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   ថ្ថៃទី០៤ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តដៅឃ ុំល ងឃ ង ប្សុ្កបរដកវ ដេតតរតនៈគីរ ី
ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង សមាគមអាដរុក  បានដរៀបចាំ

សិកាា សាលាសដមលងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តរមវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ោច់ស្សយាល 
ខដលដធវើដ ើងដៅឃុាំលុងឃុង ស្សុកបរខកវ ដែតតរតនៈគីរកីាលពីថ្ថៃទី១៨ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១១។ មានអ្នកមានសិទធិ
ដបាោះដឆ្ន តរបមាណ ៥៧នាក់ (៤៧%ជាជនជាតិទាំពួន មាន១០%ជាស្រសតី) ពីរគប់ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួមានតាំ-
ណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិករកមុរបឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អ្ងគការមូល-
ោា ន និងរបជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនោះ។ 
របជាពលរដាខដលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាោះដឆ្ន តគាំរទតរមូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 

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

តម្មូវការជាអាទិភាពទាំង៥ ក្នុង ឃុាំលងុឃងុ ម្រុក្បរកក្វ ខេតតរតនៈគីរី 
១. ការសាងរង ់នងិជរួជលុផលវូ 
 សុុំសាងសង់ផ្លូវថ្មី១ខ្សែរាលររួសររហម ពីឃុុំលុងឃុងទៅភូមិទររៀរ មានររខ្វង១០រីទ្បូខ្ម៉ែររ ទ្ទឹ្ង៥

ខ្ម៉ែររ។ សូមឲ្យបានទៅឆ្ន ុំ២០១២ទនេះ។  

 សុុំផ្លូវ១ខ្សែពីផ្លូវជារិទលស៧៨ ទៅឃុុំលុងឃុង ចារ់ទៅស ូ មានររខ្វង៨រីទ្បូខ្ម៉ែររ ទ្ទឹ្ង៦ខ្ម៉ែររ និងសាា ន
១រខ្នលង ទៅចុំនុចអូលុងឃុង ទ្វើពីទររុង មានទ្ទឹ្ង៦ខ្ម៉ែររ ររខ្វង១០ខ្ម៉ែររ។ សូមចារ់ទផ្តើមឆ្ន ុំ២០១២
និងឲ្យបានទៅឆ្ន ុំ២០១៣។ 

 សុុំឲ្យរួសរុលផ្លូវលុំ១ខ្សែរាលររួសររហម មានររខ្វង៥រីទ្បូខ្ម៉ែររ ទ្ទឹ្ង៥ខ្ម៉ែររ ពីភូមិលុងឃុងទៅ
ភូមិផ្អរ។ សូមចារ់ទផ្តើមពីឆ្ន ុំ២០១២ និងឲ្យបានទៅឆ្ន ុំ២០១៣ ។ 

 សុុំសាា ន១រខ្នលងទៅចុំនុចអូរសាន ម ទ្វើអុំពីទ ើ មានររខ្វង២០ខ្ម៉ែររ និងទ្ទឹ្ង៦ខ្ម៉ែររ។ សូមឲ្យបានទៅឆ្ន ុំ
២០១២។ 

២. ការខ្វើអណ្តូ ង បងគនអ់នាមយ័ នងិរុា្ំ ងុចាំខ ោះទឹក្ 
 សុុំអណ្ដូ ងសនរ់ចុំនួន៨ មានរទរៅ៦០ខ្ម៉ែររ សរមារ់ភូមិចុំនួន៤ រឺភូមិលុងឃុងចុំនួន២ ភូមិបា៉ែយ៉ែង   

ចុំនួន២ ភូមិទររៀរចុំនួន២ និងភូមិបា៉ែអរចុំនួន២អណ្តូ ងសនរ់ ។ សូមចារ់ទផ្តើមសាងសង់ទៅឆ្ន ុំ២០១២ និង
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ឲ្យបានឆ្ន ុំ២០១៣។ 

 សុុំរងគន់អនាម័យចុំនួន១សនង ទៅសាលាទរៀនភូមិទរៀរ មាន២រនទរ់ ១រនទរ់សរមារ់រុរស និង១រនទរ់
សរមារ់នារ ី ទ្វើពីទររុង រររទរបឿង មានទ្ទឹ្ង៣ខ្ម៉ែររ និងរណ្ដដ យ៦ខ្ម៉ែររ។ សូមចារ់ទផ្តើមសាងសង់ 
និងឲ្យបានទៅឆ្ន ុំ២០១៣។  

 សុុំ្ុងចុំទ េះទឹ្រសាអ រចុំនួន៥០០្ុង ទោយ១ររសួាចុំនួន១្ុង សរមារ់ភូមិទុំង៤ រឺភូមិលុងឃុងចុំនួន
២៥០្ុង ភូមិទររៀរចុំនួន១០០្ុង ភូមិបា៉ែយ៉ែងចុំនួន៥០្ុង និងភូមិបា៉ែអរចុំនួន១០០្ុង។ សូមចារ់   
ទផ្តើមពីឆ្ន ុំ២០១២ និងឲ្យបានរររ់ររួសារទៅឆ្ន ុំ២០១៣ ។  

៣. ការតបណ្តត ញអគីគរនើ 
 ទសនើសុុំឲ្យររណ្ដដ ញអរគិសនី ពីផ្លូវជារិទលស៧៨ ទៅឃុុំលុងឃុង មានររខ្វង៨រីទ្បូខ្ម៉ែររ។ សូមចារ់ទផ្តើម

ពីឆ្ន ុំ២០១២ និងឲ្យរចួ ល់ទៅឆ្ន ុំ២០១៣។ 
៤. ការសាងរងស់ាលាខរៀន សាលាម្រជុាំភមូិ រុាំម្របូខម្ងៀន និងបខម្ងៀនចាបច់ ចរណ្ ៏ 
 សុុំសាងសង់សាលាទរៀនចុំនួន៣សនងតាមសតង់ោ ទោយ១សនងមាន៤រនទរ់ ទ្វើពីទររុង រររទរបឿង ១សនង

ទៅភូមិទររៀរ ១សនងទៅភូមិបា៉ែយ៉ែង និង១សនងទៅឃុុំលុងឃុង រមួទុំងសុំភារៈមានរុររ ូ រុសិសែ ទៅអី 

ាដ រទសៀន ទូ្ោរ់ឯរសារ និងទសនើសុុំរររូទរងៀនរររស័ណ្ឌ ចុំនួន១៦នារ់(អនរររសូ្សី៦នារ់) សរមារ់សាលា
ភូមិទររៀរ៤នារ់ សាលាភូមិបា៉ែយ៉ែង៤នារ់ សាលាភូមិលុងឃុង៤នារ់ និង៤នារ់ទទ្ៀរសរមារ់សាលា
ទរៀនឃុុំលុងឃុង ទររេះរនលងមរសាលាទរៀនទនេះសវេះររូរទរងៀន។ សូមចារ់ទផ្តើមទៅឆ្ន ុំ២០១២ និងឲ្យបាន
ទៅឆ្ន ុំ២០១៣។  

 សុុំឲ្យសាា រ័នរុំនាញរទរងៀនពីចារ់ច ចរណ៍្ដល់ររជាពលរដឋទៅឃុុំលុងឃុងទុំងមូល ចុំនួន៤វរគ 
ទោយរនុង១វរគៗ មាន៣០នារ់ ឬ៤០នារ់ ទដើមបឲី្យររជាពលរដឋបានយល់ដឹង ទររេះរនលងមរមានទររេះ
ថ្នន រ់ច ចរណ៏្ទរើរទទ្បើងទរចើនសរមារ់អនរភូមិ។ សូមចារ់ទផ្តើមអនុវរតឲ្យបានទៅឆ្ន ុំ២០១២ទនេះ។ 

 សុុំសាងសង់សាលារររុុំភូមិររស់សហរមន៍ តាមររពពណី្រនជារិចុំនួន១សនង ទៅឃុុំលុងឃុង ទ្វើអុំពី
ទ ើ រររស័ងកសី មានរទណ្ដដ យ១៥ខ្ម៉ែររ ទ្ទឹ្ង៧ខ្ម៉ែររ។ សូមចារ់ទផ្តើមសាងសង់ឆ្ន ុំ២០១២ និង
ឲ្យរចួ ល់ទៅឆ្ន ុំ២០១៣ ។ 

៥. ការបខងកើតរហរមន ៍ខដោះម្សាយបញ្ហា ទាំនារដ់ ីនិងបខម្ងៀនបខចេក្ខទរដាំខៅរ  ូ
 ទសនើសុុំរទងកើរសហរមន៍ារររពរពទ ើ ទៅឃុុំលុងឃុង ភនុំបា៉ែយ៉ែងរុំរន់ភនុំ ៉ែ ទពឿង និងភនុំសាទររ ទលើពផ្ៃដី

ចុំនួន៥០ហិចតា។ សូមចារ់ទផ្តើមអនុវរតពីឆ្ន ុំ២០១២ទនេះរទៅ ។ 

 ទសនើសុុំឲ្យអាជាា ្រឃុុំ ស្សុរ ទសរដ និងសាា រ័នរុំនាញ រួយទោេះស្សាយទ្ុំនាស់រពុំររទ្ល់ដីឃុុំលុងឃុង និង
ឃុុំសឺុង ទលើពផ្ៃដីចុំនួន៣០០ហិចតា ខ្ដលាន់ារ់ទោយទ ម្ េះ(មុយ-យុង)។ សូមចារ់ទផ្តើមអនុវរតឲ្យ
បានទៅឆ្ន ុំ២០១២ ។  

 សុុំឲ្យមានាររទរងៀនរទចៃរទទ្ស ោុំទៅស ូ និងខ្ថ្ទុំទៅស ូ និងារទរៀរ័រទៅស ូ ដល់ររជាពលរដឋទៅ
ឃុុំលុងឃុងទុំងមូល។ សូមចារ់ទផ្តើមឆ្ន ុំ២០១២ និងរញ្ៃ រ់ឆ្ន ុំ២០១៣ ។ 

 សុុំថ្នន ុំវារ់សាុំងារររ មាន់ ទ រររូ សរមារ់ភូមិចុំនួន៤ រឺភូមិបា៉ែយ៉ែង ភូមិទររៀរ ភូមិលុងឃុង និងភូមិ 



បា៉ែអរ។ សូមចារ់ទផ្តើមឆ្ន ុំ២០១២ និងរញ្ៃ រ់ទៅឆ្ន ុំ២០១៣។ 

មុនដពលបពា្ា ប់សិកាា សាលាមានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាពដល់អ្នកដឹកនាាំ
គណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និងរកមុរបឹកាឃុាំ។ 

ដលាក  ទអៀម ទអឿន     រុំណ្ដងរណ្ររែសមរងែ ី ជាសមារិររណ្ររែទសរត បានមានមរិទលើរ    
ទទ្បើងថ្ន «ររជាពលរដឋខ្ដលជាមាៃ ស់ទឆ្ន រររូវខ្សវងយល់ទអាយបានចាស់ទុំងអស់រន  និងទចេះតាមោននូវអវី
ខ្ដលអនររុំទរ ើទយើងបានទ្វើ ទៅសល់រ៉ែុនាម ន បានទោេះស្សាយរ៉ែុនាម ន ចុំទរេះថ្នន រ់ដឹរនាុំទយើង និងចូលរមួទុំងអស់
រន »។ 

ទលារ ទហង រ ុនថ្នន់  រុំណ្ដងរណ្ររែររជារន ជាអភិបាលស្សរុ បានទលើរទទ្បើងថ្ន  « ល់រញ្ហា
ទុំង៥អាទិ្ភាពខ្ដលររជាពលរដឋររទឃើញទនេះមានសារៈសុំខាន់ណ្ដស់។ រោឋ ភិបាលចារ់ពីថ្នន រ់ទលើមរទរាម
មានារចារ់អារមមណ៍្ណ្ដស់ចុំទរេះារអភិវឌ្ឍន៍ទលើរររ់វស័ិយទុំងអស់ ទហើយសុំខាន់ររជាពលរដឋទយើងទៅ
មូលោឋ នមានារចូលរមួ មយ៉ែងទទ្ៀរទៅឆ្ន ុំ២០១២ខាងមុសទយើងមានារទបាេះទឆ្ន រទររើសទរ ើសររមុររឹរាឃុុំ
ទៅខ្ស៦ ពថ្ៃទី្៣ទនេះផ្ង»។ 

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

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាា ស់ដឆ្ន តចូលរមួជខជកពិភាកា ដដើមបកីាំណត់តរមូវការអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់
របស់ែលួន។ 

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

 

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

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

២-កញ្ញា  ខភារ ម្រើខពម្ជ (ជាំនួយការខផនកបណាត ញ និងដវទិកា) / ទូរស័ពទដលែ ៖ ០៨៩ ៨១៨ ១៧៦  
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