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   ថ្ថៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តឃ ុំតាដស្ៀម្ ប្សុ្កសាា យដលើ ដេតតដស្ៀម្រាប 
ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង សមាគមន៍អាដរុក អងគការលី

កាដូ   និងសរគមន៍សនសាំ បានដរៀបចាំសិកាា សាលាសដមលងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពីការកាំណត់តរមវូការជាអាទិ
ភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ោច់ស្សយាល ខដលដធវើដ ើងដៅឃុាំតាដសៀម ស្សុកសាវ យដលើ ដែតតដសៀមរាប  កាលពីថ្ថៃ
ទី២៧ ខែកុមភៈ  ឆ្ន ាំ២០១២។ មានអនកមានសិទធិដបាោះដឆ្ន តរបមាណ ៥៥នាក់ (២៩% ជាស្រសតី) ពីរគប់ភូមិកនុងឃុាំ 
ខដលរមួមាន តាំណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិករកមុរបឹកាឃុាំ អាជាា ធរ
ភូមិ អងគការមូលោា ន និងរបជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនោះ។ 
របជាពលរដាខដលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាោះដឆ្ន តគាំរទតរមូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 

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

តម្រូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នុង ឃុាំតាស ៀរ ម្ កុ្ស្វា យសលើ សេតតស ៀររាប 
១. ការស្វង ងផ់លវូ 
 សុាំជួយសាងសង់ផលូវលាំ១ខែសរកាលរគួសរករម មានរបខវង១៧គី ូខម៉ែរត ទទឹង៨ខម៉ែរត កមពស់១,៥ខម៉ែរត 
ពីភូមិតាដសៀម ដៅភូមិរតពាំងពដពល។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

២. ការស្វង ងរ់ណ្ឌ ល េុភាព ថ្ន ាំសពទយ បគុ្គលកិ្ បងគន ់និងឡាន សរ គ្ ោះ 
 ស្នើ្ុាំសាង្ង់មណ្ឌ ល្ុខភាព១ខនង ស្វើអាំពីថ្មតាម្តង់ដា រមួទាំងបុគគលិកស្្ី៣នាក់   របុ្២នាក់ ថ្ន ាំ

សពទ្យរគប់មុខ   បងគន់ចាំនួន២ស្វើអាំពីថ្ម និងឡាន្សគ គ្ ោះដឹកអនកជមងឺម៉ា កសាាំយ៉ាុង១សរគឿង។ ្ូមចាប់សផដើម
ពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ច ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៣. ការស្វង ងស់្វលាអនវុិទាលយ័ បងគនអ់នារយ័ និងម្គ្ូបសម្ងៀន 
 ្ុាំសាង្ង់សាលាអនុវទិ្ាល័យ១ខនង ស្វើអាំពីថ្មមន៥បនទប់ បងគន់ចាំនួន៥ស្វើអាំពីថ្ម មនបសដដ យ៤,៥០

មម៉ាររ ទ្ទឹ្ង២មម៉ាររ រគបួសរងៀនរបុ្២នាក់ ស្្ី៣នាក់សៅ សៅកនុងឃុាំតាស្ៀម។ ្ូមចាប់សផដើមឆ្ន ាំ២០១២ 
និងបញ្ច ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។  

 

ទីសាន ក់ការកណាត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ  ទួលដគក រាជធានីភនាំដពញ រពោះរាជាណាចរកកមពុជា 
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៤. ការជីក្ម្ ោះទឹក្ 
 ្ុាំជីកស្្ោះទឹ្កចាំនួន៦កមនលង កនុងឃុាំតាស្ៀម មដលស្្ោះនីមួយៗមនបសដត យ៤០មម៉ាររ ទ្ទឹ្ង៣០មម៉ាររ 

ជសរៅ៣មម៉ាររ ្រមប់ភូមិទាំង៦ គឺភូមិររពាំងសពល ភូមិររពាំងថ្ម ភូមិរកញ៉ាូ ង ភូមិដាំបូកខព្់ ភូមិតា
ស្ៀម និងភូមិរហាល។ ្ូមចាប់សផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ច ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។  

៥. ការជ ួជលុទាំនបទ់កឹ្ 
 ្ុាំជួ្ជុលទ្ាំនប់ទឹ្ក មនរបមវង្របុ២០០មម៉ាររ បារសរោម១២មម៉ាររ កមព្ ់៣មម៉ាររ សៅភូមិទាំង៦គឺ

ភូមិររញាំងទឹ្ម ភូមិររញាំងថ្ម ភូមិរកញ៉ាូ ង ភូមិដាំបូកខព្ ់ ភូមិតាស្ៀម និងភូមិរហាល។ ្ូមចាប់សផតើមពីឆ្ន ាំ
២០១២ និងបញ្ច ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 
មុនដពលបពា្ា ប់សិកាា សាលាមានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាពដល់អនកដឹកនាាំគណ

បកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និងរកមុរបឹកាឃុាំ។ 
ដលាក ទុាំ រនិ  តាំណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា និងជារបធានរកមុរបឹកាឃុាំ បានដលើកដ ើងថា «ដលាក

សាវ គមន៍តរមូវការអាទិភាពខដលបងបអូនបានដលើក ដរើយនឹងោក់បញ្ាូ លកនុងខផនការឃុាំ។ ដរើយដលាកនឹងដធវើ
របាយការណ៍តរមូវការនីមួយៗ ខដលអងគសិកាា សាលារកដឃើញោក់ជូនដល់ថាន ក់ស្សុក។ ដលាកក៏បានសាំខដង
ការអរគុណដល់អងគការែុមខ្រវល សមាគមអាដរុក និងអងគការ សមាគមន៏ថ្ដគូរខដលបានគាំរទការដរៀបចាំ
សិកាា សាលាដនោះ ីង ដដើមបឲី្យរបជាពលរដាបានយល់ពីតួនាទីជាមាា ស់ដឆ្ន ត និងជាទុនមួយសរមាប់ឲ្យដយើងែាុាំ
អនុវតដបនដ»។ 

ដលាក  ញិុក ខរ ៉ែម   តាំណាងគណបកសសមរងសុ ីនិងជាជាំទប់ទី១ បានមានរបសាសន៍ថា « ែាុាំសូមអរគុណ
ដល់អងគការែុមខ្រវល អងគការថ្ដគូរ និងសរគមន៍ ខដលបានផដល់ឱ្កាសដអាយគណបកសនដយាបាយសាំខដង
មតិឲ្យរបជាពលរដាបានយល់រជាបពីកិចាការការង្កររបស់គណបកសនដយាបាយនីមួយៗ និងការង្កររកមុរបឹកា
ឃុាំ»។     

ស្ិកាខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាា ស្ដ់នោ តដៅតុំបនោ់ចប់្ស្យាលទទួល ន៖ 
១. ការយល់ដឹងអាំពីសិទធិតួនាទី និងកាតពវកិចារបស់មាា ស់ដឆ្ន តកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ
ភាពកនុងការអភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោា 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 

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

២-អនកស្សី សេង  គុ្នាា  (ជាំនួយការខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)   
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩ 

 
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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