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ចប់សព្វ្រគប់េនឆន ំ២០១២។ 
២- ករជីក្រប យទឹក ករ កល់ ូនិងេធ្វីទំនបទ់ឹក 
- សំុ្រប យទឹកចំនួន០៣កែន្លង េនភូមិចំនួន០២ គឺេនភូមិខ ច់ជីរស់ចំនួន០២កែន្លង ទី១ ្របែវង
៣០០០ែម៉្រត ជំេ ១,៥ ែម៉្រត បត២ ែម៉្រត មត់េលើ៥ ែម៉្រត ចប់ពី អូរេអងដល់អូរេផទ លខងតបូងសទឹងែសន 
េនឆន ំ២០១២តេទ ។ ទី២្របែវង៣០០ ែម៉្រត បត២ ែម៉្រត មត់េលើ៥ ែម៉្រត ជំេ ១,៥ ែម៉្រត ខងេជើង
សទឹងែសន ចប់ពីអន្លង់ឡ េងៀមដល់បឹងបត់ៃដ ចប់េផ្តើមឆន ំ២០១១ បញច ប់េនឆន ំ២០១២។ ទី៣ ០១កែន្លង 
្របែវង៥០០០ ែម៉្រត ជំេ ៣,៥ ែម៉្រត ទទឹង៤ ែម៉្រត និងសំុលូកត់ ្រប យចំនួន ១៥កង់ មុខកត់០,៤ ែម៉្រត 
សំ ប់បង្ហូរទឹក បញចូ លែ្រសចំនួន០៣កែន្លង េន្រតង់ចំនុច ផ្លូវលំកំពង់េគេ្រកមមុខផទះេឈម ះ ែម៉ន 
សុវ ្ណ ៉  ចប់េផ្តើមឆន ំ២០១១ បញច ប់េនឆន ំ២០១២។ 
- សំុលូចំនួន ២៥កង់ មុខកត់១ ែម៉្រត សំ ប់ ក់្រតង់ចំនុចផ្លូវមុខផទះេឈម ះ ជី ថន រហូតដល់ផទះ

ង េព និង ក់េនេ្រកយផទះ រ ី េសឿ េនេ្រកយផទះ ជ ឡុង េនេ្រកយផទះ ៉ ន េហឿន ចប់េផ្តើមឆន ំ
២០១១ បញច ប់េនឆន ំ២០១២។ 
- សំុទំនប់បេងៀ្ហរទឹកចំនួន០១កែន្លង េធ្វើពីេបតុងបេចចកេទស មស្តង់ ធនធនទឹក ចប់ពីអូរទូច

ត់ដល់តំបន់បឹងេរៀល ចប់េផ្តើម ងសង់ឆន ំ២០១១ បញច ប់េនឆន ំ២០១២។ 

 

៣- ករ ងសង់ េរៀន 
- សំុ ងសង់ េរៀន អនុវទិយល័យ ០១ខនង មន ៥បនទប់ េធ្វើអំពីថម្របក់េកប ង និងសំុ្រគូបេ្រង ន 
ចំនួន១០នក់ ្រសី០៥នក់ ែដលមនទីលំេនកនុងភូមិកំពង់េគេលើ    ចប់េផ្តើម ងសង់ឆន ំ២០១១ បញច ប់
េនឆន ំ២០១២។ 
៤-ករ ងសង់ ព ន 
- សំុ ងសង់ ព នេបតុងចំនួន០៥កែន្លង ទី១ ្របែវង២៥ ែម៉្រត ទទឹង៦ ែម៉្រត ឆ្លងកត់អូរ ឌុច កនុងភូមិ

កំពង់េគេលើ។ ទី២ ្របែវង៥០ ែម៉្រត ទទឹង៦ ែម៉្រត  ឆ្លងកត់អូរេ  ភូមិបូពឹង។ ទី៣ ្របែវង៨០ ែម៉្រត 
ទទឹង៩ែម៉្រត ឆ្លងកត់ពីភូមិកំពង់េគេលើេទតំបន់្រពះែសនង។ ទី៤ ្របែវង១០ ែម៉្រត ទទឹង៤ ែម៉្រត 
កំពស់៤,៥ ែម៉្រត ឆ្លងកត់អូរ្រពំ។ ទី៥ ្របែវង៨ ែម៉្រត ទទឹង៤ ែម៉្រត កំពស់៤,៥ ែម៉្រត ឆ្លងកត់អូរឧ៏ន 
ចប់េផ្តើម ងសង់ឆន ំ២០១១ បញច ប់េនឆន ំ២០១២។

៥- ករ ងសងប់ងគនអ់នមយ័ 
- សំុបងគន់អនម័យចំនួន ៩០០បងគន់ សំ ប់្របជពលរដ្ឋចំនួន ០៣ភូមិ គឺេនភូមិបូពឹងចំនួន ១៦០បងគន់ 

េនភូមិកំពង់េគេលើចំនួន២៩០បងគន់ េនភូមិកំពង់េគេ្រកមចំនួន ២០០បងគន់ និងភូមិេកះ្រគបបយ
ចំនួន២៥០បងគន់ ចប់េផ្តើម ងសង់ េនឆន ំ២០១១ បញច ប់េនឆន ំ២០១២ ។ 
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មុនេពលបពច ប់សិកខ  មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ

គណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ 
េ ក ងំ េយឿន តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ និងជ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុ  បនមន

ចំ ប់ រមមណ៏េលើត្រមូវករទំង៥េនះ និងបនេលើកសរេសើដល់បងប្អូន្របជពលរដ្ឋ ៊ នបេញចញមតិ បន 
្រគប់ៗគន  េហើយជងេនះេទេទៀតេ កបនេប្តជញ ចិត្តថខិតខំបំេពញនូវកង្វះខតរបស់បងប្អូន្របជពលរដ្ឋ 
ែស្វងរកមច ស់ជំនួយជួយបំេពញ ។ មួយវញិេទៀតនឹង ក់តំរវូករេនះចូលកនុងកមមវធីិវនិិេយគឃំុ និងេលើកេពល
្របជំុខងមុខេនះ។ 

េ ក   សឹុម េសើន     តំ ងគណបក សមរង ុ  ី និងជជំទប់ទី២ បនេធ្វើករចំ ប់ រមមណ៏ 
េលើត្រមូវករ ទិភពទំង៥ ខងេលើេ យសនយថរមួសហករជមួយ្រកុម្របឹក ឃំុ េលើកកនុងែផនករ 
អភិវឌ ន៏ឃំុ េដើមបីេ ះ្រ យនូវតំរវូកររបស់បងប្អូន្របជពលរដ្ឋ។ េនកនុងឪកសេនះែដរ េ កបនេឆ្លើយ
តបេទនឹងតំរវូករែដលបនេលើកេឡើង កនុងសិកខ មួយចំនុច គឺឃំុបនទទួលមូលនីធិជំនួយពីអងគករ  
ករី ស ងសង់ផ្លូវលំមួយែខ រេនភូមិកំពង់េគេលើ ចំនួន០១ែខ  ្របែវង១៥០០ែម៉្រត កំពស់១ ែម៉្រត ទទឹង៦ 
ែម៉្រត កំពស់២,៥ ែម៉្រត បត១២ ែម៉្រត តំបន់អូរេ  និង ងសង់ទំនប់បេង្ហ រទឹកចំនួន០១ ែដលនឹងចប់េផ្តើម

ងសង់េនឆន ំ២០១២ខងមុខេនះ ។ 
 

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 
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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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