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ឆសចរតដីលលងេណំរគណុ 

 

ាបឋល កនុងនាលអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ ខាុ ំសូល
ផលៃងអំណ គុ្ណយា ងត្ាេរត្ៅ ចំរពា៉ះសោជិក សោជិកា ម្នអាាា ធ 
ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ អងគកា លិនផលន ោា ភិបាេារិ និង
អនត ារិ អងគកា សងគលសុីវេិ និងម្ដគូ្អភិវឌ្ឍន៍ទងំអស់ ផដេបាន
ែតេ់នូវទិ្ននន័យព័រ៌ោន និង បាយកា ណ៍ត្បចឆំ្ន ២ំ០១៩ទន់រពេ
រវលា ផដេអាចឱ្យអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ រត្បីត្បាស់កនុង
កា រ ៀបចំចងត្កងា បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព និងសលិទ្ធែេម្នកា 
រ ៃ្ីយរបារិរៅនឹងរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ បានត្គ្ប់ត្ជុង
រត្ាយទូ្េំទូ្លាយ និងពហុវស័ិយត្បចឆំ្ន ២ំ០១៩។ រទ៉ះបីាោន
កា យរឺយា វខៃ៉ះ និងលិនទន់ទ្ទ្េួបានពីត្គ្ប់ាថ ប័នទងំអស់ក៏រោយ 

ក៏ បាយកា ណ៍នារពេរន៉ះកាន់ផរោនភាពត្បរសី ាងលុន។ ខាុ ំសូលសផលដងនូវកា រការស រសី ែងផដ  ជូន
ចំរពា៉ះអគ្គរេខាធិកា ោា នម្នអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ ផដេបានដឹកនា ំ និងសត្លបសត្លួេត្បកប
រោយត្បសិទ្ធភាពខពស់រេីកា ង្ក រ ៀបចំ បាយកា ណ៍រន៉ះ ាពិរសសនាយកោា នផែនកា  ត្រួរពិនិរយ វាយរម្លៃ 
និងត្ាវត្ាវ និងត្កុលកា ង្ក ទងំអស់ ផដេបានខិរខំយា ងសកលមកនុងកា ត្បលូេ សោា រ រែទៀងផ្ទទ រ់ វភិាគ្
ទិ្ននន័យ និងចងត្កងនូវព័រ៌ោនទងំអស់ផដេទក់ទ្ងនឹងវឌ្ឍនភាព និងសលិទ្ធែេម្នកា រ ៃ្ីយរបារិ
ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍រៅកលពុា រោយ រំេចរ ងីា បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព និងសលិទ្ធែេត្បយុទ្ធនឹងជំងឺ
រអដស៍ត្បចឆំ្ន ២ំ០១៩ ត្បកបរោយភាពរាគ្ជ័យ។ 

អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ ោនសងឃលឹយា ងលុរោថំា  បាយកា ណ៍រន៉ះពិរា ៃ្ុ៉ះបញ្ច ងំនូវ
បចចុបបននភាព និងាថ នភាពម្នកា រ ៃ្ីយរបារិរៅនឹងរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍រៅកលពុា និងអាចយក
រៅរត្បីត្បាស់កនុងកា សរត្លចចិរតនានា កនុងកា រេីកកលពស់កា អនុវរតផែនកា  សកលមភាពារិាបនតឱ្យបាន
កាន់ផរត្បរសី ផលលរទ្ៀររៅកនុងចំរោលាថ ប័នារិ អនត ារិ ម្ដគូ្អភិវឌ្ឍ អងគកា សងគលសុីវេិ ាថ ប័ន
ឯកជន និងត្កុលត្បាជនគ្នៃឹ៉ះ។េ៕  

 
 
 
 

 
 
 

   

ថ្ងៃ                                ខែ               ឆ្ន កុំ  ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ 
រាជធានីភនំរពញ ម្លៃទី្      ផខ                ឆ្ន ២ំ០២០ 

ឆទ្សរដាម្ស្តនត ី
ព្បធានអាជាា ធរជាតិព្បយទុ្ធនងឹជងំឺឆេដស ៍
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បញ្ជតីារាង 
 

 

តារាងទី្១៖ តារាងេទ្ធែេម្នកា រធវីររសតឈាលរៅតាលត្កុលរោេរៅនីលយួៗម្នត្កុលត្បឈល 

តារាងទី្២៖ តារាងេទ្ធែេម្នកា ផចកចយរត្ាលអនាល័យ រដីលបបីង្កា  កា ចលៃងរលររាគ្រអដស៍ 

តារាងទី្៣៖ េទ្ធែេសរត្លចបានរៅត្រីោសទី្៣ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

តារាងទី្៤៖  េទ្ធែេសរត្លចបានរៅឆ្ន ២ំ០១៨ រធៀបនឹងរោេរៅ៩០-៩០-៩០ រៅឆ្ន ២ំ០២០ 

តារាងទី្៥៖  និនាន កា ចំនួនទី្កផនៃង និងអនកែទុករលររាគ្រអដស៍ ផដេែតេ់ និងទ្ទ្ួេរសវាពាបាេរោយ
ឱ្សលត្បឆ្ងំរលររាគ្រអដស៍ពីឆ្ន ២ំ០០១ ដេ់ត្រីោសទី្២ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

តារាងទី្៦៖  និនាន កា អនកែទុករលររាគ្រអដស៍កុោ  និងលនុសសរពញវយ័ផដេបានទ្ទ្េួរសវាពាបាេ
រោយឱ្សលត្បឆ្ងំរលររាគ្រអដស៍ពីឆ្ន ២ំ០១៤ ដេ់ត្រីោសទី្៤ឆ្ន ២ំ០១៨ 

តារាងទី្៧៖  និនាន កា ម្នស្រសតីពិនិរយម្ែទរពា៉ះដឹងពីាថ នភាពរលររាគ្រអដស៍បានរធវីររសត និងទ្ទ្ួេេទ្ធែេ
ពីឆ្ន ២ំ០០៧-២០១៩ 

តារាងទី្៨៖  និនាន កា ម្នស្រសតីោនម្ែទរពា៉ះផដេែទុករលររាគ្រអដស៍បានទ្ទ្េួកា ពាបាេរោយឱ្សល
ត្បឆ្ងំរលររាគ្រអដស៍ពីឆ្ន ២ំ០០៧-២០១៩ 
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ពារយបំព្រួញ 
 
អ.ជ.ប.ជ.អ អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ 
AIDS  Acquired Immune Deficiency Syndrome (ជំងឺរអដស៍) 

AHF AIDS Healthcare Foundation (លូេនិធិផលទសុំខភាពអនកជំងឺរអដស៍) 
ARV Anti-Retroviral (ឱ្សលត្បឆ្ងំនឹងរលររាគ្រអដស៍) 
ART Anti-Retroviral Therapy (កា ពាបាេរោយឱ្សលត្បឆ្ងំនឹងរលររាគ្រអដស៍) 
AUA Association  of ARV User (សោគ្លអនករត្បីត្បាស់ឱ្សលត្បឆ្ងំរលររាគ្រអដស៍) 
BC Bandanh Chatomok (បោត ញចរុលុខ) 
CCC Country Coordinating Committee (គ្ណៈកោម ធិកា សត្លបសត្លួេលូេនិធិសកេត្បចំ

ត្បរទ្សកលពុា) 
CNPUD Cambodia Network for People Using Drug (បោដ ញអនករត្បីត្បាស់រត្គ្ឿងរញៀន) 
CPN+ Cambodia Network of People Living with HIV/AIDS (បោត ញអនកែទុករលររាគ្រអដស៍រៅកលពុា) 
CWPD Cambodian Women for Peace and Development (សោគ្លនា កីលពុារដីលបសីនតិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍) 
EW Entertainment Worker (អនកបរត្លីរសវាកលានតសបាយ) 
GARPR Global AIDS Response Progress Reporting ( បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពចូេ លួរ ៃ្ីយរបរៅ

នឹងរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ាសកេ) 
HACC  HIV/AIDS Coordinating Committee (គ្ណៈកោម ធិកា សត្លបសត្លួេត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍

រៅកលពុា) 
HIV Human Immunodeficiency Virus (រលររាគ្រអដស៍) 
KAP Knowledge Attitude Practice (ចំរណ៉ះដឹង អាកបបកិ យិា និងកា អនុវរត) 
KORSANG អងគកា កាង 
MSM Men who have Sex with Men  (បុ សត្សឡាញ់បុ ស) 
NAA National AIDS Authority (អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍) 
NASA National AIDS Spending Assessment (កា អរងារសតីពីកា ចំោយារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍) 
NEWN National Entertainment Worker Network (បោត ញអនកបរត្លីរសវាកលានតសបាយ) 
PLHIV People Living With HIV (អនកែទុករលររាគ្រអដស៍) 
PWID          People Who Inject Drugs (អនកចក់រត្គ្ឿងរញៀន) 

PWUD People Who Use Drugs (អនករត្បីរត្គ្ឿងរញៀន) 
TG Transgender (ត្កុលផបៃងរភទ្) 
UNAIDS United Nations Joint Program on AIDS (កលមវធីិ លួអងគកា សហត្បាារិរ ៃ្ីយរបនឹង

រលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍) 



vi 

 

VCCT Voluntary Confidential Counselling and Testing (កា ែតេ់ត្បឹកា និងរធវីររសតឈាល ក  
រលររាគ្រអដស៍រោយសម័ត្គ្ចិរត និង កាកា សោៃ រ់) 

WNU Women  Network  for  Unity (បោដ ញកា ង្ក ស្រសតី បួ លួោន ) 
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១. ឆសចរតឆីផតើម្ 

១.១. អាជាា ធរជាតិព្បយទុ្ធនឹងជំងឺឆេដស ៍
អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ ោនរបសកកលម បស់ខៃួនកនុងកា ដឹកនាតំ្គ្ប់ត្គ្ង សត្លបសត្លួេ 

ត្រួរពិនិរយ និងវាយរម្លៃ ម្នកា រ ៃ្ីយរបទូ្េំទូ្លាយ និងពហុវស័ិយរៅនឹងកា រាេោេរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺ
រអដស៍ រៅកនុងត្ព៉ះរាាោចត្កកលពុា រយាងរៅតាល៖ ១)គ្រត្ោងផែនកា យុទ្ធាស្រសតារិទូ្េំទូ្លាយ និង   
ពហុវស័ិយ រ ៃ្ីយរបកា រាេោេរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍រេីកទី្៤ (២០១៥-២០២០) ២)គ្រត្ោង
ផែនកា សកលមភាពារិទូ្េំទូ្លាយ និងពហុវស័ិយរ ៃ្ីយរបកា រាេោេរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍រៅ   
កលពុា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៣)ចាប់សតីពីកា បង្កា   និងកា ត្បយុទ្ធទ្ប់ាា រ់កា  កីរាេោេរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ 
រោេនរយាបាយត្បាពីំ ចំណុចកនុងកា ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ តាលេិខិររេខ២០៤៨ស.ជ.ណ ចុ៉ះម្លៃទី្១៧ ផខ
ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣  បស់ទី្សតីកា គ្ណៈ ដាលស្រនតី  និងរសចកតីសរត្លចចិរតនានាម្នកិចចត្បជំុរពញអងគអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធ
នឹងជំងឺរអដស៍ ៤)វធិានកា ទក់ទ្ងនឹងកា រ ៃ្ីយរបរៅនឹងរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ តាលេិខិររេខ២១៣ 
ស.ជ.ណ ចុ៉ះម្លៃទី្២១ ផខកុលភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩  បស់ទី្សតកីា គ្ណៈ ដាលស្រនតី  និងរសចកតីសរត្លចចិរតនានាម្នកិចចត្បជំុ
រពញអងគអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍រេីកទី្២ ឆ្ន ២ំ០១៨ និង៥)រសចកតីសរត្លចចិរត បស់អងគកា 
សហត្បាារិកនុងយុទ្ធាស្រសត សូនយ បី រោយត្បកាន់នូវរោេកា ណ៍ បី-លយួ រោេរៅ ៩០-៩០-៩០ រៅ
ឆ្ន ២ំ០២០ និង ៩៥-៩៥-៩៥ រៅឆ្ន ២ំ០២៥ កនុងកា ោតំ្ទ្ដេ់កា រ ៃ្ីយរបទូ្េំទូ្លាយ និងពហុវស័ិយតាល
 យៈកា រត្បីត្បាស់ ចនាសលព័នធដឹកនាតំ្គ្ប់ត្គ្ង និងសត្លបសត្លួេារិផរលយួ ផែនកា យុទ្ធាស្រសតារិផរលយួ 
ត្បព័នធត្រួរពិនិរយ និងវាយរម្លៃារិផរលួយ។ 

១.២. គឆព្ម្ចងដផនការសរម្មភារជាតិទ្ូលទំ្ូលាយ និងរហុវិសយ័ឆ្លើយតបការរាលដាល
ឆម្ឆរាគឆេដស ៍និងជំងឺឆេដសឆ៍្ន ២ំ០១៩ 
រយាងតាលព័រ៌ោនផដេទ្ទ្េួបានពីកា ពិនិរយរ ងីវញិនូវវឌ្ឍនភាព ត្បសិទ្ធភាព និងសលិទ្ធែេម្នកា 

អនុវរតផែនកា សកលមភាពទូ្េំទូ្លាយ និងពហុវស័ិយរ ៃ្ីយរបកា រាេោេរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍         
ឆ្ន ២ំ០១៩កនៃងលក គ្ោៃ រម្នកា រ ៃ្ីយរប និងអនុាសន៍ផដេោនេកខណៈអនុវរតាក់ផសតង បានយកលករត្បី
ត្បាស់ កនុងកា រ ៀបចំាផែនកា សកលមភាពទូ្េំទូ្លាយ និងពហុវស័ិយរ ៃ្ីយរបកា រាេោេរលររាគ្រអដស៍ និង
ជំងឺរអដស៍ឆ្ន ២ំ០១៩ រោយរត្បីត្បាស់យុទ្ធាស្រសតារិទងំ៦ ារោេដូចខាងរត្កាល៖ 

 យុទ្ធាស្រសតទី្១៖ កា បង្កា  កា ចលៃងរលររាគ្រអដស៍លមី 
 យុទ្ធាស្រសតទី្២៖ កា ពាបាេ ផលទ ំនិងោតំ្ទ្អនកែទុករលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ 
 យុទ្ធាស្រសតទី្៣៖ កា ការ់បនថយែេប ៉ះពាេ់ និងកា រ សីរអីងរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ 
 យុទ្ធាស្រសតទី្៤៖ កា បរងាីនភាពាអនកដឹកនា ំត្គ្ប់ត្គ្ង សត្លបសត្លួេ និងចេនាត្បភពធនធាន 
 យុទ្ធាស្រសតទី្៥៖ កា បរងាីរប យិាកាសោតំ្ទ្ កា រ ៃ្ីយរបរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ 
 យុទ្ធាស្រសតទី្៦៖ កា តាលោន និងវាយរម្លៃ 
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២. ឆោលបណំង នងិរម្មវតថ ុ

២.១. ឆោលបំណង 
ចងត្កង និងែសពវែាយ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព និងសលិទ្ធែេត្បចឆំ្ន ២ំ០១៩ និងរដីលបរីត្បីត្បាស់ា

ឯកា កនុងកា វាយរម្លៃពីវឌ្ឍនភាព ម្នកា អនុវរតគ្រត្ោងផែនកា សកលមភាពត្បចឆំ្ន ២ំ០១៩ែងផដ ។ រេសីពី
រន៉ះ  បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព និងសលិទ្ធែេត្បចឆំ្ន ២ំ០១៩ រន៉ះនឹងរត្បីត្បាស់ាឯកា រយាងកនុងកា ផកេលា
កា រ ៀបចំផែនកា សកលមភាពទូ្េំទូ្លាយ និងពហុវស័ិយរ ៃ្ីយរបកា រាេោេរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ ឆ្ន ំ
២០២០ ឱ្យកាន់ផរត្បរសី ផលលរទ្ៀរ។ 

២.២. រម្មវតថ ុ
រដីលបរី ៃ្ីយរបរៅនឹងរោេបំណងខាងរេី កា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍រន៉ះោនកលមវរថុលយួចំននួដូចខាង

រត្កាល៖ 

 ត្បលូេសោា រ និងវភិាគ្ទិ្ននន័យផដេត្បលូេបានពីត្បព័នធត្រួរពិនិរយ និងវាយរម្លៃារិឱ្យកាៃ យរៅ
ាព័រ៌ោនវទិ្ាាស្រសតពិរ និងត្បកបរោយទំ្នុកចិរតខពស់។ 

 រ ៀបចំព័រ៌ោនឱ្យរៅាតារាង ឬ ូបភាពរោយោនកា បកត្ាយចាស់លាស់ពីខៃឹលា  បស់វាឱ្យបាន
ត្រឹលត្រូវ។ 

 រ ៀបចំកា សត្លបសត្លួេនិងផសវង កកា ឯកភាព លួោន  វាងាថ ប័ន និងបុគ្គេទងំអស់ ផដេទ្ទ្េួ
ខុសត្រូវកនុងកា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍រៅរេីព័រ៌ោនផដេបានបកត្ាយរៅកនុង បាយកា ណ៍រន៉ះ។ 

៣. វធិសីាស្តសត 
 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព និងសលិទ្ធែេឆ្ន ២ំ០១៩រន៉ះ គឺ្ត្រូវបានរ ៀបចំរ ងីរោយនាយកោា នផែនកា  

ត្រួរពិនិរយ វាយរម្លៃ និងត្ាវត្ាវ ម្នអគ្គរេខាធិកា ោា នអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ រោយរត្បីត្បាស់នូវ
ទ្ត្លង់ត្បលូេទិ្ននន័យារិ និងត្បព័នធត្រួរពិនិរយារិលួយ ផដេចប់យកនូវទិ្ននន័យទងំអស់ពីកា អនុវរតផែនកា 
សកលមភាពារិទូ្េំទូ្លាយ និងពហុវស័ិយរ ៃ្ីយរបកា រាេោេរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ ពីត្គ្ប់ាថ ប័នារិ 
អនត ារិ និងអងគកា សងគលសុីវេិរៅទូ្ទងំត្បរទ្ស ផដេបានរែាលីកអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍។ 

បនាទ ប់ពីទ្ទ្េួបាននូវទិ្ននន័យារិ ចួរហយី វធីិាស្រសតត្គ្ប់ត្គ្ងទិ្ននន័យត្រូវបានរត្បីត្បាស់កនុងកា សោា រ      
រែទៀងផ្ទទ រ់ និងវភិាគ្ទិ្ននន័យ និងបនតរោយវធីិាស្រសតរ ៀបចំព័រ៌ោនឱ្យរៅាតារាង ឬ ូបភាព និងបញ្ច ប់រោយ
កា បកត្ាយ។ វធីិាស្រសតផដេរត្បីត្បាស់ចុងរត្កាយបងាស់ គឺ្វធីិាស្រសតចងត្កង បាយកា ណ៍រោយរ ៀបចំកា 
ស រស ារសចកតីត្ពាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព និងសលិទ្ធែេម្នកា រ ៃ្ីយរបារិត្បយុទ្ធនឹងរលររាគ្រអដស៍ និង
ជំងឺរអដស៍ ត្បចឆំ្ន ២ំ០១៩។  

បនាទ ប់ពីបានរ ៀបចំនូវរសចកតីត្ពាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព និងសលិទ្ធែេកនុងកា រ ៃ្ីយរបទូ្េំទូ្លាយ
និងពហុវស័ិយរ ៃ្ីយរបកា រាេោេរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ត្បចឆំ្ន ២ំ០១៩ ចប់សពវត្គ្ប់ ចួរហយី
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នាយកោា នផែនកា  ត្រួរពិនិរយ វាយរម្លៃ និងត្ាវត្ាវ បានរែាីជូននាយកោា នទងំអស់ចំណុ៉ះអគ្គរេខាធិកា ោា ន 
ម្នអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ រដីលបែីតេ់រយាបេ់ផកេលា។ បនាទ ប់លករសចកតីត្ពាង បាយកា ណ៍រន៉ះ       
ក៏បានយកលករ ៀបចំផកសត្លួេរៅតាលកា ែតេ់រយាបេ់ ឱ្យរៅារសចកតីត្ពាង បាយកា ណ៍រេីកទី្២ រដីលបី
ោក់ជូនរៅសុំលរិរយាបេ់បនតពីថាន ក់ដឹកនាអំគ្គរេខាធិកា ោា នអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ កនុងរោេ
បំណងបំរពញបផនថលនូវគ្ោៃ រព័រ៌ោន និងរដីលបផីកសត្លួេរាេ់ចំណុចខវ៉ះខារនានាផដេពាក់ព័នធ ាសខំាន់រៅ
រេសុីត្កឹរភាព និងជំរនឿទុ្កចិរតរៅរេព័ីរ៌ោនទងំរនា៉ះ។ ាបនត រត្កាយពីកា ផកសត្លួេ បាយកា ណ៍ ចួ
រហយី នឹងោក់ជូនសុំកា សរត្លចពីថាន ក់ដឹកនាអំាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ រដីលបពិីនិរយសរត្លច និងរធវីកា 
ែសពវែាយ ជូនដេ់សោជិក សោជិកា  បស់អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ និងភាគី្ពាក់ព័នធ។ 

៤. វឌ្ឍនភារ នងិសម្ទិ្ធផលសរម្មភារ 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៩រន៉ះ អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ទ្ទ្េួបានទិ្ននន័យពីាថ ប័ន ផដេាសោជិក

ោនភាពត្បរសី  និងទន់រពេាងឆ្ន លុំន ត្ពលទងំបានែដេ់ាបណណស រសី ដេ់ាថ ប័ន និងម្ដគូ្អភិវឌ្ឍ ាកា 
រេីកទឹ្កចិរត។ ទ្នទឹលនឹងរនា៉ះក៏ោនត្កសួង ាថ ប័នលយួចំនួន លិនទន់ោនសកលមភាព និងទិ្ននន័យទក់ទ្ងនឹង
សកលមភាពរ ៃ្ីយរបរៅនឹងរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍រៅរ យីរទ្។ 

៤. ១. យទុ្ធសាស្តសតទ្ី១៖ ការបង្កា រការចម្លងឆម្ឆរាគឆេដស ៍
សកលមភាពកា ង្ក  ផដេសរត្លចបាន កនុងកា រ ៃ្ីយរបនឹងយុទ្ធាស្រសតទី្១ ោនដូចខាងរត្កាល៖ 

១. ទិ្វាពិភពរលាកត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ ០១ ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

អ.ជ.ប.ជ.អ បានរ ៀបចំទិ្វាពិភពរលាកត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ ០១ ធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៩ រត្កាល
អធិបរីភាព ឯរឧតតម្ នាយឧតតម្ឆសនីយ ៍ឧបនាយររដាម្ស្តនតី ដរ គឹម្ោ៉ា ន កនុងត្បធានបទ្ 
“ទងំអស់ោន ចូេ លួាច នតារិលយួ កនុងកា ទ្ប់ាា រ់កា  កីរាេោេម្នរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍”។ 
រោយោនកា ចូេ លួពីថាន ក់ដឹកនាាំថ ប័នារិ អនត ារិ លស្រនតីរាជកា  កងកោៃ ងំត្បោប់អាវុធ រំោង
សងគលសុីវេិ និសសរិ យុវជនកាយ ទិ្ធ យុវជនកាកបាទ្ត្កហល និងត្បាជនគ្នៃឹ៉ះត្បោណ៦០០ នាក់។ 

២. យុទ្ធនាកា ែសពវែាយពីវធីិបង្កា  រលររាគ្រអដស៍កនុងត្ព៉ះរាជពិធីបុណយអំុទូ្ក 

យុទ្ធនាកា ែសពវែាយពីវធីិបង្កា  រលររាគ្រអដស៍ យៈរពេ ០៣ម្លៃ កនុងឱ្កាសត្ព៉ះរាជពិធីបុណយ
អំុទូ្ក បផណត រត្បទី្ប និងសំព៉ះត្ព៉ះផខ អកអំបុក រោយោនកា ត្បគំ្រស្រនតី ែដេ់ា អប់  ំសំណួ  ចរលៃីយ
ដេ់អនកចូេ លួ ពីកា បង្កា  រលររាគ្រអដស៍ និងោនកា ផចកអាវយរឺ រត្ាលអនាល័យ ដេ់អនកផដេបាន
ចូេ លួកនុងពិធីយា ងរត្ចីនកុ៉ះក ។ 

៣. យុទ្ធនាកា ែសពវែាយពីវធីិបង្កា  រលររាគ្រអដស៍ ដេ់កងកោៃ ងំត្បោប់អាវធុ 

អគ្គរេខាធិកា ោា នម្នអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍  លួាលយួនឹងត្កសួងកា ពា ារិ និង
អគ្គបញ្ជ កា ោា នត្កសួងកា ពា ារិ បានយកចិរតទុ្កោក់ អប់ ែំសពវែាយសដីពីបចចុបបននភាពម្នកា  កី
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រាេោេរលររាគ្រអដស៍ និងកា ត្បឈល បស់យុវវយ័ ដេ់នាយទហាន នាយទហាន ង ពេទហាន 
និសសរិនាយទហាន ពេនា  ី កងរាជអាវុធហរថ ផដេាកោៃ ងំសនូេកនុងកា កា ពា ារិោរុភូលិចំននួ
ត្បោណ ៣០០០នាក់។ 

៤. កា ែសពវែាយពីវធីិបង្កា  រលររាគ្រអដស៍ ដេ់យុវជន 

បានែសពវែាយ ពីកា បង្កា  រលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ ដេ់និសសរិម្នាកេវទិ្ាេ័យភូលិនទ
នីរិាស្រសត និងវទិ្ាាស្រសតរសដាកិចច និងបុគ្គេិកកលមក ត្កុលហ ុនឯកជន កនុងកា ផលទសុំខភាពបុគ្គេិក 
កលមក ោនអនកចូេ លួត្បោណ ៣០០នាក់។ 

៥. ត្កសងួប ាិថ ន 

ត្កសួងបានរបីកកលមវធីិែសពវែាយ ពីកា បង្កា  កា ៃ្ងរលររាគ្រអដស៍ និងកា ត្បយុទ្ធត្បឆ្ងំនឹង
រត្គ្ឿងរញៀន ជូនដេ់លស្រនតីរាជកា  និងឧទ្ានុ កស រៅតាលរខរតរែសងៗដូចា រសៀលរាប កំពរ ត្ព៉ះសីហនុ 
និងត្ព៉ះវហិា  ផដេោនសិកាខ កាលចូេ លួស ុបត្បោណ ៥០០នាក់។ 

៦. ត្កសងួកិចចកា នា  ី

 ត្កសួងបានបស្រញ្ជ បកា អប់ ែំសពវែាយកា បង្កា   និងកា ទ្ប់ាា រ់កា ៃ្ងរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺ
រអដស៍ រៅកនុងវគ្គបណតុ ៉ះបោត េសតីពីកា កាងទំ្នាក់ទំ្នង វាងោតា និងយុវរី ទក់ទ្ងនឹង
សុខភាពបនតពូជ សុខភាពែៃូវរភទ្ រៅសោា ោ រត្បសុីដង់ រខរតបារ់ដំបង ស ុបចំននួ ៥០ នាក់ 
(ស្រសតី ៤៣នាក់)។  

 ត្កសួងបានបស្រញ្ជ ប កា អប់ ែំសពវែាយកា បង្កា   និងកា ទ្ប់ាា រ់កា ៃ្ងរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺ
រអដស៍ រៅកនុងកា រ ៀបចំរវទិ្កាអប់ សំហគ្លន៍ សតីពីរយនឌ័្  សុខភាពបនតពូជ និងអាហា ូបរថលភ 
រដីលបបីរងាីនកា យេ់ដឹងជូនត្បាជនពេ ដាសតីពីរយនឌ័្ និងអាហា ូបរថលភ សុខភាពបនតពូជ និង
សិទ្ធិផលទសុំខភាពកនុងកំ ុងរពេោនម្ែទរពា៉ះលុន និងរត្កាយសត្ោេ កា បង្កា   និងកា ទ្ប់ាា រ់
កា ៃ្ងរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍  រៅឃុដូំនរពង ឃុតំារាល និងឃុចំ ឈូក ត្សុកអងគ ជំុ 
រខរតរសៀលរាប ស ុបចំននួ ៤៥៨ នាក់។ 

៧. ត្កសងួកា ង្ក  និងបណដុ ៉ះបោដ េវាិជ ជីវៈ 

 បានចុ៉ះតាលោនកា អនុវរតត្បកាសរេខ០៨៦ និងត្បកាសរេខ១៩៤ និងចុ៉ះែសពវែាយបំប ន
សលរថភាពយេ់ដឹងពីកា បង្កា  ទ្ប់ាា រ់រលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ និងរត្គ្ឿងរញៀន េកខខណឌ
កា ង្ក  វធិានអនាល័យ និងសនតិសុខកា ង្ក  ម្នសហត្ោសត្គឹ្៉ះាថ នត្កុលហ ុនផែនករសវាកលានត រៅ
លនទី កា ង្ក  និងបណតុ ៉ះបោត េវាិជ ជីវៈ  ួលោនរខរតកំពង់ចល កំពង់ធំ ត្ព៉ះវហិា  ាវ យរ ៀង 
ម្ត្ពផវង  រនគិ្  ីត្ករច៉ះ សទឹងផត្រង លណឌ េគិ្  ីនិងរខរតរបូងឃមុ។ំ 
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 បានអប់ ែំសពវែាយពីរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ និងែេប ៉ះពាេ់ម្នរត្គ្ឿងរញៀន ដេ់ពេក 
ផដេរត្រៀលរៅរធវីកា រៅត្បរទ្សជប ុន សឹងហបុ  ីនិងហុងកុង បានចំននួ ៤៧រេីក ោនអនកចូេ លួ 
ស ុបចំននួ ១.៥១០នាក់ (ត្សី ៥៤៣នាក់)។ 

 បានរបីកវគ្គបណតុ ៉ះបោត េត្គូ្បរង្កគ េ ផដេាលស្រនតីអធិកា កិចចកា ង្ក  សតីពីកា ផកេលា  របៀបរធវី
កា រៅតាលកា ោា នសំណង់ខាន ររូច និងបានបញ្ចូ េរលរ ៀនរអដស៍ និងែេប ៉ះពាេ់ម្នរត្គ្ឿងរញៀន
បានចំនួន ៥វគ្គ ោនអនកចូេ លួចំននួ ១២១នាក់ (ត្សី ១៣នាក់)។ 

 បានរធវីកា អប់ ែំសពវែាយពីរលររាគ្រអដស៍ និងែេប ៉ះពាេ់ម្នរត្គ្ឿងរញៀន ដេ់កលមក  និរយាជិរ
បានចំនួន ៣៨រេីក ោនអនកចូេ លួស ុបចំនួន ១.៩៨៩នាក់ (ត្ស១ី.០៩៣នាក់) រៅតាលរខរត
លយួចំនួនដូចា រខរតលណឌ េគិ្  ីត្ករច៉ះ សទឹងផត្រង កំពង់ធំ កំពង់សព ឺ កំពរ ត្ព៉ះសីហនុ របូងឃមុ ំ
បនាទ យោនជ័យ រកា៉ះកុង កោត េ រសៀលរាប ាវ យរ ៀង និងរខរតម្ប េិន។ 

 បានបណតុ ៉ះបោត េជនបរង្កគ េ និងលិរតអប់ លិំរត ពីរលររាគ្រអដស៍ និងរត្គ្ឿងរញៀនបានចំននួ ០៦
រេីក ោនអនកចូេ លួស ុបចំននួ ១៣៦នាក់ (ត្សី ៧៧នាក់)។ 

៨. ត្កសងួអប់ យុំវជន និងកីឡា 

 បានរធវីកា ែសពវែាយា អប់  ំ សតីពីរត្ោ៉ះថាន ក់ម្នកា រត្បីត្បាស់រត្គ្ឿងរញៀនខុសចាប់ កា បង្កា  
រលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ និងកា បង្កា  រត្ោ៉ះថាន ក់ចរាច ណ៍ ដេ់សិសានុសិសស យុវជន
កាកបាទ្ត្កហល យុវជនកាយ ទិ្ធ និងត្បធានត្កុលត្បឹកាយុវជនរៅតាលាលា បឋលភូលិ និង
ទុ្រិយភូលិ រោយោនអនកចូេ លួស ុបចំននួ ៥.១២៤នាក់ (ត្ស២ី.៥៤១នាក់) រៅាលាផប េធី
អនត ារិ (៣ាខា) ាលារវរសទីន ាលាសុវណណភូលិ ាលារវសទឡាញ វទិ្ាាថ នារិអប់ កំាយ 
និងកីឡា លជឈលណឌ េារិហវកឹហវនឺកីឡារៅរាជធានីភនំរពញ រខរតាវ យរ ៀង ម្ត្ពផវង លណឌ េគិ្  ី
ត្ព៉ះវហិា  សទឹងផត្រង ាលាគ្ ុរកាសេយភូលិភាគ្រខរតតាផកវ និងាលាគ្ ុរកាសេយភូលិភាគ្រខរត
កំពង់ចល។ 

 បនតអភិវឌ្ឍខៃឹលា រលរ ៀនសុខភាពែៃូវរភទ្ និងសុខភាពបនតពូជ ត្ពលទងំរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺ
រអដស៍ សត្ោប់រសៀវរៅសកិារោេថាន ក់ទី្៧ និងទី្១០។ 

៩. ត្កសងួឧសាហកលម និងសបិបកលម 

 ត្កសួងបានផណនាដំេ់អនុគ្ណៈកលមកា ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ ម្នលនទី ឧសាហកលម និងសិបបកលម 
រាជធានីរខរតទងំ២៥ បនតកិចចែសពវែាយរដីលបកីា ពា ទ្ប់ាា រ់កា  កីរាេោេរលររាគ្រអដស៍ និង
ជំងឺរអដស៍ ដេ់បុគ្គេិក លស្រនតីរាជកា  និងបុគ្គេិកពាក់ព័នធ ។ 

 បានផណនាបំនត រោយរធវីកា រត្កីន េំឹកដេ់អនកផដេរៅជំុវញិខៃួន កំុឱ្យរភៃចខៃួនចំរពា៉ះរលររាគ្      
រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍បានចំននួ ៤៥នាក់។ 
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 គ្ណៈកោម ធិកា ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ត្កសួង បានត្បជំុែសពវែាយសតីពីកា ទ្ប់ាា រ់កា  កីរាេោេ 
រលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ ដេ់សោជិកអងគត្បជំុបានចំននួ១រេីក ោនអនកចូេ លួចំននួ១៣ ូប។ 

១០. ត្កសងួសងគលកិចចអរីរយុទ្ធជន និងយុវនីរិសលបទ 

 បានរ ៀបចំសិកាខ ាលាផសវង កធារុចូេ កនុងរសចកតីត្ពាងផែនកា យុទ្ធាស្រសតត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ 
 បស់ត្កសួងសងគលកិចច អរីរយុទ្ធជន និងយុវនីរិសលបទ ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ រេីកទី្១ ផដេ
ោនអនកចូេ លួចំនួន ៤៤នាក់ (ត្សី ១៧នាក់) កនុងរនា៉ះសោសភាពលកពីសោជិក សោជិកា  
គ្ណៈកោម ធិកា ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ត្កសួង អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ និងអងគកា ម្ដគូ្
ពាក់ព័នធនានា។  

 បានរ ៀបចំសិកាខ ាលារេីកទី្២ រដីលប ីកធារុចូេរេីរសចកតីត្ពាងផែនកា យុទ្ធាស្រសតត្បយុទ្ធនឹង
ជំងឺរអដស៍ បស់ត្កសួងសងគលកិចច អរីរយុទ្ធជន និងយុវនីរិសលបទ ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣   ផដេ
ោនអនកចូេ លួចំនួន ៥០នាក់ (ត្សី ២៣នាក់) កនុងរនា៉ះសោសភាពលកពីសោជិក សោជិកា 
គ្ណៈកោម ធិកា ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ត្កសួង អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ និងអងគកា ម្ដគូ្
ពាក់ព័នធនានា។ 

 បានរ ៀបចំសិកាខ ាលាបូកស ុបេទ្ធែេកា ង្ក ្ោសទី្២ ឆ្ន ២ំ០១៩ និងរេីកទិ្សរៅបនត    
ឆ្ន ២ំ០២០  បស់គ្ណៈកោម ធិកា ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ ផដេោនអនកចូេ លួស ុបចំននួ ៤៥នាក់ 
(ត្សី ១៩នាក់) កនុងរនា៉ះសោសភាពលកពីសោជិក សោជិកា គ្ណៈកោម ធិកា ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺ  
រអដស៍ត្កសួង អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ និងអងគកា ម្ដគូ្ពាក់ព័នធនានា។ 

១១. កាកបាទ្ត្កហលកលពុា  

 សរលតចកិរតិត្ពឹទ្ធបណឌិ របានអរញ្ជ ីញចុ៉ះសួ សុខទុ្កខ សំរណ៉ះសំោេ និងែតេ់ជំនយួលនុសសធល៌
ដេ់ស្រសតីសត្ោេកូនកនុងលនទ ីរពទ្យ អនកែទុករលររាគ្រអដស៍ និងត្កុលត្គួ្ា រៅតាលែទ៉ះ លនទី រពទ្យ 
និងកនុងសហគ្លន៍បានចំនួន ១.៨៧២នាក់។ 

 សរលតចកិរតិត្ពឹទ្ធបណឌិ រ បានអរញ្ជ ីញាអធិបរីកនុងកា រ ៀបចំសកលមភាពែសពវែាយអំពីរលររាគ្
រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ ដេ់ត្បាពេ ដាកនុងសហគ្លន៍ស ុប ៤០.៦៣២នាក់។ 

 បានរ ៀបចំត្បជំុត្កុលកា ង្ក ឥសស ជនរ ន្ីលថាន ក់ារិចំនួន ៧រេីក រដីលបរី ៀបចំផែនកា សកលមភាព        
ឯកា រោេ និងកា ែសពវែាយអំពីរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ ឆ្ន ២ំ០១៩ ាពិរសស
សកលមភាព និងខៃឹលា សត្ោប់ទិ្វាត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ម្លៃទី្១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

១២. ត្កសងួទំ្នាក់ទំ្នងាលយួ ដាសភា ត្ពឹទ្ធសភា និងអធិកា កិចច 

 បានែសពវែាយចាប់សដីពីកា បង្កា   និងកា ត្បយុទ្ធទ្ប់ាា រ់កា កីរាេោេរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺ  
រអដស៍ រៅត្សុកបនាទ យោស រខរតកំពរ រោយោនអនកចូេ លួ ៤៣៨នាក់ (ត្សី ១៦៨នាក់)។ 
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 បានបស្រញ្ជ បកា អប់ ពីំកា យេ់ដឹងពាក់ព័នធនឹងរោេនរយាបាយ សូនយ-បី ផដេ លួោន ោម នកា 
ៃ្ងរលររាគ្រអដស៍លមី ោម នកា រ សីរអីង និងោម នកា ាៃ ប់រោយា រលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ 
រៅកនុងត្គ្ប់កលមវធីិែសពវែាយចាប់ បស់ត្កសួង បានចំននួ ១៨រេីក រៅកនុងត្កុង ត្សុកចំននួ ១៨ 
ម្នរខរតចំនួន ៦  លួោន៖ ឧរដ ោនជ័យ ផកប ម្ត្ពផវង កំពង់សពឺ កំពរ និងរខរតកំពង់ធំ រោយោន
អនកចូេ លួស ុប ៦.៧០៤នាក់ (ត្សី ២.៧០៤នាក់)។ 

១៣. ត្កសងួរទ្សច ណ៍ 

 បានរ ៀបចំសិកាខ ាលាសតីពីកា ទ្ប់ាា រ់កា  កីរាេោេម្នរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ កនុង
វស័ិយរទ្សច ណ៍ និងកា រត្បីត្បាស់រត្គ្ឿងរញៀនរៅរខរតកំពង់ចល រពាធិ៍ារ់ និងត្ករច៉ះ ផដេ
ោនអនកចូេ លួទងំអស់ត្បោណ ១២០នាក់។ 

 បានរ ៀបចំសិកាខ ាលាែសពវែាយសតីពីកា បង្កា  ទ្ប់ាា រ់កា  កីរាេោេម្នរលររាគ្រអដស៍ និង
ជំងឺរអដស៍ កនុងវស័ិយរទ្សច ណ៍ជូនត្បរិបរតិក រទ្សច ណ៍ចំននួ ២៤៦នាក់ (ត្សី ១១៧នាក់) 
 លួោន ោច ស់ ឬអនកត្គ្ប់ត្គ្ងបុគ្គេិកលូេោា នអាជីវកលម នា ែីសពវែាយត្ារបៀ រៅរខរតរោេរៅ
ដូចា រខរតផកប កំពង់ចល និងរពាធិ៍ារ់ ផដេោនអនកចូេ លួទងំអស់ចំននួ ១១៧នាក់។ 

 បានផចកចយខិរតប័ណណ និងែសពវែាយា  សតីពីសុវរថិភាពែៃូវរភទ្ តាល យៈកា រត្បីរត្ាលអនាល័យ 
១០០% ផចកជូនដេ់ោច ស់រសវាកលមាន ក់រៅ ោ សា និងខារា អូរខ ចំននួ ៥.០០០សនៃឹក។ 

១៤. ត្កសងួកា ពា ារិ 

 បានចុ៉ះអប់ ែំសពវែាយចំរណ៉ះដឹងាលូេោា នសតីពីរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ ជូនកងទ័្ព 
ត្គួ្ា ទ័្ព បានចំនួន ២វគ្គ រោយោនអនកចូេ លួចំនួន ២៩៥នាក់។ 

 បានចូេ លួសិកាខ ាលាត្កុលត្បឹកាបរចចករទ្ស ាលួយអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ត្បចផំខ
បានចំនួន ៤រេីក និងកិចចត្បជំុរពញអងគអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ចំនួន២រេីក។ 

 បានបស្រញ្ជ បកា អប់ សំតីពីរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ តាល យៈកលមវធីិអប់ ចិំរតាស្រសត កលមវធីិ
អប់ ជំំងឺត្គុ្នចញ់ កលមវធីិអប់ រំត្គ្ឿងរញៀន ត្ពលទងំកលមវធីិរែសងៗរៅតាលរយាធភូលិភាគ្រែសងៗ 
ផដេោនពេទហាន នាយទហាន បានចូេ លួចំនួន ៧.១៨៧នាក់។ 

១៥. ត្កសងួាធា ណកា  និងដឹកជញ្ជូ ន 

 គ្ណៈកោម ធិកា ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ត្កសួងបានចូេ លួរធវីកា ែសពវែាយ អប់  ំទ្ប់ាា រ់កា  កី
រាេោេរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ តាល យៈវស័ិយាធា ណកា  និងដឹកជញ្ជូ ន រោយ
សហកា ាលយួលនទី ាធា ណកា  និងដឹកជញ្ជូ ន រាជធានី រខរតចំនួន ១២ ផដេោនអនកចូេ លួ
ស ុប ៨០.៥៣៥នាក់ (ត្សី ៣៦.១៤៧នាក់)។  
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១៦. ត្កសងួរ ៀបចំផដនដីនគ្ បូនីយកលម និងសណំង់ 

 បានរ ៀបចំសិកាខ ាលាែសពវែាយសតីពីកា រេីកកលពស់កា យេ់ដឹងរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ 
និងឥទ្ធិពេរត្គ្ឿងរញៀន បានចំននួ២រេីក ផដេោនសោជិកចូេ លួចំននួ ៣០០នាក់          
(ត្សី១០០នាក់) ផដេលកពីរខរតបារ់ដំបង រពាធិ៍ារ់ កំពង់ឆ្ន ងំ ម្ប េិន កំពង់សពឺ ផកប កំពរ 
រកា៉ះកុង ត្ព៉ះសីហនុ និងតាផកវ។ 

 បានរ ៀបចំត្បជំុត្កុលកា ង្ក ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ត្កសួងចំននួ ២រេីក។ 

 បានចូេ លួត្បជំុត្បចផំខ  បស់ត្កុលកា ង្ក បរចចករទ្ស បស់អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍
ចំននួ ២រេីក។ 

១៧. ត្កសងួព័រ៌ោន 

 បានរ ៀបចំកិចចត្បជំុពិនិរយាថ នភាពសតីពីកា ត្បយុទ្ធនឹងរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ រៅទី្សតីកា  
ត្កសួងផដេោនអនកចូេ លួទងំអស់ចំននួ ៤១នាក់ ផដេរំោងលស្រនតីរាជកា  អនកា ព័រ៌ោន
លកពីអគ្គនាយកោា នចំននួ៥ ចំណុ៉ះឱ្យត្កសួងព័រ៌ោន។ 

 បានបញ្ចូ េកា រ ៃ្ីយរបរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ រៅកនុងកលមវធីិសនទនាលរិ ម្នរវទិ្កាជីវរិ
រយងី សងគលរយងី រៅវទិ្យុារិកលពុា។ 

 បានែេិរ និងចក់ែាយផខសវរីដអូ អំពីបចចុបបននភាពម្នកា រ្ីៃយរបរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍
រៅាថ នីយទូ៍្ ទ្សសន៍ារិកលពុា។ 

១៨. ត្កសងួផែនកា  

 បានរ ៀបចំសិកាខ ាលាែសពវែាយ សតីពីកា យេ់ដឹងអំពីជំងឺរអដស៍ និង លួចំផណកទ្ប់ាា រ់កា  កី
រាេោេរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍រៅកលពុា រៅរភាជនីយោា នទ្រនៃបាាក់២ កនុងរោេ
បំណង ផចក ផំេកនូវព័រ៌ោន ចំរណ៉ះដឹង និងជំ ុញឱ្យោនកា យេ់ដឹងាាធា ណៈ ដេ់លស្រនតី
រាជកា  និងត្កុលត្គួ្ា  ាច់ញារិ សតីពីលូេរហរុ  របៀបម្នកា ចលៃង ែេវបិាក លរធាបាយបង្កា   
និងកា ត្បយុទ្ធទ្ប់ាា រ់កា  កីរាេោេរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ រៅត្បរទ្សកលពុា។ 

 បានរ ៀបចំែសពវែាយរោេនរយាបាយលមី កនុងកា ែតេ់អរតសញ្ា ណកលមត្កីត្ក ដេ់អនកែទុករលររាគ្       
រអដស៍ និងត្បាជនគ្នៃឹ៉ះ (PLHIV and KPs) តាលកា រេីកសំរណី (ID Poor on demand)។ 

១៩. ត្កសងួវបបធល៌ និងវចិិត្រសេិបៈ 

 បានរ ៀបចំសិកាខ ាលាសតីពីកា េុបបំបារ់កា ្ ៃងរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ រៅរាជធានីភនំរពញ 
រោយោនអនកចូេ លួចំននួ ៦០នាក់ ។ 
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២០. ត្កសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ 

 បានចូេ លួត្បជំុាលយួត្កុលត្បឹកាបរចចករទ្សត្បចផំខ  បស់អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍
បានចំនួន ២រេីក។ 

 បានរ ៀបចំរបីកវគ្គសិកាខ ាលាែសពវែាយ សតីពីកា រេីកកលពស់កា យេ់ដឹងពីជំងឺរអដស៍ កាលររាគ្ 
និងសុខភាពបនតពូជ ដេ់ត្បាពេ ដារៅឃុផំរបង ត្សុកកំពង់ាវ យ រខរតកំពង់ធំ ោនអនកចូេ លួ
ចំននួ ៨៨នាក់ (ត្សី ៣៩នាក់)។ 

 គ្ណៈកោម ធិកា ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ បស់ត្កសួងោនកញ្ច ប់លវកិាារិសត្ោប់អនុវរតសកលមភាព
កា ង្ក ចំននួ ៨០លានរ ៀេ រហយីបានរត្បីត្បាស់លវកិារន៉ះអនុវរតសកលមភាពបានចំននួ២ជំុ  ចួលក
រហយីកនុងចំរោលលវកិា៤ជំុ។ 

២១. ត្កសងួផ   និងថាលពេ 

 បានរ ៀបចំត្បកាសសត្លួេភា កិចចលមី សតីពីកា បរងាីរគ្ណៈកោម ធិកា ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ បស់
ត្កសួងផ   និងថាលពេ។ 

 បានែសពវែាយ ផចក ផំេកព័រ៌ោន តាល យៈកិចចត្បជំុគ្ណៈកោម ធិកា  រៅតាលត្គ្ប់បោត អងគភាព   
អគ្គនាយកោា នចំណុ៉ះត្កសួង អំពីកា កា ពា ពីជំងឺរអដស៍ និងកា រត្បីត្បាស់រត្គ្ឿងរញៀន។ 

 បានែសពវែាយព័រ៌ោនសតីពីជំងឺរអដស៍ តាល យៈកា រ ៃ្ៀរបញ្ចូ េរត្ៅ របៀបវា ៈ ម្នសិកាខ ាលា 
និងកិចចត្បជំុម្នត្កុលកា ង្ក រយនឌ័្ ។ 

 បានែសពវែាយបផនថលកនុងកលមវធីិ វគ្គបណតុ ៉ះបោត េសតីពីកា រេីកកលពស់សុខភាពោតា និងទ ក 
និងកា បរងាីនភាពអង់អាចផែនករសដាកិចចដេ់ស្រសតី។ 

២២. ត្កសងួធលមកា  និងាសនា 

 បានបស្រញ្ជ បកា អប់ ែំសពវែាយអំពីរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍តាល យៈកលមវធីិត្ព៉ះពុទ្ធាសនា
ែា ភាជ ប់នឹងសងគល (សផលតងធល៌រទ្សនា និងែសពវែាយ) បានចំននួ៦រេីក រោយោនថាន ក់ដឹកនាំ
ត្កសួង លស្រនតីរាជកា  និងអនត ត្កសួង សិសស និសសិរ សីេវនត សីេវរី ឧបាសក ឧបាសិកា និង
ពុទ្ធប ស័ិទ្ ត្គ្ប់លជឈោា នចូេ លួចំននួ ១.៩៩៤នាក់។ 

 បានរ ៀបចំកលមវធីិទ្សសនាទនត្ព៉ះពុទ្ធាសនាចំននួ ៣រេីក រដីលបបីស្រញ្ជ បនូវចំរណ៉ះដឹងអំពីរលររាគ្
រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ ដេ់សិសានុសិសស និសសរិ រៅតាលត្គឹ្៉ះាថ នសិកា ដា និងឯកជនទូ្ទងំ
ត្បរទ្សរោយោនរលាកត្គូ្ អនកត្គូ្ ចូេ លួចំននួ ៩.២៤០នាក់។ 

២៣. ត្កសងួលហាម្ែទ 

 បានត្ពលរត្ពៀងរចញរសចកដីសរត្លចសតីពីកា បរងាីរគ្ណៈកោម ធិកា ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ និង
កាលររាគ្ ត្កសួងលហាម្ែទ។ 
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 បានសត្លបសត្លួេកនុងកា អនុវរតនូវរសចកដីត្បកាស សជណ រេខ ២១៣ ។ 

២៤. ត្កសងួរសដាកិចច និងហ ិញ្ាវរថុ 

 បានសត្លបសត្លួេកនុងកា អនុវរតនូវរសចកដីត្បកាស សជណ រេខ ២១៣ ។ 

២៥. អងគកា  UNAIDS 

 ែតេ់កា ោតំ្ទ្បរចចករទ្ស និងហ ិញ្ាវរថុដេ់លជឈលណឌ េារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ រសីផសបក និង
កាលររាគ្ សត្ោប់កលមវធីិកា ត្រួរពិនិរយកលមវធីិរអដស៍ លួោន ។ 

 បានែតេ់កា ោតំ្ទ្បរចចករទ្ស និងកា ផណនាាំយុទ្ធាស្រសតសត្ោប់ផែនកា យុទ្ធាស្រសតារិា
ពហុវស័ិយរ ៃ្ីយរបនឹងរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍រេីកទី្៥ (២០១៩-២០២៣)។ 

 បានោតំ្ទ្បរចចករទ្ស និងកា សត្លបសត្លួេាលយួគ្រត្ោង PEPFAR សត្ោប់កា អនុវរត 
Sustainability Index dashboard ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 បានចូេ លួយា ងសកលមរៅកនុង CCC និងបាន លួចំផណកដេ់ដំរណី កា រែសងៗរដីលបធីានាបាននូវ
វឌ្ឍនភាព និងសរត្លចបាននូវកា អនុវរតជំនយួដ៏េាត្បរសី បំែុររត្ៅពីរន៉ះកា ង្ក សំខាន់ៗលយួ
ចំននួរទ្ៀរដូចា៖ NASA, GAM, AEM, PMTCT, PrEP ។េ។  

២៦. អងគកា ខាោ (KHANA) 

គ្រត្ោងកា ង្ក អងគកា ខាោ បានត្គ្បដណដ ប់រំបន់រោេរៅស ុបចំននួ៨  លួោនភនំរពញ 
កោដ េ កំពង់សពឺ ត្ព៉ះសីហនុ រកា៉ះកុង ម្ត្ពផវង កំពង់ចល និងរបូងឃមុ។ំ ត្សុកត្បរិបរតិចំនួន១៣ អនុវរត
សកលមភាពាលយួត្កុលរោេរៅស្រសតីបរត្លីរសវាកលានត និងត្សុកត្បរិបរតិចំននួ១៨ អនុវរតសកលមភាព
ាលយួត្កុលរោេរៅ បុ ស លួរភទ្ាលយួបុ ស និងអនកផបៃងរភទ្។  

ាេទ្ធែេសរត្លចបានពីផខលករា ដេ់ផខកញ្ា  ឆ្ន ២ំ០១៩ ោនស្រសតីបរត្លីកា កំានតចំននួ 
២០.៣៩៩នាក់ ត្រូវបានជបួ និងរធវីកា អប់  ំ រោយកនុងរនា៉ះោន ៧.៨៤៦នាក់បានរធវីររសតឈាល ក   
រលររាគ្រអដស៍ រហយីោនេទ្ធែេររសតវជិជោនចំននួ ៥នាក់ (រសមីនឹង០,១% ម្នអនករធវីររសតឈាល) 
កនុងចំរោលអនកោនត្បរិកលមររសតទី្១ចំននួ ៦នាក់។ ត្កុលបុ ស លួរភទ្ាលយួបុ សចំននួ ៩.៧៨៤នាក់ 
ត្រូវបានទ្ទ្ួេកា អប់  ំ កនុងរនា៉ះបានរធវីររសតឈាល ករលររាគ្រអដស៍ចំនួន ៤.៨២៥នាក់ និងោន
េទ្ធែេររសតបញ្ជ ក់វជិជោនចំននួ ៦៤នាក់ កនុងចំរោលអនកោនត្បរិកលមររសតទី្១ចំននួ ៦៧នាក់ (រសមី
នឹង១,៣% ម្នអនករធវីររសតឈាលស ុប)។ ចំផណកត្កុលផបៃងរភទ្ោនេទ្ធែេររសតឈាលវជិជោនចំនួន 
៦៦នាក់ រសមីនឹង ៤,៣% ម្នអនករធវីររសតឈាល ករលររាគ្រអដស៍ចំននួ ១.៥៤៨នាក់។ 
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តារាងទី្១៖ តារាងេទ្ធែេម្នកា រធវីររសតឈាលរៅតាលត្កុលរោេរៅនីលយួៗម្នត្កុលត្បឈល 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រដីលបីបង្កា  កា ចលៃងរលររាគ្រអដស៍ អងគកា បានរធវីកា ផចកចយ និងអប់ ពីំកា រត្បីត្បាស់រត្ាល
អនាល័យ ដេ់ត្កុលស្រសតីបរត្លីរសវាកលានតចំននួ ២០.៣៩៩នាក់ ត្កុលបុ ស លួរភទ្ាលយួបុ សចំននួ 
៩.៧៨៤នាក់ និងត្កុលបំផបៃងរភទ្ចំននួ ២.៨៨២នាក់ រោយរត្បីត្បាស់រត្ាលអនាល័យចំននួ 
៣៧៨.៨១៩រត្ាល និងទឹ្ក អិំេចំននួ ២០១.៦៣៣កញ្ច ប់។ 

តារាងទី្២៖ តារាងេទ្ធែេម្នកា ផចកចយរត្ាលអនាល័យ រដីលបបីង្កា  កា ចលៃងរលររាគ្រអដស៍ 

 

២៧. អងគកា រា ក់ (RHAC) 

អងគកា រា ក់ បានរធវីកា ង្ក រោយត្គ្ប់ដណដ ប់រំបន់រោេរៅ  លួោន ភនំរពញ ឧរត ោនជ័យ 
បនាទ យោនជ័យ រសៀលរាប ត្ព៉ះវហិា  បារ់ដំបង កំពង់ធំ ម្ប េិន រពាធិ៍ារ់ កំពង់ឆ្ន ងំ កំពង់ចល 
រកា៉ះកុង    កំពង់សពឺ កោដ េ ម្ត្ពផវង   ត្ព៉ះសីហនុ និង រនគិ្ ។ី  

ាេទ្ធែេ ដេ់ត្រីោសទី្៣ឆ្ន ២ំ០១៩រន៉ះ អងគកា បានរធវីកា អប់ ដំេ់ត្កុលរោេរៅពីរលររាគ្
រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ និងផចករត្ាលអនាល័យ ដេ់ត្បាជនគ្នៃឹ៉ះចំនួន ២០.៤៧៣នាក់។ បានរធវីររសត 
ឈាល ករលររាគ្រអដស៍ រោយរធវីររសតតាល យៈរា៉ះចុងត្ោលម្ដ បានចំនួន ៨.៦៨៨នាក់ រសមីនឹង 
៤៤,៥% ម្នត្កុលរោេរៅ រោយកនុងរនា៉ះោនេទ្ធែេត្បរិកលមររសតោនចំននួ ៨៩នាក់ និងេទ្ធែេ
ររសតឈាលវជិជោនចំននួ ៨៦នាក់។ 

ប្រភេទប្រុមភោលភៅ ប្រុមភោលភៅបានជរួ ចំនួនបានភ វ្ើភេស្ត ចំនួនប្រេិេមមភេស្ត 
ចំនួនភេស្ត
រញ្ជា រ់លទធ
ផល HIV+

% នន លទធ 
ផល HIV+

ចំនួនច ុះភ ម្ ុះ
ទទួលភស្វា 

Pre-ART /ART
រំណេ់ស្ំោល់ 

ស្រស្តើរភប្មើភស្វារមានត ២០,៣៩៩ ៧,៨៤៦ ៦ ៥ ០.១០% ៥ ១ មិនទាន់ភេស្តរញ្ជា រ់  
ប្រុមរ រស្រមួភេទជាមួយរ រស្ ៩,៧៨៤ ៤,៨២៥ ៦៧ ៦៤ ១.៣០% ៦៤ ៣ មិនទាន់ភេស្តរញ្ជា រ់ 
អ្នរប្រែងភេទ ២,៨៨២ ១,៥៤៨ ៦៦ ៦៦ ៤.៣០% ៦៦   

ស្រ រ ៣៣,០៦៥ ១៤,២១៩ ១៣៩ ១៣៥ ០.៩០% ១៣៥ ៤ររណើ មិនទាន់ ភេស្តរញ្ជា រ់

ប្រភេទប្រុមភោលភៅ ចំនួនប្រុមភោលភៅបានជរួ ចំនួនភប្ោមអ្នាម័យបានប្ចរ ចំនួនទឹររអិំ្លបានប្ចរ 
ស្រស្តើរភប្មើភស្វារមានត ២០,៣៩៩ ២៥៧, ៤០៩ ៨០,២២៣
 ប្រុមរ រស្រមួភេទជាមយួរ រស្ ៩,៧៨៤ ៩៣,៩៨៧ ៩៣,៩៨៧
អ្នរប្រែងភេទ ២,៨៨២ ២៧,៤២៣ ២៧,៤២៣

ស្រ រ: ៣៣,០៦៥ ៣៧៨,៨១៩ ២០១,៦៣៣
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តារាងទី្៣៖ េទ្ធែេសរត្លចបានរៅត្រីោសទី្៣ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 

៤. ២. យទុ្ធសាស្តសដទ្ី២៖ ការរាបាល ដលទ ំនិងោពំ្ទ្េនរផទុរឆម្ឆរាគឆេដស ៏ និងជំងឺឆេដស ៏
រយាងតាល បាយកា ណ៍ បស់លជឈលណឌ េារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ រសីផសបក និងកាលររាគ្ កនុងឆ្ន ំ

២០១៨ បានបង្កហ ញថា ោនកា រកីនរ ងីនូវេទ្ធែេម្នអនកែទុករលររាគ្រអដស៍ផដេបានដឹងពីាថ នភាព បស់
ខៃួនពី ៧៩% រៅ៨១% និងអត្តាអនកទ្ទ្េួឱ្សលត្បឆ្ងំរលររាគ្រអដស៍រហយីោនបនទុករលររាគ្រអដស៍កនុងឈាល
រិច បានរកីនពី៦៤% រៅ៧៩%រៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៥ និងឆ្ន ២ំ០១៨។ របីរធៀបនឹងរោេរៅ៩០-៩០-៩០ រៅឆ្ន ំ
២០២០ អត្តាអនកដឹងថាែទុករលររាគ្រអដស៍បានទ្ទ្េួឱ្សលត្បឆ្ងំរលររាគ្រអដស៍បានសរត្លច ហូរដេ់៩៩% 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ផដេរកីនពី ៧៥% កនុងឆ្ន ២ំ០១៥។ 

តារាងទី្៤: េទ្ធែេសរត្លចបានរៅឆ្ន ២ំ០១៨ រធៀបនឹងរោេរៅ៩០-៩០-៩០ រៅឆ្ន ២ំ០២០ 

 

FEW MSM TG Total 

A # of Key Population who were registered in RHAC M&E System 1,036 412 62 1,510

B # of Key Population who received Health Education 9,954 9,326 1,193 20,473 19,483 105%

C1a # of Key Population who received condoms 9,954 9,326 1,193 20,473 19,483 105%

C1b # of Key Population who received lubricants 3,712 9,198 1,185 14,095 10,243 137%

C2 # of Key Population who were tested for HIV through finger prick 4,112 4,050 526 8,688 19,483 44.50%

C3 # of Key Population who have HIV reactive result through finger prick 19 64 6 89

C4 #of Key Population who received HIV confirmatory test at health facility 19 63 5 87

C5 # of Key Population who have HIV positive result (+) 18 63 5 86

# of Key Population who have HIV negative result (-) 1 0 0 1

No Output Indicator  
Result  Jul-  Sep, 2019

Total KP % compare to total KP

79 82 86 8175

97 98 99

64
80 80 79

0

50

100

150

2015 2016 2017 2018

Percent of people living with HIV who know their status
Percent of people who know their status who are on ART

ឆោលឆៅ ៩០-៩០-៩០
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 រសវាផលទ ំ និងពាបាេរោយឱ្សលត្បឆ្ងំរលររាគ្រអដស៍ ត្រូវបានបរងាីនាេំោប់ រោយលកដេ់
ត្រឹលត្រីោសទី្៣ ឆ្ន ២ំ០១៩រន៉ះ ោនរសវាពាបាេរោយឱ្សលត្បឆ្ងំរលររាគ្រអដស៍ ោនចំននួ ៦៨ កផនៃង ត្រូវ
បានោក់ឱ្យដំរណី កា រៅតាលគ្ៃីនិការិ គ្ៃីនិកអងគកា រត្ៅ ោា ភិបាេ លនទី រពទ្យបផងាក លនទី រពទ្យរខរត និងលនទី ថាន ក់
ារិ រោយរកីនាេំោប់ពីចំននួ ៣២កផនៃងកនុងឆ្ន ២ំ០០៥ និង ៥៧កផនៃង កនុងឆ្ន ២ំ០១០។ រសវាផលទ ំនិង
ពាបាេទងំរន៉ះ រោយបានទ្ទ្េួអនកែទុករលររាគ្រអដស៍ ចូេកនុងរសវាបានចំននួ ៦០.៨៣៦ នាក់ កនុងរនា៉ះោន
លនុសស រពញវយ័ ោនចំនួន ៥៨.២៣៧នាក់ កុោ ចំននួ ២.៥៩៩នាក់ (ត្រីោសទី្៣ ឆ្ន ២ំ០១៩)។ 

 
តារាងទី្៥: និនាន កា ចំនួនទី្កផនៃង និងអនកែទុករលររាគ្រអដស៍ផដេែតេ់ និងទ្ទ្េួរសវាពាបាេ

រោយឱ្សលត្បឆ្ងំរលររាគ្រអដស៍ពីឆ្ន ២ំ០០១ ដេ់ត្រីោសទី្២ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 

 

តារាងទី្៦: និនាន កា អនកែទុករលររាគ្រអដស៍កុោ  និងលនុសសរពញវយ័ផដេបានទ្ទ្េួរសវាពាបាេ
រោយឱ្សលត្បឆ្ងំរលររាគ្រអដស៍ពីឆ្ន ២ំ០១៤ ដេ់ត្រីោសទី្៤ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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កលមវធីិការ់បនថយចលៃងរលររាគ្រអដស៍ពីោត យរៅកូន បានបង្កហ ញថា ស្រសតីោនម្ែទរពា៉ះផដេលកទ្ទ្េួរសវា
ពិនិរយម្ែទរពា៉ះ រៅតាលរសវាសុខាភិបាេាធា ណៈ បានរធវីររសត ករលររាគ្រអដស៍រដីលបបីានដឹងពីាថ នភាព   
រលររាគ្រអដស៍ និងទ្ទ្េួេទ្ធែេររសតឈាល ោនកា រកីនរ ងីពី ១៦% រៅឆ្ន ២ំ០០៧ និងបានរកីនរ ងីដេ់
៩៧% រៅឆ្ន ២ំ០១៨ និងបានលយចុ៉ះបនតិចលកវញិរៅត្រឹល៩៥% រៅឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 
តារាងទី្៧: និនាន កា ម្នស្រសតីពិនិរយម្ែទរពា៉ះដឹងពីាថ នភាពរលររាគ្រអដស៍បានរធវីររសត និងទ្ទ្ួេ

េទ្ធែេពីឆ្ន ២ំ០០៧-២០១៩ 

 
 

 

តារាងទី្៨: និនាន កា ម្នស្រសតីោនម្ែទរពា៉ះផដេែទុករលររាគ្រអដស៍បានទ្ទ្េួកា ពាបាេរោយឱ្សល
ត្បឆ្ងំរលររាគ្រអដស៍ពីឆ្ន ២ំ០០៧-២០១៩ 
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ស្រសតីោនម្ែទរពា៉ះែទុករលររាគ្រអដស៍ ផដេបានទ្ទ្េួកា ពាបាេរោយឱ្សលត្បឆ្ងំរលររាគ្រអដស៍ ោនចំននួ
រកីនរ ងីាេំោប់ពី ១១% រៅឆ្ន ២ំ០០៧ រហយីរកីនរ ងីដេ់ ៩៣,៦០% រៅឆ្ន ២ំ០១៨ និង ៩៣,៧៧% 
រៅឆ្ន ២ំ០១៩។ 

៤. ៣. យទុ្ធសាស្តសតទ្ី៣: កាត់បនថយផលប៉ាះពាល ់និងការឆរ ើសឆេើងដនឆម្ឆរាគឆេដស ៍និង
ជំងឺឆេដស ៍

 បានរ ៀបចំកិចចត្បជំុត្បចតំ្រីោសាលយួរំោងរខរត សតីពីកា ការ់បនថយកា ោក់ង្កយ និងរ សីរអីង
កនុងចំរោលត្កុលត្បាជនត្បឈលលុខខពស់កនុងកា រ ៃ្ីយរបរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍  រៅ
កលពុា រធវីរៅអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ ផដេោនសោជិកលកពីរខរតត្ព៉ះសីហនុ រខរត
បារ់ដំបង រខរតរសៀលរាប រាជធានីភនំរពញ និងអងគកា ម្ដគូ្ស ុបចំននួ២៨នាក់។ 

 សិកាខ ាលាែសពវែាយ េទ្ធែេត្ាវត្ាវកា អរងារសនទសសន៍កា ោក់ង្កយរេីអនកែទុករលររាគ្
រអដស៍២.០ រៅត្បរទ្សកលពុារៅសោា ោ ភនំរពញ។ សិកាខ ាលារន៉ះរ ៀបចំរោយ អាាា ធ ារិ
ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ អងគកា FHI360, Linkages, Population Council និងCPN+ និងទ្ទ្េួ
កា ឧបរថលភពីទី្ភាន ក់ង្ក សហ ដាអារល កិសត្ោប់កា អភិវឌ្ឍអនត ារិ(USAID) PEPFAR និង 
UNAIDS។ 

 បានរ ៀបចំបណតុ ៉ះបោត េ សតីពីកា បងាប យិាកាសោតំ្ទ្ ចាប់ និងរោេនរយាបាយ កនុងកា ោតំ្ទ្
រ ៃ្ីយរបនឹងរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ ដេ់លស្រនតីថាន ក់រត្កាលារិ ដូចា រាជធានីភនំរពញ 
រខរតបារ់ដំបង បនាទ យោនជ័យ រសៀលរាប កំពង់ចល កំពរ និងាវ យរ ៀង។ 

៤.៤. យទុ្ធសាស្តសដទ្ី៤៖ ការបឆងាើនភារជាេនរដឹរនា ំព្គប់ព្គង សព្ម្បសព្ម្ួល និងចលនា
ព្បភរធនធាន 

 ឯកឧរតលរទ្ស ដាលស្រនតី រអៀង លូេ ី ត្បធានអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ បានអរញ្ជ ីញចូេ លួ
ាគ្ណៈអធិបរីកនុងកិចចត្បជំុសតីពីកា ចំោយកនុងកា រ ៃ្ីយរបរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍រៅ
ត្បរទ្សកលពុា សត្ោប់ឆ្ន ២ំ០១៦-២០១៧។ កនុងរនា៉ះកិចចត្បជំុរន៉ះ ោនបទ្បង្កហ ញ ផដេបាន
ពិពណ៌នាពីេំហូ ធនធានផដេបានចំោយកនុងកា រ ៃ្ីយរបរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ ពី
ត្បភពរដីលម្នធនធាន និងទ្ទ្េួបានអរថត្បរយាជន៍ពីកលមវធីិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍។ កិចចត្បជំុ 
បានបង្កហ ញថាកញ្ច ប់លវកិាោនកា លយចុ៉ះគ្ ួឱ្យករ់សោគ េ់ រោយលយចុ៉ះពីចំនួន ៥៨,១លាន
ដុលាៃ  អារល កិកនុងឆ្ន ២ំ០១០ លកត្រឹល៣១,៥លានដុលាៃ  អារល កិ កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ និង៣៤,៥លាន
ដុលាៃ  អារល កិកនុងឆ្ន ២ំ០១៧។ 

 ឯកឧរតលរទ្ស ដាលស្រនតី រអៀង លូេី ត្បធានអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ បានអរញ្ជ ីញរៅចូេ
 លួកនុងសននិសីទ្ សតីពីេទ្ធែេម្ អង្កគ សលវកិារេីកទី្៦ សត្ោប់លូេនិធិសកេរៅទី្ត្កុងេីយ ុង
ត្បរទ្សបារាងំ។ ាេទ្ធែេចុងរត្កាយម្នសននិសីទ្រន៉ះ ម្ អង្កគ សលវកិា (6th Replenishment of 
GFATM) បានចំននួ ១៤,០២ប ីលានដុលាៃ  សហ ដាអារល កិ។ 



  16 
 

 

 ឯកឧរតលរទ្ស ដាលស្រនដី រអៀង លូេ ី ត្បធានអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ រធវីាគ្ណៈអធិបរី
របីកសិកាខ ាលាសតីពីកា ជផជកពិភាការេីកកលពស់រកមងត្សីរដីលបអីនាគ្រភៃឺាវ ង (Girls Act)
រដីលបរីេីកកលពស់បំណិនជីវរិកនុងកា កា ពា កា ៃ្ងរលររាគ្រអដស៍ និងកា បំពានរាងកាយែៃូវរភទ្។  

 ឯកឧរតលរទ្ស ដាលស្រនតី រអៀង លូេ ី ត្បធានអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ បានជបួពិភាកា
កា ង្ក ាលួយរំោងUNAIDS សតីពីកា រត្រៀលរ ៀបចំកិចចត្បជំុកនុងកា ពរនៃឿនកា រ ៃ្ីយរបនឹង
រលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍  បស់ទី្ត្កុងម្នត្បរទ្សនិយាយភាាបារាងំ(Fast-tract cities) ។ 

 ឯកឧរតលរទ្ស ដាលស្រនតី រអៀង លូេ ី
ត្បធានអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ និង 
ឯកឧរតលកិរតិរសោា បណឌិ រ រទ្ស ដាលស្រនតី 
ឆ្យ លន  ដាលស្រនតីត្កសួងផែនកា  បាន
អរញ្ជ ីញចុ៉ះពិនិរយរលីេកា ង្ក  កា កណំរ់
អរតសញ្ា ណកលមត្គួ្ា ត្កីត្ក និងកា បញ្ចូ េ
ត្កុលត្គួ្ា ែទុករលររាគ្រអដស៍ ាត្គួ្ា ត្កីត្ក 
កនុងឃុែំា  ត្សុកប បូិណ៍ និង    ឃុកំតុេផសន
ជ័យ ត្សុកទឹ្កែុស  រខរតកំពង់ឆ្ន ងំ។  

 អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ 
បានរ ៀបចំកិចចត្បជំុត្បចតំ្រីោសទី្៤ ាលយួគ្ណៈកោម ធិកា ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍រខរតត្បឈល
លុខខពស់ (រសៀលរាប ត្ព៉ះសីហនុ បារ់ដំបង បនាទ យោនជ័យ កំពរ និងរាជធានីភនំរពញ)។ 

 ឯកឧរតលរទ្ស ដាលស្រនតី រអៀង លូេ ី ត្បធានអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ បានដឹកនាកិំចចត្បជំុ
ថាន ក់ដឹកនារំដីលបពិីនិរយពិភាការេីផែនកា សកលមភាព និងផែនកា លវកិា  បស់អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធ
នឹងជំងឺរអដស៍ សត្ោប់ឆ្ន ២ំ០២០។ 

 ឯកឧរតលរទ្ស ដាលស្រនដី រអៀង លូេ ី ត្បធានអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ បានអរញ្ជ ីញា
អធិបរីកនុងពិធីរបីកសិកាខ ាលាែសពវែាយេទ្ធែេត្ាវត្ាវកា អរងារសនទសសន៍ កា ោក់ង្កយ
រេីអនកែទុករលររាគ្រអដស៍២.០ រៅត្បរទ្សកលពុា រៅសោា ោ ភនំរពញ។ សិកាខ ាលារន៉ះរ ៀបចំ
រោយ អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ អងគកា FHI360, Linkages, Population Council និង
CPN+ ផដេបានទ្ទ្េួកា ឧបរថលភពីទី្ភាន ក់ង្ក សហ ដាអារល កិសត្ោប់កា អភិវឌ្ឍអនត ារិ 
(USAID) PEPFAR និង UNAIDS។ 

 ឯកឧរតលរទ្ស ដាលស្រនតី រអៀង លូេ ីត្បធានអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ បានចូេ លួរបីកកិចចត្បជំុ
ពិរត្ោ៉ះរយាបេ់ សតីពី បកគំ្រហញីម្នកា វាយរម្លៃអំពីរោេនរយាបាយ និងែៃូវចាប់កនុងកា ទ្ទ្េួ
បានរសវាសុខភាព រសវាពាបាេរលររាគ្រអដស៍ និងរសវាសងគលសត្ោប់ត្កុលបុ សត្សឡាញ់រភទ្ដូច
ោន រៅសោា ោ ហុោី វា   ីផដេរ ៀបចំរោយអងគកា  KHANA និងអងគកា  UNAIDS ។ 
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 ឯកឧរតលរទ្ស ដាលស្រនដី រអៀង លូេី ត្បធានអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ បានអរញ្ជ ីញា
អធិបរីកនុងសិកាខ ាលាសតីពីកា រ ៃ្ីយរបនឹងរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ ាពហុវស័ិយ បស់     
គ្ណៈកោម ធិកា ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍រខរតកំពង់ចល របូងឃមុ ំនិងាវ យរ ៀង ត្បចំ្ ោសទី្២ ឆ្ន ំ
២០១៩ ផដេបានត្បា ពធរធវីរ ងីរៅលនទី សុខាភិបាេរខរតនីលយួៗ រោយោនអនកចូេ លួា
រំោងពាក់ព័នធលកពីលនទី សុខាភិបាេ អាាា ធ ផដនដី កងកោៃ ងំត្បោប់អាវុធ និងអងគកា សងគល
សុីវេិចំននួត្បោណ១៥០នាក់។  

 ឯកឧរតលរទ្ស ដាលស្រនដី រអៀង លូេី ត្បធានអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ អលដំរណី រោយ
រំោងត្កសួងរសដាកិចច និងហ ិញ្ាវរថុ រំោងត្កសួងសុខាភិបាេ អងគកា  KHANA អងគកា  HP+ 
អងគកា  MHC និងថាន ក់ដឹកនាអំាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ រធវីទ្សសនកិចចសិកាផសវងយេ់
អំពីដំរណី កា  បស់គ្ៃីនិកឈូកស និងលនទី រពទ្យត្ព៉ះសីហនុលណឌ េម្នកតីសងឃលឹកនុងកា ែតេ់រសវា
ដេ់អនកជំងឺរអដស៍។ 

 បានរ ៀបចំកិចចត្បជំុត្កុលត្បឹកាបរចចករទ្សអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍បានចំននួ ១០រេីក
រសមីនឹង ៨៣% ម្នផែនកា ។ 

 បានរ ៀបចំកិចចត្បជំុ ត្កុលកា ង្ក  លួ វាងរាជ ោា ភិបាេ និងម្ដគូ្អភិវឌ្ឍន៍ សតីពីរលររាគ្រអដស៍ និង
ជំងឺរអដស៍ (JDG) រៅអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍បានចំនួន ២រេីករសមីនឹង ១០០%។ 

 បានរ ៀបចំកិចចត្បជំុត្កុលកា ង្ក  សតីពីកា អនុវរតសំរណីសុំោក់វធិានកា សលត្សបអនុវរតេិខិររេខ 
២១៣ ស.ជ.ណ ចុ៉ះម្លៃទី្២១ ផខកុលភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ សតីពីកា ោក់វធិានកា ទក់ទ្ងនឹងកា រ ៃ្ីយរប
រៅនឹងរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ បស់ទី្សតីកា គ្ណៈ ដាលស្រនតី។ 

 អ.ជ.ប.ជ.អ បានរ ៀបចំកិចចត្បជំុរពញអងគរេីកទី្១ ត្បចំ្ ោសទី្១ឆ្ន ២ំ០១៩ រៅទី្ត្កុងផកប 
រោយកនុងកិចចត្បជំុរន៉ះក៏បានបង្កហ ញពី  បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព និងសលិទ្ធែេម្នកា រ ៃ្ីយរបារិ
ទូ្េំទូ្លាយ និងពហុវស័ិយរៅនឹងរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ ។ 

 អ.ជ.ប.ជ.អ បានរ ៀបចំកិចចត្បជំុរពញអងគរេីកទី្២ ឆ្ន ២ំ០១៩ រៅាេត្បជំុវោិនលិរតភាពម្ន
ទី្សដីកា គ្ណៈ ដាលស្រនតី កិចចត្បជំុោនរោេបំណង ពិនិរយបចចុបបននភាពម្នាថ នភាព ៃ្ងរាេោេ
ម្នរលររាគ្រអដស៍ និងពិនិរយរលីេនូវេទ្ធែេកា ង្ក ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ផដេសរត្លចបានកនុង
្ោសទី្២ ឆ្ន ២ំ០១៩ និងបានែតេ់ជូនបណណស រសី ជូនត្កសួង លនទី  ាថ ប័ន អងគកា សងគលសុីវេិ 
និងបុគ្គេ ផដេបានចូេ លួយា ងសកលមកនុងកា រ ៃ្ីយរបនឹងរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍។ 

 ឯកឧរតលរទ្ស ដាលស្រនតី បានអរញ្ជ ីញចូេ លួកិចចត្បជំុត្កុលត្បឹកាលូេនិធិសកេ រេីកទី្៤២ ផដេ
ត្បត្ពឹរតរៅរៅទី្ត្កុងហសផឺណវ ត្បរទ្សសវីសពីម្លៃទី្១២ ដេ់ម្លៃទី្១៥ ផខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ រោយ
ោនកា ចូេ លួពីរំោងលកពីរំបន់នានារៅជំុវញិសកេរលាក។ ឯកឧរតលរទ្ស ដាលស្រនតីបានរធវី
បទ្បង្កហ ញអំពីបទ្ពិរាធន៍ម្នកា ត្បយុទ្ធនឹងរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍រៅកលពុា ផដេរផ្ទដ រ
រេីចី ភាព ដំោក់កាេម្នកា រែទ កា ទ្ទ្េួខុសត្រូវ និងសហហ ិញ្ាវរថុ (Co-financing)។ 
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៤. ៥.  យទុ្ធសាស្តសតទ្ី៥៖ ការបឆងាើនបរោិកាសោពំ្ទ្ការឆ្លើយតបឆម្ឆរាគឆេដស ៍និងជំងឺ
ឆេដស ៍

 អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ បានរ ៀបចំវគ្គបណតុ ៉ះបោត េត្គូ្បរង្កគ េសតីពីប យិាកាសោតំ្ទ្
ចាប់ រោេនរយាបាយ និងភា កិចចកនុងកា ោតំ្ទ្កា រ ៃ្ីយរបរៅនឹងរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ 
រៅថាន ក់រត្កាលារិ ផដេបានរ ៀបចំរៅរខរតរសៀលរាប បារ់ដំបង បនាទ យោនជ័យ និងរខរតកំពរ 
ផដេោនអនកចូេ លួលកពី PAS, PAO, NGOs, police, OD អនកែតេ់រសវាសុខភាព និង
កា យិាេ័យត្សុកពាក់ព័នធទងំអស់ត្បោណ២៥០នាក់។ 

 អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ បានចូេ លួដឹកនាកិំចចត្បជំុត្កុលកា ង្ក  សតីពីទំ្នាក់ទំ្នងអំរពី
ហងិារយនឌ័្   រលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ កនុងចំរោលត្កុលត្បឈល រៅលនទី សុខាភិបាេរខរត
បារ់ដំបង រោយោនកា ចូេ លួពីលស្រនតីលកពីាថ ប័នថាន ក់ារិ លនទី នានាកនុងរខរតបារ់ដំបង និង
អងគកា សងគលសុីវេិ ចំននួ៤៣ នាក់។  

 
 អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ បានដឹកនាំ
កិចចត្បជំុត្បចតំ្រីោស ត្កុលកា ង្ក បរចចករទ្សថាន ក់
ារិ ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍  លួាលយួអងគកា ម្ដគូ្ 
កនុងរោេបំណងរធវីបចចុបបននភាព ចំរោលបុ ស លួ
រភទ្ាលយួបុ ស និងត្សីត្សស់ សត្ោប់កា អនុវរត
សកលមភាពកនុងឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 
 អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ បានសហកា ាលួយអងគកា FHI 360 កនុងកា រ ៀបចំរសចកតី
ផណនា ំ សត្ោប់ែតេ់រសវាកនុងកា រ ៃ្ីយរបអំរពីហងិាទក់ទ្ងនឹងរយនឌ័្   សត្ោប់ត្បាជនទូ្រៅ  
និងត្កុលត្បឈលខពស់ រោយរផ្ទត ររេីកា  លួបញ្ចូ េោន ម្នរសវារលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍កនុង
រខរតបារ់ដំបង ។ 

 អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ បានរ ៀបចំនូវសិកាខ ាលារៅរខរតបារ់ដំបង សតីពីកា រធវី
សោហ ណកលម កលមវធីិរអដស៍រៅកនុងផែនកា អភិវឌ្ឍ ឃុ ំសង្កា រ់ និងវឌ្ឍនភាពម្នកា រត្ជីសរ សី
ត្គួ្ា  ផដេោនសោជិកែទុករលររាគ្រអដស៍ រដីលបទី្ទ្េួបានប័ណណសលធល៌ រោយោនកា 
អរញ្ជ ីញចូេ លួពីរំោងត្កសួងផែនកា  ត្បធានកលមវធីិរអដស៍រខរត រលឃុ ំ រៅសង្កា រ់ លកពីរខរត 
ត្កុង ចំនួន ៩ ផដេោនសោជិកស ុបចំនួន ៦០នាក់។ 

 អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ សហកា ាលយួអងគកា  HP+ បានរ ៀបចំសិកាខ ាលាថាន ក់ារិ
សតីពីកា សិកាអំពីចាប់ និងបទ្បបញ្ារតិ ម្នកា ែតេ់រសវាសុខាភិបាេម្នវស័ិយឯកជនរ ៃ្ីយរប
រលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍កនុងត្បរទ្សកលពុា។ រោេបំណង គឺ្ពិនិរយរលីេរេី បកគំ្រហញីម្ន
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កា សិកា និងពិភាកាពីឧបសគ្គ និងឱ្កាសកនុងកា ពត្ងឹងកា ចូេ លួពីវស័ិយឯកជនកនុងកា រ ៃ្យី
របរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ ាពិរសសកនុងដំោក់កាេឈានរៅបញ្ច ប់រអដស៍ រៅឆ្ន ំ
២០២៥។  

៤.៦. យទុ្ធសាស្តសតទ្ី៦៖ ការតាម្ដាន និងវាយតដម្ល 

រ ៃ្ីយរបនឹងយុទ្ធាស្រសតរន៉ះ នាយកោា នផែនកា  ត្រួរពិនិរយ វាយរម្លៃ និងត្ាវត្ាវ ម្នអាាា ធ ារិ
ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍បាន៖ 

 រ ៀបចំរែាីទិ្ននន័យទក់ទ្ងនឹងវឌ្ឍនភាពម្នកា រ ៃ្ីយរបរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ត្បចឆំ្ន ំ
២០១៨ (GAM 2018 Report) និងទិ្ននន័យពាក់កោត េអាណរតិឆ្ន ២ំ០១៩ (Mid-2019 
Report) រៅតាលសូចនាក ផដេអងគកា សហត្បាារិកំណរ់បានទន់រពេរវលា។ 

 បញ្ច ប់ បាយកា ណ៍សតីពីកា អរងារកា ចំោយលវកិារេកីា ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍រេីកទី្៦ សត្ោប់ 
ឆ្ន ២ំ០១៦-២០១៧ (NASA Report, 2016 - 2017)។ 

 បញ្ច ប់រសចកតីត្ពាងផែនកា យុទ្ធាស្រសតារិ ពហុវស័ិយរ ៃ្ីយរបរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍រេីក
ទី្៥ (២០១៩-២០២៣) ផដេោនយុទ្ធាស្រសតសំខាន់ៗដូចា៖ 

- បង្កា   ផលទ ំនិងោតំ្ទ្ 
- បស្រញ្ជ បកលមវធីិរអដស៍រៅកនុងត្បព័នធសុខាភិបាេ និងត្កសួងផដេពាក់ព័នធ 
- ពត្ងីកកា ោពំា សងគល និងបរងាីនប យិាកាសោតំ្ទ្ដេ់អនកែទុករលររាគ្រអដស៍ និងត្បា
ជនគ្នៃឹ៉ះរដីលបផីសវង ករសវាសុខភាព រសវាចាប់ និងរសវាសងគលរែសងៗ 

- បរងាីនលវកិាារិចំនួន៥០% រេីកលមវធីិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ និងផបងផចករៅដេ់អងគកា 
សងគលសុីវេិ  

 បញ្ច ប់កា រ ៀបចំផែនកា សកលមភាពលវកិា  បស់អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ សត្ោប់ឆ្ន ំ
២០២០ សត្ោប់លវកិាារិ។ 

៥. ដដនរណំត ់
រៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៩ អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ករ់សោគ េ់រឃញីថា កា ែតេ់ បាយកា ណ៍លិនទន់

រពេរវលា ឬលិនបានរែាីលក អ.ជ.ប.ជ.អ បានប ៉ះពាេ់ខាៃ ងំោស់រៅដេ់កា រ ៀបចំនូវ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព
ារិ កនុងកា រ ៃ្ីយរបរៅនឹងកា រាេោេរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ រត្ពា៉ះថារន៉ះាកា បារ់បង់នូវព័រ៌ោន
ផដេរំោងឱ្យកា រ ៃ្ីយរបារិទងំលូេ។ រទ៉ះាយា ងោក៏រោយ ក៏កា រែាីទិ្ននន័យលកកាន់អគ្គរេខាធិកា ោា ន 
អ.ជ.ប.ជ.អ ោនេកខណៈេាត្បរសី ាងលុនទងំប ោិណ និងគុ្ណភាព។ កនុងរនា៉ះ កនុងកិចចត្បជំុរពញអងគរេីក
ទី្១ ទិ្ននន័យផដេបានបញ្ជូ នលក បានចំននួ ២០ត្កសួង (កនុងចំរោលត្កសួង-ាថ ប័នចំននួ ៣៣) និង២៣ រាជ
ធានី-រខរត ចំផណកឯកា ែតេ់ទិ្ននន័យកនុងកិចចត្បជំុរពញអងគរេីកទី្២ បានរកីនរ ងី ហូរដេ់ ២៣ត្កសួង (កនុង
ចំរោលត្កសួង-ាថ ប័នចំននួ ៣៣) និង ពីរាជធានី-រខរត បានចំនួន ២៥ (កនុងចំរោលរាជធានី-រខរតចំននួ 
២៥)។ 
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ចំរពា៉ះសោជិកអ.ជ.ប.ជ.អ ផដេបានរែាីទិ្ននន័យ ឬ បាយកា ណ៍លកអ.ជ.ប.ជ.អ រៅលិនទន់ោនេកខណៈ
ត្គ្ប់ត្ជុងរត្ាយរៅរ ីយ គឺ្រៅោនគ្ោៃ រ និងខវ៉ះសុត្កឹរភាពម្នទិ្ននន័យ ឬព័រ៌ោន។ ឧទហ ណ៍គ្ោៃ រ
ចំននួត្កុលរោេរៅ គ្ោៃ រចំននួរសវាារដីល។ 

រដីលបាីកា រេីកទឹ្កចិរត អ.ជ.ប.ជ.អ បានែដេ់ប័ណណស រសី ដេ់រាជធានី-រខរត អងគកា សងគលសុីវេិ និង
បុគ្គេរ ន្ីល ផដេបានអនុវរតកា ង្ក េាកនៃងលក។ 

៦. ឆសចរដសីននដិាា ន 
 កា អនុវរតនូវយុទ្ធាស្រសតដឹកនា ំនិងសត្លបសត្លួេ សត្ោប់កា រ ៃ្ីយរបទូ្េំទូ្លាយ និងពហុវស័ិយរៅ
នឹងរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ ទងំរៅថាន ក់ារិ និងថាន ក់រត្កាលារិ បានត្បត្ពឹរតរៅតាលផែនកា ។ 

 កា អនុវរតយុទ្ធាស្រសតផលទ ំ និងពាបាេអនកែទុករលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ រោយឱ្សលត្បឆ្ងំនឹង
រលររាគ្រអដស៍បានត្បត្ពឹរតរៅរោយ េូន និងត្បកបរោយត្បសិទ្ធភាព រហយីផដេអាច ពឹំងថានឹង
សរត្លចបានរោេរៅ ៩៥-៩៥-៩៥ រៅឆ្ន ២ំ០២៥ ខាងលុខ។ 

 កា អនុវរតយុទ្ធាស្រសតែតេ់រសវាោតំ្ទ្សងគលរៅដេ់អនកែទុករលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ និងជន ងរត្ោ៉ះ
រោយា ែេប ៉ះពាេ់ម្នជំងឺរអដស៍ គឺ្បានត្បត្ពឹរតរៅាត្បច ំនិងោនវាិេភាពធំាងលុន។ 

 កា អនុវរតយុទ្ធាស្រសតការ់បនថយកា រ សីរអីងរៅរេីអនកែទុករលររាគ្រអដស៍ និងអនកជំងឺរអដស៍រៅកលពុា
រៅផរបង្កហ ញនូវសញ្ា វជិជោនកនុងកា ឈានរៅបញ្ច ប់កា រ សីរអីងទងំត្សុង រៅតាលរោេរៅឆ្ន ំ
២០២៥ រត្ពា៉ះោម ន បាយកា ណ៍ោលយួសតីពីកា រ សីរអីង និងរោយផ កេទ្ធែេសិកាពីសនទសសន៍
ម្នកា ោក់ង្កយ និងរ សីរអីងរេីអនកែទុករលររាគ្រអដស៍ បានបង្កហ ញកា លយចុ៉ះ របីរធៀបនឹងកា សិកា
រេីកលុន។ 

 កា អនុវរតយុទ្ធាស្រសតបង្កា  រេីត្កុលរោេរៅផដេត្បឈលខពស់បានត្បត្ពឹរតរៅតាលផែនកា  រោយអាច
ត្គ្បដណត ប់រសទី ផរត្គ្ប់រខរតរោេរៅ និងត្កុលរោេរៅទងំអស់ តាល យៈកលមវធីិ បស់លូេនិធិសកេ 
ផដេអនុវរតរោយអងគកា  KHANA អងគកា  RHAC ។េ។ 

 ទ្នទឹលនឹង បាយកា ណ៍ផដេទ្ទ្ួេបានពីសោជិក អ.ជ.ប.ជ.អ លួយចំនួន ប ុផនដក៏រៅោនសោជិកម្ន
អ.ជ.ប.ជ.អ លយួចំននួរូច លិនបានែតេ់ បាយកា ណ៍លកអគ្គរេខាធិកា ោា នបានទន់រពេរវលា ឬលិន
ត្គ្ប់ត្ជុងរត្ាយផដ  ផដេអាចប ៉ះពាេ់រៅដេ់គុ្ណភាពម្នកា រ ៀបចំចងត្កង បាយកា ណ៍ត្បចឆំ្ន ំ
 បស់អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍។ 

 ា លួ កលពុារៅផរោនេទ្ធភាពកនុងកា រ ៃ្ីយរបរៅនឹងរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ត្បកបរោយ
ត្បសិទ្ធភាពខពស់ រោយអាចទ្ប់ាា រ់កា រាេោេរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ឱ្យបនតធាៃ ក់ចុ៉ះាត្បច ំ
រហយីអាចសងឃលឹថានឹងសរត្លចបានរោេរៅ ៩៥-៩៥-៩៥ រៅឆ្ន ២ំ០២៥ខាងលុខ របីរទ៉ះបីាកា 
ោតំ្ទ្លវកិាពីលជឈោា នខាងរត្ៅោនកា លយចុ៉ះក៏រោយ។ 
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៧. េនសុាសន ៍
១.  អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ ត្កសួងាថ ប័នពាក់ព័នធនានា និងម្ដគូ្ អភិវឌ្ឍ រ ៀបចំផែនកា យុទ្ធាស្រសត
ារិទូ្េំទូ្លាយ និងពហុវស័ិយរ ៃ្ីយរបរៅនឹងរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍រេីកទី្៥ ឆ្ន ២ំ០១៩ -
២០២៣ និងយុទ្ធាស្រសតារិធានាបាននូវចី ភាព សត្ោប់រ ៃ្ីយរបកា ង្ក ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ រៅកនុង
ត្ព៉ះរាាោចត្កកលពុា។ 

២. ោក់ឱ្យអនុវរតនិយាលត្បរិបរតិសត្ោប់កា រធវីសោហ ណកលម នូវកលមវធីិរអដស៍រៅកនុងផែនកា អភិវឌ្ឍឃុ ំ
សង្កា រ់ និងផែនកា វនិិរយាគ្ឃុ ំសង្កា រ់ ឱ្យត្សបតាលកលមវធីិផកទ្ត្លង់វលិជឈកា  និងវសិហលជឈកា  បស់
រាជ ោា ភិបាេ។ 

៣. គ្ណៈកោម ធិកា ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ត្គ្ប់ត្កសួងាថ ប័នរាជធានី-រខរត ត្រូវបនតរធវីផែនកា សកលមភាព
ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ត្បចឆំ្ន  ំត្សបតាលអាណរតិ បស់ខៃួន និងត្សបាលយួផែនកា យុទ្ធាស្រសតារិទូ្េំ
ទូ្លាយ និងពហុវស័ិយរ ៃ្ីយរបរៅនឹងរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍រេីកទី្៥ ោក់កនុងផែនកា លវកិា
ារិត្បចឆំ្ន  ំ  បស់ត្កសួងាថ ប័នរាជធានី-រខរតនីលួយៗ និងត្សបតាលកលមវធីិកំផណទ្ត្លង់កា ត្គ្ប់ត្គ្ង
ហ ិញ្ាវរថុាធា ណៈដំោក់កាេទី្៣ រោយកា ែា ភាជ ប់លវកិារៅនឹងកា ត្គ្ប់ត្គ្ងរោេនរយាបាយ។ 

៤. ត្កសួងរសដាកិចចនិងហ ិញ្ាវរថុ ត្រូវបនតនិងពត្ងីកវាិេភាពម្នកា ែតេ់លវកិាោតំ្ទ្ដេ់កា អនុវរតផែនកា 
សកលមភាពត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ ផដេរសនីរ ងីរោយគ្ណៈកោម ធិកា ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ត្កសួង
ាថ ប័នរាជធានី-រខរត រដីលបីោនេទ្ធភាពកនុងកា អនុវរតកា ង្ក ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ត្បកបរោយ
ត្បសិទ្ធភាព។ 

៥. អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍សហកា ាលួយត្កសួងលហាម្ែទ រេខាធិកា ោា នគ្ណៈកោម ធិកា ារិ 
សត្ោប់កា អភិវឌ្ឍតាលផបបត្បាធិបររយយរៅថាន ក់រត្កាលារិ គ្ណៈកោម ធិកា ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍
ត្គ្ប់ត្កសួង ាថ ប័ន និងគ្ណៈកោម ធិកា ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍រាជធានី-រខរត បរងាីនសកលមភាពអប់ កំា 
បង្កា  កា ៃ្ងរលររាគ្រអដស៍ កា ជួយផសវង កក ណីរអដស៍លមី កា បញ្ជូ នអនកែទុករលររាគ្រអស៍រៅទ្ទ្ួេ
រសវាផលទពំាបាេ កា សត្លបសត្លួេបងាប យិាកាសអំរោយែេ ដូចផចងកនុងរោេនរយាបាយភូលិ
ឃុោំនសុវរថិភាព។ 

៦. អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ត្កសួងផែនកា  គ្ណៈកោម ធិកា ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍រាជធានី-រខរត
អងគកា សងគលសុីវេិពាក់ព័នធ បោត ញអនកែទុករលររាគ្រអដស៍ និងបោត ញត្បាជនត្កុលត្បឈល ត្រូវបនត
សហកា  លួោន  ពត្ងីកកា ែតេ់ប័ណណសលធល៌ដេ់អនកែទុករលររាគ្រអដស៍ត្កីត្ក និងត្បាជនត្កុលត្បឈល
តាល យៈកា កំណរ់អរតសញ្ា ណកលមត្គួ្ា ត្កីត្ក។ 

៧. ត្កសួងកា ង្ក និងបណតុ ៉ះបោត េវាិជ ជីវៈ ត្រូវបនតជំ ុញកា ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍រៅតាលសហត្ោស
ត្គឹ្៉ះាថ ននានា រោយោក់ឱ្យអនុវរតតាលត្បកាសរេខ០៨៦ក.ក.ប.វ/ត្ប.ក ចុ៉ះម្លៃទី្០៣ ផខឧសភាឆ្ន ំ
២០០៦ សតីពីកា បរងាីរគ្ណៈកលមកា រអដស៍រៅតាលសហត្ោស ត្គឹ្៉ះាថ ន និងកា បង្កា  ទ្ប់ាា រ់រលររាគ្
រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ រៅកផនៃងរធវីកា  និងត្បកាសរេខ១៩៤ក.ប/ត្ប.កចុ៉ះម្លៃទី្២០ ផខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤ 
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សតីពីេកខខណឌ កា ង្ក វធិានអនាល័យ និងសនតិសុខកា ង្ក ម្នសហត្ោស ត្គឹ្៉ះាថ ន ត្កុលហ ុនផែនករសវា
កលានត។ 

៨.  អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ត្កសួង ាថ ប័នពាក់ព័នធ ាពិរសសត្កសួងទំ្នាក់ទំ្នងាលយួ ដាសភា
ត្ពឹទ្ធសភានិងអធិកា កិចច ត្កសួងអប់ យុំវជននិងកីឡា ត្កសួងកា ពា ារិ ត្កសួងព័រ៌ោន ត្កសួង
ម្ត្បសណីយនិ៍ងទូ្ គ្លនាគ្លន៍ ត្កសួងលហាម្ែទ ត្កសួងយុរតិធល៌ អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធត្បឆ្ងំរត្គ្ឿងរញៀន 
និងគ្ណៈកោម ធិកា ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍រាជធានី-រខរត ត្រូវបនតជំ ុញកា ែសពវែាយ កា អនុវរតចាប់សតី
ពីកា បង្កា   និងកា ត្បយុទ្ធទ្ប់ាា រ់កា  កីរាេោេរលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍ ចាប់សតីពីកា បស្រង្កា ប
អំរពីជញួដូ លនុសស និងអំរពីរធវីអាជីវកលមែៃូវរភទ្ ចាប់សតីពីកា ត្រួរពិនិរយរត្គ្ឿងរញៀន និងរោេ
នរយាបាយភូលិឃុោំនសុវរថិភាព ដេ់លហាជនទូ្រៅនិងអនកអនុវរតចាប់។ 

៩. អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ ត្កសួងសុខាភិបាេ ត្កសួងរសដាកិចច និងហ ិញ្ាវរថុ ត្ពលទងំម្ដគូ្
អភិវឌ្ឍ និងអងគកា លិនផលន ោា ភិបាេ ត្រូវជំ ុញកា បញ្ចូ េរសវារលររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍រៅកនុង
លូេនិធិសលធល៌ រដីលបអីនកែតេ់រសវារៅតាលលូេោា នសុខាភិបាេបានទ្ទ្េួកា ទូ្ទរ់លវកិារេីរសវា
ផដេែតេ់ពីលូេនិធិសលធល៌។ 

១០. អាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ ត្កសួងសុខាភិបាេ ត្កសួងរសដាកិចច និងហ ិញ្ាវរថុ ត្កសួងកា ង្ក និង
បណតុ ៉ះបោត េវាិជ ជីវៈ  លួោន សិកាេទ្ធភាពែតេ់កា ោតំ្ទ្ រសវាោតំ្ទ្ផែនកផលទសុំខភាព ជូនអនកែទុក
រលររាគ្រអដស៍ និងអនកជំងឺរអដស៍ រៅកនុងរបឡាារិ បបសនតិសុខសងគល។ 
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ឯរសារឆោង: 
 

១.  បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពនិងសលិទ្ធែេត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ត្បចំ្ ោសទី្២ ឆ្ន ២ំ០១៩  បស់
អគ្គរេខាធិកា ោា ន ម្នអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍។  

២. កំណរ់រហរុកិចចត្បជំុរពញអងគអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍រេីកទី្១ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

៣. កំណរ់រហរុកិចចត្បជំុរពញអងគអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍រេីកទី្២ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

៤.   បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពនិងសលិទ្ធែេ បស់គ្ណៈកោម ធិកា ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ ត្កសួង ាថ ប័ន 
រាជធានី - រខរត។ 

៥.   បាយកា ណ៍សកលមភាព និងសលិទ្ធែេកា ង្ក ត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ ម្ដគូ្អភិវឌ្ឍ អងគកា សងគល
សុីវេិ រែាីលកអគ្គរេខាធិកា ោា ន ម្នអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍។  

៦.   រសចកដីសរត្លចចិរតកិចចត្បជំុរពញអងគអាាា ធ ារិត្បយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍រេីកទី្២ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

៧. រសចកដីត្បកាស សជណ រេខ ២១៣ សតីពីកា ោក់វធិានកា ទក់ទ្ងនឹងកា រ ៃ្ីយរបរៅនឹងរលររាគ្
រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍  បស់ទី្សតីកា គ្ណៈ ដាលស្រនតី 

 
 
 
 
 


