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បញ្ជីអក្សរ8ត់
CC

Âុម>ឹកKឃុំ (Commune Council)

CDRI

វិទនបណ្ណុះប្ខល និង វវើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ$
(Cambodia Development Resource Institute)

CEDAW

អនុសz្ញលប
ុ បំ3ត់,ល់ទpងj
់ =
 រីសsើងBើ^á
ី្ត ទ


(Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women)
CNCW

Âុម>ឹកK$តិើម្បី^្តី (Cambodian National Council for Women)

COMFREL

គណៈក5iធិ=រើម្បី=រ¹ះÚÊត@យរី និងយុត្តិធម៌កម្ពុ$

(Committee for Free and Fair Elections)
CPP

គណបក្ស>$ជនកម្ពុ$ (Cambodian People’s Party)

D&D

វិសហមជ្ឈ=រ និងវិមជ្ឈ=រ (Deconcentration and Decentralisation)

DGPSR

កម្មវិធីអភិ3លកិច្ចប>$ធិបយ្យ និងកំ:ទpង់វិស័យYរណៈ

(Democratic Governance and Public Sector Reform)
ICLD

មជ្ឈមណលអន្តរ$តិសÒប់លទ្ធិ>$ធិបយ្យក្នុង^ុក

(International Centre for Local Democracy)
IULA

សហជីពអន្តរ$តិjl$âធរមូលÖ×ន (International Union of Local Authorities)

LAMC

ចãប់ស្តីពីរដ្ឋ3ល និង=រdប់dងឃុំ/សÛ្កត់

(Law on the Administration and Management of Communes/Sangkats)
MoWA

Âសួងកិច្ច=រ¶រី (Ministry of Women’s Affairs)

NEC

គណៈក5iធិ=រ$តិៀបចំ=រ¹ះÚÊត (National Election Committee)

NGO

អង្គ=រមិននរÖ×ភិ3ល (Non-governmental Organisation)

PRK

Yរណៈរដ្ឋ>$5និត្យកម្ពុ$ (People’s Republic of Kampuchea)

SSCS

រដ្ឋBÌធិ=រÖ×នមុខÛរYរណៈ (State Secretariat of Civil Service)

UNDP

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គ=រសហ>$$តិ (United Nations Development Programme)
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3នបõ្កើត

បរិe=សសÒប់ឲ្យ5នគណបក្សន23យæើន និងបំផុសឲ្យ5ន=របÔ្ចញគំនិតថ្មីៗ។ មកទល់បច្ចុប្បន្ន កំ:
ទpង់÷5នជួបបzÐ>ឈមគួរឲ្យកត់ស5øល់ ស5សAព¶រីមិន`ន់5នæើនdប់ùន់ក្នុងអង្គAពU្វ
ើ ចក្តី
សúចចិត្តÌងន23យlទិAពq្សងៗ
កpិត

និង=របÔ្ចញគំនិតÌងÆនឌ័រទទួល3ន=រយកចិត្តទុកÖក់5ន

ើយរច¶សម្ព័ន្ធអំចÌងÆនឌ័រក់ឫសរឹងពិ3កóស់ប្តូរ3ន។

@យýþតBើវិមជ្ឈ=រប

>$ធិបយ្យ និងសមAពÌងÆនឌ័រ =រសិកKTះពeមពិនិត្យពីបរិe=សសÒប់ឲ្យ^្តី5នតួ¶ទីក្នុង
>ព័ន្ធអភិ3លកិច្ចFមមូលÖ×ន៖ ើតុល្យAពÆនឌ័រ3នÿើនើងប៉ុ? ើ^្តីlចបÔ្ចញនិងអនុវត្តគំនិតរបស់
ខ្លួន3នe៉ងក្នុងមជ្ឈÖ×នន23យFមមូលÖ×ន? ើម្បី្លើយនឹងសំណរ`ំងTះ =រសិកK3នýþតBើ
បzÐសំÌន់ពីរ៖ ស5សAព^្តីក្នុងÂុម>ឹកKឃុំ =របÔ្ចញគំនិតÌងន23យ និងឥទ្ធិពល^្តីក្នុងមជ្ឈÖ×ន
ន23យFមមូលÖ×ន។

viii =រវិAគÌងÆនឌ័រBើកំ:ទpង់វិមជ្ឈ=រកម្ពុ$

១
ចក្តីZ្តើម
ចãប់dប់dងរដ្ឋ3លឃុំសÛ្កត់ (LAMC) និង ចãប់=រ¹ះÚÊតឃុំ/សÛ្កត់ kល3ន>=សÝÊំ២០០១
3នកំណត់ពីវិមជ្ឈ=រប>$ធិបយ្យកម្ពុ$។

ចãប់`ំងពីរTះ

3នកំណត់យកឃុំ

$នដ៏សំÌន់

សÒប់អភិ3លកិច្ច និង=រអភិវឌ្ឍÞÊក់ម$តិ។ FំងពីRលះមក >?សកម្ពុ$ 3ន¹ះÚÊត
ីសឃុំ/សÛ្កត់ ÝÊំ២០០២ និង ២០០៧ kល$ទូm
និង

ត់ទុក$ កំ:ទpងវិ់ ស័យYរណៈដ៏សុីជ

$=ររីកចúើនលទ្ធិ>$ធិបយ្យដ៏សំÌន់បំផុតកម្ពុ$

(Ojendal & Kim 2009)។ @យកងBើ
ÝÊំ២០០៥ រÖ×ភិ3លកម្ពុ$ 3នÖក់

ើស

ប់Fំងពី=រអនុវត្តរដ្ឋមនុញ្ញÝÊំ១៩៩៣


មក

គជ័យពីដំបូងjកំ:ទpង់រដ្ឋ3លមូលÖ×នÞÊក់ឃុំ/សÛ្កត់Tះ
ញនូវចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួន ើម្បីU្វើកំ:ទpង់វិស័យYរណៈe៉ង

ទូលំទូ|យមបÖj "វិសហមជ្ឈ=រ និងវិមជ្ឈ=រ" (D&D)។ កំ:ទpង់Tះ uvវ3នៀបចំើង$ក្បួន
ចãប់ើង FមរយៈÂបខ័ណយុទ្ធ^្តសÒប់វិមជ្ឈ=រ និងវិសហមជ្ឈ=រ។ Fម=រអនុម័តចãប់ៀបចំអង្គ=រ
កុម្ភៈ ២០០៨ និង =រ¹ះÚÊត@យ>2ល

ើសីសÂុម>ឹកK^ុក/ខណ និងÂុម>ឹកK¸ត/,ជYនី
្ត

ឧសA ២០០៩ កម្ពុ$3នប់អនុវត្តដំក់=លទី២j=រU្វើកំ:ទpង់។

រំពឹងÞ នឹង5ន=រq្ទរមុខÛរ

និងអំចដ៏សំÌន់ពីរដ្ឋអំចÞÊក់ក្ខល mដល់ÞÊក់¸ត្តនិង^ុក ើម្បីពឹង=ររីកលូត|ស់អភិ3លកិច្ច
ប>$ធិបយ្យÞÊក់ម$តិ Bើកកម្ពស់=រផ្តល់កម្មមូលÖ×នម>ព័ន្ធdប់dងរដ្ឋ3លឯកAព
មួយ និងបõ្កើតកម្មវិធីអភិ3លកិច្ចdប់ុងយÞÊក់មូលÖ×ន Fមរយៈ=រ>គល់មុខÛរ។ សរុបមក =រU្វើ
>$ធិបយ្យនីយកម្មដ៏Ìóំង=óបំផុតរបស់កម្ពុ$ យRល5នអន្ត,គមន៍របស់អង្គ=សហ>$$តិÝÊំ១៩៩
២/៣ Tះ 3នរឹង5ំរីកយដល់ÞÊក់មូលÖ×ន និង=ន់÷សÒប់dប់hÊើង។
កំ:ទpង់Tះ`ក់ទងmនឹងន23យ kលជpុញ@យផល>2ជន៍q្សងៗ ដូច$ តpvវ=រទទួល
3នAពRញចãប់Ìងន23យ =រ=រÏរលំហូរច់ក់ និង=របõ្កើតនៈក្នុងសង្គម (Hughes & Un
2007; Blunt & Turner 2005) ។ ដូចTះ កំ:ទpង់3នៀបចំរច¶សម្ព័ន្ធអំច$ថ្មី បõ្កើតបរិe=ស
ឲ្យគណបក្សន23យ=ន់÷æើនើង

បំផុស=របÔ្ចញមតិថ្មីៗ

និង@ះយសមAពÆនឌ័រក្នុងមជ្ឈÖ×ន

ន23យFមមូលÖ×ន ក៏ដូច$ គណTយ្យAព =រផ្តល់កម្ម និង=រ្លើយតប$ទូm (Kim 2012; Kim
& Ojendal 2009)។ ដូ

ះ្ន Fមទស្សនៈចãប់ កំ:ទpង់`ំងTះ បង្កប់នូវស=þនុពលអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ខ្ពស់ (Manor

2008) ដូច$ U្វើឲ្យលទ្ធិ>$ធិបយ្យ=ន់÷សុីជ

 សមAពÆនឌ័រ>ើរើង =រផ្តល់កម្មល្អ$ងមុន

និងជួយ´លំអÖ×រច¶សម្ព័ន្ធ។ ះ$e៉ងក្តី កំ:ទpង់Tះ3នជួបបzÐ>ឈម$æើន @យ5ន
=រ,,ំងខ្លះដល់=រóស់ប្តូរ និងរច¶សម្ព័ន្ធសង្គមពីើម÷5នឥទ្ធិពលÌóំង$ង ក្នុងTះ ទិដ្ឋAពq្សងៗj=រ
គិតគូរពីÆនឌ័រ =រចូលរួម និងលទ្ធិ>$ធិយយ្យ ពិ3កបប$ង

 (Ojenal & Kim 2006; cf. Lilja 2010; cf.

Kent 2010)។ ះបី5នសz្ញjក
 ំLើន សមAពÆនឌ័រក្តី អ្នកតំង^្តីក្នុងអង្គAពU្វើចក្តីសúចចិត្តÌង
1លន23យ ÷មិន`ន់dប់ùន់ =របÔ្ចញមតិ និងlទិAពរបស់^្តីទទួល3នច្លើយតបតិចតួច ើយ
រច¶សម្ព័នអំ
្ធ ច Æនឌ័រkល5នប់÷បន្តក់ឫស5ំមិនÛយóស់ប្តូរ3ន?។ Kent និង Chandler
(2008: 128) 3នBើកÞ៖ បzÐករំកអំចពិត និង=រទទួលខុសuvវ បន្ត$ប់hំងក្នុងទំ¶ក់ទំនងរង
បបទស់និងថ្មី @យ5នក្តី_µយ3រម្ភ$Ìóំងពី=រ3ត់បង់>ណី និង=ររលំរ|យÂឹត្យÂមសីលធម៌។ ដូ

្នះ

ដំLើរ=រóស់ប្តូរ3នប់q្តើមើយ ប៉ុ្តuvវជួបឧបសគ្គæើន។
លក្ខណៈq្សងៗjនAពសង្គម-ន23យកំពុងóស់ប្តូរmមុខ
ើង$ទូmkរ។

ើយAព$តំងក៏uvវ3នជpុញ

¶រីកម្ពុ$kលចូលរួមក្នុងកិច្ច=រន23យ3នៀបចំ

អត្តសz្ញណ @យ3នÿៀងគរ និង>កួត>

និងBើកកម្ពស់ន23យផ្តល់

ងយកតំ:ងក្នុងមុខÛរYរណៈ (Lilja 2009) ប៉ុ្ត =រចូល

ឯករពិAកKBខ ៧១

1

រួមរបស់¶រីក្នុង=រសúចចិត្ត

÷ជួបឧបសគ្គ

ើយកិច្ច>ឹងQងបõ្កើនឥទ្ធិពល

សិទ្ធិបÔ្ចញមតិ

និងចំនួន

Aគរយ¶រីក្នុងមុខតំ:ងន23យ $តស៊ូដ៏លំ3កមួយ (COMFREL 2007a; Thon et al. 2009; cf.

Öjendal & Kim 2006; cf. Lilja 2009)។ កpិតបុគ្គល ះបី¶រីកម្ពុ$សកម្មគួរសមក្តី ើយ$ក់!្តង3ន
dបដណ្ណប់Bើ=រÛរដ្ឋកិច្ចÌÊតតូច និង=រÛរផ្ទះក្តី ក៏អ្នកផង÷យល់Þ ¶រីចូលរួមក្នុងកិច្ច=រន23យ
មិនសមរម្យ?

(Ledgerwood

1992;

Frieson

2001)។

ចំណុចTះឆ្លុះបz$ំងពីទស្សនៈអភិរក្សនិយមBើ

ន23យកម្ពុ$ ប៉ុ្តក៏5នលំ¶ំ និងឥទ្ធិពលថ្មីៗផុសើងចãស់kរ។ ដំLើរ=រកងើងវិញយចប់ស%øម
3នប់q្តើម=រóស់ប្តូរបបទស់ៗក្នុងសង្គម @យទទួលឥទ្ធិពលពី1ល=រណ៍>$ធិបយ្យបស្ចឹម>?ស
ដ្ឋកិចទី
្ច ផKររី និងលំហូរចូលជំនួយអន្តរ$តិ (Ovesen et al. 1996;
ភស្តុFង$æើនjសមAពÆនឌ័រសុីជ



Öjendal & Kim 2006; Lilja 2010)។

lចពិនិត្យ'ើញចãស់

ើយដំLើរ=រក៏5នæើនផុសផុល

kលមិនYóប់5នពីមុនមក?។ uង់ចំណុចTះ គួរយល់^បនឹង=រអះlងរបស់ Stiven (2010:1) Þ "ទំTើបកម្ម
(lសុី) 5នបង្កប់នូវដំLើរ=រBើកកម្ពសÆ
់ នឌ័រ"។ ្លកពី=រសិកKពីមុនៗរបស់ CDRI ស្តីពីកំ:ទpង់ D&D
កម្ពុ$ =រសិកKTះ ពិនិត្យលំអិតពីកpិតkលកំ:ទpង់ D&D 3នជួយ´លំអបរិe=សឲ្យ5នសមAព
Æនឌ័រក្នុងមជ្ឈÖ×នន23យFមមូលÖ×នកម្ពុ$។ ក្នុងកិច្ច>ឹងQងពិនិត្យពីបរិe=សសÒប់ឲ្យ¶រី3ន
ចូលរួមក្នុង>ព័ន្ធអភិ3លកិចFមមូ
្ច
លÖ×នកម្ពុ$ះ =រសិកKTះពeម្លើយនឹងសំណរវវដូចតm៖
ើតុល្យAពÆនឌ័រ3នប៉ុើយ?

ើ¶រីlចបÛÐញ

និងអនុវត្តទស្សនៈរបស់ខ្លួនក្នុងមជ្ឈÖ×នន23យ

FមមូលÖ×នFមរ6ៀប?
មុនRលចូលដល់=របõ្កើតÄឹស្តី គួរបzក់ប្ថមពីរ6ៀបkលuvវ្លើយនឹងសំណរ`ំងយÌងBើ។
១.១. tលបំណង និងវិធី]្តHវIវ
តំង$^្តីkលគិត$តួBខក្នុង(ទិ=ន23យ កំពុង5ន=រÿើនើង (សូមើលÌងម)។
ប៉ុ្តÆើងក៏ដឹងkរÞ

Tះùន់÷$ដំ)ះយតិចតួចមួយចំèះបzÐស្នូលkលមិននdបដណ្ណប÷
់ m

BើAព$តំងើយ។ ^បhÊនឹង=រវវ$លក្ខណៈអន្តរ$តិ¶Rលថ្មីៗTះ ស្តីពីបzÐÆនឌ័រក្នុង/្នក
ន23យ (Kayumba 2010; Sylvester 1994; RydstrÖm 2010) Æើងùន់÷ស្តង=រប់lរម្មណ៍បន្តិច
បន្តួចBើ/្នកតួBខប៉ុ)ះ។ =រសិកK5នមូលÖ×ន/្អកBើតួBខTះ lចផ្តល់នូវលទ្ធផល5នរៈ>2ជន៍
ក្នុងលក្ខណៈខុស/្លកពី=រវវមុនៗក្នុងកpិតមួយ។

ើម្បីÚះmរក

គជ័យ/្នកគុណAពÆនឌ័រក្នុង

កិច=រន23យមូ
្ច
លÖ×នរបស់កម្ពុ$ ំ3ច់uvវ5ន=រពិនិត្យពិច័យពីដំLើរ=រ^Rច^ពិលkលÿើត

ញពី

រច¶សម្ព័នអំ
្ធ ច/្អកBើÆនឌ័រ`ំងក្នុងលក្ខណៈ$ក់|ក់ និង@យ>2ល។ =រវិAគអំចÆនឌ័រRញ
Bញមួយក្នុងកិច្ច=រន23យមូលÖ×ន 5នកpិតហួសពីkនកំណត់j=រសិកKTះ (cf. Lija 2009; cf.
Frieson 201; Ledgerwood 1992) ប៉ុ្ត ÆើងពeមបំRញ=រវិAគ/្នកតួBខ ឬ Aព$តំង និង=រវិAគ
ពី=របÔ្ចញមតិរបស់^្តី Þើ^្តីកំពុង*ើស់Aព$តំងរបស់ខ្លួន=ន់÷æើន$ងមុនឬ? និង ើស្លង
របស់ពួក

u
 vវ3នផ្សព្វផKយ និងទទួល3ន=រsើRើឬ?? ដូ

្នះ ÆើងសិកKអំពីកpិត២ kល¶ំÆើងmរកចរិត

លក្ខណៈស្នូលjកិច្ច=រន23យកម្ពុ$។
វិស័យសំÌន់`ំងពីរj Aព$តំង និង =របÔ្ចញមតិTះ នឹងuvវ3នវិAគក្នុង/្នកÖច់ៗពីhÊ ើយ
=របកយពី=រវិAគះ នឹងផ្តល់នូវ=រយល់ដឹងសុីជ

ថ្មីៗ សំÌន់ៗ ពីកំ:ទpង់ D&D និងវិលAពj

កំ:ទpង់`ំងះក្នុង¶ម$យន្ត=រសÒប់ពីកសមAពÆនឌ័រ $ពិស ក្នុង=រU្វើឲ្យតួ¶ទីÆនឌ័រ5ន
លក្ខណៈ$ផ្លូវ=រក្នុងកិច្ច=រន23យ។ បzÐសំÌន់ៗរួម5ន៖
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=រវិAគÌងÆនឌ័រBើកំ:ទpង់វិមជ្ឈ=រកម្ពុ$

•

ើ=រកំណត់Æនឌ័រjAព$តំង/្នកន23យក្នុងÂុម>ឹកKឃុំ 5នដំLើរ=រដូច្តច? គិត$
តួBខ ើAព$តំងរបស់^្តី 5ន=រវិវត្តដូច្តច ើយ5នន័យe៉ង?

ក្នុងករណីkលAព$តំងរបស់^្តីក្នុងÂុម>ឹកKឃុំ 5ន=រÿើនើង៖

•

ើ=របÔ្ចញមតិ

និងចំប់lរម្មណ៍របស់^្តីក្នុងÂុម>ឹកKឃុំ

uvវ3នអនុវត្តដូច្តច

និង5ន

លទ្ធផលប? ើ^្តីក្នុងÂុម>ឹកKឃុំ lច ឬuvវ3នអនុz្ញតឲ្យបÔ្ចញមតិ/្នកន23យ និង
ចំប់lរម្មណ៍របស់ពួក
វិស័យ`ំងពីរÌងBើ

`ក់ទងនឹងមណល¹ះÚÊតe៉ងដូច្តច?

$មូលÖ×នjអត្ថបទTះ។

=រ!្វងយល់ពីបរិបទ$ក់!្តង

ទទួល3ន$ចម្បងពី

បទពិ\ធន៍វវ និង=រសិកKYóប់5នពីមុនៗ របស់កម្មវិធីអភិ3លកិច្ចFមប>$ធិបយ្យ និងកំ:
ទpង់វិស័យYរណៈ (DGPSR) jវិទន CDRI ប់FំងពីÝÊំ២០០២មក (គិតបញ្ចូល`ំង=រសិកKរបស់
Thon et al. 2009;

Öjendal & Kim 2006, 2011; Kim 2012)។ ឃុំkលuvវ3ន

5ន ឃុំ TK ក្នុង¸ត្តF´វ ឃុំ KC ក្នុង¸ត្តÂ
មូលតុសÒប់=រ

ើសីសសÒប់=រវវ

ះ ឃុំ IT ក្នុង¸ត្ត3ត់ដំបង និង ឃុំ KL ក្នុង¸ត្តកំពង់ម។១1

ើសីសឃុំ`ំងបួនTះ គឺ៖

ក. ចំLះដឹង5នæើនប់`ក់ទងនឹងបរិបទ$ក់!្តង 3នពី=រសិកKពីមុនៗតំបន់`ំងTះ lចឲ្យ
Æើង!្វងយល់សុីជ
ខ. =រសិកKTះ

mក្នុងន=រណ៍ទូm /្នកន23យ និង /្នកសង្គម-ដ្ឋកិច្ច។

ýþតBើឃុំkល5នវត្ត5នសំÌន់របស់¶រី

និង5ន>YនÂុម>ឹកK$ប់ÚÊត$¶រី

ដឹក¶ំឃុំ។
គ. តំបន់សិកK5នតុល្យAព/្នកភូមិ^្ត៖ ២ឃុំ (KC និង KL) ទិសÌង+ើងៀងÌងÿើតj>?ស
១ឃុំ (TK) ទិសÌងត្បូង និង ១ឃុំ?ៀត (TT) ទិសÌង+ើងៀងÌងលិច។
=រសិកKTះ *ើទិន្នន័យបគុណAព ទទួល3នពី=រស5,សសុីជ

$មួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌5នគន្លឹះ រួម5ន៖

>Yនឃុំ ($^្តី`ំងអស់) Âុម>ឹកKឃុំ (5នបុរស និង ^្តី) និង >Yនបក្សន23យក្នុងឃុំនីមួយៗ ភូមិ
(Aគæើន$បុរស) និង ស5ជិកគណៈក5iធិ=រភូមិ (Aគæើន$^្តី)។
=រវវTះ មិនន$=រសិកK*ៀបUៀបពីÂុម>ឹកK
 ឃុំ`ំងបួនÌងBើ? ប៉ុ
្ត *ើស់=រវិAគ
កិច្ច=រន23យÏក់ព័ន្ធនឹងÆនឌ័រក្នុងÂុម>ឹកKឃុំ ើម្បីយល់ដឹងសុីជ

ពីទិដ្ឋAពឥទ្ធិពលÆនឌ័រmBើ

អំច ក្នុងដំLើរ=រកំ:ទpង់ D&D ។ @យរ=រស5,ស និងតំបន់សិកK5នកpិត ដូ
មិនតំងឲ្យរូបAពRញBញjÆនឌ័រក្នុងកិច្ច=រន23យមូលÖ×នកម្ពុ$ើយ
ពីដំLើរ=រ និងបzÐសំÌន់ខ្លះៗក្នុងះ។ ចុងយបង្អស់ @យរÆើង
ឃុំ ដូ

្នះ=រសិកKTះ

ប៉ុ្តគូសបzក់

ើសីស÷ឃុំkល5ន^្តី$

្នះសំកសÒប់=រសិកK5នAពលំsៀងmរកឃុំkលhំÄ^្តី។ e៉ងក្តី សំកTះ នឹងផ្តល់

បទពិ\ធន៍ និងចំLះដឹងæើន។
១.២. uនកំណត់ និងvមសីលធម៌HវIវ
Æើងយល់ដឹងពីÂមសីលធម៌

និងទំនួលខុសuvវក្នុង=រអនុវត្តFមÂមសីលធម៌

Rលវវអំពី

អភិ3លកិច្ច។ Fមនិយមន័យ "Æនឌ័រ" $បzÐរើបក់-ះក្នុងកិច្ច=រន23យ និងkនឯកជន។ ទីមួយ
បõ្កើត$Aពមន្ទិលចំèះរច¶សម្ព័ន្ធអំចkល5នប់ U្វើឲ្យអស្ថិរAពរ6ៀបរបបទូm និងៀបចំរ6ៀបរបប
១

ឃុំ`ំងTះ មិនuvវ3នបÔ្ចញ.iះពិតើយ @យរតុផលÂមសីលធម៌វវ។

ឯករពិAកKBខ ៧១

3

ះ$ថ្មីក្នុងចំ)មអ្នក5ន និងអ្នកÂ។ ទីពីរ =រវវពីÆនឌ័រ 5នលក្ខណៈបុគ្គល @យរU្វើ=រកំណត់
និង/ទសួរ,ល់អ្នកទទួលស5,សន៍មិនÞបុរស ឬ ¶រី ស្តីពីលទ្ធAពល់ខ្លួនរបស់ពួក

។ ដូ

្នះ =រស5,សំ3ច់

uvវអនុវត្ត@យ>ុង>យ័ត្ន`ក់ទងនឹងបzÐរើប និងuvវ5នវិYន=រ=រÏរអ្នកទទួលស5,សន៍ពីផលវិ3ក¶¶
kលlចÿើត5នើង@យរស5,សន៍ះ។ ើម្បី=រÏរ=រស51ត់របស់អ្នកផ្តល់ព័ត៌5ន =រវវTះ
មិនបÔ្ចញនូវ.iះរបស់ពួកhត់ និង.iះពិតរបស់ឃុំ និង^ុកkល3នសិកKើយ។
១.៣. 8រxxង់លក្ខណៈxឹស្តី - ":នឌ័រ" Bក្នុងវិមជ្ឈ8រ}ប~ធិបយ្យ
វិមជ្ឈ=រ មិនន$3តុភូតថ្មីើយ គឺ5ន>វត្តិយូរឡុងមកើយ (Rondinelli & Cheema 1983) និង3
ន=óយ$និ¶Ê=រពិភព[កមួយក្នុងទសវត្សរ៍១៩៩០ ើយuvវ3ន
2003; cf. Grindle 2009; cf. World Bank 2008; cf.

3Þ "បដិវដ្តន៍ស្ងប់1ត់" (Campbell

Öjendal 2002; cf. Manor 1999; cf. Crook & Manor

1998)។ មូលតុចំបងj=រអនុវត្តវិមជ្ឈ=រ@យរÖ×ភិ3ល $ពិសក្នុងប្ខ>?សកំពុងអភិវឌ្ឍគឺើម្បី
ពីកលទ្ធិ>$ធិបយ្យ និង=រចូលរួមពី>$ជន ¶ំយករÖ×ភិ3លឲ្យចូលÿៀកនឹងទីក្លងÊក់ និងU្វើ=រ
របស់>$ជន និងពឹងទំ¶ក់ទំនងរងសង្គមសុីវិល និងរដ្ឋ (Litvack et al. 1998; Manor 1999)។ e៉ងក្តី
វិមជ្ឈ=រ $ក្យស័ពk
្ទ លពិ3កនឹងបកយ សÒប់=រអនុវត្ត$ក់|ក់Fម>?ស។ =ររច¶ និងលទ្ធផលរបស់
ពឹង/្អកBើបរិបទដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ >វត្តិ^្ត 1លន23យ និងសង្គម (Crook & Manor 1998; cf. Treisman 2006; cf. Manor 2011)។ ចំណុចTះ=ន់÷uvវ$ពិស RលÆើងýþតBើទិដ្ឋAពÆនឌ័រ (Ahikire
2007)។
$ងដប់ÝÊំកន្លងm ចក្តី>=ស$លក្ខណៈកលរបស់ IULA ស្តីពី¶រីក្នុងជួររÖ×ភិ3លមូលÖ×ន 3ន

BើកើងÞ៖
រÖ×ភិ3លមូលÖ×ន
Æនឌ័រ

$តំ:ងវិសមួយ

សÒប់រួមចំ:កក្នុង=រពeមសúចនូវសមAព

ើយlច5នឥទ្ធិពលធំUងBើនៈ¶រី

និងន=រណ៍សមAពÆនឌ័រជុំវិញពិភព

[ក @យរកpិតអភិ3លកិច្ច5នAពជិតស្និទ្ធិបំផុតនឹង>$ពលរដ្ឋ... (ដក^ង់

ញពីអត្ថបទ

របស់ Byrne & Schnyder 2005:6 ÝÊំ ១៩៩៨)។
កំ:ទpង់ប័ន រំពឹងÞនឹងបõ្កើតលំហសÒប់ឲ្យ¶រីចូលរួម និងបÔ្ចញសិទ្ធិរីAពរបស់ពួក

 ើយ

រÖ×ភិ3ល uvវ÷U្វើឲ្យសកម្មAព`ំងះÿើតើងe៉ងRញBញ (World Bank 2001)។ =រសិកKមួយ@យ
Kazuki Iwanaga (2008) ស្តីពី Aព$តំង និង=រចូលរួម/្នកន23យរបស់^្តីតំបន់lសុី សõ្កត'ើញÞ
¶រី`ំងអស់រួមhÊបõ្កើត$អំចសំងÚÊតដ៏ធំUង
វិវត្តយឺតe៉វើយក្នុង>?ស$æើន។

ប៉ុ្តAព$តំងរបស់¶រីក្នុង/្នកន23យ

=រទទួល3នសិទ្ធិ្មើAពhÊ

5ន=រ

គឺ$មូលÖ×នក្នុងលទ្ធិ>$ធិប

យ្យ តុTះ ¶រី5នសិទ្ធិ$តំងដូចhÊនឹងបុរសkរក្នុងÝកន23យ។ 5ន=រអះlងÞ វិមជ្ឈ=រ
Fមប>$ធិបយ្យ

មិនlចសúច3នើយ

លុះ÷¶រីlចចូលរួមទទួលអត្ថ>2ជន៍dប់កpិត

$ពិសកpិតមូលÖ×ន (IULA 1998: 1)។
ចំណុចTះ ¶ំឲ្យÆើង/ទ$សំណរÞ ើទី និងFមវិធីkល¶រីlចចូលរួម$តំង3ន
RញBញ ឬ ើទី និងតុអ្វី3ន$¶រីមិនlចចូលរួម$តំង3នRញBញ? រÖ×ភិ3លមូលÖ×ន lច$
ចំណុចប់q្តើមÛយបំផុតសÒប់=រពីកAព$អ្នកដឹក¶ំរបស់¶រី

ក្នុងកិច្ច=រន23យ។

Byrne

និង

Schnyder BើកើងÞ៖ "វិមជ្ឈ=រU្វើឲ្យអភិ3លកិច្ចកpិតមូលÖ×ន5នរៈសំÌន់ើង @យើរតួ$អ្នកផ្តល់
កម្ម និង$5កចូលmក្នុង>ព័ន្ធន23យ តុTះ $(ទិ=គន្លឹះមួយសÒប់=រជំរុញអំចន23យ
របស់¶រី" (2005:6)។ ពួកhត់ បន្ត?ៀតÞ៖
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=រវិAគÌងÆនឌ័រBើកំ:ទpង់វិមជ្ឈ=រកម្ពុ$

រÖ×ភិ3លមូលÖ×ន lច$ចំណុចសំÌន់សÒប់ឲ្យ¶រីចូលmក្នុង>ព័ន្ធន23យ... ¶រី>6ល
Ûយចូលរួមក្នុង/្នកន23យកpិតមូលÖ×ន $ងកpិតដ7?ៀត @យរ=រ$ប់រវល់
$មួយ=រÛរក្នុងផ្ទះ និង=រÛរdµរ និង=រÄÄង់ពី NGOs មូលÖ×ន និងÂុមសហគមន៍¶¶
kល¶ំឲ្យ

កpិតមូលÖ×ន

lច$ចំណុចប់q្តើមÛយ^ួល

សÒប់=រចូលរួមក្នុងសកម្មAព

ន23យ។ (2005:7)
=រសិកKមួយរបស់ UNDP បÛÐញÞ =រÄÄង់រÖ×ភិ3លមូលÖ×នFមរយៈវិមជ្ឈ=រkលជួយBើកកម្ពស់
ត5óAព គណTយ្យAព និង=រsើRើនឹងតpvវ=ររបស់>$ពលរដ្ឋ $យន្ត=រសម^បបំផុតសÒប់=រជpុញ
Aព$តំង5នលក្ខណៈ្មើAព/្នកÆនឌ័រ (UNDP 2000; World Bank 2001)។ BើសពីTះ?ៀត Beall
(2005) ពន្យល់Þ បទពិ\ធន៍ពី>?សl្រហ្វិចបÛÐញÞ វិមជ្ឈ=រ÷ងើរតួ$eនសំÌន់មួយសÒប់បõ្កើន
=រចូលរួមក្នុងកិច្ច=រន23យ និងAព$តំងរបស់¶រី។
e៉ងក្តី Æើងមិនlចសន្និÖ×ន$ទូmÞ តំងរបស់¶រី>កប@យ>សិទ្ធAព នឹងផុសើង^ប
hÊ$មួយវិមជ្ឈ=រើយ។ Ahikire (2007) BើកើងÞ ះបី$ចំនួន¶រីចូលរួមក្នុង/្នកន23យ5ន=រ
ÿើនើង ប៉ុ្តឥទ្ធិពលj=រចូលរួមះមិនកដÞÿើនើងដូចបរិ5ណ?។ hត់3នរក'ើញÞ >?ស
យូôøន់Ö =របញ្ចូល¶រីmក្នុងÝកន23យ 3នÿើត5នើងក្នុងទំហំធំមួយ (សូម្បីដល់ÞÊក់កំណត់កូF) ប៉ុ្ត
អំចរបស់¶រីមិន3នបmដល់មជ្ឈÖ×នន23យFមមូលÖ×នើយ។ ដូ

្នះ =របõ្កើតើងjរÖ×ភិ3លមូ

លÖ×នkល5ន=រចូលរួម Fមរយៈវិមជ្ឈ=រFមប>$ធិបយ្យ lចពីកសមAពjAព$តំងរបស់¶រី

ប៉ុ្តលក្ខខណ/្នកស5,រៈ និងកិច្ចសន្ទ¶ក្នុងបរិe=សជុំវិញខ្លួនពួកhត់ ក៏lច$ឧបសគ្គចំèះ=របÔ្ចញសំង
សុីជ

$ងមុនក្នុង/្នកន23យផងkរ។ បzÐTះ $គំរូមួយkលផុស

ញពី=រសិកKYóប់5នពីមុនមក។

=រពិAកKÌងមTះ ពិនិត្យBើបzÐÆនឌ័រទូmក្នុងបរិបទ>?សកម្ពុ$ និងន=រណ៍óស់ប្តូរ
jតំងរបស់¶រីក្នុងប័នន23យមូលÖ×ន

_ម`ំង!្វងយល់ÞើសំងÆនឌ័រមួយkល5ន

ឥទ្ធិពលBើ=រអនុវត្ត=រÛរ និងពិរពីផលវិ3កjន=រណ៍កំពុងប្តូរóសT
់ ះ។

ឯករពិAកKBខ ៧១
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២
វរអភិ[លកិច្ចVន]្តីចូលរួមBកម្ពុ៖
`លVន8រabស់ប្តូរcc
/្នកTះ បÛÐញនូវបរិបទjAព$តំងរបស់^្តីក្នុង/្នកន23យកម្ពុ$ `ក់ទងនឹងÂបខ័ណចãប់
ឯករ1លន23យ និង=រសិកKមុនៗBើ>YនបទTះ។ 5នអត្ថបទមួយចំនួន 3នBើកអំពបzÐ
ី
Æនឌ័រ
ក្នុង/្នកន23យកម្ពុ$២2ប៉ុ្តមិន`ន់5ន=រសិកKចãស់|ស់?Þ

ើកំ:ទpងវិ់ មជ្ឈ=រ3នBើកឬ

ក៏បÛ9ក់ទឹកចិត្ត^e៉
្តី ងក្នុង=រចូលរួមក្នុងន23យÞÊក់មូលÖ×ន។

3នBើកÞ

តួ¶ទីÆនឌ័រ

កម្ពុ$ស្មុគiញ$Ìóំង :ះ1លគំនិត "`ន់សម័យ" |យឡំ$មួយនឹង បបទបង្កប់q្សងៗ/្នកសង្គម
ឥរិeបថ >ណី និងវប្បធម៌ kល÷ង5ន=រQ>µល (Kent 2010)។ ចំណុចTះបõ្កើត3ន$បzÐស្មុគiញ
មិនÖច់-ច។
>អប់ ១៖ បzÐÆនឌ័រ5នឆ្លុះបz$ំងក្នុងចãប់វិមជ្ឈ=រ

5; ១៩ jអនុÂឹត្យស្តីពី =រU្វើវិមជ្ឈ=រអំច តួ¶ទី និងAរកិច្ចmឲ្យÂុម>ឹកKឃុំ/សÛ្កត់
(ÝÊំ២០០២៖ ៥-៨)៖
Âុម>ឹកKឃុំ/សÛ្កត់
និងកុ5រ។

uvវ÷ងFំងស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំ/សÛ្កត់5Êក់$¶រី

ក្នុងករណីhiន¶រី$ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំ/សÛ្កត់

ើម្បីឲ្យទទួលបន្ទុកកិច្ច=រ¶រី

Âុម>ឹកKឃុំ/សÛ្កត់

uvវ÷ងFំង¶រីមួយរូប

U្វើ$ជំនួយ=រទទួលបន្ទុកកិច្ច=រ¶រី និងកុ5រ។ សÒប់កpិតភូមិ 5; ២២ jអនុÂឹត្យTះ ងÞ
>Yនភូមិ អនុ>Yនភូមិ និងស5ជិកភូមិ uvវ÷$>$ពលរដ្ឋ5នសិទ្ធិ¹ះÚÊតjភូមិះ ើយuvវ5ន¶រី
e៉ងតិចមួយរូប។ 2ងFមសAព=រណ៍$ក់!្តងjភូមិនីមួយៗ Âុម>ឹកKឃុំ/សÛ្កត់ uvវខិតខំ

ើសីស

¶រីឲ្យទទួលតំ:ង$ភូមិ ឬអនុ>Yនភូមិ។

យុទ្ធ^្តចតុ<ណ និងកម្មវិធី$តិសÒប់=រអភិវឌ្ឍFមប>$ធិបយ្យÞÊក់ម$តិ
(NP-SNDD 2010-2019: 85)៖
=រBើកកម្ពស់សមAព និងសមធម៌Æនឌ័រ uvវ3នទទួលøល់Þ$ស5សYតុគន្លឹះjយុទ្ធ^្តTះ។
^្តីuvវ3នទទួលøល់Þ$ឆ្អឹងខ្នងjដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកម្ពុ$ ើយយុទ្ធ^្តTះកំណត់Þ ^្តី`ំងអស់
5នសិទ្ធិទទួល3ន@យ្មើAពនូវ¾`ំសុខAព

=រអប់រំ

=របណ្ណុះប្ខលជំ¶ញ

=រទទួល3ន

ធនYន និងចូលរួមសកម្មAពដ្ឋកិច្ច និងតួ¶ទីU្វើចក្តីសúចdប់ÞÊក់ និងdប់វិស័យ។ សមAពÆនឌ័រ
uvវ3នទទួលøល់Þ

$Yតុដ៏ំ3ច់មួយក្នុងកម្មវិធកំ
ី :ទpង់របស់រÖ×ភិ3ល

រួម5នកំ:ទpង់

រដ្ឋ3លYរណៈ កំ:ទpង់ចãប់និងយុត្តិធម៌ កម្មវិធីកំ:ទpង=រd
់
ប់dងហិរញ្ញវត្ថុYរណៈ និងកំ:
ទpង់វិមជ្ឈ=រនិងវិសហមជ្ឈ=រ។ ÞÊក់ម$តិ ÞÊក់,ជYនី ¸ត្ត Âុង ^ុក ខណ និងÞÊក់ឃុំ សÛ្កត់
uvវY¶ឲ្យ5នតំង^្តីក្នុងÂុម>ឹកKjរដ្ឋ3ល`ំងTះ។

២

=រកត់ស5øល់សំÌន់បំផុតគឺ Ebihar 1968, Ledgerwood (1990; 1992) UNDP 2000; Frieson 2001; Lilja (2009;
2010); Thon et al. 2009; Kent 2010; Derks 2010; Öjendal & Kim 2006; និង Kim & Öjendal (2011, 2012)។

6

=រវិAគÌងÆនឌ័រBើកំ:ទpង់វិមជ្ឈ=រកម្ពុ$

ទី១

បzÐÆនឌ័រ

3ន=óយ$/្នកដ៏សំÌន់មួយj1លន23យកម្ពុ$ក្នុងអំឡុងំÝÊំចុង

យTះ។ បzÐÆនឌ័រkល5នងក្នុងចãប់វិមជ្ឈ=រ (២០០១) 5នចក្តីបzក់ប្ថម ះបីFមប
អភិរក្សបន្តិចក្តី ក្នុង5;១៩ jអនុÂឹត្យÝÊំ២០០២ ស្តីពី =រU្វើវិមជ្ឈ=រអំច តួ¶ទី និងAរកិច្ចmឲ្យ
Âុម>ឹកKឃុំ/សÛ្កត់ (សូមើល>អប់ ១) និង5នង=ន់÷លំអិតក្នុងយុទ^
្ធ
្ត D&D FំងពីÝÊំ២០០៥
(RGC

2005)

2010a)។

ើយlច5នលក្ខណៈចãស់|ស់បំផុតក្នុងយុទ្ធ^្តចតុ<ណ¶Rលថ្មីៗTះ

=រ´លំអkលlចÿើត5នក្នុងលទ្ធAពចូលរួមរបស់¶រីក្នុងកិច្ច=រន23យ

កpិតq្សងៗ

(RGC

Ïក់ព័ន្ធនឹង=រដឹក¶ំ

'ើញÞ3នÿើត5នើងឆ្លងFមកំ:ទpងរច¶សម្ព
់
័ន្ធប័ន ដូច$ D&D (>អប់ ១)

កំ:ទpង់=រdប់dងហិរញ្ញវត្ថុYរណៈ

វិYន=រតpឹមនិងបន្សុីhÊ

និងយន្ត=រសÒប់បõ្កើន>សិទ្ធAព

និងសមត្ថAព្លើយតបក្នុងបzÐÆនឌ័រ (MoWA 2008)។ កំ:ទpង
់ ប័នTះ ះបីមិន`ន់dប់ùន់ក្តី ក៏3ន
បញ្ឈប់នូវលំ¶ំពីមុនៗ និងបõ្កើន=រចូលរួមរបស់^្តីក្នុងមជ្ឈÖ×នន23យ។
២.១. និc'8រចូលរួមក្នុង្នកនi[យរបស់]្តី
កំLើនតំង^្តីក្នុង/្នកន23យ សúច3ន$ចម្បង (និងរក'ើញ5ក
¹ះÚÊត@យល់ និង@យ>2ល kល!្តង

ញ) ឆ្លងFមដំLើរ=រ

ញFមតួBខមួយចំនួនដូចតm៖ ស55u^្តី$ប់ÚÊត

$តំង,្រស្តក្នុងរដ្ឋសA$តិ ÿើនើងគួរឲ្យកត់ស5øល់ពី ៥% ក្នុង=រ¹ះÚÊត$តិÝÊំ១៩៩៣ ដល់ ១២%
ÝÊំ១៩៩៨ ១៩% ÝÊំ២០០៣ និង ២១% ÝÊំ២០០៨ (NIS 2008) (F,ង ១)។ ម៉ង?ៀត ស55u^្តី
$រដ្ឋBÌធិ=រ ÿើនពី ៧% ÝÊំ២០០៣ ដល់ ៧,៧% ÝÊំ២០០៨ រីឯស55u^្តី$អនុរដ្ឋBÌធិ=រ ÿើនពី
៩,៦% ដល់ ១៤,៦%។
ក្នុងកំ:ទpង់ប័នFមរយៈចãប់ៀបចំអង្គ=រkល3នប់អនុវត្ត¶Rលថ្មីៗ ^្តី5នចំ:ក ១០,១%
ក្នុងÂុម>ឹកK¸ត្ត និងÂុង និង ១២,៦% ក្នុងÂុម>ឹកK^ុក Âុង និងខ័ណ (Lilja 2010)។ ស55u^្តី$ប់
ÚÊតក្នុងÂុម>ឹកKឃុំ ÿើនពី ៩,៤១% ក្នុង=រ¹ះÚÊតឃុំ ÝÊំ២០០២ ដល់ ១៥,១២% ÝÊំ២០០៧ និង
១៨% ÝÊំ២០១២។ ក្នុង=រ

ើសFំង_ឹទ្ធសABើកដំបូងÝÊំ១៩៩៩ ^្តីទទួល3នlសនៈ ១៤,៧៥%។

ប៉ុ្ត@យ5ន=រóស់ប្តូរmអនុវត្ត=រ¹ះÚÊត$>2លពីសំក់Âុម>ឹកKឃុំក្នុងÝÊំ២០០៦

ស55u

lសនៈkល^្តីទទួល3នក្នុង_ឹទ្ធសA រកKតួBខ ១៤,៧៥% ដkល។៣3

F,ង ១៖ ^្តីក្នុងមុខÛរអង្គនីតិបញ្ញត្តិ ÝÊំ១៩៩៣-២០១០
ÝÊំ

_ឹទ្ធសA (% j^្តី)

1999-2005

14.75

2006-2010

14.75

ÝÊំ

រដ្ឋសA$តិ (% j^្តី)

1993

5.00

1998

12.00

2003

19.00

2008

21.00

>ភព៖ ទិន្នន័យរបស់គណៈក5iធិ=រ$តិៀបចំ=រ¹ះÚÊត (RGC 2010b: 26)

៣

ពីដំបូង គណបក្សន23យ

ើសFំងស5ជិក_ឹទ្ធសA ប៉ុ្តប់ពីÝÊំ២០០២ មក _ឹទ្ធសA uvវ3ន¹ះÚÊត

ើសFំង

@យ>2ល@យÂុម>ឹកKឃុំkល$Âុមន23យ5នលក្ខណៈអភិរក្សនិយម$ង (MoWA 2008)។
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F,ង ២៖ ^្តីក្នុងមុខÛរ/្នកនីតិ>តិបត្តិ ក្នុងlណត្តិBើកទី ៤ (ÝÊំ២០០៨-២០១៣)
ឧប¶យករដ្ឋម>្តី

រដ្ឋម>្តី

រដ្ឋBÌធិ=រ

អនុរដ្ឋBÌធិ=រ

សរុប

^្តី

សរុប

^្តី

សរុប

^្តី

សរុប

^្តី

10

1

26

2

198

15

204

30

100%

10%

100%

8%

100%

8%

100%

14.71%

>ភព៖ ទិន្នន័យរបស់ រដ្ឋBÌធិ=រÖ×នមុខÛរYរណៈ - SSCS (RGC 2010b: 26)

រូបAព ១៖ ^្តី$ប់ÚÊត$Âុម>ឹកKឃុំ/សÛ្កត់ក្នុងÝÊំ ២០០២, ២០០៧ និង ២០១២
20.00

18.00
15.12

15.00
9.41
10.00

5.00

0.00









 

 



 

F,ង ៣៖ មà្តីសុីវិល$^្តី (ÝÊំ២០០៦-២០០៩)
2006

2007

2008

2009

សរុប

^្តី

សរុប

^្តី

សរុប

^្តី

សរុប

^្តី

167220

51046

176344

57114

179016

58270

182228

61298

100%

31%

100%

32.38%

100%

32.55%

100%

34%

>ភព៖ ទិន្នន័យ SSCS (RGC 2010b: 27)

រូបAព ១ និង ២ _ម`ំង F,ង ២ និង ៣ បÛÐញនូវចំណុចសំÌន់ពីរ។ ទី១ អ្នកតំង^្តីក្នុង/្នកនីតិ>តិបត្តិ
និង/្នកនីតិបញ្ញត្តិ 5នចំនួនតិច dប់កpិត ើយកន្លងមកមិនkល5នRល kលអ្នកតំង^្តី 3ន
ÿើនចំនួនើងជិត្មើនឹងចំនួនអ្នកតំងបុរសះ?។ អ្នកតំង^្តី 5នអ;ខ្ពស់បំផុតuឹម ២០% ដូ

្នះ

@óតÝ1យ$Ìóំងអំពីសមធម៌ÌងÆនឌ័រ។ ទី២ និ¶Ê=រ`ំងអស់កំពុងCនmភ្ជិតគ5óតដ៏ធំTះ ើយ>សិន6ើ
បន្តÿើត5នសÒប់=រ¹ះÚÊតពីរបីBើក?ៀតះ សមAពÆនឌ័រក្នុងAពអ្នកតំង/្នកន23យ គួរ÷
lចសúច3ន។ F,ង ១-៣ បÛÐញពី Aគរយរបស់^្តីក្នុងជួររÖ×ភិ3លកpិតរដ្ឋ3លខុសៗhÊ។

8

=រវិAគÌងÆនឌ័រBើកំ:ទpង់វិមជ្ឈ=រកម្ពុ$

រូបAព ២៖ អ្នកតំង/្នកន23យ$^្តី (ÝÊំ១៩៩៣-២០០៨)

25.0

21
19

20.0
14.6

15.0

12
9.6

10.0
5

7.0

7.7

2003

2008

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
1993

1998












>ភព៖ NIS 2008

២.២. ]្តី វប្បធម៌ និង8រចូលរួម9ងនi[យ
6ើពិនិត្យmក្នុងរង្វង់សង្គមវិញ =រសិកKរបស់ May Ebihara kលU្វើើងក្នុងទសវត្សរ៍១៩៦០ សម័យមុន
ស%øមសុីវិល អំពីតួ¶ទីរបស់^្តីក្នុងសង្គមជនបទកម្ពុ$ ($=រសិកKRញBញ÷មួយគត់អំពÆ
ី នឌ័រកម្ពុ$
មុនស%øម) បÛÐញÞ អ្នកភូមិ្មរ មិន5នទំTៀមទំ|ប់ងកពលកម្ម@យសង្កត់ធ្ងនmBើ
់
áទ និង
lកប្បកិរe
ិ q្សងៗ ដូចក្នុងសង្គមជនបទមួយចំនួន?ៀតះ?។ កិច្ច=រ$æើនគឺ5នអនុវត្ត@យបុរស ឬ
¶រី ឬáទ`ំងពីរ÷ម្តង ើយជួន=ល បុរសU្វើ=រÛររបស់^្តី ឬក៏ ^្តីU្វើកិច្ច=ររបស់បុរស @យhiន=រចំអក
ឬ=រÌiសsៀនអ្វី? (Ebihara 1968: 190-191)។ កម្ពុ$សម័យបច្ចុប្បន្ន ^្តី5នតួ¶ទី$æើនក្នុងសង្គម ើយ
ក្នុងdµរ^្តី÷ង5នសិទ្ធិdប់dងBើធនYន និង5នទំនួលខុសuvវើល¾`ំកូន។ តំបន់ជនបទ ^្តី÷ង
ជួយ=រÛរកសិកម្ម ើយទីÂុង ^្តី÷ងU្វើ=រក្នុងវិស័យDផ្លូវ=រ និងសហùស $ពិសក្នុងºងចÂ=ត់
រ ក៏ដូច$ ក្នុងទីផKរ និងក្នុង/្នករដ្ឋ3លYរណៈ (cf. Derks 2010)។
=លពីើម

=រU្វើចក្តីសúចចិត្ត$Yរណៈ

និងកិច្ច=រន23យ

÷ងផKរAប់Ìóំង$មួយនឹង

ចរឹតលក្ខណៈ$បុរស ើយ=របÛÐញក5óំងuង់ៗ 3ន=óយ$ចំណុចសំÌន់បំផុត និងសÒប់dប់ករណី ើម្បី
>មូល<þប=þប់អំចន23យ (Ebihara 1968; Ledgerwood 1990; Ovesen et al. 1996; Luco 2002;
Frieson 2001; Öjendal & Kim 2006; Lilja 2009)។ ដូ
ឬ uvវ

្នះកន្លងមក ^្តី3នរង=រhបសង្កត់Ìងន23យ និង/

បំ3ត់សិទ្ធិអំច ប៉ុ្តបzÐTះ 3ននិងកំពុងóស់ប្តូរសន្សឹមៗប៉ុ¶iនÝÊំមកើយ។ $ឧ`ហរណ៍ 

ទសវត្សរ៍១៩៨០ ^បFម>ណីក្នុងរបបកុម្មុយនីស្ត ចល¶របស់^្តី uvវ3នបõ្កើតើងក្នុងអង្គ=ររណសិរ្យ
(Âុមស្នូលkលរួម5ន ស5គម¶រី និងស5គមយុវជន)។ សកម្មAពTះ 3ន (ឬ
=រអប់រំ/្នកន23យ

ើរតួ$នតAប់រងបក្ស

និងមôជន

សន្មតÞ3ន) ជួយបõ្កើន

_ម`ំង$មូលÖ×នបណ្ណុះប្ខលសÒប់

ស5ជិកបក្ស និងក5iភិ3លរដ្ឋ¶RលÌងមុខ (Gottesman 2003: 59)។ ^្តីតំបន់ជនបទ 3នចូលរួមe៉ងæើន
ក្នុង=រកងÖ×រច¶សម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តើងវិញកម្ពុ$ក្នុងទសវត្សរ៍១៩៨០។

ះe៉ងTះក្តី

5ន^្តីតិច¶ក់

ស់kលទទួលមុខតំ:ងន23យខ្ពស់ ក្នុងសម័យYរណៈរដ្ឋ>$5និតកម្ពុ$ (Iwannaga 2008)
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ើយ>ព័ន្ធÿណ>មូល¶រី (ក្នុងលក្ខណៈÂុមសង្គមមួយ) ើម្បីបúើគណបក្សន23យ

÷'ើញ5ន

សសល់ខ្លះរហូតមកទល់សព្វI្ង។
>?សកម្ពុ$kល?ើប÷õើបពីស%øមប់ពីÝÊំ១៩៩៣
=រណ៍>$ធិបយ្យ
អន្តរ$តិq្សងៗ

និងដ្ឋកិច្ចបទីផKររបស់បស្ចឹម>?ស

មក

3នទទួលរងឥទ្ធិពលe៉ងÌóំងពី1ល

Fមរយៈលំហូរចូលនូវជំនួយ

និងអន្ត,គមន៍

kល5នលក្ខណៈផ្ទុយពីបបទ$>ណីក្នុងទស្សនៈ្មរអំពីពិភព[ក

និងÆនឌ័រ

(Ovensen et al. 1996; Lilja 2009)។ តំង/្នកន23យ =រU្វើចក្តីសúចចិត្ត និងសមAពÆនឌ័រ
កំពុងuvវ3នBើកកម្ពស@យ5ន=រhំ
់
ÄពីទីAÊក់Ûរអន្តរ$តិ¶¶។

ម៉ង?ៀត

តួ¶ទីរបស់^្តីÌង

/្នកន23យ ក៏3នÿើនើង@យរឥទ្ធិពលjកលAវូបនីយកម្ម ក្នុងះ5ន`ំង =រ:¶ំពីបបទ
ថ្មីៗឆ្លងFមរ6ៀបរបបនិង1លន23យរបស់អង្គ=រមិននរÖ×ភិ3ល

និងទីAÊក់Ûរផ្តល់ជំនួយ

$ពិស

`ក់ទិននឹង អត្តសz្ញណÌងន23យjតំបន់ជនបទកម្ពុ$ (Lilja 2009; 2010)។ នAពTះបõ្កើត
3ន$រូបAពពីរគឺ ^្តីuvវ$ប់ផុងក្នុង=ររំពឹងទុក និងបបទ$>ណី ប៉ុ្ត uvវគរំពឹងÞនឹង`ម`រយកlសនៈ
ក្នុងÝកន23យ ះបី5ន=រអÔ្ជើញឲ្យចូល@យ?ើស`ល់ក្តី។ >សិន6ើ^្តី÷រកKAពអសកម្ម ពួក
នឹងមិនទទួល3នអំច/្នកន23យើយ ើយ>សិន6ើពួក

>ឹងQង`ម`រអំច ះនឹងuvវ

សួរFមរយៈ=រJកLកបអភិរក្សនិយមើម្បី=រÏរមុខដំ:ងkល5នប់។
ÞÊក់ដឹក¶ំន23យ ផុស



/ទ

កំLើនតំង^ក្ន
្តី ុងជួរ

ញ$សំÌន់ពី1លគំនិតបអភិវឌ្ឍនិយម និង=រóស់ប្តូរ$រួមÚះmរកបរិe=ស

ន23យមួយkលÛយបត់នមិនរឹងកំ_ឹសដូចមុន។ ក្នុងនAពយបញ្ចប់ទំ¶ស់ kល=រអភិវឌ្ឍ=óយ
$សំÌន់$ងបzÐសន្តិសុខ គឺlច5នតpvវ=រ និងឱ=ស=ន់÷æើនសÒប់ÞÊក់ដឹក¶ំ$^្តី។
=រសិកKមួយក្នុងRលថ្មីៗស្តីពី

ÞÊក់ដឹក¶ំមូលÖ×ន

បÛÐញÞ

អ្នកដឹក¶ំ$^្តី>ឈមនឹងឧបសគ្គ

ចម្បងៗ/្នកវប្បធម៌ >ណី ស5ធdµរ (តួ¶ទីបី) និងបzÐពិ3កស5øល់'ើញ$æើន?ៀត (Thon et

al. 2009)។ $ទូm ឧបសគ្គ`ំងTះ 5នន័យÞ អ្នកដឹក¶ំ$^្តីខ្វះ=រhំÄ និងសហ>តិបត្តិ=រពីស5ជិក
dµរ និងអ្នករួម=រÛរ។ អ្នកដឹក¶ំ$^្តីមួយចំនួន 3ន>ឈមនឹង=រលះងប្តី @យរ=រចូលរួមក្នុង
ន23យ។ =រសិកK3នរក'ើញkរÞ កង្វះAព+ឿ$ក់Bើខ្លួនឯង និងកង្វះសមត្ថAពរបស់^្តីក្នុង=រU្វើ$
អ្នកដឹក¶ំÞÊក់ខ្ពស់មូលÖ×ន ប្ខលមកពីមូលតុÏក់ព័ន្ធq្សងៗ មិននមកពី=រយល់'ើញÞ ^្តីមិន
សក្តិសមនឹងតំ:ងះើយ។ $ទូm Tះ$=រយល់'ើញរបស់ÞÊក់ដឹក¶ំ$បុរស (និង^្តីមួយចំនួន) និង
អ្នកភូមិ kលបõ្កើត3ន$ទំ¶យមួយក្នុងគំនិតរបស់ពួក
Bើសមត្ថAពរបស់អ្នកដឹក¶ំ$^្តី

U្វើឲ្យពួក

។ បzÐTះ $អ¶ក់វិលវង់មួយ :ះកង្វះទំនុកចិត្ត

5នlរម្មណ៍តូច`ប$ង



ដូ

្នះមន្ទិលសង្ស័យពីដំបូងះក៏

=óយ$=រពិត (Thon et al. 2009)។
ស្ថិតិបÛÐញÞ អ្នកតំង^្តី=ន់÷5នæើនើងFមកpិតq្សងៗក្នុងអង្គនីតិបញ្ញត្តិ និងនីតិ>តិបត្តិ
ឆ្លងFម=រ¹ះÚÊត@យល់ និង@យ>2ល FំងពីÝÊំ១៩៩៣ និង ÞÊក់មូលÖ×ន FំងពីÝÊំ២០០២។
Fម>វត្តិ^្ត ដំក់=លដំបូងkល5នតំង^្តីក្នុងវិស័យន23យ 3នប់q្តើមក្នុងទសវត្សរ៍១៩៨០
ប៉ុ្តmFមបបទមួយkល,ំងស្ទះលទ្ធAពទទួល3នអំចRញBញ និង្មើAព។ ះបី5ន=រជំរុញបõ្កើន
សមAពÆនឌ័រក្តី ក៏^្តី÷uvវ>ឈមនឹងឧបសគ្គ$æើន @យមិន5ន=រទទួលøល់RញBញើយក្នុ
ង=រÛរសង្គម ន23យ និងដ្ឋកិចj
្ច សង្គមកម្ពុ$ kលបõ្កើត3ន$=រ|យឡំhÊដ៏ស្មុគiញjន23យ
Æនឌ័រស់

ន23យÆនឌ័រថ្មី

+ឿនBឿនmមុខ
មូលÖ×នះ

និងបបទÌងÆនឌ័រ។

និង>តិកម្មq្សងៗ

ជំពូកប¶ប់Tះ

ើម្បី|តuÖងពីAពស្មុគiញ

ក្នុងដំLើរ

j=រ´លំអបរិe=សសÒប់ឲ្យ^្តីចូលរួមក្នុងអភិ3លកិច្ចFម

5នបកយបÛÐញពី=រពិនិត្យអõ្កត$ក់!្តងBើ

=រចូលរួម/្នកន23យ

FមAព$តំង និង=របÔ្ចញមតិរបស់អ្នកដឹក¶ំ$^្តី ក្នុងÂុម>ឹកKឃុំ`ំងបួនkល3នសិកK។
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=រវិAគÌងÆនឌ័រBើកំ:ទpង់វិមជ្ឈ=រកម្ពុ$

៣
លទ្ធផល[នពី8រពិនិត្យក់e្តង
វិមជ្ឈ=រ3នóស់ប្តូរÂឹត្យÂមស់ៗ
$រូបខ្ញុំ

និងរ6ៀបរបបអនុវត្តន៍របស់^្តី

3នចូលរួមក្នុងសកម្មAពដឹក¶ំកpិតឃុំ

ើយផ្តល់ឱ=សឲ្យ^្តីដូច

Fមរយៈ=រ¹ះÚÊតÞÊក់មូលÖ×ន។

ក្នុង

នៈ$ឃុំ$ប់ÚÊត ខ្ញុំuvវ@ះយបzÐq្សងៗÌងសន្តិសុខ និង5ន=រទទួលខុសuvវ$ទូm
ក្នុងឃុំ។

ជួន=ល

=រÛរតpvវឲ្យខ្ញុំU្វើដំLើរ@óតÝ1យពីផ្ទះm=ន់¸ត្តq្សងៗ$æើនI្ងក្នុង

មួយBើកៗ។ =លពីើម =រU្វើដំLើរបTះមិនlចទទួលយក3ន? :ះ

យល់Þមិនសមរម្យ

សÒប់^្តី ប៉ុបច្ច
្ត ុប្បន្ន ខ្ញុំlចU្វើm3ន@យhiន=រជំ`ស់អ្វីពីច់Vតិ ឬប្តីរបស់ខ្ញុំើយ។ ¶រី
វ័យÿ្មង$æើន3នU្វើដំLើរ និងU្វើ=រÝ1យពីផ្ទះ FមទីÂុង$យូរ ើម្បរក
ី ចិញ្ចឹមជីវិត។ ទõ្វើ
Tះជួយឲ្យពួក

5នទំនុកចិត្តBើខ្លួនឯង និង5នAពឯក,ជ្យ=ន់÷ខ្ពស់។ ឃុំ^្តី ¸ត្ត3ត់ដំបង

I្ងទី១២ កក្កÖ ២០១០
ទិន្នន័យ>មូល3ន$ក់!្តងkល*ើស់ក្នុងជំពូកTះ 3នមកពី>ភពពីរq្សងhÊ៖ ១) អõ្កតមូលÖ×នប
បរិ5ណក្នុងÝÊំ ២០០៨/០៩ Bើអ្នក¹ះÚÊត្លើយស5,សន៍ ៦៤៦¶ក់ ក្នុង ៥ឃុំ ¸ត្តកំពង់ស្ពឺ Â

ះ 3ត់ដំបង

កំពត និង ៀម,ប (Öjendal & Kim 2011) និង ២) ព័ត៌5ន>មូល3នÝÊំ២០១០ ក្នុងRលU្វើស5,សន៍
សុីជ

$មួយឃុំ (CC) ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំ និងមà្តីភូមិក្នុង ៤ឃុំ ¸ត្តកំពង់ម Â

និង3ត់ដំបង។ ជំពូកTះក

ះ F´វ

ញ$បី/្នក @យវិAគBើ៖ ១) តួ¶ទីទូmនិងផលប៉ះÏល់jវិមជ្ឈ=រBើÆនឌ័រ

ទិន្នន័យអõ្កតបបរិ5ណ និងទស្សនៈរបស់អ្នកផ្តល់ព័ត៌5នបុរស និង^្តី ក្នុងឃុំ ២) តំង^្តីក្នុងមជ្ឈÖ×ន
ន23យមូលÖ×ន និង ៣) សមត្ថAព^្តីក្នុង=របÔ្ចញមតិ និងជះឥទ្ធិពលBើន23យមូលÖ×ន។
៣.១. វិមជ្ឈ8រ និងផលប៉ះល់ើប:នឌ័រ
ដូច3នបÛÐញពីមុន

÷ងសន្មតÞ សÒប់^្តី Ýកន23យមូលÖ×នÛយ^ួលនឹងចូលរួម$ង

(UNDP 2002; Byrne & Schnyder 2005)។ ើ$ទូmកម្ពុ$ e៉ងដូ
6ើើលមួយX្លត

ព័ត៌5ន3នពីស5,សន៍

្នះkរឬ??

និង=រសõ្កតដល់ក្លងបÛÐញÞ

ឱ=សq្សងៗសÒប់ឲ្យ^្តីទទួល3នតួ¶ទីដឹក¶ំក្នុងសហគមន៍។

វិមជ្ឈ=រ$ដំបូង¶ំមកនូវ

ប៉ុ្តវិYន=រខ្លះមិនសូវសុីជ

?

ដូ

្នះ

uvវ÷វវវិAគលំអិតFមលក្ខណៈ$ក់!្តងពីវិលAពរបស់។ ឃុំ^្តី5Êក់¸ត្តF´វ 3នបÛÐញ
ទស្សនៈល់ខ្លួនពីតួ¶ទីÆនឌ័រFំងពីRលអនុវត្តវិមជ្ឈ=រមកÞ ៖ "(Æើង)lចនិeយពីតួ¶ទី^្តីក្នុងន23យ
និង=រអភិវឌ្ឍកpិតឃុំ3ន ះបីÏក្យសំដីខ្លះhiនន័យអ្វី? ...." ។
hត់3ននិeយបន្តគួរឲ្យប់lរម្មណ៍Þ
....ប៉ុ្តFំងពី5នវិមជ្ឈ=រÝÊំ២០០២ មក ^្តីមួយចំនួនទទួល3ន=រយកចិត្តទុកÖក់ និងBើក
កម្ពសពី
់ គណបក្សន23យរបស់ខ្លួន

និងរÖ×ភិ3ល

ឲ្យ3នចូលរួមដូច$ក្នុង=រដឹក¶ំÞÊក់

មូលÖ×ន$ើម។ @យ5នឱ=សទទួល3ន=រកងសមត្ថAព និង3នយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួន
^្តីក៏ប់q្តើម`ម`រសិទ្ធិ្មើhÊ

និង3នចូលរួមe៉ងសកម្ម

ក្នុងកិច្ច=រសង្គមក្នុងសហគមន៍....

ឃុំ^្តី ¸ត្តF´វ I្ងទី២៥ មិថុ¶ ២០១០

ឯករពិAកKBខ ៧១
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ដូច$ចãស់|ស់kរkល កំ:ទpង់¶Rលថ្មីៗ3នបំផុស$បL្ណើរៗនូវ=រយល់ដឹងពីÆនឌ័រ។ ឃុំ
^្តី5Êក់¸ត្ត3ត់ដំបង3នផ្តល់ទស្សនៈពី វិមជ្ឈ=រ និងÆនឌ័រ Þ៖
=រយល់ដឹងពីÆនឌ័រ=ន់÷ល្អ>ើរើងើយ @យរកំ:ទpង់វិមជ្ឈ=រ kល3ន6ើក
(ឱ=ស)ឲ្យ^្តីចូលរួមក្នុង=រ¹ះÚÊត

និងក្នុងសកម្មAពសហគមន៍$æើន។

នូវ=រយល់ដឹងពីÆនឌ័រ3នមកពីកិច្ច>ឹងQងរបស់អង្គ=រមិននរÖ×ភិ3ល

កំLើន(ចម្បង)

(NGO)

និង>ព័ន្ធ

ផ្សព្វផKយ។ ឃុំ^្តី ¸ត្ត3ត់ដំបង I្ងទី១២ កក្កÖ ២០១០
អ្នកផ្តល់ព័ត៌5ន$æើន¶ក់និeយÞ ឧបសគ្គjÂឹត្យÂម>ណីង$បzÐចម្បង?ៀតើយ @យ
រទស្សនៈរបស់បុរស និង^្តី3នóស់ប្តូរប់Fំងពី5ន=រអនុវត្តវិមជ្ឈ=រ។៤4ះបីសំដីTះlច$=រសន្និÖ×ន
BឿនRកក្តី ក៏បÛÐញពីតpvវ=រសõ្កតពិនិត្យ¾ម?ៀតkរ។ ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុបុ
ំ រសមួយÂុម 3នBើកÞ៖
ឧបសគ្គjÂឹត្យÂម$>ណីBើ^្តី មិនន$បzÐចម្បង?ៀត? :ះ3នóស់ប្តូរ$បL្ណើរៗ
ើយ។ dប់ប័នôក់ដូច3នU្វើ=រÌóំង=ó ើម្បីផ្សព្វផKយអំពីតì្លq្សងៗÌងÆនឌ័រ។ >$ជន
3នយល់ដឹងe៉ងចãស់ពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួន រួម`ំងសមAព^្តីក្នុងdបវិ់ ស័យjសង្គម។ ^្តីរងស5ធ
តិច$ងពីÂឹត្យÂម$>ណី

¸ត្តÂ

6ើUៀបmនឹងអតីត=ល។

ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំមួយÂុម



ះ I្ងទី១៦ មិថុ¶ ២០១០

ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំ5Êក់?ៀតនិeយÞ៖
Fមទស្សនៈល់របស់ខ្ញុំ

Aព$អ្នកដឹក¶ំរបស់^្តីក្នុងសហគមន៍5ន=រóស់ប្តូរ

Âឹត្យÂម$>ណីមិនន$ឧបសគ្គសÒប់^្តី?ៀតើយ។

@យរ

គជ័យរបស់^្តីក្នុងនAព

$អ្នកដឹក¶ំ l^័យBើចរិតរបស់បុគ្គល Aព=óôន កpិតអប់រំ ប្ខញទំ¶ក់ទំនង និង=រ6្ត$â
ចិត្ត។ ះe៉ងក្តី អ្នកដឹក¶ំ^្តី$æើន÷uvវ,៉ប់រងបន្ទុកæើនក្នុងdµរ ដូច$ ើល¾`ំ
កូន U្វើ=រÛរផ្ទះ និងdប់dងដ្ឋកិច្ចdµរ។ ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំបុរសមួយរូប ¸ត្តÂ

ះ

I្ងទី១៧ មិថុ¶ ២០១០
5ន=រទទួលøល់$ទូmÞ អ្នកដឹក¶ំ$^្តីæើន÷សកម្ម និង5ន=រ6្ត$âខ្ពស់ក្នុងបzÐដ្ឋកិចd
្ច µរ
និងកិច្ច=រសង្គមកិច្ចក្នុងសហគមន៍ $ងសហវិក$បុរស។ ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំបុរសមួយÂុម 3នករំក
ទស្សនៈពីតួ¶ទីរបស់អ្នកដឹក¶ំ^្តី Þ៖
អ្នកដឹក¶ំ$^្តី ÷ងយកចិត្តទុកÖក់Ìóំងចំèះដ្ឋកិច្ចdµរ ^្តី កុ5រ និងសុខុ5លសង្គមរបស់
>$ជនក្នុងសហគមន៍។ hត់មិនីសsើងចំèះ>$ជនមកពីបក្សន23យq្សង? _ម`ំង5ន
ត5óAពល្អ និងមិនពុករលួយ។ Tះ$ចរិតល់ខ្លួនដ៏ល្អរបស់hត់។ hត់÷ងយកចិតទុ
្ត កÖក់ចំèះ
អ្នកÂ និងអ្នកដ7?ៀតក្នុងឃុំ។ ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំមួយÂុម ¸ត្តកំពង់ម I្ងទី២៨ កក្កÖ

២០១០

៤
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=រóស់ប្តូរក្នុងÂឹត្យÂម$>ណី ក៏បង្កើង@យរកFþដ្ឋកិច្ច និងសង្គម និងចំក^ុករបស់>$ជនkរ។

=រវិAគÌងÆនឌ័រBើកំ:ទpង់វិមជ្ឈ=រកម្ពុ$

ះបី5នលទ្ធផលវិជ្ជ5ន$æើនkលផុស

ញ$សំÌន់ពីដំLើរ=រវិមជ្ឈ=រក្តី ក៏÷5នមតិចpុះhÊ

អំពី=រអនុវត្ត1លន23យÏក់ព័ន្ធនឹងÆនឌ័រ។ ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំបុរសមួយÂុម¸ត្តF´វ 3នផ្តល់
2បល់Þ៖
ះបី$5ន=រhំÄÌóំង និង1លន23យពីរÖ×ភិ3ល និងទីAÊក់Ûរអភិវឌ្ឍន៍¶¶ើម្បីBើក
កម្ពស^
់ ្តីក្តី

ក៏ក្នុងកpិតមួយ÷$Ïក្យRចន៍ើយ?

ពី:ះក្នុង=រអនុវត្ត$ក់!្តង

^្តី÷ខ្វះទំនុកចិត្តBើខ្លួនឯង 5ន=រអប់រ`ប
ំ
និងuvវពឹង/្អកæើនBើបុរស។

លំ3កនឹងបញ្ចុះ

បញ្ចូលពួកhត់ ឲ្យអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនស់។ ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំបុរសមួយÂុម ¸ត្តF´វ

I្ងទី២៤ មិថុ¶ ២០១០
ឧបសគ្គមួយ?ៀតkល,,ំងដល់=រ´លំអសមAពÆនឌ័រ

គឺកង្វះ=រ6្ត$âចិត្តRញBញ

1លន23យkល3ន_មYៀងើយdប់កpិត។ ឃុំ^្តី5Êក់¸ត្តÂ

ើម្បីអនុវត្ត

ះ 3ននិeយពី=រសõ្កត

'ើញរបស់hត់Þ៖
=រអនុវត្ត$ក់!្តងក្នុងបzÐÆនឌ័រ

មិនសុីhÊ$មួយÂបខ័ណចãប់

និង1លន23យរបស់

រÖ×ភិ3លក្ខល?។ ក្នុង=រdប់dងÂុម>ឹកKឃុំ>ំI្ង 5នដំLើរ=រល្អ។ ប៉ុ្តសព្វI្ង
÷មិន`ន់5នតួ¶ទី ឬក៏្សរយៈ^័យ`ក់ទងhÊចãស់|ស់ រងឃុំ គណបក្សន23យ និង
ឥទ្ធិពលរបស់បុគ្គល?

ើយ÷5នជំហរមិន_មទទួលøល់^្តី$អ្នកដឹក¶ំ@យRញBញ

និង÷hiនកិច្ចសហ>តិបត្តិ=រe៉ងRញBញពីសំក់បុរសៗ។

ឃុំ^្តី

¸ត្តÂ

ះ

I្ងទី១៩ មិថុ¶ ២០១០
$រួម លទ្ធផល$ដំបូងៗjវិមជ្ឈ=រក្នុង=របõ្កើនសមAពÆនឌ័រ5នលក្ខណៈគួរឲ្យRញចិត្ត 6ើUៀបនឹង
រយៈRលដ៏ខ្លីkល3នដំLើរ=រកន្លងមក។
,យ=រណ៍ពី

ដូចបÛÐញÌងBើ

នAពថ្មីមួយចំនួនkលផុសើងក្នុងមូលÖ×ន

អ្នកផ្តល់ព័ត៌5ន$æើនកpិតឃុ3ន
ំ

FំងពីRលប់អនុវត្តវិមជ្ឈ=រÝÊំ២០០២

មក។ នAពថ្មី`ំងTះបõ្កើតនូវបរិe=សសÒប់ឲ្យ^្តី3នចូលរួមក្នុងមជ្ឈÖ×នន23យមូលÖ×ន @យ
បõ្កើនចំនួនអ្នកតំង$^្តី (អ្នកដឹក¶ំ) កpិតឃុំ និងភូមិ។ ម៉ង?ៀត ^្តី=ន់÷ទទួល3ន=រRញចិត្ត
ពីសំក់គណបក្សន23យរបស់ខ្លួន។ កំ:ទpង់3នជះឥទ្ធិពលBើ និងជួយóស់ប្តូរÂឹត្យÂមស់/>ណី
=រយល់'ើញពីតួ¶ទីរបស់^្តីក្នុងន23យមូលÖ×ន

និង3នបõ្កើន=រយល់ដឹង$YរណៈអំពីÆនឌ័រ

ើយ^្តីក៏3នើរតួ¶ទីe៉ងសំÌន់ក្នុង=រÖក់បzÐដ្ឋកិច្ចdµរ និងបzÐសង្គមកិច្ច ឲ្យចូល$មួយhÊនឹង=រ
Ûររបស់Âុម>ឹកKឃុំ។ =រóស់ប្តូរ$បL្ណើរៗ3នពិនិត្យ'ើញចãស់គួរសមើយ ថ្វី6ើមិន`ន់5នន័យÞ 3ន
@ះយឧបសគ្គអស់ះ? ដូ

្នះគួរ÷ពិនិត្យលំអិតBើទិន្នន័យ¾ម?ៀត។

៣.២. បអ្នកតំង]្តីក្នុងvុម~ឹកឃុំ
ដូច3ន'ើញÌងBើ តំង^្តីកpិតឃុំ និងភូមិ 3នÿើនើង$បL្ណើរៗ។ Dពី^្តីkល$ប់ÚÊត
$ឃុំ និងស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំ ^្តីមួយចំនួន3នស្ម័dចិត្តបúើ=រ$ជនបZøលក្នុងឃុំ >Yនភូមិ និងជំនួយ=រ
ភូមិ។

អ្នកផ្តល់បទស5,សន៍$æើន¶ក់3នអះlងចãស់Þ

អ្នកតំង$^្តី3នÿើនdប់កpិតjl$âធរ

មូលÖ×ន $ពិសកpិតឃុំ និងភូមិ។ ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុបុ
ំ រសមួយÂុម 3នបំភ្លឺÞ៖
ឃុំTះ 5នឃុំ^្តី និង្មៀន^្តី ើយÆើង5ន`ំងអស់ ១៣ភូមិ។ dប់ភូមិ ^្តី3ន>ឹងQង
U្វើ=រើម្បីជួយសហគមន៍។ ពួក

5ន=រ6្ត$âចត
ិ ្តខ្ពស់ស់ើម្បីU្វើ=របúើអ្នកភូមិ ើយTះ$

ឯករពិAកKBខ ៧១
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=ររីកចúើនពិតៗក្នុងឃុំរបស់Æើង....។

ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំបុរសមួយÂុម

¸ត្តកំពង់ម

I្ងទី២៨ កក្កÖ ២០១០
>$ជន$æើន5នសុទិដ្ឋិនិយមÞ អ្នកតំង^្តីនឹងÿើនើង?ៀត¶RលÌងមុខ។ ស5ជិកÂុម>ឹកK
ឃុំបុរសមួយរូប3នផ្តល់មតិÞ៖
¶បច្ចុប្បន្ន ^្តី5នAព=óôន និង\Ýóត$ងពីមុន។ ខ្ញុំ5នទំនុកចិត្តÞ ចំនួនស5ជិកÂុម>ឹកK
ឃុំ$^្តីនឹងÿើនើង
$æើន

@យរកំLើន=រយល់ដឹងរបស់Yរណជន

និង=រ6្ត$âរបស់គណបក្សន23យq្សងៗ

សង្គម។ ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំបុរសមួយរូប ¸ត្តÂ

=រតស៊ូមតិរបស់ប័ន

ើម្បីBើកទឹកចិត្ត^្តីឲ្យចូលរួមក្នុង=រÛរ

ះ I្ងទី១៦ មិថុ¶ ២០១០

ក្នុង>ព័ន្ធ¹ះÚÊតបច្ចុប្បន្ន ^្តីuvវ÷Yóប់3នចូលរួម$ក់!្តង និង5ន=រ6្ត$âចិត្តខ្ពស់ èលគឺ 3នបúើ
គណបក្សន23យយូរÝÊំ ?ើបបក្សគិតគូរ និងÖក់$6ក្ខជនចម្បងក្នុងបញ្ជី¹ះÚÊតរបស់បក្សkលសំÌន់បំផុត
ើម្បីCនដល់នៈខ្ពស់។ ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំបុរសមួយÂុម 5ន2បល់Þ៖
មូលតុkលÆើង5នឃុំ^្តីឃុំTះគឺ @យរhត់3នU្វើ=រឲ្យគណបក្ស និងសហគមន៍
ប់FំងពីÝÊំ១៩៧៩ មក។ មូលតុមួយ?ៀតគឺ Æើង3នU្វើ=រ¹ះÚÊតÞÊក់ឃុំប់FំងពីÝÊំ
២០០២ មក។ hត់=óយ$ឃុំ ពី:ះសកម្មជនស់ៗមួយចំនួន3នóប់ ប្តូរទីFំង ឬ|ឈប់។

ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំបុរសមួយÂុម ¸ត្តF´វ I្ងទី២៤ មិថុ¶ ២០១០
Dពី=រប្តូរþច់ចំèះបក្សkល$លក្ខខណដ៏សំÌន់បំផុតសÒប់ឲ្យ^្តី
អ្នកតំងក្នុងÂុម>ឹកKឃុំះ

(ឬអ្នក?ៀត)

3នU្វើ$

÷ងយល់'ើញ$ទូmÞ អ្នកដឹក¶ំ^្តីæើន5នAពអំណត់ =រយល់ចិត្ត

Ûយជួប`ក់ទង សុAព,បរ សប្បុរស និង5នចិត្តផKរAប់e៉ងលç$មួយសហគមន៍ $ពិសជនÂីÂ
d
µ រ5នd
µ រល និង កុ5រ រីឯបុរសមិនសូវ5នគុណសម្បត្តæ
ិ ន
ើ ដូ

្នះ?។ ជំទប់បរុ ស5Êក
់ ¸ត3
្ត ត់ដប
ំ ង

និeយÞ៖
ឃុំTះ

អ្នកដឹក¶ំ^្តីU្វើ=រ@យអំណត់

និងយល់ដឹងពីនAពមូលÖ×ន3នល្អ

$ពិស

បzÐសុខុ5លAពសង្គម។ ឃុំ^្តីរបស់Æើង=ន់÷5ន=រយល់ដឹង និង=រÏក់ព័នæ
្ធ ើន$មួយ
>$ជន ើយអ្នកក៏lចជួប`ក់ទងhត់3នkរ។

1រពhត់ស់ក្នុងឃុំTះ ពី:ះhត់

ទន់ភ្លន់ អំណត់ និងចិត្តល$មួ
្អ
យdប់hÊ@យhiន=រីសsើងBើបzÐន23យ ឬ5នÂ?។
ើម្បី=óយ$អ្នកដឹក¶ំល្អ មិននសំÌន់uឹម÷5នកpិតអប់រំ និងសមត្ថAពះ? ប៉ុ្តuvវ5ន
លក្ខណៈសម្បត្តិល្អៗ`ំងTះផង។ ជំទប់បុរស5Êក់ ¸ត្ត3ត់ដំបង I្ងទី១២ កក្កÖ ២០១០
5ន=រយល់'ើញ$ទូmkរÞ ^្តីæើន5នសមត្ថAព$ងបុរសក្នុង=រdប់dងបzÐដ្ឋកិច្ច និងសង្គម
ក្នុងសហគមន៍ (ដូ

្នះ ក៏5នតpvវ=រ)។ ស5ជិកបុរស5Êក់ក្នុងÂុម>ឹកKឃុំ អះlងÞ៖

ចំèះតួ¶ទីរបស់^្តីក្នុងl$âធរឃុំ ^្តី5នលទ្ធAពÿៀងគរ^្តីក្នុងសហគមន៍3នæើន$ង ដូច$
កpិតភូម$ើ
ិ
ម។

^្តីពូ´]អÛøស

ដ្ឋកិច្ចdµររបស់អ្នកភូមិ

និង>មូលវិAគ`នក្នុងមូលÖ×ន

ពី:ះhត់និeយAkល^្តីឯ?ៀតក្នុងសហគមន៍ចង់þប់។

ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំបុរស5Êក់ ¸ត្តÂ

ះ I្ងទី១៦ មិថុ¶ ២០១០

^ៀងhÊkរ ស5ជិក^្តី5Êក់ក្នុងÂុម>ឹកKឃុំ$មួយhÊ បÔ្ចញ2បល់Þ៖
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និងពូ´!្វងយល់ពី

=រវិAគÌងÆនឌ័រBើកំ:ទpង់វិមជ្ឈ=រកម្ពុ$

ឆ្លងFមវិមជ្ឈ=រ ឥឡូវTះÆើង5នឃុំ$^្តី ើយ$ទូmក្នុងសង្គមÆើង អ្នកផង÷ងយល់Þ
^្តីÛយជួប^័យ`ក់ទង$ង។ ចំèះ=រ@ះយ និងតស៊ូមតិក្នុងបzÐសង្គម ដូច$Ìង
សុខAព អប់រំ និង@ះយទំ¶ស់ក្នុងសហគមន៍ ^្តី5ន>សិទ្ធAព$ងបុរស។
ះបីចំណុច`ំងTះlចត់ទុក$ផ្នត់គំនិត និង/ឬ =រៀបÏក្យសំដីឲ្យ÷3នពិºះក្តី ប៉ុ្តជ

j=រ

ដក់$ប់ក្នុងចិត្ត (និង3នអនុវត្ត) @យបុរសនិង^្តី ÷U្វើឲ្យm$ "ពិត$ក់!្តង" 3ន។ ស5ជិក^្តីដkល
បន្ត?ៀតÞ៖
សÒប់ទិដ្ឋAពន23យ គណបក្សមួយចំនួនដូច$ គណបក្ស>$ជន $ើម មិនlចង
ខ្ពស់បõ្កើនឃុំ$^្តី3ន? @យរlទិAព^្ទក្នុង និង/ឬ ឆន្ទៈន23យរបស់បក្ស។ 6ក្ខជន
ទី១ របស់គណបក្សសÒប់=រ¹ះÚÊតឃុំ uvវ÷5នAព\Ýóត >$>ិយAព និង=រអប់រំ ើយ
ចំណុចសំÌន់បំផុតគឺ uvវយល់ដឹងចãស់ពីបរិe=សក្នុងមូលÖ×ន និងlច@ះយនAព
មូលÖ×ន3នល្អ។ ះe៉ងក្តី dប់គណបក្សន23យ3នត្អូញ÷្អរពី =រលំ3ករក3ន6ក្ខ¶រី
5នគុណសម្បត្តិdប់ùន់សÒប់=រ¹ះÚÊតÂុម>ឹកKឃុំ។ ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំ^្តី5Êក់ 

¸ត្តÂ
ដូ

ះ I្ងទី១៦ មិថុ¶ ២០១០

្នះ យន្ត=រឲ្យ5នអ្នកតំង$^្តី l^័យ$សំÌន់BើកFþពីរ៖ lទិAពរបស់គណបក្សន23យ

និងគុណសម្បត្តរបស់
ិ
បុគ្គល

ើយនិង

>វត្តិ^្តនិងឥរិeបថ

kរ)។៥5ជនស្នូល^្តីក្នុងភូមិ5Êក់ ¸ត្តÂ

(និង

ើអ្នកមូលÖ×នយល់'ើញe៉ង

ះ 3នបÛÐញទស្សនៈÞ៖

(កpិតkល)Æើង5ន^្តីU្វើ=រក្នុងឃុំ

ឬភូមិ

គឺកំណត់ើង@យឆន្ទៈន23យ

និងÞÊក់Bើ

របស់គណបក្សនីមួយៗ។ សÒប់ឃុំTះ >$ជន$æើនមិនចូលចិត្ត CPP មិនន@យរhត់
មិនចូលចិតគណបក
្ត
្សTះ? ប៉ុ្ត@យរមិនចូលចិត្តនឹង6ក្ខជនរបស់គណបក្ស។ តុTះើយ
3ន$ឃុំឃុំTះ hត់មកពីគណបក្សq្សង និង$^្តី។ ជនស្នូល$^្តីក្នុងភូមិ ¸ត្តÂ

ះ

I្ងទី១៦ មិថុ¶ ២០១០
ដូចបÛÐញÌងBើ អ្នកតំង^្តីÿើនចំនួន$បL្ណើរៗ ើយ>$ជនទទួលøល់Þ ^្តីអនុវត្ត=រÛរ
3នល្អក្នុងតួ¶ទី$អ្នកដឹក¶ំ/្នកដ្ឋកិចសង្គ
្ច
មកិច្ច និងន23យក្នុងសហគមន៍។ >Yនគណបក្សន23យ
បុរសកpិតឃុំ5Êក់និeយÞ៖
មូលតុkលគណបក្ស>$ជនកម្ពុ$hiនឃុំ$^្តី
ក្នុងបញ្ជីរបស់គណបក្ស។

ដូច3នដឹងប់ើយ

គឺមកពីបក្សមិន3នÖក់^្តី$6កជនទី
្ខ
១
>ព័ន្ធ¹ះÚÊតកម្ពុ$ឈរBើមូលÖ×ន

គណបក្ស។ បzÐhiនឃុំ^្តី5នមូលតុបី៖ ទី១ =រលំ3ករក3ន6ក្ខ¶រី5នលក្ខណៈ>កួត
>

ង។

ទី២

មិន`ន់ដល់Rលឲ្យ^្តីU្វើ$ឃុំ

:ះÆើងuvវ@ះយបzÐសន្តិសុខkល

AគæើនÿើតើងRលយប់ ើយខ្ញុំមិនទុកចិត្តÞ ^្តីôòន

៥

Tះ$បzÐស្មុគiញមួយ។

សព្វI្ងTះ

អ្នក5ន>វត្តិតស៊ូយូរÝÊំ

@យរបzÐពុករលួយ

និងបក្សពួកនិយមក្នុងជួរបក្ស

$ពិស5នក់æើន

3នើងនៈ$បន្តប¶ប់។

ចំយ

$ពិសBើ=រ`ស¶¹ះÚÊត

ញDះ?។ ទី៣ វត្ត5ន^្តី

និងប្តូរþច់ចំèះបក្ស$æើន¶ក់

uvវ

ត់

ញ

ើយ3នអនុz្ញតឲ្យអ្នកចំណ_លថ្មីkល5នទំ¶ក់ទំនងល្អ
អ្នកចំណ_លថ្មី`ំងTះ

kល$ទូm

គឺអ្នក5នកសÒ
់
ប់

÷ងទទួល3ន=រត្លើងនៈBឿនរហូតដល់ជួរBើក្នុងបញ្ជីគណបក្ស

ះបី5ន>$>ិយAពតិច និង=រផKរខ្លួនកpិត`ប$មួយសហគមន៍ក្តី។ លក្ខណៈTះ lចត់ទុកដំក់=លទី១
kលក់=ស

ៀតចូលmក្នុងន23យ គឺដូចhÊនឹង>?ស=ន់លទ្ធិ>$ធិបយ្យlសុី$æើន?ៀត ដូច$ I

និង ហ្វីលីពីន $ើម (Seidl 2000; Arghiros 2001)។

ឯករពិAកKBខ ៧១
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ក្នុងមជ្ឈÖ×នន23យមូលÖ×នl^័យBើគណបក្ស ើយក្នុង>ព័ន្ធបច្ចុប្បន្នមិនសូវ5នក្លង
æើនសÒប់6ក្ខ¶រី?។ បក្សមិន`ន់5នlទិAពÌóំងើម្បីÖក់6ក្ខ¶រីលំÖប់ទី១ ក្នុងបញ្ជី
គណបក្ស។

Tះ$ទស្សនៈល់របស់ខ្ញុំ

ើយមិននដូចhÊសÒប់dបÂ
់ ុម>ឹកKឃុំកម្ពុ$

ើយ ប៉ុ្តជនបទÖច់^eលដូចទីTះ ^្តីuvវជួប=រលំ3ក។ >Yនគណបក្សន23យមួយ

¸ត្តÂ

ះ I្ងទី១៧ មិថុ¶ ២០១០

អ្នក្លើយស5,សន៍$æើន¶ក់ ក៏3នផKរAប់ចំនួនអ្នកតំង^្តី mនឹងកpិត និងលក្ខណៈj=រq្ទរ
អំចkរ។ ឃុំ5Êក់និeយÞ៖
អ្នកតំង^្តីកpិតឃុំ ùន់÷$Ïក្យRចន៍ើយ ... ។ Âបខ័ណចãប់ និង1លន23យ
$æើន

អនុវត្តមិន`ន់3នល្អ?។

អ្នកដឹក¶ំAគæើនកpិតឃុំ

U្វើ=រ@យ/្អកBើ1ល

ន23យរបស់គណបក្សខ្លួន $$ងBើ1លន23យរÖ×ភិ3ល។ ឧ`ហរណ៍ ក្នុងនៈ$ឃុំ
ខ្ញុំដឹងចãស់ពីនAព(>$ជន)ក្នុងឃុំ $ពិសអំRើហិងKក្នុងdµរ និងAពÂីÂ ប៉ុ្តខ្ញុំhiន
ធនYនសÒប់ជួយពួកhត់?។ ឃុំ^្តី ¸ត្តÂ

ះ I្ងទី១៩ មិថុ¶ ២០១០

ដូច3នបÛÐញើយ =របõ្កើនសមAពÆនឌ័រកpិតឃុំuµវជួបឧបសគ្គ@យរ (=រយល់Þ5ន)
កង្វះ^្តីkល5នគុណសម្បត្តិdបù
់ ន់ និងបរិបទតpvវឲ្យ@ះយបzÐពិ3កៗដូច$ ទំ¶ស់ដីធ្លី និងអំRហិ
ើ ងK
ក្នុងdµរ។ ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំមួយÂុម 3នJកLកBើបzÐTះÞ៖
RលÆើងនិeយពីតំងÆនឌ័រ ÆើងគួរýþតBើលទ្ធផល=រÛរ$ក់!្តង ើយ=របõ្កើន
ចំនួន^ក្ន
្តី ុងឃុំ គឺមិនdប់ùន់?។ ឧ`ហរណ៍ ក្នុងឃុំ÷5នបzÐសង្គម$æើន ដូច$ អំRើ
ហិងKក្នុងdµរ

និងជaóះដីធ្លីkលមិន`ន់@ះយ។

ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំបុរសមួយÂុម

¸ត្តកំពង់ម I្ងទី២៨ កក្កÖ ២០១០
ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំAគæើន 3នករំកទស្សនៈរបស់ខ្លួនÞ =រ3នU្វើ$អ្នកតំង មិនdប់ùន់
ើម្បី´Qរច¶សម្ព័នអំ
្ធ ច?។ បzÐគុណAព និងAពទន់¸Kយ kល

÷ង/ទmBើអ្នកដឹក¶ំ$^្តី

ងÛប់Âóស់ប្តូរមិន3ន?ៀតើយ។ >YនÂុម>ឹកKឃុំ^្តី5Êក់ ¸ត្តF´វ បកយÞ៖
5នAពមន្ទិល$æើនអំពីសមត្ថAព^្តី ដូច$=រយល់'ើញÞ ^្តីទន់¸Kយ មិនlចU្វើ=រ3ន
ល្អដូចបុរស មិនlច@ះយបzÐសន្តិសុខ និងកិច្ច=រq្សងៗ?ៀតkល

ត់ទុក$=រÛររបស់

បុរស។ =រយល់ខុស`ំងអស់Tះ uvវ÷óស់ប្តូរឲ្យ3នើម្បីBើកកម្ពស់តួ¶ទី^្តីmI្ងអ¶គត។

ឃុំ^្តី5Êក់ ¸ត្តF´វ I្ងទី២៥ មិថុ¶ ២០១០
ប¶ប់ពី3នពិពណ៌¶ពីលទ្ធផលរក'ើញ$ក់!្តងBើ=រយល់'ើញFមមូលÖ×ន

អំពីតំង$^្តី

កpិតឃុំមក នAពបច្ចុប្បន្នlចសõ្ខប3ន ដូចតmTះ៖

•

តំង$^្តីកpិតឃុំ និងភូមិ 3នÿើនើងFមរយៈ Âុម>ឹកKឃុំ$ប់ÚÊត ជនស្នូលក្នុងឃុំនិងភូមិ។
Æើង3នរក'ើញនូវមតិ2បល់$ទូmÞ

អ្នកដឹក¶ំ$^្តី5ន=រ6្ត$âចិត្តខ្ពស់

ើយចូលរួមជួយ

និងតំងឲ្យមណលkលhត់$ប់ÚÊត3នល្អ។

•

ឥរិeបថ

និង=រយល់'ើញក្នុងចំ)មបុរស

និង^្តីក្នុងសហគមន៍

មជ្ឈÖ×នន23យ កំពុង5ន=រóស់ប្តូរ @យពួក
មតិ>Ýំងខ្លះៗក៏@យ។

អំពីអ្នកតំង$^្តក្ន
ី
ុង

=ន់÷+ឿ$ក់Bើអ្នកដឹក¶ំ$^្តី ះបី5ន

មូលតចម
ុ ្បងj=រóស់ប្តូរឥរិeបថ$បន្តប¶ប់Tះគឺ

>$ជន$æើន

យល់'ើញÞ ^្តី5នសមត្ថAពដឹក¶ំមូលÖ×ន>កប@យ>សិទ្ធAពដូច ឬខ្ពស់$ងបុរស។
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=រវិAគÌងÆនឌ័រBើកំ:ទpង់វិមជ្ឈ=រកម្ពុ$

•

វត្ត5នតំង$^្តីក្នុងមជ្ឈÖ×នន23យមូលÖ×ន
ន23យ

l^័យ$បឋមBើlទិAពរបស់គណបក្ស

@យរ>ព័ន្ធ¹ះÚÊត3នកំណត់យកវិធីចុះ.iះក្នុងបញ្ជីគណបក្ស។

÷ង÷ជួយ>$ជន@យមិន>=ន់និ¶Ê=រន23យើយ

>Yនឃុំ^្តី

ើយចំណុចTះlចÞÊក់Bើគណបក្ស

មិនសូវRញចិត្ត។

•

ជួន=ល5ន=រអះlងÞ

^្តី5ន>សិទ្ធAព$ងបុរសក្នុង=រU្វើទំ¶ក់ទំនង$មួយ>$ជនក្នុង

សហគមន៍ `ក់ទិននឹងបzÐដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់^្តី។ Fម=រយល់'ើញ$ទូm ទំ¶ក់ទំនងដ៏រឹង
5ំTះÿើត5ន@យរអត្តចរិតធម្ម$តិរបស់^្តី kល$>ណី÷ងទន់ភ្លន់ ចãស់|ស់ អំណត់ និង
សប្បុរស។

•

ះបីAព$តំងរបស់^្តី3នរីកចúើនæើន

ក្នុងគណបក្សន23យFមមូលÖ×នក្តី

ក៏

5នឧបសគ្គពិ3កស5øល់'ើញ$æើន?ៀត ។ ឧ`ហរណ៍ 5នAពមិនសុីhÊរង Âបខ័ណចãប់/
1លន23យ នឹង =រអនុវត្ត$ក់!្តង ើយអ្នកដឹក¶ំ$^្តី មិនទទួល3ន=រhំÄRញBញពី
រÖ×ភិ3ល គណបក្សន23យ ឬអ្នករួម=រÛរ$បុរស?។ `ំងអស់Tះបõ្កើត3ន$រ3ំងdស់ឃ្មឹក
មួយ ,,ំងសមAពjAព$តំងក្នុង/្នកន23យ។
សរុបមក តំង$^្តី3នÿើនចំនួន និង5ន=ររីកចúើនBើ=រយល់ដឹងពីAព$តំងរបស់^្តីក្នុងÝក
ន23យ។ ដូ

្នះគួររmពិនិត្យពីឥទ្ធិពល និង=របÔ្ចញមតិ និងសិកKÞ ើAព$តំង=ន់÷សុីជ

Tះ

5នឆ្លុះបz$ំងe៉ងដូច្តចក្នុងកិច្ច=រន23យសកម្ម>យុទ។
្ធ
៣.៣. បរិ8សសប់ឲ្យ]្តីប្ចញមតិ9ងនi[យ និងឥទ្ធិពលBក្នុងនi[យ
មូលghន
=របÔ្ចញមតិរបស់^្តីទីTះ 5នន័យÞ ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំ$ប់ÚÊត$^្តី 5នស្វ័យAព ចំLះដឹង
និងសមត្ថAព (ដូច5នងក្នុងកំ:ទpង់ D&D) ើម្បីBើកើងឲ្យ

ដឹងពីlទិAព¶¶របស់hត់ក្នុងកិច្ច

ពិAកKJកLក/្នកន23យ$ផ្លូវ=រ និងDផ្លូវ=រ។ ចំណុចTះ`ក់ទងmនឹងសំណររបស់ Spivak Þ ើអ្នក
មបÛøប់ lចនិeយ3ន និង5ន

þប់ឮប៉ុ (១៩៩៨)។ ដូ

្នះ Æើងគួរយកចិត្តទុកÖក់ទី១ ពីលទ្ធAព

^្តីក្នុង=រនិeយ និង ទី២ ពីកpិតkល

3នដឹងឮ èលគឺ ^្តីlចជះឥទ្ធិពល និង*ើសិទ្ធិអំច3ន ។

ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំបុរសមួយÂុម 3នBើកពីទស្សនៈរបស់ខ្លួនBើបzÐTះÞ៖
ឃុំសព្វI្ងឃុំTះ

5ន=រ6្ត$âចិត្តe៉ងមុត5ំចំèះ>$ជន

និង5ន>$>ិយAពÌóំង

:ះhត់មិន*ើអំចល់ខ្លួន ើម្បីយកចំLញBើអ្នកដ7។ hត់យកចិត្តទុកÖក់Ìóំងចំèះ
បzÐសុខុ5លAព^្តី

កុ5រ

និងសង្គម។

hត់មិនីសsើង>$ជនមកពីបក្សន23យq្សងៗ

5នត5óAពល្អ និងមិនពុករលួយ។ គណបក្សន23យរបស់hត់+ឿ$ក់Bើរូបhត់ :ះhត់3នU្វើ
=រឲ្យl$âធរមូលÖ×នFំងពីÝÊំ១៩៧៩ មក។ ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំបុរសមួយÂុម ¸ត្តកំពង់ម

I្ងទី២៨ កក្កÖ ២០១០
សំដីដក^ង់ÌងBើ

បÛÐញពីទិដ្ឋAពសំÌន់ៗមួយចំនួនkលlចជួយÂុម>ឹកKឃុំ$^្តីក្នុង=របÔ្ចញ

មតិBើ=រទទួលខុសuvវរបស់ខ្លួន 5ន$lទិ៍ >$>ិយAពក្នុងចំ)ម>$ជនមូលÖ×ន =រU្វើ=រÛរ@យ
5នត5óAព

និង=រ6្ត$âចិតបú
្ត
ើសហគមន៍។

@យ5នចរិតលក្ខណៈ`ំងអស់ÌងBើTះ

ÞÊក់ដឹក¶ំ$^្តី

lចទទួល3ន=រRញចិត្តពគណបក
ី
្សhត់ :ះបក្សនឹងទទួល3ន=រhំÄRល¹ះÚÊត។ Tះ$តុផល

ឯករពិAកKBខ ៧១
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ចម្បងបំផុត j=រពឹងរបប>$ធិបយ្យមូលÖ×នឲ្យ5នតុល្យAព/្នកÆនឌ័រ _ម`ំង តួ¶ទី=ន់÷æើន
សÒប់^្តី និងសÒប់ គណបក្សន23យ។
ដូ

្នះ សមត្ថAព $ក់!្តង របស់^្តី ើម្បីបÔ្ចញមតិ>កប@យ>សិទ្ធAពBើ=រទទួលខុសuvវរបស់

ខ្លួន ÿើត5នFមរយៈ ទំនុកចិត្ត និងកិចសហ>
្ច
តិបត្តិ=រទទួល3នពីមជ្ឈÖ×នq្សងៗកំពុងdបដណ្ណប់@យបុរស
(នគរ3ល l$âធរ^ុក/ឃុំ និងអ្នក5នឥទ្ធិពលដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលÖ×ន) kលរួមVhÊ(lច@យអ
dបដណ្ណប់/uµត;Bើ=រជ

ត¶)

កJកLក/្នកន23យ។ =រdបដណ្ណប់Tះ lចពិនិត្យ'ើញក្លង$æើន

(Ahikire 2007)។ ជំទប់បុរសមួយរូប¸ត្ត3ត់ដំបង 3ន>ើលើលÞ៖
hiនខុសhÊអ្វី?រងសមត្ថAពបុរស និង^្តី (ក្នុង=របÔ្ចញមតិពីlទិAព) ក្នុង=រអនុវត្តកិច្ច=រ
របស់ខ្លួន។ អំឡុងRល>យុទ្ធ$មួយពួក្មរÂហម 5ន^្តី$æើន3នចូលក្នុងកងទ័ព។ ^្តីlច
U្វើ=រÛរ3នល្អដូចបុរសkរ។ ជំទប់បុរស ¸ត្ត3ត់ដំបង I្ងទី១២ កក្កÖ ២០១០
កFþសំÌន់មួយ?ៀត

ÿើត

ញពីវត្ត5នធនYនហិរញ្ញវត្ថុ។

កង្វះធនYនហិរញ្ញវត្ថុ

U្វើឲ្យ=របÔ្ចញមតិ

ពីlទិAពq្សងៗរបស់អ្នកដឹក¶ំ$^្តី ùន់÷$ "សំនួនhô" (ដូច3ន'ើញÌងBើ) :ះuvវពឹង/្អក
ដkលBើ=រÄÄង់/្នកស5,រៈ

និងហិរញ្ញវត្ថុពីអង្គ=រមិននរÖ×ភិ3ល

គណបក្សន23យ

និងរÖ×ភិ3ល

៦

ក្ខលFមរយៈមូលនិធិឃុំ/សÛ្កត់។ 6ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំមួយÂុម ¸ត្តF´វ 3នបÔ្ចញទស្សនៈÞ៖
វិមជ្ឈ=រ ពិត$ល្អសÒប់^្តី :ះពួក
រួមសកម្មរបស់ពួក

)

lចចូលmក្នុង>ព័ន្ធន23យÞÊក់ឃុំ ប៉ុ្ត (=រចូល

6ើពិនិត្យFមសមត្ថAពU្វើ=រÛរq្សងៗ

គឺមិន`ន់3នទូលំទូ|យដូច

l$âធរឃុំចង់3នះ?។ កង្វះធនYន$បzÐចម្បង kល,,ំងដល់សមត្ថAព^្តីក្នុង=រ្លើយតប
(ចំèះមតិ និងសំLើq្សងៗ)៧7 និង=រសúចចិត្ត@យឯក,ជ្យ។ ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំបុរសមួយ

Âុម ¸ត្តF´វ I្ងទី២៤ មិថុ¶ ២០១០
ះe៉ងក្តី

Âុម>ឹកKឃុំ$ទូmមិនlចបំRញdប់តpvវ=ររបស់>$ជនះ?។

ើម្បីU្វើឲ្យ

>$ជនយល់ដឹងពី=រលំ3កkល,,ំងÂុម>ឹកKឃុំ មិនឲ្យ5នលទ្ធAព្លើយតប3នRញBញះ ឃុំក៏ដូច
$Âុម>ឹកKឃុំ`ំងអស់ uvវ5នលក្ខណៈទន់ភ្លន់lចបត់ន3ន អត់ធ្មត់ និង5នត5óAពក្នុង=រត់ង=រÛរ
$មួយ>$ជន។ ឃុំ^្តីមួយរូប¸ត្ត3ត់ដំបង 3នពន្យល់Þ៖
$និច្ច$=ល >$ជន5នសំLើ$æើនដល់ឃុំ ើយពួកÆើងមិនlចបំRញFម,ល់តpvវ=រ
របស់ពួក

?។ វិធី^្តល្អបំផុតើម្ប@ះ
ី
យបzÐ គឺពន្យល់ (ពីនAព) ឲ្យចãស់ដល់

ពួកhត់ និងប់ពីចំនួនថវិ=ពិតកដkលÂុម>ឹកKឃុំទទួល3ន$ៀង,ល់ÝÊំ។ ឃុំ^្តី 

¸ត្ត3ត់ដំបង I្ងទី១២ កក្កÖ ២០១០
^ៀងhÊkរ ឃុំ5Êក់¸ត្ត3ត់ដំបង និeយÞ៖

៦

=រពឹង/្អកBើរÖ×ភិ3លក្ខល
=របÔ្ចញមតិពីតួ¶ទីរបស់ខ្លួន
3នក្នុងមូលÖ×ន

និងគណបក្សន23យ/អ្នក5ននៈខ្ពស់

$កFþចម្បងkល,,ំងអ្នកដឹក¶ំ^ក្ន
្តី ុង

និងU្វើ=រសúចចិត្ត>កប@យ>សិទ្ធAព។

មិនសុទ្ធ÷lចU្វ

ើឲ្យនAពសព្វI្ងTះQ>µល?។

=រhំÄæើនៗkលhត់÷ងទទួល

ដ,បl$âធរវិមជ្ឈ=រ÷ពឹង/្អក

Bើមូលនិធិពីមជ្ឈឹមះ >$>ិយAព និងAពRញចãប់ÞÊក់មូលÖ×ន ÷មិនlចបõ្កើនលទ្ធAព>មូលចំណ_ល
ើយជះឥទ្ធិពលតិចតួចស់mBើអ្វីkលlចសúច3ន (:ះឧបសគ្គÌងហិរញ្ញវត្ថុ $=រ,ំងស្ទះចម្បងដល់=ររីក
ចúើនក្នុងរយៈRលខ្លី)។
៧
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Ïក្យ =របÔ្ចញមតិ (្លើយតប) 5នន័យÞ សមត្ថAពបំRញ=រÛរ@យឯក,ជ្យ>កប@យAពទទួលខុសuvវ។

=រវិAគÌងÆនឌ័រBើកំ:ទpង់វិមជ្ឈ=រកម្ពុ$

Fម=រយល់'ើញរបស់ខ្ញុំល់

ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំ

$ពិស^្តីដូចរូបខ្ញុំ

5នឱ=សæើន

$ងមុនើម្បីចូលរួមក្នុង=រដឹក¶ំឃុំ។ ះe៉ងTះក្តី ឧបសគ្គចម្បងចំèះ=រអនុវត្តទំនួលខុសuvវ
¶¶ គឺÆើងមិន5នចំណ_លអ្វីq្សង Dពីមូលនិធិឃុំ/សÛ្កត់kលទទួល3នមួយដងក្នុងមួយÝÊំះ
?។ ជំនួយÄÄង់ (/្នកហិរញ្ញវត្ថុ) ប្ថម÷មួយគត់សÒប់ជួយពួកÆើងឲ្យU្វើ=របúើ>$ជន គឺ
=រជួយÄÄង់មួយចំនួនទទួល3នពីអង្គ=រមិននរÖ×ភិ3ល។ ឃុំ ¸ត្ត3ត់ដំបង I្ងទី១២

កក្កÖ ២០១០
ឧបសគ្គមួយ?ៀតក្នុង=រ`ក់`ញ^្តីkល5នសមត្ថAព
ក្នុងÂុម>ឹកKឃុំ

lចបÔ្ចញនូវទស្សនៈន23យរបស់ខ្លួន

និងចំណង់ចំណ_លចិតនិ
្ត ងតpvវ=ររបស់>$ជនក្នុងមណល¹ះÚÊត

គឺកង្វះ^្តk
ី ល5ន

គុណសម្បត្តិ Aព=óôន និង=រយកចិត្តទុកÖក់ចង់ចូលរួមក្នុងl$âធរមូលÖ×ន ពី:ះ^្តី (និងបុរស) Aគæើន
ជនបទ ÷ង,iកក្នុង=រU្វើចក្តសú
ី
ចkល5ន=រ>`ំង>?ើសæើន។៨8ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំមួយÂុម
¸ត្តកំពង់ម 3នករំកទស្សនៈhត់Þ៖
បzÐÆនឌ័រពិត$ល្អនBើÂÖស។

ពួកÆើង3នើល'ើញÞ

5នទីAÊក់Ûរ$æើន

កំពុងU្វើ=រBើកកម្ពស=រយល់
់
ដឹងពីÆនឌ័រ

ប៉ុក្ន
្ត ុង=រអនុវត្ត$ក់!្តង

មិន`ន់5នលក្ខណៈ

កដនិយម?។ បzÐចម្បងៗj (សមAព) Æនឌ័រ គឺគុណសម្បត្តិ និងទំនុកចិត្តBើខ្លួនឯងj
6ក្ខ¶រី។ ^្តីkល5នគុណសម្បត្តិdប់ùន់ មិន5នæើន?ក្នុងគណបក្សន23យ ើយ¶រី
ÿ្មងៗkល5នគុណសម្បត្តិdប់ùន់

មិនចូលចិត្តU្វើ=រ$មួយl$âធរមូលÖ×នើយ។

ស5ជិក

Âុម>ឹកKឃុំមួយÂុម ¸ត្តកំពង់ម I្ងទី២៨ កក្កÖ ២០១០
អ្នកផ្តល់ព័ត៌5ន$æើន អះlងÞ អ្នកដឹក¶ំ$^្តីកpិតឃុំ uvវ=រលក្ខខណខុសពីបុរសើម្បីlចបÔ្ចញ
មតិរបស់ខ្លួន3នuឹមuvវ។ លក្ខខណ`ំងះ រួម5ន៖ ១ ធនYនហិរញ្ញវត្ថុdប់ùន់ និងសិទ្ធិអំចសúចចិត្ត
ដូច5នងក្នុងចãប់ ២ =រhំÄRញBញ =រអនុz្ញត និងទំនុកចិតពី
្ត សំក់គណបក្សន23យ ៣ កpិត
អប់រំចãស់|ស់ (ខ្ពស់$ងបុរស) ឬសមត្ថAព/្នក$â បទពិ\ធន៍=រÛរ =រយល់ដឹងល្អពីសហគមន៍ និង
ទំនុកចិត្តBើខ្លួនឯង និង ៤ ចរិeសម្បត្តិល្អ និង>$>ិយAពក្នុងសហគមន៍។ ប¶ប់មក 5នសំនួរផុសើងÞ
ើអ្នកតំងuvវកងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនFមរ6ៀប និង*ើស់ឥទ្ធិពលះe៉ងដូច្តច។ ដូ
ពិAកKពីលទ្ធAពរបស់^្តីក្នុង=រ*ើអំចរបស់ខ្លួន

្នះគួរU្វើ=រ

ឆ្លងFមកំLើនសមត្ថAពក្នុង=របÔ្ចញមតិអំពីចំណង់

ចំណ_លចិត្តរបស់ខ្លួន។

.....ប៉ុ្ត

3នដឹងឮកpិតkរអំពី=របÔ្ចញមតិរបស់^្តី?

កម្ពុ$ អ្នកដឹក¶ំ (បុរស ឬ^្តី) លំ3កនឹងរកKAពឯក,ជ្យ (Kim 2012)។ Aព$ÿើយឆ្លងFមប្ខញ
ធំទូ|យFម្សឈរ

÷ងគិតÞ$ឿងធម្មF ឬក៏$=តព្វកិច្ច÷ម្តង (Chandler 2000; Marson 1997; Pak et al.

2007; Kim 2012) ើយរច¶សម្ព័ន្ធអំចDផ្លូវ=រ ÷ង÷>កួត>

ង$និច្ច$មួយ¶នុÂមក្នុងប័នរដ្ឋ

(Roberts 2006; Ledgerwood & Vijghen 2002)។ លំ¶ំ$ទូmFំងពីើមៀងមក គឺអំចផKរAប់នឹងបុគ្គល

៨

បzÐTះប្ខលមួយ/្នកមកពី=រdញជំ`ស់kលYóប់5នពីមុន
ន23យ (kលបõ្កើត$អ¶ក់វិលវង់j=រត់

ចំèះ=រចូលរួមរបស់^្តីក្នុង=រសúចចិត្ត/្នក

ញ) និងមួយ/្នកមកពី=រ,iក$ទូmក្នុង=រBើកមតិkលខ្លួនlច

មិន5នលទ្ធAពបÛÐញភស្តុFង និងkល$ចរិតលក្ខណៈទូmមួយរបស់>$ជនជនបទ :ះ>សិន6ើ5ន "កំហុស"
អ្វីមួយ lច5ន=រចំអកធ្ងន់ធ្ងរយូរÝÊអំ
ំ ពមôជន។
ី
បzÐTះÿើត5ន`ំងBើបុរស និង^្តី ប៉ុ្តក្នុង=រអនុវត្ត$ក់!្តង
5ន=រÖក់សធ្ងន់$ងmBើអ្នក5នចរិតអំណត និងអ្នកបំÏនBើបបទ5នប់។ ដូ

្នះ ^្តីkលôòន>ថុយចូល

ក្នុងកិច្ច=រន23យ lចÛយរងnះÌóំង@យរ "=រគំ,មគំ6ង" >áទTះ។

ឯករពិAកKBខ ៧១
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និងស្ថិតក្នុងក្ខបV
់ របស់បុគ្គល ឬÂុមq្សងៗ ើយកp$មួយប័នរដ្ឋផ្លូវ=រស់ (Mabbett & Chandler
1995; Thion 1993)។ កpិតមូលÖ×ន 5ន=រពឹង/្អកæើនស់$លក្ខណៈបុគ្គល និងក្នុងករណីមួយចំនួន
5ន្សរយៈ`ក់ទង$មួយគណបក្សន23យ (Pak & Craig 2008)។ កម្ពុ$សម័យTះ អំច>មូលផ្តុំ
Bើ/្នកសំÌន់ៗបី៖ /្នកឯកជន (បុគ្គល ឬអំចផKរAប់នឹងបុគ្គល) /្នកYរណៈ (នប័នរដ្ឋ/រÖ×ភិ3ល)
និងគណបក្សន23យ។ ដូ

្នះ

uvវ!្វងរកឥទ្ធិពលFមរយៈ/្នកដ៏សំÌន់`ំងTះ kល^្តីlចមិនសូវ5ន

លទ្ធAពmជួប`ក់ទង។
អ្នកផ្តល់ព័ត៌5ន 3ន្លើយស5,សន៍ បÛÐញនូវទស្សនៈខុសៗhÊពីរ6ៀប*ើស់អំច@យRញចãប់
FមមូលÖ×ន។ ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំមួយÂុម ¸ត្តកំពង់ម 3នBើកពីចំប់lរម្មណរបស់
៍
ខ្លួនÞ៖
ក្នុងនAពបច្ចុប្បន្ន ក្នុងនៈ$ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំ ពួកÆើងមិនlចឯក,ជ្យ3ន?។ ពួកÆើងuvវ
ប្តូរþចចំ
់ èះគណបក្សន23យ :ះ>ព័ន្ធTះU្វើ=រFមរយៈបញ្ជីគណបក្ស។ ចំណង់ចំណ_លចិត្ត
របស់គណបក្សន23យ 5នlនុAពÌóំងបំផុត ើយÆើងមិនlចóស់ប្តូរ3ន?។ ស5ជិកÂុម

>ឹកKឃុំបុរសមួយÂុម ¸ត្តកំពង់ម I្ងទី២៨ កក្កÖ ២០១០
ឃុំ^្តី5Êក់ ¸ត្ត3ត់ដំបង 3នបÛÐញទស្សនៈBើកFþន23យដ៏សំÌន់ៗបំផុតÞ៖
¶បច្ចុប្បន្ន >ព័ន្ធ¹ះÚÊតរបស់ÆើងឈរBើ=រ¹ះÚÊតឲ្យគណបក្សគិតFមស55u។ (្សរយៈ
`ក់ទង$មួយ) គណបក្សន23យ $កFþសំÌន់បំផុតសÒប់=រ*ើស់អំច។ កFþសំÌន់
ទី២ គឺសមត្ថAពបុគ្គល និង=រ6្ត$âចិត្ត ើយកFþទី៣ គឺរដ្ឋ ឬឃុំ។ Æើងuvវ=រកFþ`ំងបីTះ
ើម្បីទទួល3ន=រhំÄពី>$ជនក្នុងសហគមន៍ និងU្វើ=រÛរ3ន

គជ័យ។ [កអ្នកlច*ៀប

Uៀបmនឹង+ើងdនkលuvវ5នដុំទpបីុង ?ើបlចÖក់ÝÊំង3យនឹងល្អ។ ឃុំ^្តីមួយរូប

¸ត្ត3ត់ដំបង I្ងទី១២ កក្កÖ ២០១០
ើម្បី5នអំចRញចãប់
¸ត្តÂ

អ្នកដឹក¶ំគួរដឹងចãស់ពីYតុស្នូល`ំងបីjអំច។

ឃុំ^្តីមួយរូប



ះ 3នBើកÞ៖
ខ្ញុំសូមករំក$មួយ[កអ្នកÞ ¶បច្ចុប្បន្ន អំចកpិតឃុំ $ប់Ïក់ព័ន្ធ$មួយបុគ្គលិក
លក្ខណៈរបស់បុគ្គល រដ្ឋអំច និងគណបក្សន23យ។ រដ្ឋ ឬឃុំ $YតុសំÌន់$ង
Yតុ`ំងបី

:ះuvវទទួលខុសuvវBើ=រអនុវត្តÂបខ័ណចãប់របស់រÖ×ភិ3ល។

គឺសមត្ថAពអ្នកដឹក¶ំ និង>$>ិយAពរបស់ពួក

ក្នុងចំ)ម

YតុសំÌន់ទី២

 ើយYតុទី៣ គឺ គណបក្សន23យ :ះ

ពួកÆើងក្នុង>ព័ន្ធ¹ះÚÊត/្អកBើបញ្ជីគណបក្ស។ ឃុំ^្តី ¸ត្តÂ

ះ I្ងទី១៩ មិថុ¶

២០១០
=រងករងរដ្ឋ និងគណបក្សន23យ÷មិន`ន់ចãស់|ស់។ អ្នកន23យFមមូលÖ×ន
$æើន ÷កំពុងបន្តអនុវត្តនូវ>ព័ន្ធYរណរដ្ឋ>$5និតកម្ពុ$ (PRK) Fំងពីទសវត្សរ៍១៩៨០ ះ?ៀត
kល5នន័យÞ បក្សដឹក¶ំ ើយរដ្ឋអនុវត្ត ឬបក្ស$ទី១ ើយ រដ្ឋ$ទី២។ ះបីកំពុងអនុវត្តក្តី ក៏រ6ៀបរបបTះ
ôក់ស់ហួសសម័យmើយ ក្នុង>ព័ន្ធអភិ3លកិច្ចkលកំពុងផុសើង។ ប៉ុ្ត=រជ

កអះlងពីAពហួស

សម័យ មិន3ន,,ំងដល់>សិទ្ធAពj>ព័ន្ធTះ? ះបី5នលក្ខណៈបុ,ណបន្តិចក្តី។ ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំ
មួយរូប ¸ត្តF´វ 3នបកយប្ថមÞ៖
Fម>ព័ន្ធ¹ះÚÊត/្អកBើគណបក្ស¶បច្ចុប្បន្ន

(យុទ្ធ^្ត)

សំÌន់បំផុតសÒប់បុគ្គលើម្បី

5នអំច ឬមុខÛរក្នុងរÖ×ភិ3ល គឺuvវ5នមុខតំ:ងល្អក្នុងគណបក្សន23យ :ះពួកÆើង
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=រវិAគÌងÆនឌ័រBើកំ:ទpង់វិមជ្ឈ=រកម្ពុ$

÷+ឿÞ បក្សដឹក¶ំ ើយរដ្ឋអនុវត្ត។ កFþq្សង?ៀតសÒប់បõ្កើតអំច គឺសមត្ថAពបុគ្គល
ប្ខញ និង>$>ិយAពក្នុងគណបក្ស និងសហគមន៍។ `ំងTះ$កFþ¶¶ kលÂុម>ឹកKឃុំ
uvវ>តិបត្តិFម។ ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំ ¸ត្តF´វ I្ងទី២៤ មិថុ¶ ២០១០
ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំបុរសមួយÂុម ¸ត្តកំពង់ម 3នបÛÐញទស្សនៈពីរច¶សម្ព័ន្ធអំច និង=រ
សúចចិតរបស់
្ត
គណបក្សន23យ Þ៖
ចãប់រដ្ឋដ៏uឹមuvវសមតុផលសំÌន់Ìóំងស់

សÒប់=រអនុវត្ត>ំI្ង

នូវ1លន23យ

រÖ×ភិ3ល និង=រត់ង@ះយ$មួយ>$ជន ប៉ុ្តគណបក្ស5នអំចសúចចិតបL្ណ
្ត
ញ
/ល ឬរកKទុករូបអ្នកក្នុងមុខតំ:ង ដូ

្នះគណTយ្យAពចំèះបក្សសំÌន់ដូចhÊ។ ស5ជិកÂុម

>ឹកKឃុំបុរសមួយÂុម ¸ត្តកំពង់ម I្ងទី២៨ កក្កÖ ២០១០
ស5ជិក$ន់ខ្ពស់jÂុម>ឹកKឃុំមួយរូបមកពីគណបក្ស=ន់អំច ¸ត្តÂ

ះ 3នពិពណ៌¶ពីអំច

សúចចិត្តរបស់បក្សhត់Þ៖
ចំណុចស្នូលjអំចសúចចិត្តក្នុងបក្ស l^័យBើលទ្ធផល=រÛរសÒប់បក្ស =រប្តូរþច់
ចំèះបក្ស និង>$>ិយAពក្នុងចំ)ម>$ជន kលU្វើឲ្យបក្ស+ឿទុកចិតBើ
្ត រូបអ្នក។ សមត្ថAព
និង=រអប់រមិ
ំ នន$lទិAពទី១ ? :ះក្នុងនAពន23យបច្ចុប្បន្ន បក្សuvវផ្តល់lទិAព
Bើ=រទទួល3នសន្លឹកÚÊតæើន និង

គជ័យក្នុង=រ¹ះÚÊត។ Fមធម្មF មនុស្ស5Êកមិ
់ នlច

បំRញFមតpvវ=រ`ំងអស់Tះ? ប៉ុ្តសមត្ថAព និង=រអប់រំ lច@ះយ´លំអFមយ
3ន Fមរយៈបទពិ\ធន៍=រÛរ។ ស5ជិកÂុម>ឹកKឃុំបុរស5Êក់ ¸ត្តÂ

ះ I្ងទី២៥ 

២០១២
=រខុស្លកhÊខ្លះៗពីចក្តីÌងBើ lច5ន$កំLើនរៈសំÌន់jក់=សក្នុងកិច្ច=រន23យ
FមមូលÖ×ន។

ឃុំ^្តី5Êក់

3នបÛÐញទស្សនៈពី

ទំ¶ក់ទំ¶ក់រងគណបក្សន23យនឹងរដ្ឋ

Þចំèះ

>ព័ន្ធ¹ះÚÊតបច្ចុប្បន្ន 6ើhiនគណបក្ស ក៏hiនរដ្ឋkរ ើយអ្នកក៏@យឲ្យ÷5នក់ គឺlចើង=ំÞÊក់
អំចក្នុងគណបក្សន23យ។ hត់និeយÞ៖
រច¶សម្ព័ន្ធអំចបច្ចុប្បន្ន 5នលក្ខណៈមញ្ញ (ើយដkល) ដូច=លពីÝÊំ១៩៧៩ kរ។
គណបក្សន23យសំÌន់បផ
ំ ុត :ះ6ើ "hiនបក្ស hiនរដ្ឋ" ?។ Tះ$Ïក្យ\óកន23យ
Fំងពីទសវត្សរ៍១៩៨០ ើយដkលរហូតមកដល់សព្វI្ង។ ខ្ញុំគិតÞ សមត្ថAព និង>$>ិយAព
របស់បុគ្គល ក៏សំÌន់ស់kរ :ះlចU្វើឲ្យគណបក្សឈ្នះÚÊត ើយ>$ជនក្នុងសហគមន៍
ក៏hំÄរូបអ្នក... ក់=សឥឡូវTះសំÌន់បំផុត។ កបõ្ក
់
ើតអំច និងក់។ 6ើអ្នក$អ្នក5ន
អ្នកក៏5នអំចក្នុងបក្សkរ

ើយlច$ប់.iះBើ

ក្នុងបញ្ជី6ក្ខជនរបស់បក្ស

Rល

¹ះÚÊត រួចប¶ប់មកទទួល3នមុខតំ:ង>កប@យកិត្តិយស។ ឃុំ ¸ត្តF´វ I្ងទី២៥

មិថុ¶ ២០១០
Âុមមួយq្សង?ៀត¸ត្តF´វ 3នពិពណ៌¶ពីទស្សនៈរបស់ខ្លួនស្តីពីអំចកម្ពុ$៖
គណបក្សន23យ សមត្ថAពបុគ្គល និងl$âធរ(រដ្ឋ) សំÌន់ÌóំងដូចhÊ ប៉ុ្តសព្វI្ង អំច
ពិតកដពឹង/្អក$បឋមBើក់=ស រួចប¶ប់មកBើគណបក្សន23យ និងl$âធរ។ 6ក្ខជន
អ្នក5នកk
់ ល>

ងយកតំ:ងន23យ គឺ5ន>$>ិយAពក្នុងចំ)ម>$ជន ើយ

ឯករពិAកKBខ ៧១
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បក្សក៏+ឿទុកចិត្តkរ

:ះពួក

ស5ជិកÂុម

lចទទួល3នលទ្ធផល¹ះÚÊតល្អសÒប់បក្ស។

>ឹកKឃុំបុរសមួយÂុម ¸ត្តF´វ I្ងទី២៤ មិថុ¶ ២០១០
រូបAព

៣

បÛÐញនូវព័ត៌5ន$ក់!្តង3នពី=រចុះU្វើស5,សន៍$មួយÂុម>ឹកKឃុំ

និងអ្នកដឹក¶ំl$â

ធរភូមិ។ រច¶សម្ព័នបី
្ធ kល5នឥទ្ធិពលÌóំងក្នុងសង្គមកម្ពុ$ ឆ្លុះបz$ំងពី បបទj=រ>មូលយក និងរកK
ទុកអំច$និរន្តរ។
៍ ើម្បី=រÏរអំចរបស់ខ្លួន kនន23យដ៏សំÌន់បំផុត (Fមទស្សនៈÆនឌ័រ) គឺ^្តី
uvវចូលរួមe៉ងសកម្មក្នុង

និងទទួល3នទំនុកចិត្តពគណបក
ី
្សន23យ

គណបក្ស)។ kនសំÌន់បផ
ំ ត
ុ ទី២ គឺ/ក
្ន បុគល
្គ /ឯកជន kលតpវv ឲ្យ^្តី

(@យរ=រ*ើ>ព័នបញ្ជ
្ធ
ី.iះពី

ះÖក់ខន
្លួ 5ន>$>យ
ិ Aព និងចិតអ
្ត ណ
ំ ត់

ក្នុងសហគមន៍។ kនន23យសំÌន់ទី៣ គឺ ប័នរដ្ឋ ដូច$ ឃុំ$ើម kល5នតុផលuឹមuvវ និងអំច
^បចãប់ើម្បd
ី ប់dងuµត;។ ក្នុងចំ)មkនសំÌន់`ំងបី ^្តីទំនង$ទទួល3ន
បõ្កើត=រhំÄពីមôជន

@យ*ើស់សមត្ថAពឯកជន

គជ័យÌóំង$ង

ក្នុង=រ

និង@យទទួល3ន=រជួយÄÄង់មួយ/្នកពី1ល

ន23យ និងចãប់រដ្ឋ។ =រhំÄ3នពីក្នុងបក្ស5នកpិតតិចតួច$ង @យទទួលរង=រhបសង្កត់ពី=រdប់dង
បបុ,ណ និង=រផុស

ញនូវន23យ*ើក់=ស kលសុទ្ធ÷អំ)យផលmÌងបុរស។

រូបAព ៣៖ រច¶សម្ព័នអ
្ធ ំចÞÊក់ឃុំ/សÛ្កត់

អំច

បុគ្គល/ឯកជន
សរុបមក

គណបក្សន23យ

ដំLើរ=រន23យសំÌន់ៗបំផុតkលlចជួយជំរុញអំច^្តីះ

Æើង3នរក'ើញដូច

តm៖

•

សមត្ថAពរបស់^្តីក្នុង=របÔ្ចញទស្សនៈន23យ
ដំLើរ=រវិមជ្ឈ=រ។

ក្នុងអង្គAពផ្លូវ=រ

3នÿើនើងFមរយៈ

យល់'ើញÞ ^្តីពូ´ និងយកចិត្តទុកÖក់ក្នុង=របÔ្ចញទស្សនៈÌងន23យ

$ពិស`ក់ទងនឹងបzÐសុខុ5លAពរបស់កុ5រ ^្តី និងសង្គម។

•

អ្នកដឹក¶ំ$^្តី uvវ>ឈមមុខនឹងឧបសគ្គប្ថម៩9ដូច$ =រពឹង/្អក ($ង

) BើធនYនហិរញ្ញវត្ថុពី

រÖ×ភិ3លក្ខល គណបក្សន23យ និងអង្គ=រមិននរÖ×ភិ3ល។ $ឿយៗ កិច្ចសហ>តិបត្តិ=រ
ពីសំក់បុរស និងគណបក្សន23យ $=រំ3ច់ ើម្បីឲ្យ^្តីlចបÔ្ចញមតិ និងអនុវត្តlទិAព
¶¶របស់ខ្លួន3នល្អ។

៩
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ក៏$ឧបសគ្គចំèះស5ជិកÂុម>ឹកK$បុរសkរ ប៉ុ្តFមចក្តី,យ=រណ៍ រឹត÷លំ3ក¾ម?ៀតចំèះ^។
្តី

=រវិAគÌងÆនឌ័រBើកំ:ទpង់វិមជ្ឈ=រកម្ពុ$

•

កិច្ចពិAកK$æើនពីបzÐÆនឌ័រកម្ពុ$
ចំ)ម^្តី kលU្វើឲ្យពួក
អំចប្ថម?ៀត

3នýþតBើ=រសន្មតពីកង្វះAព+ឿ$ក់Bើខ្លួនឯងក្នុង

ជួប=រលំ3ក។ ដូច5នបÛÐញក្នុង=រពិAកK$ក់!្តងÌងBើ ើម្បី5ន

^្តីuvវ=រនូវស្វ័យAព

ទំនុកចិត្ត

និង=រhំÄ

ក្នុងកpិតមួយពីគណបក្ស

ន23យ និងÂុមdµរ។

•

=រផ្តល់អំចដល់^្តីក្នុងកិច្ច=រន23យ
គណបក្សន23យ @យÖក់.iះពួក
=រhំÄដល់ពួក

•

l^័យ$ÌóំងBើ=រផ្តល់lទិAពឲ្យ^្តីក្នុង
Bើបំផុតក្នុងបញ្ជី¹ះÚÊត និងផ្តល់សិទ្ធិអំច និង

។

$រួម ^្តី=ន់÷5នæើន និងទទួល3ន=រRញចិត្តក្នុងÂុម>ឹកKឃុំ ើយ=រជ

កJកLកក្នុង

ចំ)មមôជន ក៏3នជួយBើកទឹកចិត្តមួយកpិតឲ្យ^្តីចូលរួមក្នុងកិច្ច=រន23យមូលÖ×នkរ
èលគឺ ឲ្យ^្តី5នAពសកម្ម និងបÔ្ចញទស្សនៈរបស់ខ្លួន។ ះe៉ងTះក្តី លទ្ធAពតូចរបស់^្តីក្នុង
=រជួបÏក់ព័ន្ធ$មួយ "មូលÖ×នdឹះjអំច" ក្នុងសង្គម 3ន,,ំង^្តីក្នុង=រ*ើស់អំច3ន្មើ
AពhÊ$មួយបុរស។

ឯករពិAកKBខ ៧១
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៤
8រពិក និង ចក្តីសន្និghន
=រសិកKTះ

5នបំណងពិនិត្យÞ

ើ=រងកសិទ្ធិអំចប>$ធិបយ្យ

3ន6ើកចំហឲ្យ^្តី

ចូលរួមក្នុងកិច្ច=រន23យមូលÖ×នuឹមកpិត។ ក្នុង=រពិនិត្យពីកិច្ច=រន23យមូលÖ×ន @យU្វើ=រវិAគ
Bើវិធី^្ត,ប់ចំនួនមនុស្ស

Æើង3នអនុវត្តវិធី^្ត្មើAពhÊមួយ

ើម្បីសិកKវវ$ក់!្តង

mBើ

=រចូលរួមរបស់^្តីក្នុងអភិ3លកិច្ចមូលÖ×នក្នុងពីរកpិតq្សងhÊ៖ ទី១ គឺ ទំហំjAព$តំង/្នកន23យ

របស់^្តីក្នុងÂុម>ឹកKឃុំ Fមរយៈសំណរដូច$ ើAព$តំង/្នកន23យរបស់^្តី3នរីកចúើនe៉ងដូច
្តច, តុអ្វី និងជះឥទ្ធិពលe៉ងដូច្តច។ កpិតទី២ គឺ =របÔ្ចញមតិ និង=រអនុវត្តសិទ្ធិអំចក្នុងតួ¶ទី$អ្នក

ន23យមូលÖ×ន។ ើ=រBើកពីមតិ និងចំណង់ចំណ_លចិតរបស់
្ត
^្តី 5នអនុវត្តe៉ងដូច្តចក្នុងÂុម>ឹកK
ឃុំ? ើយន្ត=រខ្លះជួយឲ្យ^្តីlច>ឹងតស៊ូើម្បីទទួល3នអំចក្នុងÂុម>ឹកKឃុំ និង ើ5នឧសគ្គអ្វីខ្លះ?
=រពិAកKក្នុងជំពូកTះ នឹងបកយលំអិតBើសំណរ`ំងTះ។
៤.១. វិមជ្ឈ8រ និងពតំង្នកនi[យVនលក្ខណៈ:នឌ័រBក្នុងvុម~ឹកឃុំ
Âបខ័ណចãប់

និងបទបញ្ញត្តិសÒប់=រផ្តល់អំច/្នកន23យឲ្យ^្តី

និងចំនួន^្តីចូលរួមក្នុង(ទិ=

ន23យ Fម/្នកq្សងៗjរÖ×ភិ3ល បÛÐញe៉ងចãស់Þ រÖ×ភិ3ល3នពិរe៉ងយកចិតទុ
្ត កÖក់
Bើតួ¶ទីរបស់^្តីក្នុងវិស័យន23យ។

Aព+ឿ$ក់ÞបzÐTះសំÌន់

1លន23យ និងÂបខ័ណចãប់¶¶។ ដូ

កំពុងផុសើងFមរយៈកំ:ទpង់

្នះ =របបÆនឌ័រ កំពុងU្វើើង$បន្តប¶បFមរយៈ
់
យន្ត=រ

1លន23យq្សងៗ ើយសំÌន់បំផុតFមរយៈ=រ¹ះÚÊតÞÊក់$តិ និងÞÊកមូ
់ លÖ×ន។ កpិតl$âធរ
មូលÖ×ន =រចូលរួមរបស់^្តីក្នុងកិច្ច=រន23យ មិនន$ឿងថ្មី? ប៉ុ្ត "បបទថ្មី" មួយកំពុង÷ផុសើងkល
ក្នុងះ5ន^្តីចូលរួម$តំង=ន់÷ញឹកVប់$ងមុន

ក្នុង(ទិ=ផ្លូវ=រ¶¶

ើយជួន=ល5ន=រទទួល

øល់$អ្នកដឹក¶ំRញចãប់ និង5នសមត្ថAព?ៀតផង។ Tះ$ភស្តុFងចãស់Þ កំ:ទpង់វិមជ្ឈ=រ $ពិស
=របõ្កើត=រ¹ះÚÊតឃុំ/Âុម>ឹកKឃុំ 3ន6ើកចóះសÒប់ឲ្យ^្តី3នចូលរួមក្នុងកិច្ច=រន23យមូលÖ×ន
ដល់កpិតមួយkលមិនYóប5ន
់
ពីមុនមក។
=រóស់ប្តូរដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច$បន្តប¶ប់កម្ពុ$ 3នជះឥទ្ធិពល និងóស់ប្តូរតួ¶ទីរបស់^$æ
្តី
ើនប
e៉ង។ បបទ$>ណី និងគំនិតសន្មតស់គpិលចំèះ^្តី 3នថយឥទ្ធិពល$បL្ណើរៗ@យរមូលតុ
$æើន រួម5ន៖ កFþជំរុញឲ្យ^្តីuvវ÷ ឬចង់U្វើ=រÝ1យពីផ្ទះ គួបផ្សំនឹង =រជំ`ស់និងôនិភ័យតិច$ងមុន
និងឱ=សæើន$ងមុនសÒប់ឲ្យពួក

U្វើដូ/Êះ។ ក=þអូស`ញ5នដូច$ តpvវ=រÞÊក់ដឹក¶ំមូលÖ×ន=ន់÷

5នលក្ខណៈRញចãប់ និងល្អ>ើរkល^្តីlចជួយបំRញឲ្យ3ន។ >ព័ន្ធផ្សព្វផKយ =រតស៊ូមតិើម្បី=រអភិវឌ្ឍ
និង=រកងសមត្ថAព$ទូmផ្តល់@យអង្គ=រមិននរÖ×ភិ3លនិងýþតBើ^្តី

ក៏3នើរតួ¶ទីe៉ងសំÌន់

ក្នុង=របõ្កើន=រយល់ដឹងអំពីបzÐÆនឌ័រ និងទប់ទល់នឹង=រJកLកÞ មិន5ន^្តី5នជំ¶ញសក្តិសមនឹងតួ¶ទី
ÞÊក់ដឹក¶ំ/្នកន23យ?។
@យ5នបzÐដូចÌងBើ

=រU្វើឲ្យ្មើAពhÊក្នុងAព$តំង/្នកន23យ

នឹងបzÐ,,ំងkល3នក់ឫសe៉ងç។

=រ,ប់ចំនួន$ក់!្តង

ពិត$uvវ>ឈមមុខ

បÛÐញពីAពរីកចúើនjដំLើរ=រពឹង

Æនឌ័រក្នុងកិច្ច=រន23យ ប៉ុ្តអ្នកន23យបុរស ÷dបដណ្ណប់Bើdប់កpិតក្នុងជួររÖ×ភិ3ល ើយ
÷ង5ន$និច្ចនូវ

"=រជ

កJកLកdស់ឃ្មឹក"

សÒប់សំlងRល5នតpvវ=រ

kលកំហិតនូវលទ្ធAព

សÒប់ឲ្យ^្តីU្វើ$អ្នកដឹក¶ំមូលÖ×ន>កប@យ>សិទ្ធAព។ ^្តី¶¶3នដឹងពីគំនិតTះ (¾មពីBើលក្ខខណ
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=រវិAគÌងÆនឌ័រBើកំ:ទpង់វិមជ្ឈ=រកម្ពុ$

ពីបុ,ណះ?ៀត) ើយអ¶ក់វិលវង់មួយក៏ផុសើង គឺពិ3ករក3ន6ក្ខ¶រី5នគុណសម្បត្តិdប់ùន់ើម្បីបúើ
=រ>កប@យ>សិទ្ធAពក្នុង(ទិ=ន23យមូលÖ×ន ដូច

3នពិនិត្យ'ើញក្លងឯ?ៀតkរ ើយ^្តី

ក៏5ននAពÛយរងnះ$ងបុរស នឹង=រទិ?ៀនពីYរណជន។ ម៉ង?ៀត ចãប់ និង1លន23យ¶¶
æើន÷ល្អ>ើរBើÂÖស $$ងRលយកmអនុវត្ត$ក់!្តង។ សំÌន់បំផុត 6ើពិនិត្យដល់ចំណុចស្នូល
jរច¶សម្ព័ន្ធអំចន23យm
Æនឌ័រះ?។ ដូ

'ើញÞ គណបក្សន23យមិន`ន់សកម្ម>យុទក្ន
្ធ ុង=រពឹងសមAព

្នះ ពុំ5នឆន្ទៈន23យអ្វីពិតកដ ើម្បីBើកទឹកចិត្ត^្តីឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ច=រន23យ

មូលÖ×នើយ។ e៉ងក្តី ពួកÆើងlចអះlងÞ
øល់^្តីក្នុងកិច្ច=រន23យ

5ន=រYóក់ចុះគួរឲ្យកត់ស5øល់នូវ=រ>Ýំងនឹង=រទទួល

និង5ន=រប់lរម្មណ៍Bើយុទ្ធ^្តថ្មីមួយ

ក្នុង=រÖក់6ក្ខ¶រីBើ

ក្នុង

បញ្ជីគណបក្ស :ះឥឡូវTះlច`ញ`ញស្លងÚÊតពីមôជន។
៤.២. លទ្ធព]្តីក្នុង8រប្ចញមតិអំពីទិព្នកនi[យ និងទស្សនៈZ្សងៗ
ះបីAព$តំងរបស់^្តីក្នុងកិច្ច=រន23យមូលÖ×ន
^្តីក្នុង=របÔ្ចញមតិ

និងបzក់ពចំ
ី ណង់ចំណ_លចិត្ត

3នÿើនើងដូចhÊះ?។ ^្តី÷ងuvវ3ន

3នÿើនើងe៉ងចãស់ក្តី

និងតpvវ=រjមណល¹ះÚÊតរបស់ខ្លួន

មិនកដÞ

ត់Þ$អ្នកទទួលបន្ទុក@ះយបzÐ^្តី ដូច$ សុខុ5លAព

សង្គម អំRើហិងKក្នុងdµរ ដ្ឋកិច្ចdµរ និងកិច្ច=រកុ5រ។ ចំណុចTះ
Æនឌ័រ

ក៏លទ្ធAព

ប៉ុ្តក៏$មU3យមួយសÒប់ទ5óយ=រជ

យល់Þ$វិធីសÒប់ពឹងផ្នត់គំនិត

កJកLកឲ្យតì្ល`ប$ងmBើ^្តី

Aពទន់¸Kយ

របស់^្តី កង្វះ>សិទ្ធAពក្នុង=រ@ះយ$មួយប៉ូលីស និងកង្វះជំ¶ញ$អ្នកដឹក¶ំ។ ក្នុងសម័យយស%øម
បzÐ`ំងTះមិននសុទ្ធ÷ប¶ប់បន្សំ?

:ះជួន=លlចBចoóើងក្នុង=រជ

កJកLកពី=រអភិវឌ្ឍ

មូលÖ×ន។ ដូចÆើង3ន'ើញប់ ÞÊក់ដឹក¶ំ$^្តីមួយចំនួន hត់ទទួល3ននូវAពRញចãប់/្នកន23យ
ក្នុងមូលÖ×ន @យរhត់5នសមត្ថAពល្អក្នុងវិស័យ`ំងះ។
លំ¶ំkល^្តី@ះយ÷បzÐរបស់^្តីះ

uvវ÷បំ3ត់/ល

ឬe៉ងpចស់U្វើឲ្យចុះ¸Kយ

ើម្បីឲ្យ^្តី5នលទ្ធAពRញBញ និងពិតកដើម្បីចូលរួមmក្នុងកិច្ច=រន23យមូលÖ×ន។
មួយAគរបស់^្តីក្នុងកិច្ច=រន23យ
និងlចU្វើឲ្យខូច>2ជន៍ផង៖ $ទូm
សុAព,បរ

និង5នចិត្តអំណត់។

ើយចំណ_លចិត្តTះមិននមកពី

គជ័យ

ពិនិត្យ'ើញFមរ6ៀបþប់ និងនិeយរបស់^្តី kល\iះuង់ផង
÷ងRញចិត្ត និងBើកសរើរÞ ^្តីអ្នកដឹក¶ំ$^Ûយជួ
្តី
ប`ក់ទង

ចរិតលក្ខណៈ`ំងTះ

>$ជនក្នុងសហគមន៍មូលÖ×នចង់3នÌóំងស់

យល់Þ ^្តី "ទន់¸Kយ" ះ? ប៉ុ្ត@យរ^្តីមិនពួនពីយ

អំចកqល និងយក>$ជន និងបzÐ>$ជន$ឿងសំÌន់។ លក្ខណៈ`ំងTះlចយល់ដឹង3នRល
^្តីអ្នកដឹក¶ំបÛÐញនូវគណTយ្យAពកpិតខ្ពស់។ ដូចÆើងYóប់3ន'ើញក្លងq្សង?ៀត ÞÊក់ដឹក¶ំ$បុរស
ក៏ពeមអនុវត្តFមបបទដឹក¶ំTះkរ :ះសក្តិសម្យនឹងRល(| ក៏ដូច$>ព័ន្ធន23យកំពុងផុសើង
(Öjendal & Kim 2006; Thon et al. 2009)។
វិធីបÔ្ចញមតិពី1លគំនិត/្នកន23យ និងគុណតì្លq្សងៗ ទំនងÛយរងnះæើន @យរកង្វះ
ធនYន ើយ=រមិន

ចពួន lចU្វើឲ្យÞÊក់ដឹក¶ំជួបនឹងបzÐអសមត្ថAព@ះយ=រÛរ មិន3នhំÄដល់

គំនិតល្អៗ និងជំហរÖច់ត់។ កង្វះធនYនហិរញ្ញវត្ថុើម្បីបំRញតpvវ=រjមណល¹ះÚÊត ទំនង$ប៉ះÏល់ដ
ល់ÞÊក់ដឹក¶ំ$^្តីធ្ងន់ធ្ងរBើសកpិត ើយបំផុសនូវកង្វះសមត្ថAពពិតនិងFម=រ>ឌិត និងកង្វះទំនុកចិត្តBើខ្លួន
ឯងÌងន23យរបស់ÞÊក់ដឹក¶ំ$^្តី។ មួយវិញ?ៀត សព្វI្ង÷5ន=រសន្មត$ទូm និងមុត5ំÞ អ្នកដឹក¶ំ
^្តីមិនlចត់ងBើបzÐសន្តិសុខ3នសក្តិសិទ្ធិ? ($ពិស FមឃុំÖច់^eល)។

ឯករពិAកKBខ ៧១
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កំLើនអ្នកតំង$^្តីក្នុង/្នកន23យ
uµស;យផ្លូវឲ្យÞÊក់ដឹក¶ំ$^្តី

និង=របÔ្ចញមតិ/្នកន23យ=ន់÷ទូលំទូ|យ

=óយ$អ្នកU្វើ=រសúចចិត្តe៉ងrôប់

3ន

ក្នុង(ទិ=ន23យមូលÖ×ន

ក្នុងកpិតមួយមិនYóប់5នពីមុនមក។ @យរ5នជនបZøល$^្តី=ន់÷æើន¶ក់ើងក្នុងÂុម>ឹកKឃុំ និង
កpិតភូមិ ^្តីអ្នកដឹក¶ំកំពុងបõ្កើន=រ*ើស់វិធី^្តýþតFមក្លង ើម្បីជះឥទ្ធិពលmBើន23យ
មូលÖ×ន។

ឆ្លងFម=របរិeយពីអំច

និងសមត្ថAពបុគ្គល

ើម្បីញុំាងឲ្យ5ន=រóស់ប្តូរ$ក់!្តងះ

Æើង'ើញចãស់Þ លំ3ក$Ìóំងនឹងបប=រóស់ប្តូរmក្នុង>ព័ន្ធអភិ3លកិច`ំ
្ច ងមូលក្នុងមូលÖ×ន kលមិន
ùន់÷5នÂឹត្យÂម$សមូហAព$æើនះ? ប៉ុ្ត5ន`ំង "រÖ×ភិ3លចpុះ" $អចិt្តយ៍មួយក្នុងÂុម
>ឹកK
 ឃុំ _ម`ំងគណបក្សÌóំងមួយពីយkលU្វើ=រuµត;។
ដូ

្នះ យន្ត=រkលជះឥទ្ធិពលmBើ និងបõ្កើតអំច^្តី ពឹង/្អកÌóំងBើលក្ខខណដូច$ អំច

ក្នុងគណបក្ស=ន់អំច ធនYនហិរញ្ញវត្ថុkលវិនិ2គចូលក្នុងន23យមូលÖ×ន និងអំច្នហ៍មុខរបស់
បុគ្គល kលlចទន់ភ្លន់ និងយកចិត្តទុកÖក់ ឬក៏ រឹងរូសនិងជួយ=រÏរ ើម្បី`ក់`ញ=រhំÄពីមôជន។ ^្តី
មួយចំនួន 3ន$ប់ÚÊតក្នុងÂុម>ឹកKឃុំ @យរសមត្ថAពល់ខ្លួនក៏ពិតន ប៉ុ្ត$ឿយៗពួក
លទ្ធAព*ើស់សិទ្ធិអំចផ្លូវ=ររបស់ខ្លួន3នRញBញើយ។

សិទ្ធិអំចTះ

មិន5ន

lច$បzÐÆនឌ័រក្នុង

កpិតតូចមួយប៉ុ)ះ :ះគណបក្សន23យ ÷$ចំណុចស្នូលjអំចដkល។
៤.៣. 8រសន្និghន
=រសិកK3នBើកសំណរÞ៖ ើតុល្យAពÌងÆនឌ័រ3នល្អ>ើរើងដល់កpិត និង ើ^្តីlច

បÔ្ចញមតិ និងពeមអនុវត្តទស្សនៈរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ច=រន23យមូលÖ×នe៉ងដូច្តច? $=រសន្និÖ×ន Æើង
គួរបÛÐញ@យសõ្ខបពីនAពទូmjបzÐÆនឌ័រក្នុងកិច្ច=រន23យមូលÖ×ន Fម=រយល់'ើញរបស់
Æើងដូចតm។
Ïក់ព័ន្ធនឹងកំ:ទpង់
=រយល់'ើញ$រួមអំពវិី មជ្ឈ=រ

D&D៖

Fមទិន្នន័យស្ថិតិ

ក៏ដូច$ព័ត៌5ន>មូល3នពីស5,សន៍សុីជ

¶¶

គឺកំ:ទpង់3ន6ើកឱ=សæើនបe៉ងឲ្យ^្តីចូលរួមក្នុងអភិ3លកិច
្ច

មូលÖ×ន e៉ងpចស់ក៏Fមសហគមន៍ជនបទ ដូចក្នុង=រវវTះ$ើម។ កំ:ទpងវិ់ មជ្ឈ=រ និង
កFþដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច 3ន´លំអបរិe=សន23យ និងបõ្កើន=រយល់ដឹងអំពីÆនឌ័រ Fមរយៈ=រផ្តល់នូវ
(ទិ=¶¶kល^្តីuvវ3ន "អនុz្ញត" ឲ្យចូលរួមÌង/្នកន23យ និង5នលទ្ធAពទទួល3នe៉ងpចស់
ថវិ=មួយចំនួនតូចសÒប់=រÛរអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងមូលÖ×ន។
Ïក់ព័ន្ធនឹង1លន23យ៖ Fមរយៈ1លន23យ¶Rលថ្មីៗ រÖ×ភិ3ល3នបញ្ចូលទិដ្ឋAពq្សងៗ
jÆនឌ័រឲ្យm$បzÐÏក់ព័នæ
្ធ ើនវិស័យ

kលក់ឫស$ប់ក្នុងវិស័យ$æើន

និងFមកpិតខុសៗhÊ។

^្តីអ្នកផ្តល់ព័ត៌5នAគæើនកpិតឃុំ និងភូមិ 3នប់uង់ៗពី=រយល់ដឹងរបស់ខ្លួនស្តីពបzÐ
ី
សិទ្ធិ^្តី ើយ
ជួន=ល`ម`រឲ្យ5នសមAព=ន់÷>ើរើង។ អ្នក្លើយស5,សន៍$æើន¶ក់និeយÞ 6ើhiនវិមជ្ឈ=រ
ក្នុង=រ¹ះÚÊតកpិតឃុំ និងhiន1លន23យhំÄÌóំង=ó?ះ ^្តីមិនÛយទទួល3នឱ=ស`ំងTះ
ើយ។ ប៉ុ្ត1លន23យ$æើន ÷$Ïក្យRចន៍លៗ ពិ3កយកមកអនុវត្តFមមូលÖ×ន :ះuvវ
5នកិច្ច>ឹងQងចម្បងៗ ើម្បីបំកក5óំងបបទសង្គម រីឯ=រhំÄ/្នកហិរញ្ញវត្ថុkល^្តីlចនឹងuvវ=រÌóំង$ង
បុរស ក៏ខ្វះÌត :ះ>$ជន÷ងរំពឹងទុកខ្ពស់$ងBើ^្តីក្នុង=រផ្តល់¶¶។ សំÌន់បំផុត ឆន្ទៈន23យ
របស់ÞÊក់ដឹក¶ំកំពូលៗក្នុង=រ´Qបបទសង្គម ក់្ទើរ$Ìóំង។
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=រវិAគÌងÆនឌ័រBើកំ:ទpង់វិមជ្ឈ=រកម្ពុ$

Ïក់ព័ន្ធនឹង=រជ

កJកLករបស់មôជន៖ =រយល់ដឹងពីបzÐÆនឌ័រ ក៏ដូច$=រទទួលយកអ្នកដឹក¶ំ

^្តី 3នÿើនើងe៉ងÌóំងFំងពីRលប់អនុវត្តកំ:ទpង់វិមជ្ឈ=រÝÊំ២០០២ មក។ 5នក5óំងសំÌន់ៗ
e៉ងpចស់បួន kលរួមចំ:កបõ្កើន=រយល់ដឹងTះ៖ ១) =រhំÄពីប័នរÖ×ភិ3ល និង=រhំÄខ្លះៗ
ពីគណបក្សន23យ Fមរយៈ>ព័ន្ធ¹ះÚÊតFមបញ្ជីគណបក្ស ២) កិច្ច>ឹងQងបណ្ណុះប្ខល និងតស៊មតិ
ូ
របស់អង្គ=រមិននរÖ×ភិ3ល និងអង្គ=រសង្គមសុីវិល ៣) Þមពលដ្ឋកិច្ច និងសង្គម (=រ:¶ំពី "Aព`ន់
សម័យ") និង ៤) =រóស់ប្តូរក្នុង=រជ

កJកLករបស់មôជន។ ក5óំង`ំងTះ3ន¶ំលទ្ធិ>$ធិបយ្យ
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ង-យូគី ប៉ុន-ដូរី សូ-សុវរិទ្ធ និង ចន-5៉កឃិនRDU ( ១៩៩៩) បទពិ\ធន៍របស់សកម្មAព

សហគមន៍ើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សង្គមjអង្គ=រយូនីហ្វ (ឯករពិAកKBខ ៩) $A្មរ ៤.៥០០ៀល
$Aអង់
១០.

្លស ៤,៥០ដុ|óរ។

Gormna, Siobham, $មួយ ប៉ុន-ដូរី និង សុខ-¸ង (មិថុ¶ ១៩៩៩) បzÐតួ¶ទីបុរស-^្ដី និង=រអភិវឌ្ឍន៍

>?សកម្ពុ$៖ =រពិនិត្យើល$ទូm (ឯករពិAកKBខ១០) $A្មរ តì្ល ៤.៥០០ៀល $
Aអង់
១១.

្លស តì្ល ៦,០០ដុ|óរ។

ច័ន្ទ-សុផល និង សូ-សុវរិទ្ធ (មិថុ¶ ១៩៩៩) ចំកពលកម្មកម្ពុ$m>?សI៖ =រ3៉ន់iនជំôន

ដំបូង (ឯករពិnះBខ ១១) $A្មរ តì្ល ៣.០០០ៀល $Aអង់

្លស តì្ល ៣,០០ដុ|óរ។

១២. ច័ន្ទ-សុផល Toshiyasu Kato ឡុង-វូពិសិដ្ឋ `-វ,៉ សូ-សុវរិទ្ធ ហង់-ជួនរ៉ុន }-គឹមហួន និង $-វុធ
(តុ|

១៩៩៩)

ផលប៉ះÏល់jវិបត្ដិហិរញ្ញវត្ថុlសុីBើដ្ឋកិចអន្ដ
្ច រ=លប្ខ>?សlសុីអ

ទស្សនៈកម្ពុ$ (ឯករពិnះBខ ១២) $A្មរ តì្ល ៤.៥០០ៀល $Aអង់

្នយ៍៖

្លស តì្ល ៤,៥០

ដុ|óរ។
១៣. អ៊ុង-ប៊ុនង (សីô ២០០០) =រQ>µលFមរដូវ=លjសន្ទស្សន៍I្លទំនិញ្ញ*ើស់ក្នុង>?ស

កម្ពុ$ (ឯករពិAកKBខ ១៣) $Aអង់
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=រវិAគÌងÆនឌ័រBើកំ:ទpង់វិមជ្ឈ=រកម្ពុ$

្លស តì្ល ៣,០០ដុ|óរ។

១៤.

Toshiyasu-Kato, Jeffrey A. Kaplan, ច័ន្ទ-សុផល និង ៀល-សុAព (សីô ២០០០) >?សកម្ពុ$៖

Bើកកម្ពស់អភិ3លកិច្ចសÒប់=រអភិវឌ្ឍន៍5ននិរន្ដរAព (ឯករពិAកK Bខ ១៤) $A្មរ តì្ល
៦.០០០ៀល $Aអង់
១៥.

្លស តì្ល ៦,០០ដុ|óរ។

Toshiyasu Kato ច័ន្ទ-សុផល Jeffrey A. Kaplan, (សីô ២០០០) ជំនួយប

្ចក?ស និង=រអភិវឌ្ឍន៍

សមត្ថAពក្នុងដ្ឋកិច្ចមួយkលពឹង/្អកBើជំនួយ៖ បទពិ\ធន៍កម្ពុ$ (ឯករពិAកKBខ ១៥) $
A្មរ តì្ល ១០.០០០ៀល $Aអង់
១៦.

្លស តì្ល ១០,០០ដុ|óរ។

សុិក បូរ័ក្ស (ធ្នូ ២០០០) កម្មសិទ្ធិ =រលក់ដូរ និង=រ>មូលផ្ដុំដីធ្លីកម្ពុ$៖ =រពិនិត្យ វិAគ@យuµសៗ

នូវទិន្នន័យទីពីរ និងទិន្នន័យើម kល3នមកពីអõ្កតថ្មីៗចំនួនបួន (ឯករពិAកKBខ ១៦) $A្មរ
តì្ល ៨.០០០ៀល $Aអង់

្លស តì្ល ៧,០០ដុ|óរ។

១៧. ច័ន្ទ-សុផល សូ-សុវរិទ្ធ និងប៊ុន-ដូរី (មិថុ¶ ២០០១) ជំនួយប

្ចក?ស និង=រអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថAព 

|កសិកម្ម~កBៀប (ឯករពិAកKBខ ១៧) $A្មរ តì្ល ៨.០០០ៀល $Aអង់

្លស

តì្ល ៨,០០ដុ|óរ។
១៨.

Martin Godfrey, សូ-សុវរិទ្ធ ?ព-,៉វី ប៉ុន-ដូរី Claude-Katz, Sarthi-Acharya, សុីសុវត្ថិ-ឌួងន់តូ និងហុីង ថូ,៉ក់សុី (តុ| ២០០១) =រសិកKអំពីទីផKរពលកម្មកម្ពុ$៖ =រ=ត់បន្ថយAពÂីÂ

=រលូត|ស់ និង=រ´តpvវចំèះវិបត្ដិ (ឯករពិAកK Bខ១៨) $A្មរ ៨.០០០ៀល $A
អង់
១៩.

្លស ៧,០០ដុ|óរ។

ច័ន្ទ-សុផល ?ព-,៉វី និង Sarthi Acharya, (ធ្នូ ២០០១) =រ=ន់=ប់ដីកម្ពុ$៖ =រវិAគBើទិន្នន័យចុង

យ (ឯករពិAកKBខ ១៩) $A្មរ តì្ល ៨.០០០ៀល $Aអង់

្លស តì្ល ១០,០០

ដុ|óរ។
២០. សូ-សុវរិទ្ធ ៀល-សុAព អ៊ុច-ឧ?យ្យ សុី-រត្ន័មុនី, Brett Ballard និង Sarthi Acharya (មី¶ ២០០២) =រយ

តì្លសង្គមÏក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លីកម្ពុ$ (ឯករពិAកKBខ ២០) $A្មរ តì្ល ៨.០០០ៀល $A
អង់

្លស តì្ល ១០,០០ដុ|óរ។

២១. Bhargavi Ramamurthy សុិក-បូរ័ក្ស, Per Ronnås និង សុក-ôច (មី¶ ២០០២) >?សកម្ពុ$ÝÊំ១៩៩៩២០០០៖ =រýតBើបzÐដីធ្លី ក5óំងពលកម្ម និង=រចិញ្ចឹមជីវិត ជនបទ (ឯករពិAកKBខ ២១)
តì្ល ៨.០០០ៀល។
២២. ច័ន្ទ-សុផល និង Sarthi Acharya (កក្កÖ ២០០២) =រលក់ដូរដីធ្លីកម្ពុ$៖ =រវិAគទិន្នន័យj=រq្ទរ

និង=រលក់ដូរដីធ្លី (ឯករពិAកKBខ ២២) $A្មរ តì្ល ៨.០០០ៀល។
២៣. Bruce McKenney និង _ុំ-តុ| (កz្ញ ២០០២) ធនYនធម្ម$តិ និងជីវAពFម ជនបទក្នុង>?សកម្ពុ$៖

=រយតì្ល$មូលÖ×ន (ឯករពិAកKBខ ២៣) $A ្មរ តì្ល ១០.០០០ៀល $អង់

្លស តì្ល

១០.០០ដុ|óរ។
២៤. ច័ន្ទ-សុផល គឹម-F, និង Sarthi Acharya (ធ្នូ ២០០២) ដីធ្លី ជីវAពជនបទ និងសន្ដិសុខ្បៀងកម្ពុ$៖

ទស្សនៈ3នពីអõ្កតFមមូលÖ×ន (ឯករពិAកKBខ ២៤) $A្មរ តì្ល ៦.០០០ៀល $អង់

្លស

តì្ល ៧.០០ដុ|óរ។
២៥. ច័ន្ទ-សុផល និង Sarthi Acharya (ធ្នូ ២០០២) បzÐ>ឈមចំèះ=រចិញ្ចឹមជីវិត ជនបទ៖ =រសិកKBើ

ភូមិចំនួន ៩ កម្ពុ$ (ឯករពិAកK Bខ២៥) $A្មរ ៨.០០០ៀល $Aអង់

្លស ១០.០០

ដុ|óរ។
២៦. Sarthi Acharya គឹម-F, ប-សុÞរិទ្ធ និង 5ច-e៉ឌី (កz្ញ ២០០៣) =រÛរDកសិÖ×ន និង=រÛរ

មិននកសិកម្ម៖ ទស្សនៈស្ដីពី=របõ្កើត=រÛរកម្ពុ$ (ឯករពិAកKBខ ២៦) $A្មរ តì្ល
៧.០០០ៀល $Aអង់

្លស តì្ល ៥,០០ដុ|óរ។

ឯករពិAកKBខ ៧១
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២៧. យឹម-$ និង Bruce McKenney (ធ្នូ ២០០៣) =រ¶ំ

ញuីពីបឹងទT្លបm>?សI៖ =រវិAគBើ=រ

,ំងស្ទះÏណិជ្ជកម្ម អភិ3លកិច្ច និងបរិe=សសÒប់=រលូត|ស់ (ឯករពិAកKBខ២៧) $A
្មរ តì្ល ៧.០០០ៀល $Aអង់

្លស ១០,០០ដុ|óរ។

២៨. _ុំ-តុ| និង Bruce McKenney (ធ្នូ ២០០៣) =រU្វើÏណិជ្ជកម្មផលើកម្ពុ$៖ =រ>ឈម =រគំ,ម

កំ6ង និងឱ=សសÒប់Ïណិជ្ជកម្មជរ័ទឹក (ឯករពិAកKBខ២៨) $A្មរ ៧.០០០ៀល $A
អង់

្លស តì្ល ១០,០០ដុ|óរ។

២៩. យឹម-$ និង Bruce McKenney (វិច្ឆិ= ២០០៣) Ïណិជ្ជកម្មuីក្នុង^ុក៖ ករណីសិកKj5៉ឃីទីងuីពីបឹង

ទT្លបmÂុងភ្នំRញ (ឯករពិAកKBខ២៩) $A្មរ ៥.០០០ៀល $Aអង់

្លស ៥,០០

ដុ|óរ។
៣០. Caroline Hughes និង គឹម-F, (មិថុ¶ ២០០៤) =រវិវត្ដន៍jដំLើរ=រ>$ធិបយ្យ និង=រdប់dង

ទំ¶ស់កម្ពុ$៖ =រសិកK*ៀបUៀប=រ¹ះÚÊតបីBើកកម្ពុ$ (ឯករពិAកKBខ ៣០) $A
្មរតì្ល ១០.០០០ៀល $Aអង់

្លស តì្ល ១៣,៥០ដុ|óរ។

៣១. Robert Oberndorf (កក្កÖ ២០០៤) សុខដុមនីយកម្មចãប់`ក់ទងនឹងដំLើរ=រវិមជ្ឈ=រកម្ពុ$ (ឯករ
ពិAកKBខ ៣១) $A្មរ តì្ល ៥.០០០ៀល $Aអង់

្លស តì្ល ៦,៥០ដុ|óរ។

៣២. K. A. S. Murshid និង ទួត-សុខផល្លី (ឧសA ២០០៥) ដ្ឋកិច្ចឆ្លង=ត់_ំkនរបស់ >?សកម្ពុ$៖ =រសិកK

ជំôនដំបូង (ឯករពិAកKBខ៣២) $A្មរ ៨.០០០ៀល $Aអង់

្លស ៥,០០ដុ|óរ។

៣៣. Hansen, Kasper K. និង តុប-Tត (ធ្នូ ២០០៦) Natural Forest Benefits and Economic Analysis of Natural

Forest Conversion in Cambodia (Working Paper No. 33) $Aអង់

្លស តì្ល ៨.០០ដុ|óរ។

៣៤. ប៉ក់-គឹម+ឿន ហ៊ង-វុទ្ធី sង-T; lន-សុវF គឹម-F,, Jenney Knowles និង David Craig (មី¶
២០០៧) Accountability and Neo-patrimonialism in Cambodia: A Critical Literature Review (ឯករ
ពិAកKBខ៣៤) $Aអង់

្លស ៦,00ដុ|óរ។

៣៥. គឹម-F, និង Joakim Öjendal (ឧសA ២០០៧) Where Decentralisation Meets Democracy: Civil

Society, Local Government, and Accountability in Cambodia (ឯករពិAកKBខ៣៥) $A
អង់

្លស តì្ល ៤,00ដុ|óរ។

៣៦. លឹម-សុវ, (វិច្ឆិ= ២០០៧) ចំក^ុករបស់យុវជន និងនគរូបនីយកម្ម កម្ពុ$ (ឯករពិAកKBខ
៣៦) $A្មរ ៦.០០០ៀល $Aអង់

្លស ៣,៥0ដុ|óរ។

៣៧. ម ផ|ó និងអ្នកq្សង
 ?ៀត (ឧសA 2008), Framing Research on Water Resources Management

and Governance in Cambodia: A Literature Review $Aអង់

្លស តì្ល ៥,០០ដុ|óរ។

៣៨. ប៉ក់ គឹម+ឿន និង David Craig, Accountability and Public Expenditure Management in Decentralised

Cambodia (Working Paper No. 38) $Aអង់

្លស តì្ល ៥,០០ដុ|óរ។

៣៩. ហ៊ង វុទ្ធី និង David Craig, Accountability and Planning in Decentralised Cambodia (Working Paper
No. 39) $Aអង់ ស
្ល តì្ល ៥,០០ដុ|រó ។
៤០.

sង T; និង David Craig (មី¶ ២០០៩), Accountability and Human Resource Management in
្ល តì្ល ៥,០០ដុ|រó ។
Decentralised Cambodia (Working Paper No. 40) $Aអង់ ស

៤១.

ហុីង វុF និង Hossein Jalilian ( ២០០៩) ផលប៉ះÏល់jកិច្ច_មYៀងÏណិជ្ជកម្មរីlòន-ចិន

ចំèះបរិនFមប្ខ>?សក្នុងមôអនុតំបន់គង្គ (ឯករពិAកKBខ ៤១) $A្មរ តì្ល
៨.០០០ៀល $Aអង់

្លស តì្ល៣,០០ដុ|óរ។

៤២. ធន់ វិ5| អ៊ូ សុីវហួច sង T; និង លី តឹម (តុ| 2009), Leadership in Local Politics of Cambodia:

A Study of Leaders in Three Communes of Three Provinces $Aអង់
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្លស ៣,០០ដុ|óរ។

៤៣. ហុីង វុF និង បណិត ធន់ វឌ្ឍ¶ (ធ្នូ ២០០៩) Ïណិជ្ជកម្មកសិកម្មក្នុងមôអនុតំបន់គង្គ៖ ករណីដំឡូង

ើ និង}ស៊ូកម្ពុ$ (ឯករពិAកKBខ ៤៣) $A្មរ តì្ល ៦.០០០ៀល $Aអង់

្លស

៣,០០ដុ|óរ។
៤៤.

ច័ន្ទ សុផល (ធ្នូ ២០០៩) ផល>2ជន៍ និងចំយj?ស
 ន្តរ>(ស
 ន៍ក5óង
ំ ពលកម្មកង
ុ្ន មôអនុតប
ំ ន់
្ល តì្ល ៣.០០ដុ|រó ។
គង្គ៖ ករណីសក
ិ K
 >?ស
 កម្ព$
ុ $A្មរ តì្ល ៨,០០០ៀល $Aអង់ ស

៤៥.

=រ¹ះពុម្ពរបស់ CDRI (ធ្នូ 2009), Costs and Benefits of Cross-country Labour Migration in the GMS:

Synthesis of the Case Studies in Thailand, Cambodia, Laos and Vietnam $Aអង់

្លស តì្ល

១,៥០ដុ|óរ។
៤៦.

=រ¹ះពុម្ពរបស់ CDRI (ធ្នូ 2009), Agricultural Trade in the Greater Mekong Sub-region: Synthesis of

the Case Studies on Cassava and Rubber Production and Trade in GMS Countries $Aអង់

្លស

តì្ល ១,៥០ដុ|óរ។
៤៧. $ ជូ (សីô 2010), The Local Governance of Common Pool Resources: The Case of Irrigation

Water in Cambodia $Aអង់
៤៨.

្លស តì្ល ២,៥០ដុ|óរ។

=រ¹ះពុមរ្ព បស់ CDRI (សីô2010),Empirical Evidence of Irrigation Management in the Tonle Sap Basin:

Issues and Challenges $Aអង់
៤៩.

្លស តì្ល ២,៥០ដុ|óរ។

ម ផ|ó និង សុធ 3៉,៉ឌី (ឧសA ២០១១), =រ*ើស់ចំLះដឹងជល^្តjlងស្ទឹង និង=រចូលរួម

របស់សហគមន៍ ើម្បីBើកកម្ពស់=រU្វើចក្តីសúចចិត្ត>កប@យ=រចូលរួម ស្តីពី=រងកទឹកសÒប់
ច^ព $Aអង់
៥០.

ប៉ក់ គឹម+ឿន (ឧសA ២០១១), វិមជ្ឈ=រហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុ$៖ =រÛរសúច3ន និងជំôនប¶ប់ $A
អង់

៥១.

្លស តì្ល ២,៥០ដុ|óរ $A្មរ តì្ល ៨.០០០ៀល។

្លសតì្ល ២,៥០ដុ|óរ $A្មរ តì្ល ៨.០០០ៀល។

Christopher Wokker, Paulo Santos, រស់ 3នសុខ និង Kate Griffiths (មិថុ¶ ២០១១), Irrigation Water

Productivity in Cambodian Rice System $Aអង់

្លស តì្ល ២,៥០ដុ|óរ។

 លប៉ះÏល់j>
 ?ស
 ចិន
៥២. អ៊ូច ច័ន្ទF,៉នី ំង ច័ន្ទហង្ស និង ន់ Öលីស (សីô ២០១១), =រយតì្លផ
Bើ=រ=ត់បន្ថយAពÂÂ
ី 
 មôអនុតប
ំ ន់ទT្ល
 គ
 ង្គ៖ ករណីសក
ិ K
 >?ស
 កម្ព$
ុ
$Aអង់

្លស តì្ល

៣,៥០ដុ|óរ $A្មរ តì្ល ១០.០០០ៀល។
៥៣. Chann Sopheak, Nathan Wales and Tim Frewer (August 2011), An Investigation of Land Cover and

Land Use Change in Stung Chrey Bak Catchment, Cambodia $Aអង់
៥៤.

ំង ភិរុណ ¸ៀវ Ö,៉វី, Philip HIRSCH និង Isabelle WHITEHEAD (កក្កÖ ២០១១), Bើកកម្ពសអ
់ ភិ3លកិច្ច

ធនYនទឹកកម្ព$
ុ ៖ =រវិAគអ្នកÏក់ពន
័ ្ធ $Aអង់
៥៥.

្លស តì្ល ២,៥០ដុ|óរ A្មរ ១២.០០០ៀល។

កឹម សុធន ឈឹម ឈន់ ង វុទ្ធី និង សូ សុវរិទ្ធ (កក្កÖ ២០១១), Policy Coherence in Agricultural and

Rural Development: Cambodia $Aអង់
៥៦.

្លស តì្ល ៣.០០ដុ|óរ។

្លស តì្ល ៣,០០ដុ|óរ។

តុង គឹមស៊ុន 6ម សុចិត្ត និង Paulo Santos (កក្កÖ ២០១១), What Limits Agricultural Intensification

in Cambodia? The Role of Emigration, Agricultural Extension Services and Credit Constraints
$Aអង់

្លស តì្ល ២,៥០ដុ|óរ។

៥៧. តុង គឹមស៊ុន 6ម សុចិត្ត និង Paulo Santos (កក្កÖ ២០១១), The Impact of Irrigation on Household

Assets $Aអង់
៥៨.

្លស តì្ល ២,០០ដុ|óរ។

 ន៍មន
ិ ^បចãប់ពក
ី ម្ព$
ុ ៖ លក្ខណៈស5øល់
ហុីង វុF លន់ ពិ និង ន់ Öលីស (តុ| ២០១១) ?សន្ដរ>(ស
បzÐ>ឈ
 ម និង=រៀបចំចã
 ប់dប
 d
់ ង
 $A្មរ តì្ល ១០.០០០ ៀល អង់

៥៩.

្លស តì្ល ២,៥០ដុ|óរ។

ម ផ|ó, Philip Hirsch និង សុធ 3៉,៉ឌី (កz្ញ ២០១១), Hydrological Analysis in Support of
Irrigation Management: A Case Study of Stung Chrey Bak Catchment, Cambodia $Aអង់

្លស

តì្ល ២,៥០ដុ|óរ។
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៦០.

=រ¹ះពុម្ពរបស់ CDRI (តុ| ២០១១), Poverty Dynamics Study: Evidence from Nine Villages in
Cambodia $Aអង់

៦១.

្លស តì្ល ៣,០០ដុ|óរ។

រស់ ប:្ណត, លី តឹម និង Anna Thompson (កz្ញ ២០១១), Catchment Governance and Cooperation
Dilemmas: A Case Study from Cambodia $Aអង់

្លស តì្ល ៣,០០ដុ|óរ។

៦២. $ ជូ, ំង ភិរណ
ុ , Isabelle Whitehead, Phillip Hirsch និង Anna Thompson (តុ| ២០១១),

Decentralised Governance of Irrigation Water in Cambodia: Matching Principles to Local Realities
$Aអង់

្លស តì្ល ២,៥០ដុ|óរ។

៦៣. ង សីô, គឹម F, និងសូ សុខប៊ន
ុ Uឿន(តុ| ២០១១), Decentralised Governance in Hybrid Polity:

Localisation of Decentralisation Reform in Cambodia $Aអង់
៦៤.

តុង គឹមស៊ន
ុ និង^ុី បុ3រ ត្ន (វិច្ឆិ= ២០១១), Poverty and Evironment Links: The Case of Rural Cambodia
$Aអង់

៦៥.

្លស តì្ល ៣,០០ដុ|óរ។

្លស តì្ល ២,៥០ដុ|óរ។

រស់ 3នសុខ, ំង ភិរុញ និង ឈឹម ឈុន (តុ| ២០១៣), Agricultural Development and Climate

Change: The Case of Cambodia $Aអង់ ស
្ល តì្ល ៣,០០ ដុ|រó ។
៦៦.

តុង គឹមស៊ន
ុ (កុម្ភៈ ២០១២), Analysing Chronic Poverty in Rural Cambodia Evidence from Panel Data

$Aអង់ ស
្ល តì្ល ២,០០ដុ|រó ។
៦៧. Keith Carpenter @យ5នជំនួយពី ប៉ុន ដូរី (កុម្ភៈ ២០១២), A Basic Consumer Price Index for

Cambodia 1993–2009 $Aអង់ ស
្ល តì្ល ៣,០០ដុ|រó ។
៦៨.

រ័ត្ន វឌ្ឍ¶ (មី¶ ២០១២), Sectoral Composition of China’s Economic Growth, Poverty Reduction and

Inequality: Development and Policy Implications for Cambodia $Aអង់ ស
្ល តì្ល ២,៥០ដុ|រó ។
៦៩.

=រ¹ះពុម្ពរបស់ CDRI (មី¶ ២០១២), Understanding Poverty Dynamics: Evidence from Nine Villages
in Cambodia $Aអង់ ស
្ល តì្ល ៤,៥០ដុ|រó ។

៧០. ហុីង វុF, ំង ច័ន្ទហង្ស និង 'ៀង សុធី (សីô ២០១២), Baseline Survey for Socioeconomic Impact

Assessment: Greater Mekong Sub-region Transmission Project 5នក្នង
ុ
ហ
 ទំពរ័ វិទ
 ន CDRI។
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