជា៖ “គលើក្រីមាង��វី�ីិ 30 មែ�ែក្រីតបានឹដំលើ�ើ រការ�ែ ងរ�ូនឹ” https://www.rasmeinews.com/archives/423531?__FB_PRIVATE_TRACK-
ING__=%7B%22loggedout_browser_id%22%3A%22ff0e5d1fb93d410ea714ec1df2925bcee93954c7%22%7D
២៦ វីអីំូឌីី �ត័ម៌ានឹ៖ “តំណាង��រដាមានឹជលើមាៃ �ដីធ្លីៃជីា�យួក្រីកុ�ហូ�នឹប�រ ីលើបែងហួត មុាកក់្រីតូវីបានឹចាបខ់្លួៃួនឹ” https://www.vodkhmer.news/2021/10/25/a-representative-in-
land-dispute-with-borey-peng-huoth-arrested/
២៧ វីអីំូឌីី �ត័ម៌ានឹ៖ “អំុកមានឹជលើមាៃ �ដីធ្លីៃលីើ�បឹងទំី��នឹក្រីប�ូ��ើ�តំវាែ ទា�ទារឱ្យយរដ្ឋាា ភិបិា��លើនឹៃឿនឹលើដ្ឋា�ក្រី�យជូនឹ�ួកលើគ” https://www.vodkhmer.news/2021/01/31/land-con-
flict-at-boeng-tom-pun-protest/
២៨ លើហេស់បូ�ក៖ “ក្រីបជា��រដាចុះំនួឹនឹ៤០ន្ទាក ់(៤ក្រីគួ�រ) លើ�ភិូ�លិើកា�រាងំ ខ្លួ�ឌ មែក្រី�កលើ�ុ ទីទូីចុះស់�ំអាជាា ធ្លីរឈូស់ឆ្នាំយដី បន្ទាា ប�ី់អំនឹ�ក្រីកឹតយបឹង�លើមាកចូុះ�ជាធ្លីរមានឹ” https://
www.facebook.com/100003755153952/posts/2210200229115127/?d=n
២៩ អំងគការស់ហក្រីបជាជាតិសិ់ទីិិ�នឹ�ស់័ក�ុ�ជា៖ “កំ�តស់់មាគ �់ការមែ�ន្ទាអំំំ�ី COVID-19៖ ការ��ឃាតក់ារបលើ�ើ ញលើចុះញ” https://www.ohchr.org/Documents/Issues/
Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_evictions.pdf.

     ការរកលើ�ើញលើនឹ�បងាា ញ�រាជរដ្ឋាា ភិបិា�បានឹដ្ឋាករ់លើបៀបវារ�របស់់ខ្លួៃួនឹជាអាទីិភា�ជាជាងស់�ខ្លួភា�ស់�វីតែិភា� នឹិងសិ់ទីិិទីទីួ�បានឹ
�ំលើ�ឋានឹរបស់់ស់ហគ�នឹម៍ែដ�ក្រីតូវីបានឹលើគបលើ�ើ ញលើចុះញ ឬទីទីួ�បានឹដំ�ឹងឱ្យយលើរ ើលើចុះញ�ី�ំលើ�ឋានឹ។ លើលាកក្រីសី់ លើឡុឡានីឹ �េ រ� 
អំុករាយការ�៍�ិលើស់ស់ស់ើី�ីសិ់ទីិិទីទីួ�បានឹ�ំលើ�ឋានឹស់�រ�យ បានឹលើចុះញនូឹវី�ិខ្លួិត�យួជូនឹដ�់រាជរដ្ឋាា ភិបិា�លើ�ជ�ំវីញិ�ិភិ�លើលាក
លើ�លើ��ចាបល់ើ�ើើ�មានឹការរកីរា�ដ្ឋា�ម្លៃនឹជំងឺកូវីដី-១៩។ លើ�កុ�ង�ិខ្លួិតបានឹលើ�ើកលើឡុើង��នឹ�ស់័ក្រីគបរូ់បគួរទីទីួ�បានឹ�ំលើ�ឋានឹ
�យួលើដើ�ីជីាស់�វីតែិភា�របស់់ខ្លួៃួនឹ ជា�ិលើស់ស់កុ�ងលើ��មានឹវីបិតើិជំងឺ�ៃងរាតតាត លើហើយការបលើ�ើ ញលើចុះញលើដ្ឋាយបងំំកុ�ងអំំឡុ�ង
លើ��មានឹវីបិតើិជំងឺ�ៃងលើនឹ� គឺជាការបំពានឹលើ�ើចុះាបអ់ំនឹើរជាតិ។២៩  



៩



 

ករ�ីសិ់កា៖ ករ�ីបលើ�ើ ញលើចុះញទាងំបងំំ�ី�ំលើ�ឋានឹករ�ីសិ់កា៖ ករ�ីបលើ�ើ ញលើចុះញទាងំបងំំ�ី�ំលើ�ឋានឹ

        លើលាកក្រីសី់ សូូ់ ក្រីសី់ន្ទាង ជាស្ត្រស់ើីក្រីកីក្រីកមុាករ់ស់់លើ�កុ�ង�ា�តូចុះ�យួកុ�ងស់ងាើ តម់ែក្រី�កលើ�ុ រាជធានីឹភិុលំើ�ញ។ ការ�ក្រីងីក�ៃូវីជាតិលើ�ខ្លួ ៥
កុ�ងឆុ្នាំ ំ២០០៣ នឹិងឆុ្នាំ ំ២០១៥ បានឹបងើនូឹវី��បែ�ពា�់ដ�់ជីវីភា�របស់់គាំត ់លើហើយ�េ �រីបស់់គាំតប់ានឹ�ៃ បក់ា��ីឆុ្នាំ ំ២០០០។ 
ជាស្ត្រស់ើីលើ�មាែ យមុាក ់ �ា�របស់់គាំតក់្រីតូវីបានឹអាជាា ធ្លីរ�ូ�ដ្ឋាា នឹកលើ�ាចុះលើចា� លើហើយកូនឹរបស់់គាំតប់ានឹចាកលើចុះញ�ីគាំត ់ លើក្រីពា�មែតគាំត់
មានឹអារ�ម�៍�ខាម ស់់លើគ។ 
          គាំត�់និឹមានឹប�័ណ ស់�ធ្លី� ៌នឹិង�និឹទីទួី�បានឹការជួយ�គត�់គងអ់ំេីលើ���ីរាជរដ្ឋាា ភិបិា�។ គាំតធ់ាៃ បប់ានឹលើស់ុើស់�ំប�័ណ ស់�ធ្លី�៌
�ីអាជាា ធ្លីរស់ងាើ តរ់បស់់គាំតចំ់ុះនឹួនឹបនួឹដង �ងំ�ីឆុ្នាំ ំ២០១៨ �កលើ�ែៃ�។ កុ�ងអំំឡុ�ងលើ��មានឹជំងឺកូវីដី-១៩ គាំត�់និឹមានឹអំេបីរលិើភាគ 
លើហើយស់�ខ្លួភា�កក៏្រីទីុឌីលើក្រីទា�។    
      សំ់ណាង�ា លើ�កុ�ងមែខ្លួ�នី្ទា គាំតម់ានឹឱ្យកាស់លើ�ើកលើឡុើង�ីទី�កំ�ំបាករបស់់គាំតល់ើ�កានឹឯ់កឧតើ� មែកវី អំូូ�ី ជាក្រីបធានឹ
ន្ទាយកដ្ឋាា នឹអំតើស់ញ្ហាញ �ក�មក្រីគួ�រក្រីកីក្រីកម្លៃនឹក្រីកសួ់ងមែ�នឹការ ��រយ�ក�មវីធិ្លីី�ាយបនឹើ�ា �់លើ�ើបណាើ ញស់ងគ�លើហេស់បូ�កមែដ�
លើរៀបចុះំលើឡុើងលើដ្ឋាយអំងគការស់មាគ�ធាងលើ�ុត។ �យួម្លៃ�ៃលើក្រីកាយ�ក�ស្ត្រនឹើី�នឹាីរមែ�នឹការ�យួរូបបានឹចុះ��លើ�ដ�់�ា�របស់់គាំត ់ លើដើ�ីី
លើធ្លីេើការស់មាភ ស់សួ់រន្ទាគំាំត។់  
            �េីតីតិមែតដំលើ�ើ រការមានឹរយ�លើ��យូរបនឹើិចុះកើ ីលើលាកក្រីសី់ សូូ់ ក្រីសី់ន្ទាង កទ៏ីទីួ�បានឹប�័ណ ស់�ធ្លី�។៌ មានឹប�័ណ លើនឹ� គាំតអ់ាចុះ
ទីទួី�បានឹក្រីបាកឧ់បតែ�ភ�ីរាជរដ្ឋាា ភិបិា�ជាលើរៀងរា�់ម្លៃ�ៃ មែដ�មានឹចុះំនឹួនឹលើស់មើនឹឹង ១២៨ ០០០ លើរៀ� កុ�ង�យួមែខ្លួ។ ក្រីបាកឧ់បតែ�ភ
លើនឹ��និឹទានឹអ់ាចុះលើដ្ឋា�ក្រី�យបញ្ហាា របស់់គាំតប់ានឹទាងំអំស់់លើន្ទា�លើទី បែ�មែនឹើ�ែ ងលើ�ចុះណាស់់គាំតអ់ាចុះលើ�ើ�មែ�ទាសំ់�ខ្លួភា� នឹិងអាចុះ
�គត�់គងក់ារចំុះណាយក្រីបចាមំ្លៃ�ៃរបស់់គាំតប់ានឹ។ 

10១០

�ា�លើលាកក្រីសី់ សូូ់ ក្រីសី់ន្ទាង លើ�ើ�ៃូវីជាតិលើ�ខ្លួ ៥ �ា�លើលាកក្រីសី់ សូូ់ ក្រីសី់ន្ទាង លើ�ើ�ៃូវីជាតិលើ�ខ្លួ ៥ 



     ការសិ់កាក្រី�វីក្រីជាវីលើនឹ� បានឹបងាា ញឱ្យយលើ�ើញ�រាជរដ្ឋាា ភិបិា�បានឹលើធ្លីេើការលើ�ៃើយតបលើ�នឹឹងមែ�ុកខ្លួៃ�ម្លៃនឹសំ់លើ�ើ របស់់ស់ហគ�នឹ ៍
កប៏ែ�មែនឹើការលើ�ៃើយតបទាងំលើន្ទា���ទំានឹម់ានឹក្រីបសិ់ទីភិា� ឬ��ទំានឹក់្រីគបក់្រីគាំនឹដ់�់ក្រីកុ�មែដ�ងាយរងលើក្រីគាំ�ទាងំលើន្ទា�លើឡុើយ។ រាជរដ្ឋាា ភិបិា�
ក�៏និឹបានឹលើ�ៃើយតបនឹឹងសំ់លើ�ើ ស់�ំឱ្យយបញ្ជីឈបក់ារបលើ�ើ ញស់ហគ�នឹល៍ើចុះញកុ�ងអំំឡុ�ងលើ��រកីរា�ដ្ឋា�ម្លៃនឹជំងឺកូវីដី-១៩។ ស់ហគ�នឹ៍
គួរទីទីួ�បានឹការលើកាតស់រលើស់ើរចុះំលើពា�ភា�កាៃ �នឹកុ�ងការលើ�ើកលើឡុើងនូឹវីសំ់លើ�ើ លើ�កានឹរ់ាជរដ្ឋាា ភិបិា�របស់់�ួកលើគ លើហើយ
រាជរដ្ឋាា ភិបិា�គួរយកចុះិតើទី�កដ្ឋាក�់ិចារណាអំំ�ីសំ់លើ�ើ ទាងំលើនឹ�។ 

 ៥. សេ�ចក្តីី��ន់ិិដ្ឋាា ន់

១១



 ៦. អន់ុសា�ន់៍

១២

រាជរដ្ឋាា ភិបិា�គួរបនឹើអំនឹ�វីតើការលើធ្លីេើអំតើស់ញ្ហាញ �ក�មក្រីគួ�រក្រីកីក្រីក។ ក្រីបសិ់នឹលើបើ�និឹមានឹប�័ណ ស់�ធ្លី�ល៌ើទី ស់ហគ�នឹក៍្រីកីក្រីក
នឹឹង�និឹអាចុះទីទីួ�បានឹការមែ�ទាសំ់�ខ្លួភា� នឹិងជំនឹួយលើន្ទា�លើឡុើយ។ ការអំនឹ�វីតើគួរមែតលើធ្លីេើលើឡុើងជាបន្ទាា នឹ ់លើហើយគួរមានឹកញ្ជីេប់
�វីកិាកានឹម់ែតលើក្រីចុះើនឹស់ក្រីមាបអ់ំនឹ�វីតើ។  

១.

អំនឹ��ស់នឹទ៍ាកទ់ីងនឹឹងក�េកី្រីគឹ��ែ នឹ�កី្រីកូហិរញ្ជីញ វីតែ� មានឹជាលើក្រីចុះើនឹរចួុះក្រី�ប�់កលើហើយ។ របាយការ�៍លើនឹ�កប៏ញី្ហាកល់ើឡុើង
វីញិនូឹវីអំនឹ��ស់នឹទ៍ាងំលើន្ទា�៣០  និឹងលើស់ុើឱ្យយ�ិចារណាលើ�ើភិស់ើ��ងបមែនឹែ�លើ�កុ�ងរបាយការ�៍លើនឹ� លើដើ�ីគីាំកំ្រីទីដ�់អំនឹ��ស់នឹ៍
ទាងំលើន្ទា��ងមែដរ។  

២.

យនឹើការការពារស់ក្រីមាបអ់ំកុជួ��ា�កុ�ងក្រីបលើទីស់ក�ុ�ជាលើ��និឹទានឹម់ានឹក្រីបសិ់ទីិភា�លើ�លើឡុើយ។ អាជាា ធ្លីរក្រីតូវីស់ហការ
ជា�យួអំកុជួ��ា�មែដ�មានឹចុះំ�ូ�ទាប ដូចុះជាក�មករលើរាងចុះក្រីក ចំុះណាកក្រីសុ់ក លើដើ�ីលីើ�ើកក�ុស់់ការអំនឹ�វីតើចុះាប ់ និឹង
លើគាំ�នឹលើ�បាយស់ើី�ីការជួ�។ 

៣.

ការបលើ�ើ ញលើចុះញកុ�ងអំំឡុ�ងលើ��រកីរា�ដ្ឋា�ម្លៃនឹជំងឺ�ៃង គំរា�កំមែហងដ�់អាយ�ជីវីតិរបស់់ក្រីបជា��រដាមែដ�ក្រីតូវី
បានឹលើគបលើ�ើ ញលើចុះញ និឹងអាចុះគំរា�កំមែហងដ�់ក្រីបជា��រដាដម្លៃទីលើទីៀត ��រយ�ការដ្ឋាកអ់ំកុទាងំលើន្ទា�ឱ្យយស់ែិតកុ�ង
�ែ នឹភា�មែដ�ងាយនឹឹង�ៃងលើ�លើរាគកូវីដី-១៩។ រាជរដ្ឋាា ភិបិា� ក្រីតូវីបញ្ជីឈបក់ារបលើ�ើ ញក្រីបជា��រដាលើចុះញ�ី�ំលើ�ឋានឹ
កុ�ងអំំឡុ�ងលើ��មានឹការរកីរា�ដ្ឋា�លើនឹ�។ លើ�ើស់�ីលើនឹ� រាជរដ្ឋាា ភិបិា�គួរលើរៀបចុះំបលើងើើតលើគាំ�នឹលើ�បាយស់ក្រីមាប់
អំនឹ�វីតើការបលើ�ើ ញលើចុះញមែដ�លើគាំរ���លើគាំ�ការ�៍សិ់ទីិិ�នឹ�ស់័ នឹិងបញ្ជីឈបក់ារបលើ�ើ ញស់ហគ�នឹល៍ើចុះញលើដ្ឋាយ
�និឹទី�កឱ្យកាស់ឱ្យយ�ួកលើគទីទីួ�បានឹជំនួឹយមែ�ុកចុះាប។់

៤.

៣០ សិ់ទីិិទីទីួ�បានឹការអំនឹ�លើក្រីគាំ� ៖http//: mficambodia.com.



ទូីរស័់�ាទីំន្ទាកទ់ីំនឹង៖ទូីរស័់�ាទីំន្ទាកទំ់ីនឹង៖ (៨៥៥) ២៣ ៥៥៥ ១៩៦៤
លើគហទីំ�រ័៖លើគហទំី�រ័៖ www.teangtnaut.org

សំ់លើឡុងទីីក្រីកុង៖សំ់លើឡុងទីីក្រីកុង៖https://urbanvoicecambodia.net

លើហេស់បូ�ក៖លើហេស់បូ�ក៖https://www.facebook.com/sttcambodia


