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   ថ្ថៃទី០២  ខែមិនា ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តដៅឃ ុំកាលែុំរ ីប្សុ្កស្ុំបូរ ដេតកប្កដចោះ 
ដោយមានការគាំទ្ទពី គណៈកមាា ធិការែុមខ្រែល សរការជាមួយនឹង សមាគមអាដរុក បានដរៀបចាំ

សិកាា សាលាសដមេងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តទ្មវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ោច់ស្សយាល 
ខដលដធែើដ ើងដៅឃុាំកាលដាំរ ី ស្សុកសាំបូរ ដែតតទ្កដចេះ កាលពីថ្ថៃទី១៦ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១២។ មានអ្នកមាន
សិទធិដបាេះដឆ្ន តទ្បមាណ ៤៨នាក់ (៣៧%ជាស្រសតី) ពីទ្គប់ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួមាន តាំណាងសរគមន៍ 
តាំណាងគណបកសនដយាបាយទ្បចាំឃុាំ សមាជិកទ្កមុទ្បឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អ្ងគការមូលោា ន និងទ្បជាពល
រដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនេះ។ 

ទ្បជាពលរដាខដលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាេះដឆ្ន តគាំទ្ទតទ្មូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 
ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យទ្កមុទ្បឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់ដោេះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដដើមបោីក់បញ្ាូ លដៅកនុង កមាវធីិនដយាបាយរបស់ែេួនកនុងការដបាេះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

តម្រូវការជាអាទិភាពទាំង ៥ ក្នុងឃុាំក្ាលដាំរ ីម្រុក្រាំបរូ ខេតតម្ក្ខចេះ 
១. ស្តត រ នងិជរួជលុទាំនបទ់កឹ្ 
 សុាំសាត រ និងជួសជុលទាំនប់ទឹកចាំនួន២កខនេង គឺទី១ដៅភូមិខស្សខទ្តងចាំណុចភនាំស្សួច ដោយដធែើការសាត រ

ជដទ្ៅ២ខម៉ែទ្ត និងជួសជុលទ្បខវង១៣ខម៉ែទ្ត ទី២សាត រ និងជួសជុលទាំនប់ទឹកដៅភូមិអូ្រតាណឹង ខដលមាន
ទ្បខវងសរបុ៧០ខម៉ែទ្ត។ សូមឲ្យបានដៅឆ្ន ាំ២០១២ដនេះ។ 

២. ការស្តងរងផ់លូវ នងិស្តា ន 
 ដសនើសុាំផេូវ២ខែស និងសាា ន១កខនេងដៅភូមិចងហបគឺ៖ ខែសទី១ពីចាំណុចផេូវជាតិទល់អូ្ររាំង មានទ្បខវង១០០០

ខម៉ែទ្ត និងទទឹង៧ខម៉ែទ្ត ជាទ្បដភទផេូវទ្កាលទ្គួសទ្ករម និងមានដធែើសាា ន១កខនេងដធែើអ្ាំពីខដក មានទទឹង
៨ខម៉ែទ្ត បដណាត យ៣០ខម៉ែទ្ត ដោយដទ្បើលូ២កខនេង កនុង១កខនេងដទ្បើលូ៤កង់ មានមុែកាត់៨តឹក ដរើយលូ
ទី១ោក់ទ្តង់ចាំណុចផេូវបាំខបកកនុងភូមិ និងលូទី២ោក់ទ្តង់ចាំណុចផេូវទ្តពាំងសខងា។ ខែសទី២ពីចាំណុចមា៉ែ ត់
អូ្ររាំង មកទល់សាលាដរៀនចងហប មានទ្បខវង១៥០០ខម៉ែទ្ត ទទឹង៧ខម៉ែទ្ត ជាទ្បដភទផេូវទ្កាលទ្គួសទ្ករម 
និងមានដទ្បើលូ២កខនេង ដោយ១កខនេងៗដទ្បើលូ៤កង់ មានមុែកាត់៨តឹក ដរើយលូទី១ោក់ដៅចាំណុចខាង
ដជើងស្សេះចងហប លូទី២ោក់ដៅចាំណុចផទេះសាែ យ ដរឿន។ សូមចប់ដផតើមឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 

ទីសាន ក់ការកណាត ល ៖ ផទេះដលែ ១៣៨ ផេូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ  ទួលដគក រជធានីភនាំដពញ ទ្ពេះរជាណាចទ្កកមាុជា 
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 ដសនើសុាំជួសជុសផេូវលាំ១ខែស និងដធែើផេូវថាី១ខែសដៅភូមិអូ្តាណឹង ជាទ្បដភទផេូវទ្កាលទ្គួសទ្ករមគឺ៖ 
-ជួសជុសផេូវលាំ១ខែស មានទ្បខវង១៥០០ខម៉ែទ្ត ទទឹង៧ខម៉ែទ្ត ពីចាំណុចមុែប៉ែុសតិិ៏សុែភាព មកទល់ខាងលិច
ភូមិ ដោយមានដទ្បើលូ៤កខនេង លូទី១ដៅចាំណុចប៉ែុសតិិ៏សុែភាព ដទ្បើលូ៦កង់ មានមុែកាត់៨តឹក លូទី២ 
ចាំណុចស្សេះទឹកសាអ តសរគមនិ៏ដទ្បើលូ៤កង់ មានមុែកាត់៧តឹក លូទី៣ចាំណុចពក់កណាត លផេូវ 
ទ្បឡាយទ្តពាំងថ្ទ្ព ដទ្បើលូ៤កង់ មានមុែកាត់៧តឹក លូទី៤ចាំណុចផេូវលាំ ដទ្បើលូ៤កង់ មានមុែកាត់៧តឹក 
-សាងសង់ផេូវថាី១ខែស ពីចាំណុចផេូវលាំចស់ ទល់ផេូវតាសូទ្ត មានទ្បខវង១៥០០ខម៉ែទ្ត ទទឹង៧ខម៉ែទ្ត។ សូម    
ចប់ដផតើមឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 សុាំដធែើផេូវលាំ២ខែសជាទ្បដភទផេូវទ្កាលទ្គួសទ្ករមដៅភូមិអូ្រដពរ ិ៏គឺ៖ ខែសទី១ មានទ្បខវង៦០០០ខម៉ែទ្ត ទទឹង
៧ខម៉ែទ្ត ពីចាំណុចផេូវជាតិ ទល់អូ្រដពរ ិ៏លិច ដោយមានដធែើសាា ន១កខនេង ទ្បខវង១០ខម៉ែទ្ត ទទឹង៥ខម៉ែទ្ត ជា
ទ្បដភទសាា នខដក ដៅចាំណុចអូ្រដពរ ិ៏ និងដទ្បើលូ១កខនេងចាំនួន៤កង់ មានមុែកាត់៨តឹក ដៅចាំណុច
ទ្បឡាយខស្សកាំទ្ពិច។ ខែសទី២ មានទ្បខវង៣០០០ខម៉ែទ្ត ទទឹង៧ខម៉ែទ្ត ពីចាំណុចផេូវជាតិ ទល់ទ្បឡាយ
ខស្សកាំទ្ពិច ដោយដទ្បើលូ១កខនេងចាំនួន៤កង់ មានមុែកាត់៨តឹក។ សូមចប់ដផតើមឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ
២០១៣។ 

 ដសនើសុាំផេូវ១ខែសដៅភូមិខស្សសបូវ មានទ្បខវង៣០០០ខម៉ែទ្ត ទទឹង៧ខម៉ែទ្ត ជាទ្បដភទផេូវទ្កាលទ្គួសទ្ករម 
ដោយមានដទ្បើលូចាំនួន៣កខនេងគឺ៖ លូទី១ចាំណុចទ្តពាំងដតាន ត ោក់លូ៣កង់ មានមុែកាត់៨តឹក លូទី២ 
ចាំណុចដីទ្បឡាយដទបែុន ោក់លូ៣កង់ មានមុែកាត់៨តឹក លូទី៣ ចាំណុចទ្តពាំងែយង ោក់លូ៣កង់ 
មានមុែកាត់៨តឹក។ សូមចប់ដផតើមឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៣. ការខរនើរុាំអណ្តូ ងទកឹ 
 សុាំអ្ណតូ ងទឹកចាំនួន៥អ្ណតូ ង ជាទ្បដភទអ្ណតូ ងសនប់ដៅភូមិខស្សសបូវ ដោយោក់ដៅចាំណុចកណាត លភូមិ      

១អ្ណតូ ង ចាំណុចចុងភូមិ១អ្ណតូ ង ចាំណុចកណាត លភូមិ១អ្ណតូ ង ចាំណុចទ្តពាំងលអក់១អ្ណតូ ង និងចាំណុច
កាដត ១អ្ណតូ ង។ 

 សុាំអ្ណតូ ងទឹកចាំនួន៣អ្ណតូ ង ជាទ្បដភទអ្ណតូ ងសនប់ដៅភូមិអូ្រដពរ ិ៏ ដោយោក់ដៅចាំណុចសាលាបុណយ      
១អ្ណតូ ង ចាំណុចកណាត លភូមិ១អ្ណតូ ង ចាំណុចចុងភូមិ១អ្ណតូ ង។  

 សុាំអ្ណតូ ងទឹកចាំនួន៥ ជាទ្បដភទអ្ណតូ ងសនប់ដៅភូមិអូ្រតាណឹង ដោយោក់ដៅចាំណុចខាងដលើសាលាដរៀន
អូ្រតាណឹង១អ្ណតូ ង ចាំណុចខាងដលើប៉ែុសតិិ៏សុែភាព១អ្ណតូ ង ចាំណុចពក់កណាត លភូមិផេូវលាំ១អ្ណតូ ង     
ចាំនុចទ្បឡាយទឹកទ្តពាំងថ្ទ្ព១អ្ណតូ ង និងចាំណុចទួលតាសូទ្ត១អ្ណតូ ង។  

 សុាំអ្ណតូ ងទឹកចាំនួន៥អ្ណតូ ងដៅភូមិខស្សខទ្តង ដោយទ្បដភទអ្ណតូ ងសនប់សូមោក់ដៅចាំណុចផេូវខាងដកើត



ផេូវភនាំស្សួច១អ្ណតូ ង ចាំណុចខាងលិចផេូវភនាំស្សួច១អ្ណតូ ង និងជាទ្បដភទអ្ណតូ ងដៅសូមោក់ដៅចាំណុចផេូវ
តុងមិន១អ្ណតូ ង ចាំណុចអូ្រអ្នទង់១អ្ណតូ ង និងចាំណុចខស្សឈ្េចិ១អ្ណតូ ង។  

 សុាំអ្ណតូ ងចាំនួន៤ដៅភូមិចងហប ជាទ្បដភទអ្ណតូ ងជាទ្បដភទអ្ណតូ ងសនប់ ដោយោក់ដៅចាំណុចកាលភូមិ១    
អ្ណតូ ង ចាំណុចស្សេះខាងតបូង១អ្ណតូ ង ចាំណុចដីដភាកសាន១អ្ណតូ ង និងចាំណុចដីន-ផលាេ ១អ្ណតូ ង។ 
រល់សាំដណើ ទាំងអ្ស់ខាងដលើដនេះសូមចប់ដផតើមឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។  

៤. ការស្តងរងស់ាលារ ៀន 
 សុាំសាលាដរៀនបឋមសិកា១ែនងដៅភូមិអូ្រដពរ ិ៏ មាន៤បនទប់ ដធែើអ្ាំពីថា និងទ្គូបដទ្ងៀនចាំនួន៣នាក់ រមួមាន

ទាំងសាំភារៈឧបដទទសដូចជា តុ ដៅអី្ កាត រដែៀន។  
 សុាំកសាងរបង និងដកាេ ងទែ រសាលាបឋមសិកា និងអ្នុវទិាល័យកាលដាំរដីៅភូមិអូ្រតាណឹង ជាទ្បដភទ

របងថា មានទ្បខវង២១០០ខម៉ែទ្ត។ 
 សុាំកសាងរបងសាលាបឋមសិកាខស្សខទ្តងដៅភូមិខស្សខទ្តង មានទ្បខវង៦០០ខម៉ែទ្ត ជាទ្បដភទរបងថា 

និងចក់ដីកនុងទីធាេ ឲ្យែាស់ដដើមបីការពរទឹកលិចដពលរដូវវសា។ 
 សុាំសាលាបឋមសិកា១ែនង មាន៤បនទប់ដៅភូមិខស្សសបូវ និងទ្គូបដទ្ងៀន២នាក់ សាំភារៈឧបដទទសរមួមាន 

តុ ដៅអី្  កាត រដែៀន សាំភារៈសិកាដផសងៗ និងសុាំចក់ដីកនុងទីធាេ សាលាបខនែមដទៀតឲ្យែាស់ដដើមបីការពរ
ទឹកលិចដពលរដូវវសា។ 

 សុាំសាងសង់សាលាបឋមសិកាចងហបដៅភូមិចងហប មានទ្បខវង១២០ខម៉ែទ្តx១០០ខម៉ែទ្ត ជាទ្បដភទរបងថា។ 
រល់សាំដណើ រទាំងអ្ស់ខាងដលើដនេះសូមកសាងឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៥. ការខរនើរុាំដីលាំខៅដ្ឋា ន នងិដីក្រកិ្រម 
 អ្នកភូមិខស្សសបូវចាំនួន១៦០ទ្គសួារ ភូមិអូ្រដពរ ិ៏ចាំនួន៣៥ទ្គសូារ ភូមិចងហបចាំនួន៦២ទ្គសួារ បានដសនើសុាំដី

លាំដៅោា ន និងដីកសិកមា ដរើយភូមិអូ្រតាណឹងចាំនួន៨៥ទ្គសួារ ភូមិខស្សខទ្តងចាំនួន៥៦ទ្គសួារបានដសនើ
សុាំដីសទ្មាប់ដធែើកសិកមា។ សាំដណើ រដនេះសូមឲ្យបានដៅឆ្ន ាំ២០១២ដនេះ។ 

មុនដពលបពា ប់សិកាា សាលាមានកមាវធីិទ្បគល់របាយការណ៍ពីតទ្មូវការជាអាទិភាពដល់អ្នកដឹកនាាំ
គណបកសនដយាបាយទ្បចាំឃុាំ និងទ្កមុទ្បឹកាឃុាំ។ 

ដលាក ខស្ស ទុន   តាំណាងគណបកសទ្បជាជនកមាុជា និងជាទ្បធានទ្កមុទ្បឹកាឃុាំ មានទ្បសាសន៍ថា     
”ដលាកបានដធែើការទ្គាំទ្ទដៅដលើតទ្មូវការជាអាទិភាពទាំង៥ខដលអ្ងគសិកាា សាលាបានដ ើងដ ើងដៅថ្ថៃដនេះ។ 
ដលាកបញ្ជា ក់ថា តទ្មូវការទាំងនេះសុទធសឹងខតមានោក់បញ្ាូ លដៅកនុងខផនការឃុាំឆ្ន ាំ២០១២-២០១៣ ជា



ពិដសសតទ្មវូការទាំនប់ដៅខស្សខទ្តងគឺ ឃុាំបានោក់ដៅកនុងខផនការសមាររណកមារចួដរើយ រង់ចាំខតការដដញ
ថ្ថេពីទ្កមុរ ុនខតប៉ែុដណាន េះ។ ដរើយបញ្ជហ ដីកសិកមា ឃុាំបានោក់សុាំដណើ ដៅថាន ក់ជាតិរចួដរើយផងខដរ។ ដលាកកិ៏
បានបនតដទៀតថាដទេះបីមានតទ្មូវការ ឃុាំអាចអ្នុវតតបានសាំរប់អាណតតិដនេះខតដលាក នឹងទទួលយកដៅអ្នុវតត
ដៅអាណតតិដទ្កាយដទៀត ទ្បសិនដបើទ្បជាពលរដាដៅខតទ្គាំទ្ទដលើការដឹកនាាំរបស់ដលាក”។ 

ដលាក អ្ ុច ចន់តូ តាំណាងគណបកសសមរងសុី និងជាជាំទប់ទី១ឃុាំកាលដាំរ ី បានចូលរមួដលើកដ ើងថា 
“ដលាកសុាំឯកភាពតាមដយាបល់របស់ដលាកដមឃុាំចាំដពេះការោក់បញ្ាូ លខផនការឃុាំនូវរល់តទ្មូវការជាអាទិ
ភាពទាំង៥ដនេះ។ ប៉ែុខនតដលាកបានបញ្ជា ក់ថាឃុាំ នឹងអ្នុវតតបានដៅដលើគដទ្មាង ឬតទ្មូវការទាំងឡាយខដលមិន
ប៉ែេះពល់អ្ាំណាចថាន ក់កណាត ល ដោយចាំណាយថវកិាតិច។ ចាំដពេះតទ្មូវការដីធេី វាជាសមតែកិចារបស់អាជាា ធរ
ថាន ក់ជាតិ”។  

ដលាក ដៅ ទួន ជាំទប់ទី២ឃុាំកាលដាំរ ី និងជាតាំណាងគណៈបកសនដរតតមរណឫទធិ បានដលើកដ ើងថា 
“ការង្ករខដលបានទ្គប់ទ្គងកនុងអាណតតិ និងការទ្គប់ទ្គងសុវតែិភាពមូលោា ន គឺដធែើយា៉ែងណាលុបបាំបាត់ឲ្យបាន
តាមដគលនដយាបាយភូមិ-ឃុាំមានសុវតែិភាព។ ខតសាំរប់ឃុាំកាលដាំរពីក់ព័នធវវិាទដីធេី ដកាងទាំដនើង ការវាយបងា
របួសសាន ម ដៅដកើតមានជារូរខររដៅមិនទន់លប់បាំបាត់ដៅដ ើយ។” 

ស្ិកាខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាា ស្ដ់នោ តដៅតុំបនោ់ចប់្ស្យាលទទួល ន៖ 
១. ការយល់ដឹងអ្ាំពីសិទធិតួនាទី និងកាតពែកិចារបស់មាា ស់ដឆ្ន តកនុងការខសែងយល់ពីតទ្មូវការជាអាទិ

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

របស់ែេួន។ 
៣. តទ្មូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងទ្តូវបានចងទ្កងជារបាយការណ៍ខដលអាច

ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាំដដើមបចូីលរមួតាមោនជទ្មញុការអ្នុវតតន៍របស់ទ្កុមទ្បឹកាឃុាំ-សង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ាូ លតទ្មូវការកនុងកមាវធីិនដយាបាយរបស់គណបកសសទ្មាប់ការដបាេះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

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

1ស្ប្មាបព់័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាកទ់ុំនង៖ 
១-ដលាក ប្លង ខបឿត (ម្នតីខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)  
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
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២-ដលាកស្សី រេង សគុន្ធា  (ជាំនួយការខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)  
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩  
 
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។ 


