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២.ករកតប់នថយឡតូិ៍េន ទ 
 សំុឲយជួយកត់បនថយឡូតិ៍េន ទេលខ ២ ចប់ពីភូមិេឆនើមមស ដល់ភូមិថមដប់ កនុងឃំុសំបួរ េដើមបីទុកឲយ្របជ

ពលរដ្ឋបនរកករេន ទជលកខណៈ្រគួ រ េ ះ្រ យជីវភព្របចំៃថង និងយកទឹកេធ្វើែ្រស មួយឆន ំ ៣ដង 
(បេងកើនករងរកនុងឃំុ) សូមចប់េផ្តើមអនុវត្តពីឆន ំ ២០១២ ដល់ឆន ំ ២០១៣។ 

៣.ករ ងសងអ់គរសិក  
 សំុឲយជួយ ងសង់អគរសិក  ១ខនងមន ៥បនទប់ េធ្វើអំពីេបតុង្របក់េកប ង មនបេ ្ត យ ៤០ែម៉្រត និងទទឹង 

៩ែម៉្រត កំពស់ ៥ែម៉្រត សថិតេនភូមិ្រសះឈូក ឃំុសំបួរ ចប់េផ្តើម ងសង់ពីឆន ំ ២០១២ ដល់ឆន ំ ២០១៣។ 
៤.ករ ងសង់ ឃុំ និងប៉សុ្តន៏គរបល
 សំុឲយ ងសង់ ឃំុ កនុងឃំុសំបួរ មស្តង់ របស់្រកសួងម ៃផទ ទី ំងេនភូមិដូនឡឹកចប់េផ្តើម ង

សង់ពីឆន ំ ២០១២ ដល់ឆន ំ ២០១៣។ 

 សំុឲយជួយ ងសង់បុ៉ស្តិ៍ រដ្ឋបលនគរបល មស្តង់ របស់្រកសួងម ៃផទ ទី ំងេនភូមិដូនឡឹក ចប់េផ្តើម
ងសង់ពីឆន ំ ២០១២ ដល់ឆន ំ ២០១៣ ។ 

៥.ករផ្តលប់េចចកេទសកសិកមម និងកតេ់ដរ
 សំុឲយជួយបេ្រង នបេចចកេទសកសិកមម ចិញច ឹមសត្វដូចជ មន់ ទ ្រជូក បណ្តុ ះផ ិត េធ្វើជីកំបុ៉ស្ត ្រគប់្របេភទ ២

វគគ កនុង១ឆន ំ  ១វគគ មនរយៈេពល ៧ៃថង មនអនកចូលរមួ ១ វគគ ២៥នក់ សូមអនុវត្តពីឆន ំ ២០១២ ខងមុខតេទ។ 

 សំុឲយជួយបេ្រង នជំនញកត់េដរដល់្រស្តី និងេកមង្រសី ែដលបនេបះបង់ករសិក ចំនួន ២វគគ កនុង១ឆន ំ េ យ
១វគគ មនរយៈេពលពី ៣ែខដល់ ៦ែខ និងមនអនកចូលរមួ ២៥នក់ កនុង១វគគ សូមអនុវត្តពីឆន ំ ២០១២ ខងមុខ
តេទ។ 

មុនេពលបពច ប់សិកខ  មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំគណបក
នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ 

េ ក េឈើយ តិម តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ និងជសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុ  បនមន្រប សន៍ថ 
«ខញុំសូមអរគុណដល់អងគករខុមែ្រហ្វល បនេបើកសិកខ េនទីេនះេដើមបីឲយ្របជពលរដ្ឋបនេលើកពីតំរវូករ និងឲយ
្របជពលរដ្ឋមច ស់េឆន តយល់ដឹងពីករចូលរមួ អភិវឌ ន៍មូល ្ឋ នភូមិឃំុ ខញុំទទួលយកត្រមូវករែដលបនរមួគន រកេឃើញ
ៃថងេនះ និង ក់បញចូ លកនុងែផនករឃំុទុកជ ទិភពចំបង េទះបីជកន្លងមកឃំុបន ក់បញចូ លេទកនុងកមមវធីិវនិិ
េយគរបស់ឃំុយូរមកេហើយក្ដី ែតេពលេនះតំរវូករទំងចស់ និងថមី ឃំុ្រតូវែតជំរញុបន្តែថមេទៀត»។ 

េ ក សុ៊យ ៊ ន ជតំ ងគណបក  ហ៊្វុនសិុនបិុច្របចំឃំុសំបួរ បនែថ្លងសេសើរដល់អងគករ ខុមែ្រហ្វល
ែដលបនយកចិត្តទុក ក់ពីផល្របេយជន៍្របជពលរដ្ឋ មកេបើកសិកខ េដើមបីឲយ្របជពលរដ្ឋបនចូលរមួរកត្រមូវ
ករចំបច់របស់ពួកគត់។  «ខញុំនិងយកត្រមូវករែដលបនរកេឃើញទំង ៥ចំនុច កនុងសិកខ េនះ ក់ 
បញចូ លកនុងកមមវធីិនេយបយ សំ ប់ករេបះេឆន តខងមុខឆន ំ ២០១២េនះ»។ 
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សិកខ េនះ មនេគលបំណង ឱយមច ស់េឆន តេនតំបន់ ច់្រសយលទទួលបន៖  
១. ករយល់ដឹងអំពីសិទធិ តួនទី និងកតព្វកិចចរបស់មច ស់េឆន ត កនុងករែស្វងយល់ពីត្រមូវករជ ទិភពកនុង

ករអភិវឌ ន៍នូវមូល ្ឋ ន។ 
២. ផ្តល់ឱកសឱយមច ស់េឆន តចូលរមួ ជែជកពិភក  េដើមបីកំណត់ត្រមូវករ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់របស់ខ្លួន។ 
៣. ត្រមូវករជ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់ ច់្រសយល នឹង្រតូវបនចង្រកងជ របយករណ៍ែដល ចឱយ

សិកខ កមងយចងចំេដើមបីចូលរមួ ម ន ជ្រមុញករអនុវត្តន៍របស់្រកុម្របឹក  ឃំុ សងក ត់ និងករ ក់
បញចូ 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 

 

េបសកមម ៖ េបសកកមមរបស់ខុមែ្រហ្វល គឺជយួបេងកីតបរយិកសគរួជទីេពញចិត្ដ និងមនពត៌មន្រគប់្រគន់ ទី១/េដីមបឱីយមនដំេណីរករេបះេឆន ត
េ យេសរ ី និងយុត្តធិម៌ មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តសូ៊មតិ េដីមបទីទលួបននូវ្រកបខ័ណចបប់សមរមយ, ករអប់រេំដីមបផី្ដល់ពត៌មនដល់អនកេបះ
េឆន ត អំពីសិទធ ិ និងសកមមភពចូលរមួសេងកតករណ៍របស់ពកួេគ ែដល ច ងំនូវភពមិន្រប្រកតី ្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំ
ទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលីដំេណីរករ េបះេឆន តមយួែដលមិនលំេអៀង និងមិន្របកន់បក ពកួ ទី២/ េដីមបឱីយមន
អតថន័យៃនដំ ក់កលេ្រកយេពលេបះេឆន ត មរយៈករអប់រ ំ និងេវទិក ធរណៈកនុងេគលបំណងជំរញុេលីកទឹកចិត្ដ្របជពលរដ្ឋឱយចូលរមួ
កនុងកិចចករនេយបយ និងករេធ្វីេសចក្ដីសំេរចនន ករតសូ៊មតិ/បញចុ ះបញចូ លេដីមបឱីយមនករែកទ្រមង់ ដំេណីរករេបះេឆន តែដលបេងកីននូវ
គណេនយយភព (ករទទលួខុស្រតូវ) របស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត ្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឱយមន
ករ យតៃម្លមយួែដលមិនលំេអៀង និង្របកន់បក ពកួ េទេលីករបំេពញកមមវធីិនេយបយ និងដំេណីរករអនុវត្ដន៍ករងររបស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត។ 
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