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ករទទលួ គ ល់ និងករេកតសរេសីរពីមជ ្ឋ នជតិ និងអន្តរជតិ។ េយងីខញុទំងំអស់គន ជថន ក់ដឹកនំ
ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជងឺំេអដស៍ និងជថន ក់ដឹកន្ំរកសួង ថ ប័ន សមជិក ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹង

ជំងឺេអដស៍ ្រពមទងំៃដគូករងរទងំអស់ េ្រតៀមលកខណៈជេ្រសចទទួលយកជថមីម្តងេទៀត នូវអនុ
សន៍ដឹកនដ៏ំខពង់ខពស់របស់េ កជំទវ េទអនុវត្ត េដីមបេីធ្វឱីយសេ្រមចេ យេជគជ័យ នូវករលុប

បំបត់ករឆ្លងរកី ល លេមេ គេអដស៍ នឆន ២ំ០២៥ ខងមុខ។ 
 
ជេរៀង ល់ឆន  ំកនុងនម ជរ ្ឋ ភិបល ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជងំេឺអដស៍ែតងេរៀបចំពធិី្របរព្វ 

ទិ ពិភពេ ក្របយទុធនឹងជំងឺេអដសៃ៍ថងទី១ ែខធនូ ជេទៀងទត់ កនុងបំណងបង្ហ ញករ 
េប្តជញ ចិត្តរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជចូលរមួ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ រឮំកនូវករផ្តល់ករគ្ំរទដល់អនកផទុក
េមេ គេអដស៍ និងរឮំកនូវេ កនដកមមៃនអនក ្ល ប់េ យ រជំងឺេអដស៍ ្រពមទងំេ្រកីនរឮំកដល់
្របជពលរដ្ឋទូទងំ្របេទស ឱយចងចជំនិចចពីេ្រគះថន ក់ៃនករឆ្លងេមេ គេអដស៍ េដីមបទីងំអស់គន
ឈន េទលុបបំបត់ករឆ្លងរកី ល លេមេ គេអដស៍ រមួចែំណកកនុងករអភិវឌ របស់មនុស ជតិ។ 

 
កនុងរយៈេពលជងពីរទសវត រៃ៍នេបសកកមម្របយុទធនងឹជំងឺេអដស៍របស់ខ្លួន កមពុជែតងអនុវត្ត 

្រសប មេគលនេយបយ និងេគលេ យុទធ ្រស្តរបស់អងគករសហ្របជជតិ ជ ទិ៍េគលនេយ 
បយបីសូនយឆន ២ំ០២០ (គម នករឆ្លងេមេ គេអដស៍ថមី គម នករមក់ងយនិងេរសីេអីង  នងិគម នករ
្ល ប់េ យ រជំងឺេអដស៍) និងេគលេ យុទធ ្រស្ត ៩០/៩០/៩០ េនឆន ២ំ០២០ (៩០% ៃនអនក

ែដលផទុកេមេ គេអដស៍ទងំអស់បនដងឹពី ថ នភពផទុកេមេ គេអដស៍ពកួេគ ៩០% ៃនអនកផទុកេមេ គ
េអដស៍ែដលបនេធ្វីេ គវនិិចឆ័យេហយី បនទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆងំនងឹេមេ គេអដស៍
ជប់ជ្របច ំនិង៩០% ៃនអនកទងំអស់ែដលទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆងំនឹងេមេ គេអដស៍
នឹង្រតវូរកេឃញីថបនកមច ត់េមេ គេអដស៍ពីកនុងឈមរបស់ខ្លួន)។ េគលនេយបយ និងេគលេ
យុទធ ្រស្តេនះ្រតូវបន ក់បញចូ លកនុងែផនករយុទធ ្រស្តជតទូិលំទូ យ និងពហុវស័ិយេឆ្លីយតប
នឹងេមេ គេអដស៍ នងិជំងេឺអដស៍េលីកទី៤ (ឆន ២ំ០១៥-២០២០)។ េលសីពកីរ ងំចិត្តរបស់ពភិព
េ ក កមពុជបនេប្តជញ ចិត្ត្របកបេ យមហចិឆ កនុងករលុបបំបត់ករឆ្លងរកី ល លេមេ គេអដស៍
េនឆន ២ំ០២៥ គឺមុនេគលេ ពភិពេ ក៥ឆន  ំ ែដលកនុងេនះេយងី្រតវូេធ្វីឱយ សេ្រមចេគលេ  ៩៥/
៩៥/៩៥ េនឆន ២ំ០២៥ នងិមិនទុកនរ មន ក់េចលេ យមិនបនទទួលករយកចិត្តទុក ក់េឡយី 
កនុងក្តសីងឃមឹក ងមនុស ជតជិនំន់ថមមីយួែដលគម នេមេ គេអដស៍។ ្រពឹត្តិករណ៍ែដលេលចេធ្ល េឡងី
នែខកកក ឆន ២ំ០១៧េនះ គឺករ្របកសេនទ្ីរកងុប៉រសីទទលួ គ ល់េ យអងគករ UNAIDS ថ្រពះ
ជ ច្រកកមពុជេយងី បនសេ្រមចេគលេ  ៩០/៩០/៩០ រចួ េហយី។ េនកនុងពិភពេ ក មន
ែត៧្របេទសប៉ុេ ្ណ ះ ែដលបនសេ្រមចេគលេ េនះមុនកលកំណត់ គឺ្របេទស បុត ្វ  កមពុជ 
សឹង្ហបុរ ី នម៉ក យែឡនដ៏ សុ៊យែអត និងច្រកភពអង់េគ្លស។ 
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នឱកសដ៏វេិសសវ ិ លេនះ ខញុ ំ្រពះករុ ខញុសូំមអនុញញ តទូល្របេគន្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់
្រពះអងគ និងជ្រមបជូនេ កជទំវឧបនយករដ្ឋម្រន្តី ្រពមទងំអងគពិធីទងំមូល នូវ ថ នភពៃនកររកី
ល ល និងសមទិធផលៃនករេឆ្លីយតបនឹងេមេ គេអដស៍និងជំងេឺអដស៍មួយចំនួនដូចតេទ៖ 

 មករប៉ន់្របមណែបបវទិយ ្រស្ត កមពុជមនអ្រ ផទុកេមេ គេអដស៍កនុងចំេ ម
មនុស េពញវយ័ យុ ១៥-៤៩ឆន  ំ ្រតមឹ០,៦% េនឆន ២ំ០១៧ ធ្ល ក់ចុះពីចំណុចខពស់ 
បំផុត១,៦% េនឆន ១ំ៩៩៨ គតិជចនួំនអនកផទុកេមេ គេអដស៍ មន ៧០៥០០ នក់។ 

 អ្រ ឆ្លងេមេ គេអដស៍ពមី្ត យេទកូនថយចុះពី ១៣% េនឆន ២ំ០០៧ មក្រតឹម ៦,២% 
េនឆន ២ំ០១៦។ 

 របយករណ៍ឆមសទី១ ឆន ២ំ០១៧ បង្ហ ញថ្រស្តីមនៃផទេពះ ៨៧,៣% គឺ ៦៤៨០៦នក់ កនុង
ចំេ ម្រស្តីមនៃផទេពះទងំអស់ចំនួន ៧៤២២០នក់ ែដលមកទទួលេស ពិនិតយនិងែថទៃំផទ
េពះ បនទទួលករេធ្វីេតស្ត៍ឈមរកេមេ គេអដស៍េ យសម័្រគចិត្ត នងិរក ករសមង ត ់ េហយី 
មនែត ៣៣នក់មនេតស្ត៍វជិជមន េសមីនឹង ០,០៥%។ 

 អនកបំេរេីស កម ន្តសបបយមន្របមណ ៣៤០០០នក់ មនអ្រ ផទុកេមេ គេអដស៍ 
ថយចុះព ី១៤% េនឆន ២ំ០០០ មក្រតមឹ ៣,២% េនឆន ២ំ០១៦។ 

 ្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រកមុបែម្លងេភទមន្របមណ ២១០០០នក់ មនអ្រ ផទុក 
េមេ គេអដស៍ ២,២% េនឆន ២ំ០១០។  

 ្រកុមអនកេ្រប្ីរបស់េ្រគឿងេញ នចក់្របមណ២០០០នក់ មនអ្រ ផទុកេមេ គេអដស៍ 
ខពស់រហូតដល់ ២៤,៤% េនឆន ២ំ០០៧។ 

 ្រកុមកមមករេទសន្ត្របេវសន្តេធ្វីករេន្របេទសៃថ មនអ្រ ផទុកេមេ គេអដស៍ ២,១៥% 
េនឆន ២ំ០១១។ 

 រហូតដល់ចុង្រតមីសទី១ៃនឆន ២ំ០១៧៖ 
o ៨៣%  ៃនអនកផទុកេមេ គេអដស៍ទងំអស់ បនេធ្វេីតស្ត៍ឈមរកេមេ គេអដស៍ ឬ 
៥៨៣៣៨នក់។ 

o ៩៧% ៃនអនកដឹង ថ នភពផទុកេមេ គេអដស៍ទងំអស់ បនទទលួករពយបលេ យ 
ឱសថ្របឆងំេមេ គេអដស៍ (ARV) ឬ ៥៦៧៥៤នក់។ 

o េហយី ៨០,៩% ៃនអនកបនទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆងំេមេ គេអដស៍ ្រតូវ
បនរកេឃញីថបនកមច ត់េមេ គេអដស៍ពីកនុងឈមរបស់ខ្លួន ឬ ៤៥៩១៩នក់។ 

o េ យែឡក មនអនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងកុមរក្ំរពកុមរងយរងេ្រគះេ យ រ 
ជំងឺេអដស៍្របមណ៨០% ែដលែតងទទលួបននូវករគ្ំរទសងគម េសដ្ឋកចិច សុខភព 
អប់រ។ំល។ ពិេសស មរយៈករងរមនុស ធម៌មនិេចះរងីសងួតរបស់កកបទ្រកហម
កមពុជ េ្រកមករដឹកនរំបស់ សេម្តចកតិ្តិ្រពឹទធបណ្ឌិ ត បុ៊ន នី ហ៊ុនែសន 
្របធនកកបទ្រកហម និងជឥស រជនេឆនីមថន ក់ជតិ ៃនេវទកិភពជអនកដឹកនំ
តំបន់ សុីប៉សីុហ្វកិេឆ្លីយតបនឹងេមេ គេអដស៍នងិជំងេឺអដស៍ េនកមពុជ។ 
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្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ េ កជំទវឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និងអងគពិធទីងំមូល! ជរមួ េយង 

មវឌ នភព និងសមទិធផលកនុងឆន ២ំ០១៧ ទូល្របេគន និងជ្រមបជូនេ យសេងខបខងេលេីនះ 
េយងី ចសននិ ្ឋ នបនថ កមពុជកំពុងេដីរេលីផ្លូវ្រតូវបផុំតេឆព ះេទសេ្រមចបននូវ ករលុបបំបត់ករ
ឆ្លងរកី ល លេមេ គេអដស៍េនឆន ២ំ០២៥។ េនះជលទធផល្របកបេ យែផ្លផក  ៃនករវនិេិយគ
របស់ជតិេដមីបសុីខមលភពរបស់ពលរដ្ឋនិងេសដ្ឋកិចចជតិ។ មយង៉េទៀត ករសិក ថមីមួយរបស់អងគ
ករ UNAIDS បនបង្ហ ញថ ្របេទសកមពុជបនឈរកនុងលំ ប់ជួរមុខេគបង្អស់ កនុងករបេញច ស
មនុស មិនឱយឆ្លងេមេ គេអដស៍ េនតំបន់ សីុប៉សុហី្វកិ េ យកនុងរយ:កល២៦ឆន កំន្លងេទ េយងី
បនបេញច សមនុស ៩ែសននក់មិនឱយឆ្លងេមេ គេអដស៍ និងបេញច សមនុស ៦ែសននក់មនិឱយ ្ល ប់
េ យ រជំងឺេអដស៍។ លទធផលជទេីមទនៈេនះ ជសកខភីពស្រមប់ករសេ្រមចចិត្តរបស់េយងីេលី
ត្រមវូករវនិិេយគបែនថមេទៀត េដីមបេីធ្វកីរលុបបំបត់ករឆ្លងរកី ល លៃនេមេ គដ៏ វេនះ។ 

 
ជយុទធ ្រស្ត ករេឆ្លយីតបខងមុខរបស់េយងីគឺេផ្ត តេលីករខិតខែំស្វងរកករណីផទុកេមេ គ 

ែដលេនសល់្របមណ១២០០០នក់ បញជូ នេទេស ពយបលេ យឱសថ្របឆងំនឹងេមេ គេអដស៍ 
េហយីែថរក អនកជំងឺទងំ យកនុងេស ែថទពំយបលេ យជប់ ប់ េដីមបបីងក រករេកីតេឡងីនូវ
ភព ុ េំទនឹងឱសថ។ េដីមបសីេ្រមចជំ នេនះ ទនទឹមនឹងករព្រងឹង្របព័នធសុខភិបលឱយទទលួភរ
កិចចែថទពំយបល្របកបេ យ្របសិទធភពខពស់ េយងី្រតូវរមួគន េធ្វីកិចចករជេ្រចនីេទៀត េដីមបកីត់
បនថយ ល់របងំែដល ងំពលរដ្ឋពីករទទួលបនេស បងក រករឆ្លង និង ងំអនកផទុកេមេ គេអដស៍ពី
ករទទលួបនេស ែថទពំយបល។ េដីមបេីធ្វីអន្ត គមន៍ទងំេនះឱយបនេជគជ័យ និងធនចីរភពៃន
ករេឆ្លយីតបនឹងេមេ គេអដស៍កនុងរយៈេពលែវង ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងេឺអដស៍ បន ក់េចញនូវ
យុទធ ្រស្តសំខន់មួយចនំួនជ ទិ៍ៈ 

 សហករជមយួ្រកសួងម ៃផទ បេងកីតនិយមែបបបទ ក់សំណំុសកមមភពេឆ្លយីតបេម
េ គេអដស៍ចូលកនុងែផនករអភវិឌ  និងែផនករវនិេិយគឃុសំងក ត់ និងេគលនេយបយ
ភូមិឃុមំនសុវតថិភព េដមីបឃុីសំងក ត់មនលទធភពជួយែស្វងរកករណីផទុកេមេ គេអដស៍ 
បញជូ នេទរកេស ែថទពំយបល ស្រមបស្រមួលបងកបរកិសអេំ យផល និងផ្តល់ករគំ
្រទសងគមដល់្រគួ រអនកជងំឺេអដស៍្រកី្រក។ 

 សហករជមយួ្រកសួងែផនករ ផ្តល់អត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រក្ីរកជូនដល់អនកផទុកេមេ គ
េអដស៍្រកី្រក េដីមបទីទលួបន្របេយជន៍បែនថមកនុងករែថទសុំខភពនិងករគ្ំរទសងគម។ 

 សហករជមយួ្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធទងំ យ បន្តជ្រមុញករផ ព្វផ យចបប់ពក់ព័នធ 
និងបេងកីនករអប់របំងក រករឆ្លងេមេ គេអដស៍ កនុងចំេ ម្រកុម្របជជនគន្លឹះ ្រកុមយុវវយ័ 
បុគគលកិ សហ្រគស ្រគឹះ ថ ននន ពលរដ្ឋចំ ក្រសកុ និងវសិ័យេទសចរណ៍។ 
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បទអន្ត គមន៍ទងំេនះទមទរនូវថវកិគ្ំរទ េពលែដលហរិញញបបទនេ្រក្របេទសបន្តឆ្ល ក់ 
ចុះ។ េយង មករសិក ពីត្រមូវករវនិិេយគេឆ្លីយតបនឹងេមេ គេអដស៍ (Investment case) 
េយងី្រតូវករថវកិ២០ នដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិកនុងមួយឆន រំហូតឆន ២ំ០២០ ឬ៦០ នដុ ្ល រ េន
េពលែដលេយងីទទួលបនថវកិពីមូលនិធិសកល ្រតឹមែត៤១,៦ នដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិស្រមប់បី
ឆន  ំ ពី២០១៨ដល់២០២០ េ យេយងីមិនទន់មនសញញ ពកីរគ្ំរទេ្រកយឆន ២ំ០២០ េនេឡយី។ 
េហតុេនះ េយងីគម នជេ្រមីសអ្វេី្រកពេី្រតៀមលកខណៈេធ្វីជមច ស់ៃនអន្ត គមន៍េនះទងំ្រសុង នេពល
អនគតេនះេឡយី។ ជក់ែស្តង ចប់ ងំពីឆន ២ំ០១៥ ជរ ្ឋ ភិបលបនចូលរមួនូវថវកិជតិ១,៥
នដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិកនុងមួយឆន  ំ េហយី ងំចតិ្តបន្តចូលរមួកនុងបរមិណដូចគន រហូតដល់ឆន ំ

២០២០ ្រពមទងំយល់្រពមទទលួយកបនទុកចំ យេលីបុគគលិកកិចចសនយរកនុងទំហថំវកិ្របមណ១
នដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិែថមេទៀតស្រមប់ឆន ខំងមុខ។ ជបេណ្តី រៗ េយងីេជឿថថវកិជតិនឹងចូល

មកជំនសួជំនយួេ្រក្របេទសទងំ្រសុង។ 
 
មុននឹងបញច ប់ ខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ំសូមករអនុញញ តព្ីរពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ េ កជំទវ 

ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និងអងគពិធ ី េធ្វីករអំពវនវនូវករគ្ំរទបែនថមេទៀតពី េ កជំទវឧប 
នយករដ្ឋម្រន្តី  ជរ ្ឋ ភិបល និងៃដគូអភវិឌ ន៍ទងំអស់ បន្តជួយបេងកនីករគ្ំរទហរិញញវតថុ េដីមបី
ឲយេយងីមនលទធភព រក ចីរភពៃនករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តជតិេលីកទី៤ េឆព ះេទសេ្រមច
េគលេ យុទធ ្រស្តទងំ យ ឈនេឆព ះេទលុបបំបត់ករឆ្លងរកី ល លេមេ គេអដស៍ េនឆន ំ
២០២៥ េ យេជគជ័យ និងសូមអំពវនវដល់្របជពលរដ្ឋកមពុជទងំអស់ចូលរមួេប្តជញ ចិត្តដ៏េមះ 
មុតជមួយ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ដូចខងេ្រកម៖ 

 សូម្របជពលរដ្ឋទងំអស់ ស្រ ក់ស្រ ចូំលរមួបងក រទប់ ក ត់ករឆ្លងេមេ គេអដស៍ ឆប់
េទេធ្វេីតស្ត៍ឈម ឆប់េទទទួលករពយបល ឈនេឆព ះេទបញច ប់េអដស៍។ 

 សូមបុគគលិក្រគះឹ ថ នកំ ន្តសបបយ និងអតិថជិនទងំអស់ េ្របី្របស់េ្រ មអនម័យឱយ 
បនជប់ ប់១០០% េរៀង ល់េពលមនទំនក់ទនំងផ្លូវេភទ។ 

 សូមបុរសកមពុជ ទទួលខុស្រតូវយ៉ងសកមមចំេពះខ្លួនផទ ល់ ភរយិ ៃដគូ និងកូនេចរបស់
ខ្លួន េចៀសផុតពីេ កនដកមមបងកេ យករឆ្លងេមេ គេអដស៍។ 

 សូមកមួយៗយុវវយ័ទងំអស់ កុំឆប់្របឡូកនឹងកររមួេភទ េហយី្រតូវចកេចញឲយឆង យពី
េ្រគឿងេញ ន ែដលជក ្ត ្របឈមខពស់នងឹករឆ្លងេមេ គេអដស៍។ 

 សូម្រស្តីមនៃផទេពះទងំអស់ ្រតូវេទទទលួករេធ្វេីតស្ត៍ឈមរកេមេ គេអដស៍ េហយីេបី
មនេតស្ត៍វជិជមន ្រតូវ្របញប់ែស្វងរកេស បងក រករចម្លងេមេ គេអដស៍ពមី្ត យេទកូនឲយ
បនឆប់រហ័ស េន មមណ្ឌ លសុខភព ឬមនទីរេពទយរដ្ឋ េនទូទងំ្របេទស។ 

 សូមអនកែដលមនករ្រប្រពតឹ្ត្របឈមនឹងករឆ្លងេមេ គេអដស៍ ្រតូវ្របញប់ែស្វងរកករេធ្វ ី
េតស្ត៍ឈមរកេមេ គេអដស៍ ឱយបនឆប់រហ័ស េន មមណ្ឌ លសុខភព ឬមនទីរេពទយរដ្ឋ ឬ 
ប ្ត ញអងគករសងគមសុីវលិ េដីមបឈីនេទទទួលករែថទពំយបលទន់េពលេវ ។ 
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 សូមអនកដឹងថមនផទុកេមេ គេអដស៍ទងំអស់ ្រតូវ្របញប់េទទទួលករែថទពំយបលឲយ 
បនឆប់រហ័ស និងេគរពេវជជបញជ ឲយបនខជ ប់ខជួន េដីមបកីរពរករ្រសុតចុះសុខភព នងិ 
េចៀស ងករេកីតនូវភព ុ រំបស់េមេ គេអដស៍េទនងឹឱសថ្របឆងំេមេ គេអដស៍ ែដល
ជមូលេហតុៃនមរណៈភពេ យ រជំងឺេអដស៍។ 

 សូមេយងីទងំអស់គន  ចត់ទុកអនកផទុកេមេ គេអដស៍ជជនរងេ្រគះ ជសមជកិ្រគួ រ 
សហគមន៍ និងសងគមេយងី ែដលធ្ល ប់ និងេនែតរមួចំែណកកនុងផលិតភពៃនេសដ្ឋកិចចជតិ
េយងី េហយី្រតូវចូលរមួលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរសីេអីង នងិមក់ងយដល់ពកួគតឲ់យ
បនជ ច់ខត និង្រតូវផ្តល់ករគ្ំរទ្រគប់លទធភព។ 

 ល់ករេឆ្លយីតបនឹងេមេ គេអដស៍ នងិអនកជំងឺេអដស៍ទងំអស់្រតូវែតឈរេលីេគលករណ៍ 
សមធម៌ និងសមភពេយនឌ័រ។ 

  
ជថមីម្តងេទៀត ងនម ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជល 

េ្រជបផុំតចេំពះ េ កជំទវ ែម៉ន សំអន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី នងិ មរយៈេ កជំទវ 
ដល់ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្ត្ីរពះ ជ ច្រកកមពុជ 
និង សេម្តចកិត្តិ្រពឹទធបណិត ្របធនកកបទ្រកហមកមពុជ ែដលែតងែតផ្តល់ករគ្ំរទជនេយ
បយនិងយុទធ ្រស្ត ដល់ករេឆ្លីយតបនងឹកររកី ល លេមេ គេអដស៍ ជពិេសសករបេងកីននូវថវកិ
ជតិជេរៀង ល់ឆន  ំ េដីមបឲីយ ជញ ធរជតិ្របយុទធនងឹជងំឺេអដស៍ មនលទធភពព្រងីកសកមមភពករងរ 
ជយុទធ ្រស្តរបស់ខ្លួនបនជ្របច។ំ សូមអរគុណ សមជិក ជញ ធរជតិ្របយុទធនងឹជំងឺេអដស៍ អងគ
ករសហ្របជជតិ ៃដគូអភិវឌ ន៍េទ្វភគី នងិពហុភគី មូលនិធសិកល អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបលជត ិ
នងិអន្តរជត ិ ្រពះេថ នុេតថរៈ សងគមសីុវលិ ែផនកឯកជន សលិបៈករសិលបៈករនិីែដលមនតំ ងជ
អគគរដ្ឋទូតសុឆនទៈស្រមប់ករងរ្របយុទធនឹងជំងេឺអដស៍ ប ្ត ញអនកផទុកេមេ គេអដស៍ ប ្ត ញ្រកុម 
្របជជនគន្លះឹ និងកមួយៗយុវជនទងំអស់ ្រពមទងំ្របជពលរដ្ឋទូេទ ែដលបនចូលរមួចែំណកយ៉ង 
សកមមកនុងករសេ្រមចបននូវសមទិធផលជទីេមទនៈជូន្របេទសកមពុជនេពលេនះ។ 

 
ជទីបញច ប់ខញុសូំម្របសិទធពរបវរសួស្តីជូន េ កជំទវ ែម៉ន សំអន ឧបនយករដ្ឋ 

ម្រន្តី សូម្របកបេ យសុខភពល្អ កម្ល ងំខ្ល ងំក្ល  ្របជញ  េឈ្ល សៃវ េដមីបបីន្តចូលរមួកនុងករដកឹននំ 
កមពុជឲយចកផុតពីេ្រគះគំ មកំែហង េ យ រេមេ គេអដស៍និងជំងេឺអដស៍។ សូមេកតសរេសីរ 
សមជិកសមជិកទងំអស់ៃនគណៈកមមករេរៀបចអំងគពិធី ែដលបនេរៀបចំពធិីេនះ្របកបេ យេជគ 
ជ័យ។ ខញុ ំ្រពះករុ ខញុសូំម្របេគនពរចេំពះ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់អងគ និង្របសទិធពរជូនអងគពធីិទងំមូល
នូវពុទធពរទងំបួន្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ និងពលៈ កំុបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។ 

 
   សូមអរ្រពះគុណ និងសូមអរគុណ 

 


