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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
របាយការណ៍ 

នៃកិច្ចប្រជុុំថ្នា ក់ដឹកនុំ អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយទុ្ធៃឹងជុំងឺអេដស៍ 
 

 នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញដ  ឆ្ន ាំ ២០១៤ នវលាន ៉ោង ០៩:០០ នាទរីពឹក នៅអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍
បាននរៀបចាំកិច្ចរបជុំមួយ នរោមេធិបតីភាព ឯកឧតតម អេៀង មូលី អទសរដឌមន្រនតី ទទួលអបសកកមមពិអសស និង 
ជ្ញរបធានអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍។ 

 សមាសភាពច្ូលរមួ កនុងកិច្ចរបជុំអនេះមាន ៖ ឯកឧតតម អោកជំទាវ ជ្ញេនុរបធានអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុធនឹង
ជំងឺអេដស ៍ឯកឧតតម អោក អោករស ីជ្ញេគ្គអលខាធិការ េគ្គអលខាធិការរង និង ជ្ញរបធាននាយកដ្ឋឌ ន
ទំាងេស ់។ 

 េវតតមាន 
១.ឯកឧត្តមនវជ្ជ.    ម៉ម ប៊ុនអេង េនុរបធានទី១អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍
២.ឯកឧតតមអវជជ.    េ៊ុក វឌ្ណនា  ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍

 អោលបំណងននកិច្ចរបជុំអនេះមាន ៖  
 របាយការណ៍វឌ្ណនភាពរបចំខែ របសេ់គ្គអលខាធិការដ្ឋឌ ន 
 របាយការណ៍ សតពីីការអរតៀមអរៀបច្ំអធវើមាច សផ់ទេះ ICAAP13 អៅឆ្ន ំ ២០១៧ 
 របាយោរណ៍ោរអនុវត្តកមមវធិីមូលនិធិសកល 
 របាយការណ៍ សតពីីការនរត្ៀមនរៀបចាំកិច្ចរបជុំអោលនអោបាយ និង អរៀបច្ំទិវា ០១ ធនូ  ឆ្ន ំ ២០១៤ 
 អសច្កតីអផេងៗ  

ជាកិចចចាប់នផតើម ឯកឧតតមរបធាន  នរបសាសនស៍្វវ គមន៍ ដលថ់្នន ក់ដឹកនំា និង មន្រនតីទំាងេស ់អដ្ឋយ
បានបញ្ញជ ក់ពីទឹកច្ិតត កនុងនាមជ្ញរបធានដឹកនំា និង ការតំងច្ិតតអដើមបីដឹកនំាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍
ឲ្យដំអណើ រការអៅបានរបអសើរ និង មានរបសទិធភាព ។ 

១- របាយការណ៍វឌ្ណនភាពរបចំខែ របស់េគ្គអលខាធិការដ្ឋឌ ន (អដ្ឋយឯកឧតតម េគ្គអលខាធិការ ) ៖ 

១.១- ការសរមបសរមួលទូអៅ 
 ច្ូលរមួការផេពវផាយខផនការយទុធសាន្រសតជ្ញតិរបសរ់កសងួខផនការ 
 អធវើបច្បុននភាពពីសាា នភាពជំងឺេះអេដសដ៏លយ់វុជនសមរគ្័ច្ិតត 
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 ច្ូលរមួកិច្ចរបជុំថ្នន ក់តំបន់អៅរបអទសនថទាក់ទងនិងបព្ហា ច្ំណាករសុក ADB 
 ច្ូលរមួផេពវផាយពីបញ្ញា អេដសដ៏លប់ណាត ញព៌តមាន ( ខាណា ) 
 ច្ូលរមួដឹកនំាការសរំបសរំលួបញ្ញា រកុមបុរសរសោញប់ុរស (ភនំអពញ/អសៀមរាប ) 
 របជុំរមួរបចំខែមន្រនតីកនុងេគ្គអលខាធិការដ្ឋឌ ន និង រកុមរគ្ប់រគ្ងជំនួយ 
 របជុំសរំបសរំលួជ្ញមួយេងកការ KHANA និង PSK ពីកិច្ចសេការអៅមុែ 
 របជុំសរំបសរំលួជ្ញមួយបណាត ញច្តុមុែ និង សាម តេគលឺ 
 របជុំសរំបសរំលួជ្ញមួយេងកការ FHI  និង One World 

១.២-ោរងារនាយកដ្ឋា ន  

នាយកដ្ឋា ន ខផនការ, រតួតពិនិតយ វាយតនមល និងរសាវរជ្ញវ ( PMER ) 

អៅកនុងខែកញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤អនេះ នាយកដ្ឋឌ នខផនការ រតួតពិនិតយ វាយតនមល និង រសាវរជ្ញវ (PMERD) 
បានេនុវតត និង សអរមច្ការងារមួយច្ំនួន ដូច្ខាងអរកាម ៖ 

១-ការអរៀបច្ំគ្អរមាងខផនការយុទធសាន្រសតជ្ញតិទូលំទូោយ និង ពេុវសិ័យអ្លើយតបការរាលដ្ឋលអមអរាគ្
អេដស៍ និង ជំងឺអេដស៍អលើកទី៤ ឆ្ន ំ២០១៦-២០២០ (NSPIV) 
 បានអរៀបលែិិតអផញើអៅសាា ប័នព្ហក់ព័នធ អសនើសុសំមាសភាពជំនាញច្ូលរមួជ្ញសមាជិករកុមការងារ 
សនូល NSPIV និង បានអរៀបច្ំអសច្កតីរព្ហងលែិិតបងាគ ប់ការ សរំាប់រកុមការងារសនូល NSPIV ។ 

 អសច្កតីរព្ហងអនេះ បាន្លងកាត់ការរបជុំជ្ញមួយរកុមការងារបអច្ចកអទសពិនិតយ និង ខកសរមួល
សមាសភាព និង ខផនការសកមមភាពលេំិត អដើមបីអសនើសុអំោបល ់ពីឯកឧតតមរបធាន ។ 

 ការអរជើសអរ ើសទីរបឹកាបអច្ចកអទស ពុំទាន់រចួ្រាលអ់ទ អដ្ឋយសារច្ំនួនេនកដ្ឋក់ព្ហកយសរំាប់មុែ 
ដំខណងទីរបឹកាបអច្ចកអទសេនតរជ្ញត ិ ពុំរគ្ប់ច្ំនួនតមអោលការណ៍លទធកមម ខដលទាមទារអអាយ
អធវើការផេពវផាយអ ើងវញិ អៅតមរបភពសខំាន់ៗ ។  
1. ពិភាកាជ្ញមួយ និង Steering Committee  
2. បានអធវើការងារជ្ញមួយ GFA និង PR-NCHADS អដើមបីខកសរមួលអៅអលើតរមូវការថវកិា 
3. បានអធវើការផេពវផាយអ ើងវញិ តមរបភព Devex។  

 អធវើលែិិតអៅ PR-NCHADS អសនើសុថំវកិាសរមាប់អធវើការងារ ខតមិនទាន់បានអ្លើយតបមកវញិ ។ 

២-ការងារអរៀបច្ំរបាយការណ៍ GARPR ព្ហក់កណាត លឆ្ន ំ ២០១៤ 

 អដ្ឋយមានការផ្លល សប់តូ រអពលអវោ កនុងការអរៀបច្ំរបាយការណ៍ សរំាប់អផញើជូនេងគការសេរបជ្ញជ្ញត ិ
ខដលរតូវរាយការណ៍ជ្ញអរៀងរាលឆ់្ន ំ និង អរៀងរាល៦់ខែមតង សរមាប់សចូ្នាករមួយច្ំនួន អដ្ឋយបាន
អរៀបច្ំទរមង់របមូលទិននន័យ និង លែិិតអផញើអៅសាា ប័នច្ំនួនពីរ គ្ឺមជឈមណឍ លជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺ
អេដស ៍អសើខសបក និង  កាមអរាគ្ និង មជឈមណឍ លជ្ញតិោំព្ហរមាត និង ទារក ទាក់ទងនឹងការ
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អរបើរបាសឱ់សថរបឆំ្ងអមអរាគ្អេដស ៍( ARV) និង ការបងាក រ ការច្ំលងអមអរាគ្អេដស ៍ ពីមាត យអៅ
កូន(PMTCT) ។ 

 បានអផញើលែិិត និង ទរមង់ទិននន័យអៅសាា ប័នទំាងអនេះ និង  រតូវបានកំណត់កាលបរអិច្េទអផញើរតលប់
មកវញិរតឹមនថៃទី២៦ ខែកញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤។  រេតូមកដលអ់ពលអនេះ អយើងមិនទាន់ទទួលបានការ
អ្លើយតបមកវញិអទ អេើយរកុមការងារ បានអធវើការទំនាក់ទំនងអៅសាា ប័នទំាងអនាេះ អេើយពួកអគ្ថ្ន 
នឹងអផញើមកវញិអៅអរកាយអពលភជុ ំបិណឍ  ។ 

៣-ការអរៀបច្ំវគ្គបណតុ េះបណាត លរបចំឆ្ន ំ សតីពីបច្ចុបបននភាពឧបករណ៍តមដ្ឋន និង វាយតនមល អដើមបីបអងកើន
របសិទធភាពការេនុវតតរបព័នធតមដ្ឋន និង វាយតនមលជ្ញតិ អឆ្ព េះអៅសំអរច្បាននូវអោលអៅសូនយបី 

 អរតៀមអរៀបច្ំវគ្គបណតុ េះបណាត ល  សរំាប់រកសងួកិច្ចការនារ ីខដលនឹងអរោងអធវើអៅនថៃទី២០-២២  
ខែតុោ ឆ្ន ំ២០១៤ អៅអភាជនីយដ្ឋឌ នសនួអេអដន រាជធានីភនំអពញ ខដលនឹងអរតៀមេអ ជ្ ើញ
សកិាា កាម ច្ំនួន ៣៥របូ 

៤-ការអរៀបច្ំរបាយការណ៍វឌ្ណនភាពទូលំទូោយ និង ពេុវសិ័យ អ្លើយតបអៅនឹងការរាលដ្ឋលអមអរាគ្ 
អេដស ៍និង ជំងឺអេដស៍រតីមាសទីពីរ  

 កនុងខែកញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤ នាយកដ្ឋឌ ន ខផនការ រតួតពិនិតយ វាយតនមល និង  រសាវរជ្ញវ នាយកដ្ឋឌ ន បាន 
ប ច្ ប់ការច្ងរកងអសច្កតីរព្ហងរបាយការណ៍វឌ្ណនភាពទូលទំូោយ និង  ពេវុសិយ័ អ្លើយតបអៅ  
នឹងការរាលដ្ឋលអមអរាគ្អេដស ៍និង ជំងឺអេដសរ៍បចំរតីមាសទី២ ឆ្ន ំ២០១៤ រចួ្រាល ់។  

៥-ការច្ុេះេភិបាលអៅថ្នន ក់អរកាមជ្ញតិ ពរងឹងការេនុវតតន៍របព័នធតមដ្ឋន និង វាយតនមល  

 មន្រនតីកនុងនាយកដ្ឋឌ នខផនការ រតួតពិនិតយ វាយតនមល និង រសាវ រជ្ញវ បានច្ុេះេភិបាលអៅថ្នន ក់ 
អរកាមជ្ញតិ អៅអែតតតខកវកាលពីនថៃទី១៥-១៩  ខែកញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤ កនុងអោលបំណងពរងឹងការ 
េនុវតតរបព័នធតមដ្ឋន និង  វាយតនមល អៅថ្នន ក់អរកាមជ្ញតិ អលើគ្ុណភាព  កនុងការអធវើសរមង់ទិននន័យ 
និង ការពរងឹងសមតាភាពមន្រនតីតមដ្ឋន និង  វាយតនមល អលខាធិការដ្ឋឌ នគ្ណៈកមាម ធិការរបយទុធ
នឹងជំងឺអេដសអ៍ែតត-រាជធានី ។ 

៦-គ្អរមាងមូលនិធិសកលជំហានទី២ 

 បានច្ូលរមួកនុងកិច្ចរបជុំរកុមការងាររគ្ប់រគ្ងគ្ំអរាងមូលនិធិសាកល កាលពីនថៃទី១១ ខែកញ្ញដ  ឆ្ន ំ 
២០១៤  អរកាមការសរមបសរមួល និង  ដឹកនំាកិច្ចរបជុំ អដ្ឋយឯកឧតតមនាយកគ្ំអរាងមូលនិធិ  
សាកល អៅសាលរបជុំអាជ្ញញ  ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍។ 

 បានអរៀបច្ំខផនការវគ្គបណតុ េះបណាត លរបចំខែតុោ ឆ្ន ំ២០១៤ និង បានដ្ឋក់ជូនថ្នន ក់ដឹកនំា ច្ុេះ 
េតាអលខា និង បានអផញើអៅ PR-NCHADS រចួ្អេើយផងខដរ ។ 
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 បានអរៀបច្ំខផនការសកមមភាពវគ្គបណតុ េះបណាត ល អដ្ឋយអោងអៅតមការជូនដំណឹងអអាយកាត ់
បនាយថវកិា ៥០ % របសម់ូលនិធិសាកល ។ 

 បានអរៀបច្ំខផនការសកមមភាពរបចំរតីមាសទី៤ ឆ្ន ំ២០១៤ របសន់ាយកដ្ឋឌ នខផនការ រតួតពិនិតយ 
វាយតនមល និងរសាវរជ្ញវ ។ 

៧-ការអរៀបច្ំរបាយការណ៍អផេង  ៗ
 របាយការណ៍កិច្ចរបជុំរបចំសបាត េ ៍របសន់ាយកដ្ឋឌ នខផនការ  រតួតពិនិតយ វាយតនមល និង  រសាវរជ្ញវ
ច្ំនួន០២ដង ។ 

 របាយការណ៍កិច្ចរបជុំបអច្ចកអទសរបចំសបាត េ ៍របសេ់គ្គអលខាធិការដ្ឋឌ នអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុធនឹង
ជំងឺអេដស ៍ច្ំនួន ០៣ដង ។ 

 របាយការណ៍របចំខែកញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤ របសេ់គ្គអលខាធិការដ្ឋឌ ន អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍ 
និង របាយការណ៍សកមមភាពអផេងៗ  ខដលនាយកដ្ឋឌ នបានច្ូលរមួជ្ញមួយសាា ប័នដនទអទៀត។ 

៨-ការច្ូលរួមសកមមភាពអផេង  ៗ
 អៅនថៃទី១៩ ខែ កញ្ញដ  ២០១៤ អដើមបីពិភាកា  អលើអសច្កតីរព្ហងទិនន័យច្ុងអរកាយ នានថៃទី១៩ខែ កញ្ញដ  
២០១៤អៅ NCHADS ។ 

 បានច្ូលរមួកនុងកិច្ចរបជុំជ្ញមួយេងគការ UNWOMEN អដើមបីអសនើគ្អរមាងបន្រញ្ញជ ប និង  ប ច្ូ លអយនឌ្័រ
អៅនឹងការអ្លើយតប អៅនឹងអមអរាគ្អេដស ៍និង ជំងឺអេដស ៍ខដលមានការពិភាកាជ្ញអរច្ើនអលើក។ 

 បានច្ូលរមូរបជុំ តមការេអ ជ្ ើញរបសរ់កសងួ MoWA, សតពីីការពិនិតយអលើវឌ្ណនភាពននេនុសញ្ញដ
ទីរកុងអប៉កំាង ជ្ញមួយអោកជំទាវ សុមឹ អែងខំា កាលពីនថៃទី១៧  ខែកញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤ អដ្ឋយបានផតល់
អោប់អៅអលើការងារអ្លើយតប អៅនឹងអមអរាគ្អេដសស៍រមាប់ន្រសត ីនិង កុមារ ។  

 បានច្ូលរមួកនុងកិច្ចរបជុ ំsteering committee of HIV concept note អៅនថៃទី០៩ ខែកញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤។ 

នាយកដ្ឋា ន បងាក រ ខថទំា និង ោំរទ ( PCS ) 

អៅកនុងខែកញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤អនេះ  នាយកដ្ឋឌ នបងាក រ ខថទំា និង  ោំរទ (PCS) បានេនុវតត និង  សអរមច្ 
ការងារមួយច្ំនួន ដូច្ខាងអរកាម ៖ 

 អរៀបច្ំកិច្ចរបជុំបូកសរបុលទឌផលរបចំរតីមាស រកុមការងារបអច្ចកអទសថ្នន ក់ជ្ញតិ បុរសរសឡាញ់
បុរស និង  រសរីសស ់អៅសណាឌ ោរអំាងខទកុងទីណង់តល់  កាលពីនថៃទី១១ ខែកញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤  
រាជធានីភនំអពញ។ 

 ច្ូលរមួរបជុំ អដើមបីពិនិតយអមើលខផនការសកមមភាពរតួតពិនិតយអរគ្ឿងអញៀន របសស់ាោរាជធានី
ភនំអពញ កាលពីនថៃទី១៦ ខែកញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤ អៅសាោរកុងរាជធានីភនំអពញ ។ 

 សរំបសរំលួកិច្ចរបជុំកមមវធិី កិច្ចរបជុំអពញេងគអលើកទី២៦ របសរ់កុមការងារថ្នន ក់ជ្ញតិពេវុសិយ័
សតពីីកុមារកំរព្ហ និង កុមារងាយរងអរោេះរបចំរតីមាសទីបី កាលពីនថៃទី១៩ ខែកញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤ ។ 



5 

 ច្ូលរមួកនុងកិច្ចរបជុំជ្ញមួយបណាត ញេនកសារព័ត៌មាន និង  រកុមបុរសរសឡាញប់ុរស និង  រសរីសស ់
កាលពីនថៃទី២៦ ដល ់២៨ ខែសហីា ឆ្ន ំ២០១៤ អៅអែតតអសៀមរាប ។ 

 សរំបសរំលួកិច្ចរបជុំរបចំរតីមាស រកុមរសរីសស ់ កាលពីនថៃទី២៨ ខែសហីា ឆ្ន ំ២០១៤ អៅអែតត
អសៀមរាប ។ 

 ច្ូលរមួកនុងកិច្ចរបជុំ សតពីីការខណនំា េំពីបណាត ញេនកអរបើរបាសអ់រគ្ឿងអញៀន មិតតេប់រមំិតត អៅកាន់
រកុមអោលអៅ និង  េនកព្ហក់ព័នឌ កាលពីនថៃទី២៩ ខែសហីា ឆ្ន ំ២០១៤ អៅសណឌ ោរន្រេគនីផ្លខ ស 
រាជធានីភនំអពញ ។ 

នាយកដ្ឋា ន ទាក់ទង និងច្លនារបភពធនធាន ( CRM ) 

អៅកនុងខែកញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤អនេះ  នាយកដ្ឋឌ នទាក់ទង និង  ច្លនារបភពធនធាន (CRM) បាន េនុវតត និង  
សអរមច្ការងារមួយច្ំនួន ដូច្ខាងអរកាម ៖ 

 បាន ច្ូលរមួរបជុំបអច្ចកអទស និង កិច្ចរបជុំអផេងៗ អៅ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍
 បានអរៀបច្ំបអងកើតសារ និង  របូភាព អេើយបានអផញើអៅរកសងួខរបសនីយ៍  និង ទូរគ្មនាគ្មន៍ 
អដើមបីដ្ឋក់ប ច្ូ លកនុងខតម ។ 

 បានអរៀបច្ំកិច្ចរបជុំជ្ញមួយនដគ្ូសងគមសុវីលិ អដើមបីអរៀបច្ំយទុធនាការេប់រពំីជំងឺអេដស ៍អៅ កនុងពិធី
បុណយេុំទូក និង ការរបារពធទិវាពិភពអោករបយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍០១ ធនូ  ឆ្ន ំ ២០១៤ ខដលនឹងអរោង
របារពវនានថៃទី ២៧ ខែធនូ  ឆ្ន ំ ២០១៤ អៅសាលសននិសទីច្តុមុែ ។ 

 បានច្ូលរមួកិច្ចរបជុំគ្ណៈកមាម ធិការអេដសអ៍ែតតកំពត ខដលដឹកនំាអដ្ឋយ ឯកឧតតម សាន្រសាត ចរយអវជជ 
លី ប៉ូរ េនុរបធានរបចំការអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍។ 

 បានច្ុេះេមដំអណើ រ ឯកឧតតមអវជជ េ៊ុក វឌ្ណនា ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអេដស៍ អដើមបីខសវង
យលអ់លើការងារអេដសន៍ូវមូលដ្ឋឌ ន និង  ជួយជំរញុថ្នន ក់អែតត ឲ្យបនតការយកច្ិតតទុកដ្ឋក់ឲ្យបាន
សកមមខថមអទៀត អលើការអ្លើយតបនឹងជំងឺអេដស ៍អៅអែតតកំពង់ចម ។ 

 បានសរំបសរំលួជ្ញមួយគ្ណៈកមាម ធិការអេដសអ៍ែតតតខកវ អដើមបីអរៀបច្ំដំអណើ រទសេនកិច្ចខសវង
យលអ់លើការងារអេដស ៍និង សាា នភាពរកីរាលដ្ឋល និង ផលប៉េះព្ហលព់ីអមអរាគ្អេដស ៍អៅមូលដ្ឋឌ ន
របស ់ឯកឧតតមអទសរដឌមន្រនតី អេៀង មូល ីរបធាន អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍។ 

នាយកដ្ឋា ន រដឌបាល និងេិរ ដ្វតាុ  ( A/F ) 

អៅកនុងខែកញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១៤អនេះ  នាយកដ្ឋឌ នរដឌបាល និង  េរិ ដ្វតាុ  (A&F dept) ជ្ញអសនាធិការជូនថ្នន ក់
ដឹកនំា អលើកិច្ចការរដឌបាល និង  េរិ ដ្វតាុ និង ជ្ញេនកសរមបសរមួល និង ោំរទ ដលប់ណាឋ នាយកដ្ឋឌ ន
បអច្ចកអទស អដើមបីេនុវតឋខផនការសកមមភាព អអាយមានការរកីច្ំអរ ើន ។ នាយកដ្ឋឌ ន មាន ៥ ការោិលយ័ និង 
បានបំអពញសកមមភាពការងារដូច្ខាងអរកាម ៖ 

ក.ការងារថវកិា និង េិរ ដ្វតា:ុ 
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១- ងវោិជាត្ិិៈ 
 បានអរៀបច្ំឯកសារសរំាប់អបសសកមមកនុងរបអទស អៅរកសងួអសដឌកិច្ច និងេរិ ដ្វតាុ 
 បានទូទាត់ច្ំណាយកិច្ចរបជុំតមបណាត អែតត និង រសុក  
 បានអរៀបច្ំឯកសារថវកិារជជអទយយតមកមមវធិី និង មិនខមនកមមវធិី អៅរកសងួអសដឌកិច្ច និង េរិ ដ្វតាុ 
 បានទំនាក់ទំនងជ្ញមួយរកសងួអសដឌកិច្ច និង េរិ ដ្វតាុ  អលើសអំណើ ថវកិាសរមាប់អរៀបច្ំទិវាពិភពអោក
របយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍០១ ធនូ  ឆ្ន ំ ២០១៤ និង ផេពវផាយព័ត៌មានេំពីជំងឺអេដស ៍អៅកនុងបុណយេុំទូក និង 
សននិបាតបូកសរបុលទធផលការងាររបចំឆ្ន  ំ២០១៣ ។ 

 ទំនាក់ទំនងជ្ញមួយរកសងួអសដឌកិច្ច និង េរិ ដ្វតាុ សតពីីការបខនាមឥណទានថវកិាសរមាប់អរៀបច្ំកិច្ចរបជុំ
ថ្នន ក់តំបន់មូលនិធិសកល និង  សរមាប់ផតលជ់ូនគ្ណៈរបតិភូ ច្ូលរមួសននិសទីេនតរជ្ញតិេំពីអមអរាគ្
អេដសអ៍ៅរបអទសេូន្រសាត ល ី។ 

 បានអរៀបច្ំឯកសារច្ំណាយ របសរ់បតិភូអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍េអ ជ្ ើញអៅបំអពញ
អបសកកមមអៅរបអទសេូន្រសាត ល ី។ 
២- ថវកិាជំនួយៈ 

 ទំនាក់ទំនងជ្ញមួយ PR-NCHADS សតពីីរបាយការណ៍របចំ្មាសទី១ ឆ្ន ំ២០១៤ (PUDR) 
 សរមបសរមួលការងារជ្ញមួយរកសងួ MoSVY, MoWA, និង MoEYS កនុងការេនុវតតន៍គ្អរមាងមូល
និធិសកល ។ 

 អរៀបច្ំរបាយការណ៍របចំខែសហីា ២០១៤ ដូច្ជ្ញ Cash Book, Bank Reconcile, Cash Count Sheet, 
Petty Cash Book, and Petty cash reconcile  ។ 

 សរមួលកនុងការអរជើសអរ ើសទីរបឹកាជ្ញតិ និង េនតរជ្ញតិ ដូច្ជ្ញ៖ NSP IV, TA for MoSVY ។ 
 បាន និង កំពុងអរៀបច្ំសអំណើ អបើករបាក់អលើកទឹកច្ិតត Incentive ២០១៣ ជូនមន្រនតីរាជការ ។  
 តមដ្ឋនសអំណើ សុបំំអពញសាច្់របាក ់ខដលបានអសនើកនលងមក ជ្ញមួយPR-NCHADS ។ 
ែ. ការងាររដឌបាល និង បុគ្គលិក 
 អរៀបច្ំលែិិតបញ្ញជ អបសកកមម ថវកិាជ្ញតិ ច្ំនួន ៤០  
 សរំបសរំលួការអរៀបច្ំរបជុំ ដលន់ាយកដ្ឋឌ នទំាងេស់ និង ថ្នន ក់ដឹកនំាបានច្ំនួន ១០ ដង 
 អធវើលែិិតអច្ញ ១៤ លែិិត និង ទទួលលែិិតច្ូលច្ំនួន ៣០ លែិិត 
 អធវើបច្ចុបបននភាពប ជ្ អី ម្ េះ ថ្នន ក់ដឹកនំា មន្រនឋីរាជការ បុគ្គលកិ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍
 អធវើប ជ្ វីតឋមានរបចំនថៃ ជូនរគ្ប់នាយកដ្ឋឌ នរបសេ់គ្គអលខាធិការដ្ឋឌ នអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍ 

១.៣-សកមមភាពសរមាប់ខែបនាទ ប់ (សរមាប់ខែ តុោ ឆ្ន ំ ២០១៤ ) 

នាយកដ្ឋឌ ន ខផនការ, រតួតពិនិតយ វាយតនមល និងរសាវរជ្ញវ ( PMER ) 
1. អរៀបច្ំវគ្គបណតុ េះបណាត ល  សរំាប់រកសងួកិច្ចការនារ ីអៅ ទី២០-២២ ខែតុោ ឆ្ន ំ២០១៤ 
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2.  បនតការអរៀបច្ំ NSPIV និង អរៀបច្ំឯកសារព្ហក់ព័នធ 
3. អរៀបច្ំសាល យរបាយការណ៍សរមាប់កិច្ចរបជុំអពញេងគសមាជិកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍និង
សននិបាតបូកសរបុលទធផលការងារឆ្ន ំ ២០១៣ ។ 

4.  បនតពិនិតយអលើទិនន័យទទួលបាន និង អធវើរបាយការណ៍ online សរមាប់ GARPR (៣០ កញ្ញដ  ២០១៤) 
5. ពិនិតយ និង អធវើរបាយការណ៍មូលនិធិសកល 
6.  ច្ូលរមួវគ្គបណតុ េះបណាត ល CamInf ននរកសងួខផនការ  

នាយកដ្ឋឌ ន បងាក រ ខថទំា និង ោំរទ ( PCS ) 
1. នថៃទី៩ ខែតុោ ឆ្ន ំ២០១៤ អរៀបច្ំកិច្ចរបជុំអលខាធិការដ្ឋឌ នរកុមបុរសរសឡាញប់ុរស និង  រសរីសស ់អៅ  
អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុឌនឹងជំងឺអេដស ៍។ 

2. នថៃទី១៣ ដល ់១៤ ខែតុោ ឆ្ន ំ២០១៤ អរៀបច្ំវគ្គបណតុ េះបណាត លេនកសារព័ត៌មាន  សតពីីអមអរាគ្អេដស ៍
ជំងឺអេដស ៍។ 

3. នថៃទី២១ ដល ់២២ ខែតុោ ឆ្ន ំ២០១៤ អរៀបច្ំសកិាា សាោ សតពីីការផតលអ់សវាសែុភាព និង សងគម ។ 
4. នថៃទី៣០ ដល ់៣១ ខែតុោ ឆ្ន ំ២០១៤ អរៀបច្ំវគ្គបណតុ េះបណាត លេនកសារព័ត៌មាន  សតពីីអមអរាគ្អេដស ៍
ជំងឺអេដស។៍ 

នាយកដ្ឋឌ ន រដឌបាល និងេិរ ដ្វតាុ  ( A/F ) 
1. អរតៀមអរៀបច្ំកិច្ចរបជុំ អពញេងគសមាជិកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍អលើកទី២ 
2. អរតៀមអរៀបច្ំសននិបាតបូកសរបុការងាររបចំឆ្ន ំ២០១៣ 
3. អរតៀមអរៀបច្ំ ការផេពវផាយេំពីអេដសក៍នុងរពេះរាជពិធីបុណយេុំទូក 
4. អរតៀមអរៀបច្ំទិវាពិភពអោករបយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍០១ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១៤ 
5. បនតកិច្ចសេការ និង  សរមបសរមួលជ្ញមួយបណាត នាយកដ្ឋឌ នជំនាញទំាងប ី អដើមបីជរមុញ និង ពរងឹង
ការងាររបសអ់ាជ្ញញ ធរជ្ញរតិយទុធនឹងជំងឺអេដសឱ៍យកាន់ខតរបអសើ ។ 

២-របាយការណ៍ សតីពីការអរតៀមអរៀបច្ំអធវើមាច ស់ផទេះ ICAAP 13 អៅឆ្ន ំ ២០១៧ (នលើកន ើងនដ្ឋយ ឯកឧត្តមនវជ្ជ. ទា 
ផលា និង ឯកឧតតមអវជជ. ខតង គ្នធ ី)  
 បានអរៀបច្ំរកុមការងារ អដើមបីអរៀបច្ំ និង បណតុ េះបណាត ល 
 អៅកនុងខែ មិថុនា ឆ្ន ំ ២០១៥ រតូវអរតៀមលកាណៈ អដើមបីអរៀបច្ំ 
 បានទំនាក់ទំនងជ្ញមួយេងគការ HACC និង KHANA អដើមបីសេការ និង ប ជ្ូ នមន្រនតីមកច្ូល  កនុងរកុម 
ការងារ ។ 

 បានជួបពិភាកាជ្ញមួយរកសងួអទសច្រណ៍ អដ្ឋយរកសងួបានរបកាសអដ្ឋយទូោយថ្ន នឹងច្ូលរមួ 
រពមទំាងផតលខ់ផនកធនធានមនុសេ អដើមបីច្ូលរមួ ។ 

 បានអធវើការរបជុំមួយ រវាងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍រកសងួអទសច្រណ៍  េងគការ HACC និង 
KHANA អដើមបីពិភាកាអលើការងារអនេះ ។ 
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៣- របាយោរណ៍ោរអនុវត្តកមមវធិីមូលនិធិសកល (នលើកន ើងនដ្ឋយ ឯកឧត្តមនវជ្ជ. ទា ផលា ) 
 ងវោិដែលទទួលបានពី PR-NCHADS ចាំនួនសរបុ ១,៤៧១,៦១៧.៥៩ ែុលាល  អេើយអរកាយពី Saving 
អៅសល ់៨២១, ៤៩០ ដុោល  ។ 
ឧបសគគ 

 ោរទាំលាក់ងវោិមកឲ្យសរ បអ់នុវត្តកមមវធិី  នោរយតឺ្យ៉ោ វ 
 ោរអនុម័ត្ងវោិសរ ប់អនុវត្តកមមវធិី  នោរយតឺ្យ៉ោ វ 
 ោរទាំលាក់ងវោិមកសរ បអ់នុវត្តកមមវធិី ៦ដែចុងនរោយ  នរយិៈនពលែល ី
 ែាំនណើ រោរថ្នលទធកមម  នលាំោរលាំបាក 
  នោររតិ្ត្បតិ្ខ្ល ាំងពី Financial Procedure  
 ទាក់ទង Quotation  នោរលាំបាកនៅកដនលងែលះ 

៤-របាយការណ៍ សតីពីការអរតៀមអរៀបច្ំកិច្ចរបជុំអពញេងគសមាជិកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ និង ការ
អរតៀមអរៀបច្ំរបារពវទិវាពិភពអោករបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ ០១ ធនូ  ឆ្ន ំ ២០១៤  

 ៤.១-ការអរតៀមអរៀបច្ំកិច្ចរបជុំអពញេងគសមាជិកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ (ឯកឧតតមអវជជ.សុឹម គ្ឹមសាន) 

 កិច្ចរបជុំ បានរបរពឹតតអៅ នានថៃទី ២១ ខែ តុោ ឆ្ន ំ ២០១៤ អៅ ទីសតកីារគ្ណៈរដឌមន្រនត ី
 បានអរៀបច្ំរអបៀបវារៈ អដ្ឋយមានច្ំណុច្សខំាន់ៗ ច្ំនួន ០៤ អដើមបីអលើកយកមកបងាា ញ 

៤.២-ការអរតៀមអរៀបច្ំរបារពវទិវាពិភពអោករបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ ០១ ធនូ  ឆ្ន ំ ២០១៤  
       (ឯកឧតតមអវជជ.សុឹម គ្ឹមសាន) 

 ទិវាពិភពអោករបយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍០១ ធនូ  ឆ្ន ំ ២០១៤ បានរបារពវនានថៃទី ២៧ ខែ វចិ្េិកា ឆ្ន ំ 
២០១៤ អៅ សាលសននិសទីច្តុមុែ ។ 

 បានអរៀបច្ំលែិិតអៅរកសងួនរបសណីយ ៍និង ទូរគ្មនាគ្មន៍ អដើមបីសុបំ ច្ូ លសារេប់រផំេពវផាយ 
អៅកនុង MSM និងរបព័នធទូរសព័ធ ។ 

 
 
ជ្ញច្ុងប ច្ ប់ ឯកឧតតមអទសរដឌមន្រនតី មានេនុសាសន៍ដូច្តអៅ ៖ 

1. សខំដងអកាតសរអសើរច្ំអព្ហេះការែិតែំយកច្ិតតទុកដ្ឋក់បំអពញការងារននមន្រនតីរាជការ 
ខដលបាននំាអអាយមានការរកី ច្ំអរ ើន កនុងការងាររបយទុធនឹងជំងឺអេដស។៍ 

2. អលើកទឹកច្ិតតអអាយមន្រនតីរាជការទំាងេសប់នតរបឹងខរបងពរងឹងសាមគ្គីនផទកនុង សលីធម ៌របសទិធភាពការងារ 
អជៀសវាង ការខបកបាក់ ច្ងរកងោន ជ្ញបកេពួកជ្ញអដើម។ល។ 
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3. អលើកទឹកច្ិតតអអាយ េ.ជ.ប.ជ.េ (NAA) និងមជឈមណឍ ល NCHADS សេការោន អអាយបានលអខថមអទៀត 
កនុងការ េនុវតតគ្អរមាងការនានា កនុងការរបយទុធនឹងជំងឺអេដសអ៍អាយមានរបសទិធភាពែពស ់អជៀសវាងការ 
របណំាងរបខជងោន  ឬ បងកការលបំាកដលោ់ន អៅវញិអៅមកខដលជ្ញឧបសគ្គច្ំអព្ហេះអបសកកមមរមួរបស ់
អយើងទំាងេសោ់ន ។ ការខតងតំង ឯ.ឧ.រដឌមន្រនតីរកសងួសខុាភិបាល ជ្ញេនុរបធានទី១ននអាជ្ញញ ធរ មាន
អោលបំណងអអាយកិច្ចសេការមាន ភាពរលនូ រវាងអាជ្ញញ ធរ និង រកសងួសខុាភិបាល។ 

4. អលើកទឹកច្ិតតអអាយេគ្គអលខាធិការេ.ជ.ប.ជ.េ ែិតែំរបឹងខរបងពរងឹងការងារេគ្គអលខាធិការដ្ឋឌ ន និង 
នាយកដ្ឋឌ ន អៅអរកាមឱវាទ។ 

5. ខណនំាដលរ់កុមការងារអរតៀមអរៀបច្ំ ICAAP អអាយែិតែំរបខមរបមូលឯកសាររបូថត វអីដេូ ខដលជ្ញតរមូវ 
ការចំបាច្់អដើមបីដ្ឋក់អបកាភាពរបសក់មពុជ្ញកនុងការអរៀបច្ ំICAAP អនេះអអាយបានអជ្ញគ្ជ័យដូច្ជ្ញ៖ 

a. អរតៀមរបូភាពទីតំង សាលរបជុ ំ អេដ្ឋឌ រច្នាសមពនធ ័ ដឹកជ ជ្ូ ន ព័ត៌មានវទិា ទូរសព័ទ ទូរសារ     
e-mail, internet។ 

b. អរតៀមអរៀបច្ំគ្ណកមមការអរៀបច្ំ េរិ ដ្វតាុ បដិសណាឌ រកិច្ច កមមវធិី អលខាធិការដ្ឋឌ ន។ 
c. ពិភាកាជ្ញមួយរកសងួអទសច្រណ៏ អដើមបីសកិាសកមមភាពអរៅ ICAAP 
d. សកិាលទធភាពបំរងុទុក ទីតំង សាលរបជុ ំ សណាឌ ោរកនុងករណីខដលអបកាភាព របសអ់យើង 
បានទទួល អជ្ញគ្ជ័យ។ 

e. ខាងរកុមការងារ អបកាភាពរតូវទាក់ទងេងគការ IAS  -  UNAIDS  NGO  ជ្ញតិនិងេនតរជ្ញត ិ អដើមបី 
បំអពញឯកសារចំបាច្់នានា។ 

6. ខណនំារកុមការងារអរៀបច្ំរបជុំអោលនអោបាយ អអាយអរតៀមឯកសារ៖ 
a. របាយការណ៏របសអ់ាជ្ញញ ធរសតពីីសកមមភាពការងារពីអដើមឆ្ន ំរេតូដលដ់ំណាច្់ខែកញ្ញដ  ២០១៤ 
b. ឯកសារឯអទៀតព្ហក់ព័នធខដលេងគរបជុំអោលនអោបាយរតូវការ - 
c. អរតៀមអសច្កតីសអរមច្របសអ់ាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍- 

7. អរតៀមឯកសារសរមាប់ទិវា ០១ ធនូ ២០១៤៖ 
a. សារខដលរតូវប ជ្ូ នតមរបព័នធ SMS ឬរបព័នធ Internet  
b. អរតៀមអរៀបច្ំអវទិកាសាធារណៈ សលិបៈតូរយតន្រនតី 
c. ការសអំណេះសណំាល ខច្កអាវ អរសាមេនាម័យ ការផ្លល សប់តូ រមត ិសណួំរ ច្អមលើយ - 
d. ែិតែំទាក់ទាញយវុជន យវុនារទំីាងសរមាប់ទិវា ១ ធនូ ទំាងសរមាប់អពលអវោេុំទូក។ 
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កិច្ចរបជុំរតូវបានប ច្ ប់ នៅនវលាន ៉ោង ១១:០០នាទី នាថ្ងៃដែឆ្ន ាំែដែល របកបនដ្ឋយបរយិោស  ស្វមគគីភាព 
និង ទទួលែុសរត្វូែពស។់ 

នថៃទី ០១ ខែ តុោ ឆ្ន ំ២០១៤ 
េគ្គអលខាធិការ 

 
                    
         

ឯកឧត្តមវេជ្ជ តត្ង គន្ធី  
  
                                                         


