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   ថ្ថៃទី៣០ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១១ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នន តឃ ុំដប្ស្ស្ុំបរូ ប្សុ្កដស្ៀម្ ៉ា ង ដេតតស្ទងឹដប្តង 
ដោយមានការគាំទ្ទពី គណៈកមាា ធិការែុមខ្រែល សរការជាមួយនឹង សមាគមន៍អាដរុក  បានដរៀប

ចាំសិកាា សាលាសដមេងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តទ្មវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ សង្កា ត់ោច់ស្សយាល 
ខដលដធែើដ ើងដៅឃុាំខស្សសាំបូរ ស្សុកដសៀមបា៉ាង ដែតតសទងឹខទ្តង  កាលពីថ្ថៃទី២០ ខែវចិឆិកា  ឆ្ន ាំ២០១១។ មាន
អ្នកមានសិទធិដបាោះដឆ្ន តទ្បមាណ ៥៦ នាក់ (១៩% ជាស្រសតី ) ពីទ្គប់ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួមាន តាំណាងសរ 
គមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយទ្បចាំឃុាំ សមាជិកទ្កមុទ្បឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អ្ងគការមូលោា ន និង
ទ្បជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនោះ។ 
ទ្បជាពលរដាខដលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាោះដឆ្ន តគាំទ្ទតទ្មូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យទ្កមុទ្បឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់ដោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដដើមបោីក់បញ្ាូ លដៅកនុង កមាវធីិនដយាបាយរបស់ែេួនកនុងការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

តម្រូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នុង ឃុាំស្ម្ែែាំបរូ ម្ែុក្សែៀរប៉ា ង សេតតែទឹងស្ម្តង 
១. ការសាងែងស់ាា ន 
 ដសនើសុាំសាងសង់សាា នចាំនួន២កខនេង ១កខនេងគឺដៅកនុងភូមិពាមែិោះ ខដលមានទទឹង៥ខម៉ាទ្តx៥០ខម៉ាទ្ត 
ខដលមានកាលសាា នចក់ដបតុង។ និង១កខនេងដទៀតដៅភូមិកញ្ចា ញដគក១ខែស មានទទឹង៥ខម៉ាទ្តx៣០
ខម៉ាទ្ត ខដលមានកាលសាា នចក់ដបតុង។ សូមចប់ដផតើមអ្នុវតតពីឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

២. ការសាងែងស់ាលា ែុាំម្រូបសម្ងៀនបស្នែរ និងស្វើបងគនអ់នារយ័ 
 ដសនើសុាំសាលាដរៀនចាំនួន២ែនងដធែើអ្ាំពីថា សទ្មាប់ភូមិចាំនួន២ ៖ ដោយ១ែនងៗ មាន៦បនទប់ ទទឹង១៥ខម៉ាទ្តx
៤០ខម៉ាទ្ត មានដាំបូលទ្បក់សីុបទ្បូសីុម៉ាង់ និងដសនើសុាំទ្គូបដទ្ងៀនសទ្មាប់សាលាដរៀននីមួយៗ គឺដលាកទ្គ៦ូ
នាក់ អ្នកទ្គូបដទ្ងៀន៣នាក់ និងសាំភារៈសទ្មាប់ដទ្បើទ្បាស់ដៅកនុងសាលានីមួយៗ រមួមានតុសិសសអ្ងគុយ
ដរៀន១៤៦តុ តុទ្គ៦ូ កាត រដែៀន៦។ ទ្ពមទាំងដធែើបងគន់អ្នាម័យអ្ាំពីថា១ែនងៗសទ្មាប់សាលាដរៀនទាំង២
កខនេង ដោយ១កខនេងមាន៣បនទប់ ទទឹង២ខម៉ាទ្តx៤ខម៉ាទ្ត និងអ្ណតូ ងសនប់១ ដធែើតាមសតង់ោ។ សាំដណើ ខាង
ដលើដនោះសទ្មាប់ដៅភូមិខស្សឬសស ី និងដៅភូមិកញ្ចា ញដគក។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ឆ្ន ាំ
២០១៤។ 

៣. ការសែនើែុាំសាងែងរ់ណ្ឌ លែេុភាព 

 

ទីសាន ក់ការកណាត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផេូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ  ទួលដគក រាជធានីភនាំដពញ ទ្ពោះរាជាណាចទ្កកមាុជា 
Central Office :  #138,  Street.  122,  TeukLaak  I,  TuolKork,  Phnom  Penh,  CAMBODIA. 
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 ដសនើសុាំសាងសង់មណឌ លសុែភាព១ែនង មានកមាស់២ជាន់ មាន១០បនទប់ ដាំបូលទ្បក់ដកបឿង ទទឹង       
១៥ខម៉ាទ្តx៣០ខម៉ាទ្ត និងដសនើសុាំបុគគលិកដពទយចាំនួន១០អ្នក រមួមានដពទយឆាប៣នាក់ ដពទយទូដៅ៥នាក់ 
ដពទយកុមារ២នាក់ និងសាំភារៈសទ្មាប់ដទ្បើទ្បាស់កនុងមណឌ លសុែភាពដនាោះ។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ដៅ
ឆ្ន ាំ២០១២ និងឲ្យបានរចួរាល់ដៅឆ្ន ាំ២០១៤។ 

៤. ការស្វើផលូវ និងជែួជលុផលូវ 
 សុាំជួសជុលផេូវ១ខែស ទ្កាលទ្គួសទ្ករម ចប់ពីភូមិកញ្ចា ញដគក ដៅភូមិពាមែិោះ ខដលមានទទឹង         
៤ខម៉ាទ្តx៦០០០ខម៉ាទ្ត កនុងដនាោះមានោក់លូចាំនួន៨កខនេង កនុង១កខនេងមានលូចាំនួន៤កង់ មានមុែកាត់   
៨តឹកx១,៥០ខម៉ាទ្ត។ 

 សុាំផេូវថាី១ខែស ទ្កាលទ្គួសទ្ករម ចប់ពីផេូវធាំបដណាត យភូមិ ចូលដៅសាលាដរៀនភូមិខស្សឬសស ីខដលមាន
បដណាត យ១០០ខម៉ាទ្តx៥ខម៉ាទ្ត។ សូមចប់ដផតើមដធែើពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៥. សែនើែុាំម៉ា ែុើនសលលង 
 ដសនើសុាំមា៉ា សីុនដភេើងសរបុចាំនួន៧ដទ្គឿងមា៉ាកសាន់ោយ ដោយមា៉ា សីុននីមួយៗមានកាំលាាំង៣០ដសស 
ខដលអាចអូ្សឌីណាម៉ាូ១៥គី ូវ៉ាត់បាន និងអាចតភាា ប់បណាត ញខែសដភេើងចូលទ្គប់ផទោះ សទ្មាប់៧ភូមិដៅ
កនុងឃុាំខស្សសាំបូរ រមួមានភូមិកញ្ចា ញដគក ភូមិខស្សឬសសី ភូមិពាមែិោះ ភូមិដកតដមឿង ភូមិកញ្ចា ញទឹក ភូមិ
សាំដរាង និងភូមិណាអូ្ងភូមិ។ សូមចប់ដផតើមអ្នុវតតដៅឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 
 
មុនដពលបពាា ប់សិកាា សាលាមានកមាវធីិទ្បគល់របាយការណ៍ពីតទ្មូវការជាអាទិភាពដល់អ្នកដឹកនាាំគណ

បកសនដយាបាយទ្បចាំឃុាំ និងទ្កមុទ្បឹកាឃុាំ។ 
ដលាក ឌី សន  តាំណាងគណបកសសមរងសុី ជាជាំទប់ទី២ បានមានទ្បសាសន៍ថា «ដលាកសូមអ្រគុណ

ដល់បងបអូនទាំងអ្ស់គន ខដលបានដលើកដ ើងពីតទ្មវូការអាទិភាពទាំង៥ដនោះ។ ចាំដពាោះការសាងសង់សាា ន គឺដគ
បានដដញថ្ថេដរើយ ខតឃុាំយីងទ្តវូបិទបញ្ា ីថវកិារឆ្ន ាំ២០១១ កនុងខែ០១ ឆ្ន ាំ២០១២ ។ ដរើយដលាកសូមជទ្មាប
ជាព័ត៍មានដល់បងបអូនទាំងអ្ស់គន ដៅដពលដទ្កាយដទៀត ថាឃុាំនឹងដលើកគដទ្មាងថវកិារចាំណាយបនតដៅឆ្ន ាំ
២០១២ខាងមុែដនោះ»។ (តាំណាងគណបកសដផសងៗដទៀតមិនបានចូលរមួដទ ដោយសារមានភារៈកិចាចាំបាច់មិន
អាចចូលរមួបាន)។ 

សិកាា សាលាដនោះមានដគលបាំណងឲ្យមាា ស់ដឆ្ន តដៅតាំបន់ោច់ស្សយាលទទួលបាន៖ 
១. ការយល់ដឹងអ្ាំពីសិទធិតួនាទី និងកាតពែកិចារបស់មាា ស់ដឆ្ន តកនុងការខសែងយល់ពីតទ្មូវការជាអាទិ
ភាពកនុងការអ្ភិវឌឍន៍នូវមូលោា ន។ 

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាា ស់ដឆ្ន តចូលរមួ ជខជកពិភាកា ដដើមបកីាំណត់តទ្មូវការអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់
របស់ែេួន។ 



៣. តទ្មូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងទ្តូវបានចងទ្កងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាំដដើមបចូីលរមួតាមោនជទ្មញុការអ្នុវតតន៍របស់ទ្កុមទ្បឹកាឃុាំ-សង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ាូ លតទ្មូវការកនុងកមាវធីិនដយាបាយរបស់គណបកសសទ្មាប់ការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

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

1ស្ប្មាបព់័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាកទ់ុំនង៖ 
១-ដលាក ប្លង សបឿត (ម្នតីខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)    
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-កញ្ចា  សភារ ម្ែើសពម្ជ (ជាំនួយការខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)   
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០៨៩ ៨១៨ ១៧៦ 

 
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 ្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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