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្រពមទំងចុះបញជ ីដីេនះជសមូហភពទំហំដីែដលប៉ៈពល់រមួមនភូមិែឆនង ្របមណ ២០០ហិក  
ភូមិអូរ  ចំនួន ៤៥០ ហិក  ភូមិែ្រសខទុម ចំនួន ២២៨៥.៥ ហិក  ភូមិែ្រសអំពិល ចំនួន ៩០០ 
ហិក  សូមឲយចប់េផ្តើមេ ះ្រ យពីឆន ំ ២០១២េនះ និងទទួលបនមកវញិ្រតឹមឆន ំ ២០១៤។ 

៣.ករេសនីសុំចះុបញជ ីដីធ្លី 
 សំុឲយមនករចុះបញជ ីដីសហគមន៍ ទំង ៦ ភូមិ េនទូទំង ឃំុែ្រសខទុម ែដលមន ៃផទដីសរបុចំនួន

៣២៤៨៨.០៦ ហិក  គឺភូមិែ្រសអំពិល   ១២៣៧.២៥ ហិក  ភូមិែ្រសខទុម ២២៨៦.២១  ហិក
ភូមិែឆនង ៥៣៧១.៤១  ហិក  ភូមិែ្រសល្វ ី២៤៦៧.៧៣  ហិក  ភូមិអូរ ម  ១៧៣៥០ ហិក
ភូមិអូរ  ៣៧៧៥.៤៦ ហិក  សូមអនុវត្តចុះបញជ ីពីឆន ំ ២០១២ រហូតដល់ឆន ំ២០១៤។ 

៤ ករ ងសង់  បឋមសិក  
 សំុ ងសង់ បឋមសិក  ២ខនង េ យមួយខនងមន ៦បនទប់ បេ ្ដ យ ៤៨ ែម៉្រត ទទឹង ៨

ែម៉្រត េនភូមិអូរ  និងភូមិែ្រសល្វ ី េធ្វើអំពីថម្របកេកប ងសូមចប់េផ្តើម ងសង់ពីឆន ំ ២០១២ និង
បញច ប់ករ ងសង់្រតឹមឆន ំ ២០១៦។ 

៥. ្របជុំភមូិ 
 សំុ ងសង់ ្របជំុភូមិ ចំនួន ៦ េន ៦ភូមិ គឺភូមិែ្រសអំពិល ភូមិែ្រសខទុម ភូមិែឆនង ភូមិែ្រសល្វ ី

ភូមិអូរ ម និងភូមិអូរ  ែដល នីមួយៗ មនបេ ្ត យ ១២ ែម៉្រត ទទឹង៨ែម៉្រត េធ្វើពីេឈើ 
្របក់សីុ្របូសីុម៉ងត៍ សូមចប់េផ្តើម ងសង់ពីឆន ំ ២០១២ និងបញច ប់ករ ងសង់្រតឹមឆន ំ២០១៥។

 
មុនេពលបពច ប់សិកខ មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ

គណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ 
េ ក ជ េ  តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ និងជសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុ មន្រប សន៍ថ

«ខញុំសូមអរគុណដល់អងគករខុមែ្រហ្វល និងអងគករៃដគូបនេរៀបចំសិកខ េនះេទបើង អងគសិកខ ៃថង
េនះ បនកំណត់ត្រមូវករ ទិភពចំនួន៥ ែដល្របជពលរដ្ឋបនេសនើត្រមូវករ ទិភពទំង៥េនះ ខញុំនឹងយក
េទ ក់បញចូ លកនុងែផនករឃំុរបស់េយើង»។ 

េ ក លន់ សីុមហ៊ន តំ ងគណបក សមរង ី និងជជំទប់ទី២ បនមន្រប សន៍ថ «ខញុំ ្វ គមន៍ 
ខុមែ្រហ្វល និងអងគករៃដគូ បនផ្ដល់ឱកសឲយគណបក នេយបយ សំែដងមតិឲយ្របជពលរដ្ឋបនយល់
្រជបពីកិចចកររបស់គណបក នីមួយៗេយើងខញុំយក ក់បញចូ លកនុងែផនករឃំុ េហើយខញុំសូមសនយថ េបើគណ
បក ខញុំជប់េឆន តជពិេសសេទេលើដីធ្លីសំខន់ ស់ គណបក ខញុំនឹងសំុឲយរ ្ឋ ភិបលលុបេចលដីសមបទន
្រកុមហុ៊ន្របគល់េទ្របជពលរដ្ឋវញិ»។ 



សិកខ េនះមនេគលបំណងឲយមច ស់េឆន តេនតំបន់ ច់្រសយលទទួលបន៖ 
១. ករយល់ដឹងអំពីសិទធិតួនទី និងកតព្វកិចចរបស់មច ស់េឆន តកនុងករែស្វងយល់ពីត្រមូវករជ ទិ

ភពកនុងករអភិវឌ ន៍នូវមូល ្ឋ ន។ 
២. ផ្តល់ឱកសឱយមច ស់េឆន តចូលរមួ ជែជកពិភក  េដើមបីកំណត់ត្រមូវករ ទិភពកនុងឃំុសងក ត់

របស់ខ្លួន។ 
៣. ត្រមូវករជ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់ ច់្រសយលនឹង្រតូវបនចង្រកងជរបយករណ៍ែដល ច

ឱយសិកខ កមងយចងចំេដើមបីចូលរមួ ម នជ្រមុញករអនុវត្តន៍របស់្រកុម្របឹក ឃំុសងក ត់ និង
ករ ក់បញចូ លត្រមូវករកនុងកមមវធីិនេយបយរបស់គណបក ស្រមប់ករេបះេឆន តឃំុសងក ត់ឆន ំ
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 ត អំពីសិទធិ និងសកមមភពចូលរមួសេងកតករណ៍របស់ពកួេគ ែដល ច ងំនូវភពមិន្រប្រកតី ្រពមទងំផ្ដល់នូវ
របយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលីដំេណីរករ េបះេឆន តមយួែដលមិនលំេអៀង និង
មិន្របកន់បក ពកួ ទី២/ េដីមបឱីយមនអតថន័យៃនដំ ក់កលេ្រកយេពលេបះេឆន ត មរយៈករអប់រ ំ និងេវទិក ធរណៈកនុងេគល
បំណងជំរុញេលីកទឹកចិត្ដ្របជពលរដ្ឋឱយចូលរមួកនុងកិចចករនេយបយ និងករេធ្វីេសចក្ដីសំេរចនន ករតសូ៊មតិ/បញចុ ះបញចូ លេដីមបឱីយ
មនករែកទ្រមង់ ដំេណីរករេបះេឆន តែដលបេងកីននូវគណេនយយភព (ករទទលួខុស្រតូវ) របស់ម្រន្ដជីប់េឆន ត ្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយ
ករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឱយមនករ យតៃម្លមយួែដលមិនលំេអៀង និង្របកន់បក ពកួេទេលីករ
បំេពញកមមវធីិនេយបយ និងដំេណីរករអនុវត្ដន៍ករងររបស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត។ 
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