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   ថ្ថៃទី០៩  ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នន តដៅឃ ុំប្ពោះរ ុំកិល ប្សុ្កថាឡាបរវិ៉ាត់ ដេតតស្ទងឹដប្តង 
ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង សមាគមអាដរុក បានដរៀបចាំ

សិកាា សាលាសដមលងមាា ស់ដឆ្ន តមួយសតីពីការកាំណត់តរមវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ោច់ស្សយាល ខដល
ដធវើដ ើងដៅឃុាំរពះរ ាំកិល ស្សុកថាឡាបរវ៉ិត់ ដែតតសទងឹខរតង កាលពីថ្ថៃទី២៥ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១២។ មានអ្នក
មានសិទធិដបាះដឆ្ន តរបមាណ ៥៧នាក់ (៤៩%ជាស្រសតី) ពីរគប់ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួមាន តាំណាងសរគមន៍ 
តាំណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិករកមុរបឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អ្ងគការមូលោា ន និងរបជាពល
រដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនះ។ 
របជាពលរដាខដលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាះដឆ្ន តគាំរទតរមូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យរកមុរបឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់ដោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដដើមបោីក់បញ្ាូ លដៅកនុង កមមវធីិនដយាបាយរបស់ែលួនកនុងការដបាះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

តម្រូវការជាអាទិភាពទាំង៥ ក្នុងឃុាំម្ពះរាំកិល ម្រុក្ថាឡាបរិវ៉ាត ់ខេតតរទឹងត្ម្តង 
១. ការសាងរងផ់លវូលាំ 
 សុាំផលូវ១ខែសរកាលរគួសរករម មានរបខវង៧០០០ខម៉រត ទទឹង៧ខម៉រត ខដលផលូវដនះមានរពាំរបទល់ជាប់នឹង
ភូមិចាំនួន៥ គឺពីកាលភូមិដលើ ភូមិកណាត ល ភូមិដរកាម ភូមិអ្នលង់សាវ យ  ដល់ចុងភូមិរកឡាពាស និងមាន
ោក់លូ៥កខនលង ខដលលូនីមួយៗមានមុែកាត់១ខម៉រត គុណនឹង១ខម៉រត ចាំនួន៧កង់។ និងសុាំដធវើផលូវលាំចូល
ភូមិរកាលរគួសរករមចាំនួន៥ខែស ខដលខែសនីមួយៗមានោក់លូចាំនួន៣កខនលង ដរើយ១កខនលងៗោក់លូ៧
កង់ ដោយលូនីមួយៗមានមុែកាត់១ខម៉រត គុណនឹង១ខម៉រត គឺខែសទី១ពីភូមិអ្នលង់សាវ យ មានរបខវង៤៩០
ខម៉រត ទទឹង៧ខម៉រត ខែសទី២ពីភូមិដលើមានរបខវង៤៩០ខម៉រត ទទឹង៧ខម៉រត ខែសទី៣ពីភូមិកណាត លមាន
របខវង៤៩០ខម៉រត ទទឹង៧ខម៉រត ខែសទី៤ពីភូមិដរកាមមានរបខវង៤៩០ខម៉រត ទទឹង៧ខម៉រត ខែសទី៥ពីភូមិ
រកឡាពាសមានរបខវង៤៩០ខម៉រត ទទឹង៧ខម៉រត។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ថ្ថៃទី២១ ខែកកាោ ឆ្ន ាំ២០១២ 
និងបញ្ា ប់ថ្ថៃទី ៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 សុាំសាងសង់ផលូវលាំ៣ខែសរកាលរគួសរករម ខដលផលូវលាំដនះមានបដណាត យជាប់ភូមិដកាះ ខែសទី១ពីភូមិ
ដកាះដ ើទលតូចមានរបខវង៤០០០ខម៉រត ទទឹង៥ខម៉រត ោក់លូ៤កខនលង ដោយ១កខនលងៗដរបើលូមានមុែ

 

ទីសាន ក់ការកណាត ល ៖ ផទះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ  ទួលដគក រាជធានីភនាំដពញ រពះរាជាណាចរកកមពុជា 
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កាត់០,៨ខម៉រត គុណនឹង១ខម៉រត ចាំនួន៦កង់។ ខែសទី២ពីភូមិដកាះដ ើទលធាំ មានរបខវង៥០០០ខម៉រត 
ទទឹង៥ខម៉រត ោក់លូ៥កខនលង ដោយ១កខនលងៗដរបើលូមានមុែកាត់០,៨ខម៉រត គុណនឹង១ខម៉រតចាំនួន៦កង់
។ ខែសទី៣ពីភូមិដកាះលៃ មានរបខវង៣០០០ខម៉រត ទទឹង៥ខម៉រត ោក់លូ៤កខនលង ដោយ១កខនលងៗដរបើលូ
មានមុែកាត់០,៨ខម៉រត គុណនឹង១ខម៉រត ចាំនួន៦កង់។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ដដើមឆ្ន ាំ២០១៣ និងបញ្ា ប់
ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

២. ការសាងរងស់ាា ន 
 សុាំសាងសង់សាព ន១ខែសដធវើអ្ាំពីដ ើ កាលសាព នចក់ដបតុង មានបដណាត យ៥៧ខម៉រត ទទឹង៤ខម៉រត ដៅ
ភូមិរកឡាពាស។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៣. ការខ្វើបង្គនអ់នាមយ័ 
 សុាំដធវើបងគន់អ្នាម័យចាំនួន៥៩៣បងគន់ ដោយបងគន់អ្នាម័យនីមួយៗមានទាំរាំ១,២០ខម៉រត គុណនឹង១,២០
ខម៉រត ដាំបូលរបក់ស័ងាី សាំរាប់ភូមិទាំង៨គឺ៖ ភូមិដ ើទលចាំនួន៧៥បងគន់ ភូមិដលើចាំនួន៧៥បងគន់ ភូមិ
ដរកាមចាំនួន៧៥បងគន់ ភូមិរកឡាពាសចាំនួន៧៥បងគន់ ភូមិកណាត លចាំនួន៧៨បងគន់ ភូមិដកាះដ ើទលធាំ
ចាំនួន៥បងគន់ ភូមិដកាះដ ើទលតូចចាំនួន៥៥បងគន់ និងភូមិដកាះលៃចាំនួន៥៥បងគន់។ សូមចប់ដផតើមចុងឆ្ន ាំ
២០១២ និងបញ្ា ប់ចុងឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៤. ការសាងរងស់ាលាមត្តេយយ 
 សុាំសាលាមដតតយយសរគមន៍ចាំនួន៨ែនង ដោយ១ែនងៗមាន១បនទប់ មានបដណាត យ៦ខម៉រត ទទឹង៥ខម៉រត  
ជញ្ជ ាំងកាត រ ដាំបូលរបក់សីុរបូសីុម៉ង់ និងមានសាំភារៈដូចជាកាត រដែៀនចាំនួន៨ តុរគូ៨ ដៅអី្រគូ៨ តុសរមាប់
សិសសសរបុចាំនួន១៩២តុ និងអ្នករគចូាំនួន៨នាក់ សរមាប់សាលាមដតតយយទាំង៨ែនងដនះដៅភូមិទាំង៨គឺ 
ភូមិដ ើទល ភូមិដលើ ភូមិកណាត ល ភូមិដរកាម ភូមិរកឡាពាស ភូមិដកាះដ ើទលតូច  ភូមិដកាះ
ដ ើទលធាំ និងភូមិដកាះលៃ។ សូមចប់ដផតើមចុងឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ចុងឆ្ន ាំ២០១៤។ 

៥. ការជីក្អណ្តូ ងល ូ
 សុាំអ្ណតូ ងលូចាំនួន៤០អ្ណតូ ង ខដលកនុង១ភូមិៗអ្ណតូ ងចាំនួន៥ សរមាប់ភូមិទាំង៨គឺ ភូមិដ ើទល ភូមិដលើ 
ភូមិកណាត ល ភូមិដរកាម ភូមិរកឡាពាស ភូមិដកាះដ ើទលធាំ ភូមិដកាះដ ើទលតូច និងភូមិដកាះលអ
ដរើយអ្ណតូ ងនីមួយៗមានជដរៅ១៥ខម៉រត ដរបើលូមានមុែកាត់១,៥ខម៉រត ចាំនួន៣០លូ ។ សូមចប់ដផតើម
សាងសង់ចុងឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ចុងឆ្ន ាំ២០១៣។ 
មុនដពលបពាា ប់សិកាា សាលាមានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាពដល់អ្នកដឹកនាាំ

គណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និងរកមុរបឹកាឃុាំ។ 



ដលាក ភីវ ដមឿង ុន  តាំណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា និងជារបធានរកុមរបឹកាឃុាំ បានដលើកដ ើង
ថា ”ការដលើកដ ើងដនះគឺមានភាពរតឹមរតូវដរើយឃុាំមានកងវះខាតដលើចាំណុចទាំង៥ ខតចាំបាច់រតូវខតដធវើខផន
ការសមាររណកមមថាន ក់ស្សុកដៅដពលខាងមុែដនះ។ ដលាកបានដបតជាា ចិតតថាដៅថ្ថៃទី៣ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១២
ខាងមុែដនះរបសិនដបើគណបកសរបជាជនទទួលបានសាំដលងរគាំរទដ ម្ ះដបាះដឆ្ន ត គណបកសរបជាជនកមពុជា 
នឹងអ្នុវតតន៍នូវចាំនុចទាំង៥ដនាះជាជាំហ៊នៗ ដដើមបដីោះស្សាយសាំណូមពររបស់របជាពលរដា”។ 

ដលាក រុ៊ន ហ៊ត់ តាំណាងគណបកសសមរងសុី និងជាជាំទប់ទី២ បានដលើកដ ើងថា ”សូមអ្រគុណដល់អ្ងគ
ការែុមខ្រវលខដលបានបដងាើតកមមវធីិសិកាា សាលាសដមលងមាា ស់ដឆ្ន ត ដធវើឲ្យសិកាា កាម ក៏ដូចជារបជាពលរដាកនុង
មូលោា ន បានយល់ដឹងអ្ាំពីសិទធិ និងតូនាទី និងកាតពវកិចារបស់ពួកគត់ ដរើយរបជាពលរដាបានបដញ្ាញមតិ 
និងបានផតល់ដយាបល់ដដើមបីរកតរមូវការជាអាទិភាព កនុងការអ្ភិវឌ្ឍន៏កនុងមូលោា ន”។  

ស្ិកាខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាា ស្ដ់នន តដៅតុំបនោ់ចប់្ស្យាលទទួល ន៖ 
១. ការយល់ដឹងអ្ាំពីសិទធិតួនាទី និងកាតពវកិចារបស់មាា ស់ដឆ្ន តកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ
ភាពកនុងការអ្ភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោា ន។ 

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាា ស់ដឆ្ន តចូលរមួ ជខជកពិភាកា ដដើមបកីាំណត់តរមូវការអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់
របស់ែលួន។ 

៣. តរមូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាំដដើមបចូីលរមួតាមោនជរមញុការអ្នុវតតន៍របស់រកុមរបឹកាឃុាំ-សង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ាូ លតរមូវការកនុងកមមវធីិនដយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ការដបាះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

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

1ស្ប្មាបព់័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាកទ់ុំនង៖ 
១-ដលាក ប្លង ខបឿត (ម្នតីខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)  
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-អ្នកស្សី ត្េង្ សគុនាា  (ជាំនួយការខផនកបណាត ញ និងដវទិកា) 
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០៨៩ ៨១៨ ១៧៦  
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