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 សាលាស្ដម្េងមាាស្់ដនោតឃរុំ ម្នា ប្កុងដស្នម្ដនារម្យ ដេតតម្ណឌលគរិ ី

ដោយមានការគាំទ្ទពី គណៈកមាាធិការែុមខ្រែល សរការជាមួយនឹង សមាគមន៍អាដរុក អងគការគាំ
ទ្ទសរគមន៍ជនជាតិដដើមភាគតិច(ICSO)

និងអងគការការពារសិទិម
ឋ នុសស(Vigilance)

បានដរៀបចាំសិកាា

សាលាសដមេងមាាស់ដឆ្នតមួយ សតីពី ការកាំណត់តទ្មូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ សង្កាត់ោច់ស្សយាល ខដលដធែើ
ដ

ើងដៅឃុរាំ មនា ទ្កុងខសនមដនារមយ ដែតតមណឌលគិរ ី កាលពីថ្ថៃទី១៥ ខែវ ិចឆិកា ឆ្នាំ២០១១។ មានអនកមាន

សិទិធដបាោះដឆ្នតទ្បមាណ ៦០ នាក់ (១០០%ជាជនជាតិដដើមភាគតិចពនង មាន៣៣% ជាស្រសតី ) ពីទ្គប់ភូមិកុង
ន
ឃុាំ ខដលរួមមាន តាំណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយទ្បចាំឃុាំ សមាជិកទ្កុមទ្បឹកាឃុាំ អាជាា
ធរភូមិ អងគការមូលោឋន និងទ្បជាពលរដឋដៅកនុងឃុាំបានចូ លរួមពិភាកាដៅកនុងសិកាាសាលាដនោះ។

ទ្បជាពលរដឋខដលចូលរួមសិកាាសាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាោះដឆ្នតគាំទ្ទតទ្មូវការជាអាទិភាពទាំង៥

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យទ្កុមទ្បឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់ដោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដដើមបីោក់បញ្ូា លដៅកនុង កមាវ ិធីនដយាបាយរបស់ែួនកន
េ ុងការដបាោះដឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ខាងមុែ។
តម្រូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នង
ុ ឃុាំររនា ម្ក្ុងសែនរននាររយ នេតតរណ្ឌលគិរី

១. ការសាងែង់ផវ
ូល សាាន និងល ូ



សុាំដធែើផូវទ្កាលទ្គួ
េ
សទ្ករមពីចាំណុចសង្កាត់រមនា ដៅទ្ពាំទ្បទល់ឃុាំោក់ោាំ មានទ្បខវង៥គី
៦គី

ូ កខនេង ដសាើនិង៥៦កង់ លូនីមួយៗមានមុែកាត់ ០.៦០ខម៉ែទ្ត និងសាាន១
ូខម៉ែទ្ត ដោយមានោក់ល៧

កខនេង ខដលមានបដណា
ត យ១០ខម៉ែទ្ត ទទឹង៧ខម៉ែទ្ត សាងសង់អាំពីដ



ូខម៉ែទ្ត ទទឹង

ើ។

សុាំសាងសង់ ផូវពី
េ ចាំនុចទីរម
ួ ដែតតដៅភូមិខស្សអុី មានបដណា
ត យ៣០ខម៉ែទ្ត ទទឹង១០ខម៉ែទ្ត ដោយមានោក់លូ
១២កខនេង ដសាើនិង១២០កង់ លូនីមួយៗមានមុែកាត់ ០.៦០ខម៉ែទ្ត និងសាានធាំ១កខនេង មានបដណា
ត យ

៣០ខម៉ែទ្ត ទទឹង១០ខម៉ែទ្ត រួមទាំងសាានតូច២កខនេង មានបដណា
ត យ១៥ខម៉ែទ្ត ទទឹង១០ខម៉ែទ្ត សាងសង់ពី
ថា។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ពីឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ទ្តឹមឆ្នាំ២០១៥។
២. ការសាងែង់សាលាអនុវិទាល័យ


សុាំសាងសង់ អនុវ ិទាល័យ២ែនង ដោយ១ែនងមាន៦បនទប់ មានបដណា
ត យ៤៨ខម៉ែទ្ត ទទឹង៨ខម៉ែទ្ត ដៅភូមិ
ពូលង
ូ

ភូមិពូទ្តុាំ។

និងសុាំសាងសង់សាលាបឋមសិកាដៅភូមិខស្សអុីចាំនួន១ែនង

មាន៦បនទប់

ទីសានក់ការកណា
ត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផេូវ ១២២ សង្កាត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ ទួ លដគក រាជធានី ភាំ ដន ពញ ទ្ពោះរាជាណាចទ្កកមាុជា

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

មាន

បដណា
ត យ២៤ខម៉ែទ្ត ទទឹង៦ខម៉ែទ្ត ដធែើអាំពីថាទ្បកដកបឿង។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ពីឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់
ទ្តឹមឆ្នាំ២០១៥។
៣. ការនែនើែាំត
ុ ភាាប់បណ្ត
ត ញអគ្គីែនើ



ដសនើសុាំតភាាប់បណា
ត ញអគគីសនី ដោយមានចាំង្កយពីកខនេងតភាាប់ ទ្បភពដភេើងដៅភូមិនីមួយៗគឺ ៖ ភូមិពូលង
ូ
១១គី

ាំ ១៤គី
ូខម៉ែទ្ត ភូមិពូតង

ូខម៉ែទ្ត ភូមិពូទ្តុាំ១០គី

ភាាប់ទ្បព័នឋដភេើងពីឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ទ្តឹ មឆ្នាំ២០១៣។

ូខម៉ែទ្ត ភូមិខស្សអុី៣០គី

ូខម៉ែទ្ត។ សូមចប់ដផតើមត

៤. ការសាងែង់បងីនអ
់ នារ័យ


សុាំសាងសង់បងគន់អនាម័យចាំនួន៣០០បងគន់ សទ្មាប់៤ភូមិ គឺភូមិពូលង
ូ ភូមិពូតង
ាំ ភូមិពូទ្តុាំ ភូមិខស្សអុី
ដោយកនុង១ភូមិទទួលបានចាំនួន៧៥បងគន់ ដធែើអាំពីដ

ើ មានចនបងគន់ចក់ទឹក ទ្កាលឥដឋការូ ទ្បកស័ងាសី

មានបដណា
ត យ២.៥ខម៉ែទ្ត ទទឹង២ខម៉ែទ្ត។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ពីឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ទ្តឹមឆ្នាំ២០១៥។
៥. ការសាងែង់រណ្ឌលែុេភាព


សុាំសាងសង់មណឌលសុែភាពដៅភូមិពូតង
ាំ
ដធែើអាំពីថា ទ្បកដកបឿង មានបដណា
ត យ១៥ខម៉ែទ្ត ទទឹង១០
ខម៉ែទ្ត។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ពីឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ទ្តឹមឆ្នាំ២០១៤។

មុនដពលបពាាប់សិកាាសាលាមានកមាវ ិធី ទ្បគល់របាយការណ៍ពីតទ្មូវការជាអាទិភាពដល់អនកដឹកនាាំគណ
បកសនដយាបាយទ្បចាំឃុាំ និងទ្កុមទ្បឹកាឃុាំ។
ដលាក ភី ងូក តាំណាងគណបកសទ្បជាជនកមាុជា និងជាទ្បធានទ្កុមទ្បឹកាឃុាំ បានមានទ្បសាសន៍ថា «

ដលាកសូមអគុណដល់អងគការែុមខ្រែល
តទ្មូវការអាទិភាពទាំង៥

និងអងគការថ្ដគូរខដលបានដរៀបចាំដធែើសិកាាសាលាដនោះដ

ខដលទ្បជាពលរដឋបានដសនើដនោះ

របស់ដយើង »។

ើង

ដរើយ

ដយើងែាាំុនឹងយកដៅោក់បញ្ូា លកនុងខផនការឃុាំ

សិកាាសាលាដនោះមានដគលបាំណងឲ្យមាាស់ដឆ្នតដៅតាំបន់ោច់ស្សយាលទទួលបាន៖
១. ការយល់ដឹងអាំពីសិទិធតួនាទី

និងកាតពែកិចារបស់មាាស់ដឆ្នតកនុងការខសែងយល់ពីតទ្មូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអភិវឌឍន៍នូវមូលោឋន។

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាាស់ដឆ្នតចូលរួម
របស់ែួន។
េ

ជខជកពិភាកា

ដដើមបីកាំណត់តទ្មូវការអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់

៣. តទ្មូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់ ោច់ស្សយាលនឹងទ្តូវបានចងទ្កងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាាកាមង្កយចងចាំដដើមបីចូលរួមតមោនជទ្មុញការអនុវតតន៍របស់ទ្កុមទ្បឹកាឃុាំ-សង្កាត់ និង

ការោក់បញ្ូា លតទ្មូវការកនុងកមាវ ិធីនដយាបាយរបស់គណបកសសទ្មាប់ការដបាោះដឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ ឆ្នាំ
២០១២។

សិកាាសាលាដនោះក៏បានទទួលការឧបតថមភមូលនិ ធិពីសរភាពអឺរប
ុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA

និង Forum Syd
ស្ប្មាប់ព័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាក់ទុំនង៖

1

១-ដលាក ប្លង នបឿត (ម្នតីខផនកបណា
ត ញ និងដវទិកា)
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦
២-កញ្ញា នភាគ ម្ែើនពម្រ (អនកសា័ទ្គចិតតខផនកបណា
ត ញ និងដវទិកា)
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០៨៩ ៨១៨ ១៧៦
បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបស់ខុម្ហ្វ្រវល គឺជួយបប្កើតបរយាកាសគួ
រជាទើបពញចិតដ និ្មានពត៌មានរគប់រាន់ ទើ១/ប ម្
ើ បឱ្
ិ
ើ យមាន បំ

ន្
តិ ម្៌តាម្រយៈការបញ្ុ ោះបញ្ូ ល តសូម្តិ ប ម្
ើ បទ
ិ យុតធ
ើ ទួល
សប្កតការ
ំប
ំប

ើ រការ ប

ននូវរកបខ័

ចាប់សម្រម្យ, ការអប់រ ំប ម្
ើ បផ
ើ 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

No 059

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។

