ថ្ថៃទី១៩ ខែមមសា 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
ុំ ី ខដប្កាម្ ប្ស្ុកដប្ស្អុំបល
ិ ខ សាលាស្ដម្េងមាាស្់ដនោតដៅឃជ
ិ ដខតតដកាោះកង

មោយមានការគាំទ្ទពី គណៈកមាាធិ ការែុ មខ្រែល សរការជាមួ យនឹ ង សមាគមអាដរុក បានមរៀបចាំ
សិកាាសាលាសមមេងមាាស់មឆ្នតមួ យសតីពីការកាំណត់តទ្មូវការជាអាទិភាពកនងឃុ
-ាំ សង្កាត់ោច់ស្សយាល ខដល
ុ
មធែើម

ើងមៅឃុជ
ាំ ីែមទ្កាម ស្សុកខស្សអាំបិល មែតតមកាោះកុង

កាលពីថ្ថៃទី២៣ ខែមិ នា ឆ្នាំ២០១២។ មានអនក

មានសិទិ ធមបាោះមឆ្នតទ្បមាណ ៦៣នាក់ (៤១%ជាស្រសតី) ពីទ្គប់ភូមិកុងឃុ
ន
ាំ ខដលរួមមាន តាំ ណាងសរគមន៍

តាំ ណាងគណបកសនមយាបាយទ្បចាំឃុាំ សមាជិ កទ្កុមទ្បឹ កាឃុាំ អាជាាធរភូ មិ អងគការមូ លោាន និងទ្បជាពល
រដាមៅកនុងឃុាំបានចូលរួមពិភាកាមៅកនុងសិកាាសាលាមនោះ។

ទ្បជាពលរដាខដលចូ លរួមសិកាាសាលាមសទើរខត ១០០% បានមបាោះមឆ្នតគាំទ្ទតទ្មូវការជាអាទិ ភាពទាំង៥

មៅកនុងឃុាំ ខដលមសនើឱ្យទ្កុមទ្បឹ កាឃុាំបចាុបបននយកចិតទ
ត ុ កោក់ មោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនមយាបាយ
ទទួ លយកមដើ មបីោក់ បញ្ូា លមៅកនុង កមាវ ិធីនមយាបាយរបស់ែួនកន
េ ុងការមបាោះមឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ ខាងមុ ែ។
តម្រូវការជាអាទិភាពទាំង៥ ក្នងឃុ
ាំជខ
ី ក្ម្ការ ម្រុក្ស្ម្រអាំបល
ិ
ក្ខតតក្កាោះក្ុង
ុ

១. ការសាងរង់បរ
ុ រ
ិិ័ត ខ
ុ ភាព បងគនអ
់ នារិ័យ និងធុងចក្ម្រោះទឹក្

 សុាំបុ សិ៍ស
ដ ុែភាព១ែនង មានបមណា
ដ យ៨ខមទ្ត និងទទឹ ង៦ខមទ្ត មធែើពីសុីមង់ត៍ ទ្បក់ សុីទ្បូ មោយសាងសង់
មៅខកបសាានខទ្ពកមយាង សថិតមៅកនុងភូ មិអន់មឆអើត។ សូមចប់ មផដើមមធែើពីឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៣។

 មសនើសុាំសាំភារៈសទ្មាប់ សាងសង់បងគន់អនាម័ យដូ ចជា៖ លូ៥កង់ ចនបងគន់១ សុីមង់ត៍៥បាវ និ ងស័ងស
ា ី
១៥សនេឹក

មោយបងគន់នីមួយៗមានបមណា
ដ យ២ខមទ្ត

និងទទឹង១.៥០ខមទ្ត

ឲ្យបានទ្គប់ទ្គួសារទាំង

៦២៧កនុងឃុាំជីែមទ្កាម។ សូមចប់ មផដើមពី ឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៣។

 សុាំធុងចាំ ម ោះទឹកសាអត ចាំណុោះ១០លីទ្តរូបទនាយ ឲ្យបានទ្គប់ទ្គួសារទាំង៦២៧កនុងឃុាំជីែមទ្កាម។ សូម
ចប់ មផដើមពី ឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៣។

២. ការក្រនើរប
ាំុ ញ្ុ ោះតម្រៃក្រវាក្រមសាធារណៈ

 មសនើសុាំឲ្យមានការទ្បកាសបញ្ុា ោះតថ្មេមសវារដាបាលសាធារណៈមៅកនុងឃុជ
ាំ ី ែមទ្កាម។ សូមចប់ មផដើម និង
ឲ្យបានពី ឆ្នាំ២០១២តមៅ។

ទីសានក់ការកណា
ត ល ៖ ផទោះមលែ ១៣៨ ផេូវ ១២២ សង្កាត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ ទួលមគក

ជធានីភាំមន ពញ ទ្ពោះ ជាណាចទ្កកមាុជា

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

ោះម្សាយបញ្ហ
ា ដីធើៃ

 មសនើសុាំកាត់ ដីឃុាំជីែមទ្កាម ខដលមានទាំ រាំ៦២៣០រិចតា មចញពីតាំបន់ ការពារមទ្ចើនយាងដងខពង ឬកាត់

មចញពីទ្ពោះ ជទ្កឹ តយ ទ្ពោះមដើ មបីអាចឲ្យទ្បជាពលរដាមៅកនុងឃុាំមនាោះអាចបមងាើនមុែទ្បកបរបរចិ ញ្ាឹមជី វ ិតឲ្យ
បានទូ លាំទូលាយជាងមុន។ សូមចប់ មផដើមពី ឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៣។

៤. ក្រនរ
ើ ាំវ
ុ គ្គបណុត ោះបណ្ត
ត ល

 សុាំឲ្យមានវគគបណុដ ោះបណា
ដ លសដីពីការចិ ញ្ាឹមទ្តីឲ្យបានកនុង១ខែមដង

និ ងសុាំពូជទ្តីអខណដងសុទច
ា ាំ នួន៥០០

កាលសទ្មាប់៥ភូមិ ខដលកនុង១ភូមិចាំនួន១០០កាលកនុងរួមមានភូមិអន់ មឆអើត ភូមិនាពិ សី ភូមិខទ្ពកជីក
ភូ មិចាំបក់ និ ងភូមិតាខបន។ សូមចប់មផដើមពី ឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៣។

 សុាំឲ្យមានវគគបណុដ ោះបណា
ដ លមូ លោានសដីអាំពីសិទិ ម
ធ នុសស សិទិ ស្រធ សតី សិទិ ធកុមារ និ ងអាំ មពើ រិងាកនុងទ្គួសារ
ឲ្យបានទូ ទាំងឃុាំជីែមទ្កាម។ សូមចប់ មផដើមពី ឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៣។

៥. ការក្រនរ
ើ ាំម្ុ គ្ូបក្ម្ងៀនអក្ខរក្រម

 មសនើសុាំទ្គូអការកមាសទ្មាប់ភូមិទាំង៦កនុងឃុាំជីែមទ្កាម
និ ងឲ្យបានឆ្នាំ២០១៣។

ចាំ នួនមានក់ កុង១ភូ
ន
មិ។

សូមចប់ មផដើមពី ឆ្នាំ២០១២

មុ នមពលបពាាប់សិកាាសាលាមានកមាវ ិធីទ្បគល់របាយការណ៍ពីតទ្មូវការជាអាទិ ភាពដល់អនកដឹ កនាាំ
គណបកសនមយាបាយទ្បចាំឃុាំ និ ងទ្កុមទ្បឹ កាឃុាំ។
មលាក មៅ វាន់ តាំ ណាងគណបកសទ្បជាជនកមាុជា និ ងជាមមឃុាំជីែមទ្កាម បានមានទ្បសាសន៍ ថា

«តទ្មូវការអាទិ ភាពទាំង៥

ឃុាំកាំពុងខតមានគមទ្មាង និ ងមទ្តៀមមរៀបចាំគមទ្មាងមនោះឲ្យមលចមចញជាលទធផល។

ចាំ ខណកការទក់ ទង និងការមសនើសុាំឲ្យមានការបញ្ុ ា ោះតថ្មេរដាបាលសាធារណៈ ែាុាំនឹងែិតែាំ សទ្មួល និ ងមធែើយាង
ណាឲ្យទ្បជាពលរដាទទួ លយកបាន»។

មលាក មទព ថ្រ តាំណាងគណបកសសមរងសុី និងជាជាំ ទប់ ទី២ឃុាំជីែមទ្កាម បានមានទ្បសាសន៍ ថា «កនុង

តទ្មូវការអាទិ ភាពទាំង៥

ខដលបានរកមឃើញកនុងសិកាាសាលាមនោះ

សទ្មាប់ ការអភិវឌ្ឍឃុាំទ្បាកដខមន

ែាុាំយល់មឃើញថាពិ តជាតទ្មូវការចាំបាច់

មរើយតទ្មូវការមួ យចាំនួនក៏ សាំខាន់ណាស់ខដរកនុងការមលើកកមាស់ជីវភាព

និ ងបមងាើនចាំ មណោះដឹងខដលជាទ្តី មុែនាាំផូ វមៅរកអនាគតដ៏
េ
លអ និ ងសមបូរខបប។ មរើយែាុាំនឹងែិតែាំ ពាយាមោក់
បញ្ូ ា លតទ្មូវការទាំងមនោះចូលកនុងមគលនមយាបាយគណបកសរបស់ែុ ាំ ានាអាណតតិមទ្កាយៗមទៀត»។
ស្ិកាខសាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាាស្់ដនោតដៅតុំបន់ោច់ប្ស្យាលទទួល ន៖
១. ការយល់ដឹងអាំពីសិទិ ធតួនាទី

និ ងកាតពែកិចរា បស់មាាស់មឆ្នតកនុងការខសែងយល់ពីតទ្មូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោាន។

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាាស់មឆ្នតចូ លរួម

ជខជកពិ ភាកា

របស់ែួន។
េ

មដើមបីកាំណត់តទ្មូវការអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់

៣. តទ្មូវការជាអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់ ោច់ ស្សយាលនឹ ងទ្តូវបានចងទ្កងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាាកាមង្កយចងចាំមដើ មបីចូលរួមតាមោនជទ្មុញការអនុវតតន៍របស់ទ្កុមទ្បឹ កាឃុាំ-សង្កាត់ និ ង
ការោក់បញ្ូា លតទ្មូវការកនុងកមាវ ិធីនមយាបាយរបស់គណបកសសទ្មាប់ការមបាោះមឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ឆ្នាំ
២០១២។

សិកាាសាលាមនោះក៏ បានទទួលការឧបតថមម
ភ ូលនិធិពីសរភាពអឺរប
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និង Forum Syd
ស្ប្មាប់ព័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាក់ទុំនង៖

1

១-មលាក ប្ៃង ក្បឿត (ម្នតីខផនកបណា
ត ញ និងមវទិ កា)
ទូ រស័ពមទ លែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦
២-អនកស្សី ហេង សុគន្ធា (ជាំ នួយការខផនកបណា
ត ញ និ ងមវទិ កា)
ទូ រស័ពមទ លែ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩

បំ

បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបស់ខុម្ហ្វ្រវល គជ
រជាទបើ ពញចត
ើ បឱ្
ើ បរយាកាសគួ
ឺ ួយបប្កត
ិ
ិ 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

្ជំរុញបលក
ើ ទក
ឹ ចត
ិ ដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរួម្កោុ្កច
ិ ្ការនបយា

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 ន្
ិ ការបធវបើ សចកដស
ើ ំបរចនានា ការតសូម្តិ/បញ្ុ ោះ

យ និ្ ំប

ើ រការអនុវតដន៍ការងាររបស់ម្្នដើជាប់បនោត។

