ថ្ថៃទី០៥ ខែមករា 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
ិ ខ សាលាស្ដម្េងមាាស្់ដនោតដៅឃដុំ ប្ស្អង្រងគង ប្ស្ុកកូនម្ុំ ដេតតរតនៈគរី ី

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

ើងដៅឃុាំខស្សអ្ងគង ស្សុកកូនមុាំ ដែតតរតនៈគីរ ី កាលពី ថ្ថៃទី១៩ ខែធនូ ឆ្នាំ២០១១។ មានអនកមាន

សិទិដធ បាោះដឆ្នតរបមាណ ៦៦នាក់ (៥៧%ជាស្រសតី មាន៣៣%ជាជនជាតិឡាវ) ពីរគប់ភូមិកុងឃុ
ន
ាំ ខដលរួមមាន

តាំណាងសរគមន៍ តាំណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិករកុមរបឹកាឃុាំ អាជាាធរភូ មិ អងគការ
មូ លោាន 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 ែ។
តម្រូវការជាអាទិភាពទាំង៥ ក្នងឃុ
ាំស្ម្ែអង្រងគង ម្ែុក្ក្ ូនរុាំ ខេតតរតនៈគិរី
ុ

១. ការជ ួែជុល និងខ្វើផូវ
ល

o សុុំជួសជុ លផ្លូវ១ខ្សែរាលររួសររហម ពីផ្ូវជាតិ
ល
លលស៧៨ ចូលភូ មិខ្រសអង្រ្គ្
ខ្ម៉ែរត។ សូមឲ្យលហើយរួចរាល់លៅខ្សមិនា ឆ្នុំ២០១២ល េះ។

ររខ្វ្៣រីទ្បូខ្ម៉ែ រត ទ្ទ្ឹ្៨

o សុុំសា្ស្់ផ្ូវថ្ម
ល ី១ខ្សែរាលររួសររហម ពីចុំ ុចរាលភូ មិខ្រសអង្រ្គ្ ដល់ភូមិខ្រសឈូរ

ររខ្វ្៥រីទ្បូខ្ម៉ែ រត

ទ្ទ្ឹ្៥ខ្ម៉ែរត។ សូមឲ្យលហើយរួចរាល់លៅចុ្ខ្សលមសា ឆ្នុំ២០១២ល េះ។

o សុុំផ្ូវថ្ម
ល ី១ខ្សែរាលររួសររហម
ចារ់លផ្តើមសា្ស្់ ឆ្នុំ២០១៣

ររខ្វ្១០រី ទ្បូខ្មរត ទ្ទ្ឹ្៦ខ្ម៉ែ រត ពីភូមិខ្រសអង្រ្គ្លៅចុំ ុ ចព្រពរត រ់ ។ សូម

ិ្រួចរាល់លៅឆ្នុំ២០១៤ ។

២. ការសាងែង់សាលាខរៀន សាលាឃុាំ និងក្ុដិ

o សុុំសា្ស្់សាលាលរៀ រឋមសិរា១សន្ ល្វើពីលរតុ្រររ់លរបឿ្
លោយសា្ស្់តាមសដ្់ោ។ សូមចារ់លផ្តើមសា្ស្់ ឆ្នុំ២០១២
o សុុំសា្ស្់សាលាមលតតយយ១សន្ ល្វើពីលរតុ្ រររ់លរបឿ្
សុំភារៈ តុររូ តុសិសែ ាដលសៀ

លភម សុំភារៈ

ិ្

ិ្សុុំររួរលរ្ៀ សាលា

ិ្ឲ្យរួចរាល់លៅខ្សលមសាឆ្នុំ២០១២។

៣រ រ
ទ ់ ល្វើអុំពីលឈើ រររ់ លរបឿ្

តុសិសែ ាដលសៀ

៣រ រ
ទ ់ រលដ
ដ យ២៤ខ្ម៉ែរត ទ្ទ្ឹ្៨ខ្ម៉ែ រត

លោយសា្ស្់ លៅជារ់មណ្ឌលសុសភាពទ្ួ លាចាញ

មលតតយយចុំ ួ ៣នារ់ (ររូរសី៣នារ់)។ សូមចារ់លផ្តើម
o សុុំសាលាលរៀ ១សន្

៦រ រ
ទ ់ លៅចុំ ុចទ្ួលាចាញ ផ្លូវអាសា៊ា
ិ្រួចរាល់លៅឆ្នុំ២០១៣។

រដ
ដ យ២៤ខ្ម៉ែរត ទ្ទ្ឹ្៧ខ្ម៉ែរត លៅចុំ ុចខ្រសតា

តុររូ ទ្ូោរ់ឯរសារ។ សូមចារ់ លផ្តើមសា្ស្់ លៅឆ្នុំ២០១៣

ិ្ឲ្យបា លៅឆ្នុំ

ទីសានក់ការកណា
ត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កាត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ ទួលដគក រាជធានីភាំដន ពញ រពោះរាជាណាចរកកមពុជា
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២០១៤។
o សុុំរោាភិបាលជួ យសា្ស្់ សាលាឃុុំ១សន្ ល្វើតាមសដ្់ោររស់ររសួ្មហាព្ផ្ទ លៅជារ់ផ្ូវជាតិ
ល
លលស៧៨។ សូម
ចារ់លផ្តើមសា្ស្់ ឆ្នុំ២០១៣ ិ្ឲ្យបា រួចរាល់ឆ្នុំ២០១៤។
o សុុំសា្ស្់រុដិលលារ១សន្ លៅវតដខ្រសអង្រ្គ្ ល្វើអុំពីលឈើ រររ់លរបឿ្
សា្ស្់ ឆ្នុំ២០១៣

ទ្ុំហុំ៩ខ្ម៉ែរតx៨ខ្ម៉ែ រត។ សូមចារ់ លផ្តើម

ិ្ឲ្យបា រួចរាល់ឆ្នុំ២០១៤។

៣. ការខ្វើបងគន់ អណ្ូត ង ម្ែះទឹក្ សាងែង់បែ
៉ុ ែ
ត៏ េ
ុ ភាព និងែុាំបគ្
ុ ល
គ ិក្ខពទយ
o សុុំរ្គ ់អនាម័យចុំ ួ ៣០រ្គ ់ សរ

២x៣ខ្ម៉ែរត។ សូមចារ់ លផ្តើមឆ្នុំ២០១២
o សុុំរសេះទ្ឹរមួយលៅចុំ ុចខ្រសឈូរ

រ់ភូមិចុំ ួ ៣ រឺភូមិ១ ភូមិ២

ិ្ភូមិ៣ ល្វើអុំពីលរតុ្ រររ់ស័្កសី

ទ្ុំ ហុំ

ិ្រញ្ចរ់ ឆ្នុំ២០១៣ ។
ររខ្វ្១០ខ្ម៉ែរត ទ្ទ្ឹ្៦ខ្ម៉ែរត ជលរៅ៤ខ្ម៉ែ រត។ សូមចារ់ លផ្តើម

ិ្ឲ្យលហើយ

រួចរាល់លៅខ្សលមសាឆ្នុំ២០១២។
o សុុំរ៉ែុសិ៍ស
ដ ុសភាព១សន្
ចាញជារ់ផ្ូលវអាសា៊ា
១ រ រ
ទ ់ សរ

ខ្ដល

ទ្ទ្ឹ្៦ខ្ម៉ែរត

ិ ្រដ
ដ យ៧ខ្ម៉ែរត លៅចុំ ុចទ្ួលា

សុំភារៈររ ិាាលពទ្យរររ់ រា ់ ថ្នុំសុំរារ់ពាបាលអនរជមងឺ រ រ
ទ ់ សរ

រ់ររូលពទ្យចុំ ួ ១ រ រ
ទ ់ សរ

ររុស១នារ់) ខ្ដល
២០១៣

៣រ រ
ទ ់ ល្វើពីលរតុ្ រររ់លរបឿ្

រ់ោរ់ថ្នុំលពទ្យចុំ ួ ១រ ទរ់

រ់អនរជមងឺ ចុំ ួ

ិ្សុុំររូលពទ្យចុំ ួ ៣នារ់ (រសី២នារ់

ជុំ នាញចាស់លាស់ឲ្យររចាុំារលៅរ៉ែុសិ៍ស
ដ ុសភាពខ្រសអង្រ្គ្ល េះផ្្។ សូមចារ់លផ្តើមលៅឆ្នុំ

ិ្ឲ្យបា លៅឆ្នុំ២០១៤ ។

o សុុំអណ្ូដ ្សនរ់ចុំ ួ ១៥អណ្ូត ្ សរ រ់៣ភូមិ លោយរនុ្១ភូមិៗចុំ ួ ៥អណ្ូត ្សនរ់ រឺលៅភូមិ១ ភូមិ២
សូមចារ់ លផ្តើមល្វើ ិ្ឲ្យបា លៅខ្សមិ នា ឆ្នុំ២០១២ល េះ។

៤. ការខ

ិ្ភូមិ៣។

ះម្សាយបញ្ហ
ា ដី្ើល

o លសនើសុុំឲ្យររុមហ៊ាុ សមបទា ទ្ុរដីចុំណ្ីពី

ត់ទ្ល លខ្រសពរ ដល់ដីររុមហ៊ាុ ចង្ងងយ៥រីទ្បូខ្ម៉ែ រត លររេះសពវព្ថ្ងល េះ

ររុមហ៊ាុ ទ្ុ រឲ្យខ្ត៥០០ខ្ម៉ែរតលទ្។ សូមឲ្យបា លៅខ្សមិនាឆ្នុំ២០១២ល េះ លដើ មបីអាចឲ្យររជាពលរដាអាចល្វើរសិរមម
ិ្រររររររររសុីបា ។

o លសនើសុុំឲ្យអាជាា្ររររ់ លុំោរ់ ថ្នរ់ រោាភិ បាល អ្គារនានា ជួយអ ដរារម ៍ លលើដីររជាពលរដា ចុំ ួ ២២ររួសារលៅ
ចុំ ុចខ្រសតាលភម លលើព្ផ្ទដីចុំ ួ ៤៥ហិចតា ខ្ដលររុមហ៊ាុ លវៀតដមមិ សាគល់ល្មេះ បា ឈូសឆ្យលលើដុំដុំ
រសូវ ខ្ដលមិ ទា ់ររមូលផ្ល

ិ្លៅលលើដីចុំារ។ សូមចារ់លផ្តើម

វ ិធា ារ

ិ ្ឲ្យបា លៅឆ្នុំ២០១២ល េះ។

៥. ការខែនើែាំជ
ុ ួយែម្រួលបញ្ហ
ា ទាំនប់វារីអគ្គគែនើ
o លសនើសុុំឲ្យរោាភិបាលខ្ដលសា្ស្់ទ្ុំ រ់វារ ីអរគិស ី លៅតុំរ ់ទ្ល លរី រុុំឲ្យសពស់លពរ លររេះរដ
ដ លឲ្យលិចដី ខ្រស
ដុំដុំរសូវ ចុំារ

ិ្សូមឲ្យ

ារលោេះរសាយសុំណ្្សមរមយលៅលលើផ្លរ៉ែេះរល់ ពីារល្វើទ្ុំ រ់វារ ីអរគិស ី

ល េះផ្្។ សូមចារ់ លផ្តើមលអាយបា ចារ់ពីឆ្នុំ២០១២លៅ។

មុ នដពលបពា្ាប់សិកាាសាលាមានកមមវ ិធីរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិ ភាពដល់អនកដឹ កនាាំ
គណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និ ងរកុមរបឹ កាឃុាំ។
ដលាក ដអៀម ដអឿន តាំណាងគណបកសសមរងសុី ជាសមាជិ កគណបកសដែតត បានដលើកដ

ើងថា «សុាំឲ្យ

របជាពលរដាដយើងទាំងអស់ខដលជាមាាស់ដឆ្នត កត់រាទុ ក នូ វអវីខដលដយើងបានរកដឃើញដៅដពលសិកាាសាលា
ដនោះ និ ងជរមុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍ ទាំងអស់គន មិ នថាគណបកសដនោះ ឬគណបកសដនាោះដទបើយ»។

ដលាក ភីន សុង តាំណាងគណបកសរវវុនសុិនបុិច ជាជាំ ទប់ ទី២ បានដលើកដ

ើងថា « ដយើងរបកាន់ ចាប់

របជាធិបដតយយដោយយករាស្រសរជាធាំ។ របជាពលរដាខដលជាមាាស់ដឆ្នត ហវនដរជើ សដរ ើសអាទិ ភាពរបស់ែួន
ល ឲ្យ
អនកតាំ ណាងដធវើាម និងមានការផ្លលស់បូររ ចូ លរួមឃ្លាំដមើ លាមោនរាល់ការង្កអភិ វឌ្ឍន៍ ទាំងអស់គនរបស់អនក

តាំ ណាងរបស់ែួន។
ល
ដរើយអវីខដលរបជាពលរដាដលើកដទបើងដៅថ្ថៃដនោះជាអាទិភាព សុាំឲ្យរោាភិ បាល អងគការកនុង
ស្សុក និ ងដរៅស្សុកជួ យផងខដរ»។

ដលាក ពុទា ោនី តាំណាងគណបកសរបជាជនកមពុជា ជាអភិ បាលរងស្សុក បានដលើកដ

ើងថា « ដលាកក៏

ែិ តែាំ របឹ ងខរបងជរមុញឲ្យមានការចូ លរួមទាំងអស់គន ដរើយស្សុកក៏ មានខផនការរបស់ែួនខដរ
ល
កខនលងណាខដល
ឃុាំមិនទន់ មានគដរមាង ស្សុកដយើងមានគដរមាង បុខនរស្សុកមានខផនការ និងការរគប់ រគងធាំ ជាងឃុាំ ដរើយ
ស្សុកមានខផនការដៅាមជាំ ហវនរបស់ែួន៥ឆ្
ល
ន ាំរ ាំកិ ល

ឬ៣ឆ្នាំរ ាំកិ លខដលទាំងដនោះជាការែិ តែាំ របឹ ងខរបងរបស់

រោាភិ បាល និ ងការយកចិតតទុកោក់»។

ស្កា
ិ ខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាាស្់ដនោតដៅតុំបន់ោច់ប្ស្យាលទទួល ន៖
១. ការយល់ដឹងអាំពីសិទិ ធតួនាទី

និ ងកាតពវកិចរា បស់មាាស់ដឆ្នតកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោាន។

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាាស់ដឆ្នតចូ លរួម

ជខជកពិ ភាកា

របស់ែួន។
ល

ដដើមបីកាំណត់តរមូវការអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់

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

សិកាាសាលាដនោះក៏ បានទទួលការឧបតថមម
ភ ូលនិធិពីសរភាពអឺរប
ុ (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-កញ្ញា ខភាគ្ ម្ែើខពម្ជ (ជាំ នួយការខផនកបណា
ត ញ និ ងដវទិ កា)
ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០៨៩ ៨១៨ ១៧៦
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