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   ថ្ថៃទី០៨ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តឃ ុំរម្យទម្ ប្សុ្ករដវៀង ដេតតប្ពោះវិហារ 
ដោយមានការគាំទ្ទពីគណៈកមាា ធិការែុមខ្រែល សរការជាមួយនឹង  សមាគមជនជាតិដដើមភាគតិច

កួយ បានដរៀបចាំសិកាា សាលាសដមេងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តទ្មវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ សង្កា ត់
ោច់ស្សយាល ខដលដធែើដ ើងដៅឃុាំរមយទម ស្សុករដវៀង  ដែតតទ្ពះវហិារ  កាលពីថ្ថៃទី០៣ កុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១២។ 
មានអ្នកមានសិទធិដបាះដឆ្ន តទ្បមាណ ៦០ នាក់ (៣០% ជាស្រសត ីនិង៦៥%ជាជនជាតិដដើមភាគតិចកួយ) ពីទ្គប់
ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួមាន តាំណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយទ្បចាំឃុាំ សមាជិកទ្កមុទ្បឹកាឃុាំ 
អាជាា ធរភូមិ អ្ងគការមូលោា ន និងទ្បជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនះ។ 
ទ្បជាពលរដាខដលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាះដឆ្ន តគាំទ្ទតទ្មូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យទ្កមុទ្បឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់ដោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដដើមបោីក់បញ្ាូ លដៅកនុង កមាវធីិនដយាបាយរបស់ែេួនកនុងការដបាះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

 
តម្រូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នុង ឃុាំររយទរ ម្រុក្រវវៀង  វេតតម្ពះវិហារ 

១. ការវរនើរុាំសាងរងផ់លូវ សាា ន និងល ូ 
 សុាំសាងសង់ផេូវថាី១ខែសជាទ្បដភទផេូវលាំទ្កាលទ្គួសទ្ករម ទ្បខវង២៥០០ខម៉ទ្ត ទទឹង៥ខម៉ទ្ត ចប់ពីខាង
លិចផេូវជាតិ កនុងភូមិទ្តពាំងទនទឹមដៅររូតដល់ភូមិថ្ទ្ពពដពល ខដលកនុងដនាះមានដទ្បើលូចាំនួន៤កខនេង 
ដោយកនុង១កខនេងៗដទ្បើលូចាំនួន៦កង់ និងសាា នឆេងកាត់អូ្រចាំនួន៣កខនេង។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ពីឆ្ន ាំ
២០១២ និងបញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 សុាំសាងសង់ផេូវថាី១ខែសជាទ្បដភទផេូវលាំទ្កាលទ្គួសទ្ករម ទ្បខវង១៥០០០ខម៉ទ្ត ទទឹង៥ខម៉ទ្ត ចប់ពីភូមិ
សាែ យដាំណាក់ររូតដល់ភូមិភនាំខដក កនុងដនាះមានដទ្បើលូចាំនួន១០កខនេង ដោយកនុង១កខនេងៗដទ្បើលូ៦កង់ 
និងសាា នចាំនួន៨កខនេង។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

២. ការវរនើរុាំវ្វើអណ្តូ ងទឹក្ និងបងគនអ់នារយ័ 
 សុាំដធែើអ្ណតូ ងសនប់ចាំនួន៣២អ្ណតូ ង កនុងដនាះសទ្មាប់ភូមិទ្តពាំងទនទឹម៧អ្ណតូ ង ភូមិទួលរដវៀង៥អ្ណតូ ង ភូមិ
សាែ យដាំណាក់ចស់៥អ្ណតូ ង ភូមិបដងាើនផល៥អ្ណតូ ង ភូមិទួលរដវៀង៥អ្ណតូ ង ភូមិអូ្រទ្បដណក៥អ្ណតូ ង។ 
សូមចប់ដផតើមដធែើដៅឆ្ន ាំ២០១២ដនះ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 

ទីសាន ក់ការកណាត ល ៖ ផទះដលែ ១៣៨ ផេូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ  ទួលដគក រាជធានីភនាំដពញ ទ្ពះរាជាណាចទ្កកមាុជា 
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 



 សុាំដធែើបងគន់អ្នាម័យចាំនួន២៤៥បងគន់ កនុងដនាះសទ្មាប់ភូមិទ្តពាំងទនទឹម៨០បងគន់ ភូមិសាែ យដាំណាក់៥០
បងគន់ ភូមិបដងាើនផល៣០បងគន់ ភូមិទួលរដវៀង៣៥បងគន់ ភូមិអូ្រទ្បដណក២៥បងគន់ និងភូមិសាែ យដាំណាក់
ចស់២៥បងគន់។ សូមចប់ដផតើមដធែើដៅឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៤។ 

៣. ការវរនើរុាំសាងរងប់ រុតិ៍រេុភាព និងម្រូវពទយ 
 សុាំសាងសង់បុ៉សតិ៍សុែភាពចាំនួន១កខនេង សថិតដៅចាំណុចកណាត លភូមិទ្តពាំងទនទឹម ខដលបុ៉សតិ៍សុែភាពដនះ
ដធែើអ្ាំពីថា ទ្បក់ដតបឿងមាន៤បនទប់ មានបដណាត យ១៥ម៉ទ្ត ទទឹង៦ខម៉ទ្ត និងដសនើសុាំទ្គូដពទយចាំនួន០៥នាក់
ខដលមានជាំនាញដូចជាដពទយឆាប២នាក់ ដពទយជមៃឺទូដៅ២នាក់ និងដពទយខភនក១នាក់។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ
២០១២ និងឲ្យបានរចួរាល់ដៅឆ្ន ាំ២០១៤។  

៤. ការវរនើរុាំសាងរងស់ាលាវរៀន ផទះម្រួសាន ក្វ់ៅ និងម្រូបវម្ងៀន   
 សុាំសាងសង់សាលាបឋមសិកាថាីចាំនួន១ែាង មាន៥បនទប់ ដធែើអ្ាំពីថាទ្បក់ដកបឿង សថិតដៅភូមិរមយទម (ថ្ទ្ព
ពដពល) និងដសនើសុាំសាងសង់ផទះសាន ក់ដៅសទ្មាប់ទ្គូបដទ្ងៀនមកពីឆ្ៃ យ ខដលមានទ្បខវង២ខម៉ទ្ត ទទឹង៦
ខម៉ទ្ត ដធែើអ្ាំពីដឈើចក់សាប ទ្បក់ដកបឿង សថិតដៅកនុងភូមិទ្តពាំងទនទឹម។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ដៅឆ្ន ាំ
២០១២ និងបញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 ដសនើសុាំទ្គបូដទ្ងៀនបឋមសិកាចាំនួន៤នាក់សទ្មាប់សាលាបឋមសិកាថាីដនះដៅភូមិរមយទម មានជាំនាញ
កទ្មិតបឋមសិកាចប់ពីនាកន ក់ទី១ដល់នាកន ក់ទី៥។ សូមឲ្យបានដពលសាលាបឋមសិកាដនះសាងសង់រចួដៅ
ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

៥. ការវរនើរុាំវរគផសពវផាយ ការរក្ាម្រពពណ្ើ  
 ទ្បជាពលរដាសថិតដៅឃុាំរមយទមបានដសនើសុាំឲ្យមានដបើកវគគផសពែផាយសតីអ្ាំពីចាប់ភូមិបាល ដយនឌ័រ អ្ាំដពើ
រិងា សុែភាពអ្នាម័យ ឲ្យបាន៦វគគទូទាំងឃុាំ ខដលមានចាំនួន៦ភូមិគឺ ភូមិទ្តពាំងទនទឹម ភូមិទួលរដវៀង 
ភូមិសាែ យដាំណាក់ថាី ភូមិបដងាើនផល ភូមិអូ្រទ្បដណក និងភូមិសាែ យដាំណាក់ចស់។ សូមចប់ដផតើមដៅឆ្ន ាំ
២០១២ និងបញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 ដសនើសុាំឲ្យទ្បជាពលរដាជនជាតិកួយជួយពទ្ងឹងនូវការខថរកាទ្បថ្ពណីទាំដនៀមទមាេ ប់ និងសុាំឲ្យសាថ ប័នខដល
ពក់ព័នធមានការគាំទ្ទដៅដលើជនជាតិដដើមភាគតិចកួយដៅទីឃុាំដនាះ។ សូមចប់ដផតើមអ្នុវតតពីឆ្ន ាំ២០១២
ដនះតដៅ។ 

 
មុនដពលបពា ប់សិកាា សាលាមានកមាវធីិទ្បគល់របាយការណ៍ពីតទ្មូវការជាអាទិភាពដល់អ្នកដឹកនាាំគណ

បកសនដយាបាយទ្បចាំឃុាំ និងទ្កមុទ្បឹកាឃុាំ។ 
ដលាក លន់ ជា ជាទ្បធានទ្កមុទ្បឹកាឃុាំ មកពីគណបកសទ្បជាជនកមាុជា បានមានទ្បសាសន៍នាក «តទ្មូវ

ការអាទិភាពទាំងទ្បាាំ ដលាកមានការចប់អារមាណ៍ ដរើយនឹងអ្នុវតតដៅដពលខាងមុែ និងសូមឲ្យទ្បជាពលរដា
ដចះជួយសរការដដើមបីសដទ្មចដៅដលើតទ្មូវការទាំង៥ដនះ។ ពិដសសតទ្មូវការអាទិភាពទាំងទ្បាាំដនះទ្បជាពល 
រដាដលាកកាំពុងខតទ្តូវការជាចាំបាច់ដៅតាមភូមិទាំង៦ដនះ»។ 



ដលាក នឹង ទវ ជាជាំទប់ទ្បធានភូមិ មកពីគណបកសសមរងសុ ី បានមានទ្បសាសន៍នាក «ដលាកសូមគាំទ្ទ
ចាំដពះអាទិភាពទាំងទ្បាាំចាំណុចដនះ ដដើមបីអ្ភិវឌឍន៏កនុងភូមិឃុាំទាំងមូល ដលាកនឹងោក់បញ្ាូ នដៅកនុងដគល
នដយាបាយរបស់គណបកសដៅដពលដបាះដឆ្ន តនាឆ្ន ាំ២០១២ខាងមុែដនះ»។ 

ដលាក ដចង ជីម ជាទ្បធានភូមិ មកពីគណបកសរែ៊ុនសិុនបិុចបានមានទ្បសាសន៍នាក«ដលាកមានចាំណាប់
អារមាណ៍យ៉ាងខាេ ាំងចាំដពះតទ្មូវការអាទិភាពទាំងទ្បាាំចាំណុចដនះ ដរើយដលាកនឹងបញ្ាូ នកមាវធីិដនះោក់ដៅកនុង 
ដគលនដយាបាយរបស់គណបកសដៅដពលដបាះដឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១២ដនះ ដរើយសូមគាំទ្ទទាំងស្សងុ»។ 

ស្ិកាខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាា ស្ដ់នោ តដៅតុំបនោ់ចប់្ស្យាលទទួល ន៖ 
១. ការយល់ដឹងអ្ាំពីសិទធិតួនាទី និងកាតពែកិចារបស់មាា ស់ដឆ្ន តកនុងការខសែងយល់ពីតទ្មូវការជាអាទិ
ភាពកនុងការអ្ភិវឌឍន៍នូវមូលោា ន។ 

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាា ស់ដឆ្ន តចូលរមួ ជខជកពិភាកា ដដើមបកីាំណត់តទ្មូវការអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់
របស់ែេួន។ 

៣. តទ្មូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងទ្តូវបានចងទ្កងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាំដដើមបចូីលរមួតាមោនជទ្មញុការអ្នុវតតន៍របស់ទ្កុមទ្បឹកាឃុាំ-សង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ាូ លតទ្មូវការកនុងកមាវធីិនដយាបាយរបស់គណបកសសទ្មាប់ការដបាះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

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

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

២-កញ្ញា  វភារ ម្រើវពម្រ (ជាំនួយការខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)   
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០៨៩ ៨១៨ ១៧៦ 

បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបសខុ់ម្ហ្វ្រវល គឺជួយបប្កើតបរយិាកាសគួរជាទើបពញចិតដ និ្មានពត៌មានរគប់រាន់ ទើ១/ប ើម្បើឱ្យមាន បំ ើ រការប ោះបនោ តបោយបសរ ើ 
និ្ យុតតធិម្ត៌ាម្រយៈការបញុ្ោះបញូ្ល តស ូម្តិ ប ើម្បើទទួល ននូវរកបខ័ ចាប់សម្រម្យ, ការអប់របំ ើម្បើផដលព់ត៌មាន លអ់ោកប ោះបនោ ត អំពើសិទធ ិ និ្ សកម្មភាពចូលរមួ្
សប្កតការ ៍របសព់ួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្ នូវភាពម្ិនរបរកតើ រពម្ទំ្ ផដលនូ់វរ យការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្ នប់ររ័ស ប ើម្បើអាចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ
 ំប ើ រការ ប ោះបនោ តម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្ម្ិនរបកានប់កសពួក ទើ២/ ប ើម្បើឱ្យមានអតថនយ័ម្ន ណំាកក់ាលបរកាយបពលប ោះបនោ ត តាម្រយៈការអប់រ ំនិ្បវទិកាសាធារ
 ៈកោុ្បាលបំ ្ជំរុញបលើកទឹកចិតដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរមួ្កោុ្កិចក្ារនបយា យ និ្ ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតស ូម្ត/ិបញុ្ោះបញូ្លប ើម្បើឱ្យមានការហ្វកទរម្្ ់
 ំប ើ រការប ោះបនោ តហ្វ លបប្កើននូវគ បនយយភាព (ការទទួលខុសរតូវ) របសម់្្នដើជាប់បនោ ត រពម្ទំ្ ផដលនូ់វរ យការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្ នប់ររ័ស 
ប ើម្បើអាចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្យួហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្ របកានប់កសពួកបៅបលើការបំបពញកម្មវធិើនបយា យ និ្ ំប ើ រការអនុវតដន៍ការងាររបសម់្្នដើជាប់បនោ ត។ 
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