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ផទនការផែន ាំសតពីី  

ការចាត់ត ាំងអនុវតតគោលនគោបាយ “ភូមិ ឃុាំ មានសវុតថិភាព” 

 

លក្ខណៈសម្បត្តិភូម្ិ ឃុុំ មានសុវត្ថិភាពរួមាន៖ 

 1>គ្មា នសកមាភាព លួច ឆក់ បលន់ គ្គប់គ្បភភទ 
 2>គ្មា នការផលិត ការចចកចាយ និងការភគ្បើគ្ាស់ភគ្គឿងភ ៀនខុសចាប់ 
 3>គ្មា នអភំពើអាណាចារយ ការជួ ដូរស្រសតី និងកុមារ និងអភំពើហិងាកនុងគ្គួសារ 
 4> គ្មា នភកាងទភំនើង 
 5> គ្មា នការភលងចលែងសីុសងគ្គប់គ្បភភទ ការភគ្បើគ្ាស់អាវុធខុសចាប់ និងបទភលាើស
គ្គប់គ្បភភទ 
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 ែផនករែណន ំ
 សពីី 
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 សនិភព េសថរភពនេយបយ សនិសុខ ស ប់ធន ប់ ធរណៈ ជក គនឹះែដលផល់

ភពអនុេ គះដល់ដេំណ រករៃនករអភិវឌ ន៍េសដកិចច សងគមកិចច និងវស័ិយេផ ងេទ តមនកររកី

ចេំរ ន សប មកមមវធិនីេយបយ និងយុទធ ស ចតុេកណដំ ក់កលទី២ របស់ ជរ ភិបល

កមពុជ ។ េទះបីេយងមនសនិភព េសថរភពយ៉ងរងឹម ំ បុ៉ែនសនិសុខស ប់ធន ប់ ធរណៈ

ជបញែដល តវយកចតិទុក ក់ជ បច ំ េដមបធីនឲយ បជពលរដ គប់រូប និងសងគមទងំមូល

មនសុវតថភិពយ៉ងល បេសរ ។ 

 នឱកសមិទីទញរលឹំកខួបអនុស វរយ៍ីេលកទី៦៥ ៃថងបេងកតកងកមងំនគរបលជតិកមពុជ 

នៃថងទី១៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១០ សេមច អគគម េសនបតីេតេជ ហ៊នុ ែសន នយករដម នី

ៃន ពះ ជ ច កកមពុជ បនផល់អនុ សន៍ជេ ចន ែដលកនុងេនះបនកណំត់យកេគលករណ៍

ក ងភូម,ិ ឃុមំនសុវតថភិព េដមបេីលកកពំស់ និងជរុំញចលនករពរសនិសុខ ស ប់ធន ប់

ធរណៈេន គប់េពល និង គប់ ចកលក ទូទងំ ពះ ជ ច កកមពុជ ។  

ែផក មអនុ សន៍ដ៏ៃថថេនះ កសួងម ៃផទបនកណំត់យកភូម,ិ ឃុមំនសុវតថភិព េធជ

េគលនេយបយ ទិភពមួយសំ ប់កមងំអនុវតចបប់ ជញ ធរមនសមតថកចិច គប់ថន ក់ សមសភព

េផ ងៗទងំកនុងជួររ ភិបល គណបក នេយបយ អងគករេ ករ ភិបល ែផនកឯកជន និង

បជពលរដទងំមូល រួមគន ព ងឹងសនិសុខ ស ប់ធន ប់ ធរណៈឲយបនគត់មត់លេន គប់ភូម,ិ 

ឃុទូំទងំ បេទស ។ 

 េដមបអីនុវតឲយបនេជគជយ័េគលនេយបយខងេល កសួងម ៃផទសូមេធករែណន ំ

ចត់ ងំអនុវត ែដលមនខឹម រសខំន់ៗ មួយចនួំនដូចខងេ កម ៖ 

 I-េគលបំណង និងសណូំមពរ ៖ 

១-បនក ង និងព ងឹងេសចកីសុខសុវតថិភព ជូន បជពលរដេន គប់ទីកែនង និង គប់

េពលេវ មរយៈករតសូ៊លុបបបំត់បទេលមស គប់ បេភទកនុងមូល ន ភូម,ិ ឃុ,ំ សងក ត់ ទូទងំ

  ពះ ជ ច កកមពុជ 

 ជរ ភិបលកមពុជ ជត ិ សន ពះម ក ត  

 កសួងម ៃផទ 3 
 rs 
 េលខ៖ ០២០ ផ.ក 
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ពះ ជ ច កកមពុជ េដមបបីងកភពអនុេ គះដល់ដេំណ រករអភិវឌ ន៍េសដកិចច សងគមកចិច េន

មូល ន និងឈនេទបេងកនេលប នកត់បនថយភព កី កឲយកន់ែតបនល បេសរែថមេទ ត ។ 

២-បផុំសឱយមនកិចចសហករចូលរួមជមួយសមតថកិចច ពី គប់សមសភពេផ ងៗទងំកនុង

ជួររ ភបិល គណៈបក នេយបយ អងគករេ ករ ភិបល ែផនកឯកជន និង បជពលរដ គប់រូប 

េដមបកី ងបនជកមងំសរុប វធិនករសរុប និងមេធយបយសរុប កនុងករអនុវត េគលនេយបយ

ភូម,ិ ឃុមំនសុវតថភិព ។ 

II-លកខណៈសមបតិ ភូមិ, ឃុមំនសវុតថិភព 

ភូម,ិ ឃុមំនសុវតថភិព គឺភូម,ិ ឃុែំដលមនលកខណៈសមបត ិ៥យ៉ង ដូចខងេ កម៖ 

១-គម នសកមមភពលួច ឆក់ បន់ គប់ បេភទ 

២-គម នករផលិត ករែចកចយ និងេ ប បស់េ គ ងេញ នខុសចបប់ 

៣-គម នអេំព ចរយ ករជួញដូរ សី និងកុមរ និងអេំពហឹង កនុង គ រ 

៤-គម នេកមងទេំនង 

៥-គម នករេលងែលបងសីុសងខុសចបប់ គប់ បេភទ ករេ ប បស់ វុធខុសចបប់ និង

បទេលមស គប់ បេភទ ។ 

III-វិធនករ និងែផនករសកមមភព 

ក-វិធនករ៖ 

១-ចត់វធិនករលុបបបំត់ឲយបនបទេលមសលួច ឆក់ បន់ គប់ បេភទ ែដលែតងែតេកត

មនេឡងេន មភូម ិ ឃុ ំ សងក ត់ មវធិនករជនំញ វធិនករចបប់ វធិនកររដបល និង

វធិនករម ជន ។ 

 ២-ចត់វធិនករកត់ផច់ និងលុបបបំត់ឲយបនករផលិត ករែចកចយ ករេ ប បស់

េ គ ងេញ នខុសចបប់េន មភូម,ិ ឃុ,ំ សងក ត់ េ យអនុវត មែផនករែណនេំលខ ០៥២ ចុះៃថង

ទី២១ ែខសី  ឆន ២ំ០០៦ របស់អគគសនងករ ននគរបលជតិ សីពីករអនុវតេ ប បសមរភូមិ បឆងំ

បទេលមសេ គ ងេញ ន និងជពិេសស មចបប់សីពីករ តតពិនិតយេ គ ងេញ ន ។ 

៣-ចត់វធិនករលុបបបំត់ ល់អេំពអនចរយ ករជួញដូរ សី និងកុមរ អេំពហឹង កនុង 

គ រ េដមបកីរពរសនិសុខ សុវតថិភពជូន បជពលរដ ជពិេសស សី និងកុមរ ឲយរួចផុតពី 

ករជួញដូរ អេំពរត់ពនធ ករេធ ជីវកមមេលកមងំពលកមម ករេធ ជីវកមមផូវេភទ និងអេំពហឹង  

(ឯក រេយង ែផនករសកមមភពេលខ ០២៣ ផ.ក ចុះៃថងទី ២៣ ែខ កុមភៈ ឆន  ំ ២០០៥ របស់

កសួងម ៃផទ សីពីករ បយុទធ បឆងំករជួញដូរ កររត់ពនធមនុស  ករេធ ជវីកមមេលមនុស  និង
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ករេធ ជីវកមមផូវេភទេល សី និងកុមរ) េ យអនុវត មចបប់ែដលមនជធរមនឲយបន

មឺុងម៉ត់ ។ 

៤-ចត់វធិនករទប់ ក ត់ និងប ងក បសកមមភពេកមងទេំនងឲយបនទន់េពល និងមន

បសិទធភព េដមបធីនរក បរយិកសសនិសុខ សុវតថភិព ភូមិ ឃុ ំ សងក ត់ល បេសរ (ឯក រ

េយង ចរេលខ ០៤ស.រ ចុះៃថងទី ២៤ ែខមថុិន ឆន  ំ២០០៩ របស់ ជរ ភិបល េសចកីែណនំ

េលខ ០២១ស.ណ.ន ចុះៃថងទី ០៧ ែខ កកក  ឆន  ំ ២០០៩ របស់ កសួងម ៃផទ និងែផនករ

សកមមភពេលខ ០៥០ផ.ក ចុះៃថងទី១៣ ែខ កកក  ឆន  ំ២០០៩ របស់អគគសនងករ ននគរបលជតិ 

សីពីករចត់ ងំអនុវតវធិនករបងក រទប់ ក ត់ និងប ងក បសកមមភពេកមងទេំនង) ។ 

៥-ចត់វធិនករលុបបបំត់ែលបងសីុសងខុសចបប់ គប់ បេភទ ករេ ប បស់ វុធ និង ក់

វុធខុសចបប ់ ពមទងំបទេលមសេផ ងៗេទ តកនុងភូមិ ឃុ ំ សងក ត់ េ យអនុវតេទ មចបប់

ពក់ព័នធននជធរមន ។ 

ខ-ែផនករសកមមភព៖ 

១-គណៈបញជ ករឯកភពរដបល ជធនី េខត កង សុក ខណ័ តវអនុវតេ យបន

នូវរបប បជុជំ បច ំ េដមប ី តតពិនិតយសភពករណ៍ កេ់ចញែផនករ និងវធិនករជក់ែសងកនុង

ករអនុវតេគលនេយបយភូម,ិ ឃុមំនសុវតថភិព កនុងរងង់សមតថកិចចទទួលខុស តវរបស់ខួន (ឯក រ

េយង េសចកីែណន ំេលខ០០៩ ស.ណ.រ ចុះៃថងទី២០ ែខមនិ ឆន ២ំ០០៩ របស់ កសួងម ៃផទ ) ។ 

 គណៈបញជ ករឯកភពរដបល គប់ថន ក់ តវមនេសនធិកររបស់ខួន ែដលមនសមសភព

មកពីមនទីរអងគភពពក់ព័នធនន ជពិេសសនគរបលជត ិ កង ជ វុធហតថ នយក ឬនយករង

រដបល ជធនី េខត កង សុក ខណ័ ។ 

២-នគរបលបុ៉សរដបល មនតួនទីយ៉ងសខំន់ ែដលចបំច់ តវយកចិតទុក ក់កនុងករ

ក ង និងព ងឹងកងកមងំេនះ េដមបកីយេទជកំ ងំសនូលពិត បកដ ៃនចលនករពរ ”ភូម,ិ 

ឃុ ំមនសុវតថភិព” និងកយជេស ធរណៈែដលេនជប់ជមួយ បជពលរដេ យ ៖ 

- តវេរ បចឲំយមន កបខណ័ គប់ចនួំន មករកណំត់ សប មលកខណៈភូមិ ស 

និង បជ ស  

- តវេធករបណុះប លបពំក់បបំ៉នអពីំតួនទីភរកចិច រេប បរបបេធករ និងសិទធិ 

អំ ច ពមទងំសមតថភពជនំញរបស់នគរបលបុ៉សរដបល (ឯក រេយង េមេរ នដក

សង់ពី កមករងរ ករអនុវត កលបងករព ងឹងបុ៉សនគរបលរដបលេដមបសីហគមន)៍ 

- តវេរ បចឲំយមនទីកែនងេធករ មេធយបយ ឧបករណ៍សភំរៈសំ ប់បេំរ ករងរ និង

េរ បចឲំយមន បអប់សបុំ ត និង 
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- តវមនកមងំបូរេវន បចកំរជអចិៃ នយ៍េន ន ក់ករនគរបលបុ៉សរដបលេដមប ី

ទនំក់ទនំងជួប និងទទួលព័តម៌នពី គប់ បភព  ។ កនុងករណីមនសភពករណ៌បទេលមស 

ឬឧបបទទវេហតុេផ ងៗេកតេឡង ចបំច់ តវេកះេ បមូលផុកំមងំេដមប ី បតិបតិករណ៍

េ ះ យ ។ 

- តវមនកិចចសហករទនំកទ់នំងជមួយកងកមងំមនសមតថកចិចនន ែដលេបះ

ទី ងំេនកនុងឃុ ំ សងក ត់របស់ខួន េដមបបីេងកតឲយមនយនករសហករផល់ព័តម៌ន និង

កិចចសហករគ ំ ទគន េទវញិេទមកកនុងករបងក រទប់ ក ត់ និងប ងក បបទេល មសននកនុងឃុ ំ

សងក ត់ ភូមិ និង 

- តវមនទនំក់ទនំងលជមួយ បជពលរដកនុងឃុ ំសងក ត់ ភូមិ េ យមិន តវ បកន់

និនន ករនេយបយ ជេំន សន េភទ ឬ ថ នភពសងគមៃន បជពលរដមន ក់ៗ េដមបឲីយ

បជពលរដ គប់ៗរូប ស ញ់េជ ទុកចតិ ជួយឧបតថមភគ ំ ទ សហករ ចូលរួមឲយបនទូលំ

ទូ យ បកបេ យទឹកចិតេ ម ះសរជមួយនគរបល និងកងកមងំមនសមតថកចិចនន

កនុងចលនភូម,ិ ឃុមំនសុវតថភិព ។ 

៣-គណៈបញជ ករឯកភពរដបល ជធនី េខត កង សុក ខណ័ តវ៖  

-ដឹកនអំងគភពនគរបល មថន ក់របស់ខួន និង មតួនទីៃននគរបលថន ក់នីមួយៗ 

េដមបដីឹកន ំ តតពិនិតយ យតៃមបុ៉សនគរបលរដបលឃុ,ំ សងក ត់ជ បច ំ ។ ជមួយេនះ 

គណៈបញជ ករឯកភពរដបល ជធនី េខត កង សុក ខណ័ តវបញជ េ យអងគភព

នគរបលជតិ និងកង ជ វុធហតថ គបថ់ន ក់ េដមបេី ត មកមងំអន គមន៍ជួយដល់នគរបល

បុ៉សរដបលឃុ,ំ សងក ត់ េនេពលមនបទេលមសេកតេឡង ឬេនេពលមនសណូំមពរ

ចបំច់ ។ 

-មនកមមវធិីករងរឲយបនចបស់ ស់ និងេទ ងទត់ចុះ មមូល ន េ យ តវ

យកភូមេិធជេគលេ  េដមបបីផុំសចលន បជពលរដចូលរួមករពរសនិសុខ ស ប់ធន ប់

េនមូល ន កនុងន័យទក់ទញឲយបនករចូលរួមពី បជពលរដ េដមបបីេងកតបនជកមងំ

ចលករមួយកនុងករ បយុទធ បឆងំបទេលមស រក សុវតថភិពភូម,ិ ឃុ ំ។ 

៤-េ កមករសរំបសរួំលរបស់រដបលឃុ,ំ សងក ត់ េ យមនករចូលរួមពី បជពលរដេន

នឹងកែនង និងអនកពក់ព័នធេផ ងេទ ត េន មភូមិនិមួយៗ ឬក មងភូមិ តវេរ បចឲំយមនេវទិករ

ធរណៈ សីពីសុវតថភិពភូមិ, ឃុ ំ។ េវទិករេនះេធេឡងយ៉ងតិច ១ដង កនុង ១ តមីស  (ឯក រ

េយងែផនករែណនបំែនថមអពីំករចត់ ងំចលនករពរសនិសុខមតុភូមិ “ចលន បជករពរ” 

េលខ ០៣៨ផក ចុះៃថងទី០៣ ែខវចិឆក ឆន ២ំ០០៥ របស់ កសួងម ៃផទ) ។ កនុងេវទិករេនះ តវេធករ

េ ះ យសេំណ  សណូំមពរននរបស់ បជពលរដែដលេលកេឡង ។ កនុងករណីេ ះ យ
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មិនបន តវ យករណ៍ជូនគណៈបញជ ករឯកភពរដបលថន ក់េលេ ះ យ និង តវផល់

ព័ត៌មន តឡប់ឲយបនសម សបជូន បជពលរដវញិ ។ 

៥- កសួងម ៃផទសូមអពំវនវ៖ 

-ដល់ គប់ កសួង ថ ប័នរដ គបថ់ន ក់ េ យែផកេទ មតួនទី ភរកិចចរបស់ខួន 

េចញនូវករែណនដំល់ម នី អងគភព េ កមឱ ទរបស់ខួន េដមបសីហករ េលកទឹកចិត  

ឧបតថមភ គំ ទ ចូលរួមជមួយ កសួងម ៃផទ គណៈបញជ ករឯកភពរដបល គប់ថន ក់ និង

សមតថកចិចអនុវតចបប់កនុងករអនុវតេគលនេយបយ ភូម,ិ ឃុមំនសុវតថភិព ។ 

-ដល់គណបក នេយបយ អងគករេ ករ ភបិល សងគមសីុវលិ ែផនកឯកជន ... 

ែផក មតួនទី ភរកិចច និងលទធភពរបស់ខួន េដមបចូីលរួមឧបតថមភ គំ ទ េលកទឹកចិត ម

គប់រូបភព ចូលរួមកនុងករអនុវតេគលនេយបយ ភូម,ិ ឃុមំនសុវតថភិព ។ 

៦- តវចត់ ងំឲយមនចលន បឡង ប ងំ បេងកត ន ៃដអបអរ ទរសំ ប់ខួបអនុស វរយ៍ី

ៃថងបេងកតកងកមងំនគរបលជតកិមពុជ បចឆំន និំមួយៗ សេំ ែសងរកអងគភព និងបុគគលែដល

ខិតខពំយយមពុះពរបេំពញភរកចិច េហយបេងកតបនជ ន ៃដធេំធងេធជគរូំកនុងករអនុវតេគល 

នេយបយ “ភូម ិឃុ ំមនសុវតថភិព” (ឯក រេយង ចរែណនេំលខ ០០១ ស.រ ចុះៃថងទី ០៧ 

ែខ ឧសភ ឆន  ំ២០០៨ របស់ កសួងម ៃផទ សីពីករបផុំសចលន បឡង ប ងំករពរសនិសុខ 

ស ប់ធន ប់ សុវតថិភពសងគម បេងកត ន ៃដអបអរ ទរមិទទិញខួបអនុស វរយ៍ីៃថងកេំណ តនគរបលជតិ

កមពុជ១៦ ឧសភ ១៩៤៥) ។ 

IV-ករចត់ ងំអនុវត៖ 

១- កសួងម ៃផទេរ បចេំលខធិករ ន និង កមករងរថន ក់ជតិ េដមប ី សហករជមួយ 

គណៈបញជ ករឯកភពរដបល គប់ថន ក់ ដឹកន ំ និងចត់ ងំអនុវតេគលនេយបយភូម,ិ ឃុ ំ មន

សុវតថភិពេនះ ។ (ភជ បជ់មួយឧបសមព័នធ) ។ 

២-គណៈបញជ ករឯកភពរដបល ជធនី េខត កង សុក ខណ័ េ កពីេសនធិករ

របស់ខួន តវេរ បចេំ យមន កមករងរចុះ មមូល នឃុ ំសងក ត់ េ យយកភូមជិេគលេ  

េដមបសីហករអនុវតេគលនេយបយភូម,ិ ឃុ ំមនសុវតថភិព ។  

៣-គណៈបញជ ករឯកភពរដបល ជធនី េខត តវចត់ ងំបូកសរុបលទធផលអនុវត 

េគលនេយបយ “ភូម,ិ ឃុ ំ មនសុវតថភិព” បចែំខ តមីស ឆមស និង បចឆំន  ំ េផញរមក 

េលខធិករ ន កសួងម ៃផទ ម ងទិននន័យែដលភជ ប់ជឧបសម័ពនធៃនែផនករែណនេំនះ 

េដមបមីនមូល ន យតៃមលទធផល និង ន ៃដ មឃុ ំសងក ត់ និមួយៗ ។ 
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៤-គណៈបញជ ករឯកភពរដបល គប់ថន ក់ តវចត់ ងំ បជុបូំកសរុប ដកពិេ ធន៌ និង

េលកទិសេ បនកនុងរយៈេពល ០១ តីមសមង ។ សមសភពចូលរួមកនុងអងគ បជុេំនះ គឺអនក

ពក់ព័នធននេនកនុងែដនសមតថកចិចៃនរដបលរបស់ខួន និង ស័យេ យ បធនគណៈបញជ ករ

ឯកភពរដបលសេំរច ។  

៥-េដមបទីទួលបនបទពិេ ធន៍ឈនេទែកលអំរែផនករចត់ ងំអនុវតេគលនេយបយ

ភូម,ិ ឃុមំនសុវតថភិពេនះ ឲយកន់ែតល បេសរែថមេទ ត គណៈបញជ ករឯកភពរដបល គប់ថន ក់

ចេ ជសេរ សមូល នមួយ ឬពីរ េដមបអីនុវត កលបង បនទ ប់មកេទបេធករផ ពផ យ និង

ចត់ ងំអនុវតជទូេទ ។  

៦-គណៈបញជ ករឯកភពរដបល ជធនី េខត កង សុក ខណ័ កម បឹក ឃុ ំ សងក ត់ 

តវមន កម បឹក បឡង ប ងំ េដមបបីផុំសចលន បឡង ប ងំ និងពិនិតយបូកសរុប យតៃម

លកខណៈសមបតរិបស់ភូម,ិ ឃុ ំ មនសុវតថភិព ។ មរយៈេនះ តវរកឲយេឃញអងគភព និងបុគគល 

ែដលមន ន ៃដល េដមបផីល់រងន់េលកទឹកចតិ ។ 

៧-អគគនយក នភសភុភរ និងហិរញញវតថុ  តវេធគេំ ងថវកិ មេធយបយ សភំរៈ បេំរ ដល់

ករចត់ ងំអនុវតេគលនេយបយភូមិ, ឃុមំនសុវតថភិពេនះ ។ 

ទទួលបនែផនករែណនសីំពីករអនុវតេគលនេយបយភូម,ិ ឃុមំនសុវតថភិពេនះ កសួង

ម ៃផទសងឃមឹថ គប់ កសួង ថ ប័ន គណៈបញជ ករឯកភពរដបល គប់ថន ក់ គណបក

នេយបយ អងគករេ ករ ភិបល សងគមសីុវលិ ែផនកឯកជន និង បជពលរដ គប់រូប នឹងចូលរួម

អនុវត និងឧបតថមភគ ំ ទ គប់ែបបយ៉ង មលទធភពែដល ចេធបន េដមបទីទួលបនេជគជ័យ

កនុងករក ងេសចកីសុខ សុវតថិភពជូន បជពលរដេយង ។  

   េធេន ជធនីភំនេពញ, ៃថងទី ១៦   ែខសី  ឆន ២ំ០១០ 

 ឧបនយករដម ន រដម ន កសងួម ៃផទ 

 

                                                                     ស េខង 
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