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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ 

របាយការណ៍សង្ខេប 
ឯរឧតតម្ង្េសរដ្ឋម្ន្រ្តី ង្ ៀខ មូ្ល ីង្េសរដ្ឋម្ន្រ្តី  
ព្បធា្អាជាា ធរជាតពិ្បយេុធ្ឹខជំខឺង្ ដ្ស ៍

រនខុេិវារភិរង្ោរព្បយេុធ្ ឹខជំខឺង្ ដ្ស ៍ថ្ងៃេី១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 

ង្ៅ សាលស្និសេីចតុម្ុែ ថ្ងៃេី១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 

 

• ខ្ញ ុំព្រះករញណាសូមព្ាបថ្វា យបង្គុំព្រះថេរានញថថេរៈព្របព់្រះអង្គ ជាទីថោររសាា រៈ 
• សូមថោរររណៈអធិបថី 
• សូមថោររ ឯរឧតតម្ យមឹ្ ថ្ៃល ីឧបនាយករដ្ឋមន្តនរី 
• ឯកឧថរម ថោកជុំទាវ សមាជិក សមាជិាព្រឹទធសភា រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ថ្វា កដឹ់្កនាុំព្កសួង្ 
ស្ថេ បន័នានា  

• ឯកឧថរម ថោកជុំទាវ ឯកអរគរាជទូថ រដ្ឋទូថ ថុំណាង្អង្គទូថនានាព្បចុំព្រះរាជាណាចព្កកមពញជា 
• ថោកព្សីព្បធានអង្គារ UNAIDS ព្បចុំព្បថទសកមពញជា 
• អស់ថោក ថោកព្សីមករីអង្គារសង្គមសញីវលិ បណារ ញអាកផ្ទញកថមថរារថអដ្ស ៍បណារ ញព្បជាជន
រនឹ្ះ ថភ្ៀវជាថិ និង្អនររជាថិ ព្រមទាុំង្កមួយៗនិសសថិ ទាុំង្អស់ជាទីរាបអ់ាន! 
 
ថ្េៃថនះ កាញង្នាមថ្វា កដឹ់្កនាុំអាជ្ាធរជាថិព្បយញទធនឹង្ជុំងឺ្ថអដ្ស៍ និង្កាញង្នាមខួ្នខ្ញ ុំផ្ទទ ល់ ខ្ញ ុំព្រះ

ករញណាខ្ញ ុំមានកិថរិយស បីថិថស្ថមនសសរកីរាយថ្ព្កលលង្ លដ្លបានថរៀបចុំ េវិារិភរង្ោរព្បយេុធ
្ឹខជំខឺង្ ដ្ស ៍១ ធន ូឆ្ន ២ំ០១៨ ថលីកទី២៥ ថព្ាមព្បធានបទ «ង្យើខង្បតជាា រមួ្គ្នន បញ្ចប់
បញ្ហា ង្ ដ្ស ៍ង្ៅឆ្ន ២ំ០២៥» ដ្ម៏ថោឡារកិ នាថរលថនះ។ 

ជាបឋម ខ្ញ ុំសូមអនញញ្ញា ថសលមរង្នូវោរវកិចចដ្ឧ៏ថរញង្គឧថរម ចុំថ ះារផ្រល់កិថរិយសរីសុំណាក ់
ឯរឧតតម្ យមឹ្ ថ្ៃល ីឧបនាយររដ្ឋម្ន្រ្តី  ថុំណាង្ដ្ខ៏ពង្ខ់ពស់ សង្ម្តច គ្គម្ហាង្សនា     
បតងី្តង្ជា ហ ុ្ ខស្ នាយករដ្ឋមន្តនរីថ្នព្រះរាជាណាចព្កកមពញជា លដ្លបានថ្្ៀថថរលដ្ម៏មាញឹក
អថ ជ្ ីញចូលរមួជាអធិបថីនាឱាសថនះ។ សកខីភារថនះ បានបង្ហា ញយ៉ា ង្ចាស់នូវារយកចិថរទញកដ្ឋក់
ខពស់ និង្ារថបរជ្ាចិថរខាង្នថយបាយដ្ថ៏មាះមញថ ថ្នថ្វា កដឹ់្កនាុំកុំរូលរាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពញជា ចុំថ ះ
ាថរាកិចចព្បយញទធនឹង្ជុំងឺ្ថអដ្ស៍ថៅកមពញជា លដ្លជាកត្តរ រនឹ្ះកុំណថនូ់វភារថជារជយ័ដ្ព៏្ថចះព្ថចង្ ់នាុំ
មកនូវារទទួលស្ថគ ល់ និង្ារថាថសរថសីររីមជឈដ្ឋឋ នជាថិ និង្អនររជាថិ ជាបនរបនាទ ប។់  
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ថយងី្ខ្ញ ុំទាុំង្អស់ោា ជាថ្វា កដឹ់្កនាុំអាជ្ាធរជាថិព្បយញទធនឹង្ជុំងឺ្ថអដ្ស៍ ជាថ្វា កដឹ់្កនាុំព្កសួង្       
ស្ថេ បន័ រាជធានី ថខថរ លដ្លជាសមាជិកអាជ្ាធរជាថិព្បយញទធនឹង្ជុំងឺ្ថអដ្ស៍ ព្រមទាុំង្ថ្ដ្រូារង្ហរទាុំង្
អស់ បានថព្ថៀមលកខណៈជាថព្សចទទួលយកជាេមីមរង្ថទៀថនូវអនញស្ថសនដឹ៍្កនាុំដ្ខ៏ពង្ខ់ពស់ របស់    ឯរ
ឧតតម្ឧបនាយររដ្ឋម្ន្រ្ត ី ថៅអនញវថរ ថដី្មបថីធាីឱយសថព្មចថដ្ឋយថជារជយ័ ប ច្ បប់ញ្ញា ថអដ្ស៍ នា
ឆ្ា ុំ២០២៥ ខាង្មញខ។ 

 
ជាថរៀង្រាល់ឆ្ា ុំ កាញង្នាមរាជរដ្ឋឋ ភិបាល អាជ្ាធរជាថិព្បយញទធនឹង្ជុំងឺ្ថអដ្ស៍លថង្ថរៀបចុំរិធីព្បាររធ 

េិវារិភរង្ោរព្បយេុធ្ឹខជំខឺង្ ដ្ស ៍ ថ្ងៃេី១ ខែធន ូ ជាថទៀង្ទាថ ់ កាញង្បុំណង្បង្ហា ញារ 
ថបរជ្ាចិថររបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពញជាចូលរមួព្បយញទធនឹង្ជុំងឺ្ថអដ្ស៍ រ ុំឭកនូវារផ្រល់ារោុំព្ទដ្ល់អាកផ្ទញក
ថមថរារថអដ្ស៍ លដ្លថៅលថជាព្កុមព្បជាជនង្ហយរង្ថព្ោះ និង្រ ុំឭកនូវថស្ថកនាដ្កមមថ្នអាកស្្ថប់
ថដ្ឋយស្ថរជុំងឺ្ថអដ្ស៍ ព្រមទាុំង្ថព្កីនរ ុំឭកដ្ល់ព្បជារលរដ្ឋទូទាុំង្ព្បថទស ឱយចង្ចុំជានិចចរីមហនររាយ
ថ្នាររាលដ្ឋលថមថរារថអដ្ស៍ ជុំងឺ្ថអដ្ស៍ ថដី្មបថីយងី្ទាុំង្អស់ោា បនរថបរជ្ាឈានថៅលញបបុំបាថា់រ្្ង្
រកីរាលដ្ឋលថមថរារថអដ្ស៍ រមួចុំលណកកាញង្ារអភិវឌ្ឍរបស់មនញសសជាថិមួយលដ្លោម នថអដ្ស។៍ 

 
កាញង្រយៈថរលជាង្រីរទសវថសរថ៍្នថបសកកមមព្បយញទធនឹង្ជុំងឺ្ថអដ្ស៍របស់ខួ្ន កមពញជាលថង្អនញវថរ 

ព្សបត្តមថោលនថយបាយ និង្ថោលថៅយញទធស្ថន្តសររបស់អង្គារសហព្បជាជាថិ ជាអាទិ៍ថោលនថយ 
បាយសូនយបីឆ្ា ុំ២០២០ (សូនយថ្នារ្្ង្ថមថរារថអដ្ស៍េមី សូនយថ្នារមាកង់្ហយនិង្ថរសីថអីង្  និង្
សូនយថ្នារស្្ថបថ់ដ្ឋយស្ថរជុំងឺ្ថអដ្ស៍) និង្ថោលថៅយញទធស្ថន្តសរ ៩៥ ៩៥ ៩៥ ថៅឆ្ា ុំ២០២៥ 
(៩៥% ថ្នអាកលដ្លផ្ទញកថមថរារថអដ្ស៍ទាុំង្អស់បានដឹ្ង្រីស្ថេ នភារផ្ទញកថមថរារថអដ្ស៍រួកថរ ៩៥% ថ្ន
អាកផ្ទញកថមថរារថអដ្ស៍លដ្លបានថធាីថរារវនិិចឆយ័ថហយី បានទទួលាររាបាលថដ្ឋយឱសេព្បឆ្ុំង្នឹង្
ថមថរារថអដ្ស៍ជាបជ់ាព្បចុំ និង្៩៥% ថ្នអាកទាុំង្អស់លដ្លទទួលាររាបាលថដ្ឋយឱសេព្បឆ្ុំង្នឹង្
ថមថរារថអដ្ស៍ទទួលបានព្បសិទធភារខពស់កាញង្ារាថប់នេយចុំនួនថមថរារថអដ្ស៍ថៅកាញង្ខួ្ន)។ ថោល
នថយបាយ និង្ថោលថៅយញទធស្ថន្តសរថនះ ព្ថូវបានដ្ឋកប់ ច្ូ លកាញង្លផ្នារយញទធស្ថន្តសរជាថិទូលុំទូោយ 
និង្រហញវសិ័យថ្ី្យថបនឹង្ថមថរារថអដ្ស៍ និង្ជុំងឺ្ថអដ្សថ៍លីកទី៤ (ឆ្ា ុំ២០១៥-២០២០) កាញង្្នទៈ
ថមាះមញថថដ្ឋយមិនទញកនរណាមាា កថ់ចលថដ្ឋយមិនបានទទួលារយកចិថរទញកដ្ឋកថ់ យី កាញង្ករីសង្ឃមឹ
កស្ថង្”មនញសសជាថិជុំនានេ់មមួីយលដ្លោម នបញ្ញា ថអដ្ស”៍ ។  
 

នាឱាសដ្វ៏ថិសសវសិ្ថលថនះ ខ្ញ ុំព្រះករញណាខ្ញ ុំសូមអនញញ្ញា ថទូលព្បថរនព្រះថេរានញថថេរៈព្របព់្រះ
អង្គ និង្ជព្មាបជូន ឯកឧថរមឧបនាយករដ្ឋមន្តនរី ព្រមទាុំង្អង្គរិធីទាុំង្មូលនូវសមិទធផ្លសុំខាន់ៗ កាញង្ឆ្ា ុំ
២០១៨ ថ្នារថ្ី្យថបនឹង្ថមថរារថអដ្ស៍និង្ជុំងឺ្ថអដ្ស៍មួយចុំនួនដូ្ចថថៅ៖ 

- ថយង្ត្តមព្បរន័ធត្តមដ្ឋនាររាលដ្ឋលថមថរារថអដ្ស៍ថៅកមពញជា ចបរី់ឆ្ា ុំ១៩៩៧មការ
រាលដ្ឋលថមថរារថអដ្ស៍បានចបថ់ផ្រីមធ្ាកច់ញះជាបនរបនាទ ប ់ ថៅព្របព់្កុមថោលថៅទាុំង្អស ់
ជាកល់សរង្អព្ត្តផ្ទញកថមថរារថអដ្ស៍ថៅកាញង្ចុំថណាមព្បជាជនទូថៅលដ្លមានអាយញរី១៥ ដ្ល់
៤៩ឆ្ា ុំរឺបានធ្ាកច់ញះមកថៅព្ថឹមលថ០.៦% ប៉ាញថណាណ ះថៅកាញង្ឆ្ា ុំ២០១៨ថនះ។ មាននយ័ថ្វ
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កមពញជាមានលទធភារព្របព់្ោនក់ាញង្ារព្ថួថរិនិថយាររាលដ្ឋលថមថរារថអដ្ស៍ព្បកបថដ្ឋយ
ថជារជយ័ និង្ព្បកបថដ្ឋយករីសង្ឃមឹថ្វនឹង្បនរធ្ាកច់ញះជាបនរថទៀថថៅឆ្ា ុំខាង្មញខ។ 

- ារអបរ់ ុំរីថមថរារថអដ្ស៍ និង្ជុំងឺ្ថអដ្ស៍បានថធាីថ ងី្ជាព្បចុំថៅដ្ល់ព្បជារលរដ្ឋទូថៅថៅ
ទូទាុំង្ព្បថទសត្តមព្របម់ថធាបាយដូ្ចជាត្តមព្បរន័ធថោសនាជាថិ និង្ឯកជន ត្តមបណារ
ញសង្គម ត្តមរយៈារចញះអបរ់ ុំផ្ទទ ល់ និង្ត្តមរយៈារប ច្ូ ល និង្បន្តញ្ញជ បថៅកាញង្ថវទិារដ្ឋអុំ
ណាចមូលដ្ឋឋ ន។ 

- ថដ្ឋយល ការថលីកកមពស់ារថព្បីព្បាស់ថព្ស្ថមអនាមយ័១០០% និង្ថលីកទឹកចិថរឱយថព្បី
ព្បាស់ថសវាផ្រល់ព្បឹកា និង្ថធាីថថសរឈាមរកថមថរារថអដ្ស៍ រឺបានផ្រល់ថៅដ្ល់ព្កុមថោល
ថៅបានថលីសរី៩០%។ 

- ៩៤% ថ្នន្តសរីមានថ្ផ្ទថ ះបានទទួលថសវាបង្ហា រារចម្ង្ថមថរារថអដ្ស៍រីមារ យថៅកូន កាញង្
ថនាះអព្ត្ត្្ង្ថមថរារថអដ្ស៍រីមារ យថៅកូនបានធ្ាក់ចញះរួរឱយកថ់សមាគ ល់មកព្ថឹមលថ៦% 
លដ្លជាសញ្ញា ថឆ្ព ះថៅរកថោលថៅថ្នារលញបបុំបាថទ់ាុំង្ព្សុង្នូវារចម្ង្ថមថរារថអដ្ស៍រី
មារ យថៅកូន។ 

- ព្ថឹមឆ្ា ុំ២០១៨ថនះ មានអាកផ្ទញកថមថរារថអដ្ស៍ព្បមាណជិថ៦មញឺននាកក់ុំរញង្ទទួលារ
រាបាលថដ្ឋយឱសេព្បឆ្ុំង្ថមថរារថអដ្ស៍ថដ្ឋយមិនបង្ព់្បាក។់ 

- ករណីថរសីថអីង្ និង្មាកង់្ហយថៅថលីអាកផ្ទញកថមថរារថអដ្ស៍ និង្ជុំងឺ្ថអដ្ស៍ បានឈានថៅរក
ារលញបបុំបាថទ់ាុំង្ព្សុង្នាថរលអនារថដ្ខី្៏ ថព្ ះថៅកាញង្ឆ្ា ុំ២០១៨ ថនះោម នករណីណា
មួយសរីរីារថរសីថអីង្ និង្មាកង់្ហយបានផ្រលជ់ារាយារណ៍ថទថៅទូទាុំង្ព្បថទស។ 

- ត្តមរយៈារង្ហរមនញសសធមល៌ដ្លមិនថចះថនឿយហថ ់ និង្មិនថចះរងី្សៃួថរបស់ាកបាទ
ព្កហមកមពញជាថព្ាមារដឹ្កនាុំរបស់សថមរចកិថរិព្រឹទធបណឌិ ថ សង្ម្តចរិតតិព្រេឹធបណឌិ ត   
ប ុ្ រា្ ីហ ុ្ខស្ ព្បធានាកបាទព្កហម និង្ជាឥសសរជនថ ា្ីមថ្វា កជ់ាថិ ថ្នថវទិា
ភារជាអាកដឹ្កនាុំថុំបនអ់ាសញីបា៉ា សញីហាកិថ្ី្យថបនឹង្ថមថរារថអដ្ស៍និង្ជុំងឺ្ថអដ្ស៍ ថៅកមពញជា 
អាករង្ថព្ោះ និង្រង្ផ្លប៉ាះ ល់ថដ្ឋយស្ថរថមថរារថអដ្ស៍ និង្ជុំងឺ្ថអដ្ស៍ជាង្៩០% សញទធលថ
បានទទួលារោុំព្ទសង្គមត្តមព្របរ់ូបភារ ដូ្ចជាថសបៀង្ ជព្មក ារសិកា ារលេទាុំសញខ
ភារ ារកស្ថង្សមថេភារ ារបថង្ាីថមញខរបរ។ 

- ាលរីលខកកាដ្ឋ ឆ្ា ុំ២០១៧ ថៅទីព្កុង្បា៉ា រសី ព្រះរាជាណាចព្កកមពញជាព្ថូវបានអង្គារ 
UNAIDS វាយថថ្ម្កាញង្ចុំថណាមព្បថទសលថ៧ប៉ាញថណាណ ះកាញង្រិភរថោក ថ្វបានសថព្មចបាន
ថោលថៅ ៩០ ៩០ ៩០ មញនាលកុំណថ ់(មញនឆ្ា ុំ២០២០) ថដ្ឋយកាញង្ថនាះ ព្បថទសកមពញជា 
សថព្មចបានដូ្ចខាង្ថព្ាម៖ 
o ៨៦%  ថ្នអាកផ្ទញកថមថរារថអដ្សទ៍ាុំង្អស ់បានថធាីថថសរឈាមរកថមថរារថអដ្ស៍។ 
o ៩៨% ថ្នអាកដឹ្ង្ស្ថេ នភារផ្ទញកថមថរារថអដ្សទ៍ាុំង្អស ់បានទទួលាររាបាលថដ្ឋយ ឱ
សេព្បឆ្ុំង្ថមថរារថអដ្ស៍ (ARV)។ 
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o ៨០% ថ្នអាកទទលួាររាបាលថដ្ឋយឱសេព្បឆ្ុំង្ថមថរារថអដ្ស ៍ព្ថូវបានរកថ ញីថ្វ 
មានលទធផ្លបនទញកថមថរារថអដ្ស៍កាញង្ឈាមកព្មិថទាប លដ្លលលង្ជាថព្ោះរុំរាម
កុំលហង្ដ្ល់អាកផ្ទញកថមថរារថអដ្ស៍។ 

 

ជារមួ ថយង្ត្តមវឌ្ឍនភារ និង្សមិទធផ្លកាញង្ឆ្ា ុំ២០១៨ លដ្លបានទូលព្បថរន និង្ជព្មាបជូន
ថដ្ឋយសថង្ខបខាង្ថលីថនះ ថយងី្អាចសនាិដ្ឋឋ នបានថ្វ កមពញជាកុំរញង្ថដី្រថលីផូ្្វព្ថូវបុំផ្ញថថឆ្ព ះថៅសថព្មច
បាននូវារលញបបុំបាថា់រ្្ង្រកីរាលដ្ឋលថមថរារថអដ្ស៍ថៅឆ្ា ុំ២០២៥។ ថនះជាលទធផ្លព្បកបថដ្ឋយ
លផ្្ផ្ទា ដ្ព៏្ថចះព្ថចង្ថ់្នារវនិិថយររបស់ជាថិ ថដី្មបសីញខញមាលភាររបស់រលរដ្ឋ និង្ថសដ្ឋកិចចជាថិ។ 
មា៉ាង្ថទៀថ ារសិកាេមីមួយរបស់អង្គារ UNAIDS បានបង្ហា ញថ្វ ព្បថទសកមពញជាបានឈរកាញង្លុំដ្ឋប់
ជួរមញខថរបង្អស់ កាញង្ារបថ ច្ ៀសមនញសសមិនឱយ្្ង្ថមថរារថអដ្ស៍ ថៅថុំបនអ់ាសញីបា៉ា សញីហាកិ ថដ្ឋយកាញង្
រយ:ាល២៦ឆ្ា ុំកន្ង្ថៅ ថយងី្បានបថ ច្ ៀសមនញសស៩លសននាក ់មិនឱយ្្ង្ថមថរារថអដ្ស៍ និង្បថ ច្ ៀស
មនញសស៦លសននាក ់ មិនឱយស្្ថបថ់ដ្ឋយស្ថរជុំងឺ្ថអដ្ស៍។ លទធផ្លជាទីថមាទនៈថនះ ជាសកខភីារសព្មាប់
ារសថព្មចចិថររបស់ថយងី្ថលីថព្មូវារវនិិថយរបលនេមថទៀថ ថដី្មបថីធាីារលញបបុំបាថា់រ្្ង្រកីរាលដ្ឋល
ថ្នថមថរារដ្ស៏្ថោវថនះ។ 

ត្តង្នាមឱយអាជ្ាធរជាថិព្បយញទធនឹង្ជុំងឺ្ថអដ្ស៍ និង្អាករង្ថព្ោះថដ្ឋយស្ថរថមថរារថអដ្ស ៍ និង្
ជុំងឺ្ថអដ្ស៍ទាុំង្អស ់ ខ្ញ ុំសូមសលមរង្នូវអុំណររញណយ៉ា ង្ព្ជាលថព្ៅចុំថ ះារថបរជ្ាចិថរជាអាទិភារ និង្  
ផ្រល់ារោុំព្ទដ្ថ៏មាះមញថកាញង្ភារជាថ្វា កដឹ់្កនាុំកុំរូលព្បកបថដ្ឋយរថិបណឌិ ថ និង្បញ្ញា ញាណដ្ឧ៏ថរញង្
ឧថរមបុំផ្ញថរបស់ សថមរចអរគមោថសនាបថីថថថជា ហ ុ្ ខស្ នាយករដ្ឋមន្តនរី និង្សថមរចកិថរិព្រឹទធ
បណឌិ ថ ប ុ្ រា្ី ហ ុ្ខស្ ព្បធានាកបាទព្កហមកមពញជា លដ្លលថង្លថផ្រល់ារោុំព្ទជាថោល
នថយបាយ ជាយញទធស្ថន្តសរព្បកបថដ្ឋយព្បសទិធភារ និង្ជារិថសសារបថង្ាីននូវេវាិជាថិជាថរៀង្រាល់
ឆ្ា ុំ ថដី្មបឱីយអាជ្ាធរជាថិព្បយញទធនឹង្ជុំងឺ្ថអដ្ស៍មានលទធភាររព្ងី្កសមថេភារារង្ហររបសខួ្់នបានជា
ព្បចុំ។ 

ជាយញទធស្ថន្តសរ ារថ្ី្យថបខាង្មញខរបស់ថយងី្ រឺថផ្ទរ ថថលីារខិថខុំលសាង្រកករណីអាកផ្ទញក     
ថមថរារថអដ្ស៍ លដ្លថៅសល់ព្បមាណ៨.០០០នាក ់ ប ជ្ូ នថៅថសវារាបាលថដ្ឋយឱសេព្បឆ្ុំង្នឹង្ 
ថមថរារថអដ្ស៍ (ARV) ថហយីលេរកាអាកជុំងឺ្ទាុំង្ឡាយកាញង្ថសវាលេទាុំរាបាលឱយជាបោ់ប ់ថដី្មបបីង្ហា រ
ារថកីថថ ងី្នូវភារស្ថញ ុំថៅនឹង្ឱសេ។ ថដី្មបសីថព្មចជុំោនថនះ ទនទឹមនឹង្ាររព្ងឹ្ង្ព្បរន័ធសញខាភិបាល
ឱយទទួលភារកិចចលេទាុំរាបាលព្បកបថដ្ឋយព្បសិទធភារខពស់ ថយងី្ព្ថូវរមួោា ថធាីកិចចារជាថព្ចីនថទៀថ 
ថដី្មបាីថប់នេយរាល់របាុំង្លដ្លរារា ុំង្រលរដ្ឋរីារទទួលបាននូវថសវាបង្ហា រារ្្ង្ និង្រារា ុំង្អាកផ្ទញក       
ថមថរារថអដ្ស៍ រីារទទួលបានថសវាលេទាុំរាបាល។ ថដី្មបថីធាីអនររារមនទ៍ាុំង្ថនះឱយបានថជារជយ័ និង្
ធានាចីរភារថ្នារថ្ី្យថបនឹង្ថមថរារថអដ្ស៍កាញង្រយៈថរលលវង្ អាជ្ាធរជាថិព្បយញទធនឹង្ជុំងឺ្ថអដ្ស៍ 
បានដ្ឋកថ់ចញនូវយញទធស្ថន្តសរសុំខានម់ួយចុំនួនជាអាទិ៍៖ 

• សហារជាមួយព្កសួង្មោថ្ផ្ទ អនញវថរារបន្តញ្ញជ បថអដ្ស៍ថៅកាញង្ារអភិវឌ្ឍ និង្វនិិថយរ
 ញ ុំ សង្ហា ថ ់ ត្តមនិយមលបបបទដ្ឋកស់ុំណញ ុំ សកមមភារថ្ី្យថបថមថរារថអដ្ស៍ចូលកាញង្
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លផ្នារអភិវឌ្ឍ និង្លផ្នារវនិិថយរ ញ ុំសង្ហា ថ ់និង្ថោលនថយបាយភូមិ ញ ុំមានសញវថេិភារ 
ថដី្មប ីញ ុំសង្ហា ថម់ានលទធភារជួយលសាង្រកករណីផ្ទញកថមថរារថអដ្ស៍ ប ជ្ូ នថៅរកថសវាលេទាុំ
រាបាល សព្មបសព្មួលបង្ាបរាិសអុំថណាយផ្ល និង្ផ្រល់ារោុំព្ទសង្គមដ្ល់ព្រួស្ថរអាក
ជុំងឺ្ថអដ្ស៍ព្កីព្ក។ 

• ារកុំណថថ់្វអាកផ្ទញកថមថរារថអដ្ស៍ជាព្កុមព្បជាជនង្ហយរង្ថព្ោះ និង្សហារជាមួយ
ព្កសួង្លផ្នារថដី្មបបីនរផ្រល់អថរសញ្ញា ណកមមព្រួស្ថរព្កីព្កជូនដ្ល់អាកផ្ទញកថមថរារថអដ្ស៍
ព្កីព្ក ថដី្មបទីទួលបានព្បថយជនប៍លនេមកាញង្ារលេទាុំសញខភារនិង្ារោុំព្ទសង្គម។ 

• ារប ច្ូ លារថ្ី្យថបថៅនឹង្ថមថរារថអដ្ស៍ និង្ជុំងឺ្ថអដ្ស ៍ ថដ្ឋយថរញថលញថៅកាញង្             
វសិ័យនានា ដូ្ចជាវសិ័យសញខាភិបាល អបរ់ ុំ សង្គមកិចច ារង្ហរ កិចចារនារ ី ថទសចរណ៍         
វមិជឈារ សហវមិជឈារ និង្ារអភិវឌ្ឍ ញ ុំ សង្ហា ថជ់ាថដី្ម។ 

• ទទួលស្ថគ ល់ថួនាទីសុំខានរ់បស់អង្គារសង្គមសញីវលិ កាញង្ារថ្ី្យថបនឹង្ថមថរារថអដ្ស ៍
ជុំងឺ្ថអដ្ស៍ និង្បនរោុំព្ទឱយមានារចូលរមួបនរថទៀថត្តមរយ:ារផ្រល់មូលនិធិរីរាជរដ្ឋឋ ភិបាល 
ត្តមលទធភារេវាិជាថិ។   

• សហារជាមួយព្កសួង្ ស្ថេ បន័ ករ់ន័ធទាុំង្ឡាយ បនរជុំរញញារផ្សរាផ្ាយចាប ់ករ់ន័ធ 
និង្បថង្ាីនារអបរ់ ុំបង្ហា រារ្្ង្ថមថរារថអដ្ស៍ កាញង្ចុំថណាមព្កុមព្បជាជនរនឹ្ះ ព្កុមយញវវយ័ 
បញរគលិក សហព្ោស ព្រឹះស្ថេ ននានា រលរដ្ឋចុំណាកព្សុក និង្វសិ័យថទសចរណ៍។ 

 
ថយង្ត្តមារសិការីថព្មូវារវនិិថយរថ្ី្យថបនឹង្ថមថរារថអដ្ស៍ (Investment case) 

ថយងី្ព្ថូវារេវាិ២០ោនដ្ញោ្រសហរដ្ឋអាថមរកិកាញង្មួយឆ្ា ុំរហូថឆ្ា ុំ២០២០ ឬ ៦០ោនដ្ញោ្រ ថៅ
ថរលលដ្លថយងី្ទទួលបានេវាិរីមូលនិធិសកល ព្ថឹមលថ៤១,៦ោនដ្ញោ្រសហរដ្ឋអាថមរកិសព្មាបបី់
ឆ្ា ុំ រី២០១៨ ដ្ល់២០២០ ថដ្ឋយថយងី្មិនទានដឹ់្ង្ចាស់អុំរីេវាិោុំព្ទថព្ាយឆ្ា ុំ២០២០ ថៅ        
ថ យី។ ថហថញថនះ ថយងី្ោម នជថព្មីសអាីថព្ៅរីថព្ថៀមលកខណៈថធាីជាមាច ស់ថ្នអនររារមនថ៍នះទាុំង្ព្សុង្ នា
ថរលអនារថថនាះថ យី។ ជាកល់សរង្ ចបត់្តុំង្រីឆ្ា ុំ២០១៥ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលបានចូលរមួនូវេវាិជាថិ
១,៥ោនដ្ញោ្រសហរដ្ឋអាថមរកិកាញង្មួយឆ្ា ុំ ថហយីត្តុំង្ចិថរបនរចូលរមួកាញង្បរមិាណដូ្ចោា រហូថដ្ល់ឆ្ា ុំ
២០២០ ព្រមទាុំង្យល់ព្រមទទួលយកបនទញកចុំណាយថលីបញរគលិកកិចចសនា កាញង្ទុំហុំេវាិព្បមាណ១
ោនដ្ញោ្រសហរដ្ឋអាថមរកិលេមថទៀថសព្មាបឆ់្ា ុំខាង្មញខ។  

ថយង្ថៅថលីបរាិរណ៍មិនព្បាកដ្ព្បជានថយបាយ និង្ថសដ្ឋកិចចរិភរថោក ព្សបនឹង្ព្បថទស
កមពញជាបានផ្្ទស់បរូររីព្បថទសលដ្លមានចុំណូលទាប ថៅជាព្បថទសលដ្លមានចុំណូលមធយមកព្មិថទាប
លដ្លជាមូលថហថញនាុំឱយហរិ ា្បបទានជុំនួយថព្ៅព្បថទសថលីារង្ហរព្បយញទធនឹង្ជុំងឺ្ថអដ្ស៍ បានបនរធ្ាក់
ចញះជាបនរបនាទ បរ់ួរកថស់មាគ ល់ ថយងី្ថជឿថ្វេវាិជាថិនឹង្ចូលមកជុំនួសជុំនួយថព្ៅព្បថទសជាបថណរី រៗ
និង្ទាុំង្ព្សុង្នាថរលអនារថ ថដី្មបរីកាចីរភារថ្នារង្ហរព្បយញទធទបស់្ថា ថា់ររាលដ្ឋលថ ងី្វញិថ្ន  
ថមថរារថអដ្ស៍និង្ជុំងឺ្ថអដ្ស៍ថៅព្រះរាជាណាចព្កកមពញជា។ 
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មញននឹង្ប ច្ ប ់ ខ្ញ ុំព្រះករញណាខ្ញ ុំសូមារអនញញ្ញា ថរីព្រះថេរានញថថេរៈព្របព់្រះអង្គ ឯកឧត្តម 
ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និង្អង្គរិធី ថធាីារអុំ វនាវនូវារោុំព្ទបលនេមថទៀថរី ឯកឧត្តមឧប 
នាយករដ្ឋមន្រ្ត ី  រាជរដ្ឋឋ ភិបាល និង្ថ្ដ្រូអភិវឌ្ឍនទ៍ាុំង្អស់ បនរជួយបថង្ាីនារោុំព្ទហរិ ា្វថេញ ថដី្មបី
ឱយថយងី្មានលទធភារ រកាចីរភាពថ្នារអនញវថរលផ្នារយញទធស្ថន្តសរជាថិថលីកទី៤ ថឆ្ព ះថៅសថព្មច
ថោលថៅយញទធស្ថន្តសរទាុំង្ឡាយ ឈានថឆ្ព ះថៅលញបបុំបាថា់រ្្ង្រកីរាលដ្ឋលថមថរារថអដ្ស៍ ថៅឆ្ា ុំ
២០២៥ ថដ្ឋយថជារជយ័ និង្សូមអុំ វនាវដ្ល់ព្បជារលរដ្ឋកមពញជាទាុំង្អស់ចូលរមួថបរជ្ាចិថរដ្ថ៏មាះ 
មញថជាមួយអាជ្ាធរជាថិព្បយញទធនឹង្ជុំងឺ្ថអដ្ស៍ដូ្ចខាង្ថព្ាម៖ 

• បញ្ញា ថមថរារថអដ្ស៍ និង្ជុំងឺ្ថអដ្ស៍ថៅកាញង្ព្រះរាជាណាចព្កកមពញជា កដូ៏្ចព្បថទសថៅកាញង្
ថុំបនអ់ាសញីបា៉ា សញីហាកិលដ្រ រឺមិនទានប់ានប ច្ប ់និង្ថៅជាារព្បឈមខពស់ថៅថ យី។ 

• សូមព្បជារលរដ្ឋទាុំង្អស់ ចូលរមួបង្ហា រទបស់្ថា ថា់រ្្ង្ថមថរារថអដ្ស៍ ឆ្បថ់ៅថធាីថថសរ
ឈាម ឆ្បថ់ៅទទួលាររាបាល ឈានថឆ្ព ះថៅប ច្បថ់អដ្ស៍។ 

• សូមបញរគលិកព្រឹះស្ថេ នកុំស្ថនរសបាយ និង្អថិេិជនទាុំង្អស់ ថព្បីព្បាស់ថព្ស្ថមអនាមយ័ឱយ 
បានជាបោ់ប១់០០% ថរៀង្រាល់ថរលមានទុំនាកទ់ុំនង្ផូ្្វថភទ។ 

• សូមបញរសកមពញជា ទទួលខញសព្ថូវយ៉ា ង្សកមមចុំថ ះខួ្នផ្ទទ ល់ ភរយិ ថ្ដ្រូ និង្កូនថៅរបស់ខួ្ន 
ថចៀសផ្ញថរីថស្ថកនាដ្កមមបង្ាថដ្ឋយារ្្ង្ថមថរារថអដ្ស៍។ 

• សូមកមួយៗយញវវយ័ទាុំង្អស់ កញុំឆ្បព់្ប ូកនឹង្ាររមួថភទ ថហយីព្ថូវចកថចញឱយឆ្ៃ យរី
ថព្រឿង្ថញៀន លដ្លជាកត្តរ ព្បឈមខពស់នឹង្ារ្្ង្ថមថរារថអដ្ស៍។ 

• សូមន្តសរីមានថ្ផ្ទថ ះទាុំង្អស ់ ព្ថូវថៅទទួលារថធាីថថសរឈាមរកថមថរារថអដ្ស៍ ថហយីថបី
មានថថសរវជិជមាន ព្ថូវព្បញាបល់សាង្រកថសវាបង្ហា រារចម្ង្ថមថរារថអដ្ស៍រីមារ យថៅកូនឱយ
បានឆ្បរ់ហ័ស ថៅត្តមមណឌ លសញខភារ ឬមនទីរថរទយរដ្ឋ ថៅទូទាុំង្ព្បថទស។ 

• សូមអាកលដ្លមានារព្បព្រឹថរព្បឈមនឹង្ារ្្ង្ថមថរារថអដ្ស៍ ព្ថូវព្បញាបល់សាង្រការថធា ី
ថថសរឈាមរកថមថរារថអដ្ស៍ ឱយបានឆ្បរ់ហ័ស ថៅត្តមមណឌ លសញខភារ ឬមនទីរថរទយរដ្ឋ ឬ 
បណារ ញអង្គារសង្គមសញីវលិ ថដី្មបឈីានថៅទទួលារលេទាុំរាបាលទានថ់រលថវោ។ 

• សូមអាកដឹ្ង្ថ្វមានផ្ទញកថមថរារថអដ្ស៍ទាុំង្អស់ ព្ថូវព្បញាបថ់ៅទទួលារលេទាុំរាបាលឱយ 
បានឆ្បរ់ហ័ស និង្ថោររថវជជបញ្ញជ ឱយបានខាជ បខ់ជួន ថដី្មបាីរ រារព្សុថចញះសញខភារ និង្ 
ថចៀសវាង្ារថកីថនូវភារស្ថញ ុំរបស់ថមថរារថអដ្ស៍ថៅនឹង្ឱសេព្បឆ្ុំង្ថមថរារថអដ្ស៍ លដ្ល
ជាមូលថហថញថ្នមរណភារថដ្ឋយស្ថរជុំងឺ្ថអដ្ស៍។ 

• សូមថយងី្ទាុំង្អស់ោា  ចថទ់ញកអាកផ្ទញកថមថរារថអដ្ស៍ជាជនរង្ថព្ោះ ជាសមាជិកព្រួស្ថរ 
សហរមន ៍ និង្សង្គមថយងី្ លដ្លធ្ាប ់ និង្ថៅលថរមួចុំលណកកាញង្ផ្លិថភារថ្នថសដ្ឋកិចចជាថិ
ថយងី្ ថហយីព្ថូវចូលរមួលញបបុំបាថរ់ាល់ទព្មង្ថ់្នារថរសីថអីង្ និង្មាកង់្ហយដ្ល់រួកោថឱ់យ
បានជាដ្ឋចខ់ាថ និង្ព្ថូវផ្រល់ារោុំព្ទព្របល់ទធភារ។ 

• រាល់ារថ្ី្យថបនឹង្ថមថរារថអដ្ស៍ និង្អាកជុំងឺ្ថអដ្ស៍ទាុំង្អស់ព្ថូវលថឈរថលីថោលារណ៍ 
សមធម ៌សមភារថយនឌ្រ័ និង្សិទធិមនញសស។  
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ជាេមីមរង្ថទៀថ ត្តង្នាមអាជ្ាធរជាថិព្បយញទធនឹង្ជុំងឺ្ថអដ្ស៍ ខ្ញ ុំសូមលេ្ង្អុំណររញណយ៉ា ង្ព្ជាល 
ថព្ៅបុំផ្ញថចុំថ ះ ឯកឧត្តម យឹម ឆៃលី ឧបនាយករដ្ឋមន្តនរី និង្ត្តមរយៈ ឯកឧត្តម ដ្ល ់           
សម្មតចអគ្គមហាម្សនាបត្ីម្ត្ម្ោ ហ ៊ុ្ សស្ នាយករដ្ឋមន្តនរីព្រះរាជាណាចព្កកមពញជា និង្   
សម្មតចកិត្តិព្ពឹទ្ធបណ្ឌិត្ ព្បធានាកបាទព្កហមកមពញជា លដ្លលថង្លថផ្រល់ារោុំព្ទជានថយបាយ
និង្យញទធស្ថន្តសរ ដ្ល់ារថ្ី្យថបនឹង្ាររកីរាលដ្ឋលថមថរារថអដ្ស៍ ជារិថសសារបថង្ាីននូវេវាិជាថិ
ជាថរៀង្រាល់ឆ្ា ុំ ថដី្មបឱីយអាជ្ាធរជាថិព្បយញទធនឹង្ជុំងឺ្ថអដ្ស៍ មានលទធភាររព្ងី្កសកមមភារារង្ហរ ជា
យញទធស្ថន្តសររបស់ខួ្នបានជាព្បចុំ។  

សូមអររញណ សមាជិកអាជ្ាធរជាថិព្បយញទធនឹង្ជុំងឺ្ថអដ្ស៍ អង្គារសហព្បជាជាថិ ថ្ដ្រូអភិវឌ្ឍន៍
ថទាភារី និង្រហញភារី មូលនិធិសកល អង្គារមិនលមនរដ្ឋឋ ភិបាលជាថិ និង្អនររជាថិ សង្គមសញីវលិ លផ្ាក
ឯកជន សិលបករសិលបារនីិលដ្លមានថុំណាង្ជាអរគរដ្ឋទូថសញ្នទៈសព្មាប់ារង្ហរព្បយញទធនឹង្ជុំងឺ្ថអដ្ស៍ 
បណារ ញអាកផ្ទញកថមថរារថអដ្ស៍ បណារ ញព្កុមព្បជាជនរនឹ្ះ និង្កមួយៗយញវជនទាុំង្អស់ ព្រមទាុំង្ព្បជា
រលរដ្ឋទូថៅ លដ្លបានចូលរមួចុំលណកយ៉ា ង្សកមមកាញង្ារសថព្មចបាននូវសមិទធផ្ល ជាទីថមាទនៈ ជូន
ព្បថទសកមពញជានាថរលថនះ។ 

 
ជាទីប ច្បខ្់ញ ុំសូមព្បសិទធររបវរសួសរីជូន ឯកឧត្តម យឹម ឆៃលី ឧបនាយករដ្ឋមន្តនរី សូម

ព្បកបថដ្ឋយសញខភារលអ កម្ាុំង្ខ្ាុំង្ា្ ព្បាជ្ា ថឈៀ្សថ្វ ថដី្មបបីនរចូលរមួកាញង្ារដឹ្កនាុំនាវាកមពញជាឱយ
ចកផ្ញថរីថព្ោះរុំរាមកុំលហង្ ថដ្ឋយស្ថរថមថរារថអដ្ស៍ និង្ជុំងឺ្ថអដ្ស៍។  

សូមថាថសរថសីរ សមាជិកសមាជិាទាុំង្អស់ថ្នរណៈកមមារថរៀបចុំអង្គរិធី លដ្លបានថរៀបចុំ
រិធីថនះព្បកបថដ្ឋយថជារជយ័។ ខ្ញ ុំព្រះករញណាខ្ញ ុំ សូមព្បថរនររចុំថ ះព្រះថេរានញថថេរៈព្របអ់ង្គ និង្
ព្បសិទធររជូនអង្គរិធីទាុំង្មូលនូវរញទធររទាុំង្បួនព្បាររឺ អាយញ វណណៈ សញខៈ និង្រលៈ កញុំបីថ ៀ្ង្ោ្ថ
ថ យី។ 

 
   សមូ្ រព្រះគ្ុណ ្ខិសមូ្ រគ្ុណ! 


