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សារពីរបធាន 
ខ្ញុំមានង្សចក្តីង្សាមនសសរកី្រាយសូមជរមាបនូវរបាយ 

ការណ៍សក្មមភាពឆ្នន ំ២០១១ របស់គណៈឆ្មបក្មពុជា(គ.ឆ្.ក្)។ 
របាយការណ៍សក្មមភាពង្នះផតល់នូវង្សចក្តីសង្ខេបពីសក្មមភាព
របស់គណៈឆ្មបក្មពុជា។ គណៈឆ្មបកម្ពុជាបានររូវបង្កើរង ើ្
ងោយររះរាជរកឹរយងលខនស/រករ/០៩០៦/៣៨៩ងៅថៃ្ងទី១៨ 
ខខកញ្ញា  ឆ្នា ំ២០០៦។ រពះរាជរកឹ្តយបានកំណរ់ងោលបំណ្និ្

រួនាទីរបស់គ.ឆ្.កដូចរងៅ៖ 
១) ការពារស្រសតី ទារក្ និខសាធារណៈជន ង្ោយធានាថាឆ្មបមានសម្រថភារនិ្គណងនយយ
ភារចំងោះការអនុវរតន៍របស់ងគ និខ ង្ោរពតាម រកម្សីលធម៌្ឆ្មបនិ្សម្រថភារជំនាញ
សារវនតននការអនុវតតជាមូលោឋ នរបស់ឆ្មប។ 
២)▪ បង្កើររក្ុមរបឹក្ាគណៈឆ្មបង្ខ្តត-រាជធានី (ក្.ឆ្.ខ្) ង្ដើមបចុីះងមម ះឆ្មបផដលបំង្រ ើការងារ
ក្នុខង្ខ្តតទំាខអស់។ 
៣)▪ បង្កើរសត្ ់ោរសរមាប់ការអប់រឆំ្មប និ្វសិាលភារកាុ្ការអនុវរតន៍របស់ឆ្មប។ 
៤) បង្ខកើតរក្ុមរបឹក្ាគណៈឆ្មបភូមិភាគ (ក្.ឆ្.ភ) ផដលមានតួនាទីក្នុខការង្សុើបអខកត និខ
ង្ោះស្រសាយពាក្យបណតឹ ខក្នុខការអនុវតតរបស់ឆ្មប និខ ការោក់្ វន័ិយ។ ងៅនថៃទី១៦ ផខ្វចិឆិកា 
ឆ្នា ំ២០០៩ សមាជិក្ឆ្មបចំនួន៣២របូររូវបានទទួលសាា ល់ងោយរបកាសងលខ១០៤៧
សខ្លរបស់រកសួ្សុខាភិបាល    និខ    បានទទួលសាា ល់សមាសភាពការយិាល័យ
ក្.ឆ្.ជចំនួន៧របូ។ គ.ឆ្.ក្រតូវង្ោះស្រសាយបញ្ហា វជិាជ ជីវៈឆ្មបគឺការមិនទាន់មានសតខ់ោរនន
ការអនុវតតរបស់ឆ្មប និខ រក្មសីលធម៌ឆ្មប។ ការមិន មានសតខ់ោរង្នះង្ធវើឲ្យឆ្មបទទួលការ
អប់រនិំខអនុវតតន៍ង្ៅកំ្រតិខុ្សៗោន ។ ដូង្ចនះ វធីិក្នុខ ការវាយតំនលសមតថភាពឆ្មបង្ៅទូទំាខ
របង្ទស ង្ៅមិនទាន់មានង្ៅង្ឡើយ។ បញ្ហា របឈមរបស់ ង្យើខ គឺរតូវផសវខរក្ធនធាន
ហិរញ្ដវតថនិុខបង្ចចក្ង្ទស ង្ដើមបីពង្នលឿន ការងារង្នះ។ ង្ៅថ្នន ក់្ជាតិ ង្យើខបានកំ្ពុខបង្ខកើត
ង្ោលនង្យាបាយ និខ និតិវធីិ ង្ដើមបងី្ោះស្រសាយការអនុវតតមិនសមស្រសបរបស់ឆ្មប ង្ហើយ
ង្ពលឆ្នប់ៗង្នះង្យើខនឹខង្រៀបចំសតខ់ោរសរមាប់ការអប់ររំបស់ឆ្មប។ គ .ឆ្.ក្ង្បតជាញ សហ
ការណ៍ជាមួយរក្សួខសុខាភិបាលង្ដើមបសីង្រមចឲ្យបាននូវង្ោលង្ៅកាត់បនថយមរណៈ
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ភាពរបស់មាតានិខទារក្បផនថមង្ទៀតនិខង្ធវើឲ្យរបង្សើង្ឡើខដល់សុខ្ភាពមាតានិខទារក្។ 
ង្ឆ្លើយតបនឹខង្ោលបំណខង្នះ ខ្ញុំ សូមផថលខអំណរគុណចំង្ពាះការោំរទរបស់រក្សួខសុខា 
ភិបាល មូលនិធិសហរបជាជាតិង្ដើមបីរបជាជន អខាការអនក្សម័រគចិតត បំង្រ ើការងារង្ៅបរង្ទស 
អខាការសុខ្ភាពពិភពង្ោក្ផដលជួយឲ្យគ.ឆ្.ក្អាចអនុវតតសក្មមភាពបាន និខ សូមអំពាវ
នាវឲ្យមានការោំរទបនតង្ដើមបឲី្យគ.ឆ្.ក្កាល យជាអខាការមានរបសិទធិភាពក្នុខការរគប់រគខ
ឆ្មបង្ដើមបឲី្យការផតល់ង្សវាឆ្មបបានលអរបង្សើរទូទំាខរបង្ទស។ 

ង្ោក្ស្រសី អុីង រ៉៉ដា 
របធានរក្ុមរបឹក្ាគណៈឆ្មបជាតិ 
 

I.សមទឋិផលការងារ 
ក្នុខឆ្នន ២ំ០១១ គ.ឆ្.ក្សង្រមចបាននូវការងារផដលគួរឲ្យក្ត់សំោល់ដូចតង្ៅ៖ 

១- ប្បជុំសមាសភាពការយិាលយ័ក.ឆ.ជ 

កិ្ចចរបជំុសមាជិក្ការយិាល័យចំនួន៧របូរពមទំាខទីរបឹក្ាអខាការVSO និខជំនួយ
ការក្មមវធីិUNFPA បានង្រៀបចំង្ឡើខង្រៀខរាល់ផខ្និខជាង្ទៀខទាត់ង្ដើមបពិីភាក្ាពីការងារ
របស់គ.ឆ្.ក្ ង្ដើមបីដំង្ណើ រការការងាររបចំានថៃ និខ ការអនុវតតផផនការយុទឋសាស្រសត
របស់គ.ឆ្.ក្តាមរយៈការបង្ខកើតផផនការរបតិបតតិរបចំាឆ្នន ំ។ ជាលទឋផល    ង្យើខសង្រមច 
បានង្លើការងារមួយចំនួនដូចជា៖ 
១) ផក្តរមូវពាក្យសំុចុះង្ ម្ ះ និខ ង្រៀបចំលក្េខ័្ណឌ ចុះង្ ម្ ះ 
២) ង្បាះពុមព និខ ផសពវផាយសារព័ត៌មានគ.ឆ្.ក្ឆ្នន ំ២០១០  
៣) ង្រៀបចំសិកាេ សាោពិង្រោះង្យាបល់សតីពីសមតថភាពជំនាញឆ្មប  
៤) ង្រៀបចំង្ោលការណ៍ផណនំាសតីពីការង្របើរបាស់ថវកិា និខគំររូបាយការណ៍សរមាប់ក្.ឆ្.ខ្ 
ង្ដើមបីធានាអភិបាលកិ្ចចលអ និខ ង្សាម ះរតខ់  
៥) ឯក្ភាពង្លើផផនការរបតិបតតិឆ្នន ២ំ០១២  
៦)ង្រៀបចំកិ្ចចរបជំុជាមួយអខាការនដគូអនតរជាតិង្ដើមបីផសពវផាយពីការរកី្ចំង្រ ើនរបស់គ.ឆ្.ក្ 
៧)ង្រៀបចំពរងាខង្ោលនង្យាបាយសតីពីការផបខផចក្តួនាទីនិខការទទួលខុ្សរតូវរបស់ 
ក្.ឆ្.ក្។ 
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២- ការប្បកាសទទួលសាា លស់មាសភាពក.ឆ.ខ្និងក.ឆ.ភ 

អនុង្ោមតាមរពះរាជរកឹ្តយសតីពីការ 
បង្ខកើតគ.ឆ្.ក្ ក្.ឆ្.ជរតូវង្រៀបចំឲ្យមានក្.ឆ្.ភ និខ 
ក្.ឆ្.ខ្។ ក្ .ឆ្.ភគឺទទួលខុ្សរតូវង្លើការង្សុើប
អង្ខកតពាក្យបណតឹ ខ និខ បញ្ហា ោក់្វន័ិយ  រឯី

ក្.ឆ្.ខ្ទទួលខុ្សរតូវង្លើការចុះង្ ម្ ះឆ្មប។ 
ង្ដើមបបីង្ខកើតក្.ឆ្.ភ និខក្.ឆ្.ខ្     ក្.ឆ្.ជបាន      

ង្សនើសំុង្ៅមនទីរសុខាភិបាលង្ខ្តត-រាជធានីង្ដើមបចីាត់តំាខឆ្មបង្ដើមបីង្ធវើជាសមាជិក្របស់
ក្.ឆ្.ភ និខក្.ឆ្.ខ្ផដលអនក្ទំាខង្នាះមក្ពីមនទីរសុខាភិបាលង្ខ្តត-រាជធានី ស្រសុក្របតិបតតិ  
មនទីរង្ពទយបផខអក្ និខ មណឌ លសុខ្ភាព។ ជាលទឋផល ក្ .ឆ្.ជបានរបកាសទទួលសាា ល់
សមាសភាពក្.ឆ្.ខ្បានចំនួន២៤ង្ខ្តត និខ  ក្.ឆ្.ភចំនួន៥ភូមិភាគ និខ  អខាភាពថ្នន ក់្
ក្ណ្តត លមានរក្ុមរបឹក្ាគណៈឆ្មបមនទីរង្ពទយមិតតភាពផខ្មរ-សូង្វៀត មនទី រង្ពទយកាល់ផម៉ត និខ 
មជឈមណឌ លជាតិោំពារមាតានិខទារក្។  

៣- ការចុះឈ្មម ះឆមបសមាជិក 

ក្.ឆ្.ខ្ទទួលខុ្សរតូវង្លើការចុះង្ ម្ ះឆ្មបទំាខអស់ង្ៅក្នុខង្ខ្តតទំាខផផនក្ឯក្ជននិខ
សាធារណៈ ង្ហើយឆ្មបផដលផ្លល ស់ទីក្ផនលខ ឆ្មបរតូវចុះង្ ម្ ះង្ឡើខវញិជាមួយង្ខ្តតថមីង្នាះ។ 
បចចុបបនន ឆ្មប មានឯក្សារតិចតួចទាក់្ទខនឹខការផណនំាសតីពីវជិាជ ជីវៈឆ្មប និខកាតពវកិ្ចច
ទាក់្ទខនឹខការចុះង្ ម្ ះ។ ដូង្ចនះ ក្.ឆ្.ជកំ្ពុខង្រៀបចំកូ្នង្សៀវង្ៅឆ្មបផដលវាបញ្ចូ លនូវ
រក្មសីលធម៌ឆ្មប សមតថភាពជំនាញសាវនតននការអនុវតតជាមូលោឋ នរបស់ឆ្មប សតខ់ោរនិខ
វសិាលភាពននការអនុវតតរបស់ឆ្មប និខ  តួនាទីរបស់គ.ឆ្.ក្ង្ដើមបីជូនដំណឹខដល់ឆ្មបចុះ
ង្ ម្ ះទំាខអស់ពីការទទួលខុ្សរតូវរបស់ពួក្ង្គ។ ក្នុខង្ពលទនទឹមោន ង្នះផដរ ក្ .ឆ្.ខ្បាន
អនុវតតន៍ការងារនិខទទួលបានការរកី្ចំង្រ ើនក្នុខការចុះង្ ម្ ះសមាជិក្ ង្ហើយមក្ ទល់
បចចុបបននមានឆ្មបចំនួន២,១៦០របូ បានកំ្ពុខចុះង្ ម្ ះង្ៅទូទំាខរបង្ទស ។ 

៤- ប្កមសលីធម៌ឆមប 
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រក្មសីលធម៌ឆ្មបគឺជាឯក្សារផដលមានសារៈ
សំខាន់បំផុតក្នុខការជួយផក្លមអ នូវបញ្ហា ឥរយិាបទមិន
សមរមយរបស់ឆ្មប និខ ផណនំា ដល់ឆ្មបឲ្យអនុវតតការងារ
វជិាជ ជីវៈមានសីលធម៌លអ និខ ង្ោរពដល់ស្រសីត និខរគួសារ
របស់ោត់ រពមទំាខសហគម។ ដូចមានផចខ ក្នុខ
មារតា៣ននរពះរាជរកឹ្តយ គ .ឆ្.ក្ទទួលខុ្សរតូវង្លើការង្រៀបចំរក្មសីលធម៌ឆ្មប។ បនាទ ប់
ការរបជំុជាង្រចើនដខក្នុខឆ្នន ំ២០១០ កិ្ចចរបជំុចុខង្រកាយបានង្រៀបចំង្ៅនថៃទី២៦ផខ្ក្ក្កោ 
ឆ្នន ំ២០១១ និខមានអនក្ចូលរមួចំនួន២៣របូផដលជាថ្នន ក់្ដឹក្នំានិខមន្រនតីជាន់ខ្ពស់របស់
រក្សួខសុខាភិបាល និខ មនទីរង្ពទយជាតិង្ដើមបបីញ្ច ប់ង្សចក្តីរពាខរក្មសីលធម៌។ រក្ម
សីលធម៌មាន៦ជំពូក្ និខ ៤៦មារតា និខកំ្ពុខ ង្រៀបចំោក់្ង្សនើង្ៅទីសតីការគណៈរដឋមន្រនតី
ង្ដើមបីអនុម័ត។ 

៥- សមត្ថភាពជំនាញសារវនតននការអនុវត្តជាមូលដាា នរបសឆ់មប 

 ង្ដើមបីបញ្ច ប់សមតថភាពជំនាញរបស់ឆ្មប 

ក្.ឆ្.ជបានង្រៀបចំសិកាេ សាោចុខង្រកាយង្ៅនថៃទី៦ 
ផខ្ឧសភា ឆ្នន ំ ២០១១ង្ៅទីសតីការរក្សួខសុខាភិបាល

ង្ោយមានឆ្មបចូលរមួចំនួន២៦របូមក្ពីមជឈមណឌ ល
ជាតិោំពារមាតានិខទារក្   សាោមធយមសិក្ាសុខា

ភិបាលភូមិភាគ   អខាការ នដគូអភិវឌ្ឍផផនក្សុខ្ភាពមាតានិខទារក្ សមាគមឆ្មប និខ
មនទីរង្ពទយជាតិ។ សិកាេ សាោពិង្រោះង្យាបល់ង្លើបញ្ា ទាក់្ទខនឹខការផបខផចក្សមតថភាព
ជំនាញមូលោឋ ននិខបផនថម ការពិនិតយ ង្មើលជាទូង្ៅ និខង្ធវើ បចចុបបននភាពជាមួយ
សមតថភាពជំនាញសារវនតននការអនុវតតជាមូលោឋ នរបស់ឆ្មបឆ្នន ២ំ០១០របស់សហព័នឋឆ្មប
អនតរជាតិ (ICM)   មតិង្យាបល់ពីទីរបឹក្ាអនតរជាតិនិខអខាការនដគូអភិវឌ្ឍសុខាភិបាលរតូវ
បានពិចារណ្ត ង្ហើយខ្លឹមសារមិនបានឯក្ភាពកាលពីសិកាេ សាោង្លើក្មុនរតូវបាន
ពិភាក្ានិខអនុម័ត។សិកាេ សាោដំង្ណើ រការជាពីង្វន៖ 
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១)ង្វនរពឹក្ពិភាក្ាជារក្ុមង្ដើមបងី្ធវើបចចុបបននភាពសមតថភាពជំនាញផផអក្ង្លើសមតថភាព
ជំនាញរបស់ICM និខ 
២)ង្វនរង្សៀលពិភាក្ាជារក្ុមពីមតិង្យាបល់និខអនុម័តង្លើខ្លឹមសារផដលមិនបានឯក្ភាព
។ ចុខបញ្ច ប់ ខ្លឹមសារនីមួយៗរតូវបានឯក្ភាពនិខ ផបខផចក្សមតថភាពជំនាញជាមូលោឋ ន
និខបផនថម។ ក្.ឆ្.ជកំ្ពុខង្រៀបចំោក់្សមតថភាពជំនាញសារវនតននការអនុវតតជាមូលោឋ ន
របស់ឆ្មបង្នះជូនរក្សួខសុខាភិបាលង្ដើមបីង្ធវើការអនុម័ត។  
 

៦- កិចចប្បជុំគ.ឆ.កជាមួយអងាការនៃគូ 
អភិវឌ្ឍនអ៍នតរជាត្ិ  
 

កិ្ចចរបជំុបានង្រៀបចំង្ឡើខង្ៅនថៃទី១៤ ផខ្
តុោ ឆ្នន ំ ២០១១ ង្ៅការយិាល័យក្.ឆ្.ជ។ ង្ោល
បំណខននកិ្ចចរបជំុ៖ 

ទី១ផសពវផាយពីតួនាទីរបស់គ.ឆ្.ក្ក្នុខការ
ង្លើក្កំ្ពស់សតខ់ោរននការផថទំាមាតានិខទារក្ង្ៅក្មពុជា។ 

ទី២ ផសវខរក្ជំនួយហិរញ្ដវតថុនិខបង្ចចក្ង្ទសបផនថមង្ទៀតង្ដើមបីពង្នលឿនការងាររបស់
គ.ឆ្.ក្ក្នុខការរគប់រគខវជិាជ ជីវៈឆ្មប។ កិ្ចចរបជំុចូលរមួង្ោយអខាការនដគូអភិវឌ្ឍន៍ចំនួន៥រមួ
មាន៖ USAID AUSAID GIZ UNFPA និខ WHO។ ការបងាា ញរបស់សមាជិក្ក្.ឆ្.ជ
ង្ធវើឲ្យមានការចាប់អារមមណ៍យ៉ាខខាល ំខ និខ  មានសំណួរជាង្រចើនទាក់្ទខនឹខគ.ឆ្.ក្រមួមាន 
ង្តើគ.ឆ្.ក្អនុវតតការងារក្នុខការការពារសាធារណៈជនយ៉ាខដូចង្មតចជាមួយនឹខធនធនមាន
ក្រមិតរបស់ខ្លួន? ។ ជាលទឋផលននកិ្ចចរបជំុ អខាការ នដគូអភិវឌ្ឍន៍ទំាខអស់មានការចាប់
អារមមណ៍ង្ធវើការងារជាមួយគ.ឆ្.ក្ង្ដើមបីង្ធវើឲ្យគ.ឆ្.ក្កាល យជាសាថ ប័នរគប់រគខឆ្មបយ៉ាខមាន
របសិទឋិភាព។  
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៧- ទីប្បឹកាអងាការ VSO  

 

ក្នុខឆ្នន ំ២០១១ ក្.ឆ្.ជបានង្សនើសំុជំនួយបង្ចចក្ង្ទសពីអខាការ
VSO ង្ដើមបោំីរទនិខផតល់ង្យាបល់ដល់គ.ឆ្.ក្ក្នុខការង្រៀបចំ និខក្សាខ
សមតថភាពរបស់ក្.ឆ្.ជ និខសមាជិក្។ Dr. Kathryn Hinchliff  

ទីរបឹក្ាក្សាខសមតថភាពសាថ ប័នចាប់ង្ផតើមការងារជាមួយក្.ឆ្.ជចាប់
តំាខពីផខ្ក្ក្កោ និខបញ្ច ប់ជំហានទី១ង្ៅផខ្ធនូ។ ង្ោក្ស្រសីបានផតល់ការ

ោំរទបចចក្ង្ទស និខ ង្យាបល់ ង្លើការង្រៀបចំឯក្សារដូចជា៖ ទី ១ ង្ោលនង្យាបាយ
និខនិតិវធីិង្លើបញ្ហា បណតឹ ខនិខវន័ិយ ទី ២ ឯក្សារបណតុ ះបណ្តត លក្នុខការង្ោះស្រសាយ
បណតឹ ខនិខវន័ិយ   ទី៣ ង្សៀវង្ៅឆ្មប    ទី៤ សំង្ណើ រសំុជំនួយពីអខាការនដគូអភិវឌ្ឍន៍
អនតរជាតិ  ទី៥ រចនាសមព័នឋ  ការផបខផចក្មុខ្ងារនិខការទទួលខុ្សរតូវរបស់គ.ឆ្.ក្  ទី៦ 
ខ្លឹមសារ និខ ការង្រៀបចំកិ្ចចរបជំុរបចំាឆ្នន  ំ និខ ទី៧ លក្េខ័្ណឌ ននការចុះង្ ម្ ះ។  

៨- ការចូលរមួសមាជសហព័នាឆមបអនតរជាត្(ិICM) ឈ្លើកទ២ី៩ 

 

ង្ោយមានការឧបតថមភពីអខាការសុខាភាពពិភព
ង្ោក្ និខ មូនិធិសហរបជាជាតិង្ដើមបរីបជាជន  
ង្ោក្ស្រសីអីុខ រ៉ាោ របធានក្.ឆ្.ជ និខ ង្ោក្ខួន របុស 
ជំនួយការក្មមវធីិរបស់គ.ឆ្.ក្បានចូលរមួសមាជICM 

ង្លើក្ទី២៩ ពីនថៃទី១៩-២៣ ផខ្មិថុនា ឆ្នន ំ ២០១១ ក្នុខ
ទីរក្ុខDurban របង្ទសអាន្រហវិក្ខាខតបូខ ផដលមាន ឆ្មបចូលរមួជាខ៣,០០០នាក់្ពី
របង្ទសជាខ១០០ទូទំាខពិភពង្ោក្។ សមាជមានចំណខង្ជើខ ”ឆ្មបង្ោះស្រសាយបញ្ហា
៥យ៉ាខ៖ សក្លភាវបូនីយក្មម សាត ប់ស្រសតី និខនដគូរបស់ោត់ ការផថទំាង្ពញង្លញ 
ការពរខឹខឆ្មបនិខវជិាជ ជីវៈឆ្មប វបបធម៌ សខាម និខ របនពណី ” ។ សមាជផតល់ ឱកាស
ដល់តំណ្តខគ.ឆ្.ក្នូវចំង្ណះដឹខពីគណៈឆ្មបនិខសមាគមឆ្មបបរង្ទសជំុវញិពិភពង្ោក្។ 
របាយការណ៍សាថ នភាពឆ្មបពិភពង្ោក្ង្រៀបចំង្ោយUNFPA រតូវបានបងាា ញង្ៅង្ពលង្នាះ
ផដរ។ ង្ោក្ស្រសីរបធានក្.ឆ្.ជបានយល់ដឹខពីដំង្ណើ ការផដលសតខ់ោរសក្លននបទបញ្ហជ
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ឆ្មបរបស់ICMរតូវបានង្រៀបចំនិខសារៈសំខាន់របស់វាសរមាប់ភាពរបង្សើរង្ឡើខននង្សវាឆ្មប
ក្នុខរបង្ទសក្មពុជា។ សមាជក៏្ជា ឱកាសក្នុខការក្សាខនដគូជាមួយគណៈឆ្មប និខ 
សមាគមឆ្មបបរង្ទស ICM ទីភាន ក់្ងាររបស់អខាសហរបជាជាតិ អខាការអនតរជាតិ  ។ 
អខាការនដគូអនតរជាតិទំាខអស់បានរបកាសនូវការង្បតជាញ ចិតតក្នុខការសហការជាមួយ ICM
ង្ដើមបកីាត់បនថយមរណៈភាពមាតា។ UNFPA WHO ទីភាន ក់្ងារអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិសុ៊យផអដ 
(SIDA)   និខ សហព័នឋ អនតរជាតិសរមាប់សមភព និខង្រាគស្រសីត (FIGO) បានសនាក្នុខការ
ោំរទការអនុវតតសតខ់ោរជាសក្លននបទបញ្ជ និខការអប់រឆំ្មបរបស់ ICM ជាយុទឋសាស្រសត
សនូលក្នុខការង្ោះស្រសាយបញ្ហា មរណៈភាពមាតាក្នុខសក្លង្ោក្។   

៩- សមាជប្បចាឆំ្នា  ំ 

 

សមាជរបចំាឆ្នន ២ំ០១១របស់គ.ឆ្.ក្រតូវ
បានង្រៀបចំង្ឡើខង្ៅនថៃទី ៣-៤ ផខ្វចិឆិកា ក្នុខ

រក្ុខកំ្ពខ់ចាមផដលមានសមាជិក្ចូលរមួចំនួន
៤៤របូមក្ពីក្.ឆ្.ជ ២៤ក្.ឆ្.ខ្ និខ ៤ក្.ឆ្.ភក្នុខ
ង្ោលបំណខដូចតង្ៅ៖ 
ទី១ ផចក្រផំលក្ព័ត៌មានង្លើការរកី្ចំង្រ ើន និខ  
ការងារសង្រមចបានក្នុខឆ្នន ២ំ០១១ និខ ផផនការ

ការងារអនាគត។ 
ទី២ ផចក្រផំលក្ចំង្ណះដឹខ និខ  បទពិង្សាធន៍ពីោន ង្ៅវញិង្ៅមក្ង្ដើមបីង្ធវើឲ្យរបង្សើរង្ឡើខ
ដល់ការរគប់រគខឆ្មប។ កិ្ចចរបជំុបានង្ធវើបចចុបបននភាពដល់សមាជិក្ង្លើការងារចុះបញ្ជ ីឆ្មប
សមាជិក្ ពិភាក្ា ង្លើការងារអនាគតរមួមាន៖ការង្រៀបចំសតខ់ោរននការអប់រ ំ និខអនុវតតន៍
របស់ឆ្មប ង្ោលនង្យា បាយ និខ និតិវធីិសរមាប់ង្ោះស្រសាយបណតឹ ខនិខវន័ិយ។  កិ្ចចរបជំុ
បានង្លើក្យក្វធីិក្នុខការង្សុើបអង្ខកតពាក្យបណតឹ ខ និខ ង្ធវើង្សចក្តីសង្រមចចិតត ង្ោយ
យុតតិធម៌ តាមរយៈការង្របើរបាស់ ង្រឿខជាក់្ផសតខ និខ ង្ដើរតួ សំផដខ។ សមាជិក្ក៏្បាន
ទទួលការផណនំាផខផដរង្លើការង្របើរបាស់ង្ោលការណ៍ផណនំាសតីពីការង្របើរបាស់ថវកិា 
និខ បង្ខកើតផផនការរបតិបតតិ របចំាឆ្នន ំ២០១២។ កិ្ចចរបជំុជាឱកាសក្នុខការង្ោះស្រសាយ
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ចំខល់និខបញ្ហា របស់ក្.ឆ្.ខ្និខក្.ឆ្.ភ។ លទឋផល ននកិ្ចចរបជំុ សមាជិក្ក្ .ឆ្.ភ និខ 
ក្.ឆ្.ខ្មានការយល់ដឹខយ៉ាខង្រចើនបផនថមង្ទៀតសតីពីតួនាទីរបស់គ.ឆ្.ក្ក្នុខការការពារ
សាធារណៈជនតាមរយៈបទបញ្ហជ  និខ ពួក្ង្គ បងាា ញចំណ្តប់អារមមណ៍យ៉ាខខាល ំខក្នុខការ
ង្រៀនសូរតពីវធីិក្នុខការង្ោះស្រសាយពាក្យបណតឹ ខនិខវន័ិយ។  

១០- សហការឈ្រៀបចំសនាិសទីជាត្ិគិលានុបដាា ក និងឆមបឈ្លើកទ៥ី 

 

សននិសីទរតូវបានង្រៀបចំង្រៀខរាល់ឆ្នន ំ
ចាប់តំាខពីឆ្នន ២ំ០០៧ង្ដើមបីរបមូលផតុំគិោនុ
បោឋ ក្-យិការ និខឆ្មប ទំាខអស់ក្នុខរពះរាជា
ណ្តចរក្ក្មពុជាង្ដើមបផីចក្រផំលក្បទពិង្សាធន៍
និខចំង្ណះដឹខពីការអនុវតត។ ឆ្នន ំង្នះសននិសីទ
បានង្រៀបចំង្ឡើខង្ៅនថៃទី២៣-២៤ ផខ្វចិឆិកា ឆ្នន ំ
២០១១ង្ោយគណៈគិោនុបោឋ ក្ក្មពុជា និខ
គណៈឆ្មបក្មពុជាោំរទង្ោយរក្សួខសុខាភិបាល និខអខាការនដគូអភិវឌ្ឍន៍ ផដលមាន
គិោនុបោឋ ក្ និខ ឆ្មបចូលរមួជាខ២០០នាក់្ង្រកាមរបធានបទ”ពរខឹខគុណភាពននការផថទំា
របស់ឆ្មបនិខគិោនុបោឋ ក្តាមរយៈការបណតុ ះបណ្តត ល និខវជិាជ ជីវៈនិយម”។សននិសីទង្ផ្លត ត
ង្លើទី១ ការបងាក រការចំឡខង្រាគង្ៅក្នុខមនទីរង្ពទយ ទី ២ ពិធីសារផថទំារបស់គិោនុបោឋ ក្
និខឆ្មប ទី៣ សុខ្ភាពចំណីអាហារ ទី ៤ ការផថទំាសុខ្ភាពសហគមន៍ ។ សននិសីទបាន
បញ្ច ប់ង្ោយទទួលលទឋផលដូចតង្ៅ៖ 
១. ផតល់នូវរបក្គំង្ហើញថមីៗផដលគិោនុបោឋ ក្-យិការ និខឆ្មបបានរបឹខផរបខក្នុខ អំឡុខ
ង្ពលគនលខមក្ 
២. ផតល់នូវបទពិង្សាធន៍ ចំង្ណះដឹខ ជំនាញ ថមីៗបផនថមង្ទៀតដល់គិោនុបោឋ ក្-យិកា 
និខឆ្មប 
៣. ផតល់នូវចំង្ណះដឹខនិខបទពិង្សាធន៍សំខាន់ៗង្ផសខង្ទៀតដូចជា បទោឋ នគតិយុទឋគិោនុ
បោឋ ក្    រក្មសីលធម៌    កំ្រខសមតថភាពរមួផដលគិោនុបោឋ ក្-យិកា និខឆ្មបរតូវរបកាន់
ឲ្យបានខាជ ប់ខ្ជួន 
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៤. ឯក្ឧតតមរដឋមន្រនតីរក្សួខសុខាភិបាលបានសំណូមពរដល់នដគូរអភិវឌ្ឍទំាខអស់ជួយោំ
រទទំាខផផនក្ថវកិា និខបង្ចចក្ង្ទសដល់ គណៈគិោនុបោឋ ក្ក្មពុជា និខគណៈឆ្មបក្មពុជា
ង្ៅឆ្នន ងំ្រកាយង្ទៀតង្ដើមបងី្លើក្កំ្ពស់គុណភាពននការផថទំាង្ៅក្មពុជាឲ្យកាន់ផតរកី្ចំង្រ ើន
បផនថមង្ទៀត។ 
 

II. ផផនការអនាគត 
ផផនការអនាគតរបស់ង្យើខរមួមាន៖ 

ទី១ ផតល់ជូនឆ្មបជាសមាជិក្នូវកូ្នង្សៀវង្ៅឆ្មប១ក្ាល។ កូ្នង្សៀវង្ៅនឹខរមួបញ្ចូ ល
ដូចជាៈ និយមន័យឆ្មប វសិាលភាពននការអនុវតតរបស់ឆ្មប រក្មសីលធម៌ សតខ់ោរនន
ការអនុវតតរបស់ឆ្មប សមតថភាពជំនាញសារវនតននការអនុវតតជាមូលោឋ នរបស់ឆ្មប និខ 
តួរនាទីរបស់គ.ឆ្.ក្។ 
ទី២ បង្ខកើតរបព័នឋង្សុើបអង្ខកតពាក្យបណតឹ ខង្លើឆ្មប ការង្បើក្សវនាការផដលមានតមាល ភាព 
ង្បើក្ចំហរ និខយុតតិធម៌ និខ ោក់្វន័ិយង្ោយអនុង្ោមតាមសតខ់ោរ និខ ង្ោលនង្យាបាយ
របស់គ.ឆ្.ក្ ផតល់ព័ត៌មានដល់ស្រសតី សាធារណៈជន ថ្នន ក់្ង្លើរបស់ឆ្មប និខឆ្មបផដលរតូវចូល
ក្នុខសវនាការ។ 
ទី៣ ង្រៀបចំង្ោលនង្យាបាយនិខង្ោលការណ៍ផណនំាសតីពីពាក្យបណតឹ ខនិខវន័ិយ។ 
ទី៤ បង្ខកើនសមតថភាពរបស់គ.ឆ្.ក្ង្ដើមបីបង្ខកើតបទបញ្ហជ ឆ្មបក្នុខរបង្ទសង្ោយង្រជើសង្រ ើស
អនក្កាន់បញ្ជ (ីRegistrar) និខបុគាលិក្រោឋ បាលង្ដើមបីពង្នលឿនការងាររបស់គ.ឆ្.ក្។ 
ទី៥ បង្ខកើតក្មមវធីិផ្លល ស់បតូរបទពិង្សាធន៍ជាមួយគណៈឆ្មបបរង្ទស។ 
ទី៦ បំពាក់្ទូរស័ពទជំនួយសរមាប់សាធារណៈជន និខ ថ្នន ក់្ង្លើរបស់ឆ្មប។ 
ទី៧ បង្ខកើតDatabase ចុះបញ្ជ ី និខ បង្ខកើតរបព័នឋទំនាក់្ទំនខ និខ បង្ចចក្វទិាជាមួយក្.ឆ្.ភ
ក្.ឆ្.ខ្ និខសាធារណៈជន។   
 

III. សង្ខេបហិរញ្ដវតថ ុ
 

មូលនិធិសនូលទទួលបានពីថវកិាសមាជិក្ចុះង្ ម្ ះ និខពីអខាការ  UNFPA ជាមូល
និធិគនលឹះង្ដើមបីោំរទដល់ការដំង្ណើ រការរបស់គ.ឆ្.ក្។ មូលនិធិង្ផសខង្ទៀតផដលបញ្ចូ លក្នុខ
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ឆ្នន ំ២០១១បានមក្ពីអខាការ WHO ក្នុខការោំរទរបធានក្.ឆ្.ជចូលរមួសមាជរបស់ ICM ។ 
ថវកិាសមាជិក្ចុះង្ ម្ ះបានផបខផចក្ចំនួន៣០%សរមាប់ក្.ឆ្.ជ ២០%សរមាប់ក្.ឆ្.ភ 
និខ៥០%សរមាប់ក្.ឆ្.ខ្សរមាប់ដំង្ណើ រការរដឋបាលរបស់ខ្លួន។  
 

 
 

IV. សមាសភាពការយិាល័យក្.ឆ្.ជ 
 

សមាសភាពការយិាលយ័ក.ឆ.ជ    

 

ប្បធាន   អគាឈ្លខាធិការរង 
ង្ោក្ស្រសី អីុខ រ៉ាោ  ង្ោក្ស្រសី ផប៉ន គឹមនី 

អនុប្បធាន   ហរិញ្ញកិ  

ង្ោក្ស្រសី អូ៊ សាង្រឿន  ង្ោក្ស្រសី ផហម ណ្តវ ី  
ង្ោក្ស្រសី ង្កាះ សីុោភ 

អគាឈ្លខាធិការ   ហរិញ្ញកិរង 
ង្ោក្ស្រសី នផ សីុង្ឌ្ឿន  ង្ោក្ស្រសី ង្រៀល ណ្តរ ី

គាបំ្ទឈ្ដាយ 
ជំនួយការក្មមវធីិរបស់UNFPA 
ង្ោក្ខួន របសុ 


