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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

     រាជរដ្ឋា ភិបាលរម្ពុជា   
ទេសរដ្ឋមន្រ ត្ ីេេួលប ទ្ុកទបសកកមមពិទសស 

ប្បធា្អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្បយុេធ្ឹងជំងឺទេដ្ស៍ 

 
សុ ទ្រកថា 

ឯកឧតតមទេសរដ្ឋមន្រ ត្ ី ទេៀង មូលី ប្បធា្អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្បយុេធ្ឹងជំងឺទេដ្ស៍ 

ថ្លែងកនុងឱកាសបិេ 

កិច្ចប្បជុំទពញេងគអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្បយុេធ្ឹងជំងឺទេដ្ស៍ ទលើកេី២ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

េីសតីការគណៈរដ្ឋមន្រ ត្ ី 

ថ្លៃេី០៥ ថ្ែវិច្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 
 ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកររ ីនាងកញ្ញា  ល ញ្ៀវជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ទាងំអរ់ដដលកំពុង
មានវត្តមានដ៏ឧត្តុងគឧត្តមកនុងកិចចររជំុនាលពលលនេះ! 
 

ឆលងកាត់្នូវការចំណាយលពលដ៏មានត្ម្មលលពញមយួរពឹក កិចចររជំុលពញអងគរររ់លយងីបានល វ្ី
រទរង្ហា ញ រមួជាមយួនឹងការពិភាកា និងផ្តល់លោរល់ោ៉ា ងផុ្រផុ្ល ដដលនាឱំ្យលយងីទទលួបាននូវ
លទធផ្លគរួជាទីលមាទនៈ រមរររលៅនឹងកមមវត្ថុម្នកិចចររជំុនាលពលលនេះ ដដលខញុ ំរូមរលងេរជូនដូច
ត្លៅ ៖ 

 

ទី១ : ការអនុម័ត្ជាលោលការណ៍នូវរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព រររិទធភាព និងរមិទធផ្លកនុង 
ការលឆលីយត្រជាតិ្ទូលំទូោយ និងពហុវរ័ិយលៅនឹងការរាលដាលលមលរាគលអដរ៍ និង
ជំងឺលអដរ៍ រយៈលពល៦ដខចុងឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 

ទី២ :  ការអនុម័ត្ជាលោលការណ៍នូវ ដផ្នការយុទធសាស្ររតទូលំទូោយ និងពហុវរ័ិយលឆលីយ
ត្រនឹងលមលរាគលអដរ៍ និងជំងឺលអដរ៍ ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣។ 
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ទី៣ :  ការរនតជំរុញឱ្យមានវឌ្ឍនភាព និងការរនតការអនុវត្ត “លរចកតីជូនដំណឹងលលខ ២១៣ 
រជណ.ររ” ចុេះម្ងៃទី២១ ដខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ រររ់ទីរតីការគណៈរដឋមស្រនតីរតីពី
វធិានការទាក់ទងនឹងការលឆលីយត្រនឹងលមលរាគលអដរ៍និងជំងឺលអដរ៍។ និង 

 

ទី៤ :  ការអនុម័ត្ លរចកតីរលរមចចិត្តម្នកិចចររជំុលពញអងគអាជាញ ្រជាតិ្ររយុទធនឹងជំងឺលអដរ៍
លលីកទី២ ឆ្ន ២ំ០១៩ ររមារ់រនតអនុវត្តកនុងការលឆលីយត្រនឹងលមលរាគលអដរ៍ និងជំងឺ  
លអដរ៍ លឆ្ព េះលៅរលរមចបាននូវលោលលៅ៩៥-៩៥-៩៥ នាឆ្ន ២ំ០២៥។ 

 
ឯកឧតតម ទោកជទំាវ ទោក ទោកប្សី! 

 

 លទាេះរីជាលពលលវោរររ់លយងីមានលពលដត្មយួរពឹកក៏ពិត្ដមន ដត្លដាយសារដត្មានការចូល
រមួោ៉ា ងរកមមពី ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកររី បានល វ្ីឱ្យលពលលវោដ៏មានត្ម្មលរររ់លយងី
អាចទទលួបាននូវដផ្លផ្កា  ដដលខញុ ំរូមយកឱ្ការលនេះរដមតងនូវការលកាត្ររលរីរដ៏លសាម េះរម័រគរំផុ្ត្ជូន 
រមាជិក រមាជិកាម្នអងគពិ្ីទាងំមូល។ 

 

ខញុ ំរូមអនុញ្ញា ត្លឆលៀត្ឱ្ការមុនរិទកិចចររជំុលពញអងគរររ់លយងី ផ្តល់ជូននូវចំណារ់អារមមណ៍
រូកររុរលទធផ្លជារមួដដលទទលួបានពីកិចចររជំុលនេះដូចខាងលរកាម ៖ 

 

១) ជារមួ លយងីទាងំអរ់ោន ពិត្ជាបានខិត្ខំអនុវត្តដផ្នការរកមមភាព រយៈលពល៦ដខចុងឆ្ន ំ
២០១៩ លៅតាមរករួង សាថ រ័នជាតិ្ អនតរជាតិ្ រងគមរុីវលិ ទាងំលៅថ្នន ក់ជាតិ្ និងថ្នន ក់
លរកាមជាតិ្។ ឯលទធផ្លដដលលយងីទទលួគឺអាចខុរៗោន លៅតាមសាថ នភាពជាក់ដរតង 
រររ់សាថ រ័ននីមយួៗ។ 

 

២)  រូមអរអរសាទរចំល េះរករួងលរដឋកិចច និងហរិញ្ាវត្ថុ រករួងមហាម្ផ្ទ រករួងរុខា       
្ិបាល រករួងដផ្នការ និងរករួង សាថ រន័ ក់ពនធ័  ដដលបានចូលរមួជំរុញឱ្យមានកិចច
ររជំុនានា កនុងការអនុវត្តលឆលីយត្រនឹង “លរចកតីជូនដំណឹងលលខ ២១៣ រជណ.ររ”
ចុេះម្ងៃទី២១ ដខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩រររ់ទីរតីការគណៈរដឋមស្រនតីរតីពីវធិានការទាក់ទងនឹង
ការលឆលីយត្រនឹងលមលរាគលអដរ៍ និងជំងឺលអដរ៍។ មកទល់លពលលនេះ លយងីទទលួបាននូវ
លទធផ្លគរួជាទីលមាទនៈ។ 

 

៣)  រូមលលីកទឹកចិត្តរករួងលរដឋកិចច និងហរិញ្ាវត្ថុឱ្យរនតជយួរលងាីន និងររមរររមួល
ដល់ការលររីរបារ់ងវកិាជាតិ្ កនុងការង្ហរររយុទធនឹងជំងឺលអដរ៍។ 

 



3 

 

៤)  រូមលលីកទឹកចិត្តគណៈកមាម ្ិការររយុទធនឹងជំងឺលអដរ៍ រាជធានី លខត្ត ឱ្យរនតជំរុញនិង
ចូលរមួរហការជាមយួរដឋបាលថ្នន ក់លរកាមជាតិ្ ជាពិលររអាជាញ ្រឃុ ំ រង្ហា ត់្ កនុងការ
អនុវត្ត “លរចកតីជូនដំណឹងលលខ ២១៣ រជណ.ររ” ចុេះម្ងៃទី២១ ដខកុមភៈ ឆ្ន ំ
២០១៩ រររ់ទីរតីការគណៈរដឋមស្រនតី កនុងការលឆលីយត្រនឹងលមលរាគលអដរ៍ និងជំងឺលអដរ៍
លៅថ្នន ក់លរកាមជាតិ្។ 

 

៥) កងវេះខាត្ងវកិាលៅដត្ជារញ្ញា ចមបងមយួ រារាងំដល់ការអនុវត្តដផ្នការរកមមភាពឱ្យបាន
លពញលលញលៅតាមការលរោងទុក ឬក៏លទធភាពកនុងការពរងីកអរតារគរដណត រ់លៅកាន់
រកុមលោលលៅងមី ជាពិលរររកុមររឈម។  

 
ជាមយួោន លនេះផ្ងដដរ ខញុ ំរូមផ្តល់ជូននូវអនុសារន៍មួយចំននួដូចខាងលរកាម ៖ 
 

១)  អគគលលខា្ិការដាឋ នអាជាញ ្រជាតិ្ររយុទធនឹងជំងឺលអដរ៍ រត្វវររមូលរាល់អនុសារន៍ទាងំ
អរ់ដដលបានអនុម័ត្ជាលោលការណ៍លៅកនុងកិចចររជំុលនេះ លដីមបយីកលៅលរៀរចំ និងដក
លមអររមារ់ដាក់លចញនូវគលរមាងដផ្នការរកមមភាព ឆ្ន ២ំ០២០ខាងមុខ។ 

 

២)  ជំរញុនិងលររីរបារ់រគរ់យនតការទាងំអរ់ លដីមបលី វ្ឱី្យរលរមចបានលជាគជ័យកនុងការអនុវត្ត 
“លរចកតជូីនដំណឹងលលខ ២១៣ រជណ.ររ” ចុេះម្ងៃទី២១ ដខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ រររ់ទី
រតកីារគណៈរដឋមស្រនតរីតពីីវធិានការទាក់ទងនឹងការលឆលយីត្រនឹងលមលរាគលអដរ៍ និងជំងឺលអដ
រ៍។ 

 

៣) រនតចូលរមួជា “ច្រ ត្ជ្ញតិមយួ” កនុងការទរ់សាា ត់្ការរកីរាលដាលលមលរាគលអដរ៍ និងជំងឺ
លអដរ៍ តាមអនុសារន៍ដ៏ខពង់ខពរ់រំផុ្ត្រររ់ សទមតច្េគគមហាទសនាបតីទតទជ្ញ       

ហ ុ្ ថ្ស្ នាយករដ្ឋមន្រ ត្ថី្្ប្ពះរាជ្ញណាច្ប្កកមពុជ្ញ។ 
 

៤) ររឹងដររងអនុវត្តលរចកតីរលរមចចិត្តម្នរម័យររជំុលពញអងគអាជាញ ្រជាតិ្ររយុទធនឹងជំងឺ
លអដរ៍ លលីកទី២ ឆ្ន ២ំ០១៩ ដដលលទីរបានទទលួការអនុម័ត្នាលពលលនេះ។ 

 

៥)  រនតជំរុញ និងលលីកទឹកចិត្តរករួង សាថ រ័នដដលពំុទាន់បានទទលួងវកិាពីរករួងលរដឋកិចច 
និងហរិញ្ាវត្ថុ ឱ្យលលីករលំណីងវកិាឆ្ន ២ំ០២១កនុងកញ្ច រ់ម្នដផ្នការងវកិារររ់រករួង     
សាថ រ័នសាមីឱ្យបានរពមៗោន ។  

 

៦)  រនតជំរុញ និងលលីកទឹកចិត្តគណៈកមាម ្ិការររយុទធនឹងជំងឺលអដរ៍រករួង សាថ រ័ន និង   
រាជធានី លខត្ត កនុងការផ្តល់របាយការណ៍ឱ្យបានលទៀងទាត់្មកអាជាញ ្រជាតិ្ររយុទធនឹង
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ជំងឺលអដរ៍ លដីមបពីរងឹងការអនុវត្តលោលការណ៍រីមយួ ៖ សាថ រ័នដឹកនារំរមរររមួល
ដត្មយួ ដផ្នការយុទធសាស្ររតដត្មយួ និងររព័នធតាមដានរតួ្ត្ពិនិត្យដត្មយួ។  

 

៧)  រនតល វ្ីការរិកានិងរកវ ិ្ ីសាស្ររតដដលមានលកេណៈម្ឆនររឌិ្ត្ កនុងការរនតនូវការវនិិលោគ
ងវកិាជាតិ្រដនថមលទៀត្ លដីមបពីលនលឿនការរលរមចបានលោលលៅលៅតាមការលរោងទុក។ 

 

៨) រនតកិចចរហររតិ្រត្តិការជាមយួម្ដគូអ្ិវឌ្ឍន៍ និងវរ័ិយឯកជន លដីមបទីទលួបានជំនយួ
ទាងំរមាភ រ ងវកិា និងរលចចកលទរ ររមារ់រនតកមមវ ិ្ ីររយុទធនឹងជំងឺលអដរ៍លៅកមពុជា
លៅមុខលទៀត្ រហូត្រលរមចបានលជាគជ័យកនុងការលុររំបាត់្ជំងឺលអដរ៍ជាសាថ ពរ ជា
ពិលរររគរ់រគងឱ្យបានទាងំររុងរកុមររឈម ដដលត្រមវវឱ្យមានកមមវ ិ្ ីលឆលីយត្រ
ររករលដាយរររិទធភាពខពរ់ដូចដដលលយងីបានល វ្ីចំល េះ រកុមនាររីលរមីលរវាកមានត
ររាយលៅតាមរគឹេះសាថ ននានាផ្ងដដរ។ 

 
ឯកឧតតម ទោកជទំាវ ទោក ទោកប្សី! 

 

មុននឹងរញ្ច រ់ ខញុ ំរូមដងលងអំណរគុណជូនចំល េះឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកររ ីនាង
កញ្ញា  ល ញ្ៀវជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ទាងំអរ់ដដលបានអលញ្ជ ីញចូលរមួលៅកនុងកិចចររជំុលពញអងគដ៏មានសារៈ
រខំាន់នាលពលលនេះ។ តាមរយៈការចូលរមួោ៉ា ងរកមម ផ្តល់នូវគំនិត្លអៗ  រមួជាមួយនឹងមតិ្ដ៏លអ និង
មានត្ម្មល នាឱំ្យលយងីអសាចកលៅលររីរបារ់កនុងការដកលមអការអនុវត្តការង្ហរររយុទធនឹងលមលរាគលអដរ៍ 
និងជំងឺលអដរ៍ឱ្យកាន់ដត្មានរររិទធភាពដងមមយួករមិត្លទៀត្។ 

 

ខញុ ំរូមរដមតងនូវការលកាត្ររលរីរផ្ងដដរចំល េះ អគគលលខា្ិការដាឋ នអាជាញ ្រជាតិ្ររយុទធនឹង
ជំងឺលអដរ៍ ដដលបានខិត្ខំលរៀរចំកិចចររជំុលពញអងគលនេះឱ្យរររពឹត្តលៅបានលដាយរលូន និងរលរមចបាន
នូវដផ្លផ្កា គរួជាទីលមាទនៈនាលពលលនេះ។ 

 

ជាទីរញ្ច រ់ ខញុ ំរូមរររិទធពរជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកររី ល ញ្ៀវជាតិ្ និងអនតរ
ជាតិ្ទាងំអរ់នូវពុទធពរទាងំឡាយទាងំរនួររការគឺអាយុ វណណៈ រុខៈ ពលៈ និងល វ្ីដំលណីររត្ឡរ់លៅ
វញិររករលដាយរុវត្ថិភាព។ 

 

ខញុ ំរូមររការរិទ “កិច្ចប្បជុំទពញេងគអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្បយុេធ្ឹងជំងឺទេដ្ស៍ ទលើកេី២ ឆ្ន ំ

២០១៩” ចារ់ពីលពលលនេះត្លៅ! 
 

សូមេរគុណ! 


