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   ថ្ថៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តឃ ុំពូជ្ប្ៃ ប្សុ្កដពប្ជាោ ដេតតម្ណឌ លគិរ ី
ដោយមានការគាំទ្ទពី គណៈកមាា ធិការែុមខ្រែល សរការជាមួយនឹង សមាគមន៍អាដរុក បានដរៀប

ចាំសិកាា សាលាសដមេងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តទ្មវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ សង្កា ត់ោច់ស្សយាល 
ខដលដធែើដ ើងដៅឃុាំពូថ្ទ្ៃ ស្សុកដពទ្ជាោ ដែតតមណឌ លគិរ ី  កាលពីថ្ថៃទី២១ ខែកុមភៈ  ឆ្ន ាំ២០១២។ មានអ្នក
មានសិទធិដបាោះដឆ្ន តទ្បមាណ ៦០ នាក់ (មាន១៥%ជាស្រសតី ៥០%ជាៃនជាតិដដើមភាគតិចពនង ) ពីទ្គប់ភូមិកនុង
ឃុាំ ខដលរមួមាន តាំណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយទ្បចាំឃុាំ សមាៃិកទ្កមុទ្បឹកាឃុាំ អាជាា
ធរភូមិ អ្ងគការមូលោា ន និងទ្បជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនោះ។ 

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

តម្រូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នុង ឃុាំពជូ្ម្ៃ ម្រុក្ពពម្ជាដា ពេតតរណ្ឌ លគិរ ី
១. ការសាងរងផ់លវូលាំ សាា ន ដាក្ល់ ូនិងៃរួៃលុផលូវ 
 សុាំសាងសង់ផេូវលាំចាំនួន៤ខែសទ្កាលទ្គួសទ្ករមដោយ៖ ខែសទី១ពីភូមិចុងផាងចាំណុចបរគួង ដល់ផេូវ៧៦

ចាំណុចទ្តង់អូ្រចុងរញ ូ ង មានទ្បខវង៤គីទបូខម ទ្ត ទទឹង៧ខម ទ្ត និងោក់លូ៥កខនេង ដសាើនិង៣៥កង់ ខដល
លូនីមួយៗមានមុែកាត់០.៦០ខម ទ្ត។  ខែសទី២ពីចុងផាងទ្តង់អ្ង់ខតន០៩៧ ចូលដៅភូមិកនុងមានទ្បខវង
២០០ខម ទ្ត ទទឹង៧ខម ទ្ត។  ខែសទី៣ពី្ ា្ ាំទ្កាក់ដៅភូមិពូតាង មានទ្បខវង២គីទបូខម ទ្ត ទទឹង៧ខម ទ្ត 
មានោក់លូ៤កខនេង ដសាើនិង២៨កង់ ខដលលូនីមួយៗមានមុែកាត់០.៦០ខម ទ្ត។ ខែសទី៤ពីសាា នអូ្រទាប់
ដៅង្កេ  វរ ជាាំង មានទ្បខវង៥គីទបូខម ទ្ត ទទឹង៧ខម ទ្ត មានោក់លូ៥កខនេង ដសាើនិង៣៥កង់ ខដលលូមាន
មុែកាត់០.៦០ខម ទ្ត។ សូមចប់ដផដើមសាងសង់ពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ទ្តឹមឆ្ន ាំ២០១៧ 

 សុាំៃួសៃុលផេូវ១ខែសពីភូមិពូថ្ទ្ៃចង ដៅទ្ពុាំទ្បទល់ឃុាំទ្កង់ដតោះ កនុងភូមិទ្កង់ដតោះ មានទ្បខវង៩គីទបូខម ទ្ត 
ទទឹង៧ខម ទ្ត មានសាា ន២កខនេង ដោយសាា នទី១មានទ្បខវង៤០ខម ទ្ត ទទឹង៧ខម ទ្ត សាា នទី២ទ្បខវង៥០
ខម ទ្ត ទទឹង៧ខម ទ្ត ដធែើអ្ាំពីខដក និងមានោក់លូ៥ខនេង ដសាើនិង៣៥កង់ ខដលលូនីមួយៗមានមុែកាត់     
១ខម ទ្ត។សូមចប់ដផដើមសាងសង់ពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ទ្តឹមឆ្ន ាំ២០១៧។ 

 

ទីសាន ក់ការកណាត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផេូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ  ទួលដគក រៃធានីភនាំដពញ ទ្ពោះរជាណាចទ្កកមាុជា 
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២. ការៃកី្អណ្តូ ងទឹក្ 
 សុាំអ្ណតូ ងទឹកសរបុចាំនួន២៥អ្ណតូ ង សទ្មាប់ភូមិពូតាង៧អ្ណដូ ង ភូមិចុងផាង៥អ្ណដូ ង ភូមិពូថ្ទ្ៃចង   

៣អ្ណដូ ង និងភូមិដមថ្ប ១០អ្ណដូ ង។ សូមចប់ដផដើមដធែើពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ទ្តឹមឆ្ន ាំ២០១៤។ 
៣. ការសាងរងប់ងគនអ់នារយ័ 
 សុាំបងគន់អ្នាម័យចាំនួនសរបុចាំនួន៤០០បងគន់ ដធែើអ្ាំពីថា ទ្បក់ស័ងាសី មានបណាដ យ២ខម ទ្ត ទទឹង១.៥

ខម ទ្ត  សទ្មាប់ភូមិពូតាង១៥០បងគន់ ភូមិដមថ្ប ១០០បងគន់ ភូមិពូថ្ទ្ៃចង៥០បងគន់ និងភូមិពូចុងផាងចាំនួន
១០០បងគន់។ សូមចប់ដផដើមសាងសង់ពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ទ្តឹមឆ្ន ាំ២០១៥។ 

៤. ការសាងរងទ់ាំនបទ់ឹក្ 
 សុាំសាងសង់ទាំនប់ទឹកដៅភូមិចុងផាង មានបណាដ យ៥០០ខម ទ្ត ទទឹង១០ខម ទ្ត កមាស់២.៥ខម ទ្ត និង

មានទែ រសទ្មាប់ដបើកទឹក១កខនេង ខដលមានទ្បខវង៤ខម ទ្ត។ សូមចប់ដផដើមសាងសង់ពីឆ្ន ាំ២០១២ និង
បញ្ា ប់ទ្តឹមឆ្ន ាំ២០១៧។ 

៥. ការៃីក្ម្រះទឹក្ 
 សុាំៃីកស្សោះទឹកចាំនួន៣ដៅភូមិចុងផាង ដោយស្សោះនីមួយៗមានបណាដ យ១០ខម ទ្ត ទទឹង៥ខម ទ្ត និង

ៃដទ្ៅ៣ខម ទ្ត។ សូមចប់ដផដើមអ្នុវតតន៍ពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ទ្តឹមឆ្ន ាំ២០១៧។ 
 
មុនដពលបពា្ា ប់សិកាា សាលាមានកមាវធីិទ្បគល់របាយការណ៍ពីតទ្មូវការជាអាទិភាពដល់អ្នកដឹកនាាំគណ

បកសនដយាបាយទ្បចាំឃុាំ និងទ្កមុទ្បឹកាឃុាំ។ 
ដលាក ដកើញ រោា  តាំណាងគណបកសទ្បជាៃនកមាុជា និងជាទ្បធានទ្កុមទ្បឹកាឃុាំ មានទ្បសាសន៍ថា «ែាុាំ

សូមអ្រគុណដល់អ្ងគការែុមខ្រែល និងអ្ងគការខដគូរខដលបានដរៀបចាំដធែើសិកាា សាលាដនោះដទបើង ខដលអ្ងគសិកាា
សាលាថ្ថៃដនោះបានកាំណត់តទ្មូវការជាអាទិភាពទាំង៥ខដលទ្បជាពលរដាបានដសនើរសុាំ តទ្មវូការអាទិភាពទាំង៥
ដនោះដយើងដពញចិតដនិងទទួលយក ដរើយែាុាំនឹងយកដៅោក់បញ្ាូ លកនុងខផនការឃុាំរបស់ដយើងដៅតាមលទាភាព
ខដលអាចដធែើដៅបាន»។ 
 

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

ភាពកនុងការអ្ភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោា ន។ 
២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាា ស់ដឆ្ន តចូលរមួ ៃខៃកពិភាកា ដដើមបកីាំណត់តទ្មូវការអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់

របស់ែេួន។ 



៣. តទ្មូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងទ្តូវបានចងទ្កងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាំដដើមបចូីលរមួតាមោនៃទ្មញុការអ្នុវតតន៍របស់ទ្កុមទ្បឹកាឃុាំ-សង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ាូ លតទ្មូវការកនុងកមាវធីិនដយាបាយរបស់គណបកសសទ្មាប់ការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

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

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

២-អ្នកស្សី ពេង រគុនាា  (ៃាំនួយការខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)   
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩ 

 
បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបសខុ់ម្ហ្វ្រវល គឺជួយបប្កើតបរយិាកាសគួរជាទើបពញចិតដ និ្មានពត៌មានរគប់រាន់ ទើ១/ប ើម្បើឱ្យមាន បំ ើ រការប ោះបនោ តបោយបសរ ើ 

និ្ យុតតធិម្ត៌ាម្រយៈការបញុ្ោះបញូ្ល តស ូម្តិ ប ើម្បើទទួល ននូវរកបខ័ ចាប់សម្រម្យ, ការអប់របំ ើម្បើផដលព់ត៌មាន លអ់ោកប ោះបនោ ត អំពើសិទធ ិ និ្ សកម្មភាពចូលរមួ្
សប្កតការ ៍របសព់ួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្ នូវភាពម្ិនរបរកតើ រពម្ទំ្ ផដលនូ់វរ យការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្ នប់ររ័ស ប ើម្បើអាចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ
 ំប ើ រការ ប ោះបនោ តម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្ម្ិនរបកានប់កសពួក ទើ២/ ប ើម្បើឱ្យមានអតថនយ័ម្ន ណំាកក់ាលបរកាយបពលប ោះបនោ ត តាម្រយៈការអប់រ ំនិ្បវទិកាសាធារ
 ៈកោុ្បាលបំ ្ជំរុញបលើកទឹកចិតដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរមួ្កោុ្កិចក្ារនបយា យ និ្ ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតស ូម្ត/ិបញុ្ោះបញូ្លប ើម្បើឱ្យមានការហ្វកទរម្្ ់
 ំប ើ រការប ោះបនោ តហ្វ លបប្កើននូវគ បនយយភាព (ការទទួលខុសរតូវ) របសម់្្នដើជាប់បនោ ត រពម្ទំ្ ផដលនូ់វរ យការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្ នប់ររ័ស 
ប ើម្បើអាចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្យួហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្ របកានប់កសពួកបៅបលើការបំបពញកម្មវធិើនបយា យ និ្ ំប ើ រការអនុវតដន៍ការងាររបសម់្្នដើជាប់បនោ ត។ 
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