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១. េសចក្ដីេផ្ដើម៖  
េន្រពឹកៃថងទី២៩ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៦  ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍  បនេរៀបចំកិចច្របជំុ

្រកុម្របឹក បេចចកេទសេលើកទី៣ ស្រមប់ឆន ំ២០១៦ េ្រកមករដឹកនំរបស់ ឯកឧត្តម េវជជបណ្ឌិ ត 
ែតង គនធី អគគេលខធិករ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េនបនទប់្របជំុ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹង
ជំងឺេអដស៍ េ យមនករអេញជ ើញចូលរួមមកពីតំ ង្រកសួង- ថ ប័ន ្រពមទំងតំ ងអងគករ     
មិនែមនរ ្ឋ ភិបល ចំនួន៣៥របូ ។ កិចច្របជំុេនះទទួលបនករឧបតថមភពីថវកិជតិ។   

២. េគលបំណងៃនកិចច្របជំុ៖ 
េដើមបីបង្ហ ញពីរបយករណ៍វឌ នភព សមិទធផល និងទិសេ បន្តកនុងករេឆើ្លយតបេទនឹងករ 

រកី ល លេមេ គេអដស៍ ្រពមទំងពិភក  ស្រមបស្រមួលករងរបេចចកេទស មរេបៀប រៈ 
ដូចខងេ្រកម៖ 

- មតិ ្វ គមន៍ និងេគលបំណង ៃនកិចច្របជំុ 

- របយករណ៍្របចំែខ  របស់ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍  

- ករបង្ហ ញពីេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត  ៃនកិចច្របជំុេពញអងគ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍េលើក 
ទី១ ឆន ំ២០១៦ 
- និងបញ្ហ េផ ងៗ 
 

៣. ដំេណើ រករ និងលទធផលៃនកិចច្របជំុ៖ 
ជកិចចចប់េផើ្តម ឯកឧត្តម េវជជបណិ្ឌ ត ែតង គនីធ អគគេលខធិករ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺ

េអដស៍ បនមនមតិ ្វ គមន៍ និងែថ្លងអំណរគុណ ដល់សមជិក-សមជិក ្រកុម្របឹក បេចចកេទស
ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ទំងអស់ ែដលបនអេញជ ើញចូលរមួនេពលេនះ េហើយកិចច្របជំុនឹង 

្រប្រពឹត្តេទ មរេបៀប រៈែដលបនេ្រគងទុក។ 

្របធនបទទី១៖ ឯកឧត្តម េវជជបណិ្ឌ ត ជ េប៉ អគគេលខធិកររង ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ 
បនជ្រមបជូនពីរបយករណ៍សេងខប របស់ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ែដលបនេធ្វើកនុង        
ែខមិថុន ឆន ំ២០១៦ ដូចខងេ្រកម៖  

-េនៃថងទី០២ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៦ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ បនេរៀបចំកិចច្របជំុ
េពញអងគេលើកទី១ ឆន ំ២០១៦ េនេខត្ត្រពះសីហនុ េ្រកមករដឹកនំផទ ល់េ យ ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តី 
េអៀង មូលី ្របធន ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ្រពមទំងមនករអេញជ ើញចូលរមួពី  ឯកឧត្តម 
េ កជំទវ ែដលជសមជិកគណៈកមម ធិករ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍្រកសួង- ជធនី-េខត្ត េ ក-
េ ក្រសី ជសមជិក-សមជិក្រកុម្របឹក បេចចកេទស េលខធិករ ្ឋ ន្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍
ជធនី-េខត្ត តំ ងអងគករសងគមសីុវលិ និងប ្ត ញអនករស់េនជមួយេមេ គេអដស៍ ចំនួន

១៦០នក់។  ជលទធផលបនទ ប់ពីករពិនិតយ និងពិភក េលើបញ្ហ ្របឈមននកនុងរយៈេពល៦ែខេដើម   
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ឆន ំរចួមក អងគ្របជំុបនឯកភពេលើេសចក្តីសេ្រមច១៣ចំណុច េដើមបីកំណត់ទិសេ  និងសកមមភព
៦ែខចុងឆន ំ២០១៦។ 

 -នរេសៀលៃថងទី៦ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៦ ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តី េអៀង មូលី ្របធន ជញ ធរជតិ
្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ បនដឹកនំគណៈ្របតិភូកមពុជេធ្វើដំេណើ រេទទី្រកុងញូយ៉ក សហរដ្ឋ េមរកិ 
េដើមបីចូលរមួកិចច្របជំុកំពូលេនអងគករសហ្របជជតិ ស្តីពីករកំណត់ទិសេ  េគលនេយបយ

កលេដើមបីបញច ប់ករចម្លងេមេ គេអដស៍្រតឹមឆន ំ២០៣០។ 

-នរេសៀលៃថងទី៨ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៦ ឯកឧត្តមអគគេលខធិករ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺ 
េអដស៍ បនផ្តល់បទឧេទទសនមដល់និស ិតេវជជ ្រស្ត និងឱសថ ្រស្ត ៃនវទិយ ថ នវទិយ ្រស្ត 
សុខភិបលកងេយធពលេខមរភូមិនទ ស្តីពីកររកី ល លៃនេមេ គេអដស៍ និងបញ្ហ ្របឈមរបស់
យុវវយ័េទនឹងករឆ្លងេមេ គេអដស៍េនកមពុជ។  

-ៃថងទី៨ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៦ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ មជឈមណ្ឌ លជតិ្របយុទធនឹង
ជំងឺេអដស៍ េសើែសបក និងកមេ គ សហករជមួយអងគករ FHI360  និងអងគករេស សងគមសុខភព
បុរស បនេរៀបចំកិចច្របជំុេដើមបីពិភក អំពីករចុះផ ព្វផ យអប់រេំន មមូល ្ឋ នពីករេធ្វើេតស្តឈម
រកេមេ គេអដស៍ និងករអនុវត្ត្របកស៦៦ កនុងករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យ១០០% េនកនុងកែន្លង
េស កម ន្តសបបយ េនេខត្តេពធិ៍ ត់ ។ កិចច្របជំុេនះគឺេដើមបីកំណត់ករែស្វងរកបរយិកសគំ្រទ 
កនុងករេឆ្លើយតប ថ នភពេមេ គអេដស៍ េ យមនករចូលរមួពីអភិបលរង្រកុង ្រពះ ជ ជញ  
មនទីរសុខភិបលេខត្ត សនងករេខត្ត និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន។ 

-ៃថងទី៩ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៦ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ មជឈមណ្ឌ លជតិ្របយុទធនឹង
ជំងឺេអដស៍ េសើែសបក និងកមេ គ សហករជមួយអងគករ FHI360  និងអងគករេស សងគមសុខភព
បុរស បនេរៀបចំកិចច្របជំុេដើមបីពិភក េ ះ្រ យ និងែស្វងរកបរយិកសគំ្រទ េដើមបីជ្រមុញករ
អនុវត្ត្របកស៦៦ កនុងករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យ១០០%  ករេធ្វើេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍
េន មសហគមន៍ ករអនុវត្តចបប់េអដស៍ និងេគលនេយបយភូមិ-ឃំុមនសុវតថិភព េនេខត្ត
បត់ដំបង េ យមនករចូលរមួពីសមគមនរេីដើមបីអភិវឌ ន៍ និងសន្តិភព អភិបលរង្រកុង 
មនទីរសុខភិបលេខត្ត សនងករេខត្ត និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន ។ 

-ៃថងទី១៤-១៦ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៦ និងៃថងទី២១-២៣ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៦ ម្រន្តី ជញ ធរជតិ
្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ បនចូលរមួេធ្វើបទបង្ហ ញជមួយ្រកសួងែផនករ កនុងវគគបណ្តុ ះប ្ត លដល់
ម្រន្តីមនទីរែផនករេខត្ត និង្រកុមស្រមបស្រមួលថន ក់្រសុក-ឃំុ-សងក ត់ ស្រមប់េ្រជើសេរ ើសអនកផទុកេមេ គ
េអដស៍ និងអនកជំងឺេអដស៍ ែដលនឹងទទួលបនប័ណ្ណ្រកី្រក េនេខត្ត ែកវ េខត្តកំពង់ឆន ំង េខត្ត
បត់ដំបង េខត្តេពធិ៍ ត់ េខត្តៃប៉លិន និងេខត្តក ្ត ល។ 

-េនៃថងទី១៥ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៦ អគគេលខធិករ ្ឋ ន ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ បន
ចូលរមួកនុងកិចច្របជំុអន្តរ្រកសួង េដើមបីពិភក េលើសូចនករៃនេគលេ អភិវឌ ន៍្របកបេ យចីរភព
សកល ស្រមប់េ្រត មេធ្វើមូល ្ឋ ននីយកមមឲយ្រសប មបរកិរណ៍កមពុជ េនស ្ឋ គរកំបូឌីយ៉  
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-ៃថងទី២៤ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៦ េន ជធនីភនំេពញ អគគេលខធិករ ្ឋ ន ជញ ធរជតិ្របយុទធ
នឹងជំងឺេអដស៍ បនដឹកនំកិចច្របជំុ្រកុមករងរ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េ យមនករចូលរមួពីតំ ង
្រកសួងពក់ព័នធ អនកអនុវត្តន៍ចបប់ និងសមជិកទំងអស់ែដលមកពីប ្ត េខត្តបនទ យមនជ័យ េខត្ត
បត់ដំបង េខត្តេពធិ៍ ត់ និងេខត្តកំពង់ចម។ ជលទធផល អងគ្របជំុបនសេ្រមចរមួគន កនុងករបេងកើន
បរយិកសគំ្រទល្អេន្រគប់ទីកែន្លងេដើមបីកត់បនថយករម៉ក់ងយ និងេរ ើសេអើង ចំេពះអនករស់េន
ជមួយេមេ គេអដស៍ និង្រកុម្របឈមមុខខពស់។ 

-បនេរៀបចំព្រងងរេបៀប រៈ កិចច្របជំុ្រកុមករងររមួរ ង ជរ ្ឋ ភិបល និងៃដគូអភិវឌ ន៍េលើ 
ករងរេមេ គេអដស៍ េន្របេទសកមពុជ( GDJ-TWG) 

សកមមភពែដលបនអនុវត្តកន្លងមករបស់្រកសួងេផ ងៗ៖ 

-ៃថងទី៩-១០ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៦ ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ បនេបើកវគគបណ្តុ ះ
ប ្ត លអំពីអនម័យ សុខភពេនកែន្លងករងរ និងេស កម ន្ត េនស ្ឋ គរ Himawari ។ 

-ៃថងទី១៤-១៦ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៦  ្រកសួងែផនករបនេបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត លដល់ម្រន្តីមនទីរ
ែផនករេខត្ត និង្រកុមស្រមបស្រមួលថន ក់្រសុក-ឃំុ-សងក ត់ ស្រមប់េ្រជើសេរ ើសអនកផទុកេមេ គេអដស៍ 
និងអនកជំងឺេអដស៍ ែដលនឹងទទួលបនប័ណ្ណ្រកី្រក េនេខត្ត ែកវ េខត្តកំពង់ឆន ំង និងេខត្តបត់ដំបង។ 

-េនៃថងទី១៥ ែខមិថុន  ឆន ំ២០១៦ ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ  បនេរៀបចំកិចច 
្របជំុេលើកទី២ ស្រមប់ឆន ំ២០១៦ របស់គណៈកមម ករស្រមបស្រមួល្រតីភគី្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ 
និងេ្រគ ងេញ នេនកែន្លងេធ្វើករ។ 

-េនៃថងទី២១ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៦ អងគករ FHI 360 បនេរៀបចំករ្របជំុ្របចំ្រតីមស ្រកុម 

ករងរបេចចកេទស្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ៃន្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ េ យមនករ
ចូលរមួពី ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ជញ ធរេខត្ត ្រកុងេសៀម ប សមតថកិចច តំ ងមនទីរ
ពក់ព័នធ ពយបល និងសហគមន៍ កនុងេគលបំណងទប់ ក ត់កំុេ យមនករឆ្លងថមីៃន
េមេ គេអដស៍ លុបបំបត់ករម៉ក់ងយ និងេរ ើសេអើងចំេពះ្រកុម្របឈមមុខខពស់ ែដលងយនឹងឆ្លង
េមេ គេអដស៍។ 

-ៃថងទី២១-២៣ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៦ ្រកសួងែផនករបនេបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត លដល់ម្រន្តីមនទីរ
ែផនករេខត្ត និង្រកុមស្រមបស្រមួលថន ក់្រសុក-ឃំុ-សងក ត់ ស្រមប់េ្រជើសេរ ើសអនកផទុកេមេ គេអដស៍ 
និងអនកជំងឺេអដស៍ ែដលនឹងទទួលបនប័ណ្ណ្រកី្រក េនេខត្តេពធិ៍ ត់ េខត្តៃប៉លិន និងេខត្តក ្ត ល។ 

-េនៃថងទី២២-២៤ ែខមិថុន  ឆន ំ២០១៦ ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ 
បនេរៀបចំសិកខ ពិេ្រគះេយបល់ស្តីពីករ្រតួតពិនិតយ និងេផទ ងផទ ត់ទិននន័យកុមរ OVC េនកនុង
សហគមន៍ និងពិភក ស្តីពីែផនករេរៀបចំ ្រស័យ និង្របេភទេស  ែដលផ្តល់េ យអងគករ េនឃំុ- 
សងក ត់ ្រកុង-ខណ្ឌ  េនកនុងេខត្ត្រកចះ េដើមបីពិនិតយ និងេផទ ងផទ ត់ទិននន័យកុមរOVC ម្របេភទ
និយមន័យ   មុននឹង្របកស ក់ឲយេ្របើ្របស់ជផ្លូវករេនកនុងេខត្ត េដើមបីឈនេទេ ះ្រ យ និង
្រគប់្រគងករណីឲយទទួលបនលទធផលល្អ មែផនកររបស់្រកសួងឆន ំ២០១៣- ២០១៨។ 
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ែផនករសកមមភព និងទិសេ ស្រមប់ែខកកក  ឆន ២ំ០១៦ 

-បន្ត ម នេលើរបយករណ៍វឌ នភពរបស់្រកុម្របឈមមុខខពស់ និងអនករស់េនជមួយ      
េមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ េនេខត្តេសៀម ប និងេខត្ត្រពះសីហនុ។  

-បន្តចូលរមួអនុវត្តែផនករមូលនិធិសកល និងែផនករថវកិជតិ។ 

-ចូលរមួេធ្វើបទបង្ហ ញស្រមប់វគគបណ្តុ ះប ្ត លដល់ម្រន្តីមនទីរែផនករ និង្រកុមស្រមបស្រមួល
ថន ក់្រសុក-ឃំុ-សងក ត់ ស្រមប់េ្រជើសេរ ើសអនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងអនកជំងឺេអដស៍ ែដលនឹងទទួល
បនប័ណ្ណ្រកី្រក េនេខត្ត្រពះវ ិ រ និងេខត្តរតនៈគិរ។ី  

-បន្តេរៀបចំេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈកិចច្របជំុ្រកុមករងររមួរ ង ជរ ្ឋ ភិបល និងៃដគូអភិវឌ ន៍ 
េលើករងរេមេ គេអដស៍ េន្របេទសកមពុជ(GDJ-TWG)។ 

េ្រកយពីបង្ហ ញចប់ ឯកឧត្តម្របធនអងគ្របជំុ បនេសនើេ យបែនថមនូវសកមមភពែដល្រកុម
ករងរបនេធ្វើកន្លងមក ស្រមប់ ក់បញចូ លេទកនុងរបយករណ៍្របចំែខរបស់ ជញ ធរជតិ្របយុទធ
នឹងជំងឺេអដស៍។ 

តំ ង្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច៖ បនប្រញជ បនូវចំេណះ
ដឹងពក់ព័នធនឹងេមេ គេអដស៍និងជំងឺេអដស៍  មរយៈកមមវធីិផ ព្វផ យចបប់របស់្រកសួង េ យ
េលើកយកេគលនេយបយសូនយបី មកេ្របើ្របស់ជ រអប់រ៖ំ  ទី1 -ករបងក រករចម្លងេមេ គេអដស៍ 
ទី2- ករពយបល និងទី3- មឃត់នូវករេរ ើសេអើងចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងអនកជំងឺ 
េអដស៍  ជូនដល់្របជពលរដ្ឋ ម្រន្តី ជករ កងកម្ល ំង្រប ប់ វធុ េនេខត្តមណ្ឌ លគីរ ី (្រសុក 
េកះែញក បនចំនួន ៤១៤នក់/្រសី ១៣១នក់ និង្រកុងែសនមេនរមយ បនចំនួន ៣៨២នក់/្រសី 
១៧៩នក់) េនេខត្ត្រកេចះ (្រកុង្រកេចះ បនចំនួន ៣៨៣នក់/្រសី២២២នក់ ្រសុកឆ្លូង៣៥៣នក់/្រសី 
១៦៣នក់) និងេនវទិយល័យចបរអំេព ជធនីភនំេពញ បនចំនួន ៣២៥នក់/្រសី២៣០នក់។ 

តំ ង្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ៖បនផ ព្វផ យអប់រអំំពីសុខភពអនម័យ និង ងសង់បងគន់
បនចំនួនជង២០០បងគន់ ដល់្របជជនេនភូមិរក េខត្តបត់ដំបង។ េរៀបចំករប្រញជ បព័ត៌មនអំពី
េមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ មរយៈករផ ព្វផ យអំពីសុខភពអនម័យ េទដល់សហគមន៍ នៃថង
ទី១៩ ែខកកក  ឆន ំ២០១៦។ សំណូមពរៈ សូមជួយផ្តល់នូវខិតប័ណ្ណ  និង្រក សផ ព្វផ យតូចៗ 
ពីេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ សំ ប់ែចកជូនដល់អនកចូលរមួ។ 

តំ ងកកបទ្រកហមកមពុជ៖ បនេធ្វើវមិជឈករេទដល់ ខកកបទ្រកហម ជធនី-េខត្ត 
ទំង២៥ ស្រមប់អនុវត្តករងរទប់ ក ត់កររកី ល លៃនេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ បនទ ប់ពី
ជំនួយែដលបនមកពីប ្ត ្របេទសនន ្រតូវបនកត់ផ្ត ច់។ 

តំ ង្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ៖ ថវកិពី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង
ហិរញញវតថុ េនែតពំុទន់មន ស្រមប់ករអនុវត្តសកមមភពទប់ ក ត់កររកី ល លេមេ គេអដស៍ និង
ជំងឺអរដស៍។ 
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តំ ងអងគករសងគមសីុវលិ៖ មនករចប់្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស េន មសួនចបរេខត្ត
បត់ដំបង។ ថន ំឱកសនិយម  មនករខ្វះ និង ច់យូរែខ។ មនបញ្ហ ជួបករលំបក កនុងករជ្រមុញ 
េ យនរេីន ម ងខ ៉អូេខេនេខត្តកំពង់ចម េទេធ្វើេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍ េ យ រ
អនក្រគប់្រគងមិនអនុញញ ត េហើយរហូតមកដល់េពលេនះមនរយៈេពល៩ែខេហើយ។ 

ឯកឧត្តម្របធនអងគ្របជំុ បនមន្រប សន៍ថ ចំេពះ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និង
យុវនីតិសមបទ សូមេ យរង់ចំកិចច្របជំុជមួយ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ  េនឃំុរក ្រសុកសែងក 
េខត្តបត់ដំបង។ 

្របធនបទទី២.  
បទបង្ហ ញពីេសចក្តីសេ្រមចចិត្តៃនកិចច្របជំុេពញអងគ  ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េលើក

ទី១ ឆន ំ២០១៦ េ យេ កេវជជបណ្ឌិ ត េទព  វធុ  ្របធននយក ្ឋ នែផនករ  ្រតួតពិនិតយ 
យតំៃល  និង្រ វ្រជវ៖ 

១.បន្តអនុវត្តេ យមឺុងម៉ត់នូវែផនករយុទធ ្រស្តជតិទូលំទូ យ និងពហុវស័ិយ េឆ្លើយ 
តបេទនឹងេមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍េលើកទី៤ឆន ំ២០១៥-២០២០ ែដលជយុទធ ្រស្តជតិែតមួយគត់
ស្រមប់ករងរ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍កនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

២.បន្តអនុវត្តេគលនេយបយ្របំពីរចំណុចៃនករ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ មលិខិតេលខ
២០៤៨ សជណ ចុះៃថងទី១៧ ែខធនូ ឆន ំ២០១៣ របស់ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ 

៣. ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ (អ.ជ.ប.ជ.អ) និង្រកសួងែផនករ បន្តេរៀបចំែផនករ
វនិិេយគ ធរណៈ៣ឆន ំរកិំលជមួយត្រមូវករថវកិចំ យ និងពិនិតយរកលទធភព េធ្វើករសិក
អំពីេស រេីយវនិិេយគ កនុងករងរ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍េឆព ះេទលុបបំបត់កររកី ល ល
េមេ គេអដស៍ឲយបនមុនឆន ំ២០៣០។ 

៤.អ.ជ.ប.ជ.អ និង ្រកសួងែផនករ នឹងេរៀបចំបញច ប់ករកំណត់អត្តសញញ ណ្រគួ រ្រកី្រក
ែដលមនសមជិករងផលប៉ះពល់ពីករផទុកេមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ទទួលបនប័ណ្ណសមធម៌ និង 
នីតិវធីិៃនករអនុវត្ត។ 

៥.អ.ជ.ប.ជ.អ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុបន្តជ្រមុញករេរៀបចំ និង វភិជន៍កញច ប់ថវកិ
កមមវធីិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ដល់្រកសួង ថ ប័ន អងគភពេ្រកមឱ ទទំងថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ 
េដើមបីអនុវត្តសកមមភព្របយុទធទប់ ក ត់ករ ល លេមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ ្របកបេ យ   ្របសិទធ
ភព ភពស័ក្តិសិទធិ         និង ចីរភព។ 

៦.អ.ជ.ប.ជ.អ  ្រកសួងេសដ្ឋកិចចហិរញញវតថុ និង ្រកសួងសុខភិបល បន្តពិនិតយលទធភព កនុងករ
បេងកើនករវនិិេយគថវកិជតិកនុងករេឆ្លើយតបេទនឹងេមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍។ 

៧.្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈបន្តជំរញុករអនុវត្ត្របកសេលខ០៨៦ ក.ក.ប.វ
/្រប.ក ចុះៃថងទី០៣ ែខឧសភ ឆន ំ២០០៦ ស្តីពីករបេងកើតគណៈកមមករ្របយុទធនឹងេអដស៍េន ម             
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សហ្រគស ្រគឹះ ថ ន និងករបងក រទប់ ក ត់េមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍េនកែន្លងេធ្វើករ និង្របកស
េលខ១៩៤ក.ប/្រប.ក       ចុះៃថងទី២០ ែខសី  ឆន ំ២០១៤  ស្តីពីលកខខណ្ឌ ករងរវធិនអនម័យ និង
សន្តិសុខករងរៃនសហ្រគស្រគឹះ ថ ន ្រកុមហុ៊ន ែផនកេស កម ន្ត។ 

៨.គណៈកមម ធិករ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍េខត្តេសៀម ប និង េខត្តបត់ដំបងនឹងអនុវត្តគេ្រមង
កលបងេដើមបីសេ្រមចេគលេ ៩០-៩០-៩០។ 

៩.អ.ជ.ប.ជ.អ ្រកសួងម ៃផទ ជញ ធរជតិ្របយុទធ្របឆំងេ្រគ ងេញ ន ្រកសួងអប់រ ំ     យុវជន 
និងកី  ្រកសួងព័ត៌មន និង ្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ បន្តជំរញុឲយបនខ្ល ំងក្ល  និង ្របសិទធភពនូវករ
អនុវត្តកមមវធីិបងក រករេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន និងករចម្លងេមេ គេអដស៍ ជពិេសសកនុងចំេ ម្រកុម
យុវជនទំងខងកនុង និងខងេ្រក េរៀន។ 

១០. ្រកសួងសុខភិបល ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង ហិរញញវតថុ និង   អ.ជ.
ប.ជ.អ ្រតូវេរៀបចំយន្តករ្របកបេ យ្របសិទធភព និង ទន់េពលៃនករ្រគប់្រគង បុគគលិកកិចចសនយ
ែដលបេ្រមើករងរកនុងគេ្រមងមូលនិធិសកល េដើមបីមនលទធភព បន្តករងររបស់ខ្លួនកនុងបរកិរណ៍
ៃនករបញច ប់ករផ្តល់្របក់ែខ (្របក់េលើកទឹកចិត្ត) ពីគេ្រមងមូលនិធិសកលេនកនុងឆន ំ២០១៧ និង 
២០១៨ ខងមុខេនះ។  

១១.បន្តព្រងឹង និង ជំរញុកិចចសហករជមួយៃដគូអភិវឌ  អងគករសងគមសីុវលិ វស័ិយឯកជន 
និង អនកពក់ព័នធដ៏ៃទេទៀត េដើមបីជំរញុយន្តករេឆ្លើយតបករងរ្របយុទធទប់ ក ត់ករ ល លេមេ គ
េអដស៍/ជំងឺេអដស៍្របកបេ យ្របសិទធភព និង ចីរភព។ 

១២.ជំរញុ និងេធ្វើឱយកន់ែត្របេសើរេឡើងនូវ្របព័នធ្រតួតពិនិតយ ម ន និង យតៃម្ល ម     

រយៈកិចចសហករៃនករផ្តល់របយករណ៍ជ្របចំអំពីករងរ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ៃន្រកសួង ថ ប័ន
ថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ ែដលជសមជិក អ.ជ.ប.ជ.អ។ 

១៣.អ.ជ.ប.ជ.អ មនតួនទីករដឹកនំ្រគប់្រគង ស្រមបស្រមួលអនុវត្តនូវករសេ្រមចចិត្តេនះ 
ឲយមន្របសិទធភពេដើមបីេឆព ះេទសេ្រមចបនេជគជ័យនូវ “េគលេ ៩០-៩០-៩០៖ 

១) ៩០% ៃនមនុស ទំងអស់ែដលមនផទុកេមេ គេអដស៍ បនដឹងពី ថ នភពផទុកេមេ គ
េអដស៍របស់ពួកេគ។  

២) ៩០% ៃនអនកផទុកេមេ គេអដស៍ទំងអស់ែដលបនេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ បនបន្តទទួលករ
ពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ជប់ជ្របចំ។  

៣) ៩០% ៃនមនុស ទំងអស់ែដលបនទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គ
េអដស៍ មិន ចរកេឃើញបនទុកេមេ គេអដស៍េនកនុងខ្លួន”  ៕ 

េ្រកយពីបង្ហ ញចប់ ឯកឧត្តម្របធនអងគ្របជំុ បនសំណូមពរដូចខងេ្រកម៖ 

-េសនើ្រកសួង- ថ ប័ន េផញើរបយករណ៍សកមមភពទប់ ក ត់ករ ល លេមេ គេអដស៍ មក ជញ
ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េដើមបី ក់ចូលេទកនុងរបយករណ៍ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍។ 
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