ថ្ថៃទី ២៣ ខែមី នា ឆ្នាំ២០១២

ទស្សនៈវិ ស្័យ ៖ ដ ើ ម្បឱ្យការដ
ោះដនោតមានអតថន័យ ដ លប្រកបដោយលកខណៈប្រជាធិបដតយយ។
ី

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 សាលាស្ដម្េងមាាស្់ដនោតឃុំ ក់អនេង
ូ ប្ស្ុកប្តពុំងប្ាសាទ ដេតតឧតតរមានជ័ យ

ដោយមានការគាំរទពីគណៈកមាមធិ ការែុមខ្រវល សរការជាមួ យនឹ ង សមាគមអាដរុក បានដរៀបចាំ
សិកាាសាលាសដមលងមាាស់ដឆ្នតមួ យសតីពីការកាំណត់តរមូវការជាអាទិភាពកនងឃុ
ាំ សង្កាត់ោច់ស្សយាល ខដល
ុ
ដធវើដ

ើងដៅឃុបា
ាំ ក់អនលូង ស្សុករតពាំងរបាសាទ ដែតតឧតតរមានជ័យ កាលពី ថ្ថៃទី១៩ ខែមី នា ឆ្នាំ២០១២។

មានអនកមានសិទិដធ បាោះដឆ្នតរបមាណ៥១នាក់(៤៥%ជាស្តសតី)

មកពី រគប់ភូមិកុងឃុ
ន
ាំ

ខដលរួមមានតាំណាង

សរគមន៍ តាំ ណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិ ករកុមរបឹ កាឃុាំ អាជាាធរភូ មិ អងគការមូ លោាន
និ ងរបជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូ លរួមពិ ភាកាដៅកនុងសិកាាសាលាដនោះ។

របជាពលរដាខដលចូ លរួមសិកាាសាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាោះដឆ្នតគាំរទតរមូវការជាអាទិ ភាពទាំង៥

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យរកុមរបឹ កាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់ដោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួ លយកដដើ មបីោក់ បញ្ូា លដៅកនុង កមមវ ិធី នដយាបាយរបស់ែួនកន
ល ុងការដបាោះដឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ ខាងមុ ែ។
តម្រូវការជាអាទិភាពទាំង៥ ក្នងឃុ
បា
ាំ ក្់អន្លង
ុ
ូ ម្រុក្ម្តពាំងម្ាសាទ ខេតតឧតតរមាន្ជ័យ

១. ការសាងរង់ផ្វលាំ
សាាន្ ន្ិងដាក្់ល ូ
ូល

 ដសនើសុាំផូវលាំ
ល
ថី៥
ម ខែសរកាលរគួសរករម ខដលផលូវនីមួយៗមានរបខវង៥គី
ខម៉ែ រត និ ងកមពស់០,៥ខម៉ែ រត ដូ ចៗគន៖

- ខែសទី១ ពីដដើ មភូមិសុែសិរ ី ដៅដល់ចុងភូមិសុែសិរ ី

ខម៉ែ
ូ រត ទទឹង៥ខម៉ែ រត បាត១២

និងដធវើសាពនថមដបតុង១កខនលង មានរបខវង៣០

ខម៉ែ រត កមពស់៥ខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែ រត បាត៨ខម៉ែ រត ដៅចាំ ណុចកណា
ត លភូមិ

និ ងោក់ លូ១កខនលងដៅ

ចាំ ណុចដដើមភូ មិ មានមុ ែកាត់ ១ខម៉ែ រត បដណា
ត យ១ខម៉ែ រត ចាំនួន៦កង់។
- ខែសទី២ ពីដដើមភូ មិមានជ័យ ដៅដល់ចុងភូ មិមានជ័យ

និ ងដធវើសាពនថមដបតុង១កខនលង មានរបខវង៣០

ខម៉ែ រត កមពស់៥ខម៉ែ រត ទទឹង៦ខម៉ែ រត បាត៨ខម៉ែរត ដៅចាំ ណុចអូ របាក់ អនលូង

និ ងោក់លូ១កខនលង ដៅ

ចាំ ណុចកណា
ត លភូមិ មានមុ ែកាត់ ១ខម៉ែរត បដណា
ត យ១ខម៉ែ រត ចាំនួន៦កង់។

- ខែសទី៣ ពីដដើមភូ មិសាំបូរ ដៅដល់ចុងភូមិសាំបូរ និ ងដធវើសាពនថមដបតុង១កខនលង មានរបខវង៣០ខម៉ែ រត
កមពស់ ០,៥ខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែ រត បាត៨ខម៉ែរត ដៅចាំណុចអូរដីផុន ថុន និ ងោក់លូ១កខនលង ដៅចាំ ណុច
ចុ ងភូ មិ មានមុ ែកាត់១ខម៉ែរត បដណា
ត យ១ខម៉ែ រត ចាំនួន៦កង់ ។
ទីសានក់ការកណា
ត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កាត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ ទួលដគក រាជធានីភាំដន ពញ រពោះរាជាណាចរកកមពុជា
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- ខែសទី៤ ពីដដើ មភូ មិទួលរបដសើរ ដៅដល់ចុងភូ មិទួលរបដសើរ

និ ងដធវើសាពនថមដបតុ ង១កខនលង របខវង៣០

ខម៉ែ រត កមពស់៥ខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែ រត បាត៨ខម៉ែរត ដៅចាំណុចចុងភូ មិ និ ងោក់ល១
ូ កខនលង ដៅចាំណុចជិត
កខនលងដធវើសាពនចុ ងភូ មិ មានមុែកាត់១ខម៉ែ រត បដណា
ត យ១ខម៉ែរត ចាំនួន៦កង់។
- ខែសទី៥ ពីដដើមភូ មិខស្សលអ ដៅដល់ចុងភូមិខស្សលអ និ ងដធវើសាពនថមដបតុង១កខនលង របខវង៣០ខម៉ែ រត កមពស់
៥ខម៉ែ រត ទទឹ ង៦ខម៉ែ រត បាត៨ខម៉ែ រត ដៅចាំ ណុចអូ រដលៃៀង

និ ងោក់លូ១កខនលង ដៅចាំ ណុចចុងដី តាពិ ន

មានមុែកាត់១ខម៉ែ រត បដណា
ត យ១ខម៉ែ រត ចាំ នួន៦កង់ ។ សាំដណើរខាងដលើដនោះសូមចប់ ដផតើមពី ឆ្នាំ២០១២
និ ងបញ្ាប់ដៅឆ្នាំ២០១៤។
២. ការខរនើរាំសា
ុ
ងរង់បងគន្់ បរ
ុ រ
តិ៍ េ
ុ ភាព

 ដសនើសុាំបងគន់អនាម័យសរមាប់ ទូទាំងឃុាំបាក់អនលូង សរុបចាំនួន២៥២បងគន់ និងមុងរជលក់ថ្នាំចាំនួន២៥០០
មុ ងទូ ទាំងឃុាំ។ សូមចប់ ដផតើមពី ឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ដៅឆ្នាំ២០១៤។

 ដសនើសុាំឲ្យមានមដធោបាយដឹកជញ្ូជ នអនកជមៃឺ

អនកសាំរាលកូនដៅមនទីរដពទយបខងអកឲ្យបានទន់ ដពលដវលា

និ ងសុាំថ្នាំលាបរបួ សសដ្ង្កគោះបនាទន់ឲ្យបានរគប់ភូមិ និងដសនើសុាំធុងជ័ រោក់ ទឹកចាំ នួន១៥០ធុង សរមាប់ភូមិ
ទាំង៥ ដៅកនុងឃុាំទាំងមូ ល។ សូមចប់ ដផតើមពី ឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ដៅឆ្នាំ២០១៤។

 ដសនើសុាំអណូត ងទឹកសាអតសរមាប់ ភូមិទាំង៥កនុងឃុាំ
បញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៤។

សរុបចាំ នួន២៥អណូត ង។

សូមចប់ពីឆ្នាំ២០១២

និង

៣. ការជ ួរជុលទាំន្ប់

 ដសនើសុាំជួសជុលទាំនប់ថី ម១កខនលង មានែនងដលើ៧ខម៉ែរត បាត១៥ខម៉ែរត បដណា
ត យ៣០០ខម៉ែ រត កមពស់២ខម៉ែរត
ដៅចាំ ណុចអូរទឹកថ្ល កនុងភូមិខស្សលអ។ សូមចប់ ដផតើមពី ឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៤។

 ដសនើសុាំជួសជុលទាំនប់បដងហៀរទឹកចស់៣កខនលង ទី១ដៅភូមិសុែសិរ ី មានបដណា
ត យ៣០ខម៉ែ រត ទទឹង៦ខម៉ែ រត
ទី២ដៅភូមិខស្សលអ មានបដណា
ត យ៩០ខម៉ែ រត ទទឹ ង៨ខម៉ែ រត ទី៣ដៅភូ មិទទួ លរបដសើរ មានបដណា
ត យ៣០
ខម៉ែ រត ទទឹង១៥ខម៉ែ រត។ សូមចប់ ដផតើមពី ឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៤។
៤. ការខរនរ
ើ ជ
ាំុ ួយខដាោះម្សាយបញ្ហ
ា ដីធ្ើល ន្ិងខបើក្វគ្គបណុត ោះបណ្ត
ត ល

 ដសនើសុាំជួយដោោះស្សាយដីចាំនួន៣០រិចតាខដលទហានរ ាំដលាភយកដធវើទីបញ្ជ
ជ ការ

ដលើដីរបជាពលរដា

ចាំ នួន១៧រគួសារ ដៅភូមិខស្សលអ។ សូមចប់ ដផតើមពី ឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៤។

 ដសនើសុាំវគគបណុត ោះបណា
ត លបដចាកដទសរដបៀបដធវើជីធមមជាតិ ជីអុីអឹម ឲ្យបាន៥វគគ កនុង១ឆ្នាំ។ សូមចប់ ដផតើមពី
ឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ដៅឆ្នាំ២០១៤។

 ដសនើសុាំជួយផតល់ពូជស្សូវលអៗ ចាំនួន៣០គី

រកាមកន
ូ
ុង១រគួសារ និ ងផតល់ពូជរជូកលអៗចាំ នួន៣០កាលកនុង

១ឃុាំ។ សូមចប់ដផតើមពី ឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៤។

៥. ការខរនរ
ើ ាំសា
ុ
ងរង់សាលា ម្គ្ូបខម្ងៀន្ ន្ិងខបើក្វគ្គបណុត ោះបណ្ត
ត ល



ដសនើសុាំផសពវផាយអប់ រ ាំសតីអាំពីចាប់ចរាចរណ៏ និ ងចាប់ ដរបើ របាស់ដរគឿងដញៀន ឲ្យបាន៣វគគ កនុង១ឆ្នាំ។
សូមចប់ ដផតើមពី ឆ្នាំ២០១២ ដល់ឆ្នាំ២០១៣។




ដសនើសុាំដបើកវគគបណុត ោះបណា
ត លអាំ ពីចាប់ រង
ិ ាកនុងរគួសារ ការជួ ញដូរស្តសតី និងកុ មារ

ការជួ ញដូរកាំ លាង
ាំ

ពលកមម ចាំ នួន៥វគគ ដោយកនុង១វគគ សរមាប់ ១ភូមិ។ សូមចប់ ដផតើមពី ឆ្នាំ២០១២ បញ្ាប់ ដៅឆ្នាំ២០១៥។
ដសនើសុាំជួយផតល់អាហាររូបករណ៏ដល់សិសសរកី រក។ សូមចប់ ដផតើមពី ឆ្នាំ២០១២ ដល់ឆ្នាំ២០១៤។

មុ នដពលបពាប់ សិកាាសាលាមានកមមវ ិធី របគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិ ភាពដល់អក
ន ដឹ កនាាំ
គណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និ ងរកុមរបឹ កាឃុាំ។
ដលាក

ភិន

យ៉ែន
ុ

ជាតាំ ណាងគណៈបកសរបជាជនកមពុជា

និ ងជារបធានរកុមរបឹកាឃុាំ

បានមាន

របសាសន៍ ថ្ «ថ្ថៃននេះនឃើញថាមានការពិ ភាក្សាគ្នាយ៉ា ងផុ សផុ ល ន ើ មបីរក្សតម្មូវការអាទិ ភាពក្សាុងភូមិនីមួយៗ

ូ ចដ លបាននលើក្សន

ើងននេះ ន ើមបីការអភិ វឌ្ឍរបស់ឃុុំនយើង។ ចុំ ដនក្សការនធវើដផនការ នយើងម្តូវចូ លរួមទុំងអស់

គ្នាន ើ មបីអនុ វតតឲ្យស្សបនៅតាមនគ្នលការណ៏របស់នយើងចង់ បាន។ ន

ើយខ្ុុំសូមអរគុ ណ ល់អងគការខុមដ្

ល
វ

ដ លបានចូ លរួមនបើ ក្សវគគសិកាខាសាលាកក្សាុងថ្ថៃននេះ នធវើឲ្យឃុុំបាក្ស់អនលូងមានការយល់ ឹ ង និ ងផតល់ជាមតិ ន ើ មបីនធវើ
ដផនការបនតនៅមុ ខនទៀត ចាប់ ពីឆ្ាុំ២០១២ ល់ ឆ្ាុំ២០១៤»។

ដលាក ខម៉ែន ម៉ែន តាំណាងគណៈបកសសមរងសុី និ ងជាជាំ ទប់ ទី២ បានមានរបសាសន៍ ថ្ «ដលាកចប់

អារមមណ៍ចាំ ដពោះបញ្ជ
ហ ២ គឺទី១បញ្ជ
ហ តរមូវការផលូវលាំ អណូត ងទឹក ទី ២បងគន់អនាម័យ បញ្ជ
ហ ដសវាសុែភាព ែាាំុនិង
ែិ តែាំ ជួយជរមុញខផនកអងគការ សាាប័ ន រកសួងមានសមតាកិចា ដដើ មបីជួយែនោះខែនង និងយកចិតតទុកោក់ជួយដោោះ
ស្សាយបញ្ជ
ហ ដរឿងដីធី ល

និងបញ្ជ
ហ ដផសងៗដទៀត

សងគមដយើងទាំងមូ ល»។

ជូនតាមតរមូវការរបស់បងបអូនរបជាពលរដា

ខដលពក់ព័នក
ធ ុ នង

ស្ិកាខសាលាដនោះមានដោលបុំណងឱ្យមាាស្់ដនោតដៅតុំបន់ោច់ប្ស្យាលទទួល ន៖
១. ការយល់ដឹងអាំពីសិទិត
ធ ួ នាទី

និ ងកាតពវកិចារបស់មាាស់ដឆ្នតកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោាន។

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាាស់ដឆ្នតចូ លរួម
របស់ែួន។
ល

ជខជកពិ ភាកា

ដដើ មបីកាំណត់តរមូវការអាទិ ភាពកនុងឃុាំសង្កាត់

៣. តរមូវការជាអាទិ ភាពកនុងឃុាំ សង្កាត់ ោច់ស្សយាលនឹ ងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាាកាមង្កយចងចាំដដើ មបីចូលរួមតាមោនជរមុញការអនុវតតន៍របស់រកុមរបឹ កាឃុាំសង្កាត់

និង

ការោក់បញ្ូា លតរមូវការកនុងកមមវ ិធី នដយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ ការដបាោះដឆ្នតឃុាំសង្កាត់ ឆ្នាំ
២០១២។

សិកាាសាលាដនោះក៏ បានទទួលការឧបតាមម
ភ ូលនិធិពីសរភាពអឺរប
ុ (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-អនកស្សី ខេង រុគ្ន្ធា (ជាំ នួយការខផនកបណា
ត ញ និ ងដវទិ កា)
ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩
បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបស់ខុម្ហ្វ្រវល គជ
រជាទបើ ពញចត
ើ បឱ្
ឺ ួយបប្កើតបរយាកាសគួ
ិ
ិ ដ ន្
ិ មានពត៌មានរគប់រាន់ ទ១
ើ /ប ម្
ើ 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

ំ
ម្ិនរបកាន់បកសពួក ទើ២/ ប ម្
ក់កាលបរកាយបពលប ោះបនោត តាម្រយៈការអប់រ ំ និ្បវទិកាសាធារ
ើ បឱ្
ើ យមានអតថន័យម្ន ណា
បំ

្ជំរុញបលើកទឹកចិតដរបជាពលរ ឋឱ្យចូ លរួម្កោុ្កិច្ការនបយា

មានការហ្វកទរម្្់
ការ

ើ រការប

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ

បំបពញកម្មវ ិធន
ើ បយា

1

ំប

No 095

ោះបនោតហ្វ លបប្កើននូវគ

យ និ្ ំប

ន្
ិ នប់ររ័ស

ើ រការ

ៈកោុ្បាល

យ និ្ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតសូម្តិ/បញ្ុ ោះបញ្ូ លប ើម្បឱ្
ើ យ

បនយយភាព (ការទទួលខុសរតូវ) របស់ម្្នដើជាប់បនោត រពម្ទំ្ផដល់នូវរ យ

ប ើម្បអា
ើ ចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្ួយហ្វ លម្ន
ិ លំបអៀ្

ើ រការអនុ វតដន៍ការងាររបស់ម្្នដើជាប់បនោត។

ន្
ិ របកាន់បកសពួកបៅបលើការ

