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២. ករ ងសង់ប៉ុស្តិ៍សខុភព និង ឃុំ

o សំុពេន្ល នករ ងសង់បុ៉ស្តិ៍សុខភព ែដលផ្ល ស់ប្តូរពីមុខវត្តគងគ ភិត េនភូមិែ្រសពកធំ េទទី
ទួលសុវតថិភព (េ យ រមណ្ឌ លសុខភពបចចុបបននមនសភព្រទុឌេ្រទម) និងសំុឱយមន្រគូេពទយ
ជំនញេន្របចំករ ៤ នក់ សូម ងសង់ឱយរចួ ល់េនចុងឆន ំ២០១១េនះ។ 

o សំុក ង ឃំុថមី មស្តង់ រ្រកសួងម ៃផទ ឱយបនរចួ ល់េនចុងឆន ំ២០១១ (េ យឃំុេនះ
យកផទះេធ្វើ ឃំុពិបកកនុងករទំនក់ទំនងេនេពល្របជពលរដ្ឋមនបញ្ហ ម្តងៗ)។ 

៣. ករ ងសង់ េរៀន និងផទះស្រមប់្រគូ
o សំុក ងអនុវទិយល័យមួយខនងមន ៦ បនទប់ និងបងគន់អនម័យចំនួន ៤ េ យបងគន់នីមួយៗមន

បនទប់ទឹក និងបនទប់បេនទ របង់ ្រពមទំងឱយមន្រគូបេ្រង នចំនួន ៦ នក់ មមុខវជិជ  េហើយក ង
ផទះ ន ក់េនសំ ប់្រគូមកពីឆង យ ែដលផទះនីមួយៗ មន ៣ បនទប់ ទំហំ ៤ ែម៉្រត គុណ ៥ ែម៉្រត ទី
កែន្លងជិតបុស្តិ៍សុខភពថមី ចំនុចទីទួលសុវតថិភព សំុឱយរចួ ល់កនុងឆន ំ២០១៣។ 

 ៤.ករ ងសង់បងគន់អនម័យ 
o សំុបងគន់អនម័យចំនួន ១៥ េនកនុង បី ភូមិ គឺ ភូមិែ្រសពកធំ ភូមិែ្រសពកតូច និងភូមិនងដី េ យ

មួយ្រគួ រទទួលបនបងគន់ ១ េហើយកនុងមួយបងគន់្រតូវមនទំហំ ៤ ែម៉្រត គុណ ៣ ែម៉្រត ្រពមទំង
មនបនទប់ទឹក ច់ពីគន  ឱយរចួ ល់េនកនុងចុងឆន ំ២០១២។

៥.ករជីកអណ្តូ ងទឹក 
o សំុអណ្តូ ងទឹកចំនួន ២០ កនុង ១៥ ្រគួ រ ឱយមនមួយអណ្តូ ង ែដលមនមុខកត់អណ្តូ ង ១ ែម៉្រត 

េទ ១ ែម៉្រត ២ តឹក េ យ ក់លូជំេ  ២៥ ែម៉្រត និងចក់េបតុងជំុវញិមត់អណ្តូ ង ២ ែម៉្រត េនកនុង
៣ភូមិ (ភូមិែ្រសពកធំ ភូមិែ្រសពកតូច និងភូមិនងដី) កនុងឃំុសិរមីងគល ឱយរចួ ល់េនកនុងឆន ំ២០១២។ 

 
មុនេពលបពច ប់សិកខ  មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ

គណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។  
េ ក មីុ ្រសីុន តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ និងជ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុ មន្រប សន៏ថ «ខញុំ

ទទួលយកនូវអ្វីែដល្របជពលរដ្ឋជមច ស់េឆន តរកេឃើញនូវត្រមូវករជ ទិភពទំងេនះ ខញុំនឹងពយយម
អនុវត្តន៏ឱយបន»។  

េ ក សួន រន៉ តំ ងគណបក ហ្វ៊ុនសិុនបិុច ្របចំ្រសុកកូនមំុ បនសំណូមពរថ « សំុឱយមច ស់
េឆន តចូលរមួឃ្ល ំេមើល ល់ករអនុវត្តន៍ទំងអស់ែដលមច ស់េឆន តបនកំណត់ ្រពមទំងចូលរមូែថរក នូវអ្វី
ែដលជសមិទធិផល»។ 
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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 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 

                                                      
1 No 021 


