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៤. ករ ងសង់ឈបន ្ឋ ន និង ថ នីយភ៍ញ សក់នូ្រតី
 សំុ ងសង់ឈបន ្ឋ នចំនួន៤ ឈបន ្ឋ ន ១ េនេលើេគកេ្របើ្របស់សំ ប់ ២ភូមិ ៖ ភូមិអន្លង់

អួរ និងភូមិែ្រពកទល់ និង៣ឈបន ្ឋ ន េទៀតបែណ្ត តទឹកគឺ ភូមិកបលេ  ភូមិកំពង់្របហុក 
និងភូមិថ្វ ង ែដលឈបន ្ឋ ននីមួយៗ មនទទឹង ៨ែម៉្រត គុណនឹង៨ែម៉្រត កំពស់ ៧ែម៉្រត សូមឱយ
បនេនឆន ំ២០១២។  

 សំុជួសជុលែផសហគមន៍ចំនួន ៥ភូមិ ភូមិអន្លង់ អួរ ភូមិែ្រពកទល់ ភូមិកបលេ  ភូមិកំពង់្របហុក 
និងភូមិថ្វ ង េនឃំុេកះជី ងំ សូមឲយរចួ ល់េនឆន ំ២០១២។ 

 សំុ ងសង់ ថ នីយ៍ភញ ស់កូន្រតីបែណ្ត តទឹកចំនួន ១កែន្លង សថិតេនកនុងឃំុេកះជី ងំ សំុឲយរចួ ល់
េនឆន ំ២០១២។ 

 សំុ ថ នីយ៍ចេ្រមះទឹក ្អ តបែណ្ត តទឹក ចំនួន ៥ភូមិ ភូមិអន្លង់ អួរ  ភូមិែ្រពកទល់ ភូមិកបលេ  
ភូមិកំពង់្របហុក និងភូមិថ្វ ង កនុងឃំុេកះជី ងំ សំុឲយរចួ ល់កនុងឆន ំ២០១២។ 

៥. ករ ងសង់ 
 សំុ ងសង់វទិយល័យ ១ខនង មន ៥បនទប់ បងគន់ចំនួន ២ ផទះ ន ក់េនសំ ប់សិស មកពីឆង យចំនួន

២ បនទប់ កនុងភូមិអន្លង់ អួរ េនែកបរអនុវទិយល័យេកះជី ងំ សូមចប់េផ្តើម ងសង់ពីឆន ំ២០១២ 
និងបញច ប់្រតឹមឆន ំ២០១៣។ 

 
មុនេពលបពច ប់សិកខ  មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ

គណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ 
េ ក បុ៊ន េបង តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ្របចំឃំុបនមន្រប សន៍ថ «សិកខ

សេម្លងមច ស់េឆន តេនះជេលើកទី១ េហើយសំ ប់ឃំុេកះជី ងំ... ត្រមូវករ ទិភពៃថងេនះខញុំនឹង ក់បញចូ ល
កនុងគំេ ងែផនករអភិវឌ ន៍ឃំុ េប្តជញ នឹងអនុវត្តឲយបន េ្រពះេនះជត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋ»។  

េ ក សុខ គន តំ ងគណបក សមរង ុ ី និងជជំទប់ទី១ បនមន្រប សន៍ថ «ត្រមូវករ
ទិភពែដលបងប្អូនបនេលើក ដូចេ ក្របធន្រកុម្របឹក ឃំុបនេលើកេហើយខងេលើ ខញុំនឹងរមួចំែណក

អនុវត្តទំងអស់គន  េដើមបីទមទតម្ល ភពឲយភូមិឃំុមនកររកីចំេរ ើន»។ 
េ ក គុយ ន តំ ងគណបក ហ្វ៊ុនសិុនបិុច និងជជំទប់ទី២ បនមន្រប សន៍ថ «េនះជ

ឱកសមួយដ៏ឧត្តុងគឧត្តមែដលបងប្អូនជមច ស់េឆន តបនជួបជំុគន  និងតំ ងគណបក នេយបយនីមួយៗ 
ត្រមូវករ ទិភពរបស់បងប្អូនបនេលើកេឡើងទំងអស់ េ ក និងសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុទំងអស់នឹង្របឹង
ែ្របងទំនក់ទំនង និង ក់បញចូ លកនុងែផនករសមហរណកមមថន ក់េខត្ត ្រសុក ទមទ ទិភពទំងអស់េនះ 
ែដលជត្រមូវកររបស់បងប្អូន និង្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន េ កេប្តជញ នឹងកន់ៃដរមួគន អនុវត្តេឆព ះេទកន់
វឌ នភព»។ 
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សិកខ េនះ មនេគលបំណង ឱយមច ស់េឆន តេនតំបន់ ច់្រសយលទទួលបន ៖  
១. ករយល់ដឹងអំពីសិទធិ តួនទី និងកតព្វកិចចរបស់មច ស់េឆន ត កនុងករែស្វងយល់ពីត្រមូវករជ

ទិភពកនុងករអភិវឌ ន៍នូវមូល ្ឋ ន។ 
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 
 

េបសកមម ៖ េបសកកមមរបស់ខុមែ្រហ្វល គឺជយួបេងកីតបរយិកសគរួជទីេពញចិត្ដ និងមនពត៌មន្រគប់្រគន់ ទី១/េដីមបឱីយមនដំេណីរករ
េបះេឆន តេ យេសរ ី និងយុត្តធិម៌ មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តសូ៊មតិ េដីមបទីទលួបននូវ្រកបខ័ណចបប់សមរមយ, ករអប់រេំដីមបផី្ដល់
ពត៌មនដល់អនកេបះេឆន តអំពីសិទធិ និងសកមមភពចូលរមួសេងកតករណ៍របស់ពកួេគ ែដល ច ងំនូវភពមិន្រប្រកតី ្រពមទងំផ្ដល់នូវ
របយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលីដំេណីរករេបះេឆន តមយួែដលមិនលំេអៀង និង
មិន្របកន់បក ពកួ ទី២/ េដីមបឱីយមនអតថន័យៃនដំ ក់កលេ្រកយេពលេបះេឆន ត មរយៈករអប់រ ំ និងេវទិក ធរណៈកនុងេគល
បំណងជំរុញេលីកទឹកចិត្ដ្របជពលរដ្ឋឱយចូលរមួកនុងកិចចករនេយបយ និងករេធ្វីេសចក្ដីសំេរចនន ករតសូ៊មតិ/បញចុ ះបញចូ លេដីមបឱីយ
មនករែកទ្រមង់ដំេណីរករេបះេឆន តែដលបេងកនីនូវគណេនយយភព (ករទទលួខុស្រតូវ) របស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត ្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយ
ករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័សេដីមបី ចឱយមនករ យតៃម្លមយួែដលមិនលំេអៀង និង្របកន់បក ពកួេទេលីករបំេពញ
កមមវធីិនេយបយ និងដំេណីរករអនុវត្ដន៍ករងររបស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត។ 
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