ថ្ថៃទី២០ ខែកុមភៈ 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
ុំ ន
ិ ខ សាលាស្ដម្េងមាាស្់ដនោតដៅឃត
ឺ ប្ស្ុកកូនម្ុំ ដេតតរតនៈគរី ី

ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាមធិ ការែុ មខ្រវល សរការជាមួ យនឹ ង សមាគមអាដរុក បានដរៀបចាំ
សិកាាសាលាសដមលងមាាស់ដឆ្នតមួ យ សតីពី ការកាំណត់តរមូវការជាអាទិភាពកនងឃុ
-ាំ សង្កាត់ោច់ស្សយាល
ុ
ខដលដធវើដ

ើងដៅឃុត
ាំ ឺន ស្សុកកូនមុាំ ដែតតរតនៈគីរ ី កាលពី ថ្ថៃទី១៦ ខែកុ មភៈ ឆ្នាំ២០១២។ មានអ្នកមានសិទិ ធ

ដបាោះដឆ្នតរបមាណ ៥៤នាក់ (៤០%ជាស្រសតី មាន៣៤%ជាជនជាតិ រគឹ ង) ពី រគប់ភូមិកុងឃុ
ន
ាំ ខដលរួមមាន តាំ -

ណាងសរគមន៍ តាំ ណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិ ករកុមរបឹកាឃុាំ អាជាាធរភូមិ អ្ងគការមូល
ោាន និ ងរបជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរួមពិ ភាកាដៅកនុងសិកាាសាលាដនោះ។

របជាពលរដាខដលចូ លរួមសិកាាសាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាោះដឆ្នតគាំរទតរមូវការជាអាទិ ភាពទាំង៥

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យរកុមរបឹ កាឃុាំបចាុបបននយកចិតទ
ត ុ កោក់ ដោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួ លយកដដើ មបីោក់ បញ្ូា លដៅកនុងកមមវ ិធីនដយាបាយរបស់ែួនកន
ល ុងការដបាោះដឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ ខាងមុ ែ។
តររូវការជាអាទិភាពទាំង៥ ក្នងឃុ
ាំតឺន ររុក្ក្ ូនរុាំ ខេតតរតនៈគីរី
ុ

១. ការសាងរង់ និងជ ួរជុលផលូវ

o សុុំផ្ូវថ្ម
ល ី១ខ្សែរាលររួសររហម ពីចុំនុចភូ មិតាអង ដល់ភូមិាុំបារ់ មានររខ្វង៥រី ទ្បូខ្ម៉ែ ររ ទ្ទ្ឹង៧ខ្ម៉ែ ររ
និ ងដារ់ លូ១រខ្នលងនៅចុំនុចភូមិរឺន មានមុ សារ់ ០.៨០ខ្ម៉ែ ររ ររខ្វង៧ខ្ម៉ែររ។ សូមឲ្យបាននៅឆ្នុំ២០១២
ននេះ។
o សុុំផ្ូវថ្ម
ល ី១ខ្សែរាលររួសររហម មានររខ្វង៣រីទ្បូខ្ម៉ែ ររ ទ្ទ្ឹង៧ខ្ម៉ែ ររ ពីភូមិាុំបារ់ នៅចុំ នុចខ្រសមុឺន
ថាង។ សូមចារ់នផ្តើមសាងសង់ ឆ្នុំ២០១២ និ ងរញ្ចរ់ ររឹ មឆ្នុំ២០១៣។
o សុុំជួសជុ លផ្លូវ១ខ្សែរាលររួសររហម

ពី ផ្ូវខ្រងសាលារឋមសិ
ល
រាសនសង

ដល់ភូមិតាហុឺយ

មាន

ររខ្វង៣០៧០ខ្ម៉ែ ររ ទ្ទ្ឹ ង៧ខ្ម៉ែ ររ និ ងន្វើសាាន១រខ្នលង មានររខ្វង៨ខ្ម៉ែររ ទ្ទ្ឹង៧ខ្ម៉ែររ ន្វើពីនររុង នៅ
ចុំ នុចអូរទ្ឹង។ សូមឲ្យនហើយរួចរាល់នៅឆ្នុំ២០១២ននេះ។

២. ការខរនើរាំប
ុ ខងកើតរហគរន៏ការពារព្រពខ

o សុុំរនងកើរសហរមន៍ ារពារព្រពន

ើ

ើ ខ្ដលជា្នធាន្មមជារិ សិរ
ថ នៅភូមិតាហុឺយ និងភូមិាុំបារ់ ឃុុំរឺន

រសុររូនមុុំ នៅចុំ នុចភនុំររនទ្ប ខ្រសចង និងអូរជញ្ចន់ ខ្ដលមានទ្ុំ ហុំសរុរ២៧៧២ហិចតា។ សូមឲ្យបាន
ឆ្នុំ២០១២ននេះ។
ទីសានក់ការកណា
ត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កាត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ ទួលដគក រាជធានីភាំដន ពញ រពោះរាជាណាចរកកមពុជា
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o នសនើសុុំយរដីខ្ដលជាចុំ ារវ ិលជុុំ រូនជនជារិ
អ
ចុំនួន៤ភូមិ រឺ ភូមិាុំបារ់ ភូ មិទ្ាអុិន ភូ មិរឺន និ ងភូ មិតាហុឺយ
ខ្ដលររុមហុនឯរជនតាហយ
ុ
រ ុំនលាភយរចុំ នួន១០០០ហិចតា ខ្ដលន្វើឲ្យរ៉ែ េះពាល់នលើដីររជាពលរដឋ
ចុំ នួន១០០ររួសារ។ សូមឲ្យបាននៅឆ្នុំ២០១២ននេះ។
o សុុំឲ្យរដាឋភិ បាលដរហូរដីព្រពនរសាងខ្ដលរុំពុងរងារារ់ រុំផ្លលញ ពី សុំណារ់ ររុមហុនមួ យ ខ្ដលមាន
ចុំ នួនសរុរ៩០ហិចតា សថិរនៅភូមិចុំនួន៣រឺភូមិាុំបារ់ នៅចុំនុចររញុំងខ្រររទ្ុំ ហុំ១០ហិចតា ភូមិទ្ាអុិន
ចុំ នុចរុនមាាររុ យ ទ្ុំ ហុំ៤០ហិចតា និងនៅភូមិតាហុឺយចុំ នុចអូរររង ទ្ុំ ហុំ៤០ហិចតា នដើ មបីឲ្យររជាពលរដឋ
បានន្វើចុំារ និងអារស័យផ្លនៅទ្ីននេះវ ិញ។ សូមឲ្យបាននៅឆ្នុំ២០១២ននេះ។
៣. ការខរនើរាំប
ុ ងគនអ
់ នារ័យ ជីក្អណ្ូត ង និងការផតលខ់ រវាក្រមពើរគូខពទយ

o សុុំរងគន់អនាម័ យចុំនួន១០០រងគន់ សរមារ់ភូមិចុំនួន៤ រឺ ភូមិរឺន ភូ មិាុំបារ់ ភូ មិតាហុឺយ និ ងភូ មិទ្ាអុិន
ខ្ដលន្វើអុំពីនររុ ង រររស័ងកសី មានទ្ុំ ហុំ២x៣ខ្ម៉ែររ នដាយ១ភូមិៗរឺ ២៥រងគន់។ សូមចារ់ នផ្តើមឆ្នុំ២០១៣
និ ងឲ្យបានឆ្នុំ២០១៤។
o សុុំអណ្ូដ ងជីរដារ់ លូចុំនួន៨អណ្ូត ងសរមារ់ ភូមិចុំនួន៤ នដាយ១ភូ មិៗចុំ នួន២អណ្ូត ង រឺ មានភូមិតាហុឺយ
ភូ មិតាុំបារ់ ភូ មិទ្ាអុិ ន និ ងភូមិរឺន ខ្ដលអណ្ូដ ងមានមុសារ់១ខ្ម៉ែ ររ និងចារ់សារជុុំវ ិញមារ់អណ្ូដ ង
២ខ្ម៉ែ ររ។ សូមចារ់នផ្តើមឆ្នុំ២០១២ និងឲ្យបានឆ្នុំ២០១៣។

o សុុំឲ្យមានារយរចិ រទ្
ដ ុរដារ់ ពីររូនពទ្យទុំងនៅមណ្ឌលសុសភាពឃុន
ុំ ិ ងនៅមនទីរនពទ្យរខ្ងអរនសរត ចុំ នពាេះ
អនរភូ មិមានជមងឺ ឬនររេះថានរ់ ចរាចរណ្៍នរើរនទ្បើង។ សូមចារ់ នផ្តើមពី ឆ្នុំ២០១២ននេះរនៅ។
៤. ការសាងរង់សាលាឃុាំ និងខរនើរាំរុ គូបខរងៀន

o សុុំសាលាឃុុំ១សនងន្វើពីនររុ ង រររ់ នរបឿង នដាយសាងសង់ នៅចុំនុចភូ មិាុំបារ់ តាមសដង់ដាររស់ររសួង
មហាព្ផ្ទ នរពាេះពិ បារន្វើារទ្ុំ នារ់ទ្ុំនងរនុងារន្វើារងារ។ សូមឲ្យបានឆ្នុំ២០១២ននេះ។

o សុុំររូរនរងៀនចុំនួន២៤នារ់ រសី១០នារ់ និងររុស១៤នារ់ នដាយ១ភូមិៗចុំនួន៦នារ់ សរមារ់ រនរងៀន
នៅសាលារនុងភូ មិទុំង៤រឺភូមិាុំបារ់ ភូមិទ្ាអុិន ភូ មិរឺន និ ងភូ មិតាហុឺយ ។ សូមឲ្យបាននៅឆ្នុំ២០១២។

៥. ការខរនើរាំជ
ុ ីក្រិក្រម និងចាក្់ថ្នាំវា៉ាក្់សាាំង

o សុុំជីដារ់ដុំណាុំរសិរមមររនភទ្នអសុីអឹម សរុរចុំ នួន៨នតាន សរមារ់ភូមិចុំនួន៤ភូមិ រឺ ភូមិទ្ាអុិន ភូ មិរឺន
ភូ មិតាហុឺយ និ ងភូ មិាុំបារ់ ។ សូមឲ្យបានឆ្នុំ២០១២ននេះ។
o សុុំចារ់ ថានុំវ៉ែរ់សាុំង និ ងថានុំពាបាលជមងឺដល់សរវនរ រររី រជូរ មាន់ ទ នៅនពលសរវទុំងននាេះ
ឺ

សរមារ់ ភូមិចុំនួន៤ភូមិ រឺ ភូមិាុំបារ់ ភូ មិរឺន ភូ មិតាហុឺយ និ ងភូ មិទ្ាអុិន។ សូមឲ្យបាននៅឆ្នុំ២០១២
រនៅ ។
មុ នដពលបពា្ាប់សិកាាសាលាមានកមមវ ិធីរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិ ភាពដល់អ្នកដឹ កនាាំ
គណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និ ងរកុមរបឹ កាឃុាំ។
ដលាក ចដ

៉ៅ ផាង តាំណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា និ ងជារបធានរកុមរបឹកាឃុាំបានមានរបសាសន៏

ថា «ដលាកសុាំឲ្យរបជាពលរដាដយើងទាំងអ្ស់ខដលជាមាាស់ដឆ្នត កត់ រាទុកនូ វអ្វីខដលដយើងបានរកដឃើញដៅ

ដពលសិកាាសាលាដនោះ និ ងជាំ រញ
ុ ឲ្យមានការអ្ភិ វឌ្ឍន៍ទាំងអ្ស់គន និងតរមូវការទាំងអ្ស់បានរកដឃើញ ដរើយ
ដលាកក៍ មានការលាំបាកដូចបងបអូនខដរចាំ ដពា្ោះបញ្ហ
ា ទាំងអ្ស់ដនោះ»។
ស្កា
ិ ខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាាស្់ដនោតដៅតុំបន់ោច់ប្ស្យាលទទួល ន៖
១. ការយល់ដឹងអ្ាំពីសិទិ ធតួនាទី

និ ងកាតពវកិចរា បស់មាាស់ដឆ្នតកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអ្ភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោាន។

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាាស់ដឆ្នតចូ លរួម

ជខជកពិ ភាកា

របស់ែួន។
ល

ដដើមបីកាំណត់តរមូវការអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់

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

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

និង Forum Syd
ស្ប្មាប់ព័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាក់ទុំនង៖

1

១-ដលាក ប្លង ខបឿត (ម្នតីខផនកបណា
ត ញ និងដវទិ កា)
ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦
២-អ្នកស្សី ខហង រុគនាា (ជាំ នួយការខផនកបណា
ត ញ និ ងដវទិ កា)
ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩
បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបស់ខុម្ហ្វ្រវល គជ
ួ បប្កើតបរយាកាសគួ
រជាទបើ ពញចត
ឺ យ
ិ
ិ ដ ន្
ិ មានពត៌មានរគប់រាន់ ទើ១/ប ើម្បឱ្
ើ យមាន ំប
បោយបសរ ើ ន្
តិ ម្៌តាម្រយៈការបញ្ុ ោះបញ្ូ ល តសូម្តិ ប ើម្បទ
ិ យុតធ
ើ ទួល
អំពស
ើ ទ
ិ ធិ ន្
ិ សកម្មភាពចូលរួម្សប្កតការ

ននូវរកបខ័

ចាប់សម្រម្យ, ការអប់រ ំប ើម្បផ
ើ ដល់ពត៌មាន ល់អោកប

៍ របស់ពក
ួ បគ ហ្វ លអាចរារា ំ្នូវភាពម្ន
់ ូ វរ
ិ របរកតើ រពម្ទំ្ផដលន

នប់ររ័ស ប ើម្បអា
ើ ចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ ំប

ើ រការ ប

ើ រការប ោះបនោត

យការ

ោះបនោត

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ ន្
ិ

ំ
ោះបនោតម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្ម្ិនរបកាន់បកសពួក ទើ២/ ប ើម្បឱ្
័ ម្ន ណា
ក់
ើ យមានអតថនយ

ៈកោុ្បាលបំ ្ជំរុញបលើកទឹកចិតដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរួម្កោុ្កិច្ការនបយា យ
និ្ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតសូម្តិ/បញ្ុ ោះបញ្ូ លប ម្
ើ បឱ្
ើ យមានការហ្វកទរម្្់ បំ ើ រការប ោះបនោតហ្វ លបប្កើននូវគ បនយយភាព (ការទទួលខុស
កាលបរកាយបពលប ោះបនោត តាម្រយៈការអប់រ ំ និ្បវទិកាសាធារ
រតូវ) របស់ម្្នដជា
់ ូវ រ
ើ ប់បនោត រពម្ទំ្ផដលន

យការ

និ្របកាន់បកសពួកបៅបលើការបំបពញកម្មវ ិធើនបយា

1
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៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ និ្នប់ររ័ស ប ើម្បអា
ួ ហ្វ លម្ិនលំបអៀ្
ើ ចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្យ

យ និ្ ំប

៍ រងាររបស់ម្្នដើជាប់បនោត។
ើ រការអនុវតដនកា

