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   ថ្ថៃទី០៥ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តដៅឃ ុំដប្ស្អង្រងគង ប្សុ្កកូនម្ ុំ ដេតតរតនៈគីរ ី
ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង សមាគមអាដរុក  បានដរៀបចាំ

សិកាា សាលាសដមលងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តរមវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ោច់ស្សយាល 
ខដលដធវើដ ើងដៅឃុាំខស្សអ្ងគង ស្សុកកូនមុាំ ដែតតរតនៈគីរ ី កាលពីថ្ថៃទី១៩ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១១។ មានអនកមាន
សិទធិដបាោះដឆ្ន តរបមាណ ៦៦នាក់ (៥៧%ជាស្រសតី មាន៣៣%ជាជនជាតិឡាវ) ពីរគប់ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួមាន 
តាំណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិករកុមរបឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អងគការ
មូលោា ន និងរបជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនោះ។ 

របជាពលរដាខដលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាោះដឆ្ន តគាំរទតរមូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 
ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យរកមុរបឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់ដោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដដើមបោីក់បញ្ាូ លដៅកនុងកមមវធីិនដយាបាយរបស់ែលួនកនុងការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

តម្រូវការជាអាទិភាពទាំង៥ ក្នុងឃុាំស្ម្ែអង្រងគង ម្ែកុ្ក្នូរុាំ ខេតតរតនៈគិរ ី
១. ការជែួជលុ និងខ្វើផលូវ 
o សុុំជួសជុលផ្លូវ១ខ្សែរាលររួសររហម ពីផ្លូវជាតិលលស៧៨ ចូលភូមិខ្រសអង្រ្គ្   ររខ្វ្៣រីទ្បូខ្ម៉ែរត ទ្ទឹ្្៨    
ខ្ម៉ែរត។ សូមឲ្យលហើយរចួរាល់លៅខ្សមិនា ឆ្ន ុំ២០១២ល េះ។  

o សុុំសា្ស្់ផ្លូវថ្មី១ខ្សែរាលររួសររហម ពីចុំ ុចរាលភូមិខ្រសអង្រ្គ្ ដល់ភូមិខ្រសឈូរ   ររខ្វ្៥រីទ្បូខ្ម៉ែរត
ទ្ទឹ្្៥ខ្ម៉ែរត។ សូមឲ្យលហើយរចួរាល់លៅចុ្ខ្សលមសា ឆ្ន ុំ២០១២ល េះ។ 

o សុុំផ្លូវថ្មី១ខ្សែរាលររួសររហម   ររខ្វ្១០រីទ្បូខ្មរត ទ្ទឹ្្៦ខ្ម៉ែរត ពីភូមិខ្រសអង្រ្គ្លៅចុំ ុចព្រពរត រ់។ សូម
ចារ់លផ្តើមសា្ស្់ឆ្ន ុំ២០១៣  ិ្រួចរាល់លៅឆ្ន ុំ២០១៤ ។ 

២. ការសាងែងស់ាលាខរៀន សាលាឃុាំ និងក្ដុិ 
o សុុំសា្ស្់សាលាលរៀ រឋមសិរា១សន្ ល្វើពីលរតុ្រររ់លរបឿ្   ៦រ ទរ់ លៅចុំ ុចទួ្លាចាញ ផ្លូវអាសា៊ា    

លោយសា្ស្់តាមសដ្ ់ោ។ សូមចារ់លផ្តើមសា្ស្់ឆ្ន ុំ២០១២  ិ្រចួរាល់លៅឆ្ន ុំ២០១៣។  

o សុុំសា្ស្់សាលាមលតតយយ១សន្ ល្វើពីលរតុ្ រររ់លរបឿ្   ៣រ ទរ់ រលដដ យ២៤ខ្ម៉ែរត ទ្ទឹ្្៨ខ្ម៉ែរត  ិ្  
សុំភារៈ តុររូ តុសិសែ ាដ លសៀ  លោយសា្ស្់លៅជារ់មណ្ឌ លសុសភាពទួ្លាចាញ  ិ្សុុំររួរលរ្ៀ សាលា    
មលតតយយចុំ ួ ៣នារ់ (ររូរសី៣នារ់)។ សូមចារ់លផ្តើម  ិ្ឲ្យរចួរាល់លៅខ្សលមសាឆ្ន ុំ២០១២។  

o សុុំសាលាលរៀ ១សន្   ៣រ ទរ់ ល្វើអុំពីលឈើរររ់លរបឿ្   រដដ យ២៤ខ្ម៉ែរត ទ្ទឹ្្៧ខ្ម៉ែរត លៅចុំ ុចខ្រសតា   
លភម សុំភារៈ  តុសិសែ ាដ លសៀ  តុររូ ទូ្ោរ់ឯរសារ។ សូមចារ់លផ្តើមសា្ស្់លៅឆ្ន ុំ២០១៣  ិ្ឲ្យបា លៅឆ្ន ុំ
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២០១៤។  

o សុុំរោា ភិបាលជួយសា្ស្់សាលាឃុុំ១សន្ ល្វើតាមសដ្ ់ោររស់ររសួ្មហាព្ផ្ទ លៅជារ់ផ្លូវជាតិលលស៧៨។ សូម
ចារ់លផ្តើមសា្ស្់ឆ្ន ុំ២០១៣  ិ្ឲ្យបា រចួរាល់ឆ្ន ុំ២០១៤។  

o សុុំសា្ស្់រុដិលលារ១សន្ លៅវតដខ្រសអង្រ្គ្ ល្វើអុំពីលឈើរររ់លរបឿ្   ទ្ុំហុំ៩ខ្ម៉ែរតx៨ខ្ម៉ែរត។ សូមចារ់លផ្តើម
សា្ស្់ឆ្ន ុំ២០១៣  ិ្ឲ្យបា រចួរាល់ឆ្ន ុំ២០១៤។  

៣. ការខ្វើបងគន ់អណ្តូ ង ម្ែះទឹក្ សាងែងប់៉ែុតែ៏េុភាព និងែុាំបគុ្គលិក្ខពទយ  
o សុុំរ្គ ់អនាម័យចុំ ួ ៣០រ្គ ់ សរ រ់ភូមិចុំ ួ ៣ រឺភូមិ១ ភូមិ២  ិ្ភូមិ៣ ល្វើអុំពីលរតុ្ រររ់ស័្កសី   ទ្ុំហុំ
២x៣ខ្ម៉ែរត។ សូមចារ់លផ្តើមឆ្ន ុំ២០១២  ិ្រញ្ច រ់ឆ្ន ុំ២០១៣ ។ 

o សុុំរសេះទឹ្រមួយលៅចុំ ុចខ្រសឈូរ   ររខ្វ្១០ខ្ម៉ែរត ទ្ទឹ្្៦ខ្ម៉ែរត ជលរៅ៤ខ្ម៉ែរត។ សូមចារ់លផ្តើម  ិ្ឲ្យលហើយ
រចួរាល់លៅខ្សលមសាឆ្ន ុំ២០១២។  

o សុុំរ៉ែុសដិ៍សុសភាព១សន្   ៣រ ទរ់ ល្វើពីលរតុ្ រររ់លរបឿ្   ទ្ទឹ្្៦ខ្ម៉ែរត  ិ្រដដ យ៧ខ្ម៉ែរត លៅចុំ ុចទួ្លា
ចាញជារ់ផ្លូវអាសា៊ា   ខ្ដល  សុំភារៈររាិា លពទ្យរររ់រា ់ ថ្ន ុំសុំរារ់ពាបាលអនរជមងឺ រ ទរ់សរ រ់អនរជមងឺ ចុំ ួ 
១ រ ទរ់សរ រ់ររូលពទ្យចុំ ួ ១ រ ទរ់សរ រ់ោរ់ថ្ន ុំលពទ្យចុំ ួ ១រ ទរ់  ិ្សុុំររលូពទ្យចុំ ួ ៣នារ់ (រសី២នារ់ 

ររុស១នារ់) ខ្ដល  ជុំនាញចាស់លាស់ឲ្យររចាុំារលៅរ៉ែុសដិ៍សុសភាពខ្រសអង្រ្គ្ល េះផ្្។ សូមចារ់លផ្តើមលៅឆ្ន ុំ
២០១៣  ិ្ឲ្យបា លៅឆ្ន ុំ២០១៤ ។ 

o សុុំអណ្ដូ ្សនរ់ចុំ ួ ១៥អណ្តូ ្ សរ រ់៣ភូមិ លោយរនុ្១ភូមិៗចុំ ួ ៥អណ្តូ ្សនរ់ រឺលៅភូមិ១ ភូមិ២  ិ្ភូមិ៣។ 

សូមចារ់លផ្តើមល្វើ  ិ្ឲ្យបា លៅខ្សមិនា ឆ្ន ុំ២០១២ល េះ។ 
៤. ការខ ះម្សាយបញ្ហា ដី្លើ 
o លសនើសុុំឲ្យររុមហ៊ាុ សមបទា ទុ្រដីចុំណី្ពី ត់ទ្ល លខ្រសពរ ដល់ដីររុមហ៊ាុ ចង្ងង យ៥រីទ្បូខ្ម៉ែរត លររេះសពវព្ថ្ងល េះ
ររុមហ៊ាុ ទុ្រឲ្យខ្ត៥០០ខ្ម៉ែរតលទ្។ សូមឲ្យបា លៅខ្សមិនាឆ្ន ុំ២០១២ល េះ លដើមបីអាចឲ្យររជាពលរដាអាចល្វើរសិរមម 
 ិ្រររររររររសីុបា ។ 

o លសនើសុុំឲ្យអាជាា ្ររររ់លុំោរ់ថ្ន រ់ រោា ភិបាល អ្គារនានា ជួយអ ដរារម ៍លលើដីររជាពលរដា ចុំ ួ ២២ររួសារលៅ
ចុំ ុចខ្រសតាលភម លលើព្ផ្ទដីចុំ ួ ៤៥ហិចតា  ខ្ដលររុមហ៊ាុ លវៀតដមមិ សាគ ល់ល ម្ េះ បា ឈូសឆ្យលលើដុំដុំ
រសូវ ខ្ដលមិ ទា ់ររមូលផ្ល  ិ្លៅលលើដីចុំារ។ សូមចារ់លផ្តើម  វធិា ារ  ិ្ឲ្យបា លៅឆ្ន ុំ២០១២ល េះ។
  

៥. ការខែនើែុាំជយួែម្រួលបញ្ហា ទាំនបវ់ារីអគ្គគែនើ 
o លសនើសុុំឲ្យរោា ភិបាលខ្ដលសា្ស្់ទ្ុំ រ់វារអីរគិស ី លៅតុំរ ់ទ្ល លរី រុុំឲ្យសពស់លពរ លររេះរដដ លឲ្យលិចដីខ្រស
ដុំដុំរសូវ ចុំារ  ិ្សូមឲ្យ  ារលោេះរសាយសុំណ្្សមរមយលៅលលើផ្លរ៉ែេះរល់ ពីារល្វើទ្ុំ រ់វារអីរគិស ី
ល េះផ្្។ សូមចារ់លផ្តើមលអាយបា ចារ់ពីឆ្ន ុំ២០១២លៅ។  

មុនដពលបពា្ា ប់សិកាា សាលាមានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាពដល់អនកដឹកនាាំ
គណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និងរកមុរបឹកាឃុាំ។ 

ដលាក ដអៀម ដអឿន តាំណាងគណបកសសមរងសុ ី ជាសមាជិកគណបកសដែតត បានដលើកដ ើងថា «សុាំឲ្យ
របជាពលរដាដយើងទាំងអស់ខដលជាមាា ស់ដឆ្ន ត កត់រាទុក នូវអវីខដលដយើងបានរកដឃើញដៅដពលសិកាា សាលា 
ដនោះ និងជរមុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់គន  មិនថាគណបកសដនោះ ឬគណបកសដនាោះដទបើយ»។ 



ដលាក ភីន សុង តាំណាងគណបកសរវវុនសិុនបិុច ជាជាំទប់ទី២ បានដលើកដ ើងថា « ដយើងរបកាន់ចាប់
របជាធិបដតយយដោយយករាស្រសរជាធាំ។ របជាពលរដាខដលជាមាា ស់ដឆ្ន ត ហវ នដរជើសដរ ើសអាទិភាពរបស់ែលួន ឲ្យ
អនកតាំណាងដធវើាម និងមានការផ្លល ស់បរូរ ចូលរមួឃ្ល ាំដមើលាមោនរាល់ការង្កអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់គន របស់អនក
តាំណាងរបស់ែលួន។ ដរើយអវីខដលរបជាពលរដាដលើកដទបើងដៅថ្ថៃដនោះជាអាទិភាព សុាំឲ្យរោា ភិបាល អងគការកនុង
ស្សុក និងដរៅស្សកុជួយផងខដរ»។ 

ដលាក ពុទា ោនី តាំណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា ជាអភិបាលរងស្សកុ បានដលើកដ ើងថា « ដលាកក៏
ែិតែាំរបឹងខរបងជរមុញឲ្យមានការចូលរមួទាំងអស់គន  ដរើយស្សុកក៏មានខផនការរបស់ែលួនខដរ កខនលងណាខដល
ឃុាំមិនទន់មានគដរមាង ស្សុកដយើងមានគដរមាង ប ុខនរស្សកុមានខផនការ និងការរគប់រគងធាំជាងឃុាំ ដរើយ
ស្សុកមានខផនការដៅាមជាំហវ នរបស់ែលួន៥ឆ្ន ាំរ ាំកិល ឬ៣ឆ្ន ាំរ ាំកិលខដលទាំងដនោះជាការែិតែាំរបឹងខរបងរបស់    
រោា ភិបាល និងការយកចិតតទុកោក់»។ 

ស្ិកាខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាា ស្ដ់នោ តដៅតុំបនោ់ចប់្ស្យាលទទួល ន៖ 
១. ការយល់ដឹងអាំពីសិទធិតួនាទី និងកាតពវកិចារបស់មាា ស់ដឆ្ន តកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោា ន។ 
២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាា ស់ដឆ្ន តចូលរមួ ជខជកពិភាកា ដដើមបកីាំណត់តរមូវការអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់

របស់ែលួន។ 
៣. តរមូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខដលអាច

ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាំដដើមបចូីលរមួាមោនជរមញុការអនុវតតន៍របស់រកុមរបឹកាឃុាំ-សង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ាូ លតរមូវការកនុងកមមវធីិនដយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

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

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

២-កញ្ញា  ខភាគ្ ម្ែើខពម្ជ (ជាំនួយការខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)   
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០៨៩ ៨១៨ ១៧៦  
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