ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
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របាយការណ៍សង្ខេប

របាយការណ៍សតរ
ី ីរិចចព្រជុុំពរញអង្គសមាជិរ
អាជាាធរជាតិព្រយុទ្ធនឹង្ជុំង្ឺពអដស៍ព

រ
ើ ទ្ី២ ឆ្ន ុំ២០១៧

ថ្ងៃទ្ី ១៥ ខែវិចកា
ឆិ
ឆ្ន ុំ២០១៧
ពរៀរចុំពោយ៖ អគ្គព

ខាធិការោាន

អាជាាធរជាតិព្រយុទ្ធនឹង្ជុំង្ឺពអដស៍

វិចឆិកា ២០១៧

ើ
១. ពសចរតីព្តម្
យោងតាមអាណត្តិ និងយេសកកមមដែលកំណត្់យោយច្បាេ់សតីពីការេង្ការ និងការ
ប្េយុទ្ធទ្េ់ ស្កាត្់ការរីករាលោលយមយរាគយេែស៍

និងជំងឺយេែស៍

និងេនុប្កឹត្បយរេស់

រាជរោាភិបា លកមពុជា សតព
ី ីការេយងកើត្អាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ និងតាមគយប្ោង
ដែនការជាត្ិទ្ូលំទ្ូលាយ និងពហុវិស័យយ្លើយត្េយៅនឹងការរាលោលយមយរាគយេែស៍ និង
ជំងឺយេែស៍ឆ្នំ២០១៧ អាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ោនត្ួនាទ្ីែតល់ជាទ្ិសយៅ និង
េនុស្កសន៍កនុងការកំណត្់យុទ្ធស្កស្រសត យោលនយោបាយជាត្ិទ្ូលំទ្ូលាយ និងពហុវិស័យ
យ្លើយត្េយៅនឹងការរាលោលយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ រួមជាមួយនឹងការតាមោននូវ
ការរាលោលយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ និងវឌបឍនភាព ប្េសិទ្ធភាព និងសមិទ្ធែល ដែល
ទ្ទ្ួលបានពីការេនុវត្តដែនការយុទ្ធស្កស្រសត និងដែនការសកមមភាពឆ្នំ២០១៧។ អាជាាធរជាត្ិ
ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ ប្ត្ូវយរៀេច្ំនូវកិច្ចប្េជុំឱបយបានច្ំនួន២ែង កនុងមួយឆ្នំ យែើមបបីធានាែល់
ប្េសិទ្ធភាពននការោំប្ទ្ជានយោបាយកនុងការែឹកនាំប្គេ់ប្គងសប្មេសប្មួល និងជួយច្ូល
រួមយោោះប្ស្កយរាល់ឧេសគគ ការលំបាក និងច្ំណុច្ខ្វោះខាត្នានាពាក់ព័នធយៅនឹងយុទ្ធស្កស្រសត
យោលនយោបាយ យសច្កតប្ី េកាស និងយសច្កតីសយប្មច្នានា ដែលបានេនុម័ត្ យោយ
សោជិកយពញេងគននអាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍។
យៅនងៃទ្ី១៥ ដខ្វិច្ឆិកា ឆ្ន២
ំ ០១៧ នាេនទេ់ប្េជុំទ្ីសដីការគណៈរែឋមស្រនតី អាជាាធរជាត្ិ
ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍បានយរៀេច្ំកិច្ចប្េជុំយពញេងគ
ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍យលើកទ្ី២

សោជិក

សប្ោេ់ឆ្២
នំ ០១៧

សោជិកាននអាជាាធរជាត្ិ

យប្កាមេធិេត្ីភាពែ៏ខ្ពង់ខ្ពស់រេស់

ឯកឧត្តម យេៀង មូលី យទ្សរែឋមស្រនតី ប្េធានអាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍។ កិច្ចប្េជុំយនោះ
ោនការេយ្ជើញច្ូលរួមពីឯកឧត្តម យលាកជំទាវ យលាក យលាកប្សី ជាថ្ននក់ែឹកនាំ និងជា
សោជិកអាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ ដែលមកពីអាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍
ប្កសួង ស្កាេ័នទាំង២៩ គណៈកោាធិការយេែស៍រាជធានី យខ្ត្ត ទាំង២៥ ត្ំណាងេងគការមិន
ដមនរោាភិបាលជាត្ិ េនតរជាត្ិ និងេណាាញេនកែទុកយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍។ កិច្ចប្េជុំ
យនោះយរៀេច្ំយ

ើងយោយោនការឧេត្ថមភោំប្ទ្ពីងវិកាជាត្ិ។

២. ពោ

រុំណង្ និង្រម្មវតថុ

២.១. ពោ

រុំណង្

យែើមបបីេង្កាញពីេច្ចុេបបននភាពននការរាលោលយមយរាគយេែស៍

ពិនិត្បយយមើលវឌបឍនភាព

ននការយ្លើយត្េយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ និងការេនុវត្តន៍យសច្កតីសយប្មច្កិច្ចប្េជុំយពញ
េងគយលើកទ្ី១ ឆ្ន២
ំ ០១៧ ប្ពមទាំងោក់យច្ញនូវយសច្កតីសយប្មច្េនតយទ្ៀត្ឈានយៅសយប្មច្

ររៀបចំរោយនាយកោានផែនការ ត្រួរពិនិរយ វាយរម្លៃ និងស្រាវត្ាវ

ទំព័រទី1

យោលយៅដែលបានកំណត្់។ កិច្ចប្េជុំក៏ោនយោលេំណងពប្ងឹងការោំប្ទ្ដែនកនយោបាយ
យុទ្ធស្កស្រសត និងការសប្មេសប្មួល ដែនកេយច្ចកយទ្សឱបយោនលកខណៈទ្ូលំទ្ូលាយ និង
ពហុវិស័យយ្ើលយត្េយៅនឹងការរីករាលោលយមយរាគយេែស៍

និងជំងឺយេែស៍

និងទ្ិសយៅ

សប្ោេ់ការេនុវត្តសកមមភាពឱបយកាន់ដត្ោនប្េសិទ្ភា
ធិ ពេដនថមយទ្ៀត្។
២.២. រម្មវតថុ

យែើមបបីសយប្មច្បាននូវយោលេំណងខាងយលើ កិច្ចប្េជុំយពញេងគបានកំណត្់នូវកមមវត្ថុ

មួយច្ំនួនែូច្ខាងយប្កាមៈ
១.

ដសវងយល់ពីវឌបឍនភាព ប្េសិទ្ធភាព និងសមិទ្ធែលដែលទ្ទ្ួលបាន កនុងរយៈ
យពល៦ដខ្ច្ុងឆ្ន២
ំ ០១៧។

២.

ដសវងយល់ពីេច្ចុេបបននភាពននស្កានភាពរាលោលយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍
យៅកមពុជា។

៣.

ដសវងយល់ពីច្ំណុច្ខ្វោះខាត្ និងឧេសគគដែលរារាំងែល់ការេនុវត្ត គយប្ោង
ដែនការសកមមភាពទ្ូលំទ្ូលាយ និងពហុវិស័យយ្លើយត្េយៅនឹងការរាលោល
យមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ឆ្នំ២០១៧។

៤.

ដសវងយល់ពីយោលការណ៍ប្គឹោះននការេនុវត្តយឆ្ពោះយៅរកយោលយៅសូនបយេី និង
យោលយៅ៩០-៩០-៩០ យៅឆ្ន២
ំ ០២០។

៥.

េនុម័ត្នូវយសច្កតីសយប្មច្

និងេនុស្កសន៍នានាសប្ោេ់ដែនការសកមមភាព

េ្ចេ់ការរាលោលយមយរាគយេែស៍យៅឆ្នំ២០២៥។

២.៣. វិធីសាស្រសតថ្នរិចចព្រជុុំ

កិច្ចប្េជុំយពញេងគបានែំយណើរការតាមរយៈការយប្េើប្បាស់វិធីស្កស្រសតមួយច្ំនួន
ែូច្ជា៖ ការេង្កាញជាស្កាយសប្ោេ់ប្េធានេទ្នីមួយៗ ការែតល់ឱកាសឱបយោនជា
សំណួរ និងច្យមលើយ និងការែតល់ឱកាសឱបយោនការពិភាកបាជារួម។ល។ យប្កាមការ
ែឹកនាំ និងសប្មេសប្មួលពីឯកឧត្តមប្េធានកិច្ចប្េជុំ។

៣. ដុំពណើការ និង្

ទ្ធ្

ថ្នរិចចព្រជុុំ

ជាកិច្ចចាេ់យែើតម ឯកឧត្តមឱសងការី ឈឹម ឃិនោយរ៉េត្ េគគយលខាធិការរងអាជាាធរ
ជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ បានជប្ោេជូនកិច្ចប្េជុំពីយោលេំណង និងកមមវត្ថុរួមជាមួយ
នឹងការពិពណ៌នាពីរយេៀេវារៈសំខាន់ៗ ននកិច្ចប្េជុំរួមោន៖
-

របាយការណ៍វឌបឍនភាពននការយ្លើយត្េនឹងយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ រយៈ
យពល៦ដខ្ច្ុង ឆ្ន២
ំ ០១៧ និងទ្ិសយៅេនតរយៈយពល៦ដខ្យែើមឆ្ន២
ំ ០១៨។

-

យុទ្ធស្កស្រសតយែើមបបីធានានិរនតភាព ននការយ្លើយត្េនឹងយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍
យៅកមពុជា។

ររៀបចំរោយនាយកោានផែនការ ត្រួរពិនិរយ វាយរម្លៃ និងស្រាវត្ាវ

ទំព័រទី2

-

ការេង្កាញ និងេនុម័ត្នូវយសច្កតីសយប្មច្ច្ិត្តរេស់កិច្ចប្េជុំយពញេងគននអាជាាធរ
ជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍។

៣.១. សុនទររថាពរើររិចចព្រជុុំររស់ ឯរឧតតម្ ពទ្សរដាម្ស្រនតី ពអៀង្ ម្ូ
ព្រធានអាជាាធរជាតិព្រយុទ្ធនឹង្ជុំង្ឺពអដស៍

ី

ជាកិច្ចចាេ់យែតើម ឯកឧត្តមយទ្សរែឋមស្រនតី យេៀង មូលី បានោនមត្ិស្កាគមន៍ែល់
សោជិក សោជិកា ទាំងេស់ដែលបានច្ូលរួមកនុងេងគប្េជុំទាំងមូល។ យៅកនុងឱកាសែ៏
មហាវិយសសវិស្កលយនាោះ កនុងនាមថ្ននក់ែឹកនាំអាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ និងកនុង
នាមខ្លួនឯកឧត្តមផ្ទាល់ ឯកឧត្តមបានសដមដងនូវការស្កាគមន៍ និងដងលងេំណរគុណោ៉ាងប្ជាល
យប្ៅ ជូនច្ំយពាោះ ឯកឧត្តម យលាកជំទាវ យលាក យលាកប្សី ទាំងេស់ដែលបានច្ូលរួមកនុងកិច្ចប្េជុំ
យពញេងគនាយពលយនាោះ។ ឯកឧត្តមបានសំដែងការយកាត្សរយសើរច្ំយពាោះឯកឧត្តម យលាកជំទាវ
យលាក យលាកប្សី ដែលបានខ្ិត្ខ្ំយកេស់កោាំងកាយច្ិត្ត និងប្បាជាាស្ការត្ីច្ូលរួមច្ំដណក
ែឹកនាំ ប្គេ់ប្គង និងសប្មេសប្មួលការយ្លើយត្េជាត្ិទ្ូលំទ្ូលាយ និងពហុវិស័យប្េយុទ្ធ
នឹងជំងឺយេែស៍ យៅប្គេ់លោ
ំ េ់ថ្ននក់រហូត្ទ្ទ្ួលបានយជាគជ័យជាេនតេនាាេ់គួរជាទ្ីយោទ្នៈ
យៅកនុងរយៈយពល៦ដខ្ច្ុងឆ្ន២
ំ ០១៧យនោះ តាមរយៈការែឹកនាំ ប្គេ់ប្គង និងសប្មេសប្មួល
ប្េកេយោយច្ីរភាព ដែលនាំមកនូវសមិទ្ធែលគួរជាទ្ីយោទ្នៈ ដែលអាច្ប្ត្ួត្ពិនិត្បយបាន
នូវការរាលោលយមយរាគយេែស៍យៅកមពុជាឱបយធាាក់ច្ុោះជាេនតេនាាេ់។ យលើសពីយនោះ កិច្ចប្េជុំ
យពញេងគនានងៃយនោះ

នឹ ង ោនោក់ យច្ញនូ វ យសច្កតីសយប្មច្ច្ិត្តជាយោលការណ៍មួយច្ំនួន

សប្ោេ់យកយៅយប្េើប្បាស់េនតកនុងការេនុវត្តដែនការសកមមភាពគនលឹោះឆ្ន២
ំ ០១៨។
ឯកឧត្តមយទ្សរែឋមស្រនតី

បានេញ្ជាក់ថ្ន

រាជរោា ភិ បា លកមពុ ជា បានសយប្មច្ជា

យោលការណ៍ប្េកេយោយការយេត ជាា ច្ិ ត្ត ខ្ព ស់ កនុ ង ការលុ េេំបាត្់ជំងឺយេែស៍ តាមរយៈការ
កំណត្់ោ៉ាងច្បាស់លាស់ នូ វ យោលយៅសូ នបយ េី គឺ "ោា ន ការ្ល ង យមយរាគយេែស៍ ងមី" "ោាន ការ
យរីស យេើងយៅយលើ េនក ែទុ ក យមយរាគយេែស៍ និងេនកជំងឺយេែស៍" និង "ោានការស្កាេ់យោយស្ករ
ជំងឺយេែស៍" យៅប្ត្ឹមឆ្នំ២០២៥ យោយយប្ត្ៀមយោលយៅ ៩០-៩០-៩០ យៅឆ្ន២
ំ ០២០ និង
យោលយៅ ៩៥-៩៥-៩៥ យៅឆ្ន២
ំ ០២៥។ ជារួម ប្េយទ្សកមពុជាយយើងកំពុងដត្ឈរយៅយលើែលូវ
ប្ត្ូវ យយើងកំពុងដត្យធវើប្ត្ូវកនុងកតីសងបឃឹមពិត្ប្បាកែយឆ្ពោះយៅរកការលុេេំបាត្់ជំងឺយេែស៍ នាឆ្នំ
២០២៥ យោយស្ករដត្ប្េយទ្សកមពុជាយយើង ោនកតាាចាំបាច្់ែ៏ោនប្េសិទ្ធភាពខ្ពស់រួច្យៅ
យហើយ គឺការយេតជាាច្ិត្តោំប្ទ្ជានយោបាយែ៏ខ្ពង់ខ្ពស់រេស់ សយមតច្េគគមហាយសនាេត្ីយត្យជា
ហន
ុ

ដសន

រួមជាមួយនឹងកតាាប្គេ់ប្គងមួយច្ំនួនគឺ

ោនច្ីរភាពននការច្ូលរួមយ្លើយត្េ

ទ្ូលំទ្លា
ូ យ និងពហុវិស័យ យ្លើយត្េយៅនឹងយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ពីប្គេ់ស្កាេ័ន
ជាត្ិ េនតរជាត្ិ សងគមសុីវិល ឯកជន េណាាញេនកែទុកយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍។ល។
ោនប្េព័នធតាមោនការរាលោលយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍បានជាប្េចាំ ោនស្កាេ័ន
ែឹកនាំ

ប្គេ់ប្គង

និងសប្មេសប្មួលដត្មួយទាំងយៅថ្ននក់ជាត្ិ

ររៀបចំរោយនាយកោានផែនការ ត្រួរពិនិរយ វាយរម្លៃ និងស្រាវត្ាវ

និងថ្ននក់យប្កាមជាត្ិ
ទំព័រទី3

ោនដែនការ យុទ្ធស្កស្រសតជាត្ិដត្មួយ និងោនប្េព័នធតាមោន និង វាយត្នមល ជាត្ិ ដត្មួ យ
ប្េកេយោយ ប្េសិទ្ធិភាពខ្ពស់។ ជារួម កតាាននយជាគជ័យរេស់យយើងអាច្សយងខេបានយលើេី
ច្ំណុច្៖ ១. ការែឹកនាំលអ ២. ភាពជានែគូែ៏រឹងោំរវាងរោាភិបាលជាមួយនែគូេភិវឌបឍ
េងគការេនតរជាត្ិ និងសងគមសុីវិល ៣. ការវិនិយោគទាំងធនធានមនុសបស និងហិរ្ញវត្ថុ។
ច្ំណុច្ដែលយលច្យធាាយៅឆ្នំ២០១៧ គឺច្ំណាត្់ថ្ននក់យោយេងគការ UNAIDS ដែលបាន
េ្ចូលប្េយទ្សកមពុជាយៅកនុងច្ំយណាមប្េយទ្សទាំង៧យៅកនុងពិភពយលាកដែលបាន
សយប្មច្យោលយៅ ៩០-៩០-៩០ កាលពីដខ្កកកោកនលងយៅយនោះ យៅទ្ីប្កុងបា៉ារីស ប្េយទ្ស
បារាំង។ ែូយច្នោះេវីដែលកមពុជាយៅយសសសល់ យែើមបបីសយប្មច្បាននូវកតីសងបឃឹមខាងយលើ គឺកមពុជា
យៅកំពុងប្េឈមនឹងេញ្ជាធនធានដត្េុយណាណោះ គឺធនធានមនុសបសដែលទាមទារនូវការកស្កង
សមត្ថភាពយពញយលញពីយុទ្ធស្កស្រសតវិទ្បាស្កស្រសតងមីៗ កនុងការយ្លើយត្េយៅនឹងយមយរាគយេែស៍
និងជំងឺយេែស៍ ធនធានសោារេរិកាារ កនុងការយប្េើប្បាស់េយច្ចកវិទ្បា Internet និងធនធាន
ងវិកាដែលជាេញ្ជាប្េឈមខ្ពស់ជាងយគ។

ែូយច្នោះទាមទារនូវការច្ូលរួមរេស់ឯកឧត្តម

យលាកជំទាវ យលាក យលាកប្សី យប្េើប្បាស់ប្គេ់លទ្ធភាពទាំងេស់ កនុងការច្លនាធនធានពី
ប្គេ់ប្េភពទាំងេស់ រួមជាមួយនឹងការធានាែល់ការច្ំណាយធនធានដែលោនប្ស្កេ់ប្េកេ
យោយប្េសិទ្ធិភាពខ្ពស់ យោយយច្ៀសវាងឱបយបាននូវការច្ំណាយ យប្ច្ើនទ្ទ្ួលបានែលត្ិច្ ឬ
ការច្ំណាយជាន់ោន។ល។
ឯកឧត្តមោនសងបឃឹមោ៉ាងមុត្ោំថ្ន លទ្ធែលដែលទ្ទ្ួលបានពីកិច្ចប្េជុំយនោះពិត្ជា
ោនស្ករៈសំខាន់ណាស់ ដែលែតល់យៅែល់ប្កុមការង្ករេយច្ចកយទ្ស អាច្យកយៅយប្េើប្បាស់
កនុងការេនតការេនុវត្តការយ្លើយត្េយៅនឹង ការរាលោលយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍នាឆ្នំ
២០១៨

ឱបយបានសមប្សេយៅនឹងេនុស្កសន៍ដែលបានែតល់ជូនពីសម័យប្េជុំយពញេងគនា

យពលយនោះ។
ឯកឧត្តមយទ្សរែឋមស្រនតី បានេដនថមថ្ន ស្កានភាពប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍យៅប្េយទ្ស
កមពុជាប្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្កាល់យប្ច្ើនថ្ន បានទ្ទ្ួលយជាគជ័យយៅកនុងការែតល់នូវការពបាបាលែល់
េនកែទុកយមយរាគយេែស៍បានេប្តាខ្ពស់េំែុត្យៅកនុងត្ំេន់

ដែលកនុងយនាោះ៨៣%

ននេនកែទុក

យមយរាគយេែស៍បានយធវើយត្សតឈាម យហើយ៩៧% ដែលសថិត្យៅកនុងច្ំយណាម៨៣% យនោះបាន
ទ្ទ្ួលថ្ននំប្េឆ្ំងយមយរាគយេែស៍ ដែលជាច្ំណុច្ខ្ពស់េំែុត្យហើយបានទ្ទ្ួលការេេេរស្កទ្រ
ពីេងគការសហប្េជាជាត្ិ។ ឯកឧត្តមបានេញ្ជាក់ប្បាេ់ែល់េងគប្េជុំទាំងមូលថ្ន យទាោះេីជាោន
ការកាត្់េនថយជំនួយ ក៏ប្េយទ្សកមពុជាយយើងអាច្េនតការង្ករបានដែរ ពីយប្ពាោះយៅ ឆ្ន២
ំ ០៣០
េងគការសហប្េជាជាត្ិបានទ្សបសន៍ទាយថ្ននឹងេស់ជំងឺយេែស៍

េុដនតប្េយទ្សកមពុជាបាន

យេតជាាកំណត្់យកប្ត្ឹមឆ្នំ២០២៥េុយណាណោះ យែើមបបីលុេេំបាត្់យមយរាគយេែស៍ ោនន័យថ្នេនក
្លងយមយរាគយេែស៍ងមីសថិត្យៅយប្កាមច្ំនួន៣០០ នាក់កនុងមួយឆ្នំ។

ររៀបចំរោយនាយកោានផែនការ ត្រួរពិនិរយ វាយរម្លៃ និងស្រាវត្ាវ
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ឯកឧត្តមប្េធានអាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍បានោនប្េស្កសន៍ថ្ន៖ យយើង
មិនប្បាកែថ្ននឹងឈានែល់ការទ្េ់ស្កាត្់ការ្លងយមយរាគយេែស៍ឱបយសថិត្យៅយប្កាមច្ំនួន
៣០០ពិត្ប្បាកែយៅយ

ើយយទ្ យោយស្ករោនកកាាជាយប្ច្ើនែូច្ជា កកាាធនធានងវិកា ដែល

ជំនួយោនការងយច្ុោះជាេនតេនាាេ់ េងគការនែគូសងគមសុីវិលដែលទ្ទ្ួលងវិកាពីមូលនិធិសកល
បានចាេ់យែតើមេនថយសកមមភាពរេស់ខ្លួន ដែលយធវើឱបយោនការប្ពួយបារមភែល់ការសយប្មច្ឱបយ
បាននូវអាប្តា្លងងមី
យសថរភាពការង្ករ

ឱបយសថិត្យៅយប្កាមច្ំនួន៣០០នាក់កនុងមួយឆ្នំ។
លុោះណាដត្

ែូយច្នោះយែើមបបីឱបយោន

ប្កសួងនីមួយៗប្ត្ូវខ្ិត្ខ្ំយធវើយោយខ្លួនឯងយោយយប្េើក្ចេ់

ងវិកាជាត្ិ។ ឯកឧត្តមយទ្សរែឋមស្រនតី បានសរយសើរែល់ប្កសួងេេ់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលបាន
យធវើសកមមភាពយោយយប្េើប្បាស់ងវិការេស់ប្កសួងផ្ទាល់ កនុងការេេ់រំេំពីជំងឺយេែស៍។ ប្កសួង
ការង្ករ និងេណ្តោះេណាាលវិជាាជីវៈ ដែលយធវើសកមមភាពយលើកមមករជាប្េចាំ។ ច្ំដណកប្កសួង
កិច្ចការនារី ក៍ប្ត្ូវច្ុោះយៅេេ់រំែល់នារីេយប្មើយសវាកមបានតសេបាយ តាមទ្ីតាំងមួយច្ំនួនែូច្ជា
ខារា៉ាេូយខ្ជាយែើម។ល។ ប្កសួងយសែឋកិច្ច និងហិរ្ញវត្ថុ ោនភារៈកិច្ចច្ូលរួមយោយជួយពិនិត្បយ
យមើលងវិកាសប្ោេ់សកមមភាពប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ និងប្កសួងដែនការប្ត្ូវច្ូលរួមគិត្គូរេំពី
ដែនការវិនិយោគស្កធារណៈ៣ឆ្នរំ ំកិល យោយោនការេ្ចូលការង្ករប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍
ជាអាទ្ិភាព។

ច្ំដណកប្កសួងយទ្សច្រណ៍ក៏ប្ត្ូវច្ូលរួមេេ់រំែបសពវែបាយេំពីជំងឺយេែស៍ែង

ដែរ យៅតាមប្គឹោះស្កានកមបានតសេបាយ។
ជាទ្ីេ្ចេ់ ឯកឧត្តមយទ្សរែឋមស្រនតី បានជំរុញឱបយប្កសួងយែបសងៗយទ្ៀត្ យសនើសុំងវិកា
សកមមភាពយៅប្កសួងយសែឋកិច្ច និងហិរ្ញវត្ថុ យោយអាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ ជា
េនកជួយសប្មេសប្មួល ជាមួយប្កសួងយសែឋកិច្ច និងហិរ្ញវត្ថុដត្មតង។ ឯកឧត្តមបានជំរុញ
ឱបយប្កសួងសុខាភិបាលខ្ិត្ខ្ំកនុងការទាក់ទាញ និងយកៀរគរងវិកាេដនថម យទាោះត្ិច្កតី យប្ច្ើនកតីពី
េណាាោាស់ជំនួយយែបសងៗយទ្ៀត្។
៣.២. របាយកាណ៍វឌ្ឍនភារ ថ្នការព្លើយតរនឹង្ពម្ពរាគ្ពអដស៍
និង្ជុំង្ឺពអដស៍រយៈពរ
រនតរយៈពរ

៦ខែ ចុង្ឆ្ន ុំ ២០១៧ និង្ទ្ិសពៅ

៦ខែ ពដើម្ឆ្ន ុំ២០១៨

របាយការណ៍យនោះប្ត្ូវបានេង្កាញយ

ើងយោយ ឯកឧត្តមយវជជេណឌត្
ិ យហា េន
ុ យ ង

េគគយលខាធិការរង ននអាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ សតីពីវឌបឍនភាព ននការយ្លើយត្េ
ទ្ូលំទ្ូលាយ និងពហុវិស័យយៅនឹងយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍សប្ោេ់្ោសទ្ី២ ឆ្នំ
២០១៧ ដែលទ្ទ្ួលបានពីេណាាប្កសួង យខ្ត្ត និងេងគកានែគូមួយច្ំនួន។ របាយការណ៍
យនោះបានដេងដច្កយៅតាមយុទ្ធស្កស្រសតនីមួយៗែូច្ត្យៅ៖

ររៀបចំរោយនាយកោានផែនការ ត្រួរពិនិរយ វាយរម្លៃ និងស្រាវត្ាវ
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រ.

ការដឹ រ នា ព្ុំ គ្រ់ ព្គ្ង្

និ ង្ សព្ម្រសព្ម្ួ

ការព្លើ យ តរទ្ូ

ុំ

ទ្ូ លា យ និ ង្ រហុ វិ ស ័ យ
អាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍

បានយរៀេច្ំកិច្ចប្េជុំថ្ននក់ែឹកនាំយៅកនុង

ស្កាេ័នរេស់ខ្លួន យែើមបបីតាមោន និងវាយត្នមលការេនុវត្តដែនការយុទ្ធស្កស្រសតជាត្ិទ្ូលំ
ទ្ូលាយ និងពហុវិស័យយ្លើយត្េយៅនឹងការរាលោលយមយរាគយេែស៍ រួមជាមួយនឹងការ
ែតល់នូវវិធានការ

និងេនុស្កសន៍យប្េើប្បាស់កនុងការេំយពញគោាត្នានាពាក់ព័នធនឹងការ

េនុវត្តដែនការយុទ្ធស្កស្រសតជាត្ិយលើកទ្ី៤។

ថ្ននក់ែឹកនាំអាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺ

យេែស៍ បានច្ុោះជួេប្េជុំការង្ករជាមួយគណៈកោាធិការ និងយលខាធិការោានយេែស៍
ប្កសួង រាជធានី យខ្ត្ត យោលយៅមួយច្ំនួន យែើមបបីពប្ងឹងការយ្លើយត្េនឹងការរាលោល
យមយរាគយេែស៍ ប្សេតាមដែនការយុទ្ធស្កស្រសតជាត្ិទ្ូលំទ្ូលាយ និងពហុវិស័យយ្លើយ
ត្េយៅនឹងការរាលោលយមយរាគយេែស៍យលើកទ្ី៤។ ទ្នទម
ឹ នឹងយនោះដែរ េគគយលខាធិការោាន
ននអាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ បានយរៀេច្ំប្េជុំការង្ករេយច្ចកយទ្សប្េចាំសបាាហ៍
ជាយទ្ៀងទាត្់ យែើមបបីពិនិត្បយយមើលវឌបឍនភាព និងលទ្ធែលការង្ករសយប្មច្បាន ប្ពមទាំង
ែតល់េនុស្កសន៍ និងែំយណាោះប្ស្កយ។
យប្ៅពីកិច្ចការដែលបានសយប្មច្ខាងយលើ
បានយរៀេច្ំកិច្ចប្េជុំគណៈកោាធិការប្េត្ិេត្តិ

អាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍
និងគណៈកោាធិការសប្មេសប្មួល

មូលនិធិសកល។
យៅកនុងកិច្ចប្េជុំយែបសងៗយទ្ៀត្ ដែលែឹកនាំយោយឯកឧត្តមយទ្សរែឋមស្រនប្តី េធាន
អាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ោនែូច្ជា ពិធីប្េកាសគយប្ោងកិច្ចសហប្េត្ិេត្តិការ
េង្ការការច្មលងយមយរាគយេែស៍រវាងនាយកោានសុខាភិបាល ននេគគនាយកោាន ភ័សតុភារ
ហិរ្ញវត្ថុ ប្កសួងការពារជាត្ិ និងេងគការមូលនិធិដងទាំសុខ្ភាពេនកជំងយឺ េែស៍ និង
ប្េកាសឯកេគគរែឋទ្ូត្សុច្ឆនទៈសប្ោេ់ការង្ករែបសពវែបាយេេ់រំសតីពីយមយរាគយេែស៍

និង

ជំងឺយេែស៍ រេស់អាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍។
សមិទ្ធែលដែលសយប្មច្បានេនតេនាាេ់យទ្ៀត្ោនែូច្ជា ការយរៀេច្ំោក់េ្ចូល
ការង្ករយេែស៍យៅកនុងយោលនយោបាយ ភូមិ ឃុោ
ំ នសុវត្ថិភាព។ អាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធ
នឹងជំងឺយេែស៍បានយរៀេច្ំកិច្ចប្េជុំពិយប្ោោះយោេល់េនតរប្កសួងទាក់ទ្ងនឹងការប្គេ់ប្គង
មូលនិធិសកលសប្ោេ់រយៈយពលពីឆ្នំ ២០១៨ ែល់២០២០។
ែ. ការងាររងាា រ ការចម្ល ង្ ពម្ពរាគ្ពអដស៍
អាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ បានយរៀេច្ំស កមមភាពែបស ពវែបាយេេ់រំែល់
ស្កធារណៈជន និងជាពិយសសកីឡាករេុំទ្ូកយៅរាជធានីភនំយពញ។ ប្កសួងការពារជាត្ិ
ររៀបចំរោយនាយកោានផែនការ ត្រួរពិនិរយ វាយរម្លៃ និងស្រាវត្ាវ
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និងេងគការ AHF បានយរៀេច្ំយុទ្ធនាការេេ់រំសតី ពីការេង្ការ ការច្មលងយមយរាគយេែស៍ និង
ការដសវ ងរកយសវាដងទាំ និងពបាបាលជំងឺយេែស៍ ជូនកងកោាំងប្េោេ់អាវុធច្ំនួន៦យលើក
យៅវិទ្បាស្កានវិទ្បាស្កស្រសតសុខាភិបាលយខ្មរភូមិនទ ស្កលានាយទាហានតាាត្ពង េញ្ជាការោានកង
ពលត្ូច្ទ្័ព្័ប្ត្យោង៩១១ វិទ្បាស្កានកងទ្័ពយជើងយោក កងពលត្ូច្េនតរាគមន៍យលខ្១
និងេគគេញ្ជាការោានកងទ្័ពយជើងអាកាស យោយោនេនកច្ូលរួមសរុេច្ំនួន ៣២៤០នាក់។
អាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍

បានសហការជាមួយប្កុមប្េឹកបាស្កកលវិទ្បាល័ យ

ច្ំនួន៤ (ស្កកលវិ ទ្បាល័យភូមិនទនីត្ិស្កស្រសត និងវិទ្បាស្កស្រសត យសែឋកិច្ច ស្កកលវិទ្បាល័យ
ន័រត្ុន ស្កកលវិទ្បាល័យដេលធី និង ស្កកលវិទ្បាល័យយវយសទើន) យរៀេច្ំយុទ្ធនាការេេ់រំសតី
ពីការេង្ការ ការច្មលងយមយរាគយេែស៍

យោយោននិសបសិត្ច្ូលរួមសរុេច្ំនួនប្េោណ

១០០០នាក់។
អាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ បានយធវើេទ្េង្កាញ សតីពីយុទ្ធនាការត្ប្មង់ទ្ិស
យុវ ជនកាកបាទ្ប្កហមកមពុជា យប្កាមពាកបយ យស្កាក

“យុ វ ជនកមពុជា រួមច្ំ ដណកឈានយឆ្ពោះ

យៅេ្ចេ់យេែស៍” យែើមបបីត្ប្មង់ទ្ិសកិច្ចពិភាកបាទ្សបសនៈយុវជនច្ំនួន ៣៤នាក់ យែើមបបីឱបយ
កាាយជាយុវ ជនេយង្កាលកាកបាទ្ប្កហមកមពុជា

កនុងការឈានយៅយធវើការេណ្តោះេណាាល

និងែបស ពធែបាយេនត។
ប្កសួ ងដែលជាសោជិករេស់ អាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ ក៏បានច្ូល រួម
កនុងការទ្េ់ស្កាត្់ការរាលោលយមយរាគយេែស៍

និងជំងឺ យេែស៍ តាមរយៈការយរៀេច្ំសិ កាា

ស្កលាពិយប្ោោះយោេល់ យែើមបបីកំណត្់ពីត្ប្មូវការននការយ្លើយត្េយយនឌ័រ និងយមយរាគយេែស៍
និងជំងឺយេែស៍

និងបានយរៀេច្ំវ គគ េណ្តោះេណាាល សតីពីយយនឌ័រ

សិ ទ្ធិ ការយរៀេច្ំដែនការ

សកមមភាព និងងវិកាយ្លើយត្េយយនឌ័រ និងយមយរាគយេែស៍ ប្ពមទាំងបានយរៀេច្ំជាយសច្កតីប្ពាង
យសៀវយៅដណនាំសតី ពីការយ្លើយត្េយយនឌ័រ យមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ (Toolkit on
gender responsive to HIV/AIDS)។ ប្កសួងេេ់រំបានច្ូលរួមកនុងការយរៀេច្ំ ខ្លឹមស្ករ
កមមវិធីសិកបាលមអិត្សតីពីការេង្ការ យមយរាគយេែស៍ ជំងឺយេែស៍ និងយប្គឿងយញៀន យៅកនុងមុ ខ្
វិជាាេេ់រំសុ ខ្ភាព ប្សេតាមប្កេខ្ណឌកមមវិធីសិ កា
ប ងមី ២០១៥-២០២៥ ប្ពមទាំងបាន
ែបស ពវែបាយខ្លឹមស្ករយសច្កតីដណនាំ សតី ពីការេនតេនុវ ត្តកមមវិធីសិកបាពី ប្េធានេទ្េេ់រំសុខ្ភាព
និងការេង្ការ យមយរាគយេែស៍ យៅតាមប្គឹោះស្កានេឋមសិ កបា មធបយ មសិ កបាច្ំយណោះទ្ូយៅ និង
េេ់រំេយច្ចកយទ្ស។

ប្កសួងេេ់រំក៏បានេ្ចូលការេេ់រំេង្ការ យមយរាគយេែស៍

ជំងឺយេែស៍

និងេញ្ជាប្េឈមយែបសងៗរេស់យុវវ័យ យៅកនុងយុទ្ធនាការែបសពវែបាយ េេ់រំេង្ការការយប្េើប្បាស់
យប្គឿងយញៀនខ្ុសច្បាេ់យៅតាមប្គឹោះស្កានសិកបាស្កធារណៈ និងឯកជន យៅប្គេ់រាជធានី យខ្ត្ត។
យប្ៅពីប្កសួ ងដែលបានយរៀេរាេ់ខាងយលើ

យៅោនប្កសួ ងយែបស ងៗយទ្ៀត្ដែលបាន

ច្ូល រួមកនុងសកមមភាពទ្េ់ស្កាត្់ការរាលោលយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ ដែលរួមោន
ប្កសួ ងទ្ំនាក់ទ្ំនងជាមួយរែឋសភា ប្ពឹទ្ធសភា និងេធិការកិច្ច ប្កសួងព័ត្៌ោន ប្កសួង
ររៀបចំរោយនាយកោានផែនការ ត្រួរពិនិរយ វាយរម្លៃ និងស្រាវត្ាវ
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ឧសបាហកមម និងសិេបបកមម ប្កសួ ងការពារជាត្ិ ប្កសួ ងេភិវ ឌបឍជនេទ្ កាកបាទ្ប្កហមកមពុជា
ប្កសួ ងយទ្សច្រណ៍ ប្កសួងនប្េសណីយ៍ និងទ្ូរគមនាគមន៍ ប្កសួងេរិស្កាន ប្កសួងការង្ករ
និងេណ្តោះេណាាលវិជាាជីវៈ ប្កសួ ងកិច្ចការនារី ប្កសួ ងវេបប ធម៌ និងវិច្ិប្ត្សិលបបៈ និង
ប្កសួ ងស្ករធារណការ និងែឹកជ្ជូន។
យប្ៅពីេណាា ប្កសួងខាងយលើ េងគការដែលជានែគូ សំ ខាន់ៗ បាននិងកំពុងច្ូល រួម
ោ៉ា ងសកមមកនុងការទ្េ់ស្កាត្់ការរាលោលយមយរាគយេែស៍ និ ងជំងឺយេែស៍ ដែលកនុងយនាោះ
ោនែូច្ជាេងគការ PSI កមពុជា យោយសហការជាមួយយេងគការ FHI 360 និងេងកការ
KHANA

កនុងការេយងកើនសមត្ថភាពរេស់េងគការកនុងប្សុ កមួយច្ំនួនែូច្ជា

េងគការ

CWPD-SRP CWPD-PP PSOD-KCH MHSS-PP និងេងគការ MHC SRP យធវើការង្ករ
យលើ កកមពស់ ទ្ីែបារយប្ស្កមេនាម័យ ជំរុញ ការយប្េើប្បាស់ យប្ស្កមេនាម័ យ យោយបានលក់
យប្ស្កមេនាម័យច្ំនួន ៧,៩៦៩,១៣៤ កនុងរយៈយពល៩ដខ្ ចាេ់ពីដខ្មករាែល់ ដខ្កញ្ជា
ឆ្នំ២០១៧។ ប្ពមទាំងបានយធវើការេេ់រំេំពីយមយរាគយេែស៍ បានយធវើយត្សតឈាមរកយមយរាគ
យេែស៍ និងជំងឺកាមយរាគ ែល់ ប្កុ មេុរសប្សឡាញ់េុរស និងប្កុមដកយភទ្។
KHANA

បានច្ុោះេេ់រំ

េងគការ

និងែតល់ យសវាែល់ េុគគលិកប្គឹោះស្កាន កមបានត ស េបាយបានច្ំនួន

៤៣០២៩នាក់ ប្កុមេុរសប្សឡាញ់េុរសបានច្ំនួន២១៧២២នាក់ ប្កុមយប្េើយប្គឿងយញៀន
បានច្ំនួន៧៥៦១នាក់

ប្កុមចាក់យប្គឿងយញៀន

យប្ស្កមេនាម័យយោយមិនគិត្ប្បាក់ ែងដែរ។

ច្ំនួន៥០៤នាក់

ប្ពមទាំងដច្កចាយ

ប្សេោនយនាោះដែរ

េគគយលខាធិការោាន

អាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ បានសហការជាមួយសោជិក

និងនែគូការង្ករបាន

យរៀេច្ំយសច្កតីប្ពាងយោលការណ៍ដណនាំជាត្ិសីតពី

“ការេង្ការការច្មលងយមយរាគយេែស៍ជា

សកលយៅតាមប្គឹោះស្កានមិនដមនសុខាភិបាល” ។
គ្. វឌ្ឍនភារ និ ង្ សម្ិ ទ្ធ ្

ថ្ន ការអនុ វ តត ន៍ យ ុទ្ធ សា ស្រសតខងទ ុំ

និ ង្ រាបា
ឯកឧត្តមេគគយលខាធិការរងបានជប្ោេែល់េងគប្េជុំថ្ន គិត្ប្ត្ឹមប្ត្ីោសទ្ី២ ឆ្នំ
២០១៧ ោនេនកជំងឺសកមមសរុេច្ំនួន៥៧៤៤៤នាក់ កំពុងទ្ទ្ួលការពបាបាលយោយឱសង
ប្េឆ្ំងយមយរាគយេែស៍ដែលកនុងយនាោះោន ៥៣៩១៩ នាក់ជាមនុសបសយពញវ័យ និង៣៥២៥
នាក់ជាកុោរ។ យយើងោនមណឌល ែតល់ យសវាប្េឹកបា និងយធវើយត្សតឈាមរកយមយរាគយេែស៍
(VCCT) ច្ំនួន ២៥៣ កដនលងយៅឆ្នំ២ ០០០ ដត្បានធាាក់ ច្ុោះមកយៅប្ត្ឹម៦៩ កដនលងយៅ
ច្ុងប្ត្ីោសទ្ី១ ឆ្នំ២០១៧ កនុងយនាោះ ៥ កដនលងប្គេ់ប្គងយោយ NGOs។ េត្ិងិជនដែល
បានយធវើយត្សតឈាមរកយមយរាគយេែស៍ យៅយសវាប្េឹកបានិងយធវើយត្សតឈាមរកយមយរាគយេែស៍ ោន
ច្ំនួន១៦៥២៩នាក់ យសមើនឹង ៩៨.២៧% ននច្ំនួន ១៦៨២០នាក់ ដែលបានមកទ្ទ្ួល
យសវាែតល់ប្េឹកបាមុនយធវើយត្សតឈាមរកយមយរាគយេែស៍ កនុងយនាោះ៩០៥នាក់ (៥.៤៨%) ដែល
ររៀបចំរោយនាយកោានផែនការ ត្រួរពិនិរយ វាយរម្លៃ និងស្រាវត្ាវ
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ោនលទ្ធែលវិជជោន េញ្ជាក់ថ្នោនែទុកយមយរាគយេែស៍។ យប្ៅពីយនាោះយយើងោនយសវាដងទាំ
និងពបាបាលជំងឺឱកាសនិយម និងការពបាបាលយោយឱសងប្េឆ្ំងយមយរាគយេែស៍ ច្ំនួន
៦៦ កដនលង ដែលសថិត្យៅកនុងប្សុកប្េត្ិេត្តិច្ំនួន ៥៣ យៅកនុង ២៥ រាជធានី យខ្ត្ត។ ោន
េនកជំងឺយេែស៍ងមីដែលបានច្ុោះយឈាាោះ

យៅកដនលងែតល់ យសវាពបាបាលយោយឱសងប្េឆ្ំង

យមយរាគយេែស៍ (ART services) ច្ំនួន ១២២៨នាក់។ េនកជំងដឺ ែលកំពុងពបាបាលយោយ
ឱសងប្េឆ្ំងយមយរាគយេែស៍ ច្ំនួន ៥១៧នាក់ បានយបាោះេង់ការពបា បាល យហើយោនេនក
ជំងឺយេែស៍ ច្ំនួន ១៧៨នាក់ បានស្កាេ់។
ឃ.វឌ្ឍនភារ និ ង្ សម្ិ ទ្ធ ្
្

រះពា

ថ្នការអនុ វ តត យ ុទ្ធ សា ស្រសតកា ត់ រ នថ យ

់ និ ង្ ការពរ ស
ើ ពអើ ង្

នាយពលេច្ចុេបប ននយនោះោនេនកជំងឺយេែស៍ច្ំនួន ១៧៥០០នាក់ បានច្ុោះយឈាាោះកនុង
ប្េព័នធមនទីរ យពទ្បយ ច្ំនួន ៤១ដែលទ្ទ្ួលបានក្ចេ់ោំប្ទ្ននមូលនិធិសមធម៌។ អាជាាធរជាត្ិ
ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ និងប្កសួ ងដែនការ បានសហការជាមួយេងគការ NGOs និង
េណាាញេនកែទុកយមយរាគយេែស៍

និងជំងឺយេែស៍ យៅកមពុជា

បានែតល់ េ័ណណសមធម៌ ជូន

ប្គួស្ករប្កីប្កដែលោនសោជិកែទុកយមយរាគយេែស៍ ច្ំនួន ១៤៤២នាក់ កនុងច្ំយណាមេនក
ជំងឺយេែស៍សរុេច្ំនួន ៨៨៩៥ នាក់យៅកនុងយខ្ត្តច្ំនួន៨ គឺ យកាោះកុង នប្ពដវង មណឌលគីរី
ដកេ ស្កាយយរៀង កំពង់សពឺ ប្ពោះវិហារ និងកំពត្។ យហើយ ប្កសួ ងដែនការ បាននិងកំពុង
យរៀេច្ំែំយណើរ ការឱបយោនត្ំណាងេនកែទុកយមយរាគយេែស៍

ច្ូល រួមកនុងប្កុមការង្ករយធវើ

េត្ត ស ញ្ជា ណ ជនប្កី ប្កសប្ោេ់ កា រែត ល់ េ័ ណណ ស មធម៌ ជូ ន ប្គួ ស្ក រប្កី ប្ក

ដែលោន

សោជិកែទុ ក យមយរាគយេែស៍ (យខ្ត្តសទឹងដប្ត្ង ប្កយច្ោះ កំពង់ធំ យសៀមរាេ កំពង់ចាម ត្បបូងឃមុំ
ឧត្តរោនជ័យ េនាាយោនជ័យ និងភនំយពញ) យែើមបបីពិនិត្បយយមើលស្កានភាពការយ្លើយត្េយៅ
នឹងជំងឺយេែស៍ យៅថ្ននក់ឃុំ សង្កាត្់ េទ្េនតរាគមន៍ ការេនុវ ត្តយោលនយោបាល៧ច្ំណុច្
និងការេងកេរិោកាសោំប្ទ្ច្ំយពាោះការង្ករប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍។
ឯកឧត្ដមបានេញ្ជាក់ថ្ន កនុងឆ្នំ២០១៧យនោះ

ោានរបាយការណ៍សីតពីការយរីស យេើង

ោក់ង្កយែល់ េនកែទុកយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍យៅយ
ង្. វឌ្ឍនភារ និ ង្ សម្ិ ទ្ធ ្

ជាមួយោនយនោះដែរ
និង

ើយយទ្។

ថ្នការអនុ វ តត យ ុទ្ធ សា ស្រសតច

នា

ព្រភរធនធាន
ប្កសួ ង យសែឋ កិ ច្ច

និ ង ហិ រ ្ញ វ ត្ថុ

បានសយប្មច្ែត ល់ ង វិ កា តាមសំ យណើ រ ច្ំ នួ ន

៤,៥០០,០០០ែុលាារ សប្ោេ់ ទ្ិញឱសងប្េឆ្ំងយមយរាគយេែស៍ (ARV) សប្ោេ់រយៈ
យពលេីឆ្នំ (២០១៨-២០២០) និងបានេនតសយប្មច្ែតល់ងវិកាច្ំនួន ១,០០៨,៣១៩ ែុលាារ
ជាងវិកាេែិភាគសប្ោេ់រកបាេុគគលិកកិច្ចសនបាកំពុងេយប្មើការង្ករកនុងគយប្ោងមូលនិធិ
សកលឆ្នំ២០១៨។
ររៀបចំរោយនាយកោានផែនការ ត្រួរពិនិរយ វាយរម្លៃ និងស្រាវត្ាវ
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ទាក់ទ្ងយៅនឹងគយប្ោងមូល និធិស កល អាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍បាន
សប្មេសប្មួលយោយយជាគជ័យជាមួយប្កសួងយសែឋកិច្ច និងហិរ ្ញវ ត្ថុ ជាមួយមូល និធិ
សកល យែើមបបីយរៀេច្ំរច្នាសមព័នធស្កាេ័នងមីសប្ោេ់េនុវ ត្ត គយប្ោងមូល និធិស កលសប្ោេ់
ឆ្ន២
ំ ០១៨-២០២០ យោយកនុងយនាោះប្កសួងយសែឋកិច្ច និងហិរ្ញវត្ថុទ្ទ្ួលយធវើជាការិោល័យ
ទ្ទ្ួលជំនួយផ្ទាល់ (Principal Recipient) ប្កសួងសុខាភិបាលជាប្កុមេនុវត្តគយប្ោង
Project Implementation Team)។ អាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ បានសប្មេ
សប្មួលជាមួយប្កសួងយសែឋកិច្ច និងហិរ្ញវត្ថុ កនុងការវិភាជងវិកាជូនផ្ទាល់ែល់គណៈកោាធិការ
ប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ប្កសួ ង ស្កាេ័ន រាជធានី យខ្ត្តស ប្ោេ់េនុវ ត្តការង្ករប្េយុទ្ធនឹងជំងឺ
យេែស៍ប្សេតាមអាណត្តិ ការង្កររេស់ ខ្លួន។
ច. វឌ្ឍនភារ និង្សម្ិទ្ធ្

ថ្នការអនុវតតន៍យទ្
ុ ធសាស្រសត តាម្ោន និង្

វាយតថ្ម្ល
អាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ បានេ្ចេ់ការយរៀេច្ំកមមវិធីវិនិយោគស្កធារណៈ
៣ឆ្នំរំកិល ដែលទាក់ទ្ងនឹងការង្ករប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ សប្ោេ់ឆ្ំន ២០១៨-២០២០
ដែលការច្ំណាយបា៉ាន់ស្កានសរុេោនច្ំនួន៦៦លានែុលាារអាយមរិក។
សហការជាមួយ

យលើសពីយនោះបាន

ប្កសួងដែនការកនុងការេ្ចេ់ការយរៀេច្ំសូ ច្នាករប្េកេយោយច្ីរភាព

ទាក់ទ្ងនឹងការេ្ច េ់ការ្លងរាលោលយមយរាគយេែស៍ ងមី យៅឆ្នំ២០២៥។

ទាក់ទ្ងនឹង

វឌបឍ នភាពននការយ្លើយត្េនឹងយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ អាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធ នឹងជំងឺ
យេែស៍បានេ្ចេ់ការច្ងប្កងរបាយការណ៍

សតី ពីវឌបឍ នភាពយ្លើយត្េនឹងយមយរាគយេែស៍

និងជំងឺយេែស៍យែញើជូនេងគការសហប្េជាជាត្ិ ស ប្ោេ់ ពាក់កណាាល អាណត្តិឆ្នំ២០១៧
(GARPR 2017)។ បានច្ូល រួមយរៀេច្ំរបាយការណ៍ជាត្ិ សតី ពីសិទ្ធិយសែឋកិច្ច សងគមកិច្ច
និងវេបបធម៌ យែញើជូនប្កុមប្េឹកបាយសែឋកិច្ច និងសងគមកិច្ច ននេងគការសហប្េជាជាត្ិែងដែរ។
ជាយសច្កតីស និនោាន ការរាលោលយមយរាគយេែស៍ យៅកមពុជាេង្កាញនូវសញ្ជាននការ
េនតធាាក់ច្ុោះជាេនតយទ្ៀត្ ដត្យៅោនការប្ពួយបារមភយៅយ
ចាក់យប្គឿងយញៀន

និងប្កុមេុរសប្សឡាញ់េុរស។

ើយច្ំយពាោះប្កុមេនកយប្េើប្បាស់ និង

ការែឹកនាំ ប្គេ់ប្គង និងសប្មេ

សប្មួល ការយ្លើយត្េទ្ូលំទ្ូលាយ និងពហុវិស័យយៅនឹងការរាលោលយមយរាគយេែស៍ និង
ជំងឺយេែស៍ ទាំងយៅថ្ននក់ជាត្ិ និងថ្ននក់យប្កាមជាត្ិ បានប្េប្ពឹត្តយៅតាមដែនការ ប្ោន់ដត្
ច្ំនួនែងននកិច្ចប្េជុំមិនបានសយប្មច្យៅតាមយោលយៅដែលបានកំណត្់ទ្ុកយនាោះយទ្
យោយស្ករដត្េញ្ជា ោំប្ទ្ងវិកា ។ ការេង្ការ តាមរយៈការេេ់រំ និងែបស ពវែបាយនូវ ច្ំយណោះែឹង
សតី ពីយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ ក៏បានប្េប្ពឹត្តយៅជាប្េចាំ និងយោយរលូ នជាពិយសស
េប្តាប្គេែណ្េ់យៅយលើប្កុមយោលយៅោនេប្តាខ្ពស់ គឺ ពី៧០-៩០%។ យោយដ

កការ

េង្ការ កនុងច្ំយណាមប្កុមប្េជាជនទ្ូយៅជាពិយសសប្កុមយុវវ័យយៅយប្ៅស្កលាយៅោនកងវោះ
ររៀបចំរោយនាយកោានផែនការ ត្រួរពិនិរយ វាយរម្លៃ និងស្រាវត្ាវ

ទំព័រទី10

ព័ត្៌ោនយៅយ

ើយ។ ច្ំយពាោះព័ត្៌ោន សតីពីវត្តោនយប្ស្កមេនាម័យ គឺអាច្ទ្ទ្ួលបានដត្ពី

េងគការមិនដមនរោាភិបាល ដត្យៅកងវោះព័ត្៌ោនពីស្កាេ័នស្កធារណៈ និងពីស្កាេ័នឯកជន
(ប្កសួងសុខាភិបាល)។ ការយធវើយត្សតឈាមរកយមយរាគយេែស៍
យោយឱសងប្េឆ្ំងនឹងយមយរាគយេែស៍

ការដងទាំ

និងពបាបាល

រួមជាមួយនឹងប្េសិទ្ធភាពននការពបាបាល

ោន

និនានការយកើនយ ើងជាលំោេ់ (៨៣% ៩៧% ៨០%) ប្េកេយោយកតីសងបឃឹមខ្ពស់កនុងការ
ឈានយៅសយប្មច្បាននូវយោលយៅ

៩០%។

ការែតល់ យសវាោំប្ទ្សងគមយៅែល់ េនកែទុក

យមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ និងជនរងយប្ោោះយោយស្ករែលេោះពាល់ ននជំងឺយេែស៍ គឺ
បានប្េប្ពឹត្តយៅជាប្េចាំ ដត្យៅោនការលំបាកកនុងការដញកព័ត្៌ោនឱបយោច្់ពីោន ជាមួយ
ជនរងយប្ោោះដែលោានែទុកយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍។ កមពុជាេង្កាញនូវសញ្ជា វិជជោន
កនុងការេ្ចេ់ការយរីសយេើងយៅយលើេនកែទុកយមយរាគយេែស៍ និងេនកជំងឺយេែស៍ទាំងប្សុង យប្ពាោះ
ោានរបាយការណ៍ពីករណីណាមួយសតីពីការយរីសយេើងយៅយលើេនកែទុកយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺ
យេែស៍យទ្។ ការង្ករច្លនាប្េភពធនធានគឺេង្កាញនូវការយកើនយ

ើងជាេនតេនាាេ់ នូវការរួម

ច្ំដណកពីងវិកាជាត្ិ ដត្មិនទាន់បានយ្លើយត្េយៅតាមយសច្កតីប្ត្ូវការចាំបាច្់ សប្ោេ់េនុវត្ត
ដែនការសកមមភាពទ្ូលំទ្ូលាយ និងពហុវិស័យ កនុងយពលដែលោនការធាាក់ច្ុោះជាេនតេនាាេ់
នូវងវិកាជំនួយេនតរជាត្ិ

ដែលោានភាពសមប្សេយៅនឹងមហិច្ឆិតា

កនុងការឈានយៅ

សយប្មច្បាននូ វ យោលយៅ សូ នបយ េី នា ឆ្នំ ២០២៥ ដែលទាមទារនូ វ ងវិ កា សប្ោេ់ េ នុ វ ត្ត
សកមមភាពយអាយបានយទ្វែង។

ទ្នទឹ ម នឹ ង របាយការណ៍ ដែលទ្ទ្ួ ល បានពី ស ោជិ ក

អាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍មួយច្ំនួន

ក៏យៅោនសោជិកអាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹង

ជំងឺយេែស៍មួយច្ំនួនយទ្ៀត្មិនបានែតល់របាយការណ៍មកេគគយលខាធិការោានដែរ
យនោះយៅយទ្ៀត្គុណភាពរបាយការណ៍ក៏យៅោនកំរិត្

យលើសពី

ដែលអាច្េោះពាល់យៅែល់គុណភាព

ននរបាយការណ៍ថ្ននក់ជាត្ិែងដែរ។
្. គ្ពព្មាង្ខ្នការសរម្មភារទ្ូ
ការរា

ោ

ទ្
ុំ ូលាយ និង្រហុវិសយ
័ ព្លយ
ើ តរនឹង្

ពម្ពរាគ្ពអដស៍ និង្ជុំង្ឺពអដស៍ ឆ្ន ុំ២០១៨

យោយឈរយលើការយេតជាាច្ិត្តរ េស់រាជរោាភិបាលកមពុជា

េងគការសហប្េជាជាត្ិ

បានកំណត្់នូវ យោលយៅសូ នបយ េីយៅប្ត្ឹមឆ្នំ២០៣០ ច្ំដណកឯប្េយទ្សកមពុជា បានកំណត្់
នូវយោលយៅសូនបយេី

យៅប្ត្ឹមឆ្នំ២០២៥។

កមពុជាហា៊ានកំណត្់យោលយៅសូនបយេីខ្លីជាង

េងគ ការសហប្េជាជាត្ិយប្ពាោះកមពុជាោនការោំប្ទ្

និងការយេតជាាច្ិត្តជានយោបាយខ្ពស់ពី

ថ្ននក់ែឹកនាំកំពូលរេស់ជាត្ិ គឺសយមតច្នាយកែឋមស្រនតី ោនប្កសួង ស្កាេ័ន និងយុទ្ធស្កស្រសត យ្លើយ
ត្េទ្ូលំ ទ្ូលាយ និងពហុវិស័ យយៅនឹងយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ ោនប្េសិទ្ធភាពរួច្
ជាយប្សច្ ោនភសដុតាងវិទ្បាស្កស្រសតេង្កាញពីប្េសិទ្ធិភាពននការេង្ការ ដងទាំ ពបាបាល ោំប្ទ្
និងទ្េ់ស្កាត្់ការយរីស យេើងប្េកេយោយយជាគជ័យ យោយការរាលោលយមយរាគយេែស៍ កំពុង
ររៀបចំរោយនាយកោានផែនការ ត្រួរពិនិរយ វាយរម្លៃ និងស្រាវត្ាវ
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ដត្សថិ ត្កនុងែំណាក់កាលធាាក់ច្ុោះ

ែូយច្នោះកមពុជាយៅសល់ ដត្ការេយងកើ នយលបបឿនននការយ្លើយ

ត្េឱបយ បានយទ្វែងដត្េុយណាណោះ ។
ច្ំយពាោះយុទ្ធស្កស្រសត យ្លើយត្េយៅនឹងយោលយៅសូ នបយ េីឆ្នំ២០១៨

គឺពប្ងីកេប្តា

ប្គេ់ែណ្េ់ ធានាឱបយបានោ៉ា ងត្ិច្យលើស ពី ៩០% យៅយលើ ភូមិស្កស្រសត ប្កុមយោលយៅយសវា
និងេង្ការ ដងទាំ ពបាបាល និងោំប្ទ្ ពប្ងឹងការច្លនាប្េភពធនធានធានាឱបយ ោនការ
េស្រញ្ជា េគយប្ោងដែនការប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ យៅកនុង គយប្ោងដែនការប្កសួង ស្កាេ័ន
យខ្ត្ត រាជធានី ប្សុក ខ្ណា និងឃុំ សង្កាត្យ់ ោយងវិកាជាត្ិ ងវិកាេនតរជាត្ិ និងងវិកាសហគមន៍ ជា
ពិយសសគឺ ពប្ងីកេរិោកាសេំយណាយែលធានាឱបយោនការេស្រញ្ជាេការែបស ពវ ែបាយច្បាេ់
យោលនយោបាយ និងយោលលការណ៍ដណនាំប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍យៅប្គេ់ការង្ករ េណ្តោះ
េណាាល សិកាាស្កលា យវទ្ិកានានា។ល។
យៅច្ុងេ្ចេ់ននេទ្េង្កាញ ឯកឧត្តមយវជជេណឌិត្ យហា េុនយ ង បានយធវើយសច្កតី
ដងលងេំណរគុណច្ំយពាោះគណៈកោារប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ប្កសួង យខ្ត្ត រាជធានី និងេងគការ
យប្ៅរាជរោាភិបាលជាត្ិ និងេនតរជាត្ិ ដែលបានែដល់នូវរបាយការណ៍ជូនមកេគគយលខាធិការោាន
អាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ បានទាន់យពលយវលា ជាពិយសស នាយកោានដែនការ
ប្ត្ួត្ពិនិត្បយ វាយត្នមល និងប្ស្កវប្ជាវ ដែលបានវិភាគ និងច្ងប្កងនូវរបាយការណ៍វឌបឍនភាព និង
សមិទ្ធែលឆ្នំ២០១៧ យនោះ។
៣.៣. ការធានាចីរភារថ្នការអនុវតតខ្នការយុទ្ធសាស្រសតជាតិទ្ូ

ុំ

ទ្ូលាយ និង្រហុវិសយ
័ ព្លើយតរនឹង្ពម្ពរាគ្ពអដស៍ និង្ជុំង្ឺ
ពអដស៍ ២០១៥ ដ

់ ២០២០

ឯកឧត្ដមយវជជេណឌិត្ ទា ែលា េនុប្េធានអាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ បាន
យធវើេទ្េង្កាញេំពីការធានាច្ីរភាពននការេនុវត្តនដ៍ ែនការយុទ្ធស្កស្រសតជាត្ិទ្ូលំទ្ូលាយ

និង

ពហុវិស័យប្េយុទ្ធនឹងយមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ ២០១៥ ែល់ ២០២០។ េទ្េង្កាញ
យនោះបានយផ្ទោត្យៅយលើច្ំណុច្សំ ខាន់ៗ មួយច្ំនួនែូច្ជា៖
 ការធានាចីរភារ ថ្នការព្រយុទ្ធនឹង្ពម្ពរាគ្ពអដស៍ និង្ជុំង្ឺពអដស៍
ឯកឧត្ដមបានេញ្ជាក់ថ្ន

យែើមបបីឈានែល់ការលុ េេំបាត្់យមយរាគយេែស៍នាឆ្នំ

២០២៥ កមពុជា ប្ត្ូវ ការលុយចាំបាច្់ ២០លានែុលាារអាយមរិក កនុងមួយឆ្នំ។ យទាោះជាោ៉ា ង
ណាក៏យោយ រាជរោាភិបាលបានយេដជាាយធវើឱបយ សយប្មច្យោលយៅ ៩៥-៩៥-៩៥ យែើមបបីេ្ចេ់
ការច្មលងយមយរាគយេែស៍កនុងឆ្នំ ២ ០២៥។

ររៀបចំរោយនាយកោានផែនការ ត្រួរពិនិរយ វាយរម្លៃ និងស្រាវត្ាវ

ទំព័រទី12

 ការរញ្ចូ ព្គ្ួ សា ររង្្ រះពា ់ ពោយពម្ពរាគ្ពអដស៍
ដុំ ពណើ រការរុំ ណ ត់ អ តត ស ញ្ញ
ា ណព្គ្ួ សា រព្រី ព្រ
ការរំពឹងទ្ុករេស់ យយើងពី ១៨%-៤០% ននេនកែទុកយមយរាគយេែស៍ទ្ទ្ួលបានេ័ណណ
ប្កីប្ក។ តាមរបាយការណ៍ Socio-economic Impact រេស់ UNDP ឆ្នំ២០១៣
េង្កាញថ្ន កនុងឆ្នំ២ ០១២ ោន២មុឺនប្គួស្ករ និងឆ្នំ ២០១៧ ោន១មុឺនប្គួស្ករ ដែល
ទ្ទ្ួល បានការឧេត្ថមភយសបបៀងអាហារ។ ច្ំយពាោះយនតការេណាាញប្កុមការង្ករង្កយរងយប្ោោះ
(CSV, PLHIV) បានកស្កងឯកស្ករេច្ចុេបប ននភាពេ្ជីប្គួស្ករប្កីប្ក និងការេ្ចូល ជន
ពិកា រ ប្គួស្ករចាស់ជរា។ កនុងការទ្ទ្ួល ខ្ុសប្ត្ូវ រេស់ ស្កាេ័នពាក់ព័នធ ថ្ននក់យខ្ត្ត (មនទីរ
សុ ខាភិបាលយខ្ត្ត មនទីរ ដែនការយខ្ត្ត PPN+/KPs/PWDs និងេងគការNGOs) ប្ត្ូវយធវើ
សិ កាាស្កលាេណ្តោះេណាាល យអាយយច្ោះពីនី ត្ិវិធី ជួេជាមួយេងគការយប្ៅរោាភិបាលកនុងការ
ប្េមូល េ្ជីេនកែទុកយមយរាគយេែស៍ និងការដច្ករំដលកព័ត្៌ោនជាមួយ មនទីរ ដែនការយខ្ត្ត ។
ជាពិយសសថ្ននក់ប្សុ ក ឃុំ និងភូមិ ប្ត្ូវ យធវើការពប្ងឹងេដនថមថ្ន ពួកោត្់ពិត្ជាទ្ទ្ួល បាន
េ័ណណប្កីប្កដមន។
 ពសចរដីខណនា ុំអនុវតតសរម្មភារព្លើយតរនឹង្ពម្ពរាគ្ពអដស៍នង្
ិ
ជុំង្ឺពអដស៍ពព្កាម្ពោ

នពោបាយភូម្ិ ឃុមា
ុំ នសុវតថិភារ

រែឋបាលឃុំសង្កាត្់ និងនគរបាលេុស្តរែឋបាល យកច្ិត្តទ្ុកោក់កនុងការចាត្់វិធានការ
និ ងយ្លើយត្េប្េកេយោយប្េសិ ទ្ធភាពទាន់យពលយវលា
ោលននយមយរាគយេែស៍តាមរយៈ

កនុងការេង្ការ ទ្េ់ស្កាត្់ការរីករាល

ដែនការដណនាំសដីពីការចាត្់តាំងេនុវត្តយោលនយោបាយ

ភូមិ ឃុំោនសុវត្ថិភាព រេស់ប្កសួងមហានែទយលខ្០២១ ែ.ក ច្ុោះនងៃទ្ី៣០ ដខ្ធនូ ឆ្នំ២០១៦។
យទាោះេី ជាោ៉ាងណាក៏យោយ យយើងមិនប្ត្ូវ ទ្ុកឱបយ ប្កុម ប្េជាជនប្េឈមមុខ្ខ្ពស់ ដែលសថិត្
យៅកនុងការឃុំឃំ ង ឬសថិត្យៅយប្ៅការឃុំឃំងោច្់យសវាទ្ទ្ួល ថ្ននំយនាោះយទ្។
 ការពរៀរចុំនិោម្ព្រតិរតតិសព្មារ់ការពធវើសមាហរណរម្ម

រម្មវិធី

ពអដស៍ ពៅរនង្ខ្នការអភិ
វឌ្ឍឃុុំ សងាាត់ និង្ខ្នការវិនិពោគ្
ុ
ឃុុំ សងាាត់ (CDP/CIP)

យោលេំណងរួមនននិោ ម គឺពប្ងីក និងពប្ងឹងត្ួនាទ្ីរ េស់មណឌល សុខ្ភាព និង
ឃុំស ង្កាត្់ យែើមបបីច្ូលរួមកនុងការលុ េេំបាត្់យមយរាគយេែស៍ និងជំងឺយេែស៍ឱបយបានយៅឆ្នំ
២០២៥ យៅតាមមូ ល ោា ន ។ យៅច្ុងេ្ចេ់ននេទ្េង្កាញ ឯកឧត្តមយវជជេណឌិត្ ទា ែលា
បានយធវើយសច្កតីស និនោាន និងសំណូមពរឱបយោនការកស្កងសមត្ថភាពខ្ពស់ និងយធវើការយេតជាា
ច្ិត្តកនុងការេនុវ ត្ត ការង្ករ ប្ពមទាំងសកមមច្ូលរួមយោយស្ការត្ីទ្ទ្ួលខ្ុសប្ត្ូវខ្ពស់ យោយយធវើ
ការជាប្កុម និងប្ត្ូវយធវើការសយប្មច្ច្ិត្តយោយឈរយលើព័ត្៌ោនពិត្ប្បាកែ យហើយប្ត្ូវកស្កង
ខ្លួនឱបយយៅជាជនគនលឹោះសប្ោេ់ស្កាេ័នរេស់ខ្លួន។

ររៀបចំរោយនាយកោានផែនការ ត្រួរពិនិរយ វាយរម្លៃ និងស្រាវត្ាវ
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៤. រិចរ
ច ិភារាពរញអង្គ សុំណួរ និង្ចពម្លយ
ើ
្លងច្ូល ែល់រ យេៀេវារៈច្ុងយប្កាយ

ដែលជាកិច្ចប្េជុំពិភាកបាយពញេងគប្ត្ូវ បាន

ែឹកនាំយោយ ឯកឧត្តមយទ្សរែឋមស្រនីត ប្េធានអាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍។ មុននឹង
ចាេ់យែតើមកិច្ចពិភាកបា ឯកឧត្តមយទ្សរែឋមស្រនីត បានេំពាវនាវែល់ប្កសួង ស្កាេ័នដែលមិន
ទាន់យែញើរ បាយការណ៍ មកអាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍

ប្ត្ូវ យែញើមកឱបយ ទាន់យពល

យវលា។ ប្េធានគណៈកោាធិការយេែស៍ ប្កសួ ងដែនការ បានោនប្េស្កសន៍ថ្ន របាយ
ការណ៍ និងសកមមភាពការង្ករយេែស៍រេស់ប្កសួងដែនការ ដត្ងដត្យធវើរបាយការណ៍ជា
ប្េចាំប្ត្ីោស១ ប្ត្ីោស២ និងប្ត្ីោស៣។ យហើយ ច្ំយពាោះការេេ់រំ ការេង្ការសប្ោេ់មស្រនតី
២៥យខ្ត្ត ប្កុង មិនទាន់ោនងវិកាយធវើយទ្។ ឯកឧត្ដម យទ្សរែឋមស្រនីត ប្េធានេងគប្េជុំបានោន
ប្េស្កសន៍ត្េវិញថ្ន កនុងឆ្នំ ២០១៨យនោះ នឹងោនក្ចេ់ងវិកាកនុងប្កសួ ងដែនការយប្ពាោះ
ឆ្នំ២០១៧ បានេ្ចេ់យៅយហើយ។
ឯកឧត្ដម ខាយ ឃុនយហង រែឋយលខាធិការ ប្កសួ ងនប្េសណីយ៍ និងទ្ូរ គមនាគមន៍
បានោនប្េស្កសន៍ថ្ន ពាក់ព័នធនឹងលិខ្ិត្េទ្ោាន សំយណើយសនើសុំ យត្ើោនប្េធានយលខា
ធិការោានយេែស៍យៅតាមប្កសួងឬយទ្? យហើយឯកឧត្ដម ក៏បានយលើកសំណូមពរមិនច្ង់
យប្េើយអាយខ្ុស ពាកបយ។ ឯកឧត្ដម ក៏បានបានោនប្េស្កសន៍ ថ្ន ងវិកាសប្ោេ់យធវើការង្ករ
យេែស៍យនោះគឺមិនោនយទ្ យប្ពាោះប្កសួង យសែឋកិច្ច និងហិរ ្ញវ ត្ថុគិត្ថ្ន ប្កសួងយែបស ងយទ្ៀត្
ោនលកខណៈជាេនាាេ់េនបសំ ែូយច្នោះមិនសូវ គិត្គូយរឿងងវិកាែល់ប្កសួងយែបស ង។ ដត្យទាោះជា
ោ៉ា ងណាក៏យោយ ឯកឧត្ដមយៅដត្េញ្ជាក់ប្បាេ់េងគប្េជុំថ្ន កុំ យអាយយភល ច្ យេែស៍ យប្ពាោះវា
ជាជំ ងឺ យមើ ល មិ ន យឃើ ញ ។

ឯកឧត្ដមបានយចាទ្ជាសំ នួរថ្ន យត្ើប្គេ់ប្កសួង ស្កាេ័ន

ោនសិ ទ្ធទាមទារលុ យសប្ោេ់យធវើការង្ករយេែស៍ដែរឬយទ្? ប្កសួងដរ៉េ និងថ្នមពល បាន
យលើ កយ ើងថ្ន ោនការយឺត្ោ៉ាវ របាយការណ៍យោយស្ករការយរៀេច្ំងវិកាកមមវិធី។
យលាកជំទាវត្ំណាងប្កសួងេរិស្កាន បានយលើ កយ

ើងថ្ន របាយការណ៍មិនទាន់យែញើ

មិនដមនោនន័យថ្នមិនបានយធវើស កមមភាពយទ្ ។ យហើយយលាកជំទាវ បានសួរ ែល់ អាជាាធរ
ជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ថ្ន

យត្ើោនស្ករេេ់រំយៅឱបយ ោត្់យែើមបបីេស្រញ្ជាេែល់យុ វ ជនដែរ

ឬយទ្? ឯកឧត្ដម ទា ែលា បានយ្លើយ ត្េវិញថ្ន អាជាា ធរជាត្ិប្េយុទ្ធនឹងជំងឺយេែស៍ ោន
ស្ករសប្ោេ់ែតល់ ជូនកនុងការេេ់រំេំពីយមយរាគយេែស៍ ។
េនាាេ់ពីកិច្ចពិភាកបាបានេ្ចេ់ កិច្ចប្េជុំយពញេងគបានេនុម័ត្យលើយសច្កតីស យប្មច្
ទាំង៩ច្ំណុច្ យោយការយលើ កនែយល់ប្ពមពីស ោជិក សោជិកា ននអាជាាធរជាត្ិប្េយុទ្ធ
នឹងជំងឺយេែស៍ ទាំងេស់។

ររៀបចំរោយនាយកោានផែនការ ត្រួរពិនិរយ វាយរម្លៃ និងស្រាវត្ាវ
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៥.

ពសចរតីសពព្ម្ចថ្នរិចចព្រជុុំពរញអង្គព

រ
ើ ទ្ី២ឆ្ន ុំ ២០១៧

អង្គប្រជុំពន
ិ ត្
ិ យ ពភា
ិ ក្សា លលស
ើ មទ្
ិ ធផល ស្ថានភាពរាលដាលលមលរាគលអដស៍ ឧរសគគ

ឬឱកាស លោលនលោបាយ ស្ថានភាពហរិ ញ្ញរបទាន លោលនលោបាយ និង្លោលលៅ
យទ្ធស្ថស្រសតពភ
ិ ពលោក្ស ប្ពមទាុំង្លោលលៅ និង្ការតុំង្ចត្
ិ តជាយទ្ធស្ថស្រសតជាត្។
ិ រន្ទារ់ពើ
ការផ្លាស់រូ រលោរល់
ត
ដ៏ទ្ូលុំទ្ូោយ

សមាជិក្សលពញអង្គអាជាាធរជាត្ិប្រយទ្ធនឹង្ជុំង្ឺលអដស៍

លរតជាារនតអនវត្តោ៉ាង្មឺង្មា៉ាត្់នូវផផនការយទ្ធស្ថស្រសតជាត្ិទ្ូលុំទ្ូោយ និង្ពហវ ិស័ យល្ាើយ

ត្រនឹង្លមលរាគលអដស៍ និង្ជុំង្ឺលអដស៍ លលើក្សទ្ើ៤ ឆ្ន២
ុំ ០១៥-២០២០។ រនតពប្ង្ឹង្ប្រព័នធ
ប្ត្ួត្ពន
ិ ិត្យ នង្
ិ វាយត្ម្មាជាត្ិ ទ្ទ្ួលស្ថគល់ការចុំណាយលលកា
ើ រប្រយទ្ធនង្
ឹ ជុំង្ឺលអដស៍ជាការ
វន
ិ ិ លោគមួ យ ររស់ ជាត្ិ

និង្រនតលរតជាាលធវើឱយសលប្មចការលររុំបាត្់ការរាលដាលលមលរាគ

លអដស៍លៅឆ្ន២
ុំ ០២៥ លដាយលជាគជ័យ លដាយលធវើឱយសលប្មចនូវលោលនលោបាយសូ នយរើ
និង្លោលលៅយទ្ធស្ថស្រសត ៩៥-៩៥-៩៥ ឆ្ន២
ុំ ០២៥។ ក្សិចចប្រជុំលពញអង្គមូលមត្ិដាក្ស់លចញ
នូវការសលប្មចដូចត្លៅ៖
១.

គណៈក្សមាាធិការប្រយទ្ធនឹង្ជុំង្ឺលអដស៍ប្គរ់ប្ក្សសួង្ ស្ថារ័ន រាជធានើ លេត្ត ប្ត្ូវ
រនតលធវើផផនការសក្សមាភាពប្រយទ្ធនឹង្ជុំង្ឺលអដស៍ប្រចុំឆ្នប្ុំ សរតមអាណត្តិ

ររស់េួ ន
ា ដាក្ស់ក្សនង្ផផនការថវ ិកាជាត្ប្ិ រចុំឆ្នរុំ រស់ប្ក្សសួង្ ស្ថារ័ន រាជធានើ
លេត្តនើមយ
ួ ៗ។
២.

អាជាាធរជាត្ប្ិ រយទ្ធនង្
ឹ ជុំង្ឺលអដស៍ ប្ក្សសួង្មហាម្ផា (គណៈក្សមាាធកា
ិ រជាត្ិ

សប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍ តមផររប្រជាធិរលត្យយលៅថ្ននក្ស់លប្កាមជាត្ិ និង្អគគសនង្
ការដាាននគរបាលជាត្)
ិ ប្ក្សសួង្សង្គមក្សច
ិ ច អត្ត្
ើ យទ្ធជន នង្
ិ យវនើត្ស
ិ មបទា

និង្គណៈក្សមាាធិការប្រយទ្ធនឹង្ជុំង្ឺលអដស៍រាជធានើ លេត្ត ប្ត្ូវរលង្កើនសក្សមាភាព
អរ់រ ុំការរង្កករការ្ាង្លមលរាគលអដស៍ ការជួ យ ផសវ ង្ រក្សក្សរណើ លអដស៍ ថាើ ការ

រញ្ជូ នអនក្សផាក្សលមលរាគលអដស៍លៅលសវាផថទាុំពាបាល ការសប្មរសប្មួល រង្ក

ររោកាសអុំ
លណាយផលដូចផចង្ក្សនង្លោលនលោបាយភូមិ ឃមា
ុំ នសវត្ាភា
ិ
ិ ព នង្
ិ
ការផតល់ក្សញ្ច រ់ោប្ុំ ទ្សង្គម ផដលដាក្ស់ ក្សន ង្ផផនការវ ន
ិ ិ លោគ និង្ផផនការ
អភវិ ឌ្ឍឃស
ុំ ង្កកត្់។
៣.

អាជាាធរជាត្ិប្រយទ្ធនឹង្ជុំង្ឺលអដស៍ ប្ក្សសួង្ផផនការ គណៈក្សមាាធិការប្រយទ្ធ

នង្
ត ញអនក្សផាក្សលមលរាគ
ឹ ជុំង្ឺលអដស៍រាជធានើ លេត្ត អង្គការសង្គមសវើ ិល នង្
ិ រណា
លអដស៍

ប្ត្ូវសហការរួមោនរនតពប្ង្ើក្សការផតល់អត្តសញ្ញញណក្សមាប្គួស្ថរប្ក្សើប្ក្ស

ដល់អនក្សផាក្សលមលរាគលអដស៍ប្ក្សប្ើ ក្ស។

ររៀបចំរោយនាយកោានផែនការ ត្រួរពិនិរយ វាយរម្លៃ និងស្រាវត្ាវ
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៤.

ប្ក្សសួង្ការង្ករ និង្រណតុះរណា
ត លវ ិជាជជើវៈ ប្ត្ូវរនតជុំរញការប្រយទ្ធនង្
ឹ ជុំង្ឺ

លអដស៍ លៅតមសហប្ោស ប្គឹុះស្ថានន្ទន្ទ ឱយអនវត្តតមប្រកាសលលេ
០៨៦ ក្ស.ក្ស.រ.វ/ប្រ.ក្ស ចុះម្ថៃទ្០
ុំ ០០៦ សតព
ើ ៣ ផេឧសភា ឆ្ន២
ើ កា
ើ ររលង្កើត្
គណៈក្សមាការលអដស៍លៅតមសហប្ោស ប្គឹុះស្ថាន និង្ការរង្កករទ្រ់ស្ថកត្់

លមលរាគលអដស៍ និង្ជុំង្ឺលអដស៍លៅក្សផនាង្លធវកា
ើ រ នង្
ិ ប្រកាសលលេ១៩៤ក្ស.រ/

ប្រ.ក្ស ចុះម្ថៃទ្ើ២០ ផេសើហា ឆ្ន២
ុំ ០១៤ សតើពើលក្សខេណឌការង្ករ វ ិធានអន្ទម័យ
នង្
ិ សនតស
ិ េការង្ករ ម្នសហប្ោស ប្គុះឹ ស្ថាន ប្ក្សុមហនផផនក្សលសវាក្សមានត។
៥.

ប្ក្សសួង្លទ្សចរណ៍ ប្ត្ូវរនតជុំរញការប្រយទ្ធនឹង្ជុំង្ឺលអដស៍ ក្សនង្វ ិស័យលទ្សចរណ៍។

៦.

អាជាាធរជាត្ប្ិ រយទ្ធនង្
ឹ ជុំង្ឺលអដស៍

ប្ក្សសួង្ទ្ុំន្ទក្ស់ទ្ុំនង្ជាមួយរដាសភា

ប្ពឹទ្ធសភា និង្អធិការក្សិចច ប្ក្សសួង្អរ់រ ុំ យវជន និង្ក្សើឡា ប្ក្សសួង្ការពារជាត្ិ

ប្ក្សសួង្ព័ត្៌មាន ប្ក្សសួង្ម្ប្រសណើយ៍ នង្
ិ ទ្ូរគមន្ទគមន៍ ប្ក្សសួង្មហាម្ផា
ប្ក្សសួង្យត្តិធម៌ ប្ក្សសួង្ស្ថារ័នពាក្ស់ព័នធ និង្គណៈក្សមាាធិការប្រយទ្ធនឹង្ជុំង្ឺ
លអដស៍ រាជធានើ លេត្ត ប្ត្ូវរនតរលង្កើនការផសពវផាយចារ់សតើពើការរង្កករ និង្ការ

ប្រយទ្ធទ្រ់ស្ថកត្់ការរក្សរាលដាលលមលរាគលអដស៍
នង្
តើ កា
ើ
ិ ជុំង្លឺ អដស៍ ចារ់សព
ើ រ

រស្រង្កករអុំលពើជួញដូរមនសស និង្អុំលពើលធវើអាជើវក្សមាផូ វលភទ្
ា
ចារ់សតើពើការប្ត្ួត្
ពន
ុំ នសវត្ាភា
ិ ត្
ិ យលប្គឿង្លញៀន នង្
ិ លោលនលោបាយភូមិ ឃមា
ិ ព ដល់មហា
ជនទ្ូលៅ និង្អនក្សអនវត្តចារ់។
៧.

អាជាាធរជាត្ប្ិ រយទ្ធនង្
ឹ ជុំង្ឺលអដស៍ នង្
ិ គណៈក្សមាាធកា
ិ រប្រយទ្ធនង្
ឹ ជុំង្លឺ អដស៍

លេត្តជារ់ប្ពុំផដនក្សមពជា ម្ថ ពិលសសលេត្តរន្ទាយមានជ័យ ឧត្តរមានជ័យ បាត្់

ដុំរង្ ម្រ៉ាលន
ើ ការអរ់រ ុំ រង្កករលមលរាគ
ិ លពាធិ៍ស្ថត្់ ប្ពុះវ ិហារ នង្
ិ លកាុះក្សង្ ប្ត្ូវរលង្កន
លអដស៍ ក្សនង្ចុំលណាមប្រជាជនចុំណាក្សប្សុក្ស។
៨.

អាជាាធរជាត្ប្ិ រយទ្ធនឹង្ជុំង្ឺលអដស៍ និង្ស្ថារ័នពាក្ស់ព័នធ ប្ត្ូវរញ្ច រ់ការផលត្
ិ
និង្ចរ់លផតើមអនវត្តលោលការណ៍ផណន្ទុំជាត្ិ សតើពើការប្រុង្ប្រយ័ត្នជាសក្សល

ចុំលពាុះការចមាង្លមលរាគលអដស៍ លៅក្សផនាង្ផតល់លសវាវុះកាត្់ផក្សសមផសស លធវលើ ធាញ
អរ់សព ស្ថក្ស់ ឬការង្ករដម្ទ្លទ្ៀត្។
៩.

ប្ក្សសួង្លសដាក្សច
ល់ថវ ិកាោុំប្ទ្ដល់ការ
ិ ច នង្
ិ ហរិ ញ្ញវត្ា ប្ត្ូវរុះរក្សមលធាបាយផត
ិ
អនវត្តផផនការសក្សមាភាពប្រយទ្ធនឹង្ជុំង្ឺលអដស៍ ផដលលសនើល

ង្
ើ លដាយគណៈ

ក្សមាាធកា
ិ រប្រយទ្ធនង្
ឹ ជុំង្ឺលអដស៍ប្ក្សសួង្ ស្ថារ័ន រាជធានើ លេត្ត។

ររៀបចំរោយនាយកោានផែនការ ត្រួរពិនិរយ វាយរម្លៃ និងស្រាវត្ាវ

ទំព័រទី16

មននង្
ឹ ពធ
ិ ើរទ្
ិ ក្សិចចប្រជុំ ឯក្សឧត្តមលទ្សរដាមស្រនតើ បានផតល់នូវការចរ់អារមាណ៍មួយ

ចុំនន
ួ ដូចខាង្លប្កាម៖

១. ជារួម លយង្
ើ ទាុំង្អស់ោនបានេត្
ិ េុំអនវត្តនូវផផនការសក្សមាភាព៦ផេ លដើមឆ្ន ុំ

២០១៧ លៅតមប្ក្សសួង្ ស្ថារ័នជាត្ិ អនតរជាត្ិ សង្គមសើវ ិល ទាុំង្លៅថ្ននក្ស់ជាត្ិ និង្ថ្ននក្ស់

លប្កាមជាត្។
ិ លទ្ធផលផដលទ្ទ្ួលបានអាចេសោនតមលរសក្សក្សមាក្សនង្ស្ថានភាពជាក្ស់ផសតង្
ររស់ប្ក្សសួង្ស្ថារ័ន រាជធានើ លេត្តនើមយ
ួ ៗ។
២.

ប្រលទ្សក្សមពជាលយង្
ើ លៅមានលទ្ធភាពប្គរ់ប្ោន់ក្សនង្ការប្ត្ួត្ពិនត្
ិ យការរក្សរាល
ើ

ដាលលមលរាគលអដស៍ និង្ជុំង្ឺលអដស៍ឱយរនតធាាក្ស់ចុះជារនតរន្ទារ់ត្លៅលទ្ៀត្។ លយង្
ើ ក្ស៏មាន
លទ្ធភាពផង្ផដរក្សនង្ការផតល់ការផថទាុំពាបាលលដាយឱសថប្រឆ្ុំង្លមលរាគលអដស៍ដល់អនក្ស
ផដលប្ត្ូវការ។ ជាលទ្ធផល លឃញ
ួ អនក្សផដលមក្សទ្ទ្ួលលសវាបានលក្សើនល
ើ ថ្ន ចុំនន

ង្
ើ ជារនត

រន្ទារ់។ លលើ ស ពើ លនុះលៅលទ្ៀត្ មិ ន មានរបាយការណ៍ សតើ ពើ ការលរសលអ
ើ
ើង្លៅលលើអនក្សផាក្ស
លមលរាគលអដស៍ និង្ជុំង្ឺលអដស៍លទ្។

៣. សូមអរអរស្ថទ្រចុំលពាុះប្ក្សសួង្ផផនការ ផដលបានសប្មុុះសប្មួលដាក្ស់រញ្ចូ ល

អនក្សផាក្សលមលរាគលអដស៍ នង្
ិ ជុំង្លឺ អដស៍ប្ក្សប្ើ ក្សក្សនង្ប្ក្សុមប្រជាជនផដលទ្ទ្ួលបានរ័ណណប្ក្សប្ើ ក្ស។

៤. សូមអរអរស្ថទ្រចុំលពាុះប្ក្សសួង្លសដាក្សិចច និង្ហរិ ញ្ញវត្ាផដលបានឯក្សភាពទ្ទ្ួល

លធវជា
ើ ប្រធានគណៈក្សមាការសប្មរសប្មួលមូលនធ
ិ ស
ិ ក្សល

នង្
ិ ជួយសប្មរសប្មួលក្សនង្ការ

លប្រើប្បាស់ថវ ិការដិភាគរាជរដាាភិបាលក្សនង្ការផតល់ប្បាក្ស់ផេដល់មស្រនតើជារ់ក្សិចចសនា។

៥. សូមអរអរស្ថទ្រចុំលពាុះប្ក្សសួង្ការររលទ្ស នង្
ិ សហប្រត្រ
ិ ត្តកា
ិ រអនតរជាត្ផិ ដល

បានលរៀរចុំជាលលើក្សដុំរូង្នូវគលប្មាង្ផផនការសក្សមាភាពប្រយទ្ធនឹង្ជុំង្ឺលអដស៍ឆ្ន២
ុំ ០១៨។

៦. សូមអរអរស្ថទ្រចុំលពាុះប្ក្សសួង្វរបធម៌ និង្វ ិចប្ិ ត្សល
ិ បៈ ផដលបានដាក្ស់រញ្ចូ ល

ផផនការសក្សមាភាពប្រយទ្ធនឹង្ជុំង្ឺលអដស៍លៅក្សនង្ផផនការសក្សមាភាពរួមឆ្ន២
ុំ ០១៨ ររស់េួ ន។
ា

៧. របាយការណ៍ផដលបានរង្កាញលៅក្សនង្ម្ថៃលនុះ គឺលៅមន
ិ ទាន់បានទ្ូលុំទ្ូោយ

និង្ប្គរ់ប្ជុង្លប្ជាយលៅល

យ
ួ ចុំនន
ួ មិនទាន់បាន
ើ លៅមានប្ក្សសួង្ ស្ថារ័ន រាជធានើ លេត្តមយ

លផាើរបាយការណ៍មក្សអគគលលខាធកា
ិ រដាានអាជាាធរជាត្ប្ិ រយទ្ធនឹង្ជុំង្ឺលអដស៍លៅល

យ
ើ ។

៨. ក្សង្វុះថវ ិកាលៅផត្ជារញ្ញាចមបង្ក្សនង្ការផតល់លទ្ធភាពអនវត្តផផនការសក្សមាភាព

ឱយបានលពញលលញលៅតមការលប្ោង្ទ្ក្ស

ឬក្ស៍លទ្ធភាពក្សនង្ការពប្ង្ើក្សអប្តប្គរដណតរ់លៅ

តមភូមិស្ថស្រសតថាើ និង្ប្ក្សុមលោលលៅថាើបានលទ្។

ឯក្សឧត្តលទ្សរដាមស្រនតើ បានផតល់នូវអនស្ថសន៍មយ
ួ ចុំនន
ួ ដូចត្លៅ៖

១. អគគ លលខាធិ កា រដាា នអាជាា ធរជាត្ិ ប្រយ ទ្ធ នឹ ង្ ជុំ ង្ឺ លអដស៍ ប្ត្ូវប្រមូលនូវរាល់

អនស្ថសន៍ទាង្
ុំ អស់ ផដលបានអនម័ត្ជាលោលការណ៍លៅក្សនង្ក្សិចចប្រជុំលនុះ លៅលរៀរចុំជា
ក្សញ្ច រ់លៅក្សនង្របាយការណ៍ជាត្ិវឌ្ឍនភាព និង្សមិទ្ធផល ៦ផេចង្ឆ្ន២
ុំ ០១៧ និង្គលប្មាង្

ររៀបចំរោយនាយកោានផែនការ ត្រួរពិនិរយ វាយរម្លៃ និងស្រាវត្ាវ
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ឯរសារពោង្
១. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ ររស់ប្ក្សសួង្ការពារជាត្ិ

២. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ ប្ក្សសួង្ឧសាហក្សមា និង្សិរបក្សមា
៣. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ ប្ក្សសួង្អភវិ ឌ្ឍន៍ជនរទ្

៤. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ ទ្ើចត្់ការសខាភិបាលប្ក្សសួង្ការពារជាត្ិ
៥. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ ប្ក្សសួង្អរ់ុំយវជន និង្ក្សឡា
ើ

៦. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ ប្ក្សសួង្សង្គមក្សិចច អត្ើត្យទ្ធជន និង្យវនើត្ិ
សមបទា

៧. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ ប្ក្សសួង្ផផនការ

៨. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ ប្ក្សសួង្ព័ត្៌មាន

៩. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ ប្ក្សសួង្ទ្ុំន្ទក្ស់ទ្ុំនង្ជាមួយ រដាសភា
ប្ពឹទ្ធសភា និង្អធិការក្សិចច

១០. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ ប្ក្សសួមេង្ករស្ថធារណៈ

១១. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ ប្ក្សសួង្ម្ប្រសណើយ៍ និង្ទ្ូរគមន្ទគមន៍
១២. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ ប្ក្សសួង្ររស្ថ
ិ ាន

១៣. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ ប្ក្សសួង្លទ្សចរណ៍

១៤. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ ប្ក្សសួង្ការង្ករ នង្
ត លវ ិជាជជើវៈ
ិ រណតុះរណា
១៥. របាយការណ៍ប្ត្ើមាសទ្២
ុំ ០១៧ មជឈមណឌលជាត្ិប្រយទ្ធនឹង្ជុំង្ឺលអដស៍លសើ
ើ ឆ្ន២
ផសបក្ស នង្
ិ កាមលរាគ

១៦. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ កាក្សបាទ្ប្ក្សហម

១៧. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ ប្ក្សសួង្ស្ថធារណការ នង្
ិ ដឹក្សជញ្ជូ ន
១៨. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ ប្ក្សសួង្វរបធម៌ និង្វ ិចិប្ត្សិលបៈ
១៩. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ ប្ក្សសួង្ការររលទ្ស
២០. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ ប្ក្សសួង្ក្សិចចការន្ទរ ើ
២១. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ លេត្តប្ក្សលចុះ

២២. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ លេត្តក្សុំពង្់ឆ្នង្
ុំ
២៣. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ លេត្តម្រ៉ាលិន

២៤. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ លេត្តក្សុំពង្់ធុំ

២៥. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ លេត្តប្ពុះសើហន
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២៦. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ លេត្តបាត្់ដុំរង្

២៧. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ លេត្តស្ថវយលរៀង្
២៨. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ លេត្តតផក្សវ

២៩. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ លេត្តមណឌលគរិ ើ
៣០. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ លេត្តក្សុំពង្់ចម

៣១. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ លេត្តលពាធិ៍ស្ថត្់
៣២. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ លេត្តក្សុំពត្

៣៣. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ លេត្តម្ប្ពផវង្
៣៤. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ លេត្តផក្សរ

៣៥. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ លេត្តសាឹង្ផប្ត្ង្

៣៦. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ រាជធានើភនុំលពញ

៣៧. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ លេត្តឧត្តរមានជ័យ
៣៨. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ អង្គការ UNFPA
៣៩. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ អង្គការ HACC

៤០. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ អង្គការ KHANA
៤១. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ អង្គការ AHF
៤២. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ អង្គការ PSK

៤៣. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ អង្គការ MHSS
៤៤. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ អង្គការ MHC
៤៥. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ អង្គការ SIT

៤៦. របាយការណ៍្មាសទ្ើ២ ឆ្ន២
ុំ ០១៧ អង្គការ KHEMARA
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ឧរសម្ព័នធ

១. ឧរសមព័នធទ្ើ១: រលរៀរវារៈម្នក្សច
ិ ចប្រជុំលពញអង្គ

២. ឧរសមព័នធទ្ើ២: រញ្ជ ើលឈាាុះអនក្សចូលរួមទាុំង្អស់

៣. ឧរសមព័នធទ្ើ៣: សនារក្សថ្នលរក្ស
ើ ររស់ឯក្សឧត្តមលទ្សរដាមស្រនតើ លអៀង្ មូលើ

៤. ឧរសមព័នធទ្ើ៤: ឯក្សស្ថររទ្រង្កាញអុំពើរចចរបននភាព ម្នស្ថានភាពរាលដាលលមលរាគ
លអដស៍ នង្
ិ ជុំង្ឺលអដស៍លៅក្សមពជា

៥. ឧរសមព័នធទ្ើ៥: ឯក្សស្ថររទ្រង្កាញអុំពើរបាយកាណ៍វឌ្ឍនភាព និង្សមិទ្ធផលម្ន

ការល្ាយ
ើ ត្រទ្ូលុំទ្ូោយ និង្ពហវ ិស័យលៅនង្
ឹ ការរាលដាលលមលរាគលអដស៍និង្
ជុំង្ឺលអដស៍៦ផេលដើមឆ្ន២
ុំ ០១៧ និង្ទ្ិសលៅរនតសប្មារ់៦ផេចង្ឆ្ន២
ុំ ០១៧។

៦. ឧរសមព័នធទ្ើ៦: ឯក្សស្ថររទ្រង្កាញអុំពើរចចរបននភាពម្នលោលការណ៍ល្ាយ
ើ ត្រ

លៅនឹង្លមលរាគលអដស៍ និង្ជុំង្ឺលអដស៍ឈានលៅសលប្មចលោលលៅ ៩០-៩០-៩០
ន្ទឆ្ន២
ុំ ០២០។
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