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មាតិកា 

 

អារមភកថា           ២ 

និយមន័យឆមប          ៤ 

រពះរាជរកឹត្យស្តីពីការបងងកើត្គណៈឆមបកមពុជា      ៥ 

អនុរកឹត្យស្តីពីររមសីលធម៌ឆមប        ១៦ 

សំ្នួរជាញឹកញាប់អំពីគណៈឆមបកមពុជា       ២៥ 

អំពីគណៈឆមបរមពុជា         ២៨ 

ដំណណើ រការននពាកយបណតឹ ង ការណសុើបអណងេត និងស្វនាការរបស់រកុមរបឹកា           
គណៈឆមបភូមិភាគ និងជាតិ                         ៣០ 

រចនាសមព័នធរបស់គណៈឆមបកមពុជា                     ៣១ 

បញ្ជ ីរឯកសារពាក់ព័នឋ                  ៣៣ 

ព័ត៌្មានបន្នថម                   ៣៣ 
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អារម្ភកថា 

ខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនេសរកី្រាយក្រក្លលង ក្នុងការបង្ហា ញនូវកូ្នសេៀវសៅឆមប 
សនះជាសលើក្ដំបូងេរមាប់ឆមបក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា ។ តាមរយៈការចុះបញ្ជ ីរបេ់ 
ឆមបទំាងអេ់ គណៈឆមបក្មពុជាសបតជាញ ចិត្តធានាឲ្យបាននូវេតង់ដារវជិាជ ជីវៈខ្ពេ់ សដើមប ី    
ការពារោធារណជន និងកាត់្បនថយអរតាមរណភាពមាតា និងទារក្។  

កូ្នសេៀសៅសនះពិពណ៌នាពីរក្មេីលធម៌ឆមប ព័ត៌្មានពីគណៈឆមបក្មពុជា និង 
ឯក្ោរសោងសផសងៗស ៀត្។គណៈឆមបក្មពុជា  ួលោា ល់ថា បចចុបបននឆមបរត្វូការសពល 
សវលាមួយេមស្េបសដើមបី  ួលបាននូវការបណតុ ះបណាត ល និងប ពិសោធន៍បលនថម 
ស ៀត្។ នាសពលអនាគត្គណៈឆមបក្មពុជា មានតួ្នា ីសរៀបចំេតង់ដារេរមាប់ការអប់រ ំ
មូលដាា ននិងបនតដល់ឆមប សដាយលផែក្សលើេតង់ដារជាោក្លរបេ់េហព័នធឆមបអនតរជាតិ្ 

( ICM ) លដលនឹងឈានសៅដល់ការសលើក្ក្មពេ់េមត្ថភាពឆ្មប។ កូ្នសេៀវសៅឆមបសនះ 
មានោរេំខាន់េរមាប់អនក្របក្បវជិាជ ជីវៈេុខាភិបាលសផសងស ៀត្ លដលអនុវត្តការង្ហរ 
ោ៉ងជិត្េនិ ធជាមួយឆមប សហើយរត្ូវការលេវងយល់ពីតួ្នា ី និងរក្មេីលធម៌របេ់ឆមប 
និងមានោរៈេំខាន់ផងលដរេរមាប់ោធារណជនជាពិសេេគឺស្រេតីសដើមបីឲ្យពួក្សគអាច 
ដឹងពីការអនុវត្តន៍រក្មេីលធម៌ឆមប ។ 

សឆលៀត្ក្នុងឱកាេសនះ តាងនាមឲ្យេមាជិក្ទំាងអេ់ក្នគណៈឆមបក្មពុជា និងក្នុង 
នាមរក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបជាតិ្ នាងខ្ញុំេូមអនុញ្ញា ត្សោរពលលលងអំណរគុណោ៉ងរជាល 
សរៅបំផុត្ចំសពាះរាជរដាា ភិបាលក្មពុជា សរកាមការដឹក្នំាដ៏ឈាល េក្វនិងរបក្បសដាយគតិ្ 

បណឌិ ត្របេ់ សម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតមី្តម្ោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋតន្រ្េ ី ន្ព្រះរាោណាចព្កកតពុោ  
លដលលត្ងលត្បានយក្ចិត្ត ុក្ដាក់្ជួយឧបត្ថមភនិងសលើក្ ឹក្ចិត្តដល់ឆមប និងេូមលលលង 
អំណរគុណចំសពាះឯក្ឧត្តមរដាមន្រនតីរក្េួងេុខាភិបាលលដលបានជួយឧបត្ថមភ និងោំរ  
រគប់លបបោ៉ងដល់ដំសណើ រការរបេ់គណៈឆមបក្មពុជា រពមទំាងអរគុណចំសពាះមូលនិធិ 
េហរបជាជាតិ្េរមាប់របជាជន ( UNFPA ) លដលបានជួយឧបត្ថមភក្នុងការសបាះពុមពកូ្ន 
សេៀវសៅឆមបសនះ ។ 
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និយមន័យឆមប 

ឆមបគឺជាបុគគលន្ែលបញ្ច ប់ការសិ្កាកមមវធីិឆមបងោយន្ផអកងលើរកបខណឌ ស្មត្ថភាពស្នូល
ស្រមាប់ឆមបវជិាជ ជីវៈកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា ងោយងជាគជ័យនិងទទួលសាគ ល់កនុងរបងទស្ 
បំងពញតាមគុណវឌុ្ឍិកនុងការចុះបញ្ជ ី មានអាជាញ ប័ណណស្ស្មចាប់  ងែើមបីរបកបវជិាជ ជីវៈឆមប ងរបើ
រាស់្តួ្នាទីឆមប និងបញ្ជជ ក់ថាខលួនមានស្មត្ថភាពជំនាញកនុងការអនុវត្តវជិាជ ជីវៈឆមប។ 

១. ឆមបបឋមជាបុគគលដដលរតូវបានអនុញ្ញា តឲ្យទទួលបាននូវរមមវធីិអប់រដំផែរឆមបណទៀង 
ទាត់ និងបានបញ្ច ប់ណោយណជាគជ័យនូវវគគសិរាដដលរំណត់ណោយចាប់ យ៉៉ងណោចណាស់
រយៈណពលមួយឆ្នែ ំខាងដផែរឆមប ណ ើយទទួលបាននូវគុណវឌុឍិចំាបាច់ណដើមបីបានចុះបញ្ជ រីែុងការ 
ទទួលបាននូវសិទធិអនុវតតការងារឆមប ជាឆមបបឋម។ 

២. ឆមបមធយមជាបុគគលដដលរតូវបានអនុញ្ញា តឲ្យទទួលបាននូវរមមវធីិអប់រដំផែរឆមបណទៀង
ទាត់ និងបានបញ្ច ប់ណោយណជាគជ័យនូវវគគសិរាដដលរំណត់ណោយចាប់  យ៉៉ងណោចណាស់
រយៈណពល៣ឆ្នែ ំខាងដផែរឆមប ឬនិសសិតដដលបញ្ច ប់វគគសិរាដផែរគិលានុបោា រ -យិកា ណោយ
បានទទួលការបណតុ ះបណាត លដផែរឆមបមួយឆ្នែ ំបដនែមណទៀត ណ ើយបានទទួលនូវគុណវឌុឍិ       
ចំាបាច់ណដើមបីចុះបញ្ជ ីរែុងការទទួលបានសិទធិអនុវតតការងារឆមប។ 

៣. ឆមបបរញិ្ញា ប័រតជាបុគគលដដលរតូវបានអនុញ្ញា តឲ្យទទួលបាននូវរមមវធីិអប់រដំផែរឆមប
ណទៀងទាត់យ៉៉ងណោចណាស់រយៈណពល៤ឆ្នែ ំនិង បានបញ្ច ប់ណោយណជាគជ័យនូវវគគសិរា ររមិត
បរញិ្ញា ប័រតដផែរឆមបដដលរំណត់ណោយចាប់ ណ ើយបានទទួលគុណវឌុឍចំិាបាច់ណដើមបីបានចុះ
បញ្ជ ីរែុងការទទួលបាននូវសិទធិអនុវតតការងារឆមប។ 
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ររះរាជរកតឹ្យែតរីីការបង្កើត្គណៈឆ្មបកម្ពុជា 
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អនុរកតឹ្យែតរីីរកម្ែលីធម្ឆ៌្មប 
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ែនំួរជាញកឹញាប់អំរីគណៈឆ្មបកម្ពុជា 

ល.រ សំ្ណួរ ចងមលើយ 

១ ងត្ើគណៈឆមបកមពុជាគឺជាអវី? គណៈឆមបរមពុជា(គ.ឆ.ក)ជាអងគការស្វយ័ត្មួយ 
ដដលបានរតូវបណងេើតណ ើងណោយរពះរាជររឹតយណលខ
នស/ររត/០៩០៦/៣៨៩ នថៃទី១៨  ដខរញ្ញា  ឆ្នែ ំ
២០០៦កនុងងោលបំណងការពារសាធារណជន 
និងឆមបន្ែលអនុវត្តរតឹ្មរត្ូវ។ 

២ ងត្ើគ.ឆ.កមានតួ្នាទីអវីខលះកនុងការ
ចូលរមួកាត់្បនថយអរតាមរណភាព
មាតា-ទារក? 

តួ្នាទីរបស់្គ.ឆ.កមានែូចត្ងៅ៖ 

១. ចុះបញ្ជ ីឆមបៈ ងែើមបីធានាថាឆមបមានគុណវឌុ្ឍិ
រគប់រោន់ មានសុ្ខភាពលអ និងមានសី្លធម៌លអ
ងែើមបអីនុវត្តការងារឆមប។ 

២. ចុះបញ្ជ ីឆមបសារង ើងវញិៈ ងែើមបីធានាថា
ចំងណះែឹងនិងជំនាញរបស់្ឆមបានងធវើបចចុបបនន
ភាពតាមរយៈការអភិវឌ្ឍវជិាជ ជីវៈបនត។ 

៣. ងរៀបចំបទោឋ នស្រមាប់ការអនុវត្តនិងរកមសី្ល
ធម៌ឆមបែូចជាៈ រកបខណឌ ស្មត្ថភាពស្នូលស្រមាប់
ឆមបវជិាជ ជីវៈកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជានិងចូលរមួ
ងរៀបចំបទោឋ នស្រមាប់ការបណតុ ះបណាត ល
មូលោឋ ននិងបនត។ល។ 

៤. ងោះស្សាយពាកយបណតឹ ងនិងោក់វន័ិយឆមបន្ែល
មិនងោរពតាមបទោឋ ននិងរកមសី្លធម៌ឆមប។ 
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៣ ងេតុ្អវីឆមបចំាាច់រត្ូវន្ត្ចុះបញ្ជ ី
ជាមួយគណៈឆមបកមពុជា? 

មារតាទី១នន រពះរាជររឹតយណលខនស/ររត/០៩០៦
/៣៨៩ នថៃទី១៨  ដខរញ្ញា  ឆ្នែ ំ២០០៦ ឆមបទំាងអស់្
ន្ែលរបកបវជិាជ ជីវៈងវជជសាស្រស្ត អមងវជជសាស្រស្ត រត្ូវ
សំុ្ចុះងមម ះងៅកនុងបញ្ជ ីគណៈឆមប។ 

៤ ងត្ើអវីងៅជាអត្ថរបងោជន៍ននការ
ចុះបញ្ជ ីជាមួយគ.ឆ.ក? 

បនាទ ប់ពីានចុះបញ្ជ ីជាមួយគ.ឆ.ក ឆមបនឹងកាល យជា 
”ឆមបវជិាជ ជីវៈស្ស្បចាប់” និងបញ្ជជ ក់ជូនសាធារណ
ជនថាខលួនានបំងពញតាមបទោឋ នន្ែលកំណត់្
ងោយគ.ឆ.ក។ 

៥ ងត្ើឆមបន្ែលចូលនិវត្តន៍រត្ូវបនតចុះ
បញ្ជ ីជាមួយគ.ឆ.កន្ែរឬងទ? 

ងទ របសិ្នងបើឆមបមិនមានបំណងរបកបវជិាជ ជីវៈ
ឆមប។ 

៦ ងត្ើគ.ឆ.កជួយអវីខលះែល់ឆមប
ស្មាជិកងៅងពលមានពាកយ
បណតឹ ងងលើឆមប? 

ងៅងពលរកុមរបឹកាគណៈឆមបភូមិភាគ(ក.ឆ.ភ)
ទទួលានពាកយបណតឹ ងងលើឆមប ក.ឆ.ភនឹងងសុ្ើប
អងងកត្ងោយយុត្តិធម៌ងលើករណីនិងងធវើការវនិិចឆ័យ
ថាងត្ើការអនុវត្តរបស់្ឆមបមានរងំោភងលើបទោឋ ន
ឬរកមសី្លធម៌ឆមបឬអត់្។ របសិ្នងបើលទឋផលការ
ងសុ្ើបអងងកត្បញ្ជជ ក់ថាឆមបមិនមានកំេុស្ ក.ឆ.ភ
នឹងបញ្ចូ នរាយការណ៍លទឋផលងៅសាថ ប័ន
ពាក់ព័នឋែូចជាថាន ក់ងលើឆមប រកសួ្ងសុ្ខាភិាល 
តុ្ោការ ឬនគាល។ របសិ្នងបើករណីធងន់ធងរ
រកងឃើញថាឆមបានអនុវត្តន៍រងំោភបទោឋ នឬរកម
សី្លធម៌ឆមប ក.ឆ.ភនឹងអនុវត្តតាមមារតា២៧នន
រពះរាជរកឹត្យស្តីពីការបងងកើត្គណៈឆមបកមពុជា។ 
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៧ ងេតុ្អវីឆមបរត្ូវបង់ថវកិា២០,០០០
ងរៀលស្រមាប់ការចុះបញ្ជ  ីនិងបង់
របចំាឆ្នន ំចំនួន២០,០០០ងរៀលែល់
គ.ឆ.ក? 

គ.ឆ.កគឺជាអងគការស្វយ័ត្ន្ែលរត្ូវានរាជរោឋ
ភិាលកមពុជារបគល់ការទទួលខុស្រត្ូវងលើការឃ្លល ំ
ងមើលការរបរពឹត្តងៅតាមរកមសី្លធម៌ និងបទោឋ ន
ឆមបងផេងៗ។ មានន័យថាគ.ឆ.ករត្ូវរ៉ាប់រងងលើការ
ចំណាយងលើការងាររគប់រគងឆមបរបស់្ខលួន។ែូងចនះ
ស្មាជិកគ.ឆ.កទំាងអស់្រត្ូវបង់ថវកិាវភិាគទាន
តាមការកំណត់្ែូចមានន្ចងកនុងបទបញ្ជជ នផទកនុង
របស់្ក.ឆ.ជ ងោយងោងតាមមារតា៣៦នន
រពះរាជរកឹត្យស្តីពីការបងងកើត្គណៈឆមបកមពុជា។ 

៨ ងត្ើឆមបអាចចុះបញ្ជ ីជាមួយគ.ឆ.ក
ងៅកន្នលងណា? 

ឆមបរត្ូវចុះបញ្ជ ីជាមួយរកុមរបឹកាគណៈឆមប
រាជធានី-ងខត្តន្ែលខលួនកំពុងបំងរ ើការងារ។ 

៩ ងត្ើការចុះបញ្ជ ីរត្ូវមានលកខខណឌ
អវីខលះ? 

លកខខណឌ មានៈ 

១. បំងពញពាកយសំុ្ចូលជាស្មាជិក និងជីវរបវត្តិ
ស្ងងខប 

២. មានស្ញ្ជដ ប័រត្ឆមប(បឋម មធយម ឬបរញិ្ជដ ប័រត្) 

៣. មានសុ្ខភាពលអ(ផលូវកាយ និងចិត្ត) 

៤.បង់ថវកិាចំនួន២០,០០០ងរៀលស្រមាប់ការចុះ
បញ្ជ ីនិង២០,០០០ងរៀលស្រមាប់វភិាគទានងរៀងរាល់ 
របចំាឆ្នន ំ។ 

១០ ងត្ើឆមបរត្ូវងធវើែូចងមតចងៅងពលខលួន
ផ្លល ស់្បតូរទីកន្នលងរបកបវជិាជ ជីវៈ? 

ឆមបរត្ូវចុះបញ្ជ ីជាមួយក.ឆ.ខថមីន្ែលខលួនរត្ូវងៅ 
និងជូនែំណឹងែល់ក.ឆ.ខចាស់្អំពីការផ្លល ស់្ទីតំាង
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របស់្ខលួន។ 

១១ ងត្ើការរបមូលថវកិាចុះងមម ះ
ចាប់ងផតើមពីងពលណាមក? 

ក.ឆ.ខចាប់ងផតើមរបមូលថវកិារបចំាឆ្នន ចំាប់ពីឆ្នន ំ
២០១២មក។ 

 
អំពីគណៈឆមបកមពុជា(គ.ឆ្.ក) 
 គណៈឆមបរមពុជា  (គ.ឆ.) ជាអងគការស្វយ័ត្មួយដដលបានរតូវបណងេើតណ ើងណោយរពះរាជ
ររឹតយណលខនស/ររត/០៩០៦/៣៨៩ នថៃទី១៨ ដខរញ្ញា  ឆ្នែ ំ២០០៦។ 

 ទសស្ៈវិស័យ 

ធានាថាឆមបទំាងអស់្ផតល់ងស្វាន្ថទំាសុ្ខភាពែូចៗោន   របកបងោយគុណភាព 
និងរបសិ្ទឋិភាពខពស់្ែល់ មាតានិងទារកងទើបងកើត្ តាមរយៈងោលនងោាយនិងពិធីសារជាតិ្
រពមទំាងបទោឋ នអនតរជាតិ្ននការអនុវត្តវជិាជ ជីវៈឆមប។  

ម្បសកកតម 

ឃ្លល ងំមើលរាល់ការរបរពឹត្តរបស់្ស្មាជិកខលនួងោយបងងកើត្និងអនុវត្តន៍បទបញ្ជជ រមួមាន 
ការចុះបញ្ជ ី ការងរៀបចំបទោឋ នននការអប់រនិំងអនុវត្តន៍ ងោះស្សាយការអនុវត្តមិនរតឹ្មរត្ូវ ងែើមបី
ងលើកកំពស់្បទោឋ នននការរបកបវជិាជ ជីវៈឆមប។ 

 ម្ោលបំណង 

ផតល់សុ្វត្ថិភាពនិងការពារសុ្ខភាពរបស់្មាតានិងទារកងទើបងកើត្ងែើមបីចូលរមួកាត់្បនថយ
អរតាមរណភាពមាតានិងទារក។ 

 គុណតម្លៃ 
 ១. ណោរពសិទធិមនុសស និង ជាពិណសសណោរពសិទធិសុខភាពផលូវណភទនិងសុខភាពបនតពូជ 
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 ២. ស្តសតីជាមនុសសសំខាន់បំផុតននការនថទាំរបស់ឆមប  
 ៣. យុតតិធម៌ សុចរតិភាព តម្លល ភាព និង គណណនយយភាព  
 ៤. ណបតជាា សណរមច ឲ្យបាននូវគុណភាព 
 ៥. ណបតជាា អភិវឌឍន៍ វជិាជ ជីវៈឆមបជាបនត 

គោលការណ៍នាមំ្ុខ 
 គណៈឆមបកមពុជារបកាន់នូវងោលការណ៍នំាមុខរែុងការផតល់ការដថទំាឆមបរបរបណោយ
គុណភាពដដលម្លន៖ 

១. សុវតថិភាពៈ ស្តសតីនិងទាររមិនទទួលរងនូវងរោះថាន ក់មិនស្មងេតុ្ផលងផេងៗពីការ
ពាបាលនិងពីឥរយិ៉បថកនុងងពលអនុវត្តន៍ការងារ 

២. ប្រសិទ្ធិភាពៈ របូភាពននការ ន្ថទំារតូវដផែរណលើការស្រាវរជាវររណឃើញថមី និង ងោរពតាម    
ណោលការណ៍ដណនំាថ្នែ រ់ជាតិ 

៣. ម្តេ តម្លើន្រសេីៈ ឆមបរតូវណឆលើយតប  និងណោរពតនមលនិងជណរមើសរបស់ស្តសតីណដើមបីធានាឲ្យបាន 
នូវការណពញចិតតណៅរគប់កាលៈណទសៈននការដថទាំសុខភាព 

៤. លធ្យោបាយម្ៃការបញ្ជូ ៃៈខិតខំរបឹងដរបងណដើមបីធានាផតល់ណសវាទាន់ណពលណវលា និងមាន 
តនមលសមស្រសប 

៥. ប្រសិទ្ធិផលៈ ធនធានរតូវបានណរបើរបាស់សមស្រសប ណដើមបី ធានាឲ្យរបណយ៉ជន៍ានដល់ 
ស្តសតីនិងទាររជាអតិបរម្ល 

៦. សលយល៌ៈ ណសវាឆមបអាចផតល់ជូនមនុសសរគប់របូដដលរតូវការងស្វាងនះ 
៧. ប្េូររីការសេីបម្នាោ សធ្ៅជាការកែលំអៈ គណៈឆមប កមពុជានឹងចាត់្ទុក ”ន្ផនកន្ែលមានបញ្ជា ” 
ថាជា ”ឱកាស្ស្រម្លប់ការដរលំអ” តាមរយៈពាកយបណតឹ ង និងបទបញ្ជជ ណផសងៗងទៀត្ 
របស់្ខលួន។ 
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ដំគណើ រការននការរិនិត្យពាកយបណតឹ ង ការគ ុើបអគងេត និង ែវនាការរប ់
រកុម្របកឹាគណៈឆមបភូមិភាគនិ្ជាតិ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

គណៈកមមការស ៊ើបអសកេតពាក្យបណតឹ កនិក
 វនាការឆ្មប ទួលបានពាក្យបណតឹ ង 

តតកតំាកអនកស ៊ើបអសកេត និងចាប់សផតើមការ
ស ៊ើបអសកេត 

ផតល់ព័ត៌មានលមអិតអំពីពាក្យបណតឹ កដល់ឆ្មបតែល
រតូវសគបតឹង ស ើយឆមបមានរយៈសពល៤០ថ្ថៃសែើមបីសឆ្លើយតប 

ឆ្មបរគប់របូរតូវបានផតល់ ិទធិឲ្យចូលរមួ វនាការ
សៅចំសោះម៊ខ្គណៈកមមការស ៊ើបអសកេត

ពាក្យបណតឹ កនិក វនាការឆ្មប 

ស ចកតី សរមចរប ់គណៈកមមការស ៊ើបអសកេត
ពាក្យបណតឹ កឆ្មបរតូវបានសផញើជូនសៅសែើមបណតឹ កនិកឆ្មប  

ឆ្មបទទួលយក
ស ចកតី សរមចនិកវន័ិយ 

ឆ្មបនិងសែើមបណតឹ កមាន ិទធិបតឹងជំទាេ់នឹងស ចកតី
 សរមចក្នុងរយៈសពល២លខ្គិតចាប់ពីក្លៃសចញស ចកតី

 សរមចជាលាយលកខណ៍អកសររប ់
គណៈកមមការសេុើបអសងេត្ពាក្យបណតឹ ងនិងេវនាការ 

លផនក្វន័ិយរប ់ក្.ឆ.ជបាន  ួលពាក្យបតឹងជំទាេ់ 

លផនក្វន័ិយសបើក្ វនាការ និងជូនដំណឹងនូវស ចកតី
 សរមចែល់រគប់ភាគីទំាកអ ់តែលពាក់្ព័នា 

ករណីសនាះរតូវបានបិទបញ្ច ប់
សបើគ្មម នករណីតែលរតូវសឆ្លើយ 
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រចនា មព័នធរប គ់ណៈឆ្មបកម្ពុជា  
រចនាសមព័នធរកមុរបឹកាគណៈឆមបជាតិ្(ក.ឆ.ជ) 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

សមាសភាពការយិាល័យក.ឆ.ជ 

លេខាធិការដ្ឋា ន 

និងអ្នកចុះបញ្ជ ីរ 

ដផែបណតុ ះបណាត ល ដផែរចុះបញ្ជ ីរ ដផែរវន័ិយ ដផែរ ិរញ្ាវតែុនិងសវនរមម 

•ចូលរមួបសកេើត តក់ដារ
បណតុ ះបណាត លមូលដាា ន 
និងបនត 
•បសកេើតនិកសធវើបចច៊បបននភាព 
រក្បខ្ណឌ  មតថភាពេនូល
េរមាប់ឆមបវជិាជ ជីវៈ 

•រកាបញ្ជ ីរសមម ះសៅថ្នន ក់ 
  ជាតិ(Database) 
•ចុះបញ្ជ ីឆមបបរស េ 
•សរៀបចំនិតិ្វធីិេតីពីការកំ្ណត់្ 
របងភទនិងលកខខណឌ ននការ
ចុះបញ្ជ ី 

•សដាះស្រាយរាល់ពាក្យបតឹង
ជំទាេ់ពីក្.ឆ.ភ 
•សរៀបចំនិតិ្វធីិសដាះស្ោយ
បណតឹ ងនិងវន័ិយ  
•ផតល់របឹកាងោបល់ពីបញ្ជា
វន័ិយែល់ក.ឆ.ភ 
 

•បសកេើតសគ្មលនសោបាយ 
  រគប់រគក ិរញ្ញវតថ៊ 
•បសកេើតតផនការអនុវត្តរបចំា 
  ឆ្នន ំនិកថវកិា 
•សធវើ វនកមមការរគប់រគក
 ិរញ្ញវតថ៊រប ់ក្.ឆ.ខ្ និង 
ក្.ឆ.ភ 
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រចនា មព័នធរក្មុរបឹក្ាគណៈឆ្មបភូមិភាគ(ក.ឆ្.ភ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

រចនាសមព័នធរកមុរបឹកាគណៈឆមបរាជធានី-ណខតត 
 

  

   

  

    

 

 

 

ប្បធាន 

ដផែរបណតុ ះបណាត ល ដផែរវន័ិយ ដផែរ ិរញ្ាវតែុ 

•ទទួលោកយបណតឹ កនិកសដាះស្រាយ 

 
•អភិវឌ្ឍ មតថភាពរបេ់ោលា
បណតុ ះបណាត លឆ្មបក្នុងការវាយតថ្មល
 មតថភាពឆមប 
•ផសពវផាយពីសគ្មលនសោបាយ 
និងប បញ្ញជ សផសងៗដល់េមាជិក្ 

•សរៀបចំរបាយការណ៍ ិរញ្ញវតថ៊និក
របាយការណ៍ កមមភាព និកសផញើជូន
ក.ឆ្.ជ 

 

ប្បធាន 

ដផែរបណតុ ះបណាត ល ដផែរ ិរញ្ាវតែុ ដផែរចុះបញ្ជ ីរ 

•ចុះបញ្ជ ីរ មាជិកនិករបមូល 
  លវកិា 
•រតួតពិនិតយពាក្យេំុចូលេមាជិក្ 
•ទំនាក់ទំនកជាមួយឆ្មប 
•សផញើោកយបណតឹ កសៅក្.ឆ.ភ 

•ផសពវផាយែល់ មាជិកអំ 
  ពីបទបញ្ជជ និកសគ្មលនសោបាយ 
   តក់ដាររប ់គណៈឆ្មបក្មពុជា 
•គំ្មរទនិរនតភាពថ្នែំសណើ រការតកលមអរ 
  គ៊ណភាពសេវាឆ្មប 

•សរៀបចំរបាយការណ៍ ិរញ្ញវតថ៊និក
របាយការណ៍ កមមភាព និកសផញើជូន
ក.ឆ្.ភ និក ក.ឆ្.ជ 
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បញ្ជ រីឯកសារដដលពាក់ព័នធ 

១. តផនការយ៊ទធាស្ត តរប ់គណៈឆ្មបកមព៊ជាឆ្នន ំ២០១០-២០១៥ 
២. បទបញ្ជជ ថ្ផទកន៊ករប ់គណៈឆ្មបកមព៊ជា ឆ្នន ំ២០១២ 
៣. តក់ដារ កល រមាប់បទបញ្ជជ ឆ្មបរបេ់  ព័នាឆ្មបអនតរជាតិ(ICM) ឆ្នន ំ២០១១ 
៤.  តក់ដារ កល រមាប់ការអប់រឆំ្មបរប ់ICM ឆ្នន ំ២០១០ 
៥.  មតថភាពជំនាញារវន័តថ្នការអន៊វតតន៍ជាមូលដាា នរប ់ឆ្មបរប ់ICM ឆ្នន ំ២០១០ 
៦. ឧបក្រណ៍ពរកឹកការងារឆ្មបរប ់អកគការ ៊ខភាពពិភពសលាក(WHO) ឆ្នន ំ២០០៣ 
 
រ័ត្៌មានបសនែម្ 
ការោិល័យរកុមរបឹកាគណៈឆមបជាតិ្ 
គណៈឆ្មបកម្ពុជា 

រកសួ្ងសុ្ខាភិាល 

អាោរងលខ ១៥១-១៥៣ វថីិកមពុជាងរកាម ភនំងពញ រពះរាជាណាចរកកមពុជា 

ទូរស័្ពទនែៈ    (៨៥៥) ១២ ៧៣៥ ២៥១/០១២ ៩៤០ ៥៥២ 

ទូរស័្ពទងលើតុ្ៈ (៨៥៥) ២៣ ៩៩០ ៣៨៣ 

ទូរសារៈ        (៨៥៥) ២៣ ៨៨៤ ៩០៩ 

អីុងម៉លៈ         info.cmccambodia@gmail.com 

ងគេទំព័រៈ www.cmidwivesc.org 
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ការោិល័យរកុមរបឹកាគណៈឆមបភូមិភាគ 

ល.រ ភូមិភាគ ទូរស័្ពទនែ 

១ ទី១ (ភនំងពញ) 077 286 886 

២ ទី២ (ាត់្ែំបង) 012 971 534 

៣ ទី៣ (កំពត្) 012 995 298 

៤ ទី៤ (ស្ទឹងន្រត្ង) 012 664 797 

៥ ទី៥ (កំពង់ចាម) 011 662 665 

 

ការោិល័យរកុមរបឹកាគណៈឆមបរាជធានី-ងខត្ត 

ល.រ សាខារាជធានី-ងខត្ត ទូរស័្ពទនែ ល.រ សាខារាជធានី-ងខត្ត ទូរស័្ពទនែ 

១ មជឈមណឌ លជាតិ្ោំពារ
មាតា-ទារក 

099 723 672 

016 937 220 

៦ ងខត្តតាន្កវ 017 391 933 

012 303 074 

២ មនទីរងពទយកាលន្ម៉ត្ 012 952 936 

012 765 224 

៧ ងខត្តងកាះកុង 012 624 354 

097 789 8227 

៣ មនទីរងពទយមិត្តភាពន្ខមរ-
សូ្ងវៀត្ 

012 757 670 

097 701 8286 

៨ ងខត្តរពះសី្េនុ 016 243 467 

016 690 485 

៤ រាជធានីភនំងពញ 012 413 861 

095 766 976 

៩ ងខត្តន្កប 012 599 277 

017 918 178 

៥ ងខត្តកណាត ល  012 459 429 

077 366 838 

១០ ងខត្តស្ទឹងន្រត្ង 011 208 442 

012 659 986 



 
35 

១១ ងខត្តកំពង់ស្ពឺ 012 483 818 

097 740 0483 

២០ ងខត្តរត្នៈគីរ ី 011 673 987 

012 423 752 

១២ ងខត្តកំពង់ឆ្នន ំង 099 210 226 

078767766 

២១ ងខត្តមណឌ លគីរ ី 012 316 027 

097 669 6300 

១៣ ងខត្តាត់្ែំបង 012 836 825 

012 836 723 

២២ ងខត្តរកងចះ 011 903 138 

011 258 579 

១៤ ងខត្តងពាធ៍សាត់្ 012 990 632 

092 933 044 

២៣ ងខត្តរពះវហិារ 012 371 618 

097 982 0896 

១៥ ងខត្តបនាទ យមានជ័យ 012 956 994 

012 961 491 

២៤ ងខត្តកំពង់ចាម 012 553 562 

011 852 872 

១៦ ងខត្តងស្ៀមរាប 012 630 040 

012 967 911 

២៥ ងខត្តកំពង់ធំ 012 234 263 

012 248 422 

១៧ ងខត្តឧត្តមានជ័យ 011 210 121 

011 628 527 

២៦ ងខត្តនរពន្វង 011 234 960 

092 807 087 

១៨ ងខត្តនប៉លិន 078 506 469 

012 240 053 

២៧ ងខត្តសាវ យងរៀង 012 428 018 

016 327 671 

១៩ ងខត្តកំពត្ 012 330 195 

012 995 288 

   

 

 



 

 

 

 

គណៈឆ្មបកម្ពុជា 

អស័យដ្ឋា នៈ ក្រសួងសុខាភិបាល 

អាគារលលខ ១៥១-១៥៣ វថីិរម្ពុជាលក្ោម្ ភនំលេញ ក្េះរាជាណាចក្ររម្ពុជា 

ទូរស័េទដៃៈ (៨៥៥) ១២ ៧៣៥ ២៥១/០១២ ៩៤០ ៥៥២ 

ទូរស័េទលលើតុៈ(៨៥៥) ២៣ ៩៩០ ៣៨៣ 

ទូរសារៈ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៤ ៩០៩ 

អីុលម៉្លៈ  info.cmccambodia@gmail.com 

លេហទំេ័រៈ www.cmidwivesc.org 

ររាសិទាិលដ្ឋយេណៈឆមបរម្ពុជា 

 

បោះពុម្ពប ើកទី១បោយគណៈឆ្មបកម្ពុជា ភ្នំបពញ ឆ្នន ំ២០១៣ 

ឧបត្ថម្ភថវកិាបោយ HSSP2/UNFPA 

 

 

ោរពារសាធារណជនតាម្រយៈបទដ្ឋា នវជិាា ជីវៈឆមប 


