្រពះ ជ
ជតិ

ច្រកកមពជ
ុ

សន ្រពះម

ក ្រត

  

របយករណ៍កិច្រច បជុំ
្រកុម្របឹក បេចចកេទសេលើកទី៥ ៃន

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍

ៃថងទ០
ី ១ ែខកញ
ញ ឆន ២០១៦
ំ

េរៀបចំេ

យ៖ នយក ្ឋ នទក់ទង និងចលន្របភពធនធន

ៃនអគគេលខធិករ ្ឋ ន

ឧបតថមភេ

ំ ឺេអដស៍
ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជង

យ៖ ថវិកជតិ

1

១. េសចក្ដេី ផ្ដើម៖
េន្រពឹកៃថងទី០១ ែខកញញ ឆនំ២០១៦

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ បនេរៀបចំកិចច្របជុំ

្រកុម្របឹក បេចចកេទសេលើកទី៥ ស្រមប់ឆនំ២០១៦ េ្រកមករដឹកនំរបស់ ឯកឧត្តម េវជជបណ្ឌិត

ែតង គនធី អគគេលខធិករ
ជំងឺេអដស៍

េ

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េនបនទប់្របជុំ

យមនករអេញជើញចូលរួមមកពីតំ

ង្រកសួង-

ថ ប័ន

ជញធរជតិ្របយុទធនឹង

្រពមទំងតំ

ងអងគករ

មិនែមនរ ្ឋ ភិបល ចំនួន៣៥រូប ។ កិចច្របជុំេនះទទួលបនករឧបតថមភពីថវ ិកជតិ ។
២. េគលបំណងៃនកិចច្របជុំ៖
េដើមបីបង្ហញពីរបយករណ៍វឌ នភព សមិទធផល និងទិសេ
រ ីក ល

លេមេ គេអដស៍

្រពមទំងពិ ភក

បន្តកុងករេឆើ
ន
្លយតបេទនឹ ងករ

ស្រមបស្រមួលករងរបេចចកេទស

មរេបៀប រៈ

ដូចខងេ្រកម៖
- មតិ

្វ គមន៍ និងេគលបំណង ៃនកិចច្របជុំ

- របយករណ៍្របចំែខ របស់

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍

- បទបង្ហញពីែផនករថវ ិកជតិស្រមប់ទប់

ក ត់េមេ គេអដស៍ និ ងជំងឺេអដស៍

- បទបង្ហញពីគំនិតផ្តួចេផ្តើមករេឆ្លើយតបេមេ គេអដស៍

មរយៈៃដគូសហគមន៍ ចំេពះ្រកុម

្របឈមមុ ខខពស់(MCPI)។

- បទបង្ហញពីករប៉ ន់្របមណកនុងករចំ

- របយករណ៍សកមមភពទប់
្រកសួងករងរ និងបណុ្ត ះប

យេទេលើករងរេអដស៍ថនក់ ជតិ (NASA)

ក ត់កររ ីក ល

លេមេ គេអដស៍ និងជំ ងឺេអដស៍ របស់

្ត លវ ិជជជីវៈ។

- និងបញ
្ហ េផ ងៗ

៣. ដេំ ណើរករ និងលទធផលៃនកិចច្របជុំ៖
ជកិចចចប់េផើ្តម ឯកឧត្តម េវជជបណ្ឌ ិ ត ែតង គនីធ អគគេលខធិករ
េអដស៍ បនមនមតិ

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺ

្វ គមន៍ និងែថ្លងអំណរគុណ ដល់សមជិ ក-សមជិ ក ្រកុម្របឹក បេចចកេទស

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ទំងអស់ ែដលបនអេញជើញចូលរួមនេពលេនះ េហើយកិចច្របជុំនឹង
្រប្រពឹត្តេទ

មរេបៀប រៈែដលបនេ្រគងទុក។

្របធនបទទី១៖ ឯកឧត្តម េវជជបណិ្ឌត ជ េប៉ អគគេលខធិកររង
បនជ្រមបជូនពីរបយករណ៍សេងខប
ែខសី
•

របស់

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍

ឆនំ២០១៦ ដូចខងេ្រកម៖
េនៃថងទី០២ ែខសី
បនចុះែស្វងយល់

ឆនំ២០១៦ ឯកឧត្តមអគគេលខធិករ
និងពិភក រកដំេ

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍

ះ្រ

យ

ែដលបនេធ្វើកុង
ន

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំ ងឺេអដស៍

សំ ប់ករងរបងករករឆ្លងថមីៃនេមេ គ

េអដស៍ ជមួយអនកអនុវត្តផទល់ និង្រកុម្របឈមមុខខពស់ េន្រកុងកំពង់ចម េខត្តកំពង់ចម។
ឯកឧត្តមបនេកតសរេសើរដល់ករ្របឹងែ្របងអនុវត្តករងរេដើមបីលុបបំ បត់ករឆ្លងថមី
្របឈមនឹងករលំបកយ៉ ង

ក៏េ

យ។
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េទះបី

•

េនៃថងទី០៣ ែខសី

ឆនំ២០១៦ េន្រកុងកំពង់ចម ឯកឧត្តមអគគេលខធិ ករ

ជញធរជតិ

្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ បនចូលរួមេវទិកស្រមបស្រមួល និងព្រងឹ ងកិ ចចសហ្របតិ បត្តិករ រ ង
មចស់េស កំ

ន្ត

ទំងអស់ បន

និងអនកេធ្វើករជមួយេមេ គេអដស៍។

ជលទធផលមចស់េស កំ

ំងចិ ត្តកុងករសហករគ
ន
ន េដើមបីសេ្រមចេគលេ

រួមគឺមិនេ

ន្ត

យមនករចម្លង

ថមីៃនេមេ គេអដស៍។
•

ៃថងទី០៤ ែខសី

េអៀង

េទសរដ្ឋម្រន្តី

ឆនំ២០១៦ េនទី
ម ូលី

ន ក់ករ

្របធន

្រកុមករងររួមរ ង ជរ ្ឋ ភិបល

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍

បនដឹកនំកិចច្របជុំ

និងៃដគូអភិវឌ ន៍េលើករងរ្របយុទធនឹងជំ ងឺេអដស៍

មនករចូលរួមពីឯកឧត្តម េ

កជំទវ េ

តំ

មចស់ជំនួយ តំ

ងទី ភនក់ងរៃដគូអភិវឌ

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ឯកឧត្តម

ក េ

ក្រសី ជតំ

ង

េ

យ

ថ ប័ ន ្រកសួងពក់ព័នធ

ងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល អងគករសងគម

សុីវ ិល អងគករសហ្របជជតិ េដើមបីពិនិតយ និ ងពិភក េលើ៖
-េសចក្តីសេ្រមច
ទី្រកុងញូយ៉ក

និងរបយករណ៍ៃនកិចច្របជុំកំពូលអងគករសហ្របជជតិ

សហរដ្ឋ

េមរ ិក

េន

ច្រកកមពុជពីៃថងទី០៨-១០
ែខមិថុន ឆនំ២០១៦។ សមជិក-សមជិក ៃនកិចច្របជុំកំពូលអងគករសហ្របជជតិ បន
ឯកភពជេគលនេយបយ
្រតឹមឆនំ២០៣០។

របស់គណៈ្របតិភូៃន្រពះ ជ

កលកនុងករលុបបំបត់ ករចម្លងេមេ គេអដស៍

េ

យបន

-របយករណ៍ និងកិចចពិភក ស្តីពីបរ ិយកសគំ្រទែផនកចបប់ ដល់ករេឆ្លើយតបេទនឹង
េមេ គេអដស៍

និងជំងឺេអដស៍

សំ ប់េគលេ

ចំបងៗ

និងសូចនករៃនលទធផលសេ្រមច

បនៃនសកមមភពអនុវត្តករងរ ែផនកបរ ិយកសគំ្រទែផនកចបប់ និងករចូលរួមចំែណក
ភរកិចច និងករទទួលខុស្រតូវៃនែផនក និង
-ទស នៈទន

ម

ថ ប័នពក់ព័នធទំងអស់។

និងដំេណើរករេធ្វើមូល ្ឋ នីយកមមៃនេគលេ

អភិវឌ ន៍្របកបេ

យ

និរន្តរភព កនុងករេឆ្លើយតបេទនឹងេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ ែដល្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ
បនេ្រគងថនឹងលុបបំបត់ករចម្លងេមេ គេអដស៍េន្រតឹមឆនំ២០២៥ កនុងបរ ិបទៃនករធ្លក់ចុះ
ៃនជំនួយហិរញញ វតថុពីមចស់ជំនួយ។
•

េនៃថងទី០៨ ែខសី

ឆនំ២០១៦

បន្របជុំជមួយគណៈកមមធិករ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍

ជធនីភំេន ពញ និងៃដគូពក់ ព័នធ កនុងេគលបំណងពិភក េលើបញ
្ហ ្របឈមនន េដើមបីផ្តល់
បរ ិយកសគំ្រទដល់្រកុម្របឈមមុខខពស់ េនមនទីរសុខភិបល ជធនី ភំេន ពញ។ ជលទធផល
េយើងបនរកវ ិធី ឬយន្តករេដើមបីេ

ះ្រ

យ

េ

យសេ្រមចេរៀបចំកិចច្របជុំ គណៈកមមធិករ

្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ជធនីភំេន ពញ េនៃថងទី២២ ែខកញញ ឆនំ២០១៦។
•

នៃថងទី១៧ ែខសី
េអដស៍ ដឹកនំផទល់េ
ជំងឺេអដស៍

ឆនំ២០១៦ េនេខត្តេសៀម ប គណៈ្របតិភូ

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺ

យឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តី េអៀង ម ូលី ្របធន

បនចូលរួមកិចច្របជុំមួយែដលេរៀបចំេ

ជញធរជតិ្របយុទធនឹង

យគណៈកមមធិករេអដស៍េខត្តេសៀម ប

និងអងគករែខមរបំេរ ើសុខភព្របជជន (PSK) កនុងេគលបំ ណង ជ្រមុញេសចក្តីជូនដំណឹងរបស់
3

ជរ ្ឋ ភិបលេលខ ៦៦ ស្តីពីករអនុវត្តកមមវ ិធីេ្របើ្របស់េ្រ

មអនម័យ១០០%។ ឯកឧត្តម

ក៏បនផ្តល់កិតិយ
្ត សជូ ននូវប័ណ្ណសរេសើរដល់មចស់េស ឯកជនមួ យចំនួន
កនុងករជំរញ
ុ េលើកកំពស់ករេ្របើ្របស់េ្រ
េអដស៍ដល់្របជពលរដ្ឋ។
•

េនៃថងទី១៨

ែខសី

ឆនំ២០១៦

ែដលសកមមចូលរួម

មអនម័យ េដើមបីបងករករពរមិនេ
ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍

យឆ្លងេមេ គ

បនេរៀបចំកិចច្របជុំ

ពិភក មួ យេ្រកមករដឹកនំរបស់ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តី េអៀង ម ូលី ្របធន
្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េ

យមនករចូលរួមពី

ជញធរជតិ

ថ ប័នរដ្ឋ និងអងគករសងគមសុីវ ិល រួមមន ៖

មជឈមណ្ឌលជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េសើែសបក និងកមេ គ HACC, KHANA, FHI 360 ,
MHSS និង PSK ។ កិចច្របជុំបនពិភក េផ្តតេលើសកមមភព្របយុទធនឹងជំ ងឺេអដស៍ ែដលកំពុង
អនុវត្ត ករលំបក ករ្របឈម ជពិេសសករស្វះែស្វងរកដំេ

យេលើបញ
្ហ ថវ ិក និង

ះ្រ

ករេ្រត មសកមមភពស្រមប់ឆនំបន្តបនទប់ ។
•

នៃថងទី១៩ ែខសី

ឆនំ២០១៦ េន្រកសួងករងរ និងបណុ្ត ះប

្ត លវ ិជជជីវៈ គណៈកមមករ

ស្រមបស្រមួល្រតីភគី ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ និងេ្រគ ងេញ នេនកែន្លងេធ្វើករ (TCC) បនេបើក
កិចច្របជុំេលើកទីបីស្រមប់ឆនំ២០១៦ េដើមបី្រតួតពិនិតយេលើករងរែដលបនអនុវត្តកន្លងមករបស់
្ត លវ ិជជជីវៈនឹងផ្តល់ប័ណ្ណសរេសើរ

សមជិក្រកុមករងរ េហើយ្រកសួងករងរ និងបណុ្ត ះប

ដល់េ ងច្រក សហ្រគស
•

េនៃថងទី២៤ ែខសី
សហករកមមវ ិធី
អភិវឌ ន៍

ែដលេធ្វើករងរ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍បនល្អ។

ឆនំ២០១៦

ម តហគឺល

ចូលរួមជ គមិនកនុងេវទិកស្រមបស្រមួល និងព្រងឹ ងកិ ចច

ែដលេរៀបចំេឡើងេ

េ្រកមគេ្រមងេផ្លកសុីប េ

មូល ្ឋ ន សមតថកិចច មចស់េស
រ ំែលកបទពិេ

យសមគមន៍ នរ ីកមពុជេដើមបីសន្តិភព

យមនអនកចូ លរួម ពីតំ

និង្រកុមេគលេ

ធន៍ករអនុវត្តន៍លៗ
្អ

ងមនទីរពក់ព័នធ

និង

ជញធរ

េនេខត្តេសៀម ប។ ជលទធផលបនែចក

បញ
្ហ ្របឈម

ដំេ

ះ្រ

យ

និងយុទធ

្រស្តកុង
ន

កនុងកមមវ ិធី ម តហគឺល
េនមណ្ឌលគំរឲ
ូ យកន់ែត្របេសើរ និងបនព្រងឹងយន្តករស្រមបស្រមួលពីភគី ពក់ព័នធថនក់ជតិ
ករអនុវត្តន៍គេ្រមងបងកររ ីក ល

លេមេ គេអដស៍

និងជំងឺេអដស៍

និងថនក់េ្រកមជតិ ស្រមប់សុខដុមនីយកមម និងបេងកើតបរ ិយកសល្អកុងករគំ
ន
្រទករអនុវត្តន៍

កមមវ ិធី
•

ម តហគឺលរបស់មណ្ឌលគំរ។
ូ

នៃថងទី២៣-២៥ ែខសី
្របតិភូ

២០១៦ ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តី េអៀង ម ូលី បនដឹកនំគណៈ

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ចុះសិក ែស្វងយល់ និង

កសួរសុខទុកខអនករស់េន

ជមួយេមេ គេអដស៍ ែដលកំពុងទទួលេស េនកនុងមនទីេពទយបែង្អកេខត្ត និងចូលរួមកិចច្របជុំ
្ហ
គណៈកមមធិករ្របយុទធនឹងេអដស៍េខត្តរតនគិរ ី និងេខត្ត្រកេចះ េដើមបីពិនិតយពិភក េលើបញ
្របឈមនន

ជពិេសសបញ
្ហ ថវ ិកសំ ប់ ករអនុវត្តសកមមភព្របយុទធនឹងជំ ងឺេអដស៍បន្តេទ

មុខេទៀត និងស្វះែស្វងរកដំេ

ះ្រ

យជក់ែស្តង

ម

ថ នភពេនថនក់េ្រកមជតិ គឺសំេ

ព្រងឹងករអនុវត្តេសចក្តីជូនដំណឹងេលខ ៦៦សជណ ចុះៃថងទី១៤ ែខតុ
ជរ ្ឋ ភិបល

ស្តីពីករេលើកកមពស់ករេ្របើ្របស់េ្រ
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ឆនំ១៩៩៩ របស់

មអនម័យ១០០ភគរយ។

ឯកឧត្តម

េទសរដ្ឋម្រន្តី

ក៏បនេលើកេឡើងជសំណូមពរ

នគរបលយុតិធ
្ត ម៌ និ ង
្របកន់

ថ ប័នតុ

សុំកិចចសហករជមួយ

ករ សូមកុំយកបញ
្ហ េ្រ

ថ ប័នមនសមតថកិចច

មអនម័យេធ្វើជភស្តុ

ង េចទ

ក់ ទមងន់េទសេទេលើករ្រប្រពឹតិអ
្ត ំេពើេពសយចរ និងអំេពើ ជួញដូរមនុស ។

ែផនករសកមមភពរបស់្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទជ
ធ ន និងយុវនីតិសមបទៈ
-េនៃថងទី០៨ ែខសី

ឆនំ២០១៦ នយក ្ឋ នសុខមលភពសងគម បនចុះសួរសុខទុកខកុមរ

មនផទុកេមេ គេអដស៍ ចំនួន១០នក់ េនកនុងអងគករបេ្រមើកមពុជ។
ែផនករសកមមភព និងទិសេ
•

េរៀបចំកិចចពិភក េ្រត មសិកខ

កនុងករប្រញ
ជ ប
រ ស្តីពីេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍
ស្រមប់ផ ព្វផ យបន្តកុងពិ
ន
ធីបុណយអុំ ទូក បែណ្តត្របទីប និ ង សំពះ្រពះែខ

ដល់សិលបករ

អកអំបុក និងទិ ពិភពេ
•

ស្រមប់ែខកញញ ឆនំ២០១៦

បន្ត

ម

នឯក

ក្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍១ធនូ ឆនំ២០១៦។

រស្រមប់អនុ វត្តសកមមភពមូលនិ ធិសកលកូដ ១៦២ ស្តីពីករចុះអភិ បល

កនុងករេឆ្លើយតបេមេ គេអដស៍ និងករផ្តល់ប័ណ្ណសមធម៌ ។
•

ទក់ទងេទ្រកសួងែផនករ ស្តីពីដំេណើរករសកមមភព ID Poor កនុងែខកញញ ឆនំ២០១៦។

•

េរៀបចំឯក

រស្រមប់កិចច្របជុំគណៈកមមធិ ករ្របយុទធនឹងជំ ងឺេអដស៍ ជធនីភំេន ពញ េនៃថងទី

២២ ែខកញញ ឆនំ២០១៦។
•

េរៀបចំបចចុបបននភពគណៈកមមធិករ្របយុទធនឹងជំ ងឺេអដស៍េខត្ត-្រកុង ទំង២៥។

េ្រកយពីបង្ហញចប់

ឯកឧត្តម្របធនអងគ្របជុំ

្រកុមករងរបនេធ្វើកន្លងមក

ស្រមប់

្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍។
តំ

បនេសនើេ

យបែនថមនូវសកមមភពែដលសមជិក

ក់បញូច លេទកនុងរបយករណ៍្របចំែខរបស់

ជញធរជតិ

ងេលខធិករ ្ឋ ន្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ជធនី ភំេន ពញ៖

កនុងែខកន្លងមកតំ
ង ជញធរ
ជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ និងអងគករៃដគូ បនជួបពិភក ពីបញ
្ហ ្របឈមមួយចំ នួន េនកនុងមណ្ឌល

ៃ្រពសពឺ ែដលជកែន្លងស្រមប់
ពួកគត់ មិន

ក់ជនអនថ កនុងេនះក៏មនអនកផទុកេមេ គេអដស៍ ែដលេធ្វើេ យ
ចេទេបើកថនំ្របឆំងេមេ គេអដស៍ និងខកខនករេលបថនំ ជេហតុបងកេ យមនភព

ុ ំេទនឹងថនំ្របឆំងេមេ គេអដស៍។

បញ
្ហ ទំងអស់េនះនឹងេលើកយកេទេ

ះ្រ

គណៈកមមធិករ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ជធនីភំេន ពញ នៃថងទី២២ ែខកញញ ឆនំ២០១៦។

យកនុងកិចច្របជុំ

្របធនបទទី២៖
បទបង្ហញពីែផនករថវ ិកជតិស្រមប់ទប់

ក ត់េមេ គេអដស៍ និងជំ ងឺេអដស៍ េ

យឯកឧត្តម

ស៊ន ពិសដ
ិ ្ឋ ្របធននយក ្ឋ នរដ្ឋបល និងហិរញញ វតថុ៖
ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ជ

ករងរបងករ ទប់

ក ត់កររ ីក ល

ថ ប័នជន់ ខពស់របស់ជតិមនតួនទីដឹកនំ និ ងអនុវត្ត

លេមេ គេអដស៍ និ ងជំងឺេអដស៍ េនកនុង្រពះ ជ
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ច្រកកមពុជ

និងមនែផនករយុទធ

្រស្តជតិទូលំទូ

និងពហុវ ិស័យេឆ្លើយតបេទនឹងករ ល

យ

េអដស៍ និងជំងឺេអដស៍េលើកទី៤ស្រមប់ឆនំ ២០១៦-២០២០ កនុងទិសេ

លេមេ គ

៖

-ព្រងីកតំបន់្រគបដណ្តប់ៃនករែថទំ
-ពយបល ែថទំ និងគំ្រទ
-កត់បនថយផលប៉ះពល់
-ដឹកនំ និងេកៀរគរហិរញញ វតថុ
-បងក និងបេងកើតបរ ិ

ថ នគំ្រទករអនុវត្តចបប់និងេគលនេយបយ

-េធ្វើឱយ្របព័នធ្រតួតពិ និតយ និង យតៃម្លកន់ែត្របេសើរេឡើង។
ែផនករយុទធ

្រស្តជតិេនះនឹងផ្តល់នូវបរ ិយកសរស់េន្របកបេ

ពលរដ្ឋកមពុជឱយចកផុ តពី ករគំ មកំែហងេ
ឱយសេ្រមចនូវ “ េគលេ

យ

រេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍

្របែហល៥៨

នដុ

ដល់្របជ
មរយៈករេធ្វើ

៩០-៩០-៩០ ”។ ប៉ុែន្តបចចុបបនននិននករថយចុះនូវថវ ិកពីៃដគូអភិវឌ ន៍

ឧបសគគដល់ករងរបេចចកេទស និងកមមវ ិធី ករងរ
មន្របែហល១៦

យសុវតថិភព

នដុ

្ល រសហរដ្ឋ

្ល រសហរដ្ឋ

ជ

ថ ប័ន។ ថវ ិកស្រមប់ករងរេអដស៍កុងឆ
ន
ន ំ២០១៥

េមរ ិក គឺមនករថយចុះខ្លំងេបើេធៀបេទនឹងឆនំ២០១០ មន

េមរ ិក។ ចំេពះថវ ិកជតិេយើងមនស្រមប់សិកខ

ចំនួន២ដង

កនុង១ឆនំ ស្រមប់២៥ ជធនី -េខត្ត និង្រកសួងចំនួន៥ គឺ្រកសួងកិចចកនរ ី ្រកសួងព័ត៌មន ្រកសួង
េទសចរណ៍
្រកសួងសងគមកិចច
អតីតយុទធជន
និងយុវនីតិសមបទ
និង្រកសួងករងរ
និង
បណុ្ត ះប ្ត លវ ិជជជីវៈ។
្របធនបទទី៣៖
បទបង្ហញពីគំនិតផ្តួចេផ្តើមករេឆ្លើយតបេមេ គេអដស៍

្របឈមមុខខពស់ (MCPI) េ

យេ

ឹ យ៉
កេវជជ. វុង

មរយៈៃដគូសហគមន៍

ចំេពះ្រកុម

ត ្របធននយក ្ឋ នបងករ ែថទំ និងគំ្រទ៖

កនុងេគលបំណងធនថ ៃដគូទំងអស់ ( ថ ប័នពក់ព័នធ សងគមសុីវ ិល និង្របជជន្របឈម
មុខខពស់)
បនយល់យ៉ងេពញេលញពី ថ នភពេមេ គេអដស៍
និងមនករេឆ្លើយតបេទនឹ ងជំងឺ
េអដស៍។

ធនថៃដគូទំងអស់បនដឹងពី

ថ នភពៃនកររ ីក ល

អនុវត្តកមមវ ិធីៃដគូសហគមន៍េដើមបី្របជជន្របឈមមុខខពស់

លេមេ គេអដស៍

និងចូលរួម

េហើយៃដគូទំងអស់បនយល់ដឹងេពញ

េលញេលើជំ

នសំខន់ៗ េដើមបីសហករជៃដគូ កនុងេគលបំណងរួមចំែណកដល់ករគំ្រទ ដល់បទ
អន្ត គមន៍បងករ ែថទំជំងឺេអដស៍ របស់េស សុខភិបលស្រមប់្របជជន្របឈមមុខខពស់។
យុទធ

្រស្តរបស់កមមវ ិធី MCPI គឺេរៀបចំេ

យមនរចនសមព័នធដល់កមមវ ិធីៃដគូ សហគមន៍ េដើមបី

្របជជន្របឈមមុខខពស់ ស្រមប់េធ្វើករស្រមបស្រមួល និង្រគប់្រគង។ េរៀបចំេ
សុខដុមនីយកមមរ ងចបប់

និងេគលនេយបយេផ ងៗ។

េធ្វើករបណុ្ត ះប

ដល់្រកុមករងរៃដគូសហគមន៍ េដើមបី្របជជន្របឈមមុខខពស់ េន្រគប់លំ

យសុីសង្វក់គននឹង
្ត លព្រងឹ ងសមតថភព

ប់ ថនក់។ បេងកើតេ

យ

មន្របព័នធ្រតួតពិ និតយ អភិបលកិចច និងករ្រគប់្រគងរបយករណ៍។
ែផនករសកមមភពែដល្រតូវអនុវត្តចំេពះមុខ

គឺបេងកើត្រកុមករងរេឆ្លើយតបេទនឹងជំ ងឺេអដស៍

មរយៈៃដគូសហគមន៍េដើមបី្របជជន្របឈមមុខខពស់ទំងេនថនក់ជតិ និងថនក់េ្រកមជតិ។ ្របជុំ
ត្រមង់ទិសពីកមមវ ិធីេឆ្លើយតបេទនឹ ងជំងឺេអដស៍

មរយៈៃដគូសហគមន៍
6

េដើ មបី្របជជន្របឈមមុខ

