ថ្ថៃទី២៨ ខែវ ិចឆិកា ឆ្នាំ២០១១

ទស្សនៈវិ ស្័យ ៖ដែើម្បឱ្
ី យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ 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
ិ ខ សាលាស្ដម្េងមាាស្់ដនោតឃដុំ ោធិ៍ ប្ស្ុកដតបងមានជ័ យ ដេតតប្ពោះវិ ហារ

ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាមធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹងសមាគមន៍អាដរុក សមាគមន៍
ជនជាតិដដើមភាគតិចកួយ សរគមន៍រពះពុទសា
ឋ សនាដដើមបីការអភិវឌឍ(BFD)

បានដរៀបចាំសិកាាសាលា

សដមលងមាាស់ដឆ្នតមួយ សតីពី ការកាំណត់តរមូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ សង្កាត់ោច់ស្សយាល ខដលដធវើដ
ដៅឃុាំដោធិ៍ ស្សុកខតបងមានជ័យ ដែតតរពះវ ិហារ

ើង

កាលពីថ្ថៃទី១៨ ខែវ ិចឆិកា ឆ្នាំ២០១១។ មានអនកមានសិទិធ

ដបាះដឆ្នតរបមាណ ៦០ នាក់ (៤២% ជាស្តសតី មាន៤៣% ជាជនជាតិភាគតិចកួយ) ពីរគប់ភូមិកុងឃុ
ន
ាំ ខដលរួម
មាន តាំណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិករកុមរបឹកាឃុាំ អាជាាធរភូមិ អងគ
ការមូលោឋន និងរបជាពលរដឋដៅកនុងឃុាំបានចូលរួមពិភាកាដៅកនុងសិកាាសាលាដនះ។

របជាពលរដឋខដលចូលរួមសិកាាសាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាះដឆ្នតគាំរទតរមូវការជាអាទិភាពទាំង៥

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យរកុមរបឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់ដោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដដើមបីោក់បញ្ូា លដៅកនុង កមមវ ិធីនដយាបាយរបស់ែួនកន
ល ុងការដបាះដឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ខាងមុែ។
័
តម្រូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នងឃុ
ាំពោធិ៍ ម្រុក្ត្តែងមានជយ
ពេតតម្ពះវិហារ
ុ

១. ការស្ន្
ើ សា
ុំ ង្ង់ផវ
លូ និងដាក់ល ូ

 សុាំផូវថម
ល ីរកាលរកួសរករមចាំនួនពីរខែស គឺខែសទី១ របខវង៣០០០ខម៉រត ទទឹង៨ខម៉រត និងមានោក់លូចាំនួន៣កខនលង
ដោយកនុងមួយកខនលងដរបើលូចាំនួន៦កង់ ចប់ពីភូមិស្សដៅទូង ដល់ថ្រពខកង។ ខែសទី២ របខវង១០០០ខម៉រត ទទឹង៨
ខម៉រត និងមានោក់លូចាំនួន២កខនលង កនុងមួយកខនលងដរបើលូចាំនួន៦កង់ ចប់ពីភូមិដោធិ៍ដែឿន ដល់ថ្រពខកង សូមចប់
ដផតើមពីឆ្នាំ២០១២ បញ្ាប់ដៅឆ្នាំ២០១៣ ។

 សុាំជួសជុលផលូវចស់ដលើែនងទាំនប់ជាប់សាលាបឋមសិកាដោធិ៍
ទទឹង៥ខម៉រត សូមចប់ដផតើមឆ្នាំ២០១២ បញ្ាប់ដៅឆ្នាំ២០១៣។

សថិតកនុងភូមិស្សដៅទូង

មានរបខវង២០០ខម៉រត

២. ការស្ន្
ើ សា
ុំ ង្ង់សាលាសរៀន និងគ្រូបសគ្ងៀន

 សុាំសាងសង់សាលាបឋមសិកាថមីចាំនួន១ែនង មាន៤បនទប់ ដធវើអាំពីថរម បក់ដកបឿង សថិតកនុងភូមិដោធិ៍ដែឿន និងភូមិអូរ
កក់

និងសុាំរគូបដរងៀនបឋមសិកាចាំនួន៤នាក់

២០១២បោាប់ដៅឆ្នាំ២០១៣ ។

ករមិតបឋមសិកាពីថ្ននក់ទី១ដល់ថ្ននក់ទី៥។

សូមចប់ដផតើមពីឆ្នាំ

 សុាំបណាណល័យមួយែនង របខវង៩ខម៉រត ទទឹង៨ខម៉រត ដធវើអាំពីថរម បក់ដកបឿង សថិតកនុងភូមិដោធិ៍ សូមចប់ដផតើមសាង
សង់ដៅឆ្នាំ២០១២ បោាប់ដៅឆ្នាំ២០១៣ ។

ទីសានក់ការកណា
ត ល ៖ ផទះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កាត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ ទួ លដគក រាជធានី ភាំ ដន ពញ រពះរាជាណាចរកកមពុជា

Central Office : #138, Street. 122, TeukLaak I, TuolKork, Phnom Penh, CAMBODIA.
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៣. ការស្ន្
ើ អ
ុំ ណ្តូងទឺក បងគន់អនាម័យ និងសាតគ្្ះ

 សុាំសាងសង់អណូត ងសនប់ចាំនួន១៦អណូត ង ខដលសថិតដៅកនុងភូមិចាំនួន៤ កនុងដនាះមានភូមិស្សដៅទូង៤អណូត ង
ភូមិអូរកក់៤អណូត ង ភូមិអណូត ងដោធិ៍៤អណូត ង ភូមិដោធិ៍ដែឿន៤អណូត ង។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ដៅឆ្នាំ២០១២
បញ្ាប់ដៅឆ្នាំ២០១៣ ។

 សុាំសាងសង់បងគន់អនាម័យ២៤បងគន់ សរមាប់៤ភូមិ កនុងដនាះមានភូមិអណូត ងដោធិ៍ ៦បងគន់ ភូមិដោធិ៍ដែឿន៦បងគន់
ភូមិស្សដៅទូង៦បងគន់ និងភូមិអូរកក់៦បងគន់។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ពីឆ្នាំ២០១២ បោាប់ដៅឆ្នាំ២០១៣ ។
 សាតស្សះទឹកចស់កុងវតត
ន
ដោធិ៍ខតបងមានជ័យ

ខដលសថិតដៅកនុងភូមិដោធិ៍

ជដរៅ៥ខម៉រត។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្នាំ២០១២ បញ្ាប់ដៅឆ្នាំ២០១៣ ។

មានរបខវង២៥ខម៉រត

ទទឹង២៥ខម៉រត

 សាតស្សះទឹកចស់ចាំនួន៣កខនលង ខដលមានរបខវងដូចៗគនគឺ របខវង២៥ខម៉រត ទទឹង២៥ខម៉រត ជដរៅ៥ខម៉រត សថិត

ដៅភូមិដោធិ៍ដែឿន ភូមិស្សដៅទូង ភូមិអូរកក់។ (មូលដរតុដោយសាែវះទឹកដរបើរបាស់) សូមចប់ដផតើមពីឆ្នាំ២០១២
បញ្ាប់ដៅ២០១៣។

៤. ការស្ន្
ើ សុំ បើកវរគបណ្តះបណ្ត
ត ល និងផសពវផាយច្បាប់

 សុាំឲ្យមានការដបើកវគគបណុត ះបណា
ត លសតីពីចាប់ភូមិបាល ចាប់ការជួញដូរស្តសតី និងកុមារ ចាំនួន៨វគគ ដៅកនុងភូមិ
ចាំនួន៤ ភូមិដោធិ៍ចាំនួន២វគគ ភូមិដោធិ៍ដែឿនចាំនួន២វគគ ភូមិស្សដៅទូងចាំនួន២វគគ និងភូមិអូរកក់ចាំនួន២វគគ។ សូម
ចប់ដផតើមពីឆ្នាំ២០១២ បោាប់ដៅឆ្នាំ២០១៣។

 សុាំឲ្យមានការដបើកវគគបណុត ះបណា
ត លសតីពីខផនកកសិកមម ចាំនួន៤វគគ ដៅកនុងភូមិចាំនួន៤ ភូមិដោធិ៍ចាំនួន១វគគ ភូមិដោធិ៍
ដែឿន ចាំនួន១វគគ ភូមិស្សដៅទូងចាំនួន១វគគ និងភូមិអូរកក់ចាំនួន១វគគ។ សូមចប់ដផតើមដៅដដើមឆ្នាំ២០១២ បោាប់ដៅ
ចុងឆ្នាំ២០១២ ។

 ដសនើសុាំរគប់ពូជស្សូវមានទិននផលែពស់ ចាំនួន១០០០គី
២៥០គី
២៥០

ូរកាម (ដសមើ១ដោន) សរមាប់ភូមិចាំនួន៤ ភូមិដោធិ៍ចាំនួន
ភូមិស្សដៅទូងចាំនួន២៥០គី ូរកាម និងភូមិអូរកក់ចាំនួន

ូរកាម ភូមិដោធិ៍ដែឿនចាំនួន២៥០គី ូរកាម
ូរកាម ។ សូមចប់ដផតើមដៅដដើមឆ្នាំ២០១២ បោាប់ដៅចុងឆ្នាំ២០១២ ។

 សុាំឲ្យមានការដបើកវគគផសពវផាយសតីពីបខរមបរមួលអាកាសធាតុ ចាំនួន៨វគគ កនុងភូមិចាំនួន៤ គឺដៅកនុងភូមិដោធិ៍ចាំនួន
២វគគ ភូមិដោធិ៍ដែឿនចាំនួន២វគគ ភូមិស្សដៅទូងចាំនួន២វគគ និងភូមិអូកក់ចាំនួន២វគគ។ សូមចប់ដផតើមដៅឆ្នាំ២០១២
បោាប់ដៅឆ្នាំ២០១៣ ។

ើ ចាំនួន៤វគគ កនុងភូមិចាំនួន៤ គឺមានដៅភូមិដោធិ៍ចាំនួន១វគគ ភូមិ
ដោធិ៍ដែឿនចាំនួន១វគគ ភូមិស្សដៅទូងចាំនួន១វគគ និងភូមិអូរកក់ចាំនួន១វគគ។ សូមចប់ដផតើមដៅដដើមឆ្នាំ២០១២ បោាប់

 សុាំឲ្យមានការដបើកវគគផសពវផាយសតីពីចាប់ថ្រពដ
ដៅចុងឆ្នាំ២០១២ ។

៥. ការស្ន្
ើ ប
ុំ សងកើត្ហរមន៍សទសាទ

 របជាពលរដឋចាំនួន៤ភូមិ មានភូមិដោធិ៍ ភូមិដោធិ៍ដែឿន ភូមិស្សដៅទូង និងភូមិអូរកក់ ខដលសថិតដៅកនុងឃុាំដោធិ៍
ស្សុកខតបងមានជ័យ ដែតតរពះវ ិហារ ដសនើសុាំបដងាើតសរគមន៏ដនសាទដដើមបីការោរចាំដោះការដនសាទែុសចាប់ដៅ
កនុងភូមិឃុាំដោធិ៍។ សូមចប់ដផតើមដៅដដើមឆ្នាំ២០១២ បោាប់ដៅចុងឆ្នាំ២០១២ ។

មុនដពលបោាប់សិកាាសាលាមានកមមវ ិធីរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាពដល់អនកដឹកនាាំគណបកស
នដយាបាយរបចាំឃុាំ និងរកុមរបឹកាឃុាំ។

ដលាក រ ឹម ដនា មកពីគណបកសរបជាជន ជាដមឃុាំបានមានរបសាសន៍ថ្ន « តរមូវការអាទិទាំង៥ដនះ ជាចាំបាច់របស់
របជាពលរដឋខដលបានដលើកដ

ើងដរើយដលាកបានដបតជាាចិតតបាំដពញនូវចាំនុចែវះ ខាតរបស់បងបអូន ដរើយនិងែិតែាំរកមាាស់

ជាំនួយដដើមបីជួយបាំដពញបខនថមដទៀត» ។

ដលាក មា៉ ត ដអឿន មកពីគណបកសសមរងសុីជាជាំទប់ទីមួយ បានមានរបសាសន៍ថ្ន « តរមូវការអាទិភាពទាំង៥ដនះជា

តរមូវការចាំបាច់របស់បងបអូនទាំង៤ភូមិ ដរើយឃុាំក៏បានោក់បញ្ូា លដៅកនុងខផនការអភិវឌឍរបស់ឃុាំខដរ។ សិកាាសាលាថ្ថៃ
ដនះមានសារៈសាំខាន់ដរើយដលាកក៏មានការដពញចិតតយា៉ងខាលាំង »។

ដលាក ខសម ដឌឿន មកពីគណបកសរវ៊ុនសុិនបុិចជាជាំទប់ទីពីរ «គត់មានចិតតសបាយរ ីករាយ យា៉ ងខាលាំងដៅដលើតរមូវ

អាទិភាពទាំង៥ដនះ ខដលែុមខ្រវលបានដរៀបចាំសិកាាសាលាសដមលងមាាស់ដឆ្នតកនុងឃុាំដោធិ៍ដយើងដនះ ដរើយឃុាំក៏បានចូល
រួមដធវើខផនការអភិវឌឍន៏ដរៀងរាល់ឆ្នាំ»។

សិកាាសាលាដនះមានដគលបាំណងឲ្យមាាស់ដឆ្នតដៅតាំបន់ោច់ស្សយាលទទួលបាន៖
១. ការយល់ដឹងអាំពីសិទិត
ធ ួនាទី
អភិវឌឍន៍ នូវមូលោឋន។

និងកាតពវកិចរា បស់មាាស់ដឆ្នតកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិភាពកនុងការ

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាាស់ដឆ្នតចូលរួម ជខជកពិភាកា ដដើមបីកាំណត់តរមូវការអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់របស់ែួន។
ល
៣. តរមូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់

ោច់ស្សយាលនឹងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខដលអាចឱ្យសិកាា

កាមង្កយចងចាំដដើមបីចូលរួមោមោនជរមុញការអនុវតតន៍របស់រកុមរបឹកាឃុាំ-សង្កាត់

និងការោក់បញ្ូា ល

តរមូវការកនុងកមមវ ិធីនដយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ការដបាះដឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ឆ្នាំ២០១២។

សិកាាសាលាដនះក៏បានទទួលការឧបតថមភមូលនិធិពីសរភាពអឺរប
ុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA

និង

Forum

Syd
1សរមាប់ព័ត៌មានបខនថមសូមទាំនាក់ទាំនង៖
១-ដលាក បលង ដបឿត (ម្នតីខផនកបណា
ត ញ និងដវទិកា)
ទូរស័ពដទ លែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦
២-កញ្ញា ដភាគ ស្សីដពរជ (ជាំនួយការខផនកបណា
ត ញ និងដវទិកា)
ទូរស័ពដទ លែ ៖ ០៨៩ ៨១ ៨១ ៧៦
បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបស់ខុម្ហ្វ្រវល គឺជួយបប្កើតបរយាកាសគួ
រជាទើបពញចិតដ និ្មានពត៌មានរគប់រាន់ ទើ១/ប ម្
ើ បឱ្
ិ
ើ យមាន បំ

ន្
តិ ម្៌តាម្រយៈការបញ្ុ ោះបញ្ូ ល តសូម្តិ ប ើម្បទ
ិ យុតធ
ើ ទួល
សប្កតការ
ំប
ំប

ើ រការ ប

ននូវរកបខ័

ចាប់សម្រម្យ, ការអប់រ ំប ើម្បផ
ើ ដល់ពត៌មាន ល់អោកប

៍ របស់ពួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្នូវភាពម្ិនរបរកតើ រពម្ទំ្ផដល់នូវរ យការ

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ និ្នប់ររ័ ស ប ើម្បអា
ើ ចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ

ំ
ោះបនោតម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្ម្ិនរបកាន់បកសពួក ទើ២/ ប ម្
ក់កាលបរកាយបពលប ោះបនោត តាម្រយៈការអប់រ ំ និ្បវទិកាសាធារ
ើ បឱ្
ើ យមានអតថន័យម្ន ណា

ៈកោុ្បាលបំ

្ជំរុញបលក
ើ ទក
ឹ ចត
ិ ដរបជាពលរ ឋឱ្យចូ លរួម្កោុ្កច
ិ ្ការនបយា

ើ រការប ោះបនោតហ្វ លបប្កើននូវគ

យ

ន្
ិ ការបធវបើ សចកដស
ើ ំបរចនានា
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ការតសូម្ត/ិ បញ្ុ ោះបញ្ូ លប ើម្បឱ្
ើ យមានការហ្វកទរម្្់

បនយយភាព (ការទទួលខុសរតូវ) របស់ម្្នដើជាប់បនោត រពម្ទំ្ផដល់នូវរ យការ

ប ើម្បអា
ើ ចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្របកាន់បកសពួកបៅបលើការបំបពញកម្មវ ិធើនបយា

1

ើ រការប ោះបនោតបោយបសរ ើ

ោះបនោត អំពស
ើ ទ
ិ ធិ ន្
ិ សកម្មភាពចូលរួម្

យ និ្ ំប

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ និ្នប់ររ័ ស

ើ រការអនុវតដន៍ការងាររបស់ម្្នដើជាប់បនោត។

