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   ថ្ថៃទី២៥ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តដៅឃ ុំកុំពងច់ាម្ ប្សុ្កស្ុំបូរ ដេតតប្កដចោះ 
ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង សមាគមអាដរុក បានដរៀបចាំ

សិកាា សាលាសដមលងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តរមវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ោច់ស្សយាល 
ខដលដធវើដ ើងដៅឃុាំកាំពង់ចាម ស្សុកសាំបូរ ដែតតរកដចេះ កាលពីថ្ថៃទី១៨ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១២។ មានអ្នកមាន
សិទធិដបាេះដឆ្ន តរបមាណ ៥១នាក់ (២៩%ជាស្រសតី មាន៣%ជាជនជាតិដដើមភាគតិច) ពីរគប់ភូមិកនុងឃុាំ ខដល
រមួមាន តាំណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយរបចាាំឃុាំ សមាជិករកុមរបឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ 
អ្ងគការមូលោា ន និងរបជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនេះ។ 
របជាពលរដាខដលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាេះដឆ្ន តគាំរទតរមូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យរកមុរបឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់ដោេះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដដើមបោីក់បញ្ាូ លដៅកនុងកមមវធីិនដយាបាយរបស់ែលួនកនុងការដបាេះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

 
តម្រូវការជាអាទិភាពទាំង ៥ ក្នុងឃុាំក្ាំពងច់ារ ម្រកុ្រាំបរូ ខេតតម្ក្ខចេះ 

១. ការខរនើរុាំដីក្រិក្រម ដីសាងរងល់ាំខៅដ្ឋា ន និងដរីងគរកិចច 
 សុាំដីសងគមកិចាសរមាប់ភូមិដកាេះដតត ចាំនួន ៨៤៤រិចតា មាន ១៦៩រគសួារ និងសុាំដីលាំដៅោា នសរមាប់ 
១រគួសារ មានរបខវង៤០ខម៉ែរត ទទឹង២០ខម៉ែរត។ សូមឲ្យបានដៅឆ្ន ាំ២០១២ដនេះ។ 

 សុាំដីកសិកមមសរមាប់ភូមិទាំង៦ ដោយកនុង១រគួសារៗចាំនួន ៥រិចតា ខដលភូមិទាំងដនាេះរមួមាន ៖ ភូមិ
ទដនាងធ្លល ក់សរមាប់១៧៨រគួសារ ភូមិអាដជនសរមាប់១៦៥រគសួារ ភូមិកាំពង់រកបីសរមាប់១៤៩រគួសារ 
ភូមិយាវសរមាប់១៣៣រគសួារ ភូមិសាំភិនសរមាប់២៥៥រគសួារ ខតដោយខ កភូមិអ្ាំពិលទឹកសរមាប់
១៦០រគួសារ ដោយកនុង១រគួសារៗចាំនួនខត២រិចតាដទ។ សូមឲ្យបានដៅឆ្ន ាំ២០១២ដនេះ។  

២. ការខ្វើផលវូ នងិសាា ន 
 សុាំដធវើផលូវចាំនួន៦ខែស ជារបដភទផលូវលាំរកាលរគួសរករម និងមានទទឹង៧ខម៉ែរតដូចៗគន  ខតរបខវងែុសៗ
គន គឺ៖ 
- ខែសទី១ដៅភូមិកាំពង់រកបី មានរបខវង២០០០ខម៉ែរត ពីចាំណុចរពាំរបទល់ភូមិដកាេះដតត  ដៅទល់រពាំរបទល់

 

ទីសាន ក់ការកណាត ល ៖ ផទេះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ  ទួលដគក រាជធ្លនីភនាំដពញ រពេះរាជាណាចរកកមពុជា 
Central Office :  #138,  Street.  122,  TeukLaak  I,  TuolKork,  Phnom  Penh,  CAMBODIA. 
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ភូមិអ្ាំពិលទឹក និងមានោក់លូ៥កខនលង ដោយ១កខនលងៗមានលូ៧កង់ មានមុែកាត់៣តឹក ៤កខនលង និង
មុែកាត់៦តឹក១កខនលង។ 
- ខែសទី២ដៅភូមិអ្ាំពិលទឹកមានរបខវង២៥០០ខម៉ែរត ពីចាំណុចរពាំរបទល់កាំពង់រកបី ដៅរពាំរបទល់ឃុាំបឹង
ចារ និងមានោក់លូចាំនួន៦កខនលង ដោយ១កខនលងៗលូ៧កង់ មានមុែកាត់៦តឹក ដរើយនិងដធវើសាព ន១
កខនលង មានរបខវង៥០ខម៉ែរត ទទឹង៧ខម៉ែរត ជារបដភទសាព នចាក់ដបតុង ដៅចាំណុចអូ្រតាយី។ 
- ខែសទី៣ដៅភូមិដកាេះដតត  មានរបខវង៣២៧០ខម៉ែរត និងមានោក់លូចាំនួន២កខនលង ដោយកនុង១កខនលងៗ
លូ៨កង់ មានមុែកាត់៨តឹក ពីរពាំរបទល់ភូមិសាំភិន ដៅរពាំរបទល់ភូមិកាំពង់រកបី ដរើយនិងដធវើសាព ន៣
កខនលងជារបដភទសាព នចាក់ដបតុង សាព នទី១ដៅចាំណុចរពាំរបទល់ភូមិសាំភិន មានរបខវង២៥ខម៉ែរត ទទឹង
៧ខម៉ែរត សាព នទី២ដៅចាំនុចអូ្រខរពកដតត  មានរបខវង៤៨ខម៉ែរត ទទឹង៧ខម៉ែរត សាព នទី៣ដៅចាំណុចអូ្រមាន់
ដប់ មានរបខវង៣៥ខម៉ែរត ទទឹង៧ខម៉ែរត។ 
- ខែសទី៤ដៅភូមិទដនាងធ្លល ក់ ពីរពាំរបទល់ភូមិយាវ ដៅរពាំរបទល់ភូមិអាដជន មានរបខវង៦០០០ខម៉ែរត 
ោក់លូ១១កខនលង ដោយ១កខនលងៗដរបើលូ៧កង់ខដលមានមុែកាត់៤តឹក និងដធវើសាព ន៤កខនលងជារបដភទ
សាព នចាក់ដបតុង សាព នទី១ដៅចាំណុចអូ្ររតួត មានរបខវង៦០ខម៉ែរត ទទឹង៧ខម៉ែរត សាព ន ទី២ដៅចាំណុច
អូ្រថ្រព មានរបខវង៥២ខម៉ែរត ទទឹង៧ខម៉ែរត សាព នទី៣ដៅចាំណុចទដនាងធ្លល ក់ មានរបខវង៣០ខម៉ែរត ទទឹង
៧ខម៉ែរត និងសាព នទី៤ដៅចាំណុចអូ្រខរពកសាវ យ មានរបខវង២៥ខម៉ែរត ទទឹង៧ខម៉ែរត។ 
- ខែសទី៥ដៅភូមិយាវ មានរបខវង១១,០០០ខម៉ែរត ពីចាំណុចរពាំរបទល់ភូមិដងទង់ ដៅរពាំរបទល់ភូមិ
ទដនាងធ្លល ក់ ខដលដរបើលូ៥កខនលង ដោយកនុង១កខនលងៗដរបើលូ៧កង់ មុែកាត់៨តឹក៣កខនលង និងមុែកាត់
៥តឹក២កខនលង ដរើយនិងដធវើសាព នចាំនួន៣កខនលងគឺ សាព នទី១ដៅចាំណុចខរពកដរៅ ជារបដភទសាព នដឈើ 
មានរបខវង១៨ខម៉ែរត ទទឹង៤ខម៉ែរត សាព នទី២ដៅចាំនុចអូ្រយាវ ជារបដភទដបតុង មានរបខវង១១០ខម៉ែរត 
ទទឹង៧ខម៉ែរត សាព នទី៣ដៅចាំណុចអូ្រគាំខែនង ជារបដភទសាព នដបតុង មានរបខវង៧០ខម៉ែរត ទទឹង៧ខម៉ែ
រត។ 
- ខែសទី៦ដៅភូមិអាដជន មានរបខវង៨០០០ខម៉ែរត ពីចាំណុចរពាំរបទល់ភូមិទដនាងធ្លល ក់ ដៅដល់ចាំណុច
ែាច់ែពស់។ 

 ភូមិសាំភិន សុាំសាព ន១កខនលង មានរបខវង៧០ខម៉ែរត ទទឹង៤,៥ខម៉ែរត ដៅចាំណុចខរពកអ្ណតូ ង ជារបដភទ
សាព នដឈើ។ សាំដណើ ទាំងអ្ស់ខាងដលើដនេះសូមចាប់ដផតើមដធវើឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៣. ការសាងរងរ់ណ្ឌ លរេុភាព 
 សុាំសាងសង់មណឌ លសុែភាពសរមាប់ឃុាំកាំពង់ចាម ដោយសាងសង់ដៅចាំណុចខកបសាលាឃុាំ មាន
ចាំនួន៣អាគរដធវើពីថមគឺអាគរពិនិតយជមៃឺទូដៅ អាគរឆមប អាគរសរមាកពាបាលជមៃឺទូដៅ ដរើយនិងសុាំ
រគូដពទយចាំនួន១០នាក់ ខដលមានជាំនាញចាស់លាស់ រមួទាំងសាំភារៈបរកិាា រ ថ្ន ាំដពទយរគប់រគន់ផង។ 



សូមឲ្យបានដៅឆ្ន ាំ២០១២ដនេះ។ 

៤. ការខ្វើអណ្តូ ងរនប ់
 សុាំអ្ណតូ ងសនប់សរមាប់ភូមិទាំង៥មានដូចជា៖ ភូមិអ្ាំពិលទឹកចាំនួន៣អ្ណតូ ង ដោយោក់ដៅចាំណុច
សាលាបឋមសិកាអ្ាំពិលទឹក១អ្ណតូ ង ដៅចាំណុចផទេះតាស៊ន១អ្ណតូ ង និងដៅចាំណុចផទេះតាធ្ល១អ្ណតូ ង 
ភូមិកាំពង់រកបីចាំនួន៤អ្ណតូ ង ោក់ដៅចាំណុចសាលាបឋមសិកាកាំពង់រកបី១អ្ណតូ ង ផទេះស្សីដសង    ១អ្
ណតូ ង ផទេះឋកសុែ១អ្ណតូ ង និងដៅវតតកាំពង់រកបី១អ្ណតូ ង ភូមិទដនាងធ្លល ក់ចាំនួន៥អ្ណតូ ង ដោយោក់
ដៅចាំណុចភូមិសាព នកាត រ៣អ្ណតូ ង ចាំណុចភូមិឆ្ម យ២អ្ណតូ ង ភូមិដកាេះដតត ចាំនួន១អ្ណតូ ង ោក់ដៅ
ចាំណុចសាលាបឋមសិកាដកាេះដតត  ភូមិយាវចាំនួន៥អ្ណតូ ង ដោយោក់ដៅចាំណុចសាលាបឋមសិកា
យាវ ១អ្ណតូ ង សាលាបឋមសិកាអូ្ររតួត១អ្ណតូ ង ខស្សពនឺ២អ្ណតូ ង និងចាំណុចបារាយ១អ្ណតូ ង។ សូម
ចាប់ដផតើមឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។  

៥. ការសាងរងស់ាលាខរៀន 
 របជាពលរដាដៅភូមិអាដជនដសនើសុាំឲ្យសាងសង់សាលាបឋមសិកាចាំនួន១ែនង មាន៥បនទប់ ចាក់ដបតុង 
របក់ដកបឿង ដរើយមានសាំភារៈ និងឯកសារបដរងៀនរគប់រគន់ និងសុាំរគបូដរងៀនចាំនួន៥នាក់។ សូមឲ្យ
បានដៅឆ្ន ាំ២០១២ដនេះ។ 
មុនដពលបពា្ា ប់សិកាា សាលាមានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាពដល់អ្នកដឹកនាាំ

គណបកសនដយាបាយរបចាាំឃុាំ និងរកមុរបឹកាឃុាំ។ 
ដលាក ឈិត ណន  តាំណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា ជារបធ្លនរកុមរបឹកាឃុាំ បានមានរបសាសន៍ថ្ 

«តរមូវការខដលរបជាពលរដាដលើកដ ើងដនេះមានកនុងខផនការអ្ភិវឌឍន៏ឃុាំឆ្ន ាំ២០១២ដនេះដរើយ ខតអ្វីខដលសាំខាន់
ដនាេះគឺ របជាពលរដាមិនទន់បានចូលរមួជាមួយឃុាំដៅរគប់ដាំណាក់កាលដធវើខផនការដៅដ ើយ។ ដរើយកនុងនាម
ដលាកជាតាំណាងគណបកសរបជាជន ដលាកនឹងពា្ាំនាាំយកនូវតរមូវការទាំង៥ដនេះដៅស្សុក-ដែតត និងជាតិដដើមបី
ោក់បញ្ាូ លកនុងមហាសននិបាតបកសដៅខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១២ខាងមុែដនេះ»។ 

ដលាក អុ៊្ង សីុន តាំណាងគណបកសសមរងសុ ី  ជាជាំទប់ទី២ បានមានរបសាសន៍ថ្   «ដលាកសបាយ 
និងដពញចិតតណាស់ដោយដឃើញរបជាពលរដាមានការផុសផុលកនុងការចូលរមួ ដរើយដលាកដធវើការដបតជាា ចិតតថ្ 
នឹងជរមុញឲ្យខផនការទាំង៥ដនេះបានសដរមចនាឆ្ន ាំខាងមុែ»។ 

ដលាក មា៉ែ  កាន  តាំណាងគណបកសនដរាតតមរណឬទាិ ជាជាំទប់ទី១  បានមានរបសាសន៍ថ្ «ដលាកសូម
គាំរទទាំងស្សុង ដរពា្េះជាតរមូវការជាក់ខសតង និងចាាំបាច់របស់របជាពលរដា ដរើយសូមគាំរទចាំដពា្េះមតិរបស់
ដលាកដមឃុាំផងខដរ»។ 

 



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

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

៣. តរមូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាាំដដើមបចូីលរមួតាមោនជរមញុការអ្នុវតតន៍របស់រកុមរបឹកាឃុាំ-សង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ាូ លតរមូវការកនុងកមមវធីិនដយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ការដបាេះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

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

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

២-កញ្ញា  ខភាគ ម្រើខពម្រ (ជាំនួយការខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)   
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០៨៩ ៨១៨ ១៧៦  
 
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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