ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3
របាយការណ៍

នៃកិច្ចប្រជុុំថ្នាក់ដឹកន ុំ អាជ្ញាធរជ្ញតិប្រយុទ្ធៃឹងជុំងឺអេដស៍
នៅថ្ងៃទី១០ ខែ វ ិចឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤ នវលាន ៉ោ ង ០៩:០០ នាទីរពឹក នៅអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹង

ជំងឺអអដស៍ បាននរៀបចាំកិចចរបជុំមួយ នរោមអធិបតីភាព ឯកឧតតម អអៀង មូលី អទសរដឋមន្រនតី ទទួល
អបសកកមមពិអសស និង ជ្ញរបធានអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ ។

សមាសភាពចូលរួម កនុងកិចចរបជុំអនេះមាន ៖ ឯកឧតតម អោកជំទាវ ជ្ញអនុរបធានអាជ្ញាធរជ្ញតិ

របយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ ឯកឧតតម អោក អោករសី ជ្ញអគ្គអលខាធិការ អគ្គអលខាធិការរង និង
ជ្ញរបធាននាយកដ្ឋឋនទាំងអស់ ។
អវតតមាន
1.

ឯកឧត្តមសាន្រសាតចារយ ថថ ហ្វវ

ទីរបឹកាអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍

3.

ឯកឧតតម ឡឹម អពជាពិសី

ទីរបឹកាអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍

2.

ឯកឧតតមអវជជ. អុក វឌ្ឍនា
ឯកឧតតមអវជជ. អឹង វុទធី

4.
5.

ឯកឧតតមអវជជ. អៅ រទី

6.

ឯកឧតតម អអៀង វុទាធ
អោក ហ្វង វ ិបុល

7.
8.

អោក ឈុន វ៉ា ន់ធី

ទីរបឹកាអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍
អនុរបធានអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍
អនុរបធានអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍
នាយរងែុទទកាល័យ

អនុរបធាននាយកដ្ឋឋនរដឋបាល និង ហិរញ្ញវតថុ ( ចាប់)
អនុរបធាននាយកដ្ឋឋនរដឋបាល និង ហិរញ្ញវតថុ ( ចាប់)

អោលបំណងថនកិចចរបជុំអនេះមាន ៖





របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបចាំខែ របស់អគ្គអលខាធិការដ្ឋឋន

ការអរតៀមអរៀបចំរបារពវទិវពិភពអោករបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ ០១ ធនូ ឆ្នំ ២០១៤
ិ មូលនិធិសកល
របាយោរណ៍ោរអនុវត្តកមមវធី
អសចកតីអផេងៗ

1

ជាកិចចចាប់នផតើម ឯកឧតតមរបធាន

នរបសាសន៍ស្វវគមន៍ ដល់ថ្ននក់ដឹកនាំ និង មន្រនតីទាំងអស់

អដ្ឋយបានបញ្ជ
ជ ក់ពីទឹកចិតត កនុងនាមជ្ញរបធានដឹកនាំ និង ការតំងចិតតអដើមបីដឹកនាំអាជ្ញាធរជ្ញតិ
របយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ ឲ្យដំអណើរការអៅបានរបអសើរ និង មានរបសិទធភាព ។

១- របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបចាំខែ របស់អគ្គអលខាធិការដ្ឋឋន
(អដ្ឋយឯកឧតតម អគ្គអលខាធិការ) ៖
១.១- ការសរមបសរមួលទូអៅ






សរមបសរមួលអរៀបចំកិចចរបជុំអពញអងគអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍
សរមបសរមួលអរៀបចំសននិបាតអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍

សរមបរសួលនិងតមដ្ឋនការរបារពវទិវពិភពអោករបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ឆ្នំ ២០១៤
អរៀបចំរអបៀបវរៈការរបារពវទិវពិភពអោករបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ឆ្នំ ២០១៤

ចូលរួមកិចចរបជុំ សតព
ី ីការអនុវតតមូលនិធិជំនួយ កនុងការរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ អៅកនុង
តំបន់អាសុបា
ី ៉ា សុហ
ី ក
វិ អៅទីរកុង Bangkok របអទសថថ ថថៃទី ២៤ ខែ តុោ ឆ្នំ
២០១៤។



ចូលរួមវគ្គបណុ ត េះបណ្ត
ត ល សតព
ី ីការអរបើរបាស់អរបើរបព័នធ Electronic កនុងកមមវ ិធីបំណិន
ជីវ ិត សុែភាពបនតពូជ និង អមអោគ្អអដស៍ អៅអែតតបនាទយមានជ័យ ។




សរមបសរមួលជ្ញមួយរកសួងកិចចការនារី សតព
ី ីអយនឌ្័រ

ចុេះពិនិតយអមើលឱកាសអនុវតតកមមវ ិធីការងារអៅថ្ននក់មូលដ្ឋឋន សតព
ី ីអមអោគ្អអដស៍អែតត
អោធិ៍សាត់



ចូលរួមសរមបសរមួល និង ដឹកនាំកុ ងពិ
ន
ធីបុណយធំៗចំនួន ០៣ កនុងការផេពវផាយ

អអដស៍ ។

១.២-ោរងារនាយកដ្ឋាន
នាយកដ្ឋាន PMER
អៅកនុងខែតុោ ឆ្នំ២០១៤អនេះ នាយកដ្ឋឋនខផនការ រតួតពិនិតយ វយតថមល និង រសាវរជ្ញវ

(PMERD) បានអនុវតត និង សអរមចការងារមួយចំនួន ដូចខាងអរកាម ៖

ិ ័យ អឆលើយតបអៅនឹងការោល
១. ការអរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពទូលំទូោយ និងពហុវស
ដ្ឋលអមអោគ្អអដស៍ និងជំងឺអអដស៍ ៩ខែអដើមឆ្នំ២០១៤



បានជូនដំណឹងអៅសមាជិក-សមាជិកាអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍មាន

រកសួង ោជធានី -អែតត និង អងគការមិនខមនរដ្ឋឋភិបាល អដើមបីអផាើរបាយការណ៍វឌ្ឍន
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ភាពរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍៩ខែអដើមឆ្នំ ២០១៤ អដើមបីអធវើបទបងាាញអៅកនុង កិចចរបជុំ
អពញអងគអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ និង សននិបាតរបចាំឆ្នំ ២០១៤ ខដល
របរពឹតតអៅអៅថថៃទី២១-២២ ខែតុោ ឆ្នំ២០១៤ ។


បានទទួលរបាយការណ៍ចំនួន១៦ ពី អែតត-ោជធានី ៩ពីរកសួង និង ៥ ពី អងគការអរៅ
រដ្ឋឋភិបាល ។



បានអធវើការបូកសរុបរបាយការណ៍ ចងរកងជ្ញរបាយការណ៍រួម និង

អរៀបចំជ្ញសាលយ

សរមាប់បងាាញ អៅថថៃសននិបាតបូកសរុបរបចាំឆ្នំ២០១៤ និងទិសអៅ២០១៥ ។

ិ ័យ អឆលើយតបការ
២. អរតៀមការអរៀបចំគ្អរមាងខផនការយុទធសាន្រសតជ្ញតិទូលំទូោយ និពហុ
ង វស
ោលដ្ឋលអមអោគ្អអដស៍ និងជំងឺអអដស៍អលើកទី៤ ឆ្នំ២០១៦-២០២០
NSPIV)
(
 ខកសរមួលថវ ិកា អសនស
ើ អុំ ៅ PR-NCHADS សរមាប់ការអរៀបចំ NSP IV
 ការអរជើសអរ ើសទីរបឹកាបអចចកអទស បានចប់សពវរគ្ប់ និង
អសនស
ើ អ
ុំ នុម័តពី PR-NCHADS ។

អរៀបចំឯកសារសរមាប់

 អរៀបចំអសចកតីរោងកិចចសនា សរមាប់ទីរបឹកាបអចចកអទសជ្ញតិ និង អនតរជ្ញតិ

 រងចាំការលិែិតអឆលើយតប ទាំងអៅអលើថវ ិកា និងទីរបឹកាបអចចកអទសពី PR-NCHADS
៣. ការងារអរៀបចំរបាយការណ៍GARPR ោក់កណ្ត
ត លឆ្នំ ២០១៤


នាយកដ្ឋឋន បានអធវើរបាយការ

ណ៍បូកសរុបទិននន័យ៦ខែដំបូង និង

បានអរៀបចំ

របាយការណ៍ អផាើជូន អងគការសហរបជ្ញជ្ញតិ រួចោល់តមរយៈរបព័នធ online តម
កាលកំណត់ អៅថថៃទី ៣០ ខែ សីហ្វ ឆ្នំ ២០១៤ ។


នាយកដ្ឋឋនបានអរៀបចំសាលយបងាាញរបាយការណ៍អនេះ

អៅកនុងកិចចរបជុំអពញអងគ

អាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ អៅថថៃទី២១ខែ តុោ ឆ្នំ ២០១៤ ។

៤. ការផគត់ផគង់ជំនាញIT និង ការអរៀបចំអគ្ហទំព័រអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍







បានUploadឯកសារសកមមភាពថ្ននក់ដឹកនាំ កិចចរបជុំ របាយការណ៍
មួយចំនួន ចូលអៅកនុងអគ្ហទំព័រ ។

និង សុនទរកថ្ន

អរៀបចំជ្ញ youtube videoclips មួយចំនួន ខដលជ្ញសកមមភាពថ្ននក់ដឹកនាំ និង កិចចរបជុំ
អផេងៗអៅកនុងអគ្ហទំព័រ ។

ផតលន
់ ូវជំនួយការបអចចកអទស IT និង ជួសជុលកុំពយុទ័រអៅដល់មន្រនតី
ពិនិតយអឡើងវ ិញ និង ខកសរមួល NAA Server
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៥. គ្អរមាងមូលនិធិសកលជំហ្វនទី២


បានចូលរួមកនុងកិចចរបជុំរកុមការងាររគ្ប់រគ្ងគ្ំអោងមូលនិធិសាកល កាលពីថថៃទី១៣

ដឹកនាំកិចចរបជុំ អដ្ឋយឯកឧតតម

ខែតុោ ឆ្នំ២០១៤ អរកាមការសរមបសរមួល និង

នាយកគ្ំអោងមូលនិធិអដើមបីពិនិតយអមើលែលឹមសារលិែិតរបស់PR អសនរើ អអាយកាត់ថវ ិកា
បខនថមអទៀតអលើ category Human Resource ចំនួន៧កូដ ។



បានចូលរួមកនុងកិចចរបជុំជ្ញមួយ PR កាលពីថថៃទី១៧ ខែតុោ ឆ្នំ២០១៤អៅ NCHADS

បានចូលរួមរបជុំរបចាំរតីមាស ជ្ញមួយ LFA អដើមបីពិនិតយអមើលរបាយការណ៍ PUDR7
អៅ NCHADS អៅថថៃទី២៨ ខែតុោ ឆ្នំ២០៤ និង

ទទួលបានមតិអោបល់មួយចំនួន

អៅអលើរបាយការណ៍រតីមាស អដើមបីមកអធវើការខកសរមួល និង


ឯកសារោំរទបខនថម

ដូចជ្ញតោងពិនុ ជ្ញប់
ទ
របស់សកា
ិ ា កាមកនុងវគ្គបណុ ត េះបណ្ត
ត លអផេងៗ ។

បានអធវើការខកសរមួលរួចោល់ និង ដ្ឋក់ជូនថ្ននកដឹកនាំ អដើមបីពិនិតយ និង សអរមចមុន
អផាើរអចញអៅ PR-NCHADS ។



បានអរៀបចំលែ
ិ ិតអសចកតីរោងលិែិតសុរំ កាទុកជំនួយការបអចចកអទសខាង
programmatic & finance ។

៦. ការអរៀបចំរបាយការណ៍អផេងៗ

 របាយការណ៍កិចចរបជុំរបចាំសបាតហ៍ ចំនួន០៣ដង។

 របាយការណ៍កិចចរបជុំបអចចកអទសរបចាំសបាតហ៍ របស់អគ្គអលខាធិការដ្ឋឋនអាជ្ញាធរ
ជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ ចំនួន ០៣ដង ។

 របាយការណ៍របចាំខែកញ្ជញ ឆ្នំ២០១៤ របស់អគ្គអលខាធិការដ្ឋឋនអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធ
នឹងជំងឺអអដស៍។



របាយការណ៍សកមមភាពអផេងៗ

ខដលនាយកដ្ឋឋនបានចូលរួមជ្ញមួយសាថប័នដថទ

អទៀត ។

 របាយការណ៍សននិបាតបូកសរុបរបចាំឆ្នំ២០១៤ និងទិសអៅ២០១៥ ថថៃទី២២ខែតុោ
ឆ្នំ ២០១៤ ។

 របាយការណ៍កិចចរបជុំអពញអងគអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ ថថៃទី ២១ ខែតុោ
ឆ្នំ ២០១៤ ។
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៧. ការចូលរួមសកមមភាពអផេងៗ

 បានចាត់មន្រនតីចូលរួមវគ្គបណុ ត េះបណ្ត
ត ល

សតព
ី ីការបអងកើតទិននន័យមូលដ្ឋឋន

DevInfo

និង ការអរបើរបាស់ CamInfo ខដលអរៀបចំអដ្ឋយវ ិទាសាថនជ្ញតិសត
ថិ ិ កាលពីថថៃទី៣-៤
ខែតុោ ឆ្នំ២០១៤។

 បានចូលរួមសិកាាសាោខដលអរៀបចំអដ្ឋយសាកលវ ិទាល័យវ ិទាសាន្រសតសខា
ុ ភិបាល កាលពីថថៃទី១៣-១៤ ខែតុោ ឆ្នំ២០១៤ អៅសណ្ត
ឋ ោរ
ោជធានីភនំអពញអដើមបីពិនិតយអៅអលើ Questionnaires Bank ។

HIMAWARI

 បានចូលរូមកិចចរបជុំជ្ញមួយរកសួងកិចចការនារ ី អៅថថៃទី២ ខែតុោ ឆ្នំ២០១៤ អៅ

សណ្ត
ឋ ោរ Sofitel Phokitra ោជធានីភនំអពញ សតព
ី ីការផេពវផាយពីរបកគ្ំអហើញ
ថនការសិការសាវរជ្ញវពី អំអពើហង
ឹ ាអលើកុមារកនុងរបអទសកមពុជ្ញ ឆ្នំ២០១៣ និង
ការអបតជ្ញាចិតតអដើមបីបងាករ និង ការអឆលើយតបអៅនឹងអំអពើហង
ឹ ាអលើកុមារ ។

 បានចូលរួមកិចចរបជុំជ្ញមួយអងគការ UN Women កាលពីថថៃទី ២១ខែតុោឆ្នំ២០១៤
អដើមបីពិនិតយលំអិតអៅអលើសកមមភាពអសនស
ើ ថ
ុំ វ ិកា សរមាប់អរៀបចំពិនិតយអលើគ្មាលត
អយនឌ្័រ និង ការអឆលើយតប ។

 នាយកដ្ឋឋនបានចូលរួមកិចចរបជុំអពញអងគអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍

និង

សននិបាតរបចាំឆ្នំ២០១៤ ខដលរបរពឹតតអៅអៅថថៃទី២១-២២ ខែតុោ ឆ្នំ២០១៤ អៅ
ទីសកា
តី រគ្ណៈរដឋមន្រនតី ។

 បានចូលរួមតមការចាត់តំងរបស់ឯកឧតតមអគ្គអលខាធិការ ជ្ញគ្ណៈកមមការដ្ឋក់ពិនុ ទ
កនុងអវទិកាជខជកពិភាកាអលើយវុ ជន សុែភាពផលូវអភទ និង សុែភាពបនតពូជ ជ្ញមួយ
អងគការ PHDA អៅថថៃទី ៣០ ខែ តុោឆ្នំ ២០១៤។

 បានអរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

សតព
ី ីការបន្រញ្ជ
ជ បអយនឌ្័រ

អៅកនុងការអឆលើយតប

ជូនរកុមរបឹកាជ្ញតិ អដើមបីន្រសតី រកសួងកិចចការនារ ី និង បានដ្ឋក់ជូនថ្ននកដឹកនាំ អដើមបី
ពិនិតយ និង ចុេះហតថអលខា ។

 មន្រនតីនាយកដ្ឋឋន បានចូលរួមពិភាកា ការអរៀបយុទធនាការបុណយអុ៊ុំទូក និង ទិវរបយុទធ
នឹងជំងឺអអដស៍ ០១ធនូ អរកាមការដឹកនាំ អដ្ឋយ ឯកឧតតម ទា ផោ ។

នាយកដ្ឋាន PCS
អៅកនុងខែតុោ ឆ្នំ២០១៤អនេះ នាយកដ្ឋឋនបងាករ ខថទាំ និង

សអរមច ការងារមួយចំនួន ដូចខាងអរកាម ៖


ោំរទ (PCS) បានអនុវតត និង

ថថៃទី០៦-១០ ខែតុោ ឆ្នំ២០១៤ ចុេះអភិបាលកិចចការអឆើលយតបអមអោគ្អអដស៍ សតព
ី ី
ការបងករបរ ិោកាសោំរទ អៅអែតតអោធិ៍សាត់។
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ថថៃទី១៧ ខែតុោ ឆ្នំ២០១៤ អរៀបចំរបជុំអលខាធិការដ្ឋឋន
និងរសីរសស់ អៅអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទឋនឹងជំងឺអអដស៍។



រកុមបុរសរសឡាញ់បុរស

ថថៃទី២២ ខែតុោ ឆ្នំ២០១៤ ចាត់មរនីតចូលរួមសិកាាសាោផេពវផាយអសៀវអៅ
ឯកសារអោលសរមាប់មរនីតអនុវតតចាប់ និង អាជ្ញាធរមូលដ្ឋឋន កនុងការចូលរួមអនុវតត
កមមវ ិធីកាត់បនថយអរោេះថ្ននក់ខដលោក់ព័នឋនឹងការអរបើបំោនអរគ្ឿងអញៀនអៅសណឋោរ
ខលនអសគប ភនំអពញ។



ថថៃទី២២ ខែតុោ ឆ្នំ២០១៤ ចាត់មរនីតចូលរួមកិចចរបជុំពិនិតយ និង
ការអនុវតតន៍សច
ូ នាករកុមារ
កំរោ និង

ovc

ពិភាកាអលើការ

របស់រកុមការងារថ្ននក់ជ្ញតិពហុវ ិស័យ សតព
ី ីកុមារ

កុមារងាយរងអរោេះរបចាំខែ និង

ខចករ ំខលកព័តមាន អដើមបីពរងឹងការ

អនុវតតន៍ខផនការយុទឋសាន្រសតជ្ញតិរបស់រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទឋជន និង

យុវនីតិ

សមបទា។
នាយកដ្ឋាន CRM
អៅកនុងខែតុោ ឆ្នំ២០១៤អនេះ

នាយកដ្ឋឋនទាក់ទង និង

បានអនុវតត និង សអរមចការងារមួយចំនួន ដូចខាងអរកាម ៖



បានចូលរួមរបជុំបអចចកអទសចំនួនបីអលើក អៅអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍

បានអរៀបចំកិចចរបជុំ ជ្ញមួយថដគ្ូសងគមសុវី ិល អដើមបីអរៀបចំយទ
ុ ធនាការ អប់រ ំអអដស៍
កនុងពិធីបុណយអុំទូក ( WFD)
(WAD) ។



ចលនារបភពធនធាន (CRM)

និង

ការរបារពធទិវពិភពអោករបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍

បានចូលរួមរបជុំកិចចរបជុំសមាជិកអពញអងគអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍
សននិបាតរបចាំឆ្នំ២០១៤ របស់អាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ ។



បានអរៀបចំខបងខចកសំភារៈអប់រ ំពីជំងឺអអដស៍
ោជធានី- អែតត

នាយកដ្ឋាន A/F

និង

ដល់បណ្ត
ត រកសួង សាថប័ន អែតត

ខដលជ្ញសមាជិក។

អៅកនុងខែតុោ ឆ្នំ២០១៤អនេះ នាយកដ្ឋឋនរដឋបាល និង ហិរញ្ញវតថុ (A&F dept) ជ្ញអសនាធិការ

ជូនថ្ននក់ដឹកនាំ អលើកិចចការរដឋបាល និង

ហិរញ្ញវតថុ និង ជ្ញអនកសរមបសរមួល និង ោំរទ ដល់

បណ្ត
ា នាយកដ្ឋឋនបអចចកអទស អដើមបីអនុវតាខផនការសកមមភាព អអាយមានការរីកចំអរើន ។ នាយកដ្ឋឋន
មាន ៥ ការិោល័យ និង បានបំអពញសកមមភាពការងារដូចខាងអរកាម ៖
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ិ និងហិរញ្ញ វតថ:ុ
ក.ការងារថវកា
ិ ជាត្ិិៈ
១- ងវោ





បាននឹងកំពុងអរៀបចំទូទាត់រតង់អបសកកមមកុ ងរបអទស
ន
និង ថវ ិការជជអទយយតមកមមវ ិធី
និង មិនខមនកមមវ ិធី បញ្ូ ជ នអៅរកសួងអសដឋកិចច និងហិរញ្ញវតថុ ។

បានអរៀបចំទូទាត់ការចំណ្តយកិចចរបជុំតមបណ្ត
ត អែតត និង រសុក

បាននឹងកំពុងទំនាក់ទំនងជ្ញមួយអគ្គនាយកដ្ឋឋនរតនាោរជ្ញតិ អលើសអំ ណើសុថ
ំ វ ិកា

សរមាប់អរៀបចំទិវពិភពអោករបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ ០១ ធនូ ឆ្នំ ២០១៤ និង ការផេពវ
ផាយព័ត៌មានអំពីជំងឺអអដស៍ អៅ

កនុងឱកាសបុណយអុំទូក បខណតតរបទីប និង

អកអំបុក និង សននិបាតបូកសរុបលទធផលការងាររបចាំ ឆ្នំ២០១៣ ។



ទំនាក់ទំនងជ្ញមួយរកសួងអសដឋកិចច និង ហិរញ្ញវតថុ សតព
ី ីការបខនថមឥណទានថវ ិកា
សរមាប់អរៀបចំកិចចរបជុំថ្ននក់តំបន់មូលនិធិសកល និង



សរមាប់ផតលជ
់ ូនគ្ណៈរបតិភូ

អៅចូលរួមកនុងសននិសទ
ី អនតរជ្ញតិ អំពីអមអោគ្អអដស៍អៅរបអទសអូន្រសាតលី ។

ទំនាក់ទំនងជ្ញមួយរកសួងអសដឋកិចច និង ហិរញ្ញវតថុអលើសអំ ណើសុអំ ោលការណ៍ ធានា

ចំណ្តយអរៀបចំកិចចរបជុំថ្ននក់តំបន់មូលនិធិសកល និង សរមាប់ផតលជ
់ ូនគ្ណៈរបតិភូ
ចូលរួមសននិសទ
ី អនតរជ្ញតិ អំពីអមអោគ្អអដស៍អៅរបអទសអូន្រសាតលី ។



បាននឹងកំពុងអរៀបចំឯកសារទូទាត់ចំណ្តយ របស់របតិភូអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺ
អអដស៍ អអញ្ជ ញ
ើ អៅបំអពញអបសកកមមអៅរបអទសអូន្រសាតលី ។



អរៀបចំសរមបសរមួលកិចចរបជុំអពញអងគអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍អលើកទី០២
របចាំឆ្នំ២០១៤ និង សននិបាត អៅទីសកា
តី រគ្ណៈរដឋមន្រនតី ។

ិ ជំនួយៈ
២- ថវកា



ទំនាក់ទំនងជ្ញមួយ

PR/NCHADS

សតព
ី ីរបាយការណ៍របចាំរតីមាសទី០៣

២០១៤ (PUDR) ខដលបានផតលជ
់ ូនអៅ PR/NCHADS ។



របចាំឆ្នំ

បានអរៀបចំរបាយការណ៍របចាំខែ កញ្ជញ ឆ្នំ ២០១៤ ដូចជ្ញ Cash book, Bank reconcile, Cash count sheet, Petty cash book, Petty cash reconcile។




តមដ្ឋនសំអណើសុប
ំ ំអពញសាច់របាក់ ខដលបានអសនក
ើ នលងមកជ្ញមួយ PR/NCHADS។

ទំនាក់ទំនងជ្ញមួយ PR/NCHADS សតព
ី ីការផតលក
់ ិចចសនា ដល់ទីរបឹកាបអចចកអទសជ្ញតិ
និងអនតរជ្ញតិ សរមាប់ការងារ NSP IV ។




ទំនាក់ទំនងជ្ញមួយPR/NCHADS អលើករណីអរជើសអរ ើសបុគ្គលក
ិ របស់ SSR/MoSVY

បានអរៀបចំអបើកផតលរ់ បាក់អលើកទឹកចិតត Incentive សរមាប់ផតលជ
់ ូនមន្រនតីោជការរបស់
អាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ កនុងឆ្ន២
ំ ០១៣ ។
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បានអរៀបចំសអំ ណើសុរំ បាក់អលើកទឹកចិតត Incentive សរមាប់ផតលជ
់ ូនមន្រនតីតម SSRs
និងតមបណ្ត
ត អែតត ។

ែ. ការងាររដឋបាល និង បុគ្គលិក






បានទទួលលិែិតចូលចំនួន ១៥
បានបញ្ូ ជ នលិែិតអចញ ១០២

បានអរៀបចំលែ
ិ ិតអបសកកមម ជូនថ្ននក់ដឹកនាំ មន្រនតី ចំណ្តយថវ ិកាជ្ញតិចំនួន ៥
បានអរៀបចំលែ
ិ ិតអអញ្ជញ
ើ របជុំថ្ននក់ដឹកនាំ និង បអចចកអទស
បានអរៀបចំបនទប់របជុំសរមាប់ការរបជុំចំនួន ០៥ ដង

ិ ឆិកា ឆ្នំ ២០១៤ )
១.៣-សកមមភាពសរមាប់ខែបនាទប់ (សរមាប់ខែ វច
នាយកដ្ឋឋន PMER


អរតៀមអរៀបចំខផនការវគ្គបណុ ត េះបណ្ត
ត ល សំោប់ខែធនូ ឆ្នំ២០១៤ កនុងគ្ំអោងមូលនិធិ
សាកល ។



បនតអឆលើយបំភលឺសណ
ំ ួ រទាក់ទងរបាយការណ៍ GARPR ខដលបានសួរអដ្ឋយរកុមការងារ
GARPR អៅ GENEVA និង ខកសរមួលអលើសច
ូ នាករមួយចំនួន។



បនតទំនាក់ទំនងអៅរកសួង-អែតត និង អងគការថដគ្ូ ឲ្យអផាើរបាយការណ៍របចាំឆ្នំ២០១៤
មកអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍
២០១៤ ទូលទ
ំ ូោយ និង
ជំងឺអអដស៍ ។







ពហុវ ិស័យអឆលើយតបការោលដ្ឋលអមអោគ្អអដស៍ និង

បនតការអរៀបចំ NSP IV និង អរៀបចំឯកសារោក់ព័នធ

ពិនិតយអៅអលើសកមមភាព និង អធវើរបាយការណ៍មូលនិធិសកល សរមាប់ទិវ ០១ធនូ
អរតៀមអរៀបចំ សុនទរកថ្នជូនឯកឧតតមអទសរដឋមន្រនតី

ពិភាកាកនុងការអរៀបចំការងារតមដ្ឋន និង វយតថមល
អរៀបចំរបាយការណ៍
សិកាាសាោ)

CEDAW

និង អនុវតតគ្អរមាង

នាយកដ្ឋឋន PCS


ថថៃទី០៥-០៧ ខែវ ិចឆិកា ឆ្នំ២០១៤ ចូលរួមរបចាំការ
បខណតតរបទីប សំពេះរពេះខែ អកអំបុក។



អដើមបីអរៀបចំចងរកងជ្ញរបាយការណ៍របចាំ

UNWomen

កនុងរពេះោជពិធីបុណយអុំទូក

ថថៃទី១៤ ខែវ ិចឆិកា ឆ្នំ២០១៤ អរៀបចំកិចចរបជុំអលខាធិការដ្ឋឋន

បុរស និង រសីរសស់ អៅអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទឋនឹងជំងឺអអដស៍ ។
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(កិចចរបជុំ និង

រកុមបុរសរសឡាញ់

នាយកដ្ឋឋន CRM



ចុេះអភិបាលការងារអអដស៍អៅថ្ននក់អែតត

បនតការងារសំរបសំរល
ួ ជ្ញមួយថ្ននក់អែតត និង ថ្ននក់ជ្ញតិ សរមាប់ទិវពិភពអោករបយុទធ
នឹងជំងឺអអដស៍ ។



បនតកិចចរបជុំជ្ញអទៀងទាត់ ជ្ញមួយគ្ណៈកមាមធិការរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ ឃុំ សងាកត់
តមបណ្ត
ត អែតត ។

នាយកដ្ឋឋន AF


អរតៀមអរៀបចំផេពវផាយអអដស៍ កនុងទិវពិភពអោករបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ ០១ធនូ ឆ្នំ
២០១៤




អរតៀមអរៀបចំរបារពវទិវពិភពអោករបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ ០១ ធនូ ឆ្នំ ២០១៤
បនតកិចចសហការ និង

សរមបសរមួលជ្ញមួយបណ្ត
ត នាយកដ្ឋឋនជំនាញទាំងបី អដើមបី

ជំរញ
ុ និងពរងឹងការងាររបស់អាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ ឱយកាន់ខតរបអសើរ ។
២-ការអរតៀមអរៀបចំរបារពវទិវពិភពអោករបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ឆ្នំ២០១៤
(ឯកឧតតមអវជជ.សុឹម គ្ឹមសាន)








ទិវពិភពអោករបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ ០១ ធនូ ឆ្នំ ២០១៤ នឹងរបារពវនាថថៃទី ២៧
ខែវ ិចឆិកា ឆ្នំ ២០១៤ អៅ សាលសននិសទ
ី ចតុមុ ែ
ម ។

អរៀបចំកិចចពិភាកាតុមូល នាថថៃទី២៥ វ ិចឆិកា ឆ្នំ ២០១៤ អវោអមា៉ា ង០៩ :០០នាទីរពឹក
អៅអលើកញ្ចក់ទូរទសេន៍ជ្ញតិកមពុជ្ញ ។

អរៀបចំការចុេះអប់រ ំផ្ទទល់តមបណ្ត
ត ទីរបជុំជននានា ។
ការខបងខចកអាវយឺត និង បដ្ឋ អៅតមអែតត ។

អរៀបចំឆ្កកំខបលងផេពវផាយអអដស៍(រកុមកំខបលងនាយខពមី) ចាប់ពីអមា៉ា ង
ដល់អមា៉ា ង ០៩:០០ោៃច អៅអលើកញ្ចក់ទូរទសេន៍ CTN ។



០៧:០០

អរៀបចំយទ
ុ ធនាការផេពវផាយអអដស៍ចំនួន ២ថថៃ គ្ឺថថៃទី៣០ ខែ វ ិឆឆិកា ដល់ ថថៃទី ០១
ខែ ធនូ ឆ្នំ ២០១៤ អៅមុែអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ ។

ិ ីមូលនិធិសកល(នលើកន
៣- របាយោរណ៍ោរអនុវត្តក មមវ ធ


ិ
ងវោខដលបានអនុ
វតតចាប់ពីខែមកោ មកដល់ខែធនូ ឆ្នំ២០១៤
៣០៤,០៦៩.៣៦ដុលាល ។



ើងនដ្ឋយ ឯកឧត្តម នវជ្ជ
. ទា ផលា )

មានចាំនួនសរុប

រតូវអរៀបចំ Concept Note សំោប់អសនរើ ថវ ិការតម New Funding model អហើយ
នឹងមានកិចចពិអរោេះអោបល់មួយអៅកនុងខែវ ិចឆិកាអនេះ ។ គ្ួរបញ្ជ
ជ ក់ថ្ន Concept Note

9

អនេះរតូវបានដឹកមុែអដ្ឋយរកុមUNទាំងរសុង អហើយអគ្រោន់ខតឲ្យអយើងអរជើសអរ ើស
កញ្ច ប់សកមមភាពខដលអគ្អរពៀងទុកជ្ញអរសច ។

នលាកជ្ាំទាវ ឱ វណណ ឌ្ីន

ត្ាំណាងឲ្យឯកឧត្តមនវជ្ជ.

ម៉ោម បុននេង អនុរបធានទី

អាជាាធរជាត្ិរបយុទធ នឹង ជ្ាំងនឺ អដស៍ និង ជារដាមន្រនតីរកសួងសុខាភិបាល បាននលើកន
ិ
ទាក់ទងនៅនឹងោរនរបើរបាស់ងវោមូ
លនិធិសកល ។ នលាកជ្ាំទាវ បាននលើកន



មូលនិធិសាកល មាននិនានការចង់ដកថដអចញ

១
ង
ើ

ង
ើ ថា ៖

មូលនិធិសាកល ទាមទារឲ្យរដ្ឋឋភិបាល មានបដិភាគ្ថវ ិកា សរមាប់ទិញថ្ននំពនា
( ARV)



ទប់នឹងសាថនការថវ ិកាមូលនិធិសាកលខបបអនេះ អយើងរតូវរួមោនពិនិតយអមើលថវ ិកា
ខដលអគ្ផតលឲ្
់ យ អតើអយើងអនុវតត អៅសល់ថវ ិកា ឬ ពិបាកអនុវតតសកមមភាព ? ។



ចំអោេះកមមករ កមមការនីអៅតមអោងចរក បានអធវើគ្ំអោងជ្ញមួយរកសួងសងគមកិចច
អតីតយុទធជន និង យុវនិតិសមបទា រួចអហើយ ។

ឯកឧតតមអទសរដឋមន្រនតី មានអនុសាសន៍ថ្ន ៖

1. អបអរសាទរ និង

សំខដងការអកាតសរអសើរ

អាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ និង

ចំអោេះការអរៀបចំបានលអនូវកិចចរបជុំអពញអងគ

សននិបាតរបចាំឆ្នំរបស់អាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺ

អអដស៍ កាលពីថថៃទី ២១ និង ២២ តុោ ឆ្នំ២០១៤ អៅទីសកា
តី រគ្ណៈរដឋមន្រនតី ។

2. អបអរសាទរ និង

សំខដងការអកាតសរអសើរ

ចំអោេះការអរៀបចំបានលអ នូវទិវបុណយអុំទូក

អកអំបុក កាលពីថថៃទី ៥- ៦-៧ ខែវ ិចឆិកា ឆ្នំ ២០១៤ ។

3. អលើកទឹកចិតតដល់មន្រនតីោជការ

រគ្ប់លដ្ឋ
ំ ប់ថ្ននក់ថនអាជ្ញាធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍អអាយ

ែិតែំយកចិតតទុកដ្ឋក់ របកាន់នូវវ ិន័យការងារ ពរងឹងសាមគ្គីភាព និង ឯកភាពថផទកុ ង
ន បអងកើន
របសិទធភាពការងារ

និង

អជៀសវងោល់សកមមភាពអវ ិជជមាន ខដលអាចនាំអអាយសាថប័ន

ធាលក់ឱនថយ ។

4. ខណនាំអអាយអគ្គអលខាធិការដ្ឋឋន ែិតែំពរងឹងការងារ
អអាយបំអពញការងារកាន់ខតសកមម របកបអដ្ឋយរបសិទធភាព

ថនោល់នាយកដ្ឋឋនអរកាមឱវទ
និង

របសិទធផលែពស់

។

អគ្គអលខាធិការ រតូវរតួតពិនិតយការងារអអាយបានហមត់ចត់ជ្ញមុន មុននឹងដ្ឋក់អអាយថ្ននក់ដឹក
នាំពិនិតយសអរមច ។
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5. ខណនាំអអាយអោកអវជជបណឌិត អហ្វ បុនអឡង អគ្គអលខាធិការរង ជួយការងារអវជជបណឌិត
ខតង គ្នធី កនុង អគ្គអលខាធិការដ្ឋឋន អអាយកាន់ខតហមត់ចត់អឡើងខថមអទៀត ។

6. ខណនាំអអាយអគ្គអលខាធិការដ្ឋឋន ពរងឹងការងារខផនកហិរញ្ញវតថុ

និង រដឋបាល អអាយមាន

តមាលភាព និងអអាយបអងកើតគ្ណៈកមមការចំអោេះកិចច អដើមបីខសវងយល់ពីករណីមិនរបរកតីភាព
មួយចំនួន អដ្ឋយមានឯកឧតតមសាន្រសាតចារយអវជជ. លី ប៉ាូរ ជ្ញរបធាន ។

7. ខណនាំអអាយថ្ននក់ដឹកនាំ បអងកើនសកមមភាពខសវងយល់ពីសាថនភាពជ្ញក់ខសតងថនការរបយុទធនឹង
ជំងឺអអដស៍អៅតមមូលដ្ឋឋន៖



សាថនភាពថនជីវភាពរបស់អនកជំងឺអអដស៍។



សាថនភាពអនកជំងឺអៅអរៅរបព័នធ



័ កមមករ កមមការិនី និង ជនចំណ្តករសុក (ខសវងរក
ពិនិតយការងារទាក់ទងនឹងយុវវយ
យនតការ ពាបាល) អដើមបីកំណត់អអាយបានសុជ
ី អរៅ នូវអោលការណ៏របតិបតតិ
កនុងអោលនអោបាយភូមិ ឃុមា
ំ នសុវតថិភាព ។

បញ្ចប់នូវកិចចរបជុំ នៅនវលាន ៉ោ ង ១១:០០នាទី នាថ្ងៃខែ ឆ្នាំដខដល របកប នដ្ឋយបរ ិយាោស

ស្វមគគីភាព និង ទទួលែុសរត្ូវែពស។
់

ថថៃទី ១១ ខែ វ ិចឆិកា ឆ្នំ២០១៤
អគ្គអលខាធិការ

ឯកឧត្តមវេជ្ជ តត្ង គន្ធី
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