្រពះ ជ
ទីសក
ី ្ត រគណៈរដ្ឋម្រន្តី

ជតិ

ច្រកកមពជ
ុ

សន ្រពះម ក ្រត
rriss

ŪកОមŪបឹក⅝⅜ŉរអភិឌΘន៍ វЋស័យកសិកមŊនិងជនបទ

សេងខប

យុទធ

្រស្តជតិសព
ី ្ត ីសន្តិសខ
ុ េសប ង និង

រ ូបតថមភ ២០១៤-២០១៨

េសចក្តីេផ្តម
យុទċ⅜ūសŉďតិសŉីពីសនŉ ិសុខេសġЭង និងΖΉរូបត□ មĸ ត្រមូវឱយមនអភិ្រកមពហុវ ិស័យ និងសមហរណកមមមួយ
ែដល្រគបដណ្តប់េទេល្របធនបទអភិវឌ ន៍ដ៏ទូលទ
ំ ូ
និង
េន

រូបតថមភ យុទធ

យ។ េដមបីេធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវសន្តិសខ
ុ េសប ង

្រស្ត េគលនេយបយ និងករវ ិនិេយគេនកនុងវ ិស័យ៖ កសិកមម រុកខ្របមញ់ និង

ទ ករ្រគប់្រគងធនធនទឹក សុខភព ទឹក

្អ ត អនម័យ អប់រ ំ និងកិចចគំពរសងគម សុទធសឹងែតមន

រៈសំខន់។ យុទċ⅜ūសŉďតិសŉីពីសនŉ ិសុខេសġЭង និងΖΉរូបត□ មĸ ្រតូវបនេរៀបចំេឡង េដមបីបេំ ពញបែនថម

ដល់យុទធ

្រស្ត និង ែផនករ

មវ ិស័យែដលមន្រ

ប់ សំេ

បំេពញចេន្លះ្របេ

ងនន និងជមូល ្ឋ ន

មួយស្រមប់ករេធ្វសកមមភពអន្តរវ ិស័យរួមគន េដមបីេលកកមពស់សន្តិសុខេសប ង និង

រូបតថមភ។

យុទċ⅜ūសŉďតិសŉីពីសនŉ ិសុខេសġЭងនិងΖΉរូបត□ មĸ ២០១៤-២០១៨ រួមមន៖ ចកខុវ ិស័យរយៈេពលែវងមួយ
េគលេ មួយ និងេគលបំណងចំនួន៣។
ចកšОវស
Ћ យ
័ រយៈេពលែវង “្របជពលរដ្ឋកមពជ្រគប់
រប
ូ មនលទធភពែផនករូបវ ័ន្តសងគម និងេសដ្ឋកច
ិ ្រច បេសរជងមុន
ុ

កនុងករទទួលបននូវ
រ្រគប់្រគន់ មនសុវតថិភព និង្របកបេ យ
រូបតថមភ្រគប់េពលេវ
េដមបីឱយ
្រសបេទនឹ ងេសចក្តី្រតូវករែផនកចំ ណី
រ និ ងចំ ណង់ ចំណូលចិ ត្តកុនងករទទួ លទន
ររបស់ពួកេគ
្រពមទំងេ្រប្របស់
ផលិតភពខពស់“។

រឱយបន្របេសរបំផុត េដមបីេធ្វឱយជីវ ិតរស់េនរបស់ពួកេគមនសុខភពល្អ និងមន

េýលេţរួម “្រតឹមឆនំ២០១៨ ្របជពលរដ្ឋកមពុជមនលទធភពែផនករូបវ ័ន្ត សងគម និងេសដ្ឋកិចច្របេសរជងមុន

គួរឱយកត់សមគល់ កនុងករទទួលបននូវ
ឱយ្រសបេទនឹងេសចក្តី្រតូវករែផនកចំណី
្រពមទំងេ្រប្របស់

ផលិតភពខពស់“។

រ្រគប់្រគន់ មនសុវតថិភពនិង្របកបេ

យ

រ និងចំណង់ចំណូលចិត្ត កនុងករទទួលទន

រូបតថមភ េដមបី

ររបស់ពួកេគ

រឱយបន្របេសរបំផុត េដមបីេធ្វឱយជីវ ិតរស់េនរបស់ពួកេគ មនសុខភពល្អ និងមន

យុទċ⅜ūសŉďតិសŉីពីសនŉ ិសុខេសġЭង និងΖΉរូបត□ មĸ មនេគលបំណងចំនួន៣ ្រពមទំងអន្ត គមន៍គន្លឹះជ
ទិភព និងឧបករណ៍មួយចំនួន េដមបីសេ្រមចឱយបននូវេគលបំណងទំងេនះ។

ព័តម
៌ នបែនថម៖ សូមទំនក់ទំនងមកកន់ ្រកុម្របឹក

ី្ត រគណៈរដ្ឋម្រន្តី
្ត រអភិវឌ ន៍វ ិស័យកសិកមម និងជនបទៃនទីសក

មរយៈទូរស័ពទេលខៈ ០១២ ៤៥ ១១១១ ឬ អុីែមលៈ soksilo@gmail.com

េýលបំណងទី១ ៖ បេងកនករមនេសប ង និងករទទួលបនេសប ង

មរយៈផលិតកមមកសិកមម និងករចិញចឹម

សត្វែដលកន់ែតមនភពច្រមុះនិងផលិតភពខពស់ជងមុន ករេ្រប្របស់ធនធនជលផល និងៃ្រពេឈ
្របកបេ

យនិរន្តរភព ្រពមទំង

មរយៈករងរែដលពុំែមនជករងរកសិកមម និងឱកសកនុងករទទួលបន

្របក់ចំណូល។

េýលបំណងទី២ ៖ េធ្វឱយមនភព្របេសរេឡងនូវករេ្រប្របស់ និង ករបឺត្រសូបេសប ង ែដលនំឱយមនករ
កត់បនថយនូវកង្វះ

រូបតថមភ កនុងចំេ
និងេសដ្ឋកិចចរបស់្របជពលរដ្ឋកមពុជ។

មកុមរ និងម

្រពមទំងេលកកមពស់ដល់ករអភិវឌ ន៍មនុស

េýលបំណងទី៣៖ េធ្វឱ
 យ្របេសរេឡង្របព័នស
ធ វុ តថភ
ិ ពសងគម និងសមតថភពកនងករេឆ្ល
យ
 តបេទនឹង
ុ
និងវ ិបត្តិនន េដមបីបេងកនេសថរភពៃនករផគត់ផគង់េសប ង ស្រមប់្រគួ

និភយ
័

រែដលមនបញ
្ហ អសន្តិសុខេសប ង។

េគលបំណងទី១ ៖ បេងកនករមនេសប ង និងករទទួលបនេសប ង
ករេធ្វ្របពលវបបកមម និងពិពិធកមម្របព័នធកសិកមមខនតតូច និងបេងកនករទទួលបននូវេសប ង
្របក់ចំណូល (ផលិតកមមកសិកមម
កសិកមម) គឺមន

រ

មរយៈ

មត្រមូវករទីផ រ និង ករបេងកត្របភព្របក់ចំណូលែដលមិនែមនជ

រៈសំខន់ េដមបីេធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវសន្តិសុខេសប ង្រគួ

រ និងេដមបីបេងកនភពធន់្រទំ

មជនបទែដលមនបញ
្ហ អសន្តិសុខេសប ង កនុងករទប់ទល់នឹងវ ិបត្ដិេសដ្ឋកិចច និង
កសធតុ។ េដមបីសេ្រមចបននូវេគលបំណងេនះ យុទċ⅜ūសŉďតិសŉីពីសនŉ ិសុខេសġЭង

របស់្របជពលរដ្ឋេន
ករែ្រប្របួល

និងΖΉរូបត□ មĸ បន

ក់ចូលេចញនូវសកមមភពជ

ទិភពចំនួន៤ ដូចខងេ្រកម៖

១. ្របពលវបបកមម ពិពិធកមម និង សមហរណកមមទីផ រៃន្របព័នធកសិកមមខនតតូច: អន្ត គមន៍នន
កនុងករេធ្វ្របពលវបបកមម និងេធ្វពិពិធកមមកសិកមមខនតតូចេនកនុង្របេទសកមពុជមិនែមនជបញ
្ហ ថមីៗេទ
យុទċ⅜ūសŉďតិសŉីពីសនŉ ិសុខេសġЭង និងΖΉរូបត□ មĸ នឹងេផ្តតេលកិចចអន្ត គមន៍សំខន់ៗចំនួន៦
ដូចខងេ្រកម៖
១.

ផ្តល់លទធភពដល់កសិករខនតតូចែដលជួប្របទះបញ
្ហ អសន្តិសុខេសប ង ឱយទទួលបនបេចចកេទសសម្រសប

បន េហយមនតៃម្លទប

្រសូវ និងកសិផលដ៏ៃទេទៀត
២.

ចយកមកេធ្វករែកស្រមួលបន និង

ចយកេទអនុវត្ត

ចចម្លងយកេទេ្រប្របស់េនកែន្លងដ៏ៃទេទៀត ស្រមប់ដំ

រ ីវបបកមម ផលិតកមមបសុសត្វ និងបែន្ល ្រពមទំងកររក ទុក និងករែកៃចនកសិផល។

ផ្តល់លទធភពដល់កសិករែដលមនបញ
្ហ អសន្តិសុខេសប ង េដមបីទទួលបន្របព័នធធ

ែដល្របឈមេទនឹងេ្រគះ ង
ំ សងួត។

ំ

្រស្តខនតតូច ជពិេសសេនកនុងតំបន់

៣. េធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវករទទួលបន និងករេ្រប្របស់សម្រសបចំេពះធតុចូលកសិកមមែដលមនសុវតថិភព និងគុណភព ស្រមប់
កសិករខនតតូចែដលមនបញ
្ហ អសន្តិសុខេសប ង។

៤.

េលកកមពស់លទធភពកនុងករទទួលបនឥណទន និងករសន ំ្របក់ស្រមប់កសិករខនតតូច (គេ្រមងមី្រកូហិរញញ វតថុ)

៥.

ផ ព្វផ យយន្តករភជប់ទំនក់ទំនងកសិករខនតតូច ឱយបនកន់ែត្របេសរេទនឹងទីផ រនិងអភិវឌ ន៍ឱយមននូវែខ សង្វក់តៃម្លែដល

៦.

គំ្រទករបេងកតអងគករកសិករនិងសហករណ៍កសិកមម េដមបីជំរញ
ុ ករផលិតេសប ងនិង្របក់ចំណូល្រគួ

ជ្របេយជន៍ដល់កសិករ។

២. ករែបងែចកដីធីន
្ល ិងករផ្ដល់កមមសិទិជ
ធ ូនដល់្រកុម្រគួ

រ។

រ្រកី្រកនិងអសន្តិសុខេសប ង:

យុទċ⅜ūសŉďតិសŉីពីសនŉ ិសុខេសġЭង និងΖΉរូបត□ មĸ បន

ក់េចញនូវសកមមភព

ទិភពចំនួន ៤

ដូ ចខងេ្រកម េដ មបីេធ្វឱយ្របេស រេឡ ងកនុងករទទួ លបននូ វេសថរភព សិ ទិធកន់ កប់ ដី កសិ កមម គឺ ជ
្របករសំខន់មួយគំ្រទដល់ករវ ិនិេយគកនុងវ ិស័យកសិកមម និងេដមបីករពរដល់ជីវភពរស់េនរបស់
្របជជន្រកី្រកនិងអសន្តិសុខេសប ង ។
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១.

ករព្រងីកករែបងែចកដីសងគមកិចចជូនដល់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក និងអសន្តិសុខេសប ង។

២.

ជំរញ
ុ ករចុះបញជីដីសហគមន៍ជនជតិេដមភគតិច។

៣. េធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវលទធភពរបស់កសិករ្រកី្រកែដលទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទិដ
ធ ីធី្ល ចំេពះេស គំ្រទ វ ិស័យកសិកមម និងទីផ រ។
៤.

េលកកមពស់ករ្រគប់្រគង និងករអភិរក ធនធនដីកសិកមមសំេ

ធនឱយមនកំេណន ផលិតភព និងនិរន្តរភពៃនផលិតកមម

េសប ងកនុង្របេទសកមពុជ។

៣.ករេល កកមពស់លទធភពទទួ លបននិ ងករេ្រប ្របស់ ្របកបេ

យនិ រន្តភពៃនធនធនជលផល និ ង

ៃ្រពេឈ ស្រមប់ ្របជជន្រកី្រកនិ ងអសន្តិសុខេសប ង: ្របក់ ចំណូលពី ធនធនៃ្រពេឈ និងជលផល
គឺជ្របភពមួយជប់្រប្រស័យនឹងជីវភពរស់េនស្រមប់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក និងអសន្តិសុខេសប ង
ជពិេសស នឹងជួយឱយពួកេគ
ប

យបនកនុង ថ នភព្រគមនអសន្ដិសុខេសប ង ែដល
្ត លមកពីមហន្ត យធមមជតិ ករែ្រប្របួល កសធតុ ឬ វ ិបត្តិសងគម-េសដ្ឋកិចច។ េដមបីទប់ ក ត់

ករកប់េឈ និង េន

ចេ

ះ្រ

ទខុសចបប់ និងេដមបីធននិរន្តរភពធនធនជលផលនិងៃ្រពេឈ យុទċ⅜ūសŉ

ďតិសŉីពីសនŉ ិសុខេសġЭង និងΖΉរូបត□ មĸ បន
១.

បន្តេលកមពស់ រ ីវបបកមម និងករចិញចឹម្រតី

២.

ព្រងឹង្របព័នធ្រគប់្រគងសហគមន៍េន
្របកបេ

ក់េចញសកមមភព

ទិភពចំនួន៦ខងេ្រកម៖

ម លែ្រស េដមបីកត់បនថយសមពធេទេល ្រតីទឹក

ប ធមមជតិ។

ទ និងសហគមន៍ៃ្រពេឈ ឱយមននិរន្តរភព េដមបីេលកកមពស់ ករទទួលទនេសប ង

យគុណភព និងករទទួលបន្របក់ចំណូលស្រមប់ ្រគួ

រ

រែដលមនបញ
្ហ អសន្តិសុខេសប ង។

៣. េលកកមពសទ
់ ំនក់ទំនងរ ងទីផ រេទសចរណ៍េនកនុងតំបន់ទី្រកុង និងអនកភូមិែដល

្រស័យេលផលៃ្រពេឈ ជមួយនឹងសហ្រគស

និងសិបបកមមខនតតូច។

៤.

ធនឱយសហគមន៍ជនជតិេដមភគតិចមនលទធភពទទួលបនធនធនធមមជតិដូចជៃ្រពេឈ និងជលផល និងេលកកមពស់
ករេ្រប្របស់ដី

៥.

មសហគមន៍ និង្របព័នធកសិរក
ុ ខកមម ។

រក តុលយភពរ ង្របេយជន៍េសដ្ឋកិចច និងៃថ្លចំ

យែផនកសងគម និងបរ ិ

ថ នរបស់គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមព័នធខនតធំ ( រ ីអគគិសនី)

េដមបីកត់បនថយផលប៉ះពល់អវ ិជជមនេទេលជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក និងអសន្តិសុខេសប ង។
៦.

ទប់

ុ ឱយ្របជជនបន្តចូលកប់ទ្រនទន នយកដីៃ្រពរបស់រដ្ឋេធ្វ
ក ត់ករញុះញុងពីមជឈ ្ឋ ននន ែដលែតងែតេលកទឹកចិត្ត និងជំរញ

ជកមមសិទិឯ
ធ កជនខុសចបប់ (ជពិេសសករកប់ទ្រនទនេនកនុងតំបន់អភិរក ៃនតំបន់ករពរធមមជតិ)។

៤.េធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវករងរែដលមន្របក់កៃ្រម និង ឱកសរកបន្របក់ចំណូលស្រមប់្របជពលរដ្ឋ
្រកី្រកនិងអសន្តិសុខេសប ង: តិចជងមួយភគបីៃនកម្លំងពលកមមកមពុជទំងមូល រក្របក់ចំណូលបន

ពីករងរែដលមន្របក់កៃ្រម្របចំែខជេទៀងទត់។ ករបេងកតសហ្រគសកសិ-

ែដលមនលកខណៈ្របកួត្របែជងកន់ែតេ្រចន

ជីវកមម និងកសិ ្ឋ ន

មរយៈសកមមភពសំខន់ៗចំនួន ៦ គឺមន

ស់កុងករ្រសូ
ន
បយកនូវកម្លំងពលកមមែដលកំពុងេកនេឡងេន

រៈសំខន់

មជនបទ និងេដមបីបេងកតករងរ

និង្របក់ចំណូលស្រមប់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកេនជនបទ។ សកមមភព សំខន់ៗទំង ៦ រួមមន៖
១.

េលកកមពស់ករបណុ្ត ះប

្ត លបេចចកេទស និងករបណុ្ត ះប

្ត លវ ិជជជីវៈស្រមប់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក និងអសន្តិសុខេសប ង

េនតំបន់ជនបទ និងតំបន់ទី្របជុំជន េដមបីបេងកនជំនញ និងលទធភពកនុងករទទួលបនករងរ។
២.

េធ្វឱយ្របេស រេឡ ងនូ វជំ នញែដលចំ បច់ ស្រមប់ សហ្រគសែកៃចនកសិ កមម សមបទនេសដ្ឋកិចច កសិ កមម និ ងករេធ្វកិចចសនយ
កសិ-

ជីវកមម ស្រមប់បេងកតឱកសករងរ និងបេងកន្របក់ចំណូលស្រមប់្រគួ

រអសន្តិសុខេសប ងេនជនបទ។

៣. េលកកមពស់កិចចគំពរសងគមេនកនុងវ ិស័យេសដ្ឋកិចចេ្រក្របព័នធជពិេសសស្រមប់្រស្តី។
៤.

េលកកមពស់ (ជពិេសស) សហ្រគិនជ្រស្តីែដលចូលរួមេនកនុងសហ្រគសខនតតូច សិបបកមម។ល។ និងេធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវលទធភព
កនុងករទទួលបនទុននិងទីផ រ។
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៥.

េធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវ្រកបខ័ណ្ឌចបប់ និង្រកបខ័ណ្ឌនិយ័តកមម ្រពមទំងលទធភពកនុងករទទួលបនបេចចកវ ិទយ ស្រមប់សហ្រគស

ខនតតូច និងមធយម និងព្រងីកកិចចគំ្រទហិរញញ វតថុ េដមបីេលកកមពស់សមហរណកមមរបស់ពួកេគេទកនុងែខ សង្វក់តៃម្លសកល។
៦.

បន្តែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមព័នធផូវថន
្ល ល់ និងទីផ រ ជពិេសសេនកនុងតំបន់ែដលជួប្របទះបញ
្ហ អសន្តិសុខេសប ង និងបងកលកខណៈឱយ

្រកុម្របឹក ឃុំជួយព្រងីក និងែថរក ប

្ត ញផ្លូវលំជនបទេនកនុងសហគមន៍ ។

េគលបំណងទី២ ៖ េធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវករេ្រប្របស់ និងករបឺត្រសូបេសប ង
េគលបំ ណងទី ២ ៃនយុទċ⅜ūសŉďតិសŉីពីសនŉ ិសុខេសġЭង និងΖΉរូបត□ មĸ មនបំ ណងជចមបងកនុងករេធ្វឱយ
្របេស រ េឡ ង ៃន

ថ នភព

រូប តថ មភរ បស់ ្រស្តី និ ង កុ ម រ។ ករេផ្ត តករយកចិ ត្តទុក

ក់ គឺ េ នេល

ិ េនេពលកង្វះ
“្រចកៃនឱកស” កនុងអំ ឡុងេពលមនៃផទេពះនិ ងរយៈេពលពី រឆនំដំបូងៃនជី វត
រូបតថមភ
របស់កុមរមនលកខណៈេ្រគះថនក់បំផុត េហយករវ ិនិេយគកនុងដំ
ក់ករេនះនឹងផ្តល់ផល្របេយជន៍ខពស់
បំផុតមកសងគម និងេសដ្ឋកិចច។ យុទċ⅜ūសŉďតិសŉីពីសនŉ ិសុខេសġЭង និងΖΉរូបត□ មĸ េផ្តតជសំខន់េទ
េល៥ចំណុច៖

១.ព្រងីកេស

ែដលមន្រ

ររូបតថមន
ភ ិងករអប់រ ំ

ប់ ដូចជករេផទរ

េពលស្រមល, ករផ្តល់េសប ង

រូបតថម:ភ យុទធ

្រស្តេនះនឹងបំេពញបែនថមេទេលអន្ត គមន៍

ច់្របក់េទឱយជន្រកី្រក េដមបីជំរញ
ុ ត្រមូវករករែថទំមុននិងេ្រកយ
រដល់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក េដមបីេលកកមពស់លទធភពទទួលបន

រែដលមនជីវជតិបែនថម និងេដមបីផ ព្វផ យយុទធនករអប់រ ំស្តីពី

អនុវត្ត ផ រភជប់ជមួយនឹងសកមមភព

១.

ទិភពចំនួន ៨ រួមមន៖

ធនឱយមននូវករ្រគបដណ្តប់កន់ែត្របេសរចំេពះករែថទំ និងករផ្តល់្របឹក ចំបច់នន អំពីបញ
្ហ
១០០០ ៃថងដំបូង ចប់ពីេពលមនៃផទេពះរហូតដល់កុមរមន
េពលស្រមល ករែថទំេ្រកយស្រមល ករ
កង្វះ

រូបតថមភ្រសួច្រ

វ និងបញ
្ហ

កុមរ ។
២.

រូបតថមភនឹង្រតូវបន

ម

យុ២ឆនំ េនឯមណ្ឌលសុខភព (ករពិនិតយៃផទេពះមុនស្រមល

ន និងករេលកកមពសក
់ រលូត

ស់របស់កុមរ

យុេ្រកម២ឆនំ ករែថទំពយបល

រូបតថមភ កនុងលកខណៈជែផនកមួយៃនសមហរណកមមទទួលបនទុកពិនិតយ និងពយបលជំងឺ

ិយបថ ករអនុវត្ត និងទម្លប់ ចំេពះបញ
្ហ
្ត
អនុវត្តយុទធនករផ ព្វផ យច្រមុះ េដមបីផ្លស់បូរឥរ
្របេទសកមពុជ (បន្តកិចចខិតខំេទេលករឆប់បំេបេ
ករបន្តបំេបេ

ះកូនរហូតដល់

ះកូន និងករបំេបេ

យុ២ឆនំ បេងកនកិចចខិតខំកុងករផ្ត
ន
ល់

ផ្តល់ព័ត៌មនអំពីេ្រគះថនក់ៃនករចិញចឹមកូនេ
េដមបីឱយ

ឡុងេពល
រូបតថមភកុងអំ
ន

យទឹកេ

រូបតថមភសំខន់ៗមួយចំនួនេនកនុង

ះកូនែតមួយមុខគត់ បេងកនកិចចខិតខំេដមបីេលកកមពស់

របែនថមសម្រសបជូនដល់កុមរ

ះសិបបនិមិត
ម ្រពមទំង

យុចេន្លះពី ៦-២៣ែខ

រៈសំខន់ៃនទឹកមនសុវតថិភព និងអនម័យ

រូបតថមភកន់ែតមនភព្របេសរេឡង។

៣. ្រតួតពិនិតយឱយបនដិតដល់េទេលករេកនេឡងៃននិននករេ្រប្របស់ និងចិញចឹមកូនេ

យទឹកេ

ះសិបបនិមិត
ម និងបេងកតឱយមននូវ

គណៈកមមករឃ្លំេមលមួយ េដមបីជួយដល់ករអនុវត្តអនុ្រកឹតយ េលខ១៣៣ ស្តីពីករផ ព្វផ យលក់ផលិតផលស្រមប់ចិញចឹមទរក
និងកុមរតូច េដមបីទប់
៤.

ក ត់ករេ្រប្របស់ទឹកេ

ះសិបបនិមិត
ម និងពេន្ល នករអនុវត្តអនុ្រកឹតយេនះ ។

េដមបីេរៀបចំ និងអនុវត្តែផនករព្រងីក និងធនឱយមននូវករផគត់ផគង់េទៀងទត់នូវេម មី្រកូ

រជតិច្រមុះ ស្រមប់កុមរ

យុចេន្លះពី

៦-២៣ែខ ។
៥.

េធ្វបចចុបបននភពេគលករណ៍ែណនំេនេលករេ្រប្របស់ថនំ្រគប់មី្រកូ

៦.

ព្រងីកេគលេ

ផ្តល់

របែនថមស្រមប់្រសីម
្ត នៃផទេពះ ្រស្តប
ី ំេបេ

និងងយរងេ្រគះ។
៧. បេងកត
 យុទធ
៨.

រជតិ េយង

មេសចក្តីែណនំអន្តរជតិ។

ះកូន និងកុមរ

យុ ៦-២៣ែខ េនកនុង្រគួ

្រស្តទន
ំ ក់ទន
ំ ងេដមបីេលកកមពសក
់ រយល់ដង
ឹ និងករេលកេឡងបញ
្ហ និងផលវ ិបកៃនករេលស

បេងកនសមតថភពធនធនមនុស ស្រមប់បញ
្ហ

រូបតថមភេនកនុងវ ិស័យសុខភិបល និងវ ិស័យដ៏ៃទេទៀត។

4

រ្រកី្រក

រូបតថមេភ នកមពជ។
ុ

២. េធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវករផគត់ផង
គ ់ទឹក

្អ ត និង អនម័យេនជនបទ: កង្វះករទទួលបនទឹកមនសុវតថិភព

និងជពិេសស អនម័យ និងករអនុវត្តខ្វះអនម័យរបស់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកនឹងបេងកន អ្រ
និងេ្រប ៉ ឡង់ប៉ ៉ សិតែដលប

្ត លឱយបត់បង់

ជំងឺ គរូស

រធតុចិញចឹមនិងេធ្វឱយករ្រជួត្រជបៃន

រមន

ក្រមិតទប។ ករេធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវលទធភពទទួលបនទឹកែដលមនសុវតថិភពនិងអនម័យរបស់
្របជពលរដ្ឋេន

មជនបទ (េ

យបេងកនករវ ិនិេយគេលវ ិស័យេហ ្ឋ រចនសមព័នធែដលពក់ព័នធ

ក៏ដូច ជករបេងកនករយល់ដឹងេលករេ្រប្របស់ទឹកសម្រសប និងករអនុវត្តអនម័យ) គឺជអន្ត គមន៍
ដ៏មន

ទិភពខពស់កុង
ន យុទċ⅜ūសŉďតិសŉីពីសនŉ ិសុខេសġЭង និងΖΉរូបត□ មĸ ែដលមនសកមមភព

សំខន់ៗដូចខងេ្រកម៖
១.

បញូច លនូវទិដភ
្ឋ ពទំងអស់ ែដលទក់ទងេទនឹងទឹក

េនកនុងកមមវ ិធី
២.

រូបតថមភ

េផ្តតករយកចិត្តទុក
េទនឹងកមមវ ិធី

មសហគមន៍។

្អ ត និងអនម័យ េទកនុង ល់កមមវ ិធី

រូបតថមម
ភ

ក់េទេលសកមមភពអប់រ ំ និងអនុវត្តយុទធនករ ផ្លស់បូរឥរ
្ត
ិយបថ

រូបតថមភម

និងកុមរ និងជពិេសស

មរយៈករភជប់ទំនក់ទំនងកមមវ ិធី

និងកុមរ។

៣. េធ្វសមហរណកមមែផនករវ ិនិេយគ និងែផនករយុទធ

្អ តនិងអនម័យ ជមួយកមមវ ិធីជតិ

្រស្តជតិសីព
្ត ីទឹក

រូបតថមភម

និងកុមរ។
៤.

េធ្វឱយ្របេសរេឡងករផគត់ផគង់ទឹក

្អ ត និងអនម័យ ្រពមទំងព្រងឹងករ្រគប់្រគង

មសហគមន៍ (្របតិបត្តិករ និងករែថទំ) េន

ក្រមិតថនក់ភូមិ ។

៣.ព្រងីកករបញចូ លមី ្រកូ
ជដំេ
មី្រកូ

ះ្រ

រជតិ កុនងចំ ណី

យមួយែដល្របកបេ

រ: ករបញូច លមី ្រកូ រជតិ កុនងចំ ណី
រសំ ខន់ ៗ
យ្របសិទធភពខពស់បំផុត និងនិរន្តភព េដមបីបងករបញ
្ហ កង្វះ

រជតិ។ េដមបីេធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវករមនេសប ង

បនទូ លំ ទូ

យបែនថ ម េទៀត

ជរ ្ឋ ភិ ប លៃន្រពះ ជ

បទបបញញ តិ្ត និងយន្តករេទេលករបញូច លមី្រកូ

រជតិកុងចំ
ន
ណី

ចំនួន៨ ដូចខងេ្រកម៖
១.

េលកកមពស់ករេ្រប្របស់េសប ង
រែដលបនបញូច លមី្រកូ

២.

រែដលមនបញូច លមី្រកូ

រជតិ េន

រជមួយនឹងអន្ត គមន៍សំខន់

មរយៈករបេងកនចំេណះដឹងអំពី

រជតិេទកនុងចំណី

រៈសំខន់ៃនេសប ង

មមូល ្ឋ ន និងទូទំង្របេទស។

េរៀបចំេគលនេយបយជតិ េគលករណ៍ែណនំបេចចកេទស (បទ ្ឋ នជតិសព
ី្ត ីក្រមិតបញូច លមី្រកូ

ស្តីពីករបញូច លមី្រកូ

រជតិ) និងនិយត
័ កមមពក់ព័នធ

រ ្រពមទំងេលកកមពស់ករអនុវត្ត និង្របសិទធភពៃននិយ័តកមមែដលមន្រ

៣. េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុតិ្ត េដមបី្រគប់្រគងចំណី
៤.

រជតិ

រែដលមនបញូច លមី្រកូ
រជតិឱយ
ច្រកកមពុ ជនឹ ង គំ ្រទកនុ ងករបេងក ត

រែដលបញូច លមី្រកូ

ប់។

រជតិទំងផលិតកនុង្រសុក និងករនំចូល។

េធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវករ្រតួតពិនិតយ និងធនគុណភពផលិតផលែដល្រតូវបនបញូច លមី្រកូ

រជតិ (អំបិលអ៊ីយ៉ូដ ទឹក្រតី និង

ទឹកសុីអ៊ីវ)។

ជីវកមមអំបិលអ៊ីយ៉ូដឱយមន្របសិទធភព។

៥.

ព្រងឹងករអនុវត្តអនុ្រកឹតយេលខ៦៩អនឬកបក ស្តីពីករ្រគប់្រគងករេធ្វ

៦.

ព្រងីកករបញូច លជតិែដកេទកនុងទឹក្រតី និងទឹកសុីអ៊ីវ និងេរៀបចំនិងអនុវត្តចបប់ែដលេធ្វឱយករបញូច លជតិែដកេទកនុងទឹក្រតី
និងទឹកសុីអ៊ីវ ជល័កខខ័ណ្ឌត្រមូវស្រមប់ករនំចូល និងផលិតកមមកុង្រសុ
ន
ក។

៧. ព្រងីកករបញូច លមី្រកូ

រជតិេទកនុងចំណី

គុណភព សុវតថិភព និងបរ ិមណសម្រសប

៨.

បន្តអភិវឌ និងជំរញ
ុ ផលិតផល

រ និងផលិតផលសម្រសបដ៏ៃទេទៀត (ដូចជ អងករ និងេ្របងឆ) និងធននូវ
មត្រមូវករ។

រែដលបញូច លមី្រកូ

រជតិបែនថម ឬ

5

របំបន
៉ សម្រសប េនកនង្រសុ
ក
ុ

មរយៈ វ ិស័យឯកជន។

៤. បេងកនករមន និង ករេ្រប្របស់េសប ង
េឡ ងនូ វករមនេសប ង

រែដលមនជីវជតិឱយបនសម្រសប: ករេធ្វឱយ្របេស រ

រែដលមនជី វជតិ និ ងសុ វតថិភពេនក្រមិត្រគួ

រ

មរយៈករេលក

កមពស់្របព័នធផលិតកមមកសិកមមខនតតូច (រួមទំង សួនបែន្ល / ចមករេឈ ហូបែផ្ល ករអភិវឌ ករចិញចឹមសត្វ

និង រ ីវបបកមម) ក៏ដូចជករេលកកមពស់ចំេណះដឹងស្តីពី

និងេរៀបចំ
១.

រែដលមនជីវជតិេន

ររូបតថមភេនកនុងសហគមន៍ េដមបីេ្រប្របស់

មមូល ្ឋ នត្រមូវឱយមនអន្ត គមន៍ទំង៣ ដូចខងេ្រកម៖

ជ បបញ
្ហ
រូបតថមភែដលមនេនកនុងផលិតផលកសិកមមកុនង្រសុកជូ នដល់សហគមន៍ និ ងប្រញ

េលកកមពស់ករយល់ដឹងអំ ពីតៃម្ល

រូបតថមភេទកនុងករផ ព្វផ យកសិកមម។
២.

ព្រងីកកមមវ ិធីេលកកមពស់ផលិតកមមេសប ងច្រមុះ កររក ទុក ករែកៃចនេនកនុងក្រមិត្រគួ

រ សហគមន៍ និង

េរៀន ្រពមទំង

ភជប់ទំនក់ទំនងកមមវ ិធីទំងេនះ េទនឹងវ ិស័យសុខភិបល។

៣. េរៀបចំ និ ងព្រងឹងករអនុ វ ត្តចបប់ និ ងបទបបញញ តិន ន េដ ម បី េ ល ក កមព ស់ ផ លិ ក មម ក សិ ក មម និ ង
បរ ិ

ថ នកន់ ែតមនភពល្អ្របេសរ និ ងេធ្វឱយ្របេសរេឡងនូ វសុវតថិភពចំ ណី

និងបេងកនករយល់ដឹងជ

ធរណៈអំពីសុវតថិភពចំណី

៥. តភជប់ឧបករណ៍គំពរសងគមេទនឹង

រូប តថ មភ េដ ម បី ឱ យសុ ខ ភព និង

រ រួមទំងបទ ្ឋ នអនម័ យ និ ង ហ្វីតូ-អនម័ យ

រ។

រូបតថមភ: ភព្រកី្រកកំពុងេធ្វឱយកុមរជួប្របទះនឹងបញ
្ហ កង្វះ

រូបតថ ដូេចនះេហយ យុទċ⅜ūសŉďតិសŉីពីសនŉ ិសុខេសġЭង និងΖΉរូបត□ មĸ បន

ក់េចញនូវសកមមភព

ទិភពចំនួន៤ ្រតូវបនអនុវត្ត។
១.

ិ ី េផទរ
ធនករស្រមបស្រមួលយ៉ ងជិ តសនិតរ ងកមមវធ
រូបតថមភ ជមួយកមមវ ិធីជតិ

២.

រូបតថមភ និងកិចចអន្ត គម

ំ សទះដល់ករែថទំ
កត់បនថយរបំងហិរញញ វតថុ ែដល ង
និងករ្រគបដណ្តប់េទេល ល់េស

៣. ភជប់ទំនក់ទំនងកមមវ ិធី
៤.

បេងកន

រូបតថមភ

ចង្រកងបញជី្រកុម

ិ ី គំពរសងគមែដលទក់ ទងេទនឹ ង
ច់ ្របក់ មនល័ កខខ័ណ្ឌ និ ងកមមវធ

និងករែថទំ

រូបតថមភែដលនឹងមនេន

រូបតថមភេនមណ្ឌលសុខភព

មសហគមន៍។

មរយៈករព្រងីកមូលនិធិសមធម៌សុខភព

រូបតថមទ
ភ ំងអស់ េ្រកមមូលនិធិសមធម៌សុខភព។

ធរណករ េដមបីេធ្វឱយទឹកមនសុវតថិភព និងអនម័យកន់ែតមនភព្របេសរេឡង។

មរយៈកមមវ ិធីសំ
រែដលសមបូរ

ញ់សវុ តថិភពសងគមែដលមន្រ

ប់ ដូចជករផ្តល់

រូបតថមភស្រមប់ករអន្ត គមេទេគលេ

េគលបំណងទី៣ ៖ បេងកនេសថរភពៃនករផគត់ផគងេសប ង

ទំង

រេន

ម

េរៀន និងករេរៀបចំ

យ។

រ

េ្រគះមហន្ត យធមមជតិ (ទឹកជំនន់ និងភព ង
ំ សងួត) វ ិបត្ដិសងគម-េសដ្ឋកិចច (ដូចជករេកនេឡងតៃម្លេសប ង
រយ៉ ងឆប់រហ័ស) ឬវ ិបត្តិបុគគល (ភពអត់ករងរេធ្វ ឬ ជំងឺ)

ទទួលបនេសប ង

រស្រមប់្រគួ

ចប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរដល់េសថរភពកនុង

រ្រកី្រក េហយជញឹកញប់េលចមនវ ិធី

លកខណៈ ្របថុយ្របថន ែដលនឹងនំឱយ្រកុម្រគួ

្រស្ត េ

ដូចខងេ្រកម៖

១. ព្រងីកសន្តិសុខេសប ងទក់ទងនឹងឧបករណ៍គំពរសងគម:

ក់េចញនូវកមមវ ិធី

ជរ ្ឋ ភិបលបន

សំ ខ ន់ ៗ ទំ ង ៥ េដ ម បី េ ធ្វ ឱ យ្របេស រ េឡ ង នូវ េសថរភពទទួលបនេសប ង

១.

រអសន្តិសុខេសប ង េដមបីេ

កលបង និងព្រងីកកមមវ ិធី

យមន

រ្រកី្រកទំងេនះជួបបញ
្ហ អសន្តិសខ
ុ េសប ង ុ ៃំ រ ៉។ េដមបី

បេងកនេសថរភពេសប ង យុទċ⅜ūសŉďតិសŉីពីសនŉ ិសុខេសġЭង និងΖΉរូបត□ មĸ បន

របស់្រកុម្រគួ

ះ្រ

ះ្រ

យ

ទិភព

ក់េចញនូវអន្ត គមន៍

និភ័យ និងវ ិបត្តិនន។

ធរណៈករមួយេនក្រមិតថនក់ជតិ េដមបីេលកកមពស់ឱកសករងរែដល

រ និងភពធន់្រទំ

ចពយករណ៍ទុកជមុន

បនស្រមប់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកេនកនងសហគមន៍
នង
ិ តំបន់ែដលជួប្របទះបញ
្ហ អសន្តស
ិ ខ
ុ េសប ង ជពិេសសេនរដូវពុម
ំ នភពមមញឹក
ុ

េនកនុងវ ិស័យកសិកមម និងផ្តល់ករគំ្រទជីវភពរស់េន និងករបេងកត្របក់ចំណូលស្រមប់្របជពលរដ្ឋងយរងេ្រគះបំផុត។
២.

េរៀបចំែផនករយថភព េដមបីព្រងីកករងរេ្របកំ

ង
ំ ពលកមមកុងអំ
ន ឡុងេពលមនវ ិបត្តិ និងភជប់េទនឹងករេ្រត មលកខណៈទប់ទល់

េ្រគះមហន្ត យ ្រពមទំងែផនករកត់បនថយករែ្រប្របួល

6

កសធតុ។

កលបងកមមវ ិធីេផទរ

៣. អនុវត្ត និងព្រងីកករ

ច់្របក់មនល័កខ
ខ ័ណ្ឌ េដមបីស្រមួលដល់ករេ្រប្របស់េសប ង

អសន្តិសុខេសប ង និងេធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវ
៤.

បន្ត និងព្រងីក ករផ្តល់

រេន

ម

រូបតថមភកុមរ និងម

ររបស់្រកុម្រគួ

រ

។

េរៀន េនកនុងតំបន់្រកី្រក និងអសន្តិសុខេសប ង និងផ្តល់

រូបករណ៍ស្រមប់សិស

្រកី្រក និងបេងកនភពជមចស់របស់រ ្ឋ ភិបលកនុងកមមវ ិធីទំងេនះ។
៥.

េធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវករស្រមបស្រមួលកមមវ ិធីសំ
រ ងវ ិស័យនន និងព្រងីកករ

ញ់សុវតថិភពសងគម ែដលេផ្តតេគលេ

េទេល្រកុម្រគួ

រអសន្តិសុខេសប ង

កលបង េដមបីេលកមពស់សមហរណកមមកមមវ ិធីគំពរសងគម េដមបីេធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវសន្តិសុខ

េសប ងេនក្រមិតមូល ្ឋ ន។

២. េធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវភពធន់្រទំរបស់្រគួ

រេទនឹងេ្រគះមហន្ត យនិងករែ្រប្របួល

កសធតុ:

ិ ត្តិេសដ្ឋកិចច
ករព្រងឹងភពធន់ ្រទំរបស់ សហគមន៍ េឆ្លយតបនឹ ងផលប៉ ះពល់ ពីេ្រគះធមមជតិ និ ងវប
ករែ្រប្របួល

កសធតុែដលបនជៈឥទធិពលេទេលសន្តិសុខេសប ង្រគួ

រគឺជក ្ត សំខន់

និងកំពុងេកត មនេឡង េហយសកមមភពសំខន់ៗចំនួន៦ ដូចខងេ្រកមេនះ ្រតូវករជចំបច់
អភិវឌ និងព្រងីកបែនថម។

១.

អភិវឌ សមតថភពស្រមប់ករ្រគប់្រគង

និភ័យៃនេ្រគះមហន្ត យ និងករបន ុ េំ ទនឹងករែ្រប្របួល

ជតិ និងថនក់េ្រកមជតិ ្រពមទំងបញូច លបញ
្ហ ទំងេនះេទកនុងយុទធ

អវ ិជជមនៃនករែ្រប្របួល
២.

្រស្ត

កសធតុេទេលសន្តិសុខេសប ងរបស់្រគួ

កសធតុេនក្រមិតថនក់

មវ ិស័យនិងែផនករតំបន់ េដមបីកត់បនថយផលប៉ះពល់

រ។

ព្រងឹងសមតថភពេនក្រមិតថនក់ជតិ និងថនក់េ្រកមជតិ េដមបីេឆ្លយតបឱយបន្រគប់្រគន់ និងទន់េពលេវ

េទនឹងវ ិបត្តិេសប ង

រ (ធនករផគត់ផគងេសប ង និងជំនួយេផ ងៗ) ្រពមទំងេធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវករស្រមបស្រមួលៃនករេឆ្លយតបចំេពះេ្រគះ
សនន រ ង្រកសួង-

ថ ប័នពក់ព័នធ អងគករសងគមសុីវ ិល និងៃដគូអភិវឌ ន៍នន។

៣. េធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវភពធន់្រទំរបស់សហគមន៍ េទនឹងេ្រគះមហន្ត យ និងវ ិបត្តិេសដ្ឋកិចច េ
និងគេ្រមងឥណទន
នឹងករែ្រប្របួល
៤.

មសហគមន៍ (ធនគរ្រសូវ និងមី្រកូហរ ិញញ វតថុ) ្របព័នធេ្រ

កសធតុ។

ស្រមួល និងេធ្វសមហរណកមមព័ត៌មនែដលមន្រ

ប់ ្របព័នធែបងែចកចំ

យេលកកមពស់ករសន ំ្របក់

ច្រសពខនតតូច និងគេ្រមងសហគមន៍បន ុ េំ ទ
ត់ថនក់ និងឧបករណ៍ជូនដំណឹងជមុន្រពមទំងករ

ប៉ ន់្របមណេទេលផលប៉ះពល់ៃនេ្រគះមហន្ត យ។
៥.

បេងកត និង្រគប់្រគងឱយមន្របសិទធភពនូវេសប ងបំរង
ុ ជតិ (្រគប់ពូជ) េដមបីផ្តល់េសប ង និង្រគប់ពូជទន់េពលេវ
ែដលរងេ្រគះេ

៦.

ករេរៀបចំ

ែថរក

និង

រ

យេ្រគះធមមជតិ និងវ ិបត្តិេសដ្ឋកិចច និងករេកនេឡងតៃម្លេសប ង។

្ត រ្រប

យ ទេន្ល និងបឹងធមមជតិ ស្រមប់កត់បនថយទឹកជំនន់ និងេ្រគះ ង
ំ សងួត។

ថ ប័នស្រមប់ស្រមបស្រមួលករអនុវត្តយទ
ុ ធ

ករេលកកមពសស
់ ន្តស
ិ ខ
ុ េសប ង និង
និ ង

ជូន្រគួ

ជញ ធរថន ក់ េ ្រកមជតិ ។ យុទធ

្រស្តជតិសព
ី ្ត ីសន្តិសខ
ុ េសប ង និង

រូបតថមភ គឺជករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកសួង

្រស្តជ តិ ស ីព
្ត ី ស ន្តិ ស ខ
ុ េសប ង និ ង

មរយៈករផ្តល់នូវ្រកបខ័ណ្ឌ្រគប់្រជុងេ្រជយមួយ េដមបីជួយដល់ប

្ត ្រកសួង-

រ ូបតថមភ

ថ ប័ន ពក់ព័នន
ធ ន

រប
ូ តថ មភ បែនថ ម តៃម្ល

ថ ប័ននន និង

ជញធរ

ថនក់េ្រកមជតិ កនុងករេរៀបចំ និងអនុវត្តអន្ត គមន៍ ទិភព ែដលទក់ទងេទនឹងសន្តិសុខេសប ង និង
រូបតថមភ កនុងលកខណៈមួយ្របកបេ យ្របសិទធភព និងមនភពសក្តិសិទិ។
ធ េគលករណ៍ែណនំ
្រស្តជតិសព
ី ្ត ីសន្តិសខ
ុ េសប ង និង

រ ូបតថមភ

 ករស្រមបស្រមួល និងករឃ្លេំ មលេទេលេគលនេយបយស្រមប់បញ
្ហ សន្តស
ិ ខ
ុ េសប ង និង

រូបតថម។
ភ

និងសកមមភព

ទិភព េដមបីេធ្វឱយ្របេសរេឡង យុទធ

និងបន្តអភិវឌ ន៍ករេរៀបចំ

ថ ប័នទក់ទងេទនឹង៖
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 ករ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លេទេលយទ
ុ ធ
របស់យុទធ

្រស្តេនះ។

្រស្តជតិសព
ី ្ត ីសន្តិសខ
ុ េសប ង និង

 ករបេងកតអងគភពទទួលបនទុកសន្តិសខ
ុ េសប ង និង

រូបតថមភ េន

ដូចជ៖ ្រកសួងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន

រ ូបតថមភ និងកមមវ ិធី

ម្រកសួង-

ទ ្រកសួងសុខភិបល ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ

្រកសួងែផនករ និង្រកសួងកិចចករនរ ី។

 ករ្រគប់្រគងចំេណះដឹង និងព័ត៌មន ែដលទក់ទងេទនឹងសន្តិសុខេសប ង និង
 ករេ្រជសេរ សអនកទទួលផល និងករកំណត់េគលេ
 ករក

រូបតថមភ។

ិ ខ
ុ េសប ង និង
អន្ត គមន៍ េលវ ិស័យសន្តស

រូបតថម។
ភ

ងសមតថភពេនក្រមិតថនក់ជតិ និងថនក់េ្រកមជតិ។

សកមមភពព្រងឹង

ថ ប័ន ៖

សកមមភពទី១៖ ព្រងឹងតួនទីរបស់្រកុម្របឹក

្ត រអភិវឌ ន៍វ ិស័យកសិកមម និងជនបទ កនុងនមជ
កមពស់ករស្រមបស្រមួល និងសមហរណកមមករងរែដលទក់ទងេទនឹងសន្តិសុខេសប ង និង

សកមមភពទី២៖ ព្រងឹង្រកុមករងរបេចចកេទសគំពរសងគម សន្តិសុខេសប ង និង
្របសិទភ
ធ ពេ

យែផ្អកេល

ទិភពែដល្រតូវបនគូសបញ
ជ ក់េនកនងយុ
ទធ
ុ

ថ ប័ន េរៀបចំេគលនេយបយ និងេលក
រូបតថមភ ។

រូបតថមភ េដមបីស្រមបស្រមួលគេ្រមង និងកមមវ ិធីឱយមន

្រស្តជតិសព
ី្ត ស
ី ន្តស
ិ ខ
ុ េសប ង និង

េលកកមពសក
់ រេធ្វសខ
ុ ដុមនីយកមម និងករត្រមឹមកិចគ
ច ្រំ ទរបស់ៃដគូរអភិវឌ ន៍ស្រមប់បញ
្ហ សន្តិសខ
ុ េសប ង និង
 សកមមភពទី៣៖ ធនឱយមនករស្រមបស្រមួលកមមវ ិធីសន្តិសុខេសប ង និង

រូបតថមភ ្របកបេ

ៃដគូរអភិវឌ ន៍ អងគករសងគមសុីវ ិល និងវ ិស័យឯកជន េនក្រមិតថនក់េខត្ត ថនក់្រសុក និងថនក់ឃុំ។

សកមមភពទី៤៖ ែកស្រមួល និងេធ្វករ្រចបច់បញូច លគននូវ្រកបខ័ណ្ឌសូចនករយុទធ
េ

ថ ប័នពក់ព័នស
ធ ខ
ំ ន់ៗ

យែផ្អកេលក្រមងសូចនករមួយ និងេគលេ

សកមមភពទី៥៖ បេងកតកមមវ ិធី ្រតួតពិនិតយ និង
សន្តិសុខេសប ង និង

រូបតថមភ ្របកបេ

និងអន្ត គមន៍បែនថមេទៀត។

ជក់ែស្តង ែដល្រសបេទនឹងយុទធ

រូបតថមភ ទូទង
ំ វ ិស័យនន និង
រូបតថម។
ភ

យ្របសិទធភព រ ង ្រកសួង-

ថ ប័ននន

្រស្តជតិសីព
្ត ីសន្តិសុខេសប ង និង

មវ ិស័យពក់ព័នធែដលមន្រ

្រស្ត និងែផនករ

យតៃម្ល និងយន្តករផ្តល់របយករណ៍សម្រសប េដមបីធនឱយករអនុវត្តយុទធ

រូបតថមភ
ប់។

្រស្តជតិសីព
្ត ី

ង កនុងេគលបំណងអភិវឌ ន៍កមមវ ិធី

យ្របសិទភ
ធ ព និងេដមបីផល
្ត ់មតិេយបល់្រតឡប់ែផ្អកេល ភស្តុ

សកមម ភ ពទី ៦ ៖ ព្រងឹង សមហរណកមម និ ង ករេធ្វ សុ ខ ដុ ម នី យ កមម ៃ នករ្រគប់ ្រគងចំ េ ណះដឹ ង និ ង ព័ ត៌ម ន អំ ពីស ន្តិ សុ ខ េសប ង
និង

រូបតថមភ កនុង្របេទសកមពុជ
មរយៈករព្រងឹងទំនក់ទំនងរ ង្របព័នធ អភិ្រកម និងផលិតផលេផ ងៗគន េដមបីបង្ហញអំពីព័ត៌មន
សន្តិសុខេសប ង និង
រូបតថមភ ែដលមនសងគតភព និង្រតូវបន្រចបច់បញូច លគន ជូនដល់អនកេធ្វេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត។

សកមមភពទី៧៖ ព្រងឹងសមតថភពកនុងករវ ិភគទិននន័យែដលទក់ទងេទនឹង សន្តិសុខេសប ង និង
ចពយករណ៍ជមុនបន ស្រមប់ភរកិចចេនះ េដមបីេលកកមពស់និរន្តរភព។

សកមមភពទី៨៖ េលកកមពស់ករេ្រប្របស់ផលិតផលព័ត៌មនសន្តិសុខេសប ង និង
ចិត្តេនក្រមិតថនក់ជតិ និងថនក់េ្រកមជតិ។

សកមមភពទី៩៖ ែកស្រមួលេឡងវ ិញេទេលកមមវ ិធីបណុ្ត ះប
េ

រូបតថមភ ស្រមប់េរៀបចំែផនករ និងេធ្វេសចក្តីសេ្រមច

្ត លអំពីសន្តិសុខេសប ង និង

យែផ្អកេល ករប៉ ន់្របមណេទេលផលប៉ះពល់ និងករព្រងីកករបណុ្ត ះប

រូបតថមភ ្រពមទំងផ្តល់នូវធនធនែដល

រូបតថមភ េនក្រមិតថនក់ជតិ និងថនក់េ្រកមជតិ

្ត លេនក្រមិតថនក់េ្រកមជតិ

សកមមភពទី១០៖ ភជប់ទំនក់ទំនងករអភិវឌ សមតថភពស្រមប់ករងរសន្តិសុខេសប ង និង

មរយៈ្របព័នប
ធ ណុ្ត ះប

្ត លបន្ត។

រូបតថមភ េនក្រមិតថនក់េ្រកមជតិ េទនឹង

ប់ េនកនុងបរ ិបទៃនកមមវ ិធីជតិស្រមប់ករអភិវឌ មែបប្របជធិបេតយយ េនថនក់េ្រកមជតិ
្រពមទំងសកមមភពេផ ងៗេទៀត ែដលបនេមលេឃញទុកជមុនេនកនុងបរ ិបទៃនយុទធ
្រស្តជតិគំពរសងគមស្រមប់ជន្រកី្រក និងជនងយ
សមសធតុែផនកក

ងសមតថភពែដលមន្រ

រងេ្រគះេនកមពុជ និងកមមវ ិធីជតិដ៏ៃទេទៀត។

 សកមមភពទី១១៖ េរៀបចំ និងអនុវត្តែផនករអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស ែដលទក់ទងេទនឹងសន្តិសុខេសប ង និង
សមតថភពជរួមស្រមប់ករងរស្រមបស្រមួលេលបញ
្ហ សន្តិសុខេសប ង និង
ថនក់ជតិ។

 សកមមភពទី១២៖ េធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវករកំណត់េគលេ

នីតិវ ិធី និងលកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ ស្រមប់្របព័នធមួយែដលមនសងគតភព សំេ

ព័តម
៌ នបែនថម៖ សូមទំនក់ទំនងមកកន់ ្រកុម្របឹក

រូបតថមភ ្រពមទំងករឃ្លំេមលេគលនេយបយេនក្រមិត

អន្ត គមន៍េលវ ិស័យសន្តិសុខេសប ង និង

បញ
្ហ អសន្តិសុខេសប ង។

រូបតថមភ េដមបីេលកកមពស់

រូបតថមភ

មរយៈ៖ ករអភិវឌ

កំណត់អត្តសញញណជន្រកី្រក េនតំបន់ទី្រកុង និងជនែដលជួប្របទះ

្ត រអភិវឌ ន៍វ ិស័យកសិកមម និងជនបទៃនទីសក
ី្ត រគណៈរដ្ឋម្រន្តី

មរយៈទូរស័ពទេលខៈ ០១២ ៤៥ ១១១១ ឬ អុីែមលៈ soksilo@gmail.com
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