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វិចឆិកា ២០១៧
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១. ពសចរតីព្តើម្ 
យោងតាមអាណត្តិ និងយេសកកមមដែលកំណត់្យោយច្បាេ់សតីពីការេង្ការ និងការ

ប្េយុទ្ធទ្េ់ស្កាត់្ការរីករាលោលយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ និងេនុប្កឹត្បយរេស់       
រាជរោាភិបាលកមពុជា សតពីីការេយងកើត្អាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ និងតាមគយប្ោង
ដែនការជាតិ្ទូ្លំទ្ូលាយ និងពហុវិស័យយ ល្ើយត្េយៅនឹងការរាលោលយមយរាគយេែស៍ និង
ជំងឺយេែស៍ឆ្នំ២០១៧ អាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ោនតួ្នាទី្ែតល់ជាទិ្សយៅ និង
េនុស្កសន៍កនុងការកំណត់្យុទ្ធស្កស្រសត យោលនយោបាយជាតិ្ទូ្លំទ្ូលាយ និងពហុវិស័យ
យ ល្ើយត្េយៅនឹងការរាលោលយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ រួមជាមួយនឹងការតាមោននូវ
ការរាលោលយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ និងវឌបឍនភាព ប្េសិទ្ធភាព និងសមិទ្ធែល ដែល
ទ្ទួ្លបានពីការេនុវត្តដែនការយុទ្ធស្កស្រសត និងដែនការសកមមភាពឆ្នំ២០១៧។ អាជាាធរជាតិ្
ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ ប្តូ្វយរៀេចំ្នូវកិច្ចប្េជំុឱបយបានចំ្នួន២ែង កនុងមួយឆ្នំ យែើមបបីធានាែល់
ប្េសិទ្ធភាពននការោំប្ទ្ជានយោបាយកនុងការែឹកនាំប្គេ់ប្គងសប្មេសប្មួល និងជួយចូ្ល
រួមយោោះប្ស្កយរាល់ឧេសគគ ការលំបាក និងចំ្ណុច្ខ្វោះខាត្នានាពាក់ព័នធយៅនឹងយុទ្ធស្កស្រសត 
យោលនយោបាយ យសច្កតបី្េកាស និងយសច្កតីសយប្មច្នានា ដែលបានេនុម័ត្ យោយ
សោជិកយពញេងគននអាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍។ 

យៅនងៃទី្១៥ ដខ្វិច្ឆិកា ឆ្ន២ំ០១៧ នាេនទេ់ប្េជំុទី្សដីការគណៈរែឋមស្រនតី អាជាាធរជាតិ្
ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍បានយរៀេចំ្កិច្ចប្េជំុយពញេងគ សោជិក សោជិកាននអាជាាធរជាតិ្
ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍យលើកទី្២ សប្ោេ់ឆ្ន២ំ០១៧ យប្កាមេធិេតី្ភាពែ៏ខ្ពង់ខ្ពស់រេស់     
ឯកឧត្តម យេៀង មលូ ីយទ្សរែឋមស្រនតី ប្េធានអាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍។ កិច្ចប្េជំុយនោះ
ោនការេយ្ជើញចូ្លរួមពីឯកឧត្តម យលាកជំទាវ យលាក យលាកប្សី ជាថ្ននក់ែឹកនាំ និងជា
សោជិកអាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ ដែលមកពីអាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ 
ប្កសួង ស្កាេ័នទាំង២៩ គណៈកោាធិការយេែស៍រាជធានី យខ្ត្ត ទាំង២៥ តំ្ណាងេងគការមិន
ដមនរោាភិបាលជាតិ្ េនតរជាតិ្ និងេណាាញេនកែទុកយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍។ កិច្ចប្េជំុ
យនោះយរៀេចំ្យ ើងយោយោនការឧេត្ថមភោំប្ទ្ពីងវិកាជាតិ្។ 
 
២. ពោ រុំណង្ និង្រម្មវតថុ                            
២ .១.  ពោ រុំណង្ 

យែើមបបីេង្កាញពីេច្ចុេបបននភាពននការរាលោលយមយរាគយេែស៍ ពិនិត្បយយមើលវឌបឍនភាព
ននការយ ល្ើយត្េយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ និងការេនុវត្តន៍យសច្កតីសយប្មច្កិច្ចប្េជំុយពញ
េងគយលើកទី្១ ឆ្ន២ំ០១៧ ប្ពមទាំងោក់យច្ញនូវយសច្កតីសយប្មច្េនតយទ្ៀត្ឈានយៅសយប្មច្
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យោលយៅដែលបានកំណត់្។ កិច្ចប្េជំុក៏ោនយោលេំណងពប្ងឹងការោំប្ទ្ដែនកនយោបាយ 
យុទ្ធស្កស្រសត និងការសប្មេសប្មួល ដែនកេយច្ចកយទ្សឱបយោនលកខណៈទូ្លំទូ្លាយ និង        
ពហុវិស័យយ ើ្លយត្េយៅនឹងការរីករាលោលយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ និងទិ្សយៅ
សប្ោេ់ការេនុវត្តសកមមភាពឱបយកាន់ដត្ោនប្េសិទ្ធិភាពេដនថមយទ្ៀត្។   
២.២. រម្មវតថ ុ
យែើមបបីសយប្មច្បាននូវយោលេំណងខាងយលើ កិច្ចប្េជំុយពញេងគបានកំណត់្នូវកមមវត្ថុ

មួយចំ្នួនែូច្ខាងយប្កាមៈ 
១. ដសវងយល់ពីវឌបឍនភាព ប្េសិទ្ធភាព និងសមិទ្ធែលដែលទ្ទួ្លបាន កនុងរយៈ

យពល៦ដខ្ចុ្ងឆ្ន២ំ០១៧។ 
២. ដសវងយល់ពីេច្ចុេបបននភាពននស្កានភាពរាលោលយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍

យៅកមពុជា។ 
៣. ដសវងយល់ពីចំ្ណុច្ខ្វោះខាត្ និងឧេសគគដែលរារំាងែល់ការេនុវត្ត គយប្ោង

ដែនការសកមមភាពទូ្លំទ្ូលាយ និងពហុវិស័យយ្លើយត្េយៅនឹងការរាលោល
យមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ឆ្នំ២០១៧។ 

៤. ដសវងយល់ពីយោលការណ៍ប្គឹោះននការេនុវត្តយឆ្ពោះយៅរកយោលយៅសូនបយេី និង
យោលយៅ៩០-៩០-៩០ យៅឆ្ន២ំ០២០។ 

៥. េនុម័ត្នូវយសច្កតីសយប្មច្ និងេនុស្កសន៍នានាសប្ោេ់ដែនការសកមមភាព
េ្ចេ់ការរាលោលយមយរាគយេែស៍យៅឆ្នំ២០២៥។   

២.៣. វិធីសាស្រសតថ្នរចិចព្រជុុំ 
កិច្ចប្េជំុយពញេងគបានែំយណើរការតាមរយៈការយប្េើប្បាស់វិធីស្កស្រសតមួយចំ្នួន

ែូច្ជា៖ ការេង្កាញជាស្កាយសប្ោេ់ប្េធានេទ្នីមួយៗ ការែតល់ឱកាសឱបយោនជា
សំណួរ និងច្យមលើយ និងការែតល់ឱកាសឱបយោនការពិភាកបាជារួម។ល។ យប្កាមការ
ែឹកនាំ និងសប្មេសប្មួលពីឯកឧត្តមប្េធានកិច្ចប្េជំុ។ 

៣. ដុំពណើការ និង្ ទ្ធ្ ថ្នរចិចព្រជុុំ 
ជាកិច្ចចាេ់យែើតម ឯកឧត្តមឱសងការ ី ឈឹម ឃនិោយរ៉េត្ េគគយលខាធិការរងអាជាាធរ

ជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ បានជប្ោេជូនកិច្ចប្េជំុពីយោលេំណង និងកមមវត្ថុរួមជាមួយ 
នឹងការពិពណ៌នាពីរយេៀេវារៈសំខាន់ៗ ននកិច្ចប្េជំុរួមោន៖ 

- របាយការណ៍វឌបឍនភាពននការយ ល្ើយត្េនឹងយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ រយៈ
យពល៦ដខ្ចុ្ង ឆ្ន២ំ០១៧ និងទិ្សយៅេនតរយៈយពល៦ដខ្យែើមឆ្នំ២០១៨។ 

- យុទ្ធស្កស្រសតយែើមបបីធានានិរនតភាព ននការយ ល្ើយត្េនឹងយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍
យៅកមពុជា។ 
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- ការេង្កាញ និងេនុម័ត្នូវយសច្កតីសយប្មច្ចិ្ត្តរេស់កិច្ចប្េជំុយពញេងគននអាជាាធរ
ជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍។ 

៣.១. សនុទររថាពរើររិចចព្រជុុំររស ់ឯរឧតតម្ ពទ្សរដាម្ស្រនត ីពអៀង្ ម្ ូ ី
ព្រធានអាជាា ធរជាតិព្រយទុ្ធនឹង្ជុំង្ឺពអដស ៍

ជាកិច្ចចាេ់យែតើម ឯកឧត្តមយទ្សរែឋមស្រនត ី យេៀង មលូ ី បានោនមតិ្ស្កាគមន៍ែល់
សោជិក សោជិកា ទាំងេស់ដែលបានចូ្លរួមកនុងេងគប្េជំុទាំងមូល។ យៅកនុងឱកាសែ៏
មហាវិយសសវិស្កលយនាោះ កនុងនាមថ្ននក់ែឹកនាំអាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ និងកនុង
នាមខ្លួនឯកឧត្តមផ្ទាល់ ឯកឧត្តមបានសដមដងនូវការស្កាគមន៍ និងដងលងេំណរគុណោ៉ាងប្ជាល
យប្ៅ ជូនចំ្យពាោះ ឯកឧត្តម យលាកជំទាវ យលាក យលាកប្ស ីទាំងេស់ដែលបានចូ្លរួមកនុងកិច្ចប្េជំុ
យពញេងគនាយពលយនាោះ។ ឯកឧត្តមបានសំដែងការយកាត្សរយសើរចំ្យពាោះឯកឧត្តម យលាកជំទាវ 
យលាក យលាកប្ស ី ដែលបានខិ្ត្ខំ្យកេស់កោាំងកាយចិ្ត្ត និងប្បាជាាស្ការតី្ចូ្លរួមចំ្ដណក
ែឹកនាំ ប្គេ់ប្គង និងសប្មេសប្មួលការយ ល្ើយត្េជាតិ្ទូ្លំទ្ូលាយ និងពហុវិស័យប្េយុទ្ធ
នឹងជំងឺយេែស៍ យៅប្គេ់លោំេ់ថ្ននក់រហូត្ទ្ទួ្លបានយជាគជ័យជាេនតេនាាេ់គួរជាទី្យោទ្នៈ 
យៅកនុងរយៈយពល៦ដខ្ចុ្ងឆ្ន២ំ០១៧យនោះ តាមរយៈការែឹកនាំ ប្គេ់ប្គង និងសប្មេសប្មួល
ប្េកេយោយចី្រភាព ដែលនាំមកនូវសមិទ្ធែលគួរជាទី្យោទ្នៈ ដែលអាច្ប្តួ្ត្ពិនិត្បយបាន
នូវការរាលោលយមយរាគយេែស៍យៅកមពុជាឱបយធាាក់ចុ្ោះជាេនតេនាាេ់។ យលើសពីយនោះ កិច្ចប្េជំុ
យពញេងគនានងៃយនោះ នឹងោនោក់យច្ញនូវយសច្កតីសយប្មច្ចិ្ត្តជាយោលការណ៍មួយចំ្នួន
សប្ោេ់យកយៅយប្េើប្បាស់េនតកនុងការេនុវត្តដែនការសកមមភាពគនលឹោះឆ្ន២ំ០១៨។  

ឯកឧត្តមយទ្សរែឋមស្រនត ី បានេញ្ជាក់ថ្ន រាជរោាភិបាលកមពុជាបានសយប្មច្ជា     
យោលការណប៍្េកេយោយការយេតជាាចិ្ត្តខ្ពស់កនុងការលុេេំបាត់្ជំងឺយេែស៍ តាមរយៈការ
កំណត់្ោ៉ាងច្បាស់លាស់ នូវយោលយៅសូនបយេី គឺ "ោានការ ល្ងយមយរាគយេែស៍ងមី" "ោានការ
យរីសយេើងយៅយលើេនកែទុកយមយរាគយេែស៍ និងេនកជំងឺយេែស៍" និង "ោានការស្កាេ់យោយស្ករ
ជំងឺយេែស៍" យៅប្ត្ឹមឆ្នំ២០២៥ យោយយប្ត្ៀមយោលយៅ ៩០-៩០-៩០ យៅឆ្ន២ំ០២០ និង
យោលយៅ ៩៥-៩៥-៩៥ យៅឆ្ន២ំ០២៥។ ជារួម ប្េយទ្សកមពុជាយយើងកំពុងដត្ឈរយៅយលើែលូវ
ប្តូ្វ យយើងកំពុងដត្យធវើប្តូ្វកនុងកតីសងបឃឹមពិត្ប្បាកែយឆ្ពោះយៅរកការលុេេំបាត់្ជំងឺយេែស៍ នាឆ្នំ
២០២៥ យោយស្ករដត្ប្េយទ្សកមពុជាយយើង ោនកតាាចាំបាច់្ែ៏ោនប្េសិទ្ធភាពខ្ពស់រួច្យៅ
យហើយ គឺការយេតជាាចិ្ត្តោំប្ទ្ជានយោបាយែ៏ខ្ពង់ខ្ពស់រេស់ សយមតច្េគគមហាយសនាេត្យីត្យជា 
ហ នុ ដសន រួមជាមួយនឹងកតាាប្គេ់ប្គងមួយចំ្នួនគឺ ោនចី្រភាពននការចូ្លរួមយ ល្ើយត្េ        
ទូ្លំទ្លូាយ និងពហុវិស័យយ ល្ើយត្េយៅនឹងយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ពីប្គេ់ស្កាេ័ន
ជាតិ្  េនតរជាតិ្ សងគមសុីវិល ឯកជន េណាាញេនកែទុកយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍។ល។ 
ោនប្េព័នធតាមោនការរាលោលយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍បានជាប្េចាំ ោនស្កាេ័ន 
ែឹកនាំ ប្គេ់ប្គង និងសប្មេសប្មួលដត្មួយទាំងយៅថ្ននក់ជាតិ្ និងថ្ននក់យប្កាមជាតិ្             



ររៀបចំរោយនាយកោា នផែនការ ត្ររួពិនិរយ វាយរម្លៃ និងស្រាវត្ាវ ទំព័រទី4 

 

ោនដែនការ យុទ្ធស្កស្រសតជាតិ្ដត្មួយ និងោនប្េព័នធតាមោន និងវាយត្នមលជាតិ្ដត្មួយ
ប្េកេយោយ ប្េសិទ្ធិភាពខ្ពស់។ ជារួម កតាាននយជាគជ័យរេស់យយើងអាច្សយងខេបានយលើេី
ចំ្ណុច្៖ ១. ការែឹកនាំលអ ២. ភាពជានែគូែ៏រឹងោំរវាងរោាភិបាលជាមួយនែគូេភិវឌបឍ       
េងគការេនតរជាតិ្ និងសងគមសុីវិល ៣. ការវិនិយោគទាំងធនធានមនុសបស និងហិរ្ញវត្ថុ។ 
ចំ្ណុច្ដែលយលច្យធាាយៅឆ្នំ២០១៧ គឺចំ្ណាត់្ថ្ននក់យោយេងគការ UNAIDS ដែលបាន
េ្ចូលប្េយទ្សកមពុជាយៅកនុងចំ្យណាមប្េយទ្សទាំង៧យៅកនុងពិភពយលាកដែលបាន
សយប្មច្យោលយៅ ៩០-៩០-៩០ កាលពីដខ្កកកោកនលងយៅយនោះ យៅទី្ប្កុងបា៉ារីស ប្េយទ្ស
បារំាង។ ែូយច្នោះេវីដែលកមពុជាយៅយសសសល់ យែើមបបីសយប្មច្បាននូវកតីសងបឃឹមខាងយលើ គឺកមពុជា
យៅកំពុងប្េឈមនឹងេញ្ជាធនធានដត្េ ុយណាណោះ គឺធនធានមនុសបសដែលទាមទារនូវការកស្កង
សមត្ថភាពយពញយលញពីយុទ្ធស្កស្រសតវិទ្បាស្កស្រសតងមីៗ កនុងការយ ល្ើយត្េយៅនឹងយមយរាគយេែស៍ 
និងជំងឺយេែស៍ ធនធានសោារេរិកាារ កនុងការយប្េើប្បាស់េយច្ចកវិទ្បា Internet និងធនធាន
ងវិកាដែលជាេញ្ជាប្េឈមខ្ពស់ជាងយគ។ ែូយច្នោះទាមទារនូវការចូ្លរួមរេស់ឯកឧត្តម 
យលាកជំទាវ យលាក យលាកប្ស ី យប្េើប្បាស់ប្គេ់លទ្ធភាពទាំងេស់ កនុងការច្លនាធនធានពី
ប្គេ់ប្េភពទាំងេស់ រួមជាមួយនឹងការធានាែល់ការចំ្ណាយធនធានដែលោនប្ស្កេ់ប្េកេ
យោយប្េសិទ្ធិភាពខ្ពស់ យោយយច្ៀសវាងឱបយបាននូវការចំ្ណាយ យប្ច្ើនទ្ទួ្លបានែលតិ្ច្ ឬ
ការច្ណំាយជាន់ោន។ល។ 

ឯកឧត្តមោនសងបឃឹមោ៉ាងមុត្ោំថ្ន លទ្ធែលដែលទ្ទួ្លបានពីកិច្ចប្េជំុយនោះពិត្ជា
ោនស្ករៈសខំាន់ណាស់ ដែលែតល់យៅែល់ប្កុមការង្ករេយច្ចកយទ្ស អាច្យកយៅយប្េើប្បាស់
កនុងការេនតការេនុវត្តការយ ល្ើយត្េយៅនឹង ការរាលោលយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍នាឆ្នំ
២០១៨ ឱបយបានសមប្សេយៅនឹងេនុស្កសន៍ដែលបានែតល់ជូនពីសម័យប្េជំុយពញេងគនា
យពលយនោះ។ 

ឯកឧត្តមយទ្សរែឋមស្រនត ី បានេដនថមថ្ន ស្កានភាពប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍យៅប្េយទ្ស   
កមពុជាប្តូ្វបានទ្ទួ្លស្កាល់យប្ច្ើនថ្ន បានទ្ទួ្លយជាគជ័យយៅកនុងការែតល់នូវការពបាបាលែល់
េនកែទុកយមយរាគយេែស៍បានេប្តាខ្ពស់េំែុត្យៅកនុងតំ្េន់ ដែលកនុងយនាោះ៨៣% ននេនកែទុក     
យមយរាគយេែស៍បានយធវើយត្សតឈាម យហើយ៩៧% ដែលសថិត្យៅកនុងចំ្យណាម៨៣% យនោះបាន
ទ្ទួ្លថ្ននំប្េឆ្ំងយមយរាគយេែស៍ ដែលជាច្ំណុច្ខ្ពស់េំែុត្យហើយបានទ្ទួ្លការេេេរស្កទ្រ  
ពីេងគការសហប្េជាជាតិ្។ ឯកឧត្តមបានេញ្ជាក់ប្បាេ់ែល់េងគប្េជំុទាំងមូលថ្ន យទាោះេីជាោន
ការកាត់្េនថយជំនួយ ក៏ប្េយទ្សកមពុជាយយើងអាច្េនតការង្ករបានដែរ ពីយប្ពាោះយៅ ឆ្ន២ំ០៣០ 
េងគការសហប្េជាជាតិ្បានទ្សបសន៍ទាយថ្ននឹងេស់ជំងឺយេែស៍ េ ុដនតប្េយទ្សកមពុជាបាន      
យេតជាាកំណត់្យកប្តឹ្មឆ្នំ២០២៥េ ុយណាណោះ យែើមបបីលុេេំបាត់្យមយរាគយេែស៍ ោនន័យថ្នេនក
ល្ងយមយរាគយេែស៍ងមីសថិត្យៅយប្កាមចំ្នួន៣០០ នាក់កនុងមួយឆ្នំ។ 



ររៀបចំរោយនាយកោា នផែនការ ត្ររួពិនិរយ វាយរម្លៃ និងស្រាវត្ាវ ទំព័រទី5 

 

ឯកឧត្តមប្េធានអាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍បានោនប្េស្កសន៍ថ្ន៖ យយើង
មិនប្បាកែថ្ននឹងឈានែល់ការទ្េ់ស្កាត់្ការ្លងយមយរាគយេែស៍ឱបយសថិត្យៅយប្កាមចំ្នួន
៣០០ពិត្ប្បាកែយៅយ ើយយទ្ យោយស្ករោនកកាាជាយប្ច្ើនែូច្ជា កកាាធនធានងវិកា ដែល
ជំនួយោនការងយចុ្ោះជាេនតេនាាេ់ េងគការនែគូសងគមសុីវិលដែលទ្ទួ្លងវិកាពីមូលនិធិសកល 
បានចាេ់យែតើមេនថយសកមមភាពរេស់ខ្លួន ដែលយធវើឱបយោនការប្ពួយបារមភែល់ការសយប្មច្ឱបយ
បាននូវអាប្តា ល្ងងមី ឱបយសថិត្យៅយប្កាមចំ្នួន៣០០នាក់កនុងមួយឆ្នំ។ ែូយច្នោះយែើមបបីឱបយោន     
យសថរភាពការង្ករ លុោះណាដត្ ប្កសួងនីមួយៗប្តូ្វខិ្ត្ខំ្យធវើយោយខ្លួនឯងយោយយប្េើក្ចេ់
ងវិកាជាតិ្។ ឯកឧត្តមយទ្សរែឋមស្រនត ីបានសរយសើរែល់ប្កសួងេេ់រំ  យុវជន និងកីឡា ដែលបាន
យធវើសកមមភាពយោយយប្េើប្បាស់ងវិការេស់ប្កសួងផ្ទាល់ កនុងការេេ់រំេំពីជំងឺយេែស៍។ ប្កសួង
ការង្ករ និងេណ្តោះេណាាលវិជាាជីវៈ ដែលយធវើសកមមភាពយលើកមមករជាប្េចំា។ ចំ្ដណកប្កសួង
កិច្ចការនារី ក៍ប្តូ្វចុ្ោះយៅេេ់រំែល់នារីេយប្មើយសវាកមបានតសេបាយ តាមទី្តាំងមួយចំ្នួនែូច្ជា
ខារា៉ាេូយខ្ជាយែើម។ល។ ប្កសួងយសែឋកិច្ច និងហិរ្ញវត្ថុ ោនភារៈកិច្ចចូ្លរួមយោយជួយពិនិត្បយ
យមើលងវិកាសប្ោេ់សកមមភាពប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ និងប្កសួងដែនការប្តូ្វចូ្លរមួគិត្គូរេំពី
ដែនការវិនិយោគស្កធារណៈ៣ឆ្នរំំកិល យោយោនការេ ច្ូលការង្ករប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍
ជាអាទិ្ភាព។ ចំ្ដណកប្កសួងយទ្សច្រណ៍ក៏ប្តូ្វចូ្លរួមេេ់រំែបសពវែបាយេំពីជំងឺយេែស៍ែង
ដែរ យៅតាមប្គឹោះស្កានកមបានតសេបាយ។  

ជាទី្េ្ចេ់ ឯកឧត្តមយទ្សរែឋមស្រនត ី បានជំរុញឱបយប្កសួងយែបសងៗយទ្ៀត្ យសនើសុំងវកិា
សកមមភាពយៅប្កសួងយសែឋកិច្ច និងហិរ្ញវត្ថុ យោយអាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ ជា
េនកជួយសប្មេសប្មួល ជាមួយប្កសួងយសែឋកិច្ច និងហិរ្ញវត្ថុដត្មតង។ ឯកឧត្តមបានជំរុញ  
ឱបយប្កសួងសុខាភិបាលខ្ិត្ខំ្កនុងការទាក់ទាញ និងយកៀរគរងវិកាេដនថម យទាោះតិ្ច្កតី យប្ច្ើនកតីពី
េណាាោាស់ជំនួយយែបសងៗយទ្ៀត្។   

៣.២. របាយកាណ៍វឌ្ឍនភារ ថ្នការព្លើយតរនឹង្ពម្ពរាគ្ពអដស ៍
និង្ជុំង្ឺពអដសរ៍យៈពរ  ៦ខែ ចុង្ឆ្ន ុំ ២០១៧ និង្ទ្ិសពៅ
រនតរយៈពរ  ៦ខែ ពដើម្ឆ្ន ុំ២០១៨ 

 

 របាយការណ៍យនោះប្តូ្វបានេង្កាញយ ើងយោយ ឯកឧត្តមយវជជេណឌតិ្ យហា េ នុយ ង 
េគគយលខាធិការរង ននអាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ សតីពីវឌបឍនភាព ននការយ ល្ើយត្េ
ទូ្លំទ្ូលាយ និងពហុវិស័យយៅនឹងយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍សប្ោេ់្ោសទី្២ ឆ្នំ
២០១៧ ដែលទ្ទួ្លបានពីេណាាប្កសួង យខ្ត្ត និងេងគកានែគូមួយចំ្នួន។ របាយការណ៍
យនោះបានដេងដច្កយៅតាមយុទ្ធស្កស្រសតនីមួយៗែូច្ត្យៅ៖  



ររៀបចំរោយនាយកោា នផែនការ ត្ររួពិនិរយ វាយរម្លៃ និងស្រាវត្ាវ ទំព័រទី6 

 

 រ. ការដឹរនាុំព្គ្រ់ព្គ្ង្ និង្សព្ម្រសព្ម្ួ ការព្លើយតរទ្ូ ុំ
ទ្ូលាយ  និង្រហុវិស័យ  

អាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ បានយរៀេចំ្កិច្ចប្េជំុថ្ននក់ែឹកនាំយៅកនុង     
ស្កាេ័នរេស់ខ្លួន យែើមបបីតាមោន និងវាយត្នមលការេនុវត្តដែនការយុទ្ធស្កស្រសតជាត្ិទូ្លំ
ទូ្លាយ និងពហុវិស័យយ្លើយត្េយៅនឹងការរាលោលយមយរាគយេែស៍ រួមជាមួយនឹងការ
ែតល់នូវវិធានការ និងេនុស្កសន៍យប្េើប្បាស់កនុងការេំយពញគោាត្នានាពាក់ព័នធនឹងការ
េនុវត្តដែនការយុទ្ធស្កស្រសតជាត្ិយលើកទី្៤។ ថ្ននក់ែឹកនាំអាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺ    
យេែស៍ បានចុ្ោះជួេប្េជំុការង្ករជាមួយគណៈកោាធិការ និងយលខាធិការោានយេែស៍ 
ប្កសួង រាជធានី យខ្ត្ត យោលយៅមួយចំ្នួន យែើមបបីពប្ងឹងការយ ល្ើយត្េនឹងការរាលោល
យមយរាគយេែស៍ ប្សេតាមដែនការយុទ្ធស្កស្រសតជាត្ិទូ្លំទ្ូលាយ និងពហុវិស័យយ្លើយ
ត្េយៅនឹងការរាលោលយមយរាគយេែស៍យលើកទី្៤។ ទ្នទមឹនឹងយនោះដែរ េគគយលខាធិការោាន 
ននអាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ បានយរៀេចំ្ប្េជំុការង្ករេយច្ចកយទ្សប្េចាសំបាាហ៍ 
ជាយទ្ៀងទាត់្ យែើមបបីពិនិត្បយយមើលវឌបឍនភាព និងលទ្ធែលការង្ករសយប្មច្បាន ប្ពមទាំង    
ែតល់េនុស្កសន៍ និងែំយណាោះប្ស្កយ។ 

យប្ៅពីកិច្ចការដែលបានសយប្មច្ខាងយលើ អាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍
បានយរៀេចំ្កិច្ចប្េជំុគណៈកោាធិការប្េតិ្េត្តិ និងគណៈកោាធិការសប្មេសប្មួល    
មូលនិធិសកល។ 

យៅកនុងកិច្ចប្េជំុយែបសងៗយទ្ៀត្ ដែលែឹកនាំយោយឯកឧត្តមយទ្សរែឋមស្រនតបី្េធាន
អាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ោនែូច្ជា ពិធីប្េកាសគយប្ោងកិច្ចសហប្េតិ្េត្តិការ 
េង្ការការច្មលងយមយរាគយេែស៍រវាងនាយកោានសុខាភិបាល ននេគគនាយកោាន ភ័សតុភារ 
ហិរ្ញវត្ថុ ប្កសួងការពារជាត្ិ និងេងគការមូលនិធិដងទាំសុខ្ភាពេនកជំងឺយេែស៍ និង
ប្េកាសឯកេគគរែឋទូ្ត្សុច្ឆនទៈសប្ោេ់ការង្ករែបសពវែបាយេេ់រំសតីពីយមយរាគយេែស៍ និង
ជំងឺយេែស៍ រេស់អាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍។ 

សមិទ្ធែលដែលសយប្មច្បានេនតេនាាេ់យទ្ៀត្ោនែូច្ជា ការយរៀេចំ្ោក់េ្ចូល
ការង្ករយេែស៍យៅកនុងយោលនយោបាយ ភូមិ ឃុោំនសុវត្ថិភាព។ អាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធ
នឹងជំងឺយេែស៍បានយរៀេចំ្កិច្ចប្េជំុពិយប្ោោះយោេល់េនតរប្កសួងទាក់ទ្ងនឹងការប្គេ់ប្គង 
មូលនិធិសកលសប្ោេ់រយៈយពលពីឆ្នំ ២០១៨ ែល់២០២០។   

ែ. ការងាររងាា រ ការចម្លង្ពម្ពរាគ្ពអដស៍ 
 អាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ បានយរៀេចំ្សកមមភាពែបសពវែបាយេេ់រំែល់

ស្កធារណៈជន និងជាពិយសសកីឡាករេំុទូ្កយៅរាជធានីភនំយពញ។ ប្កសួងការពារជាតិ្ 



ររៀបចំរោយនាយកោា នផែនការ ត្ររួពិនិរយ វាយរម្លៃ និងស្រាវត្ាវ ទំព័រទី7 

 

និងេងគការ AHF បានយរៀេចំ្យុទ្ធនាការេេ់រំសតីពីការេង្ការការច្មលងយមយរាគយេែស៍ និង
ការដសវងរកយសវាដងទាំ និងពបាបាលជំងឺយេែស៍ ជូនកងកោាំងប្េោេ់អាវុធចំ្នួន៦យលើក 
យៅវិទ្បាស្កានវិទ្បាស្កស្រសតសុខាភិបាលយខ្មរភូមិនទ ស្កលានាយទាហានតាាត្ពង េញ្ជាការោានកង
ពលតូ្ច្ទ័្ព្័ប្ត្យោង៩១១ វិទ្បាស្កានកងទ័្ពយជើងយោក កងពលតូ្ច្េនតរាគមន៍យលខ្១ 
និងេគគេញ្ជាការោានកងទ័្ពយជើងអាកាស យោយោនេនកចូ្លរួមសរុេចំ្នួន ៣២៤០នាក់។ 
អាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ បានសហការជាមួយប្កុមប្េឹកបាស្កកលវិទ្បាល័យ
ចំ្នួន៤ (ស្កកលវិទ្បាល័យភូមិនទនីតិ្ស្កស្រសត និងវិទ្បាស្កស្រសតយសែឋកិច្ច ស្កកលវិទ្បាល័យ 
ន័រតុ្ន ស្កកលវិទ្បាល័យដេលធី និងស្កកលវិទ្បាល័យយវយសទើន) យរៀេចំ្យុទ្ធនាការេេ់រំសតី
ពីការេង្ការការច្មលងយមយរាគយេែស៍ យោយោននិសបសិត្ចូ្លរួមសរុេចំ្នួនប្េោណ 
១០០០នាក់។  

អាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍បានយធវើេទ្េង្កាញ សតីពីយុទ្ធនាការត្ប្មង់ទិ្ស
យុវជនកាកបាទ្ប្កហមកមពុជា យប្កាមពាកបយយស្កាក    “យុវជនកមពុជារួមចំ្ដណកឈានយឆ្ពោះ
យៅេ្ចេ់យេែស៍” យែើមបបីត្ប្មង់ទិ្សកិច្ចពិភាកបាទ្សបសនៈយុវជនចំ្នួន ៣៤នាក់ យែើមបបីឱបយ
កាាយជាយុវជនេយង្កាលកាកបាទ្ប្កហមកមពុជា កនុងការឈានយៅយធវើការេណ្តោះេណាាល 
និងែបសពធែបាយេនត។  

ប្កសួងដែលជាសោជិករេស់អាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ ក៏បានចូ្លរួម
កនុងការទ្េ់ស្កាត់្ការរាលោលយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍តាមរយៈការយរៀេចំ្សិកាា
ស្កលាពិយប្ោោះយោេល់ យែើមបបីកំណត់្ពីត្ប្មូវការននការយ ល្ើយត្េយយនឌ័រ និងយមយរាគយេែស៍ 
និងជំងឺយេែស៍ និងបានយរៀេចំ្វគគេណ្តោះេណាាលសតីពីយយនឌ័រ សិទ្ធិការយរៀេចំ្ដែនការ
សកមមភាព និងងវិកាយ ល្ើយត្េយយនឌ័រ និងយមយរាគយេែស៍ ប្ពមទាំងបានយរៀេចំ្ជាយសច្កតីប្ពាង 
យសៀវយៅដណនំាសតីពីការយ ល្ើយត្េយយនឌ័រ យមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ (Toolkit on 
gender responsive to HIV/AIDS)។ ប្កសួងេេ់រំបានចូ្លរួមកនុងការយរៀេចំ្ខ្លឹមស្ករ
កមមវិធីសិកបាលមអិត្សតីពីការេង្ការយមយរាគយេែស៍  ជំងឺយេែស៍ និងយប្គឿងយញៀន យៅកនុងមុខ្
វិជាាេេ់រំសុខ្ភាព ប្សេតាមប្កេខ្ណឌកមមវិធីសិកបាងមី២០១៥-២០២៥ ប្ពមទាំងបាន
ែបសពវែបាយខ្លឹមស្ករយសច្កតីដណនាំ សតីពីការេនតេនុវត្តកមមវិធីសិកបាពីប្េធានេទ្េេ់រំសុខ្ភាព 
និងការេង្ការយមយរាគយេែស៍ យៅតាមប្គឹោះស្កានេឋមសិកបា មធបយមសិកបាចំ្យណោះទូ្យៅ និង
េេ់រំេយច្ចកយទ្ស។ ប្កសួងេេ់រំក៏បានេ្ចូលការេេ់រំេង្ការយមយរាគយេែស៍ ជំងឺយេែស៍ 
និងេញ្ជាប្េឈមយែបសងៗរេស់យុវវ័យ យៅកនុងយុទ្ធនាការែបសពវែបាយ េេ់រំេង្ការការយប្េើប្បាស់
យប្គឿងយញៀនខុ្សច្បាេ់យៅតាមប្គឹោះស្កានសិកបាស្កធារណៈ និងឯកជន យៅប្គេ់រាជធានី យខ្ត្ត។  

យប្ៅពីប្កសួងដែលបានយរៀេរាេ់ខាងយលើ យៅោនប្កសួងយែបសងៗយទ្ៀត្ដែលបាន
ចូ្លរួមកនុងសកមមភាពទ្េ់ស្កាត់្ការរាលោលយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ ដែលរួមោន
ប្កសួងទំ្នាក់ទំ្នងជាមួយរែឋសភា ប្ពឹទ្ធសភា និងេធិការកិច្ច ប្កសួងព័ត៌្ោន ប្កសួង



ររៀបចំរោយនាយកោា នផែនការ ត្ររួពិនិរយ វាយរម្លៃ និងស្រាវត្ាវ ទំព័រទី8 

 

ឧសបាហកមម និងសិេបបកមម ប្កសួងការពារជាតិ្ ប្កសួងេភិវឌបឍជនេទ្ កាកបាទ្ប្កហមកមពុជា 
ប្កសួងយទ្សច្រណ៍ ប្កសួងនប្េសណីយ៍ និងទូ្រគមនាគមន៍ ប្កសួងេរិស្កាន ប្កសួងការង្ករ 
និងេណ្តោះេណាាលវិជាាជីវៈ ប្កសួងកិច្ចការនារី ប្កសួងវេបបធម៌ និងវិចិ្ប្ត្សិលបបៈ និង
ប្កសួងស្ករធារណការ និងែឹកជ្ជូន។ 

យប្ៅពីេណាាប្កសួងខាងយលើ េងគការដែលជានែគូសំខាន់ៗបាននិងកំពុងចូ្លរួម
ោ៉ាងសកមមកនុងការទ្េ់ស្កាត់្ការរាលោលយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ ដែលកនុងយនាោះ
ោនែូច្ជាេងគការ PSI កមពុជា យោយសហការជាមួយយេងគការ FHI 360 និងេងកការ 
KHANA កនុងការេយងកើនសមត្ថភាពរេស់េងគការកនុងប្សុកមួយចំ្នួនែូច្ជា េងគការ 
CWPD-SRP  CWPD-PP PSOD-KCH MHSS-PP និងេងគការ MHC SRP យធវើការង្ករ
យលើកកមពស់ទី្ែបារយប្ស្កមេនាម័យ ជំរុញការយប្េើប្បាស់យប្ស្កមេនាម័យ យោយបានលក់
យប្ស្កមេនាម័យចំ្នួន ៧,៩៦៩,១៣៤ កនុងរយៈយពល៩ដខ្ ចាេ់ពីដខ្មករាែល់ដខ្កញ្ជា 
ឆ្នំ២០១៧។ ប្ពមទាំងបានយធវើការេេ់រំេំពីយមយរាគយេែស៍ បានយធវើយត្សតឈាមរកយមយរាគ
យេែស៍ និងជំងឺកាមយរាគ ែល់ប្កុមេុរសប្សឡាញ់េុរស និងប្កុមដកយភទ្។     េងគការ 
KHANA បានចុ្ោះេេ់រំ និងែតល់យសវាែល់េុគគលិកប្គឹោះស្កានកមបានតសេបាយបានចំ្នួន
៤៣០២៩នាក់ ប្កុមេុរសប្សឡាញ់េុរសបានចំ្នួន២១៧២២នាក់ ប្កុមយប្េើយប្គឿងយញៀន
បានចំ្នួន៧៥៦១នាក់ ប្កុមចាក់យប្គឿងយញៀន ចំ្នួន៥០៤នាក់ ប្ពមទាំងដច្កចាយ
យប្ស្កមេនាម័យយោយមិនគិត្ប្បាក់ែងដែរ។ ប្សេោនយនាោះដែរ េគគយលខាធិការោាន  
អាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍បានសហការជាមួយសោជិក និងនែគូការង្ករបាន
យរៀេចំ្យសច្កតីប្ពាងយោលការណ៍ដណនាំជាតិ្សតីពី “ការេង្ការការច្មលងយមយរាគយេែស៍ជា 
សកលយៅតាមប្គឹោះស្កានមិនដមនសុខាភិបាល” ។ 

គ្. វឌ្ឍនភារ និង្សម្ិទ្ធ្ ថ្នការអនុវតតន៍យុទ្ធសាស្រសតខងទុំ 
និង្រាបា   

 ឯកឧត្តមេគគយលខាធិការរងបានជប្ោេែល់េងគប្េជំុថ្ន គិត្ប្តឹ្មប្តី្ោសទី្២ ឆ្នំ
២០១៧ ោនេនកជំងឺសកមមសរុេចំ្នួន៥៧៤៤៤នាក់ កំពុងទ្ទួ្លការពបាបាលយោយឱសង
ប្េឆ្ំងយមយរាគយេែស៍ដែលកនុងយនាោះោន ៥៣៩១៩ នាក់ជាមនុសបសយពញវ័យ និង៣៥២៥
នាក់ជាកុោរ។ យយើងោនមណឌលែតល់យសវាប្េឹកបា និងយធវើយត្សតឈាមរកយមយរាគយេែស៍
(VCCT) ចំ្នួន ២៥៣ កដនលងយៅឆ្នំ២០០០ ដត្បានធាាក់ចុ្ោះមកយៅប្តឹ្ម៦៩ កដនលងយៅ
ចុ្ងប្តី្ោសទី្១ ឆ្នំ២០១៧ កនុងយនាោះ ៥ កដនលងប្គេ់ប្គងយោយ NGOs។ េតិ្ងិជនដែល
បានយធវើយត្សតឈាមរកយមយរាគយេែស៍ យៅយសវាប្េឹកបានិងយធវើយត្សតឈាមរកយមយរាគយេែស៍ ោន
ចំ្នួន១៦៥២៩នាក់ យសមើនឹង៩៨.២៧% ននចំ្នួន ១៦៨២០នាក់ ដែលបានមកទ្ទួ្ល
យសវាែតល់ប្េឹកបាមុនយធវើយត្សតឈាមរកយមយរាគយេែស៍ កនុងយនាោះ៩០៥នាក់ (៥.៤៨%) ដែល
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ោនលទ្ធែលវិជជោន េញ្ជាក់ថ្នោនែទុកយមយរាគយេែស៍។ យប្ៅពីយនាោះយយើងោនយសវាដងទាំ 
និងពបាបាលជំងឺឱកាសនិយម និងការពបាបាលយោយឱសងប្េឆ្ំងយមយរាគយេែស៍ចំ្នួន 
៦៦ កដនលង ដែលសថិត្យៅកនុងប្សុកប្េតិ្េត្តិចំ្នួន ៥៣ យៅកនុង ២៥ រាជធានី យខ្ត្ត។ ោន
េនកជំងឺយេែស៍ងមីដែលបានចុ្ោះយឈាាោះ យៅកដនលងែតល់យសវាពបាបាលយោយឱសងប្េឆ្ំង  
យមយរាគយេែស៍ (ART services) ចំ្នួន ១២២៨នាក់។ េនកជំងឺដែលកំពុងពបាបាលយោយ 
ឱសងប្េឆំ្ងយមយរាគយេែស៍ចំ្នួន ៥១៧នាក់ បានយបាោះេង់ការពបាបាល យហើយោនេនក
ជំងឺយេែស៍ចំ្នួន ១៧៨នាក់បានស្កាេ់។ 

ឃ.វឌ្ឍនភារ និង្សម្ិទ្ធ្ ថ្នការអនុវតតយុទ្ធសាស្រសតកាត់រនថយ
្ រ ះពា ់ និង្ការពរ ើសពអើង្  
នាយពលេច្ចុេបបននយនោះោនេនកជំងឺយេែស៍ចំ្នួន១៧៥០០នាក់ បានចុ្ោះយឈាាោះកនុង

ប្េព័នធមនទីរយពទ្បយចំ្នួន៤១ដែលទ្ទួ្លបានក្ចេ់ោំប្ទ្ននមូលនិធិសមធម៌។ អាជាាធរជាតិ្ 
ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ និងប្កសួងដែនការ បានសហការជាមួយេងគការ NGOs និង        
េណាាញេនកែទុកយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍យៅកមពុជា បានែតល់េ័ណណសមធម៌ជូន
ប្គួស្ករប្កីប្កដែលោនសោជិកែទុកយមយរាគយេែស៍ចំ្នួន ១៤៤២នាក់ កនុងចំ្យណាមេនក 
ជំងឺយេែស៍សរុេចំ្នួន ៨៨៩៥ នាក់យៅកនុងយខ្ត្តចំ្នួន៨ គឺ យកាោះកុង នប្ពដវង មណឌលគីរី 
ដកេ ស្កាយយរៀង កំពង់សពឺ ប្ពោះវិហារ និងកំពត្។ យហើយប្កសួងដែនការ បាននិងកំពុង
យរៀេចំ្ែំយណើរការឱបយោនតំ្ណាងេនកែទុកយមយរាគយេែស៍ ចូ្លរួមកនុងប្កុមការង្ករយធវើ       
េត្តសញ្ជាណជនប្កីប្កសប្ោេ់ការែតល់េ័ណណសមធម៌ជូនប្គួស្ករប្កីប្ក  ដែលោន
សោជិកែទុកយមយរាគយេែស៍ (យខ្ត្តសទឹងដប្ត្ង ប្កយច្ោះ កំពង់ធំ យសៀមរាេ កំពង់ចាម ត្បបូងឃមុំ 
ឧត្តរោនជ័យ េនាាយោនជ័យ និងភនំយពញ) យែើមបបីពិនិត្បយយមើលស្កានភាពការយ ល្ើយត្េយៅ
នឹងជំងឺយេែស៍ យៅថ្ននក់ឃុំ សង្កាត់្ េទ្េនតរាគមន៍ ការេនុវត្តយោលនយោបាល៧ចំ្ណុច្ 
និងការេងកេរិោកាសោំប្ទ្ចំ្យពាោះការង្ករប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍។ ជាមួយោនយនោះដែរ     
ឯកឧត្ដមបានេញ្ជាក់ថ្ន កនុងឆ្នំ២០១៧យនោះ ោានរបាយការណ៍សតីពីការយរីសយេើង និង
ោក់ង្កយែល់េនកែទុកយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍យៅយ ើយយទ្។ 

ង្. វឌ្ឍនភារ និង្សម្ិទ្ធ្ ថ្នការអនុវតតយុទ្ធសាស្រសតច នា
ព្រភរធនធាន  

 ប្កសួងយសែឋកិច្ច  និងហិរ្ញវត្ថុ  បានសយប្មច្ែតល់ងវិកាតាមសំយណើរចំ្នួន 
៤,៥០០,០០០ែុលាារ សប្ោេ់ទិ្ញឱសងប្េឆ្ំងយមយរាគយេែស៍ (ARV) សប្ោេ់រយៈ
យពលេីឆ្នំ (២០១៨-២០២០) និងបានេនតសយប្មច្ែតល់ងវិកាចំ្នួន ១,០០៨,៣១៩ ែុលាារ   
ជាងវិកាេែិភាគសប្ោេ់រកបាេុគគលិកកិច្ចសនបាកំពុងេយប្មើការង្ករកនុងគយប្ោងមូលនិធិ
សកលឆ្នំ២០១៨។  
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 ទាក់ទ្ងយៅនឹងគយប្ោងមូលនិធិសកល អាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍បាន
សប្មេសប្មួលយោយយជាគជ័យជាមួយប្កសួងយសែឋកិច្ច និងហិរ្ញវត្ថុ ជាមួយមូលនិធិ
សកល យែើមបបីយរៀេចំ្រច្នាសមព័នធស្កាេ័នងមីសប្ោេ់េនុវត្តគយប្ោងមូលនិធិសកលសប្ោេ់
ឆ្ន២ំ០១៨-២០២០ យោយកនុងយនាោះប្កសួងយសែឋកិច្ច និងហិរ្ញវត្ថុទ្ទួ្លយធវើជាការិោល័យ 

ទ្ទួ្លជំនួយផ្ទាល់ (Principal Recipient) ប្កសួងសុខាភិបាលជាប្កុមេនុវត្តគយប្ោង 
Project Implementation Team)។ អាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍បានសប្មេ
សប្មួលជាមួយប្កសួងយសែឋកិច្ច និងហិរ្ ញវត្ថុ កនុងការវភិាជងវិកាជូនផ្ទាល់ែល់គណៈកោាធិការ 
ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ប្កសួង ស្កាេ័ន រាជធានី យខ្ត្តសប្ោេ់េនុវត្តការង្ករប្េយុទ្ធនឹងជំងឺ
យេែស៍ប្សេតាមអាណត្តិការង្កររេស់ខ្លួន។  

 
ច. វឌ្ឍនភារ និង្សម្ិទ្ធ្ ថ្នការអនុវតតន៍យទុ្ធសាស្រសត តាម្ោន  និង្
វាយតថ្ម្ល                                              
      អាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ បានេ្ចេ់ការយរៀេចំ្កមមវិធីវិនិយោគស្កធារណៈ

៣ឆ្នំរំកិល ដែលទាក់ទ្ងនឹងការង្ករប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ សប្ោេ់ឆ្នំ២០១៨-២០២០ 
ដែលការចំ្ណាយបា៉ាន់ស្កានសរុេោនចំ្នួន៦៦លានែុលាារអាយមរិក។ យលើសពីយនោះបាន
សហការជាមួយ ប្កសួងដែនការកនុងការេ ច្េ់ការយរៀេចំ្សូច្នាករប្េកេយោយចី្រភាព
ទាក់ទ្ងនឹងការេ ច្េ់ការ ល្ងរាលោលយមយរាគយេែស៍ងមីយៅឆ្នំ២០២៥។  ទាក់ទ្ងនឹង          
វឌបឍនភាពននការយ ល្ើយត្េនឹងយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ អាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺ
យេែស៍បានេ្ចេ់ការច្ងប្កងរបាយការណ៍ សតីពីវឌបឍនភាពយ ល្ើយត្េនឹងយមយរាគយេែស៍   
និងជំងឺយេែស៍យែញើជូនេងគការសហប្េជាជាតិ្សប្ោេ់ពាក់កណាាលអាណត្តិឆ្នំ២០១៧
(GARPR 2017)។ បានចូ្លរួមយរៀេចំ្របាយការណ៍ជាតិ្  សតីពីសិទ្ធិយសែឋកិច្ច សងគមកិច្ច 
និងវេបបធម៌ យែញើជូនប្កុមប្េឹកបាយសែឋកិច្ច និងសងគមកិច្ច ននេងគការសហប្េជាជាតិ្ែងដែរ។  

 ជាយសច្កតីសនិនោាន ការរាលោលយមយរាគយេែស៍យៅកមពុជាេង្កាញនូវសញ្ជាននការ
េនតធាាក់ចុ្ោះជាេនតយទ្ៀត្ ដត្យៅោនការប្ពួយបារមភយៅយ ើយចំ្យពាោះប្កុមេនកយប្េើប្បាស់ និង
ចាក់យប្គឿងយញៀន និងប្កុមេុរសប្សឡាញ់េុរស។ ការែឹកនំា ប្គេ់ប្គង និងសប្មេ
សប្មួលការយ ល្ើយត្េទូ្លំទូ្លាយ និងពហុវិស័យយៅនឹងការរាលោលយមយរាគយេែស៍ និង
ជំងឺយេែស៍ទាំងយៅថ្ននក់ជាតិ្ និងថ្ននក់យប្កាមជាតិ្ បានប្េប្ពឹត្តយៅតាមដែនការ ប្ោន់ដត្
ចំ្នួនែងននកិច្ចប្េជំុមិនបានសយប្មច្យៅតាមយោលយៅដែលបានកំណត់្ទុ្កយនាោះយទ្ 
យោយស្ករដត្េញ្ជាោំប្ទ្ងវិកា។ ការេង្ការតាមរយៈការេេ់រំ និងែបសពវែបាយនូវចំ្យណោះែឹង
សតីពីយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ក៏បានប្េប្ពឹត្តយៅជាប្េចាំ និងយោយរលូនជាពិយសស 
េប្តាប្គេែណ្េ់យៅយលើប្កុមយោលយៅោនេប្តាខ្ពស់គឺ ពី៧០-៩០%។ យោយដ កការ
េង្ការកនុងចំ្យណាមប្កុមប្េជាជនទូ្យៅជាពិយសសប្កុមយុវវ័យយៅយប្ៅស្កលាយៅោនកងវោះ
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ព័ត៌្ោនយៅយ ើយ។ ចំ្យពាោះព័ត៌្ោន សតីពីវត្តោនយប្ស្កមេនាម័យ គឺអាច្ទ្ទួ្លបានដត្ពី  
េងគការមិនដមនរោាភិបាល ដត្យៅកងវោះព័ត៌្ោនពីស្កាេ័នស្កធារណៈ និងពីស្កាេ័នឯកជន 
(ប្កសួងសុខាភិបាល)។ ការយធវើយត្សតឈាមរកយមយរាគយេែស៍ ការដងទំា និងពបាបាល
យោយឱសងប្េឆ្ំងនឹងយមយរាគយេែស៍ រួមជាមួយនឹងប្េសិទ្ធភាពននការពបាបាល ោន
និនានការយកើនយ ើងជាលំោេ់ (៨៣% ៩៧% ៨០%) ប្េកេយោយកតីសងបឃឹមខ្ពស់កនុងការ
ឈានយៅសយប្មច្បាននូវយោលយៅ ៩០%។ ការែតល់យសវាោំប្ទ្សងគមយៅែល់េនកែទុក   
យមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ និងជនរងយប្ោោះយោយស្ករែលេ ោះពាល់ននជំងឺយេែស៍គឺ
បានប្េប្ពឹត្តយៅជាប្េចាំ ដត្យៅោនការលំបាកកនុងការដញកព័ត៌្ោនឱបយោច់្ពីោន ជាមួយ
ជនរងយប្ោោះដែលោានែទុកយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍។ កមពុជាេង្កាញនូវសញ្ជាវិជជោន
កនុងការេ ច្េ់ការយរីសយេើងយៅយលើេនកែទុកយមយរាគយេែស៍ និងេនកជំងឺយេែស៍ទាំងប្សុង យប្ពាោះ
ោានរបាយការណ៍ពីករណីណាមួយសតីពីការយរីសយេើងយៅយលើេនកែទុកយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺ
យេែស៍យទ្។ ការង្ករច្លនាប្េភពធនធានគឺេង្កាញនូវការយកើនយ ើងជាេនតេនាាេ់ នូវការរួម
ចំ្ដណកពីងវិកាជាតិ្ ដត្មិនទាន់បានយ ល្ើយត្េយៅតាមយសច្កតីប្តូ្វការចាំបាច់្ សប្ោេ់េនុវត្ត
ដែនការសកមមភាពទូ្លំទ្ូលាយ និងពហុវិស័យ កនុងយពលដែលោនការធាាក់ចុ្ោះជាេនតេនាាេ់
នូវងវិកាជំនួយេនតរជាតិ្ ដែលោានភាពសមប្សេយៅនឹងមហិច្ឆិតា កនុងការឈានយៅ
សយប្មច្បាននូវយោលយៅសូនបយេីនាឆ្នំ២០២៥ ដែលទាមទារនូវងវិកាសប្ោេ់េនុវត្ត  
សកមមភាពយអាយបានយទ្វែង។ ទ្នទឹមនឹងរបាយការណ៍ដែលទ្ទួ្លបានពីសោជិក   
អាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍មួយចំ្នួន ក៏យៅោនសោជិកអាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹង
ជំងឺយេែស៍មួយចំ្នួនយទ្ៀត្មិនបានែតល់របាយការណ៍មកេគគយលខាធិការោានដែរ យលើសពី
យនោះយៅយទ្ៀត្គុណភាពរបាយការណ៍ក៏យៅោនកំរិត្ ដែលអាច្េ ោះពាល់យៅែល់គុណភាព
ននរបាយការណ៍ថ្ននក់ជាតិ្ែងដែរ។ 

្. គ្ពព្មាង្ខ្នការសរម្មភារទ្ូ ុំទ្ូលាយ និង្រហុវិសយ័ព្លើយតរនឹង្
ការរា ោ ពម្ពរាគ្ពអដស ៍និង្ជុំង្ឺពអដស ៍ឆ្ន ុំ២០១៨ 
យោយឈរយលើការយេតជាាចិ្ត្តរេស់រាជរោាភិបាលកមពុជា េងគការសហប្េជាជាតិ្ 

បានកំណត់្នូវយោលយៅសូនបយេីយៅប្តឹ្មឆ្នំ២០៣០ ចំ្ដណកឯប្េយទ្សកមពុជា បានកំណត់្
នូវយោលយៅសូនបយេី យៅប្តឹ្មឆ្ន២ំ០២៥។ កមពុជាហា៊ានកំណត់្យោលយៅសូនបយេីខ្លីជាង    
េងគការសហប្េជាជាតិ្យប្ពាោះកមពុជាោនការោំប្ទ្ និងការយេតជាាចិ្ត្តជានយោបាយខ្ពស់ពី
ថ្ននក់ែឹកនាំកំពូលរេស់ជាតិ្ គឺសយមតច្នាយកែឋមស្រនតី ោនប្កសួង ស្កាេ័ន និងយុទ្ធស្កស្រសត យ ល្ើយ
ត្េទូ្លំទូ្លាយ និងពហុវិស័យយៅនឹងយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ោនប្េសិទ្ធភាពរួច្
ជាយប្សច្ ោនភសដុតាងវិទ្បាស្កស្រសតេង្កាញពីប្េសិទ្ធិភាពននការេង្ការ ដងទាំ ពបាបាល ោំប្ទ្ 
និងទ្េ់ស្កាត់្ការយរីសយេើងប្េកេយោយយជាគជ័យ យោយការរាលោលយមយរាគយេែស៍កំពុង
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ដត្សថិត្កនុងែំណាក់កាលធាាក់ចុ្ោះ ែូយច្នោះកមពុជាយៅសល់ដត្ការេយងកើនយលបបឿនននការយ ល្ើយ
ត្េឱបយបានយទ្វែងដត្េ ុយណាណោះ។  

ចំ្យពាោះយុទ្ធស្កស្រសតយ ល្ើយត្េយៅនឹងយោលយៅសូនបយេីឆ្នំ២០១៨ គឺពប្ងីកេប្តា
ប្គេ់ែណ្េ់ធានាឱបយបានោ៉ាងតិ្ច្យលើសពី៩០% យៅយលើភូមិស្កស្រសត ប្កុមយោលយៅយសវា
និងេង្ការ ដងទាំ ពបាបាល និងោំប្ទ្ ពប្ងឹងការច្លនាប្េភពធនធានធានាឱបយោនការ
េស្រញ្ជាេគយប្ោងដែនការប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ យៅកនុងគយប្ោងដែនការប្កសួង ស្កាេ័ន 
យខ្ត្ត រាជធានី ប្សុក ខ្ណា និងឃុ ំសង្កាត់្យោយងវិកាជាតិ្ ងវិកាេនតរជាតិ្ និងងវិកាសហគមន៍ ជា
ពិយសសគឺពប្ងីកេរិោកាសេំយណាយែលធានាឱបយោនការេស្រញ្ជាេការែបសពវែបាយច្បាេ់ 
យោលនយោបាយ និងយោលលការណ៍ដណនាំប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍យៅប្គេ់ការង្ករ េណ្តោះ  
េណាាល សិកាាស្កលា យវទិ្កានានា។ល។ 

 យៅចុ្ងេ្ចេ់ននេទ្េង្កាញ ឯកឧត្តមយវជជេណឌិត្ យហា េ ុនយ ង បានយធវើយសច្កតី
ដងលងេំណរគុណចំ្យពាោះគណៈកោារប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ប្កសួង យខ្ត្ត រាជធានី និងេងគការ 
យប្ៅរាជរោាភិបាលជាតិ្ និងេនតរជាតិ្ ដែលបានែដល់នូវរបាយការណ៍ជូនមកេគគយលខាធិការោាន 
អាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ បានទាន់យពលយវលា ជាពិយសស នាយកោានដែនការ
ប្តួ្ត្ពិនិត្បយ វាយត្នមល និងប្ស្កវប្ជាវ ដែលបានវិភាគ និងច្ងប្កងនូវរបាយការណ៍វឌបឍនភាព និង
សមិទ្ធែលឆ្នំ២០១៧ យនោះ។ 

៣.៣.  ការធានាចីរភារថ្នការអនុវតតខ្នការយទុ្ធសាស្រសតជាតិទ្ូ ុំ
ទ្ូលាយ និង្រហុវិសយ័ព្លើយតរនឹង្ពម្ពរាគ្ពអដស ៍និង្ជុំង្ឺ     
ពអដស ៍២០១៥ ដ  ់២០២០ 

   ឯកឧត្ដមយវជជេណឌិត្ ទា ែលា េនុប្េធានអាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ បាន
យធវើេទ្េង្កាញេំពីការធានាចី្រភាពននការេនុវត្តន៍ដែនការយុទ្ធស្កស្រសតជាតិ្ទូ្លំទ្ូលាយ និង   
ពហុវិស័យប្េយុទ្ធនឹងយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ ២០១៥ ែល់ ២០២០។ េទ្េង្កាញ
យនោះបានយផ្ទោត្យៅយលើចំ្ណុច្សំខាន់ៗមួយចំ្នួនែូច្ជា៖ 

 ការធានាចីរភារ ថ្នការព្រយទុ្ធនឹង្ពម្ពរាគ្ពអដស ៍និង្ជុំង្ឺពអដស ៍
 ឯកឧត្ដមបានេញ្ជាក់ថ្ន យែើមបបីឈានែល់ការលុេេំបាត់្យមយរាគយេែស៍នាឆ្នំ
២០២៥ កមពុជាប្តូ្វការលុយចាំបាច់្២០លានែុលាារអាយមរិកកនុងមួយឆ្នំ។ យទាោះជាោ៉ាង
ណាក៏យោយ រាជរោាភិបាលបានយេដជាាយធវើឱបយសយប្មច្យោលយៅ ៩៥-៩៥-៩៥ យែើមបបីេ្ចេ់
ការច្មលងយមយរាគយេែស៍កនុងឆ្នំ២០២៥។ 
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 ការរញ្ចូ ព្គ្ួសាររង្្ រ ះពា ់ពោយពម្ពរាគ្ពអដស៍ 
ដុំពណើ រការរុំណត់អតតសញ្ញា ណព្គ្ួសារព្រីព្រ  

 ការរំពឹងទុ្ករេស់យយើងពី ១៨%-៤០% ននេនកែទុកយមយរាគយេែស៍ទ្ទួ្លបានេ័ណណ 
ប្កីប្ក។ តាមរបាយការណ៍ Socio-economic Impact រេស់ UNDP ឆ្នំ២០១៣ 
េង្កាញថ្ន កនុងឆ្នំ២០១២ ោន២មឺុនប្គួស្ករ និងឆ្នំ២០១៧ ោន១មឺុនប្គួស្ករ ដែល
ទ្ទួ្លបានការឧេត្ថមភយសបបៀងអាហារ។ ចំ្យពាោះយនតការេណាាញប្កុមការង្ករង្កយរងយប្ោោះ
(CSV, PLHIV) បានកស្កងឯកស្ករេច្ចុេបបននភាពេ្ជីប្គួស្ករប្កីប្ក និងការេ្ចូលជន
ពិការ ប្គួស្ករចាស់ជរា។ កនុងការទ្ទួ្លខុ្សប្តូ្វរេស់ស្កាេ័នពាក់ព័នធ ថ្ននក់យខ្ត្ត (មនទីរ   
សុខាភិបាលយខ្ត្ត មនទីរដែនការយខ្ត្ត PPN+/KPs/PWDs និងេងគការNGOs) ប្តូ្វយធវើ
សិកាាស្កលាេណ្តោះេណាាលយអាយយច្ោះពីនីតិ្វិធី ជួេជាមួយេងគការយប្ៅរោាភិបាលកនុងការ
ប្េមូលេ្ជីេនកែទុកយមយរាគយេែស៍ និងការដច្ករំដលកព័ត៌្ោនជាមួយមនទីរដែនការយខ្ត្ត។ 
ជាពិយសសថ្ននក់ប្សុក ឃុំ និងភូមិ ប្តូ្វយធវើការពប្ងឹងេដនថមថ្ន ពួកោត់្ពិត្ជាទ្ទួ្លបាន    
េ័ណណប្កីប្កដមន។ 

 ពសចរដីខណនាុំអនុវតតសរម្មភារព្លើយតរនឹង្ពម្ពរាគ្ពអដសន៍ងិ្
ជុំង្ឺពអដសព៍ព្កាម្ពោ នពោបាយភូម្ិ ឃុុំមានសវុតថិភារ 

 រែឋបាលឃុំសង្កាត់្ និងនគរបាលេ ុស្តរែឋបាល យកចិ្ត្តទុ្កោក់កនុងការចាត់្វិធានការ 
និងយ ល្ើយត្េប្េកេយោយប្េសិទ្ធភាពទាន់យពលយវលា កនុងការេង្ការទ្េ់ស្កាត់្ការរីករាល
ោលននយមយរាគយេែស៍តាមរយៈ ដែនការដណនាំសដីពីការចាត់្តាំងេនុវត្តយោលនយោបាយ 
ភូមិ ឃុំោនសុវត្ថិភាព រេស់ប្កសួងមហានែទយលខ្០២១ ែ.ក ចុ្ោះនងៃទី្៣០ ដខ្ធនូ ឆ្នំ២០១៦។ 
យទាោះេីជាោ៉ាងណាក៏យោយ យយើងមិនប្តូ្វទុ្កឱបយប្កុមប្េជាជនប្េឈមមុខ្ខ្ពស់ដែលសថិត្
យៅកនុងការឃុំឃំង ឬសថិត្យៅយប្ៅការឃុំឃំងោច់្យសវាទ្ទួ្លថ្ននំយនាោះយទ្។ 

 ការពរៀរចុំនិោម្ព្រតរិតតិសព្មារ់ការពធវើសមាហរណរម្ម រម្មវិធី
ពអដស ៍ពៅរនងុ្ខ្នការអភិវឌ្ឍឃុុំ សងាា ត់ និង្ខ្នការវិនិពោគ្ 
ឃុុំ សងាា ត់ (CDP/CIP) 

 យោលេំណងរួមនននិោម គឺពប្ងីក និងពប្ងឹងតួ្នាទី្រេស់មណឌលសុខ្ភាព និង
ឃុំសង្កាត់្ យែើមបបីចូ្លរួមកនុងការលុេេំបាត់្យមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ឱបយបានយៅឆ្នំ 
២០២៥ យៅតាមមូលោាន។ យៅចុ្ងេ្ចេ់ននេទ្េង្កាញ ឯកឧត្តមយវជជេណឌិត្ ទា ែលា 
បានយធវើយសច្កតីសនិនោាន និងសំណូមពរឱបយោនការកស្កងសមត្ថភាពខ្ពស់ និងយធវើការយេតជាា
ចិ្ត្តកនុងការេនុវត្តការង្ករ ប្ពមទាំងសកមមចូ្លរួមយោយស្ការតី្ទ្ទួ្លខ្ុសប្តូ្វខ្ពស់ យោយយធវើ
ការជាប្កុម និងប្តូ្វយធវើការសយប្មច្ចិ្ត្តយោយឈរយលើព័ត៌្ោនពិត្ប្បាកែ យហើយប្តូ្វកស្កង
ខ្លួនឱបយយៅជាជនគនលឹោះសប្ោេ់ស្កាេ័នរេស់ខ្លួន។  
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៤. រិចចរិភារាពរញអង្គ សុំណួរ និង្ចពម្លើយ 

ល្ងចូ្លែល់រយេៀេវារៈចុ្ងយប្កាយ ដែលជាកិច្ចប្េជំុពិភាកបាយពញេងគប្តូ្វបាន
ែឹកនាំយោយ ឯកឧត្តមយទ្សរែឋមស្រនតី ប្េធានអាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍។ មុននឹង 
ចាេ់យែតើមកិច្ចពិភាកបា ឯកឧត្តមយទ្សរែឋមស្រនតី បានេំពាវនាវែល់ប្កសួង ស្កាេ័នដែលមិន
ទាន់យែញើរបាយការណ៍មកអាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ ប្តូ្វយែញើមកឱបយទាន់យពល       
យវលា។ ប្េធានគណៈកោាធិការយេែស៍ប្កសួងដែនការ បានោនប្េស្កសន៍ថ្ន របាយ
ការណ៍ និងសកមមភាពការង្ករយេែស៍រេស់ប្កសួងដែនការ ដត្ងដត្យធវើរបាយការណ៍ជា
ប្េចាំប្តី្ោស១ ប្តី្ោស២ និងប្តី្ោស៣។ យហើយចំ្យពាោះការេេ់រំ ការេង្ការសប្ោេ់មស្រនតី 
២៥យខ្ត្ត ប្កុង មិនទាន់ោនងវិកាយធវើយទ្។ ឯកឧត្ដម យទ្សរែឋមស្រនតី ប្េធានេងគប្េជំុបានោន
ប្េស្កសន៍ត្េវិញថ្ន កនុងឆ្នំ២០១៨យនោះ នឹងោនក្ចេ់ងវិកាកនុងប្កសួងដែនការយប្ពាោះ
ឆ្នំ២០១៧ បានេ ច្េ់យៅយហើយ។  

ឯកឧត្ដម ខាយ ឃុនយហង រែឋយលខាធិការ ប្កសួងនប្េសណីយ៍ និងទូ្រគមនាគមន៍ 
បានោនប្េស្កសន៍ថ្ន ពាក់ព័នធនឹងលិខ្ិត្េទ្ោាន សំយណើយសនើសុ ំ យត្ើោនប្េធានយលខា        
ធិការោានយេែស៍យៅតាមប្កសួងឬយទ្? យហើយឯកឧត្ដម ក៏បានយលើកសំណូមពរមិនច្ង់
យប្េើយអាយខុ្សពាកបយ។ ឯកឧត្ដមក៏បានបានោនប្េស្កសន៍ថ្ន ងវិកាសប្ោេ់យធវើការង្ករ  
យេែស៍យនោះគឺមិនោនយទ្ យប្ពាោះប្កសួងយសែឋកិច្ច និងហិរ ញ្វត្ថុគិត្ថ្ន ប្កសួងយែបសងយទ្ៀត្
ោនលកខណៈជាេនាាេ់េនបសំ ែូយច្នោះមិនសូវគិត្គូយរឿងងវិកាែល់ប្កសួងយែបសង។ ដត្យទាោះជា
ោ៉ាងណាក៏យោយ ឯកឧត្ដមយៅដត្េញ្ជាក់ប្បាេ់េងគប្េជំុថ្ន កំុយអាយយភលច្យេែស៍យប្ពាោះវា
ជាជំងឺយមើលមិនយឃើញ។        ឯកឧត្ដមបានយចាទ្ជាសំនួរថ្ន យត្ើប្គេ់ប្កសួង ស្កាេ័ន 
ោនសិទ្ធទាមទារលុយសប្ោេ់យធវើការង្ករយេែស៍ដែរឬយទ្? ប្កសួងដរ៉េ និងថ្នមពល បាន
យលើកយ ើងថ្ន ោនការយឺត្ោ៉ាវរបាយការណ៍យោយស្ករការយរៀេចំ្ងវិកាកមមវិធី។ 

យលាកជំទាវតំ្ណាងប្កសួងេរិស្កាន បានយលើកយ ើងថ្ន របាយការណ៍មិនទាន់យែញើ
មិនដមនោនន័យថ្នមិនបានយធវើសកមមភាពយទ្ ។ យហើយយលាកជំទាវ បានសួរែល់អាជាាធរ
ជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ថ្ន យត្ើោនស្ករេេ់រំយៅឱបយោត់្យែើមបបីេស្រញ្ជាេែល់យុវជនដែរ
ឬយទ្? ឯកឧត្ដម ទា ែលា បានយ ល្ើយត្េវិញថ្ន អាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ោន
ស្ករសប្ោេ់ែតល់ជូនកនុងការេេ់រំេំពីយមយរាគយេែស៍។  

េនាាេ់ពីកិច្ចពិភាកបាបានេ្ចេ់ កិច្ចប្េជំុយពញេងគបានេនុម័ត្យលើយសច្កតីសយប្មច្
ទាំង៩ចំ្ណុច្ យោយការយលើកនែយល់ប្ពមពីសោជិក សោជិកាននអាជាាធរជាតិ្ប្េយុទ្ធ
នឹងជំងឺយេែស៍ទាំងេស់។  
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៥. ពសចរតីសពព្ម្ចថ្នរិចចព្រជុុំពរញអង្គព ើរទ្២ីឆ្ន ុំ ២០១៧ 

អង្គប្រជ ុំពិនិត្យ ពិភាក្សា លលើសមិទ្ធផល ស្ថា នភាពរាលដាលលមលរាគលអដស៍ ឧរសគគ 
ឬឱកាស លោលនលោបាយ ស្ថា នភាពហរិញ្ញរបទាន លោលនលោបាយ និង្លោលលៅ    
យ ទ្ធស្ថស្រសតពិភពលោក្ស ប្ពមទាុំង្លោលលៅ និង្ការតុំង្ចិត្តជាយ ទ្ធស្ថស្រសតជាតិ្។ រន្ទា រ់ពើ
ការផ្លា ស់រតូរលោរល់ដ៏ទូ្លុំទូ្ោយ សមាជិក្សលពញអង្គអាជាា ធរជាតិ្ប្រយ ទ្ធនឹង្ជុំងឺ្លអដស៍    
លរតជាា រនតអន វត្តោ៉ា ង្ម ឺង្មា៉ា ត់្នូវផផនការយ ទ្ធស្ថស្រសតជាតិ្ទូ្លុំទូ្ោយ និង្ពហ វស័ិយល ា្ើយ
ត្រនឹង្លមលរាគលអដស៍ និង្ជុំងឺ្លអដស៍លលើក្សទ្ើ៤ ឆ្ន ុំ២០១៥-២០២០។ រនតពប្ងឹ្ង្ប្រព័នធ
ប្តួ្ត្ពិនិត្យ និង្វាយត្ម្មាជាតិ្ ទ្ទ្លួស្ថគ ល់ការចុំណាយលលើការប្រយ ទ្ធនឹង្ជុំងឺ្លអដស៍ជាការ    
វ និិលោគមួយររស់ជាតិ្ និង្រនតលរតជាា លធវើឱយសលប្មចការល ររុំបាត់្ការរាលដាលលមលរាគ     
លអដស៍លៅឆ្ន ុំ២០២៥ លដាយលជាគជ័យ លដាយលធវើឱយសលប្មចនូវលោលនលោបាយសូនយរើ 
និង្លោលលៅយ ទ្ធស្ថស្រសត ៩៥-៩៥-៩៥ ឆ្ន ុំ២០២៥។ កិ្សចចប្រជ ុំលពញអង្គមូលមតិ្ដាក់្សលចញ
នូវការសលប្មចដូចត្លៅ៖ 

១.  គណៈក្សមាា ធិការប្រយ ទ្ធនឹង្ជុំងឺ្លអដស៍ប្គរ់ប្ក្សសួង្ ស្ថា រ័ន រាជធានើ លេត្ត ប្តូ្វ
រនតលធវើផផនការសក្សមាភាពប្រយ ទ្ធនឹង្ជុំងឺ្លអដស៍ប្រចុំឆ្ន ុំប្សរតមអាណត្តិ
ររស់េាួន ដាក់្សក្សន ង្ផផនការថវកិាជាតិ្ប្រចុំឆ្ន ុំររស់ប្ក្សសួង្ ស្ថា រ័ន រាជធានើ 
លេត្តនើមយួៗ។ 

២.  អាជាា ធរជាតិ្ប្រយ ទ្ធនឹង្ជុំងឺ្លអដស៍ ប្ក្សសួង្មហាម្ផា (គណៈក្សមាា ធិការជាតិ្
សប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍ តមផររប្រជាធិរលត្យយលៅថ្នន ក់្សលប្កាមជាតិ្ និង្អគគសនង្
ការដាា ននគរបាលជាតិ្) ប្ក្សសួង្សង្គមកិ្សចច អត្ើត្យ ទ្ធជន និង្យ វនើតិ្សមបទា 
និង្គណៈក្សមាា ធិការប្រយ ទ្ធនឹង្ជុំងឺ្លអដស៍រាជធានើ លេត្ត ប្តូ្វរលង្កើនសក្សមាភាព 
អរ់រ ុំការរង្កក រការ្ាង្លមលរាគលអដស៍ ការជួយផសវង្រក្សក្សរណើ លអដស៍ថាើ  ការ
រញ្ជូ នអនក្សផា ក្សលមលរាគលអដស៍លៅលសវាផថទាុំពាបាល ការសប្មរសប្មួល រង្ក
ររោិកាសអុំលណាយផលដូចផចង្ក្សន ង្លោលនលោបាយភូមិ ឃ ុំមានស វត្ាិភាព និង្
ការផតល់ក្សញ្ច រ់ោុំប្ទ្សង្គម ផដលដាក់្សក្សន ង្ផផនការវនិិលោគ និង្ផផនការ
អភិវឌ្ឍឃ ុំសង្កក ត់្។ 

៣.  អាជាា ធរជាតិ្ប្រយ ទ្ធនឹង្ជុំងឺ្លអដស៍ ប្ក្សសួង្ផផនការ គណៈក្សមាា ធិការប្រយ ទ្ធ
នឹង្ជុំងឺ្លអដស៍រាជធានើ លេត្ត អង្គការសង្គមស ើវលិ និង្រណាត ញអនក្សផា ក្សលមលរាគ
លអដស៍ ប្តូ្វសហការរមួោន រនតពប្ង្ើក្សការផតល់អត្តសញ្ញញ ណក្សមាប្គួស្ថរប្ក្សើប្ក្ស 
ដល់អនក្សផា ក្សលមលរាគលអដស៍ប្ក្សើប្ក្ស។ 
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៤.  ប្ក្សសួង្ការង្ករ និង្រណត ុះរណាត លវជិាជ ជើវៈ ប្តូ្វរនតជុំរ ញការប្រយ ទ្ធនឹង្ជុំងឺ្
លអដស៍ លៅតមសហប្ោស ប្គឹុះស្ថា នន្ទន្ទ ឱយអន វត្តតមប្រកាសលលេ
០៨៦ ក្ស.ក្ស.រ.វ/ប្រ.ក្ស ច ុះម្ថៃទ្ើ០៣ ផេឧសភា ឆ្ន ុំ២០០៦ សតើពើការរលង្កើត្      
គណៈក្សមាការលអដស៍លៅតមសហប្ោស ប្គឹុះស្ថា ន និង្ការរង្កក រទ្រ់ស្ថក ត់្   
លមលរាគលអដស៍ និង្ជុំងឺ្លអដស៍លៅក្សផនាង្លធវើការ និង្ប្រកាសលលេ១៩៤ក្ស.រ/
ប្រ.ក្ស ច ុះម្ថៃទ្ើ២០ ផេសើហា ឆ្ន ុំ២០១៤ សតើពើលក្សខេណឌ ការង្ករ វធិានអន្ទម័យ 
និង្សនតិស េការង្ករ ម្នសហប្ោស ប្គឹុះស្ថា ន ប្កុ្សមហ  នផផនក្សលសវាក្សមានត។ 

៥.  ប្ក្សសួង្លទ្សចរណ៍ ប្តូ្វរនតជុំរ ញការប្រយ ទ្ធនឹង្ជុំងឺ្លអដស៍ ក្សន ង្វស័ិយលទ្សចរណ៍។ 

៦.  អាជាា ធរជាតិ្ប្រយ ទ្ធនឹង្ជុំងឺ្លអដស៍ ប្ក្សសួង្ទ្ុំន្ទក់្សទ្ុំនង្ជាមយួរដាសភា 
ប្ពឹទ្ធសភា និង្អធិការកិ្សចច ប្ក្សសួង្អរ់រ ុំ យ វជន និង្ក្សើឡា ប្ក្សសួង្ការពារជាតិ្ 
ប្ក្សសួង្ព័ត៌្មាន ប្ក្សសួង្ម្ប្រសណើ យ ៍ និង្ទូ្រគមន្ទគមន៍ ប្ក្សសួង្មហាម្ផា 
ប្ក្សសួង្យ ត្តិធម៌ ប្ក្សសួង្ស្ថា រ័នពាក់្សព័នធ និង្គណៈក្សមាា ធិការប្រយ ទ្ធនឹង្ជុំងឺ្
លអដស៍ រាជធានើ លេត្ត ប្តូ្វរនតរលង្កើនការផសពវផាយចារ់សតើពើការរង្កក រ និង្ការ
ប្រយ ទ្ធទ្រ់ស្ថក ត់្ការរ ើក្សរាលដាលលមលរាគលអដស៍ និង្ជុំងឺ្លអដស៍ ចារ់សតើពើការ
រស្រង្កក រអុំលពើជួញដូរមន សស និង្អុំលពើលធវើអាជើវក្សមាផាូវលភទ្ ចារ់សតើពើការប្តួ្ត្
ពិនិត្យលប្គឿង្លញៀន និង្លោលនលោបាយភូមិ ឃ ុំមានស វត្ាិភាព ដល់មហា
ជនទូ្លៅ និង្អនក្សអន វត្តចារ់។ 

៧.  អាជាា ធរជាតិ្ប្រយ ទ្ធនឹង្ជុំងឺ្លអដស៍ និង្គណៈក្សមាា ធិការប្រយ ទ្ធនឹង្ជុំងឺ្លអដស៍ 
លេត្តជារ់ប្ពុំផដនក្សមព ជា ម្ថ ពិលសសលេត្តរន្ទា យមានជ័យ ឧត្តរមានជ័យ បាត់្
ដុំរង្ ម្រ៉ាលិន លពាធិ៍ស្ថត់្ ប្ពុះវហិារ និង្លកាុះក្ស ង្  ប្តូ្វរលង្កើនការអរ់រ ុំ រង្កក រលមលរាគ 
លអដស៍ ក្សន ង្ចុំលណាមប្រជាជនចុំណាក្សប្សុក្ស។ 

៨.  អាជាា ធរជាតិ្ប្រយ ទ្ធនឹង្ជុំងឺ្លអដស៍ និង្ស្ថា រ័នពាក់្សព័នធ ប្តូ្វរញ្ច រ់ការផលិត្ 
និង្ចរ់លផតើមអន វត្តលោលការណ៍ផណន្ទុំជាតិ្ សតើពើការប្រុង្ប្រយត័្នជាសក្សល 
ចុំលពាុះការចមាង្លមលរាគលអដស៍ លៅក្សផនាង្ផតល់លសវាវុះកាត់្ផក្សសមផសស លធវើលធាញ 
អរ់សព ស្ថក់្ស ឬការង្ករដម្ទ្លទ្ៀត្។ 

៩.  ប្ក្សសួង្លសដាកិ្សចច និង្ហរិញ្ញវត្ា  ប្តូ្វរុិះរក្សមលធាបាយផតល់ថវកិាោុំប្ទ្ដល់ការ
អន វត្តផផនការសក្សមាភាពប្រយ ទ្ធនឹង្ជុំងឺ្លអដស៍ ផដលលសនើល ើង្លដាយគណៈ
ក្សមាា ធិការប្រយ ទ្ធនឹង្ជុំងឺ្លអដស៍ប្ក្សសួង្ ស្ថា រ័ន រាជធានើ លេត្ត។ 
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ម ននឹង្ពិធើរិទ្កិ្សចចប្រជ ុំ ឯក្សឧត្តមលទ្សរដាមស្រនតើ បានផតល់នូវការចរ់អារមាណ៍មួយ
ចុំននួដូចខាង្លប្កាម៖ 

១. ជារមួ លយើង្ទាុំង្អស់ោន បានេិត្េុំអន វត្តនូវផផនការសក្សមាភាព៦ផេ លដើមឆ្ន ុំ
២០១៧ លៅតមប្ក្សសួង្ ស្ថា រ័នជាតិ្ អនតរជាតិ្ សង្គមស ើវលិ ទាុំង្លៅថ្នន ក់្សជាតិ្ និង្ថ្នន ក់្ស
លប្កាមជាតិ្។ លទ្ធផលផដលទ្ទ្លួបានអាចេ សោន តមលរសក្សក្សមាក្សន ង្ស្ថា នភាពជាក់្សផសតង្
ររស់ប្ក្សសួង្ស្ថា រ័ន រាជធានើ លេត្តនើមយួៗ។ 

២. ប្រលទ្សក្សមព ជាលយើង្លៅមានលទ្ធភាពប្គរ់ប្ោន់ក្សន ង្ការប្តួ្ត្ពិនិត្យការរ ើក្សរាល
ដាលលមលរាគលអដស៍ និង្ជុំងឺ្លអដស៍ឱយរនតធាា ក់្សច ុះជារនតរន្ទា រ់ត្លៅលទ្ៀត្។ លយើង្ក៏្សមាន
លទ្ធភាពផង្ផដរក្សន ង្ការផតល់ការផថទាុំពាបាលលដាយឱសថប្រឆ្ុំង្លមលរាគលអដស៍ដល់អនក្ស
ផដលប្តូ្វការ។ ជាលទ្ធផល លឃើញថ្ន ចុំននួអនក្សផដលមក្សទ្ទ្លួលសវាបានលក្សើនល ើង្ជារនត   
រន្ទា រ់។ លលើសពើលនុះលៅលទ្ៀត្ មិនមានរបាយការណ៍សតើពើការលរ ើសលអើង្លៅលលើអនក្សផា ក្ស      
លមលរាគលអដស៍ និង្ជុំងឺ្លអដស៍លទ្។ 

៣. សូមអរអរស្ថទ្រចុំលពាុះប្ក្សសួង្ផផនការ ផដលបានសប្មុុះសប្មួលដាក់្សរញ្ចូ ល
អនក្សផា ក្សលមលរាគលអដស៍ និង្ជុំងឺ្លអដស៍ប្ក្សើប្ក្សក្សន ង្ប្កុ្សមប្រជាជនផដលទ្ទ្លួបានរ័ណណប្ក្សើប្ក្ស។ 

៤. សូមអរអរស្ថទ្រចុំលពាុះប្ក្សសួង្លសដាកិ្សចច និង្ហរិញ្ញវត្ា ផដលបានឯក្សភាពទ្ទ្ួល
លធវើជាប្រធានគណៈក្សមាការសប្មរសប្មួលមូលនិធិសក្សល និង្ជួយសប្មរសប្មួលក្សន ង្ការ
លប្រើប្បាស់ថវកិារដិភាគរាជរដាា ភិបាលក្សន ង្ការផតល់ប្បាក់្សផេដល់មស្រនតើជារ់កិ្សចចសនា។ 

៥. សូមអរអរស្ថទ្រចុំលពាុះប្ក្សសួង្ការររលទ្ស និង្សហប្រតិ្រត្តិការអនតរជាតិ្ផដល
បានលរៀរចុំជាលលើក្សដុំរូង្នូវគលប្មាង្ផផនការសក្សមាភាពប្រយ ទ្ធនឹង្ជុំងឺ្លអដស៍ឆ្ន ុំ២០១៨។ 

៦. សូមអរអរស្ថទ្រចុំលពាុះប្ក្សសួង្វរបធម៌ និង្វចិិប្ត្សិលបៈ ផដលបានដាក់្សរញ្ចូ ល
ផផនការសក្សមាភាពប្រយ ទ្ធនឹង្ជុំងឺ្លអដស៍លៅក្សន ង្ផផនការសក្សមាភាពរមួឆ្ន ុំ២០១៨ ររស់េាួន។ 

៧. របាយការណ៍ផដលបានរង្កា ញលៅក្សន ង្ម្ថៃលនុះ គឺលៅមិនទាន់បានទូ្លុំទូ្ោយ 
និង្ប្គរ់ប្ជុង្លប្ជាយលៅល ើយ លៅមានប្ក្សសួង្ ស្ថា រ័ន រាជធានើ លេត្តមយួចុំននួមិនទាន់បាន
លផាើរបាយការណ៍មក្សអគគលលខាធិការដាា នអាជាា ធរជាតិ្ប្រយ ទ្ធនឹង្ជុំងឺ្លអដស៍លៅល ើយ។ 

៨. ក្សង្វុះថវកិាលៅផត្ជារញ្ញា ចមបង្ក្សន ង្ការផតល់លទ្ធភាពអន វត្តផផនការសក្សមាភាព
ឱយបានលពញលលញលៅតមការលប្ោង្ទ្ ក្ស ឬក៍្សលទ្ធភាពក្សន ង្ការពប្ង្ើក្សអប្តប្គរដណត រ់លៅ
តមភូមិស្ថស្រសតថាើ និង្ប្កុ្សមលោលលៅថាើបានលទ្។ 

 ឯក្សឧត្តលទ្សរដាមស្រនតើ បានផតល់នូវអន ស្ថសន៍មយួចុំននួដូចត្លៅ៖ 
១. អគគលលខាធិការដាា នអាជាា ធរជាត្ិប្រយ ទ្ធនឹង្ជុំងឺ្លអដស៍ ប្តូ្វប្រមូលនូវរាល់     

អន ស្ថសន៍ទាុំង្អស់ ផដលបានអន ម័ត្ជាលោលការណ៍លៅក្សន ង្កិ្សចចប្រជ ុំលនុះ លៅលរៀរចុំជា
ក្សញ្ច រ់លៅក្សន ង្របាយការណ៍ជាតិ្វឌ្ឍនភាព និង្សមិទ្ធផល ៦ផេច ង្ឆ្ន ុំ២០១៧ និង្គលប្មាង្
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ឯរសារពោង្ 
១.  របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ ររស់ប្ក្សសួង្ការពារជាតិ្ 
២.  របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ ប្ក្សសួង្ឧសាហក្សមា និង្សិរបក្សមា 
៣. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ ប្ក្សសួង្អភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្ 
៤. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ ទ្ើចត់្ការស ខាភិបាលប្ក្សសួង្ការពារជាតិ្ 
៥.  របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ ប្ក្សសួង្អរ់ុំយ វជន និង្ក្សើឡា 
៦. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ ប្ក្សសួង្សង្គមកិ្សចច អត្ើត្យ ទ្ធជន និង្យ វនើតិ្
សមបទា 

៧. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ ប្ក្សសួង្ផផនការ 
៨. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ ប្ក្សសួង្ព័ត៌្មាន 
៩. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ ប្ក្សសួង្ទ្ុំន្ទក់្សទ្ុំនង្ជាមយួ រដាសភា 
ប្ពឹទ្ធសភា និង្អធិការកិ្សចច 

១០.  របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ ប្ក្សសួម េង្ករស្ថធារណៈ 
១១. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ ប្ក្សសួង្ម្ប្រសណើ យ ៍និង្ទូ្រគមន្ទគមន៍ 
១២. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ ប្ក្សសួង្ររសិ្ថា ន 
១៣.  របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ ប្ក្សសួង្លទ្សចរណ៍ 
១៤.  របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ ប្ក្សសួង្ការង្ករ និង្រណត ុះរណាត លវជិាជ ជើវៈ 
១៥. របាយការណ៍ប្ត្ើមាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧  មជឈមណឌ លជាតិ្ប្រយ ទ្ធនឹង្ជុំងឺ្លអដស៍លសើ

ផសបក្ស និង្កាមលរាគ 
១៦. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ កាក្សបាទ្ប្ក្សហម 
១៧.  របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ ប្ក្សសួង្ស្ថធារណការ និង្ដឹក្សជញ្ជូ ន 
១៨.  របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ ប្ក្សសួង្វរបធម៌ និង្វចិិប្ត្សិលបៈ 
១៩.  របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ ប្ក្សសួង្ការររលទ្ស 
២០. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ ប្ក្សសួង្កិ្សចចការន្ទរ ើ 
២១. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ លេត្តប្ក្សលចុះ 
២២. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ លេត្តក្សុំពង់្ឆ្ន ុំង្ 
២៣.  របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ លេត្តម្រ៉ាលិន 
២៤.  របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ លេត្តក្សុំពង់្ធុំ 
២៥. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ លេត្តប្ពុះសើហន  
 



ររៀបចំរោយនាយកោា នផែនការ ត្ររួពិនិរយ វាយរម្លៃ និងស្រាវត្ាវ ទំព័រទី20 

 

 
២៦.  របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ លេត្តបាត់្ដុំរង្ 
២៧. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ លេត្តស្ថវ យលរៀង្ 
២៨.  របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ លេត្តតផក្សវ 
២៩.  របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ លេត្តមណឌ លគិរ ើ 
៣០.  របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ លេត្តក្សុំពង់្ចម 
៣១. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ លេត្តលពាធិ៍ស្ថត់្ 
៣២.  របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ លេត្តក្សុំពត្ 
៣៣. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ លេត្តម្ប្ពផវង្ 
៣៤.  របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ លេត្តផក្សរ 
៣៥. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ លេត្តសាឹង្ផប្ត្ង្ 
៣៦.  របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ រាជធានើភនុំលពញ 
៣៧. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ លេត្តឧត្តរមានជ័យ 
៣៨.  របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ អង្គការ UNFPA 
៣៩.  របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ អង្គការ HACC 
៤០.  របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ អង្គការ KHANA 
៤១. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ អង្គការ AHF 
៤២. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ អង្គការ PSK 
៤៣. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ អង្គការ MHSS 
៤៤. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ អង្គការ MHC 
៤៥.  របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ អង្គការ SIT 
៤៦.  របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន ុំ២០១៧ អង្គការ KHEMARA 
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ឧរសម្ព័នធ 
១.  ឧរសមព័នធទ្ើ១: រលរៀរវារៈម្នកិ្សចចប្រជ ុំលពញអង្គ 
២.  ឧរសមព័នធទ្ើ២: រញ្ជ ើលឈាា ុះអនក្សចូលរមួទាុំង្អស់ 
៣.  ឧរសមព័នធទ្ើ៣: សនារក្សថ្នលរើក្សររស់ឯក្សឧត្តមលទ្សរដាមស្រនតើ លអៀង្ មូលើ 
៤. ឧរសមព័នធទ្ើ៤: ឯក្សស្ថររទ្រង្កា ញអុំពើរចច របននភាព ម្នស្ថា នភាពរាលដាលលមលរាគ

លអដស៍ និង្ជុំងឺ្លអដស៍លៅក្សមព ជា 
៥. ឧរសមព័នធទ្ើ៥: ឯក្សស្ថររទ្រង្កា ញអុំពើរបាយកាណ៍វឌ្ឍនភាព និង្សមិទ្ធផលម្ន

ការល ា្ើយត្រទូ្លុំទូ្ោយ និង្ពហ វស័ិយលៅនឹង្ការរាលដាលលមលរាគលអដស៍និង្
ជុំងឺ្លអដស៍៦ផេលដើមឆ្ន ុំ២០១៧  និង្ទិ្សលៅរនតសប្មារ់៦ផេច ង្ឆ្ន ុំ២០១៧។ 

៦.    ឧរសមព័នធទ្ើ៦: ឯក្សស្ថររទ្រង្កា ញអុំពើរចច របននភាពម្នលោលការណ៍ល ា្ើយត្រ 
លៅនឹង្លមលរាគលអដស៍ និង្ជុំងឺ្លអដស៍ឈានលៅសលប្មចលោលលៅ ៩០-៩០-៩០ 
ន្ទឆ្ន ុំ២០២០។ 


