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- ែខ ទី៧ េនភូមិខន ច ពីចំណុចផទះ ំងផុន ដល់ ផទះអិនឡំុ ្របែវង ៥០០ែម៉្រត េ្របើលូ ២កែន្លង កនុង
មួយកែន្លងេ្របើលូ ៥កង់។ 

- ែខ ទី៨ េនភូមិខន ច ពីចំណុច ផទះភួងេឈឿន ដល់ ផទះ យ៉ន ្របែវង ២០០ែម៉្រត 

- ែខ ទី៩ េនភូមិេ ន ត ពីចំណុចទំនប់េ ន ត េទភូមិខងតបូង ្របែវង ៣០០ែម៉្រត េ្របើលូមួយកែន្លង 
៥កង់ និង ព នមួយកែន្លងេធ្វើអំពីេឈើែដលមនបេ ្ដ យ២០ែម៉្រតគុណទទឹង៥ែម៉្រត។ 

២.ករ ងសងអ់ណ្ដូ ងទឹក 
 សំុអណ្ដូ ងទឹកចំនួន ១៩អណ្ដូ ង ្របេភទអណ្ដូ ងសនប់ និងអណ្ដូ ងេ  សូមចប់េផ្តើម ងសង់ ពីឆន ំ

២០១២ និងឲយបនរចួ ល់្រតឹមឆន ំ២០១៣។ 
- ចំណុចទី១ េនភូមិ្រចេ ល ចំនួន៣ ក់េនកបលភូមិ ចំនុចផទះេហឿងកុសល ១ ក ្ដ លភូមិ

ចំនុចផទទះធីនី ១ និងចំនុចមុខវត្ដ ១អណ្តូ ង។ 
- ចំណុចទី២ េនភូមិ ្វ យ្រជុំចំនួន ៤ ្រតង់ចំនុចកបលភូមិ ១ខងលិចភូមិ ១ បុណយ ១ និង

ក ្ដ លភូមិ ១។ 
- ចំណុចភូមិមនជ័យចំនួន ៥ ្រតង់ចុងភូមិ១ ខងតបូង១ ខងេជើងភូមិ១ ក ្ដ លភូមិ១ និងចុង

ខងេកើតភូមិ១។ 
- ចំណុចភូមិថមីចំនួន៣ ្រតង់ផទះ ក់ហីុម១ ផទះថ្ល ងគីនី១ និងផទះ នសំេបឿន១។ 
- ចំណុចភូមិខន ចចំនួន៤ ្រតង់ផទះឌី ១ ផទះ ៉ង១ ផទះៃវ១ និងខងេកើតែកងរបងផទះមីន ១។ 
 សំុជួសជុលអណ្ដូ ងទឹកេនភូមិថមីចំនួន២ េនចំណុចផទះអ៊ន ក់១ និងផទះហួនឃ ១អណ្តូ ង សូម

ចប់េផ្តើម ងសង់ពីឆន ំ២០១២ និងឲយបនរចួ ល់្រតឹមឆន ំ២០១៣។

៣.ករ ងសងប់ងគនអ់នមយ័ 
 សំុបងគន់អនម័យស្រមប់្របជពលរដ្ឋេនឃំុថមីទំងអស់កនុងមួយ្រគួ រ១បងគន់េសមើសរបុ ២.០៧១ 

បងគន់ ្រពមទំងសំុបងគន់ ធរណៈចំនួន ៤ ស្រមប់ភូមិមនជ័យ េនចំណុច បុណយ១ ភូមិ
េ ន ត េនចំណុច បុណយ១ ភូមិខន ច េនចំណុច បុណយ១ និងភូមិ ្វ យ្រជុំេនចំណុច

បុណយ១ សូមចប់េផ្តើម ងសង់ពីឆន ំ ២០១២ និងឲយបនរចួ ល់្រតឹមឆន ំ ២០១៣។   

 ៤.ករ ងសង់ េរៀន 
 សំុក ង បឋមសិក ចំនួន០២ខនង សំ ប់ភូមិេប្អ រ១ខនង មន៥បនទប់ េធ្វើអំពីថមនិង ្រគូ

បេ្រង នចំនួន ០៥នក់។ 
 សំុក ង បឋមសិក ចំនួន មួយខនង មន០៥បនទប់សំ ប់ភូមិមនជ័យ េធ្វើអំពីថម និងសំុ្រគូ

បេ្រង នចំនួន០២នក់។ 



 សំុបែនថម្រគូបេ្រង នអនុវទិយល័យ េនឃំុថមីចំនួន ០២នក់។ 
 សំុ ងសង់អេន្ដ សិក ្ឋ នសំ ប់សិស កនុងឃំុថមីចំនួន០១ខនង ០២ជន់ មន១២បនទប់ េធ្វើអំពីថម។ 

សូមចប់េផ្តើមអនុវត្តពីឆន ំ២០១២ និងឲយបនជ ថ ពរ្រតឹមឆន ំ២០១៣។ 

៥.ករ ងសងប់៉សុ្ដិ៏សខុភព       
 សំុ ងសង់បុ៉ស្ដិ៍សុខភព០១ខនង េនភូមិេប្អ រឃំុថមី ែដលមនទំហំ ០៩ែម៉្រតគុណនឹង៥ែម៉្រត  

្រពមទំងមនបុគគលិកេពទយ ចំនួន០៥នក់ សូមចប់េផ្តើមក ងពីឆន ំ២០១២ និងបញច ប់្រតឹមឆន ំ
២០១៣។  

 
មុនេពលបពច ប់សិកខ មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ

គណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ 
េ ក មំុ ខំ តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ និងជ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុ បនមន្រប សន៍ថ« 

ស្រមប់ផ្លូវលំមនេ្រចើនែខ  ែត ទិភពែដលេយើងកំពុងគិត គឺផ្លូវេមជចំបង បនទ ប់មកេទើបេ ះ្រ យផ្លូវ
កត់ទទឹង រឯីអណ្តូ ងទឹកេយើងបនេ ះ្រ យ្របមណ ៦០% េហើយែតឧបសគគេន្រតង់តំរវូករខ្លះខួងដីមិន
េចញទឹក(គម ន្របភពទឹក) ឯអណ្តួ ងខ្លះ េទៀតផ្តល់ឲយេហើយែត្រតូវខូចេទវញិ េ យ រខ្វះករែថទំចំេពះ
បងគន់អនម័យេយើងេ ះ្រ យបន ែតស្រមប់្របជជន្រកី្រកគម នលទធភពបុ៉េ ្ណ ះ ទំងេនះស្រមប់ែផន
ករឆន ំ ២០១២»។ 

េ ក អុ៊ល វន៉ តំ ងគណបក សមរង ី និងជជំទប់ទី២ឃំុ បនចូលរមួមតិថ«ករអនុវត្តករងរ 
្រតូវដឹកនំឲយ្រសបេទ មេគលករណ៍ចបប់ េទះជមនេគលនេយបយកេផ ងគន ក៏េ យ»។  

េ ក នួន េបឿន តំ ងគណបក នេ ត្តមរណឬទធិ និងជជំទប់ទី១ឃំុ បនចូលរមួបង្ហ ញពី
ចំ ប់ រមមណ៍ថ «ចំេពះតំរវូករ ទិភពទំង ៥ ែដលបងប្អូនបនេលើកេឡើង ែតេ កបញជ ក់ថបចចុបបនន 
ខញុំចង់ឲយបងប្អូនចប់ រមមណ៍េទេលើករអភិវឌ ន៍កសិកមមឲយបនេ្រចើន ជពិេសស េទេលើែផនកបេចចកេទសកនុង
ករេធ្វើកសិកមម្រគួ រេទើបជំរញុឲយបងប្អូនឈនេទរកភពរកីចំេរ ើនែតករេលើកេឡើងៃថងេនះពំុមនេទ»។   

សិកខ េនះមនេគលបំណងឱយមច ស់េឆន តេនតំបន់ ច់្រសយលទទួលបន៖ 
១. ករយល់ដឹងអំពីសិទធិតួនទី និងកតព្វកិចចយល់ពីត្រមូវករជ ទិភពកនុងករអភិវឌ ន៍

នូវមូល ្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 

1ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទំនក់ទំនង៖ 
១-េ ក ប្លង េបឿត (ម្រន្តីែផនកប ្ត ញនិងេវទិក) 
ទូរស័ពទេលខ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

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

េបសកមម ៖ េបសកកមមរបស់ខុមែ្រហ្វល គឺជយួបេងកីតបរយិកសគរួជទីេពញចិត្ដ និងមនពត៌មន្រគប់្រគន់ ទី១/េដីមបឱីយមនដំេណីរករ
េបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តធិម៌ មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តសូ៊មតិ េដីមបទីទលួបននូវ្រកបខ័ណចបប់សមរមយ, ករអប់រេំដីមបផី្ដល់ពត៌
មនដល់អនកេបះេឆន 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 និងដំេណីរករអនុវត្ដន៍ករងររបស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត។ 
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