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២.ករ ងសងផ់្លូវ 
 សំុជួសជុលផ្លូវមួយែខ ្របែវង ១២ គីទបូែម៉្រត ទទឹង ៧ ែម៉្រត ្រកល្រគួស្រកហមពី ចំណុចអូរកន 

ដល់អូរលុង ្រពមទំង ព ន ២ កែន្លង ទី១ េនចំណុចអូររងឹែហង និងទី២ េនចំណុចអូរ ្វ យ ព ន
ទំង ២ មនបេ ្ដ យ ៧ែម៉្រត ទទឹង ៧ែម៉្រត េធ្វើពីេបតុង និង ក់លូ៣កែន្លងេទៀត ទី១ េនចំណុច
ភនំសុរយិ ទី២ េនចំណុចែ្រសសុរយិ និងទី៣ េនចំណុចអូររងឹែហង ែដលមនមុខកត់ ១.៥ែម៉្រត 
កំ ស់ ២តឹក ្របែវង ៧ែម៉្រត សូមចប់េផ្តើម ងសង់ពីឆន ំ ២០១៣ និងឲយបនរចួ ល់្រតឹមឆន ំ
២០១៤។ 

 សំុផ្លូវថមី១ែខ  ្រកល្រគួស្រកហម ពីផ្លូវធំចូលេទភូមិប៉ ង ្របែវង ១គីទបូែម៉្រត មនទទឹង ៧ែម៉្រត
សូមឲយបនេនឆន ំ២០១២។ 

៣.ករ ងសងប់៉សុ្តិ៍សខុភព  
 សំុបុ៉ស្ដិ៍សុខភពចំនួន៤ខនង េនចំនួន ៤ភូមិ គឺភូមិប៉ ង ភូមិចង ៉  ភូមិ្រពូក ភូមិអុល មួយខនងៗ 

មនបេ ្ដ យ ៧ែម៉្រត ទទឹង ៥ែម៉្រត ែដល ងសង់េលើដីរដ្ឋ េធ្វើអំពីេឈើ្របកសងក័សី សូមចប់
េផ្តើម ងសង់ពីឆន ំ ២០១៣ និងឲយបនរចួ ល់្រតឹមឆន ំ ២០១៤។ 

 សំុ្រគូេពទយចំនួន ១២នក់ ទំង្របុស និង្រសី និង្រគូេពទយ ១នក់ េទៀតមនជំនញ្រតួតពិនិតយេហើយ
មន សំភរៈ ´បរកិខ េពទយ្រគប់្រគន់សូមឲយបន្រតឹមឆន ំ ២០១៤។ 

 សំុម៉សីុនេភ្លើងចំនួន ១េ្រគ ង មនកំ ំង ២២េសស និងបំពក់ឌី មូ៉១ មន កំ ំង ១០គីទបូ ៉ត់ 
ស្រមប់ ក់បុ៉ស្ដិ៍សុខភពភូមិប៉ ង ឃំុប៉ ង សូមឲយបន្រតឹមឆន ំ២០១៤។ 

 សំុេពទយសត្វចំនួន២នក់ មនថន ំ្រគប់្រគន់ ស្រមប់ចក់ករពរ េគ្រកបី ្រជូកមន់ទ េនេពល 
ឈឺ ទូទំងឃំុប៉ ង សូមចប់េផ្តើមអនុវត្តពីឆន ំ២០១១ េនះតេទ។ 

៤ករ ងសង់  និង្រគូ 
 សំុ ងសង់ បឋមសិក ១ខនង មន៦បនទប់ េធ្វើអំពីេបតុង្របកេកប ងមនបេ ្ដ យ ៤៨ែម៉្រត 

ទទឹង ៦ែម៉្រត ងសង់េន ភូមិប៉ ង ចំណុចទួល ្វ យៃ្រព និងមន សំភរៈ្រគប់្រគន់ ដូចជ 
តុ្រគូ តុសិស  ក្ដ េខៀន ្រពមទំងសំុ្រគូ ចំនួន៦នក់ ្រសី៣នក់ សូមឲយបនរចួ ល់េនឆន ំ ២០១៤។ 

 សំុ្រគូេ្រក្របព័នធចំនួន២នក់ ្រសី១ ស្រមប់បេ្រង នអកខរកមម ដល់អនកភូមិប៉ ងតូច ៦០នក់ ្របុស
និង្រសី ៦០នក់ ែដលមិនេចះអក រសូមឲយបនេនឆន ំ ២០១២។ 

 សំុ្រគូបេ្រង នភ អង់េគ្លសចំនួន២នក់ ្រសី១ ស្រមប់បេ្រង នេន ណងកតុង សូមឲយ
បនេនឆន ំ២០១២។ 
 



៥.ករ ងសងប់ងគនអ់នមយ័អណ្តូ ងទឹក និងធងុចេ្រមះទឹក 
 សំុ ងសង់បងគន់អនម័យចំនួន១ មន២បនទប់ ស្រមប់សិស ្របុស និងសិស ្រសី េន េរៀន

ណងកតុងេធ្វើអំពីេបតុង្របកសងក័សីមនទំហំ ៤ែម៉្រតគុណនឹង៣ែម៉្រត សូមឲយបនេនឆន ំ២០១៣។ 
 សំុអណ្ដូ ងជីកចំនួន៤ េន៤ភូមិ គឺភូមិអុល ភូមិប៉ ង ភូមិ្រពុស ភូមិចង ៉  ែដលមនមុខកត់

អណ្ដូ ង ១ែម៉្រត ជេ្រម៣០ែម៉្រត និងចក់េបតុង ជំុវញិមត់អណ្ដូ ងចមង យ ២ែម៉្រត េដើមបីបង្ហូរទឹក
េចញសូមចប់េផ្តើមអនុវត្តពីឆន ំ២០១៤ និងបញច ប់្រតឹមឆន ំ២០១៥។ 

 សំុបងគន់អនម័យចំនួន១២មួយ ភូមិេន ៤ភូមិ គឺភូមិអុល ភូមិប៉ ង ភូមិចង ៉  ភូមិ្រពូក ែដលមន
បេ ្ដ យ ៤ែម៉្រត ទទឹង ៣ែម៉្រត ជញជ ំងេធ្វើអំពីេឈើបតចក់េបតុង្របកសងក័សី សូមចប់េផ្តើម ង
សង់េនឆន ំ២០១៤ និងឲយរចួ ល់ឆន ំ២០១៥។ 

 សំុអណ្ដូ ងសនប់ចំនួន១ ែដលមនជេ្រម ៣០ែម៉្រត ចក់េបតុងជំុវញិមត់អណ្ដូ ង ២ែម៉្រត ស្រមប់
េរៀនណងកតុងសូមឲយបនេនឆន ំ២០១៣។ 

 សំុធុងចេ្រមះទឹក ្អ តចំនួន ៥៩ធុង ស្រមប់៥៩្រគួ រ េនភូមិប៉ ងតូច និងមុង្រជលក់ថន ំចំនួន 
ចំនួន ៥៩្រគួ រ និងមួយ្រគួ រចំនួន៤មុង្រជលក់ េនភូមិប៉ ងតូចសូមឲយបនេនឆន ំ២០១២។

 
មុនេពលបពច ប់សិកខ មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ

គណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ 
េ ក ែប៉ន នួនភ តំ ងគណបក សិទធិមនុស ្របចំឃំុមន្រប សន៍ថ «ខញុំមិនទន់មនេឈម ះេន

កនុងឃំុសងក ត់េនះេទស្រមប់គណបក ខញុំ េហើយខញុំនឹងឃ្ល ំេមើល ល់ករសនយទំងេនះ»។ 
េ ក ហយុង ែឡ តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ និងជសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុ បនេលើកេទបើងថ 

« ល់អ្វីៗែដល្របជពលរដ្ឋរកេឃើញមន រៈសំខន់ ស់ចំនួន ៥ ទិភពេនះ េ កនឹងទទួលយកទំង
អស់នូវអ្វីែដលមច ស់េឆន តរកេឃើញេហើយសនយថ េធ្វើឲយបនេដើមីបកត់បនថយភព្រកី្រក និងទទួលបនភពរកី
ចំេរ ើនេនកនុងឃំុ េយើងបុ៉ែន្តសំុឲយមនករចូលរមួពី្របជពលរដ្ឋទំងអស់ែដលជមច ស់េឆន ត»។ 

េ ក្រសី វលិ ែដង តំ ងគណបក ហ៊្វុនសិុនបិុច្របចំឃំុបនមន្រប សន៍ថ «េបើគណបក ខញុំ
ជប់េឆន ត ខញុំនឹងខិតខំេធ្វើឲយបននូវអ្វីែដល្របជពលរដ្ឋជមច ស់េឆន តរកេឃើញេនៃថងេនះ»។ 
 

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

ភពកនុងករអភិវឌ ន៍នូវមូល ្ឋ ន។ 



២. ផ្តល់ឱកសឱយមច ស់េឆន តចូលរមួ ជែជកពិភក  េដើមបីកំណត់ត្រមូវករ ទិភពកនុងឃំុសងក ត់
របស់ខ្លួន។ 

៣. ត្រមូវករជ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់ ច់្រសយលនឹង្រតូវបនចង្រកងជរបយករណ៍ែដល ច
ឱយសិកខ កមងយចងចំេដើមបីចូលរមួ ម នជ្រមុញករអនុវត្តន៍របស់្រកុម្របឹក ឃំុសងក ត់ និង
ករ ក់បញចូ លត្រមូវករកនុងកមមវធីិនេយបយរបស់គណបក ស្រមប់ករេបះេឆន តឃំុសងក ត់ឆន ំ
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, ករអប់រេំដីមបផី្ដល់ពត៌
មនដល់អនកេបះេឆន ត អំពីសិទធិ និងសកមមភពចូលរមួសេងកតករណ៍របស់ពកួេគ ែដល ច ងំនូវភពមិន្រប្រកតី ្រពមទងំផ្ដល់នូវ
របយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលីដំេណីរករ េបះេឆន 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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