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២.ករេ ះ្រ យទំនសដ់ីធ្លី 
 សំុជួយេ ះ្រ យដីធ្លី ជដីកសិកមម ែដលពក់ព័នធនឹង្រកុមហុ៊នធំៗ ដូចជ ្រកុមហុ៊ន្រកុងបុ៊ក 

្រកុមហុ៊ន្រទីភព ្រកុមហុ៊ន នម៉រឌី កនុងឃំុ ែវងេលើទំងមូល ឲយបនរចួ ល់មុនឆន ំ២០១៣។ 
 សំុ ជរ ្ឋ ភិបល ជួយទប់ ក ត់ករលក់ទិញដីៃ្រព ស្រមប់េធ្វើ ជីវកមម ែដលេធ្វើឲយប៉ះពល់ដល់

ៃ្រពចំករវលិជំុ និងៃ្រពអភិរក  កនុងឃំុ ែវងេលើទំងមូលសូមឲយបនមុនឆន ំ២០១៣។ 
 សំុទមទរដីែ្រស ដីចំករ សហគមន៍េនភូមិចន់ ទំហំ ១០០ហិក  េនចំនុច អូរជឺល ែដល 

្រកុមហុ៊ន្រកុងបុ៊ក ឈូសយក សូមឲយបនមកវញិមុនែខមីន ឆន ំ២០១២។ 
 សំុទមទរដីែ្រស ដីចំករ សហគមន៍េនភូមិ ែវង ទំហំ ១០០ហិក  េនខងតបូង អូរជឺល 

ែដល្រកុមហុ៊ន្រកុងបុ៊ក ឈូសយក សូមឲយបនមកវញិមុនែខមីន ឆន ំ២០១២។ 
 សំុទមទរដីែ្រស ដីចំករ សហគមន៍េនភូមិជួយ ទំហំ ៨ហិក  េនែកបរ លរែនទងែរល៉ ែដល 

្រកុមហុ៊ន្រកុងបុ៊ក ឈូសយក សូមឲយបនមកវញិមុនែខមីន ឆន ំ២០១២។ 
៣.ករ ងស់ងប់៉សុ្តិ៍សខុភព និងឥណទនជនបទ 

 សំុបុ៉ស្តិ៍សុខភពឃំុមួយខនង មន ៣បនទប់ បេ ្ត យ ៩ ែម៉្រត ទទឹង ៧ ែម៉្រត េធ្វើពីេបតុង ្របក់េកប ង 
និងមនសមភ រៈ និងថន ំេពទយ្រគប់្រគន់ ្រពមទំងបែនថម្រគូេពទយ ចំនួន ៣នក់ េន្របចំករ សូមឲយ
បនមុនឆន ំ២០១៣។ 

 សំុជួយបេងកើតឥណទនជនបទ ស្រមប់ផ្តល់្របក់កមចីសហគមន៍ទំង ១០ភូមិ ែដលមនចំនួន
ចំនួន្រគួ រសរបុ ៤០៩ ្រគួ រ េ យចប់េផ្តើមពីែខ េម  ឆន ំ២០១២ េទ។ 

៤.ករ ងស់ង់ េរៀន និង រមួ្របជុំ 
 សំុ េរៀនបឋមសិក  ៣ខនង ស្រមប់ ភូមិ បូក ១ខនង ភូមិចន់ ១ខនង និងភូមិ ែវង ១ខនង 

ែដលមួយខនងៗមន ៦បនទប់ បេ ្ត យ ៣៦ ែម៉្រត ទទឹង ៥ ែម៉្រត េធ្វើពីេបតុង ្របក់េកប ង ្រពម 
ទំងមនសមភ រៈសិក ្រគប់្រគន់ មនទី ំងេនក ្ត លភូមិ សូមឲយបនមុនឆន ំ២០១៣។ 

 សំុ គរសិក ស្រមប់វទិយល័យ ១ខនង មន ៥បនទប់  មនទី ំងេនកនុងវទិយល័យទីរមួ្រសុក ែវង 
េធ្វើពីេបតុង ្របក់េកប ង បេ ្ត យ ៣០ ែម៉្រត ទទឹង ៥ ែម៉្រត មនសមភ រៈសិក ្រគប់្រគន់ សូមឲយ
បនមុនឆន ំ ២០១៣។ 

 សំុ្រគូបេ្រង នថន ក់បឋមសិក  ៦នក់ ្របុស ៣នក់ ្រសី ៣នក់  ស្រមប់ភូមិ បូក ២នក់ ្របុស 
១នក់ ្រសី ១នក់ ភូមិចន់ ២នក់្របុស ១នក់ ្រសី ១នក់ និង ភូមិ ជួយ ២នក់ ្របុស ១នក់ ្រសី 
១នក់ ឲយបនមុនែខ តុ  ឆន ំ ២០១១។ 

 សំុ្រគូបេ្រង នថន ក់វទិយល័យ្រគប់មុខវជិជ  ១០នក់ បេ្រង នេនវទិយល័យ ទីរមួ្រសុក ែវង ឲយបន
មុន ែខតុ  ឆន ំ២០១១ ។ 



 សំុ ល្របជំុរមួភូមិចំនួន ១០ ខនង ស្រមប់ភូមិទំង១០ កនុងមួយខនង មនបេ ្ត យ ៩ ែម៉្រត ទទឹង 
៧ ែម៉្រត េធ្វើពីេឈើ ្របក់សងក័សី ឲយបនមុនឆន ំ២០១៣។ 

 សំុ ល្របជំុរមួឃំុមួយខនង មនទី ំងេនជប់នឹង ឃំុ ែវងេលើ ែដលមនបេ ្ត យ ២០ 
ែម៉្រត ទទឹង ១០ ែម៉្រត ្របក់េកប ង ឲយបនមុនែខ មិថុន ឆន ំ២០១២។ 

៥.ករេសនីសុំឧបករណេ៍ធ្វីកសិកមម និងវគគបណ្តុ ះប ្ត ល 
 សំុម៉សីុនកិន្រសូវខន តតូច ចំនួន១០ ស្រមប់ភូមិទំង១០ កនុងមួយភូមិម៉សីុនកិន្រសូវមួយ ែដល

ម៉សីុនមួយេ្រគ ងៗ មនតៃម្ល ១៥០០ដុ ្ល  ឲយបនមុនឆន ំ២០១៣ ។ 
 សំុេគយន្ត ចំនួន១០ េ្រគ ង ស្រមប់ភូមិទំង១០ កនុងមួយភូមិមួយេ្រគ ង ែដលេគយន្តមួយេ្រគ ងៗ 

មនតៃម្ល ៣០០០ដុ ្ល  ឲយបនមុនឆន ំ២០១៣។ 
 សំុ្រ ក់ទ័រ មួយេ្រគ ង ស្រមប់េធ្វើកសិកមមេនកនុងឃំុ ែវងេលើ ែដលមនតៃម្ល ២ មឺុនដុ ្ល  ឲយបន

មុនែខមិថុន ឆន ំ២០១២ ។ 
 សំុវគគបណ្តុ ះប ្ត លែផនកកសិកមម កនុងករ ំដុះដំ ំ្រគប់មុខ ចំនួន ២០ វគគ កនុងមួយឆន ំ ស្រមប់

១០ ភូមិ មួយភូមិ ២វគគ កនុងមួយឆន ំ ែដលមួយវគគៗ មនអនកភូមិចូលរមួ ៥០នក់ ចប់េផ្តើមែខមក  
ឆន ំ២០១២ ។ 

 
មុនេពលបពច ប់សិកខ មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ

គណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ 
េ ក ៉ ន់ យ េលឿន តំ ងគណបក សមរង ី ្របចំេខត្តរតនៈគីរ ី មន្រប សន៍ថ «េបើគណ

បក សមរង ី មនសេម្លងេឆន តេនកនុង ឃំុ ែវងេលើ ខញុំនឹងចូលរមួេធ្វើឲយសេ្រមចនូវត្រមូវករជ ទិភពទំង
េនះ េហើយសូមសំែដងនូវករេកតសរេសើរចំេពះករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋ េដើមបីទមទរនូវេសចក្តី្រតូវ
ករចំបច់កនុងករអភិវឌ ន៍ភូមិឃំុរបស់ខ្លួន»។ 

េ ក េ្រកះ បន តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ និងជ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុ ែវងេលើបនេលើក 
េទបើងថ «េ កសូមឲយគណបក នេយបយទំងអស់មកចូលរមួេធ្វើឲយសេ្រមចនូវ ល់អ្វីៗែដល្របជពលរដ្ឋ
រកេឃើញចំនួន ៥ ទិភពេនះ កំុចំដល់មនសេម្លងេឆន ត េទើបគំ្រទទទួលយកទំងអស់នូវអ្វីែដលមច ស់េឆន ត
រកេឃើញេនះ»។ 
 

សិកខ េនះមនេគលបំណងឱយមច ស់េឆន តេនតំបន់ ច់្រសយលទទួលបន៖ 



១. ករយល់ដឹងអំពីសិទធិតួនទី និងកតព្វកិចចរបស់មច ស់េឆន តកនុងករែស្វងយល់ពីត្រមូវករជ
ទិភពកនុងករអភិវឌ ន៍នូវមូល ្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 លត្រមូវករកនុងកមមវធីិនេយបយរបស់គណបក ស្រមប់ករេបះេឆន តឃំុសងក ត់ឆន ំ
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 

េបសកមម ៖ េបសកកមមរបស់ខុមែ្រហ្វល គឺជយួបេងកីតបរយិកសគរួជទីេពញចិត្ដ និងមនពត៌មន្រគប់្រគន់ ទី១/េដីមបឱីយមនដំេណីរករ
េបះេឆន តេ យេសរ ី និងយុត្តធិម៌ មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តសូ៊មតិ េដីមបទីទលួបននូវ្រកបខ័ណចបប់សមរមយ, ករអប់រេំដីមបផី្ដល់
ពត៌មនដល់អនកេបះេឆន ត អំពីសិទធិ និងសកមមភពចូលរមួសេងកតករណ៍របស់ពកួេគ ែដល ច ងំនូវភពមិន្រប្រកតី ្រពម
ទងំផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលីដំេណីរករ េបះេឆន តមយួែដលមិន
លំេអៀង និងមិន្របកន់បក ពកួ ទី២/ េដីមបឱីយមនអតថន័យៃនដំ ក់កលេ្រកយេពលេបះេឆន ត មរយៈករអប់រ ំ និងេវទិក
ធរណៈកនុងេគលបំណងជំរុញេលីកទឹកចិត្ដ្របជពលរដ្ឋឱយចូលរមួកនុងកិចចករនេយបយ និងករេធ្វីេសចក្ដីសំេរចនន ករតសូ៊មតិ/
បញចុ ះបញចូ លេដីមបឱីយមនករែកទ្រមង់ ដំេណីរករេបះេឆន តែដលបេងកីននូវគណេនយយភព (ករទទលួខុស្រតូវ) របស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត 
្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឱយមនករ យតៃម្លមយួែដលមិនលំេអៀង និង្របកន់
បក ពកួ េទេលីករបំេពញកមមវធីិនេយបយ និងដំេណីរករអនុវត្ដន៍ករងររបស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត។ 
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