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 សំុ ងសង់ផ្លូវពីភូមិ្រតញំង្រក ងំ េទភូមិែសនជ័យ ចមង យ ១០គីឡូែម៉្រត ទទឹង ៨ ែម៉្រត កំពស់ 

១ែម៉្រត សូមចប់េផ្ដើម ងសង់េនឆន ំ ២០១១ និងបញច ប់េនឆន ំ ២០១២។ 

  សំុ ងសង់ផ្លូវពី ភូមិៃ្រពខនុរ េទភូមិែ្រសសមុ្រទ ចមង យ ១៧គីឡូែម៉្រត ទទឹង ៨ែម៉្រត កំពស់ ១ែម៉្រត 

សូមចប់េផ្ដើម ងសង់េនឆន ំ ២០១១ និងបញច ប់េនឆន ំ ២០១២។ 

 សំុ ងសង់ផ្លូវពី ភូមិែ្រសសមុ្រទ េទភូមិេគកវត្ដ ចមង យ ១៦គីឡូែម៉្រត ទទឹង ៨ែម៉្រត កំពស់ 

១,៥០ែម៉្រត និងមន ព នេបតុង ៤កែន្លង មួយកែន្លង បេ ្ដ យ ៣០ ែម៉្រត ទទឹង ៦ែម៉្រត សូមចប់េផ្ដើម

ងសង់េនឆន ំ ២០១១ និងបញច ប់េនឆន ំ ២០១២។ 

 សំុ ងសង់ផ្លូវកនុង ភូមិៃ្រពខនុរ ចមង យ ៤គីឡូែម៉្រត ទទឹង ៦ែម៉្រត កំពស់ ១ែម៉្រត លូ ៣ កែន្លង ពីេដើម

ភូមិដល់ចុងភូមិ សូមចប់េផ្ដើម ងសង់េនឆន ំ ២០១១ និងបញច ប់េនឆន ំ ២០១២។ 

 សំុ ងសង់ផ្លូវពីភូមិវត្ដ េទភូមិែ្រសណូយ ចមង យ ទទឹង ៦ែម៉្រត ១,៥០គីឡូែម៉្រត កំពស់ ១ែម៉្រត 

សូមចប់េផ្ដើម ងសង់េនឆន ំ ២០១១ និងបញច ប់េនឆន ំ ២០១២។ 

 សំុ ងសង់ផ្លូវកនុងភូមិែ្រសេពធិ ចមង យ ៣គីឡូែម៉្រត កំពស់ ១ែម៉្រត ទទឹង ៦ែម៉្រត ចំនួន ២ែខ  ពីេដើម

ភូមិដល់ចុងភូមិ ចប់េផ្ដើមពី ឆន ំ២០១១ បញច ប់េនឆន ំ ២០១២។ 

 សំុ ងសង់ផ្លូវកនុងភូមិែ្រសណូយ ចមង យ ១,២០០ែម៉្រត កំពស់ ១ែម៉្រត ទទឹង ៦ែម៉្រត លូ ២ កែន្លង ពី

េដើមភូមិដល់ចុងភូមិ សូមចប់េផ្ដើម ងសង់េនឆន ំ ២០១១ និងបញច ប់េនឆន ំ ២០១២។ 

៣-ករ ងសងអ់ណ្តូ ងទឹក ្អ ត 
 សំុជីកអណ្ដូ ងទឹក ្អ ត កនុងភូមិចំនួន ១២ េនទូទំងឃំុ ចំនួន ៧៥អណ្ដូ ង  អណ្តូ ងនីមួយៗ មនជំេ  ៨ 

ែម៉្រត ក់លូ ៨កង់ សូមចប់េផ្ដើម ងសង់េនឆន ំ ២០១១ និងបញច ប់េនឆន ំ ២០១២។ 

៤-ករ ងសងប់ងគនអ់នមយ័ 
 សំុជួយ ងសង់បងគន់ ចំនួន ៧០០ ទូទំងឃំុេធ្វើអំពីថម ទទឹង ២ែម៉្រត បេ ្ដ យ ៣ែម៉្រត លូ ៣កង់ ចប់

ពីចុងឆន ំ ២០១១ បពច ប់េនឆន ំ ២០១២។ 

៥- ករេសនីសុំរថយន្តសេ្រងះបនទ ន ់
 សំុផ្ដល់រថយន្ដសេ្រងគ ះបនទ ន់  ស្រមប់ែតដឹកអនកជមងឺមកមណ្ឌ សុខភពឃំុែ្រសណូយ មូយេ្រគ ង ម៉កតូ

យូ  សូមឱយបនេនឆន ំ២០១២។ 
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មុនេពលបពច ប់សិកខ  មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ
គណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ 

េ ក ែឆម េវឿន តំ ងគណបក ្របជជន និងជ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុ បនមន្រប សន៍ថ 
«ខញុំសូម ្វ គមន៍បញ្ហ  និងត្រមូវករែដល្របជពលរដ្ឋសំុ។ ត្រមូវករ ទិភពែដលបងប្អូនបនេលើក នឹង ក់
បញចូ លកនុងែផនករឃំុ។ ខញុំនឹងេធ្វើរបយករណ៍ត្រមូវករនីមួយៗ ែដលអងគសិកខ រកេឃើញ ក់ជូនថន ក់
្រសុក»។  

េ ក េម៉ េវឿង តំ ងគណបក សមរង ុ ី និងជជំទប់ទី២ បនមន្រប សន៍ថ «ខញុំសូម
អរគុណដល់អងគករខុមែ្រហ្វល អងគករៃដគូរ និងសហគមន៍ែដលបនផ្ដល់ឱកសេ យគណបក នេយបយ 
សំែដងមតិេ យ្របជពលរដ្ឋបនយល់្រជបពីកិចចករករងររបស់គណបក នេយបយនីមួយៗ និង្រកុម
្របឹក ឃំុ េហើយខញុំនឹងយកត្រមូវករែដលអងគសិកខ រកេឃើញ ក់កនុងកមមវធីិនេយបយេបះេឆន ត្រកុម 
្របឹក ឃំុខងមុខ ឆន ំ២០១២។ 

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 
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២-អនក្រសី េហង សគុនធ  (ជំនួយករែផនកប ្ត ញ និងេវទិក)   
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 និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឱយមនករ យតៃម្លមយួែដលមិនលំេអៀង និង្របកន់បក ពកួ េទេលីករ
បំេពញកមមវធីិនេយបយ និងដំេណីរករអនុវត្ដន៍ករងររបស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត។ 


