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អ្វីខដលចាប់លផតីេពីជ្ាំងឺ្ការរាត្ត្ាត្កន៉ុង្ម្សុកលៅត្ាំបន់េួយកន៉ុង្
ទីម្កុង្វូហាន លខត្តហ ូប៉ុីថ្នម្បលទសចិ្ន  នកាល យជាជ្ាំងឺ្សកល
េួយល វ្ីឱ្យពិភពលោកលពារលពញលោយភាពសលន់លសាល  និង្ភ័យ
ខ្លល ច្។ បច្ច៉ុបបនន វរី៉ុសលន៉ះ  នប ៉ះពាល់ដល់ម្បលទសច្ាំនួន ២០៤ 
ម្បលទស និង្ត្ាំបន់ ខដល នឆលង្ដល់េន៉ុសស ១.០៤១.១១៩ 
នាក់ និង្ល វ្ីឱ្យេន៉ុសស ៥៥.២០៣ នាក់  ត់្បង់្ជី្វតិ្1។ កន៉ុង្
អ្ាំឡ៉ុង្លពល ៣ខខ ចាប់តាំង្ពីការផា៉ុ៉ះលឡងី្ថ្នជ្ាំងឺ្លន៉ះលៅច្៉ុង្ឆ្ន ាំ
២០១៩ ម្បលទសចិ្ន នឈរលៅលាំោប់កាំពូលថ្នបញ្ជ ីច្ាំនួនអ្នក
ឆលង្ និង្ច្ាំនួនអ្នកសាល ប់លលីពិភពលោក រហូត្េកដល់ថ្ងៃទី២៧ 
ខខេីនា ខដលសហរដឋអាលេរកិ នជ្ាំនួសត្ាំខណ្ង្លន៉ះ  លហយី
ទីម្កុង្ញូវយ ក នកាល យជា ច្ាំណ្៉ុ ច្កណ្តត លថ្នជ្ាំងឺ្រាត្ត្ាត្។ 
ម្បលទសអ្៉ុីតលី ឈរលៅលាំោប់ទី២ កន៉ុង្បញ្ជ ីលហយីបនាា ប់េក
គឺម្បលទសចិ្ន លអ្សា ញ និង្អាលលឺេ ង់្ តេលាំោប់ថ្នច្ាំនួន
ករណី្អ្នកខដល នឆលង្ជ្ាំងឺ្។ លោយទទួលសាគ ល់ភាព ៃ្ន់ ៃ្រ
ថ្នវរី៉ុសកូរ  ូណ្តងមីលន៉ះ អ្ង្គការស៉ុខភាពពិភពលោកលៅថ្ងៃទី១១ 
ខខេីនា ឆ្ន ាំ២០២០  នម្បកាសជាផលូវការថាជ្ាំងឺ្លន៉ះ គឺជាជ្ាំងឺ្
រាត្ត្ាត្សកល ខដលមានន័យថា វាមានផលប ៉ះពាលទូ់ទាំង្
ពិភពលោក លម្កាយពី នម្បកាសភាពអាសននលលីស៉ុខភាព  
សាធារណ្ៈអ្នតរជាតិ្កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខខេករា កនលង្លៅ។ វរី៉ុស
ងមីលន៉ះម្តូ្វ នលគរកល ីញ និង្រាយការណ៍្ថាជាជ្ាំងឺ្េួយ

 
1 តួ្លលខលន៉ះម្តូ្វ នល វ្ីបច្ច៉ុបបននភាពម្តឹ្េថ្ងៃទី៣ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២០ លមា ង្ ១៤:៤៩ GMT លោយលគហទាំព័រ Worldometer។ 

ខដលម្តូ្វ នច្េលង្ពីសត្វលៅេន៉ុសសលោយមានម្បភពេកពី
ផារអាហារសេ៉ុម្ទលៅទីម្កុង្វូហាន ខដលសត្វថ្ម្ព ដូច្ជាទនាយ 
ម្បលច្ៀវ និង្ពស់ ម្តូ្វ នលក់លសរ ី និង្ខ៉ុសច្ាប់។ លគលជ្ឿថា
ម្កុេេន៉ុសសដាំបូង្ខដលឆលង្វរី៉ុសលន៉ះ គឺម្កុេអ្នកលក់លៅផារ
អាហារសេ៉ុម្ទវូហាន ខដលមានការទក់ទង្ផ្ទា ល់ជាេួយសត្វ
ថ្ម្ពទាំង្លនា៉ះ។ លោង្តេការសិការបស់អ្នកជ្ាំនាញខ្លង្វរី៉ុស
សាស្តសតលៅវទិាសាថ នវូហានសម្មាប់វរី៉ុសសាស្តសត ៩៦ ភាគរយ
ថ្នខហសនរបស់វរី៉ុសកូរ  ូណ្ត ខដលម្តូ្វ នរកល ីញលៅកន៉ុង្
េន៉ុសស មានភាពដូច្គ្នន លៅនឹង្ខហសនវរី៉ុសកូរ  ូណ្តខដលមានលៅ
កន៉ុង្សត្វម្បលច្ៀវ (Reynolds, 2020)។ លម្កាយេក លគ នរក
ល ីញថា វរី៉ុសលន៉ះក៏អាច្ច្េលង្ពីេន៉ុសសលៅេន៉ុសសផង្ខដរ 
បនាា ប់ពីប៉ុគគលិកលពទយខដល នផតល់ការពា លដល់អ្នកឆលង្
វរី៉ុសលន៉ះ  នឆលង្ពីអ្នកជ្ាំងឺ្។ លនា៉ះលហយី ជាលពលខដលការឆលង្
ពីេន៉ុសសលៅេន៉ុសស  នចាប់លផតីេលកីនលឡងី្កន៉ុង្អ្ម្តខដលគួរ
ឱ្យម្ពួយ រេភរហូត្ដល់បច្ច៉ុបបនន។ បនាា ប់ពីល វ្ីការឥត្ឈប់ឈរ
លដីេបកីាំណ្ត់្ពីេូលលហត្៉ុថ្នជ្ាំងឺ្លន៉ះ អ្ង្គការស៉ុខភាពពិភពលោក 
 នោក់ល ម្ ៉ះវាជាផលូវការថា «កូវដី១៩» ខដលជាពាកយកាត់្
សម្មាប់ «ជ្ាំងឺ្វរី៉ុសកូរ  ូណ្ត២០១៩»។ រហូត្េកដលល់ពលលន៉ះ 
លគ នរកល ញីថាជ្ាំងឺ្កូវដី១៩ លកីត្លច្ញពីវរី៉ុសេួយល ម្ ៉ះ
ថា «Sars-CoV-2» ខដលសថិត្លៅកន៉ុង្ម្កុេម្គួសារវរី៉ុសដូច្គ្នន
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នឹង្ជ្ាំងឺ្ផលូវដលង្ហីេ ៃ្ន់ ៃ្រ (SARS - Severe Acute Respiratory 
Syndrome) ខដលម្តូ្វ នរកល ញីដាំបូង្លៅកន៉ុង្ម្បលទសចិ្ន
ដូច្គ្នន លៅឆ្ន ាំ២០០២ (Reynolds, 2020)។ ខណ្ៈលពលខដល
េូលលហត្៉ុពិត្ម្ កដថ្នការផា៉ុ៉ះលឡងី្ថ្នជ្ាំងឺ្ េិនទន់ម្តូ្វ នលគ
ដឹង្លៅលឡីយ ជ្ាំងឺ្កូវដី១៩  នបង្ហហ ញការលកីនលឡងី្ោ ង្
ឆ្ប់រហ័ស និង្គួរឱ្យម្ពួយ រេភលៅកន៉ុង្ម្បលទស និង្ត្ាំបន់
ជាង្២០០ និង្មានផលប ៉ះពាល់ឆលង្ម្បលទស។ ការផា៉ុ៉ះលឡីង្
ថ្នជ្ាំងឺ្លន៉ះកាំព៉ុង្ខត្លកីនលឡងី្ោ ង្ឆ្ប់រហ័ស ខដលបណ្តា ល
ឱ្យខផនកខល៉ះថ្នអ្ត្ថបទលន៉ះអាច្នឹង្ខលង្ម្តឹ្េម្ត្ូវ ជាពិលសស
ច្ាំនួនករណី្ឆលង្ និង្ច្ាំនួនអ្នកសាល ប់ ម្ពេទាំង្ផលប ៉ះពាល់
ជាក់ខសតង្ ខដលមានលៅលលីលសដឋកិច្ចពិភពលោក និង្ត្ាំបន់។ 
អ្ត្ថបទលន៉ះ នឹង្ពិភាកាពីឥទធិពលរបស់បញ្ហ សនតិស៉ុខេិន
ខេនម្បថ្ពណី្ ដូច្ជាជ្ាំងឺ្កូវដី១៩ លៅលលីសនតិស៉ុខរបស់
ម្បលទស ម្បជាជ្ន ទាំនាក់ទាំនង្រវាង្រដឋ និង្រដឋ និង្ដាំលណី្រ
ការថ្នលសដឋកិច្ចពិភពលោក និង្ត្ាំបន់ ក៏ដូច្ជាម្បលទសនានា
ខដលរង្ផលប ៉ះពាល់។ 

❖ ផលប ៉ះពាលស់ង្គម និង្សសដ្ឋកិច្ចសោយជំង្ឺ
កវូីដ្១៩ 

បច្ច៉ុបបនន ជ្ាំងឺ្កូវដី-១៩ កាំព៉ុង្ជ្៉ះឥទធិពលលៅលលីម្គប់ខផនកទាំង្
អ្ស់។ លេដឹកនាាំថ្នម្កុេលសដឋកិច្ចរកីច្លម្េីន ខដលលៅកាត់្ថា 
«G7»  នលៅជ្ាំងឺ្រាត្ត្ាត្លន៉ះថាជា “លសាកនាដកេមរបស់
េន៉ុសស និង្វបិត្ាិស៉ុខភាពពិភពលោក” (White House, 2020)។ 
លគេិនអាច្ម្បខកក នលទខដលថា ជ្ាំងឺ្កូវដី១៩ ឥឡូវលន៉ះ
កាំព៉ុង្ម្តួ្ត្ម្តទាំង្ម្សុង្លលីបញ្ហ ទាំង្ឡាយលលីពិភពលោក និង្
អាទិភាពដថ្ទលទៀត្។ គិត្ម្តឹ្េថ្ងៃទី១៦ ខខេីនា មានម្បលទស
ច្ាំនួន១២៥  នោក់កម្េិត្លលីការល វ្ីដាំលណី្រទាំង្ខផនកខល៉ះ ឬ
ទាំង្ម្សុង្លលីអ្នកដាំលណី្រខដលេកពីលម្ៅម្បលទស កន៉ុង្លគ្នលលៅ
បង្ហា រការរកីរាលោលថ្នការនាាំចូ្លករណី្ឆលង្ (Craven, Liu, 

Mysore & Wilson, 2020)។ សហគេន៍អ្នតរជាតិ្ រេួមាន
អ្ង្គការស៉ុខភាពពិភពលោក េូលនិ្ិរូបិយវត្ថ៉ុអ្នតរជាតិ្ និង្
សាថ ប័នអ្នតរជាតិ្ពាក់ព័នធេួយច្ាំនួន កាំព៉ុង្ខត្បលង្ាីនការខិត្ខាំ
ម្បឹង្ខម្បង្របស់ខលួនបខនថេលទៀត្ ឱ្យម្សបតេការផ្ទល ស់បតូ រថ្ន
សាថ នភាពរបស់ជ្ាំងឺ្លន៉ះ។ អ្ង្គការសហម្បជាជាតិ្  នលរៀបច្ាំ
កញ្ច ប់ងវកិាច្ាំនួន ២ ពាន់ោនដ៉ុោល រអាលេរកិ លដីេបជួី្យដល់
ម្បលទសង្ហយរង្លម្គ្ន៉ះ កន៉ុង្លគ្នលលៅកាត់្បនថយបនា៉ុកខដល 
រោឋ ភិ លលៅកន៉ុង្ម្បលទសទាំង្លនា៉ះខដលកាំព៉ុង្ជួ្បម្បទ៉ះ និង្
លដីេបចូី្លរេួកន៉ុង្ការម្បយ៉ុទធម្បឆ្ាំង្ជាសកលនឹង្ជ្ាំងឺ្កូវដី១៩ 
(Rowling, 2020)។ ដូច្គ្នន លន៉ះខដរ អ្ង្គការសហម្បជាជាតិ្ 
្នាគ្នរពិភពលោក េូលនិ្ិរូបិយវត្ថ៉ុអ្នារជាតិ្ និង្ G20  ន
ជ្ាំរ៉ុញឱ្យម្បលទសអ្ភិវឌ្ឍន៍ផតល់ជ្ាំនួយ តេរយៈការបលង្ាីននូវ
េូលនិ្ិបខនថេជ្ួយផគត់្ផគង្់ដល់ម្បលទសម្កីម្ក និង្ម្បលទស
អ្ភិវឌ្ឍន៍តិ្ច្តួ្ច្លដីេបអីាច្ឆលង្កាត់្វបិត្តិសកលលន៉ះ។ ម្បធាន
ខផនកេន៉ុសស្េ៌ថ្នអ្ង្គការសហម្បជាជាតិ្ នលលីកលឡងី្ថា៖ 
‘គ្នម ននរណ្តមាន ក់អាច្មានស៉ុវត្ថិភាពលឡីយ រហូត្ទល់ខត្
េន៉ុសសម្គប់គ្នន មានស៉ុវត្ថិភាព’ (Rowling, 2020)។ 

ការអ្ន៉ុវត្តបទបញ្ជ ថ្នការបិទម្បលទសទាំង្ម្សុង្ និង្ការបិទ
លោយខផនក លៅត្ាំបន់ខដលរង្ការប ៉ះពាល់ ៃ្ន់ ៃ្រកន៉ុង្ម្បលទស
េួយច្ាំនួន កន៉ុង្លគ្នលលៅទប់សាា ត់្ការរកីរាលោលថ្នជ្ាំងឺ្កូវដី
១៩   នបង្ខាំឱ្យអាជី្វកេម និង្កខនលង្ជួ្បជ្៉ុាំសាធារណ្ៈនានាម្តូ្វ
 នបិទទវ រ។ លោយសារការបិទម្បលទស និង្ការអ្ន៉ុវត្តគមាល ត្
ស៉ុវត្ថិភាព អាជី្វកេមម្គប់ទាំហាំម្តូ្វរង្ផលប ៉ះពាល់លោយផ្ទា ល់ 
ឬលោយម្បលោលពីជ្ាំងឺ្កូវដី១៩។ ការបិទទវ របលណ្តត ៉ះអាសនន
ថ្នសាោលរៀន លភាជ្នីយោឋ ន លបៀរហាា រឌិ្ន និង្ទីសាធារណ្ៈ
លផសង្ៗលទៀត្ ក៏មានន័យថា ការផ្ទា កការង្ហរបលណ្តត ៉ះអាសនន
របស់ប៉ុគគលិក កេមករ និលោជិ្ត្ ម្បតិ្បត្ាិការអាជី្វកេម និង្
សកេមភាពទក់ទង្នឹង្លសដឋកិច្ចលផសង្លទៀត្ដូច្គ្នន ។ ម្គួសារ
េួយច្ាំនួនម្តូ្វម្បឈេនឹង្ការ ត់្បង់្ម្ ក់ច្ាំណូ្លម្បចាាំខខ 
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លោយសារកខនលង្ល វ្ីការរបស់ពួកលគ ចាប់លផតីេផ្ទា កម្បតិ្បត្តិ
ការ ឬ នបិទទវ រទាំង្ម្សុង្ខត្េតង្។ ករណី្លន៉ះមានដូច្ជា 
ហាង្ទាំនិញតូ្ច្ៗ លរាង្ច្ម្ក លភាជ្នីយោឋ ន និង្ហាង្ទាំនិញ
ា្ំៗជាលដីេ។ អាជី្វកេមេួយច្ាំនួន ក៏ នល ីញមានការធាល ក់
ច្៉ុ៉ះម្ ក់ច្ាំណូ្លោ ង្គាំហ៉ុក លបីលទ៉ះបីជាពួកលគលៅខត្បនត
លបីកក៏លោយកតី លម្ពា៉ះេន៉ុសសកាំព៉ុង្អ្ន៉ុវត្តលគ្នលការណ៍្គមាល ត្
ស៉ុវត្ថិភាព ឬលៅោច់្លោយខឡកពីេន៉ុសសដថ្ទលទៀត្លោយ
ការលៅផា៉ះ ខដលជាលហត្៉ុនាាំឱ្យពួកលគកាត់្បនថយការច្ាំណ្តយ
ោ ង្លម្ចី្នលៅលលីសមាភ រ ឬលសវាកេមខដលេិនចាាំ ច់្។ ការ
 ត់្បង់្ម្ ក់ច្ាំណូ្លជាបនតបនាា ប់នឹង្ខម្បលៅជាកសយ័្ន
សម្មាប់អាជី្វកេម ខដលនឹង្បណ្តត លឱ្យច្ាំនួនថ្នអ្នកគ្នម ន
ការង្ហរល វ្ីកាន់ខត្លម្ចី្នលឡងី្ៗ។ ការលកីនលឡងី្ថ្នច្ាំនួនអ្នកគ្នម ន
ការង្ហរល វ្ី នឹង្បង្ខាំឱ្យម្បជាជ្នកាត់្បនថយការច្ាំណ្តយរបស់
ខលួន ខដលនាាំឱ្យមានការធាល ក់ច្៉ុ៉ះម្ ក់ច្ាំណូ្លពនធសម្មាប់រដឋ 
ខណ្ៈលពលខដលការច្ាំណ្តយលលីការផគត់្ផគង់្ដល់អ្នក ត់្បង់្
ការង្ហរល វ្ីកាន់ខត្លកីនលឡងី្។ ទក់ទង្នឹង្បញ្ហ លន៉ះ រោឋ ភិ ល
ថ្នម្បលទសជាលម្ចី្ន  នលរៀបច្ាំកញ្ច ប់ងវកិាលដីេបជួី្យម្បជាជ្ន
ឆលង្កាត់្លពលលវោដ៏លាំ កលន៉ះ។ គួរឱ្យកត់្សមាគ ល់ផង្ខដរ 
ម្ពឹទធសភាសហរដឋអាលេរកិ លៅថ្ងៃទី២៥ ខខេីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
 នល ៉ះលឆ្ន ត្អ្ន៉ុេ័ត្លៅលលីកញ្ច ប់ងវកិាម្គ្នអាសនន ច្ាំនួន 
២០០ េ៉ុឺនោនដ៉ុោល រអាលេរកិ លដីេបជួី្យដល់លសដឋកិច្ច លហយី
ម្តូ្វ នច្៉ុ៉ះហត្ថលលខ្លលោយម្បធានា្ិបតី្លៅពីរថ្ងៃបនាា ប់ពី
ការអ្ន៉ុេ័ត្ពីម្ពឹទធសភា (Pramuk, 2020)។ ម្សលដៀង្គ្នន លន៉ះ
ខដរ រោឋ ភិ លកាណ្តោ នលរៀបច្ាំកញ្ច ប់ងវកិាជ្ាំនួយច្ាំនួន 
៥២ ពាន់ោនដ៉ុោល រកាណ្តោ (លសមីនឹង្ ៣៦,៦២ ពាន់ោន
ដ៉ុោល រអាលេរកិ) កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខខេីនា លដីេបទីប់ទល់នឹង្
វបិត្ាិជ្ាំងឺ្កូវដី១៩ លៅកន៉ុង្ម្បលទស (Ljunggren, 2020)។ 
ម្បលទសជាលម្ចី្នលទៀត្ រេួមានច្ម្កភពអ្ង់្លគលស ប ូឡូញ ឥណ្តឌ  

 
2 បច្ច៉ុបបននភាពម្តឹ្េថ្ងៃទី៣ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២០ លោង្តេលសច្កតីខងលង្ការណ៍្ផលូវការរបស់ម្កសួង្ស៉ុខ្លភិ លកេព៉ុជា។ 

មា លឡស៉ុី ជ្ប ៉ុន កូលរ  ខ្លង្ត្បូង្ សិង្ហប៉ុរ ីនិង្សូេបខីត្កេព៉ុជាខដល
មានច្ាំនួនអ្នកឆលង្ខត្១១៤ ករណី្2 កន៉ុង្ច្ាំលណ្តេម្បលទសជា
លម្ចី្នលៅទូទាំង្ពិភពលោក  នបាំលពញតួ្នាទីរបស់ខលួនកន៉ុង្
ការជួ្យសលស្តង្ហគ ៉ះជី្វតិ្ម្បជាជ្ន និង្លសដឋកិច្ចលោយលម្បីម្ ស់
កញ្ច ប់ជ្ាំនួយសលស្តង្ហគ ៉ះបនាា ន់របស់ពួកលគលរៀង្ៗខលួន។ កញ្ច ប់
ងវកិាជ្ាំនួយទាំង្លន៉ះ នឹង្ជួ្យឧបត្ថេភដល់អ្ជី្វកេមខដលកាំព៉ុង្
ជួ្បម្បទ៉ះការខ្លត្បង់្ម្ ក់ច្ាំណូ្ល លហីយក៏ជ្ួយជាងវកិា
បលណ្តា ៉ះអាសននដល់កេមករ និង្និលោជិ្ត្ខដល ន ត់្បង់្
ការង្ហរអ្ាំឡ៉ុង្លពលថ្នការអ្ន៉ុវត្តគមាល ត្ស៉ុវត្ថិភាពលន៉ះ។ ប ៉ុខនត
កញ្ច ប់ងវកិាជ្ាំនួយលន៉ះ គឺជាបញ្ហ ម្បឈេដ៏្ៃន់ ៃ្រសម្មាប់
ម្បលទសកាំព៉ុង្អ្ភិវឌ្ឍន៍ ខដលកាំព៉ុង្ម្បយ៉ុទធនឹង្លេលរាគលន៉ះ
ជាេួយងវកិាតិ្ច្តួ្ច្កន៉ុង្ថ្ដ ខណ្ៈលពលពួកលគកាំព៉ុង្ពាោេ
រកាសថិរភាពលសដឋកិច្ចកន៉ុង្លពលខត្េួយ។  

ភាពគ្នម នការង្ហរល វ្ី ក៏មានន័យថា លសដឋកិច្ចកាំព៉ុង្ដាំលណី្រការ
ទបជាង្សេត្ថភាពរបស់ខលួន និង្េិនមានម្បសិទធផលលឡយី 
(Pettinger, n.d.)។ សកេមភាពលសដឋកិច្ចទាំង្អ្ស់លន៉ះ ស៉ុទធខត្
មានទាំនាក់ទាំនង្គ្នន  លហយីពឹង្ខផាកគ្នន លៅវញិលៅេក ដូច្លន៉ះ
លៅលពលខដលការដួលរលាំថ្នសកេមភាពលសដឋកិច្ចេួយ នឹង្នាាំ
ឱ្យមានការប ៉ះទង្គិច្ដល់សកេមភាពេួយលទៀត្ ខដលលៅច្៉ុង្
បញ្ច ប់ លសដឋកិច្ចទាំង្េូលនឹង្សថិត្កន៉ុង្សភាពនឹង្ម្ទឹង្ លហយី
េិនមានដាំលណី្រការលៅេ៉ុខ។ លោង្តេការលលីកលឡងី្របស់
នាយកម្គប់ម្គង្េូលនិ្ិរូបិយវត្ថ៉ុអ្នតរជាតិ្ IMF អ្នកម្សី 
Kristalina Georgieva បនាា ប់ពីកិច្ចម្បជ្៉ុាំជាេួយរដឋេស្តនតី
ហរិញ្ញវត្ថ៉ុ និង្្នាគ្នរកណ្តត លថ្នសមាជិ្ក G20 វបិត្តិលសដឋកិច្ច
ពិភពលោកខដលបណ្តត លេកពីជ្ាំងឺ្រាត្ត្ាត្កូវដី១៩ នឹង្
មានភាពអាម្កក់ជាង្វបិត្តិហិរញ្ញវត្ថ៉ុពិភពលោកឆ្ន ាំ២០០៨-
២០០៩ លៅលទៀត្ (KBS World Radio, 2020)។ លោង្តេ
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សេាីអ្នកម្សី Georgieva លសដឋកិច្ច និង្ទីផារខដលលទីបរកី
ច្លម្េីន នឹង្ទទួលរង្ផលប ៉ះពាល់ខ្លល ាំង្ជាង្លគកន៉ុង្សាថ នភាព
លន៉ះ ខណ្ៈម្បលទសមានលសដឋកិច្ច ា្ំ និង្រកីច្លម្េីន នឹង្អាច្
ទប់ទល់នឹង្វបិត្តិលន៉ះ នម្បលសីរជាង្។ ទក់ទង្នឹង្បញ្ហ លន៉ះ 
អ្នកម្សី Georgieva  នអ្៉ះអាង្ថា ម្បលទសអ្ភិវឌ្ឍន៍នឹង្ជួ្យ
ម្បលទសខដលមានម្ ក់ច្ាំណូ្លទបកន៉ុង្ម្គ្នលាំ កលន៉ះ តេ
រយៈការចូ្លរេួវភិាគទនងវកិាកាន់ខត្លម្ចី្នជាង្េ៉ុន លដីេបឱី្យ
ម្គប់គ្នន អាច្ឆលង្កាត់្វបិត្តិេួយលន៉ះ។ ្នាគ្នរអ្ភិវឌ្ឍន៍អាស៉ុី 
(ADB)  នគូសបញ្ជ ក់តេរយៈការរកល ីញរបស់ខលួនថា 
ជ្ាំងឺ្រាត្ត្ាត្កូវដី១៩ អាច្ល វ្ីឱ្យសកលលោកខ្លត្បង់្ងវកិា
ច្លនាល ៉ះពី ៧៧ពាន់ោន លៅ ៣៤៧ពាន់ោនដ៉ុោល រអាលេរកិ 
លសមីនឹង្ការខ្លត្បង់្ម្បខហលពី ០,១ លៅ ០,៤ភាគរយថ្នផលិត្
ផលកន៉ុង្ម្សុកសរ៉ុបរបស់ពិភពលោក (Himel, 2020)។ ការ
ពាករលសដឋកិច្ចលោយម្កុេអ្នកជ្ាំនាញ ក៏មានភាពម្បហាក់
ម្បខហលគ្នន  លោយអ្៉ះអាង្ថា វធិានច្តត ឡសី័កម្ទង់្ម្ទយ ា្ំ 
ការរតឹ្ត្បិត្ការល វ្ីដាំលណី្រ និង្វធិានការលផសង្ៗកន៉ុង្ន័យរកា
គមាល ត្សង្គេ នឹង្អាច្នាាំឱ្យមានការធាល ក់ច្៉ុ៉ះនូវទមាល ប់ថ្នការ
ច្ាំណ្តយរបស់ម្បជាជ្ន ោ ង្លហាច្ណ្តស់រហូត្ដល់ច្៉ុង្ម្តី្
មាសទី២ ថ្នឆ្ន ាំ២០២០ (Craven, Liu, Mysore & Wilson, 
2020)។ ដរាបណ្តេិនមានវធិានការម្តឹ្េម្តូ្វកន៉ុង្ការទប់សាា ត់្
ឥទធិពលខដលជ្ាំងឺ្កូវដី១៩ មានលលីលសដឋកិច្ចលនា៉ះលទ វានឹង្
ប ៉ះពាល់ដល់ម្គប់ម្សទប់ថ្នសង្គេ លហយីគ្នម ននរណ្តមាន ក់អាច្
លគច្ផ៉ុត្ពីផលវ ិកលឡីយ។ ផលប ៉ះពាល់ថ្នជ្ាំង្ឺកូវដី១៩ 
នឹង្មានវត្តមានលៅម្គប់ខផនកថ្នពិភពលោក និង្លៅលលីេន៉ុសស
ម្គប់រូប។  

លបីលទ៉ះបីជារ យការណ៍្សលង្ខបរបស់្នាគ្នរអ្ភិវឌ្ឍន៍អាស៉ុី 
លច្ញផាយកាលពីលដីេខខលន៉ះ  នបញ្ជ ក់ថា ពីរភាគបីថ្ន
ផលប ៉ះពាល់លសដឋកិច្ច នឹង្ម្តូ្វធាល ក់លលីម្បលទសចិ្នក៏លោយ 
(Abiad et al., 2020) ផលប ៉ះពាល់នឹង្មានវសិាលភាព

លលីម្គប់ខផនកថ្នពិភពលោក ពីលម្ពា៉ះចិ្ន គឺជាច្ាំខណ្ក ា្ំបាំផ៉ុត្
កន៉ុង្សង្ហវ ក់ផគត់្ផគង់្កន៉ុង្ពិភពលោក។ ការផា៉ុ៉ះលឡងី្ថ្នជ្ាំងឺ្កូវដី
១៩ ខដលេិនធាល ប់មានពីេ៉ុនលន៉ះ  នបង្ហហ ញពីភាពង្ហយរង្
លម្គ្ន៉ះ និង្ភាពេិនបត់្ខបនរបស់ម្បលទស និង្ម្កុេហ ៉ុនខដល
ពឹង្ខផាកោ ង្ខ្លល ាំង្លៅលលីថ្ដគូផគត់្ផគង់្តិ្ច្តួ្ច្។ ការរ ាំខ្លនថ្ន
សង្ហវ ក់ផគត់្ផគង់្ ក៏អាច្បណ្តត លឱ្យលរាង្ច្ម្ក និង្អាជី្វកេមបិទ
ទវ រជាបលណ្តត ៉ះអាសនន លម្ពា៉ះពួកលគេិនអាច្បលង្ាីត្ផលិត្ផល
របស់ខលួនលដីេបផីគត់្ផគង់្ទីផារ ន លហយីលពលខល៉ះវាក៏អាច្្ន
លៅរកការកសយ័្នផង្ខដរ។ ឧទហរណ៍្ ការសាង់្េតិ្ល វ្ីលឡងី្
លោយម្កុេហ ៉ុនពិលម្គ្ន៉ះសង្ហវ ក់ផគត់្ផគង់្របស់អាលលឺេ ង់្ ល ម្ ៉ះ 
Kloepfel Consulting  នបង្ហហ ញថា ៨១ ភាគរយថ្នម្កុេហ ៉ុន
ខដលមានេូលោឋ នលៅម្បលទសអាលលឺេ ង់្ទទួល នការផគត់្ផគង់្
ពីម្បលទសចិ្ន (Tan, 2020)។ លលីសពីលន៉ះ វាម្តូ្វ នលគរាយ
ការណ៍្ថាមានការលកីនលឡងី្ម្បខហល ៤៤ ភាគរយ ថ្នការលម្បី
ម្ ស់ឃ្លល  “ម្បធានសកតិ” ជាឃ្លល លៅកន៉ុង្កិច្ចសនាខដលម្តូ្វ ន
លម្បីលៅលពលខដលកាលៈលទសៈ លគេិនអាច្លេីលល ញីទ៉ុកជា
េ៉ុន ខដលរារា ាំង្ភាគីថ្នកិច្ចសនាកន៉ុង្ការបាំលពញកាត្ពវកិច្ច
របស់ខលួន (Tan, 2020)។ លន៉ះម្គ្នន់ខត្ជាជ្៉ុាំទីេួយ ថ្នការ
រ ាំខ្លនដល់សង្ហវ ក់ផគត់្ផគង់្កន៉ុង្លពលផា៉ុ៉ះលឡីង្ថ្នជ្ាំងឺ្កូវដី១៩ 
ប ៉ុលណ្តណ ៉ះ។ ការរ ាំខ្លនជាបនតបនាា ប់ដល់សង្ហវ ក់ផគត់្ផគង់្សកល 
គឺបណ្តត លេកពីការលកីនលឡីង្ថ្នករណី្ឆលង្កន៉ុង្ម្បលទសកូលរ  
ខ្លង្ត្បូង្ លហយីលម្កាយេកម្តូ្វ នផ្ទល ស់បតូរលៅភាគខ្លង្លិច្ 
គឺទវីបអឺ្រ  ៉ុប និង្សហរដឋអាលេរកិ ខដលឧសាហកេម ា្ំៗ ដូច្ជា
ោនយនត លម្គឿង្លអ្ឡចិ្ម្តូ្និក សមាភ រៈលវជ្ជសាស្តសត ឱ្សង ទាំនិញ
លម្បីម្ ស់ និង្ផលិត្ផលលផសង្លទៀត្  នកាល យជាជ្នរង្លម្គ្ន៉ះ
ៃ្ន់ ៃ្រថ្នជ្ាំងឺ្កូវដី១៩។ ម្កុេហ ៉ុន ា្ំៗ មានដូច្ជា Apple, 

Microsoft, Nissan និង្JCB ក៏ នត្ាូញខត្ារអ្ាំពីការរ ាំខ្លន
ខដល នប ៉ះពាល់ដល់លរាង្ច្ម្ករបស់ពួកលគ លៅកន៉ុង្ម្បលទស
ចិ្នផង្ខដរ (Brun, 2020)។ ដូច្គ្នន លន៉ះខដរ ម្កុេហ ៉ុនច្ាំនួន 



វ  ៉ុល២, លលខ៣, ថ្ងៃទី៤ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

www.cd-center.org          5/25 

ការសកើនស ើង្ននច្ំណែករបសច់្ិនកនងុ្សកមមភាពសសដ្ឋកិច្ចសកល 

ម្បភព៖ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

៩៣៨ កន៉ុង្ច្ាំលណ្តេម្កុេហ ៉ុន ា្ំ  ៗFortune ១.០០០ លៅទូទាំង្
សហរដឋអាលេរកិ  នបញ្ជ ក់ថា អ្នកផគត់្ផគង់្ទី១ ឬទី២ របស់
ពួកលគ  នរង្ផលប ៉ះពាល់ោ ង្ខ្លល ាំង្ពីការផា៉ុ៉ះលឡងី្ថ្នលេលរាគ
ងមីលន៉ះ (Brun, 2020)។ ផលប ៉ះពាល់ពីការផា៉ុ៉ះលឡងី្ថ្នជ្ាំងឺ្លន៉ះ 
េិនម្តឹ្េខត្បលង្ាីត្ជាឧបសគគដល់ខខសសង្ហវ ក់ផគត់្ផគង់្ប ៉ុលណ្តណ ៉ះលទ 
ប ៉ុ ខនតវា នបញ្ឈប់ដាំលណី្រការផលិត្កេមទាំង្ម្សុង្ ខដល
បណ្តា លេកពីការរតឹ្ត្បិត្ការល វ្ីដាំលណី្រ និង្កង្វ៉ះកមាល ាំង្ពល
កេម លោយសារខត្វធិានការបិទទវ រខដលម្តូ្វ នអ្ន៉ុវត្តលោយ
បណ្តា ម្បលទសជាលម្ចី្នលៅលលីពិភពលោកកន៉ុង្លពលបច្ច៉ុបបនន។ 
ម្បសិនលបីលរាង្ច្ម្ក ឬសហម្គ្នស ព៉ុាំមានភាពបត់្ខបនម្គប់ម្គ្នន់ 
កន៉ុង្ការខសវង្រកអ្នកផគត់្ផគង់្ជ្ាំនួស ម្សបលពលខដលមានការ
ផ្ទល ស់បាូរភាល េៗថ្នខខសសង្ហវ ក់ផគត់្ផគង់្ពិភពលោកលនា៉ះលទ ពួក
លគេ៉ុខជាដួលរលាំេិនខ្លន។ អ្វីខដលគួរឱ្យចាប់អារេមណ៍្លនា៉ះ 
គឺម្កុេហ ៉ុនេួយច្ាំនួនកាំព៉ុង្មានកតីសង្ឃេឹលឡងី្វញិ លោយសារ 
ចិ្នចាប់លផតីេលបីកលសដឋកិច្ចលឡងី្វញិជាបលណ្តី រៗ បនាា ប់ពីការ

ម្បយ៉ុទធដ៏លាំ ក និង្លោយលជាគជ័្យម្បឆ្ាំង្នឹង្ជ្ាំងឺ្កូវដី១៩ 
លៅកន៉ុង្ម្បលទសរបស់ខលួន។ ោ ង្ណ្តេិញ អ្នកជ្ាំនាញ រ ាំពឹង្ថា 
សាថ នភាពអាច្នឹង្កាន់ខត្អាម្កក់ជាង្េ៉ុន េ៉ុនលពលខដលវា
អាច្ម្បលសរីលឡងី្វញិ។ ត្ថ្េលផលិត្ផលផគត់្ផគង់្ នឹង្ខពស់ជាង្
េ៉ុន លោយសារច្ាំណ្តយលលីការបខនថេលមា ង្ និង្ការលកីនលឡងី្
ថ្នត្ថ្េលដឹកជ្ញ្ជូ ន ម្ពេទាំង្ការច្ាំណ្តយលផសង្ៗ លដីេបីទិញ
ទាំនិញ និង្សត៉ុកទ៉ុក (PwC, n.d.)។ លៅកន៉ុង្ពិភពលោកខដល
មានការផារភាជ ប់ និង្ពឹង្ខផាកគ្នន លៅវញិលៅេក ឬតេអ្វីខដល
អ្នកសិកាម្សាវម្ជាវ ជាទូលៅថា សកលភាវូបនីយកេមលនា៉ះ 
ការផ្ទល ស់បតូរតូ្ច្េួយលៅកខនលង្េួយ ឬម្បលទសេួយ អាច្មាន
ផលប ៉ះពាល់ោ ង្ ា្ំល្ង្លៅលលីកខនលង្ និង្ម្បលទសដថ្ទលទៀត្ 
លហយីលោយលហត្៉ុផលលន៉ះ ម្បលទសនានាលៅជ្៉ុាំវញិពិភពលោក 
គួរល វ្ីសកេមភាពរួេគ្នន កន៉ុង្ការខិត្ខាំម្បឹង្ខម្បង្លដីេបីម្គប់ម្គង្
សាថ នភាពជ្ាំងឺ្កូវដី១៩ កន៉ុង្លពលបច្ច៉ុបបនន ម្បសិនលបីេិនអាច្
បញ្ច ប់វា នកន៉ុង្រយៈលពលេួយខដលអាច្ពាករ នលនា៉ះលទ។ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ឧសាហកេមលទសច្រណ៍្ ជាឧសាហកេមេួយកន៉ុង្ច្ាំលណ្តេ
ឧសាហកេម ខដលរកម្ ក់ច្ាំណូ្ល នលម្ចី្នជាង្លគសម្មាប់
លសដឋកិច្ច កាំព៉ុង្ទទួលរង្ផលប ៉ះពាល់ោ ង្ខ្លល ាំង្ពីឥទធិពលថ្ន

ជ្ាំងឺ្លន៉ះ។ ខណ្ៈលពលខដលបណ្តត ម្បលទសនានា កាំព៉ុង្បនត
បិទម្ពាំខដនរបស់ពួកលគ ឬោក់កម្េិត្ និង្រតឹ្ត្បតិ្លលកីារល វ្ី
ដាំលណី្ររបស់ម្បជាជ្ន ម្កុេហ ៉ុនអាកាសច្រណ៍្ជាលម្ចី្ន  ន
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ផ្ទា កលជ្ីង្លហា៉ះលហីររបស់ខលួន និង្បនាប់ថ្នសណ្តឋ គ្នរជាលម្ចី្ន
ទាំលនរេិនមានេន៉ុសសលម្បីម្ ស់។ ផា៉ុយម្សឡ៉ះពីកាលពី ២ ឬ 
៣ខខេ៉ុន ខដលខត្ង្ខត្មានេន៉ុសសលច្ញចូ្លេិនម្សាកម្សានត 
លោយគ្នម នលពលទាំលនរ អាកាសោនោឋ នឥឡូវលន៉ះ ខម្បជា
មានសភាពសៃប់សាៃ ត់្។ ឧសាហកេមលទសច្រណ៍្ ខដលមាន
ច្ាំនួនម្បមាណ្១០ភាគរយ ថ្នផលិត្ផលកន៉ុង្ម្សុកសរ៉ុបរបស់
ពិភពលោក លពលលន៉ះកាំព៉ុង្ខត្ជិ្ត្ដួលរលាំ។ ការង្ហររហូត្ដល់
លៅ៥០ោន លៅកន៉ុង្វសិ័យលទសច្រណ៍្លៅទូទាំង្ពិភពលោក 
ឬលសមីនឹង្ការង្ហរពី ១២ លៅ ១៤ ភាគរយលៅទូទាំង្ពិភពលោក 
ឥឡូវលន៉ះកាំព៉ុង្ម្បឈេនឹង្ការ ត់្បង់្ ខដលកន៉ុង្លនា៉ះ មាន
ច្ាំនួន៣០ោនថ្នការង្ហរទាំង្អ្ស់លន៉ះ សថិត្លៅត្ាំបន់អាស៉ុី 
ច្ាំនួន៧ោនលៅអឺ្រ  ៉ុប និង្ ច្ាំនួន៥ោនកខនលង្លៅទវីបអាលេរកិ 
ឯច្ាំខណ្កលៅសល់ គឺលៅទវីបលផសង្លទៀត្ លន៉ះលបីលោង្តេ
រ យការណ៍្របស់ World Travel and Tourism Council (Faus, 

2020)។ រ យការណ៍្លន៉ះ ក៏បង្ហហ ញផង្ខដរថា ការធាល ក់ច្៉ុ៉ះ
ថ្នឧសាហកេមលទសច្រណ៍្ ម្តូ្វការលពលោ ង្តិ្ច្ណ្តស់ 
១០ខខ លដីេបអីាច្ម្ត្លប់េកសាថ នភាព្េមតវញិ ន។ ប ៉ុខនត
ការពាករលន៉ះ ក៏អាម្ស័យលលីថាលតី្ជ្ាំងឺ្លន៉ះនឹង្លៅដល់លពល
ណ្ត។ លបីជ្ាំងឺ្លន៉ះលៅបនតកាន់ខត្យូរ វានឹង្មានផលប ៉ះពាល់
កាន់ខត្លម្ចី្ន លហីយក៏ម្តូ្វការលពលលវោកាន់ខត្យូរលដីេបីឱ្យ
ឧសាហកេមលទសច្រណ៍្ម្ត្លប់ជាម្បលសីរលឡីង្វញិ។ េ៉ុន
លពលការផា៉ុ៉ះលឡីង្ថ្នជ្ាំង្ឺកូវដី១៩ រ យការណ៍្ពាករណ៍្
ឆ្ន ាំ២០២០ របស់អ្ង្គការលទសច្រណ៍្ពិភពលោក (UNWTO) 
 នបង្ហហ ញថា វសិ័យលទសច្រណ៍្នឹង្មានការលកីនលឡងី្ពី៣
លៅ ៤ ភាគរយ (World Tourism Organization [UNWTO], 

2020)។ ខត្ឥឡូវលន៉ះ លោយសារជ្ាំងឺ្កូវដី១៩ លគ នខក
សម្េួលកាំលណី្នវសិ័យលទសច្រណ៍្លៅជាអ្វជិ្ជមានពី១ លៅ ៣ 

 
3 បច្ច៉ុបបននភាពម្តឹ្េថ្ងៃទី២ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២០ លមា ង្ ០៦:៥១ GMT លោយលគហទាំព័រ Worldometer។ 

ភាគរយខដលលសមីនឹង្ការខ្លត្បង់្ម្បមាណ្ពី ៣០ លៅ ៥០ 
ពាន់ោនដ៉ុោល រអាលេរកិលៅកន៉ុង្ច្ាំណូ្លលទសច្រណ៍្អ្នតរជាតិ្ 
(UNWTO, 2020)។ ដូច្ខដល នលរៀបរាប់ខ្លង្លលី វាគឺជា
លរឿង្្េមត ខដលសកេមភាពលសដឋកិច្ចម្តូ្វ នផារភាជ ប់គ្នន ោ ង្
សាិត្រេួត្  លហយីការដួលរលាំវសិ័យេួយនឹង្ជ្៉ះឥទធិពលជាបនត
បនាា ប់ដល់សកេមភាពលសដឋកិច្ចដថ្ទលទៀត្។ លឆលីយត្បលៅនឹង្
វបិត្តិលសដឋកិច្ចនាលពលបច្ច៉ុបបនន លោក ដូណ្តល់ ម្តាំ  នជ្ាំរ៉ុញ
ឱ្យអាជី្វកេមកន៉ុង្ម្បលទសលបីកទវ រលឡងី្វញិ លៅប ៉ុនាម នស ត ហ៍
ខ្លង្េ៉ុខលន៉ះ លោយលលីកលឡីង្ថា “[លយីង្] េិនអាច្ឱ្យការ
ពា ល (ដាំលណ្ត៉ះម្សាយ) មានភាពអាម្កក់ជាង្បញ្ហ លនា៉ះ
លទ” (Breuninger, 2020)។ ប ៉ុខនត លៅប ៉ុនាម នថ្ងៃបនាា ប់ពីការ
ម្បកាសរបស់ លោក ម្តាំ អ្ាំពីខផនការកន៉ុង្ការលបីកលសដឋកិច្ច
អាលេរកិលឡីង្វញិ ករណី្ឆលង្លៅអាលេរកិមានការលកីនលឡីង្
ោ ង្លលឿនពី ៣៥.០០០ ករណី្លៅថ្ងៃទី២៣ ខខេីនា លៅ
ដល់ ២៤៥.៤៤២ ករណី្3 លៅថ្ងៃទី៣ ខខលេសា - ខដលជា
ការលកីនលឡងី្ជាង្២១០.០០០ ករណី្ កន៉ុង្រយៈលពលម្បខហល
េួយស ត ហ៍ខត្ប ៉ុលណ្តណ ៉ះ - ល វ្ីឱ្យសហរដឋអាលេរកិសថិត្លៅលលី
លគកន៉ុង្ច្ាំលណ្តេម្បលទសខដលមានករណី្ឆលង្ជ្ាំងឺ្កូវដី-១៩។ 
ការលកីនលឡីង្ថ្នករណី្ឆលង្ ខដលេិនអាច្ម្គប់ម្គង្ នលន៉ះ 
ល វ្ីឱ្យខផនការសាត រលសដឋកិច្ចរបស់លោក ម្តាំ ហាក់ដូច្ជាេិន
អាច្លៅរចួ្។ អ្វខីដលអាម្កក់ជាង្លន៉ះលទៀត្ សហរដឋអាលេរកិ ជា
ម្បលទសមានលសដឋកិច្ច ា្ំជាង្លគលលីពិភពលោក និង្ជាម្បលទស
ខដលមានករណី្ឆលង្កូវដី១៩ លម្ចី្នជាង្លគលលីពិភពលោក 
 នចាប់លផតីេលសនីស៉ុាំជ្ាំនួយពីម្បលទសនានាជ្៉ុាំវញិពិភពលោក 
កន៉ុង្ការផតល់ជ្ាំនួយជាសមាភ រលគ្នល ដូច្ជាមា ស និង្ទឹកោង្ថ្ដ 
ក៏ដូច្ជាសមាភ រសាំខ្លន់ៗ ដូច្ជាបាំពង់្ខយល់ លដីេបីម្បយ៉ុទធនឹង្
ជ្ាំងឺ្លន៉ះ។
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ម្បភព៖ The World Tourism Organization (UNWTO) 

ណផនទីពិភពសោកននប្បសទសកំពុង្អនវុត្តការបិទប្បសទសអំ ងុ្ជំង្ឺរាត្ត្ាត្កវូីដ្១៩  
*ម្ត្ឹេថ្ងៃទី២៥ ខខេីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 

 

ម្បភព៖ Daily Mail 

ពាករែ៍ឆ្ន ២ំ០២០ – ការមកដ្លន់នសភញៀវសទសច្រអនតរជាត្ិ, ពភិពសោក  
(ការផ្ទល ស់បតូរជាគិត្ជាភាគរយ)  
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ោ ង្ណ្តកតី អាលេរកិេិនខេនជាម្បលទសខត្េួយ ខដលទទួល
រង្នូវផលប ៉ះពាល់លន៉ះលទ។ កន៉ុង្ច្ាំលណ្តេម្បលទសជាលម្ចី្នខដល
ទទួលរង្លម្គ្ន៉ះោ ង្ ៃ្ន់ ៃ្រពីជ្ាំងឺ្រាត្ត្ាត្កូវដី១៩ រេួទាំង្
ម្បលទសេហាអ្ាំណ្តច្លសដឋកិច្ចពិភពលោកេួយច្ាំនួនលផសង្
លទៀត្ដូច្ជា អ្៉ុីតលី លអ្សា ញ ចិ្ន អាលឺលេ ង់្ និង្ រា ាំង្ជាលដីេ 
ក៏ល ីញថាមានការធាល ក់ច្៉ុ៉ះជាម្បវត្តិសាស្តសតថ្នកាំលណី្នផលិត្
ផលកន៉ុង្ម្សុកសរ៉ុបម្បចាាំឆ្ន ាំខដរ លោយសារវធិានការទប់សាា ត់្ 
និង្បង្ហា រការរកីរាលោលរបស់វរី៉ុសកូរ  ូណ្ត។ ម្បលទសជាលម្ចី្ន
កន៉ុង្ទវីបអឺ្រ  ៉ុប កាំព៉ុង្ខត្ជួ្បម្បទ៉ះនូវវបិត្តិលសដឋកិច្ចដ៏ ៃ្ន់ ៃ្រ ខដល
អាច្ខ្លល ាំង្ជាង្អ្វីខដលពួកលគធាល ប់ឆលង្កាត់្ អ្ាំឡ៉ុង្លពលវបិត្តិ
ហរិញ្ញវត្ថ៉ុសកលច្លនាល ៉ះឆ្ន ាំ២០០៧ ដល់ ២០០៩ (Jackson, 
Weiss, Schwarzenberg, & Nelson, 2020)។ ម្សបលពល
ជាេួយគ្នន លន៉ះ រ យការណ៍្ពិលសសរបស់ម្កុេម្បឹកាផាល់
លោបល់ខផនកលសដឋកិច្ចអាលឺលេ ង់្ ខដល នោក់ជូ្នរោឋ ភិ ល
អាលឺលេ ង់្ នពាករថា កន៉ុង្សាថ នភាពអាម្កក់បាំផ៉ុត្ លសដឋកិច្ច
អាលឺលេ ង់្ អាច្នឹង្មានការធាល ក់ច្៉ុ៉ះម្បមាណ្ ៥,៤ ភាគរយ។ 
លទ៉ះបីជាទិននន័យថ្នវបិត្តិលន៉ះលេីលលៅហាក់បីដូច្ជាមានភាព
ៃ្ន់ ៃ្រក៏លោយកតី វទិាសាថ នលសដឋកិច្ចអាលឺលេ ង់្(IW)  ន
ពាករថានឹង្មានការងយច្៉ុ៉ះោ ង្លហាច្ណ្តស់ ១០ភាគរយ 
ថ្នលសដឋកិច្ចជាតិ្ជាតិ្េូល (Deutsche Welle [DW], 2020)។ 
ច្ាំខណ្កឯអ្៉ុីតលី លគលេីលល ញីថា កាំលណី្នលសដឋកិច្ចអ្៉ុីតលី
អាច្នឹង្លដីរងយលម្កាយ។ ភាន ក់ង្ហរពិលម្គ្ន៉ះខផនកម្សាវម្ជាវេួយ
ល ម្ ៉ះថា REF Ricerche ខដលមានទីតាំង្លៅអ្៉ុីតលី  ន
ពាករថាជ្ាំងឺ្រាត្ត្ាត្ខដលបង្ាលោយវរី៉ុសកូរ  ូណ្តលន៉ះ នឹង្នាាំ
ឱ្យមានការធាល ក់ច្៉ុ៉ះម្បមាណ្ ៨ ភាគរយ ថ្នផលិត្ផលកន៉ុង្ម្សុក
សរ៉ុបរបស់អ្៉ុីតលលីៅកន៉ុង្ឆមាសទី១ (Duddu, 2020)  ខណ្ៈ 
លសដឋកិច្ចរបស់អ្ង់្លគលស ម្តូ្វ នរ ាំពឹកថា នឹង្មានការធាល ក់ច្៉ុ៉ះ
ោ ង្គាំហ៉ុកជាលលីកដាំបូង្ ចាប់តាំង្ពីឆ្ន ាំ១៩៨០ (Klayman, 
2020)។ ដូច្ខដល នលលកីលឡងី្ខ្លង្លលី លៅកន៉ុង្ពិភពលោក

េួយខដលមានទាំង្សកលភាវូបនីយកេម និង្ការត្ភាជ ប់គ្នន
ខបបលន៉ះ ការជាប់គ្នាំង្ភាល េៗថ្នសកេមភាពលសដឋកិច្ច បូករួេ
ទាំង្ការធាល ក់ច្៉ុ៉ះេិនលម្គ្នង្ទ៉ុកជាេ៉ុនថ្នផលិត្ផលកន៉ុង្ម្សុក
សរ៉ុបថ្នបណ្តា ម្បលទសេហាអ្ាំណ្តច្លសដឋកិច្ច  នបលង្ាីត្ជា
ឥទធិពលដូេីណូ្អ្វជិ្ជមាន និង្ផលប ៉ះពាល់ជាលម្ចី្នសាយភាយ
េកលលីលសដឋកិច្ចត្ាំបន់ និង្ពិភពលោក។ ករណី្លៅម្បលទស 
អ្៉ុីរ  ង់្ គឺជាឧទហរណ៍្ជាក់ខសាង្។ លៅសាធារណ្ៈរដឋអ្៉ុីសាល េ
អ្៉ុីរ  ង់្ ខដលទទួលរង្ឥទធិពលផគួបគ្នន រវាង្ទណ្ឌ កេមពីសហរដឋ
អាលេរកិផង្ និង្ជ្ាំងឺ្កូវដី-១៩ ផង្លនា៉ះ  នរ៉ុញម្ចានម្បលទស
េួយលន៉ះឱ្យធាល ក់លៅកន៉ុង្សាថ នភាពវនិាសកេមដ៏អាម្កក់េួយ។ 
ម្សបលពលខដលរោឋ ភិ ល នបញ្ជ ឱ្យបញ្ឈប់អាជី្វកេមទាំង្
ឡាយណ្តខដលេិនចាាំ ច់្ លហីយោក់លច្ញនូវវធិានការឱ្យ
ម្បជាពលរដឋលៅកន៉ុង្ផា៉ះ ម្បជាជ្នអ្៉ុីរ  ង់្ និង្ជ្ាំនួញជាលម្ចី្ននឹង្
េិនអាច្ម្ទាំម្ទរហូត្ដល់លពលខដលជ្ាំងឺ្រាត្ត្ាត្សថិត្លម្កាេ
ការម្គប់ម្គង្ នលទ។ លគ នរាយការណ៍្ថា ថាន ក់ដឹកនាាំអ្៉ុីរ  ង់្ 
លោក Hassan Rouhani  នលសនីស៉ុាំកេចីច្ាំនួន ៥ ពាន់ោន
ដ៉ុោល រអាលេរកិពីេូលនិ្ិរូបិយវត្ថ៉ុអ្នតរជាតិ្ លដីេបសីាា រលសដឋកិច្ច
ឱ្យម្ត្លប់លៅរកសភាពលដីេវញិ (Vahdat, 2020)។  

ការឱ្យម្បជាជ្នលៅផា៉ះ និង្បិទការល វ្ីជ្ាំនួញ េិនម្ត្ឹេខត្ប ៉ះ
ពាល់ដល់លសដឋកិច្ចខត្េួយេ៉ុខលនា៉ះលទ វាខងេទាំង្បង្ាលម្គ្ន៉ះ
ថាន ក់ដល់ស៉ុខមាលភាពសង្គេ និង្ស៉ុខភាពផលូវចិ្ត្តលសាីរម្គប់ទី
កខនលង្ផង្ខដរ។ លៅអ្ាំឡ៉ុង្លពលខដលបណ្តា ម្បលទសជាលម្ចី្ន
កាំព៉ុង្ខត្ោក់លច្ញនូវវធិានការហាេឃ្លត់្ការល វ្ីដាំលណី្រកន៉ុង្ 
រយៈលពលច្លនាល ៉ះពី ២ស ា ហ៍រហូត្ដល់២ខខ េន៉ុសសជាលម្ចី្ន 
កាំព៉ុង្ខត្ជួ្បម្បទ៉ះនូវអារេមណ៍្ ៉្ុញងប់។ ការបង្ហខ ាំង្លៅេួយ
កខនលង្មានផលប ៉ះពាល់ដល់េន៉ុសសទាំង្ផលូវកាយ និង្ផលូវចិ្ត្ត។ 
ការសិការបស់ King’s College London  នបង្ហហ ញថាការ
បង្ហខ ាំង្ឱ្យលៅេួយកខនលង្ អាច្បង្ាឱ្យមានការប ៉ះទង្គិច្ផលូវចិ្ត្ត 
ការភាន់ម្ច្លាំ និង្បលង្ាីត្ឱ្យមានកាំហងឹ្កន៉ុង្ខលួន (Allmandou, 
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2020)។ ៩០ ភាគរយថ្នភាពេិនម្បម្កតី្ទាំង្លន៉ះ ម្តូ្វ ន
រកល ញីថាមានទាំនាក់ទាំនង្លៅនឹង្ជ្ាំងឺ្កូវដី១៩។ ការសិកា
ដខដលលន៉ះ នបញ្ជ ក់បខនថេលទៀត្ថា ការោក់ឱ្យលៅោច្់
លោយខឡកពីគ្នន កន៉ុង្រយៈលពលខវង្ អាច្នាាំឱ្យមានច្ាំណ្ង់្លសព
ជាតិ្អាល់ក៉ុលលលីសកាំណ្ត់្ និង្លរាគសញ្ញ ជាលម្ចី្នលទៀត្។ 
ការអ្៉ះអាង្លន៉ះ ម្សបលៅនឹង្រ យការណ៍្េួយលទៀត្ ខដល ន
លលីកលឡងី្ថា លៅទីម្កុង្ជាាំង្ចូ្វថ្នលខត្តហ ូប៉ុី មានការលកីនលឡងី្
ករណី្ហងិ្ាកន៉ុង្ម្គួសាររហូត្ដល់បីដង្ លបីលម្បៀបល្ៀបនឹង្រយៈ
លពលដូច្គ្នន លៅឆ្ន ាំេ៉ុន (Zhang, 2020)។ ករណី្លន៉ះ េិនម្តឹ្េ
ខត្លកីត្លឡីង្លៅម្បលទសកាំព៉ុង្អ្ភិវឌ្ឍន៍ប ៉ុលណ្តណ ៉ះលទ សូេបីខត្
ម្បលទសលជ្ឿនលលឿន ដូច្ជា រាាំង្ ក៏កាំព៉ុង្ជួ្បម្បទ៉ះការលកីន
លឡងី្ថ្នករណី្អ្ាំលពីហងិ្ាកន៉ុង្ម្គួសារដ៏គួរឱ្យ រេភខដរ។ លោង្
តេទិននន័យរបស់ម្កសួង្េហាថ្ផា រា ាំង្ អ្ាំលពីហងិ្ាកន៉ុង្ម្គួសារ
លៅទូទាំង្ម្បលទស នលកីនលឡងី្ ៣៦ ភាគរយ ចាប់តាំង្ពីការ
បិទការល វ្ីដាំលណី្រពីថ្ងៃទី១៧ ខខេីនាេក (Domestic Violence 
Cases Jump 30% during Lockdown in France, 2020)។ 
ផលលាំ កខផនកហរិញ្ញវត្ថ៉ុកន៉ុង្អ្ាំឡ៉ុង្លពលខដលមានសាថ នភាព
តនតឹ្ង្ ជ្ាំរ៉ុញឱ្យមានភាពដ៉ុនោបថ្នស៉ុខភាពផលូវចិ្ត្តរបស់
ពួកលគខងេេួយកម្េិត្លទៀត្។ េ៉ុនលពលការបិទការល វ្ីដាំលណី្រ 
និង្ការោក់ឱ្យលៅោច់្ពីគ្នន  ជ្ាំងឺ្កូវដី១៩  នលម្ជ្ៀត្ចូ្ល
លៅកន៉ុង្ស៉ុខ៉ុមាលភាពផលូវចិ្ត្តរបស់ម្បជាជ្នរចួ្លៅលហយី។ ការ
ទិញលោយសលន់លសាល លម្កាេឥទធិពលជ្ាំងឺ្កូវដី១៩  នល វ្ីឱ្យ 
េន៉ុសស ជាពិលសសេន៉ុសសចាស់ កាន់ង្ហយនឹង្ឆលង្ជ្ាំងឺ្លន៉ះ
បខនថេលទៀត្ លោយសារការផគត់្ផគង់្លសបៀង្អាហារ និង្របស់
ចាាំ ច់្លផសង្ៗលទៀត្ ដូច្ជា មា សការពារ និង្ទឹកោង្ថ្ដ ម្តូ្វ
 នម្បេូលទិញលសាីរខត្អ្ស់ពីសត៉ុកលៅកខនលង្េួយច្ាំនួន។ 
ការទិញលោយសលន់លសាល ខបបលន៉ះ េិនគួរ និង្េិនអាច្បកម្សាយ
ថាជា ការលរៀបច្ាំទប់សាា ត់្លម្គ្ន៉ះេហនតរាយ នលឡីយ។ វាជា
លរឿង្ពីរខ៉ុសគ្នន ទាំង្ម្សុង្ លហយីមានច្ាំណ្៉ុ ច្ខល៉ះ ផា៉ុយគ្នន ខត្េតង្។ 

ការលម្ត្ៀេខលួនសម្មាប់លម្គ្ន៉ះេហនតរាយដ៏ម្តឹ្េម្តូ្វសម្មាប់
ម្បជាជ្នគឺ ការសត៉ុកទ៉ុករបស់របរកន៉ុង្ច្ាំនួនសេរេយេួយទ៉ុក
សម្មាប់លពលមានលម្គ្ន៉ះេហនតរាយ ខដលលេីលេិនល ញីេ៉ុន 
ដូច្ជាទឹកជ្ាំនន់ ឬខយល់ពយ៉ុ៉ះជាលដីេ។ ប ៉ុខនតកន៉ុង្ករណី្លន៉ះ 
េន៉ុសសជាលម្ចី្ន េិនដឹង្ច្ាស់លឡយីថា លពលណ្តជ្ាំងឺ្រាត្ត្ាត្
លន៉ះនឹង្បញ្ច ប់លនា៉ះលទ ដូលច្ន៉ះ អ្នកជ្ាំនាញចិ្ត្តវទិា នពនយល់
ថា េន៉ុសសនាាំគ្នន ទិញទាំនិញតេខដលពួកលគអាច្ល វ្ី ន លម្ពា៉ះ
ពួកលគគិត្ថា លន៉ះជាអ្វីខដលពួកលគអាច្ល វ្ី នលដីេបមី្គប់ម្គង្
សាថ នការណ៍្ (Lufkin, 2020)។ អ្វីខដលល វ្ីឱ្យមានភាពខ៉ុសគ្នន
រវាង្ការលម្ត្ៀេខលួនសម្មាប់លម្គ្ន៉ះេហនតរាយ និង្ការទិញលោយ
ភ័យសលន់លសាល អ្ាំឡ៉ុង្លពលមានវបិត្តិ គឺលៅលពលខដលមានលម្គ្ន៉ះ
េហនតរាយដូច្ជាទឹកជ្ាំនន់ និង្ខយល់ពយ៉ុ៉ះលកីត្លឡីង្ េន៉ុសស
អាច្មានត្ម្េុយខល៉ះថា លពលណ្តវានឹង្បញ្ច ប់លៅវញិ ខត្ការ
ទិញលោយសលន់លសាល កន៉ុង្សាថ នភាពអាសននថ្នជ្ាំងឺ្កូវដី១៩លន៉ះ
វញិ េន៉ុសសេិនអាច្ដឹង្ថា លតី្លពលណ្តសាថ នភាពនឹង្ម្ត្ឡប់
លៅរកភាពម្បម្កតី្ជា្េមតវញិ ខដលេន៉ុសសម្គប់គ្នន អាច្ទិញ
អ្វីៗតេចិ្ត្ត នម្គប់លពលលវោ និង្ម្គប់ទីកខនលង្។ អ្នកជ្ាំនាញ
មាន ក់លទៀត្លជ្ឿថា ការទិញលោយសលន់លសាល លន៉ះ បណ្តត លេកពី
កង្វ៉ះទាំន៉ុកចិ្ត្តលៅលលីអាជាា ្រ រួេទាំង្រោឋ ភិ លកន៉ុង្ការ
លោ៉ះម្សាយវបិត្តិ (Lufkin, 2020)។ លោក Steven Taylor 
សាស្តសាត ចារយ និង្ជាអ្នកជ្ាំនាញច្ិត្តវទិាខផនកលវជ្ជសាស្តសតលៅ
សាកលវទិាល័យ British Columbia  នលលីកលឡងី្ថា ការ
ខច្ករ ាំខលករូបភាពថ្នការទិញទាំនិញលម្ចី្នហួសលលីបណ្តត ញ
សង្គេ នឹង្ជ្ាំរ៉ុញឱ្យអ្នកលផសង្លទៀត្ល វ្ីដូច្គ្នន ខដរ។ គ្នត់្ ន
បខនថេថា “ម្បសិនលបីអ្នកលផសង្លទៀត្លៅលលីក  ល់ទីតនិក 
កាំព៉ុង្រត់្រកទូកសលស្តង្ហគ ៉ះ អ្នកនឹង្រត់្លៅរកវាខដរ លោយេិនខវល់
ថាលតី្ក  ល់កាំព៉ុង្លិច្ ឬអ្ត់្លទលនា៉ះលទ” (Lufkin, 2020)។ 
ឥរោិបងខបបលន៉ះ នឹង្នាាំឱ្យមានការលឡីង្ថ្ងល និង្កង្វ៉ះការ
ផគត់្ផគង់្ជាក់ជាេិនខ្លន។  
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ការលកីនលឡងី្ជាគាំហ៉ុកថ្នត្ម្េូវការេិន នរ ាំពឹង្ទ៉ុក ខដលនាាំ
ឱ្យមានការម្បេូលទិញរហូត្អ្ស់ពីហាង្លន៉ះ អ្នកលក់បនត
តេ Amazon, eBay, Walmart និង្ Etsy ជាលដីេ ល វ្ីការ 
លឡងី្ថ្ងលលៅលលីេ៉ុខទាំនិញេួយច្ាំនួនដូច្ជា ទឹកោង្ថ្ដ មា ស 
សលេលៀកបាំពាក់ការពារ និង្ផលិត្ផលលវជ្ជសាស្តសតចាាំ ច់្ដថ្ទ
លទៀត្សម្មាប់ការរស់លៅម្បចាាំថ្ងៃ។ ឧទហរណ៍្ មា សម្តូ្វ ន
លកក់ន៉ុង្ត្ថ្េលលលីស្េមតលសាីរខត្៦ដង្ (Palmer, 2020)។ 
បខនថេពីលលីការលក់មា សកន៉ុង្ត្ថ្េលដ៏ថ្ងលលលីសលប់លន៉ះ អ្នកលក់
េួយច្ាំនួន នបលង្ាីត្ផលិត្ផល ខដលពួកលគអ្៉ះអាង្ថាអាច្
សមាល ប់វរី៉ុសកូរ  ូណ្ត ន លហីយខល៉ះលទៀត្ នលក់ផលិត្ផល
ខកលង្កាល យលៅឱ្យអ្តិ្ងិជ្នខដលកាំព៉ុង្ភិត្ភ័យច្ាំលពា៉ះជ្ាំងឺ្លន៉ះ។ 
លលីសពីលន៉ះ ម្សបលពលខដលកេមករខាំម្បឹង្ផលិត្របស់របរ
លដីេបីបាំលពញត្ម្េូវការខដលខវ៉ះខ្លត្ គ្នម ននរណ្តមាន ក់នឹង្ទិញ
ទាំនិញងមីលទៀត្លឡយី លម្ពា៉ះអ្នកខដលមានលទធភាពទិញផលិត្
ផលទាំង្លនា៉ះ  នសត៉ុកវាទ៉ុករួច្អ្ស់លៅលហីយ ខណ្ៈលពល
ម្បជាជ្នខដលរកច្ាំណូ្លេួយថ្ងៃសម្មាប់ខត្រស់េួយថ្ងៃ េិន
មានលទធភាពទិញទាំនិញចាាំ ច់្ទាំង្លន៉ះលនា៉ះលទ។ អ្នកជ្ាំនាញ
គលម្មាង្ម្គប់ម្គង្ខខសសង្ហវ ក់ផគត់្ផគង់្ លោក Daniel Stanton 
 នលៅវាថា «ត្ម្េូវការលផលកបលនាា រ» លម្ពា៉ះម្បជាជ្នខដល
ទិញលម្ចី្ន េិន នបរលិភាគ ឬេិនលម្បីម្ ស់ទាំនិញលម្ចី្នជាង្
េ៉ុនលនា៉ះលទ លហីយលោយសារលហត្៉ុផលលន៉ះលៅលពលសាថ ន
ការណ៍្ម្បលសីរលឡីង្វញិ លគ្នលការណ៍្ថ្នការផគត់្ផគង់្ និង្
ត្ម្េូវការ នឹង្មានភាពរអាក់រអួ្លេាង្លទៀត្ លោយសារការ
ផលិត្ហួសកម្េិត្លៅកន៉ុង្លរាង្ច្ម្ក។  

លៅម្ជុ្ង្េួយលផសង្លទៀត្ ការទិញលោយសលន់លសាល លន៉ះ ន
បង្ហហ ញឱ្យលយីង្ល ីញពីគមាល ត្ោ ង្ ា្ំរវាង្អ្នកមាន និង្អ្នក
ម្ក។ គមាល ត្លន៉ះ គឺកាន់ខត្ ា្ំលៅកន៉ុង្ម្បលទសកាំព៉ុង្អ្ភិវឌ្ឍន៍ 
ដូច្ជាលៅអាស្តហវិកភាពខ្លង្ត្បូង្ជាលដីេ ខដលសូេបីខត្កន៉ុង្
សាថ នភាព្េមត ក៏ម្បជាជ្នជាទូលៅ េិនមានលទធភាពទិញ

របស់ខដលពួកលគម្តូ្វការ នខដរ (Lappeman, 2020) 
ដូលច្ន៉ះវាច្ាស់ថាពួកគ្នត់្េិនអាច្សត៉ុកទ៉ុករបស់លម្បីម្ ស់ ន
លទ លៅលពលមានវបិត្តិខបបលន៉ះ ទាំង្ខដលពួកគ្នត់្ខលង្មាន
ម្ ក់ច្ាំណូ្លដូច្េ៉ុនលទៀត្លនា៉ះ។ លទ៉ះលបីករណី្លន៉ះ អាច្ជា
លរឿង្្េមតលៅកន៉ុង្ម្បលទស ដូច្ជាអាស្តហវិកខ្លង្ត្បូង្ ម្បលទស
លជ្ឿនលលឿន ក៏េិនអាច្លគច្ផ៉ុត្ពីភាពសម៉ុគសាម ញម្សលដៀង្គ្នន
លន៉ះខដរ ភាពេិនលសមីគ្នន  នឹង្លកីត្លឡងី្លៅលពលខដលម្បជាជ្ន
ចាប់លផាីេទិញរបស់សត៉ុកទ៉ុក។ ្នាគ្នរលសបៀង្អាហារជាលម្ចី្ន 
 ន និង្កាំព៉ុង្បរចិាច គលសបៀង្ និង្របស់របរលម្បីម្ ស់ដល់
អ្នកខដលម្តូ្វការ ដូច្ជាជ្នលភៀសខលួន និង្អ្នកស៉ុាំសិទធិម្ជ្ក
លកាន លហយីលៅលពលលន៉ះ សូេបអី្ង្គការសបប៉ុរស្េ៌ ក៏កាំព៉ុង្
ម្បឈេនឹង្កង្វ៉ះខ្លត្ការផគត់្ផគង់្ដូច្គ្នន  (BBC, 2020)។ 
ម្បជាជ្នខដលធាល ប់ខត្ទទួល នការបរចិាច គទាំង្លនា៉ះ ម្ត្ូវ
លដីរស៉ុាំជ្ាំនួយលដីេបីការរស់លៅរបស់ពួកលគបនតលទៀត្។ 

ជាខផនកេួយថ្នវធិានការទប់សាា ត់្ការរាត្ត្ាត្ថ្នជ្ាំងឺ្កូវដី១៩ 
ោ ង្លហាច្ណ្តស់ មានម្បលទសច្ាំនួន១៩១ លៅជ្៉ុាំវញិពិភព
លោក  នបញ្ជ ឱ្យបិទសាថ ប័នអ្ប់រ ាំទាំង្អ្ស់ (Reuters, 
2020)។ សិសសនិសសតិ្លលសីពី ១,៣ ពាន់ោននាក់ ឬលសមី
នឹង្៨០ភាគរយថ្នអ្នកកាំព៉ុង្ទទួល នការអ្ប់រ ាំលៅទូទាំង្
ពិភពលោកម្តូ្វ នប ៉ះពាល់លោយវធិានការលន៉ះ។ លទ៉ះបីជា
ថាន ក់លរៀនតេអ្៉ុីន្ឺណិ្ត្ម្តូ្វ នផតល់ជូ្នជ្ាំនួសលោយថាន ក់
លរៀនរូបវនតក៏លោយកតី វា នបង្ហហ ញពីវសិេភាពថ្នសិទធិទទួល
 នការអ្ប់រ ាំ លម្ពា៉ះថាេិនខេនអ្នកសិកាទាំង្អ្ស់ស៉ុទធខត្
មានក៉ុាំពយូទ័រ ឬឧបករណ៍្ឆ្ល ត្ថ្វលដីេបីចូ្លរួេកន៉ុង្ថាន ក់លរៀន
តេអ្៉ុីន្ឺណិ្ត្លនា៉ះលទ។ លន៉ះេិនទន់រាប់បញ្ចូ លទាំង្ការ
ទទួល នម្បព័នធអ្៉ុីន្ឺណិ្ត្ និង្បរោិកាសខដលអ្ាំលណ្តយ
ផលដល់ការសិកាលរៀនសូម្ត្លៅលម្ៅសាោផង្។ យនាការ
ខបបលន៉ះ  នល វ្ីឱ្យប ៉ះពាល់ជាអ្វជិ្ជមានដល់សិទធទទួល ន
ការអ្ប់រ ាំរបស់អ្នកខដលេិនសូវមានលទធភាព។ 
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េ៉ុនលពលការផា៉ុ៉ះលឡីង្ថ្នជ្ាំងឺ្លន៉ះ មានសិសសនិសសិត្ម្បមាណ្ 
២៥៨ោននាក់ លៅទូទាំង្ពិភពលោក  នល ៉ះបង់្លចាលការ
សិកាលោយសារភាពម្កីម្ក អ្ភិ លកិច្ចលខាយ និង្សាថ នភាព
រស់លៅេិនលា (Van Fleet, 2020)។ ការផា៉ុ៉ះលឡងី្ថ្នជ្ាំងឺ្លន៉ះ
 នល វ្ីឱ្យម្បព័នធអ្ប់រ ាំកាន់ខត្មានសភាព ៃ្ន់ ៃ្រ ខដលល វ្ីឱ្យ
អ្នកខដល ត់្បង់្ឱ្កាសេាង្រចួ្េកលហយី កាន់ខត្គ្នម នឱ្កាស។ 
លម្ៅពីលន៉ះ លៅលពលខដលអ្វីៗវលិម្ត្ឡប់េករកភាពម្បម្កតី្វញិ 
រោឋ ភិ ល នឹង្ម្បឈេេ៉ុខជាេួយលពលលវោដ៏លាំ ក កន៉ុង្ការ
សលម្េច្ចិ្ត្តលម្ជី្សលរសីម្បលភទកេមវ ិ្ ីសិកា និង្អាទិភាពខដល
រោឋ ភិ លគួរផាល់ឱ្យសិសសនិសសតិ្ជាេួយនឹង្កញ្ច ប់ងវកិាមាន
កាំណ្ត់្ ខដលេួយខផនកខល៉ះម្តូ្វ នលម្បីម្ ស់កន៉ុង្ការទប់សាា ត់្
ការឆលង្រកីរាលោលថ្នជ្ាំងឺ្កូវដី១៩ រចួ្េកលហយី។ ការផ្ទល ស់បតូរ
បរោិកាសលរៀនសូម្ត្ភាល េៗ ក៏នឹង្ជ្៉ះឥទធិពលដល់លទធផល 
និង្ផលិត្ភាពថ្នការលរៀនសូម្ត្របស់សិសស េួយកម្េិត្ផង្ខដរ 

ពីលម្ពា៉ះេិនខេនសិសសម្គប់រូប ស៉ុទធខត្អាច្សម្េបខលួនលៅនឹង្
ការផ្ទល ស់បតូរងមីកន៉ុង្រយៈលពលខលី នលនា៉ះលទ ជាក់ខសាង្កន៉ុង្ករណី្
ខដលរង្ផលប ៉ះពាល់ោ ង្ខ្លល ាំង្ និង្បនាា ន់លោយកូវដី១៩ 
លន៉ះ។ ច្ាំលពា៉ះការរកីរាលោលថ្នជ្ាំងឺ្កូវដី១៩ លន៉ះ កាីម្ពួយ រេា
ខ្លល ាំង្ជាង្លគលនា៉ះ គឺស៉ុខភាព ការអ្ប់រ ាំ និង្ឥរោិបងម្បជាជ្ន
លឆលីយត្បលៅនឹង្ជ្ាំងឺ្លន៉ះ។ ចាប់តាំង្ពីមានការសាយភាយ
ព័ត៌្មានអ្ាំពីការផា៉ុ៉ះលឡីង្ថ្នជ្ាំងឺ្លន៉ះកាលពីខខ ន្ូ  លៅឆ្ន ាំេ៉ុន 
ម្បជាជ្ន  នចាប់លផតីេចាត់្ទ៉ុក ជ្ាំងឺ្កូវដី១៩ ជាជ្ាំងឺ្ដ៏កាច្
សាហាវេួយ។ លរឿង្ខដលកាន់ខត្អាម្កក់លនា៉ះ គឺមានការលកីន
លឡីង្ថ្នការលរសីលអី្ង្ និង្ការសាប់លខពីេជ្នជាតិ្ចិ្នកន៉ុង្ន័យ
លោយខឡក និង្ជ្នជាតិ្អាស៉ុីកន៉ុង្ន័យរេួ។ លោយសារការយល់
ម្ច្ឡាំលលីជ្ាំងឺ្េួយលន៉ះ េន៉ុសសេួយច្ាំនួនគិត្ខ៉ុសថាជ្នជាតិ្
អាស៉ុី គឺជាអ្នកច្េលង្ជ្ាំងឺ្លន៉ះ។ ការយល់ម្ច្លាំលន៉ះ គួបផសាំ
ជាេួយពាកយថា «វរី៉ុសចិ្ន» ខដលម្តូ្វ នលម្បីលៅកន៉ុង្លសច្កតី
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ខងលង្ការណ៍្ លោក ដូណ្តល់ ម្តាំ ម្បធានា្ិបតី្សហរដឋអាលេរកិ  
លដីេបពិីពណ៌្នាពីជ្ាំងឺ្កូវដី១៩ (Al Jazeera, 2020) ខដលល វ្ី
ឱ្យមានម្បតិ្កេមពីេហាជ្នលៅលលីការលម្បីម្ ស់ពាកយលន៉ះ។ 
លម្កាយេក លោកម្បធានា្ិបតី្ ម្តាំ  នខកខម្បការលម្បីម្ ស់
ពាកយសេាីរបស់គ្នត់្វញិ លហយី ននិោយថា លោកនឹង្េិន
បនតលម្បីម្ ស់ពាកយលនា៉ះលទៀត្លទ។ ការលលីកលឡងី្ដ៏លរសីលអី្ង្
ខដលលោក ម្តាំ ធាល ប់ការពារពីលពលេ៉ុនលន៉ះ លកីត្លឡងី្លម្កាយ
លពលអាលេរកិ និង្ចិ្ន  នច្ង្ា៉ុលគ្នន លៅវញិលៅេកលោយ
លម្បីម្ទឹសាី Conspiracy ថាអ្នកមាខ ង្លទៀត្  នបលង្ាីត្វរី៉ុសលន៉ះ
លឡីង្លរៀង្ៗខលួន។ ភាពច្ម្េូង្ច្ម្មាសលន៉ះ ពិត្ជា នបង្ាឱ្យ
មានការភាន់ម្ច្លាំច្ាំលពា៉ះេន៉ុសស ខដលមានការភ័យខ្លល ច្ម្សាប់ 
និង្ជ្ាំរ៉ុញអារេមណ៍្លទីសទល់របស់ពួកលគលៅលលីម្បជាជ្ន
អាស៉ុីឱ្យកាន់ខត្ខ្លល ាំង្លឡីង្។ អ្ត្ថបទព័ត៌្មាន និង្លរឿង្រា វជា
លម្ចី្ន នច្រាច្រពាសលពញបណ្តា ញសង្គេ ខដលនិោយអ្ាំពី
ជ្នជាតិ្អាស៉ុីេួយច្ាំនួនខដលរស់លៅម្បលទសលម្ៅ ម្តូ្វ នលគ
ល វ្ី បកន៉ុង្រូបភាពលផសង្ៗ លៅលពលមានលរាគរាត្ត្ាត្លន៉ះ 
រួេមាន ការវាយម្បហារតេរយៈពាកយសេតី រហូត្ដល់ការ
វាយដាំលលីរាង្កាយ និង្ការបាំផលិច្បាំផ្ទល ញម្ទពយសេបត្តិជាលដីេ។ 
ការសាប់លខពីេជាតិ្សាសន៍េួយេិនមានម្ពាំខដនលនា៉ះលទ លហយី
នឹង្កាន់ខត្្ៃន់ ៃ្រលៅ លវៀរខលង្ខត្ព័ត៌្មានសេម្សបេួយ
ទក់ទង្នឹង្ជ្ាំងឺ្លន៉ះ ម្តូ្វ នផសពវផាយឱ្យសាធារណ្ៈជ្ន ន
ដឹង្ច្ាស់។ េិនម្តឹ្េខត្ប ៉ុលណ្តណ ៉ះ ការខបង្ខច្កសង្គេ នល វ្ីឱ្យ
េន៉ុសសខបក ក់ និង្ឃ្លល ត្ឆ្ៃ យពីគ្នន ទាំង្េិនដឹង្ខលួន។ 

❖ ការស្លើយត្បនានាជាសាកល និង្សៅតាម
ត្ំបន់ ច្ំសពា៉ះជំង្ឺកវូីដ្១៩ 

រហូត្េកដល់បច្ច៉ុបបននលន៉ះអ្នកវទិាសាស្តសត និង្អ្នកម្សាវម្ជាវ
លៅជ្៉ុាំវញិពិភពលោកកាំព៉ុង្ម្បណ្តាំង្ម្បខជ្ង្ជាេួយនឹង្លពល
លវោ លដីេបខីសវង្រកការពា លជ្ាំងឺ្រាត្ត្ាត្ ខដលកាំព៉ុង្ខត្

ផាល់កាីម្ពួយ រេភជាសាកល និង្ល វ្ីឱ្យខ្លត្បង់្ដល់ការរកី
ច្លម្េីន និង្ការអ្ភិវឌ្ឍទូទាំង្ពិភពលោក។ វា ក់សាាំង្ខដល
អាច្ធានាការពា លទាំង្ម្សុង្ អាច្ម្តូ្វការលពលលវោលម្ចី្ន
លទៀត្ លោយសារថាេូលលហត្៉ុពិត្ម្ កដថ្នវរី៉ុសលន៉ះេិនទន់
ម្តូ្វ នលគកាំណ្ត់្អ្ត្តសញ្ញ ណ្លៅលឡីយ។ ដាំណ្តក់កាល
ដាំបូង្ថ្នការសាកលបង្កន៉ុង្គលីនិកសម្មាប់វា ក់សាាំង្ការពារ
លេលរាគកូរ  ូណ្តម្បលភទងមីលន៉ះ ម្តូ្វ នល វ្ីលឡីង្លៅសហរដឋ
អាលេរកិលលីអ្នកសម័ម្គចិ្ត្ត ៤៥ នាក់ ខដលមានអាយ៉ុខ៉ុសៗគ្នន  
លហយីពួកលគម្តូ្វ នតេោនោ ង្ដិត្ដល់កន៉ុង្រយៈលពល ៦
ស ត ហ៍ (National Institute of Health [NIH], 2020)។ 
ម្កុេហ ៉ុនបលច្ចកវទិាជី្វសាស្តសត និង្វទិាសាថ នម្សាវម្ជាវេួយ
ច្ាំនួនពីបណ្តា ម្បលទសជាលម្ចី្ន រួេទាំង្ចិ្ន ជ្ប ៉ុន ច្ម្កភព
អ្ង់្លគលស និង្អាលលឺេ ង់្ ក៏ នចូ្លរួេលដីេបីរកវ ិ្ ីពា ល 
និង្វា ក់សាាំង្លន៉ះផង្ខដរ ប ៉ុខនតពួកលគលៅខត្ម្តូ្វការលពលលវោ
សម្មាប់បញ្ជ ក់ថា វាមានម្បសិទធភាព និង្មានស៉ុវត្ថិភាពេ៉ុន
លពលោក់ឱ្យពលរដឋលម្បីម្ ស់។ លម្ៅពីកិច្ចខិត្ខាំម្បឹង្ខម្បង្
ទាំង្លន៉ះ ម្បលទសនានាលៅជ្៉ុាំវញិពិភពលោកក៏កាំព៉ុង្អ្ន៉ុវត្ត 
និង្លម្ត្ៀេវធិានការលឆលីយត្ប លដីេបលីោ៉ះម្សាយជាេួយនឹង្ការ 
រកីរាលោលោ ង្ឆ្ប់រហ័សថ្នជ្ាំងឺ្លន៉ះ។ លន៉ះ គឺជាការខសវង្
យល់ពីរលបៀបខដលបណ្តត ម្បលទសលៅជ្៉ុាំវញិពិភពលោក និង្
កន៉ុង្ត្ាំបន់ ជាពិលសសអាសា នកាំព៉ុង្ត្ស ូជាេួយជ្ាំងឺ្កូវដី១៩។ 
លៅសហរដឋអាលេរកិខដលបច្ច៉ុបបននឈរលៅលាំោប់កាំពូលថ្ន
ករណី្ឆលង្ជ្ាំងឺ្កូវដី-១៩ ម្កុេការង្ហរជ្ាំនាញខផនកជ្ាំងឺ្កូវដី១៩ 
ដឹកនាាំលោយលោក Mike Pence ម្តូ្វ នបលង្ាីត្លឡងី្លដីេបី
តេោន និង្ម្គប់ម្គង្ឱ្យ នម្បលសីរនូវម្គប់សាថ នភាពទាំង្
អ្ស់ខដលទក់ទង្នឹង្ការរកីរាលោលថ្នជ្ាំងឺ្លន៉ះ។ កន៉ុង្លនា៉ះ 
ក៏មានផង្ខដរនូវបទបញ្ជ  ោក់កម្េិត្លលីការល វ្ីដាំលណី្រចូ្ល
េកពីម្បលទសច្ាំនួន ២៦ លៅសហភាពអឺ្រ  ៉ុប ម្បលទសចិ្ន និង្
បណ្តា ម្បលទសដថ្ទលទៀត្ ខដលកាំព៉ុង្សថិត្កន៉ុង្សាថ ភាពថ្នការ
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ឆលង្កូវដី១៩ ៃ្ន់ ៃ្រ។ លលសីពីលន៉ះ រដឋច្ាំនួន ៣២ លៅសហរដឋ
អាលេរកិ  នអ្ន៉ុវត្តបទបញ្ជ ឱ្យសាន ក់លៅកន៉ុង្ផា៉ះ លោយបង្ហខ ាំង្
ពលរដឋអាលេរកិាាំង្ម្បខហល ៨០ ភាគរយ ថ្នម្បជាជ្នសរ៉ុប
(Secon & Woodward, 2020)។ លោយខឡក រោឋ ភិ ល
អ្៉ុីតលី  នផ្ទល ស់បតូ រនីតិ្វ ិ្ ីដ៏តឹ្ង្រងឹ្បាំផ៉ុត្េួយ ពីការហាេ
ឃ្លត់្ការល វ្ីដាំលណី្រលៅត្ាំបន់ ខដលរង្លម្គ្ន៉ះខ្លល ាំង្បាំផ៉ុត្លៅកន៉ុង្
ម្បលទស លៅជាការហាេឃ្លត់្ខដលម្គបដណ្ត ប់ម្បលទសទាំង្
េូល រួេមានការរតឹ្ត្បិត្ការល វ្ីដាំលណី្រ ហាេឃ្លត់្ការជួ្បជ្៉ុាំ 
និង្មានការោក់បម្មាេលគ្នច្រជាលដីេ (Coronavirus: Italy 
Extends Emergency Measures Nationwide, 2020)។ 
សាោលរៀន និង្សាកលវទិាល័យទូទាំង្ម្បលទសលៅខត្បនត
បិទទវ រ។ លដីេបីទប់សាថ នភាពលសដឋកិច្ចអ្ាំឡ៉ុង្លពលផា៉ុ៉ះជ្ាំងឺ្
លៅកន៉ុង្ម្បលទស នាយករដឋេស្តនតីអ្៉ុីតលី  នម្បកាសនូវកញ្ច ប់
ជ្ាំនួយសលស្តង្ហគ ៉ះបនាា ន់ ច្ាំនួន ២៨,៣ ពាន់ោនដ៉ុោល រអាលេរកិ
លៅលដីេខខេីនា (Sirletti, Follain, & Rotondi, 2020)។ 
លលីសពីលន៉ះ រោឋ ភិ ល ក៏ នបញ្ជ ឱ្យផ្ទា ករាល់លជី្ង្លហា៉ះ
លហរីពីម្បលទសចិ្ន និង្ថ្ត្វា ន់ផង្ខដរ (Coronavirus: Travel 
Restrictions, Border Shutdowns by Country, 2020)។ 
លទ៉ះោ ង្ណ្តកតី ម្បលទសអ្៉ុីតល ីេិនខេនជាម្បលទសលៅអឺ្រ  ៉ុប
ខត្េួយលទខដលរង្ផលប ៉ះពាល់លនា៉ះលទ ម្បលទសជាលម្ចី្ន
លទៀត្លៅកន៉ុង្ត្ាំបន់ ក៏មានវាសនាេិនខ៉ុសគ្នន ខដរ។ ជាក់ខសតង្ 
លអ្សា ញ  នផ្ទា ករាល់ការល វ្ីដាំលណី្ររបស់លភាៀវលទសច្របរលទស
ទាំង្អ្ស់ ចូ្លម្បលទសរបស់ខលួន លោយេិនរាប់បញ្ចូ លម្បជាជ្ន
សហគេន៍អឺ្រ  ៉ុប ខដលល វ្ីដាំលណី្រតេផលូវអាកាស និង្សេ៉ុម្ទ 
លហយីការហាេឃ្លត់្លន៉ះ មានរយៈលពលេួយខខ លោយចាប់
លផតីេពីថ្ងៃទី២២ ខខេីនាេក (Castillo, 2020)។ លម្ៅពីលន៉ះ 
លអ្សា ញបច្ច៉ុបបនន ក៏កាំព៉ុង្បិទម្បលទស លោយេិនអ្ន៉ុញ្ញ ត្ឱ្យ
ម្បជាជ្នលច្ញលម្ៅផា៉ះ លលីកខលង្ច្ាំលពា៉ះករណី្ចាាំ ច់្ បនាា ប់
ពីនាយករដឋេស្តនតីថ្នម្បលទសលន៉ះ  នម្បកាសពនារលពល

វធិានការលន៉ះ ពីថ្ងៃទី២៩ ខខេីនា ដល់ថ្ងៃទី១២ ខខលេសា 
(Coronavirus: How Long Has Spain Been on Lockdown 
and When Does It End?, 2020)។ ម្បជាជ្នលអ្សា ញ េិន
ម្តូ្វ នអ្ន៉ុញ្ញ ត្ឱ្យចាកលច្ញពីផា៉ះលនា៉ះលទ លលីកខលង្ខត្ពួក
លគម្តូ្វលច្ញលៅទិញរបស់របរ ខដលម្តូ្វការជាចាាំ ច់្ដូច្ជា
អាហារ និង្ថាន ាំលពទយ ឬលៅល វ្ីការង្ហរ ខដលេិនអាច្ល វ្ីលៅផា៉ះ
 ន។ រោឋ ភិ ល ក៏ នម្បកាសអ្ាំពីកញ្ច ប់ងវកិាជ្ាំនួយច្ាំនួន 
២០០ ពាន់ោនអឺ្រ  ូ (ម្បមាណ្២២០ ពាន់ោនដ៉ុោល រអាលេរកិ) 
លដីេបជួី្យម្បជាជ្ន និង្អាជី្វកេមខដលរង្លម្គ្ន៉ះលោយវរី៉ុសលន៉ះ។ 
ម្សលដៀង្គ្នន លន៉ះ រោឋ ភិ លអាលលឺេ ង់្  នលច្ញបទបញ្ជ  
លោយេិនអ្ន៉ុញ្ញ ត្ឱ្យអ្នកដាំលណី្រណ្តខដលចាកលច្ញពីម្បលទស
ខដលេិនសថិត្លៅត្ាំបន់ Schengen ចូ្លេកម្បលទសអាលលឺេ ង់្ 
លឡយី លលីកខលង្ខត្ជាអ្នកជ្ាំនាញ និង្អ្នកម្សាវម្ជាវលវជ្ជសាស្តសត 
ម្បជាជ្នរស់លៅអ្ចិ្ថ្ស្តនតយ៍លៅម្បលទស រាាំង្ លៅម្បលទសជា
សមាជិ្កត្ាំបន់លសដឋកិច្ចអឺ្រ  ៉ុប និង្លៅម្បលទសសវីស និង្អ្នក 
កាន់លិខិត្ឆលង្ខដនរបស់អ្ង់្លគលស (Coronavirus: Travel 
Restrictions, Border Shutdowns by Country, 2020)។ 
 រា ាំង្ និង្អាលលឺេ ង់្អ្ន៉ុវត្ត វ ិ្ ីសាស្តសតការរតឹ្ត្បតិ្ការល វ្ីដាំលណី្រ
លសាីរខត្ដូច្គ្នន ទាំង្ម្សុង្។ អ្នកដាំលណី្រខដលចាកលច្ញពីម្បលទស
នានាខដលលៅលម្ៅត្ាំបន់ Schengen នឹង្េិនម្តូ្វ នអ្ន៉ុញ្ញ ត្
ឱ្យចូ្លម្បលទស រា ាំង្លឡយី លោយមានករណី្លលីកខលង្ដូច្
ម្បលទសអាលលឺេ ង់្ខដរ។ បច្ច៉ុបបននម្បលទស រា ាំង្ទាំង្េូល កាំព៉ុង្
សថិត្លៅលម្កាេការបិទទវ រោ ង្តឹ្ង្រងឹ្ ខណ្ៈខដលសាោលរៀន 
និង្អាជី្វកេមនានាកាំព៉ុង្បិទទវ រេតង្េួយៗបនតគ្នន ។ 

ម្កលឡកពីអឺ្រ  ៉ុបលៅលេីលកខនលង្ដាំបូង្ថ្នការផា៉ុ៉ះវរី៉ុសវញិ ម្បលទស
ចិ្នម្តូ្វ នេន៉ុសសជាលម្ចី្នចាត់្ទ៉ុកថាជាគាំរូលជាគជ័្យថ្នការ
ទប់សាា ត្់ជ្ាំងឺ្លន៉ះ។ ចាប់តាំង្ពីការបិទទវ រថ្នទីម្កុង្វូហាន
ទាំង្េូល អាជាា ្រចិ្ន ន និង្កាំព៉ុង្តេោនោ ង្ដិត្ដល់
នូវច្លនារបស់ម្បជាជ្នតេរយៈការបលង្ហហ ៉ះម្ដូន លហយីខងេ
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ទាំង្ខម្សកម្ ប់ម្បជាជ្នឱ្យលៅផា៉ះ និង្ពាក់មា ស។ រោឋ ភិ ល
ទីម្កុង្លប កាាំង្ ក៏ នលម្បីម្ ស់បលច្ចកវទិាលជ្ឿនលលឿនោ ង្
មានម្បសិទធភាព តេរយៈការអ្ន៉ុវត្តបលច្ចកវទិាសមាគ ល់េ៉ុខ 
(Social Recognition) និង្ការចាត់្ថាន ក់ម្បជាជ្នតេលលខ
កូដពណ៌្ លោយអាម្ស័យលលីហានិភ័យថ្នការឆលង្របស់ពួកលគ 
(Hjelmgaard, Lyman, & Shesgreen, 2020)។ ឥឡូវលន៉ះ 
ទីម្កុង្វូហាន ខដលជាច្ាំណ្៉ុ ច្កណ្តត លថ្នការរាត្ត្ាត្ ខលង្
សថិត្លៅលម្កាេការ ៉ុាំឃ្លាំង្លទៀត្លហយី បនាា ប់ពីអាជាា ្រ ន
ម្គប់ម្គង្លោយលជាគជ័្យ ខដល ននាាំឱ្យខខសលកាង្សថិតិ្អ្នក
ឆលង្ម្ត្លប់េករាបវញិ។ ដូច្ម្បលទសជាលម្ចី្នលទៀត្លៅលលី
ពិភពលោកខដរ លទ៉ះជាោ ង្ណ្តក៏លោយការម្បយ៉ុទធម្បឆ្ាំង្
នឹង្លេលរាគឆលង្របស់ចិ្នលៅខត្បនតលកីត្មាន។ ម្កសួង្ការ
បរលទសចិ្ននាថ្ងៃទី២៦ ខខេីនា  នម្បកាសពីការរតឹ្ត្បតិ្ការ
ល វ្ីដាំលណី្រម្ទង្់ម្ទយ ា្ំ ខដល នហាេឃ្លត់្ការល វ្ីដាំលណី្រ
របស់ជ្នបរលទស ខដលមានបាំណ្ង្ចូ្លេកម្បលទសចិ្ន លបី
លទ៉ះបីជាពួកលគកាន់ទិោឋ ការចិ្ន ឬលិខិត្អ្ន៉ុញ្ញ ត្សាន ក់លៅ
ជាអ្ចិ្ថ្ស្តនតយល៍ៅម្បលទសចិ្នក៏លោយ។ ប ៉ុខនតការរតឹ្ត្បតិ្ងមីលន៉ះ 
េិនមានឥទធិពលលលីប៉ុគគលិកការទូត្ និង្ម្បជាជ្នខដលមាន
បាំណ្ង្ចាាំ ច់្េកល វ្ីសកេមភាពលសដឋកិច្ច ពាណិ្ជ្ជកេម វទិា
សាស្តសត ឬបលច្ចកវទិា ឬត្ម្េូវការបនាា ន់ថ្នេន៉ុសស្េ៌លនា៉ះលទ 
(Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of 
China [FMPRC], 2020)។ លទ៉ះបីជារោឋ ភិ លចិ្ន េិនទន់
 នបលញ្ច ញកញ្ច ប់ងវកិាជ្ាំរ៉ុញលសដឋកិច្ចដូច្ម្បលទសដថ្ទ
លទៀត្ក៏លោយ រោឋ ភិ លចិ្ន កាំព៉ុង្ជ្ាំរ៉ុញឱ្យ្នាគ្នរទាំង្អ្ស់
របស់ខលួន ពនារការទូទត់្ម្ ក់កេចី។ 

សម្មាប់ត្ាំបន់អាសា នវញិ ការឆលង្ថ្នជ្ាំងឺ្កូវដី១៩ អាច្មាន
ទម្េង់្ខ៉ុសគ្នន ៗកន៉ុង្ច្ាំលណ្តេម្បលទសជាសមាជិ្កអ្ង្គការត្ាំបន់

 
4 បច្ច៉ុបបននភាពតួ្លលខម្តឹ្េថ្ងៃទី៣ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២០ លមា ង្ ១៤:៤៩ GMT លោយលគហទាំព័រ Worldometer។  

អាស៉ុីអាលគនយ៍ទាំង្អ្ស់ រដឋសមាជិ្កនីេួយៗ នពាោេ
អ្ភិវឌ្ឍ និង្ោក់លច្ញនូវវធិានការខ៉ុសៗគ្នន លៅតេសាថ នភាព
ថ្នការឆលង្តេម្បលទសលរៀង្ៗខលួន។ ម្បលទសមា លឡស៉ុី ឈរ
លៅលាំោប់កាំពូលលៅកន៉ុង្ត្ាំបន់អាសា ន ខដលមានករណី្ឆលង្
ច្ាំនួន ៣.៣៣៣ ករណី្ និង្ករណី្សាល ប់ច្ាំនួន ៧៦៧ ករណី្4 
គិត្ម្តឹ្េថ្ងៃសរលសរអ្ត្ថបទលន៉ះ។ លោយសារសាថ នការណ៍្ជ្ាំងឺ្ 
កូវដី១៩ លៅមា លឡស៉ុី េិនទន់បង្ហហ ញសញ្ញ ថ្នការ្ូរម្សាល
លៅលឡយី រោឋ ភិ ល នម្បកាសពនារលពលការរតឹ្បនតឹង្ការ
ល វ្ីដាំលណី្រលៅទូទាំង្ម្បលទសរយៈលពល ២ ស ត ហ៍លទៀត្រហូត្
ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខខលេសា បនាា ប់ពីវធិានការេ៉ុនៗេិនមានម្បសិទធិ
ភាព។ ការបិទការល វ្ីដាំលណី្រលន៉ះ នឹង្រតឹ្ត្បិត្ការល វ្ីដាំលណី្រ
ផ្ទល ស់ទី និង្ការជួ្បជ្៉ុាំលៅទីសាធារណ្ៈ លហីយកមាល ាំង្ម្បោប់
អាវ៉ុ្ម្តូ្វ នោក់ពម្ង្ហយ លដីេបីឃ្លល ាំលេីលការរតឹ្បនតឹង្លន៉ះ។ 
េិនខត្ប ៉ុ លណ្តណ ៉ះ រោឋ ភិ ល  នបលង្ាីនកញ្ច ប់ងវកិាជ្ាំរ៉ុញ 
លសដឋកិច្ចពី ២០ពាន់ោន ដល់២៥០ពាន់ោនរងី្ហគីត្ 
(ម្បមាណ្ ៥៨ពាន់ោនដ៉ុោល រអាលេរកិ) និង្ងវកិាច្ាំនួន 
១ពាន់ោនរងី្ហគីត្បខនថេលទៀត្ដល់ម្កសួង្ស៉ុខ្លភិ ល
សម្មាប់ឧបករណ៍្លវជ្ជសាស្តសត ខដលការច្ាំណ្តយសរ៉ុបរបស់
ម្កសួង្ស៉ុខ្លភិ លមានដល់លៅ ១,៥ ពាន់ោនរងី្ហគតី្ លសមី
នឹង្ម្បមាណ្ ៣៥០ ោនដ៉ុោល រអាលេរកិ (New Straits Times, 
2020)។ ដូច្ម្បលទសដថ្ទលទៀត្ខដរ មា លឡស៉ុី ក៏ នរារា ាំង្
ការល វ្ីដាំលណី្ររបស់ជ្នបរលទសចូ្លេកកន៉ុង្ម្បលទសខលួន និង្
ការចាកលច្ញរបស់ម្បជាជ្នសាន ក់លៅអ្ចិ្ថ្ស្តនតយ៍របស់ខលួន
(MFAIC, 2020)។ ម្បជាជ្នទាំង្អ្ស់ខដលលទីបខត្វលិ    
ម្ត្ឡប់ចូ្លម្បលទសវញិ នឹង្ម្តូ្វអ្ន៉ុវត្តតេនីតិ្វ ិ្ ីថ្នវធិាន 
ច្តត ឡសី័ករយៈលពល១៤ថ្ងៃ។ លលីសពីលន៉ះ សាថ ប័នអ្ប់រ ាំម្គប់
លាំោប់ថាន ក់ ម្តូ្វ នបញ្ជ ឱ្យបិទបលណ្តត ៉ះអាសនន។  
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បនាា ប់ពីម្បលទសមា លឡស៉ុី ហវលីីពីនសថិត្លៅលាំោប់ទី២ លោយ
មានករណី្ឆលង្ច្ាំនួន ៣.០១៨5 ករណី្ លហយីបនាា ប់េកមាន
ថ្ង ឥណ្ឌូ លណ្ស៉ុី និង្សងិ្ហប៉ុរ ីខដលស៉ុទធខត្មានករណី្ឆលង្ជាង្
េួយពាន់ករណី្។ ម្បធានា្ិបតី្ហវីលីពីន  នបិទការល វ្ី
ដាំលណី្រកន៉ុង្លកា៉ះលូហស៉ុន (Luzon) របស់ហវលីីពីនរហូត្ដល់ថ្ងៃ
ទី១២ ខខលេសា ខត្អាច្នឹង្ពនារលពលកន៉ុង្ការលបីកដាំលណី្រការ
វញិ។ ការលច្ញទិោឋ ការម្តូ្វ នផ្ទា ក លហីយសាោលរៀនទាំង្
អ្ស់ម្តូ្វ នបញ្ជ ឱ្យបិទរហូត្ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខខលេសា។ ច្ាំលពា៉ះ
សាថ នភាពលៅកន៉ុង្ម្បលទសសិង្ហប៉ុរវីញិ លភាៀវលទសច្រណ្តខដល
 នល វ្ីដាំលណី្រលៅកាន់ម្បលទសអ្៉ុីតលី លអ្សា ញ អាលលឺេ ង់្ 
និង្ រា ាំង្កន៉ុង្រយៈលពល១៤ថ្ងៃច្៉ុង្លម្កាយ នឹង្េិនម្តូ្វ ន
អ្ន៉ុញ្ញ ត្ឱ្យចូ្លសងិ្ហប៉ុរលីឡយី រាប់ទាំង្ការល វ្ីដាំលណី្រចូ្លេក
ម្បលទស និង្ការបតូរលជី្ង្យនតលហា៉ះ ខណ្ៈនាវាលទសច្រណ៍្ម្គប់
ម្បលភពេិនម្តូ្វ នអ្ន៉ុញ្ញ ត្ឱ្យមានចូ្លច្ត្លៅកាំពង់្ខផរបស់
ខលួនលឡយីសម្មាប់លពលលវោលន៉ះ។ នាលពលបច្ច៉ុបបននលន៉ះ លៅ
សិង្ហប៉ុរ ីជ្នណ្តខដលរ ាំលោភបាំពានបទបញ្ជ គមាល ត្ស៉ុវត្ថិភាព 
នឹង្ម្តូ្វផតនាា លទសពិន័យជាម្ ក់រហូត្ដល់ ៧.០០០ ដ៉ុោល រ
អាលេរកិ ឬជាប់ពនធនាគ្នររហូត្ដល់៦ខខ។ រោឋ ភិ លសិង្ហប៉ុរ ី
 នលច្ញកញ្ច ប់ងវកិាច្ាំនួន ៣៣ ពាន់ោន ដ៉ុោល រអាលេរកិ 
លដីេបីសាា រលសដឋកិច្ចលច្ៀសវាង្ពីការដួលរលាំ (Dez Shira & 
Associates, 2020)។  

ច្ាំខណ្កឯម្បលទសថ្ង និង្ឥណ្ឌូ លនស៉ុី ខដលមានច្ាំនួនករណី្ឆលង្
ម្បហាក់ម្បខហលគ្នន  កាំព៉ុង្សថិត្កន៉ុង្សាថ នភាពោក់ម្បលទសកន៉ុង្
ម្គ្នអាសនន។ ថ្ងម្តូ្វ នសថិត្កន៉ុង្សាថ នភាពថ្នម្គ្នអាសននរហូត្
ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខខលេសា លបីលោង្តេលសច្កតីម្បកាសជាផលូវការ
ពីរោឋ ភិ លថ្ងច្៉ុ៉ះថ្ងៃទី២៦ ខខេីនា (Techakitteranun, 
2020)។ លលីសពីលន៉ះលទៀត្ អ្ភិ លទីម្កុង្ ង្កក  នច្៉ុ៉ះ

 
5 បច្ច៉ុបបននភាពតួ្លលខម្តឹ្េថ្ងៃទី៣ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២០ លមា ង្ ១៤:៤៩ GMT លោយលគហទាំព័រ Worldometer។  

ហត្ថលលខ្លយល់ម្ពេលលីបទបញ្ជ បិទហាង្លក់ទាំនិញ ផារ 
សាោលរៀន និង្ពហ៉ុកីឡាោឋ ន លលីកខលង្ខត្លភាជ្នីយោឋ ន
ខដលមានលសវាកេមដឹកជ្ញ្ជូ នដល់ផា៉ះ ផារទាំលនីប ហាង្លក់
ថាន ាំលពទយ និង្ទីផារលក់េហូបអាហារ។ ថ្ង ក៏នឹង្ផ្ទា ករាល់ការ
លច្ញទិោឋ ការលលីការេកដល់ (Visa on Arrival) និង្ការលលកី
ខលង្ទិោឋ ការ សម្មាប់ម្បលទសខដលធាល ប់ទទួល នប៉ុពវសិទធិ
លន៉ះពីេ៉ុនេក (Dez Shira & Associates, 2020)។ សាធារណ្
រដឋឥណ្ឌូ លណ្ស៉ុីនាលពលបច្ច៉ុបបនន ក៏កាំព៉ុង្សថិត្លៅកន៉ុង្សាថ នភាព
អាសននោ ង្លហាច្ណ្តស់រហូត្ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខខលេសា ឆ្ន ាំ
២០២០។ លដីេបីទប់សាា ត់្ការរកីរាលោល រោឋ ភិ ល ន
ខកខម្បភូេិអ្ត្តពលកេមេួយលៅទីម្កុង្ហាកាត លដីេបីល វ្ីជា
េនាីរលពទយសម្មាប់ផា៉ុកអ្នកជ្ាំងឺ្កូវដី១៩ ខដលមានសេត្ថភាព
អាច្ផា៉ុកអ្នកជ្ាំងឺ្រហូត្ដល់២២.០០០នាក់។ លម្ៅពីលន៉ះ លដីេបី
ទប់សាា ត់្ការនាាំចូ្លថ្នករណី្ឆលង្ រោឋ ភិ លឥណ្ឌូ លណ្ស៉ុី ន
បញ្ជ ឱ្យផ្ទា កការផតល់ទិោឋ ការ សម្មាប់ម្បលទសទាំង្អ្ស់រយៈ
លពលេួយខខ និង្ការហាេឃ្លត់្ការល វ្ីដាំលណី្រចូ្លេកម្បលទស
ឥណ្ឌូ លណ្ស៉ុី សម្មាប់អ្នកខដលមានម្បវត្តិល វ្ីដាំលណី្រលៅកាន់
ម្បលទសនានា ខដលឆលង្លេលរាគលម្ចី្នជាង្លគលលីពិភពលោក។ 
រាជ្រោឋ ភិ ល  នលម្ត្ៀេងវកិាច្ាំនួន ២៤,៨ ពាន់ោនដ៉ុោល រ
អាលេរកិ លដីេបមី្បយ៉ុទធម្បឆ្ាំង្នឹង្ការរាត្ត្ាត្ថ្នជ្ាំងឺ្កូវដី១៩ 
(Dezan Shira & Associates, 2020) ។ 

ម្បលទស CLMV (កេព៉ុជា ឡាវ េីោ ន់មា  និង្លវៀត្ណ្តេ) 
និង្ម្ប ុយលណ្ បច្ច៉ុបបននជាម្បលទសខដលមានឆលង្ករណី្ឆលង្
ជ្ាំងឺ្កូវដី១៩ តិ្ច្ជាង្លគកន៉ុង្ច្ាំលណ្តេបណ្តា ម្បលទសអាសា ន។ 
ោ ង្ណ្តេិញ ម្បលទសទាំង្លន៉ះ ក៏កាំព៉ុង្អ្ន៉ុវត្តវធិានការបង្ហា រ 
និង្ការទប់សាា ត់្ោ ង្តឹ្ង្រងឹ្សម្មាប់ការម្បយ៉ុទធនឹង្ជ្ាំងឺ្រោក
សួត្កូវដី១៩។ ជាឧទហរណ៍្ រោឋ ភិ លម្ប ុយលណ្  នោក់
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កាំហតិ្លលីការល វ្ីដាំលណី្ររបស់ពលរដឋខលួន និង្ហាេជ្នបរលទស
ខដលកាំព៉ុង្សាន ក់លៅកន៉ុង្ម្បលទសខលួន េិនឱ្យចាកលច្ញពីម្បលទស 
ខណ្ៈលពលខដលលភាៀវលទសច្រេកពីលខត្ត Zhejiang និង្ 

Jiangzhu ម្តូ្វ នហាេឃ្លត់្េិនឱ្យចូ្លកន៉ុង្ម្បលទស លោយ
លលីកខលង្អ្នកដាំលណី្រជាជ្នជាតិ្ម្ប ុយលណ្ (Dezan Shira & 
Associates, 2020)។ លលសីពីលន៉ះ ការជួ្បជ្៉ុាំលៅទីសាធារណ្ៈ
ក៏ម្តូ្វ នហាេឃ្លត់្ លហីយជ្នណ្តខដលបាំពានបទបញ្ជ
នឹង្ម្តូ្វពិន័យជាទឹកម្ ក់១េ៉ុឺនដ៉ុោល រម្ប ុយលណ្ និង្/ឬម្បឈេ 
នឹង្ការជាប់ពនធនាគ្នររយៈលពល៦ខខ (MFAIC, 2020)។ 
ច្ាំខណ្កឯលៅឡាវវញិ រោឋ ភិ ល នបញ្ជ ឱ្យបិទម្ច្កទវ រ
អ្នតរជាត្ិ លោយរារា ាំង្ម្បជាជ្នេិនឱ្យចាកលច្ញ និង្ចូ្ល
ម្បលទសរបស់ខលួន។ ត្ាំបន់ម្តី្លកាណ្មាស ខដលមានម្ពាំម្បទល់
ជាប់ ចិ្ន និង្េីោ ន់មា  ក៏ម្តូ្វ នបិទដូច្គ្នន ។ រោឋ ភិ ល
 នកាំណ្ត់្ត្ថ្េលលលីមា សការពារ លោយមា សបីម្សទប់ខដល
មានច្ាំនួន៥០មា សកន៉ុង្េួយម្បអ្ប់ េិនម្តូ្វលក់លលីសពីត្ថ្េល
២,៨២ ដ៉ុោល រអាលេរកិ លហីយមា សរាយេួយ េិនម្តូ្វលក់
លលីស ០,១ ដ៉ុោល រអាលេរកិលឡីយ លដីេបីទប់សាា ត្់ការលឡីង្
ថ្ងល។ លៅកន៉ុង្ម្បលទសេីោ ន់មា  ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខខេីនា អ្នក
ខដល នល វ្ីដាំលណី្រលៅលម្ៅម្បលទសកន៉ុង្លពលងមីៗ រេួមានអ្នក
លទសច្រ ម្បជាពលរដឋ និង្េស្តនតីរាជ្ការ ខដលមានបាំណ្ង្ម្ត្ឡប់
ចូ្លកន៉ុង្ម្បលទស ម្តូ្វមានលិខិត្បញ្ជ ក់ពីការពិនិត្យស៉ុខភាព 
ទទួលសាគ ល់លោយម្កសួង្ស៉ុខ្លភិ ល េិនម្តូ្វលលីសពី ៧២
លមា ង្ រាប់ចាប់ពីលពលលវោម្តូ្វល វ្ីដាំលណី្រ (MFAIC, 2020)។ 
េីោ ន់មា  ក៏ នផ្ទា កផាល់ទិោឋ ការលពលេកដល់ សម្មាប់អ្នក
ដាំលណី្រទាំង្អ្ស់ខដលល វ្ីដាំលណី្រេកពីម្បលទសចិ្ន។ លម្ៅពី
លន៉ះ ម្កសួង្ស៉ុខ្លភិ លេីោ ន់មា   នលម្ត្ៀេងវកិាម្បមាណ្ 
២០េ៉ុឺនដ៉ុោល រអាលេរកិសម្មាប់ការផគត់្ផគង់្បរកិាខ រស៉ុខ្លភិ ល 
(Dezan Shira & Associates, 2020)។ េ ាង្វញិលទៀត្ 
នាយករដឋេស្តនតីលវៀត្ណ្តេ នម្បកាសជ្ាំងឺ្កូវដី១៩ ជាជ្ាំងឺ្

រាត្ត្ាត្ទូទាំង្ម្បលទស និង្ោក់បទបញ្ជ អ្ាំពីការអ្ន៉ុវត្ត  
គមាល ត្ស៉ុវត្ថិភាពទូទាំង្ម្បលទសរយៈលពល ១៥ថ្ងៃ ចាប់លផតីេ
ពីថ្ងៃទី១ ខខលេសា លោយសារករណី្ឆលង្លៅខត្បនតលកីនលឡីង្
ពីេួយថ្ងៃលៅេួយថ្ងៃ (Dezan Shira & Associates, 2020)។ 
រាល់ការជួ្បជ្៉ុាំនានា ខដលមានេន៉ុសសលលីសពី២នាក់លឡងី្លៅ 
ម្តូ្វ នហាេឃ្លត់្  លហយីម្បជាពលរដឋទូលៅម្តូ្វ នខណ្នាាំ
ឱ្យរកាគមាល ត្ពីគ្នន ោ ង្តិ្ច្ពីរខេ ម្ត្លៅតេទីសាធារណ្ៈ។ 
រោឋ ភិ លលវៀត្ណ្តេ  នម្បកាសអ្ាំពីការល វ្ីលត្សតម្ទង់្ម្ទយ
ា្ំបនាា ប់ពី ននាាំចូ្លឧបករណ៍្សម្មាប់ល វ្ីលត្សតភាល េៗ ច្ាំនួន 
២០េ៉ុឺនឈ៉ុត្ពីកូលរ  ខ្លង្ត្បូង្។ លម្ៅពីលន៉ះ រោឋ ភិ ល ក៏ ន
ម្បកាសកញ្ច ប់ងវកិាជ្ាំនួយកន៉ុង្ទឹកម្ ក់ច្ាំនួន១,១៦ពាន់ោន
ដ៉ុោល រអាលេរកិ លដីេបជួី្យដល់អាជី្វកេមកន៉ុង្ម្សុកខដលរង្លម្គ្ន៉ះ
លោយសារជ្ាំងឺ្រាត្ត្ាត្កូវដី១៩ (“Vietnam Announces 

$1.16bln Stimulus Package to Help Virus-hit 

Businesses -state media”, 2020)។ 

❖ វិធានការកមពុជាប្បយទុធនឹង្ជំង្ឺកវូីដ្១៩ 

កេព៉ុជា េិនលគច្ផ៉ុត្លឡីយពីការរកីរាលថ្នជ្ាំងឺ្កូវដី១៩ និង្
រង្ផលប ៉ះពាល់របស់វា។ លោង្តេការពាកររបស់្នាគ្នរ
អ្ភិវឌ្ឍន៍អាស៉ុី កេព៉ុជាអាច្នឹង្ទទួលរង្នូវផលប ៉ះពាល់ខ្លង្
លសដឋកិច្ចអាម្កក់បាំផ៉ុត្ កន៉ុង្ច្ាំលណ្តេបណ្តត ម្បលទសជាសមាជិ្ក
អាសា ន លោយលម្បៀបល្ៀបលលីភាគរយថ្នការ ត់្បង់្លសដឋកិច្ច 
និង្ផលិត្ផលកន៉ុង្ម្សុកសរ៉ុបរបស់កេព៉ុជា (Abiad et al., 
2020)។ រ យការណ៍្្នាគ្នរអ្ភិវឌ្ឍន៍អាស៉ុី  នបង្ហហ ញថា 
កេព៉ុជានឹង្ខ្លត្បង់្ម្បមាណ្ជា ៣៩០ ោនដ៉ុោល រអាលេរកិ
ខដលលសមីនឹង្ ១,១៥ ភាគរយថ្នផលិត្ផលសរ៉ុបកន៉ុង្ម្សុករបស់
ខលួន។ បនាា ប់ពីកេព៉ុជា ម្បលទសថ្ង ម្តូ្វ នលគពាករថានឹង្
ជាម្បលទសលាំោប់ទី២ ខដលនឹង្ទទួលរង្ផលប ៉ះពាល់ពីជ្ាំងឺ្
កូវដី១៩ ោ ង្ខ្លល ាំង្លលលីសដឋកិច្ចជាតិ្របស់ខលួន ខដលមានច្ាំនួន
ជិ្ត្លសមីនឹង្ ១,១១ភាគរយថ្នផលិត្ផលកន៉ុង្ម្សុកសរ៉ុប ខណ្ៈ
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កមពុជា 
ការពាករកាំលណី្នផលិត្ផលកន៉ុង្

ម្សុកសរ៉ុប 

ម្បភព៖ Asian Development Bank 

ខដលម្បលទសលផសង្លទៀត្លៅអាស៉ុីអាលគនយ ៍នឹង្ទទួលការខ្លត្
បង់្ោ ង្លហាច្ណ្តស់ ០,៥ ភាគរយ ឬទបជាង្ ០,៥ ភាគរយ
ថ្នច្ាំនួនផលិត្ផលសរ៉ុបកន៉ុង្ម្សុក (Abiad et al., 2020)។ 
បខនថេពីលលីលន៉ះ រ យការណ៍្លសដឋកិច្ចម្បចាាំឆ្ន ាំខដលលទីបលច្ញ
ផាយងមីៗលន៉ះសតីពីទសសនវសិ័យអ្ភិវឌ្ឍន៍អាស៉ុីឆ្ន ាំ២០២០ 
របស់្នាគ្នរអ្ភិវឌ្ឍន៍អាស៉ុី  នពាករថា កេព៉ុជាអាច្នឹង្
ជួ្បម្បទ៉ះនូវការធាល ក់ច្៉ុ៉ះោ ង្ខ្លល ាំង្ ថ្នកាំលណី្នលសដឋកិច្ចម្បចាាំ
ឆ្ន ាំរបស់ខលួនលៅឆ្ន ាំ២០២០ លន៉ះ។ រ យការណ៍្លន៉ះ  ន
បង្ហហ ញថា កាំលណី្នលសដឋកិច្ចរបស់កេព៉ុជាសម្មាប់ឆ្ន ាំ២០២០ 
អាច្នឹង្ធាល ក់ច្៉ុ៉ះដល់ ២,៣ ភាគរយ លហយីសា៉ុ៉ះលឡងី្វញិេក
ម្តឹ្េ ៥,៧ ភាគរយលៅឆ្ន ាំបនាា ប់ លោយខផាកលលីការរ ាំពឹង្ថា 
រាល់សកេមភាពលសដឋកិច្ច នឹង្វលិេករកភាពម្បម្កតី្វញិ លហយី 
ជ្ាំងឺ្រាត្ត្ាត្លន៉ះនឹង្ម្តូ្វ នបញ្ច ប់ (ADB, 2020)។ ម្សលដៀង្
គ្នន លន៉ះ រ យការណ៍្របស់្នាគ្នរពិភពលោក  នលច្ញ
ផាយលៅថ្ងៃទី៣០ ខខេីនា ឆ្ន ាំ២០២០ កនលង្លៅ ក៏ ន

ពាករអ្ាំពីសាថ នភាពលសដឋកិច្ចម្សលដៀង្គ្នន  លោយខផាកលលីការ
វាយត្ថ្េលលលីកតត លសដឋកិច្ចរបស់បណ្តត ម្បលទសលៅកន៉ុង្ត្ាំបន់
អាស៉ុីបូព៌ា និង្អាស៉ុី  ស៉ុីហវកិ ខដលមានច្ាំនួន ២៣៤ ទាំព័រ។ 
្នាគ្នរពិភពលោក  នបង្ហហ ញថា កាំលណី្នផលិត្ផលកន៉ុង្
ម្សុកសរ៉ុបរបស់កេព៉ុជា នឹង្ធាល ក់ច្៉ុ៉ះេកម្តឹ្េ ២,៥ ភាគរយ 
លៅឆ្ន ាំ២០២០ ខដលជាការឆល៉ុ៉ះបញ្ច ាំង្ពីការរកីរាលោលថ្ន
ជ្ាំងឺ្កូវដី១៩ លហយីនឹង្សា៉ុ៉ះលងី្បលឡងី្វញិដល់ ៥,៩ ភាគរយ 
កន៉ុង្ឆ្ន ាំ២០២១ (World Bank, 2020)។ លសណ្តរយី ូដ៏
អាម្កក់បាំផ៉ុត្ ខដលពាករលោយ្នាគ្នរពិភពលោក េកលលី
លសដឋកិច្ចកេព៉ុជា  នបង្ហហ ញថា កាំលណី្នលសដឋកិច្ចកេព៉ុជា អាច្
នឹង្មានកម្េិត្ទបម្តឹ្េ ១ ភាគរយ លៅឆ្ន ាំ២០២០ និង្អាច្
លងី្បលឡីង្ នម្តឹ្េ ៣,៩ ភាគរយ លៅឆ្ន ាំ២០២១ លន៉ះលបី
លោង្តេរ យការណ៍្សាីពីការវាយត្ថ្េលលសដឋកិច្ចកន៉ុង្បណ្តត
ម្បលទសលៅត្ាំបន់អាស៉ុីបូព៌ា និង្អាស៉ុី  ស៉ុីហវិក។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ខត្លទ៉ះជាោ ង្លន៉ះកតី លៅដាំណ្តក់កាលលន៉ះ វធិានការស៉ុខភាព
ខដលមានភាពច្ាស់ោស់ និង្ភាពទទួលខ៉ុសម្តូ្វខពស់ ម្តូ្វ
 នលគអ្៉ះអាង្ថា មានសារៈសាំខ្លន់ជាង្ការសលម្េច្ចិ្ត្តខផនក

ហិរញ្ញវត្ថ៉ុ ពីលម្ពា៉ះថាលសាកនាដកេមលន៉ះ គឺជាវបិត្តិស៉ុខភាព
សាធារណ្ៈ។ ដូលច្ន៉ះ លបីលទ៉ះបីលគ្នលនលោ យសារលពីពនធ 
ឬរូបិយវត្ថ៉ុកន៉ុង្សាថ នភាពខបបលន៉ះ អាច្មានភាពចាាំ ច់្ ខត្អាច្
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េិនមានម្បសិទធិភាព និង្េិនខេនជាកតត អាទិភាពច្េបង្បាំផ៉ុត្
លនា៉ះលទ លបីលម្បៀបល្ៀបជាេួយស៉ុខភាព និង្ស៉ុខ៉ុមាលភាព
របស់ម្បជាជ្ន។ លបីលទ៉ះបីម្បព័នធលសដឋកិច្ចរបស់ម្បលទសេួយ 
គឺជាកង្វល់រេួសម្មាប់ម្គប់អ្នកពាក់ព័នធទាំង្អ្ស់ រេួទាំង្រាជ្  
រោឋ ភិ ល និង្ម្បជាជ្នផ្ទា ល់ ប ៉ុខនតដាំលណ្ត៉ះម្សាយបនាា ន់
បាំផ៉ុត្សម្មាប់កូវដី១៩ គឺការការពារថ្នការរកីរាលោលដល់
សហគេន៍ ខដលទេទរការលឆលីយត្បទន់លពលលវោ និង្
លោយមានភាពយកចិ្ត្តទ៉ុកោក់ដិត្ដល់ជាទីបាំផ៉ុត្។ លៅកន៉ុង្
កាលៈលទសៈថ្នកូវដី១៩លន៉ះ លគម្តូ្វការការយកចិ្ត្តទ៉ុកោក់
ខ្លល ាំង្បាំផ៉ុត្ជាង្លពលណ្តៗទាំង្អ្ស់លៅលលីម្បព័នធខងទាំ និង្
ស៉ុខ្លភិ លរបស់កេព៉ុជា។ ដរាបណ្តវរី៉ុសលន៉ះ ព៉ុាំមានការ
ទប់សាា ត់្ លហយីសាធារណ្ជ្ន លៅខត្សថិត្កន៉ុង្សាថ នភាពភ័យ
សលន់លសាល  លសដឋកិច្ចជាតិ្ នឹង្េិនមានសថិរភាព លហយីនឹង្លៅខត្
សថិត្កន៉ុង្ហានិភ័យខពស់។ 

លពលលវោថ្នភាពភ័យខ្លល ច្ និង្សលន់លសាល កន៉ុង្សង្គេ អ្ាំឡ៉ុង្
លពលរាត្ត្ាត្រា៉ុ ាំថ្រ  ថ្នជ្ាំងឺ្កូវដី១៩ កេព៉ុជា ក៏ដូច្ជាម្បលទសជា
លម្ចី្នលទៀត្ កាំព៉ុង្ខត្ម្បឈេេ៉ុខនឹង្បញ្ហ សង្គេោ ង្លម្ចី្ន
បខនថេពីលលីបញ្ហ លសដឋកិច្ច និង្ស៉ុខភាពសាធារណ្ៈ។ បញ្ហ
ៃ្ន់ ៃ្របាំផ៉ុត្កន៉ុង្ច្ាំលណ្តេបញ្ហ ទាំង្លនា៉ះ រេួមានការផសពវផាយ
ព័ត៌្មានខកលង្កាល យលលីបណ្តត ញសង្គេ ដូច្ជាអ្ាំពី ឧបករណ៍្
ល វ្ីលត្សតលលឿន ថាន ាំពា ល ការបិទរាជ្ធានី និង្លខត្ត រេួទាំង្
ជ្ាំលនឿេិនម្តឹ្េម្តូ្វត្ៗគ្នន លផសង្ៗ ដូច្ជា ការបរលិភាគស ៉ុត្មាន់
កណ្តត លអ្ម្ធាម្ត្ ខដលអាច្មានម្បសិទិធភាពកន៉ុង្ការការពារ
េន៉ុសសពីការឆលង្ជ្ាំងឺ្លន៉ះ នជាលដីេ។ លម្ៅពីលន៉ះ លគក៏ល ញី
មានជ្នលឆលៀត្ឱ្កាសជាលម្ចី្នបនតបនាា ប់ ខដលពាោេលកង្
ច្ាំលណ្ញពីសាថ នភាពថ្នវបិត្តិលន៉ះ។ អ្នកម្បកបអាជី្វកេមខ្លន ត្
តូ្ច្េួយច្ាំនួន  នបនតដាំលឡងី្ថ្ងលឥវា ន់ចាាំ ច់្ ដូច្ជាទឹកោង្
ថ្ដ មា សការពារ អាល់ក៉ុលសម្មាប់ ញ់ និង្របស់លម្បីម្ ស់
ចាាំ ច់្នានា ខដលមានត្ថ្េលខពស់លលីសជាង្ត្ថ្េល្េមត លដីេបី

ផលច្ាំលណ្ញផ្ទា ល់ខលួន។ លលីសពីលន៉ះ លគបង្ហហ ញថា មានលគហ
ទាំព័រងមីជាង្ម្បមាណ្ ១៦.០០០ ខដលមានេូលបទពាក់ព័នធនឹង្ 
វរី៉ុសកូរ  ូណ្ត ម្តូ្វ នច្៉ុ៉ះបញ្ជ ីជាបនតបនាា ប់តាំង្ពីខខេករាឆ្ន ាំលន៉ះ 
(Scott, 2020) ។ លគហទាំព័រេួយច្ាំនួន កន៉ុង្ច្ាំលណ្តេលគហ
ទាំព័រទាំង្លនា៉ះ មានបាំណ្ង្លក់ឧបករណ៍្ខកលង្កាល យ និង្ផាល់
ការបញ្ច៉ុ ៉ះត្ថ្េល លៅលលីទីផារង្ងឹ្ត្ កន៉ុង្លគ្នលបាំណ្ង្ពាោេ
ម្បេូលទិននន័យពីក៉ុាំពយូទ័រផ្ទា ល់ខលួនរបស់និលោជិ្ត្ ខដលកាំព៉ុង្
ល វ្ីការពីផា៉ះ លោយេិនសូវមានការការពារ។ សកេមភាពអ្ស់
ទាំង្លន៉ះ ម្តូ្វ នអ្ាំពាវនាវឱ្យមានការរតឹ្បនតឹង្ ការម្តួ្ត្ពិនិត្យ 
និង្ការម្គប់ម្គង្ពីសាំណ្តក់រោឋ ភិ លលលី ឧម្កិដឋកេមលៅលលី
ម្បព័នធអ្៉ុីន្ឺណិ្ត្ ក៏ដូច្ជាយនតការកាំណ្ត់្ត្ថ្េលឱ្យ នម្តឹ្េ
ម្តូ្វកន៉ុង្ម្គ្នដ៏លាំ កេួយលន៉ះ។ 

កន៉ុង្អ្ាំឡ៉ុង្លពលថ្នការសរលសរអ្ត្ថបទលន៉ះ លសច្កតីខងលង្ការណ៍្
ផលូវការច្៉ុង្លម្កាយរបស់ម្កសងួ្ស៉ុខ្លភិ លកេព៉ុជា  នបញ្ជ ក់
ថា ឥឡូវលន៉ះមានករណី្ឆលង្ច្ាំនួន១១៤ លៅកេព៉ុជា កន៉ុង្លនា៉ះ 
៣៥ នាក់ នជាស៉ះលសបយី (Ministry of Health [MoH], 
2020)។ បនាា ប់ពីមានការលកីនលឡងី្នូវករណី្ឆលង្ោ ង្ឆ្ប់
រហ័ស សលេតច្នាយករដឋេស្តនតី  នម្បកាសថា កេព៉ុជាកាំព៉ុង្សថិត្
កន៉ុង្សាថ នភាពថ្នការពិចារណ្តថា លតី្ម្តូ្វោក់ម្បលទសកន៉ុង្ភាព
អាសននខដរឬលទ ខណ្ៈលពលខដលចាាំ ច់្ម្តូ្វងលឹង្ខងលង្ពីផល
ប ៉ះពាល់ លលីសិទធិស៉ុីវលិម្បជាជ្ន សង្គេ និង្លសដឋកិច្ចជាតិ្
លច្ញពីការោក់ម្បលទសកន៉ុង្ភាពអាសនន។ លទ៉ះបីជាសលេតច្
នាយករដឋេស្តនតី កាំព៉ុង្ពិចារណ្តលលីជ្លម្េីសលន៉ះក៏លោយ សលេតច្ 
ផ្ទា ល់ នធានាថា ទីតាំង្េួយច្ាំនួនដូច្ជាផារ លភាជ្នីយោឋ ន 
និង្ហាង្កាលហវជាលដីេ នឹង្េិនម្តូ្វ នបិទលនា៉ះលទ ពីលម្ពា៉ះ
កខនលង្ទាំង្លន៉ះ គឺជាកខនលង្ខដលម្បជាជ្នទិញទាំនិញ អាហារ 
សមាភ រអ្នាេ័យ សមាភ រលវជ្ជសាស្តសត និង្របស់លម្បីម្ ស់ចាាំ ច់្
នានា។ លៅកន៉ុង្សននិសីទសារព័ត៌្មានលម្កាយសេ័យម្បជ្៉ុាំលពញ
អ្ង្គថ្នរដឋសភាកេព៉ុជា នាច្៉ុង្ខខេីនាកនលង្លៅ សលេតច្នាយក



វ  ៉ុល២, លលខ៣, ថ្ងៃទី៤ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

www.cd-center.org          19/25 

រដឋេស្តនតី  នអ្៉ះអាង្ថា រោឋ ភិ ល នសត៉ុកទ៉ុកមា ស និង្ទឹក
ោង្ថ្ដេួយច្ាំនួន ា្ំ ក៏ដូច្ជាលម្គឿង្ផគត់្ផគង់្លវជ្ជសាស្តសតលផសង្ៗ
លទៀត្ លដីេបជួី្យម្គូលពទយលៅជួ្រេ៉ុខ និង្សាធារណ្ជ្នទូលៅ។ 
លសច្កតីជូ្នដាំណឹ្ង្របស់រាជ្រោឋ ភិ លកេព៉ុជា អ្ាំពីលទធផលថ្ន
កិច្ចម្បជ្៉ុាំគណ្ៈអ្ចិ្ថ្ស្តនតយគ៍ណ្ៈរដឋេស្តនតីរបស់កេព៉ុជា ដឹកនាាំផ្ទា ល់
លោយនាយករដឋេស្តនតី និង្មានសមាសភាពចូ្លរេួពីឧបនាយក
រដឋេស្តនតីទាំង្អ្ស់ ខដល នពិភាកាអ្ាំពីសាថ នភាពលសច្កតីម្ពាង្
ច្ាប់ោក់ម្បលទសកន៉ុង្ម្គ្នអាសនន  នបង្ហហ ញថា រោឋ ភិ ល 
ចាត់្ទ៉ុកទឹកអាល់ក៉ុល និង្មា សជាទាំនិញយ៉ុទធសាស្តសតសម្មាប់
កាលៈលទសៈថ្នការរកីរាលោលថ្នជ្ាំងឺ្កូវដី១៩លន៉ះ ដូលច្ន៉ះ  
រោឋ ភិ លសលម្េច្បញ្ជ ទិញមា សច្ាំនួន ៥,២ោនមា ស កន៉ុង្
លនា៉ះមាន ៤ោនមា ស នាាំចូ្លេកពីបរលទស លន៉ះលបីលោង្តេ
លសច្កតីជូ្នដាំណឹ្ង្6 ច្៉ុ៉ះថ្ងៃទី៣១ ខខេីនា ឆ្ន ាំ២០២០ របស់  
ទីសតីការគណ្ៈរដឋេស្តនតីកេព៉ុជា។  

លម្ៅពីលន៉ះ មានយនតការជាលម្ចី្នលទៀត្ ខដលរោឋ ភិ លកេព៉ុជា
 នោក់លច្ញសម្មាប់ទប់សាា ត់្ការរកីរាលោលថ្នជ្ាំងឺ្កូវដី 
១៩។ លៅថ្ងៃទី១៦ ខខេីនា ម្កសួង្អ្ប់រ ាំយ៉ុវជ្ន និង្កីឡា 
 នបញ្ជ ឱ្យបិទម្គឹ៉ះសាថ នអ្ប់រ ាំទាំង្សាធារណ្ៈ និង្ឯកជ្ន 
ជាបលណ្តត ៉ះអាសនន លោយម្បកាសអ្ាំពីការឈប់សម្មាកលៅរដូវ
លៅត ដល់សិសស និង្និសសតិ្ទូទាំង្ម្បលទស។ បទបញ្ជ បខនថេ
ម្តូ្វ នល វ្ីលៅលលីការបិទខ្លរា អូ្លខ កាស៉ុីណូ្ លរាង្ក៉ុន និង្
ពិ្ីជួ្បជ្៉ុាំសាសនា ខដលម្តូ្វ នលគយល់ថាជាហានិភ័យខពស់
ថ្នការឆលង្ជាសហគេន៍។ កន៉ុង្លនា៉ះខដរ គណ្ៈកមាម ្ិការជាតិ្ងមី
េួយ មានភារកិច្ចពិលសស ដឹកនាាំលោយសលេតច្លត្លជានាយក
រដឋេស្តនតីផ្ទា ល់ ម្តូ្វ នបលង្ាីត្ លដីេបលីោ៉ះម្សាយ និង្ទប់សាា ត់្
ការរកីរាលោលថ្នជ្ាំងឺ្កូវដី១៩។ លលីសពីលន៉ះ សលេតច្លត្លជា
នាយករដឋេស្តនតី  នអ្ាំពាវនាវដល់សាធារណ្ជ្នឱ្យចូ្លរួេ

 
6 សូេលេីលបខនថេលៅ Office of the Council of Minister. (31 March 2020). Statement on the Meeting Result of Permanent Members of 

Cambodia’s Council of Ministers. Available at:  https://pressocm.gov.kh/archives/65258។ 

សហការជាេួយរោឋ ភិ ល ជាពិលសសការបរចិាច គងវកិាដល់
លបសកកេមម្បយ៉ុទធនឹង្ការរកីរាលោលថ្នជ្ាំងឺ្កូវដី១៩លន៉ះ លបី
លទ៉ះបីរោឋ ភិ លផ្ទា ល់  នម្បកាសងវកិាបម្េុង្ច្ាំនួន៣០ 
ោនដ៉ុោល រអាលេរកិ សម្មាប់ទប់ទល់នឹង្សាថ នការណ៍្លន៉ះក៏
លោយ។ ទក់ទង្នឹង្បញ្ហ លន៉ះ សលេតច្លត្លជានាយករដឋេស្តនតី 
 នជ្ាំរ៉ុញឱ្យសាថ ប័នេីម្កូហរិញ្ញវត្ថ៉ុ និង្្នាគ្នរទាំង្អ្ស់ ពនា
លពលថ្នការបង់្ម្ ក់បាំណ្៉ុ ល និង្ការទូទត់្ម្ ក់កេចី ក៏ដូច្
ជាល វ្ីការលសនីស៉ុាំ និង្ម្ពមានដល់អ្នកលក់ដូរ លដីេបីក៉ុាំដាំលឡងី្
ថ្ងលទាំនិញចាាំ ច់្េួយច្ាំនួន ដូច្ជាមា ស និង្ទឹកោង្ថ្ដជាលដីេ 
លបីេិនដូលច្ន៉ះលទ អាជាា ប័ណ្ណអាជី្វកេមរបស់ពួកលគអាច្នឹង្ម្តូ្វ
ដកហូត្េួយជី្វតិ្។ 

សលេតច្លត្លជានាយករដឋេស្តនតី  នបញ្ជ ឱ្យផ្ទា កនូវការនាាំលច្ញ
ម្សូវអ្ង្ារលៅលម្ៅម្បលទសជាបលណ្តត ៉ះអាសនន លដីេបទី៉ុកបម្េុង្
សម្មាប់បាំលពញត្ម្េូវការកន៉ុង្ម្សុក ខណ្ៈលពលខដលមានការ
លកីនលឡងី្ថ្នភាពចាាំ ច់្កន៉ុង្ការសត៉ុកទ៉ុកលសបៀង្អាហារសម្មាប់
លសណ្តរយី ូថ្នសាថ នការណ៍្ដ៏លាំ កបាំផ៉ុត្ ឬវបិត្តិណ្តេួយ 
ជាពិលសសកន៉ុង្សាថ នការណ៍្ខដលមានការលកីនលឡីង្ខពស់ថ្ន
ត្ម្េូវការ ខដលអាច្បណ្តត លេកពីការទិញលោយសលន់លសាល
របស់ម្បជាពលរដឋ។ លម្ៅពីលន៉ះ រោឋ ភិ លកេព៉ុជា ក៏ នបញ្ជ
ឱ្យអ្ភិ លរាជ្ធានីភនាំលពញ និង្ម្គប់អ្ភិ លតេបណ្តត លខត្ត
ទាំង្អ្ស់ លម្បីម្ ស់សណ្តឋ គ្នរ ឬក៏សាោលរៀន ជាទីកខនលង្
សម្មាប់ខងទាំស៉ុខភាពអ្នកជ្ាំងឺ្ខដលឆលង្ជ្ាំងឺ្កូវដី១៩។ 

លដីេបបីនតផតល់ព័ត៌្មានជូ្នម្បជាពលរដឋ ម្កសួង្ស៉ុខ្លភិ ល 
 នល វ្ីលសច្កតីជូ្នព័ត៌្មាន សតីពីសាថ នភាពបច្ច៉ុបបននថ្នជ្ាំងឺ្កូវដី
១៩ លៅកេព៉ុជាជាលរៀង្រាល់ថ្ងៃ លោយល វ្ីបច្ច៉ុបបននភាពពីករណី្
ឆលង្ងមី ករណី្ជាស៉ះលសបយីងមី និង្ករណី្សរ៉ុប។ ទនាឹេនឹង្លន៉ះ 
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ក៏មានការបនតផសពវផាយខណ្នាាំដល់ម្បជាជ្ន ឱ្យអ្ន៉ុវត្តតេ
នីតិ្វ ិ្ ីសតង់្ោរលវជ្ជសាស្តសត លដីេបកីារពារ និង្លេីលខងខលួនឱ្យ
មានស៉ុវត្ថិភាព លជ្ៀសផ៉ុត្ពីការឆលង្លេលរាគកូរ  ូណ្ត តេរយៈ 
ការោង្ថ្ដឱ្យ នម្តឹ្េម្ត្ូវ ការរកាគមាល ត្ស៉ុវត្ថិភាព និង្
ការលម្បីម្ ស់មា សការពារជាលដីេ។ កន៉ុង្ការផតល់លសវាខងទាំ
ស៉ុខភាពដល់សាធារណ្ជ្ន រោឋ ភិ លកេព៉ុជា  នបនតផតល់
ជូ្នការពា លលោយឥត្គិត្ថ្ងលដល់អ្នកជ្ាំងឺ្ ទាំង្កន៉ុង្ម្សុក 
និង្ជ្នបរលទស លដីេបឱី្យអ្នកជ្ាំងឺ្អាច្ទទួល នការពា ល 
និង្ជាស៉ះលសបយីលឡងី្វញិ លោយេិនចាាំ ច់្ម្ពួយ រេភអ្ាំពី
លសវាកេម និង្ត្ថ្េលថ្នការពា ល ខដលជាលហត្៉ុផលសាំខ្លន់
េួយ ខដលេន៉ុសសេួយច្ាំនួន នលគច្លវសពីការពា ល។ 

លដីេបបីង្ហា រការរកីរាលោលបខនថេលទៀត្ថ្នករណី្ជ្ាំងឺ្កូវដី១៩ 
ខដលភាគលម្ចី្នជាករណី្ឆលង្ពីបរលទស រាជ្រោឋ ភិ លកេព៉ុជា 
 នលច្ញការរតឹ្បនតឹង្ការល វ្ីដាំលណី្រ ច្ាំលពា៉ះអ្នកដាំសលណី្រេ
កពីម្បលទសច្ាំនួន ៦ រេួមាន សហរដឋអាលេរកិ អាលលឺេ ង់្ 
 រា ាំង្ លអ្សា ញ អ្៉ុីតលី និង្អ្៉ុីរ  ង់្ េិនឱ្យចូ្លកន៉ុង្ម្បលទស ក៏
ដូច្ជាខណ្នាាំដល់ម្បជាជ្នកេព៉ុជាទាំង្អ្ស់ ឱ្យលច្ៀសវាង្ការល វ្ី
ដាំលណី្រលៅអឺ្រ  ៉ុប សហរដឋអាលេរកិ និង្អ្៉ុីរ  ង់្។ លសច្កតីម្បកាស
ព័ត៌្មាន7ច្៉ុង្លម្កាយបាំផ៉ុត្របស់ម្កសួង្ការបរលទស និង្សហ
ម្បតិ្បត្តិការអ្នតរជាតិ្ លច្ញផាយលៅថ្ងៃទី២៨ ខខេីនា  ន
ម្បកាសពីការសលម្េច្របស់រោឋ ភិ ល សម្មាប់ការពយរួការលច្ញ
ទិោឋ ការលអ្ឡចិ្ម្តូ្និក និង្ទិោឋ ការលៅលពលេកដល់ សម្មាប់
ជ្នបរលទសទាំង្អ្ស់កន៉ុង្រយៈលពលេួយខខ ខណ្ៈលពលខដល
ជ្នបរលទសទាំង្អ្ស់ខដលមានបាំណ្ង្ចូ្លកេព៉ុជា កន៉ុង្លពល
កាំណ្ត់្លន៉ះ ម្តូ្វមានទិោឋ ការជាេ៉ុន ផតល់លោយសាថ នលបសកកេម
ការទូត្របស់កេព៉ុជាលៅបរលទស។ កន៉ុង្លនា៉ះខដរ លសច្កតីម្បកាស

 
7 សូេលេីលបខនថេលៅ  Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. (28 March, 2020). Travel Restrictions Issued by the Royal 
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8 កាំណ្ត់្ទូត្លន៉ះ  នម្តូ្វ នបលង្ហហ ៉ះលៅលលីលគហទាំព័រលហវសប ៉ុកផលូវការរបស់ម្កសួង្ការបរលទស និង្សហម្បតិ្បត្តិការអ្នតរជាតិ្ កាលពីថ្ងៃទី៤ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២០។ 

ព័ត៌្មានលន៉ះ  នកាំណ្ត់្លកខខណ្ឌ ោ ង្តិ្ច្ច្ាំនួន ២ បខនថេ
លទៀត្ សម្មាប់លភាៀវលទសច្រទាំង្អ្ស់ ខដលមានបាំណ្ង្ចូ្លកន៉ុង្
ម្បលទសកេព៉ុជា ម្តូ្វមានវញិ្ញ បនប័ម្ត្បញ្ជ ក់ស៉ុខភាព ខដល
មានរយៈលពលេិនលលសីពី ៧២លមា ង្ ថ្នថ្ងៃលច្ញដាំលណី្រខដល
បង្ហហ ញថា អ្នកទាំង្លនា៉ះេិនមានផា៉ុកវរី៉ុសកូរ  ូណ្ត លហយីម្តូ្វ
មានម្ ក់ធានារា ប់រង្ស៉ុខភាពោ ង្តិ្ច្ច្ាំនួន ៥េ៉ុឺនដ៉ុោល រ
អាលេរកិកន៉ុង្អ្ាំឡ៉ុង្លពលសាន ក់លៅកេព៉ុជា។ េ ាង្វញិលទៀត្ លដីេបី
ជួ្យសម្េួលដល់លភាៀវលទសច្របរលទស ខដលេិនអាច្វលិម្ត្ឡប់
លៅម្បលទសកាំលណី្ត្វញិ លម្ពា៉ះលសាីរម្គប់ម្កុេហ ៉ុនអាកាសច្រ 
ទាំង្អ្ស់ ម្តូ្វ នផ្ទា កលជី្ង្លហា៉ះលហីរ រាជ្រោឋ ភិ លកេព៉ុជា
 នលច្ញបទបញ្ជ ងមីកន៉ុង្ការផតល់ការពនាទិោឋ ការលទសច្រណ៍្
លោយសវ័យម្បវត្តិ ដល់លភាៀវលទសច្របរលទសទាំង្អ្ស់ ខដល
 នេកដល់កេព៉ុជា បនាា ប់ពីថ្ងៃទី១ ខខេករា ឆ្ន ាំ២០២០ រហូត្
ដល់ពួកលគអាច្រក នលជី្ង្លហា៉ះលហរីម្ត្ឡប់េកមាត្៉ុភូេិវញិ
 ន លន៉ះលបីលោង្តេកាំណ្ត់្ទូត្ លច្ញផាយលៅថ្ងៃទី៣ ខខ
លេសា ឆ្ន ាំ២០២០ របស់ម្កសួង្ការបរលទស និង្សហម្បតិ្បត្តិ
ការអ្នតរជាតិ្ លផាីលៅកាន់សាថ នលបសកកេមការទូត្ និង្សាថ ន
ក៉ុង្ស ៉ុលបរលទសទាំង្អ្ស់ លៅម្ព៉ះរាជាណ្តច្ម្កកេព៉ុជា និង្
ច្េលង្ជូ្នសាថ នលបសកកេមការទូត្កេព៉ុជាលៅបរលទសទាំង្អ្ស់8។ 

រោឋ ភិ ល យល់ពីការលាំ ករបស់ម្បជាជ្នកន៉ុង្អ្ាំឡ៉ុង្លពល 
ជ្ាំងឺ្រាត្ត្ាត្លន៉ះ ទាំង្ផលូវចិ្ត្ត និង្ហរិញ្ញវត្ថ៉ុ។ លន៉ះជាេូលលហត្៉ុ
ខដលរោឋ ភិ ល  នសលម្េច្ម្បកាសការលលីកខលង្ពនធរយៈ
លពលបីខខ សម្មាប់អាជី្វកេមកន៉ុង្វសិ័យលទសច្រណ៍្ កន៉ុង្លគ្នល
បាំណ្ង្កាត់្បនថយបនា៉ុកហរិញ្ញវត្ថ៉ុ ខដលពួកលគកាំព៉ុង្ជួ្បម្បទ៉ះ
បខនថេពីលលកីារ ត់្បង់្ម្ ក់ច្ាំណូ្លនាលពលលន៉ះ។ កន៉ុង្លពល
សរលសរអ្ត្ថបទេកដល់ខផនកច្៉ុង្លម្កាយលន៉ះ កេព៉ុជាកាំព៉ុង្សថិត្

https://www.mfaic.gov.kh/site/detail/41728


វ  ៉ុល២, លលខ៣, ថ្ងៃទី៤ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

www.cd-center.org          21/25 

កន៉ុង្ដាំណ្តក់កាលថ្នការពិភាកាលលីលសច្កតីម្ពាង្ច្ាប់សតីពី
ការោក់ម្បលទសកន៉ុង្ម្គ្នអាសនន ខដលម្តូ្វរ ាំពឹង្ថានឹង្ម្តូ្វ ន
អ្ន៉ុេ័ត្លោយសមាជ្ិករដឋសភាកេព៉ុជា លៅកន៉ុង្សេ័យម្បជ្៉ុាំ
លពញអ្ង្គបនាា ប់នាលពលដ៏ឆ្ប់ខ្លង្េ៉ុខលន៉ះ។ លបីលទ៉ះបីជាមាន
លសច្កតីម្ពាង្ច្ាប់សតីពីការោក់ម្បលទសកន៉ុង្ម្គ្នអាសនន ខដល
មានការលសនី ការអ្ន៉ុេ័ត្ និង្ការម្បកាសឱ្យលម្បីម្ ស់ខ្លង្េ៉ុខកតី 
សាថ នភាពបច្ច៉ុបបននថ្នជ្ាំងឺ្កូវដី១៩លៅកេព៉ុជា ខេនខទនលៅ ព៉ុាំ
ទន់មានភាពចាាំ ច់្កន៉ុង្ការម្បកាសពីសាថ នភាពកន៉ុង្ម្គ្នអាសនន
លនា៉ះលទ។ លទ៉ះជាោ ង្ណ្ត លន៉ះគឺជាការលរៀបច្ាំសម្មាប់សាថ ន
ភាពអាម្កក់បាំផ៉ុត្ ខដលេិនលេីលល ីញទ៉ុកជាេ៉ុន ន លៅ
កន៉ុង្លពលលវោថ្នការរកីរាលោលថ្នជ្ាំងឺ្កូវដី១៩លន៉ះ។ ជ្ាំងឺ្
រោកផលូ វដលង្ហីេកូវដី១៩  នល វ្ីឱ្យអ្វីៗម្គប់ោ ង្មានការ
ផ្ទល ស់បតូរោ ង្ឆ្ប់រហ័ស និង្េិនអាច្ទយទ៉ុកជាេ៉ុន ន រេួ
ទាំង្លពលលវោណ្តខដលសាថ នភាពជ្ាំងឺ្កូវដី១៩លៅកេព៉ុជា
នឹង្អាច្សថិត្លៅលម្កាេការម្គប់ម្គង្ នលពញលលញ លោយ
េិនចាាំ ច់្ម្តូ្វការការោក់ម្បលទសកន៉ុង្ម្គ្នអាសនន ឬលពលខដល
សាថ នភាពថ្នវបិត្តិណ្តលន៉ះកាន់ខត្ោ ប់យ៉ុនឺលៅ ខដលត្ម្េូវឱ្យ
មានភាពចាាំ ច់្បាំផ៉ុត្កន៉ុង្ការោក់ម្បលទសកន៉ុង្ម្គ្នអាសនន លដីេបី
អាច្ម្គប់ម្គង្ និង្ល វ្ឱី្យសាថ នការណ៍្មានសថិរភាពលឡងី្វញិ។ 

ឯកសារលោង្ 
‘Happily surprised’? Trump says Russia sent US 

‘very, very large’ aid package to combat 

Covid-19. (31 March, 2020). Retrieved from 

RT: https://www.rt.com/usa/484536-trump-

russia-aid-coronavirus/ 

Abiad, A., Arao, R. M., Dagli, S., Ferrarini, B., 

Noy, I., Osewe, P., … Platitas, R. (06 

March, 2020). The Economic Impact of the 

COVID-19 Outbreak on Developing Asia. 

Asian Development Bank. Retrieved from 

https://www.adb.org/publications/economic-

impact-covid19-developing-asia 

Al Jazeera. (23 March, 2020). Trump defends 

calling coronavirus the 'Chinese virus'. 

Retrieved from 

https://www.aljazeera.com/programmes/ne

wsfeed/2020/03/trump-defends-calling-

coronavirus-chinese-virus-

200323102618665.html 

Allemandou, S. (23 March, 2020). Post-traumatic 

stress, confusion and anger: How 

quarantine affects your mental health. 

France24. Retrieved from 

https://www.france24.com/en/20200323-

post-traumatic-stress-confusion-and-anger-

how-quarantine-affects-your-mental-health 

Asian Development Bank [ADB]. (03 April, 2020). 

Cambodia's Economic Growth to Slow in 

2020, Rebound Expected in 2021 — ADB. 

Retrieved from 

https://www.adb.org/news/cambodias-

economic-growth-slow-2020-rebound-

expected-2021-adb 

BBC. (13 March, 2020). Coronavirus: Food bank 

shortage blamed on panic buying. BBC. 

Retrieved from 

https://www.bbc.com/news/uk-england-

london-51837892 

Bekiempis, V. (23 March, 2020). ‘Could you buy a 

little less, please?’: panic-buying disrupts 

food distribution. The Guardian. Retrieved 

from: 

https://www.theguardian.com/world/2020/m

ar/23/us-coronavirus-panic-buying-food 

Betti, F. & Ni, J. (23 March, 2020). How China can 

rebuild global supply chain resilience after 

COVID-19. World Economic Forum. 

Retrieved from 

https://www.weforum.org/agenda/2020/03/c

oronavirus-and-global-supply-chains/ 

Breuninger, K. (23 March, 2020). Trump says 

businesses could reopen — soon — while 



វ  ៉ុល២, លលខ៣, ថ្ងៃទី៤ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

www.cd-center.org          22/25 

fighting coronavirus. CNBC. Retrieved from 

https://www.cnbc.com/2020/03/23/coronavi

rus-trump-says-businesses-could-reopen-

soon-while-fighting-covid.html 

Brun, H. M. (14 March, 2020). Coronavirus and 

the antifragile supply chain. Supply Chain 

Digital. Retrieved from 

https://www.supplychaindigital.com/supply-

chain-management/coronavirus-and-

antifragile-supply-chain 

Castillo, J. (22 March, 2020). Spain announces 30-

day travel restrictions. BBC. Retrieved from 

https://edition.cnn.com/world/live-

news/coronavirus-outbreak-03-22-

20/h_16ac50f4a399975c647d0c5380a497c8 

Coronavirus: How long has Spain been on 

lockdown and when does it end?. (26 

March, 2020). Retrieved from AS English: 

https://en.as.com/en/2020/03/26/other_spo

rts/1585233133_070352.html#menu 

Coronavirus: Italy extends emergency measures 

nationwide. (10 March, 2020). Retrieved 

from BBC: 

https://www.bbc.com/news/world-europe-

51810673 

Craven, M., Liu, L., Mysore, M. & Wilson, M. 

(March, 2020). COVID-19: Implications for 

business. Retrieved from McKinsey & 

Company: 

https://www.mckinsey.com/business-

functions/risk/our-insights/covid-19-

implications-for-business. 

Deutsche Welle. (30 March, 2020). Economic 

advisers: Coronavirus may see German 

GDP dip by over 5%. Retrieved from 

https://www.dw.com/en/economic-advisers-

coronavirus-may-see-german-gdp-dip-by-

over-5/a-52952713 

Domestic violence cases jump 30% during 

lockdown in France. (28 March, 2020). 

Retrieved from Euronews: 

https://www.euronews.com/2020/03/28/do

mestic-violence-cases-jump-30-during-

lockdown-in-

france?utm_term=Autofeed&utm_medium=

Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwA

R0eclWZ0sGx6LR17aJydVLuhSMHhglmS

6Fn3vkZO4Qt6Q6keBc27ysyUdo#Echobox

=1585376018 

Faus, J. (17 March, 2020). This is how 

coronavirus could affect the travel and 

tourism industry. World Economic Forum. 

Retrieved from 

https://www.weforum.org/agenda/2020/03/

world-travel-coronavirus-covid19-jobs-

pandemic-tourism-aviation/ 

Himel, J. (09 March, 2020). The Asian 

Development Bank maps out economic 

impacts of various scenarios as the 

coronavirus spreads to over 70 countries. 

Thmey Thmey. Retrieved from 

https://cambodianess.com/article/how-will-

covid-19-affect-cambodias-economy 

Hjelmgaard, K., Lyman, J. E., & Shesgreen, D. 

(01 April, 2020). This is what China did to 

beat coronavirus. Experts say America 

couldn't handle it. USA Today. Retrieved 

from 

https://www.usatoday.com/story/news/worl

d/2020/04/01/coronavirus-covid-19-china-

radical-measures-lockdowns-mass-

quarantines/2938374001/ 

Jackson, K. J., Weiss, A. M., Schwarzenberg, B. 

A., & Nelson, M. R. (26 March, 2020). 

Global Economic Effects of COVID-19. 

Congressional Research Service. 

Retrieved from 

https://fas.org/sgp/crs/row/R46270.pdf  

KBS World Radio. (24 March, 2020). IMF Chief: 

Coronavirus-led Recession Could be 

Worse Than 2008 Crisis. Retrieved from 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51810673
https://www.bbc.com/news/world-europe-51810673


វ  ៉ុល២, លលខ៣, ថ្ងៃទី៤ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

www.cd-center.org          23/25 

http://world.kbs.co.kr/service/news_view.ht

m?lang=e&Seq_Code=152244 

Klayman, B. (24 March, 2020). G7 offers hope 

global economic decline easing. Reuters. 

Retrieved from 

https://www.reuters.com/article/us-

financial/g7-offers-hope-global-economic-

decline-easing-

idUSTRE53M5YG20090424 

Lappeman, J. (22 March, 2020). Panic buying in 

the wake of COVID-19 underscores 

inequalities in South Africa. The 

Conversation. Retrieved from 

http://theconversation.com/panic-buying-in-

the-wake-of-covid-19-underscores-

inequalities-in-south-africa-134172 

Ljunggren, D. (25 March, 2020). Canada doubles 

value of coronavirus stimulus package, 

promises cash, loan delays. Reuters. 

Retrieved from 

https://www.reuters.com/article/us-health-

ccoronavirus-canada/canada-doubles-

value-of-coronavirus-stimulus-package-

promises-cash-loan-delays-

idUSKBN21C1QO 

Lufkin, B. (05 March, 2020). Coronavirus: The 

psychology of panic buying. BBC. 

Retrieved from 

https://www.bbc.com/worklife/article/20200

304-coronavirus-covid-19-update-why-

people-are-stockpiling 

MFAIC. (01 April, 2020). Announcement on 

measures imposed by ASEAN member 

countries to tackle the spread of 

Coronavirus on 1 April 2020. Retrieved 

from 

https://www.mfaic.gov.kh/site/detail/41759 

Ministry of Foreign Affairs of the People's 

Republic of China. (26 March, 2020). 

Ministry of Foreign Affairs of the People's 

Republic of China National Immigration 

Administration Announcement on the 

Temporary Suspension of Entry by Foreign 

Nationals Holding Valid Chinese Visas or 

Residence Permits. Retrieved from 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t

1761867.shtml 

Ministry of Health Cambodia. (29 March, 2020). 

Press Release. 

National Institute of Health. (16 March, 2020). NIH 

clinical trial of investigational vaccine for 

COVID-19 begins. Retrieved from 

https://www.nih.gov/news-events/news-

releases/nih-clinical-trial-investigational-

vaccine-covid-19-begins  

New Straits Times. (28 March, 2020). PM's full 

speech on Prihatin Economic Stimulus 

Package. Retrieved from 

https://www.nst.com.my/news/nation/2020/

03/578956/pms-full-speech-prihatin-

economic-stimulus-package 

Pettinger, T. (n.d.). Economic costs of 

unemployment. Economicshelp.org. 

Retrieved from 

https://www.economicshelp.org/macroecon

omics/unemployment/costs/ 

Pramuk, J. (27 March, 2020). Trump signs $2 

trillion coronavirus relief bill as the US tries 

to prevent economic devastation. CNBC. 

Retrieved from 

https://www.cnbc.com/2020/03/27/house-

passes-2-trillion-coronavirus-stimulus-bill-

sends-it-to-trump.html 

PwC. (n.d.). COVID-19: Operations and supply 

chain disruption. Retrieved from 

https://www.pwc.com/us/en/library/covid-

19/supply-chain.html 

Reuters. (31 March, 2020). Coronavirus school 

closures worldwide. Retrieved from 

https://graphics.reuters.com/HEALTH-

https://www.nst.com.my/news/nation/2020/03/578956/pms-full-speech-prihatin-economic-stimulus-package
https://www.nst.com.my/news/nation/2020/03/578956/pms-full-speech-prihatin-economic-stimulus-package
https://www.nst.com.my/news/nation/2020/03/578956/pms-full-speech-prihatin-economic-stimulus-package


វ  ៉ុល២, លលខ៣, ថ្ងៃទី៤ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

www.cd-center.org          24/25 

CORONAVIRUS-

SCHOOLS/0100B5KQ43K/index.html 

Reynolds, M. (17 March, 2020). What is 

coronavirus and what happens now it is a 

pandemic? Wired. Retrieved from 

https://www.wired.co.uk/article/china-

coronavirus 

Rowling, M. (26 March, 2020). UN aid chief on 

coronavirus: 'No one is safe until everyone 

is safe'. World Economic Forum. Retrieved 

from 

https://www.weforum.org/agenda/2020/03/c

oronavirus-united-nations-covid19-

pandemic-health-crisis-

development?fbclid=IwAR2-

QCBdQIZ56iCG2gSP0JT1_iWjp0N203qzyt

bmN8VKgSOtoGmaWM2YKV 

Russian Covid-19 aid plane to US: Putin asked 

Trump if he needed help & he accepted, 

Kremlin spokesman says. (31 March, 

2020). Retrieved from RT: 

https://www.rt.com/news/484623-russia-

coronavirus-aid-us/ 

Scott, J. (27 March, 2020). This is the human 

impact of COVID-19 – and how business 

can help. World Economic Forum. 

Retrieved from 

https://www.weforum.org/agenda/2020/03/t

his-is-the-human-impact-of-covid-19-and-

how-business-can-

help?fbclid=IwAR3yE2cqjwuh6tGgfkwaJ_Z

MziLIHQ2Pgkqb4heDYvwz0B_u-

Hq5XukH_Kk 

Secon, H. & Woodward, A. (01 April, 2020). More 

than three-quarters of all Americans have 

been ordered to stay at home. This map 

shows which cities and states are under 

lockdown. Business Insider. Retrieved from 

https://www.businessinsider.com/us-map-

stay-at-home-orders-lockdowns-2020-3 

Sirletti, S., Follain, J., & Rotondi, (11 March, 

2020). Italy Announces $28 Billion Plan to 

Cushion Virus-Hit Economy. Bloomberg, 

Retrieved from 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2

020-03-10/conte-calls-on-ecb-to-do-

whatever-it-takes-against-coronavirus 

Swanson, A. (29 March, 2020). White House 

Airlifts Medical Supplies From China in 

Coronavirus Fight. New York Times. 

Retrieved from 

https://www.nytimes.com/2020/03/29/busin

ess/economy/coronavirus-china-

supplies.html 

Tan, H. (March, 2020). There will be a ‘massive’ 

shuffling of supply chains globally after 

coronavirus shutdowns. CNBC. Retrieved 

from 

https://www.cnbc.com/2020/03/20/coronavi

rus-shocks-will-lead-to-massive-global-

supply-chain-shuffle.html 

Techakitteranun, H. (27 March, 2020). Thailand 

declares state of emergency to curb 

spread. The Straits Times. Retrieved from 

https://www.straitstimes.com/asia/se-

asia/thailand-declares-state-of-emergency-

to-curb-spread 

Vahdat, A. (29 March, 2020). Iran Defends Its 

COVID-19 Response, Citing Economic 

Concerns. Time. Retrieved from 

https://time.com/5812126/iran-defends-

covid-19-response/ 

van Fleet, J. (18 March, 2020). Education in the 

time of COVID-19. Global Partnership for 

Education. Retrieved from 

https://www.globalpartnership.org/blog/edu

cation-time-covid-19 

Vietnam announces $1.16bln stimulus package to 

help virus-hit businesses -state media. (03 

March, 2020). Retrieved from Reuters: 

https://www.weforum.org/agenda/2020/03/coronavirus-united-nations-covid19-pandemic-health-crisis-development?fbclid=IwAR2-QCBdQIZ56iCG2gSP0JT1_iWjp0N203qzytbmN8VKgSOtoGmaWM2YKV
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/coronavirus-united-nations-covid19-pandemic-health-crisis-development?fbclid=IwAR2-QCBdQIZ56iCG2gSP0JT1_iWjp0N203qzytbmN8VKgSOtoGmaWM2YKV
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/coronavirus-united-nations-covid19-pandemic-health-crisis-development?fbclid=IwAR2-QCBdQIZ56iCG2gSP0JT1_iWjp0N203qzytbmN8VKgSOtoGmaWM2YKV
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/coronavirus-united-nations-covid19-pandemic-health-crisis-development?fbclid=IwAR2-QCBdQIZ56iCG2gSP0JT1_iWjp0N203qzytbmN8VKgSOtoGmaWM2YKV
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/coronavirus-united-nations-covid19-pandemic-health-crisis-development?fbclid=IwAR2-QCBdQIZ56iCG2gSP0JT1_iWjp0N203qzytbmN8VKgSOtoGmaWM2YKV
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/coronavirus-united-nations-covid19-pandemic-health-crisis-development?fbclid=IwAR2-QCBdQIZ56iCG2gSP0JT1_iWjp0N203qzytbmN8VKgSOtoGmaWM2YKV


វ  ៉ុល២, លលខ៣, ថ្ងៃទី៤ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

www.cd-center.org          25/25 

https://www.reuters.com/article/health-

coronavirus-vietnam-economy/vietnam-

announces-1-16bln-stimulus-package-to-

help-virus-hit-businesses-state-media-

idUSL4N2AW2UX 

White House. (16 March, 2020). G7 Leaders’ 

Statement. Retrieved from the White 

House: 

https://www.whitehouse.gov/briefings-

statements/g7-leaders-statement/. 

WHO. (n.d.). Coronavirus. Retrieved from 

https://www.who.int/health-

topics/coronavirus. 

World Bank. (30 March, 2020). “World Bank. 

2020. World Bank East Asia and Pacific 

Economic Update, April 2020: East Asia 

and Pacific in the Time of COVID-19. (pp. 

160-162). Washington, DC: World Bank. 

Retrieved from 

https://openknowledge.worldbank.org/handl

e/10986/33477 

World Tourism Organization (UNWTO). (06 

March, 2020). COVID-19: UNWTO Calls on 

Tourism To Be Part of Recovery Plans. 

Retrieved from 

https://www.unwto.org/news/covid-19-

unwto-calls-on-tourism-to-be-part-of-

recovery-plans 

Worldometers. (01 April, 2020). COVID-19 

Coronavirus Pandemic. Retrieved from 

https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

Zhang, W. (02 March, 2020). Domestic Violence 

Cases Surge During COVID-19 Epidemic. 

Sixth Tone. Retrieved from 

https://www.sixthtone.com/news/1005253/d

omestic-violence-cases-surge-during-

covid-19-epidemic 

 

 

 

 

 

 

Cambodia Development Center 

Cambodia Development Center (@cd.centerkh) 

Cambodia Development Center 

Building E, University of Puthisastra, #55, Street 184, Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh 

info@cd-center.com |   (+855) 10 950 456 

 

https://www.unwto.org/news/covid-19-unwto-calls-on-tourism-to-be-part-of-recovery-plans
https://www.unwto.org/news/covid-19-unwto-calls-on-tourism-to-be-part-of-recovery-plans
https://www.unwto.org/news/covid-19-unwto-calls-on-tourism-to-be-part-of-recovery-plans

