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

ថ្ថៃទី២០ ខែធនូ ឆ្នាំ២០១១

ស្តព
ី ី

លទធផលស្កា
ុំ ូរបជា
ិ ខ សាលាស្ដម្េងមាាស្់ដននតឃអ
ី ន់ ប្ស្ុកអូរដប្ៅ ដេតតបន្ទទយមានជ័ យ

ដោយមានការគាំទ្ទពី គណៈកមាាធិ ការែុ មខ្រែល សរការជាមួ យនឹ ង សមាគមន៍អាដរុក អងគការ
ទឹកដីសុវណណភូមិ បានដរៀបចាំសិកាាសាលាសដមេងមាាស់ដឆ្នតមួ យ សតីពី ការកាំណត់តទ្មូវការជាអាទិភាពកនង
ុ
ឃុ-ាំ សង្កាត់ោច់ស្សយាល ខដលដធែើដ

ើងដៅឃុអ
ាំ ូរបីជាន់ ស្សុកអូរដទ្ៅ ដែតតបន្ទទយមានជ័យ កាលពីថ្ថៃទី១៣

ខែធនូ ឆ្នាំ២០១១។ មានអនកមានសិទិដធ បាោះដឆ្នតទ្បមាណ ៦០ ន្ទក់ (១៥% ជាស្រសតី) ពី ទ្គប់ភូមិកុងឃុ
ន
ាំ ខដល

រួមមាន តាំណាងសរគមន៍ តាំ ណាងគណបកសនដយាបាយទ្បចាំឃុាំ សមាជិ កទ្កុមទ្បឹកាឃុាំ អាជាាធរភូ មិ
អងគការមូ លោាន និ ងទ្បជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរួមពិ ភាកាដៅកនុងសិកាាសាលាដនោះ។

ទ្បជាពលរដាខដលចូ លរួមសិកាាសាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាោះដឆ្នតគាំទ្ទតទ្មូវការជាអាទិ ភាពទាំង៥

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យទ្កុមទ្បឹ កាឃុាំបចាុបបននយកចិតទ
ត ុ កោក់ ដោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួ លយកដដើ មបីោក់ បញ្ូា លដៅកនុង កមាវ ិធីនដយាបាយរបស់ែួនកន
េ ុងការដបាោះដឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ ខាងមុ ែ។
តម្រូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នង
ាំ ូរបីជាន់ ម្រុក្អ ូរជ្ម្ៅ ជ្េតតបន្ទាយមានជ័យ
ុ ឃុអ

១. ការជ ួរជុលផលវលាំ
និងជ្្វីផវចាក្់
ជ្ៅរ ូ
ូ
ូល

 ដសនើសុាំដធែើផូវចក់
េ
ដៅសូ ចប់ ពីភូមិសលដទ្ទត៩៨
ដល់ទ្ចកទ្ពាំខដនកមពុជា-ថ្ថ ភូ មិអូរបី ជាន់ មានបដណា
ត យ
ូន

១៩,៨២២ខម៉ែ ទ្ត ទទឹង៩ខម៉ែទ្ត និ ងសាពនចាំនួន១កខនេងដៅទ្តង់មាំុតអូរបី ជាន់ ខដលបដណា
ត យសាពន និងទទឹង
សាពនដធែើតាមជាក់ខសតងថ្នទាំ រាំអូរ។ សូមចប់ ដផតើមសាងសង់ ពីឆ្នាំ២០១២ ដល់ឆ្នាំ២០១៥ ។

 ដសនើសុាំជួសជុ លផេូវទ្កាលទ្គួសទ្ករមចាំ នួន១០ខែសខដលរួមមាន៖
o

ខែសទី១ដៅកនុងភូ មិសីលាខែារ មានបដណា
ត យ១០០០ខម៉ែ ទ្តទទឹ ង៧ខម៉ែទ្ត កមពស់០,២៥ខម៉ែ ទ្ត ខែសទី២ដៅ
កនុងភូ មិថនល់បត់ មានបដណា
ត យ៣០០០ខម៉ែ ទ្ត

ទទឹ ង៧ខម៉ែ ទ្ត កមពស់០,២៥ខម៉ែ ទ្ត ខែសទី៣ដៅកនុងភូមិ

ទ្ាវ មានបដណា
ត យ៥០០០ខម៉ែ ទ្ត ទទឹ ង៧ខម៉ែ ទ្ត កមពស់០,២៥ខម៉ែទ្ត ខែសទី៤ដៅកនុងភូ មិទ្បាសាទ មាន

បដណា
ត យ៨០០ខម៉ែ ទ្ត ទទឹង៧ខម៉ែទ្ត កមពស់០,២៥ខម៉ែទ្ត ខែសទី៥ដៅកនុងភូ មិដជាគជ័ យ មានបដណា
ត យ
៩៥០០ខម៉ែទ្ត

ទទឹង៧ខម៉ែទ្ត កមពស់០,២៥ខម៉ែ ទ្ត ខែសទី៦ដៅភូ មិទាំនប់ ោច់ មានបដណា
ត យ១៥០០ខម៉ែ ទ្ត

ទទឹង៥ខម៉ែទ្ត កមពស់០,៧០ខម៉ែ ទ្ត។ ផេូវលាំខែសទី១ ដល់ខែសទី៦ សូមចប់ ដផតើមជួ សជុ លពី ឆ្នាំ២០១២
បញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៣។

ទីសានក់ការកណា
ត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផេូវ ១២២ សង្កាត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ ទួលដគក រាជធានីភាំដន ពញ ទ្ពោះរាជាណាចទ្កកមពុជា
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o

ខែសទី៧ពីបន្ទទយថាីទ្ចកចូលដខាេងទែវតតអូរបី ជាន់

ដៅភូ មិដីថី ា មានបដណា
ត យ១៣០០ខម៉ែទ្ត ទទឹ ង៧

ខម៉ែ ទ្ត កមពស់០,២៥ខម៉ែទ្ត។ សូមចប់ ដផតើមជួ សជុ លពីឆ្នាំ២០១២ បញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៤។
o

ខែសទី៨ពីផូវជាតិ
េ
ដលែ២៥៨D ដឆ្ពោះដៅវតតយាងដងគាំុ មានបដណា
ត យ២៣០០ខម៉ែ ទ្ត ទទឹ ង៧ខម៉ែ ទ្ត កមពស់
០,២៥ខម៉ែទ្ត។ សូមចប់ដផតើមជួ សជុ លពី ឆ្នាំ២០១៣ បញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៤។

o

ខែសទី៩ពីភូមិសលដទ្ទត
ដៅភូ មិទ្ាវ មានបដណា
ត យ២៣០០ខម៉ែ ទ្ត ទទឹង៧ខម៉ែ ទ្ត កមពស់០,៥០ខម៉ែទ្ត
ួន
ខែសទី១០ដៅកនុងភូ មិថនល់បត់ មានបដណា
ត យ១០០០ខម៉ែ ទ្ត ទទឹង៥ខម៉ែ ទ្ត កមពស់០,៧០ខម៉ែ ទ្ត។ សូមចប់
ដផតើមជួ សជុ លពី ឆ្នាំ២០១២ ដល់ឆ្នាំ២០១៥។

២. ការសាងរង់អាគាររងចាាំ សាលាជ្រៀន ទីចាត់ការ បណ្ណ
ា ល័យ បរ
ុ រតិ៍ ដ្ឋបាល និងបងគន់

 ដសនើសុាំសាងសង់អគរសិកា១ែនង មាន៦បនទប់ កនុងភូ មិថនល់បត់ និ ងដធែើរបងលួសព័ ទជ
ា ុាំ វ ិញ ខដលមាន
បដណា
ត យ១១៣ខម៉ែទ្ត ទទឹង១០៥ខម៉ែទ្ត អគរទីចត់ការ១ែនងមានមាន៣បនទប់

អគរបណាណល័យ១ែនង

មានបដណា
ត យ៩ខម៉ែទ្ត ទទឹង១២ខម៉ែទ្ត កមពស់៥ខម៉ែ ទ្ត សាំរាប់ ោក់ ឯកសារ សមាារៈសិកា ដៅតាមសតង់ោ
របស់ទ្កសួងអប់ រ ាំ និ ងសង់បងគន់អន្ទម័យ១ែនង មាន២បនទប់ ដោយដធែើតាមសតង់ោ។ សូមចប់ដផតើមសាង
សង់ពីឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ឆ្នាំ២០១៤ ។
 ដសនើសច
ុាំ ក់ដីបាំដពញចាំនួន១៥០ឡាន ដៅសាលាដរៀនភូមិសីលាខែារដដើមបីកុាំឲ្យលិចទឹក និ ង១០០ឡាន
សទ្មាប់ ចក់បាំដពញសាលាដរៀនដៅភូ មិអូរបី ជាន់

និងចាំនួន១០០ឡានដទៀតដៅកនុងមណឌលសុែភាពភូ មិ

សីលាខែារ។ សូមចប់ដផតើមអនុវតតពីឆ្នាំ២០១២ និងបញ្ាប់ ដៅឆ្នាំ២០១៣ ។

 ដសនើសុាំសាងសង់បណាណល័យ១ែនងកនុងបរ ិដវណអនុ វ ិទាល័យអូ របី ជាន់

មានបដណា
ត យ១២ខម៉ែ ទ្ត

ទទឹង៧

ខម៉ែ ទ្ត កមពស់៧ខម៉ែទ្ត និ ងសាងសង់អណូត ងទឹក១ មានទទឹ ង១ខម៉ែ ទ្ត និ ងជដទ្ៅ៧ខម៉ែ ទ្ត។ សូមចប់ ដផតើម
សាងសង់ពីឆ្នាំ២០១៣ ដល់ឆ្នាំ២០១៤ ។

 ដសនើសុាំសាងសង់អាគររង់ច១
ាំ ែនង ដៅកនុងមណឌលសុែភាពអូ របី ជាន់ មានបដណា
ត យ១២ខម៉ែទ្ត ទទឹង៩
ខម៉ែ ទ្ត កមពស់៥ខម៉ែ ទ្ត ដរើយចក់ ដីបាំដពញចាំនួន១០០ឡាន ។ សូមចប់ដផតើមអនុវតតពីឆ្នាំ២០១២ បញ្ាប់ឆ្នាំ
២០១៣ ។

 ដសនើសុាំសាងសង់ប៉ែុសរិ៍ ត ដាបាល១ែនង បាំ ាក់ដោយដទ្គឿងបរ ិកាា សង្ការ ឹម ដៅកនុងបរ ិដវណសាលាឃុាំអូរបី ជាន់
តាមសតង់ោរបស់ទ្កសួងមហាថ្ផទ

ប៉ែូលស
ី បខនថមចាំនួន៧ន្ទក់ សាំរាប់ប៉ែុសិឃ
ត ុាំអូរបី ជាន់

និងវ ិទយុទក់ទង

(ICOM)ចាំ នួន១០ដទ្គឿង ម៉ែូតូចាំនួន១០ដទ្គឿង និងឡាន១ដទ្គឿង ទុ កសាំរាប់ ជួយជនរងដទ្គោះ ដៅដពលមាន
បញ្ហ
ា ដកើ តដ
ឆ្នាំ២០១៤ ។

ើង និងសាំរាប់លាតការារសនតិសុែកនុងឃុាំអូរបី ជាន់។ សូមចប់ ដផតើមអនុ វតតពីឆ្នាំ២០១២ ដល់

៣. រុាំបជ្ងកត
ី ទីផាររាំរាប់លក្់ផលិតផលក្រិក្រម បញ្ុ ុះតាំលលជ្ម្េង និងជីក្រិក្រម

 ដសនើសុាំបដងាើតទីផារសទ្មាប់ លក់ផលិតផលកសិកមាកុងឃុ
ន
ាំអូរបី ជាន់(សតង់ ឬទីលាន) ឲ្យមានតាំ ថ្លសមរមយ
ខដលកនុងដន្ទោះរួមមាន៖ ដាំ

ូងមី ស្សស់ ១គី

តាំ ថ្ល១៣០០ដរៀល និងស្សូវ១គី

ូទ្កាមមានតាំ ថ្ល១០០០ដរៀល ដាំ

ូទ្កាមមានតាំថ្ល២០០០ដរៀល។

ូងមី សត១គី
ួៃ

ូទ្កាមមាន

 ដសនើសុាំបញ្ុា ោះតាំថ្លដទ្បងសាាំង ដោយ១លីទ្តតាំថ្ល៥០០០ដរៀល មកទ្តឹ មតាំ ថ្ល៣៥០០ដរៀល និងដទ្បងមា៉ែ
សូត១លីទ្តតាំ ថ្ល៤៥០០ដរៀល មកទ្តឹ មតាំ ថ្ល៣៥០០ដរៀល។

 ដសនើសុាំឲ្យជួ យបញ្ុា ោះតាំ ថ្លជីគីមី រួមមានជី កាលដគ ជីDAPអាដមរ ិច និ ងជី -ស១ការង
ុ ៉ែ ទាំ ងន់៥០គី
មានតាំ ថ្ល១៦មុឺនដរៀល

មកទ្តឹមតាំថ្ល១០មុឺនដរៀល។

ូទ្កាម

សាំដណើខាងដលើដនោះសូមចប់ ដផតើមអនុ វតតចប់ពីឆ្នាំ

២០១២តដៅ។
៤. ការសាងរង់ និងសាតរម្េព័នធា
ឋ រាសាស្តរត
 សុាំឲ្យជួ យសាតអូរពីចាំនុចទ្ចកទ្ពាំ ខដន ដៅវតតយាងដងគាំុ មានទ្បខវង៣០០០ខម៉ែទ្ត ទទឹង១៥ខម៉ែ ទ្ត

ជដទ្ៅ៦

ខម៉ែ ទ្ត។ សូមអនុ វតតពីឆ្នាំ២០១២ ដល់ឆ្នាំ២០១៥។

 សុាំជីកស្សៈទឹកសរុបទាំងអស់គឺ ១១ស្សោះ

សទ្មាប់ភូមិទាំង១១ ដៅកនុងឃុាំអូរបី ជាន់ និ ងជី កអណូត ងទឹក

ចាំ នួន២បខនថមដទៀត សទ្មាប់ ដៅភូមិថនល់បត់ មានទទឹង១ខម៉ែ ទ្ត ជដទ្ៅ៦ខម៉ែ ទ្ត។ សូមចប់ដផតើមអនុវតតពីឆ្នាំ
២០១២ បញ្ាប់ឆ្នាំ២០១៤ ។
 សុាំសាតរទ្បឡាយទឹកពីអូរយាង មកភូមិសលដទ្ទត
មានបដណា
ត យ១៥០០ខម៉ែទ្ត ទទឹង៤ខម៉ែ ទ្ត ជដទ្ៅ១,៥
ួន
ខម៉ែ ទ្ត។ សូមចប់ ដផតើមអនុវតតពីឆ្នាំ២០១២ បញ្ាប់ឆ្នាំ២០១៤ ។

 សុាំសាតរទ្បឡាយទឹកដៅកនុងភូមិថនល់បត់ មានបដណា
ត យ៤០០០ខម៉ែទ្ត ទទឹ ង៥ខម៉ែទ្ត ជដទ្ៅ៣ខម៉ែ ទ្ត។ សូម
ចប់ ដផតើមអនុវតតពីឆ្នាំ២០១២ បញ្ាប់ឆ្នាំ២០១៥ ។

៥. វគ្គបណុត ុះបណ្ណ
ត លបជ្ច្ក្ជ្ទរក្រិក្រម និងកាត់ជ្ដ្រ

 សុាំផតល់វគគបណុត ោះបណា
ត លជាំ ន្ទញកាត់ ដដរ បដចាកដទសកសិកមា ដល់យុវជនដបាោះបង់ ការសិកា និងជន
ពិ ការ ដៅដលើការង្ករចិ ញ្ាឹមសតែដូចជា ទ្ជូក មាន់ ទ និ ងបណុត ោះផសិត ឲ្យបាន២វគគកុង១ឆ្
ន
ន ាំ ដោយកនុង១វគគ
មានរយោះដពល៣ថ្ថៃ ដល់៧ថ្ថៃ និ ងមានអនកចូ លរួម៣០ន្ទក់ (សរុបទាំងអស់៦វគគ កនុងរយៈដពល៣ឆ្នាំ)។

 សុាំផតល់វគគបណុត ោះបណា
ត លជាំ ន្ទញកាត់ ដដរដល់ដកាងស្សីដបាោះបង់ ការសិកាចាំនួន២វគគកុង១ឆ្
ន
ន ាំ

ដោយកនុង

១វគគ មានរយៈដពលពី៣ខែ ដៅ៦ខែ និងមានអនកចូលរួម៣០ន្ទក់ កុង១វគគ
ន
(សរុបទាំងអស់៦វគគ កនុងរយៈ
ដពល៣ឆ្នាំ) ។ សូមចប់ ដផតើមអនុ វតតពីឆ្នាំ២០១២ ដល់ឆ្នាំ២០១៤ ។

មុ នដពលបាាប់សិកាាសាលាមានកមាវ ិធីទ្បគល់របាយការណ៍ពីតទ្មូវការជាអាទិ ភាពដល់អនកដឹ កន្ទាំគណ
បកសនដយាបាយទ្បចាំឃុាំ និ ងទ្កុមទ្បឹ កាឃុាំ។
ដលាក សួង ដមឿន
ទ្បសាសន៍ថា

ជាទ្បធានទ្កុមទ្បឹ កាឃុាំ និ ងជាតាំ ណាងគណបកសទ្បជាជនកមពុជា

បានមាន

«ែាាំុមានការដទ្តកអរខដលអងគការែុ មខ្រែលបានដបើកសិកាាសាលាដៅទីដនោះដទ្ាោះមានសារៈ

សាំខាន់ ដដើមបីឲ្យទ្បជាពលរដាបានដលើកពី តទ្មូវការ

និងឲ្យទ្បជាពលរដាជាមាាស់ដឆ្នតយល់ដឹងពីការចូ លរួម

អភិវឌ្ឍមូ លោាន។ ែាាំុនឹងោក់ បញ្ូា លកនុងខផនការឃុាំ ដរើយដធែើការអភិវឌ្ឍជាបនតបន្ទទប់ររូតបានទ្គប់គដទ្មាង
ទាំងអស់ន្ទដពលខាងមុែដនោះ»។

ដលាក ដៅ ពលកាណ៍ ជាសមាជិ កទ្កុមទ្បឹ កាស្សុក មកពី គណបកសសមរងសុី បានមានទ្បសាសន៍ថា «

ែាាំុនឹងយកតទ្មូវការខដលបានរកដឃើញថ្ថៃដនោះោក់ជាដរៀបវារៈទ្បជុាំ ទ្កុមទ្បឹកាស្សុកខាងមុែ

ដដើ មបីជួយជទ្មុញ

ឲ្យមានការអភិ វឌ្ឍកាន់ខតដលឿន សាំរាប់ ឃុាំដ៏ទ្កី ទ្កមួយដនោះ »។

ដលាក សាដរ ៉ែត ចាំដរ ើន ជាបុគគលិកថ្នអងគការទឹកដី សុវណណ ភូមិមានមតិ ថា « ខផនការទាំងដនោះវាជាលទាផល
មួ យខដលដធែើការអភិ វឌ្ឍដៅដពលខាងមុែ ដរើយវាអាចឲ្យមានការរ ីកចាំ ដរ ើនដៅកនុងឃុាំរបស់បងបអូន។

ការរ ីកចាំ

ដរ ើនដនោះ គឺ បានមកពីបងបអូនចូ លរួមដលើកខផនការកនុងថ្ថៃដនោះ ដដើ មបីឲ្យថានក់ដឹកន្ទាំបានដឹង បានដឃើញ ដរើយគត់
អាចនឹងដឆេើយតបតទ្មូវការរបស់បងបអូនវ ិញជាមិនខាន»។

ស្កា
ិ ខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាាស្់ដននតដៅតុំបន់ោច់ប្ស្យាលទទួល ន៖
១. ការយល់ដឹងអាំពីសិទិ ធតួន្ទទី

និ ងកាតពែកិចរា បស់មាាស់ដឆ្នតកនុងការខសែងយល់ពីតទ្មូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោាន។

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាាស់ដឆ្នតចូ លរួម
របស់ែួន។
េ

ជខជកពិ ភាកា

ដដើមបីកាំណត់តទ្មូវការអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់

៣. តទ្មូវការជាអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់ ោច់ ស្សយាលនឹ ងទ្តូវបានចងទ្កងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាាកាមង្កយចងចាំដដើ មបីចូលរួមតាមោនជទ្មុញការអនុវតតន៍របស់ទ្កុមទ្បឹ កាឃុាំ-សង្កាត់ និ ង
ការោក់បញ្ូា លតទ្មូវការកនុងកមាវ ិធីនដយាបាយរបស់គណបកសសទ្មាប់ការដបាោះដឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ឆ្នាំ
២០១២។

សិកាាសាលាដនោះក៏ បានទទួលការឧបតថមម
ា ូលនិធិពីសរភាពអឺរប
ុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA

និង Forum Syd
ស្ប្មាប់ព័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំន្ទក់ទុំនង៖
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១-ដលាក េលង ជ្បឿត (ម្នតីខផនកបណា
ត ញ និងដវទិ កា)
ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦
២-កញ្ហា ជ្ភាគ្ ម្រីជ្ពម្ជ (ជាំ នួយការខផនកបណា
ត ញ និ ងដវទិ កា)
ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០៨៩ ៨១ ៨១ ៧៦

បំ

បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបស់ខុម្ហ្វ្រវល គជ
រជាទបើ ពញចត
ើ បឱ្
ើ បរយាកាសគួ
ឺ ួយបប្កត
ិ
ិ ដ ន្
ិ មានពត៌មានរគប់រាន់ ទ១
ើ /ប ម្
ើ យមាន

តិ ម្៌តាម្រយៈការបញ្ុ ោះបញ្ូ ល តសូម្តិ ប ើម្បទ
ើ រការប ោះបនោតបោយបសរ ើ ន្
ិ យុតធ
ើ ទួល

ប ើម្បផ
ើ ដល់ពត៌មាន ល់អោកប ោះបនោត អំពើសិទធិ និ្សកម្មភាពចូ លរួម្សប្កតការ
ទំ្ផដល់នូវរ យការ

ននូវរកបខ័

ចាប់សម្រម្យ, ការអប់រ ំ

៍ របស់ពួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្នូវភាពម្ិនរបរកតើ រពម្

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលទ
ំ ូ លាយ និ្នប់ររ័ ស ប ើម្បអា
ើ ចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ ំប

ើ រការ ប ោះបនោតម្ួយហ្វ លម្ិន

ំ
លំបអៀ្ និ្ម្ិនរបកាន់បកសពួក ទើ២/ ប ម្
ក់កាលបរកាយបពលប ោះបនោត តាម្រយៈការអប់រ ំ និ្បវទិកាសាធារ
ើ បឱ្
ើ យមានអតថន័យម្ន ណា
ៈកោុ្បាលបំ

្ជំរុញបលក
ើ ទក
ឹ ចត
ិ ដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរួម្កោុ្កច
ិ ្ការនបយា

បញ្ូ លប ើម្បឱ្
ើ យមានការហ្វកទរម្្់
ទំ្ផដល់នូវរ យការ

ំប

ើ រការប ោះបនោតហ្វ លបប្កើននូវគ

យ ន្
ិ ការបធវបើ សចកដស
ើ ំបរចនានា ការតសូម្តិ/បញ្ុ ោះ

បនយយភាព (ការទទួលខុសរតូវ) របស់ម្្នដើជាប់បនោត រពម្

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ ន្
ើ បអា
ិ នប់ររ័ ស ប ម្
ើ ចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្ួយហ្វ លម្ន
ិ លំបអៀ្ ន្
ិ របកាន់បកស

ពួកបៅបលើការបំបពញកម្មវ ិធើនបយា

យ និ្ ំប

ើ រការអនុវតដន៍ការងាររបស់ម្្នដើជាប់បនោត។

