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   ថ្ថៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តឃ ុំរម្ណីយ ប្សុ្ករដវៀង ដេតតប្ពោះវិហារ 
ដោយមានការគាំរទពីគណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង  សមាគមជនជាតិដដើមភាគតិច

កួយ បានដរៀបចាំសិកាា សាលាសដមលងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តរមវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់
ោច់ស្សយាល ខដលដធវើដ ើងដៅឃុាំរមណីយ ស្សុករដវៀង ដែតតរពះវហិារ  កាលពីថ្ថៃទី១២ មីនា ឆ្ន ាំ២០១២។ 
មានអ្នកមានសិទធិដបាះដឆ្ន តរបមាណ ៦០ នាក់ (៣១%ជាស្រសត ីនិង៦៣%ជាជនជាតិដដើមភាគតិចកួយ) ពីរគប់
ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួមាន តាំណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិករកមុរបឹកាឃុាំ 
អាជាា ធរភូមិ អ្ងគការមូលោា ន និងរបជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនះ។ 
របជាពលរដាខដលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាះដឆ្ន តគាំរទតរមូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យរកមុរបឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់ដោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដដើមបោីក់បញ្ាូ លដៅកនុង កមមវធីិនដយាបាយរបស់ែលួនកនុងការដបាះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

 
តររូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នុង ឃុាំររណីយ ររុក្រវវៀង វេតតរពះវិហារ 

១. ការសាងរងផ់លវូថមី ល ូនងិសាា នចាំននួ៥ខ្េែ 
 ស្នើ្ុុំសាង្ង់ផលូវលុំចុំនួន៥ខ្សែ ខ្ែលផលូវនីមួយៗមានទទឹង១៥ខ្ម៉ែត្រែូចគ្នន  និងបសតោ យសុ្គ្នន គឺ៖  

o ខ្សែទី១ មានត្បខ្វង៣០០០ខ្ម៉ែត្រ ទទឹង១៥ខ្ម៉ែត្រ ចាប់ពីសាលាសរៀនអនុវទិាល័យភនុំខ្ែក សៅែល់ភូមិរ ុំសចក
ថ្មី កនុងស ោះមានសត្បើលូចុំនួន៦កខ្នលង សោយកនុង១កខ្នលង សៗត្បើលូចុំនួន៨កង់។ ្ូមចាប់សផោើមសាង្ង់សៅ
ឆ្ន ុំ២០១២ និងបញ្ច ប់សៅឆ្ន ុំ២០១៣។ 

o ខ្សែទី២ មានត្បខ្វង២០០០ខ្ម៉ែត្រ ទទឹង១៥ខ្ម៉ែត្រ ចាប់ពីភូមិរ ុំសចកថ្មី សៅែល់ភូមិរ ុំសចកចា្់ កនុងស ោះមាន
សត្បើលូចុំនួន៣កខ្នលង សោយកនុង១កខ្នលងៗសត្បើលូចុំនួន៨កង់ និងសាា នចុំនួន១កខ្នលង មានត្បខ្វង២០ខ្ម៉ែត្រ 
ទទឹង១៥ខ្ម៉ែត្រ ។ ្ ូមចាប់សផោើមសាង្ង់សៅឆ្ន ុំ២០១២ និងបញ្ច ប់សៅឆ្ន ុំ២០១៣។ 

o ខ្សែទី៣ មានត្បខ្វង២០០០ខ្ម៉ែត្រ ទទឹង១៥ខ្ម៉ែត្រ កនុងស ោះមានសត្បើលូចុំនួន៣កខ្នលង សោយកនុង១កខ្នលងៗ
សត្បើលូចុំនួន៨កង់ និងសាា នចុំនួន១កខ្នលង មានត្បខ្វង២០ខ្ម៉ែត្រ ទទឹង១៥ខ្ម៉ែត្រ ចាប់ពីសាលាសរៀនអនុវទិា
ល័យភនុំខ្ែក សៅែល់ភូមិរ ុំសចកចា្់។ ្ ូមចាប់សត្ផើមសាង្ង់សៅឆ្ន ុំ២០១២ និងបញ្ច ប់សៅឆ្ន ុំ២០១៣។ 

o ខ្សែទី៤ មានត្បខ្វង២០០០ខ្ម៉ែត្រ ទទឹង១៥ខ្ម៉ែត្រ ចាប់ពីភូមិរ ុំសចកចា្់ សៅែល់សាលាបឋម្ិកាភនុំខ្ែក 
្ថិរសៅកនុងភូមិភនុំខ្ែក មានសត្បើលូចុំនួន៣កខ្នលង សោយកនុង១កខ្នលងៗសត្បើលូចុំនួន៨កង់ ។ ្ូមចាប់សផោើម
សាង្ង់សៅឆ្ន ុំ២០១២ និងបញ្ច ប់សៅឆ្ន ុំ២០១៣។ 
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o ខ្សែទី៥ មានត្បខ្វង១៥០០ខ្ម៉ែត្រ ទទឹង១៥ខ្ម៉ែត្រ ចាប់ពីភូមិអូរសោធិ៍ សៅែល់ភូមិជីសោរ កនុងស ោះមានសត្បើ
លូចុំនួន២កខ្នលង សោយកនុង១កខ្នលងៗសត្បើលូចុំនួន៨កង់។ ្ូមចាប់សផោើមសាង្ង់សៅឆ្ន ុំ២០១២ និង
បញ្ច ប់សៅឆ្ន ុំ២០១៣។ 

២. ការវរនីរុាំអណតូ ងទឹក្ បងគនអ់នារយ័ និងជីក្ររះ 
 សុាំអ្ណតូ ងសនប់ចាំនួន៦០អ្ណតូ ង កនុងដនាះសរមាប់ភូមិភនាំខដក១៥អ្ណតូ ង ភូមិរ ាំដចក១៥អ្ណតូ ង ភូមិអូ្រដោធិ៍
១០អ្ណតូ ង ភូមិជីដអាត១០អ្ណតូ ង និងភូមិខស្សធនង់១០អ្ណតូ ង។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ដៅឆ្ន ាំ២០១២ 
និងបញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 សុាំបងគន់អ្នាម័យចាំនួន២៥០បងគន់ កនុងដនាះសរមាប់ភូមិភនាំខដក៥០បងគន់ ភូមិរ ាំដចក៥០បងគន់ ភូមិអូ្រដោធិ៍
៥០បងគន់ ភូមិជីដអាត៥០បងគន់ និងភូមិខស្សធនង់៥០បងគន់។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ដៅឆ្ន ាំ២០១២ និង
បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 សុាំជីកស្សះថមីចាំនួន៥ស្សះ ខដលស្សះនីមួយៗមានរបខវង៤០ខម៉រត ទទឹង៣ខម៉រត និងជដរៅ៥ខម៉រត 
សរមាប់ភូមិទាំង៥គឺ៖ ភូមិភនាំខដកចាំនួនស្សះ១ ភូមិរ ាំដចកចាំនួនស្សះ១ ភូមិជាំដអាតចាំនួនស្សះ១ ភូមិអូ្រដោធិ៍
ចាំនួនស្សះ១ និងភូមិខស្សធនង់ចាំនួនស្សះ១។ សូមចប់ដផតើមដៅឆ្ន ាំ២០១៣ និងបញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៤។ 

៣. ការវរនីរុាំសាងរងប់ រុតិ៍រេុភាព នងិររូវពទយ  
 សុាំសាងសង់បុ៉សតិ៍សុែភាពចាំនួន១កខនលងដធវើអ្ាំពីថម របក់ដកបឿង មាន៥បនទប់ បដណាត យ២៥ខម៉រត ទទឹង៥ 
ខម៉រត សិថតដៅចាំណុចកណាត លភូមិអូ្រដោធិ៍។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣ និងបញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ
២០១៤។ 

 សុាំរគដូពទយចាំនួន៦នាក់ មានជាំនាញខផនកខភនក១នាក់ ឆមប២នាក់ ដពទយជមៃឺទូដៅ២នាក់ និងដពទយរដបង១  
នាក់។  សូមចប់ដផតើមដៅឆ្ន ាំ២០១៤។ 

៤. ការវរនីរុាំសាងរងស់ាលាវរៀន និងររូបវរងៀន 
 សុាំសាងសង់សាលាបឋមសិកាថមីចាំនួន១កខនលង ដៅចាំណុចកណាត លភូមិរ ាំដចក ដធវើអ្ាំពីថម របក់ដកបឿង មាន
៥បនទប់។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣ និងបញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 សុាំរគូបដរងៀនបឋមសិកាចាំនួន៥នាក់ សរមាប់សាលាបឋមសិកាថមីដៅកនុងភូមិរ ាំដចក មានជាំនាញករមិត
បឋមសិកាចប់ពីថ្នន ក់ទី១ដល់ ថ្នន ក់ទី៥។ សូមចប់ដផតើមដៅឆ្ន ាំ២០១៤។  

៥. ការវរនីរុាំវបកី្វរគបណតុ ះបណ្តត លក្រិក្រម បវងកីតរហររនព៏្រពវ ី និងពរងីក្ដលីាំវៅដ្ឋា ន 
 សុាំឲ្យមានការដបើកវគគបណតុ ះបណាត លសីតពីខផនកកសិកមមចាំនួន៥វគគ ពីការចិញ្ា ឹមមាន់ ទ រជកូ រតី ដគរកបី 
បណតុ ះផសិត និងជីកាំបុ៉ស សរមាប់ភូមិភនាំខដក១វគគ ភូមិរ ាំដចក១វគគ ភូមិអូ្រដោធិ៍១វគគ ភូមិជាំដអាត១វគគ និងភូមិ
ខស្សធនង់១វគគ។ សូមចប់ដផតើមដៅឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 សុាំឲ្យមានការផសពវផាយចាប់អ្ាំដពើរឹងាកនុងរគួសារ ការជួញដូរស្រសតីកុមារ ចាប់ភូមិបាល ចាប់ថ្រពដឈើ 
និងបរសិាថ នចាំនួន៥វគគ សរមាប់ភូមិភនាំខដក១វគគ ភូមិរ ាំដចក១វគគ ភូមិអូ្រដោធិ៍១វគគ ភូមិជាំដអាត១វគគ និងភូមិ
ខស្សធនង់១វគគ។ សូមចប់ដផតើមដៅឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 របជាពលរដារស់ដៅភនាំខដក បានដសនើសុាំដៅមនទីរខដលោក់ព័នធនានាដៅដែតត ដដើមបីសុាំបដងាើតសរគមន៍



ការោរថ្រពដឈើដៅកនុងភូមិភនាំខដក។ សូមចប់ដផតើមដៅ២០១២ និងឲ្យបានដៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 
 ដសនើសុាំពរងីកដីលាំដៅោា នសរមាប់៩០រគួសារ សរមាប់ភូមិភនាំខដក៣០រគសួារ  ភូមិខស្សធនង់១៥រគួសារ ភូមិ
រ ាំដចក៣០រគួសារ និងភូមិអូ្រដោធិ៍១៥រគសួារ។ សូមចប់ដផតើមដៅឆ្ន ាំ២០១២ និងឲ្យបានដៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 
 
មុនដពលបោា ប់សិកាា សាលាមានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាពដល់អ្នកដឹកនាាំគណ

បកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និងរកមុរបឹកាឃុាំ។ 
ដលាក ដសង ដឈៀង តាំណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា និងជារបធានរកមុរបឹកាឃុាំ  បានមាន

របសាសន៍ថ្ន «ែាុាំមានដសចកតីរកីរាយយ៉ាងខាល ាំង  ដរើយគាំរទដៅដលើតរមូវការអាទិភាពទាំង៥ដនះ ឃុាំក៏មាន
ខផនការអ្ភិវឌឍន៍បនតដៅមុែដទៀតខដរ គឺគដរមាងអ្ភិវឌឍន៍ផលូវលាំមានដល់ដៅ១៧គី ូខម៉រត ខតឃុាំដទើបខតដធវើបាន
៥គី ូខម៉រតបុ៉ដណាណ ះ ដរើយឃុាំនឹងពាយាមដធវើបនតដទៀត»។ 

ដលាក ដសក សុធា តាំណាងគណបកសសមរងសុ ីនិងជាជាំទប់ទី១   បានមានរបសាសន៍ថ្ន «តរមូវការអាទិ
ភាពទាំង៥ដនះ ែាុាំសូមរគាំរទ និងឯកភាពទាំងស្សងុ ដរើយនឹងោក់បញ្ាូ លដៅកនុងដគលនដយាបាយរបស់គណ
បកសរបស់ដលាក»។ 

ដលាក រពាំ រពិន  ជាតាំណាងគណបកសរវ៊ុនសិុនបិុច និងជាជាំទប់ទី២ បានមានរបសាសន៍ថ្ន«ែាុាំសូមគាំ
រទដៅដលើតរមូវការទាំង៥ចាំណុចដនះយ៉ាងខាល ាំង ែាុាំនឹងបញ្ាូ លដៅកនុងខផនការអ្ភិវឌឍឃុាំ-សង្កា ត់នាដពលខាង 
មុែដនះ ដរើយដលាកនឹងោក់បញ្ជូ លដៅកនុងដគលនដយាបាយគណបកសរបស់ដលាកផងខដរ»។ 

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 កាមង្កយចងចាំដដើមបចូីលរមួតាមោនជរមញុការអ្នុវតតន៍របស់រកុមរបឹកាឃុាំ-សង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ាូ លតរមូវការកនុងកមមវធីិនដយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ការដបាះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

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



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

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

បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបសខុ់ម្ហ្វ្រវល គឺជយួបប ក្ើតបរយិាកាសគរួជាទើបពញចិតដ និ្មានពត៌មានរគបរ់ាន ់ ទើ១/ប ើម្បើឱ្យមាន ំប ើ រការ
ប ោះបនោ តបោយបសរ ើ និ្យុតតធិម្ត៌ាម្រយៈការបញុ្ោះបញូ្ល តស ូម្តិ ប ើម្បើទទលួ ននូវរកបខ ័ចាបស់ម្រម្យ, ការអបរ់បំ ើម្បើផដល់ពតម៌ាន លអ់ោក
ប ោះបនោ ត អំពើសិទធិ និ្សកម្មភាពចូលរមួ្សប ក្តការ ៍របសព់ួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្ នូវភាពមិ្នរបរកតើ រពម្ទំ្ ផដលនូ់វរ យការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលំ
ទូលាយ និ្នបរ់រ័ស ប ើម្បើអាចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ ំប ើ រការ ប ោះបនោ តម្យួហ្វ លមិ្នលំបអៀ្ និ្មិ្នរបកានប់កសពកួ ទើ២/ ប ើម្បើឱ្យមានអតថ
នយ័ម្ន ំណាកក់ាលបរកាយបពលប ោះបនោ ត តាម្រយៈការអបរ់ ំ និ្បវទិកាសាធារ ៈកោុ្បាលបំ ្ជំរុញបលើកទឹកចិតដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរមួ្កោុ្កិច្
ការនបយា យ និ្ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតស ូម្តិ/បញុ្ោះបញូ្លប ើម្បើឱ្យមានការហ្វកទរម្្ ់  ំប ើ រការប ោះបនោ តហ្វ លបប ក្ើននូវគ បនយយភាព 
(ការទទលួខុសរតូវ) របស់ម្្នដើជាបប់នោ ត រពម្ទំ្ ផដលនូ់វរ យការ ៍អប ក្តយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្នបរ់រ័ស ប ើម្បើអាចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្យួ
ហ្វ លមិ្នលំបអៀ្ និ្របកានប់កសពកួបៅបលើការបំបពញកម្មវធិើនបយា យ និ្ ំប ើ រការអនុវតដនក៍ារងាររបសម់្្នដើជាបប់នោ ត។ 
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