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 សំុ ងសង់ ឃំុថមីមួយខនងែដលមនបេ ្ត យ៩ែម៉្រតទទឹង៨ែម៉្រតចំនួន៤បនទប់ 
េធើ្វពីថម្របកេកប ង្រកលអិដ្ឋករ ៉សូូម ងសង់ចប់ពីឆន ំ២០១២៣និងបញច ប់ករ ងសង់
្រតឹមឆន ំ ២០១៤។ 

 សំុ ងសង់ ្របជំុភូមិទំង៤គឺភូមិេគៀនជ្រងុក ភូមិអូរេ ម ភូមិក ្ត ល ភូមិឆយ
លុេធើ្វពីេឈើ្របកស័ងកសីែដលមនបេ ្ត យ៦ែម៉្រតគុណ៧ែម៉្រត  សូម ងសង់ចប់
ពីឆន ំ២០១២និងបញច ប់ករ ងសង់្រតឹមឆន ំ ២០១៣។ 

៣.ករ ងសងម់ណ្ឌ លសខុភព អណ្តូ ងទឹក និងបងគនអ់នមយ័
 សំុមណ្ឌ លសុខភពថមី១ខនង េធើ្វពីថម មនបេ ្ដ យ ៩ែម៉្រត ទទឹង ៧ែម៉្រត សថិតេនភូមិ

អូរេ ម ជិត ឃំុអូរេ មចស់ សូម ងសង់ចប់ពីឆន ំ២០១៣ និងបញច ប់ករ 
ងសង់្រតឹមឆន ំ ២០១៥។ 

 សំុអណ្តូ ងទឹក ្អ ត ៣០អណ្តូ ង ្រគប់ភូមិទំង៤ ទូទំងឃំុអូរេ ម សូម ងសង់ចប់ពីឆន ំ
២០១៣ និងបញច ប់ករ ងសង់្រតឹមឆន ំ ២០១៤។ 

 សំុបងគន់អនម័យចំនួន ២៧៨ សំ ប់ភូមិទំង៤ ភូមិេគៀនជ្រងុក ភូមិអូរេ ម ភូមិក ្ត ល 
ភូមិឆយលុ េនកនុងឃំុអូរេ មទំងមូល សូម ងសង់ចប់ពីឆន ំ២០១២ និងបញច ប់ករ 

ងសង់្រតឹមឆន ំ ២០១៣។ 

៤.ករ ងសង់ ព ន 
 សំុ ព នឆ្លងសទងឹឆយលូក កនុងភូមិឆយលូថមីមួយ េធ្វើពីែដក្របែវង ៥០ែម៉្រត ទទឹង ៤ែម៉្រត 

សូម ងសង់ចប់ពីឆន ំ២០១២ និងបញច ប់ករ ងសង់្រតឹមឆន ំ ២០១៣។ 
៥.ករេសនីសុំប ្ត ញអ គសនី 

 សំុតប ្ត ញអគគីសនីថមី ពី រអីគគិសនីែដលមនកនុង ឃំុអូរេ ម េទ្រគប់ភូមិទំង៤ 
សូមចប់េផ្តើមអនុវត្តពីឆន ំ២០១២ និងឲយបនជ ថ ពរេនឆន ំ ២០១៣។ 

 
មុនេពលបពច ប់សិកខ មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនក 

ដឹកនំគណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ 
េ ក សុខ េបឿន តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ និងជ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុ បនមន 

្រប សន៍ថ «កនុងនមខញុំជេមឃំុេនទីេនះ ខញុំសូមឯកភពេនអី្វែដល្របជពលរដ្ឋមកេឃើញេន ទិ
ភពទំង៥ ែដលមនេនកនុងឃំុអូរេ មេយើងទំងមូល េហើយខញុំនឹងពំនំេនអី្វែដលខ្វះខតរបស់
្របជពលរដ្ឋេនកនុងឃំុអូរេ មេនះបញចូ នេទថន ក់េលើេដើមបីេ យេគជួយេ ះ្រ យេនបញ្ហ េនះ»។ 



សិកខ េនះមនេគលបំណងឱយមច ស់េឆន តេនតំបន់ ច់្រសយលទទួលបន៖ 
១. ករយល់ដឹងអំពីសិទធិតួនទី និងកតព្វកិចចរបស់មច ស់េឆន តកនុងករែស្វងយល់ពីត្រមូវករជ

ទិភពកនុងករអភិវឌ ន៍នូវមូល ្ឋ ន។ 
២. ផ្តល់ឱកសឱយមច ស់េឆន តចូលរមួ ជែជកពិភក  េដើមបីកំណត់ត្រមូវករ ទិភពកនុងឃំុ

សងក ត់របស់ខ្លួន។ 
៣. ត្រមូវករជ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់ ច់្រសយលនឹង្រតូវបនចង្រកងជរបយករណ៍

ែដល ចឱយសិកខ កមងយចងចំេដើមបីចូលរមួ ម នជ្រមញុករអនុវត្តន៍របស់្រកុម
្របឹក ឃំុសងក ត់និងករ ក់បញចូ លត្រមូវករកនុងកមមវធីិនេយបយរបស់គណបក ស្រមប់
ករេបះេឆន តឃំុសងក ត់ឆន ំ២០១២។ 

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

1ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទំនក់ទំនង៖ 
១-េ កប្លងេបឿត(ម្រន្តីែផនកប ្ត ញនិងេវទិក) 
ទូរស័ពទេលខ ៖ ០១២៤៧១៣២៦ 
 

២-អនក្រសីេហងសគុនធ  (ជំនួយករែផនកប ្ត ញនិងេវទិក) 
ទូរស័ពទេលខ ៖ ០១៧៥៨៣៨៦៩ 
 

េបសកមម ៖ េបសកកមមរបស់ខុមែ្រហ្វល គឺជួយបេងកីតបរយិកសគួរជទីេពញចិត្ដ នងិមនពត៌មន្រគប់្រគន់ ទី១/េដមីបឱីយមនដេំណីរករ
េបះេឆន តេ យេសរ ីនងិយុត្តធិម៌ មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តសូ៊មត ិ េដមីបទីទួលបននូវ្រកបខ័ណចបប់សមរមយ, ករអប់រេំដីមបផី្ដល់ពត៌មន
ដល់អនកេបះេឆន ត អំពសិីទធិ និងសកមមភពចូលរមួសេងកតករណ៍របស់ពួកេគ ែដល ច ងំនូវភពមិន្រប្រកតី ្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយ
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