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   ថ្ថៃទី ០៧ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១១ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តឃ ុំពាម្ជីលាុំង ប្សុ្កតបូងឃ្ ុំ ដេតតកុំពងា់ម្ 
ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង សមាគមន៍អាដរុក បានដរៀប

ចាំសិកាា សាលាសដមលងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តរមវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ោច់ស្សយាល 
ខដលដធវើដ ើងដៅឃុាំពាមជីលាាំង ស្សុកតបូងឃមុាំ ដែតតកាំពង់ចាម កាលពីថ្ថៃទី១៩ ខែវចិឆិកា  ឆ្ន ាំ២០១១។ មាន
អ្នកមានសិទធិដបាោះដឆ្ន តរបមាណ ៦២ នាក់ (៣២%ជាស្រសតី និង៩%ជាជនជាតិចាម) ពីរគប់ភូមិកនុងឃុាំ ខដល
រមួមានតាំណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយរបចាាំឃុាំ សមាជិករកមុរបឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អ្ងគ
ការមូលោា ន និងរបជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនោះ។ 
របជាពលរដាខដលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាោះដឆ្ន តគាំរទតរមូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យរកមុរបឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់ដោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដដើមបោីក់បញ្ាូ លដៅកនុង កមមវធីិនដយាបាយរបស់ែលួនកនុងការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

តម្រូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នុង ឃុាំពារជលីាំង ម្រុក្តបងូឃ្ុាំ ខេតតក្ាំពងចារ 
១. ការខរនើរុាំឲ្យមានការខ ោះម្ាយបញ្ហា ទកូ្ដរចរលង 
 របជាពលរដាដៅកនុងឃុាំពាមជីឡាំងទាំងអ្ស់បានដសនើសុាំឲ្យមានការជួយអ្នតរាគមន៍ជាបនាទ ន់ ចាំដពាោះបញ្ហា
ទូកដរចមលង ដោយសូមឲ្យមានការបដងាើត ឬោក់បង្កា ញតារាងតថ្មលជាសតង់ោរ(ដសៀវដៅបនទុក) សរមាប់ 
ដសវាកមមទូកដរដនាោះ ។ សូមចាប់ដផតើមអ្នុវតតពីឆ្ន ាំ២០១២ដនោះតដៅ។ 

២. ការខរនើរុាំឲ្យមានការខ្វើ និងផតលចអតតរញ្ហា ណបណ័ណ ឲ្យទនចខពល 
 ដសនើសុាំឲ្យមានការផតល់នូវដសវាកមមសាធារណៈ គឺការដធវើអ្តតសញ្ហា ណប័ណណឲ្យបានទន់ដពលដវលា។ រពម
ទាំងដសនើសុាំឲ្យខាងម្នតីខដលពាក់ព័នា មានការស្សង់ព័ត៏មានពីចាំនួនរបជាពលរដាខដលរគប់អាយុ និងផតល់ 
ព័ត៏មានឲ្យទន់មុនដពលដបាោះដឆ្ន តរកុមរបឹកាឃុាំកនុងឆ្ន ាំ២០១២ខាងមុែដនោះ។ សូមចាប់ដផតើមពីបាំណាច់ឆ្ន ាំ
២០១១ដនោះតដៅ។ 

៣. ការជរួជលុផលូវលាំ 
 ដសនើសុាំជួសជុលផលូវលាំ២០ខម៉ែរត ដៅ៣០ខម៉ែរត ខដលផលូវដនោះមានរបខវង ១០គី ូខម៉ែរត ពីភូមិពាមជីឡាំង ដៅ
ភូមិថមដពជ ដរពាោះផលូវដនោះរតូវបានែូចខាតខាល ាំងដោយកខនលង ដោយសារទឹកជាំនន់។ សូមចាប់ដផតើមអ្នុវតតពី
បាំណាច់ឆ្ន ាំ២០១១ដនោះតដៅ និងបញ្ា ប់រតឹមឆ្ន ាំ២០១២។ 

 

ទីសាន ក់ការកណាត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ  ទួលដគក រាជធានីភនាំដពញ រពោះរាជាណាចរកកមពុជា 
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៤. ការបបងបចក្អាំខោយ 
 របជាពលរដាដៅឃុាំពាមជីឡាំងបានដសនើសុាំឲ្យមានការខបងខចកអ្ាំដណាយឲ្យបានទន់ដពលដវលា និងមាន
ភាពរតឹមរតូវ កនុងករណីណាខដលមានដរគោះមរនតរាយ ឬដរគោះធមមជាតិ។ សូមចាប់ដផតើមមានវធិានការណ៍
ពីបាំណាច់ឆ្ន ាំ២០១១ដនោះតដៅ។ 

៥. ការកានចកាបចដី្ លើ 
 របជាពលរដាដៅកនុងភូមិបទសាល សាន ប បានដសនើសុាំកុាំឲ្យមានការកាន់កាប់ជាកមមសិទាិ ចាំដពាោះដីថ្រពលិចទឹក 
ជាង២រិចតា ដោយដីដនាោះជាសមបតតិសាធារណៈ ដរើយអាចឲ្យរបជាពលរដាទូដៅមានសិទាិដធវើការបងា
បដងាើនផលបានរគប់គន ។ សូមចាប់ដផតើមអ្នុវតតពីបាំណាច់ឆ្ន ាំ២០១១ដនោះ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១២។ 
មុនដពលបពាា ប់សិកាា សាលាមានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាពដល់អ្នកដឹកនាាំ

គណបកសនដយាបាយរបចាាំឃុាំ និងរកមុរបឹកាឃុាំ។ 
ដលាក រួយ លាងរួត  តាំណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា មានរបសាសន៍ថា «ដលាកមានការចាប់

អារមមណ៍ខាល ាំងណាស់ដោយមានការដរៀបចាំសិកាា សាលាដនោះដ ើង ដរពាោះដដើមបបីាំដពញនូវរាល់បាំណងរបាថាន របស់
មាា ស់ដឆ្ន តកនុងការអ្ភិវឌ្ឍឃុាំ-សង្កា ត់ផង និងការបាំដពញកិចាសនារបស់អ្នកជាប់ដឆ្ន តផង»។ 

សិកាា សាលាដនោះមានដគលបាំណងឲ្យមាា ស់ដឆ្ន តដៅតាំបន់ោច់ស្សយាលទទួលបាន៖ 
១. ការយល់ដឹងអ្ាំពីសិទធិតួនាទី និងកាតពវកិចារបស់មាា ស់ដឆ្ន តកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ
ភាពកនុងការអ្ភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោា ន។ 

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

៣. តរមូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាាំដដើមបីចូលរមួតាមោនជរមញុការអ្នុវតតន៍របស់រកុមរបឹកាឃុាំ-សង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ាូ លតរមូវការកនុងកមមវធីិនដយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

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

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