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១. សេចក្ដីស្តើម 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ (េ.ជ.រ.ជ.េ) ជ្ញស្ថា រន័ជ្ញតិតតមយួគតត់ដលមានតនួាទី្
ដឹកនាបំ្គរប់្គង  សប្មរសប្មួល  និងតាមដានការទ្រស់្ថា តក់ាររកីរាលដាលអមអរាគអេដស៍    និងជំងឺ
អេដស៍ អៅកនុងប្រះរាជ្ញណាចប្កកមពុជ្ញតាមរយៈការអ្លើយតរទូ្លំទូ្លាយ និងរហុវស័ិយ។ អដើមបតីាម
ដានការេនុវតត តែនការយុទ្ធស្ថស្តសតជ្ញតិទូ្លំទូ្លាយ និងរហុវស័ិយអ្លើយតរនឹងអមអរាគអេដស៍ និង
ជំងឺអេដស៍ អលើកទី្៤ អដាយអោងតាមការេនុវតតអោលការណ៍រី-មយួ (ស្ថា រន័សប្មរសប្មួលមយួ  
តែនការយុទ្ធស្ថស្តសតមយួ  និងប្ររន័ធតាមដាន  និងវាយតម្មលមយួ)   និងកនុងអោលរំណងអធវើឱ្យសអប្មច
នូវអោលអៅេភវិឌ្ឍនរ៍រស់រាជរដាា ភបិាលកមពុជ្ញ និងអោលអៅជ្ញយុទ្ធស្ថស្តសត រី-សូនយ ឆ្ន ២ំ០២៥ 
(ោា នការ្លងអមអរាគអេដស៍ថ្ាី ោា នការស្ថល រអ់ដាយស្ថរជំងឺអេដស៍ ោា នការអរ ើសអេើង និងមាកង់ាយដល់
េនកែទុកអមអរាគអេដស៍) ប្រមទងំអោលអៅ ៩០/៩០/៩០ ម្នេងគការ (UNAIDS) អៅឆ្ន ២ំ០២០  
(៩០% ម្នេនកែទុកអមអរាគអេដស៍ បានដឹងរីស្ថា នភារែទុកអមអរាគអេដស៍ររស់ខ្លូនតាមរយៈការែតល់
ប្រឹកា និងអធវើអតសតឈាមអដាយសា័ប្គចិតត ៩០% ម្នេនកតដលមានលទ្ធែលអតសតឈាមវជិជមានគឺបាន
ទ្ទ្លួការរាបាល និង ៩០% ម្នេនកបានទ្ទ្លួបានការរាបាល គឺមានលទ្ធភារប្រឆ្ងំនឹងអមអរាគ
អេដស៍ ប្រករអដាយប្រសិទ្ធភារខ្ពស់) េគគអលខាធិការដាា ន អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ អដាយ
មាននាយកដាា ន តែនការ ប្តួតរិនិតយ វាយតំម្ល និងប្ស្ថវប្ជ្ញវ ជ្ញអសនាធិការមានតនួាទី្អរៀរចំរបាយ
ការណ៍ប្រចតំខ្ ប្រចបំ្តីមាស និងប្រចឆំ្ន  ំតដលមានលកខណៈទូ្លំទូ្លាយ និងរហុវស័ិយ ឱ្យបានជ្ញ
ប្រច ំ សតីេំរីលទ្ធែល វឌ្ឍនភារ និងសមទិ្ធិែលតដលទ្ទ្លួបានរីការេនុវតតតែនការសកមាភារជ្ញតិ   
អដើមបរីាយការណ៍ជូនប្រមុខ្រាជរដាា ភបិាល   និងស្ថា រន័ជ្ញតិតដលពាករ់ន័ធ   ដូចជ្ញស្ថា រន័នីតិរបញ្ញតតិ 
និងស្ថា រនេ័នតរជ្ញតិមានេងគការសហប្រជ្ញជ្ញតិ។ល។ 

របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៦អនះ ប្គរដណត រស់កមាភារកនុង តខ្មករា ដល់ តខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
អដាយរមួរញ្ចូ លនូវវឌ្ឍនភារ និងសមទិ្ធិែលម្នការេនុវតតតែនការសកមាភារររស់ថ្នន កដឹ់កនា ំនិងមស្តនតី
េគគអលខាធិការដាា នអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ និងសកមាភារ និងសមទិ្ធិែល ររស់ប្កសួង 
រាជធានី អខ្តត ជ្ញសមាជិកអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ែងតដរ។ 

ចំអពាះរបាយការណ៍រូកសរុរអនះ នាយកដាា នតែនការ ប្តួតរិនិតយ វាយតំម្ល និងប្ស្ថវប្ជ្ញវ 
បានទ្ទ្លួរបាយការណ៍រីថ្នន កដឹ់កនា ំេ.ជ.រ.ជ.េ ប្គរន់ាយកដាា ន េ.ជ.រ.ជ.េ ប្កសួងចំនួន ១២ និង
រាជធានី អខ្តតចំននួ ២២ ។ 
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២. វឌ្ឍនភាពននការស្លើយតបទូលទំូលាយ   និងពហុវិេយ័សៅនឹងការរាលដាល
សមសរាគសេដេ ៍និងជងំឺសេដេ ៍ 

 យទុធសាស្រេត ១. ការបង្កា រ 

១. ប្កសួងេររ់ ំយុវជន  និងកីឡា បានអរៀរចំតែនការប្រតិរតតិអ្លើយតរនឹងជំងឺអេដស៍   និងការ
ប្តួតរិនិតយអប្គឿងអ ៀន រមួរញ្ចូ លជ្ញមយួកមាវធីិេររ់សុំខ្ភារប្គរប់្ជុងអប្ជ្ញយ (CSE) 
សប្មារេ់ររ់ដំល់យុវជន កនុង និងអប្ៅស្ថលាអរៀន និងបានរញ្ចូ លប្រធានរទ្អមអរាគអេដស៍ 
អប្គឿងអ ៀន ជ្ញវញិ្ញញ ស្ថកនុងការអធវើអតសត ប្រឡងប្រចតំខ្ និង្មាស។ បានេររ់រំំណិនជីវតិ 
សតីរីការរងាា រអមអរាគអេដស៍ អប្គឿងអ ៀន ដល់យុវជនតាមស្ថលា និងអប្ៅស្ថលា បាន ៩ 
អខ្តត និងនិសសតិអប្តៀមអៅសិកាអប្ៅប្រអទ្ស បានចំននួ ១២៥ នាក។់  

២. េ.ជ.រ.ជ.េ /FHI 360 /KHANA បានអរៀរចំកិចចប្រជំុសប្មរសប្មួលប្កុមការងាររអចចកអទ្ស
រុរសរមួអភទ្ជ្ញមយួរុរស ោ៉ា ងអទ្ៀងទត ់អដើមបរិីនិតយវឌ្ឍនភារ ប្រសិទ្ធភារ សមទិ្ធិែល និង
ចំណុចខ្វះខាតអលើការេនុវតតគអប្មាងតែនការសកមាភារឆ្ន ២ំ០១៦។ 

៣. េ.ជ.រ.ជ.េ ប្កសួងវរបធម ៌និងវចិិប្តសិលបៈ និងសមាគមនសិ៍លបករ  បានអរៀរចំសិកាខ ស្ថលា 
សតីរីការែតល់ស្ថរេររ់រីំការរងាា រអមអរាគអេដស៍ ដល់សិលបករ សិលបការនីិ រិធីករ រិធីការនីិ 
និងេនកស្ថររត័ម៌ានចំននួ ១១៧ នាក។់   

៤. េ.ជ.រ.ជ.េ បានអរៀរចំការែសរវែាយជ្ញស្ថធារណៈរីការរងាា រការចមលងអមអរាគអេដស៍ និង
ជំងឺអេដស៍ កនុងទិ្វាប្រះរាជរិធីរុណយេំុទូ្ក រតណត តប្រទី្រ និងសំរះប្រះតខ្ េកេំរុក អដាយ
មានការចូលរមួរីស្ថលារាជធានីភនអំរ  សិលបករ សិលបការនីិ សងគមសីុវលិ យុវជន និង
សមាគមប្គូអរទ្យសា័ប្គចិតតសអមតចអតអជ្ញ និងបានែសរវែាយតាមរយៈរណាត  ទំ្នាកទំ់្នង
សងគម។ 

៥. ប្កសួងការងារ និងរណតុ ះរណាត លវជិ្ញជ ជីវៈ េនុវតតបានៈ  

 បានប្រជំុសប្មរសប្មួលគណៈកមាា ធិការប្តីភាគីសតីរីការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ និង
អប្គឿងអ ៀនអៅកតនលងអធវើការ។  

 អរើកវគគរណតុ ះរណាត លប្គូរអងាគ ល សតីរីការរងាា រ និងការប្រយុទ្ធទ្រស់្ថា តក់ារ្លងអម
អរាគអេដស៍ អប្គឿងអ ៀន និងសុខ្ភាររនតរូជ។ 

 ែតល់ការេររ់រីំការរងាា រអមអរាគអេដស៍ដល់រលករអប្តៀមអៅកូអរ ៉ាបានចំននួ ៣ វគគ 
(៣៧៧ នាក)់។   

៦. បានអធវើការែសរវែាយជ្ញប្រចរីំចំអណះដឹងថ្ាីៗសតីរីការរងាា រអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ ជ្ញ
រិអសសការអលើកទឹ្កចិតតឱ្យយុវជនអៅតាមស្ថកលវទិ្ាល័យនានាអៅអធវើអតសតឈាម និង
ចូលរមួរងាា រការពារខ្លួនកំុឱ្យ្លងអមអរាគអេដស៍។  
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៧. ប្កសួងទំ្នាកទំ់្នងជ្ញមយួរដាសភា-ប្រឹទ្ធសភា និងេធិការកិចច បានអធវើការរស្តញ្ញជ រចំអណះដឹង  
សតីរីអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ ជ្ញរិអសសអោលអៅសូនយ ៣ អៅប្គរអ់វទិ្កាសហគមន ៍
ប្កុង ប្សុក ខ្ណឌ  កនុងរាជធានីអខ្តត ១៣ តដលមានេនកចូលរមួចំននួ ១២៣៧៦ នាក ់ (ប្សី 
៤៣៦០ នាក)់។  

៨.  ប្កសួងអទ្សចរណ៍ បានអរៀរចំសិកាខ ស្ថលារណតុ ះរណាត លសតីរីការរងាា រទ្រស់្ថា តក់ាររកីរាល
ដាលអមអរាគអេដស៍ កនុងវស័ិយអទ្សចរណ៍ ដល់ប្រតិរតតិករណ៍ និងភាគីពាករ់ន័ធវស័ិយ
អទ្សចរណ៍  អៅអខ្តតអសៀមរារ  អខ្តតប្រះសីហនុ  និងអខ្តតរនាទ យមានជយ័  ប្រមទងំបាន
តចករណ័ណ ែសរវែាយេររ់សុំវតាិភារ ែលូវអភទ្ និងការអប្រើអប្ស្ថមេនាមយ័ ១០០%។  

៩. ប្កសួងការពារជ្ញតិ បានែតល់ការេររ់សំដីរីជំងឺអេដស៍ ដល់កងទ្រ័ និងប្គួស្ថរកងទ្រ័   អៅតាម
រណាត ភូមភិាគ ទី្៤  និង ទី្៥  បានចំននួ ៨៦ វគគ  អដាយមានេនកចូលរមួសរុរចំននួ ១០៩៨១ 
នាក។់ 

១០. ប្កសួងម្ប្រសណីយ ៍ និងទូ្រគមនាគមន ៍បានសហការជ្ញមយួ FHI 360 និងេងគការ One 
World  អប្រើប្បាស់អលខ្ទូ្រស័រទខ្លី  (១២៩៥ និង ១២៩៣)   សប្មាររ់អប្មើឱ្យកមាវធីិេររ់ជំ្ញស
អមលងតាមទូ្រស័រទ   អដាយឥតគិតម្ថ្លសតីរីជំងឺអេដស៍  សុខ្ភាររនតរូជ  និងសុខ្ភារែលូវអភទ្។
ល។ បានែសរវែាយេររ់រំញ្ញា អេដស៍ តាមរយៈរូរភារតតមប្រិ៍ និងែតល់ស្ថរេររ់ដំល់េនកអប្រើ
ប្បាស់ទូ្រស័រទម្ដកនុងរិធីរុណយេំុទូ្ក រតណត តប្រទី្រ និងសំរះប្រះតខ្ េកេំរុក។  

១១. ប្កសួងឧសាហកមា និងសិរបកមា បានប្រជំុជ្ញមយួមាច ស់អាជីវកមា និងសិរបកមា អដាយបាន       
ចុះរិទ្ផ្ទ ងំរូរភារ និងស្ថរេររ់ ំអៅតាមប្គឹះស្ថា នទងំអនាះ។ 

១២. េ.ជ.រ.ជ.េ ស្ថលារាជធានី និងអលខាធិការដាា នប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍រាជធានីភនអំរ  បាន    
សហការជ្ញមយួេងគការ AHF អរៀរចំទិ្វាអប្ស្ថមេនាមយ័អៅអកាះអរប្ជ និងតាមតំរនប់្រជំុ
ជនមយួចំនួន។ 

១៣. េ.ជ.រ.ជ.េ គណៈកមាា ធិការអេដស៍អខ្តត និងេងគការ PSK បានសហការអរៀរចំអធវើរចចុរបនន       
ភារ និងរិធីប្រកាសសតីរីការអប្រើប្បាស់អប្ស្ថមេនាមយ័មយួរយភាគរយ សប្មារដ់ាកត់ាងំ
អៅកតនលងអសវាកំស្ថនត អដាយបានអធវើអៅអខ្តតអសៀមរារ និងអខ្តតបាតដំ់រង។  

១៤. េ.ជ.រ.ជ.េ FHI 360 KHANA បានអរៀរចំកិចចប្រជំុប្កុមការងាររអចចកអទ្សប្កុមរុរស
ប្សឡា ់រុរស អដើមបរិីនិតយអឡើងវ ិនូវវឌ្ឍនភារ ប្រសិទ្ធភារ សមទិ្ធិែល និងចំណុចខ្វះខាត 
អលើការេនុវតតគអប្មាងតែនការសកមាភារឆ្ន ២ំ០១៥ អដើមបអីរៀរចំតែនការសកមាភារប្រយុទ្ធ
នឹងជំងឺអេដស៍ កនុងចំអណាមប្កុមរុរសប្សឡា ់រុរសឆ្ន ២ំ០១៦។ 

១៥. េ.ជ.រ.ជ.េ បានអរៀរចំនិោមប្រតិរតតិម្នការែតួចអែតើមភារជ្ញម្ដគូរវាងប្កុមប្រឈមមុខ្ខ្ពស់
នឹងអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ និងសហគមន។៍ 

១៦.  េ.ជ.រ.ជ.េ បានអរៀរចំការែសរវែាយជ្ញស្ថធារណៈរីការរងាា រការចមលងអមអរាគអេដស៍ និង
ជំងឺអេដស៍ កនុងទិ្វាម្នកតីប្សទ្ា ់តដលអរៀរចំអឡើងអៅទី្ស្ថន កក់ារកណាត ល េ.ជ.រ.ជ.េ។ 
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១៧.  េ.ជ.រ.ជ.េ  បានអធវើការែសរវែាយជ្ញប្រចរីំចំអណះដឹងថ្ាីៗសតីរីអមអរាគអេដស៍     និងជំងឺអេ
ដស៍ ជ្ញរិអសសការអលើកទឹ្កចិតតឱ្យេនកតដលដឹងថ្នខ្លួនមានែទុកអមអរាគអេដស៍ ឱ្យអៅតសវងរក
អសវាតថ្ទ ំ និងរាបាលអដាយឱ្សថ្ប្រឆ្ងំអមអរាគអេដស៍ តាមរយៈការរស្តញ្ញជ រ ការ
ែសរវែាយជ្ញប្រចអំៅកនុងអវទិ្កាស្ថធារណៈ អៅអខ្តតកំរងស់ពឺ។ 

១៨.  កាកបាទ្ប្កហមកមពុជ្ញបានអធវើការែសរវែាយរីអមអរាគអេដស៍   និងសុខ្ភាររនតរូជ   ដល់យុ
វវយ័ប្រមាណជ្ញ ៣២៦៨ រូរ អៅអខ្តតអោលអៅចំនួន ៥ ។ 

១៩. ប្កសួងេររ់ ំយុវជន និងកីឡា៖  
 ប្កសួងេររ់ ំ យុវជន និងកីឡា បានអរៀរចំតែនការប្រតិរតតិអ្លើយតរនឹងជំងឺអេដស៍ និងការ
ប្តួតរិនិតយអប្គឿងអ ៀន រមួរញ្ចូ លជ្ញមយួកមាវធីិេររ់សុំខ្ភារប្គរប់្ជុងអប្ជ្ញយ (CSE) 
សប្មារេ់ររ់ដំល់យុវជន កនុងនិងអប្ៅស្ថលាអរៀន។ 

 បានប្រកាសែសរវែាយប្ករខ្ណ័ឌ កមាវធីិសិកាេររ់ចំំអណះទូ្អៅ និងេររ់រំអចចកអទ្សតដល
មានកមាវធីិេររ់សុំខ្ភារ (១ អមា៉ា ង ១សបាត ហ៍) រមួរញ្ចូ លទងំការេររ់រំងាា រជំងឺអេដស៍ និង
អប្គឿងអ ៀនសប្មារឆ់្ន ២ំ០១៦-២០២០។ 

 បានេនុវតតកមាវធីិេររ់រំំណិនជីវតិ សប្មារក់ារេររ់រំងាា រជំងឺអេដស៍ និងអប្គឿងអ ៀន ដល់
យុវជនកនុង និងអប្ៅស្ថលាអរៀន  អៅអខ្តតអពាធិ៍ស្ថត ់ កំរងឆ់្ន ងំ  អកាះកុង  ប្រះសីហនុ បាត់
ដំរង ម្រ៉ាលិន រនាទ យមានជយ័ ស្ថវ យអរៀង  និងអខ្តតកំរត។ 

 បានដាកប់្រធានរទ្សតីរីការេររ់រំងាា រជំងឺអេដស៍ និងែលរ៉ាះពាល់ម្នការអប្រើប្បាស់អប្គឿង
អ ៀន ជ្ញវញិ្ញញ ស្ថកនុងការអធវើអតសត ឬប្រឡងប្រចតំខ្ ឬប្រឡង្មាស កនុងមុខ្វជិ្ញជ សមប្សរ
មយួចំននួ អៅតាមស្ថលាអរៀនចំអណះទូ្អៅ។ 

 បានេនុវតតកមាវធីិរំណិនជីវតិ សតីរីសុខ្ភាររនតរូជ និងសុខ្ភារែលូវអភទ្ អដាយរមួរញ្ចូ ល
ទងំការេររ់សំដីរីជំងឺអេដស៍ និងអប្គឿងអ ៀន សប្មារយុ់វជនអប្ៅស្ថលាអរៀន រី៣ អៅ៤
ឃុំ កនុងមយួរាជធានី-អខ្តត អដាយអប្រើប្បាស់ថ្វកិាជ្ញតិ ( PB )។ 

២០.  ប្កសួងការពារជ្ញតិ បានែតល់ការេររ់សំដីរីជំងឺអេដស៍ដល់កងទ្រ័ និងប្គួស្ថរកងទ្រ័អៅតាម
េងគភារចំននួ ៧ បានចំនួន ៥៣ អលើក អដាយមានេនកចូលរមួសរុរចំននួ ៧៩០២ រូរ។ 

២១. ប្កសួងស្ថធារណការ និងដឹកជញ្ជូ ន បានអធវើការងារេររ់ែំសរវែាយសតីរីជំងឺអេដស៍ ដល់កមា
ករសំណងប់្រមទងំប្កុមប្គួស្ថរ។ បានរញ្ចូ លការេររ់សំដីរីជំងឺអេដស៍ អៅកនុងវគគវបិ្កិតការ
យុទ្ធស្ថស្តសតប្កសួង។ បានរញ្ចូ លរត័ម៌ានជំងឺអេដស៍អៅកនុងកប្មងសំណួរ-ចអមលើយ តែនក
សអស្តងាគ ះរឋម សប្មារក់ារប្រឡងប្ទឹ្សតីយករណ័ណ អរើកររោនយនត និងបានរញ្ចូ ល និង
រស្តញ្ញជ រកមាវធីិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ អៅកនុងគអប្មាងស្ថងសងអ់ហដាា រចនាសមពន័ធែលូវថ្នល់ 
ស្ថព ន ។ល។ ចំនួន ៤ គអប្មាង។ 

២២. េ.ជ.រ.ជ.េ ស្ថលារាជធានី អលខាធិការដាា នប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍រាជធានីភនអំរ បានសហ
ការជ្ញមយួេងគការ AHF អរៀរចំទិ្វាអប្រើប្បាស់អប្ស្ថមេនាមយ័  អដើមបកីារពារការ្លងអមអរាគអេ
ដស៍ កាមអរាគ និងសុខ្ភាររនតរូជ។ 
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២៣. េ.ជ.រ.ជ.េ និងេងគការ PSK បានសហការអរៀរចំអធវើរចចុរបននភារ ស.ជ.ណ សតីរីការ         
អប្រើប្បាស់អប្ស្ថមេនាមយ័មយួរយភាគរយ   សប្មារដ់ាកត់ាងំអៅតាមប្គឹះស្ថា នអសវា             
កំស្ថនត។ 

 យទុធសាស្រេត ២. ការពាបាល និងថែទ ំនិងគទំ្ទ 
ររូភារទ្១ី: និនាន ការម្នការបា៉ា នប់្រមាណេប្តាែទុកអមអរាគអេដស៍ កនុងចំអណាមប្រជ្ញជនតដល    

មានអាយុរី១៥-៤៩ឆ្ន  ំរីឆ្ន ១ំ៩៩៥-២០២០ 

 
ប្រភរ:  ( Cambodia Sub-National HIV Estimates & Projection, NCHADS Feb 19. 2016 ) 

ររូភារទ្២ី: និនាន ការម្នការបា៉ា នប់្រមាណរចីំនួនករណី្លងអមអរាគអេដស៍ថ្ាី រីឆ្ន ២ំ០០៥-២០២០ 

 
      ( National HIV new infection projected by AEM and Spectrum  2016, NCHADS ) 
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១. ការែតល់អសវាគលីនិកកាមអរាគ 
មកដល់ប្តឹមចុង្មាសទី្១ ឆ្ន ២ំ០១៦ អនះ អសវាគលីនិកកាមអរាគសរុរមាន ៥៧ កតនលង       (

៣៥ កតនលងជ្ញររស់រដាា ភបិាល និងេងគការអប្ៅរដាា ភបិាល ២២) ទ្ទ្លួរិអប្ោះជំងឺ បានសរុរចំននួ
៩១៧២៩ អលើក (៩៣៤១ នាក ់ជ្ញរុរស ១៩៣៨ នាក ់ជ្ញប្កុមរុរសប្សឡា ់រុរស ៧០១០៣ នាក់
ជ្ញប្រឈមមុខ្ទរ ១០៣៤៧ នាក ់ជ្ញស្តសតីរអប្មើការងារអៅអសវាកំស្ថនតសរាយ) និងគលីនិកប្គួស្ថរ 
៣៥ កតនលង។ អដាយតឡកអៅតាមមណឌ លសុខ្ភារចំននួ ២៦៤ រិអប្ោះជំងឺ បាន ១១៥៤៩ នាក ់កនុង
អនាះរុរស ១១២២ នាក។់ 
២. ការែតល់អសវាតថ្ទេំនកែទុកអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ 
២.១. អសវាែតល់ប្រឹកា និងអធវើអតសតឈាមអដាយសា័ប្គចិតត និងរកាការសំងាត ់ (VCCT)   កនុង

រយៈអរល ១២ ឆ្ន ចុំងអប្កាយអនះ មណឌ លែតល់អសវា VCCT មានការអកើនអឡើងខាល ងំរី ១២ កតនលង អៅ
ឆ្ន ២ំ០០០ ដល់ ២៣៥ កតនលង អៅរចចុរបនន រ៉ាុតនតរហូតមកដល់ចុងប្តីមាសទី្១ មណឌ លែតល់អសវា 
VCCT មានប្តឹមតត ៦៩ កតនលងរ៉ាុអណាណ ះ (៦៤ កតនលងទ្ទ្ួលឧរតាមភរីរដាា ភបិាល និង ៥ កតនលង អដាយ
េងគការអប្ៅរដាា ភបិាល) រីអប្ពាះយុទ្ធស្ថស្តសតម្នការរប្ងីកអសវាអធវើអតសតឈាមរកអមអរាគអេដស៍អដាយ
អជ្ញះប្មាមម្ដដល់មណឌ ល។ កនុង្មាសទី្១ ឆ្ន ២ំ០១៦ អនះ េតិថិ្ជនតដលបានទ្ទ្លួអសវា VCCT 
សរុរ ៣២៧៦២ នាក ់កនុងអនាះមានេនកជំងឺរអរង ២២៦៦ នាក ់និងេនកមានម្ែទអពាះ ១៦៨៨ នាក ់ប្តូវ
បានរកអឃើ មាន្លងអមអរាគអេដស៍ ១៨១១ នាក ់អៅតាមមណឌ លទូ្ទងំប្រអទ្ស។ 

២.២. អសវារិនិតយ និងរាបាលជំងឺអេដស៍ (OI and ART Services) 
 តាមរបាយការណ៍្មាសទី្១ ឆ្ន ២ំ០១៦  ររស់មជឈមណឌ លជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ អសើ

តសបក និងកាមអរាគ បានឱ្យដឹងថ្នមានអសវាែតល់ការតថ្ទ ំនិងរាបាលជំងឺឱ្កាសនិយម (OI) និងការ
រាបាលអដាយឱ្សថ្ប្រឆ្ងំ និងអមអរាគអេដស៍ (ART) មានចំននួ ៦៥ កតនលង តដល ៦១ កតនលង 
ទ្ទ្លួឧរតាមភរីរដាា ភបិាល និង ៤ កតនលង អដាយេងគការអប្ៅរដាា ភបិាល។ 

កនុងចំអណាមអសវាទងំ ៦៥ កតនលង មាន ៣៦ កតនលងបានទ្ទ្ួលរិនិតយ និងរាបាលជំងឺដល់
កុមារែទុកអមអរាគអេដស៍ អៅកនុងប្សុកប្រតិរតតិចំននួ ៣៥។ 

ជ្ញលទ្ធែលដល់ចុង្មាសទី្១ ឆ្ន ២ំ០១៦ អនះមានេនកជំងឺសកមាសរុរចំននួ ៥៥៦៤៨ នាក ់
(អរ វយ័ ៥១៩៧៨ នាក ់និងកុមារ ៣៦៧០ នាក)់ បានទ្ទ្លួ ART ។ 

 អៅកនុង្មាសទី្១ អនះ មានេនកអបាះរងក់ាររាបាលចំនួន ៩៩៧នាក ់និងស្ថល រ២់៩១នាក។់ 
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ររូភារទ្ី៣: និនាន ការម្នចំនួនអសវារាបាលជំង ឺ និងេនកជងំឺសកមាទ្ទ្ួលបានការរាបាលអដាយឱ្សថ្
ប្រឆ្ងំអមអរាគអេដស៍ រីឆ្ន  ំ២០០១ដល់ ប្តីមាសទ្ី២ឆ្ន  ំ២០១៦ 

 
ប្រភរ: (របាយការណ៍្មាសទ្ី១ ឆ្ន ២ំ០១៦ មជឈមណឌ លជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ អសើតសបក និងកាមអរាគ) 

ររូភារទ្៤ី: និនាន ការម្នចំនួនេនកជំងឺសកមាតដលបានទ្ទ្លួការរាបាលអដាយឱ្សថ្ប្រឆ្ងំអមអរាគអេដស៍អៅ
តាមប្រអភទ្ (មនុសសអរ វយ័ និងកុមារ) 

 
ប្រភរ: (របាយការណ៍្មាសទ្ី១ ឆ្ន ២ំ០១៦ មជឈមណឌ លជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ អសើតសបក និងកាមអរាគ) 

២.៣. តាមរបាយការណ៍ ប្តីមាសទី្៣ ឆ្ន ២ំ ០១៦ ររស់មជឈមណឌ លជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ      អេ
ដស៍ អសើតសបក និងកាមអរាគ បានឱ្យដឹងថ្ន៖  
ក)  ការរាបាលជំងឺឱ្កាសនិយម មុនអរល ART 

 ចំននួេនកជំងឺតដលសកមាទ្ទ្លួបានការរាបាល OI រហូតដល់ចុងប្តីមាសទី្៣ សរុរ ២២៨៤ 
នាក។់ 

 ចំននួេនកជំងឺថ្ាី រាបាល OI អលើកដំរូងកនុងប្តីមាសទី្៣ សរុរ ៩១៤ នាក។់ 
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 ចំននួេនកជំងឺតដលបានអបាះរងអ់សវាអហើយបានមកវ ិកនុងប្តីមាសទី្៣ សរុរ ១៤ នាក។់ 
 ចំននួេនកជំងឺតដលចកអច រីការរាបាល pre-ART កនុងប្តីមាសទី្៣ សរុរ ១២១៩ នាក។់ 
 ចំននួេនកជំងឺតដលសកមារាបាល pre-ART រហូតដល់ចុងប្តីមាសទី្៣ សរុរ១៩៩៣នាក។់ 
 ចំននួេនកជំងឺតដលសកមារាបាល pre-ART រហូតដល់ចុងប្តីមាសទី្៣ មាន៖ 

o សមប្សរចរផ់្ដើម ART២ សរុរ ៤១២ នាក។់ 
o មនិទនដ់ល់អរលចរផ់្ដើម ART សរុរ ១៥៨១ នាក។់ 

 ចំននួេនកជំងឺតដលសកមារាបាល   pre-ART   បានអធវើអរាគវនិិចឆយ័ថ្នមានអកើតរអរងអៅកនុងប្តី
មាសទី្៣ សរុរ ៤១ នាក។់ 

 ចំននួេនកជំងឺតដលសកមារាបាល pre-ART បានចរអ់ែដើមរាបាលជំងឺរអរងអៅកនុងប្តីមាសទី្
៣ សរុរ ៣៧ នាក។់ 

 ចំននួេនកជំងឺសកមា បានចរអ់ែដើមរាបាល រងាា រ អដាយ INH (Start IPT) កនុងប្តីមាសទី្៣
សរុរ ៩៤ នាក។់ 

 ចំននួេនកជំងឺរអរង អេដស៍ កំរុងរាបាល pre-ART ចរអ់ែដើមរាបាល រងាា រ អដាយ
Cotrimoxazole (CPT) កនុងប្តីមាសទី្៣ សរុរ ១៥ នាក។់ 

 ចំននួស្តសតីបានរាបាល  Pre-ART មានម្ែទអពាះកនុងប្តីមាសទី្៣ សររុ ៤ នាក។់ 
 ចំននួស្តសតីមានម្ែទអពាះបានចរអ់ែតើមការរាបាល រងាា រ ARV កនុងប្តីមាសអនះសរុរ ៦ នាក។់ 
 កនុងប្តីមាសទី្៣ ចំនួនស្តសតីមានម្ែទអពាះតដលបានរាយការណ៍ថ្នៈរលូត០នាក ់និងរលូំត០នាក។់ 

ខ្) ការរាបាលអដាយ ARV ៖ 
 ចំននួេនកជំងឺតដលសកមាទ្ទ្លួបានការរាបាលអដាយ ART អៅចុងប្តីមាសមុន សរុរ
៥៤១៧៥ នាក។់ 

 ចំននួេនកជំងឺថ្ាីចរអ់ែតើមរាបាលអដាយ ART អៅកនុងមនទីរអរទ្យរតងែក/គលីនិក  អៅកនុងប្តីមាសទី្
៣ សរុរ ១០៣៣ នាក។់ 

 ចំននួេនកជំងឺតដលបានរញ្ជូ នចូល អៅកនុងរយៈអរលប្តីមាសទី្៣ សរុរ ៤៧៤ នាក។់ 
 ចំននួេនកជំងឺតដលអបាះរងអ់សវាអហើយប្រឡរម់កវ ិ កនុងប្តីមាសទី្៣ សរុរ ១០៧ នាក។់ 
 ចំននួេនកជំងឺតដលចកអច រីការរាបាលអដាយ ART កនុងប្តីមាសទី្៣ សរុរ ១១២២ នាក ់
(ស្ថល រ ់១៦៣ នាក ់លះរង ់៥០១ នាក ់និងរញ្ជូ នអច  ៤៥៨ នាក)់។ 

 ចំននួេនកជំងឺតដលសកមាទ្ទ្លួរាបាលអដាយ ART រហូតដល់ចុងប្តីមាសទី្៣ សរុរ   
៥៤,៦៦៧ នាក។់ 

 ចំននួេនកជំងឺកំរុងទ្ទ្ួល ART បានចរអ់ែតើមរាបាលជំងឺរអរង អៅកនុងប្តីមាសទី្៣ សរុរ
 ៥៤ នាក។់ 

 ចំននួេនកជំងឺកំរុងទ្ទ្ួល ART បានអធវើអរាគវនិិចឆយ័ថ្នមានអកើតរអរងអៅកនុងប្តីមាសទី្៣ សរុរ
 ១៦៣ នាក។់ 

 ចំននួេនកជំងឺរអរង អេដស៍ កំរុងរាបាល ART បានចរអ់ែដើមរាបាល រងាា រ អដាយ 
Cotrimoxazole អៅកនុងប្តីមាសទី្៣ សរុរ ៧១ នាក។់ 



9 

 

 ចំននួស្តសតីបានរាបាល ART មានម្ែទអពាះកនុងប្តីមាសទី្៣ សរុរ ១៤៩ នាក។់ 
 កនុងប្តីមាសទី្៣ ចំនួនស្តសតីមានម្ែទអពាះតដលបានរាយការណ៍ថ្នៈរលូត១នាក ់និងរលូំត០នាក។់ 

 

 យទុធសាស្រេត ៣. កាត់បនថយ្លប ៉ះពាលន់នសមសរាគសេដេ ៍និងជំងឺសេដេ ៍

១. ប្កសួងតែនការ បានអធវើការចុះសមាភ សនប៍្គួស្ថរតដលមានសមាជិកែទុកអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេ
ដស៍ រកេតតសញ្ញញ ណកមាប្គួស្ថរប្កីប្ក អដើមបែីតល់រណ័ណ សមធម ៌សប្មារជ់្ញមូលដាា ន កនុង ការ
ទ្ទ្លួអសវាអែសងៗ អលើប្គួស្ថរតដលមានសមាជិកែទុកអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ ចំននួ 
៣០០០ នាក ់កនុងអខ្តតចំនួន ៨ ។   

២. ប្កសួងសងគមកិចច េតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទ បានដាកអ់ច នូវអោលនអោបាយរទ្ដាា ន 
និងអោលការណ៍តណនា ំសតីរីការតថ្ទជំំនសួចំអពាះកុមារ អៅកនុងមជឈមណឌ ល   និងសហគម
នន៍ានា និងបានេនុមត័តែនការយុទ្ធស្ថស្តសតជ្ញតិ សតីរីកុមារកំប្ពា និងកុមារងាយរងអប្ោះ អៅ
កនុងសហគមន ៍ ឆ្ន ២ំ០១៣-២០១៨។ 

៣. កាកបាទ្ប្កហមកមពុជ្ញ បានែតល់នូវេំអណាយមនុសសធមជូ៌នដល់េនកែទុកអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺ    
អេដស៍ កុមារកំប្ពា និងចស់ជរាោា នទី្រឹង បាន ១៨១៩ នាក ់និង ១៤៦២៩ ប្គួស្ថរ។ និង
បានែតល់ការេររ់ដំល់យុវជន យុវនារ ី សិសស និសសតិ រីការរងាា រអមអរាគអេដស៍ សុខ្ភាររនត
រូជ    ប្រមាណ ៩៩៦៣ នាក។់  

៤. អៅកនុងរយៈអរល ៦ តខ្ចុងឆ្ន ២ំ០១៦ អនះ មនិទនប់ានទ្ទ្លួរត័ម៌ាន ឬពាកយរណតឹ ងពាករ់ន័ធ    
អៅនឹងករណីអរ ើសអេើងអៅអលើេនកែទុកអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍អទ្។  

៥. េ.ជ.រ.ជ.េ បានចូលរមួជ្ញមយួប្កសួងតែនការ កនុងការដាករ់ញ្ចូ លរញ្ញា អ្លើយតរទូ្លំទូ្លាយ  
និងរហុវស័ិយអៅនឹងការរាលដាលអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ អៅកនុងអោលនអោបាយ
ជ្ញតិសប្មារប់្រជ្ញជនររស់រាជរដាា ភបិាលកមពុជ្ញ។ 

៦. េ.ជ.រ.ជ.េ កប៏ានរញ្ចរត់ែនការសកមាភារ និងថ្វកិាអ្លើយតរអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ 
ជ្ញរហុវស័ិយ និងអលើកសំអណើ ថ្វកិាជ្ញតិរតនាមប្រចឆំ្ន ២ំ០១៧ ចំននួ ២លានដុលាល រ សប្មារ ់
សមាជិក េ.ជ.រ.ជ.េ អៅប្កសួងអសដាកិចច និងហិរញ្ញ វតាុ អដើមបរំីអរ ចំណុចខ្វះខាត
សកមាភារអាទិ្ភារមយួចំននួដូចជ្ញៈ អប្ស្ថមេនាមយ័ អសបៀងសប្មារេ់នកែទុកអមអរាគអេដស៍ 
និងជំងឺអេដស៍ប្កីប្ក។ល។ 

៧. ប្កសួងទំ្នាកទំ់្នងជ្ញមយួរដាសភា-ប្រឹទ្ធសភា និងេធិការកិចច៖ បានរនតែសរវែាយចារអ់េដស៍
ដល់ប្រជ្ញរលរដាអៅតាមរណាត អខ្តត អដាយរស្តញ្ញជ រតាមសកមាភារររស់ប្កសួង។ 

 យទុធសាស្រេត ៤. ភាពជាេនក្ដឹក្ន ំនិងហរិញ្ញវតថុ 

ប្កសួងអសដាកិចច និងហិរញ្ញ វតាុ បានេនុមត័ែតល់ថ្វកិាជ្ញតិ កនុងនាមថ្វកិារដិភាគ ដល់គអប្មាង
មូលនិធិសកលអដើមបចំីណាយជ្ញប្បាកអ់រៀវតសដល់មស្តនតីកិចចសនា សប្មារក់មាវធីិអេដស៍ រអរង ប្គុន
ច ់ និងរប្ងឹងប្ររន័ធសុខាភបិាលតដលមានទឹ្កប្បាកស់រុរចំននួ ៦០០០០០ ដុលាល រអាអមរកិ។ 
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១.  ប្រជំុប្កុមការងារចប្មុះរវាងរាជរដាា ភបិាល និងម្ដគូេភវិឌ្ឍន ៍សតីរីអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ 
១ អលើក អប្កាមេធិរតីភារ ឯកឧតតម អេៀង មូលី អទ្សរដាមស្តនតី និងជ្ញប្រធានអាជ្ញា ធរជ្ញតិ
ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍។   

២.  េ.ជ.រ.ជ.េ  បានអរៀរចំកិចចប្រជំុេនតរប្កសួង   អដើមបរិីនិតយ   និងអលើកតែនការសកមាភាររហុវ ិ
ស័យអ្លើយតរអៅនឹងជំងឺអេដស៍ សប្មារឆ់្ន ២ំ០១៧ អដាយអផ្ត តអលើអាទិ្ភារតដលបាន
កំណតអ់ៅកនុងតែនការយុទ្ធស្ថស្តសតជ្ញតិ អ្លើយតរនឹងអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍អលើកទី្៤។  

៣. េ.ជ.រ.ជ.េ បានសហការជ្ញមយួប្កសួងអសដាកិចច និងហិរញ្ញ វតាុ បានប្រអមើលអមើលយុទ្ធវធីិកនុង
ការអរៀរចំថ្វកិាសប្មារក់ារអ្លើយតរអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ អៅថ្នន កអ់ប្កាមជ្ញតិ 
រិអសសអលើការអប្រើប្បាស់អលខ្កូដ សប្មារស់កមាភារអដាយរញ្ចូ លអៅកនុងតែនការវនិិអោគ
ឃុំ-សងាា ត។់  

៤. េ.ជ.រ.ជ.េ បានអរៀរចំរញ្ចរគ់អប្មាងសំអណើ ថ្វកិាជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៧ 
អៅប្កសួងអសដាកិចច និងហិរញ្ញ វតាុ តដលមានទំ្ហំទឹ្កប្បាកប់្រមាណជ្ញ ១.៦៦ លានដុលាល រ       ( 
អកើនរីឆ្ន ២ំ០១៦ ប្រមាណ ៩ % )។ 

៥. េ.ជ.រ.ជ.េ កនុងនាមជ្ញប្រធានគណៈកមាា ធិការសប្មរសប្មួលជំនយួមូលនិធិសកល  ប្រចកំមពុ
ជ្ញ បានដឹកនាកិំចចប្រជំុ និងប្បាប្ស័យទកទ់្ងជ្ញមយួស្ថា រន័មូលនិធិសកលជ្ញអទ្ៀងទតក់នុង
ការអរៀរចំគអប្មាងតែនការជំនយួមូលនិធិសកលរនត (២០១៦-២០១៧)។ ជ្ញលទ្ធែលបាន៖  
១) បានសប្មរសប្មួលនីតិវធីិម្នការេនុវតតនមូ៍លនិធិសកល និងយនតការេនុវតតគអប្មាង។ 
២) រដាា ភបិាលបានឯកភារែតល់ថ្វកិារដិភាគចំណាយអលើមស្តនតីជ្ញរកិ់ចចសនា រយៈអរល ២
ឆ្ន  ំរីឆ្ន ២ំ០១៧ ដល់ឆ្ន ២ំ០១៨ កនុងកប្មតិទឹ្កប្បាក ់១.៦ លានដុលាល រអាអមរកិ។  

៦. េ.ជ.រ.ជ.េ  កប៏ានអលើកសំអណើ ថ្វកិាជ្ញតិរតនាមប្រចឆំ្ន ២ំ០១៧ ចំននួ ២ លានដុលាល រ សប្មារ់
សមាជិក េ.ជ.រ.ជ.េ អៅប្កសួងអសដាកិចច និងហិរញ្ញ វតាុ អដើមបរំីអរ ចំណុចខ្វះខាត
សកមាភារអាទិ្ភារមយួចំននួដូចជ្ញៈ អប្ស្ថមេនាមយ័ អសបៀងសប្មារេ់នកែទុកអមអរាគអេដស៍ 
និងជំងឺអេដស៍ ប្កីប្ក ។ល។ និងបានរញ្ជូ នគអប្មាងថ្វកិាវនិិអោគរយៈអរលតវងសប្មារឃុ់ំរកា 
អខ្តតបាតដំ់រង អៅប្កសួងអសដាកិចច និងហិរញ្ញ វតាុ។ 

៧. េ.ជ.រ.ជ.េ កនុងនាមជ្ញប្រធានគណៈកមាការសប្មរសប្មួលមូលនិធិសកលអៅកមពុជ្ញ (CCC) 
បានចូលរមួដឹកនាសំប្មរសប្មួលកិចចប្រជំុ អដើមបរិីនិតយ រិភាកា អដាយមានការតាមដាន និង
វាយតម្មល ការេនុវតតគអប្មាងមូលនិធិសកលជ្ញប្រច ំ(សអប្មចបាន១០០%)។ 

៨.  ប្រធាន េ.ជ.រ.ជ.េ កនុងនាមជ្ញប្រធានគណៈកមាា ធិការសប្មរសប្មួលជំនួយមូលនិធិសកល
ប្រចកំមពុជ្ញ បានដឹកនាកិំចចប្រជំុ និងប្បាប្ស័យទកទ់្ងជ្ញមយួស្ថា រន័មូលនិធិសកលជ្ញអទ្ៀង
ទតក់នុងការអរៀរចំគអប្មាងតែនការជំនួយមូលនិធិសកលរនត (២០១៦-២០១៧) ប្រមាណជ្ញ
៣៦ លានដុលាល រ រមួជ្ញមយួនឹងការសប្មរសប្មួលអលើការងារអរៀរចំយនតការេនុវតតគអប្មាង
មូលនិធិសកល និងការចំណាយមូលនិធិ អដាយឈរអលើអោលការណ៍េភបិាលកិចចលែ។ 
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៩.  េ.ជ.រ.ជ.េ បានអរៀរចំកិចចប្រជំុប្កុមប្រឹការអចចកអទ្សបានជ្ញអទ្ៀងទត ់អដើមបរិីនិតយ រិភាកា 
និងែតល់អោរល់អលើការងាររអចចកអទ្សទូ្លំទូ្លាយ និងរហុវស័ិយអ្លើយតរអៅនឹងការរកី
រាលដាលអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ អដាយមានការចូលរមួរីប្គរស់្ថា រន័ពាករ់ន័ធ េងគការ
មនិតមនរដាា ភបិាល សងគមសីុវលិ និងតំណាងប្កុមប្រឈមមុខ្ខ្ពស់។ 

១០.  េ.ជ.រ.ជ.េ    បានចុះជួយ ោបំ្ទ្ការអរៀរចំគអប្មាងតែនការសកមាភារទូ្លំទូ្លាយ    និងរហុ
វស័ិយអ្លើយតរអៅនឹងការរកីរាលដាលអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ អៅឃុំរកា ប្សុកសតងា 
អខ្តតបាតដំ់រង ។  

១១.  េ.ជ.រ.ជ.េ បានអរៀរចំកិចចប្រជំុប្កុមការងារចប្មុះរវាងរាជរដាា ភបិាល និងម្ដគូេភវិឌ្ឍន ៍អធវើការ
វភិាគស្ថា នភារប្រឈមនឹងអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ និងវភិាគការអ្លើយតរប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ
អេដស៍ កនុងចំអណាមយុវវយ័អដើមបឈីានអៅអរៀរចំគអប្មាងតែនការយុទ្ធស្ថស្តសតជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹង
ជំងឺអេដស៍កនុងចំអណាមយុវវយ័។ 

១២.  េ.ជ.រ.ជ.េ បានអរៀរចំកិចចប្រជំុសប្មរសប្មួលជ្ញមយួភាគីម្ថ្សតីរីការអដាះប្ស្ថយរញ្ញា អលើ
ការងារតថ្ទ ំ និងរាបាលជំងឺអេដស៍អលើប្កុមប្រជ្ញជនចល័តអៅរំអរ ការងារអៅប្រអទ្សម្ថ្
រវាង អខ្តតអកាះកុង និងអខ្តតបាតដំ់រង។ 

១៣.  ប្កសួងម្ប្រសណីយ ៍ និងទូ្រគមនាគមន ៍ បានអរៀរចំជ្ញថ្ាីរចួរាល់ការអ្លើយតរអៅនឹងតប្មូវការ
ស្ថា នភាររចចុរបនន នូវប្រកាសសតីរីការរអងាើតគណៈកមាា ធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ប្កសួងម្ប្រ
សណីយ ៍ និងទូ្រគមនាគមន ៍ តដលមានអលខ្ ១១៣ រទ្.ប្រក. ចុះម្ថ្ៃទី្២៤ តខ្មនីា ឆ្ន ំ
២០១៦។ 

១៤.  េ.ជ.រ.ជ.េ បានអរៀរចំសប្មរសប្មួលការអរៀរចំ និងេនុមត័គអប្មាងតែនការសកមាភារអ្លើយ
តររយៈអរលតវងសប្មារឃុ់ំរកា ប្សុកសតងា អខ្តតបាតដំ់រង (តាមលិខិ្តជូនដំណឹងររស់ទី្សតី
ការគណៈរដាមស្តនតីអលខ្ ១០៦៧ ចុះម្ថ្ៃទី្១៧ តខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៥ ) ។ 

១៥. កនុងដំអណើ រអរសកកមាចូលរមួសននិសីទ្េនតរជ្ញតិសតីរីជំងឺអេដស៍ ប្រចតំំរនអ់ាសីុបា៉ា សីុហវិក
តដលដឹកនាអំដាយ   ឯកឧតតមអទ្សរដាមស្តនត ី អេៀង  មូលី   ប្រធានអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេ
ដស៍បានទ្ទ្លួនូវពានកិតតិយសរីសំណាករ់ដាា ភបិាលរងក់ាល អដស សតីរីការចូលរមួចំតណក
ររស់កមពុជ្ញកនុងការសប្មរសប្មួលដំអណើ រការការងារសននិសីទ្ឱ្យទ្ទ្ួលបានអជ្ញគជយ័អៅតាម
ការអប្ោងទុ្ក។ 

១៦.  េ.ជ.រ.ជ.េ អរៀរចំកិចចប្រជំុប្កុមការងាររអចចកអទ្សចប្មុះរវាងរាជរដាា ភបិាល និងម្ដគូេភវិឌ្ឍន ៍
សតីរីអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ អដើមបអីធវើការវភិាគស្ថា នភារប្រឈមនឹងអមអរាគអេដស៍ និង
ជំងឺអេដស៍ និងវភិាគការអ្លើយតរប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ កនុងចំអណាមយុវវយ័ អដើមបឈីានអៅ
អរៀរចំគអប្មាងតែនការយុទ្ធស្ថស្តសតប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ កនុងចំអណាមយុវវយ័។ 

១៧.  េ.ជ.រ.ជ.េ បានសហការជ្ញមយួេងគការ AUA អរៀរចំឱ្យមានការែសរវែាយចារ ់និងអោលន
អោបាយ ៧ ចំណុច ររស់រាជរដាា ភបិាល សតីរីជំងឺអេដស៍ អៅអខ្តតចំនួន៤ គឺអខ្តតតករ អខ្តត
កំរងច់ម អខ្តតរតនគិរ ីនិងអខ្តតមណឌ លគិរ ីតដលមានេនកចូលរមួចំននួ ១៧៣ រូរ។ 
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១៨. ប្កសួងអទ្សចរណ៍ បានប្រជំុគណៈកមាា ធិការប្រយុទ្ានឹងជំងឺអេដស៍ អដើមបអីរៀរចំតែនការ 
សកមាភារឆ្ន ២ំ០១៦ េនុវតតតាមតែនការកមាវធីិ  េនុកមាវធីិ និងចអងាា មសកមាភារកនុងការអប្រើ
ប្បាស់ ថ្វកិាជ្ញតិអដាយេនុអលាមតាមនីតិវធីិ ររស់ប្កសួងអសដាកិចច និងហិរញ្ញ វតាុ។ 

១៩. ប្កសួងកិចចការនារ ី បានអរៀរចំតកសប្មួលសមាជិកភារគណៈកមាការ និងប្កុមការងារេនតរ
នាយកដាា នប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ អដើមបរីនតនិរនតរភារកនុងការដឹកនាបំ្គរប់្គង និងសប្មរ
សប្មួលការងារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ររស់ប្កសួងកិចចការនារ។ី 

២០.  ប្កសួងស្ថធារណការ និងដឹកជញ្ជូ ន បានអរៀរចំកិចចប្រជំុគណៈកមាា ធិការ និងអលខាធិការដាា ន
ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ប្កសួង អដើមបអីរៀរចំគអប្មាងតែនការសកមាភារឆ្ន ២ំ០១៦។ 

២១.  ប្កសួងការងារ និងរណតុ ះរណាត លវជិ្ញជ ជីវៈ បានប្រជំុគណៈកមាា ធិការប្តីភាគី និងែសរវែាយ
ប្រកាសអលខ្ ០៨៦ ។ 

២២.  េ.ជ.រ.ជ.េ   បានអរៀរចំកិចចប្រជំុេនតរប្កសួង  អដើមបរិីនិតយ   និងអលើកតែនការសកមាភាររហុ
វស័ិយអ្លើយតរអៅនឹងជំងឺអេដស៍ សប្មារឆ់្ន ២ំ០១៧ អដាយអផ្ត តអលើអាទិ្ភារមយួចំននួដូច
ខាងអប្កាម៖ 
   ១) សុខ្ដុមនីយកមាការងារដឹកនា ំប្គរប់្គង និងសប្មរសប្មួល។ 
   ២) ការអធវើវមិជឈការការអ្លើយតរអៅនឹងអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ អៅតាមរដាបាលថ្នន ក់

អប្កាមជ្ញតិ។ 
   ៣) អលើកកមពស់ររោិកាសេំអណាយែល   អដើមបចូីលរមួោបំ្ទ្ការអ្លើយតរអៅនឹងអមអរាគអេ

ដស៍ និងជំងឺអេដស៍ ឱ្យបានកានត់តប្រអសើរតថ្មអទ្ៀតតាមរយៈការរប្ងឹងការេនុវតតចារ់
អោលនអោបាយ។ល។ 

   ៤) ការយកចិតតទុ្កដាកអ់ដាះប្ស្ថយរញ្ញា ប្រជ្ញជនចល័ត តដលមនិអាចទ្ទ្ួលអសវារងាា រ 
តថ្ទ ំរាបាល និងោបំ្ទ្បានជ្ញរល់ារ។់ 

   ៥) រអងាើនេប្តាប្គរដណត ររ់ងាា រការចមលងអមអរាគអេដស៍ អៅកតនលងអធវើការតដលមានហានិ
ភយ័ខ្ពស់។ 

   ៦) ការោបំ្ទ្ដល់ការកាតរ់នាយែលរ៉ាះពាល់េវជិជមាន តដលរណាត លមករីការចមលងអមអរាគ
អេដស៍ និងជំងឺអេដស៍។ 

   ៧)  ែគតែ់គង ់នូវសមាភ រ និងររកិាខ រចបំាចស់ប្មារក់ារអ្លើយតរអៅនឹងជំងឺអេដស៍។ 
   ៨)  រអងាើនការយកចិតតទុ្កដាកក់ារអ្លើយតរអៅនឹងជំងឺអេដស៍ កនុងចំអណាមយុវវយ័។ 

២៣. េ.ជ.រ.ជ.េ បានអរៀរចំរញ្ចរគ់អប្មាងតែនការសកមាភារ និងថ្វកិាជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៧ ដាកជូ់នអៅប្កសួងអសដាកិចច និងហិរញ្ញ វតាុ តដលមានទំ្ហំទឹ្កប្បាកប់្រមាណ
ជ្ញ ១.៦៦ លានដុលាល រ (អកើនរីឆ្ន ២ំ០១៦ ប្រមាណ៩%)។ 
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២៤. សកមាភារទូ្អៅអៅថ្នន កអ់ប្កាមជ្ញតិតាមរយៈការចុះរិនិតយអដាយផ្ទ ល់អៅតាមរណាត អខ្តតចំននួ 
៦ មាន អខ្តតម្រ៉ាលិន អខ្តតបាតដំ់រង អខ្តតអសៀមរារ អខ្តតកំរងច់ម អខ្តតប្រះសីហនុ និងអខ្តត
កំរត ជ្ញលទ្ធែល ៖ 
 គណៈកមាា ធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍អខ្តត អលខាធិការដាា នប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍អខ្តត 
និងសមាជិក សងគមសីុវលិ បាន និងកំរុងរនតេនុវតតការងារអដាយភារទ្ទ្លួខុ្សប្តូវ។ 

 អោលនអោបាយ ៧ ចំណុច បាន និងកំរុងេនុវតតោ៉ា ងយកចិតតទុ្កដាក។់ 

 យទុធសាស្រេត ៥. ការបងាបរយិាកាេគទំ្ទ និងសគលនសយាបាយ 

១.  េ.ជ.រ.ជ.េ FHI 360 HACC KHANA អៅអប្កាមគអប្មាង GF និង PEPFAR បានសហការ
អធវើេនតរាគមនស៍ប្មួលឱ្យប្រជ្ញជនគនលឹះ (MARPs PLHIV) ទ្ទ្ួលបាននូវអសវារងាា រ និង
រាបាលតាមរយៈការចុះេភបិាល ការរណតុ ះរណាត ល និងការរប្ងឹងរណាត  អៅកនុងរាជធានី 
អខ្តតអាទិ្ភារទងំរនួ(ភនអំរ  អខ្តតបាតដំ់រង អខ្តតអសៀមរារ និងអខ្តតរនាទ យមានជយ័) តដល
មានប្សុកប្រតិរតតិអាទិ្ភារចំននួ ១៦។  

២. គណៈប្រតិភូកមពុជ្ញរមួមាន មស្តនតីរាជរដាា ភបិាល តំណាងសងគមសីុវលិ និងតំណាងេនកែទុកអមអរាគ
អេដស៍ ដឹកនាអំដាយឯកឧតដម អេៀង មូលី  អទ្សរដាមស្តនតី និងជ្ញប្រធានអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹង
ជំងឺអេដស៍បានេអញ្ជ ើ ចូលរមួកិចចប្រជំុជ្ញនខ់្ពស់សតីរីការរញ្ចរអ់េដស៍អៅសននិបាតេងគការ
សហប្រជ្ញជ្ញតិ ម្ថ្ៃទី្៨-១០ តខ្មថុិ្នា ឆ្ន ២ំ០១៦។  កមពុជ្ញោបំ្ទ្ោ៉ា ងមុតមាអំលើអសចកតី
សអប្មចចិតតថ្ា ី ការអរតជ្ញា ចិតតរញ្ចរក់ារ្លងអេដស៍អៅឆ្ន ២ំ០៣០ តដលជ្ញអោលអៅេភវិឌ្ឍន៍
ប្រករអដាយចីរភារ (SDGs)។ 

៣. កនុងនាមជ្ញសមាជិក   បានចូលរមួជ្ញមយួគណៈកមាា ធិការទ្ទ្លួរនទុកការងាររាបាល   និងស្ថត
រនីតិសមបទ េនកអ ៀនអប្គឿងអ ៀន ម្នប្កសួងសុខាភបិាល អដើមបអីមើលវឌ្ឍនភារការងារររស់
ខ្លួនសប្មារឆ់្ន ២ំ០១៦ និងរអងាើតអោលការណ៍តណនា ំនិងរាបាលេនកអ ៀនអប្គឿងអ ៀន។  

៤. បានប្រជំុប្កុមប្រឹការអចចកអទ្សបានចំនួន ៦ ដង កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ អដើមបរិីនិតយរិភាកា និងែតល់
អោរល់ការងាររអចចកអទ្សទូ្លំទូ្លាយ និងរហុវស័ិយអ្លើយតរអៅនឹងការរកីរាលដាលអម
អរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍។ 

៥. អៅម្ថ្ៃទី្១៣ តខ្តុលា ឆ្ន ២ំ០១៦ អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍រមួជ្ញមយួសងគមសីុវលិ និង
តំណាងប្កុមប្រជ្ញជនគនលឹះ បានចូលរមួកិចចប្រជំុរិភាកា អទ្វភាគីជ្ញមយួគណៈប្រតិភូចិន អដើមបី
ផ្ល ស់រតូររទ្រិអស្ថធន ៍ និងអជ្ញគជយ័សតីរីការងារប្រយុទ្ធទ្រស់្ថា តក់ាររកីរាលដាលអមអរាគអេដ
ស៍ និងជំងឺអេដស៍ អប្កាមការសប្មរសប្មួលរី UNAIDS ។ 

៦. ប្កសួងម្ប្រសណីយ ៍និងទូ្រគមនាគមន ៍ បានអរៀរចំជ្ញថ្ាីរចួរាល់  អ្លើយតរអៅនឹងតប្មូវការស្ថា ន
ភាររចចុរបនននូវប្រកាសសតីរីការរអងាើតគណៈកមាា ធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍  ប្កសួងម្ប្រស
ណីយ ៍និងទូ្រគមនាគមន ៍តដលមានអលខ្ ១១៣ រទ្.ប្រក. ចុះម្ថ្ៃទី្២៤ តខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០១៦។ 
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៧. ប្កសួងកិចចការនារ ី បានតកសប្មួល និងអធវើរចចុរបននភារសមាជិកគណៈកមាា ធិការប្កុមការងារ       
េនតរនាយកដាា នប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ររស់ប្កសួង និងបានអរៀរចំសិកាខ ស្ថលាចំននួរីរអលើក       
អដើមបអីធវើការតាមដានរីសកមាភាររស្តញ្ញជ រការងារអេដស៍កនុងឆ្ន ២ំ០១៦។ 

៨. ប្កសួងស្ថធារណការ និងដឹកជញ្ជូ ន បានអរៀរចំកិចចប្រជំុគណៈកមាា ធិការ និងអលខាធិការដាា ន        
ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ប្កសួង អដើមបអីរៀរចំគអប្មាងតែនការសកមាភារឆ្ន ២ំ០១៦។  

៩. គណៈកមាា ធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ប្កសួង រាជធានី អខ្តត ប្កុង៖ 
 ប្រជំុគណៈកមាា ធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ប្កសួង ៥ ( MoWA, MoInfo, MoSALVY, 

MoT, MoLVT)។ 
 ប្រជំុគណៈកមាា ធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ និងអលខាធិការដាា ន រាជធានី អខ្តត៖ បាន ២
ដង អលើកតលងតត អខ្តតកណាត ល បានមតង និងអខ្តតតបូងឃាុ ំ មនិបានប្រជំុ។   

១០. ប្រជំុសប្មរសប្មួលការងារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍៖  
 ប្រជំុសប្មរសប្មួលរវាងមាច ស់អសវា និងការងារអសវាកំស្ថនត៖ អខ្តតកំរងច់ម អខ្តត
អពាធិ៍ស្ថត ់និងអខ្តតបាតដំ់រង។ 

 ប្រជំុសប្មរសប្មួលអលើការងារររោិកាសេំអណាយែល៖ រាជធានីភនអំរ  អខ្តត 
អពាធិ៍ស្ថត ់អខ្តតបាតដំ់រង និងអខ្តតអកាះកុង។ 

 សប្មរសប្មួលអលើការងាររណ័ណ ប្កីប្កដល់េនករស់អៅជ្ញមយួអមអរាគអេដស៍៖អខ្តតកណាត ល 
អខ្តតអពាធិ៍ស្ថត ់អខ្តតម្រ៉ាលិន អខ្តតប្រះវហិារ អខ្តតតាតកវ ។ល។ 

១១. េ.ជ.រ.ជ.េ និងម្ដគូេភវិឌ្ឍន ៍បានរអងាើតេនុប្កុមការងារសប្មារចី់រភារម្នការអ្លើយតរអមអរាគ
អេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ អៅកមពុជ្ញ អដើមបអីប្តៀមលកខណៈសមបតតិរប្ងឹងស្ថា រន័ ធនធានមនុសស 
រអងាើនថ្វកិាជ្ញតិសប្មារក់ារអធវើសមាហរណកមាអេដស៍អៅកនុងវស័ិយសុខាភបិាល និងកមាវធីិ
េភវិឌ្ឍន ៍ និងបានអធវើការវភិាគស្ថា នភារប្រឈមនឹងអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍  និងរិនិតយ
ចីរភារម្នការអ្លើយតរនឹងអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ កនុងចំអណាមប្រជ្ញជនគនលឹះ ឈានអៅ
អោលអៅរញ្ចរក់ារ្លងអេដស៍ថ្ាីអៅឆ្ន ២ំ០២៥។ 

១២. េ.ជ.រ.ជ.េ   បានដាកអ់ច នូវនិោមប្រតិរតតិសតងដ់ារ   ររស់កមាវធីិែតួចអែតើមភារជ្ញម្ដគូសហ
គមន ៍ ប្រជ្ញជនប្រឈមមុខ្ខ្ពស់។ និោមប្រតិរតតិសតងដ់ារប្តូវអធវើអឡើងអៅកនុងរររិទ្មយួតដល
សំអៅឱ្យមានការខិ្តខំ្ប្រឹងតប្រងសប្មរសប្មួលដម៏ានប្រសិទ្ធភារមយួ អដើមបអីរើកែលូវឱ្យប្រជ្ញ
ជនគនលឹះអាចចូលរមួ និងទ្ទ្លួបានអសវាេនតរាគមនអ៍្លើយតរនឹងអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដ
ស៍។  

១៣. ប្កសួងសុខាភបិាល បានេនុមត័អោលនអោបាយរាបាលេនកែទុកអមអរាគអេដស៍ អដាយមនិ
គិតេំរីចំនួន CD 4 អឡើយ។ អោលនអោបាយអនះនឹងប្តូវេនុវតតចររី់តខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ អនះត
អៅ។ 

១៤. េ.ជ.រ.ជ.េ ប្កសួងសុខាភបិាល បានអរៀរចំសប្មរសប្មួលការអរៀរចំ និងេនុមត័គអប្មាង     
តែនការអ្លើយតររយៈអរលតវងជ្ញរហុវស័ិយ (ប្កសួងសុខាភបិាល ប្កសួងសងគមកិចច េតីត
យុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទ ប្កសួងកិចចការនារ ី ប្កសួងម្ប្រសណីយ ៍ និងទូ្រគមនាគមន)៍    
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សប្មារឃុ់ំរកា ប្សុកសតងា អខ្តតបាតដំ់រង (លិខិ្តជូនដំណឹងររស់ទី្សតីការគណៈរដាមស្តនតីអលខ្    
១០៦៧ ចុះម្ថ្ៃទី្១៧ តខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៥ ) ។  

១៥. ប្កសួងសងគមកិចច  េតីតយុទ្ធជន  និងយុវនីតិសមបទ  បានដាកអ់ច នូវអោលនអោបាយ
រទ្ដាា ន និងអោលការណ៍តណនា ំ សតីរីការតថ្ទជំំនសួចំអពាះកុមារអៅកនុងមជឈមណឌ ល និង
សហគមនន៍ានា និងបានេនុមត័តែនការយុទ្ធស្ថស្តសតជ្ញតិសតីរីកុមារកំប្ពា និងកុមារងាយរង
អប្ោះ (២០១៣-២០១៨) និងបានប្តួតរិនិតយ និងអែទៀងផ្ទ តទិ់្នននយ័កុមារ OVC  អៅកនុងសហ
គមន។៍  

១៦. ប្កសួងេភវិឌ្ឍនជ៍នរទ្ បានអរៀរចំតែនការសកមាភារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ឆ្ន ២ំ០១៦ ដាក ់    
រញ្ចូ លអៅកនុងគអប្មាងតែនការសកមាភារឆ្ន ២ំ០១៦ ររស់ប្កសួងតដលអាចែតល់លទ្ធភារកនុង     
ការអប្រើប្បាស់ថ្វកិាជ្ញតិ។ 

១៧. េ.ជ.រ.ជ.េ បានសហការជ្ញមយួប្កសួងតែនការ ដាករ់ញ្ចូ លស្ថា នភារប្រឈម និងប្គួស្ថរជន
រងអប្ោះអដាយស្ថរអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ អៅកនុងលកខណៈសមបតតិប្គួស្ថរតដលប្តូវ
ទ្ទ្លួបានរណ័ណ សមធម។៌ ជ្ញលទ្ធែល ឆ្ន ២ំ០១៦ ប្កសួងតែនការនឹងដាករ់ញ្ចូ លប្គួស្ថរ
តដលមានសមាជិកែទុកអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ អៅកនុងដំអណើ រការអធវើេតតសញ្ញញ ណកមា
ប្គួស្ថរប្កីប្ក អដើមបទី្ទ្លួបានរណ័ណ សមធម ៌សប្មារជ់្ញមូលដាា នកនុងការទ្ទ្លួអសវាអែសងៗ។ 

១៨.  េ.ជ.រ.ជ.េ សហការជ្ញមយួប្កសួងតែនការ អរៀរចំអធវើសប្មងទិ់្នននយ័េតតសញ្ញញ ណកមាប្កីប្ក
ម្នប្គួស្ថរេនកែទុកអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ អដើមបទី្ទ្លួបានរណ័ណ សមធម។៌ 

១៩.  កាកបាទ្ប្កហមកមពុជ្ញ បានែតល់នូវេំអណាយមនុសសធមជូ៌នដល់េនកែទុកអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺ
អេដស៍ កុមារកំប្ពា និងចស់ជរាោា នទី្រឹង បាន ៥៨៨ នាក ់និង ១២៣ ប្គួស្ថរ តដលរស់អៅ
កនុងអខ្តតតបូងឃាុ ំ អខ្តតម្ប្រតវង និងរាជធានីភនអំរ ។ 

២០. កិចចប្រជំុេនតរប្កសួងអដើមបរិីនិតយរិភាកាជ្ញមយួប្កសួងស្ថា រន័ ពាករ់ន័ធអលើការសប្មរសប្មួល
កិចចការប្គរប់្គង េនុវតតគអប្មាងជំនយួ និងការចូលរមួចំតណកររស់រាជរដាា ភបិាលអៅកនុង
គអប្មាងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ រអរង និងប្គុនច ់សប្មាររ់យៈអរលរីឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់ឆ្ន ំ
២០២០ និង អរៀរចំតែនការវនិិអោគ៣ឆ្ន រំកិំលសប្មារឆ់្ន ២ំ០១៧ដល់២០១៩ កនុងការ
ប្រយុទ្ធ និង អ្លើយតរអៅនឹងជំងឺអេដស៍។ 

២១. កិចចប្រជំុរមួមូលនិធិសកល   អដើមបតីសវងយល់េំរីទ្ប្មងត់រររទ្ថ្ាីៗ  ម្នការែតល់ជំនួយកនុង
គអប្មាងមូលនិធិសកល   សិកាេំរីការផ្ល ស់រតូរនានាម្នអោលនអោបាយ  លកខខ្ណឌ កនុងការែត
ល់ជំនយួ និងរអរៀររររការអរៀរចំសំអណើ គអប្មាង និងយនតការម្នការប្គរប់្គង និងការេនុវតត
គអប្មាងជំនយួ និងរិភាកាកនុងកប្មតិសហគមនជ៍្ញតិ អដើមបផី្ល ស់រតូរគំនិត ទ្សសនៈ ម្នការអរៀរ
ចំសំអណើ គអប្មាង និងសប្មរសប្មួលការេនុវតតគអប្មាងមានភារទ្នភ់លន ់រតត់រន កិចចសហការ
រវាងភាគីមាច ស់ជំនយួ និងេនកទ្ទ្លួជំនយួមានភាររលូន អដើមបទី្ទ្ួលបានលទ្ធែល ប្រសិទ្ធ
ភារជ្ញេតិររមា និងអ្លើយតរអៅនឹងអសចកតីប្តូវការម្នការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ រអរង និង
ប្គុនច ់អៅកមពុជ្ញ កដូ៏ចជ្ញរំអរ អោលនអោបាយលកខខ្ណឌ ររស់មូលនិធិសកលជ្ញមាច ស់
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ជំនយួអៅកនុងរររិទ្កមពុជ្ញ។ គរួរលឹំកថ្ន កនុងរយៈអរល ១៣ ឆ្ន កំនលងមក  មូលនិធិសកលបាន
ែតល់ជំនយួហិរញ្ញ វតាុ កនុងទឹ្កប្បាកប់្រមាណ ៤១៥ លានដុលាល រសហរដាអាអមរកិ សប្មារ់
គអប្មាងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ រអរង ប្គុនច ់ និងរប្ងឹងប្ររន័ធសុខាភបិាល។ ចររី់ឆ្ន ំ
២០១៨ ដល់ឆ្ន ២ំ០២០ មូលនិធិសកលអប្ោងនឹងែតល់ជំនួយហិរញ្ញ វតាុ ៩៨,៤៤៥,១៥១ 
USD ដល់កមពុជ្ញអដើមបរីនតប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ រអរង និងប្គុនច ់។ 

២២. កិចចប្រជំុគណៈកមាា ធិការសប្មរសប្មួលមូលនិធិសកលកមពុជ្ញ    គឺជ្ញកិចចប្រជំុ     ម្នសមាជិក
សមាជិកាចប្មុះតដលមានតំណាងអប្ជើសតាងំអដាយប្កសួងស្ថា រន័ ម្នរាជរដាា ភបិាល ម្ដគូ
េភវិឌ្ឍ តំណាងស្ថា នទូ្តម្នប្រអទ្សមាច ស់េំអណាយតដល ែតល់មូលនិធិដល់គអប្មាងមូលនិធិ
សកល ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ រអរង ប្គុនច ់  និងគអប្មាងរប្ងឹងប្ររន័ធសុខាភបិាល  អៅកមពុ
ជ្ញ និងប្កុមេនកតំណាងប្រជ្ញជនតដលរស់អៅ និងរងការរ៉ាះពាល់រី ជំងឺអេដស៍ រអរង និងប្គុន
ច ់។ កិចចប្រជំុអរ េងគគណៈកមាា ធិការសប្មរសប្មួលមូលនិធិសកលកមពុជ្ញអលើកអនះ អផ្ត
តអលើរអរៀរវារៈចមបងដូចខាងអប្កាម៖ 

១. អបាះអឆ្ន តអប្ជើសអរ ើស សមាជិកតំណាងប្កុមម្ដគូេភវិឌ្ឍម្នស្ថា រន័រហុភាគីជ្ញេនុប្រធាន 
និងេនុមត័សមាជិកភារតំណាងេងគការសងគមសីុវលិ     រំអរ អរកខភារជ្ញេនុប្រធានគ
ណៈកមាា ធិការ។ 

២. រទ្រងាា  សតីរីកញ្ចរគ់អប្មាងជំនួយថ្ាីររស់មូលនិធិសកលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺរអរង គអប្មាង
ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ គអប្មាងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺប្គុនច ់ និងគអប្មាងរប្ងឹងប្ររន័ធសុខាភិ
បាល សប្មារប់្រះរាជ្ញណាចប្កកមពុជ្ញ។ 

៣. រចចុរបននភារសតីរីការសប្មរសប្មួល     និងការេនុវតតគអប្មាងមូលនិធិសកលររស់ប្រះ
រាជ្ញណាចប្កកមពុជ្ញ។ 

៤.  របាយការណ៍ និងរចចុរបននភារម្នការសប្មរសប្មួលម្នប្កុមេនកតំណាងប្រជ្ញជនរង
អប្ោះ និងរងែលរ៉ាះពាល់រីជំងឺរអរង អេដស៍ ប្គុនច ់។ តាមអសចកតីសអប្មចម្នប្កុម
ប្រឹកាភបិាលររស់មូលនិធិសកលកនុងអរលថ្ាីៗអនះមូលនិធិសកលបានសអប្មចរនតែតល់
ជំនយួហិរញ្ញ វតាុដល់កមពុជ្ញតអៅអទ្ៀតកនុងរងវងទឹ់្កប្បាក ់ ៩៨ លានដុលាល រ សប្មារឆ់្ន ំ
២០១៨ ឆ្ន ២ំ០១៩ និងឆ្ន ២ំ០២០។  

 យទុធសាស្រេត ៦. ការតាមដាន វាយតនមល និងសទ្បើទ្បាេព់័ត៌មានយទុធសាស្រេត 

១. ប្រជំុជ្ញអទ្ៀងទត ់ អដើមបតីាមដាន និងវាយតម្មល ការេនុវតតតែនការយុទ្ធស្ថស្តសតជ្ញតិទូ្លំទូ្លាយ 
និងរហុវស័ិយអ្លើយតរអៅនឹងការរាលដាលអមអរាគអេដស៍ រមួជ្ញមយួនឹងការែតល់នូវវធិានការ 
និងេនុស្ថសន ៍  អប្រើប្បាស់កនុងការរំអរ គមាល តនានា    ពាករ់ន័ធនឹងការេនុវតតតែនការយុទ្ធស្ថ
ស្តសត។ 

២. ចុះេភបិាលការងារអៅអខ្តតចំនួន ១៥ (ម្រ៉ាលិន បាតដំ់រង កំរងច់ម កំរត ប្រះសីហនុ 
អសៀមរារ ប្កអចះ សទឹងតប្តង មណឌ លគិរ ីរតនគិរ ីអកាះកុង តាតកវ កំរងឆ់្ន ងំ ម្ប្រតវង និង ស្ថវ យ
អរៀង) អដើមបតីសវងយល់ និងចូលរមួអលើកកមពស់ការងារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ អលើកកមពស់អោល
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នអោបាយ ៧ ចំណុច ជ្ញរិអសសអលើការងារសប្មរសប្មួលជ្ញមយួម្ដគូេភវិឌ្ឍន ៍និងការងារ
តាមដាន និងវាយតម្មល។  

៣. េ.ជ.រ.ជ.េ កនុងនាមជ្ញប្រធានគណៈកមាា ធិការសប្មរសប្មួលមូលនិធិសកលអៅកមពុជ្ញ CCC 
បានដឹកនាកិំចចប្រជំុសប្មរសប្មួលការអរៀរចំ ការេនុវតត ការតាមដាន និងវាយតម្មល វឌ្ឍនភារ
ម្នការេនុវតតគអប្មាងបានជ្ញអទ្ៀងទត ់និងទ្ទ្ួលលទ្ធែលជ្ញទី្អមាទ្នៈ។ 

៤. េ.ជ.រ.ជ.េ និងម្ដគូេភវិឌ្ឍន ៍បានអរៀរចំករណីវនិិអោគ (Investment Case) សប្មារក់ារ
អ្លើយតរនឹងអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ រយៈអរល១០ឆ្ន ខំាងមុខ្ អដាយកំណតេ់នតរាគមន៍
អាទិ្ភារកនុងរររិទ្តដលថ្វកិាជំនយួ មានការថ្យចុះ និងថ្វកិាកនុងប្សុកប្តូវរអងាើន។ 

៥. កនុងនាមជ្ញសមាជិកេងគការសហប្រជ្ញជ្ញតិ  អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ បានអរៀរចំ
រញ្ចរ ់ និងរញ្ជូ នរបាយការណ៍វឌ្ឍនភារការអ្លើយតរទូ្លំទូ្លាយ និងរហុវស័ិយអៅនឹងជំងឺ
អេដស៍ជ្ញឆ្ន ២ំ០១៦ ( GARPR )   ជូនអៅេងគការសហប្រជ្ញជ្ញតិបានោ៉ា ងអទ្ៀងទត។់  

៦. េ.ជ.រ.ជ.េ  បានអរៀរចំរចួរាល់ការេអងាតជ្ញតិសតីរីការចំណាយអ្លើយតរអៅនឹងការរកីរាល
ដាលអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ អលើកទី្៥ រីឆ្ន ២ំ០១៤-២០១៥ (NASA  5th  2014-2015 
) ។  

៧. ប្កសួងសុខាភបិាល បានអធវើការេអងាតេប្តាែទុកអមអរាគអេដស៍ និងការប្រប្រឹតតប្រឈមនឹងអម
អរាគអេដស៍ កនុងចំអណាមប្កុមអោលអៅ តដលររកគំអហើ នឹងទ្ទ្ួលបានអៅចុងឆ្ន ២ំ០១៦
អនះ។ 

៨. េ.ជ.រ.ជ.េ បានរញ្ចរក់ារអរៀរចំតែនការយុទ្ធស្ថស្តសតទូ្លំទូ្លាយ និងរហុវស័ិយអ្លើយតរអៅ
នឹងការរាលដាលអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ អលើកទី្៤ (ឆ្ន ២ំ០១៥ ដល់ ឆ្ន ២ំ០២០)។ 

៩. េ.ជ.រ.ជ.េ បានអរៀរចំកិចចប្រជំុថ្នន កដឹ់កនា ំេ.ជ.រ.ជ.េ ជ្ញអទ្ៀងទត ់ អដើមបតីាមដាន និងវាយ
តម្មល ការេនុវតតតែនការយុទ្ធស្ថស្តសតជ្ញតិទូ្លំទូ្លាយ និងរហុវស័ិយអ្លើយតរអៅនឹងការរាល
ដាលអមអរាគអេដស៍ រមួជ្ញមយួនឹងការែតល់នូវវធិានការ និងេនុស្ថសន ៍ អប្រើប្បាស់កនុងការ
រំអរ គមាល តនានាពាករ់ន័ធនឹងការេនុវតតតែនការយុទ្ធស្ថស្តសតជ្ញតិ។ 

១០.  េ.ជ.រ.ជ.េ បានអរៀរចំកិចចប្រជំុប្រចឆំ្ន រំរស់ខ្លួន អដើមបរិីនិតយអឡើងវ ិរីវឌ្ឍនភារ ប្រសិទ្ធភារ 
និងសមទិ្ធិែលកនុងការអ្លើយតរអៅនឹងអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ ឆ្ន ២ំ០១៥ និងរនតអរៀរចំ
គអប្មាងតែនការសកមាភារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ររស់ េ.ជ.រ.ជ.េ ឆ្ន ២ំ០១៦។ 

១១.  េ.ជ.រ.ជ.េ  បានចុះអធវើេភបិាលតាមអខ្តតចំនួន ៦ (អខ្តតម្រ៉ាលិន អខ្តតបាតដំ់រង អខ្តតកំរងច់ម   
អខ្តតកំរត  អខ្តតប្រះសីហនុ និងអខ្តតអសៀមរារ)    អដើមបតីសវងយល់    និងចូលរមួអលើកកមពស់
ការងារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ អៅតាមអខ្តត និងរាជធានី ជ្ញរិអសសអលើការងារសប្មរសប្មួល
ជ្ញមយួម្ដគូេភវិឌ្ឍន ៍និងការងារតាមដាន និងវាយតម្មល។ 



18 

 

១២.  េ.ជ.រ.ជ.េ បានអរៀរចំកិចចប្រជំុរិអប្ោះអោរល់ថ្នន កជ់្ញតិមយួជ្ញមយួតំណាងស្ថា រន័ពាករ់ន័ធ
សំខាន ់ អដើមបបី្រមូលនូវធាតុចូលសតីរីលទ្ធភារររស់ប្រអទ្សកមពុជ្ញកនុងការចូលរមួជ្ញមយួេងគការ
សហប្រជ្ញជ្ញតិ អដើមបអីរៀរចំនូវអសចកតីតថ្លងការណ៍ជ្ញនអោបាយថ្ាីមយួររស់េងគការសហប្រជ្ញ
ជ្ញតិអឆ្ព ះអៅលុររំបាតជំ់ងឺអេដស៍ទងំប្សុងនាឆ្ន ២ំ០៣០។  

១៣.  េ.ជ.រ.ជ.េ បានអរៀរចំកិចចប្រជំុរិភាកាជ្ញមយួតំណាងស្ថា រន័ពាករ់ន័ធសំខាន ់ អដើមបសីប្មួលសូ
ចនាករសតីរីរញ្ញា អេដស៍    ឱ្យសមប្សរអៅនឹងររកិារណ៍កមពុជ្ញ។     ជ្ញលទ្ធែលអយើងបានសូច
នាកររមួមយួកនុងការលុររំបាតក់ារ្លងអមអរាគអេដស៍ថ្ាី នាឆ្ន ២ំ០៣០ ប្រមទងំវធីិស្ថស្តសតកនុង
ការវាស់តវងែងតដរអែាើជូនអៅប្កសួងតែនការ។ 

១៤. ប្កសួងេភវិឌ្ឍនជ៍នរទ្ បានអរៀរចំតែនការសកមាភារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ឆ្ន ២ំ០១៦ ដាក់
រញ្ចូ លអៅកនុងគអប្មាងតែនការសកមាភារឆ្ន ២ំ០១៦ ររស់ប្កសួងតដលអាចែតល់លទ្ធភារកនុង 
ការអប្រើប្បាស់ថ្វកិាជ្ញតិ។ 

១៥.  េ.ជ.រ.ជ.េ បាន និងកំរុងតតអរៀរចំនូវរណាណ ល័យរត័ម៌ាន សតីរីជំងឺអេដស៍មយួ អដើមបរីកាទុ្ក
នូវរាល់រត័ម៌ានទងំេស់តដលពាករ់ន័ធនឹងជំងឺអេដស៍ និងសប្មារអ់ប្រើប្បាស់ជ្ញកតនលងសប្មារ់
អរៀនសូប្តជ្ញស្ថធារណៈែងតដរ។ 

១៦.  េ.ជ.រ.ជ.េ បានអរៀរចំ និងរញ្ចរគ់អប្មាងតែនការសកមាភារជ្ញតិតាមដាន និងវាយតម្មល ការ
អ្លើយតរជ្ញតិទូ្លំទូ្លាយ និងរហុវស័ិយអៅនឹងអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ឆ្ន ២ំ០១៦។ 

១៧.  េ.ជ.រ.ជ.េ   បានអរៀរចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភារសតីរីការអ្លើយតរជ្ញតិទូ្លំទូ្លាយ     និងរហុ
វស័ិយអៅនឹងអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ប្រចតំខ្ ប្រចបំ្តីមាស និងប្រចំ្ មាសបានជ្ញអទ្ៀង
ទត។់ 

១៨.  កនុងនាមជ្ញសមាជិកេងគការសហប្រជ្ញជ្ញតិ េ.ជ.រ.ជ.េ បានអរៀរចំរញ្ចរ ់ និងរញ្ជូ នរបាយ
ការណ៍វឌ្ឍនភារការអ្លើយតរទូ្លំទូ្លាយ និងរហុវស័ិយអៅនឹងជំងឺអេដស៍ អរៀងរាល់៣តខ្ ឆ្ន ំ
២០១៦ (GARPR) ជូនអៅេងគការសហប្រជ្ញជ្ញតិបានោ៉ា ងអទ្ៀងទត។់ 

១៩.  េ.ជ.រ.ជ.េ បាន និងកំរុងអរៀរចំការេអងាតជ្ញតិសតីរីការចំណាយអ្លើយតរអៅនឹងការរកីរាល
ដាលអមអរាគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍អលើកទី្៥ សប្មារឆ់្ន  ំ២០១៤ និង២០១៥។ 

២០.  មជឈមណឌ លជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ អសើតសបក និងកាមអរាគ ម្នប្កសួងសុខាភបិាលកំរុងតត
អធវើការេអងាតេប្តាែទុកអមអរាគអេដស៍ និងការប្រប្រឹតតប្រឈមនឹងអមអរាគអេដស៍ កនុងចំអណាមប្កុម
អោលអៅ តដលររកគំអហើ នឹងទ្ទ្ួលបានអៅចុងឆ្ន ២ំ០១៦អនះ។ 

២១.  ចុះរិនិតយស្ថា នភារជំងឺអេដស៍អៅ ភូមពិាម អខ្តតកណាត ល និងអធវើរបាយការណ៍ជូនគណៈកមាា ធិ
ការទី្៨ ររស់ប្រឹទ្ធសភា ម្នប្រះរាជ្ញណាចប្កកមពុជ្ញ។ 

២២.  បានចុះរិនិតយស្ថា នភារជំងឺអេដស៍អៅអខ្តតចំនួន ៦ (អខ្តតម្រ៉ាលិន អខ្តតបាតដំ់រង អខ្តតអសៀមរារ 
អខ្តតកំរងច់ម អខ្តតកំរត និងអខ្តតប្រះសីហនុ)។ 
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៣. ថដនក្ណំត ់
ទកទ់្ងនឹងអរៀរចំរបាយការណ៍អនះកម៏ានតដនកំណតផ់្ទ ល់មយួចំននួែងតដរ តដលនាឱំ្យរ៉ាះ

ពាល់អៅដល់ការចរយ់កទិ្នននយ័មនិបានប្គរប់្ជុងអប្ជ្ញយរីប្គរស់្ថា រន័ និងម្ដគូេភវិឌ្ឍនទ៍ងំេស់
តដលកំរុងតតអធវើសកមាភារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍អៅកមពុជ្ញរមួមានៈ 

 ស្ថា រន័ជ្ញតិ និងេនដរជ្ញតិមយួចំននួ មនិបានអែាើរបាយការណ៍ប្រចំ្ មាសមកអាជ្ញា ធរ
ជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍អទ្។ 

 ស្ថា រន័ខ្លះបានអែាើតតរបាយការណ៍ប្តីមាសទី្មយួតតរ៉ាុអណាណ ះ។ 
 ស្ថា រន័ខ្លះមានការយឺតោ៉ា វកនុងការរញ្ចររ់បាយការណ៍ប្រចបំ្តីមាស ្មាស និងប្រចំ
ឆ្ន រំរស់ខ្លួន ជ្ញអហតុនាឱំ្យមានការយតឺោវកនុងការអែាើមកអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ
អេដស៍។ 

 ចំអពាះកមាវធីិរងាា រការចមលងអមអរាគអេដស៍ និងតថ្ទ ំ ោបំ្ទ្ដល់េនកែទុកអមអរាគអេដស៍ 
និងជំងឺអេដស៍ និងកុមារកំប្ពា និងកុមារងាយរងអប្ោះអដាយស្ថរជំងឺអេដស៍វ ិ គឺអៅ
មានការលំបាកណាស់កនុងការកំណតរី់េប្តាប្គរដណដ ររ់រស់កមាវធីិ អដាយស្ថរតត
ចំននួសរុរម្នប្កុមអោលអៅសប្មារេ់នដរាគមនរ៍ងាា រភាគអប្ចើន គឺមនិទនប់ានកំណត់
បានចំននួរិតប្បាកដ។ 

ចំអពាះរបាយការណ៍សប្មាររ់យៈអរលមយួឆ្ន ២ំ០១៦ អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ 
បានទ្ទ្លួរីគណៈកមាា ធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ប្កសួង រដាអលខាធិការដាា នចំននួ ១២ និងអខ្តត
ចំននួ ២២ ។ 

៤. សេចក្ដីេននិដាា ន 
របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៦ អនះ បាន្លុះរញ្ញច ំងរីសមទិ្ធិែលសំខាន់ៗ  និងការខិ្តខំ្ប្រឹង

តប្រងនានាររស់អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍និងសមាជិកគណៈកមាា ធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍  
ប្កសួង រាជធានី អខ្តត និងេងគការម្ដគូ ថ្វីតបតិតតអយើងកំរុងសាិតកនុងស្ថា នភារកាតរ់នាយថ្វកិាជំនយួ
ររស់ម្ដគូេភវិឌ្ឍនក៍អ៏ដាយ។  

៥. េនុសាេន៍ 

ទកទ់្ងនឹងការអរៀរចំរបាយការណ៍អនះ កម៏ានតដនកំណតផ់្ទ ល់មយួចំនួនែងតដរ តដលនាឱ្ំ្
យរ៉ាះពាល់អៅដល់ការចរយ់កទិ្នននយ័មនិបានប្គរប់្ជុងអប្ជ្ញយរីប្គរស់្ថា រន័ និងម្ដគូេភវិឌ្ឍនទ៍ងំ
េស់តដលកំរុងតតអធវើសកមាភារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍អៅកមពុជ្ញរមួមានៈ 

 រអងាើនការទំ្នាកទំ់្នងជ្ញមយួស្ថា រន័ជ្ញតិ និងម្ដគូេភវិឌ្ឍន ៍ អដើមបឱី្យអែាើរបាយការណ៍
មកអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ឱ្យបានអទ្ៀងទត ់និងទនអ់រល។ 

 រនយល់ដល់ស្ថា រន័ជ្ញតិ    និងម្ដគូេភវិឌ្ឍន ៍    អដើមបរីញ្ចូ លទិ្នននយ័អៅកនុងទ្ប្មង់
របាយការណ៍ឱ្យបានអរ អល ។  
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ឯក្សារសយាង 

 របាយការណ៍កិចចប្រជំុអរ េងគអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍អលើកទី្១ ឆ្ន ២ំ០១៦។ 
 របាយការណ៍កិចចប្រជំុអរ េងគអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍អលើកទី្២ ឆ្ន ២ំ០១៦។ 
 របាយការណ៍េនុវតដគអប្មាងតែនការសកមាភារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ៦ តខ្អដើម ឆ្ន ២ំ០១៦ 
ររស់េគគអលខាធិការដាា នអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍។ 

 របាយការណ៍េនុវតដគអប្មាងតែនការសកមាភារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ៦ តខ្ចុង ឆ្ន ២ំ០១៦ 
ររស់េគគអលខាធិការដាា នអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍។ 

 របាយការណ៍េនុវតដគអប្មាងតែនការសកមាភារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ប្រចំ្ មាសទី្១ និងប្តី
មាសទី្៣ ឆ្ន ២ំ០១៦ ររស់មជឈមណឌ លជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍  អសើតសបក  និងកាមអរា
គ។ 

 របាយការណ៍េនុវតដគអប្មាងតែនការសកមាភារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ប្រចបំ្តីមាស និង
ប្រចំ្ មាស ឆ្ន ២ំ០១៦ ររស់អលខាធិការដាា នប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ប្កសួង រាជធានី អខ្តដ 
តដលមានរាយនាមដូចខាងអប្កាម៖ 
 ប្កសួងតដលបានែតល់របាយការណ៍ សប្មារឆ់្ន ២ំ០១៦៖ 
១. ប្កសួងរត័ម៌ាន(្មាសទ្១ី ឆ្ន ២ំ០១៦)     
២. ប្កសួងឧសាហកមា និងសិរបកមា(៥ តខ្អដើមឆ្ន ២ំ០១៦ និង ៦ តខ្ចុងឆ្ន ២ំ០១៦) 

៣. ប្កសួងការងារ និងរណតុ ះរណាត លវជិ្ញជ ជីវៈ(្មាសទ្ី១ និង្មាសទ្២ី ឆ្ន ២ំ០១៦)   
៤. ប្កសួងកិចចការនារ ី(្មាសទ្ី១ ដល់តខ្តុលា ២០១៦) 

៥. ប្កសួងការពារជ្ញតិ(៦តខ្ចុងឆ្ន ២ំ០១៦) 

៦. កាកបាទ្ប្កហមកមពុជ្ញ(តខ្កញ្ញញ  ២០១៥ ដល់តខ្វចិឆកិា ២០១៦) 

៧. ប្កសួងេររ់ ំយុវជន និងកីឡា(ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៦) 

៨. ប្កសួងតែនការ(្មាសទ្ី២ ឆ្ន ២ំ០១៦) 

៩. ប្កសួងអទ្សចរណ៍(៦តខ្ចុងឆ្ន ២ំ០១៦) 

១០. ប្កសួងទំ្នាកទំ់្នងជ្ញមយួរដាសភា-ប្រឹទ្ធសភា និងេធិការកិចច(តខ្មករា ដល់តខ្វចិឆិកា ២០១៦) 

១១. ប្កសួងសងគមកិចច េតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទ(្មាសទ្ី២ ឆ្ន ២ំ០១៦) 

១២. ប្កសួងម្ប្រសណីយ ៍និងទូ្រគមនាគមន(៍្មាសទ្២ី ឆ្ន ២ំ០១៦) 
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 រាជធានី និងអខ្តត តដលបានែដល់របាយការណ៍ សប្មារឆ់្ន ២ំ០១៦៖ 
១. អខ្តតស្ថវ យអរៀង(ប្តីមាសទ្ី២) 

២. អខ្តតប្កអចះ(្មាសទ្១ី នងិប្តីមាសទ្ី៣) 
៣. អខ្តតអកាះកុង(ប្តីមាសទ្ី២) 
៤. អខ្តតកំរងឆ់្ន ងំ(ប្តីមាសទ្២ី) 
៥. អខ្តតកំរងធំ់(ប្តីមាសទ្ី៣) 
៦. អខ្តតប្រះសីហនុ(ប្តីមាសទ្២ី & ប្តីមាសទ្៣ី) 
៧. អខ្តតតាតកវ(ប្តីមាសទ្ី៣) 
៨. អខ្តតម្រ៉ាលិន(ប្តីមាសទ្ី៣) 
៩. អខ្តតម្ប្រតវង(ប្តីមាសទ្ី៣) 
១០. អខ្តតកំរងច់ម(ប្តីមាសទ្ី២) 
១១. អខ្តតសទឹងតប្តង(ប្តីមាសទ្ី៣) 

១២. អខ្តតកណាត ល(ប្តីមាសទ្៣ី) 
១៣. អខ្តតតករ(ប្តីមាសទ្ី៣) 
១៤. អខ្តតកំរងស់ពឺ(ប្តីមាសទ្ី៣) 
១៥. អខ្តតអសៀមរារ(ប្តីមាសទ្ី៣) 
១៦. រាជធានីភនអំរ  (្មាសទ្ី១) 
១៧. អខ្តតរនាទ យមានជយ័(្មាសទ្ី១) 
១៨. អខ្តតកំរត (ប្តីមាសទ្ី២ នងិទ្ី៣) 
១៩. អខ្តតអពាធិ៍ស្ថត(់ប្តីមាសទ្ី៣) 
២០. អខ្តតប្រះវហិារ(្មាសទ្២ី) 
២១. អខ្តតមណឌ លគិរ ី(ប្តីមាសទ្ី២) 
២២. អខ្តតបាតដំ់រង(ប្តីមាសទ្ី៣) 
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តារាងឧបសមព័ន្ធសដពីីការថែទាំ និ្ងពាបាល 
តារាងទី្១. របាយការណ៍ប្រចបំ្តីមាសសតីរីការរាបាលជំងឺឱ្កាសនិយម មុនអរល ART  
Total Provinces/ Cities : 25 

Total Pre-ART Sites : 65 (Pediatric = 36) 

ឆ្ន  ំ(Year) 2016 ប្តីមាសទ្ី (Quarter)                                                                                                                          2 
  

ប្បផេទ (Category) 
អាយុ Age 

 

ភេទ (Sex) 

សរុរ Total ប្រុស 
Male 

ប្សី  
Female 

ចំនួនអ្នកជំងឺដែលសកម្មទទួលបានការព្យាបាល OI រហូតែល់
ចុងត្តីមាសម្ុន(Number of active patients on OI at the 

end of preceding quarter) 

>14 899 1,120 2,019 

0 -14 196 266 462 
 
A 

ចំនួនអ្នកជំងថឺ្ម ីព្យាបាល OI ភលើកែំបូងកនុងត្តីមាសភនេះ(Number 

of new patients(First Pre-ART Care visit) during 
quarter) 
 
 

>14 

សរបុអ្នកជំងថឺ្ម ី>14 380 399 779 

ព្យីនិតយសុភាពព្យរកភោគសញ្ញា ជំងឺរភបង 
(TB Symptom Screening) * 

មាន 79 89 168 

ោា ន 231 240 471 

បានចាបភ់្ដើម្ព្យាបាលបង្កា រភោយ INH(IPT 
Started) 

85 86 171 

បានបានភ្វើភោគវនិិចឆយ័មាមានជំងឺរភបង  Diagnosed 
TB (BK+ / - , EP) 

42 45 87 

បានចាបភ់្តើម្ព្យាបាលជំងឺរភបងTB Tx Started 42 31 73 

មានផ្្ៃភ េះ (Pregnant)  9 9 

ការបង្កា រជាវជិជមាន(្តល់ភសវា៣ដបបយ៉ា ងតិច) 
Positive Prevention (at least 3 ** ) 

259 293 552 

សរបុអ្នកជាំងឺែមី 0 - 14 27 23 50 

សរបុអ្នកជំងថឺ្មទីងំអ្ស់ Total new patients 407 422 829 
 
B 

ចំនួនអ្នកជំងឺដែលបានភបាេះបងភ់សវាភហើយបានម្កវញិកនុងត្តី 
មាសភនេះ (Number of patients loss and return in this 

quarter) 

>14 9 11 20 

0 - 14 1 0 20 

សរបុ Total 10 11 21 

ចំនួនអ្នកជំងឺដែលចាកភចញព្យី
ការព្យាបាល pre-ART កនុង
ត្តីមាសភនេះ(Number of 
patients who left Pre-

ART care during quarter) 
 
 
 

បាតម់្ុភ (Lost)1 
>14 73  147 

0 - 14 4 15 19 

ស្លា ប ់(Died) 
>14 7 11 18 

0 - 14 0 0 0 

ចាបភ់្ដើម្  (Start ART) 
>14 381 411 792 

0 - 14 32 40 72 

សររុេនកជងំតឺដលចកអច រកីាររាបាល OI ទងំេស់ 
498 550 1,048 

 
C 

ចំនួនអ្នកជំងឺដែលសកម្មព្យាបាល pre-ART រហូតែល់ចុងត្តមីាស 
ភនេះ(Number of active patients on Pre-RT at the end of 

the quarter) 

>14 826 1,035 1,861 

0 - 14 188 234 422 

សរបុ Total 1,014 1,269 2,283 
 
D 

ចំនួនអ្នកជំងដឺែលសកម្ម
ព្យាបាល pre-ART រហូត
ែល់ចុងត្តីមាសភនេះ(Number 

of active patients on Pre-
ART at the end of the 

quarter) 

សម្ត្សបចាបភ់្ដើម្ ART2 
(Eligible for ART) 

>14 170 197 367 

0 - 14 31 36 67 

ម្និទនែ់ល់ភព្យលចាប់ភ្ដើម្ ART 
(Not Eligible for ART) 

>14 656 838 1,494 

0 - 14 157 198 355 

ចំនួនអ្នកជំងឺដែលសកម្មព្យាបាល pre-ART បានភ្វើភោគវនិិចឆ័យ មា
មានភកើតរភបងភៅកនុងត្តីមាសភនេះ(Number of active patients on 
Pre-ART diagnosed TB (BK+I-, EP) during this quarter)  

> 14  20  16  36  

ចំនួនអ្នកជំងឺដែលសកម្មព្យាបាល pre-ART បានចាបភ់្ដើម្ព្យាបាល
ជំងរឺភបងភៅកនុងត្តីមាសភនេះ (Number of active patient on Pre-

ART started TB Treatment during this quarter)  

> 14 24 18 42 

 
 
 
F 

ចំនួនអ្នកជំងឺសកម្ម បានចាប់ភ្ដើម្ព្យាបាលបង្កា រភោយ INH (Start 

IPT) កនុងត្តីមាសភនេះ (Number of actives patients on Pre-

ART > 14 67 81 148 started IPT)  

>14 67 81 148 

 
 
G 

ចំនួនអ្នកជំងឺរភបង ភអ្ែស៍ កំពុ្យងព្យាបាល pre-ART  ចាប់ភ្ដើម្
ព្យាបាលបង្កា រភោយ Cotrimoxazole (CPT) កនុងត្តីមាសភនេះ

>14 16 17 33 
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(Number of TB-HIV patients on Pre-ART Started 
Cotrimoxazole during this quarter)  

H 

ចំនួនស្តសតីបានរាបាល  Pre-ART មានម្ែទអពាះកនុងប្តីមាសអនះ: (Number of women on Pre-ART got pregnant during this quarter.)  9 
 
I 

ចំនួនស្តសតីមាន  ម្ែទបានចរអ់ែតើមការរាបាលរងាា រ ARVកនុងត្តីមាសភនេះ: (Number of pregnant women started ARV Prophylaxis.) 1 1 
 
J 

ចំនួនស្តសតីមានម្ែទអពាះតដលបានរាយការណ៍ថ្នៈ 
 (Number of pregnant women reported)  
 

 រលូត (Spontaneous abortion)  0 

រ ាំលូត  (Induced abortion) 0 
 
K 

របាយការណ៍ប្តីមាសទ្ី៣ ឆ្ន ២ំ០១៦ ររស់មជឈមណឌ លជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ អសើតសបក និងកាមអរាគ(National Center for HIV/AIDS Dermatology and STD)  

តារាងទី្២. របាយការណ៍ប្រចបំ្តីមាសទី្៣ សដីរីការរាបាលអដាយ ARV 

Total Provinces/ Cities : 25 

Total ART Sites : 65 (Pediatric = 36) 
 

ឆ្ន  ំ(Year) 2016 ប្តីមាសទី្ (Quarter)                                                  2 

ប្បផេទ (Category) អាយុ Age 
ភេទ (Sex) សរបុ 

Total ត្បុស Male ត្សី Female 

ចំនួនអ្នកជំងឺដែលសកម្ម ទទួលបានការព្យាបាលភោយ ART 
ភៅចុងត្តីមាសម្ុន (Number of Active Patients on ART at 

the end of preceding quarter) 

> 14 

 
22,630 27,392 

50,022 

 

0 - 14 1,969 1,797 3,766 
 
A 

 

ចំនួនអ្នកជំងឺថ្មីចាបភ់្តើម្ព្យាបាលភោយយARTភៅកនុងម្នៃីរភព្យទយ
បដងែក/គានីិក ភៅកនុងត្តីមាសភនេះ (Number of new patients 

started on ART Care at this facility during this quarter) 

>14 

សរបុអ្នកជាំងឺែមី >14 383 412 795 

បានភ្វើភោគវនិិចឆ័យមាមានជំងឺរភបងDiagnosed 
TB (BK+ / - , EP) 

41 32 73 

បានចាបភ់្តើម្ព្យាបាលជំងឺរភបង (TB Tx 
Started) 

29 26 55 

មានដ្ៃភ េះ (Pregnant)  44 44 

ការបង្កា រជាវជិជមាន (្តល់ភសវា៣ដបបយ៉ា ង 
តិច) Positve Prevention (at least 3 * ) 275 315 590 

 

សរភុបអ្នកជងំ ឺART ថ្ម ី0 - 14 32 40 72 

សរភុបអ្នកជងំថឺ្មីទងំអ្ស់Total all new ART patients 415 452 867 
 
B 

 

ចំនួនអ្នកជំងឺដែលបានបញ្ជូ នចូល ភៅកនុងរយៈភព្យលត្តីមាសភនេះ
(Number of Patients transferred in during this quarter) 

> 14 171 174 345 
0 - 14 4 7 11 

សរបុ Total 175 181 356 
 
C 

 

ចំនួនអ្នកជំងឺដែលភបាេះបងភ់សវាភហើយត្បឡប់ម្កវញិកនុងត្តីមាស
ភនេះ (Number of patients loss and return in this quarter) 

> 14 45 54 99 

0 - 14 ០ ០ ០ 

សរបុ Total 45 54 99 
 

ចំនួនអ្នកជំងឺដែលចាកភចញព្យីការព្យាបា
លភោយ ARTកនុងត្តីមាសភនេះ

(Number of patients who left ART 
Care during this quarter) 

បញ្ជូ នភចញ
(Transferred 
Out) 

> 14 72 84 156 

0 - 14 78 68 146 

លេះបង់ការ
ព្យាបាល (Lost) 1 

> 14 210 272 482 

0 - 14 12 17 29 

ស្លា ប់ (Died) > 14   84 62 146 

0 - 14 1 3 4 

សរបុអ្នកជំងដឺែលចាកភចញព្យកីារព្យាបាល ART ទងំអ្ស់ 457 506 963 
 
D 

 

ចំនួនអ្នកជំងឺដែលសកម្ម ទទួលព្យាបាលភោយARTរហូតែល់ចុងត្តី
មាសភនេះ (Number of active patients on ART at end of quarter) 

> 14 22,863 27,614 50,477 

0 - 14 1,914 1,756 3,670 

សរបុ Total 24,777 29,370 54,147 E 

 

 ចំនួនអ្នកជំងឺកំពុ្យងទទួល ART បានចាបភ់្តើម្ព្យាបាលជំងឺរភបងភៅកនុងត្តី
មាសភនេះ(Number of patients active on ART diagnosed TB (BK+I-, 

EP) during this quarter.)  

> 14 110 80 190 

ចំនួនអ្នកជំងឺកំពុ្យងទទួល ART បានភ្វើភោគវនិិចឆយ័មាមានភកើតរភបងភៅ
កនុងត្តីមាសភនេះ: (Number of patient active on ART Started _TB 

Treatment during this quarter)  

>14 44 35 79 

F 
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ចំនួនអ្នកជំង ឺរភបង ភអ្ែស៍ កំពុ្យងព្យាបាល ART បានចាប់ភ្ដើម្ព្យាបាល
បង្កា រភោយ Cotrimoxazole  ភៅកនុងត្តីមាសភនេះ (Number of n 1 TB-HIV 

patients on ART Started Cotrimoxazole during this quarter)  

>14 57  56  113  

G 

   

ចំនួនស្តសតីមានម្ែទអពាះតដលបានរាយការណ៍ (Number of woman on ART got pregnant during this quarter) 138  
H 

  

 

ចំនួនស្តសតីមានម្ែទអពាះតដលបានរាយការណ៍ (Number of 
pregnan women reported) 

រលូត(Spontaneous abortion)  2  

រលូំត(Induced abortion)  0 
I 

ប្រភរៈ របាយការណ៍ប្តីមាសទ្ី៣ ឆ្ន ២ំ០១៦ ររស់មជឈមណឌ លជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ អសើតសបក និងកាមអរាគ 

National Center for HIV/AIDS Der  

 
 

 

តារាងទី៣ 

ប្រភរៈរបាយការណ៍ប្តីមាសទ្ី៣ ឆ្ន ២ំ០១៦ ររស់មជឈមណឌ លជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ អសើតសបក និងកាមអរាគ 

National Center for HIV/AIDS Dermatology and STD  
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