ថ្ថៃទី០៥ ខែមី 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
ុំ ូជ្ប្ៃ ប្ស្ុកដពប្ជាោ ដេតតម្ណឌលគរិ ី
ិ ខ សាលាស្ដម្េងមាាស្់ដនោតឃព

ដោយមានការគាំទ្ទពី គណៈកមាាធិ ការែុ មខ្រែល សរការជាមួ យនឹ ង សមាគមន៍អាដរុក បានដរៀប
ចាំសិកាាសាលាសដមេងមាាស់ដឆ្នតមួ យ សតីពី ការកាំណត់តទ្មូវការជាអាទិភាពកនងឃុ
ាំ សង្កាត់ោច់ស្សយាល
ុ
ខដលដធែើដ

ើងដៅឃុព
ាំ ូថ្ទ្ៃ ស្សុកដពទ្ជាោ ដែតតមណឌលគិរ ី កាលពី ថ្ថៃទី២១ ខែកុ មភៈ ឆ្នាំ២០១២។ មានអ្នក

មានសិទិ ធដបាោះដឆ្នតទ្បមាណ ៦០ នាក់ (មាន១៥%ជាស្រសតី ៥០%ជាៃនជាតិ ដដើមភាគតិ ចពនង ) ពីទ្គប់ភូមិកុង
ន

ឃុាំ ខដលរួមមាន តាំណាងសរគមន៍ តាំ ណាងគណបកសនដយាបាយទ្បចាំឃុាំ សមាៃិ កទ្កុមទ្បឹ កាឃុាំ អាជាា
ធរភូ មិ អ្ងគការមូ លោាន និងទ្បជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរួមពិ ភាកាដៅកនុងសិកាាសាលាដនោះ។

ទ្បជាពលរដាខដលចូ លរួមសិកាាសាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាោះដឆ្នតគាំទ្ទតទ្មូវការជាអាទិ ភាពទាំង៥

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យទ្កុមទ្បឹ កាឃុាំបចាុបបននយកចិតទ
ត ុ កោក់ ដោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួ លយកដដើ មបីោក់ បញ្ូា លដៅកនុង កមាវ ិធីនដយាបាយរបស់ែួនកន
េ ុងការដបាោះដឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ ខាងមុ ែ។
តម្រូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នង
ាំ ូជ្ម្ៃ ម្រុក្ពពម្ជាដា ពេតតរណ្ឌលគិរី
ុ ឃុព

១. ការសាងរង់ផវលាំ
សាាន ដាក្់ល ូ និងៃ ួរៃុលផលវ
ូល
ូ

 សុាំសាងសង់ផូវលាំ
េ ចាំនួន៤ខែសទ្កាលទ្គួសទ្ករមដោយ៖ ខែសទី១ពីភូមិចុងផាងចាំ ណុចបរគួង ដល់ផូវ៧៦
េ
ចាំ ណុចទ្តង់អ្ូរចុ ងរញូ ង មានទ្បខវង៤គីទបូខមទ្ត ទទឹ ង៧ខមទ្ត និ ងោក់ លូ៥កខនេង ដសាើនិង៣៥កង់ ខដល
លូនីមួយៗមានមុ ែកាត់០.៦០ខមទ្ត។
២០០ខមទ្ត ទទឹង៧ខមទ្ត។

ខែសទី២ពីចុងផាងទ្តង់អ្ង់ខតន០៩៧ ចូ លដៅភូ មិកុងមានទ្បខវង
ន

ខែសទី៣ពី្្ាាំទ្កាក់ដៅភូ មិពូតាង មានទ្បខវង២គី ទបូខមទ្ត ទទឹ ង៧ខមទ្ត

មានោក់ ល៤
ូ កខនេង ដសាើនិង២៨កង់ ខដលលូនីមួយៗមានមុ ែកាត់០.៦០ខមទ្ត។ ខែសទី៤ពីសាានអ្ូរទាប់

ដៅង្កេវរជាាំង មានទ្បខវង៥គីទបូខមទ្ត ទទឹង៧ខមទ្ត មានោក់ លូ៥កខនេង ដសាើនិង៣៥កង់ ខដលលូមាន
មុ ែកាត់ ០.៦០ខមទ្ត។ សូមចប់ ដផដើមសាងសង់ពីឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ាប់ ទ្តឹ មឆ្នាំ២០១៧

 សុាំៃួសៃុលផេូវ១ខែសពីភូមិពូថ្ទ្ៃចង ដៅទ្ពុាំទ្បទល់ឃុាំទ្កង់ដតោះ កនុងភូមិទ្កង់ដតោះ មានទ្បខវង៩គីទបូខមទ្ត

ទទឹង៧ខមទ្ត មានសាាន២កខនេង ដោយសាានទី១មានទ្បខវង៤០ខមទ្ត ទទឹង៧ខមទ្ត សាានទី ២ទ្បខវង៥០
ខមទ្ត ទទឹ ង៧ខមទ្ត ដធែើអ្ាំពីខដក និ ងមានោក់ ល៥
ូ ខនេង ដសាើនិង៣៥កង់ ខដលលូនីមួយៗមានមុ ែកាត់
១ខមទ្ត។សូមចប់ ដផដើមសាងសង់ពីឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ាប់ ទ្តឹមឆ្នាំ២០១៧។
ទីសានក់ការកណា
ត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផេូវ ១២២ សង្កាត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ ទួលដគក រៃធានីភាំដន ពញ ទ្ពោះរជាណាចទ្កកមាុជា
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២. ការៃីក្អណ្ូត ងទឹក្

 សុាំអ្ណូត ងទឹកសរុបចាំនួន២៥អ្ណូត ង សទ្មាប់ភូមិពូតាង៧អ្ណូដ ង ភូមិចុងផាង៥អ្ណូដ ង ភូមិពូថ្ទ្ៃចង
៣អ្ណូដ ង និ ងភូ មិដមថ្ប១០អ្ណូដ ង។ សូមចប់ ដផដើមដធែើពីឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ាប់ ទ្តឹមឆ្នាំ២០១៤។

៣. ការសាងរង់បងគនអ
់ នារ័យ

 សុាំបងគន់អ្នាម័យចាំនួនសរុបចាំនួន៤០០បងគន់ ដធែើអ្ាំពីថា ទ្បក់ស័ងាសី មានបណា
ដ យ២ខមទ្ត ទទឹង១.៥
ខមទ្ត សទ្មាប់ ភូមិពូតាង១៥០បងគន់ ភូមិដមថ្ប១០០បងគន់ ភូមិពូថ្ទ្ៃចង៥០បងគន់ និ ងភូមិពូចុងផាងចាំ នួន
១០០បងគន់។ សូមចប់ ដផដើមសាងសង់ពីឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ាប់ ទ្តឹ មឆ្នាំ២០១៥។

៤. ការសាងរង់ទន
ាំ ប់ទឹក្

 សុាំសាងសង់ទាំនប់ទឹកដៅភូមិចុងផាង មានបណា
ដ យ៥០០ខមទ្ត ទទឹង១០ខមទ្ត កមាស់២.៥ខមទ្ត និង
មានទែរសទ្មាប់ ដបើកទឹ ក១កខនេង ខដលមានទ្បខវង៤ខមទ្ត។ សូមចប់ ដផដើមសាងសង់ពីឆ្នាំ២០១២ និ ង
បញ្ាប់ ទ្តឹមឆ្នាំ២០១៧។

៥. ការៃីក្ម្រះទឹក្

 សុាំៃីកស្សោះទឹកចាំនួន៣ដៅភូមិចុងផាង ដោយស្សោះនី មួយៗមានបណា
ដ យ១០ខមទ្ត ទទឹ ង៥ខមទ្ត និ ង
ៃដទ្ៅ៣ខមទ្ត។ សូមចប់ ដផដើមអ្នុវតតន៍ពីឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ាប់ ទ្តឹ មឆ្នាំ២០១៧។

មុ នដពលបពា្ាប់សិកាាសាលាមានកមាវ ិធីទ្បគល់របាយការណ៍ពីតទ្មូវការជាអាទិ ភាពដល់អ្នកដឹ កនាាំគណ
បកសនដយាបាយទ្បចាំឃុាំ និ ងទ្កុមទ្បឹ កាឃុាំ។
ដលាក ដកើញ រោា តាំ ណាងគណបកសទ្បជាៃនកមាុជា និ ងជាទ្បធានទ្កុមទ្បឹកាឃុាំ មានទ្បសាសន៍ ថា «ែាាំុ

សូមអ្រគុ ណដល់អ្ងគការែុមខ្រែល និ ងអ្ងគការខដគូ រខដលបានដរៀបចាំ ដធែើសិកាាសាលាដនោះដទបើង ខដលអ្ងគសិកាា
សាលាថ្ថៃដនោះបានកាំណត់តទ្មូវការជាអាទិ ភាពទាំង៥ខដលទ្បជាពលរដាបានដសនើរសុាំ
ដនោះដយើងដពញចិតដនិងទទួលយក
ខដលអាចដធែើដៅបាន»។

តទ្មូវការអាទិ ភាពទាំង៥

ដរើយែាាំុនឹងយកដៅោក់ បញ្ូា លកនុងខផនការឃុាំរបស់ដយើងដៅតាមលទាភាព

ស្ិកាខសាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាាស្់ដនោតដៅតុំបន់ោច់ប្ស្យាលទទួល ន៖
១. ការយល់ដឹងអ្ាំពីសិទិ ធតួនាទី

និ ងកាតពែកិចរា បស់មាាស់ដឆ្នតកនុងការខសែងយល់ពីតទ្មូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអ្ភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោាន។

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាាស់ដឆ្នតចូ លរួម
របស់ែួន។
េ

ៃខៃកពិ ភាកា

ដដើមបីកាំណត់តទ្មូវការអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់

៣. តទ្មូវការជាអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់ ោច់ ស្សយាលនឹ ងទ្តូវបានចងទ្កងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាាកាមង្កយចងចាំដដើ មបីចូលរួមតាមោនៃទ្មុញការអ្នុវតតន៍របស់ទ្កុមទ្បឹ កាឃុាំ-សង្កាត់ និ ង
ការោក់បញ្ូា លតទ្មូវការកនុងកមាវ ិធីនដយាបាយរបស់គណបកសសទ្មាប់ការដបាោះដឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ឆ្នាំ
២០១២។

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

និង Forum Syd
ស្ប្មាប់ព័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាក់ទុំនង៖

1

១-ដលាក ប្លង ពបឿត (ម្នតីខផនកបណា
ត ញ និងដវទិ កា)
ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦
២-អ្នកស្សី ពេង រុគនាា (ៃាំ 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 ំ្នូវភាពម្ិនរបរកតើ រពម្ទំ្ផដលន
់ ូវរ យការ

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ ន្
ើ បអា
ិ នប់ររ័ស ប ម្
ើ ចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ

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

ៈកោុ្បាលបំ

្ជំរុញបលក
ឋ យចូលរួម្កោុ្កច
្ រនបយា យ
ើ ទក
ឹ ចត
ិ ដរបជាពលរ ឱ្
ិ កា

ើ នូវគ
ើ រការប ោះបនោតហ្វ លបប្កន

ន្
ើ បឱ្
ិ ការបធវបើ សចកដស
ើ ំបរចនានា ការតសូម្ត/ិ បញ្ុ ោះបញ្ូ លប ម្
ើ យមានការហ្វកទរម្្់

បនយយភាព (ការទទួលខុសរតូវ) របស់ម្្នដជា
់ ូវរ យការ
ើ ប់បនោត រពម្ទំ្ផដលន

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

1

ើ រការប ោះបនោតបោយបសរ ើ
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៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ ន្
ិ នប់ររ័ស

ើ រការអនុវតដន៍ការងាររបស់ម្្នដើជាប់បនោត។

