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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

     រាជរដ្ឋា ភិបាលរម្ពុជា   
ទេសរដ្ឋមន្រ ត្ ីេេួលប ទ្ុកទបសកកមមពិទសស 

ប្បធា្អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្បយុេធ្ឹងជំងឺទេដ្ស៍ 

 
សុ ទ្រកថា 

ឯកឧតតមទេសរដ្ឋមន្រ ត្ ី ទេៀង មលូី ប្បធា្អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្បយុេធ្ឹងជងឺំទេដ្ស៍  

ថ្លែងកនុងឱកាសទបើក 

កិច្ចប្បជុទំពញេងគអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្បយុេធ្ឹងជំងឺទេដ្ស៍ទលើកេ២ី ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 

េីសតីការគណៈរដ្ឋមន្រ ត្ ី

ថ្លៃេី៥ ថ្ែវិច្ឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 

- សូមគោរពអងគពិធីទាំងមូល 
- ឯកឧត្តម គោកជាំទវថ្នា ក់ដឹកនាំអាជ្ញា ធរជ្ញតិ្របយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍ 
- ឯកឧត្តម គោកជាំទវរបធានគណៈកម្មម ធិការរបយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍រកសួង រដឋគលខាធិការ
ដ្ឋឋ ន រាជធានី គេត្ត និងកាកបាទ្រកហមកមពុជ្ញ 

- ឯកឧត្តម គោកជាំទវ គោក គោករសី នងកញ្ញា  គភាៀវជ្ញតិ្ និងអនតរជ្ញតិ្ជ្ញទី្រាប់អាន! 
 
ថ្ងងគនេះេាុ ាំពិត្ជ្ញម្មនកិត្តិយស និងកតគីោមនសសថ្រកលលងគដ្ឋយបានចូលរមួជ្ញអធិបតី្កាុងការ

ដឹកនាំ “កិច្ចប្បជុំទពញេងគអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្បយុេធ្ឹងជំងឺទេដ្ស ៍ ទលើកេី២ ឆ្ន ២ំ០១៩”។ គឆលៀត្កាុង     
ឱកាសដ៏វគិសសវោិលនគពលគនេះផងលដរ កាុងនមថ្នា ក់ដឹកនាំអាជ្ញា ធរជ្ញតិ្របយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍ និង
កាុងនមេលួនេាុ ាំផ្ទា ល់ េាុ ាំសូមសលមតងនូវការោវ គមន៍យ៉ា ងកក់គតត បាំផុត្ និងអាំណរគុណយ៉ា ងរជ្ញលគរៅ
ជូនចាំគ េះឯកឧត្តម គោកជាំទវ គោក គោករស ី នងកញ្ញា  គភាៀវជ្ញតិ្ និងអនតរជ្ញតិ្ទាំងអស់លដល
បានយកគពលគវោដ៏ម្មនត្ថ្មលអគ ជ្ ីញចូលរមួកាុងកិចចរបជុាំគពញអងគនគពលគនេះ។ ជ្ញមយួោា គនេះ េាុ ាំក៏
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សូមសលមតងនូវការគកាត្សរគសីរចាំគ េះ ឯកឧត្តម គោកជាំទវ គោក គោករសី លដលបានេិត្េាំយក
អស់កម្មល ាំងកាយចិត្ត និងរបាជ្ញា ោម រតី្ចូលរមួចាំលណកដឹកនាំ រគប់រគង និងសរមបសរមួលការគឆលីយត្ប
ជ្ញតិ្ទូ្លាំទូ្ោយ និងពហុវស័ិយរបយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍គៅរគប់លាំដ្ឋប់ថ្នា ក់ រហូត្ទ្ទ្លួបានគជ្ញគជ័យ
ជ្ញបនតបនា ប់គរួជ្ញទី្គម្មទ្នៈគៅកាុងរយៈគពល៦លេចុងឆ្ា ាំ២០១៩គនេះ។  

គឆលៀត្ឱកាសដ៏វគិសសវោិលគនេះលដរ េាុ ាំសូមគោរពលងលងអាំណរគុណរបកបគដ្ឋយកត្ ា្ុតាធម៌ដ៏
រជ្ញលគរៅបាំផុត្ចាំគ េះរកសួង ោា ប័ន ក់ព័នធទាំងអស់ លដលបានេិត្េាំរបឹងលរបង និងសហការ
ជ្ញមយួអាជ្ញា ធរជ្ញតិ្របយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍ កាុងការចូលរមួក៏ដូចជ្ញការជាំរុញឱយម្មនកិចចរបជុាំននរហូត្
ទ្ទ្លួបានលទ្ធផលជ្ញលផលផ្ទា គឆលីយត្បនឹងការអនុវត្ត “គសចកតីជូនដាំណឹងគលេ ២១៣ សជណ.សស” 
ចុេះថ្ងងទី្២១ លេកុមភៈ ឆ្ា ាំ២០១៩ សតីពីវធិានការ៦ចាំណុចគឆ្ព េះគៅកាន់ចីរភាពកាុងការគឆលីយត្បនឹងគម
គរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជ្ញ។ ការងារគនេះបាននិងកាំពុងអនុវត្តបនតគទ្ៀត្គធវី
យ៉ា ងណាឱយការងារគឆលីយត្បនឹងគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍កាន់លត្ម្មនរបសិទ្ធភាពេពស់។  

 
ឯកឧតតម ទោកជទំាវ ទោក ទោកប្សី នាងកញ្ញា ! 

េាុ ាំសូមជរម្មបជូនអងគពិធីទាំងមូលរជ្ញបថ្ន គយងតាមគគរម្មងលផនការសកមមភាពឆ្ា ាំ២០១៩ 
កិចចរបជុាំគពញអងគអាជ្ញា ធរជ្ញតិ្របយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍រត្វវរបារពធគឡងីគរៀងរាល់៦លេមតង។ ដូគចាេះកិចចរបជុាំ
គៅថ្ងងគនេះគឺជ្ញកិចចរបជុាំគលីកទី្២ កាុងឆ្ា ាំ២០១៩។ គយងីគរៀបចាំកិចចរបជុាំគនេះគឡងីគដីមបពិីនិត្យគមីលរមួ
ោា នូវវឌ្ឍនភាព សមិទ្ធផល និងរបសិទ្ធភាពកាុងការរបយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍សរម្មប់រយៈគពល៦លេចុងឆ្ា ាំ
២០១៩។ ជ្ញមយួោា គនេះ គយងីនឹងគធវីការពិភាកាគលីចាំណុចេវេះខាត្មយួចាំនួន លដលទមទរនូវ
ដាំគណាេះរោយតាមរយៈការចូលរមួរបស់ឯកឧត្តម គោកជាំទវ អស់គោក គោករសី នងកញ្ញា លដល
ម្មនវត្តម្មនកាុងគពលគនេះ។ គលីសពីគនេះគទ្ៀត្ កិចចរបជុាំគពញអងគគយងីគៅថ្ងងគនេះនឹងម្មនដ្ឋក់គចញនូវ 
“គសចកតីសគរមចចិត្ត” លដលម្មននូវគោលការណ៍មយួចាំននួសរម្មប់យកគៅគរបីរបាស់បនត កាុងការអនុ
វត្តលផនការសកមមភាពគនលឹេះ គៅកាុងរយៈគពល៦លេគដីមឆ្ា ាំ២០២០ខាងមុេផងលដរ។  

 
ឯកឧតតម ទោកជទំាវ ទោក ទោកប្សី នាងកញ្ញា ! 

តាមរគបៀបវារៈកិចចរបជុាំ គយងីនឹងម្មនបទ្បងាា ញចាំននួ៤លដលគរៀបចាំគដ្ឋយអគគគលខាធិការដ្ឋឋ ន 
អាជ្ញា ធរជ្ញតិ្របយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍។ បទ្បងាា ញទាំង៤គនេះរមួម្មន ៖ ១) របាយការណ៍សតីពីវឌ្ឍន
ភាព របសិទ្ធភាព និងសមិទ្ធផលលដលទ្ទ្លួបានពីការអនុវត្តលផនការសកមមភាពជ្ញតិ្ទូ្លាំទូ្ោយ និង
ពហុ   វស័ិយគឆលីយត្បគៅនឹងការរាលដ្ឋលគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍កាុងរយៈគពល៦លេចុងឆ្ា ាំ
២០១៩។ បទ្បងាា ញគនេះគធវីគឡងីគដីមបឱីយម្មនការយល់ដឹងចាស់ថ្ន គតី្គយងីបាននិងកាំពុងសគរមច
បានអវីេលេះ? គតី្គៅម្មនចាំណុចេវេះខាត្អវីេលេះលដលរត្វវលកលមអ? ២) បទ្បងាា ញសតីពីវឌ្ឍនភាពថ្នការ
អនុវត្ត “គសចកតីជូនដាំណឹងគលេ ២១៣ សជណ.សស” ចុេះថ្ងងទី្២១ លេកុមភៈ ឆ្ា ាំ២០១៩ សតីពីវធិាន
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ការកាុងការគឆលីយត្បនឹងគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍  ៣) លផនការយុទ្ធោស្រសតទូ្លាំទូ្ោយ និងពហុ
វស័ិយគឆលីយត្បនឹងគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍ (២០១៩-២០២៣) និង ៤) ការពិភាកាលចក
រ ាំលលកនូវចាំគណេះដឹង និងគមគរៀនជ្ញបទ្ពិគោធន៍។ 

 
ឯកឧតតម ទោកជទំាវ ទោក ទោកប្សី នាងកញ្ញា ! 

គឆលៀត្កាុងឱកាសគនេះ េាុ ាំសូមទញអារមមណ៍កិចចរបជុាំគពញអងគថ្ន រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជ្ញបាន
សគរមចជ្ញគោលការណ៍របកបគដ្ឋយការគបតជ្ញា ចិត្តេពស់កាុងការលុបបាំបាត់្ជាំងឺគអដស៍ តាមរយៈការ
កាំណត់្យ៉ា ងចាស់ោស់នូវគោលគៅសូនយបី គឺ “ោម នការឆលងគមគរាគគអដស៍ងមី” “ោម នការគរសីគអីង
ចាំគ េះអាកផាុកគមគរាគគអដស៍” និង “ោម នការោល ប់គដ្ឋយោរជាំងឺគអដស៍” គៅរតឹ្មឆ្ា ាំ២០២៥។ គយងី
ក៏បាននិងកាំពុងលត្គធវដីាំគណីររមួោា របកបគដ្ឋយទ្សសនវស័ិយចាស់ោស់ កាុងកតីសងឃមឹពិត្របាកដគឆ្ព េះ
គៅរកការលុបបាំបាត់្ជាំងឺគអដស៍។ គនេះក៏គដ្ឋយោរលត្របគទ្សកមពុជ្ញគយងីម្មននូវកតាត ចាំបាច់ដ៏ម្មន
របសិទ្ធភាពេពស់រចួគៅគហយីគឺ ការគបតជ្ញា ចិត្តោាំរទ្ជ្ញនគយបាយដ៏េពង់េពស់របស់ សទមតច្េគគមហា
ទសនាបតីទតទជ្ញ ហ ុ្ ថ្ស្ នាយករដ្ឋមន្រ ត្ ីថ្្ប្ពះរាជ្ញណាច្ប្កកមពុជ្ញ។ រមួជ្ញមយួោា គនេះ គយងី
ម្មនចីរភាពថ្នការចូលរមួជ្ញពហុវស័ិយគឆលីយត្បគៅនឹងគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍ ពីរគប់ោា ប័ន 
ជ្ញតិ្ អនតរជ្ញតិ្ ថ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ សងគមសុីវលិ វស័ិយឯកជន និងជ្ញពិគសសបណាត ញអាកផាុកគមគរាគ         
គអដស៍។ គយងីម្មនរបព័នធអគងាត្ការរាលដ្ឋលគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍ជ្ញរបចាំ។ គយងីម្មន      
ោា ប័នដឹកនាំ រគប់រគង និងសរមបសរមួលលត្មយួ ទាំងគៅថ្នា ក់ជ្ញតិ្ និងថ្នា ក់គរកាមជ្ញតិ្។ គហយីជ្ញ 
ពិគសស គយងីម្មនលផនការយុទ្ធោស្រសតជ្ញតិ្លត្មយួ ម្មនរបព័នធតាមដ្ឋន និងវាយត្ថ្មលជ្ញតិ្លត្មយួ
របកបគដ្ឋយរបសិទ្ធភាពេពស់។ 

គលីសពីគនេះគទ្ៀត្ គយងីក៏បានប ច្ូ លសកមមភាពគឆលីយត្បនឹងគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍
គៅកាុងគោលនគយបាយភូមិឃុាំម្មនសុវត្ាិភាព និងទ្រមង់វធីិោស្រសតងមីថ្នការគឆលីយត្បនឹងគមគរាគគអដ
ស៍គៅកមពុជ្ញ  ជ្ញពិគសសវធីិោស្រសតការងារសហគមន៍។  ចាំណុចគនលឹេះទាំងគនេះនឹងកាល យជ្ញបចច័យជយួ
គធវីឱយឃុាំសងាា ត់្គដ្ឋេះរោយឧបសគគលដលគកីត្គឡងីកាុងសហគមន៍េលួន គហយីនិងអាចឈានគឆ្ព េះ
សគរមចគោលគៅ៩៥-៩៥-៩៥ថ្នការគឆលីយត្បនឹងគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍ កាុងរយៈគពល៦ឆ្ា ាំ
ខាងមុេ តាមការកាំណត់្របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល។  

 
ឯកឧតតម ទោកជទំាវ ទោក ទោកប្សី នាងកញ្ញា ! 

េាុ ាំម្មនសងឃមឹយ៉ា ងមុត្ម្មាំថ្ន លទ្ធផលលដលទ្ទ្លួបានពីកិចចរបជុាំគនេះ ពិត្ជ្ញម្មនោរៈសាំខាន់ 
លដលនឹងផតល់គៅដល់រកុមការងារបគចចកគទ្ស អាចយកគៅគរបីរបាស់កាុងការបនតការអនុវត្តការងារ
គឆលីយត្បគៅនឹងការរាលដ្ឋលគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍ គៅកាុងរយៈគពល៦លេគដីមឆ្ា ាំ២០២០ 
គៅតាមអនុោសន៍លដលនឹងផតល់ជូនកាុងសម័យរបជុាំគពញអងគនគពលគនេះ។ 
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គដីមបទុី្កគពលគវោឱយបានគរចីនដល់ការគធវីបទ្បងាា ញ និងការពិភាកាផ្ទល ស់បតូរគយៀបល់ និង
បទ្ពិគោធន៍ការងារពី បណាត សម្មជិកសម្មជិកាអាជ្ញា ធរជ្ញតិ្របយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍ េាុ ាំសូមប ច្ ប់   
សុនារកថ្នគបីកនគពលគនេះ។  

េាុ ាំសូមរបសិទ្ធពរជូន ឯកឧត្តម គោកជាំទវ គោក គោករស ីនងកញ្ញា ទាំងអស់ឱយម្មនសុេ
ភាពលអ កម្មល ាំងម្មាំមួន និងរបាជ្ញា វាងថ្វ គដីមបចូីលរមួពិភាកាឱយទ្ទ្លួបានគជ្ញគជ័យគៅតាមកមមវត្ាុ
លដលបានគរោងទុ្ក។  

េាុ ាំសូមរបកាសគបីក “កិច្ចប្បជុំទពញេងគអាជ្ញា ធរជ្ញតបិ្បយុេធ្ឹងជំងឺទេដ្ស៍ ទលើកេី២ ឆ្ន ំ
២០១៩” ចប់ពីគពលគនេះត្គៅ។ 

សូមេរគុណ! 


