
1 
 

 
 

 
 
 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 
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សនុ្ទររថា 
ឯរឧតតម្ អ ៀង ម្ូល ីអេសរដ្ឋម្ន្តន្តី ព្រធាន្អាជាា ធរជាតិព្រយេុធន្ងឹជងំឺអ ដ្ស ៍
ថ្លែងរនងុឱកាសនន្ការព្ាររធេិវារិភរអោរព្រយេុធន្ឹងជំងឺអ ដ្ស ៍១ធនូ 
អរៀរចំអោយ ងគការម្លូន្ធិិថ្លទសំខុភារ នរជំងឺអ ដ្ស(៍AHF) 

អៅម្ជឈម្ណ្ឌ លសន្និាត ន្ិងរិរ័រណ៍្អកាះអរព្ជ នលៃេ០ី១ ថ្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
“អយើងអរតជាា រមួ្គ្នន រញ្ចរ់រញ្ហា អ ដ្ស ៍អៅឆ្ន ២ំ០២៥” 

 

• សូមគោរពឯកឧត្តម គោកជទំាវគណៈអធិបតី្ 
• សូមគោរព Dr. Curley Bonds ប្បធានប្កុមប្បឹកាភិបាលអង្គការមូលនិធិថែទាសុំខភាពអនក   
ជងឺំ្គអដស៍ (AHF) 

• សូមគោរពគោកគវជជបណឌិ ត្ ឈមឹ្ សារា៉ា ត់ នាយកប្បចតំំ្បន់អាសីុ អង្គការមូលនិធិថែទាំ
សុខភាពអនកជងឺំ្គអដស៍ (AHF) 

• អស់គោក គោកប្សីតំ្ណាង្អង្គការជាតិ្ អង្គការអនតរជាតិ្ ប្ពមទាងំ្កមួយៗទាងំ្អស់ជាទី
រាប់អាន! 
 
ថ្ែៃគនេះ តាង្នាមថ្នន ក់ដឹកនាអំាជាា ធរជាតិ្ប្បយុទធនឹង្ជំងឺ្គអដស៍ និង្កនុង្នាមខលួនខាុ ំផ្ទា ល់ ខាុ ំពិត្ជា

មានកិត្តិយស និង្គសចកតីគោមនសសរកីរាយថ្ប្កថលង្ ថដលបានចូលរមួជាមយួ ឯកឧត្តម គោកជំទាវ 
គោកគោកប្សី កនុង្ការប្បារពធ េិវារិភរអោរព្រយេុធន្ឹងជំងឺអ ដ្ស ៍ ១ ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
គប្កាមប្បធានបទ “អយើងអរតជាា រមួ្គ្នន រញ្ចរ់រញ្ហា អ ដ្ស ៍អៅឆ្ន ២ំ០២៥” ថដលគរៀបចំគោយ 
អង្គការមូលនិធិថែទាសុំខភាពអនកជំងឺ្គអដស៍(AHF) ដ៏មគោឡារកិនាគពលគនេះ។ 

 

ការប្បារពធទិវាពិភពគោកប្បយុទធនឹង្ជំងឺ្គអដស៍ ១ធនូ ប្តូ្វបានគរៀបចំគ ងី្គៅទូទាងំ្ពិភពគោក
ថដលគិត្មកដល់គពលគនេះមានចំនួន៣០គលកីគ យី គោយថ កគៅកមពុជាគយងី្ ជាឆ្ន ទីំ២៥ថ្នការ
ប្បារពធ េិវារិភរអោរព្រយេុធន្ឹងជំងឺអ ដ្ស ៍១ធនូ  គៅទូទាងំ្រាជធានី គខត្ត។ ឆ្ន គំនេះក៏ជា
គលីកទី២ផង្ថដរ ថដលខាុ ំប្តូ្វបានអគ ជ្ ីញជាអធិបតី្កនុង្ការប្បារពធទិវាពិភពគោកប្បយុទធនឹង្ជំងឺ្គអដស៍ 
ថដលគរៀបចំគោយអង្គការមូលនិធិថែទាសុំខភាពអនកជំងឺ្គអដស៍(AHF) គៅមជឈមណឌ លសននិបាត្ និង្
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ពិព័រណ៍គកាេះគពប្ជ។ ដូគចនេះ ខាុ ំសូមគ ល្ៀត្ឱកាសគនេះសថមតង្នូវការគកាត្សរគសីរចំគ េះ ឯកឧត្តម គោក
ជំទាវ គោក គោកប្សី និង្បង្បអូនជនរមួជាតិ្ទាងំ្អស់ ថដលជាសកមមជនប្បយុទធនឹង្ជំងឺ្គអដស៍ជាតិ្ 
និង្អនតរជាតិ្ប្គប់លំោប់ថ្នន ក់គៅទូទាងំ្ប្បគទស ថដលបានខិត្ខំប្បឹង្ថប្បង្ប្បកបគោយ្នាៈគមាេះមុត្ 
និង្គោយការគបតជាា ចិត្តខពស់បំគពញការងារប្បយុទធនឹង្ជំងឺ្គអដស៍ ប្បកបគោយគជាគជ័យជាបនតបនាា ប់គរួ
ជាទីគមាទនៈ។ រយៈគពលជាង្ពីរទសវត្សរម៍កគនេះ គយងី្រមួោន សគប្មចបាននូវការកាត់្បនថយអប្តាចមលង្
គមគរាគគអដស៍ែមី ការកាត់្បនថយអប្តាមរណភាពគោយោរជំងឺ្គអដស៍ ការកាត់្បនថយអប្តាគរសីគអីង្  មា
ក់ងាយគលីអនកផាុកគមគរាគគអដស៍ និង្ជំងឺ្គអដស៍ និង្មានកតីសង្ឃមឹដ៏ពិត្ប្បាកដកនុង្ការគឆ្ព េះគៅសគប្មច
បាននូវការប ច្ ប់បញ្ហា គអដស៍គៅឆ្ន ២ំ០២៥ ខាង្មុខគនេះ។ 

 
ឯកឧត្តម គោកជទំាវ គោក គោកប្សី និង្កមួយៗជាទីរាប់អាន! 
តាមរយៈការគលីកគ ងី្របស់គោកគវជជបណឌិ ត្ ឈមឹ្ សារា៉ា ត់ នាយកប្បចតំំ្បន់អាសុីថ្ន    

អង្គការមូលនិធិថែទាសុំខភាពអនកជំងឺ្គអដស៍(AHF) បានបងាា ញថ្ន អង្គការមូលនិធិថែទាសុំខភាពអនក
ជំងឺ្គអដស៍ បានចូលរមួចំថណកយ៉ា ង្សកមម និង្ធំគធង្គៅកមពុជា។ អង្គការកំពុង្គធវីប្បតិ្បត្តិការគៅ ១៨
រាជធានី គខត្តទូទាងំ្ប្បគទស (គលីកថលង្ថត្គខត្តថ្ប៉ាលិន ប្ពេះវោិរ មណឌ លគិរ ីរត្នគិរ ីបនាា យមានជ័យ 
បាត់្ដំបង្ និង្ថកប)។  មកដល់គពលបចចុបបននគនេះ អនកកំពុង្រស់គៅជាមយួគមគរាគគអដស៍ជាង្ ក់       
កណាត ល គឺ ៣៧.០៥៧នាក់ ថ្នចំនួនសរុបប្បមាណ ៦៧.០០០នាក់ កំពុង្ទទលួការថែទា ំ និង្
ពាបាលគោយមានការោបំ្ទពីអង្គការមូលនិធិថែទាសុំខភាពអនកជំងឺ្គអដស៍។ គលីសពីគនេះ អង្គការមូល
និធិថែទាសុំខភាពអនកជំងឺ្គអដស៍ បាននិង្កំពុង្គប្បីប្បាស់រែយនតចល័ត្១គប្គឿង្របស់ខលួនចុេះគធវីគត្សត
ឈាមរកគមគរាគគអដស៍គៅតាមមូលោា នកង្ទ័ព និង្ជូនប្បជាជនគនលឹេះគៅតាមបណាត រាជធានី និង្គខត្ត
ចំននួ៥ រមួមាន រាជធានីភនំគពញ គខត្តប្ពេះសី នុ គសៀមរាប បនាា យមានជ័យ និង្ោវ យគរៀង្ គោយភាព
គជាគជ័យ។ គចញពីលទធផលដ៏លអប្បគសីរខាង្គលី គៅថ្ែៃគនេះ គយងី្នឹង្សគមាព ធោក់ឱយគប្បីប្បាស់រែយនត
ចល័ត្ែមីមយួគប្គឿង្បថនថមគទៀត្។ 

 

កនុង្ឋានៈជាប្បធានអាជាា ធរជាតិ្ប្បយុទធនឹង្ជំងឺ្គអដស៍ ខាុ ំសូមថែលង្នូវការគកាត្សរគសីរ និង្
វាយត្ថ្មលខពស់ចំគ េះកិចចខិត្ខំប្បឹង្ថប្បង្របស់អង្គការមូលនិធិថែទាសុំខភាពអនកជំងឺ្គអដស៍ ថដលបាន
និង្កំពុង្រមួចំថណកបំគពញការងារយ៉ា ង្សកមម កនុង្ការប្បយុទធទប់ោា ត់្ការរាលោលថ្នគមគរាគគអដស៍ 
និង្ជំងឺ្គអដស៍គៅកមពុជា ប្បកបគោយគជាគជ័យ និង្ប្បសិទធភាព។ ខាុ ំសូមគលីកទឹកចិត្តឱយអង្គការបនត
ភារកិចចដ៏មានោរៈសំខាន់គនេះ ឱយបានកាន់ថត្ទូលំទូោយតាមតំ្បន់ និង្បណាត គខត្តនានាគៅកនុង្
ប្បគទសកមពុជា។ 

 
ឯកឧត្តម គោកជទំាវ គោក គោកប្សី និង្កមួយៗជាទីរាប់អាន! 
កនុង្រយៈគពលជាង្ពីរទសវត្សរថ៍្នគបសកកមមប្បយុទធនឹង្ជំងឺ្គអដស៍របស់ខលួន កមពុជាថត្ង្អនុវត្ត 

ប្សបតាមគោលនគយបាយ និង្គោលគៅយុទធោស្រសតរបស់អង្គការស ប្បជាជាតិ្។ ជាអាទិ៍ គោល
នគយបាយសូនយបីឆ្ន ២ំ០២០ (សូនយថ្នការ ល្ង្គមគរាគគអដស៍ែមី សូនយថ្នការមាក់ងាយនិង្គរសីគអីង្  
និង្សូនយថ្នការោល ប់គោយោរជំងឺ្គអដស៍) និង្គោលគៅយុទធោស្រសត ៩៥ ៩៥ ៩៥ គៅឆ្ន ២ំ០២៥ 
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(៩៥% ថ្នអនកថដលផាុកគមគរាគគអដស៍ទាងំ្អស់បានដឹង្ពីោថ នភាពផាុកគមគរាគគអដស៍ពកួគគ ៩៥% ថ្ន
អនកផាុកគមគរាគគអដស៍ថដលបានគធវីគរាគវនិិចឆ័យគ យី បានទទលួការពាបាលគោយឱសែប្បឆ្ងំ្នឹង្
គមគរាគគអដស៍ជាប់ជាប្បច ំ និង្៩៥% ថ្នអនកថដលទទលួការពាបាលគោយឱសែប្បឆ្ងំ្នឹង្គមគរាគ 
គអដស៍ទទលួបានប្បសិទធភាពខពស់កនុង្ការកាត់្បនថយចំននួគមគរាគគអដស៍គៅកនុង្ខលួន)។ គោលនគយ 
បាយ និង្គោលគៅយុទធោស្រសតទាងំ្គនេះ ប្តូ្វបានោក់ប ច្ូ លកនុង្ថផនការយុទធោស្រសតជាតិ្ទូលំទូោយ 
និង្ព ុវស័ិយគ ល្ីយត្បនឹង្គមគរាគគអដស៍ និង្ជំងឺ្គអដស៍គលីកទី៤ (ឆ្ន ២ំ០១៥-២០២០)ផង្ថដរ។ 
ជាមយួោន គនេះ គយងី្ក៏មាន្នាៈដ៏គមាេះមុត្កនុង្ការមិនទុកនរណាមាន ក់គចលគោយមិនបានទទលួការ
យកចិត្តទុកោក់គ យី និង្មានកតីសង្ឃមឹគជឿជាក់ថ្ន គយងី្អាចកោង្ ”មនុសសជាតិ្ជំនាន់ែមមីយួថដល
ោម នបញ្ហា គអដស៍”យ៉ា ង្ពិត្ប្បាកដ។  

 

កនុង្ឱកាសដ៏វគិសសវោិលគនេះ ខាុ ំសូមជប្មាបជូនអង្គពិធីទាងំ្មូលនូវសមិទធផលសំខាន់ៗ ថដល
ប្បគទសកមពុជាសគប្មចបានកនុង្ការគ ល្ីយត្បនឹង្គមគរាគគអដស៍និង្ជំងឺ្គអដស៍ ដូចខាង្គប្កាម ៖ 

 គយង្តាមប្បព័នធតាមោនការរាលោលគមគរាគគអដស៍គៅកមពុជា ចប់ពីឆ្ន ១ំ៩៩៧មក ការ
រាលោលគមគរាគគអដស៍បានចប់គផតីមធាល ក់ចុេះជាបនតបនាា ប់ គៅប្គប់ប្កុមគោលគៅទាងំ្អស់ 
ជាក់ថសតង្អប្តាផាុកគមគរាគគអដស៍គៅកនុង្ចំគណាមប្បជាជនទូគៅថដលមានអាយុពី១៥ ដល់
៤៩ឆ្ន គឺំបានធាល ក់ចុេះមកគៅប្តឹ្មថត្០.៦% ប៉ាុគណាណ េះគៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨គនេះ។ មានន័យថ្ន
កមពុជាមានលទធភាពប្គប់ប្ោន់កនុង្ការប្តួ្ត្ពិនិត្យការរាលោលគមគរាគគអដស៍ ប្បកបគោយ
គជាគជ័យ។ តាមនិនាន ការគនេះ គយងី្មានកតសីង្ឃមឹគជឿជាក់ថ្នអប្តា ល្ង្ែមីនឹង្បនតធាល ក់ចុេះជា
បនតគទៀត្គៅឆ្ន ខំាង្មុខ។ 

 ការអប់រអំំពីគមគរាគគអដស៍ និង្ជំងឺ្គអដស៍បានគធវីគ ងី្ជាប្បចដំល់ប្បជាពលរដាទូគៅគៅ   
ទូទាងំ្ប្បគទស តាមប្គប់មគធាបាយដូចជា តាមបណាត ញផសពវផាយ តាមបណាត ញសង្គម 
តាមរយៈការចុេះអប់រផំ្ទា ល់ និង្តាមរយៈការប ច្ូ ល និង្បស្រញ្ហជ បគៅកនុង្គវទិកាគៅមូលោា ន។ 

 គោយថ ក ការគលីកកមពស់ការគប្បីប្បាស់គប្ោមអនាម័យ១០០% និង្គលីកទឹកចិត្តឱយគប្បី
ប្បាស់គសវាផតល់ប្បឹកា និង្គធវីគត្សតឈាមរកគមគរាគគអដស៍ គឺបានផតល់គៅដល់ប្កុមគោល
គៅបានគលីសពី៩០%។ 

 ៩៤% ថ្នស្រសតីមានថ្ផាគ េះបានទទលួគសវាបងាា រការចមលង្គមគរាគគអដស៍ពីមាត យគៅកូន កនុង្
គនាេះអប្តា ល្ង្គមគរាគគអដស៍ពីមាត យគៅកូនបានធាល ក់ចុេះគរួឱយកត់្សមាគ ល់ មកប្តឹ្មថត្៦% 
ថដលជាសញ្ហា គឆ្ព េះគៅរកគោលគៅ ថ្នការលុបបំបាត់្ទាងំ្ប្សុង្នូវការចមលង្គមគរាគគអដស៍ពី
មាត យគៅកូន។ 

 ប្តឹ្មឆ្ន ២ំ០១៨គនេះ មានអនកផាុកគមគរាគគអដស៍ប្បមាណជិត្៦មឺុននាក់កំពុង្ទទលួការ
ពាបាលគោយឱសែប្បឆ្ងំ្គមគរាគគអដស៍គោយមិនបង់្ប្បាក់។ 

 ករណីគរសីគអីង្ និង្មាក់ងាយគៅគលីអនកផាុកគមគរាគគអដស៍ និង្ជំងឺ្គអដស៍ បានឈានគៅរក
ការលុបបំបាត់្ទាងំ្ប្សុង្នាគពលអនាគត្ដ៏ខលី គប្ េះគៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨ គនេះោម នករណីណា
មយួសតីពីការគរសីគអីង្ និង្មាក់ងាយប្តូ្វបានរាយការណ៍គទ គៅទូទាងំ្ប្បគទស។ 
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 តាមរយៈការងារមនុសសធម៌ថដលមិនគចេះគនឿយ ត់្ និង្មិនគចេះរងី្សៃួត្របស់កាកបាទ
ប្ក មកមពុជាគប្កាមការដឹកនារំបស់ សអម្តចរិតតិព្រេឹធរណ្ឌិ ត   រ ុន្ រាន្ី ហ ុន្ថ្សន្ 
ប្បធានកាកបាទប្ក ម និង្ជាឥសសរជនគ ន្ីមថ្នន ក់ជាតិ្ថ្នគវទិកាភាពជាអនកដឹកនាតំំ្បន់
អាសុីបា៉ា សុី វកិគ ល្ីយត្បនឹង្គមគរាគគអដស៍និង្ជំងឺ្គអដស៍ គៅកមពុជា អនករង្គប្ោេះ និង្រង្
ផលប៉ាេះ ល់គោយោរគមគរាគគអដស៍ និង្ជំងឺ្គអដស៍ជាង្៩០% សុទធថត្បានទទលួការោំ
ប្ទសង្គមតាមប្គប់រូបភាព ដូចជាគសបៀង្ ជប្មក ការសិកា ការថែទាសុំខភាព ការកោង្
សមត្ថភាព និង្ការបគង្ាីត្មុខរបរ។ 

 ប្ពេះរាជាណាចប្កកមពុជាប្តូ្វបានអង្គការ UNAIDS វាយត្ថ្មលថ្នជាប្បគទសមយួកនុង្ចំគណាម
ប្បគទសថត្៧ប៉ាុគណាណ េះកនុង្ពិភពគោក ថដលបានសគប្មចបានគោលគៅ ៩០ ៩០ ៩០ មុន
កាលកំណត់្ (ឆ្ន ២ំ០២០) គៅទីប្កុង្បា៉ា រសី កាលពីថខកកាោ ឆ្ន ២ំ០១៧។ កនុង្គនាេះ       
កមពុជាបានគធវីឱយសគប្មច ដូចខាង្គប្កាម ៖ 
o ៨៦%  ថ្នអនកផាុកគមគរាគគអដស៍ទាងំ្អស់ បានគធវីគត្សតឈាមរកគមគរាគគអដស៍។ 
o ៩៨% ថ្នអនកដឹង្ោថ នភាពផាុកគមគរាគគអដស៍ទាងំ្អស់ បានទទលួការពាបាលគោយ ឱ
សែប្បឆ្ងំ្គមគរាគគអដស៍ (ARV)។ 

o ៨០% ថ្នអនកទទលួការពាបាលគោយឱសែប្បឆ្ងំ្គមគរាគគអដស៍ ប្តូ្វបានរកគ ញីថ្ន 
មានលទធផលបនាុកគមគរាគគអដស៍កនុង្ឈាមកប្មិត្ទាប ថដលថលង្ជាគប្ោេះគំរាម
កំថ ង្ដល់អនកផាុកគមគរាគគអដស៍។ 

 គៅកនុង្កិចចប្បជំុគៅទីោន ក់ការកណាត លគណៈកមាម ធិការគសដាកិចច និង្សង្គមអង្គការស 
ប្បជាជាតិ្ប្បចតំំ្បន់អាសុីបា៉ា សុី វកិ (UNESCAP: United Nations Economic and 

Social Commission for Asia and Pacific) គៅទីប្កុង្បាង្កក ប្បគទសថ្ែ កាលពីថ្ែៃទី
២៧ ថខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៨ កនលង្គៅែមីៗគនេះ ខាុ ំថដលជាអនកតំ្ណាង្ប្បគទសកមពុជា ប្តូ្វបាន
គប្ជីសតាងំ្គោយប្បគទសជាសមាជិកចំនួន២៣ ឱយគធវីជាប្បធានដឹកនាកិំចចប្បជំុសតីពីការពិនិត្យ 
គ ងី្វញិការអនុវត្តការគបតជាា ចិត្តរបស់អនតររោា ភិបាលអាសុីបា៉ា សុី វកិ គលីបញ្ហា គមគរាគគអដស៍ 
ជំងឺ្គអដស៍ សប្មាប់រយៈគពល២ឆ្ន  ំ គឺពីឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់ឆ្ន ២ំ០២០ ជំនសួឯកឧត្តម       
Ratu Epeli Nailatikau អតី្ត្ប្បធានាធិបតី្ប្បគទស វជីី ថដលប្តូ្វបានប ច្ ប់អាណត្តិ។ 
 

វឌ្ឍនភាព ប្បសិទធភាព និង្សមិទធផលកនុង្ការប្បយុទធនឹង្ជំងឺ្គអដស៍ ថដលកមពុជាទទលួបាននា
គពលគនេះ    គឺជាភ័សតុតាង្វទិាោស្រសតមយួយ៉ា ង្ពិត្ប្បាកដ ថដលបញ្ហជ ក់យ៉ា ង្ចាស់ថ្ន ទសសនវស័ិយ
របស់គយងី្កនុង្ការកោង្សង្គមមយួថដលោម នការគំរាមកំថ ង្ពីគមគរាគគអដស៍និង្ជំងឺ្គអដស៍ គឺពិត្ជា
អាចគធវីបាន។ គនេះមានន័យថ្ន កមពុជាកំពុង្ថត្សថិត្គៅគលីផលូ វ ប្ត្ូវ  ថដលនឹង្ឈានគៅសគប្មច
បាននូវ  “អគ្នលអៅ ៩៥ ៩៥ ៩៥”  ថដលកំណត់្គោយអង្គការស ប្បជាជាតិ្យ៉ា ង្ពិត្ប្បាកដ។ 

 

តាង្នាមឱយអាជាា ធរជាតិ្ប្បយុទធនឹង្ជំងឺ្គអដស៍ និង្អនករង្គប្ោេះគោយោរគមគរាគគអដស៍ និង្
ជំងឺ្គអដស៍ អង្គការជាតិ្ និង្អង្គការអនតរជាតិ្ទាងំ្អស់ ខាុ ំសូមសថមតង្នូវអំណរគុណយ៉ា ង្ប្ជាលគប្ៅ
ចំគ េះការគបតជាា ចិត្តដ៏គមាេះមុត្ប្បកបគោយគតិ្បណឌិ ត្យ៉ា ង្ឧត្តុង្គឧត្តមបំផុត្ និង្ការផតល់ការោបំ្ទថដល



5 
 

មិនគចេះរងី្សៃួត្របស់ សគមតចអគគមោគសនាបតី្គត្គជា ហ ុន្ ថ្សន្ នាយករដាមស្រនតី និង្សគមតចកិត្តិប្ពឹទធ
បណឌិ ត្ រ ុន្ រាន្ី ហ ុន្ថ្សន្ ប្បធានកាកបាទប្ក មកមពុជា កនុង្ការោក់គចញនូវគោលនគយបាយ 
ជាយុទធោស្រសតប្បកបគោយប្បសិទធភាព និង្ការផតល់នូវការោបំ្ទែវកិាផង្ថដរ។ ជាពិគសស ការបគង្ាីននូវ
ែវកិាជាតិ្ជាគរៀង្រាល់ឆ្ន  ំ ដល់អាជាា ធរជាតិ្ប្បយុទធនឹង្ជំងឺ្គអដស៍ គដីមបមីានលទធភាពពប្ងី្កសមត្ថភាព
ការងាររបស់ខលួនបានជាប្បច។ំ 

 
ឯកឧត្តម គោកជទំាវ គោក គោកប្សី និង្កមួយៗជាទីរាប់អាន! 
មុននឹង្ប ច្ ប់ ខាុ ំសូមគធវីការអំ វនាវឱយមានការោបំ្ទបថនថមគទៀត្ពី រាជរោា ភិបាល និង្ថ្ដគូ

អភិវឌ្ឍទាងំ្អស់ កនុង្ការបគង្ាីនការោបំ្ទ រិ ា្វត្ថុ គដីមបឱីយគយងី្មានលទធភាព រកាចីរភាពថ្នការអនុវត្ត
ថផនការយុទធោស្រសតជាតិ្គលីកទី៤ និង្ទី៥នាគពលខាង្មុខ។ ការបនតោបំ្ទខាង្ រិ ា្វត្ថុនឹង្នាឱំយគយងី្ 
គឆ្ព េះគៅសគប្មចគោលគៅយុទធោស្រសតទាងំ្ឡាយ គដីមបលុីបបំបាត់្ការ ល្ង្រកីរាលោលគមគរាគគអដស៍ 
គៅឆ្ន ២ំ០២៥ គោយគជាគជ័យ។ ជាមយួោន គនេះ ខាុ ំសូមអំ វនាវដល់ប្បជាពលរដាកមពុជាទាងំ្អស់ចូល
រមួគបតជាា ចិត្តដ៏គមាេះមុត្ជាមួយអាជាា ធរជាតិ្ប្បយុទធនឹង្ជំងឺ្គអដស៍ ដូចខាង្គប្កាម៖ 

• គធវីការពិនិត្យ និង្ជំរុញការោបំ្ទដល់ការអនុវត្តសរសរសតមភបី ថដលបានកំណត់្កនុង្គសចកតី
ថែលង្ការណ៍ថ្នកិចចប្បជំុអនតររោា ភិបាលអាសុីបា៉ា សុី វកិគលីបញ្ហា គមគរាគគអដស៍ ជំងឺ្គអដស៍ 
គៅដំណាច់ថខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៨គនេះ គៅទីប្កុង្បាង្កក ប្បគទសថ្ែ ថដលរមួមាន ៖ 

◦ សសរសតមភទី១៖បញ្ហា របាងំ្ថ្នគោលនគយបាយ និង្ចាប់  
◦ សសរសតមភទី២៖ បញ្ហា ការទទលួបានការពាបាល ការគធវីគរាគវនិិចឆ័យ និង្វា៉ា ក់ោងំ្ 
◦ សសរសតមភទី២៖ បញ្ហា  រិ ា្បបទាន និង្ចីរភាព   

• បញ្ហា គមគរាគគអដស៍ និង្ជំងឺ្គអដស៍គៅកនុង្ប្ពេះរាជាណាចប្កកមពុជា ក៏ដូចប្បគទសគៅកនុង្
តំ្បន់អាសុីបា៉ា សុី វកិថដរ គឺមិនទាន់បានប ច្ ប់ និង្គៅជាការប្បឈមខពស់គៅគ យី។ 

• សូមប្បជាពលរដាទាងំ្អស់ ចូលរមួឱយបានសកមមបងាា រទប់ោា ត់្ការ្លង្គមគរាគគអដស៍ គោយ
ឆ្ប់គៅគធវីគត្សតឈាម ឆ្ប់គៅទទលួការពាបាល គដីមបឈីានគឆ្ព េះគៅប ច្ ប់គអដស៍។ 

• សូមបុគគលិកប្គឹេះោថ នកមានតសបាយ និង្អតិ្ែិជនទាងំ្អស់ គប្បីប្បាស់គប្ោមអនាម័យឱយ 
បានជាប់ោប់១០០% គរៀង្រាល់គពលមានទំនាក់ទំនង្ផលូវគភទ។ 

• សូមបុរសកមពុជា ទទលួខុសប្តូ្វយ៉ា ង្សកមមចំគ េះខលួនផ្ទា ល់ ភរយិ ថ្ដគូ និង្កូនគៅរបស់ខលួន 
គចៀសផុត្ពីគោកនាដកមមបង្ាគោយការ្លង្គមគរាគគអដស៍។ 

• សូមកមួយៗយុវវយ័ទាងំ្អស់ កំុឆ្ប់ប្ប ូកនឹង្ការរមួគភទ គ យីប្តូ្វចកគចញឱយឆ្ៃ យពី
គប្គឿង្គញៀន ថដលជាកតាត ប្បឈមខពស់នឹង្ការ ល្ង្គមគរាគគអដស៍។ 

• សូមស្រសតីមានថ្ផាគ េះទាងំ្អស់ គៅទទលួការគធវីគត្សតឈាមរកគមគរាគគអដស៍។ គបីលទធផល  
គត្សតវជិជមាន ប្តូ្វប្បញាប់ថសវង្រកគសវាបងាា រការចមលង្គមគរាគគអដស៍ពីមាត យគៅកូនឱយបាន
ឆ្ប់រ ័ស គៅតាមមណឌ លសុខភាព ឬមនាីរគពទយរដា គៅទូទាងំ្ប្បគទស។ 

• សូមអនកថដលមានការប្បប្ពឹត្តប្បឈមនឹង្ការ ល្ង្គមគរាគគអដស៍ ប្បញាប់ថសវង្រកការគធវីគត្សត
ឈាមរកគមគរាគគអដស៍ ឱយបានឆ្ប់រ ័សគៅតាមមណឌ លសុខភាព ឬមនាីរគពទយរដា ឬ        
បណាត ញអង្គការសង្គមសុីវលិ គដីមបឈីានគៅទទលួការថែទាពំាបាលទាន់គពលគវោ។ 
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• សូមអនកថដលដឹង្ថ្នមានផាុកគមគរាគគអដស៍ទាងំ្អស់ ប្បញាប់គៅទទលួការថែទាពំាបាលឱយ 
បានឆ្ប់រ ័ស និង្គោរពគវជជបញ្ហជ ឱយបានខាជ ប់ខជួន គដីមបកីារ រការប្សុត្ចុេះសុខភាព និង្ 
គចៀសវាង្ការគកីត្នូវភាពោុរំបស់គមគរាគគអដស៍គៅនឹង្ឱសែប្បឆ្ងំ្គមគរាគគអដស៍ ថដល
ជាមូលគ តុ្ថ្នមរណភាពគោយោរជំងឺ្គអដស៍។ 

• សូមគយងី្ទាងំ្អស់ោន  ចត់្ទុកអនកផាុកគមគរាគគអដស៍ជាជនរង្គប្ោេះ ជាសមាជិកប្គួោរ 
របស់ស គមន៍ និង្សង្គមគយងី្ ថដលធាល ប់ និង្គៅថត្រមួចំថណកកនុង្ផលិត្ភាពថ្នគសដាកិចច
ជាតិ្គយងី្ គ យីប្តូ្វចូលរមួលុបបំបាត់្រាល់ទប្មង់្ថ្នការគរសីគអីង្ និង្មាក់ងាយដល់ពកួោត់្
ឱយបានជាោច់ខាត្ និង្ប្តូ្វផតល់ការោបំ្ទប្គប់លទធភាព។ 

• រាល់ការគ ល្ីយត្បនឹង្គមគរាគគអដស៍ និង្អនកជំងឺ្គអដស៍ទាងំ្អស់ប្តូ្វថត្ឈរគលីគោលការណ៍ 
សមធម៌ សមភាពគយនឌ័្រ និង្សិទធិមនុសស។  
 

ជាែមីមតង្គទៀត្ តាង្នាមអាជាា ធរជាតិ្ប្បយុទធនឹង្ជំងឺ្គអដស៍ ខាុ ំសូមថែលង្អំណរគុណយ៉ា ង្ប្ជាល 
គប្ៅបំផុត្ចំគ េះអង្គការមូលនិធិថែទាអំនកជំងឺ្គអដស៍ ថដលបានចូលរមួចំថណកយ៉ា ង្សកមម និង្ធំគធង្
កនុង្ការងារប្បយុទធនឹង្ជំងឺ្គអដស៍ គៅកមពុជា។  

 

ខាុ ំក៏សូមថែលង្អំណរគុណផង្ថដរចំគ េះ សមាជិកអាជាា ធរជាតិ្ប្បយុទធនឹង្ជំងឺ្គអដស៍ អង្គការ
ស ប្បជាជាតិ្ ថ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍គទវភាគី និង្ព ុភាគី មូលនិធិសកល អង្គការមិនថមនរោា ភិបាលជាតិ្ និង្
អនតរជាតិ្ សង្គមសុីវលិ ថផនកឯកជន សិលបករ សិលបការនីិថដលមានតំ្ណាង្ជាអគគរដាទូត្សុ្នាៈ 
សប្មាប់ការងារប្បយុទធនឹង្ជំងឺ្គអដស៍ បណាត ញអនកផាុកគមគរាគគអដស៍ បណាត ញប្កុមប្បជាជនគនលឹេះ និង្
កមួយៗយុវជនទាងំ្អស់ ប្ពមទាងំ្ប្បជាពលរដាទូគៅ ថដលបានចូលរមួចំថណកយ៉ា ង្សកមមកនុង្ការគធវី
ឱយសគប្មចបាននូវសមិទធផលជាទីគមាទនៈ ជូនប្បគទសកមពុជានាគពលគនេះ។ 

 

ជាទីប ច្ ប់ ខាុ ំសូមប្បសិទធពរបវរសួសតីជូន ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកប្សី អង្គពិធី
ទាងំ្មូលនូវពុទធពរទាងំ្បួនប្បការគឺ អាយុ វណណៈ សុខៈ និង្ពលៈ កំុបីគ លៀង្ឃ្លល ត្គ យី។ 

 
អយើងអរតជាា រមួ្គ្នន រញ្ចរ់រញ្ហា អ ដ្ស ៍អៅឆ្ន ២ំ០២៥! 

 
   សមូ្ រគុណ្! 

 


