សុន�រកថ

ឯកឧត�មឧបនយករដ�ម�ន � យឹម ៃឆលី

្របធាន្រក�ម្របឹក្សោសា � រអភិវឌ្ឍន៍វ និងជនបទ

ែថ�ងក��ងឱកាអបអរសាទិវជតិឣហារូបេលើកទី៤
(៦ វ�ច�ិក ២០១៤ - ៦ វ�ច�ិក ២០១៧)

េ្រកា“ផលិត និងបរ�េភា

េដើម្បីសុខភាមា ំម ”

រចម្ប�ជីវជតិ

សាចតុមខ
ុ , ៃថ�ទី ១ ែខវ�ច�ិកា  ឆ២០១៧
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-

ឯកឧត�ម េលា កជំទា វសមា ជិក សមា ជិកា ៃន
ឯកឧត�ម េលាកជំទថ�ក់ដឹកនអង�កាៃដគូអភិវន៏

ឯកឧត�ម េលា កជំទាេលា កេលាក្រសី ក��យៗនសមា
សមានអង�ទាូលជទីេម្រ

១. ៃថ�េនះ

ក��ងនមរជរដ�ភកម��ជ

វ�ស័យកសិកម�និងជនបទ

និងក��ងន្រក�ម្របឹសា អភិវឌ្ស�

ខ�� ំពិតជមាេសចក�ីេសា្សរ�ែដលបា

ចូលរូមជមួយឯកឧត�ម េលា េលាសី អ�កនង ក�
និស្សិតទាពិធី្របាខួប ទិវជតិឣហា柔រូបត េលើកទី ៤

២០១៤ - ៦ វ�ចក
ិ � ២០១៧) េ្រក្របធា “ផលិត និងបរ�េភា

សម្ប�រជីវជ េដើម្បសុខភាល�ម ា ំម”

1

(៦ វ�ចក
ិ�
ច្រម�

ខ�� ំសូមសែម�ងនូវការសា� និងអំណរគុណយង្រជលេ្រ�ចំគណៈអធិបតី
ឯកឧត�ម េលា កជំទា េលា កេលាក្រ ក��

អន�រជតិ សមាអង�ពិធីទា

េភ��វកិតិយសជត
�
នេពលេវលដ៏

មាតៃម�អេ��ើញចូលរួមក��ងពិធីដ៏មាត�ន័យេន
អ
ក��ងេគាបំណងអប់រ�
េលើកកម�ស់កាជសា ធាឲ្យបកាទូលំទូលា

្របេសអំពីសា뒠រៈសំខៃន វ�ស័យកសិកម�

និង

េ�ទូទា

ក��ងកាចំែណកេលើកកម�ស់

ឣហាត�ម�  វ�ស័យកសិកម�េនះមាតួនទសំខានណសក��ងកា្រទ្រទ

កំេណើនេសដ�កិច�ជត ធាមសង�ម ធាសន�ិសុខេស្ប�ង េធ�ើឱ្្របេសើ

េឡើងនូវឣហាត� បេង�ើតកា រង កាចំណក្រស� និងបេង�ើន្របា
ចំណូលេដើម្បីេលើកកម�សជីវភានកាភា ព្រកី្រក្របជកសិ និង
ជំរុញកាិវឌ្ឍេសដ�កិច�ជ។

២. កាេធ�ើឲ្្របេសើរេឡើនូវសានឣហាត

ស្រមា ប់ជន្រគប

ជពិេស�ស�ី និងកុមា គឺជកតាស្រមាស្ស
េ្រយ ពីេ្រពាពា ស�ងឬស្សីៃនសង�មជតិនិមួយៗ

មាកាក់ខ�ស់ដល់សុខភាងពីពួកេគេ�ក��ងេពា

មា រហូតដល់េពលពួកេគបានេឃើញពន�ឺ្រពះឣទ និងធំធា់េដើមសិក្េរៀន

សូ្រ។ កា្ស្រគ ពីសាសំខាននិងគុណ្របេយន៍ៃន
កាទំនក់ទំនគា �រ វ�ស័យកសិកម�

និងឣហាត�ម� ្របធាយ្

បាេ្រជើសេរ�ស្រមាទិវជតឣហាតេលើកទី៤ ក��ងឆារជរដ -

ភិបាបាផ្សព�ផ្សោយ េលើកទឹកចិនិងជំរុញដល់្របពលរដ� សហគមស� សល

េរៀន វត�ឣរនឲ្យចូលរួដំបែន� ែផ�េឈើ ចិ� �ឹម្រតីនសត�្រគប្របេភ
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ែដលឣបរ�េភា គ

េដើម្បជំរុញឲ្យមឣហាﱸរ្របកភា

េដើម្បីចូលរួេលើកកម�ស់ឣហា䅼រូបត និងកំេណើនេសដ�កិច�។

៣. េយេលើការបស់អង�កា

កង�ះសា䅼រជចិ��ឹម

ស�ីពីកា

បាឲ្យដឹងបច��ប្បន្របជនកម��ជមាបរ�េភាបា

គិតជអង�រ្របមា ៣៩០ ្រក ក��ងមួយៃថ�។ ក្រមិតៃកាបរ�េភាបាេ្រចើ

ែបបេនះបាឣហា ែដលសម្ប�រេ�េដ
សាចិ��ឹមខ� ស់

ជមូលេហតមួយបណ�លឲមាកានូវប��ជំងឺ

ឣហាត�ម�ន ដូចជជំងឺធាﴔេលើសទម�ន់

កាក្រមិជតិស�ខ� ស់េ�ក��ងឈា

ជំងឺមិនឆ�ងមួយចំនួន មា
ជេដើ។

េដើម្បីទប់សា䌴ប��

ឣហា嵰រូបតទាេនះ ្របពលរដ�្រគប់រូចា ំប្រត�ែតបរ�េភារបបឣហែដល

មាសាចិ��ឹម្រគប់្រគ និងចំរុះមុខ ដូចជ បែន� ែផ�េឈើ្រសស ្រតី សា
និងស៊ុត ឲ្បាេ្រចើ្រគប់មុនិងេទៀងទា帐 េដើម្បេឆ�យ
ើ តបេ�នឹងត្រម�វកឣហ
ែដលេធ�ើឲ្រងកលូតលា땀ស់បា។

រជរដ�ភិ

សូមេលើកទឹកចិតដល់
�

ឣព្យលេក�ង និង�ស�ីជមា ឲ្មាកាផ�ស់ប��ឥរ�យបជ វ�ជមា
�
តា

រយៈកាផ�ល់ឱកា

៦ ែខេទ្បើងេ� បាបែន� ែផ�

េឈើ ្រត សានិងស៊ េដើម្បឲ្យពួកេមាកាលូតលាល� ទាងរ និង

ប�� សា �រត ។ កាចំេណះដឹង និងកាក��ងវ�យសិក្ពីឣយ

៦ ឆា ដល់ ១៧ឆា េដឲ្ពួកេគបរ�េភា គរបបឣែដល្រតឹម្រត មា
និងមាតុល្យព េដកាឣហែដលមា និង
ែផ�មខា�ំ

ពិេសសឣហា សំរន់ននែដលមិនមា

ឬឣហែកៃច�មិន

មាអនម័យ េហើយងកមបរ�េភាឣហច ម�ះ បែន� ែផ�េឈើ្រស់ ្រតី សា⥜
3

និងស៊ុត ឲ្បានិងេទៀងទា ែដលឣហាា

ចា ំបខា�ំណស់ស្រមា លូតលា

មាន

ែដលជួយពួកេគឲ្យមា អភិវឌ្ទា

រូបរងកានិង្របព័ន�បន�ពូផង។ ក��ងន័យ
េនះ

កាឣហា怠ត�ម�ស្រមាក��ងវ�យសិក្

ដល់សុខុមា ពប៉ុេណ�ះេ

វមិន្រតឹមែគា ំ

ប៉ុែន�បាចូលរួមចំែណកយ៉សំខានក��ងកា

បេង�ើតមូលធនមនុស្ស បេង�ើនផលិតភាកា រ និងកំេណើនេសដ�កិច�របស់្របេទ

ផងែដរ។

អង�ពិធីទ ា

ជទីេម្រ !

៤. ស�ិតក��ងបរ�បទសុខសន�ិភានេយ-

បា�េគា
្របជធិបេតយ្យេសរ�ពហុបក្ស រជរដ�ភិបាកម��ជដឹកនំេដ

នយករដ�ម�ន�ី បា
ចេ្រមើនលូតលា គួរឲ្យកត់សមាជពិេសសេ�ក��ងប៉ុនទសវត្

ចុងេ្រកា⥨យេនះ កម��ជសេ្រមចបា횀ននូមួយដ៏សំខាន់េ�ក��ង្របវត�ិសា
របស់ខ��ន

កន�ងេ�

គឺកា កាមធ្យមក្រមិតទា២០១៥

ក៏ដូចជសេ្រមចបាេគាន់ៗេផ្សងេទៀតែដរ

សមិទ�ផលទាសក�ីភា ពៃនកា

េផ�ើមពីបានិងក��ងដំេណើរឆ�ងកា
រប់មិនអស់ េហើយទទួលបាលសា₼�ល់ព
និងអន�រជតិ េដយេស�ើមុខនិងេស�ើសិទ� ជពិេសសបានិ

េជឿជកចំេពាស់្របជជន្រគប់រូប និទា
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មូលេ�ក��ងដំេណើរេឆាបានូវសូវនករថ�ីៗែថមេទៀត គឺ្របេទ
ែដលមាមក្រមិតខ�ស់េ២០៣០

និងមាមធម៌សងកាែត

្របេសើរេទ្បើង សមិទ�ផលសង�ម -េសដ�កិច�ខាងេលើ បា ្យសហិរ��វត��

អន�រជតិចាឯកទគ�ករកំេណើន

ចំណត់ថ�ក់ទ ៦ េ�ក��ងពិភពេលាេសដ�កិច�ខ�ស់ និងរ�ងមា

េ្រ�ពីេនះ កម��ជក៏ទទួលបាភីជេ្រចើនេទៀត ដូចជទទួលបា

ថ�កជ្របេទសេជគជ័យបំផុត ៤ េលើពិភពេលា ក ក�កាកាអ្រតា

្រកី្របស់្របជជននិងទទួលបាអង�កា
ចំេពាកាកាៃនភាពាកណ�ល មុនេពលកំណត និង

ជ្របេទសឈា ៧ េលើពិភពេលា ក ក��ងកាៃនកា

អភិវឌ្ឍមនុស្ស ក��ងចេន�ះពី១៩៩០ ដល់ឆា២០១៥ ។

៥. កានូវសុខសន�ិភានិងស�ិរភា

ែដលសេ្រមចបា
េយើងសេ្រមចបាន ក��ងេនះក៏រួមទា

សន�ិសុខេស្ប�ង និងឣហា䐌រូបត�ម� ផងែដរ ។ កម��ជ្រត�វបន�េធ�ើកា

សា ធាកម�ស់សមត�ភាា

ជមូលដ�ន្រគឹះស្រមា
នូវសូចនករកា រងរអភិវឌ្ន េទៀតផង ។

៦. ថ�ីេបើេ�ក��ងរយៈេពល ១០ឆាកម��ជ
មានល�្របេសើ េដកម��ជបា ៤លាជ

អង�រជ ៣លាេតាក��ងមួយឆាក៏េដ ក៏ពុំែមនមាន័យថសា䶬�នឣ5

រូបត�ម�មានិងកុមា មិនមា េនះេទ ែផ�កេលើរបាអេង�តសុខភា

និង្របជសា២០១៤ របស់្រកសួែផនកា បាកម��ជឣយ

េ្រក ៥ឆាមាប��្រកិស្រក ៣២%, មិន្រគប់ទម�ន ២៤%, ស�មសា ១០%

និងេស�កសា ៥៥%។ ឈរេលើសា �រតីេ កា និងកាអន�រគមន េដើម្ប

កាន�យប��ឣហាត

គឺជរេបៀបវរដ៏សំខានមួយរបស់រជរដ�ភិ

េដយក��ងេនះេយើងទា ្រត�ែតេធ�ើកា ររួម

ឣរូបត�ម�ល�

សុខភា។

េដើម្បឲ្យពលរដទទួលបា⦘

កាេយើងេធ�ើឲ្យមនុស

ជំននេ្រកាជពិេសសកុមាស្សមិនឣខ� ះបាស្រមា

បន�េវនក��ងកាអភិវឌ្្របេទជតិនិងមានេពអនគត
៧. េដើម្បីជចំេណះដឹងក��ង្របធាស “ផលិត និងបរ�េភា

ច្រម�

សម្ប�រជីវជ េដើម្បសុខភាល�ម ា ំម” ៃនទិវជតិឣហា ៤ េនះ
គណៈកម�កាចំទិវជតិេបាកសិកម�ែដលគិតគូរ

ពីឣហា✬ត�ម� ស្រមាែចកជូនក��ងកា⠴រែស�ងយល់ពីសា丄រៈសំខាន់ៃនវ�ស័យកស
េ�ក��ងកាក់ទំនងជមួយនឹងកា

�ស�ី និងកុមា ។ ធាកាផលិតេស្ប�ែដលមាព មាតៃម�

សមរម្យ ផ�ល់នូវសា្រគប្រគា និងសម្រសតា ទា
បរ�មានិងគុណភាបំេពញតាត្រម�វកាឣហា✬ររបសជពលរដ�

្របកេដយនិរន�រភាកសិកម�ែដលគិតគូរពីឣ-

រូបត�ម� ទា រកាទំនក់ទំនងគា �្រគប់សង�ក់ទា

ៃនកា⠴រផ�ត់ផ�ង់េស្ប�ងឣហាកៃច� កា⠴ររក្សោទ រហូតដល់េពល

បរ�េភាចុងេ្រកា។
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៨. ជទីប� �ប ក��ងនមរជរដ�ភកម��ជ ខ�� ំសូមអំពា្យ្រគពា
ទាបន�កិច�សហកាជមួគាតេ�េទៀត

េដើម្បីរួមគ ប�� ប់ភា

សេ្រមបា និងេលើកកម�ស់ែកលម�ឣហាиរូបត េ�កម��ជ 

ខ�� ំ

សូម្របសិទ�ិពជូនឯកឧត�ម េលា កជំ តំណអង�កាជត អន�រជត អស់េលក
េលា ក្ អ�កន ក�� េភ��វកិតយសជត
�
និងអន�រជតទាងអស់ សូមទទួល

បានូវនុទ�ពរទា ៥ ្របក គឺ ឣយ វណ�ៈ សុខៈ ពលៈ និងបដិភាកុំបីេឃ� �ង

ឃា និងសូមជូនពរឲ្យដំេណើរកំសាន�ក្រពះរជពិធីបុណ្យអុំទូក បែ
្របទីប អកអំបុក សំពះ្រពះែទទួលបានភា ពសប្បោយរ�ករសុវត�ិភា។
សូមអរគុណ!
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