ថ្ថៃទី ២១ 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.

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តមា
៌ ន
ស្តព
ី ី

លទធផលស្កា
ុំ ងគដកវ ប្ស្ុកប្រុំង ដេតតតាដកវ
ិ ខ សាលាស្ដម្េងមាាស្់ដនោតឃអ

ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាមធិ ការែុមខ្រវល សរការជាមួ យនឹង សរគមន៍ជលផល បានដរៀប
ចាំ សិកាាសាលាសដមលងមាាស់ដឆ្នតមួ យ សតីពី ការកាំណត់តរមូវការជាអាទិភាពកនងឃុ
ាំ សង្កាត់ោច់ស្សយាល
ុ
ខែលដធវើដ

ើងដៅឃុអ
ាំ ងគខកវ ស្សុកររាំង ដែតតតាខកវ កាលពី ថ្ថៃទី ១៥ ខែមី នា

ឆ្នាំ២០១២។ មានអនកមាន

សិទិដធ បាោះដឆ្នតរបមាណ ៥០នាក់ (១៨% ជាស្រសតី) ពី រគប់ភូមិកុងឃុ
ន
ាំ ខែលរួមមាន តាំ ណាងសរគមន៍

តាំ ណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិ ករកុមរបឹ កាឃុាំ អាជាាធរភូ មិ អងគការមូ លោាន និងរបជាពល
រែាដៅកនុងឃុាំបានចូ លរួមពិភាកាដៅកនុងសិកាាសាលាដនោះ។

របជាពលរែាខែលចូ លរួមសិកាាសាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាោះដឆ្នតគាំរទតរមូវការជាអាទិ ភាពរាំង៥

ដៅកនុងឃុាំ ខែលដសនើឱ្យរកុមរបឹ កាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់ដោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួ លយកដែើ មបីោក់ បញ្ូា លដៅកនុង កមមវ ិធី នដយាបាយរបស់ែួនកន
ល ុងការដបាោះដឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ ខាងមុ ែ។
តររូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នង
ាំ ងគកក្វ ររុក្រទាំង ខេតតតាកក្វ
ុ ឃុអ

១. ការស្តតរររឡាយ

 ដសនើសុាំសាាររបឡាយ៣ខែសគឺ ៖ ខែសទី១ចប់ពីភូមិអងគខកវ ដៅែល់ភូមិអូរតាដសក មានរបខវង៤០០០ខម៉ែរត
ទទឹង៦ខម៉ែរត ជដរៅ១.៥ខម៉ែ រត និងបាត១.៥ខម៉ែ រត។ ខែសទី២ ចប់ពីភូមិដ្នោះ ែល់មាត់ បឹងតារបាជា
មានរបខវង១៥០០ខម៉ែ រត ទទឹ ង៦ខម៉ែ រត ជដរៅ១.៥ខម៉ែរត និ ងបាត១.៥ខម៉ែរត។ ខែសទី៣ចប់ ពីដែើមភូ មិដសរ ី
ែួ ច ែល់ចុងភូមិដសរ ីែួច មានរបខវង៣៥០០ខម៉ែ រត ទទឹង៤ខម៉ែរត ជដរៅ២ខម៉ែ រត និ ងបាត១.៥ខម៉ែរត។
សូមចប់ ដផតើមពី ឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៣។
២. ការស្តងរង់រណ្ឌលរុេភាព ខពទយ ថ្នាំខពទយ និងរាំភារៈខពទយ
 ដសនើសុាំសាងសង់ មណឌលសុែភាព១ែនង ដៅខកបរសាលាឃុាំអងគខកវ ខែលដធវើដៅតាមសតង់ោឃុាំនានា ដៅ
កនុងស្សុកររាំង និ ងមានដពទយរបចាំការ២៤ដមា៉ែ ង ថ្នាំដពទយ និងសាំភារ:ដពទយដផសងៗផង ។ សូមចប់ ដផតើមពី
ឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៣។

ទីសានក់ការកណា
ត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កាត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ ទួលដគក រាជ្នីភាំដន ពញ រពោះរាជាណាចរកកមពុជា
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៣. ការខរនរ
ើ ាំខុ បើក្វគ្គបណ្ុត ុះបណ្ត
ត លកផនក្ក្រិក្រម
 ដសនើសុាំដបើកវគគបណុត ោះបណា
ា លខផនកកសិកមម

សតីអាំពីជាំនាញដធវើស្សូវពូជលអៗ ដោយសុាំឲ្យមាន២វគគ កនុង១

ឆ្នាំ ែល់របជាពលរែាឃុាំអងគខកវ។ សូមចប់ ដផតើមពីឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៣។

៤. ការតភាាប់បណ្ត
ត ញអគ្គគរនើ
 ដសនើសុាំតភា់ប់បណា
ា ញអគគីសនី ពីរបដទសដវៀតណាម ឲ្យបានមកែល់រគប់ ភូមិកុងឃុ
ន
ាំអងគខកវ។

សូមចប់

ដផតើមពី ឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៣។

៥. ការខរនរ
ើ ាំខុ បើក្វគ្គបណ្ុត ុះបណ្ត
ត លកផនក្ខយនឌ័រ

 ដសនើសុាំវគគបណុត ោះបណា
ា លដយនឌ័ រ ែល់របជាពលរែាកុងឃុ
ន
ាំអងគខកវ ឲ្យបាន១វគគកុង១ឆ្
ន
ន ាំ។ សូមចប់ ដផតើម
ពី ឆ្នាំ២០១២ ររូតែល់របជាពលរែាដៅកនុងឃុាំបានយល់ែឹងរគប់ គន។

មុ នដពលបពា្ាប់ សិកាាសាលាមានកមមវ ិធី របគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិ ភាពែល់អក
ន ែឹ កនាាំ
គណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និ ងរកុមរបឹ កាឃុាំ។
ដលាក ដៅ ទិត តាំ ណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា និ ងជារប្នរកុមរបឹកាឃុាំ បានមានរបសាសន៍

ថ្ «ការជខជកពិ ភាកាពីតរមូវការជាអាទិ ភាពរាំ៥ចាំនុចខាងដលើ ពិតជាមានសារ:សាំខាន់ ណាស់ ដរើយឃុាំ នឹ ង
ែិ តែាំ របឹ ងខរបងដធវើយា៉ែងណាឲ្យឃុាំដយើងរ ីកចាំ ដរ ើន និ ងកាលយជាភូ មិពណ៌ថ្បតង ជាភូមិខែលមានែាំ ណាាំស្សូវ ែ៏
ស្សស់បាំរពង ដរើយដធវើយា៉ែងណាឲ្យរបជាពលរែាដយើងមានជី វភាពធូ ្ររគប់ៗគន»។
ដលាក មូល ប៊យ តាំ ណាងគណបកសសមរងសុី និងជាជាំ ទប់ ទី២ បានមានរបសាសន៍ ថ្ « ែាាំុសូមអរគុ ណ

ណាស់ខែលែុមខ្រវលបានដធវើសិកាាសាលាដនោះដ

ើង

ឲ្យរបជាពលរែាបានដលើករាល់តរមូវការរាំងរបាាំចាំនុច

ដនោះ ដយើងជារកុមរបឹ កាបានយកចិ តទ
ត ុកោក់ែូចខែលដលាកដមឃុាំបានដលើករួចដរើយ។ ដរើយដយើងរាំងអស់
គននឹ ងែិ តែាំ យកចិតតទុកោក់ ជួ យជរមុញ របឹងខរបងសរការណ៏គនដែើមបីយកមកអនុវតតន៏ភូមិឃុាំដយើង ឲ្យបាន
លអ»។
ដលាក អ៊ុន ធី

តាំណាងគណបកសសិទិម
ធ នុ សសរបចាំឃុាំ បានមានរបសាសន៍ ថ្ «ែាាំុសូមឯកភាពគាំរទ

រាំងស្សុង និងចូ លរួមតាមោន ដែើមបីអនុវតតន៍ឲ្យបាននូ វតរមូវការរាំងរបាាំចាំនុចដនោះ» ។
ស្កា
ិ ខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាាស្់ដនោតដៅតុំបន់ោច់ប្ស្យាលទទួល ន៖

១- បដងាើនការយល់ែឹងអាំពីសិទិ ត
ធ ួ នាទី និ ងកាតពវកិចារបស់មាាស់ដឆ្នតកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអភិ វឌឍដៅកនុងមូ លោាន ។

២- បដងាើនឱ្កាសឲ្យមាាស់ដឆ្នតចូ លរួមកនុងការពិ ភាកា ដែើមបីកាំណត់ តរមូវការអាទិ ភាពកនុងឃុ/ាំ សង្កាត់

របស់ែួន។
ល

៣- តរមូវការជាអាទិ ភាពកនុងឃុាំ/សង្កាត់ ោច់ ស្សយាល នឹ ងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខែលអាចឲ្យ

របជាពលរែាង្កយចងចាំដែើ មបីចូលរួមតាមោន និ ងជរមុញការអនុ វតតរបស់រកុមរបឹ កាឃុាំ/សង្កាត់ កុងការសដរមច
ន
បានចាំ ដពា្ោះតរមូវការរាំងដនោះ ។

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

និង Forum Syd
ស្ប្មាប់ព័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាក់ទុំនង៖

1

១-ដលាក រលង ខបឿត (ម្នតីខផនកបណា
ត ញ និងដវទិ កា)
ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦
២-អនកស្សី ខេង រុគ្ន្ធា (ជាំ នួយការខផនកបណា
ត ញ និ ងដវទិ កា)
ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩
បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបស់ខុម្ហ្វ្រវល គឺជួយបប្កើតបរយាកាសគួ
រជាទើបពញចិតដ និ្មានពត៌មានរគប់រាន់ ទើ១/ប ម្
ើ បឱ្
ិ
ើ យមាន បំ
ប ោះបនោតបោយបសរ ើ ន្
តិ ម្៌តាម្រយៈការបញ្ុ ោះបញ្ូ ល តសូម្តិ ប ើម្បទ
ិ យុតធ
ើ ទួល
មាន ល់អោកប ោះបនោត អំពស
ើ ទ
ិ ធិ ន្
ិ សកម្មភាពចូ លរួម្សប្កតការ
រ យការ

ននូវរកបខ័

ចាប់សម្រម្យ, ការអប់រ ំប ើម្បផ
ើ ដល់ពត៌

៍ របស់ពួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្នូវភាពម្ន
ិ របរកតើ រពម្ទំ្ផដល់នូវ

៍ អប្កតយា៉ា្ទូ លទ
ំ ូ លាយ និ្នប់ររ័ ស ប ើម្បអា
ើ ចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ ំប

ើ រការ ប ោះបនោតម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្

ំ
ម្ន
ក់កាលបរកាយបពលប ោះបនោត តាម្រយៈការអប់រ ំ ន្
ើ បឱ្
ិ របកាន់បកសពួក ទើ២/ ប ម្
ើ យមានអតថន័យម្ន ណា
ិ បវទកា
ិ សាធារ
បំ

្ជំរុញបលើកទឹកចិតដរបជាពលរ ឋឱ្យចូ លរួម្កោុ្កិច្ការនបយា

មានការហ្វកទរម្្់
ការ

ើ រការប

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ

បំបពញកម្មវ ិធន
ើ បយា

1

ំប
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ោះបនោតហ្វ លបប្កន
ើ នូវគ

យ និ្ ំប

និ្នប់ររ័ស

ើ រការ

ៈកោុ្បាល

យ និ្ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតសូម្តិ/បញ្ុ ោះបញ្ូ លប ើម្បឱ្
ើ យ

បនយយភាព (ការទទួលខុសរតូវ) របស់ម្្នដជា
ើ ប់បនោត រពម្ទំ្ផដល់នូវរ យ

ប ើម្បអា
ើ ចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្

ើ រការអនុ វតដន៍ការងាររបស់ម្្នដើជាប់បនោត។

និ្របកាន់បកសពួកបៅបលើការ

