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េលើបញ្ហ អនករសេ់នជមួយេមេ គេអដស ៍និងជងំេឺអដស ៍
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កលពីៃថងទី១៩-២០  ែខកកក  ឆន ំ២០១៦ េ យមនករអនុញញ តដ៏ខពង់ខពស់ពី ឯកឧត្តម 
េអៀង មូល ី េទសរដ្ឋម្រន្តី ទទួលបនទុកេបសកកមមពិេសស និងជ្របធន ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺ
េអដស៍ ឯកឧត្តមអគគេលខធិករ រមួដំេណើ រេ យម្រន្តីបេចចកេទស បនចុះេបសកកមម ពិនិតយេមើល
បញ្ហ អនករស់េនជមួយេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍កនុងេខត្តេកះកុង និងករអនុវត្តេគល
នេយបយ ៧ចំណុច របស់ ជរ ្ឋ ភិបល េទ មកមមវធីិែដលបនេ្រគងទុក៖ 

១-ករចុះពិនិតយ និងែស្វងយល់ ថ នភពេអដស៍េនមនទីរេពទយេខត្ត 
 េនកនុង្រតីមសទី១េដើមឆន ំ២០១៦េនះ អនករស់េនជមួយេមេ គេអដស៍ និងជំងឺ

េអដស៍ មនរហូតដល់ ៩៥នក់ ែដលមកទទួលថន ំពនយជីវតិ  កនុងេនះ មនចំនួន 
៧៥ នក់ មកពី្របេទសៃថ ។ 

 អនកជំងឺថមីមនចំនួន ២៣នក់ ្របុស ១០ នក់ និង្រសី ១៣នក់(ែដលមន យុពី១៥ 
ដល់៤៥ឆន ំ ) ។ 

 បញ្ហ លំបកៈ េ យមិនមន្របក់ឧបតថមភ មិនមនបុគគលិកេធ្វើករងរស្រមប់ែត
ទទួលអនកជំងឺេអដស៍េទ មនទីរេពទយបនេរៀបចំពិនិតយអនកជំងឺេអដស៍ ្រតូវេធ្វើែតេន
េពល ង ច ដូេចនះបុគគលិកនិង្រគូេពទយែដល្រតូវយម្របចំករ្រតូវមកេធ្វើកិចចករេនះ ។ 
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២-ករចុះពិនិតយេមើលអនករស់េនជមួយេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍េនកនុងពនធនគរ 
េ យមនករស្រមបស្រមួលពីអនកសម័្រគចិត្ត (CPN+) និងគណៈកមម ធិករ្របយុទធនឹងជំងឺ

េអដស៍េខត្ត ្រកុមេបសកកមម បនជួបជមួយអនករស់េនជមួយេមេ គេអដស៍ជទណ្ឌិ ត និងម្រន្តី
បូ៉លីសែដលេធ្វើករែផនកសុខភិបលេនកនុងពនធនគរ ព័ត៌មនែដលេយើងទទួលបន៖ 

 មនអនករស់េនជមួយេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ចំនួន ១៣នក់ ្រសី០២ នក់ 
ែដលសថិតេនកនុងពនធនគរ ។ 

 បញ្ហ ្របឈមអនករស់េនជមួយេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ទំងអស់េនះ ពំុមន
ថវកិស្រមប់េធ្វើដំេណើ រេទទទួលេស ថន ំពនយជីវតិ។ កន្លងមក អងគករែថរក សុខ
ភពជអនកគំ្រទេលើេស េនះ េហើយបចចុបបននអងគករែថរក សុខភពផុតគេ្រមង។ 

 េនមនអនកែដលបន្តរកររមួេភទេ យមិនេ្របើេ្រ មអនម័យ េបើេទះបីដឹងថខ្លួន
មនផទុកេមេ គេអដស៍ក៍េ យ ។  

ជលទធផល  
 បនពនយល់ពីករចម្លងេ យេចតនេនេពលែដលដឹងថខ្លួនមនផទុកេមេ គេអដស៍ 
 ពនយល់ េដើមបីែកត្រមូវករយល់្រចឡំពីករបញច ប់េអដស៍េនឆន ំ២០៣០ 
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៣-ចុះពិនិតយេមើលអនករស់េនជមួយេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍េនកនុងសងក ត់សទងឹែវង ្រកុង
េខមរភូមិនទ េខត្តេកះកុង 

្រកុមេបសកកមម បនជួបជមួយ្រកុមសម័្រគចិត្តេធ្វើករអប់រផំទ ល់េន ម្រគឹះ ថ នកម ន្ត
សបបយ អនករស់េនជមួយេមេ គេអដស៍ និងម្រន្តីកមមវធីិេអដស៍េខត្ត ៖ 

 ចុះពិនិតយដល់ផទះ្រគួ រែដលមនផទុកេមេ គេអដស៍បី្រគួ រ ែដលមនទី ំងេន
ភូមិេផ ងៗគន  ។ ជទូេទ គត់បនទទួលថន ំពនយជីវតិជេទៀងទត់ មករកំណត់។ 

 េ យ ថ នភព្រកី្រកេពក ពួកគត់នឹង្របឈមករខ្វះថវកិេធ្វើដំេណើ រេនេពល     
ឆប់ៗខងមុខេនះ។ 

 ករគម នថវកិស្រមប់េធ្វើដំេណើ រេទទទួលេស ថន ំពនយជីវតិ ែដល ច្របឈមនឹង
ករេ្របើ្របស់មិន្រតឹម្រតូវ ។ 

 េសនើសំុអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក េដើមបីទទួលបនប័ណ្ណសមធម៌ 
 

 

៤- ករជួប្របជំុពិភក ជមួយគណៈកមម ធិករ និងេលខធិករ ្ឋ ន្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍េខត្តៈ 

្រកុមេបសកកមម បនជួប្របជំុជមួយេលខធិករ ្ឋ ន្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍េខត្ត និងសមជិក
សំខន់ៗ ែដលមន្របធនេលខធិករ ្ឋ ន្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ និងជ្របធនមនទីរសុខភិបល
េខត្ត អនុ្របធនមនទីរសុខភិបលេខត្ត និងម្រន្តីកមមវធីិេអដស៍េខត្ត និងមនករចូលរមួពីអងគករ
សងគមសីុវលិ និងប ្ត ញអនករស់េនជមួយេមេ គេអដស៍  កិចចពិភក  បនេផ្ត តេទេលើចំណុច
្របឈមមួយចំនួន ដូចខងេ្រកម ៖ 

 េនកនុង្រតីមសទី២ អនករស់េនជមួយេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍មនចំនួន
៨៨០នក់ េហើយបចចុបបននកំពុងទទួលថន ំពនយជីវតិ ។ 
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 មនអងគករសងគមសីុវលិចំនួន០៣ ែដលេធ្វើករងរេអដស៍ មនអងគករ CWPD MHC 
និងប ្ត ញអនករស់េនជមួយេមេ គេអដស៍(CPN+) ។ 

 េនកនុងសងក ត់សទឹងែវង ្រកុងេខមរភូមិនទ េខត្តេកះកុង មនអនករស់េនជមួយេមេ គ
េអដស៍ និងជំងឹេអដស៍ចំនួន ៤៦នក់ ្របុស២២នក់ និង្រសី២៤នក់ ែដលជួបបញ្ហ  
ខ្វះថវកិស្រមប់េធ្វើដំេណើ រេទទទួលេស ថន ំពនយជីវតិ ។ េ យកន្លងមក មន
អងគករែថរក សុខភព ជអនកគំ្រទ ែតបចចុបបននអស់គេ្រមង ។ 

 ករអនុវត្តន៍េគលនេយបយ៧ចំណុចរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលៈ េនពំុទន់មនកមមវធីិ
ផ ព្វផ យេទេលើយុវជនែដលកំពុងសិក េន មប ្ត សកលវទិយល័យ និង្រគឹះ

ថ នសិក នន េនកនុងេខត្តេកះកុង ។ 
 ករជួយគំ្រទពី ជញ ធរែដនដី អភិបល្រកុង មនលកខណៈល្អកនុងករផ ព្វផ យ

កនុង្រគឹះ ថ នកំ ន្តសបបយ ។ 
 

 

េ្រកយពីករពិភក រចួមក ឯកឧត្តមអគគេលខធិករក៏បនផ្តល់ករែណនំដូចតេទ ៖ 

 ្រតូវព្រងឹងនូវករចុះេធ្វើករអប់រផំទ ល់ និងផ ព្វផ យបែនថមដល់្រស្តីបេ្រមើេស េន ម
្រគឹះ ថ នកម ន្តសបបយ និងកសីុណូែដលមិនទន់មន េ យទំនក់ទំនងនឹងមនទីរ
ករងរ ។ 
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