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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
របាយការណ៍ 

នៃកិច្ចប្រជុុំថ្នា ក់ដឹកនុំ អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយទុ្ធៃឹងជុំងឺអេដស៍ 
 

 នៅថ្ងៃទី១០  ខែ វចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៤ នវលាន ៉ោង ០៩:០០ នាទរីពឹក នៅអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹង 
ជំងឺអអដស ៍ បាននរៀបចាំកិចចរបជុំមួយ នរោមអធិបតីភាព ឯកឧតតម អអៀង មូលី  អទសរដឋមន្រនតី ទទួល
អបសកកមមពិអសស និង ជ្ញរបធានអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍។ 

 សមាសភាពចូលរមួ កនុងកិចចរបជុំអនេះមាន ៖ ឯកឧតតម អោកជំទាវ ជ្ញអនុរបធានអាជ្ញា ធរជ្ញតិ
របយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍ឯកឧតតម អោក អោករស ីជ្ញអគ្គអលខាធិការ អគ្គអលខាធិការរង និង 
ជ្ញរបធាននាយកដ្ឋឋ នទំាងអស ់។ 

 អវតតមាន 
1.  ឯកឧត្តមសាន្រសាត ចារយ ថថ ហ្វវ  ទីរបឹកាអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍
2.  ឯកឧតតមអវជជ. អ ុក វឌ្ឍនា ទីរបឹកាអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍
3.  ឯកឧតតម ឡមឹ អពជាពិស ី ទីរបឹកាអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍
4.  ឯកឧតតមអវជជ. អ ឹង វទុធី អនុរបធានអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍
5.  ឯកឧតតមអវជជ. អៅ រទី អនុរបធានអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍
6.  ឯកឧតតម អអៀង វទុាធ  នាយរងែុទទកាលយ័ 
7.  អោក ហ្វង វបិុល អនុរបធាននាយកដ្ឋឋ នរដឋបាល និង ហរិញ្ញវតថុ  ( ចាប់) 
8.  អោក ឈនុ វ៉ាន់ធ ី អនុរបធាននាយកដ្ឋឋ នរដឋបាល និង ហរិញ្ញវតថុ  ( ចាប់) 

 

 អោលបំណងថនកិចចរបជុំអនេះមាន ៖  
 របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបចំាខែ របសអ់គ្គអលខាធិការដ្ឋឋ ន 
 ការអរតៀមអរៀបចំរបារពវទិវពិភពអោករបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍០១ ធនូ  ឆ្ន ំ ២០១៤ 
 របាយោរណ៍ោរអនុវត្តកមមវធិមីូលនិធិសកល 
 អសចកតីអផេងៗ  
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ជាកិចចចាប់នផតើម ឯកឧតតមរបធាន  នរបសាសនស៍្វវ គមន៍ ដលថ់្នន ក់ដឹកនំា និង មន្រនតីទំាងអស ់
អដ្ឋយបានបញ្ជជ ក់ពីទឹកចិតត កនុងនាមជ្ញរបធានដឹកនំា និង ការតំងចិតតអដើមបីដឹកនំាអាជ្ញា ធរជ្ញតិ
របយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍ឲ្យដំអណើ រការអៅបានរបអសើរ និង មានរបសទិធភាព ។ 

១- របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបចំាខែ របស់អគ្គអលខាធិការដ្ឋឋ ន (អដ្ឋយឯកឧតតម អគ្គអលខាធិការ ) ៖ 

១.១- ការសរមបសរមួលទូអៅ 

 សរមបសរមួលអរៀបចំកិចចរបជុំអពញអងគអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍
 សរមបសរមួលអរៀបចំសននិបាតអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍
 សរមបរសួលនិងតមដ្ឋនការរបារពវទិវពិភពអោករបយទុធនឹងជំងឺអអដសឆ៍្ន ំ ២០១៤ 
 អរៀបចំរអបៀបវរៈការរបារពវទិវពិភពអោករបយទុធនឹងជំងឺអអដសឆ៍្ន ំ ២០១៤ 
 ចូលរមួកិចចរបជុំ សតពីីការអនុវតតមូលនិធិជំនួយ កនុងការរបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍អៅកនុង 

តំបន់អាសុបីា៉ាសុហីវកិ អៅទីរកុង Bangkok របអទសថថ ថថៃទី ២៤ ខែ តុោ ឆ្ន ំ 
២០១៤។ 

 ចូលរមួវគ្គបណតុ េះបណ្តត ល សតពីីការអរបើរបាសអ់របើរបព័នធ Electronic កនុងកមមវធិីបំណិន
ជីវតិ សែុភាពបនតពូជ និង អមអោគ្អអដស ៍អៅអែតតបនាទ យមានជ័យ ។ 

 សរមបសរមួលជ្ញមួយរកសងួកិចចការនារ ីសតពីីអយនឌ្័រ 
 ចុេះពិនិតយអមើលឱកាសអនុវតតកមមវធិីការងារអៅថ្នន ក់មូលដ្ឋឋ ន សតពីីអមអោគ្អអដសអ៍ែតត

អោធិ៍សាត ់
  ចូលរមួសរមបសរមួល និង ដឹកនំាកនុងពិធីបុណយធំៗចំនួន ០៣ កនុងការផេពវផាយ

អអដស ៍។ 
 
១.២-ោរងារនាយកដ្ឋា ន  

នាយកដ្ឋា ន PMER 

អៅកនុងខែតុោ ឆ្ន ំ២០១៤អនេះ នាយកដ្ឋឋ នខផនការ រតួតពិនិតយ វយតថមល និង រសាវរជ្ញវ 
(PMERD) បានអនុវតត និង សអរមចការងារមួយចំនួន ដូចខាងអរកាម ៖ 

១. ការអរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពទូលំទូោយ និងពហុវសិ័យ អឆលើយតបអៅនឹងការោល
ដ្ឋលអមអោគ្អអដស៍ និងជំងឺអអដស៍ ៩ខែអដើមឆ្ន ំ២០១៤ 
 បានជូនដំណឹងអៅសមាជិក-សមាជិកាអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអអដសម៍ាន 

រកសងួ ោជធានី -អែតត និង អងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាល អដើមបីអផាើរបាយការណ៍វឌ្ឍន 
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ភាពរបយទុធនឹងជំងឺអអដស៩៍ខែអដើមឆ្ន  ំ ២០១៤ អដើមបីអធវើបទបងាា ញអៅកនុង កិចចរបជុ ំ
អពញអងគអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍ និង សននិបាតរបចំាឆ្ន  ំ ២០១៤ ខដល
របរពឹតតអៅអៅថថៃទី២១-២២ ខែតុោ ឆ្ន ំ២០១៤ ។  

 បានទទួលរបាយការណ៍ចំនួន១៦ ពី អែតត-ោជធានី ៩ពីរកសងួ និង ៥ ពី អងគការអរៅ
រដ្ឋឋ ភិបាល ។ 

 បានអធវើការបូកសរបុរបាយការណ៍ ចងរកងជ្ញរបាយការណ៍រមួ និង  អរៀបចំជ្ញសាល យ
សរមាប់បងាា ញ អៅថថៃសននិបាតបូកសរបុរបចំាឆ្ន ំ២០១៤ និងទិសអៅ២០១៥ ។ 

 
២. អរតៀមការអរៀបចំគ្អរមាងខផនការយុទធសាន្រសតជ្ញតិទូលំទូោយ និង ពហុវសិ័យ អឆលើយតបការ

ោលដ្ឋលអមអោគ្អអដស៍ និងជំងឺអអដស៍អលើកទី៤ ឆ្ន ំ២០១៦-២០២០ (NSPIV) 
 ខកសរមួលថវកិា អសនើសុអំៅ PR-NCHADS សរមាប់ការអរៀបចំ NSP IV 
 ការអរជើសអរ ើសទីរបឹកាបអចចកអទស បានចប់សពវរគ្ប់ និង  អរៀបចំឯកសារសរមាប់

អសនើសុអំនុម័តពី PR-NCHADS ។ 
 អរៀបចំអសចកតីរោងកិចចសនា សរមាប់ទីរបឹកាបអចចកអទសជ្ញតិ និង អនតរជ្ញតិ  
 រងចំាការលែិិតអឆលើយតប ទំាងអៅអលើថវកិា និងទីរបឹកាបអចចកអទសពី PR-NCHADS  

៣. ការងារអរៀបចំរបាយការណ៍ GARPR ោក់កណ្តត លឆ្ន ំ ២០១៤  

 នាយកដ្ឋឋ ន បានអធវើរបាយការ ណ៍បូកសរបុទិននន័យ៦ខែដំបូង និង  បានអរៀបចំ
របាយការណ៍ អផាើជូន អងគការសហរបជ្ញជ្ញតិ រចួោលត់មរយៈរបព័នធ online តម
កាលកំណត់ អៅថថៃទី ៣០ ខែ សហី្វ ឆ្ន ំ ២០១៤ ។ 

 នាយកដ្ឋឋ នបានអរៀបចំសាល យបងាា ញរបាយការណ៍អនេះ អៅកនុងកិចចរបជុំអពញអងគ
អាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍អៅថថៃទី២១ខែ តុោ ឆ្ន ំ ២០១៤ ។ 

៤. ការផគត់ផគង់ជំនាញ IT និង ការអរៀបចំអគ្ហទំព័រអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ 
 បានUploadឯកសារសកមមភាពថ្នន ក់ដឹកនំា កិចចរបជុំ របាយការណ៍  និង សនុទរកថ្ន 

មួយចំនួន ចូលអៅកនុងអគ្ហទំព័រ ។ 
 អរៀបចំជ្ញ youtube videoclips មួយចំនួន ខដលជ្ញសកមមភាពថ្នន ក់ដឹកនំា និង កិចចរបជុំ

អផេងៗអៅកនុងអគ្ហទំព័រ ។ 
 ផតលន់ូវជំនួយការបអចចកអទស IT និង ជួសជុលកុំពយុទ័រអៅដលម់ន្រនត ី
 ពិនិតយអឡើងវញិ និង ខកសរមួល NAA Server 
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៥. គ្អរមាងមូលនិធិសកលជំហ្វនទី២ 

 បានចូលរមួកនុងកិចចរបជុំរកុមការងាររគ្ប់រគ្ងគ្ំអោងមូលនិធិសាកល កាលពីថថៃទី១៣  
ខែតុោ ឆ្ន ំ២០១៤  អរកាមការសរមបសរមួល និង  ដឹកនំាកិចចរបជុំ អដ្ឋយឯកឧតតម
នាយកគ្ំអោងមូលនិធិអដើមបីពិនិតយអមើលែលឹមសារលែិិតរបសP់R អសនើរអអាយកាត់ថវកិា
បខនថមអទៀតអលើ category Human Resource ចំនួន៧កូដ ។ 

 បានចូលរមួកនុងកិចចរបជុំជ្ញមួយ PR កាលពីថថៃទី១៧ ខែតុោ ឆ្ន ំ២០១៤អៅ NCHADS  
 បានចូលរមួរបជុំរបចំារតីមាស ជ្ញមួយ LFA អដើមបីពិនិតយអមើលរបាយការណ៍ PUDR7 

អៅ NCHADS អៅថថៃទី២៨ ខែតុោ ឆ្ន ំ២០៤ និង  ទទួលបានមតិអោបលម់ួយចំនួន
អៅអលើរបាយការណ៍រតីមាស អដើមបីមកអធវើការខកសរមួល និង  ឯកសារោំរទបខនថម 
ដូចជ្ញតោងពិនទុជ្ញប់របសស់កិាា កាមកនុងវគ្គបណតុ េះបណ្តត លអផេងៗ ។ 

 បានអធវើការខកសរមួលរចួោល ់និង  ដ្ឋក់ជូនថ្នន កដឹកនំា អដើមបីពិនិតយ  និង សអរមចមុន
អផាើរអចញអៅ PR-NCHADS ។ 

 បានអរៀបចំលែិិតអសចកតីរោងលែិិតសុរំកាទុកជំនួយការបអចចកអទសខាង           
programmatic &   finance ។ 

៦. ការអរៀបចំរបាយការណ៍អផេង  ៗ
 របាយការណ៍កិចចរបជុំរបចំាសបាត ហ ៍ចំនួន០៣ដង។ 
 របាយការណ៍កិចចរបជុំបអចចកអទសរបចំាសបាត ហ ៍របសអ់គ្គអលខាធិការដ្ឋឋ នអាជ្ញា ធរ  

ជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍ចំនួន ០៣ដង ។ 
 របាយការណ៍របចំាខែកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០១៤ របសអ់គ្គអលខាធិការដ្ឋឋ នអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធ

នឹងជំងឺអអដស។៍ 
  របាយការណ៍សកមមភាពអផេងៗ ខដលនាយកដ្ឋឋ នបានចូលរមួជ្ញមួយសាថ ប័នដថទ

អទៀត ។ 
 របាយការណ៍សននិបាតបូកសរបុរបចំាឆ្ន ំ២០១៤ និងទិសអៅ២០១៥ ថថៃទី២២ខែតុោ 

ឆ្ន ំ ២០១៤ ។ 
 របាយការណ៍កិចចរបជុំអពញអងគអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍ថថៃទី ២១ ខែតុោ 

ឆ្ន ំ ២០១៤ ។ 
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៧. ការចូលរួមសកមមភាពអផេង  ៗ
 បានចាត់មន្រនតីចូលរមួវគ្គបណតុ េះបណ្តត ល សតពីីការបអងកើតទិននន័យមូលដ្ឋឋ ន DevInfo 

និង ការអរបើរបាស់ CamInfo ខដលអរៀបចំអដ្ឋយវទិាសាថ នជ្ញតិសថតិិ កាលពីថថៃទី៣-៤ 
ខែតុោ ឆ្ន ំ២០១៤។ 

 បានចូលរមួសកិាា សាោខដលអរៀបចំអដ្ឋយសាកលវទិាលយ័វទិាសាន្រសតសខុាភ-ិ
បាល កាលពីថថៃទី១៣-១៤ ខែតុោ ឆ្ន ំ២០១៤ អៅសណ្តឋ ោរ HIMAWARI 
ោជធានីភនំអពញអដើមបីពិនិតយអៅអលើ Questionnaires Bank ។ 

 បានចូលរមូកិចចរបជុំជ្ញមួយរកសងួកិចចការនារ ី អៅថថៃទី២ ខែតុោ ឆ្ន ំ២០១៤ អៅ
សណ្តឋ ោរ Sofitel Phokitra ោជធានីភនំអពញ សតពីីការផេពវផាយពីរបកគ្ំអហើញ
ថនការសកិារសាវរជ្ញវពី អំអពើហងឹាអលើកុមារកនុងរបអទសកមពុជ្ញ ឆ្ន ំ២០១៣ និង 
ការអបតជ្ញា ចិតតអដើមបីបងាក រ និង ការអឆលើយតបអៅនឹងអំអពើហងឹាអលើកុមារ ។ 

 បានចូលរមួកិចចរបជុំជ្ញមួយអងគការ UN Women កាលពីថថៃទី ២១ខែតុោឆ្ន ំ២០១៤
អដើមបីពិនិតយលអំិតអៅអលើសកមមភាពអសនើសុថំវកិា សរមាប់អរៀបចំពិនិតយអលើគ្មាល ត
អយនឌ្័រ និង ការអឆលើយតប ។ 

 នាយកដ្ឋឋ នបានចូលរមួកិចចរបជុំអពញអងគអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍ និង 
សននិបាតរបចំាឆ្ន ំ២០១៤ ខដលរបរពឹតតអៅអៅថថៃទី២១-២២ ខែតុោ ឆ្ន ំ២០១៤ អៅ
ទីសតកីារគ្ណៈរដឋមន្រនតី ។ 

 បានចូលរមួតមការចាត់តំងរបសឯ់កឧតតមអគ្គអលខាធិការ ជ្ញគ្ណៈកមមការដ្ឋក់ពិនទុ
កនុងអវទិកាជខជកពិភាកាអលើយវុជន សែុភាពផលូ វអភទ និង  សែុភាពបនតពូជ ជ្ញមួយ
អងគការ PHDA អៅថថៃទី ៣០ ខែ តុោឆ្ន ំ ២០១៤។  

 បានអរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព សតពីីការបន្រញ្ជជ បអយនឌ្័រ អៅកនុងការអឆលើយតប 
ជូនរកុមរបឹកាជ្ញតិ អដើមបីន្រសត ីរកសងួកិចចការនារ ីនិង  បានដ្ឋក់ជូនថ្នន កដឹកនំា អដើមបី
ពិនិតយ និង ចុេះហតថអលខា ។ 

 មន្រនតីនាយកដ្ឋឋ ន បានចូលរមួពិភាកា ការអរៀបយទុធនាការបុណយអ ុ៊ុំទូក និង ទិវរបយទុធ
នឹងជំងឺអអដស ៍០១ធនូ  អរកាមការដឹកនំា អដ្ឋយ ឯកឧតតម ទា ផោ ។ 

នាយកដ្ឋា ន PCS 

អៅកនុងខែតុោ ឆ្ន ំ២០១៤អនេះ  នាយកដ្ឋឋ នបងាក រ ខថទំា និង  ោំរទ (PCS) បានអនុវតត និង  
សអរមច ការងារមួយចំនួន ដូចខាងអរកាម ៖ 

 ថថៃទី០៦-១០ ខែតុោ ឆ្ន ំ២០១៤ ចុេះអភិបាលកិចចការអឆើលយតបអមអោគ្អអដស ៍សតពីី
ការបងករបរោិកាសោំរទ អៅអែតតអោធិ៍សាត់។ 
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 ថថៃទី១៧ ខែតុោ ឆ្ន ំ២០១៤ អរៀបចំរបជុំអលខាធិការដ្ឋឋ ន  រកុមបុរសរសឡាញប់ុរស 
និងរសរីសស ់អៅអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុឋនឹងជំងឺអអដស។៍ 

 ថថៃទី២២ ខែតុោ ឆ្ន ំ២០១៤ ចាត់មរនីតចូលរមួសកិាា សាោផេពវផាយអសៀវអៅ
ឯកសារអោលសរមាប់មរនីតអនុវតតចាប់ និង  អាជ្ញា ធរមូលដ្ឋឋ ន កនុងការចូលរមួអនុវតត
កមមវធិីកាត់បនថយអរោេះថ្នន ក់ខដលោក់ព័នឋនឹងការអរបើបំោនអរគ្ឿងអញៀនអៅសណឋ ោរ
ខលនអសគប ភនំអពញ។ 

 ថថៃទី២២ ខែតុោ ឆ្ន ំ២០១៤ ចាត់មរនីតចូលរមួកិចចរបជុំពិនិតយ និង  ពិភាកាអលើការ
ការអនុវតតន៍សចូនាករកុមារ ovc របសរ់កុមការងារថ្នន ក់ជ្ញតិពហវុសិយ័ សតពីីកុមារ
កំរោ និង  កុមារងាយរងអរោេះរបចំាខែ និង  ខចករខំលកព័តមាន អដើមបីពរងឹងការ
អនុវតតន៍ខផនការយទុឋសាន្រសតជ្ញតិរបសរ់កសងួសងគមកិចច អតីតយទុឋជន និង  យវុនីតិ
សមបទា។ 

នាយកដ្ឋា ន CRM 

អៅកនុងខែតុោ ឆ្ន ំ២០១៤អនេះ  នាយកដ្ឋឋ នទាក់ទង និង  ចលនារបភពធនធាន (CRM) 
បានអនុវតត និង សអរមចការងារមួយចំនួន ដូចខាងអរកាម ៖ 

 បាន ចូលរមួរបជុំបអចចកអទសចំនួនបីអលើក អៅអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍
 បានអរៀបចំកិចចរបជុំ ជ្ញមួយថដគ្ូសងគមសុវីលិ អដើមបីអរៀបចំយទុធនាការ អប់រអំអដស៍

កនុងពិធីបុណយអុំទូក ( WFD) និង ការរបារពធទិវពិភពអោករបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍
(WAD) ។ 

 បាន ចូលរមួរបជុំកិចចរបជុំសមាជិកអពញអងគអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍ និង 
សននិបាតរបចំាឆ្ន ំ២០១៤ របសអ់ាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍។ 

 បានអរៀបចំខបងខចកសភំារៈអប់រពំីជំងឺអអដស ៍ ដលប់ណ្តត រកសងួ សាថ ប័ន អែតត 
ោជធាន-ី អែតត    ខដលជ្ញសមាជិក។ 

នាយកដ្ឋា ន A/F 

អៅកនុងខែតុោ ឆ្ន ំ២០១៤អនេះ នាយកដ្ឋឋ នរដឋបាល និង ហរិញ្ញវតថុ  (A&F dept) ជ្ញអសនាធិការ
ជូនថ្នន ក់ដឹកនំា អលើកិចចការរដឋបាល និង  ហរិញ្ញវតថុ  និង ជ្ញអនកសរមបសរមួល និង ោំរទ ដល ់
បណ្តា នាយកដ្ឋឋ នបអចចកអទស អដើមបីអនុវតាខផនការសកមមភាព អអាយមានការរកីចំអរ ើន ។ នាយកដ្ឋឋ ន 
មាន ៥ ការោិលយ័ និង បានបំអពញសកមមភាពការងារដូចខាងអរកាម ៖ 
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ក.ការងារថវកិា និង ហិរញ្ញវតថ:ុ 
១- ងវោិជាត្ិិៈ 

 បាននឹងកំពុងអរៀបចំទូទាត់រតង់អបសកកមមកនុងរបអទស និង ថវកិារជជអទយយតមកមមវធិី 
និង មិនខមនកមមវធិី បញ្ជូ នអៅរកសងួអសដឋកិចច និងហរិញ្ញវតថុ ។ 

 បានអរៀបចំទូទាត់ការចំណ្តយកិចចរបជុំតមបណ្តត អែតត និង រសុក 
 បាននឹងកំពុងទំនាក់ទំនងជ្ញមួយអគ្គនាយកដ្ឋឋ នរតនាោរជ្ញត ិ អលើសអំណើ សុថំវកិា 

សរមាប់អរៀបចំទិវពិភពអោករបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍០១ ធនូ  ឆ្ន ំ ២០១៤  និង  ការផេពវ 
ផាយព័ត៌មានអំពីជំងឺអអដស ៍អៅ កនុងឱកាសបុណយអុំទូក បខណត តរបទីប និង  
អកអំបុក និង សននិបាតបូកសរបុលទធផលការងាររបចំា ឆ្ន ំ២០១៣ ។ 

 ទំនាក់ទំនងជ្ញមួយរកសងួអសដឋកិចច និង ហរិញ្ញវតថុ សតពីីការបខនថមឥណទានថវកិា 
សរមាប់អរៀបចំកិចចរបជុំថ្នន ក់តំបន់មូលនិធិសកល និង  សរមាប់ផតលជ់ូនគ្ណៈរបតិភូ 
អៅចូលរមួកនុងសននិសទីអនតរជ្ញតិ អំពីអមអោគ្អអដសអ៍ៅរបអទសអូន្រសាត ល ី។ 

 ទំនាក់ទំនងជ្ញមួយរកសងួអសដឋកិចច និង ហរិញ្ញវតថុ អលើសអំណើ សុអំោលការណ៍ ធានា 
ចំណ្តយអរៀបចំកិចចរបជុំថ្នន ក់តំបន់មូលនិធិសកល និង  សរមាប់ផតលជ់ូនគ្ណៈរបតិភូ 
ចូលរមួសននិសទី អនតរជ្ញតិ អំពីអមអោគ្អអដសអ៍ៅរបអទសអូន្រសាត ល ី។ 

 បាននឹងកំពុងអរៀបចំឯកសារទូទាត់ចំណ្តយ របសរ់បតិភូអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំង ឺ
អអដស ៍អអញ្ជ ើញអៅបំអពញអបសកកមមអៅរបអទសអូន្រសាត លី ។ 

 អរៀបចំសរមបសរមួលកិចចរបជុំអពញអងគអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអអដសអ៍លើកទី០២ 
របចំាឆ្ន ំ២០១៤ និង សននិបាត អៅទីសតកីារគ្ណៈរដឋមន្រនត ី។ 

២- ថវកិាជំនួយៈ 
 ទំនាក់ទំនងជ្ញមួយ PR/NCHADS សតពីីរបាយការណ៍របចំារតីមាសទី០៣ របចំាឆ្ន ំ 

២០១៤ (PUDR) ខដលបានផតលជ់ូនអៅ PR/NCHADS ។ 
 បានអរៀបចំរបាយការណ៍របចំាខែ កញ្ជញ  ឆ្ន ំ ២០១៤ ដូចជ្ញ Cash book, Bank recon-

cile, Cash count sheet, Petty cash book, Petty  cash reconcile។ 
 តមដ្ឋនសអំណើ សុបំំអពញសាច់របាក ់ខដលបានអសនើកនលងមកជ្ញមួយ PR/NCHADS។ 
 ទំនាក់ទំនងជ្ញមួយ PR/NCHADS សតពីីការផតលក់ិចចសនា ដលទ់ីរបឹកាបអចចកអទសជ្ញតិ 

និងអនតរជ្ញតិ សរមាប់ការងារ NSP IV ។ 
 ទំនាក់ទំនងជ្ញមួយPR/NCHADS អលើករណីអរជើសអរ ើសបុគ្គលកិរបស ់SSR/MoSVY 
 បានអរៀបចំអបើកផតលរ់បាក់អលើកទឹកចិតត Incentive សរមាប់ផតលជ់ូនមន្រនតីោជការរបស់

អាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍កនុងឆ្ន ំ២០១៣ ។ 
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 បានអរៀបចំសអំណើ សុរំបាក់អលើកទឹកចិតត Incentive សរមាប់ផតលជ់ូនមន្រនតីតម SSRs 
និងតមបណ្តត អែតត ។ 

ែ. ការងាររដឋបាល និង បុគ្គលិក 
 បានទទួលលែិិតចូលចំនួន ១៥ 
 បានបញ្ជូ នលែិិតអចញ ១០២ 
 បានអរៀបចំលែិិតអបសកកមម ជូនថ្នន ក់ដឹកនំា មន្រនតី ចំណ្តយថវកិាជ្ញតិចំនួន ៥  
 បានអរៀបចំលែិិតអអញ្ជ ើញរបជុំថ្នន ក់ដឹកនំា និង បអចចកអទស 
 បានអរៀបចំបនទប់របជុំសរមាប់ការរបជុំចំនួន ០៥ ដង 

១.៣-សកមមភាពសរមាប់ខែបនាទ ប់ (សរមាប់ខែ វចិឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៤ ) 

នាយកដ្ឋឋ ន PMER 
 អរតៀមអរៀបចំខផនការវគ្គបណតុ េះបណ្តត ល សោំប់ខែធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ កនុងគ្ំអោងមូលនិធ ិ

សាកល ។ 
 បនតអឆលើយបំភលឺសណួំរទាក់ទងរបាយការណ៍ GARPR ខដលបានសរួអដ្ឋយរកុមការងារ 

GARPR អៅ GENEVA និង ខកសរមួលអលើសចូនាករមួយចំនួន។ 
 បនតទំនាក់ទំនងអៅរកសងួ-អែតត និង អងគការថដគ្ូ ឲ្យអផាើរបាយការណ៍របចំាឆ្ន ំ២០១៤ 

មកអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍ អដើមបីអរៀបចំចងរកងជ្ញរបាយការណ៍របចំា 
២០១៤ ទូលទំូោយ និង  ពហវុសិយ័អឆលើយតបការោលដ្ឋលអមអោគ្អអដស ៍និង  
ជំងឺអអដស ៍។ 

 បនតការអរៀបចំ NSP IV និង អរៀបចំឯកសារោក់ព័នធ 
 ពិនិតយអៅអលើសកមមភាព និង អធវើរបាយការណ៍មូលនិធិសកល សរមាប់ទិវ ០១ធនូ   
 អរតៀមអរៀបចំ សនុទរកថ្នជូនឯកឧតតមអទសរដឋមន្រនតី  
 ពិភាកាកនុងការអរៀបចំការងារតមដ្ឋន និង វយតថមល 
 អរៀបចំរបាយការណ៍ CEDAW និង អនុវតតគ្អរមាង UNWomen (កិចចរបជុំ និង 

សកិាា សាោ) 

នាយកដ្ឋឋ ន PCS 
 ថថៃទី០៥-០៧ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១៤ ចូលរមួរបចំាការ  កនុងរពេះោជពិធីបុណយអុំទូក 

បខណត តរបទីប សពំេះរពេះខែ អកអំបុក។ 
 ថថៃទី១៤ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១៤ អរៀបចំកិចចរបជុំអលខាធិការដ្ឋឋ ន  រកុមបុរសរសឡាញ ់

បុរស និង រសរីសស ់អៅអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុឋនឹងជំងឺអអដស ៍។ 
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នាយកដ្ឋឋ ន CRM 
 ចុេះអភិបាលការងារអអដសអ៍ៅថ្នន ក់អែតត 
 បនតការងារសរំបសរំលួជ្ញមួយថ្នន ក់អែតត និង ថ្នន ក់ជ្ញតិ សរមាប់ទិវពិភពអោករបយទុធ

នឹងជំងឺអអដស ៍។  
 បនតកិចចរបជុំជ្ញអទៀងទាត ់ ជ្ញមួយគ្ណៈកមាម ធិការរបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍ឃុ-ំសងាក ត់ 

តមបណ្តត អែតត ។ 

នាយកដ្ឋឋ ន AF 
 អរតៀមអរៀបចំផេពវផាយអអដស ៍ កនុងទិវពិភពអោករបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍ ០១ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១៤ 
 អរតៀមអរៀបចំរបារពវទិវពិភពអោករបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍០១ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១៤ 
 បនតកិចចសហការ និង  សរមបសរមួលជ្ញមួយបណ្តត នាយកដ្ឋឋ នជំនាញទំាងប ី អដើមបី

ជំរញុ និងពរងឹងការងាររបសអ់ាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍ឱយកាន់ខតរបអសើរ ។ 

២-ការអរតៀមអរៀបចំរបារពវទិវពិភពអោករបយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ឆ្ន ំ២០១៤(ឯកឧតតមអវជជ.សុឹម គ្ឹមសាន) 
 ទិវពិភពអោករបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍០១ ធនូ  ឆ្ន ំ ២០១៤ នឹងរបារពវនាថថៃទី ២៧ 

ខែវចិឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៤ អៅ សាលសននិសទីចតុមមុែ ។ 
 អរៀបចំកិចចពិភាកាតុមូល នាថថៃទី២៥ វចិឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៤ អវោអមា៉ាង០៩ :០០នាទីរពឹក 

អៅអលើកញ្ច ក់ទូរទសេន៍ជ្ញតិកមពុជ្ញ ។ 
 អរៀបចំការចុេះអប់រផំ្ទទ លត់មបណ្តត ទីរបជុំជននានា ។ 
 ការខបងខចកអាវយតឺ និង បដ្ឋ អៅតមអែតត ។ 
 អរៀបចំឆ្កកំខបលងផេពវផាយអអដស(៍រកុមកំខបលងនាយខពមី) ចាប់ពីអមា៉ាង ០៧:០០ 

ដលអ់មា៉ាង ០៩:០០ោៃ ច អៅអលើកញ្ច ក់ទូរទសេន៍ CTN ។ 
 អរៀបចំយទុធនាការផេពវផាយអអដសច៍ំនួន ២ថថៃ គ្ឺថថៃទី៣០ ខែ វឆិឆិកា ដល ់ថថៃទី ០១ 

ខែ ធនូ  ឆ្ន ំ ២០១៤ អៅមុែអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍។ 

៣- របាយោរណ៍ោរអនុវត្តកមមវធិីមូលនិធិសកល (នលើកន ើងនដ្ឋយ ឯកឧត្តមនវជ្ជ. ទា ផលា ) 
 ងវោិខដលបានអនុវតតចាប់ពីខែមកោ មកដលខ់ែធនូ  ឆ្ន ំ២០១៤  មានចាំនួនសរបុ 

៣០៤,០៦៩.៣៦ដុលាល  ។ 
 រតូវអរៀបចំ Concept Note សោំប់អសនើរថវកិារតម New Funding model អហើយ

នឹងមានកិចចពិអរោេះអោបលម់ួយអៅកនុងខែវចិឆិកាអនេះ ។ គ្ួរបញ្ជជ ក់ថ្ន Concept Note 
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អនេះរតូវបានដឹកមុែអដ្ឋយរកុមUNទំាងរសុង អហើយអគ្រោន់ខតឲ្យអយើងអរជើសអរ ើស
កញ្ច ប់សកមមភាពខដលអគ្អរពៀងទុកជ្ញអរសច ។ 

នលាកជ្ាំទាវ ឱ វណណឌ្ីន ត្ាំណាងឲ្យឯកឧត្តមនវជ្ជ. ម៉ោម ប ុននេង អនុរបធានទី ១ 
អាជាា ធរជាត្ិរបយទុធ នឹង ជ្ាំងនឺអដស ៍និង ជារដាមន្រនតីរកសងួសខុាភិបាល បាននលើកន ើង
ទាក់ទងនៅនឹងោរនរបើរបាសង់វោិមូលនិធិសកល ។ នលាកជ្ាំទាវ បាននលើកន ើងថា ៖ 

 មូលនិធិសាកល មាននិនាន ការចង់ដកថដអចញ 
 មូលនិធិសាកល ទាមទារឲ្យរដ្ឋឋ ភិបាល មានបដិភាគ្ថវកិា សរមាប់ទិញថ្នន ំពនា   

( ARV) 
 ទប់នឹងសាថ នការថវកិាមូលនិធិសាកលខបបអនេះ អយើងរតូវរមួោន ពិនិតយអមើលថវកិា 

ខដលអគ្ផតលឲ់្យ អតើអយើងអនុវតត អៅសលថ់វកិា ឬ ពិបាកអនុវតតសកមមភាព ?  ។ 
 ចំអោេះកមមករ កមមការនីអៅតមអោងចរក បានអធវើគ្ំអោងជ្ញមួយរកសងួសងគមកិចច 

អតីតយទុធជន និង យវុនិតិសមបទា រចួអហើយ ។ 

ឯកឧតតមអទសរដឋមន្រនតី មានអនុសាសន៍ថ្ន ៖ 

1. អបអរសាទរ និង សខំដងការអកាតសរអសើរ ចំអោេះការអរៀបចំបានលអនូវកិចចរបជុំអពញអងគ
អាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺអអដស ៍និង  សននិបាតរបចំាឆ្ន ំរបសអ់ាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជំងឺ
អអដស ៍កាលពីថថៃទី ២១ និង ២២ តុោ ឆ្ន ំ២០១៤ អៅទីសតកីារគ្ណៈរដឋមន្រនត ី។ 

2. អបអរសាទរ និង  សខំដងការអកាតសរអសើរ ចំអោេះការអរៀបចំបានលអ នូវទិវបុណយអុំទូក 
អកអំបុក កាលពីថថៃទី ៥- ៦-៧ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៤ ។ 

3. អលើកទឹកចិតតដលម់ន្រនតីោជការ រគ្ប់លដំ្ឋប់ថ្នន ក់ថនអាជ្ញា ធរជ្ញតិរបយទុធនឹងជងំឺអអដសអ៍អាយ
ែិតែំយកចិតតទុកដ្ឋក់ របកាន់នូវវនិ័យការងារ ពរងឹងសាមគ្គីភាព និង  ឯកភាពថផទកនុង បអងកើន
របសទិធភាពការងារ និង អជៀសវងោលស់កមមភាពអវជិជមាន ខដលអាចនំាអអាយសាថ ប័ន
ធាល ក់ឱនថយ ។ 

4. ខណនំាអអាយអគ្គអលខាធិការដ្ឋឋ ន ែិតែំពរងឹងការងារ  ថនោលន់ាយកដ្ឋឋ នអរកាមឱវទ 
អអាយបំអពញការងារកាន់ខតសកមម របកបអដ្ឋយរបសទិធភាព  និង របសទិធផលែពស ់ ។ 
អគ្គអលខាធិការ រតូវរតួតពិនិតយការងារអអាយបានហមត់ចត់ជ្ញមុន មុននឹងដ្ឋក់អអាយថ្នន ក់ដឹក
នំាពិនិតយសអរមច ។ 
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5. ខណនំាអអាយអោកអវជជបណឌិ ត អហ្វ ប ុនអឡង អគ្គអលខាធិការរង ជួយការងារអវជជបណឌិ ត 
ខតង គ្នធី កនុង អគ្គអលខាធិការដ្ឋឋ ន អអាយកាន់ខតហមត់ចត់អឡើងខថមអទៀត ។ 

6. ខណនំាអអាយអគ្គអលខាធិការដ្ឋឋ ន ពរងឹងការងារខផនកហរិញ្ញវតថុ  និង រដឋបាល អអាយមាន
តមាល ភាព និងអអាយបអងកើតគ្ណៈកមមការចំអោេះកិចច អដើមបីខសវងយលព់ីករណីមិនរបរកតីភាព
មួយចំនួន អដ្ឋយមានឯកឧតតមសាន្រសាត ចារយអវជជ.  ល ីប៉ាូរ ជ្ញរបធាន ។ 

7. ខណនំាអអាយថ្នន ក់ដឹកនំា បអងកើនសកមមភាពខសវងយលព់ីសាថ នភាពជ្ញក់ខសតងថនការរបយទុធនឹង
ជំងឺអអដសអ៍ៅតមមូលដ្ឋឋ ន៖ 

 សាថ នភាពថនជីវភាពរបសអ់នកជំងឺអអដស។៍ 
 សាថ នភាពអនកជំងឺអៅអរៅរបព័នធ 
 ពិនិតយការងារទាក់ទងនឹងយវុវយ័ កមមករ  កមមការនិី និង  ជនចំណ្តករសុក (ខសវងរក

យនតការ ពាបាល) អដើមបីកំណត់អអាយបានសុជីអរៅ នូវអោលការណ៏របតិបតតិ 
កនុងអោលនអោបាយភូម-ិឃុមំានសវុតថិភាព ។ 

បញ្ច បន់ូវកិចចរបជុំ នៅនវលាន ៉ោង ១១:០០នាទី នាថ្ងៃខែ ឆ្ន ាំដខដល របកប នដ្ឋយបរយិាោស  
ស្វមគគីភាព និង ទទួលែុសរត្វូែពស។់ 

ថថៃទី ១១ ខែ វចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១៤ 
អគ្គអលខាធិការ 

 
                    
         

ឯកឧត្តមវេជ្ជ តត្ង គន្ធី                                                    


