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    ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ 
សុនទរកថា 

ឯកឧតតមអទ្សរដឋមន្រនតី អេៀង មូល ីប្រធានអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍  

ថ្លែងកនុងឱកាសរិទ្ 

សននិបាតអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

ថ្លៃទ្ី១៩ ថ្ែវិច្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០២០    

អៅអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនងឹជំងឺអេដស៍ រនទរ់ប្រជុំ “ែ”    

និងតាមវីអដេូែនហ្វឺអរន កមមវិធី BlueJeans 

 

- សូមគោរពអងគពិធីទាំងមូល 
- ឯកឧត្តម គោកជាំទវថ្នា ក់ដឹកនាំអាជ្ញា ធរជ្ញតិ្ប្បយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍ 
- ឯកឧត្តម គោកជាំទវប្បធានគណៈកម្មា ធិការប្បយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍ប្កសួង  
រដឋគលខាធិការដ្ឋឋ ន រាជធានី គេត្ត និងកាកបាទ្ប្កហមកមពុជ្ញ 

- ឯកឧត្តម គោកជាំទវ គោក គោកប្សី នងកញ្ញា  គភាៀវជ្ញតិ្ និងអនតរជ្ញតិ្ជ្ញទី្រាប់អាន! 
 
ឆលងកាត់្ការបង្ហា ញពីវឌ្ឍនភាព ប្បសិទ្ធភាព និងសមិទ្ធផល ជ្ញពិគសសគមគរៀនជ្ញបទ្

ពិគោធន៍លអៗ ដដលបានមកពីការអនុវត្តរបស់សម្មជិក សម្មជិកា អាជ្ញា ធរជ្ញតិ្ប្បយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍
គៅទូ្ទាំងប្បគទ្ស គៅកាុងអងគសនាិបាត្អាជ្ញា ធរជ្ញតិ្ប្បយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍នប្ពឹកគនេះ តាងនមអាជ្ញា
ធរជ្ញតិ្ប្បយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍ និងកាុងនមេលួនេាុ ាំផ្ទា ល់ េាុ ាំសូមសដមតងនូវការអបអរោទ្រ និងគកាត្
សរគសីរដ៏គោា េះសា័ប្គចាំគ េះសម្មជិក សម្មជិកាននអងគសនាិបាត្ និងគៅទូ្ទាំងប្បគទ្ស ដដលបានេិត្េាំ
ប្បឹងដប្បងយ៉ា ងសកមាចូលរមួប្បយុទ្ធនឹងគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍ឱ្យទ្ទ្លួបាននូវគជ្ញគជ័យជ្ញ
បនតបនា ប់គរួជ្ញទី្គម្មទ្នៈ។   
 

ឯកឧតតម អោកជទំាវ អោក អោកប្សី នាងកញ្ញា ! 
 កតាត គជ្ញគជ័យទាំងអស់គនេះ គឺពិត្ជ្ញបានមកពីការរមួចាំដណករបស់សម្មជិក សម្មជិកា    

អាជ្ញា ធរជ្ញតិ្ប្បយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍ដដលជ្ញប្កសួង ោា ប័ន រាជធានី គេត្ត របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជ្ញ   
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នដគូអភិវឌ្ឍន៍ អងគការសងគមសុីវលិ បណ្តត ញអាកផាុកគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍ បណ្តត ញប្កុម
ប្បឈមេពស់នឹងការចមលងគមគរាគគអដស៍។ល។ រមួជ្ញមយួនឹងការគបតជ្ញា ចិត្តដ៏ប្តឹ្មប្តូ្វ និងគម្មេះមុត្ដផាក
នគយបាយពីថ្នា ក់ដឹកនាំកាំពូលរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជ្ញដឹកនាំគដ្ឋយ “សអមតច្េគ្គមហាអសនារតី

អតអជ្ញ ហ្ ុន ថ្សន នាយករដឋមន្រនតីថ្នប្រះរាជ្ញណាច្ប្កកមពុជ្ញ” និងការោាំប្ទ្គដ្ឋយមិនគចេះគនឿយ
ហត់្ដផាកសងគមពី “សអមតច្កតតិប្រឹទ្ធរណ្ឌ តិ រ ុន រា៉ា នី ហ្ ុនថ្សន” ប្បធានកាកបាទ្ប្កហមកមពុជ្ញ។ 

 
 ឯកឧតតម អោកជទំាវ អោក អោកប្សី នាងកញ្ញា ! 

 

   កាុងនមជ្ញប្បធានអាជ្ញា ធរជ្ញតិ្ប្បយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍ ឆលងតាមការពិភាកាយ៉ា ងផុសផុលគៅ
កាុងអងគសនាបិាត្នគពលគនេះ េាុ ាំសូមចូលរមួចាំដណកផតល់នូវអនុោសន៍មយួចាំននួដូចខាងគប្កាម ៖ 
 

១.  បនតការអនុវត្តរមួោា នូវគគប្ម្មងដផនការយុទ្ធោស្តសតជ្ញតិ្ទូ្លាំទូ្ោយ និងពហុវស័ិយគឆលីយត្បគៅ
នឹងការរាលដ្ឋលគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍ គលកីទី្៥ (២០១៩-២០២៣)។ 

២.  ធានឱ្យបាននូវចីរភាពននការគឆលីយត្បគៅនឹងគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍ គដ្ឋយបគងកតី្ និងគធវី
បចចុបបនាភាពគណៈកម្មា ធិការប្បយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍ប្គប់លាំដ្ឋប់ថ្នា ក់ ទាំងថ្នា ក់ជ្ញតិ្ និងថ្នា ក់គប្កាម
ជ្ញតិ្ ពិគសស កាុង ឃុាំ សង្ហក ត់្ ទាំងអស់គៅទូ្ទាំងប្បគទ្ស និងគធវកីារបស្តញ្ញា ប និងបញ្ចូល 
សកមាភាពគឆលយីត្បគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍ គៅកាុងដផនការរមួរបស់ប្កសងួ ោា ប័ន គេត្ត 
រាជធានី ប្សកុ េណឌ  និងឃុាំ សង្ហក ត់្។ 

៣.  គធវសីម្មហរណកមា កមាវធីិបង្ហក រ ដែទាំ និងពាបាលអាកផាុកគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍គៅកាុង
ប្បព័នធសុខាភិបាល គដីមបទី្ទ្លួបាននូវការគឆលយីត្បប្បកបគដ្ឋយប្បសទិ្ធភាព និងចីរភាព។ 

៤.  ចូលរមួពប្ងឹងយនតការថ្នា ក់គប្កាមជ្ញតិ្ឱ្យម្មច ស់ការោាំប្ទ្ដល់ការគឆលីយត្បនឹងគមគរាគគអដស៍ និង
ជាំងឺគអដស៍ប្បកបគដ្ឋយប្បសទិ្ធភាព និងប្បសទិ្ធផល គដ្ឋយគធវកីារអគងកត្ តាមដ្ឋនការអនុវត្ត
សកមាភាពគឆលយីត្បគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍ គៅកាុងដផនការឃុាំ សង្ហក ត់្។ 

៥.  រកាគប្ោមអនម័យឱ្យម្មនគៅប្គប់ទី្កដនលង និងប្គប់គពលគវោ ដដលប្ត្វូការគប្បីប្បាស់ 
ប្បកបគដ្ឋយគុណភាពេពស់ និងបនតគលកីទឹ្កចិត្តដល់ប្កមុយុវវយ័ដដលរមួគភទ្ដូចោា  ឱ្យគៅ        
ពិនិត្យឈាមរកគមគរាគគអដស៍ និងគប្បីប្បាស់កមាវធីិបង្ហក រការចមលងគមគរាគគអដស៍ តាមរយៈការគប្បី
គប្ោមអនម័យ១០០% គៅគពលរមួគភទ្។  

៦.  បនតបគងកនីលទ្ធភាពទ្ទ្លួបាននូវយនតការោាំ រសងគមនិងគសវាសងគមសប្ម្មប់អាកផាុកគមគរាគ   គអ
ដស៍ និងអាកជាំងឺគអដស៍ ។ 

៧.  សូមអាំ វនវដល់អងគការជ្ញតិ្ អនតរជ្ញតិ្ សងគមសុវីលិ នដគូអភិវឌ្ឍន៍ វស័ិយឯកជន បណ្តត ញអាក
ផាុកគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍ បនតចូលរមួជ្ញមយួអាជ្ញា ធរជ្ញតិ្ប្បយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍ដែមគទ្ៀត្ 
តាមប្គប់របូភាព ជ្ញកម្មល ាំងកាយ ប្បាជ្ញា ោា រតី្ សម្មា រ និងែវកិាគដីមបពីប្ងីកអនតរាគមន៍                     
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ប្បយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍ឱ្យឈានគៅសគប្មចបាននូវអប្តាប្គបដណត ប់ គលភូីមិោស្តសត និងប្កមុគោល
គៅឱ្យបាន១០០%។ 

 
 ឯកឧតតម អោកជទំាវ អោក អោកប្សី នាងកញ្ញា ! 

 េាុ ាំម្មនសងឃមឹថ្ន អនុោសន៍ទាំង៧ចាំណុចខាងគលគីនេះ នឹងអាចយកគៅគប្បីប្បាស់ជ្ញចលករ
កាុងការអនុវត្តគគប្ម្មងដផនការសកមាភាពជ្ញតិ្ទូ្លាំទូ្ោយ និងពហុវស័ិយគឆលយីត្បគៅនឹងការរាល ដ្ឋល
គមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍កាុងឆ្ា ាំខាងមុេឱ្យកាន់ដត្ម្មនប្បសទិ្ធភាពេពស់ដែមគទ្ៀត្។ 

ជ្ញទី្បញ្ច ប់ េាុ ាំសូមប្បសទិ្ធពរសពាោធុការជូនអងគសនាបិាត្ទាំងមូល សូមឯកឧត្តម គោកជាំទវ 
អស់គោក គោកប្ស ីនងកញ្ញា  គភាៀវជ្ញតិ្ និងអនតរជ្ញតិ្ទាំងអស់ទ្ទ្លួបាននូវសុេភាពលអ និងសគប្មច
បាននូវគជ្ញគជ័យែាីៗបដនាមគទ្ៀត្ នឆ្ា ាំ២០២១ខាងមុេគនេះ និងសូមប្បកាសបិទ្ “សននិបាតអាជ្ញា ធរ
ជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ឆ្ន ២ំ០២០” ចាប់ពីគពលគនេះត្គៅ។ 

សូមអរគុណ! 


