
                                                                   ្រពះ ជ ច្រកកមពជុ 

             ជ          សន        ្រពះម ក ្រត 
 

 ជញ ធរជ ្របយទុធនឹងជំងឺេអដស ៍                         
                   របយករណ ៍

                កិចច្របជុំ្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ នបរុស្រស ញ់បរុស និង្រសី្រសស ់    
្របយទុធនឹងជំងឺេអដស ៍ 

            ៃថងទី១៦ ែខសី  ឆន ំ២០១៦ េន ជញ ធរជ ្របយទុធនឹងជំងឺេអដស ៍

១-េគលបំណង៖ 
េគលបំណងៃនកិចច្របជំុពិភក េរៀបចំេលើរេបៀប រៈស្រមប់កិចច្របជំុ្របចំ្រតីមសៃន្រកុម

ករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍។    

មរយៈៃនកិចច្របជំុសមជិក្រកុមករងរទំងអស់រពឹំងថ នឹងបនរេបៀប រៈស្រមប់េរៀបចំ
កិចច្របជំុ្របចំ្រតីមសៃន្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទធ
នឹងជំងឺេអដស៍។    

២-កលបរិេចឆទ ទីកែន្លង និងវត្តមន៖ 
កលបរេិចឆទ:  ៃថងទី១៦ ែខសី  ឆន ំ២០១៦ 
ទីកែន្លង       : េន ល្របជំុ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ 

វត្តមន        : NAA, MHC,MHSS,RHAC,FHI360,MEC,KHAMARA  

អវត្តមន     : SIT,CSSD,CPN+,KHANA,BC,PSC,(UNAIDS,PSK,AHF confirmed) 
៣- ធី ្រស្ត៖ ពិភក រមួ 

៤-លទធផល៖            

េនៃថងអងគ រ ទី១៦ ែខសី  ឆន ំ២០១៦  េវ េម៉ង៩:០០នទី្រពឹក ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺ
េអដស៍ បនេរៀបចំនូវកិចច្របជំុ្របចំែខរបស់្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ នបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី
្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ែដលមនសមជិកចូលរមួ្របមណ០៩នក់ េ្រកមករដឹកនំកិចច្របជំុ
េ យេ កេវជជ. វុងឹ យ៉ ត ្របធននយក ្ឋ ន បងក រ ែថទំ និងគំ្រទ  ៃន ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹង
ជំងឺេអដស៍។  ជកិចចចប់េផ្តើម េ ក្របធនអងគ្របជំុ បនែថ្លងអំណរគុណដល់សមជិក្រកុមករងរ
េលខធិករ ្ឋ ន ែដលបនចូលរមូ្របជំុនេពលេនះ ្រពមទំងបនពិនិតយពិភក លំអិតេលើរេបៀប រៈ
ែដលបនេ្រគងទុក េ យសេ្រមចលទធផលដូចខងេ្រកម៖ 



8. nUJUili: t\JUfl VA gLuq LumL~ffi t\JtSL~HillHT1m tgfi nr t\J~ Am ~tF fUUiJnn m
tF t\J Su LnlLt\J tULUu.r~ :3u a 13tHwN i

• illiUir1 m ~iQl wAlHlntillsffl n tSL~HilliWHutg fi tCJfU( L~HAlWH
tru21fiAln:hs)••

• ffHUir1 m ~Ali~ rutfUil ~8ffl n truL~tfqit\JLfUrLfl mqifU suU't5
Lt\J tU (HWjHnIHuf:'n ~LUu.r~:3u a13tHwN tnltfUJfi su mum j:i)

• ill iUir1 m ~ ru ~ u rl5Hun tLufl CJjt:1su AliLUL~~wnri CJQu GtblJTlHLtl5
U I

Ut\JtU miUutCJfUfiHf:'n mtJo8~( tUfiHtuftfflHWlStSHtJiHrulrl5n c:t cr n iUJ 2
I

trl~Luu.r~:3ua13tHwN ttl5tfUJfi· SuillHtllj:i SUHWjHOjlrl5

Uul tLtrlt t'I.t8 ffl nLUrn n S H~ Ali 21nrrn 1

tr. illmir1 m ~ t\Jffi a fiffl n Su rn S n~m g ffli: Ag CJ~ ru ~ fUL~tm tUfUffi a fitS L~H
ill i tnm tg fi tCJt\J ~ A tn ~ qi fULfUnn m qi fU Su Ltl5Lt\JtULUu.r~ :3u a 13tHwN R ~ U
L~HilliUl i tru 21 fi illi ~ sLu u.r~:3 u a13tHwNl

a-ffisms~~ru~~~gts~~
8. L~HAl iUli rru 21 fi ill i ~ Sqi fULfUrLflmqi fU SuLtl5LfU tU :3u tDUG tnJ ~tJ1Al nn:

~fiiQl urrrunn lSL~Hill iwHU tgfi tCJfU~ nrn ~qi fUUi.JrLflmqi t\J SuLtl5LfUtULUu.r~:3 u
ai5tHjjNtJ08~1

tr. tDUGAgLuq Lum t2 tSL~HAliUli trl521 GAli~ Sqi t\JLt\JCJjlmqi fU SuLtl5LfUtU

LUu.r~:3u a13 tHw N mit2 tLillWI
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