ថ្ថៃទី២៩ ខែវ ិចឆិកា ឆ្នាំ២០១១

ទស្សនៈវិ ស្័យ ៖ដែើម្បឱ្យការដ
ោះ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
ុំ ដី ពជ ប្ស្ុកកុំពង់សាាយ ដេតតកព
ុំ ង់ធុំ
ិ ខ សាលាស្ដម្េងមាាស្់ដនោតឃន

ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាមធិ ការែុ មខ្រវល សរការជាមួ យនឹ ង សមាគមន៍អាដរុក បានដរៀប
ចាំសិកាាសាលាសដមលងមាាស់ដឆ្នតមួ យ សតីពី ការកាំណត់តរមូវការជាអាទិភាពកនងឃុ
ាំ សង្កាត់ោច់ស្សយាល
ុ
ខដលដធវើដ

ើងដៅឃុន
ាំ ីដពជ ស្សុកកាំពង់សាវយ ដែតតកាំពង់ធាំ កាលពីថ្ថៃទី១៨ ខែវ ិចឆិកា ឆ្នាំ២០១១។ មានអ្នក

មានសិទិ ធដបាោះដឆ្នតរបមាណ ៦០ នាក់ ? (២៣% ជាស្រសតី ) ពី រគប់ភូមិកុងឃុ
ន
ាំ ខដលរួមមាន តាំ ណាងសរគមន៍

តាំ ណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិ ករកុមរបឹ កាឃុាំ អាជាាធរភូ មិ អ្ងគការមូ លោាន និងរបជាពល
រដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរួមពិភាកាដៅកនុងសិកាាសាលាដនោះ។

របជាពលរដាខដលចូ លរួមសិកាាសាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាោះដឆ្នតគាំរទតរមូវការជាអាទិ ភាពទាំង៥

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យរកុមរបឹ កាឃុាំបចាុបបននយកចិតទ
ត ុ កោក់ ដោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួ លយកដដើ មបីោក់ បញ្ូា លដៅកនុង កមមវ ិធីនដយាបាយរបស់ែួនកន
ល ុងការដបាោះដឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ ខាងមុ ែ។
តម្រូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នង
ាំ ីពពជ ម្រុក្ក្ាំពង់ស្វាយ ពេតតក្ាំពង់ធាំ
ុ ឃុន

១. ការស្វងរង់ផវ
ូល



សុាំសាងសង់ផូវលាំ
ល ថីរម កាលរគួសរករមសរុបចាំ នួន០៧ខែស សថិតកនុងភូមិចាំនួន០៣គឺ ៖

-ខែសទី១ របខវង៣៥០០ខម៉ែ រត បាតដរកាមរបខវង៧ខម៉ែ រត ែនងដលើ៥ខម៉ែរត កមពស់១,៦ខម៉ែ រត ដៅកនុងភូមិនី

ដពជ-ក ចប់ពីភូមិនីដពជ-ក ដល់មណឌលសុែភាពឃុាំដាំរ ីសាលប់។

-ខែសទី២ របខវង៧០០០ខម៉ែ រត បាតដរកាមរបខវង៦ខម៉ែ រត ែនងដលើ៤ខម៉ែ រត កមពស់១,២ខម៉ែ រត ដៅកនុងភូ មិនី

ដពជ-ក ដល់ថ្រពសរគមន៍ តាំបន់អ្ូររទាំងសរ។

-ខែសទី៣ របខវង១២០០ខម៉ែ រត បាតដរកាមរបខវង៧ខម៉ែ រត ែនងដលើ៥ខម៉ែ រត កមពស់១,៦ខម៉ែ រត ដៅកនុងភូ មិដូន

ឈូក ចប់ពីចាំនុចលូទី២ ដល់ភូមិដូនឈូកខាងតបូង។

-ខែសទី៤ របខវង១២០០ខម៉ែ រត បាតដរកាមរបខវង៧ខម៉ែ រត ែនងដលើ៥ខម៉ែ រត កមពស់១,៦ខម៉ែ រត ដៅកនុងភូ មិដូន

ឈូក ចប់ពីចាំនុចពាក់កណា
ត លភូមិដូនឈូក ដល់ចុងភូ មិខាងដកើត។

-ខែសទី៥ របខវង១៥០០ខម៉ែ រត បាតដរកាមរបខវង៦ខម៉ែ រត ែនងដលើ៤ខម៉ែ រត កមពស់១,៦ខម៉ែ រត ដៅកនុងភូមិនីដពជ-

ែ ចប់ពីចាំនុចចិ នឆ្ន់ ដល់ដពជមុនី ។

ទីសានក់ការកណា
ត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កាត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ ទួលដគក រាជធានីភាំដន ពញ រពោះរាជាណាចរកកមពុជា
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-ខែសទី៦ របខវង២៥០០ខម៉ែ រត បាតដរកាមរបខវង៦ខម៉ែ រត ែនងដលើ៤ខម៉ែ រត កមពស់០,៧ខម៉ែ រត ដៅកនុងភូ មិនី

ដពជ-ែ ចប់ពីចាំនុចភូ មិនីដពជ-ែដល់ដពជសាមុន។

-ខែសទី៧ របខវង១៥០០ខម៉ែ រត បាតដរកាមរបខវង៦ខម៉ែ រត ែនងដលើ៤ខម៉ែរត កមពស់០,៨ខម៉ែ រត ដៅកនុងភូមិនី

ដពជ-ែ ចប់ពីភូមិនីដពជ-ែ ដល់ទាំនប់រទូ ។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ពីឆ្នាំ២០១២ ដល់ឆ្នាំ២០១៣។
២. ការជីក្ម្រឡាយទឹក្ និងដាក្់ល ូ

 សុាំរបឡាយទឹ កចាំ នួន០២កខនលង៖ របឡាយទឹកទី១ របខវង៣០០០ខម៉ែរត មានមាត់ ដលើ៤ខម៉ែរត បាតដរកាម២
ខម៉ែ រត ជដរៅ១ខម៉ែ រត និ ងលូកាត់ របឡាយ៤កខនលង កនុង១កខនលងដរបើ លូចាំនួន៦កង់ សរុប២៤លូ និ ងមានចក់

សាបមុែដរកាយចាំ ង្កយពីមុែលូ១,៥ខម៉ែរតសង្កាង និងមានទវបិ ទដបើក ចាំនួន២កខនលង រតង់ ចាំនុចខាងដជើ ង
ភូ មិនីដពជ-ែ ចាំ នួន០១កខនលង និ ងខាងដកើ តវតតដសាមញចាំ នួន០១កខនលង សាំរាប់យកទឹកមកដស្សាចស្សពខស្ស
របាាំង។ របឡាយទឹកទី២ របខវង៥០០០ខម៉ែរត មានមាត់ ដលើ៤ខម៉ែរត បាតដរកាម២ខម៉ែ រត ជដរៅ១ខម៉ែ រត ចប់
ពី ដសាមញដល់ភូមិនីដពជ-ក។ សូមចប់ ដផតើមសាងសង់ដៅឆ្នាំ២០១២ ដល់ឆ្នាំ២០១៣។
៣. ការពធាអ
ី ណ្ូត ងទឹក្

 សុាំអ្ណូត ងទឹកសរុបចាំនួន៤៧៧អ្ណូត ង កនុង១អ្ណូត ងដរបើ លូចាំនួន៨កង់ និងចក់សាបមាត់ អ្ណូត ង សរមាប់

ដៅកនុងភូមិចាំនួន០៣ គឺភូមិដូនឈូកចាំនួន១២៦អ្ណូត ង ភូ មិនីដពជ-កចាំ នួន២០១អ្ណូត ង និ ងភូមិនីដពជ-ែ
ចាំ នួន១៥០អ្ណូត ង។ សូមចប់ ដផតើមសាងសង់ដៅឆ្នាំ២០១២ បញ្ាប់ ដៅឆ្នាំ២០១៣។

៤. ការស្វងរង់រណ្ឌលរុេភាព

 សុាំសាងសង់មណឌលសុែភាពចាំនួន០១កខនលង សថិតដៅកនុងឃុាំនីដពជ
រាជរោាភិ បាល

ដោយសូមដធវើដៅតាមសតង់ោរបស់

ពី ដរពាោះបចាុបបននឃុាំដនោះពុាំ មានមណឌលសុែភាពដទ។

សូមចប់ ដផតើមសាងសង់ដៅឆ្នាំ

២០១២ បញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៣។

៥. ការស្វងរង់បងគនអ
់ នារ័យ
 សុាំបងគន់អ្នាម័ យចាំ នួន៥៦០បងគន់ សាំរាប់របជាពលរដាចាំនួន០៣ភូ មិ គឺដៅភូមិដូនឈូកចាំ នួន១៤៤បងគន់
ដៅភូ មិនីដពជ-កចាំ នួន២៨៦បងគន់ ដៅភូ មិនីដពជ-ែចាំនួន១៣០បងគន់ ដោយដធវើដៅតាមបដចាកដទស

និ ង

សតង់ោរបស់អ្ងគការ FTH ខដលបានផតល់ឲ្យសាលាបឋមសិកានី ដពជ-ក។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ ដៅឆ្នាំ
២០១២ បញ្ាប់ ដៅឆ្នាំ២០១៣ ។
មុ នដពលបពាាប់សិកាាសាលាមានកមមវ ិធីរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិ ភាពដល់អ្នកដឹ កនាាំគណ
បកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និ ងរកុមរបឹ កាឃុាំ។
ដលាក អ្ុង រុី មកពីគណបកសរបជាជន និងជារបធានរកុមរបឹ កាឃុាំ មានចាំ ណាប់អារមមណ៏ដលើតរមូវ
ការទាំង៥ដនោះ ដោយមានរបសាសន៍ថា «ដលាកដលើកសរដសើរដល់បងបអូនរបជាពលរដាខដលហនបដញ្ាញមតិ

បានរគប់ៗគន ដរើយជាងដនោះដៅដទៀតដលាកបានដបតជាាចិ តថា
ត
នឹងែិ តែាំ បាំដពញនូ វកងវោះខាតរបស់បងបអូនរបជា
ពលរដា រពមទាំងខសវងរកមាាស់ជាំនួយជួ យបាំ ដពញបខនថម។ មួ យវ ិញដទៀតនឹ ងោក់ តាំរវូ ការដនោះចូ លកនុងកមមវ ិធី វ ិនិ
ដយាគឃុាំ ខាងមុែដនោះ »។
ដលាក

អាម ខថល

តាំណាងគណបកសសមរងសុី និ ងជាជាំ ទប់ទី២

បានមានរបសាសន៍ថា «ដលាក

សនាថា នឹងរួមសរការជាមួ យរកុមរបឹកាឃុាំ ដោយោក់ កុងខផនការអ្ភិ
ន
វឌឍន៏ ឃុាំ ដដើ មបីដោោះស្សាយនូ វតរមូវ
ការរបស់បងបអូនរបជាពលរដា និ ងរាយកាណ៌ជូ នរបធានគណបកសរបស់ដលាក»។

សិកាាសាលាដនោះមានដគលបាំ ណងឲ្យមាាស់ដឆ្នតដៅតាំ បន់ោច់ ស្សយាលទទួលបាន៖
១. ការយល់ដឹងអ្ាំពីសិទិ ធតួនាទី

និ ងកាតពវកិចរា បស់មាាស់ដឆ្នតកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអ្ភិវឌឍន៍នូវមូលោាន។

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាាស់ដឆ្នតចូ លរួម

ជខជកពិ ភាកា

របស់ែួន។
ល

ដដើមបីកាំណត់តរមូវការអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់

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

សិកាាសាលាដនោះក៏ បានទទួលការឧបតថមម
ភ ូលនិធិពីសរភាពអ្ឺរប
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១-ដលាក រលង ពបឿត (ម្នតីខផនកបណា
ត ញ និងដវទិ កា)
ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦
២-កញ្ញា ពភាគ ម្រីពពម្ជ (អ្នកសម័រគចិតតខផនកបណា
ត ញ និ ងដវទិ កា)
ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០៨៩ ៨១៨ ១៧៦
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