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សនុ្ទរកថា 
ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រន្តី ទ ៀង មូល ីប្រធាន្អាជ្ញា ធរជ្ញត្ិប្រយេុធន្ឹងជំងឺទ ដ្ស ៍

ថ្លែងកនងុពិធីប្រកាសផ្សពវផ្ាយដាក់ឱ្យទប្រើប្ាសជ់្ញផ្ែូវការន្ូវ                                                 
“ថ្ផ្ន្ការយេុធសាន្រសតជ្ញត្ិេូលេំូលាយ ន្ិងពហុវិសយ័ ទឆែើយត្រន្ឹងទមទោគ 

ទ ដ្ស ៍ន្ិងជំងឺទ ដ្ស ៍ទលើកេី៥ ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣” 
 

ថ្លៃ ង្គា រ ១២ ទកើត្ ឆ្ន ជំតូ្ ទោសក័ ព .ស .២៥៦៤ ប្ត្ៃន្ងឹថ្លៃេី២៩ ថ្នក ា  ឆ្ន ំ២០២០  

សណ្ឋឋ គារភ្នំទពញ  

- គោរពអងគពិធីទាំងមូល 
- គោកររបីណ្ឌិ ត KHIN Cho ទីរបឹកាព័ត៌មានយុទធសាស្តរត អងគការ UNAIDS របចាំរបគទរកមពុជា 
- គោក John Eyres របធានការយិាល័យរុខភាពសាធារណ្ៈ និងអប់រ ាំននអងគការ USAID របចាំ
របគទរកមពុជា 

- ឯកឧតតម គោកជាំទវគណ្ៈអធិបតី 
- ឯកឧតតម គោកជាំទវរបធានគណ្ៈកមាម ធិការរបយុទធនឹងជាំងឺគអដរ៍គខតត-រាជធានីភនាំគពញ 
- ឯកឧតតម គោកជាំទវ គោក-គោកររីតាំណាងរករួង-សាថ ប័ន អងគការជាតិ និងអនតរជាតិទាំងអរ់
ជាទីរាប់អាន!  

នងងគនេះកនុងនាមអាជាា ធរជាតិរបយុទធនឹងជាំងឺគអដរ៍ និងកនុងនាមខលួនខាុ ាំផ្ទទ ល់ ខាុ ាំមានកិតតិយរ និង         
បីតិគសាមនរសរកីរាយយា៉ា ងនរកលលង លដលបានចូលរមួជាអធិបតី កនុងពិធីរបការផសពវផាយដាក់ឱ្យគរបី
របារ់ជាផលូវការនូវ “ថ្ផ្ន្ការយេុធសាន្រសតជ្ញត្ិេូលេំូលាយ ន្ិងពហុវិសយ័ ទឆែើយត្រន្ឹង       
ទមទោគទ ដ្ស ៍ន្ិងជងំឺទ ដ្សទ៍លើកេី៥ ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣”។ 

ឯកឧត្តម ទលាកជំោវ ទលាក-ទលាកប្ស ី

“ថ្ផ្ន្ការយេុធសាន្រសតជ្ញត្ិេូលេំូលាយ ន្ិងពហុវិសយ័ ទឆែើយត្រន្ឹងទមទោគ    
ទ ដ្ស ៍ន្ិងជំងឺទ ដ្សទ៍លើកេី៥ ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣” លដលនឹងរបការដាក់ឱ្យគរបីរបារ់ជាផលូវ
ការនាគពលបនតិចគទៀតគនេះ គឺជារមិទធិផលងមីមយួគទៀត លដលបង្ហា ញពីរុឆនទៈនគយាបាយដ៏គមាេះមុតរបរ់
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រាជរដាា ភិបាលកមពុជាគ ព្ េះគៅរគរមចបាននូវគោលគៅ ៩៥-៩៥-៩៥ និងការបញ្ច ប់ការគាំរាមកាំលែងពី     
គមគរាគគអដរ៍ និងជាំងឺគអដរ៍គៅរតឹម ន្ ាំ២០២៥ គរកាមការដឹកនាាំរបកបគដាយគតិបណ្ឌិ តរបរ់ សទមតច
 គាមហាទសនារត្ីទត្ទជ្ញ ហ ុន្ ថ្សន្ នាយករដាមស្តនតីននគររេះរាជាណាចរកកមពុជា គដាយមានការ
ចូលរមួោាំរទយា៉ា ងរកមម ទូលាំទូោយ និងពែុវរ័ិយពីរគប់សាថ ប័នជាតិ អនតរជាតិ នដគូអភិវឌ្ឍ រងគមរុី
វលិ វរ័ិយឯកជន អនកផទុកគមគរាគគអដរ៍ រកុមរបជាជនគនលឹេះ។ 

គឆលៀតកនុងឱ្ការដ៏វគិររវសិាលគនេះ ខាុ ាំរូមលងលងអាំណ្រគុណ្យា៉ា ងរជាលគរៅជូនចាំគរេះ ឯកឧតតម 
គោកជាំទវ គោក គោកររី លដល ជារមាជិកអាជាា ធរជាតិរបយុទធនឹងជាំងឺគអដរ៍រគប់លាំដាប់ថ្នន ក់ទាំងគៅ
ថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់គរកាមជាតិ រមួទាំងអងគការជាតិ និងអនតរជាតិទាំងអរ់ លដលបានចូលរមួយា៉ា ងរកមមទាំង
លផនកបគចចកគទរ និងងវកិាកនុងការគរៀបចាំនូវលផនការយុទធសាស្តរតជាតិមយួគនេះឱ្យគលចគចញជារូបរាងគ ងី
ររបតាមការអាំរវនាវរបរ់សទមតចទត្ទជ្ញ ហ ុន្ ថ្សន្ នាយករដាមស្តនតនីនរពេះរាជាណាចរកកមពុជា ឱ្យ
មានការចូលរមួជាចលនាជាតិលតមយួ ទាំងគៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់គរកាមជាតិ កនុងការគឆលីយតបគដីមបបីញ្ច ប់      
គមគរាគគអដរ៍ និងជាំងឺគអដរ៍គៅ ន្ ាំ២០២៥ ជាពិគររគឺឈរគលីគោលការណ៍្ “ការចូលរមួប្រករ
ទដាយថាមវ័ន្តថ្ន្ភាគីពាក់ព័ន្ធ”ដូចមានលចងកនុងលផនការយុទធសាស្តរតចតុគកាណ្របរ់រាជរដាា ភិបាល
កមពុជា។                                                                                          

កនុងនាមជារកមមជនគៅរគប់លាំដាប់ថ្នន ក់ទាំងអរ់ គយងីគរួលតមានគមាទនភាព ចាំគរេះវឌ្ឍនភាព 
របរិទធភាព និងរមិទធិផលរបកបគដាយគជាគជ័យ លដលកមពុជាគយងីទទលួបានកនលងមកកនុងការគឆលីយតប
គៅនឹងគមគរាគគអដរ៍ និងជាំងឺគអដរ៍ គរកាមការដឹកនាាំ រគប់រគង និងររមបររមួលពីអាជាា ធរជាតិរបយុទធ
នឹងជាំងឺគអដរ៍ និងគណ្ៈកមាម ធិការរបយុទធនឹងជាំងឺគអដរ៍គៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់គរកាមជាតិតាមរយៈការអនុ
វតតនូវ ”ទគាលការណ៍រីមួយ” របកបគដាយរបរិទធខពរ់ រែូតមានការទទលួសាគ ល់ជាអនតរជាតិ ជា
ពិគររពីសាថ ប័នអងគការរែរបជាជាតិទទលួបនទុកការង្ហររបយុទធនឹងជាំងឺគអដរ៍គៅ ន្ ាំ២០១៧ ថ្នជា
របគទរមយួកនុងចាំគណាមរបគទរទាំង៧ គៅគលីរកលគោកមានដូចជា ចរកភពអង់គគលរ  អីុរលង់  ដាណឺ្
មា៉ា ក             រ៊ែុយលអ៊ែត  រឹងាបុរ ីនិងបុតសាវណា លដលអាចរគរមចបាននូវគោលគៅ ៩០-៩០-៩០ មុន
កាលកាំណ្ត់។ 

ឯកឧត្តម ទលាកជំោវ ទលាក-ទលាកប្ស ី

គៅរតឹម ន្ ាំ២០២០ គនេះកមពុជាបានរគរមចរចួគៅគែយីនូវគោលគៅ ៩០-៩០-៩០ ដូគចនេះកមពុជា
រតូវបនតដាំគណី្រគ ព្ េះគៅរកគោលគៅងមីមយួគទៀតគឺ ៩៥-៩៥-៩៥ គៅរតឹម ន្ ាំ២០២៥ អាររ័យគែតុគនេះ
គែយីបានជាគយងីរមួោន កនុងការបនតគរៀបចាំនូវលផនការយុទធសាស្តរត៥ ន្ ាំរបរ់គយងីបនតគទៀត គដីមបគីរបីរបារ់
ជា       មគគុគទរក៏តរមង់ផលូវមយួលដលមានរយៈគពលលវង មានលកខណ្ៈរគប់រជុងគរជាយ រគបដណ្ត ប់គលី
រគប់វរ័ិយ និងរបកបគដាយបរយិាប័នន និងជាពិគររ គដាយបានគោរពយា៉ា ងខ្ចច ប់ខចួន គៅនឹងលផនការយុទធ
សាស្តរត       ចតុគកាណ្ដាំណាក់កាលទី៤ របរ់រាជរដាា ភិបាលកមពុជា និងគរចកតីរបការននការគបតជាា ចិតតកនុង
ការរបយុទធទប់សាា ត់ការរាលដាលគមគរាគគអដរ៍និងជាំងឺគអដរ៍របរ់រាជរដាា ភិបាល តាមរយៈគរចកតីជូន
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ដាំណឹ្ងគលខ២១៣ រជណ្.ររ ចុេះនងងទី២១ លខកុមភៈ ន្ ាំ២០១៩ របរ់ទីរតីការគណ្ៈរដាមស្តនតី។  

លផនការយុទធសាស្តរតជាតិទូលាំទូោយ និងពែុវរ័ិយគឆលីយតបគៅនឹងគមគរាគគអដរ៍ និងជាំងឺគអដរ៍
គលីកទី៥គនេះ គឺបានគរៀបចាំគ ងីគរកាមចកខុវរ័ិយរមួមយួគដីមបបីញ្ច ប់គមគរាគគអដរ៍ និងជាំងឺគអដរ៍គៅ ន្ ាំ
២០២៥ គដាយមិនទុកឱ្យរបជាពលរដាកមពុជាណាមាន ក់រងគរោេះគដាយសារគមគរាគគអដរ៍ និងជាំងឺគអដរ៍ 
កនុងកតីរងឃមឹដ៏មុតមាាំ កសាងមនុរសជាតិជាំនាន់ងមីមួយលដលោម នគមគរាគគអដរ៍ និងជាំងឺគអដរ៍ គដាយមាន
គោលបាំណ្ងជាក់ោក់ចាំនួន៤គឺ៖ 

១ .  ទីមយួៈ ធានាឱ្យមានការបញ្ចូ លអនតរាគមន៍របយុទធនឹងគមគរាគគអដរ៍ និងជាំងឺគអដរ៍ គដាយ
លផែកគលីភរតុតាងវទិាសាស្តរត តាមរយៈវធីិសាស្តរតររមបររមួល និងពែុវរ័ិយ។ 

២ . ទីពីរៈ រមាែរណ្កមមកមមវធីិបង្ហា រ លងទាំ និងការពាបាលអនកផទុកគមគរាគគអដរ៍ និងជាំងឺ      
គអដរ៍គៅកនុងរបព័នធរុខ្ចភិបាល គដីមបទីទួលបាននូវការគឆលីយតបរបកបគដាយរបរិទធភាព 
និងចីរភាព។ 

៣ . ទីបីៈ បគងាីនលទធភាពទទួលបាននូវយនតការោាំរររងគម និងគរវារងគម ររមាប់អនកផទុក            
គមគរាគគអដរ៍ និងអនកជាំងឺគអដរ៍ និង 

៤ . ទីបនួៈ បគងាីនងវកិាជាតិ និងអនតរជាតិោាំរទដល់ការផតល់គរវារាំខ្ចន់ៗលដលអនុវតតគដាយ
អងគការរងគមរុីវលិគដីមបពីរងឹងចីរភាពននការគឆលីយតបគៅនឹងគមគរាគគអដរ៍និងជាំងឺគអដរ៍។ 

ជាមយួនឹងគោលបាំណ្ងនីមយួៗ គឺយុទធសាស្តរតគនេះក៏បានរ ាំគលច និងបញ្ជា ក់ចារ់ពីរកមមភាពគនលឹេះ 
លដលរតូវយកគៅអនុវតតកនុងការធានាឱ្យបាននូវអរតារគបដណ្ត ប់គៅគលីរកុមគោលគៅ គៅគលីភូមិសាស្តរត 
និងគៅគលីគរវាបានរគប់រជុងគរជាយលងមគទៀតផង។ 

ឯកឧត្តម ទលាកជំោវ ទលាក ទលាកប្ស ី

ឥ ូវគនេះគយងីទាំងអរ់ោន មាន “លផនការយុទធសាស្តរតជាតិទូលាំទូោយ និងពែុវរ័ិយ គឆលយីតបនឹង
គមគរាគគអដរ៍ និងជាំងឺគអដរ៍គលកីទី៥ ន្ ាំ២០១៩-២០២៣” ដូគចនេះគយងីរតូវលតបនតរមួោន កនុងការចលនាគរបី
របារ់លផនការឱ្យអរ់លទធភាព តាមរយៈការបាំលបលងលផនការគនេះ ឱ្យគចញគៅជារកមមភាពររបគៅនឹង
អាណ្តតិការង្ហររបរ់រករួង សាថ ប័នជារមាជិកទាំងគៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់គរកាមជាតិ អងគការនដគូរជាតិ  
អនតរជាតិ និងអងគការរងគមរុីវលិ ររមាប់យកគៅអនុវតតគៅទូទាំងរបគទរ។  

គយងីបានដឹងទាំងអរ់ោន គែយីថ្នបចចុបបននគនេះ និងគៅអនាគតពិពភគោក រមួទាំងកមពុជាផងលដរ
កាំពុងលតរបឈមមុខខពរ់គៅនឹងបញ្ជា ជាំងឺកូវដី-១៩ លដលបាន និងកាំពុងប៉ាេះរល់យា៉ា ងធងន់ធងរគៅគលីគរដា
កិចចជាតិ និងពិភពគោក និងប៉ាេះរល់ផងលដរមកគលីងវកិាររមាប់អនុវតតលផនការយុទធសាស្តរតគនេះ។ អាររ័យ
គែតុ ខាុ ាំរូមអាំរវនាវឱ្យមានការចូលរមួយា៉ា ងទូលាំទូោយ និងពែុវរ័ិយកនុងការចលនាការោាំរទធនធាន 
និងការគរបីរបារ់ធនធានលដលមានករមិតគនេះឱ្យបានចាំគោលគៅ និងឱ្យមានរបរិទធភាពខពរ់ លដលកនុងគនាេះ
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គឺមិនអាចខវេះបាននូវគវទិការរមបររមួលពីអាជាា ធរជាតិរបយុទធនឹងជាំងឺគអដរ៍ និងគណ្ៈកមាម ធិការរបយុទធ
នឹងជាំងឺគអដរ៍គៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់គរកាមជាតិបានគ យី។  

ដូគចនេះ ខាុ ាំមានជាំគនឿយា៉ា ងមុតមាាំថ្ន គទេះបីគយងីរបឈមនឹងបញ្ជា ធនធានគៅកនុងអាំ ុងគពលលដល
មានបញ្ជា កូវដី-១៩ គនេះក៏គដាយ ក៏គយងីគៅលតអាចរគរមចបានគៅគោលគៅ ៩៥-៩៥-៩៥ ជាក់ជាមិន
ខ្ចន របរិនគបីគយងីគធវីការគឆលីយតបរមួោន គរកាមសាថ ប័នររមបររមួលលតមយួ លផនការយុទធសាស្តរតលតមួយ 
និងរបព័នធតាមដាន និងវាយតនមលលតមយួ។  

ជាក់លរតងកនុង ន្ ាំ២០១៩គនេះ អងគការ UNAIDS បានរបការទទលួសាគ ល់គែយីថ្នកមពុជា រគរមច
បាន ៨៤- ១០០-៩៦ ននគោលគៅ ៩៥-៩៥-៩៥ លដលរាជរដាា ភិបាលបានកាំណ្ត់ថ្ននឹងរតូវររមចឱ្យបាន
គៅ ន្ ាំ២០២៥។  ដូចគនេះ ការង្ហរលដលរាំខ្ចន់នាគពលគនេះ គឺគយងីទាំងអរ់ោន  រតូវរបឹងលរបងពុេះរររមួោន  
រករគប់មគធាបាយគដីមបរីគរមចគោលគៅ ៩៥ ទី១ ឱ្យបាន១០០% ឬ៩៥% តាមការកាំណ្ត់។ 

ម៉ាាងគទៀត ទិរគៅគយងីនាគពលគនេះ គឺរតូវឈានគៅរគរមចឱ្យបាននូវគោលគៅអនកឆលងងមី កនុងមួយ
ន្ ាំមិនឱ្យគលីរពី ៣៦០នាក់ ឬ ១នាក់ កនុង១នងង និងអនកសាល ប់គដាយសារជាំងឺគអដរ៍ មិនឱ្យគលីរពី១.០០០
នាក់ ឬ ៣នាក់ កនុង១នងង។ 

គលីរពីគនេះគទៀត គយងីរតូវបនតនាាំោន រគរមចឱ្យបានគោលបាំណ្ងទាំងបនួននលផនការយុទធសាស្តរត
ជាតិទូលាំទូោយ និងពែុវរ័ិយ គឆលីយតបនឹងគមគរាគគអដរ៍ និងជាំងឺគអដរ៍គលីកទី៥ ន្ ាំ២០១៩-២០២៣ 
តាមរយៈការអនុវតតឱ្យមានរបរិទធភាពខពរ់នូវ រ.ជ.ណ្ ២១៣ លដលបានកាំណ្ត់វធិានការទាំង៦ ដូចខ្ចង
គរកាម៖ 

 ១. អាជាា ធរជាតិរបយុទធនឹងជាំងឺគអដរ៍ រែការជាមយួរករួងមហានផទ និងរករួងគរដាកិចច និង
ែរិញ្ញវតថុគដីមបផីតល់កញ្ច ប់ងវកិាគដាយល កររមាប់អនុវតតការបស្តញ្ជា បការង្ហររបយុទធនឹងគមគរាគ
គអដរ៍និងជាំងឺគអដរ៍ គៅកនុងលផនការអភិវឌ្ឍរយៈគពលរបាា្ំ ន ាំ និងកមមវធីិវនិិគយាគបី ន្ ាំរ ាំកិល
របរ់ឃុាំ រង្ហា ត់។ 

២  .រករួងរុខ្ចភិបាល និងរករួងលផនការ គរៀបចាំកាំណ្ត់  និងចត់ទុកថ្ន អនកផទុកគមគរាគគអដរ៍ ជា
រកុមរបជាជនង្ហយរងគរោេះលដលរតូវទទលួបានប័ណ្ណរមធម៌ គដីមបធីានាដល់ការទទលួបាន
គរវាលងទាំរុខភាព និងការោាំររងគម។ 

៣  .រករួងរុខ្ចភិបាល និងរករួងគរដាកិចច  និងែរិញ្ញវតថុ រែការលកររមួល គរៀបចាំវធិាន និង           
នីតិវធីិកនុងការផតល់កញ្ច ប់ងវកិាគដីមបឱី្យររុករបតិបតតិ មនទីរគពទយបលងែក និងមណ្ឌ លរុខភាព
មានងវកិាផ្ទទ ល់ររមាប់ការង្ហរគឆលីយតបគមគរាគគអដរ៍ និងជាំងឺគអដរ៍។ 

៤  .ទីរតីការគណ្ៈរដាមស្តនតី រករួងមហានផទ រករួងគរដាកិចច  និងែរិញ្ញវតថុ រករួងរុខ្ចភិបាល និង
អាជាា ធរជាតិរបយុទធនឹងជាំងឺគអដរ៍ ទទលួសាគ ល់តនួាទីរាំខ្ចន់របរ់អងគការរងគមរុីវលិកនុងការ
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គឆលីយតបនឹងគមគរាគគអដរ៍និងជាំងឺគអដរ៍ និងបនតោាំរទឱ្យមានការចូលរមួបនតគទៀតតាមរយៈ
ការផតល់មូលនិធិពីរាជរដាា ភិបាល តាមលទធភាពងវកិាជាតិ។ 

៥. ឧតតមរកុមរបឹកាគរដាកិចចជាតិរិកាលាំែងវកិា គដីមបធីានាការអនុវតតការគបតជាា ចិតត របរ់           
រាជរដាា ភិបាល កនុងការបញ្ច ប់បញ្ជា គអដរ៍ គៅកនុង ន្ ាំ២០២៥។ 

៦  .រករួងរុខ្ចភិបាល  បនតពរងឹងធនធានមនុរស ការគធវីលទធកមម ការផគត់ផគង់ ឱ្រងបរកិាខ រ និង
របព័នធព័ត៌មាន គដីមបបីស្តញ្ជា បការគឆលីយតបការរាលដាលគមគរាគគអដរ៍និងជាំងឺគអដរ៍ ឱ្យ
កាន់លតមានរបរិទធភាព និងធានាចីរភាព។ 

ជាងមីមតងគទៀត ខាុ ាំរូមលងលងអាំណ្រគុណ្ ជូនចាំគរេះរមាជិក រមាជិកា អាជាា ធរជាតិរបយុទធនឹងជាំងឺ          
គអដរ៍រគប់លាំដាប់ថ្នន ក់ អងគការជាតិ និងអនតរជាតិទាំងអរ់ លដលបានចូលរមួយា៉ា ងរកមមកនុងការគរៀបចាំនូវ
គគរមាងលផនការយុទធសាស្តរតគនេះ គរកាមការគរៀបចាំ និងររមបររមួលពីអគគគលខ្ចធិការដាា នអាជាា ធរជាតិ
របយុទធនឹងជាំងឺគអដរ៍ និងជាពិគររជូនចាំគរេះអងគការ UNAIDS និងភាន ក់ង្ហរអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិរែរដា   
អាគមរកិ (គៅកាត់ USAID) និងលផនការបនាទ ន់ររមាប់ការបនថយជាំងឺគអដរ៍របរ់របធានាធិបតីរែរដា 
អាគមរកិ (គៅកាត់ PEPFAR) តាមរយៈកមមវធីិ HP+ និងមូលនិធិរកល លដលបានោាំរទលផនកែរិញ្ញវតថុ។ 

ជាទីបញ្ច ប់ខាុ ាំរូមជូនពរ ឯកឧតតម គោកជាំទវ គោក គោកររី តាំណាងអងគការជាតិ អនតរជាតិ 
លដលបានចូលរមួកនុងពិធីផសពវផាយនាគពលគនេះ រូមរបកបនូវពុទធពរទាំងបនួរបការគឺ អាយុ វណ្ណៈ រុខៈ    
ពលៈ កុាំបីគឃលៀងឃ្លល តគ យី និងរូមរបការដាក់ឱ្យគរបីរបារ់ជាផលូវការនូវ “ថ្ផ្ន្ការយេុធសាន្រសតជ្ញត្ិ
េូលេំូលាយ ន្ិងពហុវិសយ័ ទឆែើយត្រន្ឹងទមទោគទ ដ្ស ៍ន្ិងជងំឺទ ដ្សទ៍លើកេី៥ ឆ្ន ំ
២០១៩-២០២៣” ចប់ពីគពលគនេះតគៅ។ 

រូមអរគុណ្ ! 


