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   ថ្ថៃទី០៦ ខែមិនា ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តឃ ុំតាលាស្ ់ប្សុ្កដមាងឬស្ស ីដេតត ត់ែុំបង 
ដោយមានការគាំរទពីគណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង សមាគមន៍យុវជនខែមរ បានដរៀប

ចាំសិកាា សាលាសដមលងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តរមវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ សង្កា ត់ោច់ស្សយាល 
ខែលដធវើដ ើងដៅឃុាំតាលាស់ ស្សុកដមាងឬសស ីដែតតបាត់ែាំបង  កាលពីថ្ថៃទី២៣ កុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១២។ មានអ្នក
មានសិទធិដបាោះដឆ្ន តរបមាណ ៥៣នាក់ (២២% ជាស្រសត)ី ពីរគប់ភូមិកនុងឃុាំ ខែលរមួមាន តាំណាងសរគមន៍ 
តាំណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិករកមុរបឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អ្ងគការមូលោា ន និងរបជាពល
រែាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនោះ។ 

របជាពលរែាខែលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាោះដឆ្ន តគាំរទតរមូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 
ដៅកនុងឃុាំ ខែលដសនើឱ្យរកមុរបឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់ដោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដែើមបោីក់បញ្ាូ លដៅកនុង កមមវធីិនដយាបាយរបស់ែលួនកនុងការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

 
តម្រូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នុង ឃុាំតាលាស ់ម្សុក្មោងឬសស ីមេតតបាតដ់ាំបង 

១. ការសាងសងផ់្លូវលាំ 
 សុាំដធវើផលូវលាំរកាលរគួសរករមចប់ពីភូមិសួសតី ដៅែល់ភូមិមា៉ា ដណាក ខែលមានរបខវង ៣៨០០ខម៉ារត ទទឹង
៥ខម៉ារត។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ចុងឆ្ន ាំ២០១២ដនោះ។ 

២. ការជីក្ម្រឡាយទឹក្ 
 សុាំជីករបឡាយទឹកមានរបខវង២៤៥០ខម៉ារត ខែលឆលងកាត់ភូមិចាំនួន៤ គឺភូមិសទឹងថមី ភូមិសតីសទឹង ភូមិវតតចស់ 
និងភូមិចុងរបឡាយ។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ចុងឆ្ន ាំ២០១២ដនោះ។ 

៣. ការបង្រ្កា បបទមលមីសមេសាទ 
 ដសនើសុាំប្ង្កា បបទដលមើសដនសាទែូចជាការដរបើឧបករណ៍ឆក់ ថ្សបអ្ ុយ ណរ៉ាយ និងការដរបើរបាស់ឧបករណ៍
ដនសាទខែលចាប់ហាមឃាត់នានាដទៀតខែលដធវើឲ្យវនិាសពូជរតី ដៅទូទាំងឃុាំតាលាស់ទាំងមូល។ សូម
ចប់ដផតើមឲ្យបានពីឆ្ន ាំ២០១២ដនោះតដៅ។ 

៤. ការផ្តលព់ជូម្សូវ េិងបមងាីេតម្រលម្សូវ 
 សុាំផតល់ពូជស្សូវចាំនួន១០០គី ូរកាមកនុង១រគូសារៗ សរមាប់រគួសារខែលមានប័ណណរកីរក១ និងប័ណណរកី   

 

ទីសាន ក់ការកណាត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ  ទួលដគក រជធានីភនាំដពញ រពោះរជាណាចរកកមពុជា 
Central Office :  #138,  Street.  122,  TeukLaak  I,  TuolKork,  Phnom  Penh,  CAMBODIA. 
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រក២  ដរើយនិងបដងាើនតថ្មលស្សូវសរមាប់ពូជស្សវូលអ ដោយ១០០គី ូរកាមឲ្យបានតថ្មល១០មឺុនដរៀល។ សូម
ចប់ដផតើម និងឲ្យបានដៅឆ្ន ាំ២០១២ដនោះតដៅ។ 

៥. ការជយួផ្តលក់ារករដលម់្រជាពលរដឋ 
 សុាំជួយផតល់ការង្ករឲ្យរបជាពលរែាខែលរកីរកខាល ាំងែូចជា ការដធវើចាំការ កាត់ដែរ សាំណង់ និងការង្ករស្សប
ចាប់ណាខែលអាចរកចាំណូលផគត់ផគង់រគួសារបាន ដៅឃុាំតាលាស់ទាំងមូល ដររោះដែើមបីដជៀសវាងការដធវើ 
ចាំណាកស្សកុ។ សូមឲ្យបានពីឆ្ន ាំ២០១២ដនោះតដៅ។ 

 
មុនដពលបរា ប់សិកាា សាលាមានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាពែល់អ្នកែឹកនាាំគណ

បកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និងរកមុរបឹកាឃុាំ។ 
ដលាក ស ុន ស យុ ជាជាំទប់ទី១ មកពីគណបកសរបជាជនកមពុជា បានមានរបសាសន៍ថា «ដលាកសូម

សរដសើរែល់របជាពលរែាខែលមានភាពកាល ហាន និងដចោះដធវើការពិភាការកបហាតម តរមូវការដៅកនុងសរគមន៍។ 
មិនរតឹមខតប៉ាុដណាណ ោះដលាករបធានរកមុរបឹកាគត់ក៏បានចាំណាយដពលមកចូលរមួ រកែាំដណាោះស្សាយបហាតម កនុង
ឃុាំ រពមទាំងបង្កម ញពីឆនទៈកនុងការសនាជូនែល់របជាពលរែាកនុងនាមគត់ជាថាន ក់ែឹកនាាំមាន ក់ គត់នឹងែិតែាំ
ខសវងរកនូវែាំដណាោះស្សាយ និងវធីិសាស្រសតនានាដែើមបដីោោះស្សាយបហាតម ជូនរបជាពលរែា»។ 

ដលាក ែួង ដរពក ជាជាំទប់ទី២ មកពីគណបកសសមរងសុ ី បានមានរបសាសន៍ថា «ដលាកសូមខថលងអ្ាំណរ
គុណែល់របជាពលរែាទាំងអ្ស់ខែលបានដលើកបហាតម ទាំងដនោះដ ើង ដរើយគត់នឹងពាយាមរកែាំដណាោះស្សាយ
ខែលដកើតមានដៅកនុងសរគមន៍»។ 

ស្ិកាខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាា ស្ដ់នោ តដៅតុំបនោ់ចប់្ស្យាលទទួល ន៖ 
១. ការយល់ែឹងអ្ាំពីសិទធិតួនាទី និងកាតពវកិចារបស់មាា ស់ដឆ្ន តកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអ្ភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោា ន។ 
២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាា ស់ដឆ្ន តចូលរមួ ជខជកពិភាកា ដែើមបកីាំណត់តរមូវការអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់

របស់ែលួន។ 
៣. តរមូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខែលអាច

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

 

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



1ស្ប្មាបព់័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាកទ់ុំនង៖ 
១-ដលាក រលង មបឿត (ម្នតីខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)    
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-អ្នកស្សី មេង សគុន្ឋឋ  (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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