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ព្ពះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្ពះម្ហារសព្ត 

 

 

អាជាញ ធរជាតពិ្បយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍

 

 

 

 

 

របាយការណ៍សអងខប 

រិចចព្បជុអំពញេងគសមាជិរននអាជាញ ធរជាតិព្បយទុធនឹង
ជំងឺអេដស ៍អលើរទី២ ឆ្ន ២ំ០១៨  

នថងទី៤ ខែធនូ  ឆ្ ំន ២០១៨ 

អរៀបចំអោយ³ អាជាញ ធរជាតិព្បយទុធនឹងជងំឺអេដស ៍

  
 ឧបតថម្ភអោយៈ ថវិកាជាត ិ
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១. អសចរដីអផដើម្ 
 

មមមោគមេដស៍ គឺជាជំងឺោុរំរ ៉ៃដដលតរមូវឱ្យមានការរបុងរបយត័នក្នុងការរគប់រគង ពិមសសពរងឹងមសវា
រនការដថទ។ំ ការមធវើឱ្យរបមសើរម ើងរនការរបកាន់ខ្ជា ប់ពើការពាបាល និងលទធផលរនការបង្ក្រា បមមមោគ
មិនរតឹមដតមធវើឱ្យរបមសើរម ើងរនសុខភាពរបស់េនក្ផទុក្មមមោគមេដស៍ប៉ៃុម ណ្ ោះមទ ម ើយដថមទងំបមងាើន
របសិទធភាពរនការការពារ និងការពាបាលរពមទងំថយចុោះរនការចំលងមមមោគមេដស៍មៅក្រមិតចំននួ
របជាជន។ 

ចាប់តងំពើដខធនូឆ្ន ២ំ០១២ មក្របមទសក្មពុជាបានផតួចមផតើមនូវមោលបំណងលុបបំបាត់ការឆលង 
មមមោគមេដស៍ថមើមៅឆ្ន  ំ២០២៥ រតូវបានមគស្គា ល់ថាជា"Cambodia 3.0"។ ជាលទធផល ក្មពុជាមានេរត
េនក្ផទុក្មមមោគមេដស៍ក្នុងចំម្មមនុសសមពញវយ័អាយុ១៥-៤៩ឆ្ន  ំបានធ្លល ក់្ចុោះជាខ្ជល ងំពើ ១,៦% មៅឆ្ន ំ
១៩៩៨ មក្រតឹមដត០,៥% មៅឆ្ន ២ំ០១៧ គិតជាចំនួនេនក្ផទុក្មមមោគ មេដស៍មានចំនួន របមាណ ៦៨ 
៦៧៨ នាក់្(សមរមចបានមលើសពើការរពឹំងទុក្ ដដលថានឹងមានេរតេនក្ផទុក្ មមមោគមេដស៍ ក្នុងចំម្ម
មនុសសមពញវយ័ ១៥-៤៩ឆ្ន  ំ ចំនួន០,៦%ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៧។ ចំដណក្េរតេនក្ឆលងថមើក៏្មានការថយចុោះផង
ដដរពើ ២១ ០០០ នាក់្ ក្នុងឆ្ន ១ំ៩៩៥ មក្មៅចំនួន ៥៧២នាក់្ ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៧ និងចំននួ៥៣៨នាក់្ 
មៅឆ្ន ២ំ០១៨ មូលដ្ឋឋ នរគឹោះរនការមជាគជ័យមនោះ មានក្តត ជាមរចើន ពិមសសការមបតជាា ចិតតោរំទជា
នមោបាយដ៏ខពង់ខពស់របស់  សម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតីម្េម្ោ ហ ៊ុន សសន រមួជាមយួនឹងក្តត
រគប់រោន់មយួចំននួដូចជា៖ មានចើរភាពរនការចូលរមួមឆលើយតបទូលំទូលាយ និងព ុវស័ិយមៅនឹងមមមោគ
មេដស៍ និងជំងឺមេដស៍ពើរគប់ស្គថ ប័នជាតិ េនតរជាតិ សងាមសុើវលិ វស័ិយឯក្ជន និង      ប ត្ ញេនក្ផទុក្
មមមោគមេដស៍ និងជំងឺមេដស៍។ល។ មដ្ឋយមានរបព័នធតមដ្ឋនការោលដ្ឋលមមមោគមេដស៍ និងជំងឺ   មេដស៍
បានជារបចា ំ មានស្គថ ប័នដឹក្នា ំ រគប់រគង និងសរមបសរមួលដតមយួទងំមៅថាន ក់្ជាតិ និងថាន ក់្មរកាម
ជាតិ មានដផនការយុទធស្គង្ក្សតជាតិដតមយួ និងមានរបព័នធតមដ្ឋន និងវាយតរមលជាតិដតមយួរបក្ប មដ្ឋយ
របសិទធភាពខពស់មរកាមការដឹក្នារំបស់ឯកឧេេតម្េសរដ្ឋតន្រនេី ម្អៀង តលូ ីរមួជាមយួការខិតខំរបឹង
ដរបងពើរគប់រក្សួង ស្គថ ប័ន ោជធ្លនើ មខតត និងេងាការមរររដ្ឋឋ ភិបាលផងដដរ របមទសមយើងទទលួបាន
មជាគជ័យជាបនតបនាទ ប់ ក្នុងការមឆលើយតបមមមោគមេដស៍ និងជំងឺមេដស៍ និងមានការទទលួស្គា ល់ពើថាន ក់្
ជាតិ និងេនតរជាតិ។ 

ទនទឹមការសមរមចបានមជាគជ័យក្នលងមក្ ការដ្ឋក់្មចញនូវមោលនមោបាយក្នុងការមធវើឱ្យរបមសើរ
ម ើងនូវដផនការយុទធស្គង្ក្សតជាតិមលើក្ទើ៥សរមាបឆ់្ន ២ំ០១៩-២០២៣ និងេនុវតតនូវមោលការណ៍រនការ
ចំ្យដដលមានរបសិទធិភាពនិងនិរនតរភាព ក៏្ជាក្តត សំខ្ជន់សរមាប់ការឈានមៅសមរមចឱ្យបាននូវការ
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បញ្ច ប់ ការឆលងមមមោគមេដស៍ក្នុងរបមទសក្មពុជាក្នុងឆ្ន ២ំ០២៥    តមការក្ំណត់របស់មោលនមោបាយ
ជាតិ។ 

២. អពលអវលា និងសមាសភាពចលូរតួ 

នារពឹក្រថៃេរា រ ១២មោច ដខក្តតិក្ ឆ្ន ឆំ សំរទឹធិស័ក្ ព.ស ២៥៦២រតូវនឹងរថៃទើ ០៤ ដខធនូ ឆ្ន ំ
២០១៨ មរកាមការដឹក្នាមំដ្ឋយ ឯរឧតតម្ អទសរដឋម្ន្រនត ី អេៀង ម្ូល ី ជារបធ្លនអាជាា ធរជាតិ
របយុទធនឹងជំងឺមេដស៍ បានមរៀបចំកិ្ចចរបជំុមពញេងាមលើក្ទើ២ របចាឆំ្ន ២ំ០១៨ មៅទើសតើការគណៈរដឋមង្ក្នតើ 
មដ្ឋយមាន ការចូលរមួពើរគប់រក្សួង ស្គថ ប័ន និងេងាការសងាមសុើវលិ របចាមំៅរបមទសក្មពុជា។ បដនថមពើ
មនោះ ឯរឧតតម្ បានដថលងេំណរគុណចំមពាោះសមាជិក្ សមាជិកាដដល បានចូលរមួមៅក្នុងកិ្ចចរបជំុមពញ
េងា និងបានសរមសើរមលើការខិតខំរបឹងដរបង របស់រក្ុមការររ ដដលបានមធវើការររមឆលើយតបមៅនឹងមមមោគ
មេដស៍/ជំងឺមេដស៍ ជាព ុវស័ិយ រ ូតទទលួបានមជាគជ័យជាបនតបនាទ ប់ក្នុងរយៈមពល៦ដខចុងមរកាយ
របក្បមដ្ឋយចើរភាព និងសូមរបកាសមបើក្ក្មមវធិើកិ្ចចរបជំុមពញេងាមលើក្ទើ២មនោះតមរមបៀបវារៈដដលបាន
មរោងទុក្។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

៣. សមាជិរចូលរមួ្ (សមាជិក្ចូលរមួ១៤១នាក់្/១៧០នាក់្) 
 របធ្លនគណៈក្មាម ធិការរបយុទធនឹងជំងឺមេដស៍រក្សួង 
 របធ្លនគណៈក្មាម ធិការរបយុទធនឹងជំងឺមេដស៍ ោជធ្លនើ មខតត 
 តំ្ងេងាការសងាមសុើវលិ 
 តំ្ងេនក្ផទុក្មមមោគមេដស៍មៅក្មពុជា 
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៤. អោលបំណងននរិចចព្បជុ ំ

 ឯរឧតតម្ អវជជ. ខតង គនធី េគាមលខ្ជធិការរនអាជាា ធរជាតិរបយុទធនឹងជំងឺមេដស៍ បាន
មានមតិដថលងេំណរគុណដល់សមាជិក្ សមាជិកាទងំេស់មៅក្នុងេងារបជំុ និងបានបរា ញពើ
មោលបំណងរនកិ្ចចរបជំុ គឺពិភាគាមៅមលើ មោលមៅក្នុងការលុបបំបាត់មេដស៍មៅឆ្ន ំ
២០២៥។  កិ្ចចរបជំុមនោះមានបទបរា ញមៅតមរមបៀបវារៈដូចខ្ជងមរកាម៖ 
១.  ក្រណើ វនិិមោគសរមាបស់ងាមសុើវលិ (CSO Investment Case) និងការសិក្ាការរគប
ដណត ប់រនមូលនិធិសមធ៌មមលើេនក្ផទុក្មមមោគមេដស៍ និងរបជាជនគនលឹោះ (PLHIV and KP) 
បរា ញជូនមដ្ឋយ េំណាងអងគការ HP+។  
២.  ដផនទើបរា ញផលូវ មដើមបើធ្លនានិរនតរភាពរនការមឆលើយតបនឹងមមមោគមេដស៍ និងជំងឺមេដស៍មៅ
ក្មពុជា (បរា ញមដ្ឋយ តំ្ង UNAIDS)។ 
៣. លទធផលរនការពិនិតយម ើងវញិដផនការយុទធស្គង្ក្សតជាតិទូលំទូលាយ និងព ុវស័ិយមឆលើយ
តបនឹងមមមោគមេដស៍និងជំងឺមេដស៍មលើក្ទើ៤ (NSP IV reviewed) បរា ញជូនមដ្ឋ ឯកឧេេត
ម្វជ្ជ. ទា ផលា    េនុរបធ្លនអាជាា ធរជាតិរបយុទធនឹងជំងឺមេដស៍។ 
៤. បរា ញ និងេនុម័តនូវមសចក្តើសមរមចចិតតរបស់កិ្ចចរបជំុមពញេងាអាជាា ធរជាតិរបយុទធនឹង
ជំងឺមេដស៍មលើក្ទើ២ ឆ្ន ២ំ០១៨សរមបសរមួលមដ្ឋយ ឯកឧេេត ម្អៀង តលូី មទសរដឋ    
មង្ក្នតើរបធ្លនអាជាា ធរជាតិរបយុទធនឹងជំងឺមេដស៍ បរា ញជូនមដ្ឋយ ឯកឧេេត ឃឹត ឈិន
ដាម្រ ៉េេ  ។ 

៥. ស៊ុនទរកថាម្បីកកិចចប្ុជ្៊ុំម្ដាយ ឯកឧេេត ម្អៀង តលូី ម្េសរដ្ឋតន្រនេី ប្ុធានអាោា
ធរោតិប្ុយ៊ុេធនឹងជ្ំងឺម្អដ្ស ៍

 
 ជាកិ្ចចចាប់មផដើមមបើក្រនក្មមវធិើ ឯកឧេេត ម្អៀង តលីូ ម្េសរដ្ឋតន្រនេី ប្ុធានអាោា ធរ
ោតិប្ុយ៊ុេធនឹងជ្ំងឺម្អដ្ស ៍បានសំដដងក្តើមស្គមនសសរ ើក្ោយជាេតិបរមាមដ្ឋយបានចូលរមួជា
េធិបតើក្នុងការដឹក្នា ំ“កិ្ចចរបជំុមពញេងាអាជាា ធរជាតិរបយុទធនឹងជំងឺមេដស៍ មលើក្ទើ២ ឆ្ន ២ំ០១៨” ដ៏មាន
ស្គរៈសខំ្ជន់មៅមពលមនោះ និងមានមតិស្គវ គមន៍ដល់ឯក្ឧតតម មលាក្ជំទវ សមាជិក្ សមាជិកា ទងំេស់
ដដលបានចូលរមួក្នុងេងារបជំុទងំមូល។  
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 មឆលៀតឱ្កាសមនាោះផងដដរ ឯក្ឧតតមបានសដមតងនូវការមកាតសរមសើរចំមពាោះឯក្ឧតតម មលាក្ជំទវ 
មលាក្ មលាក្រសើដដលបានខិតខំយក្េស់ក្មាល ងំកាយចិតត និងរបាជាា ស្គម រតើចូលរមួចំដណក្ដឹក្នារំគប់រគង 
និងសរមបសរមួលការមឆលើយតបជាតិទូលំទូលាយ និងព ុវស័ិយរបយុទធនឹងជំងឺមេដស៍ មៅរគប់លដំ្ឋប់
ថាន ក់្រ ូតទទលួបានមជាគជ័យជាបនតបនាទ ប់គរួជាទើមមាទនៈ មៅក្នុងរយៈមពល៦ដខចុងឆ្ន ២ំ០១៨មនោះ តម     
រយៈការដឹក្នា ំ រគប់រគង និងសរមបសរមួលរបក្បមដ្ឋយចើរភាព ដដលនាមំក្នូវសមិទធផលគរួ ជាទើមមាទនៈ 
ដដលអាចរតួតពិនិតយបាននូវោលដ្ឋលមមមោគមេដស៍មៅក្មពុជាឱ្យធ្លល ក់្ចុោះជាបនតបនាទ ប់។ 

 ឯក្ឧតតម ក៏្បានជរមាបេងាពិធើទងំមូលរជាបថា មោងតមគមរមាងដផនការសក្មមភាពឆ្ន ំ
២០១៨ កិ្ចចរបជំុមពញេងាអាជាា ធរជាតិរបយុទធនឹងជំងឺមេដស៍រតូវរបារពធម ើងជាមទៀងទត់មរៀងោល់៦ដខ
មតង ដូមចនោះកិ្ចចរបជំុនារថៃមនោះគឺជាកិ្ចចរបជំុមលើក្ទើ២បញ្ច ប់ឆ្ន ២ំ០១៨ មដើមបើពិនិតយមមើលរមួោន នូវវឌ្ឍនភាព 
សមិទធផល និងរបសិទធភាពរនការមឆលើយតបរបយុទធនឹងជំងឺមេដស៍៦ដខចុងឆ្ន ២ំ០១៨ រមួជាមយួ នឹងការ     
ពិភាក្ាមៅមលើចំណុចខវោះខ្ជតមយួចំននួ ដដលរតូវការនូវដំម្ោះរស្គយតមរយៈការចូលរមួរបស់ឯក្
ឧតតម មលាក្ជំទវ េស់មលាក្ មលាក្រសើដដលមានវតតមានមៅមពលមនោះ។ មលើសពើមនោះេងារបជំុមនោះនឹងមាន
ការដ្ឋក់្មចញនូវមសចក្តើសមរមច ដដលជាមោលការណ៍សរមាប់យក្មៅមរបើរបាស់បនតក្នុងការេនុវតតដផនការ
សក្មមភាពគនលឹោះមៅឆ្ន ២ំ០១៩។ តមរមបៀបវារៈសរមាប់កិ្ចចរបជំុមៅរថៃមនោះ គឺនឹងមានការបរា ញមយួ
ចំននួ ដដលមរៀបចំម ើងមដ្ឋយេគាមលខ្ជធិការដ្ឋឋ នអាជាា ធរជាតិរបយុទធនឹងជំងឺមេដស៍ សតើពើក្រណើ វនិិមោគ
សរមាប់សងាមសុើវលិ និងការសិក្ាពើការរគបដណត ប់មូលនិធិសមធម៌មលើេនក្ផទុក្មមមោគមេដស៍ និងរបជា
ជនគនលឹោះ និងដផនទើបរា ញផលូវ មដើមបើធ្លនានិរនតរភាពរនការមឆលើយតប  មមមោគមេដស៍ និងជំងឺមេដស៍មៅ  
ក្មពុជា និងលទធផលរនការពិនិតយម ើងវញិដផនការយុទធស្គង្ក្សតជាតិទូលំទូលាយ និងព ុវស័ិយមឆលើយតប
មៅនឹងការោលដ្ឋលមមមោគមេដស៍ និងជំងឺមេដស៍មលើក្ទើ៤ មដើមបើផតល់ជូនដល់េងាពិធើទងំមូលបានរជាប
ចាស់ ពើការវនិិមោគរបស់សងាមសុើវលិក្នុងការមឆលើយតបមៅនឹងមមមោគមេដស៍និងជំងឺមេដស៍  និងដផនទើ
បរា ញផលូវក្នុងការមឆលើយតបជាតិទូលំទូលាយ  និងព ុវស័ិយមៅនឹងការោលដ្ឋលមមមោគមេដស៍ និង     
ជំងឺមេដស៍មៅក្មពុជាពើឆ្ន ២ំ០១៩ ដល់២០២៣។ 

 មឆលៀតក្នុងឱ្កាសមនោះ ឯក្ឧតតមក៏្បានទញអារមមណ៍េងារបជំុថា ោជរដ្ឋឋ ភិបាលក្មពុជាបានសមរមច
ជាមោលការណ៍របក្បមដ្ឋយការមបតជាា ចិតតខពស់ក្នុងការលុបបំបាត់ជំងឺមេដស៍ តមរយៈការកំ្ណត់ោ៉ៃ ង
ចាស់លាស់នូវមោលមៅសូនយបើគឺ “ោម នការឆលងជំងឺមេដស៍ថមើ” “ោម នការមរ ើសមេើងមៅមលើេនក្ផទុក្មមមោគ   
មេដស៍ និងជំងឺមេដស៍” និង “ោម នការស្គល ប់មដ្ឋយស្គរជំងឺមេដស៍” មៅរតឹមឆ្ន ២ំ០២៥មដ្ឋយមរតៀម
សមរមចមោលមៅ៩០-៩០-៩០ ទងំរសុងមៅឆ្ន ២ំ០២០ និងមោលមៅ៩៥-៩៥-៩៥ មៅឆ្ន ២ំ០២៥។ 
ជារមួរបមទសក្មពុជាមយើងកំ្ពុងដតឈរមៅមលើផលូវរតូវ មយើងកំ្ពុងដតមធវើរតូវក្នុងក្តើសងឃមឹពិតរបាក្ដមឆ្ព ោះមៅ
រក្ការលុបបំបាត់ជំងឺមេដស៍មៅឆ្ន ២ំ០២៥ មដ្ឋយស្គរដតរបមទសក្មពុជាមយើងមានក្តត ចាបំាច់ដ៏មាន
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របសិទធភាពខពស់រចួមៅម ើយ គឺការមបតជាា ចិតតោរំទជានមោបាយដ៏ខពង់ខពស់របស់សមមតចេគាមហាមសនា   
បតើមតមជា   ុន ដសន រមួជាមយួនឹងក្តត រគប់រោន់មួយចំននួគឺ មានចើរភាពរនការចូលរមួមឆលើយតបទូលំទូ
លាយ និងព ុវស័ិយមៅនឹងមមមោគមេដស៍ និងជំងឺមេដស៍ពើរគប់ស្គថ ប័នជាតិ េនតរជាតិ សងាមសុើវលិ ឯក្
ជន ប ត្ ញេនក្ផទុក្មមមោគមេដស៍ និងជំងឺមេដស៍។ល។ មានរបព័នធតមដ្ឋនការោលដ្ឋលមមមោគមេដស៍ 
និងជំងឺមេដស៍បានជារបចា ំមានស្គថ ប័នដឹក្នា ំរគប់រគង និងសរមបសរមួលដតមួយទងំមៅថាន ក់្ជាតិ និង
ថាន ក់្មរកាមជាតិ មានដផនការយុទធស្គង្ក្សតជាតិដតមយួ និងមានរបព័នធតមដ្ឋន និងវាយតរមលជាតិដតមយួ
របក្បមដ្ឋយរបសិទធភាពខពស់។ ដូមចនោះ េវើ ដដលក្មពុជាមៅមសសសល់មដើមបើសមរមចបាននូវក្តើសងឃមឹខ្ជងមលើ 
គឺក្មពុជាមៅកំ្ពុងរបឈមនឹងបញ្ហា ធនធ្លនដតប៉ៃុម ណ្ ោះ គឺធនធ្លនមនុសសដដលទមទរនូវការក្ស្គងសមតថ
ភាពមពញមលញពើយុទធស្គង្ក្សតវទិាស្គង្ក្សតថមើៗក្នុងការមឆលើយតបមៅនឹងមមមោគមេដស៍ និងជំងឺមេដស៍ធន 
ធ្លនសមាា រៈ បរកិាា រ ក្នុងការមរបើរបាស់បមចចក្វជិាា េុើនធឺដណត និងធនធ្លនថវកិាដដលជាបញ្ហា របឈមខពស់
ជាងមគ ដដលទមទរនូវការចូលរមួរបស់ឯក្ឧតតម មលាក្ជំទវ មលាក្/មលាក្រសើមរបើរបាស់រគប់លទធភាព
ទងំេស់ ក្នុងការចលនាធនធ្លនពើរគប់របភពទងំេស់ រមួជាមយួនឹងការធ្លនាដល់ការចំ្យធនធ្លន
ដដលមានរស្គប់របក្បមដ្ឋយរបសិទធភាពខពស់ មដ្ឋយមចៀសវាងឱ្យបាននូវការចំ្យមរចើន ទទលួបាន
ផលតិច ឬការចំ្យជាន់ោន ។ល។ 

មុននឹងបញ្ច ប់សុនទរក្ថា ឯកឧេេតម្េសរដ្ឋតន្រនេី បានជរមាបេងារបជំុពើសភាពការណ៏ថមើៗ
ទក់្ទងការរបយុទធរបឆ្ងំនឹងមមមោគមេដស៍មៅមលើពិភពមលាក្ ជាពិមសសអាសុើ-បា៉ៃ សុើ វកិ្ ដដលឯក្
ឧតតមរតវូបានមបាោះមឆ្ន តជាប់ជារបធ្លន និងបានសំដដងនូវការសងឃមឹោ៉ៃ ងមុតមាថំា លទធផលដដលទទលួ
បានពើកិ្ចចរបជំុមនោះ ពិតជាមានស្គរៈសំខ្ជន់្ស់ដដលផតល់មៅដល់រក្ុមការររបមចចក្មទស អាចយក្មៅ
មរបើរបាស់ក្នុងការបនតការមរៀបចំ និងេនុវតតការមឆលើយតបមៅនឹងការោលដ្ឋលមមមោគមេដស៍ និងជំងឺមេដស៍
នាឆ្ន ២ំ០១៩ឱ្យបានសមរសបមៅនឹងេនុស្គសន៍ដដលបានផតល់ជូនពើសម័យរបជំុមពញេងាមៅមពលមនោះ។ 

៦. បទបង្ហា ញ និងដំអណើ រការរិចចព្បជុំ 

1. ក្រណើ វនិិមោគសរមាប់សងាមសុើវលិ (CSO Investment Case ) និងការសិក្ារគបដណត ប់រនមូល  
និធិសមធម៌មលើេនក្ផទុក្មមមោគមេដស៍ និងរបជាជនគនលឺោះ (PLHIV and KP ) បរា ញជូនមដ្ឋយ
តំ្ងេងាការ HP+ ៖ 

o ចំមពាោះបទបរា ញមនោះរតូវបានបរា ញមដ្ឋយមលាក្មវជា. រសើ មុននើ  ដដលបានមានមតិ
ស្គវ គមន៍ចំមពាោះសមាជិក្ក្នុងេងារបជំុ និងបានមធវើបទបរា ញេំពើមោលគំនិតនមោបាយ
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មយួចំនួនទក់្ទងមៅនឹងការវនិិមោគមៅក្នុងរកុ្មេងាការសងាមសុើវលិ និងការវភិាគេំពើ
ការដ្ឋក់្បញ្ចូ លេនក្ផទុក្មមមោគមេដស៍/ជំងឺមេដស៍មៅក្នុងមូលនិធិសមធម៌។ 

– មោលបំណង: របមូលធនធ្លនក្នុងរសុក្ក្នុងការមឆលើយតបមៅនឹងមមមោគមេដស៍/ជំងឺមេដស៍មដើមបើ
ឲ្យេងាការសងាមសុើវលិមានលទធភាពក្នុងមធវើការរររបយុទធនឹងជំងឺមេដស៍ និងដ្ឋក់្បញ្ចូ លជនរង
មរោោះមៅនឹងមមមោគមេដស៍ទងំេស់ទទលួបានប័ណណសមធម៌។ 

– មាតិការរនការបរា ញ : 

       ១.ការដ្ឋក់្បញ្ចូ លេនក្រស់មៅជាមយួមមមោគមេដស៍មៅក្នុងមោលនមោបាយជាតិដូចជាោពំារសងាម      
          (បសស មូលនិធិសមធម៌ និងការធ្លនាោ៉ៃ ប់រង) 

       ២.ការបរា ញខទង់ចំនាយមៅមលើការដ្ឋក់្បញ្ចូ លេនក្រស់ជាមយួមមមោគមេដស៍មៅក្នុងមូលនិធិសមធម៌ 
       ៣.មោលនមោបាយក្នុងការផតល់មូលនិធិរដឋដល់េងាការសងាមសុើវលិតមការវភិាគមស្រ ើយ៉ៃូ 
           នើមយួៗមដើមបើយក្មក្េនុវតត 

       ៤. បរា ញពើតនួាទើសំខ្ជន់របស់ CSO ក្នុងក្មមវធិើបរា រ ដថទ ំនិងោរំទជាមួយរកុ្មរបជាជនគនលឹោះ 

       ៥. ោជរដ្ឋឋ ភិបាលទទួលស្គា ល់តនួាទើ CSOក្នុងការមឆលើយតបនឹងHIV/AIDS 
       ៦. ការតស ូមតិមដើមបើឲ្យោជរដ្ឋឋ ភិបាលមបតជាា ចិតតនិងសមរមចផតល់មូលនិធិដល់ CSOs មធវើការររ  
             HIV/AIDS។ 

– ជំហានបនាទ ប់ 
កំ្ណត់រក្យនតការ រិញ្ញបបទនសរមាប់CSOsដដលផតល់មសវាHIV/AIDS។ 

2. បទបរា ញេំពើដផនទើបរា ញផលូវមដើមបើធ្លនានិរនតរភាពរនការមឆលើយតបនឹងមមមោគមេដស៍ និងជំងឺមេដស៍
មៅក្មពុជា បរា ញជូនមដ្ឋយតំ្ងេងាការUNAIDS៖ 

– មលាក្រសើ Vladanka Andreeva តំ្ងេងាការ UNAIDS ដដលមានមតិស្គវ គមន៍ និងដថលង
េំណរគុណចំមពាោះរបធ្លនេងារបជំុ និងសមាជិក្េងារបជំុ  

– បរា ញពើការររដដលបានមធវើរយៈមពល១ឆ្ន កំ្នលោះ ជាមួយអាជាា ធរជាតិរបយុទធនឹងជំងឺមេដស៍ 
និងេងាការរដគូេភិវឌ្ឍទងំេស់ ក្នុងការមរៀបចំនូវដផនទើបរា ញផលូវ សរមាប់និរនតរភាពក្នុងការ
មឆលើយតបមមមោគមេដស៍/ជំងឺមេដស៍។ 
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– ក្នុងរយៈមពល១០ឆ្ន ចុំងមរកាយរបមទសក្មពុជាបានកាល យជារបមទសមយួដដលសក្លមលាក្
ទទលួស្គា ល់ថាសមរមចបានមោលមៅ៩០-៩០-៩០ ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៧ ក្នុងចំម្មរបមទសទងំ
៧រនពិភពមលាក្ដដល UNAIDs បានមលើក្ម ើង 

– បរា ញពើក្ងវោះ រញិ្ញបបទនខ្ជងមរររបស់េងាការសងាមសុើវលិមៅមលើការររមឆលើយតបមមមោគ  
មេដស៍/ជំងឺមេដស៍ 

– បរា ញពើការស ការលអដដលជាគនលឹោះក្នុងការេភិវឌ្ឍដផនទើបរា ញផលូវ 
– បរា ញពើការររវាយតរមលក្នុង២០១៧មៅមលើដផនក្:  

១. ការររក្នុងការផតល់មសវា 
២. ការរររបស់េងាការសងាមសុើវលិ 
៣. ដផនក្ រិញ្ញវតថុ 

– បរា ញពើហានិភ័យចំនួន១៣ចំនុច និងដំម្ោះរស្គយដដលមានមៅក្នុងឯក្ស្គរមោង 
– ដផនទើបរា ញផលូវជាឯក្ស្គរមយួក៏្ដូចជាឯក្ស្គរដផនការយុទធស្គង្ក្សតជាតិមលើទើ៥សរមាប់យក្
មក្េនុវតតនាមពល៥ឆ្ន ខំ្ជងមុខ។ 

3. លទធផលរនការពិនិតយម ើងវញិដផនការយុទធស្គង្ក្សតជាតិទូលំទូលាយ និងព ុវស័ិយមឆលើយតបនឹងមម
មោគមេដស៍ និងជំងឺមេដស៍មលើក្ទើ៤ (NSP IV reviewed) បរា ញជូនមដ្ឋយឯ.ឧ.អវជជ.ទា ផលាា  
េនុរបធ្លនអាជាា ធរជាតិរបយុទធនឹងជំងឺមេដស៍៖ 

– ឯក្ឧតតម មានដថលងេំណរគុណដល់សមាជិក្េងារបជំុ និងបានបរា ញចំនុចសំខ្ជន់ក្នុងការវភិាគ
មៅមលើដផនការយុទធស្គង្ក្សតមលើក្ទើ៤ដដលបានេនុវតតពើឆ្ន ២ំ០១៥ដល់ឆ្ន ២ំ០១៨៖ 

 បរបិទរនការមរៀបចំដផនការយុទធស្គង្ក្សតជាតិមលើទើ៤ (NSP IV) 
 បរា ញយុទធស្គង្ក្សតរនដផនការយុទធស្គង្ក្សតជាតិក្នុងការមឆលើយតបមៅនឹងមមមោគមេដស៍/ 
ជំងឺមេដស៍មលើក្ទើ៤:  

                     ១. យុទធស្គង្ក្សត១.០: បរា រមមមោគមេដស៍ 

                     ២. យុទធស្គង្ក្សត២.០: បមងាើន និងរក្ាគុណភាព, រគបដណត ប់ និងការក្ាទុក្រគប់ជំហាន  
                                                 ទងំេស់រនការដថទបំនត 

       ៣.យុទធស្គង្ក្សត ៣.០: កាត់បនថយផលប៉ៃោះពាល់រនមមមោគមេដស៍និងជំងឺមេដស៍ 
           ៤.យុទធស្គង្ក្សត៤.០: ដឹក្នា ំ សំរបសំរលួភាគើពាក់្ព័នធ មក្ៀរគរនិងដបងដចក្ធនធ្លន  
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           ៥.យុទធស្គង្ក្សត ៥.០: បងារនិងបមងាើតបរសិ្គថ នការោរំទតមរយៈការយល់ដឹង  
                                      និងការេនុវតតចាប់និងមោលនមោបាយមអាយកាន់ដតរបមសើរម ើង  

                     ៦.យុទធស្គង្ក្សត ៦.០: បមងាើនរបព័នធតមដ្ឋននិងវាយតំរលការមឆលើយតបមមមោគមេដស៍ និង  
                                                  ជំងឺមេដស៍ដតមយួ ។ 

 សននដិ្ឋឋ ន 

១. មិនទុក្នរ្មាន ក់្មចាលម ើយ: េនុវតតយុទធស្គង្ក្សតរបស់រក្សួងសុខ្ជភិបាល        
    BIACM  and CAA-PNTTមដើមបើបញ្ច ប់ការោលដ្ឋលមមមោគមេដស៍មៅឆ្ន ២ំ០២៥។ 

                   ២. ការធ្លនាលំ រថវកិា(Fiscal Space) សរមាប់បញ្ច ប់ការោលដ្ឋលមមមោគមេដស៍មៅ   
                        ឆ្ន ២ំ០២៥។ 

                   ៣. ចំ្យគំ ុក្(Front Loading Investment )មដើមបើបមញ្ា ៀសការការខ្ជតបង់     
                        ដ៍ធៃន់ធៃរមៅមពលេនាគត។ 

                   ៤. ការបញ្ចូ លសក្មមភាពរន Sustainability Roadmap មៅក្នុង NSP V 

                   ៥. ការបង្ក្ញ្ហា បការររមេដស៍មៅក្នុង RSSH: 
                         …..ផតល់សមតថភាពនិងលទធភាព OD, RH and HCមដើមបើបញ្ច ប់ការោលដ្ឋលមមមោគ   
                         មេដស៍មៅឆ្ន ២ំ០២៥។ 

…..ពរងឹងស្គថ ប័ន( PSM, Procurement, HR, HMIS, Governance) 

                   ៦. ផតល់ថវកិានិងការបណតុ ោះប ត្ លសរមាប់ការបង្ក្ញ្ហា បការររមេដស៍មៅក្នុង CDP/CIP      
                        (មដ្ឋយមានទងំការបង្ក្ញ្ហា បការររមេដស៍មៅក្នុង VCSP(ភូមិឃុមំានសុវតថិភាព)។ 

 ការចំនាយរបស់វស័ិយសុខ្ជភិបាលសរុបក្នុងឆ្ន ២ំ០១៥ មាន១០៥៧លានដុលាល មៅ 
ក្មមវធិើមផសងៗដដលមានការររមេដស៍៥%។ 

  ការអលើរអ ើង៖ 
 ដ្ឋក់្បង្ក្ញ្ហា បការររមេដស៍មៅក្នុងរបព័នធសុខ្ជភិបាល 
 រតូវពរងឹងរបព័នធសុខ្ជភិបាលដូចជា: គុណភាពថាន  ំART, បរមិាណថាន  ំART និងធនធ្លន
មនុសសក្នុងវស័ិយសុខ្ជភិបាល។ 



10 
 

 គរួមានការេប់រផំសពវផាយេំពើមមមោគមេដស៍/ជំងឺមេដស៍មៅក្នុងក្មមវធិើសំខ្ជន់ៗរបស់រក្សួង 
បរសិ្គថ ន។ 

4. បទបរា ញនិងេនុម័តនូវមសចក្តើសមរមចចិតតរបស់កិ្ចចរបជំុមពញេងាអាជាា ធរជាតិរបយុទធនឹងជំងឺមេដស៍ 
មលើក្ទើ២ ឆ្ន ២ំ០១៨សរមបសរមួលមដ្ឋយ ឯរឧតតម្ អេៀង ម្ូល ី មទសរដឋមង្ក្នតើ របធ្លនអាជាា ធរ
ជាតិរបយុទធនឹងជំងឺមេដស៍ ដដលបរា ញជូនមដ្ឋយ ឯរឧតតម្ ឈមឹ្ ឃនិោអរត៉៖   

 មដើមបើធ្លនានិរនតរភាពក្នុងការមឆលើយតបនឹងមមមោគមេដស៍មៅក្មពុជា សរមាប់រយៈមពល៥ឆ្ន ខំ្ជងមុខ
និងមដ្ឋយបានការេនុញ្ហញ តពើឯក្ឧតតមមទសរដឋមង្ក្នតើផងមនាោះ ឯ.ឧ. ឈមឹ ឃនិដ្ឋមរ ៉ៃត បានអាននូវមសច
ក្តើសមរមចចិតតរបស់អាជាា ធរជាតិរបយុទធនឹងជំងឺមេដស៍សរមាបេ់នុវតតនាមពលខ្ជងមុខ និងមដើមបើឱ្យកិ្ចច
របជំុមធវើការពិភាក្ាពិមរោោះមោបល់។     

បនាទ ប់ពើមានការពិភាក្ាោ៉ៃ ងផុលផុសរចួមក្ មរកាមការដឹក្នារំបស់ ឯកឧេេតម្េសរដ្ឋតន្រនេី េងា
របជំុបានសមរមច និងបានដ្ឋក់្មចញនូវមសចក្តើសមរមចចិតត ជាទិសមៅសក្មមភាពការររដូចខ្ជងមរកាម៖ 

១.  អាជាា ធរជាតិរបយុទធនឹងជំងឺមេដស៍ រក្សួង ស្គថ ប័នពាក់្ព័នធនានា និងរដគូេភិវឌ្ឍមរៀបចំ  
      បញ្ច ប់ និងដ្ឋក់្ឱ្យេនុវតតដផនការយុទធស្គង្ក្សតជាតិទូលំទូលាយ និងព ុវស័ិយមឆលើយតបមៅ 
      នឹងមមមោគមេដស៍ និងជំងឺមេដស៍មលើក្ទើ៥ ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ និងយុទធស្គង្ក្សតជាតិធ្លនា         
      ចើរភាព សរមាប់មឆលើយតបការរររបយុទធនឹងជំងឺមេដស៍ មៅក្នុងរពោះោជា្ចរក្ក្មពុជា។ 
២.  អាជាា ធរជាតិរបយុទធនឹងជំងឺមេដស៍បញ្ចូ លសក្មមភាពដដលបានមលើក្ម ើងមៅក្នុ ងដផនទើ  
     ចងអុលផលូ វ  រនការមឆលើយតបមដ្ឋយចើរភាពមៅក្នុងដផនការយុទធស្គង្ក្សតជាតិទូលំទូលាយ និង        
      ព ុវស័ិយមឆលើយតបមៅនឹងមមមោគមេដស៍ និងជំងឺមេដស៍ មលើក្ទើ៥ ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣។ 
៣. អាជាា ធរជាតិរបយុទធនឹងជំងឺមេដស៍ រតូវស ការជាមយួរក្សួងមហារផទ និងរក្សួងមសដឋកិ្ចច    
       និង រិញ្ញវតថុ មដើមបើផតល់ថវកិាេនុវតតការបង្ក្ញ្ហា បការរររបយុទធនឹងមមមោគមេដស៍ ជំងឺមេដស៍ 
       មៅក្នុងដផនការេភិវឌ្ឍ និងវនិិមោគឃុ ំសរា ត់។ 
៤. រក្សួងសុខ្ជភិបាល និងរក្សួងដផនការរតូវកំ្ណត់ថាេនក្ផទុក្មមមោគមេដស៍ជារកុ្មរបជាជន 
       រយរងមរោោះដដលរតូវទទលួបានេតតសញ្ហញ ណរគួស្គររក្ើរក្ និងមូលនិធិសមធម៌ដដលធ្លនា 
       ដល់ការទទលួបានមសវាដថទសុំខភាព និងការោពំារសងាម។ 
៥.   រក្សួងសុខ្ជភិបាល និងរក្សួងមសដឋកិ្ចចនិង រិញ្ញវតថុ រតូវដក្សរមួល និងមរៀបចំវធិ្លន និង 
       នើតិវធិើក្នុងការផតល់ថវកិាមដើមបើឱ្យរសុក្របតិបតតិ មនទើរមពទយបដងអក្ និងមណឌ លសុខភាពមាន 
       ថវកិាផ្ទទ ល់សរមាប់ការររមឆលើយតបមមមោគមេដស៍ និងជំងឺមេដស៍។ 
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៦.  ទើសតើការគណៈរដឋមង្ក្នតើ រក្សួងមហារផទ រក្សួងមសដឋកិ្ចចនិង រិញ្ញវតថុ រក្សួងសុខ្ជភិបាល   
      និងអាជាា ធរជាតិរបយុទធនឹងជំងឺមេដស៍ រតូវទទួលស្គា ល់តនួាទើសំខ្ជន់របស់េងាការសងាមសុើ 
      វលិក្នុងការមឆលើយតបនឹងមមមោគមេដស៍ ជំងឺមេដស៍ និងបនតោរំទឱ្យមានការចូលរមួបនតមទៀត 
      តមរយ:ការផតល់មូលនិធិពើោជរដ្ឋឋ ភិបាល តមលទធភាពថវកិាជាតិ។  
៧. ឧតតមរកុ្មរបឹក្ាមសដឋកិ្ចចជាតិរតូវសិក្ាលំ ថវកិា មដើមបើធ្លនាការេនុវតតការមបតជាា ចិតត  
     របស់ោជរដ្ឋឋ ភិបាលក្នុងការបញ្ច ប់បញ្ហា មេដស៍មៅក្នុងឆ្ន ២ំ០២៥។ 
៨.   រក្សួងសុខ្ជភិបាលរតូវបនតពរងឹងធនធ្លនមនុសស ការមធវើលទធក្មម ការផាត់ផាង់ឱ្សថបរកិាា រ    
       និង របព័នធព័ត៌មាន មដើមបើបង្ក្ញ្ហា បការមឆលើយតបការោលដ្ឋលមមមោគមេដស៍និងជំងឺមេដស៍ឱ្យ 
       កាន់ដតមានរបសិទធភាព និងធ្លនាចើរភាព។ 
 
             មៅក្នុងការបរា ញពើមសចក្តើរពាងសតើេំពើការសមរមចចិតតរនកិ្ចចរបជំុមពញេងាមលើក្ទើ២ 
របស់អាជាា ធរជាតិរបយុទធនឹងជំងឺមេដស៍ទងំ ៨ ចំនុចដដលមានមៅក្នុងឯក្ស្គរមោង រតូវបាន 
សមរមចមជាគជ័យ និងដក្សរមួលចំនុចខលោះៗ មរកាមការសរមបសរមួលមដ្ឋយ ឯក្ឧតតម របធ្លន
េងារបជំុ និងស ការជាមយួ រក្សួង ស្គថ នប័ន និងេងាការសងាមសុើវលិ មុនដ្ឋក់្ជូន ោជ  
រដ្ឋឋ ភិបាលមដើមបើមធវើការេនុម័ត។ 
 

៧.  ស៊ុនទរកថាបិេអងគប្ុជ្៊ុំម្ដាយ ឯកឧេេត ម្អៀង តលូី ម្េសរដ្ឋតន្រនេី ប្ុធាន
អាោា ធរោតិប្ុយ៊ុេធនឹងជ្ំងឺម្អដ្ស ៍

           ជាកិ្ចចចុងបញ្ច ប់មុនបិទក្មមវធិើ ឯកឧេេតម្េសរដ្ឋតន្រនេី បានដថលងេំណរគុណោ៉ៃ ង
រជាលមរៅ ចំមពាោះ ឯក្ឧតតម មលាក្ជំទវ មលាក្ មលាក្រសើ មៅក្នុងេងារបជំុដដលបាន ស ការោន
បានោ៉ៃ ងលអរបមសើរ។ ឯកឧេេតប្ុធាន បានសដមតងមៅការមកាតសរមសើរចំមពាោះ 
គណៈក្មាម ធិការ រក្សួង ស្គថ ប័ន ដដលបានទទលួបានថវកិារយក្មក្េនុវតតក្មមវធិើ មឆលើយតប      
មមមោគមេដស៍/ជំងឺមេដស៍រចួម ើយ និងបានជរមុញឲ្យគណៈក្មាម ធិការរបយុទធនឹងជំងឺមេដស៍ 
រក្សួង ស្គថ ប័ន ោជធ្លនើមខតតដដលមានមិនទន់បានេនុវតតឲ្យដ្ឋក់្សំមណើ រថវកិារជូនមៅ ោជរដ្ឋឋ    
ភិបាលមដើមបើទទលួបានថវកិារ យក្មក្េនុវតតការររមឆលើយតបមមមោគមេដស៍/ជំងឺមេដស៍  ជាព ុ 
វស័ិយ ។  
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