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 ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
 ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

           

 

 
 

 

 

កំណត់េហតុ 
្របជំុករងរបេចចកេទស្របចសំប្ដ ហ ៍

ៃថង ច័នទ ទី ១៣ ែខ មក  ឆន  ំ២០១៤ េន ល្របជំុ អ.ជ.ប.ជ.អ  
 

 

 

 

 

េនេវ េម៉ង ៩:០០ ្រពឹក ៃថងចន័ទទី១៣ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ អគគេលខធិករ ្ឋ នៃន ជញ  

ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ មនេរៀបចំកិចច្របជំុករងរបេចចកេទស្របចសំប្ដ ហ៍ របស់ខ្លួនេ្រកម 

ករដឹកនកិំចច្របជុំេ យ ឯកឧត្ដម េវជជបណ្ឌិ ត ែតង គនធ ី អគគេលខធិករ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹង 

ជំងឺេអដស៍ េ យមនករចូលរមួពីអគគេលខធិកររង ្របធន និងអនុ្របធន នយក ្ឋ នេ្រកម 

ឱ ទអគគេលខធិករ ្ឋ ន។ 
 

 

១. សមសភពចូលរមួៈ  
 

សមសភពចូលរមួកនុងកិចច្របជំុៃថងេនះ មនអគគេលខធិកររង្របធននយក ្ឋ នអនុ្របធន 

នយក ្ឋ ន សរបុទងំអស់ ចំនួន ១៦រូប (មនភជ បជូ់នបញជ ីវត្ដមនអនកចូលរមួេនកនុងឧបសមពន័ធ)។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

២. អវត្ដមនៈ 
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១-េ ក ង វបិលុ   អនុ្របធនន. រដ្ឋបល និងហិរញញ វតថុ (អវត្តមន) 

២-េ កេវជជ. យង ់សុវឌ ន  ្របធនន. បងក រែថទ ំនិងគ្ំរទ (អវត្តមន)  

៣-េ កេវជជ. អ៊ុក ម៉រឌី  អនុ្របធនន. បងក រែថទ ំនិងគ្ំរទ (អវត្តមន) 

៣. ្របធនបទៃនកិចច្របជំុ ៖  
 

 

  ៣.១.ពិនិតយ និង ម នសកមមភពករងរ មរយៈកំណតេ់ហតុកិចច្របជុំេលើកមុន 

  ៣.២.របយករណ៍វឌ នភពស្តីពីករអនុវត្តែផនករសកមមភព កនុងសប្ដ ហ៍កន្លងមករបស់    

           អគគេលខធិករ ្ឋ ន និងរបស់នយក ្ឋ ននីមយួៗ 

  ៣.៣.ែផនករសកមមភពែដល្រតូវអនុវត្ដកនុងសប្ដ ហ៍បនទ បរ់បស់អគគេលខធិករ ្ឋ ននិង 

          របស់នយក ្ឋ ននីមយួៗ 

  ៣.៤.ពិនិតយេទេលើែផនករសកមមភពរបស់អគគេលខធិករ ្ឋ នែផនករសកមមភពែដល    

          ្រតូវអនុវត្ដកនុងសប្ដ ហ៍បនទ បរ់បស់អគគេលខធិករ ្ឋ នសំ ប្់រតីមស 

   ៣.៥. េវទិកពិភក េលើបញ្ហ សំណូមពរ និងអនុ សន ៍

  ៣.៦. ្របធនបទេផ ងៗ 
 

 

៤. ដំេណើ រករ និងលទធផលៃនករ្របជំុ៖ 
 

 

 ជកិចចចបេ់ផ្ដើម ឯកឧត្ដមេវជជ. ែតង គនធ ីអគគេលខធិករ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ 

មនមតិ ្វ គមនចំ៍េពះ ឯកឧត្ដម េ ក េ ក្រសី អគគេលខធិកររង  ្របធន និងអនុ្របធន 
នយក ្ឋ នទងំអស់ែដលបនចូលរមួកនុងកិចច្របជំុន្រពឹកេនះ។ ឯកឧត្តមកប៏នជំ បជូនអងគ្របជំុ 

ផងែដរថកិចច្របជុំ្រពឹកេនះជកិចច្របជំុេលើកទី១េនកនុងេដើមឆន ២ំ០១៤េ កកប៏នែថ្លងអំណរគុណ

ដល់េ កេ ក្រសីទងំអស់ែដលបនចូលរមួកនុងកិចច្របជុំ្របចសំប្ត ហ៍ មេពលេវ កំណត។់   
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ឆ្លងចូលដល់្របធនបទទី១ ឯកឧត្ដម្របធនបន មុននឹង្របគល់េវទិកេទ នយក ្ឋ ន 

នីមយួៗេធ្វើរបយ ករណ៍វឌ នភពកលពីសប្ត ហ៍មុន និងែផនករសកមមភព ែដល្រតូវអនុវត្ដ 

េនសប្ដ ហ៍បនទ ប។់ 
 

៤.១. នយក ្ឋ ន ទក់ទង និងចលន្របភពធនធន (CRM Dept) ៖ 
៤.១.១-សកមមភពកនងុសប្ដ ហក៍ន្លងមកៈ  
 

 

កនុងនមតំ ងឱយនយក ្ឋ នទកទ់ង និងចលន្របភពធនធន ឯកឧត្ដមេវជជ. សឹុម 
គមឹ ន បន យករណ៍ជូនអងគ្របជំុទកទ់ងនឹងករងរែដលបនអនុវត្ដកនុងសប្ដ ហ៍កន្លងមក 
នងិសប្ដ ហ៍បនទ បដូ់ចខងេ្រកមរមួមន៖ 

 

 

 េរៀបចំែផនករសកមមភពរបស់នយក ្ឋ នឆន ២ំ០១៤។ 

 េរៀបចំកិចច្របជំុេលខធិករ ្ឋ ន្រកុមករងរបេចចកេទសរមួ ជរ ្ឋ ភបិលនិងមច ស់ជំនយួេនៃថងទី

១៤ែខមក ឆន ២ំ០១៤េវ េម៉ង៨:៣០នទី្រពឹកេន ល្របជំុ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដ

ស៍េដើមបពិីភក េលើរេបៀប រៈកិចច្របជំុ GDJ-TWG ែដលេ្រគងេរៀបចំេនៃថងទី២៤ ែខមក  

ឆន ២ំ០១៤។ 

 េ្រត មេរៀបចំកិចច្របជុំ្រកុមករងរបេចចកេទសរមួ ជរ ្ឋ ភបិល និងមច ស់ជំនួយ(GDJ-TWG) 

េនៃថងទី២៤ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ េវ េម៉ង៨:៣០នទី្រពឹកេន ល្របជំុ ជញ ធរជតិ្របយុទធ 

នឹងជំងឺេអដស៍ េ យេ្រគងអេញជ ើញសមជិក្រកុមករងរចូលរមួចំនួន៣០រូប ែដលជតំ ង 

្រកសួង អងគករសងគមសីុវលិ ៃដគូអភវិឌ ន ៍និងUN។ 

 េ្រត មេរៀបចំកិចច្របជុំ្រកុមករងរចបប ់ និងេគលនេយបយែដលេ្រគងេរៀបចំេនៃថងទី២៤ 

ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ េវ េម៉ង៨:៣០ នទី្រពឹក េន ល្របជំុ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺ 

េអដស៍ េ យបនអេញជ ើញសមជិកចូលរមួ ចំនួន១៥រូប។ 
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 ៤.១.២-អនុ សន ៍៖  
 

 

 

ទកទ់ងនឹងករងររបស់នយក ្ឋ នទកទ់ង និងចលន្របភពធនធន ឯកឧត្ដម្របធនអងគ 

្របជំុបនជូនជអនុ សនដូ៍ចខងេ្រកមៈ 
 

 ឯកឧត្តមេសនើេ ក្របធននយក ្ឋ ន េរៀបចំរេបៀប រៈកិចច្របជំុ្រកុមករងររមួ ជរ ្ឋ ភបិល 

និងមច ស់ជំនួយ និង កជូ់ន ឯកឧត្តមអនុ្របធន ទ ផ  េដើមបេី កមនេយបល់អ្វីបែនថម 

េទៀត។ 

 ឯកឧត្តមេសនើេ ក្របធននយក ្ឋ នេរៀបចំរេបៀប រៈកិចច្របជំុ្រកុមករងរចបបនិ់ងេគលនេយ

បយ និងេរៀបចំឯក រសេងខបទកទ់ងនឹងកិចច្របជំុ កជូ់ន ឯកឧត្តម លី ប៉រូ េដើមបេី កបន 

ពិនិតយេមើលមនុកិចច្របជំុ។ 

 ឯកឧត្តមេសនើេ ក្របធននយក ្ឋ ន េរៀបចំរេបៀប រៈកិចច្របជុំជមយួគណៈកមម ធិករេអដស៍ 

េខត្តែដលឯកឧត្តម្របធនេ្រគងចុះេទេខត្តឧត្តរមនជយ័ ្រពះវ ិ រ និងសទឹងែ្រតង និងេសនើ 

រដ្ឋបលេរៀបចំលិខិតេទ្របធនគណៈកមម ធិករ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍េខត្តទងំេនះ េដើមបេី ក 

បន្រជបជមនុ។ 
 

 

 

៤-២ នយក ្ឋ ន ែផនករ ្រតួតពិនិតយ យតៃម្ល និង្រ វ្រជវ (PMER Dept) ៖ 

    ៤.២.១-សកមមភពកនងុសប្ដ ហក៍ន្លងមក និងសប្ត ហប៍នទ ប់  
 

 

កនុងនមតំ ងឱយនយក ្ឋ ន ែផនករ ្រតួតពិនិតយ យតៃម្ល នងិ្រ វ្រជវ េ ក្រសី 

េវជជ. សូ៊សុភ ី បន យករណ៍ជូនអងគ្របជំុទកទ់ងនឹងករងរែដលបនអនុវត្ដកនុងសប្ដ ហ៍ កន្លងមក 
នងិសប្ដ ហ៍បនទ បដូ់ចខងេ្រកមរមួមនៈ 
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 េ ក្រសី្របធននយក ្ឋ នបនចូលរមួសិកខ ស្តីពីករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍ ម នករ 

អនុវត្តអនុសញញ ស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំ និងនរេីភទ(CEDAW) 

េនកមពុជេន ស ្ឋ គរឌីយ៉មង៉ ់ េខត្តកំពត កលពីៃថងទី៧-១០ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ និងេន 

ៃថងទី៣០-៣១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ េនស ្ឋ គររក៉រ ៉យ៉ូល់ េខត្តែកប។ របយករណ៍កិចច្របជុំ 

កប៏នេរៀបចំ កជូ់នឯកឧត្តម្របធនេហើយែដរ។ 

 បនេរៀបចំកិចច្របជំុនយក ្ឋ នេ យបនែបងែចកភរកិចចម្រន្តីេទ មករយិល័យមនដូចជ៖

ករយិល័យ្រគប្់រគងទិនននយ័ ករយិល័យែផនករ ករយិល័យ ម ន និង យតៃម្ល និង 

ករយិល័យចង្រកងេបះពុមពផ ព្វផ យ។ េហើយម្រន្តីករយិល័យនីមយួៗ្រតូវេរៀបចំែផនករ 

សកមមភព្របចឆំន ២ំ០១៤ របស់ខ្លួនជូនេទ្របធននយក ្ឋ នេដើមបចីង្រកងជែផនកររមួ 

របស់នយក ្ឋ ន។ 

 េរៀបចំែផនករអភបិលសំ បឆ់ន ២ំ០១៤ 

 េរៀបចំរចនរចនសមពន័ធនយក ្ឋ នេ យមនបិទរូបថតរបស់ម្រន្តីនិងជំនយួករបេចចកេទសផង

ែដរ។ 

  បនទ បម់កេទៀត េ ក្រសីេវជជ ងិន លី  ្របធននយក ្ឋ នបនបែនថមថនយក ្ឋ ន 

បនេធ្វើករជេ្រចើនេទៀតដូចជ៖ 

 បនេរៀបចំរបយករណ៍PUDR7្រពមទងំឯក រេយងរបស់សូចនករទងំ៧ និងបនេផញើេទ 

PRកលពីសប្ត ហ៍មុន។ េហើយ្រតវូចូលរមួកនុងកិចច្របជុំជមយួ PR េដើមបចូីលរមួបង្ហ ញពីរបយ 

ករណ៍PUDR7េនៃថងទី១៦ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ េន ល្របជំុមជឈមណ្ឌ លជតិ្របយុទធនឹងជំងឺ 

េអដស៍េសើែសបក និងកមេ គ េវ េម៉ង៣រេសៀល។ 



6 

 បនទំនកេ់ទកកបទ្រកហមកមពុជេដើមបពីិភក ពីករែកសំរលួសូចនករមយួចំននួរបស់កុមរ

កំ្រពនិងកុមរងយរងេ្រគះ(OVC)ែដលសថិតេនកនុងែផនករសកមមភពរបស់CRCេ យ្រសប

េទនឹងminimum packageរបស់កុមរកំ្រពនិងកុមរងយរងេ្រគះៃនគំេ ងមូលនិធិ កល។  

 បនេផញើលិខិតេទ ម ថ បន័ពកព់ន័ធ មនដូចជ្រកសួង-អងគករសងគមសីុវលិ និងៃដគូអភវិឌ ន ៍

េ យេផញើែផនករសកមមភព្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ឆន ២ំ០១៤ មក ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺ 

េអដស៍េ យបនមុនៃថងទី១០ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤។ មកដល់ៃថងេនះនយក ្ឋ ន បនទទួល 

ែផនករសរុបចំននួ១៥ គឺ្រកសួង៦ េខត្ត៤ និងសងគមសីុវលិចំនួន៥។ េ ក្រសី្របធននយក 

្ឋ នបនេលើកេឡើងថ ្របសិនេបើកិចច្របជំុ្រកុមករងររមួ ជរ ្ឋ ភបិល និងមច ស់ជំនួយេនកនុង 

សប្ត ហ៍េនះនយក ្ឋ នពំុ ចេរៀបចំបនទនេ់ពលេវ េទ។ 

 េ យ រករងរេនកនុងនយក ្ឋ នមនេ្រចើនដូចជ 

 បនេផញើទំរងរ់បយករណ៍្របច្ំរតីមសទី៤ និង្របចឆំន ២ំ០១៣ េទ ម ថ បន័ពកព់ន័ធមន 

្រកសួង-េខត្តសំ បគ់តបំ់េពញនិងេផញើ្រតលបម់កវញិេ យបនមុនៃថងទី១៥ែខមក ឆន ២ំ០១៤។ 

 បនេរៀបចំឯក របញចូ លកនុងេគហទំពរ័ ជញ ធរជតិ កនុងេនះែដរឯកឧត្តម្របធនកប៏នេសនើ 

េ យពិនិតយេមើលទិនននយ័ទកទ់ងេទនឹងេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍េឡើងវញិ។ 

 េរៀបចំែផនករសកមមភពទកទ់ងនឹងករ្រគប្់រគងទិនននយ័េ យេយងកិចច្របជំុជមយួអងគករ 

URC។ 

 េរៀបចំ្រពឹត្តិបត្តិ្របច្ំរតីមសនិងបន កជូ់នថន កដឹ់កនពិំនិតយ។ 

 េរៀបចំរេបៀប រៈសំ បេ់ធ្វើកិចច្របជំុ្របចឆំន រំបស់ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍។ 

 េ ក្រសី្របធននយក ្ឋ នបនេលើកេឡើងថគំេ ងមូលនិធិ កលជំ នទី១បនបញចបេ់

យ រេនកនុងនយក ្ឋ នមនករេ្រចើនទកទ់ងេទនឹងគំេ ងមូលនិធិ កលដូចជកររកដំ
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េ ះ្រ យពីករកកសទះថវកិនិងករេរៀបចំឯក រេយងេផញើេទPR។េ ក្រសីមនករ្រពួយ

បរមមណ៍ពីករអនុវត្តគេំ ងបន្តរបស់មលូនិធិ កលែដលទមទរេ យមនករយកចិត្តទុក

កខ់ពស់និងផ្តល់នូវរបយករណ៍និងឯក រេយងបញជូ នេទPRេដើមបេីចៀស ងនូវភព ងំសទះករ

េ្របើ្របស់ថវកិជេដើម។ 

៤.២.៣-អនុ សន៍៖ 
 

ទកទ់ងនឹងករងររបស់នយក ្ឋ ន ែផនករ ម ន យតំៃល និង្រ វ្រជវ ឯកឧត្ដម 
្របធនអងគ្របជំុបនជូនជអនុ សនដូ៍ចខងេ្រកមៈ 

 

 ឯកឧត្តម្របធនបនសួរេយបល់េ ក្រសី្របធនថគំេ ងមលូនិធិ កលជំ នទី១្រតវូចប ់

េនឆន ២ំ០១៣។ េតើជំ នបនទ ប្់រតូវេធ្វើអ្វីបន្តេទៀត? េ ក្រសីេវជជ ងិន លី  បនបំភ្លថឺ 

សំ បជំ់ នទី២ ឆន ២ំ០១៤-២០១៥ ្រតូវបនអនុមត័ជរមួេ យមូលនិធិ កល េយើង្រតូវ 

េ្រត មលកខណះកនុងករេរៀបចំកិចច្រពមេ្រព ងរ ង ជញ ធរេអដស៍ជមយួ និង PR (MoA) និង 

ស្រមបស្រមួលជមយួ្រកសួងែដលពកព់ន័ធជពិេសសេ ក្រសីេផ្ត តេទេលើករ្រគប្់រគងករអ

នុវត្តគំេ ងែដលជទិសេ មយួកនុងករគិតគូរ្រគប្់រគងគំេ ងមូលនិធិ កលទងំមូលេនេ្រក

ម ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍។ 
 

 

 

 

 

៤.៣. នយក ្ឋ ន បងក រ ែថទ ំនិងគ្ំរទ (PCS Dept) ៖ 

៤.៣.១-សកមមភពកនងុសប្ដ ហក៍ន្លងមក និងសប្ដ ហប៍នទ ប់ៈ  
 

 

កនុងនមតំ ងឱយនយក ្ឋ ន បងក រ ែថទ ំនិងគ្ំរទ  េ កេវជជ អុងឹ សុវណ្ណ ះ  បន យ

ករណ៍ជូនអងគ្របជំុទកទ់ងនឹងករងរែដលបនអនុវត្ដកនុងសប្ដ ហ៍កន្លងមក និងសប្ដ ហ៍បនទ បដូ់ច

ខងេ្រកមរមួមនៈ     
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 េនកនុងសប្ត ហ៍េនះនយក ្ឋ នកំពុងេរៀបចំែផនករសកមមភពសំ ប ់ ឆន ២ំ០១៤ របស់ 

នយក ្ឋ ន។ 

៤.៣.២.អនុ សន៍ៈ   
ទកទ់ងនឹងករងររបស់នយក ្ឋ នបងក រ ែថទ ំ និងគ្ំរទ ឯកឧត្ដម្របធនអងគ្របជំុ បន 

ជូនជអនុ សនដូ៍ចខងេ្រកមៈ 

 

 

 

៤.៤. នយក ្ឋ ន រដ្ឋបល និងហរិញញវតថុ (Admin & Finance Dept) ៖ 

៤.៤.១-សកមមភពកនងុសប្ដ ហេ៍នះ និងសប្ដ ហប៍នទ ប់ៈ  

 

កនុងនមតំ ងឱយនយក ្ឋ នរដ្ឋបល នងិហិរញញ វតថុ   េ ក ឈុន ៉ នធ់ ីបនជំ បថ 
េ ក ឈមឹ ឃិន េរត៉ មនកិចច្របជំុជមយួឯកឧត្តម្របធនបនទ នដូ់ចេនះ េ ក ពំុបនទទលួ 
ករេផទរសិទធសំិ ប់ យករណ៍ពីសកមមភពរបស់នយក ្ឋ នេឡើយ។ 
 

    ៤.៤.២ អនុ សន៍ៈ  

  
ទកទ់ងនឹងករងររបស់ នយក ្ឋ នរដ្ឋបល និងហិរញញ វតថុ ឯកឧត្ដម្របធនអងគ្របជំុបន

ជូនជអនុ សនដូ៍ចខងេ្រកមៈ 

 
 

 ឯកឧត្តមេសនើរដ្ឋបលេរៀបចំបញជ ីវត្តមន និងបញជូ នេទ្រគបន់យក ្ឋ នចុះហតថេលខ្រពមទងំ 

កជូ់នករយិល័យអគគេលខធិករផងែដរ េហើយនយក ្ឋ នរដ្ឋបល្រតូវែត្របមលូជេរៀង 

ល់ៃថងសុ្រកៃនសប្ត ហ៍នីមយួៗ។ 

 ឯកឧត្តមបនេសនើេ ក្របធននយក ្ឋ នរដ្ឋបល និងហិរញញ វតថុ េឆ្លើយទកទ់ងករេរៀបចំកិចច 

្របជំុ្របចឆំន  ំ របស់ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍(retreat)។ េ ក ឈមឹ ឃិន េរត៉ 
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បនជំ បថេបើថវកិជតិ សំ បឆ់ន ២ំ០១៤ ពំុទន់ ចេ្របើ្របស់បនេនេឡើយេទ េ កក ៏

សួរថេតើមន្របភពថវកិ េផ ងេទៀតេ្រកពីថវកិជតិែដរឬេទ? 
 

សណូំមពរ និង្របធនបទេផ ងៗ: 
 

ឯកឧត្តម្របធនអងគ្របជំុ បនេលើកេឡើងថអគគេលខធិករ ្ឋ ន មន្របជុំជមយួឯកឧត្តម 

អនុ្របធនទផ េនរេសៀលៃថងទី១៣ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ េវ េម៉ង ២:៣០នទីរេសៀល ប៉ែុន្ត 

េ យមនករសំណូមពរពីសមជកិអងគ្របជុំេសនើេ យសំុេលើកមក្របជំុេន្រពឹកេនះវញិ។ឯកឧត្តមក៏

បនេលើកេឡើងផងែដរថ្រគបន់យក ្ឋ នទងំអស់្រតូវេផញើរបយករណ៍កិចច្របជំុឬរបយករណ៍ចូល

រមួកនុងកិចច្របជំុសិកខ េនខងេ្រក្រតូវសេងខបខ្លីពីលទធផលកិចច្របជំុេដើមបបីញជូ នេទនយក ្ឋ ន

PMERេរៀង ល់ៃថងទី២៥ៃនែខនីមយួៗេដើមបចីង្រកងជរបយករណ៍្របចែំខ។ឯកឧត្តម្របធនអងគ

្របជុបំនេលើកេឡើងថេ កបនេរៀបចំជបទបញជ ៃផទ របស់អគគេលខធិករ ្ឋ នសំ ប្់រគបន់យក 

្ឋ នផ ព្វផ យដល់ម្រន្តី និងអនុវត្ត។ 
 

ឯកឧត្តម្របធនអងគ្របជំុ បនេសនើេ កេវជជ រស់ សីល ៉ ត ់បន យករណ៍ជូនអងគ្របជំុពីករ  

ជបួជមយួឯកឧត្តម្របធនស្តីពីករេរៀបចំកិចច្របជំុ្របចឆំន  ំ (Retreat) ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺ 

េអដស៍។ េ កេវជជ រស់ សីល ៉ ត ់ បនជំ បថឯកឧត្តម្របធនបនេសនើេ កេរៀបចំរេបៀប រៈ 

និងគណន ថវកិសំ បរ់យៈេពល១ៃថងកន្លះ ្រតូវចំ យថវកិចំននួ ៧០០០ដុ ្ល រ សំ បអ់នកចូល 

រមួចំននួ ៧០នកម់នម្រន្តី ជំនួយករបេចចកេទស បគុគលិកអែណ្ត ត អនកសម័្រគចិត្ត និងអនកអនមយ័។ 

េ កបនេលើកេឡើងថ មគំនិតឯកឧត្តម្របធនេសនើេ យមនករចូលរមួពី USAID, UNs, 

NGOs, CDC ្រកុម្របឹក អភវិឌ នក៍មពុជេធ្វើបទបង្ហ ញពីែផនកររបស់ ថ បន័ទងំេនះទកទ់ង 

ករងរ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍។ 
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កិចច្របជំុបនបញចបេ់នេវ េម៉ង ១១:០០្រពឹក  ៃថង ែខ ឆន  ំដែដល ្របកបេ យបរយិ
កសរកី យ និងសនិទធ ន ល ជទីបំផុត។  

                                                                        
                                             ៃថងទី១៤ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤           
បនេឃើញ និងឯកភព        បនេឃើញ និងពនិិតយ                  របយករណ៍េរៀបចំេ យ                   
   អគគេលខធិករ           ្របធននយក ្ឋ ន   
                                                                                                                              
                                                   េសៀក   សុភ្័រក្ដ      
ឯកឧត្ដមេវជជ. ែតង គនធី    េ ក្រសីេវជជ. ងិន លី                                        


