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នៃកិច្ចប្រជុំថ ន្ាក កដឹកកាំ   អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រជយថទ្ធៃកងុំ ងឺអេឹស ៍
 

        ២៦ ខែធនូ     ២០១៣         ០៩:០០           អាជ្ញា ធរជ្ញតរិបយុទធនឹងជងំឺអេដស៍ 
        កិច្ចរបជុមំយួ     េធិបតីភាព ឯកឧតតមអ អេ ងអ មលីូអ អទសរដឋមន្រនតីអ ទទួលអបសកកមមពិអសសអ និងអ
ជ្ញរបធានអាជ្ញា ធរជ្ញតរិបយុទធនឹងជងំឺអេដស៍អ។ 

 សមាសភាពចូ្លរមួកនុងកិច្ចរបជុំអនេះមាន៖អឯកឧតតមអអោកជំទាវអជ្ញេនុរបធានអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹង
ជំងឺអេដស៍អ ឯកឧតតមអ អោកអ អោករសីជ្ញេគ្គអលខាធកិារអ េគ្គអលខាធិការរងអ និងអ ជ្ញរបធាននាយកដ្ឋឋ ន
ទាងំេស់អ។ 

 េវតតមាន 
1. ឯកឧតតមអវជជ. មម៉អប៊ុនអេង េនុរបធានទ១ី 
2. អោកជំទាវ សឹុមអអែងខា ំ េនុរបធានអាជ្ញា ធរជ្ញតរិបយុទធនឹងជងំឺអេដស៍ 
3. ឯកឧតតម អឡឹមអអពជាពិសី ទីរបឹកា 

 អោលបំណងននកចិ្ចរបជុំអនេះមាន៖ 
 របាយការណ៍សកមមភាពអខដលបានេនុវតតពីខែអតុោអដល់អខែធនូអឆ្ន អំ២០១៣ 
 វឌ្ឍនភាពអកនុងការអរ បច្ំខផនការអោលអ(Master Plan )អសំរាបេ់នុវតត 
 អោលនអោបាយអ៧អច្ណុំច្អកនុងការរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍អរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល 

             អ ឯកឧតតមរបធាន  របសាសន ៍      ដល់ថ្នន កដ់ឹកនាអំ នងិអ មន្រនតទីាងំេស់អ អដ្ឋយ
បានបញ្ជជ កព់ីទកឹច្ិតតអ កនុងនាមជ្ញរបធានដឹកនាអំាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍អ និងអ ការតងំច្ិតតអដើមបដីឹកនាអំអ
អាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍អឲ្យដំអណើ រការអៅបានរបអសើរអនិងអមានរបសិទធភាពអ។ 

ឯកឧតតមអបានបញ្ជជ កព់ីកចិ្ចការជ្ញអរច្ើនអៅច្ំអ េះមុែអខដលរតូវអធវើអនិងផតល់ឱកាសជូនសមាជិកេងគរបជុំអ
កនុងការផតល់មតិអ អដើមបជី្ញជនំួយកនុងការដឹកនាអំ ។អ ជ្ញមយួោន អនេះខដរអ ឯកឧតតមអ កប៏ានខណនាពំីរអប បរបបអ
ននកិច្ចរបជុំអមានដូច្តអៅ៖ 

1. អៅកនុងកិច្ចរបជុំអសមាជិកទាងំេស់អរតូវអោរពោន អៅវញិអៅមកអកនុងអពលរបជុ ំ
2. សមាជិកចូ្លរមួរបជុំអរតូវអសលៀកបំ កឲ់្យបានសមរមយអ(អាវធំអ) 
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3. េគ្គអលខាធិការដ្ឋឋ នអរតូវចាតខ់ច្ងេនកកតរ់តអអដើមបអីធវើរបាយការណ៍អនិងអបញ្ចបអ់ៅនថៃបនាទ បអ់ 
4. ឯកឧតតមអវជជអ អោអ ប៊នុអឡងអ ខដលជ្ញរបធានគ្ណៈកមាម ធិការរតួតពិនិតយអគ្េទពំរ័អ រតូវអច្ញអ
ជ្ញពីរភាសាអខែមរអនិងអេងអ់គ្លសឲ្យបានអលឿនបំផុតអ។ 

5. នាយកដ្ឋឋ នរដឋបាលអ និងអ េិរញ្ញ វតថុអ រតូវទទួលែុសរតូវអលើការអរ បច្ំរបជុំអ អដើមបឲី្យដំអណើ រការអ
បានលអរបអសើរអ។ 

១-បាយការណ៍សកមមភាពអខដលបានេនុវតតពខីែអ តុោអដល់អ ខែធនូអឆ្ន អំ២០១៣អ(បង្ហា ញអដ្ឋយឯកឧតតមអ
េគ្គអលខាធកិារអ)អ៖ 

ក.១-អសកមមភាពទូអៅ 

 អរ បច្ំកិច្ចរបជុំអ សរមបសរមួលអ រវាងឯកឧតតមអទសរដឋមន្រនតីអ និងអ ជ្ញរបធានអាជ្ញា ធរជ្ញតិ
របយុទធនឹងជងំឺអេដស៍អជ្ញមយួអ មូលនិធិសកលអ អៅនថៃទអី ១០អ ខែតុោអឆ្ន អំ ២០១៣អ េងគការអ
សងគមសីុវលិអនិងអUN Team អៅនថៃទីអ២២អខែតុោអឆ្ន អំ២០១៣អ។ 

 ឯកឧតតមអទសរដឋមន្រនតអី បានដឹកនាគំ្ណៈរបតិភកូមពុជ្ញច្នំនួអ ៨០របូអ ចូ្លរបួរបជុអំ ICAAP 
នានថៃទី១៨-២២អខែវចិ្ឆិកាអឆ្ន អំ២០១៣អអៅទីរកុងបាងកកអរបអទសនថអ។ 

 កិច្ចរបជុំរកុមរបកឹាអោលនអោបាយ(PB)អ នថៃទីអ ២៨អ ខែវចិ្ឆិកាអឆ្ន អំ ២០១៣អ អ ខដលកនុងអនាេះអ
បានអតត តអៅអលើរបធានបទច្ំនួនអ៣អគ្ឺអNew Funding Model   Investment Framework 
និងអPreparing the Policy ។ 

 របារពវទិវាពិភពអោករបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍អ០១អធនូអឆ្ន អំ២០១៣អខដលអតត តអៅអលើរបធានបទអ
ដំអណើ រអឆ្ព េះអៅសអរមច្អោលអៅអសូនយបីអ។ 

 របជុំគ្ណៈកមាម ធិការរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍អែតតរកអច្េះអ ខដលលទធផលអ បានរកអ ើញបញ្ជា
ែវេះអសបៀងសំរាបេ់នករស់អៅជ្ញមយួអមអរាគ្អេដស៍អ នងិអ ជំងឺអេដស៍អ អ និងអ េនករស់អៅជ្ញមយួ
អមអរាគ្អេដស៍អនិងអជំងឺអេដស៍អមានការច្ល័តពីកខនលងមយួអអៅកខនលងមយួអផេងអទ តអ។ 

 កិច្ចរបជុជំ្ញនែ់ពស់អ សតីពីការេនុវតតបទេនតរាគ្មនប៍ង្ហា រអមអរាគ្អេដស៍អ នងិអ ជងំឺអេដស៍អ កនុង
ច្ំអោមបុរសរសឡាញ់បុរសអនិងអរសីរសស់អខដលកនុងអនាេះអបានអតត តអៅអលើអការកាតប់នថយ
ការអរ ើសអេើងអ និងអមាកង់្ហយអ និងអ ពរងងឹកិច្ចសេការអ កនុងការចូ្លរមួពអីាជ្ញា ធរមូលដ្ឋឋ នអ និងអ
េនក កព់ន័ធនានាអ។ 

ក.២-សកមមភាពរបស់នាយកដ្ឋឋ ន 

 នាយកដ្ឋឋ នទាកទ់ងអ និងអ ច្លនារបភពធនធានអ បានសរមបសរមួលកនុងការអរ បច្ំវគ្គបណតុ េះអ
បោត លច្ំននួអ ២អ អៅអែតតខកបអ នថៃទីអ ០៧-០៨អ ខែតុោអ ឆ្ន អំ ២០១៣អ និងអ អែតតកំពតអ
អៅនថៃែទីអ៣០-៣១អខែតុោអឆ្ន អំ២០១៣អ។ 
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 នាយកដ្ឋឋ នខផនការអ រតួតពនិិតយអ វាយតំនលអ និងអ រសាវរជ្ញវអ បានសរមបសរមួលអរ បច្ំវគ្គអ
បណតុ េះបោត លអM&Eអអៅអែតតរពេះសីេនុអនថៃទីអ៣០-៣១អខែតុោអឆ្ន អំ២០១៣អ។ 

 នាយកដ្ឋឋ នបង្ហា រអខថទាអំនងិអោរំទអបានសរមបសរមួលអរ បច្ំវគ្គបណតុ េះបោត លអMCPI ច្ំនួនអ
០៣អ អៅអែតតកំពងឆ់្ន ងំអ នថៃទី១៦-១៧អ ខែតុោអ នងិអ នថៃទី១៤អ ខែវចិ្ឆិកាអ ឆ្ន អំ ២០១៣អ
អែតតអស មរាបអនថៃទអី៣០-៣១អខែតុោអឆ្ន អំ២០១៣អនិងអអែតតអ ធិសាតអ់នថៃទអី០៦-០៧អខែអ
វចិ្ឆិការអឆ្ន អំ២០១៣អ។ 

ច្ំអ េះសកមមភាពអ ខដលបានេនុវតតអនេះអ ឯកឧតតមអទសរដឋមន្រនតីអ បានផតល់េនុសាសនអ៍ ជ្ញមយួនឹងការ
អកាតសអសើរអដូច្តអៅអ៖ 

 ចូ្លរមួរបជុំគ្ណៈកមាម ធិការរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍អៅតមអែតតអ រតូវមានខផនការអ និងអ អពល
អវោច្ាស់ោស់អអដើមបឲី្យអបសកកមមអនេះអមានដំអណើ រការអៅអដ្ឋយរលូនអ។ 

 រតូវបអងាើនការទទួលែុសរតូវអ ច្ំអ េះការេនុវតតការង្ហរអ (ឧទាេរណ៍ការអរ បច្ំរបគុ្ំតន្រនតីអ អដើមបី
ផេពវផាយអេដស៍អអៅនថៃទីអ០១អខែធនូអឆ្ន អំ២០១៣អោម នមន្រនតីទទួលែុសរតូវរបចាកំារអមើលអ)អ។ 

 នាយកដ្ឋឋ នរដឋបាលអនិងអេិរញ្ញ វតថុអរតូវបអងាើនទំនុកច្ិតតពថី្នន កដ់ឹកនាអំកនុងនាមជ្ញអសនាធិការអ។ 
 រាល់ការច្ំោយថវកិាមូលនធិិសកលអរតូវអរ បច្ំនិតិវធិអី ដូច្ការច្ំោយថវកិាជ្ញតិខដរអចាបព់អី
ឆ្ន អំ២០១៤អអៅអ។ 

 ច្ំអ េះគ្អរមាងលទធកមមសំរាបឆ់្ន ខំាងមុែអ េគ្គអលខាធិការអ និងអ នាយកដ្ឋឋ ន កព់ន័ធអ រតូវជួប
របជុជំ្ញមយួែាុ ំអអៅសបាត េ៍អរកាយអអដើមបពីិភាកាការង្ហរអនេះអ។ 

 នាយកដ្ឋឋ នរដឋបាលអ និងអ េិរញ្ញ វតថុអ រតូវអរ បច្ំជួសជុលអ និងអ ខកលំេអឡើងវញិអ នូវអាោរ
អាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍អអតងំពីកខនលងច្តរថយនតអខាងមុែអាោរអ។អលអ។ 

 នាយកដ្ឋឋ នរដឋបាលអ នងិអ េិរញ្ញ វតថុអ រតូវអរ បច្ំអឡើងវញិអ នូវការទុកដ្ឋកសំ់ភារៈអៅកនុងឃ្ល ងំអ
រតូវអរ បច្ំអៅតមលកខណៈបអច្ចកអទសអនិងអមានរអប បរាបរយអ។ 

 នាយកដ្ឋឋ នរដឋបាលអនិងអ េិរញ្ញ វតថុអ រតូវអធវើបច្ចុបបននភាពមន្រនតីរាជការអបុគ្គលិកអពនិិតយអមើលមន្រនតីអ
មកអធវើការអនិងអមន្រនតមីនិសូវមកអធវើការអ។អមន្រនតីមកអធវើការអរតូវមានការអលើកទឹកច្ិតតអដូច្ជ្ញតអមលើងអ
ឋានៈអនិងអការំបាកជ់្ញអដើមអ។ 

២-វឌ្ឍនភាពអកនុងការអរ បច្ខំផនការអោលអ (Master Plan )អ សំរាបេ់នុវតត (បង្ហា ញអដ្ឋយ ឯកឧតតមអវជជអអអ
ទាអផោអ)អ៖ 

កនុងអនាេះអបានអតត តអៅអលើច្ំណុច្សារជ្ញគ្នលឹេះច្ំនួនអ០៩អសំខាន់ៗ អដូច្ជ្ញ៖ 
1. ពរងឹងមគ្គុអទសភាពអនិងអការរគ្បរ់គ្ង 
2. វនិិអោគ្អដ្ឋយភាពនវឆ្ល ត 
3. ទិនននយ័អគ្ឺជ្ញេំោច្ 
4. របូេនកអនេះអេើយអគ្ឺជ្ញេនកដកឹនា ំ
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5. សូមទុកសេគ្មនអ៍ជ្ញសនូលននការអ្លើយតប 
6. ឈបអ់ធវើដូច្ពីមនុអទ តអរតូវអធវើតមរបកគ្ំអេើញថម ី
7. ជំរញុការខសវងរកករណីថមីអបអងាើនេនកអរបើរបាស់ឱសថរបឆ្ងំអមអរាគ្អេដស៍អនិងអអធវើឲ្យោតប់នតអ
ការពាបាលជ្ញបជ់្ញរបចាអំ។ 

8. អតត តអលើរបជ្ញជនអច្ំណុច្អនងិអទីតងំភមូសិាន្រសត 
9. លុបបំបាតក់ារអរ ើសអេើងអនិងអមាកង់្ហយ 

ឯកឧតតមអ មានរបសាសនអ៍ទ តថ្នអ អដើមបសីអរមច្បាននូវអោលអៅសូនយបីអ អនាេះអយើងរតូវេនុវតតនូវរកុម
ការង្ហរអនេះ 

 Continuum of Prevention, Care, Treatment and Support 
 Impact Mitigation 
 Enabling Environment and HR 
 Leadership and Development Synergies 

៣-នអោបាយអ ៧អ ច្ណុំច្អ កនុងការរបយុទធនងឹជងំអឺេដស៍អ របស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល (បង្ហា ញអដ្ឋយ 
ឯកឧតតមអវជជអអអទាអផោអ)អ៖អ 

ជ្ញេនុសាសនអ៍ ឯកឧតតមអទសរដឋមន្រនតីអ កប៏ានមានរបសាសនថ៍្នអ អដ្ឋយសារការង្ហរអនេះអ ជ្ញការង្ហ
របអច្ចកអទសអ ដូច្អនេះទុកឲ្យរកុមការង្ហរបអច្ចកអទសរបជុំពិភាកាោន ជ្ញអរកាយអ ។អ ជ្ញដំបូងអនេះអ ឯកឧតតមអ
កប៏ានអធវើការខបងខច្កជូនឯកឧតតមអអោកជំទាវអជ្ញេនុរបធានអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនងឹជំងឺអេដស៍អទទួលែុសរតូវអ
កនុងការសរមសរមួលជ្ញអមយួសាថ បន័ កព់ន័ធអអលើការង្ហរអេដស៍អមាន៖ 

1. ឯកឧតតមអវជជ.អេុឹងអវទុធីអទទួលែុសរតូវកនុងការសរមបសរមលួជ្ញមយួរកសួងអសាថ បន័ កព់ន័ធអនដអ
គូ្េភវិឌ្ឍនអ៍នងិអេងគការសងគមសីុវលិអអលើការង្ហរអរបើរបាស់អរសាមេនាមយ័អ១០០%អ។ 

2. ឯកឧតតមអវជជ.អ សឹុមអ គ្មឹខសនអ ទទួលែុសរតូវកនុងការសរមបសរមួលអលើការង្ហរអោល
នអោបាយភូម-ិ ំុអមានសុវតថិភាពអ។ 

3. ឯកឧតតមអវជជ.អជ្ញអសំអានអទទលួែុសរតូវកនុងការសរមបសរមួលអលើការង្ហរអរ បច្ំខផនទបីញ្ជជ កអ់
ពីភូមសិាន្រសតច្ំនួនេនកផទុកអមអរាគ្អេដស៍អ។ 

4. ឯកឧតតមអអោកជំទាវទាងំេស់អទទួលែុសរតូវកនុងការសរមបសរមួលគ្ណៈកមាម ធិការរបុទធនឹងអ
ជំងឺអេដស៍រាជធានីអអែតតអរកងុអរសុកអ ំុ/សង្ហា តអ់ឲ្យមានសកមមភាពអឡើងវញិអ។អអដ្ឋយខឡកជ្ញអអអអអអ 
មយួមនទីរសុខាភបិាលរាជធានីអអែតតនមីយួៗអឯកឧតតមរបធានអនឹងអសនើឲ្យឯកឧតតមអវជជ.អអអអអមម៉អ
ប៊ុនអេងអជួយអសរមបសរមលួអ។ 

5. ឯកឧតតមអវជជ.អអៅអរទីអទទួលែុសរតូវកនុងការសរមបសរមលួអលើការង្ហរអរគ្ឿងអញៀន 
6. ឯកឧតតមអវជជ.អខតងអគ្នធីអទទលួែុសរតូវកនុងការសរមបសរមួលអលើការង្ហរយុវជន 
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7. ឯកឧតតមអវជជ.អ ទាអ ផោអ ទទួលែុសរតូវកនុងការសរមបសរមួលអលើការតមដ្ឋនេនុវតតការង្ហរអ
អ្លើតតបអមអរាគ្អេដស៍អ។ 

ការពភិាកា 

 ឯកឧតតមអវជជអ េុងឹអ វទុធអី េនុរបធានអាជ្ញា ធរជ្ញតរិបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍អ បានអលើកអឡើងថ្នអ
េគ្គអលខាធិការដ្ឋឋ នអ ពិអសសលទធផលសកមមភាពការង្ហររបស់នាយកដ្ឋឋ ននីមយួៗអ សូម
រាយការណ៍ជូនថ្នន កដ់ឹកនាអំ បានដឹងផងអ ។អ កនលងមកអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍អ ោម ន
តំនលអទអ អដើមបឲី្យអាជ្ញា ធរមានតំនលអឡើងវញិអ រតូវពរងឹងនផទកនុងែលួនឯងអ និងអ ពរងងឹរកមុរបឹកាអ
បអច្ចកអទសអ។ 

 ឯកឧតតមអវជជអ សឹុមអគ្មឹខសនអេនុរបធានអាជ្ញា ធរជ្ញតរិបយុទធនឹងជងំឺអេដស៍អបានអលើកអឡើងថ្នអ
អធវើដូច្អមតច្អរគ្បរ់គ្ងថវកិាអ៤២ោនដុោល ឲ្យបានអ។អ 

 ឯកឧតតមអវជជអ ទាអ ផោអ េនុរបធានអាជ្ញា ធរជ្ញតរិបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍អ បានអ្លើយតបអ និងអ
បញ្ជជ កអ់ៅអលើមតិរបស់ឯកឧតតមអវជជអសឹុមអគ្មឹខសនអអដើមបរីគ្បរ់គ្ងថវកិាអ៤២អោនដុោល អនេះអ
បានអ រតូវសំុអៅសាថ បន័ កព់ន័ធអ របមូលថវកិាមកដ្ឋកជ់្ញកញ្ចបអ់ៅតមរកុមការង្ហរនីមយួៗអ
ខដលរតូវអធវើអ។ 

៤-ការតកខ់តងអឡើងវញិនូវអគ្េទពំរ័អាជ្ញា ធរជ្ញតរិបយុទធនងឹជងំអឺេដស៍អ (បង្ហា ញអដ្ឋយអ ឯកឧតតមអវជជ.អ
អោអប៊នុអឡង)៖ 

ខដលកនុងអនាេះបានអរ បច្ំជ្ញអ៤អច្ណុំច្សំខាន់ៗ អមាន៖ 

1. សាវត 
2. សមាសភាពគ្នលឹេះអននអគ្េទពំរ័ថមី 
3. សមាសភាពអដ្ឋយខឡកអននសមាសភាពគ្នលឹេះនីមយួៗ 
4. កិច្ចែិតែំរបឹងខរបងបនត 

អរកាយពីបង្ហា ញមកអឯកឧតតមរបធានអបានមានរបសាសនអ៍ៅអលើការខកលំេអមានដូច្តអៅ៖ 

1. ពិនិតយអមើលឲ្យបានមត៉ច់្តអ់អៅអលើការសរអសរេកខរាវរិទុធអអៅកនុងអគ្េទំពរ័ 
2. សរអសរអ ម្ េះឲ្យបានរតឹមរតូវ 
3. កាលបរអិច្ឆទជ្ញភាសាេងអ់គ្លសអរតូវសរអសរខែមុនអបនាទ បម់កនថៃអនិងអឆ្ន  ំ
4. ពត័ម៌ានអ រតូវដ្ឋកព់ីរអ (អ អបើពត័ម៌ានមនិទានផ់លូវការអទ(Up Coming News) រតូវដ្ឋកឲ់្យរតអ់
អេើយអបើផលូវការ(Update News) រតូវអPost ។អ 
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ចុ្ងបញ្ចបអ់ ឯកឧតតមរបធាន        នូវកិច្ចរបជុអំ           ១១:០០                  
                          អ               ។ 

នថៃទីអ២៧អខែធនូអឆ្ន ២ំ០១៣ 
អគ្គលេខាធកិារ 

 
                    
         

ឯកឧត្តមលេជ្ជ តត្ង គ្ន្ធ ី
  
                                                         


