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   ថ្ថៃទី១៦ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១១ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តដៅឃ ុំែុំ រផី ង ប្សុ្កឆេងូ ដេតតប្កដចោះ 
ដោយ មានការគាំរទពី គណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង សមាគមអាដរុក សរគមន៍

ដសដឋ បានដរៀបចាំសិកាា សាលាសដមលងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តរមវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់
ោច់ស្សយាល ខដលដធវើដ ើងដៅឃុាំដាំរផុីង ស្សុកឆលូង ដែតតរកដចេះ  កាលពីថ្ថៃទី១២ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១១។ មាន
អ្នកមានសិទធិដបាេះដឆ្ន តរបមាណ ៥០នាក់ (២៨%ជាស្រសតី មាន២០%ជាជនជាតិដដើមភាគតិចដសទៀង) ពីរគប់
ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួមាន តាំណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិករកមុរបឹកាឃុាំ 
អាជាា ធរភូមិ អ្ងគការមូលោឋ ន និងរបជាពលរដឋដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនេះ។ 
របជាពលរដឋខដលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាេះដឆ្ន តគាំរទតរមូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យរកមុរបឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់ដោេះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដដើមបោីក់បញ្ាូ លដៅកនុង កមមវធីិនដយាបាយរបស់ែលួនកនុងការដបាេះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

 
តម្រូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នុង ឃុាំដាំរីផងុ ម្រុក្ឆលងូ ខេតតម្ក្ខចេះ 

១. ការសាងរងផ់លវូ 
 សុាំសាងសង់ផលូវលាំចាំនួន២ខែសដៅកនុងភូមិរបរូត ជារបដភទផលូវរកាលរគួសរករម ដោយខែសទី១ចប់ពី
ចាំណុចចុងភូមិ ដៅទល់ទទឹងភូមិរបរូត មានរបខវង៤១៤ខម៉ែរត ទទឹង៥ខម៉ែរត។ ខែសទី២ចប់ពីចាំណុចផលូវ
ខកង ដៅទល់ខស្សតារតឹង មានរបខវង៦១៨ខម៉ែរត ទទឹង៨ខម៉ែរត និងមានោក់លូ១កខនលង មាន៥កង់ មុែ
កាត់៣តឹក។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១៣ បញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 សុាំសាងសង់ផលូវលាំចាំនួន៥ខែសដៅកនុងភូមិបុសស ជារបដភទផលូវរកាលរគួសរករម ដោយខែសទី១ចប់ពី
ចាំណុចមុែវតតដាំរផុីង ដៅទល់ខស្សខាងដកើត មានរបខវង៣៥០ខម៉ែរត ដរបើលូ១កខនលងមាន៥កង់ ខែសទី២ពី
ចាំណុចផលូវធាំ ដៅទល់ផទេះតាដរឿន មានរបខវង៨០ខម៉ែរត ទទឹង៥ខម៉ែរត និងោក់លូ១កខនលង មាន៥កង់ ខែសទី
៣ពីចាំណុចផលូវធាំ ដៅទល់ខស្សខាងដកើត មានរបខវង៣៥០ខម៉ែរត ទទឹង៥ខម៉ែរត ខែសទី៤ពីចាំណុចផលូវទី១ ដៅ
ដល់ខស្សខាងដជើង (កាត់ទទឹងទី១) មានរបខវង៥០០ខម៉ែរត ទទឹង៥ខម៉ែរត ដរបើលូ១កខនលង មាន៥កង់ និង
មុែកាត់៣តឹក ខែសទី៥ពីចាំណុចផលូវទី១ ដៅដល់ខស្សខាងដជើង (កាត់ទទឹងទី២) មានរបខវង៥០០ខម៉ែរត 

 

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



ទទឹង៥ខម៉ែរត ដរបើលូ១កខនលង មាន៥កង់ និងមុែកាត់៣តឹក។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១៣ បញ្ា ប់ឆ្ន ាំ
២០១៤។ 

 សុាំសាងសង់ផលូវលាំចាំនួន៣ខែសដៅកនុងភូមិខស្សដសតច ជារបដភទផលូវរកាលរគួសរករម ដោយខែសទី១ចប់ពី  
ចាំណុចផលូវលាំ ដៅដល់ខរពកដាំបាល់ មានរបខវង២៥០ខម៉ែរត ទទឹង៥ខម៉ែរត ដរបើលូ២កខនលង ដោយ១កខនលង 
ោក់លូ៥កង់ និងមានមុែកាត់៣តឹក (កាត់ទទឹងទី១) ខែសទី២ពីចាំណុចផលូវធាំ ដៅដល់ខរពកដាំបាល់ មាន
របខវង២៥០ខម៉ែរត ដរបើលូ២កខនលង ដោយ១កខនលង ោក់លូ៥កង់ មានមុែកាត់៣តឹក(កាត់ទទឹងទី២) ខែស    
ទី៣ពីចាំណុចភូមិខាងដជើង ដៅដល់ភូមិខាងតបូង មានរបខវង៤០០ខម៉ែរត ទទឹង៥ខម៉ែរត។ សូមចប់ដផតើមពី
ឆ្ន ាំ២០១៣ បញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

២. ការសាងរងស់ាា ន 
 ដសនើសុាំសាព ន១ខែសសថិតកនុងភូមិខស្សដរទៀក ដៅចាំណុចខរពកដាំបាល់ មានរបខវង១៨ខម៉ែរត ទទឹង៨ខម៉ែរត ដធវើ
អ្ាំពីថម។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ដៅឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៣. ការខរនើរុាំអណ្តូ ងទកឹ្ 
 ដសនើសុាំអ្ណតូ ងទឹកចាំនួន៣អ្ណតូ ងខដលសថិតដៅភូមិខស្សដសតច ជារបដភទអ្ណតូ ងដៅ មានជដរៅ២០ខម៉ែរត 
ដរបើលូចាំនួន២២កង់ មានមុែកាត់៥តឹក ដោយោក់ដៅចាំណុចសាលាបុណយ១អ្ណតូ ង ដៅចាំណុចខាង
ដកើតភូមិ១អ្ណតូ ង និងខាងលិចភូមិ១អ្ណតូ ង ជារបដភទអ្ណតូ ងសនប់។ សូមសាងសង់ដៅឆ្ន ាំ២០១២ 
បញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។  

 ដសនើសុាំអ្ណតូ ងទឹកចាំនួន១អ្ណតូ ងសថិតដៅភូមិខស្សដរទៀក ដោយោក់ដៅចាំណុចខាងលិចភូមិ ជារបដភទ   
អ្ណតូ ងដៅ មានជដរៅ៩ខម៉ែរត ដរបើលូចាំនួន២០កង់ មានមុែកាត់៥តឹក។ សូមសាងសង់ដៅឆ្ន ាំ២០១២ 
បញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៤. ការសាងរងប់ងគនអ់នារយ័ 
 សុាំសាងសង់បងគន់អ្នាម័យចាំនួន៣០បងគន់ សរមាប់៣០រគួសារដៅកនុងភូមិបុសស ជារបដភទបងគន់ថម មាន
កមពស់២ខម៉ែរត បដណាត យ២.២០ខម៉ែរត ទទឹង១.២០ខម៉ែរត។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ និងឲ្យរចួជាសាថ ពរដៅ
ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៥. រនតរិេុ 
 ដសនើសុាំឲ្យមានការចត់វធិានការចាំដ េះអ្នកដលងខលបងសីុសង ដបៀរនិងអាដបា៉ែង និងសុាំបខនថមសមតថកិចា
ចាំនួន០៧នាក់ សរមាប់ឃុាំដាំរផុីងទាំងមូល ដដើមបចុីេះរបតិបតតិការឲ្យបានរគប់ដពលដវលា។ 

 សូមឲ្យចត់វធិានការចាំដ េះអ្នកផឹកស្សា ដបើរួសដមា៉ែង៩យប់រតូវផាកពិន័យចាំនួន១០មឺុនដរៀល។ ចាំខនក
អ្នកលក់ស្សា ខារា៉ែ អូ្ដែ ដបើរួសដមា៉ែង៩យប់រតូវពិន័យជារបាក់១លានដរៀល កនុងករណីខដលមានការ
របរពឹតតែុសមតងដរើយមតងដទៀត រតូវពិន័យដទវដង ដរើយរបាក់ខដលពិន័យរតូវោក់ចូលដៅកនុងថវកិាឃុាំ។  



 ដសនើសុាំឲ្យមានការជួយចត់វធិានការចាំដ េះអ្នកខដលដរបើអ្ាំដពើរិងាកនុងរគសួារ ដបើមានការសរមបសរមួល
មតងដរើយដៅខតរបរពឹតតដទៀត សូមឲ្យចត់វធិានការដៅតាមផលូវចាប់។ រគប់ករណីទាំងអ្ស់សូមចប់ដផតើម
អ្នុវតតពីឆ្ន ាំ២០១២ ដនេះតដៅ។ 
មុនដពលប ា ប់សិកាា សាលាមានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាពដល់អ្នកដឹកនាាំ

គណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និងរកមុរបឹកាឃុាំ។ 
ដលាក  ឡុង សុ៊ីម        តាំណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា ជារបធានរកុមរបឹកាឃុាំដាំរផុីង បានមាន

របសាសន៍ថា «តរមូវការអាទិភាពទាំង៥ កនុងដវទិកាដនេះ ដលាកនឹងយកដៅោក់កនុងគដរមាងខផនការអ្ភិវឌ្ឍន៍ឆ្ន ាំ
២០១២ និងឆ្ន ាំបនតបនាទ ប់។ ខតការអ្នុវតតខផនការគឺមិនបាន១០០%ដទដរ េះវាអាស្ស័យដលើថវកិាឃុាំ ដរើយកនុង
នាមដលាកជាតាំណាងគណបកសរបជាជន ដលាកនឹងែិតែាំបនតដទៀត ដបើរបជាពលរដឋមានទាំនុកចិតតចាំដ េះរបូ
ដលាកដៅអាណតតិទី៣ដនេះ»។ 

ដលាក  សុក្រ សសង    តាំណាងគណបកសសមរងសុ ី  ជាជាំទប់ទី១ មានរបសាសន៍ថា   «កនុងនាមដលាក        
តាំណាងឲ្យគណបកសសមរងសុ ី ដលាកខតងខតយកចិតតទុកោក់ដល់តរមូវការរបស់របជាពលរដឋ ដរើយដលាកនឹង
យកតរមូវការជាអាទិភាពទាំង៥ដនេះជាដគល និងអ្នុវតតជាជាំហ៊ា នៗ ដរ េះវាអាស្ស័យដលើថវកិាឃុាំ»។ 

ដលាក មម៉ ស ឿន  តាំណាងគណបកសនដរាតតម រណឬទឋិ  ជាជាំទប់ទី២  បានមានរបសាសន៍ថា «ដលាក
មានការគាំរទចាំដ េះតរមូវការអាទិភាពដនេះ ដបើដទេះជាមិនបានអ្នុវតតបាន១០០% ក៏ដលាកដៅខតបនតការរមួ
សរការគន ដដើមបីជរមុញការង្ករឲ្យបានតាមតរមូវការដៅឆ្ន ាំបនតបនាទ ប់ដទៀត»។ 

 
សិកាា សាលាដនេះមានដគលបាំណងឲ្យមាា ស់ដឆ្ន តដៅតាំបន់ោច់ស្សយាលទទួលបាន៖ 
១. ការយល់ដឹងអ្ាំពីសិទធិតួនាទី និងកាតពវកិចារបស់មាា ស់ដឆ្ន តកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ
ភាពកនុងការអ្ភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោឋ ន។ 

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

៣. តរមូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាំដដើមបចូីលរមួតាមោនជរមញុការអ្នុវតតន៍របស់រកុមរបឹកាឃុាំ-សង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ាូ លតរមូវការកនុងកមមវធីិនដយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ការដបាេះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

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



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

២-កញ្ញា  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
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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