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២.ករ ងសងប់៉សុ្តិ៍សខុភព 
 សំុបុ៉ស្ដិ៍សុខភពចំនួន៨ សំ ប់ ៨ភូមិ  េនភូមិែខនង ភូមិបូ៉យ ភូមិម៉ស ភូមិ ្វ យ ភូមិ ង៉ច ភូមិេ្រកះ ភូមិកុយ 

ភូមិក  ងសង់ពីេបតុង្របក់េកប ង មនទំហំ ៧ x ៨ែម៉្រត កនុងមួយបុ៉ស្ដិ៍ ែដលមនបងគន់១ បនទប់ទឹក ១ 
និងមនសំភរៈបរកិខ រេពទយ្រគប់្រគន់ មន្រគូេពទយ្របចំករមួយបុ៉ស្ដិ៍ ២នក់ ្រសី ១នក់ ្របុស ១នក់ េនេពល
អនកជំងឺេទពយបល មិន្រតូវបង់្របក់ សូមឲយចប់េផ្តើមអនុវត្ត ពីឆន ំ២០១២ និងបញច ប់្រតឹមចុងឆន ំ ២០១៣។ 

 សំុផទះសំ លកូន សថិតេនកនុងបរេិវណបុ៉ស្តិ៍សុខភព ១ខនង មន ៣បនទប់ មនទំហំ ៧គុណ៩ែម៉្រតេនឃំុបូ៉យ 
េធ្វើពីេបតុង្របកេកប ង េហើយមន្រគូេពទយធមបចំនួន ៣នក់ កនុងករសំ លកូន និងមនសំភរៈ្រគប់្រគន់កនុងករ
សំ លកូន និងមនថន ំសងកូវ្រគប់្រគន់េ យបនេនឆន ំ២០១២-២០១៣។ 

 សំុេពទយសត្វ្របចំករចំនួន ៨នក់ ចំនួន៨ភូមិ ភូមិែខនង ភូមិបូ៉យ ភូមិម៉ស ភូមិ ្វ យ ភូមិ ង៉ច ភូមិេ្រកះ 
ភូមិកុយ ភូមិក  មនថន ំករពរសត្វ្រគប់្របេភទ េនេពលសត្វឈឺ េ យបនេនឆន ំ២០១២-២០១៣។ 

៣.ករ ងសងអ់ណ្តូ ងទឹក 
 សំុអណ្ដូ ងសនប់ ចំនួន ៨ កនុងមួយ ភូមិចំនួន ១អណ្ដូ ង ចំនួន ៨ភូមិ ភូមិែខនង ភូមិបូ៉យ ភូមិម៉ស ភូមិ ្វ យ 

ភូមិ ង៉ច ភូមិេ្រកះ ភូមិកុយ ភូមិក   មនជំេ ពី ៦០េទ៨០ែម៉្រត និងចក់ បជំុវញិមត់អណ្ដូ ងចំងយ 
៤ែម៉្រត សូមឲយចប់េផ្តើមអនុវត្ត ពីឆន ំ២០១២ និងបញច ប់្រតឹមចុងឆន ំ ២០១៣។ 

 សំុអណ្ដូ ងជីកចំនួន ៨ កនុង ៨ភូមិ   មនជំេ  ៣០ែម៉្រត ក់ទរ និងចក់ បជំុវញិមត់អណ្ដូ ងចំងយ ៤ែម៉្រត 
និងមន្របេទបះបង្ហូរទឹកេចញ មិនេ យដក់េនែកបមត់អណ្ដូ ង សូមឲយចប់េផ្តើមអនុវត្ត ពីឆន ំ២០១១ និងបញច ប់
្រតឹមចុងឆន ំ ២០១២។  

៤.ករ ងសង់ ផទះស្រមប្់រគូ និងបែនថម្រគូ
 សំុ គរសិក ស្រមប់បឋមសិក  ចំនួន ៨ខនង ចំនួន ៨ភូមិគឺ ភូមិេ្រកះ ភូមិម៉ស ភូមិ្រកទប ភូមិកន់េឈើង 

ភូមិែខមង ភូមិ ្វ យ ភូមិ ទុក ភូមិ ង៉ច ែដល គរនីមួយៗ មន ៦បនទប់ មស្ដង់  និងមនសំភរៈ តុ 
េកអី ក្ដ រេខៀន ទូ ក់ឯក រ កនុងមួយបនទប់ សូមឲយចប់េផ្តើមអនុវត្ត ពីឆន ំ២០១២ និងបញច ប់្រតឹមចុងឆន ំ 
២០១៣។ 

 សំុ្រគូបេ្រង នបឋមសិក  ចំនួន ៤នក់ សំ ប់ ២ភូមិគឺ ភូមិេ្រកះ ភូមិ ទុក  មួយភូមិ ២នក់ សូមឲយបនេនឆន ំ
២០១១-២០១២។ 

 សំុផទះសំ ប់្រគូ ន ក់េន ចំនួន ២ខនង ងសង់េនបរេិវណ ភូមិេ្រកះ មួយខនង និងភូមិ ទុកមួយខនង
េទៀត ែដលមនទទឹង ៥គុណ ៤ែម៉្រត េធ្វើពីេឈើ្របកស័ងកសី សូមឲយចប់េផ្តើមអនុវត្ត ពីឆន ំ២០១១ និងបញច ប់្រតឹម
ចុងឆន ំ ២០១២។ 

៥.ករេសនីសុំពជូ្រកបី ពជូកនូេឈី និងទប់ ក តប់ទេលមីសៃ្រពេឈី ជ្រមុញករចះុបញជ ីដីធ្លី
 សំុ្រកបីែដលជកំ ំងអូសទញ ចំនួន ៣២កបល េនចំនួន ៨ភូមិ េ យមួយភូមិចំនួន ៤កបល ជសមបត្តិរមួ 
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ភូមិនីមួយៗ េឈម ល ២កបល ញី ២កបល កនុងមួយភូមិ េនេពល្របជពលរដ្ឋ្រតូវករ ចខចីេទអូសទញបន 
េ្រកយពីអូសទញរចួយកមកទុកវញិ សូមផ្តល់ឲយបនេនឆន ំ២០១២ និងចប់្រតឹមឆន ំ២០១៣។ 

 សំុកូនដំ ំហូបែផ្ល្រគប់មុខមន ដូង ្វ យ ធូេរន៉ កំពីង ជ មក ក់ េមៀន ខនុរ វម៉វ កនុងមួយ្រគួ រចំនួន ២០
េដើម េនកនុងឃំុបូ៉យ ទំងមូល ចំនួន ៥៨២្រគួ រ សូមឲយបនេនចុងឆន ំ២០១២។ 

 សំុទប់ ក ត់បទេលមើសៃ្រពេឈើ េនកនុងឃំុបូ៉យ ពីសំ ក់ឈមួញ សូមឲយចប់េផ្តើមអនុវត្ត ពីឆន ំ២០១២ និងបញច ប់
្រតឹមចុងឆន ំ ២០១៣។ 

 សំុជ្រមុញករចុះបញជ ីដីធ្លីេ យបន្រគប់ភូមិទំង ៨ ភូមិេនកនុងឃំុបូ៉យ សូមឲយចប់េផ្តើមអនុវត្ត ពីឆន ំ២០១២ 
និងបញច ប់្រតឹមចុងឆន ំ ២០១៣។ 

 
មុនេពលបពច ប់សិកខ  មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំគណបក

នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ 
េ ក េអៀម េអឿន តំ ងគណបក សមរង ី្របចំេខត្ដ មន្រប សន៍ថ« ្របជពលរដ្ឋែដលជមច ស់េឆន ត

្រតូវែស្វងយល់េ យបនចបស់ទំងអស់គន  េបើគណបក េ កជប់េឆន តជសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុេនទីេនះេ ក
នឹងេគរពកិចចសនយែដលមច ស់េឆន តបនរកេឃើញ និងេ ះ្រ យសំនូមពររបស់មច ស់េឆន តេ្រពះ ណត្ដិេនះ គណ
បក េ កមិនជប់េឆន តេនទីេនះ»។ 

េ ក ដួង កបិល តំ ងគណបក ្របជជន និងជជំទប់ទី១  មន្រប សន៍ថ « ល់អ្វីៗែដល្របជពលរដ្ឋ
រកេឃើញ មន រៈសំខន់ ស់ ចំនួន ៥ ទិភពេនះ េ កនឹងទទួលយកទំងអស់នូវអ្វីែដលមច ស់េឆន តរកេឃើញ 
នឹងខិតខំពយយមអភិវឌ ន៍បន្ដេនកនុង ណត្តិេនះទំងសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុទំងអស់ និងសំុេ យ្របជពលរដ្ឋ
ែដលជមច ស់េឆន តចូលរមួទំងអស់គន  េហើយេ កនឹងជ្រមបជូន្របធន្រកុម្របឹក ឲយដឹង និងសំេណើ សំុថវកិេទ
រ ្ឋ ភិបលបែនថមេលើករអភិវឌ ន៍ភូមិឃំុបន្ដេទៀត»។ 

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

ករអភិវឌ ន៍នូវមូល ្ឋ ន។ 
២. ផ្តល់ឱកសឱយមច ស់េឆន តចូលរមួ ជែជកពិភក  េដើមបីកំណត់ត្រមូវករ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់របស់ខ្លួន។ 
៣. ត្រមូវករជ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់ ច់្រសយល នឹង្រតូវបនចង្រកងជ របយករណ៍ែដល ចឱយ

សិកខ កមងយចងចំេដើមបីចូលរមួ ម ន ជ្រមុញករអនុវត្តន៍របស់្រកុម្របឹក  ឃំុ សងក ត់ និងករ ក់
បញចូ លត្រមូវករកនុងកមមវធីិនេយបយរបស់គណបក ស្រមប់ករេបះេឆន តឃំុ សងក ត់ ឆន ំ២០១២។ 
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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/េដីមបឱីយមនដំេណីរករេបះេឆន ត
េ យេសរ ី និងយុត្តធិម៌ មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តសូ៊មតិ េដីមបទីទលួបននូវ្រកបខ័ណចបប់សមរមយ, ករអប់រេំដីមបផី្ដល់ពត៌មនដល់អនកេបះ
េឆន ត អំពីសិទធ ិ និងសកមមភពចូលរមួសេងកតករណ៍របស់ពកួេគ ែដល ច ងំនូវភពមិន្រប្រកតី ្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំ
ទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលីដំេណីរករ េបះេឆន តមយួែដលមិនលំេអៀង និងមិន្របកន់បក ពកួ ទី២/ េដីមបឱីយមន
អតថន័យៃនដំ ក់កលេ្រកយេពលេបះេឆន ត មរយៈករអប់រ ំ និងេវទិក ធរណៈកនុងេគលបំណងជំរញុេលីកទឹកចិត្ដ្របជពលរដ្ឋឱយចូលរមួ
កនុងកិចចករនេយបយ និងករេធ្វីេសចក្ដីសំេរចនន ករតសូ៊មតិ/បញចុ ះបញចូ លេដីមបឱីយមនករែកទ្រមង់ ដំេណីរករេបះេឆន តែដលបេងកីននូវ
គណេនយយភព (ករទទលួខុស្រតូវ) របស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត ្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឱយមន
ករ យតៃម្លមយួែដលមិនលំេអៀង និង្របកន់បក ពកួ េទេលីករបំេពញកមមវធីិនេយបយ និងដំេណីរករអនុវត្ដន៍ករងររបស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត។ 
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