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 េសនើសំុផ្លូវលំកនុងភូមិេគគ ព ន ៤ែខ ពីចុង ភូមិខងេកើត េទខងលិចភូមិ២ែខ  និងពីែខ េទៀតពី
ខងេជើងភូមិ េទខងតបូងភូមិ្របែវង ២០០០ែម៉្រត បត ៨ែម៉្រត ខនង ៧ែម៉្រត កំពស់ ០.៥ែម៉្រត 
េ យ្រកល្រគួស្រកហម ចប់ពីឆន ំ២០១២ និងបញច ប់េនឆន ំ២០១៣។ 

 េសនើសំុផ្លូវលំថមី១ែខ  ្រកល្រគួស្រកហមកនុង ភូមិេគគ ព ន ្របែវង ៦០០០ែម៉្រត បត ១០ែម៉្រត 
ខនង ៧ែម៉្រត កំពស់ ០.៥ែម៉្រត និង ព ន២កែន្លង េ យ ព ននីមួយៗមន្របែវង ២០ែម៉្រត កំពស់ 
០.៨ែម៉្រត ទទឹង ៥ែម៉្រត និង ក់លូ ៣កែន្លង មុខកត់១ែម៉្រត េ យមួយកែន្លងមនលូ ៥កង់ 
ចប់េផ្តើមពីឆន ំ២០១២ បញច ប់េនឆន ំ២០១។ 

២.ករ ងសងប់ងគន ់និងអណ្តូ ងសនប់
 សំុបងគន់អនម័យទូទំងឃំុ្រក ំង ចំនួន២០០ បងគន់ កនុង១ភូមិ ២៥បងគន់ សូមចប់េផ្តើមអនុវត្តពី

ឆន ំ២០១២ និងបញច ប់េនឆន ំ២០១៣។ 
 សំុអណ្តូ ងសនប់ទូទំងឃំុ ចំនួន ៤៨អណ្តូ ង កនុង១ភូមិ ៦អណ្តូ ង សូមចប់េផ្តើមអនុវត្តពីឆន ំ២០១២

និងឲយបន្រតឹមឆន ំ២០១៣។ 
៣.ករ ងសងទ់ំនបទ់ឹក 

 សំុ ងសង់ទំនប់ទឹកេនភូមិេគកធនង់្របែវង ៨០ែម៉្រត កំពស់ ២.៥ែម៉្រត បត ១២ែម៉្រត ខនង 
៨ែម៉្រត សូមចប់េផ្តើម ងសង់ពីឆន ំ២០១២ និងបញច ប់ករ ងសង់្រតឹមឆន ំ២០១៣ ។ 

 សំុ ងសង់ទំនប់ទឹកេនភូមិរលំែវង េ្របើ្របស់បន ៥ភូមិ មនភូមិេគគ ព ន ភូមិខន  ភូមិេគល 
និងភូមិឈូក ែដលមន្របែវង ១៥០ែម៉្រត កំពស់ ៨ែម៉្រត បត ១២ែម៉្រត ខនងេលើ ៨ែម៉្រត សូម
ចប់េផ្តើម ងសង់ពីឆន ំ២០១២ និងបញច ប់ករ ងសង់ឆន ំ២០១៣ ។ 

៤.ករេសនីសុំវគគបណ្តុ ះប ្ត ល 
 សំុេបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសេធ្វើជីកំបុ៉ស និងជីអីអឹមទូទំងឃំុ្រក ំង ៣វគគ កនុង១ឆន ំ 

សូមចប់េផ្តើមពីឆន ំ២០១២ ខងមុខេនះតេទ។ 
 សំុវគគបណ្តុ ះប ្ត លអប់រជំំងឺ្រគុនឈម កនុង១ឆន ំ១៦វគគ ទូទំងឃំុ្រក ំង ចប់ពីឆន ំសូមចប់

េផ្តើមពីឆន ំ ២០១២ និងឲយបន្រគប់ភូមិទូទំងឃំុ ្រតឹមឆន ំ២០១៣ ។ 
 សំុវគគបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសកសិកមម ( ំ្រសូវ និងដំ ំេផ ងៗ) កនុង១ឆន ំ ៣វគគ ទូទំងឃំុ

្រក ំង សូមចប់េផ្តើមពីឆន ំ ២០១២ និងឲយបន្រគប់ភូមិទូទំងឃំុ ្រតឹមឆន ំ២០១៣ ។ 
 សំុវគគផ ព្វផ យេលើចបប់អំេពើហឹង កនុង្រគួ រ ចបប់រេំ ភេសពសនថវៈ ចបប់ទប់ ក ត់ ករជួញ

ដូរមនុស  សូមចប់េផ្តើមពីឆន ំ២០១២ ខងមុខេនះតេទ។ 
៥.សន្តិសខុ និងស ្ត បធ់ន ប ់

 សំុសំេលៀកបំពក់្របជករពរចំនួន ៦០កំេប្ល ស្រមប់្របជករពរភូមិ ្រគប់ភូមិទូទំងឃំុ 



សូមឲយបនចប់ឆន ំ ២០១២ខងមុខេនះតេទ។ 
 
មុនេពលបពច ប់សិកខ មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ

គណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ 
េ ក េផ េផើ តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ និងជ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុ បនមន ្រប សន៍ថ   

«ត្រមូវករែដលបងប្អូន្របជពលរដ្ឋៃថងេនះមួយចំនូនមនកនុងែផនកររចួេហើយដូេចនះេយើងនឹងខំ្របឹងែ្របងេដើមបី 
ឲយបនកន់ែត្របេសើរែថមេទៀត»។ 

េ ក វនិ េបៀន តំ ងគណបក ហ្វ៊ុនសិុនបិុច និងជជំទប់ទី២ មន្រប សន៍ថ «ខញុំនិងខិតខំ្របឹង
ែ្របងេធ្វើករបន្តេទៃថងមុខេទៀតជមួយៃដគូរកនុងរ ្ឋ ភិបល បុ៉ែន្តខញុំមិនមនករសនយអ្វីជមួយបងប្អូនថជួយ
បនឬមិនបនេនះេទ»។ 

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

ភពកនុងករអភិវឌ ន៍នូវមូល ្ឋ ន។ 
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 លត្រមូវករកនុង កមមវធីិនេយបយរបស់គណបក 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) 
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