
 
 
 
 
 
 

 
 
xxv 

របាយការណ៍ឆ្នា ២ំ០១២ 
ANNUAL REPORT 

 

គណៈឆ្មបកម្ពុជា 
 

ខែធ្ា ូឆ្នា ២ំ០១២ 
 
 
 
 



គណៈឆមបកម្ពុជា     របាយការណ៍ឆ្នា ំ២០១២ 

1 

 

 

ខ្លឹមសារ 
 
 

I សារពីរបធាន      ២ 

II សមទឋិផលការងារ     ២-៨ 

III ផផនការអនាគត      ៨ 

IV សង្ខេបហិរញ្ញវតថ ុ      ៩ 

V សមាសភាពការយិាល័យ    ១០ 

VI មាា ស់ជំនួយ       ១១ 
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I. សារពីរបធាន 
ក្ាុងរយៈកាលជាងពីរឆ្នា ំ គណៈឆមបក្មពុជា (គ.ឆ.ក)មានដំណណើ រការរលូននិងអនុវត្តយ៉៉ង

សក្មមណលើការងារណរៀបចំឯក្សារសតង់ដារសរមាប់ឆមប ដូចជាអនុរកឹ្ត្យសតីពីរក្មសីលធម៌ឆមប 
និងរបកាសសតីពីរក្បខ័ណឌ សមត្ថភាពសាូលសរមាប់ឆមបវជិាា ជីវៈក្ាុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា 
នឹង ទទួលការអនុម័ត្ពីរក្សួងសុខាភិបាលនិងរដាឋ ភិបាល ក្ាុងណពលឆ្នប់ៗណនះ។ ណោះជាយ៉៉ង
ណាក៏្ណដាយ គណៈឆមបក្មពុជាសថិត្ក្ាុងសាថ នភាពខវះខាត្ណៅណឡើយ និងរបសិនណបើមិនមាន  
ការឧបត្ថមភជាបនតណោះណទ  គណៈឆមបក្មពុជានឹងមិនអាចដំណណើ រការនិងបនតវឌ្ឍនៈភាពឲ្យមាន  
របសិទឋិភាពក្ាុងតួ្ោទីរគប់រគងការអនុវត្តរបស់ឆមបណឡើយ។ ខញុំសូមថ្លលងអំណរគុណចំណោះ
រក្សួងសុខាភិបាល និខ អងគការដដគូរសុខាភិបាលដូចជា៖ មូលនិធិសហរបជាជាតិ្សរមាប់  
របជាជន      អងគការសុខភាពពិភពណោក្    អងគការអនកសម័រគចិតតបំង្រ ើការងារង្ៅបរង្ទស ថ្ដល
បានជួយឧបត្ថមភោំងលវកិានិងបណចចក្ណទសក្ាុងការអនុវត្តសក្មមភាពរបស់គណៈឆមបកមពុជា។ 
ខញុំសូមអំោវោវដល់រក្សួងសុខាភិបាល និងអងគការដដគូរសុខាភិបាលោំងអស់សូមជួយផតល់
ការឧបត្ថមភជាបនតដល់គណៈឆមបក្មពុជាណដើមបីកាល យជាអងគការសវយ័ត្ដ៏មានរបសិទឋ ភាព
ក្ាុងការរគប់រគងការអនុវត្តរបស់ឆមបោំងអស់ ណដើមបីផតល់នូវណសវាឆមប របកបង្ោយសុវត្ថិ ភាព
ង្ៅទូោំងរបណទស។ 
 
អុីង រ៉ា ដា 
ប្បធានប្កុម្ប្បឹកាគណៈឆមបជាតិ 

 
 

II. សមទឋិផលការងារ 
កនុខឆ្នន ២ំ០១២ គ.ឆ.កសង្រមចបាននូវការងារផដលគួរឲ្យកត់សំគាល់ដូចតង្ៅ៖ 

 

១. ការចុះឈ្មោ ះឆោបសមាជិក 
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រកុមរបឹកាគណៈឆមបរាជធានី-ង្េតត(ក.ឆ.េ)ទទួលេុសរតូវង្លើការចុះង្ ម្ ះឆមបទំាខ 
អស់ង្ៅកនុខង្េតតទំាខផផនកឯកជននិខសាធារណៈង្ហើយឆមបផដលផ្លល ស់ទីកផនលខឆមបរតូវចុះ 
ង្ ម្ ះង្ឡើខវញិជាមួយង្េតតថមីង្នាះ។ កនុខង្ពលទនទឹមគាន ង្នះផដរ ក.ឆ.េបានអនុវតតន៍ការងារនិខ
ទទួលបានការរកីចំង្រ ើនកនុខការចុះង្ ម្ ះសមាជិក បចាុបបននង្យើខមានឆមបចំនួន២,៨៩១/
៤,៦០៩របូ បានចុះង្ ម្ ះរចួង្ហើយង្ៅទូទំាខរបង្ទស ។ 

២. ក្កមសលីធម៌ឆោប 

រកមសីលធម៌ឆមបគឺជាឯកសារផដលមានសារៈសំខាន់បំផុតកនុខការជួយផកលមអ នូវ
បញ្ហា ឥរយិាបទមិនសមរមយរបស់ឆមប និខ ផណនំា ដល់ឆមបឲ្យអនុវតតការងារវជិាា ជីវៈមាន
សីលធម៌លអ និខ ង្គារព ដល់ស្រសីត និខរគួសារ របស់គាត់ រពមទំាខសហគម។ ដូចមានផចខ
កនុខមារា៣ននរពះរាជរកឹតយ គ .ឆ.កទទួលេុសរតូវង្លើការង្រៀបចំរកមសីលធម៌ឆមប។បោទ ប់
ពីរក្សួងសុខាភិបាលបានដាក់្ជូនទីសតីការគណៈរដឋមន្តនតី អនុរកឹ្ត្យសតីពីរក្មសីលធម៌ឆមបរត្ូវ
បានរបជំុឆលងនិងបានអនុម័ត្ណដាយរក្ុមរបឹក្ាណសដឋកិ្ចច សងគមកិ្ចច និងវបបធម៌ រក្ុម
របឹក្ាអាក្ចាប់ និងអនតររក្សួងតាមរយៈការរបជំុជាណរចើនណលើក្ និងរងចាំការរបជំុអនុម័ត្
ចុងណរកាយពីទីសតីការគណៈរដឋមន្តនតី។ 

៣. សមត្ថភាពជំនាញសារវនតននការអនុវត្តជាមូលដ្ឋា នរបសឆ់ោប 
បោទ ប់ពីរក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបជាតិ្បានដាក់្ជូនរក្សួងសុខាភិបាល កិ្ចចរបជំុពិណរោះ
ណយ៉បល់រត្ូវបានណរៀបចំណឡើងថ្ដលមានការចូលរមួពីថ្នា ក់្ដឹក្ោំរក្សួងសុខាភិបាលនិងអងគការ
ដដគូរអភិវឌ្ឍន៍និងបានឯក្ភាពខលឹមសារនិងចំណងណជើងណដាយដាក់្ថ្ន”របកាសសតីពីរក្បខ័ណឌ
សមត្ថភាពសាូលសរមាប់ឆមបវជិាា ជីវៈក្ាុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា” និង រងចំាការអនុម័ត្ពី
រក្សួងសុខាភិបាល។ រក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបររប់ជាន់ថ្នា ក់នឹងយក្អនុរកឹ្ត្យសតីពីរក្មសីលធម៌
ឆមបនិងរបកាសណនះណៅណរបើរបាស់ណដើមបឲី្យតាមបបសកកម្ម និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួន។ 
 

៤. និតិវិធីនិងគោលនគោបាយស្តពីីបណតឹ ងនិងវិន័យ 
ណយ៉ងតាមរពះរាជរកឹ្ត្យសតីពីការបណងកើត្គណៈឆមបក្មពុជា មារតាទី២០-២៩ រក្ុមរបឹក្ា

គណៈឆមបភូមិភាគទទួលខុសរត្ូវណលើការណសុើបអណងកត្និងណដាះស្រសាយោក្យបណតឹ ងនិងវន័ិយ។ 
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ណដើមបីអនុវត្តតួ្ោទីណនះ រក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបជាតិ្ ណដាយមានការោំរទបណចចក្ណទសពីណោក្ស្រសី
បណឌិ ត្ Kathryn Hinchliff ទីរបឹក្ាបណចចក្ណទសរបស់អងគការ VSO បានណរៀបចំនិតិ្វធីិនិងណោល
នណយ៉បាយសតីពីបណតឹ ងនិងវន័ិយថ្ដលថ្បងថ្ចក្ជា៥ណោលការណ៍ថ្ណោំ៖ 

១.ដំណណើ រការក្ាុងការណសុើបអណងកត្បណតឹ ង ការណសុើបអណងកត្ណលើឆមប  និងណរៀបចំសវោការវន័ិយ។ 
២. សតង់ដារសរមាប់ទទួលោក្យបណតឹ ងណលើឆមប។ 
៣.ណសចក្តីថ្ណោំសតីពីដំណណើ ការសវោការណលើបណដឹ ងនិងវន័ិយជាសំងាត់្/ឯក្ជន។ 
៤.មូលដាឋ នដនការណរៀបចំោក្យបណតឹ ងណលើឆមបថ្ដលបានចុះបញ្ា ីជាមួយគណៈឆមបក្មពុជា។ 
៥.ណោលការណ៍ថ្ណោំសតីពីការណរៀបចំណសចក្តីរោងណសក្តីសណរមចរបស់គណៈក្មមការ
ណសុើបអណងកត្បណតឹ ងនិងសវោការឆមបណដើមបីជួយសរមួលដល់សមាជិក្គណៈក្មមការនិង
ឆមបថ្ដលចូលសវោការ។  

រក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបជាតិ្និងភូមិភាគបានថ្ក្សរមួលនិងឯក្ភាពោា ណលើតិ្វធីិនិងណោល
នណយ៉បាយណនះ    ង្ហើយនឹខង្ធវើការដាក់្ឆលងណយ៉បល់ជាមួយថ្នា ក់្ដឹក្ោំរក្សួង
សុខាភិបាល។  
 

៥. សកិាា សាលាផសពវផាយក្ពះរាជក្កឹត្យ និង បទបញ្ជា នផទកនងុ 
 

ណឆលើយត្បណៅនឹងការរក្ណឃើញតាមរយៈការចុះអភិបាលណៅរក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមប
រាជធានី-ង្េតត រក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបជាតិ និខរាជធានី -ណខត្តណដាយសហការជាមួយមនទីរសុខា
ភិបាលណខត្ត-រាជធានីបានណរៀបចំសិកាា សាោផសពវផាយពីរពះរាជរកឹ្ត្យសតីពីការបណងកើត្គណៈ
ឆមបក្មពុជា និង បទបញ្ជា ដផទក្ាុងរបស់គណៈឆមបក្មពុជាដល់សមាជិក្ចំនួនជាង៥០០ោក់្ក្ាុង
ណខត្តកំ្ពង់ចាម បោទ យមានជ័យ   និខសាវ យង្រៀខ     ក្ាុងណោលបំណងណដើមបីផសពវផាយពី
តួ្ោទីរបស់គណៈឆមបក្មពុជាក្ាុងការង្ោះស្រសាយការអនុវតតមិនរតឹមរតូវ ង្ដើមបីការោរសុេភាព
និខសុវត្ថិភាពមាានិខទារកង្ទើបង្កើត និខង្លើកកមពស់វជិាា ជីវៈឆមប។ 
 
៦. ការចុះអភិបាលឈ្ៅការយិាលយ័ក្កុមក្បឹកាគណៈឆោបឈ្ខ្ត្ត-រាជធានី 

ក្ាុងណោលបំណងណដើមបីពរងឹងសមត្ថភាពនិងការអនុវត្តរបស់រក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបរាជធា
នី-ង្េតតក្ាុងការងារចុះបញ្ា ី ហិរញ្ញវត្ថុ របាយការណ៍សក្មមភាព និងការងាររគប់រគង 
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រក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបជាតិ្បានចុះអភិបាលចំនួន២៣រាជធានី-ង្េតតនិងបានរក្ណឃើញនូវបញ្ជា
មូយចំនួនដូចជា៖ 

១. រក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបរាជធានី-ង្េតតមិនោន់យល់ចាស់ពីតួ្ោទីរបស់ខលួនថ្ដលមានថ្ចង
ក្ាុងរពះរាជរកឹ្ត្យសតីពីការបណងកើត្គណៈឆមបក្មពុជា។ 
២. មូលណហតុ្ថ្ដលឆមបរត្ូវចុះបញ្ា ីជាមួយរក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបរាជធានី-ង្េតត។ 
៣. ផលរបណយ៉ជន៍ថ្ដលឆមបចុះបញ្ា ីទទួលបាន។ 
៤.យល់រចលំរវាងតួ្ោទីរបស់គណៈនិងសមាគមណដាយពួក្ណគយល់ថ្ននឹងទទួលបានការ
ការោរផលូវចាប់ពីគណៈឆមបក្មពុជារបសិនណបើពួក្ណគអនុវត្តការងារឆមបមិនបានរតឹមរតូវ?។  

បញ្ហា ទំាខង្នះជាការបារមភរបស់គ.ឆ.ក ណហើយណយើងរត្ូវផសពវផាយពីតួ្ោទីរបស់ េលួន
ដល់ឆមបបថ្នថមណទៀត្ោណពលអោគត្។ 

 

៧. ទិវាឆមបជាតិ 

ទិវាឆមបជាតិ្បានរបារពឋណឡើងណៅដលៃទី៥ ថ្ខឧសភា ឆ្នា ំ២០១២ ថ្ដលណរៀបចំណឡើងណដាយ
សមាគមឆមបក្មពុជា និងណរកាមអធិបតី្ភាពរបស់ឯក្ឧត្តមរដឋមន្តនតីសុខាភិបាល ណដាយមាន
ឆមបចូលរមួចំនួនជាង៣០០ោក់្ទូោំងរបណទស។ ឯក្ឧត្តមរដឋមន្តនតីបានអានសារ លិេិតរបស់
ណោក្ជំោវកិតតិរពឹទឋបណឌិ ត្ ប៊ុន រ៉ា នី ហ៊ុនសស្ន  ង្ោយបានអបអរសាទរដល់ឆមបោំងអស់ 
ណដើមបីបង្ខកើនការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់ដនការងារឆមប និង ផសវខយល់អំពីចំង្ណះដឹខថមីៗនា
ង្ពលបចចុបបនាណៅទូទំាខសកលង្ោក និង រតូវគិត្ថ្នណត្ើឆមបអាចផតល់អវីខលះង្ដើមបីស្រសតី  ោរក្ និង
របណទសជាតិ្។ សារលិេិតក៏្បានអំោវោវផងថ្ដរសំុឲ្យឆមបោំងអស់បនតការងាររបស់ខលួនង្ោយ
សាម រតីទទួលេុសរតូវ និង មានរក្មសីលធម៌ និង សូមអំពាវនាវដល់ស្រសតីបនតទទួលការពិនិត្យ
សុខភាពជារបចំា។ ណោក្ ស្រសី អុីង រ៉ា ដា  បានណធវើបទបងាា ញង្លើរបធានបទ”ការណលើក្ក្មពស់
សតង់ដាដនការថ្លោំតាមរយៈបទបញ្ជា ឆមប”។ 

 
៨. កិចចក្បជុំជាមួយអងគការនៃគូរ 

ណោក្ស្រសី អុីង រ៉ា ដា  បានជួបជាមួយអងគការដដគូរសុខាភិបាលដូចជា AVI  VSO JICA 

WHO UNFPA AUSAIDនិង DFIDណលើរបធានបទដូចត្ណៅ៖ 
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១.ការផតល់ទីរបឹក្ាបណចចក្ណទសរបស់អងគការVSOោណពលអោគត្។ 
២.ការណរៀបចំបទបញ្ជា ឆមបណដាយោយក្ដាឋ នធនធានមនុសស ថ្ដលោំរទណដាយJICA។ 

៣.ការពរងីក្ការទទួលខុសរត្ូវរបស់មន្តនតីជំនួយការគណៈឆមបក្មពុជាណដើមបីពរងឹងការងារ
រគប់រគងការបណតុ ះបណាត លឆមបណៅតាមសាោមធយមសិក្ាសុខាភិបាលភូមិភាគក្ាុងការ
អនុវត្តតាមសតង់ដារបស់ថ្នា ក់្ជាតិ្និងគណៈឆមបក្មពុជា។ 

    ៤.ការវាយត្ដមលក្មមវធីិរយៈណពល៥ឆ្នា ំរបស់អងគការUNFPAថ្នា ក់្តំ្បន់។ 
    ៥.ការវាត្ដមលពីជំនួយរបស់DFIDង្លើ ”របសិទឋភាពននការផតល់អនកសម័រគចិតត” កនុខរបង្ទស   
    កមពុជា។ 

  
៩. ការបឈ្ងកើត្គណៈកមាោ ធិការសក្មបសក្មួលគណៈវិជាា ជីវៈសខុាភិបាលកមពុជា 

ណោក្ស្រសី អុីង រ៉ា ដា  បានផតួចណផតើមគំនិត្ក្ាុងការការបណងកើត្គណៈក្មាម ធិការសរមប
សរមួលគណៈវជិាា ជីវៈសុខាភិបាលក្មពុជាក្ាុងណោលបំណងណដើមបីបណងកើតណលខាធិការដាឋ នក្ាុង
ការផតល់នូវធនធាននិងការោំរទចំាបាច់ដល់គណៈវជិាា ជីវៈសុខាភិបាលោំខអស់រមូមាន៖ 
គណៈរគូណពទយក្មពុជា គណៈទនតណពទយក្មពុជា គណៈឆមបក្មពុជា គណៈគិោនុបដាឋ ក្ក្មពុជា 
និងគណៈឱសថការកី្មពុជាណដើមបីអនុវត្តន៍តួ្ោទី និងមុខងារថ្ដលថ្ចងក្ាុងរពះរាជរកឹ្ត្យ។ 
ណសចក្តីរោងថ្ផនការង្នះរត្ូវបានបងាា ញក្ាុងកិ្ចចរបជំុថ្ដលមានការចូលរមួពីឯក្ឧត្តម
សាស្រសាត ចារយ ធា ប្គុយ  រដឋណលខាធិការរក្សួងសុខាភិបាល និងអងគការដដគូរ 
ង្ហើយបានឯក្ភាពឲ្យមានការសិក្ាប៉ាន់របមាណពីលទឋភាពរបស់គណៈវជិាា ជីវៈោំង
អស់ក្ាុងការអនុវត្តតាមរពះរាជរកឹ្ត្យនិងណរៀបចំថ្ផនការយុទឋសាស្រសតណដាយរមួបញ្ចូ ល
ធនធានថ្ដលរត្ូវការ។ 
 

១០. ទសសនៈកិចចផ្លល សប់តូរបទពិឈ្សាធន៍ជាមួយគណៈគិលានុបដ្ឋា ក-ឆោបនៃឡង ់

ណៅដលៃទី២៩-៣០ ថ្ខឧសភា ឆ្នា ំ២០១២ ណោក្ ស្រសី អុីង រ៉ា ដា  សមាជិក្គណៈរគូ
ណពទយក្មពុជា និង គណៈគិោនុបដាឋ ក្ក្មពុជាបានណធវើទសសកិ្ចចផ្លល ស់បតូរជាមួយគណៈគិោនុ
បដាឋ ក្-ឆមបដលឡង់ ផដលោំរទលវកិាណដាយអងគការWHOក្ាុងណោលបំណងណដើមបី៖ 
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១. សិក្ាពីបទពិណសាធន៍ក្ាុងការបណងកើត្គណៈគិោនុបដាឋ ក្ -ឆមបដលឡង់ ជាពិណសស
ការជួយោំរទរវាងគណៈវជិាា ជីវៈណផសងណទៀត្។ 
២.ពរងឹងគណៈវជិាា ជីវៈសុខាភិបាលក្មពុជាក្ាុងកិ្ចចសហការោា ជួយោា ណៅវញិណៅមក្។ 
៣. ថ្ចក្រថំ្លក្ចំណណះដឹង ជំោញ និងបទពិណសាធន៍ពីបទបញ្ជា ដផទក្ាុង និតិ្វធីិ ណោល
នណយ៉បាយ និងថ្ផនការអោគត្ណដើមបីបណងកើត្យុទឋសាស្រសតសរមាប់គណៈវជិាា ជីវៈសុខា
ភិបាលក្មពុជា។ 

 

១១. ការចូលរមួ្ស្ននិស្ទីអាស្ុបីាា ស្ុហីវចិរបស្ស់្ហព័នឋឆមបអនតរជាតិ 

ណោក្ស្រសី អុីង រ៉ា ដា  បានចូលរមួសនាិសីទអាសីុប៉ាសីុហវិចរបស់សហព័នឋឆមបអនតរជាតិ្
ចាប់ពីដលៃទី២៤-២៦ ថ្ខក្ក្កដា ឆ្នា ំ២០១២ ក្ាុងទីរក្ុងហាណូយ របណទសណវៀត្ណាម ថ្ដលមាន
អាក្ចូលរមួចំនួនជាខ៥០០ោក់្ មក្ពី៣៦របណទស ណរកា មរបធានបទ”ណដើមបីសុខភាពស្រសតី និង
ោរក្ រត្ូវចាប់ណផតើមឥឡូវ ង្នះ”។ណោក្ស្រសី អុីង រ៉ា ដា រត្ូវបានណរជើសណរ ើសជាវាគមិននិងណធវើ
បទបងាា ញពី”តួ្ោទីរបស់គណៈឆមបក្មពុជាក្ាុងការជួយសណន្តងាគ ះជីវតិ្ស្រសតីនិងោរក្តាមរយៈ
បទបញ្ជា ឆមប”។ សនាិសិទបានផតល់នូវអនុសាសន៍បីសំខាន់ៗសតីពីការណលើក្ក្មពស់ណសវាឆមប
ដូចជា៖  

១. រត្ូវណដាះស្រសាយក្ងវះខាត្បុគគលិក្ឆមបជំោញ។ 
២.បណងកើត្សមត្ថភាពរបស់ឆមបឲ្យកាល យជាឆមបជំោញណដាយណោរពតាមសតង់ដាររបស់ICM។ 
៣.ពរងឹងរបព័នឋសុខាភិបាលណដាយង្ផ្លត តណលើការវនិិណយ៉គណលើឆមបដូចជា៖របាក់្ថ្ខ ការណលើក្
ទឹក្ចិត្ត ការចុះអភិបាលោំរទ  ការណលើក្ក្មពស់ត្ដមល និងតួ្ោទីរបស់ឆមប។ 
 

១២. ការឈ្រៀបចំសននិសទីជាត្ិគិលានុបដ្ឋា ក និងឆោបឈ្លើកទី៦ 

សននិសីទរតូវបានង្រៀបចំង្រៀខរាល់ឆ្នន ំចាប់ាំខពីឆ្នន ២ំ០០៧ង្ដើមបីរបមូលផតុំគិោនុបោឋ ក-
យិការ និខ  ឆមបទំាខអស់កនុខរពះរាជាណាចរកកមពុជាង្ដើមបផីចករផំលកបទពិង្សាធន៍និខចំង្ណះ
ដឹខពីការអនុវតត។ ឆ្នា ំណនះ សនាិសីទបានណរៀបចំណឡើង ង្រកាមអធិបតីភាពរបស់ឧតតមសាស្រ្សាត ចារយ 
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ឈ្អង ហួត្  រដឋង្លខាធិការ រកសួខ សុខាភិបាល ណៅដលៃទី២១ -២២ ថ្ខ  វចិឆិកា ឆ្នា ំ២០១២ណៅ
សាោបណចចក្ណទសថ្លោំណវជាសាស្រសត ណរកាមរបធានបទ”ការផតល់ណសវារបក្បណដាយគុណភាព
គឺសណន្តងាគ ះជីវតិ្” ។  គណៈគិោនុបដាឋ ក្ក្មពុជា និងគណៈឆមបក្មពុជាបានង្រៀបចំសននិសីទង្ោយ
មានការោំរទពីរក្សួងសុខាភិបាល និងអងគការដដគូរសុខាភិបាល ថ្ដលមានអាក្ចូលរមួចំនួន
ជាង២០០ោក់្។  
 

១៣. សននិបាត្ក្បចាឆំ្នន  ំ 

ឆ្នា ំណនះ សននិបាតរបចំាឆ្នា ំនឹងណរៀបចំណឡើណៅដលៃទី១៣-១៤ ថ្ខធាូ ឆ្នា ំ២០១២ក្ាុងណខត្តកំ្ពង់ឆ្នា ំ ខ 
ផដលមានសមាជិក្ចូលរមួពីរក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបជាតិ្ ២៤រក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមប រាជធានី-ង្េតត 
៣សាខាមនទីរណពទយ និង៥រក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបភូមិភាគក្ាុងណោលបំណងដូចត្ណៅ៖ 

១. ផចករផំលកព័ត៌មានង្លើវឌ្ឍនៈភាព និខ ការងារសង្រមចបានកនុខឆ្នន ២ំ០១២ និខ ផផនការ
ការងារអនាគត។ 
២.ពិភាក្ាណលើណសចក្តីសណរមចសតីពីការទទួលសិទឋិក្ាុងចុះបញ្ា ីជាមួយគណៈឆមបក្មពុជា
រមួមាន៖ការផតល់ឱកាសដល់រក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបជាតិ្ រក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបភូមិភាគ និង
រក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបណខត្ត-រាជធានី ណដើមបីចូលរមួ និងណរៀបចំណសចក្តីសណរមចសតីពី”សិទឋិក្ាុង
ការចុះបញ្ា ី” និងធាោថ្នសមាជិក្រក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបយល់ចាល់ពីរបណភទ លក្ាខណឌ  
និងត្រមូវការក្ាុងការចុះបញ្ា ីជាមួយគណៈ ជាពិណសសរក្ុមរបឹក្ាគណៈឆមបរាជធានី-ង្េតត។ 
៣. ផចករផំលកចំង្ណះដឹខ និខ បទពិង្សាធន៍ពីគាន ង្ៅវញិង្ៅមកង្ដើមបីង្ធវើឲ្យរបង្សើរង្ឡើខ
ដល់ការរគប់រគខឆមប។ 
 
III. ផផនការអនាគត 

ផផនការអនាគតរបស់ង្យើខរមួមាន៖ 



គណៈឆមបកម្ពុជា     របាយការណ៍ឆ្នា ំ២០១២ 

9 

 

១.ផតល់ជូនឆមបជាសមាជិកនូវកូនង្សៀវង្ៅឆមប១កាល។ កូនង្សៀវង្ៅនឹខរមួបញ្ាូ លដូចជា 
និយមន័យឆមប រកមសីលធម៌ សមតថភាពជំនាញសារវនតននការអនុវតតជាមូលោឋ នរបស់ឆមប និខ 
តួនាទីរបស់គ.ឆ.ក។ 
២.ង្រៀបចំសិកាេ សាោពិង្រគាះង្យាបល់ង្លើង្គាលនង្យាបាយនិខនិតិវធីិង្ោះស្រសាយបណតឹ ខនិខ
វន័ិយ។ 
៣. បណតុ ះបណាត លរកុមរបឹកាគណៈឆមបភូមិភាគ(ក.ឆ.ភ)សតីពី ដំណណើ រការណសុើបអណងកត្បណតឹ ង 
ការណសុើបអណងកត្ណលើឆមប  និងសវោការវន័ិយ។ 
៤. ផសពវផាយពីតួ្ោទីណដាះស្រសាយបណតឹ ងនិងវន័ិយរបស់ក្.ឆ.ភដល់មនទីរសុខាភិបាលរាជធានី
-ង្េតត  នគបាល និងតុ្ោការរាជធានី-ង្េតត។ 
៥.ង្រជើសង្រ ើសអនកកាន់បញ្ា ី(Registrar) និខបុគគលិករោឋ បាលង្ដើមបីពង្នលឿនការងាររបស់គ.ឆ.ក។ 
៦. បំពាក់ទូរស័ពទជំនួយសរមាប់សាធារណៈជន និខ ថ្នន ក់ង្លើរបស់ឆមប។ 
៧. បង្ខកើត Database ចុះបញ្ា ី និខ ផវបសាយ ។  
៨.បង្ខកើតកមមវធីិផ្លល ស់បតូរបទពិង្សាធន៍ជាមួយគណៈឆមបបរង្ទស។ 
 

IV. សង្ខេបហិរញ្ញវតថ ុ
មូលនិធិសនូលទទួលបានថវកិាពីសមាជិកចុះង្ ម្ ះ និខពីអខគការUNFPA ជាមូលនិធិ

គនលឹះង្ដើមបគំីារទដល់ការដំង្ណើ រការរបស់គ.ឆ.ក។ មូលនិធិង្ផេខង្ទៀត ផដលបញ្ាូ លកនុខឆ្នន ំ
២០១២បានមកពីអខគការ VSO ជួយទីរបឹកាបណចចក្ណទស និង WHO ប ើទសសនៈកិ្ចចផ្លល ស់បតូរ
ជាមួយគណៈគិោនុបដាឋ ក្-ឆមបដលឡង់។  ថវកិាសមាជិកចុះង្ ម្ ះបានផបខផចកចំនួន៣០%
សរមាប់ក.ឆ.ជ ២០%សរមាប់ក.ឆ.ភ និខ៥០%សរមាប់ក.ឆ.េសំរាប់ដំង្ណើ រការការងាររបស់
េលួន។ 
\ 
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V. សមាសភាពការយិាល័យរកុមរបឹកាគណៈឆមបជាតិ  
ក្បធាន        អគគឈ្លខាធិការរង  

ង្ោកស្រសី អីុខ រ៉ាោ      ង្ោកស្រសី ផប៉ន គឹមនី 
 

អនុក្បធាន        ហរិញ្ញកិ 

ង្ោកស្រសី អូ៊ សាង្រឿន      ង្ោកស្រសី ផហម ណាវ ី
ង្ោកស្រសី ង្កាះ សីុោភ  

អគគឈ្លខាធិការ       ហរិញ្ញកិរង 
ង្ោកស្រសី នផ សីុង្ឌ្ឿន         ង្ោកស្រសី ង្រៀល ណារ ី
 

គាកំ្ទឈ្ដ្ឋយ 
ទីរបឹកាបង្ចាកង្ទសVSO 
ង្ោកស្រសីបណឌិ ត Kathryn Hinchliff 

ជំនួយការកមមវធីិUNFPA 
ង្ោក ខួន របុស 
 
 
 

73%

27%

ថវិកាឆ្នន ២ំ០១២
HSSP2-UNFPA Membership fees
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VI. មាា ស់ជំនួយ  

UNFPA, កមពុជា 

 
 

VSO, កមពុជា WHO, កមពុជា 

 

 
 


