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   ថ្ថៃទី២៨ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១១ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីព ី

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តឃ ុំដោធិ៍ ប្សុ្កដតបងមានជ័យ ដេតតប្ពោះវិហារ 
ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹងសមាគមន៍អាដរុក សមាគមន៍

ជនជាតិដដើមភាគតិចកួយ សរគមន៍រពះពុទឋសាសនាដដើមបកីារអភិវឌឍ(BFD)   បានដរៀបចាំសិកាា សាលា     
សដមលងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តរមូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ សង្កា ត់ោច់ស្សយាល ខដលដធវើដ ើង
ដៅឃុាំដោធិ៍  ស្សុកខតបងមានជ័យ ដែតតរពះវហិារ   កាលពីថ្ថៃទី១៨ ខែវចិឆិកា  ឆ្ន ាំ២០១១។ មានអនកមានសិទធិ
ដបាះដឆ្ន តរបមាណ ៦០ នាក់ (៤២% ជាស្តសត ីមាន៤៣% ជាជនជាតិភាគតិចកួយ) ពីរគប់ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួ
មាន តាំណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិករកុមរបឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អងគ
ការមូលោឋ ន និងរបជាពលរដឋដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនះ។ 
របជាពលរដឋខដលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាះដឆ្ន តគាំរទតរមូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យរកុមរបឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់ដោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដដើមបីោក់បញ្ាូ លដៅកនុង កមមវធីិនដយាបាយរបស់ែលួនកនុងការដបាះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

តម្រូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នុងឃុាំពោធិ៍ ម្រុក្ត្តែងមានជយ័ ពេតតម្ពះវិហារ 
១. ការស្នើ្  ុំសាង្ង់ផលវូ និងដាកល់ ូ 
 សុាំផលូវថមីរកាលរកួសរករមចាំនួនពីរខែស  គឺខែសទី១ របខវង៣០០០ខម៉រត ទទឹង៨ខម៉រត និងមានោក់លូចាំនួន៣កខនលង 
ដោយកនុងមួយកខនលងដរបើលូចាំនួន៦កង់ ចប់ពីភូមិស្សដៅទូង ដល់ថ្រពខកង។ ខែសទី២ របខវង១០០០ខម៉រត ទទឹង៨
ខម៉រត និងមានោក់លូចាំនួន២កខនលង កនុងមួយកខនលងដរបើលូចាំនួន៦កង់ ចប់ពីភូមិដោធិ៍ដែឿន ដល់ថ្រពខកង សូមចប់
ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣ ។ 

 សុាំជួសជុលផលូវចស់ដលើែនងទាំនប់ជាប់សាលាបឋមសិកាដោធិ៍ សថិតកនុងភូមិស្សដៅទូង មានរបខវង២០០ខម៉រត
ទទឹង៥ខម៉រត សូមចប់ដផតើមឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 

២. ការស្នើ្  ុំសាង្ង់សាលាសរៀន និងគ្រូបសគ្ងៀន 
 សុាំសាងសង់សាលាបឋមសិកាថមីចាំនួន១ែនង មាន៤បនទប់ ដធវើអាំពីថមរបក់ដកបឿង សថិតកនុងភូមិដោធិ៍ដែឿន និងភូមិអូរ
កក់ និងសុាំរគូបដរងៀនបឋមសិកាចាំនួន៤នាក់ ករមិតបឋមសិកាពីថ្នន ក់ទី១ដល់ថ្នន ក់ទី៥។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ
២០១២បោា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣ ។ 

 សុាំបណាណ ល័យមួយែនង របខវង៩ខម៉រត ទទឹង៨ខម៉រត ដធវើអាំពីថមរបក់ដកបឿង សថិតកនុងភូមិដោធិ៍ សូមចប់ដផតើមសាង
សង់ដៅឆ្ន ាំ២០១២ បោា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣ ។ 

 

ទីសាន ក់ការកណាត ល ៖ ផទះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ  ទួលដគក រាជធានីភនាំដពញ រពះរាជាណាចរកកមពុជា 
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៣. ការស្នើ្  ុំអណ្តូ ងទឺក បងគន់អនាមយ័ និងសាត គ្្ះ 
 សុាំសាងសង់អណតូ ងសនប់ចាំនួន១៦អណតូ ង ខដលសថិតដៅកនុងភូមិចាំនួន៤ កនុងដនាះមានភូមិស្សដៅទូង៤អណតូ ង       
ភូមិអូរកក់៤អណតូ ង ភូមិអណតូ ងដោធិ៍៤អណតូ ង ភូមិដោធិ៍ដែឿន៤អណតូ ង។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ដៅឆ្ន ាំ២០១២
បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣ ។ 

 សុាំសាងសង់បងគន់អនាម័យ២៤បងគន់ សរមាប់៤ភូមិ កនុងដនាះមានភូមិអណតូ ងដោធិ៍ ៦បងគន់ ភូមិដោធិ៍ដែឿន៦បងគន់ 
ភូមិស្សដៅទូង៦បងគន់ និងភូមិអូរកក់៦បងគន់។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ពីឆ្ន ាំ២០១២ បោា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣ ។ 

 សាត ស្សះទឹកចស់កនុងវតតដោធិ៍ខតបងមានជ័យ ខដលសថិតដៅកនុងភូមិដោធិ៍ មានរបខវង២៥ខម៉រត ទទឹង២៥ខម៉រត
ជដរៅ៥ខម៉រត។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣ ។ 

 សាត ស្សះទឹកចស់ចាំនួន៣កខនលង ខដលមានរបខវងដូចៗគន គឺ របខវង២៥ខម៉រត ទទឹង២៥ខម៉រត ជដរៅ៥ខម៉រត សថិត
ដៅភូមិដោធិ៍ដែឿន  ភូមិស្សដៅទូង  ភូមិអូរកក់។ (មូលដរតុដោយសាែវះទឹកដរបើរបាស់) សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២
បញ្ា ប់ដៅ២០១៣។ 

៤. ការស្នើ្  ុំសបើកវរគបណ្ត ះបណ្តត ល  និងផសពវផាយច្បាប ់ 
 សុាំឲ្យមានការដបើកវគគបណតុ ះបណាត លសតីពីចាប់ភូមិបាល ចាប់ការជួញដូរស្តសតី និងកុមារ ចាំនួន៨វគគ ដៅកនុងភូមិ
ចាំនួន៤ ភូមិដោធិ៍ចាំនួន២វគគ ភូមិដោធិ៍ដែឿនចាំនួន២វគគ ភូមិស្សដៅទូងចាំនួន២វគគ និងភូមិអូរកក់ចាំនួន២វគគ។ សូម
ចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ បោា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 សុាំឲ្យមានការដបើកវគគបណតុ ះបណាត លសតីពីខផនកកសិកមម ចាំនួន៤វគគ ដៅកនុងភូមិចាំនួន៤ ភូមិដោធិ៍ចាំនួន១វគគ ភូមិដោធិ៍
ដែឿន ចាំនួន១វគគ ភូមិស្សដៅទូងចាំនួន១វគគ និងភូមិអូរកក់ចាំនួន១វគគ។ សូមចប់ដផតើមដៅដដើមឆ្ន ាំ២០១២ បោា ប់ដៅ
ចុងឆ្ន ាំ២០១២ ។ 

 ដសនើសុាំរគប់ពូជស្សូវមានទិននផលែពស់ ចាំនួន១០០០គី ូរកាម (ដសមើ១ដោន) សរមាប់ភូមិចាំនួន៤ ភូមិដោធិ៍ចាំនួន
២៥០គី ូរកាម ភូមិដោធិ៍ដែឿនចាំនួន២៥០គី ូរកាម  ភូមិស្សដៅទូងចាំនួន២៥០គី ូរកាម  និងភូមិអូរកក់ចាំនួន
២៥០ ូរកាម ។ សូមចប់ដផតើមដៅដដើមឆ្ន ាំ២០១២ បោា ប់ដៅចុងឆ្ន ាំ២០១២ ។ 

 សុាំឲ្យមានការដបើកវគគផសពវផាយសតីពីបខរមបរមួលអាកាសធាតុ ចាំនួន៨វគគ កនុងភូមិចាំនួន៤ គឺដៅកនុងភូមិដោធិ៍ចាំនួន
២វគគ ភូមិដោធិ៍ដែឿនចាំនួន២វគគ ភូមិស្សដៅទូងចាំនួន២វគគ និងភូមិអូកក់ចាំនួន២វគគ។ សូមចប់ដផតើមដៅឆ្ន ាំ២០១២   
បោា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣ ។ 

 សុាំឲ្យមានការដបើកវគគផសពវផាយសតីពីចាប់ថ្រពដ ើចាំនួន៤វគគ កនុងភូមិចាំនួន៤  គឺមានដៅភូមិដោធិ៍ចាំនួន១វគគ ភូមិ
ដោធិ៍ដែឿនចាំនួន១វគគ ភូមិស្សដៅទូងចាំនួន១វគគ និងភូមិអូរកក់ចាំនួន១វគគ។ សូមចប់ដផតើមដៅដដើមឆ្ន ាំ២០១២ បោា ប់
ដៅចុងឆ្ន ាំ២០១២ ។ 

៥. ការស្នើ្  ុំបសងកើត្ហរមន៍សទសាទ   
 របជាពលរដឋចាំនួន៤ភូមិ មានភូមិដោធិ៍ ភូមិដោធិ៍ដែឿន ភូមិស្សដៅទូង និងភូមិអូរកក់ ខដលសថិតដៅកនុងឃុាំដោធិ៍ 
ស្សុកខតបងមានជ័យ ដែតតរពះវហិារ ដសនើសុាំបដងាើតសរគមន៏ដនសាទដដើមបីការោរចាំដោះការដនសាទែុសចាប់ដៅ
កនុងភូមិឃុាំដោធិ៍។ សូមចប់ដផតើមដៅដដើមឆ្ន ាំ២០១២ បោា ប់ដៅចុងឆ្ន ាំ២០១២ ។ 

មុនដពលបោា ប់សិកាា សាលាមានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាពដល់អនកដឹកនាាំគណបកស
នដយាបាយរបចាំឃុាំ និងរកុមរបឹកាឃុាំ។ 



ដលាក រមឹ ដនា មកពីគណបកសរបជាជន ជាដមឃុាំបានមានរបសាសន៍ថ្ន  « តរមូវការអាទិទាំង៥ដនះ ជាចាំបាច់របស់
របជាពលរដឋខដលបានដលើកដ ើងដរើយដលាកបានដបតជាា ចិតតបាំដពញនូវចាំនុចែវះ ខាតរបស់បងបអូន ដរើយនិងែិតែាំរកមាា ស់
ជាំនួយដដើមបីជួយបាំដពញបខនថមដទៀត» ។ 

ដលាក ម៉ាត ដអឿន មកពីគណបកសសមរងសីុជាជាំទប់ទីមួយ បានមានរបសាសន៍ថ្ន « តរមូវការអាទិភាពទាំង៥ដនះជា
តរមូវការចាំបាច់របស់បងបអូនទាំង៤ភូមិ ដរើយឃុាំក៏បានោក់បញ្ាូ លដៅកនុងខផនការអភិវឌឍរបស់ឃុាំខដរ។ សិកាា សាលាថ្ថៃ
ដនះមានសារៈសាំខាន់ដរើយដលាកក៏មានការដពញចិតតយ៉ាងខាល ាំង »។ 

ដលាក ខសម ដឌឿន មកពីគណបកសរវ៊ុនសិុនបិុចជាជាំទប់ទីពីរ «គត់មានចិតតសបាយរកីរាយ យ៉ាងខាល ាំងដៅដលើតរមូវ
អាទិភាពទាំង៥ដនះ  ខដលែុមខ្រវលបានដរៀបចាំសិកាា សាលាសដមលងមាា ស់ដឆ្ន តកនុងឃុាំដោធិ៍ដយើងដនះ ដរើយឃុាំក៏បានចូល
រមួដធវើខផនការអភិវឌឍន៏ដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ»។ 

សិកាា សាលាដនះមានដគលបាំណងឲ្យមាា ស់ដឆ្ន តដៅតាំបន់ោច់ស្សយាលទទួលបាន៖ 
១. ការយល់ដឹងអាំពីសិទធិតួនាទី និងកាតពវកិចារបស់មាា ស់ដឆ្ន តកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិភាពកនុងការ
អភិវឌឍន៍នូវមូលោឋ ន។ 

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាា ស់ដឆ្ន តចូលរមួ ជខជកពិភាកា ដដើមបីកាំណត់តរមូវការអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់របស់ែលួន។ 
៣. តរមូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខដលអាចឱ្យសិកាា
កាមង្កយចងចាំដដើមបីចូលរមួោមោនជរមុញការអនុវតតន៍របស់រកុមរបឹកាឃុាំ-សង្កា ត់ និងការោក់បញ្ាូ ល
តរមូវការកនុងកមមវធីិនដយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ការដបាះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ឆ្ន ាំ២០១២។ 

 
សិកាា សាលាដនះក៏បានទទួលការឧបតថមភមូលនិធិពីសរភាពអឺរបុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA  និង  Forum 

Syd 
1សរមាប់ព័ត៌មានបខនថមសូមទាំនាក់ទាំនង៖ 
១-ដលាក បលង ដបឿត (ម្នតីខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)    
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
២-កញ្ញា  ដភាគ ស្សីដពរជ (ជាំនួយការខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)   
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០៨៩ ៨១ ៨១ ៧៦ 
 
បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបស់ខុម្ហ្វ្រវល គឺជួយបប្កើតបរយិាកាសគួរជាទើបពញចិតដ និ្មានពត៌មានរគប់រាន់ ទើ១/ប ើម្បើឱ្យមាន បំ ើ រការប ោះបនោ តបោយបសរ ើ 

និ្ យុតតធិម៌្តាម្រយៈការបញុ្ោះបញូ្ល តស ូម្តិ ប ើម្បើទទួល ននូវរកបខ័ ចាប់សម្រម្យ, ការអប់របំ ើម្បើផដល់ពត៌មាន ល់អោកប ោះបនោ ត អំពើសិទធិ និ្សកម្មភាពចូលរមួ្
សប្កតការ ៍របស់ពួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្ នូវភាពម្ិនរបរកតើ រពម្ទំ្ ផដល់នូវរ យការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្នប់ររ័ស ប ើម្បើអាចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ
 ំប ើ រការ ប ោះបនោ តម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្ម្ិនរបកាន់បកសពួក ទើ២/ ប ើម្បើឱ្យមានអតថន័យម្ន ណំាក់កាលបរកាយបពលប ោះបនោ ត តាម្រយៈការអប់រ ំនិ្បវទិកាសាធារ
 ៈកោុ្បាលបំ ្ជំរុញបលើកទឹកចិតដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរមួ្កោុ្កិច្ការនបយា យ និ្ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតស ូម្តិ/បញុ្ោះបញូ្លប ើម្បើឱ្យមានការហ្វកទរម្្់ 
 ំប ើ រការប ោះបនោ តហ្វ លបប្កើននូវគ បនយយភាព (ការទទួលខុសរតូវ) របស់ម្្នដើជាប់បនោ ត រពម្ទំ្ ផដល់នូវរ យការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្នប់ររ័ស 
ប ើម្បើអាចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្របកាន់បកសពួកបៅបលើការបំបពញកម្មវធិើនបយា យ និ្ ំប ើ រការអនុវតដន៍ការងាររបស់ម្្នដើជាប់បនោ ត។ 
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