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   ថ្ថៃទី២០ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១១ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នន តឃ ុំអូរបីជាន់ ប្សុ្កអរូដប្ៅ ដេតតបន្ទទ យមានជ័យ 
ដោយមានការគាំទ្ទពី គណៈកមាា ធិការែុមខ្រែល សរការជាមួយនឹង សមាគមន៍អាដរុក អងគការ 

ទឹកដីសុវណណភូមិ បានដរៀបចាំសិកាា សាលាសដមេងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តទ្មវូការជាអាទិភាពកនុង
ឃុាំ-សង្កា ត់ោច់ស្សយាល ខដលដធែើដ ើងដៅឃុាំអូរបីជាន់ ស្សុកអូរដទ្ៅ ដែតតបន្ទទ យមានជ័យ  កាលពីថ្ថៃទី១៣ 
ខែធនូ  ឆ្ន ាំ២០១១។ មានអនកមានសិទធិដបាោះដឆ្ន តទ្បមាណ ៦០ ន្ទក់ (១៥% ជាស្រសតី) ពីទ្គប់ភូមិកនុងឃុាំ ខដល
រមួមាន តាំណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយទ្បចាំឃុាំ សមាជិកទ្កុមទ្បឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ 
អងគការមូលោា ន និងទ្បជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនោះ។ 

ទ្បជាពលរដាខដលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាោះដឆ្ន តគាំទ្ទតទ្មូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 
ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យទ្កមុទ្បឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់ដោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដដើមបោីក់បញ្ាូ លដៅកនុង កមាវធីិនដយាបាយរបស់ែេួនកនុងការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

តម្រូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នុង ឃុាំអរូបីជាន ់ម្រកុ្អរូជ្ម្ៅ ជ្េតតបន្ទា យមានជយ័ 
១. ការជរួជលុផលូវលាំ និងជ្្វីផលវូចាក្ជ់្ៅរ  ូ
 ដសនើសុាំដធែើផេូវចក់ដៅស ូ ចប់ពីភូមិសនូលដទ្ទត៩៨ ដល់ទ្ចកទ្ពាំខដនកមពុជា-ថ្ថ  ភូមិអូរបីជាន់ មានបដណាត យ

១៩,៨២២ខម៉ែទ្ត ទទឹង៩ខម៉ែទ្ត និងសាព នចាំនួន១កខនេងដៅទ្តង់មតុាំអូរបីជាន់  ខដលបដណាត យសាព ន និងទទឹង
សាព នដធែើតាមជាក់ខសតងថ្នទាំរាំអូរ។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ពីឆ្ន ាំ២០១២ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៥ ។ 

 ដសនើសុាំជួសជុលផេូវទ្កាលទ្គួសទ្ករមចាំនួន១០ខែសខដលរមួមាន៖  
o ខែសទី១ដៅកនុងភូមិសីលាខែារ មានបដណាត យ១០០០ខម៉ែទ្តទទឹង៧ខម៉ែទ្ត កមពស់០,២៥ខម៉ែទ្ត  ខែសទី២ដៅ

កនុងភូមិថនល់បត់ មានបដណាត យ៣០០០ខម៉ែទ្ត   ទទឹង៧ខម៉ែទ្ត កមពស់០,២៥ខម៉ែទ្ត ខែសទី៣ដៅកនុងភូមិ
ទ្ាវ មានបដណាត យ៥០០០ខម៉ែទ្ត ទទឹង៧ខម៉ែទ្ត កមពស់០,២៥ខម៉ែទ្ត ខែសទី៤ដៅកនុងភូមិទ្បាសាទ មាន
បដណាត យ៨០០ខម៉ែទ្ត ទទឹង៧ខម៉ែទ្ត កមពស់០,២៥ខម៉ែទ្ត ខែសទី៥ដៅកនុងភូមិដជាគជ័យ មានបដណាត យ
៩៥០០ខម៉ែទ្ត   ទទឹង៧ខម៉ែទ្ត កមពស់០,២៥ខម៉ែទ្ត ខែសទី៦ដៅភូមិទាំនប់ោច់ មានបដណាត យ១៥០០ខម៉ែទ្ត 
ទទឹង៥ខម៉ែទ្ត កមពស់០,៧០ខម៉ែទ្ត។ ផេូវលាំខែសទី១ ដល់ខែសទី៦ សូមចប់ដផតើមជួសជុលពីឆ្ន ាំ២០១២ 
បញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 
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o ខែសទី៧ពីបន្ទទ យថាីទ្ចកចូលដខាេ ងទែ វតតអូរបីជាន់ ដៅភូមិដីថាី មានបដណាត យ១៣០០ខម៉ែទ្ត ទទឹង៧
ខម៉ែទ្ត កមពស់០,២៥ខម៉ែទ្ត។ សូមចប់ដផតើមជួសជុលពីឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

o ខែសទី៨ពីផេូវជាតិដលែ២៥៨D ដឆ្ព ោះដៅវតតយាងដងគុាំ មានបដណាត យ២៣០០ខម៉ែទ្ត ទទឹង៧ខម៉ែទ្ត កមពស់
០,២៥ខម៉ែទ្ត។  សូមចប់ដផតើមជួសជុលពីឆ្ន ាំ២០១៣ បញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

o ខែសទី៩ពីភូមិសនួលដទ្ទត ដៅភូមិទ្ាវ មានបដណាត យ២៣០០ខម៉ែទ្ត ទទឹង៧ខម៉ែទ្ត កមពស់០,៥០ខម៉ែទ្ត 
ខែសទី១០ដៅកនុងភូមិថនល់បត់ មានបដណាត យ១០០០ខម៉ែទ្ត ទទឹង៥ខម៉ែទ្ត កមពស់០,៧០ខម៉ែទ្ត។ សូមចប់
ដផតើមជួសជុលពីឆ្ន ាំ២០១២ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៥។ 

២. ការសាងរងអ់ាគាររងចាាំ  សាលាជ្រៀន ទចីាតក់ារ បណ្ណា លយ័ ប រុតិ៍រដ្ឋបាល  នងិបងគន ់
 ដសនើសុាំសាងសង់អគរសិកា១ែនង មាន៦បនទប់ កនុងភូមិថនល់បត់ និងដធែើរបងលួសព័ទាជុាំវញិ ខដលមាន

បដណាត យ១១៣ខម៉ែទ្ត ទទឹង១០៥ខម៉ែទ្ត អគរទីចត់ការ១ែនងមានមាន៣បនទប់    អគរបណាណ ល័យ១ែនង 
មានបដណាត យ៩ខម៉ែទ្ត ទទឹង១២ខម៉ែទ្ត កមពស់៥ខម៉ែទ្ត  សាំរាប់ោក់ឯកសារ  សមាា រៈសិកា ដៅតាមសតង់ោ
របស់ទ្កសួងអប់រ ាំ និងសង់បងគន់អន្ទម័យ១ែនង មាន២បនទប់ ដោយដធែើតាមសតង់ោ។ សូមចប់ដផតើមសាង
សង់ពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៤ ។  

 ដសនើសុាំចក់ដីបាំដពញចាំនួន១៥០ឡាន ដៅសាលាដរៀនភូមិសីលាខែារដដើមបកុីាំឲ្យលិចទឹក និង១០០ឡាន 
សទ្មាប់ចក់បាំដពញសាលាដរៀនដៅភូមិអូរបីជាន់ និងចាំនួន១០០ឡានដទៀតដៅកនុងមណឌ លសុែភាពភូមិ
សីលាខែារ។ សូមចប់ដផតើមអនុវតតពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣ ។ 

 ដសនើសុាំសាងសង់បណាណ ល័យ១ែនងកនុងបរដិវណអនុវទិាល័យអូរបីជាន់ មានបដណាត យ១២ខម៉ែទ្ត ទទឹង៧
ខម៉ែទ្ត កមពស់៧ខម៉ែទ្ត  និងសាងសង់អណតូ ងទឹក១  មានទទឹង១ខម៉ែទ្ត និងជដទ្ៅ៧ខម៉ែទ្ត។  សូមចប់ដផតើម
សាងសង់ពីឆ្ន ាំ២០១៣ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៤ ។ 

 ដសនើសុាំសាងសង់អាគររង់ចាំ១ែនង ដៅកនុងមណឌ លសុែភាពអូរបីជាន់ មានបដណាត យ១២ខម៉ែទ្ត ទទឹង៩
ខម៉ែទ្ត កមពស់៥ខម៉ែទ្ត ដរើយចក់ដីបាំដពញចាំនួន១០០ឡាន ។  សូមចប់ដផតើមអនុវតតពីឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ឆ្ន ាំ
២០១៣ ។ 

 ដសនើសុាំសាងសង់ប៉ែុសតិ៍រដាបាល១ែនង បាំាក់ដោយដទ្គឿងបរកិាា  សង្កា រមឹ  ដៅកនុងបរដិវណសាលាឃុាំអូរបីជាន់ 
តាមសតង់ោរបស់ទ្កសួងមហាថ្ផទ ប៉ែូលីសបខនថមចាំនួន៧ន្ទក់សាំរាប់ប៉ែុសតិឃុាំអូរបីជាន់ និងវទិយុទក់ទង
(ICOM)ចាំនួន១០ដទ្គឿង ម៉ែូតូចាំនួន១០ដទ្គឿង និងឡាន១ដទ្គឿង ទុកសាំរាប់ជួយជនរងដទ្គោះ ដៅដពលមាន
បញ្ហា ដកើតដ ើង និងសាំរាប់លាតការារសនតិសុែកនុងឃុាំអូរបីជាន់។ សូមចប់ដផតើមអនុវតតពីឆ្ន ាំ២០១២ ដល់
ឆ្ន ាំ២០១៤ ។  
 



៣. រុាំបជ្ងកតីទផីាររាំរាបល់ក្ផ់លិតផលក្រិក្រម  បញុ្ុះតាំលលជ្ម្េង នងិជីក្រិក្រម 
 ដសនើសុាំបដងាើតទីផារសទ្មាប់លក់ផលិតផលកសិកមាកនុងឃុាំអូរបីជាន់(សតង់ ឬទីលាន) ឲ្យមានតាំថ្លសមរមយ 

ខដលកនុងដន្ទោះរមួមាន៖ ដាំ ូងមីស្សស់ ១គី ូទ្កាមមានតាំថ្ល១០០០ដរៀល ដាំ ូងមីសៃតួ១គី ូទ្កាមមាន 
តាំថ្ល១៣០០ដរៀល និងស្សវូ១គី ូទ្កាមមានតាំថ្ល២០០០ដរៀល។ 

 ដសនើសុាំបញ្ាុ ោះតាំថ្លដទ្បងសាាំង ដោយ១លីទ្តតាំថ្ល៥០០០ដរៀល មកទ្តឹមតាំថ្ល៣៥០០ដរៀល និងដទ្បងមា៉ែ   
ស ូត១លីទ្តតាំថ្ល៤៥០០ដរៀល មកទ្តឹមតាំថ្ល៣៥០០ដរៀល។ 

 ដសនើសុាំឲ្យជួយបញ្ាុ ោះតាំថ្លជីគីមី រមួមានជីកាលដគ  ជីDAPអាដមរចិ និងជី-ស១ការ ៉ែងុ ទាំងន់៥០គី ូទ្កាម 
មានតាំថ្ល១៦មឺុនដរៀល មកទ្តឹមតាំថ្ល១០មឺុនដរៀល។ សាំដណើ ខាងដលើដនោះសូមចប់ដផតើមអនុវតតចប់ពីឆ្ន ាំ
២០១២តដៅ។ 

៤. ការសាងរង ់នងិសាត រម្េពន័ឋធារាសាស្តរត 
 សុាំឲ្យជួយសាត អូរពីចាំនុចទ្ចកទ្ពាំខដន ដៅវតតយាងដងគុាំ មានទ្បខវង៣០០០ខម៉ែទ្ត   ទទឹង១៥ខម៉ែទ្ត    ជដទ្ៅ៦

ខម៉ែទ្ត។   សូមអនុវតតពីឆ្ន ាំ២០១២ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៥។ 
 សុាំជីកស្សៈទឹកសរបុទាំងអស់គឺ ១១ស្សោះ  សទ្មាប់ភូមិទាំង១១ ដៅកនុងឃុាំអូរបីជាន់ និងជីកអណតូ ងទឹក

ចាំនួន២បខនថមដទៀត សទ្មាប់ដៅភូមិថនល់បត់ មានទទឹង១ខម៉ែទ្ត ជដទ្ៅ៦ខម៉ែទ្ត។ សូមចប់ដផតើមអនុវតតពីឆ្ន ាំ
២០១២ បញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៤ ។ 

 សុាំសាត រទ្បឡាយទឹកពីអូរយាង មកភូមិសនួលដទ្ទត មានបដណាត យ១៥០០ខម៉ែទ្ត ទទឹង៤ខម៉ែទ្ត ជដទ្ៅ១,៥ 
ខម៉ែទ្ត។ សូមចប់ដផតើមអនុវតតពីឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៤ ។ 

 សុាំសាត រទ្បឡាយទឹកដៅកនុងភូមិថនល់បត់ មានបដណាត យ៤០០០ខម៉ែទ្ត ទទឹង៥ខម៉ែទ្ត ជដទ្ៅ៣ខម៉ែទ្ត។ សូម
ចប់ដផតើមអនុវតតពីឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៥ ។ 

៥. វគ្គបណតុ ុះបណ្ណត លបជ្ចក្្ជ្ទរក្រកិ្រម និងកាតជ់្ដ្រ 
 សុាំផតល់វគគបណតុ ោះបណាត លជាំន្ទញកាត់ដដរ បដចាកដទសកសិកមា ដល់យុវជនដបាោះបង់ការសិកា និងជន

ពិការ ដៅដលើការង្ករចិញ្ា ឹមសតែដូចជា ទ្ជូក មាន់ ទ និងបណតុ ោះផសតិ ឲ្យបាន២វគគកនុង១ឆ្ន ាំ ដោយកនុង១វគគ
មានរយោះដពល៣ថ្ថៃ ដល់៧ថ្ថៃ និងមានអនកចូលរមួ៣០ន្ទក់ (សរបុទាំងអស់៦វគគ កនុងរយៈដពល៣ឆ្ន ាំ)។ 

 សុាំផតល់វគគបណតុ ោះបណាត លជាំន្ទញកាត់ដដរដល់ដកាងស្សីដបាោះបង់ការសិកាចាំនួន២វគគកនុង១ឆ្ន ាំ ដោយកនុង    
១វគគ មានរយៈដពលពី៣ខែ ដៅ៦ខែ និងមានអនកចូលរមួ៣០ន្ទក់កនុង១វគគ (សរបុទាំងអស់៦វគគ កនុងរយៈ
ដពល៣ឆ្ន ាំ) ។ សូមចប់ដផតើមអនុវតតពីឆ្ន ាំ២០១២ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៤ ។ 

 
 



មុនដពលបាា ប់សិកាា សាលាមានកមាវធីិទ្បគល់របាយការណ៍ពីតទ្មូវការជាអាទិភាពដល់អនកដឹកន្ទាំគណ
បកសនដយាបាយទ្បចាំឃុាំ និងទ្កមុទ្បឹកាឃុាំ។ 

   ដលាក សួង ដមឿន  ជាទ្បធានទ្កមុទ្បឹកាឃុាំ និងជាតាំណាងគណបកសទ្បជាជនកមពុជា  បានមាន
ទ្បសាសន៍ថា «ែាុាំមានការដទ្តកអរខដលអងគការែុមខ្រែលបានដបើកសិកាា សាលាដៅទីដនោះដទ្ាោះមានសារៈ
សាំខាន់ដដើមបឲី្យទ្បជាពលរដាបានដលើកពីតទ្មូវការ និងឲ្យទ្បជាពលរដាជាមាា ស់ដឆ្ន តយល់ដឹងពីការចូលរមួ 
អភិវឌ្ឍមូលោា ន។ ែាុាំនឹងោក់បញ្ាូ លកនុងខផនការឃុាំ ដរើយដធែើការអភិវឌ្ឍជាបនតបន្ទទ ប់ររូតបានទ្គប់គដទ្មាង
ទាំងអស់ន្ទដពលខាងមុែដនោះ»។ 

ដលាក ដៅ ពលកាណ៍  ជាសមាជិកទ្កមុទ្បឹកាស្សកុ មកពីគណបកសសមរងសុ ី បានមានទ្បសាសន៍ថា «
ែាុាំនឹងយកតទ្មូវការខដលបានរកដឃើញថ្ថៃដនោះោក់ជាដរៀបវារៈទ្បជុាំទ្កុមទ្បឹកាស្សុកខាងមុែ ដដើមបីជួយជទ្មុញ
ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍកាន់ខតដលឿន សាំរាប់ឃុាំដ៏ទ្កីទ្កមួយដនោះ »។ 

ដលាក សាដរ ៉ែត ចាំដរ ើន ជាបុគគលិកថ្នអងគការទឹកដីសុវណណភូមិមានមតិថា « ខផនការទាំងដនោះវាជាលទាផល
មួយខដលដធែើការអភិវឌ្ឍដៅដពលខាងមុែ ដរើយវាអាចឲ្យមានការរកីចាំដរ ើនដៅកនុងឃុាំរបស់បងបអូន។  ការរកីចាំ 
ដរ ើនដនោះ គឺបានមកពីបងបអូនចូលរមួដលើកខផនការកនុងថ្ថៃដនោះ ដដើមបឲី្យថាន ក់ដឹកន្ទាំបានដឹង បានដឃើញ ដរើយគត់
អាចនឹងដឆេើយតបតទ្មវូការរបស់បងបអូនវញិជាមិនខាន»។ 

ស្ិកាខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាា ស្ដ់នន តដៅតុំបនោ់ចប់្ស្យាលទទួល ន៖ 
១. ការយល់ដឹងអាំពីសិទធិតួន្ទទី និងកាតពែកិចារបស់មាា ស់ដឆ្ន តកនុងការខសែងយល់ពីតទ្មូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោា ន។ 
២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាា ស់ដឆ្ន តចូលរមួ ជខជកពិភាកា ដដើមបកីាំណត់តទ្មូវការអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់

របស់ែេួន។ 
៣. តទ្មូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងទ្តូវបានចងទ្កងជារបាយការណ៍ខដលអាច

ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាំដដើមបចូីលរមួតាមោនជទ្មញុការអនុវតតន៍របស់ទ្កុមទ្បឹកាឃុាំ-សង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ាូ លតទ្មូវការកនុងកមាវធីិនដយាបាយរបស់គណបកសសទ្មាប់ការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

សិកាា សាលាដនោះក៏បានទទួលការឧបតថមាមូលនិធិពីសរភាពអឺរបុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA  
និង  Forum Syd 

1ស្ប្មាបព់័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំន្ទកទ់ុំនង៖ 
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១-ដលាក េលង ជ្បឿត (ម្នតីខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)    
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-កញ្ហា  ជ្ភាគ្ ម្រីជ្ពម្ជ (ជាំនួយការខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)   
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០៨៩ ៨១ ៨១ ៧៦ 

 
បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបស់ខុម្ហ្វ្រវល គឺជួយបប្កើតបរយិាកាសគរួជាទើបពញចិតដ និ្មានពត៌មានរគប់រាន់ ទើ១/ប ើម្បើឱ្យមាន

 បំ ើ រការប ោះបនោ តបោយបសរ ើ និ្ យុតតធិម៌្តាម្រយៈការបញុ្ោះបញូ្ល តស ូម្តិ ប ើម្បើទទួល ននូវរកបខ័ ចាប់សម្រម្យ, ការអប់រ ំ
ប ើម្បើផដល់ពត៌មាន ល់អោកប ោះបនោ ត អំពើសិទធិ និ្សកម្មភាពចូលរមួ្សប្កតការ ៍របស់ពួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្ នូវភាពម្ិនរបរកតើ រពម្
ទំ្ ផដល់នូវរ យការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលទូំលាយ និ្នប់ររ័ស ប ើម្បើអាចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ ំប ើ រការ ប ោះបនោ តម្ួយហ្វ លម្ិន
លំបអៀ្ និ្ម្ិនរបកាន់បកសពួក ទើ២/ ប ើម្បើឱ្យមានអតថន័យម្ន ណំាក់កាលបរកាយបពលប ោះបនោ ត តាម្រយៈការអប់រ ំ និ្បវទិកាសាធារ
 ៈកោុ្បាលបំ ្ជំរុញបលើកទឹកចិតដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរមួ្កោុ្កិច្ការនបយា យ និ្ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតស ូម្តិ/បញុ្ោះ
បញូ្លប ើម្បើឱ្យមានការហ្វកទរម្្់  ំប ើ រការប ោះបនោ តហ្វ លបប្កើននូវគ បនយយភាព (ការទទួលខុសរតូវ) របស់ម្្នដើជាប់បនោ ត រពម្
ទំ្ ផដល់នូវរ យការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្នប់ររ័ស ប ើម្បើអាចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្របកាន់បកស
ពួកបៅបលើការបំបពញកម្មវធិើនបយា យ និ្ ំប ើ រការអនុវតដន៍ការងាររបស់ម្្នដើជាប់បនោ ត។ 


