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   -  សំុ ងសង់ផ្លូវ  ពីភូមិៃ្រពទទឹង េទភូមិបល័ងគ ្របែវង ៦០០០ ែម៉្រត ចប់េផ្ដើមពីឆន ំ២០១២ និងបញច ប់
េនឆន ំ២០១៣។ 
   - សំុជួសជុលផ្លូវពីភូមិកនុង េទភូមិចំបក ្របែវង  ១០០០ ែម៉្រត ចប់េផ្ដើមពីឆន ំ២០១២ និងបញច ប់េនឆន ំ 
២០១៣។ 
   -  សំុជួសជុលផ្លូវ   ពីភូមិចំបក់ េទភូមិែល្វងឫស  ី ្របែវង ៣០០០ែម៉្រត ចប់េផ្ដើមពីឆន ំ២០១២ និងបញច ប់
េនឆន ំ២០១៣។ 
   - សំុជួសជុលផ្លូវពីភូមិែល្វងឫស  ី េទភូមិកេកះ ្របែវង ចំនួន ៧០០០ ែម៉្រត ចប់េផ្ដើមពីឆន ំ២០១២ និង
បញច ប់េនឆន ំ២០១៣។ 

៣- ករ ងសងអ់ណ្តូ ងទឹក 
   - សំុជីកអណ្ដូ ងទឹក ្អ តេ យមន ក់លូឱយបនកនុងមួយភូមិចំនួន ១០ អណ្ដូ ង េហើយអណ្តូ ងនីមួយៗ
មនជំេ  ៨ ែម៉្រត ក់លូ ៨ កង់ ឱយបនទំង១៣ភូមិកនុងឃំុ ឱយបនចប់សព្វ្រគប់េនឆន ំ ២០១២។ 
៤-្រគូបេ្រង ន្រកបខណ្ឌ  
    - សំុផ្ដល់្រគូបេ្រង នេពញសិទធិ ឫមន្រកបខ័ណ្ឌ  កំរតិបឋមសិក ចំនួន ២៤នក់  សំ ប់ បឋម
សិក ទំង ៨ភូមិ កនុងឃំុែល្វងឫុស  ី នឹងជួយបណ្តុ ះប ្ដ ល្រគូបេ្រង នកនុងមូល ្ឋ នឃំុចប់េផ្ដើមពីឆន ំ
២០១១ និងបញច ប់េនឆន ំ២០១២។  
៥- សខុភព 
   -   សំុផ្ដល់រថយន្ដសេ្រងគ ះបនទ ន់ ដល់មណ្ឌ សុខភពស្រមប់ែតដឹកអនកជមងឺកនុងឃំុែល្វងឬស  ី មូយេ្រគ ង 
ម៉កតូយូ  សូមឱយបនេនឆន ំ២០១២។ 

 
មុនេពលបពច ប់សិកខ  មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ

គណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ 
េ ក ្រសី ៊ ត តំ ងគណបក សមរង ុ ី និងជជំទប់ទី ១ ្របចំឃំុបនមន្រប សន៍ថ «ខញុំ

្វ គមន៍ ត្រមូវករែដល្របជពលរដ្ឋេសនើសំុ ត្រមូវករ ទិភពែដលបងប្អូនបនេលើកេនះ េហើយខញុំនឹង ក់
បញចូ លកនុងែផនករឃំុ។ ម៉យងវញិេទៀត ខញុំនឹងេធ្វើរបយករណ៍ត្រមូវករនីមួយៗែដលអងគសិកខ រកេឃើញ 

ក់ជូនថន ក់្រសុក»។ េ កបនសំែដងករអរគុណដល់អងគករ ខុមែ្រហ្វល សមគម ដហុក និងអងគករ 
សមគមៃដគូរ ែដលបនគំ្រទករេរៀបចំសិកខ េនះេឡើងេដើមបីឱយ្របជពលរដ្ឋ បនយល់ដឹងពីតួនទីជ
មច ស់េឆន ត និងជទុនមួយសំ ប់េ យេយើងខញុំអនុវត្ដបន្ដ។ 
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        េ ក ហម ឡម តំ ងគណបក ្របជជន និងជសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុបនមន្រប សន៍ថ «ខញុំ
សូមអរគុណ ដល់អងគករ ខុមែ្រហ្វល អងគករៃដគូរ និងសហគមន៍  ែដលបនផ្ដល់ឱកសេ យគណបក
នេយបយបនសំែដងមតិ េ យ្របជពលរដ្ឋបនយល់្រជបពីកិចចករករងររបស់គណបក នេយបយ
នីមួយៗនិង្រកុម្របឹក ឃំុ េហើយខញុំនឹងយកត្រមូវករ ែដលអងគសិកខ រកេឃើញ ក់កនុងកមមវធីិនេយបយ
េបះេឆន ត្រកុម្របឹក   ឃំុខងមុខឆន ំ២០១២»។  
 

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 

                                                      
1 No 015 


