ថ្ថងទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

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
ុំ ន្ទទយចប្កី ប្ស្ុកប្ពោះដស្តច ដេតតព្ប្ពដវង
ិ ខ សាលាស្ដម្េងមាាស្់ដននតឃប

ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាមធិ ការែុ មខ្រវល សរការជាមួ យនឹ ង សមាគមន៍អាដរុក អងគការ
ពនលឺថ្នកតីសងឃឺម (PNKS) អងគការសរការណ៍កាត់បនថយភាពរកីរក(ICC)

បានដរៀបចាំសិកាាសាលាសដមលង

មាចស់ដឆ្នតមួ យ សតីពី ការកាំណត់តរមូវការជាអាទិភាពកនងឃុ
-ាំ សង្កាត់ោច់ស្សយាល ខដលដធវើដ
ុ

ើងដៅឃុាំ

បន្ទទយចរកី ស្សុករពះដសតច ដែតតថ្រពខវងកាលពីថ្ថងទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២។ មានអនកមានសិទិ ធដបាះដឆ្នត
របមាណ ៥២ន្ទក់ (២៣% ជាស្រសតី) ពីរគប់ភូមិកុងឃុ
ន
ាំ ខដលរួមមាន តាំ ណាងសរគមន៍ តាំ ណាងគណបកស

នដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិ ករកុមរបឹ កាឃុាំ អាជាាធរភូ មិ អងគការមូ លោាន និ ងរបជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបាន
ចូលរួមពិ ភាកាដៅកនុងសិកាាសាលាដនះ។

របជាពលរដាខដលចូ លរួមសិកាាសាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាះដឆ្នតគាំរទតរមូវការជាអាទិ ភាពទាំង៥

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យរកុមរបឹ កាឃុាំបចចុបបននយកចិតទ
ត ុ កោក់ ដោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួ លយកដដើ មបីោក់ បញ្ូច លដៅកនុង កមមវ ិធីនដយាបាយរបស់ែួនកន
ល ុងការដបាះដឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ ខាងមុ ែ។
តម្រូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នុង ឃុប
ាំ ន្ទាយចម្ី ម្រុក្ម្ពះសេរតច សេេតតព្ម្ពវវង

១. ការជ ួរជុលផលវលាំ
ូ

 ជួ សជុ លផលូវលាំភូមិចាំនួន៣ខែស គឺខែសទី១ ភូមិដលែ០៧, ០៨, ០៩, ០១០ មានបដណា
ត យ៤៤០០ខម៉ រត ែនង

ដលើ៥ខម៉ រត កមពស់០,៧០ខម៉ រត ខែសទី២ ភូមិដលែ១៤ មានរបខវង១៥០០ខម៉ រត ែនងដលើ៥ខម៉រត កមពស់០,៧០
ខម៉ រត និងដោយខ

កខែសទី៣ ភូមិដលែ០៩ពី ខាងតបូងដៅ មានរបខវង១៥០០ខម៉ រត ែនងដលើ៥ខម៉រត កមពស់

០,៧០ខម៉ រត។ សូមចប់ដផតើមឆ្នាំ២០១២ដនះតដៅ និ ងបញ្ចប់ ដៅឆ្នាំ២០១៣។
២. ការស្តតអ ូរ

 សាតអូ រអនលង់ចរ ចាំណុចភូមិដលែ០៩, ១០, ១១ មានរបខវង៦៦០០ខម៉ រត ជដរៅ៣ខម៉ រត មាត់ ដលើ៨ខម៉រត។
សូមចប់ ដផតើមពី ឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ចប់ ឆ្នាំ២០១៤។
៣. ការសេរនើរឲ្
ាំុ យមានការផតលសេ់ រវារុេភាពឲ្យបានលអ
 សូមឲ្យរគូដពទយឃុាំដមត្តតបដងាើនការយកចិ តទ
ត ុ កោក់ចាំដ

ះអនកជមងឺ មានអាកបបកិរ ិយា និងដរបើ

កយសាំដីឲ្យ

បានសមរមយ ។ សូមចប់ដផតើមអនុវតតពីឆ្នាំ២០១២ដនះតដៅ។
ទីសានក់ការកណា
ត ល ៖ ផទះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កាត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ ទួលដគក រាជធានីភាំដន ពញ រពះរាជាណាចរកកមពុជា
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៤. ការសេរនើរប
ាំុ ញ្ុ ះតព្រលភារុើ និងយក្លុយពើម្រជាពលរដ្ឋ

 របជាពលរដាខដលលក់ ស្សូវដៅត្តមរពាំ ខដនសូមឲ្យមានការបញ្ុច ះតថ្មលការយកភាសុីរតង់ចាំណុចភូមិដាំរ ី

សាលប់ និងលុបបាំ បាត់ ការយកលុយដៅចាំនុចបន្ទទយចរកី និងទួលែលត។
សូមចប់ ដផតើមអនុវតតពីឆ្នាំ២០១២
ួ
ដនះតដៅ។

៥. ការសេ្វើបងគនអ
់ ន្ទរ័យ និងផសពវផាយពើរសេបៀបសេ្វើ
 ដសនើសុាំដធវើបងគន់អន្ទម័ យត្តមសតង់ោសរមាប់ រគប់រគួសារ ទូ ទាំងឃុាំបន្ទទយចរកី និងសូមឲ្យអនកជាំ ន្ទញជួយ
ចុ ះផសពវផាយពី រដបៀបដធវើ និ ងដរបើរបាស់បងគន់អន្ទម័យផងខដរ។ សូមចប់ ដផតើមពី ឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ចប់ឆ្នាំ
២០១៣។
មុ នដពលប ច ប់សិកាាសាលាមានកមមវ ិធីរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិ ភាពដល់អនកដឹ កន្ទាំគណ
បកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និ ងរកុមរបឹ កាឃុាំ។

ដលាក ជួន ដធឿន តាំណាងគណបកសសមរងសុី ជាជាំ ទប់ ទី១ បានមានរបសាសន៍ថា «ចាំ ណុចអាទិភាព

ទាំង៥ដនះរបជាពលរដាទាំងអស់គនបានដបាះដឆ្នតពីការដរជើ សដរ ើសកនុងចាំ ដណាម ១៤អាទិ ភាព ដរតុ ដនះដយើង
រតូវែិ តែាំជួយជរមុញឲ្យមានការអនុ វតតបខនថមកនុងការអភិវឌ្ឍដនះ

ដរើយសូមខថលងអាំ ណរគុណដល់អងគការែុ ម

ខ្រវល និងអងគការន្ទន្ទដទៀតខដលបានសរការដរៀបចាំ សិកាាសាលាដនះដ

ើង»។

ដលាក ដៅ សី ដមភូមិរតបុ សសរលួយ បានមានមតិថា «ដយើងទាំងអស់គនរតូវចងចាំដរើយជួ យជរមុញ

ការអនុវតតឲ្យបាន ដោយដនះជាតរមូវការចាំបាច់បាំផុត ដរើយជាក់ខសតងរបស់របជាជនដយើង»។
ស្កា
ិ ខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាាស្់ដននតដៅតុំបន់ោច់ប្ស្យាលទទួល ន៖
១. ការយល់ដឹងអាំពីសិទិ ធតួន្ទទី

និ ងកាតពវកិចរច បស់មាចស់ដឆ្នតកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោាន។

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាចស់ដឆ្នតចូ លរួម
របស់ែួន។
ល

ជខជកពិ ភាកា

ដដើមបីកាំណត់តរមូវការអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់

៣. តរមូវការជាអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់ ោច់ ស្សយាលនឹ ងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាាកាមង្កយចងចាំដដើ មបីចូលរួមត្តមោនជរមុញការអនុវតតន៍របស់រកុមរបឹ កាឃុាំ-សង្កាត់ និ ង
ការោក់បញ្ូច លតរមូវការកនុងកមមវ ិធីនដយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ការដបាះដឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ឆ្នាំ
២០១២។

សិកាាសាលាដនះក៏ បានទទួលការឧបតថមម
ភ ូលនិធិពីសរភាពអឺរប
ុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA

និង Forum Syd

ស្ប្មាប់ព័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំន្ទក់ទុំនង៖

1

១-ដលាក រលង សេបឿត (ម្នតីខផនកបណា
ត ញ និងដវទិ កា)
ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦
២-កញ្ញា សេភាគ ម្រើសេពម្ជ (ជាំ នួយការខផនកបណា
ត ញ និ ងដវទិ កា)
ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០៨៩ ៨១ ៨១ ៧៦

បំ

បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបស់ខុម្ហ្វ្រវល គឺជួយបប្កើតបរយាកាសគួ
រជាទើបពញចិតដ និ្មានពត៌មានរគប់រាន់ ទ១
ើ បឱ្
ិ
ើ /ប ម្
ើ យមាន

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

ប ើម្បផ
ើ ដល់ពត៌មាន ល់អោកប ោះបនោត អំពើសិទធិ និ្សកម្មភាពចូ លរួម្សប្កតការ
ទំ្ផដល់នូវរ យការ

ននូវរកបខ័

ចាប់សម្រម្យ, ការអប់រ ំ

៍ របស់ពួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្នូវភាពម្ិនរបរកតើ រពម្

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលទ
ំ ូ លាយ ន្
ិ នប់ររ័ ស ប ើម្បអា
ើ ចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ ំប

ើ រការ ប ោះបនោតម្ួយហ្វ លម្ន
ិ

ំ
លំបអៀ្ និ្ម្ិនរបកាន់បកសពួក ទើ២/ ប ម្
ក់កាលបរកាយបពលប ោះបនោត តាម្រយៈការអប់រ ំ និ្បវទិកាសាធារ
ើ បឱ្
ើ យមានអតថន័យម្ន ណា
ៈកោុ្បាលបំ

្ជំរុញបលក
ើ ទក
ឹ ចត
ិ ដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរួម្កោុ្កច
ិ ្ការនបយា

បញ្ូ លប ើម្បឱ្
ើ យមានការហ្វកទរម្្់
ទំ្ផដល់នូវរ យការ
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ើ រការប ោះបនោតហ្វ លបប្កើននូវគ

បនយយភាព (ការទទួលខុសរតូវ) របស់ម្្នដើជាប់បនោត រពម្

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ និ្នប់ររ័ ស ប ើម្បអា
ើ ចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្របកាន់បកស

ពួកបៅបលកា
ើ របំបពញកម្មវ ិធើនបយា

1

ំប

យ ន្
ិ ការបធវបើ សចកដស
ើ ំបរចនានា ការតសូម្តិ/បញ្ុ ោះ

យ ន្
ិ ំប

ើ រការអនុវតដន៍ការងាររបស់ម្្នដើជាប់បនោត។

