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Civic Alliance for Social Accountability in Cambodia 

CASA, ANSA-EAP’s Cambodia Convener Group consists of BSDA, CCIM, CEDAC, CICA, GFC, IDEA, 

KIND, PDP-Center, SILAKA, Star Kampuchea, YCUD, and YCC 

3 
របាយការណ៍ 

ស្ដីពី  
ការឃ្ល ាំមមើលការប្រមូលពន្ធមលើមមយោបាយដឹកជញ្ជូ ន្ ន្យានជន្ជាំ ន្យ្ប្ ប់ប្រមេទស្ប្ាប់ឆ្ន ាំ២០១១ 

 

 

១ សាវតា 

យោងតាមយេចក្ឋីររកាេររេ់រក្េួងយេដ្ឌកិ្ចច និងហរិញ្ដវត្ទុ យលខ០៧ េហវ អពដ្ ចុុះថ្ងៃទី០៣ ខខមិងុនា 
ឆ្ប ាំ២០១១ េឋីពីការររមូលពននយលីមយយោបាយដឹ្ក្ជញ្ជូ ន និងោនជាំនិុះរររ់ររយេទេរារ់ឆ្ប ាំ២០១១រតូ្វចារ់យ ថ្ីមពី 
ថ្ងៃទី ១៥ ខខមិងុនា ឆ្ប ាំ២០១១ ដ្ល់ថ្ងៃទី១៥ ខខក្ញ្ញដ ឆ្ប ាំ២០១១ ។ ការររមូលពននឆ្ប ាំ២០១១ ានភាពខុេខរលក្ពី 
ឆ្ប ាំមុន ចាំននួ ១ខខ និង ៥ថ្ងៃ ខដ្លការររមូលពននេរារ់២០១០ ចារ់យ ថ្ីមពីថ្ងៃទី២០ ខខក្ក្កដា ឆ្ប ាំ២០១០ រហូត្ 
ដ្ល់ថ្ងៃទី២០តុ្លា ឆ្ប ាំ២០១០ ។ 



ការររមូលពននយលីមយយោបាយដឹ្ក្ជញ្ជូ ន និងោនជាំនិុះរររ់ររយេទ ជាការទទលួខុេរតូ្វររេ់រក្េួង
យេដ្ឌកិ្ចច និងហរិញ្ដវត្ទុ ខដ្លានភាប ក់្ងារពននដារថ្នអរគនាយក្ដាឌ នពននដារ ជាអបក្ចុុះអនុវត្ថការររមូលពននយៅតាម
រាជធានី និងរណ្តថ យខត្ថ រកុ្ង រេុក្ខឌឍ  ។ 

យោងតាមរបាយការឌ៏ររេ់នាយក្ដាឌ នពននដារ រិត្មក្ដ្ល់ខខតុ្លា ឆ្ប ាំ២០១១ យនុះ ររយទេក្មពុជាាន 
ោនយនថេរុរចាំនួន ១ ៦១៨ ០៣៤គ្រឿង (មួយលាន្រាំមួយសែនមួយមឺុន្រាំបីពាន់សាបែិបបួនគរឿង) 
្រក់ពនធ្បមូលរនែរបុមានចាំនួន ៩៧ ២៨២ ៩៧៣ ៥០០ គរៀល (គៅែិប្រាំពីរពាន់ពីររយសប៉ែតែិប
ពីរលាន្រាំបូនសែន្រាំពីរមឺុនបីពាន់្រាំរយគរៀល) គបើគ្បៀបគ ៀបគៅឆ្ន ាំ២០១០ សែលមានចាំនួន
យានយនតែរបុចាំនួន ១ ៥៧៦ ២១៩ គ្រឿង(មួយលាន្រាំសែន្រាំពីរមឺុន្រាំមួយពាន់ពីររយែប់្រាំ
បួនគ្រឿង) ្រក់ពនធ្បមូលរនែរបុមានចាំនួន ៨២ ១៣៦ ៤៥៨ ៥០០គរៀល(សប៉ែតែិបពីរពាន់មួយរយ
សាបែិប្រាំមួយលានបួនសែន្រាំមឺុន្រាំបីពាន់្រាំរយគរៀល) រឺគលើែចាំនួន ៣០៨ ៨១៥គ្រឿង 
(បីសែន្រាំបីពាន់្រាំបីរយែប់្រាំគ្រឿង) គែមើនឹង្រក់ពនធចាំនួន  ១៥ ១៤៦ ៥១៥ ០០០ 
គរៀល(ែប់្រាំពាន់មួយរយសែែិប្រាំមួយលាន ្រាំសែនមួយមឺុន្រាំពាន់គរៀល)។    

យយងីបានេយងកត្យ ញីថា យៅឆ្ប ាំ២០១១រក្េួងយេដ្ឌកិ្ចច និងហរិញ្ដវត្ទុបានយក្ចិត្ថទុក្ដាក់្ក្បុងការរងាក រ
ការយក្លុយយលីេពីត្ខមលចារ់ក្ាំឌត់្រររពឹត្ថយដាយភាប ក់្ងារពននដារខិលខូចមួយចាំននួក្បុងអាំឡុងយពលយយវីការររមូល
ពនន ខឌៈយពលការររមូលពនឌយៅឆ្ប ាំ២០១០ ានការយក្លុយពីត្ថ្មលក្ាំឌត់្ានចាំននួយរចីន ។  

រកុ្មអងគការេងគមេុីវលិចាំននួ១៣អងគការានយ ម្ ុះថា េមពនឌ័ភាពររជាពលរដ្ឌយដី្មផីរឌយនយយភាពេងគម
បានរនថេមមភាពេាំខាន់ៗ យដី្មផចូីលរមួររឆ្ាំងនឹងអាំយពីពុក្រលួយយដាយការលក្េ់នលឹក្លតាររត្ពននក្បុងត្ថ្មលយលីេពី
ចារ់ក្ាំឌត់្ និងបាតុ្ភាពមិនរររក្តី្យ្សងៗយទៀត្ ខដ្លយៅខត្យកី្ត្ាននិងខត្ងទទលួរងនូវការរុិះរន់ពីេាំណ្តក់្
ររជាពលរដ្ឌយរៀលរាល់យពលអនុវត្ថការររមូលពនន។ េក្មមភាពរមួាន យយវីការឃ្ល ាំយមីលការររមូលពនឌយៅតាមស្នប ក់្
ការស្នខាពនឌដារទាំង ១៨ក្ខនលងយៅរាជធានីេបាំយពញ ានររព័ននទូរេ័ពធទន់យហតុ្ការឌ៏យដី្មផទីទលួនូវយេចក្ថីរាយ
ការឌ៏ទក់្ទងនឹងភាពមិនរររក្តី្ជុាំវញិការររមូលយៅតាមរាជធានី និងតាមរណ្តថ យខត្ថ រកុ្ង រេុក្ ខឌឍ នានា  
្លិត្ជាspotយដី្មផយីយវីការ្សពវ្ាយពីកាលររយិចេទនិងការររឆ្ាំងនឹងអាំយពីពុក្រលួយ ការពិភាក្ាតុ្មូលតាមវទិយុ និង
យរៀរចាំេនបិេិទកាខេត្យដី្មផី្ សពវ្ាយពីយុទននាការ និងលទន្លខដ្លបានរក្យ ញីជាយដី្ម។ 

 

២.គោលបំណង 

 ចូលរមួជាមយួរាជរដាឌ េិបាល ជាពិយេេអរគនាយក្ដាឌ នពននដារ ថ្នរក្េួងយេដ្ឌកិ្ចច និងហរិញ្ដវត្ទុ និង 
អងគភាពររឆ្ាំងអាំយពីពុក្រលួយ ក្បុងការយលីក្ក្មពេ់ត្ាល ភាពក្បុងការររមូលពននយលីមយយោបាយដឹ្ក្ជញ្ជូ ន និង 
ោនជាំនិុះរររ់ររយេទ ។ 



 រងាា ញអាំពីលទន្ល ពីការឃ្ល ាំយមីលដ្ាំយឌីរថ្នការររមូលពនន យៅតាមត្ាំរន់យោលយៅដូ្ចជា រាជធានី យខត្ថ 
រកុ្ង ខឌឍ  នានា និង យរៀរចាំចងរក្ងជាឯក្ស្នរជាស្នរព័ត៌្ាន យដី្មផឲី្យដ្ាំយឌីរការយនុះរររពឹត្ថយៅយដាយ
រតឹ្មរតូ្វ ានត្ាល ភាព និងយឆលីយត្រយៅនឹងការរាំយពញកាពវកិ្ចចររេ់ររជាពលរដ្ឌ ក្បុងការរង់ពនឌយលី
មយយោបាយោនយនថររេ់ខលួនរររ់ររយេទ ។ 

 ជរមុញឲ្យានការចាត់្វធិានការ រដ្ឌបាលយៅយលីភាប ក់្ងារពននដារខិលខូចមយួចាំនួន ខដ្លអនុវត្ថ ធ្ុយពីយោល
ការឌ៍ខឌនាាំក្បុងការររមូលពននយលីមយយោបាយដឹ្ក្ជញ្ជូ ន និងោនជាំនិុះរររ់ររយេទ។ 

៣.សកម្មភាព  

៣.១.យនឋការររេ់រក្មុអងគការេងគមេុវីលិ និងលទន្ ល 

ក្.រយងកីត្ទូរេ័ពធ Hotline និងលទន្ល : ទូរេ័ពធមយួខខសានយលខ ០១៧ ៥៥៩១២២េរារ់ទទលួពាក្យរឌថឹ ង 
និង អនុស្នេន៍នានា ពីរររ់រាជធានី យខត្ថ រកុ្ង ជុាំវញិការររមូលពនន ។ ក្បុងយនាុះយេចក្ថីរាយការឌ៏ខដ្លយយងីទទលួ
បានពីយខត្ថមយួចាំននួដូ្ចជា យខត្ថក្ាំពង់ឆ្ប ាំង ក្ណ្តថ ល  ក្ាំពង់េពឺ តាខក្វ និងថ្រពខវង។ ភាពមិនរររក្តី្មយួចាំននួបាន
យកី្ត្យឡងី អាំឡុងយពលអនុវត្ថការររមូលពននយលីមយយោបាយដឹ្ក្ជញ្ជូ ន និងោនជាំនិុះរររ់ររយេទឆ្ប ាំ២០១១យនុះ ក្បុង
យនាុះានដូ្ចជា: 

 យខត្ថថ្រពខវង (រេុក្ពារា ាំង) េនលឹក្លតាររត័្ពននរតូ្វបានលក់្យដាយយមេូមិ  អតី្ត្ទហាន និងយៅ
ក្ខនលងជេួជុលម ូតូ្ជាយដី្ម ខដ្លលក់្ក្បុងត្ថ្មលយលីេចារ់បានក្ាំឌត់្ (ត្ថ្មល៤.៥០០៛ លក្ក់្បុងត្ថ្មល
៦.០០០៛ យៅ១០០០០៛) ។ រឯីយៅរេុក្ក្ាំចាយារ ររជាពលរដ្ឌបានរាយការឌ៌អាំពីការលាំបាក្ក្បុង
ការខេវងរក្ក្ខនលងរង់ពនន ខឌៈខដ្លការលក់្េនលឹក្លតាររត្ពននានខត្យៅទីររជុាំជនថាប ក់្រេុក្ 
ជាមូលយហតុ្ខដ្លនាាំឲ្យពកួ្ោត់្មយួចាំននួខក្ខានមិនបានរង់ពននយលីោនយនថ។ 

 យខត្ថក្ណ្តថ ល (រេុក្ឧត្ថុងគ) ភាប ក់្ងារពននដាររាំយពញការងារមិនយោរពយពលយវលា។ 
 យខត្ថក្ាំពង់ឆ្ប ាំង (រេុក្រររូិរឌ៏) ចាំយពាុះរងយនថ ភាប ក់្ងារពននដាទរលុយ៥.០០០៛ េរារ់ការ
រាំយពញខរររទជាំនេួ យៅ ឆ្ប ាំ២០១១ ចាំខនក្ឆ្ប ាំមុនភាប ក់្ងារពននដាទរ ១០០០០ យរៀល ។ 

 ក្ាំពង់េពឺ ានការលាំបាក្ក្បុងការយយវីដ្ាំយឌីរ យដី្មផរីក្ទិញេនលឹក្លតាររត្ពននយៅថាប ក់្រេុក្។ 

ខ.ការឃ្ល ាំយមីលយៅទីក្ខនលងរង់ពនននានាយៅរាជធានីេបាំយពញ 

រកុ្មអងគការេងគមេុីវលិានេក្មមជនជាយុវជនចាំននួ ៣រកុ្ម យដី្មផយីយវីការឃ្ល ាំយមីលការររមូលពននយៅតាម
ត្ាំរន់យោលយៅជាទីស្នប ក់្ការស្នខាពនឌដារទាំង១៨ក្ខនលងយៅរាជធានីេបាំយពញជាយរៀងរាល់េបាថ ហ៏។ 

ការឃ្ល ាំយមីលរឹយយវីយៅតាមទរមង់ខដ្លបានក្ាំនត់្ និងអបក្ទទលួខុេរតូ្វយៅតាមទីស្នប ក់្ពននដារនីមួយៗ យៅ
រាជធានីេបាំយពញ។ 



លទ្ធផលនៃការឃ្ល គំម្ើល 

១.ស្នទ នភាពយៅស្នខាពននដារយៅរាជធានីេបាំយពញ ររជាពលរដ្ឌយៅរង់ពននានចាំននួតិ្ចត្ួច យៅខខទីមួយ 
ថ្នការររមូលពនន យហយីានការយកី្នយឡងីជារនថរនាធ រ់ រហូត្ដ្ល់ចុងខខទី៣ានការយកី្នយឡងីខាល ាំងរហូត្ដ្ល់ាន
ការររយរជៀត្ោប យដី្មផយីយវីការរង់ពនន ។ យហយីស្នខាពននដារមយួចាំននួ ាច េ់ោនយនថចាាំបាច់រតូ្វយ ញ្ីោនយនថររេ់ខលួន 
ក្បុងត្ថ្មល៥០០៛ យៅ ១០០០៛ េរារ់ម ូតូ្ និង២០០០៛ េរារ់រងយនថ យដី្មផចូីលទិញេនលឹក្លតាររត្ពនន។ 

 ២.ការដាក់្ររអរ់េាំរុរត្ទទលួពាក្យរឌថឹ ងេរារ់ស្នធារឌ:ជនយៅតាមមុខទីស្នប ក់្ការស្នខាពននដារ រកុ្ម
ការងារេយងកត្យ ញីថា ានស្នខាពននដារមយួចាំននួរ ុយណ្តត ុះានររអរ់េាំរុរត្េរារ់ទទលួពាក្យរឌឋឹ ងដូ្ចជា 
ស្នខាពននខឌឍ ានជ័យ ស្នខាពននដារខឌឍ ទលួយោក្ ស្នខាពននដារខឌឍ ចាំការមន ស្នខាពននដារខឌឍ ៧មក្រា 
អោរពននដារយលខ២៣៤ខឌឍ ដ្យងាក  ស្នខាពននដារខឌឍ ដូ្នយពញ ស្នខាពននខឌឍ ខេនេុខ ។ 

 
៣.យៅស្នខាពននដារមួយចាំននួ យៅខត្ានភាប ក់្ងារពននដារបានលក្់េនលឹក្លតាររត្ពននក្បុងត្ថ្មលយលីេពីចារ់

ក្ាំឌត់្ដូ្ចជា ក្ខនលងរង់ពននយៅមុខ្ារយហងលីតាមរយណ្តថ យ ល្ូវ ២៧១ ទល់មុខកាក្បាទរក្ហមក្មពុជាជាយដី្ម។ 
ក្ខនលងរង់ពននភារយរចីន ក្បុងក្រឌីការរង់ពនឌេរារ់រងយនថ យៅយពលាច េ់ោនយនថមិនរាំយពញទរមង់ខររទយដាយ
ខលួនឯង យដាយមិនយល់ពីនីតិ្វយីិក្បុងការរាំយពញ  និងមក្ពីក្តាថ មិនយល់ចាេ់ពីភារកិ្ចចររេ់ខលួន ក្បុងការរាំយពញេាំនុាំ
ខរររទេរារ់ការរង់ពនន វាជាមូលយហតុ្នាាំឲ្យភាប ក់្ងារពនឌដាររាំយពញជាំនេួ ងបូរនឹងទឹក្របាក់្ចាំននួ ៥០០០៛យៅ
១០០០០៛ ។ 

 
 ៤.ចាំយពាុះេនលឹក្លតាររត្ពននានស្នខាពននដារមយួចាំននួានេនលឹក្លតាររត័្ពននរររ់រោន់ ខត្ានស្នខា

ពននដារមយួចាំននួមិនានេនលឹក្លតាររត្រររ់រោន់េរារ់យទចរក្ោនយនថយទ។ 
 
៥.ភាប ក់្ពននដារភារយរចីនយេលៀក្ពាក់្ឯក្េណ្តឌ នបានរតឹ្មរតូ្វ ខត្មយួចាំននួមិនបានរតឹ្មរតូ្វយនាុះយទ យដាយ

ានខត្យេលៀក្ពាក់្ឯក្េណ្តឌ នខត្មិនានពាក់្អត្ថយលខ រផឺ្លល ក្យ ម្ ុះ។ 
 

ខ. យនថការររេ់រដាឌ េិបាល 
 ដាក់្ររអរ់េាំរុរត្ទទលួពាក្យរឌថឹ ង េរារ់ស្នធារឌជន យៅតាមរណ្តថ មុខទីស្នប ក់្ការស្នខាពននដារ ។ 
 យចញ្ាយយោលការឌ៍ខឌនាាំយលីមន្រនថីភាប ក់្ងារពននដារ ររេ់រក្េួងយេដ្ឌកិ្ចច និងហរិញ្ដវត្ទុ ុ្ ររកាេយលខ 
០១១ េហវ ចុុះថ្ងៃទី ២៥ ខខក្ក្កដា ឆ្ប ាំ២០១១យដី្មផទីរ់ស្នក ត់្ភាពមិនរររក្តី្ និងជរមុញឲ្យការររមូលពនន
ដ្ាំយឌីរការឲ្យបានទន់យពលយវលា មិនឲ្យានការទរលុយយលីេពីត្ថ្មលចារ់ក្ាំឌត់្ពីររជាពលរដ្ឌជាអបក្រង់
ពនឌ និង ឲ្យានអាក្រផកិ្រោិ រេួរាយរាក់្ទក់្ចាំយពាុះ ររជាពលរដ្ឌ។ 

 

 

 



សៃនិដា្ឋ ៃ 

ការទរលុយយលីេ និងភាពមិនរររក្តី្មយួចាំននួមិនអាចរញ្ឈរ់បាន ១០០% យនាុះយទ ក្បុងការររមូលពនន
យៅឆ្ប ាំ២០១១យនុះ   យោងតាមរបាយការឌ៍ថ្នការឃ្ល ាំយមីលយៅរាជធានីេបាំយពញររេ់រកុ្មអងគការេងគមេុីវលិយដាយ 
មូលយហតុ្ដូ្ចខាងយរកាម៖ 

 យៅឆ្ប ាំ២០១១ ក្ខនលងរង់ពននានចាំននួ ១៨ក្ខនលង ានការងយចុុះចាំនួន២២ក្ខនលង យរីយររៀរយយៀរ
យៅឆ្ប ាំ២០១០ ានចាំននួ៤០ក្ខនលង។ យនុះជាយហតុ្ខដ្លនាាំឲ្យររជាពលរដ្ឌពិបាក្ខេវងរក្ក្ខនលងរង់
ពនន ខឌៈយពលរាជធានីេបាំយពញបានរយងកីនត្ាំរន់រររ់ររងររេ់ខលួន។  

 ាច េ់ោនយនថខវុះពត៌្ានេថីពីការរង់ពននយដាយកាលររយិចេទ និងក្ខនលងរង់ពននានការផ្លល េ់រថូរខុេ
ពីឆ្ប ាំមុន យហយីការររមូលពននានភាពយតឹ្ោ វររាឌមយួេបាថ ហ៏ យរកាយកាលររយិចេទបាន
ក្ាំនត់្។ 

ដូ្យចបុះការខវុះពត៌្ាន និងឧរេរគនានាខាងយលី យយវីឲ្យររជាពលរដ្ឌមូយចាំននួខក្ខានមិនបានរាំយពញកាពវកិ្ចច
ររេ់ខលួន ជាមូលយហតុ្យយវីឲ្យការររមូលពននមិនរររ់ចាំនួនខដ្លបានក្ាំឌត់្នាាំឲ្យខាត្រង់ងវកិាជាតិ្ររេ់រាជរដាឌ េិ
បាល ខឌៈយពលត្រមូវការងវកិាេរារ់ការអេិវឌ្ណន៍ានការយកី្នយឡងី។  

ចាំយពាុះការផ្លក្ពិន័យយរកាយយពលការអនុវត្ថការររមូលពនន វាមិនខមនជាមយយោបាយលអររយេីរេរារ់ចាត់្
វធិានការដាក់្ពិន័យចាំយពាុះររជាពលរដ្ឌខដ្លមិនបានរង់ពននយនាុះយទ ខឌៈខដ្លពកួ្យរមិនបានទទលួពត៌្ានឲ្ផ 
បានយពញយលញពីកាលររយិចេទថ្នការររមូលពនន ទីក្ខនលងរង់ពនន និងានឧរេរគមយួចាំននួ  ។ 

យទុះជាោ ងណ្តក៏្ មជឈដាឌ នទូយៅេយងកត្យ ញីថា ត្ាល ភាព និងការទទលួខុេរតូ្វយដាយភាប ក់្ងារពននដារ
ក្បុងរយៈយពលថ្នការររមូលពននយលីមយយោបាយដឹ្ក្ជញ្ជូ ន និងោនជាំនិុះរររ់ររយេទ ចារ់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខខមិងុនា រហូត្
ដ្ល់ថ្ងៃទី១៥ ខខក្ញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១១យនុះ រឺជាលទន្លខដ្លអាចទទលួយក្បានយៅរាជធានីេបាំយពញ និងរណ្តថ យខត្ថមយួ
ចាំននួ។ វាជាយមយរៀនដ៏្េាំខាន់មយួ ថ្នការអនុវត្ថលអររេ់ថាប ក់្ដឹ្ក្នាាំរក្េួងយេដ្ឌកិ្ចច និងហរិញ្ដវត្ទុ និងមន្រនថីភាប ក់្ងារ
ពននដារ យដី្មផជីរមុញឲ្យានភាពកាន់ខត្ររយេីរយឡងី យកី្ត្ានយៅក្បុងវេ័ិយររមូលពននយៅរពុះរាជាណ្តចរក្ក្មពុជា។
ត្ាល ភាព និងការទទលួខុេរតូ្វខពេ់ក្បុងការររមូលពនន វាជាការទក់្ទញទឹក្ចិត្ថពីររជាពលរដ្ឌនិងអបក្ជារ់ពនននានា 
រាំយពញកាត្ពវកិ្ចចយដាយឆនធៈខពេ់។ 

អនុស្នេន ៏

យដី្មផជីរមុញឲ្យការររមូលពននរររពឹត្ថយៅកាន់ខត្លអររយេីរយឡងី េមព័ននភាពររជាពលរដ្ឌយដី្មផីរឌយនយយ
ភាពេងគម យៅក្មពុជា  ថ្ល់អនុស្នេន៏មយួចាំននួដូ្ចខាងយរកាម៖ 



១.រក្េួងយេដ្ឌកិ្ចច និងហរិញ្ដវត្ទុ ររួយចញយោលការឌ៍ខឌនាាំខដ្លានខលឹមស្នរដូ្ចខចងក្បុង ររកាេយលខ 
០១១ េហវ ចុុះថ្ងៃទី ២៥ ខខក្ក្កដា ឆ្ប ាំ២០១១ ឲ្យបានមុនកាលររយិចេទថ្នការររមូលពននចារ់យ ថ្ីម។ 

២.រក្េួងយេដ្ឌកិ្ចច និងហរិញ្ដវត្ទុ ររួពិចារណ្តក្បុងការពរងីក្ការោិល័យរង់ពននឲ្យយរៀក្នឹងមូលដាឌ ន 
ររជាពលរដ្ឌ  ដូ្ចជាេហការជាមយួស្នលា ុាំ េងាក ត់្ ជាររយោជន៏ យដី្មផឲី្យររជាពលរដ្ឌងាយខេវងរក្។ 

៣.រក្េួងយេដ្ឌកិ្ចច និងហរិញ្ដវត្ទុ ររួរយងកីនការ្សពវ្ាយឲ្យបានទូលាំទូលាយពីកាលររយិចេទ និងទីក្ខនលង 
រង់ពនន ជាពិយេេអាំពីរយរៀរថ្នការរាំយពញខរររទេរារ់រងយនថ យដី្មផយីជៀេវាងការរាំយពញទរមង់ខរររទយដាយ 
ភាប ក់្ងារពននដារជាងបូរនឹងទឹក្របាក់្។ 

៤.រក្េួងយេដ្ឌកិ្ចច និងហរិញ្ដវត្ទុ ររួជរមុញឲ្យានររអរ់េាំរុរត្ទទលួពាក្យរឌថឹ ងយៅរររ់ស្នខាពននដារ 
និងក្ខនលងរង់ពននទាំងអេ់។ ជនរយងាគ លររឆ្ាំងអាំយពីពុក្រលួយររេ់រក្េួង ររួខត្រាំយពញត្នួាទីជាអបក្យដាុះរស្នយ 
រាល់ពាក្យរឌថឹ ងពីររជាពលរដ្ឌ។ 

៥.រក្េួងយេដ្ឌកិ្ចច និងហរិញ្ដវត្ទុ ររួ្សពវ្ាយអាំពីចាំនូលពននយនុះររចាាំឆ្ប ាំ និងរញ្ញជ ក់្អាំពីវេ័ិយខដ្លងវកិា
ពននយនុះយររីរបាេ់យៅយលី។ 

B½t’manbEnßménr)aykarN_enH sUmTak;Tgmk 

1-elak sn C½y GñksRmbsRmYlbNþajrYbrYmedIm,IKNenyüPaBsgÁm enAGasuIbUB’anig):asuIhVik  

TUrs½BÞelx 012 445 642  

2-elak vn; eBA RbFan smaKmRbCaFibetyüÉkraCü énesdækic©eRkARbB½n§   TUrs½BÞelx 012 534 796 
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