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២- ្ត ្រប យ និងជីក្រប យថមី 
· សំុឱយ ្ត ្រប យមួយែខ ចប់ពីទំនប់ បឹងធំ ដល់ ែ្រពកេមឿងធូ (ទេន្លតូច) ្របែវង ១២ គីឡូែម៉្រត  
· សំុជីក្រប យថមីមួយ ពីែ្រពកទឺយូរ ដល់ថនល់អំេព ៃ្រពេកះកុក២ ្របែវង ៤៤០០ ែម៉្រត ទទឹងមត់េលើ

្របែវង ៦ែម៉្រត បតេ្រកម ២ែម៉្រត ជំេ  ២ែម៉្រត។ សំុឱយបនេនចេន្ល ះឆន ំ២០១២-២០១៣។  

៣-មណ្ឌ លសខុភព 
 · សំុ ងសង់មណ្ឌ លសុខភពថមីមួយ  េនភូមិអំេពៃ្រព  ចប់េផ្តើមក ងពីឆន ំ២០១១ េនះតេទ។
៤-េកមងទំេនីង 
· សំណូមពរឱយ ជញ ធរ បំបត់េកមងទំេនើងកនុងឃំុេកះសំេពទំងមូល ្រតូវចប់េផ្តើមអនុវត្តន៍ពីបចចុបបននេនះ
តេទ។ 
៥- េរៀន 
· សំុ ងសង់ េរៀន ១ ខនង មន ៥ បនទប់ ្រពមទំងមនតុ េកអី និងក្ត េខៀន ្រគប់្រគន់ស្រមប់

បឋមសិក វត្តសីមរង ី សថិតកនុងភូមិខ ច់ ឱយបនចប់សព្វ្រគប់េនឆន ំ២០១២។ 
 
មុនេពលបពច ប់សិកខ  មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ

គណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។  
េ ក យិន យឹម តំ ងគណបក នេ ត្តមរណឬទធិ និងជជំទប់ទី ២ ឃំុេកះសំេព បនមន

្រប សន៍ថ  «ត្រមូវករទំង ៥ ចំណុចេនះ នឹងេធ្វើជបេណ្តើ រៗ ឆន ំេនះេធ្វើមិនេហើយ ឆន ំេ្រកយៗេធ្វើេទៀត 
និងេធ្វើជប់ជ្របចំ»។ 

េ ក ម៉ម សំបូរ តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ និងជសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុេកះសំេព  មន
្រប សន៍ថ «ត្រមូវជ ទិភពទំង៥ េនះ េយើង និងេ ះ្រ យ មជំ នៗ ចំេពះត្រមូវករ ែដល
ចំបច់ជងេគ»។  

េ ក សឹុម យ តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ និងជសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុេកះសំេព េយើង
មនែផនករេហើយ ែតបញចូ លែផនករេនះេនេពល្របជំុ្របចំែខ េដើមបីេលើកែផនករបែនថមេទៀតេដើមបី
អនុវត្ត។ 

 
សិកខ េនះ មនេគលបំណង ឱយមច ស់េឆន តេនតំបន់ ច់្រសយលទទួលបន៖  
១. ករយល់ដឹងអំពីសិទធិ តួនទី និងកតព្វកិចចរបស់មច ស់េឆន ត កនុងករែស្វងយល់ពីត្រមូវករជ

ទិភពកនុងករអភិវឌ ន៍នូវមូល ្ឋ ន។ 
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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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