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   ថ្ថៃទី២២ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តដៅឃ ុំយ៉ា ទ ង ប្សុ្កអូយ៉ា ោវ ដេតតរតនៈគីរ ី
ដោយមានការគាំទ្ទពី គណៈកមាា ធិការែុមខ្រែល សរការជាមួយនឹង សមាគមអាដរុក  បានដរៀបចាំ

សិកាា សាលាសដមេងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តទ្មវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ោច់ស្សយាល 
ខដលដធែើដ ើងដៅឃុាំយា៉ាទុង ស្សុកអូយា៉ាោវ ដែតតរតនៈគីរកីាលពីថ្ថៃទី១៨ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១២។ មានអនកមាន
សិទធិដបាោះដឆ្ន តទ្បមាណ ៥៥នាក់ (៣៤%ជាស្រសតី មាន៣២%ជាជនជាតិចារ៉ាយ) ពីទ្គប់ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួ
មាន តាំណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយទ្បចាាំឃុាំ សមាជិកទ្កមុទ្បឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អងគ-
ការមូលោា ន និងទ្បជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនោះ។ 

ទ្បជាពលរដាខដលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាោះដឆ្ន តគាំទ្ទតទ្មូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 
ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យទ្កមុទ្បឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់ដោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដដើមបោីក់បញ្ាូ លដៅកនុងកមាវធីិនដយាបាយរបស់ែេួនកនុងការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

 
តម្រូវការជាអាទិភាពទាំង៥ ក្នុងឃុាំយ៉ា ទងុ ម្រុក្អយូ៉ា ដាវ ខេតតរតនៈគីរ ី

១. ការសាងរងផ់លូវ 

o សុាំសាងសង់ផេូវ១ខែសទ្កាលទ្គួសទ្ករម ពីភូមិដតនដល់ដរធាំ មានទ្បខវង៣០គីទបូខម៉ាទ្ត ទទឹង៧ខម៉ាទ្ត និង
ដធែើសាា ន២កខនេង ដោយ១កខនេងៗមានទ្បខវង២០ខម៉ាទ្ត ទទឹង៧ខម៉ាទ្ត ដធែើពីដបតុង ទី១ដៅចាំនុចអូរទ្ាយ 
ទី២ដៅចាំនុចអូរវង់ និងោក់លូចាំនួន៣កខនេង លូមានមុែកាត់១ខម៉ាទ្ត ទ្បខវង៧ខម៉ាទ្ត លូទី១ដៅចាំនុចអូរកា 
លូទី២ដៅចាំនុចអូរសុង និងលូទី៣ដៅចាំនុចអូរចាក់។ សូមចាប់ដផតើមឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។   

o សុាំសាងសង់ផេូវថាី១ខែសទ្កាលទ្គួសទ្ករមពីចាំនុចភូមិដរធាំដល់ភូមិខែែង មានទ្បខវង១០គីទបូខម៉ាទ្ត ទទឹង៧
ខម៉ាទ្ត និងោក់លូ៣កខនេង ដោយលូនីមួយៗមានមុែកាត់១ខម៉ាទ្ត ទ្បខវង៧ខម៉ាទ្ត លូទី១ដៅចាំនុចអូរចារ 
លូទី២ដៅចាំនុចអូរយង លូទី៣ដៅចាំនុចអូរបាល និងសាា ន១កខនេង មានទ្បខវង៣០ខម៉ាទ្ត ដៅចាំនុចអូរប៉ាប់
ដធែើពីដបតុង។   សូមចាប់ដផតើមឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

២. ការតបណ្តត ញអគីី រនី 
o សុាំតបណាា ញអគគិសនីពីផេូវជាតិដលែ៧៨មកភូមិចាំនូន៧ កនុងឃុាំយា៉ា ទុង ខដលរមួមានភូមិសុស ភូមិដតន 

 

ទីសាន ក់ការកណាត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផេូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ  ទួលដគក រជធានីភនាំដពញ ទ្ពោះរជាណាចទ្កកមាុជា 
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 



ភូមិពាក់ ភូមិដរធាំ ភូមិដរតូច ភូមិសាំ និងភូមិខែែង ដោយ១គីទបូវ៉ាត់ដមា៉ាងមានតថ្មេ៦៧០ដរៀល។ សូមឲ្យ
បានចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១២ដនោះតដៅ។ 

៣. ការសាងរងប់ងនីអ់នារយ័ ធងុចខម្រោះទឹក្ និងថ្ន ាំពាបាល 
o សុាំបងគន់អនាម័យចាំនួន១៩៦បងគន់ ដធែើអាំពីដបតុង ទ្បក់ស័ងាសី មានទាំរាំ២x៣ខម៉ាទ្ត ដោយកនុង១ភូមិៗ

ទទួលបាន២៨បងគន់ សទ្មាប់ភូមិចាំនួន៧ គឺភូមិដតន ភូមិសាំ ភូមិដរធាំ ភូមិដរតូច ភូមិសុស ភូមិពាក់ និង
ភូមិខែែង ។ សូមចាប់ដផតើមសាងសង់ពីឆ្ន ាំ២០១៣ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៤។  

o សុាំធុងចដទ្មាោះទឹកសាអ តចាំនួន១៧០ធុង សទ្មាប់១៧០ទ្គួសារ ដៅភូមិដតន ដោយ១ទ្គសួារៗចាំនួន១ធុង។ 
សូមចាប់ដផតើមអនុវតតន៍ឆ្ន ាំ២០១២ និងឲ្យបានទ្តឹមឆ្ន ាំ២០១៣។ 

o សុាំថ្ន ាំដពទយពាបាលជមៃឺទ្គប់ទ្បដភទដល់អនកភូមិទាំង៧ភូមិ  ដៅកនុងឃុាំយា៉ា ទុង ដោយសារដៅមណឌ ល
សុែភាពឃុាំបចាុបបននពុាំមានថ្ន ាំដទដៅដពលអនកភូមិឈឺមាងៗ។ សូមឲ្យបានពីឆ្ន ាំ ២០១២ដនោះតដៅ។ 

៤. ការសាងរ់ងស់ាលាឃុាំ សាលាខរៀន និងរុាំម្រូបខម្ងៀន  
o សុាំសាងសង់សាលាឃុាំ១ែនងដធែើពីដបតុង ទ្បក់ដកបឿង ដៅចាំនុចភូមិដតន ាមសាង់ោទ្កសួងមហាថ្ផា ដទ្ពាោះ

ដដើមបីសទ្មួលដល់ការដធែើទាំនាក់ទាំនងជាមួយទ្កុមទ្បឹកាឃុាំ។សូមចាប់ដផតើមសាងសង់ឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់
ឆ្ន ាំ២០១៣។   

o សុាំសាងសង់សាលាដរៀន៥ែនង ដោយ១ែនងមាន៦បនទប់ ដធែើពីដបតុងទ្បក់ដកបឿងសទ្មាប់ភូមិទាំង៥ រមួមាន
ភូមិដរតូច ភូមិដរធាំ ភូមិសាំ ភូមិសុស ភូមិខែែង និងមានសាំភារៈទ្គប់ទ្គន់សាំរប់អាគរ១ែនងៗដនាោះ ដោយ
ទ្តូវមានតុទ្គ ូតុសិសស កាា ដែៀន។ សូមចាប់ដផតើមសាងសង់ពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

o សុាំទ្គូបដទ្ងៀនចាំនួន៣០នាក់ ស្សី១៥នាក់ ទ្បុស១៥នាក់ ដោយកនុង១ភូមិៗមានទ្គូទ្បុស៣នាក់ និងស្សី៣
នាក់ សទ្មាប់ឲ្យដៅបដទ្ងៀនដៅសាលាដរៀនកនុងភូមិទាំង៥ គឺភូមិសាំ ភូមិខែែង ភូមិដរធាំ ភូមិដរតូច និងភូមិ
សុស។ សូមឲ្យបានដៅទ្តឹមឆ្ន ាំ២០១៣។  

៥. ការខដាោះម្សាយបញ្ហា ដីធលី និងផតលដ់ីររបទនរងរីកិចច 
o ដសនើសុាំឲ្យរោា ភិបាលជួយដោោះស្សាយបញ្ហ ដីធេីខដលជាចាំការវលិជុាំរបស់បងបអូនជនជាតិភាគតិច មានទាំរាំ

៥០០រិចា ខដលទ្កុមរ ុនឯកជនមួយមិនសាគ ល់ដ ា្ ោះរ ាំដលាភយក ដរើយប៉ាោះពាល់ដលើដីទ្បជាពរដា
ចាំនួន ២២៧ទ្គួសារ។ សូមដោោះស្សាយឲ្យបានដៅឆ្ន ាំ២០១២ដនោះ។  

o សុាំជួយផាល់ដីសមបទនសងគមកិចាចាំនួន៥៤រិចាដល់អនកភូមិចាំនួន១៨ទ្គសួារ សាំរប់ទ្បជាពលរដាដៅ
កនុងភូមិពាក់ ខដលគា នដីចាំការទ្បកបរបចិញ្ា ឹមជីវតិ  ដោយកនុង១ទ្គួសារៗចាំនួន៣រិចា។ សូមឲ្យបាន
ទ្តឹមឆ្ន ាំ២០១៣។  

មុនដពលបពាា ប់សិកាា សាលាមានកមាវធីិទ្បគល់របាយការណ៍ពីតទ្មូវការជាអាទិភាពដល់អនកដឹកនាាំ
គណបកសនដយាបាយទ្បចាាំឃុាំ និងទ្កមុទ្បឹកាឃុាំ។ 



ដលាក ដអៀម ដអឿន តាំណាងគណបកសសមរងសុដីែតត បានដលើកដ ើងថ្ «មាា ស់ដឆ្ន តដយើងកាន់ខតយល់     
បនាិចមាងៗដរើយ ដទ្ពាោះដយើងបានដបាោះដឆ្ន តកនុង៥ឆ្ន ាំមាង ដរើយទ្បជាពលរដាដយើងទ្តវូដចោះាមោនដមើល និង
ពិចារណាដតើ៥ឆ្ន ាំខដលបានជាប់ដឆ្ន តដនាោះ ដយើងដឃើញមានកាអភិវឌ្ឍន៍អែីែេោះ»។ 

ដលាក ដយើន ជូរ តាំណាងគណបកសទ្បជាជនកមាុជា ជាទ្បធានទ្កមុទ្បឹកាឃុាំបានដលើកដ ើងថ្ «សុាំឲ្យ
ទ្បជាពលរដាដយើងទាំងអស់ ខដលជាមាា ស់ដឆ្ន តកត់ទ្ាទុកនូវអែី ខដលដយើងបានរកដឃើញដៅដពលសិកាា សាលា
ដនោះ និងជទ្មុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់គន  ដរើយរល់បញ្ហហ ខដលបានរកដឃើញដលាកនឹងនាាំដៅថ្ន ក់ដលើ
ដទៀតឲ្យជួយ។ មា៉ាងដទៀតសិកាា សាលាថ្ថៃដនោះមានសារៈសាំខាន់ណាស់ដោយដធែើដអាយទ្បជាពលរដាដយើងកាេ -
ហានដលើកគដទ្មាង និងយល់ពីការង្ករលាំបាករបស់ទ្កុមទ្បឹកាឃុាំ ខដលបណាត លមកពីការចូលរមួរបស់ទ្បជា-
ពលរដាដយើងដៅមានកាំរតិ »។ 
 

ស្ិកាខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាា ស្ដ់នោ តដៅតុំបនោ់ចប់្ស្យលទទួល ន៖ 
១. ការយល់ដឹងអាំពីសិទធិតួនាទី និងកាតពែកិចារបស់មាា ស់ដឆ្ន តកនុងការខសែងយល់ពីតទ្មូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោា ន។ 
២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាា ស់ដឆ្ន តចូលរមួ ជខជកពិភាកា ដដើមបកីាំណត់តទ្មូវការអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់

របស់ែេួន។ 
៣. តទ្មូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងទ្តូវបានចងទ្កងជារបាយការណ៍ខដលអាច

ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាាំដដើមបចូីលរមួាមោនជទ្មញុការអនុវតតន៍របស់ទ្កុមទ្បឹកាឃុាំ-សង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ាូ លតទ្មូវការកនុងកមាវធីិនដយាបាយរបស់គណបកសសទ្មាប់ការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

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

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

២-អនកស្សី ខេង ររុនាា  (ជាំនួយការខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)   
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០១៧  ៥៨៣ ៨៦៩ 
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បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបស់ខុម្ហ្វ្រវល គឺជួយបប្កើតបរយិាកាសគួរជាទើបពញចិតដ និ្មានពត៌មានរគប់រាន់ ទើ១/ប ើម្បើឱ្យមាន បំ ើ រការ
ប ោះបនោ តបោយបសរ ើ និ្ យុតតធិម៌្តាម្រយៈការបញុ្ោះបញូ្ល តស ូម្តិ ប ើម្បើទទួល ននូវរកបខ័ ចាប់សម្រម្យ, ការអប់របំ ើម្បើផដល់ពត៌
មាន ល់អោកប ោះបនោ ត អំពើសិទធិ និ្សកម្មភាពចូលរមួ្សប្កតការ ៍របស់ពួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្ នូវភាពម្ិនរបរកតើ រពម្ទំ្ ផដល់នូវ
រ យការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលទូំលាយ និ្នប់ររ័ស ប ើម្បើអាចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ ំប ើ រការ ប ោះបនោ តម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្
ម្ិនរបកាន់បកសពួក ទើ២/ ប ើម្បើឱ្យមានអតថន័យម្ន ណំាក់កាលបរកាយបពលប ោះបនោ ត តាម្រយៈការអប់រ ំនិ្បវទិកាសាធារ ៈកោុ្បាល
បំ ្ជំរុញបលើកទឹកចិតដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរមួ្កោុ្កិច្ការនបយា យ និ្ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតស ូម្តិ/បញុ្ោះបញូ្លប ើម្បើឱ្យ
មានការហ្វកទរម្្់  ំប ើ រការប ោះបនោ តហ្វ លបប្កើននូវគ បនយយភាព (ការទទួលខុសរតូវ) របស់ម្្នដើជាប់បនោ ត រពម្ទំ្ ផដល់នូវរ យ
ការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្នប់ររ័ស ប ើម្បើអាចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្របកាន់បកសពួកបៅបលើការ
បំបពញកម្មវធិើនបយា យ និ្ ំប ើ រការអនុវតដន៍ការងាររបស់ម្្នដើជាប់បនោ ត។ 

 


