
 
 
 

អូស្រ្តា លីគាំស្រ្រដលល់រធភាពស ម្ ើគា ក្ន ុងការររួលបានវ៉ា ក់្តាំងការពារ  

ជាំងឺកូ្វដី-១៩ ស្រ្រក្រសោយ្ុវត្ថ ិភាពនិងស្រ្រ្ិរធភាព 

  

អត្ថររពី Pablo Kang ឯក្អគ្គរាជរូត្អូស្រ្តា លី  

 

ថ្ងៃរី៤ ខែក្ញ្ញា  ឆ្ា ាំ២០២០ 

 
 

នៅប្រនេសកម្ព ុជា ប្កសួងសុខាភិបាល នោយន វ្ ើការជាមួ្យដៃគូកន ុងប្សកុ និងអនតរ

ជាត ិបានេេួលនជាគជ័យរហូតម្កៃល់ដងៃននេះ កន ុងការនប្តៀម្នរៀរចំ និងន ល្ ើយតរនៅនឹង

ជំងឺកូវ ើៃ-១៩ ។ 

សូម្អរគុណចំន េះកិចចខិតខំប្រឹងប្ប្រងរមួ្ជានប្ចើនននេះ នយើងទងំអស់គ្នា រនតេេួល

បានអតថ ប្រនោជន៍ ពីកំរតិទរដនករណីជំងឺកូវ ើៃ -១៩ នៅេីននេះ។ 

សងឃឹម្ថាអវ ើៗនឹងកាន់ប្តប្រនសើរន ើង។ 

នៃើម្បីកំចាត ់វ ើរុសននេះបានអស់ ប្រនេសនានាប្តវូន វ្ ើការជាមួ្យគ្នា ។ 

នយើងប្តវូការនគ្នលននោបាយសុខភាពសាធារណៈលអ  ប្ៃលជួយការ រពីការរ ើករាល

ោល ដនជំងឺកូវ ើៃ-១៩។ 

នយើងប្តវូការប្រព័នធសុខភាពសាធារណៈលអ  ប្ៃលជួយនយើងន ល្ ើយតរនៅនឹងករណីនានា 

ប្រសិននរើនកើតមានន ើង។ 

នហើយនយើងប្តវូការវ៉ា ក់សំាងប្ៃលមានសុវតថ ិភាព ប្រសិេធភាព និងអាចេេួលបាន 

សប្មារ់ម្នុសសទងំអស់។ 

ននេះគឺជាប្នាកមួ្យប្ៃលរោា ភិបាលអូប្សាត លីយកចិតតេុកោក់ជាពិនសស។ 

ការធានាបាននូវលេធភាពនសម ើគ្នា កន ុងការេេួលបានវ៉ា ក់សំាង នឹងនៃើរតួនាេីោ៉ា ង

សំខាន់កន ុងការន វ្ ើឱ្យប្រនសើរន ើងនូវអនាគតររស់ប្រនេសកម្ព ុជា អូប្សាត លី និងតំរន់រមួ្ររស់

នយើង នៅនពលប្ៃលរោា ភិបាលររស់នយើងកំពុងនោេះប្សាយជាមួ្យនឹង ការសាត រនសៃាកិចចនិង

សងគម្ន ើងវញិពីជំងឺរាតតាតននេះ។ 

នៅកន ុងរររិេននេះ កាលពីសបាត ហ៍មុ្ន រៃាម្ន្តនត ីការររនេស និងជារៃាម្ន្តនត ីកិចចការនារ ើ

ររស់អូប្សាត លី នោកប្សី Marise Payne បានប្រកាសនតល់ងវកិាចំនួន ៨០ ោនៃុោល រ

អូប្សាត លី ឧរតថម្ភសប្មារ់ការេេួលបានវ៉ា ក់សំាងប្រករនោយសម្្ម៌្ នៅកន ុងតំរន់អាសុីអា

នគាយ៍និងបា៉ា សុីហវ ិក។ 

ការវនិិនោគននេះ ប្នអកនលើប្រវតត ិរងឹមំាររស់អូប្សាត លីកន ុងការតស ូ ម្តិ នៃើម្បីធានាបាន

នលប្រនោជនស៍នត ិសុខសុខមាលភាព ររស់រណ្តត ប្រនេសនានា កន ុងតំរន់ររស់នយើង ជាអាេិ

ភាពតាម្រយៈតួនាេីររស់នយើងជាអនុប្រធានប្កមុ្ប្រឹកាភិបាល Gavi ។ 



ការប្រកាសងវកិា ចំនួន ៨០ ោនៃុោល រអូប្សាត លីននេះ នឹងធានាថាសម្ព ័នធ  Gavi 

COVAX Facility Advance Market Commitment (COVAX AMC) មានងវកិាប្ៃល

ខល នួប្តវូការនៃើម្បីន វ្ ើឱ្យប្រនសើរន ើងនូវលេធភាពេេួលបានវ៉ា ក់សំាងការ រជំងឺកូវ ើៃ-១៩ ប្ៃល

មានប្រសិេធិភាព និងមានតដម្លសម្រម្យ សប្មារ់រណ្តត ប្រនេសអាសុីអានគាយ៍ និងបា៉ា សុីហវ ិក។ 

នគ្នលនៅររសន់យើងគឺ ប្រមូ្លវ៉ា ក់សំាងចំនួនមួ្យ ន់ោនៃូស សំរារ់ប្រនេសកំពុង

អភិវឌ្ឍន ៍ប្តមឹ្ចុងឆ្ា ំ ២០២១ នៃើម្បីនោេះប្សាយៃណំ្តក់កាល ៃ្ន់ ៃ្រដនជំងឺរាតតាតននេះ។ 

ការប្រកាសងវកិាចំនួន ៨០ ោនៃុោល រអូប្សាត លីននេះ គឺសប្មារ់តំរន់ររស់នយើង។ វ

ជួយរប្នថម្នលើងវកិាចំនួន ៥០ ោនៃុោល រអូប្សាត លី ប្ៃលជាការវនិិនោគរយៈនពល ៥ ឆ្ា ំកន ុង

ប្រព័នធសុខាភិបាលនៅកម្ព ុជា កន ុងនាម្ជាដៃគូអនតរជាតិៃ៏សំខាន់មួ្យនៅកន ុងគនប្មាងនលើក

កម្ពស់សម្្ម្៌និងគុណភាពសុខាភិបាល H-EQIP ។ 

ប្រជាជនកម្ព ុជាប្កីប្កជាង ២,៤ ោននាក ់នៅប្តរនតេេួលបានការឧរតថម្ភ្នសុខ

ភាពប្ៃលជាលេធនលពីគនប្មាង H-EQIP ។ នហើយគនប្មាង H-EQIP នប្កាម្ការៃឹកនំាររស់

ប្កសួងសុខាភិបាល កំពុងជំរុញកំប្ណេប្ម្ង់គួរឱ្យចារ់អារម្មណ៍ នៃើម្បីន វ្ ើឱ្យប្រនសើរន ើងនូវ

គុណភាពនសវកម្ម នៅតាម្ម្ណឌ លសុខភាព និងម្នទ ីរនពេយ េូទងំប្រនេស។ 

គនប្មាង H-EQIP ក៏បានន វ្ ើឱ្យនយើងប្រមូ្លបាន ងវកិាអូប្សាត ល ីចំនួន ១៤ ោន

ៃុោល រអូប្សាត លី រនាទ នភ់ាល ម្ សប្មារ់ប្កសួងសុខាភិបាល នៃើម្បីេិញសមាភ រៈចាបំាច់ នៃើម្បីជួយ

ៃល់ការន ល្ ើយតរនៅនឹងជំងឺកូវ ើៃ-១៩ ប្ពម្ទងំការេិញរងយនតសនប្ គ្ េះរនាទ ន់ងមីចំនួន ២០ 

នប្គឿងប្ៃលរចច ុរបនាបានម្កៃល់ប្រនេសកម្ព ុជានហើយ។ 

វជាការពិត នៅនពលប្ៃលនិោយពីការរ ើករាលោលដនជំងឺរាតតាតននេះ នយើងទងំ

អស់គ្នា នៅកន ុងននេះជាមួ្យ  - នហើយកន ុងនាម្ជាប្រនេសជិតខាង កិចចសហប្រតិរតត ិការជិតសា ិេធ

រវងអូប្សាត លី និងកម្ព ុជា នពលននេះមានសារៈសំខាន់ជាងនពលណ្តៗទងំអស់។ 

វជាការពិតប្ៃលថា នយើងមានភាពរងឹមំាៃូចអាក្យរងនប្គ្នេះរំនុតនៅកន ុងសហ

គម្ន៍ររស់នយើង ប្ៃលរ ា្ ញពីសារៈសំខាន់ដនភាពជាដៃគូ ប្ៃលធានាថាប្គរ់គ្នា េេួលបាន

វ៉ា ក់សំាង និងនសវកម្មសុខភាព នោយម្ិនគិតពីសម្តថភាពកន ុងការរង់ប្បាក់ កន ុងកំ ុង

ជំងឺកូវ ើៃ-១៩ ននេះ ។ 

នៃើម្បីេេួលបានសម្្ម្៌ននេះ ការវនិិនោគអនតរជាតិកន ុងការអភិវឌ្ឍន៍ម្នទ ីរពិនសា្ន៍ 

ការនលិត និងេិញវ៉ា ក់សំាង ជាការសំខាន់ណ្តស់។ 

នៅេីននេះ អូប្សាត លីរនតនប្រើប្បាស់តួនាេីររស់ខល នួជាអនុប្រធានប្កមុ្ប្រឹកាភិបាល 

Gavi នៃើម្បីតស ូ ម្តិ សប្មារ់ជាប្រនោជន៍ៃល់ប្រនេសនានា នៅអាសុីអានគាយ៍។ 

រណ្តត ប្រនេសមួ្យចំនួននៅកន ុងតំរន់ររស់នយើង ឥ ូវននេះ មានសិេធិេេួលបានវ៉ា ក់

សំាងតាម្រយៈ COVAX AMC រមួ្មាន ឥណឌ នូនសុី េីម័្រខាងនកើត កម្ព ុជា ឡាវ ម្ីោ៉ា ន់មា៉ា  ហវ ើ

លីពីន និងនវៀតណ្តម្។ 

នៅនពលមានវ៉ា ក់សំាងនហើយ នយើងនរតជាា ធានាថា COVAX AMC ប្រងប្ចកវ៉ា ក់សំាង

ៃល់ប្រនេសនានានោយសម្ភាព ប្សរនឹងការប្ណនាំពីអងគការសុខភាពពិភពនោក។ ៃំនណើរ

ការននេះនឹងមានពីរជំហាន។ 

េីមួ្យ ប្រនេសប្ៃលចូលរមួ្ជាមួ្យ AMC នឹងអាចេេួលបានវ៉ា ក់សំាងសប្មារ់អាក

ប្ៃលមានហានិភ័យខពស់ រហូតៃល់ ២០ ភាគរយដនចំនួនប្រជាជន។ 



ននេះគឺជាជំហានៃ៏សំខាន់មួ្យ ប្ៃលនឹងអនុញ្ញា តឱ្យនគេេួលបានវ៉ា ក់សំាងប្គរ់ប្គ្នន់ 

នៃើម្បីជួយៃល់ប់្រជាជនសំខាន់ៗ រមួ្ទងំរុគគលិកប្ងទសំុខភាព និងប្កមុ្្យរងនប្គ្នេះ ៃូច

ជាម្នុសសចាស់។ 

េីពីរ រនាទ រ់ពីៃំណ្តក់កាលៃំរូងននេះ AMC នឹងពប្ងីកវ៉ា ក់សំាងការ រជំងឺកូវ ើៃ-១៩ 

នៃើម្បីនតលល់េធភាពៃលប់្រជាជនកាន់ប្តនប្ចើន។ 

AMC នឹងៃំនណើរការរហូតៃល់មួ្យេសសវតស នោយមានការពិនិតយនម្ើលន ើងវញិ នៅ

ចុងឆ្ា ំ ២០២៥ ។ 

កន ុងនាម្ជាអនុប្រធានប្កមុ្ប្រឹកាភិបាលដន Gavi ប្រនេសអូប្សាត លីនឹងរនតន វ្ ើការត

ស ូ ម្តិោ៉ា ងមុ្តមំា នៃើម្បីេេួលបានលេធនលលអរនំុត នៅនប្កាម្ COVAX AMC សប្មារ់

តំរន់ររស់នយើង។ 

ប្រនេសប្ៃលមានសិេធិ រមួ្ទងំប្រនេសកម្ព ុជា អាចរ ា្ ញចំណ្តរ់អារម្មណ៍កន ុងការ

ចូលរមួ្កន ុង AMC នោយផ្ទទ ល់នៅកាន់ Gavi ។ 

វជាជំននឿៃ៏ម្ុតមាំររស់អូប្សាត លី ប្ៃលថាវ៉ា ក់សំាងការ រជំងឺកូវ ើៃ-១៩ នានពល

អនាគត គួរប្តវូបាននតល់ជូនកន ុងតដម្លសម្រម្យ និងប្ចកចាយនោយនសម ើភាពគ្នា  នៅជុំវញិ

ពិភពនោក។ 

វ៉ា ក់សំាងម្ិនប្តវូបានប្រមូ្លេុកនោយប្រនេសណ្តមួ្យននាេះនេ ឬលក់នៅឱ្យអាកណ្ត

ប្ៃលនៃញដងលខពស់ជាងនគននាេះនេ។  

នប្ េះថា មានប្តតាម្រយៈការលុររំបាត់ជំងឺកូវ ើៃ-១៩ នៅេូទងំពិភពនោកនេ នេើរ

នយើងអាចរំបាត់ការរាតតាតជំងឹននេះបានពិតប្បាកៃ។  

នហើយរនាទ រ់ម្ក ប្រប្ហលជា ជីវតិនយើងអាចវលិប្ត រ់នៅរកអវ ើប្ៃលជា  " ្ម្មតាងមី "

ប្ៃលនយើងមាន។ 


