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                                ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

                                     ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

          

កំណត់ហេតុ 
ប្រជំុការងាររហចេកហេសប្រចសំបា្ដ េ ៍

ថ្ងៃ អងាា រ េី ១២ ខែ សីហា ឆ្ន  ំ២០១៤ ហៅសាលប្រជុំ អ.ជ.រ.ជ.អ  
 

 

 

 

 

រៅរវលារ ៉ោ ង ៩:០០ រពឹក ថ្ងៃចន័ទ ទី ១២ ខែ សីហា ឆ្ន  ំ ២០១៤ អគ្គរលខាធិការោឋ ន

ថ្នអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺរអដស៍  នររៀបចំកិចចរបជុំការងារបរចចករទសរបចសំបា្ដ ហ៍  របស់

ែលួនររកាមការដឹកនាកំិចចរបជុំរោយ  ឯកឧតដម រវជជបណ្ឌិ ត ខតងគ្នធ ី អគ្គរលខាធិការ អាជ្ញា ធរជ្ញតិ

របយុទធនឹងជំងឺរអដស៍រោយ នការចូលរមួពី អគ្គរលខាធិការរង របធាន និងអនុរបធាន នាយក

ោឋ នររកាមឱវាទអគ្គរលខាធិការោឋ ន។  

1> សមាសភារចូលរួម្ៈ 

ស សភាពចូលរមួកនុងកិចចរបជុំថ្ងៃរនេះ     នអគ្គរលខាធិការរង របធាននាយកោឋ នអនុ      

របធាននាយកោឋ ន សរុបទងំអស់ ចំនួន ១៦រូប ( នភាជ បជូ់នបញ្ជ ីវតដ នចូលរមួ)។ 

2> អវតដមាន 

១-រលាករសីរវជជ. ងិន លីណា  របធាននា. PMER (របជុំ steering committee NSP) 

២-រលាករវជជ. អុឹង សុវណ្ណ េះ     អនុរបធាននា.PMER (សំុចាបឈ់ឺ) 
 

3> ព្រធានរទននរិចចព្រជ ុំ៖  

    ៣.១. ពិភាការលើរបា្យការណ៍្វឌ្ឍនភាពខដលបា្នអនុវតដកនុងសបា្ដ ហ៍កនលងមករបស់         

          នាយកោឋ ននីមយួៗ 
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    ៣.២. ពិភាការលើខផនការសកមមភាពខដលរតូវអនុវតតរៅកនុងសបា្ដ ហ៍បនាទ បរ់បស់      

         នាយកោឋ ននីមយួៗ  

   ៣.៣.សំណូ្មពរ និងរបធានបទរផេងៗ 
 

4>  ដុំណ ើរការ និងលទធផលននការព្រជ ុំ ៖ 

 

 

 ជ្ញកិចចចបរ់ផដើម ឯកឧតដមរវជជ. ខតង គ្នធ ី  អគ្គរលខាធិការ អាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺ

រអដស៍ នមតិស្វវ គ្មនច៍ំរ េះ ឯកឧតដម រលាក រលាករសី អគ្គរលខាធិការរង  របធាន និងអនុ 

របធាននាយកោឋ នទងំអស់ខដលបា្នចូលរមួកនុងកិចចរបជុំនារពឹករនេះ។    

 

មុននឹងឆលងចូលដល់របធានបទទី១ ឯកឧតដមរបធានបា្នជូនអងគរបជុំ ពិនិតយជ្ញទូរៅរលើ       

កំណ្តរ់ហតុថ្នកិចចរបជុំសបា្ត ហ៍មុន មុននឹង របគ្ល់រវទិការៅនាយកោឋ ននីមយួៗ រធវើរបា្យការណ៍្

វឌ្ឍនភាពកាលពីសបា្ត ហ៍មុន និងខផនការ សកមមភាព ខដលរតូវអនុវតដរៅសបា្ដ ហ៍រនេះ  និងសបា្ដ ហ៍

បនាទ បរ់ទៀត។  

៤.១. នាយកដ្ឋា ន ទាក់េង និងចលនាប្រភពធនធាន (CRM Dept) ៖ 

    ៤.១.១-សរម្មភាររនងុសបា្ដ ហ៍រនលងម្រ និងសបា្ា ហ៍រនាា រ ់ 

ឯកឧតតមរវជជ. សឹុម គ្ឹមស្វន បា្នរាយការណ៍្ជូនអងគរបជុំទកទ់ងនឹងការងារ ខដលបា្ន 

អនុវតដកនុងសបា្ដ ហ៍កនលងមក និងសបា្ដ ហ៍បនាទ បដូ់ចខាងររកាមរមួ នៈ 

 ររតៀមររៀបចំកិចចរបជុំគ្ណ្ៈក ម ធិការរអដស៍ឃំុ -សងាា ត់ ខដលររោងរធវើចំនួន៥រែតត ប៉ោុខនត 

នាយកោឋ នរងច់ខំាងនាយកោឋ នហិរញ្ញ វតថុជូនដំណឹ្ង  ពីការអនុមត័ងវកិារបស់មូលនិធិស្វកល  

សិន។ 
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៤.១.២ អន សាសន៍ៈ   

ទកទ់ងនឹងការងាររបស់ នាយកោឋ នទកទ់ង និងចលនារបភពធនធាន ឯកឧតដមរបធានអងគរបជុំ 

បា្នជូនជ្ញអនុស្វសនដូ៍ចខាងររកាមៈ  

 រសនើឯកឧតតមរបធាននាយកោឋ នររៀបចំឯកស្វរដូចខាងររកាម៖  

១-ររបៀបវារៈកិចចរបជុំរកុមរបឹការោលនរោបា្យ  

២-ររបៀបវារៈសំរាបទ់ិវាពិភពរលាករបយុទធនឹងជំងឺរអដស៍  

៣-ររៀបចំស្វរនិងររបៀបវារៈរតូវរផាើរៅរែតតសំរាបរ់រៀបចំទិវាពិភពរលាករបយុទធនឹង   

ជំងឺរអដស៍ 

 

៤-២ នាយរដ្ឋា ន ផផនការ ព្តួតរិនិតយ វាយតនម្ល និងព្សាវព្ជាវ (PMER Dept) ៖ 

    ៤.២.១-សរម្មភាររនងុសបា្ដ ហ៍រនលងម្រ និងសបា្ា ហ៍រនាា រ់៖  

រលាករសីរវជជ. ស ូ សុភ ី បា្នរាយការណ៍្ជូនអងគរបជុំទកទ់ងនឹងការងារ ខដលបា្ន 

អនុវតដកនុងសបា្ដ ហ៍កនលងមក និងសបា្ដ ហ៍បនាទ បដូ់ចខាងររកាមរមួ នៈ 
 

 ការររៀបចំគ្ំររាងខផនការយុទធស្វស្រសតជ្ញតិទូលំទូលាយ  និងពហុវស័ិយរឆលើយតបការរាលរមររាគ្ 

រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍រលើកទី៤ ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០ បា្នដំរណ្ើ រការការងារដូចខាងររកាមៈ  

   -បា្នររៀបចំ  Concept note & ToRs for SRA & NSPIV, និង ToRs for SRA &  

                  NSPIV consultant  

               -បា្នបរងាើតគ្ណ្ៈកមមការ Steering committee និងបា្នររៀបចំរបជុំតាមការកំណ្ត់ 

   -បា្នររៀបចំ ToR for core group និងបា្នររៀបចំលិែិតរសនើសំុមស្រនតីខាងខផនការ១  



ររៀបចំរោយ                                                  4                         នាយកោឋ ន PMER 
 

     រូប នដូចជ្ញបណាត រកសួង កព់ន័ធ សងគមសីុវលិ ថ្ដគូ្អភវិឌ្ឍន៍ PLHA MARP     

     រដើមបចូីលរមួកនុង core group NSPIV development។ 

 -បា្នចូលរមួកនុងកិចចរបជុំ steering committee NSPIV 

   -បា្នបរងាើតគ្ណ្ៈកមមការ  និង questionnaire សំរាបរ់រជើសររ ើសទីរបឹកាបរចចករទស   

    សំរាបក់ារររៀបចំការងារ  NSPIV។ 

 បា្ននិងកំពុងររៀបចំចងរកងរបា្យការណ៍្ទូលំទូលាយ  និងពហុវស័ិយរឆលើយតបការរាល រមររាគ្ 

រអដស៍និងជំងឺរអដស៍របចរំតី សទី២រោយស្វរ នរកសួងនិងរែតតមយួចំនួនបញ្ចូ លទិនននយ័

ពុំ នភាពចាស់លាស់ទមទររអាយរកុមការងាររធវើការទំនាកទ់ំនងសំុការបញ្ជជ ក។់  

 ររៀបចំវគ្គបណ្តុ េះបណាត លសតីពីបា្នររតៀមររៀបចំ  សិកាា ស្វលាសតីពីការររៀបចំខផនការយុទធស្វស្រសត

សូនយបី សំរាបស់ ជិកគ្ណ្ៈក ម ធិការរអដស៍ឃំុ-សងាា ត់  ខដលនឹងររោងរធវើរៅថ្ងៃទី២៦-២៩ 

ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៤ រៅសណាឋ ោរររបសីុដង់ រែតតបា្តដ់ំបង តាមការជូនដំណឹ្ងរបស់ PR ថា

រតូវផ្អា ករងច់កំារអនុមត័រលើ  training plan from Global Fund Geneva សិនរោងតាម

លិែិតចុេះថ្ងៃទី១៤ កកាោ។  

 បា្នររៀបចំលិែិតរផាើរៅតាមបណាត រកសួងជ្ញស ជិក  រដើមបរីអាយចតប់ញ្ជូ នរ ម្ េះតំណាងមយួ  

រូបមកចូលរមួកនុងរកុមការងារសនូល  ថ្នការររៀបចំខផនការយុទធស្វស្រសតជ្ញតិទូលាយទូលាយ  និង 

ពហុវស័ិយរឆលើយតបការរាលោលរមររាគ្រអដស៍ និងជំងឺរអដស៍រលើកទី៤ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០។ 

 បា្នចូលរបួមរបជុំជ្ញមយួ PR ពិនិតយរលើរបា្យការណ៍្រតី ស២   និងររៀបចំរឡើងវញិនូវ  

ឯកស្វរោរំទដល់របា្យការណ៍្សកមមភាពសំរាបរ់តី សទី២ ។  

 បា្នចុេះអភបិា្លរៅបណាត ស្វថ បន័ទទួលជំនួយបនតរង (SSRs) ទងំ៣  នដូចជ្ញ រកសួងសងគម  

កិចច  រកសួងកិចចការនារ ី  រកសួងអបរ់យុំវជន និងកីឡា។ 
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 ររៀបចំឯកស្វរទកទ់ងនឹងការកាតប់នថយងវកិាមូលនិធិសកល ខផាករលើលិែិតចុេះថ្ងៃទី១៤  ខែ 

កកាោ ឆ្ន ២ំ០១៤ របស់ CCC។ 

 ចូលរមួកិចច និងរធវើបទបងាា ញអំពីការកាតង់វកិាមូលនិធិសកល រៅកនុងកិចចរបជុំគ្ណ្ៈកមមការរគ្ប ់

រគ្ងងវកិាជំនួយជ្ញមយួស្វថ បន័ទទួលជំនួយបនតរង (SSRs)ទងំ៣ ។ 

 បា្នររៀបចំកាតប់នថយរលើងវកិាចំនួន ៥០% ថ្នែទង ់ Training category រៅតាមការខណ្នាំ 

របស់ PR និងបា្នរផាើជូនថាន កដ់ឹកនាពំិនិតយមុននឹងបញ្ជូ ន training plan រនេះ រៅ PR ។    
 

៤.៣. នាយរដ្ឋា ន រង្កា រ ផែទ ុំ និងគុំព្ទ (PCS Dept) ៖ 

 

៤.៣.១-សរម្មភាររនងុសបា្ដ ហ៍រនលងម្រ និងសបា្ដ ហ៍រនាា រ់ៈ 
រលាករវជជ. យង ់ សុវឌ្ឍនា បា្នរាយការណ៍្ ជូនអងគរបជុំទកទ់ងនឹងការងារខដលបា្ន 

អនុវតដកនុងសបា្ដ ហ៍កនលងមក និងសបា្ដ ហ៍បនាទ បដូ់ចខាងររកាមរមួ ន៖    

 នាយកោឋ ន នសកមមភាពជ្ញររចើនរតូវអនុវតតកនុងគ្ំររាងមូលនិធិស្វកលរៅកនុងខែសីហារនេះ។

ខាងបរចចករទសបា្នររៀបចំរចួរាល់ខតរតូវ  ជូនដំណឹ្ងពីនាយកោឋ នហិរញ្ញ វតថុថារតូវរងច់រំហូត  

ដល់ នការអនុមត័ពីខាងមូលនិធិស្វកលរៅ Geneva សិន ប ើរោងតាមលិែិតចុេះថ្ងៃទី១៤ 

ខែកកាោ ឆ្ន ២ំ០១៤។ 

៤.៤. នាយរដ្ឋា ន រដាបា្ល និងហិរញ្ញវតថ ុ(Admin & Finance Dept) ៖ 

៤.៤.១-សរម្មភាររនងុសបា្ដ ហ៍ណនះ និងសបា្ដ ហ៍រនាា រ់ៈ  

 

រលាក ឈមឹ ឃិនោររ ៉ោត បា្នរាយការណ៍្ជូនអងគរបជុំទកទ់ងនឹងការងារ ខដលបា្នអនុវតដ 

កនុងសបា្ដ ហ៍កនលងមក និងសបា្ដ ហ៍បនាទ ប ់ដូចខាងររកាមរមួ នៈ 
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 បា្នររៀបចំរបា្យការណ៍្PUDR7 និងបានដាកជូ់នថ្នន កពិ់និត្យ និងច ុះហត្ថបលខាប្ញើបៅ PR 

 បា្នររៀបចំរធវើ shortlist មុែដំខណ្ង accountant assistant 

 បា្នររៀបចំឯកស្វរ និងបា្នផេពវផាយសំរាបរ់រជើសររ ើសទីរបឹកាបរចចករទស  SRA & NSPIV 

 បានបរៀ ចាំកិចចប្ ជ ាំជាមយួ SSRs កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤ រៅស្វលរបជុំអាជ្ញា  

ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺរអដស៍។ 
 

    ៤.៤.២ អន សាសន៍ៈ   

ទកទ់ងនឹងការងាររបស់ នាយកោឋ នរដឋបា្ល និងហិរញ្ញ វតថុ ឯកឧតដមរបធានអងគរបជុំបា្ន

ជូនជ្ញអនុស្វសនដូ៍ចខាងររកាមៈ 
 

 រសនើររៀបចំឯកស្វរចំនុចសំខានទ់កទ់ងនឹងសរាចរណ៍្ខណ្នារំបស់រកសួងហិរញ្ញ វតថុោកជូ់នថាន

កដ់ឹកនានំិងរតូវជំរាបជូនរៅកនុងកិចចរបជុំថាន កដ់ឹកនា។ំ  

 រលាករបធាននាយកោឋ នរដឋបា្ល និងហិរញ្ញ វតថុររៀបចំឯកស្វរសំរាបទ់ិវាពិភពរលាក  

របយុទធនឹងជំងឺរអដស៍ដូចខាងររកាម៖ 

១-ររៀបចំលិែិតសំរាបអ់រញ្ជ ើញសរមតចនាយករដឋមស្រនតីចូលរមួកនុងទិវារអដស៍១ធនូ 

២-ររៀបចំបញ្ជ ីរ ម្ េះអនកចូលរមួ 

៣-ររៀបចំការងារ កព់ន័ធនឹងការផគតផ់គងន់ិងងវកិា  
 

5> សុំ មូ្ររ និងព្រធានរទណផសង :ៗ 

ឯកឧតតមរបធានអងគរបជុ ំបា្នរលើករឡើងថា  នររៀបចំរបជុំថាន កដ់ឹកនាំ រៅថ្ងៃទី១៤ខែសីហា 

ឆ្ន ២ំ០១៤ រវលារ ៉ោ ង ៨:៣០ នាទីរពឹក រៅស្វលរបជុំអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺរអដស៍  
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ឯកឧតតមអគ្គរលខាធិការរសនើ  រលាករបធាននាយកោឋ នរដឋបា្ល និងហិរញ្ញ វតថុ  ររៀបចំលិែិតអរញ្ជ ើញ 

និងររបៀបវារៈកិចចរបជុំអរញ្ជ ើញរបធានថាន កដ់ឹកនាំ  និងថាន កដ់ឹកនាអំគ្គរលខាធិការោឋ ន រអាយបា្ន 

មុនរពលរបជុំ។ 

ឯកឧតតមរបធានអងគរបជុ ំបា្នរលើករឡើងនាយកោឋ ន CRM និងរដឋបា្ល និងហិរញ្ញ វតថុ  ដូច 

ខាងររកាម៖  

 រសនើឯកឧតតមរបធាននាយកោឋ ន CRM ររៀបចំឯកស្វរដូចខាងររកាម៖  
 

១-ររបៀបវារៈកិចចរបជុំរកុមរបឹការោលនរោបា្យ  

២-ររបៀបវារៈសំរាបទ់ិវាពិភពរលាករបយុទធនឹងជំងឺរអដស៍  

៣-ររៀបចំស្វរ និងររបៀបវារៈរតូវរផាើរៅរែតតសំរាបរ់រៀបចំទិវាពិភពរលាករបយុទធនឹង   

ជំងឺរអដស៍។ 
 

 រសនើរលាករបធាននាយកោឋ នរដឋបា្ល  និងហិរញ្ញ វតថុ  ររៀបចំឯកស្វរសំរាបទ់ិវាពិភពរលាក  

របយុទធនឹងជំងឺរអដស៍ដូចខាងររកាម៖ 

១-ររៀបចំលិែិតអរញ្ជ ើញសរមតចនាយករដឋមស្រនតីចូលរមួកនុងទិវារអដស៍ពិភពរលាក 

២-ររៀបចំបញ្ជ ីរ ម្ េះអនកចូលរមួ 

៣-ររៀបចំការងារផគតផ់គង់ និងងវកិា 

ឯកឧតតមសឹុម គ្ឹមស្វន  បា្នរលើករឡើងទកទ់ង ៉ោ សីុនរតជ្ញកអ់តរ់តជ្ញករ់សនើរលាករបធាននាយក  

ោឋ នជួយ រោេះរស្វយជុសជុលរដើមបរីអាយបា្នរតជ្ញកអ់ាចអងគុយរធវើការបា្ន។រលាករបធាននាយក

ោឋ នរដឋបា្លនិងហិរញ្ញ វតថុបា្នបំភលថឺារលាកបា្នរោេះរស្វយជុសជុលរចួរហើយរៅខតមនិរតជ្ញករ់ោ
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យស្វរខត ៉ោ សីុនរតជ្ញកភ់ាគ្ររចើនែូចរតូវការបំ កម់៉ោសីុនងមី។រលាកោររ ៉ោតជំរាបថារលាកបា្នរលើក

សំរណ្ើ ទិញ ៉ោ សីុនរតជ្ញករ់ៅកនុងគ្ំររាងខផនការងវកិាជ្ញតិឆ្ន ២ំ០១៥។  
 

កិចចរបជុំបា្នបញ្ចបរ់ៅរវលារ ៉ោ ង  ១១:០០ នាទីរពឹក  ថ្ងៃ ខែ ឆ្ន  ំដខដលរបកបរោយ

បរោិកាសរកីរាយ និងសនិទធស្វន ល ជ្ញទីបំផុត។                                                                         
                                             ថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤                                                               
បា្នរឃើញ និងឯកភាព        បា្នរឃើញ និងពិនិតយ                  របា្យការណ៍្ររៀបចំរោយ                     
   អគ្គរលខាធិការ           អនុរបធាននាយកោឋ ន                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                   រសៀក សុភស័្រកដ      
 

ឯកឧតដមរវជជ. ខតង គ្នធ ី      រលាករសីរវជជ. ស ូ  សុភ ី                                                                                                 


