ថ្ថៃទី១៥ 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 សាលាស្ដម្េងមាាស្់ដនោតឃប្ុំ រដម្រ ្ ត ប្ស្ុកដតបងមានជ័ យ ដេតតប្ពោះវិ ហារ

ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាមធិ ការែុ មខ្រវល សរការជាមួ យនឹ ង សមាគមជនជាតិដ ើមភាគតិច
កួយ បានដរៀបចាំសិកាាសាលាសដមលងមាាស់ដឆ្នតមួ យ សតីពី ការកាំណត់តរមូវការជាអាទិភាពកនងឃុ
ាំ សង្កាត់
ុ
ោច់ស្សយាល ខ លដធវើដ

ើងដៅឃុរាំ បដមរ ្ ត ស្សុកខតបងមានជ័យ ដែតតរពះវ ិហារ

កាលពីថ្ថៃទី០៥ មី នា ឆ្នាំ

២០១២។ មានអ្នកមានសិទិដធ បាះដឆ្នតរបមាណ ៦០ នាក់ (៤០% ជាស្រសតី និង៩៣%ជាជនជាតិដ ើមភាគតិច
កួយ) ពីរគប់ភូមិកុងឃុ
ន
ាំ ខ លរួមមាន តាំ ណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិក

រកុមរបឹ កាឃុាំ អាជាាធរភូ មិ អ្ងគការមូ លោាន និ ងរបជាពលរ ដា ៅកនុងឃុាំបានចូលរួមពិ ភាកាដៅកនុងសិកាា
សាលាដនះ។

របជាពលរ ខា លចូ លរួមសិកាាសាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាះដឆ្នតគាំរទតរមូវការជាអាទិ ភាពទាំង៥
ដៅកនុងឃុាំ ខ លដសនើឱ្យរកុមរបឹ កាឃុាំបចាុបបននយកចិតទ
ត ុ កោក់ ដោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួ លយកដ ើ មបីោក់ បញ្ូា លដៅកនុង កមមវ ិធីនដយាបាយរបស់ែួនកន
ល ុងការដបាះដឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ ខាងមុ ែ។
តររូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នង
ុ ឃុាំររមររ ្ត ររុក្ត្តែងមានជ័យ មេតតរពះវិហារ

១. ការមរនើរអ
ាំុ ណ្ូត ងទឹក្ និងបងគនអ
់ នារ័យ

្ត
 សុាំជីកអ្ណូត ងទឹកសរុបចាំនួន៤០អ្ណូត ង ខ លសថិតដៅកនុងភូ មិបុណយធាំចាំនួន១៧អ្ណូត ង ភូមិរបដមរ១៣អ្ណ
ូត ង
ភូ មិខស្សរាង១០អ្ណូត ង។ សូមចប់ ដផតើមឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ដៅឆ្នាំ២០១៣។

្ ត នួន២៥
 សុាំសាងសង់បងគន់អ្នាម័ យសរុបចាំនួន៦០បងគន់ ខ លសរមាប់ ភូមិបុណយធាំ ចាំនួន២០បងគន់ ភូ មិរបដមរចាំ
បងគន់ និ ងភូ មិខស្សរាងចាំនួន១៥បងគន់។ សូមចប់ ដផតើមសាងសង់ ឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ាប់ ដៅឆ្នាំ២០១៣។

២. ការមរនើរាំសា
ុ
ងរង់សាលាបឋររិក្ា និងមរនើរាំរុ រូបមរងៀន

 ដសនើសុាំសាងសង់ សាលាបឋមសិកាថមីចាំនួន១ែនង មាន៥បនទប់ ដធវើអ្ាំពីថរម បក់ ដកបឿង មានរបខវង៤០ខម៉ រត ទទឹ ង៨
ខម៉ រត

សថិតដៅកនុងភូ មិបុណយធាំ

២០១២ និងបញ្ាប់ ដៅឆ្នាំ២០១៣។

និងដសនើសុាំរគូបដរងៀនករមិតបឋមសិកាចាំ នួន៥នាក់។

សូមចប់ ដផតើមដៅឆ្នាំ

៣. ការមរនើរាំមុ បើក្វរគបណ្ុត ះបណ្ត
ត ល និងការផសពវផាយអាំពច
ើ ាប់

 សុាំឲ្យមានការដបើ កវគគបណុត ះបណា
ត លវ ិជាាជី វៈ ពី ការចិញ្ាឹមមាន់ ទ រជូក ចាំនួន៣វគគ គឺ កុងភូ
ន មិខស្សរាង១វគគ ភូ មិ
្
របដមរ១វគគ
និងភូ មិបុណយធាំ១វគគ។ សូមចប់ដផតើមដៅឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ដៅឆ្នាំ២០១៣។

ទីសានក់ការកណា
ត ល ៖ ផទះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កាត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ ទួលដគក រាជធានីភាំដន ពញ រពះរាជាណាចរកកមពុជា
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 សុាំឲ្យមានការដបើ កវគគផសពវផាយចាប់អ្ាំដពើ រឹងាកនុងរគួសារ ការជួ ញ ូ រស្រសតី និងកុមារ ចាំ នួន៦វគគ សរមាប់ ភូមិ

្
ចាំ នួន៣ គឺភូមិខស្សរាង២វគគ ភូមិរបដមរ២វគគ
និងភូ មិបុណយធាំ ២វគគ។ សូមចប់ ដផតើមដៅឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ដៅ
ឆ្នាំ២០១៣។

៤. ការមរនើរាំសា
ុ
ងរង់បរ
ុ រ
ត្ េ
ុ ភាព និងមរនរ
ើ ាំរុ រូមពទយ

 សុាំសាងសង់ប៉ុស្ស
ត ុែភាពចាំ នួន១កខនលង ដៅចាំ ណុចកណា
ត លភូ មិបុណយធាំ ដធវើពាំអ្ីថមរបក់ដកបឿង មាន៥បនទប់

បដណា
ត យ២៥ខម៉ រត ទទឹ ង៥ខម៉ រត និងសុាំរគូដពទយចាំនួន៦នាក់ មានជាំ នាញខាងខភនក១នាក់ ខាងឆមប២នាក់ ដពទយ
ជមៃឺទូដៅ១នាក់ និងដពទយរដបង១នាក់។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ដៅឆ្នាំ២០១៣ បញ្ាប់ ដៅឆ្នាំ២០១៤។

៥. ការមរនើរាំសា
ុ
ងរង់ផវថ្ម
ី ជ ួរជុលផលវ
ូល
ូ និងទាំនប់

 សុាំសាងសង់ផូវលាំ
ល
ថី ច
ម ាំនួន៣ខែសគឺ ៖

o ខែសទី១មានរបខវង២០០០ខម៉ រត ទទឹង៨ខម៉ រត ចប់ពីភូមិរបដមរ ្ ត ដៅ ល់ផូវជាតិ
ល
ដលែ១២៤កនុងស្សុក
ខតបងមានជ័ យ មានោក់លូចាំនួន៣កខនលង ដោយ១កខនលងៗមានលូចាំនួន៧កង់ និងសាពនខ លមាន
របខវង៨ខម៉ រត ចាំនួន៣កខនលង ។

o ខែសទី២មានរបខវង៨០០ខម៉រត ទទឹង៨ខម៉ រត ចប់ពីភូមិខស្សរាង ដៅ ល់ផូវជាតិ
ល
ដលែ១២៤កនុងស្សុក
ខតបងមានជ័ យ មានោក់លូចាំនួន២កខនលង ដោយ១កខនលងៗមានលូចាំនួន៧កង់ និ ងសាពន១កខនលង មាន
របខវង៨ខម៉ រត ។

o ខែសទី៣មានរបខវង៨០០ខម៉រត ទទឹ ង៨ខម៉ រត ចប់ ពីភូមិបុណយធាំ ដៅ ល់ផូវជាតិ
ល
ដលែ១២៤កនុងស្សុក
ខតបងមានជ័ យ មានោក់លូចាំនួន២កខនលង ដោយ១កខនលងៗមានលូចាំនួន៧កង់ និ ងសាពន១កខនលង មាន
របខវង៨ខម៉ រត ។ ផលូវលាំទាំង៣ខែសដនះ សូមចប់ ដផតើមសាងសង់ ឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៣។

 សុាំជួសជុ លផលូវលាំរគលរគួសរករមចាំនួន១ខែស ខ លមានរបខវង២០០០ខម៉ រត ទទឹង៨ខម៉រត ចប់ពីភូមិរប
ដមរ ្ ត ដៅ ល់ភូមិបុណយធាំ។ សូមចប់ដផតើមដៅឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ដៅឆ្នាំ២០១៣។

 សុាំជួសជុ លទាំ នប់ ចាំនួន៣កខនលងគឺ ៖ ទាំនប់ចស់ មានរបខវង៥៥០ខម៉ រត សថិតដៅកនុងភូ មិបុណយធាំ ទាំនប់អ្ូរ

សារ ិន មានរបខវង៣៥០ខម៉ រត សថិតដៅកនុងភូមិរបដមរ ្ ត និង ទាំនប់អ្ូរដបងដោង មានរបខវង៣៥០ខម៉ រត សថិតដៅកនុងភូ មិ
ខស្សរាង។ សូមចប់ ដផតើមដៅឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ដៅឆ្នាំ២០១៣។

មុ នដពលបាាប់សិកាាសាលាមានកមមវ ិធីរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិ ភាព ល់អ្នក ឹ កនាាំគណ
បកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និ ងរកុមរបឹ កាឃុាំ។
ដលាក របាក់ ខកន តាំ ណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា និងជារបធានរកុមរបឹកាឃុាំ បានមានរបសាសន៍

ថា «ែាាំុសូមឯកភាពទាំងស្សុង

និ ងរ ីករាយយា៉ ងខាលាំងដៅដលើតរមូវការអាទិភាពទាំង៥ដនះដរើយដយើងនឹ ងរ ីក

ចាំ ដរ ើនដៅមុ ែដបើតរមូវការដនះបានអ្នុវតត»។

ដលាក ដែៀវ ខប៉ន តាំណាងគណបកសសមរងសុី និងជាសមាជិ ករកុមរបឹ កាឃុាំ

បានមានរបសាសន៍ថា «

តរមូវការអាទិ ភាពទាំង៥ដនះ ែាាំុសម
ូ រគាំរទ និងឯកភាពទាំងស្សុង ដរើយនឹ ងោក់ បញ្ូា លដៅកនុងដគលនដយា
បាយរបស់គណបកស ដៅដពលដោសនាដបាះដឆ្នតដៅដពលខាងមុែដនះ»។

ដលាក ចន់ ដវង ជាតាំ ណាងគណបកសរវ៊ុនសុិនបុិ ចរបចាំឃុាំ បានមានរបសាសន៍ថា« ែាាំុសូមគាំរទដៅ

ដលើតរមូវការទាំង៥ចាំ ណុចដនះយា៉ ងខាលាំង ែាាំុនឹងបញ្ូា លដៅកមមវ ិធីដនះដៅកនុងដគលនដយាបាយរបស់គណបកស
ដៅដពលដោសនាដបាះដឆ្នតឆ្នាំ២០១២ដនះ»។

ស្ិកាខសាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាាស្់ដនោតដៅតុំបន់ោច់ប្ស្យាលទទួល ន៖
១. ការយល់ ឹ ងអ្ាំពីសិទិ ធតួនាទី

និ ងកាតពវកិចរា បស់មាាស់ដឆ្នតកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអ្ភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោាន។

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាាស់ដឆ្នតចូ លរួម

ជខជកពិ ភាកា

របស់ែួន។
ល

ដ ើមបីកាំណត់តរមូវការអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់

៣. តរមូវការជាអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់ ោច់ ស្សយាលនឹ ងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខ លអាច
ឱ្យសិកាាកាមង្កយចងចាំដ ើ មបីចូលរួមោមោនជរមុញការអ្នុវតតន៍របស់រកុមរបឹ កាឃុាំ-សង្កាត់ និ ង
ការោក់បញ្ូា លតរមូវការកនុងកមមវ ិធីនដយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ការដបាះដឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ឆ្នាំ
២០១២។

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

និង Forum Syd
ស្ប្មាប់ព័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាក់ទុំនង៖

1

១-ដលាក រលង មបឿត (ម្នតីខផនកបណា
ត ញ និងដវទិ កា)
ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦
២-អ្នកស្សី មេង រុរនាា (ជាំ នួយការខផនកបណា
ត ញ និ ងដវទិ កា)
ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩

បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបស់ខុម្ហ្វ្រវល គឺជួយបប្កើតបរយាកាសគួ
រជាទើបពញចិតដ និ្មានពត៌មានរគប់រាន់ ទ១
ើ បឱ្
ិ
ើ /ប ម្
ើ យមាន បំ

ន្
តិ ម្៌តាម្រយៈការបញ្ុ ោះបញ្ូ ល តសូម្តិ ប ើម្បទ
ិ យុតធ
ើ ទួល ននូវរកបខ័
សប្កតការ
ំប
ំប

ចាប់សម្រម្យ, ការអប់រ ំប ើម្បផ
់ ត៌មាន ល់អោកប ោះបនោត អំពើសិទធិ ន្
ើ ដលព
ិ សកម្មភាពចូលរួម្

៍ របស់ពួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្នូវភាពម្ន
់ ូវរ យការ
ិ របរកតើ រពម្ទំ្ផដលន

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ ន្
ើ បអា
ិ នប់ររ័ស ប ម្
ើ ចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ

ំ
័ ម្ន ណា
ក់កាលបរកាយបពលប ោះបនោត តាម្រយៈការអប់រ ំ និ្បវទិកាសាធារ
ើ បឱ្
ើ រការ ប ោះបនោតម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្ម្ិនរបកាន់បកសពួក ទើ២/ ប ម្
ើ យមានអតថនយ

ៈកោុ្បាលបំ

្ជំរុញបលើកទឹកចិតដរបជាពលរ ឱ្
ឋ យចូលរួម្កោុ្កិចកា
្ រនបយា យ

ើ នូវគ
ើ រការប ោះបនោតហ្វ លបប្កន

ន្
ិ ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតសូម្ត/ិ បញ្ុ ោះបញ្ូ លប ើម្បឱ្
ើ យមានការហ្វកទរម្្់

បនយយភាព (ការទទួលខុសរតូវ) របស់ម្្នដជា
់ ូវរ យការ
ើ ប់បនោត រពម្ទំ្ផដលន

ប ើម្បអា
ួ ហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ ន្
ើ ចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្យ
ិ របកាន់បកសពួកបៅបលើការបំបពញកម្មវ ិធន
ើ បយា យ និ្ ំប

1

ើ រការប ោះបនោតបោយបសរ ើ
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៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ ន្
ិ នប់ររ័ស

ើ រការអនុវតដន៍ការងាររបស់ម្្នដើជាប់បនោត។

