សុនរទ កថ ឯ.ឧ. េអៀង មូលី
េទសរដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកេបសកកមមពិេសស
្របធន

ជញធរជតិ្របយុទន
ធ ឹងជមងឺេអដស៍

(កនុងឱកសចូលកន់តំែណង េន ជធនីភំេន ពញ ៃថងទី០១ ែខតុ
-

ឆន២
ំ ០១៣)

សូមេគរព ឯកឧត្តម កិតិេ្ត ស ្ឋ បណិ្ឌ ត គត ឈន់ ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី
្របចំករ ។

-

គណៈអធិបតី

-

ឯកឧត្តម េ

-

េភញ វកិតិយ
្ត សទំងអស់ជទីេគរព ប់

កជំទវ អស់េ

ៃថងេនះចត់ទុកជម
ែដលបនេរៀបចំពិធីេផទរតំែណងេនះ

កេ

កិតិយ
្ត ស

ក្រសី ៃដគូអភិវឌ ន៍

ចំេពះ

ន។
ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជមងឺេអដស៍

េ្រកមអធិបតីភពដ៏ខពង់ខពស់របស់ឯកឧត្តមកិតិេ្ត ស ្ឋ

បណិ្ឌ ត គត ឈន់ ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី្របចំករៃន ជរ ្ឋ ភិ បលកមពុជ ។

វត្តមនដ៏ខពង់ខពស់របស់ឯកឧត្តមឧបនយករដ្ឋម្រន្តី្របចំករ

បនបញ
ជ ក់ឲយេឃើញនូវករយកចិត្តទុក

ក់ខពស់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល

ជមងឺេអដស៍ែដលជេ្រគះភ័យមួយបេងកើតេឡើងេ

យមនុស

ជំពូក និង យ៉ ងធំេធងដល់សងគមមនុស េទៀតផង ។
-

ឯកឧត្តមឧបនយករដ្ឋម្រន្តី ជទីេគរព

និង

នឱកសេនះ

កនុងករ្របយុទធ្របឆំង

ែដលបងកផលវ ិបកេ្រចើន

សរេសើរ ដ៏េ

ខញំុសូមេឆ្ល តឱកសដ៏ក្រមេនះ

ម ះរបស់ខំុញ ចំេពះបទពិេ

េដើមបីសែម្តងជូ ននូវករេគរព

និង

េកត

ធន៍ដ៏ៃថ្លថ្លរបស់ឯកឧត្តម កនុងករបេ្រមើជតិមតុភូមិ

កមពុជ េន្រគប់កលៈេទសៈអស់រយៈេពលជេ្រចើនទសវត រ ៍មកេហើយ ។ ខញំុសូមសំែដងករ

េកតសរេសើរជពិេសស

ចំេពះតួនទីដ៏សំខន់របស់ឯកឧត្តមឧបនយករដ្ឋម្រន្តី

ជេសនធិកររបស់ ជរ ្ឋ ភិបល

កនុង

នៈ

ែដលឋិតេនេ្រកមបញ
ជ ដ៏ ឈ្លសៃវរបស់សេម្តចេតេជ

នយករដ្ឋម្រន្តី េដើមបីដឹកនំេសដ្ឋកិចចជតិ ឲយមនកររ ីកចំេរ ើនឥតឈប់ឈរ ពីមួយឆនំ េទមួយ
ឆនំ េធ្វើឲយមនេសថរភពម៉ ្រកូេសដ្ឋកិចច ទប់

ក ត់បននូវអតិផរ

គួរជទីេពញចិ ត្តគឺ កនុងរង្វង់

៤,២% កនុង ១ ឆនំ និង កត់បនថយភព្រកី្រកឲយចុះថយ ១%កនុង ១ ឆនំ យ៉ ងេទៀងទត់ និង

គួរជទីេមទនៈ ។ អ្វីែដលខញំុ្រតូវេរៀនសូ្រតពីឯកឧត្តមឧបនយករដ្ឋម្រន្តីេនះគឺ ភពជអនកដឹក
នំដ៏មន្របសិទធភព

មរេបៀបែដលខញំុ យតៃម្លថ “ទន់ភ្លន់ ែតមុឺ ងម៉ ត់” ។

ជមួយគនេនះែដរ ខញំុសូមេឆ្ល តឱកសេនះែថ្លងករេកតសរេសើរ ចំេពះថនក់

ដឹកនំ្រគប់ជន់ថនក់ៃន

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជមងឺេអដស៍

េ្រកមករដឹកនំ្របកប

សមតថភពខពស់ៃនឯកឧត្តម េទសរដ្ឋម្រន្តី នុត សុខុម េនកនុង
បំេពញភរកិចចសេ្រមចបនសមិទធផលជេ្រចើន

ទីេពញចិត្ត េធ្វើឲយ្របេទសេយើងសថិតេនកនុងចំេ

បនសេ្រមចេគលេ

គួរកត់សំគល់េនះគឺ

យ

ណត្តិកន្លងេទ ែដលបន

ែដលេលចេចញលទធផលជែផ្លផក

គួរជ

ម្របេទសតិចតួ ចកនុងសកលេ

ក ែដល

កមពុជេយើងទទួលបនពនរង្វន់អងគករសហ្របជជតិ

ែដលមន

អភិវឌ ន៍សហស វត

។

អ្វីែដលេយើង្រតូវគូសបញ
ជ ក់ នូវសមិទធផល

េឈមះថពនរង្វន់របស់អងគករសហ្របជជតិជូន្របេទសកមពុជ
េគលេ

េ

ែដល

ចសេ្រមចបននូ វ

អភិវឌ ន៍សហសវត កនុងករកត់បនថយករចម្លងេមេ គេអដស៍ឲយបន ៥០ %មុនឆនំ

២០១៥ (UN Award for Achieving Millenium Development Targets on AIDs) ។

ជមួយនឹងករេកតសរេសើរេនះ ខញំុក៏សូមជូ នពរឯកឧត្តម េទសរដ្ឋម្រន្តី នុត

សុខុម និង ្រកុម្រគួ

រ សូមឲយជួប្របទះែតសំ

ងល្អ សុខភពល្អ សិរ ីសួសី្ត និង ជ័យជំនះ

ធំៗកនុងភរកិចចថីេម ទៀតរបស់ឯកឧត្តម នេពលខងមុខ ។
-

ឯកឧត្តម េ

កជំទវ អស់េ

កេ

ក្រសីជទីេគរព ប់

ន

ករងរ្របយុទធ្របឆំងនឹងជមងឺេអដស៍ ជករងរពហុវ ិស័យ
មនករចូលរួមសហករយ៉ ងទូលំទូ
ពីែផនកឯកជន

ពីៃដគូអភិវឌ ន៍

យពី្រគប់មជឈ ្ឋ ន

ទំងពីែផនករដ្ឋ្រគប់ជន់ថនក់

ពីភនក់ងរសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ

ពី្របជពលរដ្ឋទំងមូលផង េទើប

ែដលត្រមូវឲយ

ពីសងគមសុីវ ិល

ចសេ្រមចេជគជ័យបន ។ ដូ េចនះ

និង

ជញធរជតិ្របយុទធ

នឹងជមងឺេអដស៍ ្រតូវខឹតខំបំេពញភរកិចចជអនកនំមុខ ចត់វ ិធនករផង និង ជអនកស្រមប
ស្រមួលផង នំឲយមនកិចចសហករគនល្អ និង សុខដុមនី យកមម រ ង្របតិបត្តិករទំងអស់
េដើមបីអប់រ ំ

ផ ព្វផ យឲយបនទូ លំទូ

យជទីបំផុត

ឲយមនករយល់ដឹងជ

ធរណៈ

អំពីមហន្ត យៃនជមងឺេអដស៍ កុំឲយមនករេរ ើសេអើងចំេពះអនកេកើតជមងឺេអដស៍ ឲយមនករេចះ
ដឹងកនុងករទប់

ក ត់

និង

បងករកុំឲយមនកររ ីក

លៃនេមេ គេអដស៍

និង

ជួយែថទំ

ពយបល និង ផ្តល់េស សុខភិបលជូនដល់អនកផទុកេមេ គេអដស៍ឲយបន ១០០ % ។
អ្រ

េសសសល់ៃនអនកផទុកេមេ គេអដស៍ ែដលមិនទន់ បនទទួលេស សុខភិ បលកនុងករ

ែថទំ ឬ ពយបល េទះជអ្រ
ស្រមប់្របជពលរដ្ឋែខមរេយើង

េនះេនសល់តិចតួ ចក៏េ

យ ក៏េនែតជ

េ្រពះថករចម្លងេមេ គេអដស៍

្របសិនេបើេយើងមនករេធ្វស្របែហស ឬ មិនបនយកចិត្តទុក

និភ័យខពស់

ចេកើតមន្រគប់េពលេវ
ក់ចត់វ ិធនករឲយបនសម

្រសប ។
េដើមបីកំណត់ឲយកន់ែតជក់
េមេ គេអដស៍

ក់

ឲយកន់ែតចបស់

ស់

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជមងឺេអដស៍ ្រតូវែតបន្តបំផុសចលនម

នូវចំនួនអនកផទុក

ជន ឲយសម័្រគ

ចិត្តមកេធ្វើេតស្តេមេ គេអដស៍ឲយបនជ្របចំ និង ផុសផុលេឡើងែថមេទៀត ។ េយើង្រតូវបន្ត
អនុវត្តឲយបនេជគជ័យ នូវគំេ ងែផនករយុទធ
តបករ ល

្រស្តជតិទូលំទូ

យ និង ពហុវ ិស័យេឆ្លើយ

លេមេ គេអដស៍ និ ង ជមងឺេអដស៍េលើកទី ៣ (២០១១--២០១៥) ។ ជមួយេនះ

ជញធរជតិ្របឆំងនឹងជមងឺេអដស៍ នឹងេធ្វើករ យតៃម្លេលើវឌ នភព ៃនករអនុវត្តយុទធ
ទំង ៧ ៃនគំេ ងែផនករយុទធ

្រស្ត

្រស្តខងេលើ ។ បនទប់មក េយើងនឹងេធ្វើកររួមគនជមួយអនក

ជំនញករជតិ អន្តរជតិ ៃដគូអភិវឌ ន៍ និង ភគីពក់ព័នធទំងអស់ េដើមបីេធ្វើបញជី
អំពីបញ
្ហ ្របឈម អំពីដំេ

ះ្រ

េរៀបចំគំេ ងែផនករយុទធ

្រស្តេលើកទី ៤ (២០១៦-២០២០) តេទមុខេទៀត ។

រេពើភណ្ឌ

យ អំពីត្រមូវករ និង ្របភពធនធន ែដលជជំនួយកនុងករ

-

ឯកឧត្តម េ

ខញំុសូម

កជំទវ អស់េ

រភពថ

កេ

ក្រសី ជទីេគរព

ខញំុ មិនែមនជអនកជំនញេវជជ

្រស្ត

ប់

ឬ

ន

ជអនកជំនញ

្របយុទធនឹងជមងឺេអដស៍ ឬ ជអនកជំនញខងេស សងគមេនះេទ ខញំុ្របកដជ្រតូវករករចូលរួម
យ៉ ងេពញទំហឹង និង យ៉ ងសកមមពីអនកជំនញទំងេនះ ។

ខញំុសងឃឹមថសហេសវ ិកេនកនុង

ជញធរជតិេនះ ែដលមួយចំនួន ជអនកជំនញពិត្របកដនឹងផ្តល់នូវកិចចសហករដ៏មនតៃម្ល

េដើមបីចូលរួមចំែណក េធ្វើឲយេបសកកមមរបស់េយើងកនុងករ្របយុទធ្របឆំងជមងឺេអដស៍ សេ្រមច
បនេជគជ័យសម

មក្តី្របថនរបស់េយើងទំងអស់គន និ ង េទ

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនកំណត់ឲយេនះ

។

ចំេពះរូបខញំុ

្របយុទធនឹងជមងឺេអដស៍ ខញំុនឹងខឹតខំ បំេពញភរកិចចដឹកនំ

អភិវឌ ន៍ និង ្របេទសជមិត្តទំង

កនុងតួនទីែដល

នៈជ្របធន

ថ ប័នជតិ មួយេនះ េ

ក់ជទីបំផុត េធ្វើឲយមនកររ ីកចំេរ ើន ជនិចចនិរន្ត៍ ព្រងឹង

សុខដុមរមនកនុងករងរព្រងីកទំនក់ទំនងខងេ្រក

កនុង

មេគលេ

ជញធរជតិ

យយកចិ ត្តទុក

មគគីភពៃផទកុង
ន
េធ្វើឲយមនភព

ខឹតខំេគៀងគរែស្វងរកជំនួយពី្រគប់ៃដគូ

យ េដើមបីឲយសកមមភព្របយុទធ្របឆំងជមងឺេអដស៍រ ឹតែត

មន្របសិទធភពខពស់ ។ ខញំុសូមេប្តជញថ នឹងនំមកជមួយនូវសុឆនទៈដ៏បរ ិសុទធ និង ករ

ដ៏មុតមំ

កនុងករបេ្រមើ

ថ ប័នជតិមនុស ធម៌េនះ្រសប

មអនុ

សន៍

ំងចិត្ត

ក៏ដូចជករចង្អុល

បង្ហញពី ជរ ្ឋ ភិបល េ្រកមករដឹកនំដ៏បុិន្របសព្វរបស់សេម្តចេតេជ ហ៊ន
ុ ែសន នយក
រដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ

។

ខញំុសូមេឆ្ល តឱកសេនះ

េដើមបីែថ្លងនូវកត្តញុញ

្រជលេ្រជជូន សេម្តចេតេជ ែដលបនផ្តល់េសចក្តីទុកចិត្ត ចត់ ខំុឲ
ញ យមកដឹ កនំ
្របយុទធនឹងជមងឺេអដស៍េនកនុង

ធម៌ ដ៏

ជញធរជតិ

ណត្តិថីៃម ន ជរ ្ឋ ភិបលេនះ ។

មុននឹងបញចប់ ខញំុសូមអំ ពវនវដល់ៃដគូអភិវឌ ន៍ និង ្របេទសជមិត្តទំង

អស់សូមេម ្ត ផ្តល់ និង បន្តផ្តល់ជំនួយដល់
មនុស ធម៌សុទធ

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជមងឺេអដស៍ ែដលជជំនួយ

ធ េដើមបីឲយេយើងខញុំមនលទធភព េធ្វើករទប់

ក ត់ករ ល

លៃនេមេ គ

េអដស៍ និង ផ្តល់េស ែថទំ និង ពយបលអនកមនជមងឺេអដស៍ ែដលកំពុង្រតូវករ ឲយទន់
េពលេវ

និង ឲយបនទូលំទូ
ជថមីម្តងេទៀត

យតេទ ។
ខញំុសូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះឯកឧត្តម

គត ឈន់ ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី្របចំករ

កិតិេ្ត ស ្ឋ បណិ្ឌ ត

ែដលបនផ្តល់កិតិយ
្ត សអេញជើញជអធិ បតីៃនពិធីេផទរ

តំែណងនៃថងេនះ
េ

និង

សូមែថ្លងអំណរគុ ណចំេពះឯកឧត្តម

េ

កជំទវ

អស់េ

ក្រសី ៃដគូអភវឌ ន៍ េភញ វកិតិយ
្ត សទំងអស់ ែដលបនចូលរួមកនុងពិធីេនះ ញ
ុ ំងឲយពិធីេនះ

រ ឹងរ ឹតែតមនភពអធិកអធមជអតិបរ ិម ។ ខញំុសូមជូនពរឯកឧត្តម គណៈអធិបតី អស់េ
េ

ក

ក្រសី

េភញ វកិតិយ
្ត សទំងអស់ សូមឲយបនជួប្របទះែតពុទធពរទំង ៤ ្របករគឺៈ

វណ្ណ ៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីេឃ្ល ងឃ្លតេឡើយ ។
សូមអរគុ ណ

ក

យុ

