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 សំុជួយេ ះ្រ យកររេំ ភយកដីធ្លីពីសំ ក់្រកុមហុ៊នឯកជនមួយ ែដលកំពុងប៉ះពល់េលើដី្របជពល
រដ្ឋេនភូមិ លេលើ និងភូមិេកត េ យចប់េផ្តើមេ ះ្រ យេនឆន ំ២០១១ និងឲយបនេនឆន ំ២០១២។ 

 សំុកូនេឈើហូបែផ្ល្រគប់មុខ(ដូង ្វ យ……..)ចំនួន១២ភូមិ េ យកនុងមួយភូមិចំនួន២០០េដើម សូមផ្តល់
ចេន្ល ះពីឆន ំ២០១២-២០១៣។ 

 សំុថន ំចក់ ៉ក់ ំងេគ្រកបីមន់ទ្រជូកទំង១២ភូមិ និងេសនើសំុេពទយសត្វចំនួន១២នក់ ្របចំភូមិមួយភូមិ
មន ក់ េ យមនថន ំ្រគប់្រគន់មួយឆន ំចក់ករពរសត្វ២ដង សូមចប់េផ្តើមពីចុងឆន ំ២០១១េនះតេទ។ 

 សំុដីសមបទនសងគមកិចច េដើមបីផ្តល់ជូន្របជពលរដ្ឋ ៥០្រគួ រ កំពុងរស់េន យគន កនុងភូមិទំង១២ ជ
្របេភទដីែ្រសចំករ និងដីលំេន ្ឋ ន សូមចប់េផ្តើមអនុវត្តពីឆន ំ២០១២ និងឲយបនេនឆន ំ២០១៣។ 

 សំុេ យបញឈប់ករហំុព័ទ្ឋ រេំ ភយកដីែ្រសចំករ និងដីៃ្រពេឈើេនភូមិ លចំនុច លែលងទំហំ 
២០ហិ  ពី ្រកុមហុ៊នឯកជនមួយ សូមអនុវត្តេនឆន ំ២០១២ នឹងបញច ប់ឆន ំ២០១៣។ 

៣.ករ ងសង់ េរៀន ប៉សុ្តិ៍រដ្ឋបល ផទះស្រមប្់រគូ និងវគគបណ្តុ ះប ្ត លកសិកមម 
 សំុ ងសង់ េរៀនចំនួន៤ខនង ែដលមួយខនងមន ២បនទប់ មស្ដង់  េធ្វើពីេបតុង េនេនកនុង ៤ភូមិ 

គឺ ភូមិ លេលើ ភូមិ ំងជិ ភូមិកជូត ភូមិ ង៉ មនសំភរៈ តុ្រគូ តុសិស  ក្ដ េខៀន សូមចប់េផ្តើម ងសង់
េនឆន ំ២០១៣ នឹងបញច ប់ឆន ំ២០១៤។ 

 សំុវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លចំនួន១២ភូមិ កនុងមួយភូមិ១វគគ កនុងមួយឆន ំ សំ ប់្រស្ដី និងជនបេងគ លេយនឌ័រ អំេពើ
ហឹង ្រគួ រ និងចបប់េផ ងៗសូមចប់េផ្តើមេនចុងឆន ំ២០១១េនះតេទ។ 

 សំុបុ៉ស្ដិ៍រដ្ឋបលសន្ដិសុខមួយខនង េធ្វើពីេឈើ្របកសងក័សី ទទឹង ៦ែម៉្រត គុណនឹង ៨ែម៉្រត េនចំនុចភូមិញ៉ង 
សូមឲយបនេនឆន ំ២០១២។ 

 សំុ្រគូបេ្រង នបឋមសិក បែនថមចំនួន ៤៨នក់ កនុងឃំុ េ យកនុងមួយភូមិ ៤នក់ ទំង១២ភូមិ សូមឲយបន
េនចេន្ល ះឆន ំ២០១១-២០១២។ 

 សំុផទះស្រមប់្រគូបេ្រង នចំនួន ១២ខនង ងសង់េនបរេិវណ េរៀនទំង១២ភូមិ ១ខនង ែដលមន
៤បនទប់ មនទទឹង ៨ែម៉្រត គុណនឹង១២ែម៉្រត សូម ងសង់ចប់ពីឆន ំ២០១១ និងបញច ប់ឆន ំ២០១៥។ 

៤.ករែថរក ធនធនធមមជ  
 សំុឲយ ជញ ធរជួយទប់ ក ត់បទេលមើសឧ្រកិដ្ឋកមមៃ្រពេឈើ្រគប់្របេភទ េនកមុងឃំុទំងមូល េ យបនចប់ពី 

២០១១េទ។ 
 សំុ ជញ ធរ្របកសឲយ្របជពលរដ្ឋដឹងមុន ល់ករេបើកទំនប់ ៉រអីគគិសនីយ៉លី ្របេទសេវៀត ម យ៉ង

េ ច ៥ៃថង មុនករេបើកទំនប់េនះេដើមបីឲយ្របជពលរដ្ឋេយើងរស់េន មដងទេន្លេស ន ទប់ទល់នឹង
ភពរងេ្រគះទំងេនះបនសូមចប់េផ្តើមអនុវត្តពីឆន ំ២០១១ តេទ។ 
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៥.ករ ងសងម់ណ្ឌ លសខុភព អណ្តូ ងទឹក និងបងគនអ់នមយ័ 
 សំុ ងសង់មណ្ឌ លសុខភពចំនួន ១ខនង មន៤បនទប់េធ្វើពីេបតុង្របក់េកប ង ទទឹង ៧ែម៉្រត គុណនឹង៩

ែម៉្រត េនភូមិ លេ្រកម ្រពមទំងមន្រគូេពទយ្របចំករចំនួន ៣នក់ ែដលមនជំនញចបស់ ស់ 
និងមនថន ំសងកូវ្រគប់មុខែ្រគស្រមកពយបលចំនួន ១០ មនទទឹង ១ែម៉្រត បេ ្ត យ ២ែម៉្រត សូមចប់
េផ្តើម ងសង់ពីឆន ំ២០១២ និងបញច ប់២០១៣។ 

 សំុជីកអណ្ដូ ងទឹកចំនួន៥ កនុង៥ភូមិ ៖ ភូមិ លេលើភូមិ លេ្រកម ភូមិេកត ភូមិបរខំ ភូមិ ំងេស មន 
ជំេ  ៣០ែម៉្រត ទទឹង ១ែម៉្រត និងចក់េបតុងជំុវញិមត់អណ្ដូ ងចមង យ ៣ែម៉្រត សូមចប់េផ្តើម ងសង់ពីឆន ំ
២០១៣ និងបញច ប់២០១៤។ 

 សំុបងគន់អនម័យចំនួន ១២០ កនុង ១២ភូមិ េ យមួយភូមិចំនួន ១០បងគន់ សិថតកនុង ភូមិេកត ភូមិ ំងេស 
ភូមិ ល ភូមិបរខំ ភូមិ លេលើ ភូមិ លេ្រកម ភូមិ ំងជិក ភូមិចង ភូមិមួយ ភូមិចយ ភូមិែពង ភូមិ ង៉ 
ភូមិ យ ភូមិកចូត ភូមិញ៉ង មនទទឹង ២ែម៉្រត គុណនឹង៣ែម៉្រត េ យកនុងបងគន់នីមួយៗ មន ងទឹក
ចំនួន១ ែដលបង្ហូរទឹកេចញពី ងធំចំនួន១ សូមចប់េផ្តើម ងសង់ពីឆន ំ២០១៣ និងបញច ប់២០១៤។ 

 សំុអណ្ដូ ងសនប់ចំនួន ១២ភូមិ ែដលមួយភូមិចំនួន ២អណ្តូ ង ជំេ  ៤០ែម៉្រត និងចក់េបតុងជំុវញិ ៤ែម៉្រត បួន
្រជុងសូមឲយបនេនចុងឆន ំ២០១៣។ 

 
មុនេពលបពច ប់សិកខ មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំគណបក

នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ 
េ ក េអៀម េអឿន តំ ងគណបក សមរង ុ ី ្របចំេខត្ត មន្រប សន៍ថ«្របជពលរដ្ឋែដលជមច ស់េឆន ត

្រតូវែស្វងយល់េ យបនចបស់ទំងអស់គន  េបើគណបក ខញុំជប់េឆន តជសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុេនទីេនះ ខញុំនឹងេគរព
កិចចសនយេ ះ្រ យេ យបន ៩០ ភគរយ ែដលមច ស់េឆន តបនរកេឃើញ េបើថវកិរមន្រគប់្រគន់ នឹងេ ះ្រ យ
េ យបន ១០០ភគរយ»។ 

េ ក្រសី េសវ យុ៉ន តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ និងជសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុ បនេលើកេទបើងថ« ល់អ្វីៗ
ែដល្របជពលរដ្ឋរកេឃើញមន រៈសំខន់ ស់ចំនួន ៥ ទិភពេនះ ខញុំទទួលយកទំងអស់នូវអ្វីែដលមច ស់េឆន ត
រកេឃើញ»។ 

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

អភិវឌ ន៍នូវមូល ្ឋ ន។ 
២. ផ្តល់ឱកសឱយមច ស់េឆន តចូលរមួ ជែជកពិភក  េដើមបីកំណត់ត្រមូវករ ទិភពកនុងឃំុសងក ត់របស់ខ្លួន។ 
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៣. ត្រមូវករជ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់ ច់្រសយលនឹង្រតូវបនចង្រកងជរបយករណ៍ែដល ចឱយសិកខ
កមងយចងចំេដើមបីចូលរមួ ម នជ្រមុញករអនុវត្តន៍របស់្រកុម្របឹក ឃំុសងក ត់ និងករ ក់បញចូ ល
ត្រមូវករកនុងកមមវធីិនេយបយរបស់គណបក ស្រមប់ករេបះេឆន តឃំុសងក ត់ឆន ំ២០១២។ 

 

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

 

1ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទំនក់ទំនង៖ 
១-េ កប្លងេបឿត(ម្រន្តីែផនកប ្ត ញនិងេវទិក)    
ទូរស័ពទេលខ៖០១២៤៧១៣២៦ 
 

២-អនក្រសីេហងសគុនធ  (ជំនួយករែផនកប ្ត ញនិងេវទិក)   
ទូរស័ពទេលខ៖០១៧៥៨៣៨៦៩ 

 

េបសកមម ៖ េបសកកមមរបស់ខុមែ្រហ្វល គឺជយួបេងកីតបរយិកសគរួជទីេពញចិត្ដ និងមនពត៌មន្រគប់្រគន់ ទី១/េដីមបឱីយមនដំេណីរករេបះេឆន ត
េ យេសរ ីនិងយុត្តធិម៌ មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តសូ៊មតិ េដីមបទីទលួបននូវ្រកបខ័ណចបប់សមរមយ, ករអប់រេំដីមបផី្ដល់ពត៌មនដល់អនកេបះេឆន ត 
អំពីសិទធិ និងសកមមភពចូលរមួសេងកតករណ៍របស់ពកួេគ ែដល ច ងំនូវភពមិន្រប្រកតី ្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ 
និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលីដំេណីរករ េបះេឆន តមយួែដលមិនលំេអៀង និងមិន្របកន់បក ពកួ ទី២/ េដីមបឱីយមនអតថន័យៃន
ដំ ក់កលេ្រកយេពលេបះេឆន ត មរយៈករអប់រ ំ និងេវទិក ធរណៈកនុងេគលបំណងជំរុញេលីកទឹកចិត្ដ្របជពលរដ្ឋឱយចូលរមួកនុងកិចចករ
នេយបយ និងករេធ្វីេសចក្ដសំីេរចនន ករតសូ៊មតិ/បញចុ ះបញចូ លេដីមបឱីយមនករែកទ្រមង់ ដំេណីរករេបះេឆន តែដលបេងកីននូវគណេនយយភព 
(ករទទលួខុស្រតូវ) របស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត ្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឱយមនករ យតៃម្លមយួ
ែដលមិនលំេអៀង និង្របកន់បក ពកួ េទេលីករបំេពញកមមវធីិនេយបយ និងដំេណីរករអនុវត្ដន៍ករងររបស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត។ 
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