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សុន្ទរកថា 

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រន្ត ីទ ៀង មូលី ប្រធាន្អាជ្ញាធរជ្ត្ិប្រយុេធន្ឹជំងឺទ ដ្ស៍ 

ថ្លែងកនុងឱកាសទរើកកចិ្ចប្រជុំទេញ ងគ  

អាជ្ញាធរជ្ត្ិប្រយុេធន្ឹងជំងឺទ ដ្ស៍ ទលើកេី២ ឆ្ាំ២០១៨  

េីសតីការគណៈរដ្ឋមន្រន្តី ថ្លៃេី៤ ថ្ែធនូ ឆ្ាំ២០១៨ 

 
 សូមគោរពគណៈអធិបតី 

 ឯកឧតតម គោកជំទាវថ្នា កដឹ់កនអំាជ្ញា ធរជ្ញតិប្បយុទ្ធនឹងជំងឺគអដស ៍

 ឯកឧតតម គោកជំទាវប្បធានគណៈកម្មា ធិការប្បយុទ្ធនឹងជំងឺគអដសប៍្កសងួ រដឋគេខាធិការដ្ឋឋ ន 

កាកបាទ្ប្កហមកមពុជ្ញ និងរាជធានី-គេតត 

 ឯកឧតតម គោកជំទាវ គោក គោកប្សមីកពីអគគគេខាធិការដ្ឋឋ នអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្បយុទ្ធនឹងជំងឺគអដស ៍

 ឯកឧតតម គោកជំទាវប្បធានគេខាធិការដ្ឋឋ នប្បយុទ្ធនឹងជំងឺគអដសប៍្កសងួ រដឋគេខាធិការដ្ឋឋ ន 

កាកបាទ្ប្កហមកមពុជ្ញ និងរាជធានី-គេតត និង 

 អសគ់ោក-គោកប្សជី្ញគ ា្ៀវជ្ញតិនិងអនតរជ្ញតិទាងំអសដ់ដេបានអគ ជ្ ីញចូេរមួកាុងកិចចប្បជំុន

គពេគនេះ 
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ថ្ងៃគនេះេាុ ំម្មនកិតតិយស និងកតីគោមនសសរកីរាយជ្ញអតិបរម្មគដ្ឋយបានចូេរមួជ្ញអធិបតីកាុង 

ការដឹកន ំ “កិច្ចប្រជ ុំពេញអង្គអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយ ទ្ធនឹង្ជុំង្ឺពអដស ៍ ព ើកទ្ី២ ឆ្ន ុំ

២០១៨” ដម៏្មនោរៈសំខានគ់ៅគពេគនេះ។  

គ ល្ៀតកាុងឱកាសដម៏ហាវគិសសវោិេនគពេគនេះផងដដរ កាុងនមថ្នា កដឹ់កនអំាជ្ញា ធរជ្ញតិ    

ប្បយុទ្ធនឹងជំងឺគអដស៍ និងកាុងនមេលួនេាុ ំផ្ទា េ់ េាុ ំសូមសដមតងនូវការោា គមន ៍ និងអំណរគុណយ៉ា ង 

ប្ជ្ញេគប្ៅជូនចំគ េះឯកឧតតម គោកជំទាវ គោក គោកប្សីទាងំអស់ដដេបានចូេរមួកាុងកិចចប្បជំុ 

គពញអងគរបស់គយងី។ ជ្ញមួយោា គនេះ េាុ ំកសូ៏មគ ល្ៀតឱកាសសដមតងនូវការគកាតសរគសីរចំគ េះឯកឧតតម 

គោកជំទាវ គោក គោកប្សីដដេបានេិតេំយកអស់កម្មល ងំកាយចិតត និងប្បាជ្ញា ោា រតីចូេរមួចំដណក 

ដឹកន ំ ប្គបប់្គង និងសប្មបសប្មួេការគ ល្ីយតបជ្ញតិទូ្េំទូ្ោយ និងពហុវសិ័យប្បយុទ្ធនឹងជំងឺ

គអដស៍គៅប្គបេ់ដំ្ឋបថ់្នា ករ់ហូតទ្ទ្ួេបានគជ្ញគជយ័ជ្ញបនតបនា បគួ់រជ្ញទី្គម្មទ្នៈ គៅកាុងរយៈគពេ៦ 

ដេចុងឆ្ា ២ំ០១៨គនេះ តាមរយៈការដឹកន ំ ប្គបប់្គង និងសប្មបសប្មួេប្បកបគដ្ឋយចីរភាព ដដេន ំ

មកនូវសមិទ្ធផេគួរជ្ញទី្គម្មទ្នៈ ដដេអាចប្តួតពិនិតយបាននូវរាេដ្ឋេគមគរាគគអដស៍គៅកមពុជ្ញឱយ

ធាល កចុ់េះជ្ញបនតបនា ប។់ 

េាុ ំសូមអនុញ្ញា តជប្ម្មបជូនអងគពិធីទាងំមូេប្ជ្ញបថ្ន គយងតាមគគប្ម្មងដផនការសកមាភាពឆ្ា ំ

២០១៨ កិចចប្បជំុគពញអងគអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្បយុទ្ធនឹងជំងឺគអដស៍ប្តូវប្បារពធគ ងីជ្ញគទ្ៀងទាតគ់រៀងរាេ់៦

ដេមតង ដូគចាេះកិចចប្បជំុនថ្ងៃគនេះគឺជ្ញកិចចប្បជំុគេីកទី្២ប ច្បឆ់្ា ២ំ០១៨ គដីមបពិីនិតយគមីេរមួោា នូវ

វឌ្ឍនភាព សមិទ្ធផេ និងប្បសិទ្ធភាពថ្នការគ ល្ីយតបប្បយុទ្ធនឹងជំងឺគអដស៍៦ដេចុងឆ្ា ២ំ០១៨ រមួជ្ញ

មួយនឹងការពិភាកាគៅគេីចំណុចេាេះខាតមួយចំនួន ដដេប្តូវការនូវដំគ េះប្ោយតាមរយៈការចូេ

រមួរបស់ឯកឧតតម គោកជំទាវ អស់គោក គោកប្សីដដេម្មនវតតម្មនគៅគពេគនេះ។ គេសីពីគនេះអងគ

ប្បជំុគនេះនឹងម្មនដ្ឋកគ់ចញនូវគសចកតីសគប្មច ដដេជ្ញគោេការណ៍សប្ម្មបយ់កគៅគប្បីប្បាស់បនតកាុង

ការអនុវតតដផនការសកមាភាពគនលឹេះគៅឆ្ា ២ំ០១៩។  
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ឯកឧតតម ពោកជុំទាវ ពោក-ពោកប្ស ី

គយងតាមរគបៀបវារៈសប្ម្មបកិ់ចចប្បជំុគៅថ្ងៃគនេះ គឺនឹងម្មនការបង្ហា ញមួយចំនួន ដដេគរៀបចំ

គ ងីគដ្ឋយអគគគេខាធិការដ្ឋឋ នអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្បយុទ្ធនឹងជំងឺគអដស៍សតីពី ករណីវនិិគយគសប្ម្មបស់ងគម

សុីវេិ និងការសិកាពីការប្គបដណត បមូ់េនិធិសមធមគ៌េីអាកផាុកគមគរាគគអដស៍ និងប្បជ្ញជនគនលឹេះ 

និងដផនទី្បង្ហា ញផលូវ គដីមបធីាននិរនតរភាពថ្នការគ ល្ីយតបគមគរាគគអដស៍ និងជំងឺគអដស៍គៅកមពុជ្ញ 

និងេទ្ធផេថ្នការពិនិតយគ ងីវញិដផនការយុទ្ធោស្រសតជ្ញតិទូ្េំទូ្ោយ និងពហុវសិ័យគ ល្ីយតបគៅ

នឹងការរាេដ្ឋេគមគរាគគអដស៍ និងជំងឺគអដស៍គេីកទី្៤ គដីមបផីតេ់ជូនដេ់អងគពិធីទាងំមូេបានប្ជ្ញប

ចាស់ពីការវនិិគយគរបស់សងគមសុីវេិកាុងការគ ល្ីយតបគៅនឹងគមគរាគគអដស៍ និងជំងឺគអដស៍ និងដផន

ទី្បង្ហា ញផលូវកាុងការគ ល្ីយតបជ្ញតិទូ្េំទូ្ោយ និងពហុវសិ័យគៅនឹងការរាេដ្ឋេគមគរាគគអដស៍ 

និងជំងឺគអដស៍គៅកមពុជ្ញពីឆ្ា ២ំ០១៩ ដេ់២០២៣។ 

ឯកឧត្តម ទោកជទំាវ ទោក-ទោកប្ស ី

គ ល្ៀតកាុងឱកាសគនេះ េាុ ំសូមទាញអារមាណ៍អងគប្បជំុថ្ន រាជរដ្ឋឋ ្ិបាេកមពុជ្ញបានសគប្មចជ្ញ

គោេការណ៍ប្បកបគដ្ឋយការគបតជ្ញា ចិតតេពស់កាុងការេុបបំបាតជំ់ងឺគអដស៍ តាមរយៈការកំណតយ់៉ា ង 

ចាស់ោស់នូវគោេគៅសូនយបីគឺ “ោា នការ ល្ងជំងឺគអដស៍ងាី” “ោា នការគរសីគអីងគៅគេីអាកផាុកគមគរាគ

គអដស៍ និងអាកជំងឺគអដស៍” និង “ោា នការោល បគ់ដ្ឋយោរជំងឺគអដស៍” គៅប្តឹមឆ្ា ២ំ០២៥ គដ្ឋយ   

គប្តៀមគោេគៅ៩០-៩០-៩០ ទាងំប្សុងគៅឆ្ា ២ំ០២០ និងគោេគៅ៩៥-៩៥-៩៥ គៅឆ្ា ២ំ០២៥។ 

ជ្ញរមួ ប្បគទ្សកមពុជ្ញគយងីកំពុងដតឈរគៅគេីផលូវប្តូវ គយងីកំពុងដតគធាីប្តូវកាុងកតីសងឃមឹពិត   

ប្បាកដគឆ្ព េះគៅរកការេុបបំបាតជំ់ងឺគអដស៍គៅឆ្ា ២ំ០២៥ គដ្ឋយោរដតប្បគទ្សកមពុជ្ញគយងីម្មនកតាត  

ចបំាចដ់ម៏្មនប្បសិទ្ធភាពេពស់រចួគៅគហយី គឺការគបតជ្ញា ចិតតោបំ្ទ្ជ្ញនគយបាយដេ៏ពងេ់ពស់របស់សម្តេច

អគ្គតហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ ថ្សន្ រមួជ្ញមួយនឹងកតាត ប្គបប់្ោនមួ់យចំនួនគឺ ៖ ម្មនចីរភាពថ្ន 

ការចូេរមួគ ល្ីយតបទូ្េំទូ្ោយ និងពហុវសិ័យគៅនឹងគមគរាគគអដស៍ និងជំងឺគអដសពី៍ប្គបោ់ា បន័

ជ្ញតិ អនតរជ្ញតិ សងគមសុីវេិ ឯកជន ប ត ញអាកផាុកគមគរាគគអដស៍ និងជំងឺគអដស៍។េ។ ម្មនប្បពន័ធ 
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តាមដ្ឋនការរាេដ្ឋេគមគរាគគអដស៍ និងជំងឺគអដស៍បានជ្ញប្បច ំ ម្មនោា បន័ដឹកន ំ ប្គបប់្គង និង

សប្មបសប្មួេដតមួយទាងំគៅថ្នា កជ់្ញតិ និងថ្នា កគ់ប្កាមជ្ញតិ ម្មនដផនការយុទ្ធោស្រសតជ្ញតិដតមួយ 

និងម្មនប្បពន័ធតាមដ្ឋន និងវាយតថ្មលជ្ញតិដតមួយប្បកបគដ្ឋយប្បសិទ្ធភាពេពស់។ 

ដូគចាេះអាីដដេកមពុជ្ញគៅគសសសេ់គដីមបសីគប្មចបាននូវកតីសងឃមឹខាងគេី គឺកមពុជ្ញគៅកំពុង  

ប្បឈមនឹងបញ្ញា ធនធានដតប៉ាុគ ណ េះ គឺធនធានមនុសសដដេទាមទារនូវការកោងសមតាភាពគពញ

គេញពីយុទ្ធោស្រសតវទិ្ាោស្រសតងាីៗកាុងការគ ល្យីតបគៅនឹងគមគរាគគអដស៍ និងជំងឺគអដស ៍ ធនធាន 

សម្មា របរកិាា រកាុងការគប្បីប្បាស់បគចចកវជិ្ញជ អីុនធឺដណត និងធនធានងវកិាដដេជ្ញបញ្ញា ប្បឈមេពស់ជ្ញង 

គគ។ ដូគចាេះ ទាមទារនូវការចូេរមួរបស់ឯកឧតតម គោកជំទាវ គោក-គោកប្សីគប្បីប្បាស់ប្គបេ់ទ្ធភាព

ទាងំអស់ កាុងការចេនធនធានពីប្គបប់្ប្ពទាងំអស់ រមួជ្ញមួយនឹងការធានដេក់ារចំ យ 

ធនធានដដេម្មនប្ោបប់្បកបគដ្ឋយប្បសិទ្ធភាពេពស់ គដ្ឋយគចៀសវាងឱយបាននូវការចំ យគប្ចីន 

ទ្ទ្ួេបានផេតិច ឬការចំ យជ្ញនោ់ា ។េ។ 

ឯកឧតតម ពោកជុំទាវ ពោក-ពោកប្ស ី

េាុ ំម្មនសងឃមឹយ៉ា ងមុតម្មថំ្ន េទ្ធផេដដេទ្ទួ្េបានពីកិចចប្បជំុគនេះពិតជ្ញម្មនោរៈសំខាន់

 ស់ដដេផតេ់គៅដេ់ប្កុមការង្ហរបគចចកគទ្ស អាចយកគៅគប្បីប្បាស់កាុងការបនតការគរៀបចំ និង

អនុវតតការគ ល្ីយតបគៅនឹងការរាេដ្ឋេគមគរាគគអដស៍ និងជំងឺគអដស៍នឆ្ា ២ំ០១៩ឱយបានសមប្សប

គៅនឹងអនុោសនដ៍ដេបានផតេ់ជូនពីសមយ័ប្បជំុគពញអងគគៅគពេគនេះ។ 

គដីមបទុី្កគពេគវោឱយបានគប្ចីនសប្ម្មបក់ារពិភាកា េាុ ំសូមប ច្ បសុ់នារកថ្នគបីកកិចចប្បជំុគពញ

អងគអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្បយុទ្ធនឹងជំងឺគអដស៍នគពេគនេះ និងសូមប្បសិទ្ធពរជូនឯកឧតតម គោកជំទាវ 

គោក-គោកប្សីទាងំអស់ឱយម្មនសុេភាពេអ កម្មល ងំម្មមួំនកាុងការចូេរមួពិភាកាឱយទ្ទ្ួេបានគជ្ញគ 

ជយ័គៅតាមកមាវតាុដដេបានគប្ោងទុ្ក និងសូមប្បកាសគបីក “កិច្ចប្រជុំទេញ ងគអាជ្ញាធរជ្ត្ិ       

ប្រយុេធន្ឹងជំងឺទ ដ្ស៍ ទលើកេី២ ឆ្ា២ំ០១៨” ចបពី់គពេគនេះតគៅ។ 

សូតអរគុ្ណ។ 


