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សុន�រកថ 

របស ់

ឯកឧត�ម េអៀង មូល ីេទសរដ�ម�ន�ទីទួលបន��កេបសកកម�ពិេសស 

និងជបរនធជ នរជតិបរុទតន្ងបយងទេអដសជ 

ែថ�ងក��ងឱកសអបអរអទរាួបអនុសអនរសរជេលរកទី ១០៤ ទិវអន�រជតិតរស ៨មីត  

ៃថ�ទ ី០៥ ែខ មីន  ឆ ា ២០១៥ 

េ�ការ�យល យ័ � ឣជ ារជត្ទបយុទ�ាទងេំងឺេ 

- សូមេគាេពេលាកជអុ្ម សីុែថជាដ�េលខាធិាាេស្រេធួងិាចាកជជ

- ឯេឧត�មជជេពេលាកជា េ ដេចាដឹកន ាានតធា�ធរជឹរលារយេទដសឹជ

- េពេាស្ជជជSilja.ជRanjander,ជCoordinationជHIV/AIDSជSpecialist,ជUNWOMENជ

- េពេជេពេាស្ជេរ ី កេធត�ធ�សនតធជទឹ�ានតធជ

ដថ�េឹះខ�ាមឹេសួេ�្ាីេរេាកេ��ជេយ�េឹួូលា្មេ�រ ឱិសទទាអរាខ្ទឹធសអកាក�ឹេលេេរ្១០៤ជ

រធវទឹ�ានតធចាកជ ៨ម្ចជ ឆ ា២០១៥ជចាេេឹះជេាិម ាបឹរន ដយេណររេឆា េះមុា ខ �ស�ីកមា�ជេករ

សន�ិសីទពិភពេលក ឆ� យ ១៩៩៥។ជ

េឆ�ីតឱិសដសក៏េសសក៏អលេឹះជខ�ាសូមេាូេិាាីលេេរេរក៏េឹូកាកត�ធដឹិាេាេេេត រធវទឹ�ានតធចាកជ

៨ម្ច។ជេ�ួធរសតកត្រ្១៩ជេយ�េួងេក៏រទាកេួេាមេឹេ�េលេធរេពេជនធេសសេ�សិាដ�កេមា៏េជឹធរ

ណ� ាេរសទដលមឹេខឹឧសអិេម្ាកេួេាមេឹជេ�រមិធួ�ធងសេាមួឹូកេគលាមរជដឹាេេ ួាេមេដស ជ
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មិធមាស ខ�ខឹជមង ស សិាគសេឹរាាេេរាកង�ងេម� ារេមេ្ានធេសសេម្ិ ា៏ឹ្ឹធរេធមាជទដលាតនករាាឱម ជ

េាូេិ ានរម�ឹ  ជ ច ១្២េមា រេ�ដល ១៦េមា រេ�រម្�ដថ�ជេយ�មធឹនធតសធខខជឹធរន�ល ាេេ េាកត្េា រតធួ ជ

ត្ួានធតជនេិតធេាូេឱមចាកឹធរេធមាារេចះជាតនកាស េ�េា រេករចេ�រល្កខាេ្ាេដធឹយ។ ជ

េយ�មធឹកួាាឹរិាលធះនឹ េេរាកង�ងដសទ�ធត�ធាម៏េឹះឹ�េរាតជេ�ជ ដថ�រ៨្ជទខម្ចជឆ ា១៨៩៩ ជ

េម្ិ ា៏ឹ្ទនេតមតេជឹធរិត េដាេ�រ្ាេ�រសធ្ិេ�ង ជឹធរេនក�ាេជដឹសិាដ�កេមា៏េជេឹេរេេរេរតសបូមា

ឱមឹ ន�េមា រេាូេិាឹធរតេម�េរាេេ េាកត្ជ ។ជ េះ្ាតនកររ្លិាលយច ឹធរារេាគះា េ ា�ឹ  ា�ាេា រណេសជ

េយ�ជេសេម្ិ ា៏ឹ្ារេចះេ�ទតអមនង្គ តសបូេា រសូធតអូេជេយ�េាិេលាេរេរតវ ាឆារនអបាមន ជ

ម�រេិេ�ម�រេរាតជាិូតរាាឱមេមង ស េ�រួាេសិាគស�ល ាមររ្ល�េងមសាេមេ។ជ

េ�ឆ ា១៩១០ជសឹធេតទឹ�ានតធចាកម្�េាូេេរេរេ�រ្ាេ�រ ជ េូធធឹ�េជាដ�បឹ្ ជ ដឹាេរសយមយមា េជទដលជ

មឹាេរសួាឹ្ឹជ ១៧ជួូលា្មេឹសេាមួ�េដថ�រ្៨ម្ចជេាារ�ល ឆ ានដថ�ាេា�រធវទឹ�ានតធចាកសាម ាីលេជ

ិាតសបូាស ចាកលេារូារសេលេពេជេដេមសធរជធេសាកខជានាធេត�មជឹធរិាទឹធកត�សធរជធេស្េខាវរ ជ

ធាសជឹធរចាកជេយ�ខយ  នម្�ឹរួេមេអ� េាកជ “ម្�ដថ�េាូេិា៨េមា រ”ជ “េាូេិាេស្េគ េាកត្ាវេស្េគ”ជ

“ិាួាសធខខមងឹធរាេ”។ជជ

េ�ឆ ា១៩៩៥ជជដថ�រ០្៤ជដល ជដថ�រ១្៥ជទខេ�� ជទរងិ ាសិាននតធេឹេាាួាជសឹធស្រចាកធរេពេ

េលេេរ្៤ជេ�រ្ាេ�រេា ាិរជអបាមាដ�ានមឹធតួធឹ។ជ ជជជជ ាបឹរនេគលនយជសមខជកសមឹខជសឹ�ធខជ

ឹធរេឹេលេេទឹ នមេ�រេធួងធខេអឹូកជេរូល ១២េា រជាស ចាកទថមេរាតនយកចាកជឹធរខាេ្ាេ,ជចាកជឹធរិាទ ាី,ជ

ចាកឹធរសធខខ,ជទាេេិធរអាឆារឹរចាក,ជចាកជឹធរលេម� ះាយ កកធា,ជចាកជឹធរិាជួូលា្មទនេេសដ�េធួងជ,ជចាកជ

ឹធរិាេាូេេសួេ�្សេាមួ,ជ �ឹ�ិ ាសាម ខឹេ�មធខាស េស�្,ជ សធរជធមឹធស្ជ ឹធរចាក,ជ ចាកជ ឹធរាពឹជន្ូ

នអ�ពត៏មឹ,ជចាកជឹធរា៏អន ឹជេិេ�ឹធរ�ប េេ្រាស្។ជ

េយ�អាទតេធួងខធតខាារទារាេេយ�ខទត ាត្ ជឹធរធះួា�ល ិាលាេេាន ទេា រិល

១០៣ឆ ាមធឹ ជ េិេ�ឹធរួង�ឹេឹះជេរេសេមខ្េលេេសើខ�អន ឹខចាកេ�េ�រធរេពេេឹាកេដធះយលេរេរ
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េា រខ� ារ �ិ ជលាាធេឱមចាកររ្លេឹឱិស ជ ឹធរសធរជធេស្េខេ�រិាកាេសដូួនេ�រសរងមជេេេះ្នេ�មធឹឹ 

េេេលេេ�េរេ�ជេយ�អា ទតាិាណម្�េសេយ�។ជលរជនលដសាតួះាតួរ េឹះជេឹិត ឹ ន�ទស 

នេាួេឹឹូកទាេេិធរអជឹធរជិាេាកសេទេរេ�េលេចាកទដលេនទតរចត រធេនេរររឹ េខអ�េចះ។ជ

- ឯេឧត�មជជេពេលាកជជជ

- េពេជេពេាស្ជេរ ី កេធត�ធ�សនតធជទឹ�ានតធជ

ាសងមេគលេគរ្៣កេលេេេម�ស សមខេ�ឹសពាជឹធរិាន�ល សធរជធទាណួដល េស�្ ជដឹជ “េគលេគ

ទរធកសមឹឹសិស្កត្ាវេម��ន”ជ�លាយ� រធេលេម��នេាិមិាដេចាាេដេយ�ខ� សដកជឹធរនតធមព ធតជ

ាស សេម�ចេតេជ តរករដ�ម�ន�ជីេឹេាមត េ�រេម្ក៏ា្ឹេេេ�ាស �លាយ� រធេលឹ្តធិលរ្៥ជដឹាដ�សខជ

េយ�សរងត ា�ឹ  េលេិាឹ�ាររអន ឹខជឹធរត្ចរ្ដសសាខឹ ាស េស�្េ�រសរងមជេលេេសើខ�ស្លាម៏ជឹធរតដម�ាស 

េស�្ទខ្ាជលធាេត �ល រស្ឹនេមេលាអលត្ចរ្ាស េស�្ជសាេគេលេេេម�ស ិាួូលា្មាស េស�្ឱមិឹ 

ទតរូលារូព�ជឹធរខ� ារ �ិ ទថមេរាតជេ�រិាេអរជឹធរិាួាមតធរូមធ។ជឹ�េលេេេម�ស សមខេ�ឹសពាជលាាធេ

ខទរ កួាស េស�្េ�រេសដ�េធួងជេយ�លាាធេិាម�� ះណ� លជាួេ ាាឹលាចេេួងេេរសជឹធរន�ល ិព

ឹធកត�ខដល េស�្េ�រិាារ្េមធខាាជេរងេឹាេេ ួាមូលជឹធរេអរសិានធឹខជេរងេឹឱិសេាាឹសូាត

សាម េស�្។ជេរងេឹសមមាតិាួូលា្មាស េស�្ឱមេឹិឹ ទតេាួេឹេរេរេ�រអន ពឹនតធាន ា េ ជេដេមឱម

េស�្េឹួូលា្មិឹ ទតសេមេ្�រិាេាូេេសួេ�្សេាមួចចជេសដូួនិាេអរទនឹិាទរធកសមឹឹជឹធរទរធេលេធួង

ារេ�ា េ នតធជឹធរា េ េាិមនតធ។ជ

�ធរជអេស�ួ តធេិមដាណេ ិលរ្៣ជាស �លាយ� រធេលឹ្តធិលរ្៥ជដឹាដ�សខជេសេឹលាាធេសមខ

េ�ឹសពាជេលេេសើខ�អន ឹខេស�្ទដលនឆដរខរជដឹេសដ�េធួងឹធរសរងមនតធ។ជនេ ទស�រេ�រិាេលេេសើខ�អន ឹខ

េស�្ជ�លាយ� រធេលេឹទឹធកត� ជ “ទនឹិា�ធរជអេស�ចាកាតឹនរ្៣”ជ ជេយ�េេ� តេ�េលេិាារ្េិពឹធកត�ខ

េសដ�េធួងដល េស�្ងមា�និាទរធកសមសមតនខេលេទនេួាេមះដរជលាចេក៏នយ ល្កនជឹធរិាេរងេឹលរជខដល េស�្

នសិានធឹេ�រិាររ្លេឹេសវាមឹខ តតូួជឹធរមាមម។ជេ�រក៏សព�ទ ាីជ�លាយ� រធេលេឹ ជ ិត ឹ ន�ជ
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នម� តេ�ឹសពាេ�ាន េាមធតេយ�េឹេរងេឹួាឹ្ឹក�ាូេាមឹដល ឹធស ធ្តចាកជេរងេឹទេឹ�វសធេយ� ឹសាម 

សធស្ាស្។ជេ�រក៏សព�សធខរធេលជ�លាយ� រធេលេឹេរងេឹេសវសធខខជឹធរក�ាូតនមដល េស�្ជឹធរេធមា

ទដលេឹិត ឹ ន�ន្ាឱមេត សមង ល ឹូកទាងមាមនខមងឹធរាេ។ជ

នេ ទស�រេ�រក៏សព�អបាមនជមេឹ�្�លិានេស�្េឹេេេឹដល ជ៣៥%ជេ�ឆ ា២០១២,ជេស�្ួាឹ្ឹជ២១៨ាូ

េឹាេេត្ចរ្នទរធេលារ�លបឹ្ជេខត�ជាេ�រជាស�េជខមព ។ជទឹ នមេលេេឹះជេ�េ�រ�លាយ� រធេលមឹេស�្ជ១ជ

ាូជនឧច�េាដ�មេឹ�្,ជ២ាូនាដ�មេឹ�្,ជ៥៤ាូជនាដ�េលខាធិាជឹធរទឹធាដ�េលខាធិា។ជេស�្នសមលធេសខ

េឹេេេឹេរេរទាង៦%េ�រឆ ា១៩៩៣ជដល ទាង២០%ជេ�រឆ ា២០១៣។ជសមមាតេស�្ទដលន េឆ តន ជ

សមលធេាេ�មាេអបធាជសកង ត េឹេេេឹេរូដរទាង៨%ជេ�ជឆ ា២០០២ជដល ទាង១៨%ជេ�ជឆ ា២០១២។ជ

នធេសសងមា�និាកាមឹធស្ាម៏ទដលមធឹេួះេឹ�ិត ជឹធរមធឹេួះាករស�ខតជ សេម�ចកតិ�ិព្ទតបណណ ិត 

ប៊ុន រ នី  ៊ុនែសន ាតនកេឹររ្លេធត�ធ�សនទឹ�ានតធជេ�រចមនជាស្ាលឹេឆេមា េ នតធជដឹេករធិខនទេដេ

ចាតាឹ កសធ-្េា សធ្ិូធេជួាេួះិាេឆ�េ�តឹរេមេ�នេទដស/ឹលារយេទដសឹជេ�េម��ន។ជ

េលេសេឹះេរាតជេដេមរ អង ត ទាេេិរអេលេេស�្ជឹធរេលេេេម�ស ស្លាម៏សរងមជតដម�េស�្ជឹធរានខអាទខ្ាជ

�លាយ� រធេលេឹលាាធេទឹធកត�ជ“ួត ស�្្ិារ អង ត ទាេេិរអេ�រានខអាឹធរេធួងិាួាលឹារេាគះ”,ជ“ួត ស�្

្ិាេកង ទាេេល្េដូាមឹធស្ជឹធរទាេេេាូេកល្កេមន្�នកេររ”ជ ាមារជ “ទនឹិាសេមខ្នតធេលេេរ្២ជស�្្ិា

រ អង ត ទាេេិរអេលេេស�”្។ជ

េ�ួធរ�ង ជខ�ាសូមទថ�រឹូកទាមានធមដសានលេាេួាេួះកត�មឹជឯេឧត�មជេពេលាកជេពេជ

េពេាស្ារទស ជេរ ី កេធត�ធ�សនតធជទឹ�ានតធជេ�េ�រធា្ាេាជ ខ្ទឹធសអកាក�ឹេលេេរ្១០៤ជរធវទឹ�ានតធចាក

៨ម្ចជ ឆ ា២០១៥ជចាេេឹះជសូមល្ទតឹរធរជាារ្ឹាិានយជក�ធជកម នជសធខនជលនេធា្េប� ីរ �ំ ត ជ

េរេ�។ជសូមឱមរធវេឹះ �ិ �េ�នដថ�ដឹសមខេ�ឹសពាជឹធរនេម� ារា្មគ ជេ�រិាា�ធរជរ អង ត ិា�លយល
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ដឹេមេ�នេទដសឹ/លារយេទដសឹជេដេមសេាមួេឹឹូកេគលេគសូឹម្ជ ិាួម�រេមេ�នេទដសឹថ្្សូឹមជិាេាកស

េទេរសូឹមជឹធរិាអ�  េយ�អាលារយេទដសឹសូឹម"ជេ�េម��នជ ជ

ជ

សូមទានធមជ


