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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាត ិសាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
របាយការណ៍ 

នៃកិច្ចប្រជុុំថ្នា ក់ដឹកនុំ អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយទុ្ធៃឹងជុំងឺអេដស ៍
 

 នៅថ្ងៃទ ី០២ ខែ ឧសភា  ឆ្ន ាំ ២០១៤ នវលាន ៉ោង ០២:៣០ នាទរីសសៀល នៅអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺ
សេដស ៍បាននរៀបចាំកិចចរបជុំមួយ នរោមេធិបតីភាព ឯកឧតតម សេៀង មូល ីសទសរដឌមន្រនតី ទទួលសបសកកមមពិសសស 
និង ជ្ញរបធានអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺសេដស ៍។ 

 សមាសភាពចូលរមួ កនុងកិចចរបជុំសនេះមាន ៖ ឯកឧតតម សោកជំទាវ ជ្ញេនុរបធានអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុធនឹង
ជំងឺសេដស ៍ឯកឧតតម សោក សោករស ីជ្ញេគ្គសលខាធិការ េគ្គសលខាធិការរង និង ជ្ញរបធាននាយកដ្ឋឌ ន
ទំាងេស ់។ 

 េវតតមាន 
១.ឯកឧតតមសវជជ.  ម៉ម ប៊ុនសេង មិនបានបញ្ជូ នេនកតំណាងចូលរមួដូចសពលមុនស ើយ 
២.ឯកឧតតមសវជជ. ទា ផោ េនរុបធានអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺសេដស ៍
៣.ឯកឧតតមសវជជ. េ៊ឹង វទុធី េនរុបធានអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺសេដស ៍
៤.ឯកឧតតម  មឹ សពជញពិស ី ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺសេដស ៍
៥.ឯកឧតតមសវជជ.  អ ុក វឌ្ឍនា ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺសេដស ៍

 សោលបំណងននកិចចរបជុំសនេះមាន ៖  
 របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបចំខែ របសេ់គ្គសលខាធិការដ្ឋឌ ន 
 ការេនុវតតកមមវធិីមូលនិធិសកល 
 ការសរៀបចំថវកិាជ្ញតិឆ្ន ំ ២០១៥ 
 សសចកតីសផេងៗ  

ជាកិចចចាប់នផតើម ឯកឧតតមរបធាន  នរបសាសនស៍្វា គមន៍ ដលថ់្នន ក់ដឹកនំា និង មន្រនតីទំាងេស ់សដ្ឋយ
បានបញ្ជជ ក់ពីទឹកចិតត កនុងនាមជ្ញរបធានដឹកនំា និង ការតំងចិតតសដើមបីដឹកនំាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺសេដស ៍
ឲ្យដំសណើ រការសៅបានរបសសើរ និង មានរបសទិធភាព ។ 

១- របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបចំខែ របសេ់គ្គសលខាធិការដ្ឋឌ ន (សដ្ឋយឯកឧតតម េគ្គសលខាធិការ ) ៖ 

១.១- ការសរមបសរមួលទូសៅ 
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 ១០.០៤.២០១៤: កិចចរបជុំពិភាកាការងារជ្ញមួយេងគការ MHSS កនុងការសរតៀមសរៀបចំកិចចរបជុំជ្ញន់ែពស ់
សតពីីបទេនតរាគ្មន៍បងាា រសលើរកុមបុរសរសឡាញប់ុរស និង រសរីសស ់។ 

 ២៤.០៤.២០១៤: កិចចរបជុំរកុមការងារសលខាធិការដ្ឋឌ នបុរសរសឡាញប់ុរស និង រសរីសស ់
 ២៥.០៤.២០១៤: សកិាា សាោផេពវផាយពីសមសរាគ្សេដស ៍និង  ជំងឺសេដស ៍ ដលន់ិសេិតវទិាសាា នជ្ញតិ 
វទិាសាន្រសតសខុាភិបាលសែមរភូមិនទ។ 

 ២៨.០៤.២០១៤: កិចចរបជុំផេពវផាយសមទធិផលការងារគ្សរមាងរបសេ់ងគការ WOMEN 
 ចំស េះការងារយវុវយ័(យវុវយ័ងាយរងសរោេះសដ្ឋយសារជំងឺសេដស)៍ បានសរៀបចំគ្សរមាងសសនើសុថំវកិា សតពីី
ការចងរកងឯកសារសោល សលើយវុវយ័ងាយរងសរោេះសដ្ឋយសារជំងឺសេដសស៍ៅកមពុជ្ញ (National Concept 
Paper on Young Key Populations) សផញើសៅកាន់មាច សជ់ំនួយ (Youth LEAD) ។ 

 បានសរៀបចំគ្សរមាងសសនើសុថំវកិា សតពីីការបណតុ េះបណាត លយវុវយ័ងាយរងសរោេះ សដ្ឋយសារសមសរាគ្សេដស ៍
និង ជំងឺសេដស ៍សលើភាពជ្ញេនកដឹកនំាសៅមាច សជ់ំនួយ (UNESCO) ។ 

 សរតៀមសរៀបចំកិចចរបជុំជ្ញន់ែពស ់សតពីីបទេនតរាគ្មន៍បងាា រសលើរកុមបុរសរសឡាញប់ុរស និង រសរីសស ់
 សរៀបចំកិចចរបជុំជ្ញមួយរកុមការងារបសចចកសទសយវុវយ័ សតពីីដំសណើ រការចងរកងឯកសារសោល សលើយវុវយ័
ងាយរងសរោេះសដ្ឋយសារសមសរាគ្សេដស ៍និង ជំងឺសេដស ៍។ 

 សរៀបចំវគ្គសកិាា សាោរលំកឹស ើងវញិចំស េះនិសេិតសាកលវទិាលយ័ (Refresher Training on HIV/AIDS)  
 សរៀបចំចុេះកិចចរពមសរពៀងជ្ញមួយ UNESCO សលើគ្សរមាងបណតុ េះបណាត លយវុវយ័ងាយរងសរោេះ សដ្ឋយសារ
សមសរាគ្សេដស ៍និង ជំងឺសេដស ៍។ 

១.២-ោរងារនាយកដ្ឋា ន  

នាយកដ្ឋា ន PMER 
 ការសរៀបចំសរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបយទុធនឹងជំងឺសេដសស៍ៅរបសទសកមពុជ្ញ(GARPR)  
 របមូលទិននន័យ និង របាយការណ៍ ពីរកសងួចំនួន៤ សែតតចំនួន៤ និង េងគការមិនខមនរដ្ឋឌ ភិបាលចំនួន២ 
 សធវើបចចុបបននភាពខផនការសកមមភាព កនុងគ្ំសរាងមូលនិធិសាកល ពីខែមករា-មិថុនា  
 ៧-១១.០៤.២០១៤ បានចុេះេភិបាលសៅថ្នន ក់សរកាមជ្ញតិ សៅសែតតស ធិ៍សាត ់
 ៧-១១.០៤.២០១៤ នាយកដ្ឋឌ នបានចុេះេភិបាលសៅថ្នន ក់សរកាមជ្ញតិ សៅសែតតនប៉លនិ 
 ០២.០៤.២០១៤ ចូលរមួកិចចរបជុំ  សតពីីការេនុវតតគ្ំសរាងមូលនិធិសាកល សរំាប់ជំហានទី២ ជ្ញមួយPR-

NCHADS ។ 
 ០៨.០៤.២០១៤ ចូលរមួកិចចរបជុ ំសតពីីការេនុវតតគ្ំសរាងមូលនិធិសាកល សរំាប់ជំហានទី២ ជ្ញមួយ LFA 
 ២២.០៤.២០១៤ ចូលរមួកនុងកិចចរបជុំរកុមការងារេនុវតតគ្ំសរាងមូលនិធិសាកល សដើមបីពិនិតយសមើលតរមូវ
ការនានា កនុងការជំរញុសអាយការេនុវតតគ្ំសរាងទទួលបានសជ្ញគ្ជ័យ ។ 

 ២៤.០៤.២០១៤ ចូលរមួកនុងកិចចរបជុ ំសតពីីរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបចំរតីមាសទី១ ឆ្ន ំ២០១៤ កនុងគ្ំសរាង
មូលនិធិសាកល ជ្ញមួយ PR-NCHADS ។ 
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នាយកដ្ឋា ន PCS 
 ០១-០៤.០៤.២០១៤: ចុេះេភិបាលកិចចការងារ MCPI សៅសែតឋរពេះសេីន ុ
 ០២.០៤.២០១៤: ចូលរមួរបជុ ំM&E សៅមជឈជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺសេដស ៍សសើខសបក និង កាមសរាគ្ 
 ០៤.០៤.២០១៤: ចូលរមួសកិាា សាោ សតពីី Cambodia Integrated HIV & Drug Prevention and Imple-

mentation Study (CIPI) សៅ FHI 360 ។ 
 ០៦-០៩.០៤.២០១៤ ចុេះេភិបាលការងារ MCPI សៅសែតឋបាត់ដំបង 
 ១១.០៤.២០១៤: បានសរៀបចំកិចចរបជុំនាយកដ្ឋឌ ន សធវើខផនការសរំាប់វគ្គបណឋុ េះបណាឋ ល  MCPI ខែឧសភា 
សៅសែតឋតខកវ កំពង់ធំ រពេះសេីនុ និង កំពង់សព ឺ។ 

 ២៤.០៤.២០១៤: កិចចរបជុំសលខាធិការដ្ឋឌ នរកុមបុរសរសឡាញប់ុរស និង រសរីសស ់
 ២៨-៣០.០៤.២០១៤: ចូលរមួសកិាា សាោ  សឋពីីការខកសរំលួសសៀវសៅកាត់បនាយសរោេះថ្នន ក ់សរំាប់មន្រនឋី
េនុវតឋចាប ់សៅសែតឋសសៀមរាប ។ 

ការងារសរំាប់េនុវតឋសៅខែបនាទ ប់ 
 សធវើសកិាា សាោ និង វគ្គបណឋុ េះបណាឋ លបន្រញ្ជជ បការងារសេដស ៍តមរយៈកមមវធិ ីMCPI សរំាប់ សែតឋតខកវ 
កំពង់ធំ រពេះសេីនុ និង កំពង់សព ឺ។ 

 សរៀបចំកិចចរបជុំសលខាធិការដ្ឋឌ នរកុមបុរសរសឡាញប់ុរស 
 សរៀបចំកិចចរបជុំរកុមការងារបសចចកសទសបងាា រថ្នន ក់ជ្ញត ិ
 ចុេះេភិបាលកិចចការងារសេដស ៍MCPI សៅបណាឋ សែតឋ ខដលរបឈមមុែែពសម់ួយចំនួន 

នាយកដ្ឋា ន CRM 
 បានសរំបសរំលួ ជ្ញមួយថ្នន ក់សែតត សដើមបីសរៀបចំកិចចរបជុំគ្ណេះកមាម ធិការរបយទុធនឹងជំងឺសេដស៍  សែតត
កំពត និង េមដំសណើ រ ឯកឧតតម េ៊ឹង វទុធី េនុរបធានអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺសេដស ៍។ 

 បានចូលរមួ ជ្ញរគ្ូសរំបសរំលួវគ្គបណតុ េះបណាត ល សតពីីកញ្ច ប់អាហារលអ សរំាប់េនកផចុកសមសរាគ្សេដស ៍
ដលប់ុគ្គលកិបណាត ញេនកផទុកសមសរាគ្សេដស ៍។ 

` នាយកដ្ឋា ន A/F 

ោរងាររដាបាល 
 សរៀបចំពិធីសរូតមនត េបេរសាទរបុណយចូលឆ្ន ំថមីរបនពណីជ្ញត ិ
 សរៀបចំនិយត័ភាពឋានតរសក័តិ និង ថ្នន ក់ ជូនថ្នន ក់ដឹកនំា និង មន្រនត ី
 សរៀបចំលែិិតសបសកកមម ថវកិាជ្ញតិ ចំនួន ៣៩ 
 សរៀបចំលែិិតសបសកកមម ថវកិាជំនួយ ចំនួន ០៦ 
 សរៀបចំសាលរបជុំ ឲ្យនាយកដ្ឋឌ នទំាងេស ់និង ថ្នន ក់ដឹកនំាបានចំនួន ១២ 
 សធវើលែិិតសចញ ចំនួន ៥២ លែិិត និង ទទួលលែិិតចូល បានចំនួន ២០ លែិិត 
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 បនតេនុវតតការងាររបចំនថៃ សលើកិចចការរដឌបាល និង េរិញ្ដវតាុ របសអ់ាជ្ញញ ធរជ្ញរតិយទុធនឹងជំងឺសេដស ៍
 បនតកិចចសេការ និង សរមបសរមួល ជ្ញមួយបណាត នាយកដ្ឋឌ នជំនាញទំាងប ី 

ោរងារងវោិ 

១- ថវកិាជ្ញត ិ
 សធវើសសំណើ ថវកិាបខនាម សរមាប់ផគត់ផគងឧបករណ៍សៅរកសងួសសដឌកិចច និង េរិញ្ដវតា ុ
 សធវើសសំណើ សុកំារេនុញ្ជដ តពីសសមតចនាយករដឌមន្រនត ី ជូនគ្ណៈរបតិភ ូ សៅចូលរមួ International AIDS 

Conference សៅទីរកុង Melbourne របសទសេូន្រសាត ល ីសៅគ្ណៈរដឌមន្រនតី ។ 
 សសំណើ ថវកិាបខនាម សរមាប់ឯកឧតតមសទសរដឌមន្រនតី េសញ្ជ ើញសៅពិនិតយ សែុភាពសៅរបសទសបារំាង និង
គ្ណៈរបតិភូ សៅចូលរមួ International AIDS Conference សៅទីរកុង Melbourne របសទសេូន្រសាត ល ីសៅ
រកសងួសសដឌកិចច និងេរិញ្ដវតាុ  ។ 

 ចូលរមួរបជុ ំស្តេីំពីការសរតៀមសរៀបចំសធវើថវកិាកមមវធិីសពញសលញ សៅរកសងួសខុាភិបាល 
 ចូលរមួរបជុំពិភាកា េំពីការសរៀបចំកញ្ច ប់ថវកិាសដ្ឋយខ ក សៅរកសងួសសដឌកិចច និង េរិញ្ដវតាុ 
 ចូលរមួរបជុ ំេំពីការសរៀបចំសធវើខផនការយទុធសាន្រសតថវកិាឆ្ន ំ២០១៥ សៅរកសងួសខុាភិបាល 
 សរមបសរមួលការងារជ្ញមួយរកុមេធិការកិចចរកសងួសសដឌកិចច និង េរិញ្ដវតាុ  កនុងការសធវើេធិការកិចច  ការ
ចំណាយថវកិាសរមាប់ឆ្ន ំ២០១៣ ។ 

២. ថវកិាជំនួយ 
 ចូលរមួរបជុំជ្ញមួយរកសងួសខុាភិបាល សតេីំពីការេនុវតតថវកិា ឆ្ន ំ២០១៤ 
 បាននឹងកំពុងសរៀបចំរបាយការណ៏េរិញ្ដវតាុ សរកាមគ្សរមាងមូលនិធិសកល SSF សរមាប់រតីមាសទី១
ឆ្ន ំ២០១៤ ។ 

 បាននឹងកំពុងសរៀបចំរបាយការណ៍ផគត់ផគង់ (PSM Report) សរកាមគ្សរមាងមូលនិធិសកល SSF សរមាប់រតី
មាសទី១ ឆ្ន ំ២០១៤ ។ 

 បានសរៀបចំរបាយការណ៍េរិញ្ដវតាុ របចំខែសមសា ឆ្ន ំ២០១៤ 
 បាននឹងកំពុងសរៀបចំលែិិតជូនដំណឹង ដល ់PR/NCHADS សតកីារសរជើសសរ ើសជំនួយការបសចចកសទស ខផនក IT 
ចំនួន០១របូ និង ០៣របូ (DPCS) ។ 

 សរមបសរមួលការងារសវនកមម ជ្ញមួយ LFA 
 សរៀបចំរបកាសផេពវផាយ សរជើសសរ ើស MARP Consultant 
 បនតកិចចសនា សរមាប់ជំនួយការបសចចកសទស ចំនួន០៦របូ (DPMER:០៥របូ និង DAF :០១របូ) 
 សរៀបចំពិនិតយស ើងវញិ នូវសោលការណ៍ខណនំាេនុវតតការងារេរិញ្ដវតាុ របសម់ូលនិធិសកល សរមាប់ 

SSR ។ 
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២-ការេនុវតតកមមវធិីមូលនិធិសកល (នលើកន ើងនដ្ឋយ នលាកនវជ្ជ.រស្ ់ស្លីវ៉ោត)់ 

 បានរបជ្ុាំ Management Team ជាញកឹញាប់ នដើមបពីិនិតយ និង ពិភាកាពីោរងារមូលនិធិស្កល  
 បានជ្ួបជាមួយ SSRs នដើមបនីធាើ LOA 
 បានរបជ្ុាំពិភាកានធាើផផនោរ MPCI ស្រ បន់េតតចាំនួន ០៤ ( រពះស្ហីនុ តាផកវ កាំ ពង់ស្ព ឺនិង 

កាំពង់ធាំ ) ផដលនឹងនរៀបចាំស្ោិា ស្វលានៅនដើមស្បាត ហន៍រោយននះ ។ 

៣- ោរនរៀបចាំងវោិឆ្ន ាំ ២០១៥ (នលើកន ើង នដ្ឋយ នលាក ឈមឹ ឃនិដ្ឋនរ ៉ោត ) 

 បាននរៀបចាំគនរ ងងវោិឆ្ន ាំ២០១៥រចួ និង បញ្ជូ ននៅរកស្ងួនស្ដាកិចច និង ហរិញ្ញវតថុ  ទាន់នពល 
នវលា ។ 

 នៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៥ ងវោិផដលបាននរោង  នចាំនួនជាង ៧ពាន់លាននរៀល 

ឯកឧតតមសទសរដឌមន្រនតី មានមតិផ្ត ំសផញើ និង ផតលេ់នុសាសន៍ដូចតសៅ ៖ 

 នោតស្រនស្ើរ ដលឯ់កឧតតម នលាក -នលាករស្ ី និង មន្រនតីរាជការសរកាមឱវាទ ខដល បានេិតេាំ
របងឹផរបងនធាើោរងារបាន លអរបនស្ើរ និង ទាន់នពលនវលា (ជាពិនស្ស្ GARPR និង គនរ ង
ងវោិជាតិឆ្ន ាំ ២០១៥) ។ 

 រតូវពរងងឹោរងារថ្ផទកនុង និង ស្មតថភាព នដើមបភីាពនជាគជ្័យរបស្ស់្វថ ប័ន 
 គនរ ងងវោិជាតិឆ្ន ាំ ២០១៥ននះ រតវូបញ្ចូ លងវោិកិចចរបជ្ុាំ ឃុាំ-ស្ងាា ត ់
 ឯកឧតតម អគគនលខាធិោរ រតវូេិតេាំបញ្ជ្រជ បោរងារនអដស្ ៍ឲ្យដលភ់ូមិ ឃុាំ-ស្ងាា ត ់តមរយៈការ 
បញ្ចូ លកនុងសោលនសោបាយភូម-ិឃុ ំមានសវុតាភាព។ 

 រតវូនរៀបចាំ កិចចរបជ្ុាំរកមុរបកឹានោលននោបាយ ឲ្យបានឆ្ប់ និង របជ្ុាំពិភាកា នដើមបីបញ្ជូ ល 
របធានបទ ផដលជាអទិភាព និង ស្ាំខាន់ នៅកនុងកិចចរបជ្ុាំននះ ។ 

 ឯកឧតតម ទា ផលា រតវូនរៀបចាំ រកុមការងារយទុធស្ញ្ជ្ស្តជាត ិរបស្អ់ាជាា ធរជា តរិបយទុធនឹងជ្ាំងឺ
នអដស្ ៍ឲ្យបានឆ្ប់ សដើមបីដំសណើ រការ ការងារបនតសទៀត ។ 

ចុងបញ្ច ប់ ឯកឧតតមរបធាន  បានបញ្ច បន់ូវកិចចរបជុំ នៅនវលាន ៉ោង ០៤:៣០នាទី នាថ្ងៃផេឆ្ន ាំដផដល 
របកបនដ្ឋយបរោិោស្  ស្វមគគីភាព និង ទទួលេុស្រតវូេពស្។់ 

នថៃទី ០៥ ខែ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤ 
េគ្គសលខាធិការ 

                    
         

ឯកឧត្តមវេជ្ជ តត្ង គន្ធ ី                   


