
អង�ករសហ្ររជា 

  
រម័យហ្បជុំេលីកល៧០ 
ចណុជ ចកល១១ ៃនំ្ៀ្វរ 
កអនជុជតំ រចីតលហ្កររតលសលកំ្តរេ ចាជតអសុលំ មំពីំអេរ/បងុឺំ អេរ នាងំរចីតលហ្ករនំនេយរតលសលំ ម
ំពីំអេរ/បងុឺំ អេរ 
 

ំរចីតលហរងំរចីតលរំហមចរេេែ លី្ក់ នំែយហ្ដនម្រនធាេជ 
 

ំរចីតលហ្ករនំនេយរតលសលំមំពីំអេរ នាងបុងឺំអេរេ ដ លីកងនងកសំនងកនកហ្យជកកនងំមំពី  
ំអេរ នាងក្� ល្ក លី ពេែេបុងឺំអេរហជម ធ្ ២ុ០៣០ 

 
ម្រនធាេជ 
អនជម័ជំរចីតលហ្ករនំនេយរតលសលំមំពីំអេរ នាងបុងឺំអេរ រដ្រមជ័នកសក ល្ំ�នងំរចីតលរំហមច 
្ច�ជ្្នធ� 
 
  

មហសន�ិ ប 
 

រចីចយេ មនីហមាជ 

៧ មាថជន ២០១៦ 

ឯីសំេលមេ អងលំីងរ 

 



ដ្រមជ័នក 

 
ំរចីតលហ្ករនំនេយរតលសលំមំពីំអេរ នាងបុងឺំអេរេ ដ លីកងនងកសំនងកនកហ្យជកកនងំមំពី  
ំអេរ នាងក្� ល្ក លី ពេែេបុងឺំអេរហជម ធ្ ២ុ០៣០ 
 

១.  ំយលង ហ្មជុេដ នាងែដ ាេេ នាងជងុងេដ នាងែដ ាេេ េនបា្ បជុនធ ំបឯអង�ករសហ្ររជា សល
ៃថ�កល៨ េេល ១០ មាថជន ២០១៦ ្�ក លីំឡលងុ ាញសលកំ្តរេ ចាជត្រលំយលងំេលម្ល្ � ល្ក លី ពេែេ 
បុងឺំអេរហជម ធ្ ២ុ០៣០ រមជី្រលំយលងរហម ល្មនជរនបុននល្ច�ជ្្នធ នាងអនីជ ំេលម្លសំនងកន 
នាងសហងលី កហ្យជកកនងំមំពីំអេរ នាង្� ល្បុងឺំអេរ ំេលម្លរំហមចចុណជ ចំចំនុ នាង ំេលម្លច ល្
យីឱករថថលរេេផតេលំែយំ្ៀ្វរ ធ្ ២ុ០៣០ រហម ល្កអាុភិហ្ី្ំែយចលសស ំេលម្លសំនងកន
រីមថសស នាងំេលម្លជរហមជហមងលយជកកុ ាទល្រលំយលងចុំរុបុងឺំអេរ រផសី ំេលរកត នជសេៃន ំនេំច
អាុភិនហ្ី្ំែយចលសស ំេលម្លសំនងកនីាច�ុាជុុហ្ងរហ្ងាមនធ  នាងហ្ី្ំែយនានតសស ំេលម្ល
េីនុំ ជ្ ុំ�កនលក្� ល្ក លី ពេែេបុងឺំអេរ ំសលយំយលងរនី្ំងីលនីាច�ុាជុុហ្ងរហ្ង ំ ជ្ ុ
ំ�ីំនេំចៃនីមថុ ាទល្ ធី សីេេ រថដ ុ នាងនហុក ហី ល្ហបង្ំហរយ រេេនងបាយកជល្នែយ ក
ឆងងថថលេននយ ងំហចលន ្ំងីលន�យជកេសុងកជី នាង ជីណសសបលុ ាជ កំេលីីមជរល កករ នាង ក
្ុំសញរាកកាមនជរនដងុអរល នាងំរចីតលៃថងថធ់្រលអធីរលំបរមាយ ហ្បមមជុ នាងងផេ យ្ុរេល
ំែយំមំពីំអេរនាងបុងឺំអេរ នាងហីស្្រលសាីំី� 

២. ្�ក លីំឡលងុ ាញសលំរចីតលហ្ករ ធ្ ២ុ០០១រតលសលកំ្តរេ ចាជតចុំរុំមំពីំអេរ/បុងឺំអេរ នាង ំរច
ីតលហ្ករនំនេយ ធ្ ២ុ០០៦ នាង ២០១១ រតលសលំមំពីំអេរ នាងបងុឺំអេរ នាងជហមមុក្នា នល
ំេលម្លសហងលីីាច�ុាជុុហ្ងរហ្ងឱរេនឱង ងុំ ជ្ ុំ�ីំនេំចៃនកកកាេេនររីេន់ុីមថុ ាទល្ធី 
កសីេេ ករថដ ុនាងកនហុកហី ល្ហបង្ំហរយ 

៣. ្�ក លីំឡលងុ ាញសលំ្ៀ្វរ ធ្ ២ុ០៣០រហម ល្កអាុភិនហ្ី្ំែយចលសស ាមដងុកួងុចាជត្រល 
េដររមបាី ំេលម្ល្ � ល្ក លី ពេែេបុងឺំអេរហជម ធ្ ២ុ០៣០ នាងំ្ៀ្វររីមថសស �ភលរ 
�េេ (Addis Ababa) ៃនរនធារលកអនតរជាំេលី កល្លរតលសលសា�្ ្ដនរហម ល្កអាុភិ 

៤. ្�ក លីំឡលងុ ាញសលរាកកាអទា្ ំជយរ្រលេដររមបាី េ់ចរេេេនរចងំបីធជងទមថនជ�្រលអង�ក 
រសហ្ររជា នាងសសចេុចលរេេហ្ំករដងុអរលហជមុ អនជុជតកំ្តរេ ចាជត នាងករនី្រលុងាន ំប
ីធជងំរចីតលហ្ករ្ច�ជ្្នធ ហរ្ួមចម ល្រជា �កាសសអាុភិនរជា នាងរាកកាមនជរនអនតរជា 

៥. ្�ក លីំឡលងុ ាញសលំរចីតលហ្ករររីេរតលសលរាកកាមនជរន ីជាករ�� អនតរជារតលសលរាកកាសេេដ នាង
នំនេយ ីជាករ�� អនតរជារតលសលរាកកាំរេដីាច� រង�ម នាងុ្្ទមប ំរចីតលហ្ករហី្ងំ យ្កងុ នាង
ំុកាករហម ល្រីមថសស នាងេកកផេៃនកសានាជរំឡលងុ ាញ្រលុងាន ឯីសេកកផេៃនរម័យហ្បជ ុ
សាំររំេលីកល ២៣ ៃនម្រនធាេជ ីមថុ ាទលរីមថសសៃនរនធារលកអនតរជារតលសលហ្របននាងកអាុភិ 



រីមថសសរុឱនលនរហម ល្កអនជុជត្រនែមំកៀជ នាងេកកផេៃនកសានាជរំឡលងុ ាញ្រលុងាន ំសលយីជល
រម� េលសលឯីសេកកផេៃនរនធារលកសានាជរំឡលងុ ាញវធ លីជុ្នល ំែយ្�ក លីវ ឯីសេកកផេៃន 
រនធារលកសានាជរំឡលងុ ាញវធ លីជុ្នលដងុំនុ ផតេលន់ុករណនរុ លីា លីំ�ួមជុ្នលអុសលហ្របន នាងក 
អាុភិសារសល ធ្ ២ុ០១៤ រហម ល្ជុ្ នលនលមាយនរេេេនអនជម័ជឯីសេកកផេរ លីា លី អនជរ��  
រតលសលរាកកា ជីម អនជរ�� រតលសលកេជ្្ុេជលពេលកហមងលៃនកំ លរំអលងហ្្ងុំរតល ឯីសេកកផេៃន 
រម័យហ្បជុសាំររ្រលម្រនធាេជអង�ករសហ្ររជា ធ្ ២ុ០១៦ រតលសល្ �� ំហីគងំញញនសាស
ំាី ំរចីតលហ្កររតលសលកេជ្្ុេជលអុំសលសាងិហ្្ងុំរតល នាងអនជរ�� រតលសលរាកកាបនសាក� 

៦. េុីំឡលងុ ាញំរចីតលរំហមចចាជត្រល ECOSOC ធ្ ២ុ០១៥ រតលសលី មថុ ាទលអង�ករសហ្ររជាាមនធ រតលសល 
ំមំពីំអេរ/បុងឺំអេរ (UNAIDS) រេេេន្�ក លីសលជៃមងៃនំមំៀនរេេេនកកាេសលកំឆងលយជ្ 
ចុំរុបងុឺំអេរររីេរហម ល្ំ្ៀ្វរអាុភិនំហកយ ធ្ ២ុ០១៥ ំរចីតលរំហមច្រលហីម្ហ្ីិ 
រនតារជុ ំេុ ១៩៨៣ រតលសលផេ យ្ុរេលៃនក លី ពេែេំមំពីំអេរំបីធជងសែ នសសមនបំមង ុ 
នាងំហកយំសេមនបំមង ុ ំរចីតលរំហមចំេលី កល៦០រតលសលំ រតល ំីថងហរល នាងំមំពីំអេរ នាងបងុឺំអេរ
្រលីណរីមថករតលសលសែ នសសំរតល រេេហជមុេនអនជម័ជំបឯរម័យហ្បជុ្រលីណរីមថករតលសលសែ ន
សសំរតល នាងំរចីតលរំហមច្រលហី្មហ្ីិរាកកាមនជរនំេុ ១៧/១៤ រតលសលរាកកា្រលមនជរនហី ល្់្ 
ចុំរុកកកាេេននានមុជរល្ុផជជៃនរជុសសផង់ុកយនាងផង់ុចាជត ីធជង្ ា្ កៃនកអាុភិ នាង ក
កកាេេនឱរថ ំរចីតលរំហមចំេុ ១៦/២៨ នាង ១២/២៧ រតលសលកកររាកកាមនជរនីធជង្ ា្ កំម
ំពីំអេរ នាងបុងឺំអេរ នាងំរចីតលរំហមចំេុ ១២/២៤ រតលសលកកកាេេនឱរថីធជង្ ា្ កៃនរាកកា
្រលមនជរនហី ល្់្ីធជងកកកាេេននានមុជរល្ផុជជៃនរជុសសផង់ុកយនាងផង់ុចាជត� 

៧. ្�ក លីំឡលងុ ាញសលកំេលី ីមជរល នាងករ នាងំនសរាកកាមនជរន នាងំរ លសសរម់េែដ ន្រលមនជរន 
ហី ល្់្ ាមដងុរាកកាចុំរុកកកាេេនកអាុភិ រេេមនេីែណរររីេ មាន�ច្ុរ្ីេន 
មនេីែណរសងរ លី នាងរ លីស័នកនធ ំ�ុ ាញំ�មី ីាហជមុេន្ំ�ក ្ំ�ីធជងំនេនំនេយ នាងីមថ
ុ ាទលំមំពីំអេរនាងបុងឺំអេរដងុអរល នាង្�ក លីំឡលងុ ាញផងរេអុសលសសចេុចលរេេហជមុចជលុ ាដន
ក ំេលម្លដនវ មនជរនហី ល្់្មនរាកកាច់េាម ាមចុរណី នាងកកាេេនកអាុភិំរេដីាច� រង�ម     
ុ្្ទមប នាងនំនេយ ំសលយវំីីាយីចាជតកជីែ លីំែយំរថលសស នាងសាចងរ្នា នលំ�ំេលក 
ំេលីីមជរល ករ នាង្ុំសញរាកកាមនជរនដងុអរល 

៨. ្�ក លីសលសររុឱនលៃនកបុជញរសហ្ជា្ ជតាកអនតរជា ំេលម្លនហុកេេលីាច�ុាជុុហ្ងរហ្ង្រលេដរ 
រមបាី ំេលម្លរំហមចំនេំចរជុសស ាមដងុចណុជ ចំចៃនក្� ល្ក លី ពេែេបុងឺំអេរ ហជម
ធ្ ២ុ០៣០ អនជុជតកកកាេេនររីេន់ុំរវរថដរុជុសស នាងំែុហសយី តួ ហ្បមរផធី រជុ
សស 

៩. កកាេស� េលវ ំ្ៀ្វរ ធ្ ២ុ០៣០ រហម ល្កអាុ ភិហ្ី្ំែយចលសស ហជមុេនរណនុំ ែយ 
ំនេ្ណុង នាងំនេកណ ៃនទមថនជ�្រលអង�ករសហ្ររជា ាមដងុកំនសចម ល្អនតរជា
ំសញំេញ� ុងមសំនុមនរចងំបីធជងំរចីតលហ្កររីេរតលសលរាកកាមនជរន រនការ�� រាកកាមនជរន 
អនតរជា ំរចីតលហ្កររសរនុជន  នាងេកកផេសលីាច�ហ្បជុីស់ុេសាសំាី ធ្ ២ុ០០៥� វមន



្�ក លីផងរេំបីធជងេាុាជ់្ីណ ំផនងំកៀជ េ់ចរំរចីតលហ្កររតលសលរាកកាីធជងកកកាេេនក   
អាុភិ�  

១០. កកាេស� េលវ ំមំពីំអេរ នាងបុងឺំអេរំបរជរ្�� ្នា នលរីេមាយ ្ងរីី តួ ហ្បមេ៏ទុ
្ុផជជម់យចុំរុកអាុភិ ុភិនសស នាងរែាសសៃនរង�ម្រលំយលង នាងសាសំាីដងុម់េ ំសលយ
ហជមុកកំឆងលយជ្ររីេហី ល្ហប្ងំហរយ រេេសាចងសលកសាជរេេវក លី ពេែេំមំពីំអ
េរ រំគយនីឺរម់េំសជជ នាងផេុ ាេីមាយៃនសសហីលហី ុ ារមសស ំសលយវ ហ្រាកកសសៃនកំឆងលយ
ជ្នងំមំពីំអេរ នាងបុងឺំអេរ មនសររុឱនលឱង ងុ្ផុជជចុំរុករំហមចេនំ្ៀ្វរ ធ្ ុ
២០៣០ រហម ល្កអាុភិហ្ី្ំែយចលសសំបីធជងកាេដសស្ល្រលុងាន - ំរេដីាច� រង�ម នាង្ ាសែ ន 
- រេេកកាេស� េលវ កេជ្្េុជលសសហីលហីហី ល្កហមងល នាងកាេដសស ាមដងុសសហីលហីទ�នលទ�ផងរេ ីឺ
រី តួ ហ្បមរីេទុ្ ុផជជ នាងរេីែុណក ជហមមុរេេមាន�ចុិុ េនរហម ល្កអាុភិហ្ី្ំែយ
ចលសស ំសលយវំរចីតលៃថងថធ់្រលមនជរនីឺរម់េែដ នហីុ ំសលយហ្ំករដងុអរលហជមុរជរំហមចឱរេន
ំនេំចអាុភិនហ្ី្ំែយចលសស នាងចណុជ ចំចរេេរ លីស័នករហម ល្រហ្ំនបនេេលហ្របន 
នាងហី ល្រផធី ដងុអរលៃនរង�ម ំេលម្លដនវ សជុមននងមធ លីហជមុេនំីកជីំចេំឡលយ េ់ំចធុ ្ំងីលជ
េនរផេបុរំហចលន នាងុភិនសសកនលរជំហចលនរថមំកៀជំបក់ដងុំ្ៀ្វរ ធ្ ២ុ០៣០រហម ល្ក
អាុភិហ្ី្ំែយចលសស ំែយចងចកុជីីធជងចាជតសសរីេ រមសណីមថ នាងសសមាន�ច្ុរ្ី
េនៃនំ្ៀ្វរថថលំនុ 

១១. អុរុនុឱរមនរីមថសសរ្នា នលីធជងយរំសេហេុ្ ធ ុ្ នា ល្ ំេលម្លដនវ សជមុននងមធ លីហជមុេន
កជីំចេំបីធជងកំឆងលយជ្ចុំរុបងុឺំអេរ ដនករំហមចេនផេចុំណញរេេមានដង ល្មនសល
មជនមីៃនកុ ានាំនីរេេេនំទិលំឡលងីធជងយរំសេរំហចលនករុជន ី នងងមី ហសមដងុំទិលកុាជុុ
ហ្ងរហ្ង ាមដងុួមយរសមី�លសសរីេ កកកាេ ជុរហជមុាមនធ  នាងសសរអធីេីននុំនេយ 
រសាំររ ំែយំនងួមីុំណល នហ្របន�យជំហកម ២៥ ធ្  ុ ំបីធជងហ្ំកររេេមន្នាជីុជរលរ
ំហចលន ំេលម្លំ បៀរវង្នា័យៃនកំីលជំឡលងុ ាញន់ុក លី ពេែេៃនបុងឺំអេរំបីធជងជុ្នលុងុ ៃន
សាសំាី នាងំេលម្លំ ែុហសយអហួរេេីុសជងរជំីលនំឡលងៃនសសសជ នុងឱរថហ្្ងុំមំពី រេេ
�ច្ងត េឱរមនកឱជ្ងលេេល�យជបលុ ាជមនជរននាងំរេដីាច�កនលរជំហចលន ហសមដងុរុរេងកហស្យ
េមមអុសលកឱង្ងលំែយសកមានំទិលរីមថសស    ីធជងំសេមនុ ា្ ជតាំីលជំឡលងដ លីំ�នងកកកាេ
េន នាងកមនំរវសីេេ នាងុភិនសសនាងទនដនមានហី ល្ហននលរហម ល្ក្ធី សីេេ រថដ ុ
នាងនហុក 

១២. ្ �ក លីំឡលងុ ាញវ រជុសសីឺរ ជ្ំេីែុណក មាយរហម ល្ នាងរេកកផេ នាងរ់ចនីៃនកាេដសសដងុ
្លៃនកអាុភិហ្ី្ំែយចលសស ំសលយវកអាុភិហ្ី្ំែយចលសស �ចរំហមចេនរជំបំសេ
ងរេេនថ នំហ្វយឡងលុជរលៃនបុងឺឆងងនាងបុងឺមានឆងង ាមដងុបុងឺរេេំីលជំឡលងថថល នាងបុងឺរេេំីលជំឡលង
ុ ាញ� 

១៣. កកាេស� េលវ សសហីលហី នាងរជុសសមានេស មនកផិសក ល្នធ នយ ងបាជរធាកក សសហីលហី�ច្ំងីលន្
នា័យៃនកុ ាុ ភិសលំមំពីំអេរំ�របុងឺំអេរ ំែយសរជីងិុ ឱជកកកាេេនំរវសីេេ



ហី ល្ហប្ងំហរយ នាង�្់្ជែមមហី ល្ហននល នាងំរវរថដ ុនាងំែយសរជីងិុ ឱជេកកសសីធជង្ុំសញ
កចុងយរេេដ លីកងនងំរវសីេេ ាមដងុមទីេយំទិលេុំណល ផងរេ� 

១៤. រងីជលទ�នលសលសររុឱនលរ្នត (រសាំរររផសី ំេលមី�ជំការី៏្រលអង�ករជុសសសាសំាី ធ្ ុ
២០១៥ រេេផតេលអនជសរនឱរច ល្ំផតលមកសីេេំែយឱរថហ្្ងុំមំពីរហម ល្មនជរនហី ល្់្
រេេរលំបរមាយំមំពីំអេរ រេេមនំករាក CD4 ចុនាន យ្ជនថ នី៏ំែយ) ៃនុ ាទលសំរតាម្�់ េ
នាងរេីែណរហ្ស័នកំ េលម្លបុជញកកកាេេនំរវរថដរុជុសសហ្ី្ំែយ ជីណសស នាងំណត ជំេល
មនជរន ីធជងេីែណរាម្�់េកនលរជំហចលន ីធជង្ ា្ កៃនកំេលីីមជរលរាកកាីធជងកកកាេេនរជុសស 
នាងរជ ជុមេសសផង់ុកយនាងផង់ុចាជតរេេមនរតងលែុជរល្ុផជជ កកកាេេនររីេន់ុរជុសសផង់ុ
ំក នាង្នតស់ប នាងរាកការជុសស្នតស់ប ំនងួមីមថុ ាទលរីមថសស្រលរនធារលកអនតរជារតលសលហ្រ
បន នាងកអាុភិ នាងំុកាកំ យ្កងុរហម ល្រីមថសស នាងឯីសេកកផេៃនរនធារលកសានាជរំឡលងុ ាញ 
កហី្េណត ល្រជុសសររីេ កនរុរង�មរហម ល្ហ្រសេេដរេេរែាជីធជងសែ នសសធយង
ំហនុ រជុសសំបម់េែដ ន វធ លីរជា នាងអនតរជា នាងកសហងងហ្ស័នកនរុរង�ម ាមដងុហ្ស័នករស
ីមន កំឆងលយជ្ចហម្ុ ចុំរុបុងមឺានឆងង នាងំមំពីំអេរ នាងបុងឺំអេរ នាងកំហជៀម្ធីំេលម្ល
ំែុហសយកផាជុបងុឺរេេីសុជងំចញំឡលងថថលន េ់ចរ ំអ្់  សនជ លក នាងបុងឺំផនងនំកៀជរេេមានដនល
េនីំេលញ នាងកីុពមីុរសងមីំេលរជុសសំផនងំកៀជ�  

១៥. ្ �ក លីវ ំេលម្លដននានតសសៃនំរវ្ធីំមំពីំអេរ សីេេ រថដ ុ នាងនហុកអធីបងុឺំអេរ 
ស័ជបមន នាងកអ ល្រុេេសហងងនធ ំ�ុ ាញំ�មី ំរវដងុំនុីាហជមុេនែ លី្�់េរមាយហ្ស័នកនាង
ំរវរជឱាេេរជា ំេលម្លំ ែុហសយកឆងងបងុឺហសមំសេរមាយនធ  នាងកមនបុងឺំ ផនងនីធជងំសេ
រជមាយ រសាំររ ំ្ង កំរសំហីគងំញញន នាងុ ា្ ជតាផង់ុចាជត ី៏េ់ចរ ំរវរជុសសផង់ុំកនាង្នតស់ប 
ាមដងុក្ធី កសានាជរហសុហរុី នាងកសីេេបុងឺាីំថងលមរេេ្ងីំែយុ លជរ នាងបងុឺ
ម្ លី  ី៏េ់ចរ បុងឺកមំពី ាមដងុុ លជរ human papillomavirus នាងំរវននំេលម្លំ ឆងលយជ្នង
អុសលសាងិផង់ុំកនាងរ លីស័នកនងំយនភ័ កនាមនធ ំនុ ីជលរម� េលសលសសធយងំហនុរសាំររ្រលំរតល 
នាងំីថងហរលចុំរុកឆងងបុងឺ នាងកមនបុងឺហសមំសេរមាយនធ ដងុំនុ 

១៦. កកាេស� េលវ ក្ុំសញជហមមុករាម នាងរាកកា្រលអធី រលំបរមាយ ហ្បមមជុ នាង យ្ុរេលំែយ
ំមំពីំអេរ ំបក់ដងុរុនបលុ ាជ្រលសាីំី នងហជមុកីាច�រសកនយ ងបាជរធាកកំេលម្ល្ � ល្សសហីលហី 
នាងសសអជល ង់ នំបហី ល្កលី រនងង ្ំងីលនរនតារជុំរ្ញងនាង�្់្ជែមម នាងកកកាេេនកអ ល្ ុ្ នម 
នាងមទរមរាីិំែយេជីាជៃថង នាងនថ នកំ លរំអលង ំេលីីមជរលបលុ ាជហ្ី្ំែយណរជីសស នាង
រជ ជុមេសស ដនកកកាេេនកនរុរង�មរេេយីចាជតកជីែ លីំេលំមំពីំអេររហម ល្ដងុ
អរលនធ  ាមដងុរហម ល្ ជីម កជល្នែយុ ារមសសំបីធជងហ្ំករ នាងីធជងចុំងមហ្ំករនន រំហមច
េនរមសសំយនភ័ នាងកផតេលសសអងល�ចេេលំរតល នាងំីថងហរលដងុអរល ផតេលកធរមមរ នាងសស
អងល�ចរផធី ំរេដីាច� នាងំេលីីមជរលកលហី្ងហ្ី្ំែយណរជីសស េុំបសែ នហ្ី្ំែយរែាសស 
នាងរង�មហ្ី្ំែយយជជតាទមប នាង្ ាន្័នធរហម ល្ដងុអរលនធ �  



១៧. កកាេស� េលវ មនបុងឆឺងងពេែេរំហចលននាងចហម្ុ ំសលយវំេលម្លរំហមចេនក្ធី នាងចណុជ ច
ំចសីេេ ៩០-៩០-៩០ ្រល UNAIDS ហជម ធ្ ២ុ០២០ នាងំេលម្ល្ � ល្ក លី ពេែេបុងឺំអេរ
ហជម ធ្ ២ុ០៣០ រេេកំឆងលយជ្នងបុងឺំអេរហជមុរំហមចឱរេនហ្រាកកផេកនលរជំហចលនរថមំកៀជ 
នាងំណត ជំេល័រតជួង កលួ ងុ់មាសំរត ហ្របនហ្បមុជរលនងកឆងង ីុ់ៃនកផតេលំរវ នវនជុជតន 
នាងីមថុ ាទលននរេេនងផតេលផេបុទុ្ផុជជ ំសលយីធជងន័យំនុ ីជលរម� េលសលជហមមុកចេុចលឱរមនក
ំឆងលយជ្្រលអង�ករសហ្ររជាាមមាយ ំេលម្លបាយហ្ំករដងុ យំៀ្ចកុំឆងលយជ្្រលុងាន
ហ្ី្ំែយហ្រាកកសស ំែយសាចងសល្ ា្ ករជា ាមដងុីណល ្នា នលមនជរនទបមំបីធជងសែ នសស
មនបំមង ុ នាងំហកយំសេមនបំមង ុ�  

១៨. ្ �ក លីំឡលងុ ាញំែយមនកហស្យេមមនយ ងហរេំហរវ កិល្�ំសិាី  រសាំររអនជកិល្�ំសិាី ស
្ពយ  ំបរជរជុ្ នលរេេ យ្ុរេលទ�នលទ�្ុផជជ ំសលយវ ចេុចលហជមុមនុ ាដនក្នា នលនាងសាំររំប
ហី ល្ីហមាជវធ លីំេលម្ល្ � ល្ផេ យ្ុរេលេ៏មសនតពយៃនបុងឆឺងងំនុ រសាំររមីំេលំរតល នាងំីថងហរល    
ុយ័បុកងល នាងកកាេស� េលសលកំ្តរេ ចាជតរថថល្រលែដ ាេេ�ំសិាី  នាងសែ ្័នវធ លីជុ្នលំេលម្លសហងលី
កំឆងលយជ្្រលសាី ំីចុំរុំមំពីំអេរ នាងបុងឺំអេរ�  

១៩. រុរេងកហសយ្េមមនយ ងហរេំហរវ ំមំពីំអេរនាងបុងឺំអេរ យ្ុរេលេេលហី ល្ជុ្នលដងុអរលៃន
សាសំាី ំសលយវ ជុ្នលក លំ ្ៀនំបរជមនំហ្វយឡងលុជរលរងំី្ផុជជំបឱងំហុជុ្នលអនជកិល្ �
ំសិាី ស្ពយ  ុណររេេចុនានៃនីណល ឆងងំមំពីំអេរថថលីុសជងរជំ លីនំឡលងំបីធជងកិល្អឺ យជ្ឱងំីលជ 
នាង�រជលី ងត េ ំសលយីជលរម� េលវ ៩០%ៃនអធីរេេំកល្ឆងងំមំពីំអេរថថល ំបីធជងរជ ៣៥ 
ហ្ំករ យ្ជំងណ ុ�  

២០. សិីមន នាងំេលីកី ចាជតីាច�ុាជុុហ្ងរហ្ងវធី លីជុ្នលំេលម្លី ណុជលចណុជ ចំចហ្ី្ំែយមសាច�ួ 
ហសមដងុួ លីរជង នាងអនជុជតយជកកសំរតរតលសលំមំពីំអេរ នាងបុងឺំអេរ នាងីជលរម� េលសលយជកកសំរត
រតលសលបុងឺំអេរ�ពយ ល្ (២០១៤-២០២០) រផនកល្ធ� ញផង់ុរសសស�ំសិាី រតលសលបងុឺំអេរ ំ្ង នាង
ហី្នចញល (២០១២-២០១៥ សនីំសេេេល ធ្ ២ុ០២០) យជកកសំរតវធ លីជុ្ នលរតលសលំមំពីំអេរដបុងឺ
ំអេរ (២០១៣-២០១៧) ្រលរមីមន�រជលឱងជ្់ងរហម ល្រសហ្ជា្ ជតាកវធ លីជុ្នល ំរចីតល
ហ្ករ�សអ នរតលសលកំ្តរេ ចាជតេ ករំហមចេនំនេំចនថ នកឆងងំមំពីំអេរថថល នថ នក
ំ លរំអលង នថ នកសង ល្រេេ្ងត េមីសលបងុឺំអេរ ហី្ុ័ណក យជកកសំរតវធ លីជុ្នលក លំ ្ៀនរតលសលំម
ំពីំអេរ នាងបុងឺំអេរ ២០១៤-២០១៨ ីាច�ហសមំហសៀងរតលសលរសហ្ជា្ជតាក្រលហ្ំករ CIS ំប
ីធជងកំឆងលយជ្កឆងងំមំពីំអេរ រផនករីមថសសរសសសអឺ យជ្រតលសលំមំពីំអេរ នាងបុងឺំអេ
រំបីធជងកិល្អឺ យជ្  នាងហ្ំករបាជឱង ២០១៤-២០១៦ ំ្ៀ្វរាមនធ រតលសលរជុសសផង់ុំកនាង
រជ ជុមេសសេយ រជលសិាី  ២០១៥-២០១៩ នាងយជកកសំរតរ លីេៃកំកៀជ� 

២១. រងីជលទ�នលវ កច់េាមហ្ី្ំែយអជែន័យ្រលអធីរលំបរមាយ ហ្បមមជុ នាង យ្ុរេលំែយំម
ំពីំអេរ នាងហីម្ហ្បមមជុុជរលចុំរុកឆងងំមំពីំអេរ បាយរហម្េេេលករំហមចេនក
ំឆងលយជ្នងបុងឺំអេរកនលរជមនហ្រាកកសស ំសលយវអធីរលំបរមាយ ហ្បមមជុ នាង យ្ុរេល
ំែយំមំពីំអេរ ីាកកាេេនរាកកាមនជរនដងុអរលំែយំរថលនធ  ហសមដងុកកាេេនឱករច់េាម



ំែយំរថលសសំបីធជងបលុ ាជរជលុ ាេ នំនេយ រង�ម ំរេដីាច� នាងុ្្ទមប ំែយនថ ន ជ្ំនាច�័យ ក
ម លីធយ យកំ លរំអលងងមាយំឡលយ 

២២. ំកជរំរលេេលសែ ្័នសា�ុជែជវធ លីអនជជុ្នល ជុ្នល នាងរីេ ាមដងុម់េនាទារីេំេលម្លហ្យជកកនង
បុងឺំអេរ ំ្ង នាងហីន្ចញល រហម ល្ជានកលរេេមាន�ចុិុ េន្រលសាី ំីំបីធជងកំីៀងីថុ ាក
រហម ល្កំឆងលយជ្នងបងុឺំអេរ្រលហ្ំករ នាងវធ លីជុ្នល ាមដងុរហម ល្រង�មរជលុ ាេ នាងំបីធជង
ករីេមសសស�ចសីីណ េនៃនសា�្ ្ដនីធជងយរំសេរុង ាមដងុកុ ានាំនីំកិសីល សល
រផនកំហនុ�រនធ្រលហ្ដនទា្ជលរសេដ�ំម ាី រហម ល្បុនាយរំំធ� ុបុងឺំអេរ (PEPFAR) 
នាងសិីមនកនហុក្រលម� រលបុនាយ ុណររេេីជលរម� េលវ កុ ានាំនីំនុំបមានដនលហី ល្ហននល
ំេលម្លសំនងកនុភិនសស្រនែមំ ជ្ ុំ�ីកុ ានាំនីំហចលនសលេុ្់ងំេលម្ល្ � ល្ក លី ពេែេបុងឺំអេរ
ហជម ធ្ ២ុ០៣០ 

២៣. ំីលជរំរលេេលកធ្រលដ្ីណ រជុសសនវនជុជតនអនតរជា នាងហ្ស័នកកាញឱរថ UNITAD រផសី
ំេលហ្សនវនជុជតនៃនសា�្ ្ដន នាងំណត ជំេលកកកាេេន ជីណសស នាងក្�ជ ុជៃមងៃនឱរថ
ហ្្ងុនងំមំពីំអេរ នាងសិីមនកសហងលីុ ាសេសសកធ្រល្ណតជ ុ ហ្ករនលយ្ហជជីីី មថ  
ឱរថរេេំៀ្ចុំឡលងំែយ UNITAD ំេលម្លបុជញសសរៃេី់ំែយរថ័ហីចាជតំេលម្លំ ឆងលយជ្នងបងុឺ
ាីំថងលមហ្ំកំរ នាងំ្ង ំែយឆងជុ្�� ងុសលសររុឱនលៃនកែ លី្�់ េកំឆងលយជ្នងបុង ឺ  
ំអេរំ�ីធជងំ្ៀ្វររជុសសរីេក់េុក់ាយ 

២៤. ី ជលរម� េលអសុលយជកកសំរតរីេថថល្រល្រលអី�ំេឱទាករហម ល្រជុសសំរតល ជីម នាងមនជរន       
ុយ័បុកងល រេេ្នតសហងងីាច�ុ ាជុុហ្ងរហ្ងរីេំេលម្លកជល្នែយឱរេនំហចលនន់ុចនុានីណល សង ល្្រល
មត យ មនជរនុយ័បុកងល ដីំកល្នងំីលជ នាង ជីម�យជំហកមហេុ្ ធ  ុ រ្�� រេេហជមុយីចាជតកជីែ លី
រ្នា នល 

២៥. ី ជលរម� េលំែយមនកំកជរំរល ន់ុីាច�ុាជុុហ្ងរហ្ង្រលរសសសអនតរស ំបីធជងកនហុក
រសរជាំេលម្លំ ែុហសយដ្រី�នំនេយ នាងចម ល្ ំេលម្លដនឱរមន្ ានករចម ល្អុំងយ
ផេ រេេនហុកេេលកំឆងលយជ្វធ លីរជាហ្ី្ំែយហ្រាកកសសចុំរុំមំពីំអេរ នាងបុងឺំអេរ  

២៦. ី ជលរម� េលសលេយកណ ្រលអី�ំេឱទាក រតលសល "ុ ាទលស័រំេលម្ល្ � ល្ក លី ពេែេបុងឺំអេរ" 
នាងីជលរម� េលសលយជកកសំរត្រល UNAIDS ធ្ ២ុ០១៦-២០២១ ាមដងុំនេំច នាងចណុជ ចំច្រល
យជកកសំរតំនុ ី៏េ់ចរ យជកកសំរតុ ារ័យរជឱាេេរតលសលំមំពីំអេរ ធ្ ២ុ០១៦-២០២១ ្រលអង�
ករជុសសសាសំាី 

២៧. ីជលរម� េលំែយមនកំកជរំរល សលយជកកសំរតរេេរ លីស័នកនងំមំពីំអេរ្រលរសដ្ជែមម
ៃនីមថុ ាទលអង�ករសហ្ររជាាមនធ រតលសលំមំពីំអេរដបងុឺំអេរ (UNAIDS) នាងំកជរំរលំេឱ
ទាកែដ ន នាងរសដ្ជែមមដងុំនុចុំ រុកាមចុរណី្រលសាីំីំ�ីធជងំនេនំនេយ ស័ជបមនរ
យជកកសំរត នាងករហម្រហម្េដ លីកងនងបងុឺំអេរ នាងកនហុករេេសាីំីផតេលេេលហ្ំករ
ដងុ យ ួមយរីមថុ ាទលាមនធ ំនុ�  



២៨. ី ជលរម� េលសលអនជសរនរេេេនំទិលំឡលងំែយីណរីមថ ករីេំាីរតលសលំមំពីំអេរ នាងចម ល្ 
រេេំកុហ្បជុំែយីមថុ ាទលអាុភិន្រលអង�ករសហ្ររជា នាង UNAIDS នាងីណរីមថ ក 
UNAIDS-Lancet "យីបធុ ំេលបុងឺំអេរ បុជញរជុសសរីេ" ំបីធជងកបុជញុភិនសសំ ជ្ ុំ�ី
ក្� ល្ក លី ពេែេបុងឺំ អេរ 

២៩. កកាេស� េលជានកល្រលអង�កំបរសីមន ាមដងុអង�ករេេេីននុាងចជលរចងំែយអធីរលំប
រមាយំមំពីំអេរ ំបីធជងកនហុក នាងដននានតសសកំឆងលយជ្នងំមំពីំអេរនាងបងុឺំអេរ
ំបវធ លីរជា នាងវធ លីម់េែដ ន ំែយហី្េណត ល្ំេលមនជរនដងុអរលរេេរលំបរមាយំមំពីំអេរ  
ផតេលំរវ្ធី សីេេ រថដ ុនាងនហុក នាងសហងងហ្ស័នករជឱាេេ រសាំររ យជកកុ ាទលរថដរុជុសស
្នម  

៣០. សិីមនកេីន ុ នាងកំ្តរេ ចាជតរេេេន្ធ� ញំបីធជងពេលកាេដសសៃនកំឆងលយជ្នងំមំពីំអេ
រ នាងបុងឺំអេរ ំែយែដ ាេេ សែ ្័នរ លីស័នកនន្រលអង�ករសហ្ររជា អង�កវធ លីជុ្នល 
នាងអនជជុ្នល ី៏េ់ចរអធីរលំបរមាយ ហ្បមមជុ នាង យ្ុរេលំែយំមំពីំអេរ ំមេីនុ
នំនេយ នាងរសីមន ជងុងពំរត រសីមន ហីស្ អង�កសរន អធី ុ ាកីសំរត អធីហ្ី្
ុ ារក បលុររជឱាេេ ម� រលបនុាយ រសីមនរ្ ជ្របន ីមង ងុកធ ុ ារ័យឯីបន ហ្ស័នកផនសិផិយ 
នាងរង�មរជលុ ាេ ាមដងុអង�កំរតល នាងអង�កំបរសីមន ហី្មំរតល អង�ករេេេីនុំ ែយយជុបន 
សែ ្័នរាកកាមនជរនវធ លីរជា នាងអធីកររាកកាមនជរន នាងកកាេស� េលកាមចុរណី្រលសាីំីចុំរុ
ករំហមចេនំនេំចអាុ ភិនរសរនុជន កល៦ រតលសលបុងឺំអេរ នាងអនជុជតកំ្តរេ ចាជតរេេេន
ីុណជលំបីធជងំរចីតលហ្ករនំនេយ ធ្ ២ុ០១១រតលសលំមំពីំអេរ នាងបងុឺំអេរ នាងអុរុនុេេល
សីលរ លីស័នក ឱរនហុកេេលេដររមបាី  ំបីធជងកដនវ រផនកយជកកសំរតរតលសលំមំពីំអេរនាង
បុងឺំអេររហម ល្ហ្ំករ �ចំបគកជីចាជតេន មនជហមមុកថុ ាករហម ល្អនជុជត រផសីំេល័រតជួង ្ ា
ន្័នធ មននានតសស ំឆងលយជ្នងំយនភ័ នាងហី ល្ហប្ងំហរយ ហជមុេនផតេលថុ ាក នាងអនជុជតឱរេន
្ ល្្ុផជជួមរេេ�ចំទិលំ�េន ហ្ី្ំែយជមង សស ីណំនយរសស នាងហ្រាកកសស�  

  



២០១១-២០១៦េ កឆងជុ្�� ងុសលរមាកកផេរេេមានដង ល្មនសលមជនមី នាងកកកាេស� េលអធី រេេហជមុ េន
ំីកជីំចេ 

៣១. កកាេស� េលវ កំឆងលយជ្នងបុងឺំអេរមនកណង រល្ត់នយ ងឱង ងុ ំែយ្ធ� ញសលសមី�លសសរីេ
ី៏ំេចំដង  នាងកកកាេហជមុាមនធ  កបុជញអាហីមអនតុ ារ័យនាងំណត ជំេលមនជរនហ្ី្ំែយនវនជុជតន 
ចុំរុរជុសសរីេ នាងកបុជញកហសុហរុនាងកអាុភិហី ល្ហប្ងំហរយីធជងីហមាជរេេមានដង ល្
មនសលមជនមី�  

៣២. សិីមនករំហមចេនចណុជ ចំចៃនំមំពីំអេរ នាងបុងឺំអេរៃនំនេំចអាុភិនរសរនុជន កល
៦ នាងកកាេស� េលវ ុណររេេុភិនសសរំហចលនហជមុេនំីំទិលំឡលងំ�ំេលំនេំចអាុភិនរសរន
ុជន ដងុអរល ំីចេុចលហជមុ ំទិលកុាជុុហ្ងរហ្ងរ្នា នលំេលម្ល្ � ល្ ាីច�ករេេំបំរររេល្រល
ំនេំចអាុភិនរសរនុជន  នាងំរចីតលហ្ករនំនេយ ធ្ ២ុ០១១ ុណររេេំយលងអនជុជតំ្ៀ្
វរ ធ្ ២ុ០៣០ រហម ល្កអាុភិហ្ី្ំែយចលសស ំេលម្ល្ � ល្ក លី ពេែេបុងឺំអេរហជម ធ្ ុ
២០៣០� 

៣៣. ីជលរម� េលំែយមនកហស្យេមមនយ ងហរេំហរវ ក លី ពេែេៃនំមំពីំអេរំបរជរ្��
ហ្បមរផធី រជុសស កអាុភិ រាកកាមនជរន នាងរង�មេ៏ទុមាយ រេេ្ងកីបចឺ ល្េ៏មសាមមីំេល
ហ្ំករ រសីមន នាងហីស្ ំបក់ដងុសាសំាី ំសលយវ ច ល្ួងុសលកច ល្ំផតលមកពេែេៃន
បុងឺំនុ មនកឆងងំមំពីំអេរហ្មណ ៧៦ានីណល  ំសលយវមនជរនហ្មណ ៣៤ានន លីេន
សង ល្ំែយសបុងឺំអេរ� បុងឺំអេរីឺរម់េំសជជនមុជុៃនកសង ល្ីធជងចុំ ងមំរតល នាងំីថងហរលីធជង 
ុយ័្នតស់ប (១៥-៤៩) ំបក់ដងុរីេំាី ជីមហ្មណ ១៤ានន លី េនកង យរំីថងីុហរ
ំែយសបុងឺំអេរ ំសលយរំៀងពេលៃថ� មនកឆងងថថលហ្មណ ៦០០០ ីណល  សីំហចលនំបីធជង
ហ្ំករីសុជងអាុភិន� ីជលរម� េលំែយមនកសេ លីំផសលេវ ីធជងចុំងមមនជរន ៣៦,៩ានន លី 
រេេរលំបរមាយំមំពីំអេរ មនជរនរង ១៩ានន លី មានេងសលសែ នសស្រលុងាន 

៣៤. សិីមនរមាកកផេេ៏ទុំបីធជងកសហងលីេកកសសកកាេេនកសីេេំែយឱរថហ្្ងុំមំពីំអេ
រំ�េេលមនជរនរង ១៥ ានន លី រេេរលំបរមាយំមំពីំអេរហជម ធ្ ២ុ០១៥ យ្ជរនតរុរេងក
ហស្យេមមនយ ងឱង ងុវ ំដុ្លរកសហងលី ួមអនជសរនៃនេីែណរុ ានាច�័យៃនកសីេេរហម ល្អធី
រលំបរមាយំមំពីំអេរដងុអរលី៏ំែយ ី៏រងរ លីីងត េៃនអធីរលំបរមាយំមំពីំអេរមាន
ដនលេងសលសែ នសស្រលសាីំី ២២ានន លីៃនអធីរេេរលំបរមាយំមំពីំអេរំបមានដនលេន
កកាេកសីេេឱរថហ្្ងុំមំពីំអេរ ំសលយមនមនជរនរំហចលនរេេីសុជងកកាេកសីេេ
ំែយឱរថហ្្ងុំមំពីំអេរ បា្ ហ្កុដ្រី�រផធី រង�មនាងចនរមជ័នកចុំរុកកកាេេនរជុ
សសេស ំែយាម្�់ េដងុករថដរុេេមន ជីណសសមានេស ្�� រផធីំរេដី ាច� កម លីធយ នាងក
ំ លរំអលង កអនជុជតនាងបុំនគហ្ី្ំែយំហនុវធ លី ីុ់ផតេលំរវនថ នហ្រាកកសស �្់្ជែមមមានេស នាង
ីងិុឱជំរ្ញង�្ ផេឱុន្រលឱរថ នាងកំហ្លឱរថំែយមានហជមហជមុ នាងីងិុឱជកនរុ
រង�មហី ល្ហប្ងំហរយ ករថដ ុនាងកនហុក នាងរេកកផេំទិលំ�យកច ល្ំផតលមសីេេមានដនលំសេ
ំុា កេុេីីធជងកហ្កនលឱក ល្ួមកសីេេ នាង្ពប័យមានេនកជល្នែយចុនានំមំពីឱរំប



ីធជងីហមាជមាយដ្្ុផជជំបីធជងងម រេេំទិលឱរមនកហ្បមនងកំីលជំឡលងន់ុំមំពីរេេសជ នុង
ឱរថ រេេ្ងកីីុពមីុរសងចុំរុកសហងលី កសីេេ នាងក្ធីំមំពីំអេរហ្ី្ំែយ
ហ្រាកកសស�  

៣៥. ី ជលរម� េលំែយមនកហសយ្េមមនយ ងឱង ងុ អសុលអហួេ៏ដ្ឱង ងុំសីរេេមាន�ចកកាេយីេន
ចុំរុកំទិលំជរត នាងកសីេេីធជងចុំងម ជីមំបីធជងហ្ំករីុសជងអាុភិន ំែយសរជដ្រី�
រផធីរង�ម នាងចនរមជ័នកហរំេៀងនធ នងមនជរនំសញុយ័រេ ី៏េ់ចរដ្រី�រ លីា លីំ�ួម�យជ 
ាមដងុអហួេ៏ដ្ៃនកំទិលំពីុ ានាច�័យដីសលេុ្់ង កររិងីមានេនហី ល្ហននលន់ុីណល ឆងងចុំរុ
ជីមំបឱងំហុីមថុ ាទល្ធីកចមងងំមំពីំអេរសលមត យំ�ី់ន កសនីំសេយ់ំបីធជងកផតេល
េកកផេំជរត ដ្រី�ី ធជងក្ក់ ន ជីមំ�ីកសីេេ ក្ណតជ ុ្ងត េមានេនហី ល្ហននល
រហម ល្ ជ្ី�េាីរជឱាេេអុសលកំទិលំជរតីំមំពីំអេរីធជង ជីម កសីេេ នាងករថដរុហម ល្
ជីម ី តួ ហ្បមីធជងកហ្កនលឱក ល្ួមកសីេេយរំសេរុង ីងិុឱជ់្មនតឱរថហ្្ងុំមំពី
ំអេររេេមនេីែណរធយហរ្េនាងមនហ្រាកកសសរហម ល្ ជីម ំបីធជងហ្ំករ នាងជុ្ នលមាយ
ចុនាន ំបរជមនកម លីធយ នាងកំ លរំអលង នាងីងិុ ឱជំរវនរុរផធីរង�មហី ល្ហននល រហម ល្
ជីម នាងអធីផតេលករថដ ុ

៣៦. កកាេស� េលសលុភិនសសរេេេនំទិលំឡលងច ល្ួងុសលកហ្ករែ លីឱរអនជុជតរផនករីេំ ជ្ ុំ�ី
កេជ្្េុជលកឆងងំមំពីំអេរថថល ីធជងចុំងម ជីម នាងីិបលុ ាជមត យ្រលសាីំី ំែយីធជងំនុ 
ហ្ំករហ្មណ ៨៥ រែាជីធជងកងនករំហមចេនំនេំចេជ្្ុេជលកឆងងសលមត យំ�ី់ន យ្ជរនត
ីជលរម� េលវ ីាច�ុាជុុហ្ងរហ្ងរ្នតំកៀជហជមុករចេុចល �  

៣៧. ្�ក លីំឡលងុ ាញវ កកកាេេនឱរថនាងផេាជផេហ្ី្ំែយរជុជែាសស ហ្រាកកសស នាងជៃមងរម
មររហម ល្ដងុអរលនធ  ំែយនថ នកំ លរំអលង ីធជង្ ា្ កៃនកពេែេ េ់ចរំមំពីំអេរ នាងបុងឺ
ំអេរ ីរឺម់េែដ នហីុ ចុំរុករំហមចេនំសញំេញន់ុរាកកា្រលមនជរនហី ល្់្ ីធជងកកកាេេន
រតងលែុជរល្ុផជជៃនរជុសសផង់ុកយនាងផង់ុចាជត ី៏ យ្ជរនតីជលរម� េលំែយមនកហស្យេមមនយ ងឱង ងុអុសល
មនជរនេ៏ំហចលនរេេមានេនកកាេឱរថ ំសលយហស្យេមមវ នានតសសៃនកផតេលកសីេេបុងឺំអេរ
មាយបលុ ាជ ហ្ី្ំែយរជុជែាសស ហ្រាកកសស នាងជៃមងរមមរ ំបរជហ្បមនងកីុពមីុរសងសលី តួ
នន េ់ចរសសហីលហី នាងចងុីហរ្ី  ីងិុ ឱជកកកាេេនំរវ នាងសសមានហី ល្ហននល នាងសសមាន
�ចសីីេនៃនថុ ាក រសាំ រររហម ល្អធីរេេហជមុេនំីកជីំចេ នាង្�ក លីវ កកកាេេនឱ
រថនងរំំធ� ុបលុ ាជេនព ល្ានន លី  

៣៨. សិីមនកកជល្នែយចនុានសង ល្ីធជងចុំងមអធីរលំបរមាយំមំពីំអេរ ំបីធជងហ្ំករមាយចុនាន 
រសាំររ កកជល្នែយចុនានីណល សង ល្រេេដ លីកងនងបងុឺំ្ងីធជងចុំងមអធី រលំបរមាយំម
ំពីំអេរ រេេេនដង លីចជុចុនាន ៣២% ច ល្ួងុសល្ ធ ២ុ០០៤ យ្ជរនតីជលរម� េលំែយមនកហសយ្
េមមនយ ងឱង ងុវ ីធជងចុំងមអធី រេេរលំបរមាយំមំពីំអេរ បងុឺំ្ងំបរជរម់េំសជជនមុជុ
ៃនកសង ល្ ំសលយបងុឺាីំថងលម្ងីំែយុ លជរីឺរម់េំសជជេ៏ទុមាយៃន្�� រជុសស នាងកសង ល្ 



ំសលយវ បុងឺសិយសលីុំណល ជំបរជ យ្ុរេលំរតលនយ ងំហចលនរេេហ្បមមជុនងកឆងងំមំពីំអេរ 
ហសមដងុដី្រលសាីំី 

៣៩. រុរេងកហសយ្េមមនយ ងឱង ងុវ មនជរនុយ័ំីថង�យជសល ១៥ េេល ២៤ ធ្  ុមនហ្មណរងមាយសី្ល
ៃនីណល ឆងងំមំពីំអេរថថលដងុអរល ីធជងចុំងមមនជរនំសញុយ័ ំែយីធជងំនុមនជរនុយ័ំីថង
ហ្មណ ២០០០ន លី ឆងងំមំពីំអេររំៀងពេលៃថ�� រុរេងកហស្យេមមរេេវ កសង ល្
ំែយសបុងឺំអេរីុសជងរជំីលនំឡលងីធជងចុំងមមនជរនុយ័បុកងល រេេំទិលឱរបងុឺំអេរកង យរម់េ
ំសជជចម្ងកលសលៃនកសង ល្ីធជងចុំងមមនជរនុយ័បុកងលក់ដងុរីេំាី ំសលយីជលរម� េលរេវ 
មនជរនុយ័ំីថងរំហចលនបា្ហ្កុកេេុីីធជងកកកាេេនកអ ល្ហុ្ី្ំែយ ជីណសស �្រេេ
មនបលុរជា កធរមមរ នាងីរនងងីមិនត ី៏េ់ចរំរវរជុសសផង់ុំកនាង្នតស់ប នាងីមថុ ាទលរេេ  
ផតេលផេាជផេ បុនញ ចុំណុេង នាងរមជែសសរេេសាីំីហជមុកំេលម្លករុងានសលំមំពីំអេរ� 
រុរេងកហសយ្េមមរេវ មនរជ ៣៦សីយៃន ជ្រុយ័ំីថង នាង ២៨សីយៃនំរតលុយ័ំីថង យ្ជំងណ ុ 
(�យជ ១៥-២៤ ធ្ )ុ មនចុំណុេងហជមហជមុអុសលំមំពីំអេរ ំសលយវ ចម ល្នាងំនេនំនេយំប
ីធជងីណល ុងុ  ណជលំចញយជុុយ័សលកកកាេេនំរវរជុសសផង់ុំកនាង្នតស់ប នាងំរវរេេរ លីស័នក
នងំមំពីំអេរ េ់ចរ កំទិលំជរតំមំពីំអេរំែយរថ័ហីចាជតនាងីិករម� ជល កផតេលហ្ី ិ 
ស័ជបមន នាងកអ ល្ ុ ុណរំសេកកាេស� េលសលសររឱុនលៃនកកជល្នែយេ ាន្ថរេេហ្បមមជុ 
នាងកំេលី កីចាជតេ ាន្ថផង់ុំកហ្ី្ំែយកកកាេ ជុរហជមុ ាមដងុកំហ្លំហសមអនម័យឱរ
េនហជមហជមុនាងរ ល្រនាច�ផងរេ  

៤០. កកាេស� េលជហមមុកចេុចលរេេហជមុំេលី ីមជរល ករ នាង្ុំសញរាកកាី ជមំបីធជងហី្សរេេមន
ជីមរំមហីស្ រសាំររ ហីស្រេេមនំីថងហរលរំមហី្ស រេេ�ច្ងត េមីសលកសង ល្
្រលឪសជីមត យ នាង�ងសីេេហរ្ចម ល្ នាងជថសសំរេដី ាច� រង�ម នាងនំនេយេៃកំកៀជ 
ហសមដងុរុរេងកហស្យេមមនយ ងឱង ងុវ ផេ យ្ុរេលៃនក លី ពេែេបុងឺំអេរ ាមដងុបុងឺ នាង
កសង ល្ កាមជ់ចន់ុហី្សទុ សសហីលហីកនលរជទ�នលទ� សសនថ នកធំទិល នាងកធមានហី ល្ហននល នាង
ចុងីហរ្ី ី៏េ់ចរ នី់្នលយីមថ េនាមចុរណីេេលកំីលនំឡលងន់ុចនុានហីស្រេេមន ជីមរ
ំមហី្ស  

៤១.  ្នតហស្យេមមនយ ងឱង ងុវ ំបក់ដងុរីេំាី ំរតលនាងំីថងហរលំបរជងផេ យ្ុរេលឱង ងុ្ុផជជ
ំែយបុងឺឆងងំនុ ំសលយវ សាីំីពយ ល្ង្នាជីផតេលករថដនុយ ងទ�នល� ីជលរម� េលវ ុភិនសសំ ជ្ ុំ�
ីរមសសំយនភ័ នាងកផតេលសសអងល�ចេេលំរតល នាងំីថងហរល មនេីែណរយជឺសារំសជជ ំសលយវ 
រមជែសស្រលំរតលនាងំីថងហរលំេលម្លករុងានសលំមំពីំអេរ ំបរជ យ្ុរេលំែយី តួ រ លសំរត 
ុ ារមសសំយនភ័ ាមដងុកនុ លីកុនងអងុចមានំរថលនធ ំបីធជងរង�មវងំរតល នាង ជ្រ ំីថងហ្រ្ នាង
ំីថងហរល សែ នសសចម ល្ ំរេដីាច� នាងរង�មមានំរថលនធ  កកកាេេនំរវរថដរុជុសសមានហី ល្ហននល 
ាមដងុរជុសសផង់ុំក នាងរជុសស្នតស់ប ី៏េ់ចរ ពេលកហមងលៃនកំ លរំអលងនាងអុំសលសាងិំបីធជង     
ុ ារ័យសដណរ នាងឯីបន ាមដងុកបាញេ់មនជរន អុំសលសាងិផង់ុំក កំីងហ្ុ័�  នាងកអនជុជត
ហ្ី្ំែយំហនុវធ លី 



៤២. ី ជលរម� េលំែយមនកសេ លីំផសលេសលុភិនសសយជឺំបីធជងកកជល្នែយកឆងងថថល នាងកុសមុនីហមាជៃន
ីមថុ ាទល្ធីាមនធ  ំែយរងជីលទ�នលវ ហ្ំករនលមាយនីារជីណុជលសលហីម្ហ្របនំនេំចរេេរុឱនល
ចុំរុក លី ពេែេ នាងកំឆងលយជ្ំែយរផសីំេល្ ា្ កំអសលំេមលសំរតំបម់េែដ ន នាងីជលរម� េល
ំែយមនកហសយ្េមមនយ ងឱង ងុវ ំរតលនាងំីថងហរលបកុងល រសាំររំបីធជងជុ្នលអនជកិល្�ំសិាី ស
្ពយ រេេកុនងរកឆងងំមំពីំអេរំេលររងសលេងំទៀ្នងំីថងហ្រ្រេេមន�យជេ់ចនធ  នាង
ំែយីជលរម� េលផងរេវ ីមថុ ាទល្ធី ំទិលំជរត នាងសីេេំមំពីំអេរ្រលរជារំហចលន ផតេលំរវ
មានហី ល្ហននលរហម ល្ំរតល នាងំីថងហរលបុកងល បនចងុីហរ្ី នាងហីម្ំនេំចរុឱនលន រេេំនង
ួម័រតជួងំអសលំេមសំរត ្ធ� ញវមនកហ្បមមជុុជរលចុំរុកឆងងំមំពីំអេរក់ដងុ
រីេំាី រសាំររអធី ច លីំហីគងំញញន រេេកុនងរឆងងកឆងងំមំពីំអេរ២៤េងំេលរ
មនជរនំសញុយ័ំបីធជងចុំងមហ្របនក់ំ� អធីីរជលផង់ុំក រេេកុនងរឆងងំមំពីំអេរំហចលន
រង ១០េង ជ្រាមំករមាយ ជ្ររេេកនុងរឆងងំមំពីំអេរំហចលនរង ២៤េង មនជរន្ុរេង
ំក រេេកនុងរឆងងំមំពីំហចលនរង ៤៩េង នាងអធី ំដររ ល្សនកទនន រេេកនុងរឆងងំមំពី
ំអេរំហចលនរង ៥េង ំេលរសលមនជរនំសញុយ័ីធជងចុំងមហ្របនក់ំ�� 

៤៣. ី ជលរម� េលវ ហ្ំករនាងជុ្ នលុងុមនុភិនសសនយ ងំហចលនំបីធជងកសហងលី ីមថុ ាទលកជល្នែយ្នា័យ
រេេដ លីកងនងរជុសស នាងីមថុ ាទលកជល្នែយំហនុវធ លី ំនងួមចម ល្រជា ី៏េ់ចរកសីេេ
ំែយឱរថហ្្ងុំមំពី នាងអនតពីមនរ លីស័នកេៃកំកៀជ រេេ្ធីកចមងងំមំពីំអេរ បុងឺ
ាីំថងលមរេេ្ងីំែយុ លជរ នាងបុងឺរេេឆងងួមងមេៃកំកៀជ រេេរ លីស័នកនងកំហ្លំហីគងំញញន 
ី៏ យ្ជរនតីជលជរម� េលសលី ងិុ ឱជុភិនសសក់ដងុរីេំាី ំបីធជងកកជល្នែយកចមងងំមំពីំអេ
រីធជងចុំងមអធីំហ្លំហីគងំញញន រសាំររអធី ច លីំហីគងំញញន ហសមដងុអរុុនុឱរមនកយីចាជត
កជីែ លីំ�ំេលកហី្េណត ល្មានហី ល្ហននល្រលីមថុ ាទលំនុ នាងីមថុ ាទលសីេេ្និ្ំហីគងំញញន ំេលម្ល
្ំងីលនកហ្កនលឱក ល្ំ�នងំរវសីេេំមំពីំអេរ-ំហីគងំញញន រេេរមហរ្ីធជង្ ា្ កៃនីមថុ ាទល
រជា កណជលំចញនាងកំ លរំអលងអធី ំហ្លំហីគងំញញន ួមយរកអនជុជតចម ល្រេេមនេីែណរជង ង 
រសាំររំេលអធីច លីំហីគងំញញនរេេំទិលំ�យ យ្ុរេលេេលកកកាេំរវំមំពីំអេរ ំសលយីធជង
ន័យំនុ សាចងដនកកកាេេន្កអនតពីមនរ្្ំនុ ាមដងុំបីធជង្ ា្ កំរវសីេេនាងចជុ
អ ល្ណុា េល សនកនន នាងីរនងងរុចជេៃកំកៀជ នាងបុជញកំហ្លហេរលរមហរ្ន់ុមី�ជំការី៏
្ំច�ីំករ្រលអង�ក WHO, UNODC នាង UNAIDS រហម ល្ហ្ំករដងុ យំេលម្លី ុណជលចណុជ ច
ំចរហម ល្កកកាេេនររីេន់ុំរវ្ធី សីេេ នាងរថដុំ មំពីំអេររហម ល្អធីច លីំហីគង
ំញញន ហសមដងុីជលរម� េលំែយមនកហសយ្េមមវ កម លីធយ នាងំ លរំអលងរ លីស័នកនងំយនភ័ 
នាងរ លីា លីួម�យជ រំគយន ីឺរដ្រី�្រនែមំកៀជចុំរុំរតល នាងមនជរនុយ័ំីថង រេេំហ្លំហីគង
ំញញន រសាំររ អធី រេេច លីំហីគងំញញន ីធជងកកកាេេនំរវ  

៤៤. រុរេងកហសយ្េមមនយ ងឱង ងុវ ំដុ្លរមនកដង លីចជុរក់ំ�ន់ុ�ី្្ីា ាន នាងំនេ
នំនេយរេេមនេីែណរំ លរំអលងចុំរុអធី រលំបរមាយំមំពីំអេរ អធី រេេហជមុេនំីរនថជ
វីុសជងរលំបរមាយំមំពីំអេរ អធីហ្បមមជុ នាងអធីរេេងផេ យ្ុរេលំែយំមំពីំអេរ 
ាមដងុអធីរេេឆងងបងុឺំ្ងីធជងំសេរមាយនធ  រសាំររំបីធជងហ្ំកររេេមន្នាជីបុងឺំ្ងដំម



ំពីំអេរុជរល កំ លរំអលងំបរជំីលជំឡលង ំសលយវ ហី្ុ័ណក ចម ល្ នាងំនេនំនេយជង ង ាម
ដងុហី្ុ័ណក រេេដ លីកងនងកចមងងំមំពីំអេរផងរេ ំបរជពពងុមនជរនសលកកកាេេនំរវ
្ធី សីេេ រថដ ុនាងនហុក� 

៤៥. ី ជលរម� េលំែយមនកហសយ្េមមនយ ងឱង ងុវ ំដុ្លរមនកកកាេស� េលសលសសចេុចលរេេហជមុ
ំេលីីមជរល ករ នាង្ុំសញរាកកាមនជរន នាងំរ លសសរម់េែដ នហីុ្រលបនសាក ាមដងុរាកការេេ
មនរចងំបីធជងអនជរ�� រតលសលរាកកាបនសាក នាងំដុ្លរមនសសធយងំហនុកនលរជំហចលនចុំរុក
ឆងងំមំពីំអេរីធជងចុំងមំរតលនាងំីថងហរលរេេរលំបីធជងសាកសស ំែយសរជុ ារមសសរផធីចម ល្ 
នាងំរេដី ាច� អុំសលសាងិផង់ុំកនាងអុំសលសាងិរេេរ លីស័នកនងំយនភ័ កំ លរំអលង នាងក ុំារាកកា
មនជរន កំៀ្ចុកំឆងលយជ្ចុំរុបុងឺំអេរីធជងរីេំាី ំបរជមានដនលេនកយីចាជតកជីែ លី
ឱរេនហី ល្ហននលេេលបនសាក នាងំបរជមានដនលកកាេេនំែយបនសាកំបំឡលយ  

៤៦. ំបរជមនកហសយ្េមមវ ចម ល្នាងំនេនំនេយរេេមនេីែណរំ លរំអលង រេេពពងុេេល
ចេន្រលអធីរលំបរមាយំមំពីំអេរ �ច្ងត េឱរមនំហនុវធ លីំហចលន នាងក្េាំរទំរវ
ំមំពីំអេរ ុណរំសេកកាេស� េលសលុ ាដនករេេចជលំទិលំឡលងំែយហ្ំករុងុំបីធជងេជ្ំចេ
កែ លីីុសាជំេលកច់េ កសធ លីំប នាងករលំប ំែយរផសីំេលសែ នសសំមំពីំអេរ ំសលយវ 
ំមេីនហុីម្សអជនរំហចលនេនបុជញីណល ទជីាច�រហម ល្កមានំ លរំអលង 

៤៧. ី ជលរម� េលំែយមនកហសយ្េមមនយ ងឱង ងុវ ជហមមុករាម នាងរាកកាមនជរន្រលអធីរលំបរមាយ 
ហ្បមមជុ នាង យ្ុរេលំែយំមំពីំអេរ នាងមនជរនុយ័ំីថង ំបរជមានហជមុេន្ុំ សញឱរេនហី ល្
ហននលំបំឡលយ ំែយសរជីងិុឱជកែ លី្�់េំរវរជុសស ាមដងុំរវរជុសសផង់ុំក នាង
រជុសស្នតស់ប នាងំរវំមំពីំអេរ នាងរហម ល្អធីរេេងំហនុំែយអុំសលសាងិផង់ុំក នាងអុំសល
សាងិរ លីស័នកនងំយនភ័ ី៏េ់ចរំរវ្ធីំហកយំសេ យ្ុរេលដហ្បមមជុ ំរវចម ល្ នាងកនរុ
រង�មផងរេ 

៤៨. សិីមនុភិនសសេ៏រុឱនលរេេរំហមចេនំបីធជងកហសុហរុរហម ល្ដ្ីណ បលុំុបកសំរតថថល
រហម ល្្ធី រសាំររ ដ លីកងំ�នងកសីេេំេលម្ល្ ធី ក្ធីមជនំសេ យ្ុរេល (PrEP) នាង
សដជជរមង ល្ំមំពីរផសី ំេលឱរថហ្្ងុំមំពី នាងកកជលចជងេាង�ួមំុបកសំរតំែយរថ័ហីចាជត 
យ្ជរនតី៏កកាេស� េលផងរេវ ំីហជមុរជសំនងកនកហសុហរុ នាងកអាុភិ ាម្�់េដងុរហម ល្់្មនត
រេេមនរីមថសសយរំសេរុងៃន PrEP វធ ុ្ ធី នាងវធ សុីេេំមំពីំអេរ នាងអនតពីមន
សីេេេរកំកៀជ 

៤៩. កកាេស� េលវ ហ្ំករនលមាយនបា្ ហ្កុ្�� ហ្បមរ លីា លី ីធជងករំហមចេនកអាុភិ
ហ្ី្ំែយចលសស ំសលយំយលង្�ក លីសលី តួ ហ្បមសាំរររេេហ្ំករធយងំហនុ្ុផជជីុសជងបា្
ហ្កុ នាង រសាំររ ហ្ំករ�ំសិាី  ហ្ំកររេេមនកអាុភិជាច្ុផជជ ហ្ំករីុសជងអាុភិន
រេេសជស័ុកកបជុុ ាញំែយេល នាងេដីុសជងអាុភិនំបំេលំកុជ់ចន ី៏េ់ចរ ី តួ ហ្បមរ លីា លីរេេ



ហ្ំកររេេមនហេ លីចណ់ុេមទរមីុសជងបា្ហ្កុ ំសលយីជលរម� េលវ ហ្ំករដងុ យរេេរែាជ
ំបីធជងសែ នសសមនបំមង ុី៏ហជមុកកយីចាជតកជីែ លីសាំរររេ 

៥០. កកាេស� េលកំីៀងីទនដនឱរេនំហចលនររីេំាី រេេេនកកាេហ្មណ ១៩,២រនលាន
េជាង �ំម ាី រហម ល្ីមថុ ាទលំមំពីំអេរ ំបីធជងហ្ំកររេេមនហេ លីចណ់ុេដ្ នាងមទរមំបីធជង
ធ្ ២ុ០១៤ នាងកកាេស� េលសលជានកលេ៏រុឱនល្រលហ្សសា�្្ដនថថលរេេ្ុំសញ្ំង� ល្ឱរនធ ំ�ុ ាញ
ំ�មី�  

៥១. សិីមនក្ំងីលនបាជ្លេងន់ុកុ ានាំនីំេលំមំពីំអេរសលថុ ាកីធជងហរ្ី  សល ធ្ ២ុ០០៦ េេល ២០១៤ 
ំែយីធជងំនុហ្សថុ ាកីធជងហរ្ីមនហ្មណ ៥៧% ៃនកុ ានាំនីរជ្ំបីធជង ធ្ ២ុ០១៤ ំសលយ
ីជលរម� េលសលជានកល្រលរផនកល្ធ� ញផង់ុ្រលរសសស�ំសិាី រតលសលកកកាេ ជុរហជមុាមនធ  នាងសមី�ល
សសរីេរហម ល្កំឆងលយជ្នងបុងឺំអេរ ំ្ង នាងហី្នចញល ំបីធជងកិល្ �ំសិាី  ំបីធជងន័យំនុ 

៥២. ំែយកកាេស� េលវ ំបរជមនីងិុឱជំបីធជងសា�្ ្ដនរហម ល្ំមំពីំអេរដបុងឺំអេរ នាង
ជហមមុកចេុចលរេេហជមុំេលី កីចាជត្រនែមំកៀជេេលកំផា្ំច�ីុ ាកីំែយមនកឯីសសនធ ំ�ុ ាញ
ំ�មី ្ំងីលនកកកាេេនឱរថំបីធជងហ្ំករីសុជងអាុភិន នាងសហងលី កីសងរមជែសស នាងក
ហសុហរុ នាងអាុភិន  

៥៣. ី ជលរម� េលវ ហ្ំកររំហចលនមនរមជែសសុ ានាំនីំហចលនរង្ច�ជ្្នធ ីធជងចុំ ងមហ្ំករអាុភិន 
មនរជហ្ំករ្ានំករេេុ ានាំ នីមាយចុរណីៃនទនដនអនតរជារជ្រេេមនរហម ល្បុងឺំអេរ 
រេេំេលរសលរមមហជ្រលហ្ំករសាី ំីៃនផេកជនីធជងហរ្ីរជ្ ្រលសាសំាី ំសលយវ ដងុ
ហ្ំករអាុភិន នាងីសុជងអាុភិនីាំទិលកាមនធ ំ ជ្ ុំ�ីក្ំងីលនថុ ាកឱរេនំហចលន ាមដងុថុ ាក
ីធជងហរ្ីផងរេ រហម ល្កំឆងលយជ្នងំមំពីំអរដបុងំអេរ 

៥៤. កកាេស� េលវ ហ្រានំ្លំយលងមានសំនងកនកំឆងលយជ្ំបក់ដងុំរវ្ធី នាងសីេេីធជងយរំសេហេុ
ធ្ ុ្ នា ល្ំក ំែយ្ំងីលន នាងកុ ានាំនីឱរំហចលនសលេុ្ ់ង នាងកសហងលី កហី្េណត ល្ំរវំមំពីំអេ
រឱរេនំហចលន្ុផជជ រុំចកជល្នែយអហួឆងងំមំពីំអេរថថល នាងកសង ល្រេេដ លីកងនងបុងឺំអេរ 
ំនុំក បងុឺឆងងំនុ�ច លី ពេែេំឡលងុ ាញំបីធជងហ្ំករុងុ  ំសលយំយលង�ចនងមានរំហមចេន
ចុណជ ចំចហ្ី្ំែយមសាច�ួ  ួមំសេំុារេេេនីណុជល នាងកំ្តរេ ចាជតរេេេនំទិលំឡលង
ំឡលយ ាមដងុចណុជ ចំចសីេេ ៩០-៩០-៩០ ្រលអង�ក UNAIDS ហជម ធ្ ២ុ០២០ នាងចណុជ ចំច
ៃនក្� ល្កពេែេបុងឺំ អេរហជម ធ្  ុ២០៣០  

ធ្ ២ុ០១៦-២០២១េ សសរអធី េី នរុីេេ កំទិលកាមនធ ំេលម្លសំនងកនកំឆងលយជ្នងំមំពីំអេរ នាង
បងុឺំ អេរ 

៥៥. ំ្តរេ ចាជតច ល្យីចណុជ ច្ជលំនុំបីធជងក លី ពេែេំមំពីំអេរ នាង ួមយរសសរអធីេីនុ
ចមរលារល ហ្ី្ំែយ្ ាន្័នធ នាងីណំនយរសស ្នតរថថល នាង្ំងីលនកំឆងលយជ្ចុំរុំមំពីំអ
េរនាងបុងឺំអេររសីេនាងហី ល្ហបង្ំហរយ ំែយំ្តរេ ចាជតំឡលងុ ាញចុំរុកំ្តរេ ចាជតរេេេន



ំទិលំឡលងំបីធជងំរចីតលហ្ករ ធ្ ២ុ០០១រតលសលកំ្តរេ ចាជតចុំរុំមំពីំអេរនាងបងុឺំអេរ នាងំរចីតល
ហ្ករនំនេយ ធ្ ២ុ០០៦ នាង២០១១ រតលសលំមំពីំអេរដបុងឺំអេរ នាងំែយអនជុជតនយ ងំសញ
ំេញន់ុកំ្តរេ ចាជត ំនេំច នាងចណុជ ចំចរេេមនំបីធជងំរចីតលហ្ករ្ច�ជ្្នធ 

៥៦. ំ្តរេ ចាជតរំហមចឱរេនចណុជ ចំចរហម ល្ ធ្ ២ុ០២០ ំេលម្លំ ទិលកំ ជ្ ុំ�ីកកជល្នែយចុនានអធី
ំកល្ឆងងំមំពីំអេរថថលីធជងរីេំាី មីហជមជាចរង ៥០០.០០០ ន លីីធជងមាយ ធ្  ុ ី៏េ់ចរេជ្
្ុេជលកម លីធយ នាងកំ លរំអលងដ លីកងនងំមំពីំអេរ 

៥៧. ំ្តរេ ចាជតំទិលករ្ងរចីសស ជុរនធ ៃនកំឆងលយជ្នងបុងឺំ អេរ រផសី ំេលសសរម� រលហ្ំករ នាងសស
រអធីេី ន ុ�កាសសីធជងហរ្ី ី តួ បុជញ សសធយងំហនុ ី តួ រេេំទិលឱរ ជរជទ�នលទ� ហី្មហ្របន
រេេងផេ យ្ុរេល នាងស័ជបមនរយជកកសំរត នាង័រតជួង នាងំេលម្លី ណុជលសលចណុជ ចំចរ្្្ ាមណ
ហ្ី្ំែយមសាច�ួ ួមរេេរមហរ្ �ហរ័យំេល្  ា្ កំអសលំេមលសំរត នាងរង�ម រេេជហមមុំ�
ួមកេរំករររជាំបីធជងកនហុកំនេំចដងុំនុ 

៥៨. កកាេស� េលវ ករំហមចេនចណុជ ចំចសំនងកនកំឆងលយជ្�ចនហុកេេលីាច�ុាជុុហ្ងរហ្ងរ 
រីេំេលម្លេជ្្ុេជលពេលកហមងលៃនសសហីលហី នាងុ ារមទមប ី៏េ់ចរ ំេលម្លរំហមចេនំនេំចអាុភិ
នហ្ី្ំែយចលសស រេេរំនេំចរីេ មនេីែណរាម្�់េ នាងមាន�ច្ុរ្ីេន ំសលយ
ីធជងន័យំនុ ំយលងីារជ្ំងីលន នាងកុ ានាំនីទនដនឱរេនំហចលនសលេុ្់ង ំេលម្លសំនងកនកំឆងលយជ្នង
បុងឺំអេរ នាងបុជញឱរមនុភិនសសំ�ំេលរផធីរយជកកសំរតចុនានហេរុេេដ លីកងនងំមំពីំអេរ 
ំែយកកាេស� េលផងរេវ កុ ានាំនីំបីធជងីាច�ុ ុហ្ងរហ្ងំេលម្ល្ ុំសញចណុជ ចំចរំហចលនៃនំនេ
ំចអាុភិនហ្ី្ំែយចលសស នងនហុកេេលីាច�ុ ាជុុហ្ងរហ្ងំេលម្ល្ � ល្ក លី ពេែេបុងឺំអេរ  

ក្ំងីលនឱរេនឱង ងុសលេុ្ ់ង នាងសាសាទីមថទនដន ីរឺី តួ រឱុនល្ ផុជជំេលម្លសំនងកនកំឆងលយជ្ចុំ រុបងុ ឺ 
ំអេរ 

៥៩(ី)េ ំ្តរេ ចាជត្ ំងីលន នាងំទិលកុ ានាំនីឱរឱង ងុសលេុ្់ង ំេលម្លរំហមចេនចណុជ ចំចសំនងកនកំឆងលយជ្
ហជម ធ្ ២ុ០២០ រហសជតាកណ សុន័តមាយំ ជ្ ុំ�ីចណុជ ចំចៃនក្� ល្ក លី ពេែេបុងឺំអេរ
ហជម ធ្ ២ុ០៣០ នាងាមចុរណីរុ ាបកមនេេលេកកផេៃនកអាុភិនយ ងំហចលន 

៥៩(ុ)េ ំ្តរេ ចាជត្ំងីលនកំឆងលយជ្នងបុងឺំអេរ នាងផតេលថុ ាកំសញំេញសលហី ល្ហ្ស ាម្�់ េដងុសល
សា�្្ដនរេេមនេីែណរៃចធហ្ភាជថថល នាងករំហមចេនកុ ានាំនីសា�ុជែជរាមំបីធជង
ហ្ំករអាុភិនចនុាននយ ងជាច ២៦រនលានេជាង �ំម ាី ដ ធ្  ុ ហជម ធ្ ២ុ០២០ េ់ចរេេេយ នលសថ ន
ំែយ UNAIDS ំែយ្ំងីលនរ្នតសលី ហមាជ្ច�ជ្្នធៃនហ្សសដណរនាងឯីបនំបីធជងហរ្ី 
ំនងួមរមជែសស្រលហ្ំករនលមាយន ្ុំសញ្រនែមំែយបុនាយអនតរជាសដណរនាងឯីបន 
នាងសហងងសមី�លសសរីេ ហសមដងុបុជញឱរសីលរ លីស័នកដងុអរល ាមចុរណីេេលក្ុំសញរថថលន់ុ
ថុ ាកំេលីកល៥ នាងថុ ាករ្នត្នា ល្ំកៀជ្រលម់េនាទារីេំេលម្លហ្យជកកនងបុងំអេរ ំ្ង នាង
ហី្នចញល 



៥៩(ី)េ អុរុនុឱរហី ល្សីលរ លីស័នកដងុអរល កាជីមង ជទនដនរហម ល្ំមំពីំអេរដបុងឺំអេរ វង
ទនដនរេេមន្ច�ជ្្នធ នាងទនដនរេេហជមុកំេលម្លរំហមចេនចណុជ ចំចសំនងកនហជម ធ្ ២ុ០២០ 

៥៩(េ)េ ្�ក លីំឡលងុ ាញសលកំ្តរេ ចាជតេ៏ឱង ងុកង ្រលំយលងចុំរុកអនជុជតំសញំេញ នាងដនលំសេំុា
ៃនំនេនំនេយនាងរីមថសសរ លីររតងៃនំ្ៀ្វររីមថសស Addis Ababa ំេលម្លំ ែុហសយ 
ីងិុឱជទនដនរហម ល្ំឆងលយជ្ំមំពីំអេរនាងបងុឺំអេរីធជងរីេំាី នាងំេលម្លផតេលថុ ាក
ំសញំេញេេលកំឆងលយជ្នងំមំពីំអេរនាងបុងឺំអេរ រេេមនចណុជ ចំច្� ល្ក លី ពេ
ែេបុងឺំអេរហជម ធ្ ២ុ០៣០� ំ្ៀ្វររីមថសស Addis Ababa រេេដ លីកងំ�នងទនដន
សដណរីធជងហរ្ី ទជីាច�នាងសា�ុជែជឯីបនីធជងហរ្ីនាងអនតរជា រសហ្ជា្ជតាកអាុភិនអនត
រជា រណា បកី មថអនតរជា រមយ រជលនមាយរហម ល្កអាុ ភិ ្ណុជ េ នាងនានតសស្ណុជ េ កំែុ
ហសយ្�� រេីែណរហ្ស័នក នាងុ ាកីសំរត ្ំច�ីុ ាកី នវនជុជតន នាងកីសងរមជែសស នាង
កានធន័យ កហជ្ជសានាជរួមែន នាងួមែន្នត 

៥៩(ង)េ កកាេស� េលវ រហម ល្ហ្ំករដងុអរល ំនេនំនេយសដណរនាងកំីៀងីទនដនីធជង
ហរ្ី រេេ្�ក លីំែយំនេកណ ៃនសសរម� រលវធ លីរជា ីឺរចណុជ ចីងត េៃនំនេំចាម
្រលំយលងំេលម្លរំហមចេនកអាុភិហ្ី្ំែយចលសស ាមដងុករំហមចេនំនេំចអាុភិន
ហ្ី្ំែយចលសស នាងកំ្តរេ ចាជតសហងង្រនែមំកៀជន់ុកំីៀងី នាងកំហ្លហេរលហ្ី្ំែយ
ហ្រាកកសសន់ុទនដនីធជងហរ្ី  

៥៩(ច)េ កកាេស� េល្រនែមំកៀជវ រីមថសសទជីាច�ឯីបន កុ ានាំនី នាងនវនជុជត ីឺរី តួ បុជញេ៏ទុៃន
ផេាជសស ីុំណល នំរេដីាច�្  ាន្័នធ នាងក្ំងីលជកធ ំសលយវ េស់ុម់េទនុ ានាំនីឯីបន 
រសាំររ កុ ានាំនីំែយណា េលសល្ ំករ ាមរមាយហ្ស័នកសា�ុជែជអនតរជារេេមនរែាសស ីរឺ
ក្ុំសញ្រនែមេ៏រុឱនល្ុផជជំ�ំេលីាច�ុាជុុហ្ងរហ្ងអាុភិនរជា 

៥៩(ឆ)េ កកាេវ សា�ុជែជសដណរអនតរជាំេលជានយ ងរុឱនលំបីធជងក្ុំសញ្រនែម ាីច�េេលីាច�ុ ាជុុ
ហ្ងរហ្ង្រលហ្ំករ ំេលម្លំ ីៀងីទនដនសដណរីធជងហរ្ី  រសាំររ ំបីធជងហ្ំករហីលហី
្ុផជជ នាងធយងំហនុ្ផុជជ រេេមនទនដនីធជងហរ្ី មនីហមាជ� កសហងលី កនហុកអនតរជា   
ំ�យកនលរជមនហ្រាកកសស ាមដងុសា�្ ្ដនរម្ដននាងមានរមនរម្ដន ីឺរកចេុចល  

៥៩(ប)េ ្�ក លីំឡលងុ ាញវ ក្ុំសញកំ្តរេ ចាជត ODA ដងុអរល ំបរជមនសររុឱនលនយ ងឱង ងុ� អធី
ផតេល ODA ្�ក លីំឡលងុ ាញសលកំ្តរេ ចាជត ODA ំៀងនុងាន្រលសាីំី ាមដងុកំ្តរេ ចាជត្រល
ហ្ំករអាុភិនរំហចលន ំេលម្លរំហមចេនចណុជ ចំច ០,៧ សីយៃន ODA/GNI នាង ០,១៥ ំ� 
០,២០សីយៃន ODA/GNI េេលហ្ំកររេេមនកអាុភិជាច្ផុជជ� ំយលងហជមុេនំេលីកី ចាជត
ំែយហ្ំករមាយចនុានជ់ចដងុំនុ រេេេនរំហមច យំទិលេនំេលរសលកំ្តរេ ចាជត្រលុងានចុំរុ 
០,៧សីយៃន ODA/GNI នាងចណុជ ចំច ០,១៥ ំ� ០,២០សីយៃន ODA/GNI ចុំរុហ្ំករ
រេេមនកអាុភិជាច្ផុជជ� ំយលងអុរុនុេេលហ្ំករេៃកំកៀជឱរ្ំងីលនីាច�ុ ាជុុហ្ងរហ្ងំេលម្ល
្ំងីលន ODA ្រលុងាន នាងំេលម្លុ ាជុុ្រនែមំកៀជំ ជ្ ុំ�ីចណុជ ចំច ODA ្រុងាន� ្នា ល្មី 



ំយលងសិីមនករំហមចចាជតំ ែយរសសសអឺ យជ្ រេេ្�ក លីំឡលងុ ាញសលកំ្តរេ ចាជតាម្រលុងាន
ំេលម្លរំហមចេន ០,៧សីយៃនចណុជ ចំច ODA/GNI ំបីធជងីំហមងំសេៃនំ្ៀ្វរ ធ្ ២ុ០៣០
រហម ល្កអាុភិហ្ីំ្ំែយចលសស ហសមដងុុាជុរុំហមចឱរេនាមនធ ន់ុចណុជ ចំច ០,១៥ ំ� 
០,២០សីយ ៃន ODA/GNI ចុំរុហ្ំកររេេមនកអាុភិជាច្ុផជជំបីធជងយរំសេុងល នាងំេលម្ល
រំហមចេន ០,២០សីយៃន ODA/GNI ចុំរុហ្ំកររេេមនកអាុភិជាច្ផុជជ ំបីធជងីំហមង
ំសេៃនំ្ៀ្វរ ធ្ ២ុ០៣០រហម ល្កអាុភិហ្ី្ំែយចលសស� ំយលងំេលី កីចាជតេេលអធីផតេល 
ODA ឱរសាចណីណុជលចណុជ ចំចមាយំេលម្លផតេលនយ ងជាច ០,២០សីយៃន ODA/GNI េេលហ្ំករ
រេេមនកអាុភិជាច្ផុជជ 

៥៩(ប)េ កកាេស� េលវ រសហ្ជា្ជតាកឱងជ្់ង-ឱងជ្់ង ីឺរដជជេ៏រុឱនលមាយៃនីាច�រសហ្ជា្ជតា
កអនតរជារហម ល្កអាុភិ រក្ុំសញ្រនែមមាយ មានរមនរកបុនារ ឱរីាច�រសហ្ជា្ ជតាក
ឱងំបលង-ឱងជ្់ង ំនុំក� ំយលងកកាេស� េលសលសររឱុនលកនលរជំហចលន្រលវ ហ្ុជតាំផនងននធ  នាង
េីែណរសាំររ ហសមដងុ្�ក លីវ រសហ្ជា្ ជតាកឱងជ្់ង-ឱងជ្់ង ីាហជមុេនចជលកជីវរក
រុរេងសលសមី�លសសីធជងចុំងមហ្របន នាងហ្ំករំបសីឱងជ្់ង រផសីំេល្ កសាំសទន នាង
ំនេ្ណុងាមនធ � ីាច�រសហ្ជា្ជតាកំនុីា្នតរណនុំ ែយំនេកណ ៃនកំនសអទា្ំជយរ
សសរជា នាងសសរម� រលវធ លីរជា នាងសសឯីពបរ រមសស នាងសសនថ នេីែុណក  មានំហបៀជរហបី
ំបីធជងីាច�កីធជងហរ្ី នាងអជែហ្ំនបនំ�ុ ាញំ�មី 

៥៩(ញ)េ សិីមនកាមចុរណីកនលរជំហចលនៃនីាច�រសហ្ជា្ ជតាឱងជ្់ង-ឱងជ្់ងចុំរុកេជ្្េុជល
សសហីលហី នាងកអាុភិហ្ី្ំែយចលសស� ំយលងំេលីកីចាជតេេលហ្ំករីសុជងអាុភិនឱររថ័ហី
ចាជត្ំងីលនីាច�ុ ាជុុហ្ងរហ្ងសហងងីាច�រសហ្ជា្ជតាកឱងជ្់ង-ឱងជ្់ង នាង្ំងីលនហ្រាកកសសៃន
កអាុភិ្រលុងាន ំនងួម្�ជតាឯីសេកកផេហី្ងៃណ យ់្ អល្រលរនធារលកអង�ករសហ្ររជា
ីហមាជុជរលរតលសលីាច�រសហ្ជា្ ជតាកឱងជ្់ង-ឱងជ្់ង� ំយលងី៏ំ្តរេ ចាជតផងរេីធជងកសហងងរស
ហ្ជា្ជតាកហជលំកណ រមំទីេយៃនកនមុីន់ុ្កសាំសទននាងបុនញរេេរ លីស័នកំេលម្លបុជញ
រសហ្ជា្ ជតាីធជងកអាុភិន 

៥៩(េ)េ កកាេស� េលវ ី តួ ហ្បមរផធីនានតសស្ណុជ េរេេហ្ំករអាុភិនជាច្ុផជជរំហចលន នាងេដ
ីុសជងអាុភិនំបំេលំកុជ់ចនីុសជងបា្ហ្កុ ហជមុកេុំងុហសយ្នា នល នាងសររុឱនលៃនក
ដននានតសស្ណុជ េចុំរុអនតកេំែយេ់ន្រលហ្ំករដងុ យរេេេនងនំឡលងសលចុ 
ងជលវធ លីហ្ំកររេេមនកអាុភិជាច្ុផជជ� ំយលងី៏កកាេស� េលផងរេសលជហមមុកំេលម្លបាយ
ហ្ំករីសុជងអាុភិនំបីធជងករំហមចេននានតសស្ណុជ េយរំសេរុង ួមយរំនេ
នំនេយរេេមនករហម្រហមេ្ ីធជងំនេ្ណុងបុជញសា�្ ្ដន្ណុជ េ បុនាយរហម ល្
្ុណជ េ កំៀ្ចុចនរមជ័នក្ណុជ េំឡលងុ ាញ នាងកហី ល្ហីង្ណុជ េឱរេនេស ួមរេេរមហរ្ 
ំសលយនង្នតនហុកេេលហ្ំកររេេំឆងលយជ្ួម HIPC រេេំបំរររេល រេេីុសជងំទិលកំេលម្ល
្� ល្េុំណល ក HIPC 



៥៩(ន)េ មនកហស្យេមមអុសលផេ យ្ុរេលរេេេុស់សា�ុជែជ ជុរចម ល្ (IFFs) មនមីំេលក្ង�់
ទនដនំចញសលហ្ំកររេេ យ្ុរេលំែយំមំពីំអេរដបុងឺំអេរ� េុស់សា�ុជែជ ជុរចម ល្ មន
ផេ យ្ុរេលអុ ាបកមនមីំេលកំីៀងីទនដនីធជងហរ្ី នាងមីំេលនានតសសសា�ុ ជែជសដណរ� 
រីមថសសរេេ្ធ� ញសលេស់ុសា�ុជែជ ជុរចម ល្ េ់ចរ អុំសលសជីេាយ កេាចេជយសលអង�ក/សែ ្័ន 
កំីង្នង ុ កំីចសនក កលី រនងងរជុជែាសស រេេ្ំងីលជរំហីគងំេលីកីចាជតរហម ល្កំផាំ�ំហុ
ហ្ំករៃនហកសររម្ជតារេេេនេាចសលំី កាងរមស ជហេ លី នាងកំីងហ្ុ័� ំែយ ជុរចម ល្ៃន
ទនដនទមថរជា ី៏មនផេ យ្ុរេលទ�នលទ�មីំេលកអាុភិរេ� ំយលងរងជីលំេលសររុឱនលៃនកំទិល
កាមនធ  ាមដងុួមយរក្ំងីលនីាច�រសហ្ជា្ជតាកអនតរជា ំេលម្ល្ ំធី្អុំសលសជីេាយ នាងររិង
ី ្ងីី នាងហ្ម់េយីមីុ ាញន់ុហកសររម្ជតារេេេនេាច ហសមដងុហ្ីេលហកសរដងុំនុំ�
ហ្ំករំេលមុ ាញ ហរ្ួម UNCAC  

៥៩(ភ)េ កកាេស� េលវ សីរៃេី់សសជសីល េ់ចររមជ័នករីេរហម ល្វធ ុ្ ធី នាងកផតេលវធ ុ្ ធី 
(GAVI) នាងម់េនាទារីេំេលម្លហ្យជកកនងបងុឺំអេរ ំ្ង នាងហីន្ចញល រំហមចេនេកកផេំប
ីធជងុ ារ័យរជឱាេេ� ំយលងំេលីកីចាជតេេលកែ លីជហមមកនលរជហ្ំរលន់ុីុនាជផតាចំផតលមរ្្ំនុ 
ហសមដងុំេលីកី ចាជតសាីំីឱរ្ំងីលនុ ាសីដន្រលសាីំីរហម ល្សហងងហ្ស័នករជឱាេេ 

៥៩(ទ)េ សិីមនុភិនសសរេេេនំទិលំឡលងច ល្ួងុសលកម់េមជានធ ំប Monterrey ំេលម្លំ ៀ្ចុ នាង
ំីៀងីកនហុករហម ល្ហ្ស នាងយនតកថថលនៃនក្រនែមសា�្្ដន រសាំររ ហី្មនមុជុរតលសល
សា�្្ដននវនជុជតនរហម ល្កអាុភិ� ំយលងអំក លញហ្ំករំហចលនរថមំកៀជឱររថ័ហីចាជតច់េាម
ីធជងកអនជុជតយនតក ដ្ីណ  នាងីុ់ថថលន រេេមាន្ងរី្នាជីមានរមហរ្េេលហ្ំករីុសជងអាុភិ
ន� ំយលងំេលី កីចាជតេេលកសាចងអុសលវំជលយនតករេេមនហស ល្ េ់ចរីំហមងសា�ុជែជអនត
រជារហម ល្ផតេលវធ ុ្ ធី្រល GAVI �ចហជមុេនចមងងួមេ់ចំមតចំេលម្លំ ែុហសយជហមមុកអាុភិន
កនលរជក់េុក់ាយ� ំយលងី៏ំេលីកី ចាជតេេលកររិងីយនតកថថលន្រនែមំកៀជ រផសីំេលីុ់រេេាម
្�់ េទនដនសដណរនាងឯីបន េ់ចរម់េ្ហជវយ លីសងុ ំេលម្លនហុកេេលយជកកសំរត រផនក
សា�្្ដន នាងីាច�ុាជុហុ្ងរហ្ងសសជសីល រមំទីេយមាយំេលម្លសំនងកនកំឆងលយជ្នងបងុឺ    
ំអេរ 

៥៩(ណ)េ ីជលរម� េលំែយមនកហស្យេមមនយ ងឱង ងុវ នានតសសៃនកផតេលកសីេេំមំពីំអេរ
មាយបលុ ាជ ំបរជ្នតកកាេងកីុពមីុរសងសលី តួ នន េ់ចរសសហីលហី ីងិុ ឱជកកកាេេនក
សីេេ នាងថុ ាកមានហី ល្ហននល នាងមាន�ចសីីណ េន រសាំរររហម ល្អធី រេេមានដនលេន
កកាេកសីេេំបំឡលយ� ីជលរម� េលផងរេវ ំដុ្លរមនុភិនសសនយ ងំហចលនីតល ហ្រានំ្ល
ំយលងកកាេយីសែ នសសេរេេំែយនថ នកណង រល្ត់ ក លី ពេែេនងំីលជំឡលងុ ាញំបីធជង
ហ្ំករីសុជងអាុភិនរំហចលន មនជរនកនលរជំហចលនរថមំកៀជឆងងំមំពីំអេរ ំសលយនងសង ល្
ំែយសបុងនឺនរេេដ លីកងនងបុងឺំអេរំបីធជង ធ្ ២ុ០៣០ ំហចលនរងីធជង ធ្ ២ុ០១៥ ក
ចុងយំេលកសីេេនងំីលនំឡលង េ់ំចធុ រសីមនអនតរជាី ារជដនវ ជហមមុកទនដន
ហ្មណ ១៣រនលានេជាង �ំម ាី  ហជមុេនំីៀងីរហម ល្ក្ុំសញថុ ាកំឡលងុ ាញំេលីកលហេុ
្រលម់េនាទារីេ  



៥៩(ជ)េ ំ្តរេ ចាជតំីៀងីជហមមុកទនដនចនុាន ១៣រនលានេជាង �ំម ាី  រហម ល្ក្ុំសញថុ ាកំឡលង
ុ ាញំេលីកលហេុ្រលម់េនាទារីេ� ួមយរកបុជញសសំបគនំេគនរផធីុ ាកីសំរត នាងកអនជុជត
េុំងុហសយថថល ីាជហជមេងុចល ធ្ ២ុ០១៦ សសរៃេី់ំនុរែាជំបំេលផង់ុំ ជ្ ុំ�ីករំំធ� ុបលុ ាជ
មនជរនចនុាន ២២ានន លី ច ល្ួងុសលក្ំងីលជីមថុ ាទលំ នុមី� ក្ុំសញថុ ាករថថលេនរំំធ� ុ
បលុ ាជមនជរនចុនាន ៨ានន លី្រនែមំកៀជ ហជម ធ្ ២ុ០២០ នាងផតេលផេចុំណញរផធី ំរេដីាច�ស់ជ
េេលហ្មណ ២៩០រនលានេជាង �ំម ាី ីធជងយរំសេ យ្ជនថ ន ធ្ ឱុងមជុ  

កដនកកកាេេនំរវំទិលំ ជរត នាងកសីេេំបីធជងកហ្យជកកនងំមំពីំអេរ នាងបងុឺំ អេរ 

៦០(ី)េ ំ្តរេ ចាជតរំហមចឱរេនចណុជ ចំចៃនកសីេេ ៩០-៩០-៩០ នាងដនវ មនជរនចុនាន៣០
ានន លី រេេរលំបរមាយំមំពីំអេរ កកាេេនកសីេេហជម ធ្ ២ុ០២០ ំែយំណត ជរ
សាំររំ�ំេលកផតេលេេល ជីមចុនាន ១,៦ានន លី (�យជ ០-១៤ ធ្ )ុ ន់ុកសីេេំែយឱរថ
ហ្្ងុំមំពីំអេរហជម ធ្ ២ុ០១៨ ំសលយវ ជីម យជុុយ័ នាងមនជរនំសញុយ័រេេរលំបរមាយំម
ំពីំអេរ េងសលសែ នសស្រលសាីំី ំសលយហជមុេនផតេលប់នសង មន នាងរនានតន់ុកសីេេហ្ី្
ជីណសសរេេមនជៃមងរមមរ នាង�ចកកាេយីេន ីធជងយរំសេយ់អរងងិ ំេលម្លដនក្�ជ ុ
្នាជីំមំពីំអេរីធជងងមេេលីហមាជមាយដ្្ផុជជ នាង្�ក លីសលសសនា នលៃនកកាជីមង ជៃនកំទិល
ំជរត 

៦០(ុ)េ ំ្តរេ ចាជតំហ្លយជកកសំរត នាងីុ់ចហម្ុ ាម្�់េដងុ កំទិលំជរតំបវធ លីរសីមនំែយរថ័ហីចាជត 
ីិករម� ជល មនស័ជបមនំសញំេញ នាងមនរជុជែាសស ំនងួម្ ា្ ករជា ំេលម្លផតេលំរវេេល
មនជរនព ល្ានន លីរេេមានេងសលសែ នសស្រលុងាន ាមដងុអធីរលំបរមាយំមំពីំអេរ នាងផតេល
ស័ជបមនមជនំសេំទិលំជរត កផតេលហ្ី ិ ក្ក់ នំហកយំសេំទិលំជរត នាងកួមែន្នតំេលម្ល
រហម្េេេលកជសក ល្ំ�នងំរវរថដ ុ នហុក នាងសីេេ ាម្�់ េដងុកួមែនំមលេ្នាជីំម
ំពី នាងំែុហសយេងុរផធីរង�មំរេដីាច�ចុំរុកំទិលំជរត នាងកសីេេ ាម្�់ េដងុ
ដ្រី�រផធីចម ល្ ្ក្្�ជតាចុំរុកំទិលំជរតំបរសីមន នាងំ្តរេ ចាជតសហងលី នាងបុជញកំទិល     
ំជរតនាងផតេលហ្ី ិំែយរថ័ហីចាជតនាងីិករម� ជល ាម្�់ េដងុកំទិលំជរតនាងផតេលហ្ី ិអុសល    
ំមំពីំអេររេេផតាចំផតលមំែយអធីផតេលំរវ ហសមដងុ្ំងីលនយជកកនករជាបុជញកំទិលំជរតរហម ល្
ំមំពីំអេរ នាងបងុឺកមំពីំផនងំកៀជ 

៦០(ី)េ ំ្តរេ ចាជតចជលុ ាដនករមហរ្ដងុអរលំេលម្លេជ្្ុេជលកឆងងំមំពីំអេរថថលីធជងចុំងម ជីម 
នាងដនវ រជុសសនាងរជ ជុមេសស្រលមត យហជមុនហុកួមយរកសីេេសង មននាងមាយបលុ ាជ ាម
្�់ េដងុរហម ល្ំរតលមនៃផាំរុ នាងំរតល្ ុំ�ី់នំែយកីំែុ រេេីុសជងរលំបរមាយំមំពី  
ំអេរ ួមយរកំទិលំជំពីុ ានាច�័យដីំកល្នងំីលជ កេជ្្េុជលីធជងំសេរជមាយន់ុបុងសិឺយសល
ីុំណល ជ នាងកសីេេៃេី់ ជ្រ្រលសាីំី កអនជុជតហ្ស័នកថថលរេេួមែន នាងផតេលំរវហី ល្ហបង្
ំហរយេេលដងុមត យនាងដី ួមយរករថដុ្ នត កសហងលីកររងិីីណល ីធជងចុំ ងម ជីមំប
ីធជងហី ល្ម់េែដ នរថដរុជុសស រីេមសកផិសក ល្ំ�នងកសីេេ ក្ំងីលននាងរីេមសកនហុក
េេលកំនសួមកសីេេ កអាុភិីុ់ៃនករថដរុហម ល្ ជីមរេេរ្ងរចីំ�ួមហី្ម�យជ 



កេជ្្េុជលកសង ល្មួរេេ�ច្ធីេន នាងកបុជញកច់េាមសលៃេី់ ជ្រំបីធជងំរវ្ធី
នាងសីេេ នាងកចជលុ ាដនកំ ជ្ ុំ�ីករំហមចេនកំចញុ ា�� ្ន្ហជំែយអង�ករជុ
សសសាសំាី្�ក លីសលកេជ្្េុជលកចមងងំមំពីំអេរសលមត យំ�ី់ន 

៦០(េ)េ ំ្តរេ ចាជតីសងហ្ស័នករេេយីមនជរនរមប�មណក េរហម ល្រជុសស ំែយសហងងហ្ស័នករជឱា
េេនាងរង�ម ាម្�់េដងុហី្មហ្របនរេេ័រតជួងំអសលំេមលសំរត្ធ� ញវ ហ្បមមជុុជរល
ំ�នងកឆងងនងំមំពី នាងំែយសហងលី កផតេលំរវេី នុំ ែយរសីមន ំេលម្លហី្េណត ល្នយ ង
ជាច ៣០%ៃនកផតេលំរវដងុអរលហជម ធ្ ២ុ០៣០ នាងួមយរកុ ានាំនីំបីធជងទនដនមនជរន
រហម ល្រជុសស ី៏េ់ចរដ្ីណ នាងឱរថរេេចេុចល ំសលយកបុជញំនេនំនេយរ្្ំនុ ីឺ
រផសីំេលកមានំ លរំអលង រេេំនស ំេលីីមជរល នាងកររាកកាមនជរន នាងំែយីសងរមជែសស
្រលអង�ករង�មរជលុ ាេំេលម្លផតេលំរវ្ធី សីេេំមំពីំអេរ 

៦០(ង)េ ំទិលកំ ជ្ ុំ�ីករំហមចេនកហី្េណត ល្រជុសសរីេរេេាមមនកកកាេេនហ្ី្
ំែយរមទមប នាងររីេន់ុំរវរថដរុជុសសហ្ី្ំែយ ជីណសស ាម្�់ េដងុំរវរជុសស
ផង់ុំកនាងរជុសស្នតស់ប ំរវនរុរង�ម នាងកករសល្នា័យរផធីស ា�ុជែជ នាងកកកាេ
េនឱរថសុន័ត នាងវធ ុ្ ធីរេេមនរជុជែាសស ហ្រាកកសស ជីណសស នាងជៃមងរមមររហម ល្ដងុ
អរលនធ  ាមដងុក្ំងីលជីុ់ផតេលំរវថថល ំេលម្ល្ ំងីលនហ្រាកកសស ជៃមងដ្រងមជន ហសមដងុដនក   
ផតេលំរវាម្�់ េកនលរជំហចលនរថមំកៀជរហម ល្ំមំពីំអេរ ំ្ង បងុឺាីំថងលមរេេ្ងីំ ែយ   
ុ លជរ បុងកឺមំពី បុងមឺានឆងងំផនងំកៀជ េ់ចរបុងឺម្ លី មជលរ្់ន កំញញនវធ  ុចណុល �្ នាងក
នរុរផធី�្់្ជែមម រជុសសមួ ជីម នាងយជុុយ័ រជុសស ជ្រ រជុសសផង់ុចាជត នាងរជុសសផង់ុ
ំក នាងរជុសស្នតស់ប នាងំេលម្លំ ែុហសយអុំសលសាងិរ លីស័នកនងំយនភ័នាងផង់ុំក ីធជងំនេ
្ុណងសហងងរសីមនីធជងកំឆងលយជ្នង្�� ដងុំនុ ី៏េ់ចរកផាជុបុងនឺំសេអនីជ 

៦០(ច)េ ំ្តរេ ចាជតចជលុ ាដនក្នា នលំបវធ លីរជានាងវធ លីរីេ ួមរេេរមហរ្ ំេលម្លែ លី្�់េ
ំរ្ញង�្នាងកនហុករផធី �្់្ជែមមំ�ីធជងីមថុ ាទលនន រេេំណត ជំនេំចំេលអធីរេេ យ្ុ
រេលំែយំមំពីំអេរ ំេលម្លដនកកកាេេនចណុល �្ហី ល្ហននល មនរជុជែាសស នាងបលុរជា 
រេេនងបាយឱរ ជ្ី�េដងុំនុ្ុំសញជហមមុក�្់្ជែមម្រលសាីំី ំេលម្លកកាេេនបលុ ាជេ៏រីមថ
នាងមនណរជីសស ររផធី មាយៃនកំឆងលយជ្ហី ល្ហប្ងំហរយំ�នងំមំពីំអេរនាងបុងឺំអេរ 

៦០(ឆ)េ កំ្តរេ ចាជតំទិលកាមនធ ំ ជ្ ុំ�ីចណុជ ចំចៃនកកជល្នែយកសង ល្រេេដ លីកងនងំ្ង ីធជង
ចុំងមអធី រលំបរមាយំមំពីំអេរចនុាន ៧៥% ហជម ធ្ ២ុ០២០ េ់ចរេេេនែ លីំចញំបីធជង
យជកកសំរត្ � ល្បុងឺំ្ង្រលអង�ករជុសសសាសំាី ី៏េ់ចរំ្តរេ ចាជតផតេលថុ ាក នាងអនជុជតយជកក
សំរតំនុំេលម្លរំហមចេនចុណជ ចំចរេេេនីណុជលំបីធជងសសរៃេី់ំេលម្ល្ � ល្បុងឺំ្ងរេេ
ររផនករីេមាយំេលម្ល្ � ល្បុងឺំ្ង ធ្ ២ុ០១៦-២០២០ ីធជងំនេ្ណុងរំហមចេនចុណជ ច
ំច ៩០-៩០-៩០ រេេីធជងំនុនងហី្េណត ល្ំេល ៩០%ៃនអធីបុងឺដងុអរលរេេហជមុ កកសីេេ
បុងឺំ្ង ាមដងុ ៩០%ៃនហី្មហ្របនហ្បមមជុុជរល នាងរំហមចឱរេនំរីប័យៃនកសីេេ
នយ ងជាច ៩០% ាមដងុួមយរកសហងលី ីាច�ុ ាជុុហ្ងរហ្ងំេលម្លហ្យជកកនងបុងឺំ្ង ី៏េ់ចរបុងឺ



ំ្ងរេេសជ នុងឱរថ ំែយរីេមសក្ធី កសានាជរហសុហរុីីណល បុងឺ កំទិលំ ពីុ ានាច�័យ នាង
សីេេរេេមនជៃមងរមមរ នាងកកកាេេនកសីេេំែយឱរថហ្្ងុុ លជរ ហសមដងុដន
កហី្េណត ល្ ១០០%ៃនក្ំងីលនកររងិីីណល ំ្ងីធជងចុំងមអធីរលំបរមាយំមំពី    
ំអេរ ំែយយីចាជតកជីែ លីរសាំររំ�ំេលហី្មហ្របនរេេមានដនលេនកកាេំរវហី ល្ហននល 
នាងអធីហ្បមមជុ ាមដងុ ជីមផងរេ ំហ្លហេរលដ្ីណ ថថល ីធជងំនុមនេ់ចរ ំជរតមយ់ំេ ជីេ
ស័រ ួមយរីមថុ ាទលាមនធ  កែ លី្�់េនធ ន់ុំរវំែយំណត ជំេលអធី បុងឺ នាងកែ លីីធជងកលួងុរជ
មាយន់ុំរវំមំពីំអេរ នាងំ្ង កដនវសាទលសរជារហម ល្កឆងងាមនធ ៃនំមំពីំអេរដ
ំ្ង ហជមុេនំទិល្ច�ជ្្នធសសីធជងយរំសេសល ធ្  ុំេលម្លឆងជុ្�� ងុសលអនជសរនចជងំហកយ្ុផជជ្រលអង�
ករជុសសសាសំាី 

៦០(ប)េ ំ្តរេ ចាជតកជល្នែយអហួេ៏ុជរលៃនកឆងងាមនធ ន់ុំមំពីំអេរ នាងបុងឺាីំថងលមហ្ំកំ្ នាង
ំរ នាងដនវ ហជម ធ្ ២ុ០២០ ីាច�ុាជុុហ្ងរហ្ងហជមុ ំទិលំឡលងំេលម្លកជល្នែយឱរេន ៣០% ៃន
ីណល ថថលៃនបុងឺាីំថងលមពជ ៃុ យហ្ំកំ្ នាងំរ ំសលយវ មនជរន៥ានន លី កកាេេនកសីេេបងុឺ
ាីំថងលមហ្ំករំ្ នាងសីេេមនជរន ៣ានន លី រេេមនបងុឺាីំថងលមហ្ំកំរពជ ៃុ យ នាង
សាចងកផិសក ល្ំ�នងកំឆងលយជ្នងបងុំអេរ នាងំមំៀនរ្កសាំសទនរេេេនកកាេ
េនសលកំឆងលយជ្នងបងុំអេរ េ់ចរកំេលី ីមជរល នាងកកររាកកាមនជរន កកជល្នែយក
ម លីធយ នាងកំ លរំអលង កច់េាម្រលរសីមន កែ លី្�់េនធ កនលរជឱង ងុន់ុកផតេលំរវ     
ំមំពីំអេរ នាងបុងឺាីំថងលមហ្ំកំ្ នាងំរ ីាច�ុ ាជុុហ្ងរហ្ងំ ជ្ ុំ�ីកដនកកកាេ
េនឱរថរេេមនជៃមងរមមរ នាងអនតពីមន្ធីហ្ី្ំែយហ្រាកកសស រសាំររ រហម ល្ហី្ម
ហ្របនរេេធយងំហនុ នាងហ្របនរេេ័រតជួងំអសលំេមលសំរត្ ធ� ញវហ្បមមជុុជរលនង
កឆងង 

៦០(ប)េ ំ្តរេ ចាជតអនជុជតុ ាដនកននំេលម្លដនកកកាេេនឱរថរេេមនរជុជែាសស ជៃមងរមមរ 
នាងរ័ីតារាកកា ាមដងុឱរថំបំន ាី  ំពីុ ានាច�័យ នាង្ំច�ីុ ាកីរជុសសរ លីស័នក ំែយំហ្លហេរលពេល
ដ្ីណ រេេមនដងុអរល ំេលម្លកជល្នែយជៃមងៃនឱរថរំំធ� ុបលុ ាជ នាងកំទិលំពីុ ានាច�័យ ំសលយ
ីជលរម� េលសលក្ំងីលជីណរីមថកវធ លីុជរលរតលសលកកកាេេនឱរថ រេេហជមុេនំកុហ្បជុំែយ
អី�ំេឱទាក 

៦០(ញ)េ កកាេស� េលសលសររុឱនលនយ ងឱង ងុៃនឱរថរេេមនជៃមងរមមរ ាមដងុឱរថំបំន ាី  ំបីធជង
កសហងលីកកកាេេនកសីេេំមំពីំអេររេេមនជៃមងរមមរ នាងកកាេស� េល្រនែមំកៀជ
វ ុ ាដនកករនាងអនជុជតចម ល្រហម ល្ីមថរាកកា្ ��  ីាអនជុជតួមីាច�ហសមំហសៀងអង�ករណា បក
ីមថសាសំាីរតលសលកាេដសសរេេរ លីស័នកនងរណា បកី មថៃនីមថរាកកា្��  (ីាច�ហសមំហសៀង TRIPS) 
ំសលយីារជហជមុេន្ីហសយ នាងអនជុជតំេលម្លរកនហុកេេលរាកកា្រលេដររមបាី ំេលម្លកររជុ
សសសដណរ ំេលម្លំ េលី ីមជរលកកកាេេនឱរថរហម ល្ដងុអរលនធ  នាងសិីមនកអនជម័ជ
ំែយហី្មហ្ី ិ TRIPS កេសលរុុ ាច�ាក ធ្ ២ុ០១៥ ំរចីតលរំហមចរតលសលកសនីយរំសេអនតកេ
ំហកមមហួ ៦៦.១ ៃនីាច�ហសមំហសៀង TRIPS រហម ល្ហ្ំកររេេមនកអាុភិជាច្ុផជជរហម ល្
កជសិីាច�មាយចនុាន ដ លីកងំ�នងផេាជផេឱរថ  



៦០(េ)េ ីជលរម� េលំែយមនកហស្យេមមវ ្ក្្�ជតា ំនេនំនេយ នាងកអនជុជត ាមដងុ្ក
្្�ជតា នាងំនេនំនេយននរេេែ លីីុសាជំេលរណា បកីមថហរ្ចម ល្ំបីធជងឱរថំបំន ាី  
�ចីុសាជកកកាេេនកសីេេំមំពីំអេររេេមនជៃមងរមមរ នាងផេាជផេឱរថេៃក
ំកៀជំបីធជងហ្ំកររេេមនចណ់ុេដ្ នាងមទរម ហសមដងុកកាេស� េលវ ករីេមស�ចហជមុេន
ំទិលំឡលង ួមយរចម ល្រជា ំនេនំនេយ្�ជតាីមថ នាងកហី ល្ហីងរធិ លីផ�ជលផ�ងល ំែយីជល
រម� េលវ ំី�ចររិងីកកជល្នែយេងុចុំរុផេាជផេរេេមនជៃមងរមមរ ីធជងំនេ
្ុណងំេលម្លសហងលីកកកាេេនផេាជផេ្ធីំមំពីំអេររេេមនរជុជែាសស ហ្រាកកសស ជៃមង
រមមរ នាងមន ជីណសសេស ំពីុ ានាច�័យ ឱរថ វធ ុ្ ធី នាងផេាជផេសីេេរហម ល្ំមំពីំអេ
រ ាមដងុរហម ល្បុងឺឱករនាយម នាងបុងឺរេេឆងងីធជងំសេរមាយនធ ផងរេ  

៦០(ន)េ ំ្តរេ ចាជតេជ្្េុជលរ្នា នលនាងំបំសេង�ចំទិលំ�េន ន់ុដ្រី�រេេពពងុេេលរមជែសស
្រលហ្ំកររេេហេ លីចណ់ុេដម នាងមទរមីធជងកផតេលផេាជផេ្ធីនាងសីេេំមំពីំអេរ 
ំពីុ ានាច�័យ ឱរថ នាងផេាជផេ នាងផេាជឱរថំផនងំកៀជរេេមនជៃមងរមមរ នាងមនហ្រាកក
សស ី៏េ់ចរកសីេេរហម ល្បុងឱឺករនាយម បងុឺរេេំីលជីធជងំសេរមាយនធ  នាងកឆងងបងុឺីធជង
ំសេរជមាយ ហសមដងុំ្តរេ ចាជតកជល្នែយកចុងយរេេរ លីស័នកនងករថដពុជ ៃុ យមាយបលុ ាជ ាម
្�់ េដងុកំទិលុ ាំសទនីមថចម ល្ នាង្ក្្�ជតារជា រេេែដ ាេេចជលកជីវរមហរ្ រុំច
្ំងីលនរអជា្មន់ុេ  

(ី) កំហ្លហេរលចណុជ ច្ជលរ្នរេេមនហស ល្ឱរេនំសញំេញ ំហកមីាច�ហសមំហសៀងរតលសលកាេដសសរេេ
ដ លីកងនងរណា បកី មថៃនីមថរាកកា្��  រសាំររជហមងលំ ជ្ ុំ�ីកបុជញកកកាេេន នាងំទិល
រណា បកី មថឱរថ ំសលយុណររេេកកាេស� េលសលសររុឱនលៃន្្ីមថរាកកា្ �� ីធជងកាមចុរណី
េេលកំឆងលយជ្នងបុងឺំអេរហ្ី្ំែយហ្រាកកសស ដនវ្�ជតារ លីស័នកនងីមថរាកកា្�� ំបីធជង
ីាច�ហសមំហសៀងរណា បកីមថ មាន្ុណង ញេេលចណុជ ច្ជលរ្នរេេមនហស ល្ដងុំនុ េ់ចរេេេន្�ក លី
ំបីធជងំរចីតលហ្ករហី្ងេ់្ រតលសលីាច�ហសមំហសៀង TRIPS នាងរជុសសសដណរ ហសមដងុអុរុនុ
ឱរកកាេយីុ ាំសទនីមថមហួ ៣១ ៃនីាច�ហសមំហសៀង TRIPS រេេេនអនជម័ជំែយអី�ហីម្ហ្ីិ
ៃនអង�ករណា បកីមថសាសំាីំបីធជងករំហមចចាជត្រលុងាន ចជុៃថ�កល៦ រុទធ់ ធ្ ២ុ០០៥ 

(ុ) ំែុហសយដ្រី� ្ក្្�ជតា ំនេនំនេយ នាងកអនជុជតននរេេពពងុេេលកកកាេេនក
សីេេំមំពីំអេររេេមនជៃមងរមមរ ំែយបុជញកហ្ីាជហ្របងឱរថំបំន ាី  ីធជងំនេ
្ុណងបាយកជល្នែយកចងុយរេេដ លីកងនងករថដបុុងឺពជ ៃុ យំសញមាយបលុ ាជ នាងំែយំេលីកី
ចាជតេេលេដដងុអរលអនជុជតុ ាដនក នាងនលជាុ ាទលរហម ល្សហងងីមថរាកកា្��  ំេលម្លំ បៀរវងក្ំងីលជ
ដ្រី�ចុំរុរណា បកីមថហរ្ចម ល្ំបីធជងឱរថ នាងំេលម្លផតេលីាច�ករក ល្កេលនងក្ុរនុ ាដន
ក នាងនលជាុ ាទលរ្្ំនុ�  

(ី) ំេលីកីចាជតេេលកំហ្លហេរលំែយរថ័ហីចាជតន់ុយនតកថថល ួមរេេរមហរ្ េ់ចរសសរៃេី់ ថុ ាក
បុនាយេជរណុង ធិនល ជៃមងួមីហមាជវធ លី ករចីរុេីហ្សចុសៃនហ្ករនលយ្ហជជីីី មថ នាង
្ណតជ ុ ហ្ករនលយ្ហជីីីមថ រេេផតេលអជែហ្ំនបនេេលហ្ំករីសុជងអាុភិដងុអរល ាមដងុួម     



យរនលជា ជ្ី�េនន េ់ចរ្ណតជ ុ ហ្ករនលយ្ហជីីី មថឱរថ ំេលម្លបាយកជល្នែយកចុងយំេលក
សីេេ នាងំេលីកីចាជតេេលក្ំងីលជ់្មនតសីេេំមំពីំអេរថថល ាមដងុឱរថំមំពីំអេរ 
នាងំពីុ ានាច�័យំបីរនងងរថដ ុរសាំររ រហម ល្ ជីម 

៦០(ភ) ំ្តរេ ចាជត្ំងីលជហ្ស័នកហ្ី្ំែយហ្រាកកសសំេលម្លហជ្ជសានាជរួមែន ្ធី នាងំឆងលយជ្នងក
ំីលជំឡលងន់ុហ្ំកំមំពីំអេររេេសជ នុងឱរថ ំបីធជងហី្មមនជរននន នាងសសសជ នុងឱរថ
ហ្្ងុំមំពីីធជងចុំងមអធី រលំបរមាយំមំពីំអេរ 

៦០(ទ) ំ្តរេ ចាជតបុជញនានតសសៃនក្ធី សីេេ រថដ ុនាងនហុកំមំពីំអេរ នាងផតេលរី� ល្រថដុ
មាយរហម ល្អធីរលំបរមាយំមំពីំអេរ ំ្ង នាងដយហីន្ចញល ំបីធជងសែ នសសំហនុ�រនធ
មនជរនទមប នាងមនបំមង ុ ំែយំសជជវ ហ្របនរេេណង រល្ត់កលេុំប នាងអធីរេេ យ្ុរេលំែយ
ំហនុ�រនធមនជរនទមប ហ្បមមជុនង្�� រំហចលន ាមដងុសសធយងំហនុចុំរុំមំពីំអេរ 
្នា័យៃនក� លីឱនេេលកសីេេ នាងកកកាេេនមានហី ល្ហននលន់ុករថដរុជុសស
ហ្ី្ំែយ ជីណសស នាង�្រេេមនបលុរជា 

កបុជញកំឆងលយជ្នងបងុឺំ អេររេេមនកណង រល្ ត់ ំេលម្លាមចរុណីេេលរមសសំយនភ័ នាងកផតេលសស
អងល�ចេេលំ រតល នាងំីថងហរលដងុអរល 

៦១(ី)េ កកាេស� េលវសែ នសសរង�មំរេដីាច�មានំរថលនធ ្រលំរតលំទិលឱរ យ្ុរេលេេលរមជែសស្រលសាីំី
ីធជងក្ធីំមំពីំអេរ យកជល្នែយផេ យ្ុរេលៃនបុងឺំអេរ នាងកកាេស� េលកុន លីកនុងសហងង
នធ ំ�ុ ាញំ�មី វងករំហមចេនរមសសំយនភ័ នាងកផតេលសសអងល�ចេេលំរតលនាងំីថងហរល
ដងុអរល នាងកេជ្្ុេជលសសហីលហី� ្�ក លីរថថលវ កំេលីីមជរលនាងកករ នាងកំនសរាកកា
មនជរន នាងំរ លសសរម់េែដ ន្រលំរតល ីាហជមុេនែ លី្�់ េំ�ីធជងហី ល្ំនេនំនេយ នាងីមថ
ុ ាទល រេេមនំនេ្ណុងេជ្្ុេជលសសហីលហី�  

៦១(ុ)េ រងជីលទ�នលីធជងន័យំនុវ ីងិុឱជកករនាងកំេលីីមជរលរាកកាមនជរន្រលំរតលដងុអរល នាង
រជុសសផង់ុំកនាងរជុសស្នតស់ប ហសមដងុរាកកា្នតស់ប្រលសាីំី ំនងួមីមថុ ាទលរីមថសស្រល
រនធារលកអនតរជារតលសលហ្របននាងកអាភិ ំុកាកំ យ្កងុំេលម្លរីមថសស នាងឯីសេកកផេ្រល
រនធារលកសានាជរំឡលងុ ាញ នាងកកកាេេនមានេនហី ល្ហននលន់ុរជុសសផង់ុកយនាងផង់ុចាជតរេេមន 
រតងលែុជរល្ុផជជ ្ងីផេ យ្ុរេល ជរជទ�នលទ�ៃនក លី ពេែេៃនំមំពី រសាំររីធជងចុំ ងមំរតល
នាងំីថងហរល ំែយ្ំងីលនសសធយងំហនុ្រលសាីំី នាងំទិលឱរំហនុវធ លីេេលករលពន្រលមនជរន
បុននល្ច�ជ្្នធ នាងអនីជ�  

៦១(ី)េ រនីេជ្្ុេជលុ ារមសសំយនភ័ នាងក ុំា្ុរន នាងអុំសលសាងិរ លីស័នកនងំយនភ័ ្ំងីលន
រមជែសស្រលំរតល នាងំីថងហរលបុកងល ំេលម្លករុងានសាី ំីសល្នា័យៃនកឆងងំមំពីំអេរ រ
សាំររ ួមយរកផតេលំរវរថដរុជុសស នាងំរវំផនងនំកៀជ េ់ចររជុសសផង់ុំកនាង្នតស់ប 
ី៏េ់ចរកកកាេេនំែយំសញំេញន់ុស័ជបមននាងកអ ល្ហុី ល្ហបង្ំហរយ ដនវំរតល�ចំហ្ល
ហេរលរាកកា្រលុងានំេលម្លហី ល្ហីង នាងរំហមចចាជតំែយំរ លនាងហ្ី្ំែយកកកាេ ជុរហជមុំេល្ ��



នន រេេដ លីកងនងផង់ុំក្រលសាី ំី ាមដងុរជុសសផង់ុំកនាង្នតស់ប ំែយនថ នក្ងែុ ក
ំ លរំអលង នាងអុំសលសាងិ ំេលម្ល្ ំងីលនរមជែសស្រលសាីំីីធជងកករុងានឯងសលកឆងងំមំពីំអេ
រ ហសមដងុចជលុ ាដនកចេុចលដងុអរល ំេលម្ល្ ំងីលជ្ ានករអុំងយផេមាយំេលម្លផតេលសស
អងល�ចេេលំរតល ហសមដងុសហងងសសឯីពបររផធីំរេដីាច�្រលសាី ំី ំសលយីធជង្ ា្ កំនុ ្�ក លី
ំឡលងុ ាញសលសររុឱនលៃនជានកល្រល ជ្រនាងំីថងហ្រ្ំបីធជងករំហមចេនរមសសំយនភ័ 

៦១(េ)េ ំ្តរេ ចាជតរំហមចឱរេនរមសសំយនភ័ នាងកផតេលសសអងល�ចេេលំរតលនាងំីថងហរលដងុអរល� 
ំ្តរេ ចាជតំនស ំេលីីមជរល នាងកររាកកាមនជរន្រលសាី ំី កអ ល្ ុ នាងរជុសស ាមដងុរជុសស
ផង់ុំកនាង្នតស់ប ំែយំទិលកុ ានាំនីំបីធជងយជកកុ ាទលំឆងលយជ្នងំយនភ័ នាងកដនែ លី្ំ�ក ្
ំយនភ័ំបហី ល្ីហមាជវធ លី នហុកេេលសសរអធីេី នុ្រលំរតលំបីធជងកំឆងលយជ្នងបុងឺំអេរ 
បុជញកច់េាម្រល ជ្រនាងំីថងហ្រ្ កកាេស� េលវរមសសំយនភ័ នាង្កែដ នំយនភ័រេេមន
េីែណរុ ាបកមន ំេលី ីមជរលហ្រាកកសសៃនកំឆងលយជ្ចុំរុំមំពីំអេរ 

៦១(ង)េ ំ្តរេ ចាជតំែុហសយ្កែដ នរង�ម ាមដងុួមយរកំែុហសយី តួ បុជញរ លីស័នក រេេែ លី
្នាជីំែយមានំរថលសសៃនករថដរុេេនថ នហេ លីបធាេ នាងកធផាុររម្ងដ លីកងំ�នងករថដុ
អធីរលំបរមាយំមំពីំអេរ មីំេលំរតលនាងំីថងហរល 

៦១(ច)េ ំ្តរេ ចាជតកជល្នែយចុនានំីថងហរលបុកងល នាងំរតលុ យ័ំីថង �យជ ១៥-២៤ ធ្  ុ រេេឆងងំមំពីំអេរ
ថថលក់ដងុរីេំាី ីធជង ធ្ នុលមាយន មីហជមំហកម ១០០.០០០ន លី ហជម ធ្ ២ុ០២០ 

៦១(ឆ)េ ំ្តរេ ចាជតចជលុ ាដនក្នា នល រសាំររំបីធជងអនជកិល្ �ំសិាី ស្ពយ  ំេលម្លក ល្សីជល នាងំែុ
ហសយផេបុេ៏មសនតពយៃនបុងឺឆងងំនុ មីំេលំរតល នាងំីថងហរលបុកងល 

៦១(ប)េ ំ្តរេ ចាជត្� ល្ពេលកហមងលៃនអុំសលសាងិ នាងកំ លរំអលងហ្្ងុំរតល នាងំីថងហរល េ់ចរអុំសលសាងិ
រ លីស័នកនងំយនភ័ ផង់ុំក ីធជងហីស្ នាងសលៃេី់បាជរធាកក ំែយេជ្្េុជលកំីងហ្ុ័� ផង់ុំកំរតល 
ំីថងហរល នាងំីថងហ្្រ កបាញេ់មនជរន ករមង ល្ដីំកហរល ក្ុរន ក ុំាំរសរនែុរំប
ីធជងហី ល្កេរំកររ នាងកហមងលំផនងនំកៀជៃនអុំសលសាងិផង់ុំក ចម ល្រេេមនេីែណរំ លរំអលង នាង
្កែដ នរង�មរេេ្ងីំហនុវធ លី រេេ្ងីំ�យមនសែ នសសុ ារមសស្រលំរតលនាងំីថងហរល ី៏េ់ចរ
កអនជុជតហ្ី្ំែយំហនុវធ លី េ់ចរកំៀ្ក ជីម យមជន�យជហី ល្កំែយ្ងែុ កមនៃផាំរុ
ំែយ្ងែុ កំហ្លុ ាទលករីុំ ណល ជអចាៃំនតយំ ែយ្ងែុ រសាំររំរតលរេេរលំបរមាយំមំពីំអេ
រ កេ់ុជី់នំែយ្ងែុ នាងកកជលចជងហ្ែ ល្ំកហរល ាមដងុំបីធជងសែ នសសំហនុ�រនធំសេ
មនបំមង ុ ំហកយបំមង ុ នាងមនជរនទមបេៃកំកៀជ ំែយសរជវ�ចមនផេ យ្ុរេលទ�នលទ� នាង     
យរំសេរុងមីំេលរជុសស នាងរជ ជុមេសស្រលំរតល នាងំីថងហរលំបក់ដងុុេតបលុ ាជ នាង្ំងីលនសស
ធយងំហនុ្រលសាី ំីំ�នងំមំពីំអេរ  

៦១(ប)េ ំ្តរេ ចាជតអនជម័ជ សានាជរំឡលងុ ាញ នាងសំនងកនកអនជុជតហ្ី្ំែយហ្រាកកសសៃនចម ល្ននរេេ
ែ លីំដរេេលអុំសលសាងិហ្្ងុំរតល នាងំីថងហរល ី៏េ់ចរុ ាដនក នាងំរវននីធជងក្ធី ករ 
នាងផតនា ំដររេេមនេីែណរហី ល្ហប្ងំហរយ ចហម្ុ នាងំឆងលយជ្នងំយនភ័ ំេលម្លេជ្្េុជលពេល



កហមងលៃនអុំសលសាងិហ្្ងុំរតលនាងំីថងហរលដងុអរល ំបីធជងុ ារ័យសដណរនាងឯីបន ី៏េ់ចរក
អនជុជតហ្ី្ំែយំហនុវធ លី 

៦១(ញ)េ ំែុហសយពេលផេុ ាេីចុំរុរជុសសដងុអរល ាមដងុផេុ ាេីរជុសសផង់ុកយ ផង់ុចាជត ផង់ុ
ំក នាង្នតស់ប រេេ្ងត េមីសលអុំសលសាងិំេលំរតល នាងំីថងហរល ំែយផតេលំរវរថដរុជុសស 
រេេំឆងលយជ្ំ�នងក យ្ុកង�ាចផង់ុចាជត នាងាម្�់ េឱរថរេេមនជៃមងរមមរ មនរជុជែាសស 
ហ្រាកកសស នាង ជីណសសេស កនហុកសង មន កសីេេ្ារ នាងកនហុករផធីចាជតរង�ម នាងផង់ុចាជត 
កករីុំណល ជ្នា នល កេ់ុជី់នំែយរជុជែាសស រេេំរវរ្្ំនុហជមុេនអនជ�� ជំែយចម ល្
រជា ក្ធីំហកយំសេ យ្ុរេលរហម ល្្ធីកឆងងំមំពីំអេរ កំទិលំពីុ ានាច�័យនាងក
សីេេរហម ល្បុងកឺមំពី ក្ណតជ ុ្ងត េេេលអធី ហ្ី្ុ ារក បលុរជឱាេេ ំេលម្លី ណុជលអជត
រ�� ណ នាងសីេេំរតលរេេកកាេងអុំសលសាងិហ្ី្ំែយហ្រាកកសស ី៏េ់ចរកំទិលំករេរ   
ុ ាច័យំែយ ជ្ី�េាី រេេេនកកាេក្ណតជ ុ្ងត េហជមហជមុ 

៦១(េ)េ ំ្តរេ ចាជត្ ំងីលជ នាងសហងងំនេនំនេយរជា ្កែដ ន នាងុ ាដនករហម ល្ហ្ំករដងុអរល 
រុំចំេលីីមជរលកយេលេង ក្ធី នាងកែ លីកណក ំេលពេលកហមងលៃនអុំសលសាងិ នាងកំ លរំអលង
ហ្្ងុំរតល នាងំីថងហរល ី៏េ់ចរ្ំងីលជំនេនំនេយរេេមនំនេ្ណុងក ល្សីជលអុំសលសាងិផង់ុ
ំក នាងផតេលករថដហុី ល្ហបង្ំហរយរហម ល្ ជីម នាងយជុុយ័រេេហជមុេនំី ុំា្រុនផង់ុំក 

៦១(ន)េ ំ្តរេ ចាជតដនកកកាេេនររីេន់ុំរវរថដរុជុសសផង់ុំកនាងរជុសស្នតស់ប នាងំរវ
ំមំពីំអេរមន ជីណសស ជៃមងរមមរ នាងហី ល្ហបង្ំហរយ ស័ជបមននាងផេាជផេនន ាម្�់េ
ដងុផេាជផេ្ធីរេេផតាចំផតលមំែយំរតល ាមដងុំហសមអនម័យំរតល ក្ធីមជនំសេនាងំហកយ
ំសេ យ្ុរេល មំទីេយករីុំណល ជ្នា នល នាងកហមងលំផនងនំកៀជៃនមំទីេយសនីីុំណល ជ
កុំនល្ួមបំហមលរ ំែយមានីាជសល�យជ យសែ នសស�រសសារស នាងដនវ ំរវដងុំនុំនស
ួមរតងលែរាកកាមនជរន ំសលយវ ពេលកហមងលៃនអុំសលសាងិ កំ លរំអលង នាងកអនជុជតំ ែយ្ងែុំបីធជង
ម់េែដ នរជឱាេេ ហជមុេនេជ្្េុជលំចេ នាង្ម់ជល 

៦១(ភ)េ ំ្តរេ ចាជតកជល្នែយ្នា័យៃនកឆងងំមំពីំអេរីធជងចុំងមំីថងហរលបុកងល នាងំរតលុយ័ំីថង 
ំែយផតេលេេលសាី ំីន់ុស័ជបមន នាងកអ ល្ហុ្ី្ំែយ ជីណសស ក្ធ� ជល្ធ� ញ កនរុរង�ម 
នាងំរវរង�ម រេេ័រតជួង្ធ� ញវកជល្នែយកហ្បម្រលសាី ំីចុំរុកឆងងំមំពីំអេរ 
ំែយដនវំីថងហរលកកាេេន នាងឆងងកជល្នម់មារាី ិំ�កនលមទរមរាី ិ នាងដជតមរាី ិ នាង
ំែុហសយដ្រី�ចុំរុកីិសាីំីីធជងករាីិ នាងំែយផតេលេេលំរតលន់ុកនហុកចាជតរង�ម នាង
ក្ណតជ ុ្ងត េុ ារក បលុរ ំេលម្លបាយរហមេ្េេលអនតកេ្រលសាីំីសលកអ ល្ ុំ�កនលកធ     
រមមរ 

៦១(ទ) ំ្តរេ ចាជតនហុក នាងំេលីកីចាជតេេលសែ ្័នអង�ករសហ្ររជា សែ ្័នសា�ុជែជអនតរជា នាងសីល
រ លីស័នកេៃកំកៀជ ំេលម្លនហុកេេលកអាុភិ នាងកសហងងរមជែសសហ្ស័នករជឱាេេរជា នាង      



្ងត ញរង�មរជលុ ាេ ីធជងំនេ្ណុងផតេលបនុាយហ្ី្ំែយនានតសសេេលំរតលរេេរលំបរមាយំម
ំពីំអេរ ហ្បមមជុ នាង យ្ុរេលំែយំមំពីំអេរ ំបីធជងសែ នសសបំមង ុ នាងំហកយបំមង ុ 

៦១(ណ)េ ំ្តរេ ចាជតដនវ យជកកសំរតរមសសំយនភ័ី៏ំែុហសយផេ យ្ុរេលៃន្កែដ នំយនភ័
ហ្ី្ំែយំហនុវធ លី ាមដងុេ ាន្ថសនីំសេីធជងកររិងីករថដរុជុសស អហួហី្េណត ល្
ដ្ចុំ រុំរវំទិលំជរតនាងសីេេំមំពីំអេរ នាងកសង ល្រេេដ លីកងនងំមំពីំអេរកនលរជ
ុជរលីធជងចុំងម ជ្រ ំេលម្លដនេកកផេរជុសសកនលរជហ្ំរលរហម ល្ ជ្រ នាងំេលម្លកជល្នែយក
ចមងងំមំពីំអេរេេលៃេី់ 

 

កដនកកកាេេនំរវ ផេាជផេ នាងក្ធីំមំពីំអេរហ្ី្ំែយ ជីណសសុជរល ុណររេេ
សហងលី កហី្េណត ល្ សាសាទីមថយជកកុ ាទល នាង្ំងីលនីាច�ុ ាជុហុ្ងរហ្ងំេលម្លហ្យជកកនងំមំពីំអេរ នាង
្� ល្ក លី ពេែេបងុឺំ អេរ  

៦២(ី)េ កកាេស� េលវ កំឆងលយជ្នងបងុឺំអេរ�ចហជមុេនសំនងកនួមយរកករ នាងកំេលី
ីមជរលកកកាេេនស័ជបមន កអ ល្ ុ នាងំរវំមំពីំអេររមហរ្ មន ជីណសសុជរល រផសី ំេល    
័រតជួង ំែយនថ នកម លីធយ នាងកំ លរំអលង ំែយំនសនយ ងំសញំេញេេលរាកកាី ធជងកីិ
សសរឯីបន ករម� ជល នាងកយេលហសមំែយមនស័ជបមនហី ល្ហននល នាង្�ក លីរថថលវ ីមថុ ាទល
្ធី កសីេេ ករថដ ុ នាងកនហុកហី ល្ហបង្ំហរយៃនំមំពីំអេរ ហជមុរជរម់េែដ នៃនក
ំឆងលយជ្វធ លីរជា វធ លីជុ្ នល នាងអនតរជាចុំរុក លី ពេែេំមំពីំអេរ 

៦២(ុ)េ ំ្តរេ ចាជត្ ំងីលនំកិេងីាច�ុាជុុហ្ងរហ្ង្ធីំមំពីំអេរំែយនថ នកំ លរំអលង ំែយចជល
ុ ាដនកដងុអរល ំេលម្លអនជុជតយជកកុ ាទល្ធីហី ល្ហបង្ំហរយនាងរផសីំេល័រតជួង ំេលម្លកជល្នែយក
ឆងងំមំពីំអេរថថល ាមដងុកំទិលយជកកនកផនសិផិយរសដណរ នាងកអ ល្អុុសលំមំពីំអេរ
ំេលម្លំ េលីីមជរលកយេលេងរសដណរ 

៦២(ី)េ ំ្តរេ ចាជតសំនងកនីាច�ុាជុុហ្ងរហ្ងំេលម្លសហងលី កអ ល្រុមហរ្ួម�យជ នាងហី ល្ហប្ងំហរយ
ំែយរផសីំេលុ ាកីសំរត រ លីស័នកនង្ ា្ កុ្្ទមប រេេផតេលេេលំីថងហរលនាងំីថងហ្រ្ុយ័បុកងល នាង
ំរតល នាង ជ្រុយ័ំីថង ដងុំបីធជងនាងំហុសា ហរ្ួមរមជែសសរេេីសុជងមនកណង រល្ត់្រល
សាីំី រមាយនាងស័ជបមនអសុលរជុសសផង់ុំក នាង្នតស់ប នាងក្ធីំមំពីំអេរ រមសសំយនភ័ 
នាងកផតេលសសអងល�ចេេលំរតល រាកកាមនជរន កអាុភិរផធីផង់ុកយ ផង់ុចាជត នាងសសំសញុយ័ នាង
អុងចំបីធជងកនុ លីកនុងវងំរតលនាង ជ្រ ំេលម្លបាយសាីំីីធជងកីសងកផតេលជៃមងេេលុងានឯង 
កំទិលករំហមចចាជតរផសី ំេលស័ជបមន បុនញហេហរ័យដ លីកង នាងកជល្នែយកហ្បមមជុ នាង
អាុភិកុន លីកុនងហ្ី្ំែយកំនស ំបីធជងសសរៃេី់ំសញំេញរមាយមនជរនុយ័ំីថង ឪសជី
មត យ �ងសីេេហរ្ចម ល្ អធីផតេលករថដ ុអធី ផតេលកអ ល្ ុនាងអធីផតេលករថដរុជុសស ីធជង
ំនេ្ណុងបាយសាីំីីធជងកករសាីំីសលកឆងងំមំពីំអេរ 



៦២(េ)េ ំ្តរេ ចាជតផតេលេេលជុ្នលរេេមន�ងុរជលេងលំមំពីំអេរុជរល ន់ុសសាមនធ ៃនអនតពីមន្ធី
រេេជហមមុួមសែ នសសរ លីររតង ាមដងុកចជុម់េែដ នួមយរយនតកួមហ្ៃសណល  នាងហ្ស័នក
ផនសិផិយរង�ម នាងេីនុំ ែយមាជត ីមថុ ាទលំហសមអនម័យ ជ្រនាងំរតល កកជលចជងហ្ែ ល្ំកហ្្រ
ួមំុបកសំរតំែយរថ័ហីចាជត នាងុ ាដនកហ្ី្ំែយហ្រាកកសសរុំចកជល្នែយផេុ ាេីអុ ាបកមន
ៃនរជុសសសដណរនាងរង�មៃនក្រុនំហីគងំញញន ាមដងុីមថុ ាទលសីេេំែយឱរថរម
ហរ្ ីមថុ ាទលផតេលដ្ីណ ច លី ក្ធីមជនំសេ យ្ុរេល (PrEP)រហម ល្អធី រេេហ្បមមជុុជរល
នងកឆងងំមំពីំអេរ កសីេេំែយឱរថហ្្ងុំមំពី នាងអនតពីមនរ លីស័នកេៃកំកៀជ 
រេេ្ធីកចមងងំមំពីំអេរ ំែយំណត ជរសាំររំេលមនជរនុយ័ំីថង រសាំររ ំរតលុយ័ំីថងនាង
ំីថងហរល នាងំេលីកី ចាជតេេលកនហុករផធី ស ា�ុជែជ នាង្ំច�ីំករសលៃេី់អនតរជា ួមេីែណររម
ហរ្ 

៦២(ង)េ ំេលី ីមជរលកអាុភិ នាងកកកាេេនំរវ្ធីហី ល្ហបង្ំហរយៃនំមំពីំអេររេេរ លី
ា លីរហម ល្ំរតល នាងំីថងហរលបុកងលដងុអរល បនចុងីហរ្ី នាងហី្មហ្របនំនេំចរុឱនលន 

៦២(ច)េ ំេលីកីចាជតេេលេដររមបាី រេេមន�ងុរជលេងលំមំពីំអេរុជរល ឱរចជលុ ាដនករមហរ្
ដងុអរលំេលម្លដនវ ៩០%ៃនអធីរេេហ្បមនងកឆងងំមំពីំអេរ ហជមុេនហី្េណត ល្ំែយ
ំរវ្ធីហី ល្ហបង្ំហរយ រេេវ មនជរន៣ានន លីរេេហ្បមមជុុជរល កកាេេនក្ធីមជន
ំសេ យ្ុរេល (PrEP) នាង ជ្រុយ័ំីថងចុនាន២៥ានន លី្រនែមំកៀជ ហជមុេនកជលចជងហ្ែ ល្ំក
ំែយរថ័ហីចាជតួមំុបកសំរតហជម ធ្ ២ុ០២០ ំបីធជងជុ្ នលរេេមន�ងុរជលេងលំមំពីំអេរុជរល នាង
ដនផ�ជលផ�ងលំហសមអនម័យចុនាន ២០រនលានំហសមំបីធជងហ្ំកររេេមនហេ លីចុណ់េដ្ នាង
មទរម 

៦២(ឆ)េ ំ្តរេ ចាជតដនវ ទនដនសា�ុជែជរហម ល្ក្ធី មនហី ល្ហននល នាងមានជាចរងមាយសី្ានៃន
កចុងយរមទរមំេលបុងឺំអេរក់ដងុរីេំាី នាងំណត ជំនេំចំ�ំេលុ ាដនក្ធីរផសី
ំេល័រតជួង រេេឆងជុ្�� ងុសលេីែណររ លីា លីៃនក លី ពេែេ្រលហ្ំករនលមាយន ំែយំណត ជ
ំេលកលួងុ់មាសំរត ្ងត ញរង�ម នាងហីម្ហ្របនរេេហ្បមមជុុជរលនងកឆងងំមំពីំអេរ 
ំេលម្លដនវ ទនដនរហម ល្្ធីំមំពីំអេរ ហជមុេនចុងយឱរមនហ្រាកកសស្ុផជជួមរេេ
�ចំទិលំ�េន នាងំេលម្លដនកយីចាជតកជីែ លីរសាំររំ�ំេលហី្មហ្របនរេេហ្បមមជុុជរល
ដងុំនុ �ហរ័យំេលកេរំកររំបម់េែដ នណា េល 

៦២(ប)េ ំ្តរេ ចាជតដនវ ជហមមុកនាងរាកកាមនជរន្រលបនសាកហជមុេនសាចងំបីធជងកួ លីរជងក
ំឆងលយជ្ដងុអរលចុំ រុំមំពីំអេរ ំសលយវ ីមថុ ាទល្ធី សីេេ រថដ ុនាងនហុកំមំពីំអេរ ី៏
េ់ចរំរវនាងស័ជបមនអសុលករថដរុជុសសផង់ុំកនាង្នតស់ប ហជមុេនផតេលប់នបនសាក 

៦២(ប)េ ំេលី កីចាជតេេលេដររមបាី ឱរសហងងហ្ស័នកកររង�មនាង ជីម្រលរជាំេលម្លដនវ 
ហជម ធ្ ២ុ០២០ ៧៥%ៃនអធី រលំបរមាយំមំពីំអេរ ហ្បមមជុ នាង យ្ុរេលំែយំមំពីំអេ
រ រេេហជមុកបនុាយ កកាេអជែហ្ំនបនសលកនរុរង�មរេេយីចាជតកជីែ លីំេលំមំពីំអេរ 



ាមដងុកំផាសចលហេ លី នាងកកកាេេនំែយំរថលសសន់ុេុំបសែ ន នាងីមថុ ាទលនហុករហម ល្ ជីម 
រសាំររំីថងីុហរ នាងំីថងអនវ ំីថងហរល យជុុយ័រេេរលំបរមាយ ហ្បមមជុនង នាង យ្ុរេល
ំែយំមំពីំអេរ ី៏េ់ចរ ហី្សនាងអធីផតេលករថដុ្រលសាី ំី ាមដងុួមយរកផតេលឱករ
ំរថលសសំេលម្លនហុកេេលកអាុភិ ជីមឱរកកាេេនរកត នជសេំសញំេញ្រលុងាន រសាំររួម   
យរកកកាេេនំែយំរថលសសន់ុំរវអាុភិន ជីមជ់ច កនហុកក យ្ុកង�ាចផង់ុចាជត នាងកនហុក
រផធីចាជតរង�ម នាងកអ ល្ ុ ំបំសេរេេសាីំីអនតកេសលយជុុយ័ ក្ំងីលជ្ ានកររាី ិរេេ
មនរជុជែាសស នាងមានំ លរំអលង ហ្ស័នកចម ល្រេេមនេីែណរនហុកនាងកនរុ ាមដងុហ្ស័នកចជុ
អហួនជី់េែដ ន 

៦២(ញ)េ ំ្តរេ ចាជតេជ្្េុជលដ្រី� ាមដងុកម លីធយ នាងកំ លរំអលងំបីធជងម់េែដ នរជឱាេេ 
ដនកកកាេេនររីេន់ុំរវំពីុ ានាច�័យ ្ធី សីេេ រថដ ុនាងនហុកំមំពីំអេររហម ល្
អធីរលំបរមាយំមំពីំអេរ ហ្បមមជុនង នាង យ្ុរេលំែយំមំពីំអេរ ជ្ី�េរេេហជមុេន
េីស់ជរាកកាំរ លសស ហ្របនំេលមសីជាច ជីម យជុុយ័ មនជរនុយ័ំីថង ំរតល នាងហីម្ហ្របនរេេ
ធយងំហនុំផនងំកៀជ 

បុជញកអនជុជតចម ល្ ំនេនំនេយ នាងកអនជុជតននំេលម្លរហមេ្កកកាេេនំរវ នាង្� ល្ក
ម លីធយនាងកំ លរំអលងរេេដ លីកងនងំមំពីំអេរ 

៦៣(ី)េ ្�ក លីរថថលវ កកកាេេនំសញំេញន់ុរាកកាមនជរន នាងំរ លសសរម់េែដ នដងុអរលរហម ល្
ដងុអរលនធ  ីឺនហុកេេលកំឆងលយជ្ររីេំ�នងកពេែេបងុឺំអេរ ាមដងុំបីធជងរផធី្ធី 
សីេេ រថដ ុនាងនហុក ហសមដងុកកាេស� េលវ កំែុហសយ្�� ម លីធយ នាងកំ លរំអលងអធី
រលំបរមាយំមំពីំអេរ អធីរេេហជមុេនំីីាជវរលំបរមាយំមំពីំអេរ អធីហ្បមមជុនង 
នាងអធី យ្ុរេលំែយំមំពីំអេរ ីឺរដជជេ៏រឱុនលមាយំបីធជងកហ្យជកកនងក លី ពេែេបុង ឺ 
ំអរីធជងរីេំាី  

៦៣(ុ)េ ំ្តរេ ចាជតសហងងុ ាដនកំបវធ លីអនតរជា ជុ្ នល រជា នាងម់េែដ ន នាងវធ លីរសីមន ំេលម្លក ល្
សីជល្កំេថលរ នាងអុំសលសាងិហ្្ងុនងអធីរលំបរមាយំមំពីំអេរ អធីហ្បមមជុនង នាងអធី
ងផេ យ្ុរេលំែយសំមំពីំអេរ ហសមដងុបុជញកអាុភិ នាង្ ាន្័នធរង�ម ែ លី្�់ េ
ុ ាដនករ្្ំនុំ�ីធជងីាច�ុ ាជុុអនជុជតនចម ល្ដងុម់េ នាងំនេនំនេយនាងីមថុ ាទលំមំពីំអេរ
ហី ល្ហប្ងំហរយ រីនងុ ីធជងករំហមចេនចណុជ ចំចស័រៃនបងុឺំអេរីធជងរីេំាី នាងំនេ
ំចអាុភិនហ្ី្ំែយចលសស� សានាជរំឡលងុ ាញ នាងរីកហមងលួមជហមមុករ លីររតង ន់ុចម ល្រេេ
�ច្ំងីលជរដ្រី� យសហងងកម លីធយនាងកំ លរំអលង េ់ចរ ចម ល្រតលរេេដ លីកងសលកហសម
ំហសៀងរផសីំេល�យជ ចម ល្រេេដ លីកងនងកមាន្ធ� ញស័ជបមនអុសលំមំពីំអេរ ក យ្ុរេល នាង
កចមងងំមំពីំអេរ ្�ជាំនេនំនេយ នាងំនេកណ រណន ុរេេពពងុេេលកកកាេេន
ំរវីធជងចុំងមយជុុយ័ កែ លីីុសាជីធជងកំទិលេុំណល  នាងកំទិលំជរតំែយ្ងែុ ាមដងុំរតលមនៃផា
ំរុ រេេីាំបរជហជមុេនំេលីកីចាជតឱរំទិលំជរតំ មំពីំអេរ ំេលម្លេជ្្ុេជលផេ យ្ុរេល



អុ ាបកមនមីំេលកអនជុជតី មថុ ាទល្ធី សីេេ រថដ ុ នាងនហុកំមំពីំអេរំែយំរីប័យ មន
ហ្រាកកសស នាងរមទមបរហម ល្អធីរលំបរមាយំមំពីំអេរ 

៦៣(ី)េ ំ្តរេ ចាជត្ំងីលនីាច�ុាជុុហ្ងរហ្ងវធ លីរជា ំេលម្ល្ ំងីលជហី្ុ័ណក ចម ល្ រង�ម នាងំនេ
នំនេយរេេមនេីែណរអុំងយផេំបីធជង្ ា្ ករជា ីធជងំនេ្ណុងេជ្្េុជលក
ម លីធយ កំ លរំអលង នាងអុំសលសាងិរេេដ លីកងំ�នងំមំពីំអេរ ាមដងុកផិសក ល្អធីផតេល
ំរវំបីរនងងផតេលំរវរថដរុជុសស កលីរនងងំទិលក កលី រនងងអ ល្ ុនាងកលី រនងងំផនងនំកៀជ ហសមដងុ
បុជញកកកាេេនំរវ្ធី សីេេ រថដ ុនាងនហុកំមំពីំអេរ នាងកកកាេេនំែយនថ នក
ំ លរំអលងន់ុំរវអ ល្ ុ រថដរុជុសស កធ នាងរង�ម ផតេលកកររផធីចម ល្រហម ល្អធីរលំប
រមាយំមំពីំអេរ អធីហ្បមមជុនង នាងអធី យ្ុរេលំែយំមំពីំអេរ ាមដងុដ លីកងំ�នង
ជ្សិរាកកា នាង កំនសសសរឯីបន នាងសសរម� ជល ហសមដងុំេលី ីមជរល នាងកររាកកាមនជរន នាង
ំរ លសសរម់េែដ នដងុអរល  

៦៣(េ)េ ្�ក លីសលជហមមុកចេុចលរេេហជមុកជល្នែយផេ យ្ុរេលៃនបុងឺពេែេំនុ មីំេលីមថី នាង
ហី្សរលសាី ំី នាងអធីំបីធជង្នាជី កលីរនងងំទិលក នាងំរេដីាច� ាមដងុំែយសាចងសលអនជរ��
រេេរ លីស័នកដងុអរលៃនអង�កអនតរជាឱងកធ ី៏េ់ចរករណនរុេេេនផតេលំែយអនជ
សរនរ លីស័នក្រលអង�កអនតរជាឱងកធ ាមដងុអនជសរនរតលសលំមំពីំអេរ នាងបុងឺំអេរ 
នាងសាសកធ ធ្ ២ុ០១០ (ំេុ ២០០) នាងអរុុនុេេលនាំនបី រណា បកី  រសបលស 
នាំនបាជ នាងអធីរថ័ហីចាជត ចជលុ ាដនកំេលម្លេជ្្ុេជលកម លីធយ នាងកំ លរំអលង ករ ំេលី
ីមជរល នាងំនសរាកកាមនជរន នាងបាយរហម្េេេលកកកាេេនក្ធី កសីេេ ករថដ ុ នាង
កនហុកំមំពីំអេរ 

៦៣(ង)េ  ំ្តរេ ចាជតអនជុជតយជកកសំរតបុងឺំអេររជា រេេផតេលសសអងល�ចេេលអធីរលំបរមាយំមំពីំអ
េរ អធី ហ្បមមជុ នាងអធី យ្ុរេលំែយំមំពីំអេរ ឱរេងសលរាកកា្រលសាីំី នាងកកាេេន
យជជតាទមប នាងំរវចម ល្ ំេលម្លក ល្សីជល នាងជកេលនងអុំសល ុំារាកកាមនជរន ាមដងុយជកកសំរត នាងីមថ
ុ ាទលននរេេមនំនេ្ណុង្ំ�ក ្េេលមំនតលអនជុជតចម ល្ រមបាី រស នាងអង�ជជាក ្ណតជ ុ   
្ងត េ ជ្ី�េាីរជឱាេេរតលសលកមានំ លរំអលង នាងកីិករម� ជល នាងកយេលហសមំែយមន
ស័ជបមនហី ល្ហននល នហុកេេលយជកកនករាី ិអុសលរាកកាមនជរន្រលរជា ី៏េ់ចរ ហជ្ជសានាជរួមែន
ផេ យ្ុរេលៃន្ ានករចម ល្មីំេលក្ធី កសីេេ នាងករថដ ុនាងកនហុកំមំពីំអេរ 

៦៣(ច)េ ំ្តរេ ចាជតំេលីីមជរលចម ល្ នាងំនេនំនេយរេេដនេេលករំហមចេនរាកកាមនជរន នាង
ំរ លសសរម់េែដ នដងុអរលរហម ល្ ជីម យជុុយ័ នាងមនជរនុយ័ំីថង រសាំររ អធីរេេរលំប
រមាយំមំពីំអេរ អធីហ្បមមជុនង នាងអធី យ្ុរេលំែយំមំពីំអេរ រុំចេជ្្េុជលក
ម លីធយ នាងកំ លរំអលងរេេសាីំីបា្ហ្កុ 

៦៣(ឆ)េ ំេលីកី ចាជតឱរេដររមបាី ំែុហសយ្�� សសធយងំហនុចុំរុំមំពីំអេរ នាងជហមមុ
ករថដរុជុសសរ លីា លី្រលបនចុងីហរ្ី នាងបនចេ័ជ ី៏េ់ចរ បនំៀរុងាន នាងហី្មហ្រ



បនរេេ យ្ុរេលំែយុ ា្ ជតា នាងចជលុ ាដនកកជល្នែយកម លីធយ កំ លរំអលង នាងអុំសលសាងិ ី៏
េ់ចរសានាជរំឡលងុ ាញំនេនំនេយននរេេដ លីកងំ�នងក្ម់ជលកច់េំែយរផសីំេល
សែ នសសំមំពីំអេរ ីធជងំនេ្ណុងេជ្្ុេជលកែ លីីុសាជរ្្ំនុ នាងក្ក់ នហជឡ ល្ុ ាញ 
ំែយរផសីំេលសែ នសសំមំពីំអេរ្រលសាី ំី នាងំេលម្លនហុកេេលកកកាេេនំរវ្ធី 
សីេេ រថដ ុនាងនហុកំមំពីំអេរ្រលហី្មហ្របនដងុំនុ 

កច់េាម នាងកនហុក្រលអធី រលំ បរមាយំមំពីំអេរ  អធី ហ្បមមជុ នាងអធី ងផេ យ្ុរេលំែយ   
ំមំពីំអេរ ី៏េ់ចរសីលរ លីស័នកំ ផនងំកៀជំបីធជងកំឆងលយជ្នងបងុឺំ អេរ 

៦៤(ី)េ អុរុនុឱរមនក្ំងីលន នាងនានតសសៃនកុ ានាំនីំបីធជងជានកលជរអ់មជា នាងេី ន ុកច់េាម 
នាងកផតេលសសអងល�ចេេលអធីរលំបរមាយំមំពីំអេរ អធីហ្បមមជុ នាងអធី យ្ុរេលំែយ  
ំមំពីំអេរ ំរតល ជីម ំែយចងចកុជីីធជងចាជតជានកលនាងកុនាេ ជុរហជមុ្រលឪសជីមត យ មនជរន       
ុយ័ំីថង រសាំររំរតលុយ័ំីថង នាងំីថងហរល អធីេីនម់ុេែដ ន អង�កំបរសីមន រសីមនបន
រជាំេលម នាងរង�មរជលុ ាេ រក់ំ�ររផធីមាយៃនីាច�ុ ាជុុហ្ងរហ្ងក់េុក់ាយមាយំេលម្លដនវ 
នយ ងជាច ៦%ៃនទនដនរហម ល្បុងឺំអេរីធជងរីេំាីដងុអរល ហជមុេនរ្ងរចីរហម ល្ី តួ
បុជញីធជងរង�ម ាមដងុកជរអ់មជា កំីៀងីរសីមន នាងនំនេយ កហជជ្សានាជរួមែន
្រលរសីមន កផនសិផិយរសដណរ ីមថុ ាទលចជុអ ល្ ុំបម់េែដ ន ំេលម្ល្ ំងីលនកកកាេេន  
ំជរត នាងកំទិលំពីុ ានាច�័យស័រ ី៏េ់ចរីមថុ ាទលរាកកាមនជរន េ់ចរីុរណកហមងលចម ល្នាងំនេ
នំនេយ នាងកកជល្នែយកម លីធយ នាងកំ លរំអលង 

៦៤(ុ)េ ំ្តរេ ចាជតំេលី កីចាជត នាងនហុកេេលកច់េាមំែយរីមថ នាងកេីនុ្រលមនជរនុយ័ំីថង រ
សាំររំរតល ាមដងុអធី រលំបរមាយំមំពីំអេរ ំបីធជងកហ្យជកកនងកពេែេៃនំមំពីំអេ
រំនុំបវធ លីម់េែដ ន អនជជុ្នល ជុ្នល រជា នាងរីេ នាងយេលហសមនហុកអធីេី នថុថលដងុំនុ ំេលម្ល
បាយ្ំងីលជុ ាដនករ លីា លី រហម ល្ឱរមនកច់េាមសលមនជរនុយ័ំីថងអុសលំមំពីំអេរ ាមដងុំប
ីធជងរសីមន ហី្ស សាំៀន ហីុសែ នដជតមរាី ិ មប�មណក េីមិនត នាងកលី រនងងំទិលក  

៦៤(ី)េ នហុក នាងំេលី កីចាជតេេលកច់េាមរយជកកសំរតសលរុង លីុ ារ័យឯីបន ំេលម្លនហុកេេល
ហ្ំករ រមាយកុ ានាំនី ី៏េ់ចរកផតេលំរវ កសហងងរធិ លីផ�ជលផ�ងល ីុនាជផតាចំផតលមំបីរនងងំទិល
ក នាងកផនសផិិយកលផិរង�មៃនផេាជផេរជុសស នាងំេលម្លនហុកេេលកណង រល្ត់េ ាន្ថ 
ំេលម្លសំនងកនកំឆងលយជ្ 

៦៤(េ)េ បុជញេេលកុ ានាំនីកនលរជំហចលនរថមំកៀជំបីធជងកហសុហរុ នាងអាុភិនហី ល្ហប្ងំហរយ
ំេលម្លរហមេ្េេលកកកាេេនរមម រំទិលំពីុ ានាច�័យកនលរជហ្ំរល នាងមនជៃមងរមមរំបីរនងង
រថដណុា េល ផេាជផេ្ធី ាមដងុវធ ុ្ ធី នាងសីេេ នាងផេាជផេ្ធីរេេផតាចំផតលមំែយំរតល  
្ំច�ីុ ាកីនាងផេាជផេរជុសសរេេកនលរជទនល មនសសរ័ីតារាកកា នាងជៃមងរមមរ ាមដងុ់្មនត  
ឱរថរេេសម�រងមជន នាងមនហ្រាកកសសរងមជនរហម ល្ ជីម មនជរនុយ័បុកងល នាងមនជរន
ំសញុយ័ កសីេេបាកលសល នាងបាកល្ល ឱរថថថល នាងរមម រំពីុ ានាច�័យរហម ល្បងុឺំ្ង ដ្ីណ



ួមែន្នាជីុ លជរ វធ រុមង ល្ំមំពី នាងកសីេេួមមជុធ ុណរំសេរេេសីនមដនវ 
ហ្ស័នករេេមននានតសសរហម ល្េកកី មថវធ ុ្ ធី នាងករ្ងរចីហ្ី្ំែយរមទមប ហជមុេន្ំងីលជ
ំឡលងផងរេ ំសលយីធជង្ ា្ កំនុ ំេលីកីចាជតេេលកហមងលំផនងំកៀជៃនកំេលី កី ចាជតរហម ល្ក
ហសុហរុនាងអាុភិន េ់ចរកររិងីហ្ស័នកំេលីកី ចាជតថថល ាមដងុហ្ស័នកដងុ យរេេជហមមុក
ចុងយរហម ល្កហសុហរុនាងអាុភិន ហជមុេនណត ចលំចញសលជៃមងផេាជផេ 

៦៤(ង)េ កកាេស� េលសលជានកលរុឱនល្រលុ ារ័យឯីបន ំបីធជងកហសុហរុនាងអាុភិនឱរថថថលន ំេលី
កីចាជតេេលកំហ្ល ួមរេេរមហរ្ ន់ុយនតកសា�្្ដនំផនង រហម ល្កហសុហរុនាងអាុភិ
ន រី តួ បុជញៃននវនជុជតនរហម ល្ឱរថថថល នាងមជុធថថលៃនឱរថ នាងររងិីឱករំេលម្លណត ចលក
ចុងយំេលកហសុហរុនាងអាុភិន សលជៃមងផេាជផេរជុសស 

៦៤(ច)េ ំ្តរេ ចាជតរំហមចឱរេនេកកាសេំសញំេញៃននវនជុជតនំបីធជងកហសុហរុ ុ ាកីសំរត នាង      
្ំច�ីុ ាកី នាងំទិលកំ ជ្ ុំ�ីកដនវរណា បកីមថ នាងំនេនំនេយរណា បកី មថេៃកំកៀជ នុ
ហកេេលំនេំចរជុសសសដណរ ំហកមហី្ុ័ណក រាកកាមនជរន នាងកអាុភិន 

៦៤(ឆ)េ កកាេស� េលវ្ ា្ ករេេមនកណង រល្ត់ បងុឆឺងងពេែេ នាងកំឆងលយជ្ ហជមុកកនហុករផធី
្ំច�ីំករហ្ី្ំែយ ជីណសសកនលរជំហចលនរថមំកៀជ ំេលម្លសហងងរមជែសស នាងសែ ្័ន រេេែ លី
ជហមមុួមំនេកណ ៃនសសរម� រលនាងកេី នុ្រលហ្ំករ ហ្រាកកសសៃនបនុាយ នាងជៃមងរ
ហេ លី ំសលយវនានតសសយរំសេរុងៃនកកកាេេនផេាជផេរេេដ លីកងនងំមំពីំអេរ ាម
ដងុួមយរកផេាជំបីធជងហរ្ីន់ុផេាជផេឱរថ ហជមុកកបុជញកំផា្ំច�ីុ ាកីំែយរថ័ហី
ចាជតួមេីែុណក រេេេនឯីសសនធ  ាមដងុករចីរុេីបុនញ្ំច�ី ំករ នាងរមជែសសបុនញ
ំេលម្លសហងងរមជែសសផេាជីធជងហរ្ី 

៦៤(ប)េ ំ្តរេ ចាជតនហុកេេលកំៀ្ចុំផា្ំច�ីុ ាកី រេេ្ំងីលនកផ�ជលផ�ងល នាងជៃមងរមមរៃនឱរថ នាង  
្ំច�ីុ ាកីរជុសសរេេរ លីស័នក ំសលយីធជងន័យំនុ ំេលី កីចាជតេេលកំហ្លំុកាកសសជសីលរតលសលុ ាកី
សំរត ្ំច�ីុ ាកី នាងនវនជុជតនរហម ល្ំនេំចអាុភិនហ្ី្ំែយចលសស រេេេន្ំងីលជំឡលង
ររមរសីមាយៃនយនតករហម្េេេល្ំច�ី ុ ាកី ំេលម្លី ុណជល នាងសានាជរំមលេជហមមុកនាងីងិុ
ឱជរផធី្ំច�ីុ ាកី  

៦៤(ប)េ នហុកនាងំេលីកី ចាជត ួមយរថុ ាកីធជងហរ្ី  នាងអនតរជា នាងកផតេលបុនាយ្ំច�ី ំករ ក
អាុភិទនដនមនជរន កអាុភិំសែដ ចនរមជ័នកហសុហរុរជា នាងអនតរជា រមជែសសមនាល
សាំសទន នាងហ្ស័នកួមែនរេេហ្ំរលរងមជន នាងកហ្ម់េ ករីៃចធ នាងកផនសិផិយកានធន័យ 
នាងក្ណតជ ុ្ងត េអធី ហសុហរុីហមាជម់េែដ ន នាងរផធីីងលនាី  នាងអធីុ ាកីសំរតរង�ម នាងអធី
្ំច�ីំករ ំែយំណត ជំេលហ្ំករដងុ យរេេងផេ យ្ុរេលឱង ងុ្ុផជជំែយំមំពីំអេរ នាងដ
យកកាេង នាងហ្បមមជុនងក លី ពេែេនយ ង្ ល្ស័រៃនបងុឺឆងងំនុ  

 



កំហ្លហេរលសសរអធី េី ន ុ នាងសែ ្័នវធ លីជុ្ នល មនសររឱុនលរសុន័តចុំ រុកំឆងលយជ្នងបងុ ឺ     
ំអេរំ �យកនលរជមនហ្រាកកសស 

៦៥. ំេលីកី ចាជតេេលជុ្នលដងុអរលឱរំទិលករមាយអង�កវធ លីជុ្នល នាងអនជជុ្នល អធីរលំបរមាយំមំពី
ំអេរ អធីហ្បមមជុនង នាងអធី យ្ុរេលំែយំមំពីំអេរ សធ លីធ្រលអង�ករសហ្ររជា
រេេរ លីស័នក ុ ារ័យឯីបន នាងសីលរ លីស័នកំផនងំកៀជ ំ ជ្ ុំ�ីករំហមចេនចុណជ ចំចឱង
ំហកមំនុហជម ធ្ ២ុ០២០ េ់ចរេេែ លីំចញរីុ់ំបីធជងយជកកុ ាទលសំនងកនកំឆងលយជ្ស័រ ំេលម្ល
្� ល្ក លី ពេែេបុងឺំអេរហជម ធ្ ២ុ០៣០ ំសលយីធជងន័យំនុ អុរុនុឱរមនកសហងងសមី�ល
សសររីេ នាងកកកាេ ជុរហជមុាមនធ  ំេលម្លដនវមនថុ ាកហី ល្ហននលំេលម្លនហុកជុ្នលំបីធជងីាច�
ុាជុុហ្ងរហ្ងំនុ  

៦៥(ី)េ ំទិលកំ ជ្ ុំ�ីកកជល្នែយចុនានីណល ឆងងថថលីធជងចុំងមមនជរនុយ័ំីថង នាងមនជរនំសញុយ័ 
(�យជ ១៥ ធ្ ុំ ឡលងំ�)ចុនាន ៧៥% ំបីធជងកិល្�រជល នាងជុ្នលេយ រជលសិាី  មីហជម ៨៨.០០០ ំបីធជង
កិល្អឺ យជ្នាង�រជលីងត េ មីហជម ៤៤.០០០ ំបីធជងជុ្ នល�ំសិាី ឱងំីលជ នាងឱងជ្់ង មីហជម 
២១០.០០០ ំបីធជងកិល្�ំម ាី  កលន នាងជុ្ នលក លំ ្ៀន មីហជម ៤០.០០០ ំបីធជងជុ្នលមប�ម    
្់រប  នាង�ំសិាី ឱងំបលង នាង�ំម ាី ឱងំបលង មីហជម ៥៣.០០០  

៦៥(ុ)េ ំទិលកំ ជ្ ុំ�ីកកជល្នែយចុនានីណល ឆងងថថលីធជងចុំងម ជីម នាងមនជរនុយ័បុកងល (�យជ
ំហកម ១៥ ធ្ )ុ ឱរេនចនុាន ៩៥% ំបីធជងកិល្ �រជល នាងជុ្នលេយ រជលសិាី  មីហជម ១.៩០០ ំបីធជង
កិល្អឺ យជ្ឱងំីលជ នាង�រជលីងត េ មីហជមជាចរង ១០០ ំបីធជងកិល្�ំសិាី ឱងំីលជ នាងឱងជ្់ង 
មីហជម ៩.៤០០ ំបីធជងកិល្ �ំម ាី  កលន នាងក លំ្ៀន មីហជមជាចរង ៥០០ ំបីធជងជុ្ នលមប�ម
្់រប  នាង�ំសិាី ឱងំបលង មីហជមជាចរង ២០០ ំបីធជងជុ្នល�ំសិាី ឱងេាចនាងីងត េ មីហជម 
៦.០០០ ំបីធជងជុ្ នលអឺ យជ្ ឱងេាចនាងីងត េ នាង�ំម ាី ឱងំបលង មីហជមជាចរង ២០០ ីធជង
ចុំងម ជីម 

៦៥(ី)េ ំទិលកំ ជ្ ុំ�ីក្ំងីលនេេលនយ ងជាច ៨១% ៃនចនុានមនជរនុយ័ំីថង នាងមនជរនំសញុយ័ 
(�យជ ១៥ ំឡលងំ�) កកាេេនកសីេេីធជង ធ្ ២ុ០២០ ំបីធជងកិល្ �រជល នាងជុ្នលេយ រជលសិាី  ឱរ
ំឡលងេេល ៤,១ ានន លី ីធជងកិល្អឺ យជ្ ឱងំីលជ នាង�រជលី ងត េ េេល ១,៤ានន លី ំបីធជងកិល្�
ំសិាី ឱងំីលជនាងឱងជ្់ង េេល ១៤,១ានន លី ំបីធជងកិល្�ំម ាី  កលន នាងក លំ្ៀន េេល ១,៦
ានន លី ំបីធជងជុ្នលមប�ម្់រប  នាង�ំសិាី ឱងំបលង េេល ២១០.០០០ន លី ីធជងកិល្�ំសិាី ឱង
េាចនាងីងត េ េេល ៤,៥ានន លី អឺ យជ្ឱងេាច នាងីងត េ នាង�ំម ាី ឱងំបលង េេល ២ាន
ន លី ំែយដនកកកាេេនំែយំរថលសសនធ ន់ុកសីេេរហម ល្ំរតល នាង ជ្រ 

៦៥(េ)េ  ំទិលកំ ជ្ ុំ�ីកដនវ នយ ងជាច ៨១%ៃនចនុាន ជីម នាងមនជរនុយ័បុកងល (�យជំហកម 
១៥ ធ្ )ុ កកាេេនកសីេេីធជង ធ្ ២ុ០២០ ំបីធជងកិល្�រជល នាងជុ្នលេយ រជលសិាី  ំឡលងេេល 
៩៥.០០០ន លី ំបីធជងកិល្�ំសិាី ឱងំីលជនាងឱងជ្់ង េេល ៦៩០.០០០ន លី ំបីធជង ំបីធជងជុ្ នល 
មប�ម្់រប  នាង�ំសិាី ឱងំបលង េេល ៨.០០០ន លី ីធជងកិល្�ំសិាី ឱងេាចនាងីងត េ េេល 



៣៤០.០០០ន លី ំបីធជងអឺ យជ្ ឱងំ លីជ នាង�រជលី ងត េ េេល ៧.៦០០ន លី ំបីធជងកិល្�ំម ាី    
កលន នាងក លំ្ៀន េេល ១៧.០០០ន លី នាងីធជងកិល្អឺ យជ្ឱងេាច នាងីងត េ នាង�ំម ាី ឱងំបលង 
េេល ១.៣០០ន លី ំែយដនកកកាេេនំែយំរថលសសន់ុកសីេេរហម ល្ំីថងហរល នាងំីថង
ហ្្រ 

៦៦. ំេលី កីចាជត នាងនហុកេេលកណង រល្ត់ីធជងចុំងមហ្ំករ នាងជុ្ នលននន់ុស័ជបមន កហសុហរុ ័រតជ
ួង កអនជុជតេស្ ុផជជ នាង្កសាំសទន រហម ល្អនជុជតុ ាដនក នាងកំ្តរេ ចាជតននរេេដ លីកង
ំ�នងកំឆងលយជ្នងំមំពីំអេរនាងបងុឺំអេរររីេ រសាំររ ុ ាដនកនាងកំ្តរេ ចាជតំប
ីធជងំរចីតលហ្ករ្ច�ជ្្នធ ី៏េ់ចរីាច�រសហ្ជា្ ជតាក នាងករហម្រហម្េវធ លីអនជជុ្នល វធ លី
ជុ្នល នាងអនតរជា ហសមដងុមនេកកាសេំេលកេី នរុជមាយីជលៃនសែ ្័ននំនេយ នាងំរេដីាច�
ដងុំនុ  

៦៧. ្នតំេលីកី ចាជតហី្មហ្ី ិំរេដីាច� នាងរង�ម ំេលម្លំ រធលរជុីណរីមថកវធ លីជុ្នល ំបីធជង�ណជតានាង
ទនដន្រលសាី ំី ឱរនហុកេេលកសានាជរំឡលងុ ាញួមំសេីណុជល នាងមនេីែណរាម្�់ េៃនីាច�
ុាជុុហ្ងរហ្ងវធ លីរជា នាងុភិនសសរេេេនំទិលំឡលងំបីធជងជុ្នលំៀងនុងាន្រលសាី ំី ីធជងក
ហ្យជកកហ្្ងុនងំមំពីំអេរ នាង្�ក លីីធជងន័យំនុ ន់ុីុ់េ៏មនជៃមងរេេផតេលំែយយនតកសានាជរ
ំឡលងុ ាញំែយមាជត�ំសិាី ្រលរសសស�ំសិាី  (African Peer Review Mechanism of the 
African Union) នាងសាចង ួមរេេរមហរ្ កសានាជរំឡលងុ ាញរផសីំេលមាជតវធ លីជុ្នល 
(regional peer-based reviews) រំកៀងដជលៃនកំឆងលយជ្នងំមំពីំអេរ រេេរហម្េេេល
កច់េាម្រលហីរាងរជឱាេេ នាងហីរាងរ លីស័នកេៃកំកៀជ វធ លីេី នកុលហីង្នាងម់េែដ ន ហសម
ដងុដនកច់េាមហ្ី្ំែយអជែន័យ្រលអង�ករង�មរជលុ ាេ រសាំររសលរុង លីអធី រលំប
រមាយំមំពីំអេរ ហី្មំរតល នាងយជុបន �េ�  

៦៨. ំែយសាចងសលី តួ ហ្បមរំហចលន រេេកិល្�ំសិាី បា្ហ្កុ បុជញឱរមនកនហុករ្នតរហម ល្
េុំណល កៃនក្ំងីលជមប�មណក �ំសិាី រហម ល្ហជ្ជសានាជរនាង្ធីបងុឺឆងង ំេលម្លនហុកេេលហ្ំករ
ននីធជងកិល្ �ំសិាី  ីធជងីាច�ុ ាជុុហ្ងរហ្ងំេលម្ល្ ធី ហសុហរុី នាងំឆងលយជ្ចុំរុំហនុ�រនធ
ំែយហ្រាកកសស នាងីសងរមជែសសរេេហជមុកំេលម្លកររសីមនដងុ យំបក់ដងុកិល្
ំនុ 

៦៩. ំ្តរេ ចាជតសហងងរមជែសសវធ លីជុ្ នល អនជជុ្នល វធ លីរជា នាងវធ លីម់េែដ ន ំេលម្លអាុភិ ផេាជ នាងផតេល
ឱរថរេេដន ជីណសស នាងជៃមងរមមរ េ់ចរ ឱរថំបំន ាី  រមម រំទិលំពីុ ានាច�័យ ដ្ីណ វរល
រុង�ងុរជលេងលរេេ�ចំបគកជីចាជតេន ផេាជផេ្ធីបលុំុបកសំរត ផេាជផេេៃកំកៀជ ាមដងុ 
ួមយរ្ ានករចម ល្ ំនេនំនេយ នាង្ក្្ញជតារេេមនេីែណរអុំងយផេ ហសមដងុ
ំេលីកីចាជតេេលកអាុភិកលផិវធ លីជុ្នល ាមដងុួមយរកំេលីីមជរលរសហ្ជា្ ជតាកឱងំបលង-
ឱងជ្់ង ឱងជ្់ង-ឱងជ្់ង នាងហជលំកណ នាងរងជីលទ�នលំេលជហមមុ កចេុចលរេេហជមុ ្ំងីលនរិ័យសង
រផសីចុំរុឱរថំបីធជងជុ្នលដងុអរល ាមដងុួមយរក្ំងីលនកផេាជីធជងហរ្ី  នាងរមជែសស   
ផេាជ្រលហ្ំករីុសជងអាុភិន េកកីមថរ្ណតជ ុ  កសីីណ ហជមហជមុ នាង ជ្ំរហមងុដនលំសេ



ំុា ំេលម្លំ ទិលឱរហ្ំរលំឡលងន់ុីមថុ ាទល្ ធី សីេេ រថដ ុ នាងនហុកំមំពីំអេរ ី៏េ់ចរីមថុ ាទល
ននរហម ល្បុងឺំ្ង រជុសសផង់ុំកនាង្នតស់ប រជុសសមួនាងដី នាងហីន្ចញល 

កំេលី ីមជរលអាេេីាច� កហជជ្សានាជរួមែន នាងីណំនយរសស នងផតេលេកកផេរហម ល្ នាងរមាយ
ហ្របន 

៧០. ំ្តរេ ចាជតំេលីីមជរលយនតកីណំនយរសសំ�ុ ាញំ�មីរផធី ហ្ជា្ ជតា ំែយរផសីំេល័រតជួង រេេ
មនជមង សស នាង្ ាន្័នធ ំែយមនកច់េាមេ៏រីមថសលអធីរលំបរមាយំមំពីំអេរ អធី
ហ្បមមជុនង នាងអធី យ្ុរេលំែយំមំពីំអេរ នាងសីលរ លីស័នករង�មរជលុ ាេនាងុ ារ័យឯីបន 
ំេលម្លនហុកេេលកអនជុជតនាងកហជ្ជសានាជរួមែនុភិនសសំេលរផនកសំនងកនកអនជុជតវធ លីរជា   
សសជុ ារ័យ ំេលម្លរំហមចេនកំ្តរេ ចាជតំបីធជងំរចីតលហ្ករ្ច�ជ្្នធ  

៧១. សំនងកនីាច�ុាជុុហ្ងរហ្ងំេលម្ល្ ំងីលនកផ�ជលផ�ងលកានធន័យរេេមន ជីណសសុជរល ដនលំសេំុា នាង
�ចំបគកជីចាជតេន ាមដងុ កានធន័យរតលសល�ងុរជលេងល នាងំហ្វយឡងល ្ុរ្ីំ�ួមហេ លីចណ់ុេ ំក 
ផង់ុៃនកចមងង �យជ (ាមដងុរហម ល្�យជ ១០ េេល ១៤ ធ្  ុ នាងំេលរសល ៤៩ ធ្ )ុ សរន រជាសានកជ 
សែ នសសំករនតហ្ំុរន សាកសស សែ នសស�រសសារស កលួងុ់មាសំរត នាងច ាជេីែណរេៃក
ំកៀជរេេរ លីស័នកំបីធជង្ ា្ ករជា ី៏េ់ចរកសហងងរមជែសសរជារហម ល្កំហ្លហេរល នាងុ ាសី
កានធន័យរ្្ំនុ នាងរហម ល្វយជៃមងីាច�ុ ាជុុហ្ងរហ្ង ំេលម្លំ ទិលំ�យហ្ំរលំឡលងកេយ នលសថ នកុសុ
ហ្របន ករ្ងរចីទនដនំ�ួមហ្របន នាងកលួ ងុ នាងកកកាេេនំរវ នាងំេលម្ល្ ុំសញ    
ីមង ជកានធន័យរុឱនលន្ុផជជ នាងផតេលស័ជបមនេេលកអាុភិំនេនំនេយហ្ី្ំែយហ្រាកកសស 
ំែយសាចងរមហរ្ំ�ំេលំនេកណ ៃនសសរម� ជល នាងហីមរលេទមបុ ារក បលុរ នាងំេលម្លំ េលី
ីមជរលកនហុកេេលកីសងរមជែសសរហម ល្ហ្ំករីុសជងអាុភិន ាមដងុរហម ល្ហ្ំកររេេ
មនកអាុភិជាច្ុផជជ ហ្ំករីុសជងអាុភិនរេេសជស័ុកកំែយេល នាងេដី ុសជងអាុភិនំេលំកុជ់ចន 
រហម ល្ំនេ្ណុងំនុ នាងផតេលរសហ្ជា្ ជតាកអនតរជា ាមដងុួមយរកនហុករផធី្ំច�ី ំករ
នាងសា�ុជែជ ំេលម្លសហងង្រនែមន់ុរមជែសស្រល�រេ ទនាងក ានេ័យរែាជារជា 

៧២. ំរធលរជុេេលីមថុ ាទលអង�ករសហ្ររជាាមនធ រតលសលំមំពីំអេរនាងបងុឺំអេរ (UNAIDS) ឱរ្នតនហុក
េេលេដររមបាី ំបីធជង�ណជតា្រលសាី ំី ំេលម្លំ ែុហសយី តួ បុជញរផធីរង�ម ំរេដីាច� 
នំនេយ នាងចនរមជ័នក ាមដងុួមយរកំេលី ីមជរលរមសសំយនភ័ នាងកផតេលសសអងល�ច
េេលំរតល នាងរាកកាមនជរន ៃនក លី ពេែេបុងឺំអេរ ំេលម្លរំហមចេនេកកផេអាុ ភិនចហម្ុ  ាម
ដងុរីមថសសននំេលម្លេជ្្ុេជលសសហីលហី នាងុ ារមសស ផតេលកកកាេេនកនរុរង�ម នាង
កនរុ ជីម រីេមសរនតារជុំរ្ញង រែាសសេុំបសែ ន នាងកកកាេេនកអ ល្ហុ្ី្ំែយ
ជីណសស នាងឱករំរេដី ាច� រំហមចេនរមសសំយនភ័ នាងកផតេលសសអងល�ចេេលំរតល នាងំីថង
ហរលដងុអរល នាងំេលី ីមជរលកលហី្ងហ្ី្ំែយណរជីសស នាងរង�មរេេមនយជជតាទមបនាង្ ាន្័នធ 
នាងាមចុរណី្រនែមំកៀជេេលីាច�ុាជុុហ្ងរហ្ងអនតុ ារ័យ រេេមនសររុឱនលរសុន័តចុំរុ
ំនេំចរជុសសរីេ នាងដនុភិនសសំបក់ដងុំ្ៀ្វរ ធ្ ២ុ០៣០ ំបីធជងហី ល្្ ា្ ក ាមដងុ



មនជរនទមប ីធជងំនេ្ណុងំេលម្លរំហមចេនំនេំចាមរេេមានកជីនងមធ លីំចេ ំែយមន
កច់េាមនយ ងំសញំេញសលេដររមបាី នាងសីលរ លីស័នក 

៧៣. អុរុនុេេលរសីមនអនតរជា ឱរំហ្លហេរលមំទីេយដហ្ស័នកៃនបងុឺំអេរ ំេលម្លំ ែុហសយី តួ
ហ្បមរជុសសីធជងរីេំាីដងុម់េ នាងំេលម្លដនវ សជុមននងមធ លីហជមុេនកជីំចេំប
ីធជងីាច�ុ ាជុុហ្ងរហ្ងអាុភិនហ្ី្ំែយចលសស 

៧៤. ដនវ អង�ករសហ្ររជាមនេីែណររមហរ្ំេលម្លរំហមចេកកផេួមំ្ៀ្វរ ធ្ ២ុ០៣០ 
ំែយសហងង នាងសហងលីយជកកុ ាទលអាុភិន នាងរផសីំេលរាកកា រេេមនេីែណរសសជុ ារ័យ សសជសីលរ លី
ស័នកៃនីមថុ ាទលអង�ករសហ្ររជារតលសលំមំពីំអេរនាងបុងឺំអេរ (UNAIDS) ំសលយីធជងន័យំនុ 
្�ក លីំឡលងុ ាញួមំរចីតលរំហមច្រល ECOSOC E/RES/2015/2 វីមថុ ាទលំនុផតេលេេលហ្ស័នករស
ហ្ររជាន់ុដដសណ េ៏មនសរហ្ំនបនមាយ រហម ល្សាចងួមកីា ដ លីកងំ�នងរង�ជា
សសរយជកកសំរត ករហម្រហមេ្ កំណត ជំេលេកកផេ អាេេីាច�្ ាន្័នធ នាងផេ យ្ុរេល
ំបវធ លីហ្ំករ រផសីំេល្ ា្ កនាង�កាសសរជា 

៧៥. ំេលី កីចាជត នាងនហុកេេលកណង រល្ត់ីធជងចុំងមហ្ំករ នាងជុ្នលនន ន់ុស័ជបមន កហសុហរុ ័
រតជួង នាង្កសាំសទនរហម ល្អនជុជតុ ាដនក នាងកំ្តរេ ចាជតរេេដ លីកងំ�នងកំឆងលយជ្នង
ំមំពីំអេរ នាងបុងឺំអេររីេ រសាំររ ុ ាដនកនាងកំ្តរេ ចាជតដងុ យរេេមនរចងំប
ីធជងំរចីតលហ្ករ្ច�ជ្្នធ បាយរហមេ្េេលក្ំងីលនរសហ្ជា្ជតាកឱងំបលង-ឱងជ្់ង ឱងជ្់ង-
ឱងជ្់ង នាងហជលំកណ ី៏េ់ចររសហ្ជា្ជតាក នាងករហម្រហម្េវធ លីអនជជុ្នល វធ លីជុ្នល នាង
អនតជុ្នល ំសលយីធជងន័យំនុ ្នតំេលី កីចាជតេេលហី្មហ្ី ិំរេដីាច�នាងរង�ម ឱរំរធលរជុីណរីមថក
វធ លីជុ្នល រផសីួម�ណជតា នាងទនដនំៀងនុងាន ឱរនហុកេេលកសានាជរំឡលងុ ាញួមំសេីណុជល 
នាង្ ាន្័នធ ន់ុីាច�ុ ាជុុហ្ងរហ្ងរជា នាងុភិនសសរេេេនំទិលំឡលងំបីធជងជុ្នលំៀងនុងាន្រល
សាីំី ំេលម្លហ្យជកកនងំមំពីំអេរ 

កួមែន្នតេ កសំនងកនុភិនសស 

៧៦. ំរធលរជុអី�ំេឱទាក ំែយមនកនហុកសល UNAIDS ឱរផតេលេេលម្រនធាេជ ំបីធជងកសានាជរំឡលង
ុ ាញហ្ចុ្ ធ ុ្រលុងាន ន់ុេយកណ ហ្ចុ្ ធ មុាយរតលសលុភិនសសរេេរំហមចេនំបីធជងកំ្តរេ ចាជត 
រេេេនំទិលំឡលងំបីធជងំរចីតលហ្ករ្ច�ជ្្នធ ហសមដងុំរធលរជុកនហុករ្នតសល UNAIDS ំេលម្លបាយ
ហ្ំករដងុ យផតេលេយកណ ហ្ចុ្ ធ អុុសលកំឆងលយជ្នងបងុឺំអេរ 

៧៧. ំរធលរជុអី�ំេឱទាក ំែយមនកនហុកសល UNAIDS ឱរាមចុរណីេេលកសានាជរំឡលងុ ាញំេលុភិន
សសដ លីកងំ�នងំ្ៀ្វរ ធ្ ២ុ០៣០ រហម ល្កអាុភិហ្ី្ំែយចលសស រេេេនំៀ្ចុំឡលង
ំបឯំុកាកនំនេយវធ លីុជរល ំេលម្លដនវ កួមែន្នត នាងេុំណល កសានាជរំឡលងុ ាញ វយជៃមង
សលុភិនសសដ លីកងនងកំឆងលយជ្ចុំរុបងុឺំអេរ  



៧៨. ំរធលរជអុី�ំេឱទាកឱរសហងងរសហ្ជា្ ជតាកីធជងចុំងមសែ ្័នហ្ស័នករសហ្ររជារេេរ លីស័នក 
ំហកមកេីនុ្រល UNAIDS ំេលម្លសហងងកំឆងលយជ្ស័រំ�នងបុងឺំអេរ នាងំរធលរជុ UNAIDS 
ឱរនហុកេេលេដររមបាី ាមដងុួមយរកសហងងយនតកីណំនយរសស នាងករហម្េេេលក
ច់េាម្រលសីលរ លីស័នក ំេលម្លអនជុជតួមេកកផេៃនំរចីតលហ្ករំនុ ហរ្ួម�ណជតា រមជែសស 
នាងទនដនំៀងនុងាន្រលសាី ំី � 

៧៩. រំហមចំកុហ្បជុវធ លីុជរលរតលសលំមំពីំអេរដបុងឺំអេរ ឱរសានាជរំឡលងុ ាញំេលុ ភិនសសរតលសលកំ្តរេ
ចាជតរេេេនំទិលំឡលងំបីធជងំរចីតលហ្ករ្ច�ជ្្នធ ំ ជ្ ុំ�ីក្� ល្ក លី ពេែេបុងឺំអេរ
ហជម ធ្ ២ុ០៣០ នាងុ ាទលរេេកំឆងលយជ្ ំបីធជងកាេដសសរង�ម ំរេដីាច� នាងនំនេយ្រលុងាន ំប
រជាមចុរណីំហចលន្ុផជជេេលុភិនសសរេេេនំទិលំឡលងដ លីកងំ�នងំ្ៀ្វរ ធ្ ២ុ០៣០ រហម ល្
កអាុភិហ្ី្ំែយចលសស នាងំនេំចរជុសសរីេ ហសមដងុរំហមចងនេេលកហសមំហសៀង
រតលសលកេ្ ាំច�ករហម ល្ំកុហ្បជុវធ លីុជរល្នា ល្រតលសលំមំពីំអេរដបងុឺំអេរ មានឱរយ់រងរម័យ
ហ្បជុំេលីកល៧៥ ៃនម្រនធាេជ�     

 
 


