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ចុះពី ១.៧% កនុងឆន ំ ១៩៩៨ មកេន្រតឹម ០.៧ កនុងឆន ំ ២០១៣ េនះ ។ ែតជមួយនឹងេជគជ័យេនះ 
េយើងទំងអស់គន  ្រតូវកំុេភ្លចថ បញ្ហ េមេ គេអដស៍ និង ជំងឺេអដស៍េនះ េនបន្តរកី ល លដល់ 

្របជជនកមពុជទំងមូល ជពិេសស កនុងចំេ ម្រកុម្របឈមមុខខពស់ ដូចជ ្រកុមបុរស្រស ញ់
បុរស និង ្រសី្រសស់  ្រកុមអនកេធ្វើករេនកែន្លងេស កម ន្តសបបយ និង អនកេ្របើ្របស់េ្រគ ង   
េញ ន ។  េហើយកនុងចំេ ម្រកុមទំងេនះ  ្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង ្រសី្រសស់ ជ្រកុមដ៏គួរ
ឱយ្រពួយបរមភមួយ ែដលេយើងទំងអស់គន  ្រតូវែតយកចិត្តទុក ក់ឲយបនខ្ល ំងក្ល ផងែដរ ។  
 

ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី និង អងគពិធីទំងមូលជទីេម្រតី! 

មរយៈករសិក  ្របុសែខមរកនុងឆន ំ ២០១០ របស់អងគករ FHI360 េផ្ត តេលើ្រកុមេគលេ
បុរស្រស ញ់បុរស និង ្រសី្រសស់បនបង្ហ ញថ អ្រ ឆ្លងេមេ គេអដស៍ កនុងចំេ ម្រកុមបុរស
្រស ញ់បុរស និង ្រសី្រសស់ មនរហូតដល់េទ ២.១%  ែដលេនះ បង្ហ ញឱយេឃើញថ  ករណីេនះ
េនែតជបញ្ហ ដ៏ធំរបស់្របេទសកមពុជេយើង ។ េបើសិនជេយើងមិនមនវធិនករទប់ ក ត់្របកប 
េ យ្របសិទធភពខពស់េនះេទ បញ្ហ េមេ គេអដស៍ និង ជំងឺេអដស៍ នឹងវលិ្រតឡប់មកកនុងសងគម
កមពុជេយើងម្តងេទៀតជមិនខន េហើយរលកទីពីរេនះពិតជបងកេ្រគះមហន្ត យជខ្ល ំងែដលេយើង
មិន ចទស ន៍ទយទុកបន ។ 

 

្រស័យេហតុេនះ  េយើង្រតូវេធ្វើឱយមនេចរភពៃនេជគជ័យ ែដលេយើងទទួលបនេនេពល
េនះឲយបនបែនថមេទៀត េដើមបីឱយ្របេទសកមពុជបន្តឈនេទសំេរចឲយបន នូវេគលេ សូនយបី ន
ឆន ំ២០២០ មរយៈករបន្ត នូវករទទួលខុស្រតូវ និង ចូលរមួទូលំទូ យ និង ពហុវស័ិយពី ជ    
រ ្ឋ ភិបល  ថ ប័នឯកជន សងគមសីុវលិ ៃដគូអភិវឌ  ប ្ត ញបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ 
និង ្រកុមប្អូនៗ កមួយៗែដលជបុរស្រស ញ់បុរស និង ្រសី្រសស់េនសហគមន៍ផទ ល់  ។ េផ្តើម
េចញពីករទទួលខុស្រតូវរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ថមីៗេនះគឺ កលពី
ៃថងទី២៨ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១៣ កន្លងេទ បនេបើកកិចច្របជំុ្រកុម្របឹក េគលនេយបយរបស់ ជញ ធរ 
ែដលកនុងេនះ បនេលើកេឡើងនូវេគលករណ៍ ៧ ចំណុច េដើមបីព្រងឹង និង ព្រងីកករអនុវត្តន៍ ករ
ទប់ ក ត់ ឲយកន់ែតមន្របសិទធភព ។ ជពិេសស េគលករណ៍ ៧ ចំណុច ្រតូវបនទទួលករ   
គំ្រទដ៏ខពង់ខពស់ពី្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបល ណត្តិទី ៥ ែដលដឹកនំេ យសេម្តចអគគម េសនបតី
េតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ 

 

េគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលបន ក់េចញ េដើមបី្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ 
ែដលមន ៧ ចំណុចេនះ មនខ្លឹម រដូចខងេ្រកម៖ 

 



 ១. ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ្រតូវបន្តសហករជមួយប ្ត ្រកសួង- ថ ប័នពក់ 
ព័នធ រមួទំងៃដគូអភិវឌ ន៍ និង អងគករសងគមសីុវលិផង ជំរញុ និង េលើកទឹកចិត្តឲយមនករេ្របើ 
េ្រ ម អនម័យឲយបន ១០០% េដើមបីសុវតថិភពកនុងកររមួេភទ ឲយរចួចកករឆ្លងកមេ គ និង     
េមេ គេអដស៍ ។ 
 ២. បញចូ លករ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ និង សុខភពម  ជចំណុចបែនថមៃនេគលនេយ 
បយភូមិ-ឃំុ មនសុវតថិភព ។ 
 ៣. ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ្រកសួងសុខភិបល និង ្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ រមួ
ទំងៃដគូអភិវឌ ន៍ និង អងគករសងគមសីុវលិ ្រតូវសហករគន េរៀបចំែផនទីបញជ ក់ពីភូមិ ្រស្ត-
ចំនួន-អនកផទុកេមេ គេអដស៍-្រកុមជនងយរងេ្រគះមន ៖ នរបំីេរ ើេស កំ ន្ត-បុរស្រស ញ់
បុរស-កុមរ កំ្រពែដលឪពុកម្ត យ ្ល ប់េ យជំងឺេអដស៍-ជនចំ ក្រសុក ែដលផទុកេមេ គេអដ
ស៍ ចំនួន និង     ទីកែន្លង មនទីរផ្តល់េស ពយបលជំងឺេអដស៍ ។ 
 ៤. ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ្រតូវចត់វធិនករេធ្វើឲយគណៈកមម ធិករ្របយុទធនឹង
ជំងឺេអដស៍្របចំ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ឃំុ/សងក ត់ មនសកមមភពេឡើងវញិ ។ ្រកសួងសុខ ភិ
បល ្រតូវែណនំដល់មនទីរសុខភិបលេខត្តនីមួយៗ ឲយសហករជិតសនិទធជមួយគណៈកមម ធិករ
្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍្របចំេខត្ត  កនុងករងរ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍  ។   គណៈកមមធិករ្របយុទធនឹង
ជំងឺេអដស៍េខត្តនីមួយៗ  ្រតូវព្រងឹងលកខណៈជៃដគូជមួយអងគករសងគមសីុវលិ  ែដលកំពុងដំេណើ រ
ករេនកនុងេខត្តរបស់ខ្លួនឲយមន្របសិទធភពខពស់ ។ 
 ៥. ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ជញ ធរជតិ្របឆំងេ្រគ ងេញ ន ្រកសួងម ៃផទ 
្រកសួងសុខភិបល និង ប ្ត ្រកសួង- ថ ប័នពក់ព័នធ ្រតូវសហករគន  េដើមបីអនុញញ តឲយជនងយ
រងេ្រគះេ យជំងឺេអដស៍ ែដលមនជ ទិ៖ នរបំីេរ ើេស កំ ន្ត បុរស្រស ញ់បុរស អនកេញ ន
េ្រគ ងេញ នេ្របើមជុល ចទទួលបនេស ពយបលជំងឺេអដស៍បនយ៉ងទូលំទូ យ ។ 
 ៦. ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ្រតូវសហករជមួយ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និង កី      
អងគករយុវជន ថ ប័នពក់ព័នធ េដើមបីបេងកើនករអប់រដំល់យុវជន-យុវនរ ីឲយយល់ដឹងពីេ្រគះថន ក់ៃន
ជំងឺេអដស៍ និង វធីិបងក រ ករពរឲយបនទូលំទូ យ ។ 
 ៧.   ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ មនតួនទីដឹកនំសំរបសំរលួ និង ម នករអនុ
វត្តករងរេឆ្លើយតបនឹងេមេ គេអដស៏ ដូចមនែចងកនុងែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៏ជតិ ២០១៤- 
២០១៨  ្រសប មករចង្អុលបង្ហ ញរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ មរយ:គណ:កមមករនីតិសមបទ 
និង អភិវឌ ន៏កមពុជ ៃន្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៏កមពុជ ។ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៏ មនមុខ
នទីដឹកនំ និង ទទួលខុស្រតូវេលើ្របសិទធភពៃនជំនួយសំ ប់ករេឆ្លើយតបនឹងេមេ គេអដស៍ និង 



ជំងឺេអដស៍ទូទំង្របេទស ។ ្រកសួងមនទីរពក់ព័នធ ជធនី និង េខត្ត ្រតូវសហករគន េរៀបចំកមមវធីិ
ករងរ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េដើមបីែកស្រមួសករេ្របើ្របស់ធនធន ែដលបនទទួលពី្រគប់ 
មជឈ ្ឋ ន ឲយបនលទធផលជក់ែស្តង ្របសិទធភព ្របសិទធិផល និង ឈនេទធននិរន្តរភព ។ 
 

េដើមបីេធ្វើឲយកន់ែតមន្របសិទធភពែថមេទៀតេនះ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ នឹង
េរៀបចំពិនិតយេឡើងវញិ នូវែផនករយុទធ ្រស្តជតិេលើកទី៣ និង បេងកើតជែផនករសកមមភព 
២០១៤ ។ េ យយកេគលករណ៍ ៧ ចំណុច ជេគលករណ៍ េដើមបីឈនេទទិសេ យុទធ  

្រស្ត សូនយបីរបស់អងគករសហ្របជជតិ េនឆន ំ២០២០ ។ សំ ប់្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង 

្រសី្រសស់  ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ បនេរៀបចំជ្រកុមករងរថន ក់ជតិមួយ សំ ប់
ស្រមបស្រមួលនិង ម នអនុវត្តករងរ េហើយែដលមួយរយៈេពលកន្លងេទេនះ បនេរៀបចំជ
ែផនករសកមមភពសំ ប់ឆន ំ ២០១៤ េដើមបីេធ្វើឲយករអនុវត្តន៍ទំង ៧ចំណុចេនះ អនុវត្តកន់ែត       
មន្របសិទធភពេនថន ក់ជតិ និង ថន ក់េ្រកមជតិ ។ 
 

ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី និង អងគពិធីទំងមូល ជទី ប់ ន! 
 

កនុងកិចច្របជំុរយៈេពលមួយ្រពឹកេនះ  ខញុំសងឃឹមថ េយើងនឹងទទួលបនព័ត៌មនបែនថមេទៀត 
ស្តីពីមូលេហតុ ឥរយិបថ ករ្រប្រពឹត្ត និង ករ្របឈមេទនឹងកររកី ល លេមេ គេអដស៍ និង 
ជំងឺេអដស៍េនកមពុជរបស់្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង ្រសី្រសស់ េហើយក៏រមួចំែណកផងែដរ 
ដល់ករកត់បនថយករេរ ើសេអើងចំេពះ្រកុមេនះ េនកនុងសងគមរបស់េយើង ។ ខញុំសូមបញជ ក់ជូនផង
ែដរថ ករេរ ើសេអើង គឺជរនំងមួយ ែដល ចេធ្វើឲយបទអន្ត គមន៍បងក រ និង ផ្តល់េស ដល់ពួកេគ 
មិនបនទទួល េជគជ័យ មកររពឹំងទុក ។ េឆ្ឡ តឱកសដ៏មនតំៃលេនះ កនុងនម ជញ ធរជតិ
្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ខញុំសូមអំពវនវ បងប្អូន្របជពលរដ្ឋ ជញ ធរែដនដី សូមកំុឲយមនករ
េរ ើសេអើង និង បន្តករសហករ ពិភក កន់ែតជិតសនិតែថមេទៀត រ ងៃដគូទំងអស់ និង អងគករ
សងគមសីុវលិ េដើមបីបេញជ សបន ពីកររកី ល លេមេ គេអដស៍ និង ជំងឺេអដស៍េនកមពុជ ។ 

 
 

ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក-េ ក្រសី និង កមួយៗជទី ប់ ន 
 

ជទីបញច ប់ ខញុំសូមេធ្វើករអំពវនវ ដល់ ថ ប័នរ ្ឋ ភិបល្រគប់ជន់ថន ក់ ថ ប័នឯកជន 
សងគមសីុវលិ ៃដគូអភិវឌ ន៍ ប ្ត ញបុរស្រស ញ់បុរស និង ្រសី្រសស់ និង ្រកុមប្អូនៗ កមួយៗ
ែដលជបុរស្រស ញ់បុរស និង ្រសី្រសស់េនសហគមន៍ផទ ល់ បន្តចូលរមួយ៉ងសកមមបែនថម
េទៀត កនុងករ្របយុទធ្របឆំងេមេ គេអដស៍ និង ជំងឺេអដស៍ ជពិេសសកនុងចំេ ម្រកុមបុរស
្រស ញ់បុរស និង សូមអំពវនវដល់មច ស់ជំនួយ បន្តផ្តល់ជំនួយទំងថវកិ និង បេចចកេទស េដើមបី
ឱយករអនុវត្តន៍ករងរ កន់ែតមន្របសិទធភពខពស់ ។  

 



ខញុំសូម្របសិទធពរជូនអងគពិធីទំងមូល នូវពុទធពរទំបួន្របករ គឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ និង 
សូមស្រមចបនេជគជ័យថមីៗបែនថមេទៀត ជូនជតិ មតុភូមិនឆន ំខងមុខេនះ និង សូម្របកស
េបើកអងគ្របជំុពីេពលេនះតេទ។ 

 
 

សូមអរគុណ 
 

 

 

 

 


