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-សំុឱយ្រកុមហុ៊នយូ៉េញ នឌីវឡុឺបេមន្រគូប ខូ អិល ធី ឌី (Union Development Group Co,LTD) ជួយជមេធយបយដឹក
ជញជូ នចំេពះកររះុេរ ើផទះ្រពមទំងសំភរ: កំឡុងេពលែដល្រកុមហុ៊នផ្ល ស់ប្តូរ្របជពលរដ្ឋពី ភូមិ នី េកៀន្រក ញ់ 
និងភូមិភញីមស េទទី ំងថមីសថិតកនុងឃំុភញីមស។ 
-សំុឱយ្រកុមហុ៊នយូ៉េញ នឌីវឡុឺបេមន្រគូប ខូ អិល ធី ឌី (Union Development Group Co,LTD) ឈសូឆយដីទី ំងថមី 
ឃំុភញីមស (ដីលំេន ្ឋ ន និងដីកសិកមម ចប់ពីែខឧសភឆន ំ២០១១ មុន និងផ្ល ស់ប្តូរ្របជពលរដ្ឋពីភូមិភញីមស ភូមិ នី 
និងភូមិេកៀន្រក ញ់ េទទី ំងដីថមី (ភូមិថមី) ឃំុភញីមស ដូចទំហំដីលំេន ថ ន និងដីកសិកមមបចចុបបននែដលកំពុង
រស់េន។ 
-សំុឱយ្រកុមហុ៊នយូ៉េញ នឌីវឡុឺបេមន្រគូប ខូ អិល ធី ឌី (Union Development Group Co,LTD) និង្រកុម្របឹក ឃំុផ្តល់ដី
កសិកមម ៥ ហិច  / ១្រគួ រស្រមប់្របជជនទំង ៣ភូមិ កនុងឃំុភញីមស េនទី ំងថមី(ភូមិថមី) ែដល្រតូវបនផ្ល ស់េចញ 
ស្រមប់អភិវឌ របស់្រកុមហុ៊ន ចប់ពីែខឧសភ ឆន ំ២០១១។
៣.ែផនកកសិកមម  
-េសនើសំុឱយ្រកុមហុ៊នយូ៉េញ នឌីវឡុឺបេមន្រគូប ខូ អិល ធី ឌី (Union Development Group Co,LTD) និង្រកុម្របឹក ឃំុ
ផ្តល់ពូជសត្វរមួមន េគ ៤ កបល ្រកបី ៤ កបល ្រជូក ៤ កបល មន់ទ ១០ កបល កនុង ១ ្រគួ រ។ េនទី ំងថមី 
(ភូមិថមី) កនុងឃំុភញីមស ែដល្រកុមហុ៊ន និងផ្ល ស់ឱយ្របជជនពីភូមិទំង ៣ ឃំុភញីមសេទរស់េន ឱយបនេពលែដល
្របជជនផ្ល ស់េទដល់។ 
៤. ែផនកេន ទ 
- េសនើសំុឱយ្រកុមហុ៊នយូ៉េញ នឌីវឡុឺបេមន្រគូប ខូ អិល ធី ឌី (Union Development Group Co,LTD) អនុញញ តឱយ្របជ
ពលរដ្ឋ្របកបរបរេន ទ កនុងៃ្រពេកងកង(កែន្លងេដើម) េ្រកយេពល្រកុមហុ៊នផ្ល ស់ប្តូរ្របជពលរដ្ឋពីភូមិទំង៣ មន 
ភូមិ នី ភូមិភញីមស និង ភូមិេកៀន្រក ញ់ េទទី ំងថមី(ភូមិថមី) ឃំុភញីមសដូចេដើម។
៥. ែផនកេហ ្ឋ រចនសមព័នធ 
-សំុេធ្វើអណ្តូ ងសនប់ ៥ ្រគួ រ ១ អណ្តូ ងចក់េបតុង ២ ែម៉្រត ជំុវញិមត់អណ្តូ ងេនទី ំងថមី(ភូមិថមី) ែដល្រកុមហុ៊នផ្ល ស់
ប្តូរ ្របជជនពីភូមិទំង ៣ ឃំុភញីមស ឱយេទរស់េន។ ចប់ពីែខឧសភ ឆន ំ២០១១ ឱយេហើយមុនេពល្របជជនេទ
រស់េន។ 
-ជីក្រសះ ១ ទំហំ មត់េលើ ៥០ ែម៉្រតកេរ ៉និងបតេ្រកម ៣០ ែម៉្រតកេរ ៉មនជេណ្តើ រចុះេឡើង និងចក់េជើងេត កំ ស់ 
២ តឹក កនុងទី ំងថមី(ភូមិថមី) ឃំុភញីមស ែដល្រកុមហុ៊នបនផ្ល ស់ប្តូរ្របជជនពី ៣ភូមិ មនភូមិភញីមស ភូមិ នី ភូមិេកៀន
្រក ញ់ កនុងឃំុភញីមស ឱយេទរស់េនចប់ពីែខឧភ ឆន ំ២០១១ ឱយេហើយមុនេពល្របជជនេទរស់េន។ 
-េធ្វើែផចតទូក្របែវង ១ គីឡូែម៉្រត ទទឹង ៥០ ែម៉្រត ជប់មត់ែ្រពកជេ្រម ១០ ែម៉្រត េនឃំុភញីមស ទី ំងថមី(ភូមិថមី) 
ែដល្របជជន៣ភូមិកនុងឃំុភញីមសផ្ល ស់េទេន។ ចប់ពីែខឧសភ ឆន ំ២០១១ឱយេហើយមុនេពល្របជជនេទរស់េន។

  
មុនេពលបពច ប់សិកខ  មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ

មូល ្ឋ នរបស់គណៈបក នេយបយ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ កនុងឱកសេនះេ ក កន់ េន តំ ង 
គណបក ្របជជន្របចំឃំុ និងជជំទប់ទី១ឃំុ ភញីមស បនមន្រប សន៏ថ េ កមនករេ្រតកអរ និង
សូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះអងគករខុមែ្រហ្វលែដលបនេរៀបចំសិកខ សេម្លងមច ស់េឆន តេនះេឡើង។ 
ត្រមូវករទំង យរបស់បងប្អូន្របជពលរដ្ឋែដលបនរកេឃើញេនកនុងសិកខ េនះ េ កមិន ច 
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សនយថនិងេ ះ្រ យជូនបងប្អូនបន១០០ភគរយេនះេទ បុ៉ែន្តេ កនិងពយយម នំយកនូវត្រមូវករ 
មួយចំនួន េដើមបី ក់បញចូ លេទកនុងគំេ ងអភិវឌ របស់ឃំុ។  

 
សិកខ េនះ មនេគលបំណង ឱយមច ស់េឆន តេនតំបន់ ច់្រសយ៉លទទួលបន៖  
១-ករយល់ដឹងអំពីសិទធិ តួនទី និងកតព្វកិចចរបស់មច ស់េឆន ត កនុងករែស្វងយល់ពីត្រមូវករជ

ទិភពកនុងករអភិវឌ ន៍នូវមូល ្ឋ ន។ 
២-ផ្តល់ឱកសឱយមច ស់េឆន តចូលរមួ ជែជកពិភក  េដើមបីកំណត់ត្រមូវករ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់របស់

ខ្លួន។ 
៣-ត្រមូវករជ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់ ច់្រសយ៉ល  នឹង្រតូវបនចង្រកងជ របយករណ៍ែដល ច

ឱយសិកខ កមងយចងចំេដើមបីចូលរមួ ម ន ជ្រមុញករអនុវត្តន៍របស់្រកុម្របឹក  ឃំុ សងក ត់និងករ ក់
បញចូ លត្រមូវករកនុងកមមវធីិនេយបយរបស់គណបក ស្រមប់ករេបះេឆន តឃំុ ឆន ំ២០១២។ 

 
សិកខ េនះក៏បនទទួលករឧបតថមភមូលនិធិពីសហភពអឺុរបុ (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
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