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 សំុេពទយឆមប្រសី្របចំភូមិគងធំ ១នក់ ្រពមទំងមនថន ំ្រគប់្រគន់ និងបរកិខ េពទយ្រគប់្រគន់ សូម
ឲយបន្រតឹមឆន ំ២០១២ ។ 

៣.ករ ងស់ង់ េរៀន ្របជុំភមូិ និងបែនថម្រគូ
 សំុ េរៀនមួយខនង មន ៣បនទប់ ស្រមប់ភូមិគងយុ េធ្វើពីេបតុង ្របកេកប ង និងសំភរៈ

្រគប់្រគន់ (តុ្រគូ តុសិស  ក្ដ េខៀន េនកនុងបនទប់នីមួយៗសូមចប់េផ្តើមអនុវត្ត ងសង់ពីឆន ំ
២០១៣ និងឲយរចួ ល់្រតឹមឆន ំ ២០១៤។ 

 សំុ ្របជំុរមួភូមិ ម្របៃពណីចំនួន ២ខនង េធ្វើអំពីេឈើ មនទំហំ ១០ែម៉្រត គុណនឹង ៨ែម៉្រត 
្របក់សងក័សី េនភូមិគងធំ និងភូមិគងយុ ភូមិ្រកលក្ដ  សូមឲយបនយ៉ងយូរ្រតឹមែខតុ  ឆន ំ
២០១២។ 

 សំុ្រគូបេ្រង នបឋមសិក ចំនួន ២នក់ ្រសី១ ្របុស១ ស្រមប់ថន ក់ទី១ និងថន ក់ទី២ េនភូមិប៉អរ 
សូមឲយបន្រតឹមឆន ំ២០១២។ 

៤.ករ ងស់ងផ់្លូវ 
 សំុផ្លូវថមី្រកល្រគួស្រកហម មួយែខ ្របែវង ២៥គីទបូែម៉្រត ទទឹង ៦ែម៉្រត ពីភូមិគងធំ េទ ភូមិគងយុ 

និង ក់លូ ២កែន្លង េនចំណុចអូរែហ្វក និងអូរយល់ ែដលលូនីមួយៗមន មុខកត់ ១ែម៉្រត 
ក្រមស់ ១តឹក សូមចប់េផ្តើមអនុវត្ត ងសង់ពីឆន ំ២០១៤ និងឲយរចួ ល់្រតឹមឆន ំ ២០១៥។ 

 សំុជួសជុលផ្លូវ្រកល្រកួស្រកហមចស់មួយែខ  ពីភូមិគងធំ េទភូមិប៉អរ ្របែវង ៤គីទបូែម៉្រត 
ទទឹង ៦ែម៉្រត និង ក់លូចំនួន ៤កែន្លង េនចំណុច អូរេហ្វក់ អូរអប អូរក ្ដ ល ភូមិគងធំ អូរចុង
ភូមិគងធំ េ យលូនីមួយៗមន មុខកត់ ១ែម៉្រត ក្រមស់មួយតឹក សូមចប់េផ្តើមជួសជុលពីឆន ំ
២០១២ និងឲយរចួ ល់្រតឹមឆន ំ២០១៣។ 

 សំុជួសជុលផ្លូវចស់មួយែខ  ្របែវង ៣គីទបូែម៉្រត ទទឹង ៦ែម៉្រតពី ភូមិគងយុ េទផ្លូវជតិេលខ៧៨
និង ក់លូ ៤កែន្លង ទី១ ្រតង់ចំណុច អូរ្រតល់ ទី២ អូរែក្លល ទី៣ អូរក ្ដ ល ភូមិគងយុ ទី៤ 
អូរភញ ក់ លូនីមួយៗមនមុខកត់ ១ែម៉្រត ក្រមស់ ១តឹក សូមចប់េផ្តើមជួសជុលពី ឆន ំ២០១២ និង
ឲយរចួ ល់្រតឹមឆន ំ២០១៣។ 

 សំុផ្លូវថមី្រកល្រគួស្រកហមមួយែខ ពី ភូមិប្លង់ េទ ភូមិយ៉ទុង ្របែវង ៨គីទបូែម៉្រត មន ទទឹង ៦
ែម៉្រត និង ក់លូចំនួន ២កែន្លង ទី១េនចំណុច ល  ទី២េនចំនុច អូរ  មុខកត់លូ 
មួយែម៉្រត ក្រមស់ ២តឹក សូម ឲយបន្រតឹមែខ៧ ឆន ំ២០១២ ។ 

 សំុផ្លូវថមីមួយែខ ្រកល្រគួស្រកហមពីភូមិគងធំ េទភូមិ្របិល ឃំុបរខំ ្របែវង ១៥គីទបូែម៉្រត ទទឹង 
៥ែម៉្រត ៥ែម៉្រត និង ព ន ២កែន្លង ព នទី១េនចំណុច អូរេក្វស បេ ្ដ យ្របែវង ១០ែម៉្រត ទទឹង 
៥ែម៉្រត និង ព នមួយកែន្លងេទៀត េនចំណុចអូរយី ្របែវង ១០ែម៉្រត ទទឹង ៥ែម៉្រត េធ្វើអំពីេឈើ 



 3 

 

សូមឲយបនយ៉ងយូ្រតឹម ែខ៧ ឆន ំ២០១២។ 

៥.ករេសនីសុំេ ះ្រ យទំនសដ់ីធ្លី
 សំុេ យមនករេ ះ្រ យ្រពំ្របទល់ដីរ ងភូមិ្រពិល និងភូមិគងយុ េ យភូមិគងយុ សំុែចក

្រតឹមពក់ក ្ដ លអូរយី រ ងឃំុបេត និងឃំុបរខំ ែដនដី្រគប្រគងរដ្ឋបល េ យបនេនឆន ំ
២០១២ ែខ១២។ 

 សំុេ យតុ កជួយេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីរ ងអនកភូមិគងយុ និងអនក្រសី គត-កុលណី េលើដី
ទំនស់ មនទំហំ ៥០០ហិ  សូមឲយបនយ៉ងយូរ្រតឹមែខ២ ឆន ំ២០១២ ។ 

 សំុឲយមនករទប់ ក ត់ករលក់ដីៃ្រពេនឃំុប៉េត ចប់អនុវត្ដន៍ឲយបនពីែខសី  ២០១១ តេទ ។ 

 
មុនេពលបពច ប់សិកខ មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ

គណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ 
េ ក េសវ ញ៉ង តំ ងគណបក សមរង ី និងជ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុ បនមន្រប សន៍ថ 

«្របជពលរដ្ឋែដលជមច ស់េឆន ត្រតូវែស្វងយល់បនចបស់ទំងអស់គន ពីត្រមូវករ េហើយខញុំសនយថ នឹងេធ្វើឲយ
បន »។ 

េ ក ពុយ សរ តំ ងគណបក ្របជជន និងជជំទប់ទី២ បនមន្រប សន៍ថ «អ្វីៗែដល្របជ
ពលរដ្ឋរកេឃើញមន រៈសំខន់ ស់... ចំនួន៥ ទិភពេនះ ខញុំនិងទទួលយកទំងអស់នូវអ្វីែដលមច ស់
េឆន តរកេឃើញសនយថ េធ្វើេ យបនេដើមបីកត់បនថយភព្រកី្រក និងទទួលបនភពរកីចំេរ ើន េនកនុងឃំុ
េយើង»។ 

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

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

២-អនក្រសីេហងសគុនធ  (ជំនួយករែផនកប ្ត ញនិងេវទិក  /ទូរស័ពទេលខ៖០១៧៥៨៣៨៦៩) 

េ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 យតៃម្លេលីដំេណីរករ េបះេឆន 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 និងដំេណីរករអនុវត្ដន៍ ករងររបស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត។ 
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