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   ថ្ថងទី២៨ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១១ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នន តឃ ុំែុំ រពូីន ប្សុ្កសាា យអនទរ ដេតតព្ប្ពដវង 
ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង សមាគមន៍អាដរុក អងគការ 

ពនលឺថ្នកតីសងឃមឹ និងអងគការ  COFAP បានដរៀបចាំសិកាា សាលាសដមលងមាច ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តរមវូ
ការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ោច់ស្សយាល ខដលដធវើដ ើងដៅឃុាំដាំរពូីន ស្សុកសាវ យអនទរ ដែតតថ្រពខវង  
កាលពីថ្ថងទី១៨ ខែតុលា  ឆ្ន ាំ២០១១។ មានអនកមានសិទធិដបាោះដឆ្ន តរបមាណ ៥៦ នាក់ (១០% ជាស្រសតី) ពី
រគប់ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួមាន តាំណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិករកុម
របឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អងគការមូលោា ន និងរបជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលា
ដនោះ។ 

របជាពលរដាខដលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាោះដឆ្ន តគាំរទតរមូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 
ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យរកមុរបឹកាឃុាំបចចុបបននយកចិតតទុកោក់ដោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដដើមបោីក់បញ្ចូ លដៅកនុង កមមវធីិនដយាបាយរបស់ែលួនកនុងការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

តម្រូវការជាអាទិភាពទាំង៥ ក្នុង ឃុាំដាំរពីនូ ម្រុក្ស្វា យអនទរ ខេតតព្ម្ពវវង 
១-ការស្វងរងផ់លូវលាំ 

 សុាំសាងសង់ផលូវលាំភូមិដលែ ០១, ០២, ០៣, ០៤, ០៥, ០៦ និងដលែ ០៧ មានរបខវងសរបុ៤៧១០
ខម៉ែរត រកាលរគួសរករម ែនងដលើ៤ខម៉ែរត សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ច ប់ឆ្ន ាំ២០១៥។ 

២- ការស្វត ម្រឡាយ និងខ្ាើទា ទកឹ្ 
 សុាំសាត របឡាយចាំណុចអូរកដណាត ល ខាងដជើងបឹងខវងរបខវង២៥០០ខម៉ែរត  មាត់ដលើ៦ខម៉ែរត ជដរៅ២

ខម៉ែរត សូមចប់ដផតើមអនុវតតពីឆ្ន ាំ២០១២ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៣។ 
 សុាំសាត របឡាយបឹងខវង របខវង៣៧០០ខម៉ែរត ជដរៅ៤ខម៉ែរត សូមចប់ដផតើមអនុវតតពីដដើមឆ្ន ាំ២០១២ 

ដល់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 
 សាត របឡាយអូរវតតរពោះជី របខវង៤៨០០ខម៉ែរត ជដរៅ៤ខម៉ែរត ខដលអាចដរបើរបាស់បាន៦ភូមិ រមួមាន 

ភូមិចាំការគួយលិច និងចាំការគួយដកើត ភូមិតបូងកតី ភូមិបូស ភូមិថ្រពរងូ និងភូមិបនាទ យខស្ស។  សូម
ចប់ដផតើមអនុវតតពីឆ្ន ាំ២០១២ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 

ទីសាន ក់ការកណាត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ  ទួលដគក រាជធានីភនាំដពញ 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 



 សុាំសាងសង់ទវ រទឹកដៅចាំណុច០១ តាមផលូវវតតរពោះជី កនុងភូមិចាំការគួយលិច  មានទទឹង៨ខម៉ែរត 
ជដរៅ៤ខម៉ែរត។ ទវ រទឹកចាំណុចទី០២ ដៅមតុាំអូរស្សម៉ែ កនុងភូមិចាំការគួយដកើត ទទឹង៨ខម៉ែរត ជដរៅ៤
ខម៉ែរត។ ទវ រទឹកចាំណុចទី០៣ ដៅមតុាំព័នធកា ី កនុងភូមិកតី និងភូមិចាំការគួយលិច ខដលមានទទឹង៨
ខម៉ែរត ជដរៅ៤ខម៉ែរត។ សូមចប់ដផតើមអនុវតតពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ច ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៣- ការស្វងរងរ់ណ្ឌ លរេុភាព 
 សុាំសាងសង់មណឌ លសុែភាពកនុងឃុាំ សថិតដៅកនុងភូមិចាំការគួយខាងលិច ឃុាំដាំរពួីន ដោយសង់ពីថម 

តាមសតង់ោ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ច ប់ដៅខែដមសា ឆ្ន ាំ២០១៣។ 
៤- ការផតលវ់គ្គបណ្តុ ុះបណ្តត លក្រិក្រម និងផតលម់្រូវពជូ 

 សុាំផតល់វគគបណតុ ោះបណាត លសតីអាំពី រដបៀបដធវើជីកាំប៉ែុស និងបដចចកដទសកសិកមម ដូចជាដាំណាាំស្សូវ  ឲ្យ
បានចាំនួន ៣វគគកនុងមួយឆ្ន ាំ ដៅទូទាំងឃុាំ សូមចប់ដផតើមអនុវតតពីឆ្ន ាំ២០១២ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 សុាំផតល់ស្សូវពូជឲ្យបានរគប់ភូមិទាំង១៧ទូទាំងឃុាំ  មានចាំនួនសរបុ៦៧៦០គី ូ និងដធវើការខបងខចក
ចាំនួនដៅតាមទាំរាំរគួសារតិច ឬដរចើន បនាទ ប់ពីរដូវទឹកស្សកដនោះ សូមចប់ដផតើមអនុវតតពីឆ្ន ាំ២០១២ 
ដល់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៥- ការទបស់្វា តឧ់បក្រណ្ខ៏នស្វទេរុចាប ់
 សុាំដករូតឧបករណ៏ដនសាទែុសចាប់ ខដលមានដសទើររគប់ភូមិទាំង១៧ រពមទាំងផាកពិន័យ និង 

ោក់ដទសដល់អនកខដលដរបើរបាស់ សូមចប់ដផតើមអនុវតតដដើមឆ្ន ាំ២០១២ដនោះតដៅឲ្យបាន១០០%។ 
មុនដពលបពា្ច ប់សិកាា សាលា មានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ ពីតរមវូការជាអាទិភាពដល់អនកដឹកនាាំ

មូលោា នរបស់គណបកសនដយាបាយ និងរកុមរបឹកាឃុាំ។  
ដលាក ប ី ចនាថ  តាំណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា និងជាជាំទប់ទី១  បានសាំខដងនូវការអរគុណ ដល់គ

ណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល ខដលបានដរៀបចាំឲ្យមានជាសិកាា សាលាដនោះដ ើង «ែាុាំនឹងែិតែាំ ដសនើសុាំដៅអងគការ
នានា ឬដធវើសមាររណកមមលុោះរតាខតបានដជាគជ័យជាជាំហ នៗ ថ្នកមមវធីិវនិិដយាគឃុាំរបចាំឆ្ន ាំនីមួយៗ ផង
ខដរ»។  

អនកស្សី សួស យាប តាំណាងគណបកសសមរងសុ ី និងជាសមាជិករកមុរបឹកាឃុាំ បានមានរបសាសន៍ថា «
អាទិភាពទាំង៥ ខដលបានដបាោះដឆ្ន តទទួលយកដនោះនឹងជួយជរមុញដល់រាជរោា ភិបាលដដើមបជួីយដោោះស្សាយ 
ជាបនតបនាទ ប់លុោះរតាបាន១០០%»។  

សិកាា សាលាដនោះមានដគលបាំណងឲ្យមាច ស់ដឆ្ន តដៅតាំបន់ោច់ស្សយាលទទួលបាន៖ 
១. ការយល់ដឹងអាំពីសិទធិតួនាទី និងកាតពវកិចចរបស់មាច ស់ដឆ្ន តកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោា ន។ 



២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាច ស់ដឆ្ន តចូលរមួ ជខជកពិភាកា ដដើមបីកាំណត់តរមូវការអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់
របស់ែលួន។ 

៣. តរមូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាំដដើមបីចូលរមួតាមោនជរមញុការអនុវតតន៍របស់រកុមរបឹកាឃុាំ-សង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ចូ លតរមូវការកនុងកមមវធីិនដយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

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 ើ 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 ្ទូលំទូលាយ 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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