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   ថ្ថងទី២០ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តឃ ុំប្រដមា៉ោ យ ប្សុ្កវាលដវង ដេតតដោធិសាត ់
ដោយមានការគាំទ្ទពី គណៈកមាា ធិការែុមខ្រែល សរការជាមួយនឹង អងគការវជីីខែន(VIGILANCE) 

បានដរៀបចាំសិកាា សាលាសដមេងមាច ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តទ្មវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ោច់
ស្សយាល ខែលដធែើដែើងដៅឃុាំទ្បដមា៉ោយ ស្សុកវាលខវង ដែតតដោធ៌សាត់ កាលពីថ្ថងទី១៣ ខែមករា ឆ្ន ាំ
២០១២។ មានអនកមានសិទធិដបាោះដឆ្ន តទ្បមាណ ៦៣នាក់ (៦០%ជាស្រសតី និង១%ជាជនជាតិដែើមភាគតិចជង) 
ពីទ្គប់ភូមិកនុងឃុាំ ខែលរមួមាន តាំណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយទ្បចាំឃុាំ សមាជិកទ្កុម
ទ្បឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អងគការមូលោា ន និងទ្បជាពលរែាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលា
ដនោះ។ 
ទ្បជាពលរែាខែលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាោះដឆ្ន តគាំទ្ទតទ្មូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 

ដៅកនុងឃុាំ ខែលដសនើឱ្យទ្កមុទ្បឹកាឃុាំបចចុបបននយកចិតតទុកោក់ដោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដែើមបោីក់បញ្ចូ លដៅកនុង កមាវធីិនដយាបាយរបស់ែេួនកនុងការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

តម្រូវការជាអាទិភាពទាំង៥ ក្នុងឃុាំម្រម ៉ោ យ ម្រុក្វាលវវង មេតតមោធិសាត ់
១. ការជរួជលុផលូវលាំ និងមធវើសាា ន 
 សុាំជួសជុលផេូវលាំទ្កាលទ្គសួទ្ករម ពីភូមិទ្បដមា៉ោយ ែល់ភូមិទាំព័រ មានទ្បខវង៩គីែូខម៉ោទ្ត និងមានដធែើ
សាា ន៤កខនេង ទី១សាា នអូរសាបមាត់ មានទទឹង៦ខម៉ោទ្ត បដណាោ យ៥០ខម៉ោទ្ត ទី២សាា នអូរដរាងយាម មាន 
បដណាោ យ៣០ខម៉ោទ្ត ទទឹង៦ខម៉ោទ្ត ទី៣សាា នអូរទាំព័រ មានបដណាោ យ៦០ខម៉ោទ្ត ទទឹង៦ខម៉ោទ្ត ទី៤សាា នតា
ចក់ មានបដណាោ យ៨ខម៉ោទ្ត និងទទឹង៦ខម៉ោទ្ត។ សូមចប់ដផតើមដធែើពីឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ច ប់ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 សុាំដធែើផេូវថាីចាំនួន២ខែស ជាផេូវលាំែីស  គឺខែសទី១ ចប់ពីផេូវដលែ៥៦ ែល់ចាំណុចអនេង់ទ្កដពើ កនុងភូមិសទឹងថាី 
មានទ្បខវង១គីែូខម៉ោទ្ត មានោក់លូ២កខនេង ដោយ១កខនេងដទ្បើលូធាំចាំនួន៥កង់ និង១កខនេងដទៀតដទ្បើលូ
តូច៥កង់ ខែសទី២ចប់ពីភូមិទ្បដមា៉ោយ ដៅចាំណុចអូរកាំដបារកនុងភូមិទ្បដមា៉ោយ មានទ្បខវង៥គីែូខម៉ោទ្ត បាត
៧ខម៉ោទ្ត ដរើយមានោក់លូ៦កខនេង ដោយ១កខនេងៗោក់លូតូចចាំនួន៥កង់។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១៣ 
បញ្ច ប់ឆ្ន ាំ២០១៤ ។ 

 

ទីសាន ក់ការកណាត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផេូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ  ទួលដគក រាជធានីភនាំដពញ ទ្ពោះរាជាណាចទ្កកមាុជា 
Central Office :  #138,  Street.  122,  TeukLaak  I,  TuolKork,  Phnom  Penh,  CAMBODIA. 

P.O. Box1145, Phone :  (855)  23  884  150  Fax:  (855)  23 885 745   E-mail :  comfrel@online.com.kh Website: www.comfrel.org 



២. ការមធវើបងគនអ់នារយ័ 
 ដសនើសុាំដធែើបងគន់អនាម័យចាំនួន៣០០បងគន់ សទ្មាប់ភូមិទាំង៥ ទូទាំងឃុាំទ្បដមា៉ោយ ខែលរមួមានភូមិទាំព័រ 
ភូមិទ្បដមា៉ោយ ភូមិសទឹងថាី ភូមិដ ើទលទ្ជុាំ និងភូមិផទឹងទ្ជុាំ។ សូមចប់ដផតើមដធែើពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ច ប់ឆ្ន ាំ
២០១៣។ 

៣. ការសាងរងស់ាលាឃុាំ 
 ដសនើសុាំសាងសង់សាលាឃុាំថាី ដោយសូមដធែើដៅចាំណុចខាងដទ្កាយសាលាស្សកុវាលខវល។ សូមចប់ដផតើម
សាងសង់ពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ច ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៤. ការសាងរងប់៉ោរុតិ៍រេុភាព 
 ដសនើសុាំសាងសង់ប៉ោុសតិ៍សុែភាព១ែនង ដៅភូមិសទឹងថាី ចាំណុចទួលដទ្គោះ ដោយសាងសង់ពីថា ទ្បក់ដកបឿង 
ខែលមានបដណាោ យ៤ខម៉ោទ្តx៥ខម៉ោទ្ត។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ច ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៥. ការជីក្ម្រៈទឹក្ 
 សុាំជីកស្សោះទឹកចាំនួន១៦ស្សោះ សទ្មាប់ភូមិទាំង៥ កនុងឃុាំទ្បដមា៉ោយ ខែលមានទាំរាំ២៥ខម៉ោទ្តx៣០ខម៉ោទ្ត និង
ជដទ្ៅ៤ខម៉ោទ្ត។ សូមចប់ដផតើមឆ្ន ាំ២០១៣ បញ្ច ប់ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 
មុនដពលបោច ប់សិកាា សាលាមានកមាវធីិទ្បគល់របាយការណ៍ពីតទ្មូវការជាអាទិភាពែល់អនកែឹកនាាំគណ

បកសនដយាបាយទ្បចាំឃុាំ និងទ្កមុទ្បឹកាឃុាំ។ 
ដលាក ដស្សង ដថង  តាំណាងគណបកសទ្បជាជនកមាុជា ជាជាំទប់ទី១ បានមានទ្បសាសន៍ថា « ដលាក

មានអារមាណ៍រ ាំដភើបយា៉ោងខាេ ាំង ខែលអងគការែុមខ្រែលបានមកដបើកសិកាា សាលាដនោះដរើយ ដធែើឲ្យទ្បជាពលរែា
មានកោីសងឃមឹជាថាី និងសងឃឹមថាអែីខែលទ្បជាពលរែាសាំណូមពរ នឹងទទួលបានដជាគជ័យនាដពលខាងមុែ។ 
ដរើយរាល់ដពលទ្បជុាំបកសមោងៗ ដលាកនឹងដលើកពីចាំណុចអាទិភាពទាំងទ្បាាំខែលទ្បជាពលរែាបានដសនើ សាំរាប់
ោក់ជាខផនការណ៍ទ្បជុាំទ្បចាំខែ»។ 

 
ស្ិកាខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាា ស្ដ់នោ តដៅតុំបនោ់ចប់្ស្យាលទទួល ន៖ 
១. ការយល់ែឹងអាំពីសិទធិតួនាទី និងកាតពែកិចចរបស់មាច ស់ដឆ្ន តកនុងការខសែងយល់ពីតទ្មូវការជាអាទិ
ភាពកនុងការអភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោា ន។ 

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាច ស់ដឆ្ន តចូលរមួ ជខជកពិភាកា ដែើមបកីាំណត់តទ្មូវការអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់
របស់ែេួន។ 



៣. តទ្មូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងទ្តូវបានចងទ្កងជារបាយការណ៍ខែលអាច
ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាំដែើមបចូីលរមួតាមោនជទ្មញុការអនុវតតន៍របស់ទ្កុមទ្បឹកាឃុាំ-សង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ចូ លតទ្មូវការកនុងកមាវធីិនដយាបាយរបស់គណបកសសទ្មាប់ការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

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

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

២- កញ្ញា  មភាគ ម្រើមពម្ជ (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 ្ទូលទូំលាយ 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។ 
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