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្រគូ ៦ តុសិស ចំនួន ១២០ និងក្ត េខៀនចំនួន ៦ សូមចប់េផ្ដើម ងសង់ពីឆន ំ២០១២ និងឲយបន
រចួ ល់្រតឹមឆន ំ២០១៤។ 

៤.ករ ងសង់ ងស្តបុទឹក 
 សំុ ងស្តុកទឹកចំនួន ៣កែន្លង េនកនុងភូមិេកះ្រពះ ងស្តុកទឹកនីមូយៗ មនកំពស់ ១៤ ែម៉្រត 

បេ ្ត យ ៤ ែម៉្រត ទទឹង ៤ែម៉្រត េ យ ចតេទ្រគួ រចំនួន ២៧៧្រគួ រ ស្រមប់េ្របើ្របស់ 
សូមចប់េផ្ដើមអនុវត្តពីឆន ំ២០១២ និងបញច ប់ឆន ំ២០១៤។ 

៥.ករេសនីសុំម៉សុីនេ ្លង 
 សំុម៉សីុនេភ្លើងចំនួន ៤េ្រគ ង ស្រមប់ ក់ ៤កែន្លង សថិតកនុងភូមិេកះ្រពះ េ យមួយេ្រគ ងៗ 

មនកម្ល ំងម៉សីុនែដល ចអូសឌី មូ៉បន ១៥គីឡូ ៉ត់ និងចប់តប ្ត ញ ម្រគួ រសូមឲយ
បន្រតឹមឆន ំ២០១៣។ 

មុនេពលបពច ប់សិកខ មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ
គណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ 

េ ក ភំុ ន តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ និងជ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុ បនមន្រប សន៍ថ 
«ឃំុេកះ្រពះពំុធ្ល ប់េបើកសិកខ សេម្លងមច ស់េឆន តេទ េហើយសិកខ ៃថងេនះកន់ែតជ្រមុញឲយ្របជ
ពលរដ្ឋមនសិទធិចូលរមួ និងបង្ហ ញពីត្រមូវកររបស់ពួកគត់េដើមបីអភិវឌ មូល ្ឋ នេយើង »។ 

សិកខ េនះមនេគលបំណងឱយមច ស់េឆន តេនតំបន់ ច់្រសយលទទួលបន៖ 
១.ករយល់ដឹងអំពីសិទធិតួនទី និងកតព្វកិចចរបស់មច ស់េឆន តកនុងករែស្វងយល់ពីត្រមូវករជ ទិភពកនុងករ
អភិវឌ ន៍នូវមូល ្ឋ ន។ 
២.ផ្តល់ឱកសឱយមច ស់េឆន តចូលរមួ ជែជកពិភក  េដើមបីកំណត់ត្រមូវករ ទិភពកនុងឃំុសងក ត់របស់ខ្លួន។ 
៣.ត្រមូវករជ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់ ច់្រសយលនឹង្រតូវបនចង្រកងជរបយករណ៍ែដល ចឱយសិកខ
កមងយចងចំេដើមបីចូលរមួ ម នជ្រមុញករអនុវត្តន៍របស់្រកុម្របឹក ឃំុសងក ត់ និងករ ក់បញចូ លត្រមូវ
ករកនុងកមមវធីិនេយបយរបស់គណបក ស្រមប់ករេបះេឆន តឃំុសងក ត់ឆន ំ២០១២។ 

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