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៤.ផ្លូវ 
· ភូមិអូរេ្រគ ង ៖ សំុផ្លូវលំជ្របេភទដី្រគួសសចំនួន ៤ ែខ  
· មួយែខ កត់បេ ្ដ យផ្លូវ ្របែវង ២០០០ ម ពីចំណុចសងក ត់ៃ្រពេឈើេទទល់ផទះបយ ទុយ និងមនេ្របើ លូ
ចំនួន ៥ កែន្លង កនុង ១ កែន្លង េ្របើលូ ៥ កង់ 
·  បីែខ េទៀតកត់ទទឹងផ្លូវភូមិេ យ 
  -ែខ ទី២ េចញពីផ្លូវជតិចំណុចសងក ត់ៃ្រពេឈើ ទល់និងផ្លូវបេ ្ដ យមន្របែវង ២០០ ម 
             -ែខ ទី៣ េចញពីមណទ លសុខភពឃំុេទទល់ផ្លូវបេ ្ដ យ្របែវង ២០០ ម 
             -ែខ ទី៤ េចញពីផទះ េអឿន េទទល់ផ្លូវបេ ្ដ យ្របែវង ២០០ ម  

សំុឱយក ងេនឆន ំ ២០១២។ 
 

៥.ជីកសកិមម និងអនកបេចចកេទស 
 -សំុពូជ្រសូវែដលមនទិននផលខពស់ ១ ្រគួ រ េសមើ ២០ កង និងសំុផ្ដល់ជំនួយអនកបេចជកេទសកសិកមមចំនួន ៥ នក់ 
េដើមបីជួយបង្ហ ត់្របជពលរដ្ឋកនុងភូមិ ឱយេចះបេចចកេទស ំ្រសូវទទួលបនផលល្អ។ សំុអនុវត្តន៍កនុងឆន ំ ២០១២ 
សំ ប់ភូមិអូរ្រពះ និង ភូមិអូរេ្រគ ង។ 

  
េនេពលបពច ប់សិកខ  របយករណ៍ ពីត្រមូវករជ ទិភព្រតូវបនទទួលយក េ យអនកដឹកនំ

មូល ្ឋ នរបស់គណៈបក នេយបយ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ េ ក អុ៊ង សំអុល តំ ងគណបក សមរង ី និង
ជជំទប់ទី ១  បនមន្រប សន៍ថ «បងប្អូនដឹងេហើយថ ថវកិសំ ប់ក ង មូល ្ឋ នមន ២កញច ប់ ជ
ថវកិជតិ និង ១ កញច ប់ េទៀតជថវកិឃំុ សងក ត់។ េយើងពិនិតយេឃើញថករចំ យ គឺពិតជពំុទន់មន
តម្ល ភពេនេឡើយ។ ែតចំេពះតំរវូករទំង ៥ េនះ េឃើញថ មនេនកនុងគំេ ងែផនករឃំុ ដូចជ បងគន់
អនម័យអណ្ដូ ងទឹកជេដើម។ ែតករផ្ដល់ជូនេទ្របជជន មិនទន់់្រគប់្រគន់េនេឡើយេទ»។ 
 េ ក ឃួន ឃីម តំ ងគណបក  នេ ត្ដម រណឬទធិ និងជំទប់ទី ២ បនអះ ងយ៉ងមឺុងមត់ថ 
«តំរវូករទំង ៥ េនះ ពិតជមន រៈសំខង់ ស់ េ្រពះ ្រតូវេទនឹងអ្វីែដលបងប្អូនចង់បន។ មនតំរវូករ
មួយមិនទន់មនេនះគឺ ផ្លូវលំេនះឯង។ ដូេចនះតំរវូករទំងេនះ ខញុំនិងេលើក ក់ជូន្រកុម្របឹក ឃំុ។ កនុងេនះ
សំណូមពរេ យ្របជពលរដ្ឌ ្រតូវចូលរមួ បដិភគបែនថមេទៀតផងែដរ»។ 
 េ ក ែកវ បុបផ  តំ ងគណបក ្របជជន និងជសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុ មន្រប សន៍ថ «គណ
បក ្របជជន ែតងមននេយបយរបស់ខ្លួនចបស់ ស់ េហើយតំរវូករទំង ៥ េនះ មនេនកនុងគំេ ងែផន
កររចួេទេហើយៗ ក៏បន ក់ជូនេទកនុងកិចច្របជំុថន ក់េខត្ដរចួេហើយែដរ្រគន់ែតមិនទន់ធ្ល ក់ចុះ។ ខញុំសូមគំ្រទ
ទំង្រសុងនូវអ្វីែដល្របជជនបន ក់ជូនេនេពលេនះ»។ 
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សិកខ េនះ មនេគលបំណង ឱយមច ស់េឆន តេនតំបន់ ច់្រសយលទទួលបន៖  
១. ករយល់ដឹងអំពីសិទធិ តួនទី និងកតព្វកិចចរបស់មច ស់េឆន ត កនុងករែស្វងយល់ពីត្រមូវករជ

ទិភពកនុងករអភិវឌ ន៍នូវមូល ្ឋ ន។ 
២. ផ្តល់ឱកសឱយមច ស់េឆន តចូលរមួ ជែជកពិភក  េដើមបីកំណត់ត្រមូវករ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់

របស់ខ្លួន។ 
៣. ត្រមូវករជ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់ ច់្រសយល  នឹង្រតូវបនចង្រកងជ របយករណ៍ែដល

ចឱយសិកខ កមងយចងចំេដើមបីចូលរមួ ម ន ជ្រមុញករអនុវត្តន៍របស់្រកុម្របឹក  ឃំុ 
សងក ត់ និងករ ក់បញចូ លត្រមូវករកនុងកមមវធីិនេយបយរបស់គណបក ស្រមប់ករេបះេឆន ត
ឃំុ ឆន ំ២០១២។ 

 

សិកខ េនះក៏បនទទួលករឧបតថមភមូលនិធិពីសហភពអឺុរបុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA  
និង  Forum Syd 

 

1ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទំនក់ទំនង ៖ 
១-េ ក ប្លង េបឿត (ម្រន្តីែផនកប ្ត ញ និងេវទិក)    
ទូរស័ពទេលខ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-អនក្រសី េហង សគុនធ  (ជំនួយករែផនកប ្ត ញ និងេវទិក)   
ទូរស័ពទេលខ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩
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