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១. អសចរដីអផដើម្  

យោងយៅតាមអណត្ថិដដលមានដចងក្បុងទស្សនៈវសិ្សយ័ យបស្ក្ក្មមដដលក្ំណត់្យោយ 
ចាប់ស្ឋីពីការបង្កា រ និងការរបយុទនទប់ស្កា ត់្ការរកី្រាលោលយមយរាគយអដស៍្ និងជំងឺយអដស៍្ និង       
អនុរកឹ្ត្យរបស់្រាជរោឌ ភិបាលស្ឋីពីការរបរពឹត្ថយៅរបស់្អាជ្ញញ ធរជ្ញតិ្របយុទននឹងជំងឺយអដស៍្ និងយោង 
តាមគយរមាងដផនការយុទនស្កស្តស្ថជ្ញតិ្ទូលំទូលាយ និងពហុវស័ិ្យយឆីលយត្បយៅនឹងការរកី្រាលោល
យមយរាគយអដស៍្ និងជំងឺយអដស៍្ និងយុទនស្កស្តស្ថរបស់្អាជ្ញញ ធរជ្ញតិ្របយុទននឹងជំងឺយអដស៍្  រកុ្មរបឹក្ា
បយចចក្យទស្ រកុ្មរបឹក្ាយោលនយោបាយ របស់្អាជ្ញញ ធរជ្ញតិ្របយុទននឹងជំងឺយអដស៍្មានត្នួាទី 
ស្ំខាន់ណាស់្ ក្បុងការស្រមបស្រមួល ជំនយួការបយចចក្យទស្ ត្នួាទី ផថល់ទិស្យៅ និងអនុស្កស្ន៍ 
ក្បុងការកំ្ណត់្យុទនស្កស្តស្ថ គយរមាងដផនការស្ក្មមភាព យោលការណ៍ដណនានំានា រមួទងំរបព័នន 
តាមោន និងវាយត្ម្មលយលរីបស្ិទនភាព និងយជ្ញគជ័យ ដដលបានមក្ពីការអនុវត្ថគយរមាងដផនការ 
ស្ក្មមភាពទងំយនាោះផងដដរ។ 

២.                     
 រពឹក្ម្ងង                                  . .២៥៦២          ទី០៥ ដែ    ឆ្ប  ំ

២០១៨ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិ្របយុទននឹងជំងឺយអដស៍្ បានយរៀបចំស្នបិបាត្បូក្ស្រុបលទនផលការង្កររបចឆំ្ប ំ
២០១៨ និងយលីក្ទិស្យៅដផនការស្ក្មមភាពរបចឆំ្ប ២ំ០១៩ របស់្អាជ្ញញ ធរជ្ញតិ្របយុទននឹងជំងឺ 
យអដស៍្ យរកាមអធិបតី្ភាពដ៏ែពង់ែពស់្  ឯរឧតតម្  អេៀង ម្ូល ី យទស្រដឌមស្តនថ ីរបធានអាជ្ញញ ធរជ្ញតិ្
របយុទននឹងជំងឺយអដស៍្ យៅបនធប់របជំុទីស្ថីការគណៈរដឌមស្តនថី យោយមានការអយ ជ្ ីញចូលរមួពី
ឯក្ឧត្ថម យលាក្ជំទវ យលាក្ យលាក្រស្ី ថ្នប ក់្ដឹក្នាអំាជ្ញញ ធរជ្ញតិ្របយុទននឹងជំងឺយអដស៍្ អគគយលខា
ធិការោឌ នអាជ្ញញ ធរជ្ញតិ្របយុទននឹងជំងឺយអដស៍្ តំ្ណាងរក្ស្ួង ស្កទ ប័ន      ២៦ រាជធានីយែត្ថ 
តំ្ណាងអងគការមិនដមនរោឌ ភិបាលជ្ញតិ្ និងអនថរជ្ញតិ្                  ៤៥             
       ៥                                   យោយមានការ      ឧបត្ទមភពីងវកិា 
ជ្ញតិ្។ 

៣.វិធីសាស្រសតថៃនរិចចព្បជុំ 

កិ្ចចរបជំុយនោះ បានរបរពឹត្ថយៅយោយមានការបង្កា ញជ្ញស្កល យបញ្ច ងំ ការយបីក្ឱកាស្ឲ្យមាន
ជ្ញស្ំណួរចយមលីយ ការយលីក្យ ងីជ្ញចំណាប់អារមមណ៍ ការពិភាក្ាយពញអងគ យរកាមការដឹក្នាផំ្ទធ ល់
របស់្ ឯរឧតតម្  អេៀង ម្ូល ី យទស្រដឌមស្តនថី របធានអាជ្ញញ ធរជ្ញតិ្របយុទននឹងជំងឺយអដស៍្ 
                               ។ 
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៤.ដអំណើ រការ  និងលទធផលថៃនរិចច      

ជ្ញកិ្ចចចប់យផីថម ឯរឧតតម្អវជជបណិឌ ត ផតង គនីធ អគគយលខាធិការអាជ្ញញ ធរជ្ញតិ្របយុទន
នឹងជំងឺយអដស៍្                                      បានជរមាបជូនពីយោល 
បំណងម្នស្នបិបាត្បូក្ស្រុបលទនផលការង្កររបចឆំ្ប ២ំ០១៨ និងទិស្យៅដផនការស្ក្មមភាពរបច ំ
ឆ្ប ២ំ០១៩ របស់្អាជ្ញញ ធរជ្ញតិ្របយុទននឹងជំងឺយអដស៍្           យដីមផ ី   ឱ                
                                      ណៈ                             
            ណៈ                                                        
                                                       ២០ ៨           
                                                                       
                                                                     យឆីលយត្បយៅ 
នឹងការរកី្រាលោលយមយរាគយអដស៍្ និងជំងឺយអដស៍្  ពហុវស័ិ្យ                     
                                                                           
                                                                     
និងទិស្យៅស្រមាប់ការអនុវត្ថស្ក្មមភាពឲ្យកាន់ដត្មានរបស្ិទនភាពជ្ញបនថយទៀត្  
                        ស្នបិបាត្         ៖ 

 សុ្នធរក្ថ្នយបីក្អងគស្នបិបាត្យោយ ឯកឧត្តម អ ៀង   លី យទស្រដឌមស្តនថី របធាន
អាជ្ញញ ធរជ្ញតិ្របយុទននឹងជំងឺយអដស៍្  

 បទបង្កា ញពី                                                  
            ២០ ៨                                             
                             

 បទបង្កា ញ                                                        
                                                              
                            

 បទបង្កា ញ                                                        
                                                            
        

 បទបង្កា ញពី                          ២០ ៨                    
             (AHF)   
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 បទបង្កា ញពី                              ២០ ៩-២០២ )  របស់្អាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិ្របយុទននឹងជំងឺយអដស៍្ បង្កា ញជូនយោយឯក្ឧត្ថមយវជជ.ទា ផល្លា               
                       

 និងសុ្នធរក្ថ្នបិទអងគស្នបិបាត្យោយ ឯរឧតតម្ អេៀង ម្ូល ី យទស្រដឌមស្តនថី របធាន
អាជ្ញញ ធរជ្ញតិ្របយុទននឹងជំងឺយអដស៍្។ 

៥.        អបើរេងគសននិបាតអោយ ឯរឧតតម្ អេៀង ម្ូល ី អទសរដឋម្ស្រនត ី
ព្បធានអាជាញ ធរជាតិព្បយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍
 

ជ្ញកិ្ចច នថ ឯរឧតតម្ អេៀង ម្ូល ី យទស្រដឌមស្តនថ ី     អាជ្ញញ ធរជ្ញតិ្របយុទននឹងជំងឺ
យអដស៍្ បានមានរបស្កស្ន៍        ោ៉ា ងរជ្ញលយរៅ  ចំយ ោះវត្ថមានឯក្ឧត្ថម យលាក្ជំទវ យលាក្ 
យលាក្រស្ជី្ញយភញៀវជ្ញតិ្ និងអនថរជ្ញតិ្ទងំអស់្ដដលបានចូលរមួក្បុង “  ងគសន្នបិាត្អាជ្ញា ធរជ្ញតិ
ប្ុយទុ្ធន្ឹងជំងឺអ ដសឆ៍្ន ំ២០១៨” នាម្ងងយនោះ។ តាងនាម    អាជ្ញញ ធរជ្ញតិ្របយុទននឹងជំងឺ 
យអដស៍្ និងក្បុងនាមឯក្ឧត្ថមផ្ទធ ល់ ឯក្ឧត្ថមមានយស្ចក្ថីយស្កមនស្ស រកី្រាយោ៉ា ងម្រក្ដលង យោយ
បានមក្យធវីជ្ញអធិបតី្ក្បុងការដឹក្នា“ំ  ងគសន្និបាត្អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្ុយទុ្ធន្ងឹជំងឺ អ ដសឆ៍្ន ំ
២០១៨”  ដ៏មយោឡារកិ្នាយពលយនោះ។  

ជ្ញមយួោប យនោះផងដដរ ឯក្ឧត្ថម  ជរមាបជូន ឯក្ឧត្ថម យលាក្ជំទវ យលាក្ យលាក្រស្ី 
ស្មាជិក្ ស្មាជិកាអងគស្នបិបាត្រជ្ញបថ្ន កាលពីមសលិមិញ យយងីទងំអស់្ោប បានជបួជំុោប យៅក្បុង 
“សមយ័ប្ុជុអំេញ ងគអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្ុយទុ្ធន្ងឹជំងឺអ ដសអ៍លីកទ្ី២ ឆ្ន ំ២០១៨” យោយ
បានពិភាក្ា និងអនុម័ត្ ការោក់្យចញនូវយស្ចក្ថីស្យរមចចំនួន៨ យដីមផយីរបីរបាស់្ជ្ញធាតុ្ចូលក្បុង 
ការស្រមបស្រមួលការយរៀបចំ ការអនុវត្ថគយរមាងដផនការ            និង ពហុវស័ិ្យយៅនឹង
ការរាលោលយមយរាគយអដស៍្និងជំងឺយអដស៍្របចឆំ្ប ២ំ០១៩ឱយកាន់ដត្មានរបស្ិទនភាពែពស់្។  

ដូយចបោះយៅក្បុងអងគស្នបិបាត្អាជ្ញញ ធរជ្ញតិ្របយុទននឹងជំងឺយអដស៍្នារពឹក្យនោះ យយងីនឹងមាន
រយបៀបវារៈងមីមយួយទៀត្ យដីមផយីធវីបទបង្កា ញជូនអងគស្នបិបាត្ទងំមូលស្ថីពីវឌ្ណនភាព ស្មិទនផល និង
យមយរៀនជ្ញបទពិយស្កធន៍យោយដ ក្ និងជ្ញក់្ដស្ថងដដលបានចងរក្ងយោយស្មាជិក្ស្មាជិកាអាជ្ញញ
ធរជ្ញតិ្របយុទននឹងជំងឺយអដស៍្ទងំយៅថ្នប ក់្ជ្ញតិ្ និងថ្នប ក់្យរកាមជ្ញតិ្ ។ 

ឯក្ឧត្ថម    យលីក្ទឹក្ចិត្ថជូនស្មាជិក្ស្មាជិកា  អងគស្នបិបាត្ទងំមូល ចូលរមួផថល់ជ្ញ
យោបល់ ជ្ញអនុស្កស្ន៍ ជ្ញយមយរៀន ឬជ្ញបទពិយស្កធន៍នានាបដនទមយទៀត្ យដីមផជី្ញការដចក្រដំលក្នូវ
ចំយណោះដឹង ជំនាញ និងបទពិយស្កធន៍ពីការរបយុទននឹងយមយរាគយអដស៍្ និងជំងឺយអដស៍្យៅតាមស្កទ ប័ន
របស់្ែលួន។  
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ឯក្ឧត្ថមមានជំយនឿថ្ន រយៈយពលមយួរពឹក្យនោះ អងគស្នបិបាត្របស់្យយងីនឹងទទលួបាន
ចំយណោះដឹង ជំនាញ និងបទពិយស្កធន៍ងមីៗ ដដលបានមក្ពីការអនុវត្ថជ្ញក់្ដស្ថង របស់្ស្មាជិក្
ស្មាជិកាម្នអងគស្នបិបាត្ទងំមូល ដដលអាចយក្យៅយរបីរបាស់្ជ្ញចំយណោះដឹងក្បុងការដក្លមអការ
យឆលីយត្បយៅនឹងយមយរាគយអដស៍្ និងជំងឺយអដស៍្យៅតាមរក្ស្ួង ស្កទ ប័ន យែត្ថ រាជធានីរបស់្ែលួនឱយ
បានកាន់ដត្លអរបយស្ីរដងមយទៀត្។ យហយីយៅក្បុងរយបៀបវារៈចុងយរកាយ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិ្របយុទននឹងជំងឺ 
យអដស៍្ នឹងយធវីការបូក្ស្រុបនូវលទនផលម្នអងគស្នបិបាត្ទងំមូល រមួជ្ញមយួនឹងការបង្កា ញពីយុទន 
ស្កស្តស្ថ និងវធីិស្កស្តស្ថវទិាស្កស្តស្ថងមីៗមយួចំននួក្បុងការពយនលឿនការយឆលីយត្បយៅនឹងយមយរាគយអដស៍្ 
និងជំងឺយអដស៍្ ឱយមានរបស្ិទនភាពយទវដងយឆ្ព ោះយៅស្យរមចបាននូវយោលយៅបីសូ្នយ។ 

យដីមផទុីក្យពលយវលាឱយបានយរចីនដល់ការយធវីបទបង្កា ញ ការពិភាក្ា និងការដចក្រដំលក្
ចំយណោះដឹង ជំនាញ និងបទពិយស្កធន៍ក្បុងចំយណាមស្មាជិក្ស្មាជិកាម្នអងគស្នបិបាត្ ឯក្ឧត្ថម  
  ប ច្ ប់   សុ្នធរក្ថ្នយបីក្អងគស្នបិបាត្អាជ្ញញ ធរជ្ញតិ្របយុទននឹងជំងឺយអដស៍្នាយពលយនោះ និង  
របស្ិទនពរជូនឯក្ឧត្ថម យលាក្ជំទវ យលាក្ យលាក្រស្ីយភញៀវជ្ញតិ្ និងអនថរជ្ញតិ្ទងំអស់្ឱយមាន
សុ្ែភាពលអ ក្មាល ងំមាមំនួក្បុងការចូលរមួពិភាក្ាឱយបានផុស្ផុល យដីមផទីទលួបាននូវលទនផលយៅ
តាមក្មមវត្ទុដដលបានយរោងទុក្ និងសូ្មរបកាស្យបីក្ “សន្និបាត្អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្ុយទុ្ធន្ឹង
ជំងឺអ ដសឆ៍្ន ំ២០១៨” ចប់ពីយពលយនោះត្យៅ។ 

 
 ព្បធានបទទ១ី៖ បទបង្កា ញពី                                    
                         ២០ ៨                  .            
                                        ៖ 

  .                                                               
                                    : 
    ថ្នប ក់្ដឹក្នាអំ.ជ.ប.ជ.អបានអនុម័ត្ជ្ញយោលការណ៍ម្នការយរៀបចំដផនការយុទនស្កស្តស្ថជ្ញតិ្ 
យឆលីយត្បនឹងយមយរាគយអដស៍្ និងជំងឺយអដស៍្យលីក្ទី៥ ឆ្ប ២ំ០១៩ ដល់ឆ្ប ២ំ០២៣ ។ 

    រកុ្មការង្កររមួោប រវាងរោឌ ភិបាល និងម្ដគូអភិវឌ្ណរបយុទននឹងជំងឺយអដស៍្បានយរៀបចំកិ្ចច 
របជំុចំនួន២យលីក្ 

    អ.ជ.ប.ជ.អ. បានយរៀបចំកិ្ចចរបជំុយពញអងគយលីក្ទី១ ឆ្ប ២ំ០១៨ យោយបានពិនិត្យ និង 
ពិយរោោះពិភាក្ាយលីរបាយការណ៍វឌ្ណនភាពរយៈយពល៦ដែយដីមឆ្ប ២ំ០១៨ និងទិស្យៅ 
បនថរយៈយពល៦ដែចុងឆ្ប តំាមរយៈការអនុម័ត្នូវយស្ចក្ថីស្យរមចចិត្ថរបស់្កិ្ចចរបជំុផងដដរ  

    អ.ជ.ប.ជ.អ បានយរៀបចំពិធីអបអរស្កទរស្មិទនផល២៥ឆ្ប មំ្នការយឆលីយត្បនឹងយមយរាគ 
យអដស៍្ និងជំងឺយអដស៍្ជ្ញលក្ខណ:ពហុវស័ិ្យ និងការយបថជ្ញញ ចិត្ថយឆ្ព ោះយៅប ច្ ប់ការរាល 
ោលយមយរាគយអដស៍្យៅឆ្ប ២ំ០២៥ 
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    អ.ជ.ប.ជ.អ បានស្ហការជ្ញមយួអងគការ UNAIDS យរៀបចំស្ិកាខ ស្កលាពិយរោោះ យោបល់ 
ស្ថីពីការយរៀបចំដផនទីបង្កា ញផលូវក្បុងការយឆលីយត្បនឹងយមយរាគយអដស៍្ និងជំងឺយអដស៍្របក្ប 
យោយចីរភាពយៅក្មពុជ្ញ 

    រក្ុមការង្ករធានានិរនថរភាពម្នការយឆលីយត្បយមយរាគយអដស៍្និងជំងឺយអដស៍្បានយរៀបចំកិ្ចច 
របជំុ២យលីក្ យោយស្យរមចបានឯក្ស្ករវាយត្ម្មលពីការយរត្ៀមយឆលីយត្បយមយរាគយអដស៍្ និង 
ជំងឺយអដស៍្ ដដលមានដផនទីចងអុលផលូវ (Roadmap) បង្កា ញពីការរបឈម (Identify 
Risk) ដផនការយុទនស្កស្តស្ថ និងដផនការស្ក្មមភាព ស្រមាប់ដំណាក់្កាលអនថរកាល 

     អ.ជ.ប.ជ.អ បានដឹក្នាសំ្រមបស្រមួលកិ្ចចរបជំុគណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមួលមូលនិធិ 
ស្ក្លក្មពុជ្ញ (CCC)  យដីមផពិីភាក្ា និងពិនិត្យយៅយលីវឌ្ណនភាព និងលក្ខែណឍ ស្រមាប់ 
ការចប់យផថីមម្នការអនុវត្ថគយរមាងក្មមវធីិរបយុទននឹងជំងឺយអយដស៍្ រយបង និងរគុនចញ់ 
ស្រមាប់ឆ្ប ២ំ០១៨ ដល់ឆ្ប ២ំ០២០ 

    តំ្ដណងរបធានគណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមួលមូលនិធិស្ក្លរតូ្វបានយផធរពី ឯក្ឧត្ថម 
យទស្រដឌមស្តនថី យអៀង មូលី របធានអាជ្ញញ ធរជ្ញតិ្របយុទននឹងជំងឺយអដស៍្ និងរបធាន 
គណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមួលមូលនិធិស្ក្ល (CCC) ជូនដល់ ឯក្ឧត្ថម ដហម វណតឌី្ 
អនុរដឌយលខាធិការរក្ស្ួងយស្ដឌកិ្ចច និងហរិ ដ្វត្ទុ និងជ្ញរបធានអាណត្ថិងមី របស់្ CCC 
យៅទីស្ថីការរក្ស្ួងយស្ដឌកិ្ចច និងហរិ ដ្វត្ទុ 

    អ.ជ.ប.ជ.អ បានដឹក្នាកិំ្ចចរបជំុយលីក្ទី២ម្នយនថការស្រមបស្រមួលមូលនិធិស្ក្ល
ស្រមាបម់ណឍ លតំ្បន់អាសុ្ីបា៉ា សុ្ីហវកិ្ខាងលិចម្នរកុ្មរបឹក្ាភិបាលមូលនិធិស្ក្ល នាម្ងង  
ទី២៥ ដែយមស្ក ឆ្ប ២ំ០១៨ យៅយែត្ថយស្ៀមរាបក្បុងយនាោះឯក្ឧត្ថមយទស្រដឌមស្តនថី យអៀង មូល ី
រតូ្វបានយរជីស្តាងំជ្ញស្មាជិក្រកុ្មរបឹក្ាភិបាលមូលនិធិស្ក្លស្រមាប់ មណឍ លតំ្បន់ 
អាសុ្ីបា៉ា សុ្ីភិច 

    ឯ     យទស្រដឌមស្តនថី យអៀង មូល ី បានដឹក្នាកំាររបជំុមណឍ លតំ្ណាងតំ្បន់បា៉ា សុ្ីហវកិ្
ខាងលិច 

    កិ្ចចរបជំុគណៈក្មាម ធិការយុទនស្កស្តស្ថម្នរកុ្មរបឹក្ាភិបាលមូលនិធិស្ក្លយៅរបយទស្ 
ស្វីស្ 

     អគគយលខាធិការោឌ នបានដឹក្នាកិំ្ចចរបជំុរកុ្មរបឹក្ាបយចចក្យទស្ អ.ជ.ប.ជ.អ ចំននួ១០ 
យលីក្ 

    អ.ជ.ប.ជ.អ បានទទលួអំយណាយអាោរបំប៉ានសុ្ែភាពយែមរបូប ីយូទិក្ (KEM 
Probiotic) ពីមូលនិធិគីណាល់ តំ្ណាងយោយយលាក្ឱស្ងបណឍិ ត្ ម្ហ លអីា ង 
របធានមូលនិធិ និងជ្ញរបធានស្ហរោស្ផលិត្ឱស្ងយប៉ាយប៉ាអឹម និងរកុ្មហ ុនែនហវយីរល 
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     អគគយលខាធិការោឌ ន អ.ជ.ប.ជ.អ បានស្រមបស្រមួលកិ្ចចរបជំុរបចរំតី្មាស្ម្នរក្ុម 
ការង្ករបយចចក្យទស្ថ្នប ក់្ជ្ញតិ្របយុទននឹងជំងឺយអដស៍្ក្បុងចំយណាមបុរស្រស្លាញ់បុរស្ 
និងរស្ីរស្ស់្ យដីមផតីាមោនស្កទ នភាពរបឈម វឌ្ណនភាពការង្ករ និងរបស្ិទនភាពម្ន 
ការអនុវត្ថដផនការ 

     អគគយលខាធិការោឌ ន អ.ជ.ប.ជ.អ ស្ហការជ្ញមយួរក្ស្ួងស្កធារណការ និងដឹក្ជ ជ្ូ ន 
បានយរៀបចំគយរមាងការអនុវត្ថក្មមវធីិយុទននាការផសពវផាយអប់រអំំពីយមយរាគយអដស៍្ និងជំងឺ 
យអដស៍្ក្បុងស្ហគមន៍តាមបណាថ យផលូវជ្ញតិ្យលែ៣ (កំ្ពត្-វាលយរញ) និងផលូវជ្ញតិ្យលែ 
៧ (ត្ផូងឃមុ-ំរក្យចោះ) យរកាមគយរមាងរគប់រគងផលូវងបល់ទី២ (Road Asset Management 
Project-II: RAMP-II)  

      ២. វឌ្ណនភាព និងស្មិទនផលម្នការអនុវត្ថយុទនស្កស្តស្ថបង្កា រការចមលងយមយរាគយអដស៍្: 
   យុទននាការផសពវផាយចំយណោះដឹងស្ថីពីយមយរាគយអដស៍្ និងជំងឺយអដស៍្ក្បុងទិវាម្នក្ថីរស្ឡាញ់ 
   អ.ជ.ប.ជ.អ បានដបងដចក្យរស្កមអនាម័យចំននួ៥០មឺុនយរស្កមជូនដល់គណៈក្មាម ធិការ 
របយុទននឹងជំងឺយអដស៍្រាជធានី យែត្ថ និងអគគបញ្ជ ការក្ងយោធពលយែមរភូមិនធ 

    អគគយលខាធិការោឌ ន អ.ជ.ប.ជ.អ ស្ហការជ្ញមយួអគគបញ្ជ ការោឌ នក្ងយោធពល    
យែមរភូមិនធ  និងអងគការ AHF បានយរៀបយុទននាការផសពនផាយចំយណោះដឹងស្ថីពីយមយរាគ 
យអដស៍្ និងជំងឺយអដស៍្ក្បុងចំយណាម ក្ងក្មាល ងំរបោប់អាវុធ 

     រក្ស្ួងយរៀបចំដដនដី នគរូបនីយក្មម និងស្ំណង់ រក្ស្ួងបរសិ្កទ ន ស្ហការជ្ញមយួអគគ 
យលខាធិការោឌ ន អ.ជ.ប.ជ.អ បានយរៀបចំផសពវផាយចំយណោះដឹងស្ថីពី “ការរកី្រាលោល 
ម្នការឆលងយមយរាគយអដស៍្ និងជំងឺយអដស៍្” ជូនដល់មស្តនថីរាជការយៅតាមរក្ស្ួង ទងំថ្នប ក់្ 
ជ្ញតិ្ និងថ្នប ក់្យរកាមជ្ញតិ្ 

    យុទននាការផសពវផាយពីវធីិបង្កា រយមយរាគអដស៍្ក្បុងរពោះរាជពិធី បុណយអំុទូក្ 
    ទិវាពិភពយលាក្របយុទននឹងជំងឺយអដស៍្ ១ធបូ ឆ្ប ២ំ០១៨ 

   .                                                 : 
                                    ៩០-៩០-៩០    ២០ ៧ 
                                             ART      ២០០             
            ២០ ៨ 

                                                       
     ស្តស្ថីមានម្ផធយ ោះផធុក្យមយរាគយអដស៍្ដដលបានទទលួឱស្ងរបឆ្ងំយមយរាគយអដស៍្  

  ៤.  វឌ្ណនភាព និងស្មិទនផលម្នការអនុវត្ថយុទនស្កស្តស្ថកាត់្បនទយផលប៉ាោះ ល់ និងការយរសី្យអីង: 
     អ.ជ.ប.ជ.អ បានស្រមបស្រមួលការស្ិក្ាស្ថីពីការមាក់្ង្កយយលីអបក្ផធុក្យមយរាគយអដស៍្ 
យលីក្ទី២ (Stigma Index 2.0) យោយការោរំទ និងស្ហការពី NCHADS  អងគការ 
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FHI360, Pop Council, CPN+, HP+, UNAIDS  និងស្កទ ប័នជ្ញតិ្ ក់្ព័ននស្ំខាន់ៗ 
ការស្ិក្ាយនោះនឹងរតូ្វរបរពឹត្ថយៅយៅក្បុងយែត្ថ    រាជធានីចំននួ៦គឺ៖ រាជធានីភបំយពញ 
យែត្ថក្ណាថ ល យែត្ថបាត់្ដំបង យែត្ថបនាធ យមានជ័យ យែត្ថកំ្ពង់ចម និងយែត្ថយស្ៀមរាប 

    អគគយលខាធិការោឌ ន អ.ជ.ប.ជ.អ បានចុោះផសពវផាយនូវនិោមរបតិ្បត្ថិស្រមាប់ប ច្ូ ល 
ក្មមវធីិយអដស៍្យៅក្បុងដផនការអភិវឌ្ណ និងវនិិយោគឃុសំ្ង្កា ត់្យៅយែត្ថឧត្ថរមានជ័យ 

     បានប ច្ ប់ការង្ករអត្ថស្ញ្ដ ណក្មមរគួស្កររកី្រក្ចំនួន១៣,៤៥៨នាក់្ក្បុងយែត្ថរាជធានី 
ចំននួ៩ (ស្ធឹងដរត្ង រក្យចោះ កំ្ពង់ធំ យស្ៀមរាប កំ្ពង់ចម ត្ផូងឃមុ ំ ឧត្ថរមានជ័យ 
បនាធ យមានជ័យ និងរាជធានីភបំយពញ) យោយបានផថល់ប័ណឍ រកី្រក្ដល់រគួស្ករដដលមាន 
ផធុក្យមយរាគយអដស៍្បានចំនួន១៥៩៨រគួស្ករ (១៧%)  

  ៥.  វឌ្ណនភាព និងស្មិទនផលម្នការអនុវត្ថយុទនស្កស្តស្ថចលនារបភពធនធាន: 
    អ.ជ.ប.ជ.អ បនថស្ហការជ្ញមយួគណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមួលមូលនិធិស្ក្ល ក្បុងការ 
បនថដស្វងរក្ការោរំទងវកិាជ្ញបនថយទៀត្ យៅយរកាយឆ្ប ២ំ០១៩ 

    អ.ជ.ប.ជ.អ បនថស្ហការជ្ញមយួរក្ស្ួងយស្ដឌកិ្ចច និងហរិ ដ្វត្ទុ ក្បុងការបយងាីនងវកិាជ្ញតិ្ 
យដីមផបំីយពញនូវគមាល ត្ម្នការធាល ក់្ចុោះនូវការោរំទងវកិាអនថរជ្ញតិ្ជ្ញបនថបនាធ ប់ 

    អ.ជ.ប.ជ.អ បានប ច្ ប់នូវគយរមាងដផនការងវកិាជ្ញតិ្ឆ្ប ២ំ០១៩ យដីមផយីស្បីសុ្កំារអនុម័ត្ 
ពីរក្ស្ួងយស្ដឌកិ្ចច និងហរិ ដ្វត្ទុ 

    អ.ជ.ប.ជ.អ កំ្ពុងស្ហការជ្ញមយួរក្ស្ួងមោម្ផធដស្វងរក្យនថការយដីមផោីក់្ប ច្ូ ល 
ងវកិាជ្ញតិ្របយុទននឹងជំងឺយអដស៍្ យៅក្បុងដផនការវនិិយោគឃុសំ្ង្កា ត់្  

  ៦. វឌ្ណនភាព និងស្មិទនផលម្នការអនុវត្ថ ដផនការយុទនស្កស្តស្ថ តាមោន និងវាយត្ម្មល: 
 បានដឹក្នារំកុ្មការង្ករថ្នប ក់្ជ្ញតិ្យធវីការពិនិត្យយ ងីវញិនូវដផនការយុទនស្កស្តស្ថជ្ញតិ្យលីក្ទី៤ 
និងយរៀបចំយស្ចក្ថីរ ងដផនការយុទនស្កស្តស្ថជ្ញតិ្ទូលំទូលាយ និងពហុវស័ិ្យយឆលីយត្បយមយរាគ 
យអដស៍្ និងជំងឺយអដស៍្យលីក្ទី៥ (២០១៩-២០២៣) 

 បានចូលរមួផថល់ធាតុ្ចូលស្ថីពីការយឆលីយត្បយៅនឹងជំងឺយអដស៍្ស្រមាប់យធវីដផនការអភិវឌ្ណ  
ជ្ញតិ្របស់្រាជរោឌ ភិបាលឆ្ប ២ំ០១៩ ដល់ឆ្ប ២ំ០២៣ ដដលស្រមបស្រមួលយោយរក្ស្ួង 
ដផនការ 

 បានប ច្ ប់ដផនការរបយុទននឹងជំងឺយអដស៍្របស់្អាជ្ញញ ធរជ្ញតិ្របយុទននឹងជំងឺយអដស៍្ស្រមាប់
ឆ្ប ២ំ០១៩ 

 បានប ច្ ប់ការយរៀបចំដផនទីបង្កា ញផលូវថ្នប ក់្ជ្ញតិ្ស្រមាប់ការលុបបំបាត់្ការចមលងយមយរាគ      
យអដស៍្ និងស្កវ យពីមាថ យយៅកូ្ន រមួទងំ Poster និងឧបក្រណ៍តាមោន ក់្ព័ននយោយ 
ការស្ហការរវាង NCHADS, NMCHC និង UNAIDS 
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 បានយរៀបចំយស្ចក្ថីរ ងរបាយការណ៍វឌ្ណនភាព និងស្មិទនផលម្នការយឆលីយត្បជ្ញតិ្ទូលំ 
ទូលាយ និងពហុវស័ិ្យយៅនឹងយមយរាគយអដស៍្ និងជំងឺយអដស៍្របចឆំ្ប ២ំ០១៨ 

 បានប ច្ ប់យស្ចក្ថីរ ងរបាយការណ៍វឌ្ណនភាពម្នការយឆលីយត្បយៅនឹងយមយរាគយអដស៍្ 
និងជំងឺឆមាស្ទី១ ២០១៨ យផញីជូនយៅអងគការស្ហរបជ្ញជ្ញតិ្ 

 អ.ជ.ប.ជ.អ បានប ច្ ប់ការវភិាគទិនបន័យ ស្ថីពីការអយងាត្ជ្ញតិ្ការចំណាយយលីការរបយុទន 
នឹងជំងឺយអដស៍្យលីក្ទី៦ ឆ្ប ២ំ០១៦ និង២០១៧ (NASA VI 2016-2017) និងយរៀបចំ 
ស្រយស្ររបាយការណ៍ យោយការស្ហការ និងោរំទពី UNAIDS, HP+ 

 បានប ច្ ប់ការស្ិក្ាស្ថីពី IBBS យធវីក្បុងចំយណាមអបក្យរបីរបាស់្/អបក្ចក់្យរគឿងយញៀន យោយ 
ស្រមបស្រមួលយោយមជឈមណឍ លជ្ញតិ្របយុទននឹងជំងឺយអដស៍្ យស្ីដស្ផក្ និង កាមយរាគ   

 យស្ចក្ថីស្នបិោឌ ន 
១. យុទនស្កស្តស្ថដឹក្នា ំ រគប់រគង និងស្រមបស្រមួលការយឆលីយត្បទូលំទូលាយ និងពហុ 
វស័ិ្យយៅនឹងការរាលោលយមយរាគយអដស៍្ និងជំងឺយអដស៍្ទងំយៅថ្នប ក់្ជ្ញតិ្ និងថ្នប ក់្យរកាម 
ជ្ញតិ្ បានរបរពឹត្ថយៅតាមដផនការ រោន់ដត្ចំននួដងម្នកិ្ចចរបជំុមិនបានស្យរមចយៅតាម 
យោលយៅដដលបានកំ្ណត់្ទុក្យនាោះយទ យោយស្ករដត្បញ្ា ោរំទងវកិា 
២.   យុទនស្កស្តស្ថបង្កា របានរបរពឹត្ថយៅតាមដផនការជ្ញពិយស្ស្យៅក្បុងចំយណាមរកុ្មរបឈម 
       របឈមនឹងបញ្ា រគបដណថ ប់យៅយលីភូមិស្កស្តស្ថ និងរកុ្មយោលយៅមិនបានរគប់ 
រជុងយរជ្ញ យោយស្ករដត្មានអងគការមយួចំនួនបានប ច្ ប់គយរមាងជ្ញស្កទ ពរ និងមិនទន់ 
មានអងគការយផសងយៅជំនសួ្បានទន់យពលយៅយ យី 
 .     ចំយ ោះព័ត៌្មានស្ថីពីវត្ថមានយរស្កមអនាម័យគឺទទលួបានដត្ពីអងគការមិនដមនរោឌ ភិ  
បា ដត្យៅក្ងវោះព័ត៌្មានពីស្កទ ប័នស្កធារណៈ និងពីស្កទ ប័នឯក្ជន (រក្ស្ួងសុ្ខាភិបាល) 
៤.     យុទនស្កស្តស្ថដងទ ំនិងពាបាលអបក្ផធុក្យមយរាគយអដស៍្ និងជំងឺយអដស៍្យោយឱស្ង 
របឆ្ងំ នឹងយមយរាគយអដស៍្បានរបរពឹត្ថយៅយោយរលូន និងរបក្បយោយរបស្ិទនភាព 
(៨២% ៩៧% ៨០%) របក្បយោយក្ថីស្ងឃមឹែពស់្ក្បុងការាននយៅស្យរមចបាននូវ 
យោលយៅ៩០-៩០-៩០        យៅឆ្ប ២ំ០២០  
៥.     យុទនស្កស្តស្ថផថល់យស្វាោរំទស្ងគមយៅដល់អបក្ផធុក្យមយរាគយអដស៍្ និងជំងឺយអដស៍្ និង 
ជនរងយរោោះយោយស្ករផលប៉ាោះ ល់ម្នជំងឺយអដស៍្គឺបានរបរពឹត្ថយៅជ្ញរបច ំ
ដត្យៅមានការលំបាក្ក្បុងការដញក្ព័ត៌្មានឲ្យោច់ពីោប ជ្ញមយួជនរងយរោោះដដលោម នផធុក្ 
យមយរាគយអដស៍្ និងជំងឺយអដស៍្ 
៦.    យុទនស្កស្តស្ថកាត់្បនទយការយរសី្យអីងយៅយលីអបក្ផធុក្យមយរាគយអដស៍្ និងអបក្ជំងឺយអដស៍្ 
យៅក្មពុជ្ញយៅដត្បង្កា ញនូវស្ញ្ដ វជិជមានក្បុងការាននយៅប ច្ ប់ការយរសី្យអីងទងំរស្ុង 
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យរ ោះោម នរបាយការណ៍ពីក្រណីណាមយួ ស្ថីពីការយរសី្យអីងយៅយលីអបក្ផធុក្យមយរាគយអដស៍្ 
និងជំងឺយអដស៍្យទ  

 ព្បធានបទទ២ី៖ បទបង្កា ញ                                      
                                                                     
                                            ៖ 

1. ការបយងាីត្គណៈក្មមការរបយុទននឹងជំងឺយអដស៍្                              

2.                                                                       
                                                      : 

                               

                                

 បានយរៀបចំពិធី " ចូលរមួយបថជ្ញញ ប ច្ ប់យអដស៍្ឆ្ប ២ំ០២៥" យរកាមអធិបតី្ភាព ឯក្ឧត្ថម 
ស្កយ ស្ំអាល់ រដឌមស្តនថីរក្ស្ួងបរសិ្កទ ន ដដលមានចំនួន ២៥៦ នាក់្ 

 បានបស្តញ្ជ បការអប់រ ំ ផសពវផាយជំងឺយអដស៍្ ជ្ញមយួយុវជនទងំក្បុង  និងស្កធារណៈ 
តាមក្មមវធីិយបាោះជំរយំមរតី្ភាពបរសិ្កទ ន និងយបាោះជំរយុំវជន 

 បានបស្តញ្ជ ប និងអប់រផំសពវផាយយោលនយោបាយរាជរោឌ ភិបាលស្ថីពីការប ច្ ប់យអដស៍្ 
ឆ្ប ២ំ០២៥ យៅដល់ស្កិាខ កាមយោយស្ិកាខ កាម និងមស្តនថីឧទានុរក្សក្បុងដដនជរមក្ 
ភបំគូដលន យែត្ថយស្ៀមរាប 

 បានចុោះអប់រផំសពវផាយ និងបស្តញ្ជ បការយល់ដឹងម្នយមយរាគយអដស៍្ និងជំងឺយអដស៍្ និង 
ចូលរមួយបថជ្ញញ ប ច្ ប់យអដស៍្ ឆ្ប ២ំ០២៥ ដល់មស្តនថីនាយក្ោឌ នរដឌបាល ម្នអគគនាយក្ 
ោឌ នរដឌបាល និងហរិ ដ្វត្ទុ    យុវជនយៅរស្ុក្អូរាងំឪ យោយបានផថល់ ជូនអាវយតឺ្ 
និងយរស្កមអនាម័យ  

                         ៖ 

1.                                     

2.                :  

  បនថការបស្តញ្ជ ប និងអប់រផំសពវផាយការរបយុទនរបឆ្ងំជំងឺយអដស៍្ តាមវស័ិ្យ 
យយនឌ័្រ មស្តនថីរាជការ និងមស្តនថីឧទានុរក្សយៅបណាថ រាជធានីយែត្ថ និងយៅតំ្បន់ 
ការ រធមមជ្ញតិ្ 
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    យរៀបចំបស្តញ្ជ បការរបយុទនរបឆ្ងំជំងឺយអដស៍្ ផសពវផាយជ្ញមយួយុវជន ទងំក្បុង  
និងយរៅរក្ស្ួង និងស្កធារណៈតាមក្មមវធីិយបាោះជំរយំមរតី្ភាពបរសិ្កទ ន និងយបាោះ 
ជំរយុំវជន  

     យរៀបចំដផនការងវកិាយដីមផសុី្ំអនុញ្ដ ត្ជ្ញយោលការណ៍ ពីឯក្ឧត្ថមរដឌមស្តនថីយដីមផី
ោក់្ប ច្ូ លក្បុងដផនការងវកិាជ្ញតិ្របស់្រក្ស្ួងបរសិ្កទ ន  

 ព្បធានបទទ៣ី៖ បទបង្កា ញ                                           
                                                                 
                                                              
               ៖ 

1.                          : 

  ឆ្ប ២ំ០១៧ ទទលួបានយទស្ចរអនថរជ្ញតិ្ចំននួ ៥,៦ លាននាក់្ យកី្ន១១,៨% 

  ចំណូលយោយផ្ទធ ល់ ៣,៦ ន់លានដុលាល អាយមរកិ្ យស្មី ១៣% ម្នផលិត្ផលស្រុបក្បុងរស្ុក្ 

  បយងាីត្ការង្ករយោយផ្ទធ ល់ ៦២មឺុននាក់្ និងការង្កររបយោលរាប់ស្ិបមឺុននាក់្ 

  ៩ដែ យដីមឆ្ប ២ំ០១៨ ទទួលបានយទស្ចរអនថរជ្ញតិ្របមាន ៤ លាន នាក់្ យកី្ន១១.៧% 

  រពឹំងថ្ននឹងទទលួបានយទស្ចរអនថរជ្ញតិ្ចំននួ ៦,២ លាននាក់្យៅ ដំណាច់ឆ្ប ២ំ០១៨។  

2.                 : 

ល.រ ស្មផទយទស្ចរណ៍ ចំននួ 

 ស្ណាឌ ោរ  ៧៣១ (៣៩.៣២៨បនធប់)   

 ផធោះស្ំណាក់្ ២,៤០៥ (៣៥,២២៨បនធប់)  

 យភាជនីយោឌ ន ២,៤៣៧  

 មណឍ លក្មានថ(ខារា៉ា អូយែ) ៨៣៩  

 មា៉ា ស្ា ៤១១  

     រក្ុមហ ុនយទស្ចរណ៍ ៦៨២ (ស្កប ក់្ការក្ណាថ ល់៥៩៥ និង ស្កខា៨៧)  

  មគគុយទធស្ក៍្យទស្ចរណ៍ ៥,៣៧៧នាក់្ 

      រក្ុមហ ុនអាកាស្ចរ មាន៤៣ (ក្បុងរស្ុក្៥ អនថរជ្ញតិ្៣៨)។ 
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                                                      : 
                                          

3. យនថការយឆលីយត្បនឹងបង្កា រការរកី្រាលោលម្នយមយរាគយអដស៍្ជំងឺយអដស៍្: 

 យោលយៅសូ្នយបី គឺ “ោម នការឆលងជំងឺយអដស៍្ងមី” “ោម នការយរសី្យអីងយៅយលីអបក្ផធុក្ 
យមយរាគយអដស៍្ និង អបក្ជំងឺយអដស៍្” និង”ោម នការស្កល ប់យោយស្ករយអដស៍្”  

4. លទនផលម្នការយឆលីយត្បនឹងការរកី្រាលោលម្នជំងឺយអដស៍្ក្បុងអាណត្ថិទី៥: 

 យរៀបចំស្ិកាខ ស្កលាផសពវផាយ ស្ថីពីការបង្កា រទប់ស្កា ត់្ការរកី្រាលោលម្នយមយរាគ 
យអដស៍្/ជំងឺយអដស៍្ក្បុងវស័ិ្យយទស្ចរណ៍ជូនរបតិ្បត្ថិក្រយទស្ចរណ៍ និងភាគី ក់្ 
ព័ននបានចំនួនជិត្ ១០០០ នាក់្  

 Sticker ផសពវផាយស្ករ ស្ថីពីសុ្វត្ទិភាពផលូវយភទ គឺការយរបីយរស្កមអនាម័យ ១០០% 
ដចក្ជូនដល់មាច ស់្យស្វាក្មមស្កប ក់្យៅ មា៉ា ស្ា និងខារា៉ា អូយែ ចំនួន ២៥,០០០ ស្នលកឹ្ 

 ដចក្យរស្កមអនាម័យចំននួ ២យក្ោះធំ និងអាវយតឺ្ចំននួ ១៦០ និងឯក្ស្ករគតិ្ 
យុត្ថទក់្ទងនឹងការយរបីរបាស់្យរស្កមអនាម័យ១០០% ជូនរបតិ្បត្ថិក្រយទស្ចរណ៍ 

5. បញ្ា របឈមនឹងការរកី្រាលោលម្នជំងឺយអដស៍្: 

 ការចូលរមួពីរបតិ្បត្ថិក្រយទស្ចរណ៍មានក្រមិត្  

 ក្ងវោះធនធានហរិ ដ្វត្ទុ 

6. ទិស្យៅអនុវត្ថបនថ: 

 បនថយរៀបចំស្ិកាខ ស្កលាផសពវផាយ ស្ថីពីការបង្កា រទប់ស្កា ត់្ការរកី្រាលោលម្នយមយរាគ 
យអដស៍្/ជំងឺយអដស៍្ក្បុងវស័ិ្យយទស្ចរណ៍ជូនរបតិ្បត្ថិក្រយទស្ចរណ៍ និងភាគី ក់្ 
ព័ននយៅតាមបណាថ យែត្ថយោលយៅយទស្ចរណ៍ 

 យរៀបចំស្ិកាខ ស្កលាផសពវផាយ ស្ថីពីការបង្កា រទប់ស្កា ត់្ការរកី្រាលោលម្នយមយរាគ 
យអដស៍្/ជំងឺយអដស៍្ជូននិស្សតិ្ជំនាញឲ្យយល់ដឹងអំពីការបង្កា រ និងការរកី្រាល់ោល 
ម្នយមយរាគយអដស៍្/ជំងឺយអដស៍្ និងជយួផសពវផាយបនថ 

 យរៀបចំយវទិកាផសពវផាយបស្តញ្ជ បការយល់ដឹងជ្ញស្កធារណៈទក់្ទងនឹងបញ្ា យអដស៍្
ក្បុងវស័ិ្យយទស្ចរណ៍ជូនដល់យភញៀវយទស្ចរជ្ញតិ្ និងអនថរជ្ញតិ្ ជ្ញពិយស្ស្មគគុយទធស្ក៍្ 
យទស្ចរណ៍ដដលជ្ញអបក្ជួបរបារស័្យផ្ទធ ល់ជ្ញមយួយភញៀវយទស្ចរ ។ 
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 ព្បធានបទទ៤ី៖ បទបង្កា ញ                                            
                                                                     
                                                                ៖ 

1. រចនាស្មព័ននគណៈក្មាម ធិការអនថរនាយក្ោឌ នរបយុទននឹងជំងឺយអដស៍្ និងយរគឿងយញៀនដដល 
យៅកាត់្ថ្ន គអអញ ឬ ICHAD(Interdepartmental Committee for HIV/AIDS 
Drugs)   ០      ៖ 

              

              

            (                ) 

2.                ៖ 

                                                                 
                             ២៤          ២០   

3. ស្ក្មមភាពនិងលទនផលស្យរមចបាន៖ 

                                      /                       
                                  ០៥       ២ 

 បានផសពវផាយអប់រពីំការបង្កា រយមយរាគយអដស៍្ ជំងឺយអដស៍្ សុ្ែភាពបនថពូជ សុ្ែ 
ភាពផលូវយភទ យរោោះថ្នប ក់្ម្នការយរបីរបាស់្យរគឿងយញៀនែុស្ចាប់ យរោោះថ្នប ក់្ចរាចរ 
ដល់បុគគលិក្អប់រ ំនិងស្ិស្សថ្នប ក់្ទី១០,១១,១២ និស្សតិ្ និងគរុស្សិ្ស 

 បានយធវីការអប់រ ំ ពីការបង្កា រយមយរាគយអដស៍្ ជំងឺយអដស៍្ សុ្ែភាពបនថពូជ សុ្ែភាព 
ផលូវយភទ យរោោះថ្នប ក់្ចរាចរណ៍ និងអំយពីហងិាក្បុងរគួស្ករ ការអប់រពីំយរោោះថ្នប ក់្ម្ន 
ការយរបីរបាស់្យរគឿងយញៀន      យស្ចក្ថីដណនាដំល់រគប់ រគឹោះស្កទ នមធយមស្ិក្ា 
ស្កធារណៈ និងឯក្ជន យៅទូទងំរបយទស្ ឱយយរៀបចំរបារពនទិវាជ្ញតិ្-អនថរជ្ញតិ្ 
របយុទនរបឆ្ងំយរគឿងយញៀន       ២៦   មិងុនា    ២០១៨ យៅក្បុងរក្បែណឍ  
ស្កលារបស់្ែលួន  

4.           

 ការយបថជ្ញញ ចិត្ថនិងោរំទពីថ្នប ក់្ដឹក្នារំក្ស្ួង 
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 ដផនការស្ក្មមភាពរបយុទននឹងជំងឺយអដស៍្ និងយរគឿងយញៀនបានោក់្ប ច្ូ លយៅក្បុង 
ដផនការរបតិ្បត្ថិឆ្ប រំបស់្រក្ស្ួង( Annual Operational Plan ) 

  ស្ក្មមភាពរបយុទននឹងជំងឺយអដស៍្ និងយរគឿងយញៀន បានអនុវត្ថយោយយរបីរបាស់្ 
ងវកិាក្មមវធីិ (PB) របស់្អងគភាពនីមយួៗ 

 មានការចូលរមួពីម្ដគូនិងអបក្ ក់្ព័   

 ព្បធានបទទ៥ី៖ បទបង្កា ញពីការយឆលីយត្បជ្ញពហុវស័ិ្យ ម្នការរកី្រាលោលយមយរាគយអដស៍្ 
និងជំងឺយអដស៍្របស់្គណៈក្មាម ធិការ និងយលខាធិការោឌ នរបយុទននឹងជំងឺយអដស៍្ យែត្ថ        
    យោយ យលាក្យវជជបណឍិ ត្             ធានយលខាធិការោឌ នរបយុទបឹងជំងឺយអដស៍្យែត្ថ 
       ៖ 

1.                           ២០ ៨៖ 

ចំននួរបជ្ញពលរដឌ ១,២១៩,២០៨ 
ចំននួរស្ុក្រដឌបាល ១៤ 
ចំននួឃុ/ំស្ង្កា ត់្ ១០២ 
ចំននួភូមិ ៨១៤ 
ចំននួការ.ិសុ្ខាភិបាលរស្ុក្របតិ្បត្ថិ ៥ 
ចំននួមនធីរយពទយបដងអក្ ៦ 
ចំននួមណឍ លសុ្ែភាព ៧៧ 
ចំននួប៉ាុស្ថិសុ្ែភាព ៦ 
ចំននួក្ដនលងយធវីយត្ស្ថរក្HIV ដំបូង ៨៥ 
ចំននួក្ដនលងយធវីយត្ស្ថរក្HIV បញ្ជ ក់្ ៤ 
ចំននួក្ដនលងពាបាលយោយ ARV ៥ 
ចំននួយស្វាកំ្ស្កនថស្បាយបានរគប់រគង ១០៨ 

2.                                                                   ២០ ៨៖ 

 គណៈក្មាម ធិការរបយុទននឹងជំងឺយអស្ដ៍/យលខាធិការោឌ នយែត្ថ        

 អងគការមិនរោឌ ភិបាល អប់របំង្កា រជំងឺយអដស៍្ ២     

 អងគការមិនដមនរោឌ ភិបាល ដងទអំបក្ជំងឺយអដស៍្       
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 រកុ្មផថល់យស្វាយធវីយត្ស្ថានមរក្យមយរាគយអដស៍្ដំបូង (B-LR) និងយធវីយត្ស្ថបញ្ជ ក់្ 
(VCCT) ៨៥/៤      

 រក្ុមការង្ករដងទពំាបាលបនថដល់អបក្ជំងឺយអដស៍្ (CQI) ៥     

 រក្ុម GoC ពរងឹងការអនុវត្ថយុទនវធីិជំរុញខាល ងំកាល  តាមោនស្ក្មមក្រណីផធុក្យមយរាគ 
យអដស៍្ងមី ថ្នប ក់្រស្ុក្ ៥     

 រកុ្មការង្កររបស់្មនធីរ/ស្កទ ប័នដម្ទៗ ក្បុងយែត្ថ 

3. ការអនុវត្ថដផនការយុទនស្កស្តស្ថជ្ញតិ្យឆ្ព ោះយៅរក្ការស្យរមចបានយោលយៅ ៩០-៩០-៩០     
    យៅឆ្ប  ំ២០២០៖ 

                                                                  
     

                                    

                          ART  

                                     

4. ស្មិទនផលដដលទទលួបានយៅ ៩ដែ ឆ្ប ២ំ០១៨៖ 

       ៩០ ការយធវីយត្ស្ថរក្យមយរាគយអដស៍្ (HTS, H-PITC, VCCT and B-IACM): 

                                         រ RHAC         
២ ៥៩                             ៤ ៦      

 ការរគប់រគង និងអប់របំង្កា រជំងឺយអដស៍្យលីរកុ្មយោលយៅរបឈមមុែែពស់្ (រកុ្ម 
MSM= ៥៩  និងរកុ្ម TG=២៥២)                     

 ការយធវីយត្ស្ថរក្យមយរាគយអដស៍្យលីរកុ្មយោលយៅ ស្រុបរបចឆំ្ប ២ំ០១៧ និង៩ដែ 
       ២០១៨   ក្បុងយែត្ថបាត់្ដំបង                                       
            

                                      ២០ ៨ 

 ក្រណីអបក្ផធុក្យមយរាគយអដស៍្ងមី ដដលបានរគប់រគងតាមរយៈ B-IACM  ដបងដចក្តាម 
ក្ដនលងយធវីយត្ស្ថដំបូង  ៩ដែ ឆ្ប  ំ២០១៨ 

 ៩០-ការពាបាលយោយឱស្ងរបឆ្ងំយមយរាគយអដស៍្: 
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 ចំននួក្រណីស្ក្មមកំ្ពុងទទួលយស្វាដងទ ំ ពាបាលរបចឆំ្ប ពីំឆ្ប ២ំ០១៣-២០១៨ 
ក្បុងយែត្ថបាត់្ដំបង 

យភទ មនុស្សយពញវយ័ កុ្មារ 

របុស្               2223 176 

    រស្ី                  2632 140 

 ៩០-ការតាមោនរបស្ិទនភាពម្នការពាបាល: 

យភទ មនុស្សយពញវយ័ កុ្មារ 

                  VL Undetected  ៤២០៧ ២៦០ 

                  VL Suppressed  ៤៤២  ២៧៥ 

             VL testing                     ៤៥៤៧  ០៧ 

           ART Active           ART >6        ៤៦៧៧  ០៩ 

ចំននួART Active        ៤៨២៥   ៦ 

             VL suppression                             
                                                                     

5. បញ្ា របឈម៖ 
 ៩០ ទី ១ :    

 ស្ក្មមភាពអប់របំង្កា រមានការងយចុោះជ្ញពិយស្ស្យៅតាមស្ហគមន៍ជនបទ 

 ការចល័ត្ទីលំយៅ និងចំណាក្រស្ុក្របស់្របជ្ញពលរដឌ ក្បុងវយ័បនថពូជមានយរចីន 

 មានក្រណីលាក់្មុែ មិនយល់រពមមក្ទទលួយស្វាយធវីយត្ស្ថានម ឬបញ្ជ ក់្ 

 ៩០ ទី ២ :      

 ការយគចយវស្មិនមក្ទទលួយស្វាពាបាល និងពាោមយបាោះបង់ការពាបាល 

 ពិបាក្ក្បុងការតាមោនរបស្ិទនភាពម្នការពពាបាល៖ យធវីការឆ្ង យឱយម្ដគូយបីក្ថ្នប  ំ
ជំនសួ្ 

 មិនមានអាណាពាបាលដងទកុំ្មារផធុក្យមយរាគយអដស៍្ជ្ញក់្លាក់្ 
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 ៩០ ទី ៣ :      

 មានការលំបាក្ក្បុងការយធវីយត្ស្ថ និងតាមោនលទនផល VL និងមានអបក្មិនទន់បាន 
យធវីយត្ស្ថ VL យស្កោះរបមាណ ៣%  

 លំបាក្ក្បុងការពរងឹងការយលបថ្នប  ំចំយ ោះអបក្ជំងឺមយួចំននួ 

6.           ៖ 

 មិនមានរបាយការណ៍ស្ក្មមភាពពីស្កទ ប័ន ក់្ព័ននដម្ទៗយទៀត្ 

 ោម នងវកិាស្រមាប់យធវីស្ក្មមភាពរបស់្រក្ុមការង្ករយៅថ្នប ក់្យរកាម និង  អាជ្ញញ ធរមូលោឌ ន 

 ែវោះយនថការក្បុងការដស្វងរក្ក្រណីយមយរាគយអដស៍្ងមីយៅថ្នប ក់្ស្ហគមន៍របស់្អាជ្ញញ ធរមូលោឌ ន 

 ែវោះយនថការក្បុងការរគប់រគង និងោរំទឱយអបក្ផធុក្យមយរាគយអដស៍្ទទលួយក្យស្វាដងទ ំ

  ពាបាលឱយបានរតឹ្មរតូ្វ និងជ្ញប់លាប់យូរអដងវងរបស់្អាជ្ញញ ធរមូលោឌ ន។ 

 ព្បធានបទទ៦ី៖ បទបង្កា ញពីការយឆលីយត្បជ្ញពហុវស័ិ្យ ម្នការរកី្រាលោលយមយរាគយអដស៍្ 
និងជំងឺយអដស៍្របស់្គណៈក្មាម ធិការ និងយលខាធិការោឌ នរបយុទននឹងជំងឺយអដស៍្យែត្ថ         
    យោយ យលាក្   យវជជបណឍិ ត្             ធានយលខាធិការោឌ នរបយុទននឹងជំងឺយអដស៍្ 
យែត្ថ        ៖ 

                                                         

 រកុ្មការង្កររបយុទននឹងជំងឺយអដស៍្ កិ្  របជំុស្រមបស្រមួលនិងការតាមោនយែត្ថរពោះស្ីហនុ 
២០១៨: 

ល.រ រក្មុការង្កររគប់រគង/ផថល់យស្វា ចំននួ
ដង 

ការោរំទ លទនផល 

១ គណៈក្មាម ធិការរបយុទននឹងជំងឺ   
យអដស៍្/យលខាធិការោឌ នយអដស៍្យែត្ថ 

2 អាជ្ញញ ធរជ្ញតិ្ 0 

២ អងគការយរៅរោឌ ភិបាលអប់របំង្កា រជំងឺ
យអដស៍្ 

4 CWPD,MHC/
AHF 

4 

៣ ការង្ករដងទ ំ
ពាបាលបនថដល់អបក្ជំងឺយអដស៍្ 

4 CPN+/AHF 4 
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៤ រកុ្មពរងឹងការង្ករតាមោនស្ក្មមក្រ
ណីផធុក្យមយរាគយអដស៍្ងមី 

4 PASP-CMC/ 
AHF 

4 

៥ រកុ្មផថល់យស្វាយធវីយត្ស្ថានមរក្យមយរា
គយអដស៍្ និងយមយរាគស្កវ យ 

 HC/RH  

 អងគការដដលអនុវត្ថស្ក្មមភាពការង្ករយអដស៍្ក្បុងយែត្ថ: 
 រកុ្មអប់រ ំនិងបង្កា រ 

 អងគការដងទអំបក្ជំងឺយអដស៍្  (AHF) 

 អងគការស្មាគមន៍នារយីដីមផសី្នថិភាពនិងអភិវឌ្ណន៍ (CWPD) 

 អងគការសុ្ែភាពបុរស្ម្នក្មពុជ្ញ (MHC) 

 រក្ុមពាបាល   

  អងគការដងទអំបក្ជំងឺយអដស៍្  (AHF) 

  អងគការបណាថ ញអបក្រស់្យៅជ្ញមយួយមយរាគយអដស៍្ (CPN+) 
  ចំនួនរកុ្មយោលយៅរគប់រគងយោយរកុ្មការង្ករអងគការម្ដគូ ក្បុងយែត្ថរពោះស្ីហនុ: 

o                        ៤ ៥            ៥      
o              /             ៤០៥     

  យោលបំណងនិងយោលយៅដផបក្ដងទ ំ ពាបាល យដីមផាីននយឆ្ព ោះយៅរក្ការលុបបំបាត់្ការ 
ឆលងងមីម្នយមយរាគយអដស៍្យៅឆ្ប ២ំ០២៥: 

 យោលបំណង៖ ចូលរមួជ្ញមយួថ្នប ក់្ជ្ញតិ្ក្បុងការស្យរមចបាននូវទិស្យៅជ្ញតិ្ និងស្ក្ល 
ក្បុងការលុបបំបាត់្ការឆលងងមីយមយរាគយអដស៍្យៅឆ្ប ២ំ០២៥។ 

 ដំណាក់្កាលយរត្ៀមលុបបំបាត់្៖ ២០១៦-២០២០ ស្យរមចឱយបាន៩០-៩០-៩០ ។ 

 ដំណាក់្កាលលុបបំបាត់្៖ ២០២០-២០២៥ ស្យរមចឱយបាន៩៥- ៩៥-៩៥ ។ 

 យោលយៅ៖ 

  ៩០ទីមយួ៖ ៩០%ម្នអបក្ផធុក្យមយរាគយអដស៍្នឹងដឹងចាស់្ពីស្កទ នភាពផធុក្យមយរាគយអដស៍្ 
របស់្យគ  

  ៩០ទីពីរ៖ ៩០%ម្នអបក្ផធុក្យមយរាគយអដស៍្បានទទួលការពាបាលយោយឱស្ងរបឆ្ងំនឹង 
យមយរាគយអដស៍្ (ARV)។ 
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   ៩០ទីបី៖ ៩០%ម្នអបក្កំ្ពុងពាបាលយោយឱស្ង ARV មានបនធុក្យមយរាគយអដស៍្ 
<១០០០ 

 ការលំបាក្មាន: 

  តំ្បន់យស្វាក្មានថមានអបក្រគប់រគងជ្ញជនជ្ញតិ្ចិន                      ២      

  ចំនួនកាសុ្ីណូយកី្នយ ងីយរចីន                       

  អបក្មានរបតិ្ក្មមយលីក្ទី១ លាក់្មុែ មិនទទលួស្កគ ល់ការពិត្              ោត់្រង់ច ំ
យពលយវលាស្ម រស្បណាមួយ  

  យៅដត្មានអបក្លោះបង់ការពាបាល (យធវីការឆ្ង យ ោម នងវកិាយធវីដំយណីរមក្យបីក្ថ្នប  ំ ពិបាក្ 
សុ្ំចាប់ការង្ករ) 

 ស្រមាប់ការរបជំុគណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមួលបានយធវីដត្មយួយលីក្  

 ការរបជំុពិភាក្ាស្រមាប់រកុ្មការង្ករ យលីក្រណីមានបញ្ា យផសងៗមិនបានយធវីយទ។ 

 ព្បធានបទទ៧ី៖ បទបង្កា ញពីការយឆលីយត្បជ្ញពហុវស័ិ្យ ម្នការរកី្រាលោល យមយរាគយអដស៍្ 
និងជំងឺយអដស៍្របស់្គណៈក្មាម ធិការ និងយលខាធិការោឌ នរបយុទននឹងជំងឺយអដស៍្            
    យោយ យលាក្                       ធានយលខាធិការោឌ នរបយុទននឹងជំងឺយអដស៍្
           ៖ 

1. ស្កទ នភាពទូយៅ និងរបជ្ញស្កស្តស្ថយៅរាជធានីភបំយពញ 

2. រចនាស្មព័ននរគប់រគងរបស់្មនធីរសុ្ខាភិបាល រាជធានីភបំយពញ 

             ៤      

                     ៧      

                     ( CPA 3 )        

                    ( CPA 1 ) ៨      

           ( MPA ) ៤        

                ៥      

3. យោលបំណង និង យោលយៅ 

 យោលបំណង: ចូលរមួក្បុងការស្យរមចបាននូវទិស្យៅជ្ញតិ្ និងស្ក្ល    ក្បុងការលុប 
បំបាត់្ការឆលងយមយរាគយអដស៍្ងមី យៅឆ្ប ២ំ០២៥។ 
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 យោលយៅ : 

      យៅឆ្ប  ំ២០២០ និងឆ្ប ២ំ០២៥៖ 

– ៩០% ម្នអបក្ផធុក្យមយរាគយអដស៍្ រតូ្វដឹងពីស្កទ នភាពម្នការឆលងយមយរាគយនោះ 

– ៩០% ម្នពកួ្ោត់្ទទលួបាន ART 

– ៩០% ម្នអបក្កំ្ពុងទទលួ ART រត្ូវមាន Viral load suppression 

4. ស្ក្មមភាពចមផងៗដដលកំ្ពុងអនុវត្ថ: 

 បានអនុវត្ថន៍តាមយុទនស្កស្តស្ថក្មពុជ្ញ3.0យដីមផាីននយឆ្ព ោះយៅរក្ការលុបបំបាត់្ការឆលង
ងមីយៅឆ្ប ២ំ០៣០៖ 

 យុទនវធីិជំរុញខាល ងំកាល ការបង្កា រដងទ ំ និងពាបាលបនថដល់រកុ្មរបឈមមុែែពស់្និងការឆលង 
យមយរាគយអដស៍្  

 យុទនវធីិជំរុញខាល ងំកាល ការដងទនិំងពាបាលបនថដល់អបក្ផធុក្ និងអបក្ជំងឺយអដស៍្ 

 យុទនវធីិជំរុញខាល ងំកាល ម្នការអនុវត្ថវធីិស្កស្តស្ថយឆលីយត្បរមួោប រវាងយស្វាបង្កា រដងទ ំ និង 
ពាបាលអបក្ជំងឺយអដស៍្សុ្ែភាពបនថពូជ និង សុ្ែភាពផលូវយភទ និង ាននយៅ  បបំបាត់្ 
ការឆលងយមយរាគយអដស៍្ ពីមាថ យ យៅកូ្ន និង ការលុបបំបាត់្ការឆលងយមយរាគស្កវ យពីកំ្យណីត្  

 យុទនវធីិជំរុញខាល ងំកាល ស្ក្មមភាពរមួប ជ្ូ លការដស្វងរក្ និង រគប់រគងស្ក្មមក្រណី យអដស៍្ ។ 

5.             : 

ស្ក្មមភាព ចំននួ ស្របុអបក្ចូលរមួ 

របជំុរបចរំតី្មាស្ B-IACM Quarterly meeting  3 យលីក្  180 នាក់្ 

របជំុរបចរំតី្មាស្ CQI Quarterly meeting 2 យលីក្  150 នាក់្ 

យបីក្វគគបណថុ ោះបណាថ លHPITC បានចំនួន  2 វគគ  80 នាក់្ 

យបីក្វគគបណថុ ោះបណាថ ល CAA/PNTT 3 វគគ  114 នាក់្ 

របជំុរកុ្មយជីងឯក្( Group of Champion GoC) 
តាមរស្ុក្របតិ្បត្ថិនីមួយៗ 

 

9 យលីក្  

 

255 នាក់្ 
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 លទនផលអងគការជ្ញដដគូដដលអនុវត្ថ Boosted-CoPCT CWPD, MHC, AHF, Women 
Korsang Mith Samlanh 

 លទនផលម្នការពិនិត្យពាបាលជំងឺកាមយរាគគលីនិក្សុ្ែភាពរគួស្ករ៖ 

    និក្ពិនិត្យពាបាលជំងឺកាមយរាគចំននួ៤ក្ដនលងរមួមាន (ទលួយោក្ ទលួស្កវ យម្រព 
ស្យមថចឪ  ដូនយពញ) :  

 បុរស្មានចំនួន ស្រុប 207 នាក់្ មាន ជំងឺកាមយរាគ 197 ក្រណី 

 រក្ុមMSM មានចំននួស្រុប 82 នាក់្ មាន ជំងឺកាមយរាគ 35 ក្រណី 

 ស្តស្ថីរបឈមមុែទបមានចំននួស្រុប 1766 នាក់្ មានជំងឺកាមយរាគ 1647ក្រណី 

 រស្ីថរបឈមមុែែពស់្មក្តាមោនបនថមានចំននួ 421នាក់្ មានជំងឺកាមយរាគ 332 
ក្រណី 

                                                             

  យុទនវធីិជំរុញខាល ងំកាល ស្ក្មមភាពរមួប ជ្ូ លការដស្វងរក្ និងរគប់រគងស្ក្មមក្រណីយអដស៍្    
( B-IACM/PNTT) 

 ក្មមវធីិពាបាល និង ដងទបំនថ-Continue of Care 

6. បញ្ា របឈមមុែ: 

    ពំុមានងវកិារគប់រោន់ស្រមាប់របជំុគណៈក្មាម   ការយអដស៍្រាជធានីែណឍ  

    យៅរាជធានីភបំយពញមានយស្វាក្មានថស្បាយយរចីន មាច ស់្យស្វាមយួចំននួ ពំុបានស្ហការ 
លអក្បុងការអប់រ ំនិងប ជ្ូ នស្តស្ថីយៅពិនិត្យសុ្ែភាព  

    ស្តស្ថីមយួចំននួ ចល័ត្ លាក់្មុែ មិនមក្ទទលួយស្វា  

    អងគការជ្ញម្ដគូរមយួចំនួនអស់្ងវកិា 

    លំបាក្ក្បុងការដស្វងរក្អបក្ផធក្យមយរាគយអដស៍្ អបក្ដដលយត្ស្ថមានរបតិ្ក្មម ពំុរពមមក្ 
ទទលួយស្វាដងទ ំនិងពាបាលបនថ 

7. ទិស្យៅបនថ : 

 បនថស្ហការជ្ញមយួ NAA, NCHADS និង NGOs យដីមផសី្យរមចយោលយៅ 
៩០.៩០.៩០             យៅឆ្ប ២ំ០២០ និង ៩៥.៩៥.៩៥ យៅឆ្ប  ំ២០២៥  
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 ស្ហការជ្ញមយួមជឈមណឍ លជ្ញតិ្ក្បុងការរបមូលទិនបន័យតាមលាក់្យស្វាម្ន     
យមយរាគយអដស៍្យៅរាជធានីភបំយពញ 

 ពរងឹង យស្វាPNTT យស្វាតាមរក្ម្ដគូអបក្ផធុក្យមយរាគយអដស៍្ 

 ពរងឹង យស្វាHPITC យធវីយត្ស្ថានមរក្យមយរាគយអដស៍្រគប់អបក្ជំងឺស្រមាក្យពទយ 

 បយងាីត្គលីនិក្សុ្ែភាពរគួស្ករ យៅមនធីរយពទយបដងអក្យ ធិ៍ចិនតុ្ង 

 បយងាីត្មណឍ លពាបាលជំងឺឱកាស្និយម និងថ្នប រំបឆ្ងំយមយរាគយអដស៍្ យៅមនធីរយពទយ 
បដងអក្ចិន ដស្នសុ្ែ 

 យលីក្គយរមាងក្មមវធីិអប់រ ំនិងផសពវផាយតាមរគប់រូបភាពយៅតាមរគឹៈស្កទ នស្កធារណៈ 
និងឯក្ជន។ 

 ព្បធានបទទ៨ី៖ បទបង្កា ញពី                          ២០ ៨           
                      (AHF)                .              ៖ 

1.        : 

                                                      

2.                      AHF: 

                                                   

             NCHAD                                        
                                            

                                     NCHAD   

                                              

 ចូលរមួជ្ញមយួ NCHAD                                         
                        ឱ                               
         

                      AHF                                
                  

                                                       

3.                  : 
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             ៖                NCHAD             
        

             ៖                                     
                                  

             ៖                                               
                 …………  

4.       : 

              ART        ៨       

                               ២  

                        ART         ៧០៥៧     

        រគបដណថ ប់ART   ៩៩% 

         Previous 4 quarters ( Q4 2017 to Q3 2018 ): 

o        ៨% 

o          ៥% 

o VL testing ៧៩%            ២   

o VL suppression ៩៧% 

                                                  

                                                 (AHF 
                          ) 

 បាន          អាជ្ញញ ធរជ្ញតិ្របយុទននឹងជំងឺយអដស៍្ ស្ិលផោះក្រ ស្ិលផោះការនី 
ក្បុងការបង្កា ញស្ករអប់រនំានា 

                         ២        ០         ២០ ៨ 

        Impulse Phnom Penh                       MSM 

                                            : 

o            
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o                     

o             

o              

o                  

 ព្បធានបទទ៩ី៖ បទបង្កា ញពី                        (២០ ៩-២០២ )  របស់្  
អាជ្ញញ ធរជ្ញតិ្របយុទននឹងជំងឺយអដស៍្ បង្កា ញជូនយោយឯក្ឧត្ថមយវជជ.ទា ផល្លា             
                       ៖ 

1.                             ៨                                          
                                               

2.          ដផនទីចងអុលផលូវជ្ញឆបឹងែបងម្នការយរៀបចំដផនការយុទនស្កស្តស្ថជ្ញតិ្យលីក្ទី០៥ 

3. ោក់្បស្តញ្ជ បក្មមវធីិយៅក្បុងរបព័ននវស័ិ្យសុ្ែភិបាល ជ្ញពិយស្ស្ចំនុចទី៨ម្នយស្ចក្ថីស្យរមច 

4.                                                     : 

 របព័ននព័ត៌្មានរគប់រគងសុ្ែភាព 

                                       

                     

                     

                           

                                         

                                  

                                                

                               

5.                                                                

6.                                : 

                                        ២០ ៥        ,០៥៧
                                       ៥%        
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                            SDG          ២០២៥ (           

            ) 

                                                    UHC     
SDG            

៦. ពិធីបិទេងគព្បជុំអោយឯរឧតតម្ អេៀង ម្ូល ី អទសរដឋម្ស្រនតី ព្បធានអាជាញ ធរ 
ជាតិព្បយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍                                                   

ជ្ញកិ្ចចប ច្ ប់ម្នអងគស្នបិបាត្បូក្ស្រុបលទនផលការង្កររបចឆំ្ប ២ំ០១៨ និងយលីក្ទិស្យៅ
ដផនការស្ក្មមភាពរបចឆំ្ប ២ំ០១៩ របស់្អាជ្ញញ ធរជ្ញតិ្របយុទននឹងជំងឺយអដស៍្       របធាន 
               នូវការយកាត្ស្រយស្ីរ រពមទងំស្ំដដងនូវ        យោយយស្កម ោះចំយ ោះឯក្ឧត្ថម 
យលាក្ជំទវ យលាក្ យលាក្រស្ីទងំអស់្ ដដលមានវត្ថមានយៅក្បុងពិធីយនោះ យោយ   ទងំ        
       និង                                      ផងដដរ។ 

ឯក្ឧត្ឋមរបធានអងគរបជំុ           ឆលងកាត់្ការបង្កា ញពីវឌ្ណនភាព របស្ិទនភាព 
និងស្មិទនផល ជ្ញពិយស្ស្យមយរៀនជ្ញបទពិយស្កធន៍លអៗ ដដលបានមក្ពីការអនុវត្ថរបស់្ស្មាជិក្ 
ស្មាជិកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិ្របយុទននឹងជំងឺយអដស៍្យៅទូទងំរបយទស្ យៅក្បុងអងគស្នបិបាត្អាជ្ញញ ធរជ្ញតិ្
របយុទននឹងជំងឺយអដស៍្នារពឹក្យនោះ ក្បុងនាមជ្ញរបធានអាជ្ញញ ធរជ្ញតិ្របយុទននឹងជំងឺយអដស៍្ និងក្បុង
នាមែលួនឯក្ឧត្ឋមផ្ទធ ល់   ស្ដមថងនូវការអបអរស្កទរ និងយកាត្ស្រយស្ីរដ៏យស្កម ោះស្ម័រគចំយ ោះ
ស្មាជិក្ស្មាជិកាម្នអងគស្នបិបាត្ និងយៅទូទងំរបយទស្ ដដលបានែិត្ែំរបឹងដរបងោ៉ា ងស្ក្មម
ចូលរមួរបយុទននឹងយមយរាគយអដស៍្ និងជំងឺយអដស៍្ ឱយទទលួបាននូវយជ្ញគជ័យជ្ញបនថបនាធ ប់គរួជ្ញទី
យមាទនៈ  

ជ្ញទីប ច្ ប់            របស្ិទនពរស្ពធស្កធុការជូនអងគស្នបិបាត្ទងំមូល សូ្ម
ឯក្ឧត្ថម យលាក្ជំទវ អស់្យលាក្ យលាក្រស្ីយភញៀវជ្ញតិ្ និងអនថរជ្ញតិ្ទងំអស់្ទទលួបាននូវ
សុ្ែភាពលអ និងស្យរមចបាននូវយជ្ញគជ័យងមីៗបដនទមយទៀត្នាឆ្ប ២ំ០១៨ខាងមុែយនោះ និងសូ្ម
របកាស្ោ៉ា ងមឺុងមា៉ា ត់្ថ្ន “រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជ្ញអុតជ្ញា អធវីដំអ ីរអឆ្ព ៅអំសំអរូន្  វ
អោលអៅបីស ន្យនាឆ្ន ំ២០២៥” និងសូ្មរបកាស្បិទ “ ងគសន្នបិាត្អាជ្ញា ធរជ្ញតិ
ប្ុយទុ្ធន្ឹងជំងឺអ ដសឆ៍្ន ំ២០១៨ ” ចប់ពីយពលយនោះត្យៅ។ 
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