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- ទី៤ ពីភូមិេពធិមិត្ត េទទល់នឹងភូមិទួលែស្លង មន្របែវងសរបុចំនួន ២២៥០ ែម៉្រត។ 

- ទី៥ ពីវត្តទួលែស្លង សថិតកនុងភូមិទួលែស្លង េទដល់ទួល ចន់ សថិតកនុងចុងភូមិទួលែស្លង មន 

្របែវងសរបុចំនួន ២១០០ែម៉្រត ។ 

- ទី៦ ពីភូមិពមេទលលិច េទទល់នឹងចុងភូមិឃ្ល ំងលិច មន្របែវងសរបុចំនួន ២៨០០ែម៉្រត ។ 

- ទី៧ ពី ភូមិពមេទលេកើត េទទល់នឹងចុងភូមិឃ្ល ំងេកើត មន្របែវងសរបុចំនួន ៣០០០ែម៉្រត ។ 

- ទី៨ ពីផ រែ្រពកខន ច សថិតកនុងភូមិឃ្ល ងំេកើត េទទល់នឹងទួលឫស ីកី សថិតកនុងភូមិេពធិ៍បន មន

្របែវងសរបុចំនួន ២០០០ែម៉្រត ។ េ យចប់េផ្តើមេធ្វើពីេដើមែខកកក  ឆន ំ២០១១ ឱយរចួេ្រសចជ

ថ ពរ េនចុងឆន ំ២០១២ ។ 

 េសនើសំុព្រងីកផ្លូវចប់ពីវត្តទួលែស្លងេទដល់ ្រពំ្របទល់ឃំុកំពង់កុង ែដលមនទទឹង៦ែម៉្រត និង
បេ ្ត យ ១៣ គីឡូែម៉្រត េ យចប់េផ្តើមេធ្វើពីេដើមែខកកក  ឆន ំ២០១១ ដល់ចុងឆន ំ២០១២ ។  

 
២- ករ ងសងម់ណ្ឌ លសខុភព 

 េសនើសំុ ងសង់មណ្ឌ លសុខភពមួយខនងែដលសថិតេនកនុងវត្តទួលែស្លង សូមឱយមន្រគូេពទយ

ជំនញេន្របចំករជេរៀង ល់ៃថងេ យចប់េផ្តើម ងសង់ ពីេដើមែខកកក  ឆន ំ២០១១ ឱយរចួជ

ថ ពរេនេដើមែខកកក  ឆន ំ២០១២។ 

៣-ករេន ទខសុចបប ់
 េសនើសំុឱយលុបបំបត់ករឆក់្រតីឱយបន ទូទំងឃំុេលើកែដក េ យចប់េផ្តើមអនុវត្តពីេដើមែខកកក  ឆន ំ

២០១១ រហូតដល់េដើមែខសី  ឆន ំ២០១១ រហូតតេទ សូមឱយេ ក្របធន្រកុម្របឹក ឃំុជួយ

សំរលួ និងេ ះ្រ យ ។ 

៤-ករកតប់នថយឡតូេ៍ន ទ 
 េសនើសំុឱយកត់បនថយឡូត៍េន ទេលខ ៥.៦.៧ េដើមបីព្រងីកៃផទបឹងរបស់្របជពលរដ្ឋឱយងយ្រសួល 

្របកបរបរេន ទ េ យចប់េផ្តើមេធ្វើពីចុងែខមិថុន ឆន ំ២០១១ ឱយសំេរចជ ថ ពរ េនេដើមែខតុ  

ឆន ំ២០១១។ 
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៥-ករទប់ ក តេ់កមងទំេនីង 

 េសនើសំុឱយ ជញ ធរមូល ្ឋ នបេងកើនករយកចិត្តទុក ក់កនុងករទប់ ក ត់េកមងទំេនើងទូទំងឃំុេលើក

ែដក ែដលបងកកររខំន និងអសន្តិសុខដល់្របជពលរដ្ឋកនុងឃំុ កនុងេពលមនពិធីេផ ងៗ សូមចប់ 

េផ្តើមអនុវត្តន៍ពីចុងែខមិថុន ឆន ំ២០១១ េនះឱយបនរហូតតេទ សូមឱយេ ក្របធន្រកុម្របឹក ជួយ 

េ ះ្រ យ។ 

 
មុនេពលបពច ប់សិកខ  មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ

គណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ េ ក សុខ គឹម ង តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ 
និងជ្របធន្រកុម្របឹក ្របចំឃំុេលើកែដក បនមន្រប សន៏ថ « ល់បញ្ហ ទំងអស់េនះខញុំនឹងយក
បញចូ លេទកនុងកិចចជំុែផនករ្របចំឆន ំជំ នទី១ េនឃំុេនៃថងទី២០ និងៃថងទី២២ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១ និង
សកមមភពជំ នទី២ ែដលមនករ្របជំុេនឃំុ េនៃថងទី២៥.២៦ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១ េ យេនកនុងៃថងេនះ
គណៈកមមករក ងែផនករ និងថវកិឃំុ នឹងចុះេធ្វើករពិនិតយេន មភូមិនីមួយៗ ែដលមនបញ្ហ ែដលបន
េលើកេឡើងកនុងៃថងេនះ ជចំែណកមួយ និងចំែណកមួយេទៀតសំុឱយបងប្អូនចូលរមួេនៃថងទី២៥.២៦ ែខមិថុន 
ឆន ំ២០១១ េនះផង េហើយចំណុចេលខ ១ ២ ចទញយកថវកិរបស់្រកុម្របឹក ឃំុ េដើមបីយកេទេធ្វើករ
អភិវឌ ន៍បន និង ចមនវធិនករណ៍េ ះ្រ យបន បុ៉ែន្តចំេពះបញ្ហ ទី ៤ ជបញ្ហ ធំមិន ចឱយ្រតឹម
ែតថន ក់ឃំុសំេរចចិត្តបនេឡើយ ករសំេរចកត់ែដនឡូត៌េន ទបន ឬមិនបនេនះ ? ទល់ែតមនអនុ្រកឹតយ 
កនុងនមខញុំជ្របធន្រកុម្របឹក សូមបញជ ក់ជូនថ េយើងនឹងបញជូ លបញ្ហ េនះេនកនុងរបយករណ៍ េដើមបី ក់
ជូនេទ្រកសួងមនសមតថកិចច េដើមបីឱយគត់បន្រជប»។ 

េ ក ជ ផ តំ ងគណបក សម រង ុ ី និងជជំទប់ទី២ ្របចំឃំុេលើកែដក បនមន្រប សន៍ថ
«បងប្អូនេសនើ ខងខញុំក៏ឯកភពយ៉ងខ្ល ំង ែតលទធភពរបស់ខញុំមិន ចេធ្វើបន េ យខញុំមិនមនកន់អំ ចដូេចនះ
ខញុំមិន ចេធ្វើបនេទ ្របសិនេបើេយើងកន់អំ ចេយើង ចេធ្វើបន ដូេចនះេរឿងេនះខញុំសូមបញជ ក់ជូនបងប្អូន
ឱយ្រជប» ។ 

 
សិកខ េនះមនេគលបំណងឱយមច ស់េឆន តេនតំបន់ ច់្រសយលទទួលបន៖ 
១. ករយល់ដឹងអំពីសិទធិតួនទី និងកតព្វកិចចរបស់មច ស់េឆន តកនុងករែស្វងយល់ពីត្រមូវករជ ទិ

ភពកនុងករអភិវឌ ន៍នូវមូល ្ឋ ន។ 
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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 លត្រមូវករកនុងកមមវធីិនេយបយរបស់គណបក ស្រមប់ករេបះេឆន តឃំុសងក ត់ឆន ំ
២០១២។ 

 

សិកខ េនះក៏បនទទួលករឧបតថមភមូលនិធិពីសហភពអឺរបុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA  
និង  Forum Syd 
1ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទំនក់ទំនង៖ 

១-េ កប្លងេបឿត(ម្រន្តីែផនកប ្ត ញនិងេវទិក)    
ទូរស័ពទេលខ៖០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-អនក្រសីេហងសគុនធ  (ជំនួយករែផនកប ្ត ញនិងេវទិក)   
ទូរស័ពទេលខ៖០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩ 
 

េបសកមម ៖ េបសកកមមរបស់ខុមែ្រហ្វល គឺជយួបេងកីតបរយិកសគរួជទីេពញចិត្ដ និងមនពត៌មន្រគប់្រគន់ ទី១/េដីមបឱីយមនដំេណីរករ
េបះេឆន តេ យេសរ ី និងយុត្តធិម៌ មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តសូ៊មតិ េដីមបទីទលួបននូវ្រកបខ័ណចបប់សមរមយ, ករអប់រេំដីមបផី្ដល់
ពត៌មនដល់អនកេបះេឆន ត អំពីសិទធិ និងសកមមភពចូលរមួសេងកតករណ៍របស់ពកួេគ ែដល ច ងំនូវភពមិន្រប្រកតី ្រពមទងំផ្ដល់នូវ
របយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលីដំេណីរករេបះេឆន 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 និងឆប់រហ័សេដីមបី ចឱយមនករ យតៃម្លមយួែដលមិនលំេអៀង និង្របកន់បក ពកួ េទេលីករ
បំេពញកមមវធីិនេយបយ និងដំេណីរករអនុវត្ដន៍ ករងររបស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត។ 

                                                      
1 No 019 


