ប្ពះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា
ជាត្ិ សាសនា ក្ពុះមហាកសក្ត្

3
ប្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចច និង ហិរញ្ញវតថុ
អគ្គសលខាធិការោឋនក្កុមក្បឹកាជាត្ិគាំពារសង្គម

សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន
អនុវត្តតាមការចង្អុលបង្ហាញដ៍ខ្ពង្់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌត្
ិ សភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័តន
ុ ក្បឹកាជាត្ិគាំពារសង្គម,
ឧបនាយករដឋមន្រនតី រដឋមន្រនតី ក្កសួង្សសដឋកច
ិ ច និង្ហិរញ្ញវត្ថុ និង្ជាក្បធានក្កម
សៅថ្ងៃពុធ ៥សកើត្ ខខ្ភក្របរ ឆ្នាំខាល ចតាាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ក្ត្ូវនឹង្ថ្ងៃរី៣១ ខខ្សីហា ឆ្នាំ២០២២,
ក្កុមក្បឹកាជាត្ិគាំពារសង្គមបានសរៀបចាំសិកាាសាលា និង្វគ្គបណ្តុុះបណ្ត
ត ល សត ីពីយុរសា
ធ ន្រសត រាំនាក់រាំនង្
និង្ផ្សពាផ្ាយគាំពារសង្គមកមពុ ជាសោយមានការអសញ្ជ ើញជាអធិបត្ីសោយ សលាកជាំទាវ បរ៉ែន េុរភា
រដឋ សលខាធិការក្កសួង្សសដឋកិ ចច

និង្ហិរញ្ញវត្ថុ

និ ង្មានការអសញ្ជ ើញចូលរួមពីត្ាំណ្តង្ក្កសួង្ -សាថប័ន

ថ្ដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ និង្អង្គការសង្គមសុី វិលនានា ចាំនួនជាង្ ១០០នាក់។
កនុង្សុនទរកថាសាាគ្មន៍, ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ចន ណារិទ្ធ អនុរដឋសលខាធិការក្កសួង្សសដឋកិចច និង្
ហិរញ្ញវត្ថុ និង្ជាអគ្គសលខាធិការក្កុមក្បឹកាជាត្ិគាំពារសង្គមបានសលើកស ើង្ថា សិកាាសាលា និង្វគ្គបណ្តុុះបណ្ត
ត លរយៈសពល ១ថ្ងៃសពញសនុះ ជាខផ្នកមួយដ៏សាំខាន់កនុង្ការអភិវឌ្ឍ និង្កសាង្ក្បព័នធគាំពារសង្គម
អនុសលាមតាមការចង្គុលបង្ហាញរបស់ក្កបខ្ណ្ឌសគលនសោបាយជាត្ិ គាំពារសង្គម ២០១៦-២០២៥
សោយឈរសលើសគលបាំណ្ង្ធាំៗសាំខាន់ចាំនួន២ គ្ឺ (១) បសង្កើនក្បសិរភា
ធ ពននការង្ហររាំនាក់រាំនង្ និង្
ផ្សពាផ្ាយគាំពារសង្គមកមពុជា និង្ (២) បសង្កើនកិចចសហការពាក់ព័នធនានាសលើការង្ហររាំនាក់រាំនង្ និង្
ផ្សពាផ្ាយ រវាង្ក្កសួង្-សាថប័ន ថ្ដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ និង្អង្គការសង្គមសុី វិលពាក់ព័នធ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌត្
ិ បានមាន
ក្បសាសន៍បនតថា ក្បព័នធគាំពារសង្គមកមពុជា បាន និង្កាំពុង្សបាុះជាំហា៊ានសៅមុខ្ក្បកបសោយវឌ្ឍនភាព
និងលោទកភាេ ខដលចង្អុលបង្ហាញសោយ “ក្កបខ្ណ្ឌសគលនសោបាយជាត្ិគាំពារសង្គម ២០១៦ុ ក្បឹកាជាត្ិគាំពារសង្គម ខដលមាន ឯកឧត្តម
២០២៥” និង្សក្កាមការដឹកនាាំ និង្ត្ក្មង្់រិសរបស់ ក្កម
អគ្គបណ្ឌត្
ិ សភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័តន ឧបនាយករដឋមន្រនតី រដឋមន្រនតក្ី កសួង្សសដឋកច
ិ ច និង្ហិរញ្ញវត្ថុ ជាក្បធាន។
កនុង្មត្ិសាាគ្មន៍សោយ សលាកក្សី Corinna Heinake នាយិការក្គ្ប់ក្គ្ង្កមម វិធីសលើកកមពស់
ក្បព័នធគាំពារសង្គម និង្សុខ្ភាព បានសកាត្សរសសើរអគ្គសលខាធិការក្កុមក្បឹកាជាត្ិគាំពារសង្គមខដល
ខត្ង្ខត្សធាកា
ើ រង្ហរោ៉ាង្សកមម និង្សហការោ៉ាង្លអសដើមបីកសាង្ក្បព័នធគាំពារសង្គមមួយក្បកបសោយបរិោបនន
ជាពិសសសកិច្ចសហការោ៉ាង្ជិត្សន ិត្ ជាមួយរីភានក់ង្ហរសហក្បត្ិបត្តិការណ្៍អាលលឺម៉ាង្សក្មាប់ការអភិវឌ្ឍ
អនតរជាត្ិ (GIZ)។ សលាកក្សីបានបនតថា GIZ នឹង្បនតកិចចសហក្បត្ិបត្តិការណ្៍សលើការង្ហររាំនាក់រាំនង្
សារធារណ្ៈ និង្ផ្សពាផ្ាយ ជាមួយអគ្គសលខាធិការោឋនក្កុមក្បឹកាជាត្ិគាំពារសង្គម និង្ក្កសួង្-សាថប័ន
ពាក់ព័នធ សដើមបីចូលរួមកសាង្ក្បព័នធគាំពារសង្គមមួយខដលអាចឈានសៅក្គ្បសណ្តប់ដល់ក្បជាពលរដឋ
ក្គ្ប់គន។
ផ្លូវលេខ ៩២ សង្កាត់វតតភ្នំ ខណ្ឌដូនលេញ រាជធានីភ្នំលេញ កម្ពុជា
St.92, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia

ទូរសេទលេខៈ (+៨៥៥)២៣ ៨៩០ ៦៦៦
Phone:(+855)23 890 666

សលាកជាំទាវ បរ៉ែន េុរភា រដឋសលខាធិការក្កសួង្សសដឋកិចច និង្ហិរញ្ញវត្ថុ បានសង្កត្់ធៃន់ថាសិកាា
សាលា និង្វគ្គបណ្តុុះបណ្ត
ត លកនុង្ថ្ងៃសនុះ សបញ្ជជក់អាំពីឆនទៈ និង្ការសបតជាារបស់ក្កុមក្បឹកាជាត្ិគាំពារ
សង្គម កនុង្ត្ួនារីជាសសនាធិការរបស់រាជរោឋភិបាល កនុង្ការបនតអភិវឌ្ឍក្បព័នធគាំពារសង្គមដ៏ រឹង្មា ាំមួយ
ក្បកបសោយចីរភាព និង្បរិោបនន សដើមបីជាក្បសោជន៍សក្មាប់ក្បជាពលរដឋក្គ្ប់ក្កុមសគលសៅ។ សិកាាសាលា
និ ង្ វគ្គប ណ្តុុះបណ្ត
ត លសនុះ ជាការសបាុះជាំហា នងមីមួយសរៀត្សលើ ការង្ហររាំនាក់រាំ នង្ និង្ ផ្សពា ផ្ាយកនុង្
ក្បព័នធគាំពារសង្គមសៅកមពុជា ឱ្យកាន់ខត្មានក្បសិរភា
ធ ព និង្បសង្កើនកិចចសហការបខនថមសរៀត្សលើការង្ហរ
រាំនាក់រាំនង្ និង្ផ្សពាផ្ាយពីក្គ្ប់ភាគ្ីពាក់ព័នធ សដើមបីឱ្យក្បជាពលក្កុមសគលសៅខដលជាអនកររួលផ្ល
កនុង្ក្ពុះរាជាណ្តចក្កកមពុជាររួលបានព័ត្មា
៌ នក្គ្ប់ក្ជុង្សក្ជាយ និង្ទាន់សពលអាំពីអត្ថក្បសោជន៍ថ្នរបប
ឬកមម វិធីនានារបស់ក្បព័នធគាំពារសង្គម ខដលរាជរោឋភិបាលបាន និង្កាំពុង្ផ្តល់ជូន រួមមានកមម វិធឧ
ី បត្ថមភ
សាច់ក្បាក់ជន
ូ ក្គ្ួសារក្កីក្ក និង្ង្ហយរង្សក្គុះ កនុង្អាំ ុង្សពលក្បយុរន
ធ ឹង្ជាំង្ឺកូ វីដ-១៩, ការដាំស ើង្សបៀវត្ស
របស់មន្រនតីរាជការសុី វិល និង្កង្កមាល ាំង្ក្បោប់អាវុធ, ការខកសក្មួលក្បាក់សសាធននិវត្តន៍របស់មន្រនតីរាជការ
និង្អត្ីត្យុរជ
ធ ន, ការោក់ឱ្យអនុវត្តរបបសនតិសុខ្សង្គមខផ្នកក្បាក់សសាធន សក្មាប់បុគ្ទា
គ ង្
ាំ ឡាយណ្តខដល
សថ ិត្សៅសក្កាមបរបបញ្ញត្តិថ្នចាប់សតីពីការង្ហរ, ការដាំស ើង្ក្បាក់ឈួ ន លអបបបរមារបស់ កមមករនិសោជិត្,
ី -១៩ ចាប់ពីពីរដូសសោយឥត្គ្ិត្ថ្ងល និង្មិនមានការសរីសសអើង្។
ការចាក់សក្សាចវា៉ា ក់សាង្
ាំ កូ វដ
សូមបញ្ជជក់ជន
ូ ថា ក្កុមក្បឹកាជាត្ិគាំពារសង្គម តាម្រយៈអគ្គសលខាធិការោឋន ខដលសសនាធិការ
បសចចកសរស បានគ្ិត្គ្ូរោ៉ាង្យកចិត្តរុកោក់ និង្បាំសពញការង្ហរោ៉ាង្សកមមពាក់ព័នធនឹង្ការង្ហររាំនាក់
រាំនង្ និង្ផ្សពាផ្ាយគាំពារសង្គមកមពុជា សោយសធាើការផ្សពាផ្ាយតាមរយៈរូររសសន៍, វិរយុ, ផ្ទង្
ាំ ផ្សពាផ្ាយធាំៗ
សៅតាមរីសាធារណ្ៈ, សារព័ត្៌មានជាត្ិ និង្អនតរជាត្ិ, និង្បណ្ត
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ការង្ហរសធាើឱ្យមានសុខ្ុមនីយកមមការង្ហររាំនាក់រាំនង្សាធារណ្ៈ និង្ផ្សពាផ្ាយសនុះ, កាលពីសពលងមៗ
ី សនុះ
ក្កុមក្បឹកាជាត្ិគាំពារសង្គមបានោក់ឱ្យសក្បើក្បាស់ជាផ្លូវការនូវ “យុរសា
ធ ន្រសត រាំនាក់រាំនង្ និង្ផ្សពាផ្ាយ
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គាំពារសង្គមឱ្យកាន់ខត្រីកចសក្មើន និង្ឈានសឆ្ពុះសៅក្គ្បដណ្តប់ក្បជាពលរដឋរូទាង្
ាំ ក្បសរស។

ផ្លូវលេខ ៩២ សង្កាត់វតតភ្នំ ខណ្ឌដូនលេញ រាជធានីភ្នំលេញ កម្ពុជា
St.92, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia

ទូរសេទលេខៈ (+៨៥៥)២៣ ៨៩០ ៦៦៦
Phone:(+855)23 890 666

