ទស្សនៈវិ ស្័យ ៖ដែើម្បឱ្យការដ
ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណៈប្រជាធិបដតយយ។
ី

Vision : A democratic society that democratization in particular democratic elections are promoted and qualified to bring benefits to people.

ថ្ថៃទី០៥ ខែមមសា ឆ្នាំ២០១២

ដស្ចកតប្ី រកាស្ព័តមា
៌ ន
ស្តព
ី ី

លទធផលស្កា
ុំ ដុំ ោងដស្ន ប្ស្ុកកុំពង់ដលង ដេតតកព
ុំ ង់នោង
ុំ
ិ ខ សាលាស្ដម្េងមាាស្់ដនោតដៅឃស្

មោយមានការគាំរទពី គណៈកមាមធិ ការែុ មខ្រវល សរការជាមួ យនឹ ង សមាគមអាដរុក សមាគមន៍
ការពារសិទិម
ធ នុសសខែមរកមពជាមរកាម
“KKKHRA”
ុ

បានមរៀបចាំសិកាាសាលាសមមលងមាាស់មឆ្នតមួ យសតីពី ការ

កាំណត់តរមូវការជាអាទិភាពកនងឃុ
-ាំ សង្កាត់ោច់ស្សយាល ខដលមធវើម
ុ

ើងមៅឃុស
ាំ ាំមោងខសន ស្សុកកាំពង់ខលង

មែតតកាំពង់ឆ្នង
ាំ កាលពី ថ្ថៃទី២២ ខែមី នា ឆ្នាំ២០១២។ មានអ្នកមានសិទិ ធមបាោះមឆ្នតរបមាណ ៦៩នាក់ (៧០%

ជាស្រសតី) ពីរគប់ភូមិកុងឃុ
ន
ាំ ខដលរួមមាន តាំណាងសរគមន៍ តាំ ណាងគណបកសនមយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិក

រកុមរបឹ កាឃុាំ អាជាាធរភូ មិ អ្ងគការមូ លោាន និ ងរបជាពលរដាមៅកនុងឃុាំបានចូលរួមពិ ភាកាមៅកនុងសិកាា
សាលាមនោះ។

របជាពលរដាខដលចូ លរួមសិកាាសាលាមសទើរខត ១០០% បានមបាោះមឆ្នតគាំរទតរមូវការជាអាទិ ភាពទាំង៥
មៅកនុងឃុាំ ខដលមសនើឱ្យរកុមរបឹ កាឃុាំបចាុបបននយកចិតទ
ត ុ កោក់ មោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនមយាបាយ
ទទួ លយកមដើ មបីោក់ បញ្ូា លមៅកនុងកមមវ ិធីនមយាបាយរបស់ែួនកន
ល ុងការមបាោះមឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ ខាងមុ ែ។
តម្រូវការជាអាទិភាពទាំង៥ ក្នងឃុ
ាំសាំរោងសសន ម្សុក្ក្ាំពង់សលង រេតតក្ព
ាំ ង់ឆ្នាំង
ុ

១. ការសាងសង់បងគនអ
់ នារ័យ

 សុាំបងគន់អ្នាម័យ ខដលមានលូ៤កង់ និងចនបងគន់ចក់ជាប់នឹងគាំរបលូ ឲ្យបានរគប់ចាំនួន៣២១ែនងផទោះ
មៅកនុងឃុាំសាំមោងខសន ស្សុកកាំពង់ខលង មែតតកាំពង់ ឆ្នាំង។

សូមចប់ មផតើមពីឆ្នាំ២០១២ និងឲ្យបានរគប់

ែនងផទោះមៅឆ្នាំ២០១៣។

២. ការរសនស
ើ ាំរ
ុ ៉ូត ៉ូឡក្តុ
ក្
ុ

 សុាំមូតូ

កតុ
ក០១មរគឿង
ុ

សរមាប់ដឹកអ្នកជមៃឺមៅមនទីរមពទយមៅរដូ វរបាាំង

មរើយនិ ងសរមាប់បាំមរ ើរបជា

ពលរដា មៅកនុងឃុាំសាំមោងខសន ស្សុកកាំពង់ ខលង មែតតកាំពង់ ឆ្នាំង។ សូមឲ្យបានមៅឆ្នាំ២០១២មនោះ។

៣. ការជ ួសជុលផលវលាំ
៉ូ

 សុាំជួសជុលផលូវលាំ១ខែសឲ្យបានធាំ មោយចក់រគួសរករម ពីភូមិសាំមោងខសន មៅភូមិោរ មានរបខវង

៥០០០ខមរត និងោក់ លូ៣កខនលង ខដលលូនីមួយៗមានមុែកាត់១ខមរត មៅចាំណុចទទឹងថ្ថៃ១កខនលង ចុ ង
បឹ ងខវង១កខនលង និងជិតទាំនប់ខកវ១កខនលង។ សូមចប់ មផតើមមធវើពីឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៣។
ទីសានក់ការកណា
ត ល ៖ ផទោះមលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កាត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ ទួលមគក ោជធានីភាំមន ពញ រពោះោជាណាចរកកមពុជា
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៤. ការសាងសង់សាាន

 សុាំសាពនមឈើ ២កខនលង សរមាប់ ឆង
ល កាត់ សឹង
ទ មៅចាំណុចកណា
ា លភូមិសាំមោងខសន១កខនលង មានបមណា
ា យ
៨០ខមរត ទទឹ ង៤ខមរត កមពស់៦ខមរត

និ ងមៅចាំណុចកាំពង់រមទោះភូ មិបរបក១កខនលង មានបមណា
ា យ៩០

ខមរត ទទឹង៤ខមរត កមពស់៦ខមរត។ សូមចប់មផតើមពីឆ្នាំ២០១២ និងឲ្យមរើយមៅឆ្នាំ២០១៣។

៥. ការសាងសង់ផវលាំ
៉ូល

 សុាំមធវើផូវលាំ
ល ចក់រគួសរករម១ខែស ពីភូមិសាំមោងខសន

ភាាប់ មៅនិ ងភូមិបរបក តាមបមណា
ត យមាត់ សឹង
ទ

មានរបខវង៩៥០ខមរត បាតមរកាម៨ខមរត កមពស់១ខមរត ែនងមលើ៥ខមរត និងលូមុែកាត់ ១ខមរត ចាំ នួន២
កខនលង គឺ មៅតលុកតាសាយ១កខនលង និងអ្ូ របឹងកក់១កខនលង ។ សូមចប់ មផតើមមធវើពីឆ្នាំ២០១២ និ ងឲ្យមរើយ
មៅឆ្នាំ២០១៣។

មុ នមពលបពាាប់សិកាាសាលាមានកមមវ ិធីរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិ ភាពដល់អ្នកដឹ កនាាំ
គណបកសនមយាបាយរបចាំឃុាំ និ ងរកុមរបឹ កាឃុាំ។
មលាក ជា មបៀន

តាំណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា ជារបធានរកុមរបឹ កាឃុាំ បានមានរបសាសន៍ថា

«ែាុាំមានមសចកតីរ ីកោយ និងមពញចិតតយាងខាលាំងចាំមពាោះដាំមណើរការរបស់សិកាាសាលាមនោះ មរពាោះែាុាំបានដឹងពី រតូវ
ការអាទិ ភាពរបស់របជាពលរដាកុ ងឃុ
ន
ាំ

របស់ែុ ាំ កា
ា ន់ ខតចាស់មទៀត។

កនុងនាមមលាកជារបធានរកុមរបឹ កាឃុាំ

មលាកនឹ ងយកតរមូវការអាទិ ភាពទាំង៥មនោះោក់ បញ្ូ ា លមៅកនុងកមមវ ិធី វ ិនិមយាគរបស់ឃុាំនាអាណតតិបនតបនាទប់
ខាងមុែ មរើយនឹងយកតរមូវការមនោះមៅមធវើការរបជុាំជាមួ យរកុមរបឹកាឃុាំ។

មួ យវ ិញមទៀតឃុាំ នឹ ងមធវើជារបាយ

កាណ៍ោក់ ជូនថានក់ដឹកនាាំខាងមលើមដើ មបីជួយបាំ មពញនូ វតរមូវការរបស់បងបអូនរបជាពលរដា ។
គណបកសវ ិញមនាោះ គឺ ឲ្យខតឈនោះមឆ្នត ែាុាំនឹងមធវើតាមសាំណូមពរទាំងមនោះ »។
មលាក សាយ

មបើកុ ងនាមែា
ន
ុ ាំ ជា

រស់ តាំណាងគណបកសសមរងសុី និ ងជាជាំ ទប់ទី១ បានមានរបសាសន៍ ថា «មយើងែាុាំនឹង

ែិ តែាំ សរការណ៍ជាមួ យរកុមរបឹកាឃុាំ មដើមបីោក់ ចូលមៅកនុងបញ្ហ
ា អាទិ ភាពមៅកនុងឃុាំសាំមោងខសន គឺ មធវើយាង
ណាជួ យបាំ មពញនូ វកងវោះខាតរបស់បងបអូនរបជាពលរដា។ ជាងមនោះមៅមទៀត ែាុាំនឹងយកតរមូវការអាទិ ភាពមនោះ
មៅោក់ បញ្ូ ា លមៅកនុងមគលនមយាបាយរបស់គណបកស កនុងការមោសនាមបាោះមឆ្នតមៅមពលខាងមុែ មរើយ
មបើគណបកសរបស់ែុ ាំ ឈ
ា នោះមឆ្នត ែាុាំនឹងមធវើតាមតរមូវការអាទិ ភាពទាំង៥មនោះមអាយខាងខតបាន »។

មលាក សន រុន តាំណាងគណបកសរវវុនសុិនបុិ ច និ ងជាទាំ ទប់ទី២ បានមានរបសាសន៍ ថា «ែាុាំសូមអ្រ

គុ ណដល់អ្ងគការែុមខ្រវលខដលបានមរៀបចាំ សិកាាសាលាមនោះម

ើង មរើយែាុាំនឹងយកតរមូវការអាទិ ភាពទាំង៥

មនោះោក់បញ្ូ ា លកនុងមគលនមយាបាយកនុងការមោសនាមបាោះមឆ្នត នាមពលខាងមុ ែមនោះ»។
ស្កា
ិ ខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាាស្់ដនោតដៅតុំបន់ោច់ប្ស្យាលទទួល ន៖

១. ការយល់ដឹងអ្ាំពីសិទិ ធតួនាទី

និ ងកាតពវកិចរា បស់មាាស់មឆ្នតកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអ្ភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោាន។

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាាស់មឆ្នតចូ លរួម

ជខជកពិ ភាកា

របស់ែួន។
ល

មដើមបីកាំណត់តរមូវការអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់

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

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

និង Forum Syd
ស្ប្មាប់ព័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាក់ទុំនង៖

1

១-មលាក ប្លង របឿត (ម្នតីខផនកបណា
ត ញ និងមវទិ កា)
ទូ រស័ពមទ លែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦
២-អ្នកស្សី រេង សុគនាា (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
ើ បអា
ិ នប់ររ័ ស ប ម្
ើ ចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ ំប

ើ រការ ប ោះបនោតម្ួយហ្វ លម្ន
ិ

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

្ជំរុញបលើកទឹកចិតដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរួម្កោុ្កិច្ការនបយា

បញ្ូ លប ើម្បឱ្
ើ យមានការហ្វកទរម្្់
ទំ្ផដល់នូវរ យការ

No. 098

ើ រការប ោះបនោតហ្វ លបប្កើននូវគ

បនយយភាព (ការទទួលខុសរតូវ) របស់ម្្នដើជាប់បនោត រពម្

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ និ្នប់ររ័ ស ប ើម្បអា
ើ ចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្របកាន់បកស

ពួកបៅបលកា
ើ របំបពញកម្មវ ិធើនបយា

1

ំប

យ និ្ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតសូម្តិ/បញ្ុ ោះ

យ ន្
ិ ំប

ើ រការអនុវតដន៍ការងាររបស់ម្្នដើជាប់បនោត។

