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   ថ្ថៃទី០២ ខែមមសា ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តឃ ុំកុំពងឃ់្េ ុំង ប្សុ្កស្បូ្ទនិគម្ ដេតតដស្ៀម្រាប 
មោយមានការគាំរទពី គណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង សមាគមន៍អាដរុក  និងសរ

គមន៍មនសាទ បានមរៀបចាំសិកាា សាលាសមមលងមាា ស់មឆ្ន តមួយ សតីពីការកាំណត់តរមវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-
សង្កា ត់ោច់ស្សយាល ខដលមធវើម ើងមៅឃុាំកាំពង់ឃ្ល ាំង ស្សុកសូរទនិគម មែតតមសៀមរាប  កាលពីថ្ថៃទី២១ ខែ
មីនា  ឆ្ន ាំ២០១២។ មានអ្នកមានសិទធិមបាោះមឆ្ន តរបមាណ ៥៣នាក់ (២៦% ជាស្រសតី) ពីរគប់ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួ
មាន តាំណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកសនមយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិករកមុរបឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អ្ងគ
ការមូលោា ន និងរបជាពលរដាមៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាមៅកនុងសិកាា សាលាមនោះ។ 
របជាពលរដាខដលចូលរមួសិកាា សាលាមសទើរខត ១០០% បានមបាោះមឆ្ន តគាំរទតរមូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 

មៅកនុងឃុាំ ខដលមសនើឱ្យរកមុរបឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់មោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនមយាបាយ
ទទួលយកមដើមបោីក់បញ្ាូ លមៅកនុង កមមវធីិនមយាបាយរបស់ែលួនកនុងការមបាោះមឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

 
តម្រូវការជាអាទិភាពទាំង ៥ ក្នុង ឃុាំក្ាំពងឃ់្ល ាំង ម្រកុ្រមូ្ទនគិរ ខេតតខរៀររាប 

១. ការសាងរងផ់លវូ នងិសាា ន 
 សុាំជួយសាងសង់ផលូវ២ខែសរកាលរគួសរករម  មោយខែសទី១មានរបខវង៤គី ូខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែរត កមពស់
១,៥០ខម៉ែរត ពីភូមិរទាំង មៅភូមិអូ្រតាពុត និងខែសទី២មានរបខវង៤គី ូខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែរត កមពស់១,៥០
ខម៉ែរត ពីភូមិតារចមនៀង មៅដល់ទមនលសាប។ សូមចប់មផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 សុាំសាងសង់សាព នមបតុងឆលងខរពកចាំនួន៣ គឺទី១ពីវតតឃ្ល ាំង មៅភូមិមុែវតត មានរបខវង១០០ខម៉ែរត ទទឹង៦
ខម៉ែរត កមពស់១០ខម៉ែរត ទី២ឆលងខរពករជលាយ ភូមិតារចមនៀង មានរបខវង៧០ខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែរត កមពស់
១០ខម៉ែរត ទី៣ឆលងខរពកពីភូមិផារឃ្ល ាំង មៅភូមិរទាំង មានរបខវង៧០ខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែរត កមពស់៨ខម៉ែរត។ 
សូមចប់មផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់២០១៣។ 

២. ការខរនើរុាំឡានរខរ គ្ ោះ 
 សុាំឡានសម្ង្កគ ោះដឹកអ្នកជមៃឺមា៉ែកតួរសី៦មៅអី្ ១មរគឿង ថ្ន ាំពលបាលជមៃឺ ដូចជាជមៃឺមអ្ដស៍ និងជមៃឺរុាាំថ្រ ៉ែ 
ផតល់ជូនដល់មណឌ លសុែភាពឃុាំកាំពង់ឃ្ល ាំង។ សូមចប់មផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងឲ្យបានឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 

ទីសាន ក់ការកណាត ល ៖ ផទោះមលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ  ទួលមគក រាជធានីភនាំមពញ រពោះរាជាណាចរកកមពុជា 
Central Office :  #138,  Street.  122,  TeukLaak  I,  TuolKork,  Phnom  Penh,  CAMBODIA. 
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៣. ការខរនើរុាំអាហារបូក្រណ ៍
 សុាំផតល់អាាររបូករណ៍ដល់សិសសរកីរកទាំងអ្ស់កនុងឃុាំកាំពង់ឃ្ល ាំង ខដលរតូវមៅមរៀនមៅវទិលល័យកនុង
ស្សុក ខដលឆ្ៃ យពីឃុាំ មដើមបីអាចឲ្យសិសសទាំងអ្ស់មនាោះបានបនតការមរៀនសូរតបខនែមមទៀត។ សូមចប់ 
មផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២មនោះតមៅ។ 

៤. ការខរនើរុាំខបើក្វគគបណតុ ោះបណ្តត ល 
 សុាំជួយបណតុ ោះបណាត លការខកថ្ចនផលមនសាទ វជិាា ជីវៈកាត់មដរ ការផតល់ពូជសតវ រជកូ រតី មាន់ ទ ឲ្យបាន
៥វគគ កនុង១ឆ្ន ាំ សរមាប់ភូមិទាំង១០ កនុងឃុាំកាំពង់ឃ្ល ាំង និងផតល់ទុនសាំរាប់បមងាើនមុែរបរមផសងៗផងខដរ។ 
សូមចប់មផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងតមៅ។ 

៥. ការខរនើរុាំសាត រព្ម្ពក្ 
 សុាំសាត រខរពកកាំពង់ឃ្ល ាំង ពីភូមិខរពកស្សមមា៉ែច ដល់មាត់ទមនលសាប មានរបខវង២០គី ូខម៉ែរត ទទឹង៣០
ខម៉ែរត ជមរៅ២ខម៉ែរត។ សូមចប់មផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 
មុនមពលបពា្ា ប់សិកាា សាលាមានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាពដល់អ្នកដឹកនាាំគណ

បកសនមយាបាយរបចាំឃុាំ និងរកមុរបឹកាឃុាំ។ 
មលាក បា៉ែ  ប៉ែូរ  តាំណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា និងជារបធានរកមុរបឹកាឃុាំ បានមលើកម ើងថ្ «ែាុាំ

សាវ គមន៍ចាំមពា្ោះតរមវូការខដលរបជាពលរដាសុាំ មរើយែាុាំនឹងមធវើរបាយការណ៍តរមូវការនិមួយៗ ខដលអ្ងគសិកាា
សាលារកមឃើញោក់ជូនថ្ន ក់ស្សុកផងខដរ។ ែាុាំសូមអ្រគុណដល់អ្ងគការែុមខ្រវល សមាគមអាដរុក និងអ្ងគ
ការ សមាគមន៍ថ្ដគូរ ខដលបានគាំរទការមរៀបចាំសិកាា សាលាមនោះម ើង មដើមបឲី្យរបជាពលរដា បានយល់ពីតួនាទី
ជាមាា ស់មឆ្ន ត។ មរើយែាុាំនឹងយកតរមូវការ ខដលអ្ងគសិកាា សាលារកមឃើញោក់កនុងកមមវធីិនមយាបាយមបាោះមឆ្ន ត
រកមុរបឹកាឃុាំនាឆ្ន ាំ២០១២មនោះ»។ 

មលាក ម៉ែន ណន  តាំណាងគណបកសសមរងសុ ីនិងជាជាំទប់ទី២ បានមានរបសាសន៍ថ្ «ែាុាំសូមអ្រគុណ 
ដល់អ្ងគការែុមខ្រវល អ្ងគការថ្ដគូ និងសរគមន៍ ខដលបានផតល់ឪកាសឲ្យគណបកសនមយាបាយបានសាំខដង
មតិឲ្យរបជាពលដាបានយល់ពីកិចាការង្ករបស់គណបកសនយបាយនិមួយៗនិងការង្កររកមុរបឹកាឃុាំ»។     

ស្ិកាខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាា ស្ដ់នោ តដៅតុំបនោ់ចប់្ស្យាលទទួល ន៖ 
១. ការយល់ដឹងអ្ាំពីសិទធិតួនាទី និងកាតពវកិចារបស់មាា ស់មឆ្ន តកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ
ភាពកនុងការអ្ភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោា ន។ 

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាា ស់មឆ្ន តចូលរមួ ជខជកពិភាកា មដើមបកីាំណត់តរមូវការអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់
របស់ែលួន។ 



៣. តរមូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាំមដើមបចូីលរមួតាមោនជរមញុការអ្នុវតតន៍របស់រកុមរបឹកាឃុាំ-សង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ាូ លតរមូវការកនុងកមមវធីិនមយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ការមបាោះមឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

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

1ស្ប្មាបព់័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាកទ់ុំនង៖ 
១-មលាក ប្លង ខបឿត (ម្នតីខផនកបណាត ញ និងមវទិកា)    
ទូរស័ពទមលែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-អ្នកស្សី ខេង រគុន្ធា  (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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