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្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

                          
                 Ю◦₤ũřťņūĕŉ Б  
ŪĠēĕΖďń ĊũďĳЊŪĠŎН◦ċĕЕ₣Ąе₣ЙЮΒř₤ч 

 
₤НĕĀũ˝▫ 

υ˝ΧĳŉņЮ◦₤ũřťņūĕŉБ ЮΒЬ₣ ņРŲБ ŪĠēĕΖďń ĊũďĳЊŪĠŎН◦ċĕЕ₣Ąе₣ЙЮΒř₤ч  
Яℓų₣ Ė̋О₣όŁ₤ЮĠЧ˝ 

Њ̋şĆŪĠĄНеЮĮŀΒ₣ ðΖďń ĊũďĳЊŪĠŎН◦ċĕЕ₣Ąе₣ЙЮΒř₤ч ЮŲЧ˝◦Бơ ĂĖ еƯƠơ៩ 
 

₤₧ť ýũ₤₣ ð̈́ ņЊĳŉÐŎ ЮŠĳŉЯ˝Ġ 
аℓĞ◦Б̣ ЯŠņЊℓНĜ ĂĖ еƯƠơ៩ 

 
- សូមេគរពអងគពធីិទងំមូល 
- ឯកឧត្តម េ កជទំវថន ក់ដឹកនំ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជងឺំេអដស៍ 
- ឯកឧត្តម េ កជទំវ្របធនគណៈកមម ធិករ្របយុទធនងឹជងំឺេអដស៍្រកសងួ រដ្ឋេលខធិករដ ្

ន ជធនី េខត្ត នងិកកបទ្រកហមកមពុជ 
- ឯកឧត្តម អងឺ ឆយ អភិបលរងេខត្តែកប តំ ងឯកឧត្តមអភិបលៃនគណៈអភិបលេខត្ត
ែកប 

- ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រស ីនងកញញ  
- េភញ វជតិ នងិអន្តរជតិជទី ប់ ន! 

 
ៃថងេនះខញុ ំពិតជមនកិត្តិយស និងក្តីេ មនស ៃ្រកែលងេ យបនចូលរមួជអធិបតកីនុងករ

ដឹកន ំ ã˝ ЊşĆŪĠĄНеЮĮŀΒ₣ðΖďń ĊũďĳЊŪĠŎН◦ċĕЕ₣Ąе₣ЙЮΒř₤ч ЮŲЧ˝◦Бơ ĂĖ еƯƠơ៩å ។ េឆ្ល តកនុង     
ឱកសដ៏វេិសសវ ិ លនេពលេនះផងែដរ កនុងនមថន ក់ដឹកនំ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ នងិ
កនុងនមខ្លួនខញុផំទ ល់ ខញុ ំសូមសែម្តងនូវករ ្វ គមន៍យ៉ងកក់េក្ត  និងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជជូន
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ចំេពះ ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី េភញ វជតិ និងអន្តរជតិទងំអស់ែដលបនយកេពល
េវ ដ៏មនតៃម្លអេញជ ីញចូលរមួកនុងកិចច្របជុេំពញអងគនេពលេនះ។ ជមួយគន េនះ ខញុ ំក៏សូមសែម្តងនូវ
ករេកតសរេសរីចំេពះ ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី ែដលបនខិតខំយកអស់កម្ល ងំកយ
ចិត្ត និង្របជញ ម រតីចូលរមួចំែណកដកឹន ំ្រគប់្រគង និងស្រមបស្រមួលករេឆ្លីយតបជតិទូលទូំ យ 
និងពហុវស័ិយ្របយុទធនឹងជំងេឺអដស៍េន្រគប់លំ ប់ថន ក់    រហូតទទួលបនេជគជ័យជបន្តបនទ ប់គួរ
ជទីេមទនៈកនុងរយៈេពល៦ែខេដីមឆន ២ំ០១៩េនះ។  

េឆ្ល តឱកសដ៏វេិសសវ ិ លេនះ ខញុ ំសូមេគរពែថ្លងនូវអំណរគុណ្របកបេ យកតញញុ ធម៌ដ៏
្រជលេ្រជបំផុតជូនចំេពះ  សេម្តចអគគម េសនបតេីតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលបនសេ្រមច្របកបេ យគតិបណ្ឌិ តដ៏ខពង់ខពស់ ក់េចញនូវវធិនករ
ទក់ទងនឹងករេឆ្លីយតបេទនឹងេមេ គេអដស៍និងជំងឺេអដស៍ មរយៈេសចក្តីជូនដំណឹងេលខ ២១៣ 
សជណ.សស ចុះៃថង្រពហសបតិ៍ ២េ ច ែខមឃ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី២១ ែខ
កុមភៈ ឆន ២ំ០១៩ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលបនផ្តល់នូវករជរុំញេលីកទកឹចិត្តកន់ែតខ្ល ងំក្ល
បែនថមេទៀត ដល់ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺ េអដស៍ នងិអនកពក់ព័នធទងំអស់កនុងករបំេពញ
ករងរេឆ្លីយតបនឹងេមេ គេអដស៍និងជំងឺេអដស៍ឱយកន់ែតមន្របសទិធភពខពស់។  

ខញុ ំក៏សូមែថ្លងអំណរគុណនិងេកតសរេសរីផងែដរចំេពះសមជិក សមជិកៃនកចិច្របជុំេពញ
អងគ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជងំឺេអដស៍ េលកីទី២ ឆន ២ំ០១៨ ែដលបនេលីកគំនិត្របកបេ យករ
ទទួលខុស្រតូវខពស់កនុងបេងកីតឱយមនេសចក្តីសេ្រមចចិត្តដ៏ល្អមួយ នដំល់ករេសនីសុំ ជរ ្ឋ ភិបល
សេ្រមចេចញនូវវធិនករខងេល្ីរបកបេ យេមទនភព។ 

 
υ˝Χĳŉņ Юŵ˝ĄеĈŷ Юŵ˝ Юŵ˝Ū₤Б! 
អនុញញ តឱយខញុ ំរឭំកជូនអងគពធិីទងំមូល្រជបថ េយង មអនុ្រកឹតយេលខ១០៩ អន្រក.បក 

ចុះៃថងទី២៣ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៦ ស្តីពីករេរៀបច ំនិងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺ 
េអដស៍ និងែផ្អក មគេ្រមងែផនករសកមមភពឆន ២ំ០១៩ កចិច្របជុេំពញអងគ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹង
ជំងឺេអដស៍្រតូវ្របរពធេឡងីជេទៀងទត់េរៀង ល់៦ែខម្តង ដូេចនះកិចច្របជុំនៃថងេនះគឺជកិចច្របជុំេលីកទី
១ េដីមឆន ២ំ០១៩ េដីមបពីិនិតយេមលីរមួគន នូវវឌ នភព សមិទធផល នងិ្របសិទធភពៃនករេឆ្លីយតបជតិ
្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍កនុងរយៈេពល៦ែខេដីមឆន ២ំ០១៩ រមួជមួយនឹងករេ្របី្របស់នូវឱកសដ៏្របៃព
េនះ សិក េរៀនសូ្រតពីគន េទវញិេទមក និងជពិេសសពិភក រមួគន េទេលចីំណុចខ្វះខតមួយចំនួន 
ែដល្រតូវករនូវដំេ ះ្រ យ មរយៈករចូលរមួរបស់ឯកឧត្តម េ កជំទវ អស់េ ក េ ក្រសី
ែដលមនវត្តមនេនេពលេនះ។ េលីសពីេនះអងគ្របជុ ំ នឹងមន ក់េចញនូវេសចក្តីសេ្រមចជេគល
ករណ៍មួយចំនួនស្រមប់ឱយ្រកុមករងរបេចចកេទសយកេទេ្របី្របស់កនុងករេរៀបចំ និងអនុវត្តែផន 
ករសកមមភពគន្លឹះរយៈេពល៦ែខចុងឆន ២ំ០១៩ ជបន្តេទៀត។ 
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υ˝Χĳŉņ Юŵ˝ĄеĈŷ Юŵ˝ Юŵ˝Ū₤Б! 
សមិទធផលែដលគួរជទីេមទនៈ ែដលសមជិក សមជិក ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងេឺអដស៍

សេ្រមចបនេនកនុងឆន ២ំ០១៨ គឺទទួលបននូវករគ្ំរទជនេយបយដ៏េមះមុតរបស់ថន ក់ដឹកនជំន់
ខពស់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល េ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យគតិបណ្ឌិ តដ៏ខពង់ខពស់របស់សេម្តចអគគម
េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មរយៈករ ក់េចញនូវ 
“េសចក្តីជូនដំណឹង េលខ២១៣សជណ.សស”  ែដលជមគគុេទសក៍ជតិមួយស្រមប់េយងីទងំអស់គន
េ្រប្ីរបស់កនុងករេរៀបចំជែផនករអនុវត្តឱយមន្របសិទធភពខពស់។   

េឆ្ល តកនុងឱកសេនះ ខញុ ំសូមទញ រមមណ៍អងគ្របជុំថ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនសេ្រមចជ
េគលករណ៍្របកបេ យករេប្តជញ ចតិ្តខពស់កនុងករលុបបំបត់ជងំឺេអដស៍ មរយៈករកំណត់យ៉ង
ចបស់ ស់នូវេគលេ សូនយបី គឺ “គម នករឆ្លងេមេ គេអដស៍ថមី គម នករេរសីេអីងេទេលអីនកផទុក     
េមេ គេអដស៍ និងអនកជងំេឺអដស៍ នងិគម នករ ្ល ប់េ យ រជំងឺេអដស៍” និងេឆព ះេទសេ្រមចបន
េគលេ យុទធ ្រស្ត ៩៥ ៩៥ ៩៥ (៩៥% ៃនអនកែដលផទុកេមេ គេអដស៍ទងំអស់បនដឹងពី ថ ន
ភពផទុកេមេ គេអដស៍ពួកេគ ៩៥% ៃនអនកផទុកេមេ គេអដស៍ែដលបនេធ្វីេ គវនិិចឆ័យេហយី បន
ទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆងំនឹងេមេ គេអដស៍ជប់ជ្របច ំនិង៩៥% ៃនអនកទងំអស់ែដល
ទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆងំនឹងេមេ គេអដស៍ទទួលបន្របសទិធភពខពស់ កនុងករកត់
បនថយចំនួនេមេ គេអដស៍េនកនុងខ្លួន) េនឆន ២ំ០២៥។ 

ជរមួ្របេទសកមពុជេយងីកំពុងែតឈរេនេលីផ្លូវ្រតូវ េយងីកំពុងែតេធ្វី្រតូវកនុងក្តីសងឃមឹពិត     
្របកដេឆព ះេទរកករលុបបបំត់ជំងឺេអដស៍ មករកំណត់ េ យ រែត្របេទសកមពុជេយងីមន
ក ្ត ចបំច់ដ៏មន្របសិទធភពខពស់រចួេទេហយី គឺករេប្តជញ ចិត្តគ្ំរទជនេយបយ ្របកបេ យ
ទស នវស័ិយែវងឆង យ របស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន រមួជមួយនងឹ
ក ្ត ្រគប់្រគន់មយួចំននួគ ឺ ៖ មនចីរភពៃនករចូលរមួេឆ្លីយតបទូលំទូ យ នងិពហុវសិ័យេទនឹង  
េមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ពី្រគប់ ថ ប័នជតិ និងករចូលរមួជៃដគូៃន្របេទសជមិត្ត នងិ ថ ប័ន
អន្តរជតិ សងគមសុវីលិ ឯកជន ប ្ត ញអនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍។ល។ មន្របព័នធ ម
នករ ល លេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍បនជ្របច ំមន ថ ប័នដឹកន ំ្រគប់្រគង និងស្រមប

ស្រមួលែតមួយទងំេនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជត ិ មនែផនករយុទធ ្រស្តជតិែតមួយ និងមន    
្របព័នធ ម ន និង យតៃម្លជតិែតមួយ្របកបេ យ្របសិទធភពខពស់។ 

 
υ˝Χĳŉņ Юŵ˝ĄеĈŷ Юŵ˝ Юŵ˝Ū₤Б! 
ដូចជ្របេទសននកនុង កលេ ក និងកនុងតបំន់ែដរ បញ្ហ ែដលកមពុជកំពុងបន្ត្របឈម

មកដល់េពលេនះ និងេទខងមុខគជឺបញ្ហ ធនធនមនុស ែដលទមទរនូវករក ងសមតថភព
េពញេលញពីយុទធ ្រស្តវទិយ ្រស្តថមីៗ ធនធនសមភ របរកិខ រកនុងករេ្របី្របស់បេចចកវជិជ ព័ត៌មន នងិ
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ធនធនថវកិែដលជបញ្ហ ្របឈមខពស់ជងេគកនុងករេឆ្លីយតបេទនឹងេមេ គេអដស៍និងជំងឺេអដស៍។ 
ដូេចនះ ទមទរនូវករចូលរមួរបស់ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសីេ្របី្របស់្រគប់លទធភពទងំ
អស់ កនុងករចលនធនធនពី្រគប់្របភពទងំអស់ រមួជមួយនឹងករធនដល់ករចំ យធនធន
ែដលមន្រ ប់្របកបេ យ្របសទិធភពខពស់ េ យេចៀស ងឱយបននូវករចំ យេ្រចីន ទទួលបន
ផលតិច ឬករចំ យជន់គន ។ល។ 

េនចុងបញច ប់ ខញុ ំសូមជូនពរឱយកិចច្របជុំេនះ ដេំណីរករ្របកបេ យែផ្លផក េ្រកមករពិភក
យ៉ងសកមមែដលនឹងរមួចំែណកយ៉ងសំខន់កនុងករបេងកីតគនំិតគន្លះឹសំខន់ៗបៃនថមេទៀត ស្រមប់    
ផ្តល់ជូនអនកបេចចកេទស ចយកេទេ្របី្របស់កនុងករបន្តករេរៀបចំ អនុវត្ត និងសូម្របសិទធពរជូន    
ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសីទទួលបននូវពុទធពរទងំ យបួន្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ     
ពលៈ កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។ 

 ខញុ ំសូម្របកសេបីក ã Њ̋şĆŪĠĄНеЮĮŀΒ₣ ðΖďń ĊũďĳЊŪĠŎН◦ċĕЕ₣Ąе₣ЙЮΒř₤ч ЮŲЧ˝◦Бơ ĂĖ е
ƯƠơ៩å ជផ្លូវករចប់ពីេពលេនះតេទ! 
 

₤РņΒũÐН‗! 


