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លដីក ថ ពរៃនសណំុំេរឿង ០០២ វគគ១ 

 «ចបប់េនះេរៀបចេំឡយីកនុងេគលបណំងវនិចិឆ័យេទសេមដកឹនជំន់ខពស់កមពុជ្របជធិបេតយយ និង អនក
ទងំ យែដលទទួលខុស្រតូវខពស់បផុំតចំេពះឧ្រកិដ្ឋកមម និង កររេំ ភយ៉ងធងន់ធងរេទេលីចបប្់រពហមទណ្ឌ
កមពុជ កររេំ ភេទេលីចបប់មនុស ធម៌អន្តរជតនិងិទម្ល ប់អន្តរជតិ ្រពមទងំកររេំ ភេលីអនុសញញ អន្តរ
ជតែិដល្របេទសកមពុជទទួល គ ល់ េហយីែដលបន្រប្រពឹត្តកនុងអំឡុងៃថង១៧ ែខេម  ឆន ១ំ៩៧៥ ដល់ៃថង ៦ 
ែខ មក  ឆន ១ំ៩៧៩» (ម្រ ១ ៃនចបប់ស្តីពីករបេងកីតឲយមនអងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ េដមីបី
កត់េសចក្តីឧ្រកិដ្ឋកមមែដល្រប្រពឹត្តេឡងីេនកនុងរយៈកលៃនរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ)។ 

េនៃថងទី ២៣ ែខ វចិឆកិ ឆន ២ំ០១៦ តុ ករកំពូលៃនអងគជំនុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ ែដល
្របជជនេ ថតុ ករកតេ់ទសេមដឹកនែំខមរ្រកហម នឹងេចញេសចក្តីសេ្រមចចុងេ្រកយ( លដីក)េលី
សំណំុេរឿង ០០២ វគគ១ ្របឆងំនឹងជនជបេ់ចទ នួន ជ និង េខៀវ សំផន។ ជនជប់េចទទងំពីររូប្រតូវបនអងគ
ជំនុជំ្រមះ ដំបូងកត់េទសឲយជប់ពនធនគរអស់មួយជវីតិពីបទឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆងំមនុស ជតិ។ េនះគឺជ
េសចក្តសីេ្រមចចុងេ្រកយ និងេលីកដំបូងបំផុត្របឆងំនឹងេមដកឹនជំន់ខពស់ៃនរបបែខមរ្រកហម ែដលបនេចញ
េគលនេយបយេធ្វីឲយ ្ល ប្់របជជនែខមរ្របមណជិតពីរ ននក។់ 

សំណំុេរឿង ០០២ វគគ១ ចប់េផ្តីមេធ្វីេសចក្តីសននិ ្ឋ នេបីកកនុងែខ វចិឆកិ ឆន ២ំ០១១។ សំណំុេរឿងេនះ
េចទ្របកន់អំពីឧ្រកដិ្ឋកមម្របឆងំមនុស ជតិ ទក់ទងនឹងករជេម្ល ស្របជជនេ យបងខេំចញពទីី្រកុងភនេំពញ
េនកនុងែខ េម  ឆន ១ំ៩៧៥ និងករជេម្ល ស្របជជនដំ ក់កលទី២ ែដល្រតូវបនចប់េផ្តីមពែីខ កញញ  ឆន ំ
១៩៧៥ រហូតដល់ចុងឆន ១ំ៩៧៧ ្រពមទងំករសម្ល បរ់ងគ លេលីអតីតទ ៊ ន និងម្រន្តីរដ្ឋកររបប លន់ នល់ 
េនទលួេពធិ៍ៃ្រជ។ 

េនៃថងទី ៧ ែខ សី  ឆន ២ំ០១៤ អងគជំនុំជ្រមះ ដំបូងរកេឃញីថជនជបេ់ចទ នួន ជ និង    
េខៀវ សំផន មនពរុិទធភពពីបទឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆងំមនុស ជតិ និងសេ្រមចកត់េទសជនជប់េចទទងំពីររូបឲយ
ជប់ពនធនគរអស់មួយជីវតិ។ ជនជប់េចទទងំពីរប្តឹង ទុកខេទតុ ករកំពូលសំុឲយេមឃភព ល្រកម
របស់អងគជំនុំជ្រមះ ដំបូង និងសេ្រមចឲយរចួខ្លួនពបីទេចទទងំអស់។ សហ្រពះ ជ ជញ ប្តងឹ ទុកខសំុឲយ
តុ ករកំពូល្របកសថ ទ្រមងព់្រងកីបែនថមៃនសហឧ្រកិដ្ឋរមួ ែដលេ ថ «សហឧ្រកដិ្ឋកមមរមួទ្រមង់ទ៣ី» គឺ 
ចអនុវត្តបនេនអងគជំនុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ។ តុ ករកំពូលនឹង្របកស លដីក ថ ពរ

ស្រមប់សំណំុេរឿង ០០២ វគគ១ េនៃថងទី ២៣ ែខ វចិឆកិ ឆន ២ំ០១៦ េដមីបបិីទបពច ប់សំណំុេរឿងេនះ។ 

ករជនំុំជ្រមះេលីសំណំុេរឿង ០០២ វគគ២ ចប់េផ្តីមេធ្វីេសចក្តីសននិ ្ឋ នេបីកេនៃថងទី១៧ ែខ តុ  ឆន ំ
២០១៤។ អងគេហតុេចទ្របកន់េនកនុងសំណំុេរឿងេនះរមួមនៈ  



 អំេពី្របល័យពូជ សន៍្របឆងំជនជតិចម និង េវៀត ម (េ យមនិ ប់បញចូ លនូវឧ្រកិដ្ឋកមម
្របឆងំមនុស ជតិ ែដល្រប្រពឹត្តេឡងីេ យកងទ័ពបដវិត្តនក៍មពុជេនេលីែដនដីេវៀត មេនះ
េឡយី)។ 

 ករេរៀប ពហ៍ពពិហ៍េ យបងខំ និងកររេំ ភេសពសនថវៈ (េនទូទងំ្របេទស)។ 
 ករេបសសម្អ តៃផទកនុង។ 
 មនទរីសន្តិសុខ ស-២១ មនទរីសន្តិសុខ្រកងំ ចន់ មនទរីសន្តិសុខអូរកែន ង និង មនទីរសន្តិសុខ                  

ភនំេ្រកល។ 
 ករ ្ឋ ន ងសង់ទំនប់ ១ មក  ករ ្ឋ ន ងសង្់រព នយន្តេ ះកំពង់ឆន ងំ និងករ ្ឋ នេលីក

ទំនប់្រតពងំថម។ 
 សហករណ៍្រ កំក់។ 
 ករ្រប្រពឹត្តមកេលីពុទធ សនិកជន (ក្រមិត្រតមឹែតសហករណ៍្រ កំក់) និង 
 ករកណំត់េគលេ មកេលីអតីតម្រន្តីៃនរបប ធរណរដ្ឋែខមរ (ករអនុវត្តេនះ្រតូវបនក្រមតិ្រតមឹ

ែតសហករណ៍្រ កំក់ ករ ្ឋ ន ងសង់ទំនប់ ១ មក  មនទរីសន្តិសុខ ស-២១ និងមនទរីសន្តិសុខ
្រកងំ ចន់)។ 

ករបង្ហ ញភស្តុ ងេនកនុងសំណំុេរឿង ០០២ វគគ២ ្រតូវេគរពំឹងថនឹងបញចប់េនកនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ 
េហយីករេធ្វីេសចក្តីសននិ ្ឋ នបទិបញចបគ់ឺេនចុង្រតមីសទ១ី ឆន ២ំ០១៧។ ល្រកមសេ្រមចេសចក្តី្រតូវបន
េ្រគងេរៀបចំេចញេនកនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១៧។  

អនករស់ នមនជវីតិពីរបបែខមរ្រកហមកពុំងរង់ចយុំត្តធិម៌អស់រយៈេពលជង ៣៧ ឆន មំកេហយី។  

ស្រមប់អនករស់ នមនជវីតិែដលរស់េនកនុងតំបន់ ច់្រសយ៉ល គឺមនឧបសគគយ៉ងខ្ល ងំកនុងករទទួល បន
ព័តម៌នអំពីករសេ្រមចេសចក្តីរបស់តុ ករកពូំល។ េដមីបធីនថ ធរណជនកមពុជេនតំបនជ់នបទមន
លទធភពទទួលបនព័ត៌មន និង ដំណឹងអពីំេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករកំពូលែដល្របកសេនកនុង លសវ
នកររបស់អងគជនុំំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជេន ជធនភីនំេពញ មជឈមណ្ឌ លឯក រកមពុជនឹងេរៀប ចំ
េវទិក ធរណៈ មភូមិ និង ផ យបន្តផទ ល់ករ្របកសេនះ ចំននួ ៧ កែន្លងេនកនុង្របេទសកមពុជ។ ទី ងំ 
ទងំេនះរូមមនៈ 

១- វត្តគំនូរ កនុង្រសុកអងគរបូរ ីេខត្ត ែកវ 

២- វត្ត ្វ យទនទឹម កនុង្រសុករមសែហក េខត្ត ្វ យេរៀង 

៣- េពធិ៍បន កនុង្រសុកេកះធំ េខត្តក ្ត ល 



៤- វត្តេ ងដំរសី កនុង្រសុករ េប្អ រ េខត្តកពំង់ឆន ងំ 

៥- វត្តចំករម្លូរ កនុង្រសុក្រកូចឆម រ េខត្តតបូងឃមុ ំ

៦- ទីរមួ្រសុកេកះែញ៉ក េខត្តមណ្ឌ លគីរ ី

៧- វត្តថ  កនុង្រសុកថ បរ ៉ ត់ េខត្តសទឹងែ្រតង 

ករេរៀបចំេវទិក ធរណៈ និង ករផ យបន្តផទ ល់េនះ គឺេដីមបផី្តល់ឳកសឲយជនជតិភគតិច ្របជ
ជនងយរងេ្រគះ អតតីេយធនិងកមម ភិបលែខមរ្រកហម និង ្របជជនរស់េនតំបន់ ច់្រសយលទទលួបន
ព័តម៌នេពញេលញអំពីេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករកំពូលេលីសំណំុេរឿង ០០២ វគគ១។ េបពុីំេនះេ ត្របជ
ជនទងំអស់េនះនងឹមិនទទួលបនពត័៌មនេឡយី។ េយងីរពំឹងថ េវទិក ធណៈនីមយួៗនឹងមន្របជជន
ប់រយនក់ចូលរមួ។ អនកចូលរមួនឹងទទួលបនករេធ្វីបទបង្ហ ញសេងខបអំពសំីណំុេរឿង ០០២ វគគ១ មុនករ
្របកសរបស់តុ ករកពូំលែដលនងឹចប់េផ្តីមេនេម៉ង ៩ ្រពកឹ។ បនទ បពី់តុ ករ្របកសេសចក្តសីេ្រមច
របស់ខ្លួនចប់ បុគគលិកមជឈមណ្ឌ លឯក រកមពុជ ចំននួ ២ នក់ េន មទី ងំនីមយួៗ នឹងេរៀបចំឲយមន
េវទិក ធរណៈមួយស្រមប់អនកចូលរមួ េដមីបឲីយគតម់នឳកសបេញចញេយបល់ ្របត្តិកមម និងទស នៈអំពី
យុត្តិធម៌ ករជសះេសបយី និង ករផ ះផ ។ 

កមមវធិផី យបន្តផទ ល់េនះទទួលបនករគ្ំរទព្ីរកសួងម ៃផទ, ករយិល័យៃនកមមវធិីពភិពេ ក, ករយិល័យ
្របជធិបេតយយ សិទធិមនុស  និងករងរ, ្រកសួងករបរេទសសហរដ្ឋ េមរកិ, សហភពអឺរ ៉ុប, មូលនិធរិ ៉ូបឺត
េបះស៍ និង មជឈមណ្ឌ លសិទធមិនុស អន្តរជតិ, កិចចសហ្របតិបត្តិករ ល្លឺម៉ង់ (GIZ), ទីភន កង់រស្រមប់ករ
អភវិឌ ន៍ និង សហ្របតបិត្តិករ្របេទសស្វីស, អងគជំនុជំ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ, ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន 
និង កី , និង ្រកសួងេទស   ចរណ៍។ ថវកិស្រមប់អនុវត្តកមមវធិេីនះឧបតថមេ យទីភន ក់ងរសហរដ្ឋ េមរកិ
ស្រមប់ករអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ។ 

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមទំនកទ់ំនង  

ចន ្របុញៈ អនកស្រមបស្រមួលគេ្រមង«ឯក ររស់» 
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