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៣.ករ ងសង់ ព ន 
 សំុ ងសង់ ព នេបតុង ៣កែន្លង ១កែន្លង េនមត់សទឹងឆ្លង េទភូមិពមេ្រតើយខងេជើង ្របែវង 

២៥ែម៉្រត ទទឹង ៥ែម៉្រត កំពស់ ៩.៥ែម៉្រត េ យចប់េផ្តើម ងសង់ពីចុងឆន ំ ២០១១ ដល់ឆន ំ២០១៣។
មួយកែន្លងេទៀតពី្រពំ្របទល់េខត្តឆ្លងសទឹង ្របែវង ៩០ែម៉្រត ទទឹង ៦ែម៉្រត កំពស់ ៩.៥ែម៉្រត មនបងក ន់
ៃដ និង ព នមួយកែន្លងេផ ងេទៀតេន ភូមិកំពង់ ប ្របែវង ២០៥ែម៉្រត ទទឹង ៦ែម៉្រត កំពស់៩.៥ែម៉្រត
មនបងក ន់ៃដ សូមចប់េផ្តើម ងសង់ពីចុងឆន ំ២០១១ និងបញច ប់េនឆន ំ២០១២។ 

៤.ករ ងសង់ េរៀន និង មេតយយ
 សំុ ងសង់ េរៀនបឋមសិក មួយខនង មន្របំបនទប់ ទំហំ មស្តង់ របស់្រកសួងអប់រ ំ និងសំុ

ងសង់ មេតយយសហគមន៍ មភូមិទំហំ ៦ែម៉្រត ទទឹង ៤ែម៉្រត ជញជ ំងេធ្វើពីឥដ្ឋ ដំបូល្របក់
េកប ងសូមចប់េផ្តើម ងសង់ពីឆន ំ២០១២ និងបញច ប់ឆន ំ២០១៣។ 

៥.ករ ងសងប់នគនអ់នមយ័ និងធងុចេ្រមះទឹក
 សំុបងគន់អនម័យកនុងមួយភូមិចំនួន៥៧េនទូទំងឃំុ កនុងេនះមនចនបងគន់១លូបងគន់៦កង់ ទុេយទឹក 

មុខកត់ ១.២តឹក ្របែវង ៤ែម៉្រត ឥដ្ឋ ១០០ដំុ សីុម៉ង់ ២បវ ខ ច់ ១គីប និងសំុផ្តល់ធុងចំេ ះទឹកចំនួន
១០០កនុងមួយភូមិ ទូទំងឃំុ មស្តង់ របស់អងគករអុក ្វ ម សូមចប់េផ្តើមអនុវត្តពីចុងឆន ំ២០១១ 
និងបញច ប់េនឆន ំ២០១២។ 
 
មុនេពលបពច ប់សិកខ មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ

គណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ 
េ ក ហីុង េហង តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ និងជ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុ មន្រប សន៍ថ 

«ករជែជកពិភក ពីត្រមូវករ ទិភពៃថងេនះពិតជមន រៈសំខន់ និងជក់ែស្តងរបស់ឃំុ េហើយឃំុនឹង
ខិតខំេដើមបីេធ្វើករងរេនះ»។ 

េ ក ឌុច ៉ត តំ ងគណបក សមរង ុ ី្របចំឃំុមន្រប សន៍ថ «ខញុំសូមអរគុណបងប្អូនែដល
បនចូលរមួសិកខ កំណត់ត្រមូវ ទិភព ខញុំឯកភពចំេពះករេលើកេឡើងរបស់បងប្អូន េហើយខញុំនឹងចូល
រមួចំែណកេធ្វើឱយមនកររកីចំេរ ើនកនុងឃំុ»។ 

េ ក បិ៊ន សន តំ ងគណបក សិទធិមនុស ្របចំឃំុមន្រប សន៍ថ«ខញុំនឹងេធ្វើករ ម ន យ
តៃម្ល និងចូលរមួសកមមភពជមួយឃំុេដើមបីេធ្វើឲយមនករអភិវឌ ន៍ ជពិេសសត្រមូវករែដលបងប្អូនបនេលើក
េឡើង»។ 
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សិកខ េនះមនេគលបំណងឱយមច ស់េឆន តេនតំបន់ ច់្រសយលទទួលបន៖ 
១. ករយល់ដឹងអំពីសិទធិតួនទី និងកតព្វកិចចរបស់មច ស់េឆន តកនុងករែស្វងយល់ពីត្រមូវករជ ទិភពកនុង

ករអភិវឌ ន៍នូវមូល ្ឋ ន។ 
២. ផ្តល់ឱកសឱយមច ស់េឆន តចូលរមួ ជែជកពិភក  េដើមបីកំណត់ត្រមូវករ ទិភពកនុងឃំុសងក ត់របស់ខ្លួន។ 
៣. ត្រមូវករជ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់ ច់្រសយលនឹង្រតូវបនចង្រកងជរបយករណ៍ែដល ចឱយ

សិកខ កមងយចងចំេដើមបីចូលរមួ ម នជ្រមញុករអនុវត្តន៍របស់្រកុម្របឹក ឃំុសងក ត់ និងករ ក់
បញចូ លត្រមូវករកនុងកមមវធីិនេយបយរបស់គណបក ស្រមប់ករេបះេឆន តឃំុសងក ត់ឆន ំ២០១២។ 

 

សិកខ េនះក៏បនទទួលករឧបតថមភមូលនិធិពីសហភពអឺរបុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA  និង  
Forum Syd 

 

1ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទំនក់ទំនង៖ 
១-េ កប្លងេបឿត(ម្រន្តីែផនកប ្ត ញនិងេវទិក)    
ទូរស័ពទេលខ៖០១២៤៧១៣២៦ 
 

២-អនក្រសីេហងសគុនធ  (ជំនួយករែផនកប ្ត ញនិងេវទិក)   
ទូរស័ពទេលខ៖០១៧៥៨៣៨៦៩ 

 

េបសកមម ៖ េបសកកមមរបស់ខុមែ្រហ្វល គឺជយួបេងកីតបរយិកសគរួជទីេពញចិត្ដ និងមនពត៌មន្រគប់្រគន់ ទី១/េដីមបឱីយមនដំេណីរករេបះេឆន ត
េ យេសរ ីនិងយុត្តធិម៌ មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តសូ៊មតិ េដីមបទីទលួបននូវ្រកបខ័ណចបប់សមរមយ, ករអប់រេំដីមបផី្ដល់ពត៌មនដល់អនកេបះេឆន ត 
អំពីសិទធិ និងសកមមភពចូលរមួសេងកតករណ៍របស់ពកួេគ ែដល ច ងំនូវភពមិន្រប្រកតី ្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ 
និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលីដំេណីរករ េបះេឆន តមយួែដលមិនលំេអៀង និងមិន្របកន់បក ពកួ ទី២/ េដីមបឱីយមនអតថន័យ
ៃនដំ ក់កលេ្រកយេពលេបះេឆន ត មរយៈករអប់រ ំ និងេវទិក ធរណៈកនុងេគលបំណងជំរុញេលីកទឹកចិត្ដ្របជពលរដ្ឋឱយចូលរមួកនុងកិចច
ករនេយបយ និងករេធ្វីេសចក្ដីសំេរចនន ករតសូ៊មតិ/បញចុ ះបញចូ លេដីមបឱីយមនករែកទ្រមង់ ដំេណីរករេបះេឆន តែដលបេងកីននូវគណេនយយ
ភព (ករទទលួខុស្រតូវ) របស់ម្រន្ដជីប់េឆន ត ្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឱយមន
ករ យតៃម្លមយួែដលមិនលំេអៀង និង្របកន់បក ពកួ េទេលីករបំេពញកមមវធីិនេយបយ និងដំេណីរករអនុវត្ដន៍ករងររបស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត។ 
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