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១. សេចក្ដីស ត្ើម 

 
អាជាញ ធរជាតិរបយុទធនឹងជាំងឺរអដស៍ (NAA) ឬ អ .ជ.ប.ជ.អ ជាសាា បន័ជាតិខតមយួ ខដលមាន

តួនាទី និងការទទួលែុសរតូវែពស់ក្នុងការដឹក្នាាំ រគ្បរ់គ្ង និងសរមបសរមួល ការទបស់ាា តក់ាររាលោល

រមររាគ្រអដស៍ និងជាំងឺរអដស៍  រៅក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា តាមរយៈការរឆលើយតបរអាយបានទូលាំ  

ទូលាយ និងពហុវស័ិយរោយមានអគ្គរលខាធិការោឌ នជារសនាធិការ។ រដើមបរីឆលើយតបរៅនឹងការទទួល

ែុសរតូវរនះអគ្គរលខាធិការោឌ ន អ.ជ.ប.ជ.អ រតូវររៀបចាំរបាយការណ៍ជារបចាំររៀងរាល់ខែរដើមបបីង្ហា ញ 

និងររៀបរាបពី់វឌ្ណនភាព និងសមទិធផលខដលទទួលបានពីការអនុវតតសក្មមភាព រមួទាំងកិ្ចចការនានារបស់

ថ្នន ក្ដឹ់ក្នាាំ អគ្គរលខាធិការ និងនាយក្ោឌ នចាំណុះទាំងអស់ រដើមបឆីលុះបញ្ច ាំងពីអាណតតិ និងរបសក្ក្មម

របស់ែលួនរសបរៅតាមរោលរៅអភវិឌ្ណនស៍ហសសវតសរបស់រាជរោឌ ភបិាលក្មពុជា និងការអនុវតតរោល  

ការណ៍បី-មយួ រមួទាំងការរោរពរៅតាមការរបតជាញ ចិតត អនុវតតនូវរសចក្តីខថលងការណ៍ ជាសក្លរបស់ 

អងគការ សហរបជាជាតិរលើក្ទី៦៥ កាលពីខែ មថុិនា ឆ្ន ាំ២០១១ ក្នុងការសររមចឲ្យបាននូវរោលរៅជា

យុទធសាស្រសតបី-សូនយឆ្ន ាំ២០២០ (មនិមាន ការឆលងមម្មរាគមអដស៍ថ្មី ម្និមានការ ស្លល បម់ោយស្លរជំងឺ 

មអដស៍ និងម្និមានការមរ ើសមអើង និងមារង់ាយដល់អនរផទុរមម្មរាគមអដស៍)។ 

 

រៅក្នុងខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៤រនះ នាយក្ោឌ ន ខផនការ រតួតពិនិតយ វាយតាំលល និងរសាវរជាវលន 

អ.ជ.ប.ជ.អ. បានររៀបចាំរបាយការណ៍របចាំខែឧសភា ខដលរមួបញ្ចូ លនូវវឌ្ណនភាពខដលសររមចបានពី 

ការអនុវតតខផនការសក្មមភាពរបស់ថ្នន ក្ដឹ់ក្នាាំ អ .ជ.ប.ជ.អ និងនាយក្ោឌ នរបតិបតតិទាំង៤ របស់អគ្គ    

រលខាធិការោឌ នដូចខាងររកាមៈ 

 វឌ្ណនភាព និងសមទិធផលខដលសររមចបានរោយថ្នន ក្ដឹ់ក្នាាំ អ.ជ.ប.ជ.អ 

 វឌ្ណនភាព និងសមទិធផលខដលសររមចបានរោយអគ្គរលខាធិការោឌ ន អ.ជ.ប.ជ.អ 
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 វឌ្ណនភាព និងសមទិធផល ខដលសររមចបានរោយ នាយក្ោឌ នខផនការ រតួតពិនិតយ វាយតលមល 

និងរសាវរជាវ 

 វឌ្ណនភាព និងសមទិធផលខដលសររមចបានរោយនាយក្ោឌ នទក្ទ់ង និងចលនារបភពធនធាន 

 វឌ្ណនភាព និងសមទិធផលខដលសររមចបានរោយនាយក្ោឌ នបង្ហា រ ខថទាំ និងោាំរទ និង 

 វឌ្ណនភាព និងសមទិធផលខដលសររមចបានរោយនាយក្ោឌ នរដឌបាល និងហិរញ្ដ វតា ុ

 ទិសរៅការង្ហរសាំរាបខ់ែបនាា បរ់បស់នាយក្ោឌ ននីមយួ  ៗ
 

ជាងរនះរៅរទៀត អគ្គរលខាធិការោឌ ន អ .ជ.ប.ជ.អ មានតួនាទីមយួរទៀត រៅក្នុងការររៀបចាំចង

រក្ងរបាយការណ៍ពហុវស័ិយរឆលើយតបការរាលោលរមររាគ្រអដស៍ និងជាំងឺរអដស៍ របចាំខែ របចាំ       

រតីមាស និងរបចាំឆ្ន ាំ ខដលមាននាយក្ោឌ នខផនការ រតួតពិនិតយ វាយតលមល និងរសាវរជាវ ជាអនក្សរមប

សរមួលក្នុងការររៀបររៀង និងចងរក្ងរបាយការណ៍រនះ។ 

 

២. វឌ្ឍនភាព និងេមិទ្ធ្ល  

២.១-វឌ្ឍនភាព និងេមិទ្ធ្ល ដែលេសរមចបានសោយថ្នា ក្់ែឹក្នាំ អ.ជ.ប.ជ.អ 

 

ក្នុងនាមជារបធាន អ.ជ.ប.ជ.អ. ឯក្ឧតតម រអៀង មូលី រទសរដឌមស្រនត ី និងជារបធានអាជាញ ធរជាតិ 

របយុទធនឹងជាំងឺរអដស៍ រមួជាមយួនឹងថ្នន ក្ដឹ់ក្នាាំ អ.ជ.ប.ជ.អ ទាំងអស់  បានសររមចនូវលទធផលដូចខាង 

ររកាម:  

 នាររសៀលលថៃទី២ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៤ រៅទីសាន ក្ក់ារក្ណាត លអាជាញ ធរជាតិរបយុទធនឹងជាំងឺ

រអដស៍ ឯ.ឧ.រទសរដឌមស្រនតី រអៀង មូលី  របធានអាជាញ ធរជាតិរបយុទធនឹងជាំងឺ រអដស៍បានអរញ្ជ ើញ 

ជាអធិបតីក្នុងកិ្ចចរបជុាំរបចាំខែរមសាថ្នន ក្ដឹ់ក្នាាំអាជាញ ធរជាតិ។ 
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សមាសភាពខដលចូលរមួក្នុងកិ្ចចរបជុាំរនះរមួមាន៖ ឯក្ឧតតម និងរលាក្ជាំទវជាអនុរបធាន 

ទីរបឹក្ាអគ្គរលខាធិការ អគ្គរលខាធិការរង និងរបធាននាយក្ោឌ ននានាលនអាជាញ ធរ ។ 

ររបៀបវារៈលនកិ្ចចរបជុាំរនះ រមួមាន ៖ 

១. របាយការណ៍វឌ្ណនភាពរបចាំខែរមសារបស់អគ្គរលខាធិការោឌ ន 

២. ការអនុវតតក្មមវធីិមូលនិធិសាក្ល 

៣. ការររៀបចាំថវកិាអាជាញ ធរឆ្ន ាំ ២០១៥-២០១៨ 

៤. រសចក្តីរផសងៗ  
 

 នារពឹក្លថៃទី២០ ឧសភា ២០១៤ រៅទីសាន ក្ក់ារក្ណាត លអាជាញ ធរជាតិរបយុទធនឹងជាំងឺរអដស៍ 

ឯ.ឧ.រទសរដឌមស្រនតី រអៀង មូលី  របធានអាជាញ ធរជាតិរបយុទធនឹងជាំងឺរអដស៍ និងជារបធានរកុ្ម      

របឹក្ា ពិររោះរោបល់របចាំរបរទសក្មពុជា ( CCC)  បានអរញ្ជ ើញជាអធិបតីរៅក្នុងកិ្ចចរបជុាំ

ចាំរ ះកិ្ចច គ្ណៈក្មាម ធិការរបតិបតតិលនរកុ្មរបឹក្ាពិររោះរោបល់របចាំរបរទសក្មពុជា ។ 

សមាសភាពខដលចូលរមួក្នុងកិ្ចចរបជុាំរនះរមួមាន ៖ ១) រលាក្ Daniel P. Dimick អនុរបធាន 

CCC ២) រលាក្រវជជបណឍិ ត Dong-Il Anh អនក្តាំណាងអងគការសុែភាពពិភពរលាក្របចាំក្មពុជា 

និង ជាអនុរបធាន CCC ៣) រលាក្រសី Momoe Takeudi ពីអងគការសុែភាពពិភពរលាក្

របចាំក្មពុជា៤) រលាក្រវជជបណឍិ ត Mohammad Saleem អនក្តាំណាង UNAIDS របចាំក្មពុជា 

ជាំនួសរលាក្រសី Marie-Odile Emond ខដលអវតតមាន ៥) រលាក្រសី Inga Oleksy មស្រនតី

សរមួលទាំនាក្ទ់ាំនងមូលនិធិសក្ល របស់ USAID និងជាសហរបធានគ្ណៈក្មាម ធិការរតួត 

ពិនិតយ និង ៦) រលាក្រវជជបណឍិ ត ជីវ ប៊ុនធី រលខាធិការ CCC ។ 

ររបៀបវារៈលនកិ្ចចរបជុាំរនះរមួមាន ៖ 

១. ការរតួតពិនិតយរលើការបាំរពញការង្ហររបស់បុគ្គលិក្រលខាធិការោឌ ន CCC និងការបនត 
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     កិ្ចចសនា 

២. ការររជើសររ ើសអនក្រគ្បរ់គ្ងថវកិាសរមាបជ់ាំនួយ CCC ដល់រលខាធិការោឌ ន CCC 

៣. ខផនការកិ្ចចរបជុាំរបចាំតាំបនរ់បស់មូលនិធិសក្ល 

៤. ការរបជុាំពិររោះរោបល់អាំពីជាំងឺរអដស៍ តួនាទី/ការចូលរមួរបស់ គ្ណៈក្មាម ធិការ 

     របតិបតតិ CCC និងរលខាធិការោឌ ន CCC 

៥. សាររបស់មូលនិធិសក្លលថៃទី១៥ ឧសភា ២០១៥ 

៦. កិ្ចចការរផសងៗ ៖ 

      ក្. ការរតួតពិនិតយថវកិាពីអនក្រគ្បរ់គ្ងក្រមតិែពស់ ខដលតរមូវរោយមូលនិធិសក្ល ។ 

           ដាំរណើ រការខដលរតូវផតួចរផតើម/ផតល់ការោាំរទរោយគ្ណៈក្មាម ធិការរបតិបតតិ ។ 

      ែ. ការបណតុ ះបណាត លក្មមវធីិរគ្បរ់គ្ងជាំនួយរៅហសខឺណវសរមាប ់CENAT+ ,រវជជ .ប៊ុនធី 

      គ្. រកុ្មជាំនួយការបរចចក្រទសខដលក្ាំពុងរធវើការរៅភនាំរពញ 

      ឃ. លិែិតពីមជឈមណឍ លជាតិរបយុទធនឹងជាំងឺរអដស៍ រសើខសបក្ និងកាមររាគ្ 

 នារពឹក្លថៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៤  ឯ.ឧ. រទសរដឌមស្រនតី រអៀង មូលី  របធានអាជាញ ធរជាតិរប

យុទធនឹងជាំងឺរអដស៍ ក្នុងឋានៈជារបធានគ្ណៈក្មាម ធិការសរមបសរមួល របចាំរបរទសក្មពុជា 

ខដលជាសាា បន័សរមបសរមួលដល់ការដឹក្នាាំអនុវតតគ្ររមាងជាំនួយ របស់មូលនិធិសក្លរបចាំ  

ក្មពុជារលើជាំងឺរអដស៍ ររបង និង រគុ្នចញ់ បានអរញ្ជ ើញ ជាអធិបតីរបើក្កិ្ចចរបជុាំពិររោះរោបល់

អាំពីជាំងឺររបង៖ កិ្ចចសនានារបចាំរបរទសឆ្ន ាំ២០១៤ រៅសណាឌ ោរតារាខអរ៊ផតរាជធានីភនាំរពញ ។ 

បនាា បពី់សខមតងនូវការសាវ គ្មន ៍និង ខថលងអាំណរគុ្ណចាំរ ះអនក្ចូលរមួកិ្ចចរបជុាំមក្ ឯ.ឧ. រទស

រដឌមស្រនតីបានគូ្សបញ្ជ ក្ថ់្ន  កិ្ចចរបជុាំខដលររៀបចាំរយៈរពលពីរលថៃរនះ រធវើរឡើង រដើមបពិីររោះ    

រោបល់អាំពីជាំងឺររបង ខដលជាកិ្ចចសនានារបចាំរបរទសក្មពុជាឆ្ន ាំ២០១៤ ក្នុងការរក្ឱ្យរឃើញ  
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អតិភាវូបនីយក្មមសក្មមភាពសរមាបក់្ាំណតប់ង្ហា ញទសសនៈ ។ រកុ្មការង្ហរ ចាំនួន១២ នឹងរតូវ

បរងាើតរឡើងរដើមបពិីភាក្ារលើ   រសចក្តីរ ងក្ាំណតប់ង្ហា ញទសសនៈរនាះ ។ 

កិ្ចចរបជុាំរនះរតូវបានអរញ្ជ ើញចូលរមួបិទវគ្គរោយ ឯក្ឧតតមរវជជ ទ ផលា អនុរបធានអាជាញ ធរជាតិ 

របយុទធនឹងជាំងឺរអដស៍ រោយឯក្ឧតតមបានសងាតធ់ៃនរ់លើការទាំនាក្ទ់ាំនងជាមយួសាា បន័ ក្ព់ន័ធ។ 

ជាលទធផលកិ្ចចរបជុាំពិររោះរោបល់ទទួលបាននូវទសសនទនរបរទសជាពិរសសរៅរលើបណាត ញស្រសត ី

ផាុក្រមររាគ្រអដស៍ និងរកុ្មរបជាជនរបឈមមុែែពស់ និងរកុ្មរោលរៅ។ ឯក្ឧតតមបានបខនាមថ្ន ការរធវើ 

ខបបរនះគឺ្រដើមបពីរងឹងបណាត ញរអាយមានដាំរណើ រការរទៀងទត ់ និងមាននិរនតរភាព រៅរពលខដលមាន 

ការកាតប់នាយថវកិារយើងអាចមានលទធភាពរធវើការង្ហររនះរដើមបរីឆលើយតបរៅនឹងរមររាគ្រអដស៍ និងជាំងឺ 

រអដស៍។ 
 

២.២- លទ្ធ្លរបេ់អគ្គសលខាធិការោា នៈ 

 

 បានររៀបចាំ និងចូលរមួកិ្ចចរបជុាំថ្នន ក្ដឹ់ក្នាាំអាជាញ ធរជាតិរបយុទធនឹងជាំងឺរអដស៍ ដឹក្នាាំរោយឯក្

ឧតតមរទសរដឌមស្រនតី និងជារបធាន អ.ជ.ប.ជ.អ។   

 បានររៀបចាំ និងចូលរមួកិ្ចចរបជុាំថ្នន ក្ដឹ់ក្នាាំអាជាញ ធរជាតិរបយុទធនឹងជាំងឺរអដស៍  ដឹក្នាាំរោយឯក្

ឧតតមរទសរដឌមស្រនតី និងជារបធាន អ.ជ.ប.ជ.អ។   

 បានររៀបចាំកិ្ចចរបជុាំបរចចក្រទសរបស់អគ្គរលខាធិការោឌ ន រៅលថៃទី ០៥ ខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៤  

 បានចូលរមួរបើក្សិកាា សាលា សតីពីពរងឹងការរឆលើយតបរមររាគ្រអដស៍ និង ជាំងឺរអដស៍ក្នុង  

ចាំរណាមរកុ្មរបឈមមុែែពស់ តាមរយៈក្មមវធីិលដគូ្សហគ្មន ៍នាលថៃទី ០៦ ខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ 

២០១៤  រៅរែតតរពះសីហនុ ។ 

 បានចូលរមួជាវាគ្មិន ក្នុងអងគសិកាា សាលាផសពវផាយរមររាគ្រអដស៍ និងជាំងឺរអដស៍ ដល់រកុ្ម  

យុវជននិសសតិចាំនួន ៣៥០ នាក្ ់នាលថៃទី ០៧ ខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៤ រៅសាក្លវទិាល័យ 
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 ភូមនិានីតិសាស្រសត និង វទិាសាស្រសតរសដឌកិ្ចច ។ 

 បានចូលរមួរបើក្សិកាា សាលា សតីពីពរងឹងការរឆលើយតបរមររាគ្រអដស៍ និងជាំងឺរអដស៍ ក្នុង  

ចាំរណាមរកុ្មរបឈមមុែែពស់ តាមរយៈក្មមវធីិលដគូ្សហគ្មន ៍នាលថៃទី ០៩ ខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ 

២០១៤  រៅរែតតតាខក្វ ។ 

 បានចូក្រមួរបើក្សិកាា សលា សតីពីការកាតប់នាយការចមលងរមររាគ្រអដស៍ និង ជាំងឺរអដស៍ ដល់  

រកុ្មបុរសរសឡាញ់បុរស និង រសីរសស់ នាលថៃទី ២២ ខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៤ រៅសណាឌ ោរ  

ភនាំរពញ។ 
 

 

២.៣- នយក្ោា នដ្នការ ររួរពិនិរយ វាយរាំលល និងរាវរាវ (PMERD) 

 

រៅក្នុងខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៤រនះ នាយក្ោឌ នខផនការ រតួតពិនិតយ វាយតលមល និងរសាវរជាវ 

(PMERD) បានអនុវតត និងសររមចការង្ហរមយួចាំនួនដូចខាងររកាម៖ 

២.៣.១- ការររៀបចាំវគ្គបណតុ ះបណាត លបចចុបបននភាពការតាមោន និងវាយតលមលសាំរាបរ់ក្សួងអបរ់ ាំ 

  កាលពីលថៃទី២១-២៣ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៤ នាយរោា ន ផផនការ ររួរពិនិរយ វាយរម្ម្ល 

និងរសាវរជាវបានររៀបចាំវគ្គបណតុ ះបណាត លបចុបបននភាពការតាមោន និង វាយតលមល សាំរាបម់ស្រនតីរក្សួង 

អបរ់ ាំ យុវជន និងកី្ឡា  រោយមានការចូលរមួពីសិកាា កាមចាំនួន៤១រូប ក្នុងចាំរណាម៤៥រូប បានអរញ្ជ ើញ 

តាមខផនការ។ជាលទធផលវគ្គបណតុ ះបណាត លបានផតល់ដល់សិកាា កាមដូចខាងររកាម៖ 

 រមររៀនជាបទពិរសាធនស៍តីពីការអនុវតតការតាមោន និងវាយតលមលក្មមវធីិរបយុទធនឹងជាំងឺរអដស៍រក្សួង 

អបរ់ ាំ យុវជន និងកី្ឡា 
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 រ ាំឭក្រឡើងវញិនូវចាំរណះដឹងពីការតាមោន និងវាយតលមលរឆលើយតបរៅនឹងរមររាគ្រអដស៍ និងជាំងឺ 

រអដស៍” ទសសនៈជាទូរៅសឋីពីការតាមោន និងវាយតលមល  ចាំរណះដឹងពីអតានយ័វាក្យស័ពាមូលោឌ ន            

លនការតាមោន និងវាយតលមល និងការក្ាំណតសូ់ចនាក្រ។ 

 លាំហាតអ់នុវតឋជាក្ខ់សឋងក្នុងការសររសររបាយការណ៍របស់គ្ាំររាង ឬក្មមវធីិ។ 

 និងសរងាបែលឹមសារគ្នលឹះរតូវចងចាំ។ 
 

២.៣.១- ការ ររៀបចាំវគ្គបណតុ ះបណាត លបចចុបបននភាពការតាមោន និងវាយតលមលសាំរាបរ់ក្សួង 

សងគមកិ្ចច 

  កាលពីលថៃទី២៨-៣០ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៤ នាយរោា ន ផផនការ ររួរពិនិរយ វាយរម្ម្ល 

និងរសាវរជាវ បានររៀបចាំវគ្គបណតុ ះបណាត លបចុបបននភាពការតាមោន និង វាយតលមល សាំរាបរ់ក្សួង 

សងគមកិ្ចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ  រោយបានអរញ្ជ ើញចូលរមួសិកាា កាមចាំនួន៤៥រូប ។ ជា 

លទធផលវគ្គបណតុ ះបណាត លបានផតល់ដល់សិកាា កាមដូចខាងររកាម៖ 

 រមររៀនជាបទពិរសាធនស៍តីពីការអនុវតតការតាមោន និងវាយតលមល ក្មមវធីិរបយុទធនឹងជាំងឺរអដស៍សងគម 

កិ្ចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ ។ 

 រ ាំឭក្រឡើងវញិនូវចាំរណះដឹងពីការតាមោន និងវាយតលមលរឆលើយតបរៅនឹងរមររាគ្រអដស៍ និងជាំងឺ 

រអដស៍” ទសសនៈជាទូរៅសឋីពីការតាមោន និងវាយតលមល  ចាំរណះដឹងពីអតានយ័វាក្យស័ពាមូលោឌ ន            

លនការតាមោន និងវាយតលមល និងការក្ាំណតសូ់ចនាក្រ។ 

 លាំហាតអ់នុវតឋជាក្ខ់សឋងក្នុងការសររសររបាយការណ៍របស់គ្ាំររាង ឬក្មមវធីិ។ 

 និងសរងាបែលឹមសារគ្នលឹះរតូវចងចាំ។ 

២.៣.២- ការររៀបចាំ ររៀបចាំរបាយការណ៍វឌ្ណនភាពរបយុទធនឹងជាំងឺរអដស៍រៅរបរទសក្មពុជា 

              (GARPR)  
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             មៅរនុងខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៤ មនះ នាយរោា ន ផផនការ ររួរពិនិរយ វាយរម្ម្ល និងរសាវរជាវ

មានការងារជាចំបងគឺការមរៀបចំបញ្ច បក់ារងារ GARPR ២០១៤ ។ ររុម្ការងារ និងរកុ្មទីរបឹក្ាបរចចក្

រទស GARPR ខិរខំរបមូ្លទិនននយ័បផនែម្ និងមផទៀងផ្ទទ រម់ៅមលើទិនននយ័ផដលទទលួបាន មដើម្បី បញ្ចប់

របាយការណ៍ GARP និងបានរផញើរៅអងគការសហរបជាជាតិរៅលថៃទី១០ ខែ រមសា ឆ្ន ាំ ២០១៤។ ការ

ងារមនះមានភាពសមុគស្លម ញមោយទិនននយ័សរមាបសូ់ចនាររម្យួចំននួពំុមានទិនននយ័ ចាស់លាស់ទាម្

ទារមោយមានការចូលរមួ្ពីស្លែ បន័ផដលពារព់ន័ធ និងអនរជំនាញមដើម្បបំីមពញមៅរនុងសំនរួទាងំអស់ រមួ្

ទាងំសំនរួមៅរនុង Online Tool ។ ម្យ៉ងមទៀរ  មយើងរៅមានភាពសមុគស្លម ញ រនុងការមរបើរបាស់ 

Spectrum Modelling Version 5 រនុងការមរបើរបាស់ជា Denominator សរមាបសូ់ចនាររម្យួចំននួ 

ដូចជាអនរផទុរមម្មរាគមអដស៍ និង PMTCT ជាមដើម្។   ផរយ៉ងណា រម៏ោយររ៏រុម្ការងារបានបញ្ច ប ់

របាយការណ៍មនះមពញមលញ និងបានោរជូ់នថ្នន រដឹ់រនា ំពិនិរយ មុ្ននឹងមផញើ ជូនអងគការសហរបជាជារិ។ 

ជាលទធផលមយើងបានមផញើររបាយការណ៍ និង Upload ចូល Online Tool មៅម្ថ្ៃទី ៧ មម្ស្ល ២០១៤ ។  

បនាទ បម់្រមានសាំណួរ និង comments ជាមរចើនទក្ទ់ងនឹងសូចនាក្រមយួចាំនួន ខដលទមទររអាយ 

មានការរឆលើយបាំភល។ឺ នាយរោា នបានបំមពញនូវសំនរួទាងំមនាះ រចួបានម្វើការផរសរមួ្លមៅរនុង Online 

Tool រចួរាល់មៅម្ថ្ៃទី ២៥ មម្ស្ល ឆ្ន  ំ ២០១៤ មនះ និងបានទទលួបានម្រវញិពីររុម្ការងារ GARPR 

អងគការសហរបជាជារិថ្នចាបពី់ម្ថ្ៃទី១ ឧសភា មៅ មយើងនឹងមានសំនរួជាមរចើនទារទ់ងនឹងការវភិាគ   

ទិនននយ័សីុជមរៅ ។ 

២.៣.៣- ការររៀបចាំ របាយការណ៍វឌ្ណនភាពទូលាំទូលាយ និងពហុវស័ិយរឆលើយតបរៅនឹង  

ការរាលោលរមររាគ្រអដស៍ និងជាំងឺរអដស៍ របចាំរតីមាសទី១ 

 មៅរនុងខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៤ នាយរោា ន ផផនការ ររួរពិនិរយ វាយរម្ម្ល និងរសាវរជាវ បាន

ទទួល និងចុះរបមូលទិនននយ័  និងរបាយការណ៍ពីរក្សួងចាំនួន៧ (មានរក្សួងលរបសណីយ ៍ និង         



10 

 

ទូរគ្មនាគ្មន ៍ រក្សួងកិ្ចចការនារ ី រក្សួងការ រជាតិ និងគ្ណៈក្មាម ធិការដឹក្នាាំការបស្រង្ហា បអាំរពើជួញ 

ដូរការរតព់នធ ការរធវើអាជីវក្មមពលក្មម  កុ្មារ មនុសស និងការរធវើអាជីវក្មមផលូវរភទរលើស្រសតី, MoEYD, 

NMCHC, MoLTV) រែតតចាំនួន៨ (មានរែតតតាខក្វ រពះសីហនុ រក្រចះ  និងក្ាំពងឆ់្ន ាំង លរពខវង ក្ាំពត 

ក្ាំពងច់ម និងរ ធិសាតិ៍) និងអងគការមនិខមនរោឌ ភបិាលចាំនួន៤ (កាក្បាទរក្ហមក្មពុជា និងអងគការ 

មតិតសាំឡាញ់ អងគសហរបតិបតតិស្រសតីខែមររដើមបអីភវិឌ្ណន ៍ អងគការម៉ារសីតុបក្មពុជា)។ នាយក្ោឌ នបានបនត  

បញ្ចូ លរបាយ ការណ៍បខនាមរទៀតរហើយបានបនតទាំនាក្ទ់ាំនងរៅសាា បន័ ក្ព់ន័ធណា ខដលទិនននយ័មាន 

ភាពពុាំចាស់ លាស់។ 
 

២.៣.៤- ការចុះការអភបិាលរៅថ្នន ក្រ់រកាមជាតិរលើគ្ាំររាងមូលនិធិសាក្ល 
 

 

មៅរនុងខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៤ នាយក្ោឌ នបានចុះអភបិាលរៅថ្នន ក្រ់រកាមជាតិដូចខាងររកាម៖ 

 កាលពីលថៃទី៥-៩ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៤ នាយក្ោឌ នបានចុះអភបិាលរៅថ្នន ក្រ់រកាមជាតិ រៅ 

រែតតបាតដ់ាំបង។ ការចុះអភបិាលមានរោលបាំណងពរងឹងការអនុវតតរបពន័ធតាមោន និង វាយ

តលមល រៅថ្នន ក្ជ់ាតិ និង ថ្នន ក្រ់រកាមជាតិ រអាយកានខ់តរបរសើររឡើង។  

 កាលពីលថៃទី១៩-២៣ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៤ នាយក្ោឌ នបានចុះអភបិាលរៅថ្នន ក្រ់រកាមជាតិ 

រៅរែតតក្ាំពងច់ម។ ការចុះអភបិាលមានរោលបាំណងពរងឹងការអនុវតតរបពន័ធតាមោន  និង 

វាយតលមលរៅថ្នន ក្ជ់ាតិ និង ថ្នន ក្រ់រកាមជាតិរអាយកានខ់តរបរសើររឡើង។  

 

២.៣.៥- ការររៀបចាំរគ្ហទាំពរ័អាជាញ ធរជាតិរបយុទធនឹងជាំងឺរអដស៍  
 

មៅរនុងខែឧសភារនះ ឆ្ន ២ំ០១៤ ទក្ទ់ងនឹងរគ្ហទាំពរ័រកុ្មការង្ហរបានពិនិតយរមើលដាំរណើ រការ 

របស់របពន័ធកុ្ាំពយូទរ័ ក្ាំចតរ់មររាគ្ Share Printer និងពិនិតយរោះរសាយរាល់បញ្ា របស់ Internet 

connection និងសក្មមភាពរផសងៗ ដូចខាងររកាម៖ 
 



11 

 

 បានបនតបចចុបបននភាពបញ្ចូ លពត័ម៌ានទក្ទ់ងរសវាបង្ហា រ ខថទាំ និងពាបាល រឆលើយតបរៅនឹង

រមររាគ្រអដស៍ និង ជាំងឺរអដស៍រៅក្មពុជា ទាំងភាសាខែមរ និងភាសាអងរ់គ្លសរៅក្នុង sub-

content  

 រចនារូបភាព និងបញ្ចូ លពត័ម៌ានសតីពីបចចុបបននភាពសាា នភាពរមររាគ្រអដស៍ និងជាំងឺរអដស៍ រៅ

ក្មពុជាទាំងភាសាខែមរ និងភាសាអងរ់គ្លស។ 
 

២.៣.៦- គ្ររមាងមូលនិធិសាក្ល  (Single Stream Fund) 
 

 រៅក្នុងខែឧសភារនះ ការអនុវតតគ្ាំររាងមូលនិធិសក្ល អាចសមរម្ចបាននូវលទធផលម្យួចំននួដូច

ខាងមរកាម្: 

 កាលពីលថៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៤ បានចូលរមួនិងររៀបចាំកិ្ចចរបជុាំCC ។ 

 បានចូលរមួរបជុាំជាមយួតាំណាង PR សតីពីការររៀបចាំឯក្សារ self assessment 

 ររៀបចាំឯក្សារនិងខក្សាំរលួរលើឯក្សារជាំនួយself assessment 

 របមូលនិងបញ្ចូ លខផនការរបស់ SSRs ទាំងបនួ និងNAA។ 
 

២.៣.៧- ការររៀបចាំរបាយការណ៍ និងក្ាំណតរ់ហតុលនកិ្ចចរបជុាំជារទៀងទត់ 
 

 នាយក្ោឌ នបានរធវើការសរមបសរមួល និងររៀបចាំចងរក្ងរបាយការណ៍  សរមាបផ់តល់ជាពត័ម៌ាន

ដល់ថ្នន ក្ដឹ់ក្នាាំលនអាជាញ ធរជាតិរបយុទធនឹងជាំងឺរអដស៍មយួចាំនួនសតីពី៖ 
 

 របាយការណ៍កិ្ចចរបជុាំរបចាំសបាត ហ៍ របស់នាយក្ោឌ នខផនការ តាមោន វាយតលមល និងរសាវរជាវ

ចាំនួន ៣ដង។ 

 របាយការណ៍កិ្ចចរបជុាំបរចចក្រទសរបចាំសបាត ហ៍ របស់អគ្គរលខាធិការោឌ នអាជាញ ធរជាតិរបយុទធ

នឹងជាំងឺរអដស៍ចាំនួន ៣ដង។ 
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 របាយការណ៍របចាំខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៤ របស់អគ្គរលខាធិការោឌ ន អាជាញ ធរជាតិរបយុទធនឹងជាំងឺ

រអដស៍។  

 របាយការណ៍សរម្មភាពមផេងៗផដលនាយរោា នបានចូលរមួ្ជាម្យួស្លែ បន័ដលទរទៀត ។ 

២.៣.៨- សក្មមភាពរផសង  ៗ
 

 រលាក្រសីរបធាននាយក្ោឌ នបានចូលរមួក្នុងកិ្ចចរបជុាំជាមយួPR-NCHADS 

និងលដគូ្អភវិឌ្ណនទ៍ក្ទ់ងនឹង program slip ។ 

 រលាក្រសីរបធាននាយក្ោឌ នបានចូលរមួក្នុងកិ្ចចរបជុាំជាមយួCCC។ 

 រលាក្រសីរបធាននាយក្ោឌ នបានចូលរមួក្នុងកិ្ចចរបជុាំជាមយួ SSRs រដើមបពិីភាក្ាពីការង្ហរទក្ ់

ទងនិងគ្ាំររាងមូលនិធិសាក្ល និង program slip។ 

២.៤-នយក្ោា នទាក្់ទ្ង និងចលនរបភពធនធាន (CRM) 

 

រៅក្នុងខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១ ៤រនះ នាយក្ោឌ នទក្ទ់ង និងចលនា របភពធនធាន (CRM) បាន 

អនុវតត និងសររមចការង្ហរមយួចាំនួនដូចខាងររកាម៖ 

 បាន ចូលរមួរបជុាំបរចចក្រទសរបចាំសបាត ហ៍ចាំនួនពីររលើក្រៅអ.ជ.ប.ជ.អ 

 បានចូលរមួរបជុាំជាមយួអងគការ វ.ីរអស.អូ ខដលដឹក្នាាំរោយ ឯក្ឧតតម ទ ផលា  អនុរបធាន 

អ.ជ.ប.ជ.អ រដើមបសីហការក្នុងការររជើសររ ើសអនក្ផតល់របឹក្ាអនតរជាតិ ។ 

 ឯក្ឧតតម រវជជ សឹុម គឹ្មសាន បានចូលរមួក្នុងសិកាា សាលាពិររោះរោបល់ថ្នន ក្ជ់ាតិរដើមបរីរៀបចាំ 

រោលនរោបាយសាំរាបអ់ភវិឌ្ណយុវជនរបស់រក្សួងអបរ់ ាំ។ 

 ឯក្ឧតតម រវជជ សឹុម គឹ្មសានបានចូលរមួក្នុងសិកាា សាលាសតីពីការររៀបចាំរក្បែណឍ ហិរញ្ដបបទន 

សហរបតិបតតិការឆ្ន ាំ២០១៦ដល់២០១៨ របស់រកុ្មរបឹក្ាអភវិឌ្ណនក៍្មពុជា។ 
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២.៥-នយក្ោា ន បង្កា រ ដែទាាំ និងគាំរទ្ (PCS)  

 

រៅក្នុងខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១ ៤រនះ នាយក្ោឌ នបង្ហា រ ខថទាំ និងោាំរទ (PCS) បានអនុវតត និង  

សររមច ការង្ហរមយួចាំនួនដូចខាងររកាម៖ 
 

 លថៃទី0៦ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៤ ររៀបចាំសិកាា សាលាបស្រញ្ជ បការរឆលើយតបរមររាគ្រអដស៍ និងជាំងឺ 

រអដស៍ចាំរ ះរកុ្មរបឈមមុែែពស់តាមរយៈក្មមវធីិលដគូ្សហគ្មន(៍MCPI)រៅរែតត រពះសីហនុ៕ 

 លថៃទី ០៩ ខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៤ ររៀបចាំសិកាា សាលាបស្រញ្ជ បការរឆលើយតបរមររាគ្រអដស៍ និងជាំងឺ 

រអដស៍ ចាំរ ះរកុ្មរបឈមមុែែពស់តាមរយៈក្មមវធីិលដគូ្សហគ្មន ៍(MCPI) រៅរែតតក្ាំពងធ់ាំ៕ 

 ររៀបចាំកិ្ចចរបជុាំរលខាធិការោឌ នរកុ្មការង្ហរបុរសរសលាញ់បុរសលថៃទី ១៦ ខែ ឧសភា ២០១៤៕ 

 លថៃទី១៩-២០ខែឧសភាឆ្ន ាំ២០១៤ ររៀបចាំវគ្គបណតុ ះបណាត លសតីពីការបស្រញ្ជ បការរឆលើយតបរមររាគ្ 

រអដស៍ និងជាំងឺរអដស៍ ចាំរ ះរកុ្មរបឈមមុែែពស់តាមរយៈក្មមវធីិលដគូ្សហគ្មន ៍ (MCPI) រៅ 

រែតតក្ាំពងធ់ាំ៕ 

 លថៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៤ ររៀបចាំកិ្ចចរបជុាំជានែ់ពស់រកុ្មការង្ហរបុរសរសលាញ់បុរសរៅ 

សណាឌ ោរ ភនាំរពញ៕ 

 លថៃទី ២២-២៣ ខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៤ ររៀបចាំវគ្គបណតុ ះបណាត លសតីពីការបស្រញ្ជ បការរឆលើយតប 

រមររាគ្រអដស៍ និងជាំងឺរអដស៍ចាំរ ះរកុ្មរបឈមមុែែពស់តាមរយៈក្មមវធីិលដគូ្សហគ្មន(៍MCPI) 

រៅរែតត រពះសីហនុ៕ 

 លថៃទី ២៦-២៧ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៤ ររៀបចាំវគ្គបណតុ ះបណាត លសតីពីការបស្រញ្ជ បការរឆលើយតប 

រមររាគ្រអដស៍និងជាំងឺរអដស៍ចាំរ ះរកុ្មរបឈមមុែែពស់តាមរយៈក្មមវធីិលដគូ្សហគ្មន(៍MCPI) 

រៅរែតត តាខក្វ៕ 
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 លថៃទី២៩-៣០ខែឧសភាឆ្ន ាំ២០១៤ ររៀបចាំវគ្គបណតុ ះបណាត លសតីពីការបស្រញ្ជ បការរឆលើយតបរមររាគ្ 

រអដស៍និងជាំងឺរអដស៍ចាំរ ះរកុ្មរបឈមមុែែពស់តាមរយៈក្មមវធីិលដគូ្សហគ្មន(៍MCPI) 

រៅរែតតក្ាំពងស់ពឺ៕ 
 

២.៦-នយក្ោា នរែាបាល  និងហិរញ្ញវរថុ (A&F)  

 

រៅក្នុងខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៤រនះ នាយក្ោឌ នរដឌបាល និងហិរញ្ដ វតាុ (A&F dept) ជារសនាធិការ

ជូនថ្នន ក្ដឹ់ក្នាាំរលើកិ្ចចការរដឌបាល និងហិរញ្ដ វតាុ  និងជាអនក្សរមបសរមួល និង ោាំរទ ដល់បណាឋ  

នាយក្ោឌ នបរចចក្រទស រដើមបអីនុវតឋខផនការសក្មមភាព រអាយមានការរកី្ចាំររ ើន។ នាយក្ោឌ នមាន ៥ 

ការោិល័យ និងបានបាំរពញសក្មមភាពការង្ហរដូចខាងររកាម ៖ 

ក្.ការង្ហរថវកិា និងហិរញ្ដ វតា:ុ 

១- ថ្វកិាជារិៈ 

 រធវើសាំរណើ រោលការណ៍ថវកិា និងទូទតច់ាំណាយរបសក្ក្មមឯក្ឧតតមរទសរដឌមស្រនតី រៅរបរទស 

បារាាំងរៅរក្សួងរសដឌកិ្ចចនិងហិរញ្ដ វតា ុ

 រធវើសាំរណើ រោលការណ៍ថវកិាសរមាបរ់រៀបចាំទទួលគ្ណៈរបតិភូចូលរមួកិ្ចចសិកាា សាលារបចាំ 

តាំបនរ់ៅក្មពុជាពីលថៃទី១៦ ដល់១៨ ខែមថុិនា ឆ្ន ាំ២០១៤ រៅទីសតីការគ្ណៈរដឌមស្រនតី។ 

 

២- ថវកិាជាំនួយៈ 

 បានររៀបចាំទូទតរ់បាក្រ់បៀវតសជូនមស្រនតីជាំនួយការបរចចក្រទស (Contract Staff) សរមាប់         

ខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៤ ររកាមគ្ររមាងមូលនិធិសក្ល SSF។ 

 បានររៀបចាំរបាយការណ៍របចាំខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៤ ដូចជា បញ្ជ ីរបឡា (Cash book), របាយ 
ការណ៍រផាៀងផ្ទា តធ់នាោរ (Bank reconcile), តារាងរាបស់ាចរ់បាក្ ់ (Cash count sheet), 
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បញ្ជ ីររជជរទយយ (Petty cash book), របាយការណ៍រផាៀងផ្ទា តប់ញ្ជ ីររជជរទយយ (Petty  cash 
reconcile)។ 

 បានររៀបចាំលិែិតជូនដាំណឹងដល់ PR/NCHADS សតីការររជើសររ ើសអនក្របើក្បរ សាំរាបប់ាំររ ើការ 

ង្ហររៅ អ.ជ.ប.ជ.អ ររកាមគ្ររមាងមូលនិធិសក្លSSF។ 

 បាននិងក្ាំពុងររៀបចាំគ្ររមាងផគតផ់គង ់(PSM Plan) ររកាមគ្ររមាងមូលនិធិសក្ល SSF ជាំហាន 

ទី០២ ពីឆ្ន ាំ ២០១៤ ដល់ ២០១៥ សរមាបផ់តល់ជូនរៅ PR/NCHDS។ 

 បានររៀបចាំរធវើការផសពវផាយសតីពីការររជើសររ ើសទីរបឹក្ាបរចចក្រទសខផនក្Website, IT, Advisor 

on MARPs, IEC Material Consultant រលើសារពតម៌ានចាំនួន ០២ សរមាបប់ាំរពញការង្ហរ 

រៅអ.ជ.ប.ជ.អ។ 

 បាននិងក្ាំពុងសហការជាមយួការោិល័យផគតផ់គង ់ និងរគ្បរ់គ្ងរទពយសមបតតិរដឌ ក្នុងការររៀបចាំ 

Fixed Asset Register ររកាមគ្ររមាងមូលនិធិសក្ល SSF។ 

 តាមោនការឯក្ភាពរលើសាំរណើ សុាំការឯក្ភាពរលើរបាយការណ៍ររជើសររ ើសជាំនួយការបរចចក្រទស

រដឌបាល-ហិរញ្ដ វតាុពីសាំណាក្ ់PR/NCHADS។ 

 សរមបសរមួលនិងររៀបចាំសិកាា សាលាជូននាយក្ោឌ នPCSររកាមគ្ររមាងមូលនិធិសក្លតាម 

បណាត រែតតដូចជា រែតតរពះសីហនុ ក្ាំពងស់ពឺ ក្ាំពងធ់ាំ និងតាខក្វ។ 

 បុរររបទនថវកិាសាំរាបក់ារចុះ Supervision តាមបណាត រែតតរបស់នាយក្ោឌ ន PMER និង 

PCS ររកាមគ្ររមាងមូលនិធិសក្ល 

 ររៀបចាំរបាយការណ៍រតីមាសទី០១ ររកាមគ្ររមាងមូលនិធិសក្លក្នុងឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 ររៀបចាំបាំរពញឯក្សារ Assessment សរមាបផ់តល់ជូនរៅ PR-NCHADS។ 

 សរមបសរមួលការង្ហរ Assessment ជាមយួ PR-NCHADS ពីលថៃទី ២២-២៣ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ

២០១៤រៅ អ.ជ.ប.ជ.អ។ 
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 សរមបសរមួលការង្ហរជាមយួ GFA ក្នុងការរតួតពិនិតយការចាំណាយពីខែមក្រា-មនីា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

ររកាមគ្ររមាងមូលនិធិសក្ល។ 

 ររៀបចាំចុះអនុសារណៈរោគ្យល់ជាមយួការោិល័យទទួលជាំនួយបនត(SSR) ចាំនួន ០៤។ 

 ចូលរមួរបជុាំជាមយួរកុ្មរគ្បរ់គ្ងគ្ររមាងមូលនិធិសក្លរបចាំខែរមសា និងឧសភា។  

 បានររៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតាុររកាមគ្ររមាងមូលនិធិសក្ល SSF សរមាបរ់តីមាសទី១ 

PUDR ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 បានររៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតាុររកាមគ្ររមាងមូលនិធិសក្ល SSF សរមាបខ់ែរមសា 

ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 ររៀបចាំដាំរណើ រការររជើសររ ើសទីរបឹក្ាបរចចក្រទសខាងខផនក្ IT ។ 
 

ែ. ការង្ហររដឌបាល និង បុគ្គលិក្ 

 ររៀបចាំលិែិតបញ្ជ របសក្ក្មម ថវកិាជាតិ ចាំនួន ៤២ 

 ររៀបចាំលិែិតបញ្ជ របសក្ក្មមថវកិាជាំនួយ ចាំនួន ២៥ 
 ររៀបចាំសាលរបជុាំរអាយនាយក្ោឌ នទាំងអស់ និងថ្នន ក្ដឹ់ក្នាាំរបជុាំ បានចាំនួន ១២ ដង 
 រធវើលិែិតរចញ៤៦ លិែិត និងលិែិតចូលចាំនួន ៣២លិែិត 

 

២-៧-ខផនការសក្មមភាព និង ទិសរៅសរមាបខ់ែមថុិនា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

២-៧-១- នាយរោា នផផនការ តាម្ោន វាយរម្ម្ល និងរស្លវរជាវ 

 មររៀម្មរៀបចំសិកាា សាលាសតីពីការររៀបចាំខផនការយុទធសាស្រសតសូនយបីសាំរាបស់មាជិក្អាជាញ ធរជាតិ

របយុទធនឹងជាំងឺរអដស៍ថ្នន ក្ជ់ាតិ។ 

 មររៀម្មរៀបចំសិកាា សាលាសតីពីការររៀបចាំខផនការយុទធសាស្រសតសូនយបីសាំរាបស់មាជិក្អាជាញ ធរជាតិ

របយុទធនឹងជាំងឺរអដស៍ថ្នន ក្រ់រកាមជាតិ។ 
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 បនតររៀបចាំរបាយការណ៍ទូលំទូលាយ និងពហុវស័ិយ មឆលើយរបមៅនឹងមម្មរាគមអដស៍ និងជំងឺ  

មអដស៍ឆមាសទី១ ឆ្ន ២ំ០១៤ បនាា បពី់បានទាំនាក្ទ់ាំនងជាមយួ រក្សួង-រែតត ទក្ទ់ងនឹងរបាយ 

ការណ៍របចាំរតីមាសទី១ ចាំរ ះសាា បន័ខដលពុាំទនរ់ផញើមក្អាជាញ ធរជាតិរបយុទធនឹងជាំងឺមអដស៍។ 

 បនតការង្ហរ GARP ទក្ទ់ងការរឆលើយបាំភលរឺៅសាំណួរខដលរតូវបានសួររោយរកុ្មការង្ហរ GARP 

រៅ GENEVA ។ 

 ររៀបចាំការវភិាគ្សាា នភាពការរឆលើយតបការរាលោលរមររាគ្រអដស៍និងជាំងឺរអដស៍និងការររៀបចាំ

ខផនការយុទធសាស្រសតអភវិឌ្ណនជ៍ាតិទូលាំទូលាយនិងពហុវស័ិយរឆលើយតបការរាលោលរមររាគ្ 

រអដស៍និងជាំងឺរអដស៍រលើក្ទី៤។ 

 ររតៀមររៀបចាំខផនការវគ្គបណតុ ះបណាត លសាំរាបខ់ែក្ក្ាោ ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 ររតៀមររៀបចាំរបាះពុមពផាយឯក្សារ NASA4 ។ 

២-៧-២- នាយរោា ន ទារទ់ង និងចលនារបភព្នធាន 

 ចុះអភបិាលការង្ហររអដស៍រៅថ្នន ក្រ់ែតត 

 ររៀបចាំខផនការជាមយួថ្នន ក្រ់ែតត រដើមបរីរៀបចាំឲ្មានកិ្ចារបជុាំជារទៀង ទតជ់ាមយួគ្ណះក្មាម ធិការ 

រអដស៍ឃុាំ-សង្ហា ត ់លនរែតតរ ធិសាត ់បាតដ់ាំបង  រពះវហិារ ឧតតរមានជយ័ រពះសីហនុ និង 

រកាះកុ្ង។ 

 ររៀបចាំរបជុាំរកុ្មរបឹក្ារោលនរោបាយលន អ ជ ប ជ អ។ 
 

 

២-៧-៣- នាយរោា ន បងាា រ ផថ្ទា ំនិងគរំទ 

 ររតៀមររៀបចាំកិ្ចចរបជុាំឆមាសទក្ទ់ងនឹងការង្ហរបរោិកាសអាំរណាយផល 

 ររតៀមររៀបចាំវគ្គបណតុ ះបណាត លសាំរាបអ់នក្សារពត័ម៌ានអាជីព 

 ររតៀមររៀបចាំកិ្ចចរបជុាំតុមូលពិភាក្ាពីការង្ហរទក្ទ់ងរកុ្មរបឈមមុែែពស់ 
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 ររតៀមររៀបចាំកិ្ចចរបជុាំសាំរបសាំរលួរបចាំរតីមាសថ្នន ក្រ់សុក្ទក្ទ់ងការង្ហរបរោិកាសអាំរណាយ 

ផល។ 

 ររតៀមររៀបចាំកិ្ចចរបជុាំសាំរបសាំរលួរបចាំរតីមាសថ្នន ក្ឃុ់ាំទក្ទ់ងការង្ហរបរោិកាសអាំរណាយ 

ផល។ 

 ររតៀមចូលរមួជារគូ្ឧរទាសសាំរាបវ់គ្គបណតុ ះបណាត លសតីពី MPCI ជាមយួអងគការ HACC 

 
 

២-៧-៤- នាយរោា ន រដឌបាល និងហិរញ្ដ វតា ុ

 ពិនិតយ និងអនុវតតតាមអនុសាសនស៍វនក្មម PR/NCHADS និងGFA 

 ររតៀមររៀបចាំរធវើខផនការថវកិាជាតិរបចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 

 បនតអនុវតតការង្ហររបចាំលថៃរលើកិ្ចចការរដឌបាល និងហិរញ្ដ វតាុរបស់អាជាញ ធរជារតិយុទធនឹងជាំងឺរអដស៍ 

 បនតកិ្ចចសហការ និងសរមបសរមួលជាមយួបណាត នាយក្ោឌ នជាំនាញទាំងបីរដើមបជីរមុញនិង

ពរងឹងការង្ហររបស់អាជាញ ធរជារតិយុទធនឹងជាំងឺរអដស៍ឱ្យកានខ់តរបរសើ៕ 

 ររតៀមចូលរមួការង្ហរររៀបចាំរបជុាំសិកាា សាលាថ្នន ក្ត់ាំបនរ់បស់មូលនិធិសាក្ល ខដលនឹងរបរពឹតត  

រៅរៅលថៃទី ១៦-១៨ ខែ មថុិនា ឆ្ន ាំ ២០១៤ ។ 

 ររតៀមររៀបចាំោក្រ់បក្ាភាពក្មពុជា ក្នុងការររៀបចាំររតៀមរធវើជាមាច ស់ផាះ លនកិ្ចចរបជុាំរបចាំតាំបន់  

អាសីុ-ប៉ាសីុហវិក្ (ICAAPR ) សរមាបឆ់្ន ាំ ២០១៧ ។ 

--------------------------------------------------- 


