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ពាក្យកាត ់នងិពាក្យបបំ្រួញ 

អ ជ ប ជ អ អាជាញ ធរជាតិរបយុទធនងឹជំងឺអអដស៍ 
AIDS  Acquired Immune Deficiency Syndrome (ជំងឺអអដស៍) 

AHF AIDS Healthcare Foundation (មូលនិធិថ្ថទសុំខ្ភាពអនកជំងឺអអដស៍)  

ARV Anti-Retroviral (ឱ្សថរបឆ្ងំនឹងអមអោគអអដស៍) 

ART Anti-Retroviral Therapy (ការពាបាលអដ្ឋយឱ្សថរបឆ្ងំនឹងអមអោគអអដស៍) 

CCC Country Coordinating Committee (គណៈកមាម ធិការសរមបសរមួលមូលនធិិ
សកលរបចរំបអទសកមពុជា)  

CPN+ Cambodian Network of People Living with HIV/AIDS (បោត ញអនកផទុក  
អមអោគអអដស៍អៅកមពុជា) 

FHI360 Family Health International 360 (អងគការសុខ្ភាពរគួស្ថរ360) 

GARPR Global AIDS Response Progress Reporting (របាយការណ៍វឌឍនភាព អឆល៊ីយ
តបអៅនឹងអមអោគអអដស៍ នងិជំងឺអអដស៍ជាសកល) 

HIV Human Immunodeficiency Virus (អមអោគអអដស៍) 
HP+ Health Policy plus  

IBBS Integrated Biological Behavioral Surveillance ការអអងាតព៊ីជ៊ីវស្ថស្តសត និងការ
របរពឹតតបញ្ចូលោន  

NAA National AIDS Authority (អាជាញ ធរជាតិរបយុទធនងឹជំងឺអអដស៍) 

NASA National AIDS Spending Assessment (ការអអងាតសត៊ីព៊ីការចំោយជាតិរបយុទធ
នឹងជំងឺអអដស៍) 

NCHADS National Centre for HIV/AIDS, Dermatology and STDs (មជឈមណឌ លជាតិ
របយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ អស៊ីថ្សបក និងកាមអោគ) 

NMCHC National Mother Child Health Center (មជឈមណឌ លជាតោិ ំរមាតា នងិ
ទរក) 

OI Opportunistic Infection (ជងំឺឱ្កាសនិយម) 

PSI Cambodia Population Services International Cambodia (អងគការអនតរជាតិបំអរ ៊ីអសវាជូន
របជាជនកមពុជា) 

SMS Short Message Service (របព័នធអផញ៊ីស្ថរខ្ល៊ីៗតាមទូរស័ពទ) 

STI Sexually Transmitted Infection (ជំងឺកាមអោគ) 
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UNAIDS United Nations Joint Program on AIDS (កមមវធិ៊ីរបយុទធនងឹជងំឺអអដស៍របស់អងគការ
សហរបជាជាតិ) 

USAID  United State Agency for International Development (ភាន ក់ងារសហរដាអាអមរកិ
អដ៊ីមប៊ីការអភិវឌឍអនតរជាតិ) 

VCCT  Voluntary Confidential Counseling and Testing (ការផតល់របឹកា និងអធធ៊ីអតសត
ឈាមរកអមអោគអអដស៍អដ្ឋយសម័រគចតិត នងិរកាការសមាង ត់) 
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១. សេចក្តីសផតើម 
១.១. អាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺសេដេ ៍

អាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍មានអបសកកមមរបស់ខ្លួនកនុងការដឹកនរំរប់ររង និងសរមប
សរមួល រតួតពិនិតយ និងវាយតម្មលម្នការអឆលើយតបទូលទូំលាយ និងពហុវស័ិយអៅនឹងការរាលដាលអមអរារ
អអដស៍ និងជំងឺអអដស៍អៅកនុងរពះរាជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ។  ការដឹកន ំ សរមបសរមួល និងរតួតពិនិតយ 
វាយតម្មលខាងអលើអោងតាម ១) ចាប់សតើពើការបង្កា រ និងការរបយុទធទប់ស្កា ត់ការរ ើករាលដាលអមអរារ
អអដស៍/ជំងឺអអដស៍ ២) រអរមាងផផនការយុទធស្កស្តសតជ្ញតិទូលំទូលាយ និងពហុវស័ិយអឆលើយតបការ 
រាលដាលអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍អលើកទើ៤ (២០១៥-២០២០) ៣) រអរមាងផផនការសកមមភាព 
អឆលើយតបការរាលដាលអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍ឆ្ន ២ំ០១៨ របស់អាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ 
៤) អោលនអោបាយរបាពំើរចំណុចកនុងការរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ តាមលិខិ្តអលខ្២០៤៨ ស.ជ.ណ 
ចុះម្ថងទើ១៧ ផខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ របស់ទើសតើការរណៈរដឋមស្តនតើ  និងអសចកតើសអរមចចិតតននម្នកិចចរបជំុ
អពញអងគអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ ៥) អសចកតើសអរមចចិតតរបស់អងគការសហរបជ្ញជ្ញតិកនុង
យុទធស្កស្តសត សូនយ បើ អដាយរបកាន់នូវអោលការណ៍ បើ មយួ កនុងការោរំទដល់ការអឆលើយតបទូលំទូលាយ 
និងពហុវស័ិយ និងអោលអៅ ៩០-៩០-៩០ អៅឆ្ន ២ំ០២០ តាមរយៈការអរបើរបាស់រចនសមព័នធដឹកនំ
ររប់ររង និងសរមបសរមួលជ្ញតិផតមយួ ផផនការយុទធស្កស្តសតជ្ញតិផតមយួ និងរបព័នធរតួតពិនិតយ និង
វាយតម្មលជ្ញតិផតមយួ។ 

១.២. គសរោងផផនការេក្មមភាពជ្ញតិទូលទំូលាយ និងពហុវិេយ័សឆលើយតប
ការរាលដាលសមសរាគសេដេ ៍និងជំងឺសេដេ ៍ឆ្ន ២ំ០១៨ 

          អោងតាមព័ត៌មានផដលទទលួបានពើការពិនិតយអឡើងវញិនូវវឌ្ឍនភាព របសទិធភាព និងសមិទធផល
ម្នការអនុវតតផផនការសកមមភាពទូលំទូលាយ និងពហុវស័ិយអឆលើយតបការរាលដាលអមអរារអអដស៍ និង
ជំងឺអអដស៍ ឆ្ន ២ំ០១៨ កនលងមក រមាល តម្នការអឆលើយតប និងអនុស្កសន៍ផដលមានលកខណៈអនុវតតជ្ញក់
ផសតងបានយកមកអរបើរបាស់កនុងការអរៀបចំជ្ញផផនការសកមមភាពទូលំទូលាយ និងពហុវស័ិយអឆលើយតប
ការរាលដាលអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍ឆ្ន ២ំ០១៨ អដាយអរបើរបាស់យុទធស្កស្តសតជ្ញតិទងំ៦ជ្ញអោល
ដូចខាងអរកាម៖ 

១.២.១. យុទធស្កស្តសតទើ១: ការបង្កា រការចមលងអមអរារអអដស៍ថមើ  
១.២.២. យុទធស្កស្តសតទើ២: ការពាបាល ផថទ ំនិងោរំទអនកផទុកអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍  
១.២.៣. យុទធស្កស្តសតទើ៣: ការកាត់បនថយផលប៉ះពាល់ម្នអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍ 

     ១.២.៤. យុទធស្កស្តសតទើ៤: ការដឹកនសំរមបសរមួលភារើពាក់ព័នធ ការអកៀរររ និងផបងផចកធនធាន  
១.២.៥. យុទធស្កស្តសតទើ៥: ការបអងាើតបរោិកាសោរំទ និងអោលនអោបាយ  

     ១.២.៦. យុទធស្កស្តសតទើ៦: បអងាើនរបព័នធតាមដាន និងវាយតម្មលការអឆលើយតបអមអរារអអដស៍ និងជំងឺ 
អអដស៍ផតមយួ(ជ្ញយុទធស្កស្តសតពាក់ព័នធនឹងយុទធស្កស្តសត៥អទៀត) 
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២. សោលបណំង និងក្មមវតថ ុ
 ២.១. សោលបំណង 

ចងរកង និងផសពវផាយរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព និងសមិទធផលរបចឆំ្ន ២ំ០១៨ និងអដើមបើ
អរបើរបាស់ជ្ញឯកស្ករ កនុងការវាយតម្មលពើវឌ្ឍនភាពម្នការអនុវតតរអរមាងផផនការសកមមភាពរបចឆំ្ន ំ
២០១៨ ផងផដរ។ អលើសពើអនះរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព និងសមិទធផលរបចឆំ្ន ២ំ០១៨អនះ នឹងអរបើ
របាស់ជ្ញឯកស្ករអោងកនុងការផកលំអការអរៀបចំផផនការសកមមភាពទូលំទូលាយ និងពហុវស័ិយអឆលើយតប
ការរាលដាលអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍ឆ្ន ២ំ០១៩ ឱ្យកាន់ផតរបអសើរផថមអទៀត ។ 

២.២. ក្មមវតថុ 
អដើមបើអឆលើយតបអៅនឹងអោលបំណងខាងអលើ ការអរៀបចំរបាយការណ៍អនះ មានកមមវតថុមួយចំនួន

ដូចខាងអរកាម៖ 
ក. របមូល សមាា ត និងវភិារទិននន័យផដលរបមូលបានពើរបព័នធរតួតពិនិតយ និងវាយតម្មលជ្ញតិ      

ឱ្យកាល យអៅជ្ញព័ត៌មានវទិាស្កស្តសតពិត និងរបកបអដាយទំនុកចិតតខ្ពស់។ 
ខ្. អរៀបចំព័ត៌មានឱ្យអៅជ្ញតារាង ឬរូបភាពអដាយមានការបករស្កយចាស់លាស់ពើខ្លឹមស្ករ  

របស់វាឱ្យបានរតឹមរតូវ ។ 
រ. អរៀបចំការសរមបសរមួល និងផសវងរកការឯកភាពរួមោន រវាងស្កថ ប័ន និងបុរគលទំង

អស់ផដលទទួលខុ្សរតូវកនុងការអរៀបចំរបាយការណ៍អៅអលើព័ត៌មានផដលបានបករស្កយ
អៅកនុងរបាយការណ៍អនះ ។ 

៣. វធិីសាស្តេត 
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព និងសមិទធផលឆ្ន ២ំ០១៨ រតូវបានអរៀបចំអឡើងអដាយនយកដាឋ នផផនការ 

រតួតពិនិតយ វាយតម្មល និងរស្កវរជ្ញវម្នអរគអលខាធិការដាឋ នអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ អដាយ
អរបើរបាស់នូវទរមង់របមូលទិននន័យជ្ញតិ និងរបព័នធរតួតពិនិតយជ្ញតិមយួ ផដលចប់យកនូវទិននន័យទងំ
អស់ពើការអនុវតតផផនការសកមមភាពជ្ញតិទូលំទូលាយ និងពហុវស័ិយអឆលើយតបការរាលដាលអមអរារអអដស៍ 
និងជំងឺអអដស៍ពើររប់ស្កថ ប័នជ្ញតិ អនតរជ្ញតិ និងអងគការមិនផមនរដាឋ ភិបាលអៅទូទងំរបអទស  ផដលបាន
អផាើមកអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍។  

បនទ ប់ពើទទលួបាននូវទិននន័យជ្ញតិរចួអហើយ វធិើស្កស្តសតររប់ររងទិននន័យបានអរបើរបាស់កនុងការ
សមាា ត អផទៀងផ្ទទ ត់ និងវភិារទិននន័យ បនតអដាយវធិើស្កស្តសតអរៀបចំព័ត៌មានឱ្យអៅជ្ញតារាង ឬរូបភាព និង
បញ្ច ប់អដាយការបករស្កយ។ វធិើស្កស្តសតផដលអរបើរបាស់ចុងអរកាយបងាស់រឺវធិើស្កស្តសតចងរកងរបាយការណ៍
អដាយអរៀបចំការសរអសរជ្ញអសចកតើរពាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព និងសមិទធផលម្នការអឆលើយតបជ្ញតិ
របយុទធនឹងអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍របចឆំ្ន ២ំ០១៨ ។  
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បនទ ប់ពើបានអរៀបចំនូវអសចកតើរពាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព និងសមិទធផលកនុងការអឆលើយតប
ទូលំទូលាយ និងពហុវស័ិយអឆលើយតបការរាលដាលអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍របចឆំ្ន ២ំ០១៨ចប់សពវ
ររប់អហើយនយកដាឋ នផផនការ រតួតពិនិតយ វាយតម្មល និងរស្កវរជ្ញវបានអផាើជូននយកដាឋ នទងំអស់
របស់អរគអលខាធិការដាឋ នអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ អដើមបើផតល់អោបល់ផកលំអ បនទ ប់មក  
អសចកតើរពាងរបាយការណ៍អនះក៏បានយកមកអរៀបចំផកសរមួលអៅតាមការផតល់អោបល់ឱ្យអៅជ្ញអសចកតើ
រពាងរបាយការណ៍អលើកទើ២ អដើមបើដាក់ជូនអៅសុំមតិអោបល់បនតពើថ្នន ក់ដឹកនអំរគអលខាធិការដាឋ នអាជ្ញា
ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ កនុងអោលបំណងបំអពញបផនថមនូវរមាល តព័ត៌មាន និងអដើមបើផកសរមួលរាល់
ចំណុចខ្វះខាតននពាក់ព័នធជ្ញសំខាន់អៅអលើសុរកឹតភាព និងជំអនឿទុកចិតតអៅអលើព័ត៌មានទងំអនះ។ 
អរកាយពើការផកសរមួលរបាយការណ៍រចួអហើយ នឹងដាក់ជូនសុំការសអរមចពើថ្នន ក់ដឹកនអំាជ្ញា ធរជ្ញតិ
របយុទធនឹងជំងឺអអដស៍អដើមបើសអរមច និងអធវើការផសពវផាយជូនដល់សមាជិក សមាជិកា របស់អាជ្ញា ធរជ្ញតិ
របយុទធនឹងជំងឺអអដស៍។  

៤. វឌ្ឍនភាព និងេមិទធផល 

សរមាប់ឆ្ន ២ំ០១៨  អាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ទទលួបានទិននន័យពើស្កថ ប័នផដលជ្ញ
សមាជិកមានការយតឺោ៉វ មិនបានររប់ស្កថ ប័ន និងម្ដរូអភិវឌ្ឍទងំអស់អទ។ មាង៉អទៀតរកសួង ស្កថ ប័ន 
មយួចំននួពំុទន់មានសកមមភាព និងទិននន័យទក់ទងនឹងសកមមភាពអឆលើយតបអៅនឹងអមអរារអអដស៍ និង
ជំងឺអអដស៍អៅអឡើយ។ 

   ៤.១. យទុធសាស្តេតទី១: ផដួចសផតើមការបង្កា រសមសរាគសេដេស៍ដាយសតត តសលើេនតរាគមន៍
ផដលបសងាើនការរគបដណត ប់ផដលោនគណុភាព នងិរបេទិធភាពននេនតរាគមន៍
បង្កា រ 

១. យុទធនការផសពវផាយចំអណះដឹងសតើពើអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍កនុងទិវាម្នកតើរសឡាញ់ 
អរគអលខាធិការដាឋ ន អ.ជ.ប.ជ.អ បានសហការជ្ញមយួអងគការសងគមសុើវលិ អបើកយុទធនការ 

ផសពវផាយអប់រ ំ សតើពើអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍ជូនដល់របជ្ញជនទូអៅ និងយុវជន អៅម្ថងទើ១៤ ផខ្
កុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨ អរកាមអធិបតើភាពឯកឧតតមអទសរដឋមស្តនតើ អអៀង មូលើ របធានអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹង
ជំងឺអអដស៍។  

២. ពិធើផចកអរស្កមអនម័យចំននួ៥០មឺុនអរស្កម  
អ.ជ.ប.ជ.អ បានផបងផចកអរស្កមអនម័យចំនួន៥០មឺុនអរស្កមជូនដល់រណៈកមាម ធិការ

របយុទធនឹងជំងឺអអដស៍រាជធានើ អខ្តត និងអរគបញ្ជា ការកងអោធពលអខ្មរភូមិនទនម្ថងទើ២២ ផខ្កុមភៈ ឆ្ន ំ
២០១៨។ 
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៣. រកសងួការពារជ្ញតិ 
យុទធនការផសពវផាយចំអណះដឹងសតើពើអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍កនុងចំអណាមកង

កមាល ងំរបដាប់អាវុធ។   
- អរគអលខាធិការដាឋ ន អ.ជ.ប.ជ.អ សហការជ្ញមយួអរគបញ្ជា ការដាឋ នកងអោធពលអខ្មរភូមិនទ 

និងអងគការAHF បានអរៀបចំសិកាខ ស្កលាសតើពើបចចុបបននភាពម្នការរាលដាលអមអរារអអដស៍ និង
ជំងឺអអដស៍ និងបញ្ជា របឈមរបស់យុវវយ័អៅកមពុជ្ញដល់នយទហាន នយទហានរង 
អៅអខ្តតកណាត ល រកុងរពះសើហនុ កំពង់សពឺ កំពង់ឆ្ន ងំ និងនិសសិតវទិាស្កថ នវទិាស្កស្តសត
សុខាភិបាល សរុបទងំអស់ចំននួ ១២៩០ នក់។ 

- បានបស្តញ្ជា បកមមវធិើពើអមអរារអអដស៍/ជំងឺអអដស៍ កនុងកមមវធិើអប់រចិំតតស្កស្តសត កមមវធិើអប់រ ំ
ជំងឺររុនចញ់ រពមទងំកមមវធិើអផសងៗអទៀត ចំននួ២៨អងគភាព អៅតាមបអណាត យរពំផដន
កមពុជ្ញ-ម្ថ ផដលមានអនកចូលរួមសរុប ៩៦៨៧នក់។ 

- បានសហការជ្ញមយួអងគការ AHF ចុះអធវើការអប់រផំតល់របឹកា និងការអធវើអតសតឈាមរកអមអរារ
អអដស៍ អដាយសម័ររចិតត និងរកាការសមាង ត់ តាមរយៈរថយនតចល័ត បានចំនួន ២៧អងគភាព 
មានអនកចូលរមួអធវើអតសតឈាមសរុប៣៧៩០នក់ (ទ័ពមានចំនួន៣២៤៤នក់ ររួស្ករទ័ព
៥៤៦នក់ លទធផលអតសតវជិាមាន១៣នក់)។ 

- បានបញ្ចូ លសកមមភាពអប់រ ំសតើពើជំងឺអអដស៍ កាមអរារ ររុនចញ់ ររុនឈាម អររឿងអញៀន 
អររឿងរសវងឹ កនុងកមមវធិើចុះអភិបាលកិចច អៅស្កលានយទហានសកមម(តាម តពង) បាន
ចំននួ៣អលើក ផដលមានអនកចូលរមួសរុបចំននួ៣២០នក់ ។ 

- ទើចត់ការសុខាភិបាលអរគបញ្ជា ការដាឋ នបានអរៀបចំវរគបណតុ ះបណាត ល អប់រ ំផតល់របឹកា 
និងការអធវើអតសតឈាមរកអមអរារអអដស៍ និងអមអរារស្កវ យអដាយសម័ររចិតតដល់សិកាខ កាម
ចំននួ ២៥នក់ (សហការជ្ញមយួអងគការ AHF) ។  

- បានអប់រ ំផសពវផាយពើជំងឺអអដស៍ និងការរបឈមរបស់យុវវយ័បានចំននួ៥វរគ (កងឯកភាព 
ស្កថ ប័នចំណុះអរគបញ្ជា ការដាឋ នអៅបញ្ជា ការដាឋ នទ័ពអជើងទឹក បញ្ជា ការមូលដាឋ នសមុរទ 
ស្កលាហវកឹហវនឺឯកអទសបំភ័នតអកខរៈ) ផដលមាននយទហាន ពលទហានចូលរួម
សរុបចំនួន ២២២០នក់។   

- អធវើអតសតឈាមរកអមអរារអអដស៍បានចំនួន ៦អងគភាព៖ មូលដាឋ នសមុរទ កងពលតូច
អនតរារមន៍អលខ្១ បញ្ជា ការដាឋ នកងទ័ពអជើងអាកាស កងពលតូចទ័ពពិអសស ឆ័រតអោង
៩១១ ស្កលានយទហានសកមម បញ្ជា ការដាឋ នកាអំភលើងធំ មានចំនួន២៣៧៣នក់។ 

- ការង្ករអប់រផំសពវផាយ បចចុបបននភាពទប់ស្កា ត់ការរាលដាលអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍ 
និងការរបឈមរបស់យុវវយ័ ម្នកងអោធពលអខ្មរភូមិនទអដាយមានអនកចូលរមួចំននួ
២១៨៥នក់។ 
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៤. យុទធនការផសពវផាយចំអណះដឹងសតើពើអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍កនុងចំអណាមមស្តនតើរាជការ 
រកសួងអរៀបចំផដនដើ នររូបនើយកមម និងសំណង់ រកសួងបរសិ្កថ ន សហការជ្ញមួយអរគអលខា

ធិការដាឋ ន អ.ជ.ប.ជ.អ បានអរៀបចំផសពវផាយចំអណះដឹងសតើពើ “ការរ ើករាលដាលម្នការឆលងអមអរារអអដស៍ 
និងជំងឺអអដស៍” ជូនដល់មស្តនតើរាជការអៅតាមរកសួងទងំថ្នន ក់ជ្ញតិ និងថ្នន ក់អរកាមជ្ញតិ។ 

៥. យុទធនការផសពវផាយពើវធិើបង្កា រអមអរារអដស៍កនុងរពះរាជពិធើបុណយអំុទូក 
យុទធនការផសពវផាយពើវធិើបង្កា រអមអរារអអដស៍រយៈអពល ៣ម្ថង កនុងឱ្កាសរពះរាជពិធើ

បុណយអំុទូក បផណត តរបទើប និងសំពះរពះផខ្ អកអំបុក អដាយមានការរបរំុតស្តនតើ ផតល់ស្ករអប់រសំំណួរ 
ចអមលើយដល់អនកចូលរមួពើការបង្កា រអមអរារអអដស៍ និងផចកអរស្កម អនម័យដល់អនកផដលបានចូលរមួ
ពិធើោ៉ងអរចើនកុះករ។ 

៦. ទិវាពិភពអលាករបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ ១ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨  
អ.ជ.ប.ជ.អ បានអរៀបចំទិវាពិភពអលាករបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ ១ធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៨ អរកាម

អធិបតើភាពឯកឧតតម យឹម ម្ឆលើ ឧបនយករដឋមស្តនតើ កនុងរបធានបទអយើងរមួោន បញ្ច ប់បញ្ជា អអដស៍ 
អៅឆ្ន ២ំ០២៥ និងយុទធនការផសពវផាយការបង្កា រការឆលងអមអរារអអដស៍តាមរយៈការរបរំុតស្តនតើដ៏ធំមយួ
អៅមជឈមណឌ លកំស្កនតអកាះអពរជអៅម្ថងទើ១ ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ និងអៅទើលានរបជ្ញធិបអតយយអដាយមានការ
ចូលរមួពើយុវជន យុវនរ ើកនុងការចូលរមួអឆលើយសំណួរទក់ទងនឹងការបង្កា រអមអរារអអដស៍។ 

៧. រកសងួអប់រ ំ
ការបង្កា រការចមលងអមអរារអអដស៍កនុងចំអណាមយុវវយ័ 
- បានអភិវឌ្ឍខ្លឹមស្ករ កមមវធិើសិកាលមាិត (Corps Syllabus)សតង់ដារកមមវធិើសិកា និង

អសៀវអៅសិកាអោល ផដលមានអមអរៀនអប់របំង្កា រអមអរារអអដស៍ និងអររឿងអញៀន អៅកនុង
មុខ្វជិ្ញា អប់រសុំខ្ភាពពើថ្នន ក់ទើ៥ ដល់ទើ១២ រសបតាមរកបខ្ណឌ កមមវធិើសិកាថមើឆ្ន ំ
២០១៦- ២០២៥ សរមាប់ការអប់រចំំអណះទូអៅ និងអប់របំអចចកអទស។ 

- បានអបើកវរគផសពវផាយសតើពើការបង្កា រអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍ និងសុខ្ភាពផលូវអភទ 
អរោះថ្នន ក់ម្នការអរបើរបាស់អររឿងអញៀនខុ្សចាប់ អរោះថ្នន ក់ចរាចរ និងបញ្ជា សងគមមយួ
ចំននួអទៀតដល់អលាកររូ អនកររូ និងសិសស ថ្នន ក់ទើ ១១ ១២ អៅវទិាល័យ ៣ កនុងរសុក
កងមាស អខ្តតកំពង់ចម មានអនកចូលរមួ ២១៥៧នក់។ 

- បានអចញអសចកតើផណនដំល់ររប់ររឹះស្កថ នមធយមសិកា អៅទូទងំរបអទសរតូវអធវើការអប់រ ំ
ពើការបង្កា រអមអរារអអដស៍ ជំងឺអអដស៍ សុខ្ភាពបនតពូជ សុខ្ភាពផលូវអភទ អរោះថ្នន ក់ចរាចរ 
និងអំអពើហងិាកនុងររួស្ករ ការអប់រពំើអរោះថ្នន ក់ម្នការអរបើរបាស់អររឿងអញៀនអៅកនុង“ទិវា
ជ្ញតិ-អនតរជ្ញតិរបយុទធរបឆ្ងំអររឿងអញៀន ២៦ មិថុន ២០១៨”  អៅកនុងរកបខ្ណឌ
ស្កលារបស់ខ្លួន។  ផដលមានបុរគលិកអប់រ ំ និងសិសានុសិសសចូលរមួ សរុបចំននួ 
១.៨១៦.១៤១ នក់ រសើ៨៩១.៤៥៨នក់។ 
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- បានអបើកវរគផសពវផាយសតើពើការបង្កា អមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍ និងសុខ្ភាពផលូវអភទ 
អរោះថ្នន ក់ម្នការអរបើរបាស់អររឿងអញៀនខុ្សចាប់ អរោះថ្នន ក់ចរាចរ និងអំអពើហងិាកនុង
ររួស្ករដល់មស្តនតើរកសួងអបរ ំ អាជ្ញា ធរផដនដើ អលាកររូ អនកររូ ររុសិសស និសសតិ និង
សិសានុសិសសអៅ៖ 

 ស្កខាស្កកលវទិាល័យអបៀលរបាយ អខ្តតរពះសើហនុ ចំននួ៤០០នក់ ។ 
 ស្កលាររុអកាសលយនិងវរិកិតិការ អខ្តតកំពង់ចម ចំននួ២០៥នក់ ។ 
 អៅស្កកលវទិាល័យបាត់ដំបង ចំននួ៤២៣នក់ ។ 

៨. រកសងួការង្ករ និងបណតុ ះបណាា លវជិ្ញា ជើវៈ 

ការបង្កា រការចមលងអមអរារអអដស៍កនុងចំអណាមរកុមរបជ្ញជនចល័ត 
- ផតល់ការអប់រសំតើពើការបង្កា រអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍ អររឿងអញៀន សុខ្ភាពបនតពូជ និង

ការអរបើរបាស់អរស្កមអនម័យ ដល់ពលករអរតៀមអៅរបអទសកូអរប៉ានចំនួន ២០១៣នក់ 
ស្តសតើ ៨១៧នក់។ 

- ចុះតាមដាន និងវាយតម្មលការអនុវតតរបកាស ០៨៦ សតើពើការបអងាើតរណៈកមមការអអដស៍ 
អៅតាមសហរោស ររឹះស្កថ ន និងរបកាសអលខ្ ១៩៤ សតើពើលកខខ្ណឌ ការង្ករ វធិានអនម័យ 
សនតិសុខ្ការង្ករ អៅតាមសហរោស ររឹះស្កថ ន អៅអខ្តតម្ប៉លិន អខ្តតឧតតរមានជ័យ អខ្តត
បនទ យមានជ័យ អខ្តតរកអចះ អខ្តតរតនរិរ ើ អខ្តតរពះវហិារ អខ្តតមណឌ លរិរ ើ អខ្តតសទឹងផរតង 
អខ្តតម្រពផវង អខ្តតកំពត និងអខ្តតផកប។ 

- សិកាខ ស្កលាផសពវផាយរបកាសអលខ្ ១៩៤ សតើពើលកខខ្ណឌ ការង្ករ វធិានការអនម័យ 
និងសនតិសុខ្ការង្ករអៅតាមសហរោស ររឹះស្កថ ន ដល់កមមករនិអោជិតផផនកអសវាកមានត
បានចំនួន៦វរគអៅអខ្តតបាត់ដំបង អខ្តតអសៀមរាប អខ្តតរពះសើហនុ និងអខ្តតបនទ យមាន
ជ័យ ផដលមានអនកចូលរមួចំននួសរុប ១២០នក់ រសើ៣៩នក់។ 

- ចុះជំរុញការអនុវតតរបកាសអលខ្ ០៨៦ សតើពើការបអងាើត រណៈកមមការអអដស៍អៅតាម  
សហរោស ររឹះស្កថ ន តាមរយៈរកុមអធិការកិចចការង្ករ មានអរាងចរកសហរោសបអងាើត 
រណៈកមមការអអដស៍ថមើចំនួន៥៧។ 

- អរៀបចំកិចចរបជំុរណៈកមមការរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍រកសួង អដើមបើពិនិតយអឡើងវញិនូវវឌ្ឍនភាព 
និងសមិទធផលឆ្ន ២ំ០១៨ និងអរតៀមអរៀបចំផផនការសកមមភាពរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ឆ្ន ំ
២០១៩។  

៩. រកសងួឧសាហកមម និងសបិបកមម  
ការបង្កា រការចមលងអមអរារអអដស៍កនុងចំអណាម “មស្តនតើរាជការ ”   
- បានរបជំុផសពវផាយចំអណះដឹងសតើពើការអឆលើយតបអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍ អៅមនទើរ

ឧសាហកមម និងសិបបកមមអខ្តាណាត ល កំពង់ឆ្ន ងំ កំពង់ចម និងកំពង់ធំ។ 
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- បានចុះផសពវផាយការង្ករអអដស៍ ដល់សិបបកមមផលិតទឹកសុទធកនុងអខ្តតចំននួ៧ មានអខ្តត
អពាធិ៍ស្កត់ បាត់ដំបង អសៀមរាប អកាះកុង រពះសើហនុ មណឌ លរិរ ើ និងរតនរិរ ើ។ 

- បានរបជំុផសពវផាយ អៅទើសតើការរកសួង អដើមបើអរកើនរលំឹកអឆលើយតបអៅនឹងការរាលដាល 
អមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍បាន ចំនួន១អលើក  ។  

១០. រកសងួម្របសណើ យ ៍និងទូររមនរមន៍  
ការបង្កា រការចមលងអមអរារអអដស៍កនុងចំអណាម “របជ្ញជនទូអៅ”  
- បានអធវើការផណនដំល់អងគភាពអរកាមឱ្វាទរកសួងផដលមានអរហទំព័រឱ្យផសពវផាយស្ករអប់រ ំ

ជ្ញរបចទំងំបញ្ជា អអដស៍ អររឿងអញៀន និងអរោះថ្នន ក់ចរាចរណ៍អៅអលើអរហទំព័ររបស់ខ្លួន។ 
- បានរបារពធសិកាខ ស្កលាអរកាមរបធានបទ “ អយើងនោំន ចូលរមួរបយុទធរបឆ្ងំអររឿងអញៀន

អដើមបើបញ្ច ប់អអដស៍អៅឆ្ន ២ំ០២៥ ” ផដលមានអនកចូលរមួចំននួ ២៩៣នក់។  
- បានអនុញ្ជា តឲ្យអរបើរបាស់របព័នធអលខ្ទូរស័ពទខ្លើ៤ខ្ទង់ (១២៩៥) សរមាប់ កមមវធិើអប់រអំំពើ

បញ្ជា អអដស៍ សុខ្ភាពបនតពូជ សុខ្ភាពផលូវអភទ ជ្ញសអមលងតាមទូរស័ពទអដាយឥតរិតម្ថល
(សហការជ្ញមយួអងគការ FHI360) និង One World ផដលបានអរបើអលខ្"១២៩៣" សរមាប់
អធវើស្ករអកសរតាមទូរស័ពទម្ដជ្ញសំណួរ/ចអមលើយរវាងរបជ្ញពលរដឋ និងរកុមរបឹកាជំនញ។ 

- បានជំរុញការផសពវផាយអប់រអំំពើបញ្ជា អអដស៍ អៅកនុងរពឹតតិប័រតរបចរំតើមាស កនុងអរហទំព័រ
របស់រកសួង និងកនុងអរហទំព័ររបស់អងគភាពអរកាមឱ្វាទរកសួង។ 

- បានចូលរមួអនតរារមន៍ និងសហការជ្ញមយួនិយត័ករទូររមនរមន៍កមពុជ្ញអសនើអៅរបតិបតតិករ
ទូរស័ពទចល័តទងំអស់ សរអសរនិងបញ្ាូ នស្ករ SMS ខ្លើៗអៅកាន់ទូរស័ពទម្ដម្នអតិថិជន 
អរៀងៗខ្លួន អដើមបើផសពវផាយអប់រអំំពើបញ្ជា អអដស៍ អំពើបញ្ជា អររឿងអញៀន នឱ្កាសបុណយ
អំុទូក បផណត តរបទើប អកអំបុក សំពះរពះផខ្ និងទិវាពិភពអលាករបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ម្ថងទើ
០១ ផខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨។ 

១១. រកសងួព័ត៌មាន   
ការបង្កា រការចមលងអមអរារអអដស៍កនុងចំអណាម “មស្តនតើរាជការរកសួង” និងរបជ្ញជនទូអៅ 
- បានបញ្ចូ ល និងបស្តញ្ជា បស្ករអប់រសំតើពើការបង្កា រការចមលងអមអរារអអដស៍ និងការកាត់បនថយ

ការអរ ើសអអើងអៅអលើអនកផទុកអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍ អៅកនុងសននិបាតបូកសរុប
សមិទធផលវស័ិយព័ត៌មាន និងអស្កតទសសន៍ ផដលមានសមាជិកចូលរមួចំននួ ៤០០នក់។ 

- បានអរៀបចំអវទិកាតុមូល អដាយមានការបករស្កយសំណួររបស់របិយមិតតអនកស្កត ប់ជ្ញអរៀងរាល់
ឆ្ន សំរមាប់ទិវាពិភពអលាករបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍១ធនូ និងអៅកនុងពិធើបុណយជ្ញតិសំខាន់ៗ 
ដូចជ្ញបុណយអំុទូក អកអំបុក សំពះរពះផខ្ តាមវទិយុជ្ញតិកមពុជ្ញ(AM 918 khz)។ 

១២. រកសងួស្កធារណៈការ និងដឹកជញ្ាូ ន   
ការអឆលើយតបអមអរារអអដស៍ កនុងវស័ិយស្កធារណៈការ និងដឹកជញ្ាូ ន 
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- បានបស្តញ្ជា បការអប់រសំតើពើការបង្កា អមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍តាមកមមវធិើរបជំុ កនុងអពល
របឡងយក ប័ណណអបើកបរ កមមវធិើមកួសុវតថិភាពដល់បុរគលិកមស្តនតើជ្ញប់កិចចសនា កមមករផថទំ
ផលូវ សិសសវទិាល័យ អៅតាមមនទើរស្កធារណៈការ និងដឹកជញ្ាូ នអខ្តតចំននួ៨អខ្តត អដាយមាន
អនកចូលរមួចំននួ៧៦៧០នក់៖ 

១. អខ្តតម្រពផវង ៥អលើក មានអនកចូលរមួ សរុប៤០៩នក់។ 
២. អខ្តតរពះវហិារ ៧អលើក មានអនកចូលរមួ សរុប១៣១៤នក់។ 
៣. អខ្តតរកអចះ ៣អលើក មានអនកចូលរមួ សរុប១០៧៥នក់។ 
៤. អខ្តតសទឹងផរតង ៧អលើក មានអនកចូលរមួ សរុប១៥៤១នក់។ 
៥. អខ្តតឧតតរមានជ័យ ១អលើក មានអនកចូលរមួ សរុប៦៤៦នក់។ 
៦. អខ្តតផកប៤អលើក មានអនកចូលរមួ សរុប៩៨០នក់។ 
៧. អខ្តតបាត់ដំបង១អលើក មានអនកចូលរមួ សរុប៨៨៧នក់។ 
៨. អខ្តតកំពង់ចម៥អលើក មានអនកចូលរមួ សរុប៨១៥នក់ ។ 

១៣. រកសងួកិចចការនរ ើ  
ការបង្កា រការចមលងអមអរារអអដស៍កនុងចំអណាមស្តសតើ និងអកមងរសើ  
- វរគបណតុ ះបណាត លសតើពើទំនក់ទំនងមាតា និងយុវតើ អយនឌ័្រ សុខ្ភាពបនតពូជ សុខ្ភាព 

ផលូវអភទ ជំងឺកាមអរារ ជំងឺអអដស៍ ដល់មនទើរកិចចការនរ ើអខ្តត ការោិល័យកិចចការនរ ើរសុក និង
អនកទទលួបនទុកកិចចការនរ ើឃុ ំសង្កា ត់ចំននួ២អលើក អៅអខ្តតអសៀមរាប និងអខ្តតម្រពផវង ផដល
មានអនកចូលរមួសរុប៨០នក់ (ស្តសតើ ៧៥ នក់) អដាយអរបើរបាស់ថវកិាជ្ញតិ។ 

- បានអរៀបចំបញ្ចូ លការបង្កា រការចមលងអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍អៅកនុងរអរមាងផផនការ
សកមមភាព និងថវកិាជ្ញតិ ឆ្ន ២ំ០១៩ អដាយមានជ្ញវរគបណតុ ះបណាត លចំននួ៣អលើក និង
អវទិកាអប់រចំំននួ៥ដង អៅដល់មនទើរកិចចការនរ ើអខ្តត ការោិល័យកិចចការនរ ើរសុក អនកទទលួ
បនទុកកិចចការនរ ើឃុ ំសង្កា ត់ និងរបជ្ញជនទូអៅ។ 

១៤. រកសងួអទសចរណ៍ 
ការបង្កា រការចមលងអមអរារអអដស៍កនុងចំអណាម របតិបតតិករអទសចរណ៍ 
- បានអរៀបចំបស្តញ្ជា បផផនការថវកិាជ្ញតិ សរមាប់ចំណាយអលើសកមមភាពការង្ករទប់ស្កា ត់ការ

រាលដាលអមអរារអអដស៍/ជំងឺអអដស៍ ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
- បានបញ្ចូ លស្ករអប់រអំមអរារអអដស៍ ជំងឺអអដស៍ ដល់វរគបណតុ ះបណាត លរបតិបតតិករ

អទសចរណ៍ចំននួ ៨០នក់ អៅអខ្តតតាផកវ ។ 
- សិកាខ ស្កលាការបង្កា រទប់ស្កា ត់ការរ ើករាលដាលម្នអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍ កនុងវស័ិយ

អទសចរណ៍ អៅអខ្តតកំពង់ធំ អខ្តតតាផកវ និងអខ្តតកំពង់សពឺ ផដលសហការជ្ញមយួអាជ្ញា ធរជ្ញតិ
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របយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ និងរណៈកមាម ធិការរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍អខ្តត អដាយមានអនកចូល
រមួសរុបចំននួ ១៨០នក់។ 

១៥. រកសងួពាណិជាកមម    
- បានអរៀបចំផផនការថវកិាសរមាប់ចំណាយអលើសកមមភាពការង្ករទប់ស្កា ត់ការរាលដាលអមអរារ

អអដស៍/ជំងឺអអដស៍ឆ្ន ២ំ០១៨ និងឆ្ន ២ំ០១៩-២០២១ ។  
- បានបញ្ចូ លស្ករអប់រអំមអរារអអដស៍/ជំងឺអអដស៍ ដល់មស្តនតើរកសួងពាណិជាកមម ចំននួ២អលើក 

អដាយមានអនកចូលរមួចំននួ ៨០នក់ ។ 
- បានបស្តញ្ជា បការង្ករអប់រ ំ ផសពវផាយពើការទប់ស្កា ត់ការរាលដាលអមអរារអអដស៍ តាមកិចចរបជំុ

អោលនអោបាយ សិកាខ ស្កលា និងការរបជំុរបចផំខ្របស់រកសួង ។ 

១៦. រកសងួសងគមកិចច អតើតយុទធជន និងយុវនើតិសមបទ 
- បានអរៀបចំទិវាររួស្ករផដលមានររួស្កររំរូ ចំននួ៤៥០ររួស្ករ កនុងអនះមានររួស្ករផដល

មានផទុកអមអរារអអដស៍៥០ររួស្ករ ។ 
- ផចកអំអណាយដល់ររួស្កររងអរោះអដាយស្ករអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍ចំននួ២៦៩នក់ 

អៅភូមិរកា ឃុរំកា រសុកសផងា អខ្តតបាត់ដំបង។  
- បានផតល់អាហារូបតថមភដល់កុមាររងអរោះ និងង្កយរងអរោះអដាយស្ករអមអរារអអដស៍ និងជំងឺ

អអដស៍អៅមនទើរអពទយកុមារអងគរចំននួ៨អកះ ។ 
- បានអលើករអរមាងសកមមភាព និងថវកិាជ្ញតិអដាយបស្តញ្ជា បអៅកនុងផផនការរកសួង 
- បានអរៀបចំសិកាខ ស្កលាបូកសរុបលទធផលការង្ករឆមាសទើ១ និងអលើកទិសអៅបនតរបស់ 

រណៈកមាម ធិការរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍រកសួង មានអនកចូលរមួចំននួ៥១នក់។ 
- អរៀបចំសិកាខ ស្កលាផសពវផាយចំអណះដឹងសតើពើជំងឺកាមអរារ និងអមអរារអអដស៍ និងជំងឺ  

អអដស៍ អៅមណឌ លសងគមកិចចម្រពសពឺអដាយមានអនកចូលរមួចំននួ៤២នក់ ។ 

១៧. រកសងួបរសិ្កថ ន  
- បានអរៀបចំពិធើអបអរស្កទរចូលរមួអបតជ្ញា បញ្ច ប់អអដស៍រតឹមឆ្ន ២ំ០២៥ អរកាមអធិបតើភាព 

ឯកឧតតមរដឋមស្តនតើរកសួងបរសិ្កថ ន និងអរគអលខាធិកា អ.ជ.ប.ជ.អ និងមស្តនតើរកសួងបរសិ្កថ ន
ចំនួន ២៥៦នក់។ 

- បានបស្តញ្ជា បការង្ករអអដស៍ និងអយនឌ័្រអៅកនុងសិកាខ ស្កលាផសពវផាយផផនការយុទធស្កស្តសត
កនុងវស័ិយបរសិ្កថ នឆ្ន ២ំ០១៦ ដល់២០២០។ 

- ផសពវផាយការបង្កា រអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍ និងផតល់សមាភ រៈមួយចំនួនដូចជ្ញ
អរស្កមអនម័យ ២១២របអប់  អាវយតឺ ៣៩០អាវ និងឯកស្ករអអដស៍ចំននួ២០០កាល  
ដល់មស្តនតើឧទានុរកសអៅតាមរាជធានើអខ្តត។ 
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១៨. រកសងួផរ ៉និងថ្នមពល  
- បានអរៀបចំផផនការសកមមភាពរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍កនុងវស័ិយផរ ៉ ថ្នមពល និងអរបងកាត

សរមាប់ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
- អធវើសិកាខ ស្កលាផសពវផាយពើការរបយុទធទប់ស្កា ត់អមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍ដល់មស្តនតើ

អរកាមឱ្វាទរកសួងអដាយមានមានអនកចូលរួម ១០២នក់។ 

១៩. អងគការ ភើ អអស អាយ កមពុជ្ញ 
បង្កា រការចមលងអមអរារអអដស៍តាមរយៈការផសពវផាយ និងផចកចយ “អរស្កមអនម័យ”  
- បានអធវើការង្ករអលើកកមពស់ទើផារអរស្កមអនម័យ ជំរុញការអរបើរបាស់អរស្កមអនម័យអដាយ

បានលក់អរស្កមអនម័យចំននួ ៧,៩៣០,៨៦០ កនុងរយៈអពល៨ផខ្ ចប់ពើផខ្មករា ដល់
ផខ្សើហា ឆ្ន ២ំ០១៨។  

   ៤.២.យទុធសាស្តេតទ២ី:  បសងាើន និងរក្ាគុណភាព ការរគបដណត ប់ និងការ
រក្ាទុក្រគប់ជំហានទងំេេស់ៅក្នងុការផថទ ំពាបាលបនតសដាយយក្
ភ័េតតុាង និងការផណនជំ្ញមូលដាា ន 

១. លទធផលពិនិតយ និងពិអរោះជំងឺអៅមនទើរអពទយអោធភូមិភារទើ៥ 
មនទើរអពទយអោធភូមិភារទើ៥ សហការជ្ញមយួអងគការAHF បានផតល់អសវាពិនិតយ និង

ពិអរោះជំងឺ (អសវាកមម ART) កនុងរយៈអពល៥ផខ្ អដើមឆ្ន ២ំ០១៨ អដាយមានអនកមកអធវើអតសតឈាម 
(VCCT) សរុប ៩៤០នក់ (របុស១៩០នក់ រសើ ៨១០នក់) អនកបានមកទទួលឱ្សថ ARV សរុប 
៧៩៨នក់ (របុស ៤៦៩នក់ រសើ ៣២៩នក់) ។ អដាយផឡក អនកផដលមកទទលួអសវាពាបាលជំងឺ 
ឱ្កាសនិយម (OI) មានចំននួ១៩នក់ (របុស១៣នក់ រសើ ៦នក់)។ 

២. លទធផលការពាបាលអនកជំងឺអអដស៍អៅមនទើរអពទយរពះអកតុមាលា 
ពើឆ្ន ២ំ០១៣ ដល់ឆ្ន ២ំ០១៨ មនទើរអពទយរពះអកតុមាលាបានទទលួការពាបាលអនកផទុក   

អមអរារអអដស៍អដាយឱ្សថ ARV សរុប ១០៩៧នក់ កនុងអនះរបុស ៥៦៥នក់ រសើ៥៣២នក់ ។ 
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រូបភាពទើ១: លទធផលសអរមចបានអៅរតឹមរតើមាសទើ៣ ឆ្ន ២ំ០១៨ អធៀបនឹងអោលអៅ   ៩០-៩០-៩០ 
អៅឆ្ន ២ំ០២០ 

 
 

៣. អោងតាមរបាយការណ៍រតើមាសទើ៣ របស់មជឈមណឌ លជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ អសើផសបក 
និងកាមអរារបានបង្កា ញថ្ន មានការអកើនអឡើងនូវលទធផល ម្នអនកផទុកអមអរារអអដស៍ផដលបានដឹងពើ
ស្កថ នភាពរបស់ខ្លួនពើ ៧៩% អៅ៨៦% និងអរតាអនកទទលួឱ្សថរបឆ្ងំអមអរារអអដស៍ផដលមាន
របសិទធភាពពើ ៦៤% អៅ៨០%  អៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៥ និងឆ្ន ២ំ០១៧ ។ អបើអធៀបនឹងអោលអៅ        
៩០-៩០-៩០ អៅឆ្ន ២ំ០២០ អរតាអនកដឹងថ្នផទុកអមអរារអអដស៍បានទទលួឱ្សថរបឆ្ងំអមអរារអអដស៍
បានសអរមចរហូតដល់៩៨% កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ផដលអកើនពើ ៧៥% កនុងឆ្ន ២ំ០១៥។ ( រូបភាពទើ១ ) 
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រូបភាពទើ២: និនន ការចំនួនទើកផនលងផតល់អសវាពាបាលអដាយឱ្សថរបឆ្ងំអមអរារអអដស៍ និងអនកផទុក
អមអរារអអដស៍ផដលបានទទលួអសវារិតពើឆ្ន ២ំ០០១ មករតឹមរតើមាសទើ៤ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 
 

៤. រិតរតឹមរតើមាសទើ៤ ឆ្ន ២ំ០១៨ អសវាពាបាលអដាយឱ្សថរបឆ្ងំអមអរារអអដស៍ មាន
ចំននួ៦៨កផនលង មានចំនួនអនកជំងឺសកមមសរុបផដលកំពុងទទលួបានការពាបាលអដាយ ART ចំននួ
៥៩៨៣៧នក់ កនុងអនះមាន ៥៦៧២៦នក់ជ្ញមនុសសអពញវយ័ និង៣១១១នក់ ជ្ញកុមារ (រូបភាព
ទើ២ និងទើ៣)។ 

រូបភាពទើ៣: និនន ការចំននួអនកផទុកអមអរារអអដស៍កុមារ   និងមនុសសអពញវយ័ផដលបានទទលួអសវា
ពាបាលអដាយឱ្សថរបឆ្ងំអមអរារអអដស៍ពើរតើមាសទើ១ឆ្ន ២ំ០១៤ មករតឹមរតើមាសទើ៤ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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៥. វឌ្ឍនភាពម្នការលុបបំបាត់ការចមលងអមអរារអអដស៍ និងស្កវ យពើមាត យអៅកូនឆ្ន ២ំ០២០ 
ការអធវើអតសតឈាមរកអមអរារអអដស៍កនុងចំអណាមស្តសតើមានម្ផទអពាះ កនុងកមមវធិើលុបបំបាត់ការ

ចមលងអមអរារអអដស៍ពើមាត យអៅកូននឆ្ន ២ំ០២០ មានការអកើនអឡើងោ៉ងឆ្ប់រហ័សពើ១៦% កនុងឆ្ន ំ
២០០៧ ដល់៧៥% កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ និង៩៧%កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ កនុងចំអណាមស្តសតើមានម្ផទអពាះផដលបាន
មកពិនិតយម្ផទអពាះ និងសរមាល អៅតាមអសវាសុខាភិបាល(រូបភាពទើ៤)។ 

៦. ភាររយម្នស្តសតើមានម្ផទអពាះផទុកអមអរារអអដស៍ផដលបានទទលួឱ្សថរបឆ្ងំអមអរារអអដស៍
មានការអកើនអឡើងតាមឆ្ន ជំ្ញបនតបនទ ប់ចប់ពើ១១%អៅឆ្ន ២ំ០០៧ ដល់៧៧% អៅឆ្ន ២ំ០១៤ និង
៩៣,៨២% អៅឆ្ន ២ំ០១៧ (រូបភាពទើ៥)។ ចំផណកឯអរតាឆលងអមអរារអអដស៍ពើមាត យអៅកូន មាន
ការធាល ក់ចុះជ្ញលំដាប់ពើមយួឆ្ន អំៅមយួឆ្ន  ំ ពើ៣៧% កនុងឆ្ន ២ំ០០៧ អៅរតឹមផត១៣%កនុងឆ្ន ២ំ០១៣ 
និង៦,២% កនុងឆ្ន ២ំ០១៥(រូបភាពទើ៦)។ 

 

រូបភាពទើ៤: និនន ការម្នអរតាអធវើអតសតរកអមអរារអអដស៍កនុងចំអណាមស្តសតើមានម្ផទអពាះពើឆ្ន ២ំ០០៧-
២០១៧ (HIV Testing for Pregnant Women) 
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រូបភាពទើ៥: របាយការណ៍និនន ការអរតាស្តសតើមានម្ផទអពាះផទុកអមអរារអអដស៍ផដលបានទទលួឱ្សថរបឆ្ងំ
អមអរារអអដស៍អៅតាមឆ្ន នំើមយួៗពើ២០០៧-២០១៧ (Pregnant Women on ART by Year) 

 
 

រូបភាពទើ៦: អរតាឆលងអមអរារអអដស៍ពើមាត យអៅកូនអៅតាមឆ្ន នំើមយួៗMother-to-Child 
Transmission Rate 
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៤.៣. យទុធសាស្តេតទី៣:  កាត់បនថយផលប ៉ះពាលន់នសមសរាគសេដេ ៍និងជំងឺ   
សេដេ៍តាមរយៈការបសងាើនការរគបដណត ប់េនតរាគមន៍ផដលោន
គុណភាព និងរបេទិធភាព 

-  អរៀបចំកិចចរបជំុរកុមការង្ករបអងាើតបរោិកាសោរំទការអឆលើយតបអមអរារអអដស៍  និងជំងឺ  
អអដស៍សរមាប់រកុមរបជ្ញជនរបឈមមុខ្ខ្ពស់អៅអខ្តតបនទ យមានជ័យ។ 

- បានអរៀបចំបញ្ា ើអឈាម ះអនកផទុកអមអរារអអដស៍ និងអនកជំងឺអអដស៍អដើមបើចងរកងបញ្ា ើររួស្ករ 
រកើរកសរមាប់សមាភ សន៍ និងអផទៀងផ្ទទ ត់បញ្ា ើអឈាម ះអនកជំងឺអអដស៍អផាើអៅរកសួងផផនការរមួ
មានអខ្តត៖ ឧតតរមានជ័យ កំពង់ធំ និងរាជធានើភនំអពញ ឆ្ន ២ំ០១៨។  

-  បានបញ្ច ប់និោមរបតិបតតិ សតើពើការដាក់បញ្ចូ លការអឆលើយតបអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍
កនុងផផនការអភិវឌ្ឍឃុ-ំសង្កា ត់ និងវនិិអោរឃុ-ំសង្កា ត់។ 

- អ.ជ.ប.ជ.អ ពំុបានទទួលរបាយការណ៍ផលូវការណាមយួសតើពើការមាក់ង្កយ និងការអរ ើសអអើង
អលើអនកផទុកអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍អឡើយ។  

- អ.ជ.ប.ជ.អ បានសរមបសរមួលការសិកាសតើពើការមាក់ង្កយអលើអនកផទុកអមអរារអអដស៍
អលើកទើ២ (Stigma Index 2.0) អដាយការោរំទ និងសហការពើ NCHADS  អងគការ 
FHI360, Pop Council, CPN+, HP+, UNAIDS  និងស្កថ ប័នជ្ញតិពាក់ព័នធ  សំខាន់ៗ។ 
ការសិកាអនះនឹងរតូវរបរពឹតតអៅអៅកនុងអខ្តត រាជធានើចំននួ៦រឺ៖ រាជធានើភនំអពញ អខ្តត   
កណាត ល អខ្តតបាត់ដំបង អខ្តតបនទ យមានជ័យ អខ្តតកំពង់ចម និងអខ្តតអសៀមរាប។  

- អរគអលខាធិការដាឋ ន អ.ជ.ប.ជ.អ បានចុះផសពវផាយនូវនិោមរបតិបតតិសរមាប់បញ្ចូ ល
កមមវធិើអអដស៍អៅកនុងផផនការអភិវឌ្ឍ និងវនិិអោរ ឃុ-ំ សង្កា ត់អៅអខ្តតឧតតរមានជ័យ។  

- បានបញ្ច ប់ការង្ករអតតសញ្ជា ណកមមររួស្កររកើរក ចំននួ ១៣,៤៥៨នក់ កនុងរាជធានើ អខ្តត 
ចំនួន៩ (សទឹងផរតង រកអចះ កំពង់ធំ អសៀមរាប កំពង់ចម តបូងឃមុ ំ ឧតតរមានជ័យ 
បនទ យមានជ័យ និងរាជធានើភនំអពញ) អដាយបានផតល់ប័ណឌ រកើរកដល់ររួស្ករផដលមាន
ផទុកអមអរារអអដស៍បានចំនួន១៥៩៨ររសួ្ករ(១៧%)។ 

៤.៤. យទុធសាស្តេតទី៤:  ការដឹក្នេំរមបេរមួលភាគីពាក្់ព័នធ ការសក្ៀរគរ និង 
ផបងផចក្ធនធាន(ជ្ញយទុធសាស្តេតពាក្់ព័នធនងឹយទុធសាស្តេតទងំ៥សទៀត)  

កនុងការពរងឹងការដឹកនកំារអឆលើយតបទូលំទូលាយ និងពហុវស័ិយអៅនឹងការ រាលដាលអមអរារ
អអដស៍ និងជំងឺអអដស៍អៅទូទងំរបអទស អាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍បានអរបើរបាស់នូវអវទិកា
ចមបងមយួចំននួដូចជ្ញ កិចចរបជំុ វរគបណតុ ះបណាត ល និងការចុះរបារស័យទក់ទងផ្ទទ ល់ ជ្ញមយួនឹងរណៈ
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កមាម ធិការរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍រកសួង  រដឋអលខាធិការដាឋ ន រាជធានើអខ្តត រកុង ខ្ណឌ  រសុក និង
សង្កា ត់ ឃុ ំ អដើមបើរតួតពិនិតយនូវវឌ្ឍនភាព បញ្ជា ការលំបាក និងផតល់ការោរំទជ្ញដំអណាះរស្កយ ឬជ្ញ
អនុស្កសន៍។ 

១. ថ្នន ក់ដឹកន ំ អ.ជ.ប.ជ.អ បានអនុម័តជ្ញអោលការណ៍ម្នការអរៀបចំផផនការយុទធស្កស្តសតជ្ញតិ
អឆលើយតបនឹងអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍អលើកទើ៥ឆ្ន ២ំ០១៩ ដល់ឆ្ន ២ំ០២៣ ។ 

២. រកុមការង្កររមួោន រវាងរដាឋ ភិបាល និងម្ដរូអភិវឌ្ឍរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍បានអរៀបចំកិចចរបជំុ 
ចំននួ២អលើក អដាយសអរមចបាននូវ៖ 

- បចចុបបននភាពសតើពើការអនុវតតរអរមាងមូលនិធិសកលឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់ឆ្ន ២ំ០២០។ 
- ឯកភាពអលើការអរៀបចំផផនការយុទធស្កស្តសតជ្ញតិ សរមាប់ការអឆលើយតបអមអរារអអដស៍ និង

ជំងឺអអដស៍ជ្ញពហុវស័ិយអលើកទើ៥។ 
- ឯកភាពអលើរបាយការណ៍វាយតម្មល អលើការអរតៀមអឆលើយតបការង្ករចំអពាះអមអរារអអដស៍ និង

ជំងឺអអដស៍កនុងដំណាក់កាលអនតរកាល។ 
- ឯកភាពអលើការអរៀបចំផផនទើបង្កា ញផលូវសរមាប់ការអឆលើយតបអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍

របកបអដាយចើរភាព។  

៣. កិចចរបជំុអពញអងគអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ អលើកទើ១ 
អ.ជ.ប.ជ.អ បានអរៀបចំកិចចរបជំុអពញអងគអលើកទើ១ ឆ្ន  ំ ២០១៨ អដាយបានពិនិតយ និង

ពិអរោះពិភាកាអលើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរយៈអពល៦ផខ្អដើមឆ្ន ២ំ០១៨ និងទិសអៅបនតរយៈអពល៦
ផខ្ចុងឆ្ន  ំតាមរយៈការអនុម័តនូវអសចកតើសអរមចចិតតរបស់ កិចចរបជំុផងផដរ។ 

៤. ពិធើអបអរស្កទរសមិទធផល២៥ឆ្ន  ំម្នការអឆលើយតបនឹងអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍ 
អ.ជ.ប.ជ.អ បានអរៀបចំពិធើអបអរស្កទរសមិទធផល២៥ឆ្ន មំ្នការអឆលើយតបនឹងអមអរារអអដស៍ 

និងជំងឺអអដស៍ជ្ញលកខណៈពហុវស័ិយ និងការអបតជ្ញា ចិតតអឆ្ព ះអៅបញ្ច ប់ការរាលដាលអមអរារអអដស៍អៅ
ឆ្ន ២ំ០២៥។  

៥. យុទធស្កស្តសតធាននិរនតរភាពម្នការអឆលើយតបអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍ 
-  អ.ជ.ប.ជ.អ  បានសហការជ្ញមយួអងគការ  UNAIDS  អរៀបចំសិកាខ ស្កលាពិអរោះអោបល់

សតើពើការអរៀបចំផផនទើបង្កា ញផលូ វកនុងការអឆលើយតបនឹងអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍
របកបអដាយចើរភាពអៅកមពុជ្ញ។ 

- រកុមការង្ករធាននិរនតរភាពម្នការអឆលើយតបអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍បានអរៀបចំកិចច
របជំុ២អលើក អដាយសអរមចបានឯកស្ករវាយតម្មលពើការអរតៀមអឆលើយតបអមអរារអអដស៍ និង
ជំងឺអអដស៍  ផដលមានផផនទើចងាុលផលូវ  (Roadmap) បង្កា ញពើការរបឈម(Identified 
Risk)  ផផនការយុទធស្កស្តសត  និងផផនការសកមមភាព   សរមាប់ដំណាក់កាលអនតរកាល។ 
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៦. អ.ជ.ប.ជ.អ បានដឹកនសំរមបសរមួលកិចចរបជំុរណៈកមាម ធិការសរមបសរមួលមូលនិធិសកល
កមពុជ្ញ(CCC) អដើមបើពិភាកា  និងពិនិតយអៅអលើវឌ្ឍនភាព និងលកខខ្ណឌ សរមាប់ការចប់អផតើមម្នការអនុវតត
រអរមាងកមមវធិើរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ រអបង និងររុនចញ់សរមាប់ឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់ឆ្ន ២ំ០២០។ 

៧. តំផណងរបធានរណៈកមាម ធិការសរមបសរមួលមូលនិធិសកលរតូវបានអផទរពើឯកឧតតមអទស
រដឋមស្តនតើ អអៀង មូលើ  របធានអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ និងរបធានរណៈកមាម ធិការសរមប
សរមួលមូលនិធិសកល (CCC) ជូនដល់ ឯកឧតតម ផហម វណណឌ្ើ អនុរដឋអលខាធិការរកសួងអសដឋកិចច
និងហរិញ្ាវតថុ និងជ្ញរបធានអាណតតិថមើរបស់ CCC អៅទើសតើការរកសួងអសដឋកិចច និងហរិញ្ាវតថុ។ 

៨. អ.ជ.ប.ជ.អ  បានដឹកនកិំចចរបជំុអលើកទើ២ម្នយនតការសរមបសរមួលមូលនិធិសកលសរមាប់
មណឌ លតំបន់អាសុើប៉ាសុើហវិកខាងលិចម្នរកុមរបឹកាភិបាលមូលនិធិសកលនម្ថងទើ២៥ ផខ្អមស្ក ឆ្ន ំ
២០១៨ អៅអខ្តតអសៀមរាបកនុងអនះឯកឧតតមអទសរដឋមស្តនតើ  អអៀង មូលើ រតូវបានអរជើសតាងំជ្ញសមាជិក
រកុមរបឹកាភិបាលមូលនិធិសកលសរមាប់មណឌ លតំបន់អាសុើប៉ាសុើហវកិ។  

៩. ឯកឧតតមអទសរដឋមស្តនតើ  អអៀង មូលើ  បានដឹកនកំាររបជំុមណឌ លតំណាងតំបន់ប៉ាសុើហវកិ
ខាងលិច៖ 
-   ការអធវើបចចុបបននភាពអំពើកិចចរបជំុរណៈកមាម ធិការបអចចកអទស ។ 
-   ការពិនិតយអមើលអលើរអបៀបវារៈម្នកិចចរបជំុរកុមរបឹកាភិបាលអលើកទើ៤០។ 
-   អសចកតើរបកាសរបស់មណឌ លតំណាងតំបន់ប៉ាសុើហវកិខាងលិច ។ 
- ការអរតៀមលកខណៈសរមាប់របតិភូមណឌ លតំណាងតំបន់ សមាសភាព តនួទើ និងការទទលួ

ខុ្សរតូវ។ 
-  មតិអលើអោលការណ៍ផណនរំបតិបតតិការម្នមណឌ លតំណាងតំបន់ប៉ាសុើហវិកខាងលិច ។ 

១០. កិចចរបជំុរណៈកមាម ធិការយុទធស្កស្តសតរកមុរបឹកាភិបាលមូលនិធិសកលអៅរបអទសសវើស  
ម្ថងទើ៦ ផខ្តុលា ឆ្ន ២ំ០១៨ ឯកឧតតមអទសរដឋមស្តនតើ អអៀង មូលើ របធានអាជ្ញា ធរជ្ញតិ

របយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ និងជ្ញសមាជិករកុមរបឹកាភិបាលមូលនិធិសកល បានដឹកនរំណៈរបតិភូអៅ
ចូលរមួកិចចរបជំុរណៈកមាម ធិការយុទធស្កស្តសតម្នរកុមរបឹកាភិបាលមូលនិធិសកលអៅរបអទសសវើស។  

១១. របជំុរកមុរបឹកាបអចចកអទស អ.ជ.ប.ជ.អ 
អរគអលខាធិការដាឋ នបានដឹកនកិំចចរបជំុរកុមរបឹកាបអចចកអទស អ.ជ.ប.ជ.អ ចំនួន១០អលើក។ 

- ផសពវផាយអសចកតើសអរមចចិតតកិចចរបជំុអពញអងគ អ.ជ.ប.ជ.អ អលើកទើ២ ឆ្ន ២ំ០១៧ និង
អលើកទើ១ ឆ្ន ២ំ០១៨។ 

- តាមដាន និងអរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពសតើពើ ការអឆលើយតបអមអរារអអដស៍ និងជំងឺ      
អអដស៍។ 

- ផចករផំលកចំអណះដឹង ជំនញ និងបទពិអស្កធន៍ ថមើៗ សតើពើការអឆលើយតបចំអពាះអមអរារ   
អអដស៍ និងជំងឺអអដស៍ ពើរកសួងស្កថ ប័ន និងអងគការជ្ញម្ដរូ។ 
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- ពិភាកាផសវងរកដំអណាះរស្កយការង្ករបអចចកអទស ជូនសមាជិកអ.ជ.ប.ជ.អ។ 
- អ.ជ.ប.ជ.អ បានទទួលអំអណាយអាហារបំប៉នសុខ្ភាពអខ្មរបូប៊ើយូទិក(KEM Probiotic) 

ពើមូលនិធិរើណាល់ តំណាងអដាយអលាកឱ្សថបណឌិ ត ម្ហ លើអ៊ាង របធានមូលនិធិ និង
ជ្ញរបធានសហរោសផលិតឱ្សថអប៉អប៉អឹម និងរកុមហុ៊នខ្នហវើអរល។  

១២. អរគអលខាធិការដាឋ ន អ.ជ.ប.ជ.អ  បានសរមបសរមួលកិចចរបជំុរបចរំតើមាសម្នរកុមការង្ករ 
បអចចកអទសថ្នន ក់ជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍កនុងចំអណាម បុរសរសលាញ់បុរស និងរសើរសស់ អដើមបើ
តាមដានស្កថ នភាពរបឈម វឌ្ឍនភាពការង្ករ និងរបសិទធភាពម្នការអនុវតតផផនការ។ 

១៣. អរគអលខាធិការដាឋ ន អ.ជ.ប.ជ.អ សហការជ្ញមួយរកសួងស្កធារណការ និងដឹកជញ្ាូ នបាន
អរៀបចំរអរមាងការអនុវតតកមមវធិើយុទធនការ ផសពវផាយអប់រ ំ អំពើអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍  កនុង 
សហរមន៍តាមបណាត យផលូវជ្ញតិអលខ្៣ (កំពត - វាលអរញ)  និងផលូវជ្ញតិអលខ្៧ (តបូងឃមុ-ំរកអចះ) អរកាម
រអរមាងររប់ររងផលូវថនល់ទើ២ (Road Asset Management Project-II: RAMP-II) ។ 

១៤. វឌ្ឍនភាព និងសមិទធផលម្នការអនុវតតយុទធស្កស្តសតចលនរបភពធនធាន 
- អ.ជ.ប.ជ.អ បនតសហការជ្ញមយួរណៈកមាម ធិការសរមបសរមួលមូលនិធិសកល កនុងការ

បនតផសវងរកការោរំទថវកិាជ្ញបនតអទៀត អៅអរកាយឆ្ន ២ំ០១៩។ 
- អ.ជ.ប.ជ.អ បនតសហការជ្ញមយួរកសួងអសដឋកិចច និងហរិញ្ាវតថុ កនុងការបអងាើនថវកិាជ្ញតិ 

អដើមបើបំអពញនូវរមាល តម្នការធាល ក់ចុះនូវការោរំទថវកិាអនតរជ្ញតិជ្ញបនតបនទ ប់។ 
- អ.ជ.ប.ជ.អ បានបញ្ច ប់នូវរអរមាងផផនការថវកិាជ្ញតិឆ្ន ២ំ០១៩ អដើមបើអសនើសុកំារអនុម័តពើ

រកសួងអសដឋកិចច និងហរិញ្ាវតថុ។ 

៤.៥. យទុធសាស្តេតទី៥: បងា និងបសងាើតបរសិាថ នការោរំទ តាមរយៈការយល់
ដឹងនិងការេនុវតតចាប់ និងសោលនសោបាយឱ្យកាន់ផតរបសេើរស ើង 

១. អរគអលខាធិការដាឋ ន អ.ជ.ប.ជ.អ បានសហការជ្ញមយួសមាជិក និងម្ដរូការង្ករបានអរៀបចំ
បញ្ច ប់អសចកតើរពាងអោលការណ៍ផណនជំ្ញតិសតើពើ “ ការបង្កា រការចមលងអមអរារអអដស៍ជ្ញសកលអៅតាម
ររឹះស្កថ នមិនផមនសុខាភិបាល ” ។ 

២. អរគអលខាធិការដាឋ ន អ.ជ.ប.ជ.អ បានចុះផសពវផាយនូវនិោមរបតិបតតិសរមាប់បញ្ចូ លកមម
វធិើអអដស៍អៅកនុងផផនការអភិវឌ្ឍ និងវនិិអោរឃុ-ំសង្កា ត់ អៅអខ្តតឧតតរមានជ័យ។ 

៣. រកសងួទំនក់ទំនងជ្ញមយួរដឋសភា~រពឹទធសភា និងអធិការកិចច  
- បានផសពវផាយចាប់អអដស៍ ចំននួ ៣អលើក រឺអៅអខ្តតបនទ យមានជ័យ និងអខ្តតបាត់ដំបង  

អខ្តតកំពត អដាយមានអនកចូលរមួសរុប ១០៨៨ នក់/រសើ ២៩៣ នក់។ 
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- បានបស្តញ្ជា បនូវការយល់ដឹងពាក់ព័នធនឹងអមអរារអអដស៍ ជំងឺអអដស៍ ពិអសសអោលការណ៍
៣សូនយ អៅររប់អវទិកាផសពវផាយចាប់ននរបស់រកសួង បានចំននួ១៣អលើក អៅ២០ 
រកុង-រសុក កនុង៩អខ្តត មាន អខ្តតឧតារមានជ័យ កំពង់សពឺ ម្រពផវង បនទ យមានជ័យ បាត់
ដំបង អខ្តតកំពត អខ្តតតាផកវ អខ្តតអពាធិ៍ស្កត់ និងអខ្តតម្ប៉លិន អដាយមានអនកចូលរមួសរុប 
៧ ៦២៤ នក់  / រសើ ២៨៣៨ នក់។ 

៤.៦. យុទធសាស្តេតទី៦:  បសងាើនរបព័នធតាមដាន និងវាយតនមលការសឆលើយតប  
សមសរាគសេដេ៍ និងជំងឺសេដេ៍ផតមួយ (ជ្ញយទុធសាស្តេតពាក្់ព័នធនឹង
យទុធសាស្តេត៥សទៀត)  

៤.៦ .១.  ផផនការយទុធសាស្តេតជ្ញតិ និងផផនការេក្មមភាព 
- បានដឹកនរំកុមការង្ករថ្នន ក់ជ្ញតិអធវើការពិនិតយអឡើងវញិ នូវផផនការយុទធស្កស្តសតជ្ញតិអលើក   

ទើ៤ និងអរៀបចំអសចកតើរពាងផផនការយុទធស្កស្តសតជ្ញតិទូលំទូលាយ និងពហុវស័ិយអឆលើយតប
អមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍អលើកទើ៥(២០១៩-២០២៣)។ 

- បានចូលរមួផតល់ធាតុចូលសតើពើការអឆលើយតបអៅនឹងជំងឺអអដស៍សរមាប់អធវើផផនការអភិវឌ្ឍជ្ញតិ
របស់រាជរដាឋ ភិបាលឆ្ន ២ំ០១៩ ដល់ឆ្ន ២ំ០២៣ ផដលសរមបសរមួលអដាយរកសួង
ផផនការ ។ 

- បានបញ្ច ប់ផផនការរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍របស់អាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍សរមាប់
ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

- បានបញ្ច ប់ការអរៀបចំផផនទើបង្កា ញផលូវថ្នន ក់ជ្ញតិ សរមាប់ការលុបបំបាត់ការចមលងអមអរារ   
អអដស៍ និងស្កវ យពើមាត យអៅកូន រមួទងំ Poster និងឧបករណ៍តាមដានពាក់ព័នធ អដាយ
ការសហការរវាង NCHADS, NMCHC និង UNAIDS។   

៤.៦.២. របាយការណ៍ជ្ញតិ និងេនតរជ្ញតិ 
- បានអរៀបចំអសចកតើរពាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព និងសមិទធផលម្នការអឆលើយតបជ្ញតិទូលំ

ទូលាយ និងពហុវស័ិយអៅនឹងអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍របចឆំ្ន ២ំ០១៨។ 
- បានបញ្ច ប់អសចកតើរពាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្នការអឆលើយតបអៅនឹងអមអរារអអដស៍ និង

ជំងឺអអដស៍២០១៨ (GARPR 2018)អផាើជូនអៅអងគការសហរបជ្ញជ្ញតិ។  
- អ.ជ.ប.ជ.អ បានបញ្ច ប់ការវភិារទិននន័យ សតើពើការអអងាតជ្ញតិការចំណាយអលើការរបយុទធ

នឹងជំងឺអអដស៍អលើកទើ៦ ឆ្ន ២ំ០១៦ និង២០១៧ (NASA VI 2016-2017) និងអរៀបចំ
សរអសររបាយការណ៍ អដាយការសហការ និងោរំទពើ UNAIDS, HP+។ 

- បានបញ្ច ប់ការសិកាសតើពើ IBBS អធវើកនុងចំអណាមអនកអរបើរបាស់ / អនកចក់អររឿងអញៀនអដាយ
សរមបសរមួលអដាយមជឈមណឌ លជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ អសើផសបក និងកាមអរារ។ 
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៤.៦.៣. ការផសពវផាយ និងការសរបើរបាេព់័ត៌ោន  
ក. ការអរៀបចំ និងផសពវផាយរបាយការណ៍  

ជ្ញលទធផលសរមាប់ឆ្ន ២ំ០១៨ អនះអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ បានអរៀបចំជ្ញបនត
បនទ ប់នូវរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព និងសមិទធិផលកនុងទរមង់ជ្ញរបចផំខ្ របចឆំមាស របចឆំ្ន ២ំ០១៨ 
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្នការអឆលើយតបអៅនឹងអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍២០១៨អផាើជូនអៅអងគការ
សហរបជ្ញជ្ញតិ(GARPR 2018) និងរបាយកាណ៍សតើពើការអអងាតជ្ញតិការចំណាយអលើការរបយុទធនឹងជំងឺ
អអដស៍អលើកទើ៦ ឆ្ន ២ំ០១៦ និង២០១៧ (NASA VI 2016-2017) ជ្ញភាស្កផខ្មរ និងជ្ញភាស្ក
អង់អរលស អដើមបើអផាើជូនអៅរាជរដាឋ ភិបាល រដឋសភាជ្ញតិ ម្ដរូអភិវឌ្ឍ និងអធវើការផសពវផាយជ្ញស្កធារណៈ។ 

ខ្. ការអរៀបចំ និងផសពវផាយតាមអរហទំព័រ 
អរគអលខាធិការដាឋ នអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍បានបនតររប់ររង និងដាក់បញ្ចូ លជ្ញ

បនតបនទ ប់នូវឯកស្ករថមើៗ ទងំអស់ផដលបានផលិតអចញអដាយសមាជិក សមាជិកា អាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធ
នឹងជំងឺអអដស៍ទងំអស់។ អៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៨អនះ អយើងមានឯកស្ករ និងព័ត៌មានថមើៗជ្ញអរចើនផដល
បានដាក់បញ្ចូ លកនុងអរហទំព័រជ្ញរមួបានចំននួ ១១៩ចាប់ មានអនកចូលអានសរុប ១៥៤៤៦៣នក់
រិតរតឹមម្ថងទើ៣០ ផខ្មករា ឆ្ន ២ំ០១៩ ផដលឯកស្ករទងំអនះមាន វរគបណាុ ះបណាា ល សិកាខ ស្កលា 
កិចចរបជំុថ្នន ក់ជ្ញតិ និងថ្នន ក់អនតរជ្ញតិ រពមទងំរបាយការណ៍អផសងៗជ្ញអរចើន ។ 

៥. សេចក្តីេននិដាា ន 
១. យុទធស្កស្តសតដឹកន ំ ររប់ររង និងសរមបសរមួលការអឆលើយតបទូលំទូលាយ និងពហុវស័ិយអៅ

នឹងការរាលដាលអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍ទងំអៅថ្នន ក់ជ្ញតិ និងថ្នន ក់អរកាមជ្ញតិបានរបរពឹតតអៅ
តាមផផនការរោន់ផតចំននួដង ម្នកិចចរបជំុមិនបានសអរមចអៅតាមអោលអៅផដលបានកំណត់ទុកអនះ
អទ អដាយស្ករផតបញ្ជា ោរំទថវកិា។ 

២. យុទធស្កស្តសតបង្កា របានរបរពឹតតអៅតាមផផនការជ្ញពិអសសអៅកនុងចំអណាមរកុមរបឈមខ្ពស់ ផត
របឈមនឹងបញ្ជា ររបដណត ប់អៅអលើភូមិស្កស្តសត និងរកុមអោលអៅមិនបានររប់រជុងអរជ្ញយ អដាយស្ករ
ផតមានអងគការមយួចំនួនបានបញ្ច ប់រអរមាងជ្ញស្កថ ពរ និងមិនទន់មានអងគការអផសងអៅជំនសួបានទន់
អពលអៅអឡើយ។  

៣. ចំអពាះព័ត៌មានសតើពើវតតមានអរស្កមអនម័យ រឺទទួលបានផតពើអងគការមិនផមនរដាឋ ភិបាល ផត
អៅកងវះព័ត៌មានពើស្កថ ប័នស្កធារណៈ និងពើស្កថ ប័នឯកជន(រកសួងសុខាភិបាល)។  

៤. យុទធស្កស្តសតផថទ ំ និងពាបាលអនកផទុកអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍អដាយឱ្សថរបឆ្ងំ
នឹងអមអរារអអដស៍បានរបរពឹតតអៅអដាយរលូន និងរបកបអដាយរបសិទធភាព (៨៦% ៩៨% ៨០%) 
របកបអដាយកតើសងឃឹមខ្ពស់កនុងការឈានអៅសអរមចបាននូវអោលអៅ ៩០-៩០-៩០ ទងំរសុងអៅ
ឆ្ន ២ំ០២០ ខាងមុខ្អនះ។ 
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៥. យុទធស្កស្តសតផតល់អសវាោរំទសងគមអៅដល់អនកផទុកអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍ និងជន
រងអរោះអដាយស្ករផលប៉ះពាល់ម្នជំងឺអអដស៍រឺបានរបរពឹតតអៅជ្ញរបច ំផតអៅមានការលំបាក កនុងការ
ផញកព័ត៌មានឲ្យដាច់ពើោន ជ្ញមយួជនរងអរោះផដលោម នផទុកអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍។ 

៦. យុទធស្កស្តសតកាត់បនថយការអរ ើសអអើងអៅអលើអនកផទុកអមអរារអអដស៍ និងអនកជំងឺអអដស៍អៅកមពុជ្ញ 
អៅផតបង្កា ញនូវសញ្ជា វជិាមានកនុងការឈានអៅបញ្ច ប់ការអរ ើសអអើងទងំរសុង អរពាះោម នរបាយការណ៍
ពើករណើ ណាមយួ សតើពើការអរ ើសអអើងអៅអលើអនកផទុក អមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍អទ។ 
 

៦. ផដនក្ណំត ់
អៅឆ្ន ២ំ០១៨អនះ ជ្ញការកត់សំោល់អឃើញថ្ន ការផតល់របាយការណ៍មិនទន់អពលអវលា ឬ

មិនបានអផាើមក អ.ជ.ប.ជ.អ រឺបានប៉ះពាល់ដល់ការអរៀបចំនូវរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពជ្ញតិកនុងការអឆលើយ
តបអៅនឹងការរាលដាលអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍ អរពាះថ្នវាជ្ញការបាត់បង់នូវព័ត៌មានផដលតំណាង
ឱ្យការអឆលើយតបជ្ញតិទងំមូល។ អទះជ្ញោ៉ងណាក៏អដាយ ក៏ការអផាើទិននន័យមកកាន់ អ.ជ.ប.ជ.អ មាន
លកខណៈលារបអសើរជ្ញងឆ្ន មុំនៗ ទងំបរមិាណ និងរុណភាព។ 

ចំអពាះសមាជិក អ.ជ.ប.ជ.អ ផដលបានអផាើទិននន័យ ឬរបាយការណ៍មក អ.ជ.ប.ជ.អ រឺអៅមិនទន់
មានលកខណៈររប់រជុងអរជ្ញយអៅអឡើយរឺអៅមានរមាល ត និងខ្វះសុរកិតភាពម្នទិននន័យ ឬព័ត៌មាន 
ឧទហរណ៍ រមាល តចំននួរកុមអោលអៅ រមាល តចំននួអសវា។ល។ 

ភាពយតឺោ៉វម្នការទទលួបាននូវថវកិាជំនយួសរមាប់ការចំណាយ នឱំ្យប៉ះពាល់ោ៉ងខាល ងំ
អៅដល់ការ ពនាអពលកនុងការអនុវតតសកមមភាពរនលឹះមយួចំនួនដូចជ្ញកិចចរបជំុដឹកន ំ ររប់ររង និង
សរមបសរមួលរបស់រណៈកមាម ធិការ និងអលខាធិការដាឋ នរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ទងំអៅថ្នន ក់ជ្ញតិ និង
ថ្នន ក់អរកាមជ្ញតិ។ 

៧. េនុសាេន ៍ 
១. អាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ រកសួង ស្កថ ប័នពាក់ព័នធនន និងម្ដរូអភិវឌ្ឍអរៀបចំ

បញ្ច ប់ និងដាក់ឱ្យអនុវតតផផនការយុទធស្កស្តសតជ្ញតិទូលំទូលាយ និងពហុវស័ិយអឆលើយតបអៅនឹងអមអរារ
អអដស៍ និងជំងឺអអដស៍អលើកទើ៥ ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ និងយុទធស្កស្តសតជ្ញតិធានចើរភាព សរមាប់អឆលើយ
តបការង្កររបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ អៅកនុងរពះរាជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ។ 

២. អាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ បញ្ចូ លសកមមភាពផដលបានអលើកអឡើង អៅកនុងផផនទើ
ចងាុលផលូវ ម្នការអឆលើយតបអដាយចើរភាពអៅកនុងផផនការយុទធស្កស្តសតជ្ញតិទូលំទូលាយ និងពហុវស័ិយ
អឆលើយតបអៅនឹងអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍អលើកទើ៥ ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣។ 

៣. អាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ រតូវសហការជ្ញមយួរកសួងមហាម្ផទ និងរកសួងអសដឋកិចច 
និងហរិញ្ាវតថុអដើមបើផតល់ថវកិាអនុវតតការបស្តញ្ជា បការង្កររបយុទធនឹងអមអរារអអដស៍ ជំងឺអអដស៍អៅកនុង
ផផនការអភិវឌ្ឍរយៈអពលរបាឆំ្ន  ំនិងកមមវធិើវនិិអោរបើឆ្ន រំកិំលរបស់ ឃុ ំសង្កា ត់។ 
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៤. រកសួងសុខាភិបាល និងរកសួងផផនការរតូវកំណត់ថ្នអនកផទុកអមអរារអអដស៍ជ្ញរកុមរបជ្ញជន
ង្កយរងអរោះផដលរតូវទទួលបានអតតសញ្ជា ណររួស្កររកើរក និងមូលនិធិសមធម៌ផដលធានដល់ការ
ទទលួបានអសវាផថទសុំខ្ភាព និងការោពំារសងគម។ 

៥. រកសួងសុខាភិបាល និងរកសួងអសដឋកិចច និងហរិញ្ាវតថុ រតូវផកសរមួលនិងអរៀបចំវធិាន និង
នើតិវធិើកនុងការផតល់ថវកិាអដើមបើឱ្យរសុករបតិបតតិ មនទើរអពទយបផងាក និងមណឌ លសុខ្ភាពមានថវកិាផ្ទទ ល់
សរមាប់ការង្ករអឆលើយតបអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍។ 

៦. ទើសតើការរណៈរដឋមស្តនតើ រកសួងមហាម្ផទ រកសួងអសដឋកិចច និងហរិញ្ាវតថុ រកសួងសុខាភិបាល និង
អាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ រតូវទទលួស្កគ ល់តនួទើសំខាន់របស់អងគការសងគមសុើវលិកនុងការ
អឆលើយតបនឹងអមអរារអអដស៍ ជំងឺអអដស៍ និងបនតោរំទឱ្យមានការចូលរមួបនតអទៀតតាមរយៈការផតល់មូល
និធិពើរាជរដាឋ ភិបាល តាមលទធភាពថវកិាជ្ញតិ។  

៧. ឧតតមរកុមរបឹកាអសដឋកិចចជ្ញតិរតូវសិកាលំហថវកិា អដើមបើធានការអនុវតតការអបតជ្ញា ចិតត
របស់រាជរដាឋ ភិបាលកនុងការបញ្ច ប់បញ្ជា អអដស៍អៅកនុងឆ្ន ២ំ០២៥។ 

៨. រកសួងសុខាភិបាលរតូវបនតពរងឹងធនធានមនុសស ការអធវើលទធកមម ការផគត់ផគង់ឱ្សថបរកិាខ រ 
និងរបព័នធព័ត៌មាន អដើមបើបស្តញ្ជា បការអឆលើយតបការរាលដាលអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍ឱ្យកាន់ផត
មានរបសិទធភាព និងធានចើរភាព។ 

ឯក្សារសោង  
១.  របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព និងសមិទធផលម្នការអនុវតតរអរមាងផផនការសកមមភាពអឆលើយតប

ទូលំទូលាយ និងពហុវស័ិយអៅនឹងការរាលដាលអមអរារអអដស៍ និងជំងឺអអដស៍របចឆំមាសទើ២ ឆ្ន  ំ
២០១៨។ 

២. កំណត់អហតុកិចចរបជំុអពញអងគសមាជិកអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍អលើកទើ១ និងអលើក
ទើ២ ឆ្ន ២ំ០១៨។ 

៣. របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព និងសមិទធផលរបស់រណៈកមាម ធិការរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍រកសួង 
រាជធានើ អខ្តត។ 

៤. របាយការណ៍សកមមភាព និងសមិទធផលការង្កររបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ ម្ដរូអភិវឌ្ឍ អងគការ
សងគមសុើវលិអផាើមកអរគអលខាធិការ អ.ជ.ប.ជ.អ ។ 

៥. អសចកាើសអរមចចិតតកិចចរបជំុអពញអងគអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍អលើកទើ២ ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
 


