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េនៃថងទី១០ ែខមក  ឆន ំ២០១៧ េវ េម៉ង០៩:០០នទី្រពឹក េនអគគេលខធិករ ្ឋ ន

ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ បនេរៀបចំកិចច្របជំុម្រន្តី  បុគគលិកទំងអស់្របចំែខមក  ឆន ំ
២០១៧ ែដលដឹកនំករ្របជំុេ យ ឯកឧត្តមេវជជ. ែតង គនធី អគគេលខធិករ ជញ ធរជតិ្របយុទធ
នឹងជំងឺេអដស៍។ 

សមសភពចូលរមួកនុងកិចច្របជំុេនះមន៖ អគគេលខធិកររង ្របធន អនុ្របធន
នយក ្ឋ ន ្របធន អនុ្របធនករយិល័យ និង ម្រន្តី បុគគលិកទំងអស់ចំនួន ៥៨ នក់ ។ 
អវត្តមន៖ 
  ១-េ កេវជជ.  ហួត េសររីដ្ឋ  (ចបប់) 
  ២-េ កេវជជ.   រស់ សីល ៉ត់  (េរៀន ភូមិនទរដ្ឋបល) 

េគលបំណងៃនកិចច្របជំុេនះ មន ៖ 
១-ករងរបេចចកេទស 
២-ករងររដ្ឋបល និង ករងរេផ ងៗេទៀត។ 

ជកិចចចប់េផ្តើម ឯកឧត្តម្របធនអងគ្របជំុ បនជ្រមបពីេគលបំណងៃនកិចច្របជំុ េ យ  
េផ្ត តេទេលើករងររដ្ឋបល ករងរបេចចកេទស និងផ្តល់ឱកសដល់ម្រន្តី បុគគលិកេលើកេឡើង 
និងពិភក េ ះ្រ យពីបញ្ហ ែដលេកើតមនេឡើងកនុងរយៈៃនករបំេពញករងរកន្លងមក។  

១. ករងររដ្ឋបល ៖ 

បនទ ប់ពីបនេផទ ងផទ ត់មួយចំណុចម្តងៗ េលើសកមមភពអនុវត្តកនុងែខមុនរចួមក 
ឯកឧត្តម្របធនអងគ្របជំុ ឱយនយក ្ឋ ននីមួយៗ យករណ៍ពីសកមមភពែដលបនអនុវត្ត៖ 

ឯកឧត្តម ស៊ន ពិសិដ្ឋ ្របធននយក ្ឋ នរដ្ឋបល និងហិរញញវតថុ បនេលើកេឡើងទក់ទង
េទនឹងកិចចករមួយចំនួនដូចតេទ ៖ 

 េយង មចំ ររបស់ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តី កលពីៃថងទី១៣ ែខធនូ ឆន ំ២០១៦ 
នូវកនុងរបយករណ៍បូកសរបុ ស្តីពីករេរៀបចំខួបអនុស វរយ៍ីេលើកទី៦៣ 
ៃនទិ បុណយឯក ជយជតិ០៩ វចិឆិក 
និងទិ កំេណើ តៃនកងេយធពលេខមរភូមិនទ េសនើឱយអគគេលខធិករែណនំម្រន្តី 
ែដលមនេឈម ះចត់ឱយចូលរមួពិធីកំុឱយមនករខកខនេទៀត 

គឺ្រតូវចូលរមួ មករចត់ ំង។ បនទ ប់មកឯកឧត្តមអគគេលខធិករ
ក៏បនេចញលិខិតែណនំមួយឱយឯកឧត្តមអគគេលខធិកររង 
និង្របធននយក ្ឋ នទំងអស់ពិនិតយេមើលចំ ររបស់ឯកឧត្តម្របធន 
និងែណនំឱយ  ម្រន្តីេ្រកមឱ ទឱយេគរពលិខិតឧេទទសនម លិខិតចត់ ំង 
និងករចូលរមួ្របជំុេផ ងៗេទៀត 
ែដលេរៀបចំេឡើងេ យ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ 
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ករណីអវត្តមនសូមបញជ ក់ 
និងមនឯក រចបស់ ស់េដើមបីេធ្វើរបយករណ៍ជូនថន ក់ដឹកនំ។ 

 េ្រកពីេនះមនម្រន្តីមួយចំនួនអវត្តមនេនកនុងកិចច្របជំុធំៗ 
របស់ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ដូចជ 
កិចច្របជំុេពញអងគ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺ េហើយ
នឹងទិ ពិភពេ ក្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ជេដើម។ 

 ឯកឧត្តម្របធននយក ្ឋ ន ក៏បនជ្រមបជូនអងគ្របជំុអំពីអនុ្រកឹតយរបស់ ជ    
រ ្ឋ ភិបល េចញេនមុនដំ ច់ឆន ំ២០១៧ 
ែដលផ្តល់អតថ្របេយជន៍ដល់ម្រន្តី ជករ ដូចខងេ្រកម៖ 

 ករែកែ្របតៃម្លឯក ៃនសនទស ន៍េបៀវត មូល ្ឋ នរបស់ម្រន្តី ជករពីចំ
នួន១៧០០េរៀល េទចំនួន១៩០០េរៀល កនុងមួយសនទស ន៍ 
ែដលតៃម្លេនះ្រតូវអនុវត្តចប់ពីៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ំ២០១៧ តេទ។ 

 ករដំេឡើង្របក់វភិជន៍្រគួ ររបស់ម្រន្តី ជករសីុវលិ 
្របក់បំ ច់ឧបតថមភ្រគួ រ និងកូនេយធិនៃនកងេយពលេខមរភូមិ 
ម្រន្តីនគរបលជតិកមពុជ ម្រន្តីពនធនគរ្រកសួងម ៃផទ។ 

 ករបែនថម្របក់បំ ច់ជូនទី្របឹក  ជំនួយករ េលខធិករ 
និងម្រន្តីែដលមន នៈេសមើ។ 

 ករដំេឡើង្របក់កៃ្រម្របចំែខជូនម្រន្តីជប់កិចចសនយ។ ពី៤០មឺុនេរៀល 
េទ៥០មឺុនេរៀល។ 
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និងៃដគូអភិវឌ
និងស្រមបស
និងជ្របធន
បនេធ្វើែផនក
ចុះអភិបលកិ
ដស៍ េនឃំុ/
ៃប៉លិន កំពង់

. េទព វធុ
ក់ទងេទនឹង
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េខត្តេគលេ

នករ ្រតួតពិនិ
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 កំពុងេរៀបចំែបងែចកតួនទី និងភរកិចចទទួលខុស្រតូវ  
 បនេធ្វើរបយករណ៍្របចំែខរបស់អគគេលខធិករ ្ឋ ន និង 

បនទទួលែផនសកមមភព្របចំឆន ំ២០១៧ ពីនយក ្ឋ នចំនួន០២ 
ែដលបនផ្តល់របយករណ៍ជូន េនេឡើយនយក ្ឋ នរដ្ឋបល និងហរញិញវតថុ 
មិនទន់បនទទួល។ 

 បនេធ្វើរបយករណ៍ ស្តីពីករេឆ្លើយតបេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍។ 

េ កេវជជ. វុងឹ យ៉ ត ្របធននយក ្ឋ នបងក រ ែថទំ និងគំ្រទ បនេលើកេឡើងទក់
ទងេទនឹងករងរែដលបនអនុវត្តដូចតេទ ៖ 

 ថ នភពបុគគលិក មកេធ្វើករេទៀងទត់ និង្រគប់ចំនួន 
 បនេធ្វើរបយករណ៍កិចច្របជំុស្តីពីបូកសរបុលទធផល្របចំឆន ំ២០១៦ 

និងេលើកទិសេ ែផនករសកមមភពស្រមប់ឆន ំ២០១៧ 
របស់្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍កនុងចំេ ម្រកុមបុ
រសរមួេភទជមួយបុរស និង្រកុមបំែប្លងេភទ (MSM)។ 

 បនបញច ប់របយករណ៍ ស្តីពីករអេងកតជតិ 
ករចំ យកនុងករ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍េលើកទី៥ (NASA)។ 

ឯកឧត្តមឱសថករ ីឈឹម ឃិន េរត៉ អគគេលខធិកររង ទទួលបនទុកនយក ្ឋ នរដ្ឋបល 
និងហិរញញវតថុ បនផ្តល់េយបល់ និងេធ្វើបទបង្ហ ញ៖ 

 ម្រន្តី បុគគលិក ែដលបនចត់ ំងឱយេទចូលរមួកនុងបុណយជតិ-អន្តរជតិ 
និងពិធីេផ ងៗ េហើយខកខនមិនបនេទចូលរួម មករចត់ ំង 
ទទួលខុស្រតូវដូចែដលមនែចងកនុងចបប់ 
ស្តីពីសហលកខន្តិកៈរបស់ម្រន្តី ជករសីុវលិ និងម្រន្តីជប់កិចចសនយ។ 

 នយក ្ឋ នែដលខ្វះម្រន្តីេធ្វើករ េធ្វើលិខិតេសនើសំុមកថន ក់ដឹកនំ េដើមបីពិនិតយ 
និងសេ្រមច។ 

 ល់ទ្រមង់ៃនលិខិតរដ្ឋបលរបស់ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ និងមន
ករែកែ្របឱយបនល្អ្របេសើរជងេនះ។ 

 បទបង្ហ ញ៖ 
 លិខិតរដ្ឋបល  

១. ្របេភទលិខិតរដ្ឋបល 
២.ទ្រមង់លិខិតរដ្ឋបល 
៣.និងលិខិតេសនើេផ ងៗ។ 



ឯកឧត្តម្របធនអ

១.េសនើឱយក ិ
្រតូវែតេល
េហើយេរៀ
េឆនើម្របច

២.េសនើឱយ្រប
េហើយ្រប

៣.្រគប់នយ
េធ្វើករង

៤.េសនើឱយ្រប
ម្រន្តីជប់

៥.េសនើឱយ្រប
ែដលមន
របស់អគគ
និងេធ្វើេស

៦.េសនើឱយម្រ
្រតូវែតបំេ
ែតមិនប

៧.េសនើឱយ្រប
ឬេវនយ

ងគ្របជំុបនែណ

រយិល័យបុគគ
លើកអំពីករអ
ៀបចំេលើកទឹក
ចំែខរបស់
ធននយក ្ឋ
បធននយក
យក ្ឋ នទំងអ
ងរ្រតូវេធ្វើលិខិ
ធននយក ្ឋ
បកិចចសនយ និ
ធននយក ្ឋ
នម្រន្តីចុះបំេព
គគេលខធិករ
សចក្តី យក
្រន្តី  ែដល្រតូវប
េពញកតព្វកិ

បនចូលរមួ និង
បធននយក

យម េនប ្ណ

ណនំដូចខង

គគលិក និង
វត្តមនរបស់
កចិត្តម្រន្តី 
ជញ ធរជតិ្រប
្ឋ ននីមួយៗ
្ឋ ន្រតូវទទួល

អស់ 
តេសនើសំុមកឯ
្ឋ នរដ្ឋបល 

និងេធ្វើកំណត់
្ឋ ននីមួយៗ 

ពញេបសកក
្ឋ ន 

រណ៍ជូនអងគ្រ
បនឧេទទសន
កិចចេនះ 
ងេជៀស ងចូ
្ឋ នរដ្ឋបល 
ល័យ និងេន

ងេ្រកម  ៖ 

េបៀវត ពលក
ម្រន្តី 

យុទធនឹងជំងឺេ
្រតូវែតពិនិតយ

លខុស្រតូវចំេ

ឯកឧត្តមេទស
និងហិរញញវ

េហតុរបយក

កមមចំៃថងៃនកិចច
្រតូវមនក

្របជំុ។ 
មឱយេទចូល ួ
េ្រពះកន្លងម

ចូលរមួេហើយ
និងហិរញញ

នកែន្លងទទួល

កមមៃននយក
បុគគល

េអដស៍ ឆន ំ២០
តយេឡើងវញិ អ
េពះបញ្ហ េន

សរដ្ឋម្រន្តី េដើម
វតថុ ្រតូវមន
ករណ៍ ជូនអ

ចច្របជំុបេចចកេ
រចត់ ំងម្រ

លរមួបុណយជតិ
មកមនម្រន្តី 
មិនបនេពញ

ញញវតថុ ្រតូវែត
លេភញ វ។  

្ឋ នរដ្ឋបល
លិកេន ល់ក

០១៧េនះ។ 
អំពីបញជ ីវត្តម
ះ។ 

មបីពិនិតយ និង
នកិចច្របជំុជេ
អគគេលខធិក

ទស្របចំស
្រន្តីរបស់ខ្លួន 

តិ-អន្តរជតិ និ
ែដលម

ញេលញ។ 
តេធ្វើករចត់

ល និងហិរញញ
កិចច្របជំុ្របចំ

បុគគល

មនរបស់ម្រន្តី

ែដលខ្វះម
ងសេ្រមច។  
ទៀងទត់ជមួ

ករ។ 

សប្ត ហ៍ 
ចូល

និងកមមវធីិេផ
មនឧេទទសន

ំងអគរអនុ

 

ញញវតថុ 
ចំែខ 
លិក 

ខ្លួន 

ម្រន្តី 

មួយ   

លរមួ 

ងៗ 
នម  

រក  
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៨.នយក ្ឋ នរដ្ឋបល និងហិរញញវតថុ ្រតូវពិនិតយេមើល ចំ ររបស់ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តី 
េ យេយងេទេលើក លិខិតរបស់គណៈកមម ធិករេរៀបចំបុណយជតិ-អន្តរជតិ 
េដើមបីឱយករអនុវត្តេនះមន្របសិទធភព។ 

៩.ម្រន្តីទំងអស់ ែដលអវត្តមន ឬខកខនមិនបនសំុចបប់ មែបបបទរដ្ឋបល ចទក់
ទងឬេ ទូរស័ពទមកកន់អគគេលខធិករ (កនុងករណីចំបច់)។ 

១០.នយក ្ឋ ននីមួយៗ្រតូវេធ្វើគេ្រមងែផនករ្របចំឆន ំ២០១៧ េដើមបីអនុវត្ត 
និង ក់ជូនថន ក់ដឹកនំពិនិតយ និងសេ្រមច។ 

១១.ម្រន្តីជប់កិចចសនយែដលមនេនកនុងលិខិតចត់ ំងឱយ្របចំករ េនកនុងប ្ណ ល័យ 
មុនេពលេចញ-ចូល្រតូវេរៀបចំទុក ក់ឯក រ ឬេសៀវេភ 
និងសមភ រេ្របើ្របស់ឱយមនរេបៀបេរៀបរយ។ 

១២.េសនើឱយនយក ្ឋ នរដ្ឋបល និងហិរញញវតថុ 
ពិនិតយេមើលចំណត នខងេ្រកមអគរេ្រកពី នរបស់ម្រន្តី បុគគលិក 
មិន្រតូវឱយមន ន ឬរេទះ ឬរម៉កកង់បី ក់កនុងេម៉ងេធ្វើករេឡើយ។ 

១៣.េសនើឱយឯកឧត្តមេវជជ. ជ េប៉ 
េធ្វើែផនករកមមវធីិៃនកិចច្របជំុ្រកុម្របឹក បេចចកេទសរបស់ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអ
ដស៍ ស្រមប់ឆន ំ២០១៧ និង ែបងែចកតួនទីភរកិចចទទួលខុស្រតូវ ម្រន្តីរបស់ខ្លួន 
និងេធ្វើរបយករណ៍។ 

១៤.េសនើឱយឯកឧត្តមេវជជ. សឹុម គឹម ន 
ស្រមបស្រមួលកនុងកិចច្របជំុ្រកុមករងរច្រមុះរ ង ជរ ្ឋ ភិបល និងៃដគូអភិវឌ ន៍ 
ស្តីពីេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ (GDJ)។    

១៥.ម្រន្តីទំងអស់ ្រតូវែតផ្តល់តៃម្ល និងកិត្តិយសឱយគន េទវញិេទមក 
នូវ ល់ករចូលរមួពិធីបុណយជតិ-អន្តរជតិ និងកមមវធីិេផ ងៗ មករចត់ ំង 
ឬឧេទទសនម។ 

១៦.េសនើឱយម្រន្តីទំងអស់ ្រតូវរតឹចំណង មគគីភពគន កនុងេពលបំេពញករងរ ។ 
្រតូវអនុវត្តករងរេ យែផ្អកេលើរចនសមព័នធ េគលករណ៍ែណនំរបស់ ថ ប័ន 
េដើមបីេជៀស ងករថន ំងថន ក់រ ងបុគគល 
នឹងបុគគលេនេពលែដលេយើងមិនបនយល់ចបស់ ពីខ្លឹម រករែណនំទំងេនះ ។ 

១៧.ម្រន្តី បុគគលិកទំងអស់ 
្រតូវេចះេយគយល់អធយ្រស័យឱយគន េទវញិេទមកទំងកនុងេពលបំេពញកងរ 
និង មគគីភពៃផទកនុងជម ្រគួ រែតមួយ។ 

ជកិចចបញច ប់ ឯកឧត្តម្របធនអងគ្របជំុ ក៏បនេ្រកើនរលឹំកផងែដរ 
ជពិេសសដល់ថន ក់ដឹកនំនយក ្ឋ ន ្រតូវេចះេមើលឱយបនទូលំទូ យ ែចករែំលកករងរ 
ជួយម្រន្តីែដលេនមនចំណុចខ្វះខត េដើមបីឱយបនល្អេទមុខ 
និងេលើកទឹកចិត្តម្រន្តីែដលបនខិតខំបំេពញករងរ 
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