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 សំុផ្លូវលំមួយែខ ថមី ៤គីឡូែម៉្រត ទទឹង៨ែម៉្រត   ចប់ពីផ្លូវជតិែខ ្រក ត់្រពំែដនដល់ភូមិកំពង់
សែងក រហូតដល់មត់ទេន្លេមគងគសូមឲយបនេនចុងឆន ំ២០១២។ 

 សំុ ព នេបតុងមួយកែន្លង ្របែវង ៨ែម៉្រត ទទឹង៦ែម៉្រត ចប់ពីមណ្ឌ លសុខភពកំពង់្រសេ  
ទល់ចុង ភូមិកំពង់្រសេ  ឲយេហើយឆន ំ២០១២។ 

 សំុជូសជុលផ្លូវលំ្រកល្រគួស្រកហមចំនួន ៥ែខ  ៖  
– ែខ ទី១ ៖ ្របែវង ១៥០ែម៉្រត ទទឹង ៦ែម៉្រត  ចប់ពីមណ្ឌ លសុខភពកំពង់្រសេ  ដល់

ចុងភូមិកំពង់្រសេ  និងចប់ពីផទះយយខេទផទះេសនក។ 
– ែខ ទី២ ៖ ្របែវង ១៥០ែម៉្រត ទទឹង ៦ែម៉្រត ពីផទះយយយ៉ន ដល់ផទះៃឡថុន ្រតូវករលូ 

០១ កែន្លង េនផ្លូវេសម០១ កែន្លងផទះកំែកវ០១ ផទះមីងរ០ំ១ ផទះៃឡដូន០១ កែន្លង
នីមួយៗ េ្របើលូអស់ ៨ កង់ ។ 

– ែខ ទី៣ ៖ ្របែវង ១៥០ែម៉្រត ទទឹង ៦ែម៉្រត ពីផទះ រេីទផទះអូន្រតូវករលូ០៣កែន្លង គឺ 
េនផទះ សីុង បងសូន បងអូន កនុង១កែន្លង េ្របើលូចំនួន ៨កង់ ។ 

– ែខ ទី៤ ៖ ្របែវង ៤០០ែម៉្រត ទទឹង ៦ែម៉្រត ពីផទះ្រគូេបឿង េទផទះសុខ បុ៊នថន ្រតូវករ
លូ ២កែន្លង កនុងមួយកែន្លងេ្របើលូចំនួន ៤កង់។ 

– ែខ ទី៥ ៖ ្របែវង ២០០ែម៉្រត ទទឹង ៦ែម៉្រត ពីវត្តេទខទមអនក ។ 
សូមចប់េផ្តើម ងសង់ចប់ពីចុងឆន ំ២០១១ និង ឲយបនរចួ ល់េនចុងឆន ំ ២០១២។

៣.ករេសនីសុំតប ្ត ញអ គសនីថមី
 សំុតប ្ត ញអគគិសនីថមី កនុងតៃម្លចប់ពី ៥០០េរៀល េទ្រតឹម ៧០០េរៀល កនុងមួយគីឡូ ៉ត់ 

េម៉ង តពី ភូមិឌីេទៀ ឃំុ ឌី ្រសុកេមឿងមុន េខត្តចំប៉ ក់ ្របេទស វ មកដល់ឃំុកំពង់
្រសេ មួយ សូមឲយបន្រតឹមឆន ំ ២០១២។

៤.ករេសនីសុំបែនថម្រគូេពទយ និងករ ងសងប់ងគន់ អណ្តូ ងទឹក
 សំុ្រគូេពទយបែនថមចំនួន ០៦នក់ មនជំនញដូចជ ែផនកវៈកត់ ១នក់, ែផនករេបង ១នក់, 

េពទយែភនក ១នក់, េពទយេធមញ ១នក់, េពទយេបះដូង ១នក់, េពទយេថ្លើម ១នក់ េនមណ្ឌ លសុខ
ភពឃំុកំពង់្រសេ មួយ សូមចប់េផ្តើមអនុវត្តន៍ពីឆន ំ២០១១ និងឲយបនជ ថ ពរ្រតឹមឆន ំ
២០១២។ 

 សំុ ងសង់បងគន់អនម័យចំនួន ៥ភូមិ កនុងមួយភូមិចំនួន ២០បងគន់ មនភូមិកំពង់្រសេ  ភូមិ
កំពង់េពធិ៍ ភូមិកំពង់សែងក ភូមិសួងភូមិខំកឺត សូមចប់េផ្តើម ងសង់ពីឆន ំ២០១១ និងបញច ប់
ករ ងសង់្រតឹមឆន ំ២០១២។ 

 សំុអណ្តូ ងទឹក ្អ តចំនួន ៥ភូមិ ទូទំងឃំុ េ យកនុង ១០្រគួ រ សំុអណ្តូ ងទឹកមួយ សូមចប់



េផ្តើម ងសង់ពីឆន ំ២០១១ និងបញច ប់ករ ងសង់្រតឹមឆន ំ២០១២។ 
៥.ករេសនីសុំវគគបណ្តុ ះប ្ត លកសិកមម
 សំុេបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត លដល់ ្របជពលរដ្ឋេនឃំុកំពង់្រសេ មួយ ស្តីពីជំនញកសិកមម

េធ្វើែ្រសចំករ និង ំបែន្លកនុង១ឆន ំ ឲយបន៣វគគ សូមចប់េផ្តើមអនុវត្តពីឆន ំ២០១២ដល់ ឆន ំ
២០១៣។ 
 
មុនេពលបពច ប់សិកខ មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនក 

ដឹកនំគណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ 
េ ក ៉ ន់ មុត តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ និងជ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុ បនមន

្រប សន៍ថ «ខញុំ នឹងខិតខំ បំេពញនូវចំណុចខ្វះខតរបស់បងប្អូន្របជពលរដ្ឋ ្រពមទំងខិតខំរកមច ស់
ជំនួយេដើមបីជួយបំេពញ ម៉យងេទៀតត្រមូវករ ទិភពទំងេនះ ដូចែផនករកមមវធីិវនិិេយគឃំុមនរួច
ខ្លះែដរ ខញុំនឹង ក់បែនថមនូវចំណុច ទិភព ទំង៥ ែដលសិកខ មច ស់េឆន តបនរកេឃើញថមីៗេនះ
បញចូ លេពល្របជំុថន ក់េខត្ត ថន ក់្រសុក និងឃំុ»។ 

េ ក គង់ គឹមននី តំ ងគណបក សមរង ុ ី និងជជំទប់ទី១ បនបង្ហ ញនូវករចប់ រមមណ៍
ថ «ខញុំេពញចិត្តនឹងសិកខ េនះខ្ល ំង ស់ េហើយខញុំនឹងេលើកយកចំណុច ទិភពទំង ៥េនះ ក់
បញជូ លេទកនុងែផនករអភិវឌ របស់ឃំុេនកនុងឆន ំ២០១២»។ 

េ ក  ភូម៉ ប៉ង់ តំ ងគណបក ហ្វ៊ុនសិុនបិុច និងជជំទប់ទី២ បនមន្រប សន៍ថ «ខញុំសំុ
ទទួលយកចំណុច ទិភពទំង ៥េនះ ែដលបងប្អូន្របជពលរដ្ឋែដលបនេលើកេឡើង េហើយនឹងយក
ចំណុច ទិភពទំង្របំេនះ ក់បញជូ លេទកនុងេគលនេយបយរបស់គណបក ខញុំ»។ 

 
សិកខ េនះមនេគលបំណងឱយមច ស់េឆន តេនតំបន់ ច់្រសយលទទួលបន៖ 
១. ករយល់ដឹងអំពីសិទធិតួនទី និងកតព្វកិចចរបស់មច ស់េឆន តកនុងករែស្វងយល់ពីត្រមូវករជ

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

សងក ត់របស់ខ្លួន។ 
៣. ត្រមូវករជ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់ ច់្រសយលនឹង្រតូវបនចង្រកងជរបយករណ៍

ែដល ចឱយសិកខ កមងយចងចំេដើមបីចូលរមួ ម នជ្រមញុករអនុវត្តន៍
របស់្រកុម្របឹក ឃំុសងក ត់ និងករ ក់បញចូ លត្រមូវករកនុងកមមវធីិនេយបយរបស់
គណបក ស្រមប់ករេបះេឆន តឃំុសងក ត់ឆន ំ២០១២។ 



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

1ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទំនក់ទំនង៖ 
១-េ កប្លងេបឿត(ម្រន្តីែផនកប ្ត ញនិងេវទិក) 
ទូរស័ពទេលខ ៖ ០១២៤៧១៣២៦ 
 

២-អនក្រសីេហងសគុនធ  (ជំនួយករែផនកប ្ត ញនិងេវទិក)  
ទូរស័ពទេលខ ៖ ០១៧៥៨៣៨៦៩ 
 

េបសកមម ៖ េបសកកមមរបស់ខុមែ្រហ្វល គឺជយួបេងកីតបរយិកសគរួជទីេពញចិត្ដ និងមនពត៌មន្រគប់្រគន់ ទី១/េដីមបឱីយមន
ដំេណីរករេបះេឆន តេ យេសរ ី និងយុត្តធិម៌ មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តសូ៊មតិ េដីមបទីទលួបននូវ្រកបខ័ណចបប់សមរមយ, 
ករអប់រេំដីមបផី្ដល់ពត៌មនដល់អនកេបះេឆន ត អំពីសិទធិ និងសកមមភពចូលរមួសេងកតករណ៍របស់ពកួេគ ែដល ច ងំនូវភព
មិន្រប្រកតី ្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលីដំេណីរករ 
េបះេឆន តមយួែដលមិនលំេអៀង និងមិន្របកន់បក ពកួ ទី២/ េដីមបឱីយមនអតថន័យៃនដំ ក់កលេ្រកយេពលេបះេឆន ត 
មរយៈករអប់រ ំ និងេវទិក ធរណៈកនុងេគលបំណងជំរុញេលីកទឹកចិត្ដ្របជពលរដ្ឋឱយចូលរមួកនុងកិចចករនេយបយ និង

ករេធ្វីេសចក្ដីសំេរចនន ករតសូ៊មតិ/បញចុ ះបញចូ លេដីមបឱីយមនករែកទ្រមង់ ដំេណីរករេបះេឆន តែដលបេងកីននូវគណេនយយ
ភព (ករទទលួខុស្រតូវ) របស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត ្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី
ចឱយមនករ យតៃម្លមយួែដលមិនលំេអៀង និង្របកន់បក ពកួ េទេលីករបំេពញកមមវធីិនេយបយ និងដំេណីរករអនុវត្ដន៍

ករងររបស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត។ 
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