ទស្សនៈវិ ស្័យ ៖ដែើម្បឱ្យការដ
ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណៈប្រជាធិបដតយយ។
ី

Vision : A democratic society that democratization in particular democratic elections are promoted and qualified to bring benefits to people.

ថ្ថៃទី១៨ ខែមមសា ឆ្នាំ២០១២

ដស្ចកតប្ី រកាស្ព័តមា
៌ ន
ស្តព
ី ី

លទធផលស្កា
ុំ ា យចចប
ុំ ង់ស្ពឺ
ិ ខ សាលាស្ដម្េងមាាស្់ដនោតដៅឃសា
ិ ប្ស្ុកបដស្ែឋ ដេតតកព

មោយមានការគាំរទពី គណៈកមាមធិ ការែុ មខ្រវល សរការជាមួ យនឹ ង សមាគមអាដរុក បានមរៀបចាំ
សិកាាសាលាសមមលងមាាស់មឆ្នតមួ យសតីពី
ខដលមធវើម

ការកាំណត់តរមូវការជាអាទិភាពកនងឃុ
-ាំ សង្កាត់ោច់ស្សយាល
ុ

ើងមៅឃុសា
ាំ វ យចចិប ស្សុកបរមសដឋ មែតតកាំពង់សឺ ព កាលពី ថ្ថៃទី២២ ខែមី នា ឆ្នាំ២០១២។ មានអ្នក

មានសិទិ ធមបាោះមឆ្នតរបមាណ ៨២នាក់ (៦៥%ជាស្រសតី) ពីរគប់ភូមិកុងឃុ
ន
ាំ ខដលរួមមាន តាំណាងសរគមន៍

តាំ ណាងគណបកសនមយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិ ករកុមរបឹ កាឃុាំ អាជាាធរភូ មិ អ្ងគការមូ លោឋន និងរបជាពល
រដឋមៅកនុងឃុាំបានចូលរួមពិភាកាមៅកនុងសិកាាសាលាមនោះ។

របជាពលរដឋខដលចូ លរួមសិកាាសាលាមសទើរខត ១០០% បានមបាោះមឆ្នតគាំរទតរមូវការជាអាទិ ភាពទាំង៥

មៅកនុងឃុាំ ខដលមសនើឱ្យរកុមរបឹ កាឃុាំបចាុបបននយកចិតទ
ត ុ កោក់ មោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនមយាបាយ
ទទួ លយកមដើ មបីោក់ បញ្ូា លមៅកនុងកមមវ ិធីនមយាបាយរបស់ែួនកន
ល ុងការមបាោះមឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ ខាងមុ ែ។
តម្រូវការជាអាទិភាពទាំង៥ ក្នងឃុ
ាំស្វាយចចិប ម្រុក្បរសរដ្ឋ សេតតក្ព
ាំ ង់រឺព
ុ

១. ការស្វងរង់ផវ
ូល

 សុាំផូវរកាលរគួ
ល
សរករមចាំនួន៦ខែស មោយខែសទី១ មានរបខវង៥០០ខម៉ែរត ទទឹង៥ខម៉ែ រត ពី ភូមិអ្ណូត ងលាវ

ដល់ភូមិរតពាំងែទាំុ។ ខែសទី២ មានរបខវង១៥០០ខម៉ែ រត ទទឹ ង៥ខម៉ែ រត ពីភូមិចចិបពីផូវធាំ
ល ខាងមជើង មៅខាង
តបូងទល់ភូមិថ្រជ។ ខែសទី៣មានរបខវង៤០០ខម៉ែ រត
១២០០ខម៉ែ រត ទទឹង៣ខម៉ែរតមៅកនុងភូ មិចរយ។

ទទឹង៥ខម៉ែ រត មៅកនុងភូមិមចក។ ខែសទី៤មានរបខវង

ខែសទី៥របខវង១០០០ខម៉ែរត

ទទឹង៥ខម៉ែរត

មៅកនុងភូមិ

ពរង។ ខែសទី៦មានរបខវង១៣៥០ខម៉ែរត ទទឹ ង៥ខម៉ែ រត ពីភូមិចចិ ប ដល់ភូមិថ្រជ។ សូមចប់ មផតើមពី ឆ្នាំ
២០១២ និងឲ្យមរើយមៅឆ្នាំ២០១៣។
 សុាំផូវ១ខែសកន
ល
ុងភូ មិរតពាំងធលក មានរបខវង៦០០ខម៉ែ រត និងទទឹ ង៤ខម៉ែ រត។ សូមចប់ មផតើមមធវើពីឆ្នាំ២០១២
និ ងបញ្ាប់មដើមឆ្នាំ២០១៤ ។

២. ការសរនរ
ើ ាំវ
ុ គ្គបណុត ុះបណ្ត
ត ល

 សុាំមបើកវគគបណុត ោះបណា
ត លពី រមបៀបមធវើជីអ្ុីអ្ឹម ចាំនួន១០វគគ ឲ្យបានទូ ទាំងឃុាំសាវយចចិប។ សូមចប់ មផតើមពី
មដើម ឆ្នាំ២០១២ ដល់ចុងឆ្នាំ២០១៤។

ទីសានក់ការកណា
ត ល ៖ ផទោះមលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កាត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ ទួលមគក រាជធានីភាំមន ពញ រពោះរាជាណាចរកកមពុជា

Central Office : #138, Street. 122, TeukLaak I, TuolKork, Phnom Penh, CAMBODIA.

P.O. Box1145, Phone : (855) 23 884 150 Fax: (855) 23 885 745 E-mail : comfrel@online.com.kh Website: www.comfrel.org

 សុាំមបើកវគគបណុត ោះបណា
ត លពី រមបៀបចិ ញ្ាឹមសតវចាំនួន១០វគគ កនុងឃុាំសាវយចចិ បទាំងមូ ល។ សូមចប់ មផតើមពី
ឆ្នាំ ២០១២ ដល់ចុងឆ្នាំ២០១៣។

 សុាំមបើកវគគផសពវផាយអ្ាំពីចាប់អ្ាំមពើរិងាកនុងរគួសារ

និ ងចាប់ភូមិបាល ឲ្យបានចាំនួន៨វគគ ទូ ទាំងឃុាំ

សាវយចចិប។ សូមចប់ មផតើមពី ឆ្នាំ២០១២ ដល់ឆ្នាំ២០១៣។

៣. ការសរនរ
ើ ាំម្ុ រុះទឹក្ អណូត ង ល ូ ការស្វតរម្រុះ និងម្ុឡាយ

 សុាំស្សោះទឹក១កខនលង មានរបខវង១០០ខម៉ែរត

ទទឹ ង៥០ខម៉ែ រត ជមរៅ៥ខម៉ែ រត មៅកនុងភូ មិសក។
សូមចប់
ុត

មផតើមពី ឆ្នាំមដើមឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ាប់ចុងឆ្នាំ២០១៤។

 សុសា
ាំ ត រស្សោះទឹក១កខនលង ខដលមានបមណា
ត យរបខវង១០០ខម៉ែ រត ទទឹង៥០ខម៉ែ រត និងជមរៅ៥ខម៉ែរត មៅកនុង
ភូ មិរតយឹងមទ។ សូមចប់ពីមដើ មឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ាប់ ចុងឆ្នាំ២០១៣។

 សុអ្
ាំ ណូត ងទឹកចាំនួន១៥អ្ណូត ង សរមាប់ទូទាំងឃុាំសាវយចចិប។ សូមចប់ មផតើមពី ឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ចុង
ឆ្នាំ២០១៣។

 សុសា
ាំ ត ររបឡាយ១កខនលង មានរបខវង១៥០០ខម៉ែ រត ទទឹង៣ខម៉ែរត ជមរៅ២ខម៉ែរត ពីភូមិឬសសីយុល ដល់
ខរពកមុែបួ ន

និ ងសុសា
ាំ ត រអាងទឹក១កខនលង មានបមណា
ត យ១០០ខម៉ែរត និងទទឹ ង៥០ខម៉ែរត មៅកនុងភូមិ

ចចិប។ សូមចប់ ពីឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៣។

 សុល
ាំ ូចាំនួន១៥កង់ ខដលលូនីមួយៗមានមុ ែកាត់១ខម៉ែ រត សរមាប់ រ ាំមោោះទឹកលិចមៅកនុងភូ មិចរយ។ សូម
ចប់ ពីឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៣។

៤. ការសរនរ
ើ ព
ាំុ សនលឿនការស្ាើអតតរញ្ញ
ា ណប័ណណ

 សុាំពមនលឿនការមធវើអ្តតសញ្ញាណប័ណណជូនរបជាពលរដឋខដលរគប់អាយុ កនុងឃុាំសាវយចចិបទាំងមូល។ សូម
ចប់ ពីមដើមឆ្នាំ២០១២ និងឲ្យបានរគប់ គនមៅឆ្នាំ២០១៤។

៥. ការស្វងរង់បងគនអ
់ នារ័យ

 សុាំសាងសង់បងគន់អ្នាម័យចាំ នួន៣០បងគន់ សរមាប់ ទូទាំងឃុាំសាវយចចិប។ សូមចប់ពីឆ្នាំ២០១២ និ ង

បញ្ាប់ មដើមឆ្នាំ២០១៣។
មុ នមពលបពាប់សិកាាសាលាមានកមមវ ិធីរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិ ភាពដល់អ្នកដឹ កនាាំ
គណបកសនមយាបាយរបចាំឃុាំ និ ងរកុមរបឹ កាឃុាំ។
មលាក

ជ័យ

ឈុាំ

តាំណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា

និ ងជាសមាជិ ករកុមរបឹ កាឃុាំបានមាន

របសាសន៍ថា «ែាុាំមបតជាាចិតតគាំរទចាំមពោះតរមូវការទាំងរបាាំមនោះ មរពោះវាមានភាពសមរមយខដរ ខតក៏តរមូវ

ឲ្យរបជាពលរដឋចូលរួមទាំងអ្ស់គនមដើមបីឲ្យសមរមចបានតរមូវការទាំងអ្ស់មនោះ»។

មលាក ឃួន សុែន តាំណាងគណបកសសមរងសុី និ ងជាជាំ ទប់ទី១ បានមានរបសាសន៍ ថា «ែាាំុមបតជាាចិតត

គាំរទតរមូវការជាអាទិភាពទាំងរបាាំរបស់របជាពលរដឋខដលបានរកមឃើញ និងោក់មៅកនុងការអ្ភិវឌ្ឍន៍
ឃុាំ និងោក់កុ ងកមម
ន
វ ិធីនមយាបាយកនុងការមបាោះមឆ្នតនាមពលខាងមុែ»។
ស្កា
ិ ខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាាស្់ដនោតដៅតុំបន់ោច់ប្ស្យាលទទួល ន៖
១. ការយល់ដឹងអ្ាំពីសិទិ ធតួនាទី

និ ងកាតពវកិចរា បស់មាាស់មឆ្នតកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអ្ភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោឋន។

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាាស់មឆ្នតចូ លរួម

ជខជកពិ ភាកា

របស់ែួន។
ល

មដើមបីកាំណត់តរមូវការអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់

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

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

និង Forum Syd
ស្ប្មាប់ព័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាក់ទុំនង៖

1

១-មលាក ុលង សបឿត (ម្នតីខផនកបណា
ត ញ និងមវទិ កា)
ទូ រស័ពមទ លែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦
២-អ្នកស្សី សេង រុគ្នាា (ជាំ នួយការខផនកបណា
ត ញ និ ងមវទិ កា)
ទូ រស័ពមទ 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 ម្
ើ បទ
ិ យុតធ
ើ ទួល
ប

ោះបនោត អំពើសិទធិ និ្សកម្មភាពចូលរួម្សប្កតការ

ើ រការ ប

យការ

ហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្របកាន់បកសពួកបៅបលើការបំបពញកម្មវ ិធើនបយា

No. 100

ៈ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 ម្
ើ បផ
ើ ដល់ពត៌មាន ល់អោក

៍ របស់ពួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្នូវភាពម្ិនរបរកតើ រពម្ទំ្ផដលន
់ ូ វរ

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

