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 ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
របយករណ៍ 

កិចច្របជំុបូកសរបុលទធផល្របចឆំន ២ំ០១៦ និងេលើកទិសេ ែផនករ 
សកមមភពស្រមប់ឆន ២ំ០១៧ របស្់រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ ជត្ិរបយទុធ 
នឹងជំងឺេអដសក៍នងុចំេ ម្រកុមបរុសរមួេភទជមួយ បុរស និង្រកុមបំែប្លងេភទ 

 

 
 
 

ៃថងទី១៣   ែខធនូ   ឆំន ២០១៦  
 

េនស ្ឋ គរ េ ម៉េទវី េខត្តេសៀម ប 

េរៀបចេំ យៈ  អគគេលខធិករ ្ឋ ន នយក ្ឋ នបងក រ  ែថទ ំ និងគ្ំរទ 
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១. េសចក្ដីេផ្ដើម  

ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ សហករជមួយ្រកុមករងរេលខធកិ ្ឋ នបុរសរមួេភទជមួយ 
បុរស និង្រកុមបែំប្លងេភទ េ យមនករគ្ំរទថវកិពីអងគករMHSS និងMHC ម រយៈគេ្រមង Flagship 
បនេរៀបចំកិចច្របជុំបូកសរុបលទធផល្របចឆំន ២ំ០១៦ និង េលីកទសិេ ែផនករសកមមភពស្រមប់ឆន  ំ
២០១៧ របស់្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជត្ិរបយុទធនឹងជំងឺេអដស៍កនុងចំេ ម្រកុមបុរសរមួេភទជមួយ 
បុរស និង្រកុមបំែប្លងេភទ េន្រពឹកៃថងទី១៣ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ េ្រកមករដឹកនរំបស់ ឯកឧត្តមេវជជ. ែតង គនធី 
អគគេលខធកិរ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េនស ្ឋ គរេ ម៉េទវ ី េខត្តេសៀម ប េ យមនករ 
អេញជ ីញចូលរមួមកពីតំ ង្រកសួង- ថ ប័ន ជញ ធរមូល ្ឋ ន នគរបល តំ ងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិល 
ឱពុកម្ត យ ពយបល  នងិ្រកុមេគលេ ។   

២. េគលបំណងៃនកិចច្របជំុ 

ពិនតិយេមីលលទធផលសេ្រមចបន ករលំបក និងឧបសគគកនុងករអនុវត្តន៍ករងរកន្លងមក និងេលីក 
ទិសេ ស្រមប់អនុវត្តបន្ត។ 

      បនអនុ សនល៍្ៗអ ពីកិចច្របជុេំនះ េដីមបេីរៀបចំែផនករសកមមភព ស្រមប់អនុវត្តឆន  ំ២០១៧។ 
រេបៀប រៈៃនកិចច្របជុរំមួមនដូចខងេ្រកម៖ 

១.ពិនតិយេមីលពីរបយករណ៍សេ្រមចបនរបស់្រកុមករងរ ឆន ២ំ០១៦ 

២.បទបង្ហ ញពីគេ្រមងlinkagesរបស់អងគករFHI360 នងិែផនករសកមមភពឆន ២ំ០១៧ កមមវធិី 
គពំរផ្លូវចបប់ដល់្រកុម្របឈមមុខខពស់  

៣.បទបង្ហ ញពីលទធផលសកមមភពករផ្តល់េស ពិនិតយសុខភពកនុងចំេ ម្រកុមបុរសរមួេភទជ  
មួយបុរស និង្រកុមបំែប្លងេភទៃនមជឃមណ្ឌ លជត្ិរបយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េសីរែសបក និងកមេ គ។  

៤.ករេរៀបចំទិសេ  និងយុទធវធិកីរងរស្រមប្់រកុមករងរបេចចកេទស ឆន ២ំ០១៧។ 
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៣. ដំេណើ រករ និងលទធផលៃនកិចច្របជុំ 

ជកិចចចបេ់ផី្តម ឯកឧត្តម្របធនអងគ្របជុំបនស្រមបស្រមួលដំេណីរករកចិច្របជំុដូចតេទ៖ 

្របធនបទទី១.  

ចំ ប់ រមមណ៍របស់េ ក ជបួ សុខចេំរនី នយក្របតិបត្តិអងគករខ  បនជ្រមបជូនខង
េ្រកម៖  

 កិចច្របជំុបូកសរុបលទធផលឆន ២ំ០១៦ និងេលីកទសិេ យុទធ ្រស្តឆន ២ំ០១៧ ជអតថភិពជតិកនុង
ករលុបបបំត់ករឆ្លងថមីនឆន ២ំ០២៥ គឺ្រកុម យុ១៥ េទ៤៩ឆន  ំថយចុះមកនូវ០.៣%។ 

 ចំេពះកររកេឃញីថមីៗស្រមប់្រកុមបែំប្លងេភទគ១ឺ១.៣%េនេខត្តេសៀម បនិង១១.៧% េនេខត្ត
បនទ យមនជយ។័ ចំេពះករេធ្វេីតស្តឈម គឺបន្រតឹមែត៥០%ែតបុ៉េ ្ណ ះ និង៥០% េទៀតមិន
ទន់ដឹងពី ថ នភពេនេឡយី។ 

 ស្រមប់្រកុមបំែប្លងេភទករេធ្វីេតស្តឈមមនកំរតិទបេនេឡយី េ យមនភពខ្ល ចរ រកនុងករ
មកទទលួេស សុខភព ។  េ យែឡក្រសបេពលនឹងករផ្តល់ថវកិមនករថយចុះរបស់មច ស់
មូលនិធិ ។ 

្របធនបទទី២.  

 ចំ ប់ រមមណ៍របស់េ ក្រសី កុយ វ ិ ល អភបិលរង្រកុងេសៀម ប បនជ្រមបជូនខងេ្រកម៖ 

 េ ក្រសីបន យករណ៍ពីសកមមភពករងរ និងកិចចសហករជមួយ្រកុមករងរកនុងឆន  ំ២០១៦ 
េ យ ជញ ធរមូល ្ឋ ន សងក ត ់ ប៉ូលីសប៉ុស្ត៍ មនករសហករល្អរ ងអងគករេនសហគមន៍។ 
បនចូលរមួ្របជុំ្របច្ំរតីមសជមួយ្រកុមបំែប្លងេភទ និងអងគករ MHC គឺដេំណីរករបន២ដង 
េ យមនករចូលរមួពីឪពុកម្ត យ និង ច់ញតិរបស់្រកុមបំែប្លងេភទ េដីមបកីត់បនថយករ
េរសីេអីង និងមកង់យដល់្រកុម្របឈម។ ជមួយគន េនះ េ ក្រសីបនេសនីរដល់ប្អូនៗែដលជ
្រកុមេគលេ  ចូលបង្ហ ញមុខេនមូល ្ឋ នែដលប្អូនរស់េន េដីមបងីយ្រសួលកនុងករ្រគប់្រគង និង
បនផ្តល់េស  ដល់ប្អូនៗេនេពលមនវគគបណ្តុ ះប ្ត ល សូមប្អូនៗចូលរមួឲយបនេ្រចីនេ្រពះ 
កន្លងមក្រកុមករងរកកបទ្រកហមកមពុជ បន្របកសេ យប្អូនៗចុះេឈម ះែតមិនមន
អនកមកេទ។ 

 ្រកុមករងរបនបេងកីតហបិជួយសេ្រងគ ះបនពីរវត្ត និងបនបន្ត ក់ហបិមយួេទៀតេនវត្ត្រពះ 
្រពហមរតន័។ េ យែឡក េ ក្រសីបនេសនីរឲយករេ្រប្ីរបស់ថវកិកនុងហបិេនះឲយមនភព្រតឹម្រតូវ 
នងិេ ម ះ្រតង់្របកបេ យកំ ភព។ 

 េ ក្រសីបនបន្តេទៀតថ ចប់ពេីពលេនះតេទ សមតថកចិចមនកររតិបន្តឹង ចំេពះស ្ត ប់ធន ប់ 
និងសន្តិសុខសងគម ដូចេនះ សំណូមពរដល់កមួយជ្រកុមMSM/TG ែដលចូលចិត្តេដរីេលងយប ់
សូមកត់បនថយកំុេដីរយប់េ្រជេពក។ 
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្របធនបទទី៣. 

េ ក េ ក បញញ  នយក្របតិបត្តិអងគករ MHSS បនបង្ហ ញរបយករណ៍វឌ នភពរបស់្រកុម
ករងរឆន ២ំ០១៦៖   

 សមសភព្រកុមករងរែដលបនអេញជ ីញចូលរមួ្របជុំ្របចឆំន ២ំ០១៦មន៥៣រមួមន៖ 

 ១. ជញ ធរជត្ិរបយុទធជំងេឺអដស៍  

 ២.មជឃមណ្ឌ លជតិ្របយុទធនឹងជំងេឺអដស៍ េសីរែសបក និងកមេ គ 

 ៣.អន្តរ្រកសួង  

 ៤.អងគករៃដគូ  

 ៥.េលខធិក ្ឋ ន្របយុទធនឹងជងំឺេអដស៍េខត្ត ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងសនងករេខត្ត 

 ៦.ឪពុកម្ត យ ពយបល  នងិ្រកុមេគលេ ។ 

 បចចុបបននភពអងគករៃដគូកំពងអ់នុវត្តកមមវធិីបងក រ កនុងចំេ ម្រកុមបុរសរមួេភទជមួយ បុរស និង
បំែប្លងេភទមនដូចជៈ អងគករKHANA ,PSK ,FHI360 ,UNAIDS និងAHF។ អងគករែដល
អនុវត្តផទ ល់មនអងគករ MHSS, MHC, SIT, KHEMERA, CSSD, MEC, RHAC នងិមន
ប ្ត ញចតុមុខ ប ្ត ញCPN+។ 

 ្រកុមMSM/TGែដលទទួលបនករអប់រែំខតុ ឆន ២ំ០១៥ដល់កញញ ឆន ២ំ០១៦ រមួមន៖ 

  ែផនករសំ ប់្រកុមMSM=៣០៨៩១នក់អប់របំន១៧៨៥៩នក់េសមីរនឹង៥៨% 

  ែផនករសំ ប់្រកុមTG=៤០៩៣នក់ អបរ់បំន៣០៨៤នក់េសមីរនឹង៧៥% 
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 ្រកុមMSM/TGែដលទទួលបនេតស្តឈមPDI+កនុងលបកេ់ស េមេ គេអដស៍ រមួមន៖ 

  ្រកុមបុរសរមួេភទជមួយបុរស៨៨០នក់មន្របតកិមម១៧នក់េសមីរ១.៩% និងបនេទ 
បញជ ក់េតស្ត១៣នក់ លទធផលវជិជមន១៣នក់។ 

  ្រកុម្រសី្រសស់បុរស៤៧២នក់មន្របតិកមម ២៤នក់េសមីរ៥.១% និងបនេទបញជ ក់ 
េតស្ត១៩នក់ លទធផលវជិជមន១៩នក់។ 

 ឧបសគគ នងិដេំ ះ្រ យ៖ 

   ពុំមនថវកិស្រមប់េរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត ល ស្តីពីករចូលរមួដល់ថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តីពក់
ព័នធកនុងកមមវធិីបងក រេមេ គេអដស៍ និងជំងេឺអដស៍កនុងចំេ ម្រកុមបុរសរមួេភទជមួយ
បុរស និង្រកុមបំែប្លងេភទ មរយៈ្រកសួងព័តម៌ន។ 

   ពុំមនថវកិស្រមប់បេងកតីេវទិកជមួយ រព័តម៌ន េដមីបកីត់បនថយករេរសីេអងី្រកុម
បុរសរមួេភទជមួយបុរស និង្រកុមបំែប្លងេភទ។ 

   ពុំមនថវកិស្រមប់េរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លពិេ្រគះេយបល់ស្តីពីេយនឌ័រដល់្រកុមករងរ
េលខធិករ ្ឋ ន និង្រកុមករងរថន ក់ជតិ។ 

   ពុំមនថវកិស្រមប់េរៀបចំផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធន៍ មរយៈកមមសិក  ឬ ករចូលរូមកិចច្របជុំ
ននជមួយអនកពក់ព័នធ។ 

   ពុំមនថវកិស្រមប់េរៀបចំកិចច្របជុ ំឬេវទិករផ្ល ស់ប្តូរេយបល់ជមួយអងគករពក់ព័នធគ្លនីិក 
និងមណ្ឌ លសុខភព េដមីបផី្ល ស់ប្តូរេយបល់ និងពត័៌មន។ 
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្របធនបទទី៤. 

បទបង្ហ ញស្តីពគីេ្រមង Linkages របស់អងគករ FHI360 និងែផនករសមមភព ឆន ២ំ០១៧ ៃនកមម
វធិីគពំរផ្លូវចបប់ដល់្រកុម្របឈមមុខខពស់ បង្ហ ញេ យេ កេវជជ.ទ ផូលី មន ដូចតេទ៖ 

 បញ្ហ សំខន់ៗពក់ពនធ័េទនឹងករអនុវត្តន៍ចបប់ និងេគលនេយបយ រមួមន៖ 

 ៩៤%ៃនបូ៉លីសេជឿថ ករចប់ខ្លួន និងករឃុខំ្លួន្រកុម្របឈមមុខខពស់ គឺជដំេ ះ្រ យ 
សម្រសបកនុងករកតប់នថយករឆ្លងេមេ គេអដស៍ និងករេ្របី្របស់េ្រគឿងេញ ន។ 

 ប៉ូលីសបន យករណ៍ថ ្រកុមេគលេ ្រតូវចបខ់្លួនេ យ រេ្របី្របស់េ្រគឿងេញ នមន
៩៧% ។ ករលក់េភទមន៨៨% និងករេ្របី្របស់មជុលសុឺ ងំរមួគន មន៥៥%។ 

 ១.៤%ៃន្រកុមេគលេ បន យករណ៍ថ មនករគំ មកែំហងេ យេ្របីពកយសំដី និង
ករប៉ះពល់ដល់ ងគកយកលពី៦ែខមុន។ 

 ១៣%ៃន្រស្តីបេ្រមីករេន ម្រគឹះ ថ នកំ ន្តបន យករណ៍ថ មនករបង់ថវកិ េដីមប ី
រចួផុតពីករចប់ខ្លួន ឬកររេំ ភបំពន។ 

 ៥%ៃន្រស្តីបេ្រមកីរកំ ន្តបន យករណ៍ថ មនករេ ះដូរជមួយកររមួេភទ េដីមបរីចួ
ផុតពីករចប់ខ្លួន និងកររេំ ភបំពន។ 

 ជំនយួែផនកចបប់ៃនកមពុជ(LAC) គឺជអងគករែខមរមិនែមនរ ្ឋ ភិបល េធ្វីករេដីមបផី្តល់េ យ
ឥតគិតៃថ្លេស ែផនកចបប់្របកបេ យគុណភព កនុងករតសូ៊មតិ េដីមបជីន្រក្ីរករបស់
្របេទស កមពុជទងំេនកនុងករណីបទេលមីស្រពហមទណ្ឌ  និងសីុវលិ។ 

្របធនបទទី៥. 

 បទបង្ហ ញលទធផលសកមមភពៃនករផ្តល់េស ពិនិតយសុខភព កនុង្រកុមបុរសរមួេភទជមួយបុរស 
និង្រកុមបំែប្លងេភទ ៃនមជឈមណ្ឌ លជត្ិរបយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េសីរែសបក និងកមេ គ  បង្ហ ញ េ យេ ក
េវជជ. ន វណ្ណេសង អនុ្របធនមជឈមណ្ឌ លជត្ិរបយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េសីែសបក និងកមេ គ។ មន
មតិកសំខន់ៗដូចជ៖  

 ករែស្វងរកករណីឆ្លងេមេ គេអដស៍ថមកីនុងចេំ ម្របជជនងយរងេ្រគះ (Oct 2015-Sept 2016) 

 ្រកុម្របឈមែដលបនេធ្វីករអប់រៈំ ៦២០៤៣នក់ 

 ្រកុម្របឈមែដលបនេធ្វីេតស្តរកេមេ គេអដស៍ៈ ៣៦៦៣១នក់ 

 េតស្ត្របតកិមមៈ ២៦៤នក់ 

 ្រកុម្របឈមែដលបនេធ្វីេតស្តបញជ ក់វជិជមនៈ ២៣៤នក់ 

 ្រកុម្របឈមែដលបនចុះេឈម ះទទួលករពយបលៈ ២១៤នក់ 

 ្រកុម្របឈមែដលបនទទួលករពយបល ART ៦៦នក់ 

 LTFU: ១១ 

 ្ល ប់: ៣នក់។ 
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 MSM: new case finding 

 ែដលបនេធ្វីករអបរ់ៈំ ១៧៨៥៩នក់ 

 ែដលបនេធ្វីេតស្តរកេមេ គេអដស៍ៈ៩៨៦៧នក់ 

 េតស្ត្របតកិមមៈ ៥៧នក់ 

 ែដលបនេធ្វីេតស្តបញជ ក់វជិជមនៈ ៥២នក់ 

 ែដលបនចុះេឈម ះទទលួករពយបលៈ ៥២នក់ 

 ែដលបនទទួលករពយបលART ២០នក់ 

 LTFU: ០ 

 ្ល ប់: ២ 

 TG: new case finding 

 ែដលបនេធ្វីករអបរ់ៈំ ៣០៨៤នក់ 

 ែដលបនេធ្វីេតស្តរកេមេ គេអដស៍ៈ៣២១២នក់ 

 េតស្ត្របតកិមមៈ ៩៥នក់ 

 ែដលបនេធ្វីេតស្តបញជ ក់វជិជមនៈ ៩០នក់ 

 ែដលបនចុះេឈម ះទទលួករពយបលៈ ៧១នក់ 

 ែដលបនទទួលករពយបលART ២៤នក់ 

 LTFU: ៩ 

 ្ល ប់: ០ ។ 
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្របធនបទទ៦ី.      

កិចចពិភក ជ្រកុម៤្រកុមៈសំណួរ៖េតីេយងីសេ្រមចែផនករ២០១៦បនប៉ុនម ន?េតីមនករលំបក 
និងឧបសគគអ្វីខ្លះ ងំដល់ករសេ្រមចករងរេនះ? េតេីយងីនឹងសេ្រមចករងរអ្វីខ្លះស្រមប់ឆន ២ំ០១៧? 
េត្ីរតូវករគ្ំរទអ្វីខ្លះ? 

 

 

ករអនុវត្តនែ៍ផនករ
កន្លងមក 

សកមមភព េគលបំណង 

១ ថន កជ់តិ្រតូវមនករគ្ំរទនូវគេ្រមងែផនករ
សកមមភព របសថ់ន កមូ់ល ្ឋ ន។ 

ឲយមនករចូលរមួពីវមិជឈករកនុងករអនុវត្តន ៍  
សកមមភព 

 ចូលរមួ េំដីមេឈកីនុងទី ធរណៈពីសំ ក់
បុរសរមួេភទជមយួបុរស និង្រកុម បំែប្លង េភទ។ 

កនុងកបញឈបក់រមកង់យ និងករេរសីេអីងកនុង្រកុម
បុរសរមួេភទជមយួបុរស និង្រកុមបំែប្លងេភទ និង
េលីកទឹកចិត្តឲយពកួគត់ចូលរមួ ករងរសងគម។ 

៣ ជ្រមុញមនករផ ព្វផ យឲយបនទូលំទូ យពី
ថន ក ់មូល ្ឋ នជពហុវស័ិយរមួទងំ រពត័ម៌ន
កនុងករអបរ់េំមេ គេអដស៍ និង ករេរសីេអីង 

បញ បក់រមកង់យ និងករេអីសេអីង និងជ្រមុញ
េលីកទឹកចិត្តដល្់រកុមបុរសរមួេភទជមយួបុរស និង
្រកុមបំែប្លងេភទឲយេទទទលួេស  

៤ ្រតូវករធនធនមនុស និងបុគគលិកបែនថមកនុងករ
ផ ព្វផ យ 

សហគមនម៍នករយលដឹ់ងពីបញ្ហ េអដស៍ និង្រកុម
បុរសរមួេភទជមយួបុរស និង្រកុមបំែប្លងេភទ 

៥ ផ ព្វផ យ និងេរៀបចំកិចច្របជំុ២៥េខត្ត ្រកុង ផ ព្វផ យយុទធ ្រស្ត៩០-៩០-៩០កនុងឆន  ំ២០២០ 

ែផនករបន្ត សកមមភព េគលបំណង 

១ ថន កជ់តិ្រតូវមនករគ្ំរទនូវគេ្រមងែផនករ
សកមមភពរបសថ់ន កមូ់ល ្ឋ ន 

ឲយមនករចូលរមួពីវមិជឈករកនុងករអនុវត្តន ៍
សកមមភព 

២ ចូលរមូ េំដីមេឈកីនុងទី ធរណៈពីសំ ក់
្រកុមបុរសរមួេភទជមួយបុរសនិង្រកុមបំែប្លង
េភទ 

កនុងករបញ បក់រមកង់យ និងករេរសីេអីង ្រកុម
បុរសរមួេភទជមយួបុរស និង្រកុមបំែប្លងេភទ និង
េលីកទឹកចិត្តឲយពកួគតចូ់លរមួករងរសងគម 

៣ ជំរុញឲយមនករផ ព្វផ យបនទូលំទូ យពី
ថន កមូ់ល ្ឋ នជពហុវសិយរ័មួទងំ រពត័៌មន 
កនុងករអបរ់ ំស្តីពីេមេ គេអដស ៍និងករេរសីេអីង 

បញ បក់រមកង់យនិងករេរសីេអីងេដីមបេីលីកទឹក
ចិត្ត្រកុមបុរសរមួេភទជមួយបុរស និង ្រកុមបំែប្លង 
េភទឲយេទទទួលេស  

៤ ្រតូវករធនធនមនុស  និងបុគគលិកបែនថមកនុង
ករផ ព្វផ យ 

សហគមនម៍នករយលដឹ់ងពីបញ្ហ េអដស៍ និងត្រមូវ 
កររបស់្រកមុបុរសរមួេភទជមួយបុរស និង្រកុម
បំែប្លងេភទ 

៥ មនផ ព្វផ យ និងេរៀបចំកិចច ្របជំុ២៥េខត្ត 
្រកុង  

ផ ព្វផ យយុទធ ្រស្ត៩០៩០៩០ កនុងឆន  ំ២០២០ 
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លទធផល្រកុមទ១ីមន: បង្ហ ញេ យេ កផល សុផត 

លទធផល្រកុមទ២ី : បង្ហ ញេ យេ កែខម វចិ្ិរត៖ 

១-េតមីនសកមមភពអ្វខី្លះែដល្រកុមករងរថន កជ់តមិនិបនអនុវត្តកនុងឆន ២ំ០១៦? 

 េរៀបចំកិចច្របជុំ ឬេវទកិផ្ល ស់ប្តូរេយបល់ជមួយអងគករពក់ព័នធ គ្លីនកិ នងិមណ្ឌ លសុខភព េដមីបី
ផ្ល ស់ប្តូរេយបល់ និងព័ត៌មន 

 បេងកីនសមតថភពដល់្រកុមេលខធិករ ្ឋ ន 

 េរៀបចំផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធន៍ មរយៈកមមសិក  នងិកិចច្របជំុននជមួយអនកពក់ព័នធ 

២-េតមីនឧបសគគ ឬបញ្ហ សំខន់ៗ អ្វខី្លះ កនុងករអនុវត្តនែ៍ផនករសកមមភពឆន២ំ០១៦? 

 ករចុះអភិបលកិចចៃនករផ្តល់េស សុខភពមិនេទៀងទតេ់ យ រខ្វះថវកិ 

 េរៀបចំកិចច្របជុំស្រមបស្រមួលថន ក់េ្រកមជតិដល់អនកផ្តល់េស ទងំ្រគួ រ 
និង ជញ ធរែដនដមិីនបនេពញេលញ(មិន្រគប់គន ) េ យ រជប់រវល់ និងមិន ៊ ន្របឈមមុខ។ 

 ករចង្រកងព័ត៌មន និងឯក រមនិបន្រគប្់រជុងេ្រជយេ យ រពិបកកនុងករទំនក់ទំនង។ 

 ករផ្ល ស់ប្តូរបទពេី ធន៍ មរយៈកមមសិក  ឬ ករចូលរមួពិភក េ ះ្រ យ មកចិច្របជំុនន
មិនបនទូលំទូ យេ យ រខ្វះខតថវកិ នងិេពលេវ ្រគប្់រគន់។ 

 ករផ្តល់្របក់ឧបតថមភដល់អនកគ្ំរទសហគមន៍ (OW) េនមនករំតិ 

 បណ្តុ ះប ្ត លែចករែំលកបទពិេ ធន៍ មរយៈ្រតីមសមិន្រគបែ់ផនករេ យមិនមនេពលេវ
្រគប់្រគន់ និងខ្វះថវកិ។ 
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៣-េត្ីរកុមករងរថន កជ់ត្ិរតូវេធ្វអី្វបីែនថមេទៀតស្រមបអ់នុវត្តកនុងឆន ងំ២០១៧? េត្ីរកុមករងរថន កជ់ត ិ
្រតូវករគ្ំរទែផនកអ្វខី្លះ? ស្រមប់អនុវត្តែផនករសកមមភព? 

 ករចុះអភិបលកិចចេ យបនេទៀងទត់ 

 សំណូមពរបែនថមេលី្របកឧ់បតថមភដល់អនកអបរ់សំហគមនឲ៍យបន្របេសីរជងមុន 

 សំុឲយមនករគ្ំរទែផនកផ្លូវចបប់ដល់ MSM/ TG។ 

លទធផល្រកុមទ៣ីមន:បង្ហ ញេ យេ កសុខ សុឃនី៖ 

១-េតសីកមមភពអ្វខី្លះែដល្រកមុករងរថន កជ់តមិនិបនអនុវត្តកនុងឆន ២ំ០១៦? 

 មិនបនេរៀបចំកិចច្របជុំដល់ថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តីពក់ព័នធេនកនុងកមមវធិបីងក រេមេ គេអដស៍ និងជំងឺ
េអដស៍ កនុងចំេ ម្រកុមបុរសរមួេភទជមួយបុរស និង្រកុមបំែប្លងេភទ មរយៈ្រកសួង ព័ត៌មន។ 

 មិនបនបេងកីតេវទកិរជមួយ រព័ត៌មន េដីមបកីត់បនថយករេរសីេអីង្រកុមបុរសរមួេភទជមួយ
បុរស និង្រកុមបំែប្លងេភទ។ 

 មិនបនេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លពេិ្រគះេយលបល់ស្តីពី  េយនឌ័រដល់្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ ន 
និង្រកុមករងរថន ក់ជតិ។ 

 មិនបនបេងកីនសមតថភពដល់្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ ន  

 មិនបនេរៀបចំផ្ល ស់ប្តូរបទេ ធន៍ មរយៈកមមសិក  ឬកចិច្របជុំនន 

 មិនបនជ្រមុញឲយ ថ ប័នននែដលេធ្វីករងរជមួយ្រកុមបុរសរមួេភទជមួយបុរស នងិ្រកុមបែំប្លង
េភទ។  

២-េតមីនឧបសគគ ឬបញ្ហ សំខន់ៗ អ្វខី្លះកនុងករអនុវត្តនែ៍ផនករសកមមភពឆន ២ំ០១៦? 

 មិនសូវមនករចុះជួបផទ ល់ជមួយ្រកុមេគលេ ែដលមនផទុកេមេ គេអដស៍ េដមីបកីតប់នថយករ
ចំលងេទអនកេផ ង។ 

 មិនសូវបនចុះ ម នឲយបនេទៀងទត់ជមួយ្រកុមេគលេ ( NGO ) 

 ថន ក់ជតិមិនសូវបនផ ព្វផ យពីផលបះ៉ពល់ពីេមេ គេអដស៍េទដល់ថន ក់េ្រកមជត។ិ 

៣-េត្ីរកុមករងរថន កជ់ត្ិរតូវេធ្វអី្វបីែនថមេទៀតស្រមមអនុវត្តកនុងឆន ២ំ០១៧? េត្ីរកុមករងរថន ក់ជតិ 
្រតូវករគ្ំរទែផនកអ្វខី្លះស្រមមែផនករសកមមភព ? 

 បនទ ប់ពី ជរ ្ឋ ភិបលបន កប់ញចូ លកមមវធីិេអដស៍េទកនុងេគលករណ៍ភូមឃុិសុំវតថិភព 
 ជញ ធរមូល ្ឋ ននឹងេធ្វីករផ ព្វផ យឲយបនទូលំទូ យេទដល់ភូមិ ឃុ ំ េ យមនែផនករចបស់

ស់ (២០១៧)។ 

 ជញ ធរមូល ្ឋ នគួរែតស្រមបស្រមួលេធ្វីប័ណ្ណ្រក្រកដីល់្រកុមបុរសរមួេភទជមយួបុរស និង ្រកុម
បំែប្លងេភទែដលមនផទុកេមេ គេអដស៍។ 

 ថន ក់ជតិ្រតូវ ក់ែផនករស្រមប់ព្រងងឹសមតថភពដល់ថន ក់េ្រកមជតិអំពីកមមវធិីេអដស៍ 
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 ចុះេធ្វីករប៉ន់្របមណពីករេរសីេអងីរបស់្រកុមបុរសរមួេភទជមួយបុរស និង្រកុមបំែប្លងេភទ េន
មសហគមន។៍ 

 ចុះសួរសុខទុកខ និងផ្តល់កញចប់េសប ង រូបតថមភដល់្រកុមបុរសរមួេភទជមយួបុរស និង្រកុមបំែប្លង
េភទេន មសហគមន៍ែដលមនផទុកេមេ គេអដស៍ និង ថ នភពលំបក។ 

  ជ្រមុញករផ ព្វផ យស្តីពេីមេ គេអដស៍េនកនុង Facebook page ( Mstyel and Srey Sros )។ 

 ព្រងឹងកិចចសហកររ ង ជញ ធរែដនដី និង អងគករសហគមន៍ េ យ ក់ែផនកររមួគន កនុងករ
ផ ព្វផ យកមមវធិីេអដស៍ មមូល ្ឋ ន។ 

លទធផល្រកុមទ៤ី :បង្ហ ញេ យេ ក្រសី ្របក ់សីុ ត: 

១-សកមមភពែដល្រកុមករងរថន កជ់តមិនិបនអនុវត្តឆន ២ំ០១៦? 

 មិនបនេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីករចូលរមួដល់ថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តីពក់ព័នធកនុងកមមវធិបីងក រ
េមេ គេអដស៍ និងជំងេឺអដស៍កនុងចេំ ម្រកុមបុរសរមួេភទជមយួបុរស និង្រកុមបំែប្លងេភទ ម
រយៈ្រកសួងព័ត៌មន។ 

 បេងកីតេវទកិជមយួ រព័ត៌មន េដីមបកីត់បនថយករេរសីេអីងេលី្រកុមបុរសរមួេភទជមួយ បុរស 
និង្រកុមបំែប្លងេភទ។ 

 េរៀបចំវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លពិេ្រគះេយបល់ ស្ដីពីេយនឌ័រដល់្រកុមេលខធិករ ្ឋ ន និង្រកុមករងរ
ថន ក់ជតិ។ 

 បេងកីនសមតថភពដល់្រកុមេលខធិករ ្ឋ ន េ យេរៀបចំផ្ល ស់ប្ដូរបទពិេ ធន៍ មរយៈកមមសិក  
ឬករចូលរមួ្របជុំននជមួយអនកពក់ពន័ធ។ 

 ជ្រមុញឲយ ថ ប័នេធ្វកីរងរជមួយ្រកុមបុរសរមួេភទជមួយបុរស និង្រកុមបែំប្លងេភទ ព្រងឹងករ
អនុវត្តន៍ករងរថន ក់សហគមន៍ (សមតថភព ្របក់ឧបតថមភ េ្រគឿងេលីកទឹចតិ្ត)។ 
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២-ឧបសគគ ឬបញ្ហ សខំន់ៗ កនុងករអនុវត្តនែ៍ផនករសកមមភពឆន ២ំ០១៦? 

 ខ្វះខតថវកិកនុងករអនុវត្តន៍ 

 ្រកុមបុរសរមួេភទជមួយបុរស និង្រកុមបែំប្លងេភទផ្ល ស់ប្ដូរទីលំេន 

 លំបកកនុងករ្របមូលផ្ដុ ំ នងិករចូលរមួពី្រកុមបុរសរមួេភទជមួយបុរស និង្រកុមបំែប្លងេភទ។ 

៣- េត្ីរកុមករងបេចចកេទស្រតូវេធ្វអី្វបីែនថមេទៀតស្រមបអ់នុវត្តឆន ២ំ០១៧? 

 េរៀបចំបេងកីតឲយមនជនបេងគ លេន មសងក ត់ នងិឃុនំីមយួៗ 

 ចូលរមួ្របជុំគ.ក.ន.កេន មសងក ត់ជេរៀង ល់ែខពីតំ ង្រកុមបុរសរមួេភទជមួយបុរស និង្រកុម
បំែប្លងេភទ។ 

 ផ ព្វផ យេស ចបប ់ និងេស ពក់ព័នធស្រមប់្រកុមបុរសរមួេភទជមយួបុរស និង្រកុមបំែប្លងេភទ 
េនកនុងេខត្តសហករជមួយ ជញ ធរែដនដី និង ថ ប័នពក់ព័នធ។ 

 ផ ព្វផ យេគលនេយបយថមីអពំីភូមិ ឃុ ំសុវតថិភព និងបែនថមមយួចំណុចអំពីករបងក រជងំឺេអដស៍។ 

បនទ ប់ពីករបង្ហ ញពី្រកុមនីមយួៗចប់ឯកឧត្តមេវជជបណ្ឌិ ត ែតង គនធ ី អគគេលខធិករ ជញ ធរជតិ
្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ និងជ្របធន្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិបុរសរមួេភទជមួយបុរស នងិ្រកុម
បំែប្លងេភទ បនផ្តល់ឱកសដល់គណៈអធិបតី និងតំ ង ជញ ធរមូល ្ឋ ន អងគករ មច ស់ជនំួយមន
មតេិយបល់ទូេទស្រមប់ករចូលរមួេពញមួយៃថងេនះ។ អនកែដលចូលរមួជមតេិយបល់ រមួមន សនងករ
ប៉ូលីសេខត្តេសៀប ប េ ក្រសីេវជជបណ្ឌិ ត នូ វ ្ណ រ ីមកពីអងគករAHF េ កេវជជ បណ្ឌិ ត ទ ផូលី មកពី
អងគករ FHI360  េ ក ជួប សុខចំេរនី នយក្របត្តិបត្តអិងគករខ   េ កេវជជបណ្ឌិ ត ន វណ្ណេសង 
អនុ្របធនមជឈមណ្ឌ លជតិ ្របយុទធជំងេឺអដស៍ េសីែសបក និងកមេ គ េ កេវជជបណ្ឌិ ត វុងឹ យ៉ ត 
្របធន្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិបុរសរមួេភទ ជមួយបុរស នងិ្រកុមបែំប្លងេភទ និងចុងេ្រកយមតបូិក
សរុបបិទអងគ្របជុំរបស់ឯកឧត្តមេវជជបណ្ឌិ ត ែតង គនធ ីនងិបន្តចូលរមួពិធី កូំនេឈអីនុស វរយី។៍ 
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៤. សណូំមពរ និងអនុ សន៍ 

 ប៉ន់្របមណពកីរមក់ងយ និងេរសីេអីងកនុងចេំ មបុរសរមួេភទជមួយបុរស នងិ្រកុមបែំប្លង
េភទ។ 

 ប ្ត ញចតុមុខគួរមនតំ ងចូលរមួកនុង្រកុមករងរន ឆន ២ំ០១៧ 

 ្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ នេកះ្របជុំ េដីមបពិីនិតយេមីលែផនករថន ក់ជត ិនិងថន ក់េ្រកមជតិ 

 សូមេធ្វីករងរ ម្របពន័ធ(ករចុះអភិបលកិចច)ជួយបេចចកេទស នងិេធ្វីកររមួគន  

 សូមេធ្វីករផ ភជ បគ់ន រ ងកមមវធិីជតិ(NAA, NCHADS, Local Authority) ចបបេ់អដស៍ ចបប់
េផ ងៗេទៀត។ 

 សូមរមួគន េ ះ្រ យទិដ្ឋភពចបបក់នុងករណីមនបញ្ហ េកតីេឡងី និងេនែតបន្តគ្ំរទបន្តេទមុខ
េទៀត។ 

 េសនីរអងគករជំនួយផ្លូវចបបចូ់លរមួជមយួ្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ ន 

 េសនីរអងគករែដលេធ្វកីរេន មសហគមន៍បន្តសហករជមយួ ជញ ធរែដនដី ្រកុមេគលេ  េដីមបី
ជួយករងរេផ ងៗរបស់សងគម។ 
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