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សន្ទរកថាស្វា គមន្៍ របស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្តន្តី អ ៀង មូល ីប្រធាន្អាជ្ញា ធរជ្ញត្ិប្រយុេធន្ឹងជំងឺទេដ្ស៍ នន្
ប្រះរាជ្ញណាចប្កកមពុជ្ញ ន្ងិជ្ញសមាជិកប្កមុប្រឹកាភិបាលមលូន្ិធិស្វកលនន្មណ្ឌ លបា៉ា សុហី្ាិកខាងលចិ  

កនុងឱកាសទបើកកចិចប្រជុំ មណ្ឌ លទលើកេី៣  
នងៃេី ៦-៧ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៩  

េីប្កុងរ័រម៉ាូទរសប ី ប្រទេសបា៉ា រអូាសុីណូ្ខែលហ្គីទណ្ 
 

 ឯកឧត្តម Pascoe Kase រដ្ឋលេខាធិការក្កសួងសុខាភិបាេបា៉ា ពូអាសុ៊ីណូវែេហ្គ៊ីលណ  
 លោកជំទាែ Roslyn Morauta សមាជិកក្កុមក្រឹកាភិបាេឆ្លា ស់លែនររស់មូេនិធិសកេ 
 លោកក្ស៊ី Catherine Wilson សនងការជាន់ខ្ពស់រងអូស្ត្រត េ៊ីក្រចបំា៉ា ពូអាសុ៊ីណូវែេហ្គ៊ី
លណ  

 លែជជរណឌិ ត្ Percy Pokea តំ្ណាងលោកជំទាែឯកអគ្គរដ្ឋទូត្អាលម៉ារកិក្រចបំា៉ា ពូអាសុ៊ីណូ
វែេហ្គ៊ីលណ  

 លោក Davis Bridger នាយកអងគការយូអិនលអដ្ស៍ និងជាតំ្ណាងអងគការសហ្ក្រជា
ជាតិ្ក្រចបំា៉ា ពូអាសុ៊ីណូវែេហ្គ៊ីលណ  

 លោកក្ស៊ី Raegan Boler មស្ត្នត៊ីជាន់ខ្ពស់ការយិាេ័យកិច្ចការក្កុមក្រកាភិបាេមូេនិធិ
សកេ ទ៊ីក្រឹការលច្ចកលទសព៊ីអងគការយូអិនលអដ្ស៍ក្រចតំំ្រន់អាសុ៊ីបា៉ា សុ៊ីហ្វកិ  

 ឯកឧត្តម លោកជំទាែ លោក លោកក្ស៊ីលភញៀែចូ្េរមួទាងំអស់  
 

ជារឋមលនេះ ខ្ញុ ំសូមសវមតងនូការលកាត្សលស៊ីរលោយលរម េះ ចំ្ល េះឯកឧត្តម រដ្ឋលេខាធិការ
ក្កសួងសុខាភិបាេ បា៉ា ពូអាសុ៊ីណូវែេហ្គ៊ីលណ វដ្េបានចំ្ណាយលពេអល ជ្ ៊ីញចូ្េរមួលរ៊ីកកិច្ច
ក្រជំុលេ៊ីកទ៊ី៣ននមណឌ េតំ្ណាងបា៉ា សុ៊ីហ្វកិខាងេិច្ររស់លយ៊ីងលពេនាលពេលនេះ។ ែត្តមានររស់
ឯកឧត្តម និងលភញៀែចូ្េរមួទាងំអស់ បានផ្តេ់កិត្តិយសលអាយកិច្ចក្រជំុររស់លយ៊ីងមានររសំខាន់
ែលិសសែរិេ។ លនេះបានរង្ហា ញថា ក្រលទស បា៉ា ពូអាសុ៊ីណូវែេហ្គ៊ីលណ បានរង្ហា ញនូែ ការយក
ចិ្ត្តទុកោក់ និងកិច្ចខិ្ត្ខំ្ក្រឹងវក្រងដ៏្ពិលសស កនុងការក្រយុទធក្រឆ្លងំជាមយួជំងឺទាងំ៣ លអដ្ស៍ 
រលរង និងក្គុ្នចញ់ វដ្េកំពុងគ្ក្មាមកំវហ្ងដ្េ់ជ៊ីែភាពរស់លៅ និងសុខ្មាេភាពររស់ពេរដ្ឋ
លយ៊ីង លៅទូទាងំពិភពលោក។  
កនុងនាមតំ្ណាងននមណឌ េបា៉ា សុ៊ីហ្វកិខាងេិច្ ខ្ញុ ំសូម ឈ្លា ត្យកឱកាសលនេះសវមតងនូែការអរ

អររទរយា៉ា ងកក់លតត  ជូនលោកជំទាែ  Roslyn Morauta វដ្េបានជារ់លឆ្លន ត្ជាអនុក្រធានក្កុម
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ក្រឹកាភិបាេមូេនិធិរកេកនុងអាណត្តរនាា រ់ ការជារ់លឆ្លន ត្ររស់លោកជំទាែ បានលធវ៊ីលអាយពកួ
លយ៊ីងមានលមាទនភាពយា៉ា ងខាា ងំ។ លយ៊ីងទាងំអស់គ្នន  សូមជូនពរជូនលោកជំទាែ ទទេួបាន
លជាគ្ជ័យកនុងភារកិច្ចថ្ម៊ីររស់លោកជំទាែ។ មណឌ េបា៉ា សុ៊ីហ្វកិខាងេិច្នឹងសថិត្លៅជាមយួលោក
ជំទាែ លយ៊ីងគ្នកំ្ទ និងជួយលោកជំទាែ សលក្មច្បានលជាគ្ជ័យរំលពញកិច្ចការថ្ម៊ីលនេះ។ លយ៊ីងសូម
វថ្ាងអំណរគុ្ណជាពិលសសវដ្េបានទទេួលធវ៊ីជាមាច ស់ផ្ាេះននកិច្ចក្រជំុលនេះ លៅបា៉ា ពូអាសុ៊ីណូវែេហ្គ៊ី
លណ និង សូមវថ្ាងអំណរគុ្ណយា៉ា ងក្ជាេលក្ៅ ចំ្ល េះរដិ្សណាថ រកិច្ចដ៏្កក់លតត ររស់ ររស់លោក
ជំទាែ និងក្កុមការង្ហរ។        

   
សហ្ការ ៊ី សមាជិកមណឌ េតំ្រន់ និង សមាជិកក្កុមផ្តេ់លយារេ់ និងសហ្ការ ៊ី 

វដ្េបាន ចូ្េរមួទាងំអស់ ជំនសួមុខ្លអាយថាន ក់ដឹ្កនាមំណឌ េតំ្ណាង ខ្ញុ ំមានលសច្កត៊ី 
រ ៊ីករាយពិត្ក្បាកដ្ រវ គ្មន៍ កិច្ចក្រជំុសមាជិកមណឌ េតំ្ណាងបា៉ា សុ៊ីហ្វកិខាងេិច្ ។ កនុង
រយៈលពេ២នថ្ៃលនេះ លយ៊ីងនឹងវច្ករវំេកនូែព័ត្មានអំព៊ីែឌ្ឍភាពននកិច្ចការរមួររស់ លយ៊ីង
កនុងមណឌ េតំ្ណាង និងកនុងក្ករខ័្ណឌ ក្កុមក្រឹកាភិបាេមូេនិធិរកេផ្ង។ លយ៊ីងនឹង
ពិនិត្យល ៊ីងែញិ និតិ្ែធិ៊ីក្រត្រត្តិននមណឌ េតំ្ណាងររ់លយ៊ីង និងអាច្លធវ៊ីការវក សក្មួេខ្ាេះ
ក្រសិនចបំាច់្ លដ្៊ីមប៊ីធានាត្មាា ភាព ភាពស័កតសិទធ ក្រសិទធភាព លអាយបាន ក្សរលៅតាម 
រទោឋ ន កបួនច្ារ់ និងរទពិលរធន៍េអៗ  ននមូេនិធិរកេ។  

ខ្ញុ ំសងឃមឹថា េទធផ្េននការពិលក្គ្នេះពិភាការរស់លយ៊ីង និងជយួលអាយលយ៊ីង 
កំណត់្គំ្លហ្៊ីញ ដូ្ច្គ្នន លេ៊ីរញ្ហា វដ្េបានលេ៊ីកល ៊ីងជារលរៀរែរលៅកនុងកិច្ចក្រជំុក្កុម 
ក្រឹកាភិបាេមូេនិធិរកេលេ៊ីកទ៊ី៤១។ ឯកររជំហ្ទសសនៈរមួ ននមណឌ េត្ំណាង 
បា៉ា សុ៊ីហ្វកិខាងេិច្ សំរារ់កិច្ចក្រជំុក្កុមក្រឹកាភិបាេខាងមុខ្ នឹងកាា យជាសំល ងររស់ 
មណឌ េ តំ្ណាង វដ្េនឹងក្តូ្ែបានរត រ់ លហ្៊ីយក៏ជួយសក្មួេលអាយថាន ក់ដឹ្កនាមំណឌ េ 
តំ្ណាង ង្ហយក្សួេរំលពញការង្ហរលៅកនុងកិច្ចក្រជំុផ្ង។  

ខ្ញុ ំផ្ទា េ់ សូមលេ៊ីកទឹកចិ្ត្តឯកឧត្តម លោកជំទាែ លោក លោកក្ស៊ី ចូ្េរមួលោយ 
សកមម កនុងកិច្ចពិភាកាលេ៊ីរលរៀរែរៈទាងំអស់ររស់កិច្ចក្រជំុក្កុមក្រឹកាភិបាេ។ រញ្ហា  ការ
លគ្ៀងគ្រមូេនិធិ នឹងកំណត់្ការវរងវច្កលក្រ៊ីក្បាស់មូេនិធិ កនុងរយៈលពេគ្លក្មាង រនាា
រ់។ ដូ្ច្លនេះលហ្៊ីយបានជាការជវជកសុ៊ីជលក្ៅអំព៊ីែធិ៊ីរស្ត្សតវរងវច្ក ក្តូ្ែបានលេ៊ីក ល ៊ី
ង។  

ក្សរលពេជាមយួលនាេះវដ្រ រញ្ហា លផ្សងៗលទៀត្ននកិច្ចក្រជំុក្កុមក្រឹកាភិបាេក៏មាន 
ររៈសំខាន់ណាស់វដ្រ នឹងមិនក្តូ្ែបានរំលភាច្ល ៊ីយ។ រវនថមលេ៊ីលនេះ ខ្ញុ ំសូមលេ៊ីកជូន 
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កិច្ចក្រជំុជវជកពិភាកាលក្ជ៊ីសលរ ៊ីស ទ៊ីកវនាងសក្មារ់កិច្ចក្រជំុមណឌ េតំ្ណាងររស់លយ៊ីង 
រនាា រ់ និងលក្ជ៊ីសលរ ៊ីសលរកខភាពសមាជិកក្កុមក្រឹកាភិបាេរតូលែណ លដ្៊ីមប៊ីជំនសួលោកជំទាែ 
កនុងអាណត្តរច្ចុរបនន។  

 
មុនរ ច្ រ់ខ្ញុ ំសូមវថ្ាងអំណរគុ្ណក្កុមផ្តេ់ក្រឹកាវដ្េលទ៊ីររលងក៊ីត្ថ្ម៊ី សហ្ការ ៊ី 

អល ជ្ ៊ីញមកព៊ីអងគការសុខ្ភាពពិភពលោក ការយិាេ័យក្កុមក្រឹកាភិបាេននមូេនិធិ 
រកេ វដ្េបានអល ជ្ ៊ីញចូ្េរមួលៅកនុងកិច្ចក្រជំុលនេះ ។ ខ្ញុ ំសងឃមឹយា៉ា ងមុត្មាថំាមណឌ េ
តំ្ណាងររស់លយ៊ីង នឹងទទេួអត្ថក្រលយាជន៍ដ៏្ធំលធង ព៊ីការចូ្េរមួចំ្វណកដ៏្មាន ត្នមា
កនុងរយៈលពេក្រជំុ២នថ្ៃលនេះ ។  

 
ជាចុ្ងលក្កាយលនេះ ខ្ញុ ំសូមវថ្ាងលកាត្សលស៊ីរ ជូនដ្េ់ DAFT ក្រលទសអូស្ត្រត េ៊ី 

វដ្េបានផ្តេ់ធនធានហ្រិ ញ្ែត្ថុលោយសរបុរស លដ្៊ីមប៊ីចំ្ណាយលរៀរចំ្កិច្ចក្រជំុមណឌ េ 
តំ្ណាងលេ៊ីទ៊ី៣លនេះ លៅបា៉ា ពូអាសុ៊ីណូវែេហ្គ៊ីលណ។ ខ្ញុ ំសូមក្រសិទធពរជូន ឯកឧត្តម លោក
ជំទាែ លោក លោកក្ស៊ី រន ក់លៅកនុងរដ្ឋធាន៊ី ព័រម៉ាូលរសរ ៊ី លោយរ ៊ីករាយ និង សូមជូនពរ  
លអាយកិច្ចក្រជំុមណឌ េតំ្ណាង ២នថ្ៃលនេះ ទទេួបាននូែេទធផ្េេអក្រលស៊ីរ។   

 
សូមអរគុ្ណ ! 
         


