ថ្ថងទី២៨ ខែតុ លា ឆ្នាំ២០១១

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
ុំ ុំ រពូី ន ប្ស្ុកសាាយអនទរ ដេតតព្ប្ពដវង
ិ ខ សាលាស្ដម្េងមាាស្់ដននតឃែ

ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាមធិ ការែុ មខ្រវល សរការជាមួ យនឹ ង សមាគមន៍អាដរុក អងគការ
ពនលឺថ្នកតីសងឃឹម និងអងគការ COFAP បានដរៀបចាំសិកាាសាលាសដមលងមាចស់ដឆ្នតមួ យ សតីពី ការកាំណត់តរមូវ
ការជាអាទិភាពកនងឃុ
-ាំ សង្កាត់ោច់ស្សយាល
ុ
កាលពី ថ្ថងទី១៨ ខែតុ លា

ខដលដធវើដ

ើងដៅឃុដ
ាំ ាំរ ីពូន

ស្សុកសាវយអនទរ

ដែតតថ្រពខវង

ឆ្នាំ២០១១។ មានអនកមានសិទិ ធដបាោះដឆ្នតរបមាណ ៥៦ នាក់ (១០% ជាស្រសតី) ពី

រគប់ភូមិកុងឃុ
ន
ាំ ខដលរួមមាន តាំ ណាងសរគមន៍ តាំ ណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិ ករកុម
របឹកាឃុាំ អាជាាធរភូ មិ អងគការមូ លោាន និងរបជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូ លរួមពិ ភាកាដៅកនុងសិកាាសាលា
ដនោះ។

របជាពលរដាខដលចូ លរួមសិកាាសាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាោះដឆ្នតគាំរទតរមូវការជាអាទិ ភាពទាំង៥
ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យរកុមរបឹ កាឃុាំបចចុបបននយកចិតតទុកោក់ដោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួ លយកដដើ មបីោក់ បញ្ូច លដៅកនុង កមមវ ិធី នដយាបាយរបស់ែួនកន
ល ុងការដបាោះដឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ ខាងមុ ែ។
តម្រូវការជាអាទិភាពទាំង៥ ក្នង
ី ូន ម្រុក្ស្វាយអនទរ ខេតតព្ម្ពវវង
ុ ឃុាំដាំរព

១-ការស្វងរង់ផវលាំ
ូល


សុាំសាងសង់ ផូវលាំ
ល
ភូមិដលែ ០១, ០២, ០៣, ០៤, ០៥, ០៦ និ ងដលែ ០៧ មានរបខវងសរុប៤៧១០
ខម៉ែ រត រកាលរគួសរករម ែនងដលើ៤ខម៉ែ រត សូមចប់ ដផតើមពីឆ្នាំ២០១២ បញ្ចប់ឆ្នាំ២០១៥។

២- ការស្វតម្រឡាយ និងខ្ាើទាទឹក្


សុាំសាតរបឡាយចាំ ណុចអូ រកដណា
ត ល ខាងដជើ ងបឹងខវងរបខវង២៥០០ខម៉ែ រត មាត់ដលើ៦ខម៉ែរត ជដរៅ២
ខម៉ែ រត សូមចប់ ដផតើមអនុ វតតពីឆ្នាំ២០១២ដល់ ឆ្នាំ២០១៣។



សុាំសាតរបឡាយបឹ ងខវង របខវង៣៧០០ខម៉ែ រត ជដរៅ៤ខម៉ែ រត សូមចប់ដផតើមអនុវតតពីដដើ មឆ្នាំ២០១២
ដល់ឆ្នាំ២០១៣។



សាតរបឡាយអូ រវតតរពោះជី របខវង៤៨០០ខម៉ែរត ជដរៅ៤ខម៉ែ រត ខដលអាចដរបើរបាស់បាន៦ភូ មិ រួមមាន
ភូ មិចាំការគួ យលិច និ ងចាំការគួ យដកើ ត ភូ មិតបូងកតី ភូ មិបូស ភូ មិថ្រពរូង និងភូ មិបនាទយខស្ស។ សូម
ចប់ ដផតើមអនុវតតពីឆ្នាំ២០១២ ដល់ឆ្នាំ២០១៣។

ទីសានក់ការកណា
ត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កាត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ ទួលដគក រាជធានីភាំដន ពញ រពោះរាជាណាចរកកមពុជា

Central Office : #138, Street. 122, TeukLaak I, TuolKork, Phnom Penh, CAMBODIA.
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សុាំសាងសង់ ទវរទឹ កដៅចាំណុច០១ តាមផលូវវតតរពោះជី កនុងភូ មិចាំការគួ យលិច
មានទទឹង៨ខម៉ែរត
ជដរៅ៤ខម៉ែ រត។ ទវរទឹកចាំ ណុចទី ០២ ដៅមតាំុអូរស្សម៉ែ កនុងភូ មិចាំការគួ យដកើ ត ទទឹ ង៨ខម៉ែ រត ជដរៅ៤

ខម៉ែ រត។ ទវរទឹកចាំ ណុចទី០៣ ដៅមតាំុព័នកា
ធ
ី កនុងភូ មិកី ត និ ងភូ មិចាំការគួ យលិច ខដលមានទទឹ ង៨
ខម៉ែ រត ជដរៅ៤ខម៉ែ រត។ សូមចប់ ដផតើមអនុ វតតពីឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ចប់ដៅឆ្នាំ២០១៣។

៣- ការស្វងរង់រណ្ឌលរុេភាព


សុាំសាងសង់ មណឌលសុែភាពកនុងឃុាំ សថិតដៅកនុងភូមិចាំការគួ យខាងលិច ឃុាំដាំរ ីពួន ដោយសង់ពីថម
តាមសតង់ោ សូមចប់ ដផតើមពីឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ចប់ដៅខែដមសា ឆ្នាំ២០១៣។

៤- ការផតលវ
់ គ្គបណ្ុត ុះបណ្ត
ត លក្រិក្រម និងផតលម្់ រូវព ូជ




សុាំផតល់វគគបណុត ោះបណា
ត លសតីអាំពី រដបៀបដធវើជីកាំប៉ែុស និ ងបដចចកដទសកសិកមម ដូចជាដាំ ណាាំស្សូវ ឲ្យ
បានចាំ នួន ៣វគគកុងមួ
ន
យឆ្នាំ ដៅទូ ទាំងឃុាំ សូមចប់ដផតើមអនុ វតតពីឆ្នាំ២០១២ ដល់ឆ្នាំ២០១៣។
សុាំផតល់ស្សូវពូ ជឲ្យបានរគប់ភូមិទាំង១៧ទូទាំងឃុាំ មានចាំនួនសរុប៦៧៦០គី

ូ និ ងដធវើការខបងខចក

ចាំ នួនដៅតាមទាំ រាំរគួសារតិ ច ឬដរចើ ន បនាទប់ពីរដូ វទឹ កស្សកដនោះ សូមចប់ដផតើមអនុ វតតពីឆ្នាំ២០១២
ដល់ឆ្នាំ២០១៣។
៥- ការទប់ស្វាត់ឧបក្រណ្៏ខនស្វទេុរចាប់


សុាំដករូតឧបករណ៏ដនសាទែុ សចាប់ ខដលមានដសទើររគប់ភូមិទាំង១៧ រពមទាំងផាកពិ ន័យ និ ង
ោក់ដទសដល់អនកខដលដរបើរបាស់ សូមចប់ដផតើមអនុវតតដដើ មឆ្នាំ២០១២ដនោះតដៅឲ្យបាន១០០%។

មុ នដពលបពា្ចប់សិកាាសាលា

មានកមមវ ិធីរបគល់របាយការណ៍

ពីតរមូវការជាអាទិ ភាពដល់អក
ន ដឹ កនាាំ

មូ លោានរបស់គណបកសនដយាបាយ និ ងរកុមរបឹកាឃុាំ។

ដលាក បី ចនាថ តាំ ណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា និ ងជាជាំ ទប់ទី១ បានសាំខដងនូ វការអរគុណ ដល់គ

ណៈកមាមធិ ការែុមខ្រវល ខដលបានដរៀបចាំឲ្យមានជាសិកាាសាលាដនោះដ

ើង «ែាាំុនឹងែិតែាំ ដសនើសុាំដៅអងគការ

នានា ឬដធវើសមាររណកមមលុោះរតាខតបានដជាគជ័ យជាជាំ ហនៗ ថ្នកមមវ ិធីវ ិនិដយាគឃុាំរបចាំឆ្នាំនីមួយៗ ផង
ខដរ»។

អនកស្សី សួស យាប តាំ ណាងគណបកសសមរងសុី និ ងជាសមាជិ ករកុមរបឹ កាឃុាំ បានមានរបសាសន៍ថា «

អាទិ ភាពទាំង៥ ខដលបានដបាោះដឆ្នតទទួ លយកដនោះនឹ ងជួ យជរមុញដល់រាជរោាភិ បាលដដើមបីជួយដោោះស្សាយ
ជាបនតបនាទប់លុោះរតាបាន១០០%»។
សិកាាសាលាដនោះមានដគលបាំ ណងឲ្យមាចស់ដឆ្នតដៅតាំ បន់ ោច់ស្សយាលទទួលបាន៖
១. ការយល់ដឹងអាំពីសិទិត
ធ ួ នាទី

និ ងកាតពវកិចចរបស់មាចស់ដឆ្នតកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោាន។

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាចស់ដឆ្នតចូ លរួម

ជខជកពិ ភាកា

របស់ែួន។
ល

ដដើមបីកាំណត់តរមូវការអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់

៣. តរមូវការជាអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់ ោច់ស្សយាលនឹ ងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាាកាមង្កយចងចាំដដើ មបីចូលរួមតាមោនជរមុញការអនុវតតន៍របស់រកុមរបឹ កាឃុាំ-សង្កាត់ និង
ការោក់បញ្ូច លតរមូវការកនុងកមមវ ិធី នដយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ ការដបាោះដឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ ឆ្នាំ
២០១២។

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

បំ

បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបស់ខុម្ហ្វ្រវល គជ
រជាទបើ ពញចត
ើ បឱ្
ឺ ួយបប្កើតបរយាកាសគួ
ិ
ិ ដ ន្
ិ មានពត៌មានរគប់រាន់ ទើ១/ប ម្
ើ យមាន

តិ ម្៌តាម្រយៈការបញ្ុ ោះបញ្ូ ល តសូម្តិ ប ើម្បទ
ើ រការប ោះបនោតបោយបសរ ើ ន្
ិ យុតធ
ើ ទួល

ប ើម្បផ
ើ ដល់ពត៌មាន ល់អោកប ោះបនោត អំពស
ើ ទ
ិ ធិ ន្
ិ សកម្មភាពចូ លរួម្សប្កតការ
ទំ្ផដល់នូវរ យការ

ននូវរកបខ័

ចាប់សម្រម្យ, ការអប់រ ំ

៍ របស់ពួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្នូវភាពម្ន
ិ របរកតើ រពម្

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ និ្នប់ររ័ ស ប ើម្បអា
ើ ចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ ំប

ើ រការ ប ោះបនោតម្ួយហ្វ លម្ិន

ំ
លំបអៀ្ ន្
ក់កាលបរកាយបពលប ោះបនោត តាម្រយៈការអប់រ ំ ន្
ើ បឱ្
ិ ម្ន
ិ របកាន់បកសពួក ទ២
ើ / ប ម្
ើ យមានអតថន័យម្ន ណា
ិ បវទកា
ិ សាធារ
ៈកោុ្បាលបំ

្ជំរុញបលើកទឹកចិតដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរួម្កោុ្កិច្ការនបយា

បញ្ូ លប ើម្បឱ្
ើ យមានការហ្វកទរម្្់
ទំ្ផដល់នូវរ យការ
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ើ រការប ោះបនោតហ្វ លបប្កើននូវគ

បនយយភាព (ការទទួលខុសរតូវ) របស់ម្្នដើជាប់បនោត រពម្

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ ន្
ិ នប់ររ័ ស ប ើម្បអា
ើ ចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្ួយហ្វ លម្ន
ិ លំបអៀ្ ន្
ិ របកាន់បកស

ពួកបៅបលើការបំបពញកម្មវ ិធើនបយា

1

ំប

យ និ្ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតសូម្តិ/បញ្ុ ោះ

យ និ្ ំប

ើ រការអនុវតដន៍ការងាររបស់ម្្នដើជាប់បនោត។

