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    ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ 

 
សនុ្ទររថា 

ឯរឧតតម្ទេសរដ្ឋម្ន្រន្តី ទ ៀង ម្លូ ីព្រធាន្អាជាា ធរជាតិព្រយេុធន្ឹងជំងឺទ ដ្ស ៍ 
ថ្លែងរនងុឱកាសទរើរ 

រិចចព្រជុំទរញ ងគ អាជាា ធរជាតពិ្រយេុធន្ឹងជំងឺទ ដ្ស ៍ទលើរេ១ី ឆ្ន ២ំ០២០ 
         តាមវីអដេូខនហ្វអឺរន 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទ្ី២៣ ខខកកកដា ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

- សូមគោរពអងគពិធីទាំងមូល 
- ឯកឧត្តម គោកជាំទវថ្នន ក់ដឹកនាំអាជ្ញា ធរជ្ញតិ្ប្បយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍ 
- ឯកឧត្តម គោកជាំទវប្បធានគណៈកម្មា ធិការប្បយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍ប្កសួង រដឋគលខាធិការ
ដ្ឋឋ ន រាជធានី គេត្ត និងកាកបាទ្ប្កហមកមពុជ្ញ 

- ឯកឧត្តម គោកជាំទវ គោក គោកប្សី នងកញ្ញា  គភាៀវជ្ញតិ្ និងអនតរជ្ញតិ្ជ្ញទី្រាប់អាន! 
 
ថ្ងងគនេះេាុ ាំពិត្ជ្ញម្មនកិត្តិយស និងកតីគោមនសសថ្ប្កលលងគដ្ឋយបានចូលរមួជ្ញអធិបតី្ដឹកនាំ 

“កិចចប្បជុាំគពញអងគអាជ្ញា ធរជ្ញតិ្ប្បយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍ គលីកទី្១ ឆ្ន ាំ២០២០” តាមរយៈតាមវគីដអូ      
េនហវគឺរនជ្ញគលីកដាំបូង គដ្ឋយោរលត្ការគាំរាមកាំលហងពីជាំងឺកូវដី-១៩ គៅមិនទន់ម្មនសញ្ញា ថ្នការ
ងមងយឥទ្ធិពលគៅគឡយី។ 

េាុ ាំសូមជប្ម្មបជូនអងគពិធីទាំងមូលប្ជ្ញបថ្ន គោងតាមគគប្ម្មងលផនការសកមាភាពឆ្ន ាំ២០២០ 
កិចចប្បជុាំគពញអងគ អាជ្ញា ធរជ្ញតិ្ប្បយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍ប្តូ្វប្បារពធគឡងីគរៀងរាល់៦លេមតង។ កិចចប្បជុាំគនេះ
គធវីគឡងីគដីមបពិីនិត្យគមីលរមួោន នូវវឌ្ឍនភាព សមិទ្ធផល និងប្បសិទ្ធភាពកនុងការប្បយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍
សប្ម្មប់រយៈគពល៦លេគដីមឆ្ន ាំ២០២០គនេះ។ គប្កាយពីកិចចប្បជុាំគពញអងគអាជ្ញា ធរជ្ញតិ្ប្បយុទ្ធនឹងជាំងឺ  
គអដស៍ គលីកទី្២ ឆ្ន ាំ២០១៩ ម្មនប្ពឹត្តិការណ៍ជ្ញគប្ចីនលដលគកីត្ម្មនរហូត្មកដល់កិចចប្បជុាំគពញអងគ
គលីកគនេះ។ ប្ពឹត្តិការណ៍សាំខាន់ៗគនេះម្មនជ្ញអាទ្ិ៍ ១) វឌ្ឍនភាពគលីការសគប្មចគោលគៅ៩៥-៩៥-
៩៥  ២) ការឆលងរាលដ្ឋលជាំងឺកូវដី-១៩  ៣) កិចចប្បជុាំពិភពគោកសតីអាំពីជាំងឺគអដស៍ឆ្ន ាំ២០២០គៅទី្
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ប្កុងោន់ហ្វ្រវ ន់សុីសកូ   ៤) ការគលីកគគប្ម្មងប្បយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍គៅមូលនិធិសកល    ៥) ការ
ប្បគល់មុេងារប្គប់ប្គងនិងផតល់គសវាសុខាភិបាលគៅឱ្យរដឋបាលរាជធានីគេត្ត។ 
 ១)  វឌ្ឍនភាពកនុងការសគប្មចបានគោលគៅ៩៥-៩៥-៩៥ ៖ គៅកនុងរបាយការណ៍លេកកកដ្ឋ

ឆ្ន ាំ២០២០របស់អងគការUNAIDS លដលផសពវផាយទូ្ទាំងពិភពគោកបានប្បកាសថ្ន
ប្បគទ្សកមពុជ្ញសគប្មចគោលគៅប្បយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍ កនុងកប្មិត្៨៤-១០០-៩៦។      
ត្គួលេគនេះបញ្ញា ក់ថ្ន ប្បគទ្សកមពុជ្ញបានគធវីឱ្យសគប្មចគោលគៅប្បយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍
៩៥-ទី្២ និង៩៥ទី្៣រចួគៅគហយី។ គឆលៀត្កនុងឱ្កាសដ៏វគិសសវោិលគនេះ កនុងនម     
ថ្នន ក់ដឹកនាំអាជ្ញា ធរជ្ញតិ្ប្បយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍ និងកនុងនមេលួនេាុ ាំផ្ទទ ល់ េាុ ាំសូមសលមតងនូវ
អាំណរគុណោ៉ា ងប្ជ្ញលគប្ៅជូនចាំគ េះឯកឧត្តម គោកជាំទវ គោក គោកប្ស ីត្ាំណាង
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ អងគការអនតរជ្ញតិ្ ត្ាំណាងអនកផទុកគមគរាគគអដស៍ និងប្បជ្ញជនគនលឹេះ       
ទាំងអស់លដលបានេិត្េាំយកអស់កម្មល ាំងកាយចិត្ត និងប្បាជ្ញា ោា រតី្ទ្ទ្លួេុសប្ត្ូវេពស់
គកៀរគរភាគី ក់ព័នធឱ្យចូលរមួកនុងចលនជ្ញតិ្ប្បយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍ សមដូចប្បោសន៍
លណនាំដ៏េពង់េពស់របស់  សអមេចេគ្គមហាអសនារតីអតអជ្ញ ហ្ ុន ខសន នយករដឋមហ្វ្នតី
ថ្នប្ពេះរាជ្ញណាចប្កកមពុជ្ញ។ 

 ២) ទក់ទ្ងនឹងការឆលងរាលរាត្ត្ាត្ជាំងឺកូវដី-១៩ េាុ ាំសូមជប្ម្មបជូនថ្ន អងគការUNAIDS 
និងអងគការសុេភាពពិភពគោក (WHO) បានគធវីនិទ្សសន៍ថ្ន ប្បសិនគបីម្មនការេក
ខានកនុងការផតល់ឱ្សងប្បឆ្ាំងគមគរាគគអដស៍៦លេគនេះ អនុត្ាំបន់ោររា៉ា នឹងម្មនករណី
ោល ប់បលនថមរហូត្ដល់ ៥៣៤.០០០នក់ គៅចគនល េះឆ្ន ាំ២០២០ ដល់២០២១។ គៅ      
ប្បគទ្សគយងី គទេះបីជ្ញការផគត់្ផគង់ឱ្សង និងបរកិាា រមិនសូវជ្ញម្មនភាពោ៉ា ប់យនឺដូច
ប្បគទ្សមយួចាំននួគៅអនុត្ាំបន់ោររា៉ាកតី ក៏ការចុេះអប់រ ាំផ្ទទ ល់ប្តូ្វផ្ទា កជ្ញគប្ចីនលេគដ្ឋយ 
មណឌ លកមានតសបាយខារា៉ា អូគេប្តូ្វបានបិទ្ និងជ្ញពិគសសការធាល ក់គៅកនុងភាពប្កីប្ក
របស់អនកផទុកគមគរាគគអដស៍ និងប្កុមប្បជ្ញជនគនលឹេះ។ ជ្ញមយួសភាពការណ៍គនេះប្បគទ្ស
កមពុជ្ញបានបងវិលងវកិា ៣១៦.០០០ដុោល រ កនុងគគប្ម្មងមូលនិធិសកលមកទិ្ញសម្មា រ
បងាក រការចមលងគមគរាគកូវដី-១៩ និងបានពប្ងីកកមាវធីិផតល់ឱ្សងប្បឆ្ាំងគមគរាគគអដស៍
ឱ្យបានគប្ចីនលេគដីមបបីគ ច្ ៀសរនិភ័យថ្នការឆលងជាំងឺកូវដី-១៩។ គដ្ឋយលឡក ប្គួោរ
អនកផទុកគមគរាគគអដស៍លដលម្មនប័ណណប្កីប្ក បានទ្ទ្ួលោច់ប្បាក់ពីរាជរដ្ឋឋ ភិបាលកនុង
គគប្ម្មងកាត់្បនថយផលប៉ាេះ ល់ថ្នជាំងឺកូវដី-១៩ផងលដរ។ 

 ៣) សននិសីទ្អនតរជ្ញតិ្សតីអាំពីជាំងឺគអដស៍ គលីកទី្២៣ លដលគធវីគឡងីតាមបណាត ញអីុនធឺគណ
ត្ (Virtual Conference) បានប្បប្ពឹត្តគៅគៅទី្ប្កុងោន់ហ្វ្រវ ន់សុីសកូ ពីថ្ងងទី្៦ដល់
១០ លេកកកដ្ឋឆ្ន ាំ២០២០គនេះ។ វាគាិនសាំខាន់ៗដូចជ្ញគោកគវជាបណឌិ ត្ Anthony 

Fauci នយកខាងជាំងឺឆលងថ្នសហរដឋអាគម៉ារកិ  គោកប្ស ី  Deborah Birx នយកគ
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ប្ម្មងPEPFARសហរដឋអាគម៉ារកិ គោក  Peter Sands នយកប្បតិ្បត្តិមូលនិធិសកល 
គោកប្សី Winnie Byanyima នយកប្បតិ្បត្តិថ្នអងគការUNAIDS សុទ្ធលត្បានស
លមតងនូវកងវល់អាំពីផលប៉ាេះ ល់ថ្នការឆលងរាលរាត្ត្ាត្ជាំងឺកូវដី-១៩មកគលីការគឆលីយត្ប
នឹងជាំងឺគអដស៍ ដូចបានជប្ម្មបជូនមកខាងគលីប្ោប់។ ប៉ាុលនត ម្មនចាំណុចលាមួយចាំននួ
លដលគយងីគរួចាប់អារមាណ៍ដូចជ្ញ ៖ ១)ការគបតជ្ញា ចិត្តទូ្ទាំងពិភពគោកមិនឱ្យផលវបិាក
ថ្នជាំងឺកូវដី-១៩មកោយ ីឬបនថយឆនទៈប ច្ ប់ការរាដ្ឋលជាំងឺគអដស៍គៅឆ្ន ាំ២០៣០បាន
គឡយី ២)ការបគងកីនអនតរាគមន៍កនុងការគដ្ឋេះប្ោយវសិមភាពការគរសីគអីងនន លដល
ជ្ញរនីភ័យដល់ការបងាក រនិងលងទាំជាំងឺគអដស៍  ៣) របកគាំគហញីវទិ្ាោហ្វ្សតសាំខាន់ៗ
មយួចាំនួនអាច  យកមកគប្បីប្បាស់បគងកីនប្បសិទ្ធភាពថ្នការគឆលីយត្បនឹងជាំងឺគអដស៍
លដលម្មនជ្ញអាទ្ិ៍ ការចាក់ថ្នន ាំ cabotegravir អាចបងាក រការចមលងគមគរាគគអដស៍បាន២
លេ។ ប្បការគនេះអាចជយួសប្មួលវោិលភាពប្គបដណត ប់កមាវធីិPrEP គលីប្កុមប្បជ្ញជន
គនលឹេះ ជ្ញពិគសស MSM/TGលដលត្ាំណាង ១ភាគ៣ថ្នការចមលងងាីកនុងប្បគទ្សកមពុជ្ញ
គយងី។ 

 ៤) ចាំគ េះការគលីកគគប្ម្មងប្បយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍គៅមូលនិធិសកល េាុ ាំសូមជប្ម្មបជូនថ្ន 
សគមតចអគគមរគសនបតី្គត្គជ្ញ បានសគប្មចដ្ឋក់ងវកិាជ្ញតិ្ចាំននួ១១ោនដុោល រ       
អាគម៉ារកិ គដីមបឱី្យប្បគទ្សកមពុជ្ញអាចទក់ទញបានគគប្ម្មងលដលម្មនទឹ្កប្បាក់៤១.៦
ោនដុោល រអាគម៉ារកិសប្ម្មប់ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៣។ 

 ៥) ការប្បគល់មុេងារប្គប់ប្គង និងផតល់គសវាសុខាភិបាលគៅឱ្យរដឋបាលរាជធានីគេត្ត ជ្ញ 
ប្ពឹត្តិការណ៍ដ៏សាំខាន់មួយគទ្ៀត្ លដលកិចចប្បជុាំគពញអងគគយងីគរួយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់ជ្ញពិគស
ស។ កាំលណទ្ប្មង់តាមលបបវមិជឈការ និងវសិហមជឈការដ៏សាំខាន់គនេះ អាចជ្ញឱ្កាសដ៏
លាមយួលដលពប្ងឹងភាពជ្ញម្មច ស់កនុងការគឆលីយត្បនឹងគមគរាគគអដស៍ គៅថ្នន ក់គប្កាមជ្ញតិ្
ពិគសសគលីការអនុវត្តគសចកតីជូនដាំណឹងគលេ ២១៣ សជណ.សស ចុេះថ្ងងទី្២១ លេ
កុមាៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ សតីពីវធិានការ៦ចាំណុចគឆ្ព េះគៅកាន់ចីរភាពកនុងការគឆលីយត្បនឹងគម
គរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជ្ញ។ 

 
ឯកឧត្តម គោកជាំទវ គោក គោកប្សី នងកញ្ញា ! 

តាមរគបៀបវារៈកិចចប្បជុាំ គយងីនឹងម្មនបទ្បងាា ញចាំននួ២លដលគរៀបចាំគដ្ឋយអគគគលខាធិការ
ដ្ឋឋ ន អាជ្ញា ធរជ្ញតិ្ប្បយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍។ បទ្បងាា ញទាំង២គនេះរមួម្មន ៖ ទី្១ របាយការណ៍វឌ្ឍន
ភាពជ្ញពហុវស័ិយថ្នការគឆលីយត្បគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍  និងសមិទ្ធផលការងារឆម្មសទី្១ ឆ្ន ាំ
២០២០ បនទ ប់ពីកិចចប្បជុាំគពញអងគគលីកទី្២ ឆ្ន ាំ២០១៩។ បទ្បងាា ញគនេះគធវីគឡងីគដីមបឱី្យម្មនការ
យល់ដឹងចាស់ថ្ន គតី្គយងីបាននិងកាំពុងសគប្មចបានអវីេលេះ? គតី្គៅម្មនចាំណុចេវេះខាត្អវីេលេះលដលប្តូ្វ
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លកលមា? ទី្២ បទ្បងាា ញសតីពីវឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវត្តលផនការយុទ្ធោហ្វ្សរជ្ញតិ្ទូ្លាំទូ្ោយ និងពហុវ ិ
ស័យគឆលីយត្បនឹងគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍ គលីកទី្៥ (NSP V) និងវឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវត្ត “គស
ចកតីជូនដាំណឹងគលេ ២១៣ សជណ.សស ចុេះថ្ងងទី្២១ លេកុមាៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ សតីពីវធិានការកនុងការ
គឆលីយត្បនឹងគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍។ 
 
ឯកឧត្តម គោកជាំទវ គោក គោកប្សី នងកញ្ញា ! 

គឆលៀត្កនុងឱ្កាសគនេះ េាុ ាំសូមទញអារមាណ៍កិចចប្បជុាំគពញអងគថ្ន រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជ្ញបាន
សគប្មចជ្ញគោលការណ៍ប្បកបគដ្ឋយការគបតជ្ញា ចិត្តេពស់កនុងការលុបបាំបាត់្ជាំងឺគអដស៍ តាមរយៈការ
កាំណត់្ោ៉ា ងចាស់ោស់នូវគោលគៅសូនយបី គឺ “ោា នការឆលងគមគរាគគអដស៍ងាី” “ោា នការគរសីគអីង
ចាំគ េះអនកផទុកគមគរាគគអដស៍” និង “ោា នការោល ប់គដ្ឋយោរជាំងឺគអដស៍” គៅប្តឹ្មឆ្ន ាំ២០២៥។ គយងី
ក៏បាន និងកាំពុងលត្គធវីដាំគណីររមួោន ប្បកបគដ្ឋយទ្សសនវស័ិយចាស់ោស់ កនុងកតីសងឃមឹពិត្ប្បាកដ    
គឆ្ព េះគៅរកការលុបបាំបាត់្ជាំងឺគអដស៍ផងលដរ។ គនេះក៏គដ្ឋយោរលត្ប្បគទ្សកមពុជ្ញគយងីម្មននូវ កតាត
ចាាំបាច់ដ៏ម្មនប្បសិទ្ធភាពេពស់រចួគៅគហយីគឺ ការគបតជ្ញា ចិត្តោាំប្ទ្ជ្ញនគោបាយដ៏េពង់េពស់របស់ សអមេច
េគ្គមហាអសនារតីអតអជ្ញ ហ្ ុន ខសន នយករដឋមហ្វ្នតីថ្នប្ពេះរាជ្ញណាចប្កកមពុជ្ញ។ រមួជ្ញមយួោន គនេះ 
គយងីម្មនចីរភាពថ្នការចូលរមួជ្ញពហុវស័ិយគឆលីយត្បគៅនឹងគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍ ពីប្គប់   
ោថ ប័នជ្ញតិ្ អនតរជ្ញតិ្ ថ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ សងគមសុីវលិ វស័ិយឯកជន និងជ្ញពិគសសបណាត ញអនកផទុកគម
គរាគ         គអដស៍។ គយងីម្មនោថ ប័នដឹកនាំ ប្គប់ប្គង និងសប្មបសប្មួលលត្មយួ ទាំងគៅថ្នន ក់ជ្ញតិ្ 
និងថ្នន ក់គប្កាមជ្ញតិ្។ គហយីជ្ញពិគសស គយងីម្មនលផនការយុទ្ធោហ្វ្សតជ្ញតិ្លត្មយួ ម្មនប្បព័នធតាម
ដ្ឋន និងវាយត្ថ្មលជ្ញតិ្លត្មួយ ប្បកបគដ្ឋយប្បសិទ្ធភាពេពស់។ 

គលីសពីគនេះគទ្ៀត្ គយងីក៏បាន និងកាំពុងប ច្ូ លសកមាភាពគឆលីយត្បនឹងគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺ
គអដស៍គៅកនុងគោលនគោបាយភូមិឃុាំម្មនសុវត្ថិភាព និងទ្ប្មង់វធីិោហ្វ្សតងាីថ្នការគឆលីយត្បនឹងគម
គរាគគអដស៍គៅកមពុជ្ញ  ជ្ញពិគសសវធីិោហ្វ្សតការងារសហគមន៍។  ចាំណុចគនលឹេះទាំងគនេះនឹងកាល យជ្ញ
បចច័យជយួគធវីឱ្យឃុាំ សងាក ត់្ ម្មនលទ្ធភាព និងសមត្ថភាព កនុងការគដ្ឋេះប្ោយឧបសគគលដលគកីត្គឡងី
កនុងសហគមន៍េលួន និងការគធវីសកមាភាពគឆលីយត្បនឹងគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍ គៅថ្នន ក់គប្កាម
ជ្ញតិ្ លដលអាចឈានគឆ្ព េះសគប្មចគោលគៅ៩៥-៩៥-៩៥ ថ្នការគឆលីយត្បនឹងគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺ         
គអដស៍ កនុងរយៈគពល៥ឆ្ន ាំខាងមុេ តាមការកាំណត់្របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល។  

 
ទក់ទ្ងនឹងការអនុវត្ត សជណ ២១៣ េាុ ាំសូមជប្ម្មបអងគប្បជុាំដូចខាងគប្កាម ៖  

 ទី្១. អ.ជ.ប.ជ.អ. បានចាប់គផតីមជាំរុញការអនុវត្តវធិានការទី្១ គឺគរៀបចាំឱ្យម្មនក ច្ ប់លផនការ
គឆលីយត្បគអដស៍គៅកនុងលផនការសកមាភាពប្បចាាំឆ្ន ាំ កមាវធីិវនិិគោគបីឆ្ន ាំរ ាំកិល និង
លផនការអភិវឌ្ឍឃុាំសងាក ត់្ ប្ជកគប្កាមងវកិាឃុាំសងាក ត់្លដលម្មនប្ោប់ ចាប់គផតីមពីគេត្ត
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កាំពង់សពឺ គហយីឈានគៅអនុវត្តគៅទូ្ទាំងប្បគទ្ស។ ឧបករណ៍ហវកឹហវនឺប្តូ្វបានបគងកីត្
រចួរាល់ គហយីកិចចការជ្ញគប្ចីនប្តូ្វបានគធវីគដីមបទី្ទ្លួបានការយល់ោន ពីប្កសួងមរថ្ផទ 
និងប្កសួងគសដឋកិចចនិងហរិ ា្វត្ថុ។  

 ទី្២  ការអនុវត្តវធិានការទី្២ ទក់ទ្ងនឹងការផតល់បណណសមធម៌ដល់អនកផទុកគមគរាគគអដស៍
ទាំងអស់ ក៏កាំពុងលត្ដាំគណីរការគដ្ឋយម្មនកិចចសហការគលីកសាំគណីពីបណាត ញអនកផទុក  
គមគរាគគអដស៍ជូនគៅប្កុមការងារចុេះប ា្ ីវាយត្ថ្មលផតល់បណណសមធម៌។ គលីសគនេះគៅ
គទ្ៀត្ ប្កសួងលផនការកាំពុងពិនិត្យលទ្ធភាពបគងកីត្យនតការផតល់បណណសមធម៌ជ្ញលកាណៈ
បុគគលដល់អនកផទុកគមគរាគគអដស៍គៅនឹងកលនលងពាបាលលត្មតង លដលអ.ជ.ប.ជ.អ. សូម
គធវីការគកាត្សគសីរជ្ញខាល ាំងចាំគ េះកិចចសហការនិងការប្បឹងលប្បងរបស់ប្កសួងលផនការ។  

 ទី្៣ ចាំគ េះវធិានការទី្៣ ទក់ទ្ងនឹងការគរៀបចាំឱ្យម្មនក ច្ ប់ងវកិាគដីមបឱី្យប្សុកប្បតិ្បត្តិ 
មនទរីគពទ្យបលងាក និងមណឌ លសុេភាព ម្មនងវកិាផ្ទទ ល់សប្ម្មប់ការគឆលីយត្បនឹងគមគរាគ
គអដស៍និងជាំងឺគអដស៍ ប្កសួងសុខាភិបាលបានទ្ទ្ួលយកជ្ញគោលការណ៍អនុញ្ញា ត្ឱ្យ
អាចគប្បីប្បាស់ក ច្ ប់ងវកិាពប្ងឹងគសវាសុេភាពគៅមណឌ លសុេភាព និងមនទីរគពទ្យ
បលងាក កនុងត្ប្មូវការកាងារទក់ទ្ងនឹងជាំងឺគអដស៍ គដ្ឋយរង់ចាាំលត្ការលណនាំលមាិត្ផលូវ
ការ លដលប្កសួងសុខាភិបាលប្តូ្វបនត គហយីអ.ជ.ប.ជ.អ. សូមគលីកទឹ្កចិត្តប្កសួងសុខា      
ភិបាលពគនលឿនការគរៀបចាំគនេះ។ ជ្ញមយួោន គនេះ អ.ជ.ប.ជ.អ. សូមគលីកទឹ្កចិត្តថ្នន ក់
ដឹកនាំថ្នន ក់គប្កាមជ្ញតិ្ជាំរុញឱ្យម្មនងវកិាគៅតាមប្សុកប្បតិ្បត្តិសប្ម្មប់សប្មបសប្មួល 
និងតាមដ្ឋនការងារគឆលីយត្បគអដស៍កនុងមូលដ្ឋឋ នរបស់េលួន ជ្ញពិគសសកនុងការជួយោាំប្ទ្
គលីការអនុវត្តការងារគអដស៍របស់ឃុាំសងាក ត់្។  

 ទី្៤  ចាំគ េះវធិានការទី្៤ ទក់ទ្ងនឹងលទ្ធភាពផតល់ហរិ ា្បបទនោធារណៈដល់អងគការ
សងគមសុីវលិចូលរមួគឆលីយត្បនឹងគមគរាគគអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍ កនុងអនតរាគមន៍ចាាំបាច់
មយួចាំនួនលដលោថ ប័នសុេភាពោធារណៈមិនអាចគធវីបានគនេះ អ.ជ.ប.ជ.អ. សូម
គលីកទឹ្កចិត្តប្កសួងសុខាភិបាល និងប្កសួងគសដឋកិចចនិងហរិ ា្វត្ថុជាំរុញការគិត្គូរយុទ្ធ
ោហ្វ្សតគប្ត្ៀមដកងយគពលហរិ ា្បបទនអនតរជ្ញតិ្លលងម្មន។ កនុងគនេះម្មន ថ្នគតី្
អនតរាគមន៍ណាេលេះលដលគៅប្តូ្វការអងគការសងគមសុីវលិជ្ញថ្ដគូជយួ គហយីប្តូ្វម្មនយនត
ការផតល់ហរិ ា្បបទនោធារណៈលបបណា? មា៉ាងគទ្ៀត្ ប្សបតាមបរបិទ្ថ្នវមិជឈការ     
វស័ិយសុខាភិបាល អ.ជ.ប.ជ.អ.សូមគលីកទឹ្កចិត្តដល់ឯកឧត្តម គោកជាំទវ ថ្នន ក់
ដឹកនាំរាជធានីគេត្តចាប់គផតីមគិត្គូរពីគពលគនេះត្គៅ ថ្នគតី្អនតរាគមន៍ចាាំបាច់ណាេលេះ
លដល     ោថ ប័នោធារណៈគយងីមិនអាចផតល់បានគហយីប្តូ្វការអងគការសងគមសុីវលិ
ជយួ គហយីគរៀបចាំេលួនគប្ត្ៀមរកងវកិាជ្ញតិ្មកជាំនសួគពលហរិ ា្បបទនអនតរជ្ញតិ្កាន់លត្
ងយចុេះគៅ។ អ.ជ.ប.ជ.អ.គជឿជ្ញក់ថ្ន ការគរៀបចាំលផនការចាស់ោស់របស់គយងីនឹង
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កាន់លត្ម្មន      លកាណៈប្សូបទញសម្មនចិត្តរបស់ថ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ កនុងការបនតការោាំប្ទ្
របស់គគគលីលផនកេលេះថ្នអនតរាគមន៍ពិគសសការកោងសមត្ថភាពោថ ប័ន និងការោាំប្ទ្ប
គចចកគទ្ស។  

 ទី្៥  ចាំគ េះវធិានការទី្៥ ទក់ទ្ងនឹងការសិកាលាំហរងវកិាគឆ្ព េះគៅការប ច្ ប់ការរាលដ្ឋល
គមគរាគគអដស៍គៅឆ្ន ាំ២០២៥ ប្កសួងគសដឋកិចចនិងហរិ ា្វត្ថុបានគូសបញ្ញា ក់ថ្ននឹងម្មន
ការគិត្គូរគៅកនុងយុទ្ធោហ្វ្សតគប្ត្ៀមដកងយគពលហរិ ា្បបទនអនតរជ្ញតិ្លលងម្មន។  

 ទី្៦ ចាំគ េះវធិានការទី្៦ ទក់ទ្ងនឹងការបហ្វ្ញ្ញា បការគឆលីយត្បការរាលដ្ឋលគមគរាគគអដស៍ 
និងជាំងឺគអដស៍កនុងប្បព័នធសុខាភិបាល គយងីកាំពុងគធវីការអភិវឌ្ឍនូវប្កបេណឌ ថ្នដាំគណីរ
ការបហ្វ្ញ្ញា បលដលចងាុលបងាា ញនូវដាំណាក់កាល និងវធីិបហ្វ្ញ្ញា បអនតរាគមន៍បនតបនទ ប់
គោងតាមអាទិ្ភាពកមាថ្នការងារនីមយួៗ។ 

 
ឯកឧត្តម គោកជាំទវ គោក គោកប្សី នងកញ្ញា ! 

សរុបមក ចាំណុចសាំខាន់គនេះគឺប្តូ្វយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់គរៀបចាំយនតការគឆលីយត្បនឹងជាំងឺគអដស៍ពី
អនតរកាលគឆ្ព េះគៅកាន់ចីរភាព (From Transition to Sustainability) លដលត្ប្មូវគយងីពប្ងឹងការ
ប្គប់ប្គងផង និងគប្ត្ៀមេលួនគធវីម្មច ស់ការ (From Management to Leadership) គៅកនុងោថ ប័នគៅ
មូលដ្ឋឋ នលដលជ្ញ សមត្ថកិចចរបស់ ឯកឧត្តម គោកជាំទវ គោក គោកប្ស។ី េាុ ាំម្មនសងឃមឹោ៉ា ងមុត្ម្មាំ
ថ្ន លទ្ធផលលដលទ្ទ្លួបានពីកិចចប្បជុាំគនេះ ពិត្ជ្ញម្មនោរៈសាំខាន់ លដលនឹងផតល់គៅដល់ប្កុមការងារ
បគចចកគទ្ស អាចយកគៅគប្បីប្បាស់កនុងការបនតអនុវត្តការងារគឆលីយត្បគៅនឹងការរាលដ្ឋលគមគរាគ      
គអដស៍ និងជាំងឺគអដស៍ គៅកនុងរយៈគពល៦លេចុងឆ្ន ាំ២០២០ គៅតាមអនុោសន៍លដលនឹងផតល់ជូន
កនុងសម័យប្បជុាំគពញអងគនគពលគនេះ។ 

គដីមបទុី្កគពលគវោឱ្យបានគប្ចីនដល់ការគធវីបទ្បងាា ញ និងការពិភាកាផ្ទល ស់បតូរគោបល់ និង
បទ្ពិគោធន៍ការងារពី បណាត សម្មជិកសម្មជិកាអាជ្ញា ធរជ្ញតិ្ប្បយុទ្ធនឹងជាំងឺគអដស៍ េាុ ាំសូមប ច្ ប់   
សុនទរកថ្នគបីកនគពលគនេះ។  

េាុ ាំសូមប្បសិទ្ធពរជូន ឯកឧត្តម គោកជាំទវ គោក គោកប្ស ីនងកញ្ញា ទាំងអស់ឱ្យម្មនសុេ
ភាពលា កម្មល ាំងម្មាំមួន និងប្បាជ្ញា វាងថ្វ គដីមបចូីលរមួពិភាកាឱ្យទ្ទ្លួបានគជ្ញគជ័យគៅតាមកមាវត្ថុ
លដលបានគប្ោងទុ្ក។  

េាុ ាំសូមប្បកាសគបីក “កិចចប្រជុំអេញេងគអាជ្ញា ធរជ្ញតបិ្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ អ ើកទ្ី១ ឆ្ន ំ
២០២០” ចាប់ពីគពលគនេះត្គៅ។ 

សូមអរគុណ! 


