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្រតឹមឆន ំ ២០១៤។ 
 សំុជួសជុលផ្លូវលំចស់ចំនួន ៣ែខ  គឺទី១ ពីឃំុែ្រសហុ៊យ ឃំុណងណឺលឹក ្របែវង ៣០ គីឡូែម៉្រត ែខ ទី២ 

ពីភូមិែ្រសហុ៊យ េទភូមិែ្រសចន់ ្របែវង ៨ គីឡូែម៉្រត ែខ ទី៣ ចំណុច ភូមិអូរអេ្រន្តះ ្របែវង២គីឡូែម៉្រត សូម
ចប់េផ្តើមជួសជុលពីឆន ំ២០១២ និងបញច ប់ករជួសជុល្រតឹមឆន ំ២០១៤។

៤.ករ ងសង់ េរៀន 
 សំុ ងសង់ បឋមសិក  មួយខនងមន ៤បនទប់ េធ្វើអំពីថម្របកេកប ង សិថតេនភូមិែ្រសហុ៊យ សូម

ចប់េផ្តើម ងសង់ពីឆន ំ ២០១២ និងបញច ប់ ងសង់្រតឹមឆន ំ ២០១៥។ 

៥.ករ ងសងប់ងគនអ់នមយ័ 
 សំុ ងសង់បងគន់អនម័យ ១៩៩ បងគន់ សិថតកនុងភូមិែ្រសហុ៊យ និង ៨០ បងគន់ សថិតកនុងភូមិឈលួ េធ្វើពី

ថម្របកសងក័សីែដលមនទំហំ ៣ែម៉្រត គុណនឹង ៤ែម៉្រត សូមចប់េផ្តើម ងសង់ពីឆន ំ ២០១២ និងបញច ប់
ករ ងសង់្រតឹមឆន ំ ២០១៥។ 

មុនេពលបពច ប់សិកខ មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំគណបក
នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ 

េ ក េតើម ខឺ តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ និងជ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុ បនមន្រប សន៍ថ «ត្រមូវករ 
ទិភពទំង៥េនះ ឃំុនឹងបញចូ លេធ្វើសមហរណ៍កមមថន ក់ឃំុ ្រសុក កនុងែខកញញ  តុ  ឆន ំ២០១១ខងមុខ»។ 

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) 
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