សេចក្តីណែន ាំេតព
ី ី
ការស្រើ្់េញក្ចប់ រញិកកាឃ ាំ េង្កាតញ េ្ារញេក្ម្មភាព
ម្ូលនធេម្ធម្៌េហគម្ន៍ (ម្េគ.)

មូ លនិធិសមធម៌ សហគមន៍ (មសគ.) បានបង្កើតង

ើ្ និ្កំ ពុ្ប្បតិបតតិងៅតាមមណ្ឌលសុខភាព និ្ឃុំ

សង្កកត់ កនុ្ងខតតងោលងៅ កនុ្ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា ។ មសគ. បានជួ យប្បជាពលរដ្ឋប្កីប្កង្កយរ្ងប្ោះ ដ្ូ ចជាជន
ចាស់ជរា ជនមានពិ ការភាព ស្រសតីមានផ្ទៃងាះ កុ មារកំប្ា និ្ជនង្កយរ្ងប្ោះងទេ្ង ៀត ឲ្យបាន

ួ លងសវាថែទំ

សុខភាពប្បកបងោយសមធម៌ ងៅតាមមណ្ឌលសុខភាព តាមរយៈការោំប្ ងលើមងធោបាយងធវើដ្ំងណ្ើរ និ ្ជួ យឧបតថមភ
ជាលកខណ្ៈមនុ សេធម៌ងទេ្ៗ តាមតប្មូវការចាំបាច់ជាក់ ថសត្កនុ្សហគមន៍ ។ កនុ្ឆ្នំ ២០១៩ កនល្ងៅងនះ មសគ.
បានបញ្ូច លអ្នករស់ងៅជាមួ យងមងរាគងអ្ដ្ស៍ PLHIV និ ្រងប្ TB ជាអ្នក

ួលទលបថនថម ងដ្ើ មបីចូលរួមចំថណ្កង្លើយ

តបនឹ ្ងមងរាគងអ្ដ្ស៍ ជំ្ឺងអ្ដ្ស៍ រួមទំ្ងមងរាគរងប្ទ្ថដ្រ ។

ងដ្ើមបីឲ្យកិចចការង្ករងនះអ្នុវតតបានរក
ី ចងប្មើនប្បកបងោយចី រភាព ឃុំ សង្កកត់ចំនួន ១៥០ បានបញ្ូច ល មសគ.

ងៅកនុ្ថទនការវ ិនិ ងោគឃុំ សង្កកត់ សប្មាប់ ឆ្នំ ២០២០ ងៅកនុ្ងខតតងោលងៅទំ្៤ ងាលគឺ ងខតតកំព្់ចាម ផ្ប្ពថវ្
បាត់ ដ្ំប្ និ្ងខតតផ្ប៉ៃ លិន កនុ្ង

ះ រួមមានការោំប្ សកមមភាព និ្ែវ ិកា សរុបប្បមាណ្ ១២៦,០០០ ដ្ុល្លលរសហរដ្ឋ

អាងមរ ិច ។ ដ្ូងចនះ ងដ្ើមបីជួយសប្មួលកនុ្ការនុ វតតផ្នការងប្បើប្បាស់កញ្ចប់ ែវ ិកាឃុំ សង្កកត់ សប្មាប់ សកមមភាព មសគ.
ថដ្លជាថទនកមួ យផ្នសកមមភាពងសវាស្គមឃុំ សង្កកត់ ប្បកបងោយតមាលភាព គណ្ងនយយភាព ស្សបតាមងសៀវងៅ
ថណ្

ំសីព
ត ី ការអ្នុវតតសកមមភាពងសវាស្គមឃុំ សង្កកត់ របស់ប្កសួ្មហាផ្ទៃ អ្្គការប្ពះពុ ធសាស

BfH បានពប្ង្ក្ងសចកតីថណ្
ដ្ូ ចខា្ងប្កាម ៖

ងដ្ើ មបីសុខភាព

ំសង្ខបអ្ំពីជំហានផ្នការងសនើសុំ និ ្ការ ូ ទត់ែវ ិកាឃុំ សង្កកត់ ថដ្លមានគំនូសបំប្ពួញ

ជស្ម្ើេទី១ ៖ ការទូទាតញ្តងញ រវាង ម្េគ. នង ឃ ាំ េង្កាតញ

ជាំហាន ៤

ជាំហាន ៥

គ.ក.ន.ក ងោ្សំងណ្ើរបស់ មសគ. ងធវើ

ប្បធានប្កុមប្បឹកាឃុំពិនិតយនិ្
សងប្មចងលើសំងណ្ើសុំ ូទត់

ប្បធានប្កុម
ប្បឹកាឃុំ

ព័នធងសនើសុំ ូទត់មក មសគ.

ប្បជុំ និ្ឧបតថមប្ភ កុម
ងោលងៅងទេ្ៗ

ូទត់ (ងប្បើឧបសមព័នធ ២)

ជាំហាន ៣

ជាំហាន ២
មណ្ឌលសុខភាព និ្អ្នកាក់

សំងណ្ើងៅប្បធានប្កុមប្បឹកាឃុំសុំការ

គកនក

មសគ. ងសនើសុំ ូទត់ងៅប្បធានប្កុម
ប្បឹកាឃុំ តាមរយៈ គ.ក.ន.ក

(ងប្បើឧបសមព័នធ ១.១ និ្ ១.២)

មសគ.

ជាំហាន ១
មសគ. បុងរងៅមណ្ឌលសុខភាពនិ្អ្នក
ាក់ព័នធសប្មាប់ឧបតថមភប្កុមងោលងៅ
និ្សកមមភាពងទេ្ៗ

មណ្ឌលសុខភាព

ជស្ម្ើេទី២ ៖ ការទូទាតញលក្ខែះរសរ្រទាន រវាង ម្េគ. នង ឃ ាំ េង្កាតញ

ជាំហាន ៦
ប្បធានប្កុមប្បឹកាឃុំពិនិតយនិ្

ជាំហាន ១

សងប្មចងលើសំងណ្ើសុំ ូទត់

មសគ. ងសនើសុំបុងរងៅប្កុមប្បឹកាតាម
រយៈ គ.ក.ន.ក (25% /ប្តីមាស) ប្បធាន
ប្កុមប្បឹកាឃុំពិនិតយនិ្សងប្មចងលើ
សំងណ្ើសុំែវ ិកា និ្បុងរែវ ិកាងៅមសគ.

(ងប្បើឧបសមព័នធ ៣)

ជាំហាន ៥
ប្បធានប្កុម
ប្បឹកាឃុំ

គ.ក.ន.ក ងោ្សំងណ្ើរបស់ មសគ. ងធវើ
សំងណ្ើងៅប្បធានប្កុមប្បឹកាឃុំសុំការ ូទត់

(ងប្បើឧបសមព័នធ ២)

ជាំហាន ២
មសគ. បុងរងៅមណ្ឌលសុខភាពនិ្
អ្នកាក់ព័នធសប្មាប់ឧបតថមភប្កុមងោល

ជាំហាន ៤
មសគ. ងសនើសុំ ូទត់ងៅប្បធានប្កុម

គកនក

ប្បឹកាឃុំ តាមរយៈ គ.ក.ន.ក

ងៅ និ្សកមមភាពងទេ្ៗ

ប្បជុំ និ្ឧបតថមប្ភ កុម
ងោលងៅងទេ្ៗ

(ងប្បើឧបសមព័នធ ១.១ និ្ ១.២)

មសគ.

ជាំហាន ៣
មណ្ឌលសុខភាព និ្អ្នកាក់ព័នធងសនើ
សុំ ូទត់មក មសគ.

មណ្ឌលសុខភាព

ជស្ម្ើេទី៣ ៖ ស្រើ្់េញជស្ម្ើេទា ាំងពីរខាងសលើ
ឃុំ សង្កកត់ អាចងប្បើប្បាស់ជងប្មើ សទំ្ពី រខា្ងលើ កនុ្ការ ូ ទត់ែវ ិកាឃុំ សង្កកត់ ជាមួ យ មសគ. ៖


ប្បសិនងបើ ឃុំ សង្កកត់ មិ នទន់

ួ លបានែវ ិកាពី រាជរោឋភិ បាល ទន់ងពលងវល្ល មសគ. ងប្បើ ប្បាស់ែវ ិការបស់

ខលួនជាមុ នសិន សប្មាប់ ោំប្ ប្កុមងោលងៅ និ ្សកមមភាពទេពវទាយរបស់ មសគ. រួចងធវើសំងណ្ើសុំ ូ ទត់
ជាមួ យឃុំ សង្កកត់ តាមរយៈអ្នក

ួ លបនៃុកកិ ចចការ

រ ី និ្កុ មារឃុំ សង្កកត់ (ជងប្មើ ស ី១) ប ៃ ប់ ពីឃុំ សង្កកត់

ួ លបានែវ ិកាពីរាជរោឋភិ បាល តាមជុំ នីមួយៗ ។


ប្បសិនងបើ ឃុំ សង្កកត់

ួលបានែវ ិកាពីរាជរោឋភិ បាលតាមជុំនីមួយៗ ទន់ ងពលងវល្ល (ឃុំ សង្កកត់ មានែវ ិកា)

មសគ. ប្តូវងធវើសំងណ្ើសុំជាលកខណ្ះបុងរប្បទន តាមរយៈអ្នក

ួ លបនៃុកកិ ចចការ

រ ី និ្កុ មារឃុំ សង្កកត់

(ជងប្មើ ស ី ២) ងៅឃុំ សង្កកត់ ជាមុន រួចថបកថចកែវ ិកាងនះ សប្មាប់ ោំប្ ប្កុមងោលងៅ និ ្សកមមភាព
ទេពវទាយរបស់ មសគ. ប ៃ ប់ មក ងធវើសំងណ្ើសុំ ូ ទត់ជាមួ យឃុំ សង្កកត់ ។

.
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្រ
rrr[sss

ងខតត …………………………….
ស្សុក ……………………………
ឃុំ ………………………………

អាតាមភាពង

ម ះ..................................ប្ពះង

អ្ធិ ការវតត......................................និ ្ជាប្បធាន

គណ្ៈកមមការមូ លនិ ធិសមធម៌ សហគមន៍ ។

..........................

តាមរយៈ : លោក/លោកស្រី...........................................អ្នក
កមមវត្ថុ :

រ ី និ ្កុ មារឃុំ សង្កកត់ ។

ងសនើរុុំែវ ិកាចំ នួន................................ជាអ្កេរ (.................................................................)

ងដ្ើ មបីឧបតថមភជនង្កយរ្ងប្ោះមក

ប្ជាប

ួ លបនៃុកកិ ចចការ

ួ លងសវាងៅមណ្ឌលសុខភាព ចំ នួន.............ករណ្ី ។

ងសចកតីដ្ូចបានជងប្មើ នពរកនុ្កមមវតថុ អាតាមភាព សូមជងប្មើ នពរជូ នងល្លកងមឃុំ ង

ៈ មូ លនិ ធិសមធម៌ សហគមន៍ បានជួ យឧបតថមភជនប្កី ប្កង្កយរ្ងប្ោះ ឲ្យបាន

សុខភាព ប្បកបងោយសមធម៌ ងៅមណ្ឌលសុខភាព
អាស្រ័យដូចបានជងប្មើ នពរជូនខាងល

សង្កកត់ ងមតាត

ួ លងសវាពោបាលថែទំ

ងពលបចចុបបនន ។

ើ រូមងល្លកងមឃុំ ង

សង្កកត់ លមតាាសងប្មចទតល់ែវ ិកាដ្ល់

អាតាមភាព សប្មាប់ កិចចដ្ំងណ្ើរការោំារសុខភាពជនង្កយរ្ងប្ោះ ងោយអ្នុ ងប្ោះ ។
ផ្ែ………………………ថខ…………… ឆ្នំ………………… ព.ស២៥៦...
………ថ្ងៃទី ………ខែ……………ឆ្នុំ ២០២...
ប្បធាន មសគ.
បានល

ើញ និង ឯកភាព
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