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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាត ិសាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
របាយការណ៍ 

នៃកិច្ចប្រជុុំថ្នា ក់ដឹកនុំ អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយទុ្ធៃឹងជុំងឺអេដស ៍
 

 នៅថ្ងៃទី ២៩  ខែ ឧសភា  ឆ្ន ាំ ២០១៤ នវលាន ៉ង ០៨:៣០ នាទីរពឹក នៅអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺ
អេដស៍ បាននរៀបចាំកិចចរបជំុមួយ នរោមេធិបតីភាព ឯកឧតតម អេៀង មូលី អទសរដឋមន្រនតី ទទួលអបសកកមមពិអសស 
និង ជ្ញរបធានអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ ។ 

 សមាសភាពចូលរមួ កនុងកិចចរបជំុអនេះមាន ៖ ឯកឧតតម អោកជំទាវ ជ្ញេនុរបធានអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹង
ជំងឺអេដស៍ ឯកឧតតម អោក អោកស្សី ជ្ញេគ្គអលខាធិការ េគ្គអលខាធិការរង និង ជ្ញរបធាននាយកដ្ឋឋ ន
ទំាងេស់ ។ 

 េវតតមាន 
1.  ឯកឧត្តមនវជជ. លី បូ៉រ េនុរបធានអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ 
2.  ឯកឧតតមអវជជ. េឹុង វទុធី េនុរបធានអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ 
3.  ឯកឧត្តមនវជជ. ជា សាំអាន េនុរបធានអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ 

 អោលបំណងននកិចចរបជំុអនេះមាន ៖  
 របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបចំខែ របស់េគ្គអលខាធិការដ្ឋឋ ន 
 របាយោរណ៍ោរអនុវត្តកមមវធីិមូលនិធិសកល 
 ការនរត្ៀមនរៀបចាំសិោា សាលាថ្នន ក់ត្ាំបន់របស់មូលនិធិសកល ថ្ងៃទី ១៦-១៨ ខែ មិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៤ 
 ោរនរត្ៀមនរៀបចាំនធវើ ា ស់ផទះសរ ប់ ICAAP13 នៅឆ្ន ាំ២០១៧ 
 អសចកតីអផេងៗ  

ជាកិចាចាប់នផតើម ឯកឧតតមរបធាន  នរបសាសន៍សាវ គមន៍ ដល់ថ្នន ក់ដឹកនំា និង មន្រនតីទំាងេស់ អដ្ឋយ
បានបញ្ជជ ក់ពីទឹកចិតត កនុងនាមជ្ញរបធានដឹកនំា និង ការតំងចិតតអដើមបីដឹកនំាអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ 
ឲ្យដំអណើ រការអៅបានរបអសើរ និង មានរបសិទធភាព ។ 

១- របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបចំខែ របស់េគ្គអលខាធិការដ្ឋឋ ន (អដ្ឋយឯកឧតតម េគ្គអលខាធិការ ) ៖ 

១.១- ការសរមបសរមួលទូអៅ 
 បានអរៀបចំ និង  ចូលរមួកិចចរបជំុថ្នន ក់ដឹកនំាអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ ដឹកនំាអដ្ឋយឯកឧតតម
អទសរដឋមន្រនតី និង ជ្ញរបធានអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍  ។   



2 

 បានអរៀបចំកិចចរបជំុបអចចកអទសរបស់េគ្គអលខាធិការដ្ឋឋ ន អៅនថៃទី ០៥ ខែ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៤ ។ 
 បានចូលរមួអបើកសិកាា សាោ សតីពី ការពរងឹងការអឆលើយតបអមអោគ្អេដស៍ និង ជំងឺអេដស៍ កនុង
ចំអោម រកុមរបឈមមុែែពស់ តមរយៈកមមវធីិនដគូ្សហគ្មន៍ នានថៃទី ០៦ ខែ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៤  
អៅអែតតរពេះសីហនុ ។ 

 បានចូលរមួជ្ញវាគ្មិន កនុងេងគសិកាា សាោផេពវផាយអមអោគ្អេដស៍ និង ជំងឺអេដស៍ ដល់រកុមយុវជន
និសេិតចំនួន ៣៥០ នាក់ នានថៃទី ០៧ ខែ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៤ អៅសាកលវទិាល័យភូមិនទនីតិសាស្រសត 
និង វទិាសាស្រសតអសដឋកិចច ។ 

 បានចូលរមួអបើកសិកាា សាោ សតីពីពរងឹងការអឆលើយតបអមអោគ្អេដស៍ និង ជំងឺអេដស៍ កនុងចំអោម
រកុមរបឈមមុែែពស់ តមរយៈកមមវធីិនដគូ្សហគ្មន៍ នានថៃទី ០៩ ខែ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៤  អៅអែតត
តខកវ ។ 

 បានចូលរមួអបើកសិកាា សោ សតីពីការកាត់បនថយការចមលងអមអោគ្អេដស៍ និង ជំងឺអេដស៍ ដល់រកុម
បុរសស្សឡាញ់បុរស និង ស្សីស្សស់ នានថៃទី ២២ ខែ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៤ អៅសោឋ ោរភនំអពញ។ 

១.២-ោរងារនាយកដ្ឋា ន  

នាយកដ្ឋា ន PMER 
 នថៃទី២១-២៣ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៤ បានអបើកវគ្គបណតុ េះបោត លបចចុបបននភាពការតមដ្ឋន និង 
វាយតនមល សំោប់មន្រនតីរកសួងេប់រ ំយុវជន និង កីឡា អដ្ឋយមានការចូលរមួពីសិកាា កាមចំនួន
៤១របូ កនុងចំអោម៤៥របូ ។ 

 នថៃទី២៨-៣០ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៤ បានអបើកវគ្គបណតុ េះបោត លបចចុបបននភាពការតមដ្ឋន និង 
វាយតនមល សំោប់រកសួងសងគមកិចច េតីតយុទធជន និង យុវនីតិសមបទា អដ្ឋយបានេអ ជ្ ើញចូលរមួ
សិកាា កាមចំនួន៤៥របូ ។  

 បានអរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ អៅរបអទសកមពុជ្ញ (GARPR)  
 បានអរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពទូលំទូោយ និង ពហុវស័ិយ អឆលើយតបអៅនឹងការោលដ្ឋល 
         អមអោគ្អេដស៍ និង ជំងឺអេដស៍ របចំរតីមាសទី១ ។ 

 ការចុេះការេភិបាលអៅថ្នន ក់អរកាមជ្ញតិ អលើគំ្អោងមូលនិធិសាកល អៅអែតតបាត់ដំបង និង 
កំពង់ចម ។ 

 ការអរៀបចំអគ្ហទំព័រអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ អដ្ឋយរចនារបូភាព និង ប ច្ូ លព័ត៌មាន
សតីពីបចចុបបននភាពសាថ នភាពអមអោគ្អេដស៍ និង ជំងឺអេដស៍អៅកមពុជ្ញ ទំាងភាសាខែមរ និង 
ភាសាេង់អគ្លស ។ 

 
 កាលពីនថៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤ បានចូលរមួអរៀបចំកិចចរបជំុCC ។ 
 បានចូលរមួកិចចរបជំុជ្ញមួយតំោង PR សតីពីការអរៀបចំឯកសារ self assessment 
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 អរៀបចំឯកសារ និង ខកសំរលួ អលើឯកសារជំនួយ self assessment 
 របមូល និង ប ច្ូ លខផនការរបស់ SSRs ទំាងបួន និង NAA។ 
 បានអរៀបចំរបាយការណ៍ និង កំណត់អហតុននកិចចរបជំុជ្ញអទៀងទាត់ 
 អោកស្សីរបធាននាយកដ្ឋឋ នបានចូលរមួកនុងកិចចរបជំុជ្ញមួយPR-NCHADS និង នដគូ្េភិវឌ្ឍន៍
ទាក់ទងនឹង program splif ។ 

 អោកស្សីរបធាននាយកដ្ឋឋ នបានចូលរមួកនុងកិចចរបជំុជ្ញមួយCCC ។ 

នាយកដ្ឋា ន PCS 
 

 នថៃទី0៦ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤ អរៀបចំសិកាា សាោបន្រញ្ជជ បការអឆលើយតបអមអោគ្អេដស៍ និង ជំងឺ
អេដស៍ចំអ េះរកុមរបឈមមុែែពស់តមរយៈកមមវធីិនដគូ្សហគ្មន៍(MCPI)អៅអែតតរពេះសីហនុ ។ 

 នថៃទី ០៩ ខែ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤ អរៀបចំសិកាា សាោបន្រញ្ជជ បការអឆលើយតបអមអោគ្អេដស៍ និង ជំងឺ
អេដស៍ ចំអ េះរកុមរបឈមមុែែពស់តមរយៈកមមវធីិនដគូ្សហគ្មន៍ (MCPI) អៅអែតតកំពង់ធំ ។ 

 អរៀបចំកិចចរបជំុអលខាធិការដ្ឋឋ នរកុមការងារបុរសស្សោញ់បុរសនថៃទី ១៦ ខែ ឧសភា ២០១៤។ 
 នថៃទី១៩-២០ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤  អរៀបចំវគ្គបណតុ េះបោត ល សតីពីការបន្រញ្ជជ បការអឆលើយតបអម
អោគ្អេដស៍ និង ជំងឺអេដស៍ ចំអ េះរកុមរបឈមមុែែពស់តមរយៈកមមវធីិនដគូ្សហគ្មន៍ (MCPI) 
អៅ អែតតកំពង់ធំ ។ 

 នថៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤ អរៀបចំកិចចរបជំុជ្ញន់ែពស់រកុមការងារបុរសស្សោញ់បុរសអៅ 
សោឋ ោរភនំអពញ ។ 

 នថៃទី ២២-២៣ ខែ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤ អរៀបចំវគ្គបណតុ េះបោត លសតីពីការបន្រញ្ជជ បការអឆលើយតបអម
អោគ្អេដស៍ និង ជំងឺអេដស៍ចំអ េះរកុមរបឈមមុែែពស់តមរយៈកមមវធីិនដគូ្សហគ្មន៍ (MCPI) 
អៅអែតតរពេះសីហនុ ។ 

 នថៃទី ២៦-២៧ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤ អរៀបចំវគ្គបណតុ េះបោត ល សតីពីការបន្រញ្ជជ បការអឆលើយតបអម
អោគ្អេដស៍ និង ជំងឺអេដស៍ ចំអ េះរកុមរបឈមមុែែពស់តមរយៈកមមវធីិនដគូ្សហគ្មន៍ (MCPI) 
អៅអែតតតខកវ ។ 

 នថៃទី២៩-៣០ខែឧសភាឆ្ន ំ២០១៤ អរៀបចំវគ្គបណតុ េះបោត ល សតីពីការបន្រញ្ជជ បការអឆលើយតបអម
អោគ្អេដស៍ និង ជំងឺអេដស៍ចំអ េះរកុមរបឈមមុែែពស់តមរយៈកមមវធីិនដគូ្សហគ្មន៍ (MCPI) 
អៅអែតតកំពង់សពឺ ។ 

នាយកដ្ឋា ន CRM 

 បាន ចូលរមួរបជំុបអចចកអទសរបចំសបាត ហ៍ចំនួនពីរអលើកអៅអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍។ 
 បានចូលរមួរបជំុជ្ញមួយេងគការ វ ី .អេស.េូ ខដលដឹកនំាអដ្ឋយ  ឯកឧតតម ទា ផោ  េនុរបធាន 
អាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ អដើមបីសហការកនុងការអរជើសអរ ើសេនកផតល់របឹកាេនតរជ្ញតិ ។ 
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 ឯកឧតតមអវជជ សឹុម គឹ្មសាន បានចូលរមួកនុងសិកាា សាោពិអរោេះអោបល់ថ្នន ក់ជ្ញតិ អដើមបីអរៀបចំ
អោលនអោបាយសំោប់េភិវឌ្ឍយុវជនរបស់រកសួងេប់រ ំ។ 

 ឯកឧតតមអវជជ សឹុម គឹ្មសាន បានចូលរមួកនុងសិកាា សាោ សតីពីការអរៀបចំរកបែណឌ ហិរ ញ្បបទាន 
សហរបតិបតតិការឆ្ន ំ២០១៦ដល់២០១៨ របស់រកុមរបឹកាេភិវឌ្ឍន៍កមពុជ្ញ ។ 

នាយកដ្ឋា ន A/F 
ក.ការងារថវកិា និង ហិរ ញ្វតថ ុ
១- ងវោិជាតិ្ 
 អធវើសំអណើ អោលការណ៍ថវកិា និង  ទូទាត់ចំោយអបសកកមមឯកឧតតមអទសរដឋមន្រនត ី អៅ
របអទសបាោងំអៅរកសួងអសដឋកិចច និង ហិរ ញ្វតថុ ។ 

 អធវើសំអណើ អោលការណ៍ថវកិា សរមាប់អរៀបចំទទួលគ្ណៈរបតិភូចូលរមួកិចចសិកាា សាោ
របចំតំបន់អៅកមពុជ្ញពីនថៃទី១៦ ដល់ ១៨ ខែមិថុនា ឆ្ន ំ២០១៤ អៅទីសតីការគ្ណៈរដឋមន្រនតី  

២- ថវកិាជំនួយ 
 បានអរៀបចំទូទាត់របាក់អបៀវតេជូនមន្រនតីជំនួយការបអចចកអទស (Contract Staff) សរមាប់         
ខែ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤ អរកាមគ្អរមាងមូលនិធិសកល SSF ។ 

 បានអរៀបចំរបាយការណ៍របចំខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤ ដូចជ្ញប ជ្ ីអបឡា  (Cash book), 
របាយការណ៍អផទៀងផ្ទទ ត់ធនាោរ (Bank reconcile), តោងោប់សាច់របាក់ (Cash count 
sheet), ប ជ្ ីអរជជអទយយ (Petty cash book), របាយការណ៍អផទៀងផ្ទទ ត់ប ជ្ ីអរជជអទយយ (Pet-
ty  cash reconcile)។ 

 បានអរៀបចំលិែិតជូនដំណឹងដល់ PR/NCHADS សតីការអរជើសអរ ើសេនកអបើកបរ សំោប់
បំអរ ើការងារអៅ េ.ជ.ប.ជ.េ អរកាមគ្អរមាងមូលនិធិសកលSSF ។ 

 បាននឹងកំពុងអរៀបចំគ្អរមាងផគត់ផគង់ (PSM Plan) អរកាមគ្អរមាងមូលនិធិសកល SSF 
ជំហាន ទី២ ពីឆ្ន ំ ២០១៤ ដល់ ២០១៥ សរមាប់ផតល់ជូនអៅ PR/NCHDS ។ 

 បានអរៀបចំអធវើការផេពវផាយ សតីពីការអរជើសអរ ើសទីរបឹកាបអចចកអទសខផនក Website, IT, 
Advisor on MARPs, IEC Material Consultant អលើសារពត៌មានចំនួន ០២ សរមាប់
បំអពញការងារ អៅេ.ជ.ប.ជ.េ ។ 

 បាននឹងកំពុងសហការ ជ្ញមួយការោិល័យផគត់ផគង់ និង រគ្ប់រគ្ងរទពយសមបតតិរដឋ កនុង
ការអរៀបចំ Fixed Asset Register អរកាមគ្អរមាងមូលនិធិសកល SSF ។ 

 តមដ្ឋនការឯកភាព អលើសំអណើ សំុការឯកភាពអលើរបាយការណ៍អរជើសអរ ើសជំនួយការ 
បអចចកអទសរដឋបាល-ហិរ ញ្វតថុពីសំោក់ PR/NCHADS ។ 

 សរមបសរមួល និង អរៀបចំសិកាា សាោ ជូននាយកដ្ឋឋ ន PCS អរកាមគ្អរមាងមូល
និធិសកលតម បោត អែតតដូចជ្ញ អែតតរពេះសីហនុ កំពង់សពឺ កំពង់ធំ និងតខកវ ។ 
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 បុអររបទានថវកិាសំោប់ការចុេះ Supervision តមបោត អែតតរបស់នាយកដ្ឋឋ ន PMER 
និង PCS អរកាមគ្អរមាងមូលនិធិសកល ។ 

 អរៀបចំរបាយការណ៍រតីមាសទី០១ អរកាមគ្អរមាងមូលនិធិសកលកនុងឆ្ន ំ២០១៤។ 
 អរៀបចំបំអពញឯកសារ Assessment សរមាប់ផតល់ជូនអៅ PR-NCHADS។ 
 សរមបសរមួលការងារ Assessment ជ្ញមួយ PR-NCHADS ពីនថៃទី ២២-២៣ ខែឧសភា 
ឆ្ន ំ២០១៤អៅ េ.ជ.ប.ជ.េ។ 

 សរមបសរមួលការងារជ្ញមួយ GFA កនុងការរតួតពិនិតយការចំោយ ពីខែមកោ-មីនា 
ឆ្ន ំ២០១៤ អរកាមគ្អរមាងមូលនិធិសកល។ 

 អរៀបចំចុេះេនុសារណៈអោគ្យល់ជ្ញមួយការោិល័យទទួលជំនួយបនត(SSR)ចំនួន០៤ 
 ចូលរមួរបជំុជ្ញមួយរកុមរគ្ប់រគ្ងគ្អរមាងមូលនិធិសកលរបចំខែអមសា និងឧសភា។  
 បានអរៀបចំរបាយការណ៍ហិរ ញ្វតថុអរកាមគ្អរមាងមូលនិធិសកល SSF សរមាប់រតីមាស
ទី១ PUDR ឆ្ន ំ២០១៤។ 

 បានអរៀបចំរបាយការណ៍ហិរ ញ្វតថុអរកាមគ្អរមាងមូលនិធិសកល SSF សរមាប់ខែអមសា 
ឆ្ន ំ២០១៤។ 

 អរៀបចំដំអណើ រការអរជើសអរ ើសទីរបឹកាបអចចកអទសខាងខផនក IT ។ 
ែ. ការងាររដឋបាល និង បុគ្គលិក 

 អរៀបចំលិែិតបញ្ជជ អបសកកមម ថវកិាជ្ញតិ ចំនួន ៤២ 
 អរៀបចំលិែិតបញ្ជជ អបសកកមមថវកិាជំនួយ ចំនួន ២៥ 
 អរៀបចំសាលរបជំុអអាយនាយកដ្ឋឋ នទំាងេស់ និងថ្នន ក់ដឹកនំារបជំុ បានចំនួន ១២ ដង 
 អធវើលិែិតអចញ៤៦ លិែិត និងលិែិតចូលចំនួន ៣២លិែិត 

១-៣-ខផនការសកមមភាព និង ទិសអៅសរមាប់ខែមិថុនា ឆ្ន ំ២០១៤ 

នាយកដ្ឋា នខផនោរ តាមដ្ឋន វាយត្ថ្មល និងស្រសាវរជាវ 

 នរត្ៀមនរៀបចាំសិកាា សាោសតីពីការអរៀបចំខផនការយុទធសាស្រសតសូនយបីសំោប់សមាជិកអាជ្ញា ធរជ្ញតិ
របយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ថ្នន ក់ជ្ញតិ និងថ្នន ក់អរកាមជ្ញតិ ។ 

 នរត្ៀមនរៀបចាំសិកាា សាោសតីពីោរតមដ្ឋន និង វាយតនមល សំោប់រកសួងសងគមកិចច។ 
 បនតអរៀបចំរបាយោរណ៍ទូលាំទូលាយ និង  ពហុវស័ិយ នឆលើយត្បនៅនឹងនមនោគនអដស៍ និង  ជាំងឺ
នអដស៍ឆ សទី១ ឆ្ន ាំ២០១៤ បនាទ ប់ពីបានទំនាក់ទំនងជ្ញមួយ រកសួង-អែតត ទាក់ទងនឹង
របាយការណ៍របចំរតីមាសទី១ ចំអ េះសាថ ប័នខដលពំុទាន់អផាើមកអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធ
នឹងជំងឺនអដស៍ ។ 

 បនតការងារ GARP ទាក់ទងការអឆលើយបំភលឺអៅសំណួរខដលរតូវបានសួរអដ្ឋយរកុមការងារ GARP 
អៅ GENEVA ។ 
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 អរៀបចំការវភិាគ្សាថ នភាពការអឆលើយតបការោលដ្ឋលអមអោគ្អេដស៍និងជំងឺអេដស៍និងការអរៀបចំ
ខផនការយុទធសាស្រសតេភិវឌ្ឍន៍ជ្ញតិទូលំទូោយ និង ពហុវស័ិយអឆលើយតបការោលដ្ឋលអមអោគ្ 
អេដស៍ និង ជំងឺអេដស៍អលើកទី៤ ។ 

 អរតៀមអរៀបចំខផនការវគ្គបណតុ េះបោត លសំោប់ខែកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៤។ 
 អរតៀមអរៀបចំអបាេះពុមពផាយឯកសារ NASA4 ។ 
 អរតៀមចូលរមួការងារអរៀបចំរបជំុសិកាា សាោថ្នន ក់តំបន់ របស់មូលនិថិសាកល នថៃទី ១៦ -១៨ ខែ 
មិថុនា ឆ្ន ំ ២០១៤ ។ 

 អរតៀមអរៀបចំដ្ឋក់អបកាភាពកមពុជ្ញ កនុងការអរៀបចំអរតៀមអធវើជ្ញមាច ស់ផទេះ ននកិចចរបជំុរបចំតំបន់
អាសីុ-បា៉ា សីុហវិក (ICAAPR ) សរមាប់ឆ្ន ំ ២០១៧ ។ 

នាយកដ្ឋា ន ទាក់ទង និង ចលនារបភពធនធាន 
 ចុេះេភិបាលការងារអេដស៍អៅថ្នន ក់អែតត 
 អរៀបចំខផនការជ្ញមួយថ្នន ក់អែតត អដើមបីអរៀបចំឲ្មានកិចទរបជំុជ្ញអទៀង ទាត់ជ្ញមួយគ្ណេះកមាម ធិការ 
អេដស៍ឃំុ-សងាក ត់ ននអែតតអ ធិសាត់ បាត់ដំបង  រពេះវហិារ ឧតតរមានជ័យ រពេះសីហនុ និង 
អកាេះកុង ។ 

 អរៀបចំរបជំុរកុមរបឹកាអោលនអោបាយននអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ ។ 

 នាយកដ្ឋា ន បងាា រ ខងទាាំ និងគាំរទ 

 អរតៀមអរៀបចំកិចចរបជំុឆមាសទាក់ទងនឹងការងារបរោិកាសេំអោយផល 
 អរតៀមអរៀបចំវគ្គបណតុ េះបោត លសំោប់េនកសារព័ត៌មានអាជីព 
 អរតៀមអរៀបចំកិចចរបជំុតុមូលពិភាកាពីការងារទាក់ទងរកុមរបឈមមុែែពស់ 
 អរតៀមអរៀបចំកិចចរបជំុសំរបសំរលួរបចំរតីមាសថ្នន ក់ស្សុក ទាក់ទងការងារបរោិកាសេំអោយ 
ផល ។ 

 អរតៀមអរៀបចំកិចចរបជំុសំរបសំរលួរបចំរតីមាសថ្នន ក់ឃំុ ទាក់ទងការងារបរោិកាសេំអោយ 
ផល ។ 

 អរតៀមចូលរមួជ្ញរគ្ូឧអទទសសំោប់វគ្គបណតុ េះបោត លសតីពី MPCI ជ្ញមួយេងគការ HACC 

 នាយកដ្ឋា ន រដឋបាល និងហិរ ញ្វតថ ុ

 ពិនិតយ និងេនុវតតតមេនុសាសន៍សវនកមម PR/NCHADS និងGFA 
 អរតៀមអរៀបចំអធវើខផនការថវកិាជ្ញតិរបចំឆ្ន ំ២០១៥ 
 បនតេនុវតតការងាររបចំនថៃអលើកិចចការរដឋបាល និង  ហិរ ញ្វតថុ របស់អាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺ
អេដស៍ ។ 
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 បនតកិចចសហការ និង សរមបសរមួលជ្ញមួយបោត នាយកដ្ឋឋ នជំនាញទំាងបី អដើមបីជរមុញ និង 
ពរងឹងការងាររបស់អាជ្ញា ធរជ្ញរតិយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ឱ្យកាន់ខតរបអសើ ។ 

២- របាយោរណ៍ោរអនុវត្តកមមវធីិមូលនិធិសកល (នលើកនឡើងនដ្ឋយ ឯកឧត្តមនវជជ. ទា ផលា ) 
 ដាំនណើ រោរបចាុបបននភាព សតីពីងវោិរមូលនិធិសកល 
 ដាំនណើ រោរបចាុបបននភាព សតីពីងវោិរមូលនិធិ UNAIDS 
 សាា នភាពបចាុបបនន សតីពីបញ្ហា  Country Split, Concept Note និង Reprogramming  
 បានរបជុាំជាមួយ Sub- Recipient  
  ចាំន ះ MPCI បានអនុវត្តទូទាាំងរបនទស 

ោរពិភាកា 

 នលាក ឈឹម ឃិនដ្ឋនរត៉្  របធាននាយកដ្ឋា នរដាបាល និង ហិរញ្ដវត្ាុ  បាននលើកនឡើង ទាក់ទងនៅនឹង
របាយោរណ៍ខដលបាននរបើរបាស់ងវោិមូលនិធិសកល  នដូចខាងនរោម ៖ 

 ងវោិខដលទទួលបានពី PR-NCHADS ចាំនួនសរបុ ១,៤៧១,៦១៧.៥៩ ដុលាល  នហើយអាជាញ ធរ 
ជាតិ្របយុទធនឹងជាំងឺនអដស៍ អនុវត្តបានចាំនួន ៨១,៨៧៥.៦៥ ដុលាល  ។ 

ឧបសគគ 
 ោរទាំលាក់ងវោិមកឲ្យសរ ប់អនុវត្តកមមវធីិ  នោរយឺត្យ៉វ 
 ោរអនុម័ត្ងវោិសរ ប់អនុវត្តកមមវធីិ  នោរយឺត្យ៉វ 
 ោរទាំលាក់ងវោិមកសរ ប់អនុវត្តកមមវធីិ ៦ខែចុងនរោយ  នរយៈនពលែល ី
 សកមមភាពមួយចាំនួន ជា Package  
 ដាំនណើ រោរថ្នលទធកមម  នលាំោរលាំបាក 
  នោររតិ្ត្បតិ្ខាល ាំងពី Financial Procedure  
 ទាក់ទង Quotation  នោរលាំបាកនៅកខនលងែលះ 
ដាំន ះស្រសាយ 
 ពិនិត្យនមើល Reprogramming នឡើងវញិ 
 Allocate Activities មួយចាំនួន 

 នលាកជាំទាវ ឱ្ វណណឌី្ន ត្ាំ ងឲ្យឯកឧត្តមនវជជ. ម៉ម បុ៊ននហង អនុរបធានទី១ អាជាញ ធរជាតិ្របយុទធនឹង
ជាំងឺនអដស៍ និង ជារដាមន្រនតីរកសួងសុខាភិបាល បាននលើកនឡើងទាក់ទ ងនៅនឹងោរនរបើរបាស់ងវោិ
មូលនិធិសកល ។ នលាកជាំទាវ បាននលើកនឡើងថ្ន ៖ 

 ោរនរបើរបាស់ងវោិមូលនិធិសកល  នោរលាំបាក់ ស់ គឺមូលនិធិសកល ត្រមវូឲ្យនយើងនរបើ 
របាស់នៅតាមនគលោរណ៍របស់នគ ខដលបានដ្ឋក់ចុះ ។ 

 ចាំន ះដាំនណើ រោរ និង និតិ្វធីិលទធកមម  នោរលាំបាកយ៉ងខាល ាំង 
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 នសនើសុាំឲ្យអាជាញ ធរជាតិ្របយុទធនឹងជាំងឺនអដស៍យល់ នបើោរនរបើរបាស់ងវោិ អាជាញ ធរជាតិ្របយុទធ
នឹងជាំងឺនអដស៍ នៅនរោម NCHADS  ខត្នបើតាមផលូវចាប់វញិ NCHADS នៅនរោមអាជាញ ធរជាតិ្
របយុទធនឹងជាំងឺនអដស៍ ។ ោរអនុវត្តខបបននះ នរ ះ NCHADS អនុវត្តនៅតាមលកាែ័ណឌ របស់ 
មូលនិងិសកល ។ 

 របព័នធសុខាភិបាល គឺ ជារបព័នធរបស់ោជរដ្ឋា ភិបាល ពុាំខមនជារបព័នធអងគោរសងគម សីុវលិនទ 
ដូចននះ រដ្ឋា ភិបាលជាអនកដឹកនាាំ ។ 

ឯកឧតតមអទសរដឋមន្រនតី មានេនុសាសន៍ថ្ន ៖ 

 រត្វូពិនិត្យនមើលសកមមភាព  ខដលអាចនធវើបាន រត្វូសាំរកុនធវើ 
 នសនើសុាំនៅ ឯកឧត្តម រដាមន្រនតីរកសួងសុខាភិបាល ថ្ន NCHADS និង អាជាញ ធរជាតិ្របយុទធនឹង
ជាំងឺនអដស៍ នរបើភាសាខត្មួយរមួគន  នដើមបភីាពខាល ាំងរបស់កមពុជា ។ 

 នសនើនលាកជាំទាវ  ាំនាាំនៅឯកឧត្តមរដាមន្រនតីរកសួងសុខាភិបាល ថ្ន នត្ើរកសួងសុខាភិបាល នធវើជា 
PR ឬនទ? ។ 

 អាជាញ ធរជាតិ្របយុទធនឹងជាំងឺនអដស៍ នសនើសុាំដឹកនាាំ ោរនរៀបចាំនធវើ NSPIV  ។ 

៣- ការ នរត្ៀមនរៀបចាំសិោា សាលាថ្នន ក់ត្ាំបន់របស់មូលនិធិសកល ថ្ងៃទី ១៦-១៨ ខែ មិងុនា ឆ្ន ាំ ២០១៤(នលើកនឡើង     
      នដ្ឋយ ឯកឧត្តមនទសរដាមន្រនត ី) 

 រត្វូសហោរជាមួយមូលនិធិសកល នដើមបនីរៀបចាំ 
 ោររពយួបារមមណ៍ ខត្បញ្ហា  Visa របស់អនកចូលរមួ ចាំន ះរបនទសខដលគម នសាា នទូត្របចាាំនៅ 
កមពុជា ។ ខត្បញ្ហា ននះ អា ជាញ ធរជាតិ្របយុទធនឹងជាំងឺនអដស៍ បាននធវើលិែិត្នសនើសុាំនគលោរណ៍ពី 
សនមតចនាយករដាមន្រនតីនហើយ ខត្ពុាំទាន់នឆលើយត្ប ។ ចាំន ះ Visa របស់អនកចូលរមួ របគល់ជូន 
ឯកឧត្តមនវជជ. សឹុម គឹមសាន របធាននាយកដ្ឋា នទាក់ទង និង ចលនារបភពធនធាន  ជាអនកនធវើ 
កិចាោរននះ ។ 

 នសនើសុាំឲ្យ នពិធីអលៀងសាយភ័ូតតមួយ ទទួលអនកចូលរមួសិោា សាលាននះ របាាំ និង នរៀបចាំជា 
Video Clip ទាក់ទងនឹងសាា នភាព ថ្នវឌ្ឍនភាពនអដស៍នៅកមពុជា នដើមបបីងាា ញអនកចូលរមួ  ។ 
ដូចននះ នលាក ឈឹម ឃិនដ្ឋនរត៉្ របធាននាយកដ្ឋា នរដាបាល និង ហិរញ្ដវត្ាុ រត្ូវនរៀបចាំ
នគលោរណ៍ធានាចាំ យងវោិសរ ប់នរៀបចាំ ។ 

 ឯកឧត្តម ឡឹម នពរជពិសី ទីរបឹកា រត្វូនរៀបចាំរបមូលចង់រកងជាឯកសារ នដើមបីនរៀបចាំជា Video 
Clip ។ 

៤-ោរនរត្ៀមនរៀបចាំនធវើ ា ស់ផទះសរ ប់ ICAAP13 នៅឆ្ន ាំ២០១៧ (នលើកនឡើង  នដ្ឋយ ឯកឧត្តមនទសរដាមន្រនតី ) 

 នសនើសុាំឲ្យនរៀបចាំជា រកមុោរងារចាំនួន ២  
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 រកមុោរងារទី១ Application for Candidacy ខដលដឹកនាាំនដ្ឋយ ឯកឧត្តមនវជជ. ទា ផលា 
អនុរបធានអាជាញ ធរជាតិ្របយុទធនឹងជាំងឺនអដស៍ ។ 

 រកមុោរងារទី២ Local Organizing Committee ខដលដឹកនាាំនដ្ឋយ ឯកឧត្តមនវជជ .      
ខត្ង គនធី អគគនលខាធិោរអាជាញ ធរជាតិ្របយុទធនឹងជាំងឺនអដស៍ ។  

 រកមុោរងារទាាំងពីរននះ អនុវត្តោរងារបានលទធផល នហើ យរត្វូោយោរណ៍ពីវឌ្ឍនភាពោរងារ ជូន
ឯកឧត្តមនទសរដាមន្រនតី ជាបនណតើ ៗ ។ 

៥-ោរងារនផេងៗ (នដ្ឋយ ឯកឧត្តមនទសរដាមន្រនតី ) 

 ឯកឧត្តមនទសរដាមន្រនតី បាន គូ្សបញ្ជជ ក់ពីអបសកកមមមួយចំនួន ខដលបាននៅរបនទសបាោាំង 
នហើយបានជួបជាមួយទូតទទួលបនទុករបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ និងជំងឺឆលងននរកសួងការបរអទស
បាោងំ និង បានអធវើទសេនកិចចអៅមណឌ លព័ត៌មានមួយ ពីបញ្ជា អេដស៍  ក៏បាននសនើសុាំជំនួយ
បីោ៉ាង ៖ 

 នសនើសុាំឲ្យនគជួយនរៀបចាំមជឈមណឌ លព័ត៌្ ននអដស៍អៅកនុងអាោរ េ.ជ.ប.ជ.េ 
 អធវើសហការោន កនុងការស្រសាវរជាវ ទាក់ទងនឹងការរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ 
 ោរពិនរគះនយបល់រវាងរបអទសទំាងពីរឲ្យបានអទៀងទាត់អៅអលើអវទិការេនតរជ្ញតិ 

 ឯកឧត្តមនវជជ. ទា ផលា រត្វូនរៀបចាំនធវើ Proposal នដើមបអីសនើសុាំោំរទខផនកងវោិសរមាប់មជឈមណឌ ល
ព័ត៌្ នេំពីនអដស៍សំោប់យុវយ័ ។ 

 របជុាំរកមុរបឹកានគលននយបាយ នឹងនរគងនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែ មិងុនា ឆ្ន ាំ ២០១៤ ។ 

បញ្ា ប់នូវកិចចរបជំុ នៅនវលាន ៉ង ១១:៣០នាទី នាថ្ងៃខែ ឆ្ន ាំដខដល របកបនដ្ឋយបរយិោស  
សាមគគីភាព និង ទទួលែុសរត្វូែពស់។ 

នថៃទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤ 
េគ្គអលខាធិការ 

 
                    
                     
                                                                                                   ឯកឧត្តមវេជ្ជ តត្ង គន្ធ ី
  
                                                         


