ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3
របាយការណ៍

នៃកិច្ចប្រជុុំថ្នាក់ដឹកន ុំ អាជ្ញាធរជ្ញតិប្រយុទ្ធៃឹងជុំងឺអេដស៍
នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញដ ឆ្នាំ ២០១៤ នវលាន ៉ោ ង ០៩:០០ នាទីរពឹក នៅអាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍

បាននរៀបចាំកិច្ចរបជុំមួយ នរោមេធិបតីភាព ឯកឧតតម អេៀង មូលី អទសរដឌមន្រនតី ទទួលអបសកកមមពិអសស និង
ជ្ញរបធានអាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ ។

សមាសភាពច្ូលរួម កនុងកិច្ចរបជុំអនេះមាន ៖ ឯកឧតតម អោកជំទាវ ជ្ញេនុរបធានអាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹង

ជំងឺអេដស៍ ឯកឧតតម អោក អោករសី ជ្ញេគ្គអលខាធិការ េគ្គអលខាធិការរង និង ជ្ញរបធាននាយកដ្ឋឌន
ទាំងេស់ ។

េវតតមាន

១.ឯកឧត្តមនវជ្ជ.

២.ឯកឧតតមអវជជ.

ម៉ម ប៊ុនអេង
េ៊ុក វឌ្ណនា

េនុរបធានទី១អាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍
ទីរបឹកាអាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍

អោលបំណងននកិច្ចរបជុំអនេះមាន ៖






របាយការណ៍វឌ្ណនភាពរបចំខែ របស់េគ្គអលខាធិការដ្ឋឌន

របាយការណ៍ សតព
ី ីការអរតៀមអរៀបច្ំអធវើមាចស់ផទេះ ICAAP13 អៅឆ្នំ ២០១៧
ិ មូលនិធិសកល
របាយោរណ៍ោរអនុវត្តកមមវធី

របាយការណ៍ សតព
ី ីការនរត្ៀមនរៀបចាំកិច្ចរបជុំអោលនអោបាយ និង អរៀបច្ំទិវា ០១ ធនូ ឆ្នំ ២០១៤
អសច្កតីអផេងៗ

ជាកិចចចាប់នផតើម ឯកឧតតមរបធាន

នរបសាសន៍ស្វវគមន៍ ដល់ថ្ននក់ដឹកនាំ និង មន្រនតីទាំងេស់ អដ្ឋយ

បានបញ្ញ
ជ ក់ពីទឹកច្ិតត កនុងនាមជ្ញរបធានដឹកនាំ និង ការតំងច្ិតតអដើមបីដឹកនាំអាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍
ឲ្យដំអណើរការអៅបានរបអសើរ និង មានរបសិទធភាព ។

១- របាយការណ៍វឌ្ណនភាពរបចំខែ របស់េគ្គអលខាធិការដ្ឋឌន
(អដ្ឋយឯកឧតតម េគ្គអលខាធិការ) ៖
១.១- ការសរមបសរមួលទូអៅ


ច្ូលរួមការផេពវផាយខផនការយុទធសាន្រសតជ្ញតិរបស់រកសួងខផនការ



អធវើបច្បុននភាពពីសាានភាពជំងឺេះអេដស៏ដល់យវុ ជនសមរគ្័ច្ិតត
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ច្ូលរួមកិច្ចរបជុំថ្ននក់តំបន់អៅរបអទសនថទាក់ទងនិងបព្ហាច្ំណាករសុក ADB
ច្ូលរួមផេពវផាយពីបញ្ញ
ា អេដស៏ដល់បណា
ត ញព៌តមាន ( ខាណា )

ច្ូលរួមដឹកនាំការសំរបសំរល
ួ បញ្ញ
ា រកុមបុរសរសោញ់បុរស (ភនំអពញ/អសៀមរាប )
របជុំរម
ួ របចំខែមន្រនតីកុ ងេគ្គ
ន
អលខាធិការដ្ឋឌន និង រកុមរគ្ប់រគ្ងជំនួយ

របជុំសរំ បសំរល
ួ ជ្ញមួយេងកការ KHANA និង PSK ពីកិច្ចសេការអៅមុែ
របជុំសរំ បសំរល
ួ ជ្ញមួយបណា
ត ញច្តុមុែ និង សាមតេគល
ឺ
របជុំសរំ បសំរល
ួ ជ្ញមួយេងកការ FHI និង One World

១.២-ោរងារនាយកដ្ឋាន

នាយកដ្ឋាន ខផនការ, រតួតពិនិតយ វាយតនមល និងរសាវរជ្ញវPMER
(
)
អៅកនុងខែកញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤អនេះ នាយកដ្ឋឌនខផនការ រតួតពិនិតយ វាយតនមល និង រសាវរជ្ញវ (PMERD)

បានេនុវតត និង សអរមច្ការងារមួយច្ំនួន ដូច្ខាងអរកាម ៖

១-ការអរៀបច្ំគ្អរមាងខផនការយុទធសាន្រសតជ្ញតិទូលំទូោយ និង
អេដស៍ និង ជំងឺអេដស៍អលើកទី៤ ឆ្នំ២០១៦-២០២០NSPIV)
(




ិ ័យអ្លើយតបការរាលដ្ឋលអមអរាគ្
ពេុវស

បានអរៀបលិែិតអផញើអៅសាាប័នព្ហក់ព័នធ អសនស
ើ ស
ុំ មាសភាពជំនាញច្ូលរួមជ្ញសមាជិករកុមការងារ
សនូល NSPIV និង បានអរៀបច្ំអសច្កតីរព្ហងលិែិតបងាគប់ការ សំរាប់រកុមការងារសនូល NSPIV ។
អសច្កតីរព្ហងអនេះ

បាន្លងកាត់ការរបជុំជ្ញមួយរកុមការងារបអច្ចកអទសពិនិតយ

និង ខកសរមួល

សមាសភាព និង ខផនការសកមមភាពលំេិត អដើមបីអសនស
ើ អុំ ោបល់ ពីឯកឧតតមរបធាន ។


ការអរជើសអរ ើសទីរបឹកាបអច្ចកអទស

ពុំទាន់រច្
ួ រាល់អទ

អដ្ឋយសារច្ំនួនេនកដ្ឋក់ព្ហកយសំរាប់មុែ

ដំខណងទីរបឹកាបអច្ចកអទសេនតរជ្ញតិ ពុំរគ្ប់ច្ំនួនតមអោលការណ៍លទធកមម ខដលទាមទារអអាយ
អធវើការផេពវផាយអ
1.

ង
ើ វ ិញ អៅតមរបភពសំខាន់ៗ ។

ពិភាកាជ្ញមួយ និង Steering Committee

2. បានអធវើការងារជ្ញមួយ GFA និង PR-NCHADS អដើមបីខកសរមួលអៅអលើតរមូវការថវ ិកា
3. បានអធវើការផេពវផាយអ


ង
ើ វ ិញ តមរបភព Devex។

អធវើលែ
ិ ិតអៅ PR-NCHADS អសនស
ើ ថ
ុំ វ ិកាសរមាប់អធវើការងារ ខតមិនទាន់បានអ្លើយតបមកវ ិញ ។

២-ការងារអរៀបច្ំរបាយការណ៍GARPR ព្ហក់កណា
ត លឆ្នំ ២០១៤


អដ្ឋយមានការផ្លលស់បូ រអពលអវោ
ត
កនុងការអរៀបច្ំរបាយការណ៍ សំរាប់អផញើជូនេងគការសេរបជ្ញជ្ញតិ
ខដលរតូវរាយការណ៍ជ្ញអរៀងរាល់ឆ្នំ និង អរៀងរាល់៦ខែមតង សរមាប់សច្
ូ នាករមួយច្ំនួន អដ្ឋយបាន
អរៀបច្ំទរមង់របមូលទិននន័យ និង លិែិតអផញើអៅសាាប័នច្ំនួនពីរ គ្ឺមជឈមណឍលជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺ
អេដស៍ អសើខសបក និង

កាមអរាគ្ និង មជឈមណឍលជ្ញតិោំព្ហរមាត និង ទារក ទាក់ទងនឹងការ
2

អរបើរបាស់ឱសថរបឆ្ំងអមអរាគ្អេដស៍ ( ARV) និង ការបងាករ ការច្ំលងអមអរាគ្អេដស៍ ពីមាតយអៅ
កូន(PMTCT) ។


បានអផញើលែ
ិ ិត និង ទរមង់ទិននន័យអៅសាាប័នទាំងអនេះ និង រតូវបានកំណត់កាលបរ ិអច្េទអផញើរតលប់
មកវ ិញរតឹមនថៃទី២៦ ខែកញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤។

រេូតមកដល់អពលអនេះ អយើងមិនទាន់ទទួលបានការ

អ្លើយតបមកវ ិញអទ អេើយរកុមការងារ បានអធវើការទំនាក់ទំនងអៅសាាប័នទាំងអនាេះ អេើយពួកអគ្ ថ្ន
នឹងអផញើមកវ ិញអៅអរកាយអពលភជុំបិណឍ ។

៣-ការអរៀបច្ំវគ្គបណុ ត េះបណា
ត លរបចំឆ្នំ សតីពីបច្ចុបបននភាពឧបករណ៍តមដ្ឋន និង វាយតនមល អដើមបីបអងកើន
របសិទធភាពការេនុវតតរបព័នធតមដ្ឋន និង
វាយតនមលជ្ញតិ អឆ្ពេះអៅសំអរច្បាននូវអោលអៅសូនយបី


អរតៀមអរៀបច្ំវគ្គបណុ ត េះបណា
ត ល
ខែតុោ

សំរាប់រកសួងកិច្ចការនារី ខដលនឹងអរោងអធវើអៅនថៃទី២០-២២

ឆ្នំ២០១៤ អៅអភាជនីយដ្ឋឌនសួនអេអដន រាជធានីភនំអពញ ខដលនឹងអរតៀមេអ្ជ ញ
ើ

សិកាាកាម ច្ំនួន ៣៥រូប

៤-ការអរៀបច្ំរបាយការណ៍វឌ្ណនភាពទូលំទូោយ និង
អេដស៍ និង ជំងឺអេដស៍រតីមាសទីពីរ


ិ ័យ អ្លើយតបអៅនឹងការរាលដ្ឋលអមអរាគ្
ពេុវស

កនុងខែកញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤ នាយកដ្ឋឌន ខផនការ រតួតពិនិតយ វាយតនមល និង រសាវរជ្ញវ នាយកដ្ឋឌន បាន
ប្ច ប់ការច្ងរកងអសច្កតីរព្ហងរបាយការណ៍វឌ្ណនភាពទូលទ
ំ ូោយ និង

ពេុវ ិស័យ អ្លើយតបអៅ

នឹងការរាលដ្ឋលអមអរាគ្អេដស៍ និង ជំងឺអេដស៍របចំរតីមាសទី២ ឆ្នំ២០១៤ រួច្រាល់ ។
៥-ការច្ុេះេភិបាលអៅថ្ននក់អរកាមជ្ញតិ ពរងឹងការេនុវតតន៍របព័នធតមដ្ឋន
និង វាយតនមល


មន្រនតីកុ ងនាយកដ្ឋ
ន
ឌ នខផនការ រតួតពិនិតយ វាយតនមល និង រសាវ រជ្ញវ បានច្ុេះេភិបាលអៅថ្ននក់
អរកាមជ្ញតិ អៅអែតតតខកវកាលពីនថៃទី១៥-១៩

ខែកញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤ កនុងអោលបំណងពរងឹងការ

េនុវតតរបព័នធតមដ្ឋន និង វាយតនមល អៅថ្ននក់អរកាមជ្ញតិ អលើគ្ុណភាព
និង ការពរងឹងសមតាភាពមន្រនតីតមដ្ឋន និង
នឹងជំងឺអេដស៍អែតត-រាជធានី ។

កនុងការអធវើសរមង់ទិននន័យ

វាយតនមល អលខាធិការដ្ឋឌនគ្ណៈកមាមធិការរបយុទធ

៦-គ្អរមាងមូលនិធិសកលជំហានទី២


បានច្ូលរួមកនុងកិច្ចរបជុំរកុមការងាររគ្ប់រគ្ងគ្ំអរាងមូលនិធិសាកល កាលពីនថៃទី១១ ខែកញ្ញដ

ដឹកនាំកិច្ចរបជុំ អដ្ឋយឯកឧតតមនាយកគ្ំអរាងមូលនិធិ

២០១៤ អរកាមការសរមបសរមួល និង

សាកល អៅសាលរបជុំអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ ។


ឆ្នំ

បានអរៀបច្ំខផនការវគ្គបណុ ត េះបណា
ត លរបចំខែតុោ ឆ្នំ២០១៤ និង បានដ្ឋក់ជូនថ្ននក់ដឹកនាំ ច្ុេះ
េតាអលខា និង បានអផញើអៅ PR-NCHADS រួច្អេើយផងខដរ ។
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បានអរៀបច្ំខផនការសកមមភាពវគ្គបណុ ត េះបណា
ត ល
បនាយថវ ិកា ៥០ % របស់មូលនិធិសាកល ។



អដ្ឋយអោងអៅតមការជូនដំណឹងអអាយកាត់

បានអរៀបច្ំខផនការសកមមភាពរបចំរតីមាសទី៤ ឆ្នំ២០១៤ របស់នាយកដ្ឋឌនខផនការ រតួតពិនិតយ
វាយតនមល និងរសាវរជ្ញវ ។

៧-ការអរៀបច្ំរបាយការណ៍អផេងៗ


របាយការណ៍កិច្ចរបជុំរបចំសបាតេ៍ របស់នាយកដ្ឋឌនខផនការ រតួតពិនិតយ វាយតនមល និង រសាវរជ្ញវ
ច្ំនួន០២ដង ។



របាយការណ៍កិច្ចរបជុំបអច្ចកអទសរបចំសបាតេ៍ របស់េគ្គអលខាធិការដ្ឋឌនអាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹង
ជំងឺអេដស៍ ច្ំនួន ០៣ដង ។



របាយការណ៍របចំខែកញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤ របស់េគ្គអលខាធិការដ្ឋឌន អាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍
និង របាយការណ៍សកមមភាពអផេងៗ ខដលនាយកដ្ឋឌនបានច្ូលរួមជ្ញមួយសាាប័នដនទអទៀត។

៨-ការច្ូលរួមសកមមភាពអផេងៗ


អៅនថៃទី១៩ ខែ កញ្ញដ ២០១៤ អដើមបីពិភាកា អលើអសច្កតីរព្ហងទិនន័យច្ុងអរកាយ នានថៃទី១៩ខែ កញ្ញដ
២០១៤អៅ NCHADS ។



បានច្ូលរួមកនុងកិច្ចរបជុំជ្ញមួយេងគការ UNWOMEN អដើមបីអសនគ្
ើ អរមាងបន្រញ្ញ
ជ ប និង

ប្ូ ច លអយនឌ្័រ

អៅនឹងការអ្លើយតប អៅនឹងអមអរាគ្អេដស៍ និង ជំងឺអេដស៍ ខដលមានការពិភាកាជ្ញអរច្ើនអលើក។


បានច្ូលរូមរបជុំ តមការេអ្ជញ
ើ របស់រកសួង MoWA, សតព
ី ីការពិនិតយអលើវឌ្ណនភាពននេនុសញ្ញដ
ទីរកុងអប៉កាំង ជ្ញមួយអោកជំទាវ សុម
ឹ អែងខាំ កាលពីនថៃទី១៧ ខែកញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤ អដ្ឋយបានផតល់
អោប់អៅអលើការងារអ្លើយតប អៅនឹងអមអរាគ្អេដស៍សរមាប់ន្រសតី និង កុមារ ។



បានច្ូលរួមកនុងកិច្ចរបជុំ steering committee of HIV concept note អៅនថៃទី០៩ ខែកញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤។

នាយកដ្ឋាន បងាករ ខថទាំ និង ោំរទ (PCS )
អៅកនុងខែកញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤អនេះ នាយកដ្ឋឌនបងាករ ខថទាំ និង

ការងារមួយច្ំនួន ដូច្ខាងអរកាម ៖


អរៀបច្ំកិច្ចរបជុំបូកសរុបលទឌផលរបចំរតីមាស

ោំរទ (PCS) បានេនុវតត និង សអរមច្

រកុមការងារបអច្ចកអទសថ្ននក់ជ្ញតិ

បុរសរសឡាញ់

បុរស និង រសីរសស់ អៅសណា
ឌ ោរអាំងខទកុងទីណង់តល់ កាលពីនថៃទី១១ ខែកញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤
រាជធានីភនំអពញ។


ច្ូលរួមរបជុំ

អដើមបីពិនិតយអមើលខផនការសកមមភាពរតួតពិនិតយអរគ្ឿងអញៀន

ភនំអពញ កាលពីនថៃទី១៦ ខែកញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤ អៅសាោរកុងរាជធានីភនំអពញ ។


សំរបសំរល
ួ កិច្ចរបជុំកមមវ ិធី

កិច្ចរបជុំអពញេងគអលើកទី២៦

របស់សាោរាជធានី

របស់រកុមការងារថ្ននក់ជ្ញតិពេុវ ិស័យ

សតព
ី ីកុមារកំរព្ហ និង កុមារងាយរងអរោេះរបចំរតីមាសទីបី កាលពីនថៃទី១៩ ខែកញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤ ។
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ច្ូលរួមកនុងកិច្ចរបជុំជ្ញមួយបណា
ត ញេនកសារព័ត៌មាន និង រកុមបុរសរសឡាញ់បុរស និង រសីរសស់
កាលពីនថៃទី២៦ ដល់ ២៨ ខែសីហា ឆ្នំ២០១៤ អៅអែតតអសៀមរាប ។



សំរបសំរល
ួ កិច្ចរបជុំរបចំរតីមាស រកុមរសីរសស់ កាលពីនថៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នំ២០១៤ អៅអែតត
អសៀមរាប ។



ច្ូលរួមកនុងកិច្ចរបជុំ សតព
ី ីការខណនាំ េំពីបណា
ត ញេនកអរបើរបាស់អរគ្ឿងអញៀន មិតតេប់រ ំមិតត អៅកាន់
រកុមអោលអៅ និង េនកព្ហក់ព័នឌ កាលពីនថៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នំ២០១៤ អៅសណឌោរន្រេគន
ី ផ្លខ
រាជធានីភនំអពញ ។

ស

នាយកដ្ឋាន ទាក់ទង និងច្លនារបភពធនធាន CRM
(
)
អៅកនុងខែកញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤អនេះ នាយកដ្ឋឌនទាក់ទង និង ច្លនារបភពធនធាន (CRM) បាន េនុវតត និង

សអរមច្ការងារមួយច្ំនួន ដូច្ខាងអរកាម ៖





បានច្ូលរួមរបជុំបអច្ចកអទស និង កិច្ចរបជុំអផេងៗ អៅ អាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍
បានអរៀបច្ំបអងកើតសារ និង

អដើមបីដ្ឋក់ប្ូ ច លកនុងខតម ។

រូបភាព អេើយបានអផញើអៅរកសួងខរបសនីយ៍

បានអរៀបច្ំកិច្ចរបជុំជ្ញមួយនដគ្ូសងគមសុវី ិល

និង ទូរគ្មនាគ្មន៍

អដើមបីអរៀបច្ំយទ
ុ ធនាការេប់រ ំពីជំងឺអេដស៍ អៅ កនុងពិធី

បុណយេុំទូក និង ការរបារពធទិវាពិភពអោករបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ ០១ ធនូ ឆ្នំ ២០១៤ ខដលនឹងអរោង


របារពវនានថៃទី ២៧ ខែធនូ ឆ្នំ ២០១៤ អៅសាលសននិសទ
ី ច្តុមុែ ។

បានច្ូលរួមកិច្ចរបជុំគ្ណៈកមាមធិការអេដស៍អែតតកំពត ខដលដឹកនាំអដ្ឋយ ឯកឧតតម សាន្រសាតចរយអវជជ
លី ប៉ូរ េនុរបធានរបចំការអាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ ។



បានច្ុេះេមដំអណើរ ឯកឧតតមអវជជ េ៊ុក វឌ្ណនា ទីរបឹកាអាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ អដើមបីខសវង
យល់អលើការងារអេដស៍នូវមូលដ្ឋឌន និង

ជួយជំរញ
ុ ថ្ននក់អែតត

ឲ្យបនតការយកច្ិតតទុកដ្ឋក់ឲ្យបាន

សកមមខថមអទៀត អលើការអ្លើយតបនឹងជំងឺអេដស៍ អៅអែតតកំពង់ចម ។


បានសំរបសំរល
ួ ជ្ញមួយគ្ណៈកមាមធិការអេដស៍អែតតតខកវ អដើមបីអរៀបច្ំដំអណើរទសេនកិច្ចខសវង
យល់អលើការងារអេដស៍ និង សាានភាពរីករាលដ្ឋល និង ផលប៉េះព្ហល់ពីអមអរាគ្អេដស៍ អៅមូលដ្ឋឌន
របស់ ឯកឧតតមអទសរដឌមន្រនតី អេៀង មូលី របធាន អាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ ។

នាយកដ្ឋាន រដឌបាល និងេិរ្ដ វតាុ (A/F )
អៅកនុងខែកញ្ញដ ឆ្នំ២០១៤អនេះ នាយកដ្ឋឌនរដឌបាល និង េិរ្ដវតាុ (A&F dept) ជ្ញអសនាធិការជូនថ្ននក់

ដឹកនាំ អលើកិច្ចការរដឌបាល និង

េិរ្ដវតាុ និង ជ្ញេនកសរមបសរមួល និង ោំរទ ដល់បណា
ឋ នាយកដ្ឋឌន

បអច្ចកអទស អដើមបីេនុវតឋខផនការសកមមភាព អអាយមានការរីកច្ំអរើន ។ នាយកដ្ឋឌន មាន ៥ ការិោល័យ និង
បានបំអពញសកមមភាពការងារដូច្ខាងអរកាម ៖
ិ និងេិរ្ដ វតា:ុ
ក.ការងារថវកា
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ិ ជាត្ិិៈ
១- ងវោ

 បានអរៀបច្ំឯកសារសំរាប់អបសសកមមកុ ងរបអទស
ន
អៅរកសួងអសដឌកិច្ច និងេិរ្ដវតាុ

 បានទូទាត់ច្ំណាយកិច្ចរបជុំតមបណា
ត អែតត និង រសុក

 បានអរៀបច្ំឯកសារថវ ិការជជអទយយតមកមមវ ិធី និង មិនខមនកមមវ ិធី អៅរកសួងអសដឌកិច្ច និង េិរ្ដវតាុ

 បានទំនាក់ទំនងជ្ញមួយរកសួងអសដឌកិច្ច និង េិរ្ដវតាុ អលើសអំ ណើថវ ិកាសរមាប់អរៀបច្ំទិវាពិភពអោក
របយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ ០១ ធនូ ឆ្នំ ២០១៤ និង ផេពវផាយព័ត៌មានេំពីជំងឺអេដស៍ អៅកនុងបុណយេុំទូក និង
សននិបាតបូកសរុបលទធផលការងាររបចំឆ្នំ ២០១៣ ។

 ទំនាក់ទំនងជ្ញមួយរកសួងអសដឌកិច្ច និង េិរ្ដវតាុ សតព
ី ីការបខនាមឥណទានថវ ិកាសរមាប់អរៀបច្ំកិច្ចរបជុំ
ថ្ននក់តំបន់មូលនិធិសកល និង

អេដស៍អៅរបអទសេូន្រសាតលី ។

 បានអរៀបច្ំឯកសារច្ំណាយ

សរមាប់ផតលជ
់ ូនគ្ណៈរបតិភូ ច្ូលរួមសននិសទ
ី េនតរជ្ញតិេំពីអមអរាគ្

របស់របតិភូអាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ េអ្ជញ
ើ អៅបំអពញ

អបសកកមមអៅរបអទសេូន្រសាតលី ។
ិ ជំនួយៈ
២- ថវកា

 ទំនាក់ទំនងជ្ញមួយ PR-NCHADS សតព
ី ីរបាយការណ៍របចំ្មាសទី១ ឆ្នំ២០១៤ (PUDR)

 សរមបសរមួលការងារជ្ញមួយរកសួង MoSVY, MoWA, និង MoEYS កនុងការេនុវតតន៍គ្អរមាងមូល
និធិសកល ។

 អរៀបច្ំរបាយការណ៍របចំខែសីហា ២០១៤ ដូច្ជ្ញ Cash Book, Bank Reconcile, Cash Count Sheet,
Petty Cash Book, and Petty cash reconcile ។

 សរមួលកនុងការអរជើសអរ ើសទីរបឹកាជ្ញតិ និង េនតរជ្ញតិ ដូច្ជ្ញ៖ NSP IV, TA for MoSVY ។

 បាន និង កំពុងអរៀបច្ំសអំ ណើអបើករបាក់អលើកទឹកច្ិតត Incentive ២០១៣ ជូនមន្រនតីរាជការ ។
 តមដ្ឋនសំអណើសុប
ំ ំអពញសាច្់របាក់ ខដលបានអសនក
ើ នលងមក ជ្ញមួយPR-NCHADS ។
ែ. ការងាររដឌបាល និង បុគ្គលិក

 អរៀបច្ំលែ
ិ ិតបញ្ញ
ជ អបសកកមម ថវ ិកាជ្ញតិ ច្ំនួន ៤០

 សំរបសំរល
ួ ការអរៀបច្ំរបជុំ ដល់នាយកដ្ឋឌនទាំងេស់ និង ថ្ននក់ដឹកនាំបានច្ំនួន ១០ ដង
 អធវើលែ
ិ ិតអច្ញ ១៤ លិែិត និង ទទួលលិែិតច្ូលច្ំនួន ៣០ លិែិត

 អធវើបច្ចុបបននភាពប្ជអី ្មេះ ថ្ននក់ដឹកនាំ មន្រនឋីរាជការ បុគ្គលក
ិ អាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍

 អធវើប្ជវី តឋមានរបចំនថៃ ជូនរគ្ប់នាយកដ្ឋឌនរបស់េគ្គអលខាធិការដ្ឋឌនអាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍
១.៣-សកមមភាពសរមាប់ខែបនាទប់ (សរមាប់ខែ តុោ ឆ្នំ ២០១៤ )
នាយកដ្ឋឌន ខផនការ, រតួតពិនិតយ វាយតនមល និងរសាវរជ្ញវPMER
(
)
1.

អរៀបច្ំវគ្គបណុ ត េះបណា
ត ល សំរាប់រកសួងកិច្ចការនារី អៅ ទី២០-២២ ខែតុោ ឆ្នំ២០១៤
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2.

បនតការអរៀបច្ំ NSPIV និង អរៀបច្ំឯកសារព្ហក់ព័នធ

3. អរៀបច្ំសាលយរបាយការណ៍សរមាប់កិច្ចរបជុំអពញេងគសមាជិកអាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ និង
4.

សននិបាតបូកសរុបលទធផលការងារឆ្នំ ២០១៣ ។

បនតពិនិតយអលើទិនន័យទទួលបាន និង អធវើរបាយការណ៍ online សរមាប់ GARPR (៣០ កញ្ញដ ២០១៤)

5. ពិនិតយ និង អធវើរបាយការណ៍មូលនិធិសកល
6.

1.

ច្ូលរួមវគ្គបណុ ត េះបណា
ត ល CamInf ននរកសួងខផនការ

នាយកដ្ឋឌន បងាករ ខថទាំ និង ោំរទ (PCS )

នថៃទី៩ ខែតុោ ឆ្នំ២០១៤ អរៀបច្ំកិច្ចរបជុំអលខាធិការដ្ឋឌនរកុមបុរសរសឡាញ់បុរស និង រសីរសស់ អៅ
អាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទឌនឹងជំងឺអេដស៍ ។

2. នថៃទី១៣ ដល់ ១៤ ខែតុោ ឆ្នំ២០១៤ អរៀបច្ំវគ្គបណុ ត េះបណា
ត លេនកសារព័ត៌មាន
ជំងឺអេដស៍ ។

សតព
ី ីអមអរាគ្អេដស៍

3. នថៃទី២១ ដល់ ២២ ខែតុោ ឆ្នំ២០១៤ អរៀបច្ំសកា
ិ ា សាោ សតព
ី ីការផតលអ់ សវាសុែភាព និង សងគម ។
4. នថៃទី៣០ ដល់ ៣១ ខែតុោ ឆ្នំ២០១៤ អរៀបច្ំវគ្គបណុ ត េះបណា
ត លេនកសារព័ត៌មាន
ជំងឺអេដស៍។

1.

សតព
ី ីអមអរាគ្អេដស៍

នាយកដ្ឋឌន រដឌបាល និងេិរ្ដ វតាុ A/F
( )

អរតៀមអរៀបច្ំកិច្ចរបជុំ អពញេងគសមាជិកអាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ អលើកទី២

2. អរតៀមអរៀបច្ំសននិបាតបូកសរុបការងាររបចំឆ្នំ២០១៣

3. អរតៀមអរៀបច្ំ ការផេពវផាយេំពីអេដស៍កុ ងរពេះរាជពិ
ន
ធីបុណយេុំទូក

4. អរតៀមអរៀបច្ំទិវាពិភពអោករបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ ០១ ធនូ ឆ្នំ ២០១៤

5. បនតកិច្ចសេការ និង សរមបសរមួលជ្ញមួយបណា
ត នាយកដ្ឋឌនជំនាញទាំងបី អដើមបីជរមុញ និង ពរងឹង
ការងាររបស់អាជ្ញញធរជ្ញរតិយទ
ុ ធនឹងជំងឺអេដស៍ឱយកាន់ខតរបអសើ ។

២-របាយការណ៍ សតីពីការអរតៀមអរៀបច្ំអធវើមាចស់ផទេះICAAP 13 អៅឆ្នំ ២០១៧ (នលើកន

ើងនដ្ឋយ ឯកឧត្តម នវជ្ជ. ទា

ផលា និង ឯកឧតតមអវជជ. ខតង គ្នធី )




បានអរៀបច្ំរកុមការងារ អដើមបីអរៀបច្ំ និង បណុ ត េះបណា
ត ល

អៅកនុងខែ មិថុនា ឆ្នំ ២០១៥ រតូវអរតៀមលកាណៈ អដើមបីអរៀបច្ំ
បានទំនាក់ទំនងជ្ញមួយេងគការ HACC និង
ការងារ ។



KHANA អដើមបីសេការ និង ប្ូ ជ នមន្រនតីមកច្ូល

បានជួបពិភាកាជ្ញមួយរកសួងអទសច្រណ៍ អដ្ឋយរកសួងបានរបកាសអដ្ឋយទូោយថ្ន នឹងច្ូលរួម
រពមទាំងផតលខ់ ផនកធនធានមនុសេ អដើមបីច្ូលរួម ។



កនុងរកុម

បានអធវើការរបជុំមួយ រវាងអាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ រកសួងអទសច្រណ៍ េងគការ
KHANA អដើមបីពិភាកាអលើការងារអនេះ ។
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HACC និង

ិ ីមូលនិធិសកល(នលើកន
៣- របាយោរណ៍ោរអនុវត្តក មមវ ធ


ើងនដ្ឋយ ឯកឧត្តម នវជ្ជ
. ទា ផលា )

ិ
ងវោដែលទទួ
លបានពី PR-NCHADS ចាំនួនសរុប ១,៤៧១,៦១៧.៥៩ ែុលាល អេើយអរកាយពី Saving
អៅសល់ ៨២១, ៤៩០ ដុោល ។
ឧបសគគ






ិ
ោរទាំលាក់ងវោមកឲ្យសរ
ិ
ោរអនុម័ត្ងវោសរ

នោរយឺត្យ៉ោ វ

នោរយឺត្យ៉ោ វ

ិ ៦ដែចុងនរោយ
ប់អនុវត្តកមមវធី

នលាំោរលាំបាក

នរយិៈនពលែលី

នោររ ិត្ត្បិត្ខ្លាំងពី Financial Procedure




ិ
ប់អនុវត្តកមមវធី

ិ
ោរទាំលាក់ងវោមកសរ
ែាំនណើរោរថ្នលទធកមម

ិ
ប់អនុវត្តកមមវធី

ទាក់ទង Quotation

នោរលាំបាកនៅកដនលងែលះ

៤-របាយការណ៍ សតីពីការអរតៀមអរៀបច្ំកិច្ចរបជុំអពញេងគសមាជិកអាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ និង ការ
អរតៀមអរៀបច្ំរបារពវទិវាពិភពអោករបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ ០១ ធនូ ឆ្នំ ២០១៤

៤.១-ការអរតៀមអរៀបច្ំកិច្ចរបជុំអពញេងគសមាជិកអាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍
(ឯកឧតតម អវជជ.សុឹម គ្ឹម សាន)



កិច្ចរបជុំ បានរបរពឹតតអៅ នានថៃទី ២១ ខែ តុោ ឆ្នំ ២០១៤ អៅ ទីសកា
តី រគ្ណៈរដឌមន្រនតី

បានអរៀបច្ំរអបៀបវារៈ អដ្ឋយមានច្ំណុច្សំខាន់ៗ ច្ំនួន ០៤ អដើមបីអលើកយកមកបងាាញ

៤.២-ការអរតៀមអរៀបច្ំរបារពវទិវាពិភពអោករបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ ០១ ធនូ ឆ្នំ ២០១៤
(ឯកឧតតមអវជជ.សុឹម គ្ឹមសាន)



ទិវាពិភពអោករបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ ០១ ធនូ ឆ្នំ ២០១៤ បានរបារពវនានថៃទី ២៧ ខែ វ ិច្េិកា ឆ្នំ
២០១៤ អៅ សាលសននិសទ
ី ច្តុមុែ ។



បានអរៀបច្ំលែ
ិ ិតអៅរកសួងនរបសណីយ៍ និង ទូរគ្មនាគ្មន៍ អដើមបីសប
ុំ ្ូ ច លសារេប់រ ំផេពវផាយ
អៅកនុង MSM និងរបព័នធទូរស័ពធ ។

ជ្ញច្ុងប្ច ប់ ឯកឧតតមអទសរដឌមន្រនតី មានេនុសាសន៍ដូច្តអៅ ៖

1. សំខដងអកាតសរអសើរច្ំអព្ហេះការែិតែំយកច្ិតតទុកដ្ឋក់បំអពញការងារននមន្រនតីរាជការ
ខដលបាននាំអអាយមានការរីក ច្ំអរើន កនុងការងាររបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍។

2. អលើកទឹកច្ិតតអអាយមន្រនតីរាជការទាំងេស់បនតរបឹងខរបងពរងឹងសាមគ្គីនផទកុ ង
ន សីលធម៌ របសិទធភាពការងារ
អជៀសវាង ការខបកបាក់ ច្ងរកងោនជ្ញបកេពួកជ្ញអដើម។ល។
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3. អលើកទឹកច្ិតតអអាយ េ.ជ.ប.ជ.េ (NAA) និងមជឈមណឍល NCHADS សេការោនអអាយបានលអខថមអទៀត
កនុងការ េនុវតតគ្អរមាងការនានា កនុងការរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍អអាយមានរបសិទធភាពែពស់ អជៀសវាងការ

របណាំ ងរបខជងោន ឬ បងកការលំបាកដល់ោនអៅវ ិញអៅមកខដលជ្ញឧបសគ្គច្ំអព្ហេះអបសកកមមរម
ួ របស់
អយើងទាំងេស់ោន។ ការខតងតំង ឯ.ឧ.រដឌមន្រនតីរកសួងសុខាភិបាល ជ្ញេនុរបធានទី១ននអាជ្ញញធរ មាន
អោលបំណងអអាយកិច្ចសេការមាន ភាពរលូន រវាងអាជ្ញញធរ និង រកសួងសុខាភិបាល។

4. អលើកទឹកច្ិតតអអាយេគ្គអលខាធិការេ.ជ.ប.ជ.េ ែិតែំរបឹងខរបងពរងឹងការងារេគ្គអលខាធិការដ្ឋឌន និង
នាយកដ្ឋឌន អៅអរកាមឱវាទ។

5. ខណនាំដល់រកុមការងារអរតៀមអរៀបច្ំ ICAAP អអាយែិតែំរបខមរបមូលឯកសាររូបថត វ ីអដេូ ខដលជ្ញតរមូវ
ការចំបាច្់អដើមបីដ្ឋក់អបកាភាពរបស់កមពុជ្ញកនុងការអរៀបច្ំ ICAAP អនេះអអាយបានអជ្ញគ្ជ័យដូច្ជ្ញ៖

a. អរតៀមរូបភាពទីតំង សាលរបជុំ អេដ្ឋឌរច្នាសមពនធ័ ដឹកជ្ូ ជ ន ព័ត៌មានវ ិទា ទូរស័ពទ ទូរសារ
e-mail, internet។

b. អរតៀមអរៀបច្ំគ្ណកមមការអរៀបច្ំ េិរ្ដវតាុ បដិសណា
ឌ រកិច្ច កមមវ ិធី អលខាធិការដ្ឋឌន។
c. ពិភាកាជ្ញមួយរកសួងអទសច្រណ៏ អដើមបីសក
ិ ាសកមមភាពអរៅ ICAAP

d. សិកាលទធភាពបំរង
ុ ទុក ទីតំង សាលរបជុំ សណា
ឌ ោរកនុងករណីខដលអបកាភាព របស់អយើង
បានទទួល អជ្ញគ្ជ័យ។

e. ខាងរកុមការងារ អបកាភាពរតូវទាក់ទងេងគការ IAS - UNAIDS NGO ជ្ញតិនិងេនតរជ្ញតិ អដើមបី
បំអពញឯកសារចំបាច្់នានា។

6. ខណនាំរកុមការងារអរៀបច្ំរបជុំអោលនអោបាយ អអាយអរតៀមឯកសារ៖
a. របាយការណ៏របស់អាជ្ញញធរសតព
ី ីសកមមភាពការងារពីអដើមឆ្នំរេូតដល់ដំណាច្់ខែកញ្ញដ ២០១៤
b. ឯកសារឯអទៀតព្ហក់ព័នធខដលេងគរបជុំអោលនអោបាយរតូវការ c. អរតៀមអសច្កតីសអរមច្របស់អាជ្ញញធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអេដស៍ 7. អរតៀមឯកសារសរមាប់ទិវា ០១ ធនូ ២០១៤៖

a. សារខដលរតូវប្ូ ជ នតមរបព័នធ SMS ឬរបព័នធ Internet
b. អរតៀមអរៀបច្ំអវទិកាសាធារណៈ សិលបៈតូរយតន្រនតី

c. ការសំអណេះសំណាល ខច្កអាវ អរសាមេនាម័យ ការផ្លលស់បូ រមតិ
ត
សំណួរ ច្អមលើយ -

d. ែិតែំទាក់ទាញយុវជន យុវនារីទាំងសរមាប់ទិវា ១ ធនូ ទាំងសរមាប់អពលអវោេុំទូក។
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កិច្ចរបជុំរតូវបានប្ច ប់ នៅនវលាន ៉ោ ង ១១:០០នាទី នាថ្ងៃដែ ឆ្នាំែដែល របកបនដ្ឋយបរ ិយោស ស្វមគគីភាព
និង ទទួលែុសរត្ូវែពស។
់

នថៃទី ០១ ខែ តុោ ឆ្នំ២០១៤
េគ្គអលខាធិការ

ឯកឧត្តមវេជ្ជ តត្ង គន្ធី
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