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ពាកយកាត ់និងពាកយបំរពួញ 
 
អ ជ ប ជ អ   អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ ៍
AIDS  Acquired Immune Deficiency Syndrome (ជំងឺសអដេ៍) 

AHF AIDS Healthcare  Foundaion (មូលនិធិថ្ថទេុំេភាពអបក្ជំងឺសអដេ៍)  
ARV Anti-Retroviral (ឱ្េថរបឆ្ងំនឹងសមសរាគសអដេ៍) 
ART Anti-Retroviral Therapy (ការពាបាលសដាយឱ្េថរបឆ្ងំនឹងសមសរាគសអដេ៍) 
AUA Association  of   ARV User (េោគមន៍អបក្សរបីរបាេ់ឱ្េថរបឆ្ងំសមសរាគសអដេ៍) 
BC ( បណាថ ញចតុមុេ) 
CCC Country Coordinating Committee (គណៈក្ោម ធិការេរមបេរមួលមូលនិធិេក្លរបចាំ

របសទេក្មពុជ្ញ) 
CNPUD Cambodia Network for People Using Drug 
CPN+ Cambodia Network of People Living with HIV/AIDS (បណាថ ញអបក្ផធុក្សមសរាគសអដេស៍ៅ

ក្មពុជ្ញ) 
CWPD Cambodian Women for Peace and Development (េោគមនារកី្មពុជ្ញសដីមផេីនថភិាព     

និងអភិវឌណន៍ 
EW Entertainment Worker ( អបក្បសរមីសេវាក្មានថេបាយ) 
GARPR Global AIDS Response Progress Reporting (របាយការណ៍វឌណនភាពចូលរមួសឆលយីតបសៅ

នឹងសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ជ្ញេក្ល) 
HACC Health Action Coordination committee (គណៈក្មមការេរមបេរមលួេក្មមភាពេុេភាព) 
HIV Human Immunodeficiency Virus (សមសរាគសអដេ៍) 
KAP Knowledge Attitude Pratice ( ចំសណ៉ះដឹង អាក្បផកិ្រោិ និងការអនុវតថ) 
KORSANG   អងគការក្សាង 
MSM Men who have Sex with Men ( បុរេរេឡាញ់បុរេ ) 
NAA National AIDS Authority (អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍) 
NASA National AIDS Spending Assessment (ការអសងាតេថពីីការចំណាយជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍) 
NEWN National Entertainment Worker  Network ( បណាថ ញអបក្បសរមីសេវាក្មានថេបាយ) 
PLHIV People Living With HIV (អបក្ផធុក្សមសរាគសអដេ៍ ) 
PWID         People Who Inject Drugs (អបក្ចាក់្សរគឿងសញៀន) 
PWUD People Who Use Drugs (អបក្សរបីសរគឿងសញៀន) 
TG Transgender (រក្ុមបំថ្លងសភទ) 
UNAIDS United Nations Joint Program on AIDS (ក្មមវធីិរបយុទននឹងជំងឺសអដេរ៍បេ់អងគការ      

េហរបជ្ញជ្ញតិ) 
VCCT  Voluntary Confidential Counselling and Testing (ការផថល់របឹក្ា និងសធនសីតេថឈាមរក្      

សមសរាគសអដេ៍សដាយេម័រគចិតថ និងរក្ាការេោង ត)់ 
WNU Women  Network  for  Unity ( បណាឋ ញការង្ករស្តេថីរបួរមួោប  ) 
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១. ឆសចកតីឆផតើម 

១.១  អាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺឆអដស ៍
អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ោនសបេក្ក្មមរបេ់េលួនក្បុងការដឹក្នារំគប់រគង និង

េរមបេរមួល រតួតពិនិតយ និងវាយតនមលការសឆលីយតបទូលំទូលាយ  និងពហុវេ័ិយសៅនឹងការ    
រាលដាលសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍សៅក្បុងរព៉ះរាជ្ញណាចរក្ក្មពុជ្ញសោងសៅតាមៈ ១) គសរោង
ថ្ផនការយុទនសាស្តេថជ្ញតិទូលំទូលាយ និងពហុវេ័ិយសឆលីយតបការរាលដាលសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺ
សអដេ៍សលីក្ទី៤ (២០១៥-២០២០) ២) គសរោងថ្ផនការេក្មមភាពជ្ញតិទូលំទូលាយ និងពហុវេ័ិយ
សឆលីយតបការរាលដាលសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍សៅក្មពុជ្ញឆ្ប ២ំ០១៨ ៣) ចាប់េថីពីការបង្កា រ និង
ការរបយុទនទប់សាា ត់ការរកី្រាលដាលសមសរាគសអដេ៍និងជំងឺសអដេ៍ សោលនសោបាយរបាពីំរចំណុច  
ក្បុងការរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ តាមលិេិតសលេ២០៤៨ េ.ជ.ណ ចុ៉ះនថងទី១៧ ថ្េធបូ ឆ្ប ២ំ០១៣ របេ់     
ទីេថីការគណៈរដឌមស្តនថី  និងសេចក្ថីេសរមចចិតថនានាននកិ្ចចរបជំុសពញអងគអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺ
សអដេ៍ ៤) សេចក្ថីេសរមចចិតថរបេ់អងគការេហរបជ្ញជ្ញតិក្បុងយុទនសាស្តេថេូនយបីសដាយរបកាន់នូវ
សោលការណ៍បី-មយួ និងសោលសៅ ៩០-៩០-៩០ សៅឆ្ប ២ំ០២០ និង ៩៥-៩៥-៩៥ សៅឆ្ប ២ំ០២៥ 
ក្បុងការ ោរំទដល់ការសឆលីយតបទូលំទូលាយ និងពហុវេ័ិយតាមរយៈការសរបីរបាេ់រចនាេមព័ននដឹក្នា ំ
រគប់រគង និងេរមបេរមួលជ្ញតិថ្តមួយ ថ្ផនការយុទនសាស្តេថជ្ញតិថ្តមួយ របព័ននរតួតពិនិតយ និង
វាយតនមលជ្ញតិថ្តមយួ។ 

១.២  គឆរមាងខផនការសកមមភាពជ្ញតិទូលទំូលាយ និងពហុវិសយ័ឆឆលើយ      
  តបការរាលដាលឆមឆរាគឆអដស ៍និងជំងឺឆអដសឆ៍ៅឆ្ន ២ំ០១៨ 

សោងតាមព័ត៌ោនថ្ដលទទលួបានពីការពិនិតយស ងីវញិនូវវឌណនភាព របេិទនភាព និង
េមិទនផលននការអនុវតថថ្ផនការេក្មមភាពទូលំទូលាយ និងពហុវេ័ិយសឆលីយតបការរាលដាលសមសរាគ  
សអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ ឆ្ប ២ំ០១៨ ក្នលងមក្ គោល តននការសឆលីយតប និងអនុសាេន៍ថ្ដលោនលក្ខណៈ
អនុវតថជ្ញក់្ថ្េថងបានយក្មក្សរបីរបាេ់ក្បុងការសរៀបចំជ្ញថ្ផនការេក្មមភាពទូលំទូលាយ និងពហុវេ័ិយ
សឆលីយតបការរាលដាលសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ឆ្ប ២ំ០១៨ សដាយសរបីរបាេ់យុទនសាស្តេថជ្ញតិ   
ទងំ៦ ជ្ញសោលដូចខាងសរកាមៈ 

១.២.១. យុទនសាស្តេថទី១: ការបង្កា រការចមលងសមសរាគសអដេ៍ថមី  
១.២.២. យុទនសាស្តេថទី២: ការពាបាល ថ្ថទ ំនិងោរំទអបក្ផធុក្សមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍  
១.២.៣. យុទនសាស្តេថទី៣: ការកាត់បនទយផលប ៉ះពាល់ននសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ 
១.២.៤. យុទនសាស្តេថទី៤: ការបសងាីនភាពជ្ញអបក្ដឹក្នា ំរគប់រគង និងចលនាធនធាន  
១.២.៥. យុទនសាស្តេថទី៥: ការបសងាីតបរោិកាេោរំទ និងសោលនសោបាយ  
១.២.៦. យុទនសាស្តេថទី៦: ការតាមដាន វាយតនមល និងសរបីរបាេ់ព័ត៌ោនជ្ញយុទនសាស្តេថ 
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២. ឆោលបណំង នងិកមមវតថ ុ
 

២.១  ឆោលបំណង 
ចងរក្ង និងផសពវផាយរបាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលរបចាឆំោេទី១ ឆ្ប ២ំ០១៨ 

និងសដីមផសីរបីរបាេ់ជ្ញឯក្សារក្បុងការវាយតនមលពីវឌណនភាព ននការអនុវតថគសរោងថ្ផនការេក្មមភាព
របចាឆំោេទី១ ឆ្ប ២ំ០១៨ ផងថ្ដរ។ សលីេពីសន៉ះ របាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលរបចាំ
ឆោេទី១ ឆ្ប ២ំ០១៨សន៉ះ នឹងសរបីរបាេ់ជ្ញឯក្សារសោងក្បុងការថ្ក្លំអការសរៀបចំថ្ផនការេក្មមភាព
ទូលំទូលាយ និងពហុវេ័ិយសឆលីយតបការរាលដាលសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ របចាឆំោេទី២ ឆ្ប ំ
២០១៨ ឱ្យកាន់ថ្តរបសេីរថ្ថមសទៀត។ 

២.២  កមមវតថ ុ
សដីមផសីឆលីយតបសៅនឹងសោលបំណងខាងសលី ការសរៀបចំរបាយការណ៍សន៉ះោនក្មមវតទុមយួ

ចំននួដូចខាងសរកាមៈ 
២.២.១  របមូល េោា ត និងវភិាគទិនបន័យថ្ដលរបមូលបានពីរបព័ននរតួតពិនិតយ និងវាយតនមល

ជ្ញតិឱ្យកាល យសៅជ្ញព័ត៌ោនវទិាសាស្តេថពិត និងរបក្បសដាយទំនុក្ចិតថេពេ់។ 
២.២.២  សរៀបចំព័ត៌ោនឱ្យសៅជ្ញតារាង ឬរូបភាពសដាយោនការបក្រសាយចាេ់លាេ់ពី េលឹម

សាររបេ់វាឱ្យបានរតឹមរតូវ។ 
២.២.៣   សរៀបចំការេរមបេរមួល  និងថ្េវងរក្ការឯក្ភាពរមួោប រវាងសាទ ប័ន  និងបុគគលទងំ

អេ់ថ្ដលទទលួេុេរតូវក្បុងការសរៀបចំរបាយការណ៍សៅសលីព័ត៌ោនថ្ដលបានបក្រសាយ
សៅក្បុងរបាយការណ៍សន៉ះ។ 
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៣. វធិីសាស្តសត 
 

របាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលឆោេទី១ ឆ្ប ២ំ០១៨សន៉ះ គឺបានសរៀបចំស ងីសដាយ
នាយក្ដាឌ នថ្ផនការ រតួតពិនិតយ វាយតនមល និងរសាវរជ្ញវននអគគសលខាធិការដាឌ នអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹង
ជំងឺសអដេ៍សដាយសរបីរបាេ់នូវទរមង់របមូលទិនបន័យជ្ញតិ និងរបព័ននរតួតពិនិតយជ្ញតិមួយថ្ដលចាប់
យក្នូវទិនបន័យទងំអេ់ពីការអនុវតថថ្ផនការេក្មមភាពជ្ញតិទូលំទូលាយ និងពហុវេ័ិយសឆលីយតបការ
រាលដាលសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ពីរគប់សាទ ប័នជ្ញតិ អនថរជ្ញតិ និងអងគការមិនថ្មន   រដាឌ ភិបាល 
សៅទូទងំរបសទេថ្ដលបានសផញីមក្អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ សៅសរៀងរាល់េបាថ ហ៍ទី២ សរកាយ
ឆោេនីមយួៗ។  

បនាធ ប់ពីទទលួបាននូវទិនបន័យជ្ញតិរចួសហយី វធីិសាស្តេថរគប់រគងទិនបន័យ បានសរបីរបាេ់ក្បុង
ការេោា ត សផធៀតតធ ត់ និងវភិាគទិនបន័យបនថសដាយវធីិសាស្តេថសរៀបចំព័ត៌ោនឱ្យសៅជ្ញតារាង ឬរូបភាព និង
បញ្ច ប់សដាយការបក្រសាយ។ វធីិសាស្តេថថ្ដលសរបីរបាេ់ចុងសរកាយបងាេ់គឺវធីិសាស្តេថចងរក្ងរបាយការណ៍ 
សដាយសរៀបចំការេរសេរជ្ញសេចក្ថីរពាងរបាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលននការសឆលីយតបជ្ញតិ
របយុទននឹងសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍របចាឆំោេទី១ ឆ្ប ២ំ០១៨។  

បនាធ ប់ពីបានសរៀបចំនូវសេចក្ថីរពាងរបាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលក្បុងការសឆលីយតប
ទូលំទូលាយ  និងពហុវេ័ិយសឆលីយតបការរាលដាលសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍របចាឆំោេទី១   
ឆ្ប ២ំ០១៨ ចប់េពវរគប់សហយី នាយក្ដាឌ នថ្ផនការ រតួតពិនិតយ វាយតនមល និងរសាវរជ្ញវបានសផញីជូន
នាយក្ដាឌ នទងំអេ់របេ់អគគសលខាធិការដាឌ នអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ សដីមផផីថល់សោបល់  
ថ្ក្លំអ បនាធ ប់មក្សេចក្ថីរពាងរបាយការណ៍សន៉ះក៏្បានយក្មក្សរៀបចំថ្ក្េរមួលសៅតាមការផថល់សោបល់ 
ឱ្យសៅជ្ញ សេចក្ថីរពាងរបាយការណ៍សលីក្ទី២ សដីមផដីាក់្ជូនសៅេុំមតិសោបល់បនថសៅក្បុងកិ្ចចរបជំុរកុ្ម
របឹក្ាបសចចក្សទេអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ ក្បុងសោលបំណងបំសពញបថ្នទមនូវគោល ត ព័ត៌ោន 
និងសដីមផថី្ក្េរមួលរាល់ចំណុចេវ៉ះខាតនានាពាក់្ព័ននជ្ញេំខាន់សៅសលីេុរកឹ្តភាព និងជំសនឿទុក្ចិតថសៅ
សលព័ីត៌ោនទងំសនា៉ះ។ 

លទនផលថ្ដលរបមូលបានពីការពិសរោ៉ះសោបល់សៅក្បុង កិ្ចចរបជំុរកុ្មរបឹក្ាបសចចក្សទេអាជ្ញញ ធរ
ជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ បានយក្មក្សរបីរបាេ់ក្បុងការសរៀបចំបញ្ច ប់របាយការណ៍វឌណនភាព និង
េមិទនផលក្បុងការសឆលីយតបទូលំទូលាយ និងពហុវេ័ិយការរាលដាលសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍
របចាឆំោេទី១ ឆ្ប ២ំ០១៨ សដីមផដីាក់្ជូនថ្នប ក់្ដឹក្នាអំាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍សដីមផេីសរមច 
និងសធវីការផសពវផាយជូនដល់េោជិក្  េោជិកា  របេ់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍។  
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៤. លទធផល 
 
ជ្ញរមួសៅក្បុងឆោេទី១ ឆ្ប ២ំ០១៨សន៉ះ អគគសលខាធិការដាឌ នអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺ

សអដេ៍ទទលួបានទិនបន័យពីរក្េួងចំននួ១៨ក្បុងចំសណាមរក្េួង សាទ ប័នេរុបចំនួន២៦។ (តារាងទី១)
(ឧបេមព័ន១)។ 

៤.១  រកសងួ  សាថ ប័នខដលបានផដលទ់ិននន័យមកកាន់អគគឆលខាធិការដាា ន            
អ.ជ.ប.ជ.អ 

តារាងទី១: សមិទធផលននការផតលទ់និននយ័ពីរកសងួ សាថ បន័ជ្ញសមាជិកអ.ជ.ប.ជ.អ 

សចូនាករ 
ចំនួនរកសងួ សាថ ប័ន

ខដលបានផតល់
ទិនននយ័ 

ចំនួនរកសងួ    
សាថ ប័នសមាជិក 

អ.ជ.ប.ជ.អ 

សមទិធផល 
(%) 

ចំនួន (#) រក្េួង សាទ ប័នថ្ដលផថល់ទិនបន័យ
មក្កាន់អគគសលខាធិការដាឌ ន អ.ជ.ប.ជ.អ ១៨ ២៦ ៦៩.២៣ 

សដាយថ្ ក្ោនរាជធានី សេតថចំនួន២២ ថ្ដលបានសផញីទិនបន័យរបចារំតីោេទី១ ឆ្ប ២ំ០១៨ 
មក្កាន់អគគសលខាធិការដាឌ នអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍។ (តារាងទី២) (ឧបេមព័នន១) ។ 
 ៤.២ រាជធាន ីឆែតតខដលផតលទ់ិននន័យមកកាន់អគគឆលខាធិការដាា ន អ.ជ.ប.ជ.អ 

តារាងទី២: សមទិធផលននការផតលទ់និននយ័ពីរាជធានី ឆែតតជ្ញសមាជិក អ.ជ.ប.ជ.អ 

សចូនាករ 
ចំននួរាជធានីខេត្ត
ដែលបានផតល់
ទិនននយ័ 

ចំននួរាជធានី
ខេត្តសមាជកិ    
អ.ជ.ប.ជ.អ 

សមិទធផល 
(%) 

ចំនួន (#) រាជធានី សេតថថ្ដលផថល់ទិនបន័យ
មក្កាន់អគគសលខាធិការដាឌ ន អ.ជ.ប.ជ.អ ២២ ២៥ ៨៨.០០ 

 

ចំសពា៉ះនដគូអភិវឌណ អងគការេងគមេុីវលិ អងគការមិនថ្មនរដាឌ ភិបាលជ្ញតិ និងអនថរជ្ញតិ គឺ
ោនចំនួនថ្ត ៥ សាទ ប័នប ុសណាត ៉ះថ្ដលបានសផញីទិនបន័យរបចារំតីោេទី១ ឆ្ប ២ំ០១៨ មក្កាន់អគគ
សលខាធិការដាឌ នអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍។ សលីេពីសន៉ះសៅសទៀត គឺោម នសាទ ប័នឯក្ជនណា
មយួថ្ដលបានសផញទិីនបន័យមក្កាន់អគគសលខាធិការដាឌ នអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ស យី។ 
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៤.៣  វឌ្ឍនភាព និងសមិទធផលកនងុការអនុវតតយទុធសាស្តសតទី១: ផតួចឆផតើមការ
បង្កា រឆមឆរាគឆអដស ៍ ឆដាយឆតត តឆលើអនតរាគមន៍ ខដលបឆងាើនការរគប    
ដណត ប់ខដលមានគុណភាព និងរបសទិធភាព 

៤.៣.១  ការអប់រពំីឆមឆរាគឆអដស ៍និងជងំឺឆអដស ៍
ទក់្ទងនឹងការអប់រសំមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ ោនវធីិសាស្តេថជ្ញសរចីនថ្ដលបានសរបី

របាេ់សោងសៅតាមរក្ុមសោលសៅ។ ឧទហរណ៍ៈ ចំសពា៉ះរក្ុមសោលសៅរបឈមេពេ់នឹងការចមលង 
សមសរាគសអដេ៍ ដូចជ្ញបុគគលិក្រគឹ៉ះសាទ នក្មានថេបាយ រក្ុមបុរេរេឡាញ់បុរេ រក្ុមបំថ្លងសភទ 
រក្មុអបក្សរបីរបាេ់សរគឿងសញៀន វធីិសាស្តេថចុ៉ះអប់រតំធ ល់បានយក្មក្សរបីរបាេ់។ ចំសពា៉ះរក្ុមរបឈម
សផសងសទៀតដូចជ្ញរក្ុមឯក្េណាឌ ន នគរបាល សោធិន យុវវយ័ និងរបជ្ញជនទូសៅ  វធីិសាស្តេថអប់រភំាគ
សរចីនសធវីស ងីតាមរយៈសវទិកាសាធារណៈ ការបស្តរជ បសៅក្បុងវគគបណថុ ៉ះបណាថ លសផសងៗ និងការចុ៉ះអប់រ ំ
តធ ល់តាមសាលាសរៀន តាមរយៈការបស្តរជ បការអប់រសំៅក្បុងក្មមវធីិេិក្ាបំណិនជីវតិ និងមិតថអប់រ ំ
មិតថ។ 

ក. បុគគលកិរគឹឹះសាថ នកមានតសបាយ 
   តាមទិនបន័យថ្ដលអគគសលខាធិការដាឌ នអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ បានទទលួពី 

រាជធានី សេតថចំននួ២២ ោនបុគគលិក្រគឹ៉ះសាទ នក្មានថេបាយរបោណជ្ញ ៩៤៣០នាក់្ បានទទលួការ
អប់រពីំសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ សដាយោនការជំរុញ និងថ្ចក្ចាយសរសាមអនាម័យ ឬការបញ្ជូ នសៅ
កាន់សេវារគប់រគងជំងឺកាមសរាគ និងជំងឺសអដេ៍។ល។  

   សបីសរបៀបសធៀបសៅនឹងចំនួនបុគគលិក្រគឹ៉ះសាទ នក្មានថេបាយ ថ្ដលបានចុ៉ះបញ្ជ ីសដាយ 
គណៈក្ោម ធិការរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ថ្ដលោនសៅក្បុងសេតថទងំ២២សនា៉ះវញិ (៣៤៣៧២នាក់្)គឺ
ក្មមវធីិអប់រសំមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ ក្បុងចំសណាមរក្ុមសោលសៅជ្ញបុគគលិក្រគឹ៉ះសាទ នក្មានថ
េបាយអាចរគបដណថ ប់បានរតឹមថ្ត ២៧.៤៤%។(តារាងទី៣) (ឧបេមព័នន២)។ 

តារាងទី៣: សមិទធផលននការចុឹះអប់រតំទ លដ់លរ់កុមបគុគលកិរគឹឹះសាថ នកមានត  សបាយ
កនងុរាជធានី ឆែតតទងំ២២ខដលបានផតលទ់និនន័យ 

សចូនាករ 
ចំននួបគុ្គលិកររឹះស្ថា ន
កមានតសុាយដែល បាន

ទទលួការអបរ់ំ 

ចំននួបគុ្គលិកររឹះស្ថា ន
កមានតសុាយខោល

ខៅ 

សមិទធ
ផល (%) 

ចំនួន(#)បុគគលិក្រគឹ៉ះសាទ នក្មានថ
េបាយរាជធានី សេតថថ្ដលបានទទួលការ
អប់រពំីសមសរាគសអដេ៍និងជំងឺសអដេ៍ 

៩៤៣០ ៣៤៣៧២ ២៧.៤៤ 

ែ. រកមុបុរសរសឡាញប់ុរស 
ជ្ញលទនផលរក្ុមបុរេរេឡាញ់បុរេរបោណជ្ញ ២៨៦៥ នាក់្បានទទួលការអប់រ ំ     

សមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ សដាយោនការជំរុញ និងថ្ចក្ចាយសរសាមអនាម័យ ឬការបញ្ជូ នសៅកាន់  
សេវារគប់រគងជំងឺកាមសរាគ  និងជំងឺសអដេ៍។ល។ 
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សបីសរបៀបសធៀបសៅនឹងចំនួនរកុ្មបុរេរេឡាញ់បុរេ ថ្ដលបានចុ៉ះបញ្ជ ីសដាយគណៈ     
ក្ោម ធិការរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍សេតថ ថ្ដលោនសៅក្បុងរាជធានី សេតថទងំ ១០ សនា៉ះវញិោន
១៦២៣១នាក់្ ក្បុងសនា៉ះោនសេតថចំននួ៤ ថ្ដលបានផឋល់ការអប់រសំៅសលីរកុ្មសោលសៅជ្ញបុរេរេឡាញ់
បុរេបានចំននួ២៨៦៥ សេមីនឹង១៧.៦៥% ។ (តារាងទី៤)(ឧបេមព័នន៣)។ 

   តារាងទី៤: សមទិធផលននការចុឹះអប់រតំទ លដ់លរ់កុមបុរសរសឡាញប់ុរសកនងុឆែតតទងំ៤ 

សចូនាករ 
ចំនួនរកុមបុរស

រសឡាញប់ុរសខដល
បានទទួលការអប់រ ំ

ចំនួនរកុមបុរស
រសឡាញប់ុរសឆោល

ឆៅ 

សមិទធ
ផល (%) 

ចំនួន(#)ក្រុមបុរសក្សឡាញ់បុរសរាជធានី ខេត្តដែល
បានទទួលការអបរ់ពំីខមខរាគខអែស៍ និងជំងឺខអែស៍ 

២៨៦៥ ១៦២៣១ ១៧.៦៥ 

គ. រកមុអនកឆរបើរបាសឆ់រគឿងឆញៀន 

ក្បុងរតីោេទី១ ឆ្ប ២ំ០១៨  ោនរាជធានី សេតថចំនួន៩ ថ្ដលបានផថល់ទិនបន័យេឋីពីអបក្សរបី
របាេ់សរគឿងសញៀនមក្អគគសលខាធិការដាឌ នអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ ក្បុងសនា៉ះោនថ្តសេតថ
ចំននួ៣ ប ុសណាត ៉ះ (ក្ណាថ ល កំ្ពង់ឆ្ប ងំ កំ្ពង់េពឺ) ថ្ដលបានផឋល់ការអប់រសំមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍
សដាយោនការជំរុញ និងថ្ចក្ចាយសរសាមអនាម័យ ឬការបញ្ជូ នសៅកាន់សេវារគប់រគងជំងឺកាមសរាគ...
។ល។ ដល់រក្ុមអបក្សរបីរបាេ់សរគឿងសញៀនចំនួន ២០៣៣ នាក់្ ។ ជ្ញេមិទនផលការអប់ររំកុ្មអបក្សរបីរបាេ់
សរគឿងសញៀនអាចេសរមចបានរតឹមថ្ត ៥៨.៦៣%។(តារាងទី៥)(ឧបេមព័នន៤)។ 

តារាងទី៥: សមិទធផលននការចុឹះអប់រតំទ លដ់លរ់កមុអនកឆរបើរបាសឆ់រគឿងឆញៀនកនងុឆែតតចនំួន៣ 

សចូនាករ 
ចំននួអនកខរុីរូស់
ខរគ្ឿងខ ៀនដែលបាន
ទទលួការអបរ់ំ 

ចំននួអនកខរុីរូស់
ខរគ្ឿងខ ៀន     
ខោលខៅ 

សមិទធផល 
(%) 

ចំនួន (#) បុគគលិរក្រុមអនរខក្បើក្បាស់ខក្គឿង
ខញៀនរាជធាន ី ខេត្តដែលបានទទួលការអប់រពំី
ខមខរាគខអែស៍ និងជំងឺខអែស៍ 

២០៣៣ ៣៤៦៧ ៥៨.៦៣ 

ឃ. រកុមរបជ្ញជនចលត័ 

ឃ.១  រកមុរបជ្ញជនចលត័កនងុរសុក 

    សោងតាមទិនបន័យថ្ដលទទលួបានពីសេតថចំនួន២ េថីពីរកុ្មរបជ្ញជនចល័តក្បុងរេុក្ោន
ដូចជ្ញក្មមក្រសរាងចរក្ ក្មមក្រសនសាទ ក្មមក្រេំណង់។ល។ គឺោនចំននួេរុប ១៤៤៤៨៩នាក់្។ ក្បុងសនា៉ះ
ោនថ្តសេតថនរពថ្វង បានផឋល់ការអប់រពីំសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ដល់ក្មមក្រសរាងចរក្បានចំននួ
១៣២៩១១នាក់្ សេមីនឹង៩១.៩៨%។ (តារាងទី៦) (ឧបេមព័នន៥)។ 
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តារាងទី៦: សមិទធផលននការចុឹះអប់រតំទ លដ់លរ់កុមរបជ្ញជនចលត័កនងុឆែតតចំននួ១ 

សចូនាករ ចំននួរកុមរុជាជនចលត័្ដែល
បានទទលួការអបរ់ំ 

ចំននួរកុមរុជាជនចលត័្
ខោលខៅ 

សមិទធ
ផល (%) 

ចំនួន (#) រក្ុមរបជ្ញជនចល័ត
រាជធាន ីសេតថថ្ដលបានទទលួការ
អប់រពំីសមសរាគសអដេ៍និងជំងឺ 
សអដេ៍ 

 
១៣២៩១១ 

 
១៤៤៤៨៩ ៩១.៩៨ 

ឃ.២  រកុមរុជាជនចលត័្ខរៅរសកុ 

ចំសពា៉ះរកុ្មសោលសៅជ្ញរបជ្ញជនចល័តសរៅរេុក្ ោនថ្តសេតថចំននួ២ ប ុសណាត ៉ះថ្ដលបាន
ផថល់ទិនបន័យគឺសេតថ   នរពថ្វង និងក្ណាថ ល ថ្ដលោនចំននួរក្ុមសោលសៅេរុប ៥៣៥៣៣នាក់្ ក្បុងសនា៉ះ
សេតថនរពថ្វងបានផថល់ការអប់រេំថីពីសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ដល់រក្ុមរបជ្ញជនចំណាក្សរៅរេុក្
ក្បុងសេតថរបេ់េលួនចំនួន៤៨៩២៦នាក់្ សេមីនឹង៩១.៣៩%។(តារាងទី៧)។      

តារាងទី៧: សមិទធផលននការចុឹះអប់រតំទ លដ់លរ់កុមរបជ្ញជនចលត័ឆរៅឆែតតចំននួ១ 

សចូនាករ 
ចំននួរកុមរុជាជនចលត័្
ដែលបានទទលួការអបរំ់ 

ចំននួរកុមរុជាជន
ចលត័្ខោលខៅ 

សមិទធផល 
(%) 

ចំនួន (#) រក្ុមរបជ្ញជនចល័ត
រាជធាន ី សេតថថ្ដលបានទទលួ
ការអប់រពំីសមសរាគសអដេ៍និង
ជំងឺសអដេ៍ 

៤៨៩២៦ ៥៣៥៣៣ ៩១.៣៩ 

 ង. រកុមឯកសណ្ឋា ន   

ក្បុងចំសណាម ២២ រាជធានី សេតថ ថ្ដលបានផថល់របាយការណ៍រតីោេទី១ គឺោនសេតថ
ចំននួ១០ប ុសណាត ៉ះថ្ដលបានបំសពញទិនបន័យពីរក្ុមឯក្េណាឌ ន សហយីក្បុងសនា៉ះថ្ដរោនថ្ត ៧ សេតថ
ថ្ដលបានសធវីការអប់រពីំសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ ដល់ក្ងក្ោល ងំ ប ូលិេ សោធិន និងរកុ្ម    
ឯក្េណាឌ នេរុបចំននួ ៤៧៨៦នាក់្ សេមីនឹង ២៥.១២%។ (តារាងទី៨)(ឧបេមព័នន៦)។ 
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តារាងទី៨: សមិទធផលននការចុឹះអប់រដំលរ់កុមឯកសណ្ឋា នកនងុឆែតតចនំួន៧ 

សចូនាករ 
ចំននួរកុមឯកសណ្ឋា ន
ដែលបានទទលួការអបរំ់ 

ចំននួរកុមឯក
សណ្ឋា នខោលខៅ 

សមិទធ
ផល (%) 

ចំនួន (#) រក្ុមឯក្េណាឌ នរាជ
ធានី សេតថថ្ដលបានទទលួការអប់រ ំ
ពីសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ 

៤៧៨៦ 
 

១៩០៤៥ 
 

២៥.១២ 

      ច. រកុមយវុវយ័កនងុសាលា និងឆរៅសាលា 

             ច.១  រកុមយវុវ័យកនងុសាលា 

 សោងតាមទិនបន័យពីរាជធានី សេតថ ចំននួ ២២ ោនថ្ត ១២ សេតថ ថ្ដលបានផថល់ទិនបន័យពី
រក្ុមយុវវយ័ក្បុងសាលាសរៀនសៅរគប់ក្រមិត (បឋមេិក្ា មធយមេិក្ា) ទំងអេ់េរុបចំនួន 
២១៦២៥៩៣នាក់្ គឺបានផឋល់ការអប់រេំថីពីសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ ថ្ដលភាគសរចីនការអប់រ ំ
បានបញ្ចូ លក្បុងក្មមវធីិេិក្ា  បំណិនជីវតិ េរុបចំននួ ៨៤៧៨៩៣នាក់្ ទទលួបានអរតារគបដណថ ប់
បាន ៣៩.២០ %។(តារាងទី៩)(ឧបេមព័នន៧)។    

តារាងទី៩: សមិទធផលននការអប់រដំលរ់កុមយវុវ័យកនងុសាលាកនងុឆែតតចំនួន១២ 

សចូនាករ 
ចំននួរកុមយវុវយ័កនុង
ស្ថលាបានទទលួការអបរំ់ 

ចំននួរកុមយវុវយ័
កនុងស្ថលាខោលខៅ 

សមិទធ
ផល (%) 

ចំនួន (#) រក្ុមយុវវវយ័ក្បុង  
សាលារាជធាន ី សេតថថ្ដលបាន
ទទួលការអប់រពំីសមសរាគសអដេ៍ 
និងជំងឺសអដេ៍។ 

៨៤៧៨៩៣ ២១៦២៥៩៣ ៣៩.២០ 

           
             ច.២  រកុមយវុវ័យឆរៅសាលា 

    សោងតាមទិនបន័យថ្ដលទទលួបានពីសេតថចំននួ២ ក្បុងរតីោេទី១ឆ្ប ២ំ០១៨សន៉ះ បាន
បង្កា ញឱ្យស ញីថ្នោនរកុ្មយុវវយ័សរៅសាលាសរៀនេរុបចំនួន ១៨៣៤៣១នាក់្ សហយីក្បុងសនា៉ះពំុោន
សេតថណាបានផឋល់ការអប់រសំទ។ (តារាងទី១០)(ឧបេមព័នន៨)។ 
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តារាងទី១០: សមទិធផលននការអប់រដំលរ់កមុយវុវ័យឆរៅសាលាកនងុឆែតតចនំួន០ 

សចូនាករ 
ចំននួរកុមយវុវយ័ខរៅ
ស្ថលាបានទទលួការអបរំ់ 

ចំននួរកុមយវុវយ័
ខរៅស្ថលាខោលខៅ 

សមិទធ
ផល (%) 

ចំនួន (#) រក្ុមយុវវវយ័សរៅ
សាលារាជធាន ី សេតថថ្ដលបាន
ទទួលការអប់រពំីសមសរាគសអដេ៍ 
និងជំងឺសអដេ៍។ 

០ ១៨៣៤៣១ ០ 

    ឆ. រកុមទណឌិ ត  

        ក្នលងមក្អនថរាគមន៍បង្កា រសៅសលីរកុ្មទណឍិ តពំុទន់ោនក្មមវធីិទូលំទូលាយ ឬសាទ ប័ន និងអងគការ
ណាមយួជយួសធវីបទអនថរាគមន៍សៅសលីរកុ្មសន៉ះសៅស យីសទ។ សដីមផសីលីក្ក្មពេ់ការអនុវតថេក្មមភាព
បង្កា រ ថ្ថទ ំ និងពាបាលឱ្យបានទូលំទូលាយ និងរគប់រជុងសរជ្ញយ ថ្ផនការយុទនសាស្តេថជ្ញតិសលីក្ទី៤
បានកំ្ណត់បទអនថរាគមន៍បង្កា រក្បុងចំសណាមរកុ្មសោលសៅ រតូវទទួលបានការអប់រពីំសមសរាគសអដេ៍ 
និងជំងឺសអដេ៍។ សោងតាមទិនបន័យថ្ដលទទលួបានពីរាជធានី សេតថចំននួ ១៣ ោនទិនបន័យទណឍិ ត  
ចំនួន ៩២៥១នាក់្ ក្បុងសនា៉ះោនថ្តសេតថចំនួន១១ សទថ្ដលបានផថល់ការអប់រពីំសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺ 
សអដេ៍ដល់ទណឍិ តបានចំនួន ៤២៦៧នាក់្។  ជ្ញេមិទនផលគឺអាចេសរមចបាន ៤៦.១២%។    
(តារាងទី១១) (ឧបេមព័នន៩)។ 

តារាងទី១១: សមទិធផលននការអប់រដំលរ់កមុទណឌិ តកនងុឆែតតចំននួ១១ 

សចូនាករ 
ចំននួរកុមទណ្ឌ ិត្បាន
ទទលួការអបរំ់ 

ចំននួរកុមទណ្ឌ ិត្
ខោលខៅ 

សមិទធ
ផល (%) 

ចំនួន(#) រក្មុទណឍិ តរាជធានី
សេតថថ្ដលបានទទួលការអប់រពំី
សមសរាគសអដេ៍និងជងំឺសអដេ៍។ 

 
៤២៦៧ 

 

 
៩២៥១ 

 
៤៦.១២ 

        ជ. រកមុរបជ្ញជនទឆូៅ 

ក្បុងឆោេទី៤ ឆ្ប ២ំ០១៨សន៉ះ អគគសលខាធិការដាឌ ន អ.ជ.ប.ជ.អ មិនបានទទលួរបាយការណ៍
ទក់្ទងនិងការផថល់ភាពង្កយរេួលដល់របជ្ញពលរដឌក្បុងការថ្េវងរក្ព័ត៌ោនេថីពីសមសរាគសអដេ៍ និង  
ជំងឺសអដេ៍ជ្ញពិសេេក្បុងចំសណាមស្តេថី និងកុ្ោរសីទ ។   
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៤.៣.២  ការខចកចយ  និងលក់ឆរសាមអនាមយ័ 
ជ្ញមយួោប សន៉ះថ្ដរ ក្បុងឆោេទី១ ឆ្ប ២ំ០១៨សន៉ះ អ.ជ.ប.ជ.អ បានសរៀបចំពិធីថ្ចក្សរសាម

អនាម័យចំននួ៥០មឺុនសរសាម  ជូនដល់គណៈក្ោម ធិការរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍រាជធានី សេតថ និងអគគ
បរជ ការក្ងសោធពលសេមរភូមិនធ នានថងទី២២  ថ្េកុ្មភៈ  ឆ្ប ២ំ០១៨។ 

អគគសលខាធិការដាឌ ន អ.ជ.ប.ជ.អ បានទទួលទិនបន័យថ្ដលទក់្ទងនឹងការថ្ចក្ចាយ 
សរសាមអនាម័យពីសេតថចំនួន ១៧ ក្បុងសនា៉ះបានថ្ចក្ចាយសរសាមអនាម័យចំនួន ៥១៧២១១២ (ពីអងគការ
មិនថ្មនរដាឌ ភិបាល  ចំនួន ៥០២៨១២៨ សរសាមអនាម័យ) និងលក់្បានចំនួន ៥៦៥៩២២សរសាម   
អនាម័យសដាយអងគការមិនថ្មនរដាឌ ភិបាល ។ 

ការខចកចយ នងិលក់ឆរសាមអនាមយ័តាមរាជធានី  ឆែតត 
 សោងតាមរបាយការណ៍ថ្ដលបានទទលួបានពីរាជធានី សេតថទងំ២២ ការថ្ចក្ចាយ

សរសាមអនាម័យសដាយសេវាសាធារណៈបានចំននួ១២៩១៨២សរសាម និងអងគការនដគូេហការតាម
រាជធានី  សេតថ ថ្ចក្ចាយបានចំនួន ៨០៥៨៦ សរសាម និងលក់្បានចំននួ ៣២២១៨ សរសាម។ 

អងគការភ ីឆអស អាយ កមពុជ្ញ 
 អងគការ ភី សអេ អាយ ក្មពុជ្ញ បានសធវីការង្ករសលីក្ក្មពេ់ទីផារសរសាមអនាម័យ ជំរុញការ

សរបីរបាេ់សរសាមអនាម័យ សដាយបានលក់្សរសាមអនាម័យចំននួ ២,៩៧១,៥៤២ ក្បុងរយៈសពល៣ថ្េ 
ចាប់ពីថ្េមក្រា ដល់ថ្េមីនា ឆ្ប ២ំ០១៨។  

៤.៣.៣ សកមមភាពរបសន់ដគូអភវិឌ្ឍ អប់រផំសពវផាយពកីារបង្កា រឆមឆរាគឆអដស ៍ 
ជំងឺឆអដស ៍ និងសែុភាពបនតពូជ 

១. អគគឆលខាធកិារដាា ន  អ.ជ.ប.ជ.អ  នងិអងគការនដគូអភិវឌ្ឍ  
 យុទននាការផសពវផាយចំសណ៉ះដឹងេថពីីសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ក្បុងទិវាននក្ថីរេឡាញ់ 
អគគសលខាធិការដាឌ ន អ.ជ.ប.ជ.អ បានេហការជ្ញមយួអងគការេងគមេុីវលិ សបីក្យុទននាការ

ផសពវផាយអប់រ ំ េថីពីសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ជូនដល់របជ្ញជនទូសៅ និងយុវជន សៅនថងទី១៤   
ថ្េកុ្មភៈ ឆ្ប ២ំ០១៨ សរកាមអធិបតីភាពឯក្ឧតថមសទេរដឌមស្តនថី សអៀង មូល ី របធានអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទន
នឹងជំងឺសអដេ៍។ 

 យុទននាការផសពវផាយចំសណ៉ះដឹងេថពីីសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ក្បុងចំសណាមក្ងក្ោល ងំ
របដាប់អាវធុ 

អគគសលខាធិការដាឌ ន អ.ជ.ប.ជ.អ បានេហការជ្ញមួយរក្េួងការពារជ្ញតិ និងអងគការ 
AHF បានសរៀបចំេិកាខ សាលាេថីពីបចចុបផនបភាពននការរកី្រាលដាលសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ និង
បរា របឈមរបេ់យុវវយ័សៅក្មពុជ្ញ ដល់នាយទហាន នាយទហានរង សៅសេតថក្ណាថ ល រព៉ះេីហនុ 
កំ្ពង់េពឺ កំ្ពង់ឆ្ប ងំ និងនិេសតិវទិាសាទ នវទិាសាស្តេថេុខាភិបាល េរុបទងំអេ់ចំននួ ១២៩០ នាក់្។ 

 យុទននាការផសពវផាយចំសណ៉ះដឹងេថីពីសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ក្បុងចំសណាមមស្តនថី
រាជការ 
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អគគសលខាធិការដាឌ ន អ.ជ.ប.ជ.អ បានចូលរមួជ្ញរគូឧសទធេសលីរបធានបទ េថីពី “ការរកី្
រាលដាលននការឆលងសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍” ក្បុងេិកាខ សាលាផសពវផាយ េថីពី “ការប ៉ះពាល់នន
សរគឿងសញៀន សៅសលីការរកី្រាលដាលននការឆលងសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ និងថ្ផនការយុទនសាស្តេថ 
េថីពីេិទនជនពិការ” សៅទីេថីការរក្េួងសរៀបចំថ្ដនដី នគរូបនីយក្មម និងេំណង់។ 

 សោលការណ៍ថ្ណនាជំ្ញតិេថពីី“ការបង្កា រការចមលងសមសរាគសអដេ៍ជ្ញេក្លសៅតាមរគឹ៉ះសាទ ន
មិនថ្មនេុខាភិបាល ”  

អគគសលខាធិការដាឌ ន អ.ជ.ប.ជ.អ បានេហការជ្ញមយួេោជិក្ និងនដគូការង្ករបានសរៀបចំ
បញ្ច ប់សេចក្ថីរពាងសោលការណ៍ថ្ណនាជំ្ញតិេថីពី “ការបង្កា រការចមលងសមសរាគសអដេ៍ជ្ញេក្លសៅតាម
រគឹ៉ះសាទ នមិនថ្មនេុខាភិបាល” ។ 

២. រកសងួអប់រ ំយវុជន និងកឡីា 
 ការបង្កា រការចមលងសមសរាគសអដេ៍ក្បុងចំសណាម “យុវវយ័”  
បានសបីក្វគគផសពវផាយេថីពីការបង្កា រសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ និងេុេភាពផលូវសភទ 

សរោ៉ះថ្នប ក់្ននការសរបីរបាេ់សរគឿងសញៀនេុេចាប់ សរោ៉ះថ្នប ក់្ចរាចរ និងបរា េងគមមយួចំននួសទៀត
ដល់សលាក្រគូ អបក្រគូ និងេិេសសៅវទិាល័យ ៣ ក្បុងរេុក្ក្ងោេ សេតថកំ្ពង់ចាម ោនអបក្ចូលរមួ 
២១៥៧នាក់្ ។  

នាយក្ដាឌ នយុវជន ននរក្េួងអប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា សរៀបចំវគគអប់រពីំសមសរាគសអដេ៍ េុេភាព
បនថពូជ និងសរគឿងសញៀន សៅសាក្លវទិាល័យសបៀលរបាយ សាខាសេតថរព៉ះេីហនុ ោនអបក្ចូលរមួ
ជ្ញមយួសលាក្រគូ អបក្រគូ គរុេិេសនិេសតិ និងេិេានុេិេស េរុប ៤០០នាក់្ (រេី ១៨៥នាក់្) និង
សៅសាលាគរុសកាេលយ និងវរិកិ្តការសេតថកំ្ពង់ចាម ោនគរុេិេសចូលរមួេរុប ២០៥នាក់្។ 

៣. រកសងួការពារជ្ញត ិ
 ការបស្តរជ បការអប់រសំមសរាគសអដេ៍ក្បុងក្មមវធីិសផសងៗ 
បានបស្តរជ បក្មមវធីិអប់របំង្កា រ េថីពីសមសរាគសអដេ៍ ជំងឺសអដេ៍ ក្បុងក្មមវធីិអប់រចិំតថសាស្តេថ 

ក្មមវធីិអប់រជំំងឺរគុនចាញ់ រពមទងំក្មមវធីិសផសងៗសទៀត  ចំននួ ២៨អងគភាព សៅតាមបសណាថ យរពំថ្ដន
ក្មពុជ្ញ នថ ថ្ដលោនអបក្ចូលរមួេរុប ៩៦៨៧នាក់្ (ទ័ព៨៥៧១នាក់្  រគួសារទ័ព ១១១៦នាក់្) ។ 

 ការអប់រមុំនសធវីសតេថឈាមតាមរយៈរថយនថចល័តៈ 
េហការជ្ញមយួអងគការ AHF ចុ៉ះសធវីការអប់រ ំ    ផថល់របឹក្ា និងការសធវីសតេថឈាមរក្សមសរាគ 

សអដេ៍សដាយេម័រគចិតថ និងរក្ាការេោង ត់ តាមរយៈរថយនថចល័ត បានចំនួន ១៨អងគភាព ោនអបក្
ចូលរមួសធវីសតេថឈាមេរុប ២១៦៤នាក់្ ក្បុងសនា៉ះទ័ពោនចំនួន ១៨៨៣នាក់្ រគួសារទ័ព ៣៤០នាក់្ 
លទនផលសតេថវជិជោន ១១នាក់្ សេមីនឹង០.៥១% ។ 

 លទនផលពិនិតយ និងពិសរោ៉ះជំងឺសៅមនធីរសពទយសោធភូមិភាគទី៥ 
មនធីរសពទយសោធភូមិភាគទី៥ េហការជ្ញមយួ អងគការ AHF បានផថល់សេវាពិនិតយ និង

ពិសរោ៉ះជំងឺ (សេវាក្មម ART) ក្បុងរយៈសពល៥ថ្េ សដីមឆ្ប ២ំ០១៨ សដាយោនអបក្មក្សធវីសតេថឈាម 
(VCCT) េរុប ១០០០នាក់្ (របុេ១៩០នាក់្ រេី ៨១០នាក់្) អបក្បានមក្ទទួលឱ្េថ ARV េរុប 
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៧៩៨នាក់្ (របុេ ៤៦៩នាក់្ រេី ៣២៩នាក់្) ។ សដាយថ្ ក្ អបក្ថ្ដលមក្ទទលួសេវាពាបាលជំងឺ
ឱ្កាេនិយម (OI) ោនចំននួ១៩នាក់្ (របុេ១៣នាក់្ រេ ី៦នាក់្)។ 

 លទនផលពិនិតយ និងពិសរោ៉ះជំងឺសៅមនធីរសពទយរព៉ះសក្តុោលា 
បចចុបផនបអបក្ថ្ដលមក្ទទលួការពាបាលសដាយឱ្េថ ARV សៅក្បុងមនធីរសពទយរព៉ះសក្តុោលា 

េរុប ១០៩៧នាក់្ ក្បុងសនា៉ះរបុេ ៥៦៥នាក់្ រេី៥៣២នាក់្ (ពីឆ្ប ២ំ០១៣ ដល់បចចុបផនប) ។ 
 េក្មមភាពរបេ់អគគបរជ ការដាឌ នក្ងសោធពលសេមរភូមិនធ 
វគគផសពវផាយពីការរកី្រាលដាលសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ និងការរបឈមរបេ់    

យុវវយ័បានចំននួ ៥វគគ ចំសពា៉ះក្ងឯក្ភាព សាទ ប័ន ចំណុ៉ះអគគបរជ ការដាឌ ន ថ្ដលោននាយទហាន 
នាយទហានរង និងពលទហានចូលរមួេរុបចំននួ ១១៤០ នាក់្។ 

បានអប់រផំសពវផាយពីជំងឺសអដេ៍ និងការរបឈមរបេ់យុវវយ័សៅបរជ ការដាឌ នទ័ពសជីងទឹក្ 
បរជ ការមូលដាឌ នេមុរទ សាលាហវកឹ្ហវនឺឯក្សទេបំភ័នថអក្ខរៈ ថ្ដលោននាយទហាន ពលទហាន
ចូលរមួេរុបចំននួ ១០៨០នាក់្ (េហការជ្ញមយួអងគការ AHF)។   

បានបញ្ចូ លេក្មមភាពអប់រ ំេថីពីជំងឺសអដេ៍ កាមសរាគ រគុនចាញ់ រគុនឈាម សរគឿងសញៀន 
សរគឿងរេវងឹ ក្បុងក្មមវធីិចុ៉ះអភិបាលកិ្ចច សៅសាលានាយទហានេក្មម (តាម តពង) បានចំនួន៥ សលីក្ 
ថ្ដលោនអបក្ចូលរមួេរុបចំននួ ៥២៨នាក់្ ។ 

 េក្មមភាពរបេ់អគគបរជ ការដាឌ នក្ងសោធពលសេមរភូមិនធ 
 សធវីសតេថឈាមរក្សមសរាគសអដេ៍បានចំនួន ៣អងគភាព៖  មូលដាឌ នេមុរទ(រាម) ក្ងពលតូច      

អនថរាគមន៍សលេ ១ បរជ ការដាឌ នក្ងទ័ពសជីងអាកាេថ្ដលោនអបក្សធវីសតេថឈាមចំននួ ១០២៤ នាក់្
ោនសតេថវជិជោនចំននួ ៣នាក់្។   

៤. រកសងួការង្ករ នងិបណតុ ឹះបណ្ឋត លវជិ្ញជ ជីវៈ  
 ការបង្កា រការចមលងសមសរាគសអដេ៍ក្បុងចំសណាម “រក្មុរបជ្ញជនចល័ត” 

    អប់រេំថីពីការបង្កា រសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ សរគឿងសញៀន និងេុេភាពបនថពូជ ដល់
ពលក្រសរតៀមសៅរបសទេកូ្សរ  បានចំននួ ៩៣២នាក់្ ។ 

     បានេរមបេរមួលកិ្ចចរបជំុរបចារំតីោេ របេ់េោជិក្គណៈក្មមការេរមបេរមួល 
រតីភាគីេថីពីលទនផលការង្ករ និងទិេសៅអនុវតថបនថ។  
   តារាងទ១ី២:  របាយការណ៍ចនំួនពលករខដលបានទទលួការអប់រ ំនិងផសពវផាយពីជងំឺឆអដស ៍

សកមមភាព  ចំនួនអនកចូលរមួ (នាក)់ គិតជ្ញ (ស្តសត)ី 

វគគបណថុ ៉ះបណាថ លេថីពីជំងឺសអដេ៍ សរគឿងសញៀន 
និងេុេភាពបនថពូជ 

៩៣២ ៣៤៧ នាក់្ 
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៥. រកសងួឧសាហកមម និងសបិបកមម 
 ការបង្កា រការចមលងសមសរាគសអដេ៍ក្បុងចំសណាម “មស្តនថីរាជការ”  

   បានរបជំុផសពវផាយសរកី្នរលំឹក្ពីការសឆលីយតបសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ សៅមនធីរ
ឧេាហក្មម និងេិបផក្មម សេតថក្ណាថ ល កំ្ពង់ឆ្ប ងំ កំ្ពង់ចាម និងកំ្ពង់ធំ។ 

   បានចុ៉ះផសពវផាយការង្ករសអដេ៍ ដល់េិបផក្មមផលិតទឹក្េុទនក្បុងសេតថចំនួន ៧ គឺ 
សពាធិ៍សាត់ បាត់ដំបង សេៀមរាប សកា៉ះកុ្ង រព៉ះេីហនុ មណឍ លគិរ ីនិងរតនគិរ។ី 

៦. រកសងួនរបសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន ៍

 ការបង្កា រការចមលងសមសរាគសអដេ៍ក្បុងចំសណាម “របជ្ញជនទូសៅ”  

   បានផថល់សារអប់រពីំបរា សអដេ៍ េុេភាពបនថពូជ េុេភាពផលូវសភទ សដាយសរបីរបាេ់របព័នន
សលេទូរេ័ពធេល៤ីេធង់។ 

   One World ថ្ដលបានសរបីសលេ "១២៩៣" េរោប់សធវីសារអក្សរតាមទូរេ័ពធនដជ្ញេំនរួ
និងចសមលីយ រវាងរបជ្ញពលរដឌ និង រកុ្មរបឹក្ាជំនាញ ក្បុងការអប់រអំំពីបរា ជំងឺសអដេ៍ េុេភាពបនថពូជ 
េុេភាពផលូវសភទ។ ពិតថ្មនថ្ត One World បានបញ្ច ប់សបេក្ក្មមរបេ់េលួនក្ថី និរនថរភាពននដំសណីរ  
ការសាររតូវបានអងគការមូលនិធិកុ្ោរក្មពុជ្ញ  ជួយេហការបនថផថល់សេវា។ 

៧. រកសងួព័តម៌ាន 

 ការបង្កា រការចមលងសមសរាគសអដេ៍ក្បុងចំសណាម  “មស្តនថរីាជការរក្េងួ” 

   បានបញ្ចូ ល និងបស្តរជ បសារអប់រេំថីពីការបង្កា រការចមលងសមសរាគសអដេ៍ និងការកាត់បនទយ
ការសរេីសអីងសៅសលីអបក្ផធុក្សមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ សៅក្បុងេនបិបាតបូក្េរុបេមិទនផលវេ័ិយ 
ព័ត៌ោន និងសសាតទេសន៍ ថ្ដលោនេោជិក្ចូលរមួចំននួ ៤០០នាក់្។  

៨. រកសងួសាធារណការ និងដកឹជញ្ជូន 
បានសរៀបចំសោលនសោបាយ យុទនសាស្តេថ សេចក្ថីថ្ណនា ំថ្ផនការរបតិបតថិការង្កររបយុទននឹង

ជំងឺសអដេ៍។ 
ចូលរមួអប់រ ំផសពវផាយ សោលនសោបាយ សេចក្ថីថ្ណនាេំថីពីការបង្កា រទប់សាា ត់ការរកី្រាល

ដាលសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ សឆលីយតបតាមរយៈេក្មមភាពវេ័ិយសាធារណការ និងដឹក្ជញ្ជូ ន។ 
ក្សាងថ្ផនការេក្មមភាព ក្បុងការបង្កា រទប់សាា ត់ការរកី្រាលដាលសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺ

សអដេ៍របេ់សលខាធិការដាឌ នសអដេ៍រក្េួង ។ 
បនថពរងឹងេក្មមភាពក្សាងធនធានមនុេស ចលនារបភពធនធានកិ្ចចេហការជ្ញមយួនដ

គូនិងោច េ់គសរោង។ 
បានចូលរមួោ ងេក្មមភាពក្បុងការអប់រ ំ ផសពវផាយ ការបង្កា រទប់សាា ត់ការរកី្រាលដាល  

សមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ ដល់ក្មមក្រេំណង់  សាធារណការដឹក្ជញ្ជូ ន របជ្ញជនចល័ត និង រកុ្ម
រគួសារ ។ 



  14 

 
 

៩. រកសងួខផនការ 
គណៈក្ោម ធិការរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍រក្េួងថ្ផនការ បានសរៀបចំេំសណីគសរោងថវកិា

ក្មមវធីិ េរោប់េក្មមភាពក្បុងឆ្ប ២ំ០១៩ សដីមផរីមួចំថ្ណក្ទប់សាា ត់ការរកី្រាលដាលននសមសរាគសអដេ៍ 
និងជំងឺសអដេ៍។  

បានបញ្ច ប់ការង្ករអតថេរដ ណក្មមរគួសាររកី្រក្ ចំនួន ៧៧៩,៦២២រគួសារ ក្បុងសេតថ៨ 
(សាវ យសរៀង នរពថ្វង កំ្ពង់េពឺ កំ្ពត ថ្ក្ប រព៉ះេីហនុ សកា៉ះកុ្ង និងមណឍ លគីរ)ី សដាយបានផថល់ប័ណត
រកី្រក្ដល់រគួសារថ្ដលោនផធុក្សមសរាគសអដេ៍ចំនួន ៣៨៤រគួសារ (រក្១៖ ១៨៨ រគួសារ រក្២៖ 
១៩៦ រគួសារ)។ 

១០. រកសងួកចិចការនារ ី

វគគបណថុ ៉ះបណាថ លេថីពីទំនាក់្ទំនងោតានិងយុវតីសយនឌ័រ   េុេភាពបនថពូជ  េុេភាព
ផលូវសភទ ជំងឺកាមសរាគ និងជំងឺសអដេ៍ ដល់មនធីរកិ្ចចការនារសីេតថ ការោិល័យកិ្ចចការនាររីេុក្ និងអបក្
ទទលួបនធុក្កិ្ចចការនារ ុី ំេង្កា ត់ចំននួ ២ សលីក្ សៅសេតថសេៀមរាប និងសេតថនរពថ្វង ថ្ដលោនអបក្ចូល
រមួេរុប ៨០ នាក់្ (ស្តេថី ៧៥ នាក់្) សដាយសរបីរបាេ់ថវកិាជ្ញតិ។ 

បានសរៀបចំបញ្ចូ លការបង្កា រការចមលងសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍សៅក្បុងគសរោងថ្ផនការ
េក្មមភាព និងថវកិាជ្ញតិ ឆ្ប ២ំ០១៩ សដាយោនជ្ញវគគបណថុ ៉ះបណាថ លចំននួ ៣ សលីក្ និងសវទិកាអប់រ ំ
ចំននួ ៥ ដង សៅដល់មនធីរកិ្ចចការនារសីេតថ ការោិល័យកិ្ចចការនាររីេុក្ អបក្ទទួលបនធុក្កិ្ចចការនារ ុី ំ
េង្កា ត់ និងរបជ្ញជនទូសៅ។ 

១១. រកសងួឆទសចរណ៍ 
 ការបង្កា រការចមលងសមសរាគសអដេ៍ក្បុងចំសណាម “របតិបតថកិ្រសទេចរណ៍”  

    បានសរៀបចំថ្ផនការថវកិាេរោប់ចំណាយសលី េក្មមភាពការង្ករទប់សាា ត់ការរាលដាល     
សមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ ឆ្ប ២ំ០១៨។ 

១២. រកសងួទំនាក់ទនំងជ្ញមយួរដាសភា រពឹទធសភា និងអធិការកចិច 
   បានផសពវផាយចាប់សអដេ៍ចំននួ ២សលីក្ គឺសៅសេតថបនាធ យោនជ័យ និងសេតថបាត់ដំបង 

ោនអបក្ចូលរមួចំននួ ៧២០ នាក់្ (រេី ១២៨នាក់្)។ 
   បានបស្តរជ បនូវការយល់ដឹងពាក់្ព័នននឹងសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ ពិសេេសោល

ការណ៍ ៣ េូនយ សៅរគប់សវទិកាផសពវផាយចាប់នានារបេ់រក្េួងបានចំនួន ១១ រក្ុង រេុក្ ក្បុងសេតថ
៥គឺសេតថឧតឋរោនជ័យ  កំ្ពង់េពឺ  នរពថ្វង បនាធ យោនជ័យ និងសេតថបាត់ដំបង សដាយោនអបក្ចូលរមួ
េរុបចំននួ ៤៦០៨នាក់្ ក្បុងសនា៉ះរេីចំននួ ១៤៤០ នាក់្។ 

   បានថ្ចក្អាវយតឺថ្ដលោនសារអប់រពីំជំងឺសអដេ៍ចំនួន ៣៥០អាវ និងសរសាមអនាម័យ 
២៥៩២សរសាម ជូនដល់របជ្ញពលរដឌ  មស្តនថីរាជការ  ក្ងក្ោល ងំរបដាប់អាវុធ  សៅក្បុងសវទិកាផសពវផាយ
ចាប់របេ់រក្េួង ។ 
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១៣. រកសងួពាណិជជកមម 
   បានសរៀបចំថ្ផនការថវកិា េរោប់ចំណាយសលីេក្មមភាពការង្ករទប់សាា ត់ការរាលដាល     

សមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ ឆ្ប ២ំ០១៨។ 
   បានបញ្ចូ លសារអប់រសំមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ ដល់មស្តនថីរក្េួងពាណិជជក្មម ចំនួន ៨០

នាក់្ ២សលីក្ ។ 
   បានសរៀបចំថ្ផនការថវកិាេរោប់ចំណាយសលីេក្មមភាពការង្ករ ទប់សាា ត់ការរាលដាលសមសរាគ   

សអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ ឆ្ប ២ំ០១៩ ដល់ឆ្ប  ំ២០២១។ 
១៤. រកសងួសងគមកិចច អតីតយទុធជន និងយវុនិតសិមបទ 

    បានសរៀបចំទិវារគួសារ ថ្ដលោនរគួសារគំរូចំនួន ៤៥០រគួសារ ក្បុងសនា៉ះោនរគួសារថ្ដលោន
ផធុក្សមសរាគសអដេ៍ ៥០រគួសារ ។ 

    បានចុ៉ះថ្ចក្អំសណាយដល់របជ្ញជនរងសរោ៉ះសដាយជំងឺសអដេ៍ និងសមសរាគសអដេ៍ សៅ ុរំកា 
រេុក្េថ្ងា សេតថបាត់ដំបង ចំនួន២៦៩នាក់្ (ក្បុងមួយនាក់្ទទលួបានអងារ៣០គី ូ មុង១ ក្សនធល១ 
ភយួ១ តង់១ និងថវកិា ២០០០០៛) ។ 

១៥. រកសងួបរសិាថ ន 
    បានសរៀបចំពិធីអបអរសាទររក្េួងបរសិាទ នចូលរមួសបថជ្ញញ បញ្ច ប់សអដេ៍រតឹមឆ្ប ២ំ០២៥ សរកាម

អធិបតីភាព ឯក្ឧតថមរដឌមស្តនថី សាយ េអំាល់ និងោនការចូលរមួពី អ.ជ.ប.ជ.អ  ឯ.ឧ សលាក្ជំទវ និង 
មស្តនថីរក្េួងចំនួន ២៥៦នាក់្។ 

    បានបស្តរជ បការង្ករសអដេ៍ សយនឌ័រ សៅក្បុងេិកាខ សាលាផសពវផាយថ្ផនការយុទនសាស្តេថក្បុង
វេ័ិយបរសិាទ ន ឆ្ប ២ំ០១៦ ដល់ ឆ្ប ២ំ០២០។ 

    បានរបជំុពិនិតយស ងីវញិេោេភាពរកុ្មការង្កររបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍រក្េួង។ 
១៦. រកសងួការបរឆទស និងសហរបតិបតតិការអនតរជ្ញត ិ

    សាទ នតំណាងសបេក្ក្មមអចិនស្តនថយក៍្មពុជ្ញ របចាអំងគការេហរបជ្ញជ្ញតិ របចាទីំរកុ្ងញ ូ វយ ក្
បានរបគល់ពានរង្កវ ន់េថីពីការេសរមចបានសោលសៅអភិវឌណ ក្បុងការបង្កា រ និងថ្ថទសំមសរាគសអដេ៍ និង
ជំងឺសអដេ៍ថ្ដលកំ្ពុងរក្ាទុក្សៅសាទ នសបេក្ក្មមជូន ឯក្ឧតថម ទ ផលា អនុរបធានអាជ្ញញ ធរជ្ញតិ
របយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ សដីមផយីក្មក្រក្ាទុក្សៅក្មពុជ្ញវញិ កាលពីនថងទី០៩  ថ្េឧេភា  ឆ្ប ២ំ០១៨ ។ 

១៧. រកសងួខរ ៉ែ និងថាមពល 
    បានសរៀបចំគសរោងថវកិាេរោប់ការង្កររបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ ឆ្ប ២ំ០១៩ ដល់ ឆ្ប ២ំ០២១។  
    សធវីេិកាខ សាលាផសពវផាយពីការរបយុទនទប់សាា ត់សមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ ដល់មស្តនថី

សរកាមឱ្វាទរក្េួង។  
    បានចូលរមួរបជំុរបេ់រកុ្មរបឹក្ាបសចចក្សទេ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ជ្ញសទៀង 

ទត់។ 
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១៨. សកមមភាពអនុវតតឆដាយអងគការ HACC 
    ការពិនិតយ និងចងរក្ងសវទិកាេរោប់បណាថ ញអបក្រេ់សៅជ្ញមយួសមសរាគសអដេ៍ និងរកុ្ម

របឈមមុេេពេ់៖ HACC បាននិងកំ្ពុងបនថតនួាទីជ្ញសលខាធិការដាឌ ន និងតំណាងសវទិកាហវុនបា មបាន
ពិនិតយ និងសរជីេសរេីស ងីវញិនូវេោជិក្ថ្ដលជ្ញតំណាងសវទិកាឌីហវុនបា មេក្មមៗ មក្សៅរតឹម៥នាក់្ 
សៅតាមការោិល័យេុខាភិបាលរេុក្របតិបតថិនីមយួៗ មក្រតឹម ៥ រកុ្មគឺ៖ EW , PWID/PWUD, 
MSM, TG, PLHIV។ 

    វគគបណថុ ៉ះបណាថ លពរងឹងេមតទភាពសវទិកាឌីហវុនបា ម៖ ពរងឹងេមតទភាពសវទិកាឌីហវុនបា ម
េថីពីការថ្េវងរក្ការោរំទ និងការអនុវតថេក្មមភាពរបេ់អបក្រេ់សៅជ្ញមួយសមសរាគសអដេ៍ និងរកុ្ម
របឈមមុេេពេ់នឹងការឆលងសមសរាគសអដេ៍  ោនអបក្ចូលរមួចំននួ ៣៤ នាក់្។ 

   កិ្ចចរបជំុរបចារំតីោេរកុ្មរបឹក្ាសវទិកាហវុនបា ម៖ បានសរៀបចំស ងីសដាយសលខាធិការដាឌ ន 
HACC ថ្ដលោនេោជិក្តំណាងហវុនបា មចំនួន១៥នាក់្ រមួជ្ញមួយតំណាងមក្ពីសាទ ប័នពាក់្ព័នន 
(AUA, BC, CNPUD, CPN+, KORSANG, NEWN, SMART GIRL, WNU, UNAIDS និងHACC)។  

   ការចុ៉ះពរងឹងដំសណីរការរបេ់សវទិកាឌីហវុនបា ម៖ HACC បានចុ៉ះពរងឹងដំសណីរការរបេ់
សវទិកាឌីហវុនបា មសៅតាមការោិល័យេុខាភិបាលរេុក្របតិបតថិចំនួន ៤ដង រមួោនសេតថ កំ្ពង់េពឺ 
សកា៉ះកុ្ង បាត់ដំបង ឧតថរោនជ័យ តាថ្ក្វ កំ្ពត កំ្ពង់ឆ្ប ងំ ក្ណាថ ល និងរក្សច៉ះ ។ 

   កិ្ចចរបជំុរបចារំតីោេរវាងអងគការ និងេហគមន៍៖ ោនអបក្ចូលរមួចំនួន៥០នាក់្ រមួោន
តំណាង PLHIV និង KAPs  និងសាទ ប័នពាក់្ព័នន។ 

   កិ្ចចរបជំុរបចាឆំោេរវាងសវទិកាហវុនបា ម និងឌីហវុនបា មជ្ញមយួសាទ ប័នពាក់្ព័នន៖ ោនអបក្
ចូលរមួចំននួ៥០នាក់្រមួោនតំណាង PLHIV   KAPs  និងសាទ ប័នពាក់្ព័នន។ 

៤.៤  វឌ្ឍនភាព និងសមិទធផលកនងុការអនុវតតយទុធសាស្តសតទី២: បឆងាើន និង
រកាគុណភាព ការរគបដណត ប់ និងការរកាទុករគបជ់ំហានទងំអស់
ឆៅកនងុការខថទ ំ ពាបាលបនតឆដាយយកភ័សតតុាង និងការខណនាជំ្ញ
មូលដាា ន 

៤.៤.១  អតថិិជនមកទទលួឆសវាផតលក់ាររបកឹា និងឆធវើឆតសតឈាមរកឆមឆរាគ  
ឆអដសឆ៍ដាយ សមរ័គចិតត និងរកាការសមាា ត ់

   សោងសៅតាមទិនបន័យថ្ដលអគគសលខាធិការដាឌ នអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ ទទលួ
បានពីរាជធានី សេតថ ចំននួ២២ ក្បុងរតីោេទី១ ឆ្ប ២ំ០១៨ សន៉ះ ោនអតិថិជនមក្ទទលួសេវាផថល់ការ
របឹក្ា និងសធវីសតេថឈាមរក្សមសរាគសអដេ៍សដាយេម័រគចិតថ និងរក្ាការេោង ត់េរុបចំននួ២៦៨៤២
នាក់្ ក្បុងសនា៉ះលទនផលសតេថវជិជោនោនចំនួន៥៦៧នាក់្។ អារេ័យសហតុសន៉ះអរតាផធុក្សមសរាគសអដេ៍
ក្បុងចំសណាមអតិថិជនថ្ដលបានមក្ទទលួការរបឹក្ា និងសធវីសតេថឈាមរក្សមសរាគសអដេ៍គឺោនចំននួ
២.០៧%។ (តារាងទី១៣) (ឧបេមព័នន១០)។ 



  17 

 
 

តារាងទី១៣: ចំនួនរបជ្ញជនខដលបានទទួលឆសវារបកឹា នងិឆធវើឆតសតឈាមរក      
ឆមឆរាគឆអដសឆ៍ដាយសមរគ័ចិតត និងរកាការសមាា ត់កនងុឆែតតចំនួន២២ 

សចូនាករ លទធផលខត្សត
វិជជមាន 

លទធផលខត្សត
អវិជជមាន 

អរាផទកុខម
ខរាគ្ខអែស ៍(%) 

ចំនួន (#)របជ្ញជនទទលួសេវារបឹក្ា 
និងសធវីសតេថឈាមរក្សមសរាគសអដេ៍។ 

 
៥៦៧ 

 
២៦៨៤២         ២.០៧ 

 ៤.៤.២  ឆសវាបង្កា រការចមលងឆមឆរាគឆអដសព៍មីាត យឆៅកនូ 
    ក្បុងចំសណាមទិនបន័យថ្ដលអគគសលខាធិការដាឌ នអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ បានទទលួពី
សេវាថ្ថទេុំេភាពសាធារណៈទងំ២២ រាជធានី សេតថ ក្បុងរតីោេទី១ឆ្ប ២ំ០១៨ សន៉ះ ោនថ្ត១៨  
រាជធានី សេតថ ថ្ដលោនទិនបន័យ េឋីពីសេវាបង្កា រការចមលងសមសរាគសអដេ៍ពីោថ យសៅកូ្ន សៅក្បុងសនា៉ះ
ោនស្តេថោននផធសពា៉ះចំនួន ៧១៤០៩នាក់្ បានមក្ពិនិតយនផធសពា៉ះសលីក្ដំបូង (តារាងទី១៤)។ 

តារាងទី១៤: ចំនួនស្តសតមីាននផទឆពាឹះខដលបានមកពិនតិយខថទនំផទឆពាឹះឆលើកដំបូង 
ឆដាយខបងខចកឆៅតាមការឆរបើរបាសឆ់សវា 

សចូនាករ 
ចំនួន 

សរបុ 
ឆសវាសាធារណៈ ចុឹះពនិិតយតទ ល ់

ចំនួនស្តេថោីននផធសពា៉ះថ្ដលបានមក្ពនិិតយ
ថ្ថទ ំ នផធសពា៉ះសលីក្ដំបូង ៧១៤០៩នាក់្ ០ ៧១៤០៩នាក់្ 

ក្បុងចំសណាមស្តេថីោននផធសពា៉ះចំននួ៧១៤០៩នាក់្ ថ្ដលបានមក្ទទួលសេវាពិនិតយ និងថ្ថទំ
នផធសពា៉ះដំបូង ោនស្តេថីោននផធសពា៉ះចំនួន ៦៤៦៥២នាក់្ បានទទលួសេវាផថល់របឹក្ា និងសធវីសតេថឈាម
រក្សមសរាគសអដេ៍សដាយេម័រគចិតថ និងរក្ាការេោង ត់ ក្បុងសនា៉ះោនស្តេថីោននផធសពា៉ះចំននួ៥៥៦១៥នាក់្ 
មិនធាល ប់បានទទួលសេវាផថល់របឹក្ា និងសធវីសតេថឈាមរក្សមសរាគសអដេ៍ និងោនស្តេថីចំននួ ៩០៣៧នាក់្ 
បានដឹងពីសាទ នភាពផធុក្សមសរាគសអដេ៍ពីមុនរចួមក្សហយី (តារាងទី១៥)។  

តារាងទី១៥ : ចំននួស្តសតមីាននផទឆពាឹះខដលបានមកពិនតិយនផទឆពាឹះឆលើកដបំូងឆដាយ
ខបងខចកឆៅតាមរបឆភទកនងុការឆធវើឆតសតឈាមរកឆមឆរាគឆអដស ៍

សចូនាករ ចំនួន សរបុ 
មិនធាល ប់ឆធវើឆតសត ធាល ប់ឆធវើឆតសត 

ចំនួនស្តេថោីននផធសពា៉ះថ្ដលបានមក្ពនិិតយថ្ថទនំផធសពា៉ះ
សលីក្ដំបូងថ្ដលបានសធវីសតេថឈាមរក្សមសរាគសអដេ៍ ៥៥៦១៥នាក់្ ៩០៣៧នាក់្ ៦៤៦៥២នាក់្ 

សបីនិោយពីលទនភាពក្បុងការទទលួសេវាផថល់របឹក្ា និងសធវីសតេថឈាមរក្សមសរាគសអដេ៍
សដាយេម័រគចិតថក្បុងចំសណាមស្តេថីោននផធសពា៉ះថ្ដលបានមក្ពិនិតយ និងថ្ថទនំផធសពា៉ះសលីក្ដំបូងគឺោន
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ចំននួ៧១៤០៩នាក់្ ក្បុងសនា៉ះោនស្តេថីចំននួ៦៤៦៥២នាក់្ ថ្ដលទទលួសេវាផថល់របឹក្ា និងសធវីសតេថ
ឈាមរក្សមសរាគសអដេ៍សដាយេម័រគចិតថ និងរក្ាការេោង ត់ ថ្ដលសេមនឹីង៩០,៥៤% (តារាងទី១៦)។ 

តារាងទី១៦:  អរតាស្តសតមីាននផទឆពាឹះ បានទទលួឆសវាផតលរ់បកឹា  និងឆធវើឆតសតឈាម
រកឆមឆរាគឆអដសឆ៍ដាយសនរ័គចតិត និងរកាការសមាា ត ់

សចូនាករ 
ចំននួស្តសតីដែលបាន
ពិនិត្យផ្ផទខ ឹះែំបងូ 

ចំននួស្តសតីមកពិនិត្យ
ផ្ផទខ ឹះែំបងូដែល 
បានខ្វីខត្សត 

ភាគ្រយ 

អរតាស្តេថីោននផធសពា៉ះថ្ដលទទលួសេវាផថល់
របឹក្ា និងសធវីសតេថឈាមរក្សមសរាគសអដេ៍
សដាយេម័រគចតិថ និងរក្ាការេោង ត់ 

  ៧១៤០៩នាក់្     ៦៤៦៥២នាក់្ ៩០,៥៤% 

 ក្បុងចំសណាមស្តេថីោននផធសពា៉ះចំនួន ៦៤៦៥២នាក់្ ថ្ដលបានទទលួសេវាផថល់របឹក្ា និងសធវី
សតេថឈាមរក្សមសរាគសអដេ៍សដាយេម័រគចិតថគឺោនស្តេថីោននផធសពា៉ះចំនួន ១២៦៦៤នាក់្ បានដឹងពី
លទនផលសតេថគឺសេមីនឹង ១៩,៥៩ ភាគរយ (តារាងទី១៧)។  

តារាងទី១៧:    អរតាស្តសតមីាននផទឆពាឹះខដលបានទទលួលទធផលឆធវើឆតសតឈាមរក       
ឆមឆរាគឆអដសឆ៍ដាយសនរ័គចិតតនិងរកាការសមាា ត់ 

សចូនាករ 
ចំននួស្តសតីមកពិនិត្យ
ផ្ផទខ ឹះែំបងូដែល
បានខ្វីខត្សត 

ចំននួស្តសតីមានផ្ផទ
ខ ឹះដែលែឹង 
លទធផលខត្សត 

ភាគ្រយ 

អរតាស្តេថីោននផធសពា៉ះថ្ដលបានទទួលលទន
ផលសតេថឈាមរក្សមសរាគសអដេ៍ ៦៤៦៥២នាក់្   ១២៦៦៤នាក់្ ១៩,៥៩ 

ក្បុងចំសណាមស្តេថីោននផធសពា៉ះចំននួ ១២៦៦៤នាក់្ ថ្ដលបានទទលួលទនផលពីការសធវីសតេថ
ឈាមរក្សមសរាគសអដេ៍ ោនស្តេថីោននផធសពា៉ះថ្ដលោនលទនផលវជិជោនចំនួន៤៣នាក់្ គឺសេមីនឹង
០.៣៥%។ (តារាងទី១៨)។ 

តារាងទី១៨:  អរតាផទុកឆមឆរាគឆអដសក៍នងុចំឆណ្ឋមស្តសតមីាននផទឆពាឹះខដលបាន ឆធវើឆតសត
រកឆមឆរាគឆអដស ៍

                សចូនាករ 
ចំននួស្តសតមីានផ្ផទខ ឹះ
ដែលបានទទលួ 
លទធផលខ្វីខត្សត 

ចំននួស្តសតមីានផ្ផទខ ឹះ 
ដែលមានលទធផល
ខត្សតវិជជមាន 

ភាគ្រយ 

អរតាស្តេថីោននផធសពា៉ះផធុក្សមសរាគសអដេ៍ ១២៦៦៤នាក់្ ៤៣នាក់្ ០.៣៥ 
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សៅក្បុងរយៈសពលដូចោប សន៉ះថ្ដរ ោនស្តេថីោននផធសពា៉ះផធុក្សមសរាគសអដេ៍ថ្ដលបានទទលួ  
ការពាបាល បង្កា រការចមលងសមសរាគសអដេ៍ពីោថ យសៅកូ្ន៤០នាក់្ សហយីស្តេថីោននផធសពា៉ះផធុក្សមសរាគ 
សអដេ៍ថ្ដលបានទទលួសេវាពាបាលសដាយឱ្េថរបឆ្ងំសមសរាគសអដេ៍ោនចំនួន ៧៤នាក់្ និងស្តេថី
ថ្ដលោននផធសពា៉ះផធុក្សមសរាគសអដេ៍បានទទលួការបង្កា រការចមលងសមសរាគសអដេ៍ ពីោថ យសៅកូ្នក្បុង
សពលេំរាលចំននួ២៧នាក់្ (តារាងទី១៩)។ 

តារាងទី១៩: លទធផលននស្តសតមីាននផទឆពាឹះខដលទទលួឆសវាបង្កា រការចមលងឆមឆរាគ  ឆអ
ដសព៍ីមាត យឆៅកនូ 

សចូនាករ ចំននួ 
១ ចំនួនស្តេថោីននផធសពា៉ះទទលួការពាបាលបង្កា រការចមលងសមសរាគសអដេ៍ពីោថ យសៅកូ្ន ៤០ 

២ ចំនួនស្តេថោីននផធសពា៉ះទទលួការពាបាលសដាយឱ្េថរបឆ្ងំសមសរាគសអដេ៍ ៧៤ 

៣ 
ចំនួនស្តេថោីននផធសពា៉ះទទលួការពាបាលបង្កា រការចមលងសមសរាគសអដេ៍ពីោថ យសៅកូ្នក្បុង
សពលេំរាល ២៧ 

៤.៤.៣  សមទិធផលផ្នការផតលខ់សវា 
សោងសៅតាមរបាយការណ៍របេ់មជឈមណឍ លជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ សេីថ្េផក្ និង

កាមសរាគ គិតរតឹមរតីោេទី៤ឆ្ប ២ំ០១៧ សន៉ះ ោន៦៩ក្ថ្នលងថ្ដលបានផថល់សេវាថ្ថទ ំ និងពាបាល
ជំងឺឱ្កាេនិយម និងការពាបាលសដាយឱ្េថរបឆ្ងំសមសរាគសអដេ៍ ថ្ដលេទិតសៅក្បុងរេុក្របតិបតថិ
ចំននួ ៥៦ក្ថ្នលង សៅក្បុង ២៥ រាជធានី សេតថ ជូនដល់អបក្ផធុក្សមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ ថ្ដលក្បុង
សនា៉ះ ោន៤១ក្ថ្នលងថ្ដលោនផថល់សេវាថ្ថទ ំនិងពាបាលជំងឺឱ្កាេនិយម និងការពាបាលសដាយ   ឱ្
េថរបឆ្ងំសមសរាគសអដេ៍ដល់កុ្ោរ។  

៤.៤.៣.១ ខសវាដែទំអនកផទុកខមខរាគ្ខអែស ៍នងិអនកជំងឺខអែស ៍ 
ក. ខសវាផតលរ់ុឹកា នងិខ្វីខត្សតឈាមរកខមខរាគ្ខអែសខ៍ោយសមរ័គ្ 
   ចិត្តនិងរកាការសមាា ត្ ់(VCCT)  

ចំននួមណឍ លផថល់សេវារបឹក្ា និងសធវីសតេថឈាមរក្សមសរាគសអដេ៍សដាយេមរគ័ចិតថ និងរក្ា
ការេោង ត់ក្បុងរតីោេទី៤ ឆ្ប ២ំ០១៧ សន៉ះោន ៧០ក្ថ្នលង។ ក្បុងចំសណាមមណឍ លផថល់សេវារបឹក្ា និង
សធវីសតេថឈាមរក្សមសរាគសអដេ៍សដាយេមរគ័ចិតថ និងរក្ាការេោង ត់ទងំ៧០ក្ថ្នលង ោន៦៥ក្ថ្នលង  
ថ្ដលរគប់រគងសដាយសេវាេុេភាពសាធារណៈ និង៥ក្ថ្នលងដំសណីរការសដាយអងគការមិនថ្មនរដាឌ ភិបាល       
( អងគការ MEC ចំននួ១ អងគការ Center of Hope ចំននួ១  វទិាសាទ ន Pasteur ចំនួន១ និងគលីនិក្ឈូក្េ
ចំននួ២ក្ថ្នលង)។ ទនធឹមនឹងសន៉ះ សេវាសធវីសតេថឈាមរក្សមសរាគសអដេ៍រហ័េសដាយសជ្ញ៉ះឈាមសៅចុង
រោមនដ  បានពរងីក្ដល់មណឍ លេុេភាពថ្ដលោនចំននួជ្ញង ១០៤៩ ក្ថ្នលង ។  

េ. ការផតលខ់សវាខ្វីខត្សតឈាមរកខមខរាគ្ខអែស ៍ 
គិតរហូតដល់រតីោេទី៤ ឆ្ប ២ំ០១៧ អតិថិជនថ្ដលបានសធវីសតេថឈាមរក្សមសរាគសអដេ៍

សៅសេវាផថល់របឹក្ា និងសធវីសតេថឈាមរក្សមសរាគសអដេ៍សដាយេមរគ័ចិតថ និងរក្ាការេោង ត់ោនចំននួ 
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៧០.៦៦៥នាក់្ (របថ្ហល ៩៨,៣១% ននចំននួអតិថិជនចំនួន ៧១.៨៨១នាក់្ ថ្ដលមក្ពីសេវានានា) 
ថ្ដលក្បុងសនា៉ះោន៖ 

 កុ្ោរអាយុសេមីឬតិចជ្ញង ១៤ឆ្ប  ំចំនួន២.៦៧៧ នាក់្ (៣.៧៨%) 
 អតិថិជនោនអាយុចាប់ពី ១៥ ដល់ ៤៩ឆ្ប  ំចំនួន៥៩.៤៦៤នាក់្ (៨៤.១៤%) 
 អតិថិជនោនអាយុសលីេពី ៤៩ឆ្ប  ំោនចំននួ ៨.៥២៤នាក់្ (១២.០៦%) 
 អតិថិជនជ្ញស្តេថីចំនួន ៣៧.៨៧៧នាក់្ (៥២.៨៩%)   
 អបក្ជំងឺរសបងសធវីសតេថឈាមរក្សមសរាគសអដេ៍ចំនួន ៤.០៤២នាក់្ ថ្ដលោនសតេថវជិជោន
សមសរាគសអដេ៍ ោនចំនួន៧៩នាក់្។ 

 អតិថិជនេរុបចំនួន៣.៧០៩នាក់្ (៥.២៤%) (រមួទងំអបក្ជំងឺរសបង) ថ្ដលបានសធវីសត
េថឈាមរក្សមសរាគសអដេ៍ោនលទនផលវជិជោនននការឆលងសមសរាគសអដេ៍ សៅតាម
មណឍ លផថល់សេវារបឹក្ានិងសធវីសតេថឈាមរក្សមសរាគសអដេ៍សដាយេមរគ័ចិតថ  និងរក្ាការ
េោង ត់ទូទងំរបសទេ។  
គ្.  ការផតលខ់សវាខរកាយខ្វីខត្សតឈាមរកខមខរាគ្ខអែស ៍ 

គិតរហូតដល់ចុងរតីោេទី៤ ឆ្ប ២ំ០១៧ ោនអតិថិជនចំននួ ៧០.០៩៣នាក់្ 
(៩៩.១៩%) ននអតិថិជនេរុប (៧០.៦៦៥នាក់្) ថ្ដលសធវីសតេថឈាមសមសរាគសអដេ៍បានទទលួលទន
ផល និងការផថល់របឹក្ាសរកាយសពលសធវីសតេថឈាមរក្សមសរាគសអដេ៍សៅមណឍ ល VCCT ទូទងំរបសទេ។ 

ឃ. ខសវាដែទំ នងិការពាបាលខោយឱសែរុឆំងខមខរាគ្ខអែស ៍ 
 គិតមក្រតឹមចុងរតីោេទី៤ ឆ្ប ២ំ០១៧ ោនសេវាថ្ថទ ំ និងការពាបាលសដាយឱ្េថ
របឆ្ងំសមសរាគសអដេ៍ចំននួ៦៩ក្ថ្នលង ថ្ដលេទិតសៅក្បុងរេុក្របតិបតថិចំនួន៥៦ សៅក្បុងរាជធានី សេតថ
ចំននួ២៥។ ក្បុងចំសណាមសេវាទងំ៦៩ក្ថ្នលង គឺសេវាចំននួ ៦៥ ក្ថ្នលងេទិតសៅសរកាមការរគប់រគង
សដាយរដាឌ ភិបាល និងសេវាចំននួ៤ក្ថ្នលងសទៀតដំសណីរការសដាយអងគការមិនថ្មនរដាឌ ភិបាល និងោន  សេ
វាទទលួការពិនិតយ និងពាបាលជំងឺកុ្ោរផធុក្សមសរាគសអដេ៍ចំនួន ៤១ក្ថ្នលង  សៅក្បុងរេុក្របតិបតថិចំននួ 
៣៥។ 

គិតរតឹមចុងរតីោេទី៤ ឆ្ប ២ំ០១៧ ោនអបក្ជំងឺេក្មមេរុបចំននួ ៥៨.៥១៦ នាក់្ថ្ដល
ក្បុងសនា៉ះោន ៥៥.១០៨នាក់្ ជ្ញមនុេសសពញវយ័ និង ៣,៤០៨ នាក់្ ជ្ញកុ្ោរកំ្ពុងទទលួការពាបាល
សដាយឱ្េថរបឆ្ងំសមសរាគសអដេ៍។ (រូបភាពទី១)។ 
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រូបភាពទី១: និនាប ការចំនួនទីក្ថ្នលង និងអបក្ផធុក្សមសរាគសអដេ៍ថ្ដលផថល់ និងទទលួសេវាពាបាលសដាយ
ឱ្េថរបឆ្ងំសមសរាគសអដេ៍ពីឆ្ប  ំ២០០១ ដល់រតីោេទី៤ ឆ្ប  ំ២០១៧ 

 
 

គិតរតឹមរតីោេទី៤  ឆ្ប ២ំ០១៧  ោនអបក្ផធុក្សមសរាគសអដេ៍  និងជំងឺសអដេ៍សពញវយ័ចំននួ
៥៥,១០៨នាក់្ និងកុ្ោរចំនួន ៣,៤០៨នាក់្ កំ្ពុងទទួលសេវាផថល់ឱ្េថរបឆ្ងំសមសរាគសអដេ៍។  
(រូបភាពទី២)។ 

រូបភាពទី២:  និនាប ការអបក្ផធុក្សមសរាគសអដេ៍កុ្ោរ  និងមនុេសសពញវយ័ថ្ដលបានទទលួសេវាពាបាល 
សដាយឱ្េថរបឆ្ងំសមសរាគសអដេ៍ពីឆ្ប  ំ២០១៣ ដល់រតីោេទី៤ ឆ្ប  ំ២០១៧។ 
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ង. ការបញ្ជូនអនកជំងឺឆៅទទលួឆសវាកខនលងឆផសងការឆបាឹះបងក់ារពាបាល    
និងការសាល ប ់ 

គិតរហូតដល់ចុងរតីោេទី៤ ឆ្ប ២ំ០១៧ ោនចំនួនអបក្ជំងឺដូចខាងសរកាម៖ 
 ោនអបក្ជំងឺចំននួ៣.៨៩៦នាក់្ (ថ្ដលោនអបក្ជំងឺសពញវយ័ចំននួ ៣.៥៨២នាក់្ និង 

កុ្ោរចំននួ ៣១៤នាក់្) កំ្ពុងទទលួបានការពាបាលសដាយឱ្េថរបឆ្ងំសមសរាគសអដេ៍រតូវ
បានបញ្ជូ នសៅទទលួសេវាART ថមីថ្ដលេទិតសៅជិតពកួ្សគ។  

 ោនអបក្ជំងឺថ្ដលកំ្ពុងពាបាលសដាយឱ្េថរបឆ្ងំសមសរាគសអដេ៍ចំននួ ១.៩៦៦នាក់្ 
បានសបា៉ះបង់ការពាបាល (ថ្ដលោនអបក្ជំងឺសពញវយ័ចំនួន ១.៨៤៦នាក់្ និងកុ្ោរចំនួន  
១២០នាក់្)។ 

 ោនអបក្ជំងឺចំននួ៦៩៥នាក់្ សផសងសទៀតបានសាល ប់ (អបក្ជំងឺសពញវយ័ចំននួ៦៧០នាក់្ 
និងកុ្ោរចំននួ២៥នាក់្)។  

៤.៥  វឌ្ឍនភាព នងិសមិទធផលកនងុការអនុវតតយទុធសាស្តសតទី៣: កាត់បនថយ
ផលប៉ែឹះពាល ់ននឆមឆរាគឆអដស ៍និងជំងឆឺអដស ៍តាមរយៈការបឆងាើនការ
រគបដណត ប់ អនតរាគមន៍ខដលមានគុណភាព និងរបសទិធភាព 
ការបញ្ចូ លរគួសាររងផលប ៉ះពាល់សដាយសារសមសរាគសអដេ៍ និងជនង្កយរងសរោ៉ះក្បុង

ដំសណីរការកំ្ណត់អតថេរដ ណរគួសាររកី្រក្ ៖ 
 េរមបេរមួលសរៀបចំកិ្ចចរបជំុរកុ្មការង្ករបសងាីតបរោិកាេោរំទការសឆលីយតបសមសរាគ

សអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍េរោប់រកុ្មរបជ្ញជនរបឈមមុេេពេ់សៅសេតថបនាធ យោនជ័យ។ 
 បានសរៀបចំបញ្ជ ីសឈាម ៉ះអបក្ផធុក្សមសរាគសអដេ៍ និងអបក្ជំងឺសអដេ៍ សដីមផចីងរក្ងបញ្ជ ី

រគួសាររកី្រក្េរោប់េោភ េ និងសផធៀងតធ ត់បញ្ជ ីសឈាម ៉ះអបក្ជំងឺសអដេ៍ សដីមផីសផញីសៅរក្េួង
ថ្ផនការរមួោនសេតថឧតថរោនជ័យ សេតថកំ្ពង់ធំ និងរាជធានីភបំសពញ ឆ្ប ២ំ០១៨។         

          (តារាងទី២០)(ឧបេមព័ន១១)។  
តារាងទី២០: សមិទធផលននកមុារង្កយរងឆរោឹះឆដាយសារជំងឺឆអដសប៍ានទទួលការ 

ោរំទសងគមកនងុឆែតតចនំួន៣ 

សចូនាករ 
ចំននួកមុារងាយរងខរោឹះ
បានទទលួការោំរទសងគម 

ចំននួកមុារងាយរង
ខរោឹះខោលខៅ 

សមិទធ
ផល (%) 

ចំនួន (#) កុ្ោរង្កយរងសរោ៉ះ
រាជធាន ី សេតថថ្ដលបានទទលួ
ការោរំទេងគម។ 

 
១៦៥ 

 
៣៨០១   ៤.៤៣ 
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៤.៦  វឌ្ឍនភាព និងសមទិធផលកនងុការអនុវតតយទុធសាស្តសតទី៤: ការដឹកនា ំ
សរមបសរមលួភាគីពាក់ព័នធ ការឆកៀរគរ នងិខបងខចកធនធាន (ជ្ញយទុធ
សាស្តសតពាក់ព័នធនឹងយទុធសាស្តសតទងំ៥ឆទៀត) 
ក្បុងការពរងឹងការដឹក្នាកំារសឆលីយតបទូលំទូលាយ និងពហុវេ័ិយសៅនឹងការរាលដាលសមសរាគ

សអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ សៅទូទងំរបសទេ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ បានសរបីរបាេ់នូវសវទិកា
ចំបងដូចជ្ញកិ្ចចរបជំុ ការបណថុ ៉ះបណាថ ល និងការចុ៉ះរបារេ័យទក់្ទងតធ ល់ជ្ញមួយនឹងគណៈក្ោម ធិការ
របយុទននឹងជំងឺសអដេ៍រក្េួងរដឌសលខាធិការដាឌ ន រាជធានី សេតថ េណឍ  រេុក្ រក្ុង និងេង្កា ត់  ុ ំសដីមផី
រតតួពិនិតយនូវវឌណនភាព បរា ការលំបាក្  និងផថល់ការោរំទជ្ញដំសណា៉ះរសាយ  ឬជ្ញអនុសាេន៍។ល។  

 ៤.៦.១  ការង្ករដឹកនា ំរគប់រគង សរមបសរមលួការឆឆលើយតបទលូទំលូាយ នងិពហុ
វិសយ័ឆៅនឹងឆមឆរាគឆអដស ៍ ជំងឺឆអដស ៍

- កិ្ចចរបជំុថ្នប ក់្ដឹក្នាអំាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍  បានអនុម័តជ្ញសោលការណ៍នូវការ
សរៀបចំថ្ផនការយុទនសាស្តេថជ្ញតិសឆលីយតបនឹងសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍សលីក្ទី៥ ឆ្ប ២ំ០១៩ ដល់ 
ឆ្ប ២ំ០២៣ ។ 

- កិ្ចចរបជំុរកុ្មការង្កររមួោប រវាងរដាឌ ភិបាល និងនដគូអភិវឌណសលីការង្កររបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍
សលីក្ទី១ ឆ្ប ២ំ០១៨ សដាយេំសរចបាននូវៈ 

 ការសធវីបចចុបផនបភាពេថីពីការអនុវតថគសរោងមូលនិធិេក្លឆ្ប ២ំ០១៨ ដល់២០២០។ 
 ឯក្ភាពសលីការសរៀបចំថ្ផនការយុទនសាស្តេថជ្ញតិេរោប់ការសឆលីយតបសមសរាគសអដេ៍ និង
ជំងឺសអដេ៍ជ្ញពហុវេ័ិយសលីក្ទី៥។ 

 ឯក្ភាពសលីរបាយការណ៍វាយតនមល សលីការសរតៀមសឆលីយតបការង្ករចំសពា៉ះសមសរាគសអដេ៍  
និងជំងឺសអដេ៍ក្បុងដំណាក់្កាលអនថរកាល។ 

- ឯក្ឧតថមរបធាន អ.ជ.ប.ជ.អ បានដឹក្នាកិំ្ចចរបជំុសលីក្ទី២  ននយនថការេរមបេរមួល
មូលនិធិេក្លេរោប់មណឍ លតំបន់អាេុីបា េុីហវកិ្ខាងលិច ននរកុ្មរបឹក្ាភិបាលមូលនិធិេក្ល នានថង
ទី២៥ ថ្េ សមសា ឆ្ប ២ំ០១៨ សៅេណាឌ ោរអងគរេិនជូរ ីសេតថសេៀមរាប។  ឯក្ឧតថមសទេរដឌមស្តនថី សអៀង មូល ី
រតូវបានសរជីេតាងំជ្ញេោជិក្រកុ្មរបឹក្ាភិបាលមូលនិធិេក្លេរោប់មណឍ លតំបន់អាេុីបា េុីភិច។  

- ថ្នប ក់្ដឹក្នា ំ អ.ជ.ប.ជ.អ បានដឹក្នាេំរមបេរមួលកិ្ចចរបជំុគណៈក្ោម ធិការេរមបេរមួល
មូលនិធិេក្លក្មពុជ្ញ (CCC)  សដីមផពិីភាក្ា និងពិនិតយសៅសលីវឌណនភាព និងលក្ខេណឍ េរោប់ការ
ចាប់សផថីមននការអនុវតថគសរោងក្មមវធីិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍  រសបង និងរគុនចាញ់េរោប់ឆ្ប ២ំ០១៨ 
ដល់ឆ្ប ២ំ០២០។  

- ពិធីសផធរតំថ្ណងរបធានគណៈក្ោម ធិការេរមបេរមួលមូលនិធិេក្លពី ឯក្ឧតថមសទេរដឌមស្តនថី 
សអៀង មូល ី របធានអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ និងរបធានគណៈក្ោម ធិការេរមបេរមួលមូល
និធិេក្ល (CCC) ជូនដល់ឯក្ឧតថម ថ្ហម វណតឌី  អនុរដឌសលខាធិការរក្េួងសេដឌកិ្ចច និងហរិញ្ដវតទុ 
និងជ្ញរបធានអាណតថិថមីរបេ់ CCC សៅទីេថីការរក្េងួសេដឌកិ្ចច និងហរិញ្ដវតទុ។ 
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- ថ្នប ក់្ដឹក្នា ំអ.ជ.ប.ជ.អ បានេរមបេរមួលកិ្ចចរបជំុរកុ្មការង្ករធានានិរនថរភាពននការ សឆលីយ
តបសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ចំននួ ២សលីក្ សដាយេសរមចបានឯក្សារេថីពីការវាយតនមលសលីការ
សរតៀមសឆលីយតបចំសពា៉ះសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ ថ្ដលោនថ្ផនទីចងាុលផលូវ (Roadmap) បង្កា ញពី
ការរបឈម (Identify Risk)ថ្ផនការយុទនសាស្តេថ និងថ្ផនការេក្មមភាព េរោប់ដំណាក់្កាលអនថរកាល។  

- អគគសលខាធិការដាឌ នបានេរមបេរមួលកិ្ចចរបជំុរកុ្មរបឹក្ាបសចចក្សទេ អ.ជ.ប.ជ.អ ចំននួ៤សលីក្ 
 សធវីការផសពវផាយសេចក្ថីេសរមចចិតថ កិ្ចចរបជំុសពញអងគ អ.ជ.ប.ជ.អ សលីក្ទី២ ឆ្ប ំ
២០១៧។ 

 សរៀបចំរបាយការណ៍វឌណនភាពជ្ញសទៀងទត់េថីពីការសឆលីយតបសមសរាគសអដេ៍   និងជំងឺសអដេ៍ 
 ថ្ចក្រថំ្លក្ចំសណ៉ះដឹង ជំនាញ និងបទពិសសាធន៍ េថីពីការសឆលីយតបចំសពា៉ះសមសរាគសអដេ៍ 
និងជំងឺសអដេ៍ពីរក្េួង សាទ ប័ន និងអងគការជ្ញនដគូ។  

 ពិភាក្ាថ្េវងរក្ដំសណា៉ះរសាយការង្ករបសចចក្សទេ ជូនេោជិក្អ.ជ.ប.ជ.អ ។  
- ថ្នប ក់្ដឹក្នា ំអ.ជ.ប.ជ.អ បានអសញ្ជ ីញជ្ញអធិបតីទទួលអំសណាយអាហារបំប នេុេភាព សេមរបូ

ប ីយូទិក្ (KEM Probiotic) ពីមូលនិធិគីណាល់ តំណាងសដាយសលាក្ឱ្េថបណឍិ ត នហ លអីា ង 
របធានមូលនិធិ និងជ្ញរបធានេហរោេផលិតឱ្េថសប សប អឹម និងរកុ្មហ ុនេនហវសីរល។  

- អគគសលខាធិការដាឌ ន អ.ជ.ប.ជ.អ បានេរមបេរមួលកិ្ចចរបជំុរបចារំតីោេននរកុ្មការង្ករ  
បសចចក្សទេថ្នប ក់្ជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ ក្បុងចំសណាមបុរេរេលាញ់បុរេ និងរេីរេេ់សដីមផ ី  
តាមដានវឌណនភាព  និងរបេិទនភាពននការអនុវតថថ្ផនការ។ 

- អគគសលខាធិការដាឌ ន អ.ជ.ប.ជ.អ ដឹក្នាំកិ្ចចពិភាក្ាសលីេំសណីេុំកិ្ចចេហការជ្ញមួយ
រក្េួងសាធារណការ និងដឹក្ជញ្ជូ នក្បុងការអនុវតថក្មមវធីិយុទននាការផសពវផាយអប់រអំំពីសមសរាគសអដេ៍ 
និងជំងឺសអដេ៍ ក្បុងេហគមន៍តាមបណាថ យផលូវជ្ញតិសលេ៣ (កំ្ពត-វាលសរញ) និងផលូវជ្ញតិសលេ ៧ 
(តផូង មុ-ំរក្សច៉ះ) សរកាមគសរោងរគប់រគងផលូវថបល់ទី២ (Road Asset Management Project-II: 
RAMP-II) ។ 

៤. ៧  វឌ្ឍនភាព និងសមិទធផលកនងុការអនុវតតយទុធសាស្តសតទី៥:  ´បងានិងបឆងាើត
បរសិាថ នការោរំទតាមរយៈការយលដ់ឹងនងិការអនុវតតចាប ់ និងឆោល
នឆោបាយឱ្យកាន់ខតរបឆសើរឆឡើង  
អ.ជ.ប.ជ.អ បនថេហការជ្ញមយួគណៈក្ោម ធិការេរមបេរមួលមូលនិធិេក្លក្បុងការ

បនថថ្េវងរក្ការោរំទថវកិាជ្ញបនថសទៀតសរកាយឆ្ប ២ំ០១៩។ 
អ.ជ.ប.ជ.អ បនថេហការជ្ញមយួរក្េួងសេដឌកិ្ចច និងហរិញ្ដវតទុ ក្បុងការបសងាីនថវកិាជ្ញតិ

សដីមផបំីសពញនូវការធាល ក់្ចុ៉ះនូវការោរំទថវកិាអនថរជ្ញតិជ្ញបនថបនាធ ប់។ 
អ.ជ.ប.ជ.អ បានបញ្ច ប់នូវការក្សាងគំសរាងថ្ផនការថវកិាជ្ញតិឆ្ប ២ំ០១៩ សដីមផសីេបេុីំការ

អនុម័តពីរក្េងួសេដឌកិ្ចច និងហរិញ្ដវតទុ។ 
អ.ជ.ប.ជ.អ បានេហការជ្ញមយួរក្េួងមហានផធ ក្បុងការបស្តរជ បថវកិារបយុទននឹងជំងឺ 

សអដេ៍ សៅក្បុងថ្ផនការវនិិសោគ ុ ំេង្កា ត់ ។ 
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៤.៨  វឌ្ឍនភាព នងិសមទិធផលកនងុការអនវុតតយទុធសាស្តសតទ៦ី: បឆងាើនរបពន័ធ
តាមដាន និងវាយតនមលការឆឆលើយតបឆមឆរាគឆអដស ៍ និងជំងឺឆអដស ៍     
ខតមួយ(ទងំកនងុវិសយ័សខុាភិបាលនិងវិសយ័ដនទឆទៀត)(ជ្ញយទុធសាស្តសត
ពាក់ព័នធនឹងយទុធសាស្តសតទងំ  ៥  ឆទៀត)   

 ៤.៨.១  ឆោលការណ៍ខណនាជំ្ញតសិតពីីការរតតួពិនិតយ  និងវាយតនមល 
 

សោលការណ៍ថ្ណនាជំ្ញតិេថីពីការរតួតពិនិតយ និងវាយតនមលថ្ផនការយុទនសាស្តេថជ្ញតិសឆលីយ
តបសៅនឹងការរាលដាលសមសរាគសអដេ៍ ថ្ដលបានបសងាីតស ងីក្បុងឆ្ប ២ំ០០៨ និងបានសធវីការពិនិតយ
ស ងីវញិឱ្យបានេមរេបសៅនឹងថ្ផនការយុទនសាស្តេថជ្ញតិទូលំទូលាយ និងពហុវេ័ិយសៅនឹងការរាល
ដាលសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍សលីក្ទី៤ (ឆ្ប ២ំ០១៥-ឆ្ប ២ំ០២០) ថ្ដលក្បុងសនា៉ះោនការថ្ក្
េរមួលមយួចំននួសៅសលីរបព័ននលំហូរទិនបន័យ និងោនការថ្ក្េរមលួសលីការកំ្ណត់នូវេូចនាក្រមយួ
ចំននួ និងវធីិសាស្តេថក្បុងការរបមូលទិនបន័យផងថ្ដរ។ របព័ននរតួតពិនិតយ និងវាយតនមលជ្ញតិសន៉ះគឺអាច
ធានាបាននូវការចាប់យក្ទិនបន័យននការសឆលីយតបសៅនឹងសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍សៅទូទងំ
របសទេសដាយោនការលំហូរពីថ្នប ក់្មូលដាឌ នដូចជ្ញមក្ពីគណៈក្ោម ធិការរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ រក្ុង 
រេុក្ េណឍ  សលខាធិការដាឌ ន  គណៈក្ោម ធិការរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍រាជធានីសេតថមក្សលខាធិការដាឌ ន
គណៈក្ោម ធិការរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ រក្េួងរដឌសលខាធិការដាឌ ន និងចុងសរកាយបំផុតគឺមក្នាយក្
ដាឌ នថ្ផនការ រតួតពិនិតយ  វាយតនមល និងរសាវរជ្ញវននអគគសលខាធិការដាឌ ន អ.ជ.ប.ជ.អ  ថ្ដលជ្ញអបក្
រគប់រគង និងវភិាគទិនបន័យទងំអេ់សនា៉ះឱ្យកាល យជ្ញព័ត៌ោនននការសឆលីយតបជ្ញតិសៅនឹងការរាលដាល      
សមសរាគសអដេ៍ សហយីសធវីការចងរក្ងឱ្យសៅជ្ញរបាយការណ៍ជ្ញតិ។ 

សោលការណ៍ថ្ណនាជំ្ញតិបានកំ្ណត់ចាេ់នូវការវាេ់ថ្វងពីវឌណនភាព របេិទនភាព និង
េមិទនផលពីការអនុវតថ “ ថ្ផនការយុទនសាស្តេថជ្ញតិទូលំទូលាយ និងពហុវេ័ិយសឆលីយតបសៅនឹងការរាល
ដាលសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍សលីក្ទី៤ “ ។  

៤.៨.២  ខផនការយទុធសាស្តសតជ្ញតិ និងខផនការសកមមភាព 

- សៅក្បុងឆោេទី១ ឆ្ប ២ំ០១៨សន៉ះ អគគសលខាធិការដាឌ ន អ.ជ.ប.ជ.អ បានសរៀបចំថ្ផនការ
េក្មមភាពរបចាឆំ្ប ២ំ០១៨ របេ់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍។ សរៀបចំ និងេរមបេរមួលក្បុង
េិកាខ សាលាវបិេសនា េថីពីការពិសរោ៉ះសោបល់សលីការង្ករថ្ដលបានអនុវតថសៅក្បុងឆ្ប ២ំ០១៨ និងពិនិតយ
ពិភាក្ាថ្ផនការេរោប់ ឆ្ប ២ំ០១៨ សៅសេតថសកា៉ះកុ្ង។ 

- បានដឹក្នា ំ និងេរមបេរមួលរកុ្មការង្ករជ្ញតិក្បុងការពិភាក្ា េថីពីការពិនិតយស ងីវញិនូវ
ថ្ផនការយុទនសាស្តេថជ្ញតិសលីក្ទី៤ និងការសធវីថ្ផនការយុទនសាស្តេថជ្ញតិសឆលីយតបសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺ
សអដេ៍សលីក្ទី៥ សដាយបានបសងាីតរកុ្មការង្ករយុទនសាស្តេថសរៀបចំគសរោងថ្ផនការេក្មមភាព និងតរមូវ
ការថវកិា ។  

- បាននិងកំ្ពុងចូលរមួផថល់ធាតុចូលេរោប់សធវីថ្ផនការយុទនសាស្តេថ(SNDP)អភិវឌណជ្ញតិរបេ់
រាជរដាឌ ភិបាលឆ្ប ២ំ០១៩ ដល់ឆ្ប ២ំ០២៣ ថ្ដលេរមបេរមួលសដាយរក្េួងថ្ផនការ។  
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- បានបញ្ច ប់ថ្ផនការេក្មមភាពនាយក្ដាឌ ន និងថ្ផនការេក្មមភាពរបេ់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទន 
នឹងជំងឺសអដេ៍េរោប់ឆ្ប ២ំ០១៨  និងឆ្ប ២ំ០១៩។ 

 ៤.៨.៣  ការរគប់រគងទនិនន័យ 
- សៅក្បុងឆោេទី១  ឆ្ប ២ំ០១៨សន៉ះ ទក់្ទងនឹងក្បុងការពរងឹងរបព័ននរគប់រគងទិនបន័យជ្ញតិ    

អគគសលខាធិការដាឌ នអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ បានបនថការសរបីរបាេ់ក្មមវធីិរបេ់ជ្ញតិដ៏ោន
េកាថ នុពលក្បុងការរក្ាទុក្ទិនបន័យ និងការសរបីរបាេ់បានទូលំទូលាយ។ មា ងសទៀតអាជ្ញញ ធរជ្ញតិ
របយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ បានបញ្ជូ នមស្តនថីថ្ផបក្រគប់រគងទិនបន័យសៅអភិបាលសៅថ្នប ក់្សរកាមជ្ញតិ សដីមផី
េរមបេរមួលដល់ការង្កររគប់រគងទិនបន័យឱ្យបានកាន់ថ្តរបសេរី។ 

- បានសរៀបចំរបាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលននការសឆលីយតបជ្ញតិទូលំទូលាយ និង ពហុវេ័ិយ
សៅនឹងសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍របចារំតីោេ របចាឆំោេ និងរបចាឆំ្ប ។ំ 

- បានបញ្ច ប់សេចក្ថីរពាងរបាយការណ៍វឌណនភាពននការសឆលីយតបសៅនឹងសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺ
សអដេ៍២០១៧ (GARPR 2017) សផញីជូនសៅអងគការេហរបជ្ញជ្ញតិ។  

- អ.ជ.ប.ជ.អ បានេហការជ្ញមយួមជឈមណឍ លជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ សេីថ្េផក្ និងកាមសរាគ 
ក្បុងការសធវីបចចុបផនបភាព Spectrum File សដីមផបីា ន់សាម ន និងទេសន៍ទយពីចំននួ និងអរតាផធុក្សមសរាគ
សអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ (HIV estimates and projections) ។ 

៤.៨.៤  ការផសពវផាយ និងឆរបើរបាសព់ត័៌មាន 

ក. ការឆរៀបចំ និងផសពវផាយរបាយការណ៍ 
ជ្ញលទនផលេំរាប់ឆ្ប ២ំ០១៨សន៉ះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍បានសរៀបចំជ្ញបនថ

បនាធ ប់នូវរបាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលក្បុងទរមង់ជ្ញរបាយការណ៍របចាថំ្េ របចាឆំោេ បាន
ជ្ញភាសាថ្េមរ និងជ្ញភាសាអង់សគលេ សដីមផសីផញីជូនសៅរាជរដាឌ ភិបាល រដឌេភាជ្ញតិ នដគូអភិវឌណ និងសធវីការ
ផសពវផាយជ្ញសាធារណៈ។ 

ែ. ការឆរៀបចំ និងផសពវផាយតាមឆគហទពំ័រ 
អគគសលខាធិការដាឌ នអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍បានបនថរគប់រគង និងដាក់្បញ្ចូ ល

ជ្ញបនថបនាធ ប់នូវឯក្សារថមីៗទងំអេ់ថ្ដលបានផលិតសចញសដាយេោជិក្ េោជិកា អាជ្ញញ ធរជ្ញតិ
របយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ទងំអេ់សៅក្បុងសគហទំព័ររបេ់ អ.ជ.ប.ជ.អ ។ សៅក្បុងឆោេទី១សន៉ះថ្ដរ ោន
ឯក្សារ និងព័ត៌ោនថមីៗ ជ្ញសរចីនថ្ដលបានដាក់្បញ្ចូ លសៅក្បុងសគហទំព័រថ្ដលក្បុងសនា៉ះរមួោនព័ត៌ោន 
េថីពីកិ្ចចរបជំុថ្នប ក់្ដឹក្នា ំពីវគគបណថុ ៉ះបណាថ ល ពីេិកាខ សាលា ពីកិ្ចចរបជំុថ្នប ក់្ជ្ញតិ និងថ្នប ក់្អនថរជ្ញតិ ពី
ព័ត៌ោនវទិាសាស្តេថនានា រពមទងំរបាយការណ៍សផសងៗជ្ញសរចីនសទៀត ក្បុងសនា៉ះោន អ.ជ.ប.ជ.អ  
បានសធវីបចចុបផនបភាពសគហទំព័ររបេ់េលួនជ្ញសទៀងទត់ សដាយបានដាក់្បញ្ចូ លឯក្សារបានចំនួន៦៩ 
សដាយោនអបក្ចូលអានចំនួន៥៦៦១ នាក់្ (ថ្េតុលា ឆ្ប ២ំ០១៧ ដល់ ថ្េឧេភា ឆ្ប ២ំ០១៨)។ 
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៤.៨.៥  ពរងងឹការរតតួពិនិតយការចំណ្ឋយថវកិាឆៅឆលើជងំឺឆអដស ៍
សដីមផតីាមដានឱ្យបានជ្ញរបចានូំវការចំណាយជ្ញតិសៅសលីការរបយុទននឹងសមសរាគសអដេ៍ និង

ជំងឺសអដេ៍សៅក្មពុជ្ញ អគគសលខាធិការដាឌ ន អ.ជ.ប.ជ.អ បានេរមបេរមួលការេិក្ាេថីពីការអសងាតជ្ញតិការ
ចំណាយសលីការរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ សលីក្ទី៦ ឆ្ប ២ំ០១៦ និង ឆ្ប ២ំ០១៧ (NASA VI 2016-2017)។ 
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៥. ខដនកណំត ់

សៅក្បុងឆោេទី១ ឆ្ប ២ំ០១៨សន៉ះ ជ្ញការក្ត់េំោល់ស ញីថ្នការផថល់របាយការណ៍ ោន
លក្ខណៈលារបសេីរជ្ញងឆោេមុនៗទងំបរោិណ និងគុណភាព។ ក្បុងសនា៉ះចំនួនទរមង់របមូលទិនបន័យ
បានសកី្នស ងីរហូតដល់ ១៨ រក្េួង (ក្បុង២៦រក្េួង សាទ ប័ន) ២២ រាជធានី សេតថ (សេតថថ្ដលមិនបាន
សផញីគឺ សេតថរព៉ះវហិារ  េធឹងថ្រតង និងសេតថរព៉ះេីហនុ ) និងអងគការមិនថ្មនរដាឌ ភិបាលចំនួន៥។  

ចំសពា៉ះេោជិក្ អ.ជ.ប.ជ.អ ថ្ដលបានសផញីទិនបន័យ ឬរបាយការណ៍មក្ អ.ជ.ប.ជ.អ គឺសៅ
មិនទន់ោនលក្ខណៈរគប់រជុងសរជ្ញយសៅស យីគឺសៅោនគោល ត និងេវ៉ះេុរកិ្តភាពននទិនបន័យ ឬ    
ព័ត៌ោនឧទហរណ៍គោល តចំនួនរក្ុមសោលសៅគោល តចំននួសេវា ។ល។ 

ភាពយតឺោ វននការទទលួបាននូវ ថវកិាជំនយួេរោប់ការចំណាយនាឱំ្យប ៉ះពាល់ោ ងខាល ងំ
សៅដល់ការពនាសពលក្បុងការអនុវតថេក្មមភាពគនលឹ៉ះមួយចំនួនដូចជ្ញកិ្ចចរបជំុដឹក្នា ំ  រគប់រគង  និង
េរមបេរមួលរបេ់    គណៈក្ោម ធិការ និងសលខាធិការដាឌ នរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ទងំសៅថ្នប ក់្ជ្ញតិនិង
ថ្នប ក់្សរកាមជ្ញតិ។ 

សលីេពីសន៉ះសៅសទៀត សាទ នភាពននក្តាថ របឈមនឹងការចមលងសមសរាគសអដេ៍ និងសាទ នភាពនន
ការសឆលីយតបសៅនឹងសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ ោនការថ្របរបួលខាល ងំណាេ់ថ្ដលអាចរារាងំផងថ្ដរ
សៅដល់វឌណនភាព និងេមិទនផលសៅក្បុងឆោេទី១ ឆ្ប ២ំ០១៨សន៉ះដូចជ្ញៈ 

 ចំននួរគឹ៉ះសាទ នក្មានថេបាយ និងចំននួស្តេថីបំសរសីេវាសៅតាមរគឹ៉ះសាទ នក្មានថេបាយ
ោនការសកី្នស ងី។ 

 ចំនួនអងគការេងគមេុីវលិ និងគសរោងថ្ផនការេក្មមភាពរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍មយួ
ចំនួនរតូវបញ្ច ប់សដាយសារថ្តោម នការោរំទថវកិា ជ្ញពិសេេគសរោងថ្ដលអនុវតថសដាយ
អងគការមិនថ្មនរដាឌ ភិបាលថ្ដលសធវីការង្ករសៅតាមេហគមន៍ និងរកុ្មសោលសៅថ្ដល
របឈមេពេ់នឹងការចមលងសមសរាគសអដេ៍។  

 សៅោន ុ ំេង្កា ត់ និងអនថរមនធីរមយួចំនួនធំថ្ដលមិនទន់បានបញ្ចូ ល ឬបស្តរជ បការង្ករ
សអដេ៍សៅក្បុងថ្ផនការេក្មមភាពេបូលរបេ់េលួនសៅស យី។ 

 សៅោនការលំបាក្ក្បុងការចុ៉ះអប់រផំសពវផាយសដាយតធ ល់ សៅដល់ស្តេថីបំសរសីេវាក្មានថ
មយួចំនួនដូចជ្ញកាេុីណូ និងការា អូសេ (សេតថរព៉ះេីហនុ) សដាយពិបាក្េរមបេរមួល
ជ្ញមយួសៅថ្ក្ជនជ្ញតិបរសទេ។ល។ 

 សៅោនក្មមក្រ ក្មមការនី តាមសរាងចរក្ជ្ញសរចីនថ្ដលមិនទន់ទទលួបានការអប់រផំសពវ  
ផាយេថីពីការបង្កា រការចមលងសមសរាគសអដេ៍  និងជំងឺសអដេ៍។ 

 សៅោនសេវាក្មានថមយួចំននួមិនទន់ោនការតាងំលក់្សរសាមអនាម័យសៅស យី។ 
 ការចូលរមួរបេ់អាជ្ញញ ធរថ្ដនដីសៅតាមថ្នប ក់្សរកាមជ្ញតិមយួចំននួសៅោនក្រមិតសៅស យី។ 
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៦. ឆសចកតីសននិដាា ន  
 

ក្មមវធីិជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ សៅក្បុងរបសទេក្មពុជ្ញសៅថ្តទទួលបានការយក្ចិតថ
ទុក្ដាក់្ពីរាជរដាឌ ភិបាល ថ្នជ្ញក្មមវធីិអាទិភាពមួយេពេ់ក្បុងចំសណាមបណាថ អាទិភាពដនទសទៀតសៅក្បុង
យុទនសាស្តេថចតុសកាណដំណាក់្កាលទី៤ របេ់រាជរដាឌ ភិបាល។  

រាជរដាឌ ភិបាលក្មពុជ្ញសៅបនថការសបថជ្ញញ ចិតថោ ងសោ៉ះមុត ក្បុងការចូលរមួជ្ញមយួេក្លសលាក្
តាមរយៈអងគការេហរបជ្ញជ្ញតិក្បុងការអនុវតថយុទនសាស្តេថបីេូនយ (គឺោម នការឆលងថមី ោម នការសរេីសអីង  
និងោម នការសាល ប់សដាយជំងឺសអដេ៍ )។ 

ក្បុងចំសណាមយុទនសាស្តេថទងំ៦ គឺោនការអនុវតថបានរបសេីរសៅតាមគសរោងថ្ផនការេក្មម
ភាពថ្ដលបានសរោងទុក្។ ការដឹក្នារំគប់រគង និងេរមបេរមួលតាមរយៈគណៈក្ោម ធិការរបយុទននឹង
ជំងឺសអដេ៍កាន់ថ្តោនលទនភាព និងរបេិទនភាពរបសេីរស ងីតាមរយៈការសរៀបចំគសរោងថ្ផនការ ការចុ៉ះ
អនុេារណៈ  ការសរៀបចំកិ្ចចរបជំុជ្ញសទៀងទត់។ល។ 

របេិទនភាពននការបង្កា រអាចោនចីរភាព បានរមួជ្ញមួយនឹងការបសងាីននូវអរតារគបដណថ ប់
សៅសលីភូមិសាស្តេថនិងរក្មុសោលសៅតាមរយៈក្មមវធីិសឆលីយតបេហគមន៍។  

តាមរយៈការពរងីក្នូវក្មមវធីិសឆលីយតបរមួោប  ស្តេថីោននផធសពា៉ះកាន់ថ្តោនលទនភាពសរចីន
ស ងីក្បុងការទទលួបាននូវសេវាបង្កា រការចមលងសមសរាគសអដេ៍ពីោថ យសៅកូ្ន របក្បសដាយក្ថីេងឃមឹក្បុង
ការឈានសៅេសរមចបាននូវសោលសៅោម នការចមលងសមសរាគសអដេ៍ថមីពីោតាសៅទរក្នា ឆ្ប ២ំ០២០។ 

ក្មពុជ្ញសៅថ្តោនលទនភាពរបក្បសដាយចីរភាព ក្បុងការផថល់សេវាថ្ថទនិំងពាបាលសដាយ  
ឱ្េថរបឆ្ងំសមសរាគសអដេ៍បានសលីេពី៩០ភាគរយ (៩០- ៩០- ៩០) និងរបក្បសដាយគុណភាពជីវតិ
តាមរយៈការពរងីក្នូវរបព័ននោរំទមនធីរពិសសាធន៍ និងរបព័ននរតួតពិនិតយគុណភាពសេវា និងគុណភាពនន
ការសោរពតាមការពាបាលពីអបក្សរបីរបាេ់សេវា។ 

របេិទនភាពននការសឆលីយតបសៅនឹងសមសរាគសអដេ៍ បានបង្កា ញថ្នការរាលដាលសមសរាគសអដេ៍
សៅក្មពុជ្ញ ជ្ញទូសៅោនការបនថធាល ក់្ចុ៉ះជ្ញបនថសទៀត សទ៉ះបីសៅោនការរពួយបារមភេល៉ះចំសពា៉ះរក្ុមអបក្សរបី
របាេ់ និងចាក់្សរគឿងសញៀន និងរកុ្មបុរេរេឡាញ់បុរេ។ 

ការង្ករដឹក្នា ំ រគប់រគង និងេរមបេរមួលការសឆលីយតបពហុវេ័ិយ ទងំសៅថ្នប ក់្ជ្ញតិ និង
ថ្នប ក់្សរកាមជ្ញតិបានរបរពឹតថសៅសដាយរលូន និងរបក្បសដាយចីរភាព។ 

ការង្ករបង្កា រជ្ញពិសេេសៅសលីរកុ្មសោលសៅោនេនធុ៉ះគរួឱ្យចាប់អារមមណ៍ ក្បុងការឈាន
សៅបសងាីនអរតារគប់ដណថ ប់ឱ្យបានកាន់ថ្តេពេ់ តាមរយៈក្មមវធីិបសងាីនលទនភាពក្បុងការសធវីសតេថឈាមរក្
សមសរាគសអដេ៍។ 

ការង្ករថ្ថទ ំ និងពាបាលសដាយឱ្េថរបឆ្ងំនឹងសមសរាគសអដេ៍ោននិនាប ការសកី្នស ងីជ្ញ
លំដាប់របក្បសដាយក្ថីេងឃមឹេពេ់រហូតេសរមចបាននូវសោលសៅ៩០.៩០.៩០ ក្បុងចំសណាមរបសទេទងំ៧។ 
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ពំុទន់ោនបាយការណ៍ណាមយួថ្ដលបង្កា ញពីការសរេីសអីងសៅសលីអបក្ផធុក្សមសរាគសអដេ៍ និង 
ជំងឺសអដេ៍ ថ្ដលជ្ញក្ថីេងឃមឹមយួសទៀតក្បុងការឈានសៅលុបបំបាត់បានទងំរេុងនូវការសរេីសអីង  និង
ោក់្ង្កយសៅសលីអបក្ផធុក្សមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍សៅក្មពុជ្ញ។ 

សទ៉ះបីជ្ញក្មពុជ្ញកំ្ពុងថ្តរបឈមនឹងបរា កាត់បនទយនូវថវកិាពីេហគមន៍អនថរជ្ញតិ ពីនដគូ
អភិវឌណក៏្ពិតថ្មន ថ្តលទនផលននការសឆលីយតបសៅនឹងសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍ គឺសៅថ្តោនចីរភាព
សៅស យីដូចថ្ដលបានបង្កា ញសៅក្បុងរបាយការណ៍ខាងសលី។ 

ការចូលរមួសៅថ្នប ក់្សរកាមជ្ញតិស ញីថ្នោនេនធុ៉ះគរួឱ្យចាប់អារមមណ៍ ជ្ញពិសេេការចូលរមួ
បសងាីតបរោិកាេអំសណាយផលដល់ការសឆលីយតបក្បុងចំសណាមរកុ្មរបឈមមុេ និងការសឆលីយតបសៅកំ្រតិ
 ុ ំ េង្កា ត់។ 

ភាពយតឺោ វននការផថល់ទិនបន័យឬរបាយការណ៍ មក្អគគសលខាធិការដាឌ នអាជ្ញញ ធរជ្ញតិ
របយុទននឹងជំងឺសអដេ៍  គឺសៅថ្តជ្ញបរា របឈមដថ្ដរ សទ៉ះបីជ្ញោនលក្ខណៈរបសេីរជ្ញងមុនក៏្សដាយ  
ជ្ញពិសេេក្បុងចំសណាមនដគូអភិវឌណ និងវេ័ិយឯក្ជន។ 
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៧. អនសុាសន ៍ 

         ១.  អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ រក្េួងសាទ ប័នពាក់្ព័នននានានិងនដគូរអភិវឌណសរៀបចំ
ថ្ផនការយុទនសាស្តេថជ្ញតិទូលំទូលាយ និងពហុវេ័ិយសឆលីយតបសៅនឹងសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍
សលីក្ទី៥ ឆ្ប ២ំ០១៩-២០២៣ និងយុទនសាស្តេថជ្ញតិធានាចីរភាព េរោប់សឆលីយតបការង្កររបយុទននឹង
ជំងឺសអដេ៍ សៅក្បុងរព៉ះរាជ្ញណាចរក្ក្មពុជ្ញ។ 

២. ដាក់្ឱ្យអនុវតថនិោមរបតិបតថិេរោប់ការសធវីេោហរណក្មមក្មមវធីិសអដេ៍សៅក្បុងថ្ផនការ
អភិវឌណ ុ ំ េង្កា ត់ និងថ្ផនការវនិិសោគ ុ ំ េង្កា ត់ រេបតាមក្មមវធីិថ្ក្ទរមង់វមិជឈការ និងវេិហមជឈការ
របេ់រាជរដាឌ ភិបាល។ 

៣. គណៈក្ោម ធិការរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍រគប់រក្េួង សាទ ប័ន រាជធានី សេតថ រតូវបនថសធវី
ថ្ផនការេក្មមភាពរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍របចាឆំ្ប រំេបតាមអាណតថិរបេ់េលួន និងរេបជ្ញមយួថ្ផនការ
យុទនសាស្តេថជ្ញតិទូលំទូលាយ និងពហុវេ័ិយសឆលីយតបសៅនឹងសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍សលីក្ទី៥ 
ដាក់្ក្បុងថ្ផនការថវកិាជ្ញតិរបចាឆំ្ប រំបេ់រក្េួង សាទ ប័ន រាជធានី សេតថនីមយួៗ និងរេបតាមក្មមវធីិ
កំ្ថ្ណទរមង់ការរគប់រគងហរិញ្ដវតទុសាធារណៈដំណាក់្កាលទី៣៖ ការផារភាជ ប់ថវកិាសៅនឹងការរគប់រគង
សោលនសោបាយ។ 

៤. រក្េួងសេដឌកិ្ចច និងហរិញ្ដវតទុ រតូវបនថនិងពរងីក្វសិាលភាពននការផថល់ថវកិាោរំទដល់ការ
អនុវតថថ្ផនការេក្មមភាពរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ ថ្ដលសេបីស ងីសដាយគណៈក្ោម ធិការរបយុទននឹងជំងឺ
សអដេ៍រក្េួង សាទ ប័ន  រាជធានី សេតថ សដីមផោីនលទនភាពក្បុងការអនុវតថការង្កររបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍
របក្បសដាយរបេិទនភាព។ 

៥. អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ េហការជ្ញមយួរក្េួងមហានផធ  សលខាធិការដាឌ នគណៈ     
ក្ោម ធិការជ្ញតិេរោប់ការអភិវឌណតាមថ្បបរបជ្ញធិបសតយយសៅថ្នប ក់្សរកាមជ្ញតិ គណៈក្ោម ធិការរបយុទន
នឹងជំងឺសអដេ៍រគប់រក្េួង សាទ ប័ន និងគណៈក្ោម ធិការរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍រាជធានី សេតថ បសងាីន
េក្មមភាពអប់រកំារបង្កា រការឆលងសមសរាគសអដេ៍ ការជយួថ្េវងរក្ក្រណីសអដេ៍ថមី ការបញ្ជូ នអបក្ផធុក្    
សមសរាគសអេ៍សៅទទលួសេវា ថ្ថទពំាបាល ការេរមបេរមួលបងាបរោិកាេអំសណាយផលដូចថ្ចង
ក្បុងសោលនសោបាយភូមិ   ុោំនេុវតទិភាព។ 

៦. អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ រក្េួងថ្ផនការ គណៈក្ោម ធិការរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍     
រាជធានី សេតថ អងគការេងគមេុីវលិពាក់្ព័នន បណាថ ញអបក្ផធុក្សមសរាគសអដេ៍ និងបណាថ ញរបជ្ញជនរកុ្ម
របឈម រតូវបនថេហការរមួោប ពរងីក្ការផថល់ប័ណតេមធម៌ដល់អបក្ផធុក្សមសរាគសអដេ៍រកី្រក្ និងរបជ្ញ
ជនរកុ្មរបឈមតាមរយៈការកំ្ណត់អតថេរដ ណក្មមរគួសាររកី្រក្។ 

៧. រក្េួងការង្ករនិងបណថុ ៉ះបណាថ លវជិ្ញជ ជីវៈ រតូវបនថជំរុញការរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍សៅ  
តាមេហរោេ រគឹ៉ះសាទ ននានា សដាយដាក់្ឱ្យអនុវតថតាមរបកាេសលេ០៨៦ ក្.ក្.ប.វ/រប.ក្ ចុ៉ះ          
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នថងទី០៣ ថ្េឧេភា ឆ្ប ២ំ០០៦ េថីពីការបសងាីតគណៈក្មមការសអដេ៍សៅតាមេហរោេរគឹ៉ះសាទ ន និង
ការបង្កា រទប់សាា ត់សមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺសអដេ៍សៅក្ថ្នលងសធវីការ និងរបកាេសលេ១៩៤ក្.ប/រប.ក្ 
ចុ៉ះនថងទី២០ ថ្េេីហា ឆ្ប ២ំ០១៤ េថីពីលក្ខេណឍ ការង្ករ វធិានអនាម័យនិងេនថិេុេការង្ករនន     
េហរោេ  រគឹ៉ះសាទ ន រក្ុមហ ុនថ្ផបក្សេវាក្មានថ។ 

៨.  អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ រក្េួងសាទ ប័នពាក់្ព័នន ជ្ញពិសេេរក្េួងទំនាក្់
ទំនងជ្ញមយួរដឌេភា រពឹទនេភា និងអធិការកិ្ចច រក្េួងអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡា រក្េួងការពារជ្ញតិ 
រក្េួងព័ត៌ោន រក្េួងនរបេណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍ រក្េួងមហានផធ រក្េួងយុតថិធម៌ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិ
របយុទនរបឆ្ងំសរគឿងសញៀន និងគណៈក្ោម ធិការរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ រាជធានី សេតថ រតូវបនថជំរុញការ
ផសពវផាយនិងអនុវតថចាប់េថីពីការបង្កា រ និងការរបយុទនទប់សាា ត់ការរកី្រាលដាលសមសរាគសអដេ៍និង
ជំងឺសអដេ៍ ចាប់េថីពីការបស្តង្កា បអំសពីជញួដូរមនុេស និងអំសពីសធវីអាជីវក្មមផលូវសភទ ចាប់េថីពីការរតួតពិនិ
តយសរគឿងសញៀន និងសោលនសោបាយភូមិ ុោំនេុវតទភិាពដល់មហាជនទូសៅ និង  អបក្អនុវតថចាប់។ 

៩. អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ រក្េួងេុខាភិបាល រក្េួងសេដឌកិ្ចច និងហរិញ្ដវតទុ 
រពមទងំនដគូអភិវឌណ និងអងគការមិនថ្មនរដាឌ ភិបាល រតូវជំរុញការបញ្ចូ លសេវាសមសរាគសអដេ៍ និងជំងឺ
សអដេ៍សៅក្បុងមូលនិធិេមធម៌ សដីមផអីបក្ផថល់សេវាសៅតាមមូលដាឌ នេុខាភិបាលបានទទលួការទូទត់
ថវកិាសលីសេវាថ្ដលផថល់ពីមូលនិធិេមធម៌។ 

១០. អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ រក្េួងេុខាភិបាល រក្េួងសេដឌកិ្ចច និងហរិញ្ដវតទុ 
រក្េួងការង្ករ និងបណថុ ៉ះបណាថ លវជិ្ញជ ជីវៈ រមួោប េិក្ាលទនភាពផថល់ការោរំទសេវាោរំទថ្ផបក្ថ្ថទ ំ
េុេភាពជូនអបក្ផធុក្សមសរាគសអដេ៍  និងអបក្ជំងឺសអដេ៍សៅក្បុងសបឡាជ្ញតិរបបេនថិេុេេងគម។ 
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ឯកសារឆោង:  
 
១.  របាយការណ៍វឌណនភាព និងេមទនិផលរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍របចាឆំោេទី១ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់

អគគសលខាធិការដាឌ នអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍។  
២.  របាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍របចាឆំោេទី១ ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់

នាយក្ដាឌ នទក់្ទង  និងចលនារបភពធនធាន អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍។ 
៣.  របាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍របចាឆំោេទី១ ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់

នាយក្ដាឌ ន បង្កា រ  ថ្ថទ ំនិងោរំទ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍។ 
៤.  របាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍របចាឆំោេទី១ ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់

នាយក្ដាឌ ន ថ្ផនការ  រតួតពិនិតយ វាយតនមល និងរសាវរជ្ញវ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍។ 
៥.  របាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ របចារំតីោេទី៤ ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់

មជឈមណឍ លជ្ញតិរបយុទននិងជំងឺសអដេ៍ សេីថ្េផក្ និងកាមសរាគ។ 
៦.   របាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ ៥ថ្េសដីមឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់រក្េួង

ការពារជ្ញតិ។ 
៧.   របាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍េ៍ ៥ថ្េសដីមឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់រក្េួង

អប់រយុំវជន និងកី្ឡា។ 
៨.  របាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍េ៍ ៥ថ្េសដីមឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់រក្េួង

ឧេាហក្មម និងេិបផក្មម។ 
៩.  របាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍េ៍ ៥ថ្េសដីមឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់រក្េួង

អភិវឌណជនបទ។ 
១០.  របាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍េ៍ ៥ថ្េសដីមឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់រក្េួង  

េងគមកិ្ចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិេមផទ។ 
១១. របាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ ៥ថ្េសដីម ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់រក្េួង

ថ្ផនការ ។ 
១២. របាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ ៥ថ្េសដីម ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់រក្េួង 

ព័ត៌ោន។ 
១៣. របាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ ៥ថ្េសដីមឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់រក្េួងទំនាក់្

ទំនងជ្ញមយួរដឌេភា  រពឹទនេភា និងអធិការកិ្ចច។ 
១៤.  របាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ ៥ថ្េសដីម ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់រក្េួង   

នរបេណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន៍។ 
១៥.   របាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍  ៥ថ្េសដីម  ឆ្ប ២ំ០១៨   របេ់រក្េួង        

បរសិាទ ន។ 
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១៦.  របាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ ៥ថ្េសដីមឆ្ប ២ំ០១៨  របេ់
រក្េួងសទេចរណ៍។ 

១៧. របាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ ៥ថ្េសដីម ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់រក្េួង
ការង្ករ និងបណថុ ៉ះបណាថ លវជិ្ញជ ជីវៈ។ 

១៨.  របាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ ៥ថ្េសដីម ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់រក្េួង
ពាណិជជក្មម។ 

១៩.  របាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ ៥ថ្េសដីមឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់រក្េួង
សាធារណការ  និងដឹក្ជញ្ជូ ន។ 

២០. របាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ ៥ថ្េសដីម ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់រក្េួង       
ការបរសទេ។ 

២១. របាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ ៥ថ្េសដីម ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់
រក្េួងកិ្ចចការនារ។ី 

២២.  របាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍របចារំតីោេទី១ ឆ្ប ២ំ០១៨ 
របេ់អងគកា UNFPA  

២៣.  របាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ របចារំតីោេទី១ ឆ្ប ២ំ០១៨ 
របេ់អងគការPSI 

២៤.  របាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ របចារំតីោេទី១ ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់  
អងគការ UNAIDS 

២៥.  របាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ របចារំតីោេទី១ ឆ្ប ២ំ០១៨ 
របេ់អងគការ AHF 

២៦. របាយការណ៍វឌណនភាព និងេមិទនផលរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍ របចារំតីោេទី១ ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់   
អងគការ HACC 

២៧.  ទំរង់របមូលទិនបន័យរតីោេទី១  ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់ មនធីរេុខាភិបាលសេតថរក្សច៉ះ 
២៨.  ទំរង់របមូលទិនបន័យរតីោេទី១  ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់ មនធីរេុខាភិបាលសេតថក្ណាឋ ល 
២៩.  ទំរង់របមូលទិនបន័យរតីោេទី១ ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់ មនធីរេុខាភិបាលសេតថបាត់ដំបង 
៣០.  ទំរង់របមូលទិនបន័យរតីោេទី១  ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់ មនធីរេុខាភិបាលសេតថថ្ក្ប 
៣១. ទំរង់របមូលទិនបន័យរតីោេទី១  ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់ មនធីរេុខាភិបាលសេតថសពាធិ៍សាត់ 
៣២.  ទំរង់របមូលទិនបន័យរតីោេទី១  ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់ មនធីរេុខាភិបាលសេតថតផូង មុ ំ
៣៣.  ទំរង់របមូលទិនបន័យរតីោេទី១  ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់ មនធីរេុខាភិបាលសេតថនប លិន 
៣៤.  ទំរង់របមូលទិនបន័យរតីោេទី១  ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់ មនធីរេុខាភិបាលសេតថតាថ្ក្វ 
៣៥. ទំរង់របមូលទិនបន័យរតីោេទី១  ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់ មនធីរេុខាភិបាលសេតថកំ្ពង់ធំ 
៣៦.  ទំរង់របមូលទិនបន័យរតីោេទី១  ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់ មនធីរេុខាភិបាលសេតថកំ្ពត 
៣៧.  ទំរង់របមូលទិនបន័យរតីោេទី១  ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់ មនធីរេុខាភិបាលសេតថរតនៈគិរ ី
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៣៨.  ទំរង់របមូលទិនបន័យរតីោេទី១  ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់ មនធរីេុខាភិបាលសេតថនរពថ្វង 
៣៩.  ទំរង់របមូលទិនបន័យរតីោេទី១  ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់ មនធីរេុខាភិបាលសេតថកំ្ពង់ចាម 
៤០.  ទំរង់របមូលទិនបន័យរតីោេទី១  ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់ មនធីរេុខាភិបាលសេតថកំ្ពង់េព ឺ
៤១.  ទំរង់របមូលទិនបន័យរតីោេទី១  ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់ មនធីរេុខាភិបាលសេតថបនាធ យោនជ័យ 
៤២.  ទំរង់របមូលទិនបន័យរតីោេទី១  ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់ មនធីរេុខាភិបាលសេតថសាវ យសរៀង 
៤៣.  ទំរង់របមូលទិនបន័យរតីោេទី១  ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់ មនធីរេុខាភិបាលសេតថកំ្ពង់ឆ្ប ងំ 
៤៤.  ទំរង់របមូលទិនបន័យរតីោេទី១  ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់ មនធីរេុខាភិបាលសេតថសេៀមរាប 
៤៥.  ទំរង់របមូលទិនបន័យរតីោេទី១  ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់ មនធីរេុខាភិបាលរាជធានីភបំសពញ 
៤៦.  ទំរង់របមូលទិនបន័យរតីោេទី១  ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់ មនធីរេុខាភិបាលសេតថឧតថរោនជ័យ 
៤៧.  ទំរង់របមូលទិនបន័យរតីោេទី១  ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់ មនធីរេុខាភិបាលសេតថមណឍ លគិរ ី
៤៨.  ទំរង់របមូលទិនបន័យរតីោេទី១  ឆ្ប ២ំ០១៨ របេ់ មនធីរេុខាភិបាលសេតថសកា៉ះកុ្ង 
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ឧបសមព័នធ  
 
ឧបេមព័ននទ១ី:    តារាងរក្េងួ រាជធាន ីសេតថ នងិអងគការមនិថ្មនរដាឌ ភបិាលថ្ដលបានផថល់ទនិបន័យមក្កាន់ 

អគគសលខាធកិារដាឌ នអ.ជ.ប.ជ.អ 
ល.រ រាជធានី សេតថ នថងទទួលរបាយការណ៍ចុងសរកាយ វធិីសាស្តេថក្បុងការសផញ ី

១ រក្សច៉ះ ២៥/សមសា/១៨ E-Mail 
២ ក្ណាថ ល ០២/ឧេភា /១៨ E-Mail 
៣ បាត់ដំបង ០៥/ឧេភា /១៨ E-Mail 
៤ ថ្ក្ប ០៥/ឧេភា /១៨ E-Mail 
៥ សពាធិ៍សាត់ ០៨/ឧេភា /១៨ E-Mail 
៦  តផូង មុ ំ ០៩/ឧេភា /១៨ E-Mail 
៧ នប លិន ០៩/ឧេភា /១៨ E-Mail 
៨ តាថ្ក្វ ០៩/ឧេភា /១៨ E-Mail 
៩ កំ្ពង់ធំ ១០/ឧេភា /១៨ E-Mail 

១០ កំ្ពត ១១/ឧេភា /១៨ E-Mail 
១១ រតនគិរ ី ១១/ឧេភា/១៨ E-Mail 

១២ នរពថ្វង ១៦/ឧេភា/១៨ E-Mail 
១៣ កំ្ពង់ចាម ១៧/ឧេភា/១៨ E-Mail 
១៤ ក្ំពង់េព ឺ ១៨/ឧេភា/១៨ E-Mail 

១៥ បនាធ យោនជ័យ ២២/ឧេភា/១៨ E-Mail 

១៦ សាវ យសរៀង ២២/ឧេភា/១៨ E-Mail 

១៧ កំ្ពង់ឆ្ប ងំ ២៤/ឧេភា/១៨ E-Mail 

១៨ សេៀមរាប ២៤/ឧេភា/១៨ E-Mail 

១៩ រាជធានីភបំសពញ ៣០/ឧេភា/១៨ E-Mail 

២០ ឧតថរោនជ័យ ៣០/ឧេភា/១៨ E-Mail 

២១ មណឍ លគីរ ី ៣០/ឧេភា/១៨ E-Mail 

២២ សកា៉ះកុ្ង ៣០/ឧេភា/១៨ E-Mail 
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រកសងួ 

អងគការ 

១ PSI ២៣/ឧេភា /១៨ E-Mail 
២ UNFPA ២៤/ឧេភា /១៨ E-Mail 
៣ UNAIDS ២៥/ឧេភា /១៨ E-Mail 
៤ AHF ១៥/ឧេភា /១៨ E-Mail 
៥ HACC ៣០/ឧេភា /១៧ E-Mail 

 
 
 
 

១ រក្េួងការង្ករ និងបណឋុ ៉ះបណាឋ លវជិ្ញជ ជីវៈ ២៥/សមសា /១៨ ឯក្សារចមលង 
២ រក្េួងអប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា ១៩/ឧេភា /១៨ E-Mail 
៣ រក្េួងនរបេណីយនិ៍ងទូរគមនាគមន៍ ៣០/ឧេភា /១៧ ឯក្សារចមលង 
៤ រក្េួងការពារជ្ញតិ ២៣/ឧេភា/១៨ ឯក្សារចមលង 
៥ រក្េួងឧេាហក្មម  និងេិបផក្មម ២៣/ឧេភា/១៨ ឯក្សារចមលង 
៦ រក្េួងសាធារណការ និងដឹក្ជញ្ជូ ន  ២៥/ឧេភា/១៨ E-Mail 
៧ រក្េួងថ្ផនការ ២៥/ឧេភា/១៨ E-Mail 
៨ រក្េួងមហានផធ ២៥/ឧេភា/១៨ Phone 

៩ 
មជឈមណឍ លរបយុទននឹងជំងឺសអដេ៍សេីរថ្េផក្ និង
កាមសរាគ 

២៨/ឧេភា/១៨ E-Mail 

១០ រក្េួងពាណិជជក្មម ៣០/ឧេភា/១៨ E-Mail 
១១ រក្េួងបរសិាទ ន ៣០/ឧេភា/១៨ E-Mail 
១២ រក្េួងសទេចរណ៍ ៣១/ឧេភា/១៨ E-Mail 
១៣ រក្េួងការបរសទេ និងេហរបតិបតថិការអនថរជ្ញតិ ៣១/ឧេភា/១៨ E-Mail 
១៤ រក្េួងថ្រ   និងថ្នមពល ៣១/ឧេភា/១៨ E-Mail 
១៥ រក្េួងថ្ដនដី នគររូបនីយក្មម និងេំណង់ ៣១/ឧេភា/១៨ E-Mail 

១៦ 
រក្េួងទំនាក់្ទំនងជ្ញមយួរដឌេភា រពឹទនេភានិង
អធិការកិ្ចច 

៣១/ឧេភា/១៨ E-Mail 

១៧ រក្េួងកិ្ចចការនារ ី ៣១/ឧេភា/១៨ E-Mail 
១៨ រក្េួងអភិវឌណជនបទ ៣១/ឧេភា/១៨ E-Mail 
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ឧបេមព័ននទ២ី: របាយការណ៍ចនំនួបុគគលកិ្រគ៉ឹះសាទ នក្មានថេបាយថ្ដលបានទទលួការអប់រពំជីងំសឺអដេ៍សៅតាម
រាជធាន ីសេតថ 

ល.រ រាជធាន-ីសេតថ ចំនួនេរបុ លទនផល េមិទនផល (%) 

១ រក្សច៉ះ ៣៣៥ ០ 0.00 
២ ក្ណាថ ល ១១០៩ ០ 0.00 
៣ បាត់ដំបង ២៣០២ ០ 0.00 
៤ ថ្ក្ប ០ ០ 0.00 
៥ សពាធិ៍សាត់ ៧៦៩ ៧០២ ៩១.២៩ 
៦ តផូង មុ ំ ៨១៨ ៤០៥ ៤៩.៥១ 
៧ នប លិន ០ ០ 0.00 
៨ តាថ្ក្វ ៨៩៤ ០ 0.00 
៩ កំ្ពង់ធំ ៦១៤ ៦១៤ ១០០ 
១០ កំ្ពត ៣៩៩ ៣៩៩ ១០០ 
១១ រតនគិរ ី ០ ០ 0.00 
១២ នរពថ្វង ៨៩៣ ៨៩៣ ១០០ 
១៣ កំ្ពង់ចាម ៧៩៩ ៤៥៤ ៥៦.៨២ 
១៤ កំ្ពង់េពឺ ៥៧៥ ៥៦២ ៩៧.៧៤ 
១៥ បនាធ យោនជ័យ ០ ០ 0.00 
១៦ សាវ យសរៀង ៣៧៨៣១៥ ៣១៥ ៨៣.៣៣ 
១៧ កំ្ពង់ឆ្ប ងំ ៥៦៦ ៥៦៦ ១០០ 
១៨ សេៀមរាប ៣៣២២ ៣៣២២ ១០០ 
១៩ រាជធានីភបំសពញ ២០១៩៥ ១១៩៨ ៥.៩៣ 
២០ ឧតថរោនជ័យ ០ ០ 0.00 
២១ មណឍ លគីរ ី ០ ០ 0.00 

២២ សកា៉ះកុ្ង ៤០៤ ០ 0.00 

 េរុប ៣៤៣៧២ ៩៤៣០ ២៧.៤៣ 
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ឧបេមព័ននទ៣ី: របាយការណ៍ចនំនួរក្មុបុរេរេលាញ់បុរេ  ថ្ដលបានទទលួការអប់រពំជីងំសឺអដេ៍សៅតាម 
 រាជធាន ីសេតថ 

ល.រ រាជធាន-ីសេតថ ចំនួនេរបុ លទនផល េមិទនផល (%) 

១ រក្សច៉ះ ០ ០ 0.00 
២ ក្ណាថ ល ៩៤៥ ០ 0.00 
៣ បាត់ដំបង ៣៦៦៥ ០ 0.00 
៤ ថ្ក្ប ០ ០ 0.00 
៥ សពាធិ៍សាត់ ១៤៣០ ១៤២៤ ៩៩.៥៨ 
៦ តផូង មុ ំ ០ ០ ០ 
៧ នប លិន 0 ០ ០ 
៨ តាថ្ក្វ ០ ០ ០ 
៩ កំ្ពង់ធំ ៥៧៧ ០ ០ 
១០ កំ្ពត ០ ០ ០ 
១១ រតនគិរ ី ០ ០ ០ 
១២ នរពថ្វង ៥៤៥ ៥៤៥ ១០០ 
១៣ កំ្ពង់ចាម ០ ០ 0.00 
១៤ កំ្ពង់េពឺ ៥៦៣ ៥១២ ៩០.៩៤ 
១៥ បនាធ យោនជ័យ ០ ០ ០ 
១៦ សាវ យសរៀង ៦៥ ០ ០ 
១៧ កំ្ពង់ឆ្ប ងំ ៥៧៦ ០ ០ 
១៨ សេៀមរាប ១៦០៦ ៣៨៤ ២៣.៩១ 
១៩ រាជធានីភបំសពញ ៦២៥៩ ០ ០ 
២០ ឧតថរោនជ័យ 0 0 0 
២១ មណឍ លគីរ ី ០ ០ 0 
២២ សកា៉ះកុ្ង ០ ០ 0 

 េរុប ១៦២៣១ ២៨៦៥ ១៧.៦៥ 
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ឧបេមព័ននទ៤ី: របាយការណ៍ចនំនួរក្មុអបក្សរបរីបាេ់សរគឿងសញៀន ថ្ដលបានទទលួការអប់រពំជីងំសឺអដេ៍
សៅតាម រាជធាន ីសេតថ 

ល.រ រាជធាន-ីសេតថ ចំនួនេរបុ លទនផល េមិទនផល (%) 

១ រក្សច៉ះ ០ ០ ០ 
២ ក្ណាថ ល ១៣១៩ ១៣១៩ ១០០ 
៣ បាត់ដំបង ២៦០ ០ ០ 
៤ ថ្ក្ប ០ ០ ០ 
៥ សពាធិ៍សាត់ ៤១៤ ០ ០ 
៦ តផូង មុ ំ ០ ០ ០ 
៧ នប លិន ០ ០ ០ 
៨ តាថ្ក្វ ០ ០ ០ 
៩ កំ្ពង់ធំ ៣៨០ ០ ០ 
១០ កំ្ពត ៨ ០ ០ 
១១ រតនគិរ ី ០ ០ ០ 
១២ នរពថ្វង ១២០ ០ ០ 
១៣ កំ្ពង់ចាម ០ ០ ០ 
១៤ កំ្ពង់េពឺ ៦៦៤ ៦២៦ ៩៤.២៧ 
១៥ បនាធ យោនជ័យ ០ ០ ០ 
១៦ សាវ យសរៀង ០ ០ ០ 
១៧ កំ្ពង់ឆ្ប ងំ ៨៨ ៨៨ ១០០ 
១៨ សេៀមរាប ២១៤ ០ ០ 
១៩ រាជធានីភបំសពញ ០ ០ ០ 
២០ ឧតថរោនជ័យ ០ ០ ០ 
២១ មណឍ លគីរ ី ០ ០ ០ 
២២ សកា៉ះកុ្ង ០ ០ ០ 

 េរុប ៣៤៦៧ ២០៣៣ ៥៨.៦៣ 
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  ឧបេមព័ននទ៥ី: របាយការណ៍ចនំនួក្មមក្រចល័តក្បុងរេកុ្ ថ្ដលបានទទលួការអប់រពំជីងំសឺអដេ៍សៅតាមសេតថ 

ល.រ រាជធាន-ីសេតថ ចំនួនេរបុ លទនផល េមិទនផល (%) 

១ រក្សច៉ះ ០ ០ ០ 

២ ក្ណាថ ល ១១៥៧៨ ០ ០ 

៣ បាត់ដំបង ០ ០ ០ 

៤ ថ្ក្ប ០ ០ ០ 

៥ សពាធិ៍សាត់ ០ ០ ០ 

៦ តផូង មុ ំ ០ ០ ០ 

៧ នប លិន ០ ០ ០ 

៨ តាថ្ក្វ ០ ០ ០ 

៩ កំ្ពង់ធំ ០ ០ ០ 

១០ កំ្ពត ០ ០ ០ 

១១ រតនគិរ ី ០ ០ ០ 

១២ នរពថ្វង ១៣២៩១១ ១៣២៩១១ ១០០ 

១៣ កំ្ពង់ចាម ០ ០ ០ 

១៤ កំ្ពង់េពឺ ០ ០ ០ 

១៥ បនាធ យោនជ័យ ០ ០ ០ 

១៦ សាវ យសរៀង ០ 0 0 

១៧ កំ្ពង់ឆ្ប ងំ ០ ០ ០ 

១៨ សេៀមរាប ០ ០ ០ 

១៩ រាជធានីភបំសពញ ០ ០ ០ 

២០ ឧតថរោនជ័យ ០ ០ ០ 

២១ មណឍ លគីរ ី ០ ០ ០ 

២២ សកា៉ះកុ្ង ០ ០ ០ 

 េរុប ១៤៤៤៨៩ ១៣២៩១១ ៩១.៩៨ 
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ឧបេមព័ននទ៦ី: របាយការណ៍ចនំនួរក្មុឯក្េណាឌ ន ថ្ដលបានទទលួការអប់រពំជីងំសឺអដេ៍សៅតាមសេតថ 

ល.រ រាជធាន-ីសេតថ 
ចំនួនរក្មុឯក្េណាឌ ន
ថ្ដលបានទទួលការអប់រ ំ

ចំនួនរក្មុឯក្
េណាឌ នសោលសៅ 

ភាគរយ 

១ រក្សច៉ះ ០ ០ ០ 

២ ក្ណាថ ល ១១៥ ២៧៣០ ៤.២១ 

៣ បាត់ដំបង ៥៨០ ៣៩៨៥ ១៤.៥៥ 

៤ ថ្ក្ប ០ ៥៩៣ ០ 

៥ សពាធិ៍សាត់ ០ ០ ០ 

៦ តផូង មុ ំ ០ ០ ០ 

៧ នប លិន ០ ០ ០ 

៨ តាថ្ក្វ ១០២៥ ១០២៥ ១០០ 

៩ កំ្ពង់ធំ ៧១៩ ២៥៤២ ២៨.២៨ 

១០ កំ្ពត ៦៨០ ២២៩០ ២៩.៦៩ 

១១ រតនគិរ ី ០ ០ ០ 

១២ នរពថ្វង ០ ៣២៦៤ ០ 

១៣ កំ្ពង់ចាម ០ ០ ០ 

១៤ កំ្ពង់េពឺ ០ ០ ០ 

១៥ បនាធ យោនជ័យ ០ ០ ០ 

១៦ សាវ យសរៀង ០ ០ ០ 

១៧ កំ្ពង់ឆ្ប ងំ ១៥២៤ ១៥៣៤ ៩៩.៣៤ 

១៨ សេៀមរាប ០ ០ ០ 

១៩ រាជធានីភបំសពញ 0 0 0 

២០ ឧតថរោនជ័យ ០ ០ ០ 

២១ មណឍ លគីរ ី ០ ៨៨២ ០ 

២២ សកា៉ះកុ្ង ១៤៣ ២០០ ៧១.៥ 

 េរុប ៤៧៨៦ ១៩០៤៥ ២៥.១២ 
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ឧបេមព័ននទ៧ី: របាយការណ៍ចនំនួរក្មុយុវវយ័ក្បុងសាលាថ្ដលបានទទលួការអប់រពំជីងំសឺអដេ៍សៅតាមថ្នប ក់្សរកាម
ជ្ញត ិ

ល.រ រាជធាន-ីសេតថ ចំននួេរបុ លទនផល េមិទនផល (%) 

១ រក្សច៉ះ ០ ០ ០ 

២ ក្ណាថ ល ២៣២០៧៨ ៦៨៨៧ ២.៩៦ 

៣ បាត់ដំបង ៣២៨៥៤២ ១២៧១៦៩ ៣៨.៧ 

៤ ថ្ក្ប ០ ០ ០ 

៥ សពាធិ៍សាត់ ១០១៥៧ ០ ០ 

៦ តផូង មុ ំ ០ ០ ០ 

៧ នប លិន ០ ០ ០ 

៨ តាថ្ក្វ ១៦៨០៥២ ១៦៨០៥២ ១០០ 

៩ កំ្ពង់ធំ ២៨៦៥៥៤ ៨៥៩៦៦ ២៩.៩៩ 

១០ កំ្ពត ២៦៧២០៨ ១១១៧៩០ ៤១.៨៣ 

១១ រតនគិរ ី ០ ០ ០ 

១២ នរពថ្វង ៤៣២៣៤៨ ៦០០ ០.១៣ 

១៣ កំ្ពង់ចាម ០ ០ ០ 

១៤ កំ្ពង់េពឺ ២៦៣៦៥៨ ២៦៣៦៥៨ ១០០ 

១៥ បនាធ យោនជ័យ ០ ០ ០ 

១៦ សាវ យសរៀង ០ ០ ០ 

១៧ កំ្ពង់ឆ្ប ងំ ៦៥៤៧៣ ៦៥៤៧៣ ១០០ 

១៨ សេៀមរាប ០ ០ ០ 

១៩ រាជធានីភបំសពញ 0 0 0 

២០ ឧតថរោនជ័យ ៥១៥៩៥ ០ ០ 

២១ មណឍ លគីរ ី ១៧៥៩៧ ១៧៥៩៧ ១០០ 

២២ សកា៉ះកុ្ង ៣៩៣៣១ ៧០១ ១.៧៨ 

 េរុប ២១៦២៥៩៣ ៨៤៧៨៩៣ ៣៩.២ 
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ឧបេមព័ននទ៨ី: របាយការណ៍ចនំនួរក្មុយុវវយ័សរៅសាលាថ្ដលបានទទលួការអប់រពំជីងំសឺអដេ៍ 
 សៅតាមថ្នប ក់្សរកាមជ្ញត ិ

ល.រ រាជធាន-ីសេតថ ចំនួនេរបុ លទនផល េមិទនផល (%) 

១ រក្សច៉ះ 0 0 0 

២ ក្ណាថ ល 0 0 0 

៣ បាត់ដំបង 0 0 0 

៤ ថ្ក្ប 0 0 0 

៥ សពាធិ៍សាត់ ១៨២៦០១ ០ ០ 

៦ តផូង មុ ំ ០ ០ ០ 

៧ នប លិន ០ ០ ០ 

៨ តាថ្ក្វ ០ ០ ០ 

៩ កំ្ពង់ធំ ០ ០ ០ 

១០ កំ្ពត ៨៣០ ០ ០ 

១១ រតនគិរ ី ០ ០ ០ 

១២ នរពថ្វង ០ ០ ០ 

១៣ កំ្ពង់ចាម ០ ០ ០ 

១៤ កំ្ពង់េពឺ ០ ០ ០ 

១៥ បនាធ យោនជ័យ ០ ០ ០ 

១៦ សាវ យសរៀង ០ ០ ០ 

១៧ កំ្ពង់ឆ្ប ងំ ០ ០ ០ 

១៨ សេៀមរាប ០ ០ ០ 

១៩ រាជធានីភបំសពញ 0 0 0 

២០ ឧតថរោនជ័យ ០ ០ ០ 

២១ មណឍ លគីរ ី ០ ០ ០ 

២២ សកា៉ះកុ្ង ០ ០ ០ 

 េរុប ១៨៣៤៣១ ០ ០ 
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ឧបេមព័ននទ៩ី: របាយការណ៍ចនំនួរក្មុទណឍិ ត   ថ្ដលបានទទលួការអប់រជំងំសឺអដេ៍សៅតាមថ្នប ក់្សរកាមជ្ញត ិ
 

ល.រ រាជធាន-ីខេត្ត ចំនួនសរបុ លទធផល សមទិធផល (%) 

១ រក្សច៉ះ ៥៣៧ ៥៣៧ ១០០ 

២ ក្ណាថ ល ៣៦៧ ៩០ ២៤.៥២ 

៣ បាត់ដំបង ១០៩៩ ០ ០ 

៤ ថ្ក្ប ០ ០ ០ 

៥ សពាធិ៍សាត់ ០ ០ ០ 

៦ តផូង មុ ំ ០ ០ ០ 

៧ នប លិន ០ ០ ០ 

៨ តាថ្ក្វ ៣៨៦ ៣៣៥ ៨៦.៧៨ 

៩ កំ្ពង់ធំ ៦៤៧ ១៧០ ២៦.២៧ 

១០ កំ្ពត ៨១៤ ៨១៤ ១០០ 

១១ រតនគិរ ី ៦ ០ ០ 

១២ នរពថ្វង ៦៥៩ ៧០ ១០.៦២ 

១៣ កំ្ពង់ចាម ០ ០ ០ 

១៤ កំ្ពង់េពឺ ៦៦០ ៦៦០ ១០០ 

១៥ បនាធ យោនជ័យ ០ ០ ០ 

១៦ សាវ យសរៀង ០ ០ ០ 

១៧ កំ្ពង់ឆ្ប ងំ ៦៥៣ ៦៥៣ ១០០ 

១៨ សេៀមរាប ២៧៧០ ២៨៥ ១០.២៨ 

១៩ រាជធានីភបំសពញ 0 0 0 

២០ ឧតថរោនជ័យ ០ ០ ០ 

២១ មណឍ លគីរ ី ១៥៩ ១៥៩ ១០០ 

២២ សកា៉ះកុ្ង ៤៩៤ ៤៩៤ ១០០ 

 េរុប ៩២៥១ ៤២៦៧ ៤៦.១២ 
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ឧបេមព័ននទ១ី០: របាយការណ៍រាជធាន ីសេតថរបេ់អតថិជិនមក្សធវសីតេថឈាមរក្សមសរាគសអដេ៍ 

ល.រ រាជធាន-ីខេត្ត ចំនួនសរបុ លទធផល សមទិធផល (%) 

១ រក្សច៉ះ ៥៨០ ១២ ២.០៧ 

២ ក្ណាថ ល ២៣៣៥ ៣៦ ១.៥៤ 

៣ បាត់ដំបង ១២៥៩ ៨៨ ៦.៩៩ 

៤ ថ្ក្ប ៣៣២ ០ ០.០០ 

៥ សពាធិ៍សាត់ ១៧៣ ៣៧ ២១.៣៩ 

៦ តផូង មុ ំ ២០៦ ២៤ ១១.៦៥ 

៧ នប លិន ១១៥ ២ ១.៧៤ 

៨ តាថ្ក្វ ៧៣០ ០ ០.០០ 

៩ កំ្ពង់ធំ ៤៧២ ១៩ ៤.០៣ 

១០ កំ្ពត ២០៤ ៣៩ ១៩.១២ 

១១ រតនគិរ ី ៤១៧ ១៦ ៣.៨៤ 

១២ នរពថ្វង ២៦៦ ០ ០.០០ 

១៣ កំ្ពង់ចាម ២២១២ ០ ០.០០ 

១៤ កំ្ពង់េពឺ ១៧៤៩ ១៣ ០.៧៤ 

១៥ បនាធ យោនជ័យ ៩៧១ ៧១ ៧.៣១ 

១៦ សាវ យសរៀង ៥៨៩៤ ០ ០.០០ 

១៧ កំ្ពង់ឆ្ប ងំ ១៦៧ ០ ០.០០ 

១៨ សេៀមរាប ៨៤០ ៩៤ ១១.១៩ 

១៩ រាជធានីភបំសពញ ៧៩០៥ ៨៤ ១.០៦ 

២០ ឧតថរោនជ័យ ៨៦ ១២ ១៣.៩៥ 

២១ មណឍ លគីរ ី ២០៩ ០ ០.០០ 

២២ សកា៉ះកុ្ង ២៨៧ ២០ ៦.៩៧ 

 េរុប ២៧៤០៩ ៥៦៧ ២.០៧ 
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   ឧបេមព័ននទ១ី១:  របាយការណ៍ចនំនួកុ្ោរង្កយរងសរោ៉ះថ្ដលទទលួការោរំទេងគមសៅតាមរាជធាន ីសេតថ 

 

ល.រ រាជធាន-ីសេតថ ចំនួនេរបុ ចំនួនកុ្ោរបានទទួលការោរំទ 
េមិទនផល 
(%) 

១ រក្សច៉ះ ០ ០ ០ 

២ ក្ណាថ ល ២១៣ ០ ០ 

៣ បាត់ដំបង ០ ០ ០ 

៤ ថ្ក្ប ០ ០ ០ 

៥ សពាធិ៍សាត់ ៦៥ ៦៥ ១០០ 

៦ តផូង មុ ំ ០ ០ ០ 

៧ នប លិន ០ ០ ០ 

៨ តាថ្ក្វ ២១៤ ០ ០ 

៩ កំ្ពង់ធំ ០ ០ ០ 

១០ កំ្ពត ២១២ ៧៨ ៣៦.៧៩ 

១១ រតនគិរ ី ០ ០ ០ 

១២ នរពថ្វង ២៦៦ ០ ០ 

១៣ កំ្ពង់ចាម ០ ០ ០ 

១៤ កំ្ពង់េពឺ ០ ០ ០ 

១៥ បនាធ យោនជ័យ ០ ០ ០ 

១៦ សាវ យសរៀង ២២៤៦ ០ ០ 

១៧ កំ្ពង់ឆ្ប ងំ ១៤៥ ០ ០ 

១៨ សេៀមរាប ០ ០ ០ 

១៩ រាជធានីភបំសពញ ០ ០ ០ 

២០ ឧតថរោនជ័យ ៤១៨ ០ ០ 

២១ មណឍ លគីរ ី ០ ០ ០ 

២២ សកា៉ះកុ្ង ២២ ២២ ១០០ 

 េរុប ៣៨០១ ១៦៥ ៤.៣៤ 


