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   ថ្ថៃទី ០១ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តឃ ុំផានដ់ ឿម្ ប្សុ្កប្ាសាទបលេង័ក ដេតតកុំពងធ់ុំ 
ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង សមាគមន៍អាដរុក  បានដរៀប

ចាំសិកាា សាលាសដមលងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តរមវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ោច់ស្សយាល 
ខដលដធវើដ ើងដៅឃុាំផាន់ដ ឿម ស្សុករបាសាទបលលង័ា ដែតតកាំពង់ធាំ  កាលពីថ្ថៃទី១៨ ខែមករា  ឆ្ន ាំ២០១២។ 
មានអ្នកមានសិទធិដបាោះដឆ្ន តរបមាណ ៥៧ នាក់ (២៩% ជាស្រសតី) ពីរគប់ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួមាន តាំណាង
សរគមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិករកមុរបឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អ្ងគការមូលោា ន 
និងរបជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនោះ។ 
របជាពលរដាខដលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាោះដឆ្ន តគាំរទតរមូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យរកមុរបឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់ដោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដដើមបោីក់បញ្ាូ លដៅកនុង កមមវធីិនដយាបាយរបស់ែលួនកនុងការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 
តម្រូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នុង ឃុាំផានញ់ ឿរ ម្រកុ្ម្ាសាទបលលង័ក ញេតតក្ាំពងធ់ាំ 

១. ការសាងរងផ់លវូលាំ 
 សុាំផលូវលាំថមីរកាលរគួសរករមចាំនួន ៧ខែស សរមាប់កនុងភូមិទាំង៧គឺ៖  
    -ខែសទី១ របខវង ៥៧៧ខម៉ែរត កមពស់ ០,៨ខម៉ែរត បាតដរកាម ៦ខម៉ែរត ែនងដលើ ៤ខម៉ែរត ចប់ពីភូមិសុជុលដល់
វតតសុជុល ខែសទី២ របខវង៣៥០០ខម៉ែរត  កមពស់ ០,៨ខម៉ែរត បាតដរកាម ៨ខម៉ែរត ែនងដលើ ៤ខម៉ែរត ដៅភូមិដសាម   
និងខែសទី៣ របខវង ២០០០ខម៉ែរត កមពស់ ០,៨ខម៉ែរត បាតដរកាម ៧ខម៉ែរត ែនងដលើ ៥ខម៉ែរត ដៅភូមិរពរូត។ ផលូវ
ទាំង៣ខែសដនោះ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 
    -ខែសទី៤ របខវង២៥៥៤ខម៉ែរត កមពស់០,៨ខម៉ែរត បាតដរកាម៧ខម៉ែរត ែនងដលើ៥ខម៉ែរត ដៅភូមិថ្រពដាំរ ី ខែសទី៥ 
របខវង១៥០០ខម៉ែរត កមពស់០,៨ខម៉ែរត បាតដរកាម៧ខម៉ែរត ែនងដលើ៥ខម៉ែរត ដៅភូមិដផតៀក ខែសទី៦ របខវង២០០០
ខម៉ែរត កមពស់០,៨ខម៉ែរត បាតដរកាម៧ខម៉ែរត ែនងដលើ៥ខម៉ែរត ដៅភូមិរតពាំងផលុង និងខែសទី៧ របខវង២០០០ខម៉ែរត 
កមពស់០,៨ខម៉ែរត បាតដរកាម៨ខម៉ែរត ែនងដលើ៤ខម៉ែរត ដៅភូមិរក ូង។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣ 
និងបញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 

ទីសាន ក់ការកណាត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ  ទួលដគក រាជធានីភនាំដព  រពោះរាជាណាចរកកមពុជា 
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២. ការជកី្ម្រឡាយទកឹ្ និងដាក្ល់ ូ
 សុាំរបឡាយទឹកថមីចាំនួន០៦កខនលងគឺ៖ របឡាយទឹកទី១  មានរបខវង២០០០ខម៉ែរត ជដរៅ០,៥ខម៉ែរត បាត០,៥
ខម៉ែរត មាត់ដលើ០,៥ខម៉ែរត ចប់ពីបឹងរលាំដល់ចាំនុចខាងលិចបឹងភូមិដផតៀក របឡាយទឹកទី២  របខវង២០០០
ខម៉ែរត ជដរៅ០,៥ខម៉ែរត បាត០,៥ខម៉ែរត មាត់ដលើ០,៥ខម៉ែរត ដៅភូមិថ្រពដាំរ ី របឡាយទឹកទី៣  របខវង២០០០
ខម៉ែរត ជដរៅ០,៥ខម៉ែរត បាត០,៥ខម៉ែរត មាត់ដលើ០,៥ខម៉ែរត មានទវ បិទដបើក៣ខម៉ែរត មានលូបងហូរទឹកចាំនួន៥
កង់ និងមានអាងសតុកទឹកចាំនួន២កខនលង ដៅភូមិរតពាំងផលុង រតង់ចាំនុចរតពាំងរមាស និងរតពាំងធាំ 
របឡាយទឹកទី៤  របខវង២០០០ខម៉ែរត ជដរៅ៤ខម៉ែរត បាត៤ខម៉ែរត មាត់ដលើ៨ខម៉ែរត ចប់ពីសទឹងមកដល់ភូមិ
រក ូង របឡាយទឹកទី៥  មានរបខវង៣៥០០ខម៉ែរត ជដរៅ០,៥ខម៉ែរត បាត០,៥ខម៉ែរត មាត់ដលើ០,៥ខម៉ែរត 
ចប់ពីអ្ាំពកតូចដល់ខកងសាំណង់ទី៣ ភូមិដសាម   របឡាយទឹកទី៦  របខវង២០០០ខម៉ែរត ជដរៅ០,៥ខម៉ែរត 
បាត០,៥ខម៉ែរត មាត់ដលើ០,៥ខម៉ែរត ចប់ពីភូមិមាន ងដល់អ្ាំពកតូច ដោយដធវើតាមសតង់ោរបឡាយចស់។ 
សូមចប់ដផតើមដៅឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 
៣. ការញធវើអណ្តូ ងទកឹ្ 
 សុាំអ្ណតូ ងទឹកសរបុចាំនួន៣៧៨អ្ណតូ ង ដោយោក់លូជដរៅ៧ខម៉ែរត សរមាប់របជាពលរដា៨ភូមិ ខដលកនុង
ដនាោះមានភូមិដផតៀកចាំនួន១០អ្ណតូ ង  ភូមិរតពាំងផលុងចាំនួន១០អ្ណតូ ង  ភូមិថ្រពដាំរចីាំនួន៦អ្ណតូ ង  ភូមិ
ដសាម  ចាំនួន៩៥អ្ណតូ ង  ភូមិរពរូតចាំនួន១៥០អ្ណតូ ង  ភូមិរក ូងចាំនួន៥០អ្ណតូ ង  ភូមិសុជុលនិងភូមិ
ស្សមរចាំនួន៥៧អ្ណតូ ង។ សូមចប់ដផតើមដធវើដៅឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 
៤. ការញធវើបងគនអ់នារយ័ 
 សុាំបងគន់អ្នាម័យសរបុចាំនួន ៦៩៣បងគន់ ដោយសាងសង់តាមសតង់ោបងគន់ដៅសាលាឃុាំផាន់ដ ើម 
សរមាប់ភូមិ៧  ខដលកនុងដនាោះរមួមានភូមិដសាម  ចាំនួន១២០បងគន់  ភូមិរពរូតចាំនួន២០០បងគន់  ភូមិរក ូង
ចាំនួន៤០បងគន់ ភូមិដផតៀកចាំនួន៣០បងគន់ ភូមិរតពាំងផលុងចាំនួន២៥បងគន់ ភូមិសុជុលនិងភូមិស្សមរចាំនួន
២៧០បងគន់។ សូមចប់ដផតើមដធវើដៅឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 
៥. ការសាងរងរ់ណ្ឌ លរេុភាព 
 សុាំសាងសង់មណឌ លសុែភាព១ែនង តាមសតង់ោរបស់មណឌ លសុែភាពឃុាំដូង ខដលមាន៤បនទប់ មានរគូ
ដពទយ៥នាក់ មាននារ៣ីនាក់ និងរបុស២នាក់។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ដៅឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ
២០១៣។ 
មុនដពលបពា ប់សិកាា សាលាមានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាពដល់អ្នកដឹកនាាំគណ

បកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និងរកមុរបឹកាឃុាំ។ 



ដលាក យឹង តឹប   តាំណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា ជារបធានរកមុរបឹកាឃុាំ  បានមានរបសាសន៍ថា 
«ឃុាំបានោក់ចូលកនុងកមមវធីិវនិិដយាគរបស់ឃុាំរចួដរើយ។ ដលាកបានបនតថាដលាកបានដបតជាា ចិតត និងសនាថាដបើ
គណបកសដលាកជាប់ដឆ្ន តដៅអាណតតិដរកាយ ដលាកនឹងែិតែាំខសវងរកសាា ប័ននានាមកអ្ភិវឌ្ឍន៍ឃុាំឲ្យបានរកី 
ចាំដរ ើនតដៅមុែដទៀត»។ 

ដលាក មាស ដៅ ជាជាំទប់ទី១ តាំណាងគណបកសរ្វុនសិុនបិុច បានមានរបសាសន៍ថា «ដបើដលាកជាប់
ដឆ្ន ត ដលាកនឹងែិតែាំសរការជាមួយរកុមរបឹកាឃុាំ ដរើយនិងខសវងរកជាំនួយពីអ្ងគការនានាដដើមបីជួយដោោះ
ស្សាយបញ្ហហ ជូនបងបអូនរបជាពលរដា»។ 

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

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

៣. តរមូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាំដដើមបចូីលរមួតាមោនជរម ុការអ្នុវតតន៍របស់រកុមរបឹកាឃុាំ-សង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ាូ លតរមូវការកនុងកមមវធីិនដយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

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

1ស្ប្មាបព់័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាកទ់ុំនង៖ 
១-ដលាក រលង ញបឿត (ម្នតីខផនកបណាត   និងដវទិកា)    
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-កញ្ហា  ញភាគ ម្រើញពម្ជ (អ្នកសម័រគចិតតខផនកបណាត   និងដវទិកា)   
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០៨៩ ៨១៨ ១៧៦ 
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