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   ថ្ថៃទី២៤ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តដៅឃ ុំដស្ោ ប្សុ្កលុំផាត ់ដេតតរតនៈគីរ ី
ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង សមាគមអាដរុក  បានដរៀបចាំ

សិកាា សាលាសដមលងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តរមវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ោច់ស្សយាល 
ខដលដធវើដ ើងដៅឃុាំដសោ ស្សុកលាំផាត់ ដែតតរតនៈគីរ ីកាលពីថ្ថៃទី១៨ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១២។ មានអ្នកមាន
សិទធិដបាោះដឆ្ន តរបមាណ ៥១នាក់ (៩%ជាស្រសតីជនជាតិទាំពួន) ពីរគប់ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួមាន តាំណាងសរ-
គមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិករកមុរបឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អ្ងគការមូលោា ន និង
របជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនោះ។ 

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

តម្រូវការជាអាទិភាពទាំង៥ ក្នុងឃុាំសេដា ម្េុក្លាំផាត ់សេតតរតនៈគីរ ី
១. ការសដាោះម្ាយបញ្ហា ដីធ្លី 
o សូមឲ្យភាគីខដលពាក់ព័នាជួយដោោះស្សាយបញ្ហា ដីធលី ខដលប ោះពាល់ដល់ដីរបជាពលរដាចាំនួន ៩០រិចតា 

ចាំនួន២៥រគួសារ កនុងភូមិចាំនួន៣ គឺភូមិណងថ្រ ភូមិសមុរតដរកាម និងភូមិថមី ដៅចាំនុចរកងដ្លៀសតាស 
ខដលរកុមរ ុនឌីអឹុ្មរគូប ដផទរដីដនោះឲ្យរកុមរ ុនតាថ្វ   ជារកុមរ ុនឯកជនមួយខដលដធវើការ ្ួសឆ្យ
ដាំណាាំសាវ យចនទី ែនុរ ថ្ន ាំជក់ សាវមា វ និងដីចាំការវលិជុាំមិនឲ្យរបជាពលរដាដៅរបកបមុែរបរចិញ្ា ឹមជីវតិដលើ
ដីដនាោះដទបើយ ដរើយរពមទាំងគាំរាមកាំខរងដោយយកកាំលាាំងកងរាជអាវធុរតថមកចប់របជាពលរដាដបើ
ហ នចូលដធវើចាំការដៅតាំបន់ដនោះ។ សូមដោោះស្សាយឲ្យបានដៅឆ្ន ាំ២០១២ដនោះ។ 

o សុាំផដល់ដីសមបទនដល់ភូមិណងថ្រចាំនួន២គីទបូខម រតបួនរជុង ដដើមបពីរងីកភូមិ ដោយសារភូមិណងថ្រ
បចាុបបននដនោះតូចដរើយមានចាំនួនរបជាជនដរចើន។ សូមឲ្យបានដៅឆ្ន ាំ២០១២ដនោះ។ 

o សូមជួយដោោះស្សាយ និងអ្នដរាគមន៍ដៅដលើរកមុរ ុនចាំនួន២គឺ ទី១រកមុរ ុនសមបទនរយុងរ ីខដលបាញ់
ថ្ន ាំតាមដដើមដ ើ្ កាំណត់រពាំរបទល់យកដីចាំការវលិជុាំរបស់របជាពលរដាដៅឃុាំដសោ ចាំនួន៤៨០រិចតា 
ដធវើឲ្យប ោះពាល់ដល់៩៦រគសួារ និងទី២រកុមរ ុនដអ្ដទបវចាំនួន១០០រិចតាដៅភូមិសមុរតដលើសថិតកនុងឃុាំ
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ដសោដនោះ។ សូមដោោះស្សាយឲ្យបានដៅឆ្ន ាំ២០១២ដនោះ។ 
២. ការសធ្វីផលូវ 
o សុាំដធវើផលូវចាំនួន៥ខែស ជាផលូវរកាលរគួសរករមគឺ៖ 

+ខែសទី១ មានរបខវង៨គីទបូខម រត ទទឹង៧ខម រត ពីឃុាំដសោ ដៅភូមិណងថ្រ និងោក់លូចាំនួន១២កខនលង
លូទី១អូ្រដគក ទី២អូ្រចក់ ទី៣អូ្រតូច ទី៤អូ្រវាលខស្ស២កខនលង ទី៥អូ្រកាលង ទី៦អូ្រវាលថមោ ទី៧អូ្រ
ដរទឿងចាំនួន៣កខនលង ទី៨អូ្រជាប់សាព នអូ្រតាវ ដោយលូទាំងអ្ស់មានមុែកាត់១ខម រត របខវង៧ខម រត និង
ដធវើសាព ន១កខនលងដៅចាំនុចអូ្ររតាវ មានរបខវង១០ខម រត ទទឹង៧ខម រតដធវើពីដបតុង  
+ខែសទី២ មានរបខវង៣គីទបូខម រត ទទឹង៧ខម រត ពីភូមិណងថ្រដៅភូមិដរជៀក ឃុាំលុងឃុង  
+ខែសទី៣ មានរបខវង៣២គីទបូខម រត ទទឹង៧ខម រតពីភូមិសមុរតដរកាមដៅភូមិខកងសាន់ជាប់ដីដែតដ 
មណឌ លគិរ ី 
+ខែសទី៤ មានរបខវង៣៣គីទបូខម រត ទទឹង៧ខម រត ពីភូមិសមុរតដរកាមដៅទីរមួស្សុកលាំផាត់  
+ខែសទី៥ មានរបខវង៤គីទបូខម រត ទទឹង៧ខម រត ពីភូមិណងថ្រដៅតាំបន់ដទសចរណ៍បឹងការា យកាដអាម។ 
សូមចប់ដផតើមឆ្ន ាំ២០១២ដនោះតដៅ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៣. ការទបា់ា តក់ារកាបព់្ម្ពស ី 
o សុាំជួយទប់សាា ត់ការកាប់បាំផាល ញថ្រពដ ើ្ ការរកុរានយកដីថ្រពជាកមមសិទាិផាា ល់ែលួន និងតាំបន់អ្ភិរកសរបស់

សរគមន៍ដៅឃុាំដសោ រតង់ចាំនុចថ្រពរកងខស្សតាស ដលើថ្ផទដីចាំនួន១៣០រិចតាសថិតដៅភូមិណងថ្រ ពី
រកមុរ ុនឯកជនតាថ្វ  ។ សូមដោោះស្សាយឲ្យបានដៅឆ្ន ាំ២០១២ដនោះ។ 

៤. ការាងេងា់លាឃុាំ និងេុាំម្រូបសម្ងៀនបន្នែរ 
o សុាំសាងសង់សាលាឃុាំ១ែនង ដៅតាមសដង់ោរបស់រកសួងមហថ្ផទ ដៅចាំនុចឃុាំដសោដលើដីរដាបាលបាំរងុ

ទុក ដរពាោះបចាុបបននដៅឃុាំដសោដនោះយកផទោះដធវើជាសាលាឃុាំ ដធវើឲ្យរបជាពលរដាពិបាកកនងការទាំនាក់ទាំនង
ការង្ករជាមួយរកុមរបឹកាឃុាំ។  សូមឲ្យបានដៅឆ្ន ាំ២០១២ដនោះ។ 

o សុាំរគូបដរងៀនថ្ន ក់បឋមសិកាចាំនួន១៩នាក់ (ស្សី៥នាក់ និងរបុស១៤នាក់) សរមាប់បដរងៀនដៅបឋម
សិកាដសោចាំនួន៨នាក់ ដៅបឋមសិកាណងថ្រ៦នាក់ និងដៅបឋមសិកាសមុរតដលើចាំនួន៥នាក់។ 
សូមឲ្យបានដៅឆ្ន ាំ២០១២ដនោះ។ 

៥. ការសធ្វីបងគនអ់នារយ័ អណ្តូ ងេនប ់និងម្រូសពទយ 
o សុាំបងគន់អ្នាម័យចាំនួន១៥បងគន់ ដោយបងគន់នីមួយៗមានទទឹង២ខម រតx៣ខម រត ដធវើពីដបតុង របក់ដកបឿង 

សរមាប់ភូមិចាំនួន៤ គឺភូមិណងថ្រចាំនួន៤បងគន់ ភូមិសមុរតដរកាមចាំនួន៤បងគន់ ភូមិសមុរតដលើចាំនួន៤
បងគន់ និងភូមិថមីចាំនួន៣បងគន់។ សូមឲ្យបានដៅឆ្ន ាំ២០១២។ 

o សុាំអ្ណដូ ងសនប់ចាំនួន៨ សរមាប់ភូមិចាំនួន៤ គឺភូមិណងថ្រចាំនួន២អ្ណដូ ង ភូមិសមុរតដលើចាំនួន២អ្ណដូ ង 



ភូមិសមុរតដរកាមចាំនួន២អ្ណដូ ង និងភូមិថមីចាំនួន២អ្ណដូ ង។ សូមឲ្យបានដៅឆ្ន ាំ២០១២ដនោះ។ 
o សុាំរគូដពទយរបចាំការដៅប ុស្ដសុែភាពឃុាំដសោ ចាំនួន៣នាក់ស្សី១របុស២ និងមានថ្ន ាំរគប់រគន់ដដើមបី

ពាបាល និងដរគោះថ្ន ក់ដផសងៗដកើតដទបើង។ សូមឲ្យបានឆ្ន ាំដៅឆ្ន ាំ២០១២ដនោះ។ 
មុនដពលបពាា ប់សិកាា សាលាមានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាពដល់អ្នកដឹកនាាំ

គណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និងរកមុរបឹកាឃុាំ។ 
ដលាក ធាំ ផាន់ តាំណាងគណបកសរបជាជនបានមានរបសាសន៍ថ្ «សូមឲ្យរបជាពលរដាដយើងទាំងអ្ស់

ខដលជាមាា ស់ដឆ្ន តកត់រតាទុកនូវអ្វីខដលដយើងបានរកដឃើញដៅដពលសិកាា សាលាដនោះ និងជរមុញឲ្យមានការ
អ្ភិវឌឍន៍ទាំងអ្ស់គន  ដរើយរបជាពលរដាដយើងទាំងអ្ស់គន រតវូដៅដបាោះដឆ្ន តដរជើសដរ ើសរកមុរបឹកាឃុាំដៅដពល
ខាងមុែដនោះកុាំបីខាន»។  
 

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

ភាពកនុងការអ្ភិវឌឍន៍នូវមូលោា ន។ 
២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាា ស់ដឆ្ន តចូលរមួ ជខជកពិភាកា 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 ប្លង សបឿត (ម្នតីខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)    
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-កញ្ហា  សភារ ម្េីសពម្រ (ជាំនួយការខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)   
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០៨៩ ៨១៨ ១៧៦  
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