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   ថ្ថៃទី០៦  ខែមមសា ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នន តដៅឃ ុំស្ុំអាង ប្សុ្កថាឡាបរវិ៉ាត់ ដេតតស្ទងឹដប្តង 
មោយមានការគាំរទពី គណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង សមាគមការពារសិទធិមនុសស

ខែមរកមពុជាមរកាម (KKKHRA) បានមរៀបចាំសិកាា សាលាសមមលងមាា ស់មឆ្ន តមួយសតីពីការកាំណត់តរមវូការជា
អាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ោច់ស្សយាល ខែលមធវើម ើងមៅឃុាំសាំអាង ស្សុកថាឡាបរវិ៉ាត់ មែតតសទងឹខរតង កាល
ពីថ្ថៃទី២២ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១២។ មានអ្នកមានសិទធិមបាោះមឆ្ន តរបមាណ ៥៨នាក់ (៣៤%ជាស្រសតី) ពីរគប់ភូមិ
កនុងឃុាំ ខែលរមួមាន តាំណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកសនមយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិករកុមរបឹកាឃុាំ 
អាជាា ធរភូមិ អ្ងគការមូលោា ន និងរបជាពលរែាមៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាមៅកនុងសិកាា សាលាមនោះ។ 
របជាពលរែាខែលចូលរមួសិកាា សាលាមសទើរខត ១០០% បានមបាោះមឆ្ន តគាំរទតរមូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 

មៅកនុងឃុាំ ខែលមសនើឱ្យរកមុរបឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់មោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនមយាបាយ
ទទួលយកមែើមបោីក់បញ្ាូ លមៅកនុង កមមវធីិនមយាបាយរបស់ែលួនកនុងការមបាោះមឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

តម្រូវការជាអាទិភាពទាំង៥ ក្នុងឃុាំសាំអាង ម្សុក្ថាឡាបរិវ៉ាត ់ខេតតសទឹងត្ម្តង 
១. ការសាងសងរ់ណ្ឌ លសេុភាព ម្រូខពទយ នងិសាំភារៈ 
 សុាំមណឌ លសុែភាព ១ែនងមាន៥បនទប់ ជញ្ជ ាំងឥែា ែាំបូលរបក់សីុរបូ មៅភូមិសាំអាង មានបមណាត យ៤៥
ខម៉ារត ទទឹង៧ខម៉ារត មានបុគគលិកមពទយសរមាប់បាំមរ ើការកនុងមណឌ លសុែភាពចាំនួន៩នាក់ សរមាប់មពទយ
ជាំនាញមានមពទយកុមារ២នាក់ មពទយជាំនាញទូមៅ២នាក់ មពទយឆមប២នាក់ មពទយពាបាលជាំងឺមោគរមបង២
នាក់ និងរបធានសរមាប់រគប់រគងមពទយចាំនួន១នាក់ និងមានបាំពាក់សាំភារៈបរកិាា មពទយឲ្យបានរគប់រគន់ 
រមួមានមរគឿងសង្កា រមឹ សុាំបងគន់អ្នាម័យចាំនួន២ ខែលកនុង១បនទប់ មានបនទប់ទឹក១ និងបងគន់ មោយ១     
បនទប់ៗមានបមណាត យ៤ខម៉ារត ទទឹង២,៥០ខម៉ារត ជញ្ជ ាំងឥែា ែាំបូលរបក់សីុរប ូ មានសាំភារៈសាំោប់មរបើ
របាស់កនុងបងគន់ និងជីកអ្ណតូ ងសនប់ចាំនួន១ មោយមានរបងឥែាសីុម៉ាង់ព័ទធជុាំវញិមណឌ លសុែភាព។ សូម
ចប់មផតើមកសាងសង់ពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

២. ការសាងសងស់ាលាខរៀន 
 សុាំសាលាវទិាល័យ១ែនង មាន៤បនទប់ ជញ្ជ ាំងឥែា ែាំបូលរបក់សីុបរប ូមៅភូមិមនន តថមី មានបមណាត យ៣៦
ខម៉ារត ទទឹង៩ខម៉ារត មានមលាករគបូមរងៀនចាំនួន៧នាក់ កនុងមនាោះមានមលាកនាយកសាលា១នាក់ មានតុ

 

ទីសាន ក់ការកណាត ល ៖ ផទោះមលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ  ទួលមគក ោជធានីភនាំមពញ រពោះោជាណាចរកកមពុជា 
Central Office :  #138,  Street.  122,  TeukLaak  I,  TuolKork,  Phnom  Penh,  CAMBODIA. 
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រគូ តុសិសស កាត រមែៀន និងមរគឿងសង្កា រមឹរគប់រគន់ មានបងគន់អ្នាម័យចាំនួន២ែនង មួយែនងៗមានចាំនួន 
២បនទប់ មានទទឹង២,៥០ខម៉ារត បមណាត យ៤ខម៉ារត ជញ្ជ ាំងឥែា ែាំបូលរបក់សីុបរប ូមានអ្ណតូ ងសនប់១ មាន
របងឥែាព័ទធជុាំវញិសាលាវទិាល័យ។ សូមចប់មផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

៣. ការសាងសង ់និងជសួជលុផលវូលាំ 
 សុាំសាងសង់ផលូវលាំរកាលរគួសរករម២ខែស កាត់បមណាត យភូមិទាំងពីរ គឺចាំនុចទី១មៅភូមិសាំអាង ចប់    
មផតើមពីផលូវថនល់ជាតិកាលភូមិសាំអាង ែល់ចុងភូមិសាំអាង មានរបខវង១២០០ខម៉ារត ទទឹង៨ខម៉ារត និងោក់
លូ១កខនលង មានមុែកាត់៨តឹក បមណាត យ១ខម៉ារត ចំនួន៨កង់។ ចាំនុចទី២មៅភូមិមនន តថមី ចប់ពីថនល់ជាតិ
កាលភូមិ ែល់ចុងភូមិ មានរបខវង១៥០០ខម៉ារត និងោក់លូ៣កខនលង មានមុែកាត់៨តឹក បមណាត យ១
ខម៉ារត មោយ១កខនលងៗចាំនួន៨កង់។ សូមចប់មផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៦។ 

 សុាំជួសជុលផលូវលាំរកាលរគសួរករមកនុងភូមិឆ្ន ាំងចាំនួន៥ខែស៖  
o ផលូវខែសទី១ កាត់ទទឹងភូមិ មានរបខវង២០០ខម៉ារត ទទឹង៦ខម៉ារត ចប់មផតើមពីថនល់ជាតិ ែល់អូ្រមពព  
o ផលូវខែសទី២ បមណាត យភូមិ របខវង២០០ខម៉ារត ទទឹង៦ខម៉ារត ចប់ពីថនល់ជាតិ ែល់ភូមិឆ្ន ាំង 
o ផលូវខែសទី៣ មានរបខវង២០០ខម៉ារត ទទឹង៦ខម៉ារត ចប់ពីផលូវមៅ ែល់ចុងភូមិឆ្ន ាំង 
o ផលូវខែសទី៤ មានរបខវង២០០ខម៉ារត ទទឹងខម៉ារត ចប់ពីផលូវរបឡាយ មៅែល់ទី៥ចុងភូមិឆ្ន ាំង 
o ផលូវខែសទី៥ មានរបខវង៤៥០០ខម៉ារត ទទឹង៦ខម៉ារត ចប់ពីផលូវភូមិឆ្ន ាំង ែល់រពាំរបទល់ភូមិមន ឃុាំអ្នលង់
ថ្រជ។ សូមចប់មផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៦។ 

៤. ការខសនើសុាំម៉ាសុើនខលលង 
 សុាំមា៉ា សីុនមភលើងចាំនួន៣មរគឿង សរមាប់បាំមរ ើមភលើងកនុងភូមិទាំង៣គឺ ខែលមា៉ា សីុននីមួយៗមានកាំលាាំង៣០
មសស និងអាចអូ្សឌីណាម៉ាូ២០គី ូវ៉ាត់បាន៖ ភូមិសាំអាងមា៉ា សីុនមភលើង១មរគឿង អាច-តរបព័នធខែសមភលើងចូល
នមផទោះចាំនួន៩៥ែនង។ ភូមិមនន តថមីមា៉ា សីុនមភលើង១មរគឿង អាច-តរបព័នធខែសមភលើងចូលនមផទោះចាំនួន៩៨ែនង។ 
ភូមិធាវ ាំង មា៉ា សីុនមភលើង១មរគឿង និងតរបព័នធខែសមភលើងចូលនមផទោះចាំនួន១៤១ែនង។ សូមចប់មផតើមឆ្ន ាំ២០១២ 
ែល់ឆ្ន ាំ២០១៥។ 

៥. ការជីក្អណ្តូ ងសនប ់
 មសនើសុាំអ្ណតូ ងសនប់ចាំនូន១៦អ្ណតូ ងសរមាប់ភូមិទាំង៣គឺ៖ ទី១ភូមិសាំអាង ចាំនួន៥អ្ណតូ ង ជាអ្ណតូ ងសនប់
ោក់មៅមែើមភូមិ២អ្ណតូ ង កណាត លភូមិ២អ្ណតូ ង និងចុងភូមិ១អ្ណតូ ង។ ទី២ភូមិមនន តថមី ចាំនួន៥អ្ណតូ ង 
ោក់មៅមែើមភូមិ២អ្ណតូ ង កណាត លភូមិ១អ្ណតូ ង និងចុងភូមិ២អ្ណតូ ង និងទី៣មៅភូមិធាវ ាំងចាំនួន៦         
អ្ណតូ ង ោក់មៅមែើមភូមិ២អ្ណតូ ង កណាត លភូមិ២អ្ណតូ ង និងចុងភូមិ២អ្ណតូ ង។ សូមចប់មផតើមពីឆ្ន ាំ
២០១២ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 



មុនមពលបពាា ប់សិកាា សាលាមានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាពែល់អ្នកែឹកនាាំ
គណបកសនមយាបាយរបចាំឃុាំ និងរកមុរបឹកាឃុាំ។ 

មលាក ញាន ផុន   តាំណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា និងជារបធានរកុមរបឹកាឃុាំ បានមលើកម ើងថា ”
ែាុ ាំសូមអ្រគុណែល់អ្ងគការែុមខ្រវល និងសមាជិក សមាជិកា អ្ងគសិកាា សាលា ទាំងអ្ស់ខែលចូលរមួមធវើ
ខផនការ ក៏ែូចជាការកាំណត់នូវតរមវូការជាអាទិភាពទាំង៥ថ្ថៃមនោះរបស់បងបអូនទាំងអ្ស់គន ។ មរើយបងបអូនែលោះ
បានយល់ពីតរមូវការ បងបអូនែលោះមិនទន់យល់ពីតរមវូការ។ ែាុ ាំសូមអ្រគុណជាថមីមតងមទៀត ថាមបើបងបអូនរគាំរទ
គណបកសរបជាជនមៅអាណតតិខាងមុែ ែាុ ាំនឹងពាយាមមឆលើយតបតរមូវការរបស់បងបអូនឲ្យបានសាំមរចរបកប
មោយមជាគជ័យកនុងមពលអ្នាគតខាងមុែ”។ 

ស្ិកាខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាា ស្ដ់នន តដៅតុំបនោ់ចប់្ស្យាលទទួល ន៖ 
១. ការយល់ែឹងអ្ាំពីសិទធិតួនាទី និងកាតពវកិចារបស់មាា ស់មឆ្ន តកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ
ភាពកនុងការអ្ភិវឌឍន៍នូវមូលោា ន។ 

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

៣. តរមូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខែលអាច
ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាំមែើមបចូីលរមួនមោនជរមញុការអ្នុវតតន៍របស់រកុមរបឹកាឃុាំ-សង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ាូ លតរមូវការកនុងកមមវធីិនមយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ការមបាោះមឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

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

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

២-អ្នកស្សី ហេង សគុន្ធា  (ជាំនួយការខផនកបណាត ញ និងមវទិកា) 
ទូរស័ពទមលែ ៖ ០៨៩ ៨១៨ ១៧៦  
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