ថ្ថៃទី០៦ ខែមិ នា 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
ុំ លាស្់ ប្ស្ុកដមាងឬស្ស ី ដេតត ត់ែុំបង
ិ ខ សាលាស្ដម្េងមាាស្់ដនោតឃតា

ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាមធិ ការែុ មខ្រវល សរការជាមួ យនឹ ង សមាគមន៍ យុវជនខែមរ បានដរៀប
ចាំសិកាាសាលាសដមលងមាាស់ដឆ្នតមួ យ សតីពី ការកាំណត់តរមូវការជាអាទិភាពកនងឃុ
ាំ សង្កាត់ោច់ស្សយាល
ុ
ខែលដធវើដ

ើងដៅឃុតា
ាំ លាស់ ស្សុកដមាងឬសសី ដែតតបាត់ែាំបង កាលពីថ្ថៃទី២៣ កុ មភៈ ឆ្នាំ២០១២។ មានអ្នក

មានសិទិ ធដបាោះដឆ្នតរបមាណ ៥៣នាក់ (២២% ជាស្រសត)ី ពី រគប់ភូមិកុងឃុ
ន
ាំ ខែលរួមមាន តាំណាងសរគមន៍

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

របជាពលរែាខែលចូ លរួមសិកាាសាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាោះដឆ្នតគាំរទតរមូវការជាអាទិ ភាពទាំង៥

ដៅកនុងឃុាំ ខែលដសនើឱ្យរកុមរបឹ កាឃុាំបចាុបបននយកចិតទ
ត ុ កោក់ ដោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួ លយកដែើ មបីោក់ បញ្ូា លដៅកនុង កមមវ ិធីនដយាបាយរបស់ែួនកន
ល ុងការដបាោះដឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ ខាងមុ ែ។
តម្រូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នង
ាំ ង
ុ ឃុាំតាលាស់ ម្សុក្មោងឬសសី មេតតបាត់ដប

១. ការសាងសង់ផ្ូវលាំ
ល

 សុាំដធវើផូវលាំ
ល រកាលរគួសរករមចប់ពីភូមិសួសី ត ដៅែល់ភូមិមា៉ាដណាក ខែលមានរបខវង ៣៨០០ខម៉ា រត ទទឹង

៥ខម៉ា រត។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ចុងឆ្នាំ២០១២ដនោះ។

២. ការជីក្ម្រឡាយទឹក្

 សុាំជីករបឡាយទឹ កមានរបខវង២៤៥០ខម៉ា រត ខែលឆលងកាត់ ភូមិចាំនួន៤ គឺភូមិសឹង
ទ ថមី ភូ មិសីស
ត ឹង
ទ ភូ មិវតតចស់

និ ងភូ មិចុងរបឡាយ។ សូមចប់ ដផតើមពី ឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ចុងឆ្នាំ២០១២ដនោះ។

៣. ការបង្រ្កាបបទមលមីសមេសាទ

 ដសនើសុាំប្ង្កាបបទដលមើសដនសាទែូចជាការដរបើឧបករណ៍ឆក់ ថ្សបអ្ុ យ ណរ៉ា យ និ ងការដរបើ របាស់ឧបករណ៍

ដនសាទខែលចាប់ហាមឃាត់ នានាដទៀតខែលដធវើឲ្យវ ិនាសពូជរតី ដៅទូ ទាំងឃុាំតាលាស់ទាំងមូ ល។ សូម
ចប់ ដផតើមឲ្យបានពី ឆ្នាំ២០១២ដនោះតដៅ។

៤. ការផ្តលព
់ ូជម្សូវ េិងបមងាីេតម្រលម្សូវ

 សុាំផតល់ពូជស្សូវចាំ នួន១០០គី

ូរកាមកនុង១រគូសារៗ

សរមាប់ រគួសារខែលមានប័ ណណរកីរក១

និ ងប័ ណណរកី

ទីសានក់ការកណា
ត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កាត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ ទួលដគក រជធានីភាំដន ពញ រពោះរជាណាចរកកមពុជា
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រក២ ដរើយនិ ងបដងាើនតថ្មលស្សូវសរមាប់ពូជស្សូវលអ ដោយ១០០គី
ចប់ ដផតើម និ ងឲ្យបានដៅឆ្នាំ២០១២ដនោះតដៅ។

ូរកាមឲ្យបានតថ្មល១០មុឺនដរៀល។ សូម

៥. ការជ ួយផ្តលកា
់ រករដល់ម្រជាពលរដឋ

 សុាំជួយផតល់ការង្ករឲ្យរបជាពលរែាខែលរកី រកខាលាំងែូ ចជា ការដធវើចាំការ កាត់ ដែរ សាំណង់ និងការង្ករស្សប

ចាប់ ណាខែលអាចរកចាំណូលផគត់ផង
គ ់ រគួសារបាន ដៅឃុាំតាលាស់ទាំងមូ ល ដររោះដែើមបីដជៀសវាងការដធវើ
ចាំ ណាកស្សុក។ សូមឲ្យបានពី ឆ្នាំ២០១២ដនោះតដៅ។

មុ នដពលបរាប់សិកាាសាលាមានកមមវ ិធីរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិ ភាពែល់អ្នកែឹ កនាាំគណ
បកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និ ងរកុមរបឹ កាឃុាំ។
ដលាក សុន សយ
ុ
ជាជាំ ទប់ ទី១ មកពីគណបកសរបជាជនកមពុជា បានមានរបសាសន៍ថា «ដលាកសូម

សរដសើរែល់របជាពលរែាខែលមានភាពកាលហាន

និងដចោះដធវើការពិ ភាការកបហាត
ម តរមូវការដៅកនុងសរគមន៍ ។

មិ នរតឹមខតប៉ាុដណាណោះដលាករបធានរកុមរបឹ កាគត់ក៏បានចាំណាយដពលមកចូ លរួម រកែាំ ដណាោះស្សាយបហាត
ម កនុង
ឃុាំ

រពមទាំងបង្កមញពីឆនទៈកនុងការសនាជូ នែល់របជាពលរែាកុងនាមគត់
ន
ជាថានក់ ែឹកនាាំមានក់

ខសវងរកនូវែាំដណាោះស្សាយ និ ងវ ិធីសាស្រសតនានាដែើ មបីដោោះស្សាយបហាត
ម ជូ នរបជាពលរែា»។

គត់នឹងែិ តែាំ

ដលាក ែួង ដរពក ជាជាំ ទប់ទី២ មកពីគណបកសសមរងសុី បានមានរបសាសន៍ថា «ដលាកសូមខថលងអ្ាំ ណរ

គុ ណែល់របជាពលរែាទាំងអ្ស់ខែលបានដលើកបហាត
ម ទាំងដនោះដ

ើង ដរើយគត់ នឹងពាយាមរកែាំដណាោះស្សាយ

ខែលដកើ តមានដៅកនុងសរគមន៍»។

ស្ិកាខសាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាាស្់ដនោតដៅតុំបន់ោច់ប្ស្យាលទទួល ន៖
១. ការយល់ែឹងអ្ាំពីសិទិ ធតួនាទី

និ ងកាតពវកិចរា បស់មាាស់ដឆ្នតកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអ្ភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោាន។

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាាស់ដឆ្នតចូ លរួម
របស់ែួន។
ល

ជខជកពិ ភាកា

ដែើមបីកាំណត់តរមូវការអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់

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

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

និង Forum Syd

ស្ប្មាប់ព័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាក់ទុំនង៖

1

១-ដលាក រលង មបឿត (ម្នតីខផនកបណា
ត ញ និងដវទិ កា)
ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦
២-អ្នកស្សី មេង សុគន្ឋឋ (ជាំ នួយការខផនកបណា
ត ញ និ ងដវទិ កា)
ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩
បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបស់ខុម្ហ្វ្រវល គឺជួយបប្កើតបរយាកាសគួ
រជាទើបពញចិតដ និ្មានពត៌មានរគប់រាន់ ទ១
ើ បឱ្
ិ
ើ /ប ម្
ើ យមាន បំ

ន្
តិ ម្៌តាម្រយៈការបញ្ុ ោះបញ្ូ ល តសូម្តិ ប ើម្បទ
ិ យុតធ
ើ ទួល ននូវរកបខ័
សប្កតការ
ំប
ំប

ចាប់សម្រម្យ, ការអប់រ ំប ើម្បផ
់ ត៌មាន ល់អោកប ោះបនោត អំពើសិទធិ ន្
ើ ដលព
ិ សកម្មភាពចូលរួម្

៍ របស់ពួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្នូវភាពម្ន
់ ូវរ យការ
ិ របរកតើ រពម្ទំ្ផដលន

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ ន្
ើ បអា
ិ នប់ររ័ស ប ម្
ើ ចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ

ំ
័ ម្ន ណា
ក់កាលបរកាយបពលប ោះបនោត តាម្រយៈការអប់រ ំ និ្បវទិកាសាធារ
ើ បឱ្
ើ រការ ប ោះបនោតម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្ម្ិនរបកាន់បកសពួក ទើ២/ ប ម្
ើ យមានអតថនយ

ៈកោុ្បាលបំ

្ជំរុញបលើកទឹកចិតដរបជាពលរ ឱ្
ឋ យចូលរួម្កោុ្កិចកា
្ រនបយា យ

ើ នូវគ
ើ រការប ោះបនោតហ្វ លបប្កន

ន្
ិ ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតសូម្ត/ិ បញ្ុ ោះបញ្ូ លប ើម្បឱ្
ើ យមានការហ្វកទរម្្់

បនយយភាព (ការទទួលខុសរតូវ) របស់ម្្នដជា
់ ូវរ យការ
ើ ប់បនោត រពម្ទំ្ផដលន

ប ើម្បអា
ួ ហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ ន្
ើ ចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្យ
ិ របកាន់បកសពួកបៅបលើការបំបពញកម្មវ ិធន
ើ បយា យ និ្ ំប

1

ើ រការប ោះបនោតបោយបសរ ើ

No 088

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ ន្
ិ នប់ររ័ស

ើ រការអនុវតដន៍ការងាររបស់ម្្នដើជាប់បនោត។

