
ទស្សនៈវិស្័យ ៖ដែើ ម្បឱ្យការដ ោះដននតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បដតយយ។ 
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   ថ្ថៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នន ត ឃទុំខទទុំប្កាុំង ប្សុ្កស្ុំដោងទង ដខតតកុំពងស់្ព ឺ
 

ដោយមានការគាំរទពីគណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង សមាគមអាដរុក បានដរៀបចាំ
សិកាា សាលាសដមលងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តរមវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ោច់ស្សយាល 
ខដលដធវើដ ើងដៅឃុាំែទុាំរកាាំង ស្សុកសាំដោងទង ដែតតកាំពង់សព ឺកាលពីថ្ថៃទី២៧ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១២។ មានអ្នក
មានសិទធិដបាោះដឆ្ន តរបមាណ ៦៣នាក់(៣១%ជាស្តសតី)  មកពីរគប់ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួមានតាំណាងសរគមន៍ 
តាំណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និងជាសមាជិករកមុរបឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អ្ងគការមូលោា ន និង
របជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនោះ។ 
របជាពលរដាខដលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត១០០% បានដបាោះដឆ្ន តគាំរទតរមូវការជាអាទិភាពទាំង ៥ 

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យរកមុរបឹកាឃុាំបចាុបបនន យកចិតតទុកោក់ដោោះស្សាយ និង/ឬគណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដដើមបីោក់បញ្ាូ លដៅកនុងកមមវធីិនដយាបាយរបស់ែលួនកនុងការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ងមងមុែ។ 

 
តម្មូវការជាអាទិភាពទាំង៥ ក្នុងឃុាំខ្ុាំម្កាាំង ម្រុក្រាំរោងទង រខតតក្ាំពងរ់ព ឺ

១. ការសាងរងផ់លូវលាំ 
 ដសនើសុាំដធវើផលូវរកាលរគួសរករមចាំនួន៦ខែស ខដលមានរបខវងសរបុ១៥,០៥០ខម៉ែរត ដោយខែសទី១ពីភូមិថនល់
ខកង ដៅភូមិសប់-ង៉ែ មានរបខវង២៥០០ខម៉ែរត ទទឹង៥ខម៉ែរត ខែសទី២ពីភូមិសប់ង៉ែ ដៅភូមិងមវ ន មានរបខវង
២៨០០ខម៉ែរត ទទឹង៥ខម៉ែរត ខែសទី៣ពីភូមិងមវ ន ដៅភូមិរចបានសុែ មានរបខវង២០៥០ខម៉ែរត ទទឹង៥ខម៉ែរត 
ខែសទី៤ពីភូមិតាសាល ដៅភូមិបាក់រតាចថមី មានរបខវង២៥០០ខម៉ែរត ទទឹង៥ខម៉ែរត  ខែសទី៥ពីភូមិសាមគីគ ដៅ
ភូមិងមវ ន មានរបខវង៤០០០ខម៉ែរត ទទឹង៥ខម៉ែរត និងខែសទី៦សថិតកនុងភូមិដបៀតសូ ដៅភូមិសាតកនទួត មាន
របខវង១២០០ខម៉ែរត ទទឹង៤ខម៉ែរត។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។  

២. ការរ្វើអតតរញ្ញា ណបណ័ណ  
 ដសនើសុាំឲ្យមានការចុោះដធវើអ្តតសញ្ញា ណបណណ័ ជូនរបជាពលរដាដៅទូទាំងឃុាំ ឲ្យបានទន់ដពលដវលា  ដររោះជិត
ដល់ដពលដបាោះដឆ្ន តដរើយ។  សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ដនោះតដៅ។ 

 

ទីសាន ក់ការកណាត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ  ទួលដគក ោជធានីភនាំដពញ រពោះោជាណាចរកកមពុជា 
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៣. ការររនើរុាំរបើក្វគ្កផសពវផាយ នងិវគ្គបណតុ ុះបណ្តត ល 
 សុាំដបើកវគគបណតុ ោះបណាត លចិញ្ា ឹមសតវចាំនួន៣វគគ អ្នកចូលរមួកនុងវគគ៥០នាក់ ដៅ៦០នាក់ ដៅកនុងឃុាំទាំង  មូ
ល។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 សុាំដបើកវគគផសពវផាយចាប់ដល់យុវជន យុវនារ ី និងរបជាពលរដាដៅកនុងឃុាំ  សតីអ្ាំពីចាប់អ្ាំដពើរឹងាកនុង
រគួសារចាំនួន៦វគគ អ្នកចូលរមួកនុងវគគៗ ពី៥០នាក់ ដៅ៦០នាក់។ សូមចប់ដផតើមពីដដើមឆ្ន ាំ២០១២ដនោះតដៅ។ 

៤. រុាំសាងរងទ់ាំនបទ់កឹ្ និងម្រុះទកឹ្ 
 សុាំសាងសង់ទាំនប់ទឹកដៅភូមិរចកបានសុែ មានរបខវង៧០០ខម៉ែរត ទទឹង៥០ខម៉ែរត ជដរៅ២,៥០ម។ សូម
ចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ ២០១២ តដៅបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 សុាំជីកស្សោះទឹកចាំនូន២ គឺដៅភូមិសដជារមានរបខវង១០០ខម៉ែរត ទទឹង៥០ខម៉ែរត និងភូមិរចកបានសុែ មាន
របខវង១០០ខម៉ែរត ទទឹង៧០ខម៉ែរត។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៥. សាលាររៀន និងរោងម្ុជុាំភមូ ិ
 សុាំសាងសង់របងសាលាអ្នុវទិាល័យអូ្គគី មានរបខវង៧០ខម៉ែរត សថិតដៅកនុងភូមិដបៀតសូ។ សូមចប់ដផតើម
ពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 សុាំសាងសង់ដោងរបជុាំភូមិ១ែនង ដៅភូមិដបៀតសូ មានបដណាត យ៧ខម៉ែរត ទទឹង៨ខម៉ែរត។ សូមចប់ដផតើមដៅ
ឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 
មុនដពលបរា ប់សិកាា សាលា មានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ ពីតរមវូការជាអាទិភាពដល់អ្នកដឹកនាាំ

គណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និងរកមុរបឹកាឃុាំ។  
ដលាក មីុ សីុម តាំណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា និងជារបធានរកមុរបឹកាឃុាំបានមានរបសាសន៍ថា«

ដលាកទទួលយកវស័ិយអាទិភាពទាំងរបាាំដនោះដៅោក់ចូលកនុងកមមវធីិអ្ភិវឌ្ឍន៍របស់ឃុាំ និងោក់កនុងកមមវធីិ 
នដយាបាយរបស់គណបកស។ ដរើយដលាកក៏សូមអ្រគុណដល់អ្ងគការែុមខ្រវលខដលដរៀបចាំឲ្យមានសិកាា សា 
លាដនោះដ ើង»។ 

ដលាក មាន ចន តាំណាងគណបកសសមរងសុី និងជាជាំទប់ទី១ បានមានរបសាសន៍ថា «ដលាកទទួល 
យក ដរើយដលើកយកតរមវូការដរចើនដៅោក់កនុងកមមវធីិគណបកស ដបើពិនិតយដឃើញថាលអ សូមដបាោះដឆ្ន តឲ្យគណ
បកសសមរងសុចុីោះ»។ 

ដលាក  ូត ភាព តាំណាងគណបកសនដោតតមរណឬទិធ និងជាជាំទប់ទី២ បានមានរបសាសន៍ថា «ដលាក
ទទួលយកដគលការណ៍អាទិភាពទាំងរបាាំចាំនុចដនោះដៅោក់កនុងដគលកាណ៍គណបកស ដរើយដបើរបជា ពលរដា
ដបាោះដឆ្ន តឲ្យដលាក ដនាោះដលាកនឹងដឹកនាាំឃុាំឲ្យមានការអ្ភិវឌ្ឍន៍»។  

 



ស្ិកាខ សាលាដនោះ មានដោលបុំណង ឱ្យមាា ស្់ដនន តដៅតុំបន់ោច់ប្ស្យាលទទួល ន៖  
១. ការយល់ដឹងអ្ាំពីសិទធិ តួនាទី និងកាតពវកិចារបស់មាា ស់ដឆ្ន ត កនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ
ភាពកនុងការអ្ភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោា ន។ 

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាា ស់ដឆ្ន តចូលរមួ ជខជកពិភាកា ដដើមបីកាំណត់តរមូវការអាទិភាពកនុងឃុាំ សង្កា ត់
របស់ែលួន។ 

៣. តរមូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ សង្កា ត់ ោច់ស្សយាល នឹងរតូវបានចងរកងជា របាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាំដដើមបីចូលរមួតាមោន ជរមញុការអ្នុវតតន៍របស់រកុមរបឹកា ឃុាំ សង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ាូ លតរមូវការកនុងកមមវធីិនដយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ សង្កា ត់ ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

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

 
1ស្ប្មាបព់័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាកទ់ុំនង ៖ 
១-ដលាក ុលង របឿត (ម្នតីខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)    
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-អ្នកស្សី រេង រគុ្ន្ធា  (ជាំនួយការខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)   
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦ 

 
បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបសខុ់ម្ហ្វ្រវល គឺជួយបប្កើតបរយិាកាសគួរជាទើបពញចិតដ និ្ មានពតម៌ានរគប់រាន ់ទើ១/ប ើម្បើឱ្យមាន បំ ើ រការប ោះបនោ តបោយបសរ ើ និ្ យុតតធិម្៌
តាម្រយៈការបញុ្ោះបញូ្ល តស ូម្ត ិប ើម្បើទទួល ននូវរកបខ័ ចាប់សម្រម្យ, ការអប់របំ ើម្បើផដលព់ត៌មាន លអ់ោកប ោះបនោ ត អំពើសិទធ ិនិ្សកម្មភាពចូលរមួ្សប្កតការ ៍
របសព់ួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្ នូវភាពម្ិនរបរកតើ រពម្ទំ្ ផដលនូ់វរ យការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្ នប់ររ័ស ប ើម្បើអាចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ ំប ើ រការ ប ោះ
បនោ តម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្ម្ិនរបកាន់បកសពួក ទើ២/ ប ើម្បើឱ្យមានអតថនយ័ម្ន ណំាកក់ាលបរកាយបពលប ោះបនោ ត តាម្រយៈការអប់រ ំ និ្ បវទិកាសាធារ ៈកោុ្បាល
បំ ្ជំរុញបលើកទកឹចតិដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរមួ្កោុ្កិចក្ារនបយា យ និ្ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតស ូម្ត/ិបញុ្ោះបញូ្លប ើម្បើឱ្យមានការហ្វកទរម្្់  ំប ើ រការប ោះ
បនោ តហ្វ លបប្កើននូវគ បនយយភាព (ការទទួលខុសរតូវ) របសម់្្នដើជាប់បនោ ត រពម្ទំ្ ផដលនូ់វរ យការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្នប់ររ័ស ប ើម្បើអាចឱ្យមាន
ការវាយតម្ម្លម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្របកានប់កសពួកបៅបលើការបំបពញកម្មវធិើនបយា យ និ្ ំប ើ រការអនុវតដន៍ការងាររបសម់្្នដើជាប់បនោ ត។ 

                                                      
1
 No 091 


