ថ្ថៃទី ០១ 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
ុំ ន់ដ ឿម្ ប្ស្ុកប្ាសាទបលេង
័ ក ដេតតកព
ុំ ង់ធុំ
ិ ខ សាលាស្ដម្េងមាាស្់ដនោតឃផា

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

ើងដៅឃុផា
ាំ ន់ដ

ឿម ស្សុករបាសាទបលលង
័ ា ដែតតកាំពង់ធាំ កាលពីថ្ថៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២។

មានអ្នកមានសិទិដធ បាោះដឆ្នតរបមាណ ៥៧ នាក់ (២៩% ជាស្រសតី) ពី រគប់ភូមិកុងឃុ
ន
ាំ ខដលរួមមាន តាំណាង
សរគមន៍ តាំ ណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិ ករកុមរបឹ កាឃុាំ អាជាាធរភូ មិ អ្ងគការមូ លោាន
និ ងរបជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរួមពិ ភាកាដៅកនុងសិកាាសាលាដនោះ។

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
ុ ឃុាំផាន់ញ

ឿរ ម្រុក្ម្ាសាទបលលង
័ ក ញេតតក្ាំពង់ធាំ

១. ការសាងរង់ផវលាំ
ូល

 សុាំផូវលាំ
ល ថី មរកាលរគួសរករមចាំ នួន ៧ខែស សរមាប់ កុងភូ
ន
មិទាំង៧គឺ ៖

-ខែសទី១ របខវង ៥៧៧ខម៉ែ រត កមពស់ ០,៨ខម៉ែ រត បាតដរកាម ៦ខម៉ែរត ែនងដលើ ៤ខម៉ែ រត ចប់ ពីភូមិសុជុលដល់

វតតសុជុល ខែសទី២ របខវង៣៥០០ខម៉ែរត កមពស់ ០,៨ខម៉ែ រត បាតដរកាម ៨ខម៉ែ រត ែនងដលើ ៤ខម៉ែ រត ដៅភូ មិដសាម
និ ងខែសទី៣ របខវង ២០០០ខម៉ែ រត កមពស់ ០,៨ខម៉ែរត បាតដរកាម ៧ខម៉ែ រត ែនងដលើ ៥ខម៉ែ រត ដៅភូមិរពរូត។ ផលូវ
ទាំង៣ខែសដនោះ សូមចប់ ដផតើមសាងសង់ ឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៣។

-ខែសទី៤ របខវង២៥៥៤ខម៉ែ រត កមពស់០,៨ខម៉ែ រត បាតដរកាម៧ខម៉ែ រត ែនងដលើ៥ខម៉ែ រត ដៅភូមិថ្រពដាំ រ ី ខែសទី៥
របខវង១៥០០ខម៉ែ រត កមពស់០,៨ខម៉ែ រត បាតដរកាម៧ខម៉ែរត ែនងដលើ៥ខម៉ែរត ដៅភូ មិដផតៀក ខែសទី៦ របខវង២០០០
ខម៉ែ រត កមពស់០,៨ខម៉ែ រត បាតដរកាម៧ខម៉ែ រត ែនងដលើ៥ខម៉ែ រត ដៅភូមិរតពាំងផលុង និងខែសទី៧ របខវង២០០០ខម៉ែរត

កមពស់០,៨ខម៉ែ រត បាតដរកាម៨ខម៉ែ រត ែនងដលើ៤ខម៉ែរត ដៅភូ មិរក ូ ង។ សូមចប់ ដផតើមសាងសង់ ដៅឆ្នាំ២០១៣
និ ងបញ្ាប់ដៅឆ្នាំ២០១៤។

ទីសានក់ការកណា
ត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កាត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ ទួលដគក រាជធានីភាំដន ព

រពោះរាជាណាចរកកមពុជា
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២. ការជីក្ម្រឡាយទឹក្ និងដាក្់ល ូ
 សុាំរបឡាយទឹ កថមីចាំនួន០៦កខនលងគឺ៖ របឡាយទឹកទី១ មានរបខវង២០០០ខម៉ែរត ជដរៅ០,៥ខម៉ែរត បាត០,៥
ខម៉ែ រត មាត់ ដលើ០,៥ខម៉ែ រត ចប់ ពីបឹងរលាំដល់ចាំនុចខាងលិចបឹ ងភូមិដផតៀក របឡាយទឹកទី២ របខវង២០០០
ខម៉ែ រត ជដរៅ០,៥ខម៉ែរត បាត០,៥ខម៉ែ រត មាត់ ដលើ០,៥ខម៉ែ រត ដៅភូ មិថ្រពដាំ រ ី របឡាយទឹកទី៣ របខវង២០០០
ខម៉ែ រត ជដរៅ០,៥ខម៉ែរត បាត០,៥ខម៉ែ រត មាត់ ដលើ០,៥ខម៉ែ រត មានទវបិ ទដបើក៣ខម៉ែរត មានលូបងហូរទឹ កចាំនួន៥
កង់

និ ងមានអាងសតកទឹ
កចាំនួន២កខនលង
ុ

ដៅភូ មិរតពាំងផលុង

រតង់ចាំនុចរតពាំងរមាស

និងរតពាំងធាំ

របឡាយទឹកទី៤ របខវង២០០០ខម៉ែ រត ជដរៅ៤ខម៉ែ រត បាត៤ខម៉ែ រត មាត់ដលើ៨ខម៉ែរត ចប់ ពីសឹង
ទ មកដល់ភូមិ
រក ូ ង របឡាយទឹកទី៥

មានរបខវង៣៥០០ខម៉ែ រត ជដរៅ០,៥ខម៉ែ រត បាត០,៥ខម៉ែ រត មាត់ ដលើ០,៥ខម៉ែរត

ចប់ ពីអ្ាំពកតូ ចដល់ខកងសាំណង់ ទី៣ ភូមិដសាម

របឡាយទឹកទី៦ របខវង២០០០ខម៉ែ រត ជដរៅ០,៥ខម៉ែរត

បាត០,៥ខម៉ែ រត មាត់ ដលើ០,៥ខម៉ែ រត ចប់ពីភូមិមានងដល់អ្ាំពកតូច ដោយដធវើតាមសតង់ោរបឡាយចស់។
សូមចប់ ដផតើមដៅឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៣។
៣. ការញធវអ
ើ ណ្ូត ងទឹក្

 សុាំអ្ណូត ងទឹកសរុបចាំនួន៣៧៨អ្ណូត ង ដោយោក់លូជដរៅ៧ខម៉ែ រត សរមាប់របជាពលរដា៨ភូ មិ ខដលកនុង
ដនាោះមានភូមិដផតៀកចាំនួន១០អ្ណូត ង
ដសាម

ភូមិរតពាំងផលុងចាំនួន១០អ្ណូត ង

ភូមិថ្រពដាំ រ ីចាំនួន៦អ្ណូត ង

ភូមិ

ចាំនួន៩៥អ្ណូត ង ភូ មិរពរូតចាំនួន១៥០អ្ណូត ង ភូមិរក ូ ងចាំ នួន៥០អ្ណូត ង ភូ មិសុជុលនិ ងភូ មិ

ស្សមរចាំ នួន៥៧អ្ណូត ង។ សូមចប់ ដផតើមដធវើដៅឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៣។

៤. ការញធវប
ើ ងគនអ
់ នារ័យ

 សុាំបងគន់អ្នាម័ យសរុបចាំនួន

៦៩៣បងគន់

ដោយសាងសង់ តាមសតង់ោបងគន់ដៅសាលាឃុាំផាន់ ដ

សរមាប់ ភូមិ៧ ខដលកនុងដនាោះរួមមានភូមិដសាម
ចាំ នួន៤០បងគន់

ភូមិដផតៀកចាំ នួន៣០បងគន់

ើម

ចាំនួន១២០បងគន់ ភូមិរពរូតចាំ នួន២០០បងគន់ ភូមិរក ូ ង

ភូមិរតពាំងផលងចាំ
នួន២៥បងគន់
ុ

ភូមិសជ
ុ ុលនិងភូមិស្សមរចាំនួន

២៧០បងគន់។ សូមចប់ដផតើមដធវើដៅឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៣។
៥. ការសាងរង់រណ្ឌលរុេភាព

 សុាំសាងសង់មណឌលសុែភាព១ែនង តាមសតង់ោរបស់មណឌលសុែភាពឃុាំដូង ខដលមាន៤បនទប់ មានរគូ
ដពទយ៥នាក់

មាននារ ី៣នាក់

និ ងរបុស២នាក់ ។

សូមចប់ដផតើមសាងសង់ដៅឆ្នាំ២០១២

និ ងបញ្ាប់ឆ្នាំ

២០១៣។
មុ នដពលបពាប់សិកាាសាលាមានកមមវ ិធីរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិ ភាពដល់អ្នកដឹ កនាាំគណ
បកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និ ងរកុមរបឹ កាឃុាំ។

ដលាក យឹង តឹប

តាំ ណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា ជារបធានរកុមរបឹ កាឃុាំ បានមានរបសាសន៍ថា

«ឃុាំបានោក់ចូលកនុងកមមវ ិធី វ ិនិ ដយាគរបស់ឃុាំរច
ួ ដរើយ។ ដលាកបានបនតថាដលាកបានដបតជាាចិ តត និងសនាថាដបើ
គណបកសដលាកជាប់ ដឆ្នតដៅអាណតតិដរកាយ

ដលាកនឹងែិតែាំ ខសវងរកសាាប័ននានាមកអ្ភិវឌ្ឍន៍ ឃុាំឲ្យបានរ ីក

ចាំ ដរ ើនតដៅមុែដទៀត»។
ដឆ្នត

ដលាក មាស ដៅ ជាជាំទប់ ទី១ តាំណាងគណបកសរ្នសុ
ិនបុិ ច បានមានរបសាសន៍ ថា «ដបើ ដលាកជាប់
ុវ
ដលាកនឹងែិ តែាំ សរការជាមួ យរកុមរបឹកាឃុាំ

ដរើយនិ ងខសវងរកជាំនួយពីអ្ងគការនានាដដើមបីជួយដោោះ

ស្សាយបញ្ហ
ហ ជូនបងបអូនរបជាពលរដា»។
ស្ិកាខសាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាាស្់ដនោតដៅតុំបន់ោច់ប្ស្យាលទទួល ន៖
១. ការយល់ដឹងអ្ាំពីសិទិ ធតួនាទី

និ ងកាតពវកិចរា បស់មាាស់ដឆ្នតកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអ្ភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោាន។

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាាស់ដឆ្នតចូ លរួម

ជខជកពិ ភាកា

ដដើមបីកាំណត់តរមូវការអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់

របស់ែួន។
ល

៣. តរមូវការជាអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់ ោច់ ស្សយាលនឹ ងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាាកាមង្កយចងចាំដដើ មបីចូលរួមតាមោនជរមុ

ការអ្នុវតតន៍របស់រកុមរបឹ កាឃុាំ-សង្កាត់ និ ង

ការោក់បញ្ូា លតរមូវការកនុងកមមវ ិធីនដយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ការដបាោះដឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ឆ្នាំ
២០១២។

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