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   ថ្ថៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តឃ ុំប្រដម្រ ្ ត ប្សុ្កដតបងមានជ័យ ដេតតប្ពោះវិហារ 
ដោយមានការគាំរទពីគណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង  សមាគមជនជាតិដ ើមភាគតិច

កួយ បានដរៀបចាំសិកាា សាលាសដមលងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តរមវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ សង្កា ត់
ោច់ស្សយាល ខ លដធវើដ ើងដៅឃុាំរបដមរ ្ ត ស្សុកខតបងមានជ័យ ដែតតរពះវហិារ  កាលពីថ្ថៃទី០៥ មីនា ឆ្ន ាំ
២០១២។ មានអ្នកមានសិទធិដបាះដឆ្ន តរបមាណ ៦០ នាក់ (៤០% ជាស្រសត ី និង៩៣%ជាជនជាតិដ ើមភាគតិច
កួយ) ពីរគប់ភូមិកនុងឃុាំ ខ លរមួមាន តាំណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិក
រកមុរបឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អ្ងគការមូលោា ន និងរបជាពលរ ាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា
សាលាដនះ។ 
របជាពលរ ាខ លចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាះដឆ្ន តគាំរទតរមូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 

ដៅកនុងឃុាំ ខ លដសនើឱ្យរកមុរបឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់ដោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដ ើមបោីក់បញ្ាូ លដៅកនុង កមមវធីិនដយាបាយរបស់ែលួនកនុងការដបាះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

តររូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នុង ឃុាំររមររ ្ត ររុក្ត្តែងមានជយ័ មេតតរពះវិហារ 
១. ការមរនើរុាំអណ្តូ ងទកឹ្ និងបងគនអ់នារយ័ 
  សុាំជីកអ្ណតូ ងទឹកសរបុចាំនួន៤០អ្ណតូ ង ខ លសថិតដៅកនុងភូមិបុណយធាំចាំនួន១៧អ្ណតូ ង ភូមិរបដមរ ត១្៣អ្ណតូ ង 
ភូមិខស្សរាង១០អ្ណតូ ង។ សូមចប់ដផតើមឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 សុាំសាងសង់បងគន់អ្នាម័យសរបុចាំនួន៦០បងគន់ ខ លសរមាប់ភូមិបុណយធាំចាំនួន២០បងគន់ ភូមិរបដមរ តច្ាំនួន២៥
បងគន់ និងភូមិខស្សរាងចាំនួន១៥បងគន់។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 

២. ការមរនើរុាំសាងរងស់ាលាបឋររកិ្ា និងមរនើរុាំររូបមរងៀន 
 ដសនើសុាំសាងសង់សាលាបឋមសិកាថមីចាំនួន១ែនង មាន៥បនទប់ ដធវើអ្ាំពីថមរបក់ដកបឿង មានរបខវង៤០ខម៉រត ទទឹង៨
ខម៉រត សថិតដៅកនុងភូមិបុណយធាំ និងដសនើសុាំរគូបដរងៀនករមិតបឋមសិកាចាំនួន៥នាក់។ សូមចប់ដផតើមដៅឆ្ន ាំ
២០១២ និងបញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៣. ការមរនើរុាំមបើក្វរគបណ្តុ ះបណ្តត ល នងិការផសពវផាយអាំពើចាប ់
  សុាំឲ្យមានការដបើកវគគបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ ពីការចិញ្ា ឹមមាន់ ទ រជូក ចាំនួន៣វគគ គឺកនុងភូមិខស្សរាង១វគគ ភូមិ
របដមរ១្វគគ និងភូមិបុណយធាំ១វគគ។ សូមចប់ដផតើមដៅឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 

ទីសាន ក់ការកណាត ល ៖ ផទះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ  ទួលដគក រាជធានីភនាំដពញ រពះរាជាណាចរកកមពុជា 
Central Office :  #138,  Street.  122,  TeukLaak  I,  TuolKork,  Phnom  Penh,  CAMBODIA. 
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 សុាំឲ្យមានការដបើកវគគផសពវផាយចាប់អ្ាំដពើរឹងាកនុងរគសួារ ការជួញ ូរស្រសតី និងកុមារ ចាំនួន៦វគគ សរមាប់ភូមិ
ចាំនួន៣ គឺភូមិខស្សរាង២វគគ ភូមិរបដមរ២្វគគ និងភូមិបុណយធាំ២វគគ។ សូមចប់ដផតើមដៅឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ដៅ
ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៤. ការមរនើរុាំសាងរងប់ រុតរ្េុភាព នងិមរនើរុាំររូមពទយ  
 សុាំសាងសង់បុ៉សត្សុែភាពចាំនួន១កខនលង ដៅចាំណុចកណាត លភូមិបុណយធាំ ដធវើពាំអី្ថមរបក់ដកបឿង មាន៥បនទប់ 
បដណាត យ២៥ខម៉រត ទទឹង៥ខម៉រត និងសុាំរគដូពទយចាំនួន៦នាក់ មានជាំនាញខាងខភនក១នាក់ ខាងឆមប២នាក់ ដពទយ  
ជមៃឺទូដៅ១នាក់ និងដពទយរដបង១នាក់។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣ បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៤។ 

៥. ការមរនើរុាំសាងរងផ់លូវថ្មី ជរួជលុផលវូ នងិទាំនប ់ 
 សុាំសាងសង់ផលូវលាំថមីចាំនួន៣ខែសគឺ៖ 
o ខែសទី១មានរបខវង២០០០ខម៉រត ទទឹង៨ខម៉រត ចប់ពីភូមិរបដមរ ្ ត ដៅ ល់ផលូវជាតិដលែ១២៤កនុងស្សុក
ខតបងមានជ័យ មានោក់លូចាំនួន៣កខនលង ដោយ១កខនលងៗមានលូចាំនួន៧កង់ និងសាព នខ លមាន
របខវង៨ខម៉រត ចាំនួន៣កខនលង ។ 

o ខែសទី២មានរបខវង៨០០ខម៉រត ទទឹង៨ខម៉រត ចប់ពីភូមិខស្សរាង ដៅ ល់ផលូវជាតិដលែ១២៤កនុងស្សុក
ខតបងមានជ័យ មានោក់លូចាំនួន២កខនលង ដោយ១កខនលងៗមានលូចាំនួន៧កង់ និងសាព ន១កខនលង មាន
របខវង៨ខម៉រត ។ 

o ខែសទី៣មានរបខវង៨០០ខម៉រត ទទឹង៨ខម៉រត ចប់ពីភូមិបុណយធាំ ដៅ ល់ផលូវជាតិដលែ១២៤កនុងស្សុក
ខតបងមានជ័យ មានោក់លូចាំនួន២កខនលង ដោយ១កខនលងៗមានលូចាំនួន៧កង់ និងសាព ន១កខនលង មាន
របខវង៨ខម៉រត ។ ផលូវលាំទាំង៣ខែសដនះ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 សុាំជួសជុលផលូវលាំរគលរគសួរករមចាំនួន១ខែស ខ លមានរបខវង២០០០ខម៉រត ទទឹង៨ខម៉រត ចប់ពីភូមិរប 
ដមរ ្ ត ដៅ ល់ភូមិបុណយធាំ។ សូមចប់ដផតើមដៅឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 សុាំជួសជុលទាំនប់ចាំនួន៣កខនលងគឺ៖ ទាំនប់ចស់ មានរបខវង៥៥០ខម៉រត សថិតដៅកនុងភូមិបុណយធាំ ទាំនប់អូ្រ      
សារនិ  មានរបខវង៣៥០ខម៉រត សថិតដៅកនុងភូមិរបដមរ ្ ត  និង ទាំនប់អូ្រដបងដោង មានរបខវង៣៥០ខម៉រត សថិតដៅកនុងភូមិ
ខស្សរាង។ សូមចប់ដផតើមដៅឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 
មុនដពលបាា ប់សិកាា សាលាមានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាព ល់អ្នក ឹកនាាំគណ

បកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និងរកមុរបឹកាឃុាំ។ 
ដលាក របាក់ ខកន តាំណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា និងជារបធានរកុមរបឹកាឃុាំ  បានមានរបសាសន៍

ថា «ែាុាំសូមឯកភាពទាំងស្សុង  និងរកីរាយយ៉ាងខាល ាំងដៅដលើតរមូវការអាទិភាពទាំង៥ដនះដរើយដយើងនឹងរកី     
ចាំដរ ើនដៅមុែដបើតរមូវការដនះបានអ្នុវតត»។ 



ដលាក ដែៀវ ខប៉ន តាំណាងគណបកសសមរងសុ ី និងជាសមាជិករកមុរបឹកាឃុាំ   បានមានរបសាសន៍ថា «
តរមូវការអាទិភាពទាំង៥ដនះ ែាុាំសូមរគាំរទ និងឯកភាពទាំងស្សងុ ដរើយនឹងោក់បញ្ាូ លដៅកនុងដគលនដយា
បាយរបស់គណបកស ដៅដពលដោសនាដបាះដឆ្ន តដៅដពលខាងមុែដនះ»។ 

ដលាក ចន់ ដវង  ជាតាំណាងគណបកសរវ៊ុនសិុនបិុចរបចាំឃុាំ បានមានរបសាសន៍ថា« ែាុាំសូមគាំរទដៅ
ដលើតរមូវការទាំង៥ចាំណុចដនះយ៉ាងខាល ាំង ែាុាំនឹងបញ្ាូ លដៅកមមវធីិដនះដៅកនុងដគលនដយាបាយរបស់គណបកស
ដៅដពលដោសនាដបាះដឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១២ដនះ»។ 

ស្ិកាខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាា ស្ដ់នោ តដៅតុំបនោ់ចប់្ស្យាលទទួល ន៖ 
១. ការយល់ ឹងអ្ាំពីសិទធិតួនាទី និងកាតពវកិចារបស់មាា ស់ដឆ្ន តកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ
ភាពកនុងការអ្ភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោា ន។ 

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាា ស់ដឆ្ន តចូលរមួ ជខជកពិភាកា ដ ើមបកីាំណត់តរមូវការអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់
របស់ែលួន។ 

៣. តរមូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខ លអាច
ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាំដ ើមបចូីលរមួោមោនជរមញុការអ្នុវតតន៍របស់រកុមរបឹកាឃុាំ-សង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ាូ លតរមូវការកនុងកមមវធីិនដយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ការដបាះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

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

1ស្ប្មាបព់័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាកទ់ុំនង៖ 
១-ដលាក រលង មបឿត (ម្នតីខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)    
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-អ្នកស្សី មេង ររុនាា  (ជាំនួយការខផនកបណាត 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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