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៣-ករ ងសង ់និងជសួជលុផ្លវួ  
- សំុជួសជុលផ្លូវ្រកល្រគួស្រកហម េនភូមិសង្វ ត ្របែវង ៣០០ែម៉្រត ទទឹង ៥ែម៉្រត និង

កំពស់១‚៥ែម៉្រត េ យ ក់លូចំនួន ០២ កែន្លង ែដលមួយកែន្លងេ្របើលូអស់ ១៧ កង់។ 
- សំុ ងសង់ផ្លូវថមីេនភូមិអន្លង់ជួរ ្របែវង ១០០០ ែម៉្រត ទទឹង ៥ ែម៉្រត កំពស់ ១‚៥ ែម៉្រត ក់លូ

កនុងមួយកែន្លង ចំនួន ០៥ កង់ េ យចប់េផ្តើម ងសង់េនឆន ំ ២០១២។ 
- សំុជួសជុលផ្លូវ្រកល្រគួស្រកហម េនភូមិបុស ធំ តំបន់អូរ ន យ្របែវង៦០០ែម៉្រត ទទឹង៦ែម៉្រត 

កំពស់១‚៥ែម៉្រត និងជួសជុលផ្លូវចស់ េ យ្រកល្រគួស្រកហម េនបនទ យទ ន ្របែវង 
១០០០ែម៉្រត ទទឹង ៦ែម៉្រត កំពស់១‚៥ែម៉្រត ឱយបនចប់សព្វ្រគប់្រតឹមឆន ំ ២០១៣។ 

៤-អណ្តូ ងទឹក 
- សំុផ្តល់អណ្តូ ងទឹក ្អ តេ យបន្រគប់ភូមិកនុងឃំុ្រកយ េ យមួយភូមិៗ្រតូវករចំនួន ១០

អណ្តូ ង មស្តង់ បេចចកេទសរបស់អងគករទស នៈពិភពេ ក េ យចប់េផ្តើមេនឆន ំ២០១២
តេទ។ 

- សំុផ្តល់អណ្តូ ងទឹកជីក ក់លូចំនួន១០៧អណ្តូ ង េនកនុងភូមិចំនួន០៤ គឺមន ភូមិសង្វ ត ចំនួន 

៣២អណ្តូ ង ភូមិបុស ធំចំនួន ០៥អណ្តូ ង ភូមិ្រកយេជើង ចំនួន ៦០អណ្តូ ង និងភូមិអន្លង់ជួរចំនួន 

១០អណ្តូ ង េ យចប់េផ្តើមេនឆន ំ២០១២។ 

៥- ករផ្តលដី់សមបទន 
- សំុផ្តល់ដីសមបទនដល់្របជពលរដ្ឋកនុងភូមិអន្លង់ជួរចំនួន ៥០ ហិច  និងផ្តល់ដីសមបទនដល់

្របជពលរដ្ឋេនភូមិ្រកយេជើង និងភូមិ្រកយតបូងចំនួន ១៩៥០ ហិច  ឱយបនេនឆន ំ២០១២។ 

 
មុនេពលបពច ប់សិកខ  មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ

គណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។  
េ ក ថុក វន តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ និងជ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុ មន្រប សន៍ថ

«បនទ ប់ពីសិកខ េនះ កនុងនមខញុំជ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុ ខញុំនឹង ក់បញចូ លត្រមូវករទំងេនះេទកនុងកមមវធីិ
វនិិេយគឃំុ ន ណ្ណត្តិេ្រកយ និងយកត្រមូវកេរនះេទេធ្វើករ្របជំុជមួយ្រកុម្របឹក ឃំុ  មយ៉ងវញិេទៀតឃំុ
នឹងេធ្វើជរបយកណ៏ ក់ជូនថន ក់ដឹកនំខងេលើេដើមបីជួយបំេពញនូវតំរវូកររបស់បងប្អូន្របជពលរដ្ឋ»។ 

អនក្រសី គំុ ធឹង តំ ងគណបក ហ្វ៊នុសិុនបិុច  បនមន្រប សន៍ថ »ខញុំ នឹងខិតខំសហករជមួយ
្រកុម្របឹក ឃំុ េដើមបី ក់បញចូ លត្រមូវករ ទិភពទំងេនះ េទកនុងឃំុ្រកយ េធ្វើយ៉ង ជួយបំេពញនូវកង្វះ
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ខតរបស់បងប្អូន្របជពលរដ្ឋ មួយវញិេទៀត ខញុំនឹងយកត្រមវូករ ទិភពេនះេទ ក់កនុងកមមវធីិនេយបយ
របស់គណបក របស់ខញុំ»។ 

េ ក ជន ជំ តំ ងគណបក សមរង ី មន្រប សន៍ថ «ខញុំសូមេប្តជញ ចិត្តថ នឹងយកត្រមូវករ
ទិភពទំង ៥ េនះ េធ្វើជរបយករណ៏ ក់ជូន េមដឹកនំគណបក របស់ខញុំេដើមបេធ្វើករពិចរ ក់តំរវូករ

េនះចូលកនុងកមមវធីិនេយបយរបស់គណបក »។ 
 

សិកខ េនះ មនេគលបំណងឱយមច 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 នជ្រមុញករអនុវត្តន៍របស់្រកុម្របឹក  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

                                                      
1 No 012 


