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   ថ្ថៃទី១៩  ខែមមសា ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តដៅឃ ុំជីខដប្កាម្ ប្សុ្កដប្ស្អុំបិល ដខតតដកាោះក ង 
មោយមានការគាំទ្ទពី គណៈកមាា ធិការែុមខ្រែល សរការជាមួយនឹង សមាគមអាដរុក បានមរៀបចាំ

សិកាា សាលាសមមេងមាា ស់មឆ្ន តមួយសតីពីការកាំណត់តទ្មវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ោច់ស្សយាល ខដល
មធែើម ើងមៅឃុាំជីែមទ្កាម ស្សុកខស្សអាំបិល មែតតមកាោះកុង  កាលពីថ្ថៃទី២៣ ខែមិនា ឆ្ន ាំ២០១២។ មានអនក
មានសិទធិមបាោះមឆ្ន តទ្បមាណ ៦៣នាក់ (៤១%ជាស្រសតី) ពីទ្គប់ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួមាន តាំណាងសរគមន៍ 
តាំណាងគណបកសនមយាបាយទ្បចាំឃុាំ សមាជិកទ្កមុទ្បឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អងគការមូលោា ន និងទ្បជាពល
រដាមៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាមៅកនុងសិកាា សាលាមនោះ។ 

ទ្បជាពលរដាខដលចូលរមួសិកាា សាលាមសទើរខត ១០០% បានមបាោះមឆ្ន តគាំទ្ទតទ្មូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 
មៅកនុងឃុាំ ខដលមសនើឱ្យទ្កមុទ្បឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់មោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនមយាបាយ
ទទួលយកមដើមបោីក់បញ្ាូ លមៅកនុង កមាវធីិនមយាបាយរបស់ែេួនកនុងការមបាោះមឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

តម្រូវការជាអាទិភាពទាំង៥ ក្នុងឃុាំជខីក្ម្ការ ម្រុក្ស្ម្រអាំបលិ ក្ខតតក្កាោះក្ងុ 
១. ការសាងរងប់ រុតិិ័រខុភាព បងគនអ់នារិ័យ និងធងុចក្ម្រោះទឹក្  
 សុាំប ុសដិ៍សុែភាព១ែនង មានបមណាដ យ៨ខម ទ្ត និងទទឹង៦ខម ទ្ត មធែើពីសីុម ង់ត៍ ទ្បក់សីុទ្បូ មោយសាងសង់

មៅខកបសាា នខទ្ពកមយាង សថិតមៅកនុងភូមិអន់មឆអើត។ សូមចប់មផដើមមធែើពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 
 មសនើសុាំសាំភារៈសទ្មាប់សាងសង់បងគន់អនាម័យដូចជា៖ លូ៥កង់ ចនបងគន់១ សីុម ង់ត៍៥បាវ និងស័ងាសី

១៥សនេឹក មោយបងគន់នីមួយៗមានបមណាដ យ២ខម ទ្ត និងទទឹង១.៥០ខម ទ្ត ឲ្យបានទ្គប់ទ្គសួារទាំង
៦២៧កនុងឃុាំជីែមទ្កាម។  សូមចប់មផដើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 សុាំធុងចាំម ោះទឹកសាអ ត ចាំណុោះ១០លីទ្តរបូទនាយ ឲ្យបានទ្គប់ទ្គសួារទាំង៦២៧កនុងឃុាំជីែមទ្កាម។ សូម
ចប់មផដើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

២. ការក្រនើរុាំបញុ្ោះតម្រៃក្រវាក្រមសាធារណៈ 
 មសនើសុាំឲ្យមានការទ្បកាសបញ្ាុ ោះតថ្មេមសវារដាបាលសាធារណៈមៅកនុងឃុាំជីែមទ្កាម។ សូមចប់មផដើម និង

ឲ្យបានពីឆ្ន ាំ២០១២តមៅ។ 

 

ទីសាន ក់ការកណាត ល ៖ ផទោះមលែ ១៣៨ ផេូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ  ទួលមគក  ជធានីភនាំមពញ ទ្ពោះ ជាណាចទ្កកមាុជា 
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 



៣. ការក្ ោះម្សាយបញ្ហា ដីធៃើ 
 មសនើសុាំកាត់ដីឃុាំជីែមទ្កាម ខដលមានទាំរាំ៦២៣០រិចតា មចញពីតាំបន់ការពារមទ្ចើនយា ងដងខពង ឬកាត់

មចញពីទ្ពោះ ជទ្កឹតយ ទ្ពោះមដើមបីអាចឲ្យទ្បជាពលរដាមៅកនុងឃុាំមនាោះអាចបមងាើនមុែទ្បកបរបរចិញ្ា ឹមជីវតិឲ្យ
បានទូលាំទូលាយជាងមុន។ សូមចប់មផដើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៤. ក្រនើរុាំវគ្គបណតុ ោះបណ្តត ល 
 សុាំឲ្យមានវគគបណដុ ោះបណាដ លសដីពីការចិញ្ា ឹមទ្តីឲ្យបានកនុង១ខែមដង និងសុាំពូជទ្តីអខណដ ងសុទាចាំនួន៥០០

កាលសទ្មាប់៥ភូមិ ខដលកនុង១ភូមិចាំនួន១០០កាលកនុងរមួមានភូមិអន់មឆអើត ភូមិនាពិសី ភូមិខទ្ពកជីក 
ភូមិចាំបក់ និងភូមិតាខប ន។ សូមចប់មផដើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 សុាំឲ្យមានវគគបណដុ ោះបណាដ លមូលោា នសដីអាំពីសិទធិមនុសស សិទធិស្រសតី សិទធិកុមារ និងអាំមពើរិងាកនុងទ្គួសារ  
ឲ្យបានទូទាំងឃុាំជីែមទ្កាម។ សូមចប់មផដើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៥. ការក្រនើរុាំម្គ្ូបក្ម្ងៀនអក្ខរក្រម 
 មសនើសុាំទ្គអូការកមាសទ្មាប់ភូមិទាំង៦កនុងឃុាំជីែមទ្កាម ចាំនួនមាន ក់កនុង១ភូមិ។ សូមចប់មផដើមពីឆ្ន ាំ២០១២ 

និងឲ្យបានឆ្ន ាំ២០១៣។ 
មុនមពលបពាា ប់សិកាា សាលាមានកមាវធីិទ្បគល់របាយការណ៍ពីតទ្មូវការជាអាទិភាពដល់អនកដឹកនាាំ

គណបកសនមយាបាយទ្បចាំឃុាំ និងទ្កមុទ្បឹកាឃុាំ។ 
មលាក  មៅ វា ន់   តាំណាងគណបកសទ្បជាជនកមាុជា និងជាមមឃុាំជីែមទ្កាម បានមានទ្បសាសន៍ថា  

«តទ្មូវការអាទិភាពទាំង៥ ឃុាំកាំពុងខតមានគមទ្មាង និងមទ្តៀមមរៀបចាំគមទ្មាងមនោះឲ្យមលចមចញជាលទធផល។ 
ចាំខណកការទក់ទង និងការមសនើសុាំឲ្យមានការបញ្ាុ ោះតថ្មេរដាបាលសាធារណៈ ែាុ ាំនឹងែិតែាំសទ្មួល និងមធែើយា ង
ណាឲ្យទ្បជាពលរដាទទួលយកបាន»។ 

មលាក មទព ថ្រ តាំណាងគណបកសសមរងសុី និងជាជាំទប់ទី២ឃុាំជីែមទ្កាម បានមានទ្បសាសន៍ថា «កនុង
តទ្មូវការអាទិភាពទាំង៥ ខដលបានរកមឃើញកនុងសិកាា សាលាមនោះ ែាុ ាំយល់មឃើញថាពិតជាតទ្មូវការចាំបាច់
សទ្មាប់ការអភិវឌ្ឍឃុាំទ្បាកដខមន មរើយតទ្មវូការមួយចាំនួនក៏សាំខាន់ណាស់ខដរកនុងការមលើកកមាស់ជីវភាព 
និងបមងាើនចាំមណោះដឹងខដលជាទ្តីមុែនាាំផេូ វមៅរកអនាគតដ៏លអ និងសមបូរខបប។ មរើយែាុ ាំនឹងែិតែាំពាយាមោក់
បញ្ាូ លតទ្មូវការទាំងមនោះចូលកនុងមគលនមយាបាយគណបកសរបស់ែាុ ាំនាអាណតតិមទ្កាយៗមទៀត»។ 

 
ស្ិកាខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាា ស្ដ់នោ តដៅតុំបនោ់ចប់្ស្យាលទទួល ន៖ 
១. ការយល់ដឹងអាំពីសិទធិតួនាទី និងកាតពែកិចារបស់មាា ស់មឆ្ន តកនុងការខសែងយល់ពីតទ្មូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោា ន។ 



២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាា ស់មឆ្ន តចូលរមួ ជខជកពិភាកា មដើមបកីាំណត់តទ្មូវការអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់
របស់ែេួន។ 

៣. តទ្មូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងទ្តូវបានចងទ្កងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាំមដើមបចូីលរមួតាមោនជទ្មញុការអនុវតតន៍របស់ទ្កុមទ្បឹកាឃុាំ-សង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ាូ លតទ្មូវការកនុងកមាវធីិនមយាបាយរបស់គណបកសសទ្មាប់ការមបាោះមឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

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

1ស្ប្មាបព់័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាកទ់ុំនង៖ 
១-មលាក ប្ៃង ក្បឿត (ម្នតីខផនកបណាត ញ និងមវទិកា)  
ទូរស័ពទមលែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-អនកស្សី ហេង សគុន្ធា  (ជាំនួយការខផនកបណាត ញ និងមវទិកា) 
ទូរស័ពទមលែ ៖ 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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