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លសកិខ

្រទពីគណៈកម
ចំសិកខ
ែដលេធ្វើេឡើ

មនអនកមនស
សហគមន៍ 
ឃំុ ជញ ធរភូ
។ 
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មួយែខ ្របែវង
១២។ 

មយែខ ្របែវង
មួយែខ ្របែវង

ផទះេលខ ១៣៨ ផ្លូ
Office :  #138,  S
5)  23  884  150  Fa
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េសចក្តី្រប

សេម្លងមច សេ់ឆ
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្របកសព័ត៌
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កេមមត់ េខត
៥៧ នក់ (២

សីុវលិ តំ
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២០១១ រហូតដល់ ឆន ំ ២០១៣។ 

៣-ករ ងសង់ ឃុំ /មេត្តយយ និងេហ ្ឋ រចនេផ ងេទៀត 
 · សំុ ងសង់ ឃំុថីមមួយខនង សថិតកែន្លង ឃំុចស់ កនុងភូមិែ្រស នងខងលិច ងសងឱយ 
ចប់សព្វ្រគប់កនុងឆន ំ២០១៣។ 
 · សំុ ងសង់ មេត្តយយមួយខនង មនបីបនទប់ សថិតេនភូមិស្អំេធើ្តម ចប់េផ្តើម ងសង់ពីឆន ំ២០១២
បពច ប់២០១៣។ 
·  សំុចក់ដី្រគឹះវ ិ រវត្តែ្រស នង ចំនួន៥០០ ន ឱយរចួ ល់េនចុងឆន ំ២០១១េនះ។ 
·  សំុ ងសង់បងគន់អនម័យ ចក់ទឹក ចំនួន្របំ្រគួ រមួយបងគន់ ែដលមនទំហំ៣គុណ និង៤ែម៉្រត 
មនពីបនទប់(បនទប់ទឹក និងបងគន់) ក់មុនកត់ទំហំមួយែម៉្រតចំនួន១៦កង់ទូទំងឃំុចន់មូល សំុឱយេធ្វើរចួ
េនឆន ំ២០១២។ 
៤-វគគបណ្តុ ះប ្ត ល 
·  សំុេបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត លសី្តពី អំេពើហិង កនុង្រគួ រចំនួន០២វគគកនុងមួយឆន ំ ទូទំងឃំុចន់មូល ចប់េផើ្តម
ពីឆន ំ២០១១េនះតេទ។ 
· សំុផ ព្វផ យចបប់ច ចរណ៍ផ្លូវេគក ឱយបនទូលំទូ យ ១២ដង កនុងមួយឆន ំ េន្រគប់ភូមិទូទំងឃំុ ចប់
ពីឆន ំ២០១១េនះតេទ។ 
៥-ករ ្ត  និងជសួជលុ្រប យទឹក និងអណ្តូ ងសនប ់
·  សំុ ្ត  និងជួសជុល្រប យចំនួនពីរែខ  មួយែខ កនុងភូមិចន់មូល្របែវង១៣៦០ែម៉្រត និងមួយែខ េទៀត 
េនភូមិស្អំ ្របែវង៥០០ែម៉្រត ឱយរចួ ល់េនឆន ំ២០១២ខងមុខេនះ។ 
·  សំុជីកអណ្តូ ងសនប់ថីម(ទឹក ្អ ត)កនុងមួយភូមិ ចំនួនបីអណ្តូ ង ទូទំងឃំុ ចប់េផើ្តមពីឆន ំ២០១១េនះតេទ។ 

 
មុនេពលបពច ប់សិកខ  មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ

គណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ េ ក ្របក់ សុគន់ តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ 
និងជ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុ បនមន្រប សន៍ចំេពះត្រមូវករ ទិភពទំង៥ ថ « េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹង
លទធផលៃថងេនះ េយើងខញុំ ឫថន ក់ដឹកនំទំងអស់ សូមេប្តជញ អនុវត្តនូវ ល់ត្រមូវករទំងេនះ ឱយមន្របសិទធិភព
ជងមុន»។ 
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សិកខ េនះ មនេគលបំណង ឱយមច ស់េឆន តេនតំបន់ ច់្រសយលទទួលបន៖  
១. ករយល់ដឹងអំពីសិទធិ តួនទី និងកតព្វកិចចរបស់មច ស់េឆន ត កនុងករែស្វងយល់ពីត្រមូវករជ

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

របស់ខ្លួន។ 
៣. ត្រមូវករជ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់ ច់្រសយល នឹង្រតូវបនចង្រកងជ របយករណ៍ែដល ច

ឱយសិកខ កមងយចងចំេដើមបីចូលរមួ ម ន ជ្រមុញករអនុវត្តន៍របស់្រកុម្របឹក  ឃំុ សងក ត់ និង
ករ ក់បញចូ លត្រមូវករកនុងកមមវធីិនេយបយរបស់គណបក ស្រមប់ករេបះេឆន តឃំុ សងក ត់ ឆន ំ
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
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