xxv
របាយការណ៍ឆ្នា ំ២០១២

ANNUAL REPORT

គណៈឆ្មបកម្ពជា
ុ
ខែធ្ាូ ឆ្នា ំ២០១២

គណៈឆមបកម្ពជា
ុ

របាយការណ៍ឆ្នាំ២០១២

ខ្លឹមសារ
I

សារពីរបធាន

២

II

សមទឋិផលការងារ

២-៨

III ផផនការអនាគត

៨

IV សង្ខេបហិរញ្ញ វតថុ

៩

V

១០

សមាសភាពការ ិយាល័យ

VI មាាស់ជំនួយ

១១

1

គណៈឆមបកម្ពជា
ុ

I.

របាយការណ៍ឆ្នាំ២០១២

សារពីរបធាន

ក្ាុងរយៈកាលជាងពី រឆ្នាំ គណៈឆមបក្មពុជា

(គ.ឆ.ក)មានដំណណើរការរលូននិងអនុវត្តយ៉៉ង

សក្មមណលើការងារណរៀបចំឯក្សារសតង់ដារសរមាប់ឆមប

ដូ ចជាអនុរក្ឹត្យសតីពីរក្មសីលធម៌ឆមប

និងរបកាសសតីពីរក្បខ័ណឌសមត្ថភាពសាូលសរមាប់ ឆមបវ ិជាាជី វៈក្ាុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា

នឹង ទទួលការអនុ ម័ត្ពី រក្សួងសុខាភិ បាលនិ ងរដាឋភិ បាល ក្ាុងណពលឆ្នប់ ៗណនះ។ ណោះជាយ៉៉ ង
ណាក្៏ណដាយ គណៈឆមបក្មពុជាសថិត្ក្ាុងសាថនភាពខវះខាត្ណៅណឡើយ និ ងរបសិនណបើ មិនមាន

ការឧបត្ថមភជាបនតណោះណទ គណៈឆមបក្មពុជានឹ ងមិ នអាចដំ ណណើរការនិ ងបនតវឌ្ឍនៈភាពឲ្យមាន
របសិទិភា
ឋ ពក្ាុងត្ួោទី រគប់ រគងការអនុ វត្តរបស់ឆមបណឡើយ។

ខញំុសូមថ្លលងអំ ណរគុណចំ ណោះ

រក្សួងសុខាភិបាល និ ខ អងគការដដគូរសុខាភិបាលដូចជា៖ មូលនិធិសហរបជាជាត្ិសរមាប់
របជាជន

អងគការសុខភាពពិភពណោក្

អងគការអនកសម័រគចិតតបំង្រ ើការងារង្ៅបរង្ទស ថ្ដល

បានជួយឧបត្ថមភោំងលវ ិកានិ ងបណចចក្ណទសក្ាុងការអនុ វត្តសក្មមភាពរបស់គណៈឆមបកមពុជា។

ខញំុសូមអំោវោវដល់រក្សួងសុខាភិ បាល និ ងអងគការដដគូ រសុខាភិ បាលោំងអស់សូមជួ យផតល់
ការឧបត្ថមភជាបនតដល់គណៈឆមបក្មពុជាណដើ មបីកាលយជាអងគការសវយ័ត្ដ៏ មានរបសិទឋ

ភាព

ក្ាុងការរគប់ រគងការអនុ វត្តរបស់ឆមបោំងអស់ ណដើ មបីផតល់នូវណសវាឆមប របកបង្ោយសុវត្ថិ ភាព
ង្ៅទូោំងរបណទស។

អុីង រ៉ាដា
ប្បធានប្កុម្ប្បឹកាគណៈឆមបជាតិ

II.

សមទឋិផលការងារ

កនុខឆ្នន២
ំ ០១២ គ.ឆ.កសង្រមចបាននូ វការងារផដលគួ រឲ្យកត់ សំគាល់ដូចតង្ៅ៖
១. ការចុះឈ្មោះឆោបសមាជិក
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រកុមរបឹ កាគណៈឆមបរាជធានី-ង្េតត(ក.ឆ.េ)ទទួ លេុ សរតូវង្លើការចុ ះង្្មះឆមបទាំខ
អស់ង្ៅកនុខង្េតតទាំខផផនកឯកជននិខសាធារណៈង្ហើយឆមបផដលផ្លលស់ទីកផនលខឆមបរតូវចុះ

ង្្មះង្ឡើខវ ិញជាមួយង្េតតថី ង្ម នាះ។ កនុខង្ពលទនទឹមគានង្នះផដរ ក.ឆ.េបានអនុ វតតន៍ការងារនិ ខ
ទទួលបានការរ ីកចំង្រ ើនកនុខការចុ ះង្្មះសមាជិ ក

៤,៦០៩រូប បានចុះង្្មះរួចង្ហើយង្ៅទូទាំខរបង្ទស ។

បចាុបបននង្យើខមានឆមបចំ នួន២,៨៩១/

២. ក្កមសីលធម៌ឆោប
រកមសីលធម៌ឆមបគឺជាឯកសារផដលមានសារៈសំខាន់ បំផុតកនុខការជួ យផកលមអ នូ វ

បញ្ហ
ា ឥរ ិយាបទមិ នសមរមយរបស់ឆមប និ ខ ផណនាំ

ដល់ឆមបឲ្យអនុ វតតការងារវ ិជាាជី វៈមាន

សីលធម៌លអ និ ខ ង្គារព ដល់ស្រសីត និខរគួសារ របស់គាត់ រពមទាំខសហគម។ ដូ ចមានផចខ
កនុខមារា៣ននរពះរាជរកឹ តយ គ

.ឆ.កទទួ លេុ សរតូវង្លើការង្រៀបចំរកមសីលធម៌ឆមប។បោទប់

ពីរក្សួងសុខាភិបាលបានដាក្់ជូនទីសីកា
ត រគណៈរដឋមន្តនតី អនុរក្ឹត្យសតីពីរក្មសីលធម៌ឆមបរត្ូវ
បានរបជុំឆលងនិងបានអនុម័ត្ណដាយរក្ុមរបឹក្ាណសដឋក្ិចច សងគមក្ិចច និងវបបធម៌ រក្ុម
របឹក្ាអាក្ចាប់ និងអនតររក្សួងតាមរយៈការរបជុំជាណរចើនណលើក្ និងរងចាំការរបជុំអនុម័ត្
ចុងណរកាយពីទីសីកា
ត រគណៈរដឋមន្តនតី។
៣. សមត្ថភាពជំនាញសារវនតននការអនុវត្តជាមូលដ្ឋានរបស់ឆោប
បោទប់ពីរក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបជាត្ិបានដាក្់ជូនរក្សួងសុខាភិបាល ក្ិចចរបជុំពិណរោះ
ណយ៉បល់រត្ូវបានណរៀបចំណឡើងថ្ដលមានការចូលរួមពីថ្នាក្់ដឹក្ោំរក្សួងសុខាភិបាលនិងអងគការ
ដដគូរអភិវឌ្ឍន៍និងបានឯក្ភាពខលឹមសារនិងចំណងណជើងណដាយដាក្់ថ្ន”របកាសសតីពីរក្បខ័ណឌ
សមត្ថភាពសាូលសរមាប់ឆមបវ ិជាាជី វៈក្ាុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា” និង រងចាំការអនុម័ត្ពី

រក្សួងសុខាភិបាល។ រក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបររប់ ជាន់ថ្នាក់នឹងយក្អនុរក្ឹត្យសតីពីរក្មសីលធម៌
ឆមបនិងរបកាសណនះណៅណរបើរបាស់ណដើមបីឲ្យតាមបបសកកម្ម និ ងភារកិ ច្ចរបស់ខ្ួន។
ល
៤. និតិវិធីនិងគោលនគោបាយស្តព
ី ីបណតឹងនិងវិន័យ
ណយ៉ងតាមរពះរាជរក្ឹត្យសតីពីការបណងកើត្គណៈឆមបក្មពុជា

មារតាទី ២០-២៩ រក្ុមរបឹក្ា

គណៈឆមបភូមិភាគទទួ លខុ សរត្ូវណលើការណសុើបអណងកត្និ ងណដាះស្រសាយោក្យបណឹ ត ងនិ ងវ ិន័ យ។
3

គណៈឆមបកម្ពជា
ុ

របាយការណ៍ឆ្នាំ២០១២

ណដើមបីអនុវត្តត្ួោទីណនះ រក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបជាត្ិ ណដាយមានការោំរទបណចចក្ណទសពីណោក្ស្រសី

បណិឌ ត្ Kathryn Hinchliff ទីរបឹក្ាបណចចក្ណទសរបស់អងគការ VSO បានណរៀបចំ និត្ិវ ិធី និងណោល
នណយ៉បាយសតីពីបណឹត ងនិងវ ិន័ យថ្ដលថ្បងថ្ចក្ជា៥ណោលការណ៍ថ្ណោំ៖

១.ដំណណើរការក្ាុងការណសុើបអណងកត្បណឹ ត ង ការណសុើបអណងកត្ណលើឆមប និងណរៀបចំ សវោការវ ិន័ យ។
២. សតង់ដារសរមាប់ទទួលោក្យបណឹ ត ងណលើឆមប។

៣.ណសចក្តីថ្ណោំសីព
ត ីដំណណើការសវោការណលើបណឹ ដ ងនិងវ ិន័ យជាសំងាត្់/ឯក្ជន។
៤.មូលដាឋនដនការណរៀបចំោក្យបណឹ ត ងណលើឆមបថ្ដលបានចុះបញ្ាីជាមួយគណៈឆមបក្មពុជា។
៥.ណោលការណ៍ថ្ណោំសីព
ត ីការណរៀបចំណសចក្តីរោងណសក្តីសណរមចរបស់គណៈក្មមការ

ណសុើបអណងកត្បណឹ ត ងនិងសវោការឆមបណដើមបីជួយសរមួលដល់សមាជិក្គណៈក្មមការនិង
ឆមបថ្ដលចូលសវោការ។

រក្ុមរបឹ ក្ាគណៈឆមបជាត្ិនិងភូ មិភាគបានថ្ក្សរមួលនិ ងឯក្ភាពោាណលើត្ិវ ិធី និងណោល

នណយ៉បាយណនះ

ង្ហើយនឹ ខង្ធវើការដាក្់ឆលងណយ៉បល់ជាមួយថ្នាក្់ដឹក្ោំរក្សួង

សុខាភិបាល។
៥. សិកាាសាលាផសពវផាយក្ពះរាជក្កឹត្យ និង បទបញ្ជ
ា នផទកង
នុ
ណឆលើយត្បណៅនឹងការរក្ណឃើញតាមរយៈការចុះអភិបាលណៅរក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមប
រាជធានី-ង្េតត រក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបជាតិ និខរាជធានី -ណខត្តណដាយសហការជាមួយមនទីរសុខា
ភិបាលណខត្ត-រាជធានីបានណរៀបចំសិកាាសាោផសពវផាយពីរពះរាជរក្ឹត្យសតីពីការបណងកើត្គណៈ
ឆមបក្មពុជា និ ង បទបញ្ជ
ា ដផទក្ុងរបស់
ា
គណៈឆមបក្មពុជាដល់សមាជិ ក្ចំ នួនជាង៥០០ោក្់ ក្ុង
ា
ណខត្តក្ំពង់ចាម បោទយមានជ័យ

និខសាវយង្រៀខ

ក្ាុងណោលបំណងណដើមបីផសពវផាយពី

ត្ួោទីរបស់គណៈឆមបក្មពុជាក្ាុងការង្ោះស្រសាយការអនុ វតតមិនរតឹ មរតូវ ង្ដើមបី ការោរសុេភាព
និខសុវត្ថិភាពមាានិ ខទារកង្ទើ បង្កើ ត និខង្លើកកមពស់វ ិជាាជី វៈឆមប។

៦. ការចុះអភិបាលឈ្ៅការ ិយាល័យក្កុមក្បឹកាគណៈឆោបឈ្ខ្ត្ត-រាជធានី
ក្ាុងណោលបំណងណដើមបីពរងឹ ងសមត្ថភាពនិ ងការអនុ វត្តរបស់រក្ុមរបឹ ក្ាគណៈឆមបរាជធា

នី-ង្េតតក្ុងការងារចុ
ា
ះបញ្ាី ហិរញ្ញ វត្ថុ របាយការណ៍សក្មមភាព និ ងការងាររគប់ រគង
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របាយការណ៍ឆ្នាំ២០១២

រក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបជាត្ិបានចុះអភិបាលចំនួន២៣រាជធានី-ង្េតតនិងបានរក្ណឃើញនូវបញ្ជ
ា
មូយចំនួនដូចជា៖
១. រក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបរាជធានី-ង្េតតមិនោន់ យល់ចាស់ពីត្ួោទី របស់ខួនថ្ដលមានថ្ចង
ល
ក្ាុងរពះរាជរក្ឹត្យសតីពីការបណងកើត្គណៈឆមបក្មពុជា។

២. មូលណហត្ុថ្ដលឆមបរត្ូវចុះបញ្ាីជាមួយរក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបរាជធានី-ង្េតត។
៣. ផលរបណយ៉ជន៍ថ្ដលឆមបចុះបញ្ាីទទួលបាន។
៤.យល់រចលំរវាងត្ួោទីរបស់គណៈនិងសមាគមណដាយពួក្ណគយល់ថ្ននឹងទទួលបានការ
ការោរផលូវចាប់ពីគណៈឆមបក្មពុជារបសិនណបើ ពួក្ណគអនុ វត្តការងារឆមបមិ នបានរតឹ មរតូវ?។
បញ្ហ
ា ទាំខង្នះជាការបារមភរបស់គ.ឆ.ក ណហើយណយើងរត្ូវផសពវផាយពីត្ួោទីរបស់

ដល់ឆមបបថ្នថមណទៀត្ោណពលអោគត្។

េលួន

៧. ទិវាឆមបជាតិ
ទិវាឆមបជាត្ិបានរបារពឋណឡើងណៅដលៃទី៥ ថ្ខឧសភា ឆ្នាំ២០១២ ថ្ដលណរៀបចំណឡើងណដាយ
សមាគមឆមបក្មពុជា និ ងណរកាមអធិ បត្ី ភាពរបស់ឯក្ឧត្តមរដឋមន្តនតីសុខាភិ បាល ណដាយមាន
ឆមបចូលរួមចំនួនជាង៣០០ោក្់ទូោំងរបណទស។ ឯក្ឧត្តមរដឋមន្តនតីបានអានសារ
ណោក្ជំោវកិ តិ រត ពឹទឋបណិ ឌ ត្ ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសស្ន

លិេិតរបស់

ង្ោយបានអបអរសាទរដល់ឆមបោំងអស់

ណដើមបីបង្ខកើនការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់ដនការងារឆមប និង

ផសវខយល់អំពីចំង្ណះដឹ ខថមីៗនា

ង្ពលបចចុបបនាណៅទូ ទាំខសកលង្ោក និង រតូវគិត្ថ្នណត្ើឆមបអាចផតល់អីវខលះង្ដើ មបីស្រសតី ោរក្ និង

របណទសជាត្ិ។ សារលិេិតក្៏ បានអំោវោវផងថ្ដរសុំឲ្យឆមបោំងអស់បនតការងាររបស់ខួនង្ោយ
ល

សាមរតីទទួលេុសរតូវ និង មានរក្មសីលធម៌ និង សូមអំ ពាវនាវដល់ស្រសតីបនតទទួលការពិនិត្យ
សុខភាពជារបចាំ។ ណោក្ ស្រសី អុីង រ៉ាដា

បានណធវើបទបងាាញង្លើរបធានបទ”ការណលើក្ក្មពស់

សតង់ដាដនការថ្លោំតាមរយៈបទបញ្ជ
ា ឆមប”។
៨. កិចចក្បជុំជាមួយអងគការនៃគូរ
ណោក្ស្រសី អុីង រ៉ាដា បានជួបជាមួយអងគការដដគូរសុខាភិបាលដូចជា AVI VSO JICA
WHO UNFPA AUSAIDនិង DFIDណលើរបធានបទដូចត្ណៅ៖
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របាយការណ៍ឆ្នាំ២០១២

១.ការផតល់ទីរបឹក្ាបណចចក្ណទសរបស់អងគការVSOោណពលអោគត្។
២.ការណរៀបចំបទបញ្ជ
ា ឆមបណដាយោយក្ដាឋនធនធានមនុសស ថ្ដលោំរទណដាយJICA។
៣.ការពរងីក្ការទទួ លខុសរត្ូវរបស់មន្តនតីជំនួយការគណៈឆមបក្មពុជាណដើ មបីពរងឹ ងការងារ

រគប់រគងការបណុត ះបណា
ត លឆមបណៅតាមសាោមធយមសិក្ាសុខាភិ បាលភូ មិភាគក្ាុងការ
អនុវត្តតាមសតង់ដារបស់ថ្នាក្់ ជាត្ិ និងគណៈឆមបក្មពុជា។

៤.ការវាយត្ដមលក្មមវ ិធី រយៈណពល៥ឆ្នាំរបស់អងគការUNFPAថ្នាក្់ត្ំបន់។
៥.ការវាត្ដមលពីជំនួយរបស់DFIDង្លើ ”របសិទឋភាពននការផតល់អនកសម័រគចិ ត”ត កនុខរបង្ទស
កមពុជា។

៩. ការបឈ្ងកើត្គណៈកមាោធិការសក្មបសក្មួលគណៈវិជាាជីវៈសុខាភិបាលកមពជា
ុ
ណោក្ស្រសី អុីង រ៉ាដា

បានផតួចណផតើមគំ និត្ក្ាុងការការបណងកើត្គណៈក្មាមធិ ការសរមប

សរមួលគណៈវ ិជាាជីវៈសុខាភិ បាលក្មពុជាក្ាុងណោលបំ ណងណដើ មបីបណងកត
ើ ណលខាធិ ការដាឋនក្ាុង
ការផតល់នូវធនធាននិ ងការោំរទចាំបាច់ ដល់គណៈវ ិជាាជី វៈសុខាភិ បាលោំខអស់រម
ូ មាន៖

គណៈរគូណពទយក្មពុជា គណៈទនតណពទយក្មពុជា គណៈឆមបក្មពុជា គណៈគិ ោនុ បដាឋក្ក្មពុជា
និងគណៈឱសថការ ីក្មពុជាណដើ មបីអនុ វត្តន៍ត្ួោទី

និ ងមុ ខងារថ្ដលថ្ចងក្ាុងរពះរាជរក្ឹ ត្យ។

ណសចក្តីរោងថ្ផនការង្នះរត្ូវបានបងាាញក្ាុងក្ិ ចចរបជុំ ថ្ដលមានការចូ លរួមពី ឯក្ឧត្តម
សាស្រសាតចារយ

ធា ប្គុយ

រដឋណលខាធិការរក្សួងសុខាភិបាល និងអងគការដដគូរ

ង្ហើយបានឯក្ភាពឲ្យមានការសិក្ាបា៉ ន់ របមាណពី លទឋភាពរបស់គណៈវ ិជាាជី វៈោំង
អស់ក្ុងការអនុ
ា
វត្តតាមរពះរាជរក្ឹ ត្យនិ ងណរៀបចំ ថ្ផនការយុទឋសាស្រសតណដាយរួមបញ្ូច ល
ធនធានថ្ដលរត្ូវការ។

១០. ទសសនៈកិចចផ្លលស់បរបទពិ
តូ
ឈ្សាធន៍ជាមួយគណៈគិលានុបដ្ឋាក-ឆោបនៃឡង់
ណៅដលៃទី២៩-៣០ ថ្ខឧសភា ឆ្នាំ២០១២ ណោក្ ស្រសី អុីង រ៉ាដា

សមាជិក្គណៈរគូ

ណពទយក្មពុជា និ ង គណៈគិោនុ បដាឋក្ក្មពុជាបានណធវើទសសក្ិ ចចផ្លលស់បូរជាមួ
ត
យគណៈគិ ោនុ
បដាឋក្-ឆមបដលឡង់ ផដលោំរទលវ ិកាណដាយអងគការWHOក្ាុងណោលបំណងណដើ មបី៖
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១. សិក្ាពីបទពិ ណសាធន៍ ក្ុងការបណងក
ា
ើ ត្គណៈគិ ោនុ បដាឋក្
ការជួយោំរទរវាងគណៈវ ិជាាជីវៈណផសងណទៀត្។

របាយការណ៍ឆ្នាំ២០១២

-ឆមបដលឡង់ ជាពិណសស

២.ពរងឹងគណៈវ ិជាាជី វៈសុខាភិ បាលក្មពុជាក្ាុងក្ិ ចចសហការោាជួ យោាណៅវ ិញណៅមក្។
៣. ថ្ចក្រ ំថ្លក្ចំណណះដឹង ជំោញ និ ងបទពិ ណសាធន៍ ពីបទបញ្ជ
ា ដផទក្ុង
ា និ ត្ិវ ិធី ណោល

នណយ៉បាយ និងថ្ផនការអោគត្ណដើ មបីបណងកើត្យុទឋសាស្រសតសរមាប់ គណៈវ ិជាាជី វៈសុខា
ភិបាលក្មពុជា។
១១. ការចូលរ ួម្ស្ននិស្ទ
ី អាស្ុបា
ី ា ស្ុហ
ី វច
ិ របស្់ស្ហព័នឋឆមបអនតរជាតិ
ណោក្ស្រសី អុីង រ៉ាដា បានចូលរួមសនាិសីទអាសុីបា៉សុីហិច
វ របស់សហព័នឋឆមបអនតរជាត្ិ
ចាប់ពីដលៃទី២៤-២៦ ថ្ខក្ក្កដា ឆ្នាំ២០១២ ក្ាុងទី រក្ុងហាណូយ របណទសណវៀត្ណាម ថ្ដលមាន

អាក្ចូលរួមចំនួនជាខ៥០០ោក្់ មក្ពី ៣៦របណទស ណរកា មរបធានបទ”ណដើមបីសុខភាពស្រសតី និង
ោរក្ រត្ូវចាប់ ណផតើមឥឡូវ ង្នះ”។ណោក្ស្រសី

អុីង រ៉ាដា

រត្ូវបានណរជើសណរ ើសជាវាគមិននិងណធវើ

បទបងាាញពី ”ត្ួ ោទីរបស់គណៈឆមបក្មពុជាក្ាុងការជួ យសណន្តងាគះជី វ ិត្ស្រសតីនិងោរក្តាមរយៈ

បទបញ្ជ
ា ឆមប”។ សនាិសិទបានផតល់នូវអនុសាសន៍បីសំខាន់ៗសតីពីការណលើក្ក្មពស់ណសវាឆមប
ដូចជា៖
១. រត្ូវណដាះស្រសាយក្ងវះខាត្បុគគលិក្ឆមបជំោញ។
២.បណងកើត្សមត្ថភាពរបស់ឆមបឲ្យកាលយជាឆមបជំោញណដាយណោរពតាមសតង់ដាររបស់ICM។
៣.ពរងឹងរបព័នឋសុខាភិបាលណដាយង្ផ្លតតណលើការវ ិនិ ណយ៉គណលើឆមបដូ ចជា៖របាក្់ ថ្ខ ការណលើក្
ទឹក្ចិត្ត ការចុះអភិបាលោំរទ ការណលើក្ក្មពស់ត្ដមល និងត្ួោទីរបស់ឆមប។

១២. ការឈ្រៀបចំសននិសទ
ី ជាត្ិគិលានុបដ្ឋាក និងឆោបឈ្លើកទី៦
សននិសីទរតូវបានង្រៀបចំង្រៀខរាល់ឆ្ននំចាប់ ាំខពី ឆ្នន២
ំ ០០៧ង្ដើ មបីរបមូលផតំុគិោនុ បោឋក-

យិការ និខ ឆមបទាំខអស់កុខរពះរាជាណាចរកកមព
ន
ុជាង្ដើមបីផចករ ំផលកបទពិ ង្សាធន៍និខចំ ង្ណះ
ដឹខពីការអនុវតត។ ឆ្នាំណនះ សនាិសីទ បានណរៀបចំណឡើង ង្រកាមអធិបតី ភាពរបស់ឧតតមសាស្រ្សាតចារយ
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ឈ្អង ហួត្ រដឋង្លខាធិ ការ រកសួខ សុខាភិ បាល ណៅដលៃទី២១ -២២ ថ្ខ វ ិចឆិកា ឆ្នាំ២០១២ណៅ
សាោបណចចក្ណទសថ្លោំណវជាសាស្រសត ណរកាមរបធានបទ”ការផតល់ណសវារបក្បណដាយគុណភាព

គឺសណន្តងាគះជីវ ិត្” ។ គណៈគិ ោនុបដាឋក្ក្មពុជា និ ងគណៈឆមបក្មពុជា បានង្រៀបចំសននិសីទង្ោយ
មានការោំរទពីរក្សួងសុខាភិបាល និងអងគការដដគូរសុខាភិបាល ថ្ដលមានអាក្ចូលរួមចំនួន
ជាង២០០ោក្់។

១៣. សននិបាត្ក្បចា ំឆ្នន ំ
ឆ្នាំណនះ សននិបាតរបចាំឆ្នាំនឹងណរៀបចំណឡើណៅដលៃទី១៣-១៤ ថ្ខធាូ ឆ្នាំ២០១២ក្ាុងណខត្តក្ំពង់ ឆ្នាំ ខ

ផដលមានសមាជិក្ចូលរួមពីរក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបជាត្ិ ២៤រក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមប រាជធានី-ង្េតត
៣សាខាមនទីរណពទយ និង៥រក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបភូ មិភាគក្ាុងណោលបំ ណងដូ ចត្ណៅ៖

១. ផចករ ំផលកព័ ត៌មានង្លើវឌ្ឍនៈភាព និ ខ ការងារសង្រមចបានកនុខឆ្នន២
ំ ០១២ និ ខ ផផនការ
ការងារអនាគត។

២.ពិភាក្ាណលើណសចក្តីសណរមចសតីពីការទទួ លសិទិ ក្
ឋ ុងចុ
ា
ះបញ្ាីជាមួ យគណៈឆមបក្មពុជា

រួមមាន៖ការផតល់ឱកាសដល់រក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបជាត្ិ រក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបភូមិភាគ និង
រក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបណខត្ត-រាជធានី ណដើមបីចូលរួម និងណរៀបចំណសចក្តីសណរមចសតីពី”សិទិ ក្
ឋ ុង
ា
ការចុះបញ្ាី” និងធាោថ្នសមាជិក្រក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបយល់ចាល់ពីរបណភទ លក្ាខណឌ

និងត្រមូវការក្ាុងការចុះបញ្ាីជាមួ យគណៈ ជាពិ ណសសរក្ុមរបឹ ក្ាគណៈឆមបរាជធានី-ង្េតត។
៣. ផចករ ំផលកចំង្ណះដឹ ខ និ ខ បទពិ ង្សាធន៍ពីគានង្ៅវ ិញង្ៅមកង្ដើ មបីង្ធវើឲ្យរបង្សើរង្ឡើខ
ដល់ការរគប់ រគខឆមប។

III. ផផនការអនាគត
ផផនការអនាគតរបស់ង្យើខរួមមាន៖
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១.ផតល់ជូនឆមបជាសមាជិ កនូ វកូ នង្សៀវង្ៅឆមប១កាល។

កូ នង្សៀវង្ៅនឹខរួមបញ្ូា លដូ ចជា

និយមន័យឆមប រកមសីលធម៌ សមតថភាពជំ នាញសារវនតននការអនុវតតជាមូ លោឋនរបស់ឆមប និ ខ
តួនាទីរបស់គ.ឆ.ក។

២.ង្រៀបចំ សិកាេសាោពិ ង្រគាះង្យាបល់ង្លើង្គាលនង្យាបាយនិ ខនិ តិវ ិធីង្ោះស្រសាយបណឹ ត ខនិ ខ
វ ិន័ យ។

៣. បណុត ះបណា
ត លរកុមរបឹកាគណៈឆមបភូ មិភាគ(ក.ឆ.ភ)សតីពី ដំណណើរការណសុើបអណងកត្បណឹ ត ង
ការណសុើបអណងកត្ណលើឆមប និងសវោការវ ិន័ យ។

៤. ផសពវផាយពី ត្ួោទីណដាះស្រសាយបណឹ ត ងនិ ងវ ិន័ យរបស់ក្.ឆ.ភដល់មនទីរសុខាភិបាលរាជធានី
-ង្េតត នគបាល និងត្ុោការរាជធានី-ង្េតត។
៥.ង្រជើសង្រ ើសអនកកាន់បញ្ាី(Registrar) និ ខបុ គគលិករោឋបាលង្ដើ មបីពង្នលឿនការងាររបស់គ.ឆ.ក។
៦. បំពាក់ទូរស័ពទជំនួយសរមាប់ សាធារណៈជន និ ខ ថ្ននក់ង្លើរបស់ឆមប។
៧. បង្ខកើត Database ចុ ះបញ្ាី និខ ផវបសាយ ។

៨.បង្ខកើតកមមវ ិធី ផ្លលស់បូរបទពិ
ត
ង្សាធន៍ជាមួ យគណៈឆមបបរង្ទស។

IV. សង្ខេបហិរញ្ញ វតថុ
មូលនិ ធិសូលទទួ
ន
លបានថវ ិកាពីសមាជិ កចុះង្្មះ និ ខពីអខគការUNFPA ជាមូ លនិ ធិ

គនលឹះង្ដើមបីគាំរទដល់ការដំ ង្ណើរការរបស់គ.ឆ.ក។ មូ លនិ ធិង្ផេខង្ទៀត ផដលបញ្ូា លកនុខឆ្ននំ
២០១២បានមកពីអខគការ VSO ជួ យទីរបឹ កាបណចចក្ណទស និង WHO ប

ើទសសនៈក្ិ ចចផ្លលស់បូរត

ជាមួយគណៈគិោនុបដាឋក្-ឆមបដលឡង់។ ថវ ិកាសមាជិ កចុះង្្មះបានផបខផចកចំ នួន៣០%
សរមាប់ក.ឆ.ជ ២០%សរមាប់ក.ឆ.ភ និ ខ៥០%សរមាប់ ក.ឆ.េសំរាប់ដំង្ណើរការការងាររបស់
េលួន។
\
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ថវិកាឆ្នន ំ២០១២
HSSP2-UNFPA

Membership fees

27%
73%

V.

សមាសភាពការ ិយាល័យរកុមរបឹ កាគណៈឆមបជាតិ

ក្បធាន

អគគឈ្លខាធិការរង

ង្ោកស្រសី អុីខ រា៉ ោ

ង្ោកស្រសី ផប៉ ន គឹ មនី

អនុក្បធាន

ហិរញ្ញ ក
ិ

ង្ោកស្រសី អ៊ូ សាង្រឿន

ង្ោកស្រសី ផហម ណាវ ី

ង្ោកស្រសី ង្កាះ សុីោភ
អគគឈ្លខាធិការ
ង្ោកស្រសី នផ សុីង្ឌ្ឿន

ហិរញ្ញ ក
ិ រង
ង្ោកស្រសី ង្រៀល ណារ ី

គា ំក្ទឈ្ដ្ឋយ
ទីរបឹកាបង្ចាកង្ទសVSO
ង្ោកស្រសីបណិឌ ត Kathryn Hinchliff
ជំនួយការកមមវ ិធីUNFPA
ង្ោក ខួន របុស
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VI. មាាស់ជំនួយ
UNFPA, កមពុជា

VSO, កមពុជា

WHO, កមពុជា
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