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៣-ករ ងសងអ់ណ្តូ ងទឹក ្អ ត 
   - សំុជីកអណ្តូ ងសនប់ ចំនួន ១៥២ អណ្តូ ង ែដលមនជេ្រម ៣៥ ែម៉្រត ទំង ៣ភូមិកនុងឃំុ ចប់ពីចុងឆន ំ
២០១២ បញច ប់េនឆន ំ២០១៣។ 
៤-ករ ងសងម់ណ្ឌ លសខុភព 
    -សំុ ងសង់មណ្ឌ លសុខភពចំនួន ១ខនង ទទឹង ៩ែម៉្រត បេ ្ត យ ៤០ ែម៉្រត េធើ្វអំពីឥដ្ឋ្របកេកប ង
កបច់ ្រតូវករបុគគលិកចំនួន ៩នក់ ្រសី ៥នក់។ ្រតូវករថន ំពយបលដូចជ ្រគុនចញ់ រេបង ្រគុនេពះេវៀន 
្រគុនេក្ត  ជំងឺេថ្លើម និង រថយន្តសេ្រងគ ះស្រមប់ែតដឹកអនកជំងឺ មកមណ្ឌ លសុខភព ១េ្រគ ងម៉កតូយូ៉  ឬ 
តួរុសី ឱយបនចប់សព្វ្រគប់េនឆន ំ២០១២។
៥- ទំនសដ់ីធ្លី 
   -  សំុេ ះ្រ យយកដីចំនួន ៣០០០ហិច  ពី្រកុមហុ៊នបនយ៉ន្រគុប ែដលពក់ពនធ័និង្របជពលរដ្ឋ
ចំនួន៣០ ្រគួ រសិថតកនុងភូមិេគកក ្ត ល ភូមិេគកចន់ និងភូមិឧទ័យ សូមេ ះ្រ យេនចុងឆន ំ 
២០១១េនះ។ 

 

មុនេពលបពច ប់សិកខ  មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ
គណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ 

 េ ក េកឿ េភ តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ និងជ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុ បនមន្រប សន៍
ថ «ខញុំ ្វ គមន៍បញ្ហ  និងត្រមូវករែដល្របជពលរដ្ឋសំុ ត្រមូវករ ទិភពែដលបងប្អូនបនេលើកេឡើងនឹង

ក់បញចូ លកនុងែផនករឃំុ។ ខញុំនឹងេធ្វើរបយករណ៏ត្រមូវករនីមួយៗ ែដលអងគសិកខ រកេឃើញនឹង ក់
ជូនថន ក់្រសុក»។ េ កបនសែម្តងករអរគុណ ដល់អងគករខុមែ្រហ្វល សមគមៃដគូែដលបនគំ្រទករ
េរៀបចំសិកខ េនះេឡើង េដើមបីឱយ្របជពលរដ្ឋបនយល់ពីតួនទីមច ស់េឆន ត និងជទុនមួយសំ ប់ឱយ
េយើងខញុំអនុវត្តន៍បន្ត។ 

េ ក អំុ៊  ំ តំ ងគណបក នេ ត្តមរណឬទធិ និងជជំទប់ឃំុ បនមន្រប សន៏ថ «ខញុំសូម
អរគុណដល់អងគករខុមែ្រហ្វល អងគករៃដគូ និងសហគមន៏ ែដលបនផ្តល់ឱកសឱយគណបក នេយបយ 
សែម្តងមតិឱយ្របជពលរដ្ឋ បនយល់្រជបពីករងររបស់គណបក នេយបយនីមួយៗ និង្រកុម្របឹក ឃំុ ខញុំ
នឹងយកត្រមូវករែដលអងគសិកខ រកេឃើញ ក់កនុងកមមវធីិនេយបយ្រកុម្របឹក ឃំុខងមុខនឆន ំ 
២០១២»។  

សិកខ េនះ មនេគលបំណង ឱយមច ស់េឆន តេនតំបន់ ច់្រសយលទទួលបន៖  
១. ករយល់ដឹងអំពីសិទធិ តួនទី និងកតព្វកិចចរបស់មច ស់េឆន ត កនុងករែស្វងយល់ពីត្រមូវករជ

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

៣. ត្រមូវករជ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់ ច់្រសយល នឹង្រតូវបនចង្រកងជ របយករណ៍ែដល ច
ឱយសិកខ កមងយចងចំេដើមបីចូលរមួ ម ន ជ្រមុញករអនុវត្តន៍របស់្រកុម្របឹក  ឃំុ សងក ត់ និង
ករ ក់បញចូ លត្រមូវករកនុងកមមវធីិនេយបយរបស់គណបក ស្រមប់ករេបះេឆន តឃំុ សងក ត់ ឆន ំ
២០១២។ 

 

សិកខ េនះក៏បនទទួលករឧបតថមភមូលនិធិពីសហភពអឺរបុ (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 
 

េបសកមម ៖ េបសកកមមរបស់ខុមែ្រហ្វល គឺជយួបេងកីតបរយិកសគរួជទីេពញចិត្ដ និងមនពត៌មន្រគប់្រគន់ ទី១/េដីមបឱីយមនដំេណីរករ
េបះេឆន តេ យេសរ ី និងយុត្តធិម៌ មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តសូ៊មតិ េដីមបទីទលួបននូវ្រកបខ័ណចបប់សមរមយ, ករអប់រេំដីមបផី្ដល់
ពត៌មនដល់អនកេបះេឆន ត អំពីសិទធិ និងសកមមភពចូលរមួសេងកតករណ៍របស់ពកួេគ ែដល ច ងំនូវភពមិន្រប្រកតី ្រពមទងំផ្ដល់នូវ
របយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលីដំេណីរករេបះេឆន តមយួែដលមិនលំេអៀង និង
មិន្របកន់បក ពកួ ទី២/ េដីមបឱីយមនអតថន័យៃនដំ ក់កលេ្រកយេពលេបះេឆន ត មរយៈករអប់រ ំ និងេវទិក ធរណៈកនុងេគល
បំណងជំរុញេលីកទឹកចិត្ដ្របជពលរដ្ឋឱយចូលរមួកនុងកិចចករនេយបយ និងករេធ្វីេសចក្ដីសំេរចនន ករតសូ៊មតិ/បញចុ ះបញចូ លេដីមបឱីយ
មនករែកទ្រមង់ ដំេណីរករេបះេឆន តែដលបេងកីននូវគណេនយយភព (ករទទលួខុស្រតូវ) របស់ម្រន្ដជីប់េឆន ត ្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយ
ករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឱយមនករ យតៃម្លមយួែដលមិនលំេអៀង និង្របកន់បក ពកួ េទេលីករ
បំេពញកមមវធីិនេយបយ និងដំេណីរករអនុវត្ដន៍ករងររបស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត។ 
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