ថ្ថៃទី១៥ ខែមី នា ឆ្នាំ២០១២

ទស្សនៈវិ ស្័យ ៖ដែើម្បឱ្យការដ
ោះដននតមានអតថន័យ 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
ុំ ប្ុំទទ កាុំង ប្ស្ុកស្ុំដោងទង ដខតតកព
ុំ ង់ស្ពឺ
ិ ខ សាលាស្ដម្េងមាាស្់ដននត ឃទខ
ដោយមានការគាំរទពីគណៈកមាមធិ ការែុមខ្រវល សរការជាមួ យនឹង សមាគមអាដរុក បានដរៀបចាំ
សិកាាសាលាសដមលងមាាស់ដឆ្នតមួ យ
ខដលដធវើដ

សតីពី

ការកាំណត់តរមូវការជាអាទិភាពកនងឃុ
-ាំ សង្កាត់ោច់ស្សយាល
ុ

ើងដៅឃុែ
ាំ ាំុរទ កាាំង ស្សុកសាំដោងទង ដែតតកាំពង់សឺ ព កាលពី ថ្ថៃទី២៧ ខែកុមភៈ ឆ្នាំ២០១២។ មានអ្នក

មានសិទិ ធដបាោះដឆ្នតរបមាណ ៦៣នាក់(៣១%ជាស្តសតី) មកពី រគប់ភូមិកុងឃុ
ន
ាំ ខដលរួមមានតាំណាងសរគមន៍

តាំ ណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និងជាសមាជិ ករកុមរបឹ កាឃុាំ អាជាាធរភូ មិ អ្ងគការមូ លោាន និង
របជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូ លរួមពិ ភាកាដៅកនុងសិកាាសាលាដនោះ។

របជាពលរដាខដលចូ លរួមសិកាាសាលាដសទើរខត១០០% បានដបាោះដឆ្នតគាំរទតរមូវការជាអាទិ ភាពទាំង ៥

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យរកុមរបឹ កាឃុាំបចាុបបនន យកចិ តទ
ត ុ កោក់ ដោោះស្សាយ និ ង/ឬគណបកសនដយាបាយ
ទទួ លយកដដើ មបីោក់បញ្ូា លដៅកនុងកមមវ ិធី នដយាបាយរបស់ែួនកន
ល ុងការដបាោះដឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ ងមងមុ ែ។
តម្មូវការជាអាទិភាពទាំង៥ ក្នងឃុ
ាំខាំម្ុ្ កាាំង ម្រុក្រាំរោងទង រខតតក្ព
ាំ ង់រឺព
ុ

១. ការសាងរង់ផវលាំ
ូល

 ដសនើសុាំដធវើផូវរកាលរគួ
ល
សរករមចាំនួន៦ខែស ខដលមានរបខវងសរុប១៥,០៥០ខម៉ែរត ដោយខែសទី១ពីភូមិថល
ន ់
ខកង ដៅភូ មិសប់-ង៉ែ មានរបខវង២៥០០ខម៉ែ រត ទទឹង៥ខម៉ែ រត ខែសទី២ពីភូមិសប់ង៉ែ ដៅភូមិងមវន មានរបខវង

២៨០០ខម៉ែ រត ទទឹ ង៥ខម៉ែ រត ខែសទី៣ពីភូមិងមវន ដៅភូ មិរចបានសុែ មានរបខវង២០៥០ខម៉ែ រត ទទឹង៥ខម៉ែរត
ខែសទី៤ពីភូមិតាសាល ដៅភូ មិបាក់ រតាចថមី មានរបខវង២៥០០ខម៉ែ រត ទទឹង៥ខម៉ែ រត ខែសទី៥ពីភូមិសាមគី គ ដៅ
ភូ មិងមវន មានរបខវង៤០០០ខម៉ែ រត ទទឹង៥ខម៉ែរត និងខែសទី៦សថិតកនុងភូមិដបៀតសូ ដៅភូមិសាតកនទួត មាន
របខវង១២០០ខម៉ែ រត ទទឹង៤ខម៉ែ រត។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៣។
២. ការរ្វើអតតរញ្ញ
ា ណប័ណណ

 ដសនើសុាំឲ្យមានការចុោះដធវើអ្តតសញ្ញាណបណណ័ជូនរបជាពលរដាដៅទូទាំងឃុាំ ឲ្យបានទន់ដពលដវលា ដររោះជិត
ដល់ដពលដបាោះដឆ្នតដរើយ។ សូមចប់ ដផតើមពី ឆ្នាំ២០១២ដនោះតដៅ។
ទីសានក់ការកណា
ត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កាត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ ទួលដគក ោជធានីភាំដន ពញ រពោះោជាណាចរកកមពុជា
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៣. ការររនរ
ើ ាំរុ បើក្វគ្កផសពវផាយ និងវគ្គបណុត ុះបណ្ត
ត ល

 សុាំដបើ កវគគបណុត ោះបណា
ត លចិ ញ្ាឹមសតវចាំនួន៣វគគ អ្នកចូ លរួមកនុងវគគ៥០នាក់ ដៅ៦០នាក់ ដៅកនុងឃុាំទាំង មូ
ល។ សូមចប់ ដផតើមពី ឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៣។

 សុាំដបើ កវគគផសពវផាយចាប់ដល់យុវជន យុវនារ ី និងរបជាពលរដាដៅកនុងឃុាំ

សតីអ្ាំពីចាប់អ្ាំដពើ រឹងាកនុង

រគួសារចាំនួន៦វគគ អ្នកចូ លរួមកនុងវគគៗពី៥០នាក់ ដៅ៦០នាក់ ។ សូមចប់ ដផតើមពីដដើមឆ្នាំ២០១២ដនោះតដៅ។

៤. រុាំសាងរង់ទាំនប់ទក្
ឹ និងម្រុះទឹក្

 សុាំសាងសង់ទាំនប់ទឹកដៅភូ មិរចកបានសុែ មានរបខវង៧០០ខម៉ែរត ទទឹង៥០ខម៉ែ រត ជដរៅ២,៥០ម។ សូម
ចប់ ដផតើមពី ឆ្នាំ ២០១២ តដៅបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៣។
 សុាំជីកស្សោះទឹកចាំនូន២ គឺ ដៅភូ មិសដជារមានរបខវង១០០ខម៉ែ រត ទទឹ ង៥០ខម៉ែ រត និ ងភូ មិរចកបានសុែ មាន
របខវង១០០ខម៉ែ រត ទទឹង៧០ខម៉ែ រត។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៣។
៥. សាលាររៀន និងរោងម្ុជុាំភ ូមិ
 សុាំសាងសង់របងសាលាអ្នុ វ ិទាល័យអ្ូ គគី មានរបខវង៧០ខម៉ែរត សថិតដៅកនុងភូមិដបៀតសូ។ សូមចប់ ដផតើម
ពី ឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៤។

 សុាំសាងសង់ដោងរបជុាំភូមិ១ែនង ដៅភូ មិដបៀតសូ មានបដណា
ត យ៧ខម៉ែ រត ទទឹង៨ខម៉ែ រត។ សូមចប់ដផតើមដៅ
ឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៤។
មុ នដពលបរាប់ សិកាាសាលា

មានកមមវ ិធី របគល់របាយការណ៍

ពី តរមូវការជាអាទិ ភាពដល់អ្ក
ន ដឹកនាាំ

គណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និ ងរកុមរបឹ កាឃុាំ។
ដលាក មុី សុម
ី តាំណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា និងជារបធានរកុមរបឹកាឃុាំបានមានរបសាសន៍ថា«

ដលាកទទួ លយកវ ិស័យអាទិ ភាពទាំងរបាាំដនោះដៅោក់ចូលកនុងកមមវ ិធីអ្ភិ វឌ្ឍន៍ របស់ឃុាំ
នដយាបាយរបស់គណបកស។
លាដនោះដ

និ ងោក់ កុងកមម
ន
វ ិធី

ដរើយដលាកក៏ សូមអ្រគុ ណដល់អ្ងគការែុ មខ្រវលខដលដរៀបចាំឲ្យមានសិកាាសា

ើង»។

ដលាក មាន ចន តាំណាងគណបកសសមរងសុី និងជាជាំ ទប់ ទី១ បានមានរបសាសន៍ ថា «ដលាកទទួ ល

យក ដរើយដលើកយកតរមូវការដរចើ នដៅោក់កុងកមម
ន
វ ិធី គណបកស ដបើពិនិតយដឃើញថាលអ សូមដបាោះដឆ្នតឲ្យគណ
បកសសមរងសុច
ី ុ ោះ»។
ដលាក

ត
ូ ភាព តាំណាងគណបកសនដោតតមរណឬទិ ធ និងជាជាំទប់ ទី២ បានមានរបសាសន៍ ថា «ដលាក

ទទួ លយកដគលការណ៍អាទិ ភាពទាំងរបាាំចាំនុចដនោះដៅោក់ កុងដគលកាណ
ន
៍ គណបកស ដរើយដបើ របជា ពលរដា
ដបាោះដឆ្នតឲ្យដលាក ដនាោះដលាកនឹងដឹ កនាាំឃុាំឲ្យមានការអ្ភិវឌ្ឍន៍ »។

ស្ិកាខសាលាដនោះ មានដោលបុំណង ឱ្យមាាស្់ដននតដៅតុំបន់ោច់ប្ស្យាលទទួល ន៖

១. ការយល់ដឹងអ្ាំពីសិទិ ធ តួនាទី និ ងកាតពវកិចារបស់មាាស់ដឆ្នត កនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ
ភាពកនុងការអ្ភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោាន។

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាាស់ដឆ្នតចូ លរួម ជខជកពិ ភាកា ដដើមបីកាំណត់តរមូវការអាទិភាពកនុងឃុាំ សង្កាត់
របស់ែួន។
ល

៣. តរមូវការជាអាទិ ភាពកនុងឃុាំ សង្កាត់ ោច់ ស្សយាល នឹ ងរតូវបានចងរកងជា របាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាាកាមង្កយចងចាំដដើ មបីចូលរួមតាមោន ជរមុញការអ្នុវតតន៍របស់រកុមរបឹ កា ឃុាំ សង្កាត់ និង

ការោក់បញ្ូា លតរមូវការកនុងកមមវ ិធី នដយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ ការដបាោះដឆ្នតឃុាំ សង្កាត់ ឆ្នាំ
២០១២។

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

និង Forum Syd
ស្ប្មាប់ព័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាក់ទុំនង ៖

1

១-ដលាក ុលង របឿត (ម្នតីខផនកបណា
ត ញ និ ងដវទិ កា)
ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦
២-អ្នកស្សី រេង រុគ្ន្ធា (ជាំ នួយការខផនកបណា
ត ញ និ ងដវទិ កា)
ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦
បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបស់ខុម្ហ្វ្រវល គឺជួយបប្កើតបរយាកាសគួ
រជាទើបពញចិតដ ន្
ើ បឱ្
ិ
ិ មានពត៌មានរគប់រាន់ ទ១
ើ /ប ម្
ើ យមាន បំ
តាម្រយៈការបញ្ុ ោះបញ្ូ ល តសូម្តិ ប ម្
ើ បទ
ើ ទួល ននូវរកបខ័

តិ ម្៌
ើ រការប ោះបនោតបោយបសរ ើ ន្
ិ យុតធ

ចាប់សម្រម្យ, ការអប់រ ំប ើម្បផ
់ ត៌មាន ល់អោកប ោះបនោត អំពើសិទធិ និ្សកម្មភាពចូលរួម្សប្កតការ
ើ ដលព

របស់ពួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្នូវភាពម្ន
់ ូវរ យការ
ិ របរកតើ រពម្ទំ្ផដលន

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ ន្
ិ នប់ររ័ស ប ើម្បអា
ើ ចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ ំប

ំ
បនោតម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្ម្ិនរបកាន់បកសពួក ទ២
័ ម្ន ណា
ក់កាលបរកាយបពលប ោះបនោត តាម្រយៈការអប់រ ំ ន្
ើ បឱ្
ើ / ប ម្
ើ យមានអតថនយ
ិ បវទិកាសាធារ
បំ

្ជំរុញបលើកទក
្ រនបយា យ និ្ការបធវបើ សចកដើសំបរចនានា ការតសូម្ត/ិ បញ្ុ ោះបញ្ូ លប ើម្បឱ្
ឹ ចត
ិ ដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរួម្កោុ្កិចកា
ើ យមានការហ្វកទរម្្់

បនោតហ្វ លបប្កន
ើ នូវគ

បនយយភាព (ការទទួលខុសរតូវ) របស់ម្្នដជា
់ ូវរ យការ
ើ ប់បនោត រពម្ទំ្ផដលន

ការវាយតម្ម្លម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្របកាន់បកសពួកបៅបលើការបំបពញកម្មវ ិធន
ើ បយា យ និ្ ំប
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៍

ើ រការ ប ោះ

ំប

ៈកោុ្បាល
ើ រការប ោះ

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ ន្
ិ នប់ររ័ស ប ើម្បអា
ើ ចឱ្យមាន

ើ រការអនុវតដន៍ការងាររបស់ម្្នដើជាប់បនោត។

