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ខដលបានល្លៀត្ឱកសដ៏មមាញឹកអល ជ្ ើញចូលរមូលៅកនុង្អង្គសិកា ស្ថលដ៏មានស្ថរៈសាំខាន់នាលពល
លនេះ។  
 ថ្ងងលនេះលយើង្រត្ូវខត្ជួបជុាំគាន របមាណជាជាង្១០០នាក់មកពី ស្ថថ ប័នរជរដ្ឋា ភិបាល ត្ាំណ្ឋង្ថ្ដ 
គូអភិវឌឍ សង្គមសីុវលិ ត្ាំណ្ឋង្អនកផទុកលមលរគលអដស៍ និង្ អនកត្ាំណ្ឋង្របជាជានរបឈមមុែែពស់ 
ពិលរគាេះគាន  បាំលពញឱយគាន នូវព័ត៌្មាន ទិននន័យទាាំង្របមាណវស័ិយ និង្ គុណវស័ិយ លដើមបីពិនិត្យ 
សូចនាករទាាំង្៣២ និង្ លរៀបចាំរបាយករណ៍វឌឍនភាពថ្នករល្លើយត្បលៅនឹង្កររលដ្ឋលលមលរគ 
លអដស៍/ជាំងឺ្លអដស៍ជូនដល់អង្គករសហរបជាជាតិ្ឱយបានតាមករកាំណត់្គឺថ្ងងទី៣១ មីនា ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 
 ឯកឧត្តម លលកជាំទាវ លលក លលកស្សី!  
 ចប់តាាំង្ខត្ពីឆ្ន ាំ២០០០ខដលសកលលលកលផតើមកាំណត់្លគាលលៅសហសសវត្សរ ៍របលទស 
កមពុជាលយើង្បានលផាើជូនអង្គករសហរបជាជាតិ្នូវ របាយករណ៍វឌឍនភាពថ្នករល្លើយត្បលៅនឹង្ករ 
រលដ្ឋលលមលរគលអដស៍/ជាំងឺ្លអដស៍ខបបលនេះរល់ពីរឆ្ន ាំមតង្អស់ចាំនួនរបាាំលលើកមកលហើយ ។ ចុង្ 
លរកយគឺលៅខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១២កនលង្លៅ ។ ដូចលនេះ គឺរល់២ឆ្ន ាំមតង្អង្គករសហរបជាជាតិ្មានបាំណង្ 
នឹង្តាមដ្ឋនវឌឍនភាពថ្នបណ្ឋត របលទសខដលជាសមាជិកទាាំង្អស់កនុង្ករងារដ៏សាំខាន់លនេះ។ 
 កនុង្អាំឡុង្ឆ្ន ាំ២០១២ និង្ ២០១៣ របលទសកមពុជាលយើង្បានលរបើរបាស់ងវកិអស់របមាណ១០០ 
លនដុលល សរមាប់អនុវត្តសកមមភាព គលរមាង្កមមវធីិ និង្អនតរគមន៍នានា ទាាំង្កនុង្វស័ិយសុខាភិបាល
និង្វស័ិយនានា លដើមបីឈានលៅសលរមចនូវលគាលលៅសូនយបីឱយបានជាស្ថថ ពរ។ 
 ដូចឯកឧត្តម លលកជាំទាវ លលក លលកស្សីបានរជាបលហើយថ្ន ទិននន័យគឺជាពិនទុ ។ ទិននន័យគឺ
ជាករវយត្ថ្មល ។ ទិននន័យគឺជាលទធផល ។ តាមរយ :ទិននន័យលគអាចទាញលសចកតីសននិដ្ឋា នលដើមបី
លធវើករខកលមអកមមវធីិខដលបានអនុវត្តកនលង្លៅ ។ ប៉ាុខនតករវនិិចឆ័យសមស្សបលធវើលៅបានអាស្ស័យលដ្ឋយ
ករផតល់ព័ត៌្មានរគប់រជុង្លរជាយ លនាេះលទើបករទាញលសចកតីសននិដ្ឋា ន និង្ករសលរមចចិត្តអាចរបរពឹត្ត 
លៅសមស្សបនឹង្មានរបសិទធភាព ។ ជាឧទាហរណ៍ ដាំរមិីនខមនរគាន់ខត្ជាសសរបួន ឬជាអាំលបាស 
ឬក៏ជាផលិត្លនាេះលទ ។  ដាំរទីាាំង្មូលលទើបមានលកាណ:រគប់រជុង្លរជាយ ។ ដូចលនេះទិននន័យគឺជាអាំណ្ឋច 
(Data is Power) ។ អាស្ស័យលហតុ្លនេះសូម ឯកឧត្តម លលកជាំទាវ លលក លលកស្សីខដលជាត្ាំណ្ឋង្ 
មកពីស្ថថ ប័នរជរដ្ឋា ភិបាល សង្គមសីុវលិ ត្ាំណ្ឋង្អនកផទុកលមលរគលអដស៍ និង្ អនកត្ាំណ្ឋង្របជាជន 
របឈមមុែែពស់លធវើករពិភាកា ផ្ទល ស់បតូលយបល់លដើមបីផតល់សុពលភាពដល់ទិននន័យ និង្ ព័ត៌្មានខដល 
របមូលបានតាមរយៈករស្ស្ថវរជាវឯកស្ថរលយង្ និង្ ករចុេះស្សង់្មតិ្លយបល់ផ្ទទ ល់ពីអនកទទួល 
លសវក៏ដូចជាអនករបឈមមុែនឹង្ករ្លង្លមលរគលអដស៍ផង្ខដរ។ 
 ែាុាំសូមល្លៀត្ឱកសជរមាបជូនអង្គរបជុាំថ្ន លយើង្មានរកុមករងារខផនករយុទធស្ថស្រសតជាតិ្ 
៥រកុម ខដលមានជាអាទិ៍ : 
 ១. រកុមទី១ ទទួលបនទុកលលើករងារបងាា រ ករពាបាល និង្ ករខងទាាំបនត ។  
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 ២. រកុមទី២ ទទួលបនទុកករងារបង្ាបរយិកសគាាំរទ សិទធិមនុសស និង្លគាលនលយបាយ  
 ៣. រកុមទី៣ ទទួលបនទុកករកត់្បនថយផលប៉ាេះ ល់ថ្នលមលរគលអដស៍  
 ៤. រកុមទី៤ទទួលបនទុកករងារមគគុលទទសក៍ភាព ទាំនាក់ទាំនង្ និង្ វស័ិយអភិវឌឍនានា  
      (development synergy) 

 ៥. រកុមទី៥ ទទួលបនទុកករតាមដ្ឋន និង្ វយត្ថ្មល  
 

 លដើមបីឈានលៅសលរមចលគាលលៅបីសូនយ គី “គ្មា នការឆ្លងថ្ាី គ្មា នការររើសរ ើង និង គ្មា នការស្លល ប់ ” 
រកុមទាាំង្របាាំនឹង្យកលគាលនលយបាយទាាំង្៧ចាំណុច របស់រជរដ្ឋា ភិបាល លរកមករដឹកនាាំដ៏ែពង់្ែពស់
សលមតចអគគមហាលសនាបតី្លត្លជា ហ ៊ុន សែន នាយករដាមន្រនតី ថ្នរពេះរជាណ្ឋចរកកមពុជា លៅជា 
ករចង្អុលទិសដល់កមមវធីិល្លើយត្បនឹង្លមលរគលអដស៍ និង្ ជាំងឺ្លអដស៍តាមរកុមលគាលលៅនិង្តាមខដន 
ទទួលែុសរត្ូវរបស់ែលួន។ 

 កនុង្បណ្ឋត រកុមទាាំង្របាាំ រកុមទី១ រគបដណត ប់លលើសូចនាករ២៥ លលើសូចនាករសរបុចាំនួន៣២ ។ 
ប៉ាុខនតលទាេះជាយ៉ាង្ណ្ឋកតី អង្គសិកា ស្ថលនឹង្លរៀបចាំករខបង្ខចករកុមពិភាកាតាមលគាលលៅ ទាាំង្១០ 
របស់អង្គករសហរបជាជាតិ្ លដើមបីពិនិត្យជាលមអិត្ តាមលគាលលៅនីមួយៗ និង្លរៀបចាំរកុមពិភាកា 
លដ្ឋយខឡករបស់ត្ាំណ្ឋង្ស្ថថ ប័នរជរដ្ឋា ភិបាល លដើមបីទទួលព័ត៌្មានគុណវស័ិយ (qualitative) លលើ 
សាំណុាំ ឯកស្ថរជាង្៣០ទាំព័រ ខដលលៅថ្ន NCPI Part A  (National Commitment Policy Instrument)។  
ចាំខណកត្ាំណ្ឋង្សង្គមសីុវលិ អនកផទុកលមលរគលអដស៍ និង្របជាជនគនលឹេះក៏រត្ូវចូលរមួផតល់ព័ត៌្មានខបប 
គុណវស័ិយ លលើសាំណុាំ ឯកស្ថរ NCPI Part B ខដលស្សលដៀង្ គាន នឹង្ Part A  ផង្ខដរ។  
 ែាុាំយល់ល ើញថ្ន កនុង្កិចចពិភាកាលយើង្នឹង្អាចល ើញមានគមាល ត្រវង្មតិ្លយបល់ថ្នអនកចូល 
រមួទាាំង្អស់ខដលអល ជ្ ើញមកពីមូលដ្ឋា នលផសង្ៗគាន  ឬជាំនាញលផសង្ៗគាន  លលើទិននន័យ និង្ព័ត៌្មាន
ខដលលយើង្ទទួលបានតាមលាំដ្ឋប់សូចនាករទាាំង្៣២ ។ រត្ង់្លនេះែាុាំសូមល្លៀត្ឱកសរ ាំឮកឯកឧត្តម 
លលកជាំទាវ លលក លលកស្សីលមតាត ផតល់លទធភាពជូនដល់ត្ាំណ្ឋង្អនកផទុកលមលរគលអដស៍ និង្ត្ាំណ្ឋង្ 
របជាជនរបឈមមុែែពស់ជរមាបជូនលយើង្នូវស្ថថ នភាពផ្ទទ ល់លៅមូលដ្ឋា ន ទាាំង្ករទទួលលសវបងាា រ 
ទាាំង្លសវពាបាល និង្ ខងទាាំក៏ដូចជាលសវករគាាំរទសង្គមផង្ខដរ ។  

 ែាុាំសង្ឃឹមថ្នព័ត៌្មាន ទិននន័យខដល ក់ព័នធខដលអាចថ្នរលសើបនឹង្រត្ូវបានពិនិត្យ វភិាគវយ 
ត្ថ្មល និង្ទាញករសននិដ្ឋា នរបកបលដ្ឋយករងលឹង្ខងលង្ និង្ សុភវនិិចឆ័យលរ េះលយើង្យល់ចាស់ថ្នករ 
ឯកភាពជាតិ្ ជាសលមលង្ជាតិ្ខត្មួយជាចាំណុចខាល ាំង្ខដលគាម នអវីអាចជាំនួសបានលឡើយ ។ លនាេះមិនមាន 
ន័យថ្នលយើង្គាាំរទ និង្ អត់្ឱនដល់អនកខដលស្ថង្កាំហុសលឡើយ ។ ទាាំង្លនេះគឺជាករពរងឹ្ង្អភិបាល 
កិចចលអលដ្ឋយគណលនយយភាពលទវទិសមិនខមនខត្រវង្អនកផតល់និង្អនកទទួលហិរ ា្បបទានប៉ាុលណ្ឋណ េះលទខត្
ក៏ជាគណលនយយភាពលទវទិសរវង្អនកលរៀបចាំលគាលនលយបាយ និង្ កមមវធីិ និង្ អនកទទួលផលចាំលណញ 
ចុង្លរកយរបស់កមមវធីិផ្ទទ ល់ខត្មតង្។ 
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 ែាុាំសង្ឃឹមយ៉ាង្មាាំថ្នតាមរយ:កិចចរបជុាំពិលរគាេះលយបល់ថ្ងងលនេះឯកឧត្តម លលកជាំទាវ លលក 
លលកស្សីទាាំង្អស់ ទាាំង្ស្ថថ ប័នរជរដ្ឋា ភិបាលនិង្ខដគូអភិវឌឍទាាំង្អស់ខដលជាត្ាំណ្ឋង្អនកលធវើករ 
ងារលអដស៍ទាាំង្៥ ន់នាក់ និង្ ផតល់នូវធាតុ្ចូលដ៏មានស្ថរសាំខាន់លដើមបី រមួចាំខណកបល ច្ ៀស 
លស្ថកនាដកមមថ្នជាំងឺ្ដ៏មហារបល័យខដលយ៉ាង្លហាចណ្ឋស់កនុង្១ថ្ងងៗក៏មានរបជាជនកមពុជា៦នាក់
បានស្ថល ប់លដ្ឋយ លមលរគលអដស៍ និង្មាន៣នាក់បានបនត្លង្លមលរគលអដស៍។  
 ែាុាំសូមខងលង្អាំណរគុណចាំល េះកររបឹង្ខរបង្យ៉ាង្ខាល ាំង្កល ពីសាំណ្ឋក់រកុមទីរបឹកាទាាំង្អស់ខដល
មាន្នទ: និង្ ករលេះបង់្ែពស់ែិត្ែាំបាំលពញករងារដ៏ធាំលធង្មួយកនុង្លពលលវលដ៏ខសនតូ្ចចលង្អៀត្ ។
ែាុាំសូមអរគុណដល់នាយកដ្ឋា នតាមដ្ឋន និង្ វយត្ថ្មល និង្ អង្គករ UNAIDS របចាំរបលទស
កមពុជាខដលបានសហករយ៉ាង្ជិត្សនិទធកនុង្ករដ៏លាំបាកលនេះ ។ 
 ជាទីប ច្ ប់ ែាុាំសូមរបសិទធពរបវរសួសតី ជូនឯកឧត្តម លលកជាំទាវ លលក លលកស្សី និង្  
អនកចូលរមួទាាំង្អស់សូមមានសុែភាពលអ កមាល ាំង្មាាំមួន និង្របាជាា លឈលៀសថ្វនិង្ជួបរបទេះពុទធពរ 
ទាាំង្បួនរបករគឺ អាយុ វណណៈ សុែៈ និង្ ពលៈ កុាំបីល លៀង្ឃ្លល ត្លឡើយ រពមទាាំង្សូម
លកត្សរលសើរផង្ខដរចាំល េះសមាជិក-សមាជិកទាាំង្អស់ ថ្នគណៈកមមករលរៀបចាំអង្គពិធី និង្ មាច ស់ 
មូលនិធិសកល ខដលបានរមួចាំខណកគាាំរទដល់ករលរៀបចាំសិកា ស្ថលដ៏មានស្ថរសាំខាន់នាថ្ងងលនេះ ។ 

 ែាុាំសូមរបកសលបើកសិកា ស្ថលលផទៀង្ផ្ទទ ត់្ របាយករណ៍វឌឍនភាពជាសកលថ្នករល្លើយត្បជា
ពហុវស័ិយលៅនឹង្ករលដ្ឋលលមលរគលអដស៍ និង្ជាំងឺ្លអដស៍ ជូនអង្គករសហរបជាជាតិ្ចប់ពីលពល 
លនេះត្លៅ។ 

 

                                              សូមអរគុណ! 




