
ទស្សនៈវិស្័យ ៖ដែើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បដតយយ។ 

V
isio

n
 :  A

 d
em

o
cratic so

ciety
 th

at d
em

o
cratizatio

n
 in

 p
a

rticu
lar d

em
o

cratic electio
n

s are p
ro

m
o

ted
 an

d
 q

u
alified

 to
 b

rin
g b

en
efits to

 p
eo

p
le. 

 

 

   ថ្ថៃទី០២ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១១ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តឃ ុំប្ពីងធុំ ប្សុ្កជាុំកានត ដេតតប្ពោះវិហារ 
ដោយមានការគាំទ្ទពីគណៈកមាា ធិការែុមខ្រែល សរការជាមួយនឹងសមាគមអាដរុក សមាគមជន

ជាតិដដើមភាគតិចកួយ បានដរៀបចាំសិកាា សាលាសដមេងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តទ្មវូការជាអាទិភាព
កនុងឃុាំ សង្កា ត់ោច់ស្សយាល ខដលដធែើដ ើងដៅឃុាំទ្ពីងធាំ ស្សុកជាាំកានត ដែតតទ្ពះវហិារ  កាលពីថ្ថៃទី២៥ ខែ
វចិឆិកា  ឆ្ន ាំ២០១១។ មានអ្នកមានសិទធិដបាះដឆ្ន តទ្បមាណ ៦០ នាក់ (៤៥% ជាស្រសតី មាន១០%ជាជនជាតិដដើម
ភាគតិចកួយ) ពីទ្គប់ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួមាន តាំណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយទ្បចាំឃុាំ 
សមាជិកទ្កមុទ្បឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អ្ងគការមូលោា ន និងទ្បជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅ
កនុងសិកាា សាលាដនះ។ 
ទ្បជាពលរដាខដលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាះដឆ្ន តគាំទ្ទតទ្មូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យទ្កមុទ្បឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់ដោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដដើមបោីក់បញ្ាូ លដៅកនុង កមាវធីិនដយាបាយរបស់ែេួនកនុងការដបាះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

តម្រូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នុង ឃុាំម្ពីងធាំ ម្រុក្ជាាំក្ានត ខេតតម្ពះវិហារ 
១. ការខរនីរុាំសាងរងផ់លូវ សាា ន និងល ូ 
 សុាំសាងសង់ផេូវថាីចាំនួន១ខែស ពីភូមិទ្កឡាពាសដៅភូមិដពាធិ៍ ខដលមានទ្បខវង២០គី ូខម៉ទ្ត ទទឹង៧ខម៉ទ្ត 
និងមានោក់លូចាំនួន៦កខនេង ដោយកនុង១កខនេងដទ្បើលូ៥កង់។ សូមចប់ដផតើមដៅដដើមឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់
ដៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 សុាំសាងសង់ផេូវថាីចាំនួន១ខែស ពីភូមិទ្កឡាពាស ដៅភូមិត្មា តដបុើយ ដល់ថនល់ជាតិដលែ៦២ ខដលមានទ្បខវង
១៧គី ូខម៉ទ្ត ទទឹង៨ខម៉ទ្ត និងដធែើសាា នចាំនួន៤កខនេង ដទ្បើលូចាំនួន៥កខនេង កនុង១កខនេងដទ្បើលូ៦កង់។ 
សូមចប់ដផតើមដដើមឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 សុាំសាងសង់ផេូវថាីចាំនួន១ខែស ពីភូមិទ្កឡាពាសដៅដល់ទ្ពាំទ្បទប់ភូមិមេិះ កនុងឃុាំទឹកទ្ករម មានទ្បខវង   
៦០គី ូខម៉ទ្ត ទទឹង១២ខម៉ទ្ត និងដធែើសាា នចាំនួន៦កខនេង ដទ្បើលូចាំនួន៥កខនេង កនុង១កខនេងដទ្បើលូ៨កង់។ 
សូមចប់ដផតើមដៅដដើមឆ្ន ាំ២០១៣ បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៦។ 

 សុាំជួសជុលទាំនប់ទឹកដៅទ្បាសាទពណណរាយ សថិតដៅភូមិទ្កឡាពាសខដលមានទ្បខវង៣០ខម៉ទ្ត ទទឹង  
២០ខម៉ទ្ត បាតដទ្កាម១០ខម៉ទ្ត ។ សូមចប់ដផតើមដៅឆ្ន ាំ២០១៣ បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៤។ 
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២. ការខរនីរុាំសាងរងប់ រុតិ៍រេុភាព ម្រូខពទយ អណ្តូ ងទកឹ្ និងបងគនអ់នារយ័ 
 សុាំសាងសង់បុ៉សតិ៍សុែភាពចាំនួន១កខនេង សទ្មាប់ភូមិត្មា តដបុើយ មានទ្បខវង៩ខម៉ទ្ត ទទឹង៥ខម៉ទ្ត និងមាន
ទ្គូដពទយ៥នាក់ មានជាំនាញដូចជាដពទយឆាប២នាក់ ជាំងឺទូដៅ២នាក់ និងទ្គដូពទយខភនក១នាក់ ។ សូមចប់  
ដផតើមដៅឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៦។ 

 សុាំសាងសង់អ្ណតូ ងសនប់២០អ្ណតូ ង សទ្មាប់ភូមិចាំនួន២ កនុងដនាះមានភូមិត្មា តដបុើយចាំនួន១០អ្ណតូ ង និង
ភូមិទ្កឡាពាសចាំនួន១០អ្ណតូ ង ។ សូមចប់ដផតើមដៅឆ្ន ាំ២០១៣ បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៥។ 

 សុាំសាងសង់បងគន់អ្នាម័យចាំនួន៨០បងគន់ សទ្មាប់ភូមិចាំនួន២ មានភូមិទ្កឡាពាសចាំនួន៤០បងគន់ និង
ភូមិត្មា តដបុើយ៤០បងគន់ ។ សូមចប់ដផតើមដៅឆ្ន ាំ២០១៣ បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 សុាំជីកស្សះថាីចាំនួន៦ស្សះ មានទ្បខវង ១៥ខម៉ទ្ត ទទឹង១៥ខម៉ទ្ត ជដទ្ៅ៨ខម៉ទ្ត សថិតដៅកនុងភូមិទ្កឡាពាស
ចាំនួន៣ស្សះ និងភូមិត្មា តដបុើយចាំនួន៣ស្សះ ដោយសារខតជីកអ្ណតូ ងដៅមានទឹកតិចតួច ការដទ្បើទ្បាស់
មិនបានទ្គប់ទ្គន់ ដទើបពួកគត់ដសនើសុាំជីកស្សះថាីចាំនួន៦កខនេងបខនថមដទៀត។ សូមចប់ដផតើមដៅឆ្ន ាំ២០១២ 
បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៤។  

៣. ការខរនីរុាំសាងរងស់ាលាខរៀន បន្នែរម្រូបខម្ងៀន និងសាងរងម់្ពះវិហារ 
 សុាំសាងសង់សាលាអ្នុវទិាល័យចាំនួន២ែនង ទី១សថិតដៅភូមិទ្កឡាពាស១ែនង មាន៥បនទប់ ដធែើពីថា     
ទ្បក់ដកបឿង និងទី២ដៅភូមិត្មា តដបុើយចាំនូន១ែនង មាន៥បនទប់ ដរើយដសនើសុាំទ្គបូដទ្ងៀនចាំនួន៥នាក់  កនុង
មួយភូមិ ដៅត្មមឯកដទសទ្គប់មុែវជិាា  (គណិតវទិា ភាសាខែារ អ្ង់ដគេស របូវទិា គីមីវទិា ភូមិវទិា និង
ទ្បវតតិវទិា...)។ សូមចប់ដផតើមដៅឆ្ន ២០១២ បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 សុាំសាងសង់សាលាមដតតយយថាី១ែនង មាន៣បនទប់ និងទ្គូមដតយយចាំនួន៤នាក់ខដលមានឯកដទសទ្គូ         
មដតយយ ។ សូមចប់ដផតើមដៅឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 សុាំសាងសង់បណាត ល័យ និងទីចត់ការចាំនួន១ែនង មាន២បនទប់សទ្មាប់ភូមិទ្កឡាពាស មានទ្បខវង      
២០ខម៉ទ្ត ទទឹង៥ខម៉ទ្ត ។ សូមចប់ដផតើមដៅឆ្ន ាំ២០១៣ បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 សុាំសាងសង់ទ្ពះវហិារចាំនួន១ែនង ខដលមានទ្បខវង២០ខម៉ទ្តx១៥ខម៉ទ្ត សថិតដៅកនុងវតតទ្បាសាទពណណរាយ 
ដៅភូមិទ្កឡាពាស ឃុាំទ្ពីងធាំ ដោយកនុងវតតដនាះពុាំទន់មានទ្ពះវហិារដៅដ ើយដទ។ សូមចប់ដផតើមសាង
សង់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣ និងបញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៧។ 

៤. ការខរនីរុាំបខងកីតរហររនខ៍នសាទ   
 ទ្បជាពលរដារស់ដៅកនុងភូមិចាំនួន២ រមួមានភូមិទ្កឡាពាស និងភូមិត្មា តដបុើយ ខដលសថិតដៅកនុងឃុាំទ្ពីងធាំ 
ស្សុកជាាំកានត ដែតតទ្ពះវហិារ បានដសនើសុាំឲ្យមានការបដងាើតសរគមន៍ដនសាទដោយស្សបចាប់ និងមាន
ការទទួលសាគ ល់ពីអាជាា ធរ គឺមនទីរជលផលដែតត ដដើមបីង្កយស្សួលការទ្បកបរបរដៅកនុងភូមិ។  សូមចប់ 
ដផតើមដៅឆ្ន ាំ២០១៣ដនះ។ 

៥. ការខរនីរុាំខបកី្វរគបណ្តុ ះបណ្តត ល  និងផសពវផាយ  
 សុាំឲ្យមានការដបើកវគគបណតុ ះបណាត លសតីអ្ាំពីខផនកសិកមា បដចាកដទសចិញ្ា ឹមសតែពារនៈ ទ្ជូក និងចិញ្ា ឹមទ្តី 
ដៅដល់ភូមិចាំនួន២ គឺភូមិទ្កឡាពាស១វគគ និងភូមិត្មា តដបុើយ១វគគ ដោយកនុង១ឆ្ន ាំឲ្យបាន២វគគកនុងមួយ     



ភូមិៗ ។ សូមចប់ដផតើមដៅដដើមឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ដៅចុងឆ្ន ាំ២០១២។ 
 សុាំឲ្យមានការដបើកវគគបណតុ ះបណាត លសតីអ្ាំពីចាប់ភូមិបាល និងចាប់អ្ាំដពើរឹងាកនុងទ្គួសារ ការជួញដូរ
មនុសសកនុងភូមិ ដៅដល់ភូមិចាំនួន២ គឺភូមិទ្កឡាពាស២វគគ និងភូមិត្មា តដបុើយ២វគគ កនុង១ឆ្ន ាំ ។ សូមចប់  
ដផតើមដៅដដើមឆ្ន ាំ២០១៣ បញ្ា ប់ដៅចុងឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 
មុនដពលបពាា ប់សិកាា សាលាមានកមាវធីិទ្បគល់របាយការណ៍ពីតទ្មូវការជាអាទិភាពដល់អ្នកដឹកនាាំគណ

បកសនដយាបាយទ្បចាំឃុាំ និងទ្កមុទ្បឹកាឃុាំ។ 
ដលាក ទន ់ ណាន ជាជាំទប់ទី១ មកពីគណបកសទ្បជាជនកមាុជា បានមានទ្បសាសន៍ថា «ដលាកសូម

សាែ គមន៍ និងរកីរាយយ៉ាងខាេ ាំង ដរើយតទ្មូវការទាំងដនះពិតជាមានសារៈសាំខាន់ណាស់ ខដលទ្បជាពលរដាបាន
ដលើក ដ ើងស្សបនឹងខផនការអ្ភិវឌ្ឍឃុាំកាំពុងខតអ្នុវតត ដរើយដលាកនឹងបញ្ាូ លកនុងកមាវធីិនិដយាគឃុាំដដើមបអី្នុ
វតតបនត និងសូមទ្គាំទ្ទទាំងស្សុង»។ 

ដលាក ជា លេង ជាជាំទប់ទី២ មកពីគណបកសសមរងសុ ី  បានមានទ្បសាសន៍ថា «ដលាកមានអារមាណ៍
សបាយរកីរាយ និងមានការទ្គាំទ្ទចាំដពាះតទ្មូវការទាំង៥ដនះ ដរើយឃុាំក៏បានដធែើខផនការអ្ភិវឌ្ឍជារាល់ឆ្ន ាំខដរ 
ដរើយសិកាា សាលាដនះពិតបានជាផតល់ឪកាសឲ្យទ្បជាពលរដាបានដលើកតទ្មវូការដនះទ្គប់ៗគន »។ 

ដលាក ពន័ធ លោង ជាសមាជិកឃុាំមកពីគណបកសរែ៊ុនសិុនបិុចមិនបានចូលរមួដទដទ្ពាះមានជាំងឺ។ 
 
សិកាា សាលាដនះមានដគលបាំណងឲ្យមាា ស់ដឆ្ន តដៅតាំបន់ោច់ស្សយាលទទួលបាន៖ 
១. ការយល់ដឹងអ្ាំពីសិទធិតួនាទី និងកាតពែកិចារបស់មាា ស់ដឆ្ន តកនុងការខសែងយល់ពីតទ្មូវការជាអាទិ
ភាពកនុងការអ្ភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោា ន។ 

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

៣. តទ្មូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងទ្តូវបានចងទ្កងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាំដដើមបចូីលរមួត្មមោនជទ្មញុការអ្នុវតតន៍របស់ទ្កុមទ្បឹកាឃុាំ-សង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ាូ លតទ្មូវការកនុងកមាវធីិនដយាបាយរបស់គណបកសសទ្មាប់ការដបាះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

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



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

២-កញ្ញា  ខភារ ម្រីខពម្រ (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 ្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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