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្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

                          
                 Ю◦₤ũřťņūĕŉ Б  
ŪĠēĕΖďń ĊũďĳЊŪĠŎН◦ċĕЕ₣Ąе₣ЙЮΒř₤ч 

 
₤НĕĀũ˝▫ 

υ˝ΧĳŉņЮ◦₤ũřťņūĕŉБ ЮΒЬ₣ ņРŲБ ŪĠēĕΖďń ĊũďĳЊŪĠŎН◦ċĕЕ₣Ąе₣ЙЮΒř₤ч  
Яℓų₣ Ė̋О₣όŁ₤ĠЊ◦ 

Њ̋şĆŪĠĄНеЮĮŀΒ₣ ðΖďń ĊũďĳЊŪĠŎН◦ċĕЕ₣Ąе₣ЙЮΒř₤ч ЮŲЧ˝◦Бơ ĂĖ еƯƠơ៩ 
 

₤₧ť ýũ₤₣ ð̈́ ņЊĳŉÐŎ ЮŠĳŉЯ˝Ġ 
аℓĞ◦Б̣ ЯŠņЊℓНĜ ĂĖ еƯƠơ៩ 

 
 ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រសី អនកនងកញញ  េភញ វជត ិ នងិអន្តរជតទិងំអស់ែដល
កពុំងមនវត្តមនដ៏ឧត្តុងគឧត្តមកនុងកិចច្របជុនំេពលេនះ! 
 

ឆ្លងកត់ករចំ យេពលដ៏មនតៃម្លេពញមួយ្រពឹក ែដលសម័យ្របជុំេពញអងគរបស់េយងី 
បនេធ្វីបទបង្ហ ញ រមួជមួយនឹងករពិភក  និងផ្តល់ជេយបល់យ៉ងផុសផុល ែដលនឱំយសម័យ
្របជុំេពញអងគរបស់េយងីទងំមូលទទួលបននូវលទធផលគួរជទីេមទនៈ សម្រសបេទនឹងកមមវតថុៃន
កិចច្របជំុនេពលេនះ ែដលខញុ ំសូមសេងខបជូនដូចតេទ ៖ 

 

ទ១ី : ករអនុម័តជេគលករណ៍នូវរបយករណ៍វឌ នភព ្របសទិធភព និងសមិទធផលកនុង 
ករេឆ្លីយតបជតិទូលទូំ យ នងិពហុវសិ័យេទនឹងករ ល លេមេ គេអដស៍ និង
ជំងឺេអដស៍៦ែខេដីមឆន ២ំ០១៩។ 

 

ទ២ី :  ករអនុម័តជេគលករណ៍នូវ ែផនករជតិេឆ្លីយតបេទនឹងករ ល លេមេ គ      
េអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ស្រមប់រយៈេពល ៦ែខចុងឆន ២ំ០១៩។ 
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ទី៣ :  សមជិក សមជិកៃនកិចច្របជុំេពញអងគបនេប្តជញ ចតិ្តកនុងករបន្តេរៀបចំែផនករអនុវត្ត 
“េសចក្តីជូនដំណឹងេលខ ២១៣សជណ.សស” ឱយមន្របសិទធភពខពស់។ និង 

 

ទី៤ :  កិចច្របជុំេពញអងគបនឯកភពអនុម័ត េចញនូវេសចក្តីសេ្រមចចិត្តៃនកិចច្របជុំេពញអងគ
ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍េលីកទី១ ឆន ២ំ០១៩ ស្រមប់បន្តអនុវត្តករេឆ្លីយ

តបេមេ គេអដស៍ និងជងំឺេអដស៍ េឆព ះេទសេ្រមចបននូវេគលេ ៩៥-៩៥-៩៥ ន
ឆន ២ំ០២៥។ 

 
υ˝Χĳŉņ Юŵ˝ĄеĈŷ Юŵ˝ Юŵ˝Ū₤Б! 
 

 េទះបីជេពលេវ របស់េយងីមនេពលែតមយួ្រពឹកក៏ពិតែមន ែតេ យ រែតមនករចូល
រមួយ៉ងសកមមពី ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី បនេធ្វីឱយេពលេវ ដ៏មនតៃម្លរបស់េយងី
ចទទួលបននូវែផ្លផក ែដល ខញុ ំសូមយកឱកសេនះសែម្តងនូវករេកតសរេសីរដ៏េ ម ះសម័្រគបំផុតជូន 

សមជិក សមជិកៃនអងគពិធីទងំមូល។ 
 

ខញុ ំសូមអនុញញ តេឆ្ល តកនុងឱកសមុនបិទសម័យ្របជុំេពញអងគរបស់េយងី ផ្តល់ជូននូវករចប់
រមមណ៍បូកសរបុនូវលទធផលជរមួែដលទទួលបនពីកិចច្របជុំេនះដូចខងេ្រកម ៖ 

 

១) ជរមួ េយងីទងំអស់គន ពិតជបនខិតខំអនុវត្តែផនករសកមមភព៦ែខេដីមឆន ២ំ០១៩ 
េទ ម្រកសួង ថ ប័នជតិ អន្តរជត ិសងគមសុីវលិ ទងំេនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកម
ជតិ ្រគន់ែតលទធផលែដលេយងីទទួលគឺ ចខុសៗគន េទ ម ថ នភពជក់ែស្តង
របស់ ថ ប័ននីមយួៗ។ 

 

២)  ្របេទសកមពុជរបស់េយងីេនែតមនលទធភព្រគប់្រគន់   កនុងករ្រតួតពិនិតយករ ល
លេមេ គេអដស៍ឱយបន្តធ្ល ក់ចុះជបន្តបនទ ប់េទេទៀត មនលទធភពផ្តល់ករែថទ ំនិង

ពយបលេ យឱសថ្របឆងំេមេ គេអដស៍ដល់អនកែដល្រតូវករបនេលសីពី៨០% និង
ពុំមនរបយករណ៍ស្តីពីករេរសីេអីងអនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងជងំឺេអដស៍េទ។ 

 

៣)  អបអរ ទរចំេពះ្រកសួងែផនករ ែដលបនស្រមបស្រមួលបញចូ លអនកផទុកេមេ គ      
េអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ េទកនុង្រកុម្របជជនែដលបនទទួលប័ណ្ណ្រកី្រកជបន្តបនទ ប់។ 

  

៤)  េលីកទឹកចិត្ត្រកសងួេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុែដលបនជួយបេងកីន នងិស្រមបស្រមួលដល់
ករេ្របី្របស់ថវកិជតិ កនុងករ្របយុទធនងឹជំងឺេអដស៍។ 
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៥)  េលីកទឹកចិត្ត្រកសួង រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន េខត្ត ជធនីែដលមិនទន់បនេផញីរបយករណ៍ 
មកកន់ េលខធិករ ្ឋ ន ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ឱយេធ្វីរបយករណ៍ឱយទន់
េពលេវ  និង 

 

៦) កង្វះខតថវកិេនែតជបញ្ហ ចមបងមួយ ងំដល់ករអនុវត្តែផនករសកមមភពឱយបន
េពញេលញេទ មករេ្រគងទុក ឬក៏លទធភពកនុងករព្រងីកអ្រ ្រគបដណ្ត ប់េទកន់
ភូមិ ្រស្តថមី ្រកុមេគលេ ថមី។ 

 
ជមួយគន េនះផងែដរ ខញុ ំសូមផ្តល់ជូននូវអនុ សន៍មយួចំននួដូចខងេ្រកម ៖ 
 

១)  អគគេលខធិករ ្ឋ ន ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ្រតូវ្របមូល ល់អនុ សន៍ទងំ
អស់ែដលបនអនុម័តជេគលករណ៍េនកនុងកិចច្របជុំេនះ េទេរៀបចំបញច ប់របយ
ករណ៍៦ែខេដីមឆន ២ំ០១៩ និងែកលម្អនូវគេ្រមងែផនករសកមមភព៦ែខចុងឆន ំ
២០១៩។ 

 

២) បន្តចូលរមួជ ãşŲĜďĳЊņУŎå កនុងករទប់ ក ត់កររកី ល លៃនេមេ គេអដស៍ 
និងជំងឺេអដស៍ មអនុ សន៍ដ៏ខពង់ខពស់បំផុតរបស់ សេម្តចអគគម េសនបតេីតេជ 
ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

 

៣) េលកីទឹកចិត្តជូនសមជិក ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ទងំេនថន ក់ជតិ នងិថន ក់
េ្រកមជតិ ឱយខិតខំបេងកនីសកមមភព្របយុទធនឹងជំងេឺអដស៍ េដីមបឈីនេទសេ្រមចឱយ
បននូវេគលេ សូនយបី និងេ យែឡកស្រមប់្រកសងួសុខភិបលកនុងករអនុវត្ត
េគលេ ៩៥-៩៥-៩៥ មកលកំណត់េនឆន ២ំ០២៥-២០៣០។ 

 

៤) បន្តអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចចិត្តៃនសម័យ្របជំុេពញអងគ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងេឺអដស៍ 
េលីកទី១ ឆន ២ំ០១៩ ែដលេទីបបនទទួលករអនុម័តនេពលេនះ។ 

 

៥)  សូមជំរុញេលីកទឹកចិត្ត្រកសួង ថ ប័នែដលពុំទន់បនទទួលថវកិពី្រកសងួេសដ្ឋកិចចនិង
ហរិញញវតថុ េលីកសេំណីថវកិឆន ២ំ០២០កនុងកញច ប់ៃនែផនករថវកិរបស់្រកសួង ថ ប័ន
មី។  

 

៦)  សូមគណៈកមម ធិករ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍្រកសងួ ថ ប័ន និង ជធនី េខត្ត ជរំុញករ  
ផ្តល់របយករណ៍ជេទៀងទត់ )្របចែំខ ្របចឆំមស ្របចឆំន ំ (មក ជញ ធរជតិ
្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ម    រយៈករព្រងឹងករអនុវត្តេគលករណ៍បមីួយ៖ ថ ប័ន
ដឹកនសំ្រមបស្រមួលែតមយួ ែផនករយុទធ ្រស្តែតមួយ នងិ្របព័នធ ម ន្រតួតពិនតិយ
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ែតមួយ។ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍នឹងេធ្វកីរ យតៃម្ល និងេចញប័ណ្ណសរេសីរ 
េនកនុងកិចច្របជុំេពញអងគ េលីកទ២ី េនចុងឆន ២ំ០១៩។ 

 

៧)  អំពវនវដល់្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុឱយបន្តេធ្វីវនិិេយគថវកិជតិបែនថមេទៀត 
េដីមបពីេន្ល នករសេ្រមចបននូវេគលេ េទ មករេ្រគងទុក។ និង 

 

៨)  អំពវនវដល់ៃដគូអភិវឌ ន៍ និងវសិ័យឯកជនកនុងករបន្តករផ្តល់ជំនួយទងំបេចចកេទស 
សមភ រ នងិថវកិដល់កមមវធិី្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍េនកមពុជតេទេទៀត រហូតសេ្រមច
បនេជគជ័យកនុងករលុបបំបត់ជំងឺេអដស៍ជ ថ ពរ។ 
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មុននឹងបញច ប់ ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណជូនចំេពះឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី អនក
នងកញញ ជេភញ វជតិ និងអន្តរជតិទងំអស់ែដលបនអេញជ ីញចូលរមួេនកនុងសម័យ្របជំុេពញអងគដ៏
មន រៈសំខន់នេពលេនះ មរយៈករចូលរមួយ៉ងសកមមផ្តល់នូវគំនិតល្ៗអ  រមួជមួយនឹងមតិដ៏ល្អ 
និងមនតៃម្ល ស្រមប់យកេទេ្រប្ីរបស់កនុងករែកលម្អករអនុវត្ត្របយុទធនឹងជំងេឺអដស៍ ឱយកន់ែតមន
្របសទិធភពែថមមយួក្រមិតេទៀត។ 

 

ខញុ ំសូមសែម្តងនូវករេកតសរេសរីផងែដរ ជូនចំេពះអគគេលខធិករ ្ឋ ន ជញ ធរជតិ្របយុទធ
នឹងជំងឺ    េអដស៍ ែដលបនខិតខំេរៀបចំសម័យ្របជុំេពញអងគេនះឱយ្រប្រពឹត្តេទបនេ យរលូន និង
សេ្រមចបនជែផ្លផក គួរជទីេមទនៈនេពលេនះ។ 

 

ជចុងេ្រកយ ខញុសូំម្របសទិធពរជូន ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី អនកនងកញញ ជ
េភញ វជតិ និងអន្តរជតិទងំអស់នូវពុទធពរទងំ យទងំបួន្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ នងិេធ្វី
ដំេណីរ្រតឡប់េទវញិ្របកបេ យសុវតថិភព។ 

 

ខញុ ំសូម្របកសបិទ “កិចច្របជំុេពញអងគ ជញ ធរជតិ្របយទុធនឹងជំងេឺអដស ៍េលើកទី
១ ឆន ២ំ០១៩” ជផ្លូវករចប់ពីេពលេនះតេទ! 
 

₤РņΒũÐН‗! 
 


