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   ថ្ថងទី១៨ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នន តឃ ុំបន្ទទ យចប្កី ប្សុ្កប្ពោះដស្តច ដេតតព្ប្ពដវង 
ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង សមាគមន៍អាដរុក អងគការ

ពនលឺថ្នកតីសងឃមឺ (PNKS)  អងគការសរការណ៍កាត់បនថយភាពរកីរក(ICC)   បានដរៀបចាំសិកាា សាលាសដមលង
មាច ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តរមវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ោច់ស្សយាល ខដលដធវើដ ើងដៅឃុាំ
បន្ទទ យចរកី ស្សុករពះដសតច ដែតតថ្រពខវងកាលពីថ្ថងទី១១ ខែមករា  ឆ្ន ាំ២០១២។ មានអនកមានសិទធិដបាះដឆ្ន ត
របមាណ ៥២ន្ទក់ (២៣% ជាស្រសតី) ពីរគប់ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួមាន តាំណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកស
នដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិករកមុរបឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អងគការមូលោា ន និងរបជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបាន
ចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនះ។ 
របជាពលរដាខដលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាះដឆ្ន តគាំរទតរមូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យរកមុរបឹកាឃុាំបចចុបបននយកចិតតទុកោក់ដោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដដើមបោីក់បញ្ចូ លដៅកនុង កមមវធីិនដយាបាយរបស់ែលួនកនុងការដបាះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

តម្រូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នុង ឃុាំបន្ទា យចម្ី ម្រុក្ម្ពះសេរតច សេេតតព្ម្ពវវង 
១. ការជរួជលុផលូវលាំ 
 ជួសជុលផលូវលាំភូមិចាំនួន៣ខែស គឺខែសទី១ ភូមិដលែ០៧, ០៨, ០៩, ០១០ មានបដណាត យ៤៤០០ខម៉រត ែនង
ដលើ៥ខម៉រត កមពស់០,៧០ខម៉រត ខែសទី២ ភូមិដលែ១៤ មានរបខវង១៥០០ខម៉រត ែនងដលើ៥ខម៉រត កមពស់០,៧០
ខម៉រត និងដោយខ កខែសទី៣ ភូមិដលែ០៩ពីខាងតបូងដៅ មានរបខវង១៥០០ខម៉រត ែនងដលើ៥ខម៉រត កមពស់
០,៧០ខម៉រត។ សូមចប់ដផតើមឆ្ន ាំ២០១២ដនះតដៅ និងបញ្ច ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣។  

២. ការស្តត អរូ 
 សាត អូរអនលង់ចរ ចាំណុចភូមិដលែ០៩, ១០, ១១ មានរបខវង៦៦០០ខម៉រត ជដរៅ៣ខម៉រត មាត់ដលើ៨ខម៉រត។ 
សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ច ប់ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

៣. ការសេរនើរុាំឲ្យមានការផតលស់េរវារេុភាពឲ្យបានលអ 
 សូមឲ្យរគដូពទយឃុាំដមត្តត បដងាើនការយកចិតតទុកោក់ចាំដ ះអនកជមងឺ មានអាកបបកិរយិា និងដរបើ កយសាំដីឲ្យ
បានសមរមយ ។ សូមចប់ដផតើមអនុវតតពីឆ្ន ាំ២០១២ដនះតដៅ។ 

 

ទីសាន ក់ការកណាត ល ៖ ផទះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ  ទួលដគក រាជធានីភនាំដពញ រពះរាជាណាចរកកមពុជា 
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៤. ការសេរនើរុាំបញុ្ះតព្រលភារុើ និងយក្លយុពើម្រជាពលរដ្ឋ 
 របជាពលរដាខដលលក់ស្សវូដៅត្តមរពាំខដនសូមឲ្យមានការបញ្ចុ ះតថ្មលការយកភាសីុរតង់ចាំណុចភូមិដាំរ ី
សាល ប់ និងលុបបាំបាត់ការយកលុយដៅចាំនុចបន្ទទ យចរកី និងទួលែលួត។ សូមចប់ដផតើមអនុវតតពីឆ្ន ាំ២០១២
ដនះតដៅ។  

៥. ការសេ្វើបងគនអ់ន្ទរយ័ នងិផសពវផាយពើរសេបៀបសេ្វើ 
 ដសនើសុាំដធវើបងគន់អន្ទម័យត្តមសតង់ោសរមាប់រគប់រគសួារ ទូទាំងឃុាំបន្ទទ យចរកី និងសូមឲ្យអនកជាំន្ទញជួយ
ចុះផសពវផាយពីរដបៀបដធវើ និងដរបើរបាស់បងគន់អន្ទម័យផងខដរ។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ច ប់ឆ្ន ាំ
២០១៣។ 

 
មុនដពលប ច ប់សិកាា សាលាមានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាពដល់អនកដឹកន្ទាំគណ

បកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និងរកមុរបឹកាឃុាំ។ 
   ដលាក ជួន ដធឿន  តាំណាងគណបកសសមរងសុ ីជាជាំទប់ទី១ បានមានរបសាសន៍ថា «ចាំណុចអាទិភាព

ទាំង៥ដនះរបជាពលរដាទាំងអស់គន បានដបាះដឆ្ន តពីការដរជើសដរ ើសកនុងចាំដណាម ១៤អាទិភាព ដរតុដនះដយើង
រតូវែិតែាំជួយជរមុញឲ្យមានការអនុវតតបខនថមកនុងការអភិវឌ្ឍដនះ ដរើយសូមខថលងអាំណរគុណដល់អងគការែុម
ខ្រវល និងអងគការន្ទន្ទដទៀតខដលបានសរការដរៀបចាំសិកាា សាលាដនះដ ើង»។ 

ដលាក ដៅ សី ដមភូមិរតបុសសរលួយ បានមានមតិថា «ដយើងទាំងអស់គន រតូវចងចាំដរើយជួយជរមុញ
ការអនុវតតឲ្យបាន ដោយដនះជាតរមូវការចាំបាច់បាំផុត ដរើយជាក់ខសតងរបស់របជាជនដយើង»។ 

ស្ិកាខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាា ស្ដ់នន តដៅតុំបនោ់ចប់្ស្យាលទទួល ន៖ 
១. ការយល់ដឹងអាំពីសិទធិតួន្ទទី និងកាតពវកិចចរបស់មាច ស់ដឆ្ន តកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ
ភាពកនុងការអភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោា ន។ 

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

៣. តរមូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាំដដើមបចូីលរមួត្តមោនជរមញុការអនុវតតន៍របស់រកុមរបឹកាឃុាំ-សង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ចូ លតរមូវការកនុងកមមវធីិនដយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ការដបាះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

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



1ស្ប្មាបព់័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំន្ទកទ់ុំនង៖ 
១-ដលាក រលង សេបឿត (ម្នតីខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)    
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-កញ្ញា  សេភាគ ម្រើសេពម្ជ (ជាំនួយការខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)   
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០៨៩ ៨១ ៨១ ៧៦ 

 
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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