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   ថ្ថៃទី១៣  ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តដៅឃ ុំទឹកវិល ប្សុ្កសាា ង ដេតតកណ្តត ល 
ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង សមាគមអាដរុក បានដរៀបចាំ

សិកាា សាលាសដមលងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តរមវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ោច់ស្សយាល 
ខដលដធវើដ ើងដៅឃុាំទឹកវលិ ស្សុកសាា ង ដែតតកណ្តត ល កាលពីថ្ថៃទី០៦ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១២។ មានអ្នកមាន
សិទធិដបាោះដឆ្ន តរបមាណ ៥៧នាក់ (១៨%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 ក្នុងឃុាំទកឹ្វិល ម្រុក្ស្អា ង ខេតតក្ណ្តត ល 

១. ការជរួជលុផ្លូវលាំ 
 ដសនើសុាំជួសជុលផលូវលាំចាំនួន៨ខែស  រកាលរគួសរករម ដោយខែសទី១ ពីចាំណុចផលូវជាតិដលែ២១ដប តាមផលូវ
ភូមិខរពកថមី ចុោះដៅដល់ទាំនប់សាលាមលិច  មានរបខវងសរបុ៤០០០ខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែរត។ ខែសទី២ សថិតដៅ
ចាំណុចផលូវកាត់ទទឹង មានរបខវងសរបុ៣៥០ខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែរត ។ ខែសទី៣ ចប់ពីផលូវជាតិដលែ២១ដប ឆលង
កាត់ភូមិខរពកថមី ដៅដល់ទាំនប់អាងទឹកខរពករាំង មានរបខវងសរបុ៤០០០ខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែរត។ ខែសទី៤ 
ចប់ពីផលូវជាតិដលែ២១ដប ដៅទល់ចុងខរពក សថិតដៅកនុងភូមិខរពកតាបឹុម មានរបខវងសរបុ២០០០ខម៉ែរត 
ទទឹង៦ខម៉ែរត។ ខែសទី៥ សថិតដៅដរកាយភូមិអុ្ងបា៉ែង គឺចប់ពីខរពកអុ្ងបា៉ែង ដៅដល់សាលាឃុាំទឹកវលិ 
មានរបខវងសរបុ១៨០០ខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែរត។ ខែសទី៦ ចប់ពីផលូវជាតិដលែ២១ដប ឆលងកាត់ភូមិវតតកណ្តត ល 
ដៅទល់នឹងទាំនប់អ្ង្កគ ដី កនុងភូមិវតតកណ្តត ល មានរបខវងសរបុ៧០០ខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែរត។ ខែសទី៧ ចប់ពី
ផលូវជាតិដលែ២១ដប ចុោះដៅទល់នឹងរបឡាយទី១ សថិតដៅកនុងភូមិវតតកណ្តត ល មានរបខវងសរបុ២០០០
ខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែរត។ ខែសទី៨ ចប់ពីផលូវទាំនប់ដមមា៉ែយ ដៅទល់នឹងដរកាយភូមិខរពកតាបឹុម មានរបខវង

 

ទីសាន ក់ការកណ្តត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលាក់ ១ ែណឌ  ទួលដគក រជធានីភនាំដពញ រពោះរជាណ្តចរកកមពុជា 
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សរបុ៥០០ខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែរត។ សូមចប់ដផតើមការជួសជុលដៅខែមិនាឆ្ន ាំ២០១២ និងឲ្យបានរចួរល់ដៅ
ខែកកាោ ឆ្ន ាំ២០១២ដនោះ។  

 ដសនើសុាំជួសជុលផលូវលាំកនុងភូមិខរពកអុ្ងបា៉ែង ចាំនួន២ខែស ៖ 
 ខែសទី១ ចប់ពីផលូវជាតិដលែ២១ដប ដៅទល់នឹងដីខស្សរបាាំង កនុងភូមិចុងខរពក ខដលមានរបខវងសរបុ
ចាំនួន២០០០ខម៉ែរត ។ 

 ខែសទី២ គឺចប់ពីចាំណុចផារកាលចុងដកាោះ ចុោះដៅទល់ទាំនប់ខស្សរបាាំង កនុងភូមិចុងខរពក មានរបខវង
សរបុ១៥០០ខម៉ែរត។ សូមចប់ដផតើមការជួសជុលដៅដដើមខែដមសាឆ្ន ាំ២០១២ និងឲ្យបានរចួរល់ដៅ
ចុងខែកកាោ ឆ្ន ាំ២០១២ដនោះ។ 

២. ការផ្សព្វផ្ាយច្បាបដ់លស់្រ្ត ី
 ដសនើសុាំឲ្យភាគីខដលពាក់ព័នាទាំងអ្ស់ មានវធិានការណ៍ជួយលុបបាំបាត់ការដរបើអ្ាំដពើរឹងា និងការបាំបិទ 
សិទធិដសរភីាពដៅដលើស្រសតី និងផសពវផាយចាប់ខដលទក់ទងដូចជា៖ ការដលើកកមពស់សិទធិស្រសតី អ្ាំដពើរឹងា 
ការដរ ើសដអ្ើង និងការជួញដូរ ដៅដល់របជាពលរដាដៅទូទាំងកនុងឃុាំទឹកវលិ ដោយកនុង១ឆ្ន ាំដធវើការ
ផសពវផាយឲ្យបាន៨វគគ ដរើយកនុង១វគគៗមានអ្នកចូលរមួជាស្រសតីពី៥០ដៅ៦០នាក់ ដដើមបផីតល់ឱ្កាស និង
ដលើកទឹកចិតតដល់ស្រសតីបានចូលរមួយល់ដឹងកាន់ខតដរចើន ដដើមបីអាចឲ្យពួកគត់ជួយែលួនឯងផ្ទទ ល់ និងអ្នក
ដថ្ទបានដៅដពលខដលមានអ្ាំដពើរឹងា ឬការជួញដូរដកើតមានដ ើង។ សូមចប់ដផតើមអ្នុវតតពីចុងខែកុមភៈ 
ឆ្ន ាំ២០១២ដនោះដៅ និងដធវើដ ើងវញិជាដរៀងរល់ឆ្ន ាំ ររូតដល់ការចូលរមួរបស់ស្រសតីកនុងការបដរមើការង្ករជា
របដយាជន៍សាធារណៈមានការដកើនដ ើង។ 

៣. បញ្ហា ្ន្តិ្ខុ 
 ដសនើសុាំជាសមាភ រៈដរបើរបាស់ដូចជា សដមលៀកបាំពាក់ ដាំបងឆក់ និងអាយកូម ដល់របជាការពារឲ្យបានរគប់
ភូមិទូទាំងឃុាំទឹកវលិ ដដើមបីពរងឹងសមតថភាពដល់របជាការពារ កនុងការជួយលុបបាំបាត់អ្ាំដពើដចរកមមរគប់
របដភទ។ សូមឲ្យបានដៅដដើមខែមិនា ឆ្ន ាំ២០១២ដនោះ ។ 

៤. ការស្តត រប្បឡាយទឹកៈ 
 ដសនើសុាំសាត ររបឡាយចាំនួន២ខែស ខដលរបឡាយទឹកទី១ពីខាងលិចចុងខរពកកនុងភូមិខរពកថមី ដៅទល់នឹង
របឡាយសាមគគី កនុងភូមិខរពកថមី មានរបខវងសរបុចាំនួន៥០០ខម៉ែរត។ របឡាយទឹកទី២ ចប់ពីរបឡាយ
សាមគគីកនុងភូមិខរពកថមី ដៅទល់នឹងភូមិខរពកតាបឹុម មានរបខវងសរបុចាំនួន១៥០០ខម៉ែរត ដដើមបីយកទឹក
ដស្សាចស្សពស្សូវរបាាំង ។ សូមចប់ដផតើមសាត រពីខែដមសា ឆ្ន ាំ២០១២ និងឲ្យរចួរល់ដៅចុងខែមិថុនា ឆ្ន ាំ
២០១២ដនោះ។ 

៥. ការលបុបាំបាតក់ារខម្រើម្ារឧ់បក្រណខ៍េស្អទេរុចាប ់



 ដសនើសុាំឲ្យលុបបាំបាត់រល់ការដរបើរបាស់កបករណ៍ដនសាទខដលចាប់មឃមតត់ ដៅទូទាំងឃុាំទឹកវលិឲ្យ
បានជាោច់ខាត ។ សូមចប់ដផតើមអ្នុវតតន៍ចប់ពីចុងខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១២ដនោះររូតតដៅ។ 
មុនដពលបពាា ប់សិកាា សាលាមានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាពដល់អ្នកដឹកនាាំ

គណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និងរកមុរបឹកាឃុាំ។ 
ដលាកស្សី ជឺ ស្សី   តាំណ្តងគណបកសរបជាជនកមពុជា ជារបធានរកុមរបឹកាឃុាំ បានមានរបសាសន៍ថា «

ប្រសិនបរើការប ោះបនោ តបៅអាណតតិបប្កាយបនោះ ខាងបយើងខ្ញុំអាចជារ់ជាប្រុមប្រឹរាឃុំញុំប នតបខោះ ខ្ញុំនឹង
ព្យាយាមជប្មុញឲ្យមានការដារ់ចូលបៅរោញងផែនការររស់ការងារបយើងរផនែមប នត ប ើមបអីនញវតតន៍បៅអាណតតិ
បប្កាយៗប នត »។  

ដលាក ឃី លាងម៉ែុង តាំណ្តងគណបកសសមរងសុ ី និងជាជាំទប់ទី២ របចាំឃុាំទឹកវលិ បានមានរបសាសន៏
ថា «ែាុាំសូមដធវើការឯកភាព និងគាំរទចាំដពាោះចាំណុចទាំង៥ ខដលបងបាូនបានដលើកដ ើង របសិនដបើដៅអាណតតិ
ដរកាយ ដទោះបីជាជាប់ឬមិនជាប់ដឆ្ន តក៏ដោយ ក៏ខាងែាុាំនឹងជួយពាយាមជរមញុឲ្យអ្នកខដលជាប់ដរកាយឲ្យដគ
អ្នុវតតន៍ការង្ករខដលទក់ទងនឹងតរមូវការរបស់បងបាូនខដលបានដលើកដ ើងដនោះខដរ»។ 

ស្ិកាខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាា ស្ដ់នោ តដៅតុំបនោ់ចប់្ស្យាលទទួល 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 សាលាដនោះក៏បានទទួលការកបតថមភមូលនិធិពីសរភាពអឺ្របុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA  
និង  Forum Syd 

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

២-កញ្ញា  ខភាគ ម្រើខពម្ជ (ជាំនួយការខផនកបណ្តត ញ និងដវទិកា) ទូរស័ពទដលែ ៖ ០៨៩ ៨១៨ ១៧៦  
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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។ 


