ប្រះរាជ្ញណាចប្ររមពជ្ញ
ុ

ជ្ញតិ សាសនា ប្រះមហារសប្ត

3

អាជ្ញាធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍

សុន្រទ កថា
ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រន្តី អេៀង មូល ី ប្រធាន្អាជ្ញាធរជ្ញត្ិប្រយុេធន្ឹងជំងឺទេដ្ស៍
ថ្លែងកនុងឱកាសទរើកកិច្ប្ច រជុំទេញេងគអាជ្ញាធរជ្ញត្ិប្រយុេធន្ឹងជំងឺទេដ្ស៍ ទ ើកេី២ ឆ្នំ២០១៤
េីសីកា
ត រគណៈរដ្ឋមន្រន្តី ថ្លៃេី២១ ថ្ែត្ុលា ឆ្នំ២០១៤
សូមគោរព ៖


ឯកឧត្តម គោកជំទាវ ជាថ្នាក់ដឹកនំអាជាាធរជាត្ិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍



ឯកឧត្តម គោកជំទាវ ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍តាម ប្កសួ ង



រដឋគេខាធិការដ្ឋឋន កាកបាទ្ប្កហមកមពុជា និង រាជធានី -គេត្ត

ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកស្សី មកពី េគគគេខាធិការដ្ឋឋនអាជាាធរជាត្ិ
ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍




ឯកឧត្តម គោកជំទាវ ជាប្រធានគេខាធិការដ្ឋឋនប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍តាមប្កសួង
រដឋគេខាធិការដ្ឋឋន កាកបាទ្ប្កហមកមពុជា និង រាជធានី -គេត្ត និង

េស់គោក គោកស្សី នងកញ្ញា ជាគ្ាៀវជាត្ិ និង េនតរជាត្ិទាំងេស់ដដេបាន
េគ្ជើញចូេរួមកាុងកិ ចចប្រជុំនគពេគនេះ
ថ្ងៃគនេះ

េាំុម្មនគសចកតីគោមនសសរក
ី រាយជាេត្ិររម្មគដ្ឋយបានចូេរួមជាេធិ រត្ី

កាុង “កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជ្ញតិប្រយទ្ធនឹង្ជុំង្ឺពអដស៍ ព

ើកទ្ី២ ឆ្ន២
ុំ ០១៤”

ដ៏ម្មន

ោរៈសំខាន់ នគពេគនេះ ។

ិ េ នគពេគនេះផងដដរ កាុងនមថ្នាក់ដឹកនំអាជាា
គ្លៀត្កាុងឱកាសដ៏មហាវ ិគសសវោ
ធរជាត្ិប្រយុទ្ធនឹងជំ ងឺគេដស៍ និង កាុងនមេលួនេាំុផ្ទាេ់ េាំុ សូមសដមតងនូវការោាគមន៍ និ ង
េំណរគុណយ៉ា ងប្ជាេគប្ៅជូនចំគ

េះ ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកស្សី នងកញ្ញា

ទាំងេស់ដដេបានចូេរួមកាុងគវទ្ិកាថ្នាក់ ជាត្ិនគពេគនេះ ។ ជាមួយោាគនេះ េាំុក៏សូមគ្លៀត្
ឱកាសសដមតងនូវការគកាត្សរគសើរចំគ េះឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកស្សី នង
កញ្ញា

ដដេបានេិត្េំ យកេស់កម្មលំងកាយចិត្ត និ ង

ប្បាជាាោារត្ីចូេរួមចំដណកដឹកនំ
1

ិ ័យប្រយុ ទ្ធនឹងជំងឺ
ប្គរ់ ប្គង និង សប្មរសប្មួេការគ្លើយត្រជាត្ិទ្ូេំទ្ូោយ និ ង ពហុវស
គេដស៍ គៅប្គរ់េំដ្ឋរ់ ថ្នាក់រហូត្ទ្ទ្ួ េបានគជាគជ័យជារនតរនារ់ គួរជាទ្ីគម្មទ្នៈ គៅកាុង
ឆ្ាំ២០១៤គនេះ តាមរយៈការប្គរ់ប្គងប្រករគដ្ឋយចីរភាព នូវការធាលក់ចុេះជារនតរនារ់ថ្នការ
រាេដ្ឋេគមគរាគគេដស៍ គៅកមពុជា ។

េាំុសូមេនុញ្ញាត្ជប្ម្មរជូនេងគពិធីទាំងមូ េប្ជារថ្ន
គយងតាមគគប្ម្មងដផនការ
សកមាភាពឆ្ាំ២០១៤ កិ ចចប្រជុំ គពញេងគអាជាាធរជាត្ិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍ប្ត្ូវ ប្បារពាគ ើង
ជាគទ្ៀងទាត្់គរៀងរាេ់៦ដេមតង ។ គយងគៅតាមេទ្ធផេររស់កិចចប្រជុំគពញេងគអាជាាធរ
ិ ិកា
ជាត្ិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍ គេើកទ្ី២ នដេវច
ឆ
ឆ្ាំ២០១៣ និង គេើកទ្ី១ នដេមិ ងុន
ឆ្ាំ២០១៤កនលងគៅគនេះ គឺគយើងទ្ទ្ួេបាន ៖ ទ្ី១) គសចកតីសគប្មចររស់រាជរដ្ឋឋ្ិ បាេសតីពី
គោេនគយបាយ៧ចំណុចកាុងការប្រយុ ទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍ ទ្ី២) ការឯកភាពជាគោេការណ៍
ពីរាជរដ្ឋឋ្ិ បាេកាុងការគផាើរបាយការណ៍សតីពីវឌ្ឍនភាពថ្នការគ្លើយត្រគមគរាគគេដស៍

និង

ជំងឺគេដស៍ គៅកមពុជាឆ្ាំ២០១២-២០១៣ ជូនេងគការសហប្រជាជាត្ិ ទ្ី៣) គសចកតីសគប្មច
ជាគោេការណ៍ពីរាជរដ្ឋឋ្ិបាេកាុងការដ្ឋក់គរកខភាពកមពុជាគធាើជាម្មចស់ផាេះ

កាុងការគរៀរចំ
សនាិសីទ្េនតរជាត្ិសីព
ត ីជំងឺគេដស៍ប្រចំត្ំរន់អាសុីបា៉ាសុីហិក
ា គៅឆ្ាំ២០១៧ ។ គប្ៅពីគនេះ
ិ ជាត្ិ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍
កាុងការរគងកើនងវកា
និង រនតចេនប្រ្ពធនធានពីខាងគប្ៅជារនតគៅគទ្ៀត្ ។
គយើងកំពុងគសាើសុំការោំប្ទ្ពី រាជរដ្ឋឋ្ិបាេ

ឯកឧតតម ពោកជុំទាវ ពោក ពោកស្សី នាង្កញ្ញា!
គយងតាមរគរៀរវារៈកិចចប្រជុំនថ្ងៃគនេះ គឺ គយើងមកជួរជុំោាគដើមបីពិនិត្យគមើេគ

ើង

វ ិញរួមោានូវវឌ្ឍនភាព ប្រសិទ្ធភាព និ ង សមិទ្ធផេដដេទ្ទ្ួេបានពីការេនុ វត្តគគប្ម្មង
ិ ័យគ្លើយត្រគៅនឹងការរាេដ្ឋេគមគរាគ
ដផនការយុទ្ធោស្រសតជាត្ិទ្ូេំទ្ូោយ និ ង ពហុវស
គេដស៍ និង ជំងឺគេដស៍គេើកទ្ី៣ ពី ឆ្ាំ២០១១-២០១៥ និង គដ្ឋយដ
គគប្ម្មងដផនការសកមាភាពជាត្ិទ្ូេំទ្ូោយ

និង

កការេនុវត្តនូវ

ិ ័យប្រយុទ្ធនឹងជំ ងឺគេដស៍ឆ្ាំ
ពហុវស

២០១៤ គដើមបីឱយដឹងចាស់ថ្ន គត្ើគយើងកំពុងទ្ទ្ួេបានគជាគជ័យកប្មិត្ណា? គត្ើគយើងគៅ
ម្មនចំណុចេាេះខាត្េាីេលេះដដេប្ត្ូវដត្ដកេមអ
ដងមគទ្ៀត្នូវ

“រច្ចរបននភាេននការពរៀរច្ុំសុំព

ចងប្កងជាងាីនូវ
តរពៅនឹង្ការរា

គដើមបីនំឱយគយើងគធាើបានកាន់ដត្សុប្កិត្គ
ើ គពប្ោង្មូ

“គពប្ោង្ផែនការយទ្ធសាស្រសតជ្ញតិទ្ូ
ដា

និធិសក

ុំទ្ូោយ

ពមពរាគពអដស៍ និង្ ជុំង្ឺពអដស៍ ព

និង្

”

ើង

ជាមួយនឹងការ

ិ ័យ
េហវស

ព្លើយ

ើកទ្ី៤ េីឆ្នុំ ២០១៦-២០២០”។

គយើងទាំងេស់ ោាប្ត្ូវចូេរួមគធាើឱយសគប្មចបាននូវគោេគៅរីសូនយ នឆ្ាំ២០១៥ ២០២០
និង ២០៣០ ខាងមុេគនេះ ។ កាុងន័យគនេះ គយើងប្ត្ូវទាមទារឱយម្មននូវ យុទ្ធោស្រសត គោេ
នគយបាយ ធនធាន កប្មិត្ណា គដើមបីឱយការគ្លើយត្រររស់គយើងបានសមស្សរគៅនឹ ង

2

ោានភាពរាេដ្ឋេគមគរាគគេដស៍ និ ង ជំងឺគេដស៍ និង ោានភាពប្រឈមររស់ប្កុមគោេ
គៅគៅកាុងប្រគទ្សកមពុជាគយើងគនេះ ។

ឯកឧតតម ពោកជុំទាវ ពោក ពោកស្សី នាង្កញ្ញា!
ជារួម ការរាេដ្ឋេគមគរាគគេដស៍ និ ង ជំងឺគេដស៍គៅគេើសកេគោកក៏ម្មនការ
ធាលក់ ចុេះគួរឱយកត្់សម្មគេ់ដដរ
ដ្ឋេេពស់ក៏គដ្ឋយ

គទាេះរីជាប្រគទ្សមួយចំ នួនគៅកំ ពុងដត្ប្រឈមនឹ ងការរាេ

។ គិ ត្ប្ត្ឹមឆ្ាំ២០១៣កនលងគៅគនេះ

ម្មនេាកផាុកគមគរាគគេដស៍ ចំនួន

៣៥ោននាក់ គៅគេើសកេគោក គរើគិត្ចរ់ពីម្មនការរាេដ្ឋេគមគរាគគេដស៍ ដំរូងមក
គឺម្មនមនុសសប្រម្មណជា

៧៨ោននាក់

ដដេបាន្លងគមគរាគគេដស៍

គហើ យកាុងគនេះ

៣៩ោននាក់ បានោលរ់រួចគៅគហើយ ។ ការ្លងគមគរាគគេដស៍ងីាក៏បានធាលក់ចុេះប្រម្មណជា
៣៨%ចរ់តាំងពីឆ្ាំ២០០១មក គហើយគរើ គិត្ប្ត្ឹមដត្កាុងឆ្ាំ២០១៣ គឺម្មនេាកដដេបាន្លង
គមគរាគគេដស៍ងីប្ា រម្មណជា ២,១ោននាក់ ដដេកាេពីឆ្ាំ២០០១ គឺម្មនរហូត្ដេ់គៅ

៣,៤ោននាក់ ។ ការោលរ់គដ្ឋយោរជំងឺគេដស៍ ក៏បានធាលក់ចុេះប្រម្មណជា ៣៥% ចរ់
តាំងពី ឆ្ាំ២០០៥មក

ដដេជាឆ្ាំម្មនការោលរ់គដ្ឋយោរជំងឺគេដស៍េពស់រំផុត្

គហើយគរើ

គិត្ប្ត្ឹមដត្កាុងឆ្ាំ២០១៣ គឺម្មនេាកោលរ់គដ្ឋយោរជំងឺគេដស៍ ប្រម្មណជា ១,៥ោននាក់
ដដេកាេពីឆ្ាំ២០០៥ គឺម្មនរហូត្ដេ់គៅ ២,៤ោននាក់ ។
គដ្ឋយដ

ក

ការរាេដ្ឋេគមគរាគគេដស៍គៅកាុងប្រគទ្សកមពុជាគឺសិ ាត្គៅកាុងោាន

ភាពមួយដដេកំពុងដត្ធាលក់ ចុេះជារនតរនារ់ចរ់តាំងពីឆ្ាំ១៩៩៨

ដដេម្មនេប្តាេាកផាុក

គមគរាគគេដស៍េពស់រំផុត្រហូត្ដេ់ ១,៧% មកគៅប្ត្ឹមចគនលេះ ០,៧% គៅ ០,៦% នឹងអាច
ធាលក់ ចុេះដងមគទ្ៀត្រហូត្ដេ់ ០,៤% កាុងឆ្ាំ២០១៤គនេះផងដដរ ។ ដូចោាគនេះដដរ ករណី្លង
គមគរាគគេដស៍ងីក
ា ៏បានធាលក់ ចុេះជាេំដ្ឋរ់

ពីេពស់រំផុត្ចំនួន ៥.៨១៤នាក់

កាុងឆ្ាំ២០០០

មកគៅប្ត្ឹមដត្ ៧៨៩ គៅឆ្ាំ២០១៤ ចំដណកឯចំ នួនករណីោលរ់គដ្ឋយោរជំងឺគេដស៍ ក៏
បានធាលក់ចុេះដូចោាពីេពស់រំផុត្ចំនួន ៦.៦៥៧ គៅកាុងឆ្ា២
ំ ០០៤ មកគៅប្ត្ឹមដត្ ៣.០៧៤
កាុងឆ្ាំ២០១៤គនេះ គឺគកើនគ

ើងរនតិចគរើគប្រៀរគធៀរគៅឆ្ាំមុនៗ ។ តាមត្ួគេេចុងគប្កាយ

ដដេគយើងទ្ទ្ួេបាន ប្រគទ្សកមពុជាគយើងម្មនេាកផាុកគមគរាគគេដស៍ចំនួន ៧២.៥៤៥នាក់
គដ្ឋយដ

កេាកប្ត្ូវការឱសងប្រឆ្ំងគមគរាគគេដស៍ ម្មនចំ នួនប្រម្មណជា

៥២.៦៦២នាក់

និង េាកដដេកំពុងទ្ទ្ួេគសវាពាបាេម្មនចំនួន ៤៥.៤៦៣នាក់ ។ ដូគចាេះគយងតាមព័ ត្៌
ម្មនសតីពីការរាេដ្ឋេគមគរាគគេដស៍គនេះ គយើងអាចគធាើការសនាិដ្ឋឋនបានថ្ន ប្រគទ្សកមពុជា
ជាប្រគទ្សមួយដដេទ្ទ្ួេបានគជាគជ័ យកាុងការប្គរ់ប្គងការរាេដ្ឋេគមគរាគគេដស៍ និង
ជំងឺគេដស៍ទាំងស្សុង និ ង ប្រករគដ្ឋយប្រសិទ្ធភាពេពស់ ។
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នគពេរនតិចគទ្ៀត្គនេះ

នឹងម្មនការគធាើរទ្រង្ហាញមួយចំនួនសតីពីវឌ្ឍនភាព

និង

សមិទ្ធផេគនលឹេះមួ យចំនួនដដេគយើងទាំងេស់ោាបានទ្ទ្ួេកនលងមក គៅកាុងឆ្ាំ២០១៤គនេះ
រួមជាមួយនឹ ងគសចកតីប្ ងជាគោេការណ៍សតីពី ការគរៀរចំនូវគគប្ម្មងដផនការយុទ្ធោស្រសត
ជាត្ិ ទ្ូេំទ្ូោយ និង ពហុវ ិស័យសតីពីការគ្លើយត្រគៅនឹងគមគរាគគេដស៍ និង ជំងឺគេដស៍
គេើកទ្ី៤

ពី ឆ្ាំ២០១៦-២០២០

និង

គរៀរចំជាគគប្ម្មងសំគណើងវ ិកាគៅ

គសចកតីប្

ងជាគោេការណ៍េនតរាគមន៍ គនលឹេះ គដើមបី

គណៈកម្មាធិការមូេនិ ធិសកេ

គទ្សថ្នេគគគេខាធិការដ្ឋឋនអាជាាធរជាត្ិ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍

ពី ប្កុមការង្ហររគចចក

ដដេទាមទារជាចំបាច់

នូវការចូេរួមយ៉ា ងសកមាពី ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកស្សី នងកញ្ញា កាុងការ
ពិភាកា ការផតេ់គយរេ់ និង េនុោសន៍ឱយបានផុសផុេ គដើ មបីធានឱយបានថ្ន
ឯកោរជាគសចកតីប្

ងទាំងពីរ

ពិត្ជាបានទ្ទ្ួេនូវការដកេមអឱយបានកាន់ដត្ប្រគសើរដងម

គទ្ៀត្ គដ្ឋយ្លុេះរញ្ញ
ច ំងនូវការពិត្ពីការរាេដ្ឋេគមគរាគគេដស៍ និង គសចកតីប្ត្ូវការជាអាទ្ិ
ភាព កាុងការគ្លើយត្ររួមជាមួយនឹងការគប្រើប្បាស់នូវេនតរាគមន៍ដដេម្មនប្រសិ ទ្ធភាពេពស់
ដត្ចំណាយងវ ិកាត្ិច គប្

ិ សប្ម្មរ់ការគ្លើយ
េះដូចគយើងទាំងេស់ោាបានដឹងគហើយថ្ន ងវកា

ត្រគៅនឹងជំងឺគេដស៍គៅទ្ូទាំងសកេគោកកំពុងដត្ម្មនការធាលក់ ចុេះគួរឱយប្ពួយបារមភ ។
េាំុម្មនសងឃឹមយ៉ា ងមុ ត្ម្មំថ្ន េទ្ធផេដដេទ្ទ្ួេបានពី កិចចប្រជុំគនេះ ពិត្ជាម្មន
ោរៈសំ ខាន់ណាស់
ដដេប្កុមការង្ហររគចចកគទ្សអាចយកគៅគប្រើប្បាស់ កុាងការគរៀរចំ
រ្ចរ់ នូវឯកោរជាគោេការណ៍ទាំងពីរខាងគេើ

រួមជាមួយនឹ ងត្ប្មូវការធនធានដ៏ពិត្

ប្បាកដមួយ គដើមបីគ្លើយត្រគៅនឹងការរាេដ្ឋេគមគរាគគេដស៍ និង ជំងឺគេដស៍ ឱយកាន់ ដត្
ម្មនប្រសិទ្ធភាពេពស់ដដេនឹងចរ់គផតើមគចញដំគណើរពីឆ្ាំ ២០១៥ខាងមុ េគនេះ ។
គដើមបីទ្ុកគពេគវោឱយបានគប្ចើនដេ់ការពិភាកា

េាំុសូមរ្ចរ់សុនារកថ្នគរើកកិ ចច
ប្រជុំ គពញេងគអាជាាធរជាត្ិប្រយុទ្ធនឹងជំ ងឺគេដស៍នគពេគនេះ
និង
សូមប្រសិទ្ធពរជូន
ឯកឧត្តម

គោកជំទាវ

គោក

គោកស្សី

នងកញ្ញា

ទាំងេស់

ឱយម្មនសុេភាពេអ

កម្មលំងម្មំមួន កាុងការចូេរួមពិ ភាកាឱយទ្ទ្ួេបានគជាគជ័យគៅតាមកមាវត្ាុដដេបានគប្ោង
ទ្ុក និង សូមប្រកាសគរើក “កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជ្ញតិប្រយទ្ធនឹង្ជុំង្ឺពអដស៍ ព
ឆ្ន២
ុំ ០១៤” ចរ់ពីគពេគនេះត្គៅ ។

ើកទ្ី២

សូមអរគ

!
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