ប្ពះរាជ្ញណាច្ប្កកមពជ្ញ
ុ

ជ្ញតិ សាសនា ប្ពះមហាកសប្ត

3

អាជ្ញាធរជ្ញតិប្បយុទធនឹងជំងឺអេដស៍
សុនទរកថា ឯកឧតតម អេៀង មូលី អទសរដឋមន្រនតីទទួលបនទកអបសកកមម
ពិអសស
ុ
ប្បធានអាជ្ញាធរជ្ញតិប្បយុទន
ធ ឹងជំងអឺ េដស៍

និងជ្ញ ប្បធានគណៈកម្មមធិការសំរបសំរ ួលមូលនិធិសកលប្បច ំកមពជ្ញ
ុ

ថ្ថែងកនងពិ
ធីបទ
ិ កិច្ចប្បជុំអពញេងគរបស់អាជ្ញាធរជ្ញតិប្បយុទធនឹងជំងឺអេដស៍
ុ

ទីស្ី តការគណរដ្ឋមន្ត្តី ថ្ងៃទី៣០ ខែមង
ាំ ០១៥
ិ ុនា ឆ្ន២
 ឯកឧត្តម

លោកជំទាវ រដ្ឋលលខាធិការ អនុរដ្ឋលលខាធិ ការ

ជាត្ំណាង

ស្ថថប័ន និង ជាសមាជិក សមាជិកា ននកិច្ចប្បជុំ លពញអងគ អាជាាធរជាត្ិ
ប្បយុទ្ធនឹងជំងឺលអដ្ស៍
 ឯកឧត្តម

លោកជំទាវ

ជាប្បធានគណ:កមាាធិការប្បយុទ្ធនឹងជំងឺលអដ្ស៍

រាជធានី លេត្ត
 ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ជាថ្នាក់ដ្ឹកនំ និង មន្រនតីននអាជាាធរជាត្ិប្បយុទ្ធនឹង
ជំងឺលអដ្ស៍
 លោក លោកស្សី អាកនងកញា ជ ជាលលខាធិ ការ ននគណៈកមាាធិការប្បយុទ្ធ
នឹងជំងឺលអដ្ស៍ រាជធានី លេត្ត

ិ
 លោក លោកស្សី អាកនងកញា ជ ជាត្ំណាងនដ្ គូអភិវឌ្ឍនិងសងគមសុីវល
ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្សី អាកនងកញា ជ អស់រយៈលពលមួយ
ប្ពឹកលពញ លយើងបានច្ំ ណាយលពលលវោ កំោំងកាយ កំោំងប្បាជាារ ច្ូលរួម
យ៉ា ងសកមាលៅកាុងកិច្ចប្បជុំលពញអងគអាជាាធរជាត្ិប្បយុទ្ធនឹងជំងឺលអដ្ស៍
ទ្ី១កាុងឆ្ាំ២០១៥លនេះ។ ឥឡវលនេះកិ
ច្ចប្បជុំលយើងដ្ល់ទ្ីបញ្ចប់ ល
ូ

ើយ ។

លលើក

ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្សី អាកនងកញា ជ លពលលវោប្បជុំ េីមល មន
មត្លយើងបានសំលរច្នូ វលជាគជ័យយ៉ា ងប្ត្ច្េះប្ត្ច្ង់ តាមការលប្ោងទ្ុ ក។
មលលងអំណរគុណលោយលស្ថាេះ

ច្ំល

េះវ ិភាគទានដ្៏ មានត្ំនលរបស់

េាំុសូម

ឯកឧត្តម

លោកជំទាវ លោក លោកស្សី អាកនងកញា ជ ទាំងអស់ កាុងការប្បយុទ្ធ ប្បឆ្ំង

យ៉ា ងសកមានឹងការឆ្លងរាលោលននជំងឺលអដ្ស៍ នលពលកនលងមក និងជាពិលសស
សំរាប់ការច្ូ លរួមច្ំ មណករបស់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្សី អាកនង
កញា ជ កាុងការកស្ថងមផនការយុទ្ធស្ថស្រសតជាត្ិទ្ី៤ និង លរៀបច្ំលោលនលយបាយ

ជាត្ិប្បយុទ្ធនឹងជំងឺលអដ្ស៍ ។ អាជាាធរជាត្ិ ប្បយុទ្ធនឹងជំងឺលអដ្ស៍ និងោក់ជូន
លសច្កតីប្

ងមផនការយុទ្ធស្ថស្រសតជាត្ិទ្ី៤លនេះ

ជូនរាជរោឋភិបាល

ពិនិត្យ

និង

សលប្មច្ជាច្ុងលប្កាយស្សបតាមអនុប្កឹ ត្យ ១០៩ ច្ុេះនលៃទ្ី ២៣ មេ ត្ុោ ឆ្ាំ
២០០៦

សតីពីការលរៀបច្ំ

និងការប្បប្ពឹត្តលៅរបស់អាជាាធរ

ជាត្ិប្បយុទ្ធនឹងជំងឺ

លអដ្ស៍ ។
អាជាាធរជាត្ិ លយើងនឹងលដ្ើត្ួជាអាកដ្ឹ កនំ
នលយបាយ មផនការយុទ្ធស្ថស្រសតជាត្ិ

សប្មបសប្មួល

កស្ថងលោល

មណនំ បងករលកខណៈ និងពប្ងឹងកិច្ច

អនតរាគមន៍ អនតរវ ិស័យ មដ្លអាច្ោំប្ទ្ោាលៅវ ិញលៅមក កាុងទ្ិសលៅស្សបោា

លោយសុេដ្ុមនីយកមា លដ្ើមបីសលប្មច្លោលបំណង និង ទ្ិសលៅរួមរបស់លយើង
ប្បយុទ្ធប្បឆ្ំងនឹង ការឆ្លងរាលោល និង លឆ្លើយត្បលៅនឹងជំងឺលអដ្ស៍ ។ លយើង
នឹងផតល់លទ្ធភាព លលើកទ្ឹកច្ិត្ត ជំរញ
ុ លអាយរដ្ឋបាលថ្នាក់ ជាត្ិ ថ្នាក់លប្កាមជាត្ិ

ិ ីរបស់េួន
អនតរវ ិស័យ ច្ងប្កងមផនការសកមាភាព អនុវត្តសកមាភាព គំលរាងកមាវធ
ល

សំរាប់ប្បយុទ្ធប្បឆ្ំង និង លឆ្លើយត្បលៅ នឹងជំងឺលអដ្ស៍លៅកាុងមដ្នសមត្ថកិច្ច
សថិត្លប្កាមការទ្ទ្ួលេុ សប្ត្ូវរបស់េួន។
ល
លៅច្ំល

េះមុេការធាលក់ច្ុេះននជំនួយ

ិរញ្ជ វត្ថុពីលប្ៅប្បលទ្ស

លយើងបាន និង

កំពុងលសាើសុំរាជរោឋភិ បាល ផតល់ការវ ិនិ លយគបមនថមលទ្ៀត្ កាុងការប្បយុទ្ធ និង
លឆ្លើយត្បលៅនឹងជំងឺលអដ្ស៍។

លយើងនឹងផតល់លទ្ធភាពដ្ល់រដ្ឋបាលថ្នាក់លប្កាមជាត្ិ ឫ ប្កសួង

លលើកគំលរាងកមាវ ិធី
លសដ្ឋកិច្ច

និង

មផនការសកមាភាព
ិរញ្ជវត្ថុ

ក់ ព័នធលអាយ

លោយផតល់អនុស្ថសន៍ជូនប្កសួង

ិ សមស្សបលដ្ើមបីលយើងមានលទ្ធភាព
លអាយលប្ោងលវកា

អនុវត្តមផនការទាំងលនេះ។
លយើងនឹងបនតអនុវត្ត
រ

ច្ំល

នូវលោលនលយបាយ

៧ច្ំណុច្របស់រាជរោឋភិបាល

ូត្សលប្មច្លោលលៅ បីសូនយ។
ជាលាីមតងលទ្ៀត្ េាំុសូមមលលងអំណរគុ ណ និងមលលងនូវការលកាត្សរលសើរ ជាអលនក
េះវត្តមាន ការច្ូលរួមវ ិភាគទាន និងការបនតោំប្ទ្ រួមច្ំមណកជាបនតលទ្ៀត្

កាុងការប្បយុទ្ធ និងលឆ្លើយត្បលៅនឹ ងជំងឺលអដ្ស៍ លៅតាមរដ្ឋបាលមដ្នដ្ី ឫ កាុង

វ ិស័យមដ្ល ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្សី អាកនងកញា ជ ទ្ទ្ួលេុស
ប្ត្ូវ។
ជាច្ុងលប្កាយលនេះ េាំុសូមប្បសិទ្ធពរជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោក

ស្សី អាកនងកញា ជ លអាយបានជួបមត្សំណាងលអ ទ្ទ្ួលបានលជាគជ័យលាីៗលទ្ៀត្

កាុងលបសកកមាដ្៏ពិសិដ្ឋរបស់លយើងច្ូលរួមច្ំមណកប្បយុទ្ធប្បឆ្ំង និង លឆ្លើយត្ប
លៅនឹងជំងឺលអដ្ស៍លៅកាុងប្ពេះរាជាណាច្ប្កកមពុជាលយើង។

សូមទ្ទ្ួលបាននូវ

ពុទ្ធពរទាំង ៤ ប្បការ គឺ៖ អាយុ វណណ ៈ សុេៈពលៈ កុំបីល្លៀងឃ្លលត្លឡើយ ។
េាំុសូមប្បកាសបិទ្កិច្ចប្បជុំ លពញអងគ អាជាាធរជាត្ិប្បយុទ្ធនឹងជំងឺលអដ្ស៍របស់

លយើងប្ត្ឹមលនេះ។

មុននឹងមបកោា េាំុសូមអលញ្ជើញ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្សី អាក

នងកញា ជ

ទាំងអស់

ច្ូលរួមពិ ស្ថរបាយនលៃប្ត្ង់ ជាលកខណៈស្ថមគគីជាមួយោា

លៅអាហារោឋន វ ិមានមិត្តភាពលនេះ។
សូមអរគុណ!

