សុ
សនទរកថ
ថ
ំស្រម
ឯកឧត្តម េអៀង មូ
មលី េន
នកនង
្រ
មបស្រមួលជន់
ល
ខស់
ស
ព ់
ុ កិចច្របជុ

ស្តពី
ព
ី ីករអនុវត្តន៍បទអន្ត
ទ
គម
មន៍បងករេេមេ គេអ
អដស៍ និង ជំងឺេអដ
ដស៍
កនងចំ
ង
េ
ុ

ម រស្រស
មបុ
ស

ៃថងទី ២៤ ែខ ធនូ ឆន ំ ២០១៣
២
េន
នស


ញ់បុរស
្ឋ គរ
គ

ន់េវ

ឯកឧត្ត
ត្តមអគគេលខធិករ
ក ៃន ជញធរជតិ្របយុទធនងជ
ង
ឹ ំ ងឺេអដស៍

ក
កជំទវ ម៉ក់ វណ្ណ
ណ្ណសុីថ អភប
ល ជធនភ
ព នង
ធនគណៈកមមករេអដស៍ ជធ
ធនភ
ិ លរង
ី នំេពញ
ិ ជ្របធ
ី នំេពញ



េ



ឯកឧត្ត
ត្តម - េ



េ

កេ



េ

កេ

កជំទវ
ទ

ក្រសី និង តំ

ង អងគករជត
ក
ន្តរជតិ
ិ នង
ិ អន្ត

ក្រសី ប្អូនៗ
ន កមយៗ
ែដល
ល្រកុមបុរស្រស
ួ

កនុងឱ
ឱកសេនះ ខញុំមនេស
សចក្តីេ

ង ី្រសស់ ជទ
ទេី ម្រតី !
ញ់បរុ ស និង្រស

មន
នស រ ីក យ ែដលប
បនចូលរូមេធ្វើជអធិបតី និងែដល
ល

មនឱកស
ម
សែថ្លងសុនទរកថេបើ
ក
កៃន
ន” កិច្រច បជុ
ជំំជន់ខស
ព ់ ស្តព
ី ីករអនុ
នុវត្តន៍ បទអ
ទអន្ត គមន៍៍បងករេមេ គ

េអដស៍
េ
និង ជំងឺ

េ
េអដស៍
កនុងចំ
ង េ

មបុ
បរស្រស

ញ់បុរស និង្រសី្រសស
ស់” ។ កនុងឱកសេនះ ខញុំញ

សូ
សមែថ្លងអំណរគុ
ណ ណចេពះករេរៀ
ចំ
ៀបចំនូវកិចច្របជុំេនះេឡ
ឡើង

មរយ
យៈកិចចសហ្របតិ
ហ
បត្តិកររ
ក
ង

ធរជតិ
ធ
្របយ
យុទធនឹងជំងឺេអដស៍
េ
និង អងគករេស
ស សងគមសុខភពបុរស
រ
េ
USAID
U

ជញ

យ
យមនករឧប
បតថមភថវ ិកពី

មរយៈ គេ្រមង Flaggship និង សូ
សមែថ្លងអំណរគុណចំេពះ េ

ក េ

ក្រ្រសីទំងអស
ស់

ែដលមនវត្ត
ែ
ត្តមនេនកន
កនុងកិចច្របជុំេនះទំងមូល ។
ម
មរយៈករអន
នុវត្តន៍ករង
ងរកន្លងមក
ក ្របេទស
សកមពុជបន
នទទួលេជគជ័យយ៉ ងធំ
ង េធង កនុង

ករេឆ្ល
ក ើយតប
បនឹងេមេ គេអដស៍
គ
និ ង ជំងឺេអដស៍នេពល
លកន្លងេទ េ

យអ្រ្រ

ៃនករឆ្លង បនធ្លក់
ក

ចុះពី ១.៧% កនុងឆនំ ១៩៩៨ មកេន្រតឹម ០.៧ កនុងឆនំ ២០១៣ េនះ ។ ែតជមួយនឹងេជគជ័យេនះ
េយើងទំងអស់គន ្រតូវកុំេភ្លចថ បញ
្ហ េមេ គេអដស៍ និង ជំងឺេអដស៍េនះ េនបន្តរ ីក ល

ម្រកុម្របឈមមុខខពស់ ដូចជ ្រកុមបុរស្រស

្របជជនកមពុជទំងមូល ជពិេសស កនុងចំេ

បុរស និង ្រសី្រសស់

េញ ន ។ េហើយកនុងចំេ

ម្រកុមទំងេនះ ្រកុមបុរស្រស

កជំទវ េ

មរយៈករសិក
បុរស្រស
្រស

កេ

ញ់បុរស និង ្រសី្រសស់ ជ្រកុមដ៏គួរ
ក់ឲយបនខ្លំងក្លផងែដរ ។

ក្រសី និង អងគពិធីទង
ំ មូលជទីេម្រតី!

្របុសែខមរកនុងឆនំ ២០១០ របស់អងគករ FHI360 េផ្តតេលើ្រកុមេគលេ

ញ់បុរស និង ្រសី្រសស់បនបង្ហញថ អ្រ

ឆ្លងេមេ គេអដស៍ កនុងចំេ

ម្រកុមបុរស

ញ់បុរស និង ្រសី្រសស់ មនរហូតដល់េទ ២.១% ែដលេនះ បង្ហញឱយេឃើញថ ករណីេនះ

េនែតជបញ
្ហ ដ៏ធំរបស់្របេទសកមពុជេយើង
េ

ញ់

្រកុមអនកេធ្វើករេនកែន្លងេស កម ន្តសបបយ និង អនកេ្របើ្របស់េ្រគ ង

ឱយ្រពួយបរមភមួយ ែដលេយើងទំងអស់គន ្រតូវែតយកចិត្តទុក

ឯកឧត្តម េ

លដល់

។

េបើសិនជេយើងមិនមនវ ិធនករទប់

ក ត់្របកប

យ្របសិទធភពខពស់េនះេទ បញ
្ហ េមេ គេអដស៍ និង ជំងឺេអដស៍ នឹងវ ិល្រតឡប់មកកនុងសងគម

កមពុជេយើងម្តងេទៀតជមិនខន េហើយរលកទីពីរេនះពិតជបងកេ្រគះមហន្ត យជខ្លំងែដលេយើង

មិន

ចទស ន៍ទយទុកបន ។

្រស័យេហតុេនះ េយើង្រតូវេធ្វើឱយមនេចរភពៃនេជគជ័យ ែដលេយើងទទួលបនេនេពល
េនះឲយបនបែនថមេទៀត េដើមបីឱយ្របេទសកមពុជបន្តឈនេទសំេរចឲយបន នូវេគលេ

ឆនំ២០២០

រ ្ឋ ភិបល

មរយៈករបន្ត នូវករទទួលខុស្រតូវ និង ចូលរួមទូលំទូ
ថ ប័នឯកជន សងគមសុីវ ិល ៃដគូអភិវឌ ប

សូនយបី ន

យ និង ពហុវ ិស័យពី ជ

្ត ញបុរស្រស

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់

និង ្រកុមប្អូនៗ កមួយៗែដលជបុរស្រស
ញ់បុរស និង ្រសី្រសស់េនសហគមន៍ផទល់ ។ េផ្តើម
េចញពីករទទួលខុស្រតូវរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ថមីៗេនះគឺ កលពី
ៃថងទី២៨ ែខវ ិចឆិក ឆនំ២០១៣ កន្លងេទ បនេបើកកិចច្របជុំ្រកុម្របឹក េគលនេយបយរបស់

ជញធរ

ែដលកនុងេនះ បនេលើកេឡើងនូវេគលករណ៍ ៧ ចំណុច េដើមបីព្រងឹង និង ព្រងីកករអនុវត្តន៍ ករ
ទប់ ក ត់ ឲយកន់ែតមន្របសិទធភព ។ ជពិេសស េគលករណ៍ ៧ ចំណុច ្រតូវបនទទួលករ
គំ្រទដ៏ខពង់ខពស់ពី្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបល

ណត្តិទី ៥ ែដលដឹកនំេ

េតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ
េគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល
ែដលមន ៧ ចំណុចេនះ មនខ្លឹម

យសេម្តចអគគម

េសនបតី

ច្រកកមពុជ ។
ែដលបន

រដូចខងេ្រកម៖

ក់េចញ

េដើមបី្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍

១.

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ្រតូវបន្តសហករជមួយប

្ត ្រកសួង-

ថ ប័នពក់

ព័នធ រួមទំងៃដគូអភិវឌ ន៍ និង អងគករសងគមសុីវ ិលផង ជំរញ
ុ និង េលើកទឹកចិត្តឲយមនករេ្របើ
េ្រ

ម អនម័យឲយបន ១០០% េដើមបីសុវតថិភពកនុងកររួមេភទ ឲយរួចចកករឆ្លងកមេ គ និង

េមេ គេអដស៍ ។

២. បញូច លករ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ និង សុខភពម

ជចំណុចបែនថមៃនេគលនេយ

បយភូមិ-ឃុំ មនសុវតថិភព ។

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ្រកសួងសុខភិបល និង ្រកសួង

៣.

ទំងៃដគូអភិវឌ ន៍

និង

អងគករសងគមសុីវ ិល

្រតូវសហករគនេរៀបចំែផនទីបញ
ជ ក់ពីភូមិ

ចំនួន-អនកផទុកេមេ គេអដស៍-្រកុមជនងយរងេ្រគះមន

បុរស-កុមរ កំ្រពែដលឪពុកម្តយ
ស៍ ចំនួន និង

្ល ប់េ

ថ ប័នពក់ព័នធ រួម

៖

នរ ីបំេរ ើេស កំ

យជំងឺេអដស៍-ជនចំ

្រស្ត-

ន្ត-បុរស្រស

ញ់

ក្រសុក ែដលផទុកេមេ គេអដ

ទីកែន្លង មនទីរផ្តល់េស ពយបលជំងឺេអដស៍ ។

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ្រតូវចត់វ ិធនករេធ្វើឲយគណៈកមមធិករ្របយុទធនឹង

៤.

ជំងឺេអដស៍្របចំ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ឃុំ/សងកត់ មនសកមមភពេឡើងវ ិញ ។ ្រកសួងសុខ ភិ
បល ្រតូវែណនំដល់មនទីរសុខភិបលេខត្តនីមួយៗ ឲយសហករជិតសនិទធជមួយគណៈកមមធិ ករ
្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍្របចំេខត្ត កនុងករងរ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ។

គណៈកមមធិករ្របយុទធនឹង

ជំងឺេអដស៍េខត្តនីមួយៗ ្រតូវព្រងឹងលកខណៈជៃដគូជមួយអងគករសងគមសុីវ ិល ែដលកំពុងដំេណើរ
ករេនកនុងេខត្តរបស់ខួ្លនឲយមន្របសិទធភពខពស់ ។
ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍

៥.

្រកសួងសុខភិបល និង ប
រងេ្រគះេ

្ត ្រកសួង-

យជំងឺេអដស៍ ែដលមនជ

េ្រគ ងេញ នេ្របើមុល
ជ
៦.

ជញធរជតិ្របឆំងេ្រគ ងេញ ន ្រកសួងម

ថ ប័នពក់ព័នធ ្រតូវសហករគន េដើមបីអនុញញតឲយជនងយ
ទិ៖ នរ ីបំេរ ើេស កំ

ន្ត បុ រស្រស

ញ់បុរស អនកេញ ន

ចទទួលបនេស ពយបលជំងឺេអដស៍បនយ៉ ងទូលំទូ

យ។

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ្រតូវសហករជមួយ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និង កី
ថ ប័នពក់ព័នធ េដើមបីបេងកើនករអប់រ ំដល់យុវជន-យុវនរ ី ឲយយល់ដឹងពីេ្រគះថនក់ៃន

អងគករយុវជន

ជំងឺេអដស៍ និង វ ិធីបងករ ករពរឲយបនទូលំទូ
៧.

យ។

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ មនតួនទីដឹកនំសំរបសំរល
ួ និង

វត្តករងរេឆ្លើយតបនឹងេមេ គេអដស៏ ដូចមនែចងកនុងែផនករយុទធ

២០១៨

ៃផទ

្រសប

មករចង្អុលបង្ហញរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ

និង អភិវឌ ន៏កមពុជ ៃន្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៏កមពុជ ។

ម

នករអនុ

្រស្តអភិវឌ ន៏ជតិ ២០១៤-

មរយ:គណ:កមមករនីតិសមបទ

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៏ មនមុខ

នទីដឹកនំ និង ទទួលខុ ស្រតូវេលើ្របសិទធភពៃនជំនួយសំ ប់ករេឆ្លើយតបនឹងេមេ គេអដស៍ និង

ជំងឺេអដស៍ទូទំង្របេទស ។ ្រកសួងមនទីរពក់ព័នធ

ជធនី និ ង េខត្ត ្រតូវសហករគនេរៀបចំកមមវ ិធី

ករងរ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េដើមបីែកស្រមួសករេ្របើ្របស់ធនធន ែដលបនទទួលពី្រគប់
មជឈ ្ឋ ន ឲយបនលទធផលជក់ែស្តង ្របសិទធភព ្របសិទិផ
ធ ល និង ឈនេទធននិរន្តរភព ។
េដើមបីេធ្វើឲយកន់ែតមន្របសិទធភពែថមេទៀតេនះ
េរៀបចំពិនិតយេឡើងវ ិញ
២០១៤ ។ េ

នូវែផនករយុទធ

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍

្រស្តជតិេលើកទី៣

និង

បេងកើតជែផនករសកមមភព

យយកេគលករណ៍ ៧ ចំណុច ជេគលករណ៍ េដើមបីឈនេទទិសេ

្រស្ត សូនយបីរបស់អងគករសហ្របជជតិ េនឆនំ២០២០ ។ សំ ប់្រកុមបុរស្រស
្រសី្រសស់

នឹង

យុទធ
ញ់បុរស និង

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ បនេរៀបចំជ្រកុមករងរថនក់ជតិមួយ សំ ប់

ស្រមបស្រមួលនិង

ម

នអនុវត្តករងរ េហើយែដលមួយរយៈេពលកន្លងេទេនះ បនេរៀបចំជ

ែផនករសកមមភពសំ ប់ឆនំ ២០១៤ េដើមបីេធ្វើឲយករអនុវត្តន៍ទំង ៧ចំណុចេនះ អនុវត្តកន់ែត
មន្របសិទធភពេនថនក់ជតិ និង ថនក់េ្រកមជតិ ។
ឯកឧត្តម េ

កជំទវ េ

កេ

ក្រសី និង អងគពិធីទង
ំ មូល ជទី ប់

ន!

កនុងកិចច្របជុំរយៈេពលមួ យ្រពឹកេនះ ខញុំសងឃឹមថ េយើងនឹងទទួលបនព័ត៌មនបែនថមេទៀត
ស្តីពីមូលេហតុ ឥរ ិយបថ ករ្រប្រពឹត្ត និង ករ្របឈមេទនឹងកររ ីក ល លេមេ គេអដស៍ និង
ជំងឺេអដស៍េនកមពុជរបស់្រកុមបុរស្រស

ញ់បុរស និង

្រសី្រសស់

េហើយក៏រម
ួ ចំែណកផងែដរ

ដល់ករកត់បនថយករេរ ើសេអើងចំេពះ្រកុមេនះ េនកនុងសងគមរបស់េយើង ។ ខញុំសូមបញ
ជ ក់ជូនផង
ែដរថ ករេរ ើសេអើង គឺជរនំងមួយ ែដល ចេធ្វើឲយបទអន្ត គមន៍ បងករ និង ផ្តល់េស ដល់ពួកេគ
មិនបនទទួល េជគជ័យ
្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍

មកររ ំពឹងទុក ។ េឆ្ឡ តឱកសដ៏មនតំៃលេនះ កនុងនម ជញធរជតិ
ខញុំសូមអំពវនវ បងប្អូន្របជពលរដ្ឋ
ជញធរែដនដី សូមកុំឲយមនករ

េរ ើសេអើង និង បន្តករសហករ ពិភក កន់ែតជិតសនិតែថមេទៀត រ ងៃដគូទំងអស់ និង អងគករ
សងគមសុីវ ិល េដើមបីបេញជ សបន ពីកររ ីក ល

ឯកឧត្តម េ

កជំទវ េ

ក-េ

លេមេ គេអដស៍ និង ជំងឺេអដស៍េនកមពុជ ។

ក្រសី និង កមួយៗជទី ប់

ន

ជទីបញចប់

ខញុំសូមេធ្វើករអំពវនវ ដល់ ថ ប័នរ ្ឋ ភិបល្រគប់ជន់ថនក់
ថ ប័នឯកជន
សងគមសុីវ ិល ៃដគូអភិវឌ ន៍ ប ្ត ញបុរស្រស
ញ់បុរស និង ្រសី្រសស់ និង ្រកុមប្អូនៗ កមួយៗ
ែដលជបុរស្រស

ញ់បុរស និង

្រសី្រសស់េនសហគមន៍ផទល់

បន្តចូលរួមយ៉ ងសកមមបែនថម

េទៀត កនុងករ្របយុទធ្របឆំងេមេ គេអដស៍ និង ជំងឺេអដស៍ ជពិេសសកនុងចំេ
ម្រកុមបុរស
្រស
ញ់បុរស និង សូមអំពវនវដល់មចស់ជំនួយ បន្តផ្តល់ជំនួយទំងថវ ិក និង បេចចកេទស េដើមបី
ឱយករអនុវត្តន៍ករងរ កន់ែតមន្របសិទធភពខពស់ ។

ខញុំសូម្របសិទធពរជូនអងគពិធីទំងមូល នូវពុទធពរទំបួន្របករ គឺ
យុ វណ្ណ ៈ សុខៈ ពលៈ និង
សូមស្រមចបនេជគជ័យថមីៗបែនថមេទៀត ជូនជតិ មតុភូមិនឆនំខងមុខេនះ និ ង សូម្របកស
េបើកអងគ្របជុំពីេពលេនះតេទ។
សូមអរគុណ

