
1 MSM 
Secretariat 

 

 

 ្រពះរជ្ណណច្ររ 
រាតិ សិ្រពចរណះ្ា 

   

 
 
 

 
 
 
 

     របាយររ  
ណតជ�្របរុ្ ររឆុា ុ្ ណកចយរររេជ�ណេទសថា ណករាត្រារទទ�នឹបុឹងេេអសរ

ណារឹ ជុេចរររសរ រចេេទរចរារររសិ�តឹ្សស្ សសក 
ៃថ�ទស២២   ែខធាូ   ឆុា ២០១៧  

េនសណ ារិេរះះិេឹររិ េខា� េសៀចះរ 
 

១.ិេសជណ�សេផ�ច  

អជ ា�រជាតិ្របនឹងជំងឺេអដស៍  ពជេសស េលខាជិក នារក�ិ��តេរបរេរសេទ រថរជ 
ាតិ្របនឹងជំងឺេអដស៍រទ្ងរំេេ�ត្�ស��ួេភរ�ួិ ត្�ស នជងាសសាសសថ បនសហិ�រ នជងគាំររទ ជិ  
េកិអង�ិ�សមា�ន៍៍រថស្ំសុពាាព្�រ�ស្(RHAC) នជងអង�ិ�៍រថស្ំសុពអទរជំងឺេអដស៍ 

(AHF : Impulse Phnom Penh)  បនេ�ៀតរំរជរបាតជំ្ាតបឆំទ �ំតសថសខួនរេេៃរ�រស២២ ៍សាទូរឆទ ២ំ០១៧។  
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 ិ�ដឹរករំ នជងសា�តសា�ពលរ មរលរឯ�េទជមេរ ៍រងរ ានស អា�េលខាជិ�អជ ា�រជាតិ្របនឹង 

ជំងឺេអដស៍ នជងាតរនារក�ាតឹរកភជបលៃនារក�ិ��តេរបរេរសេទ រថរជាតិ្របនឹងជំងឺេអដស៍ រទ្ង 
រំេេ�ត្�ស��ួេភរ�ួិត្�ស នជងាសសាសសថ េេសេ គ�រ អត អរ អង�� េសរឯេសៀ�អតរ េកិមន 

ិ�អេេម សីរូល��ួពសសមជជរារក�ិ��  អជ ា��ូលក នរ នា�បល ��នឯសេលខាជិ�ក នាតិ្របនឹង 
ជំងឺេអដស៍េសរឯ អង�ិ�៍ដលេាធសិ��ួិ ារក�ាត���្សសសសថ នជងារក�េគលេល។  

 

២.ិេាារុឹៃ�ណតជ�្របរ ុ

    ត ីពសលរប�លសរ�មុពិ��រ េកិសេង�តលរប�លិ���ិរេពល�ួិ ឆទ រំ នជងេ ឯិ ររ

សំខនថ់េលសតប ាត��កកររេដស�េសរ្នរទ្ងិ�េ�ៀតរំ៍�និ�សរ�មុពកិនថ៍រមនាតសជរបុពរ
សាមតថអន្ទរឯរទ្ងឆទ ២ំ០១៨។ 

 
៣.ិអុេ រយរិ�តឹាទទផាៃ�ណតជ�្របរ ុ

 

 
 

      រជរបបតថេ�សឯ�រ មរលរឯ�េទជមតណជ� ររ ៍រង ានសបរ អា�េលខាជិ�អជ ា�រជាតិ្របនឹងជំងឺ

េអដស៍ បនមន�រជ ធ្ ា�ន៍  នជង៍រខងអំណ�ា្ណរដលថសមជជរ សមជជិរ៍ដលបនអេេម សីរូល��ួក
េពលេនះ េហសិ  រជរបាតជំ្នឹងាតាពឹរឯេទត��េតៀតប�រ៍ដលបនេាគងរ្រ។ មរលរឯ�ាតរនអង�ាតជំ្រ

បនមនេរ �ួិ ុពេាជជិរមស់៍ដលរ�ស្ររលួបនរ ាតេរស�ួិ រទ្ងរំេេ�ាបពំស�ាតេរសរ
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៍ដលសេា�របនេគលេល ៩០រ ៩០រ ៩០ �្នេពលរំណរថរ៏េកិ។រ តប្៍នឯ ត�ិ�បប នថាតមណត�រ

៍តតទ ជរ្្�សឯ�តសថ�ជ់�ណ� លរជាតិ្របនឹងជំងឺេអដស៍រ េសស�៍សេររ នជងិ�េអាៃនារសួងស្ខរ
ភជបលរ េិសងេេមនអទរជំងឺេអដស៍ ១២០០០ករថរ េរៀរ�ជនថនថ�រេកសី រ ៍ដលថ�ថ�ិ�សហិ�ពសរ

អជ ា�រ �ូលក នរ ��នឯសមនស�រនជរជរបរ នជងអទរងរថពជនទរ រទ្ងិ�ជួិ ៍សធង�ររ ពជេសសារតទសជរសំតនឯេរៀររ
េកិអតថ��ំ ពធ�កិតយ ��ជនកមនិ�កខងរមសរ នជងសធះ៍សធង�រអទរបសថ េដស�េសររលួិ�ព្បល។ 

រជរបតនឯៃនិ�ាតជំ្រ តរត ីពសលរប�លសេង�ត�តសថអង�ិ�ៃដាូ៍ដលអន្ទរឯ �ិ លថ�ួិ ារក�រ
ត្�ស��ួេភរ�ួិ ត្�សរនជងាសសាសសថ។ 

ាតរនតររស១េ ិ�ត ីពសតរលរប�លសេង�ត�តសថ Impulse Phnom Penh (AHF)៖រ េរសអធស 
Impulse Phnom Penh? - ារក�េាធសិ��េកិ�ជនាជរពស�លរំៃ�េលសារក�ត្�សាសរ ថីត្�សរ

នជងាសសាសសថរ រទ្ងិ�ជំ�្ីអតថ��ំ ពធ�កិពសតប ស្សុព�ខូទេភររ ិ�េាតសាបសថេា្�អក�ជិរ នជងរ�ម 
ទ ជាសេអដស៍។   សរ�មុព៍ដលបនអន្ទរឯរនខង�រ��ួមន : 

o សរ�មុពេាធសិ�រសតូ�រជរ Advocacy Activities (Fabulous Tuk Tuk Racing, Fund the 

Fund Campaign ,impulse Phnom Penh with Water Festival 2017, World AIDS Day 
2017)   

o ិ្របកិ�េលសាតពជនប� ពធ�កិរSocial Media  campaign(International Condom Day  

in February, Zero Discrimination’s Day 1 March 2017, Opening gay pride day 
with community LGBTIQ in May  2017, Pride Advocacy Dialogue with NGO 
sector, Gay Pride week night  for IDAHOT ‘s day Live Shamelessly, Photo 
exhibition ( strange Fruit bar )  

o រូល��ួរទ្ងាពឹរឯជិ�កករ Event (Gathering 1st Anniversary at gay  venue, impulse 

Phnom Penh with Water Festival 2017 ,Core Volunteers, Grand opening impulse PP 

at Heart Darkness, Gay pride week 2016 and 2017 ,Gathering 1st Anniversary at gay  
venue, Impulse gathering Night at BlueChilli bar ,WAD impulse PP Soaked gathering 

o រូល��ួត��ិរាតពជនប� ពធ�កិសង��រ Social media  (Facebook , Instagram 

,YouTube, Twitter) 

o រូល��ួរជរបាតជំ្េទ រថរជរ នជងេទ រថេាិ�រជរ National and subnational  meeting 
(េ�ៀតរំរជរបាតជំ្�ួិ ារក�ិ��តេរបរេរសេទ រថរជាតិ្របនឹងជំងឺរ

េអដស៍រទ្ងរំេេ�ត្�សាសរ ថីត្�សរ នជងាសសាសសថរ ាតបំ៍ សរ ាតបាំរសមសរ នជងាតបឆំទ រំ
នជងរូល��ួ�ួិ អង�ិ�ៃដាូដូរអង�ិ� UNAIDS, BC, ROCK, MHC, MHSS 
រទ្ងិ�េ�ៀតរំាពឹរឯជិ�កករ 

o ៍�និ�សរ�មុពសាមតថឆទ ២ំ០១៨រ (១- ជំ�្ី  នជងពាងសរសរ�មុ ពត៍នន�េទេសរឯ 
បរថដំតងរ នជងេសរឯេសៀ�អតរ ២-េ�ៀតរំសជ �ិ ្សេដស�េសររលួពរួមនារតតថពសសហា�ន៍រ
ត្�ស��ួេភរ�ួិ ត្�សរររនជងាសសាសសថរ៣- េ�ៀតរំេទរជិរ្�ូលជ៍ជរពជុរកពសតប ត្�សរ
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��ួេភរ�ួិ ត្�សរររនជងាសសាសសថរ៤- េតសរទា�តណឯ្ ះតេឯ លដលថារក�ត្�ស��ួេភរ�ួិ រ

ត្�សររ រនជងាសសាសសថ សឯសពសតប េអដស៍រ៥- េាធសិ្របកិ� ( pride day Campaign, World 

Aids day, Marketing materials, ADVERTISING - OUTDOOR/ Marketing  ( Facebook, TV 

andរRadioរtalkរShow,…េរ។ 

 ាតរនតររស២រេ តរត ីលរប�លសេង�ត�តសថអង�ិ�KHEMARA ៖រ 

o  រជសេល�តសថាេាមង ៖រ ិរថតននិ ិ�រ�ខងេ�េអាេអដស៍រមសេេរ�ស្េេដំេរថឆទ ២ំ០២៥រ
តេងយសនិ�េាធសេរសឯ���រេ�េអាេអដស៍ នជង ធ្ ិ ត��ិះិ�េាធសេរសឯរ្ងាម�ៃដរទ្ងរំេេ�ារក� 

ត្�ស��ួេភរ�ួិ ត្�ស នជងាសសាសសថ។ 

o  រំតនថាាតថដណឯ តថ ៖ ារកងភទំេពី(ាសករាតរជតរឯជរេ�ាង�រ៍ាពរេពទ រ ៍សនស្ស  នជងេងាជ៍សនជជិ) 

នជងេសរឯាពះសសហន្រ(ាសករាតរជតរឯជរារកងាពះសសហន្រ។ 

o  រំនួន MSM/TG បនររួលិ�អតថ�រំនជង៍ររេា្�អក�ជិរឆទ ២ំ០១៧ ៖រ 
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o រំននួ MSM/TG ៍ដលបនេាធសេរសឯ�រជំងឺិ�េអារទ្ងឆទ ២ំ០១៧ ៖ 
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o រំននួ MSM/TG ៍ដលបនេាធសេរសឯ���រេ�េអាេអដស៍ឆទ ២ំ០១៧ ៖ 
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o    រំននួ MSM/TG ��្រេ�េអាេអដស៍រមស៍ដលបន�រេកសី េេរឆទ ២ំ០១៧ ៖ 

 

o  តប ាត�� នជងិ�លំបរ ៖ 

• អទរសមជាារជរឯ ខិ សថតឯូ�ីឹរឹតថ 

• ារក�េគលេល�ួិ រំនួន�ជនាព�េាធសេរសឯ���រេ�េអាេអដស៍ 

• �ជនមនត្ាយលជរាាតថាាងរ�ណស សរ�ម 

o  េ�េ�ៀនតរពជេ្ាន៍រទ្ងិ�អន្ទរឯន៍ិ្រទ ជាសខខ ងំ ខិ ៃនាំនជរ�ឯួរេ�ឯស�ិ�ាាតថាាងរ�ណស សរ�ម ៖ 

• ត្ា�លជរគាំរសហា�ន៍ ាឺអទរេដស�រកួរសយប ងសំខនថរទ្ងិ��រ្�ររ�ណស រមស នជង 

ាាតថាាងរ�ណស �ិ លថ េថះតស�ជនមនត្ា�លជរាាតថាាងរ�ណស រ៏េកិ 

• ត��ិរិ�តណណ្ ះតេណ លិ�េាធសេរសឯ��ត��ិររ្ងាម�ៃដដលថត្ា�លជរ 
សហា�ន៍េាធសករំននួេាធសេរសឯ��មនិ�េរសនេតសង។ 

ាតរនតររស៣រេរតរត ីលរប�លសេង�ត�តសថអង�ិ� MHC ៖ 

o  េគលតំណងៃនាេាមងរ:  តំបរថិ�កខងេ�េអាេអដស៍រមស 

o  េគលេលរ :  �្រ�រកេកសី ារក�ាត���្សសសសថតំ�្រេទនឹងិ�កខងេ�េអាេអដស៍រជតួ�ឯលថេសបរ
តេងយសនេសបកខខ ងំ ខិ រ នជង�រកតនឯកេេរទ្ងេសបរ (IRIR) េដស�េស��ួរំ៍ណរដលថិ�សេា�រកបនដលថ 
េគលេលេទ រថរជរ៩០-៩០-៩០រេេឆទ រំ២០២០។ 

 

 

o  រេបតថសរ�មុព�តសថាេាមងសំខនថ់  :   
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• េាធសេរសឯ��រ្ងាម�ៃដ�រេ�េអាេអដស៍រនជងេ�េអា ធ្ ិ 

• ជតួាតជំ្េាធសិ�អតថ��ំ ពធ�កិអំពសិ�តយ �ិ�រ�ខងេ�េអាេអដស៍ នជងជំងឺេអដស៍រ
នជងិ�េអារាព�ថងំ៍ររេា្�អក�ជិរនជងរឹរ�អំជល 

• �្រ�រកេកសី ារក�ាត���្សសសសថតំ�្រេទនឹងិ�កខងេ�េអាេអដស៍រ
នជងារក�ាត��ារពរគទ រ៍ដល�ជនរខ តថបនជតួ 

• តេមូ នារក�េគលេលេទេាធសិ�តបម រថេរសឯរ រ្ះេ�ម ះរ នជង�រកតនឯកេេរទ្ងេសបរ
Pre-ART/ART  

o  រំតនថាាតថដណឯ តថ�តសថអង�ិ�រនជងរំននួារក�េគលេល  : 
• េសរឯេសៀ�អតរ៤៣៥ 

• េសរឯរំពងថប�រ៥៧៥ 

• អជរនសភទំេពីរ២៨៣១ 

• េសរឯរេឯ លររ៧២៧ 

• េសរឯេិះរ្ងររ៣៨២ 

• ស�្តរ៤៩៥០ 

o ាសករាតរជតរឯជ  (OD)  នជងរំននួារក�េគលេល េេអជរនសភទំេពី 

• រំននួារក�េគលេលស�្តរទ្ងាសករាតរជតរឯជ 

 ាសករាតរជតរឯជ ប្រថរ៨៦៤ 

 ាសករាតរជតរឯជ ររ្�្សរ១៧៩៩ 

 ាសករាតរជតរឯជ ដេយ រ៨១ 

 ាសករាតរជតរឯជ េងាធ៍សនជជិរ៨៧ 

 

 

 

 

 

 

 



8 MSM 
Secretariat 

 

 

 
 

o រំននួារក�េគលេលររលួបនិ�អតថ�តំ��ិរេសបតេបូ លគទ ៃនិ�ាតាសជិថរថរង េដស�េសិ ខ សថតឯូ�

ិ�ាតាពឹរឯេទេលសសរ�មុពតយ �េ�េអាេអដស៍រនជងិ�េាតសាបសថេា្�អក�ជិ : 
 

 

រំននួារក�េគលេលស�្ត២៨៣១ករថ(ត្�ស��ួេភរ�ួិ ត្�សរ២០៣៧ករថរនជងាសសាសសថ៧៩៤ករថ) 
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o រំននួារក�េគលេល នជងរំននួដងៃន៍ដលររលួបនិ�អតថ�តំ��ិរេសបតេបូ លគទ ៃនិ�ាតាសជិ
ថរថរង េដស�េសិ ខ សថតឯូ�ិ�ាតាពឹរឯេទេលសសរ�មុពតយ �េ�េអាេអដស៍រ នជងិ�េាតសាបសថេា្� 

អក�ជិ : 
 

 
 

o រំននួារក�េគលេល នជងរឹរ�អំជលបន៍ររ�ជនាជរៃរខ  : 
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o រំននួារក�េគលេល ៍ដលបនេាធសេរសឯេះរ្ងាម�ៃដ�រេ�េអា ធ្ ិ�ជនាជរៃរខ : 
    

 

o រំននួារក�េគលេល ៍ដលបនេាធសេរសឯេះរ្ងាម�ៃដ�រេ�េអាេអដស៍ នជងលរប�លតបម រថេរសឯ : 
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o រំននួារក�េគលេល៍ដល��្រេ�េអាេអដស៍បន�រេកសី រនជងរំព្ងររលួិ�៍រថពំសអង�ិ� : 

 
 

រំននួអទរ��្រេ�េអាេអដស៍ររររររ                                  រំពងថសនជររទ្ងេសបរART 

o តប ាត��រ : 
• ិ� ខិ សថតឯូ�រOW ីឹរឹតថ 

• សធះសំុ�រអតថ�រំIEC សាមតថ៍ររដលថារក�េគលេល 

• ពជបររទ្ងិ�ាាតថាាងារក�េគលេលអទរ��្រេ�េអាេអដស៍ 

• �ជនមនអទរាាតថាាងរ�ណស សរ�ម 

• ារក�េគលេលរលជររនជងសរថ�្ស 

• ារក�េគលេល�ួិ រំននួ�ជនថនថរ្ររជរឯេលសិ�េរសឯ���រេ�េអាេអដស៍ 
ត�រ្ងាម�ៃដ 

• ារក�ាត���្សសសសថ ាសសាសសថរមនតប េទនឹងិ�បរថអជ��បូន 

• ាេាមងរទ ជិ អន្ទរឯសរ�មុពារតទបនតេប តថេេរ្ងឆទ ២ំ០១៧ 

o េ�េ�ៀនតរពជេ្ាន៍ : 
• ិ��រេកសី រ�ណស េ�េអាេអដស៍រមសត��ិរិ្រប្�សឯ IRIR ត��ិរ�ជរឯភជ�រឯរ

(PDI+) 

• រជរបសហិ�លល�ួិ ៃដាូងរថពជនប ពជេសសអជ ា��ូលក នរ នជង��នឯសមនរ

ស�រនរជរប 
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• ុពេ ម្ ះារងថរ នជងិ�េតឯជ រជរឯ េដស�េសតេងយសនសរ�មុព ាឺិ្រប្�សឯដ៏សំខនថ 

េកខសិរតេទនឹង៍�និ�ិ��រេថះតសររទ ជិ មនុពិរឺយប ទ 

• ិ�ត�កន នជងិ�គាំរ៍�ទរតេរបរេរសបនេរៀងថរថដលថរ OW បនេាធសកមន 

រំន្ររជរឯរទ្ងិ�អន្ទរឯន៍បនេកិសខួនមង។ 

ាតរនតររស៤រេរតរត ីលរប�លសេង�ត�តសថអង�ិ� MHSS ៖  

o រំននួារក�រMSM នជងTG ររលួបនិ�អតថ�រំនជងេាធសេរសាតបឆំទ រំ២០១៧ : 

សរ�មុព MSM ររលួិ�អតថ� ំ MSM ររលួេសប TGររលួិ�អតថ� ំ TGររលួេសប 

អតថ�រំ       ១០១៤៧          ៩៤៤  

េរសឯ��រ          ៦៩៧៧        ៦៥២ 

ិ�េអា           ៧០៤៤        ៧៣៥ 

 

o អទរ�សថេេ�ួិ េ�េអាេអដស៍ នជងរ�ណស កខងរមសាតបឆំទ រំ២០១៧ : 

ារក�េគលេល រ�ណស បសថរ រ�ណស រមសរ ស�ត្ 

MSM  ១៣០ ៩៣ ២២៣ 

TG  ៤៨ ៨ ៥៦ 

 

o លតសា�រទ្ងិ�អន្ទរឯន៍រ�មទ ជាសកេពលអការ  : 
• ពំ្មន�ូលនជាជសាមតថអន្ទរឯរ�មទ ជាសតក� តថពសាេាមងារតទបនតេបតថេេរទ្ងឆទ រំ

២០១៧។ 

ាតរនតររស៥រេរតរត ីលរប�លសេង�ត�តសថអង�ិ� SIT សំណួ� ៖ 

o រំតនថាាតដណឯ តថរ: 
• ាេាមងតយ �ិ�� សរអលកលេ�េអាេអដស៍េលសារក�ត្�ស��ួេភរ�ួិ ត្�ស 

នជងាសសាសសថ  

• ាសករាតរឯជតរឯជ េ�ាង�អន្ទរឯិ��រទ្ងសណ�ជ េាិរធ � មន៥សយ រថ 

• ាសករាតរឯជតរឯជ �្សរំពូល អន្ទរឯិ ��រទ្ងាសករ�្សរំពូល មន៧ក្រំ 

• ាសករាតរឯជតរឯជរសករថរេឯ លអន្ទរឯិ ��រទ្ងាសករសករថរេឯ លរមន១៨ក្ ំ
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•  ស�្តរMSM=១១៤៧ នជងTG=៣១៩ 

 

 
 

 

o ៍�និ� នជងលរប�ល ាតបឆំទ រំ២០១៧ : 

បរយិា ្រតីមាត១ 

 

្រតីមាត២ 

 

្រតីមាត៣ 

 

្រតីមាត៤ 

្រក�បបរមរ�ួេភាជ�ួាបបរម

េធ�េរម�ឈ�ររេ�េេេេមដ

ីានាទ�នល ិិ ជីា 

០នរក ១នរក ១នរក ០នរក 

្រក�មមតមមមកេធ�េរម�ឈ� 

ររេ�េេេេមដីានាទ�ន 

ល ិិ ជីា 

១នរក ១នរក ២នរក ១នរក 

 

 

 



14 MSM 
Secretariat 

 

 

o ៍�និ� នជងលរប�ល ាតបឆំទ រំ២០១៧ : 
 

បរយិា ្រតីមាត១ 

 

្រតីមាត២ 

 

្រតីមាត៣ 

 

្រតីមាត៤ 

្រក�បបរមរ�ួេភាជ�ួាបបរម

ីានាទ�នល ិិ ជីា ាាួន 

បានររបនេោាាល េ 

្បបេាេ�េេេេមដ 

០នរក ១នរក ១នរក ០នរក 

្រក�មមតមមមកេធ�េរម�ឈ� 

ររេ�េេេេមដីានាទ�ន 

ល ិិ ជីា 

១នរក ១នរក ២នរក ១នរក 

 

o ៍�និ� នជងលរប�ល ាតបឆំទ រំ២០១៧ : 

ត� ជយិ ៍�និ� លរប�ល 

េ�ៀតរំទា�តណឯ្ ះតេឯ លដលថអទរសមជាារជរឯ ៤ដង ៧ដង 

េ�ៀតរំាតជំ្�ួិ អទរសមជាារជរឯ ១២ដង ១៦ដង 

  

o រតឯ េាជជិ : 
• ត្ា�លជរាេាមងរ នជងអទរអតថ�សំហា�ន៍រ បនររលួិ�តណឯ្ ះតេឯ លរ

រំេណះដឹងរ ជំកីរ នជងិ�េាតសាបសថលតរ�ណ៍អតថ�រំ ិ�េាធសេរសឯរ្ងាម�ៃដរ
នជងរំេណះដឹងរេ� ង់ត��ិរមប សថ�ូនជាជ នជងអង�ិ�ៃដាូ 

• ត្ា�លជរ នជងអទរអតថ�សំហា�ន៍មនកន�រ នជងិ�ររលួស្សារតទរទ្ងិ�អន្ទរឯន៍រ

ាេាមងរ 

• មនរំករថរំនងរ នជងរជរបសហិ�លល�ួិ អទរ�ឯលថេសបរ រ នជងអជ ា��ូលក នរ
��នឯសមនស�រនជរជរប ពជេសស �ន�ស�ស្ខភជបលរ CMC, CMA, OD  

• មនិ�គាំររទ ជិ រនជងតេរបរេរសពសមប សថជំនួិ រ 
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• ិ�អន្ទរឯន៍ាេាមងេកខសិរតនឹងេគលនេយបិ�តសថ�ក ភជបលរ

នជងរា�តទិ��តសថសហា�ន៍រ 

o តប ជតួាតរះ : 
• អទរអតថ�សំហា�ន៍មនិ� ខិ សថតឯូ�ីឹរឹតថ៍ដលេាធសកមនិ�អងំស�ះដលថ 

ិ�អន្ទរឯន៍សរ�មុព ដូររ ិ�េះ��រ្ងាម�ៃដ�រេ�េអាេអដស៍ នជង 
ធ្ ិ ិ�អតថ�ដំលថារក�េគលេល 

• សំុ�ះេាធសេរសឯ��មនិ�សធះខរសាមតថអន្ទរឯិ�េះ��រ្ងាម�ៃដ 
ដលថារក�េគលេល 

• ារក�េគលេលមនិ� ខិ សថតឯូ�រសរ៍នខងេារសនពជបររទ្ងិ�ាត�ូល�ឯ្ ំ េដស�េសេាធសិ� 
អតថ��ំ ពធ�កិារក� 

o សំណូ�ព� : 
• េសទស�េទិនថអង�ិ�ខេ េដស�េសជួិ �ឯលថទា�តណឯ្ ះតេឯ លដលថអទរអតថ�តំ� 

សហា�ន៍៍ដល�ជនថនថររលួបនទា�តណឯ្ ះតេឯ លពសជំកី�ឯលថាតឹរក 
នជងិ�េះ��រ្ងាម�ៃដ។ 

• េសទស�េទិនថអង�ិ�ខេជួិ សា�តសា�ពល េដស�េស�ឯលថសំុ�ះេរសឯកបន 
ាាតថាគនថរទ្ងិ�អន្ទរឯន៍សរ�មុពេះ��រ្ងាម�ៃដ�រេ�េអាេអដស៍ 
នជង ធ្ ិ។ 

ាតរនតររស៦រេរតរត ីលរប�លសេង�ត�តសថអង�ិ� RHAC ៖រ 

o សូ�រូល��ួសរ�មុព េដស�េស៍ រល�ល ន្ នុពស្សុព នជងលរបុពររលួបនេសប 
ស្សុព�តសថអទរត៍�ខងេភររទ្ងាតេរសរ�ស្ 

 



16 MSM 
Secretariat 

 

 

o ត� ជតររLGBTQI រទ្ងាតេរសរ�ស្ : 
• សហា�ន៍រ LGBTQI រ�ស្ េាធសិ�រសតូ�រជរ េដស�េសថ�ថ�ិ�ររលួ �្ លថ៍�ទរ 

សង��រនជងស�ុព 

• េេមនិ�ិលថារត ំ  នជងុព�ជនរ្សថសសថរំេងះរស កថនសណសពសនជកទ ិ�

េភរ នជងអរឯសប� ណេិនឌជ� 

• អទរត៍�ខងេភរ�សឯស�សថេេរំតនថរសារកង បនអិិ�ណ៍េររខ តថជតួតរពជេ្ាន៍

�ងិ�េតៀរេតៀនត�ងរស�ណសរ ិ�េាធសបត៍�ទរអងិិរ នជងតរពជេ្ាន៍ិ�េាធស
បត�ខូទេភរេេរស្រ�ណររ��ួថងំិ��េំសភេសពសននទរ 

• អទរត៍�ខងេភរ៍រងររលួិ�ិលថារតខំខ ងំងេាតំ�្រ ាត��ហនជភជិសសសថ
រំេងះេ�េអាេអដស៍ នជងិ�េ� សសេអសង 

o េគលតំណង : 
• ត ីអំពសរងធះរេកខ ះរទ្ងិ��ណលថេសបស្សុពរ  ពជេសសាឺ លរបុពររួល

បនិ�េសបស្សុព�តសថអទរត៍�ខងេភររ 

•  ពជនជរេ�សលតប កក៍ដលអទរត៍�ខងេភររទ្ងាតេរសរ�ស្ជតួាតរះ េដស�េស 
៍សធង�រិ�គាំរកមនិ�៍រល�លជសទ ជរ�តសថអទរត៍�ខងេភរាតរតេកិនជ�នឯ�ុព 

o តប សំខនថ់ : 
• តប រស១ ៖ អទរត៍�ខងេភរាត��ហនជភជិសសសថរំេងះជំងឺេអដស៍ង LGBTQI 

ដៃរេរៀរ 

• តប រស២ ៖ អទរត៍�ខងេភររ៏រូល��ួរទ្ងអរតេរជ� ជយមនហនជភជិសសសថរ ដូរ 
ិ��រស្ស�ខូទេភរេារសនងរ LGBTQI ដៃរេរៀររ នជងមនអាតេាតសាបសថេា្� 
អក�ជិថត 

• តប រស៣ ៖ តប លំបររទ្ងិ�ររលួបនេសបស្សុព 

• តប រស៤ ៖ រេកខ ះាតេហងេេរទ្ងេគលិ�ណ៍៍ណកេំទ រថរជ 

• តប រស៥ ៖ ិ�ព្បលេកិអជ��បូនអទរត៍�ខងេភរ 

• តប រស៦ ៖ ៍�ទររ្តថរនជងេគលនេយបិ 

• តប រស៧ ៖ ទ ជ្ លុពៃន�្ស�ត�រ 

o អន្្សន៍រ : ស្សុព ិ�� សរអលកលេ�េអាេអដស៍ នជងជំងឺេអដស៍រ ជំងឺិ�េអារ
នជងតប អជ��បូន 
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• ករថនជក� ិ�ខូទេភររ អរឯសប� ណេិនឌជ�រ នជងិ�ត ីេិនឌជ�( SOGIE) ក

ខិ ិ៍�ទរ�ួិ ៃនរ�មទ ជាសសជរកិរពធរជរបេេរទ្ង្សេទជម្�សឯ 

• អទរ�ណលថេសបស្ខភជបលេេាាតថរា�ជររ ា�ួបនេ�ៀនសូារកេរះ ធ្ ា�ន៍រ នជង

មនុពអរថថរថរំេងះអទរត៍�ខងេភររ 

• �ណលថិ�រ្ងស�រនុពដលថារក�ិ��ាាតថាាងរ�ណស េ�េអាេអដស៍ នជងរ

ជំងឺេអដស៍ សណសពស�េតៀត េដស�េសេាធសយប ងេកមនិ�គាំរិនថ៍រេារសន៍រ�េរៀរ
រំេងះអទរជំងឺអទរត៍�ខងេភរ 

• ា�ួរេ�ខសងកមនមប ស្សនលរថេា្�អក�ជិកបនរូលរូំសិរេហរ្េនះថងំអទរ
ត៍�ខងេភរនជងជនដៃរេរៀរអរមនលរបុពរជីេា្�អក�ជិបនេកិ 

ិាសពលេកិ�ជនខខ រខម សេា  

• ា�ួេលសររឹររជរឯអទរត៍�ខងេភរកហត នរូលរជីេា្�អក�ជិពសកសរក នរ នជង

ហងកក 

 

• អទរ�ណលថេសបស្សុពេេាាតថរា�ជរ      ារតទសជរកត៍នន�អំពសិ�ព្បលេកិ

អជ��បូនរេដស�េសអរ�ណលថាតឹរកស�ាសតដលថអទរត៍�ខងេភរ 

• អជ�ក ភជបលរ�ស្ ា�ួពជប�េករថកមនាខសនជរព្បលេកិអជ��បូនរ ៍ដល

សនជរេាិ�ិ�ាាតថាាងរ នជងមនអជ តជណ័ារឹ�ារតទរ េដស�េសកអទរត៍�ខងេភរអរ
រូលេទររលួេសបថងំអសថេនះេកិស្ទរនជុព នជង�ជនបរថរំេិេពលេទសរ

នជងរទ ជិ េារសន េេេា្ាតេរស។រ 

• តនឯេលសររ�សសថិ�ិលថដឹងអំពសិ�េាតសាបសថេាាគងេី�ន េកិេាតសាបសថ្�

េ ណិ ររថសរថរំេងះអទរត៍�ខងេភររ 
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• អង�ិ�េាធសិ�សហា�ន៍(NGOs) ៍ដលេាធសសរ�ម�ួិអទរត៍�ខងេភរ ា�ួេាធសិ�

យប ងជជរសទជរប�ួិ ន្ នសិ ៍ នជងតេណ ីាតពជនប� ពធ�កិកក េដស�េស
េលសររ�សសថិ�ិលថដឹងអំពសតប ងរថពជនប�ួិ អទរត៍�ខងេភររ  នជងេលសររ�សសថ

ិ�េាតសាបសថុ្ទ ជជមមនរំេងះរងធលថ�តសថអទរត៍�ខងេភរ 

• តេងយសរារ�សសលា�ួរសណសពសតប អទរត៍�ខងេភររសាមតថ ន្ នសិរ៍នជងតេណ ីាតពជនប

� ពធ�កិរ 

• ារសួងពជរួមន ា�ួពជនជរត�កនេលសុ ្៍ដលារតទបនេាតសាបសថត� ន្ នសិ៍

ាតពជនប� ពធ�កិ េដស�េសរកបនេ ពំ្មនិ�េាតសាបសថុ្៍តតមរថិរនជង
េ� សសេអសងរំេងះអទរត៍�ខងេភរ 

• ន្ នសិ ៍ នជងតេណ ីាតពជនប� ពធ�កិា�ួករថតេបូ លរស កថន នជងតប  
នជក� ិ�ខូទេភររអរឯសប� ណេិនឌជ�រនជងិ�ត ីេិនឌជ� េទរទ្ងេគលិ�ណ៍

៍ណក�ំតសថ្�សអង�ុព េដស�េសក�ន្ស ថងំអសថេេរទ្ងទ ជសជិាតពជនប� ពធ�កិ
បនាជពរាតអំពសតប េនះ 

• ករថតេបូ លរស កថនរ នជងតប នជក� ិ�ខូទេភររ អរឯសប� ណេិនឌជ�រ នជងិ�រ
ត ីេិនឌជ�( SOGIE ) េេាាតថរា�ជរៃនិ�អតថ�រំ ពជេសស ាឺេេរទ្ងរ�មទ ជាស
តណណ្ ះតេណ លាាតតេាងៀនរ 

• ា�ួេលសររឹររជរឯាាតតេាងៀនកអន្ប� រកសជស អទរត៍�ខងេភរអរ៍ររ� ំ៍លរ
អំពសតប �តសថសខួនេេរទ្ងេទ រថេ�ៀន 

• ារសួងអតថ�រំិ្ទជនរនជងរសររា�ួករថកមនេគលនេយបិសណសពសិ�េតៀរេតៀន
�ខូទេភររ នជងអំេពសហជងកាតឆងំអទរត៍�ខងេភររ េេរទ្ង្សេ�ៀនរ នជងរក
យប ងេកត្ា�លជររនជងសជស ថងំអសថបនដឹងអំពសេគលនេយបិេនះ  

• ិ�តណណ្ ះតេណ ល�តសថអប រថរ ាាតដណណ តថេលសអទរត៍�ខងេភររ ាាតថាតេភរថងំអសថរ
េងលាឺ ពំ្៍�នារឹ�៍រអទរត៍�ខងេភរ�សឯស៍ រតប្េេ័ះេរ 

• អង�ិ�អបរថរ បនតេងយសរេសៀទេភ៍ណកំិ �តណណ្ ះតេណ លសាមតថអទរ�ណលថេសប
ស្សុពសណសពសស្សុពអទរតណូ�េិនឌជ�រ េកិបនាូសតបម រថអំពសិ��ណលថេសប

៍ដលមនលរ�ណរ ធ្ ា�ន៍រំេងះអទរត៍�ខងេភររ េេាាតថាាឹះ ន្ ន�ណលថេសប
ស្សុព នជងាខសនជរថងំអសថ�តសថអង�ិ�អបរថ  

• េគលទ ជាស�ណលថុពអរថរថរំេងះអទរត៍�ខងេភរេនះរ ារតទបនអន្ទរឯ្រលេងេេ
រទ្ងាខសនជរ�តសថអង�ិ �អប រថរំននួ៦ រទ្ង�ិរេពលតសឆទ រំ បតថពសឆទ រំ ២០១៤-២០១៦រ
េហសិ បនេកសី លរប�លេាជជិសសសថយប ងខខ ងំ 

• ិ�តណណ្ ះតេណ លេនះរ រា�ងថរជសអទរ�ណលថេសបសណសពសរស កថននជក� ិ�ខូទេភររ
អរឯសប� ណេិនឌជ�រ នជងិ�ត ីេិនឌជ� (SOGIE)  នជងពាងឹងតំណជ នាខសនជរ
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េកិរំេងះសាមតថិ �ព្បលអរជរជជនអទរត៍�ខងេភររ នជងករថតេបូ លអទរ

ាតឹរកេយតលថមទ រថអទរត៍�ខងេភររេេត�ាខសនជរនស�ួិ ់  

• េិសងសជ្ ំសង្�ឹេរ  NAA នជងរ NCHADS អរររួលិរេគលទ ជាស៍តតសពធាជកង 

េាិ៍ដលអង�ិ �អប រថបនអន្ទរឯ្រលេងរ េទេគលទ ជាសានខឹះ�ួិ េេរទ្ងិ�
�ណលថេសបស្ខភជបលសាមតថអទរត៍�ខងេភររទ្ងាតេរសរ�ស្។ 

ាតរនតររសរ ៧រ េរ ៍តង៍ររារក�ពជុរក េដស�េស�រដំេេះា្ិតប ាត��៍ដលបនជួតាតរះរទ្ង 
េពលអន្ទរឯិ��រនខង�រ ៖រេកិ៍តង៍ររតសារក�ពជុរក 

ារក�រស១ :  រ េរ េរសរនខង�រមនតប ស្សុពរ នជងតប ិ�ររលួបនេសបរំេងះរ

អទរត៍�ខងេភរអធសសខះ? 

  កេរតប ស្សុពរ :  ជំងឺេអដស៍រនជងជំងឺិ�េអារ ជំងឺ�ខូទរជរឯរ ៍រស�សស  

ស្សតេរបរេរសរិ�េាតសាបសថេាាគងេី�នរនជងិ�េាតសាបសថេា្�អក�ជិ�ជនបនារឹ�ារតទ។ 

      តប ិ�ររលួបនេសបរ : �ជនបនររលួិ�ពជេាគះេយតលថ នជងរ

ិ�ាតឹរកកបនាាតថាគនថរ ប� ជយតរអទរ�ឯលថេសបរ �ជនមនេទ ាំាតថាគនថរ សធះេពរជំកីរ
ារក�េគលេល�ជនមនលរ�ុពរទ្ងិ�តងថៃរខេសប។ 

          សរេរេរសមនិ� ខិ សថតឯូ�ទ ជជមមនអធសសខះ? 

  កេរមនិ� ខិ សថតឯូ�ទ ជជមមនដូរ  : ារក�េគលេល�រររលួេសបរបនរ
េារសន មនិ�ិលថដឹងពសតប េាាគងេី�នរ ពសិ�ាត���ួិ េ�េអាេអដស៍រ នជងជំងឺេអដស៍រ
នជងជំងឺិ�េអារ មនិ�ិរថតននិិ�េ� សសេអសងពសាាព្�រ នជងសហា�ន៍រ នជងអទរ�ឯលថេសបរ មនិ�រ
ិលថដឹងេារសនពស៍�ទររ្តថរពសតប េាគះេទ រថៃនិ�៍រស�សស ស្សតេរបរេរស។ 

          ាេេរសមនុពបបំរថយប ងេសខះ៍ដលរា�តទកមនេសបស្សុពរ
ជជរសទជរបសាមតថអទរត៍�ខងេភរ? 

  កេរ មនុពបបំរថ៍ដលរា�តទកមនេសបស្សុពជជរសទជរបសាមតថអទររ

ត៍�ខងេភររ រ :  េសប�ជនាជរពសរំៃ�រ មនេពរជំកីសាមតថព្បលរ នជង�ឯលថាតឹរករ េសបបរថអជ��បូនរ

ាតរតេកិតេរបរេរសរ តេងយសនុពររថេ ឯ្ �បងអទរ�ឯលថេសបរ នជងអទរររលួ អតថ�ស្ំសុពត�សហា�ន៍រ
តេងយសរេទរជិ្រ�ណរ។ 

ារក�រស២រ : រេរ េរសមនិ� ខិ សថតឯូ�អធសសខះថរថរង�ួិិ�មរថិរនជងេ� សសេអសងេលសិ�រ
�ឯលថេសបត� ជយិសគាំរររ្តថរនជងរទ ជិ រេកិពជនជរេ�សល�ិរេពលរនខង�ររ�ររលថតរប្តេនទ? 

        កេរ ិ� ខិ សថតឯូ�ថរថរង�ួិ ិ�មរថិរ នជងេ� សសេអសងេលសិ��ឯលថេសបរ

ត� ជយិសគាំររ រ្តថរ នជងរទ ជិ  : េសបស្សុពបនលលង�្នរ មនិ�ររលួ �្ លថពសសហា�ន៍រ

អជ ា��ូលក នរ ��នឯសមនស�រនជរជរបរ (រ្តថររ ររលួបនកិសិ��េារសនង�្នរ
ិ�ិរថតននិ ិ�មរថិរនជងេ� សសេអសងេេមនរំ� ជរ។ 

       សេរ េរសរំណ្រសំខនថ់អធសសខះ៍ដលា�ួិររជរឯរ្រករថសាមតថ�ិរេពលតសឆទ រំ
េទ�្សរ(២០១៨-២០២០រ? 
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       កេរ រំណ្រសំខនថ់៍ដលា�ួិររជរឯរ្រករថសាមតថ�ិរេពលតសឆទ រំ េទ�្សរ

(២០១៨-២០២០ររ : សូ�កររលួបនេសបស្សុពពសអង�ិ�អប រថេកិ�ជនាជរៃរខេសប សូ�មនរ

ទា�តណឯ្ ះតេឯ លពស៍�ទររ្តថ ជំកី ស្សុពរ ិ�េាធសេរសឯ�រេ�េអាេរខស�ាតេភរB មនិ�អតថ�រំ
� ពធ�កិ កបនរូលំរូសិសាមតថLGBT(ជំកនថេាិិររ សូ�កាេាមងរ (GF) េេ៍រតនឯគាំររ

រទ ជិ សាមតថអង�ិ�៍ដលអន្ទរឯ �ិ លថេេសហា�ន៍។ 

ារក�រស៣រ : រេរ ាេាមងរទ ជិ សាមតថអនឯអា�ន៍រ�មទ ជាសេអដស៍តនឯរទ ជិ តសឆទ េំទ�្សេរៀររ

សាមតថាតេរសរ�ស្មនរំ� ជររ េរសេិសងារតទេាធសអនឯអា�ន៍យប ងដូរេ�ឯររ េដស�េសរកបនេាជជិរ
នជងនជ�នឯ�ុព?រ 

     កេរ េដស�េសរកបនេាជជិរនជងនជ�នឯ�ុពរ : េិសងារតទេាធសអនឯអា�ន៍រ េសទស�ស្ំរ
រទ ជិ រជត៍នន�ពសអជ�ក ភជបលរ េរៀ�ា�ៃដាូអភជទឌអន៍រ ទ ជសជិមរជនរ នជងសតេ្�សជន េាជសសេ� សសិរ៍ររ

សរ�មុពបបំរថរ េ�ៀតរំ៍�និ�សរ�មុពសាមតថឆទ ២ំ០១៨-២០២០រ េដស�េសរកបនេាជជិរ
នជងនជ�នឯ�ុព។ 

 
៤.េ�រ ស�រិ�តឹែផ�យររប រក  

រជសេលតក� តថរាឺ ល្តតំបរថេអដស៍េេរ�ស្កឆទ ២ំ០២៥ 

១េរ តនឯិ�អតថ��ំ ពធ�កិដលថសហា�ន៍រ េកិតេងយសនិ�សហិ��បងអជ ា��ូលក នរ
�ន�ស�ស្ខភជបលេសរឯរនជងអង�ិ�ៃដាូរ 

២េរ េ�ៀតរំ៍�និ�សរ�មុពសាមតថឆទ ២ំ០១៨ េកិាសងថិរតរពជេ្ាន៍ពសរជរបាតជំ្រ
ាតបឆំទ រំ 

៣េរពាង�បិិ�ណ៍រនជងេាធសតរប្តេនទុពរទ ជិ �ូលនជាជសរល(RHAC&KHANA) 

៤េរតនឯិ�អតថ�រំនជង� ពធ�កិដលថារក�ត្�សាសរ ថីត្�សរនជងាសសាសសថ ពសហនជភជិៃនិ� 

េាតសេទ បំរថ នជងអជ��ូន េដស�េស៍ រស�សស ៍ដលបតបះងលថដលថស្សុពយប ងខខ ងំ 
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