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 សំុ ក់លូ ៤កែន្លង េនអូរៃ្រក អូេចះ អូរ្រចប និងអូរកូន ែដលលូនីមួយៗមនកំពស់ ១ែម៉្រត ទទឹង

កត់ ៥ែម៉្រត សូមចប់េផ្តើមអនុវត្តេនែខធនូ ឆន ំ២០១១ និងឲយេហើយ្រតឹមែខមិថុន ឆន ំ២០១២ ។ 

២.ករ ងសងប់៉សុ្តិ៍សខុភពបងគន ់និងអណ្តូ ង 

 សំុបុ៉ស្តិ៍សុខភពចំនួន ៦ ខនង ស្រមប់ ៦ភូមិ ភូមិ កុកពនង ភូមិ កុក្រចយ ភូមិ្រពិល ភូមិប្លរ 

ភូមិទុង និងភូមិេដះ  ែដលមួយខនងៗមនទំហំ ៦ែម៉្រត គុណ ៧ែម៉្រត មន ២បនទប់ េធ្វើពីេបតុង  

្របក់េកប ង មនសមភ រៈ ថន ំេពទយ្រគប់្រគន់ និង្រគេូពទយ្របចំករបុ៉ស្តិ៍សុខភពទំង ៦ ចំនួន១២

នក់ មួយបុ៉ស្តិ៍ ៗ២នក់ ្របុស ១នក់ ្រសី ១នក់ សូមឲយបនមុនឆន ំ២០១៣។ 

 សំុបងគន់អនម័យចំនួន ១៨០ ស្រមប់ ៦ ភូមិភូមិ កុកពនង ភូមិ កុក្រចយ ភូមិ្រពិល ភូមិប្លរ 

ភូមិទុង និងភូមិេដះេ យកនុង ១ភូមិៗ ៣០ បងគន់ ជ្របេភទបងគន់ចក់ទឹក ែដលមនទំហំ ៣ែម៉្រត

បួន្រជុង េធ្វើពីេបតុង ្របក់សងក័សីមន ងទឹក សូម ងសង់ឲយរចួ ល់េនែខមិថុន ឆន ំ២០១២។ 

 សំុអណ្តូ ងលូ ចំនួន ៣អណ្តូ ង ស្រមប់ភូមិទុង ែដលមនជេ្រម ១៥ ែម៉្រត ចក់ បជំុវញិ ៣ែម៉្រត 

ចប់េផ្តើមេធ្វើេនែខធនូ ឆន ំ២០១១ សូមឲយេហើយេនែខឧសភ ឆន ំ២០១២។ 

 សំុអណ្តូ ងសនប់ ចំនួន ២៤អណ្តូ ង ស្រមប់ ៦ភូមិ េ យមួយភូមិៗ ៤អណ្តូ ង មនជេ្រម ៣០ែម៉្រត 

ចក់ បេបតុងជំុវញិ ៣ែម៉្រត ចប់េផ្តើមេធ្វើេនែខេម  ឆន ំ២០១២ ឲយេហើយ្រតឹមែខមិថុន 

ឆន ំ២០១២។ 

 សំុជួសជុលអណ្តូ ងសនប់ចំនួន ៣អណ្តូ ង ែដលខូច េនកនុងភូមិ្រពិល និងភូមិប្លរ សូមឲយេហើយ្រតឹម

ែខមីន ឆន ំ២០១២ ។ 

៣.ករេសនីសុំចក់ ៉ ក់ ំងសត្វពជូសត្វ និងតប ្ត ញអ គសនី  
 សំុថន ំចក់បងក រជមងឺ ស្រមប់សត្វេគ ្រកបី ្រជូក មន់ ទ ឲយបន្រគប់្រគន់ភូមិ េនេពលមនេកើត

ជមងឺឆ្លង តតបតេទេលើសត្វ  ចប់េផ្តើមពីែខកញញ  ឆន ំ២០១១ េទ ។ 
 សំុ្រជូកពូជចំនួន ១២០ កបល ស្រមប់ ៦ភូមិ មួយភូមិ ២០កបល ចប់េផ្តើមពីែខកញញ  ឆន ំ ២០១១ 

េទ ។ 
 សំុតប ្ត ញអគគិសនី  ពីផ្លូវជតិេលខ ៧៨ េទដល់ភូមិកុកពនង មនចមង យ ២០គីឡូែម៉្រត េ យ

កត់ មភូមិេដះ ភូមិទុង ភូមិប្ល ភូមិ្រពិល ភូមិកុក្រចយ េ យកំណត់ៃថ្លេ្របើ្របស់ ១គីឡូ ៉ត់េម៉ង 
៦៧០ េរៀលសូមចប់េផ្តើមអនុវត្តពីែខកញញ  ឆន ំ២០១១្រពមទំងឲយរចួ ល់ែខធនូ ឆន ំ២០១២។ 



៤.ករេ ះ្រ យទំនសដ់ីធ្លី និងករ ងសង់ ឃុំ 
 សំុ ឃំុ ១ខនង ងសង់ មស្តង់ ្រកសួងម ៃផទ េនខងលិចបុ៉ស្តិ៍សុខភព សថិតេន កនុង

ភូមិ្រពិល ែដលមនទំហំ ៨ែម៉្រត គុណនិង៧ែម៉្រត មនបួនបនទប់ ដំបូល្របក់េកប ង ឱយបនមុន
ឆន ំ២០១៣។ 

 សំុេ ះ្រ យទំនស់្រពំ្របទល់រ ងភូមិេដះ ឃំុបរខំ ជមួយភូមិែចត ឃំុេសុើង ឱយបនចបស់ ស់ 
ឲយបនមុនែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១។ 

 សំុទប់ ក ត់កំុឲយមនករលក់ទិញដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ដីៃ្រពបន្តេទៀតេទឱយអនកមកពី
ខងេ្រកេ យខុសចបប់ ឲយបនមុនែខតុ  ឆន ំ២០១១។ 

 សំុឲយមនករដកហូតដីរេំ ភយកខុសចបប់ មនដីចំករវលិជំុ ដីៃ្រព ប់ពន់ហិក  កនុងឃំុបរខំ 
មក ក់ជសមបត្តិរដ្ឋវញិ ឱយបនមុនឆន ំ២០១៣។

៥.ករ ងសង់ េរៀន និង្រគូបេ្រង ន 
 សំុ្រគូបេ្រង នថន ក់ទី១ និង ថន ក់ទី២ ៨នក់ ស្រមប់ភូមិេដះ ២នក់ ្របុស១នក់ ្រសី១នក់ 

ភូមិកុកភនង ២នក់ ្របុស១នក់ ្រសី១នក់  ភូមិប្លរ ២នក់ ្របុស១នក់ ្រសី១នក់ និងភូមិកុក្រចយ 
២នក់ ្របុស១នក់ ្រសី១នក់ សូមឲយបនមុខែខចូលេរៀន ឆន ំ២០១២ ។ 

 សំុ េរៀន ២ខនង ១ខនងស្រមប់ភូមិេដះ និង១ខនងេទៀតស្រមប់ភូមិ កុកពនង ែដល១ខនងៗមន
៤បនទប់ បេ ្ត យ២៤ ែម៉្រត និងទទឹង ៥ែម៉្រត េធ្វើពីេបតុង្របក់េកប ង មនសមភ រៈ្រគប់្រគន់ េ យ
ចប់េផ្តើម ងសង់េនែខតុ  ឆន ំ២០១១ ឲយរចួ ល់េនែខឧសភ ឆន ំ២០១២។ 

 
មុនេពលបពច ប់សិកខ មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ

គណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ 
េ ក េអៀម េអឿន តំ ងគណបក សមរង ី្របចំេខត្តមន្រប សន៍ថ «ខញុំមនករេពញចិត្តចំេពះ

កររកេឃើញនូវត្រមូវករជ ទិភពទំង៥ របស់្របជពលរដ្ឋ េហើយគណបក សមរង ុ ី ក៏សូមចូលរមួចំែណក 
េដើមបីកត់បនថយភព្រកី្រក ឈនេទរកភពរកីចំេរ ើនផងែដរ»។ 

េ ក រម៉ម េខក តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ និងជ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុបរខំ បនេលើកេឡើង 
ថ «ខញុំមនេសចក្តីរកី យ ចំេពះ ល់អ្វីៗែដល្របជពលរដ្ឋរកេឃើញនូវត្រមូវករទំង៥ ទិភព គឺមន រៈ
សំខន់ ស់េហើយខញុំទទួលយកទំងអស់»។ 

 
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 លត្រមូវករកនុង កមមវធីិនេយបយរបស់គណបក ស្រមប់ករេបះេឆន តឃំុសងក ត់ឆន ំ
២០១២។ 

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

1ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទំនក់ទំនង៖ 
១-េ ក ប្លង េបឿត (ម្រន្តីែផនកប ្ត ញនិងេវទិក) 
ទូរស័ពទេលខ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-អនក្រសី េហង សគុនធ  (ជំនួយករែផនកប ្ត ញនិងេវទិក)  
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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