
JULY 2020  

             ការឆ ល្ើយតបរបស់អសូ្ត្រា លីឆៅនឹងជំងឺកូវដី-១៩ឆៅកម្ពុជា-Fact Sheet 1/2 

  

ជំនួយអូស្រ្តា លកី្នងុការឆ្លើយតបផ្ននក្វិជជតស្រ្្ាឆៅនឹងជំងឺក្វូីដ-១៩ ឆៅក្ម្ពុជា 

 

អូស្ត្រា លី ផ្ាល់ថវកិាចនំួន ៥០លានដុលាល រអូស្ត្រា លី ឆដើម្បពីង្ងឹងង្បពន័ធសុខភាពរធារណៈ
ឆៅកម្ពុជា។ ថវកិាទងំឆនេះនឹងជួយ កាតប់នថយការរកីរាលដាលននជងំឺកូវដី-១៩ ជួយ ដល់ការ
ថថទអំនកជំងឺកូវដី-១៩ និងធានាថាពលរដឋកម្ពុជាបនាទទួលបានឆសវាសុខាភបិាលរធារណៈ 
កដូ៏ចជាបញ្ហា សុខភាពដនទឆទៀតផ្ងថដរ។ តាម្រយៈគឆង្ោងឆលើកកម្ពស់គុណភាពនិងសម្
ធម្សុ៌ខាភិបាលឆៅកម្ពុជា (H-EQIP) ជនំួយអូស្ត្រា លី កំពុងថតពង្ងឹងគុណភាពឆសវាថថទំ
សុខភាពតាម្ម្ណឌ លសុខភាពជាង ១.៣០០ កថនលងទូទងំង្បឆទសកម្ពុជា ឆដាយផ្ាល់ 
លទធភាព ដល់ម្ណឌ លសុខភាពទងំឆនាេះ ឱ្យទទលួបានមូ្លនធិិរធារណៈកានថ់តឆង្ចើន។ 
 

តាម្រយៈគឆង្ោង H-EQIP និង IDPoor អូស្ត្រា លីកប៏ានផ្ាល់លទធភាពដល់ង្បជាជនកម្ពុជា
ង្កីង្កចំននួ ២,៤លាននាក ់ឱ្យទទួលបានឆសវាសុខភាពឆដាយឥតគិតនថល។ អូស្ត្រា លីកក៏ពុំង
ជួយ ករងម្នទីរឆពទយថមីៗ ឆៅនប៉ៃលិន នងិឧតារោនជយ័ ង្ពម្ទងំរងសងម់្ណឌ លសុខភាព
ថមីចំននួ ៤៥កថនលងឆទៀតឆៅទូទងំង្បឆទសកម្ពុជា។ 
 

ជាជាងឈរឆលើឆោលការណ៍ោា ស់ជនំយួ-អនកទទលួជនំួយថបបសម្យ័មុ្ន កិចាសហង្បតបិតាកិារជនំយួរបស់អូស្ត្រា លី ោនឆោលបណំងបឆងកើតង្បពន័ធ នងិរថ បន័
ថដលផ្ាល់អណំាចដល់ង្បជាជនកម្ពុជាឆដើម្បឆី ល្ើយតបឆៅនងឹជងំឺកូវដី-១៩ ង្បកបឆដាយឥទធិពល និងោនលកខណៈសម្ង្សប។ ជាតយួ៉ៃ ង កនុងរយៈឆពល ២០ឆ្ន ំ
កនលងម្ក ជំនយួរបស់អូស្ត្រា លីឆលើការពង្ងឹងង្បពន័ធសុខាភបិាល បានជយួ បឆងកើតង្បពន័ធង្គបង់្គងហិរញ្ញ វតថុទំឆនើប និងផ្ាល់បទដាឋ នឆសវាកម្មឆៅតាម្ម្នទរីឆពទយ និង
តាម្ម្ណឌ លសុខភាពនានាទូទងំង្បឆទសកម្ពុជា។ អូស្ត្រា លី កប៏ានធានាឱ្យបានផ្ងថដរថា ង្បពន័ធសុខាភបិាលកម្ពុជា អាចឆ ល្ើយតបបានកានថ់តង្បឆសើរដល់តង្ម្ូវ
ការននង្កមុ្ពលរដឋងាយរងឆង្ោេះ ដូចជាជនជាតិឆដើម្ភាគតចិ ស្ត្សាី និងជនោនពកិារភាពជាឆដើម្។ 
 

ឆង្ៅពកីារផ្ាល់ជំនយួជាលកខណៈង្បពន័ធ និងោនរយៈឆពលថវងឆនេះ អូស្ត្រា លីកប៏ានផ្ាល់ការោងំ្ទ នងិជនំួយផ្ទទ ល់បថនថម្ឆទៀត ឆដើម្បឆី ល្ើយតបថផ្នកឆវជជរស្ត្សា 
ឆៅនងឹជងំីកូវដី-១៩ ឆៅកម្ពុជាថដលជំនយួទងំឆនាេះរមួ្ោន៖ 
 

១.  ផ្ាល់ថវកិាឆៅង្កសួងសុខាភបិាលកម្ពុជា ឆដើម្បទីិញរថយនាសឆស្ត្ងារ េះបនាទ នច់ំននួ ២០ឆង្គឿង (តាម្រយៈគឆង្ោង H-EQIP) ឆដើម្បធីានាថារាល់ករណីសងសយ័ 
ឬករណីរកឆ ើញអនកជងំឺកូវដី-១៩ អាចដឹកឆៅកថនលងថដលពាបាលឲ្យបានសម្រម្យ។ 

២.  ផ្ាល់ថវកិាជាង ២លានដុលាល រអូស្ត្រា លី ឆដើម្បពីង្ងងឹង្បពន័ធតាម្ដាននិងឆ ល្ើយតបជំងឺឆៅកម្ពុជា ថដលអនុវតាឆដាយអងរការភីឆអសអាយ Population 
Services International (PSI) និងមូ្លនិធិ Mérieux ឆដាយរាបទ់ងំការពង្ងងឹសម្តថភាពម្នទីពិឆរធនក៍ម្ពុជាផ្ងថដរ។ 

៣.  ចូលរមួ្ផ្ាល់អនកជនំាញថផ្នកឆអពឆីដម្រីស្ត្សា (Epidemiological Expertise) ឆដើម្បជីយួ ដល់ង្កមុ្ការងារង្កសួងសុខាភបិាល ថផ្នកឆ ល្ើយតប និងតាម្ដាន 
 អនកពាកព់ន័ធនងឹជំងកូឺវដី-១៩ ឆពាលគឺ៖ 

ក)  ផ្ាល់ទងី្បកឹាថផ្នកសុខភាពង្បចតំំបន ់ឆដាយបានឆធវើការជាម្យួបុគរលិកង្កសួងសុខាភបិាលកនុងការតាម្ដានអនកប៉ៃេះពាល់អនកជំងកូឺវដី-១៩ 
ខ)  ផ្ាល់ម្ស្ត្នាជីំនាញម្កពីថផ្នកសនាិសុខសុខភាពអារ៊ា ន- អូស្ត្រា លី ឲ្យង្បចកំារឆៅវទិារថ នបា៉ៃ សទ័រកម្ពុជា ឆង្កាម្ការោងំ្ទឆដាយថាន កដ់ឹកនារំបស់
ង្កសួងសុខាភបិាល ឆដើម្បជីួយ ង្កមុ្អនកដឆំណើ រកាបា៉ៃ ល់ Westerdam។ ម្ស្ត្នា១ីរូប កនុងចំឆណាម្ម្ស្ត្នាជីនំាញខាងឆលើឆនេះ បាននងិកពុំងថតជយួ  
ោងំ្ទ ង្កសួងសុខាភបិាល កនុងថផ្នកបណាុ េះបណាា លង្កុម្ឆ ល្ើយតបជំងកូឺវដី-១៩។ 

៤. ឆង្ជាម្ថង្ជងយ៉ៃ ងសកម្មដល់ថផ្នកសម្ពន័ធភាពវា៉ៃ ករំ់ងរកល (Gavi) កនុងទឹកង្បាកច់នំួន ៣០០លានដុលាល រអូស្ត្រា លី។ Gavi កពុំងឆធវើការង្រវង្ជាវឆលើថផ្នក
វា៉ៃ ករំ់ងការពារជងំឺកូវដី-១៩កនុងង្ទងង់្ទយរកល ឆដើម្បធីានាឱ្យបានថាង្បឆទសកំពុងអភវិឌ្ឍនដូ៍ចកម្ពុជាោនលទធភាពទទលួបានវា៉ៃ ករំ់ងបងាក រឆនេះថដរ។ 

 

ជាងឆនេះឆៅឆទៀត រថ បន័ង្រវង្ជាវ នងិអភវិឌ្ឍនអូ៍ស្ត្រា លី ដូចជារកលវទិាល័យ វីនថែន និងម្នទីរពិឆរធនសុ៍ខភាពសតវអូស្ត្រា លី កំពុងថចករថំលក 
បទពិឆរធន ៍និងធនធានរបស់ខលួន ឆដើម្បជីង្ម្ញុដល់កចិាង្បងឹថង្បងរកល ឆលើការបឆងកើតការឆធវើឆរាគវនិិចឆយ័និងវា៉ៃ ករំ់ងជំងកូឺវដី-១៩។ 
 

វាម្និថម្នជាការងាយង្សលួឆទ ថដលង្តូវផ្ាិតយករូបភាពទងំឆនេះម្កបងាា ញពកីិចាការជនំួយ ឬនិម្មតិរូបអូស្ត្រា លីឆនាេះ។ ប៉ៃុថនារាល់ង្បពន័ធការងារទងំឡាយថដល
អូស្ត្រា លី និងកម្ពុជាបានបឆងកើតពិតជាោនររៈសំខាន។់ ដូចោន ឆៅនងឹការឆ ល្ើយតបឆដាយផ្ទទ ល់ចំឆពាេះជងំឺកូវដី-១៩ថដរ ជំនួយរបស់អូស្ត្រា លី គឺឆលើសពីវស័ិយ
សុខាភបិាលឆៅឆទៀត តបតិអជីនំយួឆនេះ ជួយ សឆស្ត្ងារ េះជីវតិពលរដឋជាឆង្ចើនពកីាររាតតាតនន ល្ងជំង។ឺ

អូស្ត្រា លី កពុំងថតផ្ាល់ជនំយួង្បកបឆដាយថផ្នការចាស់លាស់ នងិោនភាពទូលំទូលាយចឆំពាេះការឆ ល្ើយតបវជិជរស្ត្សាឆៅនងឹជងំកូឺវដី-១៩ ឆៅកម្ពុជា។ វធិាន
ការណ៍ទងំឆនេះ បានបឆំពញបថនថម្ដល់កិចាង្បងឹថង្បងរបស់ខលួនឆលើការពង្ងឹងភាពធនឆ់សដឋកិចានិងសងរម្កចិាឆៅកម្ពុជា។ អូស្ត្រា លី ផ្ាល់អណំាចដល់រាជរដាឋ
ភបិាលកម្ពុជា អងរការសងរម្សីុវលិ នងិវស័ិយឯកជន ឱ្យការពារការរកីរាលដាលននជំងកូឺវដី-១៩ នងិកាតប់នថយផ្លប៉ៃេះពាល់របស់ជងំឺឆនេះម្កឆលើសុខភាព
ង្បជាជនកម្ពុជា។ 

ង្គួររកម្ពុជាម្យួឆនេះ អាចទទួលបានឆសវាថថទសុំខភាពឆដាយឥតគិតនថល  
និងង្បពន័ធោពំារសងរម្ តាម្រយៈកម្មវធីិជំនួយអសូ្ត្រា លីសំឆៅពង្ងឹងង្បពន័ធ
នានារបស់រដាឋ ភបិាលកម្ពុជា (របូថត៖ GIZ/ Conor Wall) 
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អូស្រ្តា ល៖ី ដដគូពិតប្រាក្ដរប្ក់្ម្ពុជាក្នងុការក្តងភាពធន ់

 

 

អូស្ត្រា លី គឺជានដគូយូរអថងវងឆលើការអភវិឌ្ឍឆសដឋកិចាសងរម្ឆៅកម្ពុជា។ ចប់តាងំពីបានរមួ្ចំថណក
ជួយ នាសំនាិភាពដល់កម្ពុជានាឆដើម្ទសវតសឆ្ន ១ំ៩៩០ម្ក អូស្ត្រា លី បាននិងកំពុងថតផ្ាល់ជនួំយ
អភវិឌ្ឍនជ៍ាង ១,៣ពាន់លានដុលាល រអូស្ត្រា លី ឆដើម្បោីងំ្ទដល់ការអភវិឌ្ឍឆៅកម្ពុជា។  
កិចាសហង្បតិបតាិការឆនេះ បានផ្ាល់ជំហរដវ៌ឆិសសម្យួ ដល់អូស្ត្រា លី កនុងការឆង្ជាម្ថង្ជងបឆងកើត 
ង្បពន័ធភាពធនឆ់សដឋកចិា-សងរម្របស់កម្ពុជាឆៅចំឆពាេះម្ខុនងឹជងំកូឺវដី-១៩ ថដលកនុងឆនាេះរមួ្ោន៖ 
 

ការជង្ម្ញុឆសដឋកចិានងិោពំារសងរម្៖ ទិនននយ័ង្គួររង្កីង្ក (IDPoor national poverty 
database) គឺជា្អឹងខនងននថផ្នការឧបតថម្ភរចង់្បាកឆ់្លើយតបនងឹជងំកូឺវដី-១៩ របស់រាជរដាឋ ភបិាល
កម្ពុជា សង្ោបង់្គួររង្កីង្ក និងង្កុម្ងាយរងឆង្ោេះ ថដលកនលងម្ក បានកតង់្តាពលរដឋង្បោណជា 
៥៦០.០០០ង្គរួរ និងចំណាយរចង់្បាកង់្បចថំខ សរុប ២៥លានដុលាល រអាឆម្រកិ។ អូស្ត្រា លីបាន
និងកំពុងថតផ្ាល់ជំនួយជាង ១៤លានដុលាល រអូស្ត្រា លី កនុងរយៈកាល ១០ឆ្ន ចុំងឆង្កាយឆនេះ កនុងការ
បឆងកើត និងរកាង្បពន័ធទនិននយ័ង្គួររង្កីង្ក។ បចាុបបននឆនេះ អូស្ត្រា លី កក៏ំពុងថតជួយ ោងំ្ទកម្ពុជាឆលើ
ឆសថរភាពឆសដឋកចិា នងិសងរម្កនុងង្ោោនវបិតារិកល ង្ពម្ទងំជួយ ជង្ម្ុញកម្មវធិីផ្ាល់ជំនួយដល់
ង្គួររទីទល័ង្កឆៅកម្ពុជា ថដលជាសម្ទិធផ្លរមួ្អូស្ត្រា លី-កម្ពុជា ឆង្កាម្កិចាសហង្បតិបតាិការ អភវិឌ្ឍនន៍ារយៈឆពលជាឆង្ចើនឆ្ន កំនលងម្ក កនុងលទធផ្លរពំងឹទុកង្បកបឆដាយភាពជាក់
លាក ់នងិសម្ធម្។៌ អូស្ត្រា លី អាលលឺម្៉ៃង ់(អងរការ GIZ) និងង្កសួងថផ្នការ កំពុងថតឆធវើការរួម្ោន សំឆៅធានាឱ្យង្បាកដថាង្គរួរង្កងី្កទងំឡាយថដលរងផ្លប៉ៃេះពាល់ឆដាយកូវដី-១៩ 
ោនឆ ម្ េះកនុងទនិននយ័ង្គរួរង្កីង្ក ខាងឆលើ។ 
 

អូស្ត្រា លី កំពុងចបន់ដគូជាម្យួយូអិនឌី្ភី (UNDP) ឆដើម្បជួីយ រាជរដាឋ ភបិាលកម្ពុជាបឆងកើនសម្តថភាពង្កសួងឆសដឋកិចា និងហិរញ្ញ វតថុ  កនុងការគិតទុកជាម្នុឆលើការឆ្លើយតបឆៅនងឹ 
ផ្លប៉ៃេះពាល់ឆសដឋកិចាពជីងំកូឺវដី-១៩ ដល់ង្កុម្ពលរដឋងាយរងឆង្ោេះ។ ឆដាយសម្លងឹឆម្ើលឆៅអនាគត អូស្ត្រា លី និងUNDP នឹងបនាសហការជាម្យួកម្ពុជា កនុងការពិនិតយឆលើជឆង្ម្ើស
នានាសំឆៅជង្ម្ុញពាណិជជកម្មឆអែិចង្តូនិច (E-Commerce) និងអនុវតាវធិានការណ៍ោពំារសងរម្ ង្បកបឆដាយនិរនារភាព កនុងការករងឆសដឋកិចាថដលោនភាពធន ់និងពិពិធកម្ម
សង្ោបង់្បជាជនកម្ពុជា។ អូស្ត្រា លី កក៏ំពុងោងំ្ទការង្រវង្ជាវឆដាយង្កមុ្អនកជំនាញកនុងង្សុក (local think tanks) អំពីផ្លប៉ៃេះពាល់ននជំងឺកូវដី-១៩ ម្កឆលើជីវភាពរស់ឆៅរបស់ 
ង្បជាជនកម្ពុជា ឆដើម្បោីងំ្ទដល់ការតាកថ់តងឆោលនឆយបាយឆដាយថផ្អកឆលើភសាុតាង។ 
 

ការផ្ាល់លទធភាពទទួលបានទកឹរអ ត៖ ឆង្កាម្ឆហតុផ្លថា ការលាងនដឱ្យបានញឹកញាប ់គឺជាម្ឆធាបាយម្យួថដលោនង្បសិទធភាពបំផុ្តកនុងការទបរ់ក ត់ការរកីរាលដាលជំងឺ 
កូវដី-១៩ឆនាេះ គឆង្ោងជំនួយអភវិឌ្ឍនរ៍បស់អូស្ត្រា លី កនុងការពង្ងីកលទធភាពទទួលបានទឹករអ តតាម្ផ្ទេះ តាម្តំបន់អាជីវកម្ម រលាឆរៀន និងម្ណឌ លសុខភាពឆៅទូទងំង្បឆទសកម្ពុជា  
ពិតជាោនររៈសំខានណ់ាស់។ កម្មវធីិវនិិឆយគកនុ ងវស័ិយឆហដាឋ រចនាសម្ពន័ធ របស់អូស្ត្រា លី-ឆៅកាតថ់ា 3i (Investing in Infrastructure) ថដលោនទឹកង្បាក ់៤៩លានដុលាល រ
អូស្ត្រា លី បាននិងកំពុងថតផ្ាល់លទធភាពទទួលបានទកឹរអ ត ដល់ង្បជាជនកម្ពុជាង្បោណជាជាង ១លាននាក។់ ជាកថ់សាង ង្បជាជនកម្ពុជាចំនួន ១៤០.០០០នាក ់បានទទួលឆសវាទឹក
រអ តឆពញឆលញជាឆលើកដំបូងតាម្រយៈកម្មវធិ ី3i ឆនេះ។ គឺជាថបបបទការងារហិរញ្ញបបទនពិឆសសម្យួម្និធាល ប់ោនពីម្ុនម្ក ថដលអូស្ត្រា លីផ្ាល់លុយ (ហរញិ្ញបបទន)ដល់អាជីវករផ្ា
ល់ទឹករអ តឆៅកម្ពុជា។ អូស្ត្រា លី កក៏ំពុងផ្ាល់ម្ូលនិធិដល់អងរការម្និថម្នរដាឋ ភបិាលម្យួចំនួនដូចជា WaterAid និង iDE ឆដើម្បឆីង្ជាម្ថង្ជងដល់រាជរដាឋ ភបិាលកម្ពុជាឆលើការអភវិឌ្ឍ 
និងអនុវតាយុទធរស្ត្សាថាន កជ់ាតសិាីពីការង្គបង់្គងទកឹ នងិអនាម្យ័ទកឹរអ ត ថដលបចាុបបននឆនេះវាោនររៈសំខាន។់ 
 

ការឆលើកកម្ពស់សនាិសុខឆសបៀងនងិង្បាកច់ណូំលពលរដឋជនបទ៖ កម្មវធិីថខសសងាវ កត់នម្លកសិកម្មថដលោនទឹកង្បាកច់ំនួន ៨៤ លានដុលាល រអូស្ត្រា លី (គឆង្ោង CAVAC) របស់អូស្ត្រា លី 
កំពុងផ្ាល់ដំបូនាម នជំនាញដល់រដាឋ ភបិាលកម្ពុជាកនុងការរកាសនាិសុខឆសបៀង និងឆដាេះង្រយបញ្ហា ថខសសងាវ កផ់្រតផ់្រងឆ់ៅចំឆពាេះម្ុខការរខំានឆដាយជំងឺកូវដី-១៩។ CAVAC កក៏ំពុង 
ឆធវើការជាម្យួកសិករ អាជីវករ និងរដាឋ ភបិាលផ្ងថដរឆដើម្បជីង្ម្ញុផ្លិតភាពកសិកម្ម ឆធវើពពិធិកម្មដណំំា នងិកណំតទ់ផី្ារថមីៗ ថដលទងំអស់ឆនេះសុទធថតោនភាពចបំាច ់និងររៈ
សំខាន ់តបតិអីចំនួនកម្មករកម្ពុជារពំឹងថានឹងង្តែបម់្កកនុងវស័ិយកសិកម្មឆង្កាយបាតប់ងក់ារងារឆៅកថនលងឆផ្សង។ CAVAC កប៏ានករងគឆង្ោងង្បពន័ធធារារស្ត្សារចួឆហើយ ថដល
បឆង្ម្ើង្បឆយជនដ៍ល់ង្បជាកសិករថខមរចំនួន ១២.០០០នាក ់ឲ្យទទួលបានទឹកឆង្រចង្សពឆពញម្យួឆ្ន  ំឆហើយកំពុងោងំ្ទកសិករចំនួន ១៣៥.០០០ នាកឆ់ដើម្បថីកលម្អការអនុវតា
កសិកម្មរបស់ខលួន។ ជំនួយជាបនាបនាទ បរ់បស់អសូ្ត្រា លីកនុងកម្មវធិឆីបាសសោអ តម្នី គឺឆលើសពីការជួយ សឆស្ត្ងារ េះជីវតិម្នុសស ឆង្ពាេះថាកម្មវធិីឆនេះកំពុងផ្ាល់ការងារជាហូរថហរកនុងឆពលោន
វបិតាិកូវដី-១៩ និងការឆង្បើង្បាស់ដីឆង្កាយឆពលឆបាសសោអ តម្នីឆៅជាង្បឆយជនឆ៍ផ្សងៗ។ 
 

ឆសវាកម្មសង្ោបង់្កុម្ងាយរងឆង្ោេះនងិសហគម្នម៍្លូដាឋ ន៖ កម្មវធិី ACCESS ថដលោនទឹកង្បាក១់៥ លានដុលាល រអូស្ត្រា លី កំពុងឆធវើការជាម្យួង្កសួងម្យួចំនួនននរាជរដាឋ ភបិាល  
កម្ពុជា និងអងរការសងរម្សីុវលិ ឆដើម្បធីានាលទធភាពឆសវាកម្មសង្ោបជ់នោនពកិារភាព និងស្ត្សាីរងឆង្ោេះអំឆពើហឹងាទកទ់ងនងឹឆយនឌ្រ័ កនុងអំែុងឆពលោនវបិតាិពីជំងឺកូវដី-១៩ឆនេះ។ 
ACCESS កក៏ំពុងជួយ ដល់ជនោនពិការ ឱ្យទទួលបានឧបករណ៍ការពារ នងិសោភ រទកទ់ងនានាថដលអាចឱ្យពួកោតថ់សវងយល់ពសីភាពជាកថ់សាងននជងំកូឺវដី-១៩។ ជាងឆនេះឆៅឆទៀត 
ោនអងរការឆង្ៅរដាឋ ភបិាលម្យួចំនួនរបស់អូស្ត្រា លី កប៏ាននិងកំពុងឆធវើការជាម្យួសហគម្នម៍្ូលដាឋ ន ឆដើម្បផី្ាល់ឧបករណ៍ ឆសបៀងអាហារ នងិសោភ រអនាម្យ័ ដល់ង្គរួរង្កីង្ក និង
ឆដើម្បផី្សពវផ្ាយពត័ោ៌នសាីពកីារអនុវតាអនាម្យ័ផ្ទទ ល់ខលួន តាម្បណាា រឆខតានានាឆៅភូម្ិភាគពាយពយននកម្ពុជា។ 

អូស្ត្រា លី ផ្ាល់ជនំយួឆលើការបឆងកើតង្បពន័ធភាពធនរ់បស់កម្ពុជាពផី្លប៉ៃេះពាល់ថផ្នកឆសដឋកចិានងិសងរម្ឆដាយររជងំកូឺវដី-១៩។ វធិានការណ៍ទងំឆនេះ ជយួ 
បំឆពញបថនថម្ដល់កិចាង្បឹងថង្បងរបស់ខលួនឆលើជំនយួឆ ល្ើយតបថផ្នកឆវជជរស្ត្សាឆៅនឹងការរាតតាតននជំងកូឺវដី-១៩ឆៅកម្ពុជា។ 

វស័ិយកសិកម្ម ោនររៈសំខាន ់សង្ោបង់្បព័នធភាពធនស់ងរម្និងឆសដឋកិចាឆៅ
កម្ពុជា ឆពាលគឺទងំកនុងឆពល និងឆង្កាយឆពលរាតតាតននជំងឺកូវដី-១៩។  
ទិដឋភាពជនបទម្យួឆនេះ ោនភាពង្បឆសើរ ឆង្កាយការសោអ តម្នីឆដាយកម្មវធីិ 
សោអ តមី្នឆៅកម្ពុជា ថដលោងំ្ទឆដាយអសូ្ត្រា លី (UNDP/ Kimheang Tuon) 


