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េសចកតីអំពវនវរមួ 

បេងកនករយកចិតតទុកដក់ទប់សក ត់កររេំលភបំពនផលូវេភទ និងអំេពហងិសកនងុ

អំឡងុេពលេធវចតត ឡសីក័ និងេនតំបន់បិទខទប់ 

ៃថងសុរក ៥េកីត ែខពិសខ ឆន ឆំលូវ រតីស័ក ព.ស ២៥៦៤  

រជធនីភនំេពញ ៃថងទី១៦ ែខេមស ឆន ២ំ០២១ 

េយងីខញុជំអងគករសងគមសីុវលិែដលមនរយនមដូចខងេរកម មនកររពួយបរមភយ៉ងខល ងំចំេពះ

ករេកីនេឡងីៃនអំេពីហងិសេលីេយនឌ័រកនុងខណៈេពលៃនកររកីរលដលៃនកូវដី១៩េនះ។ េយងីខញុ ំសូមអំពវ

នវដល់រជរដឋ ភិបលៃនរបេទសកមពុជសូមេមតត បេងកីនករយកចិតតទុកដក់ និងចត់វធិនករកនុងករករពរ

ទប់សក ត់រល់ទរមង់ទងំឡយៃនអំេពីហងិសេលីរសតី កុមរ និងរកុមអនករសលញ់េភទដូចគន ែដលអចេកីត

មនេឡងីេនកនុងអំឡុងេពលៃនករេធវីចតត ឡស័ីកនិងេនតំបន់បិទខទប់។  

េនៃថងទី០៩ ែខេមស រជរដឋ ភិបលបនសេរមចបិទខទប់តំបន់មួយចំនួនេនកនុងខណឌ មនជ័យ 

ខណឌ ែសនសុខ ខណឌ េពធyែសនជ័យ និងសេរមចបិទខទប់ទីរកុងភនំេពញនិងរកុងតេខម ទងំមូលេនេម៉ង ០០ 

ចូលៃថងទី១៥ ែខេមស ឆន ២ំ០២១។ ចំណត់ករេនះបនបនតអនុវតតេនសងក ត់មួយចំនួនេនរកុងេសៀមរប

ផងែដរ។ របជជនទងំអស់រតូវបនេសនីសំុឲយអនុវតតវធិនករ “៣ករពរ ៣កំុ” និងពយយមកំុេចញេរកផទះ 

របសិនេបីគម នករណីចបំច់េដីមបចូីលរមួទប់សក ត់កររកីរលដលៃនជំងឺកូវដី ១៩។  

ជមួយគន េនះ រជរដឋ ភិបលបននិងកំពុងេរៀបចំទីតងំសរមប់េធវីចតត ឡស័ីករមួេនតមតំបន់ 

េផសងៗេនតមេខតតនិងេនទីរកុងភនំេពញ។ តួយ៉ងករេរៀបចំទីតងំសរមប់េធវីចតត ឡស័ីករមួសរមប់បងបអូន 

កមមករកមមករនីេរងចរក  េអ  អឹុម  ធូ (AM2) ចំនួន ៤៥៧ នក់ េនកនុងបរេិវណសលបឋមសិកស រទនំរជឹង  

សថិតតមបេណត យផលូវេលខ ៤២ ភូមិេខច  សងក ត់បឹងធំ ខណឌ កំបូល ទីកែនលងសរមកពយបលអនកមន 

ជំងឺកូវដី១៩ និងេធវីចតត ឡស័ីកេនកនុងទីតងំវទិយល័យជសីុមសមគគ ី និងមណឌ លពយបលអនកជំងឺកូវដី-១៩ 

ករមិតរសលេនមជឈមណឌ លពិពណ៌េកះេពរជជេដីម។  

ជករពិតណស់ ករេធវីចតត ឡស័ីកគឺមនករចំបច់េនកនុងករកត់បនថយនិងទប់សក ត់ករឆលងរកី 

រលដលៃនជំងឺកូវដី១៩ បុ៉ែនតករណ៍េនះក៏មនកររបឈម និងផលវបិកខងផលូវចិតត និងផលរខំនៃនសងគម

ផងែដរ។ េនកនុងសថ នភពេនះេគេហថជសថ នភពរបតិកមមៃនករេធវីចតត ឡស័ីកែដលេនកនុងេនះអច 

រប់បញចូ លទងំករណីៃនករេកីនេឡងីៃនអំេពីហងិសរបឆងំនឹងេយនឌ័រ និងកររេំលភបំពនផលូវេភទជេដីម។ 

េយងតមបទពិេសធន៍ៃនរបេទសជេរចីន ែដលជួបនឹងកររតតបតធងន់ធងរពីជំងឺកូវដី-១៩េនះបនបងហ ញ

ឲយេឃញីថមនកតត មួយចំនួនែដលជំរុញបែនថមេធវឲីយមនករេកីនេឡងីនូវអំេពីហងិស និងករេបៀតេបៀនផលូវ
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េភទេនះ ដូចជភពមិននឹងនរៃនេសដឋកិចចរគួសរ រេបៀបៃនកររស់េនែបបថមីែដលទមទរឲយមនករបនសំុ

ខលួនយូរែដលប៉ះពល់ដល់អរមមណ៍និងផលូវចិតត ករេរបីរបស់េរគឿងេញៀន េរគឿងរសវងឹ និងឱកស

អំេណយផលកនុងកររបរពឹតតិេនកនុងតំបន់ ឬទីតងំេធវីចតត ឡស័ីក ឬទីតងំសរមកពយបលរមួ ឬតំបន់បិទ

ខទប់ែដលអជញ ធរមនសមតថកិចចកំពុងែតមនភពមមញឹកកនុងកនុងករជួយសេរងគ ះ និងអនតរគមន៍របឆងំ 

នឹងជំងឺកូវដី-១៩ជេដីម។  

រសត ី កុមរ និងរកុមអនកបតូរេយនឌ័រ/េភទ គឺជរកុមែដលចត់ទុកថងយរងេរគះជងេគេនកនុង    

អំឡុងេពលៃនកររតតបតេនះ។ ករមិតៃនភពតនតឹងផលូវចិតតរបស់ឳពុកមត យបននមំកេនករេរបីរបស់

អំេពីហងិសផលូវកយ និងករមិនយកចិតតទុកដក់ែថរកសកុមរ។ អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលមួយចំនួនែដល 

េធវីករេលីករជួយគរំទកុមរក៏អចនឹងរតូវបនកំណត់នូវែដនៃនកិចចអនតរគមរបស់ពួកេគកនុងអំឡុងេពលេនះ

ែដរ។ ចំែណកឯកុមរ ក៏របឈមមុខនឹងសមព ធផលូវចិតត ភពធុញថប់េនេពលែដលពួកេគមិនអចេចញ 

េរកផទះ និងេរៀនសូរតដូចេពលមុន។ រឯីរសតីរតូវបនបេងកីនេពលេវលរបស់ខលួនទទួលបនទុកកនុងករេមីលែថទ ំ    

រគួសរ កររបឈមនឹងសមព ធផលូវចិតត ករមិតៃនករទទួលរងអំេពីហងិសេកីនេឡងីពីសំណក់ៃដគូរសនិទធិសន ល    

េនកនុង រយៈេពលែដលមិនអចេដីរេចញេរកផទះបន និងករែសវងរករបក់ចំណូលសរមប់រគួសរជេដីម។             

រសត ី និងកុមរក៏របឈមនឹងហនិភ័យខពស់ៃនករេបៀតេបៀនផលូវេភទ កររេំលភបំពន េនេពលែដលពួកេគ 

សថិតេនទីតងំៃនករបិទខទប់ និងទីតងំេធវចីតត ឡស័ីក ឬកែនលងសរមកពយបលរមួ ែដលអំេណយផល 

ដល់អនករបរពឹតត ិខណៈេពលែដលករយល់ដឹងអំពីករេបៀតេបៀនផលូវេភទ ឫកររេំលភបំពន និងករផតល់កិចច

អនតរគមន៍របស់អជញ ធរេនមនករមិត។ ចំែណកឯរកុមអនកបតូរេយនឌ័រ/េភទអចទទួលរងនូវករមក់ងយ

ធងន់ធងរជងមុនេនេពលែដលគត់សថិតេនកនុងតំបន់ទីតងំេធវចីតត ឡស័ីករមួឬកែនលងសរមកពយបលរមួេនះ។  

អរស័យដូចបនជរមបជូនខងេលី េយងីខញុជំអងគករសងគមសីុវលិសូមអំពវនវដល់រជរដឋ ភិបល 

ថន ក់ដឹកនមំនសមតថកិចច និងមរនតីទទួលបនទុកទងំអស់េមតត បែនថមករយកចិតតទុកដក់ និងករពរ ទប់សក ត់

ករេបៀតេបៀន កររេំលភបំពនផលូវេភទ និងអំេពីហងិសរបឆងំនឹងេយនឌ័រ តមរយៈ៖ 

✔ ចត់ទុកករគរំទេលីករទប់សក ត់អំេពីហងិសរបឆងំនឹងេយនឌ័រ និងេសវជួយសេរងគ ះជនរងេរគះ

េដយអំេពីហងិស ជអទិភពមួយកនុងចំេណមអទិភពេផសងេទៀតៃនរបតិបតតិករ ទប់សក ត់ជំងឺកូវដី 

១៩ ជពិេសសកនុងតំបន់ចតត ឡស័ីករមួ និងតំបន់បិទខទប់។ ករណ៍េនះគឺរប់បញចូ លទងំករដក់

េចញេនដីកករពរ និងេសចកតសីេរមចរដឋបលេដីមបែីសវងរក និងផតល់ទីតងំែដលមនសុវតថិភព

សរមប់រសតី និងកុមរេនេពលែដលផទះរបស់ពួកេគមិនមនសុវតថិភពកនុងករេធវីចតត ឡស័ីក។  

✔ េលីកកមពស់បែនថមកនុងករដក់បញចូ លសរផសពវផសយទប់សក ត់អំេពីហងិស ករេរសីេអីង និងករមក់

ងយែផអកេលីេយនឌ័រ េនកនុងតំបន់ចតត ឡស័ីក និងតំបន់បិទខទប់  ែដលបងហ ញថអំេពីហងិសរគប់
ទរមង់គឺមិនអចអត់ឱនឱយបនជដច់ខត េហយីអនករបរពឹតតនឹងរតូវទទួលេទសតមចបប់។ 
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✔ បនតធនឱយមនទីធល សុវតថិភពនិងឯកជនភពរគប់រគន់សរមប់របជជនទងំអស់េនតមទីតងំ

េធវីចតត ឡស័ីករមួ ឲយមនភពដច់េដយែឡក ដូចជកែនលងេគង ែដលកំណត់សរមប់រសតីបុរសមន

ក់ៗ ឬរកុមរគួសរ។ ។ 

✔ េធវីករផសពវផសយរមួគន  េដីមបលុីបបំបត់ករេរសីេអីង ករមក់ងយ និងឧបសគគែដលនឲំយ

រសតីមិនរពមរយករណ៍ពីករណីែដលេកីតមនេឡងីចំេពះខលួនឯង។ 

✔ បេងកីតវធីិសរសតថមីៗ កនងករបេងកីនករគរំទននែដលអចជួយទប់សក ត់អំេពីហងិសេលីេយនឌ័រ រមួ

មនដូចជករេរបីរបស់ Apps សរ កនុងកររយករណ៍ ក៏ដូចជទទួលបនព៌តមនពីករណីអំេពី

ហងិសេលីរសតី កុមរ និងអនកបតូរេភទ/េយនឌ័រ ។ 

✔ បេងកីនផសពវផសយរបព័នធេលខទូរស័ពទហតឡញឲយបនទូលយ ពិេសសេដីមបទីទួលកររយករណ៍
ពីអំេពីហងិសែផអកេលីេយនឌ័រ េនកនុងតំបន់ចតត ឡស័ីក និងតំបន់បិទខទប់ ែដលជនរងេរគះឬអនក
បនេឃញីេហតុករណ៍អចរយករណ៍បនតមរយៈករខល ឬេផញីសរេទកន់េលខពិេសសទងំ

េនះ។ 
✔ េលីកទឹកចិតត និងគរំទករងរៃដគូរសហករណ៍របស់រជរដឋ ភិបល ដូចជអងគករមិនែមនរដឋ -

ភិបល អងគករអនតរជតិ ជៃដគូរអភិវឌឍន៍ រកុមហុ៊នឯកជន ជេដីម 

✔ បេងកីនករអនុវតតយនតករចបស់លស់កនុងករបញជូ ន និងវធិនករកនុងករេឆលីយតប របសិនេបីមន

ករណីអំេពីហងិស ឬកររេំលភបំពនេកីតេឡងី 

េសចកតីអំពវនវរមួេនះគរំទេដយ៖ 

១. រ៉ក់ (RHAC) 
២.គណៈកមម ធិករៃនអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលកមពុជ េដីមបអីនុសញញ លុបបំបត់រល់ទរមង់ៃន

ករេរសីេអីងេលីរសតី (NGO-CEDAW) 
៣. មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ (CCHR) 
៤.គណៈកមម ធិករេដីមបកីរេបះេឆន តេដយេសរ ីនិងយុតតិធម៌េនកមពុជ (Comfrel) 
៥. អងគករកល ហន (Klahaan) 
៦. អងគករកមពុជេដីមបសុីខភព និងករអប់រសំហគមន៍ (CHEC) 

៧. សមគមន៍អនកបេរមីករងរតមផទះ (ADW) 
៨. សមគមន៍គពំររសតីងយរងេរគះ (ASVW) 
៩. សហភពករងរកមពុជ  (CLC) 
១០.ផទះដ៏េពញបរបូិរសរមប់រសដី ៃនអងគករសួនៃនកដីសងឃមឹេនកមពុជ (PHW) 

១១. េយនឌ័រ និងអភិវឌឍន៍េដីមបកីមពុជ (GADC) 
១២.បណត ញេយនឌ័រ និងអភិវឌឍន៍កមពុជ (GADNet) 
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១៣. អងគករនរេីដីមបសីនតិភព (WPM) 

១៤. សមគមអនកេរបីរបស់ថន ពំនយរជីវតិ (AUA) 
១៥. សមគម អីុ.អឹម.ឌី.អ. កមពុជ (EMDR Cambodia) 
១៦. អងគករបនទ យរសី (Banteay Srei) 
១៧. គណៈកមម ធិករអពយរកឹត និងយុតតិធម៌េដីមបកីរេបះេឆន តេដយេសរ ីនិងរតឹមរតូវ 

(NICFEC) 
១៨. សមពន័ធសហគមន៍កសិករកមពុជ (CCFC) 
១៩. អងគករ អក់សិនេអតកមពុជ ( ActionAid Cambodia) 
២០. សហព័នធសហជីព កមមករចំណីអហរ និងេសវកមមកមពុជ (CFSWF) 

២១. សមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសស លីកដូ (LICADHO) 
២២. សមគមរបជធិបេតយយឯករជយៃនេសដឋកិចចេរករបព័នធ (IDEA) 
២៣. អងគករអភិវឌឍន៍រសតីរកីរកកនុងទីរកុង (UPWD) 
២៤. រកុមសនសរំបក់នរ ី(LSG) 

 
ទំនក់ទំនង៖ សផន សុេមលីរសមី  
ទូរស័ពទ៖ ០៨៥ ២៥០ ៣៦៨ 
អីុែមល៖ yhapm@rhac.org.kh 


