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បេចចកេទស និងហរិញញវតថុពី PEPFAR/រ ្ឋ ភិបលសហរដ្ឋ េម៉រកិ និង USAID  កនុងករេរៀបចសិំកខ
ពិេ្រគះេយបល់េនះ។ 
េនកនុងសិកខ េនះ េយងីនងឹែចករែំលកទស នៈ នងិេរៀនសូ្រតអំពីគន េទវញិេទមកអំព ី

វធិីកនុងករជយួឱយ្របេទសរបស់េយងីឆ្លងផុតដំ ក់កលអន្តរកល និងេ្រតៀមខ្លួនបនល្អេឆព ះេទ
កន់ ករេឆ្លយីតបនឹងេមេ គេអដស៍ នងិជំងឺេអដស៍្របកបេ យចរីភព េហយីកន់ែតសំខន់ជងេនះ
េទេទៀតគជឺយួេយងីឱយសេ្រមចបននូវកចិច្របងឹែ្របងរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ កនុងករបញច ប់នូវករ
រកី ល លជំងឺេអដស៍េនឆន ២ំ០២៥ គឺរយៈេពល៥ឆន មុំនែផនករសកលេ ក។ េយងីនឹង
ចំ យេពលេពញមួយៃថង េដីមបជីែជកគន អំពី្របធនបទគន្លឹះែដលជមូល ្ឋ ន្រគឹះៃនករេឆ្លីយតប
នឹងេមេ គេអដស៍ នងិជងំឺេអដស៍ ដូចខងេ្រកម ៖ 

 

១) បចចុបបននភពអំពី ថ នភពៃនកមមវធិេីមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍បចចុបបនន 
២) ករយល់ដឹងចបស់អពំចីីរភព (ទស នៈ និងបទពិេ ធន៍សកល) 
៣) ែផនករអន្តរកល និងអនុ សន៍េ្រតៀមប្រមងុ 
៤) ង និងបរធិនចីរភព 

 
 ឯកឧត្តម េ កជទំវ អស់េ ក េ ក្រសី!  
 

ជដំបូងេនះ អនុញញ តឱយខញុរំឭំកពសុីនទរកថរបស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ п̈́Нĕ Я₤ĕ 
ែដលបនែថ្លងកនុងម សននិបតអងគករសហ្របជជតិ េនេពលែដលពិភពេ កេប្តជញ េធ្វដីំេណីរព ី
េគលេ អភវិឌ ន៍សហស វត រេ៍ឆព ះេទកន់េគលេ អភិវឌ ន្៍របកបេ យចរីភព។ េពលេនះ    
សេម្តចេតេជបនគូសបញជ ក់ថ អស់រយៈេពលជងពីរទសវត រ ៍ កមពុជបនេធ្វឱីយមនករផ្ល ស់ប្តូរគួរ
ឱយកត់សមគ ល់ ជពេិសសកនុងករធនបននូវសន្តភិពេពញេលញ សថិរភពនេយបយរងឹម ំ នងិេធ្វ ី
ឱយ្របេសីរេឡងីនូវសន្តសុិខ ធរណៈ ជមួយនឹងកំេណីនេសដ្ឋកិចចក្រមិតខពស់ជមធយម ៧,៧% 
្របចឆំន  ំ និងថ ្របេទសកមពុជបនែ្របក្ល យេទជ្របេទសែដលមនចំណូលមធយមក្រមតិទបេនឆន ំ
២០១៦។ េនកនុងេពលមយួៃនជំនបួជមួយេ ក Steve Kraus ្របធនអងគករUNAIDS ្របចំ
តំបន់ សុីប៉សីុហ្វកិ សេម្តចេតេជបនសងកត់ធងន់ថ ករេឆ្លីយតបនឹងេមេ គេអដស៍ នងិជំងឺេអដស៍
េនកមពុជគឺ “េធ្វីពីកបលដល់ចុងេជីង” មនន័យថ មន ក់ៗ និង្រគប់វសិ័យបនចូលរមួេឆ្លយីតបនឹង   
េមេ គអេអដស៍ និងជំងេឺអដស៍។ 

បែនថមពីេលីេនះ ខញុ ំសូមេឆ្ល តឱកសេនះបញជ ក់ជូនថ រហូតដល់ដំ ច់ឆន ២ំ០១៧ (ឬជង 
ពីរទសវត រក៍ន្លងមក) ថវកិ្របមណ៨០០ នដុ ្ល រ្រតូវបនេធ្វីចលនកនុងករេឆ្លីយតបនឹងេមេ គ
េអដស៍ និងជងំឺេអដស៍។ 

ករេឆ្លយីតបនឹងេមេ គេអដស៍េនកមពុជគឺជ េរឿង ៉ វៃនេជគជ័យមួយរបស់ពិភពេ កែដល
បនបង្វិល្រតឡប់ពីករឆ្លងរកី ល ល ែដលឥឡូវេនះ ្របេទសកមពុជជតិនឹងសេ្រមចបននូវករ 
ទទួលបនករពយបលេមេ គេអដស៍ជសកលេហយី។  
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កមពុជបនឈនមកដល់ចំណុចេនះេ យ រករេប្តជញ នេយបយដ៏េមះមុត ករចូលរមួពី 
សហគមន៍ និងករគ្ំរទែផនកបេចចកេទស និងហរិញញវតថុក្រមិតខពស់ អស់រយៈេពលជងពីរទសវត រ ៍ ព ី
ៃដគូអភិវឌ ន៍។ េទះបីយ៉ង  កញចប់ថវកិពខីងេ្រកកនុងករេឆ្លីយតបនងឹេមេ គេអដស៍កពុំងរមួ
តូច េហយីមនករ្រពួយបរមភថ កេំណីនេសដ្ឋកចិចរបស់កមពុជ ែដលឆ្លុះបញច ងំេនកនុង នៈជ
្របេទសែដលមនចំណូលមធយមក្រមិតទបថមីេនះ នឹងកន់ែតេធ្វីឱយេយងីមនសិទធតិចិតួចកនុងករ
ទទួលបនជនំួយអភិវឌ ន៍ផ្លូវករ។ 

េ យ រករទទលួ គ ល់ែបបេនះេហយី ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនេប្តជញ េ្រប្ីរបស់នូវ្របភព
ធនធនែដលមនឱយ្របកបេ យយុទធ ្រស្ត កនុងេពលែដលេរៀបចំខ្លួនកនុងករទទលួយកនូវចែំណក 
កន់ែតធេំឡងីៃនបនទុកហរិញញវតថុកនុងករេឆ្លីយតប។ កន្លងមកេនះ យុទធ ្រស្តជេគលេ  គំរូេស កមម 
ែដលកន់ែតមន្របសិទធភព កររមួគន េធ្វីឱយសេ្រមចេនកនុង នងិរ ង ធរណជន និង្របព័នធសុខភិ
បលសហគមន៍ បនរមួចែំណកេធ្វឱីយមនករធ្ល ក់ចុះទងំ្រសុងកនុងករចំ យេលីជងំឺេអដស៍ ងំព ី
ឆន ២ំ០១០។ េទះបីយ៉ង  េនកនុងដំ ក់កលអន្តរកលេនះ ករបន្តផ្តល់ថវកិកនុងក្រមតិទស ន៍
ទយបនមួយនឹង្រតវូករចបំច់ េដីមបេីធ្វឱីយមនចីរភព និងក ងបននូវផលចេំណញែផនកសុខភិ
បលែដល្រតវូបនេធ្វេីឡងីមកដល់សព្វៃថងេនះ។ 

 
ឯកឧត្តម េ កជទំវ អស់េ ក េ ក្រសី! 
 

 សូមពនិិតយេមលីនូវករេប្តជញ ចិត្ត និងកចិច្របឹងែ្របងននែដល ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនេធ្វកីនុង
ករេឆ្លយីតបនឹងេមេ គេអដស៍ និងជងំឺេអដស៍កនុងដំ ក់កលអន្តរកលេនះ ៖ 
 ១) េយង មរបយករណ៍ យតៃម្លករចំ យេលីជំងេឺអដស៍ថន ក់ជតិចុងេ្រកយ បន

ទទួល គ ល់ថ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនរមួចែំណកជថវកិចំននួ ៨,២ នដុ ្ល រ
េម៉រកិ (ឬ១៨,៥%) ៃនករចំ យេលីជងំឺេអដស៍សរុបកនុងឆន ២ំ០១៥។ 

 ២) ពី្រកុមករងរបេចចកេទសរមួរ ្ឋ ភបិល នងិមច ស់ជំនួយ សូចនករ្រតួតពិនិតយរមួចុង
េ្រកយមួយេនះគឺ ករេប្តជញ ចិត្តរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជែដលសនយថ នងឹបេងកនី
ថវកិរហូតដល់ ១១ នដុ ្ល រកនុងឆន ២ំ០១៧ និង១២ នដុ ្ល រកនុងឆន ២ំ០១៨។ 

 ៣) ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនរមួចែំណកជថវកិចំននួ ៣,៧ នដុ ្ល រកនុងករទិញឱសថ 
្របឆងំេមេ គេអដស៍ និងឱសថពយបលជំងឺឱកសនិយម ពីឆន ២ំ០១៥ ដល់២០១៧ 
េហយីកមពុជនងឹបែនថមកញច ប់ថវកិេនះរហូតដល់ ៤,៥ នដុ ្ល រពីឆន ២ំ០១៨ដល់
២០២០ កនុងករទិញឱសថទងំេនះ។  

 ៤) មរយៈ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជឯកភពកនុងករផ្តល់សហ
ហរិញញវតថុ ៥,២ នដុ ្ល រ េដីមបទីក់ទញនូវករគ្ំរទេពញេលញនូវសំេណីថវកិ 
៤១,៦ នដុ ្ល រពីមូលនិធសិកល េនឆន ២ំ០១៨-២០២០។ 

 ៥) បែនថមពេីលេីនះ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងេឺអដស៍បននិងកំពុងគ្ំរទឱយមនករគ្ំរទ  
ពហុវស័ិយកនុងករេឆ្លីយតបនឹងេមេ គេអដស៍ និងជងំេឺអដស៍ ែដលកនុងេនះ សមជកិ
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ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជងំេឺអដស៍ ្រតូវបនែណនឱំយេរៀបចកំញច ប់ថវកិផទ ល់របស់ពួក
េគកនុងែផនករវនិេិយគផទ ល់ របស់ពកួេគ េនកនុងកិចច្របជុេំពញអងគ ជញ ធរជតិ្របយុទធ
នឹងជំងឺេអដស៍ កលពីៃថងទី៦ ែខកកក  ឆន  ំ២០១៧ េនេខត្តកំពង់ធំ។ 

 ៦)  េលីសពីករេប្តជញ ចតិ្តែផនកហរិញញវតថុ ករចូលរមួគួរឱយកត់សមគ ល់ែផនក ថ ប័ន្រតូវបន
សេងកតេឃញី មរយៈ ករទទលួយកេទពិចរ នូវ តួនទី្របធនគណៈកមម ធិករ
ស្រមបស្រមលួ ជំនួយមូលនិធសិកលរបស់្រកសួងេសដ្ឋកចិច និងហរិញញវតថុ នងិករេដរីតួ
នទីជអនកទទួលជនំួយផទ ល់ ្រសបេពលែដល្រកសួងសុខភិបល ទទួលតនួទីជអនក
ស្រមបស្រមលួ (ជ្រកុមអនុវត្តឈនមុខ) ៃនហរិញញបបទនពមូីលនិធិសកល ស្រមប់
ឆន ២ំ០១៨-២០២០ខងមុខ។ សំខន់ជងេនះេទេទៀត ស្តង់ រ្របតបិត្តកិររបស់
្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ នងឹ្រតូវបនេ្របី្របស់ជនំសួស្តង់ រ្របតបិត្តិកររបស់
មូលនធិិសកល។ 

 ៧)  េ យមនករគ្ំរទព្ីរកសួងែផនករ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជងំេឺអដស៍បន្របឹងែ្របង 
កនុងករស្រមបស្រមួលឱយអនកជំងេឺអដស៍ទទលួបន អត្តសញញ ណប័ណ្ណ្រគួ រ្រកី្រក 
ែដលចប់េផ្តមីព ីេខត្តចំននួ៨ កនុងឆន ២ំ០១៦។ េនះជករេបីកផ្លូវេឆព ះេទកន់ករគ្ំរទ
ឱយមនករគពំរសងគមជ្របព័នធមួយ (ែដលរមួបញចូ លនូវមូលនិធសិមធម៌សុខភិប
ល) េទដល់ត្រមូវករដ៏ធេំធងៃន្រគួ រែដលទទលួរងេ្រគះេ យេមេ គេអដស៍ និង
្របជជនគន្លះឹេន មទី្រកុង។ 

 ៨)  េដីមបគី្ំរទនូវកចិច្របងឹែ្របងកនុងវមិជឈករ ខញុសូំមជ្រមបជូនថ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹង
ជំងឺេអដស៍កពុំងេធ្វែីផនករេរៀបចំស្តង់ រ្របតបិត្តកិរេ យ ក់បញចូ លេមេ គេអដស៍ 
និងជំងឺេអដស៍េទកនុងែផនករអភិវឌ ន៍ឃុ/ំែផនករវនិិេយគឃុ។ំ 

 
 ខញុ ំសូមបញជ ក់ជូនជថមីថ កិចច្របឹងែ្របងទងំេនះមនេគលបណំងព្រងងឹសមតថភពរបស់ 
េយងីកនុងករេឆ្លីយតប េ យបេងកីនករេធ្វីឱយសេ្រមចរមួគន  និង្របសិទធផលហរិញញវតថុ េ យមនករ   
គ្ំរទយ៉ងរងឹមពំី្របព័នធរបស់្របេទស។ 
  

ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រសី! 
 

 េចញពសិីកខ ពីេ្រគះេយបល់េនះ េយងីនឹងបនេរៀនសូ្រតអពំី បចចុបបននភពៃន ថ ន
ភពករេឆ្លីយតបនងឹេមេ គេអដស៍េនកមពុជ។ េយងីនឹងយល់អំពីទស នៈៃនចីរភព នងិក្ត ប់បននូវ
បទពិេ ធន៍ននៃនករេឆ្លីយតបនឹងេមេ គេអដស៍ និងជងំេឺអដស៍្របកបេ យចីរភពេនកនុង 
្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍។ េយងីនឹងផ្តល់ផងែដរនូវធតុចូលកនុងករេរៀបចំនូវែផនទីបង្ហ ញផ្លូវៃនសកមម 
ភព ទិភព េដីមបេីលីកេឡងីនូវ នភ័ិយននចំេពះចីរភព ែដលជួយេយងីបេងកតីបននូវផ្លូវេធ្វី
ដំេណីរដ៏រលូនមួយេនកនុងអន្តរកលេនះ។ 
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 ខញុ ំសូមអំពវនវដល់អនកចូលរមួទងំអស់ឱយេធ្វីកររមួគន  កនុងករេធ្វបីចចុបបននភពែផនកគន្លឹះៃន 
ង និងបរធិនចីរភព េហយីេធ្វីករវភិគរមួគន  កនុងេពលែដលសម្លឹងេមលីេទឱកសកនុងករយក

ឈនះបញ្ហ ្របឈមននែដលេកីតមនេឡងី។ 
ជទីបញច ប់េនះ ខញុ ំសូមជ្រមបជូនអងគសិកខ ថ ខញុ ំចង់េរៀនសូ្រតពីេវទិកេនះ។ ជពិេសស 

ខញុ ំចង់ដឹងថ េតីអ្វីេទជេស រយី៉ូកនុងករពិភក រកដេំ ះ្រ យកនុងករកត់បនថយយ៉ងសនធឹក 
សនធ ប់ៃនករគ្ំរទពីខងេ្រកេ្រកយឆន ២ំ០២០? ខញុ ំដឹងថ បចចុបបននអនកសម័្រគចតិ្តថន ក់េ្រកមចំននួ 
២.០០០នក់កំពុងែស្វងរកអនកជំងេឺអដស៍ ១២.០០០នក់ែដលបត់ខ្លួនមិនសថិតេនកនុង្របព័នធសុខភ ិ
បល។ េហយីអនកសម័្រគចតិ្តទងំេនះ កពុំងផ្តល់េស ដល់អនកជំងេឺអដស៍ និង្របជជនគន្លឹះែដល្រតវូ
ករបំផុត ែដលកំពុងសថតិេនកនុង្របព័នធសុខភិបល។ េតីនឹងមនអ្វីេកតីេឡងីចំេពះអនកសម័្រគចិត្តថន ក់ 
េ្រកមទងំេនះ ្របសិនេបីមនិមនករគ្ំរទពីៃដគូអភិវឌ ន៍ដល់ពកួេគបន្តេទៀត។ 

ខញុ ំសូមសែម្តងនូវករអបអរ ទរចំេពះ រ ្ឋ ភបិលសហរដ្ឋ េម៉រកិ/PEPFAR ែដលបន
េរៀបចំឱយមនករផ្តួចេផ្តីមេនះ េដីមបជីួយដល់អនកពក់ព័នធគន្លឹះឱយចូលរមួកនុងកិចចសនទនដ៏មន រៈ 
សំខន់េនះ។ 

 ខញុ ំក៏សូម្របសិទធពរជូន ឯកឧត្តម េ កជំទវ អស់េ ក េ ក្រសី និងអនកចូលរមួទងំអស់នូវ
ពុទធពរទងំបនួ្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ និងពលៈ កុបំីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។ 

ខញុ ំសូម្របកសេបីក “សិកខ ពិេ្រគះេយបល់ស្តីពី ករេឆ្លយីតបនឹងេមេ គេអដស៍/ជងំឺ   
េអដស៍ថន កជ់តិ្របកបេ យចីរភពេនកមពុជ” ចប់ពីេពលេនះតេទ។     

សូមអរគុណ! 


