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២០១៦-២០២០



បញ្ជីមាតិកា

អក្សរកាត់ ៣

សារពីប្ានក្ុមប្ឹក្សាភិបាល ៤

សារពីនាយកប្តិបត្ត ិ ៥

អំពីអង្គការខាណា ៦

KSP20៖ ការបោះជំហានទៅមុខ ៨

ចក្ខុវិស័យ ប្សកកម្ម និងគុណតម្ល្ស្នួល ៩

ចក្ខុវិស័យ ៩

បេសកកម្ម ៩

គុណតម្លេស្នូល ៩

គោលដៅ ១០

គោលដៅទី ១៖ គោលបំណង យុទ្ធសាសេ្ត និងសូចនាករ ១០

គោលដៅទី ២៖ គោលបំណង យុទ្ធសាសេ្ត និងសូចនាករ ១២

គោលដៅទី ៣៖ គោលបំណង យុទ្ធសាសេ្ត និងសូចនាករ ១៤

គោលដៅទី ៤៖ គោលបំណង យុទ្ធសាសេ្ត និងសូចនាករ ១៦

ការប្ត្ជ្ញ្ចិត្តជបន្តរបស់អង្គការខាណា ១៨

ឯកសារពិគ្្ះ ១៩



ACM ការគេប់គេងករណីសកម្ម

ART ការពេយាបាលដោយឱសថបេាំង 
 មេរោគអេដស៍

B-IACM  ការជមេុញខ្លេំងកា្លេការគេប់គេងករណីសកម្ម 

CBPCS  ការបង្កេរ ថេទាំ និងគាំទេៅសហគមន៍

CDRR  ការកាត់បន្ថយានិភ័យនេមហន្តាយ 
 ៅក្នុងសហគមន៍

CMC  អ្នកសមេបសមេួលការគេប់គេងករណី

CoE  មណ្ឌលគំរូ

CoPCT  ការបង្កេរ ថេទាំ និងពេយាបាលបន្ត

CSO  មន្តេីគាំទេសហគមន៍

CSV  អ្នកស្ម័គេចិត្តគាំំទេសហគមន៍

EW  សេ្តីបមេើការៅសេវាកមេសាន្ត

FP ផេនការគេួសារ

GBV អំពើហិងេសាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ

HEF មូលនិធិសមធម៌ផ្នេកសុខភាព

HTC  ការផ្តល់បេឹកេសា និងធ្វើតេស្តាមរក 
 មេរោគអេដស៍

IACM សមាហរណកម្មការគេប់គេងករណីសកម្ម

ICT បច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង

IP ដេគូអនុវត្តន៍

KLLC   មណ្ឌលសិកេសាមុខរបរអង្គកការខណា

KP  កេុមគោលដៅគន្លឹះ

KSP15  ផេនការយុទ្ធសាសេ្តរបស់អង្គកការខណា  
 ២០១១-២០១៥ 

Boosted  
KSP15 ផេនការយុទ្ធសាសេ្តជមេុញខ្លេំងកា្លេ 
 របស់អង្គកការខណា ២០១៣-២០១៥

KTH មណ្ឌលបច្ចេកទេសអង្គកការខណា

LGBTI កេុមអ្នកសេឡាញ់ភេទដូចគា្នេ

MCH  សុខភាពមាតា និងទារក

MoH កេសួងសុខភិបាល

M&E  ការតាមដាន និងវាយតម្លេ

MSM  កេុមបុរសសេឡាញ់បុរស

MTCT ការឆ្លងពីមា្តេយទៅកូន

NAA  អាជ្ញេធរជតិបេយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍

NCHADS  មជេឈមណ្ឌលជតិបេយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍  
 សើសេបេក និងកាមរោគ 

OD សេុកបេតិបត្តិ

PLHIV  អ្នករស់ៅជមួយមេរោគអេដស៍

PMTCT   ការបង្កេរការឆ្លងពីមា្តេយទៅកូន

PWID  អ្នកចាក់គេឿងញៀន

PWUD  អ្នកបេើបេេស់គេឿងញៀន

SAHACOM  កម្មវិធីបេាំងមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ៅ  
 សហគមន៍បេកបដោយនិរន្តភាព

SDG  គោលដៅអភិវឌេឍន៍បេកបដោយចិរភាព

SHG  កេុមជួយខ្លួនឯង

SOGI និនា្នេការភេទ និងអត្តសញ្ញេណយេនឌ័រ

SOP  ស្តង់ដារនីតិវិធីបេតិបត្តិ 

SRH  សុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ

SRHR សិទ្ធិ និងសុខភាពផ្លូវភេទ   
 និងសុខភាពបន្តពូជ

STI  ជំងឺកាមរោគ

TA ជំនួយបច្ចេកទេស

TasP ការពេយាបាលជការបង្កេរ

TB  ជំងឺរបេង

TG  កេុមប្លេងភេទ

TS Hub  មណ្ឌលគាំទេបច្ចេកទេស

USAID  ទីភា្នេក់ងរសហរដ្ឋអអាមេរិកសមេេប ់
 ការអភិវឌេឍអន្តរជតិ

UHC ការទទួលសេវាសុខភាពសកល

VSL  កេុមសនេសំ និងផ្តល់កម្ចីភូមិ

VCCT សេវាផ្ដល់បេឹកេសា និងធ្វើតេស្ដាមរក 
 មេរោគអេដស៍ដោយស្ម័គេចិត្ត  
 និងរកេសាការសមា្ងេត់

បញ្ជីអក្សរកាត់

ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអង្គកការាណា 
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បនា្ទេប់ពីទទួលបាននូវសមិទ្ធផលគួឱេយ 
កត់សមា្គេល់ក្នុងរយៈពេល ២០ ា្នេំរួចមក 
ផេនការយុទ្ធសាសេ្ត របស់អង្គកការខណា 
២០១៦-២០២០ ដេលខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាយ 
បំផុតក្នុងការបង្ហេញជូននេះ នឹងគូសវា
សផ្លូវធ្វើដំណើរគួរឱេយចាប់អារម្មណ៍ជប
ន្តទៀតក្នុងការពាំនាំមកនូវសុខភាពល្អ 
សុខុមាលភាពឱកាស  និងអនាគតល្អ 
ដល់សហគមន៍នេបេទេសកម្ពុជ។

កេេពីសិទ្ធិទទួលបានសេវាថេទាំមេរោគ 
អេដស៍ និងសេវាថេទាំសុខភាពទូលំទូលាយ
ដេលៅតេបន្តពងេីកកាន់តេធំ ការបង្កើត 
និរន្តរភាពសហគមន៍ទៅនឹងបញ្ហេបេឈមថ្មីៗ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការបេេបេួលអាកាសធាតុ ការ 
លើកកម្ពស់សិទ្ធិពេញលេញក្នុងការទទួល
បានឱកាសស្មើគា្នេផ្នេកសង្គកម និងសេដ្ឋអកិច្ច 
និងការកាត់បន្ថយវិសមភាព គឺជចំណុច 
សំខន់នេផេនការយុទ្ធសាសេ្តនេះ។ ផេនការ 
យុទ្ធសាសេ្តនេះនឹងបន្តកសាង និងតេសួតេេយ 
ផ្លូវថ្មីដើមេបីទទូលយកបទពិសោធន៍ និង 
ជំនាញរបស់អង្គកការខណាមកអនុវត្ត  
រួមជមួយនឹងយុទ្ធវិធីផ្តួចផ្តើមថ្មីៗ។ ៅក្នុង 
បរិយាកាសដេលកំពុងមានការវិវត្តយា៉េង
ាប់រហ័ស ទសេសនៈរបស់អង្គកការខណាគឺ 
“ដឹកនំា រួមចំណេក និងសមេបខ្លនួ” អនុញ្ញេត 
ឱេយអង្គកការយើង ៅបន្តជអង្គកការានមុខ 
គេមួយដេលផ្តល់សេវាបេកបដោយគុណភាព 
និងមានការទទួលសា្គេល់ ដើមេបីសង្គេេះជីវិត 

ពងេីកទំហំតាមរយៈភាពជដេគូ ការច្នេបេឌិត 
និងការបង្កើតឱកាសថ្មីៗសមេេប់សហគមន៍។ 

ដោយសារការរីកាលដាលមេរោគអេដស ៍
មានការថយចុះ តាមរយៈការវិនិយោគ  
និងការទទួលបានជបន្ត ពេមទាំងកិច្ចខិតខ ំ
បេឹងបេេងឆ្ពេះទៅរកការលុបបំបាត់ការឆ្លង 
មេរោគអេដស៍ថ្មី និងការកាត់បន្ថយអតេេសា្លេប់ 
កុំឱេយមាននរណាមា្នេក់រស់ៅដោយមិនទទួល 
បានការពេយាបាល វាជពេលវេលាដេលតេូវ 
បង្កើនការគំាទេដល់សហគមន៍ងយរងគេេះឱេយ 
បានកាន់តេចេើន និងតមេូវការ ផ្នេកសុខភាព 
ផេសេងទៀត សិទ្ធិទទួលបានការផ្តល់អំណាច 
ផ្នេកសេដ្ឋអកិច្ច សមភាពយេនឌ័រ សិទ្ធ និងបេព័ន្ធ 
និរន្តរភាពដើមេបីសមេបតាមការបេេបេួល 
អាកាសធាតុ។ មូលនិធិ សហគមន៍ចំពោះ 
មេរោគអដស៍  និងការតាំងចិត្តដេលអង្គកការ
ខណាបានដើរតួនាទីតាំងពីា្នេំ ១៩៩៦ មក  
បានផ្តល់លទ្ធផលគួរឱេយកត់សមា្គេល់ និងអាច
ធ្វើជមលូដា្ឋេនសមេេបដ់កឹនាកំាររីកចមេើនៅ
ក្នុងវិស័យទាំងនោះ។

កម្មវិធីរបស់អង្គកការខណា ដេលរួមមាន 
ការផ្តួចផ្តើមថ្មីៗផ្នេកបច្ចេកទេស រួមផេសំជមួយ 
នឹងជំនាញបច្ចេកទេសសិកេសាសេេវជេេវបេតិបត្ត ិ
បេកបដោយគុណភាពខ្ពស់ ដេលនឹងទទួល 
បានជោគជ័យ កាន់តេខ្លេំង សេវាគាំទេ 
បច្ចេកទេស និងគំរូភាពជដេគូបេកបដោយ 
បេសិទ្ធភាពក្នងុបេទេសទំាងមូលធ្វើឱេយអង្គកការ 

ខណាកា្លេយជអង្គកការមិនមេនរដា្ឋេភិបាល 
ជតិតេមួយគត់ ដេលមានតម្លេខ្ពស់សមេេប ់
ពេលបច្ចុបេបន្ន ក៏ដូចជអនាគត។ ផេនការ 
យុទ្ធសាសេ្តនេះពេយាករណ៍នូវសកម្មភាព និង 
ការវិនិយោគសំខន់ៗ ដើមេបីទទួលបានបន្តិច 
ម្តងៗនូវនិរន្តរភាពផ្ទេល់របស់អង្គកការខណា 
ថាជអង្គកការមានបេសិទ្ធិភាពសមេេប់ បណា្តេ 
ា្នេំខងមុខ។

កេុមបេឹកេសាភិបាលគាំទេយា៉េងពេញទំហឹង 
ដល់កេមុការងរបេកបដោយការប្តេជ្ញេចិត្ត  
និងពោរពេញទៅដោយឋាមពលរបស់អង្គកការ 
ខណា និងដេគូអនុវត្តទំាងអស់ ដេលធ្វើការងរ 
ដោយសហការគា្នេយ៉ាេងជិតស្នទិ្ធ និងយ៉ាេងមាន 
បេសិទ្ធភាពជមួយរដា្ឋេភិបាល និងអង្គកការ 
សង្គកមសុីវិលផេសេងទៀត។ យើងសូមវាយតម្លេ 
ខ្ពស់ដោយសោ្មេះចំពោះការបន្តជឿទុកចិត្ត 
របស់មា្ចេស់ជំនួយលើ ឧត្តមភាពបច្ចេកទេស 
និងការគេប់គេង របស់អង្គកការខណា ដើមេប ី
យកធនធានដេលមានទៅកេលម្អជីវភាព
សមេេប់សហគមន៍កេីកេ ឬងយរងគេេះ 
ពេមទាំងសុខភាពសាធារណៈ សិទ្ធិមនុសេស  
និងការរួមចំណេកដល់ការអភិវឌេឍបេទេស 
កម្ពុជ។

សមិទ្ធផលពីអតីតកាល ពេមទាំងយុទ្ធវិធ ី
ផ្តួចផ្តើមថ្មីៗ និងភាពជដេគូបេកបដោយ 
ការច្នេបេឌិត អង្គកការខណាបានបន្តនាំមុខគេ 
ៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដស៍ ដើមេប ី
តេួសតេេយផ្លូវឱេយមានការវិវត្តទៅមុខៅក្នុង 
តំបន់ផេសេងទៀត សកា្តេនុពលដេលមានទំហ ំ
ធំធេង ប៉ុន្តេទាមទារឱេយមានយុទ្ធសាសេ្តចេាស់
លាស់ចំគោលដៅ និងកិច្ចខិតខំបេឹងបេេង 
ខ្លេំងកា្លេ។ នេះគឺជខ្លឹមសារនេផេនការយុទ្ធ 
សាសេ្តថ្មីនេះ សូមខិតខំបេេកា្លេយចក្ខុវិស័យ 
ដ៏ចេាស់លាស់នេះឱេយកា្លេយទៅជការពិត 
សមេេប់សហគមន៍កម្ពុជ ដេលតេូវបានផ្តល ់
អំណាចឱេយ រួមជមួយនឹងសិទ្ធិទទួលបាន 
ដោយសមភាពនូវសេវាមេរោគអេដេស៍ 
សេវាថេទាំសុខភាពបេកបដោយគុណភាព 
និងឱកាសនានាក្នុងការអភិវឌេឍ។

សារពី 
ប្ានក្ុម 
ប្ឹក្សាភិបាល

4 ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអង្គកការាណា 

២០១៦-២០២០



ដោយហេតុថា ការផ្តល់មូលនិធិ និងការ 
រីកាលដាលមេរោគអេដស៍បន្តវិវត្តន៍ទៅមុខ 
គោលដៅ និងយុទ្ធសាសេ្តរបស់អង្គកការខណា 
ចាំបាច់តេូវឆ្លើយតបតាមតមេូវការជក់ស្តេង 
របស់សហគមន៍ដេលអង្គកការតេូវបមេើសេវា 
ជូន។ សា្ថេនភាពបេេបេូលទូទៅចោទជបញ្ហេ 
បេឈមគួរឱេយកត់សមា្គេល់ បុ៉ន្តេក៏អាចជឱកាស 
ល្អបេសើរសមេេប់ការកេលម្អវិសាលភាព និង 
គុណភាពនេកម្មវិធីរបស់យើង ដោយកសាង 
ភាពជដេគូជមួយអ្នកផេសេងៗទៀត និង 
ពងេឹងតួនាទីរបស់សហគមន៍ ដោយធ្វើឱេយ 
បេសើរឡើងនូវសុខភាព និងគុណភាពជីវិត 
របស់សហគមន៍។

សមិទ្ធផល និងបទពិសោធន៍ដេលទទួល 
បានៅក្នុងផេនការយុទ្ធសាសេ្តរបស់អង្គកការ 
ខណា ២០១១-២០១៥ តេូវតេរកេសាឱេយមាន 
ជបន្ត និងបេើបេេស់ជបទពិសោធន៍ ពេេះ 
អង្គកការខណាកំពុងានទៅជំានបនា្ទេប ់
របស់ខ្លួន។ ដើមេបីសមេេចចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួន 
អង្គកការខណាតេូវដោះសេេយកតា្តេសង្គកម 
សុខភាព លើសពីអ្វីដេលយើងកំពុងធ្វើក្នុង 
ការឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដស៍ និងឆ្លើយតប 
លើជំងឺផេសេងៗទៀតដេលកំពុងកើតមានឡើង។

ផេនការយុទ្ធសាសេ្តរបស់អង្គកការខណា 
២០១៦-២០២០ ផ្អេកលើការសមេេចបាន  
និងបញ្ហេបេឈមៅក្នុងការពិនិតេយមើល 
ផេនការយុទ្ធសាសេ្តជមេុញខ្លេំងកា្លេ ២០១៥  
យុទ្ធសាសេ្ត និងកម្មវិធីជអាទិភាព និង 
បរិយាកាសផ្តល់មូលនិធិ។ ផេនការយុទ្ធ 
សាសេ្តនេះ តេូវបានពិគេេះ និងសមេបយា៉េង 
តេឹមតេូវលើកេបខ័ណ្ឌយុទ្ធសាសេ្តជតិ និង 
សកល រួមទំាងគោលដៅអភិវឌេឍន៍បេកបដោយ 
ចិរភាព ផេនការអភិវឌេឍន៍យុទ្ធសាសេ្តជតិ  
២០១៤-២០១៨ ផេនការយុទ្ធសាសេ្តជតិ  
ដើមេបីមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍ដំណាក ់
កាលទី ៤ គំនិតផ្តចួផ្តើមថ្មីៗ របស់កម្ពជុ ៣.០ 
និងផេនការយុទ្ធសាសេ្តរបស់អង្គកការសម្ព័ន្ធ 
ភាពអន្តរជតិបេយុទ្ធនឹងមេរោគអេស៍/ជំង ឺ
អេដស៍ ២០១៣-២០២០។

យុទ្ធសាសេ្តថ្មីរបស់យើងទទួលសា្គេល ់
ការងរដេលសមេេចបាន និងបង្ហេញការប្តេជ្ញេ 
ចិត្តជបន្តទៀត ក្នុងការបង្កេរការឆ្លងមេរោគ
អេដស៍ថ្មី និងស្វេងរកគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីបេកប 
ដោយការច្នេបេឌិត និងយុទ្ធវិធីដេលមាន 
បេសិទ្ធភាពដើមេបីស្វេងរកករណីថ្មជីមេញុឱេយ 
ទទួលបានការពេយាបាល និងស្ថិតក្នុងការ  
ពេយាបាលបានតេឹមតេូវខ្ជេប់ខ្ជួន។ យុទ្ធសាសេ្ត 

សារពី 
នាយកប្តិបត្ត ិ
អង្គការខាណា

នេះក៏មានលក្ខណៈខុសប្លេកពីគេតេង់ថា វាគ ឺ
ជឯកសារអន្តរកាល ដោយពិចារណាចេើន 
ទៅលើការងររបស់យើងអំពីនិរន្តរភាព និង 
កង្វល់ផ្នេកសង្គកម និងសេដ្ឋអកិច្ចកាន់តេទូល ំ
ទូលាយរបស់សហគមន៍ដេលយើងផ្ដល់សេវា 
ជូន។

ជមគ្គកទុេសក៏ យុទ្ធសាសេ្តថ្មនីេះនឹងគំាទេ 
ដល់ការបង្កើតឯកសារបន្ថេមទៀតដើមេបីបន្ត 
ការងរបេចាំថ្ងេរបស់យើង ធ្វើឱេយយើងអាច 
បន្តផ្តេតលើការងរសំខន់បំផុតលើការកេ 
លម្អគណនេយេយភាពរបស់យើងចំពោះ 
សហគមន៍ ដេគូអនុវត្ត មា្ចេស់ជំនួយ និងសា្ថេប័ន 
ពាក់ព័ន្ធផេសេងទៀត។ ជផ្នេកមួយនេផេនការ 
នេះ និងដោយសារតេមានការបេេបេួលមូល 
និធិជំនួយ យើងនឹងបន្តស្វេងរកឱកាសក្នុង 
ការកៀរគរមូលនិធិដេលកំពុងមាន និងផ្នេក 
ផេសេងៗទៀតក្នុងការបង្កើតគំរូូអាជីវកម្មថ្មី  
បង្កើតភាពជដេគូថ្មី និងធ្វើឱេយកាន់តេមាន 
បេសិទ្ធភាពដល់ការងរដេលយើងធ្វើ ដើមេប ី
ឱេយការឆ្លើយតបរបស់យើងកាន់តេមាន 
បេសិទ្ធភាពជងមុន។ យើងនឹងគាំទេមជេឈ 
មណ្ឌលសិកេសាសេេវជេេវរបស់អង្គកការខណា 
ឱេយរីកចមេើន ជមជេឈមណ្ឌលដេលមានការ 
ទទួលសា្គេល់ទាំងថា្នេក់ជតិ និងអន្តរជតិ និង 
អាចទុកចិត្តបានសមេេប់ការសេេវជេេវផ្អេក
លើភ័ស្តុតាងវិទេយាសាសេ្ត និងមជេឈមណ្ឌល 
បច្ចេកទេសអង្គកការខណា ដើមេបីកេលម្អការ 
ផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសតាមរយៈការបេើបេេស់ 
ចំណេះដឹង និងជំនាញរបស់បុគ្គកលិកខ្លួន។  
យើងក៏នឹងសហការ និងគំាទេដល់ទីតំាងផ្តល់ 
សេវាសុខភាពសាធារណៈផងដេរដើមេបីកេលម្អ 
សិទ្ធិទទួលបានសេវាដេលមានគុណភាពល្អ 
និងមានតម្លេសមរមេយ។

ក្នុងពេលរៀបចំផេនការយុទ្ធសាសេ្តនេះ 

យើងបានពិគេេះជមួយកេុមបេឹកេសាភិបាល 
របស់យើង បុគ្គកលិកអង្គកការខណា មន្តេ ី
កម្មវិធីជតិ ដេគូអនុវត្ត មា្ចេស់ជំនួយ និងអ្នក 
ពាក់ព័ន្ធផេសេងទៀត។ ក្នុងពេលពិភាកេសាយើង 
ទទួលបាននូវការជមេុញ លើកទឹកចិត្ត និង 
បង្ហេញចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាេងខ្លេងំពីគេប់ផ្នេក 
ទាំងអស់ និងផ្តល់នូវចក្ខុវិស័យវេងា្ងេយ នា ំ
មកនូវការពិចារណាថ្មីដើមេបីកេលម្អកម្មវិធ ី
សមេេប់រយៈពេល ៥ ា្នេំបនា្ទេប់។ ការពិគេេះ 
យោបល់ទំាងនេះតមេវូឱេយយើងធ្វើការពិចារណា 
យា៉េងល្អិតល្អន់  ពេេះយើងរំពឹងចង់បញ្ចូល 
គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីៗ និងពងេីកឱកាស ដោយ 
រកេសាការផ្តេតទៅលើការងរដេលអាចធ្វើឱេយ 
អង្គកការខណាកាន់តេមានការទទួលសា្គេល់។  
យើងមានមោទនភាព និងទទួលសា្គេល់នូវការ 
ប្តេជ្ញេចិត្តរបស់សា្ថេប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដេល 
បានគាំទេអង្គកការខណាអស់រយៈពេល ២០ 
ា្នេំកន្លងមកនេះ ។ 

យើងសូមថ្លេងអំណរគុណចំពោះកម្មវិធ ី
ជតិ មា្ចេស់ជំនួយ ដេគូអនុវត្ត អង្គកការមិនមេន 
រដា្ឋេភិបាល និងសហគមន៍ដេលបន្តគាំទេ 
អង្គកការខណា។ កេុមការងរអង្គកការខណា 
ប្តេជ្ញេចិត្តបង្កើតយុទ្ធសាសេ្តនេះឱេយមានភាព 
រស់រវីក និងឆ្លើយតបតាមចក្ខុវិស័យ  
បេសកកម្ម និងគុណតម្លេរបស់យើង។  យើង 
មានការតំាងចិត្តខ្ពស់បើទោះជមិនដឹងថាមាន 
អ្វីដេលនឹងកើតមានឡើងក្នុងពេលខងមុខក ៏
ដោយ យើងមានទំនុកចិត្តលើលទ្ធភាពរបស ់
ដេគូរបស់យើង ថេមទាំងដឹងអំពីភាពចាំបាច ់
ក្នងុការរកេសាការងរដេលមានគុណភាពខ្ពស់។ 
យើងមានបុព្វសិទ្ធិក្នុងការកំណត់អាទិភាព 
ផេនការ យុទ្ធសាសេ្ត ដើមេបីសហគមន៍មាន 
សុខភាពល្អ កាន់តេរឹងមាំ និងមាននិរន្តរភាព
ជងមុនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជ។
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អំពី 
អង្គការខាណា

គោលនយោបាយ។ អង្គកការខណាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសមេបខ្លួន បង្កើតថ្មី ប្តេជ្ញេចិត្ត និង 
កសាងភាពជដេគូដ៏រឹងមាំ។ កិច្ចការនេះតេវូបានកេលម្អបន្ថេមទៀតដោយការអភិវឌេឍរចនាសម្ពន័្ធ  
និងកម្មវិធី ការគំាទេរបស់អង្គកការដេគូ និងបណា្តេញសហគមន៍ និងតាមរយៈការជឿទុកចិត្ត និងបេកប 
ដោយវិជ្ជេជីវៈ។ ដូច្នេះអង្គកការខណាបានកា្លេយជអង្គកការមិនមេនរដា្ឋេភិបាលក្នុងសេុកធំជងគេបំផុត
ដេលធ្វើការងរអេដស៍ៅក្នុងបេទេសកម្ពុជ។

ដោយសារការរីកាលដាលនេមេរោគអេដស៍មានការផ្លេស់ប្តូរ ការឆ្លើយតបរបស់អង្គកការខណាក ៏
បានផ្លេស់ប្តូរដេរ៖ ការបង្កេរ និងការថេទាំ ការបង្កើតបណា្តេញ ការពេយាបាល ការបង្កេរ ការគាំទេរបស ់
បេជពលរដ្ឋអគោលដៅ ការបង្កើតកម្មវិធីរួមបញ្ចលូ ការកាត់បន្ថយគេេះថា្នេក់ សេដ្ឋអកិច្ចគេសួារ ការសិកេសា 
សេេវជេេវ និងការបោះជំានឆ្ពេះទៅមុខទៀតលើតមេូវការផ្នេកសុខភាព និងការអភិវឌេឍកាន់តេ 
ទូលំទូលាយ។  ផេនការយុទ្ធសាសេ្តរបស់អង្គកការខណា (KSP15- 2011-2015) និងផេនការ 
យុទ្ធសាស្តេជមេុញខ្លេំងកា្លេ(Boosted KSP15-2013-2015) បានឆ្លុះបញ្ចេំងពីការផ្លេស់ប្តូរនេះៅ
ក្នុងគោលដៅយុទ្ធសាសេ្តទាំងបួន៖

ៅទសវតេសរ៍ា្នេ១ំ៩៩០ បេទេសកម្ពជុ 
គឺជបេទេស ៅកេេយសងេ្គកាមមួយដេល 
ហេដា្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ និងបា្ជេពលរដ្ឋអតេូវខិតខ ំ
ធ្វើការសា្តេរ និងងើបចេញពីផលប៉ះពាល់  
និងការជសះសេបើយ កេេយពីរបបបេល័យ 
ពូជសាសន៍ ហើយក៏មានអ្នកតេូវធ្វើបមា្លេស ់
ទីចេើនសេបជមួយនឹងអស្ថិរភាពនយោ 
បាយ។ ក្នុងបរិយាកាសនេះហើយដេល 
អង្គកការសម្ព័ន្ធភាពអន្តរជតិបេយុទ្ឋអនឹង 
មេរោគ/ជំងឺអេដស៍ ដេលមានមូលដា្ឋេន 
ៅចកេភពអង់គ្លេសបានមកបេទេសកម្ពជុ 
ដោយមានគោលបំណង បង្កើតវិធានការ 
ឆ្លើយតបក្នុងសហគមន៍ពេញលេញមួយ 
ចំពោះមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍។

គមេេងសាកលេបង របស់អង្គកការសម្ព័ន្ធ 
ភាពខ្មេរបេយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ (ខណា)  
តេូវបានបង្កើតឡើងៅា្នេំ១៩៩៦ ដើមេប ី
ធ្វើសកម្មភាពកេេម ជំនួយបច្ចេកទេសព ី
អង្គកការសម្ព័ន្ធភាពអន្តរជតិបេយុទ្ធនឹងជំង ឺ
អេដស៍។ ពីដំបូង គមេេងមានបុគ្គកលិកជតិ 
ចំនួនបួននាក់ ដោយមានការគាំទេផ្នេក 
គេប់គេង និងហិរញ្ញវត្ថុពីអង្គកការផេក។ 
គមេេងសាកលេបងបានចាប់ផ្តើមយា៉េង 
ាប់រហ័ស ពេមទាំងបានបណ្តុះបណា្តេល 
និងគាំទេដល់អង្គកការក្នុងសេុកចំនួនបេេំប ី
ឱេយអនុវត្តគមេេងបង្កេរ និងថេទាំមេរោគ 
អេដស៍ក្នុងសហគមន៍។ 

តាំងពីពេលចាប់ផ្តើម អង្គកការខណា 
ស្ថិតក្នុងតួនាទីរបស់ខ្លួន ជអ្នកផ្តល់ការ 
គំាទេដល់បណា្តេញដេគូអនុវត្ត តភា្ជេប់ពួកគេ 
ទៅក្នុងសហគមន៍ ដេលយើងផ្ដល់សេវា 
ជូន។ អង្គកការខណាក៏បានចាប់ផ្តើមធ្វើ 
ការងរកាន់តេជិតស្និទ្ធជមួយកម្មវិធីជត ិ
របស់រដា្ឋេភិបាល តាមរយៈកម្មវិធីថេទាំអ្នក 
ជំងឺអេដស៍ៅតាមសហគមន៍ និងៅតាម 
ផ្ទះ។ អង្គកការខណាបានបន្តធ្វើការរួមគា្នេ 
ជមួយសា្ថេប័នរដា្ឋេភិបាល ជសា្ពេនតភា្ជេប ់
ជមួយអង្គកការ សង្គកមសុីវិល ស្វេងរកការ 
គាំទេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហេសិទ្ធិរបស់កេុម 
គោលដៅ ដោយបន្ថេមការរួមចំណេកទៅ 
លើការអភិវឌេឍយុទ្ធសាសេ្តជតិ ផេនការ  
អាទិភាពជតិ  និងបន្តគំាទេដល់កិច្ចសន្ទនា  
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ៅក្នងុគោលដៅទី ១ និង គោលដៅទី២ មានការកើនឡើងនូវចំនួនកេមុគោលដៅដេល 
ទទួលបានការគាំទេ ក្នុងតំបន់គេបដណ្តប់របស់អង្គកការខណា ការអនុវត្តការផ្តួចផ្តើមថ្មីផ្នេក 
បច្ចេកទេសជចេើន កេេមគមេេង Flagship របស់ USAID និងមូលនិធិសកល និងការកេ 
សមេលួយុទ្ធសាសេ្តគោលនយោបាយកាត់បន្ថយគេេះថា្នេក់កាន់តេមានបេសិទ្ធភាព។ លទ្ធផល  
គួរឱេយកត់សមា្គេល់ក៏តេូវបានសមេេចផងដេរ ដើមេបីកេលម្អ ការបង្កេរ ការថេទាំ និងការគាំទេ 
ដល់សហគមន៍ តាមរយៈមន្តេីគាំទេសហគមន៍ និងអ្នកស្ម័គេចិត្តគាំទេសហគមន៍ ដេលធ្វើ 
ការងរដើមេបីកំណត់ស្វេងរក កត់តេេ និងនំាសេ្តដីេលមានផ្ទេពោះផ្ទកុមេរោគអេដស៍ និងដេគូ 
ដេលមានមា្នេក់មានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ទទួលបានសេវាបង្កេរជវិជ្ជមាន។ អង្គកការខណាបាន 
ពងេឹងការភា្ជេប់បណា្តេញបញ្ជូនជមួយនឹងសុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ ផេនការ 
គេសួារ ជំងឺកាមរោគ ការធ្វើតេស្ត និងផ្តល់បេកឹេសាដោយស្មគ័េចិត្ត និងរកេសាការសមា្ងេត់ ការបង្កេរ 
ការឆ្លងពីមា្តេយទៅកូន និងជំងឺរបេង។ អង្គកការខណាបានគាំទេដល់កម្មវិធីបង្កេរ ថេទាំ និង 
ពេយាបាលបន្ត ដេលតេូវបានជមេុញ តាមរយៈការបង្កើតគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីៗផ្នេកបច្ចេកទេស។ 

ៅក្នងុគោលដៅទី ៣ គមេេងមុខរបរគេសួារបានបង្កើតកេមុជួយខ្លនួឯង និងកេមុគំាទេ 
ដើមេបីផ្តល់អំណាចដល់សហគមន៍ដេលរងគេេះដោយមេរោគអេដស៍ បេកបដោយនិរន្តរភាព។ 
បង្កើនភាពមា្ចេស់ការក្នុងសហគមន៍ កេុមកម្ចី និងសនេសំបេេក់តាមភូមិ (VSL) តេូវបានបង្កើត 
ដោយមានសេ្តីជចេើនបានចូលរួមជសមាជិក។ អង្គកការខណាបានបង្កើតឱេយមាននូវទីតាំង 
បន្ថេមទីពីរទៀត សមេេប់កា្លេយជមជេឈមណ្ឌលសិកេសាសេដ្ឋអកិច្ចគេសួារ ៅខេត្តកំពង់ស្ពបឺន្ថេម 
លើទីតំាងទីមួយៅខេត្តកំពង់ា្នេងំ។ មជេឈមណ្ឌលទំាងពីរនេះបានដើរតួនាទី ជមជេឈមណ្ឌល 
គំរូូ និងជមណ្ឌលបង្ហេញ សមេេប់ការផ្តល់ការបណ្តុះបណា្តេលអំពីមុខរបរសេដ្ឋអកិច្ចគេួសារ 
និងការគេប់គេងធនធានពេមទាំងជកន្លេងបង្ហេញដល់កេុមគោលដៅដើមេបីទទួលបាន 
ជំនាញផេសេងៗ។ 

ៅក្នុងគោលដៅទី ៤ កម្មវិធីបណ្តុះបណា្តេលតេូវបានបង្កើតសមេេប់ការផ្តល់បេឹកេសា 
និងធ្វើតេស្តាមរកមេរោគអេដស៍ ដេលបានាប់បញ្ចូលគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីៗទៅក្នុងការធ្វើ 
តេស្តាមដេលជការធ្វើតេស្តរហ័សៅក្នុងសហគមន៍តាមរយៈការជោះចុងមេេមដេរក 
មេរោគអេដស៍ និងសា្វេយ ដេលគេប់គេង និងធ្វើដោយផ្ទេល់ដោយអ្នកផ្តល់បេឹកេសាជអ្នកស្ម័គេ 
ចិត្តៅតាមសហគមន៍  ហើយនេះក៏ជគំនិតផ្តួចផ្តើម និងជគំរូទីមួយៅក្នុងតំបន់អាសុ ី
បា៉េសុីហ្វិក ហើយតេូវបានធ្វើការចេករំលេកនូវបទពិសោធន៍ និងចងកេងជឯកសារ កាន់តេ 
ចេើន។ អង្គកការខណាបានគាំទេដល់ យុទ្ធវិធីគេប់គេងករណីសកម្ម ដេលបានរួមបញ្ចូល 
អ្នកសមេបសមេួលអ្នកគេប់គេងករណី (CMC) និងជំនួយការសេុកបេតិបត្តិ រួមជមួយនឹង 
អ្នកផ្តល់ការគេប់គេងករណីសកម្ម (ACM) ៅក្នងុសេកុបេតិបត្តទំិាងអស់ដេលតេវូបានគំាទេ 
ដោយគមេេង Flagship ដោយផ្តេតលើករណីដេលទើបតេរកឃើញថ្មីៗ  ជពិសេសក្នុង 
ចំណោមសេ្តីមានផ្ទេពោះ ក្នុងចំណោមទារកទើបកើតថ្មី ក្នុងចំណោមដេគូដេលមានមា្នេក ់

ផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺដេល 
មិនមកតាមដានជំងឺជប់លាប់ និងមិនសូវគោរព 
តាមការណេនាំ និងអ្នកជំងឺដេលមានជំងឺរបេងផង 
អេដស៍ផង។ មជេឈមណ្ឌលគំាទេបច្ចេកទេសបេចំា 
តំបន់ និងកេមុសេេវជេេវបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លេំង 
ទៅលើការធ្វើឱេយកាន់តេមានបេសទិ្ធភាពដល់ការធ្វើ 
ផេនការ ដោយផ្អេកលើភ័ស្តតុាង និងដើមេបីពងេឹង 
បេព័ន្ធព័ត៌មានសុខភាព ហើយៅា្នេំ២០១៥  
មជេឈមណ្ឌលសិកេសាសេេវជេេវរបស់អង្គកការខណា
តេូវបានបង្កើតឡើង។

ខណៈពេលដេលអង្គកការខណាបានសមេេច 
កិច្ចការដ៏ធំៅក្នុងផេនការយុទ្ឋអសាស្តេ ២០១១ 
ដល់២០១៥ ឬ KSP15 តាមរយៈការបន្តផ្តល ់
សេវាបង្កេរ ថេទាំ និងគាំទេក្នុងវិសាលភាពគួរឱេយ 
កត់សមា្គេល់ក្នុងចំណោមអ្នករស់ៅជមួយមេរោគ 
អេដស៍ និងកេុមបេឈមមុខ ដោយដឹកនាំនូវការ 
បង្កើតឱេយមាននូវគំនិត និងយុទ្ធវិធីថ្មីៗ និងកាន់តេ 
មានបេសិទ្ធភាពសមេេប់កម្មវិធីបង្កេរមេរោគអេដស៍ 
និងគំនិតផ្តួចផ្តើមសហគមន៍ ៅក្នុងផ្នេកផេសេងៗ 
ទៀតដូចជ ការធ្វើតេស្តរហ័សរកមេរោគអេដស៍  
និងគំនិតផ្តួចផ្តើមផេសេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការលើក 
កម្ពស់សេដ្ឋអកិច្ចគេួសារ។ ការថយចុះនេការផ្តល ់
មូលនិធិខងកេេសមេេប់ការឆ្លើយតបនឹងមេរោគ 
អេដស៍ៅថា្នេក់ជតិចាប់ពីា្នេំ២០១៤ ដេលមាន 
ន័យថា សេវាចាំបាច់នានា តេូវបានផ្តល់អាទិភាព  
ហើយចំណាយទំាងឡាយលើការគេប់គេងតេវូបាន 
កាត់បន្ថយគួរឱេយកត់សមា្គេល់។ ជលទ្ធផលយើង 
បានយកចិត្តទុកដាក់យា៉េងខ្លេំងដើមេបីបោះជំាន 
ទៅមុខឱេយកាន់តេល្អ និងបង្កើតនូវយុទ្ធសាសេ្តដេល 
មានបេសិទ្ធភាពបំផុត ៅពេលអង្គកការខណា 
បោះជំានទៅមុខក្នុងបេេំា្នេំបនា្ទេប់។

១ លើកម្ពស់កម្មវិធីមេរោគអេដស៍ដោយធ្វើសមា្មហរណកម្មកម្មវិធីផេសេងៗ 

២ លើកកម្ពស់សុខភាពសហគមន៍ ពាក់ព័ន្ធនឹង សុខភាពបន្តពូជ សុខភាពផ្លូវភេទ សុខភាពមាតា និងកុមារ និងជំងឺរបេង  

៣ គាំទេមុខរបរគេួសារឱេយបានរឹងមាំស្ថិតស្ថេរ 

៤ ពងេឹងសមត្ថភាពគេប់គេង និងឧត្តមភាពផ្នេកបចេ្ចកទេសៅក្នុងការបេយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ៅតាមសហគមន៍ 
និងការឆ្លើយតបនឹងបញ្ហេសុខភាព និងការអភិវឌេឍនានារបស់សហគមន ៍ 

ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអង្គកការាណា 

២០១៦-២០២០
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ផ្នការយុទ្ធសសាស្្ត២០១៦-២០២០ (KSP20)៖  
ការបោះជំហានទៅមុខ 

ដោយសារ ការឆ្លងមេរោគអេដស៍ថ្មីមានចំនួន 
តិច និងវិសាលភាពពេយាបាលខ្ពស់ អង្គកការខណា 
នឹងផ្តេតសំខន់ទៅលើការធានាថា មិនមាននរណា 
មា្នេក់តេូវបានបោះបង់ចោល ហើយបំពេញបន្ថេម 
ចនោ្លេះបេហោងនេសិទ្ធទិទួលបានសេវា។ ការបង្កេរ 
ការស្វេងរក ការពេយាបាល និងការពេយាបាលតេឹមតេូវ 
និងធ្វើឱេយកាន់តេមានបេសិទ្ធភាពបន្ថេមទៀត ខណៈ 
ដេលបទពិសោធន៍ពីការងរអេដស៍ និងជពិសេស 
ការចូលរួមរបស់សហគមន៍ នឹងតេូវបានបេើបេេស ់
ក្នុងផ្នេកផេសេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព និងការ 
អភិវឌេឍ។

បច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង (ICT) 

និងបណា្តេញទំនាក់ទំនងសង្គកម នឹងដើរតួនាទីមួយ 
កាន់តេសំខន់ៅក្នងុការឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដស៍ 
ក្នុងសេដ្ឋអកិច្ចគេួសារ និងក្នុងបញ្ហេផេសេងៗទាក់ទង 
ទៅនឹងសិទ្ធ។ ដោយសារអង្គកការខណាកសាង 
សមត្ថភាពរបស់អង្គកការសង្គកមសីុវិល អង្គកការខណា 
ក៏នឹងតេូវពងេឹងចំណេះដឹងបុគ្គកលិកខ្លួនឯងផងដេរ 
ដើមេបីស្វេងរកការគាំទេ ការអប់រំ ការសន្ទនា  
និងការអភិវឌេឍគោលនយោបាយឱេយកាន់តេមាន 
បេសិទ្ធភាព។ កេេពីការផ្តល់ការគាំទេដល់អ្នករស់ៅ 
ជមួយនឹងមេរោគអេដស៍ អង្គកការខណានឹង 
ស្វេងរកឱកាសផេសេងៗទៀត សមេេប់ផ្តល់ការគំាទេ 
ដល់កេមុងយរងគេេះផេសេងទៀត។ អង្គកការខណា 
ក៏នឹងផ្តេតទៅលើគំនិតផ្តួចផ្តើមបេកបដោយ 
និរន្តរភាព ដេលនឹងគាំទេឱេយមានភាពឯកាជេយ  
និងផ្តល់អំណាចដល់បុគ្គកលមា្នេក់ៗ សហគមន៍ 
និងទៅលើអង្គកការ។ 

ៅក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះ អង្គកការខណា 
ទទួលសា្គេល់ថា ខ្លនួអាចអភិវឌេឍមកដល់ចំណុចនេះ 
គឺដោយសារការគាំទេរបស់មា្ចេស់ជំនួយ សបេបុរស 
ជនខងកេេ និងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនផ្ទេល់ក្នុង 
ការអនុវត្ត និងគេប់គេងគមេេងធំៗទទួលបាន 
ជោគជ័យ។ ដោយសារអង្គកការខណាបោះជំាន  
ទៅមុខ អង្គកការតេូវពិចារណាអំពីបរិបទរីកចមេើន 

នេការអភិវឌេឍសង្គកម-សេដ្ឋអកិច្ចនេបេទេសកម្ពុជ និងការបោះជំានជបណ្តើរៗទៅកាន ់
បេទេស ដេលមានបេេក់ចំណូលមធេយមកមេិតទាប ដេលទីនោះការធា្លេក់ចុះនេជំនួយដល់ការ 
អភិវឌេឍផ្លវូការ (ODA) នឹងកើតឡើងដោយសារការមានមូលនិធិពីខងកេេតិចតួច  
យ៉ាេងហោចណាស់ៅក្នុងវិស័យមួយចំនួន រួមទាំងការគាំទេមូលនិធិឆ្លើយតបចំពោះ 
មេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ផងដេរ។ 

ទោះបីជអង្គកការខណាមានសា្ថេនភាពល្អបេសើរ និងបន្តបេមូល និងកៀរគរធនធានរបស់ 
មា្ចេស់ជំនួយពីខងកេេក៏ដោយ ក៏កិច្ចខិតខំបេឹងបេេងបន្ថេមទៀតនឹងតេូវធ្វើឡើង ដើមេបីបន្ត 
កសាងនិរន្តរភាពរបស់អង្គកការជពិសេស តាមរយៈការបង្កើតនូវគំនិតថ្មី និងឈរលើការ 
ឆ្លើយតបទៅនឹងតមេូវការគេប់ជេុងជេេយរបស់កេុមអ្នកទទួលផល  ពេមទាំងបង្កើតឱេយមាន 
គមេេងកម្មវិធី និងឱកាសផេសេងៗទៀត។ ការពិចារណារបស់អង្គកការខណាអំពីកតា្តេសង្គកម  
និងសេដ្ឋអកិច្ចកាន់តេទូលំទូលាយ និងការសិកេសាសេេវជេេវបេតិបត្តិនឹងបន្តផ្តល់នូវព័ត៌មានជ 
យុទ្ធសាសេ្តអំពរីបៀបដេលអង្គកការធ្វើការឆ្លើយតបយា៉េងមានបេសិទ្ធភាពបផំតុចំពោះតមេូវការ 
និងរួមចំណេកកេលម្អសុខភាព និងសុខមាលភាពរបស់បុគ្គកលមា្នេក់ៗ និងសហគមន៍។ ដោយ 
អនុវត្តតាមយុទ្ធវិធីនេះ អង្គកការខណាក៏អាចសមេបតាមការបេេបេួលនេបរិបទ គាំទេ និងរួម 
ចំណេកលើផេនការថា្នេក់ជតិ ផ្តេតទៅលើអាទិភាពក្នុងតំបន់ និងអន្តរជតិ និងពន្លឿនការរីក 
ចមេើនានទៅរកការសមេេចបាននូវគោលដៅអភិវឌេឍន៍បេកបដោយចិរភាព (SDGs)។

8 ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអង្គកការាណា 

២០១៦-២០២០



គុណតម្ល្ស្នូល

 ប្សិទ្ធសាព និងប្សិទ្ធសផល៖ អង្គកការខណាបេឹងបេេងជនិច្ចដើមេបីធ្វើឱេយកម្មវិធី 
អនុវត្តចំណាយកាន់តេតិច តេទទួលបានបេសិទ្ធផលខ្ពស់ ដោយឈរលើវិជ្ជេជីវៈ  
ការទទួលខុសតេូវ និងមាននិរន្តរភាព។

 ការរៀនសូត្ និងការច្ករំល្ក៖ អង្គកការខណាផ្តល់ និងបេើបេេស់ការសេេវជេេវ 
ផ្អេកលើភ័ស្តតុាង គំនិតផ្តចួផ្តើមថ្មីៗ  និងការសាកលេបងគំនិតថ្មីៗ  និងបញ្ចលូចំណេះ 
ដឹង និងការអនុវត្តល្អទៅក្នងុការងរទំាងអស់របស់យើង។ លទ្ធផលរកឃើញ និង 
ការសេេវជេេវរបស់អង្គកការខណាតេូវបានបេើបេេស់ និងផេសព្វផេសាយដើមេបីកសាង 
ចំណេះដឹងរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

 អភិបាលកិច្ចល្អ៖ អង្គកការខណាមានវត្តមានដើមេបីផលបេយោជន៍សហគមន៍ដេល 
ខ្លួនផ្ដល់សេវា ដោយហេតុនេះាល់ការទំនាក់ទំនង និងការបេតិបត្តិការងររបស ់
យើង គឺធ្វើដោយមានតមា្លេភាព និងបេកបដោយគណនេយេយភាព។ 

 អង្គកការខណាជួយកសាងសមត្ថភាពរបស់សហគមន៍ និងអង្គកការផេសេងទៀត ដើមេបី 
បង្កើតទមា្លេប់នូវការអនុវត្តទាំងនេះ។

 ការសហការ និងាពជដ្គូ៖ អង្គកការខណាជឿថា បញ្ហេ និងរឿងសំខន់ៗដេល 
តេវូធ្វើការដោះសេេយគឺ ទទួលបានពីការចូលរួមមតិយោបល់របស់សា្ថេប័នពាក់ព័ន្ធ 
ចេើន ដេលមានបទពិសោធន៍ ហើយអង្គកការខណាបានទទួលនូវផលបេយោជន៍ 
ទាំងនេះ ដោយសារការទំនាក់ទំនងដេលបង្កើតឡើងជមួយសហគមន៍ អង្គកការ 
នានា និងសា្ថេប័នរដា្ឋេភិបាល។

 សមធម៌យ្នឌ័រ៖ អង្គកការខណាលើកកម្ពស់ឱេយមានសិទ្ធទទួលបានបេកបដោយ 
សមធម៌នូវសេវា រួមទាំងការចូលរួម និងភាពជអ្នកដឹកនាំៅគេប់កមេិត។ កេុម 
ការងរអង្គកការខណា ធ្វើការងរដើមេបីកាត់បន្ថយគមា្លេតយេនឌ័រៅក្នងុសង្គកម និង 
ដើមេបីបញ្ចប់អំពើហិងេសា និងវិសមភាពអំណាចៅក្នងុាល់ការទំនាក់ទំនងផេសេងៗ។

 ាពផ្ស្ងៗគ្ន៖្ អង្គកការខណាគំាទេសិទ្ធរបស់កេមុអ្នកសេឡាញ់ភេទដូចគា្នេ បុរស  
សេឡាញ់បុរស អ្នកសេឡាញ់ទំាងពីរភេទ កេមុប្លេងភេទ និងកេមុអន្តរភេទ (LGBTI) 

និងកេុមងយរងគេេះផេសេងទៀត ដើមេបីបង្កើតការយល់ដឹង និងការគោរពភាព 
ផេសេងៗគា្នេឱេយកាន់តេរឹងមាំ។ អង្គកការខណាក៏នឹងបន្តខិតខំធ្វើឱេយមានឥទ្ធិពលទៅ 
លើគោលនយោបាយដេលជមេុញ និងបង្កើតឡើងសមេេប់ផលបេយោជន ៍
ទាំងអស់គា្នេ។

ចក្ខុវិស័យ ប្សកកម្ម និងគុណតម្ល្ស្នួល
ដោយចងចាំក្នុងចិត្តនូវជំនឿស្នូលរបស់អង្គកការ អង្គកការខណាបាន 

ធ្វើការកេសមេួលចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម និងគុណតម្លេរបស់ខ្លួនដើមេបីឆ្លុះ 
បញ្ចេំងអំពីការរួមចំណេករបស់អង្គកការក្នុងរយៈពេល ២០ ា្នេំកន្លងមកនេះ  
និងដើមេបីសមេបខ្លួនទៅតាមពេលបច្ចុបេបន្នដេលកើតឡើងៅក្នុងបរិបទនេ 
បេទេសកម្ពុជ និងដើមេបីបន្តអភិវឌេឍន៍ខ្លួនឯង ៅក្នុងការរួមចំណេក 
លើការពងេីកតួនាទីកាន់តេទូលំទូលាយទៅក្នុងវិស័យ សុខភិបាល  
និងវិស័យអភិវឌេឍន៍។

ចក្ខុវិស័យ

អង្គកការខណាបេេថា្នេ បេទេសកម្ពុជមួយដេល 
ផ្តល់ការគាំទេដល់ភាពជមា្ចេស់ និងភាពអង់អាច 
ដល់សហគមន៍ដេលបេជពលរដ្ឋអទាំងអស់ទទួល 
បាន ដោយសមធម៌ នូវសេវាសុខភាព សេវាពាក់ព័ន្ធ 
នឹងមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ ដេលមានគុណភាព  
និងឱកាសអភិវឌេឍន៍នានាបេកបដោយនិរន្តរភាព។

ប្សកកម្ម

អង្គកការខណានឹងបន្តតួនាទីជអ្នកនាំមុខ 
ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដស៍ ក្នុងពេល 
ជមួយនឹងការឆ្លើយតប និងការរួមចំណេក  
ក្នងុតមេវូការទូលំទូលាយផ្នេកសុខភាព  
និងផ្នេកអភិវឌេឍន៍។

ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអង្គកការាណា 
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គោលដៅ

រួមចំណេកលុបបំបាត ់
ការឆ្លងមេរោគអេដស៍ថ្មី ពងេឹង 
បេព័ន្ធសុខភិបាល និងការ 
សមេេចបានការទទួលសេវា 
សុខភាពជសាកល (UHC)។

កសាងសមត្ថភាពឆ្លើយតប 
របស់សហគមន៍តាមរយៈ 
ការអភិវឌេឍបេព័ន្ធសា្ថេប័ន និង 
បេព័ន្ធសហគមន៍ដេលមាន 
និរន្តរភាព

ពងេឹងសមត្ថភាពសា្ថេប័ន 
និងសមត្ថភាពបច្ចេកទេស  
អង្គកការខណា និងអង្គកការ 
សង្គកមសុីវិល

លើកកម្ពស់ភាពផេសេងៗគា្នេ 
សិទ្ធ និងសមភាពយេនឌ័រ

២ ៣ ៤១

រួមចំណេកលុបបំបាត់ការឆ្លងមេរោគអេដស៍ថ្មី ពងេឹងបេព័ន្ធ 
សុខភិបាល និងការសមេេចបានការទទួលសេវាសុខភាពជសាកល 
(UHC)។

គោលបំណង និងយុទ្ធសាសេ្ត ៖
១. បង្កេរការឆ្លង និងចម្លងមេរោគអេដស៍ថ្មី។

ក. បង្កើនការអនុវត្តការពេយាបាលជការបង្កេរ (TasP) ក្នុងចំណោម 
អ្នករស់ៅជមួយមេរោគអេដស៍ (PLHIV) ជពិសេស ដេគូដេល 
មានមា្នេក់ផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងសេ្តីមានផ្ទេពោះដេលផ្ទុកមេរោគ 
អេដស៍។

ខ. ធានាឱេយមានយន្តការបេកបដោយបេសិទ្ធភាព ក្នុងការលុបបំបាត់  
ការឆ្លងពីមា្តេយទៅកូន (MTCT) ដើមេបីានទៅដល់ជំនាន់មួយ 
ដេលគា្មេនជំងឺអេដស៍ (ដូចជជមេើស B+)។

គ. បង្កើនការបេើបេេស់បេព័ន្ធបច្ចេកវិទេយាព័ត៌មានវិទេយា និងទំនាក់ទំនង 
(ICT) រួមទំាងការបេើបេេស់ បណា្តេញទំនាក់ទំនងសង្គកម សមេេប់ 
កេុមគោលដៅ ដេលបេឈមមុខខ្ពស់ (KP) ក្នុងការឆ្លងមេរោគ 
អេដស៍។

២. កេលម្អការស្វេងរកករណីថ្មី ការពេយាបាល និងការបេកាន់ខ្ជេប ់
ការពេយាបាល

ក. កំណត់កេមុគោលដៅដេលបេឈមមុខខ្ពស់ក្នងុការឆ្លង 
មេរោគអេដស៍ និងខិតទៅជិតពួកគេតាមរយៈយុទ្ធវិធីថ្មីៗ ។

ខ. គំាទេការពងេកីយុទ្ធវិធីជមេញុខ្លេងំកា្លេការគេប់គេងករណីសកម្ម 
ដេលមានលក្ខណៈរួមបញ្ចលូគា្នេ (B-IACM)។

គ. គំាទេគុណភាពសេវាៅតាមកន្លេងផ្តល់សេវាថេទំា។

៣. បង្កើនការបេើបេេស់សេវាសុខភាព

ក. ធានាធ្វើឱេយវេទិកាផ្តល់យោបល់មានដំណើរការល្អសមេេប់អ្នក 
បេើបេេស់ និងអ្នកផ្តល់សេវា។

ខ. ជមេុញ និងលើកកម្ពស់នូវការបេើបេេស់សេវាៅតាមសហគមន ៍
(តាមរយៈការធានាអំពីគុណភាពសេវា និងការកេលម្អផេសេងៗ 
ទៀត)។

គ. ពងេឹងព័ត៌មានសុខភាពផ្អេកលើភ័ស្តុតាង ដើមេបីរួមចំណេកធ្វើឱេយ 
មានបេព័ន្ធមួយដេល មានភាពសីុសង្វេក់ និងសេបគា្នេ មានលក្ខណៈ 
បេសើរជងមុន។

៤. ធ្វើឱេយបេសើរ និងធ្វើការកេលម្អការទទួលបានការថេទាំសុខភាព
បេកបដោយសមធម៌

ក. លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិ និងទំនួលខុសតេូវរបស់អ្នកជំងឺ 
និងអ្នកផ្តល់សេវាចំពោះការថេទាំសុខភាព និងជមួយយន្តការ 
ការពារសង្គកម (ដូចជ ប័ណ្ណជនកេីកេ និងមូលនិធិសមធម ៌
សុខភាព (HEF) ៅកេេមគំរូូនេគមេេង អប់រំបង្កេរ ថេទាំ និង 
គាំទេៅតាមសហគមន៍ (CBPCS)។ 

ខ. បង្កើននិងជំរុញនូវការបេើបេេស់រចនាសម្ព័ន្ធសុខភិបាល និងមិន 
មេនសុខភិបាលដេលមានៅតាមសហគមន៍  ដេលមានសេេប ់
ដើមេបីបង្កើនការទទួលបានការថេទំាសុខភាពសមេេប់ទំាងអស់គា្នេ។

គ. បេមូលផ្តុំកមា្លេំង និងធ្វើការងរជមួយដេគូ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ 
សំខន់ៗ ដើមេបីបង្កើននូវគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីៗដេលពាក់ព័ន្ធនឹងការ 
ផ្តល់ការថេទាំសុខភាព និងយន្តការគាំពារសុខភាពសង្គកមដេល
មានតម្លេសមរមេយ និងទទួលយកបាន។

គោលដៅទី ១៖ គោលបំណង យុទ្ធសាសេ្ត និងសូចនាករ
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ផ្នេកនេការរួមចំណេក
អង្គកការខណានឹងពងេីកទំហំការងរ និងសា្នេដេកាលពីមុន និងបន្ត 

គំាទេគមេេងផ្តចួផ្តើម កម្ពជុ៣.០ ដេលជការឆ្លើយតបជអាទិភាពមួយ 
ដេលឆ្ពេះទៅរក ការលុបបំបាត់ការឆ្លងមេរោគអេដស៍ថ្មី ពេមទាំងការ 
កាត់បន្ថយអតេេឈឺ និងអតេេសា្លេប់ដោយសារមេរោគអេដស៍ៅក្នុង 
បេទេសកម្ពុជ តេឹមា្នេំ២០២៥។ កេុមការងររបស់អង្គកការខណា នឹង 
ផ្តល់កញ្ចប់សេវាកម្មមួយ ដេលមានលក្ខណៈ និងសេបទៅតាមគោល 
នយោបាយជតិនានា  ជពិសេសយុទ្ធសាស្តេជមេុញខ្លេំងកា្លេនេការគេប ់
គេងករណីសកម្មដេលរួមបញ្ចលូគា្នេ (B-IACM)។ ការបង្កើតថ្មផី្នេកបច្ចេក 
វិទេយានឹងតេូវបានបេើបេេស់  រួមជមួយនឹងយុទ្ធវិធីបង្កើតថ្មីផេសេងទៀត  
មានជអាទិ៍ ការតាមដានកមេតិបេឈម  ការវាយតម្លេកមេតិបេឈមនឹង 
ការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ការចងកេងព័ត៌មាននេករណីអ្នករស់ៅជមួយ 
មេរោគអេដស៍ការបេើបណា្តេញមិត្តដើមេបីស្វេងរកមិត្ត និងសកម្មភាពផេសេង 
ទៀតដេលតេូវបានផ្តួចផ្តើមដោយគមេេងផ្លេកសុីបដេលមានការគាំទេ
មូលនិធិពី USAID។ ការបង្កើតនិងយុទ្ធវិធីថ្មទំីាងនេះនឹងតេវូបានបេើបេេស់1 
និងធ្វើការកេលម្អបន្ថេមទៀតដើមេបីស្វេងរកករណីមេរោគអេដស៍ថ្ម ីពងេកី 
វិសាលភាពការផ្តល់សេវាៅតាមសហគមន៍សមេេប់ការបង្កេរ និងការធ្វើ 
តេស្តាម ការបង្កើនការពេយាបាល និងថេទាំ និងរកេសាបុគ្គកលមា្នេក់ៗក្នុង 
បេព័ន្ធពេយាបាលដើមេបីកាត់បន្ថយកំាប់មេរោគក្នុងាមឱេយៅកមេិត 
ទាប។ គំរូូសកម្មភាពដេលតេូវបានសាកលេបងបានជោគជ័យនឹងដាក ់

ឱេយអនុវត្តន៍ៅតាមតំបន់ផេសេងទៀតតាមរយៈមូលនិធិសាកល។

ដើមេបីរួមចំណេកពងេងឹបេព័ន្ធសុខភិបាល អង្គកការខណានឹងបន្តដើរ 
តួនាទីគំាទេ តាមរយៈ ជំនួយបច្ចេកទេស និងបង្កើតបន្ថេមទៀតនូវគំនិត 
ផ្តួចផ្តើមថ្មីៗ ក្នុងគោលបំណងធ្ចើឱេយបេសើរឡើងគុណភាពសេវា ដើមេប ី
បង្កើនចំនួនអ្នកជំងឺ និងកមេតិនេការពេញចិត្តសមេេប់អ្នកដេលបេើសេវា 
សុខភាព។ ដើមេបីបំពេញការងរនេះ អង្គកការខណានឹងបង្កើតកម្មវិធីដើមេបី 
លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធ ិនិងទំនួលខុសតេវូសមេេប់អ្នកជំងឺ និង 
អ្នកផ្តល់សេវាៅតាមគេះឹសា្ថេនផ្តល់សេវាថេទំាសុខភាព និងកំណត់ទីតំាង 
អ្នកដេលរស់ៅជមួយមេរោគអដស៍ដេលមានតមេូវការខ្លេំងបំផុត  
និងអ្នកដេលមានសា្ថេនភាពជំងឺហ្នឹងហ្ន និងជមេុញឱេយទទួលបានប័ណ្ណជន 
កេកីេ ជមួយនឹងការបន្តគំាទេបន្ថេមទៀតដល់ ការកំណត់ស្វេងរកគេសួារ 
កេីកេដេលមានសិទ្ធិទទួលបានការគាំទេផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាសង្គកម 
ផេសេងទៀត ដើមេបីឱេយពួកគេទទួលបានសេវាសុខភាពសាធារណៈបានល្អ 
បេសើរជងមុន។ ដោយមានការកាត់បន្ថយមូលនិធិកម្មវិធីមេរោគអេដស៍ 
ជបន្តបនា្ទេប់ អង្គកការខណានឹងស្វេងរកវិធីសាស្តេរួមបញ្ចូលមូលនិធ ិ
សមធម៌សុខភាព (បច្ចុបេបន្នមិនតេូវបានផ្តល់មូលនិធិគាំទេដល់កមេិត 
មួយដេលឆ្លើយតបទៅនឹងតមេូវការនេការថេទាំជអចិន្តេេយ៍ របស់អ្នក 
រស់ៅជមួយមេរោគអេដស៍) ជមួយបេព័ន្ធកម្មវិធីបេយុទ្ធបេាំងនឹង
មេរោគអេដស៍ដេលមានលក្ខណៈសេបគា្នេ ទៅក្នុងគំរូូូនេគមេេងកម្មវិធី 
CBPCS2។

1.  ការបង្កើតថ្មផី្នេកបច្ចេកទេសបច្ចបុេបន្នរួមមាន៖ ឧបករណ៍វាយតម្លេលើកមេតិបេឈមនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ដោយបេើថាប្លេតក្នងុកញ្ចប់កម្មវិធី SMARTgirl, MStyle និងSrey Sros mHealth (រួមមាន MyCommunity 

ដេលជបណ្តុវំេបសាយ និងទំព័រទំនាក់ទំនងសង្គកម ដេលផ្តល់ព័ត៌មានអំពីទីតំាងសេវាមានលើផេនទីអេឡិចតេនិូក លិខិតបញ្ជនូដេលអាចទាញយកបានតាមបេព័ន្ធអេឡិចតេនិូក ដំណឹង និងព័ត៌មានអំពីមេរោគអេដស៍ 
និងការវាយតម្លេបុគ្គកលដោយផ្ទេល់អំពីកមេតិបេឈមនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍) និងVoice4U (បេព័ន្ធឆ្លងឆ្លើយជសំឡេងដេលផ្តល់ដល់អ្នកៅទូរស័ព្ទនូវការបេឹកេសាយោបល់ផ្ទេល់ ព័ត៌មានអំពីមេរោគអេដស៍  
និងសុខភាពតាមតមេូវការ ពេមទាំងការរំឭកអំពីការលេបថា្នេំ និងការណាត់ជួប)។

2. ចាប់ពីា្នេំ២០១៨ ការគេប់គេង និងការផ្តល់សេវា CBPCS តេូវបានរំពឹងថានឹងតេូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធថេទាំសុខភាពបឋមក្នុងមូលដា្ឋេនដេលមានសេេប់៖ មណ្ឌលសុខភាព គណៈកមា្មេធិការគេប់គេង 
មណ្ឌលសុខភាព និងកេុមទេទេង់សុខភាពភូមិ។ ជផ្នេកមួយនេដំណើរការសមា្មហរណកម្មនេះ អង្គកការខណានឹងផ្តួចផ្តើមកិច្ចពិភាកេសាជមួយកេសួងសុខភិបាលស្តីពីសកា្តេនុពល និងដំណើរការនេការធ្វើ  
សមា្មហរណកម្ម CBPCS ទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធថេទាំសុខភាពបឋមក្នុងមូលដា្ឋេន។

សូចនាករដេលតេូវបានជេើសរីស៖
• % នេស្តេី បមេើការៅតាមសេវាកមេសាន្ត (EW) ាយការណ៍អំពីការបេើបេេស់សេេមអនាម័យបានតេឹមតេូវ និងជប់លាប់ជមួយ

ភ្ញៀវក្នុងរយៈពេល ៣ ខេកន្លងទៅ
• % នេកេុមបុរសសេឡាញ់បុរស (MSM) និងកេុមប្លេងភេទ (TG) ាយការណ៍អំពីការបេើបេេស់សេេមអនាម័យបានតេឹមតេូវ  

និងជប់លាប់ជមួយដេគូជបុរសក្នុងរយៈពេល ៣ កន្លងទៅ
• % អ្នករស់ៅជមួយមេរោគអដស៍ ពេញវ័យបន្តស្ថិតក្នុងសេវាថេទាំ និងពេយាបាលកេេយពេលទទួលការពេយាបាលដោយឱសថ

បេាំងមេរោគអេដស៍ (ART) បាន១២ ខេ
• % អ្នករស់ៅជមួយមេរោគអដស៍ ដេលកំពុងទទួលការពេយាបាលដោយឱសថបេាំងមេរោគអេដស៍ដោយមានកំាប់វីរុស  

< ១០០០ copies / ml ក្នុងរយៈពេល ១២ ខេកន្លងទៅ
• % អ្នកទទួលផលឬកេុមគោលដៅ ដេលតេូវលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងៅកេេមកម្មវិធីរបស់អង្គកការខណា បានទទួលប័ណ្ណ 

បញ្ជេក់ជជនកេីកេ

ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអង្គកការាណា 
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គោលដៅទី ២ ៖ គោលបំណង យុទ្ធសាសេ្ត 
និងសូចនាករ

កសាងសមត្ថភាពឆ្លើយតបរបស់សហគមន៍ តាមរយៈការអភិវឌេឍ 
បេព័ន្ធសា្ថេប័ន និងបេព័ន្ធសហគមន៍ដេលមាននិរន្តរភាព

គោលបំណង និងយុទ្ធសាសេ្ត
១. បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានចំណូល និងធនធានហិរញ្ញវត្ថផុេសេងទៀត

ក. ផ្តល់ជំនាញដំាដុះ ចិញ្ចមឹសត្វ និងគេប់គេងហិរញ្ញវត្ថដុល់សហគមន៍។

ខ. ជមេញុបង្កើនឥរិយាបថសនេសំបេេក់តាមរយៈគំរូសនេសំបេេក់ VSL។

គ. ផ្តល់ការគាំទេឱេយមានទំនាក់ទំនងជមួយគេឹះសា្ថេនហិរញ្ញវត្ថុដេល
គួរឱេយទុកចិត្ត និងគាំទេជមេើសផេសេងទៀត។

ឃ. បេើបេេស់ជំនាញអង្គកការខណាជមួយគំនិត និងគំរូកម្មវិធីថ្មីៗ 
ដើមេបីគាំទេការទទួលបានធនធានហិរញ្ញវត្ថ។ុ

២. បង្កើនឱកាសការងរសមេេប់សមាជិកសហគមន៍

ក. គំាទេឱេយទទួលបានការបណ្តះុបណា្តេលវិជ្ជេជីវៈដើមេបីបង្កើន 
លទ្ធភាពទទួលបានការងរ។

ខ. ជមេញុការជួយស្វេងរកការងរដោយសហការជមួយនិយោជក 
និងទីភា្នេក់ងរការងរដេលមានសកា្តេនុពល។

គ. ផ្តល់បេកឹេសាយោបល់ផ្នេកមុខរបរ និងជំនាញស្វេងរកការងរ។

៣. បង្កើនលទ្ធភាពសមេបខ្លនួតាមការបេេបេលួអាកាសធាតុ និងកាត់ 
បន្ថយានិភ័យនេគេេះមហន្តាយ ដល់សហគមន៍ដេលរងផល 
ប៉ះពាល់

ក. បង្កើនការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នេការបេេបេលួអាកាសធាតុ 
និងការសមេបខ្លួន តាមរយៈការបញ្ជៀបក្នុងកម្មវិធីរបស់អង្គកការ 
ខណា។

ខ. ផ្តល់ការកសាងជំនាញអំពីការសមេបខ្លួន តាមការបេេបេួល 
អាកាសធាតុដើមេបីធានាសន្តិសុខសេបៀង និងអាារូបត្ថម្ភ។

គ. អនុវត្តកម្មវិធីកាត់បន្ថយានិភ័យគេេះមហន្តាយតាមសហគមន៍ 
(CDRR)3 ៅក្នងុតំបន់ការងររបស់អង្គកការ ខណាដេលមាន 
ានិភ័យគេេះមហន្តាយ។

ឃ. ជមេញុការផេសារភា្ជេប់ និងភាពជដេគូរបស់អង្គកការខណាជមួយ 
ដេគូ និងផ្នេកពាក់ព័ន្ធសំខន់ៗ ដេលមានសេេប់ ៅក្នងុវិស័យ 
កាត់បន្ថយានិភ័យគេេះមហន្តាយ។

៤. ជមេុញការទទួលបានសេវាមានគុណភាពល្អ និងមានតម្លេ 
សមសេប តាមរយៈការផ្តល់់សេវាសុខភាពសហគមន៍  
ដេលតេូវបានគាំទេដោយអង្គកការខណា

ក. ធ្វើជគំរូជួយជមេុញ និងសមេបសមេួលគុណភាព តាមរយៈ 
គំនិតផ្តួចផ្តើមសេវាសុខភាពសហគមន៍ (បេកបដោយវិជ្ជេជីវៈ 
មានកេមសីលធម៌ និងសេវាកម្មល្អ)។

ខ. គាំទេការផេសារភា្ជេប់ និងការបញ្ជូនបេកបដោយការទទួលខុសតេូវ
ទៅកាន់សេវាសុខភាពដទេផេសេងទៀត។

ផ្នេកនេការរួមចំណេក
ក្នុងអំឡុងពេលបេតិបត្តិផេនការយុទ្ធសាសេ្ត KSP15 តាមរយៈ 

ការគាំទេផ្នេកមូលនិធិពីគណៈកម្មការអឺរ៉ុប មូលនិធិសកល គមេេង 
USAID-Flagship និងគមេេង USAID-SAHACOM អង្គកការខណា 
បានពងេឹងសហគមន៍ ដេលរងការប៉ះពាល់ដោយមេរោគអេដស៍ទទួល 
យកតួនាទីជអ្នកដឹកនាំកាន់តេរឹងមាំក្នុងការឆ្លើយតបមេរោគអេដស ៍
សុខភាព សេដ្ឋអកិច្ចគេសួារ និងស្វេងរកការគំាទេ ទោះបីជកម្មវិធីសេដ្ឋអកិច្ច 
គេួសារបានបញ្ចប់តេឹមចុងា្នេំ២០១៥ អង្គកការខណាបានទាញយកបទ  
ពិសោធន៍ពីភាពជោគជ័យ និងចំណេះដឹងដេលទទួលបានដើមេបីបង្កើន 
កិច្ចខិតខំបេឹងបេេងក្នុងរយៈពេលបេេំា្នេំខងមុខទៀត និងស្វេងរកយុទ្ធ 
វិធីបេកបដោយនិរន្តរភាពផេសេងទៀតក្នងុការផ្តល់ការគំាទេ ដល់អ្នករស់ៅ 
ជមួយមេរោគអេដស៍ ក៏ដូចជសមាជិកសហគមន៍ផេសេងទៀតដេលមាន 
តមេូវការផ្នេកសុខភាព និងសេដ្ឋអកិច្ចគេួសារឱេយកាន់តេបេសើរ។ កេុម 
ការងរអង្គកការខណាបន្តប្តេជ្ញេចិត្តខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌេឍយុទ្ធវិធីតាមបេប 
ចូលរួមថ្មីៗ ដេលនឹងផ្តល់ដល់បុគ្គកល និងកេុមសហគមន៍ដេលមានភាព 
ឯកាជេយផ្នេក ហិរញ្ញវត្ថុ មានចំណេះដឹង ទទួលបានការបណ្តុះបណា្តេល  
និងទទួលបានអំណាចបន្ថេមទៀត។ អង្គកការខណានឹងបន្ថេមគំនិត 
ផ្តួចផ្តើមដើមេបីជួយបង្កើនចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពរបស់សមាជិក 
សហគមន៍ក្នងុផ្នេកហិរញ្ញវត្ថ ុនិងការសនេសំបេេក់ ដោយទំនាក់ទំនងជមួយ 
គេឹះសា្ថេនហិរញ្ញវត្ថុនានាដេល អាចទុកចិត្តបាននិងផ្តល់ការគាំទេដល ់
កេុមសនេសំបេេក់តាមបេប VSL។

អង្គកការខណា នឹងស្វេងរកឱកាសថ្មីៗដោយផេសារភា្ជេប់បុគ្គកលមា្នេក់ៗ 
ទៅកាន់វិទេយាសា្ថេនបណ្តុះបណា្តេលវិជ្ជេជីវៈ និងដោយសហការជមួយ 
អង្គកការដេគូនានាក្នងុការជួយស្វេងរកការងរ។ កេមុការងរអង្គកការខណា 
បន្តនូវទឹកចិត្តខ្ពស់របស់ខ្លួន ក្នុងការបង្កើនសកា្តេនុពលរបស់សមាជិក 
សហគមន៍ លើការស្វេងរកកន្លេងធ្វើការដេលមានគុណភាព ដេល 
បេើបេេស់ និងបង្កើនជំនាញការងរ។ ដើមេបីជមេញុកម្មវិធីសេដ្ឋអកិច្ចគេសួារ 
ឱេយកាន់តេខ្លេំងបន្ថេមទៀត អង្គកការខណានឹងស្វេងរកយន្តការដើមេប ី
បង្កើនការយល់ដឹង របស់សហគមន៍អំពីវិធីល្អក្នុងការសមេបខ្លួន តាម 
ការបេេបេួលអាកាសធាតុ និងបរិសា្ថេន និងអនុវត្តកម្មវិធ ីCDRR តាម 
រយៈកម្មវិធីបណ្តុះបណា្តេលដេលខ្លួនមានរួចហើយ ដើមេបីជួយសហគមន៍
ឱេយបង្កើតផេនការសេបតាមបរិបទរបស់ពកួគេ។

3. កម្មវិធី CDRR គំាទេភាពសុាេរំបស់សហគមន៍បេឈមមុខនឹងមហន្តាយធម្មជតិ ដោយចាប់ផ្តើមគមេេងបង្ហេញ ដេលជួយកំណត់ថាតើវិធានការបង្កេរឬកាត់បន្ថយមួយណាដេលមានបេសិទ្ធភាពបំផុត។  
គមេេងក៏ដោះសេេយចនោ្លេះបេហោងនេចំណេះដឹងៅក្នងុតំបន់អំពីវិធានការមានបេសិទ្ធភាព ដោយបង្កើតយន្តការមួយដើមេបីតាមដានបទពិសោធន៍ដេលទទួលបានអំពីការគេប់គេងានិភ័យនេមហន្តាយឱេយ  
បានកាន់តេល្អបេសើរ និងការវាស់វេងលទ្ធផល។ (http://www.acdi-cida.gc.ca/cidaweb/cpo.nsf/vWebCCEn/36ECFB2CE06D7B8585257C8C003D0F63)

12 ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអង្គកការាណា 
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ដោយសារវដ្តមូលនិធិបច្ចុបេបន្នរបស់គមេេង USAID-HIV/AIDS 
Flagship និងមូលនិធិសកល នឹងបញ្ចប់ៅចុងា្នេំ២០១៧ ដេលជ 
ានិភ័យចំពោះនិរន្តរភាពនេគំនិតផ្តចួផ្តើម និងសេវាសុខភាព សហគមន៍ 
សំខន់មួយចំនួន  អង្គកការខណា នឹងស្វេងរក វិធីល្អបំផុតដើមេបីធានា 
បន្តគំរូសេវាសុខភាព សហគមន៍ នឹងបានជេើសរីសទីតាំងសមសេប  
(ឧទាហរណ៏គ្លីនិកឈូកស និងMEC) តាមរយៈភាពជអ្នកដឹកនាំរបស ់
ខ្លួនៅក្នុងវិស័យអភិវឌេឍសា្ថេប័ន និងអាជីវកម្ម ការកៀរគរមូលនិធិ 
ការគេប់គេង ធនធាន និងអភិបាលកិច្ច។

អង្គកការខណាក៏នឹងបេើបេេស់សមត្ថភាពមានសេេប់របស់ខ្លួន ក្នុង 
ការសាកលេបងបង្កើត និងអនុវត្តគមេេងថ្មីៗ និងចម្លងគំរូូថ្មីៗទាំងនោះ 
ដើមេបីស្វេងរកធនធានមូលនិធិផេសេងទៀត ដោយបង្កើតឱេយមានជគំរ ូ
មួយដេលមាននិរន្តរភាព និងដេលមានការគេប់គេងដោយផ្ទេល់ 
ការអនុវត្ត និងការរួមគំនិតអំពីសហគមន៍។ 

សូចនាករដេលតេូវបានជេើសរីស៖
• % សហគមន៍ដេលបានជេើសរីស យល់ថាពួកគេអាចដោះសេេយបញ្ហេផ្នេកហិរញ្ញវត្ថមួុយចំនួនធំដោយខ្លនួឯងបាន។

• % សហគមន៍ដេលបានជេើសរីស យល់ថាលទ្ធភាពរបស់ខ្លនួកើនឡើងក្នងុការសមេបតាមការបេេបេលួសា្ថេនភាព
បរិសា្ថេន និងមហន្តាយនានា។

• % សហគមន៍ដេលតេវូបានជេើសរីស ទទួលបានសេវាការថេទំាសុខភាពបេកបដោយគុណភាពកាន់តេល្អ។

ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអង្គកការាណា 
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ពងេឹងសមត្ថភាពសា្ថេប័ន និងសមត្ថភាពបច្ចេកទេស របស់អង្គកការ 
ខណា និងអង្គកការសង្គកមសុីវិល

គោលបំណង និងយុទ្ធសាសេ្ត៖
១. ពងេឹងសមត្ថភាពរបស់សហគមន៍ អង្គកការដេគូ និងសា្ថេប័ន/ភាគ ី

ពាក់ព័ន្ធផេសេងទៀត4 

ក. ផ្តល់ការបណ្តុះបណា្តេល និងការគាំទេបច្ចេកទេស។

ខ. លើកកម្ពស់ការរៀនសូតេ និងការចេករំលេកបទពិសោធន៍ជមួយ 
សហគមន៍ ដេគូអនុវត្ត និងសា្ថេប័នពាក់ព័ន្ធ។

គ. ដំណើរការបេព័ន្ធ រចនាសម្ព័ន្ធ និងសេវារបស់មជេឈមណ្ឌល 
បច្ចេកទេស (KTH) អង្គកការខណា។ 

ឃ. បង្កើនសមត្ថភាពបច្ចេកទេសរបស់អង្គកការខណា និងផ្តល់ការ
លើកទឹកចិត្តឱេយបុគ្គកលិក ចូលរួមក្នុងការផ្តល់សេវារបស់ KTH។

២. ពងេងឹការបេើបេេស់គំនិត និងយុទ្ធវិធីបច្ចេកទេសថ្មីៗ  ដេលឆ្លើយតប 
ទៅនឹងតមេវូការដេលមាន

ក. បង្កើនជអតិបរមានូវការបេើបេេស់គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីៗផ្នេក 
បច្ចេកទេសដើមេបីផ្តល់ព័ត៌មាន ដល់ការបង្កើតគោលនយោបាយ 
និងការបង្កើតកម្មវិធី។ 

ខ. ពងេឹងកិច្ចសហការជមួយអ្នកតាក់តេងគោលនយោបាយ  
និងអ្នកធ្វើសេចក្តីសមេេចចិត្ត ដើមេបីអនុវត្ត និងបញ្ចូលគំនិត 
ផ្តួចផ្តើមថ្មីៗផ្នេកបច្ចេកទេស ទៅក្នុងកម្មវិធីជតិ។

៣. បង្កើនកមេិត និងវិសាលភាពនេឧត្តមភាពបច្ចេកទេសរបស ់
មជេឈមណ្ឌលសេេវជេេវអង្គកការខណា

ក. ពងេកីវិស័យសេេវជេេវបេបវិទេយាសាសេ្តដើមេបីលើកកម្ពស់សុខភាព 
 និងគុណភាពជីវិតរបស់បេជពលរដ្ឋអ។

ខ.  ធ្វើការងរក្នុងភាពជដេគូថា្នេក់ជតិ ថា្នេក់តំបន់ និងថា្នេក់អន្តរជតិ
ជមួយវិស័យឯកជន រដា្ឋេភិបាល និងកេុមបញ្ញវន្តៅក្នុងការ 
សេេវជេេវអំពីសុខភាព អំពីបេជពលរដ្ឋអ និងការអភិវឌេឍ។

គ. ផេសព្វផេសាយ និងចេករំលេក បទពិសោធន៍ល្ៗអ  ឧត្តមភាពបច្ចេកទេស 
និងលទ្ធផលនេការសេេវជេេវថ្មីៗ អំពីសុខភាពរបស់បេជពលរដ្ឋអ  
ទៅដល់ អ្នកដេលអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើការផ្លេស់ប្តូរ។

៤. បង្កើនចំណេះដឹង និងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គកលិកអង្គកការខណា 
ៅក្នុងវិស័យសុខភាព និងការអភិវឌេឍន៍ឱេយកាន់តេទូលំទូលាយ។ 

ក. ពងេឹង និងអភិវឌេឍសមត្ថភាពបច្ចេកទេសរបស់បុគ្គកលិកអង្គកការ 
ខណា តាមរយៈវគ្គកបណ្តុះបណា្តេលបច្ចេកទេស ការសិកេសារៀន 
សូតេ និងការចេករំលេកបច្ចេកទេស។

ខ. បង្កើតឱេយមានឱកាសកសាងសមត្ថភាពតាមរយៈការចូលរួមៅ 
ក្នុងកិច្ចបេជុំសិកា្ខេសាលា កិច្ចបេជុំពិភាកេសា វគ្គកបណ្តុះបណា្តេល 
សន្និសិទ ថា្នេក់មូលដា្ឋេន និងថា្នេក់តំបន់ និងតាមរយៈកិច្ចសន្ទនា 
ផេសេងៗ។

គ. បង្កើនការបេើបេេស់បច្ចេកទេសដេលបានទទួលពីអង្គកការ អង្គកការ 
សម្ពន័្ធភាពអន្តរជតិបេយុទ្ធនឹងមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍ពីអង្គកការ 

បណា្តេញផេសេងទៀត ពីកេមុបញ្ញវន្ត និងពីអង្គកការដទេផេសេងទៀត។

ផ្នេកនេការរួមចំណេក
ភាពជោគជ័យរបស់អង្គកការខណា គឺបានកើតឡើងដោយសារ 

អង្គកការខណាមានលទ្ធភាពក្នុងការពងេឹងសមត្ថភាពសា្ថេប័ន និង 
សមត្ថភាពបច្ចេកទេស។ ដោយមានជំនួយមូលនិធិចមេបងដេលទទួល 
បានតាមរយៈគមេេង USAID-HIV/AIDS Flagship និងមូលនិធ ិ
សាកល និងដោយមានការគេប់គេងគមេេងបានតេមឹតេវូ អង្គកការខណា 
បានរួមចំណេកបេកបដោយ បេសិទ្ធភាពៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការ 
រីកាលដាលមេរោគអេដស៍ៅថា្នេក់ជតិ និងការលើកកម្ពស់សុខភាព 
សហគមន៍។ ចាប់ពីា្នេំ ២០១៤ ដោយមានការធា្លេក់ចុះនេការផ្តល់មូល
និធិ អន្តរជតិសមេេប់ការឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដស៍ ៅបេទេសកម្ពុជ 
អង្គកការខណាបានអនុវត្តគមេេងដោយផ្តេតលើតមេូវការជអាទិភាព 
និងបានកាត់បន្ថយចំណាយ ផ្នេកគេប់គេង ដោយអង្គកការខណាបាន 
ចាត់ទុកបញ្ហេនេះជឱកាសមួយក្នុងការ “ធ្វើឱេយបានកាន់តេចេើន  
ឱេយកាន់តេល្អបេសើរ និងដោយតេូវចំណាយតិច”។ 

ដោយសារអង្គកការខណាបោះជំានទៅមុខ កេុមការងរអង្គកការ 
ខណានឹងបន្តកេលម្អនិយាមបេបបទ និងកម្មវិធីបណ្តះុបណា្តេលសមេេប់ 
អនុវត្តការផ្តល់បេកឹេសា និងធ្វើតេស្តាមរកមេរោគអេដស៍ ដោយបេើបេេស់ 
គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីៗ ដូចជការធ្វើតេស្តាប់រហ័ស ដោយជោះចុងមេេមដេ     
រកមេរោគអេដស៍ និងសា្វេយៅសហគមន៍។ អង្គកការខណានឹងបន្តគំាទេ 
ដល់ផេនការថា្នេក់ជតិ និងថា្នេក់កេេមជតិដើមេបីពងេីកការអនុវត្តយុទ្ធវិធ ី
ជមេញុខ្លេងំកា្លេការគេប់គេងករណីសកម្មជំងឺអេដស៍ និងការស្វេងរកដេគូ 
ដើមេបីធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ ៅទូទំាងបេទេស(B-IACM)។ ការគំាទេ 
នេះ មិនថាផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ និង/ឬបច្ចេកទេសទេ នឹងអាសេ័យទៅលើការ 
វិវត្តនេបរិបទនេការផ្តល់មូលនិធិ និងទៅលើកិច្ចខិតខំបេឹងបេេងរួមគា្នេ 
សមេេប់ដំណាក់កាលមុនការលុបបំបាត់ការឆ្លងមេរោគអេដស៍។ ដោយ 
សហការជមួយមជេឈមណ្ឌលជតិបេយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើសេបេក និង 
កាមរោគ (NCHADS) អង្គកការខណាបានផ្លេស់ប្តរូតូនាទីរបស់អ្នកស្មគ័េ 
ចិត្តសហគមន៍ក្នុងការជួយគាំទេដល់  អ្នករស់ៅជមួយមេរោគអេដស៍  
ដោយផ្តេតការគាំទេជសំខន់តេលើអ្នកជំងឺណាដេលរស់ៅា្ងេយ និង 
មានការលំបាកក្នុងការទៅទទួលយកសេវាពេយាបាល។ អង្គកការខណា 
ប្តេជ្ញេចិត្តធ្វើការសាកលេបង និងអនុវត្តការបង្កើតថ្មផី្នេកបច្ចេកទេស ដូចជ 
ការបង្កើតគំរូថ្មដីេលគំាទេដោយគមេេង USAID-HIV/AIDS Flagship  
និងមជេឈមណ្ឌលសេេវជេេវរបស់អង្គកការខណា ដើមេបីជួយដល់កម្មវិធីជត ិ
ក្នុងការបង្កើតគោលការណ៍ណេនាំ កេបខ័ណ្ឌអនុវត្តការងរ និងគោល 
នយោបាយជតិ ពេមទាំងចេករំលេក បទពិសោធន៍ល្អៗជមួយបេទេស  
និងអង្គកការ ផេសេងទៀតៅក្នុងតំបន់ និងក្នុងសកលលោក។

KTH (កាលពីមុនគឺ ជមណ្ឌលគាំទេបច្ចេកទេសបេចាំតំបន់អាសុ ី
បាសុីហ្វិក) បានកា្លេយជអង្គកភាពស្វ័យ័ត ពីអង្គកការសម្ព័ន្ធភាពអន្តរជតិ  
បេយុទ្ធនឹងមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍ នឹងបានកំពុងដំណើរការៅក្នុង 
អង្គកការខណាៅា្នេំ២០១៥។  KTH នឹងបេើបេេស់បទពិសោធន៍  
សមត្ថភាព និងកេរ្តិ៍ឈ្មេះរបស់ខ្លនួដើមេបីជួយគំាទេដល់ការងររបស់អង្គកការ 
ខណានាពេលអនាគត។ KTH នឹងរួមចំណេកផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេស 
ដោយកំណត់គោលដៅនេសេវាចាំបាច់  កំណត់អតិថិជន និងបេើបេេស ់
បុគ្គកលិក របស់អង្គកការខណាផ្ទេល់ដេលមានជំនាញផ្នេក គមេេងឆ្លើយ 
តបមេរោគអេដស៍ ការតាមដាន និងវាយតម្លេ ការគេប់គេងមូលនិធិ  

4.  ពាកេយភាគីពាក់ព័ន្ធផេសេងទៀតតេវូបានបេើបេេស់ដោយចេតនា ដើមេបីឱេយ KTH ពងេកីមូលដា្ឋេនអតិថិជនជសកា្តេនុពលរបស់ខ្លនួ និងកសាង និងលើកកម្ពស់ធនធានមនុសេសរបស់អង្គកការខណា ដើមេបីកំុឱេយតេវូបានរឹតតេបិតដោយ
ការផ្តល់សេវាក្នងុទមេង់ដេលតេវូបានបញ្ជេក់។

គោលដៅទី ៣៖ គោលបំណង យុទ្ធសាសេ្ត និងសូចនាករ

14 ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអង្គកការាណា 
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ការគេប់គេងហិរញ្ញវត្ថុ និងការគេប់គេង អង្គកការ និងសា្ថេប័ន។ KTH ក៏នឹង 
ចងកេងឯកសារនេការបង្កើតថ្មីផ្នេកកម្មវិធីទាំងអស់ដេលផ្តល់មូលនិធ ិ
ដោយគមេេង USAID-HIV/AIDS Flagship ដើមេបីផ្តល់ព័ត៌មានអំពី  
ការផ្តួចផ្តើមថ្មីៗៅក្នុងវិស័យផេសេងទៀត សមេបសមេួលកិច្ចសនេយា  
ជួលអ្នកពិគេេះយោបល់ និងអតិថិជនខងកេេ និងផ្តល់ការធានា 
គុណភាពសេវាដល់អតិថិជនសមេេប់សេវាដេលតេូវបានផ្តល់។  
KTH នឹងបន្ថេមផ្នេកមួយទៀតៅក្នងុកិច្ចខិតខំបេងឹបេេងរបស់ 
អង្គកការខណាដើមេបីកា្លេយជអង្គកការដេលមាននិរន្តរភាព។

មជេឈមណ្ឌលសេេវជេេវអង្គកការខណាតេវូបានបង្កើតឡើង និងដំណើរ 
ការនូវតួនាទីរបស់ខ្លនួយ៉ាេងពេញលេញចាប់ពីា្នេ២ំ០១៥។ មជេឈមណ្ឌល 
នេះតេូវបានបង្កើត ជមជេឈមណ្ឌលមួយនេអង្គកការខណា ប៉ុន្តេធ្វើ 
បេតិបត្តិការដោយមានកមេិតស្វ័យភាពខ្ពស់។ មជេឈមណ្ឌលសេេវជេេវ 
អង្គកការខណានឹងធ្វើការសេេវជេេវបេបវិទេយាសាសេ្តដើមេបីលើកកម្ពស ់
សុខភាព និងគុណភាពជីវិតរបស់បេជពលរដ្ឋអ ដោយផ្តល់ព័ត៌មានផ្អេក 
លើភ័ស្តុតាង ក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយសុខភិបាលបេកបដោយ 

បេសិទ្ធភាព និងដើមេបីកេលម្អការទទួលបានបេព័ន្ធថេទំាសុខភាព ពងេកី 
ភាពជដេគូថា្នេក់ជតិ ថា្នេក់តំបន់ និងថា្នេក់អន្តរជតិជមួយវិស័យឯកជន 
រដា្ឋេភិបាល និងកេមុបញ្ញេវន្ត ក្នងុការសេេវជេេវលើផ្នេកសុខភាពបេជពលរដ្ឋអ 
ធ្វើការផេសព្វផេសាយ លទ្ធផលនេការសេេវជេេវសុខភាពបេជពលរដ្ឋអទៅដល់ 
អ្នកដេលអាចមានឥទ្ធពិល លើការផ្លេស់ប្តរូ រួមទំាងមន្តេគីោលនយោបាយ 
អ្នកដឹកនាំការថេទាំសុខភាព អ្នកជំនាញសុខភាព និងអ្នកសេេវជេេវ និង 
ជួយបញ្ញេវន្តជំនាន់កេេយ អ្នកសេេវជេេវ និងគេពូេទេយ ដើមេបីយល់ឱេយបាន 
តេបេសើរអំពីការសេេវជេេវទាក់ទងនឹងសុខភាពបេជពលរដ្ឋអ។

អង្គកការខណា នឹងពងេឹងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គកលិក ផ្តល់ឱកាសឱេយ 
បុគ្គកលិកអភិវឌេឍន៍វិជ្ជេជីវៈ និងភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងជមួយអង្គកការផេសេងទៀត 
ដើមេបីបង្កើនកិច្ចគាំទេ។ បេការនេះនឹងធ្វើឱេយអង្គកការខណាកាន់តេមាន
លទ្ធភាពល្អបេសើរក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហេបេឈមបេកបដោយ 
បេសិទ្ធភាព បន្តមានវត្តមាន បង្ហេញគុណតម្លេដេលអង្គកការមានចំពោះ 
បុគ្គកលិករបស់ខ្លួន និងបង្ហេញដល់ផ្នេកពាក់ព័ន្ធអំពីការប្តេជ្ញេចិត្តរបស ់
អង្គកការចំពោះការបង្កើតឱកាសរៀនសូតេជបន្ត។

សូចនាករដេលតេូវបានជេើសរីស៖
• % នេ អង្គកការដេគូ ដេលគិតថាខ្លួនឯងមានសមត្ថភាព អនុវត្តការងររបស់ខ្លួន។

• % នេបុគ្គកលិករបស់អង្គកការខណាដេល គិតថា ការងររបស់ខ្លួនមានបេសិទ្ធភាពជងមុន។  

• របាយការណ៍វាយតម្លេបង្ហេញថា អង្គកការខណាមានការរីកចមេើនៅក្នុងការ ធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូវបេសិទ្ធភាព   
បេសិទ្ធផល និងការអនុវត្តល្អៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្លួន។

• ចំនួនកម្មវិធី/គោលនយោបាយជតិដេលបានយក លទ្ធផលសេេវជេេវរបស់អង្គកការខណា និងគំនិត/យុទ្ធវិធីផ្តួចផ្តើម 
ថ្មីផ្នេកបចេ្ចកទេសមកបេើបេេស់។

• ចំនួនភាពជដេគូដេលតេវូបានបង្កើត ក្នងុគោលបំណងធ្វើឱេយ ការសេេវជេេវផ្នេកសុខភាព និងការអភិវឌេឍន៍បេសើរជងមុន។ 

ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអង្គកការាណា 
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គោលដៅទី ៤៖ គោលបំណង យុទ្ធសាសេ្ត 
និងសូចនាករ

លើកកម្ពស់ភាពផេសេងៗគា្នេ សិទ្ធិ និងសមភាពយេនឌ័រ

គោលបំណង និងយុទ្ធសាសេ្ត៖
១. បង្កើនបរិយាកាសគាំទេសមេេប់កេុមគោលដៅ LGBTI 

និងកេុមងយរងគេេះផេសេងទៀត5

ក. ចងកេងឯកសារ តាមដាន និងឆ្លើយតបទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធ 
និងអំពើហិងេសា។

ខ. កសាងភាពជដេគូទូលំទូលាយ និងជយុទ្ធសាសេ្តជមួយអ្នក 
ផ្តល់ជំនួយចេាប់ អ្នកផ្តល់សេវាសុខភាព និងមិនមេនសុខភាព 
ដេលរួមមានមេធាវី និងអង្គកការសិទ្ធិមនុសេស ដើមេបីធានាឱេយមាន 
បរិយាកាសគាំទេ។

២. បង្កើនការយល់ដឹងជសាធារណៈអំពីនិនា្នេការផ្លូវភេទ និង 
អត្តសញ្ញេណយេនឌ័រ (SOGI) និងអំពើហិងេសាលើយេនឌ័រ (GBV)

ក. កសាងសមត្ថភាពរបស់អង្គកការខណា និងដេគូអនុវត្ត ដើមេបីយល់ 
ឱេយបានកាន់តេចេាស់អំពី SOGI និង GBV ដើមេបីដោះសេេយបញ្ហេ។

ខ. បញ្ចូល SOGI និង GBV ទៅក្នុងការធ្វើកម្មវិធី។

គ. សហការជមួយបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយដើមេបីបង្កើនការយល់ដឹងអំពី 
SOGI និង GBV ដល់កេុមគេួសារ និងសហគមន៍។

៣. កេលម្អ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិ និងសុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាព 
បន្តពូជ (SRHR) សមេេប់កេុមគោលដៅ LGBTI និងកេុមងយ 
រងគេេះផេសេងទៀត

ក. ធ្វើឱេយកាន់តេ បេសើរលើការបង្កើតកញ្ចប់សេវាសមេេប់សហគមន៍។

ខ. គាំទេដល់ការបញ្ជូនពេញលេញទៅ រកសេវា សុខភាពផ្លូវភេទ 
និងសេវាសុខភាពបន្តពូជ។

គ. បង្កើនការយល់ដឹងអំពី សុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ 
និងសេវាផេសេងទៀតដេលមាន។

៤. លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់សេ្តី កេុម KPs, កេុម LGBTI និង 
កេមុងយរងគេេះផេសេងទៀតៅក្នងុការបង្កើតកម្មវិធី កិច្ចសន្ទនា  
គោលនយោបាយ និងភាពជអ្នកដឹកនាំៅក្នុងអង្គកការខណា 
និងជមួយអង្គកការដេគូអនុវត្ត និងៅថា្នេក់ជតិ

ក. គាំទេ និងតាមដាននូវការចូលរួមបេកបដោយអត្ថន័យៅគេប ់
កមេិតនេការអនុវត្ត ាប់ទាំងពីរការរៀបចំកម្មវិធី កិច្ចសន្ទនា  
គោលនយោបាយ និងវេទិកាដទេផេសេងទៀត។

ខ. ចងកេងជឯកសារនូវឥទ្ធិពលនេការចូលរួមបេកបដោយអត្ថន័យ។

គ. កសាងជំនាញភាពជអ្នកដឹកនាំ និងជំនាញតស៊ូមតិ។

ឃ. បញ្ចូលសមភាពយេនឌ័រទៅក្នុងការបង្កើតកម្មវិធី និងទៅក្នុង 
គោលនយោបាយ។

ផ្នេកនេការរួមចំណេក
អង្គកការខណាមានបេវត្តិរឹងមាំនេការបញ្ចូលសិទ្ធ និងសមធម៌ជ 

បេធានបទពហុវិស័យទៅក្នុងការធ្វើកម្មវិធី ការស្វេងរកការគាំទេយា៉េង 
ជោគជ័យសមេេប់បុគ្គកលមា្នេក់ៗ និងសហគមន៍ និងធ្វើឱេយមានឥទ្ធិពល 
ទៅលើគោលនយោបាយដេលមានផលបេយោជន៍ទៅលើអ្នករស់ៅ 
ជមួយមេរោគអេដស៍ និងទៅលើកេុមបេឈមមុខខ្ពស់។ អង្គកការខណា 
មានផេនការបង្កើនការងរនេះ ដោយពងេីកការគាំទេ និងការស្វេងរក 
ការគាំទេបន្ថេម ទៅលើកេុម អ្នករស់ៅជមួយមេរោគអេដស៍ 
និងកេុមបេឈមមុខ ដោយជមេញុឱេយមានការគំាទេលើការបញ្ចលូ 
កេមុងយរងគេេះ និងកេុមដេលមិនតេូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ 
ដទេផេសេងទៀតផងដេរ។

អង្គកការខណានឹងគាំទេដល់ការចងកេងឯកសារ និងការតាមដាន 
ឱេយកាន់តេមានបេសិទ្ធភាពថេមទៀត ៅពេលឆ្លើយតបទៅនឹងការ 
រំលោភសិទ្ធិ និងអំពើហិងេសា ដេលនឹងតេូវបាន ពងេឹងបន្ថេមទៀតតាម 
រយៈភាពជដេគូជយុទ្ធសាសេ្តៅក្នុងវិស័យសុខភិបាល ចេាប់ អប់រំ  
និងសិទ្ធមិនុសេស។ សមត្ថភាពរបស់បុគ្គកលិកនឹងតេវូបានពងេងឹអំពី SOGI 
និង GBV តាមរយៈការបណ្តុះបណា្តេល និងការអប់រំដើមេបីឱេយមាន 
សមត្ថភាពកាន់ តេបេសើរជងមុន និងលើកម្ពស់ការយល់ដឹងៅតាម 
សហគមន៍។ អង្គកការខណាក៏នឹងគាំទេដល់គំនិតផ្តួចផ្តើមបេកបដោយ 
និរន្តរភាព ដេលសមាជិកមា្នេក់ដេលតេវូបាន ផ្តល់អំណាចនិងភាពអង់អាច 
និងផ្ទេរការងរដេលសមេេចបានអំពី SOGI និង GBV។ អង្គកការខណា 
ក៏នឹងបន្តគំាទេដល់យុទ្ធសាសេ្តកាត់បន្ថយគេេះថា្នេក់សមេេប់ អ្នកបេើបេេស់  
ថា្នេញំៀន រួមទំាងអ្នកបេើបេេស់ដោយចាក់ តាមរយៈការស្វេងរកការគំាទេ 
ឱេយមានឥទ្ធិពលលើការបង្កើតគោលនយោបាយ និងការសេេវជេេវផេសេង 
ទៀត។

កញ្ចប់សេវាសមេេប់ សុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ នឹងតេូវ 
បានធ្វើកេលម្អ និងធ្វើបច្ចបុេបន្នភាពដេលជវិធីសាសេ្តដ៏ល្អមួយ ដើមេបីឆ្លើយ 
តបទៅនឹងតមេូវការ និងកង្វះខតផេសេងៗ និងក៏ដើមេបីបំពេញបន្ថេមទៅ 
លើសេវាសុខភាពសាធារណៈ។  អង្គកការខណាក៏នឹងបង្កើនឱេយមានការ 
យល់ដឹងអំពីភាពខុសៗគា្នេដេលរកឃើញ ៅក្នងុកេមុផេសេងៗពីគា្នេ ហើយ 
ដេលពួកគេទំាងនោះកំពុងទទួលបានសេវា ដេលនេះនឹងជួយឱេយមានការ 
ចូលរួមដោយមានន័យ និងការផ្តល់ជមេើសនេការទទួលសេវាដេលមាន 
ការគោរពសិទ្ធិ និងបញ្ជូនទៅទទួលសេវាដោយពេញលេញ។

អង្គកការខណានឹងបន្តដើរតួនាទីសំខន់ៅក្នងុការធ្វើឱេយមានឥទ្ធពិល 
ទៅលើទិសដៅនេការរៀបចំគោលនយោបាយ និងកម្មវិធីជតិ ដោយធានា 
ថា កិច្ចសន្ទនានានាដេលមានៅថា្នេក់ជតិ គឺមាន និងបានបញ្ចូលនូវ 
គំនិតយោបល់ និងកង្ខល់របស់អ្នកដេលរងផលប៉ះពាល់បំផុត និងដោយ 
មានការសមេបសមេួលលើការពេមពេៀងរួមគា្នេ សមេេប់យុទ្ធវិធី  
និងដំណោះសេេយផ្អេកលើសិទ្ធ និងភ័ស្តតុាងដេលមាន។ អង្គកការខណា 
រួមជមួយនឹងមជេឈមណ្ឌលសិកេសាសេេវជេេវនឹងចេករំលេកនូវចំណេះដឹង  
និងមេរៀនបទពិសោធន៍ដេលទទួលបានយា៉េងទូលំទូលាយហើយធានានូវ 
ការបេើបេេស់ទិន្នន័យកម្មវិធី និងការសិកេសាសេេវជេេវក្នុងការតមេង់ទិស  
ៅាល់ការតាក់តេងគោលនយោបាយដេលមានចរឹកជការគាំទេ  
និងស្ថិតក្នុងបរិយាកាសអំណោយផល។

5. កេមុងយរងគេេះតេវូបានឱេយនិយមន័យថាជកេមុ បេឈមមុខខ្ពស់នេភាពកេកីេ និងការកាត់ផ្តេច់ចេញពីសង្គកម ពីបេជជនទូទៅ។ ជនជតិភាគតិច កម្មករចំណាកសេកុ ជនពិការ កម្មករកាត់ដេរ អ្នកគា្មេនផ្ទះសមេបេង 
អ្នកបេើបេេស់ គេឿងញៀន និងអ្នកបេើបេេស់គេឿងញៀនដោយការចាក់ មនុសេសចាស់ និងកុមារកំពេេគឺជឧទាហរណ៍ខ្លះៗនេកេមុងយរងគេេះៅក្នងុបរិបទបេទេសកម្ពជុ។ បុគ្គកលងយរងគេេះអាចជួបបេទះការមិន 
រួមបញ្ចលូបន្ថេមទៀត ដោយសារកមេតិទាបនេការអប់រំ ភាពគា្មេនការងរធ្វើ ភាពមានការងរធ្វើមិនគេប់គេេន់ និងសា្ថេនភាព សុខភាព។

16 ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអង្គកការាណា 
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កេុមការងររបស់អង្គកការខណា នឹងគាំទេដល់ការផ្តល់អំណាចដល ់
សេ្ត ីនិងដល់កេមុងយរងគេេះដទេផេសេងទៀត និងដល់សហគមន៍ បណា្តេញ 
របស់ពួកគេ និងដល់អង្គកការនានា ក្នុងការបង្ហេញ និងលើកឡើងនូវ 
កង្វល់របស់ខ្លួន ជមួយនឹងតួនាទីសកម្មកាន់តេចេើន ៅក្នុងការរៀបច ំ

គមេេងកម្មវិធីនានា ៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយ និងក្នុងវេទិកា 
ផេសេងៗទៀត ដើមេបីលើកកម្ពស់ និងធ្វើឱេយបេសើរឡើង ក្នងុការទទួលបាន 
សេវារបស់ពួកគេ ដោយលុបបំបាត់បាននូវការបេមាថមាក់ងយ និងការ
រីសអើងៅគេប់កមេិតទាំងអស់។

សូចនាករដេលតេូវបានជេើសរីស៖
• % នេសេ្តីដេលាយការណ៍អំពីការមានឱកាសកាន់តេចេើនៅក្នុងការបង្កើតនិងរៀបចំកម្មវិធី/គមេេង  

ការអនុវត្តគមេេង និងការតាមដាន និងវាយតម្លេគមេេង។

• % នេសេ្តីដេលាយការណ៍អំពីការមានឱកាសកាន់តេចេើនជងមុន ៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយ។

• % នេកម្មវិធីជតិដេលបានបញ្ចូលសមភាពយេនឌ័រទៅក្នុងការរៀបចំ និងការបង្កើតកម្មវិធីឬគមេេងផេសេងៗ 
និងគោលនយោបាយ។

• ការបង្កើនការទទួលបានសេវាសុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធ ។

• ការបង្កើនការយល់ដឹងអំពី SOGI និង GBV។

ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអង្គកការាណា 
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ការប្ត្ជ្ញ្ចិត្តជបន្តរបស់ 
អង្គការខាណា

ផេនការយុទ្ធសាសេ្តនេះនឹងជមាគ៌ាេតមេង់ទិស 
ការងររបស់អង្គកការខណាបន្ត ជអង្គកការាន 
មុខគេសមេេប់ភាពជមា្ចេស់ និងការផ្តល់អំណាច 
ដល់សហគមន៍ ៅក្នុងឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដស៍  
និងដំណោះសេេយ និងការរួមចំណេកឆ្លើយតប 
ទូលំទូលាយលើតមេវូការផ្នេកសុខភាព និងការអភិវឌេឍ  
សំដៅធ្វើឱេយបេជពលរដ្ឋអទាំងអស់មានលទ្ធភាព 
ដោយសមធម៌ក្នុងការទទួលបានសេវាមេរោគអេដស៍  
និងសេវាសុខភាពដេលមានគុណភាព និងឱកាស 
អភិវឌេឍន៍បេកបដោយនិរន្តរភាព។ ផេនការនេះ 
ជផេនការដ៏មានមហិច្ឆតាដេលគេប់គេងបាន  
និងដោយកើតចេញអំពីសេចក្តរីំពឹងទុក និងឈរ 
លើតមេូវការនានារបស់សហគមន ៍ដេលកេុមការងរ  
អង្គកការខណាបាននឹងកំពុងធ្វើការជមួយ។ 
ផេនការយុទ្ធសាស្តេ នេះជផេនការមានលក្ខណៈ 
ចេាស់លាស់ ក្នុងការបេឹងបេេងបង្កើតនូវចក្ខុវិស័យ 
ជវិជ្ជមានសមេេប់បេទេសកម្ពុជ។ ដោយឈរលើ 
កិច្ចសហការជមួយសា្ថេប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស ់
ផេនការយុទ្ឋអសាស្តេនេះ បញ្ចូលនូវសម្លេងពិត 
និងតមេូវការពិតរបស់បុគ្គកល និងការយល់ឃើញ 
ខុសៗគា្នេជចេើន អំពីអ្វីដេលបានធ្វើរួចមកហើយ  
និងអ្វីដេលតេូវតេធ្វើបន្ថេមទៀត។ ការឆ្លុះបញ្ចេំង 
ទាំងនេះ តេូវបានគេមើលឃើញ និងជការបង្ហេញ 
នូវការប្តេជ្ញេចិត្តរបស់សា្ថេប័ន ពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការបន្ត 
ផ្តល់ការគាំទេ ចំពោះកិច្ចការដេល អង្គកការខណា 
បាននឹងកំពុងអនុវត្ត ហើយដេលមានបង្ហេញៅ 
ក្នងុផេនការនេះ និងក៏ជការបង្ហេញនូវការប្តេជ្ញេចិត្ត 
ខ្ពស់របស់អង្គកការខណាទៅលើសា្ថេប័នពាក់ព័ន្ធ 
របស់ខ្លួន។

ផេនការយុទ្ធសាស្តេនេះ ក៏មានលក្ខណៈបេេកដ 
និយមផងដេរ ដោយភា្ជេប់ជមួយនឹងបណា្តេសកម្ម 
ភាពដេលអង្គកការខណាតេវូតេធ្វើឱេយបាន។ ដូចគា្នេ 
នេះផងដេរ អង្គកការខណានឹងតេូវធ្វើការពិនិតេយ 
ឡើងវិញនូវបណា្តេធាតុផេសេងៗ ដេលអាចជួយដល ់
ការសមេេចបាននូវការអនុវត្តបេកបដោយបេសិទ្ធភាព  
ជមួយនឹងការធ្វើការឆ្លុះបញ្ចេំង និងការពិនិតេយទៅ 
លើបញ្ហេបេឈមនានា ដេលានទៅសមេេច 
គោលដៅ។ ជផ្នេកមួយនេផេនការនិរន្តរភាព  
និងដើមេបីតេៀមខ្លួនទុកជមុនចំពោះកាលៈទេសៈ 

នេការផ្លេស់ប្តូរ និងជមួយនឹងបរិបទដេលមានការវិវត្តទៅមុខ ក៏ដូចគា្នេនឹងដើមេបីបង្ហេញ 
អំពីការប្តេជ្ញេចិត្ត និងគណនេយេយភាពចំពោះមា្ចេស់ជំនួយរបស់ខ្លួន អង្គកការខណានឹងបង្កើត 
ឱេយមានផេនការការងរទៀងទាត់ ពេមទំាងធ្វើបច្ចបុេបន្នភាពផេនការបេតិបត្តិ និងផេនការថវិកា  
បេចាំា្នេំ ធានាឱេយមាននូវបេព័ន្ធតាមដាន និងបេព័ន្ធរបាយការណ៍មានភា្ជេប់ចេាស់លាស់ជមួយ 
នឹងសូចនាករជក់លាក់ដេលទាក់ទងនឹងគោលដៅទាំងបួន និងធានាឱេយបេេកដបេជថា   
កញ្ចប់សកម្មភាពជស្តង់ដារ (SPA) មានបេសិទ្ធភាព និងដេលឆ្លើយតបបេកបដោយ 
គុណភាពខ្ពស់ ទៅលើផ្នេកសុខភាពរបស់សហគមន៍  ហើយក៏នឹងរៀបចំឱេយមានការពិនិតេយ
ឡើងវិញពាក់កណា្តេលអណត្តិនាចុងា្នេំទីបីនេផេនការយុទ្ធសាស្តេនេះ។ 

អង្គកការខណាក៏នឹងពិគេេះយោបល់ និងស្នើសុំមតិចូលរួមពីផ្នេកពាក់ព័ន្ធទាំងអស ់
និងធ្វើការជេើសរីសជយុទ្ធសាសេ្តអំពីវិធីល្អបំផុត ក្នុងការកៀរគរធនធានពីមា្ចេស់មូលនិធ ិ
បច្ចុបេបន្ន និងអំពីអ្នកផេសេងៗទៀត ដើមេបីឆ្ពេះទៅរកការសមេេចបានគោលដៅ និងឆ្ពេះទៅ 
រកយុទ្ធវិធីផេសេងទៀត ក្នុងការបង្កើតសកម្មភាពរកបេេក់ចំណូល។ បុគ្គកលិកអង្គកការខណាក ៏
នឹងតេូវពិនិតេយឡើងវិញនូវតួនាទី និងទំនួលខុសតេូវ ដើមេបីធ្វើការឆ្លើយតបឱេយមានបេសិទ្ធភាព 
បំផុត តាមរយៈការកេតមេវូនូវដំណើរការអនុវត្តរបស់សា្ថេប័ន រចនាសម្ពន័្ធគេប់គេង និងធនធាន 
មនុសេស ទៅតាមភាពចាំបាច់។ ដូចកាលពីអតីតកាលដេរ ដោយសារតេការគេប់គេងមាន 
លក្ខណៈល្អបេសើរ និងការអនុវត្តគណនេយេយភាពមានភាពរឹងមាំ បានជមេុញឱេយយើងអាច 
បង្កើនបាននូវធនធានជអតិបរមា ហើយយើងនឹងៅតេរកេសានូវអាទិភាពនេះជដដេល។

ការប្តេជ្ញេចិត្តរបស់អង្គកការខណា ក្នងុការសមេបតាមកេបខ័ណ្ឌនេយុទ្ធសាសេ្តជតិ  
 និងអន្តរជតិ គឺដើមេបីធានាបាននូវការងរដេលមានលក្ខណៈសហការ ភាពដូចគា្នេ និងតេឹមតេូវ 
ទៅតាមបរិបទជតិ និងបរិបទតំបន់។ ៅថា្នេក់ជតិ អង្គកការខណាបានសមេបខ្លួនតាម 
ផេនការដេលតេូវបានកំណត់ដោយមជេឈមណ្ឌលជតិបេយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើសេបេក  
និងកាមរោគ (NCHADS) ផេនការអភិវឌេឍយុទ្ធសាសេ្តជតិ អាជ្ញេធរជតិបេយុទ្ធនឹង  
ជំងឺអេដស៍(NAA) និងកេសួងសុខភិបាល (MoH)។ ៅថា្នេក់សកល អង្គកការខណាបាន 
សមេបទៅតាមអង្គកការសម្ព័ន្ធភាពអន្តរជតិបេយុទ្ធនឹងមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍ 
និងគោលដៅអភិវឌេឍន៍បេកបដោយចិរភាព (SDGs) របស់អង្គកការសហបេជជតិដើមេបីបង្កើត
បាននូវរូបភាពកាន់តេធំមានការពាក់ព័ន្ធគា្នេ និងដេលអាចជួយឱេយអង្គកការខណារួមចំណេក
កាន់តេមានបេសិទ្ធភាពចំពោះតមេូវការផ្នេកសុខភាព និងការអភិវឌេឍ។

ដោយសារអង្គកការខណាសំឡឹងមើលទៅមុខ អង្គកការខណានឹងបន្តដើរតាមតាមទសេសន 
វិទេយារបស់ខ្លួនគឺ “នាំមុខ រួមចំណេក សមេបខ្លួន” ហើយសងេឃឹមថានឹងអាចទទួលបាន 
ផលបេយោជន៍ពីទសេសនវិទេយាតាមរយៈ៖

  រកេសាបាននូវភាពជអ្នកដឹកនាំ ឬនាំមុខៅក្នុងជំនាញឯកទេសរបស់ខ្លួន

  បន្តការផេសាភា្ជេប់និងៅតេជអង្គកការដេលមិនអាចខ្វះបានឈរលើសម្ព័ន្ធភាពជ  
គោល និងបន្ត ធ្វើឱេយគេទទួលសា្គេល់ និងៅតេជអង្គកការដេលគេមានទំនុកចិត្ត

  មានរចនាសម្ព័ន្ធការងរដេលសមសេប និងបេកបដោយវិជ្ជេជីវៈ 

  ឈរលើគោលការណ៍នេការចំណាយមានគុណភាព និងបេសិទ្ធភាព និងតាម  
ចំណាត់អាទិភាព និងចំគោលដៅ 

  រួមចំណេកពេញលេញ ជមួយកម្មវិធីជតិ ដោយបេើបេេស់ជំនាញបច្ចេកទេស 
ដេលមាន

  បន្តស្វេងរកគំនិតផ្តចួផ្តើម និងយុទ្ធវិធីថ្មីៗ  និងធ្វើការសមេបខ្លនួទៅតាមការផ្លេស់ប្តរូ 
និងបន្តការប្តេជ្ញេចិត្តបមេើកេមុបេជពលរដ្ឋអជគោលដៅ តាមទិដ្ឋអភាពការងររបស់ 
ខ្លនួ

18 ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអង្គកការាណា 

២០១៦-២០២០



ឯកសារ 
ពិគ្្ះ

CDRI (2015). Social Accountability in Service Delivery in 
Cambodia (Working Paper Series No. 102).

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
(2014). Toward Universal Health Coverage: the Cambodian 
Experience Formulating a Health Financing Policy (Working 
Paper).

International HIV/AIDS Alliance (the Alliance). HIV, Health and 
Rights: Sustaining Community Action Updated, 2016-2020.

KHANA (2015). Appreciating the Past and Looking Forward to 
the Future: KHANA’s Contribution to 15 Years of HIV Response in 
Cambodia.

KHANA (2011). KHANA Strategic Plan 2011-2015 (KSP15).

KHANA (2013). Revised KHANA Strategic Plan 2013 -2015 
(Boosted KSP15). 

KHANA Board. Discussion Paper: Developing the KHANA 
Strategic Plan 2016 – 2020. KHANA’s 60th Board Meeting, May 
2014.

Law on Associations and Non-Governmental Organizations. 
Unofficial Translation, 19 August, 2015.

National Centre for HIV/AIDS, Dermatology and STD (NCHADS). 
Strategic Plan for HIV/AIDS and STI Prevention and Control in the 
Health Sector in Cambodia 2015-2020. (Final Draft - 09 January 
2015).

Royal Government of Cambodia (2011). National Social 
Protection Strategy for the Poor and Vulnerable (2011-2015).

Royal Government of Cambodia (2014). National Strategic 
Development Plan 2014-2018: For Growth, Employment, Equity 
and Efficiency to Reach The Status of an Upper-Middle Income 
Country.

Stakeholder Forum (2015). Universal Sustainable Development 
Goals: Understanding the Transformational Challenge for 
Developed Countries. Report of a Study by Stakeholder Forum. 

Strickler, C. (2015). Performance Review of KHANA Alliance SEAP 
Technical Support Hub. KHANA.

Thin, K. et. al. (2014). KHANA Livelihoods Programs for Improving 
Health and Quality of Life of People Infected and Affected by HIV: 
A Qualitative Program Review.

UNDAF (2014). Cambodia Common Country Assessment-CCA 
(2016-2018).

UNDP, USAID (2014). Being LGBT in Asia: Cambodia Country 
Report. Bangkok.

ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអង្គកការាណា 

២០១៦-២០២០
19



The International HIV/AIDS Alliance (Alliance Secretariat)  
Preece House, 91-101 Davigdor Road, Hove, BN3 1RE, UK  
Tel: +44(0) 12 7371 8900 | Fax: +44(0) 12 7371 8901  
E-mail: mail@aidsalliance.org | www.aidsalliance.org  

Khana is a linking organisation of the global partnership  
International HIV/AIDS Alliance   
Supporting Community Action on AIDS in Developing Countries 

ផ្ទះលេខ ៣៣ ផ្លូវលេខ ៧១ សង្កេត់ទន្លេបាសាក់
ខណ្ឌចំការមន ាជធានីភ្នំពេញ
បេអប់សំបុតេលេខ ២៣១១ ភ្នំពេញ ៣
ពេះាជណាចកេកម្ពុជ
ទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ២១១ ៥០៥ / ទូរសារ៖ ០២៣ ២១៤ ០៤៩
វេបសាយ៖ www.khana.org.kh


