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   ថ្ថៃទី ២៣ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តឃ ុំ ក់អនេងូ ប្សុ្កប្តពុំងប្ាសាទ ដេតតឧតតរមានជ័យ 
ដោយមានការគាំរទពីគណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង សមាគមអាដរុក បានដរៀបចាំ

សិកាា សាលាសដមលងមាា ស់ដឆ្ន តមួយសតីពីការកាំណត់តរមវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ សង្កា ត់ោច់ស្សយាល ខដល
ដធវើដ ើងដៅឃុាំបាក់អនលូង ស្សុករតពាំងរបាសាទ ដែតតឧតតរមានជ័យ កាលពីថ្ថៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១២។ 
មានអនកមានសិទធិដបាោះដឆ្ន តរបមាណ៥១នាក់(៤៥%ជាស្តសតី) មកពីរគប់ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួមានតាំណាង
សរគមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិករកមុរបឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អងគការមូលោា ន 
និងរបជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនោះ។ 
របជាពលរដាខដលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាោះដឆ្ន តគាំរទតរមូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យរកមុរបឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់ដោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដដើមបោីក់បញ្ាូ លដៅកនុង កមមវធីិនដយាបាយរបស់ែលួនកនុងការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 
តម្រូវការជាអាទិភាពទាំង៥ ក្នុងឃុាំបាក្អ់ន្លងូ ម្រុក្ម្តពាំងម្ាសាទ ខេតតឧតតរមាន្ជយ័ 

១. ការសាងរងផ់្លវូលាំ សាា ន្ ន្ិងដាក្ល់ ូ
 ដសនើសុាំផលូវលាំថមី៥ខែសរកាលរគួសរករម ខដលផលូវនីមួយៗមានរបខវង៥គី ូខម៉ែរត ទទឹង៥ខម៉ែរត បាត១២
ខម៉ែរត និងកមពស់០,៥ខម៉ែរត ដូចៗគន ៖  
- ខែសទី១ ពីដដើមភូមិសុែសិរ ី ដៅដល់ចុងភូមិសុែសិរ ី  និងដធវើសាព នថមដបតុង១កខនលង មានរបខវង៣០
ខម៉ែរត កមពស់៥ខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែរត បាត៨ខម៉ែរត ដៅចាំណុចកណាត លភូមិ  និងោក់លូ១កខនលងដៅ
ចាំណុចដដើមភូមិ មានមុែកាត់១ខម៉ែរត បដណាត យ១ខម៉ែរត ចាំនួន៦កង់។  

- ខែសទី២ ពីដដើមភូមិមានជ័យ ដៅដល់ចុងភូមិមានជ័យ  និងដធវើសាព នថមដបតុង១កខនលង មានរបខវង៣០
ខម៉ែរត កមពស់៥ខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែរត បាត៨ខម៉ែរត ដៅចាំណុចអូរបាក់អនលូង  និងោក់លូ១កខនលង ដៅ
ចាំណុចកណាត លភូមិ មានមុែកាត់១ខម៉ែរត បដណាត យ១ខម៉ែរត ចាំនួន៦កង់។  

- ខែសទី៣ ពីដដើមភូមិសាំបូរ ដៅដល់ចុងភូមិសាំបូរ និងដធវើសាព នថមដបតុង១កខនលង មានរបខវង៣០ខម៉ែរត 
កមពស់ ០,៥ខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែរត បាត៨ខម៉ែរត ដៅចាំណុចអូរដីផុន ថុន  និងោក់លូ១កខនលង ដៅចាំណុច
ចុងភូមិ មានមុែកាត់១ខម៉ែរត បដណាត យ១ខម៉ែរត ចាំនួន៦កង់។  
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- ខែសទី៤ ពីដដើមភូមិទួលរបដសើរ ដៅដល់ចុងភូមិទួលរបដសើរ  និងដធវើសាព នថមដបតុង១កខនលង របខវង៣០
ខម៉ែរត កមពស់៥ខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែរត បាត៨ខម៉ែរត ដៅចាំណុចចុងភូមិ  និងោក់លូ១កខនលង ដៅចាំណុចជិត
កខនលងដធវើសាព នចុងភូមិ មានមុែកាត់១ខម៉ែរត បដណាត យ១ខម៉ែរត ចាំនួន៦កង់។  

- ខែសទី៥ ពីដដើមភូមិខស្សលអ ដៅដល់ចុងភូមិខស្សលអ និងដធវើសាព នថមដបតុង១កខនលង របខវង៣០ខម៉ែរត កមពស់
៥ខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែរត បាត៨ខម៉ែរត ដៅចាំណុចអូរដលៃៀង  និងោក់លូ១កខនលង ដៅចាំណុចចុងដីតាពិន 
មានមុែកាត់១ខម៉ែរត បដណាត យ១ខម៉ែរត ចាំនួន៦កង់។ សាំដណើ រខាងដលើដនោះសូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ 
និងបញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៤។ 

២. ការខរនើរុាំសាងរងប់ងគន្ ់ប រុតិ៍រេុភាព  
 ដសនើសុាំបងគន់អនាម័យសរមាប់ទូទាំងឃុាំបាក់អនលូង សរបុចាំនួន២៥២បងគន់ និងមុងរជលក់ថ្ន ាំចាំនួន២៥០០
មុងទូទាំងឃុាំ។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 ដសនើសុាំឲ្យមានមដធោបាយដឹកជញ្ជូ នអនកជមៃឺ អនកសាំរាលកូនដៅមនទីរដពទយបខងអកឲ្យបានទន់ដពលដវលា 
និងសុាំថ្ន ាំលាបរបួសសដ្ង្កគ ោះបនាទ ន់ឲ្យបានរគប់ភូមិ និងដសនើសុាំធុងជ័រោក់ទឹកចាំនួន១៥០ធុង សរមាប់ភូមិ
ទាំង៥ ដៅកនុងឃុាំទាំងមូល។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 ដសនើសុាំអណតូ ងទឹកសាអ តសរមាប់ភូមិទាំង៥កនុងឃុាំ សរបុចាំនួន២៥អណតូ ង។ សូមចប់ពីឆ្ន ាំ២០១២ និង
បញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៤។  

៣. ការជរួជលុទាំន្ប ់ 
 ដសនើសុាំជួសជុលទាំនប់ថមី១កខនលង មានែនងដលើ៧ខម៉ែរត បាត១៥ខម៉ែរត បដណាត យ៣០០ខម៉ែរត កមពស់២ខម៉ែរត 
ដៅចាំណុចអូរទឹកថ្ល  កនុងភូមិខស្សលអ។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 ដសនើសុាំជួសជុលទាំនប់បដងហៀរទឹកចស់៣កខនលង ទី១ដៅភូមិសុែសិរ ីមានបដណាត យ៣០ខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែរត 
ទី២ដៅភូមិខស្សលអ មានបដណាត យ៩០ខម៉ែរត ទទឹង៨ខម៉ែរត ទី៣ដៅភូមិទទួលរបដសើរ មានបដណាត យ៣០
ខម៉ែរត ទទឹង១៥ខម៉ែរត។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

៤. ការខរនើរុាំជយួខដាោះម្សាយបញ្ហា ដីធ្លើ ន្ិងខបើក្វគ្គបណតុ ោះបណ្តត ល 
 ដសនើសុាំជួយដោោះស្សាយដីចាំនួន៣០រិចតាខដលទហានរ ាំដលាភយកដធវើទីបញ្ជជ ការ ដលើដីរបជាពលរដា
ចាំនួន១៧រគសួារ ដៅភូមិខស្សលអ។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 ដសនើសុាំវគគបណតុ ោះបណាត លបដចាកដទសរដបៀបដធវើជីធមមជាតិ ជីអីុអឹម ឲ្យបាន៥វគគ កនុង១ឆ្ន ាំ។ សូមចប់ដផតើមពី
ឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 ដសនើសុាំជួយផតល់ពូជស្សូវលអៗ  ចាំនួន៣០គី ូរកាមកនុង១រគួសារ និងផតល់ពូជរជកូលអៗ ចាំនួន៣០កាលកនុង
១ឃុាំ។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៤។ 



៥. ការខរនើរុាំសាងរងស់ាលា ម្គ្បូខម្ងៀន្ ន្ិងខបើក្វគ្គបណតុ ោះបណ្តត ល  
 ដសនើសុាំផសពវផាយអប់រ ាំសតីអាំពីចាប់ចរាចរណ៏ និងចាប់ដរបើរបាស់ដរគឿងដញៀន ឲ្យបាន៣វគគ កនុង១ឆ្ន ាំ។ 
សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 ដសនើសុាំដបើកវគគបណតុ ោះបណាត លអាំពីចាប់រិងាកនុងរគសួារ ការជួញដូរស្តសតី និងកុមារ  ការជួញដូរកាំលាាំង
ពលកមម ចាំនួន៥វគគ ដោយកនុង១វគគ សរមាប់១ភូមិ។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៥។ 

 ដសនើសុាំជួយផតល់អាហាររបូករណ៏ដល់សិសសរកីរក។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៤។ 
មុនដពលបពា ប់សិកាា សាលាមានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាពដល់អនកដឹកនាាំ

គណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និងរកមុរបឹកាឃុាំ។  
 ដលាក ភិន យ៉ែនុ ជាតាំណាងគណៈបកសរបជាជនកមពុជា និងជារបធានរកុមរបឹកាឃុាំ បានមាន
របសាសន៍ថ្ «ថ្ថៃននេះនឃើញថាមានការពិភាក្សាគ្នា យ៉ាងផុសផុល ន ើមបីរក្សតម្មូវការអាទិភាពក្សាុងភូមិនីមួយៗ 
 ូចដ លបាននលើក្សន ើងននេះ ន ើមបីការអភិវឌ្ឍរបស់ឃុុំនយើង។ ចុំដនក្សការនធវើដផនការ នយើងម្តូវចូលរមួទុំងអស់
គ្នា ន ើមបីអនុវតតឲ្យស្សបនៅតាមនគ្នលការណ៏របស់នយើងចង់បាន។ ន ើយខ្ុ ុំសូមអរគុណ ល់អងគការខុមដ្ វល 
ដ លបានចូលរមួនបើក្សវគគសិកាខាស ាលាកក្សាុងថ្ថៃននេះ នធវើឲ្យឃុុំបាក់្សអនលូងមានការយល់ ឹង និងផតល់ជាមតិន ើមបីនធវើ
ដផនការបនតនៅមុខនទៀត ចាប់ពីឆ្ា ុំ២០១២  ល់ ឆ្ា ុំ២០១៤»។ 

ដលាក ខម៉ែន ម៉ែន តាំណាងគណៈបកសសមរងសុ ី និងជាជាំទប់ទី២ បានមានរបសាសន៍ថ្ «ដលាកចប់    
អារមមណ៍ចាំដពោះបញ្ជហ ២ គឺទី១បញ្ជហ តរមូវការផលូវលាំ អណតូ ងទឹក ទី២បងគន់អនាម័យ បញ្ជហ ដសវាសុែភាព ែាុាំនិង 
ែិតែាំជួយជរមុញខផនកអងគការ សាា ប័ន រកសួងមានសមតាកិចា ដដើមបីជួយែនោះខែនង និងយកចិតតទុកោក់ជួយដោោះ
ស្សាយបញ្ជហ ដរឿងដីធលី និងបញ្ជហ ដផសងៗដទៀត ជូនតាមតរមូវការរបស់បងបអូនរបជាពលរដា ខដលពក់ព័នធកនុង
សងគមដយើងទាំងមូល»។ 

ស្ិកាខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឱ្យមាា ស្់ដនោ តដៅតុំបន់ោច់ប្ស្យាលទទួល ន៖ 
១. ការយល់ដឹងអាំពីសិទធិតួនាទី និងកាតពវកិចារបស់មាា ស់ដឆ្ន តកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ
ភាពកនុងការអភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោា ន។ 

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាា ស់ដឆ្ន តចូលរមួ ជខជកពិភាកា ដដើមបីកាំណត់តរមូវការអាទិភាពកនុងឃុាំសង្កា ត់
របស់ែលួន។ 

៣. តរមូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាំដដើមបីចូលរមួតាមោនជរមញុការអនុវតតន៍របស់រកុមរបឹកាឃុាំសង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ាូ លតរមូវការកនុងកមមវធីិនដយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ការដបាោះដឆ្ន តឃុាំសង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 



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

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

២-អនកស្សី ខេង រគុ្ន្ធា  (ជាំនួយការខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)   
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩ 

បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបស់ខុម្ហ្វ្រវល គឺជួយបប្កើតបរយិាកាសគួរជាទើបពញចិតដ និ្មានពត៌មានរគប់រាន់ ទើ១/ប ើម្បើឱ្យមាន បំ ើ រការ
ប ោះបនោ តបោយបសរ ើ និ្ យុតតធិម៌្តាម្រយៈការបញុ្ោះបញូ្ល តស ូម្តិ ប ើម្បើទទួល ននូវរកបខ័ ចាប់សម្រម្យ, ការអប់របំ ើម្បើផដល់ពត៌
មាន ល់អោកប ោះបនោ ត អំពើសិទធិ និ្សកម្មភាពចូលរមួ្សប្កតការ ៍របស់ពួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្ នូវភាពម្ិនរបរកតើ រពម្ទំ្ ផដល់នូវ
រ យការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលទូំលាយ និ្នប់ររ័ស ប ើម្បើអាចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ ំប ើ រការ ប ោះបនោ តម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្
ម្ិនរបកាន់បកសពួក ទើ២/ ប ើម្បើឱ្យមានអតថន័យម្ន ណំាក់កាលបរកាយបពលប ោះបនោ ត តាម្រយៈការអប់រ ំនិ្បវទិកាសាធារ ៈកោុ្បាល
បំ ្ជំរុញបលើកទឹកចិតដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរមួ្កោុ្កិច្ការនបយា យ និ្ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតស ូម្តិ/បញុ្ោះបញូ្លប ើម្បើឱ្យ
មានការហ្វកទរម្្់  ំប ើ រការប ោះបនោ តហ្វ លបប្កើននូវគ បនយយភាព (ការទទួលខុសរតូវ) របស់ម្្នដើជាប់បនោ ត រពម្ទំ្ ផដល់នូវរ យ
ការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្នប់ររ័ស ប ើម្បើអាចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្របកាន់បកសពួកបៅបលើការ
បំបពញកម្មវធិើនបយា យ និ្ ំប ើ រការអនុវតដន៍ការងាររបស់ម្្នដើជាប់បនោ ត។ 
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