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គណៈឆមបកមពជា
ុ របាយការណ៍ឆ្ននំ២០១១

សារពីរបធាន
ខ្ញំុមានង្សចក្តីង្សាមនសសរ ីក្រាយសូមជរមាបនូ វរបាយ

ការណ៍សក្មមភាពឆ្ននំ២០១១ របស់គណៈឆ្មបក្មពុជា(គ.ឆ្.ក្)។

របាយការណ៍សក្មមភាពង្នះផតល់នូវង្សចក្តីសង្ខេបពីសក្មមភាព
របស់គណៈឆ្មបក្មពុជា។ គណៈឆ្មបកម្ពុជាបានររូវបង្កើរង

ើ្

ងោយររះរាជរកឹរយងលខនស/រករ/០៩០៦/៣៨៩ងៅថៃ្ងទី១៨
ខខកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៦។ រពះរាជរក្ឹ តយបានកំណរ់ងោលបំណ្និ្
រួនាទីរបស់គ.ឆ្.កដូចរងៅ៖
១) ការពារស្រសតី ទារក្ និ ខសាធារណៈជន ង្ោយធានាថាឆ្មបមានសម្រថភារនិ្គណងនយយ
ភារចំងោះការអនុវរតន៍របស់ងគ

និ ខ ង្ោរពតាម រកម្សីលធម្៌ឆ្មបនិ្សម្រថភារជំនាញ

សារវនតននការអនុ វតតជាមូ លោឋនរបស់ឆ្មប។
២)▪ បង្កើររក្ុមរបឹក្ាគណៈឆ្មបង្ខ្តត-រាជធានី (ក្.ឆ្.ខ្) ង្ដើ មបីចុះងមមះឆ្មបផដលបំ ង្រ ើការងារ
ក្នុខង្ខ្តតទាំខអស់។

៣)▪បង្កើរសត្់ោរសរមាប់ការអប់រ ំឆ្មប និ ្វ ិសាលភារកាុ្ការអនុ វរតន៍របស់ឆ្មប។

៤) បង្ខកើតរក្ុមរបឹ ក្ាគណៈឆ្មបភូ មិភាគ (ក្.ឆ្.ភ) ផដលមានតួនាទីក្ុខការង្សុ
ន
ើបអខកត និខ

ង្ោះស្រសាយពាក្យបណឹ ត ខក្នុខការអនុ វតតរបស់ឆ្មប និខ ការោក្់ វ ិន័ យ។ ងៅនថៃទី១៦ ផខ្វ ិចឆិកា
ឆ្នាំ២០០៩

សមាជិក្ឆ្មបចំនួន៣២រូបររូវបានទទួ លសាាល់ងោយរបកាសងលខ១០៤៧

សខ្លរបស់រកសួ្សុខាភិបាល
ក្.ឆ្.ជចំនួន៧រូប។

និ ខ

បានទទួលសាាល់សមាសភាពការ ិយាល័យ

គ.ឆ្.ក្រតូវង្ោះស្រសាយបញ្ហ
ា វ ិជាជជី វៈឆ្មបគឺ ការមិ នទាន់ មានសតខ់ោរនន

ការអនុវតតរបស់ឆ្មប និ ខ រក្មសីលធម៌ឆ្មប។ ការមិ ន មានសតខ់ោរង្នះង្ធវើឲ្យឆ្មបទទួ លការ

អប់រ ំនិខអនុវតតន៍ង្ៅក្ំ រ ិតខ្ុ សៗោន។ ដូ ង្ចនះ វ ិធី ក្ុខ
ន ការវាយតំ នលសមតថភាពឆ្មបង្ៅទូ ទាំខ
របង្ទស

ង្ៅមិ នទាន់មានង្ៅង្ឡើយ។

បញ្ហ
ា របឈមរបស់ ង្យើខ គឺ រតូវផសវខរក្ធនធាន

ហិរញ្ដ វតថនិ
ុ ខបង្ចចក្ង្ទស ង្ដើ មបីពង្នលឿន ការងារង្នះ។ ង្ៅថ្ននក្់ជាតិ ង្យើខបានក្ំ ពុខបង្ខកើត
ង្ោលនង្យាបាយ និខ និ តិវ ិធី ង្ដើ មបីង្ោះស្រសាយការអនុ វតតមិនសមស្រសបរបស់ឆ្មប ង្ហើយ
ង្ពលឆ្នប់ៗង្នះង្យើខនឹ ខង្រៀបចំសខ
ត ់ ោរសរមាប់ការអប់ រ ំរបស់ឆ្មប។ គ

.ឆ្.ក្ង្បតជាញសហ

ការណ៍ជាមួ យរក្សួខសុខាភិ បាលង្ដើមបីសង្រមចឲ្យបាននូ វង្ោលង្ៅកាត់ បនថយមរណៈ

2

គណៈឆមបកមពជា
ុ របាយការណ៍ឆ្ននំ២០១១

ភាពរបស់មាតានិ ខទារក្បផនថមង្ទៀតនិ ខង្ធវើឲ្យរបង្សើង្ឡើខដល់សុខ្ភាពមាតានិ ខទារក្។
ង្ឆ្លើយតបនឹខង្ោលបំ ណខង្នះ ខ្ញំុ

សូមផថលខអំ ណរគុណចំង្ពាះការោំរទរបស់រក្សួខសុខា

ភិបាល មូលនិ ធិសហ របជាជាតិង្ដើ មបីរបជាជន អខាការអនក្សម័រគចិ តត បំ ង្រ ើការងារង្ៅបរង្ទស
អខាការសុខ្ភាពពិ ភពង្ោក្ផដលជួយឲ្យគ.ឆ្.ក្អាចអនុ វតតសក្មមភាពបាន និ ខ សូមអំ ពាវ
នាវឲ្យមានការោំរទបនតង្ដើមបីឲ្យគ.ឆ្.ក្កាលយជាអខាការមានរបសិទិ ភា
ធ ពក្នុខការរគប់រគខ
ឆ្មបង្ដើ មបីឲ្យការផតល់ង្សវាឆ្មបបានលអរបង្សើរទូ ទាំខរបង្ទស។
ង្ោក្ស្រសី អុីង រ៉៉ដា
របធានរក្ុមរបឹក្ាគណៈឆ្មបជាតិ

I.សមទឋិផលការងារ
ក្នុខឆ្នន២
ំ ០១១ គ.ឆ្.ក្សង្រមចបាននូវការងារផដលគួ រឲ្យក្ត់ សំោល់ដូចតង្ៅ៖
១- ប្បជុំសមាសភាពការ ិយាល័យក.ឆ.ជ
ក្ិចចរបជុំ សមាជិក្ការ ិយាល័យចំ នួន៧រូបរពមទាំខទី របឹ ក្ាអខាការVSO

ការក្មមវ ិធីUNFPA
របស់គ.ឆ្.ក្

និ ខជំ នួយ

បានង្រៀបចំ ង្ឡើខង្រៀខរាល់ផខ្និ ខជាង្ទៀខទាត់ ង្ដើមបីពិភាក្ាពី ការងារ

ង្ដើ មបីដំង្ណើរការការងាររបចាំនថៃ និ ខ ការអនុ វតតផផនការយុទឋសាស្រសត

របស់គ.ឆ្.ក្តាមរយៈការបង្ខកើតផផនការរបតិ បតតិរបចាំឆ្ននំ។ ជាលទឋផល

ង្យើខសង្រមច

បានង្លើការងារមួ យចំនួនដូ ចជា៖
១) ផក្តរមូវពាក្យសុំចុះង្្មះ និ ខ ង្រៀបចំ លក្េខ្័ណឌចុះង្្មះ
២) ង្បាះពុមព និ ខ ផសពវផាយសារព័ ត៌មានគ.ឆ្.ក្ឆ្ននំ២០១០
៣) ង្រៀបចំសិកាេសាោពិ ង្រោះង្យាបល់សីព
ត ី សមតថភាពជំនាញឆ្មប

៤) ង្រៀបចំ ង្ោលការណ៍ផណនាំសីព
ត ី ការង្របើ របាស់ថវ ិកា និ ខគំ ររូ បាយការណ៍សរមាប់ ក្.ឆ្.ខ្
ង្ដើ មបីធានាអភិបាលក្ិ ចចលអ និ ខ ង្សាមះរតខ់
៥) ឯក្ភាពង្លើផផនការរបតិ បតតិឆ្នន២
ំ ០១២
៦)ង្រៀបចំ ក្ិចចរបជុំជាមួយអខាការនដគូអនតរជាតិង្ដើ មបីផសពវផាយពី ការរ ីក្ចំង្រ ើនរបស់គ.ឆ្.ក្
៧)ង្រៀបចំពរងាខង្ោលនង្យាបាយសតីពីការផបខផចក្តួនាទី និខការទទួ លខ្ុ សរតូវរបស់
ក្.ឆ្.ក្។
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២- ការប្បកាសទទួលសាាល់សមាសភាពក.ឆ.ខ្និងក.ឆ.ភ
អនុ ង្ោមតាមរពះរាជរក្ឹតយសតីពីការ
បង្ខកើតគ.ឆ្.ក្ ក្.ឆ្.ជរតូវង្រៀបចំ ឲ្យមានក្.ឆ្.ភ និ ខ
ក្.ឆ្.ខ្។ ក្

.ឆ្.ភគឺទទួ លខ្ុ សរតូវង្លើការង្សុើប

អង្ខកតពាក្យបណឹ ត ខ និ ខ បញ្ហ
ា ោក្់វ ិន័ យ

រ ីឯ

ក្.ឆ្.ខ្ទទួ លខ្ុ សរតូវង្លើការចុ ះង្្មះឆ្មប។
ង្ដើ មបីបង្ខកើតក្.ឆ្.ភ និ ខក្.ឆ្.ខ្

ក្.ឆ្.ជបាន

ង្សនើសុំង្ៅមនទីរសុខាភិបាលង្ខ្តត-រាជធានីង្ដើ មបីចាត់ តាំខឆ្មបង្ដើ មបីង្ធវើជាសមាជិ ក្របស់
ក្.ឆ្.ភ និខក្.ឆ្.ខ្ផដលអនក្ទាំខង្នាះមក្ពីមនទីរសុខាភិ បាលង្ខ្តត-រាជធានី ស្រសុក្របតិ បតតិ
មនទីរង្ពទយបផខអក្ និ ខ មណឌលសុខ្ភាព។
សមាសភាពក្.ឆ្.ខ្បានចំ នួន២៤ង្ខ្តត និខ

ជាលទឋផល ក្ .ឆ្.ជបានរបកាសទទួ លសាាល់
ក្.ឆ្.ភចំ នួន៥ភូ មិភាគ និ ខ

អខាភាពថ្ននក្់

ក្ណ្ត
ត លមានរក្ុមរបឹ ក្ាគណៈឆ្មបមនទីរង្ពទយមិ តតភាពផខ្មរ-សូង្វៀត មនទី រង្ពទយកាល់ផម៉ ត និ ខ
មជឈមណឌលជាតិ ោំពារមាតានិ ខទារក្។
៣- ការចុះឈ្មមះឆមបសមាជិក
ក្.ឆ្.ខ្ទទួ លខ្ុសរតូវង្លើការចុ ះង្្មះឆ្មបទាំខអស់ង្ៅក្នុខង្ខ្តតទាំខផផនក្ឯក្ជននិ ខ

សាធារណៈ ង្ហើយឆ្មបផដលផ្លលស់ទីក្ផនលខ ឆ្មបរតូវចុះង្្មះង្ឡើខវ ិញជាមួ យង្ខ្តតថី ង្ម នាះ។
បចចុបបនន ឆ្មប

មានឯក្សារតិចតួចទាក្់ ទខនឹ ខការផណនាំសីព
ត ី វ ិជាជជី វៈឆ្មប និ ខកាតពវក្ិចច

ទាក្់ទខនឹខការចុ ះង្្មះ។

ដូ ង្ចនះ

ក្.ឆ្.ជក្ំ ពុខង្រៀបចំក្ូនង្សៀវង្ៅឆ្មបផដលវាបញ្ូច លនូ វ

រក្មសីលធម៌ឆ្មប សមតថភាពជំ នាញសាវនតននការអនុ វតតជាមូ លោឋនរបស់ឆ្មប សតខ់ោរនិ ខ
វ ិសាលភាពននការអនុ វតតរបស់ឆ្ប
ម និខ

តួ នាទី របស់គ.ឆ្.ក្ង្ដើ មបីជូនដំណឹខដល់ឆ្មបចុះ

ង្្មះទាំខអស់ពីការទទួលខ្ុ សរតូវរបស់ពួក្ង្គ។ ក្នុខង្ពលទនទឹមោនង្នះផដរ ក្ .ឆ្.ខ្បាន
អនុវតតន៍ការងារនិ ខទទួលបានការរ ីក្ចំ ង្រ ើនក្នុខការចុះង្្មះសមាជិ ក្ ង្ហើយមក្
បចចុបបននមានឆ្មបចំ នួន២,១៦០រូប បានក្ំ ពុខចុ ះង្្មះង្ៅទូ ទាំខរបង្ទស ។

ទល់

៤- ប្កមសីលធម៌ឆមប
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រក្មសីលធម៌ឆ្មបគឺជាឯក្សារផដលមានសារៈ
សំខាន់បំផុតក្នុខការជួ យផក្លមអ នូ វបញ្ហ
ា ឥរ ិយាបទមិ ន

សមរមយរបស់ឆ្មប និ ខ ផណនាំ ដល់ឆ្មបឲ្យអនុវតតការងារ
វ ិជាជជីវៈមានសីលធម៌លអ និ ខ ង្ោរពដល់ស្រសី ត និ ខរគួសារ
របស់ោត់

រពមទាំខសហគម។ ដូ ចមានផចខ

ក្នុខ

មារតា៣ននរពះរាជរក្ឹ តយ គ .ឆ្.ក្ទទួ លខ្ុ សរតូវង្លើការង្រៀបចំរក្មសីលធម៌ ឆ្មប។ បនាទប់
ការរបជុំជាង្រចើនដខក្នុខឆ្ននំ២០១០
ឆ្ននំ២០១១

ក្ិ ចចរបជុំចុខង្រកាយបានង្រៀបចំង្ៅនថៃទី២៦ផខ្ក្ក្កោ

និ ខមានអនក្ចូ លរួមចំ នួន២៣រូបផដលជាថ្ននក្់ ដឹក្នាំនិខមន្រនតីជាន់ ខ្ពស់របស់

រក្សួខសុខាភិបាល និ ខ

មនទីរង្ពទយជាតិ ង្ដើ មបីបញ្ចប់ង្សចក្តីរពាខរក្មសីលធម៌ ។ រក្ម

សីលធម៌មាន៦ជំ ពូក្ និ ខ

៤៦មារតា និខក្ំ ពុខ ង្រៀបចំ ោក្់ង្សនើង្ៅទី សីកា
ត រគណៈរដឋមន្រនតី

ង្ដើ មបីអនុម័ត។
៥- សមត្ថភាពជំនាញសារវនតននការអនុវត្តជាមូលដាានរបស់ឆមប
ង្ដើ មបីបញ្ចប់ សមតថភាពជំ នាញរបស់ឆ្មប
ក្.ឆ្.ជបានង្រៀបចំសិកាេសាោចុ ខង្រកាយង្ៅនថៃទី៦
ផខ្ឧសភា ឆ្ននំ ២០១១ង្ៅទី សីកា
ត ររក្សួខសុខាភិ បាល
ង្ោយមានឆ្មបចូលរួមចំ នួន២៦រូបមក្ពី មជឈមណឌល
ជាតិ ោំពារមាតានិខទារក្
ភិបាលភូមិភាគ អខាការ

សាោមធយមសិក្ាសុខា

នដគូអភិវឌ្ឍផផនក្សុខ្ភាពមាតានិ ខទារក្ សមាគមឆ្មប និ ខ

មនទីរង្ពទយជាតិ។ សិកាេ សាោពិ ង្រោះង្យាបល់ង្លើបញ្ាទាក្់ទខនឹ ខការផបខផចក្សមតថភាព
ជំនាញមូលោឋននិ ខបផនថម ការពិ និតយ

ង្មើ លជាទូ ង្ៅ និខង្ធវើ

បចចុបបននភាពជាមួយ

សមតថភាពជំនាញសារវនតននការអនុ វតតជាមូ លោឋនរបស់ឆ្មបឆ្នន២
ំ ០១០របស់សហព័ នឆ្
ឋ មប
អនតរជាតិ (ICM)
បានពិចារណ្ត

មតិ ង្យាបល់ពីទីរបឹ ក្ាអនតរជាតិនិខអខាការនដគូអភិ វឌ្ឍសុខាភិ បាលរតូវ
ង្ហើយខ្លឹមសារមិនបានឯក្ភាពកាលពីសិកាេសាោង្លើក្មុ នរតូវបាន

ពិភាក្ានិខអនុ ម័ត។សិកាេសាោដំ ង្ណើរការជាពី ង្វន៖
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១)ង្វនរពឹ ក្ពិភាក្ាជារក្ុមង្ដើមបីង្ធវើបចចុបបននភាពសមតថភាពជំនាញផផអក្ង្លើសមតថភាព
ជំនាញរបស់ICM និ ខ

២)ង្វនរង្សៀលពិភាក្ាជារក្ុមពី មតិ ង្យាបល់និខអនុ ម័តង្លើខ្ឹ ម
ល សារផដលមិ នបានឯក្ភាព
។ ចុខបញ្ចប់ ខ្លឹមសារនី មួយៗរតូវបានឯក្ភាពនិ ខ ផបខផចក្សមតថភាពជំ នាញជាមូ លោឋន
និខបផនថម។

ក្.ឆ្.ជក្ំ ពុខង្រៀបចំោក្់សមតថភាពជំនាញសារវនតននការអនុ វតតជាមូ លោឋន

របស់ឆ្មបង្នះជូ នរក្សួខសុខាភិបាលង្ដើមបីង្ធវើការអនុ ម័ត។
៦- កិចចប្បជុំគ.ឆ.កជាមួយអងាការនៃគូ
អភិវឌ្ឍន៍អនតរជាត្ិ
ក្ិចចរបជុំ បានង្រៀបចំង្ឡើខង្ៅនថៃទ១
ី ៤

ផខ្

តុោ ឆ្ននំ ២០១១ ង្ៅការ ិយាល័យក្.ឆ្.ជ។ ង្ោល
បំណខននក្ិ ចចរបជុំ ៖
ទី១ផសពវផាយពីតួនាទីរបស់គ.ឆ្.ក្ក្នុខការ

ង្លើក្ក្ំពស់សខ
ត ់ោរននការផថទាំមាតានិ ខទារក្ង្ៅក្មពុជា។
ទី២

ផសវខរក្ជំនួយហិរញ្ដ វតថុនិ ខបង្ចចក្ង្ទសបផនថមង្ទៀតង្ដើ មបីពង្នលឿនការងាររបស់

គ.ឆ្.ក្ក្នុខការរគប់ រគខវ ិជាជជី វៈឆ្មប។ ក្ិ ចចរបជុំ ចូលរួមង្ោយអខាការនដគូ អភិ វឌ្ឍន៍ចំនួន៥រួម
មាន៖ USAID AUSAID GIZ UNFPA និ ខ WHO។ ការបងាាញរបស់សមាជិ ក្ក្.ឆ្.ជ
ង្ធវើឲ្យមានការចាប់ អារមមណ៍យា៉ ខខាលំខ និ ខ

មានសំណួរជាង្រចើនទាក្់ ទខនឹ ខគ.ឆ្.ក្រួមមាន

ង្តើ គ.ឆ្.ក្អនុវតតការងារក្នុខការការពារសាធារណៈជនយា៉ ខដូ ចង្មតចជាមួ យនឹ ខធនធនមាន

ក្រមិតរបស់ខ្ួន?
ល
។ ជាលទឋផលននក្ិ ចចរបជុំ អខាការ នដគូអភិ វឌ្ឍន៍ទាំខអស់មានការចាប់
អារមមណ៍ង្ធវើការងារជាមួយគ.ឆ្.ក្ង្ដើមបីង្ធវើឲ្យគ.ឆ្.ក្កាលយជាសាថប័ នរគប់រគខឆ្មបយា៉ ខមាន
របសិទិភា
ឋ ព។
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៧- ទីប្បឹកាអងាការ VSO
ក្នុខឆ្ននំ២០១១

ក្.ឆ្.ជបានង្សនើសុំជំនួយបង្ចចក្ង្ទសពី អខាការ

VSO ង្ដើ មបីោំរទនិខផតល់ង្យាបល់ដល់គ.ឆ្.ក្ក្នុខការង្រៀបចំ និ ខក្សាខ
សមតថភាពរបស់ក្.ឆ្.ជ

និ ខសមាជិក្។

Dr.

Kathryn Hinchliff

ទី របឹក្ាក្សាខសមតថភាពសាថប័ នចាប់ ង្ផតើមការងារជាមួ យក្.ឆ្.ជចាប់
តាំខពី ផខ្ក្ក្កោ និ ខបញ្ចប់ជំហានទី ១ង្ៅផខ្ធនូ។ ង្ោក្ស្រសីបានផតល់ការ

ោំរទបចចក្ង្ទស និ ខ ង្យាបល់ ង្លើការង្រៀបចំឯក្សារដូ ចជា៖ ទី ១ ង្ោលនង្យាបាយ
និខនិតិវ ិធីង្លើបញ្ហ
ា បណឹត ខនិខវ ិន័ យ ទី
បណឹត ខនិខវ ិន័ យ

ទី ៣ ង្សៀវង្ៅឆ្មប

២

ឯក្សារបណុត ះបណ្ត
ត លក្នុខការង្ោះស្រសាយ

ទី ៤ សំង្ណើរសុំជំនួយពី អខាការនដគូអភិ វឌ្ឍន៍

អនតរជាតិ ទី៥ រចនាសមព័នឋ ការផបខផចក្មុ ខ្ងារនិខការទទួ លខ្ុ សរតូវរបស់គ.ឆ្.ក្ ទី ៦
ខ្លឹមសារ និខ ការង្រៀបចំក្ិចចរបជុំ របចាំឆ្ននំ និ ខ ទី ៧ លក្េខ្័ណឌននការចុ ះង្្មះ។
៨- ការចូលរ ួមសមាជសហព័នាឆមបអនតរជាត្ិ(ICM) ឈ្លើកទី២៩
ង្ោយមានការឧបតថមព
ភ ី អខាការសុខាភាពពិភព
ង្ោក្ និខ មូ និធិសហរបជាជាតិង្ដើមបីរបជាជន
ង្ោក្ស្រសីអុីខ រា៉ ោ របធានក្.ឆ្.ជ និ ខ ង្ោក្ខួ ន របុស
ជំនួយការក្មមវ ិធីរបស់គ.ឆ្.ក្បានចូ លរួមសមាជICM
ង្លើក្ទី២៩ ពី នថៃទី១៩-២៣ ផខ្មិថុនា ឆ្ននំ ២០១១ ក្នុខ
ទីរក្ុខDurban

របង្ទសអាន្រហវិក្ខាខតបូខ ផដលមាន

ឆ្មបចូ លរួមជាខ៣,០០០នាក្់ ពី

របង្ទសជាខ១០០ទូ ទាខ
ំ ពិ ភពង្ោក្។ សមាជមានចំ ណខង្ជើ ខ
៥យា៉ ខ៖

”ឆ្មបង្ោះស្រសាយបញ្ហ
ា

សក្លភាវូបនី យក្មម សាតប់ ស្រសតី និ ខនដគូ របស់ោត់ ការផថទាំង្ពញង្លញ

ការពរខឹខឆ្មបនិខវ ិជាជជីវៈឆ្មប វបបធម៌ សខាម និ ខ របនពណី

” ។ សមាជផតល់ ឱកាស

ដល់តំណ្តខគ.ឆ្.ក្នូ វចំង្ណះដឹ ខពី គណៈឆ្មបនិ ខសមាគមឆ្មបបរង្ទសជុំ វ ិញពិ ភពង្ោក្។
របាយការណ៍សាថនភាពឆ្មបពិ ភពង្ោក្ង្រៀបចំ ង្ោយUNFPA រតូវបានបងាាញង្ៅង្ពលង្នាះ
ផដរ។

ង្ោក្ស្រសីរបធានក្.ឆ្.ជបានយល់ដឹខពី ដំង្ណើការផដលសតខ់ោរសក្លននបទបញ្ហ
ជ
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ឆ្មបរបស់ICMរតូវបានង្រៀបចំនិខសារៈសំខាន់ របស់វាសរមាប់ភាពរបង្សើរង្ឡើខននង្សវាឆ្មប
ក្នុខរបង្ទសក្មពុជា។ សមាជក្៏ ជា
សមាគមឆ្មបបរង្ទស

ICM

ឱកាសក្នុខការក្សាខនដគូ ជាមួ យគណៈឆ្មប

និខ

ទី ភានក្់ ងាររបស់អខាសហរបជាជាតិ អខាការអនតរជាតិ

អខាការនដគូ អនតរជាតិ ទាំខអស់បានរបកាសនូ វការង្បតជាញចិ តតក្ុខការសហការជាមួ
ន
យ

។
ICM

ង្ដើ មបីកាត់បនថយមរណៈភាពមាតា។ UNFPA WHO ទី ភានក្់ ងារអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិ ស៊ុយផអដ
(SIDA)

និខ សហព័ នឋ អនតរជាតិ សរមាប់ សមភព និ ខង្រាគស្រសីត (FIGO) បានសនាក្នុខការ

ោំរទការអនុវតតសខ
ត ់ ោរជាសក្លននបទបញ្ជនិ ខការអប់ រ ំឆ្មបរបស់

ICM

ជាយុទឋសាស្រសត

សនូលក្នុខការង្ោះស្រសាយបញ្ហ
ា មរណៈភាពមាតាក្នុខសក្លង្ោក្។
៩- សមាជប្បចា ំឆ្នា ំ
សមាជរបចាំឆ្នន២
ំ ០១១របស់គ.ឆ្.ក្រតូវ

បានង្រៀបចំ ង្ឡើខង្ៅនថៃទី ៣-៤ ផខ្វ ិចឆិកា ក្នុខ

រក្ុខក្ំ ពខ់ ចាមផដលមានសមាជិ ក្ចូលរួមចំ នួន

៤៤រូបមក្ពី ក្.ឆ្.ជ ២៤ក្.ឆ្.ខ្ និ ខ ៤ក្.ឆ្.ភក្នុខ
ង្ោលបំ ណខដូ ចតង្ៅ៖
ទី ១

ផចក្រ ំផលក្ព័ ត៌មានង្លើការរ ីក្ចំង្រ ើន និខ

ការងារសង្រមចបានក្នុខឆ្នន២
ំ ០១១ និ ខ ផផនការ

ការងារអនាគត។

ទី២ ផចក្រ ំផលក្ចំ ង្ណះដឹ ខ និខ បទពិង្សាធន៍ ពីោនង្ៅវ ិញង្ៅមក្ង្ដើ មបីង្ធវើឲ្យរបង្សើរង្ឡើខ
ដល់ការរគប់ រគខឆ្មប។

ក្ិ ចចរបជុំបានង្ធវើបចចុបបននភាពដល់សមាជិ ក្ង្លើការងារចុ ះបញ្ជីឆ្មប

សមាជិក្ ពិ ភាក្ា ង្លើការងារអនាគតរួមមាន៖ការង្រៀបចំ សខ
ត ់ ោរននការអប់ រ ំ និ ខអនុ វតតន៍
របស់ឆ្មប ង្ោលនង្យា បាយ និ ខ និ តិវ ិធី សរមាប់ង្ោះស្រសាយបណឹ ត ខនិ ខវ ិន័ យ។ ក្ិ ចចរបជុំ
បានង្លើក្យក្វ ិធី ក្ុខការង្សុ
ន
ើបអង្ខកតពាក្យបណឹ ត ខ និ ខ ង្ធវើង្សចក្តីសង្រមចចិ តត
យុតិធ
ត ម៌ តាមរយៈការង្របើរបាស់ ង្រឿខជាក្់ផសតខ

ង្ោយ

និ ខ ង្ដើរតួ សំផដខ។ សមាជិ ក្ក្៏ បាន

ទទួលការផណនាំផខផដរង្លើការង្របើ របាស់ង្ោលការណ៍ផណនាំសីព
ត ីការង្របើ របាស់ថវ ិកា
និខ បង្ខកើតផផនការរបតិ បតតិ

របចាំឆ្ននំ២០១២។

ក្ិ ចរច បជុំជាឱកាសក្នុខការង្ោះស្រសាយ
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ចំខល់និខបញ្ហ
ា របស់ក្.ឆ្.ខ្និ ខក្.ឆ្.ភ។ លទឋផល

ននក្ិ ចចរបជុំ សមាជិ ក្ក្

.ឆ្.ភ និខ

ក្.ឆ្.ខ្មានការយល់ដឹខយា៉ ខង្រចើ នបផនថមង្ទៀតសតីពីតួនាទីរបស់គ.ឆ្.ក្ក្នុខការការពារ
សាធារណៈជនតាមរយៈបទបញ្ហ
ជ និ ខ ពួ ក្ង្គ

បងាាញចំ ណ្តប់ អារមមណ៍យា៉ ខខាលំខក្នុខការ

ង្រៀនសូរតពី វ ិធីក្ុខការង្ោះស្រសាយពាក្យបណ
ន
ឹ ត ខនិ ខវ ិន័ យ។

១០- សហការឈ្រៀបចំសនាិសទ
ី ជាត្ិគិលានុបដាាក និងឆមបឈ្លើកទី៥
សននិសីទរតូវបានង្រៀបចំង្រៀខរាល់ឆ្ននំ
ចាប់តាំខពី ឆ្នន២
ំ ០០៧ង្ដើ មបីរបមូ លផតំុគិោនុ
បោឋក្-យិការ និ ខឆ្មប

ទាំខអស់ក្ុខរពះរាជា
ន

ណ្តចរក្ក្មពុជាង្ដើមបីផចក្រ ំផលក្បទពិ ង្សាធន៍

និខចំង្ណះដឹខពីការអនុវតត។ ឆ្ននំង្នះសននិសីទ
បានង្រៀបចំ ង្ឡើខង្ៅនថៃទ២
ី ៣-២៤ ផខ្វ ិចឆិកា ឆ្ននំ
២០១១ង្ោយគណៈគិ ោនុ បោឋក្ក្មពុជា និខ

គណៈឆ្មបក្មពុជាោំរទង្ោយរក្សួខសុខាភិ បាល

និ ខអខាការនដគូអភិវឌ្ឍន៍ ផដលមាន

គិោនុបោឋក្ និខ ឆ្មបចូ លរួមជាខ២០០នាក្់ ង្រកាមរបធានបទ”ពរខឹ ខគុ ណភាពននការផថទាំ

របស់ឆ្មបនិ ខគិោនុបោឋក្តាមរយៈការបណុត ះបណ្ត
ត ល និ ខវ ិជាជជី វៈនិ យម”។សននិសីទង្ផ្លតត
ង្លើទី១ ការបងាករការចំ ឡខង្រាគង្ៅក្នុខមនទីរង្ពទយ ទី ២ ពិ ធីសារផថទាំរបស់គិោនុ បោឋក្

និខឆ្មប ទី៣ សុខ្ភាពចំ ណីអាហារ ទី ៤ ការផថទាំសុខ្ភាពសហគមន៍ ។ សននិសីទបាន
បញ្ចប់ង្ោយទទួ លលទឋផលដូ ចតង្ៅ៖
១.

ផតល់នូវរបក្គំ ង្ហើញថមីៗផដលគិ ោនុ បោឋក្-យិការ និ ខឆ្មបបានរបឹ ខផរបខក្នុខ អំ ឡុខ

ង្ពលគនលខមក្
២.

ផតល់នូវបទពិង្សាធន៍ ចំ ង្ណះដឹ ខ ជំ នាញ

ថមីៗបផនថមង្ទៀតដល់គិោនុ បោឋក្-យិកា

និខឆ្មប
៣. ផតល់នូវចំ ង្ណះដឹខនិខបទពិង្សាធន៍សំខាន់ៗង្ផសខង្ទៀតដូ ចជា បទោឋនគតិ យុទគ
ឋ ិ ោនុ
បោឋក្

រក្មសីលធម៌

ក្ំ រខសមតថភាពរួមផដលគិោនុ បោឋក្-យិកា និខឆ្មបរតូវរបកាន់

ឲ្យបានខាជប់ខ្ួន
ជ
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៤.

ឯក្ឧតតមរដឋមន្រនតីរក្សួខសុខាភិ បាលបានសំណូមពរដល់នដគូរអភិ វឌ្ឍទាំខអស់ជួយោំ

រទទាំខផផនក្ថវ ិកា និ ខបង្ចចក្ង្ទសដល់

គណៈគិោនុ បោឋក្ក្មពុជា

និ ខគណៈឆ្មបក្មពុជា

ង្ៅឆ្ននង្ំ រកាយង្ទៀតង្ដើ មបីង្លើក្ក្ំ ពស់គុណភាពននការផថទាំង្ៅក្មពុជាឲ្យកាន់ផតរ ីក្ចំ ង្រ ើន
បផនថមង្ទៀត។

II. ផផនការអនាគត
ផផនការអនាគតរបស់ង្យើខរួមមាន៖
ទី១

ផតល់ជូនឆ្មបជាសមាជិក្នូ វក្ូ នង្សៀវង្ៅឆ្មប១ក្ាល។

ក្ូ នង្សៀវង្ៅនឹ ខរួមបញ្ូច ល

ដូចជាៈ និ យមន័ យឆ្មប វ ិសាលភាពននការអនុ វតតរបស់ឆ្មប រក្មសីលធម៌ សតខ់ោរនន

ការអនុវតតរបស់ឆ្មប សមតថភាពជំ នាញសារវនតននការអនុ វតតជាមូ លោឋនរបស់ឆ្មប និ ខ
តួរនាទីរបស់គ.ឆ្.ក្។
ទី២ បង្ខកើតរបព័នឋង្សុើបអង្ខកតពាក្យបណឹ ត ខង្លើឆ្មប ការង្បើ ក្សវនាការផដលមានតមាលភាព

ង្បើ ក្ចំហរ និខយុតិ ធ
ត ម៌ និ ខ ោក្់វ ិន័យង្ោយអនុ ង្ោមតាមសតខ់ោរ និ ខ ង្ោលនង្យាបាយ
របស់គ.ឆ្.ក្ ផតល់ព័ត៌មានដល់ស្រសតី សាធារណៈជន ថ្ននក្់ ង្លើរបស់ឆ្មប និ ខឆ្មបផដលរតូវចូ ល
ក្នុខសវនាការ។

ទី៣ ង្រៀបចំង្ោលនង្យាបាយនិ ខង្ោលការណ៍ផណនាំសីព
ត ី ពាក្យបណឹ ត ខនិខវ ិន័ យ។
ទី៤ បង្ខកើនសមតថភាពរបស់គ.ឆ្.ក្ង្ដើ មបីបង្ខកើតបទបញ្ហ
ជ ឆ្មបក្នុខរបង្ទសង្ោយង្រជើសង្រ ើស
អនក្កាន់បញ្ជី(Registrar) និ ខបុ គាលិក្រោឋបាលង្ដើ មបីពង្នលឿនការងាររបស់គ.ឆ្.ក្។
ទី៥ បង្ខកើតក្មមវ ិធី ផ្លលស់បូរបទពិ
ត
ង្សាធន៍ ជាមួ យគណៈឆ្មបបរង្ទស។

ទី៦ បំពាក្់ ទូរស័ពទជំនួយសរមាប់ សាធារណៈជន និ ខ ថ្ននក្់ ង្លើរបស់ឆ្មប។

ទី៧ បង្ខកើតDatabase ចុ ះបញ្ជី និខ បង្ខកើតរបព័ នឋទំនាក្់ទំនខ និ ខ បង្ចចក្វ ិទាជាមួ យក្.ឆ្.ភ
ក្.ឆ្.ខ្ និខសាធារណៈជន។

III. សង្ខេបហិរញ្ដ វតថុ
មូលនិ ធិសូលទទួ
ន
លបានពីថវ ិកាសមាជិក្ចុ ះង្្មះ និ ខពី អខាការ UNFPA ជាមូ ល

និធិគនលឹះង្ដើ មបីោំរទដល់ការដំ ង្ណើរការរបស់គ.ឆ្.ក្។ មូ លនិ ធិង្ផសខង្ទៀតផដលបញ្ូច លក្នុខ
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គណៈឆមបកមពជា
ុ របាយការណ៍ឆ្ននំ២០១១

ឆ្ននំ២០១១បានមក្ពីអខាការ WHO ក្នុខការោំរទរបធានក្.ឆ្.ជចូ លរួមសមាជរបស់ ICM ។
ថវ ិកាសមាជិ ក្ចុះង្្មះបានផបខផចក្ចំ នួន៣០%សរមាប់ ក្.ឆ្.ជ

២០%សរមាប់ ក្.ឆ្.ភ

និខ៥០%សរមាប់ក្.ឆ្.ខ្សរមាប់ដំង្ណើរការរដឋបាលរបស់ខ្ួន។
ល

IV. សមាសភាពការ ិយាល័យក្.ឆ្.ជ
សមាសភាពការ ិយាល័យក.ឆ.ជ
ប្បធាន

អគាឈ្លខាធិការរង

ង្ោក្ស្រសី អុីខ រា៉ ោ

ង្ោក្ស្រសី ផប៉ ន គឹ មនី

អនុប្បធាន

ហិរញ្ញ ក
ិ

ង្ោក្ស្រសី អ៊ូ សាង្រឿន

ង្ោក្ស្រសី ផហម ណ្តវ ី

ង្ោក្ស្រសី ង្កាះ សុីោភ
អគាឈ្លខាធិការ

ហិរញ្ញ ក
ិ រង

ង្ោក្ស្រសី នផ សុីង្ឌ្ឿន

ង្ោក្ស្រសី ង្រៀល ណ្តរ ី

គា ំប្ទឈ្ដាយ
ជំនួយការក្មមវ ិធីរបស់UNFPA
ង្ោក្ខួន របុស
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