ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3
របាយការណ៍

នៃកិច្ចប្រជុុំថ្នាក់ដឹកន ុំ អាជ្ញាធរជ្ញតិប្រយុទ្ធៃឹងជុំងឺអេដស៍
នៅថ្ងៃទី ០២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤ នវលាន ៉ោ ង ០២:៣០ នាទីរសសៀល នៅអាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺ

សេដស៍ បាននរៀបចាំកិចចរបជុំមួយ នរោមេធិបតីភាព ឯកឧតតម សេៀង មូលី សទសរដឌមន្រនតី ទទួលសបសកកមមពិសសស
និង ជ្ញរបធានអាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺសេដស៍ ។

សមាសភាពចូលរួម កនុងកិចចរបជុំសនេះមាន ៖ ឯកឧតតម សោកជំទាវ ជ្ញេនុរបធានអាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹង

ជំងឺសេដស៍ ឯកឧតតម សោក សោករសី ជ្ញេគ្គសលខាធិការ េគ្គសលខាធិការរង និង ជ្ញរបធាននាយកដ្ឋឌន
ទាំងេស់ ។

េវតតមាន

១.ឯកឧតតមសវជជ.

ម៉ម ប៊ុនសេង

មិនបានបញ្ូ ជ នេនកតំណាងចូលរួមដូចសពលមុនស

៣.ឯកឧតតមសវជជ.

េ៊ឹង វុទធី

េនុរបធានអាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺសេដស៍

២.ឯកឧតតមសវជជ.
៤.ឯកឧតតម

៥.ឯកឧតតមសវជជ.

ទា ផោ

េនុរបធានអាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺសេដស៍

ម
ឹ សពជញពិសី

យ
ើ

ទីរបឹកាអាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺសេដស៍

អុក វឌ្ឍនា

ទីរបឹកាអាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺសេដស៍

សោលបំណងននកិចចរបជុំសនេះមាន ៖





របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបចំខែ របស់េគ្គសលខាធិការដ្ឋឌន
ការេនុវតតកមមវ ិធីមូលនិធិសកល
ការសរៀបចំថវ ិកាជ្ញតិឆ្នំ ២០១៥
សសចកតីសផេងៗ

ជាកិចចចាប់នផតើម ឯកឧតតមរបធាន

នរបសាសន៍ស្វាគមន៍ ដល់ថ្ននក់ដឹកនាំ និង មន្រនតីទាំងេស់ សដ្ឋយ

បានបញ្ជ
ជ ក់ពីទឹកចិតត កនុងនាមជ្ញរបធានដឹកនាំ និង ការតំងចិតតសដើមបីដឹកនាំអាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺសេដស៍
ឲ្យដំសណើរការសៅបានរបសសើរ និង មានរបសិទធភាព ។

១- របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបចំខែ របស់េគ្គសលខាធិការដ្ឋឌន(សដ្ឋយឯកឧតតម េគ្គសលខាធិការ) ៖
១.១- ការសរមបសរមួលទូសៅ
1



១០.០៤.២០១៤: កិចចរបជុំពិភាកាការងារជ្ញមួយេងគការ MHSS កនុងការសរតៀមសរៀបចំកិចចរបជុំជ្ញន់ែពស់
សតព
ី ីបទេនតរាគ្មន៍បងាារសលើរកុមបុរសរសឡាញ់បុរស និង រសីរសស់ ។




២៤.០៤.២០១៤: កិចចរបជុំរកុមការងារសលខាធិការដ្ឋឌនបុរសរសឡាញ់បុរស និង រសីរសស់

២៥.០៤.២០១៤: សិកាាសាោផេពវផាយពីសមសរាគ្សេដស៍ និង ជំងឺសេដស៍ ដល់និសេិតវ ិទាសាានជ្ញតិ
វ ិទាសាន្រសតសខា
ុ ភិបាលសែមរភូមិន។
ទ




២៨.០៤.២០១៤: កិចចរបជុំផេពវផាយសមទធិផលការងារគ្សរមាងរបស់េងគការ WOMEN
ចំស

័
័
េះការងារយុវវយ(យុ
វវយងាយរងសរោេះសដ្ឋយសារជំ
ងឺសេដស៍) បានសរៀបចំគ្សរមាងសសនស
ើ ថ
ុំ វ ិកា សតព
ី ី

័
ការចងរកងឯកសារសោល សលើយវុ វយងាយរងសរោេះសដ្ឋយសារជំ
ងឺសេដស៍សៅកមពុជ្ញ (National Concept
Paper on Young Key Populations) សផញើសៅកាន់មាចស់ជំនួយ (Youth LEAD) ។


័
បានសរៀបចំគ្សរមាងសសនស
ើ ថ
ុំ វ ិកា សតព
ី ីការបណុ ត េះបណា
ត លយុវវយងាយរងសរោេះ
សដ្ឋយសារសមសរាគ្សេដស៍
និង ជំងឺសេដស៍ សលើភាពជ្ញេនកដឹកនាំសៅមាចស់ជំនួយ (UNESCO) ។




សរតៀមសរៀបចំកិចចរបជុំជ្ញន់ែពស់ សតព
ី ីបទេនតរាគ្មន៍បងាារសលើរកុមបុរសរសឡាញ់បុរស និង រសីរសស់

័ សតព
័
សរៀបចំកិចចរបជុំជ្ញមួយរកុមការងារបសចចកសទសយុវវយ
ី ីដំសណើរការចងរកងឯកសារសោល សលើយវុ វយ
ងាយរងសរោេះសដ្ឋយសារសមសរាគ្សេដស៍ និង ជំងឺសេដស៍ ។




សរៀបចំវគ្គសកា
ិ ា សាោរ ំលឹកស

ង
ើ វ ិញចំស

េះនិសេិតសាកលវ ិទាល័យ (Refresher Training on HIV/AIDS)

័
សរៀបចំចុេះកិចចរពមសរពៀងជ្ញមួយ UNESCO សលើគ្សរមាងបណុ ត េះបណា
ត លយុវវយងាយរងសរោេះ
សដ្ឋយសារ
សមសរាគ្សេដស៍ និង ជំងឺសេដស៍ ។

១.២-ោរងារនាយកដ្ឋាន
នាយកដ្ឋាន PMER







ការសរៀបចំសរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបយុទធនឹងជំងឺសេដស៍សៅរបសទសកមពុជ្ញ(GARPR)

របមូលទិននន័យ និង របាយការណ៍ ពីរកសួងចំនួន៤ សែតតចំនួន៤ និង េងគការមិនខមនរដ្ឋឌភិបាលចំនួន២
សធវើបចចុបបននភាពខផនការសកមមភាព កនុងគ្ំសរាងមូលនិធិសាកល ពីខែមករា-មិថុនា
៧-១១.០៤.២០១៤ បានចុេះេភិបាលសៅថ្ននក់សរកាមជ្ញតិ សៅសែតតស

ធិ៍សាត់

៧-១១.០៤.២០១៤ នាយកដ្ឋឌនបានចុេះេភិបាលសៅថ្ននក់សរកាមជ្ញតិ សៅសែតតនប៉លន
ិ

០២.០៤.២០១៤ ចូលរួមកិចចរបជុំ សតព
ី ីការេនុវតតគ្ំសរាងមូលនិធិសាកល សំរាប់ជំហានទី២ ជ្ញមួយPRNCHADS ។




០៨.០៤.២០១៤ ចូលរួមកិចចរបជុំ សតព
ី ីការេនុវតតគ្ំសរាងមូលនិធិសាកល សំរាប់ជំហានទី២ ជ្ញមួយ LFA

២២.០៤.២០១៤ ចូលរួមកនុងកិចចរបជុំរកុមការងារេនុវតតគ្ំសរាងមូលនិធិសាកល សដើមបីពិនិតយសមើលតរមូវ
ការនានា កនុងការជំរញ
ុ សអាយការេនុវតតគ្ំសរាងទទួលបានសជ្ញគ្ជ័យ ។



២៤.០៤.២០១៤ ចូលរួមកនុងកិចចរបជុំ សតព
ី ីរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបចំរតីមាសទី១ ឆ្នំ២០១៤ កនុងគ្ំសរាង
មូលនិធិសាកល ជ្ញមួយ PR-NCHADS ។

2

នាយកដ្ឋាន PCS




០១-០៤.០៤.២០១៤: ចុេះេភិបាលកិចចការងារ MCPI សៅសែតឋរពេះសីេនុ

០២.០៤.២០១៤: ចូលរួមរបជុំ M&E សៅមជឈជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺសេដស៍ សសើខសបក និង កាមសរាគ្

០៤.០៤.២០១៤: ចូលរួមសិកាាសាោ សតព
ី ី Cambodia Integrated HIV & Drug Prevention and Implementation Study (CIPI) សៅ FHI 360 ។




០៦-០៩.០៤.២០១៤ ចុេះេភិបាលការងារ MCPI សៅសែតឋបាត់ដំបង

១១.០៤.២០១៤: បានសរៀបចំកិចចរបជុំនាយកដ្ឋឌន សធវើខផនការសំរាប់វគ្គបណុ ឋ េះបណា
ឋ ល
សៅសែតឋតខកវ កំពង់ធំ រពេះសីេនុ និង កំពង់សពឺ ។




MCPI ខែឧសភា

២៤.០៤.២០១៤: កិចចរបជុំសលខាធិការដ្ឋឌនរកុមបុរសរសឡាញ់បុរស និង រសីរសស់

២៨-៣០.០៤.២០១៤: ចូលរួមសិកាាសាោ សឋព
ី ីការខកសំរល
ួ សសៀវសៅកាត់បនាយសរោេះថ្ននក់ សំរាប់មន្រនឋី
េនុវតឋចាប់ សៅសែតឋសសៀមរាប ។
ការងារសំរាប់េនុវតឋសៅខែបនាទប់



សធវើសកា
ិ ា សាោ និង វគ្គបណុ ឋ េះបណា
ឋ លបន្រញ្ជ
ជ បការងារសេដស៍ តមរយៈកមមវ ិធី MCPI សំរាប់ សែតឋតខកវ
កំពង់ធំ រពេះសីេនុ និង កំពង់សពឺ ។





សរៀបចំកិចចរបជុំសលខាធិការដ្ឋឌនរកុមបុរសរសឡាញ់បុរស
សរៀបចំកិចចរបជុំរកុមការងារបសចចកសទសបងាារថ្ននក់ជ្ញតិ

ចុេះេភិបាលកិចចការងារសេដស៍ MCPI សៅបណា
ឋ សែតឋ ខដលរបឈមមុែែពសម
់ ួយចំនួន
នាយកដ្ឋាន CRM



បានសំរបសំរល
ួ ជ្ញមួយថ្ននក់សែតត សដើមបីសរៀបចំកិចចរបជុំគ្ណេះកមាមធិការរបយុទធនឹងជំងឺសេដស៍
កំពត និង េមដំសណើរ ឯកឧតតម េ៊ឹង វុទធី េនុរបធានអាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺសេដស៍ ។



បានចូលរួម ជ្ញរគ្ូសរំ បសំរល
ួ វគ្គបណុ ត េះបណា
ត ល សតព
ី ីកញ្ចប់អាហារលអ សំរាប់េនកផចុកសមសរាគ្សេដស៍
ដល់បុគ្គលក
ិ បណា
ត ញេនកផទុកសមសរាគ្សេដស៍ ។

`

នាយកដ្ឋាន A/F
ោរងាររដាបាល







សែតត

សរៀបចំពិធីសរូ តមនត េបេរសាទរបុណយចូលឆ្នំថមីរបនពណីជ្ញតិ

សរៀបចំនិយត
័ ភាពឋានតរស័កតិ និង ថ្ននក់ ជូនថ្ននក់ដឹកនាំ និង មន្រនតី
សរៀបចំលែ
ិ ិតសបសកកមម ថវ ិកាជ្ញតិ ចំនួន ៣៩

សរៀបចំលែ
ិ ិតសបសកកមម ថវ ិកាជំនួយ ចំនួន ០៦

សរៀបចំសាលរបជុំ ឲ្យនាយកដ្ឋឌនទាំងេស់ និង ថ្ននក់ដឹកនាំបានចំនួន ១២

សធវើលែ
ិ ិតសចញ ចំនួន ៥២ លិែិត និង ទទួលលិែិតចូល បានចំនួន ២០ លិែិត
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បនតេនុវតតការងាររបចំនថៃ សលើកិចចការរដឌបាល និង េិរញ្ដ វតាុរបស់អាជ្ញញធរជ្ញរតិយទ
ុ ធនឹងជំងឺសេដស៍
បនតកិចចសេការ និង សរមបសរមួល ជ្ញមួយបណា
ត នាយកដ្ឋឌនជំនាញទាំងបី
ិ
ោរងារងវោ
១- ថវ ិកាជ្ញតិ




សធវើសសំ ណើថវ ិកាបខនាម សរមាប់ផគត់ផគងឧបករណ៍សៅរកសួងសសដឌកិចច និង េិរញ្ដ វតាុ

សធវើសសំ ណើសុកា
ំ រេនុញ្ជដតពីសសមតចនាយករដឌមន្រនតី ជូនគ្ណៈរបតិភូ សៅចូលរួម International AIDS
Conference សៅទីរកុង Melbourne របសទសេូន្រសាតលី សៅគ្ណៈរដឌមន្រនតី ។



សំសណើថវ ិកាបខនាម សរមាប់ឯកឧតតមសទសរដឌមន្រនតី េសញ្ជញ
ើ សៅពិនិតយ សុែភាពសៅរបសទសបារាំង និង

គ្ណៈរបតិភូ សៅចូលរួម International AIDS Conference សៅទីរកុង Melbourne របសទសេូន្រសាតលី សៅ
រកសួងសសដឌកិចច និងេិរញ្ដ វតាុ ។





ចូលរួមរបជុំ ស្តេ
ី ំពីការសរតៀមសរៀបចំសធវើថវ ិកាកមមវ ិធីសពញសលញ សៅរកសួងសុខាភិបាល
ចូលរួមរបជុំពិភាកា េំពីការសរៀបចំកញ្ចប់ថវ ិកាសដ្ឋយខ

ក សៅរកសួងសសដឌកិចច និង េិរញ្ដ វតាុ

ចូលរួមរបជុំ េំពីការសរៀបចំសធវើខផនការយុទធសាន្រសតថវ ិកាឆ្នំ២០១៥ សៅរកសួងសុខាភិបាល

សរមបសរមួលការងារជ្ញមួយរកុមេធិការកិចចរកសួងសសដឌកិចច និង េិរញ្ដ វតាុ កនុងការសធវើេធិការកិចច ការ
ចំណាយថវ ិកាសរមាប់ឆ្នំ២០១៣ ។
២. ថវ ិកាជំនួយ




ចូលរួមរបជុំជ្ញមួយរកសួងសុខាភិបាល សតេ
ី ំពីការេនុវតតថវ ិកា ឆ្នំ២០១៤

បាននឹងកំពុងសរៀបចំរបាយការណ៏េិរញ្ដ វតាុ សរកាមគ្សរមាងមូលនិធិសកល SSF សរមាប់រតីមាសទី១
ឆ្នំ២០១៤ ។



បាននឹងកំពុងសរៀបចំរបាយការណ៍ផគត់ផគង់ (PSM Report) សរកាមគ្សរមាងមូលនិធិសកល SSF សរមាប់រតី
មាសទី១ ឆ្នំ២០១៤ ។




បានសរៀបចំរបាយការណ៍េិរញ្ដ វតាុរបចំខែសមសា ឆ្នំ២០១៤

បាននឹងកំពុងសរៀបចំលែ
ិ ិតជូនដំណឹង ដល់ PR/NCHADS សតកា
ី រសរជើសសរ ើសជំនួយការបសចចកសទស ខផនក IT
ចំនួន០១រូប និង ០៣រូប (DPCS) ។






សរមបសរមួលការងារសវនកមម ជ្ញមួយ LFA

សរៀបចំរបកាសផេពវផាយ សរជើសសរ ើស MARP Consultant

បនតកិចចសនា សរមាប់ជំនួយការបសចចកសទស ចំនួន០៦រូប (DPMER:០៥រូប និង DAF :០១រូប)
សរៀបចំពិនិតយស
SSR ។

ង
ើ វ ិញ នូវសោលការណ៍ខណនាំេនុវតតការងារេិរញ្ដ វតាុ របស់មូលនិធិសកល សរមាប់
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២-ការេនុវតតកមមវ ិធីមូលនិធិសកល(នលើកន




ង
ើ នដ្ឋយ នលាកនវជ្ជ.រស្់ ស្ីលវ៉ោ ត់)

បានរបជ្ុាំ Management Team ជាញឹកញាប់ នដើមបីពិនិតយ និង ពិភាកាពីោរងារមូលនិធិស្កល
បានជ្ួបជាមួយ SSRs នដើមបីនធាើ LOA

បានរបជ្ុាំពិភាកានធាើផផនោរ MPCI ស្រ

ប់នេតតចាំនួន ០៤ ( រពះស្ីហនុ តាផកវ កាំ ពង់ស្ពឺ និង

កាំពង់ធាំ ) ផដលនឹងនរៀបចាំស្ោ
ិ ា ស្វលានៅនដើមស្បាតហ៍នរោយននះ ។
ិ
៣- ោរនរៀបចាំងវោឆ្
ន ាំ ២០១៥ (នលើកន


បាននរៀបចាំគនរ
នវលា ។



ង
ើ នដ្ឋយ នលាក ឈឹម ឃិនដ្ឋនរ ៉ោត )

ិ
ងងវោឆ្
ន២
ាំ ០១៥រួច និង បញ្ូ ជ ននៅរកស្ួងនស្ដាកិចច និង ហិរញ្ញ វតថុ

ិ
នៅកនុងឆ្ន២
ាំ ០១៥ ងវោផដលបាននរោង

ទាន់នពល

នចាំនួនជាង ៧ពាន់លាននរៀល

ឯកឧតតមសទសរដឌមន្រនតី មានមតិផ្តំសផញើ និង ផតលេ
់ នុសាសន៍ដូចតសៅ ៖


នោតស្រនស្ើរ ដល់ឯកឧតតម នលាក -នលាករស្ី និង មន្រនតីរាជការសរកាមឱវាទ ខដល បានេិតេាំ
របឹងផរបងនធាោ
ើ រងារបាន លអរបនស្ើរ និង ទាន់នពលនវលា
ិ
ងវោជាតិ
ឆ្នាំ ២០១៥) ។









(ជាពិនស្ស្ GARPR និង គនរ

ង

រតូវពរងឹងោរងារថ្ផទកុ ង
ន និង ស្មតថភាព នដើមបីភាពនជាគជ្័យរបស្់ស្វថប័ន
គនរ

ិ
ិ
ងងវោជាតិ
ឆ្នាំ ២០១៥ននះ រតូវបញ្ូ ច លងវោកិ
ចចរបជ្ុាំ ឃុ-ាំ ស្ងាាត់

ឯកឧតតម អគគនលខាធិោរ រតូវេិតេាំបញ្ជ្រ
ជ បោរងារនអដស្៍ ឲ្យដល់ភូមិ ឃុាំ ស្ងាាត់ តមរយៈការ
បញ្ូ ច លកនុងសោលនសោបាយភូម-ិ ឃុំ មានសុវតាភាព។

រតូវនរៀបចាំ កិចចរបជ្ុាំរកុមរបឹកានោលននោបាយ ឲ្យបានឆ្ប់ និង របជ្ុាំពិភាកា នដើមបីបញ្ូ ជ ល
របធានបទ ផដលជាអទិភាព និង ស្ាំខាន់ នៅកនុងកិចចរបជ្ុាំននះ ។
ឯកឧតតម ទា ផលា រតូវនរៀបចាំ

រកុមការងារយុទធស្ញ្ជ្ស្ជា
ត តិ របស្់អាជាាធរជា តិរបយុទធនឹងជ្ាំងឺ

នអដស្៍ ឲ្យបានឆ្ប់ សដើមបីដំសណើរការ ការងារបនតសទៀត ។

ចុងបញ្ចប់ ឯកឧតតមរបធាន បានបញ្ចប់នូវកិចចរបជុំ នៅនវលាន ៉ោ ង ០៤:៣០នាទី នាថ្ងៃផេ ឆ្នាំដផដល

របកបនដ្ឋយបរ ិោោស្ ស្វមគគីភាព និង ទទួលេុស្រតូវេពស្។
់

នថៃទី ០៥ ខែ ឧសភា ឆ្នំ២០១៤
េគ្គសលខាធិការ

ឯកឧត្តមវេជ្ជ តត្ង គន្ធី
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