ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា

ជាតិ សាសនា

ព្រះម្ហារសព្ត

អាជ្ញាធរជ្ញតិប្ុយុទ្ន
ឋ ឹងជំងឺអេដស៍

របាយការណ៍
កិច្ចប្ុជុំប ូកសរុបលទ្ឋផលប្ុចំប្ីមាសទ្ីបីននប្កុមការងារបអច្ចកអទ្ស
ថ្នាក់ជ្ញតិបុរសប្សឡាញ់បរុ ស និងប្សីប្សស់
១-សាវតា
អាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទឌនឹងជាំងឺអអដស៍ ពិអសសអលខាធិការដ្ឋឌនរកុមបុរសស្សឡាញ់បុរស និង
រកុមស្សីស្សស់ មានសហការណ៍និងគាំរទថវ ិកាអដ្ឋយ អងគការរគួសារសុខភាពអនតរជ្ញតិ ( FHI360)
បានអរៀបចាំកិចចរបជុាំរបចាំរតីមាសរកុមការង្ករបអចចកអទសថ្ននក់ជ្ញតិបុរសស្សឡាញ់បុរស និងស្សី
ស្សស់ អៅសណ្ឋ
ឌ គរអាាំងថទកុងទីណង់តាល់ (

Intercontinental Hotel) នាថ្ថៃទី២៧ ថខមិថុនា

ឆ្នាំ២០១៤ អដ្ឋយមានការចូលរួមពីអាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទឌនឹងជាំងឺអអដស៍សមាជិករកុមការង្ករបអចចក
អទសថ្ននក់ជ្ញតិបុរសស្សឡាញ់បុរស និងស្សីស្សស់ថ្ដគូពាក់ព័នធ និងរកុមអគលអៅថដលជ្ញបុរស
ស្សឡាញ់បុរស និងស្សីស្សស់ មកពីសហគមន៍ផ្ទទល់របមាណជ្ញថសសិបនាក់។
២-អោលបំណង
អគលបាំណងសាំខាន់ៗថ្នកិចចរបជុាំរម
ួ មាន


ពិនិតយអមើលលទឌផលសអរមចបានរបស់រកុមការង្ករបអចចកអទសថ្ននក់ជ្ញតិបុរសស្សឡាញ់
បុរស និងស្សីស្សស់




ពិនិតយ និងពិភាកាអលើលទឌផលសអរមចបានរបស់អងគការ

ថដលអធវើការង្ករអលើរកុមបុរស

ស្សឡាញ់បុរស និងរកុមស្សីស្សស់ កនុងរយៈ៦ថខអដើមឆ្នាំ

បង្កាញពីបទពិអសាធន៍ថ្នអងគការជ្ញថ្ដគូថដលបានអនុវតតការង្ករកនលងមក។
តាមរយៈថ្នកិចចរបជុាំ សមាជិករកុមការង្ករទាំងអស់រ ាំពឹងថ្ន នឹងទទួលបាននូវលទឌផល និង

អនុសាសន៍លៗ
អ ពីកិចចរបជុាំរបចាំរតីមាសថ្នរកុមការង្ករបអចចកអទសថ្ននក់ជ្ញតិបុរសស្សឡាញ់បុរស
និងស្សីស្សស់ អដើមបីអលើកទិសអៅអនុវតតការង្ករបនត។
៣-កាលបរិអច្ឆទ្ ទ្ីកន្នែង និងវត្តមាន
កាលបរិអចឆទ : ថ្ថៃទី២៧ ថខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤
ទីកថនលង

: អៅសណ្ឋ
ឌ គរ អាាំងថទកុងទីណង់តាល់

នាយកដ្ឋឌន បង្ការ ថថទាំ និងគាំរទ

វតតមាន

: អាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទឌនឹងជាំងឺអអដស៍ សមាជិករកុមការង្ករបអចចកអទសថ្ននក់ជ្ញតិ

និងរកុមអគលអៅ។

៤-វិធីសាស្រសត
កិចចរបជុាំរបចាំរតីមាសថ្នរកុមការង្ករបអចចកអទសថ្ននក់ជ្ញតិបុរសស្សឡាញ់បុរស និងស្សី
ស្សស់ រតូវបានអរបើរបាស់វ ិធីសាស្រសតសាំខាន់ៗមួយចាំនួនដូចជ្ញ ការពិភាការកុមធាំ បទបង្កាញអវទិកា
សាំណួរ និងចាំអឡើយ រវាងអនកចូលរួម និងវាគនិនម រពមទាំងផតល់ជ្ញអនុសាសន៍កុងការអរៀបចាំ
ន
ថផនការ
ឬសកមមភាព អដើមបីអលើកទិសអៅអនុវតតការង្ករអៅរតីមាសបនត។
៥-លទ្ឋផល
កាលពីថ្ថៃសុរក ទី២៧ ថខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ អវលាអមា៉ោ ង៨:០០នាទីរពឹក

អៅសណ្ឋ
ឌ គរ

អាាំងថទកុងទីណង់តាល់រកុមការង្ករអលខាធិការបុរសស្សឡាញ់បុរស និងស្សីស្សស់ សហការគនជ្ញ
មួយអងគការរគួសារសុខភាពអនតរជ្ញតិ(FHI360) បានអរៀបចាំនូវកិចចរបជុាំរបចាំរតីមាសរបស់ខួនអរកាម
ល

កិចចដឹកនាាំរបជុាំអដ្ឋយ ឯកឧតតម ថតង គនឌី អគគអលខាធិការអាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទឌនឹងជាំងឺអអដស៍ និងជ្ញ
របធានរកុមការង្ករបអចចកអទសថ្ននក់ជ្ញតិបុរសស្សឡាញ់បុរស និងស្សីស្សស់ អរកាមការឧបតថមភ
ថវ ិកាពីគាំអោង Flagship តាមរយៈអងគការរគួសារសុខភាពអនតរជ្ញតិ(FHI360) អដ្ឋយសាំអរចលទឌផល
ដូចខាងអរកាម៖

របធានថ្នកិ ចចរបជុាំ
នាយកដ្ឋឌន បង្ការ ថថទាំ និងគាំរទ

១. មតិ សាវគមន៍ និ ងអបើ កកិ ចចរបជុាំ
មតិសាវគមន៍ និងអបើកកិចចរបជុាំអដ្ឋយ

ឯកឧតតមរបធានអងគរបជុាំ បានថថលងអាំណរគុណដល់

សមាជិករកុមការង្ករបអចចកអទសថ្ននក់ជ្ញតិ ថដលបានចូលរួមរបជុាំនាអពលអនេះ និងបានអរគុណដល់
អងគការរគួសារសុខភាពអនតរជ្ញតិ ( FHI360) ថដលថតងថតឧបតថមភថវ ិកាដល់ការអរៀបចាំរបជុាំរបចាំរតី
មាសជ្ញអទៀងទត់អរៀងោល់រតីមាស។ ឯកឧតតមរបធាន បានមានរបសាសន៍ថ្ន កិចចរបជុាំអនេះ គឺអដើមបី
ពិនិតយអមើលលទឌផល

ថដលបានសអរមចអដ្ឋយរកុមការង្ករបអចចកអទសថ្ននក់ជ្ញតិបុរសស្សឡាញ់

បុរស និងស្សីស្សស់ និងលទឌផលសអរមចបានរបស់អងគការជ្ញថ្ដគូថដលអនុវតតការង្ករកនុងចាំអណ្ឋម
រកុមអគលអៅបុរសស្សឡាញ់ បុរស និងស្សីស្សស់ សរមាប់រយៈអពល៦ថខអដើមឆ្នាំអរកាមការគាំរទ
ថវ ិកាពីអងគការខាណ្ឋរពមទាំងការបង្កាញបទពិអសាធន៍លៗ
អ ពីអងគការសុខភាពបុរសកមពុជ្ញ
បានអនុវតតការង្ករកនលងមក។ ជ្ញមួយគនអនេះ

ថដល

ឯកឧតតមរបធានមានរបសាសន៍បនតថ្ន អយើងអធវើការ

គឺអផ្ទតតសាំខាន់អលើផលរបអោជន៍រម
ួ អដើមបីសុខភាព សុខុមាលភាពរបស់រកុមអគលអៅ(បុរសស្ស
ឡាញ់បុរស និងស្សីស្សស់) ក៏ដូចរបជ្ញជនទូអៅថដរ។ ជ្ញមួយគនអនេះ អយើងរតូវជាំរញ
ុ ការអរបើរបាស់
អស្សាមអនាម័យ១០០ភាគរយឲ្យមានរបសិទឌភាព និងរតូវរគប់រគងរកុមអគលអៅ អដ្ឋយអធវើថផនទី
ភូមិសាស្រសតង្កយស្សួលកនុងការតាមដ្ឋន និងអប់រ ាំផសពវផាយពីបញ្ហ
ា សុខភាព។ ជ្ញងអនេះអៅអទៀត

ឯកឧតតម បានមានរបសាសន៍ថ្ន អៅអពលថមីៗអនេះ ោជរដ្ឋឌភិបាលកមពុជ្ញ បានដ្ឋក់អចញនូវអគល

នអោបាយថមី កនុងការរបយុទឌរបឆ្ាំងនឹងការោលដ្ឋលអមអោគអអដស៍ ជាំងឺអអដស៍អៅកមពុជ្ញ ថដល
មានរបាាំពីរចាំណុច និងអដើមបីអឆលើយតបនឹងយុទឌសាស្រសតសូនយបីរបស់ោជរដ្ឋឌភិបាលកមពុជ្ញនាឆ្នាំ២០
២០ខាងមុខ ថដលមានអតថន័យដូចខាងអរកាម៖

១. អាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទឌនឹងជាំងឺអអដស៍ រតូវបនតសហការជ្ញមួយបណ្ឋ
ត ររកសួង សាថប័នពាក់
ព័នឌ រួមទាំងថ្ដគូអភិវឌ្ណន៍ និងអងគការសងគមសុីវ ិលផង ជាំរញ
ុ និងអលើកទឹកចិតតឲ្យមានការអរបើរបាស់
អស្សាមអនាម័យឲ្យបាន១០០ភាគរយអដើមបីសុវតថិភាពកនុងការរួមអភទឲ្យរួចចកការឆលងកាមអោគ និង
អមអោគអអដស៍។

២. បញ្ូច លការរបយុទឌនឹងជាំងឺអអដស៍ និងសុខភាពមាតា

ជ្ញចាំណុចបថនថមថ្នអគលនអោ

បាយភូមិ ឃុាំ មានសុវតថិភាព។

៣. អាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទឌនឹងជាំងឺអអដស៍ រកសួងសុខាភិបាល និងរកសួងសាថប័នពាក់ព័នឌរម
ួ
ទាំងថ្ដគូអភិវឌ្ណន៍ និងអងគការសងគមសុីវ ិល រតូវបនតសហការគនអរៀបចាំថផនទីបញ្ហ
ជ ក់ពី ភូមិសាស្រសត ចាំ
នួនអនកផទុកអមអោគអអដស៍ រកុមជនង្កយរងអរគេះ មាន៖ នារ ីបាំអរ ើអសវាកាំសានត បុរសស្សឡាញ់បុរស
និងស្សីស្សស់ កុមារកាំរពាថដលឪពុកមាតយសាលប់អដ្ឋយជាំងឺអអដស៍ ជនចាំណ្ឋកស្សុក ថដលផទុកអម
អោគអអដស៍ ចាំនួន និងទីកថនលង មនទីរផតល់អសវាពាបាលជាំងឺអអដស៍។

៤. អាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទឌនឹងជាំងឺអអដស៍ រតូវចត់វ ិធានការណ៍អធវើឲ្យគណៈកមាមធិការរបយុទឌ
នឹងជាំងឺអអដស៍ របចាំោជធានី អខតត រកុង ស្សុក ឃុាំ សង្កាត់ មានសកមមភាពអឡើងវ ិញ។ រកសួង
សុខាភិបាល រតូវថណនាាំដល់មនទីរសុខាភិបាលអខតតនីមួយៗ ឲ្យសហការជិតសនិតជ្ញមួយគណៈកមាម
ធិការរបយុទឌនឹងជាំងឺអអដស៍អខតត កនុងការង្កររបយុទឌនឹងជាំងឺអអដស៍។ គណៈកមាមធិការរបយុទឌនឹង

ជាំងឺអអដស៍អខតតនីមួយៗ រតូវពរងឹងលកខណៈជ្ញថ្ដគូជ្ញមួយអងគការសងគមសុីវ ិល ថដលកាំពុងដាំអណើរ
ការអៅកនុងអខតតរបស់ខួនឲ្យមានរបសិ
ល
ទឌភាពខពស់។
នាយកដ្ឋឌន បង្ការ ថថទាំ និងគាំរទ

៥. អាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទឌនឹងជាំងឺអអដស៍ អាជ្ញញធរជ្ញតិរបឆ្ាំងអរគឿងអញៀន រកសួងមហាថ្ផទ
រកសួងសុខាភិបាល និងបណ្ឋ
ត ររកសួងពាក់ព័នឌ រតូវសហការគន អដើមបីអនុញ្ហដតតិឲ្យជនង្កយរង
អរគេះអដ្ឋយជាំងឺអអដស៍ ថដលមានជ្ញអាទិ៖នារីបាំអរើអសវាកាំសានត បុរសស្សឡាញ់បុរស និងស្សីស្សស់
អនកអញៀនអរគឿងអញៀនអរបើមុល
ជ អាចទទួលបានអសវាពាបាលជាំងឺអអដស៍បានោ៉ោ ងទូលាំទូលាយ។
៦. អាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទឌនឹងជាំងឺអអដស៍ រតូវសហការជ្ញមួយ រកសួងអប់រ ាំយុវជន និងកីឡា

អងគការយុវជន សថប័នពាក់ព័នឌ អដើមបីបអងាើនការអប់រ ាំដល់យុវជនយុវនារី ឲ្យយល់ដឹងពីអរគេះថ្ននក់ថ្ន
ជាំងឺអអដស៍ និងវ ិធីបង្ការ ការពារឲ្យបានទូលាំទូលាយ។
៧. អាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទឌនឹងជាំងឺអអដស៍ មានតួនាទីដឹកនាាំ សរមបសរមួល និងតាមដ្ឋនការ
អនុវតតន៍ការង្ករអឆលើយតបនឹងអមអោគអអដស៍ ដូចមានថចងកនុងថផនការយុទឌសាស្រសតអភិវឌ្ណន៍ជ្ញតិ

២០១៤-២០១៨ ស្សបតាមការចងអុលបង្កាញរបស់ោជរដ្ឋឌភិបាលកមពុជ្ញ តាមរយៈគណៈកមមការនីតិ
សមបទ និងអភិវឌ្ណន៍កមពុជ្ញ ថ្នរកុមរបឹកាអភិវឌ្ណន៍កមពុជ្ញ។ អាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទឌនឹងជាំងឺអអដស៍
មានមុខនាទីដឹកនាាំ និងទទួលខុសរតូវអលើរបសិទឌភាពថ្នជាំនួយសរមាប់ការអឆលើយតបនឹងអមអោគ

អអដស៍ ជាំងឺអអដស៍ ទូទាំងរបអទស។ រកសួង មនទីរពាក់ព័នឌ ោជធានី អខតត រតូវសហការគនអរៀបចាំកមម
វ ិធីការង្កររបយុទឌនឹងជាំងឺអអដស៍អដើមបីថកសរមួលការអរបើរបាស់ធនធាន ថដលបានទទួលពីរគប់មជឈ
ដ្ឋឌនឲ្យបានលទឌផលជ្ញក់ថសតង របសិទឌភាព របសិទឌផល និងឈានអៅធានានិរនតភាព។

ជ្ញកិ ចចបនតថ្នការរបជុាំ ៈ
១. ការបង្កាញអដ្ឋយសអងខបពីរបាយការណ៍វឌ្ណនៈភាពថ្នរកុមការង្ករបអចចកអទសថ្ននក់ជ្ញតិ
បុរសស្សឡាញ់បុរសនិងស្សីស្សស់ អដ្ឋយអលាកផលសុផ្ទតសមាជិកអលខាធិការដ្ឋឌន ថដល
បង្កាញពីលទឌផលសកមមភាពការង្ករ ការរបឈម និងអលើកទិសអៅបនត អដ្ឋយអរបៀបអធៀបជ្ញមួយ
ថផនការសកមមភាពរបចាំឆ្នាំ២០១៤។

យុទធសាស្រសតទី ១ : បង្ការការឆលងអមអោគអអដស៍ថីមកុ នងចាំ អណ្ឋមបុ រសស្សឡាញ់បុរស និ ងស្សីស្សស់
អគលអៅទី ១:បអងាើនការអរបើ របាស់អសវាអធវើអតសតឈាមអដ្ឋយគមនការអរើសអអើ ង
និ ងមាក់ ង្កយដល់រកុមបុ រសស្សឡាញ់បុរស និ ងស្សីស្សស់ៈ
1. អរៀបចាំកិចចរបជុាំបអងាើនការអរបើរបាស់អសវារវាងអនកអប់រ ាំមូលដ្ឋឌនជ្ញមួយ

NCHADS,

RHAC,

MEC, MSIC, PASP CMC
2. ចុេះអភិបាលកិចចអៅអលើគុណភាពថ្នការផតល់អសវាសុខភាព
3. អរៀបចាំកិចចរបជុាំផតល់អោបល់និងវាយតថ្មលបនាទប់ពីចុេះអភិបាលកិចច សកមមភាពអប់រ ាំអធវើអត សត
ឈាមរហ័ស និងការអរបើរបាស់អស្សាមអនាម័យ
4. អរៀបចាំកិចចរបជុាំសរមបសរមួលថ្ននក់អរកាមជ្ញតិ (ថ្ននក់មូលដ្ឋឌន)ដល់អនកផតល់អសវា រគួសារ
និងអាជ្ញញធរថដនដី (ការអរើសអអើង និងការទទួលអសវាសុខភាព)

ិ ី បង្ការអមអោគអអដស៍ ជាំ ងឺអអដស៍
យុទធសាស្រសតទី ២: បអងាើត និ ងធានានិ រនតភាពបរិោកាសគាំរទកមមវធ
និ ងកាមអោគសរមាប់ រកុមបុ រសស្សឡាញ់បុរស និ ងស្សីស្សស់ៈ
1. អរៀបចាំវគគបណុត េះបណ្ឋ
ឋ លដល់មន្តនតីសមតថកិចច

និងអនកសារព័ត៌មានកនុងកមមវ ិធីបង្ការអមអោគ

អអដស៍ ជាំងឺអអដស៍ កនុងចាំអណ្ឋមរកុមបុរសស្សឡាញ់បុរស និងស្សីស្សស់

នាយកដ្ឋឌន បង្ការ ថថទាំ និងគាំរទ

2. ពរងឹងសមតថភាព និងសរមបសរមួលដល់បណ្ឋ
ត ញបុរសស្សឡាញ់បុរសនិងស្សីស្សស់ថ្ននក់
ជ្ញតិ និងថ្ននក់អរកាមជ្ញតិ

3. ពរងឹងភាពជ្ញថ្ដគូជ្ញមួយអាជ្ញញធរពាក់ព័នធ និងអងគការជ្ញថ្ដគូកុងការថសវ
ន
ងរកការគាំរទអដើមបី
បអងាើនការទទួលអសវាបង្ការ ការថថទាំ ការគាំរទដល់រកុមបុរសស្សឡាញ់បុរសនិងស្សីស្សស់

4. អរៀបចាំកិចចរបជុាំសរមបសរមួលជ្ញន់ខពស់សីព
ត ីការកាត់បនថយការអរើសអអើងនិងមាក់ង្កយ អដើមបី
ពរងឹងការអនុវតតន៍បទអនតោគមន៍

កនុងការបង្ការអមអោគអអដស៍និងជាំងឺអអដស៍កុងចាំ
ន
អណ្ឋម
រកុមបុរសស្សឡាញ់បុរស និងរកុមស្សីស្សស់

5. អរៀបចាំអរជើសអរ ើសមន្តនតីជាំនាញកនុងរកុមការង្ករ និងអលខាធិការដ្ឋឌន

អដើមបីផតល់អនុសាសន៍

និងសរអសរគអរមាង

6. បអងាើតអវទិកាជ្ញមួយសារព័ត៌មាន

អដើមបីកាត់បនថយការអរើសអអើងរកុមបុរសស្សឡាញ់បុរស

និងស្សីស្សស់

7. វគគបណុត េះបណ្ឋ
ត លពិអរគេះអោបល់សីព
ត ីថយនឌ្័រ ដល់រកុមការង្ករអលខាធិការដ្ឋឌន និងរកុម
ការង្ករថ្ននក់ជ្ញតិ

8. ចូលរួមកិចចរបជុាំរបចាំឆ្នាំ សតីពីអវទិកាសារព័ត៌មាន ថ្ននក់តាំបន់ (ASEAN) សតីពី HIV និងរកុម
បុរសស្សឡាញ់បុរស និងស្សីស្សស់

យុទធសាស្រសតទី ៣:

ពរងឹ ងសមតថភាពថ្ដគូ ពាក់ ព័នធ (

ពរងឹ ងការចូ លរូមរបស់អងគការសហគមន៍

ថដលអធវើការង្ករជ្ញមួ យរកុមបុ រសស្សឡាញ់បុរស និ ងស្សីស្សស់ អៅកនុងការអឆលើយ
អអដស៍ ជាំ ងឺអអដស៍)៖

តបនឹ ងអមអោគ

1. របមូលរបាយការណ៍ពីអងគការថ្ដគូថដលអធវើការង្ករជ្ញមួយរកុមបុរសស្សឡាញ់បុរស និងស្សី
ស្សស់
2. ពរងឹងសមាសភាពសមាជិករកុមការង្ករបអចចកអទសថ្ននក់ជ្ញតិ
3. អធវើការតាមដ្ឋន និងរតួតពិនិតយអឡើងវ ិញ MoU/LoA

រវាងរដ្ឋឌភិបាលជ្ញមួយអងគការបុរស

ស្សឡាញ់បុរស និងស្សីស្សស់ មណឍលសុខភាព

អដើមបីបងាលកខណៈង្កយស្សួលកនុងការ

អនុវតតនកា
៍ រង្ករ
4. អរៀបចាំវគគបណុត េះបណ្ឋ
ត លបអងាើនសមតថភាព

ដល់រកុមការង្ករអលខាធិការដ្ឋឌនថផនកភាពជ្ញ

អនកដឹកនាាំ រតួតនិតយ និងវាយតថ្មល និងការតសូមតិ

5. អរៀបចាំផ្ទលស់បូរបទពិ
ត
អសាធន៍តាមរយៈកមមសិកា

ឬការចូលរូមកិចចរបជុាំនានា

ជ្ញមួយអនក

ពាក់ព័នធ

6. បអងាើនការចូលរួមពីអងគការនានា ដូចជ្ញ

CCHR, OHCHR, RoCKអដើមបីពរងឹងសមតថភាពថផនក

សិទិធ និនានការអភទ និងអតតសញ្ហដណថយនឌ្័រ

យុទធសាស្រសតទី ៤: អលើកកាំ ពស់អលើការរបមូ ល និ ងអរបើ របាស់ព័ត៌មានជ្ញយុទធសាស្រសត ( រតួតពិ និតយ
ិ ី រកុមបុ រសស្សឡាញ់បុរស និ ងរកុមស្សីស្សស់ រតូវបានថកលាំអរ និ ងវាយ
និ ងតាមដ្ឋនកមមវធ
តថ្មលសមតថភាព របសិទធភាព និ ងផលប៉ោ េះពាល់ថ្នការអធវើបទអនតោគមន៍
)៖
1. ចុេះរតួតពិនិតយនិងរបមូលទិននន័យ ព័ត៌មាន ពីអងគការរកុមបុរសស្សឡាញ់បុរស និងរកុមស្សី
ស្សស់ អនកផតល់អសវា និងសហគមន៍រកុមបុរសស្សឡាញ់បុរស និងរកុមស្សីស្សស់ផ្ទទល់
នាយកដ្ឋឌន បង្ការ ថថទាំ និងគាំរទ

2. អរៀបចាំកិចចរបជុាំ ឬអវទិការផ្ទលស់បូរអោបល់
ត
ជ្ញមួយអងគការពាក់ព័នធគីន
ល ិក និងមណឍលសុខ
ភាព អដើមបីផ្ទលស់បូរអោបល់
ត
និងព័ត៌មាន

3. អរៀបចាំកិចចរបជុាំរតីមាសរកុមការង្ករបអចចកអទសថ្ននក់ជ្ញតិបុរសស្សឡាញ់បុរស និងស្សីស្សស់
4. អរៀបចាំកិចចរបជុាំរកុមការង្កអលខាធិការដ្ឋឌនបុរសស្សឡាញ់បុរស និងស្សីស្សស់របចាំថខ
បញ្ហ
ា របឈមៈ






មិនមានយនតការចាស់លាស់កុងការរបមូ
ន
លព័ត៌មានរបស់រកុមអលខាធិការដ្ឋឌន
ថផនការសកមមភាពខលេះមិនបានអនុវតតអៅតាមថផនការរបចាំឆ្នាំ

ការអរៀបចាំវគគបណុត េះបណ្ឋ
ត លដល់សមាជិករកុមការង្ករ មិនមានរបធានបទចាស់លាស់

ចាំអពាេះការចុេះអភិបាលកិចចរបស់សមាជិករកុមការង្ករមិនបានរគប់គនអដ្ឋយអោងតាមថវ ិកា
ភាពទន់អខាយថ្នបណ្ឋ
ត ញថ្ននក់ជ្ញតិ

សាំណូមពរ និ ងអនុ សាសន៍ ៈ


រតូវបអងាើតយនតការចាស់លាស់កុងការរបមូ
ន
លព័ត៌មានរបស់រកុមអលខាធិការដ្ឋឌន ពីអងគការ
ថ្ដគូ អដ្ឋយកាំណត់អរៀងោល់មួយរតីមាសមតង។



ថផនការសកមមភាពរបចាំឆ្នាំ រតូវអលើកមកពិភាកាបថនថម អៅកិចចរបជុាំរកុមអលខាធិការដ្ឋឌន
ថខអរកាយ



ការអរៀបចាំវគគបណុត េះបណ្ឋ
ត លរតូវកាំណត់អនកចូលរួម និងរបធានបទឲ្យបានចាស់លាស់(ស
មាជិករកុមការង្ករ អាជ្ញញធរមូលដ្ឋឌន និងថ្ដគូពាក់ព័នឌ របធានបទ កាត់បនថយការអរើសអអើង
និងមាក់ង្កយ ការជាំរញ
ុ អៅរកអសវា...)



សូមឲ្យសមាជិករកុមការង្ករថដលមកពីរកសូងពាក់ព័នឌ បង្កាញពីអគលនអោបាយ ឬព័ត៌
មានអផសងៗថដលរកសួងបានអនុវតតកនលងមកទក់ទងជ្ញបុរសស្សឡាញ់បុរស និងស្សីស្សស់
និងបញ្ហ
ា អអដស៍



សូមអាំពាវនាវដល់ោល់បុគគល អងគការនានា សាថប័នជ្ញតិ អនតរជ្ញតិ រកុមការង្ករបអចចកអទស
ថ្ននក់ជ្ញតិបុរសស្សឡាញ់បុរស និងស្សីស្សស់ សាវគមន៍ និងទទួលសមាជិកថមីៗ



ការចុេះអភិបាលកិចច រតូវមានថផនការ និងកាំណត់អគលអៅចាស់លាស់



បណ្ឋ
ត ញថ្ននក់ជ្ញតិរតូវពរងឹងសាថប័នរបស់ខួន
ល និងអដើរតួនាទីជ្ញអនកសរមបសរមួលតាាំងពី
ថ្ននក់ជ្ញតិ ដល់ថ្ននក់អរកាមជ្ញតិ (សហគមន៍)



សាំណូមពរដល់សមាជិក សូមបរិចចគអពលអវលា អដើមបីចូលរូមរបជុាំទាំងរកុមការង្ករអលខាធិ
ការដ្ឋឌន ក៏ដូចរកុមការង្ករបអចចកអទសឲ្យអទៀងទត់ និងរគប់ៗគន

នាយកដ្ឋឌន បង្ការ ថថទាំ និងគាំរទ

សមាជិ ករកុមការង្ករចូ លរួមកិ ចចរបជុាំ
២.ការបង្កាញពីលទឌផលអងគការជ្ញថ្ដគូអនុវតតការង្ករកនុងចាំអណ្ឋមបុរសស្សឡាញ់បុរស និង

ស្សីស្សស់ រយៈអពលកនលងមក អរកាមការឧបតថមថវ ិកាពី អងគការខាណ្ឋ សរមបសរមួលបង្កាញ
អដ្ឋយអលាកឡាយ ហួយ សមាជិកអលខាធិការដ្ឋឌនបុរសស្សឡាញ់បុរស និងស្សីស្សស់
តាំ បន់ រគបដណតប់ របស់អងគការខាណ្ឋកនុងរតី មាសទី ១
ឆ្នាំ២០១៤

IPs

No

Province
PNP

MSM

TG

532

100

1

CSSD

2

KHEMARA

PNP

588

0

3

SIT

PNP

20

15

KDL

39

37

PNP

530

KDL

310
282

4

MHC

KCM
KHK
SRP

301
864

SRP

5

MHSS

នាយកដ្ឋឌន បង្ការ ថថទាំ និងគាំរទ

302

BMC

650

PNP

1164

BTB

2514

206

BMC

620

147

KCN

473

41

PLN

287

0

PST

416

46

PVG

297

0

KSP

700

0

KTM

484

35

11071

929

Total

តំ បន់ គ្របដណ្តប់ របស់អង្គការខាណាក្នុង្គ្តី មាសទី
មួ យ ឆ្នំ២០១៤

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
CSSD

KHEMARA

SIT

MHC

MSM

TG

MHSS

Total

ការរបឈមៈ


កងវេះព័ត៌មានរវាងគន និងគន កងវេះការរគប់រគង ថដលជ្ញបញ្ហ
ា របឈម



លកខខណឍCD4 អដើមបីទទួលបានARTសរមាប់MARPមិនទន់បានអនុវតតអពញអលញ និង
មួយចាំនួនមិនមានព័តមានអាំពីចាំនួនCD4






ទិននន័យរបាយការណ៍អងគការថ្ដគូមិនបានអធវើបចចុបបននភាពអពញអលញ
បុគគលិក និងOW របស់អងគការថ្ដគូ ថដលសុាំលាឈប់មានចាំនួនអរចើន
ការផ្ទលស់បូរទី
ត លាំអៅរបស់ MSM/TG ញឹកញាប់
កងវេះខាតសាំភារៈអធវើអតសត។

សាំណូមពរ និ ងអនុ សាសន៍ ៈ


សូមអសនើរឲ្យអផទៀងផ្ទទត់ទិននន័យជ្ញមួយមជឈមណឍលជ្ញតិរបយុទឌនឹងជាំងឺអអដស៍ អសើរថសបក
និងកាមអោគ

នាយកដ្ឋឌន បង្ការ ថថទាំ និងគាំរទ



កិចចរបជុាំរតីមាសអលើកអរកាយ អសនើរអអញ្ជើញខាងមជឈមណឍលជ្ញតិរបយុទឌនឹងជាំងឺអអដស៍
អសើរថសបក និងកាមអោគ ចូលរួមអធវើបទបង្កាញទក់ទងបទអនតោគមន៍បង្ការ ពាបាល និង
ថថទាំ



កងវេះខាតសាំភារៈអធវើអតសត អសនើរឲ្យអងគការខាណ្ឋអធវើអនតោគមន៍ និងអធវើទាំនាក់ទាំនងជ្ញមួយ
មជឈមណឍលជ្ញតិរបយុទឌនឹងជាំងឺអអដស៍ អសើរថសបក និងកាមអោគ



អសនើសូមសមាជិក និងអងគការជ្ញថ្ដគូអនុវតតអៅតាមអនុសាសន៍ថ្នកិចចរបជុាំ អដើមបីអនុវតត
គាំអោងរបកបអដ្ឋយរបសិទឌភាព និងរបសិទឌផល។

៣.ការបង្កាញពីបទពិអសាធន៍លៗ
អ របស់អងគការសុខភាពបុរសកមពុជ្ញ ថដលបានអនុវតតកនលងមកនិង
របធានបទអផសងៗ សរមបសរមួលបង្កាញអដ្ឋយអលាក អដ្ឋក បញ្ហដ សមាជិកអលខាធិការដ្ឋឌនបុរស
ស្សឡាញ់បុរស និងស្សីស្សស់
តាំ បន់ រគបដណតប់និ ងចាំ នួនរកុមអគលអៅឆ្នាំ២០១៤

No

Province

MSM

TG

No of Educated

1

PNP

1100

N/A

1164

2

BTB

2514

206

2785

3

BMC

620

147

983

4

PLN

245

42

275

5

PST

510

47

532

6
7

KTM
KCN

484
473

35
41

580

8

KPS

700

0

590
670

9

PVG

450

23

495

541

8074

Total

7096

បញ្ហ
ា របឈមៈ


ជាំនាញថ្នការផតល់របឹការបស់OW អៅមានកាំរ ិត



ពុាំមានអតសតសាំោប់ពិនិតយជាំងឺសាវយរគប់រគន់



ការទុកដ្ឋក់អតសតរបស់OW អៅមានកាំរ ិត

សាំណូមពរ និ ងអនុ សាសន៍ ៈ


ផតល់វគគបណុត េះបណ្ឋ
ត លអៅ OW ថដលរតូវអរជើសអរើសថមី និងអនកចស់អលើជាំនាញផតល់របឹកា
និងអធវើអតសតឈាម



សូមផតល់អតសតសាំោប់ពិនិតយជាំងឺសាវយពីកាំអណើតឲ្យបានរគប់រគន់ និងទន់អពលអវលា



សមាជិករកុមការង្កររតូវអធវើការទាំនាក់ទាំនងអឡើងវ ិញជ្ញមួយថ្ននក់តាំបន់ និងអនតរជ្ញតិ



រតូវអធវើបចចុបបននភាពនូវព័ត៌មាន ថដលទក់ទងថវ ិកា/ccc



ឯកសារ និងបទបង្កាញនានារតូវបកថរប និងសរអសរជ្ញអខមរៈភាសារ

នាយកដ្ឋឌន បង្ការ ថថទាំ និងគាំរទ




តាមរយៈថ្នកិចចរបជុាំអនេះ សូមសាំណូមពរ បអូនៗជ្ញសកមមជនរកុមការង្ករ ជួយអប់រ ាំបនតដល់

រកុមបុរសស្សឡាញ់បុរស និងស្សីស្សស់ ឲ្យរកានូវភាពថ្ថលថូរន និងសីលធម៌សងគមឲ្យបានលអ
សមាជិករកុមការង្ករអាចពិនិតយអមើល និងថសវងរកព័ត៌មានសាំខាន់ៗទក់ទងរកុមបុរស

ស្សឡាញ់បុរស និងស្សីស្សស់ តាមរយៈ Website របស់អាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទឌនឹងជាំងឹអអដស៍
www.naa.org.kh។
ថផនការបនាទប់


អរៀបចាំកិចចរបជុាំរបចាំថខ ថ្នរកុមការង្ករអលខាធិការដ្ឋឌនបុរសស្សឡាញ់បុរស និងរកុមស្សី
ស្សស់ អៅថ្ថៃទី៤ ថខកកាដ្ឋ ឆ្នាំ១០១៤ អៅអាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទឌនឹងជាំងឺអអដស៍



អរៀបចាំកិចចរបជុាំសរមបសរមួលជ្ញន់ខពស់សីព
ត ីការកាត់បនថយការអរើសអអើង និងមាក់ង្កយ
អដើមបីពរងឹងការអនុវតតន៍បទអនតោគមន៍កុងការបង្ក
ន
ា រអមអោគអអដស៍ ជាំងឺអអដស៍ កនុងចាំអណ្ឋម
រកុមបុរសស្សឡាញ់បុរស និងស្សីស្សស់

កនុងកមមវ ិធីបង្ការអម
អោគ អអដស៍ ជាំងឺអអដស៍ កនុងចាំអណ្ឋមរកុមបុរសស្សឡាញ់បុរស និងស្សីស្សស់



អរៀបចាំវគគបណុត េះបណ្ឋ
ត លដល់មន្តនតីមានសមតថកិចចនិងអនកសារព័ត៌មាន



ចុេះអភិបាលកិចចអៅអលើគុណភាពថ្នការផតល់អសវាសុខភាព និងបញ្ហ
ា របឈមនានា



របមូលរបាយការណ៍ពីអងគការថ្ដគូថដលអធវើការជ្ញមួយរកុមបុរសស្សឡាញ់បុរសនិងស្សី
ស្សស់



អរៀបចាំកិចចរបជុាំរកុមការង្ករបអចចកអទសថ្ននក់ជ្ញតិបុរសស្សឡាញ់បុរស និងស្សីស្សស់ អៅថ្ថៃ
ទី៣០ ថខកញ្ហដ ឆ្នាំ២០១៤។

នាយកដ្ឋឌន បង្ការ ថថទាំ និងគាំរទ

