
1 

 

សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន 
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នៅរន ៀលថ្ងៃទី២៣ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ នៅអាកា យានដ្ឋា នអនតរជាតភិ្នាំនេញ  នតតច្េជិយ័ន នា ឧបនាយក-រដ្ា
តន្រនត ីរដ្ាតន្រនតកី្ក ងួការពារជាត ិនិងឯកឧតតត វ៉ាង វនិ ធាន ឯកអគ្គរដ្ាទូតច្ិនក្បចាំកតពុជា បានអន ជ្ ីញជាអធិបតកីនុង “េធិី
ក្បគ្ល-់ទទលួ ម្ភា រៈនវជជសាន្រ តដ្ថ៏្ងៃថ្លៃ េកី្ក ងួការពារជាត ិថ្នសាធារណរដ្ាក្បជាម្ភនតិច្និ ជូនក្ក ងួការពារជាត ិថ្នក្េះ
រាជាណាច្ក្កកតពុជា នដ្តីបទីបស់ាា តក់ាររកីរាលដ្ឋលជាំងកូឺវដី្-១៩”។  

 

 នតតច្េជិយ័ន នា បានខងៃងអាំណរគុ្ណច្ាំនពាះក្បជាជន រដ្ឋា ភ្ិបាល និងកងទេ័រ ាំនដ្ឋះក្បជាជនច្និ ខដ្លបានផ្ដល់
 ម្ភា រៈនវជជសាន្រ ត ជូនកងនយាធេលនែតរភូ្តនិទ រតួច្ាំខណកយា៉ា ង ាំខាន់កនុងយុទធនាការក្បយុទធក្បឆ្ាំងការរកីរាលដ្ឋលថ្ន
ជាំងឺកូវដី្-១៩នៅកតពុជា កនុងសាា រតីតិតតភាេ នងិសាតគ្គីភាេដូ្ច្ពាកយនសាៃ កនពាលថ្ល “តតិតលអជយួគ្នន កនុងក្គ្នម្ភនអា នន” នងិ
ជាតិតតខដ្កខងបដ្៏េតិក្បាកដ្ ខតងខតជួយគ្នាំក្ទដ្ល់ក្បជាជន កងទ័េកតពុជាក្គ្ប់ក្គ្នលាំបាកទាន់នេលនវលា និងគ្នា ន
លកខែណឌ  កនុងសាា រតទីាំនាក់ទាំនងតិតតភាេជាក្បថ្េណីដ្៏លអក្បន ីរ និងេក្ងឹងកចិ្ចទាំនាក់ទាំនងដ្ ុ៏ីជនក្ៅកាន់ខតរងឹម្ភាំនលីក្គ្ប់
វ ិ័យ។ 
 

 នតតច្េជិយ័ន នា បញ្ជជ ក់បខនែតថ្ល ការទទលួ ម្ភា រៈនវជជសាន្រ តេីក្ក ួងការពារជាតិច្ិននានេលននះ គ្ឺជាជាំនួយ
បខនែតេីនលីការផ្តល់វ៉ាក់សាាំងបង្កា រជាំងឺកូវដី្-១៩ និងការប ជ្ូ នក្កុតនវជជសាន្រ តនយាធាតកកតពុជា នដ្ីតបផី្តល់បទេិនសាធន ៍
និងរតួ ហការគ្នន ក្បយុទធនងឹជាំងកូឺវដី្-១៩នានេលកនៃងតក បានរតួច្ាំខណកកនុងការអនុវតតយុទធសាន្រ ត នូល ខដ្លជាគ្នៃះឹ
កនុងការការពារ ុែភាេសាធារណៈ និងជួយ នន្រង្កគ ះអាយុជីវតិក្បជាជនកតពុជា។ ជាំនួយទាាំងអ ់ននះ នឹងបនងាីន តតែភាេ
ដ្ល់កងនយាធេលនែតរភូ្តនិទ ឲ្យកាន់ខតក្បន ីរន ងីខងតនទៀត កនុងការនលីកកតព ក់ក្តិតជាំនាញបនច្ចកនទ ការក្សាវក្ជាវ
រកនតនរាគ្កូវដី្-១៩, យក ាំណាក, នធវីនត តរកនតនរាគ្ និងេាបាលជាំងកូឺវដី្-១៩។   

 

 នតតច្េជិយ័ន នា បានគូ្ បញ្ជជ កប់ខនែតថ្ល នៅកនុងបរបិទថ្នការរកីរាលដ្ឋលជាំងកូឺវដី្-១៩ រយៈនេលជិតេីរឆ្ន ាំ
តកននះ រាជរដ្ឋា ភ្ិបាលកតពុជានក្កាតការដ្ឹកនាាំក្បកបនដ្ឋយគ្តិបណឌិ តរប  ់នតតច្នតនជា នាយករដ្ាតន្រនត ី បានកាំណត់យក
ការចក់វ៉ា ក់សាាំងជាវធិានការគ្នៃឹះ បខនែតនលីវធិានការ ាំខាន់ៗដ្ថ្ទនទៀត នដ្ីតបទីប់សាា ត់ការឆ្ៃងរកីរាលដ្ឋលថ្នជាំងឺកូវដី្-
១៩  ាំនៅការពារ ុែភាេសាធារណៈ និងជួយ នន្រង្កគ ះអាយុជីវតិក្បជាជន។ រាជរដ្ឋា ភ្ិបាលកតពុជាបានចត់ទុកវ៉ាក់សាាំង 
និង ម្ភា រៈនវជជសាន្រ តជាទាំនិញយុទធសាន្រ ត និងបានដ្ឋក់នច្ញយុទធសាន្រ តទិញឲ្យបានក្គ្ប់ក្គ្នន់ នងិឆ្ប់បាំផុ្ត នដ្ីតបចីក់                                                                                       
វ៉ា ក់សាាំងជូនក្បជាេលរដ្ានៅទូទាាំងក្បនទ  នដ្ឋយចប់នផ្ដីតេីតន្រនត ី នងិកងកម្ភៃ ាំងបនក្តីន វជួរតុែ បនាទ បត់កក្បជាជន
ខដ្លម្ភនអាយុចប់េ១ី៨ឆ្ន ាំន ងី កុម្ភរនិងយុវវយ័ខដ្លម្ភនអាយុចប់េ៦ីឆ្ន ាំ ដ្ល់នក្កាត១៨ឆ្ន ាំ និងចុ្ងនក្កាយននះកុម្ភរ
ខដ្លម្ភនអាយុ៥ឆ្ន ាំ។  

 

រាជរដ្ឋា ភ្ិបាលកតពុជាទទួលបាននជាគ្ជ័យកនុងការដ្ឋក់នច្ញយុទធសាន្រ តននះបានក្តឹតក្តូវ ច្ា ល់ា ់ ទាន់នេល
នវលា និងនក្ជី នរ ីតិតតច្ិនជាបខងអកយុទធសាន្រ ត ក្ម្ភប់ការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាាំង រតួជាតួយថ្ដ្គូ្នផ្េងនទៀត នធវីឲ្យកតពុជាទទួល
បានបរមិ្ភណវ៉ាក់សាាំងក្គ្ប់ក្គ្នន់  ក្ម្ភប់យុទធនាការជាតិចក់វ៉ា ក់សាាំងបង្កា រជាំងឺកូវដី្-១៩។ លទធផ្លននះ បានផ្ដលល់ទធ
ភាេឲ្យកតពុជា  នក្តច្ នជាគ្ជ័យតុនខផ្នការកាំណត់នូវយុទធនាការជាតិចក់វ៉ា ក់សាាំងបង្កា រជាំងកូឺវដី្-១៩ និងបានក្បកា ជា
ផ្ៃូវការនបីកក្បនទ ដ្ាំនណីរការន ងីវញិនលីក្គ្ប់វ ិ័យជាបនណដី រៗ  ាំនៅសាដ រ និងជាំរុញកាំនណីនន ដ្ាកិច្ចតាតគ្នៃងក្បក្កតី
ភាេងាី កាលេីថ្ងៃទី១៥ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១។  

 

 នតតច្េជិយ័ន នា បាននធវីការវយតថ្តៃថ្ល ការអនុវតតយុទធនាការចក់វ៉ា ក់សាាំងបានទាន់នេលនវលាននះ នធវីឲ្យកតពុជា
កាៃ យជាក្បនទ តួយកនុងច្ាំនណាតបណាដ ក្បនទ  ខដ្លម្ភនអក្តាក្គ្បដ្ណដ ប់ថ្នការចក់វ៉ាក់សាាំងែព ់ជាងនគ្ ទាាំងកនុងតាំបន ់
និង កលនលាក  នក្តច្បាននូវភាេសុាាំ ហគ្តន៍រងឹម្ភាំេតិក្បាកដ្តួយ បានរតួច្ាំខណកកាតប់នែយការឆ្ៃងរាលដ្ឋល ការ
ច្តៃង ការវវិតតនៅរកភាេធៃន់ធៃរថ្នជាំងឺ និងអក្តាតរណភាេ ធានាបាននូវការរ ់នៅតាតគ្នៃងក្បក្កតីភាេងាី ក្េតទាាំងសាដ រ 



2 

 

និងជាំរុញន ងីវញិនូវកាំនណីនន ដ្ាកចិ្ច និងវឌ្ឍនភាេ ងគត។ ភាេនជាគ្ជ័យ ថ្នការអនុវតតយុទធនាការជាតិចក់វ៉ា ក់សាាំងជូន
ក្បជាជននានេលកនៃងតក បានបញ្ជជ កច់្ា ់ថ្ល វតតម្ភនកងនយាធេលនែតរភូ្តិនទ បានរតួច្ាំខណកយា៉ា ង ាំខាន់កនុងកចិ្ច
ដ្ាំនណីរការចក់វ៉ា ក់សាាំងននះ នហយីនជាគ្ជ័យទាាំងអ ់ននះ តនិអាច្ែវះបាននូវការជួយគ្នាំក្ទឧបតែតាទាាំងវ៉ា ក់សាាំង  ម្ភា រៈ
នវជជសាន្រ ត ក្កុតនវជជសាន្រ ត និងបទេិនសាធនេ៍ី ាំណាក់ក្បជាជន រដ្ឋា ភ្ិបាល េិន  កងទ័េរ ាំនដ្ឋះក្បជាជនច្ិនច្ាំនពាះកង
នយាធេលនែតរភូ្តិនទបានន យី។ 

 

 នតតច្េជិយ័ន នា បានខងៃងអាំណរគុ្ណច្ាំនពាះតិតតច្និ ខដ្លបានចូ្លរតួយា៉ា ង កតាកនុងបុេវនហតុតនុ េជាតិ ថ្ន
ការក្បយុទធនឹងជាំងកូឺវដី្-១៩ នងិខតងខតគ្នាំក្ទនលកីកតព  ់តតែភាេបនច្ចកនទ នលីក្គ្ប់វ ិ័យ ដ្ល់កងនយាធេលនែតរ-
ភូ្តិនទ រតួច្ាំខណកកនុងដ្ាំនណីរការអភ្ិវឌ្ឍ ងគត ន ដ្ាកិច្ចកតពុជានានេលកនៃងតក។ អរគុ្ណច្ាំនពាះឯកឧតតត ឯកអគ្គរដ្ាទូត 
វ៉ាង វនិ ធាន នងិនាយទាហានការយិាល័យអនុេន័ធនយាធាក្បចាំកតពុជា ច្ាំនពាះការជួយ ក្តប ក្តលួការង្ករក្គ្ប់ខបបយា៉ា ង
ជូនក្ក ួងការពារជាតិបានទាន់នេលនវលា។  

 

នៅកនុងេិធីននះ ឯកឧតតត ឯកអគ្គរដ្ាទូត វ៉ាង វនិ ធាន បានបញ្ជជ កជូ់នថ្ល កងទ័េក្បនទ ទាាំងេីរកតពុជា-ច្ិន ជាបង
បអូនគ្ឺជាតិតតខដ្កខងប សាគ ល់ច្តិតគ្នន  ជួយគ្នន នៅវញិនៅតក ម្ភនច្ាំណងតិតតភាេនក្បៀបដូ្ច្ថ្ដ្ នងិនជីង។ នៅកនុងរយៈនេល
ប៉ាុនាា នឆ្ន ាំចុ្ងនក្កាយននះ រដ្ឋា ភ្ិបាលនក្កាតការដ្ឹកនាាំនដ្ឋយផ្ទទ ល់ និងជាំរុញយា៉ា ងនេញទាំហងឹេីឯកឧតតត ក្បធានាធិបតចី្ិន 
 ុ ីជងី េងី និង នតតច្នតនជា នាយករដ្ាតន្រនត ីនធវឲី្យកងទ័េក្បនទ ទាាំងេីរេក្ងឹងកិច្ច ហក្បតិបតតិការ នបាះជាំហានម្ភនការ
រកីច្នក្តីននលីក្គ្ប់វ ិ័យ។  

 

ឯកឧតតត ឯកអគ្គរដ្ាទូត វ៉ាង វនិ ធាន បានបញ្ជជ ក់បខនែតថ្ល នក្កាយេីម្ភនការនកីតន ងីនូវជាំងឺកូវដី្-១៩ ក្បជាជន                         
កងទេ័ក្បនទ ទាាំងេីរខតងខតជួយគ្នន នៅវញិនៅតក និងបានផ្តល់អាំនណាយជាថ្លន ាំនេទយ  ម្ភា រៈនវជជសាន្រ ត នដ្ីតបទីប់សាា ត់
ការរកីរាលដ្ឋលជាំងឺកូវដី្-១៩។ កិច្ច ហក្បតិបតតិការននះ តិនក្តតឹបនងាីតបានជាគ្ក្តូថ្នកចិ្ច ហក្បតិបតតិការនយាធាអនតរ
ជាតិប៉ាុនណាណ ះនទ ប៉ាុខនតបានរតួច្ាំខណកយា៉ា ង ាំខានក់នុងកចិ្ចកសាង ហគ្តន៍ វ នារតួរវងច្និនិងកតពុជា។  

 

 នតតច្េជិយ័ន នា នងិឯកឧតតត ឯកអគ្គរដ្ាទូត វ៉ាង វនិ ធាន បាននបតជាា ច្ិតតរតួគ្នន ែតិែាំជាំរុញកិច្ច ហក្បតិបតតិការ 
នលីកកតព ទ់ាំនាក់ទាំនងភាេជាថ្ដ្គូ្យុទធសាន្រ តក្គ្ប់ក្ជុងនក្ជាយ រវងកងនយាធេលនែតរភូ្តិនទ ជាតយួកងទេ័រ ាំនដ្ឋះក្បជា-
ជនច្និឲ្យកាន់ខត ុជីនក្ៅ រតួច្ាំខណកផ្តល់អតែក្បនយាជនជូ៍នក្បជាជនក្បនទ ទាាំងេីរកតពុជា-ច្ិន ឲ្យកាន់ខតម្ភនភាេរកី
ច្នក្តីនខងតនទៀត។ 
 


