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២ - ករសុំ្រគូបេ្រង ន និងករ ងសង់ េរៀន 
- សំុ្រគូបែនថមចំនួន ៣នក់ ចប់ពីថន ក់ទី៣-ថន ក់ទី៥ េន បឋមសិក កែទបង ឃំុកែទបង ឲយបន

្រតឹមែខតុ  ឆន ំ២០១១ ។   
- សំុ្រគូបេ្រង នចំនួន ៣នក់ ពីថន ក់ទី១-៣ េនភូមិ យ៉ស់េលើ និង ងសង់ គរ ន ក់េនរបស់្រគូ

បេ្រង នចំនួនមួយខនង ចំនួន៣បនទប់ ្រពមទំងមនបនទប់ទឹក១ និងបងគន់ចំនួន១ មនទទឹង ២ែម៉្រតគុណ 
៤ែម៉្រត េធ្វើពីេបតុង ្របក់ស័ងកសី  សំុឲយបនេនចុងឆន ំ២០១១។  

- សំុ្រគូបេ្រង នចំនួន ៦នក់ េនភូមិក ំងេកត ៣នក់ ចំនួន ៣នក់េទៀត និងភូមិកែទបងេ្រកម
មនជំនញចបស់ ស់ ពីថន ក់ទី១-៣ សំុឲយបនេនឆន ំ២០១២។  

- សំុ ងសង់ េរៀន ១ខនង មន ៤បនទប់ េធ្វើពីេបតុង្របក់េកប ង មស្តង់  េនភូមិក ងេកត
និងមនសំភរៈ តុ្រគូ ក្ត េខៀន តុសិស  មនថត ក់េសៀវេភ េកអីសិស អងគុយសិក  និងទូ ក់
ឯក រចំនួន១ កនុងមួយបនទប់ចំនួន ១ទូ ែដលទូមនកំពស់ ១,៨០ ែម៉្រត ទទឹង១,៥០ ែម៉្រត សំុចប់
េផ្តើមអនុវត្តពីឆន ំ២០០១២ និងបញច ប់ឆន ំ២០១៣។

៣ - ករ ងសងប់៉សុ្តិ៍សខុភព និងម៉សុីនេ ្លង 
- សំុបុ៉ស្ដិ៍សុខភពចំនួន ៤ កនុង ៤ភូមិ ភូមិកែឡងែ្រស ភូមិកែឡងេលើ ភូមិ យ៉ស់ ភូមិក ងេកត 

េ យបុ៉ស្ដិ៍ស្រមប់ ១ភូមិ ែដលមនបេ ្ដ យ ៧ែម៉្រត ទទឹង ៦ែម៉្រត េធ្វើពីេបតុង មនបនទប់ចំនួន ២ 
មួយស្រមប់អនកជំងឺធ្លងទេន្ល ឬស្រមលកូន និងមួយេទៀតស្រមប់្រគូេពទយ ក់សំភរៈ ថន ំសងកូវ  ្រពម
ទំងមន្រគូេពទយ្របចំករ ែដលមនជំនញចបស់ ស់ សំុចប់េផ្តើម ងសង់េន ឆន ំ២០១២និង
បញច ប់ឆន ំ២០១៣។ 

៤ - ករ ងសង ់ជសូជលុផ្លូវ និង ឃុំ 
- សំុផ្លូវលំមួយែខ ្រកល្រគួស្រកហម្របែវង ៦០ែម៉្រត ទទឹង ៥ែម៉្រត ពីចុងភូមិកែឡង (េ កែឡង

ែ្រស) ដល់េដើមភូមិ សូមចប់េផ្តើមក ងេនឆន ំ២០១២ និងបញច ប់ឆន ំ២០១៣។ 
- សំុ ព នថមី ២កែន្លង ទី១ េនអូរចទបយ្របែវង ៣០ែម៉្រត ទទឹង ៨ែម៉្រត ទី២ េនអូរ ម៉យ ្របែវង

២៥ែម៉្រត ទទឹង ៨ែម៉្រត េធ្វើពីេបតុង សូមចប់េផ្តើមក ងេនឆន ំ២០១២ និងបញច ប់ឆន ំ២០១៣។  
- សំុជួសជុលផ្លូវចស់មួយែខ ្របែវង ៨គីទបូែម៉្រត ទទឹង ៨ែម៉្រតពីភូមិ យ៉ស់ ដល់ភូមិក ងេកត 

្រកល្រគួស្រកហម និង ក់លូចំនួន ៤កែន្លង េ យលូនីមួយៗ មនមុខកត់ ១,២ែម៉្រត  េដើមបីរេំ ះ
ទឹកេចញពីផ្លូវកំុឲយដក់ែដលប ្ដ លេ យខូចផ្លូវ សូមចប់េផ្តើមក ងេនឆន ំ២០១២ និងបញច ប់ឆន ំ
២០១៣។ 

- សំុ ងសង់ ឃំុមួយខនង មស្ដង់ ្រកសួងម ៃផទ ្រពមទំងមនសំភរៈ តុ េកអី ក្ដ េខៀន
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ចំនួន១ សំ ប់បិទ្របកសព័ត៌មនេផ ងៗ ងសង់េនចំនុច ឃំុចស់េនភូមិកែទបងែ្រស 
សូមចប់េផ្តើមក ងេនឆន ំ២០១២ និងបញច ប់ឆន ំ២០១៣។ 

- សំុជួសជុលផ្លូវ្រកល្រគួស្រកហម មួយែខ ្របែវង ៧០០០ែម៉្រត ពីេជើងភនំផ្ល ង េទ យ៉ស់េលើ សូមឲយ
បនេនឆន ំ២០១២។ 

៥ - ករ ងសងប់នគនអ់នមយ័ អណ្តូ ងសនប ់និងធងុចេ្រមះទឹក និងករបេងកីតសហគមន ៍
ជនជ េដីមភគ ច 
- សំុបងគន់អនម័យចំនួន២ ែដលមន បនទប់្របុស-្រសី ច់េ យែទបកពីគន   ែដលបនទប់នីមួយៗមន ង

ទឹក១ េនកនុងបងគន់១ េធ្វើពីេបតុង បនគន់១ មនទំហំ ២ែម៉្រត គុណ ៤ែម៉្រត សថិតេនបរេិវណ េរៀន 
ភូមិកែទបងេ្រកម សូមចប់េផ្តើមក ងេនឆន ំ២០១២ និងបញច ប់ឆន ំ២០១៣។ 

- សំុបងគន់អនម័យចំនួន៤ េន មបុ៉ស្ដិ៍សុខភពចំនួន៤ ភូមិកែឡងែ្រស ភូមិកែឡងេលើ ភូមិ យ៉ស់ 
ភូមិក ងេកត េធ្វើពីេបតុង្របក់ស័ងកសីមនបេ ្ដ យ ៤ែម៉្រត ទទឹង ២ែម៉្រត និងមន ងទឹកចំនួន១ 
កនុងមួយបងគន់ សូមចប់េផ្តើមក ងេនឆន ំ២០១២ និងបញច ប់ឆន ំ២០១៣។ 

- សំុអណ្ដូ ងសនប់ចំនួន១ េនបរេិវណ េរៀនកែទបងេ្រកម មនជំេ  ៦០ែម៉្រត សូមចប់េផ្តើមក ង
េនឆន ំ២០១២ និងបញច ប់ឆន ំ២០១៣។ 

- សំុអណ្ដូ ងសនប់ចំនួន ១ េ យអណ្តូ ងេនះមនជេ្រម៦០ែម៉្រត មុខកត់ ១តឹកកន្លះ ។ និងបងគន់អនម័យ
ចំនួន១ ទទឹង ២ែម៉្រត គុណ ៤ែម៉្រត មន ងទឹកចំនួន១ េនកនុងបងគន់ និងកូន ងទឹកសំ ប់បេនទ របង់
ចំនួន១ មនទទឹង ៣តឹក គុណ ៥តឹក បងគន់េធ្វើពីេបតុង ្របក់សងគី សថិតកនុងបរេិវណ ឃំុ ែដលបំរងុ
នឹងេធ្វើថមី សូមចប់េផ្តើមក ងេនឆន ំ២០១២ និងបញច ប់ឆន ំ២០១៣។ 

- សំុធុងចេ្រមះទឹក ្អ ត ម្រគួ រ មួយ្រគួ រចំនួន ១ ធុង ចំនួន ១៥០្រគួ រ ចំនួន៣ភូមិ ភូមិ
យ៉ស់េលើ ភូមិ យ៉ស់េ្រកយ និងភូមិក ងេកត សូមឲយបនេនឆន ំ២០១២។ 

- សំុបេងកើតលកខ័ន្ដិកៈសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច និងមនករចុះបញច ីទទួល គ ល់ជផ្លូវករពីរ ្ឋ ភិ
បល សំ ប់ភូមិ យ៉ស ភូមិកែទបង ភូមិក ងេកត សូមអនុវត្តេនែខមិថុនឆន ំ២០១២។ 
 
មុនេពលបពច ប់សិកខ  មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ

គណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ 
េ ក េជ ណូ  តំ ងគណបក សមរង ី និងជជំទប់ទី២្របចំឃំុកែឡង  បនមនមតិផ្ត ំេផញើថ «សំុ

េ យ្របជពលរដ្ឋេយើងទំងអស់ែដលជមច ស់េឆន ត កត់្រ ទុកនូវអ្វីែដលេយើងបនរកេឃើញេនេពលសិកខ
េនះ និងជំរញុេ យមនករអភិវឌ ន៍ទំងអស់គន  មិនថគណបក េនះឬ គណបក េនះេទបើយ»។ 
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េ ក ទបំង ខំង  តំ ងគណបក ហ្វ៊ុនសិុនបិុច្របចំឃំុកែឡង  បនមនមតិចប់ រមមណ៍ថ  
 “្របេទសេយើង្របកន់ចបប់្របជធិបេតយយ យក ្រស្ដែដលជមច ស់េឆន តជធំ ដូេចនះ្របជ ្រស្តមនសិទិធ 
កំណត់នូវត្រមូវករផទ ល់ខ្លួន និងចូលរមួ ម នឃ្ល ំេមើល ករអនុវត្តន៍របស់តំ ង»។  

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 

2ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទំនក់ទំនង ៖ 
១-េ ក ប្លង េបឿត (ម្រន្តីែផនកប ្ត ញ និងេវទិក)    
ទូរស័ពទេលខ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-អនក្រសី េហង សគុនធ  (ជំនួយករែផនកប ្ត ញ និងេវទិក)   
ទូរស័ពទេលខ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩ 

េបសកមម ៖ េបសកកមមរបស់ខុមែ្រហ្វល គឺជួយបេងកីតបរយិកសគួរជទីេពញចិត្ដ នងិមនពត៌មន្រគប់្រគន់ ទី១/េដមីបឱីយមនដេំណីរករេបះេឆន ត
េ យេសរ ី នងិយុត្តធិម៌ មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តសូ៊មតិ េដីមបទីទួលបននូវ្រកបខ័ណចបប់សមរមយ, ករអប់រេំដមីបផី្ដល់ពត៌មនដល់អនកេបះេឆន ត 
អំពីសិទធិ និងសកមមភពចូលរមួសេងកតករណ៍របស់ពួកេគ ែដល ច ងំនូវភពមិន្រប្រកតី ្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និង
ឆប់រហ័ស េដីមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលីដំេណីរករេបះេឆន តមួយែដលមិនលំេអៀង និងមិន្របកន់បក ពួក ទី២/ េដមីបឱីយមនអតថន័យៃនដំ ក់
កលេ្រកយេពលេបះេឆន ត មរយៈករអប់រ ំ និងេវទិក ធរណៈកនុងេគលបំណងជំរុញេលីកទឹកចតិ្ដ្របជពលរដ្ឋឱយចូលរមួកនុងកិចចករនេយបយ 
និងករេធ្វីេសចក្ដសំីេរចនន ករតសូ៊មតិ/បញចុ ះបញចូ លេដីមបឱីយមនករែកទ្រមង់ ដេំណីរករេបះេឆន តែដលបេងកីននូវគណេនយយភព (ករទទួលខុស
្រតូវ) របស់ម្រន្ដជីប់េឆន ត ្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ នងិឆប់រហ័ស េដមីបី ចឱយមនករ យតៃម្លមួយែដលមិនលំេអៀង 
និង្របកន់បក ពួក េទេលីករបំេពញកមមវធិនីេយបយ និងដំេណីរករអនុវត្ដន៍ករងររបស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត។ 
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