
 

 

 

 

អជ ា�រជាតិរ្បយុទ�នទងជំងឺេ 

 

សុន�រកថ 

ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន� ីជំៀទ មលូ ី្រ�ននអ ធរនតត្ររុទុន�ន ងឹ នំេឺសដស  

នតន ន្រ�នធនកណៈ ធតករស្មរស្ម្រមនមៃរនតធតសករ្រលង្ រេទសកម�នុកកុនុកស េរកឺន�្រឹុង ំតេ្្រេររយ

ស�ីំីឯកសររបង ទសទននមនមៃរនតធតសករឺងំ ីេមេេធេឺដសស 

សណ� ្រ ណ � េហរ មលទី១៨ ែខហតច�តក  ក ង២០១៤ 

សូមេគារព  

-គណៈអធិបតី 

-ឯ.ឧ.  ជវ��. មយ  វីយ្  ្បបធមនមមណឈ មណតិ្បតិ្រធយុន�ុឹេអំសឺពេសស៍សេសពធិុព

កមេេគពគNCHADS) 

 -េលសកសីពMarie-Odile Edmont ្បបធអុអកាពUNAIDS ្បប�្បេ្សសមសិណ 

 -ឯសឧត�មព េលសន�ំទព អសអេលសព េលសកសីត�សុតំបាធាំ�ព ត�សុតំធ្ូតព ណមិត�ព

ត�សុងំគូអអិទវឌធឺពធិុពអុអកាសុអមសីិទមិ 

 -្បិតមិត�ត�សុអងស�កិសេមេេគេអំសឺពអងសាុ�មបផលបមអេតន�ុឹេអំសឺ 

 -អសអេលសពេលសកសីព្ី្បយសកបេោបសេ្សពធិុពអងសន�កជកា �ំុអសអ 

 

 ណបបមព ខិ�សូមស៍ម�ុធូទេសោស�ីេតមធសនាសីេតព៍ំម្តដទ្ធអេវប សជអេព េបសសអុអ្ បនិ�

រិេ្គលេះបមអស�ីរីពឯសតាបស ជ្សនធៈអ�រីេមេេគេអំសឺពកេរមេធលពាពណមេតគង េធល៍ំាព

 ខិ�ស៏សូមស៍ម�ុធូទកាតស គមធឺះផុសសអេក� ព្រម �ំុ៍មទុអ�ណាគិណំ៏្ណមេ្េោ�េបលពឯសឧត�មព

េលសន�ំទពអសអេលសព េលសកសីព ៍ំមអេវប សជមសរីពមនម� ធណេ្ោសធព េ សំមេីាេមោ�៍ណស��មអមតិ

អេកាេាេបោ�ឯសតាបស ជ្សនធៈអ�រីន�ុឹពេអំសឺេធលពមធនរសិ្សយតេ ធិុព្គបអ្នរុេ្ណតពាព 

 េនសងិុការិនសករិេ្គលេះបមអគង េធលព េតសុធយុ៍សសុ តមអអ�រីសសមលនរព ធិុព េធសសកា

រិេ្គលេះបមអណមេត្សរមអងស�កិសេមេេគេអំសឺព ធិុព អងសាុ�មបផលបមអេតព េមេេគេអំសឺព

េធសសការិេ្គលេះបមអអ�រីតិ្រតុស�ណតិព ្រម �ំុកាសា៍ំម្សរមព កាសាបេោបសេ្ស្ធ

សេ្មោព ស៏ំូោណេគមេាងធការិេ្គល ងិ សអណតិព ធិុព ជ្ិនរងធព សិោបអធ�េគមធឺ៍ំម្តដទសអ

ារពរជាាាាមរ្ 
រជ  ឺ ារពមរាះារ 
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បវបូ មសងិុឯសតាបស ជ្សនធៈពាព ព ប៍ធមំេមសេកលព  ខិ�េនេណសអិព ្សរមកាសា �ំុ៦ព ៍ំម្ធ

េាេបោ�េឡសុាេោេហសតេកលព ធយុងទ សអប�ូាមតិគង ះផុ �ិម�ិសព េ សំមេសី�ណតអអេ្ធោាសអលសអធូទ

សិោបអធ�េគមធឺសងិុកាបសប ាកាោមទុេមេេគព េមកាាេមេអ្ព សងិុកាបសប ាកាោមទុេមេេគេមកា

បសអមបិមព សងិុការព្មព ធិុព កា៍ម �ំអងសន�ុឹព សងិុកា្គបអ្គុស៏ំូោណសងិុតិ្រតុស�ងធកា

គ�បាសុអមពធិុបាតំិធោាបអព្រម �ំុសិោបអធ�េគមធឺសងិុ្បរាធរ្្្្ អុសិ នរ �ំុ់តពាព 

 េមប្រិេតធធឺសធទុ មសព កា្បតិ្រធយុន�ុឹេអំសឺេន្បេ្សសមសិណេតសុព ្ធ្ េ្ម

េណគនាតគេាណ្ីេម្ធៈពាពអ្េោមទុ េមេេគេអំសឺពេន៍តបធ�មតោិលណ្បប�ពរីព០.៧ពេទព០.៦ព

ស្មបអបង �២០១៣ព ធិុពជោបទ សអោិលមសព០.៤ព េនបង �២០១៤េធលព ាព ្បកា៍ំមេតសុអបអាត្ា

េកលគឹពអ្េោមទុ ំ៏ំបសងិុោ�េសមកាបីេ្មសេសសមកធ�ព៍ំមមធ្តយម៍តព០.៤ព៍ំមណតេេម 

្ េ្ម្ធសងិុេរមមលីីេធលពាពេបសេ្បបបេធេបអ្េេធលពណមេត្បេ្សនិតទុពេតសុជោសធងិ� ធ

ិ្បេ្សេតសុស�រិុុធមិ េគសងិុកាព ្បតិ្រធយុន�ុឹេអំសឺព ាព េមាតៈកាោិលរិធិតេសនរ

កាណឺណសអ៍ស�ុ ព េនេមេ ត�ក៍ សធទុ មសព  ខិ�សេុបតេេសជមធកាតសោិត�្ ិសសអ សសអរី

ស�សសអមមធ�ីសិទអិ្មព ធិុព អុអកាសុអមសីិទមិសងិុកាេធសសេតស�ុ មេតសលា្គោិត�ព ាព ព អងស

មសេធសសេតស�ុ មព េតសលា្គោិត� �ំុេកលព នគេ្ោសធណតិទទ ាត៍ំមមសរីមនម� ធ្ីង្ីព មិធ

៍មធមស៍តពរី្សរមកាបីេ្មសេសសមកធ�េកលេ្ពាពណមេតកាេធសសេតស�ុ មពអងសសលា្គោិត� �ំុេកលព

ស៏្ េ្ម�ុ៍ំាធូទកា៍ណក�ព ំ �ំបូកល ធមលី អ�រីសិទតំិនរងធកាាេមេអ្ព ណរិេសសអ�រី�ម

្បេះនធឺងធកាេ្បសេកតមអកមាតព ាព ព សងិុាតៈេរមបផិកល ធបង �ោិុេ្កតេធលព កាេ្បសេកតម     

អកមាតមធកាាសីោេ្មសធគេាអេមធកាសតអសមអ មអព ាព េ្ករីកា៍ោសបតេតតគិតងមទរី  

អុអកាសុអមសីិទមិពេគជោាស្ិជ្ធេនេមព�កា �្េធសបពតំធីតេ្បុធរធៈពំពេន៍សេាស៍ធទុ

េសសមកធ�ព េបសមិធគិតរីេនេមអសមតំធ៍ំមពបទ បអសអមសអណតូាមសេហសតព ាពណមេតេកលព

ាះិប្ងធអងសេ្បសេកតមអកមាត �ំុកសីព �ំុ្បរសព ស៏មធកាទទិវឌធឺេឡសុ៍ំាព េតរេសេគ

នគេ្ោសធរិ�មធកាេអេធទល សអេ្េតេឡសតព ាព ោ�៍ណសឯកាេា សសេអសុោ�េបលអងស�កិសេមេេគេអំសឺព

ស៏មធកាងទ សអប�ូា៍ំាព ាព អងស�កិសេមេេគេអំសឺស៍ំម្ធ្ េ្មកាឧបតមំ�គ�បាព ធិុ៍ម �ំ

ះផុេ្េុំតអព រីតំបាធាំ�ព ំព រីអុអកាសុអមសីិទមិទុ៍�ងសសិទអិ្មព ធិុព ៍�ងសសុអមសិោបព

្រម �ំុ៍ំម្ធ្ េ្មេណគនាតសងិុនីទនរាសអេន្បប�ងមរាបសអរេសេគព៍មុ្តដទេគមសអសតពំព

េា សសេអសុំូោមិធេ្េតេហសតព ាព �កិតេទទជិព អងសេកល្តដទ្ធេគេបអជធព េតេសលសមិ ពណមធិសន

ធមលេព ំូោមធឧំហាណឺេនកសរស្្ីព េ ត�េ៍សទព ធិុព េនកសរសព ង្រធបអព េ ត�្រលសីហធិណ  

េ សំមព ាព ស៏បផិ៍ធ�ោ�េបលអងស�កិសេមេេគេអំសឺព ៍ំមមិធ្ធ្ េ្មព កាគ�បាំិតំមអព ៍ំមមធ

នីទនរំិធបេនេឡសតពអងស �ំុេកលេន្ េ្មាុកាមសអពសតពធិុពេា សសេអសុេនេឡសតពាព 

េ្ករីោ�ណិោណទនិបមធព ធិុព កាសតអសមអ មអទុេមសព  ខិ�ស៏សូមេមសសេឡសុធូទស�ី្ាម�ព ធិុព បម

្បបមមេតោ�ធេធព េ សំមេណីបតិោូមសងិុកាោុ្សុឯសតាបស ជ្សនធៈព ាបសអេតសុព អេេ់ទសត

តបេមត្មដទកាណសអ៍ស�ុ ងធកា្បតិ្រធយុន�ុឹេអំសឺេន្បេ្សព សមសិណព ាព េបសេតសុរិធិតេេមសតេ



េម ៍ំមេតសុ្ េ្ម្ធពសងិុ្បរាធរេសបសប ាពធិុពរព្ម�ទូទកាពេតសុគេា៍តមធកាេរជោិត�

ោ�េបលម្រ�មំ៏មលី �ំុេកលព ាព ស៏បផិ៍ធ�ព សងិុេរមមលីីេធលព េតសុសេុបតេេសជមធសាណីអងសន�ុឹ

េអំសឺមេតោ�ធេធព ៍ំមរិ�បទ បអព ្ធេធសសេតស�ុ មព ំព ្ េ្មេសរព្មម�ុសេតលព មស

ស្មសេនមធកីាេរ្េសងិុព តំធនរន�ុឹំ៏ធរធអធរាប��ិតព ាព ព អងសន�ុឹ �ំុេធលព មិធ្តដទ្ធសតអ្េសងិុ

្បរាធរ្ ិធងធាតព �ទូទកាសមេតេឡសតគឹព ណ្សរមអងសន�ុឹ៍ំមេនេ្ក្បរាធរេសព ាព រេសេគជោណ

អងសពោមទុ េមេេគេអំសឺំមអងំគូាេមេអ្៍ំមេតសុមិធជោ យំុ្ធពាពេតសរេសេគ្ធោមទុពេមេេគ

េអំសឺំមអងំគូបផិកល ធកសអេហសតព មិធធយុមសំមអមធកីាេរ្េ? េធលណាធិអាតព ំ៏ សសអមេត៍ំម

េតសុមិធ្តដទេមសមា �មុេតលេឡសតព ាព មពផុេ្េតព េបសរិធិតេេមតេេម ព ោិុេ្កតាបសអ្បរាធរ 

េសរព្មាបសអេតសុព េតសុេេសជមធគមទ តាុោ�ធេធអងសន�ុឹព ៍ំម្តដទកាអសមរព្មព

ធិុព ោ�ធេធអងសន�ុឹណសអ៍ស�ុ ៍ំមមស្ េ្មអសមរព្មាព េតសុមិធជោ យំុិរេសអងសន�ុឹ៍ំម

មិធមស្ េ្មអសមគតអេន្ីសពធិុពស�រិុេធសសអសី? េបសអងសន�ុឹ �ំុេកលស� �ុរព្មេត ទេធឯុព

េកលណកាមល្ បេសសាសសអព ាព �កិតេទព ទជិព ្បសិធេបសរេសគតអរេធស� �ុោមទុេមេេគេទងំគូាេម

េអ្ទជិេកលព េកលណាធិអាតំ៏ សសអមេតេ្េត៍ំមេតសុ្តដទ៍ត្បអតប តអណបកក ធអព ាព ោ�ណិោ

អទនិបមធំ៏ធ� �ំុរីាទុេមសព ក�អេេតសុមធកា្រាត្ាម�ះផុទទ �ុព ោ�េបលាមស្ី២ងធកាាសី

េមមងធេមេេគព េអំសឺតាណមលីម�ុេ្េតេនេមស យ្សំីំ៏រិសិំ�ាបសអេតសុព ាពកាាសីេមម

តាណមលីេធលព ជោេសសតេឡសុសងិុោ�េសមតិទនធព តិទតីព សមលសាព សមលកាធីិព ធិុព នធោ�សសកសរសព

ប៍ធមំព េមសេគមេាបសអគឹព  ព ្សរមកាពី បេ្មសេសសមកធ�ព បិាសកស់ជអបិាសព ធិុព ្សរមកសីព

កសសអពាពពកាាសីោេ្មសធះផុបបអាហាសងធ្បរាធររាតនមធទ ិ្ ពពកាាសអេន៍បបរបសអររូធពគង ាុ

ុស�ីព ធិុព បិាសពតិទនធព ធិុពតិទតីពនរ�ិតកសាតងធា �្ុ្បងរណីរីបាមបិេណពនរសតកសាម

សងិុកាំសអ្ុគង ព ធិុ សងិុកាាេមេអ្ព សិ្រ៍តណសេ� ក�ាមស្ី២ងធពកាាសីេមមេមេេគេអសឺ 

មសទជិះផុបបអាហាសពាពព 

 េ សំមេី្បអតប តអេ្គលអាតេធលព េនា� អិ្មេ្កមកា យំសក�ំ៏ ទុ សងទាបសអព ឺជម�ា

ជរជ  ហ្យ  ឺយ កតសាំ�មមធ�ី្ធសអេោជធូទេគមធេះ្តព ៧ព ោ�ណិោព សងិុេកលមធព

កាន�ាជិអេេ្បសេកតមអកមាតព ១០០នគាតព ធិុព កាសលា្គោិត�មសេធសសេតស�ព ុមអេ្ធា យត៍ត

្ូម�្ូលតព ្រមណមេតកាអបអា �្ សរមតិទទ ាតាេមមធ សមលសាព សមលកាធីិព អេតមអ យំុអ�រីេមេេគ      

េអំសឺពធិុពអ�រីសិទតំិនរសងិុកាាេមេអ្ណេ សំមាព 

 អសី៍ំមេតសុ្តដទេធសសណបកក ធអេកលគឹព  ព សហកាគង ាុជណខ ធាណតិ្បតិ្រធយុន�ុឹព េអំសឺព

្សសេុសិទអិ្មព ្សសេុបសអរាធរឯេ្េតព ងំគូអអិទវឌធឺព អុអកាសុអមសីិទមិព ជណខ ធាមូម� ធ

្គបអម�បអ ងិ សអព េធសសកាកតទ្ណទព ៍សសុ តមអព ធិុពក� បអអេ្ធធូទពតំធនរងធអងសន�ុឹេអំសឺេ្ក

្បរាធរេសរព្ម �ំុអសអព េតសអងស �ំុេកលមធោ�ធេធពបផិកល ធ? មធ្បទត�ិះផុំូោេម�ោ ទល? េន

្ីស៍ធទុ ស? មធងំគូាេមេអ្បផិកល ធកសអ? េតសងំគូ �ំុេកល្ធេទេធសសេតស�ុ មេហសតំេន? 

េតសរេសេគ្ធ្ េ្មេសរព្មព៍ំាំេ្? ណមេតគង េកល៍ំាព្តដទ ិត �៍សសុ តមអាសការិតអ�រី



អងសន�ុឹ៍ំមមិធ្ធព មស្ េ្ម ងិ �ព ិេតសរេសេគេនឯស? ណអងសស�រិុស� �ុរព្មេត ទេធ

ឯុ? ំព ណនធោ�សសកសរស? ំព ្ធ្តអប អុនីទតិេទេហសត? ំព ស៏ស�រិុ៍តបធ�ោមទុ េមេេគេទ

មធិសនពំង្េ្េតពេតេតសុមិធ្ធ យំុ? 

កាសាណបកក ធអមេតេ្េតគឹព េធសសអេសសមលេឡសុទជិធូទសមលទធីិអបអា �្ សរមតិទទ ាតពសមលសាព សមលកាធីិពេម

បស� ជងធ្សសេុអបអា �ព តិទនធព ធិុព សី់ព អុអកាតិទនធព េេុោ្សព ំព េមបស� ជមានធ    

េ�នុីព េតេ្បសទធីិតុស�៍ ំមបទ បអ្ធតសមសអធិទត�កេរមព សធទុមស្បសបេតេណគនាតព

ំូោណកាេាេបោ�្គដបេសអ មព ធិុព មិត�អបអា �មិត�ណេ សំមព េ សំមេីន�ាជិអេមធកាសលា្គោិត�េធសសេតស�ុ ម

ំ៏្ូម�្ូលតពធិុពកាេ្បសេកតមអកមាតពណ្ូេទពា 

កា្បតិ្រធយុន�ុឹេអំសឺព ត្មដទអេមធេសរព្ម្បសបេត្បសិ្រនរព មធ ងិ �សុបូទ្គបអ

្គធអព ស៏បផិ៍ធ�ស៏្តដទមធកាេមធណ្បប�ិព េតសអងសន�ុឹ្ធ្ េ្មេស �ំុព េកលព ះផុេ្េុ

ំតអំេ្? េតសរេសេគមធម្រនរោិវប យមនីទតិ្ធេត ទេធឯុ៍ំាំេ្? �ំុេធលត្មដទអេមធកា

ោូមាេមះផុសសមលរីសហគមធឺពំព រីជណខ ធាមូម� ធបបអរីព ងិ សអអូមិព េិ�ព ៍ំមតមអោាសអរីសិ 

្ិស�ព ធិុព នីទនរាសអេនាបសអ្បណរមាំ�សងិុមូម� ធព ាបសអ ទេធព ាព េនា� អិ្មស�រិុេធសសកា

ណមេត្សសេុបសអរាធរព ព េ សំមេីសអកា្បតិ្រធយុព ន�ុឹេអំសឺេនសងិុេគមធេះ្តអូមិេិ�មធ

សិទតំិនរពណរិេសសេន្ីស៍ំមជោពសតាុេ្គលេតតាេមេេគេអំសឺពាពោ�េបលអងស�កិស

េមេេគេអំសឺព ំព អងសន�ុឹេអំសឺព ៍ំមណនធោ�សសកសរសព កា្បតិ្រធយុន�ុឹេអំសឺសឺត្មដទអេ

មធតធ�កាោាសអលសអព ៍ំមជោអេរេសេគបធ�្ េ្ម្ធធូទេសរិេ្គលេះបមអព ធិុព េស

រព្មះផុពេ្េុំតអពសងិុាតៈេរមងធកាាសអេនាបសអរេសេគឯេ្ក្បេ្សពា 

 ោ�ណិោទុេមស៍ំម ខិ�េមសសមសេធលពណ្ិសេាកាសា៍ំមេនា� អិ្ម្ធពស�ណតអ្ិស

សងិុ៍�ធកាសសមលនរព៍ំម្តដទប�េរជេនេរមេធលពស៏ំូោណេនេរមទុមិ ពេតមធកាោូម

ាេមរី្សសេុបសអរាធរពរីងំគូអអិទវឌធឺ រីអុអកាសុអមសីិទមិពធិុពរីសហគមធឺ�ុ៍ំាពាពោ�ណិោ �ំុ

េធលព ស៏ណោ�ណិោស�ទធអ៍ំម ខិ�សូមអេអងសេាេបេាេុព ឯសតាបស ជ្សនធៈព ធិុព តិ្រតុស�ណតិ

្បតិ្រធយុន�ុឹេអំសឺសអបវបូ មសងិុឯសតាព េាេុី ទេធព េ សំមេីជោតសមសអធិទត� �ំុអសអគង អេ

្ធេណគនាតពាព ពេមរិតព េតសុ្តដទពបធ�ទធិិេះគពំពសអ្ិធណេ្ោសធតេទេ្េតព ្បសិធេបសេតសុ

ោ អុតសនាតនមងលណតំរាព េមសេមេេគេអំសឺព ាព ស៏បផិ៍ធ�ព េតសុស�រិុសំិតសងិុបាបិ្មេត៍ំមមធ

ធិកង កាមតោិលងធពន�ធេតហិាវរទតំិអធ�ាណតិពាព េតសុស�រិុបធ�េធសសកា៍សស្មាមមទកិាបសអមូមធិធិ

សសម៍ំមមធោ�ធេធ យ្ស្្សអំ៍ំមរីកាោ�សតស្មបអាតៈេរមព ២បង �ព េទណស្មបអាតៈ

េរមព៤ពំព៤បង �សធទលពាពកាសាេធលណកាសាប�្ោអ៍ំមេតសុ្តដទ៍តេធសសព ស៏បផិ៍ធ�ជោពមធ�មបផល

បមអំមអសតិជាមលណឺងធ្បតិបត�ិសាមេតោ�ធេធេោេសរិ�ាេោេឡសតពាពពោ�េបលពមិ េធលពេនា� អិ្ម

ស៏្ធ ិត �តសោិត�្ិសសអបេុបសធមទកិណតិណ្បប�សងិុទសិាតសិទអិ្មព េតបធ�សតុ   

េហ� ាោកសមសាធរព ធិុព េមសស យ្សោិត�មមធ�ីសិទអិ្មព េមាតៈកាបេុបសធ្្សអេបេទតនះផុេ្េត

ំតអព េត្ធស្មិត្្សអប�សោអ �ំុអសអំបប��ិត្បប�៍ ោ�ធេធព ៥៥០.០០០េាេមព ំព ១៣៧



ំិលទ ាពាពពេមគេ្មុោាបអមទកិណតិពបង �២០១៥ពោ�សតស្មបអ្្សអេបេទតនេឡសុនិតព៥០%ពងធ

ោ�សតោាធ� �ំុអសអពាពេធលណកា្បយុ៍្បុំ៏រិេសសមេតពេ សំមេីេមសស យ្សោិត�មមធ�ីេនកាតប- 

ាណៈអេ ិត �ប�េរជកាសាអេកធអ៍តមធ្បសិ្រនរេឡសុព ាព ៍តេំលណះផុសស៏េតព ស៏

ស្មិត្្សអព េបេទតនបោបិបេធងងធមមធ�ីេនកាសងិុទសិាតសិទអិ្មព េន៍ត្តដទកាធូទកាឧបតំម�ណ

កាេមសស យ្សោិត�មេត៍�ងសេ្េត៍ំាពេ សំមេីំ �េណស ាកាមលងធគេ្មុកកពាព ខិ�គិតិកាសេ្មោពរេេា

្្សអេមសស យ្សោិត�ាបសអមូមធិធិសសមបបអរីបង �២០១៥េធលេទព ្តដទ៍តសិសកេឡសុទជិព េ សំមេីេោេស

ុ�មបផលបមអំមអ �ំេណស ាកាមលងធសមលទធីិព ាព ព ំសអ្ុធយុសមលទធីិ្បតិ្រធយុព ន�ុឹេអំសឺេធលព  ខិ�

្ធ្ េ្មកាតមអ្រមរីឯសឧត�មាំ�មមធ�ី្សសេុេសំ�សិោបព ធិុព ហិាវរទតំិព អេ្បកសេន្ីេធលិព

េនា� អិ្មធយុោូមាេមណមេតមូមធិធិសសមព េតេ្បសមទកិណតិោ�ធេធព ១លធំិលទ ាពស្មបអ

បង �២០១៥ពោ�ធេធព១,២លធំិលទ ាពស្មបអបង �២០១៦ពធិុពោ�ធេធព១,៥លធំិលទ ាពស្មបអបង �២០១៧ព

េ សំមេី្ិជ ងិ �រព្មអងសន�ុឹេអំសឺពាពពេនពេរមោាបអមទកិណតិបង �២០១៥ព្តដទ្ធអធិមាតេត

ាំ�សនព េតសុធយុរិនសកមមលិតពណមេតមូមធិធិសសមអ�រី៍បបប្ងធកាេ្បស្្សអមទកិណតិេធលព

ធិុព សិសកអ�រីម្រនរព េ្បស្្សអមទកិាបសអមូមធិធិសសមព ស្មបអសសមលនរេ្កេរ្េព គnon-

medical) សងិុពាុសុ អ យ្ស្្សអេសលសធយុោ�ធេធ យ្ស្្សអងធកាោូមាេមាបសអមទកិណតិំូោទុេមសពា 

មិធធយុបវប បអព ណមលីម�ុ េ្េតព  ខិ�សូមអបអាត្ាោ�េបលកាេាេបោ�អុអ្បនិ�រិេ្គលព េះបមអំ៏មធ

តាៈស�ទធអេធលព ធិុព សូមនូធរាអេការិនសក៍ំមមធកាោូមាេមះផុ�ិម�ិសេធលព ក�េទ

សេ្មោ្ធធូទឯសតាបស ជ្សនធៈំ៏្គបអ្នរុ េ្ណតមេត៍ំមព ជោអធិទត�្ធ្បសបេត

្បសិ្រនរពាពព ខិ�សូមនូធរាឯសឧត�មពេលសន�ំទពអសអេលសពេលសកសី �ំុអសអពសូមនេប្ប្លធូទ

រិ្ររា �ំុបេធ្បកាគឹព  ពជតិព ទណុៈព សិ ៈពរមៈព សិ�បីេេទបុឃទ តេឡសតពាព ព  ខិ�សូម្បកសេបសស

សមាត្បនិ�រិេ្គលេះបមអ ងិ សអណតិស�ីរីព ឯសតាបស ជ្សនធៈអ�រីេមេេគេអំសឺព បបអរីេរម

េធលតេទពា 

សូមអាគិណ! 


