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 សំុេធ្វើផ្លូវថនល់្រកល្រគួស្រកហម ១ ែខ  ្របែវង៥០០០ ែម៉្រត េនឃំុដំបូករងូ ចប់ពីភូមិទឹកថ្ល  
ដល់ភូមិ ពូងចប់ពីែខ ១២ ដល់ែខ ៥ ឆន ំ ២០១៣ េសនើេទ្រកុម្របឹក ឃំុ ្រសុក េខត្ត ។ 

 សំុេធ្វើផ្លូវថនល់្រកល្រគួស្រកហម ១ែខ  ្របែវង ២១០០ ែម៉្រត  ចប់ពីភូមិខ្វ វ ដល់ភូមិដំ ក់ ងំ 
ចប់ពីែខ២ ដល់ ែខ ៣ ឆន ំ ២០១៣ េសនើេទ្រកុម្របឹក ឃំុ ។  

២ - ករេធ្វអីត្តសញញ ណបណ័្ណ  
 សំុេ យពេន្ល នករេធ្វើអត្តសញញ ណប័ណ្ណជូន្របជពលរដ្ឋ កនុងឃំុដំបូងរងូ ទំងមូលចប់ពីែខ ៧ ឆន ំ 

២០១២ េទេសនើសំុេទេមឃំុ បូ៉លីសេខត្ត ។ 

៣ - ករ ងសងម់ណ្ឌ លសខុភព 
 សំុ ងសង់មណ្ឌ លសុខភពមួយកែន្លង ្រពមទំងមនសំភរៈ និង្រគូេពទយ ែដលមនទី ំងសថិត

េនកនុងភូមិទឹកថ្ល  ឃំុដំបូករងូ េ យចប់េផ្តើមក ងពីែខ ៥ ដល់ ែខ៨ ឆន ំ ២០១២េសនើសំុេទឃំុ 
្រសុក មនទីរសុខភិបលេខត្ត ។ 

៤ - ករបញចុ ះតៃម្លទនំិញ 
 សំុបញចុ ះតៃម្លទំនិញេលើទីផ រឱយបន ៣០%  េបើេធៀបេទនឹងតៃម្លទំនិញបចចុបបនន ទូទំងកនុងឃំុដំបូក

រងូ ចប់ពីចុងឆន ំ ២០១១ តេទ។ 
៥ - ករយកលយុេធ្វីអត្តសញញ ណបណ័្ណ េលីសកំណត ់

 សំុេ យលុបបំបត់ករយកលុយស្រមប់េធ្វើអត្តសញញ ណប័ណ្ណពី្របជពលរដ្ឋ េលើសពីករកំណត់
របស់្រកសួងម ៃផទ េ យចប់េផ្តើមអនុវត្តន៍ពីែខ ៧ ឆន ំ២០១១េនះតេទ កនុងឃំុដំបូករងូ េសនើ
សំុេទេមឃំុ និងសមតថកិចចេផ ងែដលមនតួនទី។ 

 
មុនេពលបពច ប់សិកខ  មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ

គណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។  
េ ក មួង វ តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ និងជ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុបនមន្រប សន៍

ថ«ខញុំនឹងទទួលយក នូវសំណូមពររបស់្របជពលរដ្ឋេហើយគណបក របស់ខញុំអត់សនយមុនេទ  ថនឹងេធ្វើេបើេធ្វើ
គឺេធ្វើភ្ល ម េហើយេ កនឹង យករណ៍េទេមបក របស់េ កបន្តេទៀត »។ 

េ ក ណី ភ័ណ្ឌ  តំ ងគណបក សមរង ី និងជជំទប់ទី១្របចំឃំុ «ខញុំនឹងយកេគលករណ៍
ទិភពទំង្របំចំណុចេនះ ក់េទកនុងេគលករណ៍របស់គណបក ខញុំ េ្រពះជត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋ

មច ស់េឆន ត»។ 
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េ ក សិុន ភព តំ ងគណបក នេ ត្តមរណឬទិធ និងជជំទប់ទី២ «ខញុំនិងទទួលយកេទ ក់
កនុងេគលករណ៍របស់គណបក  សំ ប់េបះេឆន ត ណត្តិេ្រកយ និងបញជូ នេទថន ក់េលើ »។  

 
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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