ប្រះរាជ្ញណាចប្ររមពជ្ញ
ុ

ជ្ញតិ សាសនា ប្រះមហារសប្ត

3

អាជ្ញាធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍

សុន្រទ កថា
ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រន្តី អេៀង មូល ី ប្រធាន្អាជ្ញាធរជ្ញត្ិប្រយុេធន្ឹងជំងឺទេដ្ស៍
ថ្លែងកនុងសន្និបាត្ប្រចំឆ្នំ២០១៤ ររស់អាជ្ញាធរជ្ញត្ិប្រយុេឋន្ឹងជំងឺទេដ្ស៍
េីសីកា
ត រគណៈរដ្ឋមន្រន្តី ថ្លៃេី២២ 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
េគ្ជើញចូេរួមកាុងសនាិបាត្នគពេគនេះ
ជារឋម ជាថ្ាីមតងគទ្ៀត្ េាំុសូមសដមតងនូ វគសចកតីគោមនសសរក
ី រាយគដ្ឋយបានចូ េ

រួមជាេធិរត្ីកុាង “សនាិបាត្ប្រចំឆ្ាំ២០១៤ររស់អាជាាធរជាត្ិប្រយុទ្ឋនឹងជំ ងឺគេដស៍ ” គយើង
នថ្ថ្ៃគនេះ ។

ជាមួយគនេះ កាុងនមថ្នាក់ដឹកនំអាជាាធរជាត្ិប្រយុទ្ធនឹងជំ ងឺគេដស៍ និ ង កាុងនម

េលួនេាំុផ្ទាេ់

េាំុសូមសដមតងនូវការោាគមន៍

និង

េំណរគុណជាថ្ាីមតងគទ្ៀត្ដដរចំគ

េះ

ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកស្សី នងកញ្ញា ទាំងេស់ ដដេបានរនតចូេរួមកាុង

1

សនាិបាត្ប្រចំឆ្ាំររស់អាជាាធរនគពេគនេះ

រនារ់ពីការជួ រោាកាេពី មសិេមិ ញគៅកាុង

កិចចប្រជុំគពញេងគថ្នអាជាាធរគយើង ។

េាំុសូមជប្ម្មរជូនេងគសនាិបាត្ទាំងមូេប្ជារថ្ន គៅកាុងរយៈគពេជិ ត្មួយឆ្ាំ២០១៤

គនេះ អាជាាធរបានរំគពញកិចចការងារ និង គធាើឱ្យសគប្មចនូវសមិទ្ធផេមួយចំ នួនដដេគួរ
ឱ្យកត្់សម្មគេ់ ដូចជា ៖
១) សហការគរៀរចំសិកាាោោប្រចំត្ំរន់ អាសុីខាងត្បូង និង អាសុីរូ ៌ា សតីពី គំរូហិរ្ា

របទានដកេមអថ្ីរា រស់មូេនិធិសកេ ដដេម្មនេាកចូេរួមប្រម្មណជា ៣០០នក់
មកពី ២០ប្រគទ្ស និ ង ពីថ្ដគូ រគចចកគទ្សមកពី េងគការ UNAIDS, WHO និង UNDP
ប្ពមទាំងេាកត្ំណាងមកពីប្កសួង

ក់ព័នធថ្នរាជរដ្ឋឋ្ិបាេកមពុជាផងដដរ ។ គយើង

បានទ្ទ្ួេនូវការគកាត្សរគសើរ និង េំណរគុណពីមូេនិ ធិសកេ គដ្ឋយគយើងបាន
ចូេរួមសហការគរៀរចំ

គធាើឱ្យសិកាាោោម្មនដំគណើរការប្រប្ពឹត្តគៅគដ្ឋយគជាគ

ជ័យ ។ កាុងគនេះម្មនការជួយសប្មួេដផាកសនតិសុេ និង ការជួយសប្មួេកាុងការសុំ
ទ្ិដ្ឋឋការ ជាពិគសសចំគ

េះគណៈប្រត្ិ ្ូដដេម្មនការេំបាកកាុងការទ្ទ្ួេទ្ិដ្ឋឋការ

ដូចជាគណៈប្រត្ិ្ូមកពី េុីរង
៉ ់ អាហ្វានី ោាន បា៉ គីោាន រង់កាលដដស និ ង ស្សី េងាា

ិ ី
ជាគដើម ការរង់ចំទ្ទ្ួេគ្ាៀវគៅប្ពោនយនតគហ្វេះេនតរជាត្ិ្ំគា ពញ ការគរៀរចំកមាវធ
សិេបៈរុរាណ

ិ ាេ័ យ្ូមិនាវច
ិ ិប្ត្
ដដេសដមតងគដ្ឋយប្កុមសិេបៈមកពីោកេវទ្

ិ ិប្ត្សិ េបៈ ប្ពមទាំងប្កុមេាកសដមតងដដេជាប្កុម
សិេបៈ ថ្នប្កសួងវរបធម៌ា និង វច
រុរសស្សឡាញ់រុរស និង ស្សីស្សស់ ផងដដរ ។

២) គៅកាុងការចូេរួមកាុងសនាិសីទ្េនតរជាត្ិគេើកទ្ី២០ សតីពីជំងឺគេដស៍ គៅដម៉េរ៊ ន
ប្រគទ្សេូស្រ្ោតេី ដដេម្មនការចូេរួមពីគណៈប្រត្ិ្ូប្រម្មណ១៣៦០០នក់ មកពី

២០០ប្រគទ្ស កាុងគោេរំណង ៖ ដចករដំ េករទ្ពិគោធន៍រវាងោាកាុងការប្រយុទ្ធ
នឹងជំ ងឺគេដស៍ ោតរ់ពីការរក
ី ចគប្មើ ន ឬ រញ្ញ
ា ប្រឈមកាុងការពាបាេជំងឺគេដស៍

ោារនរណា
ត ញសហប្រត្ិ រត្តិការទ្ូទាំងពិ្ពគោក កាុងការប្រយុ ទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍

គនេះ ប្រគទ្សកមពុជាគយើងបានទ្ទ្ួេការេរេរោទ្រ និង គកាត្សរគសើរពីសំណាក់

ី (Sharon Lewin) សហ
េាកចូេរួម និង ជាពិគសសពីោស្រ្ោតចរយ ោរូន
៉ ឡឺវន
ប្រធានសនាីសីទ្េនតរជាត្ិគេើកទ្ី ២០

សតីពីជំងឺគេដស៍

េំពីគជាគជ័យររស់ កមពុជា

គយើងកាុងការប្រយុ ទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍ ។ តាមរយៈេងគប្រជុំគនេះ គេចគចញនូវការេំ
នវដេ់ប្រគទ្សផតេ់ជំនួយ

វ

ិ ីគេដស៍គៅទ្ូ ទាំង
ឱ្យរគងាើនជំនួយហិរ្ា វត្ាុដេ់កមាវធ

ពិ្ពគោក និង ម្មនការរញ្ញ
ជ ក់ថ្ន ការពាបាេជំ ងឺគេដស៍គនេះ ប្ត្ូវគធាើការរួមផសំ

2

ជាមួយនឹងការពាបាេជំងឺឯគទ្ៀត្ៗដដរដូចជា ជំងឺរគរង ប្គុនចញ់ រហូត្ដេ់ ជំងឺ
គថ្លើមគទ្ៀត្ផង ។ ចំណុចសំខាន់ ៗថ្នសនាិសីទ្គនេះម្មន ៖
ក. ការេំ

វនវឱ្យប្រគទ្សម្មចស់ជំនួយរនតផតេ់ជំនួយកាុងការប្រយុទ្ធនឹងជំ ងឺ

គេដស៍ត្គៅគទ្ៀត្ ។
េ. ការេំ
គ. ការេំ
ឃ. ការេំ

វនវកុំឱ្យគធាើចារ់ ដ្ឋក់េំគពើគពសាជារទ្ឧប្កិដឋកុងដផា
ា
កប្ពហាទ្ណឌ ។
វនវកុំឱ្យគរស
ើ គេើងចំគ

េះមនុ សសស្សឡាញ់គ្ទ្ដូចោា និង រតូរគ្ទ្ ។

វនវឱ្យរនតការស្ោវប្ជាវគដើមបីពាបាេជំងឺគេដស៍ឱ្យជាសេះគសបើយ ។

៣) កាុងដំគណើរគរសកកមាដសាងយេ់ ពីោានភាពរចចុរបនា និង ការពិនិត្យគមើេសភាព
ការណ៍ផ្ទាេ់គៅមូេដ្ឋឋន គយើងបានគៅដេ់គេត្តឧត្តរម្មនជ័យ ប្ពេះវ ិហ្វរ និង សាឹង

ដប្ត្ង កាេពីដេមីន និ ង គៅគេត្តតាដកវ និង គេត្តប្ពេះសីហនុ គៅកាុងដេកញ្ញា និង

ត្ុោគនេះ ។ កាុងគនេះ គយើងបានយេ់ ដឹងពីគសវាពាបាេ ដថ្ទាំ និង សងគមកិចច
ដដេជួយោំប្ទ្ដេ់េាកជំងឺគេដស៍

ពី សំណាក់មន្រនតីប្កសួងសុខា្ិបាេ

រុគគេិក

ិ
សងគមសុីវេ
និង អាជាាធរមូេដ្ឋឋនថ្នាក់គប្កាមជាត្ិ ។ គយើងក៏បានជួ រនឹងករណី

េាកផាុកគមគរាគដដេទ្ទ្ួេគសវាសុខា្ិ បាេ និង គៅគប្ៅគសវាដដេជាេាកជំ ងឺមិន
បានចូេកាុងប្រព័ នធពាបាេ ។ តាមរយៈរទ្ពិគោធន៍ផ្ទាេ់គនេះ គយើងអាចសនាិដ្ឋឋន
បានថ្ន

ិ ័យឱ្យសុីជគប្ៅដថ្មគទ្ៀត្
គយើងប្ត្ូវការរនតកិចចប្រត្ិរត្តិការពហុវស

គដើមបី

ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍ឱ្យម្មនប្រសិទ្ធភាព ។

ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកស្សី នងកញ្ញា!
សាិត្គៅចំគ

េះមុេរររ
ិ ទ្ថ្នការថ្យចុេះជំ នួយេនតរជាត្ិ គយើងក៏បានគេើកសំគណើគៅ

ិ សប្ម្មរ់អាជាាធរផង និង ជួយឧរត្ាមភដេ់ ការទ្ិញឱ្សថ្
រាជរដ្ឋឋ្ិបាេ សុំឱ្យរគងាើនថ្វកា
ប្រឆ្ំងនឹងជំងឺគេដស៍ ដដេជាការទាមទារររស់មូេនិធិសកេ គប្

េះថ្នគរើោានការចូេ

រួមររស់រដ្ឋឋ្ិបាេគទ្ សំគណើសុំហិរ្ា របទានគៅមូេនិធិសកេអាចនឹងម្មនហ្វនិ្័យ ឬ
ប្ត្ូវរដិគសធគចេ

។

គយើងគសាើសុំរាជរដ្ឋឋ្ិបាេរគងាើនថ្វ ិកាសប្ម្មរ់ឆ្ាំ២០១៥

ចំនួន

១ោនដុោលរអាគម៉រក
ិ សប្ម្មរ់ឆ្ាំ២០១៦ ចំនួន ១,២ដុោលរអាគម៉រក
ិ និង សប្ម្មរ់ ឆ្ាំ២០១៧
ចំនួន១,៥ោនដុោលរអាគម៉រក
ិ ។
គពេឆ្រ់ៗគនេះ ។

ិ ជម្មនគៅកាុង
គយើងសងឃឹមថ្ននឹងទ្ទ្ួេបានចគមលើយជាវជ
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ជាការគប្ត្ៀមេលួនចំគ

េះការធាលក់ចុេះជំនួយពីមូេនិ ធិសកេគនេះ

រកប្រ្ពហិរ្ា វត្ាុដថ្ទ្គផសងគទ្ៀត្
ទ្ទ្ួេេុសប្ត្ូវ

គយើងក៏កំពុងសិ កា

គដ្ឋយនឹងយកចំណុចគនេះគៅពិភាកាជាមួយោារ័ ន

ក់ព័នធ ដូចជាប្កសួ ងគសដឋកិចច និ ង ហិរ្ា វត្ាុ ប្កសួងសុខា្ិ បាេ ប្កសួង

ដផនការ និង ប្កុមប្រឹកាេ្ិវឌ្ឍកមពុជា ជាគដើម។

គោេគៅយុទ្ធោស្រ្សតចំរងររស់គយើ ងគឺ រនតេនុវត្តគោេនគោបាយ៧ចំណុចកាុង

ការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគេដស៍ត្គៅគទ្ៀត្ គដ្ឋយេិត្េំ ឱ្យការេនុវត្តការងារប្រយុទ្ធនឹងជំ ងឺគេដស៍

ម្មនសកមាភាពកាន់ដត្ខាលំងគឡើងគៅមូេដ្ឋឋនតាមរយៈ គោេនគោបាយ្ូមិ-ឃុំម្មនសុវត្ាិ
ភាព

គដ្ឋយកំណត្់ ្ូមិោស្រ្សតដដេរងគប្ោេះគដ្ឋយោរជំងឺគេដស៍ធៃន់ធៃរ

ដដេអាចនឹ ង

គកើត្ម្មនគៅទ្ី កដនលងដដេម្មនគសវាកមានតគប្ចើន និង គដ្ឋយគធាើការប្រុងប្រយ័ត្ាេពស់ចំគ
័
រេកទ្ី២ដដេអាចគកើត្គឡើងកាុងចំគណាមយុវវយ

កមាករ-កមាការន
ិ ីគរាងចប្ក

និង

េះ
ជន

ចំណាកស្សុក ។

គនេះជាចំណុចសំខាន់ ៗដដេេាំុសូមគេើកគឡើង

រដនាមគេើេីដា ដេេាំុ បានជប្ម្មររួច

មកគហើយកាេពី កុងសម័
ា
យប្រជុំគពញេងគររស់អាជាាធរគយើងកាេពីមសិេមិ ញ

។

ឥឡូវ

គនេះ េាំុសូមទ្ុកឱ្កាសជូ ន ឯកឧត្តម គោកជំទាវ ត្ំណាងគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធនឹងជំ ងឺ

គេដស៍ មកពី រាជធានី និង គេត្តមួយចំនួន គធាើរទ្រងាាញពីសមិ ទ្ធផេ ឬការរក
ី ចគប្មើន ដដេ
ទ្ទ្ួេបានកាុងដដេរាជធានី ឬគេត្ត ររស់ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គដើមបីឱ្យគយើងទាំងេស់ ោា
បានយេ់ដឹងផង ។

េាំុសូមប្រកាសគរើ ក

គេដស៍” ចរ់ពីគពេគនេះត្គៅ ។

“សនាិបាត្ប្រចំឆ្ា២
ំ ០១៤ររស់អាជាាធរជាត្ិប្រយុទ្ន
ធ ឹងជំងឺ

សូមេរគុណ!
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