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   ថ្ថៃទី២៩ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១១ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តឃ ុំនីដពជ ប្សុ្កកុំពងស់ាា យ ដេតតកុំពងធ់ុំ 
ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង សមាគមន៍អាដរុក  បានដរៀប

ចាំសិកាា សាលាសដមលងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តរមវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ សង្កា ត់ោច់ស្សយាល 
ខដលដធវើដ ើងដៅឃុាំនីដពជ ស្សុកកាំពង់សាវ យ ដែតតកាំពង់ធាំ  កាលពីថ្ថៃទី១៨ ខែវចិឆិកា  ឆ្ន ាំ២០១១។ មានអ្នក
មានសិទធិដបាោះដឆ្ន តរបមាណ ៦០ នាក់? (២៣% ជាស្រសតី ) ពីរគប់ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួមាន តាំណាងសរគមន៍ 
តាំណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិករកមុរបឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អ្ងគការមូលោា ន និងរបជាពល
រដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនោះ។ 

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

តម្រូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នុង ឃុាំនីពពជ ម្រុក្ក្ាំពងស់្វា យ ពេតតក្ាំពងធ់ាំ 
១. ការស្វងរងផ់លវូ 
 សុាំសាងសង់ផលូវលាំថមីរកាលរគួសរករមសរបុចាំនួន០៧ខែស សថិតកនុងភូមិចាំនួន០៣គឺ៖ 
    -ខែសទី១ របខវង៣៥០០ខម៉ែរត បាតដរកាមរបខវង៧ខម៉ែរត ែនងដលើ៥ខម៉ែរត កមពស់១,៦ខម៉ែរត ដៅកនុងភូមិនី 
ដពជ-ក ចប់ពីភូមិនីដពជ-ក ដល់មណឌ លសុែភាពឃុាំដាំរសីាល ប់។ 
     -ខែសទី២ របខវង៧០០០ខម៉ែរត បាតដរកាមរបខវង៦ខម៉ែរត ែនងដលើ៤ខម៉ែរត កមពស់១,២ខម៉ែរត ដៅកនុងភូមិនី
ដពជ-ក ដល់ថ្រពសរគមន៍តាំបន់អូ្ររទាំងសរ។ 
    -ខែសទី៣ របខវង១២០០ខម៉ែរត បាតដរកាមរបខវង៧ខម៉ែរត ែនងដលើ៥ខម៉ែរត កមពស់១,៦ខម៉ែរត ដៅកនុងភូមិដូន
ឈូក  ចប់ពីចាំនុចលូទី២ ដល់ភូមិដូនឈូកខាងតបូង។ 
    -ខែសទី៤ របខវង១២០០ខម៉ែរត បាតដរកាមរបខវង៧ខម៉ែរត ែនងដលើ៥ខម៉ែរត កមពស់១,៦ខម៉ែរត ដៅកនុងភូមិដូន
ឈូក ចប់ពីចាំនុចពាក់កណាត លភូមិដូនឈូក ដល់ចុងភូមិខាងដកើត។ 
    -ខែសទី៥ របខវង១៥០០ខម៉ែរត បាតដរកាមរបខវង៦ខម៉ែរត ែនងដលើ៤ខម៉ែរត កមពស់១,៦ខម៉ែរត ដៅកនុងភូមិនីដពជ-
ែ  ចប់ពីចាំនុចចិនឆ្ន់ដល់ដពជមុនី   ។ 

 

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. 
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    -ខែសទី៦ របខវង២៥០០ខម៉ែរត បាតដរកាមរបខវង៦ខម៉ែរត ែនងដលើ៤ខម៉ែរត កមពស់០,៧ខម៉ែរត ដៅកនុងភូមិនី 
ដពជ-ែ  ចប់ពីចាំនុចភូមិនីដពជ-ែដល់ដពជសាមុន។ 
    -ខែសទី៧ របខវង១៥០០ខម៉ែរត បាតដរកាមរបខវង៦ខម៉ែរត ែនងដលើ៤ខម៉ែរត កមពស់០,៨ខម៉ែរត ដៅកនុងភូមិនី 
ដពជ-ែ  ចប់ពីភូមិនីដពជ-ែ ដល់ទាំនប់រទូ ។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ពីឆ្ន ាំ២០១២ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 
២. ការជកី្ម្រឡាយទកឹ្ និងដាក្ល់ ូ
 សុាំរបឡាយទឹកចាំនួន០២កខនលង៖ របឡាយទឹកទី១ របខវង៣០០០ខម៉ែរត   មានមាត់ដលើ៤ខម៉ែរត បាតដរកាម២

ខម៉ែរត ជដរៅ១ខម៉ែរត និងលូកាត់របឡាយ៤កខនលង កនុង១កខនលងដរបើលូចាំនួន៦កង់ សរបុ២៤លូ និងមានចក់
សាបមុែដរកាយចាំង្កយពីមុែលូ១,៥ខម៉ែរតសង្កា ង និងមានទវ បិទដបើក ចាំនួន២កខនលង រតង់ចាំនុចខាងដជើង
ភូមិនីដពជ-ែ ចាំនួន០១កខនលង និងខាងដកើតវតតដសាម ញចាំនួន០១កខនលង សាំរាប់យកទឹកមកដស្សាចស្សពខស្ស
របាាំង។ របឡាយទឹកទី២ របខវង៥០០០ខម៉ែរត  មានមាត់ដលើ៤ខម៉ែរត បាតដរកាម២ខម៉ែរត ជដរៅ១ខម៉ែរត ចប់
ពីដសាម ញដល់ភូមិនីដពជ-ក។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ដៅឆ្ន ាំ២០១២ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៣. ការពធាអីណ្តូ ងទកឹ្ 
 សុាំអ្ណតូ ងទឹកសរបុចាំនួន៤៧៧អ្ណតូ ង កនុង១អ្ណតូ ងដរបើលូចាំនួន៨កង់ និងចក់សាបមាត់អ្ណតូ ង សរមាប់

ដៅកនុងភូមិចាំនួន០៣ គឺភូមិដូនឈូកចាំនួន១២៦អ្ណតូ ង ភូមិនីដពជ-កចាំនួន២០១អ្ណតូ ង និងភូមិនីដពជ-ែ
ចាំនួន១៥០អ្ណតូ ង។   សូមចប់ដផតើមសាងសង់ដៅឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣។  

៤. ការស្វងរងរ់ណ្ឌ លរេុភាព 
 សុាំសាងសង់មណឌ លសុែភាពចាំនួន០១កខនលង សថិតដៅកនុងឃុាំនីដពជ  ដោយសូមដធវើដៅតាមសតង់ោរបស់

រាជរោា ភិបាល  ពីដរពាោះបចាុបបននឃុាំដនោះពុាំមានមណឌ លសុែភាពដទ។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ដៅឆ្ន ាំ
២០១២ បញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៥. ការស្វងរងប់ងគនអ់នារយ័ 
 សុាំបងគន់អ្នាម័យចាំនួន៥៦០បងគន់ សាំរាប់របជាពលរដាចាំនួន០៣ភូមិ គឺដៅភូមិដូនឈូកចាំនួន១៤៤បងគន់ 

ដៅភូមិនីដពជ-កចាំនួន២៨៦បងគន់ ដៅភូមិនីដពជ-ែចាំនួន១៣០បងគន់ ដោយដធវើដៅតាមបដចាកដទស   និង 
សតង់ោរបស់អ្ងគការ FTH ខដលបានផតល់ឲ្យសាលាបឋមសិកានីដពជ-ក។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ដៅឆ្ន ាំ
២០១២ បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣ ។ 
មុនដពលបពាា ប់សិកាា សាលាមានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាពដល់អ្នកដឹកនាាំគណ

បកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និងរកមុរបឹកាឃុាំ។ 
ដលាក អ្ ុង រីុ  មកពីគណបកសរបជាជន និងជារបធានរកមុរបឹកាឃុាំ  មានចាំណាប់អារមមណ៏ដលើតរមូវ

ការទាំង៥ដនោះ ដោយមានរបសាសន៍ថា «ដលាកដលើកសរដសើរដល់បងបអូនរបជាពលរដាខដលហ នបដញ្ាញមតិ 



បានរគប់ៗគន  ដរើយជាងដនោះដៅដទៀតដលាកបានដបតជាា ចិតតថា នឹងែិតែាំបាំដពញនូវកងវោះខាតរបស់បងបអូនរបជា
ពលរដា រពមទាំងខសវងរកមាា ស់ជាំនួយជួយបាំដពញបខនថម។ មួយវញិដទៀតនឹងោក់តាំរវូការដនោះចូលកនុងកមមវធីិវនិិ
ដយាគឃុាំ ខាងមុែដនោះ »។ 

ដលាក   អា ម ខថល     តាំណាងគណបកសសមរងសុ ីនិងជាជាំទប់ទី២   បានមានរបសាសន៍ថា «ដលាក
សនាថា នឹងរមួសរការជាមួយរកមុរបឹកាឃុាំ ដោយោក់កនុងខផនការអ្ភិវឌឍន៏ឃុាំ ដដើមបីដោោះស្សាយនូវតរមូវ
ការរបស់បងបអូនរបជាពលរដា និងរាយកាណ៌ជូនរបធានគណបកសរបស់ដលាក»។ 

សិកាា សាលាដនោះមានដគលបាំណងឲ្យមាា ស់ដឆ្ន តដៅតាំបន់ោច់ស្សយាលទទួលបាន៖ 
១. ការយល់ដឹងអ្ាំពីសិទធិតួនាទី និងកាតពវកិចារបស់មាា ស់ដឆ្ន តកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអ្ភិវឌឍន៍នូវមូលោា ន។ 
២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាា ស់ដឆ្ន តចូលរមួ ជខជកពិភាកា ដដើមបកីាំណត់តរមូវការអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់

របស់ែលួន។ 
៣. តរមូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខដលអាច

ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាំដដើមបចូីលរមួតាមោនជរមញុការអ្នុវតតន៍របស់រកុមរបឹកាឃុាំ-សង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ាូ លតរមូវការកនុងកមមវធីិនដយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

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

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

២-កញ្ញា  ពភាគ ម្រីពពម្ជ (អ្នកសម័រគចិតតខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)   
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០៨៩ ៨១៨ ១៧៦ 
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 No 0៦១ 


