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មាតិកា 

១. បចចុបបននភាព ស្ថា នភាពដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដសដ៍ៅកមពុជ្ញ 

២. សកមមភាពននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស ៍

៣. សមិទធផលននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស ៍ 

៤. បញ្ហា ប្បឈម 

៥. កាលានុវតតន៍ភាព   

៦. ទិសដៅអនុវតតបនត 
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ស្ថា នភាពននការឆឆលើយតបឆមឆោគឆេដស៍ឆៅរបឆទសកមពុជា អាសុើប៉ា សុើហ្វកិ និងសកលឆោក 
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Source: HIV estimates 2020 based on Cambodia AEM-Spectrum 2019 estimates published as part of the Global AIDS 
Update 2020  

2019  Cambodia  
Asia and the 

Pacific  
Global  

People living with HIV                 73,000  5.8 million  38 million  

New HIV infections                        780        300,000  1.7 million  

AIDS related deaths                   1,300        160,000     690,000  

People accessing treatment                  61,193  3.5 million  25.4 million  

90-90-90 (all ages in %) 84-100-96  75-80-91 81-82-88 

១. បចចុបបននភាពស្ថា នភាពដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដសដ៍ៅកមពុជ្ញ  (១)  
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ទិននន័យប៉ា ន់របមាណកនុងឆ្ន ាំ 2019៖ 
 ចាំននួេនកផទុកឆមឆោគឆេដស៍ (រគប់វយ័): 73,000 
 េរាឆរបវ៉ាឡង់ (មនុសសឆពញវយ័ 15-49): 0.5% 
 ចាំននួេនកឆលងថមើ (រគប់វយ័): 780នាក ់ 
 ចាំននួេនកស្ថល ប់ (រគប់វយ័): 1,300នាក ់

១. បចចុបបននភាពស្ថា នភាពដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដសដ៍ៅកមពុជ្ញ  (២)  

UNAIDS Cambodia, 2020 



១. បចចុបបននភាពស្ថា នភាពដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដសដ៍ៅកមពុជ្ញ  (៣)  

5 

 
Global Fund HIV Funding Request 2021-2023, May 22, 2020 
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២.សកមមភាពននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស ៍(១) 

   



ក. ឯកឧតតមដទសរដឋមន្តនតី ប្បធាន អ.ជ.ប.ជ.អ 

ការង្ហរទីសតកីារគ្ណៈរដឋមន្តនតី 

 បនេឆ ជ្ ើញចូលរមួជាកិតតិយសកនុងកមមវធិើសឆមាព ធឆបើកឱ្យឆរបើរបស់ជាផលូវការ ផលូវជាតិឆលខ៥៨ ឆៅភូមិផារកណ្តត ល 
សង្កា ត់ផារកណ្តត ល រកុងឆប៉ា យបប៉ាត ។ 

 បនេឆ ជ្ ើញចូលរមួជាកិតតិយសកនុងពិធើសឆមាព ធឆបើកឱ្យឆរបើរបស់ជាផលូវការ ផលូវជាតិឆលខ៥៥ និងពិធើឆបើកការដ្ឋឌ នស្ថង
សង់ផលូវជាតិឆលខ១០ ឆៅរសុកវលបវង ឆខតតឆោធិ៍ស្ថត់។ 

 បនេឆ ជ្ ើញចូលរមួជាកិតតិយសកនុងពិធើបុណយទឆនល “ទឆនលននសនតិភាព ទឆនលននវបុិលភាព” ឆៅឆខតតបត់ដាំបង។ 

 បនេឆ ជ្ ើញចូលរមួជាកិតតិយសកនុងកិចចរបជុាំឆពញេងគគណៈរដឌមន្រនតើឆដើមបើពិនិតយ និងពិភាកាឆលើឆសចកតើរោងចាប់សតើពើ
ការជយួគ្នន ឆៅវញិឆៅមកបផនកចាប់កនុងវស័ិយរពហ្មទណឍ ។ 

 បនេឆ ជ្ ើញចូលរមួពិធើរបកាសជាផលូវការកមមវធិើឧបតាមភស្ថច់របក់ជូនរគួស្ថររកើរក និងង្កយរងឆរគ្នោះ កនុងេាំឡុងឆពល
ជាំងឺ    កូវ ើដ-១៩ ឆៅវមិានសនតិភាព។ 
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២.សកមមភាពននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស ៍(២) 



ការង្ហរមគ្គុដទសក៍នផៃកនងុ 
 បនេឆ ជ្ ើញជាេធិបតើកនុងសិកាា ស្ថោសតើពើការពិឆរគ្នោះឆោបល់ឆលើការង្ករ

បដលបនេនុវតតកនុងឆ្ន ាំ២០១៩ និងឆលើកទិសឆៅការង្ករឆ្ន ាំ២០២០ និង
កនុងទិវេនតរជាតិនារ ើខបួឆលើកទើ១០៩ ឆៅឆខតតសទឹងបរតង។ 

 បនជបួរបជុាំពិភាកាការង្ករបឆចចកឆទស និងបនផតល់េនុស្ថសន៍ពើវធិើ
ស្ថន្រសតឆឆលើយតបនឹងឆមឆោគឆេដស៍ ជាមយួថ្នន ក់ដឹកនាាំននេ.ជ.ប.ជ.េ។ 

 បនដឹកនាាំកិចចរបជុាំបូកសរុបលទធផលការង្កររបចាំបខរបស់ថ្នន ក់ដឹកនាាំ និង
ជបួសាំឆណោះសាំណ្តលជាមយួមន្រនតើននេ.ជ.ប.ជ.េ ាមវ ើឆដេូខនហ្វឆឺរន។ 

 េឆ ជ្ ើញជាេធិបតើដ៏ខពង់ខពស់កនុងកិចចរបជុាំរកុមរបឹកាបឆចចកឆទស               
េ.ជ.ប.ជ.េ ាមវ ើឆដេូខនហ្វឆឺរន ឆលើកទើ១។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
២.សកមមភាពននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស(៍៣) 
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ការង្ហរសហប្បតិបតតិការអនតរជ្ញតិ 

 បនេឆ ជ្ ើញជាេធិបតើកនុងពិធើឆបើកសិកាា ស្ថោពិឆរគ្នោះឆោបល់សតើពើការវយតនមល
ឆលើឆមឆោគឆេដស៍ និងការគ្នាំោរសងគម។ 

 បនជបួពិភាកាការង្ករជាមយួឆោករសើឆវជជបណឍិ ត Vladanka ANDREEVA 
នាយកេងគការ UNAIDS របចាំកមពុជា សតើពើដាំឆណើ រទសសនកិចចននគណៈរបតិភូ រកុម
របឹកាភិបលសរមបសរមួលកមមវ ើធើេងគការសហ្របជាជាតិរបយុទធនឹងជាំងឺឆេដស៍។ 

 បនពិភាកាការង្ករជាមយួឆោកឆវជជបណឍិ ត Yann Derriennic េតើតរបធានេងគ
ការ HP+របចាំកមពុជា និងឆោករសើ Barbara Rieckhoff, នាយករងននេងគការ 
HP+ កនុងេាំឡុងឆពលឆធវើទសសនកិចចឆៅរពោះោជាណ្តចរកកមពុជា។  

 បនជបួពិភាកាការង្ករជាមយួតាំណ្តងេងគការ HP+ ពើយនតការននកិចចសនា ឆសវ
សងគម និងវឌ្ណនភាពននការេនុវតត ស.ជ.ណ២១៣។ 
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២.សកមមភាពននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស(៍៤) 



ការង្ហរមូលនិធិសកល 
 បនជួបពិភាកាការង្ករជាមួយឆោកឆវជជបណឍិ ត Olivier Cavey ពើការ

រគប់រគងឆលើគឆរមាងថវកិាមូលនិធិសកល សរមាប់ឆ្ន ាំ២០២១ ដល់ឆ្ន ាំ
២០២៣។ 

 បនចូលរមួរបជុាំស្ថត ប់របយការណ៍េាំពើបចចុបបននភាពននការរបយុទធនឹង
COVID-19 និងការពរងើករបព័នធ  Wambo ដល់កមមវធិើបដលមិនឆរបើ
របស់ថវកិាមូលនិធិសកល ឆដ្ឋយឆោកេគគនាយក Peter Sands។ 

 បនចូលរមួកិចចរបជុាំរកុមរបឹកាភិបលមូលនិធិសកល ឆលើកទើ៤៣ 
ាមវ ើឆដេូខនហ្វឆឺរន។ 

 បនចូលរមួរបជុាំាមវ ើឆដេូខនហ្វរឺនិ ជាមយួថ្នន ក់ដឹកនាាំថមើននគណៈ
កមាម ធិការយុទធស្ថន្រសតរបស់មូលនិធិសកល ។ 
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២.សកមមភាពននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស ៍(៥) 

   



 បនចូលរមួរបជុាំស្ថត ប់របយការណ៍របស់ឆលខាធិការដ្ឋឌ នមូលនិធិសកល
េាំពើ-រកមរបតិបតតិននមន្រនតើេភិបលកិចច បដលបនឆធវើវឆិស្ថធនកមម និងបក
សរមួលឆឡើងវញិ -ឆគ្នលនឆោបយទាំនាស់ផលរបឆោជន៍បដលបនឆធវើ
វឆិស្ថធនកមម និងបកសរមួលឆឡើងវញិ -ការបកសរមួលឆឡើងវញិនូវសូចនា
ករ 6a 6f 9c 12b។ 

 បនដឹកនាាំកិចចរបជុាំមណឍ លតាំណ្តងតាំបន់ប៉ា សុើហ្វកិខាងលិចបដលមាន
របឆទសជាសមាជិកចាំននួ២២ ឆដើមបើឆរៀបចាំឆសចកតើបថលងការណ៍របស់
មណឍ លតាំណ្តង(WPR Constituency Statement)។ 

 បនចូលរមួរបជុាំស្ថត ប់របយការណ៍របស់ឆោកេគគនាយក Peter Sands 
េាំពើបចចុបបននភាពននការរបយុទធនឹងជាំងឺ COVID-19។ 

 បនចូលរមួរបជុាំជាមយួរកុមេនកេនុវតតកមមវធិើ និងថ្នន ក់ដឹកនាាំរកុមរបឹកា
មូលនិធិសកល ឆដើមបើបចករ ាំបលកបទពិឆស្ថធន៍េាំពើការរបយុទធនឹង Covid-
19 ឆៅអាន្រហ្វកិខាងលិច កណ្តត ល ខាងឆកើត និងខាងតបូង ឆៅអាឆមរកិ
ឡាទើន ការបិ៊ា ន េឺរ ៉ាុបខាងឆកើត និងឆៅអាសុើកណ្តត ល ។ 
 
 
 
 

 
២.សកមមភាពននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស ៍(៦) 
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ែ. ឯកឧតតម ដលាកជំទាវអនុប្បធាន អ.ជ.ប.ជ.អ 
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 បនេឆ ជ្ ើញចូលរមួជាគណៈេធបិតើកនុង
កិចចរបជុាំ សិកាា ស្ថោ វគគបណតុ ោះបណ្តត ល 

 ចុោះបាំឆពញឆបសកកមមបសវងយល់ និង
េនតោគមន៍ការឆឆលើយតបឆមឆោគឆេដស៍
ជាំងឺឆេដស៍ ឆៅាមបណ្តត ោជធានើ ឆខតត
មួយចាំនួន 

 
២.សកមមភាពននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដសក៍នងុឆមាសទី១ (៧) 

   



 

 

គ្. អគ្គដលខាធិការោឋ ន  អ.ជ.ប.ជ.អ 

13 

 ដឹកនាាំកិចចរបជុាំរកមុរបឹកាបឆចចកឆទសបន ៥ឆលើក 
 ចូលរមួកិចចរបជុាំ សិកាា ស្ថោ វគគបណតុ ោះបណ្តត លឆផសងៗ 
 ចុោះបាំឆពញឆបសកកមមបសវងយល់ និងេនតោគមន៍ការឆឆលើយតបឆមឆោគឆេដស៍ ជាំងឺឆេដស៍ឆៅាមបណ្តត ោជធានើ ឆខតតមួយចាំនួន 

 

 
២.សកមមភាពននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស ៍(៨) 

   



 

• រកសួង ស្ថា ប័នចាំននួ ២៣ បដលបនផតល់របយការណ៍មកេ.ជ.ប.ជ.េ 

• ឆខតតចាំននួ ២៥ បដលបនផតល់របយការណ៍មកេ.ជ.ប.ជ.េ។  

• េងគការជាតិ និងេនតរជាតិចាំននួ ៧ បនផតល់របយការណ៍មក េ.ជ.ប.ជ.េ។  

 

ឃ. ប្កសងួ ស្ថា ប័ន ោជធានី ដែតត ជ្ញសមាជិក 

14 

 
២.សកមមភាពននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស ៍(៩) 

   



ង. ស្ថា ប័ននដគ្ូ និងអងគការសងគមសុវីិល 
១.UNAIDS 
 បនផតល់ការគ្នាំរទបផនកបឆចចកឆទសដល់រកុមការង្ករបឆចចកឆទសបផនកឆមឆោគឆេដស៍ឆសនើសុាំថវកិាមូលនិធិសកលសរមាប់

ការឆឆលើយតបនឹង ឆមឆោគឆេដស៍ឆ្ន ាំ ២០២១-២០២៣។ 
 បនផតល់ជាំនយួបឆចចកឆទស និងហ្រិ ដ្វតាុ ដល់NAA សរមាប់ឆធវើការវយតាំនលពើឆមឆោគឆេដស៍ និងកិចចគ្នាំោរសងគម។ 
 បនគ្នាំរទបផនកបឆចចកឆទសដល់ NAA និងនដគូសហ្គមន៍កនុងដាំឆណើ រការឆរៀបចាំរបយការណ៍រតួតពិនិតយការ ឆឆលើយតប

នឹងឆមឆោគឆេដស៍(GAM) ឆ្ន ាំ២០២០ 
 បនផតល់ជាំនយួបឆចចកឆទស ឆៅកនុងដាំឆណើ រការប៉ា ន់ស្ថម នឆមឆោគឆេដស៍ ឆដើមបើធានាថ្នឆជាគជ័យរបស់របឆទសកមពុជាកនុង

ការរកាឆគ្នលឆៅ៩០-៩០-៩០។ 
 បនផតល់ការគ្នាំរទបផនកបឆចចកឆទស និងហ្រិ ដ្វតាុសរមាប់ការេភិវឌ្ណ “ការវភិាគឆសណ្តរ ើយ៉ាូវនិិឆោគ” បដលរតូវនឹងការ

ឆឆលើយតបនឹងជាំងឺឆេដស៍ឆៅរបឆទសកមពុជាឆដ្ឋយឆរបើឧបករណ៍Optima modelling។ 
 បនផតល់ការគ្នាំរទបផនកបឆចចកឆទស  កនុងការបឆងាើតឆគ្នលគាំនិត និងការឆធវើបផនការ IBBS កនុងចាំឆណ្តមន្រសតើឆធវើការ ាម

រគឹោះស្ថា នកាំស្ថនត  (FEW) ឆដ្ឋយឆតត តឆលើការឆធវើឱ្យរបឆសើរឆឡើងនូវវធិើស្ថន្រសតសទង់មតិ និងភាពតាំណ្តងននេនុរកុម
FEW  

15 

 
២.សកមមភាពននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស ៍(១០) 

   



 កនុងភាពជានដគូជាមយួ LINKAGES និងនដគូោក់ព័នធឆផសងឆទៀត បនផតលក់ារគ្នាំរទបផនកបឆចចកឆទស ដល់ NCHADS 

កនុងការេភិវឌ្ណនិោមបបបបទសរមាប់េនុវតតវធិើស្ថន្រសតឆធវើឆតសតរកឆមឆោគឆេដស៍ឆដ្ឋយខលួនឯង។  
 បនផតល់ការគ្នាំរទបផនកបឆចចកឆទសដល់េនុរកុមការង្ករ សតើពើការជាំរុញខាល ាំងកាល  IACM សរមាប់រកុមរបឈមមុខខពស់ កនុង

ការឆធវើបចចុបបននភាព “Boosted COPCT SOP” ឆដើមបើជាមគគុឆទទសក៍សរមាប់កមមវធិើបង្កា រការឆលងឆមឆោគឆេដស៍ សរមាប់
របជាជនគនលឹោះ។ 

 បនផតល់ការគ្នាំរទបផនកបឆចចកឆទស ឆដ្ឋយសហ្ការជាមយួ NAA កនុងការេនុវតតន៍គាំនិតផតួចឆផតើមទើរកុងពឆនលឿនការឆឆលើយ
តបនឹងឆមឆោគឆេដស៍ (Fast Track Cities Initiatives) 

 បនបនតផតល់ ការ គ្នាំរទ  កនុងការធានាឱ្យមានការ ចូលរមួ របស់ តាំណ្តង េនកផទុកឆមឆោគឆេដស៍ និងរកុមរបជាជនគនលឹោះកនុង
ដាំឆណើ រកា រ កមមវធិើផតល់េតតសញ្ញដ ណកមមរគួស្ថររកើរក និងធានាការចូលរមួរបស់ពកួឆគកនុងយនតការេនុវតត។ 

• កនុងភាពជានដគូជាមយួ CPN+ AUA និង CRS បនឆធវើការសទង់មតិឆលើតរមូវការរបស់េនកផទុកឆមឆោគឆេដស៍កនុងេាំឡុង
ឆពលមានជាំងឺោតតាតកូវ ើដ-១៩ ។ 

• ដឹកនាាំសរមបសរមួលឆធវើ ការសទង់មតិមយួសតើពើតាំរូវការ និងការរបឈមរបស់របជាជនគនលឹោះឆៅកនុងេាំឡុងឆពលមានការ
ោតតាតជាំងឺកូវ ើដ-១៩ គឺរតូវបនឆធវើឆឡើង។ 

• ផតល់ការគ្នាំរទបផនកហ្រិ ដ្វតាុ ដល់ AUA កនុងការផគត់ផគង់សមាភ រការោរការឆលងជាំងឺកូវ ើដ-១៩ ។ 
16 

 
២.សកមមភាពននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស ៍(១០) 

   



២.HP+ 
 ចូលរមួសិកាផតល់ធាតុចូលកនុងការឆរៀបចាំ ស.ជ.ណ ២១៣ 
 ចូលរមួឆរៀបចាំ NSP V, HSSP-HIV 
 ចូលរមួសិកាវយតនមលការឆធវើសមាហ្រណកមមការង្ករឆេដស៍ចូលកនុងបផនការេភិវឌ្ណឃុាំ សង្កា ត់ (វធិានការ  ១) 
 បនសិកាវយតនមលការចាំណ្តយឆលើការផតល់ឆសវគ្នាំោរសងគមដល់េនកផទុកឆមឆោគឆេដស៍ (វធិានការ  ២) 
 បនផតល់ធាតុចូលកនុងការឆរបើរបស់មូលនិធិសុខាភិបលសរមាប់ការឆឆលើយតបឆមឆោគឆេដស៍ (វធិានការ  ៣) 
 បនសិកាវយតនមលកនុងផតល់ថវកិារដ្ឋឌ ភិបលដល់េងគការសងគមសុើវលិឆធវើការង្ករឆេដស៍ (វធិានការ  ៤) 
 ឆធវើឆសចកតើសឆងាបសតើពើការលាំហ្រថវកិាសរមាប់ការបឆងាើនថវកិាននការឆឆលើយតបឆមឆោគឆេដស៍ (វធិានការ  ៥) 
 បឆងាើតឆរគ្នងការសរមាប់ការឆធវើសមាហ្រណកមមការង្ករឆេដស៍ចូលកនុងរបព័នធសុខាភិបលស្ថធារណៈ (វធិានការ  ៦) 
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២.សកមមភាពននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស ៍(១០) 

   



៣.KHANA៖ លទធផលសរុបននការបសវងរកករណើ ថមើឆមឆោគឆេដស៍កនុងចាំឆណ្តមរកុមរបជាជនគនលឹោះ (FEW-MSM-TG)(៨ខតត) 

 

 

 
 

៤.RHAC៖ លទធផលសរុបននការបសវងរកករណើ ថមើឆមឆោគឆេដស៍កនុងចាំឆណ្តមរកុមរបជាជនគនលឹោះ (FEW-MSM-TG)(១២ខតត) 
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២.សកមមភាពននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស ៍(១១) 

   

របឆភទរកុមឆគ្នលឆៅ រកុមឆគ្នលឆៅបន
ជួប  

 ចាំនួនបនឆធវើ
ឆតសត 

 ចាំនួនរបតិតមម
ឆតសត 

 ចាំនួនឆតសតបញ្ញជ ក់
លទធផល HIV+ %HIV+  ចាំនួនចុោះឆ ម្ ោះទទួល

ឆសវ Pre-ART /ART 
 ន្រសតើបឆរមើការឆៅាមរគឹោះស្ថា ន
កមានតសបាយ 

15,227 9,796 7 5 0.1% 5 

 រកុមបុរសរមួឆភទជាមួយបុរស 9,857 7,964 170 169 2.1% 169 
រកុមេនកបាំបបលងឆភទ 2,995 2,506 111 111 4.4% 111 

សរុប 28,079 20,266 288 285 1.4% 285 



៥.FHI 360៖ 
 េភិវឌ្ណកមមវធិើកក់ឆសវ (ORA) បដលេនុញ្ញដ តឱ្យរកុមរបជាជនគនលោឹះ និងបុគគលបដលមានចាំណ្តប់អារមមណ៍កនងការ

ទទលួយកឆសវឆតសតរកឆមឆោគឆេដស៍ឆដ្ឋយមិនគិតកនរម,ការបថទាំពាបលជាំងឺកាមឆោគ និងការវយតនមលេាំពើ
ករមិតរបឈមឆៅនឹងការឆលងឆមឆោគឆេដស៍-កាមឆោគ របព័នធរតូវបនដ្ឋក់ឱ្យដាំឆណើ រការឆៅគលើនិកឈូកស កាលពើនថៃ
ទើ ២២ បខឧសភា ឆ្ន ាំ២០២០។ 

 បនតគ្នាំរទរបព័នធ Blitz សរមាប់ការពិនិតយមានលកាណៈបនាទ ន់ បដលសរមួលដល់ការពិនិតយឆផទៀងតទ ត់ឯកស្ថរេនកជាំងឺ
ឆេដស៍ឆៅគលើនិក ART។ 

 និោមបបបបទរបតិបតតសិរមាប់ការឆធវើឆតសតឆមឆោគឆេដស៍ឆដ្ឋយខលួនឯងរតូវបនាក់បតងឆឡើង និងទទលួបនការ
េនុម័តពើរកសួងសុខាភិបលកាលពើនថៃទើ ១ បខកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០២០។ 

 ឆសវ PrEP បននឹងកាំពុងផឋល់ជូនដល់រកុមរបជាជនរបឈម ឆដ្ឋយគលើនិកចាំននួ ០២ គឺគលើនិកឈូកស និងគលើនិកោ៉ា ក់ 
ឆខតតឆសៀមោប។ 

 របព័នធរបមូលព័ត៌មានរតឡប់ពើេនកជាំងឺឆេដស៍ឆៅគលើនិក ARTកាំពុងដាំឆណើ រការចាំននួ ០៨ កបនលង ឆៅឆខតតអាទិភាព
ទាំង០៤ របស់ PEPFAR ។ 
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២.សកមមភាពននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស ៍(១២) 

   



 បនតផតល់ជាំនយួបឆចចកឆទស និងគ្នាំរទដាំឆណើ រការរបព័នធរគប់រគងទិននន័យ DHIS2 សរមាប់ការរបមូលទិននន័យបង្កា រ
ឆមឆោគឆេដស៍។ 

 បនតផឋល់ជាំនយួបឆចចកឆទសកនុងការជយួដល់ NCHADS កនុងការេភិវឌ្ណរបព័នធ Master Patient Index និងរបព័នធ
ាមដ្ឋនករណើ ឆមឆោគឆេដស៍ ឆដ្ឋយឆរបើរបស់ DHIS2 ។ 

 រកុមការង្ករបឆចចកឆទស GBV កនុងឆខតតបត់ដាំបងរតូវបនបឆងាើតឆឡើង និងទទលួបនការេនុម័តពើគណៈេភិបល
ឆខតតកាលពើបខឧសភា ឆ្ន ាំ២០២០ និងបនឆរៀបចាំកិចចរបជុាំចាំននួ ០១ ឆលើក។ សកមមភាពឆនោះកាំពុងនឹងពរងើកឆៅ
ឆខតតបនាទ យមានជ័យ ឆសៀមោប និងោជធានើភនាំឆពញ។ 
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២.សកមមភាពននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស ៍(១២) 

   



Indicators N# D# % 

Indi #1: Number and % of HIV reactive client got HIV confirmatory test at 
VCCT  (breakdown by KP and targeted general populations) 

1,892 1,896 99.79% 

Indi #2: Number and % of confirmed HIV positive client enrolled at ART 
sites  

1,832 1,854 98.81% 

Indi #3: Number and % of newly enrolled PLHIV at ART site who received 
ART (outcome indicator) 

1,745 1,832 95.25% 

Indi #4: Number and % of PLHIV on ART who were in greatest need at the 
end of the reporting period 

10863 61029 17.80% 

Indi #5: Number and % of PLHIV  in care who are lost or died during the 
reporting period. 

1,311 62722 2% 

៦.េងគការ CRS 

 
២.សកមមភាពននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស ៍(១៣) 
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៧.េងគការ AHF (Achievement Jan- Jun 2020) 

Appreciation award by governor TBK 

Opening meeting at ART site Memot 

- ART site facilities: 36 ART sites  - tested: 15,683 tested 

-  42,226 active patients in care   - 230,400 Condoms distributed 

 
២.សកមមភាពននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស ៍(១៤) 
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២.២.វឌ្ណនភាព និងសមិទធផលននការង្ករបង្កា រ    

Source: Report Q1, 2020 of B-CoPCT, NCHADS 

៣. សមិទធផលននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស ៍(១)   
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២.២.វឌ្ណនភាព និងសមិទធផលននការង្ករបថទាំ និងពាបល   
និនាន ការចាំនួនទើកបនលងផតល់ឆសវពាបលឆដ្ឋយឱ្សថរបឆ្ាំងឆមឆោគឆេដស៍ និងេនកផទុកឆមឆោគឆេដស៍បដលបនទទួលឆសវពើឆ្ន ាំ២០០១ ដល់

រតើមាសទើ១ ឆ្ន ាំ២០២០ 

៣. សមិទធផលននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស ៍(២)   



និនាន ការចាំនួនេនកផទុកឆមឆោគឆេដស៍កុមារ និងមនុសសឆពញវយ័បដលបនទទួលឆសវពាបលឆដ្ឋយឱ្សថរបឆ្ាំងឆមឆោគ
ឆេដស៍ពើឆ្ន ាំ ២០១៨ ដល់រតើមាសទើ១ ឆ្ន ាំ២០២០ 

២.២.វឌ្ណនភាព និងសមិទធផលននការង្ករបថទាំ និងពាបល  

៣. សមិទធផលននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស ៍(៣)   
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និនាន ការននន្រសតើមាននផទឆោោះបដលបនទទួលការផតល់របកឹា និងឆធវើឆតសត្មរកឆមឆោគឆេដស៍ពើឆ្ន ាំ២០០៧-២០២០ 
២.២.វឌ្ណនភាព និងសមិទធផលននការង្ករបថទាំ និងពាបល  

៣. សមិទធផលននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស ៍(៤)   

26 



និនាន ការននន្រសតើមាននផទឆោោះបដលផទុកឆមឆោគឆេដស៍បនទទួលការពាបលឆដ្ឋយឱ្សថរបឆ្ាំងឆមឆោគឆេដស៍                 
ពើឆ្ន ាំ២០០៧-២០២០ 

៣. សមិទធផលននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស ៍(៥)   
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លទធផលការង្ករសមាហ្រណកមម៖ 
 ឯកស្ថរទសសនទនសតើពើការឆឆលើយតបឆមឆោគ និងជាំងឺឆេដស៍ និងការេនុវតត ឆៅរសុកបរឆសដឌ ឆខតតកាំពង់សពឺ។ 
 វឌ្ណនភាពការង្ករឆឆលើយតបឆមឆោគឆេដស៍ ជាំងឺឆេដស៍ឆៅកនុងបផនការេភិវឌ្ណ និងបផនការវនិិឆោគឃុាំ សង្កា ត់ ឆៅ

ឆខតតកណ្តត ល កាំពង់ចម និងបត់ដាំបង ។    
 េ.ជ.ប.ជ.េ បនឆចញលិខិតជូនដល់គណៈេភិបល ោជធានើឆខតត ឱ្យឆធវើេនតោគមន៍ និងសរមបសរមួលឱ្យមាន

ការប ច្ូ លសកមមភាព និងថវកិាឆឆលើយតបឆមឆោគឆេដស៍ និងជាំងឺឆេដស៍ឆៅថ្នន ក់ឆខតត ថ្នន ក់រកុង រសុក និងថ្នន ក់ឃុាំ 
សង្កា ត់បដលជាគណៈកមាម ធិការរបយុទធនឹងជាំងឺឆេដស៍ឆៅជុាំវញិឆខតត។ 

 េ.ជ.ប.ជ.េ បនឆចញលិខិតជូនដល់គណៈកមាម ធិការឆេដស៍រកសួងស្ថា ប័ន សតើពើសាំឆណើ ឆរៀបចាំគឆរមាងបផនការ
សកមមភាព និងថវកិាជាតិឆឆលើយតបឆមឆោគឆេដស៍ របស់រកសួង ស្ថា ប័ន  

 េ.ជ.ប.ជ.េ បនជបួជាមយួតាំណ្តងរកសួងសុខាភិបល ពិភាកាការង្ករសតើពើការេនុវតតវធិានការទើ៣ ននលិខិត
ជូនដាំណឹងឆលខ ២១៣ សជណ.សស ចុោះនថៃទើ២១ កុមភៈ ២០១៩។  
 
 

៣. សមិទធផលននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស ៍(៦)   
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លទធផលការង្ករសមាហ្រណកមម៖  
ឆខតត៤ ភនាំឆពញ បត់ដាំបង បនាទ យមានជ័យ និងឆសៀមោប បនចុោះកិចចរពមឆរពៀងេនុវតតគាំនិតផតួចឆផតើមទើរកុង              
ពឆនលឿនការឆឆលើយតបឆមឆោគឆេដស៍ និងជាំងឺឆេដស៍ (The Fast Tract City Initiative) 
 េ.ជ.ប.ជ.េ និង UNAIDS បនជបួជាមយួគណៈកមាម ធិការ និងឆលខាធិការដ្ឋឌ នឆេដស៍ ឆខតតបត់ដាំបង និង
ឆសៀមោប ពិភាកាការង្ករសតើពើគឆរមាងកមមវធិើទើរកុងពឆនលឿនការឆឆលើយតបឆមឆោគឆេដស៍ និងជាំងឺឆេដស៍្នឆៅ
សឆរមចឆគ្នលឆៅ ៩៥-៩៥-៩៥ និងការប ច្ ប់ឆេដស៍ ឆៅឆ្ន ាំ២០២៥។  

 

៣. សមិទធផលននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស ៍(៧)   



 ផលិត រពឹតតិប័រតទិននន័យសឆងាប សតើពើឆមឆោគឆេដស៍ និងជាំងឺឆេដស៍  ២០១៨ ជាឆលើកទើ១។ 
 បនប ច្ ប់ឆសចកតើរោងោកយបាំរពួញទក់ទងនឹងការង្ករឆមឆោគឆេដស ៍និងជាំងឺឆេដស៍។  
 បនប ច្ ប់ឆសចកតើរោងឆគ្នលការណ៍បណនាាំសតើពើការបង្កា រការចមលងឆមឆោគឆេដស៍ជាសកល។ 
 ឆសចកតើសឆរមចសឋើពើការបតងាាំងសមាសភាពរកុមរបឹកាបឆចចកឆទស អាជាញ ធរជាតិរបយុទធនឹងជាំងឺឆេដស។៍ 
 បនឯកភាពឆលើការផតួចឆផតើមននការបនតសកិាស្ថា នភាព និងទសសនទនននការឆឆលើយតបឆមឆោគឆេដស៍ ឆៅ       

កមពុជា ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥ (Overview of situation on HIV Response in Cambodia 2019-2025)។ 
 ផលិតឯកស្ថរឆគ្នល “ការឆឆលើយតបរបកបឆដ្ឋយចើរភាព ្នឆៅប ច្ ប់ឆេដស ៍ជាការគាំោមដល់សុខភាព        

ស្ថធារណៈ រតឹមឆ្ន ាំ២០២៥”សរមាប់តរមង់ទិសគណៈកមាម ធិការរបយុទធនឹងជាំងឺឆេដស៍ោជធានើ ឆខតត។ 
 ផតល់េតតសញ្ញដ ណកមមរគួស្ថររកើរកមានសមាជិកផទុកឆមឆោគឆេដសប៍នរបមាណ ៣.០០០រគួស្ថរ។ 
 េនកផទុកឆមឆោគឆេដសច៍ាំននួ ១០.៨៩២ នាក ់របមាណ២០% បនឆសវសុខាភិបលាមរយៈមូលនិធិសមធម៌ 

(HEF) ។ 
 30 

២.២.វឌ្ណនភាព និងសមិទធផលននការង្ករបង្កា រ បថទាំ និងពាបល   

៣. សមិទធផលននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស ៍(៨)   
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ហ្រិ ដ្បបទនននការឆឆលើយតបឆមឆោគឆេដស៍កនុងរបឆទសកមពុជា 
៣. សមិទធផលននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស ៍(១០)   
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HIV FRA: Overview of 2021-2023 Allocation 

Country   Royal Kingdom of Cambodia 

Component   HIV 

Planned grant start date   January 1, 2021 

Planned grant end date   December 31, 2023 

Principal Recipient   Ministry of Economy and Finance 

Currency   US Dollar 

Allocation Funding Request Amount   $41,595,706 

Prioritized Above Allocation Request (PAAR)  $8,151,887   

Objectives 

1. Avert new infections through tailored prevention interventions 

2. Intensify case detection to achieve the 1st 90. 

3. Ensure the 3rd 90 through quality and universal coverage along the HIV cascade of care 

4. Sustain a robust national response through integrative and multisectoral approaches 

ហ្រិ ដ្បបទនននការឆឆលើយតបឆមឆោគឆេដស៍កនុងរបឆទសកមពុជា 
៣. សមិទធផលននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស ៍(១១)   
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HIV FR: Summary Budget by Module 
Prioritized Module Year 1 (USD) Year 2 (USD) Year 3 (USD) Total (USD) % 

1. Treatment, care and support (ARVs = 28%) 7,167,611 6,104,720 4,518,858 17,791,188 43% 

2. Prevention 2,268,615 2,294,111 2,266,145 6,828,871 16% 

3. Differentiated HIV Testing Services 1,680,008 1,737,901 1,729,195 5,147,104 12% 

4. RSSH: Health management information systems 
and M&E 906 363 888 316 630 782 2 425 461 6% 

5. Reducing human rights-related barriers to HIV/TB 
services 179,379 166,065 166,669 512,113 1% 

6. Program management 2,635,636 2,592,068 2,608,935 7,836,638 19% 

7. RSSH: Health products management systems 
105,997 141,477 148,339 395,813 1% 

8. RSSH: Laboratory systems 259,433 115,104 126,876 501,413 1% 

9. PMTCT 51,096 30,098 18,958 100,152 0.28% 

10.TB/HIV 18,984 18,984 18,984 56,952 0.16% 

Total 15,273,121 14,088,845 12,233,740 41,595,706 100% 

ហ្រិ ដ្បបទនននការឆឆលើយតបឆមឆោគឆេដស៍កនុងរបឆទសកមពុជា 
៣. សមិទធផលននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស ៍ (១២)  
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HIV FR: RGC Domestic Co-financing Commitments for HIV 

RGC Commitments 
 

Current Allocation Period (in million USD) FRA Allocation Period (in million USD) 

2018 2019 2020 Total  2021 2022 2023 Total 

ARVs 1.5 1.5  1.5 4.5 2.5 3.5 5 11 

Other (staff, goods, 
services) 

1.38 1.7 1.8 4.9 4.8 1.9 1.95 8.7 

Total 2.9 3.2 3.4 9.45 7.3 5.4 6.95 19.7 

Total HIV and ARV RGC co-financing commitments (MoEF, MoH)    Percent funding for ARVs by RGC and GF, Cambodia 2011-2023 

សហ្ហ្រិ ដ្បបទនននការឆឆលើយតបឆមឆោគឆេដស៍កនុងរបឆទសកមពុជា 
៣. សមិទធផលននការដឆលើយតបដមដោគ្ដអដស ៍និងជំងឺដអដស ៍(១៣)   



 ការថយចុោះហ្រិ ដ្បបទនពើឆរៅរបឆទស 

 េងគការសងគមសុើវលិមយួភាគធាំបដលឆធវើការង្ករឆេដស៍បនប្ឈប់សកមមភាព បដលឆធវើឱ្យប៉ាោះោល់សកមមភាពននការ
ការោរ បថទាំ ជាពិឆសសរកុមរបជាជនគនលឹោះ  

 រកុមរបជាជនគនលឹោះ មានចាំននួឆកើនឆឡើង ឆហ្ើយេរាឆរបវ៉ាឡង់មានករមិតខពស់  ជាពិឆសស MSM, TG និងPWID 

 េរាឆរបើរបស់ឆរស្ថមេនាម័យមានករមិតទប ពិឆសសកនុងចាំឆណ្តមរកុម MSM និងTG  

 ករណើ ឆលងថមើឆៅបតមានករមិតខពស់ ជាពិឆសសកនុងចាំឆណ្តមរកុម MSMនិងTG  

 ការេនុវតត ស.ជ.ណ ២១៣ ឆៅមិនទន់ឆពញឆលញ និងរលូន ដូចជា៖ ការឆធវើសមាហ្រណកមមការង្ករឆេដស៍ចូល
កនុងបផនការវនិិឆោគឃុាំ សង្កា ត់ (ស.ជ.ណ ១)និងចាំននួេនកផទុកឆមឆោគឆេដស៍ទទលួបន  េតតសញ្ញដ ណកមម
រគួស្ថររកើរក (ស.ជ.ណ ២) 

៤. បញ្ហា ប្បឈម (១) 
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 ការឆរៀបចាំនើតិវធិើហ្រិ ដ្វតាុសរមាប់ការង្ករឆឆលើយតបឆមឆោគឆេដស៍ ឆៅការោិល័យរសុករបតិបតត ិមនទើរឆពទយបបងែក 
មណឍ លសុខភាពឆៅមិនទន់បនដាំឆណើ រការឆៅឆឡើយ (ស.ជ.ណ ៣) 

 យនតការផតល់ថវកិាដល់សងគមសុើវលិបដលឆធវើការង្ករឆេដស៍ ឆៅកនុងការសិកាឆៅឆឡើយ (ស.ជ.ណ ៤) 

 យនតការឆធវើសមាហ្រណកមមការង្ករឆៅកនុងវស័ិយសុខភាពស្ថធារណៈ ឆៅកនុងការសិកាឆៅឆឡើយ (ស.ជ.ណ ៦) 

 គណៈកមាម ធិការរបយុទធនឹងជាំងឺឆេដស៍ឆៅថ្នន ក់រកុង រសុក ខណឍ  ឃុាំ សង្កា ត់ ឆៅមិនទន់បឆងាើត 

 ការោតតាតននជាំងឺកូវ ើដ-១៩ បនប៉ាោះោល់ដល់ការផសពវផាយេប់រ ាំ ការឆធវើឆតសត្ម និងការបចកឆរស្ថមេនាម័យ
ដល់រកុមរបជាជនរបឈម 

 េរាឆបោះបង់ការពាបលឆៅបតមាន (កុមារដល់អាយុវយ័ជាំទង់មយួចាំននួឆបោះបង់ឆចលការពាបល) 

 ការេូសបនាល យននជាំងឺកូវ ើដ-១៩ នឹងអាចឆធវើឱ្យប៉ាោះោល់ដល់ការង្ករឆឆលើយតបឆមឆោគឆេដស៍និងជាំងឺឆេដស៍ (រកុម
របជាជនគនលឹោះ) 

៤. បញ្ហា ប្បឈម (២) 
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ឆ្ន ាំ២០១៨ NAA & UNAIDS សឆរមចបនឯកស្ថរដ៏សាំខាន់សរមាប់ការឆឆលើយតបឆមឆោគឆេដស៍ និងជាំងឺឆេដស៍
របកបឆដ្ឋយចើរភាព ១)ការវយតនមលភាពរចួោល់ននការឆផទរការទទលួខុសរតូវ ២)បផនទើចងែុលផលូវឆឆ្ព ោះឆៅចើរភាព 

៥. កាលានុវតតភាព (១) 
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រកសួងសុខាភិបលបនបឆងាើតឆគ្នលការណ៍បណនាាំជាឆរចើនសរមាប់ការង្ករឆឆលើយតបឆមឆោគឆេដស៍ និងជាំងឺឆេដស៍
ខាងបផនកសុខាភិបល និងបឆងាើនទើកបនលងផតល់ឆសវឆធវើឆតសត្ មរកឆមឆោគឆេដស៍ VCCT បន ៦៩កបនលង &              
ទើផតល់ឆសវពាបលបថទាំឆដ្ឋយ ART ៦៩កបនលង ឆៅទូទាំងរបឆទស ។ 

៥. កាលានុវតតភាព   (២) 
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លិខិតឆលខ ២១៣ សជណ.សស ចុោះនថៃទើ២១ បខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ េាំពើការដ្ឋក់វធិានការទក់ទងនឹងការ
ឆឆលើយតបឆៅនឹងឆមឆោគឆេដស៍ និងជាំងឺឆេដស៍របស់ទើសតើការគណៈរដឌមន្រនតើ 

៥. កាលានុវតតភាព (៣) 
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បផនការយុទធស្ថន្រសតជាតិទូលាំទូោយ និងពហុ្វសិ័យឆឆលើយតបនឹងឆមឆោគឆេដស៍និងជាំងឺឆេដស៍និងឆមឆោគ     
ឆេដស៍ឆលើកទើ៥ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ និង សជណ ២១៣។  

៥. កាលានុវតតភាព(៤) 
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េនុរកឹតយឆលខ ១៩៣ េនរក.បក ចុោះនថៃទើ៤ បខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ សតើពើការរបគល់មុខង្កររគប់រគង និងផតល់ឆសវសុខាភិបលឆៅឱ្យរដឌបលោជធានើ ឆខតត  

៥. កាលានុវតតភាព(៥) 
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របកាសេនតររកសួង ឆលខ១៨២ សហ្វ.របក ចុោះនថៃទើ២៥ បខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ សតើេាំពើលកាខណឍ ហ្រិ ដ្វតាុ លកាខណឍ បឆចចកឆទស និងនើតិវធិើហ្រិ ដ្វតាុ
សរមាប់ការឆផទរធនធានហ្រិ ដ្វតាុមានភាជ ប់លកាខណឍ ឆៅឱ្យរដឌបលោជធានើ ឆខតតសរមាប់េនុវតតមុខង្កររគប់រគង និងផតល់ឆសវសុខាភិបល 

៥. កាលានុវតតភាព(៦) 
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៥. កាលានុវតតភាព (៧) 
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៥. កាលានុវតតភាព (៨) 
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របកាសេនតររកសួងឆលខ១៥២ សនក ចុោះនថៃទើ២៤ បខឆមស្ថ ឆ្ន ាំ២០២០ សតើពើការឆរៀបចាំ និងការរបរពឹតតឆៅរបស់មនទើរសុខាភិបលោជធានើ ឆខតត 

៥. កាលានុវតតភាព (៩) 
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៥. កាលានុវតតភាព (១០) 
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៥. កាលានុវតតភាព (១១) 
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1. បឆងាើនហ្រិ ដ្បបទនកនុងរសុក និងកាំណត់អាទិភាពសកមមភាពសរមាប់ចើរភាពននការឆឆលើយតបឆមឆោគឆេដស៍និង
ជាំងឺឆេដស៍។ 

2. បឆងាើនការទទលួខុសរតូវ ការសរមបសរមួល និងេនតោគមន៍របស់គណៈកមាម ធិការរបយុទធនឹងជាំងឺឆេដស៍ ឆៅ
រគប់ករមិត (២៨ រកសួង ស្ថា ប័ន ២៥ ោជធានើ ឆខតត,២០៣ រសុក ខណឍ ,១.៦៤៦ ឃុាំ សង្កា ត់) 

3. ពឆនលឿនការឆធវើបចចុបបននភាពគណៈកមាម ធិការរបយុទធនឹងជាំងឺឆេដស៍ោជធានើ ឆខតត ការបឆងាើតគណៈកមាម ធិការ
របយុទធនឹងជាំងឺឆេដស៍រកុង រសុក ខណឍ  និងគណៈកមាម ធិការរបយុទធនឹងជាំងឺឆេដស៍ ឃុាំ សង្កា ត់ (រមួប ច្ូ លរគប់        
តេួងគោក់ព័នធ)។ 

4. បផនការយុទធស្ថន្រសតជាតិទូលាំទូោយ និងពហុ្វស័ិយឆឆលើយតបនឹងឆមឆោគឆេដស៍និងជាំងឺឆេដស៍ឆលើកទើ៥ ឆ្ន ាំ
២០១៩-២០២៣ ស.ជ.ណ ២១៣ និងយុទធស្ថន្រសតាមវស័ិយសុខាភិបល រពមទាំងកនុងវស័ិយឆផសងៗ។ 

5. ជាំរុញ និងឆផទៀងតទ ត់ការផតល់េតតសញ្ញដ ណកមមរគួស្ថររកើរកដល់េនកផទុកឆមឆោគឆេដស៍។ 
6. ឆរៀបចាំយុទធស្ថន្រសតរបកបឆដ្ឋយភាពធន់ និងនវនុវតតន៍ ចាំឆោោះផលប៉ាោះោល់ននជាំងឺកូវ ើដ-១៩ ឆលើការឆឆលើយតបឆៅ

នឹងឆមឆោគឆេដស៍ និងជាំងឺឆេដស៍ (ការផគត់ផគង់ឱ្សថ ARV, OI ការផសពវផាយការយល់ដឹង...)។ 
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7. ក ច្ ប់សកមមភាព ឆសវេនតោគមន៍នានា និងថវកិាសមរសបឆៅករមិតគណៈកមាម ធិការរបយុទធនឹងជាំងឺឆេដស៍ 
មនទើរសុខាភិបល និង មនទើរោកព័នធ មនទើរឆពទយបបងែក មណឍ លសុខភាពជាឆដើម ឆហ្ើយក ច្ ប់ឆនោះ គឺជាការ
បាំឆពញបបនាមឆៅនឹងកមមវធិើបដលមានរស្ថប់ ដូចជាកមមវធិើជាតិ NCHADS និងមូលនិធិសកលជាឆដើម។ 

8. ជាំរុញយុទធស្ថន្រសតការោរការចមលងឆមឆោគឆេដស៍ (Condom uses, Pr-EP, PEP, VMMC, TasP) ពិឆសស
ឆលើរកុមរបឈម (MSM, TG, EW, DU, IDU) និងឆកមងរសើ (AGYW) 

9. សកមមភាពជាំរុញការឆធវើឆតសត្មរកឆមឆោគឆេដស៍ និងទទលួឆសវពាបល ការបសវងរកេនកឆបោះបង់ការ
ពាបល ការការោរកុាំឱ្យមានការឆលងថមើ។ 

10. ពរងឹងការរគប់រគងទិននន័យឆេដស៍៖ ចាំននួេនកផទុកឆមឆោគឆេដស៍ េនកឆលងថមើ េនកស្ថល ប់ េនកឆបោះបង់ការពាបល 
របជាជនរបឈម ចាំននួេនកផទុកឆមឆោគឆេដស៍បដលទទលួបនេតតសញ្ញដ ណកមមរគួស្ថររកើរក េងគការបដល      
េនុវតតការង្ករឆេដស៍ឆៅមូលដ្ឋឌ ន របភពធនធាន។ 

11. ការសិកាេរាឆរបវ៉ាឡង់ន្រសតើមាននផទឆោោះមានផទុកឆមឆោគឆេដស៍។ 
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ដឆ្ព ោះដៅបញ្ចប់ដអដស ៍ 
ជ្ញការគ្ំោមដលស់ែុភាពស្ថធារណៈ ប្តឹមឆ្ន ២ំ០២៥ 

ភាពដឹកន ំ

(Leadership) 

ភាពជ្ញនដគ្ ូ
(Partnership) 

ការវិនិដោគ្ 
(Investment) 

៦. ទិសដៅអនុវតតបនត (៣) 
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សមូអរគ្ុណ! 
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