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៤- ករក ង េរៀន 
· សំុបេងកើតអនុវទិយល័យមួយេនភូមិតំែរ ៉មន ០១ អគរ េសមើ ៥ បនទប់ េសនើេទ្រកសួងអប់រ ំនិងមនទីរអប់រេំខត្ដ 
សេ្រមច ចប់េផ្តើម ងសង់ពីឆន ំ២០១២េនះតេទ។
៥- ក ងប៉សុ្តស៍ខុភព 
· សំុ ងសង់បុ៉ស្ដិ៍សុខភពមួយកែន្លង េនជិតអនុវទិយល័យតំែរ ៉ ្រពមទំងមនបុគ្ដលិកេពទយ និងសំភរៈ
បរកិខ េពទយេ យ្រគប់្រគន់ េ យចប់ពីឆន ំ ២០១២េនះតេទ។

  

មុនេពលបពច ប់សិកខ  មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ
មូល ្ឋ នរបស់គណៈបក នេយបយ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ េ ក ហុ៊ល េសឿង តំ ងគណបក ្របជជន
កមពុជ និងជ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុបឹងចរ បនមន្រប សន៍ថ “ខញុំសូមគំ្រទទំង្រសុង និងចូលរមួជ្រមុញ
ឲយត្រមូវករជ ទិភពទំង ៥ បនេទដល់ថន ក់េលើ បុ៉ែន្តត្រមូវករមួយចំនួនមនេនកនុងែផនករឃំុរចួ
េហើយ ” ។ 

េ ក ចន់ វ ិ ល តំ ងគណបក ហ៊្វុនសិុនបិុច ្របចំឃំុបឹងចរ បនមនអះ ងថ “ត្រមូវករ 
ទំងេនះ ខញុំនឹងជ្រមុញឲយថន ក់េលើជួយេ ះ្រ យេដើមបីបំេពញនូវអ្វីែដល្របជពលរដ្ឋកំពុង្រតូវករ” ។  

 

សិកខ េនះ មនេគលបំណង ឱយមច ស់េឆន តេនតំបន់ ច់្រសយ៉លទទួលបន ៖  
១-ករយល់ដឹងអំពីសិទធិ តួនទី និងកតព្វកិចចរបស់មច ស់េឆន ត កនុងករែស្វងយល់ពីត្រមូវករជ

ទិភពកនុងករអភិវឌ ន៍នូវមូល ្ឋ ន។ 
២-ផ្តល់ឱកសឱយមច ស់េឆន តចូលរមួជែជកពិភក  េដើមបីកំណត់ត្រមូវករ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់របស់

ខ្លួន។ 
៣-ត្រមូវករជ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់ ច់្រសយ៉ល  នឹង្រតូវបនចង្រកងជ របយករណ៍ែដល ច

ឱយសិកខ កមងយចងចំេដើមបីចូលរមួ ម ន ជ្រមុញករអនុវត្តន៍របស់្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត់និងករ ក់
បញចូ លត្រមូវករកនុងកមមវធីិនេយបយរបស់គណបក ស្រមប់ករេបះេឆន តឃំុ ឆន ំ២០១២។ 

 

សិកខ េនះក៏បនទទួលករឧបតថមភមូលនិធិពីសហភពអឺុរបុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA  
និង  Forum Syd. 
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