ថ្ថៃទី១៩ ខែមី នា 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
ិ ខ សាលាស្ដម្េងមាាស្់ដនោតឃរុំ ម្ណីយ ប្ស្ុករដវៀង ដេតតប្ពោះវិ ហារ

ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាមធិ ការែុ មខ្រវល សរការជាមួ យនឹ ង សមាគមជនជាតិដដើមភាគតិច
កួយ បានដរៀបចាំសិកាាសាលាសដមលងមាាស់ដឆ្នតមួ យ សតីពី ការកាំណត់តរមូវការជាអាទិភាពកនងឃុ
-ាំ សង្កាត់
ុ
ោច់ស្សយាល ខដលដធវើដ

ើងដៅឃុរាំ មណីយ ស្សុករដវៀង ដែតតរពះវ ិហារ កាលពីថ្ថៃទី១២ មី នា ឆ្នាំ២០១២។

មានអ្នកមានសិទិដធ បាះដឆ្នតរបមាណ ៦០ នាក់ (៣១%ជាស្រសតី និង៦៣%ជាជនជាតិដដើមភាគតិចកួយ) ពីរគប់
ភូ មិកុងឃុ
ន
ាំ ខដលរួមមាន តាំ ណាងសរគមន៍ តាំ ណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិ ករកុមរបឹ កាឃុាំ
អាជាាធរភូ មិ អ្ងគការមូ លោាន និ ងរបជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរួមពិ ភាកាដៅកនុងសិកាាសាលាដនះ។

របជាពលរដាខដលចូ លរួមសិកាាសាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាះដឆ្នតគាំរទតរមូវការជាអាទិ ភាពទាំង៥

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យរកុមរបឹ កាឃុាំបចាុបបននយកចិតទ
ត ុ កោក់ ដោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួ លយកដដើ មបីោក់ បញ្ូា លដៅកនុង កមមវ ិធីនដយាបាយរបស់ែួនកន
ល ុងការដបាះដឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ ខាងមុ ែ។
តររូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នង
ុ ឃុាំររណីយ ររុក្រវវៀង វេតតរពះវិហារ

១. ការសាងរង់ផវថម
ី ល ូ និងសាានចាំន ួន៥ខ្េែ
ូល

 ស្នើ្ុុំសាង្ង់ ផូវលុំ
ល ចុំនួន៥ខ្សែ ខ្ែលផលូវនីមួយៗមានទទឹង១៥ខ្ម៉ែ ត្រែូ ចគ្នន និ ងបសត
ោ យសុ ្គ្ននគឺ ៖

o ខ្សែទី១ មានត្បខ្វង៣០០០ខ្ម៉ែ ត្រ ទទឹង១៥ខ្ម៉ែត្រ ចាប់ពីសាលាសរៀនអនុវ ិទាល័យភនុំខ្ែក សៅែល់ភូមិរ ុំសចក

ថ្មី កនុងស ោះមានសត្បើ លូចុំនួន៦កខ្នលង សោយកនុង១កខ្នលងៗសត្បើ លូចុំនួន៨កង់។ ្ូមចាប់ សផោើមសាង្ង់ សៅ
ឆ្នុំ២០១២ និងបញ្ចប់ សៅឆ្នុំ២០១៣។

o ខ្សែទី២ មានត្បខ្វង២០០០ខ្ម៉ែ ត្រ ទទឹ ង១៥ខ្ម៉ែត្រ ចាប់ពីភូមិរ ុំសចកថ្មី សៅែល់ភូមិរ ុំសចកចា្់ កនុងស ោះមាន
សត្បើ លូចុំនួន៣កខ្នលង សោយកនុង១កខ្នលងៗសត្បើលូចុំនួន៨កង់ និងសាានចុំនួន១កខ្នលង មានត្បខ្វង២០ខ្ម៉ែ ត្រ
ទទឹង១៥ខ្ម៉ែ ត្រ ។ ្ូមចាប់ សផោើមសាង្ង់ សៅឆ្នុំ២០១២ និ ងបញ្ចប់ សៅឆ្នុំ២០១៣។

o ខ្សែទី៣ មានត្បខ្វង២០០០ខ្ម៉ែ ត្រ ទទឹ ង១៥ខ្ម៉ែ ត្រ កនុងស ោះមានសត្បើ លូចុំនួន៣កខ្នលង សោយកនុង១កខ្នលងៗ
សត្បើលច
ូ ុំនួន៨កង់ និងសាានចុំ នួន១កខ្នលង មានត្បខ្វង២០ខ្ម៉ែ ត្រ ទទឹង១៥ខ្ម៉ែ ត្រ ចាប់ ពីសាលាសរៀនអនុវ ិទា
ល័យភនុំខ្ែក សៅែល់ភូមិរ ុំសចកចា្់។ ្ូមចាប់ សត្ផើមសាង្ង់សៅឆ្នុំ២០១២ និងបញ្ចប់ សៅឆ្នុំ២០១៣។

o ខ្សែទី៤ មានត្បខ្វង២០០០ខ្ម៉ែ ត្រ ទទឹង១៥ខ្ម៉ែត្រ ចាប់ពីភូមិរ ុំសចកចា្់ សៅែល់សាលាបឋម្ិកាភនុំខ្ែក

្ថិរសៅកនុងភូ មិភុំ ខ្ន ែក មានសត្បើលច
ូ ុំនួន៣កខ្នលង សោយកនុង១កខ្នលងៗសត្បើលច
ូ ុំនួន៨កង់ ។ ្ូមចាប់ សផោើម
សាង្ង់សៅឆ្នុំ២០១២ និងបញ្ចប់ សៅឆ្នុំ២០១៣។
ទីសានក់ការកណា
ត ល ៖ ផទះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កាត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ ទួលដគក រាជធានីភាំដន ពញ រពះរាជាណាចរកកមពុជា
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o ខ្សែទី៥ មានត្បខ្វង១៥០០ខ្ម៉ែ ត្រ ទទឹ ង១៥ខ្ម៉ែ ត្រ ចាប់ពីភូមិអូរសោធិ៍ សៅែល់ភូមិជីសោរ កនុងស ោះមានសត្បើ
លូចុំនួន២កខ្នលង សោយកនុង១កខ្នលងៗសត្បើ លូចុំនួន៨កង់ ។ ្ូមចាប់សផោើមសាង្ង់ សៅឆ្នុំ២០១២ និ ង
បញ្ចប់ សៅឆ្នុំ២០១៣។

២. ការវរនីរាំអ
ុ ណូត ងទឹក្ បងគនអ
់ នារ័យ និងជីក្ររះ

 សុាំអ្ណូត ងសនប់ចាំនួន៦០អ្ណូត ង កនុងដនាះសរមាប់ភូមិភាំខន ដក១៥អ្ណូត ង ភូមិរ ាំដចក១៥អ្ណូត ង ភូ មិអ្ូរដោធិ៍
១០អ្ណូត ង ភូមិជីដអាត១០អ្ណូត ង និ ងភូមិខស្សធនង់១០អ្ណូត ង។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ ដៅឆ្នាំ២០១២
និ ងបញ្ាប់ដៅឆ្នាំ២០១៣។

 សុាំបងគន់អ្នាម័ យចាំនួន២៥០បងគន់ កនុងដនាះសរមាប់ភូមិភាំ ខន ដក៥០បងគន់ ភូ មិរ ាំដចក៥០បងគន់ ភូមិអ្ូរដោធិ៍
៥០បងគន់ ភូមិជីដអាត៥០បងគន់ និងភូមិខស្សធនង់៥០បងគន់។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ ដៅឆ្នាំ២០១២ និង
បញ្ាប់ ដៅឆ្នាំ២០១៤។

 សុាំជីកស្សះថមីចាំនួន៥ស្សះ

ខដលស្សះនីមួយៗមានរបខវង៤០ខម៉រត

ទទឹ ង៣ខម៉ រត

និ ងជដរៅ៥ខម៉ រត

សរមាប់ ភូមិទាំង៥គឺ ៖ ភូមិភាំ ខន ដកចាំ នួនស្សះ១ ភូ មិរ ាំដចកចាំ នួនស្សះ១ ភូ មិជាំដអាតចាំនួនស្សះ១ ភូមិអ្ូរដោធិ៍
ចាំ នួនស្សះ១ និងភូ មិខស្សធនង់ចាំនួនស្សះ១។ សូមចប់ ដផតើមដៅឆ្នាំ២០១៣ និងបញ្ាប់ ដៅឆ្នាំ២០១៤។

៣. ការវរនីរាំសា
ុ
ងរង់បរ
ុ រ
តិ៍ េ
ុ ភាព និងររូវពទយ

ិ៍ ត ែ
 សុាំសាងសង់ប៉ុសស
ុ ភាពចាំ នួន១កខនលងដធវើអ្ាំពីថម របក់ ដកបឿង មាន៥បនទប់ បដណា
ត យ២៥ខម៉ រត ទទឹង៥
ខម៉ រត សិត
ថ ដៅចាំ ណុចកណា
ត លភូមិអ្ូរដោធិ៍។ សូមចប់ ដផតើមសាងសង់ ដៅឆ្នាំ២០១៣ និ ងបញ្ាប់ដៅឆ្នាំ
២០១៤។

 សុាំរគូដពទយចាំនួន៦នាក់ មានជាំ នាញខផនកខភនក១នាក់ ឆមប២នាក់ ដពទយជមៃឺទូដៅ២នាក់ និងដពទយរដបង១
នាក់ ។ សូមចប់ ដផតើមដៅឆ្នាំ២០១៤។

៤. ការវរនីរាំសា
ុ
ងរង់សាលាវរៀន និងររូបវរងៀន

 សុាំសាងសង់សាលាបឋមសិកាថមីចាំនួន១កខនលង ដៅចាំ ណុចកណា
ត លភូមិរ ាំដចក ដធវើអ្ាំពីថម របក់ដកបឿង មាន
៥បនទប់។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ដៅឆ្នាំ២០១៣ និងបញ្ាប់ ដៅឆ្នាំ២០១៤។

 សុាំរគូបដរងៀនបឋមសិកាចាំ នួន៥នាក់ សរមាប់សាលាបឋមសិកាថមីដៅកនុងភូមិរ ាំដចក មានជាំ នាញករមិ ត
បឋមសិកាចប់ ពីថ្ននក់ ទី១ដល់ ថ្ននក់ទី៥។ សូមចប់ដផតើមដៅឆ្នាំ២០១៤។

៥. ការវរនីរាំវុ បីក្វរគបណុត ះបណ្ត
ត លក្រិក្រម បវងកីតរហររន៏ព្រពវ

ី និងពរងីក្ដីលាំវៅដ្ឋាន

 សុាំឲ្យមានការដបើ កវគគបណុត ះបណា
ត លសីព
ត ី ខផនកកសិកមមចាំនួន៥វគគ ពី ការចិ ញ្ាឹមមាន់ ទ រជូក រតី ដគរកបី

បណុត ះផសិត និ ងជី កាំប៉ុស សរមាប់ ភូមិភាំ ខន ដក១វគគ ភូមិរ ាំដចក១វគគ ភូមិអ្ូរដោធិ៍១វគគ ភូមិជាំដអាត១វគគ និងភូមិ
ខស្សធនង់១វគគ។ សូមចប់ ដផតើមដៅឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ាប់ ដៅឆ្នាំ២០១៣។

 សុាំឲ្យមានការផសពវផាយចាប់អ្ាំដពើ រឹងាកនុងរគួសារ ការជួ ញដូរស្រសតីកុមារ ចាប់ភូមិបាល ចាប់ ថ្រពដឈើ

និ ងបរ ិសាថនចាំ នួន៥វគគ សរមាប់ ភូមិភាំខន ដក១វគគ ភូ មិរ ាំដចក១វគគ ភូ មិអ្ូរដោធិ៍១វគគ ភូមិជាំដអាត១វគគ និ ងភូមិ
ខស្សធនង់១វគគ។ សូមចប់ ដផតើមដៅឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ាប់ ដៅឆ្នាំ២០១៣។

 របជាពលរដារស់ដៅភនាំខដក

បានដសនើសុាំដៅមនទីរខដលោក់ ព័នធនានាដៅដែតត

ដដើមបីសប
ុាំ ដងាើតសរគមន៍

ការោរថ្រពដឈើ ដៅកនុងភូមិភាំ ខន ដក។ សូមចប់ ដផតើមដៅ២០១២ និងឲ្យបានដៅឆ្នាំ២០១៣។

 ដសនើសុាំពរងី កដី លាំដៅោានសរមាប់ ៩០រគួសារ សរមាប់ ភូមិភាំខន ដក៣០រគួសារ ភូមិខស្សធនង់១៥រគួសារ ភូមិ
រ ាំដចក៣០រគួសារ និងភូ មិអ្ូរដោធិ៍១៥រគួសារ។ សូមចប់ ដផតើមដៅឆ្នាំ២០១២ និងឲ្យបានដៅឆ្នាំ២០១៣។

មុ នដពលបោាប់សិកាាសាលាមានកមមវ ិធីរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិ ភាពដល់អ្នកដឹ កនាាំគណ
បកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និ ងរកុមរបឹ កាឃុាំ។
ដលាក ដសង ដឈៀង តាំ ណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា និ ងជារបធានរកុមរបឹ កាឃុាំ

របសាសន៍ថ្ន «ែាាំុមានដសចកតីរ ីករាយយា៉ ងខាលាំង

ដរើយគាំរទដៅដលើតរមូវការអាទិ ភាពទាំង៥ដនះ ឃុាំក៏មាន

ខផនការអ្ភិ វឌឍន៍ បនតដៅមុែដទៀតខដរ គឺគដរមាងអ្ភិ វឌឍន៍ ផូវលាំ
ល
មានដល់ដៅ១៧គី
៥គី

បានមាន

ូខម៉ រតប៉ុ ដណាណះ ដរើយឃុាំនឹងពាយាមដធវើបនតដទៀត»។

ូខម៉រត ខតឃុាំដទើបខតដធវើបាន

ដលាក ដសក សុធា តាំណាងគណបកសសមរងសុី និ ងជាជាំ ទប់ ទី១ បានមានរបសាសន៍ថ្ន «តរមូវការអាទិ

ភាពទាំង៥ដនះ ែាាំុសូមរគាំរទ និ ងឯកភាពទាំងស្សុង ដរើយនឹ ងោក់ បញ្ូា លដៅកនុងដគលនដយាបាយរបស់គណ
បកសរបស់ដលាក»។

ដលាក រពាំ រពិន ជាតាំណាងគណបកសរវ៊ុនសុិនបុិ ច និងជាជាំទប់ទី២ បានមានរបសាសន៍ថ្ន«ែាាំុសូមគាំ

រទដៅដលើតរមូវការទាំង៥ចាំ ណុចដនះយា៉ ងខាលាំង

ែាាំុនឹងបញ្ូា លដៅកនុងខផនការអ្ភិវឌឍឃុាំ-សង្កាត់ នាដពលខាង

មុ ែដនះ ដរើយដលាកនឹងោក់ បញ្ូជ លដៅកនុងដគលនដយាបាយគណបកសរបស់ដលាកផងខដរ»។
ស្កា
ិ ខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាាស្់ដនោតដៅតុំបន់ោច់ប្ស្យាលទទួល ន៖
១. ការយល់ដឹងអ្ាំពីសិទិ ធតួនាទី

និ ងកាតពវកិចរា បស់មាាស់ដឆ្នតកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអ្ភិវឌឍន៍នូវមូលោាន។

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាាស់ដឆ្នតចូ លរួម
របស់ែួន។
ល

ជខជកពិ ភាកា

ដដើមបីកាំណត់តរមូវការអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់

៣. តរមូវការជាអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់ ោច់ ស្សយាលនឹ ងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាាកាមង្កយចងចាំដដើ មបីចូលរួមតាមោនជរមុញការអ្នុវតតន៍របស់រកុមរបឹ កាឃុាំ-សង្កាត់ និ ង
ការោក់បញ្ូា លតរមូវការកនុងកមមវ ិធីនដយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ការដបាះដឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ឆ្នាំ
២០១២។

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

និង Forum Syd

ស្ប្មាប់ព័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាក់ទុំនង៖

1

១-ដលាក ប្លង វបឿត (ម្នតីខផនកបណា
ត ញ និងដវទិ កា)
ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦
២-អ្នកស្សី វហង រុរនាា (ជាំ នួយការខផនកបណា
ត ញ និ ងដវទិ កា)
ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩
បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបស់ខុម្ហ្វ្រវល គជ
ួ បប្កើតបរយាកាសគួ
រជាទបើ ពញចត
ឺ យ
ិ
ិ ដ និ្មានពត៌មានរគប់រាន់ ទើ១/ប ើម្បឱ្
ើ យមាន ំប

ប ោះបនោតបោយបសរ ើ ន្
តិ ម្៌តាម្រយៈការបញ្ុ ោះបញ្ូ ល តសូម្តិ ប ើម្បទ
ិ យុតធ
ើ ទួល
ប

ោះបនោត អំពស
ើ ទ
ិ ធិ ន្
ិ សកម្មភាពចូលរួម្សប្កតការ

ើ រការ ប

យការ

ហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្របកាន់បកសពួកបៅបលើការបំបពញកម្មវ ិធើនបយា
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ៈកោុ្បាលបំ

យ និ្ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតសូម្តិ/បញ្ុ ោះបញ្ូ លប ើម្បឱ្
ើ យមានការហ្វកទរម្្់

(ការទទួលខុសរតូវ) របស់ម្្នដើជាប់បនោត រពម្ទំ្ផដលន
់ ូវ រ

យការ

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំ

ោះបនោតម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្ម្ិនរបកាន់បកសពួក ទើ២/ ប ើម្បឱ្
ើ យមានអតថ

ំ
ន័យម្ន ណា
ក់កាលបរកាយបពលប ោះបនោត តាម្រយៈការអប់រ ំ និ្បវទិកាសាធារ

1

ចាប់សម្រម្យ, ការអប់រ ំប ើម្បផ
ើ ដល់ពត៌មាន ល់អោក

៍ របស់ពួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្នូវភាពម្ន
់ ូ វរ
ិ របរកតើ រពម្ទំ្ផដលន

ទូលាយ និ្នប់ររ័ស ប ើម្បអា
ើ ចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ ំប
ការនបយា

ននូវរកបខ័

ើ រការ

្ជំរុញបលើកទឹកចិតដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរួម្កោុ្កិច្
ំប

ើ រការប

ោះបនោតហ្វ លបប្កើននូវគ

បនយយភាព

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ និ្នប់ររ័ស ប ើម្បអា
ួ
ើ ចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្យ

យ និ្ ំប

៍ រងាររបស់ម្្នដើជាប់បនោត។
ើ រការអនុវតដនកា

