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សសចរតីថ្លែងការណ៍រត័៌មាន 
 

ស្ថា នបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយក៍ម្ពុជា អះអាងថា “ការប្េយុទ្ធប្េឆាំងរេស់កម្ពុជាបៅនឹងបម្បោគកូវដី១៩
បោរពតាម្បោលការណ៍នីត្យានុកូលភាព ភាពចាំបាច់ និងសមាមាប្ត្យ”។ 

 

ទី្ប្កុងហ្សឺណណវ ន្រងៃទី្១៣ ណែបម្ស្ថ ឆន ាំ២០២១ - ស្ថា នបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយ៍ន្រនប្ពះោជាណាចប្ក 

កម្ពុជា បៅទី្ប្កុងហ្សឺណណវ មានការែកចិត្យៃយ៉ា ងខ្ល ាំងចាំប ះការបចញផ្សាយព័ត៌្យមានកាលពីបពលងមីៗ
បនះរេស់អនកោយការណ៍ពិបសសចាំនួន៤ រូេ ណដលបានបមី្លរ ាំលងនូវទិ្ដឋភាពជារួម្ទាំងមូ្លន្រនការ
ប្េយុទ្ធប្េឆាំងរេស់កម្ពុជាបៅនឹងបម្បោគកូវដី១៩។ អនកជាំនាញខ្ងបលីណដលមិ្នណម្នជាេុគគលិករេស់
អងគការសហ្ប្េជាជាតិ្យ េ៉ាុណនៃេបប្មី្ការងារកនុងសម្ត្យាភាពផ្ទា ល់ែលួន ណត្យងណត្យមានអារម្មណ៍ថា អវីៗគួរប វ្ី
បៅតាម្របេៀេបផ្សសង បោយណផ្សែកបលីទ្សសនៈផ្ទា ល់ែលួនរេស់ពួកោត់្យ។ កនុងករណីគាំនិត្យស្ថកលបងរេស់
ពួកោត់្យមានការបថាល ះបលល យ េុគគលទាំងបនាះពុាំមានទ្ាំនួលែុសប្តូ្យវអវីប ីយ។ ក៏េ៉ាុណនៃ ោជរោឋ ភិបាល
ណដលប្តូ្យវបានបបាះបឆន ត្យបប្ជីសបរសីបោយពលរដឋកម្ពុជា ណត្យងណត្យទ្ទួ្លែុសប្តូ្យវទាំងប្សុង ចាំប ះោល់
ការសបប្ម្ចចិត្យៃរេស់ែលួន បោយណផ្សែកបលីការវាយត្យន្រម្លអាំពីហានិភ័យ ជាម្ួយនឹងវលិននិងលកខណៈ
វនិិចឆ័យចាស់លាស់ ដូចខ្ងបប្កាម្៖ 

ទី្១៖ បៅទូ្ទាំងពិភពបលាក ការប ល្ីយត្យេនឹងការោត្យត្យាត្យបម្បោគកូវដី១៩ ត្យប្មូ្វឱ្យមានវលិនការ
វសិ្ថម្ញ្ញ និងម្ិនលល េ់មានពីមុ្នម្ក បោយគិត្យគូរអាំពីស្ថា នភាពប្េបទ្សនីមួ្យៗ។ ការពិត្យ
មួ្យណដលមិ្នអាចប្េណកកបានបនាះគឺ នាយកប្េចាំត្យាំេន់រេស់អងគការសុែភាពពិភពបលាក 
និងត្យាំណាងប្េចាំប្េបទ្សកម្ពុជា រេស់ស្ថា េ័នសុែភាពពិភពបលាកមួ្យបនះ បានបកាត្យ
សរបសីរចាំប ះវលិនការជាេនៃេនាា េ់ណដលកម្ពុជាបានោក់បចញ និងអនុវត្យៃកនលងម្ក រមួ្ទាំង 
ការហាម្ឃាត់្យការប វ្ីដាំបណីរ និងការេិទ្ែាេ់បោយណផ្សនកបៅត្យាំេន់មួ្យចាំនួន ណដលមានការ ល្ង
ោលោលន្រនបម្បោគកូវដី១៩។ 

ទី្២៖ ោល់វលិនការណដលបានោក់បចញកនលងម្ក ណត្យងប្េកាន់ខ្ា េ់នូវបោលការណ៍នីត្យានុកូលភាព 
ភាពចាំបាច់ និងសមាមាប្ត្យ។ ការសាំណដងកៃីប្ពួយបារម្ភបៅបលីចាេ់សៃីពីវលិនការទ្េ់ស្ថា ត់្យការ
ល្ងោលោលន្រនជាំងឺកូវដី១៩ គឺជាេុបរវនិិចឆ័យ និងជាការេាំបផ្សលីស។ ចាេ់បនះពុាំមានបោល
េាំណងោក់បទសទ្ណឌ បៅបលីេុគគលណាមាន ក់បនាះបទ្ េ៉ាុណនៃ ផ្សាុយបៅវញិ គឺបដីម្បបីលីកទឹ្កចិត្យៃ
ឱ្យមានការចូលរួម្ប្េកេបោយទ្ាំនួលែុសប្តូ្យវែពស់ពីពលរដឋប្គេ់រូេ កនុងកិចចប្េឹងណប្េងបដីម្បី
លនាសុែភាពស្ថលរណៈ និងជីវតិ្យដ៏មានត្យន្រម្លរេស់េុគគលប្គេ់រូេ។ ការោក់បទសទ្ណឌ  
ណដលសមាមាប្ត្យបៅនឹងប្េបភទ្េទ្បលមីស និងបចត្យនាន្រនការប្េប្ពឹត្យៃ គឺអនុវត្យៃចាំប ះណត្យេុគគល
េាំ នចាេ់ ណដលេងាឱ្យមានការ ល្ងកនុងសហ្គម្ន៍េ៉ាុបណាណ ះ។ 

  

 

ស្ថា នបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយន៍្រនប្ពះោជាណាចប្កកម្ពុជា 
ប្េចាំអងគការសហ្ប្េជាជាតិ្យ និងអងគការអនៃរជាតិ្យនានា  

បៅទី្ប្កងុហ្សណឺណវ 
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________________________________________________________________________________________ 
អាសយោឋ ន៖ 3 Chemin Taverney, Case Postale 213, 1218 Grand-Saconnex, Genève, Suisse 

ទូ្រស័ពា៖ (០៤១) ២២ ៧៨៨ ៧៧ ៧៣ អុីណម្៉ាល៖ camemb.gva@mfaic.gov.kh បគហ្ទ្ាំព័រ៖ http://www.cambodiaembassy.ch 
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ទី្៣៖ ការេងាា ញអត្យៃសញ្ញញ ណផ្ទា ល់ែលួនែលះរេស់េុគគលមួ្យចាំនួនណដលមានផ្សាុកបម្បោគកូវដី១៩  
បោយរដឋបាលោជលនីភនាំបពញ ប្តូ្យវបានអនុញ្ញញ ត្យប្សេតាម្មាប្តា៤ ន្រនចាេ់ខ្ងបលីនិងេទ្
េបញ្ញត្យៃិ ក់ព័នធបផ្សសងបទ្ៀត្យ។ ការេងាា ញអត្យៃសញ្ញញ ណខ្ងបលីណត្យងណត្យជាការសបប្ម្ចចិត្យៃដ៏
លាំបាកនិងេនាា ន់មួ្យ អាប្ស័យបោយភាពចាំបាច់េាំផុ្សត្យ កនុងបោលេាំណងកាត់្យផ្ទៃ ច់ឱ្យបាន
ឆេ់េាំផុ្សត្យនូវណែសសងាវ ក់ចម្លងជាំងឺបៅកនុងសហ្គម្ន៍   ណដលមានការជាេ់ ក់ព័នធនឹង  

 “ប្ពឹត្យៃិការណ៍សហ្គម្ន៍ ២០ កុម្ភៈ” បដីម្បីជាផ្សលប្េបយជន៍សុវត្យាិភាពសុែភាពស្ថលរណៈ 
និង សនៃិសុែរេស់ពលរដឋទាំងមូ្ល ណដលប្តូ្យវបានលនាបោយចាេ់អនៃរជាតិ្យ។ 

ទី្៤៖ េទ្ពិបស្ថ្ន៍រេស់កម្ពុជាកនលងម្ក  បានេងាា ញថា ជបប្មី្សេបណាៃ ះអាសនននិងមានរយៈ
បពលកាំណត់្យកនុងការេងាា ញអត្យៃសញ្ញញ ណដូបចនះ បានជាំរុញនិងបលីកទឹ្កចិត្យៃឱ្យមានការតាម្
រុករក ការប វ្ីបត្យសៃ និងប វ្ីចតាៃ ទ្បីស័ក បានបលឿន និងទន់បពលបវលា ចាំប ះេុគគល ក់ព័នធ 
សាំបៅរមួ្ចាំណណកទ្េ់ស្ថា ត់្យស្ថា នភាព ល្ងកនុងសហ្គម្ន៍ណដលមិ្នអាចប្គេ់ប្គងបាន ដូចណដល
ត្យាំេន់ែលះកនុងពិភពបលាកបាននិងកាំពុងជួេប្េទ្ះយ៉ា ង ៃ្ន់ ៃ្រ។ 

ទី្៥៖ ការអាំ វនាវឱ្យរោឋ ភិបាលផ្សៃល់ជាំនួយបសដឋកិចច គឺជាការប វ្ីមិ្នដឹងមិ្នឮចាំប ះការពិត្យ ែណៈ
ណដលោជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា បាននិងកាំពុងោក់បចញនូវគាំនិត្យផ្សៃួចបផ្សៃីម្ជាបប្ចីន បដីម្បីបោះ
ប្ស្ថយផ្សលេ៉ាះ ល់សងគម្-បសដឋកិចច និងោាំប្ទ្ប្កុម្ងាយរងបប្ោះ បដីម្បអីនុញ្ញញ ត្យឱ្យពួកោត់្យ
អាចប ល្ីយត្យេនឹងត្យប្មូ្វការមូ្លោឋ ន។ កិចចអនៃោគម្ន៍ទាំងបនាះរួម្មាន ការផ្សៃល់ប្បាក់បេៀវត្យសរ ៍
ប្េចាំណែដល់និបយជិត្យកនុងវសិ័យកាត់្យបដរនិងបទ្សចរណ៍ ណដលការងារពួកោត់្យប្តូ្យវបានពយួរ   
កម្មវ ិ្ ីបផ្សារស្ថច់ប្បាក់ជូនប្គួស្ថរប្កីប្ក  ជាំនួយឧេត្យាម្ភសប្មាេ់េង់ន្រងលទឹ្កបភលីងជូនប្គួស្ថរណដល
រងបប្ោះបោយស្ថរបម្បោគកូវដី១៩ ការផ្សគត់្យផ្សគង់បសបៀងអាហារសប្មាេ់ត្យាំេន់ណដលបានេិទ្ែាេ់  
និងបសចកៃីណណនាាំឱ្យវសិ័យមី្ប្កូហ្ិរញ្ញវត្យាុេនធូ រេនាយការេង់ប្បាក់ជាេបណាៃ ះអាសននកនុង
អាំ ុងបពលន្រនការោត្យត្យាត្យសកលបនះ ជាបដីម្។ ទ្នាឹម្បនះ យុទ្ធនាការចក់វា៉ា ក់ស្ថាំងថាន ក់ជាតិ្យ 
រេស់កម្ពុជាក៏ទ្ទួ្លបានការបកាត្យសរបសីរពីអងគការយូបណសាូ េណាា អងគទូ្ត្យេរបទ្ស និងប្កុម្
ទី្ភាន ក់ងារអងគការសហ្ប្េជាជាតិ្យប្េចាំកម្ពុជា ផ្សងណដរ។  
 
ស្ថា នបេសកម្មអចិន្រ្នៃយ៍កម្ពុជាសូម្េញ្ញា ក់ជាងមីថា ការប្េយុទ្ធប្េឆាំងរេស់កម្ពុជាបៅនឹង 

បម្បោគកូវដី ១៩ បានោក់េញ្ចូ លនូវគុណត្យន្រម្លសិទ្ធិម្នុសស បោយមិ្នទុ្កេុគគលណាមាន ក់បចល 
ប ីយ។ មានណត្យការអនុវត្យៃឱ្យបានបពញបលញនិងមានប្េសិទ្ធភាពនូវវលិនការសុខ្ភិបាល រដឋបាល 
និងបផ្សសងបទ្ៀត្យ រួម្េញ្ចូ លោន  េ៉ាុបណាណ ះ បទី្េអាចលនាបាននូវការសប្ងាគ ះជីវតិ្យ សុវត្យាិភាពសុែភាព 
ស្ថលរណៈ និងការវលិប្ត្យ េ់បៅរកជីវភាពប្េប្កតី្យងមីបានឆេ់រហ័្ស។ កនុងន័យបនះ អនកោយការណ៍
ពិបសសប្តូ្យវទ្ទួ្លស្ថគ ល់នូវអាទិ្ភាពនិងេាំបពញតួ្យនាទី្រេស់ែលួនបោយទ្ាំនួលែុសប្តូ្យវ តាម្រយៈការជួយ
េាំបពញេណនាម្បៅកណនលងផ្ទា ល់ ជាជាងការេងាែ ក់ដល់បេសកកម្មសប្ងាគ ះជីវតិ្យ និងទ្េ់ស្ថា ត់្យការ ល្ងរកី
ោលោលន្រនជាំងឺដ៏កាចស្ថហាវបនះកនុងសហ្គម្ន៍៕  



________________________________________________________________________________________ 

Address: 3 Chemin Taverney, P.O. Box 213, 1218 Grand-Saconnex, Geneva, Switzerland 

Telephone: (41) 22 788 77 73  Email: camemb.gva@mfaic.gov.kh  Website: http://www.cambodiaembassy.ch  

 

 

KINGDOM OF CAMBODIA 

Nation Religion King 
3 

 
 

 

PRESS STATEMENT 

 

“Cambodia’s race against the Covid-19 adheres to the principles of legality, 

necessity and proportionality,” insists Cambodia Mission. 

 

Geneva, 13 April 2021 – The Permanent Mission of the Kingdom of Cambodia is 

deeply disturbed by the recent news release of four special rapporteurs, who took their 

eyes off the bigger picture as to Cambodia’s race against the coronavirus. The 

purported experts, being not the UN staff, but serving in their individual capacity, 

always feel that things should have been acted differently based on their personal 

opinions. They take no liability if their experiment fails. However, the people-elected 

government of Cambodia always takes full responsibilities for its risk-based decision-

making with discharged rules and criteria as follows:   

 

1. Across the world, the handling of the Covid-19 pandemic requires extraordinary 

and unprecedented actions, taking into account national circumstances. The 

fact that a series of combined moves, including travel ban and partial lockdown 

of affected zones, that Cambodia has taken, were lauded by the Regional 

Director and Country Representative of the World Health Organization (WHO) 

is indisputable.  

 

2. All of those steps adhere to the principles of legality, necessity and 

proportionality. The concern over the Law on Preventive Measures against the 

Spread of the Covid-19 is prejudiced and exaggerated. It does not aim to 

castigate but encourage responsible participation of everyone in the pursuit of 

securing public health and precious lives for all. The punitive measures in 

proportion to their type of offense and intent behind it only target the rule-

breakers causing the community transmission. 

 

3. The disclosure of limited personal identity of certain individuals positive of the 

Covid-19 by the Phnom Penh Capital Administration is permissible in Article 4 

of the above-said law and relevant regulations. It is always a tough yet urgent 

decision with absolute necessity to speedily break the chain of community 

transmission associated with the “20th February incident” in the interest of public 

health safety and security of the entire population guaranteed by international 

law.   

 

4. Our past experiences proved that this provisional and time-bound choice had 

encouraged and promoted early and timely tracing, testing and quarantine of 

individuals involved in order to contribute to preclusion of uncontrollable cluster 

infections that certain parts of the world have been terribly undergoing.  
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5. The call for the government’s provision of economic assistance disregards the 

truth that the government has put in place wide-ranging initiatives to address 

socio-economic impacts and to support the vulnerable groups to meet their 

basic needs. Among them are monthly income support for job-suspended 

garment and tourism employees, cash transfer program to impoverished 

households, utilities aid to families hit by the pandemic, food supplies for 

lockdown areas, and instructions given to microfinance sector for temporary 

payment relief. The national inoculation rollout was also praised by UNESCO, 

diplomatic corps and the UN Cambodia Team.   

 

The Permanent Mission of Cambodia affirms that the Kingdom’s fight against the 

Covid-19 integrates human rights values and leaves no one behind. Only full and 

effective enforcement of all combined health, administrative and other actions is critical 

to secure lifesaving, public health safety and early return to new normal life. The 

Special Rapporteurs have to recognize the priority and play a responsible role in a 

manner that complements on the ground rather than detracts from the operation of 

lifesaving and suppression of community transmission. END 
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