ថ្ថៃទី១៣ ខែកុ មភៈ ឆ្នាំ២០១២

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
ុំ ក
ត ល
ិ ខ សាលាស្ដម្េងមាាស្់ដនោតដៅឃទ
ឹ វិ ល ប្ស្ុកសាាង ដេតតកណ្ត

ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាមធិ ការែុ មខ្រវល សរការជាមួ យនឹ ង សមាគមអាដរុក បានដរៀបចាំ
សិកាាសាលាសដមលងមាាស់ដឆ្នតមួ យ
ខដលដធវើដ

សតីពី

ការកាំណត់តរមូវការជាអាទិភាពកនងឃុ
-ាំ សង្កាត់ោច់ស្សយាល
ុ

ើងដៅឃុទ
ាំ ឹកវ ិល ស្សុកសាាង ដែតតកណ្ត
ត ល កាលពីថ្ថៃទី០៦ ខែកុមភៈ ឆ្នាំ២០១២។ មានអ្នកមាន

សិទិដធ បាោះដឆ្នតរបមាណ

៥៧នាក់ (១៨%ជាស្រសតី)

ពីរគប់ភូមិកុងឃុ
ន
ាំ

ខដលរួមមាន

តាំណ្តងសរគមន៍

តាំ ណ្តងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ 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 ែ។
តម្រូវការជាអាទិភាពទាំង ៥ ក្នងឃុ
ាំទក្
ឹ វិល ម្រុក្ស្អាង ខេតតក្ណ្ត
ត ល
ុ

១. ការជ ួរជុលផ្លវលាំ
ូ

 ដសនើសជ
ុាំ ួសជុលផលូវលាំចាំនួន៨ខែស រកាលរគួសរករម ដោយខែសទី១ ពីចាំណុចផលូវជាតិ ដលែ២១ដប តាមផលូវ
ភូ មិខរពកថមី ចុ ោះដៅដល់ទាំនប់ សាលាមលិច មានរបខវងសរុប៤០០០ខម៉ែរត ទទឹ ង៦ខម៉ែ រត។ ខែសទី២ សថិតដៅ
ចាំ ណុចផលូវកាត់ទទឹង មានរបខវងសរុប៣៥០ខម៉ែ រត ទទឹង៦ខម៉ែ រត ។ ខែសទី៣ ចប់ពីផូវជាតិ
ល
ដលែ២១ដប ឆលង

កាត់ ភូមិខរពកថមី ដៅដល់ទាំនប់ អាងទឹកខរពករាំង មានរបខវងសរុប៤០០០ខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែ រត។ ខែសទី៤
ចប់ ពីផូវជាតិ
ល
ដលែ២១ដប ដៅទល់ចុងខរពក សថិតដៅកនុងភូ មិខរពកតាបុឹ ម មានរបខវងសរុប២០០០ខម៉ែ រត
ទទឹង៦ខម៉ែរត។ ខែសទី៥ សថិតដៅដរកាយភូ មិអ្ុងបា៉ែ ង គឺ ចប់ពីខរពកអ្ុ ងបា៉ែ ង ដៅដល់សាលាឃុាំទឹកវ ិល

មានរបខវងសរុប១៨០០ខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែ រត។ ខែសទី៦ ចប់ពីផូវជាតិ
ល
ដលែ២១ដប ឆលងកាត់ភូមិវតតកណ្ត
ត ល
ដៅទល់នឹងទាំ នប់ អ្ង្កគដី កនុងភូមិវតតកណ្ត
ត ល មានរបខវងសរុប៧០០ខម៉ែ រត ទទឹង៦ខម៉ែ រត។ ខែសទី៧ ចប់ ពី

ផលូវជាតិដលែ២១ដប ចុ ោះដៅទល់នឹងរបឡាយទី១ សថិតដៅកនុងភូ មិវតតកណ្ត
ត ល មានរបខវងសរុប២០០០

ខម៉ែ រត ទទឹង៦ខម៉ែរត។ ខែសទី៨ ចប់ ពីផូវទាំ
ល នប់ដមមា៉ែ យ ដៅទល់នឹងដរកាយភូមិខរពកតាបុឹម មានរបខវង
ទីសានក់ការកណ្ត
ត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កាត់ ទឹកលាក់ ១ ែណឌ ទួលដគក រជធានីភាំដន ពញ រពោះរជាណ្តចរកកមពុជា
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សរុប៥០០ខម៉ែ រត ទទឹង៦ខម៉ែ រត។ សូមចប់ ដផតើមការជួសជុ លដៅខែមិ នាឆ្នាំ២០១២ និងឲ្យបានរួចរល់ដៅ
ខែកកាោ ឆ្នាំ២០១២ដនោះ។
 ដសនើសុាំជួសជុលផលូវលាំកុងភូ
ន
មិខរពកអ្ុងបា៉ែ ង ចាំនួន២ខែស ៖

 ខែសទី១ ចប់ពីផូវជាតិ
ល
ដលែ២១ដប ដៅទល់នឹងដី ខស្សរបាាំង កនុងភូ មិចុងខរពក ខដលមានរបខវងសរុប
ចាំ នួន២០០០ខម៉ែ រត ។

 ខែសទី២ គឺ ចប់ពីចាំណុចផារកាលចុ ងដកាោះ ចុ ោះដៅទល់ទាំនប់ខស្សរបាាំង កនុងភូមិចុងខរពក មានរបខវង
សរុប១៥០០ខម៉ែរត។

សូមចប់ ដផតើមការជួ សជុ លដៅដដើ មខែដមសាឆ្នាំ២០១២

និងឲ្យបានរួចរល់ដៅ

ចុ ងខែកកាោ ឆ្នាំ២០១២ដនោះ។
២. ការផ្សព្វផ្ាយច្បាប់ដល់ស្រ្តី


ដសនើសុាំឲ្យភាគី ខដលពាក់ព័នាទាំងអ្ស់ មានវ ិធានការណ៍ជួយលុបបាំបាត់ការដរបើអ្ាំដពើ រឹងា និងការបាំបិទ
សិទិ ដធ សរ ីភាពដៅដលើស្រសតី និ ងផសពវផាយចាប់ខដលទក់ ទងដូចជា៖ ការដលើកកមពស់សិទិ ស្រធ សតី អ្ាំ ដពើ រឹងា
ការដរ ើសដអ្ើ ង

និ ងការជួញដូ រ

ដៅដល់របជាពលរដាដៅទូ ទាំងកនុងឃុាំទឹកវ ិល

ដោយកនុង១ឆ្នាំដធវើការ

ផសពវផាយឲ្យបាន៨វគគ ដរើយកនុង១វគគៗមានអ្នកចូលរួមជាស្រសតីពី៥០ដៅ៦០នាក់ ដដើមបីផតល់ឱ្កាស និ ង
ដលើកទឹកចិ តដ
ត ល់ស្រសតីបានចូ លរួមយល់ដឹងកាន់ ខតដរចើ ន ដដើមបីអាចឲ្យពួកគត់ជួយែលួនឯងផ្ទទល់ និ ងអ្នក
ដថ្ទបានដៅដពលខដលមានអ្ាំដពើ រឹងា ឬការជួ ញដូរដកើតមានដ
ឆ្នាំ២០១២ដនោះដៅ និងដធវើដ

ើង។ សូមចប់ ដផតើមអ្នុវតតពីចុងខែកុ មភៈ

ើងវ ិញជាដរៀងរល់ឆ្នាំ ររូតដល់ការចូ លរួមរបស់ស្រសតីកុងការបដរមើ
ន
ការង្ករជា

របដយាជន៍ សាធារណៈមានការដកើ នដ

ើង។

៣. បញ្ហ
ា ្ន្តិ្ខ
ុ

 ដសនើសុាំជាសមាភរៈដរបើរបាស់ដូចជា សដមលៀកបាំ ពាក់ ដាំបងឆក់ និ ងអាយកូ ម ដល់របជាការពារឲ្យបានរគប់

ភូ មិទូទាំងឃុាំទឹកវ ិល ដដើមបីពរងឹ ងសមតថភាពដល់របជាការពារ កនុងការជួ យលុបបាំ បាត់ អ្ាំដពើដចរកមមរគប់
របដភទ។ សូមឲ្យបានដៅដដើ មខែមិ នា ឆ្នាំ២០១២ដនោះ ។

៤. ការស្តតរប្បឡាយទឹកៈ



ដសនើសុាំសាតររបឡាយចាំនួន២ខែស ខដលរបឡាយទឹកទី១ពី ខាងលិចចុងខរពកកនុងភូមិខរពកថមី ដៅទល់នឹង

របឡាយសាមគគី កនុងភូមិខរពកថមី មានរបខវងសរុបចាំនួន៥០០ខម៉ែ រត។ របឡាយទឹកទី២ ចប់ ពីរបឡាយ
សាមគគីកុងភូ
ន មិខរពកថមី ដៅទល់នឹងភូមិខរពកតាបុឹម មានរបខវងសរុបចាំ នួន១៥០០ខម៉ែ រត ដដើមបីយកទឹក
ដស្សាចស្សពស្សូវរបាាំង ។ សូមចប់ ដផតើមសាតរពី ខែដមសា ឆ្នាំ២០១២ និ ងឲ្យរួចរល់ដៅចុងខែមិថុនា ឆ្នាំ
២០១២ដនោះ។
៥. ការលុបបាំបាត់ការខម្រើម្ារ់ឧបក្រណ៍ខេស្អទេុរចាប់

ដៅទូ ទាំងឃុាំទឹកវ ិលឲ្យ

 ដសនើសុាំឲ្យលុបបាំបាត់រល់ការដរបើរបាស់កបករណ៍ដនសាទខដលចាប់មឃមតត់

បានជាោច់ ខាត ។ សូមចប់ ដផតើមអ្នុវតតន៍ចប់ពីចុងខែកុមភៈ ឆ្នាំ២០១២ដនោះររូតតដៅ។
មុ នដពលបពាាប់សិកាាសាលាមានកមមវ ិធីរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិ ភាពដល់អ្នកដឹ កនាាំ
គណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និ ងរកុមរបឹ កាឃុាំ។
ដលាកស្សី ជឺ ស្សី តាំណ្តងគណបកសរបជាជនកមពុជា ជារបធានរកុមរបឹកាឃុាំ បានមានរបសាសន៍ ថា «

ប្រសិនបរើ ការប

ោះបនោតបៅអាណតតិបប្កាយបនោះ

ខាងបយើងខ្ុំញអាចជារ់ជាប្រុមប្រឹរាឃុំញុំប នតបខោះ

ព្យាយាមជប្មុញឲ្យមានការដារ់ ចូលបៅរោញងផែនការររស់ការងារបយើងរផនែមប នត

ខ្ុំញនឹង
ប ើមបីអនញវតតន៍បៅអាណតតិ

បប្កាយៗប នត »។

ដលាក ឃី លាងម៉ែុង តាំណ្តងគណបកសសមរងសុី និ ងជាជាំ ទប់ទី២ របចាំឃុាំទឹកវ ិល បានមានរបសាសន៏

ថា «ែាាំុសូមដធវើការឯកភាព និ ងគាំរទចាំដពាោះចាំ ណុចទាំង៥ ខដលបងបាូនបានដលើកដ

ើង របសិនដបើដៅអាណតតិ

ដរកាយ ដទោះបី ជាជាប់ឬមិនជាប់ ដឆ្នតក៏ ដោយ ក៏ ខាងែាាំុនឹងជួ យពាយាមជរមុញឲ្យអ្នកខដលជាប់ដរកាយឲ្យដគ
អ្នុវតតន៍ការង្ករខដលទក់ទងនឹ ងតរមូវការរបស់បងបាូនខដលបានដលើកដ

ស្កា
ិ ខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាាស្់ដនោតដៅតុំបន់ោច់ប្ស្យាលទទួល ន៖
១. ការយល់ដឹងអ្ាំពីសិទិ ធតួនាទី

និ ងកាតពវកិចរា បស់មាាស់ដឆ្នតកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអ្ភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោាន។

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាាស់ដឆ្នតចូ លរួម
របស់ែួន។
ល

ើងដនោះខដរ»។

ជខជកពិ ភាកា

ដដើមបីកាំណត់តរមូវការអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់

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

សិកាាសាលាដនោះក៏ បានទទួលការកបតថមម
ភ ូលនិធិពីសរភាពអ្ឺរប
ុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA

និង Forum Syd
ស្ប្មាប់ព័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាក់ទុំនង៖

1

១-ដលាក រលង ខបឿត (ម្នតីខផនកបណ្ត
ត ញ និងដវទិ កា) ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦
២-កញ្ញា ខភាគ ម្រើខពម្ជ (ជាំ នួយការខផនកបណ្ត
ត ញ និ ងដវទិ កា) ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០៨៩ ៨១៨ ១៧៦

1
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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

ំប

ើ រការប ោះបនោតហ្វ លបប្កើននូវគ

យ ន្
ិ ការបធវបើ សចកដស
ើ ំបរចនានា ការតសូម្តិ/បញ្ុ ោះ

បនយយភាព (ការទទួលខុសរតូវ) របស់ម្្នដើជាប់បនោត រពម្

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ និ្នប់ររ័ ស ប ើម្បអា
ើ ចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្របកាន់បកស

ពួកបៅបលើការបំបពញកម្មវ ិធើនបយា

យ និ្ ំប

ើ រការអនុវតដន៍ការងាររបស់ម្្នដើជាប់បនោត។

