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   ថ្ថៃទី០៥ ខែមមសា ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តដៅឃ ុំស្ុំដោងដស្ន ប្សុ្កកុំពងដ់លង ដេតតកុំពងន់ោ ុំង 
មោយមានការគាំរទពី គណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង សមាគមអាដរុក សមាគមន៍

ការពារសិទធិមនុសសខែមរកមពុជាមរកាម “KKKHRA”  បានមរៀបចាំសិកាា សាលាសមមលងមាា ស់មឆ្ន តមួយសតីពី ការ
កាំណត់តរមវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ោច់ស្សយាល ខដលមធវើម ើងមៅឃុាំសាំមោងខសន ស្សុកកាំពង់ខលង 
 មែតតកាំពង់ឆ្ន ាំង កាលពីថ្ថៃទី២២ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១២។ មានអ្នកមានសិទធិមបាោះមឆ្ន តរបមាណ ៦៩នាក់ (៧០%
ជាស្រសតី) ពីរគប់ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួមាន តាំណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកសនមយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិក
រកមុរបឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អ្ងគការមូលោា ន និងរបជាពលរដាមៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាមៅកនុងសិកាា
សាលាមនោះ។ 

របជាពលរដាខដលចូលរមួសិកាា សាលាមសទើរខត ១០០% បានមបាោះមឆ្ន តគាំរទតរមូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 
មៅកនុងឃុាំ ខដលមសនើឱ្យរកមុរបឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់មោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនមយាបាយ
ទទួលយកមដើមបោីក់បញ្ាូ លមៅកនុងកមមវធីិនមយាបាយរបស់ែលួនកនុងការមបាោះមឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

តម្រូវការជាអាទិភាពទាំង៥ ក្នុងឃុាំសាំរោងសសន ម្សុក្ក្ាំពងស់លង រេតតក្ាំពងឆ់្ន ាំង 
១. ការសាងសងប់ងគនអ់នារយ័    
 សុាំបងគន់អ្នាម័យ  ខដលមានលូ៤កង់ និងចនបងគន់ចក់ជាប់នឹងគាំរបលូ  ឲ្យបានរគប់ចាំនួន៣២១ែនងផទោះ 

មៅកនុងឃុាំសាំមោងខសន ស្សុកកាំពង់ខលង មែតតកាំពង់ឆ្ន ាំង។  សូមចប់មផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងឲ្យបានរគប់
ែនងផទោះមៅឆ្ន ាំ២០១៣។  

២. ការរសនើសុាំរ ៉ូត ៉ូឡកុ្តកុ្ 
 សុាំម ូតូ ុកតុក០១មរគឿង សរមាប់ដឹកអ្នកជមៃឺមៅមនទីរមពទយមៅរដូវរបាាំង មរើយនិងសរមាប់បាំមរ ើរបជា

ពលរដា  មៅកនុងឃុាំសាំមោងខសន ស្សកុកាំពង់ខលង  មែតតកាំពង់ឆ្ន ាំង។  សូមឲ្យបានមៅឆ្ន ាំ២០១២មនោះ។   
៣. ការជសួជលុផល៉ូវលាំ 
 សុាំជួសជុលផលូវលាំ១ខែសឲ្យបានធាំ មោយចក់រគួសរករម ពីភូមិសាំមោងខសន មៅភូមិោរ មានរបខវង

៥០០០ខម រត និងោក់លូ៣កខនលង ខដលលូនីមួយៗមានមុែកាត់១ខម រត  មៅចាំណុចទទឹងថ្ថៃ១កខនលង ចុង
បឹងខវង១កខនលង និងជិតទាំនប់ខកវ១កខនលង។ សូមចប់មផតើមមធវើពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។             

 

ទីសាន ក់ការកណាត ល ៖ ផទោះមលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ  ទួលមគក ោជធានីភនាំមពញ រពោះោជាណាចរកកមពុជា 
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 



៤. ការសាងសងស់ាា ន 
 សុាំសាព នមឈើ២កខនលង សរមាប់ឆលងកាត់សទឹង មៅចាំណុចកណាា លភូមិសាំមោងខសន១កខនលង មានបមណាា យ

៨០ខម រត ទទឹង៤ខម រត កមពស់៦ខម រត  និងមៅចាំណុចកាំពង់រមទោះភូមិប របក១កខនលង មានបមណាា យ៩០
ខម រត ទទឹង៤ខម រត កមពស់៦ខម រត។ សូមចប់មផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងឲ្យមរើយមៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៥. ការសាងសងផ់ល៉ូវលាំ 
 សុាំមធវើផលូវលាំចក់រគួសរករម១ខែស ពីភូមិសាំមោងខសន ភាា ប់មៅនិងភូមិប របក តាមបមណាត យមាត់សទឹង 

មានរបខវង៩៥០ខម រត បាតមរកាម៨ខម រត កមពស់១ខម រត ែនងមលើ៥ខម រត និងលូមុែកាត់១ខម រត ចាំនួន២
កខនលង គឺមៅតលុកតាសាយ១កខនលង និងអូ្របឹងកក់១កខនលង ។ សូមចប់មផតើមមធវើពីឆ្ន ាំ២០១២ និងឲ្យមរើយ
មៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 

មុនមពលបពាា ប់សិកាា សាលាមានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាពដល់អ្នកដឹកនាាំ
គណបកសនមយាបាយរបចាំឃុាំ និងរកមុរបឹកាឃុាំ។ 

មលាក ជា  មបៀន    តាំណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា ជារបធានរកមុរបឹកាឃុាំ បានមានរបសាសន៍ថា 
«ែាុ ាំមានមសចកតីរកីោយ និងមពញចិតតយា ងខាល ាំងចាំមពាោះដាំមណើ រការរបស់សិកាា សាលាមនោះ មរពាោះែាុ ាំបានដឹងពីរតូវ
ការអាទិភាពរបស់របជាពលរដាកនុងឃុាំ របស់ែាុ ាំកាន់ខតចាស់មទៀត។ កនុងនាមមលាកជារបធានរកមុរបឹកាឃុាំ  
មលាកនឹងយកតរមវូការអាទិភាពទាំង៥មនោះោក់បញ្ាូ លមៅកនុងកមមវធីិវនិិមយាគរបស់ឃុាំនាអាណតតិបនតបនាទ ប់
ខាងមុែ មរើយនឹងយកតរមូវការមនោះមៅមធវើការរបជុាំជាមួយរកមុរបឹកាឃុាំ។  មួយវញិមទៀតឃុាំ នឹងមធវើជារបាយ
កាណ៍ោក់ជូនថាន ក់ដឹកនាាំខាងមលើមដើមបីជួយបាំមពញនូវតរមវូការរបស់បងបអូនរបជាពលរដា ។  មបើកនុងនាមែាុ ាំជា
គណបកសវញិមនាោះ គឺឲ្យខតឈនោះមឆ្ន ត ែាុ ាំនឹងមធវើតាមសាំណូមពរទាំងមនោះ »។ 

មលាក សាយ   រស់ តាំណាងគណបកសសមរងសុី និងជាជាំទប់ទី១ បានមានរបសាសន៍ថា «មយើងែាុ ាំនឹង
ែិតែាំសរការណ៍ជាមួយរកុមរបឹកាឃុាំ មដើមបីោក់ចូលមៅកនុងបញ្ហា អាទិភាពមៅកនុងឃុាំសាំមោងខសន គឺមធវើយា ង
ណាជួយបាំមពញនូវកងវោះខាតរបស់បងបអូនរបជាពលរដា។ ជាងមនោះមៅមទៀត ែាុ ាំនឹងយកតរមូវការអាទិភាពមនោះ
មៅោក់បញ្ាូ លមៅកនុងមគលនមយាបាយរបស់គណបកស កនុងការមោសនាមបាោះមឆ្ន តមៅមពលខាងមុែ មរើយ
មបើគណបកសរបស់ែាុ ាំឈនោះមឆ្ន ត ែាុ ាំនឹងមធវើតាមតរមូវការអាទិភាពទាំង៥មនោះមអាយខាងខតបាន »។ 

មលាក សន រុន តាំណាងគណបកសរវវុនសិុនបិុច និងជាទាំទប់ទី២ បានមានរបសាសន៍ថា «ែាុ ាំសូមអ្រ
គុណដល់អ្ងគការែុមខ្រវលខដលបានមរៀបចាំសិកាា សាលាមនោះម ើង មរើយែាុ ាំនឹងយកតរមូវការអាទិភាពទាំង៥
មនោះោក់បញ្ាូ លកនុងមគលនមយាបាយកនុងការមោសនាមបាោះមឆ្ន ត នាមពលខាងមុែមនោះ»។ 

 
ស្ិកាខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាា ស្ដ់នោ តដៅតុំបនោ់ចប់្ស្យាលទទួល ន៖ 



១. ការយល់ដឹងអ្ាំពីសិទធិតួនាទី និងកាតពវកិចារបស់មាា ស់មឆ្ន តកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ
ភាពកនុងការអ្ភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោា 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 ប្លង របឿត (ម្នតីខផនកបណាត ញ និងមវទិកា)    
ទូរស័ពទមលែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-អ្នកស្សី រេង សគុនាា  (ជាំនួយការខផនកបណាត ញ និងមវទិកា)   
ទូរស័ពទមលែ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩ 

 
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។ 
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