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អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយទុ្ធនឹងជំងឺអេដស ៍

 

សុន្ទរកថា 

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រន្ត ីអេៀង មូល ីប្រធាន្អាជ្ញា ធរជ្ញត្ិប្រយុេធន្ឹងជំងឺទេដ្ស ៍

ថ្លែងកនុងឱកាសទរើកកិច្ចប្រជុំទេញេងគអាជ្ញា ធរជ្ញត្ិប្រយុេធន្ឹងជំងឺទេដ្ស៍ ទ ើកេី២ ឆ្ន ំ២០១៤ 

េីសតីការគណៈរដ្ឋមន្រន្តី ថ្លៃេី២១ ថ្ែតុ្លា ឆ្ន ំ២០១៤ 

 

សូមគោរព ៖ 
 

 ឯកឧត្តម គោកជំទាវ ជាថ្នា ក់ដឹកនំអាជាា ធរជាតិ្ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍ 

 ឯកឧត្តម គោកជំទាវ ជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍តាម ប្កសួង 
រដឋគេខាធិការដ្ឋឋ ន កាកបាទ្ប្កហមកមពុជា និង រាជធានី-គេត្ត 

 ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកស្សី មកពី េគគគេខាធិការដ្ឋឋ នអាជាា ធរជាតិ្ 
ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍ 

 ឯកឧត្តម គោកជំទាវ ជាប្រធានគេខាធិការដ្ឋឋ នប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍តាមប្កសួង 
រដឋគេខាធិការដ្ឋឋ ន កាកបាទ្ប្កហមកមពុជា និង រាជធានី-គេត្ត និង 

 េស់គោក គោកស្សី នងកញ្ញា  ជាគ ា្ៀវជាតិ្ និង េនតរជាតិ្ទាំងេស់ដដេបាន 
េគ ជ្ ើញចូេរួមកាុងកិចចប្រជំុនគពេគនេះ 

 
ថ្ងៃគនេះ េាុំម្មនគសចកតីគោមនសសរកីរាយជាេតិ្ររម្មគដ្ឋយបានចូេរួមជាេធិរតី្ 

កាុង “កិច្ចប្រជ ុំពេញអង្គអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយ ទ្ធនឹង្ជុំងឺ្ពអដស៍ ព ើកទី្២ ឆ្ន ុំ២០១៤”  ដ៏ម្មន 
ោរៈសំខាន់ នគពេគនេះ ។  

គ ល្ៀត្កាុងឱកាសដ៏មហាវគិសសវោិេ នគពេគនេះផងដដរ កាុងនមថ្នា ក់ដឹកនំអាជាា
ធរជាតិ្ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍ និង កាុងនមេលួនេាុំផ្ទា េ់ េាុំសូមសដមតងនូវការោា គមន៍ និង 
េំណរគុណយ៉ាងប្ជាេគប្ៅជូនចំគ េះ ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកស្សី នងកញ្ញា  
ទាំងេស់ដដេបានចូេរួមកាុងគវទិ្កាថ្នា ក់ជាតិ្នគពេគនេះ ។ ជាមួយោា គនេះ េាុំក៏សូមគ ល្ៀត្ 
ឱកាសសដមតងនូវការគកាត្សរគសើរចំគ េះឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកស្សី នង 
កញ្ញា  ដដេបានេិត្េំយកេស់កម្មល ំងកាយចិត្ត និង ប្បាជាា ោា រតី្ចូេរួមចំដណកដឹកនំ 

 

ប្រះរាជ្ញណាចប្ររមពុជ្ញ 
ជ្ញតិ សាសនា ប្រះមហារសប្ត 
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ប្គរ់ប្គង និង សប្មរសប្មួេការគ ល្ើយត្រជាតិ្ទូ្េំទូ្ោយ និង ពហុវស័ិយប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ
គេដស៍ គៅប្គរ់េំដ្ឋរ់ថ្នា ក់រហូត្ទ្ទួ្េបានគជាគជ័យជារនតរនា រ់គួរជាទី្គម្មទ្នៈ គៅកាុង
ឆ្ា ំ២០១៤គនេះ តាមរយៈការប្គរ់ប្គងប្រករគដ្ឋយចីរភាព នូវការធាល ក់ចុេះជារនតរនា រ់ថ្នការ
រាេដ្ឋេគមគរាគគេដស៍គៅកមពុជា ។ 

េាុំសូមេនុញ្ញា ត្ជប្ម្មរជូនេងគពិធីទាំងមូេប្ជារថ្ន គយងតាមគគប្ម្មងដផនការ
សកមាភាពឆ្ា ំ២០១៤ កិចចប្រជំុគពញេងគអាជាា ធរជាតិ្ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍ប្តូ្វប្បារពាគ ើង
ជាគទ្ៀងទាត់្គរៀងរាេ់៦ដេមតង ។ គយងគៅតាមេទ្ធផេររស់កិចចប្រជំុគពញេងគអាជាា ធរ 
ជាតិ្ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍ គេើកទី្២ នដេវចិឆិកា ឆ្ា ំ២០១៣ និង គេើកទី្១ នដេមិងុន
ឆ្ា ំ២០១៤កនលងគៅគនេះ គឺគយើងទ្ទួ្េបាន ៖ ទី្១) គសចកតីសគប្មចររស់រាជរដ្ឋឋ ្ិបាេសតីពី
គោេនគយបាយ៧ចំណុចកាុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍ ទី្២) ការឯកភាពជាគោេការណ៍ 
ពីរាជរដ្ឋឋ ្ិបាេកាុងការគផាើរបាយការណ៍សតីពីវឌ្ឍនភាពថ្នការគ ល្ើយត្រគមគរាគគេដស៍ និង 

ជំងឺគេដស៍គៅកមពុជាឆ្ា ំ២០១២-២០១៣ ជូនេងគការសហប្រជាជាតិ្ ទី្៣) គសចកតីសគប្មច 

ជាគោេការណ៍ពីរាជរដ្ឋឋ ្ិបាេកាុងការដ្ឋក់គរកខភាពកមពុជាគធាើជាម្មច ស់ផាេះ កាុងការគរៀរចំ
សនាិសីទ្េនតរជាតិ្សតីពីជំងឺគេដស៍ប្រចំតំ្រន់អាសីុបា៉ា សីុហាិកគៅឆ្ា ំ២០១៧ ។ គប្ៅពីគនេះ 
គយើងកំពុងគសាើសំុការោំប្ទ្ពីរាជរដ្ឋឋ ្ិបាេ កាុងការរគងកើនងវកិាជាតិ្ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍ 
និង រនតចេនប្រ្ពធនធានពីខាងគប្ៅជារនតគៅគទ្ៀត្ ។  

 

ឯកឧតតម ពោកជុំទាវ ពោក ពោកស្សី នាង្កញ្ញា ! 
គយងតាមរគរៀរវារៈកិចចប្រជំុនថ្ងៃគនេះ គឺ គយើងមកជួរជំុោា គដើមបីពិនិត្យគមើេគ ើង

វញិរួមោា នូវវឌ្ឍនភាព ប្រសិទ្ធភាព និង សមិទ្ធផេដដេទ្ទួ្េបានពីការេនុវត្តគគប្ម្មង
ដផនការយុទ្ធោស្រសតជាតិ្ទូ្េំទូ្ោយ និង ពហុវស័ិយគ ល្ើយត្រគៅនឹងការរាេដ្ឋេគមគរាគ
គេដស៍ និង ជំងឺគេដស៍គេើកទី្៣ ពីឆ្ា ំ២០១១-២០១៥ និង គដ្ឋយដ កការេនុវត្តនូវ
គគប្ម្មងដផនការសកមាភាពជាតិ្ទូ្េំទូ្ោយ និង ពហុវស័ិយប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍ឆ្ា ំ 
២០១៤ គដើមបីឱយដឹងចាស់ថ្ន គត្ើគយើងកំពុងទ្ទួ្េបានគជាគជ័យកប្មិត្ណា? គត្ើគយើងគៅ 
ម្មនចំណុចេាេះខាត្េាីេលេះដដេប្តូ្វដត្ដកេមអ គដើមបីនំឱយគយើងគធាើបានកាន់ដត្សុប្កិត្គ ើង 
ដងមគទ្ៀត្នូវ “រច្ច របននភាេននការពរៀរច្ុំសុំព ើ គពប្ោង្មូ និធិសក ” ជាមួយនឹងការ 
ចងប្កងជាងាីនូវ “គពប្ោង្ផែនការយ ទ្ធសាស្រសតជ្ញតិទូ្ ុំទូ្ោយ និង្ េហ វស័ិយ ព ល្ើយ 
តរពៅនឹង្ការរា ដា ពមពរាគពអដស៍ និង្ ជុំងឺ្ពអដស៍ ព ើកទី្៤ េីឆ្ន ុំ ២០១៦-២០២០”។ 
គយើងទាំងេស់ោា ប្តូ្វចូេរួមគធាើឱយសគប្មចបាននូវគោេគៅរីសូនយ នឆ្ា ំ២០១៥ ២០២០ 
និង ២០៣០ ខាងមុេគនេះ ។ កាុងន័យគនេះ គយើងប្តូ្វទាមទារឱយម្មននូវ យុទ្ធោស្រសត គោេ
នគយបាយ ធនធាន កប្មិត្ណា គដើមបីឱយការគ ល្ើយត្រររស់គយើងបានសមស្សរគៅនឹង 
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ោា នភាពរាេដ្ឋេគមគរាគគេដស៍ និង ជំងឺគេដស៍ និង ោា នភាពប្រឈមររស់ប្កុមគោេ 
គៅគៅកាុងប្រគទ្សកមពុជាគយើងគនេះ ។ 

 
ឯកឧតតម ពោកជុំទាវ ពោក ពោកស្សី នាង្កញ្ញា ! 

ជារួម ការរាេដ្ឋេគមគរាគគេដស៍ និង ជំងឺគេដស៍គៅគេើសកេគោកក៏ម្មនការ
ធាល ក់ចុេះគួរឱយកត់្សម្មគ េ់ដដរ គទាេះរីជាប្រគទ្សមួយចំនួនគៅកំពុងដត្ប្រឈមនឹងការរាេ
ដ្ឋេេពស់ក៏គដ្ឋយ ។ គិត្ប្តឹ្មឆ្ា ំ២០១៣កនលងគៅគនេះ ម្មនេាកផាុកគមគរាគគេដស៍ចំនួន 
៣៥ោននាក់ គៅគេើសកេគោក គរើគិត្ចរ់ពីម្មនការរាេដ្ឋេគមគរាគគេដស៍ដំរូងមក
គឺម្មនមនុសសប្រម្មណជា ៧៨ោននាក់ ដដេបាន ល្ងគមគរាគគេដស៍ គហើយកាុងគនេះ 
៣៩ោននាក់ បានោល រ់រួចគៅគហើយ ។ ការ ល្ងគមគរាគគេដស៍ងាីក៏បានធាល ក់ចុេះប្រម្មណជា 
៣៨%ចរ់តាំងពីឆ្ា ំ២០០១មក គហើយគរើគិត្ប្តឹ្មដត្កាុងឆ្ា ំ២០១៣ គឺម្មនេាកដដេបាន ល្ង 
គមគរាគគេដស៍ងាីប្រម្មណជា ២,១ោននាក់ ដដេកាេពីឆ្ា ំ២០០១ គឺម្មនរហូត្ដេ់គៅ
៣,៤ោននាក់ ។ ការោល រ់គដ្ឋយោរជំងឺគេដស៍ក៏បានធាល ក់ចុេះប្រម្មណជា ៣៥% ចរ់ 
តាំងពីឆ្ា ំ២០០៥មក ដដេជាឆ្ា ំម្មនការោល រ់គដ្ឋយោរជំងឺគេដស៍េពស់រំផុត្ គហើយគរើ 
គិត្ប្តឹ្មដត្កាុងឆ្ា ំ២០១៣ គឺម្មនេាកោល រ់គដ្ឋយោរជំងឺគេដស៍ ប្រម្មណជា ១,៥ោននាក់ 
ដដេកាេពីឆ្ា ំ២០០៥ គឺម្មនរហូត្ដេ់គៅ ២,៤ោននាក់ ។   

គដ្ឋយដ ក ការរាេដ្ឋេគមគរាគគេដស៍គៅកាុងប្រគទ្សកមពុជាគឺសាិត្គៅកាុងោា ន
ភាពមួយដដេកំពុងដត្ធាល ក់ចុេះជារនតរនា រ់ចរ់តាំងពីឆ្ា ំ១៩៩៨ ដដេម្មនេប្តាេាកផាុក 
គមគរាគគេដស៍េពស់រំផុត្រហូត្ដេ់ ១,៧% មកគៅប្តឹ្មចគនល េះ ០,៧% គៅ ០,៦% នឹងអាច
ធាល ក់ចុេះដងមគទ្ៀត្រហូត្ដេ់ ០,៤% កាុងឆ្ា ំ២០១៤គនេះផងដដរ ។ ដូចោា គនេះដដរ ករណី ល្ង
គមគរាគគេដស៍ងាីក៏បានធាល ក់ចុេះជាេំដ្ឋរ់ ពីេពស់រំផុត្ចំនួន ៥.៨១៤នាក់ កាុងឆ្ា ២ំ០០០ 
មកគៅប្តឹ្មដត្ ៧៨៩ គៅឆ្ា ំ២០១៤ ចំដណកឯចំនួនករណីោល រ់គដ្ឋយោរជំងឺគេដស៍ក៏
បានធាល ក់ចុេះដូចោា ពីេពស់រំផុត្ចំនួន ៦.៦៥៧ គៅកាុងឆ្ា ២ំ០០៤ មកគៅប្តឹ្មដត្ ៣.០៧៤ 
កាុងឆ្ា ំ២០១៤គនេះ គឺគកើនគ ើងរនតិចគរើគប្រៀរគធៀរគៅឆ្ា ំមុនៗ ។ តាមតួ្គេេចុងគប្កាយ 
ដដេគយើងទ្ទួ្េបាន ប្រគទ្សកមពុជាគយើងម្មនេាកផាុកគមគរាគគេដស៍ចំនួន ៧២.៥៤៥នាក់ 
គដ្ឋយដ កេាកប្តូ្វការឱសងប្រឆ្ំងគមគរាគគេដស៍ម្មនចំនួនប្រម្មណជា ៥២.៦៦២នាក់ 
និង េាកដដេកំពុងទ្ទួ្េគសវាពាបាេម្មនចំនួន ៤៥.៤៦៣នាក់ ។ ដូគចាេះគយងតាមព័ត៌្
ម្មនសតីពីការរាេដ្ឋេគមគរាគគេដស៍គនេះ គយើងអាចគធាើការសនាិដ្ឋឋ នបានថ្ន ប្រគទ្សកមពុជា
ជាប្រគទ្សមួយដដេទ្ទួ្េបានគជាគជ័យកាុងការប្គរ់ប្គងការរាេដ្ឋេគមគរាគគេដស៍ និង 
ជំងឺគេដស៍ទាំងស្សុង និង ប្រករគដ្ឋយប្រសិទ្ធភាពេពស់ ។  
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នគពេរនតិចគទ្ៀត្គនេះ នឹងម្មនការគធាើរទ្រង្ហា ញមួយចំនួនសតីពីវឌ្ឍនភាព និង
សមិទ្ធផេគនលឹេះមួយចំនួនដដេគយើងទាំងេស់ោា បានទ្ទួ្េកនលងមក គៅកាុងឆ្ា ំ២០១៤គនេះ 
រួមជាមួយនឹងគសចកតីប្ ងជាគោេការណ៍សតីពី ការគរៀរចំនូវគគប្ម្មងដផនការយុទ្ធោស្រសត
ជាតិ្ទូ្េំទូ្ោយ និង ពហុវស័ិយសតីពីការគ ល្ើយត្រគៅនឹងគមគរាគគេដស៍ និង ជំងឺគេដស៍
គេើកទី្៤ ពីឆ្ា ំ២០១៦-២០២០ និង គសចកតីប្ ងជាគោេការណ៍េនតរាគមន៍គនលឹេះគដើមបី 
គរៀរចំជាគគប្ម្មងសំគណើ ងវកិាគៅ គណៈកម្មា ធិការមូេនិធិសកេ ពីប្កុមការង្ហររគចចក
គទ្សថ្នេគគគេខាធិការដ្ឋឋ នអាជាា ធរជាតិ្ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍ ដដេទាមទារជាចំបាច់
នូវការចូេរួមយ៉ាងសកមាពី ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកស្សី នងកញ្ញា  កាុងការ 
ពិភាកា ការផតេ់គយរេ់ និង េនុោសន៍ឱយបានផុសផុេ គដើមបីធានឱយបានថ្ន 
ឯកោរជាគសចកតីប្ ងទាំងពីរ ពិត្ជាបានទ្ទួ្េនូវការដកេមអឱយបានកាន់ដត្ប្រគសើរដងម 
គទ្ៀត្ គដ្ឋយ ល្ុេះរញ្ញច ំងនូវការពិត្ពីការរាេដ្ឋេគមគរាគគេដស៍ និង គសចកតីប្តូ្វការជាអាទិ្ 
ភាព កាុងការគ ល្ើយត្ររួមជាមួយនឹងការគប្រើប្បាស់នូវេនតរាគមន៍ដដេម្មនប្រសិទ្ធភាពេពស់ 
ដត្ចំណាយងវកិាតិ្ច គប្ េះដូចគយើងទាំងេស់ោា បានដឹងគហើយថ្ន ងវកិាសប្ម្មរ់ការគ ល្ើយ 
ត្រគៅនឹងជំងឺគេដស៍គៅទូ្ទាំងសកេគោកកំពុងដត្ម្មនការធាល ក់ចុេះគួរឱយប្ពួយបារមភ ។  

េាុំម្មនសងឃឹមយ៉ាងមុត្មំ្មថ្ន េទ្ធផេដដេទ្ទួ្េបានពីកិចចប្រជំុគនេះ ពិត្ជាម្មន
ោរៈសំខាន់ណាស់ ដដេប្កុមការង្ហររគចចកគទ្សអាចយកគៅគប្រើប្បាស់កាុងការគរៀរចំ
រ ច្ រ់នូវឯកោរជាគោេការណ៍ទាំងពីរខាងគេើ រួមជាមួយនឹងត្ប្មូវការធនធានដ៏ពិត្ 
ប្បាកដមួយ គដើមបីគ ល្ើយត្រគៅនឹងការរាេដ្ឋេគមគរាគគេដស៍ និង ជំងឺគេដស៍ឱយកាន់ដត្
ម្មនប្រសិទ្ធភាពេពស់ដដេនឹងចរ់គផតើមគចញដំគណើ រពីឆ្ា ំ២០១៥ខាងមុេគនេះ ។ 

គដើមបីទុ្កគពេគវោឱយបានគប្ចើនដេ់ការពិភាកា េាុំសូមរ ច្ រ់សុនារកថ្នគរើកកិចច 
ប្រជំុគពញេងគអាជាា ធរជាតិ្ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍នគពេគនេះ និង សូមប្រសិទ្ធពរជូន 
ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកស្សី នងកញ្ញា  ទាំងេស់ ឱយម្មនសុេភាពេអ 
កម្មល ំងម្មំមួន កាុងការចូេរួមពិភាកាឱយទ្ទួ្េបានគជាគជ័យគៅតាមកមាវត្ាុដដេបានគប្ោង 
ទុ្ក និង សូមប្រកាសគរើក “កិច្ចប្រជ ុំពេញអង្គអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយ ទ្ធនឹង្ជុំងឺ្ពអដស៍ ព ើកទី្២ 
ឆ្ន ុំ២០១៤” ចរ់ពីគពេគនេះត្គៅ ។ 

សូមអរគ  ! 


