ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3
របាយការណ៍

នៃកិច្ចប្រជុុំថ្នាក់ដឹកន ុំ អាជ្ញាធរជ្ញតិប្រយុទ្ធៃឹងជុំងឺអេដស៍

អអដស៍

នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤ នវលាន ៉ោ ង ០៨:៣០ នាទីរពឹក នៅអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺ
បាននរៀបចាំកិចចរបជុំមួយ

នរោមអធិបតីភាព

ឯកឧតតម អអៀង មូលី

អបសកកមមពិអសស និង ជ្ញរបធានអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ ។

អទសរដឋមន្រនតី ទទួល

សមាសភាពចូលរួម កនុងកិចចរបជុំអនេះមាន ៖ ឯកឧតតម អោកជំទាវ ជ្ញអនុរបធានអាជ្ញាធរជ្ញតិ

របយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ ឯកឧតតម អោក អោករសី ជ្ញអគ្គអលខាធិការ អគ្គអលខាធិការរង និង ជ្ញ
នាយកដ្ឋឋនទាំងអស់ ។
អវតតមាន

១. ឯកឧត្តមនវជ្ជ. ជា សាំអាន
២. ឯកឧត្តម

របធាន

អនុរបធានអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍

ឡឹម អពរជពិសី

ទីរបឹកាអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍

អោលបំណងននកិចចរបជុំអនេះមាន៖

១-របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបចំខែ របស់អគ្គអលខាធិការដ្ឋឋន

២-ដំអណើរននកាអរៀបចំឯកសារទសសទានគ្ំអោងមូលនិធិសាកល (Concept Note for GFATM 2015-1017)
៣-ការអរៀបចំខផនការអបសកកមម សំោប់អាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ ២០១៤
៤-ការអរៀបចំខផនការការងារលំអិតននគ្ំអោងខដលអរបើរបាស់ថវ ិកាជ្ញតិ ២០១៥
៥-អសចកតីអផសងៗ

ជាកិចចចាប់នផតើម ឯកឧតតមរបធាន

នរបសាសន៍ស្វាគមន៍ ដល់ថ្ននក់ដឹកនាំ និង មន្រនតីទាំងអស់

អដ្ឋយបានបញ្ជ
ា ក់ពីទឹកចិតត កនុងនាមជ្ញរបធានដឹកនាំ និង ការតំងចិតតអដើមបីដឹកនាំអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធ
នឹងជំងឺអអដស៍ ឲ្យដំអណើរការអៅបានរបអសើរ និង មានរបសិទធភាព ។

១- របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបចំខែ របស់អគ្គអលខាធិការដ្ឋឋន
(អដ្ឋយឯកឧតតម អគ្គអលខាធិការ) ៖
ការសរមបសរមួលទូអៅ


នាយកដ្ឋឋនខផនកាតរ រតួតពិនិតយ វាយតំនល និង រសាវរជ្ញវ បានអរៀបចំវគ្គ
ចំនួន ០២ គ្ឺអែតតរពេះសីហនុ និង អែតតអសៀមោប ។




បានអរៀបចំកិចចរបជុំរកុមរបឈម អៅអែតតអសៀមោប

នាយកដ្ឋឋនបងាារ ខថទាំ និង ោំរទ បានអរៀបចំកិចចរបជុំ OVC អៅអែតតកំពង់ចម
1

បណុ ត េះបណ្ត
ត ល

បានបញ្ូ ា នមន្រនតីជំនាញ ចូលរួមកិចចរបជុំជ្ញមួយអងគការ HACC អៅអែតតមណឌលគ្ីរ ី



នថៃទី ១៩ ខែ សីហា ឆ្នំ២០១៤ នឹងអរៀបចំកិចចរបជុំ សតអ
ី ំពីឥរ ិយាបថរបឈម



របស់យវុ ជនកមពុជ្ញ អៅអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ ។

បានអធវើការសរមបសរមូលថវ ិការមូលនិធិសកល ជ្ញអរៀងោល់នថៃ



ែកខាន មិនបានអរៀបចំវគ្គបណុ ត េះបណ្ត
ត លចំនួន ០២ គ្ឺអៅអែតតបាត់ដំបង



អោធិ៍សាត់ (PCS) ។

នឹងជំងឺអអដស៍

(PMER) និង អែតត

២- ដំអណើរននកាអរៀបចំឯកសារទសសទានគ្ំអោងមូលនិធិសាកលConcept
(
Note for GFATM 2015-1017)
(នលើកន



ើងនោយ ឯកឧត្តម នវជ្ជ. ទា ផលា )

បានអរៀបចំការរគ្ប់រគ្ងរថយនតឲ្យរតូវរតឹម អៅនឹងនិតិវ ិធីមូលនិធិសកល

កនុងឆ្នំ ២០១៤-២០១៥ មូលនិធិសាកល បានអនុមតិថវ ិកាចំនួន ៧៥ ោនដុោល អលើវ ិស័យអអដស៍
។ ខតអៅនថៃទី១៤ ខែកកាដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៤ មូលនិធិសាកល បានអចញលិែិតអដើមបីកាត់បនថយថវ ិកា



( Budget Cut ) អៅកមពុជ្ញ ។

អៅនថៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នំ២០១៤ បានអរៀបចំកិចចរបជុំមួយ អដើមបីជខជកោនពីការ កាត់បនថយថវ ិកា
មូលលិធិសកល ។




អវីខដលមិនអាចែវេះបាន គ្ឺថ្ននំពនាជីវ ិត

សាថនភាពរបស់ថវ ិកាមូលលិធិសកលជួបនូវការលំបាក

ោរពិភាកា

ឯឧតតមអវជា. មាន ឈីវុន របធានមជឈមណឌលជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ អសើរខសបក និង កាមអោគ្
បានអលើកអឡើងទាក់ទងនឹងថវ ិកាមូលលិធិសកល ខដលបចចុបបននអៅកមពុជ្ញមានការបេះពយុេះថវ ិកា
មូលលិធិសកល អៅទូទាំងពិភពអោក ពុំមានខតកមពុជ្ញអយើងអទ គ្ឹអដ្ឋយសារៈ






មានវ ិបតតិអសដឋកិចចពិភពអោក

ការជួបរបទេះនូវពយុេះថវ ិកាអនេះ រតូវបានអគ្ពិចរណ្តពីបោាសាថនភាពននការបងាារ
អអដស៍ និង ជំងឺអអដស៍អៅកមពុជ្ញ

អមអោគ្

អយើងរតូវគ្ិតថ្ន ការអរបើរបាស់ថវ ិកាឲ្យអស់តិច ខតពរងីងការងារឲ្យបានអរចើន(ធំ) ពិអសស
រតូវអរបើធនធានខដលមានកំរ ិត និង ចំអោលអៅ ។



ថវ ិកាខដលរតូវបានរ ិតតបិតអនេះ រតូវពិចរណ្តនូវសកមមភាពណ្តខដលមិនអាចកាត់បាន

អហើយសកមមភាពខដលអាចកាត់បាន រតូវកាត់អចញ។ (ពិអសសថ្ននំពនាជីវ ិត រតូវទុក ខដល
រតូវការថវ ិកា ០៨ោនដុោល បូកទាំងនថលដឹកជញ្ូ ា នអទៀតអនាេះ អយើងរតូវការថវ ិកាជ្ញង
១១ោនដុោល) ។


រតូវកាត់បនថយជ្ញបអណតើរៗ នូវការអធវើអតសឈាមរកអមអោគ្អអដស៍ អដ្ឋយខបបអៅរកការ

អធវើអតសឈាមរកអមអោគ្អងដស៍អៅតមតំបន់ខដលមានហានិភ័យែពស់ (High Risk) វ ិញ ។

2

អសនស
ើ ម
ុំ ន្រនតីអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ ចូលរួមកិចចរបជុំពិភាកា សតព
ី ីការរសាវរជ្ញវ



រកទិននន័យការអធវើអតសឈាម រកអមអោគ្អអដស៍ អរៀងោល់ពីរសបាតហ៍មតង អៅមជឈមណឌល
ជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ អសើរខសបក និង កាមអោគ្ ។

ឯកឧតតមអទសរដឋមន្រនតី មានអនុសាសន៍ថ្ន ៖


អបើជួបនូវពយុេះថវ ិកាមូលនិធិសាកលដូចអនេះ អយើងរតូវខកសំរល
ួ នូវយុទធសាន្រសតមួយចំនួន
អដើមបីរកធនធាន ។



័ អដើមបីអរបើរបាស់
រកុមការងារបអចចកអទស រតូវែិតែំរបមូលទិននន័យកនុងចំអណ្តមយុវវយ

យុទធសាន្រសត ពី២០% អៅវាយ ៨០% វ ិញ (តមរបសាសន៍របស់ ឯកឧតតម មាន ឈីវន
ុ )។


រតូវគ្ិតពីឥឡវអៅ
អតើថវ ិកាជ្ញតិ អាចអរបើរបាស់បានអវីែលេះ អៅអពលខដលថវ ិកាជំនួយ
ូ
អនតរជ្ញតិ អស់ថវ ិកា ។



អដើមបីទប់សាាត់ការបងាារអមអៅគ្អអដស៍ អាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ បានអធវើសអំ ណើរ
អៅ រកសួងអសដឋកិចច និង ហិរញ្ញវតថុ អដើមបីទិញអរសាមអនាម័យ ។

៣-ការអរៀបចំខផនការអបសកកមម សំោប់អាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ ២០១៤
( អោក ឈឹម ឃិនដ្ឋអរត )


រកសួងអសដឋកិចច និង ហិរញ្ញវតថុ បានអចញអនុរកិតយ សតព
ី ីរបាក់អបសកកមមអៅកនុង និង

អរៅរបអទស សរមាប់រដឋបាលថ្ននក់ជ្ញតិ និង ថ្ននក់អរកាមជ្ញតិ ខដលអនុរកឹតយអនេះ មាន ០៦
ជំពូក និង ២៣មារត។


អនុរកឹតយអនេះ

បានអនុញ្ជញតឲ្យមន្រនតីកិចចសនា ជំនួយការ និង

រកបែ័ណឌចុេះអបសកកមមខដរ ។


ទីរបឹកា ខដលពុំមាន

ទាក់ទងនឹងមន្រនតីអខណតត ែាុំបានអៅទំនាក់ទំនងជ្ញមួយរកសួងអសដឋកិចច និង ហិរញ្ញវតថុ
រួចអហើយ រកសួងក៏បានអឆលើយតបមកវ ិញថ្ន នឹងអរៀបចំរបកាសមួយអទៀត
បោាអនេះ ។



ទាក់ទងនឹង

ចំអោេះអនុរកឹតយថមីអនេះ គ្ឺអបើកទូោយ អដ្ឋយផតលថ
់ វ ិកាមុន អពលចុេះអបសសកមម
(អបសសកមមអរៅរបអទស) ។



មន្រនតីខដលរតូវចុេះអបសសកមម ពីមុនមាន៦១នាក់ ខតឥឡវអកើ
នដល់ ៨៥នាក់ និងថវ ិកាក៏
ូ
អកើនអឡើងខដរ ។

ិ ជ្ញតិ ២០១៥
៤-ការអរៀបចំខផនការការងារលំអិតននគ្ំអោងខដលអរបើរបាស់ថវកា
(នលាក ឈឹម ឃិនោនរ ៉ោត្)




ថវ ិកាឆ្នំ២០១៤: ៥,១៩៤.៤០ ោនអរៀល

ថវ ិកាឆ្នំ២០១៥: ៨.៩២២,៥៥ោនអរៀល (អកើនអឡើង ៧៥%)

លទធផលននកិចចរបជុំនថៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នំ ២០១៤ អៅរកសួងអសដឋកិចច និង ហិរញ្ញវតថុ
 កិចចសនាអធវើអវីឲ្យសំអរច អៅតមសូវចនាករ ខដលបានកំណត់

 បានអធវើការខកសំរល
ួ អឡើងវ ិញ នូវអោលការណ៍អសនរើ សុថ
ំ វ ិកា ពីជ្ញង ០៧ោន់ោន
អរៀល អៅជ្ញង ០៨ោន់ោនអរៀលវ ិញ ។
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ឯកឧតតមអទសរដឋមន្រនតី មានអនុសាសន៍ថ្ន ៖


នាយកដ្ឋឋននីមួយៗ រតូវបានអរៀបចំអបសសកមម ឲ្យបានរតឹមរតូវ សមរសប និង

ចាស់ោស់ (មិនឲ្យអលើសពី១០នថៃ) និង មិនឲ្យជ្ញន់ជ្ញមួយនឹងអបសកកមមថវ ិកាជំនួយ ។
អនកមិនមកអធវើការ រតូវមានវ ិធានការណ៍ និង មិនឲ្យអបសកកមមអឡើយ។


មន្រនតីខដលចុេះអបសកកមម អពលរតឡប់មកវ ិញ រតូវមានរបាយការណ៍ អតថបទ និង រូបភាពពី
សកមមភាពខដលែលួនចុេះអធវើការងារ អហើយរតូវបញ្ូ ា នអៅឲ្យមន្រនតីទទួលបនទុកអគ្ហទំព័រ



( Website ) អដើមបីបអងាាេះកនុងអគ្ហទំព័រ ។

នាយកដ្ឋឋននីមួយៗ រតូវអធវើបញ្ាវី តតមានឲ្យបានអទៀងទាត់ និង រតឹមរតូវ

។ ចំអោេះអនក

អវតតមាន រតូវោយការណ៍ និង មានវ ិធានការ វ ិន័យអៅតមចាប់លកខ័នតិកៈមន្រនតីោជការ
សុវី ិល ។


អគ្គអលខាធិការ រតូវអធវើការងារអនេះ ជ្ញមួយនាយកដ្ឋឋន ឲ្យបានតឹងរឹងបំផុត ចំអោេះមន្រនតី
ោជការ អវតតមាន មិនមកអធវើការងារ ។







ចំអោេះថវ ិកាជ្ញតិឆ្នំ ២០១៥ រតូវបអងាើតរកុមការងារមួយ អដើមបីកំណត់សវូ ចនាករ និង
សកមមភាពការងារជ្ញក់ខសតង សរមាប់ការោរថវ ិកាជ្ញតិកុ ងឆ្
ន
ន ំ ២០១៥ ។

នាយកដ្ឋឋននីមួយៗ រតូវអរៀបចំអតថបទ និង រូបភាពពីសកមមភាពរបស់ែួ ន
ល ខដលបានអធវើ
អដើមបីបញ្ូ ា លព័ត៍មានទាំងអនេះ អៅអគ្ហទំព័រអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ ។
អងគរបជុំបានសអរមចយកអឈាមេះអគ្ហទំព័រអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍

www.naaa.gov.kh ឬ www.cambodia-aids.gov.kh អដើមបីអសនរើ សុអំ ៅរកសួងនរបសណីយ៍ និង
ោរពិភាកា


ទូរគ្មនាគ្មន៍ កមពុជ្ញ។

ឯឧតតមអវជា. សុីម គ្ីមខសន អនុរបធានអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ បានមានរបសាសន៍
 អបើដូរអឈាមេះអគ្ហទំព័ររបស់អាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍

វាបេះោល់ដល់អតិថិជនរបស់អយើង ដូចអនេះ រតូវអធវើអសចកតីជូនដំណឹងដល់
របស់អយើងឲ្យបានរគ្ប់ ។

អតិថិជន

 អគ្គអលខាធិការដ្ឋឋន រតូវពិនិតយអមើលអងគការសកមម អដើមបីផតលអ់ មដ្ឋយ ។

 ឯឧតតមអវជា. ខតង គ្នធី អគ្គអលខាធិការ បានមានរបសាសន៍ថ្ន ៖
 រគ្ប់នាយកដ្ឋឋនខដលមានសកមមភាពការងារ

រតូវភាាប់មកជ្ញមួយនូវរបាយការណ៍

អតតបទ និងរូបភាព អដើមបីបញ្ូ ច លអៅកនុងអគ្ហរទំព័រ។

 ឯឧតតមអវជា. ទា ផោល អនុរបធានអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ បានមានរបសាសន៍ថ្ន ៖
 គ្ណៈកមាមធិការរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍អែតតអកាេះកុង

បានអសនរើ សុឲ្
ំ យមានការរបជុំមួយ

អៅរបអទសនថ អដើមបីពិនិតយអមើលសាថនភាព និង តមដ្ឋនការខថទាំ និង បងាារការចមលង
អមអោគ្អអដស៍អលើរបជ្ញជនចល័ត ឬ របជ្ញពលរដឋខែមរអៅកនុងរពេះោជ្ញណ្តចរកនថ ។

 អោកជំទាវ សុឹម អែងខាំអនុរបធានអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ បានមានរបសាសន៍ថ្ន ៖
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 អសនឲ្
ើ យអរតៀមអរៀបចំសកា
ិ ខ សាោ សតព
ី ី អយនឌ្័រ ។
 អសនស
ើ ឲ្
ុំ យបុរសៗ ចូលរួមសរសាក់រសសាំផង ។

 ឯឧតតមអវជា. អឹង វុទធី អនុរបធានអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ បានមានរបសាសន៍ថ្ន៖

 ការតត់នថយថវ ិកាមូលនិធិសាកលអនេះ គ្ួរខតអលើករបធានបទអនេះ អៅដ្ឋក់អៅកនុង
កិចចរបជុំ រកុមរបឹកាអោលនអយាបាយ ។

ឯកឧតតមអទសរដឋមន្រនតី មានអនុសាសន៍ថ្ន ៖

 យុទធសាន្រសតរបស់កមពុជ្ញអយើងរតូវតរមង់អឆ្ពេះអៅរកអោលអៅ ៣សូនយ តមការចងអុលបងាាញរបស់

អងគការសហរបជ្ញជ្ញតិ អដ្ឋយយករកុមរបជ្ញពលរដឋ ខដលរងផលបេះោល់ ជ្ញកមមវតថុចមបង ននការ
របយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ ។

 ជ្ញមួយោនអនាេះ រតូវរបុងរបយ័តន ចំអោេះការវ ិលមកវ ិញននអមអោគ្អអដស៍( រលកទី២ ខដលអាចធៃន់ធៃរ
ជ្ញង រលកទី១កនលងអៅ ) ។

 អរតៀមលកខណៈចំអោេះការកាត់បនថយជំនួយពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ ដូចជ្ញមូលនិធិសាកលជ្ញអដើម ។

 ការអរបើរបាស់ថវ ិកាជ្ញតិ រតូវអធវើឲ្យបានតមរអបៀបថវ ិកាតមកមមវ ិធី( Program Based Budget ) ។
 របាក់អបសកកមម តមអនុរកឹតយថមី

 របាក់ Incentive របស់មូលនិធិសាកល រតូវែិតែំបំអពញខបបបទ អធវើរបាយការណ៍ឲ្យបានរតឹមរតូវ
អដើមបីអបើករបាក់អនេះឲ្យបានឆ្ប់ ។

 អរតៀមអរៀបចំកិចចរបជុំរកុមរបឹកាអោលនអយាបាយអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍
 អរតៀមអរៀបចំរបារពវទិវា ០១ ធនូ ឆ្នំ ២០១៤

 អគ្គអលខាធិការដ្ឋឋន អរៀបចំរកុមការងារដឹកនាំអរៀបចំចងរកងឯកសារ សរមាប់សននិសទ
ី អអដស៍ អៅ
របអទសអូន្រសាតលី សំោប់ទុកជ្ញឯកសារ អរៀនសូរត ខសវងយល់ និង អរៀបចំអៅជ្ញភាសាខែមរ ។

 រតូវែិតែំអរបើរបាស់ Website ឲ្យបានទូលទ
ំ ូោយ ផសពវផាយឯកសារអប់រ ំ អដ្ឋយអរបើតម Email

បញ្ចប់នូវកិចចរបជុំ នៅនវលាន ៉ោ ង ១១:៣០នាទី នាថ្ងៃខែ ឆ្នាំដខដល របកបនោយបរ ិយាោស ស្វមគគីភាព
និង ទទួលែុសរត្ូវែពស់ ៕

នថៃទី ១៨ ខែ សីហា ឆ្នំ២០១៤
អគ្គអលខាធិការ

ឯកឧត្តមវេជ្ជ តត្ង គន្ធី
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