
 
 

 
 

 

 

ជំងឺកូវដី១៩៖ អ្នកស្រី បាស្រេស្េត បានមានស្រសារនថ៍ា វធិានការពិស្ររ 
មនិគរួស្តវូបានអ្នុវតត ស្ដើមបរិីទបាងំអំ្ស្ពើរសំ្ោភរំពានរិទធមិនុរេស្េើយ 

 

ទីស្កុងហ្េណឺែវ (២៧ ស្មសា ២០២០) - ស្ៅស្ពលណដលរដ្ឋា ភបិាលទងំឡាយជរួស្រទះនឹងរញ្ហា គរួឱ្យ
ភយ័ខ្លា ចកនុងការការពារស្រជាជនពីជំងឺកូវដី-១៩ ឧតតមរនងការ អ្.រ.រ ទទួលរនទុករិទធិមនុរេ អ្នកស្រី 
មណីរេល បាស្រេណេត បានអំ្ពាវនាវឱ្យរដាទងំអ្រ់ ធានាថា រិទធិមនុរេមនិស្តូវបានរសំ្ោភរំពាន
ស្ស្កាមវធិានការពិស្ររ ឬវធិានការស្ាអារននស្េើយ។ 
 

អ្នកស្រី បាស្រេស្េត បានស្ពមានថា៖ “អំ្ណាចស្ពលស្ាអារនន មនិគរួជាអាវុធណដលរដ្ឋា ភបិាលជា
ស្ស្ចើន អាចយកមកស្ស្រើស្បារ់ ស្ដើមបរីង្ក្រា រមតិស្រឆងំ ស្គរស់្គងស្រជាជន ស្ហ្ើយរូមបណីតស្ដើមបរីនតស្ពល
ស្វោកានអំ់្ណាចរររ់ពួកស្គ ស្នាះស្ទ”។ “អំ្ណាចគរួណតស្តូវបានស្ស្រើស្បារ់ ស្ដើមបទីរទ់ល់នឹងស្ោគ
ោតតាតស្រករស្ដ្ឋយស្ររិទធភាព  – មនិស្លើរពីស្នះ មនិតិចជាងស្នះ”។ 
 

រដាអាចរតឹតបតិរិទធិមយួចំននួ ស្ដើមបកីារពាររុខភាពសាធារែៈស្ស្កាមចាររិ់ទធិមនុរេ ស្ហ្ើយកម៏ាន
អំ្ណាចរណនែមស្ទៀតផងណដរ ស្ររិនស្រើសាែ នភាពស្ាអារននគំោមកំណហ្ងដល់អាយុជីវតិរររ់ស្រស្ទរ
ជាតិស្តូវបានស្រការជាសាធារែៈ។ កនុងករែីណាមយួស្នះ ការរតឹតបតិស្តូវណតចបំាច ់មានរមាមាស្ត 
និងមនិស្រ ើរស្អ្ើង។ ការរតឹតបតិកច៏បំាចស់្តូវមានកស្មតិរស្មាររ់យៈស្ពលកំែតម់យួ ស្ហ្ើយវធិានការ
ការពាររុវតែិភាពស្រឆងំនឹងការអ្នុវតតហ្ួរកស្មតិ កស៏្តូវណតស្ធវើស្េើងជាស្រចផំងណដរ។ 
 

រិទធិមយួចំននួ រមួទងំ រិទធិររ់ោនមានជីវតិ ការហាមឃាតម់និឱ្យស្ធវើទរុែកមម និងការស្រស្ពឹតតមនិស្តឹម
ស្តូវស្ផេងស្ទៀត និងរិទធិមនិស្តូវបានឃុំខាួនស្ដ្ឋយរំពាន ស្ៅណតរនតអ្នុវតតស្ៅកនុងស្គរក់ាលៈស្ទរៈ។ 
 

ស្ដើមបជីួយ រដាទងំឡាយ កនុងការស្្ាើយតរស្ៅនឹងជំងឺកូវដី-១៩ កាលពីថ្ងៃចនទស្នះ ការយិាល័យរិទធិ
មនុរេ អ្.រ.រ បានស្ចញស្រចកតីណែនាសំ្ាលនស្យាបាយងមី 
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ការស្ាអារនន និងវធិានការពិស្ររ។ 
អ្នកស្រី ឧតតមរនងការ បានមានស្រសារនថ៍ា “មានស្រចកតីោយការែ៍ជាស្ស្ចើន ពីតំរនស់្ផេងៗាន  ណដលថា 
មង្ក្នតីនគរបាល និងកងកំោំងរនតិរុខដថ្ទស្ទៀត បានស្ស្រើកមាា ងំហ្ួរស្រមាែ ស្ហ្ើយស្ៅស្ពលខាះ  
វាអាចរណាត លឱ្យមានមនុរេសាា រ ់រងខំឱ្យស្រជាជនស្ារពតាមរស្មាមរិទការស្ដើរស្ហ្ើរ និងរស្មាមស្ាចរែ៍។ 
ការរសំ្ោភរំពានណររស្នះ ជាស្រឿយៗ ស្តូវបានស្រស្ពឹតតស្ៅស្លើស្រជាជនស្កីស្ក និងរយរងស្ស្ាះរំផុត »។ 
 

អ្នកស្រី បាស្រេណេត បានមានស្រសារន ៍“ការបាញ់ស្រហារ ការឃុំខាួន ឬការរសំ្ោភរំពានស្លើរុគគល
ណាមាន ក ់ចំស្ពាះការរំពានរស្មាមស្ាចរែ៍ ស្ដ្ឋយសារណតពកួស្គណរវងរកអាហារជាចបំាច ់គឺជាការ
ស្្ាើយតរណដលមនិអាចទទួលយកបាន និងស្ដ្ឋយខុរចារ។់ ដូស្ចនះ វាស្ធវើឱ្យមានការលំបាក ឬមាន
ស្ស្ាះថាន កដ់ល់ង្ក្រតីស្ៅមនទីរស្ពទយ ស្ដើមបរីស្មាលកូន។ កនុងករែីខាះ មានមនុរេសាា រស់្ដ្ឋយសារណតការ
អ្នុវតតវធិានការមនិរមរមយ ណដលទំនងជាស្ធវើស្េើង ស្ដើមបជីយួ រស្ង្ក្រគ ះពកួស្គ”។ 
 

“ស្ៅកនុងស្រស្ទរមយួចំនួន មនុរេោរព់ានន់ាក ់កស៏្តូវបានឃុំខាួនពីរទរសំ្ោភរស្មាមស្ាចរែ៍ ណដលជា
ការអ្នុវតតមយួណដលមនិចបំាច ់និងមនិមានរុវតែិភាព។ មនទីរឃុំឃាងំ និងពនធនាារ គឺជាររសិាែ នណដល
មានហានិភយ័ខពរ់ ស្ហ្ើយរដានានា គរួណតស្តត តស្លើការស្ដ្ឋះណលងជនជារឃុ់ំណា ណដលអាចស្តូវបានស្ដ្ឋះ
ណលងបានស្ដ្ឋយរុវតែិភាព មនិស្តូវឃុំខាួនមនុរេស្ស្ចើនស្ពកស្េើយ”។ 
 

ឯកសារណែនាបំានគូររញ្ហា កថ់ា ដូចជាកនុងស្ពលធមមតា មង្ក្នតីអ្នុវតតចារ ់គរួណតស្រកានខ់្លា រនូ់វស្ាល
ការែ៍នីតានុកូលភាពចបំាច ់រមាមាស្ត និងស្រករស្ដ្ឋយការស្រុងស្រយត័ន។ 
 

អ្នកស្រី បាស្រេណេត បានមានស្រសារន ៍“រដាទងំឡាយ គរួណតស្ស្រើកមាា ងំស្ៅស្ពលណដលចបំាចរំ់ផុត 
ស្ហ្ើយកមាា ងំដស៏ាហាវ អាចស្តូវបានស្ស្រើណតស្ៅស្ពលមានស្ស្ាះថាន កដ់ល់អាយុជីវតិមនុរេណតរ ុស្ណាណ ះ”។ 
 

វធិានការ និងចារណ់ដលស្តូវបានដ្ឋកឱ់្យស្ស្រើស្ៅកនុងស្រស្ទរមយួចំននួ មានស្រចកតីស្យាងស្ៅនឹងរទ
ស្លមើរណដលបានកំែតម់និចារ់ោរ់ ស្ដ្ឋយភាា រជ់ាមយួនូវការកាតស់្ទរដស៏្ឃារស្ៅ ណដលស្ធវើឱ្យ
មានការស្ពួយបារមភថា ពកួស្គអាចស្តូវបានស្ស្រើ ស្ដើមបរិីទមាតស់្រពន័ធផេពវផាយ និងឃុំឃាងំអ្នករះិគន ់និង
អ្នកស្រឆងំ។ ស្ទះរីវធិានការកនុងការរតឹតបតិការស្ដើរស្ហ្ើរ និងការជរួស្រជំុ មានលកខែៈស្ររចារក់នុង
កាលៈស្ទរៈណររស្នះកតី កជំ៏ស្នឿទុកចិតត និងការពិនិតយពិចយ័រររ់សាធារែៈជន គឺរំខ្លនជ់ាការ
ចបំាចរ់ស្មារវ់ធិានការ និងចារអ់្នុវតតមានស្ររិទធភាព។ 
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អ្នកស្រី បាស្រេណេត បានមានស្រសារន ៍“វាមានសារៈរំខ្លនណ់ារ់ កនុងការស្រឆងំនឹងពត័ម៌ានមនិ
ពិត រ ុណនតការរិទមតិស្យារល់តា រ់រតូរគំនិត និងពត័ម៌ានស្ដ្ឋយស្ររមីនិស្តឹមណតរសំ្ោភរិទធិរ ុស្ណាណ ះស្ទ 
រ ុណនតវាស្ធវើឱ្យអ្នតោយដល់ជំស្នឿទុកចិតតស្ទៀតផង។ ពត័ម៌ានមនិពិតអំ្ពីជំងឺកូវដី-១៩ រងាហានិភយ័ធំស្ធង
ដល់មនុរេ។ រ ុណនតដូចាន នឹងស្រចកតីរស្ស្មចចិតតស្ាលនស្យាបាយមនិលអផងណដរ”។ “ការស្ធវើឱ្យរ ះពាល់
ដល់រិទធិដូចជាស្ររភីាពកនុងការរស្ចេញមតិ អាចស្ធវើឱ្យអ្នតោយដល់កិចេខិតខំស្រឹងណស្រង ស្ដើមបសី្រយុទធ
ស្រឆងំនឹងជំងឺកូវដី-១៩ និងផលរ ះពាល់ខ្លងស្រដាកិចេ រងគម ស្កើតស្ចញពីជំងឺស្នះ។ 
 

ស្រចកតីណែនាសំ្នះ បានរញ្ហា កយ់ា ងចារ់ថា វធិានការនានា មនិស្តឹមណតចបំាចស់្ដើមបរីស្ស្មចបាននូវ
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