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ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ដ ើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដ លប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បដតយយ។ 

V
isio

n
 :  A

 d
em

o
cratic so

ciety
 th

at d
em

o
cratizatio

n
 in

 p
a

rticu
lar d

em
o

cratic electio
n

s are p
ro

m
o

ted
 an

d
 q

u
alified

 to
 b

rin
g b

en
efits to

 p
eo

p
le. 

 

 

   ថ្ថៃទី ២៩ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១១ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តឃ ុំលុំទង ប្សុ្កអនេងដ់វង ដេតតឧតតរមានជ័យ 
ដោយមានការគាំទ្ទពីគណៈកមាា ធិការែុមខ្រែល សរការជាមួយនឹង សមាគមន៍អាដរុក បានដរៀបចាំ

សិកាា សាលាសដមេងមាា ស់ដឆ្ន តមួយសតីពីការកាំណត់តទ្មវូការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ សង្កា ត់ោច់ស្សយាល ខដល
ដធែើដ ើងដៅឃុាំលាំទង ស្សុកអនេង់ខវង ដែតតឧតតរមានជ័យ កាលពីថ្ថៃទី១៤ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១១។ មានអនកមាន
សិទធិដបាោះដឆ្ន តទ្បមាណ ៥៦នាក់ (៣៧% ជាស្តសតី) ពីទ្គប់ភូមិកនុងឃុាំ ខដលរមួមាន តាំណាងសរគមន៍ 
តាំណាងគណបកសនដយាបាយទ្បចាំឃុាំ សមាជិកទ្កមុទ្បឹកាឃុាំ អាជាា ធរភូមិ អងគការមូលោា ន និងទ្បជាពល
រដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនោះ។ 

ទ្បជាពលរដាខដលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាោះដឆ្ន តគាំទ្ទតទ្មូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 
ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យទ្កមុទ្បឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់ដោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដដើមបោីក់បញ្ាូ លដៅកនុង កមាវធីិនដយាបាយរបស់ែេួនកនុងការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

តម្រូវការជាអាទិភាពទាំង៥ ក្នុងឃុាំលាំទង ម្រកុ្អន្លងវ់វង ខេតតឧតតរមាន្ជយ័ 
១. ការសាងរងផ់្លវូលាំ សាា ន្ ន្ងិដាក្ល់ ូ
១.១ ដសនើសុាំកសាងផេូវលាំថាីមួយខែសទ្កាលទ្គួសទ្ករម ពីភូមិលាំទងថាី ដៅភូមិចរ និងភូមិរហាល មានទ្បខវង
៤៧គី ូខម៉ែទ្ត ទទឹង៥ខម៉ែទ្ត បាត៧ខម៉ែទ្ត កាំពស់០,៨ខម៉ែទ្ត។ និងដធែើសាា នថាចក់ដបតុងចាំនួន ១៣កខនេងដោយ  
o សាា នទី១ ដៅចាំណុចស្សដៅដស្សាងដទ្បើទ្បាស់បានទ្គប់ភូមិទូទាំងឃុាំ (មាន១០ភូមិ) ខដលមានទ្បខវង

១០០ខម៉ែទ្ត ទទឹង៥ខម៉ែទ្ត កមាស់៤ខម៉ែទ្ត បាត៨ខម៉ែទ្ត ។ 
o សាា នទី២ ដៅចាំណុចភូមិលាំទងចស់ មានបដណាត យ៥០ខម៉ែទ្ត ទទឹង៥ខម៉ែទ្ត កមាស់៤ខម៉ែទ្ត បាត៨ខម៉ែទ្ត។ 
o សាា នទី៣ ដៅចាំណុចភូមិលាំទងថាី បដណាត យ២០ខម៉ែទ្ត កមាស់៤ខម៉ែទ្ត ទទឹង៥ខម៉ែទ្ត បាត៧ខម៉ែទ្ត។  
o សាា នទី៤ ដៅចាំណុចភូមិអូរគគីដទ្កាម សាា នទី៥ ដៅចាំណុចខស្សតឹក សាា នទី៦ ដៅចាំណុចខស្សដតឿន 

សាា នទី៧ ដៅចាំណុចអូរលាំទងធាំ សាា នទី៨ ដៅចាំណុចអូរទ្តប់ សាា នទី៩ ដៅចាំណុចអូរលាងដសោះ សាា ន
ទី១០     ដៅចាំណុចអូរសុភី សាា នទី១១ ដៅចាំណុចអូរសាែ យ សាា នទី១២ ដៅចាំណុចខស្សរហាល សាា នទី
១៣ ដៅចាំណុចភូមិសាំព័រ មានសតង់ោដូចគន គឺ បដណាត យ២០ខម៉ែទ្ត ទទឹង៥ខម៉ែទ្តកមាស់៤ខម៉ែទ្ត បាត៧
ខម៉ែទ្ត។ 

 

ទីសាន ក់ការកណាត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផេូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ  ទួលដគក រាជធានីភនាំដពញ ទ្ពោះរាជាណាចទ្កកមាុជា 
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- ទ្ពមទាំងដសនើសុាំោក់លូចាំនួន ១៧កខនេងៈ កនុង១កខនេងលូ ១២កង់មុែ៨តឹក បដណាត យ១ខម៉ែទ្ត លូទី១
ោក់ទ្តង់ចាំណុចភូមិលាំទងថាី លូទី២ោក់ទ្តង់ចាំណុចដដើមភូមិអូរគគីដទ្កាម លូទី៣-ទី៤ោក់ទ្តង់ចាំណុច
ភូមិខស្សដតឿន លូទី៥ ោក់ទ្តង់ចាំណុចផាឹកដកាង លូទី៦-ទី៧ ោក់ទ្តង់ចាំណុចទ្កាញ់ទ្ករម លូទី៨ ោក់
ទ្តង់ចាំណុចស្សោះស ូអា លូទី៩ ោក់ទ្តង់ចាំណុចភូមិរហាលចរ លូទី១០-១១ ោក់ទ្តង់ចាំណុចទ្បដ ោះ
ពាក់កណាត លសង់ខាងសាា នរហាល លូទី១២-១៣ ោក់ទ្តង់ចាំណុចពីស ូអារដៅភូមិចរ លូទី១៤-១៥ 
ោក់ទ្តង់ចាំណុចកណាត លភូមិ និងចុងភូមិអូរគគីដទ្កាម លូទី១៦ ោក់ទ្តង់ចាំណុចវាលែាច់ភូមិអូរគគី
ដទ្កាម លូទី១៧ ោក់ទ្តង់ចាំណុចរួសភូមិវាលដរ ៉ែញ។ (បញ្ចា ក់ផេូវដនោះសរគមន៏ទ្បជាពលរដាបានទ្ពម
ដទ្ពៀងគន ោក់ទុនចូលរមួកនុង១ទ្គួសារស្សូវ១០០គី ូទ្កាម)។ សាំដណើ ខាងដលើដនោះសូមចប់ដផតើមពីខែ 
មករាឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ដៅខែមករាឆ្ន ាំ២០១៥។  

១.២ ដសនើសុាំកសាងផេូវលាំចាំនួន៧ខែស ទ្កាលទ្គួសទ្ករម៖ 
o ខែសទី១ ទ្បខវង៥០០ខម៉ែទ្ត ទទឹង៥ខម៉ែទ្ត បាត៧ខម៉ែទ្ត កមាស់០.៦ខម៉ែទ្ត  ពីដដើមភូមិអូរគគីកណាត ល ដៅ

ភូមិដល់ចុងភូមិ ខដលមានទ្បជាពលរដាឆេងកាត់ចាំនួន៤ភូមិ ១ភូមិទ្ពលាន ២ភូមិអូរជដញ្ជ ៀន ៣ភូមិរ ាំដចក 
៤ភូមិដីថាី។ ខែសទី២ ទ្បខវង៦០០០ខម៉ែទ្ត បាត៦ខម៉ែទ្ត ែនងដលើ៤ខម៉ែទ្ត កមាស់០,៥ខម៉ែទ្ត និងខែសទី៣ 
ទ្បខវង២៥០០ខម៉ែទ្ត បាត៧ខម៉ែទ្ត ែនង៥ខម៉ែទ្ត កមាស់០.៨ខម៉ែទ្ត ពីភូមិអូរគគីកណាត លដៅដល់ភូមិ
ស្សដៅដស្សាង។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣។  

o ខែសទី៤ កនុងភូមិអូរគគីដលើ ទ្បខវង៣០០០ខម៉ែទ្ត បាត៧ខម៉ែទ្ត ែនងដលើ៥ខម៉ែទ្ត កមាស់០.៨ខម៉ែទ្ត ពីដដើមភូមិ
ដៅដល់ចុងភូមិ និងសាា នថា៣កខនេង សាា នទី១ ដៅចាំណុចដចញពីភូមិអូរគគីកណាត ល ទ្បខវង១០០ខម៉ែទ្ត 
កមាស់៤ខម៉ែទ្ត ទទឹង៦ខម៉ែទ្ត បាត៨ខម៉ែទ្ត សាា នទី២ ដៅចាំណុចកណាត លភូមិអូរគគីដទ្កាម ដោយសាា ន
ដនោះទ្បជាពលរដាឆេងកាត់ចាំនួន៤ភូមិ ១ភូមិអូរគគីដទ្កាម ២ភូមិលាំទងចស់ ៣ភូមិរហាល ៤ភូមិចរ 
ទ្បខវង២០ខម៉ែទ្ត កមាស់៥ខម៉ែទ្ត ទទឹង៦ខម៉ែទ្ត បាត៨ខម៉ែទ្ត សាា នទី៣ ដៅចាំណុចភូមិអូរគគីដលើ 
បដណាត យ៨ខម៉ែទ្ត ទទឹង៥ខម៉ែទ្ត កាំពស់២.៥ខម៉ែទ្ត បាត៧ខម៉ែទ្ត។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២  បញ្ា ប់ដៅ
ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

o ខែសទី៥ ពីភូមិលាំទងចស់ដៅភូមិរហាល និង ភូមិចរ ទ្បខវង៣៨គី ូខម៉ែទ្ត បាត៧ខម៉ែទ្ត ែនងដលើ៥ខម៉ែទ្ត 
កមាស់១ខម៉ែទ្ត និងសូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៥។  

o ខែសទី៦ ពីភូមិអូរគគីដទ្កាម តភាជ ប់ដៅភូមិលាំទងចស់ ទ្បខវង១០គី ូខម៉ែទ្ត បាត៧ខម៉ែទ្ត ែនងដលើ៥ខម៉ែទ្ត 
កមាស់១ខម៉ែទ្ត ។  សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៤។         

o ខែសទី៧ ពីភូមិអូរគគីកណាត ល ដៅភូមិអូរលង់ និង ភូមិរ ាំដចក ទ្បខវង៥គី ូខម៉ែទ្ត បាត៧ខម៉ែទ្ត ែនងដលើ៥
ខម៉ែទ្ត កមាស់១ខម៉ែទ្ត ។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 
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២. ការខរនើរុាំសាងរងប់ងគន្ ់ប រុតរ៍េុភាព ន្ិងខបើក្វគ្គបណតុ ុះបណ្តត ល 
  ដសនើសុាំបងគន់អនាម័យសទ្មាប់ទូទាំងឃុាំលាំទង ចាំនួន៧៥០បងគន់ និង មុងទ្ជលក់ថ្ន ាំ ចាំនួន១៥០០មុង 

ដោយខចកដៅតាមសថិតិដៅកនុងភូមិ។ ទ្ពមទាំងដសនើសុាំប៉ែុសតសុ៍ែភាពចាំនួន១ែនង ដធែើដៅភូមិលាំទងចស់ ឃុាំ
លាំទង ខដលមានទ្បខវង៨ខម៉ែទ្ត ទទឹង៦ខម៉ែទ្ត កមាស់៥ខម៉ែទ្ត ដធែើអាំពីថាទ្បក់សិុបដរារ។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ
២០១២ បញ្ា ប់ដៅខែធនូឆ្ន ាំ២០១៣។  

 ដសនើសុាំវគគបណតុ ោះបណាត លខផនកសុែភាពចាំនួន៤វគគ កនុង១ឆ្ន ាំ ចប់ពីឆ្ន ាំ២០១២បញ្ា ប់ ដៅខែធនូឆ្ន ាំ២០១២ 
កនុង១វគគ ៣០នាក់។ វគគទី១ដៅភូមិលាំទង វគគទី២ ដៅភូមិអូរគគីកណាត ល វគគទី៣ ដៅភូមិអូរគគីដទ្កាម វគគទី
៤ដៅភូមិអូរគគីដលើ។ 

៣. ការសាងរងទ់ាំន្ប ់ន្ិងម្រុះទឹក្ 
 ដសនើសុាំទាំនប់បដងហៀរទឹក ដៅភូមិអូរគគីដលើ ទ្បខវង៥០ខម៉ែទ្ត កាំពស់៤ខម៉ែទ្ត បាត២០ខម៉ែទ្ត ែនងដលើ៦ខម៉ែទ្ត។ 

ដោយសូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 
 ដសនើសុាំទាំនប់បដងហៀរទឹក ដៅភូមិដគគសាំព័រ ទ្បខវង៣៥០០ខម៉ែទ្ត កាំពស់៣ខម៉ែទ្ត បាត១៧ខម៉ែទ្ត ែនងដលើ៥  

ខម៉ែទ្ត។ និងជួសជុលទាំនប់ទឹកចស់ ដៅភូមិដគគសាំព័រ ទ្បខវង៦គី ូខម៉ែទ្ត បាត៨ខម៉ែទ្ត ែនងដលើ៥ខម៉ែទ្ត 
កមាស់២.៥ខម៉ែទ្ត ។ ទ្ពមទាំងដសនើសុាំស្សោះទឹកចាំនួន២កខនេង ដៅភូមិដគគសាំព័រ និងភូមិអូរគគីដលើ មាន
បដណាត យ៥០ខម៉ែទ្ត ទទឹង៥០ខម៉ែទ្ត ជដទ្ៅ៥ខម៉ែទ្ត។ ដោយសូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ
២០១៣។ 

៤. ការខរនើរុាំខលើវផ្នក្ក្រិក្រម 
  ដសនើសុាំពទ្ងីកដីខស្សបខនថមទូទាំងឃុាំ ចាំនួន២០០០រិចតា ដីទ្បជាពលរដាមានស្សាប់ខតែែោះសាំភារោះសាំរាប់

ភជួរខរកបនត និងដសនើសុាំដគយ័នតចាំនួន៣ដគឿងកនុង១ភូមិ កនុងឃុាំទាំងមូល។ ដោយសូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ 
បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 ដសនើសុាំវគគបណតុ ោះបណាត លបដចាកដទស ពីរដបៀបដធែើជីធមាជាតិ ជីអីុអឹម ចាំនួន២វគគ កនុង១ឆ្ន ាំទូទាំងឃុាំ ដោយ
កនុង១វគគ ២នាក់កនុង១ភូមិ និងជួយផតល់ពូជស្សូវលអៗ ។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 ដសនើសុាំជួយជីកស្សោះចិញ្ា ឹមទ្តីលកាណៈទ្គសួារចាំនួន២០កខនេងកនុង១ភូមិ គឺដៅភូមិអូរគគីដទ្កាម ភូមិអូរគគីក
ណាត ល ភូមិលាំទងចស់ ភូមិលាំទងថាី។ ដោយស្សោះនីមួយៗមានបដណាត យ១៥ខម៉ែទ្ត ទទឹង១០ខម៉ែទ្ត ជដទ្ៅ
៤,៥ខម៉ែទ្ត។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៥. ការខរនើរុាំសាងរងស់ាលា ម្គ្ូបខម្ងៀន្ ន្ិងខបើក្វគ្គបណតុ ុះបណ្តត ល  
 ដសនើសុាំសាងសង់សាលាមដតតយយចាំនួន៥ែនង ដធែើអាំពីថាទ្បក់សិុបដរារ ខដលមានបដណាត យ៨ខម៉ែទ្ត ទទឹង៦

ខម៉ែទ្ត កមាស់៥ខម៉ែទ្ត ដៅភូមិលាំទងថាី ភូមិដគគសាំព័រ ភូមិចរ ភូមិរហាល ភូមិទួលទ្ទស។ សូមចប់ដផតើមពី
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ឆ្ន ាំ២០១២ បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៤។ 
 ដសនើសុាំវគគបណតុ ោះបណាត លលុបបាំបាត់អាំដពើរឹងាកនុងទ្គួសារ ការជួញដូរស្តសតី និងកុមារ ការចាំណាកស្សុក 

ការជួញដូរកាំលាាំងពលកមា និងជួញដូរផេូវដភទ ចាំនួន១២វគគ កនុង១វគគ៣០នាក់។ សូមចប់ដផតើមពីឆ្ន ាំ២០១២ 
បញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៥។ 

 ដសនើសុាំទ្គបូដទ្ងៀនចាំនួន៤នាក់ សាំរាប់បដទ្ងៀនដៅសាលាភូមិលាំទងចស់ ឃុាំលាំទង។ សូមដសនើសុាំឲ្យបាន
ដៅឆ្ន ាំ២០១២ដនោះ។ 

មុនដពលបពាា ប់សិកាា សាលាមានកមាវធីិទ្បគល់របាយការណ៍ពីតទ្មូវការជាអាទិភាពដល់អនកដឹកនាាំ
គណបកសនដយាបាយទ្បចាំឃុាំ និងទ្កមុទ្បឹកាឃុាំ។  

ដលាក ដញ៉ែប នាវ ជាជាំទប់ទី២ និងជាតាំណាងគណបកសសមរងសុីទ្បចាំឃុាំលាំទង បានមានទ្បសាសន៍   
ថ្ «ដលាកនឹងែិតែាំទ្បឹងខទ្បងជួយរកអងគការខដគូរខផនកអភិវឌ្ឍន៏ ដដើមបីជួយអភិវឌ្ឍន៏ជូនតាមតទ្មវូការរបស់
ទ្បជាពលរដា ខតលទធផលបាន ឬ មិនបានយា៉ែងណាដនាោះ ដលាកមិនហា នសនាចាំដពាោះទ្បជាពលរដាដទ»។ 

ដលាក ប ូ ភា ជាជាំទប់ទី១ និង ជាតាំណាងគណៈបកសទ្បជាជន ទ្បចាំឃុាំលាំទង  បានមានទ្បសាសថ្    
«តទ្មូវការរបស់ទ្បជាពលរដាមានដទ្ចើន ខតថវកិារឃុាំមានកាំណត់ មិនអាចដឆេើយតបតាមតទ្មូវការជូនទ្បជា
ពលរដាទាំងអស់បានដទ ខតដលាកនិងែិតែាំជួយឲ្យអស់ពីលទធភាព ដទ្ពាោះតទ្មូវការែេោះមានកនុងគដទ្មាងរចួ
ដរើយ»។ 

សិកាា សាលាដនោះមានដគលបាំណងឱ្យមាា ស់ដឆ្ន តដៅតាំបន់ោច់ស្សយាលទទួលបាន៖ 
១. ការយល់ដឹងអាំពីសិទធិតួនាទី និងកាតពែកិចារបស់មាា ស់ដឆ្ន តកនុងការខសែងយល់ពីតទ្មូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោា ន។ 
២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាា ស់ដឆ្ន តចូលរមួ ជខជកពិភាកា ដដើមបីកាំណត់តទ្មូវការអាទិភាពកនុងឃុាំសង្កា ត់

របស់ែេួន។ 
៣. តទ្មូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងទ្តូវបានចងទ្កងជារបាយការណ៍ខដលអាច

ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាំដដើមបីចូលរមួតាមោនជទ្មញុការអនុវតតន៍របស់ទ្កុមទ្បឹកាឃុាំសង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ាូ លតទ្មូវការកនុងកមាវធីិនដយាបាយរបស់គណបកសសទ្មាប់ការដបាោះដឆ្ន តឃុាំសង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

សិកាា សាលាដនោះក៏បានទទួលការឧបតថមភមូលនិធិពីសរភាពអឺរបុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA  
និង  Forum Syd 
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1ស្ប្មាបព់័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាកទ់ុំនង៖ 
១-ដលាក ប្លង ខបឿត (ម្នតីខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)    
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-កញ្ចា  ខភាគ្ ម្រើខពម្ជ (អនកសា័ទ្គចិតតខផនកបណាត ញ និងដវទិកា)   
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០៨៩ ៨១៨ ១៧៦ 

បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបស់ខុម្ហ្វ្រវល គឺជួយបប្កើតបរយិាកាសគួរជាទើបពញចិតដ និ្មានពត៌មានរគប់រាន់ ទើ១/ប ើម្បើឱ្យមាន បំ ើ រការ
ប ោះបនោ តបោយបសរ ើ និ្ យុតតធិម៌្តាម្រយៈការបញុ្ោះបញូ្ល តស ូម្តិ ប ើម្បើទទួល ននូវរកបខ័ ចាប់សម្រម្យ, ការអប់របំ ើម្បើផដល់ពត៌
មាន ល់អោកប ោះបនោ ត អំពើសិទធិ និ្សកម្មភាពចូលរមួ្សប្កតការ ៍របស់ពួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្ នូវភាពម្ិនរបរកតើ រពម្ទំ្ ផដល់នូវ
រ យការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលទូំលាយ និ្នប់ររ័ស ប ើម្បើអាចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ ំប ើ រការ ប ោះបនោ តម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្
ម្ិនរបកាន់បកសពួក ទើ២/ ប ើម្បើឱ្យមានអតថន័យម្ន ណំាក់កាលបរកាយបពលប ោះបនោ ត តាម្រយៈការអប់រ ំនិ្បវទិកាសាធារ ៈកោុ្បាល
បំ ្ជំរុញបលើកទឹកចិតដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរមួ្កោុ្កិច្ការនបយា យ និ្ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតស ូម្តិ/បញុ្ោះបញូ្លប ើម្បើឱ្យ
មានការហ្វកទរម្្់  ំប ើ រការប ោះបនោ តហ្វ លបប្កើននូវគ បនយយភាព (ការទទួលខុសរតូវ) របស់ម្្នដើជាប់បនោ ត រពម្ទំ្ ផដល់នូវរ យ
ការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្នប់ររ័ស ប ើម្បើអាចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្របកាន់បកសពួកបៅបលើការ
បំបពញកម្មវធិើនបយា យ និ្ ំប ើ រការអនុវតដន៍ការងាររបស់ម្្នដើជាប់បនោ ត។ 
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