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 សំុេធ្វើផ្លូវលំថមី១ែខ ្របែវង ៣០០០ែម៉្រត និង ក់លូចំនួន៧កង់ មុខកត់ ៦តឹក ្របែវង ១ែម៉្រត េនចំនុច ៧ ទី
កែន្លងេផ ងៗគន កនុងភូមិ្រប ទបី ចប់េផ្ដើមពីឆន ំ២០១១ បញច ប់េនឆន ំ២០១៣។ 

 សំុជួសជុល ព នេបតុងមួយែខ ្របែវង ៣០ែម៉្រត ទទឹង ៤ែម៉្រត េនចំនុចភូមិយយេទព ែដល្របជពលរដ្ឋ 
៥ភូមិ ចេ្របើ្របស់ ៖ ភូមិ ម៉ ភូមិេបង ភូមិយយេទព ភូមិទំនប់ថមី ភូមិរង ុ ី ចប់េផ្តើម ងសង់ពី ឆន ំ២០១១ 
ឲយរចួ ល់េនឆន ំ២០១២។ 

២. ករ ងសងទ់ំនប ់្រសះទឹក និងទ្វ រទឹក
 ទំនប់បេង្ហ រទឹកថមីមួយែខ ្របែវង ៣០ែម៉្រត ទទឹង ៥ែម៉្រត កំពស់ ២.៥ែម៉្រត េនចំនុចភូមិ ម៉ គឺចប់េផ្តើម 

២០១១ ឲយេហើយេនឆន ំ២០១២។ 
 សំុ្រសះទឹកថមីមួយែដលមនទំហំ ៤០ែម៉្រត បេ ្ត យ ៥០ែម៉្រត ជំេ  ៣.៥ែម៉្រត េនភូមិេគកកី សូមឲយេហើយ

េនចុងឆន ំ២០១១។ 
 សំុទំនប់បេង្ហ រទឹកមួយែខ មន្របែវង ៣២៥០ែម៉្រត កំពស់១ែម៉្រត េធ្វើពីមុខកត់១២ែម៉្រត ចំនួន៣ចំនុច េផ ង

គន  ចំនុច៖ ព នទី១  ព នទី២ និងទី៣ ព នទី៣ េនចំនុចភូមិ ម៉ ែដល ចឲយ្របជពលរដ្ឋ ៧ភូមិ៖ ភូមិេបង 
ភូមិយយេទព ភូមិ ម៉ ភូមិរង ុ ី ភូមិេពធិ៍ចស់ ភូមិេពធិ៍ថមី និងភូមិទំនប់ថមី េ្របើ្របស់ទឹកេធ្វើែ្រស និងចំករបន 
សូមចប់េផ្តើមពីឆន ំ២០១២ និងបញច ប់េនឆន ំ២០១៣។ 

 សំុទ្វ របិទេបើកទឹកសំ ប់លូចស់ចំនួន ៣កែន្លង ែដលមន្រ ប់ លូទី១ ទ្វ របិទេបើកទឹក្របែវង ៤ែម៉្រត លូទី២ 
និងលូទី៣ ទ្វ របិទេបើកទឹក្របែវង ២ែម៉្រត េនចំនុចេគកចស់ សូមឲយរចួ ល់េនឆន ំ២០១៣។ 

 សំុជួសជុលទំនប់ចស់ចំនួន២ែខ  ទំនប់ទី១ ្របែវង៦២០ែម៉្រត េនចំនុចភូមិទំនប់ចស់ និងទំនប់ទី២្របែវង 
៣៥០ែម៉្រត កនុងភូមិកំបុ៉ល សូមឲយរចួ ល់ឆន ំ២០១៣។ 

៣.ករ ងសងប់ងគនអ់នមយ័ និងប៉សុ្តិ៍សខុភព
 សំុបងគន់អនម័យចំនួន ៣០បងគន់ កនុងមួយភូមិ ្រគប់ភូមិទូទំងឃំុេបង សូមចប់េផ្តើម ងសង់ពីឆន ំ ២០១២ និង

បញច ប់េនឆន ំ ២០១៣។ 
 សំុ ងសង់បុ៉ស្តិ៍សុខភព មស្តង់ រ្រកសួងសុខភិបល ចំនួនមួយ េនទី ំងេពធិ៍រទិធី សូមចប់េផ្តើម ង

សង់ពីឆន ំ២០១២ និងបញច ប់េនឆន ំ២០១៣។ 
៤.ករបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសកសិកមម
 សំុវគគបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសអំពីករែថរក ៃ្រពេឈើសហគមន៍ចំនួន៦វគគ កនុង១ឆន ំ ទូទំងឃំុេបង សូមចប់

ពី ឆន ំ២០១១ ឲយចប់េនឆន ំ ២០១៥។ 

 សំុវគគបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសកសិកមមេធ្វើជីកំបុ៉ស និងជីអីុអឹម ៣វគគកនុង១ឆន ំ ទូទំងឃំុេបង សូមចប់េផ្តើម 
ពីឆន ំ ២០១១ និងបញច ប់េន ឆន ំ២០១២។ 
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៥.សន្តិសខុស ្ត បធ់ន ប ់
 សំុសំេលៀកបំពក់្របជករពរចំនួន ១០កំេប្ល ស្រមប់ ១០នក់ កនុងមួយភូមិ ទូទំងឃំុេបង សូមឲយបនេនឆន ំ

២០១១។ 

មុនេពលបពច ប់សិកខ  មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំគណបក
នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ 

េ ក ឆង រនុ តំ ងគណបក ្របជជន និងជជំទប់ទី១ ្របចំឃំុេបង បនមន្រប សន៍ថ «គណបក
ខញុំមិនអួតេទកនុងករេឃសនទក់ទងករសនយ គឺមិនចង់ ៊ នកិចចសនយ ក៏បុ៉ែន្តេបើេធ្វើគឺេធ្វើែតម្តង ករសនយគឺទក់ទង 
នឹង្របជពលរដ្ឋែដរេបើ្របជពលរដ្ឋ ៊ នគំ្រទ េយើងនឹងេប្តជញ ជួយគត់ មលទធភពែដលេយើងមន»។  

េ ក ទឹម បុ៉ក តំ ងគណបក ហ៊្វុនសិុនបិុច និងជជំទប់ទី២ បនមន្រប សន៍ថ «ខញុំមិនសនយេនះេទ  
គឺ មលទធភពែដលមន»។ 

េ ក េលឿន តឹក តំ ងគណបក សមរង ុ  ីបនមន្រប សន៍ថ« េ កមិន ៊ នសនយេទ េ្រពះេយើងដឹង
េហើយពីតួនទី ករទទួលខុស្រតូវរបស់អនកនេយបយ និងតួនទីរបស់អនកដឹកនំ្របេទសនីមួយៗ គឺមនតួនទី ភរកិចច 
និងកតព្វកិចច ទទួលខុស្រតូវកនុងរដ្ឋេនះ »។ 

សិកខ េនះ មនេគលបំណង ឱយមច ស់េឆន តេនតំបន់ ច់្រសយលទទួលបន៖  
១. ករយល់ដឹងអំពីសិទធិ តួនទី និងកតព្វកិចចរបស់មច ស់េឆន ត កនុងករែស្វងយល់ពីត្រមូវករជ ទិភពកនុង

ករអភិវឌ ន៍នូវមូល ្ឋ ន។ 
២. ផ្តល់ឱកសឱយមច ស់េឆន តចូលរមួ ជែជកពិភក  េដើមបីកំណត់ត្រមូវករ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់របស់ខ្លួន។ 
៣. ត្រមូវករជ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់ ច់្រសយល នឹង្រតូវបនចង្រកងជ របយករណ៍ែដល ចឱយ

សិកខ កមងយចងចំេដើមបីចូលរមួ ម ន ជ្រមុញករអនុវត្តន៍របស់្រកុម្របឹក  ឃំុ សងក ត់ និងករ ក់
បញចូ 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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