ថ្ថៃទី០៦ ខែមមសា ឆ្នាំ២០១២

ទស្សនៈវិ ស្័យ ៖ដែើម្បឱ្យការដ
ោះដននតមានអតថន័យ 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
ុំ អា
ុំ ង ប្ស្ុកថាឡាបរវ៉ាិ ត់ ដេតតស្ង
ទឹ ដប្តង
ិ ខ សាលាស្ដម្េងមាាស្់ដននតដៅឃស្

មោយមានការគាំរទពី គណៈកមាមធិ ការែុ មខ្រវល សរការជាមួ យនឹ ង សមាគមការពារសិទិម
ធ នុសស
ខែមរកមពជាមរកាម
ុ

(KKKHRA)

បានមរៀបចាំសិកាាសាលាសមមលងមាាស់មឆ្នតមួ យសតីពីការកាំណត់តរមូវការជា

អាទិភាពកនុងឃុ-ាំ សង្កាត់ោច់ស្សយាល ខែលមធវើម

ើងមៅឃុស
ាំ អា
ាំ ង ស្សុកថាឡាបរ ិវ៉ា ត់ មែតតសង
ឹ ទ ខរតង កាល

ពីថ្ថៃទី២២ ខែមី នា ឆ្នាំ២០១២។ មានអ្នកមានសិទិមធ បាោះមឆ្នតរបមាណ ៥៨នាក់ (៣៤%ជាស្រសតី) ពី រគប់ភូមិ
កនុងឃុាំ ខែលរួមមាន តាំណាងសរគមន៍ តាំ ណាងគណបកសនមយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិ ករកុមរបឹកាឃុាំ
អាជាាធរភូ មិ អ្ងគការមូ លោាន និ ងរបជាពលរែាមៅកនុងឃុាំបានចូលរួមពិ ភាកាមៅកនុងសិកាាសាលាមនោះ។

របជាពលរែាខែលចូ លរួមសិកាាសាលាមសទើរខត ១០០% បានមបាោះមឆ្នតគាំរទតរមូវការជាអាទិ ភាពទាំង៥

មៅកនុងឃុាំ ខែលមសនើឱ្យរកុមរបឹ កាឃុាំបចាុបបននយកចិតទ
ត ុ កោក់ មោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនមយាបាយ
ទទួ លយកមែើ មបីោក់ បញ្ូា លមៅកនុង កមមវ ិធីនមយាបាយរបស់ែួនកន
ល ុងការមបាោះមឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ ខាងមុ ែ។
តម្រូវការជាអាទិភាពទាំង៥ ក្នងឃុ
ាំសអា
ាំ ង ម្សុក្ថាឡាបរិវ៉ាត់ ខេតតសឹង
ទ ត្ម្តង
ុ

១. ការសាងសង់រណ្ឌលសុេភាព ម្រូខពទយ និងសាំភារៈ

 សុម
ាំ ណឌលសុែភាព ១ែនងមាន៥បនទប់ ជញ្
ជ ង
ាំ ឥែា ែាំ បូលរបក់ សុីរបូ មៅភូមិសាំអាង មានបមណា
ត យ៤៥
ខម៉ា រត ទទឹង៧ខម៉ារត មានបុគល
គ ក
ិ មពទយសរមាប់ បាំមរ ើការកនុងមណឌលសុែភាពចាំ នួន៩នាក់ សរមាប់ មពទយ

ជាំ នាញមានមពទយកុ មារ២នាក់ មពទយជាំ នាញទូ មៅ២នាក់ មពទយឆមប២នាក់ មពទយពាបាលជាំ ងឺមោគរមបង២
នាក់ និ ងរបធានសរមាប់រគប់រគងមពទយចាំនួន១នាក់ និងមានបាំ ពាក់សភា
ាំ រៈបរ ិកាាមពទយឲ្យបានរគប់ រគន់
រួមមានមរគឿងសង្ការ ឹម សុាំបងគន់អ្នាម័យចាំនួន២ ខែលកនុង១បនទប់ មានបនទប់ទឹក១ និងបងគន់ មោយ១
បនទប់ៗមានបមណា
ត យ៤ខម៉ារត ទទឹង២,៥០ខម៉ា រត ជញ្
ជ ាំងឥែា ែាំ បូលរបក់ សុីរបូ មានសាំភារៈសាំោប់មរបើ

របាស់កុងបងគ
ន
ន់ និ ងជី កអ្ណូត ងសនប់ចាំនួន១ មោយមានរបងឥែាសុីម៉ាង់ព័ទធជុាំវ ិញមណឌលសុែភាព។ សូម
ចប់ មផតើមកសាងសង់ពីឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៤។

២. ការសាងសង់សាលាខរៀន

 សុសា
ាំ លាវ ិទាល័យ១ែនង មាន៤បនទប់ ជញ្
ជ ាំងឥែា ែាំ បូលរបក់ សុីបរបូ មៅភូមិមននតថមី មានបមណា
ត យ៣៦
ខម៉ា រត ទទឹង៩ខម៉ារត មានមលាករគូបមរងៀនចាំនួន៧នាក់ កនុងមនាោះមានមលាកនាយកសាលា១នាក់ មានតុ
ទីសានក់ការកណា
ត ល ៖ ផទោះមលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កាត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ ទួលមគក ោជធានីភាំមន ពញ រពោះោជាណាចរកកមពុជា

Central Office : #138, Street. 122, TeukLaak I, TuolKork, Phnom Penh, CAMBODIA.
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រគូ តុ សិសស កាតរមែៀន និងមរគឿងសង្ការ ឹមរគប់ រគន់ មានបងគន់អ្នាម័យចាំនួន២ែនង មួ យែនងៗមានចាំនួន
២បនទប់ មានទទឹង២,៥០ខម៉ា រត បមណា
ត យ៤ខម៉ា រត ជញ្
ជ ាំងឥែា ែាំបូលរបក់ សុីបរបូ មានអ្ណូត ងសនប់១ មាន
របងឥែាព័ទជ
ធ ុាំ វ ិញសាលាវ ិទាល័យ។ សូមចប់មផតើមពី ឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៤។
៣. ការសាងសង់ និងជ ួសជុលផលវលាំ
ូ

 សុាំសាងសង់ផូវលាំ
ល
រកាលរគួសរករម២ខែស កាត់បមណា
ត យភូមិទាំងពី រ គឺចាំនុចទី១មៅភូមិសាំអាង ចប់
មផតើមពីផូវថន
ល ល់ជាតិកាលភូមិសាំអាង ែល់ចុងភូមិសាំអាង មានរបខវង១២០០ខម៉ារត ទទឹ ង៨ខម៉ា រត និ ងោក់
លូ១កខនលង មានមុែកាត់ ៨តឹ ក បមណា
ត យ១ខម៉ារត ចំនួន៨កង់ ។ ចាំ នុចទី២មៅភូមិមននតថមី ចប់ ពីថនល់ជាតិ

កាលភូ មិ ែល់ចុងភូ មិ មានរបខវង១៥០០ខម៉ា រត និ ងោក់ លូ៣កខនលង មានមុ ែកាត់៨តឹក បមណា
ត យ១
ខម៉ា រត មោយ១កខនលងៗចាំនួន៨កង់។ សូមចប់មផតើមពីឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៦។

 សុាំជួសជុលផលូវលាំរកាលរគួសរករមកនុងភូមិឆ្នាំងចាំនួន៥ខែស៖
o
o
o
o
o

ផលូវខែសទី ១ កាត់ទទឹងភូ មិ មានរបខវង២០០ខម៉ា រត ទទឹង៦ខម៉ា រត ចប់ មផតើមពីថនល់ជាតិ ែល់អ្ូរមពព
ផលូវខែសទី ២ បមណា
ត យភូមិ របខវង២០០ខម៉ា រត ទទឹង៦ខម៉ា រត ចប់ ពីថនល់ជាតិ ែល់ភូមិឆ្នាំង
ផលូវខែសទី ៣ មានរបខវង២០០ខម៉ា រត ទទឹ ង៦ខម៉ា រត ចប់ពីផូវមៅ
ល
ែល់ចុងភូមិឆ្នាំង
ផលូវខែសទី ៤ មានរបខវង២០០ខម៉ា រត ទទឹ ងខម៉ារត ចប់ពីផូវរបឡាយ
ល
មៅែល់ទី៥ចុងភូមិឆ្នាំង

ផលូវខែសទី ៥ មានរបខវង៤៥០០ខម៉ា រត ទទឹ ង៦ខម៉ា រត ចប់ ពីផូវភូ
ល មិឆ្នាំង ែល់រពាំ របទល់ភូមិមន ឃុាំអ្នលង់
ថ្រជ។ សូមចប់ មផតើមពី ឆ្នាំ២០១២ និ ងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៦។

៤. ការខសនស
ើ ម
ាំុ ស
៉ា ើន
ុ ខលលង

 សុាំមា៉ាសុីនមភលើងចាំនួន៣មរគឿង

សរមាប់បាំមរ ើមភលើងកនុងភូ មិទាំង៣គឺ

មសស និ ងអាចអ្ូ សឌីណាម៉ាូ ២០គី

ខែលមា៉ា សុីននីមួយៗមានកាំ លាាំង៣០

វ៉ា
ាំ ងមា៉ា សុីនមភលើង១មរគឿង អាច-តរបព័នធខែសមភលើងចូ ល
ូ ត់បាន៖ ភូមិសអា

នមផទោះចាំ នួន៩៥ែនង។ ភូមិមននតថមីមា៉ាសុីនមភលើង១មរគឿង អាច-តរបព័ នខធ ែសមភលើងចូលនមផទោះចាំ នួន៩៨ែនង។

ភូមិធាវង
ាំ មា៉ា សុីនមភលើង១មរគឿង និងតរបព័ នខធ ែសមភលើងចូលនមផទោះចាំ នួន១៤១ែនង។ សូមចប់ មផតើមឆ្នាំ២០១២
ែល់ឆ្នាំ២០១៥។
៥. ការជីក្អណ្ូត ងសនប់

 មសនើសុាំអ្ណូត ងសនប់ចាំនូន១៦អ្ណូត ងសរមាប់ភូមិទាំង៣គឺ៖ ទី១ភូមិសាំអាង ចាំនួន៥អ្ណូត ង ជាអ្ណូត ងសនប់

ោក់ មៅមែើ មភូមិ២អ្ណូត ង កណា
ត លភូមិ២អ្ណូត ង និងចុងភូមិ១អ្ណូត ង។ ទី២ភូ មិមននតថមី ចាំ នួន៥អ្ណូត ង
ោក់ មៅមែើ មភូមិ២អ្ណូត ង

កណា
ត លភូ មិ១អ្ណូត ង

និ ងចុងភូមិ២អ្ណូត ង

និ ងទី៣មៅភូមិធាវាំងចាំនួន៦

អ្ណូត ង ោក់ មៅមែើមភូមិ២អ្ណូត ង កណា
ត លភូមិ២អ្ណូត ង និងចុងភូមិ២អ្ណូត ង។ សូមចប់ មផតើមពីឆ្នាំ
២០១២ និងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៣។

មុ នមពលបពាាប់សិកាាសាលាមានកមមវ ិធីរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិ ភាពែល់អ្នកែឹ កនាាំ
គណបកសនមយាបាយរបចាំឃុាំ និ ងរកុមរបឹ កាឃុាំ។
មលាក ញាន ផុន

តាំ ណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា និ ងជារបធានរកុមរបឹកាឃុាំ បានមលើកម

ើងថា ”

ែាុាំសូមអ្រគុ ណែល់អ្ងគការែុ មខ្រវល និងសមាជិក សមាជិ កា អ្ងគសិកាាសាលា ទាំងអ្ស់ខែលចូលរួមមធវើ

ខផនការ ក៏ែូចជាការកាំណត់ នូវតរមូវការជាអាទិភាពទាំង៥ថ្ថៃមនោះរបស់បងបអូនទាំងអ្ស់គន។ មរើយបងបអូនែលោះ
បានយល់ពីតរមូវការ បងបអូនែលោះមិនទន់ យល់ពីតរមូវការ។ ែាុាំសូមអ្រគុ ណជាថមីមង
ត មទៀត ថាមបើបងបអូនរគាំរទ
គណបកសរបជាជនមៅអាណតតិខាងមុែ

មោយមជាគជ័ យកនុងមពលអ្នាគតខាងមុែ”។

ែាុាំនឹងពាយាមមឆលើយតបតរមូវការរបស់បងបអូនឲ្យបានសាំមរចរបកប

ស្កា
ិ ខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាាស្់ដននតដៅតុំបន់ោច់ប្ស្យាលទទួល ន៖
១. ការយល់ែឹងអ្ាំពីសិទិ ធតួនាទី

និ ងកាតពវកិចរា បស់មាាស់មឆ្នតកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអ្ភិវឌឍន៍នូវមូលោាន។

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាាស់មឆ្នតចូ លរួម

ជខជកពិ ភាកា

របស់ែួន។
ល

មែើមបីកាំណត់តរមូវការអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់

៣. តរមូវការជាអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់ ោច់ ស្សយាលនឹ ងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខែលអាច
ឱ្យសិកាាកាមង្កយចងចាំមែើ មបីចូលរួមនមោនជរមុញការអ្នុវតតន៍របស់រកុមរបឹ 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 ខបឿត (ម្នតីខផនកបណា
ត ញ និងមវទិ កា)
ទូ រស័ពមទ លែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦
២-អ្នកស្សី ហេង សុគន្ធា (ជាំ នួយការខផនកបណា
ត ញ និ ងមវទិ កា)
ទូ រស័ពមទ លែ ៖ ០៨៩ ៨១៨ ១៧៦
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