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   ថ្ថៃទី០១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១១ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តឃ ុំ២ធោូ ប្សុ្កស្ោលួ ដេតតប្កដចោះ 
ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង សមាគមន៍អាដរុក សរ   

គមន៏ដលើកសទយួសិទឋិដីធលី បានដរៀបចាំសិកាា សាលាសដមលងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តរមវូការជាអាទិ
ភាពកនុងឃុាំ សង្កា ត់ោច់ស្សយាល ខដលដធវើដ ើងដៅឃុាំ២ធនូ ស្សុកសនលួ ដែតតរកដចេះ  កាលពីថ្ថៃទី២១ ខែវចិឆិកា 
 ឆ្ន ាំ២០១១។ មានអ្នកមានសិទធិដបាេះដឆ្ន តរបមាណ ៥៥នាក់ (៣៤%ជាស្រសតី និងមាន៣៦%ជាជនជាតិឥសាល ម 
និងដសទៀង) ពីរគប់ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួមាន តាំណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ 
សមាជិករកមុរបឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អ្ងគការមូលោឋ ន និងរបជាពលរដឋដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅ
កនុងសិកាា សាលាដនេះ។ 
របជាពលរដឋខដលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាេះដឆ្ន តគាំរទតរមូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 

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

តម្រូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នុង ឃុាំ២ធ្នូ ម្រកុ្រនលួ ខេតតម្ក្ខចេះ 
១. ការសាងរងផ់លវូ 
 សុាំសាងសង់ផលូវចាំនូន០៧ខែស ជារបដភទដីរកាលរគសួរករម។ ខែសទី១ ដៅភូមិរតពាំងខសបកលិច ពី
ចាំណុចផលូវជាតិដល់ចុងភូមិខសបកលិច របខវង២៣១៩ខម៉ែរត ដរបើលូ២កខនលង ដោយ១កខនលងដរបើលូ៤កង់ 
ខែសទី២ដៅភូមិដជើងឃលូ ពីចាំណុចផលូវជាតិ ដៅខាងដជើងភូមិ របខវង៦០០ខម៉ែរត ដរបើលូ១កខនលង មាន៥កង់ 
ខែសទី៣ដៅភូមិដជើងឃលូ ពីផលូវជាតិដល់ចុងភូមិ របខវង៦០០ខម៉ែរត  ដរបើលូ១កខនលង មាន៦កង់ ខែសទី៤ដៅភូមិ
រចបកាលភូមិ ពីចាំនុចផលូវជាតិដៅចុងខាងតបូង របខវង៦០០ខម៉ែរត  ដរបើលូ១កខនលង មាន៤កង់ ខែសទី៥ដៅ
ភូមិរចបកណាត លភូមិ ពីចាំនុចផលូវជាតិដៅចុងខាងតបូង របខវង៦០០ខម៉ែរត  ខែសទី៦ដៅភូមិរចប ពីចាំនុចផលូវ
ជាតិដៅទល់វហិារចម របខវង៣០០ខម៉ែរត  ដរបើលូ១កខនលង ៤កង់ ខែសទី៧ ដៅភូមិដជើងដឃល ពីចាំនុចផលូវជាតិ
ដលែ៧៦ ដល់ចុងភូមិរបខវង៣៧០០ខម៉ែរត ដរបើលូ២កខនលង ១កខនលងមាន៦កង់។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ
២០១៣ បញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 

ទីសាន ក់ការកណាត ល ៖ ផទេះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ  ទួលដគក រាជធានីភនាំដពញ រពេះរាជាណាចរកកមពុជា 
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២. ការសាងរងប់ងគនអ់នារយ័ 
 ដសនើសុាំសាងសង់បងគន់អ្នាម័យចាំនួន២៩៧បងគន់ សរមាប់ភូមិទាំង៧កនុងឃុាំ២ធនូ រមួមាន៖ ១-ភូមិខសបក
លិចចាំនួន៥បងគន់ គឺដៅចាំនុចរពេះវហិារចម១បងគន់ ខាងដជើងភូមិ១បងគន់ ខាងតបូងភូមិ១បងគន់ និងចាំនុច        
កណាត លភូមិ២បងគន់។ ២-ភូមិដជើងឃលចូាំនួន១៨២បងគន់ សរមាប់របជាពលរដឋទាំង១៨២រគួសារខដលែវេះ       
បងគន់។ ៣-ភូមិរចបចាំនួន៤០បងគន់ សរមាប់៤០រគួសារខដលគន នបងគន់។ ៤-ភូមិរចបចស់ចាំនួន១៥       
បងគន់។ ៥-ភូមិរចបថមីចាំនួន២៥បងគន់។ ៦-ភូមិរតពាំងខស្សចាំនួន២៥បងគន់។ ៧-ភូមិដជើងដឃល ចាំនួន០៥បងគន់ 
ោក់ដៅចាំណុចសាលាបឋមសិកាថ្រជមាាំង០១បងគន់ សាលាបឋមសិកាដជើងដឃល០១បងគន់ វតតថ្រជមងគល
០១បងគន់ និងសាលាបុណយចាំនួន០២បងគន់។ សូមចប់ដផតើមដធវើឆ្ន ាំ២០១៣ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

៣. ការខរនើរុាំដរីរបទនរងគរកិចច 
 ដសនើសុាំដីសមបទនសងគមកិចាសរមាប់សាងសង់លាំដៅឋាន និងដធវើខស្សចាំការដោយស្សបតាមដគល
ការណ៍ខដលរោឋ ភិបាលអាចផតល់ឲ្យបាន សរមាប់ភូមិចាំនួន៣គឺ៖ ភូមិដជើងឃលចូាំនួន៥០រគួសារ ភូមិដជើងដឃល
គី ូខម៉ែរត៩៤ចាំនួន៦រគសួារ និងភូមិរចបចាំនួន១៥រគួសារ។ សូមឲ្យបានដៅកនុងឆ្ន ាំ២០១២ដនេះ។  

៤. ការសាងរងស់ាលាខរៀន ជរួជលុសាលា និងរុាំម្របូខម្ងៀន 
 ដសនើសុាំជួសជុសសាលាបឋមសិកាចាំនួន២កខនលង ទី១គឺសាលាបឋមសិកាខរពកថ្រជមាាំង មាន៣បនទប់ 
បខនែមតុសិសសអ្ងគុយដរៀនចាំនួន៩០តុ និងសុាំរគូបដរងៀនចាំនួន៣នាក់។ ទី២គឺសាលាបឋមសិកាដជើងដឃល
ចាំនួន១ែនង មាន២បនទប់ បខនែមតុសិសសចាំនួន៦០តុ និងរគូបដរងៀនចាំនួន០២នាក់។ 

 សុាំរគូបដរងៀនចាំនួន០៣អ្នក សរមាប់សាលាបឋមសិការតពាំងខស្សដរៅ ដៅភូមិរតពាំងខស្ស ។ 
 សុាំសាងសង់សាលាបឋមសិកា១ែនង មាន០២បនទប់ មានោក់តុសិសស៤០តុ និងរគបូដរងៀនចាំនួន០១
នាក់ ដៅភូមិរតពាំងខសបកលិច។ 

 សុាំតុសិសសចាំនួន៤០តុ កាត រដែៀនចាំនួន០២ និងរគបូដរងៀន០២នាក់ ដៅភូមិសាំដរាងខស្សស្សាយ ។ សាំដណើ
ខាងដលើដនេះសូមឲ្យបានដៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៥. ការខធ្វើអណ្តូ ងទឹក្ 
 ដសនើសុាំដធវើអ្ណតូ ងទឹកចាំនួន២៧អ្ណតូ ង ជារបដភទអ្ណតូ ងសនប់ និងអ្ណតូ ងដៅ ដៅភូមិរចបថមីចាំនួន០៦     
អ្ណតូ ង   គឺដៅចាំនុចវហិារចម០១អ្ណតូ ង  កណាត លភូមិ០១អ្ណតូ ង   ដដើមភូមិ០១អ្ណតូ ង            ចុងភូមិ
០១អ្ណតូ ង ខាងដកើតភូមិ០១អ្ណតូ ង និងខាងតបូង០១អ្ណតូ ង។ ភូមិរចបចស់០៣អ្ណតូ ង គឺដៅចាំនុច
ដដើមភូមិ០១ កណាត លភូមិ០១ និងខាងលិចភូមិ០១អ្ណតូ ង។ ភូមិខសបកលិចចាំនួន០៤អ្ណតូ ង គឺដៅចាំនុច
ចុងភូមិ០១ ដដើមភូមិ០១ កណាត លភូមិ០១ និងវហិារចម០១អ្ណតូ ង។ ភូមិដជើងឃលចូាំនួន០៤អ្ណតូ ង គឺដៅ 
ចាំនុចផលូវដលើ០២ ផលូវដរកាម០១ និងចាំនុចដីមានមាា ស់ដ ម្ េះសាំណាង០១អ្ណតូ ង។ ភូមិដជើងដឃលចាំនួន០៨អ្
ណតូ ង គឺដៅចាំនុចភូមិថមីដដើមភូមិ០១ និងចុងភូមិ០១អ្ណតូ ង ចាំនុចភូមិដជើងដឃលកណាត លដដើមភូមិ០១ និងចុង



ភូមិ០១អ្ណតូ ង ចាំណុចភូមិដជើងដឃលគី ូខម៉ែរត៩៤ោក់ដៅដដើមភូមិ០១ ចុងភូមិ០១ និងកណាត លភូមិ០១        
អ្ណតូ ង។ ភូមិរតពាំងខស្សចាំនួន០២អ្ណតូ ង គឺោក់ដៅដដើមភូមិ០១ និងចុងភូមិ០១អ្ណតូ ង។ សូមចប់ដផតើម
ដធវើដៅឆ្ន ាំ២០១៣ បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៤។ 
មុនដពលបពា ប់សិកាា សាលាមានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាពដល់អ្នកដឹកនាាំ

គណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និងរកមុរបឹកាឃុាំ។ 
ដលាក ដកត មុននី តាំណាងគណបកសសមរងសុ ីបានមានរបសាសន៍កនុងនាមជាអ្ជាា ធថា «តរមូវការែលេះមាន

រចួកនុងគដរមាងខផនការរបស់ឃុាំដរើយសរមាប់ឆ្ន ាំ២០១២ ជាពិដសសដៅដដើមឆ្ន ាំ២០១២ដនេះឃុាំនឹងជួសជុលផលូវ១
ខែសដៅភូមិរតពាំងខសបកលិច ចាំខនកតរមូវការដថ្ទដទៀតឃុាំនឹងដធវើតាមដាំណាក់កាល និងតាមថវកិារ។ ចាំខនក
បញ្ហា ដីធលីក៏ជាតរមូវការចាំបាច់សរមាប់របជាពលរដឋខដរ ដរើយគណបកសសមរងសុអី្នុវតតការង្ករមិនមានការបនលាំ 
លួចលាក់ដទ រដឺៅថាមានតមាល ភាពកនុងការង្ករ ដដើមបទីទួលបានទាំនុកចិតតពីរបជាពលរដឋ»។ 

ដលាក មា៉ែន រគីម តាំណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា  ជាសមាជិករកមុរបឹកាឃុាំ  បានមានរបសាសន៍ថា 
« តរមូវការទាំង៥ដនេះ ដលាកនឹងពាំនាាំយកដៅជរមាបរបាប់ដមឃុាំបខនែម ដរពេះតរមូវការែលេះមានកនុងខផនការឃុាំ
ដរើយ។ ដលាកក៏នឹងសនាថាែិតែាំខសវងរកដាំដណាេះស្សាយបនតដដើមបីបានសដរមចរាល់តរមវូការទាំងអ្ស់»។ 

សិកាា សាលាដនេះមានដគលបាំណងឲ្យមាា ស់ដឆ្ន តដៅតាំបន់ោច់ស្សយាលទទួលបាន៖ 
១. ការយល់ដឹងអ្ាំពីសិទធិតួនាទី និងកាតពវកិចារបស់មាា ស់ដឆ្ន តកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ
ភាពកនុងការអ្ភិវឌឍន៍នូវមូលោឋ ន។ 

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

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

 

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

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

                                                      
1
 No 0៦៤ 



 

២-កញ្ហា  ខភារ ម្រើខពម្ជ (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 ្ទូលំទូលាយ 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។ 


