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   ថ្ថៃទី២០ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តដៅឃ ុំតឺន ប្សុ្កកនូម្ ុំ ដេតតរតនៈគីរ ី
ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង សមាគមអាដរុក  បានដរៀបចាំ

សិកាា សាលាសដមលងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តរមវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ោច់ស្សយាល 
ខដលដធវើដ ើងដៅឃុាំតឺន ស្សុកកូនមុាំ ដែតតរតនៈគីរ ីកាលពីថ្ថៃទី១៦ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១២។ មានអ្នកមានសិទធិ
ដបាោះដឆ្ន តរបមាណ ៥៤នាក់ (៤០%ជាស្រសតី មាន៣៤%ជាជនជាតិរគឹង) ពីរគប់ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួមាន តាំ-
ណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិករកុមរបឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អ្ងគការមូល
ោា ន និងរបជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនោះ។ 
របជាពលរដាខដលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាោះដឆ្ន តគាំរទតរមូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យរកមុរបឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់ដោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដដើមបោីក់បញ្ាូ លដៅកនុងកមមវធីិនដយាបាយរបស់ែលួនកនុងការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

 

តររូវការជាអាទិភាពទាំង៥ ក្នុងឃុាំតឺន ររុក្ក្នូរុាំ ខេតតរតនៈគីរ ី
១. ការសាងរង ់និងជរួជលុផលូវ  
o សុុំផ្លូវថ្មី១ខ្សែរាលររួសររហម ពីចុំនុចភូមិតាអង ដល់ភូមិាុំបារ់ មានររខ្វង៥រីទ្បូខ្ម៉ែររ ទ្ទឹ្ង៧ខ្ម៉ែររ 

និងដារ់លូ១រខ្នលងនៅចុំនុចភូមិរឺន មានមុសារ់០.៨០ខ្ម៉ែររ ររខ្វង៧ខ្ម៉ែររ។ សូមឲ្យបាននៅឆ្ន ុំ២០១២
ននេះ។ 

o សុុំផ្លូវថ្មី១ខ្សែរាលររួសររហម មានររខ្វង៣រីទ្បូខ្ម៉ែររ ទ្ទឹ្ង៧ខ្ម៉ែររ ពីភូមិាុំបារ់ នៅចុំនុចខ្រសមឺុន 
ថាង។ សូមចារ់នផ្តើមសាងសង់ឆ្ន ុំ២០១២ និងរញ្ច រ់ររឹមឆ្ន ុំ២០១៣។ 

o សុុំជួសជុលផ្លូវ១ខ្សែរាលររួសររហម ពីផ្លូវខ្រងសាលារឋមសិរាសនសង ដល់ភូមិតាហឺុយ មាន
ររខ្វង៣០៧០ខ្ម៉ែររ ទ្ទឹ្ង៧ខ្ម៉ែររ និងន្វើសាា ន១រខ្នលង មានររខ្វង៨ខ្ម៉ែររ ទ្ទឹ្ង៧ខ្ម៉ែររ ន្វើពីនររុង នៅ
ចុំនុចអូរទឹ្ង។ សូមឲ្យនហើយរចួរាល់នៅឆ្ន ុំ២០១២ននេះ។ 

២. ការខរនើរុាំបខងកើតរហគរនក៏ារពារព្រពខ ើ 
o សុុំរនងកើរសហរមន៍ារពារព្រពន ើខ្ដលជា្នធាន្មមជារិសថិរនៅភូមិតាហឺុយ និងភូមិាុំបារ់ ឃុុំរឺន 

រសុររូនមុុំ នៅចុំនុចភនុំររនទ្ប ខ្រសចង និងអូរជញ្ច ន់ ខ្ដលមានទ្ុំហុំសររុ២៧៧២ហិចតា។ សូមឲ្យបាន
ឆ្ន ុំ២០១២ននេះ។   

 

ទីសាន ក់ការកណាត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ  ទួលដគក រាជធានីភនាំដពញ រពោះរាជាណាចរកកមពុជា 
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o នសនើសុុំយរដីខ្ដលជាចុំារវលិជុុំរអូនជនជារិចុំនួន៤ភូមិ រឺភូមិាុំបារ់ ភូមិទ្ាអិុន ភូមិរឺន និងភូមិតាហឺុយ 
ខ្ដលររុមហ ុនឯរជនតាហ យុ រ ុំនលាភយរចុំនួន១០០០ហិចតា ខ្ដលន្វើឲ្យរ៉ែេះពាល់នលើដីររជាពលរដឋ
ចុំនួន១០០ររួសារ។ សូមឲ្យបាននៅឆ្ន ុំ២០១២ននេះ។   

o សុុំឲ្យរដាឋ ភិបាលដរហូរដីព្រពនរសាងខ្ដលរុំពុងរងារារ់រុំផ្លល ញ ពីសុំណារ់ររុមហ ុនមួយ ខ្ដលមាន
ចុំនួនសររុ៩០ហិចតា សថិរនៅភូមិចុំនួន៣រឺភូមិាុំបារ់នៅចុំនុចររញុំងខ្រររទ្ុំហុំ១០ហិចតា ភូមិទ្ាអិុន 
ចុំនុចរុនមាា ររុយ ទ្ុំហុំ៤០ហិចតា និងនៅភូមិតាហឺុយចុំនុចអូរររង ទ្ុំហុំ៤០ហិចតា នដើមបីឲ្យររជាពលរដឋ
បានន្វើចុំារ និងអារស័យផ្លនៅទី្ននេះវញិ។  សូមឲ្យបាននៅឆ្ន ុំ២០១២ននេះ។  

៣. ការខរនើរុាំបងគនអ់នារយ័ ជីក្អណ្តូ ង និងការផតលខ់រវាក្រមពើរគូខពទយ 
o សុុំរងគន់អនាម័យចុំនួន១០០រងគន់ សរមារ់ភូមិចុំនួន៤ រឺភូមិរឺន ភូមិាុំបារ់ ភូមិតាហឺុយ និងភូមិទ្ាអិុន 

ខ្ដលន្វើអុំពីនររុង រររស័ងកសី មានទ្ុំហុំ២x៣ខ្ម៉ែររ នដាយ១ភូមិៗរឺ២៥រងគន់។ សូមចារ់នផ្តើមឆ្ន ុំ២០១៣
និងឲ្យបានឆ្ន ុំ២០១៤។  

o សុុំអណ្ដូ ងជីរដារ់លូចុំនួន៨អណ្តូ ងសរមារ់ភូមិចុំនួន៤ នដាយ១ភូមិៗចុំនួន២អណ្តូ ង រឺមានភូមិតាហឺុយ 

ភូមិតាុំបារ់ ភូមិទ្ាអិុន និងភូមិរឺន ខ្ដលអណ្ដូ ងមានមុសារ់១ខ្ម៉ែររ និងចារ់សារជុុំវញិមារ់អណ្ដូ ង     
២ខ្ម៉ែររ។ សូមចារ់នផ្តើមឆ្ន ុំ២០១២ និងឲ្យបានឆ្ន ុំ២០១៣។  

o សុុំឲ្យមានារយរចិរដទុ្រដារ់ពីររូនពទ្យទុំងនៅមណ្ឌ លសុសភាពឃុុំនិងនៅមនទីរនពទ្យរខ្ងអរនសរត ចុំនពាេះ
អនរភូមិមានជមងឺ ឬនររេះថាន រ់ចរាចរណ៍្នរើរនទ្បើង។ សូមចារ់នផ្តើមពីឆ្ន ុំ២០១២ននេះរនៅ។ 

៤. ការសាងរងស់ាលាឃុាំ និងខរនើរុាំរគូបខរងៀន 
o សុុំសាលាឃុុំ១សនងន្វើពីនររុង រររ់នរបឿង នដាយសាងសង់នៅចុំនុចភូមិាុំបារ់ តាមសដង់ដាររស់ររសួង  

មហាព្ផ្ទ នរពាេះពិបារន្វើារទ្ុំនារ់ទ្ុំនងរនុងារន្វើារងារ។ សូមឲ្យបានឆ្ន ុំ២០១២ននេះ។   

o សុុំររូរនរងៀនចុំនួន២៤នារ់ រសី១០នារ់ និងររុស១៤នារ់ នដាយ១ភូមិៗចុំនួន៦នារ់ សរមារ់រនរងៀន
នៅសាលារនុងភូមិទុំង៤រឺភូមិាុំបារ់ ភូមិទ្ាអិុន ភូមិរឺន និងភូមិតាហឺុយ ។ សូមឲ្យបាននៅឆ្ន ុំ២០១២។ 

៥. ការខរនើរុាំជីក្រិក្រម និងចាក្ថ់្ន ាំវា៉ា ក្ស់ាាំង    
o សុុំជីដារ់ដុំណាុំរសិរមមររនភទ្នអសីុអឹម សររុចុំនួន៨នតាន សរមារ់ភូមិចុំនួន៤ភូមិ រឺភូមិទ្ាអិុន ភូមិរឺន 

ភូមិតាហឺុយ និងភូមិាុំបារ់។ សូមឲ្យបានឆ្ន ុំ២០១២ននេះ។  

o សុុំចារ់ថាន ុំវ៉ែរ់សាុំង និងថាន ុំពាបាលជមងឺដល់សរវនរ រររី រជូរ មាន់ទ នៅនពលសរវទុំងននាេះ ឺ 

សរមារ់ភូមិចុំនួន៤ភូមិ រឺភូមិាុំបារ់ ភូមិរឺន ភូមិតាហឺុយ និងភូមិទ្ាអិុន។ សូមឲ្យបាននៅឆ្ន ុំ២០១២ 

រនៅ ។ 
មុនដពលបពា្ា ប់សិកាា សាលាមានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាពដល់អ្នកដឹកនាាំ

គណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និងរកមុរបឹកាឃុាំ។ 
ដលាក ចដ ៉ៅ ផាង តាំណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា និងជារបធានរកុមរបឹកាឃុាំបានមានរបសាសន៏

ថា «ដលាកសុាំឲ្យរបជាពលរដាដយើងទាំងអ្ស់ខដលជាមាា ស់ដឆ្ន ត កត់រាទុកនូវអ្វីខដលដយើងបានរកដឃើញដៅ



ដពលសិកាា សាលាដនោះ និងជាំរញុឲ្យមានការអ្ភិវឌ្ឍន៍ទាំងអ្ស់គន   និងតរមូវការទាំងអ្ស់បានរកដឃើញ  ដរើយ
ដលាកក៍មានការលាំបាកដូចបងបអូនខដរចាំដពា្ោះបញ្ហា ទាំងអ្ស់ដនោះ»។ 

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

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

៣. តរមូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាំដដើមបចូីលរមួាមោនជរមញុការអ្នុវតតន៍របស់រកុមរបឹកាឃុាំ-សង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ាូ លតរមូវការកនុងកមមវធីិនដយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

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

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

២-អ្នកស្សី ខហង រគុនាា  (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 
និ្របកាន់បកសពកួបៅបលើការបំបពញកម្មវធិើនបយា យ និ្ ំប ើ រការអនុវតដនក៍ារងាររបសម់្្នដើជាបប់នោ ត។ 
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