របយករណ៍អេងកតជមូល ្ឋ ន
ចំេណះដឹង ឥរ ិយបថ និងករអនុវត្តន៍ សុខភពបន្តពូជ ម
កនងចំ
េ
ុ

និងទរក

មកមមករ ិនីេ ងច្រកកត់េដរេន ជធនី ភនំេពញ និងេខត្តក

អនកដឹកនំករអេងកតៈ េ

ក េហង សុភព, វិទយ
សី

ថ នជតិសខ
ុ ភព

្ត ល

ធរណៈ

២០១៤

េសចក្តីសេងខប
វ

រ

្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ

ភគេ្រចើនមន

មន្របជជនមួយចំនួនធំបនេធ្វើចំ

យុពី១៨េទ៣០ឆនំរស់េនផ្តំុគនជុំវ ិញឧស ហកមមកត់េដរ។

មនចំនួនរហូតដល់កន្លះ
៨៥%ជ្រស្តី។
បន្តពូជ ម

ក្រសុកពីជនបទមកទី្របជុំជន

ននក់

ែដលកំពុងេធ្វើករេនឧស ហកមមកត់េដរ

ងឲយ្របជជនេគលេ

ពួកេគតំ

មករប៉ ន់

មន

េហើយ្របែហល

ដ៏សំខន់មួយស្រមប់អន្ត គមន៍សុខភព

និងទរក ្រពមទំងមនត្រមូវករពិេសស និងមនភពងយរងេ្រគះ។

កមមវ ិធី រួមគនេដើមបីជួយជីវ ិតម

និងទរក (PSL) គឺជភពជៃដគូរ ងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល

ចំនួនបី (អងគករែឃរ អងគករម៉ រ ីស្តូបអន្តរជតិកមពុជ និងអងគករេសវដឹ ឈឹល្រឌឹន) ជមួយ្រកសួង
សុខភិបល (MoH) និង ្រកសួងករបរេទស និងពណិជជកមមអូ្រ

្ត លី(DFAT)។

សកមមភព PSL េនកនុងេ ងច្រកកត់េដរេផ្តតេលើករេលើកកមពស់ករផ្តល់េស សុខភពបន្តពូជ

ម

និងទរក

មរយៈគិ

សុខភិបលខងេ្រក
ម

ន ្ឋ នេ ងច្រកកត់េដរ ស្រមបស្រមួលករបញូជ នេទអនកផ្តល់េស

ិជជមននូវឥរ ិយបថសុខភពបន្តពូជ
្រពមទំងេលើកកមពស់ករផ្លស់បូរជវ
្ត

និង ទរក។ េដើមបីេលើកកមពស់លទធភពទទួលេស ្របកបេ

ព័ត៌មន និងេស សុខភពបន្តពូជ ម
កត់េដរ

យសមធម៌ និងករេ្របើ្របស់

និងទរកែដលមនគុណភព ស្រមប់កមមករ ិនីេ ងច្រក

រៈសំខន់ ចំបច់បំផុតស្រមប់ PSL ្រតូវមនទិននន័យជមូល ្ឋ នែដលពក់ព័នធ និង

្រតឹម្រតូវ។ ព័ត៌មនេនះ នឹងជួយេរៀបចំសកមមភពកមមវ ិធីឲយកន់ែតមន្របសិទធភព និងជួយ ស់ែវង

លទធផលរយៈេពលែវង (impact) របស់កមមវ ិធី។
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េគលបំណងរួមៈ បេងកើតព័ត៌មនជមូល ្ឋ នអំពីចំេណះដឹង ឥរ ិយបថ និងអនុវត្តន៍ែដលទក់ទង
េទនឹងសុខភពបន្តពូជ ម

និងទរក កនុងចំេ

ច្រកកត់េដរេន ជធនីភំេន ពញ និងេខត្តក
េគលបំណងជក់

្ត ល។

ម្រស្តីកុនងវ ័យបន្តពូជែដលកំពុងេធ្វើករកនុងេ ង-

ក់ៈ

 េដើមបីបង្ហញពីលកខណៈេសដ្ឋកិច-ច សងគមកិចចរបស់កមមករ ិនីេ ងច្រកកត់េដរ
 េដើមបីែស្វងយល់ពីឥរ ិយបថែស្វងរកេស សុខភិបលែដលទក់ទងេទនឹងសុខភពបន្តពូជ ម

និងទរក

 េដើមបីកំណត់ចំេណះដឹង

្ហ សុខភពបន្តពូជ
និងទស នៈរបស់ពួកេគអំពីបញ

ម

និ ង

ទរក
 េដើមបី យតៃម្លក្រមិតលទធភពមកទទួលបន និងេ្របើ្របស់េស សុខភពបន្តពូជ ម
និងទរក ្រពមទំងករចំ
 េដើមបីផ្តល់ជអនុ

សន៍

អនុវត្តគេ្រមង។
ករ្រ

យែផនកហិរញញ វតថុ

េ

យែផ្អកេលើភស្តុ

ងចបស់

ស់ស្រមប់ករេរៀបចំ

និង

វ្រជវបនេធ្វើករអេងកតជបរ ិមណេលើ្រស្តីកុងវ
ន ័យបន្តពូជែដលបនេ្រជើសេរ ើសចំនួន៩០៩

មេ ងច្រក១២ ែដលកមមវ ិធី PSL កំពុង

នក់ ែដលកំពុងេធ្វើករេនេ ងច្រកចំនួន ៤ កនុងចំេ

អនុវត្តសកមមភពេ

យេ្របើ្របស់វ ិធីេ្រជើសេរ ើសសំ

្រស្តី្រតូវបនេធ្វើសមភសេ

ក

មែបប multi-stage cluster sampling។

យអនកសមភសជ្រស្តីែដលបនទទួលករបណុ្ត ះប

្ត ល

េ

យេ្របើ-

្របស់បញជីសំណួរផ្លូវករ។ ករពិភក ជ្រកុមតូចៗចំនួនបួន្រកុមែថមេទៀតបនែស្វងយល់កន់ែត

សុីជេ្រមេលើករជ្រមុញេលើកទឹកចិត្ត ករ្រប្រពឹត្ត និងបញ
្ហ ្របឈមែដលមិនបន
្រសុងកនុងបញជីសំណួរជបរ ិមណ។

ក់បញូច លទំង

លទធផល
លទធផលសំខន់ៗ្រតូវបនសេងខបេនខងេ្រកមៈ
្របជ

្រស្តៈ
 ជិត៨០% ៃនអនកផ្តល់ចេម្លើយមន

យុតិចជង៣០ឆនំ។

 រយៈេពលទទួលករអប់រ ំជមធយម គឺ៦.២ឆនំ។
 ៣៤.២% ៃនអនកផ្តល់ចេម្លើយបនេរៀបកររួច និង៣៨.៩%គមនៃដគូ
 ៨១.៣% រស់េនជមួយប្តី ឪពុកម្តយ ឬ
 ចំណូលសរុបជមធយមកនុងែខមុន គឺ ១៤២ដុ

ច់ញតិដៃទេទៀត។
្ល រ។
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 ចំនួនពក់ក

្ត លៃនអនកផ្តល់ចេម្លើយបនេធ្វើករកនុងេ ងច្រកកត់េដររយៈេពលេលើសពីបី

ឆនំ។

 ៨១.៦% មនទូរស័ពទៃដផទល់ខួន។
្ល

 ៧.៣% ៃនអនកផ្តល់ចេម្លើយរស់េនេ

យមនភពកេម យ ឬពិករមុខងរមួយ ឬេ្រចើ ន

េហើយភពកេម យែដលធងន់ធងរ និងេ្រចើនជងេគ គឺគំេហើញ ឬទក់ទងេទនឹងករេផ្តត
រមមណ៍ ឬករចងចំ។
ឥរ ិយបថែស្វងរកេស សុខភិបលៈ
 ៦៩.៦%
ប៉ុែន្ត

ៃនអនកផ្តល់ចេម្លើយបនេ្របើ្របស់គិ

កនុងេនះមនែត៣.៦%ប៉ុេ

ម

្ណ ះ

ន ្ឋ នេ ងច្រកកនុងរយៈកល១២ែខមុន

ែដលេ្របើ្របស់េស ទក់ទងនឹងសុខភពបន្តពូជ

និង ទរក។

 ករពិភក ជ្រកុមតូចៗបនបង្ហញពីករយល់ដឹងនូវបញ
្ហ
េផ ងៗៃនេស
គិ

គុណភព

និងភពរួស យ ក់ទក់របស់បុគគលិកែដលផ្តល់េស េន

ន ្ឋ នេ ងច្រក។

 េ្រកពីគិ

ន ្ឋ នេនេ ងច្រក

កមមករ្របែហលជេទរកេស សុខភពពីគីន
្ល ិកឯកជន

(៥៧.៧%) េ្រចើនជងមូល ្ឋ នសុខភិបល
 ករចំ
ដុ

ែដលទក់ទងនឹង្របេភទ

យជមធយម (ចំណុចក

្ត ល) េលើេស រ ំលូតកូន្របែហល ៤៨ដុ

្ល រ) ស្រមប់ករស្រមលកូន ៧៣ដុ

ស្រមល ៨២ដុ

ធរណៈ(២៨.៦%)។

្ល រ (៣៧.៥ដុ

្ល រ (៣០ដុ

្ល រ (៣០

្ល រ) និងស្រមប់ករពិនិតយេ្រកយ

្ល រ) េនះមិនរួមបញូច លករចំ

យេលើមេធយបយេធ្វើ-

ដំេណើរេទ។ តៃម្លេស ស្រមប់ករពនយរកំេណើត និងករពិនិតយៃផទេពះមុនេពលស្រមល
មនតៃម្លទបជង។
 មនែត្រស្តី១១% ប៉ុេ

្ណ ះ ែដលទទួលបនេស សុខភពបន្តពូជ ម

និងទរក េ

យ

េ្របើ្របស់យន្តករគំ្រទែផនកហិរញញ វតថុ។
សកមមភពផ្លូវេភទ និងករេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើតៈ

 ៤៣.៧% ៃនអនកផ្តល់ចេម្លើយបន្របប់ថ ពួកេគបន្របឡូកកនុងសកមមភពផ្លូវេភទជេលើក
ដំបូងេន

យុជមធយម ២១.៤ឆនំ។

 កនុងរយៈេពល១២ែខកន្លងេទ

មន្រស្តី៤០.៩%

ែដលអនុវត្តកររួមេភទេ

យបន

េ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើត េហើយមេធយបយែដល្រតូវបនេ្របើេ្រចើនជងេគ គឺ

ថនំ្រគប់េលប្របចំៃថង (៤៤.៤%) ករដកលិងគេចញមុនេពលេចញទឹកកម (ចក់ទឹកេ្រក
ពង) (២២.២%) និងថនំចក់ (១៩.៨%)។
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 មេធយបយពនយរកំេណើទំេនើបខ្លះលបីេឈមះ បុែន្តករយល់ដឹងពីផលរ ំខន និងភពមិន
សុខ្រសួលបន

ង
ំ ករេ្របើ្របស់របស់ពួកេគ។

 មេធយបយពនយរកំេណើតទំេនើបងយ្រសួលរកជងេគេនឱសថ
មកេនមូល ្ឋ នសុខភិបល
ករមនៃផទេពះ និងសុខភពរបស់ម

ថ ន (២៩.៨%) បនទប់

ធរណៈ (២៤.១%) និងគ្លីនិកឯកជន (១៥.៩%)។
ៈ

 ៣៥.៦% ៃនអនកផ្តល់ចេម្លើយធ្លប់មនៃផទេពះ និង ៣០.៧% ធ្លប់ស្រមលកូនរស់យ៉ងតិច
មនក់។


យុជមធយម (ចំនុចក

្ត ល) របស់កូនចុងេ្រកយគឺ ៦២ (៤៨) ែខ។

 ្រស្តី៨០.១%ស្រមលកូនេលើកចុងេ្រកយេនមូល ្ឋ នសុខភិបល
ស្រមលកូនេ

និងេលើសពី៩០%

យឆមបមនជំនញ។

 ្រស្តី៧០.៦%បនេទទទួលេស ពិនិតយៃផទេពះមុនេពលស្រមលយ៉ ងតិចបួនដង ចំេពះ
ករស្រមលកូនចុងេ្រកយរស់

និងមនែត្រស្តី២២.១%ប៉ុេ

្ណ ះែដលបនទទួលេស

ែថទំេ្រកយស្រមលពីរដង ឬេ្រចើនជងេនះ។
ុ ភពេ្រកយេពលរ ំលូតកូនៈ
កររ ំលូតកូន និងករែថទំសខ
 មនែតអនកផ្តល់ចេម្លើយ៧.៩%ប៉ុេ

្ណ ះ

ែដលដឹងថ

្របេទសកមពុជ។

 ២៦.៦%

ចបង្ហញពីទីកែន្លងែដលផ្តល់េស រ ំលូតេ

ួ េភទបន្របប់ថ
 ១៧.៩%ៃន្រស្តីែដលធ្លប់រម
៥១% បូមយកេចញេ

កររ ំលូតកូនជអំេពើ្រសបចបប់កុង
ន
យសុវតថិភព។

ពួកេគធ្លប់េធ្វើកររ ំលូតកូនម្តង

យេ្របើឧបករណ៍ និង៤២%េលបថនំរ ំលូត។

កនុងេនះ

 កររ ំលូតកូនភគេ្រចើនបំផុតេធ្វើេនមនទីរេពទយឯកជន ឬគ្លីនិកឯកជន (៤៩.៣%) និងេនផទះ
របស់្រស្តីផទល់ែតម្តង(២៤%)។
 ្របែហលពក់ក

្ត លៃនចំនួន្រស្តីែដលេធ្វើកររ ំលូតបន្របប់ថ

បនពិភក ជមួយពួកេគពីមេធយបយពនយរកំេណើត
កររ ំលូតកូន ។

អនកផ្តល់េស រ ំលូតកូន

កនុងអំឡុងេពល២៨ៃថងេ្រកយ

 កនុងរយៈេពល២៨ៃថងេ្រកយកររ ំលូតកូន ្រស្តី២២.៥% បនទទួលយកមេធយបយពនយរ
កំេណើតទំេនើប េហើយែដលភគេ្រចើនបំផុត គឺមេធយបយពនយរកំេណើតរយៈេពលខ្លី។
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ចំេណះដឹងពីសខ
ុ ភពបន្តពូជ ម

និងទរក និងភពេជឿជក់េលើខួនឯងៈ
្ល

 មនែត៤%ៃនអនកផ្តល់ចេម្លើយែដលមនកូនប៉ុេ
ទរកេទើបេកើតយ៉ ងតិចបី និង១.២%

្ណ ះ

ចកំណត់សញញេ្រគះថនក់ចំេពះ

ចកំណត់សញញេ្រគះថនក់េនេពលមនៃផទេពះ

្របំ។
 មនែត្រស្តី៥%ប៉ុេ

្ណ ះែដលេឆ្លើយថ

“េជឿជក់

ៃនភពេជឿជក់េលើខួនឯងកន
្ល
ុងករពិភក

មនែត្រស្តី

៣.៧%ប៉ុេ

បដិេសធរួមេភទកនុង្រគប់
សននិ ្ឋ ន និងអនុ
េយងេទ

និងេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើត។

្ណ ះែដលមន

រមមណ៍ថ

“េជឿជក់

ស់”

ែដលពួកេគ

ច

ថ នភពខុសៗគនទំង្របំ។

សន៍ៈ

មលទធផលទំងេនះបង្ហញថ កមមករ ិនីេ ងច្រកជមធយមគឺេនវ ័យេកមង េនលីវ និង

គមនកូន ករអប់រ ំេនមនក្រមិត រស់េនជមួយ
មួយែខ

្រគប់ទំងបួនលកខណៈវ ិនិ ច័យ
ឆ

ស់”

ច់ញតិ រកចំណូលសរុបបន១៤២ដុ

េធ្វើករកនុងេ ងច្រកកត់េដរអស់រយៈេពលបីឆនំ

គំេហើញេនះ្រតូវគនជមួយនឹងករសិក ដៃទេទៀត។
េយើងបង្ហញថ

និងមនទូរស័ពទៃដផទល់ខួន។
្ល

េទះជយ៉ ង

គំេហើញេនះបិទបំងករពិតែដល

ក៏េ

យ

្ល រកនុង

ជទូេទ

ករអេងកតរបស់

ចំនួនកមមករេ ងច្រកកត់េដរខុសគនពីេ ង

ច្រកមួយេទេ ងច្រកមួយ េហតុដូេចនះេហើយ ត្រមូវករព័ត៌មន និងេស សុខភពបន្តពូជ ម
និងទរកក៏មនលកខណៈខុសៗគនែដរ។ ឧទហរណ៍ េ្រចើនជងមួយភគបីៃនកមមករ ិនីបនេរៀបករ
រួចេហើយ និងេលើសពី៣០% មនកូន។
លទធផលទំងេនះបង្ហញថ

បចចុបបនន្រស្តីែដលបនេធ្វើអេងកតគមនលទធភព្រគប់្រគន់កុងករទទួ
ន
ល

ព័ត៌មន និងេស សុខភពបន្តពូជ ម

និងទរកែដលមនតៃម្លសមរមយ មនគុណភពខពស់ េដើមបី

បំេពញត្រមូវករផ ងៗរបស់ពួកេគបនេទ។ មនត្រមូវករខពស់េដើមបីេ

ះ្រ

វតថុែដលកមមករ ិនីេ ងច្រកកត់េដរ្របឈមមុខកនុងករទទួលេស បន្តពូជ ម

បេងកើនករយល់ដឹងរបស់ពួកេគ
វតថុេផ ងៗ។

បន

ក៏េ

ក់ដូចជជួប្របទះបញ
្ហ ្របឈម។

មនករេកើនេឡើងេ

យ

កនុងចំេ

មកមមករ ិនីកត់េដរកនុងករសិក េនះ

យ ករេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើតែដលទុកចិត្ត
និភ័យៃនករមនៃផទេពះេ

រជំេនឿចិ ត្តេលើខួនឯងមនក្រមិ
្ល
តទប

នឹងករបដិេសធន៍មិន្រពមរួមេភទ

និងទរក និងេដើមបី

្រពមទំងលទធភពកនុងករទទួលបនយន្តករករគំ្រទែផនកហិរញញ

ករយល់ដឹងពីមេធយបយពនយរកំេណើតទំេនើប
ល្អគួរសម។ ែតេទះបីជយ៉ ង

យបញ
្ហ របំងហិរញញ -

យមិនបនេ្រគងទុក

ែដលបង្ហញេ

យ្រស្តីទក់ទង

និងករេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើតកនុង

ថ នភព
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្របឈម។
អំ

េនះេលើកបង្ហញពី

រៈសំខន់ ៃនសកមមភពននែដលមនេគលបំណងព្រងឹងសិទិធ

ច (empower)ដល់្រស្តី និងបញូច លបុរសកនុងសកមមភពសុខភពបន្តពូជ ម

ករយល់ដឹងអំពីភព្រសបចបប់ៃនកររ ំលូតកូន

និងទីកែន្លងែដលផ្តល់េស រ ំលូតេ

ស់ ្របករទំងេនះេធ្វើឲយមន

មនក្រមិតទប

រ ំលូតកូនែដលគមនសុវតថិភព

េ

និង ទរក។
យសុវតថិភព

និភ័យកន់ែតខពស់េនេពល្រស្តីេទទទួលេស

យគមនករគំ្រទែផនកបេចចកេទសឲយបនសម្រសប។

ករផ្តល់

្របឹក ពីមេធយបយពនយរកំេណើតេ្រកយកររ ំលូតក៏គមនភពសុីសង្វក់គនែដរ។
្រស្តីមនចំេណះដឹងតិចតួចអំពីសញញេ្រគះថនក់េលើ្រស្តីេនេពលមនៃផទេពះ
ចំេពះទរកេទើបេកើត។
ែដលមនៃផទេពះ

េបើេទះបីជមនបញ
្ហ ែបបេនះ

និងសញញេ្រគះថនក់

និងតៃម្លេស ៃថ្លក៏េ

យ

ក៏កមមករ ិនី

ភគេ្រចើនពយយមអនុវត្តមនេគលករណ៍ែណនំរបស់្រកសួងសុខភិបល

េដើមបីសុខភពរបស់ពួកេគផទល់ និងេដើមបីសុខភពកូនរបស់ពួកេគ ។ េទះបីជយ៉ ង
គុណភពេស ែដល

ចេ្របើ្របស់បន មិនមនភពចបស់

ស់

ក៏េ

យ

ស់េទ ជពិេសសចំេពះ្រស្តី

មុនេពលពួកេគចូលេធ្វើករេនកនុងវ ិស័យ

មួយចំនួនែដលបនស្រមលកូនចុងេ្រកយរបស់េគ

កត់េដរ។ លទធផលបង្ហញថ ្រស្តីមនចំនួនតិចតួចបនស្រមលកូនេនផទះ និង/ ឬ េ

យឆមប

ែដលគមនជំនញ។
លទធផលទំងេនះបង្ហញពីត្រមូវករេដើមបីេធ្វើករពិចរ
េដើមបីែកលម្អ

ថ នភពសុខភពបន្តពូជ

ឧស ហកមមកត់េដរ។ អនុ

សន៍ែដល

ម

ដៃទេទៀត ែដលេធ្វើករកនុងវ ិស័យេនះរួមមនៈ
 បេងកើត និងសិក ្រ

េឡើងវ ិញ និងេ្រជើសេរ ើសយកយុទធ

របស់្រស្តីែដលកំពុងេធ្វើករកនុងវ ិស័យ

និងទរក

ចអនុវត្តបនស្រមប់កមមវ ិធី PSL ឬស្រមប់ភនក់ងរ

វ្រជវអន្ត គមន៍េផ ងៗ េដើមបីេរៀបចំគេ្រមងបំេពញេទនឹងត្រមូវករ

សុខភពបន្តពូជ ម

និងទរកខុសៗគន របស់្រកុម្រស្តីេផ ងៗ។

 េធ្វើករវ ិភគឲយបនសុីជេ្រមបែនថមេទៀតេលើទិននន័យ
ក ្ត ្របជ

្រស្ត

ដូចជករអប់រ ំ

សូចនករសុខភពបន្តពូជ ម
 ែកលម្អ្របេភទេស
មន្រ

ប់

្រស្ត

ថ នភព

េដើមបីែស្វងយល់ពីទំនក់ទំនងរ ង

ពហ៍ពិពហ៍ ឬ

ថ នភពពិករ និង

និងទរក។

គុណភព ភពរួស យ ក់ទក់ និងលទធភពទទួលបនេស ែដល

មរយៈគិ

ន ្ឋ នេ ងច្រក។

 បេងកើនលទធភពទទួលបនេស សុខភពបន្តពូជ ម
សហគមន៍ែដលកមមករ ិនីេ ងច្រករស់េន និងេធ្វើករ។

និងទរកែដលមនគុណភពកនុង
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 េ

ះ្រ

យបញ
្ហ របំងហិរញញ វតថុ ែដលកមមករ ិនីេ ងច្រកជួប្របទះកនុងករទទួលយកេស

សុខភពបន្តពូជ ម

យេធ្វើករផ ព្វផ យអំពីយន្តករគំ្រទហិរញញ វតថុែដល

ប់ និងែស្វងយល់ ្រពមទំង យតៃម្លមវ ិធី

មន្រ
 អនុវត្តវ ិធី
ង

និងទរក េ

្ត
ិយបថ
្រស្តផ្លស់បូរឥរ

េដើមបីធនថ

្រស្តថីៗ
ម ។

មរយៈករ្រប្រស័យទក់ទង

េ

យែផ្អកេលើភស្តុ-

ករយល់ដឹងចបស់ពីមេធយបយពនយរកំេណើតែដលនំឲយមន

ករេ្របើ្របស់ ដ៏សម្រសប និងខជប់ខួននូ
ជ
វមេធយបយពនយរកំេណើតដ៏មន្របសិទធភព។

 អនុវត្តសកមមភពព្រងឹងសិទិអ
ធ ំ
របស់្រស្តី

្ល
ច(empowerment) េដើមបីបេងកើនភពេជឿជក់េលើខួនឯង

ែដលទក់ទងេទនឹងករចរចរពីកររួមេភទ

និងករេ្របើ្របស់មេធយបយ

ពនយរកំេណើត។
 ផ ព្វផ យពីភព្រសបចបប់ៃនកររ ំលូតកូន និងទីកែន្លង ្រពមទំងេស រ ំលូតកូនេ

យ

សុវតថិភពែដលមនតៃម្លសម្រសប។
 បញូច លករផ្តល់្របឹក េយបល់ពីមេធយបយពនយរកំេណើតេទកនុងេស រ ំលូតកូនេ
កត់

េទះជ

និងរ ំលូតកូនេ
មវ ិស័យ

យេ្របើថនំ

យវះ

េហើយនិងករែថរក សុខភពេ្រកយេពលស្រមល

ធរណៈ ឬឯកជនក៏េ

យ។

 ផ ព្វផ យសញញេ្រគះថនក់ស្រមប់្រស្តីមនៃផទេពះ និងសញញ្រគួថនក់របស់ទរកេទើបេកើត
្រពមទំងពី

រៈសំខន់ ៃនករស្រមលកូនេនមូល ្ឋ នសុខភិបល។

ករផ្តលម
់ ូលនិធិ
របយករណ៍េនះបនទទួលថវ ិកគំ្រទពីរ ្ឋ ភិបលអូ្រ
ម

និងទរក។ លទធផលែដលបនរកេឃើញ ករបក្រ

របយករណ៍េនះ
អូ្រ

្ត លីេទ។

គឺជគំនិតរបស់អនកសរេសរ

្ត លី

មរយៈកមមវ ិធីរម
ួ គនេដើមបីជួយជីវ ិត

យ និងេសចក្តីសននិ ្ឋ នែដលបង្ហញកនុង

និងមិនបនឆ្លុះបញ
ច ំងពីទស នៈរបស់រ ្ឋ ភិបល
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