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បនទ ប់ពីអនកចូលរមួទំងអស់ បនជួបជំុគន  ឯកឧតតមេវជជ. ែតង គនធី អគគេលខធិករ ៃន ជញ ធរជតិ្របយុទធ
នឹងជំងឺេអដស៍ និង ជ្របធនអងគ្របជំុ បន ្វ គមន៍ េ យបង្ហ ញពីេគលបំណងចប់េផ្តើមកិចចពិភក  ។ 

ឯកឧត្តម្របធនអងគ្របជំុ បនបង្ហ ញពី ថ នភពទូេទរបស់យុវវយ័េនកមពុជ េ យែផ្អក មរយៈ

ករសិក របស់្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និង កី  ស្តីពីយុវវយ័្របឈមមុខខពស់ េ យ រជំងឺេអដស៍ េនឆន ំ 
២០១០ និង ករសិក ពីបទពិេ ធន៍ និង ឥរយិបទងយ្របឈមរបស់យុវវយ័ ែដលេធ្វើករកែន្លងកម ន្ត
សបបយ ។   

មរយៈករសិក បនបង្ហ ញថ  

 មនយុវវយ័ជ្រស្តី្របមណជ ៧០% និង បុរស្របមណជ ៩១% បនេសពេ្រគ ង្រសវងឹ 

 យុវវយ័ជ្រស្តី ៣.៥% និង បុរស្របមណជ ១៥.២% េ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន 

 ្របមណេលើសពី ៤១% ៃនយុវជន និង ២៣% ៃនយុវតីបនេរៀប ប់ថ ពួកេគមនភពសកមម
កនុងកររមួេភទ ។ 

េហតុផល និង ពត៌មនទំងអស់េនះ បនបង្ហ ញថ ្របេទសកមពុជេយើង មនយុវវយ័ជេ្រចើនកំពុង
ែត្របឈមមុខនឹងបញ្ហ ករឆ្លងរកី ល លេមេ គេអដស៍ និង ជំងឺេអដស៍ និង ផលប៉ះពល់េ យ រ
េ្រគ ងេញ ន ។ ដូចេនះេហើយ បនជ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បន ក់េចញនូវេគលនេយបយថមី កនុងករ
ទប់ ក ត់កររកី ល លេមេ គេអដស៍េនកមពុជ ។ េគលករណ៍ថមីេនះ មន ៧ចំណុចសំខន់រមួមន៖  

១. ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ្រតូវបន្តសហករណ៍ជមួយប ្ត ្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ រមួ
ទំងៃដគូអភិវឌ ន៍ និង អងគករសងគមសីុវលិ េដើមបីជំរញុ និង េលើកទឹកចិត្ត ឱយមនករេ្របើ្របស់េ្រ មអន
ម័យ ១០០%  េដើមបីសុវតថិភពកនុងកររមួេភទ ឱយរចួចកឆង យពីេមេ គេអដស៍ និង ជំងឺេអដស៍ ។ 

២. បញ្វូ លករ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ និង សុខភពម  ជចំណុចបែនថម ៃនេគលនេយបយភូមិ 
ឃំុ មនសុវតថិភព ។ 

៣. ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍  ្រកសួងសុខភិបល  និង ថ ប័នពក់ព័នធ  រមូទំងៃដគូ
អភិវឌ ន៍ និង អងគករសងគមសីុវលិ ្រតូវសហករគន េរៀបចំែផនទីបញជ ក់ពីភូមិ ្រស្ត ចំនូនអនករស់េន
ជមួយេមេ គេអដស៍ និង ្រកុមងយរងេ្រគះ ែដលរមួមននរបីេ្រមើេស កំ ន្ត បុរស្រស ញ់បុរស 
កុមរកំ្រព ែដលឪពុកម្ត យ ្ល ប់ េ យ រជំងឺេអដស៍  ជនចំ ក្រសុក ែដលរស់េនជមួយេមេ គ   
េអដស៍ ចំនូន និង ទីកែន្លង មនទីរផ្តល់េស ពយបលជំងឺេអដស៍ ។ 

៤.  ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ្រតូវចត់វធិនករណ៍ េធ្វើឱយគណៈកមម ធិករ្របយុទធនឹងជំងឺ 
េអដស៍្របចំ ជធនី‐េខត្ត  ្រកុង ្រសុក ឃំុ សងក ត់ មនសកមមភពេឡើងវញិ ។ គណៈកមម  ធិករេអដស៍េខត្ត



នីមួយៗ  ្រតូវព្រងឹងលកខណៈជៃដគូ  ជមួយអងគករសងគមសីុវលិ ែដលកំពុងដំេណើ ករ េនកនុងេខត្តរបស់
ខ្លួន ឱយមន្របសិទធភពខពស់ ។ 

៥. ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍  ជញ ធរ្របឆំងេ្រគ ងេញ ន ្រកសួងម ៃផទ  ្រកសួងសុខ
ភិបល និង ប ្ត ្រកសួងពក់ព័នធ ្រតូវសហករណ៍គន  េដើមបីអនុញញ តឱយជនងយរងេ្រគះ េ យជំងឺ        
េអដស៍  ែដលជ ទិ៍ ៖ នរបីេ្រមើេស កំ ន្ត បុរស្រស ញ់បុរស អនកេញ នេ្រគ ងេញ នេ្របើមជុល ច
ទទួលបនេស ពយបលជំងឺេអដស៍ បនយ៉ងទូលំទូ យ។ 

៦. ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍  ្រតូវសហករណ៍ជមួយ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និង កី   អងគ
ករយុវជន ថ ប័នពក់ព័នធ េដើមបីបេងកើនករអប់រដំល់យុវជន យុវនរ ី ឱយយល់ដឹងពីេ្រគះថន ក់ៃនជំងឺេអដស៍ 
និង វធីិបងក រ ករពរឱយបនទូលំទូ យ ។ 

៧. ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ មនតួនទីដឹកនំ ស្រមបស្រមួល និង ម នករអនុវត្ត
ករងរេឆ្លើយតបនឹងេមេ គេអដស៍ ដូចមនែចងកនុងែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ ២០១៤‐២០១៨ 
្រសប មករចង្អុលបង្ហ ញរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ  មរយៈគណៈកមម ធិករនិតិសមបទ និង អភិវឌ ន៍
កមពុជ ៃន្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ ។ 

េ យេយងេទេលើេគលនេយបយថមីេនះ ជពិេសសេន្រតង់ចំណុចទី៦ ែដលជករចង្អុល
បង្ហ ញដ៏សំខន់មួយទំង ជរ ្ឋ ភិបល អងគករសងគមសីុវលិ និងអនកពក់ព័នធនន្រតូវទទូលខុស្រតូវ កនុង
ករសេ្រមចឱយបននូវេគលនេយបយេនះ ឱយបនមុនឆន ំ ២០២០។  

មរយៈករបង្ហ ញេ យសេងខបរបស់អនកចូលរមូ ែដលមកពី្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និង កី  អងគ
ករ UNFPA,  UNESCO,  KHANA,  CCHR,  CSSD,  EW  Network និង តំ ងប ្ត ញយុវជនងយរងេ្រគះ
េ យ រជំងឺេអដស៍ បនបង្ហ ពីកមមវធីិ និង សកមមភព ែដលកំពុងែតអនុវត្តដូចខងេ្រកម ៖ 

 កនុងេពលបចចុបបននេនះ មិនទន់មនអងគករ ឬ កមមវធីិ មួយែដលអនុវត្ត ឬ េធ្វើករងរផទ ល់
ជមួយយុវវយ័ងយរងេ្រគះ េ យ រជំងឺេអដស៍េនេឡើយេទ ។ កមមវធីិភគេ្រចើន គឺេផ្ត តេលើ
សុខភពបន្តពូជ ែយនឌ័រ ្របជធិបេតយយ សិទធិ និង ករផ្តល់សិទធិអំ ចដល់យុវវយ័កនុងករ
ចូលរមួេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត ឬ កិចចករនន ។ 

 ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និង កី  បនកំពុងែតអនុវត្ត នូវកមមវធីិករអប់រសុំខភពផ្លូវេភទ្រគប់្រជុង
េ្រជយ ស្រមប់ករអប់រកំនុងវស័ិយអប់រ ំ ចប់ពីថន ក់បឋមសិក  រហូតដល់ កលវទិយល័យ 
កនុងេនះអងគករ PHD  ក៏បនចូលរមួអនុវត្តកមមវធីិេនះ េន ម កលវទិយល័យចំនូន ២៩ ។ 
្រកសួងអប់រ ំ ក៏កំពុងែតបនអនុវត្តកមមវធីិេនះ ចំេពះយុវវយ័េ្រក ផងែដរ មរយៈករ
អប់រចំល័តេនសហគមន៍ ។ 



 អងគករ ខ  (KHANA)  ែដលជអងគករធំមួយេនកមពុជ ែដលកំពុងេធ្វើករជមួយអងគករៃដគូ
្របមណជ ៣៨ អងគករ កនុង ២០ ជធនី‐េខត្ត េលើបទអន្ត គមន៍បងក រ ែថទំ និង គំ្រទដល់
្រកុមងយរងេ្រគះ េ យ រេមេ គេអដស៍ និង ជំងឺេអដស៍ (MSM, TG, EWs, PWUD/PWID)។ 
េបើេយងេលើនិយមន័យរបស់ថន ក់ជតិ ជពិេសស្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និង កី  ែដលបន
កំណត់ យុ ពី១៥ េទដល់ ៣០ ឆន ំ ស្រមប់យុវវយ័េនះ គឺភគេ្រចើនៃន្រកុមេគលេ  ែដល
្រតូវបន្រគបដណ្ត ប់សុទធែតជយុវវយ័ ។ ដូចេនះ េបើេយើងមនបទអន្ត គមន៍ចបស់ ស់
ស្រមប់ពួកេគ គឺជករសំខន់ និង ចំបច់បំផុត ែដលេធ្វើករេឆ្លើយតបេទនឹងេមេ គេអដស៍
មន្របសិទធភព ។  

 េនកនុងតំបន់ សីុ និង ប៉សីុភិច មនប ្ត ញយុវវយ័ងយរងេ្រគះ េ យ រេមេ គេអដស៍
និង ជំងឺេអដស៍ ែដលមនេឈម ះថ Youth  LEAD ែដលជប ្ត ញយុវវយ័ែតមួយគត់ ែដលេធ្វើ
ករងរ ជតំ ងរបស់យុវវយ័ងយរងេ្រគះេនថន ក់តំបន់ ។ ្របេទសកមពុជ ក៏មនជន
បេងគ ល (Focal Point) េធ្វើករងរស្រមប់ប ្ត ញេនះែដរ េហើយជយុវវយ័មកពីសហគមន៍្រកុម
ងយរងេ្រគះផទ ល់ ។ ករងរេគលរបស់ Youth  LEAD គឺេដើរតូនទីជអនកតំ ងយុវវយ័ងយ
រងេ្រគះ េ យ រជំងឺេអដស៍េនេវទិកថន ក់ជតិ និង ថន ក់តំបន់ េធ្វើករងរស្រមបស្រមួល 
ករអភិវឌ  ករគំ្រទ និង ករក ងសមតថភពស្រមប់យុវវយ័ងយរងេ្រគះ េដើមបីឱយពួកេគ
ក្ល យជអនកដឹកនំជំនន់ថមី កនុងករទប់ ក ត់កររកី ល លេមេ គេអដស៍ និង ជំងឺេអដស៍ ។ 

មរយៈករពិភក  អនកចូលរមួទំងអស់ បនឯកភពគន  េលើចំណុចសំខន់ ដូចខងេ្រកម ៖ 

 ឯក រែដល្រតូវចង្រកងេឡើង ្រតូវកំណត់ឱយបនចបស់ ពី យុរបស់យុវវយ័ និង ្របេភទ
្រកុមេគលេ  (យុវវយ័ងយរងេ្រគះ ឬ យុវវយ័ទូេទ) ។ 

 ្រតូវសិក ឱយបនសីុជេ្រម េទបញ្ហ  និង ត្រមូវករជក់ ក់របស់យុវវយ័ ជពិេសសយុវ    
វយ័ងយរងេ្រគះ េ យ រជំងឺេអដស៍ េដើមបីកំណត់នូវយុទធ ្រស្ត និង បទអន្ត គមន៍ ។ 

 ្រកុមករងរ្រតូវពិនិតយឯក រនន ែដលពក់ព័នធនន េដើមបី្របមូលពត៌មន ឱយបនទូលំ
ទូ យ ។ 

 េរៀបចំកិចច្របជំុពិភក  ្រតូវឱយមនករចូលរមួ ពីតំ ងថន ក់េខត្ត និង ថន ក់សហគមន៍ ។ 

ជំ ន ឬករងរបនទ ប់ៈ 

1. បេងកើត្រកុមករងរសនូល ឬ េលខធិករ ្ឋ ន េដើមបីដឹកនំ និង ស្រមបស្រមួល កនុងដំេណើ រករចង
្រកងឯក រ ។ 

2. ្រកុមករងរសនូល ឬ េលខធិករ ្ឋ ននឹងេដើរតូនទីកនុងករពិនិតយេលើឯក រ ឬ ព័ត៌មននន ែដល
ជែផនកមួយៃនករ ក់បញចួ លកនុងឯក រចង្រកង ។ 

3. េរៀបចំបេងកើតនូវបទពិពណ៌នករងរ (Term of Reference) ស្រមប់្រកុមករងរ ។ 



4. េរៀបចំកិចច្របជំុ ជបន្តបនទ ប់ េដើមបីពិភក េលើេសចក្តីេ្រព ង េលើឯក រែដលបនចង្រកង ។ 

បនេឃើញ និង ឯកភព       អនកេធ្វើរបយករណ៍ 

 

 

      ឯ.ឧ េវជជ. ែតង គនធី                ផង់ ចនថន 


