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អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយទុ្ធនឹងជំងឺអេដស ៍

 

សុន្ទរកថា 

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រន្ត ីអេៀង មូល ីប្រធាន្អាជ្ញា ធរជ្ញត្ិប្រយុេធន្ឹងជំងឺទេដ្ស ៍

ថ្លែងកនុងសន្និបាត្ប្រចំឆ្ន ំ២០១៤ ររស់អាជ្ញា ធរជ្ញត្ិប្រយុេឋន្ឹងជំងឺទេដ្ស ៍

េីសតីការគណៈរដ្ឋមន្រន្តី ថ្លៃេី២២ 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 ើញចូេរួមកាុងសនាិបាត្នគពេគនេះ 

 
ជារឋម ជាថ្ាីមតងគទ្ៀត្ េាុំសូមសដមតងនូវគសចកតីគោមនសសរកីរាយគដ្ឋយបានចូេ 

រួមជាេធិរតី្កាុង “សនាិបាត្ប្រចំឆ្ា ំ២០១៤ររស់អាជាា ធរជាតិ្ប្រយុទ្ឋនឹងជំងឺគេដស៍”  គយើង 
នថ្ថ្ៃគនេះ ។  

ជាមួយគនេះ កាុងនមថ្នា ក់ដឹកនំអាជាា ធរជាតិ្ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍ និង កាុងនម 
េលួនេាុំផ្ទា េ់ េាុំសូមសដមតងនូវការោា គមន៍ និង េំណរគុណជាថ្ាីមតងគទ្ៀត្ដដរចំគ េះ 
ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកស្សី នងកញ្ញា  ទាំងេស់ដដេបានរនតចូេរួមកាុង 

 

ប្រះរាជ្ញណាចប្ររមពុជ្ញ 
ជ្ញតិ សាសនា ប្រះមហារសប្ត 
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សនាិបាត្ប្រចំឆ្ា ំររស់អាជាា ធរនគពេគនេះ រនា រ់ពីការជួរោា កាេពីមសិេមិញគៅកាុង 
កិចចប្រជំុគពញេងគថ្នអាជាា ធរគយើង ។  

េាុំសូមជប្ម្មរជូនេងគសនាិបាត្ទាំងមូេប្ជារថ្ន គៅកាុងរយៈគពេជិត្មួយឆ្ា ំ២០១៤ 
គនេះ អាជាា ធរបានរំគពញកិចចការងារ និង គធាើឱ្យសគប្មចនូវសមិទ្ធផេមួយចំនួនដដេគួរ 
ឱ្យកត់្សម្មគ េ់ដូចជា ៖  
១)  សហការគរៀរចំសិកាា ោោប្រចំតំ្រន់អាសីុខាងត្បូង និង អាសីុរូ ៌ា សតីពី គំរូហិរ ា្ 
របទានដកេមអថ្ាីររស់មូេនិធិសកេ ដដេម្មនេាកចូេរួមប្រម្មណជា ៣០០នក់ 
មកពី២០ប្រគទ្ស និង ពីថ្ដគូរគចចកគទ្សមកពីេងគការ UNAIDS, WHO និង UNDP 
ប្ពមទាំងេាកតំ្ណាងមកពីប្កសួង ក់ព័នធថ្នរាជរដ្ឋឋ ្ិបាេកមពុជាផងដដរ ។ គយើង 
បានទ្ទួ្េនូវការគកាត្សរគសើរ និង េំណរគុណពីមូេនិធិសកេ  គដ្ឋយគយើងបាន 
ចូេរួមសហការគរៀរចំ គធាើឱ្យសិកាា ោោម្មនដំគណើ រការប្រប្ពឹត្តគៅគដ្ឋយគជាគ 
ជ័យ ។ កាុងគនេះម្មនការជួយសប្មួេដផាកសនតិសុេ និង ការជួយសប្មួេកាុងការសំុ 
ទិ្ដ្ឋឋ ការ ជាពិគសសចំគ េះគណៈប្រតិ្្ូដដេម្មនការេំបាកកាុងការទ្ទួ្េទិ្ដ្ឋឋ ការ 
ដូចជាគណៈប្រតិ្្ូមកពី េីុរង់៉ អាហ្វា នីោា ន ប៉ាគីោា ន រង់កាល ដដស និង ស្សីេងាា  
ជាគដើម ការរង់ចំទ្ទួ្េគ ា្ៀវគៅប្ពោនយនតគហ្វេះេនតរជាតិ្ ា្ំគពញ ការគរៀរចំកមាវធីិ 
សិេបៈរុរាណ ដដេសដមតងគដ្ឋយប្កុមសិេបៈមកពីោកេវទិ្ាេ័យ្ូមិនាវចិិប្ត្ 
សិេបៈ ថ្នប្កសួងវរបធម៌ា និង វចិិប្ត្សិេបៈ ប្ពមទាំងប្កុមេាកសដមតងដដេជាប្កុម 
រុរសស្សឡាញ់រុរស និង ស្សីស្សស់ផងដដរ  ។ 

 

២)  គៅកាុងការចូេរួមកាុងសនាិសីទ្េនតរជាតិ្គេើកទី្២០ សតីពីជំងឺគេដស៍ គៅដម៉េរ៊ន 
ប្រគទ្សេូស្រ្ោត េី ដដេម្មនការចូេរួមពីគណៈប្រតិ្្ូប្រម្មណ១៣៦០០នក់ មកពី 
២០០ប្រគទ្ស កាុងគោេរំណង ៖ ដចករដំេករទ្ពិគោធន៍រវាងោា កាុងការប្រយុទ្ធ 
នឹងជំងឺគេដស៍ ោត រ់ពីការរកីចគប្មើន ឬ រញ្ញា ប្រឈមកាុងការពាបាេជំងឺគេដស៍ 
ោា រនរណាត ញសហប្រតិ្រត្តិការទូ្ទាំងពិ្ពគោក កាុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍ 
គនេះ ប្រគទ្សកមពុជាគយើងបានទ្ទួ្េការេរេរោទ្រ និង គកាត្សរគសើរពីសំណាក់ 
េាកចូេរួម និង ជាពិគសសពីោស្រ្ោត ចរយ ោរ ៉ូន ឡឺវនី (Sharon Lewin) សហ 
ប្រធានសនាីសីទ្េនតរជាតិ្គេើកទី្២០ សតីពីជំងឺគេដស៍ េំពីគជាគជ័យររស់កមពុជា 
គយើងកាុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍ ។ តាមរយៈេងគប្រជំុគនេះ គេចគចញនូវការេំ វ 
នវដេ់ប្រគទ្សផតេ់ជំនួយ ឱ្យរគងាើនជំនួយហិរ ា្វត្ាុដេ់កមាវធីិគេដស៍គៅទូ្ទាំង 
ពិ្ពគោក និង ម្មនការរញ្ញជ ក់ថ្ន ការពាបាេជំងឺគេដស៍គនេះ ប្តូ្វគធាើការរួមផសំ 
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ជាមួយនឹងការពាបាេជំងឺឯគទ្ៀត្ៗដដរដូចជា ជំងឺរគរង ប្គុនចញ់ រហូត្ដេ់ជំងឺ 
គថ្លើមគទ្ៀត្ផង ។ ចំណុចសំខាន់ៗថ្នសនាិសីទ្គនេះម្មន ៖ 

 

 ក. ការេំ វនវឱ្យប្រគទ្សម្មច ស់ជំនួយរនតផតេ់ជំនួយកាុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ  
   គេដស៍ត្គៅគទ្ៀត្ ។ 
 េ. ការេំ វនវកំុឱ្យគធាើចារ់ដ្ឋក់េំគពើគពសាជារទ្ឧប្កិដឋកាុងដផាកប្ពហាទ្ណឌ  ។ 
 គ. ការេំ វនវកំុឱ្យគរ ើសគេើងចំគ េះមនុសសស្សឡាញ់គ្ទ្ដូចោា  និង រតូរគ្ទ្ ។ 
 ឃ. ការេំ វនវឱ្យរនតការស្ោវប្ជាវគដើមបីពាបាេជំងឺគេដស៍ឱ្យជាសេះគសបើយ ។ 
 

៣) កាុងដំគណើ រគរសកកមាដសាងយេ់ពីោា នភាពរចចុរបនា និង ការពិនិត្យគមើេសភាព 
ការណ៍ផ្ទា េ់គៅមូេដ្ឋឋ ន គយើងបានគៅដេ់គេត្តឧត្តរម្មនជ័យ ប្ពេះវហិ្វរ និង សាឹង 
ដប្ត្ង កាេពីដេមីន និង គៅគេត្តតាដកវ និង គេត្តប្ពេះសីហនុ គៅកាុងដេកញ្ញា  និង 
តុ្ោគនេះ ។ កាុងគនេះ គយើងបានយេ់ដឹងពីគសវាពាបាេ ដថ្ទាំ និង សងគមកិចច 
ដដេជួយោំប្ទ្ដេ់េាកជំងឺគេដស៍ ពីសំណាក់មន្រនតីប្កសួងសុខា្ិបាេ រុគគេិក 
សងគមសីុវេិ និង អាជាា ធរមូេដ្ឋឋ នថ្នា ក់គប្កាមជាតិ្ ។ គយើងក៏បានជួរនឹងករណី 
េាកផាុកគមគរាគដដេទ្ទួ្េគសវាសុខា្ិបាេ និង គៅគប្ៅគសវាដដេជាេាកជំងឺមិន 
បានចូេកាុងប្រព័នធពាបាេ ។ តាមរយៈរទ្ពិគោធន៍ផ្ទា េ់គនេះ គយើងអាចសនាិដ្ឋឋ ន 
បានថ្ន គយើងប្តូ្វការរនតកិចចប្រតិ្រត្តិការពហុវស័ិយឱ្យសីុជគប្ៅដថ្មគទ្ៀត្ គដើមបី 
ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍ឱ្យម្មនប្រសិទ្ធភាព ។ 

 
ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកស្សី នងកញ្ញា ! 

សាិត្គៅចំគ េះមុេរររិទ្ថ្នការថ្យចុេះជំនួយេនតរជាតិ្ គយើងក៏បានគេើកសំគណើ គៅ 
រាជរដ្ឋឋ ្ិបាេ  សំុឱ្យរគងាើនថ្វកិាសប្ម្មរ់អាជាា ធរផង និង ជួយឧរត្ាមភដេ់ការទិ្ញឱ្សថ្ 
ប្រឆ្ំងនឹងជំងឺគេដស៍ ដដេជាការទាមទារររស់មូេនិធិសកេ គប្ េះថ្នគរើោា នការចូេ 
រួមររស់រដ្ឋឋ ្ិបាេគទ្ សំគណើ សំុហិរ ា្របទានគៅមូេនិធិសកេអាចនឹងម្មនហ្វនិ្័យ ឬ 
ប្តូ្វរដិគសធគចេ ។ គយើងគសាើសំុរាជរដ្ឋឋ ្ិបាេរគងាើនថ្វកិាសប្ម្មរ់ឆ្ា ំ២០១៥ ចំនួន 
១ោនដុោល រអាគម៉រកិ សប្ម្មរ់ឆ្ា ំ២០១៦ ចំនួន ១,២ដុោល រអាគម៉រកិ និង សប្ម្មរ់ឆ្ា ំ២០១៧ 
ចំនួន១,៥ោនដុោល រអាគម៉រកិ ។  គយើងសងឃឹមថ្ននឹងទ្ទួ្េបានចគមលើយជាវជិជម្មនគៅកាុង 
គពេឆ្រ់ៗគនេះ ។ 
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ជាការគប្ត្ៀមេលួនចំគ េះការធាល ក់ចុេះជំនួយពីមូេនិធិសកេគនេះ គយើងក៏កំពុងសិកា 
រកប្រ្ពហិរ ា្វត្ាុដថ្ទ្គផសងគទ្ៀត្ គដ្ឋយនឹងយកចំណុចគនេះគៅពិភាកាជាមួយោា រ័ន 
ទ្ទួ្េេុសប្តូ្វ ក់ព័នធ ដូចជាប្កសួងគសដឋកិចច និង ហិរ ា្វត្ាុ ប្កសួងសុខា្ិបាេ ប្កសួង 
ដផនការ និង ប្កុមប្រឹកាេ្ិវឌ្ឍកមពុជា ជាគដើម។ 

គោេគៅយុទ្ធោស្រ្សតចំរងររស់គយើងគឺ រនតេនុវត្តគោេនគោបាយ៧ចំណុចកាុង 
ការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍ត្គៅគទ្ៀត្ គដ្ឋយេិត្េំឱ្យការេនុវត្តការងារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍ 
ម្មនសកមាភាពកាន់ដត្ខាល ំងគឡើងគៅមូេដ្ឋឋ នតាមរយៈ គោេនគោបាយ្ូមិ-ឃំុម្មនសុវត្ាិ 
ភាព គដ្ឋយកំណត់្្ូមិោស្រ្សតដដេរងគប្ោេះគដ្ឋយោរជំងឺគេដស៍ធៃន់ធៃរ ដដេអាចនឹង 
គកើត្ម្មនគៅទី្កដនលងដដេម្មនគសវាកមានតគប្ចើន និង គដ្ឋយគធាើការប្រុងប្រយ័ត្ាេពស់ចំគ េះ 
រេកទី្២ដដេអាចគកើត្គឡើងកាុងចំគណាមយុវវយ័ កមាករ-កមាការនីិគរាងចប្ក និង ជន 
ចំណាកស្សុក ។ 

គនេះជាចំណុចសំខាន់ៗដដេេាុំសូមគេើកគឡើង រដនាមគេើេាីដដេេាុំបានជប្ម្មររួច 
មកគហើយកាេពីកាុងសម័យប្រជំុគពញេងគររស់អាជាា ធរគយើងកាេពីមសិេមិញ ។ ឥឡូវ 
គនេះ េាុំសូមទុ្កឱ្កាសជូន ឯកឧត្តម គោកជំទាវ តំ្ណាងគណៈកម្មា ធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ 
គេដស៍ មកពីរាជធានី និង គេត្តមួយចំនួន គធាើរទ្រងាា ញពីសមិទ្ធផេ ឬការរកីចគប្មើន ដដេ 
ទ្ទួ្េបានកាុងដដេរាជធានី ឬគេត្ត ររស់ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គដើមបីឱ្យគយើងទំាងេស់ោា  
បានយេ់ដឹងផង ។ 

េាុំសូមប្រកាសគរើក “សនាិបាត្ប្រចឆំ្ា ២ំ០១៤ររស់អាជាា ធរជាតិ្ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ 
គេដស៍” ចរ់ពីគពេគនេះត្គៅ ។ 

សូមេរគុណ! 


