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   ថ្ថងទី០៨ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១១ 

ដស្ចកតីររកាស្ព័តម៌ាន (ដកតរម្ូវ) 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្លងមាា ស្ដ់នន តឃ ុំដោករដម្ៀត រសុ្កថមពួក ដេតតបន្ទទ យមានជ័យ 
ដោយមានការគាំទ្ទពី គណៈកមាា ធិការែុមខ្រែល សរការជាមួយនឹង សមាគមន៍អាដរុក អងគការ 

ទឹកដីសុវណណភូមិ បានដរៀបចាំសិកាា សាលាសដមេងមាច ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តទ្មវូការជាអាទិភាពកនុង
ឃុាំ-សង្កា ត់ោច់ស្សយាល ខដលដធែើដ ើងដៅឃុាំដគករដមៀត ស្សុកថាពួក ដែតតបន្ទទ យមានជ័យ  កាលពីថ្ថងទី
១៥ ខែវចិឆិកា  ឆ្ន ាំ២០១១។ មានអនកមានសិទធិដបាោះដឆ្ន តទ្បមាណ ៤៩ ន្ទក់ (២២% ជាស្រសតី) ពីទ្គប់ភូមិកនុងឃុាំ 
ខដលរមួមាន តាំណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយទ្បចាំឃុាំ សមាជិកទ្កមុទ្បឹកាឃុាំ អាជាា ធរ
ភូមិ អងគការមូលោា ន និងទ្បជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនោះ។ 

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

តម្រូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នុង ឃុាំគោក្រគរៀត ម្រុក្ថមពកួ្ គេតតបន្ទា យមានជយ័ 
១. ការក្សាងផលវូលាំ និងសាា ន 
 សាងសង់ផេូវចក់ដៅស ូ ចប់ពីភូមិកដណាត លដៅភូមិបន្ទទ យមានរទិាិ មានទ្បខវង២៤គី ូខម៉ែទ្ត មានទទឹង៨

ខម៉ែទ្ត ទ្ពមទាំងដធែើសាា ន៤កខនេង ទី១ដៅចាំណុចភូមិកដណាត លទ្បខវង៦ខម៉ែទ្ត ទទឹង៨ខម៉ែទ្ត ទី២ដៅចាំណុច
ភូមិថាី ទ្បខវង៦ខម៉ែទ្ត ទទឹង៨ខម៉ែទ្ត ទី៣ដៅចាំណុចភូមិទ្បាាំមីន្ទទ្បខវង៦ខម៉ែទ្ត ទទឹង៨ខម៉ែទ្ត និងទី៤ដៅ
ចាំណុចភូមិថាឆ័ទ្តទ្បខវង៦ខម៉ែទ្ត ទទឹង៨ខម៉ែទ្ត។ សូមចប់ដផតើមអនុវតតពីឆ្ន ាំ២០១២ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៥។ 

 ដលើកទ្គឹោះផេូវ និងដធែើផេូវលាំថាីពីភូមិតាសុង ដល់ភូមិកតិបថា មានទ្បខវង២០គី ូខម៉ែទ្ត ទទឹង៦ខម៉ែទ្ត កមាស់១
ខម៉ែទ្ត។ សូមចប់ដផតើមអនុវតតពីឆ្ន ាំ២០១២ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 ដធែើផេូវលាំទ្កាលទ្គួសទ្ករម ពីភូមិទ្បាាំមីន្ទដល់ភូមិតាសុង មានទ្បខវង២០៥៥ខម៉ែទ្ត ទទឹង៦ខម៉ែទ្ត កមាស់
១ខម៉ែទ្ត បាតដទ្កាម៨ខម៉ែទ្ត។ សូមចប់ដផតើមអនុវតតពីឆ្ន ាំ២០១២ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៥។ 

២. ការបគងកើតទើផារលក្ផ់លិតផលក្រកិ្រម បញុ្ុះតម្រលគម្េងសាាំង នងិជីគីរើ 
 សុាំបដងាើតទីផារសទ្មាប់លក់ផលិតផលកសិកមាកនុងឃុាំដគករដមៀត (ជាសតង់ ឬទីលាន)បខនថម និងផតល់

តថ្មេឲ្យបានសមរមយសទ្មាប់ផលិតផលកសិកមាដផសងៗ ដូចជា៖ ដាំ ូងមីស្សស់១គី ូទ្កាមតថ្មេ១០០០
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ដរៀល ដាំ ូងមីសងតួ១គី ូទ្កាមតថ្មេ១៣០០ដរៀល ស្សូវ១គី ូទ្កាមតថ្មេ២០០០ដរៀល។ សូមអនុវតតពីឆ្ន ាំ
២០១២ដៅ។  

 បញ្ចុ ោះតថ្មេដទ្បងសាាំង ដោយ១លីទ្តតថ្មេ៥០០០ដរៀល មកដៅទ្តឹមតថ្មេ៣៥០០ដរៀល និងបញ្ជុ ោះតថ្មេដទ្បង
មា៉ែស ូត១លីទ្តតាំថ្ល៤៦០០ដរៀល មកទ្តឹមតថ្មេ៣៣០០ដរៀល។ សូមចប់ដផតើមអនុវតតពីឆ្ន ាំ ២០១២ខាងមុែ
ដនោះតដៅ។ 

 សុាំឲ្យជួយបញ្ចុ ោះតថ្មេជីគីមី កាលដគ ជីស ជីDAP កនុង១ការ ៉ែងុ៥០គី ូទ្កាមតថ្មេ១៦មឺុនដរៀល មកទ្តឹម តាំ
ថ្ល១០មឺុនដរៀល។  សូមចប់ដផតើមអនុវតតពីដដើមឆ្ន ាំ២០១២តដៅ។ 

៣. ការសាងរងម់្េពន័ឋធារាសាស្ររត 
 សាងសង់អាងសតបុទឹកដៅភូមិកដណាត ល មានទ្បខវង១១០០ខម៉ែទ្ត ទទឹង៤ខម៉ែទ្ត និងកមាស់៣ខម៉ែទ្ត។ សូម

ចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៥។ 
 ជួសជុលទាំនប់ទឹកដៅភូមិខស្សលអ មានទ្បខវង២៥០០ខម៉ែទ្ត ទទឹង៨ខម៉ែទ្ត កមាស់២ខម៉ែទ្ត និងទ្កាលទ្គសួ

ទ្ករមពីដលើែនងទាំនប់សទ្មាប់ជាផេូវដធែើដាំដណើ រ ទ្ពមទាំងដធែើទែ រទឹក៣កខនេង ទី១ដៅទ្តង់ចាំណុចតួ
ទ្បឡាយខស្សលអ  ទី២ដៅទ្តង់ចាំណុចតួទ្បឡាយភូមិវលែិដទ្ពង និងទី៣ដៅទ្តង់ចាំណុចតួទ្បឡាយភូមិយាវ 
តាមសតង់ោរបស់មនទីរអភិវឌ្ឍន៏ ។ សូមអនុវតតចប់ពីឆ្ន ាំ២០១២ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៥ ។ 

៤. វគ្គបណតុ ុះបណ្តត លបគចក្្គទរក្រកិ្រម កាតគ់េរ និងកាតរ់ក្ ់ 
 សុាំផតល់វគគបណតុ ោះបណាត លបដចចកដទសកសិកមាដល់យុវជនខដលដបាោះបង់ការសិកា ដៅដលើការង្ករចិញ្ច ឹម

សតែដូចជា ទ្ជកូ មាន់ ទ ទ្តី និងបណតុ ោះផសតិ ឲ្យបានយា៉ែងដោចណាស់២វគគកនុងមួយឆ្ន ាំ ដោយកនុង១វគគ
មានរយៈដពល៣ថ្ថង និងមានអនកចូលរមួ៣០ន្ទក់។ សូមចប់ដផតើមបណតុ ោះបណាត លពីឆ្ន ាំ២០១២ ដល់ឆ្ន ាំ
២០១៤។ (សរបុទាំងអស់ដសាើនឹង៦វគគ សទ្មាប់រយៈដពល៣ឆ្ន ាំ)។ 

 សុាំដបើកវគគបណតុ ោះបណាត លជាំន្ទញកាត់ដដរ សទ្មាប់ដកាងស្សីខដលដបាោះបង់ការសិកាចាំនួន២វគគ កនុង១ឆ្ន ាំ 
ដោយមួយវគគមានរយៈដពល៣ខែដៅ៦ខែ និងមានអនកចូលរមួកនុងមួយវគគចាំនួន២០ន្ទក់។ សូមចប់ដផតើម
បណតុ ោះបណាត លពីឆ្ន ាំ២០១២ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៤។ (សរបុទាំងអស់ដសាើនឹង៦វគគ សទ្មាប់រយៈដពល៣ឆ្ន ាំ)។ 

 សុាំដបើកវគគបណតុ ោះបណាត លកាត់សក់ និងវគគជួសជុលដទ្គឿងមា៉ែ សីុនម៉ែូតូ ដគយនត ដល់ជនពិកា ដោយសារ
ទ្គប់មីនឲ្យបាន២វគគកនុង១ឆ្ន ាំ ដោយ១វគគមានរយោះដពល៣ខែដល់៦ខែ មានអនកចូលរមួ៣០ន្ទក់ កនុង១ 
វគគ ។ សូមចប់ដផតើមអនុវតតពីឆ្ន ាំ២០១២តដៅ។ 

៥. ការសាងរងអ់ាោររងចាំ  សាលាគរៀន នងិបងគនអ់ាន្ទរយ័ 
 សុាំសាងសង់អាគររងចាំ១ែនង មានបដណាត យ១២ខម៉ែទ្ត ទទឹង៩ខម៉ែទ្ត និងកមាស់៧ខម៉ែទ្ត ដៅកនុងមណឌ ល

សុែភាពភូមិសាា ន។ សូមចប់ដផតើមអនុវតតពីឆ្ន ាំ២០១២ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 



 ដសនើសុាំដពទយឆាបជាំន្ទញ ចាំនួន២ន្ទក់ សទ្មាប់បាំដរ ើការង្ករដៅមណឌ លសុែភាពភូមិបន្ទទ យមានរទឹាិ។ សូម
ចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២តដៅ។ 

 សុាំសាងសង់សាលាដរៀនចាំនួន២ែនង រមួមាន១២បនទប់ដៅភូមិដគកទ្ពិច តាមសតង់ោរបស់ទ្កសួងអប់រ ាំ។ 
សូមអនុវតតពីឆ្ន ាំ២០១២ ដល់២០១៥។ 

 សុាំសាងសង់សាលាដរៀន១ែនង មាន៥បនទប់ ដៅភូមិកដណាត លដៅតាមសតង់ោរបស់ទ្កសួងអប់រ ាំ។ សូម
ចប់ដផតើមឆ្ន ាំ២០១២ដនោះតដៅ។ 

 សុាំសាងសង់បងគន់អន្ទម័យតាមផទោះ ចាំនួន៣៦៥៦បងគន់ ដៅកនុងឃុាំដគករដមៀត ដៅតាមសតង់ោរបស់មនទីរ
អភិវឌ្ឍន៍។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៥។ 
 
មុនដពលបពា្ច ប់សិកាា សាលាមានកមាវធីិទ្បគល់របាយការណ៍ពីតទ្មូវការជាអាទិភាពដល់អនកដឹកន្ទាំគណ

បកសនដយាបាយទ្បចាំឃុាំ និងទ្កមុទ្បឹកាឃុាំ។ 
ដលាក ចន់ សាំដរច តាំណាងគណបកសសមរងសុ ី  និងជាជាំទប់ទី១ឃុាំដគករដមៀត បានមានទ្បសាសន៍ថា «

ែាុាំមានការដទ្តកអរខដលអងគការែុមខ្រែលបានដបើកសិកាា សាលាដៅទីដនោះ ដទ្ពា្ោះមានសារៈសាំខាន់ដដើមបឲី្យ
ទ្បជាពលរដាបានដលើកពីតាំរវូការ និងឲ្យទ្បជាពលរដាមាច ស់ដឆ្ន តយល់ដឹងពីការចូលរមួ អភិវឌ្ឍន៍មូលោា នភូមិ
ឃុាំ។ ែាុាំនិងោក់បញ្ចូ លកនុងខផនឃុាំ និងដធែើឲ្យបាន១០០%ដៅដពលខដលគណបកសសមរងសុី ជាប់ដឆ្ន តជាដមឃុាំ»។ 

ដលាក ែួញ ឃួន  តាំណាងគណបកសរ ែនុសិុនប ិច និងជាជាំទប់ទី២   បានមានទ្បសាសន៍ថា «ការដលើក
ខផនការណ៍ទាំង៥ចាំនុចថ្ថងដនោះមានសារៈសាំខាន់ខាេ ាំងណាស់ដដើមបីោក់បញ្ចូ លកនុងខផនការវនិិដយាគឃុាំ ែាុាំសនា
ថា និងដធែើការអភិវឌ្ឍន៍តាមឃុាំមានលទាភាព ដបើសិនគណបកសរ ែនុសិុនបិុចជាប់ដឆ្ន តជាដមឃុាំ ែាុាំអនុវតតឲ្យបាន
១០០% ដរើយែាុាំសូមខថេងអាំណរគុណដល់អងគការែុមខ្រែលខដលមកដធែើសិកាា សាលាដៅទីដនោះដដើមបឲី្យទ្បជា
ពលបានបដញ្ចញមតិ គាំនិតដោយផ្ទទ ល់ និងការចង់បានរបស់ពួកគត់ដដើមបីឲ្យភាគីពា្ក់ព័នាដទ្តៀមលកាណៈ
ដឆេើយតប»។ 

ដលាកស្សី ដស្សឿម ភិម ជាទ្កុមទ្បឹកាឃុាំ មកពីគណបកសទ្បជាជនកមាុជា មានមតិថា «ែាុាំនិងបញ្ចូ ល
តទ្មូវការខដលបានរកដឃើញថ្ថងដនោះោក់កនុងខផនការអភិវឌ្ឃន៏ឃុាំ។ ដរើយែាុាំមិនោ នសនាដធែើឲ្យបាន១០០%  
ដទ គឺដធែើដៅតាមជាំោ នៗ ខដលឃុាំមានលទាភាពអាចដធែើបាន»។ 

 
សិកាា សាលាដនោះមានដគលបាំណងឲ្យមាច ស់ដឆ្ន តដៅតាំបន់ោច់ស្សយាលទទួលបាន៖ 
១. ការយល់ដឹងអាំពីសិទធិតួន្ទទី និងកាតពែកិចចរបស់មាច ស់ដឆ្ន តកនុងការខសែងយល់ពីតទ្មូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោា ន។ 



២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាច ស់ដឆ្ន តចូលរមួ ជខជកពិភាកា ដដើមបកីាំណត់តទ្មូវការអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់
របស់ែេួន។ 

៣. តទ្មូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងទ្តូវបានចងទ្កងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាំដដើមបចូីលរមួតាមោនជទ្មញុការអនុវតតន៍របស់ទ្កុមទ្បឹកាឃុាំ-សង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ចូ លតទ្មូវការកនុងកមាវធីិនដយាបាយរបស់គណបកសសទ្មាប់ការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

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

1ស្រមាបព់័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំន្ទកទ់ុំនង៖ 
១-ដលាក េលង គបឿត (ម្នតីខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)    
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-កញ្ញា  គភាគ្ ម្រើគពម្ជ (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។ 
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