ថ្ថៃទី០៩ 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
ុំ ដស្ៀម្ ប្ស្ុកសាាយដលើ ដេតតដស្ៀម្រាប
ិ ខ សាលាស្ដម្េងមាាស្់ដនោតឃតា

ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាមធិ ការែុ មខ្រវល សរការជាមួ យនឹ ង សមាគមន៍អាដរុក អងគការលី
កាដូ

និងសរគមន៍សនសាំ បានដរៀបចាំសិកាាសាលាសដមលងមាាស់ដឆ្នតមួ យ សតីពីការកាំណត់តរមូវការជាអាទិ

ភាពកនងឃុ
-ាំ សង្កាត់ោច់ស្សយាល ខដលដធវើដ
ុ

ើងដៅឃុតា
ាំ ដសៀម ស្សុកសាវយដលើ ដែតតដសៀមរាប កាលពីថ្ថៃ

ទី២៧ ខែកុ មភៈ ឆ្នាំ២០១២។ មានអនកមានសិទិដធ បាោះដឆ្នតរបមាណ ៥៥នាក់ (២៩% ជាស្រសតី) ពី រគប់ភូមិកុងឃុ
ន
ាំ

ខដលរួមមាន តាំណាងសរគមន៍ តាំ ណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិ ករកុមរបឹ កាឃុាំ អាជាាធរ
ភូ មិ អងគការមូ 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
ុ ឃុាំតាស

១. ការស្វង

ង់ផវ
ូល

២. ការស្វង

ង់រណ្ឌល

ៀរ ម្

ក្
ុ ស្វាយសលើ សេតតស

ៀររាប

 សុាំជួយសាងសង់ ផូវលាំ
ល
១ខែសរកាលរគួសរករម មានរបខវង១៧គី

ូខម៉ែ រត ទទឹង៨ខម៉ែ រត កមពស់១,៥ខម៉ែ រត
ពី ភូមិតាដសៀម ដៅភូមិរតពាំងពដពល។ សូមចប់ ដផតើមពី ឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ឆ្នាំ២០១៣។
េ
ុ ភាព ថ្នាំសពទយ បុគ្ល
គ ក្
ិ បងគន់ និងឡាន

សរ្គោះ

 ស្នើ្ុាំសាង្ង់ មណ្ឌល្ុខភាព១ខនង ស្វើអាំពីថ្មតាម្តង់ដា រួមទាំងបុ គគលិកស្្ី៣នាក់ របុ្២នាក់ ថ្នាំ
សពទ្យរគប់មុខ

បងគន់ចាំនួន២ស្វើអាំពីថ្ម និងឡាន្សគ្គោះដឹ កអនកជមងឺម៉ាកសាាំយ៉ាុង១សរគឿង។ ្ូមចាប់សផដើម

ពី ឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ចប់ ឆ្នាំ២០១៣។
៣. ការស្វង

ង់ស្វលាអនុវិទាល័យ បងគនអ
់ នារ័យ និងម្គ្ូបសម្ងៀន

 ្ុាំសាង្ង់សាលាអនុវ ិទ្ាល័យ១ខនង ស្វើអាំពីថ្មមន៥បនទប់ បងគន់ចាំនួន៥ស្វើអាំពីថ្ម មនបសដ
ដ យ៤,៥០

មម៉ា ររ ទ្ទ្ឹ ង២មម៉ាររ រគួបសរងៀនរបុ្២នាក់ ស្្ី៣នាក់ សៅ សៅកនុងឃុាំតាស្ៀម។ ្ូមចាប់ សផដើមឆ្នាំ២០១២
និ ងបញ្ចប់ ឆ្នាំ២០១៣។

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

Central Office : #138, Street. 122, TeukLaak I, TuolKork, Phnom Penh, CAMBODIA.

P.O. Box1145, Phone : (855) 23 884 150 Fax: (855) 23 885 745 E-mail : comfrel@online.com.kh Website: www.comfrel.org

៤. ការជីក្ម្

ោះទឹក្

 ្ុាំជីកស្្ោះទ្ឹកចាំនួន៦កមនលង កនុងឃុាំតាស្ៀម មដលស្្ោះនី មួយៗមនបសដ
ត យ៤០មម៉ា ររ ទ្ទ្ឹង៣០មម៉ា ររ
ជសរៅ៣មម៉ា ររ ្រមប់ ភូមិទាំង៦ គឺភូមិររពាំងសពល ភូ មិររពាំងថ្ម ភូ មិរកញ៉ាូង ភូមិដាំបូកខព្់ ភូមិតា
ស្ៀម និងភូមិរហាល។ ្ូមចាប់ សផតើមពី ឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ចប់ ឆ្នាំ២០១៣។

៥. ការជ ួ

ជុលទាំនប់ទក្
ឹ

 ្ុាំជួ្ជុ លទ្ាំ នប់ ទ្ឹក មនរបមវង្រុប២០០មម៉ា ររ បារសរោម១២មម៉ាររ កមព្់៣មម៉ា ររ សៅភូមិទាំង៦គឺ

ភូ មិររញាំងទ្ឹម ភូ មិររញាំងថ្ម ភូមិរកញ៉ាូង ភូ មិដាំបូកខព្់ ភូ មិតាស្ៀម និ ងភូមិរហាល។ ្ូមចាប់ សផតើមពីឆ្នាំ
២០១២ និងបញ្ចប់ ឆ្នាំ២០១៣។

មុ នដពលបពា្ាប់សិកាាសាលាមានកមមវ ិធីរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិ ភាពដល់អនកដឹ កនាាំគណ
បកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និ ងរកុមរបឹ កាឃុាំ។
ដលាក ទុាំ រ ិន តាំ ណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា និងជារបធានរកុមរបឹកាឃុាំ បានដលើកដ

ើងថា «ដលាក

សាវគមន៍តរមូវការអាទិ ភាពខដលបងបអូនបានដលើក ដរើយនឹ ងោក់បញ្ូា លកនុងខផនការឃុាំ។ ដរើយដលាកនឹ ងដធវើ
របាយការណ៍តរមូវការនីមួយៗ ខដលអងគសិកាាសាលារកដឃើញោក់ ជូនដល់ថានក់ ស្សុក។ ដលាកក៏ បានសាំខដង
ការអរគុ ណដល់អងគការែុមខ្រវល សមាគមអាដរុក និ ងអងគការ សមាគមន៏ថ្ដគូ រខដលបានគាំរទការដរៀបចាំ
សិកាាសាលាដនោះ
អនុវតដបនដ»។

ីង ដដើមបីឲ្យរបជាពលរដាបានយល់ពីតួនាទី ជាមាាស់ដឆ្នត និ ងជាទុ នមួ យសរមាប់ ឲ្យដយើងែាាំុ

ដលាក ញុក
ិ ខរ ៉ែម តាំ ណាងគណបកសសមរងសុី និ ងជាជាំ ទប់ ទី១ បានមានរបសាសន៍ ថា « ែាាំុសូមអរគុណ

ដល់អងគការែុ មខ្រវល អងគការថ្ដគូរ និ ងសរគមន៍ ខដលបានផដល់ឱ្កាសដអាយគណបកសនដយាបាយសាំខដង
មតិឲ្យរបជាពលរដាបានយល់រជាបពីកិចាការការង្កររបស់គណបកសនដយាបាយនី មួយៗ និងការង្កររកុមរបឹ កា
ឃុាំ»។

ស្ិកាខសាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាាស្់ដនោតដៅតុំបន់ោច់ប្ស្យាលទទួល ន៖
១. ការយល់ដឹងអាំពីសិទិ ធតួនាទី

និ ងកាតពវកិចរា បស់មាាស់ដឆ្នតកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោាន។

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាាស់ដឆ្នតចូ លរួម
របស់ែួន។
ល

ជខជកពិ ភាកា

ដដើមបីកាំណត់តរមូវការអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់

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

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

និង Forum Syd
ស្ប្មាប់ព័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាក់ទុំនង៖

1

១-ដលាក ប្លង សបឿត (ម្នតីខផនកបណា
ត ញ និងដវទិ កា)
ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦
២-អនកស្សី សេង

គ្
ុ នាា (ជាំ នួយការខផនកបណា
ត ញ និ ងដវទិ កា)

ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩

បំ

បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបស់ខុម្ហ្វ្រវល គជ
រជាទបើ ពញចត
ើ បឱ្
ឺ ួយបប្កើតបរយាកាសគួ
ិ
ិ ដ ន្
ិ មានពត៌មានរគប់រាន់ ទ១
ើ /ប ម្
ើ យមាន

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

ប ម្
ើ បផ
ើ ដល់ពត៌មាន ល់អោកប ោះបនោត អំពស
ើ ទ
ិ ធិ ន្
ិ សកម្មភាពចូ លរួម្សប្កតការ
ទំ្ផដល់នូវរ យការ

ននូវរកបខ័

ចាប់សម្រម្យ, ការអប់រ ំ

៍ របស់ពួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្នូវភាពម្ន
ិ របរកតើ រពម្

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលទ
ំ ូ លាយ និ្នប់ររ័ ស ប ើម្បអា
ើ ចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ ំប

ើ រការ ប ោះបនោតម្ួយហ្វ លម្ិន

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

្ជំរុញបលើកទឹកចិតដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរួម្កោុ្កិច្ការនបយា

បញ្ូ លប ើម្បឱ្
ើ យមានការហ្វកទរម្្់
ទំ្ផដល់នូវរ យការ
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ើ រការប ោះបនោតហ្វ លបប្កើននូវគ

បនយយភាព (ការទទួលខុសរតូវ) របស់ម្្នដើជាប់បនោត រពម្

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ ន្
ិ នប់ររ័ ស ប ើម្បអា
ើ ចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្ួយហ្វ លម្ន
ិ លំបអៀ្ ន្
ិ របកាន់បកស

ពួកបៅបលើការបំបពញកម្មវ ិធើនបយា

1

ំប

យ និ្ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតសូម្តិ/បញ្ុ ោះ

យ និ្ ំប

ើ រការអនុវតដន៍ការងាររបស់ម្្នដើជាប់បនោត។

