ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

rÂs

សុន្ទររថា

ថ្លែងរនងទិ
វារិភរលោរព្រយុទធន្ឹងជំងឺលេដស៍១ធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៤
ុ

“ ឈាន្លៅររ គ្មាន្ការចម្ែងលាី គ្មាន្ការលរ ើសលេើង ន្ិងគ្មាន្ការសាែរ់ “
ដោយដតោតដៅដលើ “ការយកចិតោទក
ុ ោក់រ ួមគ្នា ដ ើមប ីសដរមច

ឱ្យបានភាពគ្នានដមដោគដេ ស៍សរាប់របជាជនជំនាន់ដរកាយ ”

ដោយឯកឧត្តម លេៀង ម្ូល ី ដេសរដ្ឋមន្រ្តី
្ិងជាប្រធា្អាជាាធរជាត្ិប្រយុេធ្ឹងជំងឺដេដ្ស៍
្ិងជាប្រធា្គណៈកម្មាធិការសប្មរសប្មួលកមា វិធីមូល្ិធិសកលប្រចំប្រដេស

សាលមហោស្របចតុមុខ
ថ្ងៃទ២
ាំ ០១៤
ិ កា
ី ៧ ខខវចឆ
ិ ឆ្ន២
២០១៤
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សុ្រទ កថា
ឯកឧត្តមដេសរដ្ឋមន្រ្តី លេៀង ម្ូល ី ប្រធា្អាជាាធរជាត្ិប្រយុេធ្ឹងជំងឺដេដ្ស៍
ក្នុង ទិវាេនោរជាតិរបយុទធនង
ឹ ជំងឺដេ ស៍ ១ធ្នូ ឈា្ដៅរក

“គ្មាន្ការចម្ែងលាី គ្មាន្ការលរ ើសលេើង ន្ិង គ្មាន្ការសាែរ់ ” ដោយដតោតដៅដ ើ

ំ ន្់ថ្ដលគ្នាន
“ការយកចិតោទក
ុ ោរ់ លធ្វើជាដដគូ លធ្វើឱ្យសដរមច ៖ ជនា
ដមដោគដេ ស៍”

សាលមដោប្សពចត្ុមុខ ថ្ងៃប្ពហសបត្៍ េី២៧ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ២០១៤




សូមរាបថ្វវយបង្គំ រពះថថរានុថថរៈររប់រពះអង្គ
សូមថោរពរណៈអធិបតី

សូមថោរព ឯកឧតតម នាយឧតតមថសនីយ៍ ថ្រ គឹម្យ៉ាន្ ឧបនាយករដឋមន្រនតី និង្ជា
តំណាង្ដ៏ខ្ពង្់ខ្ពស់ សថមតចអរគមហាថសនាបតីថតថជា







ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា

នាយករដឋមន្រនតី

សូមថោរពឯកឧតតម ថោកជំទាវ ថោក ថោករសី អនកនាង្កញ្ញដ ថ្វនក់ដឹកនាំ តំណាង្
ស្ថថប័ន រកសួង្ននរាជរដ្ឋឋភិបាលកមពុជា

សូមថោរពឯកឧតតម ថោកជំទាវ ឯកអរគរាជទូត ឯកអរគរដឋទូត ននបណា
ត លរបថទស
នានារបចំរពះរាជាណាចរកកមពុជា

ិ
សូមស្ថវរមន៍ ថោក ថោករសី អនកនាង្កញ្ញដ ជាតំណាង្នដរូអភិវឌ្ឍន៍ សង្គមសុវី ល
តំណាង្ អនកផទុកថមថរារថអដស៍ និង្

តំណាង្របជាជនថោលថៅ ថភញៀវជាតិ និង្

អនតរជាតិទាំង្អស់ជាទីថោរពរាប់អាន


ហុន្ ថ្សន្

សូមស្ថវរមន៍ចំថ

ះបអូនៗ កមួយៗនិសសិត និង្តំណាង្យុវជនាកបាទរកហមទាំង្អស់

ដដលមានវតតមាននាឱាសដ៏មថហាឡារ ិកថនះ

នថងថនះកនុង្នាមអាជាញធរជាតិរបយុទធនឹង្ជំង្ឺថអដស៍ និង្ កនុង្នាមខ្លួនខ្ញុំរពះករុណាខ្ញុំផ្ទទល់

ខ្ញុំរពះករុណាខ្ញុំសម
ូ ដថលង្ អំណររុណយ៉ ង្រជាលថរៅជូនចំថ

ះ ឯកឧតតម នាយឧតតមថសនីយ៍

ថ្រ គឹម្យ៉ាន្ ឧបនាយករដឋមន្រនតី និង្ ជាតំណាង្ដ៏ខ្ពង្់ខ្ពស់ សថមតចអរគមហាថសនាបតីថតថជា
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ហុន្ ថ្សន្ នាយករដឋមន្រនតីននរពះរាជាណាចរកកមពុជាដដលបានផតលក
់ ិតិតយសអថ្ជញ
ើ ចូលរួម
ជាអធិបតីនាថពលថនះ។

រពះថថរានុថថរៈ

ឯកឧតតមឧបនាយករដឋមន្រនតី ឯកឧតតម

អនកនាង្កញ្ញដជាទីថោរព!

ទិវាពិភពថោករបយុទធនឹង្ជំង្ឺថអដស៍លលើកទី២២

ថោកជំទាវ ថោក ថោករសី

លៅកមពុជានាឆ្នំថនះបានថរៀបចំថឡើង្

ិ ឆិា ដដលខ្ុសពីសពវមួយដង្ រឺ ពីមុនថយើង្ធ្លលប់របារពធថៅថរៀង្រាល់នថងទី១ធនូ ។
ថៅនថងទី២៧ ដខ្វច
ារផ្ទលស់បូ រថនះកន
ត
ុ ង្ថោលបំណង្បថង្កើនារចូលរួមថពញថលញពីររប់នដរូទាំង្អស់ និងមិនជាន់

ិ សខា
ជាមួយកមមវធី
ំ ន់ៗលផេងៗលទៀត ។ ចូលរួមកនុងការលរៀបចំការរបារពធទិវាពិភពថោករបយុទធ
នឹង្ជំង្ឺថអដស៍១ធនូ ឆ្នំលនេះ អាជាញធរជាតិរបយុទធនឹង្ជំង្ឺថអដស៍ បានសហារជាមួយនដរូ និង្
សង្គមសុវី ិលកនុង្ារថរៀបចំសកមមភាពមួយចំនួនរួមមាន ៖

១) ការរបារពធទិវាពិភពថោករបយុទធនឹង្ជំង្ឺថអដស៍១ធនូ

ដដលថយើង្ថរៀបចំ លៅកនុងថ្ងៃ

លនេះ ថដ្ឋយមានអនកចូលរួមទំងអស់របមាណជា៧០០នាក់ ។

២) ារថរៀបចំកិចចរបជុំតុមូល

ដដលដឹកនាំថរៀបចំថដ្ឋយអាជាញធរជាតិរបយុទធនឹង្ជំង្ឺ

ថអដស៍ថរាមកិចចសហារជាមួយមជឈមណ្ឌលជាតិរបយុទធនឹងជំងឺលអដស៍

លសើ

ស្សបក និង កាមថរារ អង្គារខា៉ ន់ណា (KHANA) អង្គារ HACC តំណាង្អនកផទុក
ិ
ថមថរារថអដស៍ តំណាង្រកុមរបជាជនថោលថៅ និង្តំណាង្អង្គារសង្គមសុវី ល
ថរាមរបធ្លនបទ

“ោមនារចមលង្ថមី ោមនារថរស
ើ ថអើង្ និង្ោមនារស្ថលប់

ថដ្ឋយ

ស្ថរថមថរារថអដស៍ និង្ ជំង្ឺថអដស៍” ។ កិចចរបជុំតុមូលលនេះបានរបរពឹតតលៅលៅ
ិ ិកា ឆ្នំ២០១៤ លៅស្ថានីយទូរទសេន៍ជាតិកមពុជា ។
ថ្ងៃទី ២៤ ដខ្វចឆ
៣) ារចុះអប់រផ្ទ
ំ ទ ល់ដដលដឹកនាំថរៀបចំថដ្ឋយ
ថដ្ឋយមានកិចចសហារជាមួយអង្គារ

អាជាញធរជាតិរបយុទធនឹង្ជំង្ឺថអដស៍

HACC

ចថមលើយ ារដចកចយឯកស្ថរផសពវផាយ អាវយឺត

ថដ្ឋយថរបើរបាស់ដលបង្សំណួរ-

លរស្ថមអនាម័យ និង្ ារផសពវ

ផាយតាមរយៈស្ថរថៅថលើបដ្ឋ រួមនឹង្ការរបរំតន្តនតជា
ី ស្ថធ្លរណៈផង្ដដរ ។

ិ កនុង្ថោលបំណង្អប់រ ំ
៤) ារថរៀបចំជាឆ្កកំដបលង្អប់រថំ ដ្ឋយអង្គារសង្គមសុវី ល

ដល់របជាពលរដឋឱយយល់ដឹង្ាន់ដតចាស់ពីារឆ្លង្ថមថរារលអដស៍ និង ការបង្ការ
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ការឆលងលោយមានរបសិទធភាព

។

ឆ្កកំស្បលងលនេះនឹងលធវើការចាក់ផាយលៅកនុង

ស្ថានីយ៍ទូរទសេន៍ CTN និង MyTV ផង្ដដរ ។

រពះថថរានុថថរៈ

ឯកឧតតមឧបនាយករដឋមន្រនតី ឯកឧតតម

អនកនាង្កញ្ញដជាទីថោរព!

ថោកជំទាវ ថោក ថោករសី

ការលរៀបចំទិវាពិភពថោករបយុទធនឹង្ជំង្ឺថអដស៍១ធនូលនេះ រឺ

កនុងលោលបំណ្ងបលងាើនការ

ិ យលៅនឹងការរ ីករាលោលលមលរាគលអដស៍ និង
ចូលរួមការលឆលើយតបទូលទ
ំ ូលាយ និង ពហុវស័
ជំងឺលអដស៍ បលងាើនការអប់រ ំលដើមបីលធវើយ៉ាងណាសលរមចបាននូវលោលលៅសូនយ-បី៖ ោមនការឆលង

លមលរាគលអដស៍ងមី ោមនការស្ថលប់ និង ោមនការលរ ើសលអើង ជាពិលសសការចូលរួមរបស់យវុ ជន
កនុងការពរងឹងសីលធម៌សងគម ការយល់ដឹងនូវសុខភាពបនតពូជ និង សកមមភាពផលូវលភទ លដើមបី
ទប់ស្ថាត់

និង

បង្ការការឆលងលមលរាគលអដស៍ងមី

និង

ជាជនបលង្កគលកនុងការជួយអប់រ ំមិតតភកតិ

លៅកនុងស្ថលា និង លរៅស្ថលា ។ ការរបារពធទិវាពិភពថោករបយុទន
ធ ឹងជំងឺលអដស៍ ១ធនូ លនេះ
គឺផតលឱ
់ កាសឱយលយើងទំងអស់ោនទទួលស្ថគល់ថា

មានការររ ីករាលោលលមលរាគលអដស៍ដថ៏ រោះថ្វនក់ ។

រពះថថរានុថថរៈ

ឯកឧតតមឧបនាយករដឋមន្រនតី ឯកឧតតម

អនកនាង្កញ្ញដជាទីថោរព!

លៅកនុងឱកាសលនេះខញុរំ ពះករុណា-ខញុំ

លៅលលើសកលលលាកលនេះពិតជាកំពុង្ដត

ថោកជំទាវ ថោក ថោករសី

សូមជរមាបជូនថា

ថៅរបលទសកមពុជាអារាផទុក

លមលរាគលអដស៍កំពុង្ដតមានការធ្លលក់ចុេះគួរឱយកត់សមាគល់ ។ ថយង្តាមារពាករណ៍តាមដបប
វ ិទាស្ថន្រសតបានបង្ហាញឱយដឹង្ថ្វ

ថៅរតឹមឆ្នំ២០១៤ថនះ អរតាផទុកថមថរារថអដស៍កុ ង្
ន

័ ដដលមានអាយុពី១៥ ដល់ ៤៩ឆ្នំ រឺមាន ០.៤% ដដលបនតធ្លលក់ចុះពី
ចំថណាមមនុសសថពញវយ

០.៦% ថៅឆ្នំ២០១៣ ។ រិតមករតឹមឆ្នំ២០១៤ថនះ កមពុជាមានអនកផទុកថមថរារថអដស៍របមាណ្
៧៣,៧៣៣នាក់ កនុង្ថនាះន្រសតដី ដលផទុកថមថរារថអដស៍មានចំនួន៣៩,៥១៦នាក់ ដដលជាចំនួន
។ ថយង្តាមារពាករណ៍ថមីៗថនះរបស់

មួយថលើសចំនួនបុរសដដលផទុកថមថរារថអដស៍

មជឈមណឌលជាតិរបយុទធនឹង្ជំង្ឺថអដស៍ ថសើដសបក និង្ ាមថរារ

ចំនួនអនកផទុកថមថរារថអដស៍

នឹង្បនតធ្លលក់ចុះថៅដល់ ៧០,៤០០នាក់ ថៅរតឹមឆ្នំ២០១៥ ដដលកនុង្ថនាះករណីឆ្លង្ថមីរឺមាន
រតឹមដតរបមាណជាបី (០៣) នាក់កុ ង្មួ
ន
យនថង

។ ចំថ

ះកុមារផទុកថមថរារថអដស៍ រឺមានចំនួន

របមាណជា៨,៥១២នាក់ ថៅឆ្នំ២០១០ និង្ បនតធ្លលក់ចុះបនតិចមតង្ៗមកថៅរតឹមដត ៥,៤៩៧នាក់
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ិ រឺថៅរតឹមដត របាំបួន
ថៅរតឹមឆ្នំ២០១៥ ។ រ ីឯការដថទាំ និង្ ពាបាលអនកផទុកលមលរាគលអដស៍វញ
(០៩) ដខ្ថដើមឆ្នំ២០១៤ថនះ មានអនកផទុកថមថរារថអដស៍ និង្ អនកជំង្ឺថអដស៍ចំនួន ៥១,៧៨៣
នាក់ ដដលទទួលបានារពាបាលថដ្ឋយឱសថរបឆ្ំង្នឹង្ថមថរារថអដស៍

កនុង្ថនាះន្រសតមា
ី ន

ចំនួន ២៧ ,៧៨៥នាក់ និង កុមារអាយុតិចជាង្១៥ឆ្នំ មានចំនួន៣,៩០២នាក់ (កនុង្ថនាះកុមារ ី
មានចំនួន១,៨៣៤នាក់)

។

ឆ្លង្តាមព័ត៌មានសតព
ី ីស្ថថនភាពរាលដ្ឋលថមថរារថអដស៍ និង្

ជំង្ឺថអដស៍ដដលបានថរៀបរាប់កនលង្មកថនះ ថយើង្អាចសននិដ្ឋឋនបានថ្វ កមពុជាជារបថទសមួយ
មានលទធភាពររប់រោន់កុ ង្ាររតួ
ន
តពិនិតយាររាលដ្ឋលថមថរារថអដស៍ របកបថដ្ឋយថជារជ័យ

និង្ របកបថដ្ឋយកតីសង្ឃឹមថ្វអរតាឆ្លង្ថមថរារថអដស៍ថមីនឹង្ធ្លលក់ចុះជាបនតថទៀតថៅឆ្នំខាង្មុខ្។
ជាមួយោនថនះដដរារចមលង្ថមថរារថអដស៍ពីមាតយថៅកូន ក៏មានារថយចុះរួរឱយកត់

សមាគល់រឺបានធ្លលក់ចុះពី១៣% ថៅកនុង្ឆ្នំ២០១០ មករតឹម ២%ថៅកនុង្ឆ្នំ២០១៤ ។ លនេះគឺជាកតី
សង្ឃឹមមួយថទៀតរបកបថដ្ឋយារថជឿជាក់ថ្វ កមពុជានឹង្អាចចូលរួមជាមួយពិភពថោកកនុង្ារ
ាត់បនថយទាំង្រសុង្នូវារចមលង្ថមថរារថអដស៍ពីមាតយថៅកូន
ថនះ។

ថៅរតឹមឆ្នំ២០២០ខាង្មុខ្

របារដដលថយើង្រតូវអបអរស្ថទរផង្ដដរថនាះរឺ អរតាផទុកថមថរារថអដស៍បានធ្លលក់ចុះ

ជាបនតបនាទប់កុ ង្ចំ
ន
ថណាមនារប
ី ថរមើថសវាតាមររឹះស្ថថនកមានតសបាយ ដដលមានអរតារតឹមដត

០.៤%ប៉ុថណាណះ ថយង្តាមតួថលខ្ដដលថទើបនឹង្ទទួលបានកនុង្ថពលថមីៗថនះ ។ ថបើថរបៀបថធៀប

អរតាថនះជាមួយនឹង្របថទសជិតខាង្ ថយើង្អាចសននិដ្ឋឋនបានថ្វរបថទសកមពុជាកំពុង្ឈានមុខ្

ថរកនុង្ាររបយុទធនឹង្ជំង្ឺថអដស៍របកបថដ្ឋយរបសិទធភាពខ្ពស់ ។ តាមរយៈារចុះ ពិនិតយសភាព
ារណ៍ជាក់ដសតង្ ថៅតាមថខ្តតនាដខ្កនលង្មក ខ្ញុំរពះករុណាខ្ញុំសថង្កតថ

ញ
ើ មានារយកចិតត

អង្គារសង្គមសុវី ិលកនុង្ារជំរញ
ុ ថសវាថធវើថតសត

ទុកដ្ឋក់ខ្ពសព
់ ីសណា
ំ
ក់មន្រនតីសខា
ុ ភិបាល និង្

ឈាមរកថមថរារថអដស៍ថដ្ឋយសមរ័ រចិតត ។ ថហើយអនកដដលបានមកថធវើថតសតឈាមថដ្ឋយសមរ័ រ
ចិតតទាំង្ថនាះ រឺភារថរចើនជាយុវវ ័យដដលមកពីមជឈដ្ឋឋនទីនទៗ មិនដមនមកដត ពីរកុមនារប
ី ថរមើ
ថសវាតាមររឹះស្ថថនកមានតសបាយថនាះថទ

។ ជាមួយារថធវើថតសតឈាមរកថមថរារថអដស៍

អតិថិជនសមរ័ រចិតតទាំង្ថនាះ ក៏ទទួលផង្ដដរនូវារដណនាំ ឬដំបូនាមនលអៗអំពីសវុ តថិភាពនន
ាររួមថភទ ជាពិថសសអំពីផលរបថយជន៍ននារថរបើរបាស់ថរស្ថមអនាម័យផង្ដដរ

។ ជា

លទធផលកនុង្រយៈថពលប៉ុនាមនឆ្នំចុង្ថរាយថនះ ារថរបើថរស្ថមអនាម័យមានារថកើនថឡើង្រួរ

ឱយកត់សមាគល់ ។ ថរៅពីារដចកចយថរស្ថមអនាម័យថដ្ឋយឥតរិតនថលពីអង្គារសង្គម សុវី ិល
ថរស្ថមអនាម័យក៏អាចរកទិញបានថៅតាមផារទំថនើប ស្ថថនីយថរបង្ឥនធនៈ ឬថៅដកបរថសវា

កមានតសបាយ ថដ្ឋយមិនរិតពីថៅតាមឱសថស្ថថនដដលធ្លលប់ដ្ឋក់លក់ជាយូរមកថហើយថនាះ
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ថទ ។ ជាមួយោនថនះ ឥរ ិយបទននអនកថរបើថរស្ថមអនាម័យទាំង្រសី ទាំង្របុស ក៏មានារវវិ ឌ្ឍន៍
ថឡើង្ដដរ ថដ្ឋយពួកថរភារថរចើនពុំមានារថអៀនខាមស់ថទៀតថឡើយ
ថរ ើសថអើង្ចំថ

។ ចំដណកឯារ

ះអនកផទុកថមថរារថអដស៍ ក៏មានារផ្ទលស់បូ ររួ
ត រឱយកត់សមាគល់ដដរ ។ ឧទាហរណ៍

អនកផទុកថមថរារថអដស៍ណាដដលបានទទួលារឧបតថមភោំ

រ និង្ ដថទាំយ៉ង្ថទៀង្ទាត់ពីស្ថថប័ន

ិ ខាង្ដផនកសុខាភិបាល និង្ ដផនកសង្គមកិចច រពមទាំង្បានទទួលថជារ
រដឋ ឬពីអង្គារសង្គមសុវី ល
ជ័យកនុង្ជីវភាពរស់ថៅរបចំនថងរបស់ពួកថរ រឺដលង្រតូវថរមាក់ង្ហយ ឬថរស
ើ ថអើង្ដូចមុនថទៀត

ិ ពួកថរបានទទួលាររាប់អានថដ្ឋយថសមម
ថហើយ ។ ផទុយថៅវញ
ើ ុខ្ជាមនុសសធមមតា ជាក់ដសតង្

ដូចជាករណីថៅរសុកបាទី ថខ្តតតាដកវ និង្ ថៅរសុកនរពនប់ ថខ្តតរពះសីហនុជាថដើម ។ ក៏ប៉ុដនត
ចំថ

ះអនកផទុកថមថរារថអដស៍ ដដលមិនបានទទួលារោំ

រដិតដល់ ដដលមានជីវភាពដុន

ដ្ឋបថៅថឡើយ រឺអនកទាំង្ថនាះថៅទទួលរង្ារមាក់ង្ហយ និង្ ថរស
ើ ថអើង្ខ្លះៗថៅថឡើយ ។

ទាំង្ថនះរឺជា លទធផលននកិចចរបឹង្ដរបង្រួមោនកនុង្ារថរៀបចំថោលនថយបាយកនុង្ារ

ិ យ
ថឆ្លើយតបទូលំ ទូោយ និង្ ជាពហុវស
័ និង្ ារផតលថ់ សវាពាបាល និង្ ដថទាំជាសកល

របស់អាជាញធរជាតិ របយុទធនឹង្ជំង្ឺថអដស៍ មជឈមណឌលជាតិរបយុទធនឹង្ជំង្ឺថអដស៍ ថសើដសបក
និង្ ាមថរារ និង្នដ រូដដល

ក់ព័នធ ។

ជាងលនេះលៅលទៀតក៏មានអនកផទុកថមថរារថអដស៍ និង្ ជំង្ឺថអដស៍ កុមារកំរ

ង្ហយរង្ថរោះថដ្ឋយស្ថរជំង្ឺថអដស៍របមាណជា៧០ភាររយ

និង្

កុមារ

ដតង្ដតទទួលបាននូវារោំរទ

សង្គម ថសដឋកិចច សុខ្ភាពារអប់រ។
ំ ល។ ជាពិថសស រឺតាមរយៈារង្ហរមនុសសធម៌ដដល

៏ ពង្់ខ្ពស់
មិនថចះថនឿយហត់ និង្ មិនថចះរង្
ី សងួតរបស់ាកបាទរកហមកមពុជា ថរាមារដឹកនាំដខ្
របស់ សថមតចកិតតិរពឹទធបណឌិត រុន្ រាន្ី ហុន្ថ្សន្ របធ្លនាកបាទរកហមកមពុជា និង្
មរគុថទសក៍ដថ៏ ឆ្នើម របចំតំបន់អាសុបា
ី ៉ សុហ
ី ក
វិ កនុង្ាររបយុទធនឹង្ជំង្ឺថអដស៍ ។
ជាមួយនឹង្សញ្ញដជាវ ិជជមានខាង្ថលើ ថយើង្ក៏មានារ

រលរទី២

ជា

រពួយបារមភយ៉ង្ខាលំង្ចំថ

ះ

៏ ិសដ
ននាររ ីករាលដ្ឋលននថមថរារថអដស៍ដដលនឹង្អាចថកើតមានថៅថលើទឹកដីដព
ិ ឋ

របស់ថយើង្ ។ ាររក
ី រាលដ្ឋលស្ថរជាថមីថនះអាចថកើតថឡើង្
យុវតី កមមករ កមមារន
ិ ី និង្

ជាពិថសសកនុង្ចំថណាមយុវជន

ជនចំណាករសុក បដនថមថៅថលើរកុមថោលថៅចស់ដដលជារកុម

នារ ីបថរមើថសវាកមានត រកុមបុរសរសឡាញ់បុរស និង្
ិ ា ាររស់ថៅដបបព
ឆ្ប់រហ័សននរបព័នធព័ត៌មានវទ

រកុមរសីរសស់ ។ ាររក
ី ចថរមើនយ៉ ង្

ក់ពពូនោនរវាង្ន្រសតី និង្ បុរស យុវជន និង្

យុវតី ភាពផុយរសួយននរបាំង្របនពណីពីបូរមបុរាណ ភាពង្ហយរសួលកនុង្ារទាក់ទង្ោន និង្

កនុង្ាររួមថភទ សុទធដតជាកតាតរពួយបារមភពីរលកទី២ននាររក
ី រាលដ្ឋលថមថរារថអស៍ថៅកមពុជា។
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រពះថថរានុថថរៈ

ឯកឧតតមឧបនាយករដឋមន្រនតី ឯកឧតតម

អនកនាង្កញ្ញដជាទីថោរព!

ថោកជំទាវ ថោក ថោករសី

ារចូលរួមជាមួយពិភពថោក កនុង្ាររបារពធទិវាពិភពថោករបយុទធនឹង្ជំង្ឺថអដស៍

ជាថរៀង្រាល់ឆ្នំកនលង្មករឺ

លយើងបានថរបើរបាស់ស្ថររួមោន កនុង្ថោលបំណង្បង្ហាញពីសឆ្
ុ នទៈ

ចូលរួមជាមួយពិភពថោក កនុង្ារថលើកក មពសា
់ រយល់ដឹង្ថមីៗពីាររាលដ្ឋលថមថរារថអដស៍
និង្ ចំថណះដឹង្វ ិទាស្ថន្រសត របកបថដ្ឋយរបសិទធភាពជូនដល់ស្ថធ្លរណៈជនទូថៅ និង្ ជាារ
ដ្ឋស់ស្ថមរតីរបជាពលរដឋឱយចង្ចំជានិចចពីថរោះថ្វនក់ននារចមលង្ថមថរារថអដស៍

និង្

ជំង្ឺ

ថអដស៍ ។ ថលើសពីថនះារថរៀបចំទិវាថនះរឺ មាន ថោលបំណង្ដសវង្រការោំរទបដនថមថទៀតពី
ថ្វនក់ដឹកនាំររប់លដ្ឋ
ំ ប់ថ្វនក់ របជាពលរដឋ ពីររប់មជឈដ្ឋឋន នដរូអភិវឌ្ឍន៍ និង្

សង្គមសុវី ិល

របថទសកមពុជា ក៏ដូចជាថៅកនុង្តំបន់ និង្ ថៅថលើពិភពថោកទាំង្មូលថរាម

កយថស្ថលក “ោមន

ិ រទានដល់ារទប់ស្ថកត់ាររាលដ្ឋលថមថរារថអដស៍ថៅកនុង្
ទាំង្អស់ កនុង្ារចូលរួមវភា
ារចមលង្ថមី ោមនារថរស
ើ ថអើង្ និង្

ោមនារស្ថលប់ ថដ្ឋយស្ថរថមថរារថអដស៍ និង្ ជំង្ឺថអដស៍”

របកបថដ្ឋយលជាគជ័យថៅរតឹមឆ្នំ២០២០ ។ ជាងលនេះលទៀត លដើមបីសលរមចបានលោលលៅសូនយ-

បីលនេះ សកលលលាកបានចូលរួមទំងអស់ោននិងបានបស្នាម ស្ថរមួយលទៀតសរមាប់ទិវារបយុទធ
នឹងជំងឺលអដស៍ឆ្នំលនេះគឺ៖

“ថផ្ទតតារយកចិតតទុកោក់ ថធវើជានដរូ ថធវើឱយ

សលរមចបាននូវ ៖

ជំនាន់ដដលោមនលមលរាគលអដស៍” (Focus, Partner, Achieve: An AIDS-Free Generation) ។

ស្ថរលនេះគឺ ឧបករណ្៍មួយសរមាប់ជំរញ
ុ ឱយលយើងទំងអស់ោន បញ្ចប់ការរាលោលលមលរាគលអដស៍
លៅលលើសកលលលាក ។

រពះថថរានុថថរៈ

ឯកឧតតមឧបនាយករដឋមន្រនតី ឯកឧតតម

អនកនាង្កញ្ញដជាទីថោរព!
Focus

ថោកជំទាវ ថោក ថោករសី

គឺជាការយកចិតទ
ត ុកោក់កុ ង្ការលឆល
ន
ើយតបឱយចំលៅនឹងនិនានការការរ ីករាលោល

លមលរាគលអដស៍និងជំងឺលអដស៍ ការលរៀបចំយទ
ុ ស្ថ
ធ ន្តសតលឆលើយតប និង បទអនតរាគមន៍ ឱយចំលោល

លៅ និង របជាជនចំណុច ។ Partner គឺការរួមោនជាថ្ដគូ ស្ដលមានស្ថរៈសំខាន់ ណាស់កុ ងការ
ន
លឆលើយតបលៅនឹងលមលរាគលអដស៍ និង ជំងឺលអដស៍។ ដូចឯកឧតតម ថោកជំទាវ ថោក ថោករសី
បានរជាបមកលហើយថា

ពុំមានស្ថាប័នណាស្តមួយ

អាចបញ្ចប់ការរាលលមលរាគលអដស៍បានលទ

គឺរតូវស្តមានការចូលរួមពីរគប់ថ្ដគូទំងអស់ ទំងថានក់ជាតិ

និង

ថានក់លរកាម

ជាតិ។

ពិត

របាកដណាស់លវជជបណ្ឌិត គិលានុបបោាក អនកជំនាញកនុងការសិកា និង រស្ថវរជាវ គឺជាមនុសេ
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គនលឹេះសរមាប់ការរគប់រគងការរាលោលលមលរាគលអដស៍ ប៉ាុស្នតលយើងក៏មិនអាចខវេះ បាននូវារចូល

រួមពីសហគមន៍អនកផទុកលមលរាគលអដស៍ អាជាញធរមូលោាន រកុមរបជាជនស្ដល របឈមមុខខពស់

ិ
និង អងគការសងគមសុវី លបានថទ
។ Achieve គឺជាសមិទផ
ធ ល ស្ដលជួយោស់លតឿនលយើងទំង
អស់ោនឲ្យបញ្ចប់ការរ ីករាលោលលមលរាគលអដស៍

។

អវីស្ដលសំខាន់សរមាប់លយើងទំងអស់ោន

លនាេះគឺ បនតការពាបាល ស្ងទំដល់អនកផទុកលមលរាគលអដស៍ និង លធវើយ៉ាងណាបលងាើនការលធវើលតសត
ឈាមរកលមលរាគលអដស៍ និង លធវើការបង្ការ និង ការពាបាលឱយទន់លពលថវោ ។ កនុងនាមជា

អនកផតលល់ សវា អនករគប់រគងលសវា និង កនុងនាមជារដាអំណាចមូលោាន លយើងរតូវបលងាើនការផតល់
លសវា លោយពុំមានការលរ ើសលអើង និង របកបលោយគុណ្ភាពសរមាប់អនកជំងឺ និង អនកផទុកលមលរាគ
លអដស៍ទាំង្អស់ឱយកាន់ស្តមានភាពរបលសើលឡើង ។

រពះថថរានុថថរៈ

ឯកឧតតមឧបនាយករដឋមន្រនតី ឯកឧតតម

អនកនាង្កញ្ញដជាទីថោរព!

ថោកជំទាវ ថោក ថោករសី

ថដើមបីឈានថៅសថរមចបាននូវយុទធស្ថន្រសតសន
ូ យ-បី និង ចូលរូមអនុវតតន៍នូវស្ថរខាងលលើ

លនេះ ាងនាមឱយអាជាញធរជាតិរបយុទធនឹង្ជំង្ឺថអដស៍ និង្ រូបខ្ញុំរពះករុណាខ្ញុផ្ទ
ំ ទ ល់ ថយើង្នឹង្ខ្ិតខ្ំ
សរមប សរមួល និង្ ដឹកនាំបដនថមថទៀតកនុង្ារថឆ្លើយតបថឆ្ពះថៅាន់ភាពថជារជ័យ ដដលមាន
ដូច ខាង្ថរាម ៖

ិ ិថយរ និង្ ារអនុវតតន៍សកមមភាពរតូវបានថរៀបចំ
១) ធ្លនាថ្វារថរៀបចំដផនារារវន
ថឡើង្ថដ្ឋយឈរថលើទិននន័យមានភសតុតាង្ ជាថោលអាង្ យកសិទធិមនុសសជាមូល
ដ្ឋឋន និង្ យកលទធផលជាថោលថៅតរមង្់ទិស។

ិ យ
២) ារជំរញ
ុ ដំថណាះរស្ថយដដលធ្លនារបសិទធភាពកនុង្ារង្ហរវស
័ ថអដស៍ និង្

កនុង្

ិ ិថយរខ្ពសក
វ ិស័យសុខាភិបាល និង្ ទាមទារារវន
់ ុ ង្វ
ន ិស័យទាំង្ពីរ ។ ារង្ហរថនះ
រតូវថធវើថឡើង្ថដ្ឋយឈរថលើថជារជ័យកនលង្ថៅ និង្
រស្ថយថលើចំណុចខ្វះខាតបចចុបបនន។

ថដ្ឋយដ្ឋក់ប្ូ ច លដំថណាះ

៣) ជំរញ
ុ ារខ្ិតខ្ំរបឹង្ដរបង្របស់រដឋបាលថ្វនក់ថរាមជាតិ និង្

រកសួង្នានាដដលជា

សមាជិកននអាជាញធរជាតិរបយុទធនឹង្ជំង្ឺថអដស៍ ថធវើឱយារអភិវឌ្ឍន៍នានាាន់ដត
ទទួលបានថជារជ័យ និង្ របសិទធភាព ។

៤) រចនាសមព័នធថឆ្លើយតបថៅនឹង្ថមថរារថអដស៍ និង្ ជំង្ឺថអដស៍របបីរតូវកស្ថង្ថៅថលើ
ថជារជ័យដដលមានរស្ថប់

និង្

ិ អភិរកមដដលថផ្ទតតថលើ
រតូវបានតរមង្់ទិសជុំវញ
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មនុសស និង្

សុខ្ុមាលភាពរបស់ពួកថរជាជាង្ថផ្ទតតដតថលើជំង្ឺថអដស៍ដដលមាន

ិ យ
វ ិធីស្ថន្រសតជំង្ឺជាក់ោក់មួយដដល ជំរញ
ុ សកមមភាពពហុវស
័ សមាហរណកមម
ិ ីស្ថន្រសតថដើមបីជួយដល់ភារី
វធ

ារនចនរបឌ្ិត និង្

ក់ព័នធថលើកដំថណាះរស្ថយ

សុខ្ភាព និង្ ារអភិវឌ្ឍន៍រម
ួ ប្ូ ច លទាំង្សិទធិជាមូលដ្ឋឋនផង្ដដរ។

៥) ថលើកទឹកចិតតឱយមានពហុភាពននារចូលរួមពីស្ថថប័ននានា ដដលអាចដកដរបកតាត

សុដី ណកហសីរវាង្វ ិស័យ

កំណត់សខ្
ុ ភាពរួមទាំង្បរយ
ិ ាសអំណយផល និង្
អភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួន ។

ជាមួយោនថនះដដរ ខ្ញុំរពះករុណា-ខញុំ សូមជូននូវស្ថរបដនថមមួយចំនួនថទៀត ជូនរបជាពល

រដឋកមពុជាទាំង្អស់ ថដើមបីរម
ួ ោនបដនថមថទៀតរបយុទធនឹង្ជំង្ឺថអដស៍ដូចខាង្ថរាម ៖

១) សូមរបជាពលរដឋទាំង្អស់ ថមតាតដសវង្យល់ឱយបានជារបចំ នូវចំថណះដឹង្ថមីៗ
សតព
ី ីារបង្ហករារចមលង្ថមថរារថអដស៍ ថដើមបីថរបើរបាស់

២)

ារ

ថយើង្ និង្ សង្គមជាតិថយើង្ពីថរោះថ្វនក់ននថមថរារថអដស៍ ។
បុរគលក
ិ ររឹះស្ថថនកំស្ថនតសបាយ និង្

រខ្លួនថយើង្ ររួស្ថរ

អតិថិជនទាំង្អស់រតូវរបាន់ខាជប់នូវារ

ថរបើរបាស់ថរស្ថមអនាម័យជារបចំឱយបាន១០០ភាររយ។

៣) បុរសកមពុជាទាំង្អស់រតូវចូលរួមយ៉ ង្សកមមកុ ង្ារទទួ
ន
លខ្ុសរតូវ ចំថ
ផ្ទទល់ របពនធ និង្

ះខ្លួនឯង្

កូនថៅរបស់ខ្ួ នពី
ល
ារចមលង្ថមថរារថអដស៍ ថដ្ឋយរបាន់ខាជប់

នូវាររបរពឹតតរបកបថដ្ឋយសុវតថិភាព និង្ ារទទួលខ្ុសរតូវ ។ របសិនថបើសង្ស័យ
ថ្វបានរបរពឹតតមិនរបបី សូមថៅថធវើថតសតឈាម ថដើមបីជួយបង្ហករារឆ្លង្ថមថរារ
៤)

៥)
៦)

ថអដស៍។

័
កមួយៗយុវវយទាំ
ង្អស់ មិនរតូវឆ្ប់របឡូកនឹង្ាររួមថភទថនាះថទ ថហើយរតូវចក
ថចញឱយឆ្ងយពីារថរបើរបាស់ថររឿង្ថញៀន ដដលជារបភពថរោះថ្វនក់ខ្ពសន់ នារ
ចមលង្ថមថរារថអដស៍ ។
ន្រសតមា
ី ននផទថ

ះទាំង្អស់រម
ួ ជាមួយស្ថវមី

រតូវដសវង្រកថសវាបង្ហករារចមលង្ថមថរារ

ថអដស៍ពីមាតយថៅកូនឱយបានទាន់ថពលថវោ។

ថយើង្ទាំង្អស់ោន រតូវចូលរួមលុបបំបាត់ ារថរស
ើ ថអើង្ និង្មាក់ង្ហយ
ថមថរារថអដស៍ និង្ ជំង្ឺថអដស៍ឱយបានជាដ្ឋច់ខាត ។

៧) អនកផទុកថមថរារថអដស៍ និង្

ដល់អនកផទុក

អនកជំង្ឺថអដស៍ទាំង្អស់ រតូវដសវង្រការដថទាំ និង្

ពាបាលឱយបានឆ្ប់ រពមទាំង្ថោរពថវជជបញ្ញ
ជ ឱយបានខាជប់ខ្ួ ន
ជ ថដើមបីថចៀសវាង្ឱយ
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បាននូវ ភាពស្ថុំរបស់ថមថរារថអដស៍ ថៅនឹង្ឱសថរបឆ្ំង្ថមថរារថអដស៍ដដល
អាចថកើតថឡើង្ដដលជាមូលថហតុធងន់ធងរននមរណភាពថដ្ឋយស្ថរជំង្ឺថអដស៍ ។

រពះថថរានុថថរៈ

ឯកឧតតមឧបនាយករដឋមន្រនតី ឯកឧតតម

ថោកជំទាវ ថោក ថោករសី

អនកនាង្កញ្ញដជាទីថោរព!

ទនទឹមនឹងភាពលជាគជ័យកនុងការទប់ស្ថាត់ការរ ីករាលោលលមលរាគលអដស៍លនេះ

របលទស

ិ
កមពុជាក៏របឈមនឹងការកាត់បនាយងវកាសរមាប់
លរបើរបាស់ លដើមបីបនតការលឆលើយតបការបង្ការ និង
ការពាបាល ស្ងទំអនកផទុកលមលរាគលអដស៍លៅឆ្នំបនតបនាទប់ខាងមុខលនេះ ។ លរកាមការ សរមប
សរមួល

និង

ដឹកនាំលោយគណ្ៈកមាមធិកាសរមបសរមួលថ្នមូលនិធិសកលរបចាំ របលទស

ស្ដលមានខញុំរពះករុណាខ្ញុជា
ំ របធ្លន និង លោយមានជំនួយការបលចចកលទសននរកុមការង្ករសនូល
ិ លអដស៍ បានលធវើការសរមបសរមួល លរៀបចំឯកស្ថរបង្ហាញទស្សនៈ លដើមបីលលើក
របស់កមមវធី
ិ
ិ លអដស៍
គលរមាងងវកាមូ
លនិធិសកលសរមាប់កមមវធី

ំ ិលរោេះលយបល់ថានក់
តាមរយៈកិចចរបជុព

ជាតិ ថដ្ឋយមានការចូលរួមពីរគប់ភាគីទំងអស់ ។ ឯកស្ថរបង្ហាញទសេនៈលនេះលរៀបចំលឡើង
ិ មូលនិធិសកល
ថដ្ឋយឈរថលើយទ
ុ ធស្ថន្រសតថ្វនក់ជាតិដដលមានរស្ថប់ កនុង្បរប
ិ ទមួយដដលថវា

មានារថយចុះ និង ថរជើសយកអាទិភាពននកិចចអនតរារមន៍ដដលមានផលសថរមចករមិតខ្ពស់
ជាមួយរបជាជនរនលឹះដដលទទួលរង្ផលប៉ះ

ល់

និង

ារថរជើសថរ ើសទីតាំង្ភូមិស្ថន្រសតជា

អាទិភាព ។ ឯកស្ថរលនេះនឹងលរៀបចំចប់សពវរគប់ និង លសនលើ ៅមូលនិធិសកលលៅពាក់កណា
ត ល
ស្ខមករា ឆ្នំ២០១៥ ខាងមុខលនេះ ។

ជាមួយោនលនេះស្ដរ ថឆ្លើយតបថៅនឹង្ តរមូវការលរៀបចំឯកស្ថរបង្ហាញទសេនៈលនេះ

ដដល

ិ
ទមទរឱយមានងវកាបដិ
ភាគពីរោាភិបាលផង្ថនាះ តាមារផតលដ
់ ំណឹង្ពីរកសួង្ថសដឋកិចច និង្
ហិរ្ដ វតថុថ្វ

ិ ជាតិចំនួន
រាជរដ្ឋឋភិបាលនឹង្ចូលរួមជាមួយមូលនិធិសកល ថដ្ឋយថរបើថវា

១ោនដុោលរសរមាប់ឆ្នំ២០១៥ ចំនួន១,២ោនដុោលរ សរមាប់ឆ្នំ២០១៦ និង្ ចំនួន ១,៥ោន
ដុោលរ សរមាប់ឆ្នំ២០១៧ ថដើមបីទិញថ្វនំពាបាលអនកជំង្ឺថអដស៍ ។

រពះថថរានុថថរៈ

ឯកឧតតមឧបនាយករដឋមន្រនតី ឯកឧតតម

អនកនាង្កញ្ញដជាទីថោរព!

10

ថោកជំទាវ ថោក ថោករសី

កនុង្ឱាសថនះដដរ ាងនាមអាជាញធរជាតិរបយុទធនឹង្ជំង្ឺថអដស៍ និង្

រូបខ្ញុំរពះករុណា

ខ្ញុំផ្ទទល់តាមរយៈ ឯកឧតតមឧបនាយករដឋមន្រនតី និង្ ជាតំណាង្ដ៏ខ្ពង្់ខ្ពស់ សថមតចអរគមហាថសនា

បតីថតថជា ហុន្ ថ្សន្ នាយករដឋមន្រនតីននរពះរាជាណាចរកកមពុជា ថយើង្ខ្ញុំថសនស
ើ ស្ថ
ុំ ថ ប័នរដឋទាំង្
ឡាយ បនតោំរទថោលនថយបាយរបយុទធនឹង្ជំង្ឺថអដស៍ឱយបានរង្
ឹ រត
ឹ ដតសកមមដថមថទៀត ថដើមបី
សថរមចបានថជារជ័យជាស្ថថពរថៅថលើជំង្ឺថអដស៍ ។
ខ្ញុំរពះករុណាខ្ញុស
ំ ម
ូ អំ

វនាវដល់នដរូអភិវឌ្ឍន៍ទាំង្អស់បនតជួយ និង្ បថង្កើនារោំរទ

ហិរ្ដ វតថុ ារោំរទថោលនថយបាយ និង្ បទអនតរារមន៍រនលឹះបដនថមថទៀត ថដើមបីឱយអាជាញធរ

ជាតិរបយុទធនឹង្ជំង្ឺថអដស៍ មានលទធភាពពរង្ីកអរតាររបដណតប់ថៅថលើភូមិស្ថន្រសត រកុមថោល
ថៅ និង្

ថសវាបស្នាមលទៀត និង្ របកបថដ្ឋយចីរភាព ឈានថៅស

ថរមចបាននូវថោលថៅ

អភិវឌ្ឍន៍ សហសសវតសរ ៍ និង្ ថោលថៅសូនយ-បី នាឆ្នំ២០២០ខាង្មុខ្ ។

រពះថថរានុថថរៈ

ឯកឧតតមឧបនាយករដឋមន្រនតី ឯកឧតតម

អនកនាង្កញ្ញដជាទីថោរព!

ថោកជំទាវ ថោក ថោករសី

ជាទីប្ចប់ ខ្ញុំ រពះករុណាខ្ញុស
ំ ម
ូ របសិទធពររបថរនរពះថថរានុថថរៈររប់រពះអង្គជូនរណៈ

អធិបតី ជាពិថសស ឯកឧតតមឧបនាយករដឋមន្រនតី

ថ្រ គឹម្យ៉ាន្

តំណាង្ដ៏ខ្ពង្់ខ្ពស់

សថមតចអរគមហាថសនាបតីថតថជា ហុន្ ថ្សន្ នាយករដឋមន្រនតីននរពះរាជាណាចរកកមពុជា និង្
ឯកឧតតម ថោកជំទាវ ថោក -ថោករសី កង្កមាលំង្

របដ្ឋប់អាវុធ រពមទាំង្កមួយៗសិសានុ

សិសស ទាំង្អស់ នូវពុទធពរទាំង្បួនរបារ រឺអាយុ វណណ ៈ សុខ្ៈ និង្ ពលៈ កុំបីថ
និង្ សូមសដមតង្នូវារថាតសរថសើរផង្ចំថ

ៀល ង្ឃ្លលតថឡើយ

ះ សមាជិក-សមាជិាទាំង្អស់ននរណៈកមមារ

៏ នស្ថរៈសំខាន់នាថពលថនះឱយ
ថរៀបចំអង្គពិធី ដដលបានខ្ិតខ្ំរបឹង្ដរបង្ចូលរួម ថរៀបចំពិធីដមា
របកប ថដ្ឋយថជារជ័យ ។

សូមអររុណ!
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