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របយករណក៍ិចច្របជុំពិភក ករងរ 

រ ង ជញ ធរជ ្របយទុធនងឹជំងឺេអដស ៍ 

និងគណៈ្រប ភ្ូរកសងួកិចចករនរ ី

ល្របជុំ ជញ ធរជត្ិរបយុទធនងឹជងំេឺអដស៍ ០៥ កុមភៈ ២០១៤ 

 

កលពីរេសៀលៃថងទី០៥ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៤ េវ េម៉ងពីរ និង មសិបនទេីន ល្របជុំ

ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជងំឺេអដស៍ មនេរៀបចំកចិច្របជុំមយួរ ងថន កដ់ឹកនំ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺ

េអដស៍ នងិគណៈ្របតិភូ្រកសួងកិចចករនរ ី េ្រកមអធិបតភីពដខ៏ពងខ់ពស់របស់ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី

េអៀង មលូី ្របធន ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ នងិ េ កជំទវេវជជបណ្ឌិ ត អុឹង កនថ ផ  

រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងកិចចករនរ ី កនុងេគលបំណងព្រងឹង និង ព្រងីកសហ្របតិបត្តិករេទ្វភគីកនុងករចូលរមួ

កតប់នថយករចម្លងេមេ គេអដស៍កនុងចេំ ម្រស្តីបំេរ ើេស េន ម្រគឹះ ថ នកំ ន្តសបបយ និង 

ករកតប់នថយករចម្លងេមេ គេអដស៍ពីម េទទរក េ យឈរេលើករេគលករណ៍សមភព និង 

សមធមេ៌យនឌរ័ និង ករគពំរសុខភពម  នងិ ទរក។ 

ជកិចចចបេ់ផ្តើម ឯកឧត្តម្របធន ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍បនសំែដងនូវករ ្វ គមន៍

យ៉ងកកេ់ក្ត  និង ែថ្លងអណំរគុណយ៉ង្រជលេ្រជជូនចំេពះគណៈ្របតិភូ្រកសួងកិចចករនរ ី ែដលដឹក

នេំ យេ កជំទវេវជជបណ្ឌិ ត អុងឹ កនថ ផ  ្រកសួងកចិចករនរែីដលបនចំ យេពលេវ ដ៏

មនតៃម្លអេញជ ើញចូលរមួជកិត្តិយសកនុងករពិភក  និង ែស្វងរកនូវយន្តករសហ្របតិបត្តិករល្អៗរ ង
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ជញ ធរជតិ និង ្រកសួងកិចចករនរេីលើករងរមយួចំនួនែដលពកព់ន័ធនងឹករងរ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ 

និង េយនឌរ័ឲយកនែ់តមន្របសិទធភពខពស់កនុងចំេ ម្រកុមេគលេ ជនរែីដល្របឈមមុខខពស់នឹង

ករចម្លងេមេ គេអដស៍។ 

ជមយួគន េនះែដរឯកឧត្តម្របធនកប៏នអបអរ ទរចំេពះេ កជំទវរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងកិចចករ

នរែីដលេ កជំទវ្រតូវបន ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជែតង ងំជ្របធនគណៈកមម ធិជតិេលើកកមពស់ 

សីលធមស៌ងគម តៃម្ល្រស្តី និង ្រគួ រែខមរ ែដលមនសេម្តចគិតិ្ត្រពឹទធបណ្ឌិ ត ប៊នុ ៉ នី ហ៊នុ ែសន 

ជ្របធនកិតិ្តយស។ 

ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តីបនបន្តេទៀតថ កនុងនម ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ែដលទទួល

ខុស្រតូវេលើករងរេឆ្លើយតបទូលំទូ យ និង ពហុវស័ិយេទនឹងករ ល លេមេ គេអដស៍ និង 

ជំងឺេអដស៍  េទសរដ្ឋម្រន្តីកំពុងែតចប់ រមមណ៍យ៉ងខ្ល ងំេទេលើ្រកុមែដល្របឈមមុខខពស់នឹងករចម្លង

េមេ គេអដស៍មយួចំនួនដូចជៈ ្រកមុ្រស្តីបំេរ ើ ម្រគឹះ ថ នកំ ន្តសបបយ ្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស 

និង ្រកមុែកេភទ និង ្រកមុអនកេ្របើេ្រគ ងេញ ន ។ល។ ែដលកនុងេនះ្រកុម្រស្តីបំេរ ើ ម្រគឹះ ថ នកំ ន្ត

សបបយកំពុងែតមនអ្រ ផទុកេមេ គេអដស៍ខពស់ជងេគគឺរហូតដល់េទ ១៤% ែដលផទុយមកវញិេន

កនុងចំេ ម្របជជនទូេទែដលមន យុពី១៥-៤៩ឆន គំឺមនអ្រ ផទុកេមេ គេអដស៍្រតឹមែត០.៧%

ប៉ុេ ្ណ ះ។  

ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តីបនេលើកេឡើងថ េបើពិនិតយជរមួេទេលើករបំេពញករងរជមយួនឹង

្រកុម្រស្តីបំេរ ើ ម្រគឹះ ថ នកំ ន្តសបបយវញិ គឺេយើងេនមនករលំបកេ្រចើន ស់ េ យ រែត

សងគមេយើងមនិសូវចប់ រមមណ៍ និង មនិសូវឲយតៃម្លេទេលើ្រកុម្រស្តីបំេរ ើ ម្រគឹះ ថ នកំ ន្តសបបយ
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េនះេទ េទះបីជសព្វៃថងេនះ ្រកមុ្រស្តីបំេរ ើ ម្រគឹះ ថ នកំ ន្តសបបយបនទទួលករគ្ំរទឲយមនករ

ចងជប ្ត ញ បនទទលួករអបរ់ពំីករបងក រ ករែថទ ំនិង ពយបលជំងកឺមេ គ កដូ៏ចជជំងេឺអដស៍

កេ៏ យ កអ៏្រ ្រគបដណ្ត បេ់នមនិទនប់ន្រគប្់រជុងេ្រជយេនេឡើយ រមួជមយួនឹងអំេពើហិង ផ្លូវេភទ

ែដលេនែតេកើតមនជ្របចេំន ម្រគឹះ ថ នកំ ន្តសបបយ។ល។ 

េយង មពត័ម៌នពីករ្រគប្់រគង្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទេន្របេទសមយួចំនួនេនអឺរ ៉ុប  េទះបីជពួក

េគគម នភព្រសបចបបក់េ៏ យ កព៏ួកេគមនកែន្លងែថទសុំខភពបន្រតឹម្រតូវែដរ។ មយ៉ងវញិេទៀត ពី

មុន្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទេនកមពុជ កដូ់ចជមនករ្របមូលផ្តុ ំែដលមនលកខណៈងយ្រសួលកនុងករ្រគប់

្រគង ឧទហរណ៍ដូចជេនតំបន់ ្វ យប៉ក។ល។ ែតឥឡូវេនះ បនែបកែខញកអស់ែដលពិបកកនុង

ករ្រគប្់រគង ស់។  

បញ្ហ មយួេទៀតេ្រកពី្រកុម្រស្តីបំេរ ើេស ម្រគឹះ ថ នកំ ន្តសបបយ គឺ្រកុមពលករទងំេនកនុង

្រសុក និង ចំ ក្រសុកេទេ្រក្របេទស។ ឧទហរណ៍ស្រមបព់លករចំ ក្រសុកេទេ្រក្របេទស 

គឺថ េបើគតេ់នកនុង្រសុកែខមរ គតម់នលទធភពកនុងករទទួលេស ពយបលេ យឱសថ្របឆងំេមេ គ

េអដស៍បនេទៀងទត ់នងិ ្រតឹម្រតូវ ែតដល់េពលពួកគតច់ំ ក្រសុកេទេធ្វើករងរេន្រសុកេគ គឺពួក

គតព់ិបកនងឹរកេស ែថទ ំនិង ពយបល ស់ ដូេចនះគពឺួកគត់ ច ចក់រេ្របើ្របស់ឱសថ្របឆងំ

េមេ គេអដស៍ ែដលជលទធផលបងកនឲំយមនភព ុ ំេទនឹងឱសថ្របឆងំេមេ គេអដស៍ និងចុង

េ្រកយបំផុតគឺ ្ល ប ់ ឬ េនេពលធ្ល កខ់្លួនឈកឺ្៏រតូវ្រតឡបម់ក្រសុកែខមរវញិ គឺពួកគត្់រតូវដូរ្របេភទឱ

សថ្របឆងំេមេ គេអដស៍កនុងជួរទីពរីែដលមនតៃម្លខពស់ជងមុន។ ចំេពះពលករកនុង្រសុកវញិ ជពិ

េសសពលករែដលកំពុងេធ្វើករងរ មទល់ែដន ពលករ ងសង់ ៉ រអីគគសីនី ពលករកបេ់ឈើ ។ល។ 
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សុទធែតមន្រកុម្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទេទ្របកបមុខរបរេនកែន្លងេនះ េ យគម នបនទទួលករអបរ់ ំករែថ

ទ ំនិង ពយបលជំងឺកមេ គ ឬជងំេឺអដស៍។ល។ និង ករ ម នឲយបន្រតឹម្រតូវេទ។ េហើយអ្វីែដល

ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តីបនដឹងកនុងេពលថមីៗេនះ គឺមនពលករ និង បុគគលិកបរេទសខ្លះែដលកំពុងបំ

េពញករងរេនកនុង្របេទសកមពុជេន មតំបន់ ច្់រសយលមយួចំនួនដូចជកែន្លង ងសងទ់ំនប់

រអីគគីសនី ។ល។ េពលមកកនទ់ី្របជុំជនម្តងៗ គឺែតងែតននំររីកសីុផ្លូវេភទ េទកែន្លងរបស់ខ្លួនេ យ

គម នេ្របើ្របស់េ្រ មអនមយ័េទ។ 

េយងេលើពត័ម៌នដេ៏្រគះថន កេ់នះ ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តីបនជំ បគណៈ្របតិភូ្រកសួងកិចចករ

នរ្ីរជបថ េនេពលថមីៗេនះ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ បនទំនកទ់ំនងជមយួ្រកុម្របឹក អភិ

វឌ នក៍មពុជ ែដលេធ្វើករងរវនិិេយគជមយួខងវស័ិយឯកជន ឲយជួយ េលើកទឹកចិត្តឲយវស័ិយឯកជន

ចូលរមួអបរ់ពំីជំងឺេអដស៍ និង ជំរុញករេ្របើ្របស់េ្រ មអនមយ័ផងែដរ។ េលើសពីេនះេទេទៀតឯក

ឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តីកប៏នបញជ កថ់ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊នុ ែសន នេពលថមីៗេនះេទើប

ែតនឹង កេ់ចញនូវេគលនេយបយ៧ចំណុចកនុងករេឆ្លើយតបេទនឹងជងំឺេអដស៍េន្របេទសកមពុជ 

ែដលកនុងេនះគឺត្រមូវឲយ កេ់គលនេយបយ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ និង េលើកកមពស់សុខភពម  

េទកនុងេគលនេយបយភូម-ិឃុំមនសុវតថិភពេធ្វើជមូល ្ឋ នកនុងករ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍។ េហើយេន

កនុងរយៈដខ៏្លខីងមុខេនះ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជងំឺេអដស៍កម៏នគំេ ងនឹងបន្តេរៀបចំគំេ ងែផនករ

យុទធ ្រស្តជតិទូលំទូ យ និង ពហុវស័ិយេឆ្លើយតបេទនឹងករ ល លេមេ គេអដស៍ និងជងំឺ

េអដស៍េលើកទី៤ ពីឆន ២ំ០១៦-២០២០ បន្តពីែផនករយុទធ ្រស្តជតិេលើកទី៣ ពីឆន ២ំ០១១-២០១៥

។ ទនទឹមគន េនះែដរ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍កប៏នែកស្រមួលនូវ្រកុមករងរយុទធ ្រស្តចំនួន
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៧ ឲយមកេន្រតឹម៥វញិ គឺទី១្រកុមករងរយុទធ ្រស្តបងក រ ែថទ ំនិង ពយបល ទ២ី្រកុមករងរយុទធ

្រស្តកតប់នថយផលបះ៉ពល់ ទី៣្រកុមករងរយុទធ ្រស្តបេងកើតបរយិកសអំេ យផល ទី៤្រកុម

ករងរយុទធ ្រស្តមគគុេទសកភ៏ព នងិ អភវិឌ នឲ៍យសីុគន  និង ទី៥្រកុមករងរយុទធ ្រស្ត ម ន និង 

យតៃម្ល។ េហើយអ្វីែដលកនែ់តវេិសសវ ិ លជងេនះេទៀតគឺឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសុខភបិលជ

អនុ្របធន ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជងំឺេអដស៍េនកនុងអណត្តថមេីនះ។ 

ឯកឧត្តម្របធនកប៏នសងកតធ់ងនថ់ េគលបំណងសំខនៃ់នកិច្របជុំនៃថងេនះ គឺចង់ ្ត ប ់ និង 

ចងប់នមតិេយបល់មយួចំនួនពីគណៈ្របតិភូ្រកសួងកិចចករនរ ី ជពិេសសពីេ កជំទវរដ្ឋម្រន្តីថេតើ

ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជងំឺេអដស៍ នងិ ្រកសួងកចិចករនរ ី គួរ្របកនយ់កនូវកិចចសហ្របតិបត្តិករែបប

 និង េ យមេធយបយ ខ្លះ េដើមបឲីយករងរ្របយុទធនឹងជមងេឺអដស៍ និង េយនឌរ័ទទួលបនេជគ

ជយ័កនែ់ត្របេសើរែថមេទៀត។ 

ជករេឆ្លើយតបេ កជំទវរដ្ឋម្រន្តីបនចបេ់ផ្តើមេ យសែម្តងនូវគរវកិចចេគរពចំេពះឯកឧត្តម

្របធន និង សហករ ី ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ទងំអស់ែដលកំពុងមនវត្តមនេនកនុងកិចច្របជុ ំ

និង បនែណនសំមសភពគណៈ្របតិភូ្រកសួងកិចចករនរែីដលរមួមនៈ េ កជំទវ កុប ម៉រយ៉ីស 

រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងកិចចករនរ ី េ កជំទវ េខៀវ េសរវុីឌ  អគគនយកៃនអគគនយក ្ឋ នអភវិឌ ន៍

សងគម្រកសួងកិចចករនរ ីេ ក្រសី ហូ៊ និរមិ ្ត  ្របធននយក ្ឋ ន្រស្តី និង សុខភព នងិ កញញ  វទិ វកី 

ជំនួយករេ កជំទវរដ្ឋម្រន្តី។ ជបន្តេទៀតេ កជំទវរដ្ឋម្រន្តីសូមករអនុញញ តពីឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តី

ចូលរមួផ្តល់ជពត័ម៌នមយួចំនួនែដល្រកសួងកិចចករនរបីនអនុវត្តកន្លងមកេហើយែដលេឆ្លើយតបេទ

នឹង កង្វល់របស់ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍។  
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ពកព់ន័ធេទេលើករេ្រគះថន កៃ់នករេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន េ កជំទវរដ្ឋម្រន្ត ី សូមឯកភពជ

មយួ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ែដលពីមនុគឺមនែតករេ្របើ្របស់ែបបហិតកវ ែបបជកជ់ែផ ង 

ែតឥឡូវេនះបនបន្តមកជករេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ នចកែ់ដលជសញញ មយួេ្រគះថន កប់ំផុតេទនឹងករ

ឆ្លងេមេ គេអដស៍។ ចំេពះ ថ នភពរកសីុផ្លូវេភទ េ កជំទវរដ្ឋម្រន្តី សូមចប់ រមមណ៍ជពីរ្របេភទ

គឺៈ ្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទេ យផទ ល់ទទួលរងនូវអំេពើហិង េ្រចើនជង និង ្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទេ យ្របេយល

ែដលមនចំនួនេ្រចើនជង។ េលើសពីេនះេទេទៀត្រកសួងកិចចករនរកីប៏នយកចិត្តទុក កេ់ទេលើករ

ឆ្លងេមេ គេអដស៍ពីម្ត យេទទរកផងែដរ។  ចំេពះបញ្ហ ពលករេទបរេទសវញិ េ កជំទវបនផ្តល់

នូវពត័ម៌នថ ជទូេទមុននឹងេទេធ្វើករងរេនបរេទស គឺពលករ្រតូវែត មនករ្រតួតពិនិតយសុខភព 

េហើយេបើគតម់នផទុកេមេ គេអដស៍ គឺ្រកុមហុ៊នេគមនិយកេទ ែតកង្វល់របស់េ កជំទវគឺពលករចំ

ក្រសុកេទបរេទស េហើយបនឆ្លងេមេ គេអដស៍មកពី្រសុកេគ បនទ បម់កយកមកចម្លងកនុង្រសុក

វញិ។ ចំេពះពលករកនុង្រសុកែដលកំពុងបំេពញករងរេន មកែន្លងកបេ់ឈើ កែន្លង ងសង់ ៉ រ ី

អគគីសនី ។ល។ គឺេ កជំទវរដ្ឋម្រន្តីនឹងបន្តឲយមនទីរកិចចករនរេីខត្តបន្តករែស្វងរកពត័ម៌នបែនថមេទៀត 

ជបន្តេទៀតេ កជំទវរដ្ឋម្រន្តីបនជំ បជូនេ យ្រតួសៗពីវឌ នៈភព នងិ សមទិធិផលែដល្រក

សួងកិចចករនរទីទួលបនពីករអនុវត្តកន្លងមក គឺកិចចសហ្របតិបត្តិករ ជមយួអងគករែឃរកមពុជកនុង

ករចូលរមួកតប់នថយអេំពើហិង ផ្លូវេភទ ឬករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទកនុងចំេ មបុគគលិក្រគឹះ ថ នកំ ន្ត

សបបយ ជពិេសសជមយួ្រកុមនរបីំេរ ើ្រ េបៀែដលទទួលបនេជគជយ័ជបន្តបនទ ប។់ ែតទនទឹមនឹង

េនះកេ៏នមនករលំបកមយួចំននួពកីរមនិចងចូ់លរមួរបស់្រកុមហុ៊នែចកចយ្រ េបៀកនុង្រសុកខ្លះែដរ 

េនេពលែដល្រកុមហុ៊ន្រ េបៀធំៗេ្រក្រសុកសុទធែតបង្ហ ញនូវករគ្ំរទ និង ចូលរមួយ៉ងេពញេលញ។ 
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កប៏៉ុែន្តេយង មករខិតខំ្របឹងែ្របងបន្តិចម្តងៗ រមួជមយួនឹងករព្រងឹងករអនុវត្តចបប ់ េយើងេឃើញ

ថនិេយជកបនសហករល្អេឡើងវញិ។ បចចុបបននេនះនិេយជិកបនបេងកើតជសមគម េ យមនទូរ

ស័ពទទំនកទ់នំង២៤េម៉ងកនុងករែស្វងរកករគ្ំរទពី្រកសួងកិចចករនរ ី និង ពបី៉ូលីសេនេពលែដល

មនបញ្ហ ។ ចំេពះ្រកុមនររីកសីុផ្លូវេភទេ យផទ ល់វញិ គឺ្រកសួងកិចចករនរកីន្លងមកបនចូលរមួេធ្វើ

ករផ ព្វផ យេ្រ មអនមយ័ ១០០% េនេខត្តកំពងេ់ ម និង េខត្តដៃទេទៀតជេ្រចើន ប៉ុែន្តពកួគត់

សំុឲយមនជំនួយពីមច ស់្រគឹះ ថ នផង េ្រពះថេបើពួកគតប់ដិេសធកររមួេភទ ជមយួេភញ វែដលមនិ្រពម

េ្របើេ្រ មអនមយ័ េនះពួកគត់ ចទទួលរងនូវទណ្ឌ កមមពមីច ស់្រគឹះ ថ ន ឬ ពីេភញ វ។ ្រស័យេហតុ

េនះ េ កជំទវរដ្ឋម្រន្តីចងឲ់យ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍បន្តេធ្វើករងរជមយួេភញ វ មរយៈករ

ផ ព្វផ យេទដល់អតិថជិនពីករចម្លងេមេ គេអដស៍ពីគតេ់ទ្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទ និង ពី្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទ

េទេភញ វវញិ។ 

ចំេពះករបងក រករចម្លងេមេ គេអដស៍ពីម្ត យេទកូនវញិ ្រកសួងកិចចករនរធី្ល បម់នបទពិ

េ ធន ៍ កនុងករេរៀបចំជេវទិកសហគមនស៍្រមប្់រស្តី ឬ ករផ ព្វផ យជ ធរណៈ ម្របពន័ធវទិយុ 

និង ទូរទស នក៍នុងករជំរុញឲយ្រស្តីជ្របពនធឲយេ្របើ្របស់េ្រ មអនមយ័ េនេពលែដលប្តីរបស់ខ្លួនជ

្រកុមែដល្របឈមមុខខពស់នឹងករចម្លងេមេ គេអដស៍ ែតផទុយមកវញិពួកគតេ់ពលខ្លះ ចទទលួរងនូវ

អំេពើហិង  ពបី្តីរបស់ពួកគតវ់ញិ េ យ រែតករមនិយល់ដឹង។ ្រស័យេហតុេនះ ្រកសួងកិចចករនរ ី

បនប្តូរយុទធ ្រស្ត េ យេធ្វើករងរេនះជមយួ្របពនធផង នងិ ជមយួប្តីផង។ ឧទហរណ៍កនុងករេរៀបចំ

េវទិកសហគមនន៍េពលបចចុបបននេនះ គឺត្រមូវឲយមនករចូលរមួទងំប្តីផង នងិ ្របពនធផង។  
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េឆ្ល តកនុងឱកសេនះ ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តី កប៏នបញជ កជូ់នេ កជំទវរដ្ឋម្រន្តីថ កនុងេរឿង

េ្រ មអនមយ័១០០% េនះ គឺសេម្តចេតេជ ហ៊នុ ែសន គ្ំរទទងំ្រសុងឲយបន្តករអនុវត្តឲយបន

កនែ់តខ្ល ងំក្ល ែថមេទៀត េហើយកប៏ន កជ់េគលនេយបយទី១ េនកនុងចំេ មេគលនេយបយ

ទងំ៧ចំណុចេទៀតផង។ 

ចូលរមួកនុងករផ្តល់ពត័ម៌នបែនថមពវីឌ នៈភព និង សមទិធផិលរបស់្រកសួងកិចចករនរ ី

េ ក្រសី ហ៊ ូនិរមិ ្ត  បនជំ បជូនអងគ្របជុំថកន្លងមកេនះ្រកសួងកិចចករនរ ីនិង ជញ ធរជតិ្រប

យុទធនឹងជំងឺេអដស៍បនេធ្វើសហ្របតិបត្តិករ្របកបេ យេជគជយ័ កនុងករេរៀបចំជេគលករណ៍ែណ

នជំតិស្តីពីករប្រញជ បជំងេឺអដស៍េទកនុងេយនឌរ័ អនុវត្តេ យ្រកសួងកិចចករនរ ី និង ករប្រញជ ប

េយនឌរ័ េទកនុងករេឆ្លើយតបជតិ្របយុទធនឹងជងំឺេអដស៍ ែដលអនុវត្តេ យ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺ

េអដស៍។ េលើសពីេនះេទេទៀត្រកសួងកិចចករនរេី្រកមករគ្ំរទថវកិពីអងគករ UNFPA និង 

UNWOMEN កំពុងបន្តអនុវត្តនូវកមមវធិីេលើកកមពស់សិទធិអំ ចរបស់្រស្តីកនុងករចូលរមួកតប់នថយអំេពើ

ហិង ្រគប្់របេភទ ជពេិសសអំេពើហិង ផ្លូវេភទ ែដលនេំទរកករចម្លងេមេ គេអដស៍ េហើយកមមវធិី

េនះកំពុងែតមនករចប់ រមមណ៍បន្តពីអងគករ UNDP និង មូលនិធិសកល េដើមបពី្រងីកករក ង

សមតថភពបែនថមេទៀតេទដល់សមជិក្រកុម្របឹក ឃំុែដលទទួលខុស្រតូវេ យផទ ល់េនកនុងករ្រគប់

្រគងសហគមន។៍ មយួវញិេទៀត្រកសួងកិចចករនរកីំពុងែតបនទទួលករគ្ំរទពី ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹង

ជំងេឺអដស៍េលើកមមវធិី ម ន និង យតៃម្លករេឆ្លើយតបជតិ្របយុទធនឹងជងំឺេអដស៍ផងែដរ។ 

ជកិចចបន្តកនុងករចូលរមួរបស់្រកសួងកិចចករនរេីលើ្រកុមករងរយុទធ ្រស្តទងំ៥ ែដល ជញ

ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេទើបែតនឹងែកស្រមួលកនុងេពលថមីៗេនះ េ កជំទវរដ្ឋម្រន្តី បនេលើកេឡើងថ 



9 

 

្រកសួងកិចចករនរ ី កដូ់ចជបនចូលរមួបនមយួចំនួនធំេទេលើ្រកុមករងរយុទធ ្រស្តទងំ៥េនះ 

គឺេនែតយុទធ ្រស្តកតប់នថយផលបះ៉ពល់មយួេទ ែដលេនមនិទនេ់ធ្វើបនទូលំទូ យេនេឡើយ។ 

ជមយួគន េនះែដរេ កជំទវរដ្ឋម្រន្តីកប៏ន យតៃម្លខពស់ចំេពះកិចចសហ្របតិបត្តិករដល៏្អជមយួ ជញ  

ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍កន្លងមក ឧទហរណ៍កនុងេពលថមីៗេនះឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តីបនអនុញញ ត

ឲយេ កជំទវ សុឹម េខងខំ អនុ្របធន ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍បនចូលរមួជមយួគណៈ

្របតិភូ្រកសួងកិចចករនរេីទករពររបយករណ៍ជតិស្តីពីសីុដ (CEDAW) េនទី្រកុងហ ែឺណវ ្រប

េទសស្វីស ែដលេ កជំទវអនុ្របធនបនជួយ េ្រចើនេលើករងរេនះ។ 

ជករេឆ្លើយតបេទនឹងករចូលរមួយ៉ងសកមមរបស់្រកសួងកិចចករនរ ី ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តី

បនសំែដងនូវករេកតសរេសើរយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះវឌ នៈភព និង សមទិធិផលដល៏្អ្របេសើរៃនកិចច

សហ្របតិបត្តិករែដល្រកសួងកិចចករនរ ី និង ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជងំឺេអដស៍បនទទួលកន្លងមក 

េហើយឯកឧត្តមបនចតទុ់កថ កិចច្របជុំនៃថងេនះ គឺជកចិច្របជុំេលើកដំបូងៃនកិចចសហ្របតិបត្តិករកនុង

អណត្តថមីេនះ េហើយឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តីសំណូមពរឲយបន្តកចិចសហ្របតិបត្តិករ្របកបេ យែផ្លផក េនះ

ជបន្តេទៀត មរយៈករអេញជ ើញេ កជំទវ កបុ ម៉រីយ៉ស រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងកិចចករនរចូីល

រមួជសមជិក Execom របស់ CCC ៃនមូលនិធសិកល្របចកំមពុជ េហើយេ្រកយេពលែដល្រកុមករ

ងរយុទធ ្រស្តថមីទងំ្របបំនេរៀបចំជផ្លូវករេហើយេនះ កសូ៏មឲយេ កជំទវរដ្ឋម្រន្តីពិនិតយលទធភព

កនុងករបញជូ នថន កដ់ឹកន ំ និង ម្រន្តបីេចចកេទសចូលរមួជសមជិកៃន្រកុមករងរយុទធ ្រស្តេនះ េទ

មសំេណើ ររបស់ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ផង។ 
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ជករេឆ្លើយតប េ កជំទវរដ្ឋម្រន្តីកិចចករនរសូីមគ្ំរទចំេពះសំេណើ រសហ្របតិបត្តកិរថមីរបស់

ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តី។ 

កិចច្របជុ ំនិង ពិភក រ ង្រកសួងកិចចករនរ ីនិង ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជងំឺេអដស៍ បនបញចប់

្របកបេទេ យែផ្លផក  េទ មករេ្រគងទុកេនេវ េម៉ងបនួរេសៀលកនុងៃថងដែដល េ្រកយពីមនករ

សំែដងនូវអំណរគុណ និង ករជូនពរពីឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តី។    

           


