ថ្ថៃទី២៤ 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 ស្ោ ប្ស្ុកលុំផាត់ ដេតតរតនៈគរី ី

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

ើងដៅឃុាំដសោ ស្សុកលាំផាត់ ដែតតរតនៈគីរ ី កាលពីថ្ថៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២។ មានអ្នកមាន

សិទិដធ បាោះដឆ្នតរបមាណ ៥១នាក់ (៩%ជាស្រសតីជនជាតិទាំពួន) ពី រគប់ភូមិកុងឃុ
ន
ាំ ខដលរួមមាន តាំណាងសរ-

គមន៍ តាំ ណាងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិ ករកុមរបឹ កាឃុាំ អាជាាធរភូ មិ អ្ងគការមូ លោាន និ ង
របជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរួមពិ 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
ាំសេដា ម្េុក្លាំផាត់ សេតតរតនៈគីរី
ុ

១. ការសដាោះម្ាយបញ្ហ
ា ដីធ្ីល

o សូមឲ្យភាគី ខដលពាក់ព័នជ
ា ួ យដោោះស្សាយបញ្ហ
ា ដី ធី ល ខដលបោះពាល់ដល់ដីរបជាពលរដាចាំនួន ៩០រិចតា
ចាំ នួន២៥រគួសារ កនុងភូមិចាំនួន៣ គឺភូមិណងថ្រ ភូ មិសមុ រតដរកាម និ ងភូមិថី ម ដៅចាំ នុចរកងដ្លៀសតាស

ខដលរកុមរុនឌី អ្ុឹមរគូប ដផទរដី ដនោះឲ្យរកុមរុនតាថ្វ ជារកុមរុនឯកជនមួ យខដលដធវើការ ្ួសឆ្យ
ដាំ ណាាំសាវយចនទី ែនុរ ថ្នាំជក់ សាវមាវ និ ងដី ចាំការវ ិលជុាំ មិនឲ្យរបជាពលរដាដៅរបកបមុែរបរចិ ញ្ាឹមជី វ ិតដលើ
ដី ដនាោះដទបើយ

ដរើយរពមទាំងគាំ រាមកាំ ខរងដោយយកកាំ លាង
ាំ កងរាជអាវុធរតថមកចប់របជាពលរដាដបើ

ហនចូ លដធវើចាំការដៅតាំបន់ ដនោះ។ សូមដោោះស្សាយឲ្យបានដៅឆ្នាំ២០១២ដនោះ។
o សុាំផដល់ដីសមបទនដល់ភូមិណងថ្រចាំនួន២គីទបូខមរតបួនរជុង ដដើមបីពរងី កភូមិ ដោយសារភូ មិណងថ្រ
បចាុបបននដនោះតូចដរើយមានចាំ នួនរបជាជនដរចើន។ សូមឲ្យបានដៅឆ្នាំ២០១២ដនោះ។

o សូមជួ យដោោះស្សាយ និងអ្នដរាគមន៍ ដៅដលើរកុមរុនចាំនួន២គឺ ទី១រកុមរុនសមបទនរយុងរ ី ខដលបាញ់

ថ្នាំតាមដដើមដ្ើ កាំ ណត់រពាំ របទល់យកដីចាំការវ ិលជុាំរបស់របជាពលរដាដៅឃុាំដសោ ចាំ នួន៤៨០រិចតា
ដធវើឲ្យបោះពាល់ដល់៩៦រគួសារ

និងទី ២រកុមរុនដអ្ដទបវចាំ នួន១០០រិចតាដៅភូ មិសមុ រតដលើសិត
ថ កនុងឃុាំ

ទីសានក់ការកណា
ត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កាត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ ទួលដគក រាជធានីភាំដន ពញ រពោះរាជាណាចរកកមពុជា
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ដសោដនោះ។ សូមដោោះស្សាយឲ្យបានដៅឆ្នាំ២០១២ដនោះ។

២. ការសធ្វីផវ
ូល

o សុាំដធវើផូវចាំ
ល នួន៥ខែស ជាផលូវរកាលរគួសរករមគឺ ៖

+ខែសទី១ មានរបខវង៨គីទបូខមរត ទទឹង៧ខមរត ពី ឃុាំដសោ ដៅភូ មិណងថ្រ និងោក់ លច
ូ ាំ នួន១២កខនលង

លូទី១អ្ូ រដគក ទី ២អ្ូរចក់ ទី៣អ្ូ រតូ ច ទី៤អ្ូរវាលខស្ស២កខនលង ទី ៥អ្ូ រកាលង ទី ៦អ្ូ រវាលថមោ ទី ៧អ្ូរ
ដរទឿងចាំ នួន៣កខនលង ទី ៨អ្ូ រជាប់សាពនអ្ូ រតាវ ដោយលូទាំងអ្ស់មានមុែកាត់ ១ខមរត របខវង៧ខមរត និ ង
ដធវើសាពន១កខនលងដៅចាំនុចអ្ូ ររតាវ មានរបខវង១០ខមរត ទទឹង៧ខមរតដធវើពីដបតុ ង
+ខែសទី២ មានរបខវង៣គី ទបូខមរត ទទឹ ង៧ខមរត ពី ភូមិណងថ្រដៅភូមិដរជៀក ឃុាំលុងឃុង
+ខែសទី៣

មណឌលគិរ ី

មានរបខវង៣២គីទបូខមរត

ទទឹង៧ខមរតពីភូមិសមុរតដរកាមដៅភូ មិខកងសាន់ ជាប់ដីដែតដ

+ខែសទី៤ មានរបខវង៣៣គីទបូខមរត ទទឹង៧ខមរត ពីភូមិសមុ រតដរកាមដៅទី រម
ួ ស្សុកលាំផាត់

+ខែសទី៥ មានរបខវង៤គីទបូខមរត ទទឹង៧ខមរត ពី ភូមិណងថ្រដៅតាំ បន់ ដទសចរណ៍បឹ ងការាយកាដអាម។
សូមចប់ ដផតើមឆ្នាំ២០១២ដនោះតដៅ និ ងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៣។

៣. ការទប់ាាត់ការកាប់ព្ម្ពស

ី

o សុាំជួយទប់ សាាត់ ការកាប់បាំផាលញថ្រពដ្ើ ការរុករានយកដី ថ្រពជាកមមសិទិ ផា
ា ា ល់ែួន
ល និ ងតាំបន់អ្ភិរកសរបស់
សរគមន៍ ដៅឃុាំដសោ រតង់ចាំនុចថ្រពរកងខស្សតាស ដលើថ្ផទដីចាំនួន១៣០រិចតាសថិតដៅភូមិណងថ្រ ពី
រកុមរុនឯកជនតាថ្វ។ សូមដោោះស្សាយឲ្យបានដៅឆ្នាំ២០១២ដនោះ។

៤. ការាងេង់ាលាឃុាំ និងេុាំម្រូបសម្ងៀនបន្នែរ

o សុាំសាងសង់សាលាឃុាំ១ែនង ដៅតាមសដង់ោរបស់រកសួងមហថ្ផទ ដៅចាំនុចឃុាំដសោដលើដីរដាបាលបាំរង
ុ
ទុ ក ដរពាោះបចាុបបននដៅឃុាំដសោដនោះយកផទោះដធវើជាសាលាឃុាំ ដធវើឲ្យរបជាពលរដាពិបាកកនងការទាំ នាក់ ទាំនង
ការង្ករជាមួ យរកុមរបឹកាឃុាំ។ សូមឲ្យបានដៅឆ្នាំ២០១២ដនោះ។

o សុាំរគូបដរងៀនថ្នក់បឋមសិកាចាំ នួន១៩នាក់ (ស្សី៥នាក់ និ ងរបុស១៤នាក់ ) សរមាប់ បដរងៀនដៅបឋម
សិកាដសោចាំនួន៨នាក់

ដៅបឋមសិកាណងថ្រ៦នាក់

និ ងដៅបឋមសិកាសមុ រតដលើចាំនួន៥នាក់។

សូមឲ្យបានដៅឆ្នាំ២០១២ដនោះ។

៥. ការសធ្វីបងគនអ
់ នារ័យ អណ្ូត ងេនប់ និងម្រូសពទយ

o សុាំបងគន់អ្នាម័ យចាំនួន១៥បងគន់ ដោយបងគន់នីមួយៗមានទទឹ ង២ខមរតx៣ខមរត ដធវើពីដបតុង របក់ ដកបឿង
សរមាប់ ភូមិចាំនួន៤ គឺភូមិណងថ្រចាំ នួន៤បងគន់ ភូមិសមុ រតដរកាមចាំ នួន៤បងគន់ ភូ មិសមុ រតដលើចាំនួន៤
បងគន់ និ ងភូ មិថីច
ម ាំ នួន៣បងគន់។ សូមឲ្យបានដៅឆ្នាំ២០១២។
o សុាំអ្ណូដ ងសនប់ចាំនួន៨ សរមាប់ ភូមិចាំនួន៤ គឺភូមិណងថ្រចាំ នួន២អ្ណូដ ង ភូ មិសមុ រតដលើចាំនួន២អ្ណូដ ង

ភូ មិសមុ រតដរកាមចាំនួន២អ្ណូដ ង និ ងភូ មិថីច
ម ាំ នួន២អ្ណូដ ង។ សូមឲ្យបានដៅឆ្នាំ២០១២ដនោះ។

o សុាំរគូដពទយរបចាំការដៅបុស្ស
ដ ុែភាពឃុាំដសោ

ចាំនួន៣នាក់ស្សី១របុស២

និ ងមានថ្នាំរគប់រគន់ ដដើមបី

ពាបាល និ ងដរគោះថ្នក់ ដផសងៗដកើតដទបើង។ សូមឲ្យបានឆ្នាំដៅឆ្នាំ២០១២ដនោះ។
មុ នដពលបពាាប់សិកាាសាលាមានកមមវ ិធីរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិ ភាពដល់អ្នកដឹ កនាាំ
គណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និ ងរកុមរបឹ កាឃុាំ។
ដលាក ធាំ ផាន់ តាំ ណាងគណបកសរបជាជនបានមានរបសាសន៍ ថ្ «សូមឲ្យរបជាពលរដាដយើងទាំងអ្ស់
ខដលជាមាាស់ដឆ្នតកត់ រតាទុ កនូ វអ្វីខដលដយើងបានរកដឃើញដៅដពលសិកាាសាលាដនោះ

និ ងជរមុញឲ្យមានការ

អ្ភិវឌឍន៍ ទាំងអ្ស់គន ដរើយរបជាពលរដាដយើងទាំងអ្ស់គនរតូវដៅដបាោះដឆ្នតដរជើ សដរ ើសរកុមរបឹ កាឃុាំដៅដពល
ខាងមុែដនោះកុាំបីខាន»។
ស្កា
ិ ខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាាស្់ដនោតដៅតុំបន់ោច់ប្ស្យាលទទួល ន៖
១. ការយល់ដឹងអ្ាំពីសិទិ ធតួនាទី

និ ងកាតពវកិចរា បស់មាាស់ដឆ្នតកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអ្ភិវឌឍន៍នូវមូលោាន។

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាាស់ដឆ្នតចូ លរួម

ជខជកពិ ភាកា

របស់ែួន។
ល

ដដើមបីកាំណត់តរមូវការអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់

៣. តរមូវការជាអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់ ោច់ ស្សយាលនឹ ងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាាកាមង្កយចងចាំដដើ មបីចូលរួមតាមោនជរមុញការអ្នុវតតន៍របស់រកុមរបឹ 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 សបឿត (ម្នតីខផនកបណា
ត ញ និងដវទិ កា)
ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦
២-កញ្ហា សភារ ម្េីសពម្រ (ជាំ នួយការខផនកបណា
ត ញ និ ងដវទិ កា)
ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០៨៩ ៨១៨ ១៧៦
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