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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត  
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សនុ្ទររថា  
ថ្លែងរនងុទិវារិភរលោរព្រយទុធន្ឹងជំងឺលេដស១៍ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៤  

“ ឈាន្លៅររ  គ្មា ន្ការចម្ែងលាី  គ្មា ន្ការលរ ើសលេើង ន្ិងគ្មា ន្ការសាែ រ់  “  
ដោយដតោ តដៅដលើ “ការយកចិតោទកុោក់រមួគ្នា  ដ ើមបសីដរមច 
ឱ្យបានភាពគ្នា នដមដោគដេ សស៍រាបរ់បជាជនជំនាន់ដរកាយ” 

 

 

សាលមហោស្របចតុមុខ  
ថ្ងៃទី២៧ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

២០១៤ 

ដោយឯកឧត្តម លេៀង ម្ូល ីដេសរដ្ឋមន្រ្តី  
្ិងជាប្រធា្អាជាា ធរជាត្ិប្រយុេធ្ឹងជំងឺដេដ្ស៍ 

្ិងជាប្រធា្គណៈកម្មា ធិការសប្មរសប្មួលកមាវិធីមូល្ិធិសកលប្រចំប្រដេស 
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សុ្ទរកថា 

ឯកឧត្តមដេសរដ្ឋមន្រ្តី លេៀង ម្ូល ីប្រធា្អាជាា ធរជាត្ិប្រយុេធ្ឹងជំងឺដេដ្ស៍ 
ក្នុង ទិវាេនោរជាតិរបយទុធនងឹជំងឺដេ ស៍១ធ្នូ ឈា្ដៅរក   

“គ្មា ន្ការចម្ែងលាី  គ្មា ន្ការលរ ើសលេើង ន្ិង  គ្មា ន្ការសាែ រ់” ដោយដតោ តដៅដ ើ 
“ការយកចិតោទកុោរ់ លធ្វើជាដដគូ លធ្វើឱ្យសដរមច ៖ ជនំាន្់ថ្ដលគ្នា ន 

ដមដោគដេ ស៍” 
សាលមដោប្សពចត្ុមុខ ថ្ងៃប្ពហសបត្ ៍ េី២៧ ខខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០១៤  

 
 សមូរាបថ្វវ យបង្គំ រពះថថរានុថថរៈររប់រពះអង្គ 
 សមូថោរពរណៈអធិបត ី
 សមូថោរព ឯកឧតតម នាយឧតតមថសនីយ ៍ ថ្រ គឹម្យ៉ា ន្ ឧបនាយករដឋមន្រនតី និង្ជា
តំណាង្ដខ៏្ពង្់ខ្ពស ់សថមតចអរគមហាថសនាបតីថតថជា ហ ុន្ ថ្សន្  នាយករដឋមន្រនតី          
ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

 សមូថោរពឯកឧតតម ថោកជំទាវ ថោក ថោករស ីអនកនាង្កញ្ញដ  ថ្វន ក់ដឹកនំា តំណាង្  
ស្ថថ ប័ន រកសងួ្ននរាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា 

 សមូថោរពឯកឧតតម ថោកជំទាវ ឯកអរគរាជទូត ឯកអរគរដឋទូត ននបណាត លរបថទស  
នានារបចំរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

 សមូស្ថវ រមន៍ ថោក ថោករស ីអនកនាង្កញ្ញដ  ជាតំណាង្នដរូអភិវឌ្ឍន៍ សង្គមសុវីលិ 
តំណាង្ អនកផទុកថមថរារថអដស ៍និង្  តំណាង្របជាជនថោលថៅ ថភញៀវជាតិ និង្  
អនតរជាតិទំាង្អសជ់ាទីថោរពរាប់អាន 

 សមូស្ថវ រមន៍ចំថ ះបអូនៗ កមួយៗនិសសិត និង្តំណាង្យវុជនាកបាទរកហមទំាង្អស់
ដដលមានវតតមាននាឱាសដម៏ថហាឡារកិថនះ 

 
នថងថនះកនុង្នាមអាជាញ ធរជាតិរបយទុធនឹង្ជំង្ឺថអដស ៍និង្  កនុង្នាមខ្លួនខ្ញុ ំរពះករណុាខ្ញុ ំផ្ទទ ល ់

ខ្ញុ ំរពះករណុាខ្ញុ ំសមូដថលង្ អំណររុណយ៉ង្រជាលថរៅជូនចំថ ះ ឯកឧតតម នាយឧតតមថសនីយ ៍
ថ្រ គឹម្យ៉ា ន្ ឧបនាយករដឋមន្រនតី និង្  ជាតំណាង្ដខ៏្ពង្់ខ្ពស ់សថមតចអរគមហាថសនាបតីថតថជា 
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ហ ុន្ ថ្សន្  នាយករដឋមន្រនតីននរពះរាជាណាចរកកមពុជាដដលបានផតលក់ិតិតយសអថ ជ្ ើញចូលរមួ  
ជាអធិបតីនាថពលថនះ។  
រពះថថរានុថថរៈ ឯកឧតតមឧបនាយករដឋមន្រនតី ឯកឧតតម  ថោកជទំាវ ថោក ថោករស ី
អនកនាង្កញ្ញដ ជាទថីោរព! 
 

ទិវាពិភពថោករបយទុធនឹង្ជំង្ឺថអដសល៍លើកទ២ី២ លៅកមពុជានាឆ្ន ំថនះបានថរៀបចំថឡើង្ 
ថៅនថងទី២៧ ដខ្វចិឆិា ដដលខ្ុសពីសពវមួយដង្ រឺពីមុនថយើង្ធ្លល បរ់បារពធថៅថរៀង្រាលន់ថងទី១ធនូ  ។ 
ារផ្ទល សប់តូ រថនះកនុង្ថោលបំណង្បថង្កើនារចូលរមួថពញថលញពីររប់នដរូទំាង្អស ់និងមិនជាន់ 
ជាមួយកមមវធិសីខំាន់ៗលផេងៗលទៀត ។ ចូលរមួកនុងការលរៀបចំការរបារពធទិវាពិភពថោករបយទុធ 
នឹង្ជំង្ឺថអដស១៍ធនូ  ឆ្ន ំលនេះ អាជាញ ធរជាតិរបយទុធនឹង្ជំង្ឺថអដស ៍បានសហារជាមួយនដរូ និង្  
សង្គមសុវីលិកនុង្ារថរៀបចំសកមមភាពមួយចំនួនរមួមាន ៖ 

 

១) ការរបារពធទិវាពិភពថោករបយទុធនឹង្ជំង្ឺថអដស១៍ធនូ  ដដលថយើង្ថរៀបចំ លៅកនុងថ្ងៃ 
លនេះ ថដ្ឋយមានអនកចូលរមួទំងអសរ់បមាណជា៧០០នាក ់។  

 

២) ារថរៀបចំកិចចរបជុំតុមូល ដដលដឹកនំាថរៀបចំថដ្ឋយអាជាញ ធរជាតិរបយទុធនឹង្ជំង្ ឺ
ថអដសថ៍រាមកិចចសហារជាមួយមជឈមណ្ឌ លជាតិរបយទុធនឹងជំងឺលអដស ៍ លសើ 
ស្សបក និង កាមថរារ អង្គារខ៉ាន់ណា (KHANA) អង្គារ HACC តំណាង្អនកផទុក 
ថមថរារថអដស ៍តំណាង្រកុមរបជាជនថោលថៅ និង្តំណាង្អង្គារសង្គមសុវីលិ  
ថរាមរបធ្លនបទ  “ោម នារចមលង្ថមី  ោម នារថរ ើសថអើង្ និង្ោម នារស្ថល ប់  ថដ្ឋយ 
ស្ថរថមថរារថអដស ៍ និង្ ជំង្ឺថអដស”៍ ។ កិចចរបជុំតុមូលលនេះបានរបរពឹតតលៅលៅ   
ថ្ងៃទី ២៤ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១៤ លៅស្ថា នីយទូរទសេន៍ជាតិកមពុជា ។ 

 

៣) ារចុះអប់រផំ្ទទ លដ់ដលដឹកនំាថរៀបចំថដ្ឋយ អាជាញ ធរជាតិរបយទុធនឹង្ជំង្ឺថអដស ៍
ថដ្ឋយមានកិចចសហារជាមួយអង្គារ HACC ថដ្ឋយថរបើរបាសដ់លបង្សណួំរ-
ចថមលើយ ារដចកចយឯកស្ថរផសពវផាយ អាវយតឺ លរស្ថមអនាម័យ និង្ ារផសពវ 
ផាយតាមរយៈស្ថរថៅថលើបដ្ឋ រមួនឹង្ការរបរតំន្តនតជីាស្ថធ្លរណៈផង្ដដរ ។ 

 

៤) ារថរៀបចំជាឆ្កកំដបលង្អប់រថំដ្ឋយអង្គារសង្គមសុវីលិ កនុង្ថោលបំណង្អប់រ ំ  
ដលរ់បជាពលរដឋឱយយលដ់ឹង្ាន់ដតចាសព់ីារឆ្លង្ថមថរារលអដស ៍ និង ការបង្កា រ 
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ការឆលងលោយមានរបសទិធភាព ។ ឆ្កកំស្បលងលនេះនឹងលធវើការចាក់ផាយលៅកនុង 
ស្ថា នីយ៍ទូរទសេន ៍CTN និង MyTV ផង្ដដរ ។ 

 
រពះថថរានុថថរៈ ឯកឧតតមឧបនាយករដឋមន្រនតី ឯកឧតតម  ថោកជទំាវ ថោក ថោករស ី
អនកនាង្កញ្ញដ ជាទថីោរព! 
 

ការលរៀបចំទិវាពិភពថោករបយទុធនឹង្ជំង្ឺថអដស១៍ធនូ លនេះ រឺ កនុងលោលបំណ្ងបលងាើនការ 
ចូលរមួការលឆលើយតបទូលទំូលាយ និង ពហវុសិយ័លៅនឹងការរកីរាលោលលមលរាគលអដស ៍ និង 
ជំងឺលអដស ៍ បលងាើនការអប់រលំដើមបីលធវើយ៉ាងណាសលរមចបាននូវលោលលៅសនូយ-បី៖ ោម នការឆលង 
លមលរាគលអដសង៍ម ី ោម នការស្ថល ប ់ និង ោម នការលរ ើសលអើង ជាពិលសសការចូលរមួរបសយ់វុជន 
កនុងការពរងឹងសលីធម៌សងគម ការយលដ់ឹងនូវសខុភាពបនតពូជ និង សកមមភាពផលូ វលភទ លដើមបី 
ទប់ស្ថា ត ់ និង បង្កា រការឆលងលមលរាគលអដសង៍ម ី និង ជាជនបលង្កគ លកនុងការជួយអប់រមំិតតភកតិ 
លៅកនុងស្ថលា និង លរៅស្ថលា ។ ការរបារពធទិវាពិភពថោករបយទុធនឹងជំងឺលអដស ៍ ១ធនូ  លនេះ 
គឺផតលឱ់កាសឱយលយើងទំងអសោ់ន ទទួលស្ថគ ល់ថា លៅលលើសកលលលាកលនេះពិតជាកំពុង្ដត 
មានការររកីរាលោលលមលរាគលអដសដ៍ថ៏រោះថ្វន ក ់។  

 
រពះថថរានុថថរៈ ឯកឧតតមឧបនាយករដឋមន្រនតី ឯកឧតតម  ថោកជទំាវ ថោក ថោករស ី
អនកនាង្កញ្ញដ ជាទថីោរព! 

 

លៅកនុងឱកាសលនេះខញុ រំពះករណុា-ខញុ ំ សមូជរមាបជូនថា ថៅរបលទសកមពុជាអារាផទុក 
លមលរាគលអដសក៍ំពុង្ដតមានការធ្លល ក់ចុេះគួរឱយកតស់មាគ ល ់ ។ ថយង្តាមារពាករណ៍តាមដបប 
វទិាស្ថន្រសតបានបង្ហា ញឱយដឹង្ថ្វ ថៅរតឹមឆ្ន ំ២០១៤ថនះ អរតាផទុកថមថរារថអដសក៍នុង្
ចំថណាមមនុសសថពញវយ័ ដដលមានអាយពុី១៥ ដល ់ ៤៩ឆ្ន ំ រឺមាន  ០.៤%  ដដលបនតធ្លល ក់ចុះពី  
០.៦% ថៅឆ្ន ំ២០១៣ ។ រិតមករតឹមឆ្ន ំ២០១៤ថនះ  កមពុជាមានអនកផទុកថមថរារថអដសរ៍បមាណ្ 
៧៣,៧៣៣នាក ់ កនុង្ថនាះន្រសតដីដលផទុកថមថរារថអដសម៍ានចំនួន៣៩,៥១៦នាក់ ដដលជាចំនួន  
មួយថលើសចំនួនបុរសដដលផទុកថមថរារថអដស ៍ ។ ថយង្តាមារពាករណ៍ថមីៗថនះរបស់  
មជឈមណឌ លជាតិរបយទុធនឹង្ជំង្ឺថអដស ៍ថសើដសបក និង្ ាមថរារ ចំនួនអនកផទុកថមថរារថអដស៍
នឹង្បនតធ្លល ក់ចុះថៅដល ់ ៧០,៤០០នាក ់ ថៅរតឹមឆ្ន ំ២០១៥ ដដលកនុង្ថនាះករណីឆ្លង្ថមីរឺមាន  
រតឹមដតរបមាណជាបី (០៣) នាក់កនុង្មួយនថង  ។ ចំថ ះកុមារផទុកថមថរារថអដស ៍រឺមានចំនួន  
របមាណជា៨,៥១២នាក់ ថៅឆ្ន ំ២០១០ និង្ បនតធ្លល ក់ចុះបនតិចមតង្ៗមកថៅរតឹមដត ៥,៤៩៧នាក់ 
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ថៅរតឹមឆ្ន ំ២០១៥ ។ រឯីការដថទំា និង្ ពាបាលអនកផទុកលមលរាគលអដសវ៍ញិ រឺថៅរតឹមដត របំាបួន 
(០៩) ដខ្ថដើមឆ្ន ំ២០១៤ថនះ  មានអនកផទុកថមថរារថអដស ៍និង្  អនកជំង្ឺថអដសច៍ំនួន ៥១,៧៨៣
នាក់ ដដលទទួលបានារពាបាលថដ្ឋយឱសថរបឆំ្ង្នឹង្ថមថរារថអដស៍  កនុង្ថនាះន្រសតមីាន 
ចំនួន ២៧ ,៧៨៥នាក់ និង កុមារអាយតុិចជាង្១៥ឆ្ន  ំមានចំនួន៣,៩០២នាក់ (កនុង្ថនាះកុមារ ី  
មានចំនួន១,៨៣៤នាក់) ។ ឆ្លង្តាមព័ត៌មានសតពីីស្ថថ នភាពរាលដ្ឋលថមថរារថអដស ៍និង្  
ជំង្ឺថអដសដ៍ដលបានថរៀបរាប់កនលង្មកថនះ ថយើង្អាចសននិដ្ឋឋ នបានថ្វ កមពុជាជារបថទសមួយ
មានលទធភាពររប់រោន់កនុង្ាររតួតពិនិតយាររាលដ្ឋលថមថរារថអដស ៍របកបថដ្ឋយថជារជ័យ 
និង្ របកបថដ្ឋយកតីសង្ឃឹមថ្វអរតាឆ្លង្ថមថរារថអដសថ៍មីនឹង្ធ្លល ក់ចុះជាបនតថទៀតថៅឆ្ន ំខាង្មុខ្។  

ជាមួយោន ថនះដដរារចមលង្ថមថរារថអដសព៍ីមាត យថៅកូន កម៏ានារថយចុះរួរឱយកត់  
សមាគ លរ់ឺបានធ្លល ក់ចុះពី១៣% ថៅកនុង្ឆ្ន ំ២០១០ មករតឹម ២%ថៅកនុង្ឆ្ន ំ២០១៤ ។ លនេះគឺជាកតី 
សង្ឃឹមមួយថទៀតរបកបថដ្ឋយារថជឿជាក់ថ្វ កមពុជានឹង្អាចចូលរមួជាមួយពិភពថោកកនុង្ារ  
ាត់បនថយទំាង្រសុង្នូវារចមលង្ថមថរារថអដសព៍ីមាត យថៅកូន ថៅរតឹមឆ្ន ំ២០២០ខាង្មុខ្ 
ថនះ។ 

របារដដលថយើង្រតូវអបអរស្ថទរផង្ដដរថនាះរឺ អរតាផទុកថមថរារថអដសប៍ានធ្លល ក់ចុះ  
ជាបនតបនាទ ប់កនុង្ចំថណាមនារបីថរមើថសវាតាមររឹះស្ថថ នកមានតសបាយ ដដលមានអរតារតឹមដត 
០.៤%ប៉ុថណាណ ះ ថយង្តាមតួថលខ្ដដលថទើបនឹង្ទទួលបានកនុង្ថពលថមីៗថនះ  ។ ថបើថរបៀបថធៀប  
អរតាថនះជាមួយនឹង្របថទសជិតខាង្ ថយើង្អាចសននិដ្ឋឋ នបានថ្វរបថទសកមពុជាកំពុង្ឈានមុខ្  
ថរកនុង្ាររបយទុធនឹង្ជំង្ឺថអដសរ៍បកបថដ្ឋយរបសទិធភាពខ្ពស ់។ តាមរយៈារចុះ ពិនិតយសភាព
ារណ៍ជាក់ដសតង្ ថៅតាមថខ្តតនាដខ្កនលង្មក ខ្ញុ ំរពះករណុាខ្ញុ ំសថង្កតថ ើញមានារយកចិតត  
ទុកដ្ឋក់ខ្ពសព់ីសណំាក់មន្រនតីសខុាភិបាល និង្  អង្គារសង្គមសុវីលិកនុង្ារជំរញុថសវាថធវើថតសត 
ឈាមរកថមថរារថអដសថ៍ដ្ឋយសមរ័រចិតត ។  ថហើយអនកដដលបានមកថធវើថតសតឈាមថដ្ឋយសមរ័រ  
ចិតតទំាង្ថនាះ រឺភារថរចើនជាយវុវយ័ដដលមកពីមជឈដ្ឋឋ នទីនទៗ មិនដមនមកដត ពីរកុមនារបីថរមើ
ថសវាតាមររឹះស្ថថ នកមានតសបាយថនាះថទ ។ ជាមួយារថធវើថតសតឈាមរកថមថរារថអដស ៍
អតិថិជនសមរ័រចិតតទំាង្ថនាះ កទ៏ទួលផង្ដដរនូវារដណនំា ឬដំបូនាម នលអៗ អំពីសវុតថិភាពនន
ាររមួថភទ ជាពិថសសអំពីផលរបថយជន៍ននារថរបើរបាសថ់រស្ថមអនាម័យផង្ដដរ  ។  ជា  
លទធផលកនុង្រយៈថពលប៉ុនាម នឆ្ន ំចុង្ថរាយថនះ ារថរបើថរស្ថមអនាម័យមានារថកើនថឡើង្រួរ  
ឱយកត់សមាគ ល ់ ។ ថរៅពីារដចកចយថរស្ថមអនាម័យថដ្ឋយឥតរិតនថលពីអង្គារសង្គម  សុវីលិ 
ថរស្ថមអនាម័យកអ៏ាចរកទិញបានថៅតាមផារទំថនើប ស្ថថ នីយថរបង្ឥនធនៈ ឬថៅដកបរថសវា  
កមានតសបាយ ថដ្ឋយមិនរិតពីថៅតាមឱសថស្ថថ នដដលធ្លល ប់ដ្ឋក់លក់ជាយរូមកថហើយថនាះ  
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ថទ ។ ជាមួយោន ថនះ ឥរយិបទននអនកថរបើថរស្ថមអនាម័យទំាង្រស ីទំាង្របុស កម៏ានារវវិឌ្ឍន៍  
ថឡើង្ដដរ ថដ្ឋយពួកថរភារថរចើនពុំមានារថអៀនខាម សថ់ទៀតថឡើយ  ។ ចំដណកឯារ  
ថរ ើសថអើង្ចំថ ះអនកផទុកថមថរារថអដស ៍កម៏ានារផ្ទល សប់តូ ររួរឱយកត់សមាគ លដ់ដរ ។ ឧទាហរណ៍  
អនកផទុកថមថរារថអដសណ៍ាដដលបានទទួលារឧបតថមភោំ រ និង្ ដថទំាយ៉ង្ថទៀង្ទាត់ពីស្ថថ ប័ន 
រដឋ ឬពីអង្គារសង្គមសុវីលិខាង្ដផនកសខុាភិបាល និង្ ដផនកសង្គមកិចច រពមទំាង្បានទទួលថជារ
ជ័យកនុង្ជីវភាពរសថ់ៅរបចំនថងរបសព់ួកថរ រឺដលង្រតូវថរមាក់ង្ហយ ឬថរ ើសថអើង្ដូចមុនថទៀត  
ថហើយ ។ ផទុយថៅវញិពួកថរបានទទួលាររាប់អានថដ្ឋយថសមើមុខ្ជាមនុសសធមមតា ជាក់ដសតង្
ដូចជាករណីថៅរសុកបាទី ថខ្តតតាដកវ និង្  ថៅរសុកនរពនប់ ថខ្តតរពះសហីនុជាថដើម ។ កប៏៉ុដនត  
ចំថ ះអនកផទុកថមថរារថអដស ៍ដដលមិនបានទទួលារោំ រដិតដល ់ដដលមានជីវភាពដុន
ដ្ឋបថៅថឡើយ រឺអនកទំាង្ថនាះថៅទទួលរង្ារមាក់ង្ហយ និង្ ថរ ើសថអើង្ខ្លះៗថៅថឡើយ ។  

ទំាង្ថនះរឺជា លទធផលននកិចចរបឹង្ដរបង្រមួោន កនុង្ារថរៀបចំថោលនថយបាយកនុង្ារ  
ថឆ្លើយតបទូល ំទូោយ និង្ ជាពហវុសិយ័ និង្ ារផតលថ់សវាពាបាល និង្ ដថទំាជាសកល  
របសអ់ាជាញ ធរជាតិ របយទុធនឹង្ជំង្ឺថអដស ៍មជឈមណឌ លជាតិរបយទុធនឹង្ជំង្ឺថអដស ៍ថសើដសបក 
និង្ ាមថរារ និង្នដ រូដដល ក់ព័នធ ។ 

ជាងលនេះលៅលទៀតកម៏ានអនកផទុកថមថរារថអដស ៍ និង្ ជំង្ឺថអដស ៍កុមារកំរ  និង្  កុមារ 
ង្ហយរង្ថរោះថដ្ឋយស្ថរជំង្ឺថអដសរ៍បមាណជា៧០ភាររយ ដតង្ដតទទួលបាននូវារោំរទ 
សង្គម ថសដឋកិចច សខុ្ភាពារអប់រ។ំល។ ជាពិថសស រឺតាមរយៈារង្ហរមនុសសធម៌ដដល 
មិនថចះថនឿយហត់ និង្  មិនថចះរងី្សងួតរបសា់កបាទរកហមកមពុជា ថរាមារដឹកនំាដខ៏្ពង្់ខ្ពស់ 
របស ់សថមតចកិតតិរពឹទធបណឌិ ត រ ុន្ រាន្ី ហ ុន្ថ្សន្  របធ្លនាកបាទរកហមកមពុជា និង្  ជា 
មរគុ ថទសក៍ដថ៏ឆ្នើម របចំតំបន់អាសុប៉ីាសុហីវកិ កនុង្ាររបយទុធនឹង្ជំង្ឺថអដស ៍។ 

ជាមួយនឹង្សញ្ញដ ជាវជិជមានខាង្ថលើ ថយើង្កម៏ានារ រពួយបារមភយ៉ង្ខាល ំង្ចំថ ះ 
រលរទី២ ននាររកីរាលដ្ឋលននថមថរារថអដសដ៍ដលនឹង្អាចថកើតមានថៅថលើទឹកដីដព៏ិសដិឋ
របសថ់យើង្ ។ ាររកីរាលដ្ឋលស្ថរជាថមីថនះអាចថកើតថឡើង្  ជាពិថសសកនុង្ចំថណាមយវុជន 
យវុតី កមមករ កមមារនិី និង្  ជនចំណាករសុក បដនថមថៅថលើរកុមថោលថៅចសដ់ដលជារកុម  
នារបីថរមើថសវាកមានត រកុមបុរសរសឡាញប់ុរស និង្  រកុមរសរីសស ់ ។  ាររកីចថរមើនយ៉ង្
ឆ្ប់រហស័ននរបព័នធព័ត៌មានវទិា ាររសថ់ៅដបបព ក់ពពូនោន រវាង្ន្រសត ីនិង្ បុរស យវុជន និង្ 
យវុតី ភាពផុយរសួយននរបំាង្របនពណីពីបូរមបុរាណ ភាពង្ហយរសួលកនុង្ារទាក់ទង្ោន  និង្  
កនុង្ាររមួថភទ សទុធដតជាកតាត រពួយបារមភពីរលកទី២ននាររកីរាលដ្ឋលថមថរារថអសថ៍ៅកមពុជា ។  
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រពះថថរានុថថរៈ ឯកឧតតមឧបនាយករដឋមន្រនតី ឯកឧតតម  ថោកជទំាវ ថោក ថោករស ី
អនកនាង្កញ្ញដ ជាទថីោរព! 
 

ារចូលរមួជាមួយពិភពថោក កនុង្ាររបារពធទិវាពិភពថោករបយទុធនឹង្ជំង្ឺថអដស ៍
ជាថរៀង្រាលឆ់្ន ំកនលង្មករឺ លយើងបានថរបើរបាសស់្ថររមួោន  កនុង្ថោលបំណង្បង្ហា ញពីសឆុ្នទៈ 
ចូលរមួជាមួយពិភពថោក  កនុង្ារថលើកក មពសា់រយលដ់ឹង្ថមីៗពីាររាលដ្ឋលថមថរារថអដស ៍
និង្ ចំថណះដឹង្វទិាស្ថន្រសត របកបថដ្ឋយរបសទិធភាពជូនដលស់្ថធ្លរណៈជនទូថៅ និង្ ជាារ 
ដ្ឋសស់្ថម រតីរបជាពលរដឋឱយចង្ចំជានិចចពីថរោះថ្វន ក់ននារចមលង្ថមថរារថអដស ៍ និង្ ជំង្ឺ 
ថអដស ៍ ។ ថលើសពីថនះារថរៀបចំទិវាថនះរឺ  មាន ថោលបំណង្ដសវង្រការោំរទបដនថមថទៀតព ី
ថ្វន ក់ដឹកនំាររប់លដំ្ឋប់ថ្វន ក់ របជាពលរដឋ ពីររបម់ជឈដ្ឋឋ ន នដរូអភិវឌ្ឍន៍ និង្  សង្គមសុវីលិ
ទំាង្អស ់កនុង្ារចូលរមួវភិារទានដលា់រទប់ស្ថក ត់ាររាលដ្ឋលថមថរារថអដសថ៍ៅកនុង្  
របថទសកមពុជា កដ៏ូចជាថៅកនុង្តំបន់ និង្  ថៅថលើពិភពថោកទំាង្មូលថរាម កយថស្ថល ក “ោម ន 
ារចមលង្ថមី  ោម នារថរ ើសថអើង្ និង្  ោម នារស្ថល ប ់ ថដ្ឋយស្ថរថមថរារថអដស ៍និង្ ជំង្ឺថអដស”៍  
របកបថដ្ឋយលជាគជ័យថៅរតឹមឆ្ន ំ២០២០ ។ ជាងលនេះលទៀត លដើមបីសលរមចបានលោលលៅសនូយ-
បីលនេះ  សកលលលាកបានចូលរមួទំងអសោ់ន និងបានបស្នាម  ស្ថរមួយលទៀតសរមាបទ់ិវារបយទុធ 
នឹងជំងឺលអដសឆ៍្ន ំលនេះគឺ៖ “ថផ្ទត តារយកចិតតទុកោក់ ថធវើជានដរូ ថធវើឱយ សលរមចបាននូវ ៖ 
ជនំាន់ដដលោម នលមលរាគលអដស”៍ (Focus, Partner, Achieve: An AIDS-Free Generation) ។ 
ស្ថរលនេះគឺ ឧបករណ៍្មួយសរមាបជ់ំរញុឱយលយើងទំងអសោ់ន  បញ្ច បក់ាររាលោលលមលរាគលអដស ៍
លៅលលើសកលលលាក ។ 
 
រពះថថរានុថថរៈ ឯកឧតតមឧបនាយករដឋមន្រនតី ឯកឧតតម  ថោកជទំាវ ថោក ថោករស ី
អនកនាង្កញ្ញដ ជាទថីោរព! 

 

Focus គឺជាការយកចិតតទុកោកក់នុង្ការលឆលើយតបឱយចំលៅនឹងនិនាន ការការរកីរាលោល 
លមលរាគលអដសន៍ិងជំងឺលអដស ៍ ការលរៀបចំយទុធស្ថន្តសតលឆលើយតប និង បទអនតរាគមន ៍ ឱយចំលោល 
លៅ និង របជាជនចំណុច ។ Partner គឺការរមួោន ជាថ្ដគ ូស្ដលមានស្ថរៈសខំាន ់ណាស់កនុងការ 
លឆលើយតបលៅនឹងលមលរាគលអដស ៍និង ជំងឺលអដស។៍ ដូចឯកឧតតម ថោកជំទាវ ថោក ថោករសី  
បានរជាបមកលហើយថា ពុំមានស្ថា ប័នណាស្តមួយ អាចបញ្ច ប់ការរាលលមលរាគលអដសប៍ានលទ 
គឺរតូវស្តមានការចូលរមួពីរគប់ថ្ដគូទំងអស ់ ទំងថាន ក់ជាត ិ និង ថាន ក់លរកាម ជាតិ។ ពិត
របាកដណាសល់វជជបណ្ឌិ ត គិលានុបបោា ក អនកជំនាញកនុងការសកិា និង រស្ថវរជាវ គឺជាមនុសេ
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គនលឹេះសរមាប់ការរគប់រគងការរាលោលលមលរាគលអដស ៍ប៉ាុស្នតលយើងកម៏ិនអាចខវេះ បាននូវារចូល 
រមួពីសហគមនអ៍នកផទុកលមលរាគលអដស ៍ អាជាញ ធរមូលោា ន រកុមរបជាជនស្ដល របឈមមុខខពស ់
និង អងគការសងគមសុវីលិបានថទ ។ Achieve គឺជាសមិទធផល ស្ដលជួយោសល់តឿនលយើងទំង 
អសោ់ន ឲ្យបញ្ច ប់ការរកីរាលោលលមលរាគលអដស ៍ ។ អវីស្ដលសខំាន់សរមាប់លយើងទំងអសោ់ន  
លនាេះគ ឺ បនតការពាបាល ស្ងទំដលអ់នកផទុកលមលរាគលអដស ៍ និង លធវើយ៉ាងណាបលងាើនការលធវើលតសត 
ឈាមរកលមលរាគលអដស ៍ និង លធវើការបង្កា រ និង ការពាបាលឱយទនល់ពលថវោ ។ កនុងនាមជា 
អនកផតលល់សវា អនករគប់រគងលសវា និង កនុងនាមជារដាអំណាចមូលោា ន លយើងរតូវបលងាើនការផតល ់
លសវា លោយពុំមានការលរ ើសលអើង និង របកបលោយគុណ្ភាពសរមាបអ់នកជំងឺ និង អនកផទុកលមលរាគ 
លអដសទំ៍ាង្អសឱ់យកាន់ស្តមានភាពរបលសើលឡើង ។ 

 
រពះថថរានុថថរៈ ឯកឧតតមឧបនាយករដឋមន្រនតី ឯកឧតតម  ថោកជទំាវ ថោក ថោករស ី
អនកនាង្កញ្ញដ ជាទថីោរព! 
 

ថដើមបីឈានថៅសថរមចបាននូវយទុធស្ថន្រសតសនូយ-បី និង ចូលរមូអនុវតតន៍នូវស្ថរខាងលលើ 
លនេះ ាងនាមឱយអាជាញ ធរជាតិរបយទុធនឹង្ជំង្ឺថអដស ៍និង្ របូខ្ញុ ំរពះករណុាខ្ញុផំ្ទទ ល ់ថយើង្នឹង្ខ្ិតខ្ ំ
សរមប សរមួល និង្ ដឹកនំាបដនថមថទៀតកនុង្ារថឆ្លើយតបថឆ្ព ះថៅាន់ភាពថជារជ័យ ដដលមាន 
ដូច ខាង្ថរាម ៖ 

១)  ធ្លនាថ្វារថរៀបចំដផនារារវនិិថយរ និង្  ារអនុវតតន៍សកមមភាពរតូវបានថរៀបច ំ
ថឡើង្ថដ្ឋយឈរថលើទិននន័យមានភសតុតាង្ ជាថោលអាង្ យកសទិធិមនុសសជាមូល  
ដ្ឋឋ ន និង្ យកលទធផលជាថោលថៅតរមង្់ទិស។ 

២)  ារជំរញុដំថណាះរស្ថយដដលធ្លនារបសទិធភាពកនុង្ារង្ហរវសិយ័ថអដស ៍និង្  កនុង្ 
វសិយ័សខុាភិបាល និង្  ទាមទារារវនិិថយរខ្ពសក់នុង្វសិយ័ទំាង្ពីរ ។ ារង្ហរថនះ  
រតូវថធវើថឡើង្ថដ្ឋយឈរថលើថជារជ័យកនលង្ថៅ និង្  ថដ្ឋយដ្ឋក់ប ច្ូ លដំថណាះ 
រស្ថយថលើចំណុចខ្វះខាតបចចុបបនន។ 

៣)  ជំរញុារខ្ិតខ្ំរបឹង្ដរបង្របសរ់ដឋបាលថ្វន ក់ថរាមជាតិ និង្  រកសងួ្នានាដដលជា 
សមាជិកននអាជាញ ធរជាតិរបយទុធនឹង្ជំង្ឺថអដស ៍ថធវើឱយារអភិវឌ្ឍន៍នានាាន់ដត  
ទទួលបានថជារជ័យ និង្ របសទិធភាព ។ 

៤)  រចនាសមព័នធថឆ្លើយតបថៅនឹង្ថមថរារថអដស ៍និង្  ជំង្ឺថអដសរ៍បបីរតូវកស្ថង្ថៅថលើ 
ថជារជ័យដដលមានរស្ថប ់ និង្ រតូវបានតរមង្់ទិសជុំវញិអភិរកមដដលថផ្ទត តថលើ 
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មនុសស និង្  សខុ្ុមាលភាពរបសព់ួកថរជាជាង្ថផ្ទត តដតថលើជំង្ឺថអដសដ៍ដលមាន 
វធិីស្ថន្រសតជំង្ឺជាក់ោក់មួយដដល ជំរញុសកមមភាពពហវុសិយ័សមាហរណកមម  
ារនចនរបឌ្ិត និង្  វធិីស្ថន្រសតថដើមបីជួយដលភ់ារី ក់ព័នធថលើកដំថណាះរស្ថយ 
សខុ្ភាព និង្ ារអភិវឌ្ឍន៍រមួប ច្ូ លទំាង្សទិធិជាមូលដ្ឋឋ នផង្ដដរ។ 

៥)  ថលើកទឹកចិតតឱយមានពហភុាពននារចូលរមួពីស្ថថ ប័ននានា ដដលអាចដកដរបកតាត  
កំណត់សខុ្ភាពរមួទំាង្បរយិាសអំណយផល និង្  សុដីណកហសីរវាង្វសិយ័ 
អភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួន ។  

 
ជាមួយោន ថនះដដរ ខ្ញុ ំរពះករណុា-ខញុ ំ សមូជូននូវស្ថរបដនថមមួយចំនួនថទៀត ជូនរបជាពល 

រដឋកមពុជាទំាង្អស ់ថដើមបីរមួោន បដនថមថទៀតរបយទុធនឹង្ជំង្ឺថអដសដ៍ូចខាង្ថរាម ៖ 
១) សមូរបជាពលរដឋទំាង្អស ់ថមតាត ដសវង្យលឱ់យបានជារបចំ នូវចំថណះដឹង្ថមីៗ 
សតពីីារបង្ហក រារចមលង្ថមថរារថអដស ៍ថដើមបីថរបើរបាស់  ារ រខ្លួនថយើង្ ររួស្ថរ 
ថយើង្ និង្ សង្គមជាតិថយើង្ពីថរោះថ្វន ក់ននថមថរារថអដស ៍។ 

២)  បុរគលកិររឹះស្ថថ នកំស្ថនតសបាយ និង្  អតិថិជនទំាង្អសរ់តូវរបាន់ខាជ ប់នូវារ 
ថរបើរបាសថ់រស្ថមអនាម័យជារបចំឱយបាន១០០ភាររយ។ 

៣) បុរសកមពុជាទំាង្អសរ់តូវចូលរមួយ៉ង្សកមមកនុង្ារទទួលខ្ុសរតូវ ចំថ ះខ្លួនឯង្  
ផ្ទទ ល ់ របពនធ និង្  កូនថៅរបសខ់្លួនពីារចមលង្ថមថរារថអដស ៍ថដ្ឋយរបាន់ខាជ ប់ 
នូវាររបរពឹតតរបកបថដ្ឋយសវុតថិភាព និង្ ារទទួលខ្ុសរតូវ ។ របសនិថបើសង្ស័យ 
ថ្វបានរបរពឹតតមិនរបបី សមូថៅថធវើថតសតឈាម ថដើមបីជួយបង្ហក រារឆ្លង្ថមថរារ  
ថអដស។៍ 

៤)  កមួយៗយវុវយ័ទំាង្អស ់មិនរតូវឆ្ប់របឡូកនឹង្ាររមួថភទថនាះថទ ថហើយរតូវចក  
ថចញឱយឆ្ង យពីារថរបើរបាសថ់ររឿង្ថញៀន ដដលជារបភពថរោះថ្វន ក់ខ្ពសន់នារ  
ចមលង្ថមថរារថអដស ៍។ 

៥) ន្រសតមីាននផទថ ះទំាង្អសរ់មួជាមួយស្ថវ ម ី រតូវដសវង្រកថសវាបង្ហក រារចមលង្ថមថរារ 
ថអដសព៍ីមាត យថៅកូនឱយបានទាន់ថពលថវោ។ 

៦)  ថយើង្ទំាង្អសោ់ន  រតូវចូលរមួលបុបំបាត់ ារថរ ើសថអើង្ និង្មាក់ង្ហយ  ដលអ់នកផទុក
ថមថរារថអដស ៍និង្ ជំង្ឺថអដសឱ៍យបានជាដ្ឋច់ខាត ។ 

៧) អនកផទុកថមថរារថអដស ៍និង្  អនកជំង្ឺថអដសទំ៍ាង្អស ់រតូវដសវង្រការដថទំា និង្  
ពាបាលឱយបានឆ្ប ់ រពមទំាង្ថោរពថវជជបញ្ញជ ឱយបានខាជ ប់ខ្ជួន ថដើមបីថចៀសវាង្ឱយ  
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បាននូវ ភាពសំុ្ថរបសថ់មថរារថអដស ៍ថៅនឹង្ឱសថរបឆំ្ង្ថមថរារថអដសដ៍ដល  
អាចថកើតថឡើង្ដដលជាមូលថហតុធងន់ធងរននមរណភាពថដ្ឋយស្ថរជំង្ឺថអដស ៍។ 

 
រពះថថរានុថថរៈ ឯកឧតតមឧបនាយករដឋមន្រនតី ឯកឧតតម  ថោកជទំាវ ថោក ថោករស ី
អនកនាង្កញ្ញដ ជាទថីោរព! 
 

ទនទឹមនឹងភាពលជាគជ័យកនុងការទប់ស្ថា ត់ការរកីរាលោលលមលរាគលអដសល៍នេះ របលទស 
កមពុជាករ៏បឈមនឹងការកាត់បនាយងវកិាសរមាប់លរបើរបាស ់ លដើមបីបនតការលឆលើយតបការបង្កា រ និង 
ការពាបាល ស្ងទំអនកផទុកលមលរាគលអដសល៍ៅឆ្ន ំបនតបនាទ ប់ខាងមុខលនេះ ។ លរកាមការ សរមប 
សរមួល និង ដឹកនំាលោយគណ្ៈកមាម ធិកាសរមបសរមួលថ្នមូលនិធិសកលរបចំា របលទស 
ស្ដលមានខញុ ំរពះករណុាខ្ញុជំារបធ្លន និង លោយមានជំនួយការបលចចកលទសននរកុមការង្ករសនូល 
របសក់មមវធិីលអដស ៍ បានលធវើការសរមបសរមួល លរៀបចំឯកស្ថរបង្ហា ញទសស្នៈ លដើមបីលលើក 
គលរមាងងវកិាមូលនិធិសកលសរមាប់កមមវធិីលអដស ៍ តាមរយៈកិចចរបជុពំិលរោេះលយបលថ់ាន ក ់
ជាតិ ថដ្ឋយមានការចូលរមួពីរគប់ភាគីទំងអស ់ ។ ឯកស្ថរបង្ហា ញទសេនៈលនេះលរៀបចលំឡើង 
ថដ្ឋយឈរថលើយទុធស្ថន្រសតថ្វន ក់ជាតិដដលមានរស្ថប់ កនុង្បរបិទមួយដដលថវាិមូលនិធិសកល
មានារថយចុះ និង ថរជើសយកអាទិភាពននកិចចអនតរារមន៍ដដលមានផលសថរមចករមតិខ្ពស ់
ជាមួយរបជាជនរនលឹះដដលទទួលរង្ផលប៉ះ ល ់ និង ារថរជើសថរ ើសទីតំាង្ភូមិស្ថន្រសតជា 
អាទិភាព ។ ឯកស្ថរលនេះនឹងលរៀបចំចប់សពវរគប ់ និង លសនើលៅមូលនិធិសកលលៅពាក់កណាត ល 
ស្ខមករា ឆ្ន ំ២០១៥ ខាងមុខលនេះ ។   

ជាមួយោន លនេះស្ដរ ថឆ្លើយតបថៅនឹង្ តរមូវការលរៀបចំឯកស្ថរបង្ហា ញទសេនៈលនេះ ដដល 
ទមទរឱយមានងវកិាបដិភាគពីរោា ភិបាលផង្ថនាះ តាមារផតលដ់ំណឹង្ពរីកសងួ្ថសដឋកិចច និង្ 
ហរិ ដ្វតថុថ្វ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលនឹង្ចូលរមួជាមួយមូលនិធិសកល ថដ្ឋយថរបើថវាិជាតិចំនួន  
១ោនដុោល រសរមាប់ឆ្ន ំ២០១៥ ចំនួន១,២ោនដុោល រ សរមាប់ឆ្ន ំ២០១៦ និង្ ចំនួន ១,៥ោន
ដុោល រ សរមាប់ឆ្ន ំ២០១៧ ថដើមបីទិញថ្វន ំពាបាលអនកជំង្ឺថអដស ៍។   
 
រពះថថរានុថថរៈ ឯកឧតតមឧបនាយករដឋមន្រនតី ឯកឧតតម  ថោកជទំាវ ថោក ថោករស ី
អនកនាង្កញ្ញដ ជាទថីោរព! 
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កនុង្ឱាសថនះដដរ ាងនាមអាជាញ ធរជាតិរបយទុធនឹង្ជំង្ឺថអដស ៍និង្  របូខ្ញុ ំរពះករណុា 
ខ្ញុ ំផ្ទទ លត់ាមរយៈ ឯកឧតតមឧបនាយករដឋមន្រនតី និង្ ជាតំណាង្ដខ៏្ពង្់ខ្ពស ់សថមតចអរគមហាថសនា 
បតីថតថជា ហ ុន្ ថ្សន្  នាយករដឋមន្រនតីននរពះរាជាណាចរកកមពុជា ថយើង្ខ្ញុ ំថសនើសុសំ្ថថ ប័នរដឋទំាង្ 
ឡាយ បនតោំរទថោលនថយបាយរបយទុធនឹង្ជំង្ឺថអដសឱ៍យបានរងឹ្រតឹដតសកមមដថមថទៀត ថដើមបី 
សថរមចបានថជារជ័យជាស្ថថ ពរថៅថលើជំង្ឺថអដស ៍។ 

ខ្ញុ ំរពះករណុាខ្ញុសំមូអំ វនាវដលន់ដរូអភិវឌ្ឍន៍ទំាង្អសប់នតជួយ និង្ បថង្កើនារោំរទ 
ហរិ ដ្វតថុ ារោំរទថោលនថយបាយ និង្ បទអនតរារមន៍រនលឹះបដនថមថទៀត ថដើមបីឱយអាជាញ ធរ  
ជាតិរបយទុធនឹង្ជំង្ឺថអដស ៍មានលទធភាពពរង្ីកអរតាររបដណត ប់ថៅថលើភូមិស្ថន្រសត រកុមថោល 
ថៅ និង្  ថសវាបស្នាមលទៀត និង្ របកបថដ្ឋយចីរភាព ឈានថៅស ថរមចបាននូវថោលថៅ 
អភិវឌ្ឍន៍ សហសសវតសរ ៍និង្ ថោលថៅសនូយ-បី នាឆ្ន ំ២០២០ខាង្មុខ្ ។  
 
រពះថថរានុថថរៈ ឯកឧតតមឧបនាយករដឋមន្រនតី ឯកឧតតម  ថោកជទំាវ ថោក ថោករស ី
អនកនាង្កញ្ញដ ជាទថីោរព! 
 

ជាទីប ច្ ប់ ខ្ញុ ំ រពះករណុាខ្ញុសំមូរបសទិធពររបថរនរពះថថរានុថថរៈររប់រពះអង្គជូនរណៈ 
អធិបតី ជាពិថសស ឯកឧតតមឧបនាយករដឋមន្រនតី  ថ្រ គឹម្យ៉ា ន្  តំណាង្ដខ៏្ពង្់ខ្ពស់
សថមតចអរគមហាថសនាបតីថតថជា ហ ុន្ ថ្សន្  នាយករដឋមន្រនតីននរពះរាជាណាចរកកមពុជា និង្ 
ឯកឧតតម ថោកជំទាវ ថោក -ថោករស ីកង្កមាល ំង្  របដ្ឋប់អាវធុ រពមទំាង្កមួយៗសសិានុ
សសិស ទំាង្អស ់នូវពុទធពរទំាង្បួនរបារ រឺអាយ ុវណណៈ សខុ្ៈ និង្ ពលៈ កុំបីថ លៀង្ឃ្លល តថឡើយ 
និង្ សមូសដមតង្នូវារថាតសរថសើរផង្ចំថ ះ សមាជិក-សមាជិាទំាង្អសន់នរណៈកមមារ 
ថរៀបចំអង្គពិធ ី ដដលបានខ្ិតខ្ំរបឹង្ដរបង្ចូលរមួ ថរៀបចំពិធីដម៏ានស្ថរៈសខំាន់នាថពលថនះឱយ
របកប ថដ្ឋយថជារជ័យ ។ 

សមូអររុណ! 


