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២. ករបេងកើតទីផ រលកផ់លិតផលកសិកមម និងបញចុ ះតែម្លេ្របង ំង 
 សំុបេងកើតទីផ រស្រមប់លក់ផលិតផលកសិកមមកនុងឃំុបឹងេបង (ស្តង់ ឬទី ន) េ យមនតៃម្ល

សមរមយដូចជ ដំឡូងមី្រសស់ ១គីឡូ្រកម តៃម្ល ៣.៥បត ្របែហល(៤៨០.៤េរៀល) េពតសនូល
១គីឡូ្រកម តៃម្ល ៤.៥បត ្របែហល(៦១៨េរៀល)  េពត្រគប់ ១គីឡូ្រកម តៃម្ល ៧បត ្របែហល
(១០០០េរៀល) សែណ្ត កបយ ១គីឡូ្រកម តៃម្ល ៣៥បត ្របែហល(៤៨០៤េរៀល)  និងសែណ្ត ក
េសៀង ១គីឡូ្រកម តៃម្ល ២០បត ្របែហល(២៧៤៥េរៀល) ចប់េផ្តើមអនុវត្តពីឆន ំ ២០១២ ខងមុខ
េនះតេទ។ 

 សំុេ យជួយបញចុ ះតៃម្លេ្របង ំងមកេន្រតឹម ៣៥បត ្របែហល(៤៨០៤េរៀល) ចប់េផ្តើមអនុវត្ត
ពីឆន ំ ២០១២ខងមុខេនះតេទ។ 

៣. ករ ងសង់មណ្ឌ លសខុភព 
 សំុ ងសង់មណ្ឌ លសុខភពឃំុបឹងេបង ែដលមនទី ំងេនភូមិ ្វ  េ យមនទំហំ ៣០ែម៉្រត 

គុណនឹង ២០ែម៉្រត ្រពមទំងបំពក់សមភ រៈបរកិខ  ថន ំេពទយ និងបុគគលិកេពទយចំនួន ៨នក់ ែដលមន
ជំនញជមងឺទូេទ ៣នក់ ឆមប៣នក់ ជមងឺកុមរ២នក់ េ យចប់េផ្តើមអនុវត្តពីឆន ំ ២០១២ បញច ប់្រតឹម
ឆន ំ២០១៥។ 

៤. វគគបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសកសិកមម និងកតេ់ដរ 
 សំុផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសកសិកមមដល់យុវជនែដលេបះបង់ករសិក  េទេលើករងរ

ចិញច ឹមសត្វដូចជ ្រជូក មន់ ទ ្រតី និងបណ្តុ ះផ ឹត េ យបនយ៉ងេ ច ស់ ២វគគកនុងមួយឆន ំ។ 
មួយវគគមនរយៈេពល ៣ៃថង និងមនអនកចូលរមួកនុងមួយវគគ ៣០នក់ ចប់េផ្តើមបណ្តុ ះប ្ត លពីឆន ំ
២០១២ ដល់២០១៤។ 

 សំុបណ្តុ ះប ្ត លជំនញកត់េដរ ស្រមប់េកមង្រសីែដលេបះបង់ករសិក ចំនួន ២វគគ កនុង ១ឆន ំ 
េ យមួយវគគមនរយៈេពល ៣ែខ េទ ៦ែខ និងមនអនកចូលរមួកនុងមួយវគគចំនួន ២០ នក់ ចប់
េផ្តើមបណ្តុ ះប ្ត លពីឆន ំ២០១២ ដល់២០១៤។

៥. ករ ងសង់ប៉សុ្តិ៍នគរបលរដ្ឋបល  
 សំុ ងសង់បុ៉ស្តិ៍នគរបលរដ្ឋបលស្រមប់ឃំុបឹងេបង មស្តង់ របស់្រកសួងម ៃផទ េ យ

ចប់េផ្តើម ងសង់ពីចុងឆន ំ២០១១ ដល់ឆន ំ២០១២។
 
មុនេពលបពច ប់សិកខ  មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ

គណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ 
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េ ក េឆៀង ឆូយ តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ  និងជសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុបឹងេបង មន
្រប សន៍ថ «េនះជឱកសល្អមួយស្រមប់្របជពលរដ្ឋចូលរមួកនុងករអភិវឌ ន៍ភូមិឃំុ េ យ្របជពលរដ្ឋ
បនែស្វងយល់ពីករងររបស់ឃំុ។ ខញុំសូមអរគុណ និងយល់្រសប មករេលើកេឡើងរបស់បងប្អូនចំេពះត្រមូវ
ករ ទិភពេនកនុងឃំុេយើង េបើេទះបីជខ្លះមនកនុងែផនករ ឬកមមវធីិវនិិេយគរបស់ឃំុយូរមកេហើយក្តី ឃំុនឹង
បន្តខឹងខំ្របឹងែ្របងបន្តេទៀតទំងអ្វីែដលចស់ និងអ្វីែដលថមី»។ 

អនក្រសី ចន់ បូផល តំ ងគណបក ហ៊្វុនសិុនបិុច្របចំឃំុបឹងេបង បនមន្រប សន៍ថ «ខញុំនឹង
យកត្រមូវករទំង៥ែដលបងប្អូនបនេលើកេឡើងខងេលើេទ ក់បញជូ លកនុងកមមវធីិនេយបយរបស់គណបក
ស្រមប់ករេបះេឆន តឆន ំ២០១២ ខងមុខេនះ»។ 

 
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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