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   ថ្ថៃទី០៦ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១១ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នន តឃ ុំដតបង ប្សុ្កបន្ទទ យប្ស្ ីដេតតដស្ៀម្រាប 
ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង សមាគមន៍អាដរុក អងគការ  

ខភលន អងគការដសោក និងសរគមន៏ថ្រពដឈើ បានដរៀបចាំសិកាា សាលាសដមលងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពីការ
កាំណត់តរមវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ សង្កា ត់ោច់ស្សយាល ខដលដធវើដ ើងដៅឃុាំខតបង ស្សុកបន្ទទ យស្សី ដែតត
ដសៀមរាប  កាលពីថ្ថៃទី២៣ ខែវចិឆិកា  ឆ្ន ាំ២០១១។ មានអនកមានសិទធិដបាោះដឆ្ន តរបមាណ ៥០ ន្ទក់ (៣៦% 
ជាស្រសតី) ពីរគប់ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួមាន តាំណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិក
រកមុរបឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អងគការមូលោា ន និងរបជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា
សាលាដនោះ។ 

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

តម្រូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នុង ឃុាំត្តបង ម្រុក្បន្ទទ យម្រ ីខេតតខរៀររាប 
១. ការខរនីរុាំបងគនអ់ន្ទរយ័ អណ្តូ ង ធងុចាំខរាោះទឹក្ 
 សុាំបងគន់អន្ទម័យចាំនួន២០០បងគន់ សង់អាំពីឥដា របក់ស័ងាសី ទាំរាំ២ខម៉ែរតx២.៥០ខម៉ែរត កមពស់២ខម៉ែរត 
សរមាប់ភូមិទាំង៨ កនុងឃុាំខតបង ស្សុកបន្ទទ យស្សី។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ពីឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ឆ្ន ាំ
២០១៣។ 

 សុាំអណតូ ងសនប់ចាំនួន៤០០ ដោយដធវើដៅតាមសតង់ោ និងធុងចដរមាោះទឹកចាំនួន ៤០០ធុង សរមាប់ភូមិទាំង៨
កនុងឃុាំខតបង ។ សូមចប់ដផតើមអនុវតតពីឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

២. ការសាងរង ់និងជរួជលុផលវូ 
 សុាំសាងសង់ផលូវដីស  ចាំនួន៣ខែសគឺ ៖ ខែសទី១ ដៅភូមិខតបងខាងដកើត មានរបខវង៥០០ខម៉ែរត ទទឹង៤ខម៉ែរត 

កមពស់១.៥០ខម៉ែរត ខែសទី២ ដៅភូមិខតបងខាងលិច ដៅថ្រពសរគមន៍ មានរបខវង២០០០ខម៉ែរត ទទឹង៤
ខម៉ែរត កមពស់២ខម៉ែរត ខែសទី៣ ដៅភូមិថមជល់ដៅភនាំតូច មានរបខវង៤០០០ខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែរត កមពស់២     
ខម៉ែរត។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ពីឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 សុាំជួសជុលផលូវរកាលរគួសរករមពីភូមិវតត ដៅសាលាស្សុកបន្ទទ យស្សី មានរបខវង១៩គី ូខម៉ែរត ទទឹង  

 

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. 

P.O. Box1145, Phone :  (855)  23  884  150  Fax:  (855)  23 885 745   E-mail :  comfrel@online.com.kh Website: www.comfrel.org 



៦ខម៉ែរត។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 
៣. ការសាងរងខ់កាល ងទា រសាលា រុាំម្រូបខម្ងៀន និងក្ុាំពយទូរ័ 
 សុាំផតល់រគបូដរងៀនសរបុចាំនួន ០៧ន្ទក់ កនុងដន្ទោះមានស្សី០៣ន្ទក់ សរមាប់អនុវទិាល័យខតបង និងសុាំ

សាងសង់ដកាល ងទវ រសាលាដរៀនចាំនួន៤កខនលងគឺ៖ ដៅអនុវទិាល័យខតបង សាលាបឋមសិកាខស្សខាវ វ
សាលាបឋមសិកាសគន់ និងដៅសាលាបឋមសិកាថមជល់។ សូមចប់ដផតើមដៅឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ឆ្ន ាំ
២០១៣។ 

 ដសនើសុាំកុាំពយូទ័រ២០ដរគឿងសរមាប់អនុវទិាល័យខតបង និងរគបូដរងៀនចាំនួន០៤ន្ទក់ របុស២ន្ទក់ និងស្សី២
ន្ទក់ រពមទាំងោក់សូឡារពោះអាទិតយចាំនួន២៣បនទៈ។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៤. ការខរនីរុាំរថយនតរខរ គ្ ោះ បរុគលិក្ខពទយ នងិម្ាក្ឧ់បតថរភ 
 សុាំផតល់រថយនតសដ្ង្កគ ោះសរមាប់ដឹកអនកជមៃឺមកមណឌ លសុែភាពឃុាំខតបងចាំនួនមួយដរគឿង មា៉ែកតូយូតា   

ម៉ែូតូចាំនួន០៦ដរគឿង មា៉ែករុងោ និងដសនើសុាំបុគគលិកដពទយចាំនួន៦ន្ទក់ខដលរមួមានឆមបចាំនួន៣ន្ទក់ រមួ
ទាំងថវកិារឧបតថមភមាន ក់៣០ដុលាល កនុងមួយខែ។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១១ បញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៥. ការជរួជលុទាំនបទ់កឹ្ និងខធាីទា ទកឹ្ 
 សុាំជួសជុលទាំនប់ទឹកចាំនួន០៧កខនលងគឺ៖ ទាំនប់តាអុងដៅភូមិខតបងខាងដកើត មានរបខវង៤៥ខម៉ែរត បាត១០

ខម៉ែរត កមពស់៤ខម៉ែរត ទាំនប់តាបិនដៅភូមិខតបងខាងដកើត មានរបខវង៥០ខម៉ែរត បាត១០ខម៉ែរត កមពស់៤ខម៉ែរត 
ទាំនប់ខស្សដរកាមដៅភូមិខតបងខាងលិច មានរបខវង១៥០០ខម៉ែរត បាត១០ខម៉ែរត កមពស់៥ខម៉ែរត ទាំនប់ដលាក
ភូមិវតត មានរបខវង៥៤ខម៉ែរត បាត៦ខម៉ែរត កមពស់៥ខម៉ែរត ទាំនប់ឡានភូមិសគន់ មានរបខវង១០០ខម៉ែរត បាត
៣០ខម៉ែរត កមពស់១៥ខម៉ែរត ទាំនប់ថមជល់ដៅភូមិថមជល់ មានរបខវង៥០ខម៉ែរត បាត២៥ខម៉ែរត កមពស់១៥ខម៉ែរត 
ទាំនប់រតពាំងសាវ យ ភូមិសរសី មានរបខវង៥០ខម៉ែរត បាត៣០ខម៉ែរត កមពស់៣ខម៉ែរត។ សូមចប់ដផតើមជួស
ជុលដៅដដើមខែមករា ឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ដៅខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១២។  

 សុាំទវ ទឹក១កខនលងដៅភូមិសគន់ មានរបខវង៥ខម៉ែរតx៣ខម៉ែរត។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ដៅដដើមខែមករា ឆ្ន ាំ
២០១២ និងបញ្ា ប់ដៅខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១២។ 
 
មុនដពលបពា ប់សិកាា សាលាមានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាពដល់អនកដឹកន្ទាំគណ

បកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និងរកមុរបឹកាឃុាំ។ 
ដលាក ដង្ក៉ែ  ប ុនដធឿន តាំណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា ជាជាំទប់ទី១ បានមានរបសាសន៍ថា «តរមូវការ

អាទិភាពខដលបងបអូនរបជាពលរដាបានដលើកដ ើង ដលាកនឹងោក់បញ្ាូ លកនុងខផនការឃុាំ ដរើយដលាកនឹងដធវើ
របាយកាណ៏ោក់ជូនដៅថាន ក់ស្សុកផងខដរ។ ដលាកសូមអរគុណដល់អងគការែុមខ្រវល និងអងគការខដលបាន
ចូលរមួសរការទាំងអស់ កនុងការដរៀបចាំសិកាា សាលាដនោះដ ើង ដរពោះវាបានជួយឲ្យរបជាពលរដាបានយល់ដឹង
ពីតួន្ទទីមាា ស់ដឆ្ន ត និងជាទុនមួយសរមាប់អនកជាប់ដឆ្ន តអនុវតត»។ 



ដលាកស្សី ហាក់ សុាំ  តាំណាងគណបកសសមរងសុ ីជាជាំទប់ទី២  បានមានរបសាសន៍ថា « សូមអរគុណ
ដល់អងគការែុមខ្រវល និងអងគការ សរគមន៍ខដលចូលរមួសរការទាំងអស់ខដលបានផតល់ឪកាសឲ្យគណ
បកសនដយាបាយបានសាំខដងមតិ ដដើមបីឲ្យរបជាពលរដាបានយល់រជាបពីកិចាការង្កររបស់គណបកសនីមួយៗ 
រកមុរបឹកាឃុាំ ដរើយដលាកស្សី នឹងយកតរមូវការដន្ទោះោក់កនុងកមមវធីិដោសន្ទដបាោះដឆ្ន តរកមុរបឹកាឃុាំន្ទ   
ដពលខាងមុែដនោះ»។ 

សិកាា សាលាដនោះមានដគលបាំណងឲ្យមាា ស់ដឆ្ន តដៅតាំបន់ោច់ស្សយាលទទួលបាន៖ 
១. ការយល់ដឹងអាំពីសិទធិតួន្ទទី និងកាតពវកិចារបស់មាា ស់ដឆ្ន តកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ

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

របស់ែលួន។ 
៣. តរមូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខដលអាច

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

 

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

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

២-អនកស្សី ខេង ររុន្ទធ  (ជាំនួយការខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)   
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩ 

 
បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបសខុ់ម្ហ្វ្រវល គឺជួយបប្កើតបរយិាកាសគួរជាទើបពញចិតដ និ្មានពត៌មានរគប់រាន់ ទើ១/ប ើម្បើឱ្យមាន បំ ើ រការប ោះបនោ តបោយបសរ ើ 

និ្ យុតតធិម្ត៌ាម្រយៈការបញុ្ោះបញូ្ល តស ូម្តិ ប ើម្បើទទួល ននូវរកបខ័ ចាប់សម្រម្យ, ការអប់របំ ើម្បើផដលព់ត៌មាន លអ់ោកប ោះបនោ ត អំពើសិទធ ិ និ្ សកម្មភាពចូលរមួ្
សប្កតការ ៍របសព់ួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្ នូវភាពម្ិនរបរកតើ រពម្ទំ្ ផដលនូ់វរ យការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្ នប់ររ័ស ប ើម្បើអាចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ
 ំប ើ រការ ប ោះបនោ តម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្ម្ិនរបកានប់កសពួក ទើ២/ ប ើម្បើឱ្យមានអតថនយ័ម្ន ណំាកក់ាលបរកាយបពលប ោះបនោ ត តាម្រយៈការអប់រ ំនិ្បវទិកាសាធារ
 ៈកោុ្បាលបំ ្ជំរុញបលើកទឹកចិតដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរមួ្កោុ្កិចក្ារនបយា យ និ្ ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតស ូម្ត/ិបញុ្ោះបញូ្លប ើម្បើឱ្យមានការហ្វកទរម្្ ់
 ំប ើ រការប ោះបនោ តហ្វ លបប្កើននូវគ បនយយភាព (ការទទួលខុសរតូវ) របសម់្្នដើជាប់បនោ ត រពម្ទំ្ ផដលនូ់វរ យការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្ នប់ររ័ស 
ប ើម្បើអាចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្យួហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្ របកានប់កសពួកបៅបលើការបំបពញកម្មវធិើនបយា យ និ្ ំប ើ រការអនុវតដន៍ការងាររបសម់្្នដើជាប់បនោ ត។ 
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