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   ថ្ថៃទី១៨ ខែមមសា ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តដៅឃ ុំសាា យចចិប ប្សុ្កបដស្ែឋ ដេតតកុំពងស់្ព ឺ
មោយមានការគាំរទពី គណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង សមាគមអាដរុក  បានមរៀបចាំ

សិកាា សាលាសមមលងមាា ស់មឆ្ន តមួយសតីពី ការកាំណត់តរមវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ោច់ស្សយាល 
ខដលមធវើម ើងមៅឃុាំសាវ យចចិប ស្សុកបរមសដឋ មែតតកាំពង់សព ឺកាលពីថ្ថៃទី២២ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១២។ មានអ្នក
មានសិទធិមបាោះមឆ្ន តរបមាណ ៨២នាក់ (៦៥%ជាស្រសតី) ពីរគប់ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួមាន តាំណាងសរគមន៍ 
តាំណាងគណបកសនមយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិករកមុរបឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អ្ងគការមូលោឋ ន និងរបជាពល
រដឋមៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាមៅកនុងសិកាា សាលាមនោះ។ 
របជាពលរដឋខដលចូលរមួសិកាា សាលាមសទើរខត ១០០% បានមបាោះមឆ្ន តគាំរទតរមូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 

មៅកនុងឃុាំ ខដលមសនើឱ្យរកមុរបឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់មោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនមយាបាយ
ទទួលយកមដើមបោីក់បញ្ាូ លមៅកនុងកមមវធីិនមយាបាយរបស់ែលួនកនុងការមបាោះមឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

តម្រូវការជាអាទិភាពទាំង៥ ក្នុងឃុាំស្វា យចចបិ ម្រកុ្បរសរដ្ឋ សេតតក្ាំពងរ់ព ឺ
១. ការស្វងរងផ់លវូ 
 សុាំផលូវរកាលរគួសរករមចាំនួន៦ខែស មោយខែសទី១ មានរបខវង៥០០ខម៉ែរត ទទឹង៥ខម៉ែរត ពីភូមិអ្ណតូ ងលាវ
ដល់ភូមិរតពាំងែទុាំ។ ខែសទី២ មានរបខវង១៥០០ខម៉ែរត ទទឹង៥ខម៉ែរត ពីភូមិចចិបពីផលូវធាំខាងមជើង មៅខាង
តបូងទល់ភូមិថ្រជ។ ខែសទី៣មានរបខវង៤០០ខម៉ែរត  ទទឹង៥ខម៉ែរត មៅកនុងភូមិមចក។ ខែសទី៤មានរបខវង 
១២០០ខម៉ែរត ទទឹង៣ខម៉ែរតមៅកនុងភូមិចរយ។  ខែសទី៥របខវង១០០០ខម៉ែរត  ទទឹង៥ខម៉ែរត  មៅកនុងភូមិ      
ពរង។ ខែសទី៦មានរបខវង១៣៥០ខម៉ែរត ទទឹង៥ខម៉ែរត ពីភូមិចចិប ដល់ភូមិថ្រជ។ សូមចប់មផតើមពីឆ្ន ាំ
២០១២ និងឲ្យមរើយមៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 សុាំផលូវ១ខែសកនុងភូមិរតពាំងធលក មានរបខវង៦០០ខម៉ែរត និងទទឹង៤ខម៉ែរត។ សូមចប់មផតើមមធវើពីឆ្ន ាំ២០១២ 
និងបញ្ា ប់មដើមឆ្ន ាំ២០១៤ ។ 
 

២. ការសរនើរុាំវគ្គបណតុ ុះបណ្តត ល 
 សុាំមបើកវគគបណតុ ោះបណាត លពីរមបៀបមធវើជីអីុ្អឹ្ម ចាំនួន១០វគគ ឲ្យបានទូទាំងឃុាំសាវ យចចិប។ សូមចប់មផតើមពី
មដើម ឆ្ន ាំ២០១២ ដល់ចុងឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 

ទីសាន ក់ការកណាត ល ៖ ផទោះមលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ  ទួលមគក រាជធានីភនាំមពញ រពោះរាជាណាចរកកមពុជា 
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 



 សុាំមបើកវគគបណតុ ោះបណាត លពីរមបៀបចិញ្ា ឹមសតវចាំនួន១០វគគ កនុងឃុាំសាវ យចចិបទាំងមូល។ សូមចប់មផតើមពី
ឆ្ន ាំ ២០១២ ដល់ចុងឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 សុាំមបើកវគគផសពវផាយអ្ាំពីចាប់អ្ាំមពើរិងាកនុងរគួសារ  និងចាប់ភូមិបាល ឲ្យបានចាំនួន៨វគគ ទូទាំងឃុាំ
សាវ យចចិប។ សូមចប់មផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៣។  

៣. ការសរនើរុាំម្រុះទឹក្ អណតូ ង ល ូការស្វត រម្រុះ និងម្ុឡាយ 
 សុាំស្សោះទឹក១កខនលង មានរបខវង១០០ខម៉ែរត  ទទឹង៥០ខម៉ែរត ជមរៅ៥ខម៉ែរត មៅកនុងភូមិសតកុ។ សូមចប់  
មផតើមពីឆ្ន ាំមដើមឆ្ន ាំ២០១២  និងបញ្ា ប់ចុងឆ្ន ាំ២០១៤។  

 សុាំសាត រស្សោះទឹក១កខនលង ខដលមានបមណាត យរបខវង១០០ខម៉ែរត ទទឹង៥០ខម៉ែរត និងជមរៅ៥ខម៉ែរត មៅកនុង
ភូមិរតយឹងមទ។ សូមចប់ពីមដើមឆ្ន ាំ២០១២  និងបញ្ា ប់ចុងឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 សុាំអ្ណតូ ងទឹកចាំនួន១៥អ្ណតូ ង សរមាប់ទូទាំងឃុាំសាវ យចចិប។ សូមចប់មផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ចុង
ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 សុាំសាត ររបឡាយ១កខនលង មានរបខវង១៥០០ខម៉ែរត ទទឹង៣ខម៉ែរត ជមរៅ២ខម៉ែរត ពីភូមិឬសសីយុល ដល់
ខរពកមុែបួន  និងសុាំសាត រអាងទឹក១កខនលង មានបមណាត យ១០០ខម៉ែរត និងទទឹង៥០ខម៉ែរត មៅកនុងភូមិ      
ចចិប។ សូមចប់ពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 សុាំលូចាំនួន១៥កង់ ខដលលូនីមួយៗមានមុែកាត់១ខម៉ែរត សរមាប់រ ាំមោោះទឹកលិចមៅកនុងភូមិចរយ។ សូម
ចប់ពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៤. ការសរនើរុាំពសនលឿនការស្ាើអតតរញ្ញា ណបណ័ណ  
 សុាំពមនលឿនការមធវើអ្តតសញ្ញា ណប័ណណជូនរបជាពលរដឋខដលរគប់អាយុ កនុងឃុាំសាវ យចចិបទាំងមូល។ សូម
ចប់ពីមដើមឆ្ន ាំ២០១២ និងឲ្យបានរគប់គន មៅឆ្ន ាំ២០១៤។  

៥. ការស្វងរងប់ងគនអ់នារយ័ 
 សុាំសាងសង់បងគន់អ្នាម័យចាំនួន៣០បងគន់ សរមាប់ទូទាំងឃុាំសាវ យចចិប។ សូមចប់ពីឆ្ន ាំ២០១២ និង
បញ្ា ប់មដើមឆ្ន ាំ២០១៣។ 
មុនមពលបពា ប់សិកាា សាលាមានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាពដល់អ្នកដឹកនាាំ

គណបកសនមយាបាយរបចាំឃុាំ និងរកមុរបឹកាឃុាំ។ 
មលាក ជ័យ ឈុាំ  តាំណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា និងជាសមាជិករកុមរបឹកាឃុាំបានមាន

របសាសន៍ថា «ែាុ ាំមបតជាា ចិតតគាំរទចាំមពោះតរមូវការទាំងរបាាំមនោះ មរពោះវាមានភាពសមរមយខដរ ខតក៏តរមូវ
ឲ្យរបជាពលរដឋចូលរមួទាំងអ្ស់គន មដើមបីឲ្យសមរមចបានតរមូវការទាំងអ្ស់មនោះ»។ 



មលាក ឃួន សុែន  តាំណាងគណបកសសមរងសុ ីនិងជាជាំទប់ទី១  បានមានរបសាសន៍ថា «ែាុាំមបតជាា ចិតត
គាំរទតរមូវការជាអាទិភាពទាំងរបាាំរបស់របជាពលរដឋខដលបានរកមឃើញ និងោក់មៅកនុងការអ្ភិវឌ្ឍន៍
ឃុាំ និងោក់កនុងកមមវធីិនមយាបាយកនុងការមបាោះមឆ្ន តនាមពលខាងមុែ»។ 

 
ស្ិកាខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាា ស្ដ់នោ តដៅតុំបនោ់ចប់្ស្យាលទទួល ន៖ 
១. ការយល់ដឹងអ្ាំពីសិទធិតួនាទី និងកាតពវកិចារបស់មាា ស់មឆ្ន តកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ
ភាពកនុងការអ្ភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោឋ ន។ 

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាា ស់មឆ្ន តចូលរមួ ជខជកពិភាកា មដើមបកីាំណត់តរមូវការអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់
របស់ែលួន។ 

៣. តរមូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាំមដើមបចូីលរមួតាមោនជរមញុការអ្នុវតតន៍របស់រកុមរបឹកាឃុាំ-សង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ាូ លតរមូវការកនុងកមមវធីិនមយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ការមបាោះមឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

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

1ស្ប្មាបព់័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាកទ់ុំនង៖ 
១-មលាក ុលង សបឿត (ម្នតីខផនកបណាត ញ និងមវទិកា)    
ទូរស័ពទមលែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-អ្នកស្សី សេង រគុ្នាា  (ជាំនួយការខផនកបណាត ញ និងមវទិកា)   
ទូរស័ពទមលែ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩  
 
បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបសខុ់ម្ហ្វ្រវល គឺជយួបប ក្ើតបរយិាកាសគរួជាទើបពញចិតដ និ្មានពត៌មានរគបរ់ាន ់ ទើ១/ប ើម្បើឱ្យមាន ំប ើ រការ

ប ោះបនោ តបោយបសរ ើ និ្យុតតធិម្ត៌ាម្រយៈការបញុ្ោះបញូ្ល តស ូម្តិ ប ើម្បើទទលួ ននូវរកបខ ័ចាបស់ម្រម្យ, ការអបរ់បំ ើម្បើផដល់ពតម៌ាន លអ់ោក
ប ោះបនោ ត អំពើសិទធិ និ្សកម្មភាពចូលរមួ្សប ក្តការ ៍របសព់ួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្ នូវភាពមិ្នរបរកតើ រពម្ទំ្ ផដលនូ់វរ យការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលំ
ទូលាយ និ្នបរ់រ័ស ប ើម្បើអាចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ ំប ើ រការ ប ោះបនោ តម្យួហ្វ លមិ្នលំបអៀ្ និ្មិ្នរបកានប់កសពកួ ទើ២/ ប ើម្បើឱ្យមានអតថ
នយ័ម្ន ំណាកក់ាលបរកាយបពលប ោះបនោ ត តាម្រយៈការអបរ់ ំ និ្បវទិកាសាធារ ៈកោុ្បាលបំ ្ជំរុញបលើកទឹកចិតដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរមួ្កោុ្កិច្
ការនបយា យ និ្ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតស ូម្តិ/បញុ្ោះបញូ្លប ើម្បើឱ្យមានការហ្វកទរម្្ ់  ំប ើ រការប ោះបនោ តហ្វ លបប ក្ើននូវគ បនយយភាព 
(ការទទលួខុសរតូវ) របស់ម្្នដើជាបប់នោ ត រពម្ទំ្ ផដលនូ់វរ យការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្នបរ់រ័ស ប ើម្បើអាចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្យួ
ហ្វ លមិ្នលំបអៀ្ និ្របកាន់បកសពកួបៅបលើការបំបពញកម្មវធិើនបយា យ និ្ ំប ើ រការអនុវតដនក៍ារងាររបសម់្្នដើជាបប់នោ ត។ 
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