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១. េសចក្ដីេផ្ដើម៖  
េន្រពឹកៃថងទី២៦ ែខកកក  ឆន ំ២០១៦  ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍  បនេរៀបចំកិចច្របជំុ

្រកុម្របឹក បេចចកេទសេលើកទី៤ 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  

- បទបង្ហ ញពីសកមមភព Linkages របស់អងគករ FHI 360  
- 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        
ែខកកក  ឆន ំ២០១៦ ដូចខងេ្រកម៖  

• េនៃថងទី០៦-០៨ ែខកកក  ឆន ំ២០១៦ បនចុះ្របមូលព័ត៌មនទក់ទង  នីតិវធីិៃនករេ្របើអត្ត
សញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក និងពិនិតយេមើលករេឆ្លើយតបកររកី ល លេមេ គេអដស៍ និងជំងឺ
េអដស៍ កនុងចំេ ម្រកុម្របឈមមុខខពស់ េនេខត្ត្រពះវ ិ រ និងឧត្តរមនជ័យ។ 

• េនៃថងទី០៨ ែខកកក  ឆន ំ២០១៦ េរៀបចំកិចច្របជំុ្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ នបុរស្រស ញ់
បុរស និង្រសី្រសស់ េន ល្របជំុ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍។  

• េនៃថងទី១៥ ែខកកក  ឆន ំ២០១៦  បនចូលរមួ្របជំុ្របចំែខៃន្រកុមករងរកុមរកំ្រព និងងយ
រងេ្រគះ េន្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ។ 

• េរៀបចំរេបៀប រៈកិចច្របជំុ្រកុមករងររមួរ ង ជរ ្ឋ ភិបល និងៃដគូអភិវឌ ន៍េលើករងរេមេ គ
េអដស៍ េន្របេទសកមពុជ( GDJ-TWG ) ែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថងទី៤ ែខសី  ឆន ំ២០១៦។ 
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• េនៃថងទី១៨ ែខកកក  ឆន ំ២០១៦ បនចូលរមួកិចច្របជំុគណៈកមម ធិករទទួលបនទុកករងរ
ពយបល និង ្ត រនីតិសមបទអនកេញ នេ្រគ ងេញ នេន្រកសួងសុខភិបល។ 

• េនៃថងទី២២ ែខកកក  ឆន ំ២០១៦ បនចូលរមួ្របជំុពិភក ករងរជមួយេលខធិករ ្ឋ ន
្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ជធនីភនំេពញ ស្តីពីករអនុវត្តន៍េលើកមមវធីិ MCPI េនមនទីរសុខភិបល
ជធនីភនំេពញ។  

• េរៀបចំេគលបំណង   និងកមមវធីិស្រមប់អនុវត្តសកមមភពមូលនិធិសកល  កូដ ១៩៩.១៥៨ និង
១៦២។ 

• ម នបចចុបបននភពអនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងអនកជំងឺេអដស៍ ែដលទទួលបនប័ណ្ណសមធ៌ម
ស្រមប់ឆន ំ២០១៦ ( េខត្ត ែកវ េខត្តកំពង់ឆន ំង េខត្តបត់ដំបង េខត្តេពធិ៍ ត់ េខត្ត្រពះវ ិ រ     
េខត្តក ្ត ល េខត្តៃប៉លិន េខត្តរតនគិរ ី)។ 

• បនបញច ប់រេបៀប រៈស្រមប់ពីធីបុណយអំុទូក  បែណ្ត ត្របទីប និងសំពះ្រពះែខ   អកអំបុក ែដល
នឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថងទី១៣-១៥ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១៦។ 

• បនបញច ប់រេបៀប រៈកិចច្របជំុេពញអងគេលើកទី២ ែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថងទី២៣ ែខវចិឆិក 
ឆន ំ២០១៦ 

• បនបញច ប់រេបៀប រៈសននិបតបូកសរបុលទធផលករងរ្របចំឆន ំ២០១៦ ែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទ
េនៃថងទី២៤ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១៦។ 

• បនបញច ប់រេបៀប រៈស្រមប់្របរព្វទិ េអដស៍ពិភពេ ក ១ធនូ ែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថងទី១ 
ែខធនូ ឆន ំ២០១៦។ 

របយករណ៍សកមមភព្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ កនុងែខកកក  ឆន ២ំ០១៦ របស់្រកសួងអប់រ ំ  
យុវជន និងកី  និង្រកសួងែផនករ 

• បនេរៀបចំខ្លឹម រលម្អិត (Syllabus) ស្តីពីករអប់រសុំខភព រមួទំងករអប់របំំណិនជីវតិស្តីពី
សុខភពបន្តពូជ សុខភពផ្លូវេភទ និងករបងក រជំងឺេអដស៍ និងេ្រគ ងេញ ន ស្រមប់ ក់
បញចូ លេទកនុងេសៀវេភសិក ។  

• បនេចញេសចក្តីែណនំេលខ៣៣ អយក.សណន ចុះៃថងទី២០ ែខកកក  ឆន ំ២០១៦ ស្តីពីករ
បន្តករអនុវត្តកមមវធីិសិក  ពី្របធនបទអប់រសុំខភពេន ម្រគឹះ ថ ន បឋមសិក  មធយម
សិក ចំេណះទូេទ និងអប់របំេចចកេទស។ 

• េសចក្តីែណនំេនះរមួបញចូ លទំងករអប់រពីំបំណិនជីវតិស្តីពីសុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវ
េភទជំងឺេអដស៍ និងេ្រគ ងេញ នផងែដរ។ េគលបំណងេដើមបីបន្ត និងជំរញុករអនុវត្តកមមវធីិ
សិក  េលើ្របធនបទអប់រសុំខភពេន ម្រគឹះ ថ ន សិក ចំេណះទូេទ និងអប់របំេចចកេទស 
កនុងអំឡុងេពលៃនដំេណើ រករអភិវឌ ន៍ មុខវជិជ អប់រសុំខភព េទកនុងកមមវធីិសិក ពីឆន ំ២០១៦ 
ដល់ឆន ំ២០១៨។ 
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• ្រកសួងែផនករបនស្រមបស្រមួលជមួយ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ បនផ ព្វផ យ
ដល់្រកុមស្រមបស្រមួលថន ក់្រសុក ឃំុ សងក ត់ េដើមបីេធ្វើប័ណ្ណសមធម៌ដល់អនក្រកី្រកែដលផទុក
េមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍េនេខត្ត្រពះវ ិ រ និងរតនគិរ។ី 

• េនៃថងទី៧ ែខកកក  ឆន ំ២០១៦ ្រកសួងែផនករបនចូលរមួ្របជំុស្តីពីករផ ព្វផ យ និងគំ្រទ
ផទុកេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ នឹង្រកុម្របឈមមុខខពស់ និងេធ្វើបទបង្ហ ញស្តីពីព័ត៌មន
សកមមភពៃនករេធ្វើអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក ជមួយសមគមអនកេ្របើ្របស់ថន ំពនយជីវតិ
េនមនទីរសុខភិបលេខត្តកំពង់ចម។ 

ែផនករសកមមភព និងទិសេ ស្រមប់ែខកកក  ឆន ២ំ០១៦ 

• េរៀបចំកិចច្របជំុ្រកុមករងររមួរ ង ជរ ្ឋ ភិបល និងៃដគូអភិវឌ ន៍េលើករងរេមេ គេអដស៍ 
េន្របេទសកមពុជ( GDJ-TWG ) េនៃថងទី៤ ែខសី  ឆន ំ២០១៦។ 

• សិកខ ពិេ្រគះេយបល់ និងផ្តល់ធតុចូលេលើខ្លឹម រលម្អិត ស្តីពីករអប់រសុំខភព
រមួទំងករអប់របំំណិនជីវតិស្តីពីសុខភពបន្តពូជសុខភពផ្លូវេភទ និង ករបងក រជំងឺេអដស៍ និង
េ្រគ ងេញ ន ស្រមប់ ក់បញចូ លេទកនុងេសៀវេភសិក ។ 

• ចុះពិនិតយ ម នករបេ្រង នកមមវធីិបំណិនជីវតិ ស្តីពីសុខភពបន្តពូជ និងសុខភព ផ្លូវេភទ 
េ យរមួបញចូ លទំងករអប់រពីំជំងឺេអដស៍ និងេ្រគ ងេញ ន ដល់សិស នុសិស េន ម្រគឹះ

ថ នបឋមសិក  និងមធយមសិក  េនេខត្តេពធិ៍ ត់ េខត្តកំពង់ឆន ំង េខត្តេកះកុង េខត្ត
្រពះសីហនុ េខត្តបត់ដំបង េខត្ត ្វ យេរៀង េខត្តៃប៉លិន េខត្តបនទ យមនជ័យ និងេខត្តកំពត។  

• ចូលរមួេរៀបចំកិចច្របជំុេលខធិករ ្ឋ នបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់  នឹងេរៀបចំកិចច្របជំុ 
្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ ្របចំែខ និង្រតីមស។  

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

• ម ន  និងពិនិតយ ល់ករអនុវត្តន៍ករងរេឆ្លើយតបេទនឹងករកត់បនថយកររកី ល ល
ៃនេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ របស់ ជធនី-េខត្ត និង ថ ប័នពក់ព័នធ។ 

េ្រកយពីបង្ហ ញចប់ ឯកឧត្តម្របធនអងគ្របជំុ បនេសនើេ យបែនថមនូវសកមមភពែដល្រកុមករងរ
បនេធ្វើកន្លងមក ស្រមប់ ក់បញចូ លេទកនុងរបយករណ៍្របចំែខរបស់ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺ
េអដស៍។ 

តំ ង្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ៖ 

-ៃថងទី០៥ ែខកកក  ឆន ំ២០១៦ ៖ ្រកុមករងរបនជួបពិភក ករងរជមួយអងគករ AHF 
Cambodia     េដើមបីពិនិតយេលើលទធភពរមួសហករគន េធ្វើករផ ព្វផ យករយល់ដឹងពីជំងឺេអដស៍េន 

មសហគមន៍ជនបទ។ 
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