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 “ប្រប្រតីភាពតាេគន្លងងមី”៖   
ររតរ់ល ត្ ោះអាសន្ន ឬលៅររស ត្ រធ់្នន រង់មី? 

 

អ ៉ុន្ លាង* 

 

*រណ្ឌិ ត អ ៉ុន្ លាង គឺជាប្ពឹទធរ៉ុរសេហាវទិាល័យសងគេសាស្រសត និ្ងេន្៉ុសសសាស្រសត ថ្ន្សារលវទិាល័យភូេិន្ទភនាំលពញ 
និ្ងជាសមាជិរប្រុេប្រឹរាភិបាលថ្ន្េជឈេណ្ឌ លអភិវឌ្ឍន៍្រេព៉ុជា។ 

 

© ររាសិទធលោយ េអរ | ខលឹេសារថ្ន្អតថរទលន្ោះគឺជាគាំនិ្តររស់អនរនិ្ពន្ធផ្ទទ ល់ និ្ងេិន្ឆល៉ុ ោះរញ្ច ាំងអាំពីទសសន្ៈររស់
េជឈេណ្ឌ លអភិវឌ្ឍន៍្រេព៉ុជា។ 

 

វតតមាន្ជាំងឺរូវដី១៩ ខដលបាន្ចារ់ល្តីេល ីងលៅច៉ុងឆ្ន ាំ
២០១៩ បាន្ន្ិងរាំព៉ុងល្វីឱ្យពិភពលលារទាំងេូលធ្នល រ់រន៉ុង
វរិតតិដ៏្ៃន់្្ៃរ ខដលរន៉ុងល ោះមាន្េន្៉ុសសឆលងសរ៉ុរលៅទូទាំង
ពិភពលលារចាំន្ួន្ ១៤៧,៣១៧,៣២៩ រ់ ន្ិងសាល រ់ចាំន្ួន្ 
៣,១១៦,០១២ រ់ 1 ។ េ៉ុន្លពលមាន្អនរសាល រ់ដាំរូងលៅថ្ងៃ
ទី១១ ខខេី  ឆ្ន ាំ២០២១ រេព៉ុជាប្តូវបាន្ពិភពលលារលោត
សរលសីរអាំពោីរប្គរ់ប្គងបាន្យ ងលអ រន៉ុងោរទរ់សាា ត់ោរររី
រាលោលថ្ន្ជាំងឺរូវដី១៩។ រ ៉ុខន្តជាេួយចាំន្ួន្អនរសាល រ់លរីន្
ដល់ ៧៤ រ់ ន្ិងមាន្អនរឆលងសរ៉ុរចាំន្ួន្ ៩,៩៧៥ រ់ 
(អនរជាសោះលសបយីពីជាំងឺមាន្ចាំន្ួន្ ៣,៤០០ រ់) គិតប្តឹេ
ថ្ងៃទី២៥ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២១ 2  រេព៉ុជាប្តូវបាន្លគសលងាត
ល ញីថា រាំព៉ុងសថិតលៅលលីមាត់លប្ជាោះេរណ្ៈ។  

លតីលប្ជាោះេរណ្ៈលន្ោះមាន្ជលប្ៅរ ៉ុ ា្ ? លៅរន៉ុងចាំល្េ
ប្រលទសខដលមាន្ទិន្នន័្យចាំន្ួន្ ២២១ប្រលទស រេព៉ុជាឈរ
លៅលលីលលខលរៀងទី១៥៤ ថ្ន្អនរឆលងជាំងឺរូវដី១៩ លប្ចីន្ជាង
លគ ឈរលលីលលខលរៀងទី១៦៦ ថ្ន្ចាំន្ួន្មាន្អនរសាល រ់លប្ចីន្
ជាងលគ និ្ងឈរលលីលលខលរៀងទី១៩៣ ថ្ន្ចាំន្ួន្អនរសាល រ់
លប្ចីន្ជាងលគរន៉ុងចាំល្េប្រជាជន្េួយលាន្ រ់3។ ប្រសិន្
លរីលយងីលប្រៀរល្ៀរលប្ជាោះេរណ្ៈលន្ោះរន៉ុងរប្េតិសារលលលារ 
លប្ជាោះលៅរេព៉ុជាលន្ោះេិន្លប្ៅលទ។ រ ៉ុខន្តរាជរោា ភិបាលេិន្បាន្

                                                            
1 និ្ង 3 ដរប្សង់លចញពី https://www.worldometers.info/coronavirus/ ចូលលេីលថ្ងៃទី២៥ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២១។  
2 ដរប្សង់លចញពលីសចរតីប្រោសររស់ប្រសួងស៉ុខាភិបាលរេព៉ុជា 
 

លលងលសីចជាេួយលប្ជាោះេរណ្ៈលន្ោះលទ។ រាជរោា ភិបាលបាន្
ន្ិងរាំព៉ុងល្វសីរេមភាព ន្ិងចាត់វធិ្នន្ោរយ ងសរេម លដីេបី
រល ច្ ៀសរេព៉ុជាឱ្យលចញ ៉្ុតពីមាត់លប្ជាោះេរណ្ៈលន្ោះ។ វធិ្នន្ោរ
ខដលលចញរន៉ុងលពលងមីៗលន្ោះ រេួមាន្ោរផ្ទរពិន័្យ ោរោរ់
លទស ោរផ្ទអ រចរាចរណ៍្ឆលងតាំរន់្ ន្ងិច៉ុងលប្ោយ គឺោររិទ
ខទរ់រាជធ្នន្ីភនាំលពញ ទីប្រុងតាលមម ទាំងប្សុងរន៉ុងរយៈលពលពីរ
សបាត ហ៍ចារ់ពីថ្ងៃទី១៧ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២១ ន្ិងងមីៗលន្ោះ
បាន្រិទខទរ់តាំរន់្េួយចាំន្ួន្រខន្ថេលទៀតថ្ន្លខតតប្រុងេួយ
ចាំន្ួន្លទៀត ខដលោររិទខទរ់លន្ោះអាចន្ឹងប្តូវបាន្ពប្ងីរ
លៅោន់្តាំរន់្ល្សងលទៀត និ្ងអាចអូសរ ល យលពលលវលាខវង
ជាងលន្ោះលទៀត ប្រសិន្លរីសាថ ន្ភាពថ្ន្ោរចេលងេិន្មាន្ោរ
ងយច៉ុោះលទ លន្ោះលរីតាេោរប្រោសជាសាធ្នរណ្ៈររស់ប្រេ៉ុខ
រាជរោា ភិបាល។ 

លចញពីោរអន្៉ុវតតវធិ្នន្ោរទាំងលន្ោះ ភាពប្ចរូរប្ចរល់បាន្
លរីតមាន្ល ងី លហយីគឺលចញពីអនរទទួលរង្លរ ោះពាល់ថ្ន្
ោរអន្៉ុវតតវធិ្នន្ោរលន្ោះលហយី ខដលពួរលគអោះអាងថា ពួរលគ
រាំព៉ុងជួរវរិតតិ លោយដាំរូង គឺវរិតតិខដលរ ត្ លេរពីោរ
ធ្នល រ់ច៉ុោះថ្ន្វស័ិយលទសចរណ៍្ ន្ិងជាពិលសសរន៉ុងលពលងមីៗ
ខដលោរចេលងបាន្ររីរាលោលដល់លរាងចប្រវាយណ្ភណ្ឌ  
ទី្ារលរ់ដូរ ន្ិងឈាន្លៅដល់ោររិទ្ារេួយចាំន្ួន្។ អនរ
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រលងាីតលោលន្លយបាយសាធ្នរណ្ៈ បាន្ប្រឹងខប្រងខសវងយល់
ពីវរិតតលិន្ោះ លហយីរ៏រាំព៉ុងខិតខាំល្វីយ ង្លដីេបរីល ច្ ៀសឱ្យ
៉្ុតពីវរិតតិចលាចលសងគេ្ងខដរ។ 

លទោះរីរាជរោា ភិបាលបាន្ប្រឹងខប្រងយ ងខាល ាំងោល  ទាំងោរ
លប្រីប្បាស់ប្រភព្ន្ធ្នន្សាធ្នរណ្ៈ ន្ិងោរលរៀរគរជាំនួ្យ
សរប៉ុរស្េ៌ លៅរន៉ុងរប្េិតរ៉ុគគល លគលៅខតល ញីមាន្វរិតតិ
ពីររ ត្ លេរពីរតាត បាត់រង់ោរងារ ខដលលលចលធ្នល ជាងលគ 
ទីេួយ គឺសន្តិស៉ុខលសបៀង ជាពិលសសតាេប្គួសារខដលរង
្លរ ោះពាល់ជាងលគ (វាមាន្ោរល ងីថ្ងលេហូរអាហារខលោះៗខដរ 
លៅរន៉ុងអាំ ៉ុងលពលរិទខទរ់រ ៉ុ ម ន្ថ្ងៃលន្ោះ) ន្ិងទីពីរគឺឥណ្ទន្
្ ោរ ជាពលិសសរេចីខាន តតូច ន្ងិេ្យេ ន្ងិរេច/ីរង់រ ាំលលាោះ
ទិញអចលន្ប្ទពយ (លគហោា ន្)។ វរិតតិទីរី ខដលររ់បាត់
លេីលេិន្ល ីញ លហីយប្រខហលជាប្រភពថ្ន្វរិតតិពីរខាងលលី 
គឺវរិតតិ្លូ វចិតត ល ោះគឺអារេមណ៍្ថា ខលួន្េិន្មាន្ស៉ុវតថិភាពប្គរ់
ប្ោន់្រន៉ុងអាំ ៉ុងលពលដ៏ពិបារលន្ោះ ន្ិងអនរខដលមាន្ជាំងឺ្លូវចិតត 
ខដលេិន្បាន្រស់លៅរន៉ុងជីវភាព្េមតាខដលខលួន្ធ្នល រ់រស់លៅ 
លទោះរីជាេិន្មាន្រញ្ហ ពីរខាងលលី លពាលគឺរងវោះលសបៀងអាហារ 
ន្ិងរាំណ្៉ុ លរ៏លោយ។ វរិតតិទីរួន្សថិតលៅរន៉ុងរប្េិតប្រលទស
ជាតិ ខដលជាប្គឹោះថ្ន្វរិតតិទាំងរីខាងលលី ល ោះគឺន្ិរន្តរភាព ន្ិង
ចីរភាពថ្ន្ជីវភាពសងគេដូចខដលធ្នល រ់មាន្ ន្ិងលប្ោងថាន្ឹង
មាន្ ខដលរាជរោា ភិបាលរាំព៉ុងពាយេលោោះប្សាយ លោយ
ងលឹងខងលងយ ងប្រយ័តនប្រខយងជាទីរាំ ៉្ុតជាេួយមាត់លប្ជាោះ
េរណ្ៈ ខដលរេព៉ុជារាំព៉ុងឈរ ឬរាំព៉ុងល្វីដាំលណី្រលៅលរៀរ 
ប្រសិន្លរីេិន្មាន្វធិ្នន្ោរតឹងរ៉ុងឹ ន្ិងេ ត់ចត់ល ោះលទ។ 

លទោះរីជាបាន្ររល ញីវា រ់សាាំង ន្ិងដាំលណី្រោរចារ់វា រ់សាាំង
បាន្លរៀរចាំខលោះៗលហីយរ៏លោយ ោរបារេភពីវតតមាន្ជាំងឺរូវដី 
១៩ លៅខតមាន្លៅល យី។ ឧទហរណ៍្ ប្រលទសអ៉ុីប្សាខអល
ជាប្រលទសទីេួយ ខដលមាន្ប្រជាជន្លពញវយ័ចារ់វា រ់សាាំង
លប្ចីន្ជាងលគ ន្ិងបាន្ដរោតពវរិចចពារ់មា សលៅតាេទី
                                                            
4 ដរប្សង់លចញពី https://www.businessinsider.com/israel-unlock-no-outdoor-mask-rule-more-half-vaccinated-2021-4  
  ចូលលេីលថ្ងៃទី១៩ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២១។  

សាធ្នរណ្ៈលចញ ខត យររដាេស្រន្តីថ្ន្ប្រលទសលន្ោះ លៅខត
បារេភថា ជាំងរូឺវដី១៩ អាចន្ឹងប្ត រ់េរវញិបាន្4។ 

ចារ់តាាំងពីវរិតតិខដលលលចលចញជារូររាងចាស់ ទាំងលៅរន៉ុង
រប្េិតអន្តរជាតិ រ៏ដូចជាលៅរេព៉ុជា វារយសពទ “ប្រប្រតីភាព
តាេគន្លងងម”ី ប្តូវបាន្លគលប្រីប្បាស់ លដីេបសីប្េួលអារេមណ៍្ថា 
លយីងន្ឹងមាន្ស៉ុវតថិភាពប្គរ់ប្ោន់្។ ខតរហូតេរទល់លពល
លន្ោះ ពិភពលលារទាំងេូល រេួទាំងរេព៉ុជា្ងខដរ េិន្ទន់្មាន្
ស៉ុវតថិភាពលៅល យីលទ។ លគអាចន្ិយយបាន្ថា លន្ោះប្រខហល
ជារ ត្ លេរពីរញ្ហ ខដលថា េន្៉ុសសប្គរ់ោន េិន្ទន់្មាន្
សេតថភាពលពញលលញ និ្ងលទធភាពប្គរ់ប្ោន់្សប្មារ់អន្៉ុវតត 
“ប្រប្រតីភាពតាេគន្លងងមី” លន្ោះ លដីេបីធ្ន ដាំលណី្រោរ្េមតា
ថ្ន្ជីវភាពសងគេល ីងវញិ ឬ“ប្រប្រតីភាពតាេគន្លងងមី” េិន្
បាន្រលងាីតស ត្ រ់ធ្នន រ់ងមីេួយសប្មារ់ឱ្យសងគេេួយ ខដល
អាចធ្ន នូ្វដាំលណី្រោរប្រររលោយនិ្រន្តរភាព និ្ងចីរភាព ។ 

រន៉ុងន័្យលន្ោះ វរិតតិពិតជាលៅមាន្វតតមាន្រស់រលវរីលៅល យី។ 
លៅទីលន្ោះ ខ្៉ុ ាំន្ឹងេិន្ពិភារាអាំពីេូលលហត៉ុថ្ន្វរិតតិល ោះលទ។ 
មាន្េូលលហត៉ុពីរខដល ាំឱ្យខ្៉ុ ាំគិតខររលន្ោះ។ ទីេួយ រន៉ុង េ
ជាសាេ្ញជន្ េិន្ខេន្ជាអនរវទិាសាស្រសត ខ្៉ុ ាំោម ន្អាំ្ច
ឯរលទសរន៉ុងោរន្ិយយពីជាំងឺរូវដី១៩ លន្ោះលទ។ លហីយជាំងឺ
ប្សលដៀងោន លន្ោះ ខដលបាន្រលងាីតវរិតតិល្សងៗ បាន្លរីតល ងី
ជាលប្ចីន្ដងេរលហយីរន៉ុងប្រវតតិសាស្រសតេន្៉ុសសជាតិ លន្ោះេិន្
ខេន្ជាលលីរទីេួយល ោះលទ។ ទីពីរ វរិតតិទាំងរួន្ខាងលលីរ៏
ធ្នល រ់លរីតមាន្លប្ចីន្លលីរលប្ចីន្សា្ងខដរ រន៉ុងប្រវតតិសាស្រសត
េន្៉ុសសជាត ិលទោះជារ ត្ លេរពីេូលលហត៉ុប្សលដៀងោន ខររ
លន្ោះ ឬលោយេូលលហត៉ុល្សងលទៀត។ 

អវីខដលខ្៉ុ ាំន្ឹងពិភារាល ោះគឺ លតីអវីជាវរិតតិ? រន៉ុងវច ន្៉ុប្រេ
សលេតចសងឃរាជ ជួន្ ្ត ពារយវរិតតិមាន្ន័្យលប្ចីន្។ ន័្យ
េួយរន៉ុងចាំល្េល ោះ ខដលេន្៉ុសសភាគលប្ចីន្េិន្បាន្យរេរ
លប្រី គឺលសចរតីខប្រប្រួល។ ព៉ុទធសាស បាន្យល់ល ញីយ ង
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ចាស់ថា មាន្ខតោរខប្រប្រួលលទខដលេិន្ខប្រប្រួល លហត៉ុលន្ោះ
វាោម ន្អវីខដលេិន្ជួរវរិតតិល ោះលទ រេួទាំងដាំលណី្រជីវតិេន្៉ុសស 
ន្ិងសងគេ្ងខដរ។ រន៉ុងន័្យលន្ោះ ជាោច់ខាត លយីងប្តូវខត
ជួរន្ឹងវរិតតិ  លហត៉ុលន្ោះលយីងេិន្ប្តូវភ័យខាល ច ន្ិងប្បាថាន
លចៀសលវៀងពីវរិតតិល ោះលទ រ ៉ុខន្តប្តូវប្រលសារយរវរិតតិ។ លន្ោះ
មាន្ន័្យថា លយងីចាត់ខចងោរខប្រប្រួលលន្ោះលោយរលរៀរ្ 
ន្ិងលឆ្ព ោះលៅអ គតខររ្? 

ពារយវរិតតិរន៉ុងភាសាអង់លគលស "Crisis" មាន្ឫសគល់លចញ
ពីភាសាប្រិរ "κρίσις" រន៉ុងន័្យលដីេខដលលប្រីប្បាស់រន៉ុងវស័ិយ
លវជជសាស្រសតមាន្ន័្យថា ចាំណ្៉ុ ចររត់ថ្ន្ជាំងឺខដលអាចរ ត្ ល 
ឱ្យសាល រ់ ឬជាសោះលសបយីបាន្ ន្ិងលប្ោយេរលទៀត ប្តូវបាន្
លប្រីសាំលៅលលីសាថ ន្ភាពថ្ន្ររត់ថ្ន្អវីេួយ ោរខប្រប្រួលខដល
អាច ាំេរនូ្វភាពប្រលសីរ ឬអាប្ររ់។ ឫសគល់ថ្ន្ពារយ 
"κρίσις" េរពីពារយ "κρίνειν" 5 ខដលមាន្ន័្យលប្ចីន្ដូចជា 
ខរងខចរ លប្ជីសលរសី សលប្េចចិតត វនិ្ិចឆ័យ លរៀរចាំឱ្យមាន្ 
ស ត្ រ់ធ្នន រ់។ លចញពន័ី្យ ន្ិងោរលប្រីប្បាស់ពារយទាំងពីរ
លន្ោះ ស៉ុភាសិតជន្ជាតិប្រិរន្ិយយថា ប្គរ់វរិតតិទាំងអស់
្តល់ឱ្យលយីងនូ្វោលាន្៉ុវតតភាព រន៉ុងោរលរៀរចាំស ត្ រ់ធ្នន រ់
ល ងីវញិ។ 

សាំណួ្រខដលប្តូវលចាទសួរលៅទីលន្ោះគឺថា លតីស ត្ រ់ធ្នន រ់ខររ
្ខដលន្ឹងប្តូវលរៀរចាំល ីងវញិ លដីេបីលៅជាំន្ួសស ត្ រ់
ធ្នន រ់ចាស់ សាំលៅល្វីយ ង្ឱ្យេន្៉ុសសមាន្អារេមណ៍្ថា 
ខលួន្មាន្ស៉ុវតថិភាព ន្ិងសងគេេួយមាន្ដាំលណី្រោរជាន្ិរន្តរ 
ន្ិងចីរភាព។ 

ពារយស ត្ រ់ធ្នន រ់លៅទីលន្ោះ មាន្ន័្យទូលាំទូលាយសាំលៅលលី
ប្ររខណ្ឌ ខដលប្គរ់ប្គងដាំលណី្រោរ ថ្ន្អន្តរទាំ រ់ទាំន្ងរវាង
េន្៉ុសស ន្ិងេន្៉ុសស ន្ិងខររខ្ន្ចងាវ រ់្លិតរេម លហយីន្ិង

                                                            
5 ដរប្សង់លចញពី https://www.etymonline.com/word/crisis, https://www.wordsense.eu/%CE%BA%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B5% 
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ន្ិយេតថ្េលខដលជោះឥទធិពលលលីអារេមណ៍្ លហយីន្ិងោរគិត
ររស់េន្៉ុសស្ងខដរ។ 

ខ្៉ុ ាំេិន្មាន្រាំណ្ងអោះអាងថា វរិតតិខាងលលីលរីតល ីងលោយ
សារខតរតាត ជាំងឺរូវដី១៩ ខតេួយល ោះលទ ឬរ៏ោម ន្រាំណ្ង
អោះអាងថា ជាំងឺរូវដី១៩ ជោះឥទធិពលខតលលីវរិតតិទាំងរួន្ខាង
លលីល ោះខដរ។ វរិតតិខាងលលីប្តូវបាន្លលីរល ងី គឺប្ោន់្ខតជា
ឧទហរណ៍្ខតរ ៉ុល ា្ ោះ។ ខ្៉ុ ាំទទួលសាគ ល់ថា វាមាន្ប្រលភទថ្ន្
វរិតតិ ន្ិងឫសគល់ថ្ន្វរិតតិលប្ចីន្ខររលប្ចីន្យ ងលទៀត ខដល
លរីតមាន្ចាំលពាោះេន្៉ុសស ន្ិងសងគេេន្៉ុសស។ រ ៉ុខន្តលចញពីវរិតតិ
ខាងលលីលន្ោះ ចាំណ្៉ុ ចររត់ងមបីាន្ និ្ងរាំព៉ុងលលចល ងី លហយីខ្៉ុ ាំ
សងឃឹេថា “ប្រប្រតីភាពតាេគន្លងងមី” លន្ោះេិន្ខេន្ជា 
“ប្រប្រតីភាពរល ត្ ោះអាសន្ន” រ ៉ុខន្តជាររត់លៅររស ត្ រ់
ធ្នន រ់ងមី។ ជាអវីខដលចាំណ្ងលជីងអតថរទលន្ោះ ចង់អាំពាវ វឱ្យ
េន្៉ុសសទាំងអស់ោន ល្វីសរេមភាព “ចារ់យរោលាន្៉ុវតតភាព
លចញពីវរិតតិលឆ្ព ោះលៅររលៅររស ត្ រ់ធ្នន រ់ងមី”។ 

លៅរប្េិតរ៉ុគគល ដូចមាន្ោរ្សពវ្ាយពាសលពញរ ត្ ញ 
សងគេ សាេគគីភាពខខមរោន់្ខតរងឹមាាំល ងីរន៉ុងលពលវរិតតិរូវដី
១៩ រ៉ុាំរងាហ ញភាពហ៉ុឺហាហឹរហា រ់លៅលពលប្រជាជន្ល្សង
លទៀតរាំព៉ុងជួរោរលាំបារ េស្រន្តីខដលមាន្ភាររិចចប្តូវមាន្
ភាពទន់្ភលន់្ចាំលពាោះប្រជាពលរដា ប្តូវលចោះប្គរ់ប្គងចាំណ្ង់
ខលួន្ឯង ន្ិងប្រតិរតតិ "៣រ៉ុាំ ៣ោរពារ"។ 

លៅរន៉ុងរប្េិតប្រព័ន្ធ ន្ិងសងគេ ោររលងាីតស ត្ រ់ធ្នន រ់ងមី
េិន្ប្ោន់្ខតទេទរលពលលវលារ ៉ុល ា្ ោះលទ ខតទេទរឱ្យមាន្
ររត់េួយចាស់លាសជ់ាងរប្េិតរ៉ុគគល។ ររត់ងមីលន្ោះអាចលរីត
មាន្បាន្ ល៉ុោះប្តាខតលយងីមាន្សេតថភាពរន៉ុងោរលចាទសួរអាំពី
ស៉ុពលភាពថ្ន្ស ត្ រ់ធ្នន រ់ចាស់រន៉ុងោរធ្ន  ស៉ុវតថិភាព
សងគេ ឧទហរណ៍្លចញពីរញ្ហ ស៉ុវតថិភាពលសបៀងខាងលលី លតី
ចងាវ រ់្លិតរេមររស់លយីង រារ់ចារ់តាាំងពីោររងាា ត់ពូជ
រហូតធ្នល រ់ដល់មាត់អនរហូរ លតីលយីងវាយតថ្េលថាវាសថិតលៅ

https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9%CF%82#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9%CF%82#Ancient_Greek
https://www.etymonline.com/word/crisis
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ប្តឹេរប្េិត្ទរ់ទងន្ឹងស៉ុវតថិភាព? ទរ់ទងន្ឹងឥណ្ទន្ 
ជាពិលសសរេចី/រង់រ ាំលលាោះទិញអចលន្ប្ទពយ (លគហោា ន្) 
ខដលមាន្អប្តាោរប្បារ់ខពស់ លរី លប្រៀរល្ៀរជាេួយន្ឹង
ប្រលទសល្សងលទៀត លតីរេព៉ុជាគួរខតមាន្រេមវ ិ្ ី លគហោា ន្      
សាធ្នរណ្ៈដូចប្រលទសសិងហរ៉ុរ ី6ខដរឬលទ? 

លៅច៉ុងរ ច្ រ់លន្ោះ ខ្៉ុ ាំចង់ល្វីោរឆល៉ុោះរញ្ច ាំងថា ប្គរ់ស ត្ រ់ងមី
ទាំងអស់ខដលន្ឹងប្តូវរលងាីតល ីង ប្តូវខតលដីរតាេន្ិយេ

វទិាសាស្រសត្េមជាតិ ខដលរន៉ុងល ោះប្គរ់សាថ ន្ភាពទាំងអស់ 
ជីវតិប្តូវខតោរពារោច់ខាត (ជីវតិអាចប្តូវបាន្ោរពារលោយ
អាំ្ចឯរលទសថ្ន្វទិាសាស្រសត្េមជាតិល្សងៗ) ន្ងិន្ិយេ 
សងគេ ខដលរន៉ុងល ោះលោលោរណ៍្យ៉ុតតិ្េ៌សងគេប្តូវខតប្តូវ
បាន្លលីររេពស់ជាោច់ខាត ន្ិងច៉ុងលប្ោយពហ៉ុភាពរ៉ុគគល
ប្តូវខតលោរព តាេរយៈោរលលីររេពស់តថ្េលលសាភ័ណ្ ន្ិង     
អតថន័្យថ្ន្ជីវតិ។ 

 

Cambodia Development Center 

Cambodia Development Center (@cd.centerkh) 

Cambodia Development Center 

Cambodia Development Center (t.me/cdcenterkh) 

Building E, University of Puthisastra, #55, Street 180-184, Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh 

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

 

 

 

                                                            
6 សិងហរ៉ុរ ីជាប្រលទសខដលចាំនួ្ន្ភាគរយថ្ន្ប្រជាជន្មាន្្ទោះផ្ទទ ល់ខលួន្លប្ចនី្ជាងលគរា្ំ ៉ុតរន៉ុងពិភពលលារ ន្ិងប្រជាជន្៨០% រស់លៅលលីអោរខដលសង់លោយរោា ភិបាល។ 
សូេលេីលរខន្ថេតាេរយៈ៖ https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-08/behind-the-design-of-singapore-s-low-cost-housing។ 


