
សុន�រកថ 

ឯកឧត�មឧបនយករដ�ម�ន�ី យឹម ៃឆលី 

 តំណងដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់សេម�ចអគ�មហាេសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ�ម�ន� ី 

ៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ  

ែថ�ងក��ងឱកាស្របារព�ទិវពិភពេលាក្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ ១ ធ�� ២០១៨ 

េ្រកាម្របធានបទ "េយើងេប�ជ� រួមគា� ប�� ប់ប�� េអដស៍ េ�ឆា� ២ំ០២៥" 

េ�សាលសន�ិសីទចតុមុខ, ៃថ�ទី១ ែខធ�� ឆា� ២ំ០១៨  
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- សូម្រកាបថ� យបង�ំ្រពះេថរនុេត �រៈ្រគប់្រពះអង�ជទីសកា� រៈ 

- ឯកឧត�ម េលាកជំទាវ សមាជិក សមាជិកា រជរដ� ភិបាល ្រពឹទ�សភា និងរដ�សភា 

- ឯកឧត�ម េលាកជំទាវ ឯកអគ�រជទតូ  ឯកអគ�រដ�ទតូ តំណងអង�ទតូនន  

- ឯកឧត�ម េលាកជំទាវថ� ក់ដឹកនំ និងម�ន�ីរជការទាងំអស់ៃនឣជ� ធរជតិ្របយុទ�នឹង  

ជំងឺេអដស៍ េភ��វជត-ិអន�រជតិ ក��យៗនិស្សិត និងសិស្សោនុសិស្សទាងំអស់ជទីរប់ឣន ! 

១. ៃថ�េនះ ខ�� ំ្រពះករុណ ខ�� ំមានកិត�ិយស និងមានេសចក�ីេសាមនស្សរ�ករយ ក��ងនមជតំណង

ដ៏ខ� ង់ខ� ស់របស់ សេម�ចអគ�មហាេសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជណច្រក

កម��ជ េដយបានមកចូលរមួជមួយឯកឧត�ម េលាកជំទាវ អស់េលាក េលាក្រសី េភ��វជតិ និងអន�រ

ជតិ េ�ក��ងឱកាស្របារព�ទិវពិភពេលាក្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ ១ ធ�� ២០១៨ ែដលកម��ជចាប់េផ�ើម

េរៀបចំបានចំននួ ២៥េលើករចួមកេហើយ     េហើយេនះក៏ជឱកាសមួយែដលអនុ�� តឱ្យរបូខ�� ំផ� ល ់

បានសែម�ងនវូការេកាតសរេសើរដ៏េសា� ះ និងវយតៃម�ខ� ស់ចំេពាះឯកឧត�ម េលាកជំទាវ េលាក 

េលាក្រសី និងបងប��នជសកម�ជន្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ជតិ និងអន�រជត ិ    ្រគប់លំដប់ថ� ក់េ� 

ទទូាងំ្របេទស ែដលបានខិតខំ្របឹងែ្របង្របកបេដយឆន�ៈេមាះមុត េប�ជ� ចិត�ខ� ស់េធ�ើការ្របយុទ�នឹង

ជំងឺេអដស៍បានទទលួេជគជ័យគួរជទីេមាទនៈ តាមរយៈការកាត់បន�យការចម�ងេមេរគេអដស៍ថ�ី 

កាត់បន�យអ្រតាមរណភាពេដយសារជំងឺេអដស៍  កាត់បន�យអ្រតាេរ�សេអើងមាក់ងយេលើអ�កផ��ក 

េមេរគេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍  ែដលវឌ្ឍន៍ភាពទាងំអស់េនះពិតជេធ�ើឲ្យទស្សនៈវ�ស័យរបស់រជរដ�

ភិបាលកម��ជនឹងសេ្រមចបាននវូការប��ប់ប�� េអដស៍េ�ឆា� ំ២០២៥ ខាងមុខេនះ។ 
 

២. វឌ្ឍនភាព ្របសិទ�ភាពនិងសមិទ�ផល្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ ែដលកម��ជទទលួបាននេពលេនះ 
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គឺជភ័ស��តាងវ�ទ្យោសា�ស�ប�� ក់យ៉ងច្បោស់ថ ទស្សន វ�ស័យរបស់េយើងក��ងការកសាងសង�មមួយ

ែដលគា� នការគំរមកំែហងពីេមេរគេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ គឺពិតជឣចេធ�ើបាន េហើយមានន័យថ

កម��ជកំពុងែតស�តិេ�េលើផ��វ្រត�វ   ែដលនឹងឈានេ�សេ្រមចបាននវូ “ េគាលេ�  ៩៥ ៩៥ ៩៥ ” 

ែដលកំណតេ់ដយអង�ការសហ្របជជតិយ៉ងពិត្របាកដ។  

៣. ែផ�កតាមរបាយការណ៍របស់ ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី េអៀង មូល ី ្របធានឣជ� ធរជតិ្របយុទ�

នឹងជំងឺេអដស៍   ស�ីពីការងរ្របយុទ�ទប់សា� ត់ការរលដល និងសា� នភាពេមេរគេអដស៍   និងជំងឺ 

េអដស៍េ�កម��ជ ឆា� ំ២០១៨ បង� ញថ  កម��ជបានកាត់បន�យការចម�ងេមេរគេអដស៍ថ�ី រហូតដល់

េ�៥០% គិតចាប់តំាងពីឆា� ំ២០១១ មក ។  េលើសពីេនះេ�េទៀត កម��ជឣចផ�ល់ការព្យោបាល

េដយឱសថ្របឆំាងេមេរគេអដស៍ េ�ដល់អ�កផ��កេមេរគេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ ែដលកំពុង្រត�វការ

ការព្យោបាលបានរហូតដល់េ�៩៨% ែដលជលទ�ផលេធ�ើឱ្យអ្រតាមរណភាពេដយសារជំងឺេអដស៍

បន�ធា� ក់ចុះជេរៀងរល់ឆា� ំេ�កម��ជ     េនះគឺជេមាទនភាពមួយែដលឣជ� ធរជតិ្របយុទ�នឹងជំងឺ

េអដស៍ និងបណ� ្រកសួង សា� ប័ន និងតអួង�ពាក់ព័ន�ននសហការគា� សេ្រមចបានក��ងការងរ្របយុទ�

ទប់សា� ត់ការរ�ករលដលេមេរគេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ េ�កម��ជ ។  

ឯកឧត�ម េលាកជំទាវ េលាក េលាក្រសី និងក��យៗជទីរប់ឣន! 

៤. េទាះបីជ្របេទសកម��ជេយើង បាននិងកំពុងទទលួបានេជគជ័យជបន�បន� ប់ដ៏គួរឱ្យេមាទន

ពិតែមន ែតសា� នភាពេជគជ័យរបស់េយើងនេពលេនះ េ�មានលក�ណៈផុយ្រស�យេ�េឡើយ មាន

ន័យថ្របសិនេបើេយើងហ៊ានេធ�ស្របែហសែតបន�ិច េនះការរលដលេមេរគេអដស៍នឹងឣចផ��ះ

េឡើងវ�ញ ែដលឣចនឹងេធ�ើឲ្យេយើងពិបាក្រគប់្រគងជងេពលមុនៗ  ជពិេសសគឺការផ��ះេឡើងេ�ក��ង

ចំេណម្រក�មយុវវ�យ ្រក�មបុរស្រសឡញ់បុរស ្រក�មអ�កេ្របើ្របាស់ និងចាក់េ្រគ�ងេញ�ន ្រក�ម្របជ

ជនចំណក្រស�ក  ្រក�មបុគ�លិក្រគឹះសា� នកម្សោន�សប្បោយ ។ល។ ែដលេយើងេ�មិនទាន្់រគប់្រគង

បាន្រគប់្រជ�ងេ្រជយេ�េឡើយ។ ដូេច�ះ សូមបងប��ន្របជជនទាងំអស់បន�ការយកចិត�ទុកដក់ខ� ស់

បំផុត ក��ងការបង� រខ�� នជប់ជនិច�ពីការចម�ងេមេរគេអដស៍    និងបន�ចលូរមួយ៉ងសកម�ជមួយ 

រជរដ� ភិបាល េដើម្ីបេយើងេឆា� ះេ�ប��ប់ការរលដលេមេរគេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ េ�ឆា� ំ 

២០២៥។  

៥. េដើម្ីបគំា្រទេគាលនេយបាយរបស់រជរដ� ភិបាលនីតិកាលទី៦ ែដលដឹកនំេដយសេម�ចអគ�

មហាេសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន ជ្របមុខ និងក��ងដំេណើររបស់្របជជតិ នងិ្របជជនកម��ជេឆា� ះ
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េ�មុខ្របកបេដយភាពេជឿជក់េ�េលើមាគាៃ៌នការអភិវឌ្ឍ សន�ិភាព និងស�ិរភាព ក៏ដូចជការ្រទ្រទង់

ដំេណើរការវ�វឌ្ឍឈានេទ្បើងរបស់កម��ជេលើវ�ថីៃនការអភិវឌ្ឍ្របកបេដយគុណភាព និងចីរភាព រជ-

រដ� ភិបាលបានកំណត់ឣទភិាពេគាលនេយបាយសំខាន់ៗ ក��ងេនះរមួមាន ការអភិវឌ្ឍធនធាន

មនុស្ស  ការកសាងេហដ� រចនសម�ន័�របូវ�ន�  ការបន�អភិវឌ្ឍ  និងបេង�ើនតៃម�បែន�មៃន វ�ស័យកសិកម� 

ការេលើកកម�ស់គុណភាពេសវសុខាភិបាលឲ្យកាន់ែតល�្របេសើរ ការែកលម�្របព័ន�អប់រ�ឲ្យកាន់ែត

មានគុណភាពខ�ស់ ការេលើកកម�ស់្របព័ន�គំាពារសង�ម ពិេសសការអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់សីុជេ្រ�

េលើ្រគប់វ�ស័យែដលរជរដ� ភិបាលបានដក់េចញ េដើម្ីបបន�គំា្រទនិងជំរុញកំេណើនេសដ�កិច�្របកប 

េដយគុណភាព   ធានបានសមធម៌ក��ងដំេណើរេឆា� ះេ�សេ្រមចឲ្យបានចក��វ�ស័យអភិវឌ្ឍន៍កម��ជ 

ជ្របេទសែដលមានចំណូលមធ្យមក្រមិតខ�ស់ េ�ឆា� ំ២០៣០ ។ ទន�ឹមេនះ   រជរដ� ភិបាលនឹងបន�

ែថរក្សោភាពេជគជ័យរបស់វ�ស័យសុខាភិបាល េលើការកាត់បន�យអ្រតាមរណភាពមាតា ទារក និង

កុមារ កាត់បន�យការឈឺនិងសា� ប់េដយសារជំងឺឆ�ងនន ដូចជជំងេឺអដស៍ ្រគ�នចាញ់ និងរេបង និង

ការេ្របើ្របាស់និងព្រងឹងមូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាល ស្រមាប់្របជជន្រកី្រកនិងរបបសន�ិសុខសង�ម

ែផ�កែថទាសុំខភាព ឲ្យកាន់ែតទលូំទលូាយជនូ្របជជនេយើង ។  

ឯកឧត�ម េលាកជំទាវ និងអង�ពិធី! 

៦. ការ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ េដើម្ីបឈានេ�សេ្រមចបាននវូេគាលេ�សូន្យបី  នឆា� ំ២០២៥ គឺ

មិនែមនជការងយ្រស�លេនះេទ ែតក៏មិនែមនមានន័យថេយើងេធ�ើមិនបានេនះែដរ ្រគានែ់តទាមទារ

នវូកិច�សហការ ការដឹកនំ ការ្រគប់្រគង ការស្រមបស្រម�ល និងការចលូរួម្របកបេដយការេប�ជ� ចិត�

ខ� ស់រមួគា�  និងជម�ះឱ្យបាននវូរល់ឧបសគ�នន ែដលររងំដល់ការេធ�ើអន�រគមន៍របស់េយើងែត

បុ៉េណ� ះ ដូចជកតា� េរ�សេអើង កតា� ធនធាន កតា� បេច�ក វ�ទ្យោ។ល។ 

៧. ក��ងនមជតំណងដ៏ខ� ង់ខ� ស់ សេម�ចអគ�មហាេសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ�ម�ន�ី

ៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ និងក��ងនមខ�� នខ�� ំផ� ល់ ខ�� ំសូម្របកាសជឱឡរ�កថ ្រពះរជណច្រក

កម��ជ ក��ងឋានៈជសមាជិកអង�ការសហ្របជជត ិែដលបានចលូរមួេរៀបចំនិងសេ្រមចរួចេ�េហើយ    

នមហាសន�ិបាតវ�សាម��អង�ការសហ្របជជតិ ស�ីពីជំងឺេអដស៍ ឆា� ំ២០១៦ េ�បុ រ�ញ�យ៉ក ក��ងការ

ដក់េចញនវូ “ េសចក�ីែថ�ងការណ៍ថ�ី ស�ីពីការសេ្រមចចិត�ជនេយបាយ ក��ងការឈានេ�

លុបបំបាត់ជំងឺេអដស៍ េ�្រតឹមឆា� ២ំ០៣០ ”។ ដូេច�ះយុទ�នការ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍េ�កម��ជ 

គឺេ�ែតជឣទិភាពខ�ស់របស់រជរដ� ភិបាល ដូចមានែចងេ�ក��ងែផនការយុទ�សា�ស�ចតុេកាណ

ដំណក់កាលទី៤ របស់រជរដ� ភិបាលនតីិកាលទី៦ ៃនរដ�សភា េដើម្ីបកំេណើន ការងរ សមធម៌ និង
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្របសិទ�ភាព “កសាងមូលដ� នេឆា� ះេ�សេ្រមចចក��វ�ស័យកម��ជ ឆា� ំ២០៥០” គឺរជរដ� ភិបាលេ�ែត

បង� ញការេប�ជ� ចិត�ដ៏មឺុងម៉ាត់ក��ងការលប់បំបាតជ់ំងឺេអដស៍្រតឹមឆា� ំ២០២៥ ។  

៨. េឆ��តក��ងឱកាសចលូរមួអបអរសាទរ ទិវពិភពេលាក្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ ១ ធ�� ២០១៨ 

េនះ ក��ងនមសេម�ចេតេជនយករដ�ម�ន�ី ខ�� ំសូមផ�ល់សារមួយចំននួជនូបងប��នជនរមួជតិដូចខាង

េ្រកាម ៖ 

ទី១- បន�ែថរក្សោនវូចីរភាពភាពេជគជ័យ ែដលេយើងទទលួបានេ�េពលេនះ និងបន�ឈាន

េ�សេ្រមចឱ្យបាននវូការប��ប់ប�� េអដស៍េ�ឆា� ំ២០២៥ តាមរយៈការបន�នវូការទទលួខុស្រត�វ 

និងចលូរមួឱ្យបានទលូទំូលាយ  និងពហុវ�ស័យពីសា� ប័នរជរដ� ភិបាល សា� ប័នឯកជន សង�មសីុវ�ល 

ៃដគូអភិវឌ្ឍ បណ� ញអ�កផ��កេមេរគេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ បណ� ញអ�ក្របឈមមុខខ�ស់នឹងការ

ចម�ងេមេរគេអដស៍ ្រពមទាងំ្របជពលរដ�ទាងំអស់ េ្រកាមការ្រគប់្រគង ដឹកនំ និងស្រមបស្រម�ល

របស់ឣជ� ធរជតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ េដយឈរេលើ “េគាលការណ៍បីមួយ” គឺមានន័យថសា� ប័ន

ដឹកនំស្រមបស្រម�លែតមួយ ែផនការយុទ�សា�ស�ជតែិតមួយ និង្របព័ន�តាមដនវយតៃម�ែតមួយ។ 

ទី២- ស្រមាប់ការេឆ�ើយតបនេពលខាងមុខ កម��ជមានែផនទីចង��លផ��វច្បោស់លាស់រចួេ�

េហើយ   តាមរយៈគេ្រមាងែផនការយុទ�សា�ស�ជតិទលូំទលូាយ និងពហុវ�ស័យេឆ�ើយតបេ�នឹងការ

រលដលេមេរគេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ េលើកទីបួន ឆា� ំ២០១៥ -២០២០។ ដូេច�ះអ�ីែដល្រត�វេធ�ើ គឺ

ការអនុវត� និងការេប�ជ� ចិត�របស់េយើងទាងំអស់គា� ឱ្យបានេទ�ដង នវូភាពជមា� ស់របស់ឣជ� ធរជតិ

្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ និងសា� ប័នពាក់ព័ន�ក��ងការបន�នវូេបសកកម�ដ៏ៃថ�ថ� េនះ េលើការតាមដនការ

រលដលេមេរគេអដស៍ និងការេឆ�ើយតបេ�នឹងជំងឺេអដស៍ ពិេសសគឺការ្រគប់្រគង ការេ្របើ្របាស់

ធនធានឱ្យបានចំេគាលេ� និងឣទិភាព ដូចែដលមានែចងក��ងែផនការយុទ�សា�ស�ជតិទលូំទលូាយ 

និងពហុវ�ស័យេឆ�ើយតបេ�នឹងការរលដលេមេរគេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ េលើកទីបួន ឆា� ំ២០១៥ -

២០២០ េដយធានឱ្យបាននវូការកសាងទំនុកចិត�  និងអភិបាលកិច�ល� ក��ងការេឆ�ើយតបរមួគា� េ�

នឹងការរលដលេមេរគេអដស៍។ 

ទី៣-  ឣជ� ធរជតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ ្រត�វបន�កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេធ�ើការសិក្សោ្រសាវ្រជវ

ែស�ងយល់ពីកតា� េ្រគាះថ� ក់ថ�ីៗ  ែដលឣចបង�ឱ្យមានការផ��ះេឡើងនវូការចម�ងេមេរគេអដស៍ េដយ

ឈរេលើេគាលការណ៍េគារពសិទ�ិមនុស្ស សមភាពេយនឌ័រ និងមិនទុកឱ្យនរណមា� ក់មិនបានទទលួ

នវូេសវបង� រ ែថទា ំព្យោបាល និងគំា្រទែដលពួកេគ្រត�វការេនះេទ។  
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ទី៤- េដើម្ីបស្រម�លដលក់ារេឆ�ើយតបឱ្យបានេទ�ដង ទលូំទលូាយ ្រគប់្រជ�ងេ្រជយ និងទាន់

េពលេវលា ខ�� ំសូមឱ្យ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត �� ្រកសួង សា� ប័ន រជធាន-ីេខត� ជពិេសសឃំុ 

សង� ត់ ្រត�វមានលទ�ភាពក��ប់ថវ�កាស្រមាប់េឆ�ើយតបេ�នឹងការរលដលេមេរគេអដស៍របស់ខ�� ន 

ែផ�កេ�តាមគេ្រមាងែផនការយុទ�សា�ស�ទលូទំូលាយ និងពហុវ�ស័យរបស់ឣជ� ធរជតិ្របយុទ�នឹង

ជំងឺេអដស៍។  

ទី៦- សកម�ជន្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ទាងំអស់្រត�វយកឱកាសដ៏មានតៃម�េ�ៃថ�េនះ េដយ

េ្របើ្របាស់្រគប់របូភាព េធ�ើការផ្សព�ផ្សោយនវូព័ត៌មានថ�ីៗស�ីពីការរលដលេមេរគេអដស៍   និងជំងឺ 

េអដស៍ ្រពមទាងំេលើកទឹកចិត�្របជជនេយើងឱ្យមានការចលូរមួកានែ់តខា� ំងកា� ែថមេទៀតក��ងការបង� រ 

ែថទា ំព្យោបាល និងគំា្រទដល់អ�កផ��កេមេរគេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ជបន�េទៀត។ 

ទី៧- ្រត�វយកចិត�ទុកដក់្រគប់្រគងឱ្យបានេទ�ដង នវូការកាត់បន�យការចម�ងេមេរគេអដស៍ 

ក��ងចំេណម្រក�ម្របឈមមុខខ� ស់នឹងការចម�ងេមេរគេអដស៍ ជពិេសស្រក�មយុវវ�យ ្រក�មបុរស

្រសឡញ់បុរស ្រក�មអ�កេ្របើ្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន ្រក�មចំណក្រស�ក ្រក�មបុគ�លិក្រគឹះសា� នកម្សោន�

សប្បោយ ។ល។ តាមរយៈវ�ធានការ  “ឆាប់េធ�ើេតស�ឈាម ឆាប់ដឹង ឆាប់ព្យោបាល” ។ 

 ទី៨- ្រត�វែស�ងរកយុទ�សា�ស� ែផនការអន�រគមន៍ែដលមាន្របសិទ�ភាពខ�ស់ក��ងការឈានេ�

សេ្រមចឱ្យបាននវូការកាត់ផ� ច់ទាងំ្រស�ង ការចម�ងេមេរគេអដស៍ពីមា� យេ�កូន និងលុបបំបាតទ់ាងំ

្រស�ងការេរ�សេអើងមាក់ងយេ�េលើអ�ករងេ្រគាះេដយសារជំងឺេអដស៍េ�្រតឹមឆា� ំ ២០២០។ 

 ទី៩- ្រត�វែតសេ្រមចឱ្យបាននវូេគាលេ� ៩៥ ៩៥ ៩៥ េ�ឆា� ំ២០២៥ មានន័យថ ៩៥ % 

ៃនអ�កផ��កេមេរគេអដស៍   បានយលដឹ់ងពីសា� នភាពផ��កេមេរគេអដស៍របស់ខ�� ន, ៩៥%ៃនអ�កែដល 

ផ��កេមេរគេអដស៍បានទទលួការព្យោបាលេដយឱសថ្របឆំាងេមេរគេអដស៍  និង៩៥%ៃនអ�កែដល

បានទទលួការព្យោបាលេដយឱសថ្របឆំាងេមេរគេអដស៍ ទទលួបាន្របសិទ�ភាពខ�ស់ក��ងការកាត់

បន�យចំននួេមេរគេអដស៍េ�ក��ងខ�� ន  និងធានឱ្យបានថ្របជជនកម��ជមានលទ�ភាពេ្របើ្របាស់

េសវបង� រ េសវ្របឹក្សោ េសវេធ�ើេតស�ឈាម ្រពមទាងំ េសវព្យោបាលបានសម្រសប និងបានេលឿន

បំផុត។ 

 ទី១០- េដើម្ីបធានចីរភាពក��ងការងរ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ ្រកសួង សា� ប័ន រដ�បាលមូលដ� ន 

ែដលជសមាជិកឣជ� ធរជត្ិរបយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ទាងំអស់    ្រត�វប��� បការងរ្របយុទ�នឹងជងឺំ

េអដស៍េ�ក��ងេគាលនេយបាយ និងគេ្រមាងែផនការយុទ�សា�ស� និងប���លេ�ក��ងគេ្រមាងែផនការ

សកម�ភាពឱ្យបាន្រគប់្រជ�ងេ្រជយ។ 
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 ទី១១- ជំរុញ និងេលើកទឹកចិត�ឱ្យ្របជពលរដ�េ្របើ្របាស់េ្រសាមអនម័យ ឱ្យបានកានែ់តទលូំ

ទលូាយេ្រពាះថ េ្រសាមអនម័យេ�ែតជមេធ្យោបាយ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពខ�ស់បំផុត ក��ងការ

បង� រការចម�ងេមេរគេអដស៍ េមេរគកាមេរគ និងការពន្យោរកំេណើត។ល។ ដូេច�ះេ្រសាមអនម័យ 

ែតមួយមិនឣចេ្របើ្របាស់េដើម្ីបេធ�ើជភ័ស��តាងក��ងការេចាទ្របកាន់េលើអំេពើជញួដូរផ��វេភទបានេទ។ 

៩.  ជទីប��ប់  ក��ងនមរជរដ� ភិបាល   និងក��ងនមសេម�ចេតេជនយករដ�ម�ន�ី   ខ��្ំរពះ

ករុណ ខ�� ំ សូម្របេគនពរ និងជនូពរគណៈអធិបតី សមាជិក សមាជិកាៃនអង�ពិធី សូមទទលួបាននវូ

ពុទ�ពរទាងំ ៥ ្របការ គឺ ឣយុ វណ�ៈ សុខៈ  ពលៈ និងបដិភាណៈ និងស្រមចបានេជគជ័យថ�ីៗ

បែន�មេទៀតជនូជតមិាតភូុមិ េ�ឆា� ំខាងមុខេនះ និងសូម្របកាសជឱឡ រ�កថ “កម��ជេប�ជ� ចិត�េទ�

ដងជមួយអង�ការសហ្របជជតិ នងិសកលេលាកក��ងការេ្របើ្របាស់យុទ�សា�ស� េដើម្បេីឆា� ះេ�

សេ្រមចបាននវូេគាលេ� ៩៥ ៩៥ ៩៥ េ�ឆា� ំ ២០២៥” ខាងមុខេនះ។ 

 

                                                         សូមអរ្រពះគុណ និងអរគណុ! 
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