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 ថ្ថៃទី ២១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តឃ ុំអងគដកវ ប្សុ្កប្រុំង ដេតតតាដកវ 
ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង សរគមន៍ជលផល បានដរៀប

ចាំសិកាា សាលាសដមលងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តរមវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ សង្កា ត់ោច់ស្សយាល 
ខែលដធវើដ ើងដៅឃុាំអងគខកវ ស្សុកររាំង ដែតតតាខកវ កាលពីថ្ថៃទី ១៥ ខែមីនា  ឆ្ន ាំ២០១២។ មានអនកមាន
សិទធិដបាោះដឆ្ន តរបមាណ ៥០នាក់ (១៨% ជាស្រសតី) ពីរគប់ភូមិកនុងឃុាំ ខែលរមួមាន តាំណាងសរគមន៍ 
តាំណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិករកមុរបឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អងគការមូលោា ន និងរបជាពល
រែាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនោះ។ 
របជាពលរែាខែលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាោះដឆ្ន តគាំរទតរមូវការជាអាទិភាពរាំង៥ 

ដៅកនុងឃុាំ ខែលដសនើឱ្យរកមុរបឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់ដោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដែើមបោីក់បញ្ាូ លដៅកនុង កមមវធីិនដយាបាយរបស់ែលួនកនុងការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

 
តររូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នុង ឃុាំអងគកក្វ ររុក្រទាំង ខេតតតាកក្វ 

១. ការស្តត រររឡាយ 
 ដសនើសុាំសាា ររបឡាយ៣ខែសគឺ៖ ខែសទី១ចប់ពីភូមិអងគខកវ ដៅែល់ភូមិអូរតាដសក មានរបខវង៤០០០ខម៉ែរត 
ទទឹង៦ខម៉ែរត ជដរៅ១.៥ខម៉ែរត និងបាត១.៥ខម៉ែរត។ ខែសទី២ ចប់ពីភូមិដ ន្ ោះ ែល់មាត់បឹងតារបាជា      
មានរបខវង១៥០០ខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែរត ជដរៅ១.៥ខម៉ែរត និងបាត១.៥ខម៉ែរត។ ខែសទី៣ចប់ពីដែើមភូមិដសរ ី
ែួច ែល់ចុងភូមិដសរែួីច មានរបខវង៣៥០០ខម៉ែរត ទទឹង៤ខម៉ែរត ជដរៅ២ខម៉ែរត និងបាត១.៥ខម៉ែរត។ 
សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

២. ការស្តងរងរ់ណ្ឌ លរេុភាព ខពទយ ថ្ន ាំខពទយ និងរាំភារៈខពទយ 
 ដសនើសុាំសាងសង់មណឌ លសុែភាព១ែនង ដៅខកបរសាលាឃុាំអងគខកវ ខែលដធវើដៅតាមសតង់ោឃុាំនានា ដៅ
កនុងស្សុកររាំង និងមានដពទយរបចាំការ២៤ដមា៉ែង ថ្ន ាំដពទយ និងសាំភារ:ដពទយដផសងៗផង ។ សូមចប់ដផតើមពី
ឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។  

 

ទីសាន ក់ការកណាត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ  ទួលដគក រាជ្នីភនាំដពញ រពោះរាជាណាចរកកមពុជា 
Central Office :  #138,  Street.  122,  TeukLaak  I,  TuolKork,  Phnom  Penh,  CAMBODIA. 
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៣. ការខរនើរុាំខបើក្វគ្គបណ្តុ ុះបណ្តត លកផនក្ក្រកិ្រម  
 ដសនើសុាំដបើកវគគបណតុ ោះបណាា លខផនកកសិកមម   សតីអាំពីជាំនាញដធវើស្សូវពូជលអៗ  ដោយសុាំឲ្យមាន២វគគ កនុង១
ឆ្ន ាំ  ែល់របជាពលរែាឃុាំអងគខកវ។   សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 ៤. ការតភាា បប់ណ្តត ញអគ្គគរនើ 
 ដសនើសុាំតភ់ាប់បណាា ញអគគីសនីពីរបដទសដវៀតណាម ឲ្យបានមកែល់រគប់ភូមិកនុងឃុាំអងគខកវ។  សូមចប់
ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។   

៥. ការខរនើរុាំខបើក្វគ្គបណ្តុ ុះបណ្តត លកផនក្ខយនឌរ័ 
 ដសនើសុាំវគគបណតុ ោះបណាា លដយនឌ័រ ែល់របជាពលរែាកនុងឃុាំអងគខកវ ឲ្យបាន១វគគកនុង១ឆ្ន ាំ។  សូមចប់ដផតើម
ពីឆ្ន ាំ២០១២ ររូតែល់របជាពលរែាដៅកនុងឃុាំបានយល់ែឹងរគប់គន ។    
 
មុនដពលបពា្ា ប់សិកាា សាលាមានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាពែល់អនកែឹកនាាំ

គណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និងរកមុរបឹកាឃុាំ។ 
ដលាក ដៅ ទិត តាំណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា  និងជារប្នរកមុរបឹកាឃុាំ បានមានរបសាសន៍

ថ្ «ការជខជកពិភាកាពីតរមូវការជាអាទិភាពរាំ៥ចាំនុចខាងដលើ ពិតជាមានសារ:សាំខាន់ណាស់ ដរើយឃុាំ នឹង
ែិតែាំរបឹងខរបងដធវើយា៉ែងណាឲ្យឃុាំដយើងរកីចាំដរ ើន និងកាល យជាភូមិពណ៌ថ្បតង ជាភូមិខែលមានែាំណាាំស្សូវ ែ៏
ស្សស់បាំរពង ដរើយដធវើយា៉ែងណាឲ្យរបជាពលរែាដយើងមានជីវភាពធូ្ររគប់ៗគន »។   

ដលាក មូល ប៊យ  តាំណាងគណបកសសមរងសុី  និងជាជាំទប់ទី២ បានមានរបសាសន៍ថ្ « ែាុាំសូមអរគុណ 
ណាស់ខែលែុមខ្រវលបានដធវើសិកាា សាលាដនោះដ ើង ឲ្យរបជាពលរែាបានដលើករាល់តរមូវការរាំងរបាាំចាំនុច 
ដនោះ ដយើងជារកមុរបឹកាបានយកចិតតទុកោក់ែូចខែលដលាកដមឃុាំបានដលើករចួដរើយ។ ដរើយដយើងរាំងអស់ 
គន នឹងែិតែាំយកចិតតទុកោក់ ជួយជរមុញ របឹងខរបងសរការណ៏គន ដែើមបីយកមកអនុវតតន៏ភូមិឃុាំដយើង ឲ្យបាន
លអ»។  
 ដលាក អុ៊ន ធី  តាំណាងគណបកសសិទធិមនុសសរបចាំឃុាំ បានមានរបសាសន៍ថ្ «ែាុាំសូមឯកភាពគាំរទ
រាំងស្សុង និងចូលរមួតាមោន ដែើមបអីនុវតតន៍ឲ្យបាននូវតរមវូការរាំងរបាាំចាំនុចដនោះ» ។ 
 

ស្ិកាខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាា ស្់ដនោ តដៅតុំបន់ោច់ប្ស្យាលទទួល ន៖ 
១- បដងាើនការយល់ែឹងអាំពីសិទធិតួនាទី និងកាតពវកិចារបស់មាា ស់ដឆ្ន តកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ 

ភាពកនុងការអភិវឌឍដៅកនុងមូលោា ន ។ 



២- បដងាើនឱ្កាសឲ្យមាា ស់ដឆ្ន តចូលរមួកនុងការពិភាកា ដែើមបកីាំណត់តរមូវការអាទិភាពកនុងឃុាំ/សង្កា ត់
របស់ែលួន។ 

៣- តរមូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ/សង្កា ត់ោច់ស្សយាល នឹងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខែលអាចឲ្យ
របជាពលរែាង្កយចងចាំដែើមបីចូលរមួតាមោន និងជរមុញការអនុវតតរបស់រកុមរបឹកាឃុាំ/សង្កា ត់កនុងការសដរមច 
បានចាំដពា្ោះតរមូវការរាំងដនោះ ។ 

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

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

២-អនកស្សី ខេង រគុ្ន្ធា  (ជាំនួយការខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)   
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩ 

បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបស់ខុម្ហ្វ្រវល គឺជួយបប្កើតបរយិាកាសគួរជាទើបពញចិតដ និ្មានពត៌មានរគប់រាន់ ទើ១/ប ើម្បើឱ្យមាន បំ ើ រការ
ប ោះបនោ តបោយបសរ ើ និ្ យុតតធិម៌្តាម្រយៈការបញុ្ោះបញូ្ល តស ូម្តិ ប ើម្បើទទួល ននូវរកបខ័ ចាប់សម្រម្យ, ការអប់របំ ើម្បើផដល់ពត៌
មាន ល់អោកប ោះបនោ ត អំពើសិទធិ និ្សកម្មភាពចូលរមួ្សប្កតការ ៍របស់ពួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្ នូវភាពម្ិនរបរកតើ រពម្ទំ្ ផដល់នូវ
រ យការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលទូំលាយ និ្នប់ររ័ស ប ើម្បើអាចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ ំប ើ រការ ប ោះបនោ តម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្
ម្ិនរបកាន់បកសពួក ទើ២/ ប ើម្បើឱ្យមានអតថន័យម្ន ណំាក់កាលបរកាយបពលប ោះបនោ ត តាម្រយៈការអប់រ ំនិ្បវទិកាសាធារ ៈកោុ្បាល
បំ ្ជំរុញបលើកទឹកចិតដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរមួ្កោុ្កិច្ការនបយា យ និ្ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតស ូម្តិ/បញុ្ោះបញូ្លប ើម្បើឱ្យ
មានការហ្វកទរម្្់  ំប ើ រការប ោះបនោ តហ្វ លបប្កើននូវគ បនយយភាព (ការទទួលខុសរតូវ) របស់ម្្នដើជាប់បនោ ត រពម្ទំ្ ផដល់នូវរ យ
ការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្នប់ររ័ស ប ើម្បើអាចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្របកាន់បកសពួកបៅបលើការ
បំបពញកម្មវធិើនបយា យ និ្ ំប ើ រការអនុវតដន៍ការងាររបស់ម្្នដើជាប់បនោ ត។ 
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