ថ្ថៃទី០២ 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
ុំ ុំពង់ឃ្េង
ុំ ប្ស្ុកស្ូប្ទនគ
ិ ខ សាលាស្ដម្េងមាាស្់ដនោតឃក
ិ ម្ ដេតតដស្ៀម្រាប

មោយមានការគាំរទពី គណៈកមាមធិ ការែុ មខ្រវល សរការជាមួ យនឹ ង សមាគមន៍អាដរុក និ ងសរ
គមន៍មនសាទ បានមរៀបចាំ សិកាាសាលាសមមលងមាាស់មឆ្នតមួ យ សតីពីការកាំណត់តរមូវការជាអាទិភាពកនងឃុ
-ាំ
ុ
សង្កាត់ោច់ស្សយាល ខដលមធវើម

ើងមៅឃុក
ាំ ាំពង់ឃ្លង
ាំ ស្សុកសូរទនិគម មែតតមសៀមរាប កាលពីថ្ថៃទី២១ ខែ

មី នា ឆ្នាំ២០១២។ មានអ្នកមានសិទិមធ បាោះមឆ្នតរបមាណ ៥៣នាក់ (២៦% ជាស្រសតី) ពី រគប់ភូមិកុងឃុ
ន
ាំ ខដលរួម

មាន តាំ ណាងសរគមន៍ តាំ ណាងគណបកសនមយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិ ករកុមរបឹ កាឃុាំ អាជាាធរភូ មិ អ្ងគ
ការមូ លោាន និងរបជាពលរដាមៅកនុងឃុាំបានចូលរួមពិ ភាកាមៅកនុងសិកាាសាលាមនោះ។

របជាពលរដាខដលចូ លរួមសិកាាសាលាមសទើរខត ១០០% បានមបាោះមឆ្នតគាំរទតរមូវការជាអាទិ ភាពទាំង៥

មៅកនុងឃុាំ ខដលមសនើឱ្យរកុមរបឹ កាឃុាំបចាុបបននយកចិតទ
ត ុ កោក់ មោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនមយាបាយ
ទទួ លយកមដើ មបីោក់ បញ្ូា លមៅកនុង កមមវ ិធីនមយាបាយរបស់ែួនកន
ល ុងការមបាោះមឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ ខាងមុ ែ។
តម្រូវការជាអាទិភាពទាំង ៥ ក្នង
ាំ ាំពង់ឃ្លង
ាំ ម្រុក្រ ូម្ទនិគរ ខេតតខរៀររាប
ុ ឃុក្

១. ការសាងរង់ផវ
ូល និងសាាន

 សុាំជួយសាងសង់ ផូវ២ខែសរកាលរគួ
ល
សរករម មោយខែសទី១មានរបខវង៤គី
១,៥០ខម៉ែរត ពីភូមិរទាំង មៅភូ មិអ្ូរតាពុ ត និងខែសទី២មានរបខវង៤គី

ូខម៉ែ រត ទទឹង៦ខម៉ែរត កមពស់
ខម៉ែ
ូ រត ទទឹង៦ខម៉ែរត កមពស់១,៥០

ខម៉ែ រត ពី ភូមិតារចមនៀង មៅដល់ទមនលសាប។ សូមចប់ មផតើមពី ឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៣។

 សុាំសាងសង់សាពនមបតុ ងឆលងខរពកចាំនួន៣ គឺទី១ពីវតតឃ្លាំង មៅភូមិមុែវតត មានរបខវង១០០ខម៉ែ រត ទទឹ ង៦

ខម៉ែ រត កមពស់១០ខម៉ែ រត ទី២ឆលងខរពករជលាយ ភូ មិតារចមនៀង មានរបខវង៧០ខម៉ែ រត ទទឹង៦ខម៉ែរត កមពស់
១០ខម៉ែ រត ទី៣ឆលងខរពកពីភូមិផារឃ្លង
ាំ មៅភូមិរទាំង មានរបខវង៧០ខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែ រត កមពស់៨ខម៉ែ រត។
សូមចប់ មផតើមពី ឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ាប់២០១៣។

២. ការខរនើរឡា
ាំុ
នរខរ្គោះ

 សុាំឡានសម្ង្កគោះដឹ កអ្នកជមៃឺមា៉ែកតួ រ ីស៦មៅអ្ី ១មរគឿង ថ្នាំពលបាលជមៃឺ ដូ ចជាជមៃឺមអ្ដស៍ និងជមៃឺរាុថ្ាំ រ ៉ែ
ផតល់ជូនដល់មណឌលសុែភាពឃុាំកាំពង់ឃ្លាំង។ សូមចប់ មផតើមពី ឆ្នាំ២០១២ និងឲ្យបានឆ្នាំ២០១៣។

ទីសានក់ការកណា
ត ល ៖ ផទោះមលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កាត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ ទួលមគក រាជធានីភាំមន ពញ រពោះរាជាណាចរកកមពុជា

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

 សុាំផតល់អាាររូបករណ៍ដល់សិសសរកី រកទាំងអ្ស់កុងឃុ
ន
ាំកាំពង់ឃ្លាំង

ខដលរតូវមៅមរៀនមៅវ ិទលល័យកនុង

ស្សុក ខដលឆ្ៃយពី ឃុាំ មដើមបីអាចឲ្យសិសសទាំងអ្ស់មនាោះបានបនតការមរៀនសូរតបខនែមមទៀត។ សូមចប់
មផតើមពី ឆ្នាំ២០១២មនោះតមៅ។

៤. ការខរនើរាំខុ បើក្វគគបណុត ោះបណ្ត
ត ល

 សុាំជួយបណុត ោះបណា
ត លការខកថ្ចនផលមនសាទ វ ិជាាជី វៈកាត់ មដរ ការផតល់ពូជសតវ រជូក រតី មាន់ ទ ឲ្យបាន

៥វគគ កនុង១ឆ្នាំ សរមាប់ ភូមិទាំង១០ កនុងឃុាំកាំពង់ឃ្លាំង និ ងផតល់ទុនសាំរាប់បមងាើនមុ ែរបរមផសងៗផងខដរ។
សូមចប់ មផតើមពី ឆ្នាំ២០១២ និ ងតមៅ។

៥. ការខរនើរាំសា
ុ ត រព្ម្ពក្

 សុាំសាតរខរពកកាំពង់ ឃ្លង
ាំ ពី ភូមិខរពកស្សមមា៉ែ ច ដល់មាត់ ទមនលសាប មានរបខវង២០គី
ខម៉ែ រត ជមរៅ២ខម៉ែរត។ សូមចប់ មផតើមពី ឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៣។

ូខម៉ែ រត ទទឹ ង៣០

មុ នមពលបពា្ាប់សិកាាសាលាមានកមមវ ិធីរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិ ភាពដល់អ្នកដឹ កនាាំគណ
បកសនមយាបាយរបចាំឃុាំ និ ងរកុមរបឹ កាឃុាំ។
មលាក បា៉ែ ប៉ែូរ តាំណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា និងជារបធានរកុមរបឹកាឃុាំ បានមលើកម

ើងថ្ «ែាាំុ

សាវគមន៍ចាំមពា្ោះតរមូវការខដលរបជាពលរដាសុាំ មរើយែាាំុនឹងមធវើរបាយការណ៍តរមូវការនិមួយៗ ខដលអ្ងគសិកាា
សាលារកមឃើញោក់ជូនថ្នក់ ស្សុកផងខដរ។ ែាាំុសូមអ្រគុ ណដល់អ្ងគការែុមខ្រវល សមាគមអាដរុក និ ងអ្ងគ
ការ សមាគមន៍ ថ្ដគូរ ខដលបានគាំរទការមរៀបចាំ សិកាាសាលាមនោះម

ើង មដើ មបីឲ្យរបជាពលរដា បានយល់ពីតួនាទី

ជាមាាស់មឆ្នត។ មរើយែាាំុនឹងយកតរមូវការ ខដលអ្ងគសិកាាសាលារកមឃើញោក់កុងកមម
ន
វ ិធីនមយាបាយមបាោះមឆ្នត
រកុមរបឹកាឃុាំនាឆ្នាំ២០១២មនោះ»។

មលាក ម៉ែន ណន តាំ ណាងគណបកសសមរងសុី និ ងជាជាំ ទប់ ទី២ បានមានរបសាសន៍ ថ្ «ែាាំុសូមអ្រគុណ

ដល់អ្ងគការែុ មខ្រវល អ្ងគការថ្ដគូ និងសរគមន៍ ខដលបានផតល់ឪកាសឲ្យគណបកសនមយាបាយបានសាំខដង
មតិឲ្យរបជាពលដាបានយល់ពីកិចាការង្ករបស់គណបកសនយបាយនិ មួយៗនិងការង្កររកុមរបឹកាឃុាំ»។
ស្ិកាខសាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាាស្់ដនោតដៅតុំបន់ោច់ប្ស្យាលទទួល ន៖
១. ការយល់ដឹងអ្ាំពីសិទិ ធតួនាទី

និ ងកាតពវកិចរា បស់មាាស់មឆ្នតកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអ្ភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោាន។

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាាស់មឆ្នតចូ លរួម
របស់ែួន។
ល

ជខជកពិ ភាកា

មដើមបីកាំណត់តរមូវការអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់

៣. តរមូវការជាអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់ ោច់ ស្សយាលនឹ ងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាាកាមង្កយចងចាំមដើ មបីចូលរួមតាមោនជរមុញការអ្នុវតតន៍របស់រកុមរបឹ កាឃុាំ-សង្កាត់ និ ង
ការោក់បញ្ូា លតរមូវការកនុងកមមវ ិធីនមយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ការមបាោះមឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ឆ្នាំ
២០១២។

សិកាាសាលាមនោះក៏ បានទទួលការឧបតែមម
ភ ូលនិធិពីសរភាពអ្ឺរប
ុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA

និង Forum Syd
ស្ប្មាប់ព័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាក់ទុំនង៖

1

១-មលាក ប្លង ខបឿត (ម្នតីខផនកបណា
ត ញ និងមវទិ កា)
ទូ រស័ពមទ លែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦
២-អ្នកស្សី ខេង រុគន្ធា (ជាំ នួយការខផនកបណា
ត ញ និ ងមវទិ កា)
ទូ រស័ពមទ លែ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩

បំ

បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបស់ខុម្ហ្វ្រវល គឺជួយបប្កើតបរយាកាសគួ
រជាទើបពញចិតដ និ្មានពត៌មានរគប់រាន់ ទ១
ើ បឱ្
ិ
ើ /ប ម្
ើ យមាន

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

ប ើម្បផ
ើ ដល់ពត៌មាន ល់អោកប ោះបនោត អំពើសិទធិ និ្សកម្មភាពចូ លរួម្សប្កតការ
ទំ្ផដល់នូវរ យការ

ននូវរកបខ័

ចាប់សម្រម្យ, ការអប់រ ំ

៍ របស់ពួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្នូវភាពម្ិនរបរកតើ រពម្

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលទ
ំ ូ លាយ ន្
ិ នប់ររ័ ស ប ើម្បអា
ើ ចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ ំប

ើ រការ ប ោះបនោតម្ួយហ្វ លម្ន
ិ

ំ
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
ើ បអា
ិ នប់ររ័ ស ប ម្
ើ ចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្ួយហ្វ លម្ន
ិ លំបអៀ្ ន្
ិ របកាន់បកស

ពួកបៅបលើការបំបពញកម្មវ ិធើនបយា

1

ំប

យ ន្
ិ ការបធវបើ សចកដស
ើ ំបរចនានា ការតសូម្តិ/បញ្ុ ោះ

យ និ្ ំប

ើ រការអនុវតដន៍ការងាររបស់ម្្នដើជាប់បនោត។

