ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3
របាយការណ៍

នៃកិច្ចប្រជុុំថ្នាក់ដឹកន ុំ អាជ្ញាធរជ្ញតិប្រយុទ្ធៃឹងជុំងឺអេដស៍
នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤ នវលាន ៉ ង ០៨:៣០ នាទីរពឹ ក នៅអាជ្ញាធរជ្ញតិ របយុទធនឹងជំ ងឺ
អេដស៍ បាននរៀបចាំកិចចរបជុំ មួយ នរោមេធិ បតី ភាព ឯកឧតតម អេៀង មូ លី អទសរដឋមន្រនតី ទទួ លអបសកកមមពិអសស
និ ង ជ្ញរបធានអាជ្ញាធរជ្ញតិ របយុទធនឹងជំ ងឺអេដស៍ ។
សមាសភាពចូ លរួម កនុងកិ ចចរបជុំ អនេះមាន ៖ ឯកឧតតម អោកជំ ទាវ ជ្ញេនុ របធានអាជ្ញាធរជ្ញតិ របយុទធនឹង

ជំ ងឺអេដស៍ ឯកឧតតម អោក អោកស្សី ជ្ញេគ្គអលខាធិ ការ េគ្គអលខាធិ ការរង និ ង ជ្ញរបធាននាយកដ្ឋឋន
ទាំងេស់ ។
េវតតមាន
1.

ឯកឧត្តមនវជជ.

លី ប៉ូ រ

េនុរបធានអាជ្ញាធរជ្ញតិ របយុទធនឹងជំ ងឺអេដស៍

2.

ឯកឧតតមអវជជ.

េុឹ ង វុទី ធ

េនុរបធានអាជ្ញាធរជ្ញតិ របយុទធនឹងជំ ងឺអេដស៍

3.

ឯកឧត្តមនវជជ.

ជា សាំអាន

េនុរបធានអាជ្ញាធរជ្ញតិ របយុទធនឹងជំ ងឺអេដស៍

អោលបំ ណងននកិ ចចរបជុំ អនេះមាន ៖


របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបចំខែ របស់េគ្គអលខាធិ ការដ្ឋឋន



របាយោរណ៍ោរអនុវត្តកមមវ ិធីមូលនិ ធិសកល



ការនរត្ៀមនរៀបចាំសិោាសាលាថ្ននក់ត្ាំបន់របស់មូលនិ ធិសកល ថ្ងៃទី ១៦-១៨ ខែ មិ ងុនា ឆ្ន២
ាំ ០១៤



ោរនរត្ៀមនរៀបចាំ នធវើ ា ស់ផទះសរ



អសចកតីអផេងៗ

ជាកិចាចាប់នផតើម ឯកឧតតមរបធាន

ប់ ICAAP13 នៅឆ្ន២
ាំ ០១៧

នរបសាសន៍សាវគមន៍ ដល់ថ្ននក់ ដឹកនាំ និ ង មន្រនតីទាំងេស់ អដ្ឋយ

បានបញ្ជ
ជ ក់ ពីទឹកចិ តត កនុងនាមជ្ញរបធានដឹ កនាំ និ ង ការតំងចិ តតអដើ មបីដឹកនាំអាជ្ញាធរជ្ញតិ របយុទធនឹងជំ ងឺអេដស៍
ឲ្យដំ អណើរការអៅបានរបអសើរ និ ង មានរបសិទធភាព ។

១- របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបចំខែ របស់េគ្គអលខាធិ ការដ្ឋឋន(អដ្ឋយឯកឧតតម េគ្គអលខាធិ ការ) ៖
១.១- ការសរមបសរមួលទូ អៅ
 បានអរៀបចំ និ ង ចូ លរួមកិ ចចរបជុំ ថ្ននក់ ដឹកនាំអាជ្ញាធរជ្ញតិ របយុទធនឹងជំ ងឺអេដស៍ ដឹ កនាំអដ្ឋយឯកឧតតម
អទសរដឋមន្រនតី និ ង ជ្ញរបធានអាជ្ញាធរជ្ញតិ របយុទធនឹងជំ ងឺអេដស៍ ។
1

 បានអរៀបចំ កិចចរបជុំ បអចចកអទសរបស់េគ្គអលខាធិ ការដ្ឋឋន អៅនថៃទី ០៥ ខែ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៤ ។
 បានចូ លរួមអបើ កសិកាាសាោ សតីពី ការពរងឹ ងការអឆលើយតបអមអោគ្អេដស៍ និ ង ជំ ងឺអេដស៍ កនុង

ចំ អោម រកុមរបឈមមុ ែែពស់ តមរយៈកមមវ ិធី នដគ្ូ សហគ្មន៍ នានថៃទី ០៦ ខែ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៤
អៅអែតតរពេះសីហនុ ។

 បានចូ លរួមជ្ញវាគ្មិន កនុងេងគសិកាាសាោផេពវផាយអមអោគ្អេដស៍ និ ង ជំ ងឺអេដស៍ ដល់រកុមយុវជន
និ សេិតចំ នួន ៣៥០ នាក់ នានថៃទី ០៧ ខែ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៤ អៅសាកលវ ិទាល័យភូ មិនទនីតិសាស្រសត
និ ង វ ិទាសាស្រសតអសដឋកិចច ។

 បានចូ លរួមអបើ កសិកាាសាោ សតីពីពរងឹ ងការអឆលើយតបអមអោគ្អេដស៍ និ ង ជំ ងឺអេដស៍ កនុងចំ អោម

រកុមរបឈមមុ ែែពស់ តមរយៈកមមវ ិធី នដគ្ូ សហគ្មន៍ នានថៃទី ០៩ ខែ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៤ អៅអែតត
តខកវ ។

 បានចូ លរួមអបើ កសិកាាសោ សតីពីការកាត់ បនថយការចមលងអមអោគ្អេដស៍ និ ង ជំ ងឺអេដស៍ ដល់រកុម
បុ រសស្សឡាញ់បុរស និ ង ស្សីស្សស់ នានថៃទី ២២ ខែ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៤ អៅសោ
ឋ ោរភនំអពញ។
១.២-ោរងារនាយកដ្ឋាន
នាយកដ្ឋាន PMER


នថៃទី២១-២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ បានអបើ កវគ្គបណុត េះបោ
ត លបចចុបបននភាពការតមដ្ឋន និ ង
វាយតនមល សំោប់ មន្រនតីរកសួងេប់ រ ំ យុវជន និ ង កី ឡា អដ្ឋយមានការចូ លរួមពី សិកាាកាមចំ នួន



៤១រូប កនុងចំ អោម៤៥រូប ។

នថៃទី២៨-៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ បានអបើ កវគ្គបណុត េះបោ
ត លបចចុបបននភាពការតមដ្ឋន និ ង

វាយតនមល សំោប់ រកសួងសងគមកិ ចច េតី តយុទធជន និ ង យុវនី តិសមបទា អដ្ឋយបានេអ្ជើញចូ លរួម
សិកាាកាមចំ នួន៤៥រូប ។



បានអរៀបចំ របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបយុទធនឹងជំ ងឺអេដស៍ អៅរបអទសកមពុជ្ញ (GARPR)

បានអរៀបចំ របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពទូ លំទូោយ និ ង ពហុវ ិស័យ អឆលើយតបអៅនឹ ងការោលដ្ឋល
អមអោគ្អេដស៍ និ ង ជំ ងឺអេដស៍ របចំរតី មាសទី ១ ។



ការចុ េះការេភិ បាលអៅថ្ននក់ អរកាមជ្ញតិ

អលើគ្ំអោងមូ លនិ ធិសាកល អៅអែតតបាត់ ដំបង និ ង

កំ ពង់ ចម ។


ការអរៀបចំ អគ្ហទំ ព័រអាជ្ញាធរជ្ញតិ របយុទធនឹងជំ ងឺអេដស៍ អដ្ឋយរចនារូបភាព និ ង ប្ូច លព័ ត៌មាន
សតីពីបចចុបបននភាពសាថនភាពអមអោគ្អេដស៍
ភាសាេង់ អគ្លស ។

និ ង

ជំ ងឺអេដស៍អៅកមពុជ្ញ

ទាំងភាសាខែមរ



កាលពី នថៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នំ២០១៤ បានចូ លរួមអរៀបចំ កិចចរបជុC
ំ C។



បានចូ លរួមកិ ចរច បជុំ ជ្ញមួ យតំ ោង PR សតីពីការអរៀបចំ ឯកសារ self assessment
2

និ ង



អរៀបចំ ឯកសារ និ ង ខកសំរល
ួ អលើឯកសារជំ នួយ self assessment



របមូ ល និ ង ប្ូច លខផនការរបស់ SSRs ទាំងបួ ន និ ង NAA។




បានអរៀបចំ របាយការណ៍ និ ង កំ ណត់ អហតុ ននកិ ចចរបជុំ ជ្ញអទៀងទាត់
អោកស្សីរបធាននាយកដ្ឋឋនបានចូ លរួមកនុងកិ ចចរបជុំ ជ្ញមួ យPR-NCHADS និ ង នដគ្ូ េភិ វឌ្ឍន៍
ទាក់ ទងនឹ ង program splif ។



អោកស្សីរបធាននាយកដ្ឋឋនបានចូ លរួមកនុងកិ ចចរបជុំ ជ្ញមួ យCCC ។

នាយកដ្ឋាន PCS


នថៃទី0៦ ខែឧសភា ឆ្នំ២០១៤ អរៀបចំ សិកាាសាោបន្រញ្ជ
ជ បការអឆលើយតបអមអោគ្អេដស៍ និ ង ជំ ងឺ
អេដស៍ចំអ



េះរកុមរបឈមមុ ែែពស់តមរយៈកមមវ ិធី នដគ្ូ សហគ្មន៍(MCPI)អៅអែតតរពេះសីហនុ ។

នថៃទី ០៩ ខែ ឧសភា ឆ្នំ២០១៤ អរៀបចំ សិកាាសាោបន្រញ្ជ
ជ បការអឆលើយតបអមអោគ្អេដស៍ និ ង ជំ ងឺ
អេដស៍ ចំ អ

េះរកុមរបឈមមុ ែែពស់តមរយៈកមមវ ិធី នដគ្ូ សហគ្មន៍ (MCPI) អៅអែតតកំពង់ ធំ ។



អរៀបចំ កិចចរបជុំ អលខាធិ ការដ្ឋឋនរកុមការងារបុ រសស្សោញ់បុរសនថៃទី ១៦ ខែ ឧសភា ២០១៤។



នថៃទី១៩-២០ ខែឧសភា ឆ្នំ២០១៤
អោគ្អេដស៍ និ ង ជំ ងឺអេដស៍ ចំ អ

អរៀបចំ វគ្គបណុត េះបោ
ត ល សតីពីការបន្រញ្ជ
ជ បការអឆលើយតបអម

េះរកុមរបឈមមុ ែែពស់តមរយៈកមមវ ិធី នដគ្ូ សហគ្មន៍ (MCPI)

អៅ អែតតកំពង់ ធំ ។


នថៃទី២២

ខែឧសភា

ឆ្នំ២០១៤

អរៀបចំ កិចចរបជុំ ជ្ញន់ ែពស់រកុមការងារបុ រសស្សោញ់បុរសអៅ

សោ
ឋ ោរភនំអពញ ។


នថៃទី ២២-២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នំ២០១៤ អរៀបចំ វគ្គបណុត េះបោ
ត លសតីពីការបន្រញ្ជ
ជ បការអឆលើយតបអម
អោគ្អេដស៍ និ ង ជំ ងឺអេដស៍ចំអ

េះរកុមរបឈមមុ ែែពស់តមរយៈកមមវ ិធី នដគ្ូ សហគ្មន៍ (MCPI)

អៅអែតតរពេះសីហនុ ។


នថៃទី ២៦-២៧ ខែឧសភា ឆ្នំ២០១៤ អរៀបចំ វគ្គបណុត េះបោ
ត ល សតីពីការបន្រញ្ជ
ជ បការអឆលើយតបអម
អោគ្អេដស៍ និ ង ជំ ងឺអេដស៍ ចំ អ

េះរកុមរបឈមមុ ែែពស់តមរយៈកមមវ ិធី នដគ្ូ សហគ្មន៍ (MCPI)

អៅអែតតតខកវ ។


នថៃទី២៩-៣០ខែឧសភាឆ្នំ២០១៤
អោគ្អេដស៍ និ ង ជំ ងឺអេដស៍ចំអ

អរៀបចំ វគ្គបណុត េះបោ
ត ល សតីពីការបន្រញ្ជ
ជ បការអឆលើយតបអម

េះរកុមរបឈមមុ ែែពស់តមរយៈកមមវ ិធី នដគ្ូ សហគ្មន៍ (MCPI)

អៅអែតតកំពង់ សឺ ព ។
នាយកដ្ឋាន CRM

 បានចូលរួមរបជុំ បអចចកអទសរបចំសបាតហ៍ចំនួនពី រអលើកអៅអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍។
 បានចូ លរួមរបជុំជ្ញមួយេងគការ វ ី .អេស.េូ ខដលដឹកនាំអដ្ឋយ ឯកឧតតម ទា ផោ

េនុ របធាន

អាជ្ញាធរជ្ញតិ របយុទធនឹងជំ ងឺអេដស៍ អដើ មបីសហការកនុងការអរជើ សអរ ើសេនកផតល់របឹ កាេនតរជ្ញតិ ។
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 ឯកឧតតមអវជជ សុឹម គ្ឹមសាន បានចូលរួមកនុងសិកាាសាោពិអរោេះអោបល់ថ្ននក់ជ្ញតិ អដើមបីអរៀបចំ
អោលនអោបាយសំោប់ េភិ វឌ្ឍយុវជនរបស់រកសួងេប់ រ ំ ។

 ឯកឧតតមអវជជ សុឹម គ្ឹមសាន បានចូលរួមកនុងសិកាាសាោ សតីពីការអរៀបចំរកបែណឌហិរ្ញបបទាន
សហរបតិ បតតិការឆ្នំ២០១៦ដល់២០១៨ របស់រកុមរបឹ កាេភិ វឌ្ឍន៍ កមពុជ្ញ ។

នាយកដ្ឋាន A/F

ក.ការងារថវ ិកា និ ង ហិរ្ញ វតថុ
១- ងវ ិោជាត្ិ




អធវើសំអណើអោលការណ៍ថវ ិកា និ ង ទូ ទាត់ ចំោយអបសកកមមឯកឧតតមអទសរដឋមន្រនតី អៅ
របអទសបាោំងអៅរកសួងអសដឋកិចច និ ង ហិរ្ញ វតថុ ។

អធវើសំអណើអោលការណ៍ថវ ិកា សរមាប់ អរៀបចំ ទទួ លគ្ណៈរបតិ ភូចូលរួមកិ ចចសិកាាសាោ
របចំតំបន់ អៅកមពុជ្ញពី នថៃទី១៦ ដល់ ១៨ ខែមិ ថុនា ឆ្នំ២០១៤ អៅទី សីកា
ត រគ្ណៈរដឋមន្រនតី

២- ថវ ិកាជំ នួយ


បានអរៀបចំ ទូទាត់ របាក់ អបៀវតេជូ នមន្រនតីជំនួយការបអចចកអទស (Contract Staff) សរមាប់
ខែ ឧសភា ឆ្នំ២០១៤ អរកាមគ្អរមាងមូ លនិ ធិសកល SSF ។



បានអរៀបចំ របាយការណ៍របចំខែឧសភា ឆ្នំ២០១៤ ដូ ចជ្ញប្ជីអបឡា

(Cash book),

របាយការណ៍អផទៀងផ្ទទត់ ធនាោរ (Bank reconcile), តោងោប់ សាច់ របាក់ (Cash count
sheet), ប្ជីអរជជអទយយ (Petty cash book), របាយការណ៍អផទៀងផ្ទទត់ ប្ជីអរជជអទយយ (Petty cash reconcile)។


បានអរៀបចំ លិែិតជូ នដំ ណឹងដល់ PR/NCHADS សតីការអរជើ សអរ ើសេនកអបើ កបរ សំោប់
បំ អរ ើការងារអៅ េ.ជ.ប.ជ.េ អរកាមគ្អរមាងមូ លនិ ធិសកលSSF ។



បាននឹ ងកំ ពុងអរៀបចំ គ្អរមាងផគត់ផគង់ (PSM Plan) អរកាមគ្អរមាងមូ លនិ ធិសកល SSF
ជំ ហាន ទី ២ ពី ឆ្នំ ២០១៤ ដល់ ២០១៥ សរមាប់ ផតល់ជូនអៅ PR/NCHDS ។



បានអរៀបចំ អធវើការផេពវផាយ សតីពីការអរជើ សអរ ើសទី របឹ កាបអចចកអទសខផនក Website, IT,
Advisor on MARPs, IEC Material Consultant អលើសារពត៌ មានចំ នួន ០២ សរមាប់
បំ អពញការងារ អៅេ.ជ.ប.ជ.េ ។



បាននឹ ងកំ ពុងសហការ ជ្ញមួ យការ ិោល័យផគត់ផគង់ និ ង រគ្ប់ រគ្ងរទពយសមបតតិរដឋ កនុង
ការអរៀបចំ Fixed Asset Register អរកាមគ្អរមាងមូ លនិ ធិសកល SSF ។





តមដ្ឋនការឯកភាព អលើសំអណើសុំការឯកភាពអលើរបាយការណ៍អរជើ សអរ ើសជំ នួយការ
បអចចកអទសរដឋបាល-ហិរ្ញ វតថុពី សំោក់ PR/NCHADS ។
សរមបសរមួល និ ង អរៀបចំ សិកាាសាោ ជូ ននាយកដ្ឋឋន

PCS អរកាមគ្អរមាងមូ ល

និ ធិសកលតម បោ
ត អែតតដូចជ្ញ អែតតរពេះសីហនុ កំ ពង់ សឺ ព កំ ពង់ ធំ និ ងតខកវ ។
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បុ អររបទានថវ ិកាសំោប់ ការចុ េះ Supervision តមបោ
ត អែតតរបស់នាយកដ្ឋឋន

PMER

និ ង PCS អរកាមគ្អរមាងមូ លនិ ធិសកល ។




អរៀបចំ របាយការណ៍រតី មាសទី ០១ អរកាមគ្អរមាងមូ លនិ ធិសកលកនុងឆ្នំ២០១៤។
អរៀបចំ បំអពញឯកសារ Assessment សរមាប់ ផតល់ជូនអៅ PR-NCHADS។

សរមបសរមួលការងារ Assessment ជ្ញមួ យ PR-NCHADS ពី នថៃទី ២២-២៣ ខែឧសភា
ឆ្នំ២០១៤អៅ េ.ជ.ប.ជ.េ។



សរមបសរមួលការងារជ្ញមួ យ GFA កនុងការរតួតពិ និតយការចំ ោយ ពី ខែមកោ-មី នា
ឆ្នំ២០១៤ អរកាមគ្អរមាងមូ លនិ ធិសកល។



អរៀបចំ ចុេះេនុ សារណៈអោគ្យល់ជ្ញមួ យការ ិោល័យទទួ លជំ នួយបនត(SSR)ចំ នួន០៤



ចូ លរួមរបជុំ ជ្ញមួ យរកុមរគ្ប់ រគ្ងគ្អរមាងមូ លនិ ធិសកលរបចំខែអមសា និ ងឧសភា។



បានអរៀបចំ របាយការណ៍ហិរ្ញ វតថុអរកាមគ្អរមាងមូ លនិ ធិសកល SSF សរមាប់ រតី មាស
ទី ១ PUDR ឆ្នំ២០១៤។



បានអរៀបចំ របាយការណ៍ហិរ្ញ វតថុអរកាមគ្អរមាងមូ លនិ ធិសកល SSF សរមាប់ ខែអមសា
ឆ្នំ២០១៤។



អរៀបចំ ដំអណើរការអរជើ សអរ ើសទី របឹ កាបអចចកអទសខាងខផនក IT ។

ែ. ការងាររដឋបាល និ ង បុ គ្គលិក


អរៀបចំ លិែិតបញ្ជ
ជ អបសកកមម ថវ ិកាជ្ញតិ ចំ នួន ៤២



អរៀបចំ លិែិតបញ្ជ
ជ អបសកកមមថវ ិកាជំ នួយ ចំ នួន ២៥



អរៀបចំ សាលរបជុំ អអាយនាយកដ្ឋឋនទាំងេស់ និ ងថ្ននក់ ដឹកនាំរបជុំ បានចំ នួន ១២ ដង



អធវើលិែិតអចញ៤៦ លិែិត និ ងលិែិតចូ លចំ នួន ៣២លិែិត

១-៣-ខផនការសកមមភាព និ ង ទិ សអៅសរមាប់ ខែមិ ថុនា ឆ្នំ២០១៤
នាយកដ្ឋានខផនោរ តាមដ្ឋន វាយត្ថ្មល និ ងស្រសាវរជាវ


នរត្ៀមនរៀបចាំសិកាាសាោសតីពីការអរៀបចំ ខផនការយុទធសាស្រសតសូនយបី សំោប់ សមាជិ កអាជ្ញាធរជ្ញតិ
របយុទធនឹងជំ ងឺអេដស៍ថ្ននក់ ជ្ញតិ និ ងថ្ននក់ អរកាមជ្ញតិ ។




នរត្ៀមនរៀបចាំសិកាាសាោសតីពីោរតមដ្ឋន និ ង វាយតនមល សំោប់ រកសួងសងគមកិ ចច។

បនតអរៀបចំរបាយោរណ៍ទូលទ
ាំ ូ លាយ និ ង ពហុវ ិស័យ នឆលើយត្បនៅនឹងនមនោគនអដស៍ និង ជាំងឺ
នអដស៍ឆ

សទី១

ឆ្ន២
ាំ ០១៤

បនាទប់ ពីបានទំ នាក់ ទំនងជ្ញមួ យ

របាយការណ៍របចំរតី មាសទី ១

ចំ អ

រកសួង-អែតត

ទាក់ ទងនឹ ង

េះសាថប័ នខដលពុំ ទាន់ អផាើមកអាជ្ញាធរជ្ញតិ របយុទធ

នឹ ងជំ ងឺនអដស៍ ។


បនតការងារ GARP ទាក់ ទងការអឆលើយបំ ភឺ អល ៅសំណួរខដលរតូវបានសួរអដ្ឋយរកុមការងារ GARP
អៅ GENEVA ។
5



អរៀបចំ ការវ ិភាគ្សាថនភាពការអឆលើយតបការោលដ្ឋលអមអោគ្អេដស៍និងជំ ងឺអេដស៍និងការអរៀបចំ

ខផនការយុទធសាស្រសតេភិ វឌ្ឍន៍ ជ្ញតិ ទូលំទូោយ និ ង ពហុវ ិស័យអឆលើយតបការោលដ្ឋលអមអោគ្
អេដស៍ និ ង ជំ ងឺអេដស៍អលើកទី ៤ ។




អរតៀមអរៀបចំ ខផនការវគ្គបណុត េះបោ
ត លសំោប់ ខែកកកដ្ឋ ឆ្នំ២០១៤។
អរតៀមអរៀបចំ អបាេះពុ មពផាយឯកសារ NASA4 ។

អរតៀមចូ លរួមការងារអរៀបចំ របជុំ សិកាាសាោថ្ននក់ តំបន់ របស់មូលនិ ថិសាកល នថៃទី ១៦ -១៨ ខែ
មិ ថុនា ឆ្នំ ២០១៤ ។



អរតៀមអរៀបចំ ដ្ឋក់ អបកាភាពកមពុជ្ញ កនុងការអរៀបចំ អរតៀមអធវើជ្ញមាចស់ផទេះ ននកិ ចចរបជុំ របចំតំបន់
អាសុី-បា៉ា សុីហិក
វ (ICAAPR ) សរមាប់ ឆ្នំ ២០១៧ ។

នាយកដ្ឋាន ទាក់ ទង និង ចលនារបភពធនធាន


ចុ េះេភិ បាលការងារអេដស៍អៅថ្ននក់ អែតត



អរៀបចំ ខផនការជ្ញមួ យថ្ននក់ អែតត អដើ មបីអរៀបចំ ឲ្មានកិ ចទរបជុំ ជ្ញអទៀង ទាត់ ជ្ញមួ យគ្ណេះកមាមធិ ការ
អេដស៍ឃុំ-សងាកត់ ននអែតតអ

ធិ សាត់ បាត់ ដំបង រពេះវ ិហារ ឧតតរមានជ័ យ រពេះសីហនុ និ ង

អកាេះកុ ង ។


អរៀបចំ របជុំ រកុមរបឹ កាអោលនអោបាយននអាជ្ញាធរជ្ញតិ របយុទធនឹងជំ ងឺអេដស៍ ។

នាយកដ្ឋាន បងាារ ខងទាាំ និងគាំរទ


អរតៀមអរៀបចំ កិចចរបជុំ ឆមាសទាក់ ទងនឹ ងការងារបរ ិោកាសេំ អោយផល



អរតៀមអរៀបចំ វគ្គបណុត េះបោ
ត លសំោប់ េនកសារព័ ត៌មានអាជី ព




អរតៀមអរៀបចំ កិចចរបជុំ តុមូលពិ ភាកាពី ការងារទាក់ ទងរកុមរបឈមមុ ែែពស់
អរតៀមអរៀបចំ កិចចរបជុំ សំរបសំរល
ួ របចំរតី មាសថ្ននក់ ស្សុក ទាក់ ទងការងារបរ ិោកាសេំ អោយ
ផល ។



អរតៀមអរៀបចំ កិចចរបជុំ សំរបសំរល
ួ របចំរតី មាសថ្ននក់ ឃុំ

ទាក់ ទងការងារបរ ិោកាសេំ អោយ

ផល ។


អរតៀមចូ លរួមជ្ញរគ្ូឧអទទសសំោប់ វគ្គបណុត េះបោ
ត លសតីពី MPCI ជ្ញមួ យេងគការ HACC
នាយកដ្ឋាន រដឋបាល និ ងហិរ្ញ វតថុ



ពិ និតយ និ ងេនុ វតតតមេនុ សាសន៍ សវនកមម PR/NCHADS និ ងGFA



អរតៀមអរៀបចំ អធវើខផនការថវ ិកាជ្ញតិ របចំឆ្នំ២០១៥



បនតេនុ វតតការងាររបចំនថៃអលើកិចចការរដឋបាល និ ង
អេដស៍ ។
6

ហិរ្ញ វតថុ របស់អាជ្ញាធរជ្ញតិ របយុទធនឹងជំ ងឺ



បនតកិចចសហការ និ ង សរមបសរមួលជ្ញមួ យបោ
ត នាយកដ្ឋឋនជំ នាញទាំងបី អដើ មបីជរមុញ និ ង
ពរងឹ ងការងាររបស់អាជ្ញាធរជ្ញរតិ យុទធនឹងជំ ងឺអេដស៍ឱ្យកាន់ ខតរបអសើ ។

២- របាយោរណ៍ោរអនុ វត្តកមមវ ិធីមូលនិធិសកល(នលើកនឡើងនដ្ឋយ ឯកឧត្តមនវជជ. ទា ផលា )






ដាំនណើរោរបចាុបបននភាព សតីពីងវ ិោរមូ លនិ ធិសកល

ដាំនណើរោរបចាុបបននភាព សតីពីងវ ិោរមូ លនិ ធិ UNAIDS

សាានភាពបចាុបបនន សតីពីបញ្ហ
ា Country Split, Concept Note និ ង Reprogramming
បានរបជុាំ ជាមួយ Sub- Recipient
ចាំន

ះ MPCI បានអនុវត្តទូទាាំងរបនទស

ោរពិភាកា
 នលាក ឈឹម ឃិនដ្ឋនរ ៉ត្

របធាននាយកដ្ឋានរដាបាល និ ង ហិរញ្ដ វត្ាុ

របាយោរណ៍ខដលបាននរបើរបាស់ងវ ិោមូ លនិ ធិសកល


បាននលើកនឡើង ទាក់ទងនៅនឹង

នដូ ចខាងនរោម ៖

ងវ ិោខដលទទួលបានពី PR-NCHADS ចាំ នួនសរុប ១,៤៧១,៦១៧.៥៩ ដុ លាល នហើយអាជាញធរ
ជាត្ិ របយុទធនឹងជាំងឺនអដស៍ អនុវត្តបានចាំនួន ៨១,៨៧៥.៦៥ ដុ លាល ។

ឧបសគគ



ោរទាំ លាក់ងវ ិោមកឲ្យសរ
ោរអនុ ម័ត្ងវ ិោសរ

ប់អនុវត្តកមមវ ិធី

ប់អនុ វត្តកមមវ ិធី



ោរទាំ លាក់ងវ ិោមកសរ



សកមមភាពមួយចាំនួន ជា Package



ដាំនណើរោរថ្នលទធកមម

ដាំន

នោរយឺត្យ៉ វ

ប់អនុវត្តកមមវ ិធី ៦ខែចុ ងនរោយ

នរយៈនពលែលី

នលាំោរលាំបាក

នោររ ិត្ត្បិត្ខាលាំងពី Financial Procedure




នោរយឺត្យ៉ វ

ទាក់ ទង Quotation

នោរលាំបាកនៅកខនលងែលះ

ះស្រសាយ



ពិនិត្យនមើ ល Reprogramming នឡើងវ ិញ



Allocate Activities មួយចាំនួន

 នលាកជាំទាវ ឱ្ វណណ ឌ្ីន ត្ាំ

ងឲ្យឯកឧត្តមនវជជ. ម៉ ម ប៊ុននហង អនុរបធានទី ១ អាជាញធរជាត្ិ របយុទធនឹង

ជាំងឺនអដស៍ និង ជារដាមន្រនតីរកសួងសុខាភិ បាល បាននលើកនឡើងទាក់ ទ

ងនៅនឹ ងោរនរបើរបាស់ងវ ិោ

មូលនិធិសកល ។ នលាកជាំទាវ បាននលើកនឡើងថ្ន ៖


ោរនរបើ របាស់ងវ ិោមូ លនិធិសកល

នោរលាំបាក់

ស់ គឺ មូលនិ ធិសកល ត្រមូវឲ្យនយើងនរបើ

របាស់នៅតាមនគលោរណ៍របស់នគ ខដលបានដ្ឋក់ ចុះ ។


ចាំន

ះដាំនណើរោរ និង និ ត្ិវ ិធី លទធកមម

នោរលាំបាកយ៉ ងខាលាំង
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នសនើសុាំឲ្យអាជាញធរជាត្ិរបយុទធនឹងជាំ ងឺនអដស៍យល់ នបើ ោរនរបើ របាស់ងវ ិោ អាជាញធរជាត្ិ របយុទធ

នឹងជាំងឺនអដស៍ នៅនរោម NCHADS ខត្នបើ តាមផលូវចាប់ វ ិញ NCHADS នៅនរោមអាជាញធរជាត្ិ
របយុទន
ធ ឹងជាំងឺនអដស៍ ។ ោរអនុ វត្តខបបននះ នរ

ះ

NCHADS អនុ វត្តនៅតាមលកាែ័ណឌរបស់

មូលនិងិសកល ។


របព័នធសុខាភិ បាល គឺ

ជារបព័នធរបស់ោជរដ្ឋាភិបាល ពុាំ ខមនជារបព័នធអងគោរសងគម

សុីវ ិលនទ

ដូចននះ រដ្ឋាភិបាលជាអនកដឹ កនាាំ ។
ឯកឧតតមអទសរដឋមន្រនតី មានេនុ សាសន៍ ថ្ន ៖


រត្ូវពិនិត្យនមើ លសកមមភាព



នសនើសុាំនៅ ឯកឧត្តម រដាមន្រនតីរកសួងសុខាភិបាល ថ្ន



ខដលអាចនធវើបាន រត្ូវសាំរក
ុ នធវើ
NCHADS និ ង អាជាញធរជាត្ិរបយុទធនឹង

ជាំងឺនអដស៍ នរបើ ភាសាខត្មួ យរួមគន នដើ មបីភាពខាលាំងរបស់កមពុជា ។
នសនើនលាកជាំ ទាវ

ាំនាាំនៅឯកឧត្តមរដាមន្រនតីរកសួងសុខាភិ បាល ថ្ន នត្ើ រកសួងសុខាភិបាល នធវើជា

PR ឬនទ? ។


អាជាញធរជាត្ិរបយុទន
ធ ឹងជាំ ងឺនអដស៍ នសនើសុាំដឹកនាាំ ោរនរៀបចាំនធវើ NSPIV ។

៣- ការ នរត្ៀមនរៀបចាំសិោាសាលាថ្ននក់ត្ាំបន់របស់មូលនិ ធិសកល ថ្ងៃទី ១៦-១៨ ខែ មិងុនា ឆ្នាំ ២០១៤(នលើកនឡើង
នដ្ឋយ ឯកឧត្តមនទសរដាមន្រនតី)


រត្ូវសហោរជាមួយមូលនិធិសកល នដើ មបីនរៀបចាំ



ោររពួយបារមមណ៍ ខត្បញ្ហ
ា Visa របស់អនកចូលរួម ចាំន

ះរបនទសខដលគមនសាានទូត្របចាាំនៅ

កមពុជា ។ ខត្បញ្ហ
ា ននះ អា ជាញធរជាត្ិ របយុទធនឹងជាំ ងឺនអដស៍ បាននធវើលិែិត្នសនើសុាំនគលោរណ៍ពី
សនមតចនាយករដាមន្រនតីនហើយ ខត្ពុាំទាន់នឆលើយត្ប ។ ចាំ ន

ះ

Visa របស់អនកចូ លរួម របគល់ជូន

ឯកឧត្តមនវជជ. សុឹម គឹមសាន របធាននាយកដ្ឋានទាក់ ទង និង ចលនារបភពធនធាន

ជាអនកនធវើ

កិចាោរននះ ។


នសនើសុាំឲ្យ

នពិ ធីអលៀងសាយភូ័ តម
ត ួ យ ទទួ លអនកចូ លរួមសិោាសាលាននះ របាាំ និង នរៀបចាំជា

Video Clip ទាក់ទងនឹងសាានភាព ថ្នវឌ្ឍនភាពនអដស៍នៅកមពុជា នដើ មបីបងាាញអនកចូលរួម

។

ដូចននះ នលាក ឈឹម ឃិនដ្ឋនរ ៉ត្ របធាននាយកដ្ឋានរដាបាល និ ង ហិរញ្ដ វត្ាុ រត្ូវនរៀបចាំ
នគលោរណ៍ធានាចាំ


យងវ ិោសរ

ប់នរៀបចាំ ។

ឯកឧត្តម ឡឹ ម នពរជពិសី ទី របឹកា រត្ូវនរៀបចាំ របមូ លចង់ រកងជាឯកសារ នដើ មបីនរៀបចាំជា Video
Clip ។

៤-ោរនរត្ៀមនរៀបចាំ នធវើ ា ស់ផទះសរ

ប់ICAAP13 នៅឆ្ន២
ាំ ០១៧ (នលើកនឡើង នដ្ឋយ ឯកឧត្តមនទសរដាមន្រនត)ី

 នសនើសុាំឲ្យនរៀបចាំជា រកុមោរងារចាំនួន ២
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រកុមោរងារទី១ Application for Candidacy ខដលដឹ កនាាំនដ្ឋយ ឯកឧត្តមនវជជ . ទា ផលា
អនុរបធានអាជាញធរជាត្ិរបយុទធនឹងជាំ ងឺនអដស៍ ។



រកុមោរងារទី២ Local

Organizing Committee ខដលដឹ កនាាំនដ្ឋយ ឯកឧត្តមនវជជ .

ខត្ង គនធី អគគនលខាធិោរអាជាញធរជាត្ិរបយុទធនឹងជាំ ងឺនអដស៍ ។
 រកុមោរងារទាាំងពីរននះ

អនុវត្តោរងារបានលទធផល នហើ យរត្ូវោយោរណ៍ពី វឌ្ឍនភាពោរងារ ជូន

ឯកឧត្តមនទសរដាមន្រនតី ជាបនណើ ត ៗ ។
៥-ោរងារនផេងៗ (នដ្ឋយ ឯកឧត្តមនទសរដាមន្រនតី)


ឯកឧត្តមនទសរដាមន្រនតី បាន

គ្ូ សបញ្ជ
ជ ក់ ពីអបសកកមមមួយចំ នួន

ខដលបាននៅរបនទសបាោាំង

នហើយបានជួបជាមួយទូ តទទួ លបនទុករបយុទធនឹងជំ ងឺអេដស៍ និ ងជំ ងឺឆលងននរកសួងការបរអទស
បាោំង និ ង បានអធវើទសេនកិ ចចអៅមណឌលព័ ត៌មានមួ យ ពី បញ្ជ
ា អេដស៍

ក៏ បាននសនើសុាំជំនួយ

បី ោ៉ាង ៖


នសនើសុាំឲ្យនគជួយនរៀបចាំមជឈមណឌលព័ត្៌



អធវើសហការោនកនុងការស្រសាវរជាវ ទាក់ ទងនឹ ងការរបយុទធនឹងជំ ងឺអេដស៍




ោរពិ នរគះនយបល់រវាងរបអទសទាំងពី រឲ្យបានអទៀងទាត់ អៅអលើអវទិ ការេនតរជ្ញតិ

ឯកឧត្តមនវជជ. ទា ផលា រត្ូវនរៀបចាំនធវើ Proposal នដើ មបីអសនើសុាំោំរទខផនកងវ ិោសរមាប់មជឈមណឌល
ព័ត្៌



ននអដស៍អៅកនុងអាោរ េ.ជ.ប.ជ.េ

នេំ ពីនអដស៍សំោប់ យុវ ័យ ។

របជុាំរកុមរបឹកានគលននយបាយ នឹ ងនរគងនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែ មិ ងុនា ឆ្នាំ ២០១៤ ។

បញ្ាប់នូវកិ ចចរបជុំ

នៅនវលាន ៉ ង

១១:៣០នាទី នាថ្ងៃខែ ឆ្នាំដខដល របកបនដ្ឋយបរ ិយោស

សាមគគីភាព និ ង ទទួលែុសរត្ូវែពស។
់
នថៃទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នំ២០១៤
េគ្គអលខាធិ ការ

ឯកឧត្តមវេជ្ជ តត្ង គន្ធី
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