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    ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ 

 
សុនទរកថា 

ឯកឧតតមអទ្សរដឋមន្រនតី អេៀង មលូី ប្រធានអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជងឺំអេដស៍  

ថ្លែងកនុងឱកាសអរើក 

កិច្ចប្រជុអំេញេងគននអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជងឺំអេដស៍ អលើកទ្២ី ឆ្ន ២ំ០២០ 

នលៃទ្១ី៨ ថ្ែវិច្ឆកិា ឆ្ន ២ំ០២០  

អៅអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយទុ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ រនទរប់្រជុំ ែ និងតាមរណ្តត ញវអីដេូ 

កមមវិធី BlueJeans 

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

- ឯកឧត្តម គោកជាំទវ គោក គោករសី នងកញ្ញា  គភាៀវជ្ញតិ្ និងអនតរជ្ញតិ្ជ្ញទី្រាប់អាន! 
 

´ ថ្ងងគនេះេាុ ាំពិត្ជ្ញម្មនកិត្តិយស និងកតគីោមនសសថ្រកលលងគដ្ឋយបានចូលរមួជ្ញអធិបតី្កាុងការ
ដឹកនាំ “កិច្ចប្រជុំអេញេងគអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស ៍អលើកទ្ី២ ឆ្ន ២ំ០២០” តាមរយៈវគីដ
អូេនហវគឺរនជ្ញគលីកទី្២ គដ្ឋយោរលត្ការគរម្មមកាំលហងពីជាំងឺកូវដី-១៩ គៅលត្បនត គហយីបងកផលប េះ
ពាល់ធងន់ធងរដល់ោា នភាពសុេភាព នគោបាយ គសដឋកិចច កាុងទូ្ទាំងត្ាំបន់ និងពិភពគោកទាំងមូល 
លដលមកទ្ល់គពលគនេះោា នភាពថ្នការរាត្ត្ាត្ជាំងឺកូវដី-១៩  គៅលត្ប េះពាល់ធងន់ធងរជ្ញសកលគៅ
គឡយី លដលេាុ ាំសូមយកឱកាសគនេះ អាំពាវនវឱយម្មនការចូលរមួទ្ប់ោក ត់្ការចមលងទាំងអស់ោា  តាមរយៈ
គសចកតីលណនាំកមមវធីិបង្កក ររបស់រកសួងសុខាភិបាល។   
 

កាុងនមថ្នា ក់ដឹកនាំអាជ្ញា ធរជ្ញតិ្របយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍ និងកាុងនមេលួនេាុ ាំផ្ទា ល់ េាុ ាំសូមសលមតង
នូវការោវ គមន៍ោ ងកក់គតត បាំផុត្ និងអាំណរគុណោ ងរជ្ញលគរៅជូនចាំគពាេះឯកឧត្តម គោកជាំទវ 
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គោក គោករសី នងកញ្ញា  គភាៀវជ្ញតិ្ និងអនតរជ្ញតិ្ទាំងអស់លដលបានយកគពលគវោដ៏ម្មនត្ថ្មល
អគ ជ្ ីញចូលរមួកាុងកិចចរបជុាំគពញអងគគដ្ឋយផ្ទា ល់ និងតាម វគីដអូេនហវគឺរន នគពលគនេះ។ ជ្ញមយួោា
គនេះ េាុ ាំក៏សូមសលមតងនូវការគកាត្សរគសីរចាំគពាេះ ឯកឧត្តម គោកជាំទវ គោក គោករសី លដលបានេិត្
េាំយកអស់កម្មល ាំងកាយចិត្ត និងរបាជ្ញា ោម រតី្ចូលរមួចាំលណកដឹកនាំ រគប់រគង និងសរមបសរមួលការ
គឆលីយត្បជ្ញតិ្ទូ្លាំទូ្ោយ និងពហុវស័ិយរបយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍គៅរគប់លាំដ្ឋប់ថ្នា ក់ រហូត្ទ្ទ្លួបាន
គជ្ញគជ័យជ្ញបនតបនា ប់គរួជ្ញទី្គម្មទ្នៈគៅកាុងរយៈគពល៦លេចុងឆ្ា ាំ២០២០គនេះ គបីគទេះជ្ញម្មនវបិត្តិពី
ការរាត្ត្ាត្ជាំងឺកូវដី-១៩ គនេះកតី។  

 េាុ ាំសូមគោរពលងលងអាំណរគុណរបកបគដ្ឋយកត្ ា្ុតាធម៌ដ៏រជ្ញលគរៅបាំផុត្ចាំគពាេះរកសួង     
ោា ប័នពាក់ព័នធទាំងអស់ លដលបានេិត្េាំរបឹងលរបង និងសហការជ្ញមយួអាជ្ញា ធរជ្ញតិ្របយុទ្ធនឹងជាំងឺ         
គអដស៍ កាុងការចូលរមួក៏ដូចជ្ញការជាំរុញឱយម្មនកិចចរបជុាំននរហូត្ទ្ទ្លួបានលទ្ធផលជ្ញលផលផ្ទក គឆលីយ
ត្បនឹងការអនុវត្ត “គសចកតីជូនដាំណឹងគលេ ២១៣ សជណ.សស” ចុេះថ្ងងទី្២១ លេកុមភៈ ឆ្ា ាំ២០១៩ សតី
ពីវធិានការ៦ចាំណុចគឆ្ព េះគៅកាន់ចីរភាពកាុងការគឆលីយត្បនឹងគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍របស់     
រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជ្ញលដលការង្ករគនេះបាននិងកាំពុងអនុវត្តបនតគទ្ៀត្គធវីោ ងណាឱយការង្ករគឆលីយត្ប
នឹងគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍កាន់លត្ម្មនរបសិទ្ធភាពេពស់ ជ្ញពិគសសការគរៀបចាំ នូវវធីិោស្រសត និង
យនតការនន គដីមបអីាជ្ញា ធរថ្នា ក់គរកាមជ្ញតិ្ម្មនសមត្ាភាពនិងលទ្ធភាពកាុងការគឆលីយត្បបានទន់
គពលគវោ  ។  

 
ឯកឧតតម អោកជទំាវ អោក អោកប្សី នាងកញ្ញា ! 

េាុ ាំសូមជរម្មបជូនអងគពិធីទាំងមូលរជ្ញបថ្ន គោងតាមគគរម្មងលផនការសកមមភាពឆ្ា ាំ២០២០ 
កិចចរបជុាំគពញអងគ អាជ្ញា ធរជ្ញតិ្របយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍រត្វវរបារពធគឡងីគរៀងរាល់៦លេមតង។ ដូគចាេះកិចច
របជុាំគៅថ្ងងគនេះគឺជ្ញកិចចរបជុាំគលីកទី្២ កាុងឆ្ា ាំ២០២០ គដីមបពិីនិត្យគមីលរមួោា នូវវឌ្ឍនភាព សមិទ្ធផល 
និងរបសិទ្ធភាពកាុងការរបយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍សរម្មប់រយៈគពល៦លេចុងឆ្ា ាំ២០២០ គនេះ។ ជ្ញមយួោា
គនេះ គយងីនឹងគធវីការពិភាកាគលីចាំណុចេវេះខាត្មយួចាំននួ លដលទមទរនូវដាំគណាេះរោយតាមរយៈ
ការចូលរមួរបស់ឯកឧត្តម គោកជាំទវ អស់គោក គោករសី នងកញ្ញា លដលម្មនវត្តម្មនកាុងគពល
គនេះ។  

តាមរគបៀបវារៈកិចចរបជុាំ គយងីនឹងម្មនបទ្បង្កា ញចាំនួន២ លដលគរៀបចាំគដ្ឋយអគគគលខាធិការ
ដ្ឋឋ ន អាជ្ញា ធរជ្ញតិ្របយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍។ បទ្បង្កា ញទាំង២គនេះរមួម្មន ៖ ទី្ (១) បចចុបបនាភាព 
របាយការណ៍វឌ្ឍនៈភាព និងសមិទ្ធផលថ្នការគឆលីយត្បគៅនឹងការរាលដ្ឋលគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺ  
គអដស៍គៅកមពុជ្ញ ៦លេចុងឆ្ា ាំ២០២០ បង្កា ញជូនគដ្ឋយ ឯកឧត្តម ឈមឹ ឃនិដ្ឋគរ  ត្     អគគ
គលខាធិការ អាជ្ញា ធរជ្ញតិ្របយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍ ។ បទ្បង្កា ញគនេះគធវីគឡងីគដីមបឱីយម្មនការយល់ដឹង
ចាស់ថ្ន គតី្គយងីបាននិងកាំពុងសគរមចបានអវីេលេះ? គតី្គៅម្មនចាំណុចេវេះខាត្អវីេលេះលដលរត្វវលកលមអ?  
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ទី្ (២) បទ្បង្កា ញវឌ្ឍនភាពសតីពីបចចុបបនាភាព និងការគឆលីយត្បគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍គៅកមពុ
ជ្ញ លដលបង្កា ញជូនគដ្ឋយ  ឯកឧត្តមគវជជ. ទ ផោ អនុរបធានអាជ្ញា ធរជ្ញតិ្របយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍ ។  

 
ឯកឧតតម អោកជទំាវ អោក អោកប្សី នាងកញ្ញា ! 

គឆលៀត្កាុងឱកាសគនេះ េាុ ាំសូមទញអារមមណ៍កិចចរបជុាំគពញអងគថ្ន រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជ្ញបាន
សគរមចជ្ញគោលការណ៍របកបគដ្ឋយការគបតជ្ញា ចិត្តេពស់កាុងការលុបបាំបាត់្ជាំងឺគអដស៍ តាមរយៈការ
កាំណត់្ោ ងចាស់ោស់នូវគោលគៅសូនយបី គឺ “ោម នការឆលងគមគរាគគអដស៍ងមី” “ោម នការគរសីគអីង
ចាំគពាេះអាកផាុកគមគរាគគអដស៍” និង “ោម នការោល ប់គដ្ឋយោរជាំងឺគអដស៍” គៅរតឹ្មឆ្ា ាំ២០២៥។ គយងី
ក៏បាននិងកាំពុងលត្គធវដីាំគណីររមួោា របកបគដ្ឋយទ្សសនវស័ិយចាស់ោស់កាុងកតីសងឃមឹពិត្    របាកដ    
គឆ្ព េះគៅរកការលុបបាំបាត់្ជាំងឺគអដស៍។ គនេះក៏គដ្ឋយោរលត្របគទ្សកមពុជ្ញគយងីម្មននូវកតាត ចាំបាច់ដ៏
ម្មនរបសិទ្ធភាពេពស់រចួគៅគហយីគឺ ការគបតជ្ញា ចិត្តោាំរទ្ជ្ញនគោបាយដ៏េពង់េពស់របស់ សអមតច្េគ្គ

មហាអសនារតីអតអជ្ញ ហ នុ ថ្សន នាយករដឋមន្រនតីននប្េះរាជ្ញណ្តច្ប្កកមពុជ្ញ ។ រមួជ្ញមួយោា គនេះ 
គយងីម្មនចីរភាពថ្នការចូលរមួជ្ញពហុវស័ិយគឆលីយត្បគៅនឹងគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍ ពីរគប់ោា
ប័ន ជ្ញតិ្ អនតរជ្ញតិ្ ថ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ សងគមសុីវលិ វស័ិយឯកជន និងជ្ញពិគសសបណាត ញអាកផាុកគមគរាគ         
គអដស៍ ម្មនោា ប័នដឹកនាំ រគប់រគង និងសរមបសរមួលលត្មយួ ទាំងគៅថ្នា ក់ជ្ញតិ្ និងថ្នា ក់គរកាមជ្ញតិ្
គហយីជ្ញពិគសស គយងីម្មនលផនការយុទ្ធោស្រសតជ្ញតិ្លត្មយួ ម្មនរបព័នធតាមដ្ឋន និងវាយត្ថ្មលជ្ញតិ្លត្
មយួ របកបគដ្ឋយរបសិទ្ធភាពេពស់។ 

គលីសពីគនេះគទ្ៀត្ គយងីបាន និងកាំពុងប ច្ូ លសកមមភាពគឆលីយត្បនឹងគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺ
គអដស៍ គៅកាុងគោលនគោបាយភូមិឃុាំម្មនសុវត្ាិភាព គៅថ្នា ក់គរកាមជ្ញតិ្ លដលអាចឈានគឆ្ព េះ
សគរមចគោលគៅ ៩៥-៩៥-៩៥ ថ្នការគឆលីយត្បនឹងគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍ កាុងរយៈគពល៥ឆ្ា ាំ
ខាងមុេ តាមការកាំណត់្របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល។  

 
ឯកឧតតម អោកជទំាវ អោក អោកប្សី នាងកញ្ញា ! 

េាុ ាំម្មនសងឃមឹោ ងមុត្ម្មាំថ្ន លទ្ធផលលដលទ្ទ្លួបានពីកិចចរបជុាំគនេះ ពិត្ជ្ញម្មនោរៈសាំខាន់ 
លដលនឹងផតល់គៅដល់រកុមការង្ករបគចចកគទ្ស អាចយកគៅគរបីរបាស់កាុងការបនតការអនុវត្តការង្ករ
គឆលីយត្បគៅនឹងការរាលដ្ឋលគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍ គៅកាុងឆ្ា ាំ២០២១ខាងមុេ គៅតាមអនុ
ោសន៍លដលនឹងផតល់ជូនកាុងសម័យរបជុាំគពញអងគនគពលគនេះ។ 

គដីមបទុី្កគពលគវោឱយបានគរចីនដល់ការគធវីបទ្បង្កា ញ និងការពិភាកាផ្ទល ស់បតូរគោបល់ និង
បទ្ពិគោធន៍ការង្ករពីបណាត សម្មជិកសម្មជិកាអាជ្ញា ធរជ្ញតិ្របយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍ េាុ ាំសូមប ច្ ប់   
សុនារកថ្នគបីកកិចចរបជុាំ នគពលគនេះ។  
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េាុ ាំសូមរបសិទ្ធពរជូន ឯកឧត្តម គោកជាំទវ គោក គោករស ីនងកញ្ញា ទាំងអស់ឱយម្មនសុេ
ភាពលអ កម្មល ាំងម្មាំមួន និងរបាជ្ញា វាងថ្វ គដីមបចូីលរមួពិភាកាឱយទ្ទ្លួបានគជ្ញគជ័យគៅតាមកមមវត្ាុ
លដលបានគរោងទុ្ក និងសូមរបកាសគបីក “កិច្ចប្រជុំអេញេងគអាជ្ញា ធរជ្ញតបិ្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ 
អលើកទ្ី២ ឆ្ន ២ំ០២០” ចប់ពីគពលគនេះត្គៅ។ 

សូមេរគ្ុណ! 


