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២ - ករ ងសង់ េរៀន 

o សំុ េរៀនបឋមសិក  ១ខនង មន ៦បនចប់់ ងសង់ មស្តង់  សំ ប់៥ភូមិ គឺភូមិេលើឃួន 
ភូមិ្រជុង ភូមិេទៀន ភូមិប៉អរ ភូមិេលើហ័ន្ដ ងសង់េនចំនុចភូមិប៉អរ  និង ងសង់បនចប់ 
ទឹកចំនួន ១០បនចប់ ទឹក១ និងបងគន់១ សំ ប់្របុស និង្រសី ច់េ យែទបក ងសង់ពីេបតុង  
និងបំពក់សំភរៈ សិក មនតុ េកអី ក្ត េខៀន តុ្រគូ សូមឱយចប់េផ្តើមអនុវត្តន៍េនឆន ំ២០១២ និង
បញច ប់ឆន ំ២០១៣ ។ 

o សំុអំពូលេភ្លើងសូែទប ៦េ្រគ ង ែដលមួយេ្រគ ងមនអំពូល ២ េនភូមិប៉អរ ភូមិ្រជុង ភូមិេលើឃួន 
សំ ប់សិស េរៀន អកខរកមមេនេពលយប់ សំុឱយបនេនចុងឆន ំ២០១១។ 

៣ - ករ ងសងប់ងគនអ់នមយ័ 
o សំុ ងសង់បងគន់អនម័យចំនួន៥០ ែដលមន ងទឹក១ េនកនុងបងគន់១ េធ្វើពីេបតុង ទំហំ២ែម៉្រត 

គុណនឹង៣ែម៉្រត កនុងមួយភូមិចំនួន ១០បងគន់ ស្រមប់ ៥ភូមិ គឺ ភូមិប៉អរ ភូមិ្រជុង ភូមិេលើឃួន 
ភូមិេទៀង ភូមិេលើហ័ន្ដ ងសង់ឱយរចួ ល់េនឆន ំ២០១៣។ 

៤ - ករេសនីសុំកនូេឈី និង្រគូេពទយសត្វ 
o សំុកូនេឈើហូបែផ្ល( វម៉វ ធូេរន៉ ដូង ច យ)ចំនួន ១០០០េដើម សំ ប់១ភូមិ ទំងអស់ ៩ភូមិ សរបុ 

៩០០០េដើម េ យបនឆន ំ២០១២។  
o សំុ្រគូេពទយសត្វេ យបនមន ក់សំ ប់មួយភូមិ ្របចំករ និងមនថន ំករពរ្រគប់្របេភទេនេពល 

សត្វឈឺ សំុឱយបនេនចុងឆន ំ២០១១។ 

៥ - ករជីកអណ្ដូ ងទឹក ្អ ត 
o សំុអណ្ដូ ងទឹកខួងចំនួន១៨ សំ ប់៩ភូមិ េហើយមួយភូមិចំនួន២អណ្ដូ ង ែដលមនជេ្រម៥៣ែម៉្រត 

េ យបំពក់មូ៉ទ័រ និងម៉សីុនេភ្លើងចំនួន១េ្រគ ង សំ ប់មួយអណ្ដូ ងែដល ច អូសមូ៉ទ័របន ឱយ
បនេនចុងឆន ំ២០១១។ 

 
មុនេពលបពច ប់សិកខ  មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ

គណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។  
 
េ ក រចំ េភើន តំ ងគណបក សមរង ី និងជជំទប់ទី២ មនបន្រប សន៍ផ្ត ំេផញើថ«សំុេ យ

្របជពលរដ្ឋេយើងទំងអស់ែដលជមច ស់េឆន ត កត់្រ ទុកនូវអ្វីែដលេយើងបនរកេឃើញេនេពលសិកខ
េនះ េដើមបីជ្រមុញេ យមនករអភិវឌ ន៍ទំងអស់គន  មិនថគណបក េនះឬ គណបក េនះេទបើយ »។ 
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េ ក ក្ល ស េទៀន តំ ងគណបក ហ្វ៊ុនសិុនបិុច  បនមន្រប សន៍ថ «្របជពលរដ្ឋទំងអស់គន
េឃើញ្រ ប់េហើយ ចបប់្របជធិបេតយយ យក ្រស្ដជធំពលរដ្ឋែដលជមច ស់េឆន ត ៊ នេ្រជើសេរ ើស ទិភព
របស់ខ្លួន េ យអនកតំ ងេធ្វើ ម និងមនករផ្ល ស់ប្ដូរ ចូលរមួឃ្ល ំេមើល ម ន ល់ករងអភិវឌឈន៍ទំង
អស់របស់អនកតំ ងរបស់ខ្លួន។» 
 

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 

 

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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