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   ថ្ថៃទី០១ ខែមិនា ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តឃ ុំដកាោះកាពិ ប្សុ្កដកាោះក ង ដេតតដកាោះក ង 
ដោយមានការគាំរទពីគណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង  សមាគមន៏អាដរុក  បានដរៀប

ចាំសិកាា សាលាសដមលងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តរមវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ោច់ស្សយាល 
ខដលដធវើដ ើងដៅឃុាំដកាោះកាពិ ស្សុកដកាោះកុង ដែតតដកាោះកុង កាលពីថ្ថៃទី១៥ កុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១២។ មានអ្នកមាន
សិទធិដបាោះដឆ្ន តរបមាណ ៦៧ នាក់ (៥៥% ជាស្រសត)ី ពីរគប់ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួមាន តាំណាងសរគមន៍ 
តាំណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិករកមុរបឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អ្ងគការមូលោា ន និងរបជាពល
រដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនោះ។ 
របជាពលរដាខដលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាោះដឆ្ន តគាំរទតរមូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យរកមុរបឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់ដោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដដើមបោីក់បញ្ាូ លដៅកនុង កមមវធីិនដយាបាយរបស់ែលួនកនុងការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

តម្រូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នុង ឃុាំកកាោះកាពិ ម្រកុ្កកាោះក្ងុ កេតតកកាោះក្ងុ 
១. ការករនើរុាំម្រូកពទយ និងថ្ន ាំកពទយ  
 ដសនើសុាំរគូដពទយខផនកជមៃឺទូដៅចាំនួន១នាក់ ដពទយឆមប១នាក់ និងថ្ន ាំដពទយសរមាប់មណឌ លសុែភាពដៅឃុាំ 
ដកាោះកាពិ ខដលថ្ន ាំដពទយទាំងដនាោះមាន៦មុែរមួមាន ថ្ន ាំរាគ, ថ្ន ាំរគុនដដៅ , ថ្ន ាំរាគមួលឈាម, ថ្ន ាំផាស់, ថ្ន ាំ
បញ្ាុ ោះឈាម, និងថ្ន ាំកអក។ សូមឲ្យបានកនុងឆ្ន ាំ២០១២ដនោះ។ 

២. ការស្តត រព្ម្ពក្ 
 សុាំសាត រខរពកដៅឃុាំដកាោះកាពិ ខដលមានជដរៅ២ខម៉ែរត និងបដណាត យ២០០០ខម៉ែរត ពីចាំណុចមុែផទោះដលាក
ដលើង ខង៉ែត ខដលសថិតដៅកនុងភូមិ១ ឃុាំដកាោះកាពិ ររូតដល់រចកដចញផលូវកនុង(បាល័ត)។ សូមចប់ដផតើមឆ្ន ាំ 
២០១២ និងបញ្ា ប់កនុងឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៣. ការករនើរុាំម្រូបកម្ងៀន និងអគារស្តន ក្ក់ៅរម្ាបម់្រូបកម្ងៀន 
 ដសនើសុាំរគបូដរងៀនថ្ន ក់បឋមសិកាចាំនួន២នាក់ ដៅសាលាបឋមសិកាដកាោះកាពិ។ សូមឲ្យបានដៅកនុងឆ្ន ាំ 
២០១២ដនោះ។ 

 ដសនើសុាំអ្គរសាន ក់ដៅសរមាប់សិសសសាន ក់ដៅ មានបដណាត យ២០ខម៉ែរត និងទទឹង៨ខម៉ែរត របក់ដកបឿង ដៅភូមិ
ដកាោះស្សដៅ។ សូមចប់ដផតើមឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់កនុងឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 

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. 
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៤. ការស្តងរងប់ងគនអ់នារយ័ 
 ដសនើសុាំបងគន់អ្នាម័យសរមាប់ភូមិទាំង៣រមួមាន ភូមិ១(ឡាំោាំ) ភូមិ២ និងភូមិដកាោះស្សដៅ ដោយកនុង១រគួ
សារៗចាំនួន១បនទប់ មានលូ៣កង់ បដណាត យ២ខម៉ែរត និងទទឹង១,៥ខម៉ែរត ដធវើពីសីុម៉ែង់ របក់សីុបរបូសីុម៉ែង់។ 
សូមចប់ដផតើមឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់កនុងឆ្ន ាំ២០១៣។                   

៥. ការស្តងរងផ់លូវចាក្ក់បតងុ 
 ដសនើសុាំសាងសង់ផលូវចក់ដបតុងមានដជើង១ខែស មានបដណាត យ៣៥០ខម៉ែរត ទទឹង២ខម៉ែរត កមពស់១ខម៉ែរត 
រពមទាំងមានដជើងសសររទចាំនួន៣២៦ដដើម ចប់ពីផទោះដលាកពូថ្ ខដលសថិតដៅកនុងភូមិ១(ឡាំោាំ) ររូត
ដៅដល់សាលាឆទន ។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 
 
មុនដពលបពា្ា ប់សិកាា សាលាមានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាពដល់អ្នកដឹកនាាំគណ

បកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និងរកមុរបឹកាឃុាំ។ 
ដលាក ដរពន ពិសិទា តាំណាងគណបកសសមរងសុី និងជាជាំទប់ទី២ឃុាំបានដលើកដ ើងថ្«ែាុាំសូមអ្រគុណ

ដល់អ្ងគការែុមខ្រវលខដលបានដរៀបចាំសិកាា សាលាដនោះដ ើង ដរពា្ោះវាបានជួយចូលរមួចាំខនកកនុងការអ្ភិវឌឍន៏
ឃុាំ។ ដរើយែាុាំយល់ដឃើញថ្បញ្ហា ខដលបានដលើកដ ើងដនោះពិតជាបញ្ហា សាំខាន់អាទិភាពពិតខមន និងសូមគាំរទ
ទាំងស្សុង»។ 

ដលាក ជឺ រទី តាំណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា និងជារបធានរកមុរបឹកាឃុាំបានដលើកដ ើងថ្«ែាុាំសូម
អ្រគុណដល់អ្ងគការែុមខ្រវល និងរបជាពលរដាខដលបានចូលរមួកនុងការដលើកដ ើងនូវបញ្ហា ជាអាទិភាពទាំង
អ្ស់ដនោះ។ ដរើយដោយខ កខាងឃុាំក៏កាំពុងដឆលើយតបនឹងតរមវូការដល់របជាពលរដាខដរ គឺគដរមាងសាងសង់
បងគន់ អ្នាម័យ និងសាងសង់ផលូវពីឃុាំដកាោះកាពិ ដៅភូមិឡាំោាំ ដរើយសូមឲ្យរបជាពលរដាដៅខតបនតខសវងយល់ 
ដលើកពីតរមូវការ វាយតថ្មលថ្ដតើម្នតីជាប់ដឆ្ន តបានដធវើដូចការសនាបានដល់កាំរតិណា»។ 

ស្ិកាខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាា ស្ដ់នោ តដៅតុំបនោ់ចប់្ស្យាលទទួល ន៖ 
១. ការយល់ដឹងអ្ាំពីសិទធិតួនាទី និងកាតពវកិចារបស់មាា ស់ដឆ្ន តកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ
ភាពកនុងការអ្ភិវឌឍន៍នូវមូលោា ន។ 

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

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

 



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

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

២-អ្នកស្សី កេង ររុនាា  (ជាំនួយការខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)   
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩ 
 

បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបសខុ់ម្ហ្វ្រវល គឺជយួបប ក្ើតបរយិាកាសគរួជាទើបពញចិតដ និ្មានពត៌មានរគបរ់ាន ់ ទើ១/ប ើម្បើឱ្យមាន ំប ើ រការ
ប ោះបនោ តបោយបសរ ើ និ្យុតតធិម្ត៌ាម្រយៈការបញុ្ោះបញូ្ល តស ូម្តិ ប ើម្បើទទលួ ននូវរកបខ ័ចាបស់ម្រម្យ, ការអបរ់បំ ើម្បើផដល់ពតម៌ាន លអ់ោក
ប ោះបនោ ត អំពើសិទធិ និ្សកម្មភាពចូលរមួ្សប ក្តការ ៍របសព់ួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្ នូវភាពមិ្នរបរកតើ រពម្ទំ្ ផដលនូ់វរ យការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលំ
ទូលាយ និ្នបរ់រ័ស ប ើម្បើអាចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ ំប ើ រការ ប ោះបនោ តម្យួហ្វ លមិ្នលំបអៀ្ និ្មិ្នរបកានប់កសពកួ ទើ២/ ប ើម្បើឱ្យមានអតថ
នយ័ម្ន ំណាកក់ាលបរកាយបពលប ោះបនោ ត តាម្រយៈការអបរ់ ំ និ្បវទិកាសាធារ ៈកោុ្បាលបំ ្ជំរុញបលើកទឹកចិតដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរមួ្កោុ្កិច្
ការនបយា យ និ្ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតស ូម្តិ/បញុ្ោះបញូ្លប ើម្បើឱ្យមានការហ្វកទរម្្ ់  ំប ើ រការប ោះបនោ តហ្វ លបប ក្ើននូវគ បនយយភាព 
(ការទទលួខុសរតូវ) របស់ម្្នដើជាបប់នោ ត រពម្ទំ្ ផដលនូ់វរ យការ ៍អប ក្តយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្នបរ់រ័ស ប ើម្បើអាចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្យួ
ហ្វ លមិ្នលំបអៀ្ និ្របកានប់កសពកួបៅបលើការបំបពញកម្មវធិើនបយា យ និ្ ំប ើ រការអនុវតដនក៍ារងាររបសម់្្នដើជាបប់នោ ត។ 
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