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   ថ្ថៃទី២៧  ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីររកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្លងមាា ស្ដ់នោ តដៅឃ ុំថមគរ រសុ្កលាវ ឯម្ ដេតតកណ្តត ល 
ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង សមាគមអាដរុក បានដរៀបចាំ

សិកាា សាលាសដមលងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តរមវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ោច់ស្សយាល 
ខដលដធវើដ ើងដៅឃុាំថមគរ ស្សុកលាវ ឯម ដែតតកណ្តត ល កាលពីថ្ថៃទី២០ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១២។ មានអ្នកមាន
សិទធិដបាោះដឆ្ន តរបមាណ ៦៧នាក់ (២១%ជាស្រសតី) ពីរគប់ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួមាន តាំណ្តងសរគមន៍ 
តាំណ្តងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិករកមុរបឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អ្ងគការមូលោា ន និងរបជាពល
រដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនោះ។ 

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

តម្រូវការជាអាទិភាពទាំង ៥ ក្នុងឃុាំថ្មគរ ម្រុក្ល្វា ឯរ ខេតតក្ណ្តត ល 
១. ការខ្ាើ និងជរួជលុផលូវ 
 ដសនើសុាំជួសជុលផលូវ១ខែសរកាលដៅស ូ កនុងឃុាំថមគរ ចប់ពីរពាំរបទល់ឃុាំដកាោះរៈ ដៅទល់នឹងរពាំរបទល់ឃុាំទឹក

ឃ្ល ាំង ស្សុកលាវ ឯម ខដលមានរបខវងសរបុ៤៥០០ខម៉ែរត ទទឹង៨ខម៉ែរត។ សូមចប់ដផតើមដធវើពីខែមីនា ឆ្ន ាំ
២០១២ និងឲ្យរចួជាសាា ពរដៅចុងឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 ដសនើសុាំដធវើផលូវលាំថមី១ខែស រកាលរគួសរករម ដៅចាំណុចខរពក៣ កនុងភូមិថមគរដៅទល់នឹងខរពកផលូវរតីកនុងភូមិ
ផលូវរតី ខដលមានរបខវង៤០៥០ខម៉ែរត ទទឹង៥ខម៉ែរត ខតសូមលុបរបព័នធរបឡាយចស់ដចល ដររោះកុាំឲ្យ
មានការប៉ែោះរល់ដល់លាំដៅឋានរបជាជន។ សូមចប់ដផតើមដធវើពីដដើមខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១២ និងឲ្យរចួជាសាា ពរ
ដៅដដើមឆ្ន ាំ២០១៤។ 

២. ការជកី្អណ្តូ ង 
 ដសនើសុាំជីកអ្ណតូ ងសនប់ចាំនួន៦ោក់ដៅទូទាំងឃុាំ ដោយដធវើោក់ដៅកនុងភូមិថមគរចាំនួន៣កខនលង  និងភូមិផលូវ

រតីចាំនួន៣កខនលង សរមាប់ឲ្យរបជាពលរដាអាចយកទឹកដធវើខស្សរបាាំងបាន។ សូមចប់ដផតើមដធវើពីដដើមខែកុមភៈ 
ឆ្ន ាំ២០១២ និងឲ្យបានរចួជាសាា ពរដៅដដើមខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១២។ 

 

ទីសាន ក់ការកណ្តត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ  ទួលដគក រាជធានីភនាំដពញ រពោះរាជាណ្តចរកកមពុជា 
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 



 ដសនើសុាំជីកជាអ្ណតូ ងទឹកតាមសតង់ោ សរមាប់ទូទាំងឃុាំថមគរ ដោយោក់ដៅតាមចាំការរបស់របជាពលរដា 
ខដល១អ្ណតូ ងអាចដរបើរបាស់បាន១០រគួសារ សរមាប់ឲ្យរបជាពលរដាអាចយកទឹកដៅដស្សាចដាំណ្តាំ។ 
សូមចប់ដផតើមដធវើពីចុងខែមករា ឆ្ន ាំ២០១២ដនោះ និងឲ្យរចួជាសាា ពរដៅចុងឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៣. ការស្តត រម្រឡាយទកឹ្ 
 ដសនើសុាំសាត ររបឡាយទឹក១ខែស ចប់ពីចាំណុចបឹងកក់ចូលខរពកកាលរបព័នធ សាិតដៅកនុងភូមិថមគរ មាន

របខវងសរបុ១៧០០ខម៉ែរត។ សូមចប់ដផតើមដធវើពីដដើមខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១២ និងឲ្យរចួជាសាា ពរដៅខែមិថុនា 
ឆ្ន ាំ២០១២។  

 ដសនើសុាំសាត ររបឡាយទឹកជុាំវញិបឹងដរកាយ សាិតដៅចាំណុចភូមិផលូវរតី និងភូមិថមគរ ខដលមានរបខវង៤០០០
ខម៉ែរត។ សូមចប់ដផតើមដធវើពីចុងខែកុមភោះ ឆ្ន ាំ២០១២ និងឲ្យរចួជាសាា ពរដៅចុងឆ្ន ាំ២០១២។ 

 ដសនើសុាំសាត ររបឡាយទឹក១ខែស ពីចាំណុចរបឡាយបឹងកក់ ដល់ខរពកទទឹងថ្ថៃ សាិតកនុងភូមិថមគរ មានរបខវង
សរបុ២០០០ខម៉ែរត។ សូមចប់ដផតើមដធវើពីដដើមខែកុមភោះ និងឲ្យរចួជាសាា ពរដៅចុងខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១២ដនោះ។ 

៤. ការផសពាផាយចាបដ់លស់្ររតើ 
 ដសនើសុាំឲ្យភាគីខដលរក់ព័នធទាំងអ្ស់មានវធិានការជួយលុបបាំបាត់ការដរបើអ្ាំដពើរិងា ការបិទសិទាិ-ដសរ ី

ភាពដៅដលើស្រសតី និងផសពវផាយចាប់ដផសងៗដទៀតខដលទក់ទងដល់ការដលើកកមពស់សិទាិ ដសរភីាពដល់
ស្រសតី  យា៉ែងតិចកនុង១ឆ្ន ាំឲ្យបាន១០វគគ ដោយកាំណត់អ្នកចូលរមួជាស្រសតីពី៤០ដៅ៥០នាក់កនុង១វគគ ដដើមបីអាច
ផតល់ឱ្កាសដល់ស្រសតីកនុងការចូលរមួកនុងការង្ករបដរមើដល់របដយាជន៍ជាសាធារណៈកនុងឃុាំថមគរ។ សូមចប់
ដផតើមអ្នុវតតន៍ពីចុងខែមករា ឆ្ន ាំ២០១២ដនោះតដៅ ដរើយដធវើដ ើងជាដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ររូតដល់ការដរ ើសដអ្ើងស្រសតី 
រតូវបានលុបបាំបាត់ទាំងស្សុង។  

៥. ការលបុបាំបាតក់ារខម្រើម្ារឧ់បក្រណ្ខ៍នស្តទេរុចាប ់
 ដសនើសុាំឲ្យលុបបាំបាត់រាល់ការដរបើរបាស់ឧបករណ៍ដនសាទដផសងៗ ខដលរតូវបានចាប់ហាមឃ្ត់ដៅទូ

ទាំងឃុាំថមគរ ឲ្យបានជាោច់ខាត។ សូមចប់ដផតើមអ្នុវតតន៍ពីចុងខែមករា ឆ្ន ាំ២០១២ដនោះដៅ។ 
មុនដពលបរា ប់សិកាា សាលាមានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាពដល់អ្នកដឹកនាាំ

គណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និងរកមុរបឹកាឃុាំ។ 
ដលាក ទិត សុែ   តាំណ្តងគណបកសរបជាជនកមពុជា ជារបធានរកមុរបឹកាឃុាំ បានមានរបសាសន៍ថា «

រាល់សាំណូមពររបស់បងបអូន គឺខាងរកមុរបឹកាដយើងែាុាំនឹងទទួលយកដដើមបរីបជុាំរកមុរបឹកាឃុាំ និងពិភាកាខថម
ដទៀត ដដើមបពិីនិតយពិចរណ្តដលើគដរមាងអាទិភាពខដលបងបអូនបានដលើកដ ើងឲ្យស្សបដៅតាមសាំណូមពររបស់
បងបអូន »។  

ដលាក សាំ ថ្ផ តាំណ្តងគណបកសសមរងសុី និងជាជាំទប់ទី២ របចាំឃុាំថមគរ បានមានរបសាសន៍ថា «ែាុាំសូម
ដធវើការគាំរទនូវការសាំណូមពរខដលជាតាំរវូការជាអាទិភាពទាំងអ្ស់ ខដលបងបអូនបានដលើកដ ើងដៅកនុងសិកាា



សាលាថ្ថៃដនោះ ដររោះែាុាំសដងាតដឃើញថា វាពិតជាតរមវូចាំបាច់ខាល ាំងណ្តស់របស់បងបអូន កនុងការរបកបរបរ
សរមាប់ចិញ្ា ឹមជីវតិ »។ 

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

ភាពកនុងការអ្ភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោា 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 សាលាដនោះក៏បានទទួលការឧបតាមភមូលនិធិពីសរភាពអឺ្របុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA  
និង  Forum Syd 

1ស្រមាបព់័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាកទ់ុំនង៖ 
១-ដលាក រលង ខបឿត (ម្នតីខផនកបណ្តត ញ និងដវទិកា)    
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-កញ្ញា  ខភាគ ម្រើខពម្ជ (ជាំនួយការខផនកបណ្តត 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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