មន្ទីពេទ្យគន្ធបុប្ផា
ថ្ងង

ខែទុតិយាសាឍ ឆ្នាំច សាំរ ឹទធិស័ក ព.ស២៥៦២
រតូវនឹងថ្ងងទី

ខែ

ឆ្នាំ២០១៨

 ឯកឧតតមកិតិតសសដ្ឋាបណ្ិ ឌ ត ចម របសិទ្ធ សទសរដ្ាមន្រនតី រដ្ាមន្រនតីរកសួងឧសាហកមម និងសិបបកមម
ជាទីសោរពដ្៏ែង
ព ់ែស
ព ់!
 សោក- អនកឧកញ៉ា ឯកឧតតម សោកជាំទាវ ជាទីសោរព!
 សោក សោកស្សីជាមន្រនតីរាជការសរកាមឱវាទរកសួង និ ងសបបុរសជនជាទីរាប់ អាន

ែ្ាំុបាទមានកិតិយ
ត សណាស់ ខដ្លបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមកនុងពិ ធីរបគល់មូលនិ ធិនាថ្ងងសនេះ ថ្ងងសនេះ

សូមអនុញ្ញាតឲ្យែ្ាំុបាទ ជរមាបជូននូវសសចកតីសសងេបថ្នវឌ្ឍនភាពរបស់មនទីរសពទយគនធបុបាផកនុងរយៈសពល
២៥ឆ្នាំកនលងមកដ្ូចតសៅ៖
-

មនទីរសពទយគនធបុបាផ បានកសាងសឡើងកនុងឆ្នាំ១៩៦៣ សដ្ឋយសានរពេះហសថរបស់អតីត រពេះមហាវ ីរកសរត

រពេះបីតាជាតិខែមរ រពេះបាទ ន្ពោត្តម សីហន្ុ រពេះបរមរតនសកាដ្ា
-

មនទីរសពទយគនធបុបាផទី១

រតូវបានជួសជុលកសាងសឡើងវ ិញ

សដ្ឋយសោកសវជជបណ្ិ ឌ ត

Beat

RICHNER និងសសមាពធជាផលូវការ សរកាមរពេះរាជាធិ បតី ភាពដ្៍ ែពង់ែពស់បាំផុតរបស់អតី ត រពេះមហាវ ីរកសរត
រពេះករុណា រពេះបាទសសមតច រពេះ ន្ពោត្តម សីហន្ុ រពេះបរមរតនសកាដ្ា និ ង វតតមា នដ្៏ ែព ង់ែពស់ របស់

សសមតចអគគមហាធមមសោធិសាល ជា សុម
ី នាថ្ងងទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩២ ខដ្លមនទីរសពទយបានទទួល

ពាបាលកុមារជាអនកជាំងឺដ្ាំបូងសគបងអស់ សៅថ្ងងទី០២ ខែវ ិចឆិកា ឆ្នាំ១៩៩២ ខដ្លសពលសនាេះ មនទីរសពទយ
មានខរគខតជាង១០០ខរគ និងមានបុគគលិកសុខាភិបាលជាង ៦០នាក់ប៉ាុសណាណេះ។ សដ្ឋយសារអនកជាំងឺសចេះ
ខតសកើនសឡើង មូលនិធិគនធបុបាផ Dr. Beat RICHNER ក៏បានសាងសង់ពរងីកបខនថមជាបនតបនាទប់ ខដ្ល
មាន៖
-

មនទីរសពទយគនធបុបាផទី២ សៅកនុងបរ ិសវណ្រពេះបរមរាជវាាំង ខដ្លបានដ្ាំសណ្ើរការជាផលូវការ សៅថ្ងងទី

១២ ខែតុោ ឆ្នាំ១៩៩៦
-

មន្ទីរពេទ្យជ័យវរន្ទ្ី
ម័
៧ (គនធបុបាផទី ៣) សៅកនុងសែតតសសៀមរាបអងគរ ខដ្លទី តាាំងមនទីរសពទយសនេះ

សសមតចអគគមហាសសនាបតីសតសជា ហុន្ សសន្ បានសសរមចដ្៏ែពង់ែស
ព ់ ផតល់ជូនមូលនិធិគនធបុបាផ Dr.
Beat RICHNER សដ្ើ មបីពរងីកបខនថម សរកាមការផតួចសផតើមគាំនិត និងជូនសយាបល់របស់ ឯកឧតតមកិតិសត សដ្ឋា

បណ្ិឌ ត ចម របសិទ្ធ សហើយបានដ្ឋក់សសមាពធឲ្យសរបើ របាស់ជាផលូវការនាថ្ងងទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៩៩

សរកាមរពេះរាជធិបតីភាពដ្៏ែពង់ែស
ព ់បាំផុត របស់រពេះមហាវ ីរកសរត រពេះវរបិតាជាតិខែមរ រពេះបរមរតនសកាដ្ា
និងសសមតចរពេះមហាកសរតី ន្ពោត្តម មុន្ីនាថ សីហន្ុ រពេះវរមាតាជាតិខែមរ និងវតតមានដ្៏ ែង
ព ់ែពស់
របស់សសមតចអគគមហាសសនាបតីសតសជា ហុន្ សសន្ នាយករដ្ាមន្រនតីថ្ន រពេះរាជាណាចរកកមពុជា។

-

មនទីរសពទយជ័យវរនទី
័ ម ៤ សៅភនាំសពញ បានដ្ឋក់ ឲ្យដ្ាំ សណ្ើរការកនុងពិ ធីសសមាពធ សរកាមរពេះរាជាធិបតី

ដ្៏ ែពង់ែស
ព ់បាំផុត របស់រពេះបាទសសមតចរពេះបរមនាង ន្ពោត្តម សីហមុន្ី រពេះមហាកសរតថ្ន រពេះរាជា
ណាចរកកមពុជា និងវតតមានដ្៏ ែង
ព ់ែពស់របស់សសមតចអគគសសនាបតី សតសជា ហុន្ សសន្ សៅថ្ងងទី២៩ ខែធនូ
ឆ្នាំ២០០៥។

មនទីរសពទយជ័យវរនទី
័ ម ៥ សៅភនាំសពញ រតូវបានសាងសង់ ខដ្លបានដ្ឋក់ ឲ្យដ្ាំ សណ្ើរការ ជាផលូវការ
សៅថ្ងងទី២៨ ខែធនូ ឆ្នាំ២០០៧ សរកាមរពេះរាជាធិបតីភាពដ្៍ែង
ព ់ែពស់បាំផុតរបស់រពេះបាទសសមតចរពេះបរមនាង
-

ន្ពោត្តម សីហមុន្ី រពេះមហាកសរត ថ្នរពេះរាជណាចរកកមពុជា និងវតតមានដ្៏ែង
ព ់ែពស់របស់ សសមតចអគគ
មហាសសនាបតីសតសជា ហុន្ សសន្។
កនុងរយៈសពល២៥ឆ្នាំកនលងមកសនេះ មូលនិ ធិគនធបុបាផ Dr. Beat RICHNER សដ្ឋយមានការោាំរទ

ទាាំងសាមរតី និងងវ ិកាពីរកសួងសុខាភិបាល រកសួងសសដ្ាកិចច និងហិរញ្ា វតថុថ្នរាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុជា និង
កាកបាទរកហមកមពុជា មនទីរសពទយរតូវបានពរងីកទីតាាំងចាំនួនរបាាំសាខា ខដ្លបាំោក់សៅសដ្ឋយ ឧបករណ្៍

បសចចកវ ិទាសវជជសាស្រសត បរ ិកាេរសពទយទាំសនើបៗ និងមានចាំនុេះខរគសរុបចាំនួន ២,១៥៩ខរគ កនុងសនាេះខផនកសមភព
មានចាំនួន២២០ខរគ រពមទាាំងមានបុ គល
គ ិកកមពុជាសរុបចាំនួន ២,៣៤៥នាក់ កាំពុងបាំសរ ើការងារ សដ្ើមបីសឆលើយ

តបដ្ល់តរមូវការផតល់សសវាសុែភាព ពាបាលកុមារ និងស្រសតីមានថ្ផទសោេះ របកបសដ្ឋយវ ីជាជជី វៈ គុ ណ្ភាព
និងរបសិទធភាព សដ្ឋយឥតគិតថ្ងល សលើអរតារគបដ្ណ្តប់សលើសលប់ ថ្នកុមារមានជាំងឺទូទាាំងរបសទស។
រហូតមកដ្ល់បចចុបបនន មនទីរសពទយគនធបុបាផបានទទួលពិនិតយពាបាលកុមារ និងស្សីមា
ត នថ្ផទសោេះ

សៅខផនកពិសរោេះជាំងឺសរៅបានចាំនួន ១៦,៨២២,២២៥ករណ្ី បានពាបាលកុមារសរមាកកនុងមនទីរសពទយ

បានចាំនួន ១,៨៥៣,៥១០នាក់ និងសរមាលកូនកនុងខផនកសមភពបានចាំ នួន ២៤៥,៥៩៦នាក់។ រយៈសពល
២៥ឆ្នាំកនលងមកសនេះ មូលនិធិគនធបុបាផ Dr. Beat RICHNER បានចាំណាយងវ ិកាសរុបអស់របមាណ្

៦៣២ោនដ្ុោលរអាសមរ ិកសរមាប់ការសាងសង និងដ្ាំសណ្ើរការមនទីរសពទយទាាំង៥ ខដ្លទទួលបានលទធ
ផលជាទីសមាទនៈ

សដ្ឋយសសរមចបាននូវអរតាមរណ្ភាពកុ មារកនុងមនទីរសពទយបានទាបរតឹម០.២៩%។

នាបចចុបបននសនេះមនទីរសពទយគនធបុបាជ បានកាលយជាមនទីរសពទយគាំ រម
ូ ួយ។ កាកបាទរកហមកមពុជា និងរាជរដ្ឋា
ភិបាលកមពុជា

បានទទួលសាគល់ដ្ល់សកមមភាពដ្៏សជាគជ័យរបស់មនទីរសពទយគនធបុបាជ

ថាបានចូលរួម

យា៉ា ងសាំខាន់ដ្ល់ការកាត់បនថយ «អរតាមរណ្ភាពរបស់មាតានិងកុមារ» សៅកនុងរបសទសកមពុជា។

សៅឆមាសទី ១ កនុងឆ្នាំ២០១៨សនេះមនទីរសពទយបានពិ និតយពាបាលកុមារ សៅកនុងខផនកពិ សរោេះជាំងឺ
សរៅចាំនួន ៤៤៧,៨៦២នាក់ ខដ្លកនុងសនាេះមានជាំ ងឺធន
ង ់ ៗ ចាំ នួន ៧៦,២០២នាក់ មានជាំងឺរគុនឈាម
ធងន់ធងរ រតូវបានសរមាកពាបាលសៅកនុងមនទីរសពទយ (សកើន៣ដ្ង សរចើនជាងពីឆ្នាំ២០១៧) កុមារចាំនួន

១២,៩៣០នាក់ រតូវបានទទួលការវេះកាត់ កនុងសនាេះការវេះកាត់សបេះដ្ូ ងមានចាំ នួន ៣១៧នាក់។ ស្រសតីមាន
ថ្ផទសោេះចាំនួន ៧៣,១៨៨នាក់ បានមកពិនិតយតាមដ្ឋនថ្ផទសោេះ និ ងពាបាលសៅកនុងខផនកពិ សរោេះជាំងឺសរៅ
មនទីរសមភព និងសរមាលកូនបានចាំនួន ១១,៩៧៧នាក់ ។

ជានិចកា
ច ល សដ្ឋយមានការោាំរទអាំ ពីអតី តរពេះមហាវ ីរកសរត រពេះវររាជបិតាជាតិខែមរ រពេះបរមរតន

សកាដ្ា និងរពេះវររាជមាតាជាតិខែមរ និ ងរពេះករុណាជាអងគមាចស់ជីវ ិតតមកល់សលើតបូងជាទី សកាករៈ ដ្៏ែពង់ែស
ព ់

បាំផុត រពេះបាទសសមេចរពេះបរមនាង ន្ពោត្ដម សីហមុន្ី រពេះមហាកសរតថ្នរពេះរាជាណាចរកកមពុជា និង
ិ ័ យ ខវងឆ្ង យរបស់
សដ្ឋយ មានការោាំ រទសរជាមខរជងយា៉ា ងខាលាំ ង កាល ជាបនត ប នាទ ប់ របកបសដ្ឋយចកេុ វ ស
សសមតចអគគមហាសសនាបតីសតសជា ហុន្ សសន្ នាយករដ្ាមន្រនតីថ្នរពេះរាជាណាចរកកមពុជា ទាាំងសាមរតី

និងងវ ិការបស់រដ្ឋាភិបាលកមពុជាជូនដ្ល់មូលនិធិគនធបុបាជ Dr. Beat RICHNER មនទីរសពទយគនធបុបាជបាន
និងកាំពុងែិតែាំយកចិតតទុកដ្ឋក់បាំសពញភារកិចចបានយា៉ា ងលអ របកបសដ្ឋយសជាគជ័យ ខដ្លបានជាគុណ្
របសយាជន៍ យា៉ាងធាំសធងដ្ល់សុែុមាលភាពកុមារកមពុជា។

ជាសរៀងរាល់ឆ្នាំ រាជរដ្ឋាភិបាលបានផេល់ងវ ិការបមាណ្ជិ ត ១៥ោនដ្ុោលរអាសមរ ិក សដ្ើមបីធានា

ឲ្យនូវនិរនតរភាពរបស់មនទីរសពទយសៅថ្ងងអនាគត សរកាមការផតួចសផេើមគាំ និតរបកបសដ្ឋយគតិបណ្ិ ឌ ត របស់
សសមេចអគគមហាសសនាបតីសតសជា ហុន្ សសន្ និងសសមេចកិតិតរពឹទធបណ្ិ ឌ ត បុន្ ោ៉ាន្ី ហុន្សសន្ របធាន

កាកបាទរកហមកមពុជា។
សយើងែ្ាំុតាងនាមឲ្យបុ គល
គ ិកមនទីរសពទយទាាំងមូ ល កុ មារកមពុជា និងមាតាបិតាថ្នកុមារមានជាំងឺទាាំង

អស់ សូមខងលងអាំណ្រគុណ្សដ្ឋយសសចកេីសោរពដ្៏ែពង់ែស
ព ់ និងកតតញ្ូា តាធម៌យា៉ាងរជាលសរៅ បាំផុតជូន
ចាំសោេះ សសមេចអគគមហាសសនាបតីសតសជា ហុន្ សសន្ នាយករដ្ាមន្រនតីថ្នរពេះរាជាណាចរកកមពុជា និង
សសមេចកិ តិ តរពឹ ទធបណ្ិ ឌ ត បុន្ ោ៉ាន្ី ហុ ន្សសន្ ខដ្លសោកខតងខតជួ យឧបតថមភោាំរទផេល់អទិ ភាពដ្ល់

ិ ័យសុខាភិបាល ជាពិសសសសុែភាពមាតាទារក និងកុមារ សហើយខដ្លសសមេចទាាំងសទវបានបសងកើតឲ្យ
វស
មាន

«មូលនិធិគនធបុបាជកមពុជា»

សដ្ើ មបីសកៀរគរងវ ិកាសបបុរសធម៌ សរមាប់និរនតរភាពមនទីរសពទយគនធបុបាផ

ខដ្លជាកតីសងឃឹម និ ងជាភ័ ពវសាំណាងរបស់កុមារកមពុជា។

ែ្ាំុបាទ សូមខងលងអាំណ្អរគុណ្យា៉ា ងរជាលសរៅអស់ពីដ្ួងចិតត និងសដ្ឋយសសចកតីសោរព ជូនចាំសោេះ
ឯកឧតតមកិតិតសសដ្ឋាបណ្ិ ឌ ត ចម របសិទ្ធ សទសរដ្ាមន្រនតី រដ្ាមន្រនតីរកសួងឧសាហកមម និងសិបបកមម

អនកឧញ៉ា ឯកឧតតម សោកជាំ ទាវ សោក សោកស្សី ជាមន្រនតីរាជការសរកាមឱវាទរកសួង និ ងសបបុរសជន

រគប់លាំដ្ឋប់ថានក់ទាាំងអស់ ខដ្លមានទឹកចិតតសបបុរសបានចូលរួមវ ិភាគទានដ្ល់ «មូលនិធិគនធបុបាជកមពុជា»
របស់សយើង សដ្ើមបីរទរទង់មនទីរសពទយគនធបុបាផមួ យសនេះ ខដ្លមានសតង់ដ្ឋរពាបាលែពស់ របកបសដ្ឋយវ ិជាជ
ជីវៈ គុណ្ភាព សដ្ឋយឥតគិ តថ្ងល សហើយខដ្លរបជាជនកមពុជាទូសៅទទួលសាគល់ និងសជឿទុកចិតត។

សូម ឯកឧតតម អនកឧកញ៉ា សោកជាំទាវ សោក សោកស្សី បានទទួលនូវពុទធពរ ទាាំងបួនរបការគឺ៖

អាយុ វណ្ណ ៈ សុែៈ ពលៈ កុាំបីស្លៀងឃ្លលតសឡើយ ។

សូមអរគុណ!

