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៤.ករ ងសងប់ងគនអ់នមយ័ 
 សំុ ងសង់បងគន់អនម័យេន មភូមិឲយបន្រគប់្រគួ រែដលមិនទន់មនេនកនុងឃំុេជើងគួន 

សូមចប់េផ្តើមអនុវត្តពីឆន ំ២០១២ និងឲយបនរចួ ល់ឆន ំ២០១៥។ 
៥.ករជសួជលុផ្លូវ 

 សំុឲយជួសជុលផ្លូវចស់៦ែខ  ពី ឃំុេជើងគួន េទភូមិ ខូយ  ភូមិេជើងគួន ភូមិតបច ភូមិ្រតពំង

វ ិ រស ភូមិអញជ ញ ភូមិ្រតពំងែវង សូមអនុវត្តឆន ំ២០១១េនះតេទ។ 

     មុនេពលបពច ប់សិកខ មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ
គណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ 

េ ក េហៀង វណ្ណហន តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ និងជ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុ  បនមន
្រប សន៍ថ «ខញុំនឹងពយយមយកត្រមូវករទំង្របំេនះ ក់បញចូ លេនកនុងែផនករឃំុេដើមបីយកមកអភិវឌ ន៍ 
េ យបនល្អ្របេសើេទៃថងមុខ»។  
េ ក េ ម េអឿ  តំ ងគណបក សមរង ុ ី និងជសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុ បនមន្រប សន៍ 
ថ«េយើងទំងអស់គន នឹងខិតខំ ្ត ប់ ល់ត្រមូវករទំង្របំចំនុចេនះនិងខិតខំ្របឹងែ្របងសហករណ៍ ជមួយ
អងគករេ្រក ្ឋ ភិបល េដើមបីយកមកអនុវត្តន៍ភូមិឃំុេយើងឲយបនល្អ»។   

េ ក ឌុច សុភព តំ ងគណបក សិទ្ឋិមនុស ្របចំឃំុ បនមន្រប សន៍ថ «ខញុំឯកភពគំ្រទ
ទំង្រសុង និង ម នចូលរមួេដើមបីអនុវត្តន៍ឲយបននូវត្រមូវករទំង្របំចំនុចេនះ»។ 

សិកខ េនះមនេគលបំណងឱយមច ស់េឆន តេនតំបន់ ច់្រសយលទទួលបន៖ 
១. ករយល់ដឹងអំពីសិទធិតួនទីនិងកតព្វកិចចរបស់មច ស់េឆន តកនុងករែស្វងយល់ពីត្រមូវករជ ទិ
ភពកនុងករអភិវឌ ន៍នូវមូល ្ឋ ន។ 
២. ផ្តល់ឱកសឱយមច ស់េឆន តចូលរមួជែជកពិភក េដើមបីកំណត់ត្រមូវករ ទិភពកនុងឃំុសងក ត់របស់

ខ្លួន។ 
៣. ត្រមូវករជ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់ ច់្រសយលនឹង្រតូវបនចង្រកងជរបយករណ៍ែដល ច

ឱយសិកខ កមងយចងចំេដើមបីចូលរមួ ម នជ្រមុញករអនុវត្តន៍របស់្រកុម្របឹក ឃំុសងក ត់ និង
ករ ក់បញចូ លត្រមូវករកនុង កមមវធីិនេយបយរបស់គណបក ស្រមប់ករេបះេឆន តឃំុសងក ត់ឆន ំ
២០១២។ 

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



1ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទំនក់ទំនង៖ 
១-េ ក ប្លង េបឿត (ម្រន្តីែផនកប ្ត ញនិងេវទិក)  
ទូរស័ពទេលខ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-អនក្រសី េហង សគុនធ  (ជំនួយករែផនកប ្ត ញនិងេវទិក)  
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 ្រពម
ទងំផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលីដំេណីរករ េបះេឆន តមយួែដលមិន
លំេអៀង និងមិន្របកន់បក ពកួ ទី២/ េដីមបឱីយមនអតថន័យៃនដំ ក់កលេ្រកយេពលេបះេឆន ត មរយៈករអប់រ ំ និងេវទិក
ធរណៈកនុងេគលបំណងជំរុញេលីកទឹកចិត្ដ្របជពលរដ្ឋឱយចូលរមួកនុងកិចចករនេយបយ និងករេធ្វីេសចក្ដីសំេរចនន ករតសូ៊មតិ/
បញចុ ះបញចូ លេដីមបឱីយមនករែកទ្រមង់ ដំេណីរករេបះេឆន តែដលបេងកីននូវគណេនយយភព (ករទទលួខុស្រតូវ) របស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត 
្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឱយមនករ យតៃម្លមយួែដលមិនលំេអៀង និង្របកន់
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