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    ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ 

 
សុនទរកថា 

ឯកឧតតម អេៀង មូលី អទ្សរដឋមន្រនតី ប្រធានអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ 

ថ្លែងកនុងឱកាសរិទ្ 

កិច្ចប្រជុំអេញេងគននអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ អលើកទី្២ ឆ្ន ២ំ០២០ 

នលៃទី្១៨ ថ្ែវិច្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០២០  

អៅអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ រនទរ់ប្រជុំ ែ និងតាមរណ្តត ញវអីដេ ូកមមវិធីBlueJeans 

 
 ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកររ ីនាងកញ្ញា  ល ញ្ៀវជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ទាងំអរ់ដដលកំពុង
មានវត្តមានដ៏ឧត្តុងគឧត្តម តាមវលីដអូខនហ្វលឺរន នាលពលលនេះ! 
 

ឆលងកាត់្នូវការចំណាយលពលដ៏មានត្ម្មលលពញមយួរពឹក កិចចររជំុលពញអងគរររ់លយងីបានល វ្ី
រទរង្ហា ញ រមួជាមយួនឹងការពិភាកា និងផ្តល់លោរល់ោ៉ា ងផុ្រផុ្ល ដដលនាឱំ្យលយងីទទលួបាននូវ
លទធផ្លគរួជាទីលមាទនៈ ។  

 
ឯកឧតតម អោកជទំាវ អោក អោកប្សី! 

 

 លទាេះរីជាលយងីល វ្ីការពិភាកាតាមវលីដអូខនហ្វលឺរនក៏ពិត្ដមន ដត្លោយសារដត្មានការចូលរមួ
ោ៉ា ងរកមមពី ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកររី បានល វ្ីឱ្យលពលលវោដ៏មានត្ម្មលរររ់លយងីអាច
ទទលួបាននូវដផ្លផ្កា  ដដលខញុ ំរូមយកឱ្ការលនេះរដមតងនូវការលកាត្ររលរីរដ៏លសាម េះរម័រគរំផុ្ត្ជូន 
រមាជិក រមាជិកា ម្នអងគពិ្ីទាងំមូល។ 

 

ខញុ ំរូមអនុញ្ញា ត្លឆលៀត្ឱ្ការមុនរិទកិចចររជំុលពញអងគរររ់លយងី ផ្តល់ជូននូវចំណារ់អារមមណ៍
រូកររុរលទធផ្លជារមួដដលទទលួបានពីកិចចររជំុលនេះ ដដលខញុ ំរូមរលំឹកអងគពិ្ីទាងំមូលអំពីកិចចខិត្ខំ
ររឹងដររងជារនតរនាទ រ់រររ់អាជាញ ្រជាតិ្ររយុទធនឹងជំងឺលអដរ៍ កនុងលរៀរចំដំលណីរឆលងកាត់្ពីអនតរកាល
ល ព្ េះលៅរកចីរភាពម្នការលឆលីយត្រលមលោគលអដរ៍និងជំងឺលអដរ៍ ក៏ដូចជាការល វ្ីឱ្យរលរមចលោលលៅ
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រររ់ោជរោា ្ិបាលកមពុជា កនុងការលរតជាញ រញ្ច រ់ជំងឺលអដរ៍ដដលជាការគំោមកំដហ្ងរុខភាពសាធារ
ណៈលៅ ន្  ំ២០២៥ ខាងមុខ ដដលរមួមានដូចត្លៅ ៖ 

 

១) ជារមួ លយងីទាងំអរ់ោន ពិត្ជាបានខិត្ខំអនុវត្តដផ្នការរកមមភាព រយៈលពល៦ដខចុង ន្ ំ
២០២០ លៅតាមរករួង សាថ រ័នជាតិ្ អនតរជាតិ្ រងគមរុីវលិ ទាងំលៅថ្នន ក់ជាតិ្ និង
ថ្នន ក់លរកាមជាតិ្។ ជាលទធផ្លដដលលយងីទទលួគឺអាចខុរៗោន លៅតាមសាថ នភាពជាក់
ដរតងរររ់សាថ រ័ននីមួយៗ។ 

 

២)  រូមលលីកទឹកចិត្តគណៈកមាម ្ិការររយុទធនឹងជំងឺលអដរ៍ ោជធានី លខត្ត ឱ្យរនតជំរុញនិង
ចូលរមួរហ្ការជាមយួរដាបាលថ្នន ក់លរកាមជាតិ្ ជាពិលររអាជាញ ្រឃុ ំ រង្ហា ត់្ កនុងការ
អនុវត្ត “លរចកតីជូនដំណឹងលលខ ២១៣ រជណ.ររ” ចុេះម្ងៃទី២១ ដខកុមភៈ ន្ ំ
២០១៩ រររ់ទីរតីការគណៈរដាមន្តនតី កនុងការលឆលីយត្រនឹងលមលោគលអដរ៍ និងជំងឺលអដរ៍
លៅថ្នន ក់លរកាមជាតិ្។ 

 

៣) ការកាត់្រនថយងវកិាជាតិ្ កនុងរររិទររឈមជាមយួនឹង Covit19 លនេះ ជារញ្ញា ចមបង
មយួ ោោងំដល់ការអនុវត្តដផ្នការរកមមភាពឱ្យបានលពញលលញ ដដលទាមទារការលរតជាញ
ចិត្តមុត្មា ំលដីមបរីលរមចលោលលៅលៅតាមការលរោងទុក។ 

 
៤)  ល វ្ីការរិកាដរវងយល់ និងពិនិត្យលទធភាពកនុងការពរងីកការ រគរដណត រ់លៅកាន់រកុម

លោលលៅងមី ជាពិលរររកុមររឈម ដដលមកទល់លពលលនេះមានការលកីនល ងីគរួឱ្យ
រពួយបារមភ ។  

 
ជាមយួោន លនេះផ្ងដដរ ខញុ ំរូមផ្តល់ជូននូវអនុសារន៍មួយចំននួដូចខាងលរកាម ៖ 
 

១)  អគគលលខា្ិការោា នអាជាញ ្រជាតិ្ររយុទធនឹងជំងឺលអដរ៍ រត្វវររមូលោល់អនុសារន៍ទាងំ
អរ់ដដលបានអនុម័ត្ជាលោលការណ៍លៅកនុងកិចចររជំុលនេះ លដីមបយីកលៅលរៀរចំ និងដក
លមអររមារ់ោក់លចញនូវគលរមាងដផ្នការរកមមភាពកនុង ន្ ខំាងមុខ។ 

 

២)  ជំរុញនិងលររីរបារ់រគរ់យនតការទាងំអរ់ លដីមបលី វ្ីឱ្យរលរមចបានលជាគជ័យនូវគំនិត្ផ្តួច
លផ្តីម ទីរកុងរមួោន ពលនល្ានការលឆលីយត្រការរកីោលោលជំងឺលអដរ៍ (Fast-Track Cities 
Initiative) ដដលនឹងចារ់ដំលណីរការ លៅកនុងទីរកុង ន្ំលពញ លខត្តបាត់្ដំរង លរៀមោរ 
និងរនាទ យមានជ័យ កនុងលពលខាងមុខ។ 
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៣) រនតចូលរមួជា “ច្រនតជ្ញតិមយួ” កនុងការទរ់សាា ត់្ការរកីោលោលលមលោគលអដរ៍ និងជំងឺ
លអដរ៍ តាមអនុសារន៍ដ៏ខពង់ខពរ់រំផុ្ត្រររ់ សអមតច្េគ្គមហាអសនារតីអតអជ្ញ       

ហ ុន ថ្សន នាយករដឋមន្រនតនីនប្េះរាជ្ញណ្តច្ប្កកមពុជ្ញ។ 
 

៤)  រនតជំរុញ និងលលីកទឹកចិត្តរករួង សាថ រ័នដដលពំុទាន់បានទទលួងវកិាពីរករួងលរដាកិចច 
និងហ្រិញ្ាវត្ថុ ឱ្យលលីករលំណីងវកិា ន្ ២ំ០២២កនុងកញ្ច រ់ម្នដផ្នការងវកិារររ់រករួង     
សាថ រ័នសាមីឱ្យបានរពមៗោន ។  

 

៥)  រនត ពរងឹង និងជំរុញលលីកទឹកចិត្តគណៈកមាម ្ិការររយុទធនឹងជំងឺលអដរ៍រករួង សាថ រ័ន 
និង   ោជធានី លខត្ត កនុងការផ្តល់របាយការណ៍ឱ្យបានលទៀងទាត់្មកអាជាញ ្រជាតិ្ររយុទធ
នឹងជំងឺលអដរ៍ លដីមបពីរងឹងការអនុវត្តលោលការណ៍រីមយួ ៖ សាថ រ័នដឹកនារំរមរ
ររមួលដត្មយួ ដផ្នការយុទធសាន្តរតដត្មយួ និងររព័នធតាមោនរតួ្ត្ពិនិត្យដត្មយួ។  

 
៦)  ជំរុញ និងលររីរបារ់រគរ់យនតការទាងំអរ់ លដីមបលី វ្ីឱ្យរលរមចបានលជាគជ័យកនុងការ    

អនុវត្តរកមមភាពោក់រញ្ចូ ល ការលឆលីយត្រលមលោគលអដរ៍ ជំងឺលអដរ៍ លៅកនុងដផ្នការ
អ្ិវឌ្ឍន៍ ឃុ ំ រង្ហា ត់្ រកុង ររុក ( រូមរញ្ញា ក់ថ្នមកទល់លពលលនេះ អាជាញ ្រជាតិ្
ររយុទធនឹងជំងឺលអដរ៍បាននិងកំពុងល វ្ីការរញ្ចូ ល ការង្ហរលឆលីយត្រលមលោគលអដរ៍ ជំងឺ
លអដរ៍ លនេះ ចូលលៅរគរ់ ររុក ឃុ ំ កនុងលខត្ត កំពង់រពឺ ដដលមកទល់លពលលនេះ រគរ់ ឃុ ំ
រង្ហា ត់្ទាងំអរ់បានទទលួការរណតុ េះរណាត លដផ្នករលចចកលទរបានរចួោល់លហ្យី )  ។ 

 

៧) រនតកិចចរហ្ររតិ្រត្តិការជាមយួម្ដគូអ្ិវឌ្ឍន៍ និងវរ័ិយឯកជន លដីមបទីទលួបានជំនយួ
ទាងំរមាភ រ ងវកិា និងរលចចកលទរ ររមារ់រនតកមមវ ិ្ ីររយុទធនឹងជំងឺលអដរ៍លៅកមពុជា
លៅមុខលទៀត្ រហូ្ត្រលរមចបានលជាគជ័យកនុងការលុររំបាត់្ជំងឺលអដរ៍ ជាពិលររ
រគរ់រគងឱ្យបាននូវរកុមររឈម ដដលលៅដត្ជាកតីកងវល់ដ៏ររួចរសាវ ដដលត្រមវវឱ្យមាន
កមមវ ិ្ ីលឆលីយត្រររករលោយរររិទធភាពខពរ់ ដូចដដលលយងីបានល វ្ីចំល េះរកុមនាររីលរមី
លរវាកមានតររាយលៅតាមរគឹេះសាថ ននានាផ្ងដដរ។ 

 
ឯកឧតតម អោកជទំាវ អោក អោកប្សី! 

 

មុននឹងរញ្ច រ់ ខញុ ំរូមដងលងអំណរគុណជូនចំល េះឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកររ ីនាង
កញ្ញា  ល ញ្ៀវជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ទាងំអរ់ដដលបានអលញ្ា ីញចូលរមួលៅកនុងកិចចររជំុលពញអងគដ៏មានសារៈ
រខំាន់នាលពលលនេះ។ តាមរយៈការចូលរមួោ៉ា ងរកមម ផ្តល់នូវគំនិត្លអៗ  រមួជាមួយនឹងមតិ្ដ៏លអ និង
មានត្ម្មល នាឱំ្យលយងីអាចយកលៅលររីរបារ់កនុងការដកលមអការអនុវត្តការង្ហរររយុទធនឹងលមលោគលអដរ៍ 
និងជំងឺលអដរ៍ឱ្យកាន់ដត្មានរររិទធភាពដងមមយួករមិត្លទៀត្។ 
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ខញុ ំរូមរដមតងនូវការលកាត្ររលរីរផ្ងដដរចំល េះ អគគលលខា្ិការោា នអាជាញ ្រជាតិ្ររយុទធនឹង
ជំងឺលអដរ៍ ដដលបានខិត្ខំលរៀរចំកិចចររជំុលពញអងគលនេះឱ្យរររពឹត្តលៅបានលោយរលូន និងរលរមចបាន
នូវដផ្លផ្កា គរួជាទីលមាទនៈនាលពលលនេះ។ 

 

ជាទីរញ្ច រ់ ខញុ ំរូមរររិទធពរជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកររី ល ញ្ៀវជាតិ្ និងអនតរ
ជាតិ្ទាងំអរ់នូវពុទធពរទាងំឡាយទាងំរនួររការគឺអាយុ វណណៈ រុខៈ ពលៈ និងលជៀរផុ្ត្ពីជំងឺកូវដី-
១៩  បានរគរ់ៗោន   និងរូមររការរិទ “កិច្ចប្រជុំអេញេងគអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស ៍
អលើកទ្ី២ ឆ្ន ២ំ០២០” ចារ់ពីលពលលនេះត្លៅ! 
 

សូមេរគ្ុណ! 


