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   ថ្ថៃទី២៤ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តដៅឃ ុំប្ពោះឃ្េ ុំង ប្សុ្កដតបងមានជ័យ ដេតតប្ពោះវិហារ 
ដោយមានការគាំទ្ទពី គណៈកមាា ធិការែុមខ្រែល សរការជាមួយនឹង សមាគមជនជាតិដដើមភាគតិច

កួយ បានដរៀបចាំសិកាា សាលាសដមេងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តទ្មវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់
ោច់ស្សយាល ខដលដធែើដ ើងដៅឃុាំទ្ពះឃ្េ ាំង ស្សុកខតបងមានជ័យ ដែតតទ្ពះវហិារ កាលពីថ្ថៃទី១៧ ខែកុមភៈ 
ឆ្ន ាំ២០១២។ មានអ្នកមានសិទធិដបាះដឆ្ន តទ្បមាណ ៦០នាក់ (៥៦%ជាស្រសតី មាន៦១%ជាជនជាតិកួយ) ពីទ្គប់
ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួមាន តាំណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយទ្បចាំឃុាំ សមាជិកទ្កមុទ្បឹកាឃុាំ 
អាជាា ធរភូមិ អ្ងគការមូលោា ន និងទ្បជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនះ។ 
ទ្បជាពលរដាខដលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាះដឆ្ន តគាំទ្ទតទ្មូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យទ្កមុទ្បឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់ដោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដដើមបោីក់បញ្ាូ លដៅកនុងកមាវធីិនដយាបាយរបស់ែេួនកនុងការដបាះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

 
តម្រូវការជាអាទិភាពទាំង៥ ក្នុងឃុាំម្ពះឃ្ល ាំង ម្រុក្ត្តែងមានជយ័ ខេតតម្ពះវិហារ 

១. ការជីក្អណ្តូ ងទឹក្  បងកនអ់នារយ័ ធងុចខម្មាះទឹក្ និងមា៉ា រុ៊ីនបរូទឹក្ 
 សុាំជីកអ្ណតូ ងទឹកចាំនួន ២៥អ្ណតូ ង សថិតដៅកនុងសាលាដរៀនទ្ពះឃ្េ ាំង ចាំនួន៣អ្ណតូ ង ភូមិទ្កាាំងដូង១២អ្ណតូ ង ភូមិ
អ្នេង់សាែ យ១០អ្ណតូ ង ចប់ដផតើមជីកឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ទ្តឹមឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 សុាំសាងសង់អ្ងគន់អ្នាម័យចាំនួន៤០០បងគន់ ដៅសាលាដរៀនទ្ពះឃ្េ ាំង៥បងគន់ ភូមិអ្នេង់សាែ យ១៩៥បងគន់ ភូមិទ្កាាំង
ដូងចាំនួន ២០០បងគន់សូមចប់ដផតើមដៅឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៥។ 

 សុាំធុងចដទ្មាះទឹកសាា តចាំនួន៦១០ធុង ដៅសាលាដរៀនទ្ពះឃ្េ ាំងចាំនួន១០ធុង ភូមិទ្កាាំងដូងចាំនួន៤០០ធុង ភូមិអ្នេង់
សាែ យ ចាំនួន២០០ធុង ចប់ដផតើមផតល់ឲ្យបានដៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 សុាំម៉ាសីុនបូបទឹកចាំនួន២ដទ្គឿងកាំលាាំង២៥ដសស មុែទូយូទាំរាំ១តឹកកនេះ ភូមិទ្កាាំងដូង១ដទ្គឿង ភូមិអ្នេង់សាែ យ១ 
ដទ្គឿង សូមឲ្យបានទ្តឹមឆ្ន ាំ២០១៣។ 

២. ការសាងរងស់ាា ន 
 សុាំសាងសង់សាា នដឈើ១កខនេងទ្បខវង១៥ម៉ទ្ត ទទឹង១០ខម៉ទ្ត ដៅមតុាំអូ្រពុ្ទទ កនុងភូមិទ្កាាំងដូង ឃុាំទ្ពះឃ្េ ាំង សូមចប់
ដផតើមសាងសង់ដៅឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ការសាងសង់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 សុាំសាងសង់សាា នដឈើថាីចាំនួន២ សាា នទីមួយមានទ្បខវង១០ខម៉ទ្ត ទទឹង៨ខម៉ទ្ត និងសាា នទីពីមានទ្បខវង ១៥ខម៉ទ្ត
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ទទឹង៨ខម៉ទ្ត ខដលកាត់តាមអូ្រស្សាាំងតក់ សថិតដៅកនុងភូមិទ្កាាំងដូង ឃុាំទ្ពះឃ្េ ាំង សូមចប់ដផតើមសាងសង់ ដៅឆ្ន ាំ
២០១២ បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៣. ការសាងរងប់៉ារុតិ៍រេុភាព និងម្រូខពទយ 
 សុាំសាងសង់បុ៉សតិ៍សុែភាពចាំនួន១កខនេង ដៅចាំណុចកណាត លថ្នភូមិរាាំងដូង ដធែើអ្ាំពីថាទ្បក់ដកបឿងមាន ៥បនទប់ 
បដណាត យ ២៥ខម៉ទ្ត ទទឹង៥ខម៉ទ្ត សូមចប់ដផតើមសាងសង់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣ និងបញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 សុាំទ្គូដពទយចាំនួន ៥នាក់ មានជាំនាញដូចជាឆាប១នាក់ ដពទយជមៃឺទូដៅ១នាក់ ដពទយខភនក១នាក់ ដពទយទ្គុនចញ់២នាក់ 
ដរើយ ចប់អ្នុវតតឆ្ន ាំ២០១៤។  

៤. ការសាងរងស់ាលាខរៀន និងម្រូបខម្ងៀន 
 សុាំសាងសង់សាលាអ្នុវទិាល័យថាីចាំនួន១ែនង មាន៥បនទប់ ដធែើអ្ាំពីថា ទ្បក់ដកបឿងមានទ្បខវង៤០ខម៉ទ្ត ទទឹង១០
ខម៉ទ្ត សថិតដៅកនុងភូមិអ្នេង់សាែ យ និងសុាំទ្គូបដទ្ងៀនចាំនួន៥នាក់កទ្មិតមធយមសិកា ចប់ដផតើមឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ដៅ
ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 សុាំសាងសង់សាលាមដតយយថាីចាំនួន ១ែនងមាន២បនទប់ដធែើអ្ាំពីថា ទ្បក់ដកបឿង សថិតដៅកនុងភូមិទ្កាាំងដូង សូមចប់ដផតើម
សាងសង់ដៅឆ្ន ាំ ២០១២ បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៤។  

៥. ការខរន៊ីរុាំវរគបណ្តុ ះបណ្តត ល និងផសពវផាយចាប ់
 សុាំដបើកវគគបណតុ ះបណាត លអ្ាំពីខផនកសិកមា ចាំនួន២វគគ កនុងភូមិទ្កាាំងដូង១វគគ និងអ្នេង់សាែ យ១វគគ និងវគគដពទយសតែឲ្យ
បាន២វគគដៅកនុងភូមិទ្កាាំងដូង១វគគ និងភូមិអ្នេង់ សាែ យ១វគគ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ដនះតដៅដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ។ 

 សុាំឲ្យមានការដបើកវគគបណតុ ះបណាត លសតីអ្ាំពីចាប់អ្ាំដពើរឹងាកនុងទ្គួសារ  ការជួញដូរស្រសតីកុមារ និងអ្ាំពីសុែភាព
ចាំនួន៤វគគ មាន ចាំនួន២ភូមិ ភូមិទ្កាាំងដូង២វគគ និងភូមិអ្នេង់សាែ យ២វគគ សូមចប់ដផតើមដៅឆ្ន ាំ២០១២ដនះតដៅដរៀង
រាល់ឆ្ន ាំ។  
មុនដពលបពា្ា ប់សិកាា សាលាមានកមាវធីិទ្បគល់របាយការណ៍ពីតទ្មូវការជាអាទិភាពដល់អ្នកដឹកនាាំ

គណបកសនដយាបាយទ្បចាំឃុាំ និងទ្កមុទ្បឹកាឃុាំ។ 
ដលាក បុន ឃេយ តាំណាងគណបកសទ្បជាជនកមាុជា និងជាទ្បធានទ្កមុទ្បឹកាឃុាំ បានមានទ្បសាសន៍

ថា «ដលាកសូមឯកភាពទាំងស្សុង និងរកីរាយយ៉ាងខាេ ាំងដៅដលើតទ្មូវការអាទិភាពទាំង៥ ដនះជាដលើកទីមួយ
ដរើយខដលអ្ងគការែុមខ្រែលបាន ដរៀបចាំដបើកសិកាា សាលាដនះដ ើង ដរើយដលាកនឹងោក់បញ្ាូ នតទ្មូវការទាំង
៥ដនះដៅកនុងការអ្ភិវឌ្ឍឃុាំ»។ 

ដលាក ដសង ធីម តាំណាងគណបកសសមរងសុី និងជាជាំទប់ទី២ទ្បចាំឃុាំ បានមានចាំណាប់អារមាណ៍«ែាុាំ
សបាយរកីរាយ និងមានការទ្គាំទ្ទចាំដពា្ះតទ្មូវការអាទិភាពទាំង៥ដនះ ពីដទ្ពា្ះជាគដទ្មាងអ្ភិវឌ្ឍភូមិឃុាំ និង
សងគមជាតិ ដរើយដលាកសូមឯកភាពទាំងស្សងុ និងោក់បញ្ាូ លដៅកនុងដគលនដយាបាយរបស់គណបកសដៅ
ដពលដបាះដឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១២ដនះ»។ 



ដលាក មាស សារមី ជាទ្បធានគណបកសរែុិនសិុនបិុចទ្បចាំភូមិទ្កាងដូង បានមានទ្បសាសន៍ ថា «ែាុាំ
សូមគាំទ្ទដៅដលើតទ្មវូការទាំង៥ ចាំណុចដនះយ៉ាងខាេ ាំង ដរើយនឹងបញ្ាូ លតទ្មូវការដនះដៅកនុងដគលនដយា 
បាយ របស់គណបកសដៅដពលដឃ្សនាដបាះដឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១២»។ 

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

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

៣. តទ្មូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងទ្តូវបានចងទ្កងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាំដដើមបចូីលរមួតាមោនជទ្មញុការអ្នុវតតន៍របស់ទ្កុមទ្បឹកាឃុាំ-សង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ាូ លតទ្មូវការកនុងកមាវធីិនដយាបាយរបស់គណបកសសទ្មាប់ការដបាះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

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

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

២-អ្នកស្សី ខេង ររុនាា  (ជាំនួយការខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)   
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០១៧  ៥៨៣ ៨៦៩ 

បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបសខុ់ម្ហ្វ្រវល គឺជយួបប ក្ើតបរយិាកាសគរួជាទើបពញចិតដ និ្មានពតម៌ានរគប់រាន ់ ទើ១/ប ើម្បើឱ្យមាន ំប ើ រការប ោះបនោ ត
បោយបសរ ើ និ្យុតតធិម្ត៌ាម្រយៈការបញុ្ោះបញូ្ល តស ូម្តិ ប ើម្បើទទលួ ននូវរកបខ ័ចាបស់ម្រម្យ, ការអបរ់បំ ើម្បើផដល់ពតម៌ាន លអ់ោកប ោះបនោ ត 
អំពើសិទធិ និ្សកម្មភាពចូលរមួ្សប ក្តការ ៍របសព់កួបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្ នូវភាពមិ្នរបរកតើ រពម្ទំ្ ផដលនូ់វរ យការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្
នបរ់រ័ស ប ើម្បើអាចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ ំប ើ រការ ប ោះបនោ តម្យួហ្វ លមិ្នលំបអៀ្ និ្មិ្នរបកានប់កសពកួ ទើ២/ ប ើម្បើឱ្យមានអតថនយ័ម្ន ំណាក់
កាលបរកាយបពលប ោះបនោ ត តាម្រយៈការអបរ់ ំ និ្បវទិកាសាធារ ៈកោុ្បាលបំ ្ជំរុញបលើកទឹកចិតដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរមួ្កោុ្កិច្ការនបយា យ 
និ្ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតស ូម្តិ/បញុ្ោះបញូ្លប ើម្បើឱ្យមានការហ្វកទរម្្ ់  ំប ើ រការប ោះបនោ តហ្វ លបប ក្ើននូវគ បនយយភាព (ការទទួលខុស
រតូវ) របសម់្្នដើជាប់បនោ ត រពម្ទំ្ ផដលនូ់វរ យការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្នបរ់រ័ស ប ើម្បើអាចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្យួហ្វ លមិ្នលំបអៀ្ 
និ្របកានប់កសពកួបៅបលើការបំបពញកម្មវធិើនបយា យ និ្ ំប ើ រការអនុវតដនក៍ារងាររបសម់្្នដើជាបប់នោ ត។ 
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