ថ្ថៃទី២៤ ខែកុមភៈ ឆ្នាំ២០១២

ទស្សនៈវិ ស្័យ ៖ដែើម្បឱ្យការដ
ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណៈប្រជាធិបដតយយ។
ី

Vision : A democratic society that democratization in particular democratic elections are promoted and qualified to bring benefits to people.

ដស្ចកតប្ី រកាស្ព័តមា
៌ ន
ស្តព
ី ី

លទធផលស្កា
ុំ ប្ស្ុកដតបងមានជ័ យ ដេតតប្ពោះវិ ហារ
ិ ខ សាលាស្ដម្េងមាាស្់ដនោតដៅឃប្ុំ ពោះឃ្េង

ដោយមានការគាំទ្ទពី គណៈកមាាធិ ការែុ មខ្រែល សរការជាមួ យនឹ ង សមាគមជនជាតិដដើមភាគតិច
កួយ បានដរៀបចាំ សិកាាសាលាសដមេងមាាស់ដឆ្នតមួ យ សតីពី ការកាំណត់តទ្មូវការជាអាទិភាពកនងឃុ
-ាំ សង្កាត់
ុ
ោច់ស្សយាល ខដលដធែើដ

ើងដៅឃុទ្ាំ ពះឃ្េង
ាំ ស្សុកខតបងមានជ័យ ដែតតទ្ពះវ ិហារ កាលពី ថ្ថៃទី១៧ ខែកុ មភៈ

ឆ្នាំ២០១២។ មានអ្នកមានសិទិដធ បាះដឆ្នតទ្បមាណ ៦០នាក់ (៥៦%ជាស្រសតី មាន៦១%ជាជនជាតិ កួយ) ពីទ្គប់
ភូ មិកុងឃុ
ន
ាំ ខដលរួមមាន តាំ ណាងសរគមន៍ តាំ ណាងគណបកសនដយាបាយទ្បចាំឃុាំ សមាជិ កទ្កុមទ្បឹ កាឃុាំ
អាជាាធរភូ មិ អ្ងគការមូ លោាន និ ងទ្បជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរួមពិ ភាកាដៅកនុងសិកាាសាលាដនះ។

ទ្បជាពលរដាខដលចូ លរួមសិកាាសាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាះដឆ្នតគាំទ្ទតទ្មូវការជាអាទិ ភាពទាំង៥

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យទ្កុមទ្បឹ កាឃុាំបចាុបបននយកចិតទ
ត ុ កោក់ ដោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួ លយកដដើ មបីោក់ បញ្ូា លដៅកនុងកមាវ ិធីនដយាបាយរបស់ែួនកន
េ ុងការដបាះដឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ ខាងមុ ែ។
តម្រូវការជាអាទិភាពទាំង៥ ក្នងឃុ
ាំម្ពះឃ្លាំង ម្រុក្ត្តែងមានជ័យ ខេតតម្ពះវិហារ
ុ

១. ការជីក្អណ្ូត ងទឹក្ បងកនអ
់ នារ័យ ធុងចខម្មាះទឹក្ និងមា៉ារុ៊ីនប ូរទឹក្

 សុាំជីកអ្ណូត ងទឹកចាំនួន ២៥អ្ណូត ង សថិតដៅកនុងសាលាដរៀនទ្ពះឃ្េាំង ចាំនួន៣អ្ណូត ង ភូ មិទ្កាាំងដូង១២អ្ណូត ង ភូ មិ
អ្នេង់សាែយ១០អ្ណូត ង ចប់ដផតើមជីកឆ្នាំ២០១២ បញ្ាប់ទ្តឹមឆ្នាំ២០១៤។

 សុាំសាងសង់អ្ងគន់អ្នាម័យចាំ នួន៤០០បងគន់ ដៅសាលាដរៀនទ្ពះឃ្េាំង៥បងគន់ ភូមិអ្នេង់សាែយ១៩៥បងគន់ ភូមិទ្កាាំង
ដូងចាំនួន ២០០បងគន់សូមចប់ដផតើមដៅឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ាប់ដៅឆ្នាំ២០១៥។

 សុាំធុងចដទ្មាះទឹកសាាតចាំនួន៦១០ធុង ដៅសាលាដរៀនទ្ពះឃ្េាំងចាំនួន១០ធុង ភូមិទ្កាាំងដូងចាំនួន៤០០ធុង ភូមិអ្នេង់
សាែយ ចាំនួន២០០ធុង ចប់ដផតើមផតល់ឲ្យបានដៅឆ្នាំ២០១៣។

 សុាំមា៉សុីនបូបទឹកចាំនួន២ដទ្គឿងកាំលាាំង២៥ដសស មុែទូ យូទាំរាំ១តឹកកនេះ ភូមិទ្កាាំងដូង១ដទ្គឿង ភូមិអ្នេង់សាែយ១
ដទ្គឿង សូមឲ្យបានទ្តឹមឆ្នាំ២០១៣។
២. ការសាងរង់សាាន

 សុាំសាងសង់សាានដឈើ ១កខនេងទ្បខវង១៥ម៉ ទ្ត ទទឹង១០ខម៉ ទ្ត ដៅមតាំុអ្ូរពុ ្ទទកនុងភូមិទ្កាាំងដូង ឃុាំទ្ពះឃ្េាំង សូមចប់
ដផតើមសាងសង់ដៅឆ្នាំ២០១២ បញ្ាប់ការសាងសង់ឆ្នាំ២០១៣។

 សុាំសាងសង់សាានដឈើ ថីាចាំនួន២ សាានទីមួយមានទ្បខវង១០ខម៉ទ្ត ទទឹង៨ខម៉ទ្ត និងសាានទីពីមានទ្បខវង ១៥ខម៉ទ្ត
ទីសានក់ការកណា
ត ល ៖ ផទះដលែ ១៣៨ ផេូវ ១២២ សង្កាត់ ទឹកលាក់ ១ ែណឌ ទួលដគក រាជធានីភាំដន ពញ ទ្ពះរាជាណាចទ្កកមាុជា
ទីសានក់ការកណា
ត
ល ៖ ផទ
ះដលែ: ១៣៨
សង្កាត់
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ទទឹង៨ខម៉ទ្ត ខដលកាត់តាមអ្ូរស្សាាំងតក់ សថិតដៅកនុងភូមិទ្កាាំងដូង ឃុាំទ្ពះឃ្េាំង សូមចប់ដផតើមសាងសង់ ដៅឆ្នាំ
២០១២ បញ្ាប់ដៅឆ្នាំ២០១៣។

៣. ការសាងរង់បរ
៉ាុ រ
តិ៍ េ
ុ ភាព និងម្រូខពទយ
 សុាំសាងសង់ប៉ុសិ៍ស
ត ុែភាពចាំ នួន១កខនេង

ដៅចាំណុចកណា
ត លថ្នភូមិរាង
ាំ ដូង

ដធែើអ្ាំពីថាទ្បក់ដកបឿងមាន

បដណា
ត យ ២៥ខម៉ ទ្ត ទទឹង៥ខម៉ទ្ត សូមចប់ ដផតើមសាងសង់ ដៅឆ្នាំ២០១៣ និងបញ្ាប់ដៅឆ្នាំ២០១៤។

៥បនទប់

 សុាំទ្គូដពទយចាំនួន ៥នាក់ មានជាំនាញដូចជាឆាប១នាក់ ដពទយជមៃឺទូដៅ១នាក់ ដពទយខភនក១នាក់ ដពទយទ្គុនចញ់២នាក់
ដរើយ ចប់អ្នុ វតតឆ្នាំ២០១៤។
៤. ការសាងរង់សាលាខរៀន និងម្រូបខម្ងៀន

 សុាំសាងសង់សាលាអ្នុ វ ិទាល័យថាីចាំនួន១ែនង មាន៥បនទប់ ដធែើអ្ាំពីថា ទ្បក់ដកបឿងមានទ្បខវង៤០ខម៉ទ្ត ទទឹង១០
ខម៉ទ្ត សថិតដៅកនុងភូមិអ្នេង់សាែយ និងសុាំទ្គូបដទ្ងៀនចាំនួន៥នាក់កទ្មិតមធយមសិកា ចប់ដផតើមឆ្នាំ២០១២ បញ្ាប់ដៅ
ឆ្នាំ២០១៤។

 សុាំសាងសង់សាលាមដតយយថាីចាំនួន ១ែនងមាន២បនទប់ដធែើអ្ាំពីថា ទ្បក់ ដកបឿង សថិតដៅកនុងភូមិទ្កាាំងដូង សូមចប់ ដផតើម
សាងសង់ដៅឆ្នាំ ២០១២ បញ្ាប់ដៅឆ្នាំ២០១៤។

៥. ការខរន៊ីរាំវ
ុ រគបណ្ុត ះបណ្ត
ត ល និងផសពវផាយចាប់

 សុាំដបើកវគគបណុត ះបណា
ត លអ្ាំពីខផនកសិកមា ចាំនួន២វគគ កនុងភូ មិទ្កាាំងដូង១វគគ និងអ្នេង់សាែយ១វគគ និងវគគដពទយសតែឲ្យ
បាន២វគគដៅកនុងភូមិទ្កាាំងដូង១វគគ និងភូមិអ្នេង់ សាែយ១វគគ សូមចប់ដផតើមពីឆ្នាំ២០១២ដនះតដៅដរៀងរាល់ឆ្នាំ។

 សុាំឲ្យមានការដបើកវគគបណុត ះបណា
ត លសតីអ្ាំពីចាប់អ្ាំដពើ រឹងាកនុងទ្គួសារ

ការជួ ញដូ រស្រសតីកុមារ

និងអ្ាំ ពីសុែភាព

ចាំនួន៤វគគ មាន ចាំនួន២ភូ មិ ភូមិទ្កាាំងដូ ង២វគគ និងភូមិអ្នេង់សាែយ២វគគ សូមចប់ដផតើមដៅឆ្នាំ២០១២ដនះតដៅដរៀង
រាល់ឆ្នាំ។

មុ នដពលបពា្ាប់សិកាាសាលាមានកមាវ ិធីទ្បគល់របាយការណ៍ពីតទ្មូវការជាអាទិ ភាពដល់អ្នកដឹ កនាាំ
គណបកសនដយាបាយទ្បចាំឃុាំ និ ងទ្កុមទ្បឹ កាឃុាំ។
ដលាក បុន ឃេយ តាំណាងគណបកសទ្បជាជនកមាុជា និងជាទ្បធានទ្កុមទ្បឹ កាឃុាំ បានមានទ្បសាសន៍

ថា «ដលាកសូមឯកភាពទាំងស្សុង និ ងរ ីករាយយា៉ ងខាេាំងដៅដលើតទ្មូវការអាទិ ភាពទាំង៥ ដនះជាដលើកទីមួយ
ដរើយខដលអ្ងគការែុមខ្រែលបាន ដរៀបចាំ ដបើ កសិកាាសាលាដនះដ
៥ដនះដៅកនុងការអ្ភិវឌ្ឍឃុាំ»។

ើង ដរើយដលាកនឹ ងោក់បញ្ូា នតទ្មូវការទាំង

ដលាក ដសង ធីម តាំ ណាងគណបកសសមរងសុី និងជាជាំ ទប់ ទី២ទ្បចាំឃុាំ បានមានចាំណាប់ អារមាណ៍«ែាាំុ

សបាយរ ីករាយ និងមានការទ្គាំទ្ទចាំ ដពា្ះតទ្មូវការអាទិ ភាពទាំង៥ដនះ ពី ដទ្ពា្ះជាគដទ្មាងអ្ភិ វឌ្ឍភូ មិឃុាំ និង

សងគមជាតិ ដរើយដលាកសូមឯកភាពទាំងស្សុង និងោក់បញ្ូា លដៅកនុងដគលនដយាបាយរបស់គណបកសដៅ
ដពលដបាះដឆ្នតឆ្នាំ២០១២ដនះ»។

ដលាក មាស សារ ីម ជាទ្បធានគណបកសរែិុនសុិនបុិ ចទ្បចាំភូមិទ្កាងដូ ង បានមានទ្បសាសន៍ ថា «ែាាំុ

សូមគាំទ្ទដៅដលើតទ្មូវការទាំង៥

ចាំណុចដនះយា៉ ងខាេាំង

ដរើយនឹ ងបញ្ូា លតទ្មូវការដនះដៅកនុងដគលនដយា

បាយ របស់គណបកសដៅដពលដឃ្សនាដបាះដឆ្នតឆ្នាំ២០១២»។

ស្កា
ិ ខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាាស្់ដនោតដៅតុំបន់ោច់ប្ស្យាលទទួល ន៖
១. ការយល់ដឹងអ្ាំពីសិទិ ធតួនាទី

និ ងកាតពែកិចរា បស់មាាស់ដឆ្នតកនុងការខសែងយល់ពីតទ្មូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអ្ភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោាន។

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាាស់ដឆ្នតចូ លរួម

ជខជកពិ ភាកា

របស់ែួន។
េ

ដដើមបីកាំណត់តទ្មូវការអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់

៣. តទ្មូវការជាអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់ ោច់ ស្សយាលនឹ ងទ្តូវបានចងទ្កងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាាកាមង្កយចងចាំដដើ មបីចូលរួមតាមោនជទ្មុញការអ្នុវតតន៍របស់ទ្កុមទ្បឹ កាឃុាំ-សង្កាត់ និ ង
ការោក់បញ្ូា លតទ្មូវការកនុងកមាវ ិធីនដយាបាយរបស់គណបកសសទ្មាប់ការដបាះដឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ឆ្នាំ
២០១២។

សិកាាសាលាដនះក៏ បានទទួលការឧបតថមម
ភ ូលនិធិពីសរភាពអ្ឺរប
ុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA

និង Forum Syd
ស្ប្មាប់ព័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាក់ទុំនង៖

1

១-ដលាក ប្លង ខបឿត (ម្នតីខផនកបណា
ត ញ និងដវទិ កា)
ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦
២-អ្នកស្សី ខេង រុរនាា (ជាំ នួយការខផនកបណា
ត ញ និ ងដវទិ កា)
ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩
បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបស់ខុម្ហ្វ្រវល គជ
ួ បប្កើតបរយាកាសគួ
រជាទបើ ពញចត
ឺ យ
ិ
ិ ដ ន្
ិ មានពត៌មានរគប់រាន់ ទើ១/ប ើម្បឱ្
ើ យមាន ំប
បោយបសរ ើ ន្
តិ ម្៌តាម្រយៈការបញ្ុ ោះបញ្ូ ល តសូម្តិ ប ើម្បទ
ិ យុតធ
ើ ទួល
អំពស
ើ ទ
ិ ធិ ន្
ិ សកម្មភាពចូលរួម្សប្កតការ

ននូវរកបខ័

ចាប់សម្រម្យ, ការអប់រ ំប ើម្បផ
ើ ដល់ពត៌មាន ល់អោកប

៍ របស់ពក
ួ បគ ហ្វ លអាចរារា ំ្នូវភាពម្ន
់ ូ វរ
ិ របរកតើ រពម្ទំ្ផដលន

នប់ររ័ស ប ើម្បអា
ើ ចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ ំប

ើ រការ ប

ើ រការប ោះបនោត

យការ

ោះបនោត

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ ន្
ិ

ំ
ោះបនោតម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្ម្ិនរបកាន់បកសពួក ទើ២/ ប ើម្បឱ្
័ ម្ន ណា
ក់
ើ យមានអតថនយ

ៈកោុ្បាលបំ ្ជំរុញបលើកទឹកចិតដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរួម្កោុ្កិច្ការនបយា យ
និ្ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតសូម្តិ/បញ្ុ ោះបញ្ូ លប ម្
ើ បឱ្
ើ យមានការហ្វកទរម្្់ បំ ើ រការប ោះបនោតហ្វ លបប្កើននូវគ បនយយភាព (ការទទួលខុស
កាលបរកាយបពលប ោះបនោត តាម្រយៈការអប់រ ំ និ្បវទិកាសាធារ
រតូវ) របស់ម្្នដជា
់ ូវ រ
ើ ប់បនោត រពម្ទំ្ផដលន

យការ

និ្របកាន់បកសពួកបៅបលើការបំបពញកម្មវ ិធើនបយា
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៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ និ្នប់ររ័ស ប ើម្បអា
ួ ហ្វ លម្ិនលំបអៀ្
ើ ចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្យ

យ និ្ ំប

៍ រងាររបស់ម្្នដើជាប់បនោត។
ើ រការអនុវតដនកា

