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U្វើ=រ��វ��វ $ពិ��ស [ក Larry Strange $¶យក>�តិបត្តិ និង [ក អឹុង �òនលី $¶យក/្ន�ក>�តិបត្តិ=រ 
k�ល3នយកចិត្តទុកÖក់$Ìóំង ជួយhំÄ�ដល់=រ��វ��វT�ះ។



viii =រវិAគÌងÆ�នឌ័រBើកំ:�ទp�ង់វិមជ�្ឈ=រ�កម្ពុ$

ស?�ង់អត្ថបទ

=រ¹ះÚÊតឃុំ/សÛ្កត់�ÝÊំ២០០២ និង ២០០៧ $ជំôនmមុខដ៏សំÌន់មួយក្នុងដំLើរ=រU្វើ វិមជ�្ឈ=រ 
��ប>�$ធិប��យ�្យ�កម្ពុ$។ វិមជ�្ឈ=រ$កំ:�ទp�ង់វិស័យ�Yរណៈដ៏��លç� និង$=ររីកលូត|ស់  លទ ្ធិ
>�$ធិប��យ�្យដ៏សំÌន់បំផុត�កម្ពុ$។ កំ:�ទp�ង់3ន �́សp�µល�ើងវិញនូវរច¶សម្ព័ន្ធអំ�ច 3នបõ្កើត 
បរិe=ស សÒ�ប់ឲ�្យ5នគណបក�្សន23យæ�ើន និងបំផុសឲ�្យ5ន=របÔ្ច�ញគំនិតថ្មីៗ។ មកទល់ បច្ចុប�្បន្ន កំ:�
ទp�ង់�÷�5នជួបបzÐ>�ឈមគួរឲ�្យកត់ស5øល់ ស5សAព¶រីមិន`ន់5នæ�ើន d�ប់ù�ន់ ក្នុងអង្គAពU្វើ ��ចក្តី 
សú�ចចិត្តÌងន23យlទិAពq�្ស�ងៗ និង=របÔ្ច�ញគំនិតÌងÆ�នឌ័រ ទទួល3ន=រយកចិត្តទុកÖក់5ន 
កp�ិត �ើយរច¶សម្ព័ន្ធអំ�ចÌងÆ�នឌ័រ��ក់ឫសរឹងពិ3ក �óស់ប្តូរ3ន។ @យýþតBើវិមជ�្ឈ=រ��ប 
>�$ធិប��យ�្យ និងសមAពÌងÆ�នឌ័រ =រសិក�KT�ះព��eម ពិនិត�្យពីបរិe=សសÒ�ប់ឲ�្យ^្ត�ី5នតួ¶ទី�ក្នុង 
>�ព័ន្ធអភិ3លកិច្ចFមមូលÖ×ន៖ �ើតុល�្យAព Æ�នឌ័រ 3នÿើន�ើងប៉ុ��? �ើ^្ត�ីlចបÔ្ច�ញនិងអនុវត្តគំនិតរបស់ 
ខ្លួន 3នe៉ង��ក្នុងមជ�្ឈÖ×នន23យ Fម មូលÖ×ន? �ើម�្បី�្លើយនឹងសំណ�រ`ំងT�ះ =រសិក�K3នýþតBើ 
បzÐសំÌន់ពីរ៖ ស5សAព^្ត�ី�ក្នុង Â�ុម>�ឹក�Kឃំុ =របÔ្ច�ញគំនិតÌងន23យ និងឥទ្ធិពល ្̂ត�ីក្នុងមជ�្ឈÖ×ន 
ន23យ�FមមូលÖ×ន។



1ឯក�រពិAក�KB�ខ ៧១

១
��ចក្តីZ្តើម

ច�ãប់d�ប់d�ងរដ្ឋ3លឃុំសÛ្កត់ (LAMC) និង ច�ãប់=រ¹ះÚÊតឃំុ/សÛ្កត់ k�ល3ន >�=ស� ÝÊំ២០០១ 
3នកំណត់ពីវិមជ�្ឈ=រ��ប>�$ធិប��យ�្យ�កម្ពុ$។ ច�ãប់`ំងពីរT�ះ 3នកំណត់យកឃំុ $��នដ៏ សំÌន់ 
សÒ�ប់អភិ3លកិច្ច និង=រអភិវឌ�្ឍ�ÞÊក់��ម$តិ។ FំងពីR�ល�ះមក >�?�សកម្ពុ$ 3ន¹ះ ÚÊត	�ើស 
�ីស ឃុំ/សÛ្កត់ �ÝÊំ២០០២ និង ២០០៧ k�ល$ទូm
��ត់ទុក$ កំ:�ទp�ង់ វិស័យ �Yរណៈដ៏សុីជ�� 
និង $=ររីកចú�ើនលទ្ធិ>�$ ធិប��យ�្យដ៏សំ Ìន់បំផុត �កម្ពុ$ �ប់Fំងពី=រអនុវត្តរដ្ឋមនុញ្ញÝÊំ១៩៩៣ មក 
(Ojendal & Kim 2009)។ @យក�ងBើ �គជ័យពីដំបូងj�កំ:�ទp�ង់រដ្ឋ3លមូលÖ×ន�ÞÊក់ឃុំ/សÛ្កត់T�ះ 
�ÝÊំ២០០៥ រÖ×ភិ 3លកម្ពុ$ 3នÖក់�ញនូវចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួន �ើម�្បី U្វើកំ:�ទp�ង់វិស័យ�Yរណៈe៉ង
ទូលំទូ|យ � ��មបÖj�  "វិសហមជ�្ឈ=រ និងវិមជ�្ឈ=រ" (D&D)។ កំ:�ទp�ង់T�ះ u�vវ3ន�ៀបចំ�ើង$ក�្បួន
ច�ãប់�ើង Fម រយៈ Â�បខ័ណ�យុទ្ធ�^�្តសÒ�ប់វិមជ�្ឈ=រ និងវិសហមជ�្ឈ=រ។ Fម=រអនុម័តច�ãប់�ៀបចំអង្គ=រ 
���កុម្ភៈ ២០០៨ និង =រ¹ះÚÊត@យ>�2ល	�ើស�ីសÂ�ុម>�ឹក�K^�ុក/ខណ� និងÂ�ុម>�ឹក�K �̧ត្ត /,ជYនី 
���ឧសA ២០០៩ កម្ពុ$3ន�ប់អនុវត្តដំ�ក់=លទី២j�=រU្វើកំ:� ទp�ង់។ 
�រំពឹងÞ នឹង5ន=រq្ទ�រមុខÛរ 
និង អំ�ច  ដ៏សំÌន់ពីរដ្ឋអំ�ចÞÊក់ក�្ខល mដល់ÞÊក់¸�ត្ត និង^�ុក �ើម�្បីព��ឹង =ររីកលូត|ស់អភិ3ល    កិ  ច ្ច 
��ប >�$ធិប��យ�្យ �ÞÊក់��ម$តិ  Bើកកម្ពស់=រផ្តល់���កម្មមូលÖ×ន ���ម>�ព័ន្ធd�ប់d�ងរដ្ឋ3ល ឯកAព 
មួយ និង បõ្កើត កម្មវិធីអភិ3លកិច្ច d�ប់��ុង��យ�ÞÊក់មូលÖ×ន  Fមរយៈ=រ>�គល់មុខÛរ។ សរុបមក =រU្វើ         
>�$ធិប��យ�្យ        នីយកម ្មដ៏Ìóំង=óបំផុតរបស់កម្ពុ$ ��យR�ល 5នអន្ត,គមន៍របស់អង្គ=សហ>�$$តិ�ÝÊំ១៩៩
២/៣ T�ះ 3ន រឹង5ំរីក�យដល់ÞÊក់មូលÖ×ន និង=ន់÷�សÒ�ប់d�ប់hÊ�ើង។

កំ:�ទp�ង់T�ះ`ក់ទងmនឹងន23យ k�លជp�ុញ@យផល>�2ជន៍q�្ស�ងៗ ដូច$ តp�vវ=រទទួល 
3នAពR�ញច�ãប់Ìងន23យ =រ=រÏរលំហូរ�ច់��ក់ និង=របõ្កើត�នៈក្នុងសង្គម (Hughes & Un 
2007; Blunt & Turner 2005) ។ ដូចT�ះ កំ:�ទp�ង់3ន�ៀបចំរច¶សម្ព័ន្ធអំ�ច�$ថ្មី បõ្កើតបរិe=ស 
ឲ�្យ គណបក�្សន23យ=ន់÷�æ�ើន�ើង បំផុស=របÔ្ច�ញមតិថ្មីៗ និង@ះ��យសមAព Æ�នឌ័រ ក្នុងមជ�្ឈÖ×ន
ន23យ�FមមូលÖ×ន ក៏ដូច$ គណT�យ�្យAព =រផ្តល់���កម្ម និង=រ�្លើយតប $ ទូm (Kim 2012; Kim 
& Ojendal 2009)។ ដូ្ន�ះFមទស�្សនៈច�ãប់ កំ:�ទp�ង់`ំងT�ះ បង្កប់នូវ ស=þនុពលអភិវឌ�្ឍន៍ដ៏ខ្ពស់ (Manor 
2008) ដូច$ U្វើឲ�្យលទ្ធិ>�$ធិប��យ�្យ=ន់÷�សុីជ�� សមAព Æ�នឌ័រ >��ើរ�ើង =រផ្តល់���កម្មល្អ$ងមុន  
និងជួយ´�លំអ��Ö×រច¶សម្ព័ន្ធ។ �ះ$e៉ង� ក្តី កំ:�ទp�ង់ T�ះ3នជួបបzÐ>�ឈម$æ�ើន @យ5ន 
=រ,,ំងខ្លះដល់=រ�óស់ប្តូរ និងរច¶សម្ព័ន្ធសង្គមពី�ើម�÷� 5នឥទ្ធិពលÌóំង$ង ក្នុងT�ះ ទិដ្ឋAពq�្ស�ងៗj�=រ 
គិតគូរពីÆ�នឌ័រ =រចូលរួម និងលទ្ធិ>�$ធិយ��យ�្យ ពិ3កប���ប$ង
� (Ojenal & Kim 2006; cf. Lilja 2010; cf. 
Kent 2010)។ �ះបី5នសz្ញj�កំLើន សមAពÆ�នឌ័រក្តី អ្នកតំ �ង^�្តីក្នុងអង្គAពU្វើ��ចក្តីសú�ចចិត្តÌង
1លន23យ �÷�មិន`ន់ d�ប់ù�ន់ =របÔ្ច�ញមតិ និងlទិAពរបស់^្ត�ីទទួល3នច�្លើយតបតិចតួច �ើយ 
រច¶សម្ព័ន្ធ អំ�ច Æ�នឌ័រk�ល5ន��ប់�÷�បន្ត�ក់ឫស5ំមិនÛយ�óស់ប្តូរ3ន?�។ Kent និង Chandler 
(2008: 128) 3នBើកÞ៖ បzÐ��ករំ��កអំ�ចពិត និង=រទទួលខុសu�vវ �បន្ត$ប់hំងក្នុងទំ¶ក់ទំនងរ�ង
��បបទ �ស់និងថ្មី @យ5នក្តី_�µយ3រម្ភ$Ìóំងពី=រ3ត់បង់>���ណី និង=ររលំរ|យÂ�ឹត�្យÂ�មសីលធម៌។ ដូ្ន�ះ 
ដំLើរ=រ�óស់ប្តូរ3ន�ប់q្តើម�ើយ ប៉ុ�្ត�u�vវជួបឧបសគ្គæ�ើន។

លក្ខណៈq�្ស�ងៗj���នAពសង្គម-ន23យកំពុង�óស់ប្តូរmមុខ �ើយAព$តំ�ងក៏u�vវ3នជp�ុញ 
�ើង$ទូmk�រ។ ¶រីកម្ពុ$k�លចូលរួមក្នុងកិច្ច=រន23យ3ន�ៀបចំ និងBើកកម្ពស់ន23យផ្តល់ 
អត្តសz្ញណ @យ3នÿៀងគរ និង>�កួត>� �ង យកតំ:�ង ក្នុងមុខÛរ�Yរណៈ (Lilja 2009) បុ៉�្ត� =រចូល 



2 =រវិAគÌងÆ�នឌ័រBើកំ:�ទp�ង់វិមជ�្ឈ=រ�កម្ពុ$

រួមរបស់¶រីក្នុង=រសú�ចចិត្ត �÷�ជួបឧបសគ្គ �ើយកិច្ច>�ឹងQ�ងបõ្កើនឥទ្ធិពល សិទ្ធិបÔ្ច�ញមតិ និងចំនួន 
Aគរយ¶រីក្នុងមុខតំ:�ងន23យ $តសូ៊ដ៏លំ3កមួយ (COMFREL 2007a; Thon et al. 2009; cf. 
Öjendal & Kim 2006; cf. Lilja 2009)។ �កp�ិតបុគ្គល �ះបី¶រីកម្ពុ$សកម្មគួរសមក្តី �ើយ$ក់!្ត�ង 3ន 
d�បដណ្ណប់Bើ=រÛរ��ដ្ឋកិច្ចÌÊតតូច និង=រÛរផ្ទះក្តី ក៏អ្នកផង�÷�យល់Þ ¶រីចូលរួម ក្នុងកិច្ច=រន23យ 
�មិនសមរម�្យ?� (Ledgerwood 1992; Frieson 2001)។ ចំណុចT�ះឆ្លុះបz$ំង ពីទស�្សនៈអភិរក�្សនិយមBើ 
ន23យកម្ពុ$ បុ៉�្ត�ក៏5នលំ¶ំ និងឥទ្ធិពលថ្មីៗផុស�ើងច�ãស់k�រ។ ដំLើរ=រ ក�ង�ើងវិញ��យចប់ស%ø�ម 
3ន�ប់q្តើម=រ�óស់ប្តូរ��បបទ �ស់ៗ ក្នុងសង្គម @យទទួលឥទ្ធិពលពី 1ល=រណ៍>�$ធិប��យ�្យបស្ចឹម>�?�ស 
��ដ្ឋកិច្ច ទីផ�Kរ��រី និងលំហូរចូលជំនួយអន្តរ$តិ (Ovesen et al. 1996; Öjendal & Kim 2006; Lilja 2010)។  
ភស្តុFង $æ�ើនj�សមAពÆ�នឌ័រសុីជ�� lចពិនិត�្យ'ើញច�ãស់ �ើយដំLើរ=រក៏5នæ�ើនផុសផុល 
k�លមិនYóប់ 5ន ពីមុនមក?�។ u�ង់ចំណុចT�ះ គួរយល់^�បនឹង =រអះlងរបស់ Stiven (2010:1) Þ "ទំTើបកម្ម 
(�lសុី) 5នបង្កប់នូវដំLើរ=រBើកកម្ពស់ Æ�នឌ័រ"។ �្ល�កពី=រសិក�K ពីមុនៗរបស់  CDRI ស្តីពីកំ:�ទp�ង់ D&D 
�កម្ពុ$ =រសិក�KT�ះ ពិនិត�្យលំអិតពីកp�ិតk�លកំ:�ទp�ង់ D&D 3នជួយ �́លំអបរិe=សឲ�្យ5នសមAព 
Æ�នឌ័រក្នុងមជ�្ឈÖ×ន ន23យ �FមមូលÖ×ន �កម្ពុ$។ ក្នុងកិច្ច>�ឹងQ�ងពិនិត�្យពីបរិe=សសÒ�ប់ឲ�្យ¶រី3ន
ចូលរួមក្នុង >�ព័ន្ធអភិ3លកិច្ច FមមូលÖ×ន�កម្ពុ$�ះ =រសិក�KT�ះព��eម�្លើយនឹងសំណ�រ��វ��វដូចតm៖ 
�ើតុល�្យAព Æ�នឌ័រ 3នប៉ុ���ើយ? �ើ¶រីlចបÛÐញ និងអនុវត្តទស�្សនៈរបស់ខ្ល ួន�ក្នុងមជ�្ឈÖ×ន ន23យ 
FមមូលÖ×ន Fមរ6ៀប�?

មុនR�លចូលដល់=របõ្កើតÄ�ឹស្តី គួរបz�ក់ប�្ថ�មពីរ6ៀបk�លu�vវ�្លើយ នឹងសំណ�រ ̀ ំង�យ�ÌងBើ។

១.១. tលបំណង និងវិធី�]្ត�H�វI�វ

តំ�ង$^្ត�ីk�លគិត$តួB�ខ�ក្នុង(�ទិ=ន23យ កំពុង5ន=រÿើន�ើង (សូម�ើលÌង��ម)។ 
ប៉ុ�្ត� Æើងក៏ដឹងk�រÞ T�ះù�ន់÷�$ដំ)ះ��យតិចតួចមួយចំèះបzÐស្នូលk�លមិន��នd�បដណ្ណប់ ÷�m 
Bើ  Aព$តំ�ង�ើយ។ ^�បhÊនឹង=រ��វ��វ$លក្ខណៈអន្តរ$តិ¶R�លថ្មីៗT�ះ ស្តីពីបzÐ Æ�នឌ័រ ក្នុង /្ន�ក 
ន23យ (Kayumba 2010; Sylvester 1994; RydstrÖm 2010) Æើងù�ន់÷� ស�្ត�ង =រ�ប់lរម្មណ៍បន្តិច 
បន្តួចBើ/្ន�កតួB�ខបុ៉)�ះ។ =រសិក�K5នមូលÖ×ន/្អ�កBើតួB�ខT�ះ lចផ្តល់នូវ លទ្ធផល5ន�រៈ>�2ជន៍ 
ក្នុងលក្ខណៈខុស/្ល�កពី=រ��វ��វមុនៗក្នុងកp�ិតមួយ។ �ើម�្បីÚ�ះmរក �គជ័យ/្ន�កគុណAពÆ�នឌ័រ�ក្នុង  
កិច្ច =រន23យមូលÖ×នរបស់កម្ពុ$ �ំ3ច់u�vវ5ន=រពិនិត�្យពិច័យ ពីដំLើរ=រ^�R�ច^�ពិលk�លÿើត�ញពី 
រច¶សម្ព័ន្ធ អំ�ច/្អ�កBើÆ�នឌ័រ`ំងក្នុងលក្ខណៈ$ក់|ក់ និង@យ >�2ល។ =រវិAគអំ�ចÆ�នឌ័រ  R�ញ 
B�ញមួយ�ក្នុងកិច្ច=រន23យមូលÖ×ន 5នកp�ិត ហួសពីk�នកំណត់j�=រសិក�KT�ះ (cf. Lija 2009; cf. 
Frieson 201; Ledgerwood 1992) ប៉ុ�្ត� Æើងព��eមបំR�ញ=រវិAគ/្ន�កតួB�ខ ឬ Aព$តំ�ង និង=រ វិAគ 
ពី=រ  បÔ្ច�ញ មតិរបស់^្ត�ី Þ�ើ^្ត�ីកំពុង *�ើ��ស់Aព$តំ�ងរបស់ខ្លួន=ន់÷�æ�ើន$ងមុនឬ? និង �ើស�្ល�ង 
របស់ពួក
� u�vវ3ន ផ�្សព្វផ�Kយ និងទទួល3ន=រsើRើឬ?�? ដូ្ន�ះ Æើងសិក�Kអំពីកp�ិត២ k�ល ¶ំ Æើង m រក ចរិត 
លក្ខណៈ  ស្នូល j�កិច្ច=រ ន23យ�កម្ពុ$។

វិស័យសំÌន់`ំងពីរj� Aព$តំ�ង និង =របÔ្ច�ញមតិT�ះ នឹងu�vវ3នវិAគក្នុង/្ន�កÖច់ៗពីhÊ �ើយ 
=របក��យពី=រវិAគ�ះ នឹងផ្តល់នូវ=រយល់ដឹងសីុជ��ថ្មីៗ សំÌន់ៗ ពីកំ:�ទp�ង់ D&D និងវិ�លAពj�
កំ:�ទp�ង់`ំង�ះក្នុង¶ម$យន្ត=រសÒ�ប់ព��ីកសមAពÆ�នឌ័រ $ពិ��ស ក្នុង=រU្វើឲ�្យ តួ¶ទីÆ�នឌ័រ5ន 
លក្ខណៈ $ផ្លូវ=រ�ក្នុងកិច្ច=រន23យ។ បzÐសំÌន់ៗរួម5ន៖



3ឯក�រពិAក�KB�ខ ៧១

• �ើ=រកំណត់Æ�នឌ័រj�Aព$តំ�ង/្ន�កន23យក្នុងÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុ 5នដំLើរ=រដូច�្ត�ច? គិត$ 
តួB�ខ �ើAព$តំ�ងរបស់^្ត�ី 5ន=រវិវត្តដូច�្ត�ច �ើយ5នន័យe៉ង�?

ក្នុងករណីk�លAព$តំ�ងរបស់^្ត�ី�ក្នុងÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុ 5ន=រÿើន�ើង៖

• �ើ=របÔ្ច�ញមតិ និងចំ�ប់lរម្មណ៍របស់^្ត�ី�ក្នុងÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុ u�vវ3នអនុវត្តដូច�្ត�ច និង5ន 
លទ្ធផល ��ប�? �ើ^្ត�ី�ក្នុងÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុ lច ឬu�vវ3នអនុz្ញតឲ�្យបÔ្ច�ញមតិ /្ន�ក ន23យ និង 
ចំ�ប់lរម្មណ៍របស់ពួក
�`ក់ទងនឹងមណ�ល¹ះÚÊតe៉ងដូច�្ត�ច?

វិស័យ`ំងពីរÌងBើ $មូលÖ×នj�អត្ថបទT�ះ។ =រ!្វ�ងយល់ពីបរិបទ$ក់!្ត�ង ទទួល3ន$ចម�្បងពី 
បទពិ\ធន៍��វ��វ និង=រសិក�KYóប់5នពីមុនៗ របស់កម្មវិធីអភិ3លកិច្ចFម��ប>�$ធិប��យ�្យ និងកំ:� 
ទp�ង់ វិស័យ�Yរណៈ (DGPSR) j�វិទ����ន CDRI �ប់FំងពីÝÊំ២០០២មក (គិតបញ្ចូល`ំង =រសិក�Kរបស់ 
Thon et al. 2009; Öjendal & Kim 2006, 2011; Kim 2012)។ ឃំុk�លu�vវ3ន	�ើស�ីស សÒ�ប់=រ��វ��វ 
5ន ឃុំ TK ក្នុង ̧ �ត្តF´�វ ឃុំ KC ក្នុង¸�ត្តÂ��ះ ឃុំ IT ក្នុង �̧ត្ត3ត់ដំបង និង ឃំុ KL ក្នុង �̧ត្តកំពង់�ម។១1

មូល��តុសÒ�ប់=រ	�ើស�ីសឃុំ`ំងបួនT�ះ គឺ៖

ក. ចំL�ះដឹង5នæ�ើន��ប់`ក់ទងនឹងបរិបទ$ក់!្ត�ង 3នពី=រសិក�Kពីមុនៗ�តំបន់`ំងT�ះ lចឲ�្យ
Æើង!្វ�ងយល់សុីជ��mក្នុង��ន=រណ៍ទូm /្ន�កន23យ និង /្ន�កសង្គម-��ដ្ឋកិច្ច។

ខ. =រសិក�KT�ះ ýþតBើឃុំk�ល5នវត្ត5នសំÌន់របស់¶រី និង5ន>�YនÂ�ុម>�ឹក�K$ប់ÚÊត$¶រី 
ដឹក¶ំឃុំ។

គ. តំបន់សិក�K5នតុល�្យAព/្ន�កភូមិ�^្ត�៖ ២ឃុំ (KC និង KL) �ទិសÌង+ើង�ៀងÌងÿើត j�>�?�ស 
១ឃុំ (TK) �ទិសÌងត�្បូង និង ១ឃំុ?ៀត (TT) �ទិសÌង+ើង�ៀងÌងលិច។

=រសិក�KT�ះ *�ើទិន្នន័យ��បគុណAព ទទួល3នពី=រស5,សសីុជ��$មួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌5នគន្លឹះ រួម5ន៖ 
>�Yនឃុំ ($ ្̂ត�ី`ំងអស់) Â�ុម>�ឹក�Kឃុំ (5នបុរស និង ្̂ត�ី) និង >�Yនបក�្សន23យ �ក្នុង ឃុំ នីមួយៗ ��ភូមិ 
(Aគæ�ើន$បុរស) និង ស5ជិកគណៈក5iធិ=រភូមិ (Aគæ�ើន$ ្̂ត�ី)។

=រ��វ��វT�ះ មិន��ន$=រសិក�K*�ៀបUៀបពីÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុ`ំងបួនÌងBើ?� ប៉ុ�្ត��* �ើ��ស់=រវិAគ 
កិច្ច=រន23យÏក់ព័ន្ធនឹងÆ�នឌ័រ�ក្នុងÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុ �ើម�្បីយល់ដឹងសីុជ��ពីទិដ្ឋAពឥទ្ធិពលÆ�នឌ័រ m Bើ 
អំ�ច �ក្នុងដំLើរ=រកំ:�ទp�ង់ D&D ។ @យ�រ=រស5 ,ស និងតំបន់សិក�K5នកp�ិត ដូ្ន�ះ=រសិក�KT�ះ 
មិនតំ�ងឲ�្យរូបAពR�ញB�ញj�Æ�នឌ័រ�ក្នុងកិច្ច=រន23យ មូលÖ×ន�កម្ពុ$�ើយ ប៉ុ�្ត��គូសបz�ក់ 
ពីដំLើរ=រ និងបzÐសំÌន់ខ្លះៗ�ក្នុង�ះ។ ចុង��យបង្អស់ @យ�រÆើង	�ើស�ីស÷�ឃុំk�ល5ន ្̂ត�ី$
��ឃុំ ដូ្ន�ះសំ�កសÒ�ប់=រសិក�K5នAពលំsៀង mរកឃុំk�លhំÄ�^្ត�ី។ e៉ង�ក្តី សំ�កT�ះ នឹង ផ្តល់ 
បទពិ\ធន៍ និងចំL�ះដឹងæ�ើន។

១.២. u�នកំណត់ និងv�មសីលធម៌H�វI�វ

Æើងយល់ដឹងពីÂ�មសីលធម៌ និងទំនួលខុសu�vវក្នុង=រអនុវត្តFមÂ�មសីលធម៌ �R�ល��វ��វអំពី 
អភិ3លកិច្ច។ Fមនិយមន័យ "Æ�នឌ័រ" $បzÐរ�ើប�ក់-�ះ�ក្នុងកិច្ច=រន23យ និងk�នឯកជន។ ទីមួយ 
�បõ្កើត$Aពមន្ទិលចំèះរច¶សម្ព័ន្ធអំ�ចk�ល5ន��ប់ U្វើឲ�្យអស្ថិរAពរ6ៀបរបបទូm និង �ៀបចំរ6ៀបរបប

១ ឃុំ`ំងT�ះ មិនu�vវ3នបÔ្ច�ញ.iះពិត�ើយ @យ�រ��តុផលÂ�មសីលធម៌��វ��វ។



4 =រវិAគÌងÆ�នឌ័រBើកំ:�ទp�ង់វិមជ�្ឈ=រ�កម្ពុ$

�ះ$ថ្មីក្នុងចំ)មអ្នក5ន និងអ្នកÂ�។ ទីពីរ =រ��វ��វពីÆ�នឌ័រ 5នលក្ខណៈបុគ្គល @យ�រ�U្វើ=រកំណត់ 
និង/ទសួរ,ល់អ្នកទទួលស5 ,សន៍មិនÞបុរស ឬ ¶រី ស្តីពីលទ្ធAព��ល់ខ្លួន របស់ ពួក
�។ ដូ្ន�ះ =រស5,ស�ំ3ច់
u�vវអនុវត្ត@យ>�ុង>�យ័ត្ន`ក់ទងនឹងបzÐរ�ើប និងu�vវ5នវិYន=រ =រÏរអ្នកទទួលស5,សន៍ពីផលវិ3ក¶¶
k�លlចÿើត5ន�ើង@យ�រស5,សន៍�ះ។ �ើម�្បី=រÏរ =រស51ត់របស់អ្នកផ្តល់ព័ត៌5ន =រ��វ��វT�ះ 
មិនបÔ្ច�ញនូវ.iះរបស់ពួកhត់ និង.iះពិតរបស់ ឃុំ និង^�ុកk�ល3នសិក�K�ើយ។

១.៣. 8រx�x�ង់�លក្ខណៈx�ឹស្តី - ":�នឌ័រ" Bក្នុងវិមជ�្ឈ8រ}�ប~��ធិប��យ�្យ

វិមជ�្ឈ=រ មិន��ន$3តុភូតថ្មី�ើយ គឺ�5ន>�វត្តិយូរឡុងមក�ើយ (Rondinelli & Cheema 1983) និង 3
ន=óយ$និ¶Ê=រពិភព[កមួយ�ក្នុងទសវត�្សរ៍១៩៩០ �ើយu�vវ3ន
�3Þ "បដិវដ្តន៍ស្ងប់�1ត់" (Campbell 
2003; cf. Grindle 2009; cf. World Bank 2008; cf. Öjendal 2002; cf. Manor 1999; cf. Crook & Manor 
1998)។ មូល��តុចំបងj�=រអនុវត្តវិមជ�្ឈ=រ@យរÖ×ភិ3ល $ពិ��ស�ក្នុងប�្ខ >�?�សកំពុងអភិវឌ�្ឍគឺ�ើម�្បី 
ព��ីកលទ្ធិ>�$ធិប��យ�្យ និង=រចូលរួមពី>�$ជន ¶ំយករÖ×ភិ3លឲ�្យចូល ÿៀកនឹងទីក�្ល�ង�Êក់� និងU្វើ=រ 
របស់>�$ជន និងព��ឹងទំ¶ក់ទំនងរ�ងសង្គមសីុវិល និងរដ្ឋ (Litvack et al. 1998; Manor 1999)។ e៉ង�ក្តី 
វិមជ�្ឈ=រ $�ក�្យស័ព្ទ k�លពិ3កនឹងបក��យ សÒ�ប់ =រអនុវត្ត $ក់|ក់Fម>�?�ស។ =ររច¶ និងលទ្ធផលរបស់� 
ពឹង/្អ�កBើបរិបទ��ដ្ឋកិច្ច វប�្បធម៌ >�វត្តិ�^្ត� 1លន23យ និងសង្គម (Crook & Manor 1998; cf. Treis-
man 2006; cf. Manor 2011)។ ចំណុចT�ះ =ន់÷�u�vវ$ពិ��ស �R�លÆើងýþតBើទិដ្ឋAព Æ�នឌ័រ (Ahikire 
2007)។

$ងដប់ÝÊំកន្លងm ��ចក្តី>�=ស$លក្ខណៈ�កលរបស់ IULA ស្តីពី¶រី�ក្នុងជួររÖ×ភិ3លមូលÖ×ន 3ន 
Bើក �ើងÞ៖

រÖ×ភិ3លមូលÖ×ន $តំ:�ងវិ��សមួយ សÒ�ប់រួមចំ:�កក្នុង=រព��eមសú�ចនូវ សម Aព 
Æ�នឌ័រ �ើយ  lច5នឥទ្ធិពលធំU�ងBើ�នៈ¶រី និង��ន=រណ៍សមAពÆ�នឌ័រ�ជុំវិញ ពិភព 
[ក @យ�រកp�ិត អភិ3ល កិច្ច5នAពជិតស្និទ្ធិបំផុតនឹង>�$ពលរដ្ឋ... (ដក �̂ង់�ញពី អត្ថបទ 
របស់ Byrne & Schnyder 2005:6 �ÝÊំ ១៩៩៨)។

កំ:�ទp�ង់��ប័ន រ ំពឹងÞនឹងបõ្កើតលំហសÒ�ប់ឲ�្យ¶រីចូលរួម និងបÔ្ច�ញសិទ្ធិ��រីAពរបស់ពួក
� �ើយ 
រÖ×ភិ3ល u�vវ÷�U្វើឲ�្យសកម្មAព`ំង�ះÿើត�ើងe៉ងR�ញB�ញ (World Bank 2001)។ =រសិក�Kមួយ@យ 
Kazuki Iwanaga (2008) ស្តីពី Aព$តំ�ង និង=រចូលរួម/្ន�កន23យ របស់^្ត�ី �តំបន់lសីុ សõ្ក�ត'ើញÞ 
¶រី`ំងអស់រួមhÊបõ្កើត$អំ�ចសំ��ងÚÊតដ៏ធំU�ង ប៉ុ�្ត� Aព$តំ�ង របស់¶រីក្នុង/្ន�កន23យ 5ន=រ 
វិវត្ត យឺតe៉វ��ើយ�ក្នុង>�?�ស$æ�ើន។ =រទទួល3នសិទ្ធិ �្មើAពhÊ គឺ$មូលÖ×ន�ក្នុងលទ្ធិ>�$ធិប
��យ�្យ ��តុT�ះ ¶រី5នសិទ្ធិ$តំ�ងដូចhÊនឹងបុរសk�រ �ក្នុងÝកន23យ។ 5ន=រអះlងÞ វិមជ�្ឈ=រ 
Fម ��ប>�$ធិប��យ�្យ មិនlចសú�ច 3ន�ើយ លុះ�÷�¶រីlចចូលរួមទទួលអត្ថ>�2ជន៍�d�ប់កp�ិត 
$ពិ��ស �កp�ិតមូលÖ×ន (IULA 1998: 1)។

ចំណុចT�ះ ¶ំឲ�្យÆើង/ទ$សំណ�រÞ �ើ�ទី� និងFមវិធី�k�ល¶រីlចចូលរួម $   តំ�ង 3ន 
R�ញB�ញ ឬ �ើទី� និង��តុអ្វី3ន$¶រីមិនlចចូលរួម$តំ�ង3នR�ញB�ញ? រÖ×ភិ3ល មូលÖ×ន lច$ 
ចំណុច�ប់q្តើមÛយបំផុតសÒ�ប់=រព��ីកAព$អ្នកដឹក¶ំរបស់¶រី �ក្នុងកិច្ច=រន23យ។ Byrne និង 
Schnyder Bើក�ើងÞ៖ "វិមជ�្ឈ=រU្វើឲ�្យអភិ3លកិច្ចកp�ិតមូលÖ×ន5ន�រៈសំÌន់�ើង @យ �ើរតួ $អ្នកផ្តល់ 
���កម្ម និង$5�កចូលmក្នុង>�ព័ន្ធន23យ ��តុT�ះ �$(�ទិ=គន្លឹះមួយ សÒ�ប់=រជំរុញអំ�ច ន23យ 
របស់¶រី" (2005:6)។ ពួកhត់ បន្ត?ៀតÞ៖
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រÖ×ភិ3លមូលÖ×ន lច$ចំណ ុចសំÌន់សÒ�ប់ឲ�្យ¶រីចូលmក្នុង>�ព័ន្ធន23យ... ¶រី>�6�ល 
Ûយ ចូលរួមក្នុង/្ន�កន23យ�កp�ិតមូលÖ×ន $ង�កp�ិតដ7�?ៀត @យ  �រ  =រ$ប់រវល់ 
$មួយ =រÛរក្នុងផ្ទះ និង=រÛរd�µ�រ និង=រÄ�Ä�ង់ពី NGOs �មូលÖ×ន និង Â�ុម សហគមន៍¶¶ 
k�ល ¶ំឲ�្យ កp�ិតមូលÖ×ន lច$ចំណុច�ប់q្តើមÛយ �̂ួល  សÒ�ប់ =រចូលរួម ក្នុង សកម្មAព 
ន23យ។ (2005:7)

=រសិក�Kមួយរបស់ UNDP បÛÐញÞ =រÄ�Ä�ង់រÖ×ភិ3លមូលÖ×នFមរយៈវិមជ�្ឈ=រk�លជួយBើកកម្ពស់ 
ត5óAព គណT�យ�្យAព និង=រsើRើនឹងតp�vវ=ររបស់>�$ពលរដ្ឋ $យន្ត=រសម �̂បបំផុត សÒ�ប់ =រជp�ុញ
Aព$តំ�ង5នលក្ខណៈ�្មើAព/្ន�កÆ�នឌ័រ (UNDP 2000; World Bank 2001)។ BើសពីT�ះ?ៀត Beall 
(2005) ពន�្យល់Þ បទពិ\ធន៍ពី>�?�សl្រហ្វិចបÛÐញÞ វិមជ�្ឈ=រ÷�ង�ើរតួ$ eនសំÌន់មួយសÒ�ប់បõ្កើន 
=រចូលរួមក្នុងកិច្ច=រន23យ និងAព$តំ�ងរបស់¶រី។

e៉ង�ក្តី Æើងមិនlចសន្និÖ×ន$ទូmÞ តំ�ងរបស់¶រី>�កប@យ>�សិទ្ធAព នឹងផុស�ើង ̂ �ប 
hÊ $មួយវិមជ�្ឈ=រ�ើយ។ Ahikire (2007) Bើក�ើងÞ �ះបី$ចំនួន¶រីចូលរួមក្នុង/្ន�កន23យ 5ន   =រ 
ÿើន�ើង ប៉ុ�្ត�ឥទ្ធិពលj�=រចូលរួម�ះមិន��កដÞÿើន�ើងដូចបរិ5ណ?�។ hត់3នរក'ើញ Þ �  >�?�ស 
យូôøន់Ö =របញ្ចូល¶រីmក្នុងÝកន23យ 3នÿើត5ន�ើងក្នុងទំហំធំមួយ (សូម�្បីដល់ ÞÊក់  កំណត ់ កូF) ប៉ុ�្ត�
អំ�ចរបស់¶រីមិន3ន��បmដល់មជ�្ឈÖ×នន23យFមមូលÖ×ន�ើយ។ ដូ្ន�ះ =របõ្កើត �ើង   j�រÖ×ភិ3លមូ
លÖ×នk�ល5ន=រចូលរួម Fមរយៈវិមជ�្ឈ=រFម��ប>�$ធិប��យ�្យ lចព��ីកសមAពj� Aព $តំ�ងរបស់¶រី 
ប៉ុ�្ត�លក្ខខណ�/្ន�កស5 ,រៈ និងកិច្ចសន្ទ¶ក្នុងបរិe=ស ជុំវិញខ្លួនពួកhត់ ក៏lច$ឧបសគ ្គ ចំèះ  =របÔ្ច�ញសំ��ង
សុីជ��$ងមុនក្នុង/្ន�កន23យផងk�រ។ បzÐT�ះ $គំរូមួយk�លផុស�ញពី=រ សិក�K Yóប់ 5នពីមុនមក។

=រពិAក�KÌង��មT�ះ ពិនិត�្យBើបzÐÆ�នឌ័រទូm�ក្នុងបរិបទ>�?�សកម្ពុ$ និង��ន=រណ៍�óស់ប្តូរ 
j�តំ�ងរបស់¶រី�ក្នុង��ប័នន23យមូលÖ×ន _�ម`ំង!្វ�ងយល់Þ�ើសំ��ងÆ�នឌ័រ �មួយk�ល5ន 
ឥទ្ធិពល Bើ=រអនុវត្ត=រÛរ និងពិ�រ�ពីផលវិ3កj���ន=រណ៍កំពុងប្តូរ�óស់ T�ះ។



6 =រវិAគÌងÆ�នឌ័រBើកំ:�ទp�ង់វិមជ�្ឈ=រ�កម្ពុ$

២
�វ�រអភិ[លកិច្ចVន]្ត�ីចូលរួមBកម្ពុ�៖ 

`�លVន8រabស់ប្តូរcc

/្ន�កT�ះ បÛÐញនូវបរិបទj�Aព$តំ�ងរបស់^្ត�ីក្នុង/្ន�កន23យ�កម្ពុ$ `ក់ទងនឹងÂ�បខ័ណ�ច�ãប់ 
ឯក�រ 1ល ន23យ និង  =រសិក�KមុនៗBើ>�YនបទT�ះ។ 5នអត្ថបទមួយចំនួន 3នBើកអំពី បzÐÆ�នឌ័រ 
ក្នុង/្ន�កន23យ� កម្ពុ$២2ប៉ុ�្ត�មិន`ន់5ន=រសិក�Kច�ãស់|ស់?�Þ �ើកំ:�ទp�ង់ វិមជ�្ឈ=រ3នBើកឬ 
ក៏ បÛ9ក់ទឹកចិត្ត^�្តី e៉ង� ក្នុង=រ ចូលរួម �ក្នុង ន23យÞÊក់មូលÖ×ន។ 
�3នBើកÞ តួ¶ទីÆ�នឌ័រ� 
កម្ពុ$   ស្មុគ�iញ$Ìóំង :�ះ1លគំនិត "`ន់សម័យ" ��|យឡំ $មួយនឹង ��បបទបង្កប់q�្ស�ងៗ/្ន�កសង្គម 
ឥរិeបថ >���ណី និង វប�្បធម៌ k�ល÷�ង5ន =រQ�>�µល (Kent 2010)។ ចំណុចT�ះ បõ្កើត 3ន$បzÐស្មុគ �iញ 
មិនÖច់-�ច។

>�អប់ ១៖ បzÐÆ�នឌ័រ5នឆ្លុះបz$ំងក្នុងច�ãប់វិមជ�្ឈ=រ

5;� ១៩ j�អនុÂ�ឹត�្យស្តីពី =រU្វើវិមជ�្ឈ=រអំ�ច តួ¶ទី និងAរកិច្ចmឲ�្យÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុ/សÛ្កត់  
(ÝÊំ២០០២៖ ៥-៨)៖

Â�ុម>�ឹក�Kឃុំ/សÛ្កត់ u�vវ÷�ងFំងស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុ/សÛ្កត់5Êក់$¶រី �ើម�្បីឲ�្យទទួលបន្ទុកកិច្ច=រ ¶រី  
និងកុ5រ។  ក្នុងករណីhiន¶រី$ស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុ/សÛ្កត់  Â�ុម>�ឹក�Kឃំុ/សÛ្កត់ u�vវ÷�ងFំង ¶រីមួយរូប 
U្វើ$ជំនួយ=រទទួលបន្ទុក កិច្ច=រ ¶រី និងកុ5រ។ សÒ�ប់កp�ិតភូមិ 5;� ២២ j�អនុÂ�ឹត�្យT�ះ ��ងÞ 
>�Yនភូមិ អនុ>�Yនភូមិ និងស5ជិកភូមិ u�vវ÷�$>�$ពលរដ្ឋ5នសិទ្ធិ¹ះÚÊតj�ភូមិ�ះ �ើយu�vវ5ន ¶រី 
e៉ងតិចមួយរូប។ 2ងFមសAព=រណ៍ $ក់!្ត�ងj� ភូមិនីមួយៗ Â�ុម>�ឹក�Kឃំុ/សÛ្កត់ u�vវខិតខំ 	�ើស�ីស 
¶រីឲ�្យទទួលតំ:�ង$��ភូមិ ឬអនុ>�Yនភូមិ។

យុទ្ធ� �្̂តចតុ<ណ និងកម្មវិធី$តិសÒ�ប់=រអភិវឌ�្ឍFម��ប>�$ធិប��យ�្យ�ÞÊក់��ម$តិ  
(NP-SNDD 2010-2019: 85)៖

=រBើកកម្ពស់សមAព និងសមធម៌Æ�នឌ័រ u�vវ3នទទួល�øល់Þ$ស5សYតុគន្លឹះj�យុទ្ធ�^�្តT�ះ។ 
^�្តីu�vវ3ន ទទួល �øល់ Þ$ឆ្អឹងខ្នងj���ដ្ឋកិច្ច និង សង្គមកម្ពុ$ �ើយយុទ្ធ�^្ត�T�ះកំណត់Þ ^�្តី`ំងអស់ 
5នសិទ្ធិ ទទួល3ន @យ �្មើAព នូវ���¾�`ំសុខAព =រអប់រំ =របណ្ណុះ ប�្ខល  ជំ¶ញ =រទទួល3ន 
ធនYន និងចូលរួមសកម្មAព��ដ្ឋកិច្ច និងតួ¶ទី U្វើ��ចក្តីសú�ច�d�ប់ÞÊក់ និងd�ប់វិស័យ។ សមAព Æ�នឌ័រ 
u�vវ3នទទួល�øល់Þ $Yតុដ៏�ំ3ច់មួយ�ក្នុង កម្មវិធី កំ:�ទp�ង់របស់រÖ×ភិ3ល រួម5ន កំ: � ទ p�ង  ់   
រដ្ឋ3ល�Yរណៈ កំ:� ទp�ង់ច�ãប់និងយុត្តិធម៌ កម្មវិធីកំ:�ទp�ង់ =រd�ប់d�ង ហិរញ្ញវត្ថុ �Yរណៈ និងកំ:� 
ទp�ង់វិមជ�្ឈ=រនិងវិសហមជ�្ឈ=រ។ �ÞÊក់��ម$តិ ÞÊក់,ជYនី �̧ត្ត Â�ុង ^�ុក ខណ� និងÞÊក់ឃុំ សÛ្កត់ 
u�vវY¶ឲ�្យ5នតំ�ង ̂ �្តី �ក្នុង Â�ុម>�ឹក�Kj�រដ្ឋ 3ល`ំងT�ះ។

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)។
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ទី១ បzÐÆ�នឌ័រ 3ន=óយ$/្ន�កដ៏សំÌន់មួយj�1លន23យ���កម្ពុ$ក្នុងអំឡុង��ំÝÊំ ចុង  
��យ         T�ះ។  បzÐ Æ�នឌ័រk�ល5ន��ងក្នុងច�ãប់ វិមជ�្ឈ=រ (២០០១) 5ន��ចក្តីបz�ក់ប�្ថ�ម �ះបី Fម��ប 
អភិរក�្ស      បន្តិចក្តី �ក្នុង5;�១៩ j�អនុÂ�ឹត�្យÝÊំ២០០២ ស្តីពី =រU្វើវិមជ�្ឈ=រអំ�ច  តួ¶ទី និងAរកិច្ចmឲ�្យ 
Â�ុម>�ឹក�Kឃុំ/សÛ្កត់ (សូម�ើល>�អប់ ១) និង5ន��ង=ន់÷�លំអិត�ក្នុង យុទ្ធ �^�្ត D&D FំងពីÝÊំ២០០៥ 
(RGC 2005) �ើយlច5នលក្ខណៈ ច�ãស់ |ស់បំផុត�ក្នុងយុទ្ធ�^�្ត ចតុ<ណ ¶R�លថ្មីៗ T�ះ (RGC 
2010a)។ =រ´�លំអk�លlចÿើត5នក្នុងលទ្ធAព ចូលរួម របស់¶រីក្នុងកិច្ច=រន23យ Ïក់ព័ន្ធនឹង=រដឹក ¶ំ 
� កp�ិតq�្ស�ងៗ 
�'ើញÞ3នÿើត5ន�ើងឆ្លងFម កំ:�ទp�ង់ រច¶សម្ព័ន្ធ��ប័ន ដូច$ D&D  (>�អប់ ១) 
កំ:�ទp�ង់=រd�ប់d�ង ហិរញ្ញវត្ថុ �Yរណៈ វYិន=រតp�ឹមនិង បន�្សុីhÊ និងយន្ត=រសÒ�ប់បõ្កើន>�សិទ្ធAព 
និងសមត្ថAព�្លើយ តបក្នុង បzÐÆ�នឌ័រ (MoWA 2008)។ កំ:�ទp�ង់ ��ប័ន T�ះ �ះបីមិន`ន់d�ប់ù�ន់ក្តី ក៏ 3ន 
បញ�្ឈប់នូវលំ¶ំពីមុនៗ និងបõ្កើន  =រ ចូល រួមរបស់^�្តីក្នុងមជ�្ឈÖ×ន ន23យ។

២.១. និc'8រចូលរួមក្នុង�្ន�កនi[យរបស់]�្តី

កំLើនតំ�ង^�្តីក្នុង/្ន�កន23យ សú�ច3ន$ចម�្បង (និងរក'ើញ5�ក�ញ) ឆ្លងFម ដំLើរ=រ 
¹ះÚÊត@យ��ល់ និង@យ>�2ល k�ល!្ត�ង�ញFមតួB�ខមួយចំនួនដូចតm៖ ស55u�  ̂ �្តី$ប់ÚÊត 
$តំ�ង,្រស្តក្នុងរដ្ឋសA$តិ  ÿើន�ើងគួរឲ�្យកត់ស5øល់ពី ៥% ក្នុង =រ  ¹ះÚÊត$តិ�ÝÊំ១៩៩៣ ដល់ ១២% 
�ÝÊំ ១៩៩៨ ១៩% �ÝÊំ២០០៣ និង ២១% �ÝÊំ២០០៨ (NIS 2008) (F,ង ១)។ ម��៉ង?ៀត  ស55u�^�្តី 
$រដ្ឋB�Ìធិ=រ ÿើនពី ៧% �ÝÊំ២០០៣ ដល់ ៧,៧% �ÝÊំ២០០៨ រីឯស55u�^�្តី $ អនុ រដ្ឋ B�Ìធិ=រ  ÿើនពី 
៩,៦% ដល់ ១៤,៦%។

ក្នុងកំ:�ទp�ង់��ប័នFមរយៈច�ãប់�ៀបចំអង្គ=រk�ល3ន�ប់អនុវត្ត¶R�លថ្មីៗ ^�្តី5នចំ:�ក ១០,១% 
ក្នុងÂ�ុម>�ឹក�K ̧ �ត្ត និងÂ�ុង និង ១២,៦% ក្នុងÂ�ុម>�ឹក�K^�ុក Â�ុង និងខ័ណ�  (Lilja 2010)។ ស55u� ̂ �្តី $ប់ 
ÚÊត ក្នុងÂ�ុម>�ឹក�Kឃុំ ÿើនពី ៩,៤១% ក្នុង=រ¹ះÚÊតឃំុ �ÝÊំ២០០២ ដល់ ១៥,១២% �ÝÊំ២០០៧ និង 
១៨% �ÝÊំ២០១២។ ក្នុង =រ	 �ើសFំង_�ឹទ្ធសABើកដំបូង�ÝÊំ១៩៩៩ ^្ត�ីទទលួ3នlសនៈ ១៤,៧៥%។ 
ប៉ុ�្ត�@យ5ន=រ�óស់ប្តូរ mអនុវត្ត =រ¹ះÚÊត$>�2ល ពីសំ�ក់ Â�ុម>�ឹក�K ឃុំក្នុងÝÊំ២០០៦ ស55u� 
lសនៈ k�ល^្ត�ីទទួល3ន�ក្នុង _�ឹទ្ធសA  �រក�KតួB�ខ ១៤,៧៥% ដk�ល។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$តិ�ៀបចំ=រ¹ះÚÊត (RGC 2010b: 26) 

៣ ពីដំបូង គណបក�្សន23យ	�ើសFំងស5ជិក_�ឹទ្ធសA ប៉ុ�្ត��ប់ពីÝÊំ២០០២ មក _�ឹទ្ធសA u�vវ3ន¹ះ ÚÊត 	�ើសFំង 
@យ >�2ល @យÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុk�ល$Â�ុមន23យ5នលក្ខណៈអភិរក�្សនិយម$ង (MoWA 2008)។



8 =រវិAគÌងÆ�នឌ័រBើកំ:�ទp�ង់វិមជ�្ឈ=រ�កម្ពុ$

F,ង ២៖ ^្ត�ីក្នុងមុខÛរ/្ន�កនីតិ>�តិបត្តិ �ក្នុងlណត្តិBើកទី ៤ (ÝÊំ២០០៨-២០១៣)

ឧប¶យករដ្ឋម>�្តី រដ្ឋម>�្តី រដ្ឋB�Ìធិ=រ អនុរដ្ឋB�Ìធិ=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 រដ្ឋB�Ìធិ=រÖ×នមុខÛរ�Yរណៈ - SSCS (RGC 2010b: 26)

រូបAព ១៖ ^�្តី$ប់ÚÊត$Â�ុម>�ឹក�Kឃុំ/សÛ្កត់ក្នុងÝÊំ ២០០២, ២០០៧ និង ២០១២
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F,ង ៣៖ មà្ត�ីសុីវិល$^�្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 អ្នកតំ�ង^�្តី ក្នុង/្ន�ក នីតិ>�តិបត្តិ 
និង/្ន�កនីតិបញ្ញត្តិ �5នចំនួនតិច �d�ប់កp�ិត �ើយកន្លងមកមិនk�ល5នR�ល� k�លអ្នកតំ�ង^្ត�ី 3ន 
ÿើនចំនួន �ើងជិត�្មើនឹងចំនួនអ្នកតំ�ងបុរស�ះ?�។   អ្នកតំ�ង ̂ �្តី 5នអ;� ខ្ពស់បំផុតu�ឹម ២០% ដូ្ន�ះ � 
@óត Ý1យ $Ìóំងអំពីសមធម៌Ìង Æ�នឌ័រ។ ទី២ និ¶Ê=រ`ំងអស់ កំពុងCនmភ្ជិតគ5óតដ៏ធំT�ះ �ើយ  >�សិន 6ើ  
�បន្តÿើត5ន សÒ�ប់=រ¹ះÚÊតពីរបីBើក ?ៀត�ះ សមAពÆ�នឌ័រក្នុង Aព អ្នកតំ�ង/្ន�ក ន23យ គួរ ÷ � 
lចសú�ច 3ន។  F,ង ១-៣ បÛÐញពី Aគរយរបស់ ̂ �្តីក្នុង ជួរ រÖ×ភិ3ល  �កp�ិត រដ្ឋ3ល ខុសៗ hÊ។
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រូបAព ២៖ អ្នកតំ�ង/្ន�កន23យ$^�្តី (ÝÊំ១៩៩៣-២០០៨)
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>�ភព៖ NIS 2008

២.២. ]�្តី វប�្បធម៌ និង8រចូលរួម9ងនi[យ

6ើពិនិត�្យmក្នុងរង្វង់សង្គមវិញ =រសិក�Kរបស់ May Ebihara k�លU្វើ�ើងក្នុងទសវត�្សរ៍១៩៦០ � សម័យ មុន 
ស%ø�មសុីវិល អំពីតួ¶ទីរបស់ ̂ �្តី ក្នុង សង្គមជនបទកម្ពុ$ ($=រសិក�KR�ញB�ញ ÷�មួយគត់ អំពី  Æ�នឌ័រ �កម្ពុ$ 
�មុន ស%ø�ម) បÛÐញÞ អ្នក ភូមិ�្ម�រ  មិន  5នទំTៀមទំ|ប់ ��ង��កពលកម្ម @យ សង្កត  ់ធ្ងន់ mBើá�ទ និង 
lកប�្បកិរeិq�្ស�ងៗ ដូច�ក្នុងសង្គមជនបទមួយចំនួន?ៀត�ះ?�។ កិច្ច=រ $æ�ើន  គឺ5ន អនុវត្ត @យបុរស ឬ 
¶រី ឬá�ទ`ំងពីរ÷�ម្តង  �ើយជួន=ល បុរសU្វើ=រÛររបស់^�្តី ឬក៏ ^�្តីU្វើ កិច្ច=រ  របស់បុរស @យhiន=រ ចំអក 
ឬ=រÌiសsៀនអ្វី?� (Ebihara 1968: 190-191)។ �កម្ពុ$ សម័យ បច្ចុប�្បន្ន ^�្តី5នតួ¶ទី$æ�ើនក្នុង សង្គម �ើយ  
�ក្នុងd�µ�រ ្̂ត�ី÷�ង5នសិទ្ធិ d�ប់d�ង Bើ ធនYន និង5ន  ទំនួល ខុសu�vវ�ើល¾�`ំកូន។ �តំបន់ ជន បទ ^�្តី ÷�ង 
ជួយ =រ Ûរ កសិកម្ម �ើយ�ទីÂ�ុង ^�្តី÷�ង U្វើ=រ ក្នុង វិស័យD�ផ្លូវ=រ និងសហù�ស $ពិ��ស ក្នុង ºង ចÂ �  =ត់ 
��រ ក៏ដូច$ ក្នុងទីផ�Kរ និងក្នុង /្ន�ក រដ្ឋ3ល �Yរណៈ (cf. Derks 2010)។

=លពី�ើម =រU្វើ��ចក្តីសú�ចចិត្ត$�Yរណៈ និងកិច្ច=រន23យ ÷�ងផ�KរA�ប់Ìóំង$មួយនឹង 
ចរឹត  លក្ខណៈ$បុរស �ើយ =រ បÛÐញក5óំងu�ង់ៗ  3ន=óយ$ចំណុចសំÌន់បំផុត និងសÒ�ប់d�ប់ករណ ី �ើម�្បី 
>�មូល <þប=þប់អំ�ច ន23យ (Ebihara 1968; Ledgerwood 1990; Ovesen et al. 1996; Luco 2002; 
Frieson 2001; Öjendal & Kim 2006; Lilja 2009)។ ដូ្ន�ះកន្លងមក �្̂តី 3នរង=រhបសង្កត់Ìងន23យ និង/ 
ឬ u�vវ
�បំ3ត់សិទ្ធិអំ�ច ប៉ុ�្ត�បzÐT�ះ 3ននិងកំពុង �óស់ប្តូរ សន�្សឹមៗបុ៉¶iនÝÊំមក�ើយ។ $ ឧ`ហរណ៍ � 
ទសវត�្សរ៍១៩៨០ ^�បFម >�� �ណីក្នុងរបបកុម្មុយនីស្ត ចល¶របស់^�្តី u�vវ3នបõ្កើត�ើង �ក្នុង  អង្គ=ររណសិរ�្យ 
(Â�ុម ស្នូលk�លរួម5ន ស5គម¶រី និងស5គមយុវជន)។ សកម្មAពT�ះ 3ន (ឬ
�សន្មតÞ3ន) ជួយ បõ្កើន 
=រអប់រំ/្ន�កន23យ �ើរតួ$��នតA�ប់រ�ងបក�្ស និងមôជន _�ម`ំង $មូលÖ×នបណ្ណុះប�្ខលសÒ�ប់ 
ស5ជិក បក�្ស និង ក5iភិ3លរដ្ឋ¶R�លÌងមុខ (Gottesman 2003: 59)។ ̂ �្តី�តំបន់ជនបទ 3នចូលរួមe៉ងæ�ើន 
ក្នុង =រក�ង��Ö×រច¶សម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត�ើងវិញ� កម្ពុ$ក្នុង  ទសវត�្សរ៍១៩៨០។ �ះe៉ងT�ះក្តី 5ន^�្តីតិច¶ក់ 
�ស់ k�លទទួលមុខតំ:�ងន23យខ្ពស់ �ក្នុងសម័យ�Yរណៈរដ្ឋ>�$5និត កម្ពុ$ (Iwannaga 2008) 
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�ើយ >�ព័ន្ធÿ�ណ�>�មូល¶រី (ក្នុងលក្ខណៈ Â�ុមសង្គមមួយ) �ើម�្បីបú�ើ គណបក�្សន23យ  �÷�' ើញ 5ន 
��ស  សល់ខ្លះ រហូតមកទល់ សព្វI្ង�។

>�?�សកម្ពុ$k�ល?ើប÷�õើបពីស%ø�ម�ប់ពីÝÊំ១៩៩៣ មក 3នទទួលរងឥទ្ធិពល e៉ងÌóំង ពី      1ល 
=រណ៍   >�$ធិប��យ�្យ និង��ដ្ឋកិច្ច��បទីផ�Kររបស់បស្ចឹម>�?�ស Fមរយៈលំហូរចូលនូវជំនួយ និង អន្ត ,គមន៍   
អន្តរ$តិ  q�្ស�ងៗ k�ល5នលក្ខណៈផ្ទុយពី��បបទ$>���ណី�ក្នុងទស�្សនៈ�្ម�រអំពីពិភព[ក និង Æ�នឌ័រ 
(Ovensen et al. 1996; Lilja 2009)។ តំ�ង/្ន�ក ន23យ =រU្វើ��ចក្តីសú�ចចិត្ត និង សមAព  Æ�នឌ័រ 
កំពុងu�vវ3នBើកកម្ពស់ @យ5ន=រhំÄ�ពីទីAÊក់Ûរអន្តរ$តិ¶¶។ ម��៉ង?ៀត តួ¶ទី របស់ ̂ ្ត�ី Ìង 
/្ន�កន23យ ក៏3នÿើន�ើង@យ�រឥទ្ធិពល j��កលAវូបនីយកម្ម ក្នុង�ះ 5ន`ំង =រ:�¶ំ ពី��បបទ  
ថ្មីៗឆ្លង Fមរ6ៀបរបបនិង1លន23យរបស់ អង្គ=រមិន��នរÖ×ភិ3ល និងទីAÊក់Ûរ ផ្តល់ ជំនួយ $ពិ��ស 
`ក់ទិននឹង អត្តសz្ញណÌង ន23យj�តំបន់ជនបទ �កម្ពុ$ (Lilja 2009; 2010)។ ��នAព T�ះបõ្កើត 
3ន$រូបAពពរីគឺ ̂ �្តីu�vវ$ប់ផុង�ក្នុង=ររំពឹងទុក និង��បបទ$ >���ណី បុ៉�្ត� u�vវគ រំពឹងÞនឹង`ម`រយក   lសនៈ 
�ក្នុងÝកន23យ �ះបី5ន=រអÔ្ជើញ ឲ�្យចូល @យ ?ើស`ល់ ក្តី។ >�សិន6 ើ ̂ ្ត�ី�÷�រក�KAពអសកម្ម ពួក 
 � 
នឹងមិនទទួល3នអំ�ច/្ន�កន23យ �ើយ �ើយ>�សិន6ើពួក
� >�ឹងQ�ង  ̀ ម`រអំ�ច �ះនឹងu�vវ
�/ទ 
សួរFមរយៈ=រJ�កL�ក��ប អភិរក�្សនិយម�ើម�្បី=រÏរ មុខដំ:�ង k�ល 5ន ��ប់។ កំLើនតំ�ង^�្តី ក្នុងជួរ 
ÞÊក់ដឹក¶ំ ន23យ ផុស�ញ$សំÌន់ពី 1លគំនិត��ប អភិវឌ�្ឍ និយម និង =រ�óស់ប្តូរ$រួមÚ�ះmរកបរិe=ស    
ន23យមួយk�លÛយបត់��នមិនរឹងកំ_�ឹសដូចមុន។ ក្នុង��នAព��យបញ្ចប់ ទំ¶ស់ k�ល=រអភិវឌ�្ឍ �=óយ 
$ សំÌន់$ងបzÐសន្តិសុខ គឺlច5នតp�vវ=រ និងឱ=ស =ន់÷�æ�ើន សÒ�ប់ÞÊក់ដឹក¶ំ $ �្̂តី។

=រសិក�Kមយួក្នុងR�លថ្មីៗស្តីពី ÞÊក់ដឹក¶ំ�មូលÖ×ន បÛÐញÞ អ្នកដឹក¶ំ$^�្តី>�ឈមនឹង ឧបសគ្គ 
ចម�្បងៗ   /្ន�កវប�្បធម៌ >���ណី ស5�ធd�µ�រ (តួ¶ទីបី) និងបzÐពិ3កស5øល់'ើញ$æ�ើន?ៀត (Thon et 
al. 2009)។ $ទូm ឧបសគ្គ ̀ ំងT�ះ 5នន័យÞ អ្នកដឹក¶ំ$^�្តីខ្វះ=រhំÄ� និងសហ>�តិបត្តិ=រ ពីស5ជិក 
d�µ�រ និងអ្នករួម=រÛរ។ អ្នកដឹក¶ំ$^�្តី មួយចំនួន  3ន>� ឈមនឹង=រលះ��ងប្តី @យ�រ=រចូលរួម ក្នុង 
ន23យ។  =រសិក�K3នរក'ើញk�រÞ កង្វះ Aព+ឿ$ក់ Bើខ្លួនឯង និងកង្វះសមត្ថAព របស់^្ត�ី ក្នុង=រU្វើ$ 
អ្នកដឹក¶ំÞÊក់ខ្ពស់� មូលÖ×ន �ប�្ខលមកពីមូល��តុÏក់ព័ន្ធq�្ស�ងៗ មិន��នមកពី =រយល់'ើញ Þ  ^្ត�ីមិន 
សក្តិសមនឹងតំ:�ង�ះ�ើយ។ $ទូm T�ះ$=រយល់'ើញរបស់ÞÊក់ដឹក¶ំ $ បុរស (និង^�្តីមួយចំនួន) និង  
អ្នកភូមិ k�លបõ្កើត3ន$ទំ¶យមួយ�ក្នុងគំនិតរបស់ពួក
�។ បzÐT�ះ $អ¶�ក់វិលវង់មួយ :�ះកង្វះ ទំនុកចិត្ត 
Bើសមត្ថAព របស់អ្នកដឹក¶ំ$^្ត�ី U្វើឲ�្យពួក
�5ន lរម្មណ៍ តូច`ប $ង
� ដូ្ន�ះមន្ទិល សង�្ស័យពីដំបូង �ះ ក៏ 
=óយ$=រពិត (Thon et al. 2009)។

ស្ថិតិបÛÐញÞ អ្នកតំ�ង �្̂តី=ន់÷�5នæ�ើន�ើង�Fមកp�ិតq�្ស�ងៗក្នុងអង្គនីតិបញ្ញត្តិ និងនីតិ>�តិបត្តិ 
ឆ្លងFម =រ¹ះÚÊត @យ ��ល់ និង@យ>�2ល FំងពីÝÊំ១៩៩៣ និង �ÞÊក់មូលÖ×ន FំងពីÝÊំ២០០២។ 
Fម>�វត្តិ�^�្ត ដំ�ក់=លដំបូងk�ល5នតំ�ង^្ត�ី�ក្នុងវិស័យន23យ 3ន�ប់q្តើមក្នុងទសវត�្សរ៍១៩៨០ 
ប៉ុ� ្ត� mFម ��បបទមួយ k�ល,ំងស្ទះ លទ្ធ Aព   ទទួល3នអំ�ច R�ញB�ញ និង�្មើAព។ �ះបី5ន=រជំរុញ បõ្កើន 
ស មAពÆ�នឌ័រក្តី ក៏^�្តី�÷�u�vវ>�ឈម នឹង  ឧបសគ្គ$æ�ើន @យមិន5ន=រទទួល�øល់R�ញB�ញ�ើយ�ក្នុ
ង=រÛរសង្គម ន23យ និង��ដ្ឋកិច្ច j� សង្គមកម្ពុ$ k�លបõ្កើត3ន$=រ |យឡំhÊដ៏ស្មុគ�iញj� ន23យ 
Æ�នឌ័រ�ស់ ន23យÆ�នឌ័រថ្មី និង��បបទÌងÆ�នឌ័រ។ �ើម�្បី|តu�ÖងពីAពស្មុគ�iញ ក្នុងដំLើរ 
+ឿនBឿន  mមុខ និង>�តិកម្មq�្ស�ងៗ j�=រ´�លំអ បរិe=សសÒ�ប់ឲ�្យ^�្តី ចូលរួមក្នុង អភិ3លកិច្ច�Fម 
មូលÖ×ន �ះ ជំពូកប¶�ប់T�ះ 5នបក��យបÛÐញពី=រពិនិត�្យអõ្ក�ត $ក់ !្ត�ងBើ =រចូលរួម/្ន�កន23យ 
FមAព$តំ�ង និង=របÔ្ច�ញ មតិរបស់អ្នកដឹក¶ំ$ �្̂តី  �ក្នុងÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុ`ំងបួនk�ល3នសិក�K។
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៣
លទ្ធផល[នពី8រពិនិត�្យ�ក់e្ត�ង

វិមជ�្ឈ=រ3ន�óស់ប្តូរÂ�ឹត�្យÂ�ម�ស់ៗ និងរ6ៀបរបបអនុវត្តន៍របស់^�្តី �ើយផ្តល់ឱ=ស ឲ�្យ �្̂តី ដូច 
$រូបខ្ញុំ 3នចូលរួម ក្នុង សកម្មAពដឹក ¶ំ �កp�ិតឃំុ Fមរយៈ=រ¹ះÚÊតÞÊក់មូលÖ×ន។ ក្នុង 
�នៈ$��ឃុំ$ប់ÚÊត ខ្ញុំu�vវ @ះ��យ បzÐ q�្ស�ងៗÌងសន្តិសុខ និង5ន=រទទួលខុសu�vវ $ ទូm  
�ក្នុងឃុំ។ ជួន=ល =រÛរតp�vវឲ�្យខ្ញុំ U្វើដំLើរ@óតÝ1យពីផ្ទះ m=ន់ ̧ �ត្តq�្ស�ងៗ $æ�ើន I្ង�    ក្នុង 
មួយBើកៗ។ =លពី�ើម =រU្វើដំLើរ��បT�ះ មិនlច ទទួលយក3ន?� :�ះ
�យល់Þ មិន   សមរម�្យ  
សÒ�ប់ ̂ �្តី ប៉ុ�្ត�  បច្ចុប�្បន្ន ខ ្ញុំlចU្វើm3ន@យhiន=រជំ`ស់អ្វី ពី�ច់Vតិ ឬ ប្តី របស់ ខ្ញុំ�ើយ។ ¶រី 
វ័យÿ្ម�ង$æ�ើន3ន U្វើដំLើរ និង U្វើ=រÝ1យពីផ្ទះ �FមទីÂ�ុង$យូរ�� �ើម�្បី រក ចិញ្ចឹម  ជីវិត។ ទõ្វើ 
T�ះជួយឲ�្យពួក
�5នទំនុកចិត្តBើខ្លួនឯង  និង5នAពឯក,ជ�្យ=ន់÷�ខ្ពស់។ ��ឃុំ^�្តី � �̧ត្ត3ត់ដំបង 
I្ង�ទី១២ កក្កÖ ២០១០

ទិន្នន័យ>�មូល3ន$ក់!្ត�ងk�ល*�ើ��ស់ក្នុងជំពូកT�ះ 3នមកពី>�ភពពីរq�្ស�ងhÊ៖ ១) អõ្ក�តមូលÖ×ន ��ប 
បរិ5ណក្នុងÝÊំ ២០០៨/ ០៩ Bើអ្នក¹ះÚÊត�្លើយស5,សន៍ ៦៤៦¶ក់ ក្នុង ៥ឃំុ � �̧ត្តកំពង់ស្ពឺ Â��ះ 3ត់ដំបង 
កំពត និង  �ៀម,ប (Öjendal & Kim 2011) និង ២) ព័ត៌5ន>�មូល3ន�ÝÊំ២០១០ ក្នុងR�លU្វើស5,សន៍ 
សុីជ��$មួយ��ឃុំ (CC) ស5ជិក Â�ុម>�ឹក�Kឃំុ និងមà្ត�ីភូមិក្នុង ៤ឃំុ � �̧ត្តកំពង់�ម  Â��ះ F´�វ 
និង3ត់ដំបង។ ជំពូក T�ះ��ក�ញ$បី/្ន�ក @យវិAគ Bើ៖ ១) តួ¶ទីទូm និងផលប៉ះÏល់j�វិមជ�្ឈ=រBើÆ�នឌ័រ 
ទិន្នន័យអõ្ក�ត��បបរិ5ណ និង ទស�្សនៈ របស់អ្នកផ្តល់ព័ត៌5នបុរស និង^�្តី ក្នុងឃំុ ២) តំ�ង^�្តីក្នុងមជ�្ឈÖ×ន 
ន23យ  �មូលÖ×ន និង ៣) សមត្ថAព ̂ �្តីក្នុង=រ បÔ្ច�ញ   មតិ និងជះឥទ្ធិពល Bើន23យ�មូលÖ×ន។

៣.១. វិមជ�្ឈ8រ និងផលប៉ះ�ល់�ើប��:�នឌ័រ

ដូច3នបÛÐញពីមុន 
�÷�ងសន្មតÞ សÒ�ប់^�្តី Ýកន23យ�មូលÖ×នÛយ �̂ួលនឹងចូលរួម$ង 
(UNDP 2002; Byrne & Schnyder 2005)។ �ើ$ទូm�កម្ពុ$ �e៉ងដូ្ន�ះk�រឬ?�?

6ើ�ើលមួយX្ល�ត ព័ត៌5ន3នពីស5,សន៍ និង=រសõ្ក�តដល់ក�្ល�ងបÛÐញÞ វិមជ�្ឈ=រ$ដំបូង ¶ំមកនូវ 
ឱ=ស q�្ស�ងៗ សÒ�ប់ ឲ�្យ ̂ �្តី  ទទួល3នតួ¶ទីដឹក¶ំក្នុងសហគមន៍។ ប៉ុ�្ត�វិYន=រខ្លះមិនសូវសុីជ��?� ដូ្ន�ះ 
u�vវ÷���វ��វវិAគលំអិតFម លក្ខណៈ$ក់!្ត�ងពីវិ�លAពរបស់�។ ��ឃុំ^�្តី5Êក់� �̧ត្តF �́វ 3នបÛÐញ  
ទស�្សនៈ��ល់ខ្លួនពីតួ¶ទីÆ�នឌ័រ FំងពីR�ល អនុវត្ត វិមជ�្ឈ=រមកÞ ៖ "(Æើង)lចនិeយពី តួ¶ទី ̂ �្តី ក្នុង ន23យ  
និង=រអភិវឌ�្ឍ �កp�ិតឃុំ3ន �ះបីÏក�្យសដំីខ្លះ hiនន័យអ្វី?� ...." ។

hត់3ននិeយបន្តគួរឲ�្យ�ប់lរម្មណ៍Þ

....ប៉ុ�្ត�Fំងពី5នវិមជ�្ឈ=រ�ÝÊំ២០០២ មក ^�្តីមួយចំនួនទទួល3ន=រយកចិត្តទុកÖក់ និង Bើក 
កម្ពស់  ពី គណបក�្ស   ន23យ របស់ខ្លួន និងរÖ×ភិ3ល ឲ�្យ3នចូលរួមដូច$ ក្នុង=រដឹក¶ំ � ÞÊក ់ 
មូលÖ×ន $�ើម។ @យ5ន ឱ=ស ទទួល3ន =រក�ងសមត្ថAព និង3នយល់ដឹងពី សិទ ្ធិ របស់  ខ្លួន 
^�្តីក៏�ប់ q្តើម`ម`រសិទ្ធិ�្មើhÊ និង3ន ចូលរួមe៉ងសកម្ម  ក្នុងកិច្ច=រ សង្គម �ក្នុង សហគមន៍....
��ឃុំ^�្តី �¸�ត្តF´�វ I្ង�ទី២៥ មិថុ¶ ២០១០
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ដូច$ច�ãស់|ស់k�រk�ល កំ:�ទp�ង់¶R�លថ្មីៗ3នបំផុស$បL្ណើរៗនូវ=រយល់ដឹងពីÆ�នឌ័រ។ ��ឃុំ 
^្ត�ី5Êក់� ̧ �ត្ត3ត់ដំបង 3នផ្តល់  ទស�្សនៈ ពី វិមជ�្ឈ=រ និងÆ�នឌ័រ Þ៖

=រយល់ដឹងពីÆ�នឌ័រ�=ន់÷�ល្អ>��ើរ�ើង�ើយ @យ�រកំ:�ទp�ង់វិមជ�្ឈ=រ k�ល  3ន 6ើក 
(ឱ=ស)ឲ�្យ^�្តី ចូលរួម  ក្នុង=រ ¹ះ ÚÊត និង    ក្នុងសកម្មAពសហគមន៍$æ�ើន។ កំLើន (ចម�្បង)  
នូវ=រយល់ដឹងពីÆ�នឌ័រ3នមកពី កិច្ច>�ឹងQ�ងរបស់ អង្គ=រមិន��ន រÖ× ភិ3ល (NGO)  និង >�ព័ន្ធ   
ផ�្សព ្វផ�Kយ។ ��ឃុំ^�្តី �¸�ត្ត3ត់ដំបង I្ង�ទី១២ កក្កÖ ២០១០

អ្នកផ្តល់ព័ត៌5ន$æ�ើន¶ក់និeយÞ ឧបសគ្គj�Â�ឹត�្យÂ�ម>���ណី��ង$បzÐចម�្បង?ៀត�ើយ @យ  
�រ   ទស�្សនៈ របស់ បុរស និង ̂ �្តី 3ន�óស់ប្តូរ�ប់Fំងពី5ន=រអនុវត្តវិមជ�្ឈ=រ។៤4�ះបីសំដីT�ះ lច$ =រសន្និÖ×ន 
Bឿន R�កក្តី ក៏�បÛÐញពី តp�vវ=រ សõ្ក�តពិនិត�្យ¾�ម?ៀតk�រ។ ស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុ បុរសមួយÂ�ុម 3នBើកÞ៖

ឧបសគ្គj�Â�ឹត�្យÂ�ម$>���ណីBើ^�្តី មិន��ន$បzÐចម�្បង?ៀត?� :�ះ�3ន�óស់ប្តូរ $ បL្ណើរៗ  
�ើយ។  d�ប់��ប័ន ôក់ ដូច3នU្វើ=រÌóំង=ó �ើម�្បីផ�្សព្វផ�Kយអំពីតì្ល�q�្ស�ងៗÌងÆ�នឌ័រ។ >�$ជន  
3នយល់ដឹងe៉ងច�ãស ់ពី សិទ្ធិរបស់ ខ្លួន រួម`ំង សមAព ̂ �្តី ក្នុងd�ប់ វិស័យj�សង្គម។ ^�្តីរង ស5�ធ   
តិច$ងពីÂ�ឹត�្យÂ�ម$>���ណី 6ើUៀបmនឹង អតីត =ល ។ ស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�KឃំុមួយÂ�ុម � 
¸�ត្តÂ��ះ I្ង�ទី១៦ មិថុ¶ ២០១០

ស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�Kឃុំ5Êក់?ៀតនិeយÞ៖

Fមទស�្សនៈ��ល់របស់ខ្ញុំ Aព$អ្នកដឹក¶ំរបស់^�្តី�ក្នុងសហគមន៍5ន=រ�óស់ប្តូរ @យ �រ  
Â�ឹត�្យÂ�ម$>���ណី មិន��ន$ ឧបសគ្គ សÒ�ប់^�្តី?ៀត�ើយ។ �គជ័យរបស់^�្តី ក្នុង��នAព 
$  អ្នកដឹក¶ំ l^�័យBើចរិតរបស់បុគ្គល Aព=óôន កp�ិតអប់រំ ប�្ខញទំ¶ក់ទំនង និង=រ6្ត�$â 
ចិត្ត។ �ះe៉ង�ក្តី អ្នកដឹក¶ំ^�្តី$æ�ើន �÷�u�vវ ,៉ប់រងបន្ទុកæ�ើនក្នុង d�µ�រ ដូច$ �ើល¾� ̀ ំ 
កូន U្វើ=រÛរ ផ្ទះ និងd�ប់d�ង��ដ្ឋកិច្ចd�µ�រ។ ស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុបុរសមួយរូប � �̧ត្តÂ��ះ 
I្ង�ទី១៧ មិថុ¶ ២០១០

5ន=រទទួល�øល់$ទូmÞ អ្នកដឹក¶ំ$ �្̂តីæ�ើន÷�សកម្ម និង5ន=រ6្ត�$âខ្ពស់ក្នុងបzÐ��ដ្ឋកិច្ច  d�µ�រ 
និងកិច្ច=រ សង្គមកិច្ចក្នុង សហគមន៍  $ងសហ��វិក$បុរស។ ស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�KឃំុបុរសមួយÂ�ុម 3ន��ក រំ��ក 
ទស�្សនៈពីតួ¶ទី របស់អ្នកដឹក¶ំ^�្តី Þ៖

អ្នកដឹក¶ំ$^�្តី ÷�ងយកចិត្តទុកÖក់Ìóំងចំèះ��ដ្ឋកិច្ចd�µ�រ ^�្តី កុ5រ និងសុខុ5លសង្គម របស់ 
>�$ជន ក្នុង សហគមន៍។ hត់មិន�ីសsើងចំèះ>�$ជនមកពីបក�្ស ន23យq�្ស�ង?� _�ម`ំង 5ន 
ត5óAពល្អ និងមិន ពុករលួយ ។ T�ះ$ចរិត��ល់ខ្លួន ដ៏ល្អរបស់hត់។ hត់÷�ងយកចិត្ត ទុកÖក់ ចំèះ 
អ្នក Â� និងអ្នកដ7�?ៀតក្នុងឃុំ។ ស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�KឃំុមួយÂ�ុម � �̧ត្តកំពង់�ម I្ង�ទី២៨ កក្កÖ 
២០១០

៤ =រ�óស់ប្តូរក្នុងÂ�ឹត�្យÂ�ម$>�� �ណី ក៏បង្ក�ើង@យ�រកFþ��ដ្ឋកិច្ច និងសង្គម និងចំ�ក^�ុករបស់>�$ជនk�រ។
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�ះបី5នលទ្ធផលវិជ្ជ5ន$æ�ើនk�លផុស�ញ$សំÌន់ពីដំLើរ=រវិមជ�្ឈ=រក្តី ក៏�÷�5នមតិ ចp�ុះ h Ê 
អំពី=រអនុវត្ត 1លន23យÏក់ព័ន្ធនឹងÆ�នឌ័រ។ ស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�KឃំុបុរសមួយÂ�ុម� �̧ត្តF �́វ 3នផ្តល់ 
2បល់Þ៖

�ះបី$5ន=រhំÄ�Ìóំង និង1លន23យពីរÖ×ភិ3ល និងទីAÊក់Ûរអភិវឌ�្ឍន៍¶¶ �ើម�្ប ី Bើក 
កម្ពស់ ̂ �្តីក្តី ក៏ក្នុងកp�ិត �មួយ��÷� $Ïក�្យR�ចន៍��ើយ?� ពី:�ះក្នុង=រអនុវត្ត $ក់! ្ត�ង 
^�្តី�÷�ខ្វះទំនុកចិត្តBើខ្លួនឯង 5ន=រអប់រំ ̀ ប និងu�vវ ពឹង /្អ�កæ�ើន  Bើ  បុរស។ 
�លំ3ក នឹង បញ្ចុះ 
បញ្ចូលពួកhត់ ឲ�្យអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួន�ស់។ ស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�KឃំុបុរសមួយÂ�ុម �¸�ត្តF �́វ 
I្ង�ទី២៤ មិថុ¶ ២០១០

ឧបសគ្គមួយ?ៀតk�ល,,ំងដល់=រ �́លំអសមAពÆ�នឌ័រ គឺកង្វះ=រ6្ត�$âចិត្តR�ញB�ញ �ើម�្បីអនុវត  ្ត 
1ល ន2 3យ k�ល3ន_�មY�ៀង�ើយ� d�ប់កp�ិត។ ��ឃុំ^�្តី5Êក់� �̧ត្តÂ��ះ 3ននិeយពី =រសõ្ក�ត 
'ើញរបស់hត់Þ៖

=រអនុវត្ត$ក់!្ត�ងក្នុងបzÐÆ�នឌ័រ មិនសីុhÊ$មួយÂ�បខ័ណ�ច�ãប់ និង1លន23យរបស់ 
រÖ×ភិ3ល  ក�្ខល ?� ។ ក្នុង=រd�ប់d�ង Â�ុម  >�ឹក�Kឃំុ>��ំI្ង� �5នដំLើរ=រល្អ។ បុ៉�្ត �សព្វI្ង� � 
÷ �មិន`ន់5នតួ¶ទី ឬក៏ ��្ស�រយៈ��^�័យ ̀ ក់ទងhÊច�ãស់|ស់  រ�ងឃំុ គណបក�្ស ន2 3យ និង 
ឥទ្ធិពលរបស់បុគ្គល?� �ើយ�÷�5នជំហរមិន_�ម ទទួល�øល់ ̂ �្តី$អ្នកដឹក¶ំ @យR�ញB�ញ 
និង �÷�hiនកិច្ចសហ>�តិបត្តិ =រe៉ងR�ញB�ញ   ពីសំ�ក់ បុរសៗ  ។ ��ឃុំ^្ត�ី �¸�ត្តÂ��ះ 
I្ង�ទី១៩ មិថុ¶  ២០១០

$រួម លទ្ធផល$ដំបូងៗj�វិមជ�្ឈ=រក្នុង=របõ្កើនសមAពÆ�នឌ័រ5នលក្ខណៈគួរឲ�្យR�ញចិត្ត 6ើUៀប នឹង  
រយៈR�លដ៏ខ្លី k�ល �3នដំLើរ=រកន្លងមក។  ដូចបÛÐញ�ÌងBើ អ្នកផ្តល់ព័ត៌5ន$æ�ើន�កp�ិតឃុំ 3ន 
,យ=រណ៍ពី ��នAពថ្មី មួយ ចំនួនk�លផុស�ើង�ក្នុងមូលÖ×ន FំងពីR�ល�ប់អនុវត្ត វិមជ�្ឈ=រ �ÝÊំ២០០២ 
មក។ ��នAពថ្មី`ំងT�ះបõ្កើតនូវ បរិe=សសÒ�ប់ឲ�្យ^�្តី3នចូលរួមក្នុងមជ�្ឈÖ×ន ន23យ� មូលÖ×ន @យ 
បõ្កើន ចំនួនអ្នកតំ�ង$ �្̂តី (អ្នកដឹក¶ំ) �កp�ិតឃំុ និងភូមិ។ ម��៉ង?ៀត �្̂តី=ន់÷�ទទួល3ន =រR�ញ ចិត្ត 
ពីសំ�ក់គណបក�្ស ន23យរបស់ខ្លួន ។ កំ:�ទp�ង់ 3នជះឥទ្ធិពលBើ និងជួយ�óស់ប្តូរÂ�ឹត�្យÂ�ម�ស់/>���ណី  
=រយល់'ើញពីតួ¶ទីរបស់^�្តី ក្នុង ន23យ �មូលÖ×ន និង3នបõ្កើន=រយល់ដឹង$�YរណៈអំពីÆ�នឌ័រ 
�ើយ^�្តីក៏3ន �ើរតួ¶ទីe៉ងសំÌន់ក្នុង=រ Öក់បzÐ��ដ្ឋកិច្ចd�µ�រ និងបzÐសង្គមកិច្ច ឲ�្យចូល$មួយhÊនឹង=រ
Ûររបស់Â�ុម>�ឹក�Kឃុំ។ =រ�óស់ប្តូរ$ បL្ណើរៗ 3នពិនិត�្យ'ើញច�ãស់ គួរសម �ើយ ថ្វី6ើ�មិន`ន់5នន័យÞ  3ន 
@ះ��យឧបសគ្គអស់�ះ?� ដូ្ន�ះគួរ÷�ពិនិត�្យលំអិត Bើទិន្នន័យ¾�ម?ៀត។

៣.២. ប��អ្នកតំ�ង�]�្តីក្នុងv�ុម~�ឹក��ឃុំ

ដូច3ន'ើញÌងBើ តំ�ង �្̂តី�កp�ិតឃំុ និងភូមិ 3នÿើន�ើង$បL្ណើរៗ។ D�ពី^្ត�ី k�ល$ប់ÚÊត 
$��ឃុំ និងស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុ ^្ត�ីមួយចំនួន3នស្ម័d�ចិត្តបú�ើ=រ$ជនបZøលក្នុងឃំុ >�Yនភូមិ និងជំនួយ =រ 
ភូមិ។ អ្នកផ្តល់បទ ស5,សន៍$æ�ើន¶ក់3នអះlងច�ãស់Þ អ្នកតំ�ង$ �្̂តី 3នÿើន�d�ប់កp�ិតj�l$âធរ 
មូលÖ×ន $ពិ��ស �កp�ិត ឃុំ និងភូមិ។ ស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុ បុរស មួយÂ�ុម 3នបំភ្លឺÞ៖ 

ឃុំT�ះ 5ន��ឃុំ^�្តី និង�្មៀន �្̂តី �ើយÆើង5ន`ំងអស់ ១៣ភូមិ។ �d�ប់ភូមិ ^�្តី3ន >�ឹង Q�ង    
U្វើ=រ  �ើម�្បីជួយ សហគមន៍។ ពួក
�5ន=រ6្ត�$âចតិ្តខ្ពស់�ស់�ើម�្បីU្វើ=របú�ើអ្នកភូមិ �ើយT�ះ$ 



14 =រវិAគÌងÆ�នឌ័រBើកំ:�ទp�ង់វិមជ�្ឈ=រ�កម្ពុ$

=ររីកចú�ើនពិតៗ ក្នុងឃុំ របស់ Æើង....។ ស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�KឃំុបុរសមួយÂ�ុម � ̧ �ត្តកំពង់�ម 
I្ង�ទី២៨ កក្កÖ ២០១០

>�$ជន$æ�ើន5នសុទិដ្ឋិនិយមÞ អ្នកតំ�ង^�្តីនឹងÿើន�ើង?ៀត¶R�លÌងមុខ។ ស5ជិក Â�ុម>�ឹក�K 
ឃុំ បុរសមួយរូប 3នផ្តល់មតិÞ៖

¶បច្ចុប�្បន្ន ^�្តី5នAព=óôន និង\�Ýóត$ងពីមុន។ ខ្ញុំ5នទំនុកចិត្តÞ ចំនួនស5ជិក Â�ុម>�ឹក�K 
ឃ ុំ $ ̂ �្តី នឹង ÿើន �ើង @យ�រ កំLើន=រយល់ដឹងរបស់�Yរណជន =រតសូ៊មតិ របស់��ប័ន 
$æ�ើន និង =រ6្ត�$â របស់គណបក�្ស ន23យ q�្ស�ងៗ  �ើម�្បី  Bើកទឹកចិត្ត^�្តីឲ�្យចូលរួម ក្នុង=រÛរ 
សង្គម។ ស5ជិក Â�ុម>�ឹក�Kឃុំបុរសមួយរូប � �̧ត្តÂ��ះ I្ង�ទី១៦ មិថុ¶ ២០១០

ក្នុង>�ព័ន្ធ¹ះÚÊតបច្ចុប�្បន្ន ^�្តីu�vវ÷�Yóប់3នចូលរួម$ក់!្ត�ង និង5ន=រ6្ត�$âចិត្តខ្ពស់ èលគឺ 3នបú�ើ 
គណបក�្ស ន23យយូរÝÊំ  ?ើបបក�្សគិតគូរ និងÖក់$6�ក្ខជនចម�្បងក្នុងបញ្ជី¹ះÚÊត របស់បក�្ស k�លសំÌន់ បំផុត 
�ើម�្បីCនដល់ �នៈខ្ពស់ ។  ស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�K ឃុំបុរសមួយÂ�ុម 5ន2បល់Þ៖

មូល��តុk�លÆើង5ន��ឃុំ^�្តី�ឃុំT�ះគឺ @យ�រhត់3នU្វើ=រឲ�្យគណបក�្ស និង សហគមន៍  
�ប់Fំងពី ÝÊំ ១៩៧៩ មក។ មូល��តុមួយ?ៀតគឺ Æើង3នU្វើ=រ¹ះÚÊត ÞÊក់ឃុំ �ប់Fំង ពីÝÊំ 
២០០២ មក ។ hត់=óយ$��ឃុំ ពី:�ះសកម្មជន�ស់ៗ មួយចំនួន3ន�óប់ ប្តូរទីFំង ឬ |ឈប់។
ស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�KឃុំបុរសមួយÂ�ុម � �̧ត្តF �́វ I្ង�ទី២៤ មិថុ¶ ២០១០

D�ពី=រប្តូរ�þច់ចំèះបក�្សk�ល$លក្ខខណ�ដ៏សំÌន់បំផុតសÒ�ប់ឲ�្យ^�្តី (ឬអ្នក�?ៀត) 3នU្វើ $ 
អ្នកតំ�ងក្នុង Â�ុម>�ឹក�Kឃុំ�ះ 
�÷�ងយល់'ើញ$ទូmÞ អ្នក ដឹក ¶ំ^�្តីæ�ើន5នAពអំណត់ =រយល់ចិត្ត 
Ûយជួប`ក់ទង សុAព,ប �រ សប�្បុរស និង5នចិត្តផ�KរA�ប់e៉ង��លç�$មួយសហគមន៍ $ពិ��សជនÂ�ីÂ� 
d�µ�រ 5ន ��d�µ�រ �ល នងិ ក5ុរ រឯីបរុសមនិសវូ5នគណុសម�្បត្តæិ�ើនដូ្ន�ះ?�។ ជទំប់បរុស5Êក�់ �̧ត្ត3ត់ដបំង 
និeយÞ៖

�ឃុំT�ះ អ្នកដឹក¶ំ^�្តីU្វើ=រ@យអំណត់ និងយល់ដឹងពី��នAពមូលÖ×ន3នល ្អ $ពិ��ស 
បzÐ សុខុ5លAព សង្គម។ ��ឃុំ^�្តីរបស់Æើង=ន់÷�5ន=រយល់ដឹង និង=រÏក់ព័ន្ធ æ�ើន $មួយ 
>�$ជន �ើយអ្នក�ក៏lចជួប ̀ ក់ទងhត់ 3នk�រ។ 
�1រពhត់�ស់ក្នុងឃំុT�ះ ពី:�ះ hត់ 
ទន់ភ្លន់ អំណត់ និងចិត្តល្អ $មួយd�ប់hÊ @យhiន =រ�ីសsើងBើ បzÐន23យ ឬ5នÂ�?�។ 
�ើម�្ប ី =óយ$អ្នកដឹក¶ំល្អ មិន��នសំÌន់u�ឹម÷�5នកp�ិតអប់រំ និង សមត្ថAព�ះ?� ប៉ុ�្ត�u�vវ5ន 
លក្ខណៈ  សម�្បត្តិល្អៗ`ំងT�ះផង។ ជំទប់បុរស5Êក់ � �̧ត្ត3ត់ដំបង I្ង�ទី១២ កក្កÖ ២០១០

5ន=រយល់'ើញ$ទូmk�រÞ �្̂តីæ�ើន5នសមត្ថAព$ងបុរសក្នុង=រd�ប់d�ងបzÐ��ដ្ឋកិច្ច និងសង្គម 
� ក្នុង សហគមន៍ (ដូ្ន�ះ  ក៏5នតp�vវ=រ)។ ស5ជិកបុរស5Êក់ក្នុងÂ�ុម>�ឹក�K ឃុំ អះlងÞ៖

ចំèះតួ¶ទីរបស់^�្តីក្នុងl$âធរឃុំ ^�្តី5នលទ្ធAពÿៀងគរ �្̂តីក្នុងសហគមន៍3នæ�ើន$ង ដូច$ 
� កp�ិតភូមិ $�ើម។ ^�្តីពូ´� ]�អÛøស និង >�មូលវិAគ`នក្នុងមូលÖ×ន និងពូ´�!្វ�ងយល់ពី 
��ដ្ឋកិច ្ចd�µ�ររបស់អ្នកភូមិ ពី:�ះ hត់និeយA� k�ល ̂ �្តីឯ?ៀតក្នុងសហគមន៍ចង់�þប់។ 
ស5ជិក Â�ុម>�ឹក�Kឃុំបុរស5Êក់ �¸�ត្តÂ��ះ I្ង�ទី១៦ មិថុ¶ ២០១០

^��ៀងhÊk�រ ស5ជិក^្ត�ី5Êក់ក្នុងÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុ$មួយhÊ បÔ្ច�ញ2បល់Þ៖
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ឆ ្លងFមវិមជ�្ឈ=រ ឥឡូវT�ះÆើង5ន��ឃុំ$ �្̂តី �ើយ$ទូmក្នុងសង្គមÆើង អ្នកផង ÷�ង យល់Þ 
^្ត�ីÛយជួប � �^�័យ ̀ ក់ទង$ង។ ចំèះ=រ@ះ��យ និងតស៊ូមតិក្នុងបzÐសង្គម ដូច$ Ìង 
សុខAព អប់រ ំ  និង@ះ��យ ទំ¶ស់ក្នុងសហគមន៍ ^�្តី5ន>�សិទ្ធAព$ងបុរស។

�ះបីចំណុច`ំងT�ះlច �ត់ទុក$ផ្នត់គំនិត និង/ឬ =រ�ៀបÏក�្យសំដីឲ�្យ÷�3នពិºះក្តី ប៉ុ�្ត� ជ�� j�=រ 
ដក់$ប់ក្នុងចិត្ត (និង3ន អនុវត្ត) @យ បុរសនិង^�្តី �÷�U្វើឲ�្យ�m$ "ពិត$ក់!្ត�ង" 3ន។ ស5ជិក ̂ ្ត�ី ដk�ល 
បន្ត?ៀតÞ៖

សÒ�ប់ទិដ្ឋAពន23យ គណបក�្សមួយចំនួនដូច$ គណបក�្ស>�$ជន $�ើម មិនlច ��ង 
ខ្ពស់ បõ្កើន��ឃុំ $^្ត�ី 3ន?� @យ�រlទិAព^្ទ�ក្នុង និង/ឬ ឆន្ទៈន23យ របស់បក�្ស។ 6�ក្ខជន 
ទី១ របស់គណបក�្ស សÒ�ប់ =រ¹ះÚÊតឃំុ u�vវ÷�5នAព\�Ýóត >�$>�ិយAព  និង=រអប់រំ �ើយ 
ចំណ ុច សំÌន់បំផុតគឺ u�vវយល់ដឹង ច�ãស់ ពី បរិe=សក្នុង មូលÖ×ន និងlច@ះ��យ ��នAព � 
មូលÖ×ន3នល្អ។ �ះe៉ង�ក្តី d�ប់គណបក�្ស ន23យ 3នត្អូញ÷្អ�រពី  =រ លំ3ក រក3ន6�ក្ខ¶រី 
5ន គុណសម�្បត្តិd�ប់ù�ន់សÒ�ប់=រ¹ះÚÊតÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុ។ ស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុ^្ត�ី5Êក់ � 
¸�ត្ត  Â��ះ I្ង�ទី១៦  មិថុ¶ ២០១០

ដូ្ន�ះ យន្ត=រឲ�្យ5នអ្នកតំ�ង$ �្̂តី l �̂័យ$សំÌន់BើកFþពីរ៖ lទិAពរបស់ គណបក�្សន23យ 
និងគុណសម�្បត្តិ របស់បុគ្គល �ើយនិង >�វត្តិ �^�្តនិងឥរិeបថ (និង �ើអ្នកមូលÖ×នយល់' ើញ e៉ង� 
k�រ)។៥5ជន   ស្នូល^�្តីក្នុងភូមិ5Êក់ �¸�ត្តÂ��ះ 3នបÛÐញទស�្សនៈÞ៖

(កp�ិតk�ល)Æើង5ន^�្តីU្វើ=រក្នុងឃំុ ឬភូមិ គឺកំណត់�ើង@យឆន្ទៈន23យ និងÞÊក់Bើ 
របស់គណបក�្ស នីមួយៗ ។ សÒ�ប់ឃុំT�ះ >�$ជន$æ�ើនមិនចូលចិត្ត CPP មិន��ន@យ�រ hត់ 
មិនចូលចិត្ត គណបក�្សT�ះ?� បុ៉�្ត� @យ�រ មិនចូល ចិត្តនឹង6�ក្ខជនរបស់គណបក�្ស។ ��តុT�ះ�ើយ 
3ន$��ឃុំ� ឃុំT�ះ hត់មកពីគណបក�្សq�្ស�ង និង$ �្̂តី។ ជនស្នូល$ ្̂ត�ីក្នុងភូមិ � �̧ត្តÂ��ះ 
I្ង�ទី១៦ មិថុ¶ ២០១០

ដូចបÛÐញ�ÌងBើ អ្នកតំ�ង^�្តីÿើនចំនួន$បL្ណើរៗ �ើយ>�$ជនទទួល�øល់Þ �្̂តីអនុវត្ត=រÛរ 
3នល ្អ  ក្នុង តួ¶ទី$ អ្នកដឹក¶ំ/្ន�ក��ដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងន23យក្នុងសហគមន៍។ >�Yនគណបក�្ស ន23យ 
បុរស�កp�ិត ឃុំ 5Êក់ និeយ Þ៖

មូល��តុk�លគណបក�្ស>�$ជនកម្ពុ$hiន��ឃុំ$ �្̂តី គឺមកពីបក�្សមិន3នÖក់^�្តី$6�ក្ខ ជនទី១ 
ក្នុងបញ្ជីរបស់ គណបក�្ស។ ដូច3នដឹង��ប់�ើយ >�ព័ន្ធ¹ះÚÊត�កម្ពុ$ ឈរBើមូលÖ×ន 
គណបក�្ស។ បzÐhiន� �ឃុំ^្ត�ី5ន មូល��តុបី៖ ទី១ =រលំ3ករក3ន6�ក្ខ¶រី5ន លក្ខណៈ >�កួត 
>� �ង។ ទី២ មិន`ន់ដល់R�លឲ�្យ �្̂តីU្វើ$��ឃុំ :�ះ  Æើងu�vវ@ះ��យបzÐសន្តិសុខ k�ល 
Aគæ�ើនÿើត�ើង�R�លយប់ �ើយខ្ញុំមិនទុកចិត្តÞ �្̂តីôòន�ញ D� �ះ ?�។ ទី៣ វត្ត5ន �្̂តី 

៥ T�ះ$បzÐស្មុគ�iញមួយ។ សព្វI្ង�T�ះ អ្នក5ន>�វត្តិតស៊ូយូរÝÊំ និងប្តូរ�þច់ចំèះបក�្ស$æ�ើន¶ក់ u�vវ
��ត់�ញ 
@យ �របzÐ ពុករលួយ និងបក�្សពួកនិយមក្នុងជួរបក�្ស �ើយ�3នអនុz្ញតឲ�្យអ្នកចំណ _លថ្មីk�ល5នទំ¶ក់ទំនង ល្អ 
$ពិ��ស5ន��ក់æ�ើន 3ន�ើង �នៈ $ បន្តប¶�ប់។ អ្នកចំណ_លថ្មី`ំងT�ះ k�ល$ទូm  គឺអ្នក5ន��ក់ សÒ�ប់ 
ចំ�យ $ពិ��សBើ=រ`ស¶¹ះÚÊត ÷�ងទទួល 3ន  =រត�្លើង �នៈBឿនរហូតដល់ជួរBើក្នុងបញ្ជីគណបក�្ស  
�ះបី 5ន >�$>�ិយAពតិច និង=រផ�Kរខ្លួនកp�ិត`ប$មួយ សហគមន៍ក្តី។ លក្ខណៈT�ះ lច�ត់ទុក ដំ�ក់=ល ទី១ 
k�ល ��ក់=ស 	�ៀតចូលmក្នុងន23យ គឺដូចhÊនឹង>�?�ស=ន់លទ្ធិ >�$ធិប��យ�្យ �lសុី  $æ�ើន?ៀត ដូច$ I� 
និង ហ្វីលីពីន $�ើម (Seidl 2000; Arghiros 2001)។
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ក្នុង មជ�្ឈÖ×នន23យ�មូលÖ×នl^�័យBើគណបក�្ស �ើយក្នុង>�ព័ន្ធបច្ចុប�្បន្នមិនសូវ 5ន  ក�្ល�ង  
æ�ើន សÒ�ប់6�ក្ខ¶រី?�។ បក�្ស� មិន`ន់5នlទិAពÌóំង �ើម�្បីÖក់6�ក្ខ¶រី �លំÖប់ ទី១ ក្នុង បញ្ជី 
គណបក�្ស។ T�ះ$ ទស�្សនៈ��ល់របស់ ខ្ញុំ  �ើយ�មិន��នដូចhÊសÒ�ប់d�ប់ Â�ុម>�ឹក�Kឃំុ � កម្ពុ$ 
�ើយ ប៉ុ�្ត��ជនបទ Öច់^�eល ដូចទីT�ះ ̂ �្តីu�vវជួប=រលំ3ក។ >�Yនគណបក�្សន23យមួយ 
�¸�ត្តÂ��ះ I្ង�ទី១៧ មិថុ¶ ២០១០

អ្នក�្លើយស5,សន៍$æ�ើន¶ក់ ក៏3នផ�KរA�ប់ចំនួនអ្នកតំ�ង^�្តី mនឹងកp�ិត និងលក្ខណៈ j�=រq្ទ�រ 
អំ�ចk�រ។ ��ឃុំ 5Êក់ និeយÞ៖

អ្នកតំ�ង^្ត�ី�កp�ិតឃុំ ù�ន់÷�$Ïក�្យR�ចន៍��ើយ ... ។ Â�បខ័ណ�ច�ãប់ និង1ល ន23យ   
$æ�ើន អនុវត្តមិន`ន់3នល ្អ?�។ អ្នកដឹក¶ំAគæ�ើន�កp�ិតឃំុ U្វើ=រ@យ/្អ�កBើ 1ល 
ន23យ របស់គណបក�្សខ្លួន $ $ង Bើ 1ល ន2 3យរÖ×ភិ3ល។ ឧ`ហរណ៍ ក្នុង�នៈ $��ឃុំ 
ខ្ញុំដឹងច�ãស់ពី��នAព(>�$ជន)ក្នុងឃុំ  $ពិ��សអំRើហិង�K ក្នុងd�µ�រ និងAពÂ�ីÂ� បុ៉�្ត� ខ្ញុំhiន 
ធនYនសÒ�ប់ជួយពួកhត់?�។ ��ឃុំ^�្តី � �̧ត្តÂ��ះ I្ង�ទី១៩ មិថុ¶ ២០១០

ដូច3នបÛÐញ�ើយ =របõ្កើនសមAពÆ�នឌ័រ�កp�ិតឃំុu�µវជួបឧបសគ្គ@យ�រ (=រយល់Þ5ន) 
កង្វះ  ̂ �្តីk�ល5ន គុណសម�្បត្តិd�ប់ ù�ន់ និងបរិបទតp�vវឲ�្យ@ះ��យបzÐពិ3កៗដូច$ ទំ¶ស់ដីធ្លី និងអំRើ ហិង�K 
ក្នុងd�µ�រ។ ស5ជិកÂ�ុម >�ឹក�KឃុំមួយÂ�ុម  3នJ�កL�កBើបzÐT�ះÞ៖

�R�លÆើងនិeយពីតំ�ងÆ�នឌ័រ ÆើងគួរýþតBើលទ្ធផល=រÛរ$ក់!្ត�ង �ើយ =របõ្កើន 
ចំនួន^�្តី ក្នុង ឃុំ  គឺមិនd�ប់ù�ន់?�។ ឧ`ហរណ៍ ក្នុងឃំុ�÷�5នបzÐសង្គម$æ�ើន ដូច$ អំRើ 
ហិង�K ក្នុងd�µ�រ និងជaóះដីធ្លីk�ល មិន ̀ ន់ @ះ��យ។ ស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�KឃំុបុរសមួយÂ�ុម 
�¸�ត្តកំពង់�ម I្ង�ទី២៨ កក្កÖ ២០១០

ស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�KឃុំAគæ�ើន 3ន��ករ ំ��កទស�្សនៈរបស់ខ្ល ួនÞ =រ3នU្វើ$អ្នកតំ�ង �មិនd�ប់ù�ន់ 
�ើម�្បី´�Q� រច¶សម្ព័ន្ធ អំ�ច?�។ បzÐគុណAព និងAពទន់¸�Kយ k�ល
�÷�ង/ទmBើ អ្នកដឹក¶ំ $^�្តី 
���ងÛប់Â�� �óស់ប្តូរ មិន3ន?ៀត�ើយ។ >�YនÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុ ̂ ្ត�ី5Êក់ � �̧ត្តF �́វ បក��យÞ៖

�5នAពមន្ទិល$æ�ើនអំពីសមត្ថAព^�្តី ដូច$=រយល់' ើញÞ ̂ �្តីទន់¸�Kយ មិនlច U្វើ=រ  3 ន 
ល្អដូចបុរស មនិlច@ះ ��យ បzÐសន្តិសុខ និងកិច្ច=រq�្ស�ងៗ?ៀតk�ល
��ត់ទុក $  =រÛរ  របស់ 
បុរស។ =រយល់ខុស`ំង អស់T�ះ  u�vវ÷��óស់ប្តូរឲ�្យ3ន �ើម�្បី Bើក កម្ពស់ តួ ¶ទី^្ត�ី m I្ង� អ¶គត។ 
��ឃុំ^្ត�ី5Êក់ ¸�ត្តF´�វ I្ង�ទី២៥ មិថុ¶ ២០១០

ប¶�ប់ពី3នពិពណ៌¶ពីលទ្ធផលរក'ើញ$ក់!្ត�ងBើ=រយល់' ើញ�FមមូលÖ×ន អំពីតំ�ង $^�្តី 
�កp�ិតឃុំមក ��នAពបច្ចុប�្បន្ន lច សõ្ខ�ប3ន ដូចតmT�ះ៖

• តំ�ង$ �្̂តី�កp�ិតឃុំ និងភូមិ 3នÿើន�ើងFមរយៈ Â�ុម>�ឹក�Kឃំុ$ប់ÚÊត ជនស្នូល ក្នុងឃំុនិងភូមិ។   
Æើង3នរក'ើញនូវមតិ2បល់$ទូmÞ អ្នកដឹក¶ំ$^�្តី5ន=រ6្ត�$âចិត្តខ្ពស់ �ើយចូលរួមជួយ 
និងតំ�ងឲ�្យ មណ�លk�លhត់$ប់ÚÊត3នល្អ។

• ឥរិeបថ និង=រយល់'ើញក្នុងចំ)មបុរស  និង^�្តីក្នុងសហគមន៍ អំពីអ្នកតំ�ង$ ្̂ត�ី �ក្នុង 
មជ�្ឈÖ×ន ន23យ កំពុង5ន=រ�óស់ប្តូរ @យ ពួក
�=ន់÷�+ឿ$ក់Bើអ្នកដឹក¶ំ$^�្តី �ះបី 5ន  
មតិ>�Ýំង ខ្លះៗក៏@យ។ មូល��តុ ចម�្បងj�=រ �óស់ប្តូរឥរិeបថ$បន្តប¶�ប់T�ះគឺ >�$ជន $æ�ើន 
យល់'ើញÞ ^�្តី5ន សមត្ថ Aពដឹក¶ំមូលÖ×ន >�កប@យ >�សិទ្ធAពដូច ឬខ្ពស់$ង បុរស។
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• វត្ត5នតំ�ង$ �្̂តីក្នុងមជ�្ឈÖ×នន23យ�មូលÖ×ន l^�័យ$បឋមBើ lទិAពរបស់ គណបក�្ស 
ន23យ @យ �រ>�ព័ន្ធ¹ះÚÊត3នកំណត់យកវិធីចុះ.iះក្នុងបញ្ជីគណបក�្ស។ >�Yនឃំុ ̂ �្តី 
÷�ង÷ �ជួយ >�$ជន @យ មិន>�=ន់និ¶Ê=រន23យ�ើយ �ើយចំណុចT�ះ lចÞÊក់Bើ គណបក�្ស 
មិន សូវR�ញចិត្ត។

• ជួន=ល5ន=រអះlងÞ ^�្តី5ន>�សិទ្ធAព$ងបុរសក្នុង=រU្វើទំ¶ក់ទំនង$មួយ>�$ជនក្នុង   
សហគមន៍   `ក់ទិន នឹង  បzÐ  ��ដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់^�្តី។ Fម=រយល់'ើញ$ទូm ទំ¶ក់ទំនង ដ៏ រឹង 
5ំ  T�ះÿើត5ន @យ�រ អត្តចរិតធម្ម$តិ របស់^�្តី k�ល$>���ណី÷�ងទន់ភ្លន់ ច�ãស់|ស់  អំណត់ និង 
សប�្បុរស។

• �ះបីAព$តំ�ងរបស់^�្តី3នរីកចú�ើនæ�ើន �ក្នុងគណបក�្សន23យFមមូលÖ×នក្តី ក៏� 
5ន ឧបសគ្គ ពិ3កស5øល់'ើញ$æ�ើន?ៀត ។ ឧ`ហរណ៍ �5នAពមិនសីុhÊរ�ង Â�បខ័ណ�ច�ãប់/
1លន23យ នឹង =រអនុវត្ត $ក់ !្ត�ង �ើយអ្នកដឹក¶ំ$^�្តី មិនទទួល3ន=រhំÄ�R�ញB�ញពី 
រÖ×ភិ3ល គណបក�្សន23យ ឬអ្នករួម=រÛរ$ បុរស?�។ `ំងអស់T�ះបõ្កើត3ន$រ3ំងd�ស់ឃ្មឹក 
មួយ ,,ំងសមAព j�Aព$តំ�ង ក្នុង/្ន�ក ន23យ។

សរុបមក តំ�ង$ �្̂តី3នÿើនចំនួន និង5ន=ររីកចú�ើនBើ=រយល់ដឹងពីAព$តំ�ងរបស់^្ត�ីក្នុង Ýក 
ន23យ។ ដូ្ន�ះគួរ��រmពិនិត�្យពីឥទ្ធិពល និង=រ បÔ្ច�ញ មតិ និងសិក�KÞ �ើAព$តំ�ង =ន់÷�សុីជ��T�ះ 
5ន ឆ្លុះបz$ំង e៉ងដូច�្ត�ចក្នុងកិច្ច=រន23យសកម្ម>�យុទ្ធ ។

៣.៣. បរិ�8សស��ប់ឲ�្យ]្ត�ីប�្ច�ញមតិ9ងនi[យ និងឥទ្ធិពលBក្នុងនi[យ 
មូលghន

=របÔ្ច�ញមតិរបស់^�្តី�ទីT�ះ 5នន័យÞ ស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុ$ប់ÚÊត$ ្̂ត�ី 5នស្វ័យAព ចំL�ះដឹង 
និងសមត្ថAព (ដូច5ន��ងក្នុងកំ:�ទp�ង់ D&D) �ើម�្បីBើក�ើង ឲ�្យ
�ដឹងពីlទិAព¶¶ របស់hត់�ក្នុង កិច្ច  
ពិAក�KJ�កL�ក /្ន�ក ន23យ$ផ្លូវ=រ និង  D� ផ្លូវ =រ។ ចំណុចT�ះ`ក់ទងmនឹង សំណ�ររបស់ Spivak Þ �ើអ្នក 
���មបÛøប់ lចនិeយ3ន និង5ន
��þប់ឮប៉ុ�� (១៩៩៨)។ ដូ្ន�ះ Æើងគួរយកចិត្តទុកÖក់ទី១  ពី លទ្ធAព  
^�្តីក្នុង=រនិeយ និង ទី២ ពីកp�ិតk�ល
�3នដឹងឮ èលគឺ ^្ត�ីlចជះឥទ្ធិពល និង*�ើសិទ្ធិអំ�ច3ន ។

ស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�KឃុំបុរសមួយÂ�ុម 3នBើកពីទស�្សនៈរបស់ខ្លួនBើបzÐT�ះÞ៖

��ឃុំសព្វI្ង��ឃុំT�ះ 5ន=រ6្ត�$âចិត្តe៉ងមុត5ំចំèះ>�$ជន និង5ន>�$>�ិយAព Ìóំង    
:�ះhត់មិន * �ើ អំ�ច��ល់ខ្លួន �ើម�្បីយកចំL�ញBើអ្នកដ7�។ hត់យកចិត្តទុកÖក់Ìóំង ចំèះ 
បzÐសុខុ5លAព^�្តី កុ5រ និង សង្គម។ hត់មិន  �ីសsើង>�$ជនមកពី បក�្សន23យ q�្ស�ងៗ 
5នត5óAពល្អ និងមិនពុករលួយ។ គណបក�្ស ន23យ របស់ hត់ +ឿ$ក់Bើរូប hត់ :�ះhត់3នU្វើ
=រឲ�្យl$âធរមូលÖ×នFំងពីÝÊំ១៩៧៩ មក។ ស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�KឃំុបុរសមួយÂ�ុម �¸�ត្តកំពង់�ម 
I្ង�ទី២៨ កក្កÖ ២០១០

សំដីដក^�ង់ÌងBើ បÛÐញពីទិដ្ឋAពសំÌន់ៗមួយចំនួនk�លlចជួយÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុ$^�្តីក្នុង=រ បÔ្ច�ញ   
មតិ Bើ=រទទួល ខុសu�vវ របស់ខ្លួន 5ន$lទិ៍  >�$>�ិយAពក្នុងចំ)ម>�$ជនមូលÖ×ន =រU្វើ=រÛរ @យ  
5នត5óAព និង=រ6្ត�$â ចិត្ត បú�ើ សហគមន៍។ @យ5នចរិតលក្ខណៈ`ំងអស់ÌងBើT�ះ ÞÊក់ដឹក¶ំ $^�្តី 
lចទទួល3ន=រR�ញចិត្តពី គណបក�្សhត់ :�ះបក�្សនឹង ទទួល 3ន =រhំÄ� �R�ល ¹ះÚÊត។ T�ះ$  ��តុផល 



18 =រវិAគÌងÆ�នឌ័រBើកំ:�ទp�ង់វិមជ�្ឈ=រ�កម្ពុ$

ចម�្បងបំផុត j�=រព��ឹងរបប >�$ធិប��យ�្យ�មូលÖ×ន ឲ�្យ5នតុល�្យAព/្ន�ក Æ�នឌ័រ _�ម`ំង តួ¶ទី =ន់ ÷� æ�ើន 
សÒ�ប់  ̂ �្តី និងសÒ�ប់ គណបក�្ស ន23យ។

ដូ្ន�ះ សមត្ថAព $ក់!្ត�ង របស់^�្តី �ើម�្បីបÔ្ច�ញមតិ>�កប@យ>�សិទ្ធAពBើ=រទទួលខុសu�vវរបស់ 
ខ្លួន ÿើត5នFមរយៈ ទំនុកចិត្ត និង កិច្ច សហ>�តិបត្តិ=រ ទទួល3នពីមជ�្ឈÖ×នq�្ស�ងៗកំពុងd�បដណ្ណប់@យបុរស 
(នគរ3ល l$âធរ ̂ �ុក/ឃំុ និង អ្នក5នឥទ្ធិពល��ដ្ឋកិច្ច�ក្នុងមូលÖ×ន) k�លរួមV�hÊ(lច@យអ�ត¶) 
d�បដណ្ណប់/ u�µត;� Bើ=រជ �ក J�កL�ក /្ន�ក ន23យ។ =រd�បដណ្ណប់T�ះ lចពិនិត�្យ'ើញ�ក�្ល�ង $æ�ើន 
(Ahikire 2007)។ ជំទប់បុរសមួយរូប �¸�ត្ត3ត់ដំបង 3ន>��ើល�ើលÞ៖

�hiនខុសhÊអ្វី?�រ�ងសមត្ថAពបុរស និង^�្តី (ក្នុង=របÔ្ច�ញមតិពីlទិAព) ក្នុង=រអនុវត្ត កិច្ច=រ 
របស់ខ្លួន។ � អំឡុងR�ល>�យុទ្ធ$មួយពួក�្ម�រÂ�ហម 5ន ̂ �្តី $æ�ើន  3នចូលក្នុងកងទ័ព។ ្̂ត�ីlច
U្វើ=រÛរ3នល្អដូចបុរសk�រ។ ជំទប់បុរស � �̧ត្ត3ត់ដំបង I្ង�ទី១២ កក្កÖ ២០១០

កFþសំÌន់មួយ?ៀត ÿើត�ញពីវត្ត5នធនYនហិរញ្ញវត្ថុ។ កង្វះធនYនហិរញ្ញវត្ថុ U្វើឲ�្យ=របÔ្ច�ញមតិ 
ពី lទិAព q�្ស�ងៗ របស់អ្នក ដឹក¶ំ $^�្តី �ù�ន់÷�$ "សំនួនhô" (ដូច3ន'ើញÌងBើ) :�ះu�vវពឹង/្អ�ក 
ដk�ល Bើ =រÄ�Ä�ង់/្ន�កស5 ,រៈ និងហិរញ្ញវត្ថុពីអង្គ=រមិន��ន រÖ× ភិ 3ល គណបក�្សន23យ និងរÖ×ភិ3ល 
ក�្ខលFមរយៈមូលនិធិឃុំ/ សÛ្កត់។៦6ស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�KឃំុមួយÂ�ុម � ̧ �ត្តF �́វ 3នបÔ្ច�ញទស�្សនៈÞ៖

វិមជ�្ឈ=រ ពិត$ល្អសÒ�ប់^�្តី :�ះពួក
�lចចូលmក្នុង>�ព័ន្ធន23យÞÊក់ឃុំ ប៉ុ�្ត�  (=រចូល 
រួមសកម្ម  របស់ ពួក
�) 6ើពិនិត�្យFមសមត្ថAពU្វើ=រÛរq�្ស�ងៗ គឺមិន`ន់3ន ទូលំ ទូ|យ  ដូច 
l$âធរឃុំ ចង់3ន �ះ?�។ កង្វះធនYន$ បzÐចម�្បង k�ល,,ំងដល់ សមត្ថAព ̂ �្តីក្នុង=រ �្លើយតប 
(ចំèះមតិ  និងសំLើ q�្ស�ងៗ)៧7 និង =រ សú� ច ចិត្ត@យឯក,ជ�្យ។ ស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុបុរសមួយ
Â�ុម �¸�ត្តF´�វ I្ង�ទី២៤ មិថុ¶ ២០១០

�ះe៉ង�ក្តី Â�ុម>�ឹក�Kឃុំ$ទូmមិនlចបំR�ញd�ប់តp�vវ=ររបស់>�$ជន�ះ?�។ �ើម�្បីU្វើឲ�្យ 
>�$ជន យល់ដឹងពី=រ លំ3ក  k�ល,,ំងÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុ មិនឲ�្យ5នលទ្ធAព�្លើយតប3នR�ញB�ញ�ះ ��ឃុំក៏ដូច 
$ Â�ុម>�ឹក�Kឃុំ`ំងអស់ u�vវ 5ន លក្ខណៈទន់ភ្លន់lចបត់��ន3ន អត់ធ្មត់ និង5នត5óAព ក្នុង=រ�ត់��ង =រÛរ 
$មួយ>�$ជន។ ��ឃុំ^�្តីមួយរូប� �̧ត្ត 3ត់ដំបង 3នពន�្យល់Þ៖

$និច្ច$=ល >�$ជន5នសំLើ$æ�ើនដល់ឃុំ �ើយពួកÆើងមិនlចបំR�ញFម ,ល់ តp�vវ=រ 
របស់ពួក
�?�។ វិធី�^�្តល្អបំផុត�ើម�្បី @ះ��យបzÐ គឺពន�្យល់ (ពី��នAព) ឲ�្យ ច�ãស់ ដល់ 
ពួកhត់ និង��ប់ពីចំនួនថវិ=ពិត��កដ k�លÂ�ុម>�ឹក�K ឃុំទទួល3ន$�ៀង ,ល់ÝÊំ។ ��ឃុំ^�្តី � 
¸�ត្ត3ត់ដំបង I្ង�ទី១២ កក្កÖ ២០១០

^��ៀងhÊk�រ ��ឃុំ5Êក់�¸�ត្ត3ត់ដំបង និeយÞ៖

៦ =រពឹង/្អ�កBើរÖ×ភិ3លក�្ខល និងគណបក�្សន23យ/អ្នក5ន�នៈខ្ពស់ $កFþចម�្បងk�ល,,ំងអ្នកដឹក¶ំ^�្តី ក្នុង 
=របÔ្ច�ញមតិ ពីតួ¶ទីរបស់ខ្លួន និងU្វើ=រ សú�ច ចិត្ត>�កប@យ>�សិទ្ធAព។ =រhំÄ�æ�ើនៗ k�លhត់÷�ង ទទួល 
3ន �ក្នុងមូលÖ×ន �មិនសុទ្ធ÷� lចU្វើឲ�្យ��នAពសព្វI្ង�T�ះQ�>�µល?�។ ដ,ប�l$âធរ វិមជ�្ឈ=រ�÷� ពឹង /្អ�ក 
Bើមូលនិធិពីមជ�្ឈឹម�ះ >�$>�ិយAព និងAព R�ញច�ãប់�ÞÊក់មូលÖ×ន �÷�មិនlចបõ្កើនលទ្ធAព >�មូល ចំណ _ល 
�ើយ �ជះឥទ្ធិពលតិចតួច�ស់mBើអ្វីk�ល lច សú�ច3ន (:�ះឧបសគ្គÌងហិរញ្ញវត្ថុ $=រ,ំងស្ទះ ចម�្បង ដល់=ររីក 
ចú�ើន ក្នុងរយៈR�លខ្លី)។

៧  Ïក�្យ =របÔ្ច�ញមតិ (�្លើយតប) 5នន័យÞ សមត្ថAពបំR�ញ=រÛរ@យឯក,ជ�្យ>�កប@យAពទទួលខុសu�vវ។



19ឯក�រពិAក�KB�ខ ៧១

Fម=រយល់'ើញរបស់ខ្ញុំ��ល់ ស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុ $ពិ��ស^�្តីដូចរូបខ្ញុំ 5នឱ=ស æ�ើន 
$ងមុន  �ើម�្បី ចូលរួម ក្នុង=រដឹក¶ំ ឃុំ។ �ះe៉ងT�ះក្តី ឧបសគ្គចម�្បងចំèះ=រអនុវត្តទំនួលខុសu�vវ 
¶¶ គឺÆើងមិន 5ន ចំណ _លអ្វីq�្ស�ង D�ពីមូលនិធិឃុំ/ សÛ្កត់k�លទទួល3នមួយដងក្នុងមួយÝÊំ�ះ
?�។ ជំនួយÄ�Ä�ង់ (/្ន�កហិរញ្ញវត្ថុ) ប�្ថ�ម÷�មួយគត់ សÒ�ប់ ជយួពួកÆើង ឲ�្យU្វើ=របú�ើ>�$ជន គឺ 
=រ ជួយ  Ä�Ä�ង់មួយចំនួនទទួល3នពី អង្គ =រមិន��ន រÖ×ភិ3ល។ ��ឃុំ � �̧ត្ត3ត់ដំបង I្ង �ទី១២ 
កក្កÖ ២០១០

ឧបសគ្គមួយ?ៀតក្នុង=រ`ក់`ញ �្̂តីk�ល5នសមត្ថAព lចបÔ្ច�ញនូវទស�្សនៈន23យរបស់ខ្លួន
� ក្នុង Â�ុម>�ឹក�Kឃុំ និងចំណង់ចំណ_លចិត្ត និងតp�vវ=រ របស់ >�$ជនក្នុងមណ�ល¹ះÚÊត គឺកង្វះ^្ត�ី k�ល 5ន  
គុណសម�្បត្តិ Aព=óôន និង=រ យកចិត្តទុកÖក់ចង់ចូលរួមក្នុងl$âធរ មូលÖ×ន ពី:�ះ^�្តី (និង បុរស) Aគæ�ើន 
�ជនបទ ÷�ង ,i�កក្នុង=រU្វើ��ចក្តី សú�ច k�ល5ន=រ>�`ំង>�?ើសæ�ើន។៨8ស5ជិក Â�ុម>�ឹក�K ឃុំ មួយ Â�ុម 
� ̧ �ត្ត កំពង់ �ម  3ន��ករំ��កទស�្សនៈhត់Þ៖

បzÐÆ�នឌ័រពិត$ល្អ��ន�BើÂ�Öស។ ពួកÆើង3ន�ើល'ើញÞ 5នទីAÊក់Ûរ$æ�ើន 
កំពុងU្វើ=រ Bើកកម្ពស់ =រយល់ដឹងពីÆ�នឌ័រ ប៉ុ�្ត�  ក្នុង=រអនុវត្ត$ក់!្ត�ង �មិន`ន់5នលក្ខណៈ 
� �កដនិយម?�។ បzÐចម�្បងៗj� (សមAព)  Æ�នឌ័រ គឺគុណសម�្បត្តិ និងទំនុកចិត្តBើខ្លួនឯងj� 
6�ក្ខ¶រី។ ^�្តីk�ល5នគុណសម�្បត្តិd�ប់ù�ន់ មិន5នæ�ើន?� ក្នុង គណបក�្សន23យ �ើយ¶រី 
ÿ្ម�ងៗ k�ល5នគុណសម�្បត្តិd�ប់ù�ន់ មិន ចូល ចិត្តU្វើ=រ$មួយ l$âធរមូលÖ×ន �ើយ។ ស5ជិក 
Â�ុម>�ឹក�KឃុំមួយÂ�ុម � �̧ត្តកំពង់�ម I្ង�ទី២៨ កក្កÖ ២០១០

អ្នកផ្តល់ព័ត៌5ន$æ�ើន អះlងÞ អ្នកដឹក¶ំ$^�្តី�កp�ិតឃំុ u�vវ=រលក្ខខណ�ខុសពីបុរស�ើម�្បីlច បÔ្ច�ញ 
មតិរបស់ខ្លួន  3ន u�ឹមu�vវ។ លក្ខខណ�`ំង �ះ រួម 5ន៖ ១ ធនYនហិរញ្ញវត្ថុd�ប់ù�ន់ និងសិទ្ធិអំ�ច សú�ចចិត្ត 
ដូច5ន��ងក្នុងច�ãប់ ២ =រhំÄ�R�ញB�ញ =រអនុz្ញត និងទំនុកចិត្ត ពីសំ�ក់គណបក�្សន23យ ៣ កp�ិត 
អប់រំច�ãស់|ស់ (ខ្ពស់$ងបុរស) ឬសមត្ថ Aព/្ន�ក��$â បទពិ\ធន៍ =រÛរ =រយល់ដឹងល្អពីសហគមន៍ និង 
ទំនុកចិត្តBើខ្លួនឯង និង ៤ ចរិeសម�្បត្តិល្អ និង >�$>�ិយ Aព�ក្នុងសហគមន៍។ ប¶�ប់ មក 5នសំនួរផុស�ើងÞ 
�ើអ្នកតំ�ងu�vវក�ងឥទ្ធិពល របស់ ខ្លួនFមរ6ៀប� និង*�ើ��ស់ឥទ្ធិពល�ះe៉ងដូច�្ត�ច។ ដូ្ន�ះគួរU្វើ=រ 
ពិAក�Kពីលទ្ធAព របស់ ̂ �្តី ក្នុង=រ*�ើ  អំ�ច របស់ខ្លួន ឆ្លងFមកំLើនសមត្ថAពក្នុង=របÔ្ច�ញមតិអំពីចំណង់ 
ចំណ_ល ចិត្តរបស់ខ្លួន។

.....ប៉ុ�្ត� 
�3នដឹងឮកp�ិត�k�រអំពី=របÔ្ច�ញមតិរបស់^្ត�ី?

�កម្ពុ$ អ្នកដឹក¶ំ (បុរស ឬ^�្តី) លំ3កនឹងរក�KAពឯក,ជ�្យ (Kim 2012)។ Aព$� �ÿើយឆ្លងFម ប�្ខញ 
ធំទូ|យFម ��្ស�ឈរ 
�÷�ង គិតÞ$�ឿងធម្មF ឬក៏$=តព្វកិច្ច÷�ម្តង (Chandler 2000; Marson 1997; Pak et al. 
2007; Kim 2012) �ើយរច¶សម្ព័ន្ធ អំ�ចD�ផ្លូវ=រ ÷�ង÷�>�កួត>� �ង$និច្ច$មួយ�¶នុÂ�មក្នុង��ប័នរដ្ឋ 
(Roberts 2006; Ledgerwood & Vijghen 2002)។ លំ¶ំ$ទូmFំងពី�ើម�ៀងមក គឺអំ�ច�ផ�KរA�ប់នឹងបុគ្គល 

៨ បzÐT�ះប�្ខលមួយ/្ន�កមកពី=រd�ញជំ`ស់k�លYóប់5នពីមុន ចំèះ=រចូលរួមរបស់^�្តីក្នុង=រសú�ចចិត្ត/្ន�ក 
ន23យ (k�លបõ្កើត$អ¶�ក់វិលវង់j�=រ�ត់�ញ) និងមួយ/្ន�កមកពី=រ,i�ក$ទូmក្នុង=រBើកមតិk�លខ្លួនlច  
មិន5ន លទ្ធAព បÛÐញ ភស្តុFង និងk�ល$ ចរិតលក្ខណៈទូmមួយរបស់>�$ជន�ជនបទ :�ះ>�សិន6ើ5ន "កំហុស" 
អ្វីមួយ lច5ន=រចំអកធ្ងន់ធ្ងរយូរÝÊំ អំពី មôជន។ បzÐT�ះÿើត5ន`ំងBើបុរស និង^�្តី ប៉ុ�្ត�ក្នុង=រ អនុវត្ត $ក់!្ត�ង 
5ន=រÖក់�សធ្ងន់$ងmBើ អ្នក5នចរិត អំណ�ត និងអ្នកបំÏនBើ��បបទ5ន��ប់។ ដូ្ន�ះ ^�្តីk�លôòន>�ថុយចូល
ក្នុងកិច្ច=រន23យ lច Ûយរងn�ះÌóំង@យ�រ "=រគំ,មគំ6�ង" >�á�ទT�ះ។



20 =រវិAគÌងÆ�នឌ័រBើកំ:�ទp�ង់វិមជ�្ឈ=រ�កម្ពុ$

និងស្ថិតក្នុង ក�្ខប់ V�របស់បុគ្គល ឬÂ�ុមq�្ស�ងៗ �ើយកp�� $មួយ��ប័នរដ្ឋផ្លូវ=រ�ស់ (Mabbett & Chandler 
1995; Thion 1993)។  �កp�ិតមូលÖ×ន 5ន=រពឹង/្អ�កæ�ើន�ស់$លក្ខណៈបុគ្គល និងក្នុងករណីមួយចំនួន 
5ន��្ស�រយៈ`ក់ ទង $មួយ គណបក�្ស ន2 3យ (Pak & Craig 2008)។ � កម្ពុ$សម័យT�ះ អំ�ច>�មូលផ្តុំ�
Bើ/្ន�កសំÌន់ៗបី៖ /្ន�កឯកជន (បុគ្គល ឬ អំ�ចផ�KរA�ប់នឹងបុគ្គល) /្ន�ក�Yរណៈ (��នប័នរដ្ឋ/រÖ×ភិ3ល) 
និងគណបក�្សន23យ។ ដូ្ន�ះ 
�u�vវ!្វ�ងរក ឥទ្ធិពល Fមរយៈ/្ន�ក ដ៏សំÌន់`ំងT�ះ  k�ល �្̂តីlចមិនសូវ 5ន 
លទ្ធAព mជួប`ក់ទង។

អ្នកផ្តល់ព័ត៌5ន 3ន�្លើយស5,សន៍ បÛÐញនូវទស�្សនៈខុសៗhÊពីរ6ៀប*�ើ��ស់អំ�ច@យR�ញច�ãប់ � 
FមមូលÖ×ន។ ស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�Kឃុំ  មួយÂ�ុម � �̧ត្តកំពង់�ម 3នBើកពីចំ�ប់lរម្មណ៍ របស់ខ្លួន Þ៖

ក្នុង��នAពបច្ចុប�្បន្ន ក្នុង�នៈ$ស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុ ពួកÆើងមិនlចឯក,ជ�្យ3ន?�។ ពួកÆើងu�vវ 
ប្តូរ�þច់  ចំèះគណបក�្សន23យ :�ះ>�ព័ន្ធT�ះU្វើ=រFមរយៈបញ្ជីគណបក�្ស។ ចំណង់ ចំណ_ល ចិត្ត 
របស់គណបក�្សន23យ 5ន lនុAព Ìóំងបំផុត �ើយÆើងមិនlច �óស់ប្តូរ 3ន?�។ ស5ជិកÂ�ុម
>�ឹក�KឃុំបុរសមួយÂ�ុម � �̧ត្តកំពង់�ម I្ង�ទី២៨ កក្កÖ ២០១០

��ឃុំ^្ត�ី5Êក់ �¸�ត្ត3ត់ដំបង 3នបÛÐញទស�្សនៈBើកFþន23យដ៏សំÌន់ៗបំផុតÞ៖

¶បច្ចុប�្បន្ន >�ព័ន្ធ¹ះÚÊតរបស់ÆើងឈរBើ=រ¹ះÚÊតឲ�្យគណបក�្សគិតFមស55u�។ (��្ស�រយៈ  
`ក់ទង $មួយ)  គណបក�្ស ន23យ  $ កFþ   សំÌន់បំផុតសÒ�ប់=រ*�ើ��ស់អំ�ច។ កF þ សំÌន់ 
ទី២ គឺសមត្ថAព បុគ្គល និង =រ6្ត�$âចិត្ត �ើយកFþទី៣ គឺរដ្ឋ ឬឃំុ។ Æើងu�vវ=រ កFþ ̀ ំងបី T�ះ 
�ើម�្បីទទួល3ន=រhំÄ�ពី>�$ជន ក្នុង សហគមន៍ និងU្វើ=រÛរ3ន�គជ័យ។ [កអ្នកlច* �ៀប 
Uៀបmនឹង+ើងd�នk�លu�vវ5នដុំទp��បី��ុង ?ើបlចÖក់ ÝÊំង3យនឹងល្អ។ ��ឃុំ^្ត�ីមួយរូប 
�¸�ត្ត3ត់ដំបង I្ង�ទី១២ កក្កÖ ២០១០

�ើម�្បី5នអំ�ចR�ញច�ãប់ អ្នកដឹក¶ំគួរដឹងច�ãស់ពីYតុស្នូល`ំងបីj�អំ�ច។ ��ឃុំ^្ត�ីមួយរូប � 
¸�ត្តÂ��ះ 3នBើក Þ៖

ខ្ញុំសូម��ករំ��ក$មួយ[កអ្នកÞ ¶បច្ចុប�្បន្ន អំ�ច�កp�ិតឃំុ �$ប់Ïក់ព័ន្ធ$មួយ បុគ្គលិក 
លក្ខណៈ របស់បុគ្គល រដ្ឋអំ�ច និង គណបក�្សន23យ។ រដ្ឋ ឬឃំុ $YតុសំÌន់$ង
� ក្នុង ចំ)ម 
Yតុ`ំងបី :�ះu�vវទទួលខុសu�vវ Bើ=រអនុវត្ត Â�បខ័ណ�ច�ãប់របស់រÖ×ភិ3ល។ Yតុ សំÌន់  ទី២ 
គឺសមត្ថAពអ្នកដឹក¶ំ និង>�$>�ិយAពរបស់ពួក
� �ើយYតុទី៣ គឺ គណបក�្សន23យ  :�ះ 
ពួក  Æើង�ក្នុង>�ព័ន្ធ¹ះÚÊត/្អ�កBើបញ្ជីគណបក�្ស។ ��ឃុំ^្ត�ី �¸�ត្តÂ��ះ I្ង�ទី១៩ មិថុ¶ 
២០១០

=រ��ង��ករ�ងរដ្ឋ និងគណបក�្សន23យ�÷�មិន`ន់ច�ãស់|ស់។ អ្នកន23យ�FមមូលÖ×ន 
$æ�ើន �÷�កំពុង បន្តអនុវត្តនូវ>�ព័ន្ធ�Yរណរដ្ឋ>�$5និតកម្ពុ$ (PRK) Fំងពីទសវត�្សរ៍១៩៨០ �ះ?ៀត 
k�ល5នន័យÞ បក�្សដឹក¶ំ �ើយរដ្ឋអនុវត្ត ឬបក�្ស$ទី១ �ើយ រដ្ឋ$ទី២។ �ះបីកំពុង អនុវត្តក្តី ក៏រ6ៀបរបបT�ះ 
ôក់�ស់ហួសសម័យm�ើយ �ក្នុង>�ព័ន្ធអភិ3លកិច្ចk�លកំពុង ផុស�ើង។ ប៉ុ�្ត� =រជ �កអះlងពីAព ហួស 
សម័យ មិន3ន,,ំងដល់>�សិទ្ធAព j�>�ព័ន្ធT�ះ?� �ះបី�5នលក្ខណៈ បុ,ណបន្តិចក្តី។ ស5ជិក Â�ុម>�ឹក�K ឃុំ 
មួយរូប � ̧ �ត្តF´�វ 3នបក��យប�្ថ�មÞ៖

Fម>�ព័ន្ធ¹ះÚÊត/្អ�កBើគណបក�្ស¶បច្ចុប�្បន្ន (យុទ្ធ�^�្ត) សំÌន់បំផុតសÒ�ប់បុគ្គល �ើម�្បី 
5ន  អំ�ច ឬមុខÛរក្នុង រÖ×ភិ3ល គឺu�vវ5នមុខតំ:�ងល្អក្នុងគណបក�្សន23យ :�ះ ពួកÆើង 
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� ÷ �+ឿÞ បក�្សដឹក¶ំ �ើយរដ្ឋ អនុវត្ត។ កFþq�្ស�ង ?ៀតសÒ�ប់បõ្កើតអំ�ច គឺសមត្ថAព បុគ្គល 
ប�្ខញ និង>�$>�ិយAព ក្នុងគណបក�្ស និងសហគមន៍។ `ំងT�ះ$កFþ¶¶ k�លÂ�ុម>�ឹក�K ឃ ំុ 
u�vវ>�តិបត្តិFម។ ស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុ � �̧ត្តF �́វ I្ង�ទី២៤  មិថុ¶ ២០១០

ស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�KឃុំបុរសមួយÂ�ុម � �̧ត្តកំពង់�ម 3នបÛÐញទស�្សនៈពីរច¶សម្ព័ន្ធអំ�ច និង =រ 
សú�ច  ចិត្ត របស់ គណបក�្ស ន23យ Þ៖

ច�ãប់រដ្ឋដ៏u�ឹមu�vវសម��តុផលសំÌន់Ìóំង�ស់ សÒ�ប់=រអនុវត្ត>��ំI្ង� នូវ 1ល  ន23យ    
រÖ×ភិ3ល  និង =រ�ត់��ង @ះ ��យ$មួយ>�$ជន បុ៉�្ត�គណបក�្ស5ន អំ�ច សú�ច ចិត្ត  បL្ណ�ញ 
/ល ឬរក�Kទុករូបអ្នកក្នុង មុខតំ:�ង ដូ្ន�ះគណT�យ�្យ Aព ចំèះបក�្ស�សÌំន់ដូចhÊ។ ស5ជិក Â�ុម 
>�ឹក�K ឃុំបុរសមួយÂ�ុម �¸�ត្តកំពង់�ម I្ង�ទី២៨ កក្កÖ ២០១០

ស5ជិក$ន់ខ្ពស់j�Â�ុម>�ឹក�Kឃុំមួយរូបមកពីគណបក�្ស=ន់អំ�ច � �̧ត្តÂ��ះ 3នពិពណ៌¶ ពីអំ�ច 
សú�ចចិត្តរបស់ បក�្ស hត់Þ៖

ចំណុចស្នូលj�អំ�ចសú�ចចិត្ត�ក្នុងបក�្ស �l �̂័យBើលទ្ធផល=រÛរសÒ�ប់បក�្ស =រប្តូរ�þច់ 
ចំèះ បក�្ស និង >�$>�ិយ Aព ក្នុងចំ)ម>�$ជន k�លU្វើឲ�្យបក�្ស+ឿទុកចិត្ត Bើរូបអ្នក។ សមត្ថAព 
និង=រអប់រំ មិន��ន$lទិAពទី១ ?� :�ះ ក្នុង��នAព ន23យបច្ចុប�្បន្ន បក�្ស u�vវ ផ្តល់lទិAព 
Bើ=រទទួល 3ន សន្លឹកÚÊតæ�ើន និង�គជ័យក្នុង=រ¹ះ ÚÊត។ Fមធម្មF មនុស�្ស 5Êក់ មិនlច 
បំR�ញFម តp�vវ=រ ̀ ំងអស់ T�ះ?� ប៉ុ�្ត�សមត្ថAព  និង=រអប់រំ lច@ះ��យ �́លំអ Fម ��យ 
3ន  Fមរយៈ បទពិ\ធន៍ =រÛរ។ ស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុបុរស5Êក់ �¸�ត្តÂ��ះ I្ង�ទី២៥ ��� 
២០១២

=រខុស�្ល�កhÊខ្លះៗពី��ចក្តីÌងBើ lច5ន$កំLើន�រៈសំÌន់j���ក់=ស�ក្នុងកិច្ច=រ ន23យ  
FមមូលÖ×ន។ ��ឃុំ^្ត�ី5Êក់ 3នបÛÐញ ទស�្សនៈពី ទំ¶ក់ទំ¶ក់រ�ងគណបក�្សន23យនឹងរដ្ឋ Þចំèះ 
>�ព័ន្ធ¹ះÚÊត បច្ចុប�្បន្ន 6ើhiនគណបក�្ស ក៏hiនរដ្ឋk�រ �ើយអ្នក�ក៏@យឲ�្យ÷�5ន��ក់ គឺlច�ើង=ំÞÊក់ 
អំ�ចក្នុងគណបក�្សន23យ។ hត់និeយÞ៖

រច¶សម្ព័ន្ធអំ�ចបច្ចុប�្បន្ន 5នលក្ខណៈ�មញ្ញ (�ើយ�ដk�ល) ដូច=លពីÝÊំ១៩៧៩ k�រ។ 
គណបក�្ស ន23យ សំÌន់បផំុត :�ះ6ើ "hiនបក�្ស hiនរដ្ឋ" ?�។ T�ះ$Ïក�្យ\óក ន23យ 
Fំងពីទសវត�្សរ៍១៩៨០ �ើយ� �ដk�លរហូត មក ដល់សព្វI្ង�។ ខ្ញុំគិតÞ សមត្ថAព និង>�$>�ិយAព 
របស់បុគ្គល ក៏សំÌន់�ស់k�រ  :�ះlចU្វើឲ�្យគណបក�្សឈ្នះÚÊត �ើយ>�$ជនក្នុង សហគមន៍ 
ក៏hំÄ�រូបអ្នក... ��ក់=សឥឡូវT�ះសំÌន់បំផុត។ ��ក់ បõ្កើត អំ�ច និង��ក់។ 6ើអ្នក$ អ្នក5ន 
អ្នកក៏5នអំ�ចក្នុងបក�្សk�រ �ើយlច$ប់.iះ�Bើ
�ក្នុងបញ្ជី6�ក្ខជនរបស់បក�្ស �R�ល 
¹ះÚÊត រួចប¶�ប់មកទទួល3នមុខតំ:�ង >�កប @យ កិត្តិយស។ ��ឃុំ � �̧ត្តF �́វ I្ង�ទី២៥ 
មិថុ¶ ២០១០

Â�ុមមួយq�្ស�ង?ៀត�¸�ត្តF´�វ 3នពិពណ៌¶ពីទស�្សនៈរបស់ខ្លួនស្តីពីអំ�ច�កម្ពុ$៖

គណបក�្សន23យ សមត្ថAពបុគ្គល និងl$âធរ(រដ្ឋ) សំÌន់ÌóំងដូចhÊ ប៉ុ�្ត�សព្វI្ង� អំ�ច 
ពិត��កដ   ពឹង/្អ�ក $បឋម Bើ��ក់=ស រួចប¶�ប់មកBើគណបក�្សន23យ និងl$âធរ។ 6�ក្ខជន 
អ្នក5ន��ក់ k�ល>� �ងយកតំ:�ងន23យ គឺ5ន>�$>�ិយAព ក្នុងចំ)ម>�$ជន �ើយ 
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បក�្ស ក៏+ឿទុកចិត្តk�រ :�ះពួក
�lចទទួល3នលទ្ធផល ¹ះÚÊត ល្អ សÒ�ប់បក�្ស។ ស5ជិកÂ�ុម 
>�ឹក�KឃុំបុរសមួយÂ�ុម � �̧ត្តF´�វ I្ង�ទី២៤ មិថុ¶ ២០១០

រូបAព ៣ បÛÐញនូវព័ត៌5ន$ក់!្ត�ង3នពី=រចុះU្វើស5,សន៍$មួយÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុ និង អ្នក ដឹក¶  ំ  l$â 
ធរ     ភូមិ។ រច¶សម្ព័ន្ធ  បី k�ល5នឥទ្ធិពលÌóំងក្នុងសង្គមកម្ពុ$ �ឆ្លុះបz$ំងពី ��បបទj�=រ>�មូលយក និង រក�K 
ទុក អំ�ច$និរន្តរ៍ ។ �ើម�្បី=រÏរ អំ�ច របស់ ខ្លួន k�នន23យដ៏សំÌន់បំផុត  (Fមទស�្សនៈ Æ�នឌ័រ) គឺ^្ត�ី 
u�vវ  ចូលរួម e៉ងសកម្ម ក្នុង និងទទួល3ន ទំនុកចិត្តពី គណបក�្ស  ន23យ (@យ�រ =រ*�ើ>�ព័ន្ធ បញ្ជី .iះ    ពី 
គណបក�្ស)។ k�នសÌំនប់ផំតុទ២ី គ/ឺ្ន�កបគុ្គល/ឯកជន k�ល តp�vវ ឲ�្យ^្ត� ី�ះÖកខ់្លនួ 5ន>�$ >�យិ  Aព និង ចតិ្តអណំត ់
�ក្នុងសហគមន៍។ k�នន23យសំÌន់ទី៣ គឺ ��ប័នរដ្ឋ  ដូច$ ឃំុ$�ើម k�ល5ន ��តុផល u�ឹមu�vវ  និង  អំ�ច 
^�បច�ãប់�ើម�្បdី�ប់d�ងu�µត;�។ ក្នុងចំ)ម k�នសំÌន់`ំងបី ^�្តីទំនង$ ទទួល 3ន �គជ័យÌóំង  $ង 
�ក្នុង=រ
បõ្កើត=រhំÄ�ពីមôជន @យ*�ើ��ស់ សមត្ថAពឯកជន និង@យ ទទួល 3ន=រជួយÄ�Ä�ង់មួយ/្ន�ក ពី1ល 
ន23យ និងច�ãប់រដ្ឋ។ =រhំÄ� 3នពីក្នុងបក�្ស5នកp�ិតតិចតួច$ង @យ  ទទួលរង=រhបសង្កត់ព ី=រ  d�ប់d�ង 
��បបុ,ណ និង=រផុស�ញនូវន23យ*�ើ��ក់=ស k�លសុទ្ធ ÷� អំ)យ ផល  mÌងបុរស។

រូបAព ៣៖ រច¶សម្ព័ន្ធអំ�ច�ÞÊក់ឃុំ/សÛ្កត់

គណបក�្សន23យ     បុគ្គល/ឯកជន

       អំ�ច

សរុបមក ដំLើរ=រន23យសំÌន់ៗបំផុតk�លlចជួយជំរុញអំ�ច^�្តី�ះ Æើង3នរក' ើញ ដូច 
តm៖

• សមត្ថAពរបស់^�្តីក្នុង=របÔ្ច�ញទស�្សនៈន23យ �ក្នុងអង្គAពផ្លូវ=រ 3នÿើន�ើង Fមរយៈ 
ដំLើរ=រ វិមជ�្ឈ=រ។ 
�យល់'ើញÞ ̂ �្តីពូ´� និងយកចិត្តទុកÖក់ ក្នុង=របÔ្ច�ញ ទស�្សនៈ Ìងន23យ 
$ពិ��ស`ក់ទង នឹងបzÐ សុខុ5ល Aពរបស់កុ5រ ^�្តី និង សង្គម។

• អ្នកដឹក¶ំ$^�្តី u�vវ>�ឈមមុខនឹងឧបសគ្គប�្ថ�ម៩9ដូច$ =រពឹង/្អ�ក ($ង
�)  BើធនYន ហិរញ្ញវត្ថុ ពី 
រÖ×ភិ3ល ក�្ខល គណបក�្ស ន2 3យ និងអង្គ=រមិន��នរÖ×ភិ3ល។ $�ឿយៗ កិច្ចសហ>�តិបត្តិ=រ 
ពី សំ�ក់បុរស និងគណបក�្សន23យ $=រ�ំ3ច់ �ើម�្បីឲ�្យ^�្តីlចបÔ្ច�ញ មតិ និងអនុវត្តlទិAព 
¶¶របស់ខ្លួន3នល្អ។

៩ �ក៏$ឧបសគ្គចំèះស5ជិកÂ�ុម>�ឹក�K$បុរសk�រ ប៉ុ�្ត�Fម��ចក្តី,យ=រណ៍ �រឹត÷�លំ3ក¾�ម?ៀតចំèះ^�្តី ។
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• កិច្ចពិAក�K$æ�ើនពីបzÐÆ�នឌ័រ�កម្ពុ$ 3នýþតBើ=រសន្មតពីកង្វះAព+ឿ$ក់Bើខ្លួនឯងក្នុង 
ចំ)ម ̂ �្តី k�លU្វើឲ�្យពួក
�ជួប=រលំ3ក។ ដូច5នបÛÐញក្នុង=រពិAក�K$ក់!្ត�ងÌងBើ �ើម�្បី5ន  
អំ�ច ប�្ថ�ម?ៀត ្̂ត�ីu�vវ=រនូវស្វ័យAព ទំនុកចិត្ត និង=រhំÄ� ក្នុងកp�ិត�មួយពីគណបក�្ស 
ន23យ និងÂ�ុមd�µ�រ។

• =រផ្តល់អំ�ចដល់^�្តីក្នុងកិច្ច=រន23យ �l^�័យ$ÌóំងBើ=រផ្តល់lទិAពឲ�្យ^្ត�ី�ក្នុង 
គណ   បក�្ស   ន23យ @យÖក់ .iះពួក
��Bើបំផុតក្នុងបញ្ជី¹ះÚÊត និងផ្តល់សិទ្ធិអំ�ច និង 
=រhំÄ�ដល់ពួក
�។

• $រួម �្̂តី=ន់÷�5នæ�ើន និងទទួល3ន=រR�ញចិត្ត�ក្នុងÂ�ុម>�ឹក�Kឃំុ �ើយ=រជ �កJ�កL�ក ក្នុង 
ចំ)ម មôជន ក៏3នជួយBើកទឹកចិត្តមួយកp�ិតឲ�្យ ̂ �្តីចូលរួមក្នុងកិច្ច=រន23យ�មូលÖ×ន k�រ 
èលគឺ ឲ�្យ^�្តី5ន Aពសកម្ម និង បÔ្ច�ញទស�្សនៈរបស់ខ្លួន។ �ះe៉ងT�ះក្តី លទ្ធAពតូចរបស់^្ត�ីក្នុង
=រជួបÏក់ព័ន្ធ$មួយ  "មូលÖ×ន d�ឹះ  j�អំ�ច"  ក្នុងសង្គម 3ន,,ំង^�្តីក្នុង=រ* �ើ��ស់អំ�ច3ន�្មើ 
Aព hÊ$មួយបុរស។
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៤
8រពិ�ក�� និង ��ចក្តីសន្និghន

=រសិក�KT�ះ 5នបំណងពិនិត�្យÞ �ើ=រ��ង��កសិទ្ធិអំ�ច��ប>�$ធិប��យ�្យ 3ន6ើកចំហឲ�្យ^�្តី 
ចូលរួម ក្នុង កិច្ច=រ ន23យ មូល Ö×នu�ឹមកp�ិត�។ ក្នុង=រពិនិត�្យពីកិច្ច=រន23យមូលÖ×ន @យU្វើ=រវិAគ 
Bើវិធី� ្̂ត�,ប់ចំនួនមនុស�្ស Æើង3នអនុវត្តវិធី�^�្ត�្មើAពhÊមួយ �ើម�្បី សិក�K ��វ��វ $ក់!្ត�ង mBើ 
=រចូលរួម របស់ ̂ �្តី ក្នុងអភិ3លកិច្ច� មូលÖ×ន  ក្នុងពីរកp�ិត q�្ស�ងhÊ៖ ទី១ គឺ ទំហំj�Aព$តំ�ង/្ន�ក ន23យ 
របស់^�្តី ក្នុង Â�ុម >�ឹក�K ឃុំ Fមរយៈសំណ�រដូច$ �ើAព$តំ�ង /្ន�កន23យរបស់^�្តី3នរីកចú�ើនe៉ងដូច
�្ត�ច, ��តុអ្វី និងជះឥទ្ធិពលe៉ងដូច�្ត �ច។ កp�ិតទី២ គឺ =របÔ្ច�ញមតិ និង=រអនុវត្តសិទ្ធិអំ�ចក្នុងតួ¶ទី$ អ្នក 
ន23យ �មូលÖ×ន ។ �ើ=រBើកពីមតិ និងចំណង់ចំណ_ល ចិត្ត  របស់^�្តី  5នអនុវត្តe៉ងដូច�្ត�ច�ក្នុងÂ�ុម >�ឹក�K 
ឃុំ? �ើយន្ត=រ�ខ្លះជួយឲ�្យ ̂ �្តីlច>�ឹងតសូ៊�ើម�្បីទទួល3ន អំ�ច ក្នុងÂ�ុម>�ឹក�K ឃុំ និង �ើ5នឧសគ្គអ្វីខ្លះ? 
=រពិAក�Kក្នុងជំពូកT�ះ នឹងបក��យលំអិតBើសំណ�រ`ំងT�ះ។

៤.១. វិមជ�្ឈ8រ និង�ព�តំ�ង�្ន�កនi[យVនលក្ខណៈ:�នឌ័រBក្នុងv�ុម~�ឹក��ឃុំ

Â�បខ័ណ�ច�ãប់ និងបទបញ្ញត្តិសÒ�ប់=រផ្តល់អំ�ច/្ន�កន23យឲ�្យ^�្តី និងចំនួន^�្តីចូលរួម ក្នុង(�ទិ= 
ន23យ  �Fម /្ន�កq�្ស�ងៗj�រÖ×ភិ3ល បÛÐញe៉ងច�ãស់Þ រÖ×ភិ3ល3នពិ�រ� e៉ងយកចិត្ត ទុកÖក់  
Bើ តួ¶ទី របស់ ̂ �្តី ក្នុងវិស័យ ន2 3យ ។ Aព+ឿ$ក់ÞបzÐT�ះសំÌន់ កំពុងផុស�ើង  Fមរយៈ កំ: �ទp�ង់ 
1លន23យ និងÂ�ប ខ័ណ�ច�ãប់¶¶ ។ ដូ្ន�ះ =រប���បÆ�នឌ័រ កំពុងU្វើ�ើង$បន្តប¶�ប់ Fមរយៈ យន្ត=រ 
1លន23យq�្ស�ងៗ �ើយសំÌន់បំផុតFមរយៈ =រ¹ះÚÊតÞÊក់$តិ និងÞÊក់ មូលÖ×ន។ �កp�ិត l$âធរ 
មូលÖ×ន =រចូលរួមរបស់^�្តីក្នុងកិច្ច=រន23យ  មិន��ន $�ឿងថ្មី?� បុ៉�្ត� "��បបទថ្មី" មួយកំពុង÷�ផុស�ើងk�ល 
ក្នុង�ះ5ន^�្តីចូលរួម$តំ�ង=ន់÷�ញឹកVប់ $ងមុន ក្នុង(�ទិ= ផ្លូវ=រ¶¶ �ើយជួន=ល5ន=រទទួល 
�øល់$អ្នក ដឹក¶ំR�ញច�ãប់ និង5នសមត្ថAព?ៀតផង។ T�ះ$ ភស្តុFងច�ãស់Þ កំ:�ទp�ង់វិមជ�្ឈ=រ $ពិ��ស 
=របõ្កើត =រ¹ះÚÊតឃុំ/ Â�ុម >�ឹក�K ឃុំ 3ន6ើកច�óះ សÒ�ប់ ឲ�្យ^�្តី3នចូលរួមក្នុងកិច្ច=រ ន23យ�  មូលÖ×ន 
ដល់កp�ិតមួយ k�ល មិនYóប់ 5ន  ពីមុនមក។

=រ�óស់ប្តូរ��ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច$បន្តប¶�ប់�កម្ពុ$ 3នជះឥទ្ធិពល និង�óស់ប្តូរតួ¶ទីរបស់^�្តី $æ�ើន ��ប 
e៉ង ។ ��បបទ$>���ណី និងគំនិតសន្មត�ស់គp�ិលចំèះ^�្តី 3នថយឥទ្ធិពល$បL្ណើរៗ @យ�រ មូល��តុ 
$æ�ើន រួម5ន៖ កFþជំរុញឲ�្យ^�្តីu�vវ÷� ឬចង់U្វើ=រÝ1យពីផ្ទះ គួបផ�្សំនឹង =រជំ`ស់ និងôនិភ័យ តិច$ងមុន 
និងឱ=សæ�ើន$ងមុន សÒ�ប់ឲ�្យ ពួក
�U្វើដូ/Êះ។ ក=þអូស`ញ5នដូច$ តp�vវ=រ ÞÊក់ដឹក¶ំមូលÖ×ន=ន់÷� 
5នលក្ខណៈR�ញច�ãប់ និង ល្អ>��ើរ k�ល^�្តីlចជួយបំR�ញឲ�្យ3ន។ >�ព័ន្ធផ�្សព្វផ�Kយ =រតសូ៊មតិ�ើម�្ប ី=រអភិវឌ�្ឍ 
និង=រក�ងសមត្ថAព$ទូm ផ្តល់ @យ អង្គ=រមិន��ន រÖ×ភិ3លនិងýþតBើ^�្តី ក៏3ន�ើរតួ¶ទីe៉ងសំÌន់
ក្នុង=របõ្កើន=រយល់ដឹងអំពីបzÐÆ�នឌ័រ និងទប់ទល់  នឹង=រJ�កL�ក Þ មិន5ន ̂ �្តី5ន ជំ¶ញសក្តិសមនឹងតួ¶ទី 
ÞÊក់ដឹក¶ំ/្ន�កន23យ?�។

@យ5នបzÐដូចÌងBើ =រU្វើឲ�្យ�្មើAពhÊក្នុងAព$តំ�ង/្ន�កន23យ ពិត$u�vវ>�ឈមមុខ 
នឹង បzÐ,,ំងk�ល 3ន�ក់ឫសe៉ងç�។ =រ,ប់ចំនួន$ក់!្ត�ង បÛÐញពី Aព  រីក ចú�ើនj�ដំLើរ=រ ព��ឹង 
Æ�នឌ័រ ក្នុងកិច្ច=រន23យ បុ៉�្ត� អ្នកន23យ បុរស �÷�d�បដណ្ណប់Bើd�ប់កp�ិត ក្នុងជួរ រÖ×ភិ3ល �ើយ 
÷�ង 5ន$និច្ចនូវ "=រជ �កJ�កL�កd�ស់ឃ្មឹក" សÒ�ប់សំlង�R�ល5នតp�vវ=រ k�លកំហិតនូវ លទ្ធAព  
សÒ�ប ់ឲ�្យ �្̂តីU្វើ$អ្នកដឹក¶ំមូលÖ×ន>�កប@យ>�សិទ្ធAព។ ្̂ត�ី¶¶ 3នដឹងពី គំនិតT�ះ (¾�មពីBើលក្ខខណ� 
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ពីបុ,ណ�ះ?ៀត) �ើយអ¶�ក់វិលវង់មួយក៏ផុស�ើង គឺពិ3ករក3ន 6�ក្ខ¶រី5នគុណសម�្បត្តិd�ប់ù�ន់�ើម�្បីបú�ើ
=រ>�កប@យ>�សិទ្ធAពក្នុង(�ទិ=ន23យ�មូល Ö×ន ដូច
�3នពិនិត�្យ 'ើញ�ក�្ល�ងឯ?ៀតk�រ �ើយ^�្តី
ក៏5ន��នAពÛយរងn�ះ$ងបុរស នឹង=រទិ?ៀនពី�Yរណជន។ ម��៉ង ?ៀត ច�ãប់ និង 1លន23យ¶¶ 
æ�ើន÷�ល្អ>��ើរ �Bើ Â�Öស $$ង�R�លយកmអនុវត្ត$ក់ !្ត�ង។ សំÌន់ បំផុត 6ើពិនិត�្យ ដល់ចំណុចស្នូល 
j�រច¶សម្ព័ន្ធ អំ�ច ន23យm 
�'ើញÞ គណបក�្សន23យមិន`ន់សកម្ម>�យុទ្ធ ក្នុង=រ ព��ឹង សមAព  
Æ�ន ឌ័រ�ះ?�។ ដូ្ន�ះ ពុំ5នឆន្ទៈន23យអ្វីពិត��កដ �ើម�្បីBើកទឹកចិត្ត^�្តីឲ�្យចូលរួមក្នុងកិច្ច=រ ន23យ  
មូលÖ×ន �ើយ។  e៉ង�ក្តី ពួកÆើងlចអះlងÞ  5ន=រYóក់ចុះគួរឲ�្យកត់ស5øល់នូវ=រ>�Ýំង នឹង =រ ទទួល 
�øល់ ̂ �្តី ក្នុងកិច្ច=រន23យ និង5ន=រ�ប់lរម្មណ៍Bើ យុទ្ធ �^�្តថ្មីមួយ ក្នុង=រÖក់ 6�ក្ខ¶រី �Bើ
 �ក្នុង 
បញ្ជីគណបក�្ស :�ះឥឡូវT�ះ�lច`ញ`ញស�្ល�ងÚÊតពីមôជន។

៤.២. លទ្ធ�ព]�្តីក្នុង8រប�្ច�ញមតិអំពី�ទិ�ព�្ន�កនi[យ និងទស�្សនៈZ�្ស�ងៗ

�ះបីAព$តំ�ងរបស់^�្តីក្នុងកិច្ច=រន23យមូល�Ö×ន 3នÿើន�ើងe៉ងច�ãស់ក្តី ក៏លទ្ធAព 
^�្តី  ក្នុង=រ បÔ្ច�ញមតិ និងបz�ក់ពី ចំណង់ចំណ_លចិត្ត និងតp�vវ=រj�មណ�ល¹ះÚÊតរបស់ខ្លួន មិន��កដ Þ  
3នÿើន�ើងដូចhÊ�ះ?�។  ^្ត�ី÷�ង u�vវ3ន
��ត់Þ$អ្នកទទួលបន្ទុក@ះ��យបzÐ ̂ �្តី ដូច$ សុខុ5លAព 
សង្គម អំRើហិង�K ក្នុងd�µ�រ ��ដ្ឋកិច្ចd�µ�រ និងកិច្ច=រកុ5រ។ ចំណុចT�ះ 
�យល់Þ$ វិធីសÒ�ប់ព��ឹងផ្នត់គំនិត 
Æ�នឌ័រ  ប៉ុ�្ត��ក៏$មU��3យមួយសÒ�ប់ទ5óយ =រជ �កJ�កL�ក ឲ�្យតì្ល�`ប $ង mBើ^្ត�ី Aពទន់ ̧ �Kយ 
របស់^្ត�ី កង្វះ>�សិទ្ធAព ក្នុង=រ@ះ��យ$មួយ ប៉ូលីស និងកង្វះជំ¶ញ $អ្នកដឹក¶ំ។ ក្នុងសម័យ ��យ ស% ø�ម 
បzÐ`ំងT�ះមិន��នសុទ្ធ÷� ប¶�ប់បន�្សំ?� :�ះជួន=លlច B�ចoó�ើង� ក្នុង=រជ �កJ�កL�ក ពី=រអភិវឌ�្ឍ 
� មូលÖ×ន។ ដូចÆើ ង3ន'ើញ��ប់ ÞÊក់ដឹក¶ំ $ �្̂តី មួយចំនួន  hត់ទទួល3ននូវAពR�ញច�ãប់/្ន�ក ន23យ  
�ក្នុង មូលÖ×ន @យ�រhត់ 5នសមត្ថAពល្អ ក្នុងវិស័យ`ំង�ះ។

លំ¶ំk�ល^�្តី@ះ��យ÷�បzÐរបស់^�្តី�ះ u�vវ÷�បំ3ត់/ល ឬe៉ងpច�ស់ U្វើឲ�្យ�ចុះ¸�Kយ 
�ើម�្បីឲ�្យ^�្តី5ន លទ្ធAពR�ញB�ញ និងពិត��កដ�ើម�្បីចូលរួមmក្នុងកិច្ច=រន23យ� មូលÖ×ន។ �គ ជ័យ 
មួយAគរបស់^�្តី �ក្នុង កិច្ច=រន23យ 
�ពិនិត�្យ'ើញFមរ6ៀប�þប់ និងនិeយ របស់^្ត�ី k�ល\iះu�ង់ផង 
និងlចU្វើឲ�្យខូច>�2ជន៍ផង៖ $ទូm
�÷�ងR�ញចិត្ត និងBើកសរ�ើរÞ ^្ត�ីអ្នកដឹក¶ំ$^�្តី Ûយជួប ̀ ក់ទង 
សុAព,ប�រ និង5នចិត្តអំណត់។ ចរិតលក្ខណៈ ̀ ំងT�ះ >�$ជនក្នុងសហគមន៍មូលÖ×នចង់3នÌóំង�ស់ 
�ើយចំណ_លចិត្តT�ះមិន��នមកពី
�យល់Þ ^្ត�ី "ទន់¸�Kយ" �ះ?� បុ៉�្ត� @យ�រ^្ត�ី មិនពួន �ពី��យ 
អំ�ចកq�ល និងយក>�$ជន និងបzÐ >�$ជន$�ឿង សំÌន់។ លក្ខណៈ`ំងT�ះlចយល់ដឹង3ន �R�ល
^្ត�ីអ្នកដឹក¶ំបÛÐញនូវគណT�យ�្យAព កp�ិតខ្ពស់ ។ ដូចÆើងYóប់3ន 'ើញ �ក�្ល�ងq�្ស�ង?ៀត ÞÊក់ដឹក¶ំ$បុរស
ក៏ព��eមអនុវត្ត Fម��បបទ ដឹក¶ំT�ះk�រ :�ះ �សក្តិសម�្យនឹងR�ល(�|  ក៏ដូច$>�ព័ន្ធន23យកំពុងផុស�ើង 
(Öjendal & Kim 2006; Thon et al. 2009)។

វិធីបÔ្ច�ញមតិពី1លគំនិត/្ន�កន23យ និងគុណតì្ល�q�្ស�ងៗ ទំនងÛយរងn�ះæ�ើន  @យ�រ កង្វះ 
ធនYន �ើយ=រ មិន
�ចពួន lចU្វើឲ�្យÞÊក់ដឹក¶ំជួបនឹងបzÐអសមត្ថAព@ះ��យ=រÛរ មិន3នhំÄ� ដល់ 
គំនិតល្អៗ និងជំហរÖច់�ត់។ កង្វះធនYនហិរញ្ញវត្ថុ�ើម�្បីបំR�ញតp�vវ=រj�មណ�ល¹ះÚÊត ទំនង $ ប៉ះÏល់ដ
ល់ÞÊក់ដឹក¶ំ$^�្តីធ្ងន់ធ្ងរBើសកp�ិត �ើយ�បំផុសនូវកង្វះ សមត្ថAពពិត និងFម=រ>�ឌិត និងកង្វះទំនុកចិត្តBើខ្លួន 
ឯងÌងន23យរបស់ÞÊក់ដឹក¶ំ $^�្តី។ មួយវិញ?ៀត សព្វI្ង��÷� 5ន =រសន្មត$ទូm និងមុត5ំÞ អ្នក  ដឹក ¶ ំ
^�្តីមិនlច�ត់��ងBើបzÐសន្តិសុខ 3នសក្តិសិទ្ធិ?� ($ពិ��ស �FមឃំុÖច់^�eល)។



26 =រវិAគÌងÆ�នឌ័រBើកំ:�ទp�ង់វិមជ�្ឈ=រ�កម្ពុ$

កំLើនអ្នកតំ�ង$ ្̂ត�ីក្នុង/្ន�កន23យ  និង=របÔ្ច�ញមតិ /្ន�កន23យ=ន់÷�ទូលំទូ|យ 3ន   
u�µស;�យ ផ្លូវ ឲ�្យÞÊក់ដឹក¶ំ$^�្តី =óយ$អ្នកU្វើ=រសú�ចចិត្តe៉ង�rôប់ � ក្នុង(�ទិ= ន23យ មូលÖ×ន 
ក្នុង    កp�ិតមួយ  មិន Yóប់5ន ពីមុនមក។ @យ�រ5នជនបZøល$ ្̂ត�ី =ន់÷�æ�ើន¶ក់�ើង ក្នុង Â�ុម >�ឹក�K ឃុំ និង 
�កp�ិតភូមិ ^្ត�ីអ្នកដឹក¶ំកំពុង បõ្កើន =រ*�ើ ��ស់វិធី�^�្តýþតFម ក�្ល�ង �ើម�្បី ជះឥទ្ធិពល mBើ ន23យ 
� មូលÖ×ន។ ឆ្លងFម =របរិeយពី អំ�ច និង សមត្ថAពបុគ្គល �ើម�្បីញុំាងឲ�្យ 5ន=រ�óស់ប្តូរ $ក់!្ត�ង �ះ 
Æើង'ើញច�ãស់Þ �លំ3ក$Ìóំងនឹងប���ប=រ�óស់ប្តូរ mក្នុង>�ព័ន្ធ អភិ3លកិច្ច ̀ ំងមូលក្នុងមូលÖ×ន k�ល មិន 
ù�ន់÷�5នÂ�ឹត�្យÂ�ម$សមូហAព$æ�ើន�ះ?� បុ៉�្ត�5ន`ំង "រÖ×ភិ3ល ចp�ុះ" $អចិt្ត�យ៍មួយ�ក្នុងÂ�ុម 
>�ឹក�Kឃុំ _�ម`ំងគណបក�្សÌóំងមួយ �ពី��យ k�លU្វើ=រu�µត;�។

ដូ្ន�ះ យន្ត=រk�លជះឥទ្ធិពលmBើ និងបõ្កើតអំ�ច^�្តី �ពឹង/្អ�កÌóំងBើលក្ខខណ�ដូច$ អំ�ច � 
ក្នុងគណបក�្ស =ន់អំ�ច ធនYនហិរញ្ញវត្ថុk�លវិនិ2គចូលក្នុងន23យមូលÖ×ន និងអំ�ច �្ន�ហ៍ មុខ របស់ 
បុគ្គល k�លlច ទន់ភ្លន់ និងយកចិត្តទុកÖក់ ឬក៏ រឹងរូសនិងជួយ=រÏរ �ើម�្បី ̀ ក់`ញ =រhំÄ�ពីមôជន។ �្̂តី 
មួយចំនួន 3ន$ប់ÚÊតក្នុង Â�ុម>�ឹក�Kឃុំ @យ�រ សមត្ថAព��ល់ខ្លួន ក៏ពិត��ន បុ៉�្ត� $�ឿយៗ ពួក
�មិន5ន 
លទ្ធAព  *�ើ��ស់ សិទ្ធិអំ�ចផ្លូវ=រ របស់ខ្លួន3នR�ញB�ញ�ើយ។ សិទ្ធិអំ�ចT�ះ lច$បzÐÆ�នឌ័រក្នុង 
កp�ិត   តូច មួយប៉ុ)�ះ :�ះគណបក�្សន23យ �÷�$ ចំណុច ស្នូលj�អំ�ចដk�ល។

៤.៣. 8រសន្និghន

=រសិក�K3នBើកសំណ�រÞ៖ �ើតុល�្យAពÌងÆ�នឌ័រ3នល្អ>��ើរ�ើងដល់កp�ិត� និង �ើ^�្តី lច 
បÔ្ច�ញមតិ និង ព��eមអនុវត្តទស�្សនៈរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ច=រ ន23យមូលÖ×នe៉ងដូច�្ត�ច? $=រ សន្និÖ×ន Æើង 
គួរ   បÛÐញ@យសõ្ខ�បពី ��នAព ទូm j�បzÐÆ�នឌ័រក្នុងកិច្ច=រន23យ �មូលÖ×ន Fម=រយល់ 'ើញ  របស់ 
Æើង  ដូចតm។

Ïក់ព័ន្ធនឹងកំ:�ទp�ង់ D&D៖ Fមទិន្នន័យស្ថិតិ ក៏ដូច$ព័ត៌5ន>�មូល3នពីស5,សន៍សុីជ�� ¶¶ 
=រ យល់ 'ើញ $រួមអំពី វិមជ�្ឈ=រ គឺកំ:�ទp�ង់3ន6ើកឱ=សæ�ើន��បe៉ងឲ�្យ^�្តីចូលរួម ក្នុងអភិ3លកិច្ច � 
មូលÖ×ន e៉ងpច�ស់ ក៏�Fម សហគមន៍ជនបទ ដូចក្នុង=រ��វ��វT�ះ$�ើម។ កំ:�ទp�ង់ វិមជ�្ឈ=រ និង 
កF þ��ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច 3ន´�លំអ បរិe=ស ន23យ និងបõ្កើន=រយល់ដឹងអំពីÆ�នឌ័រ Fមរយៈ=រផ្តល់នូវ 
(�ទិ=¶¶k�ល �្̂តីu�vវ3ន "អនុz្ញត" ឲ�្យចូល រួមÌង/្ន�កន23យ និង5ន លទ្ធAពទទួល3នe៉ងpច �ស់ 
ថវិ=មួយចំនួនតូចសÒ�ប់=រÛរអភិវឌ�្ឍន៍ក្នុង មូលÖ×ន។

Ïក់ព័ន្ធនឹង1លន23យ៖ Fមរយៈ1លន23យ¶R�លថ្មីៗ រÖ×ភិ3ល3នបញ្ចូលទិដ្ឋAព q�្ស�ងៗ    
j�Æ�នឌ័រឲ�្យm $ បzÐÏក់ព័ន្ធ æ�ើន វិស័យ   k�ល�ក់ឫស$ប់ក្នុងវិស័យ$æ�ើន និង�Fម កp�ិត ខុសៗ   hÊ។ 
^្ត�ីអ្នក ផ្តល់ព័ត៌5នAគæ�ើន � កp�ិតឃុំ និងភូមិ 3ន��ប់u�ង់ៗពី=រយល់ដឹងរបស់ខ្លួនស្តីពី បzÐ សិទ្ធិ  ̂ ្ត�ី �ើយ 
ជួន=ល`ម`រឲ�្យ5នសមAព=ន់÷� >��ើរ �ើង។ អ្នក�្លើយស5,សន៍$æ�ើន¶ក់និeយ Þ 6ើhiន វិមជ�្ឈ=រ 
ក្នុង  =រ¹ះÚÊត �កp�ិត ឃុំ និងhiន 1លន23យ hំÄ�Ìóំង=ó?��ះ ^�្តីមិនÛយ ទទួល  3ន ឱ=ស ̀ ំង T�ះ 
�ើយ។ ប៉ុ�្ត�1លន23យ$æ�ើន �÷�$ Ïក�្យR�ចន៍��លៗ ពិ3កយក មក អនុវត្ត � Fម មូលÖ×ន  :�ះ u�vវ 
5ន កិច្ច>�ឹងQ�ងចម�្បងៗ �ើម�្បីបំ��កក5óំង��បបទសង្គម រីឯ=រhំÄ� /្ន�ក ហិរញ្ញវត្ថុ k�ល ̂ �្តីlច នឹងu�vវ=រ Ìóំង  $ង 
បុរស ក៏�ខ្វះÌត :�ះ>�$ជន ÷�ងរំពឹងទុក ខ្ពស់$ងBើ^្ត�ីក្នុង =រផ្តល់��� ¶¶ ។ សំÌន់បំ ផុត ឆន្ទៈ ន23យ 
របស់ÞÊក់ដឹក¶ំកំពូលៗ ក្នុង=រ �́Q� ��បបទសង្គម ���ក់�្ទើរ$Ìóំង។
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Ïក់ព័ន្ធនឹង=រជ �កJ�កL�ករបស់មôជន៖ =រយល់ដឹងពីបzÐÆ�នឌ័រ ក៏ដូច$=រទទួលយកអ្នកដឹក¶ំ
^�្តី 3នÿើន�ើង e៉ង ÌóំងFំងពីR�ល�ប់អនុវត្តកំ:�ទp�ង់វិមជ�្ឈ=រ�ÝÊំ២០០២ មក។ 5នក5óំងសំÌន់ៗ 
e៉ងpច�ស់បួន k�លរួម ចំ:�កបõ្កើន=រយល់ដឹងT�ះ៖ ១) =រhំÄ�ពី��ប័នរÖ×ភិ3ល និង=រhំÄ� ខ្លះៗ  
ពី គណបក�្សន23យ Fមរយៈ>�ព័ន្ធ ¹ះÚÊត Fមបញ្ជីគណបក�្ស ២) កិច្ច>�ឹងQ�ងបណ្ណុះប�្ខល និងតស៊ូ មតិ 
របស់ អង្គ=រមិន��នរÖ×ភិ3ល និងអង្គ=រសង្គម សុីវិល ៣) Þមពល��ដ្ឋកិច្ច និងសង្គម (=រ:�¶ំពី "Aព`ន់ 
សម័យ") និង ៤) =រ�óស់ប្តូរក្នុង=រជ �កJ�កL�ករបស់ មôជន។ ក5óំង ̀ ំង T�ះ3ន ¶ំលទ្ធិ>�$ធិប ��យ�្យ 
រីកចú�ើនឲ�្យ=ន់÷�   Bឿន $ពិ��ស Fមរយៈ=រ¹ះÚÊតឃុំ�FមមូលÖ×ន =របõ្កើតឱ=ស សÒ�ប ់ឲ�្យ  ̂ �្តី  
ចូលរួម ក្នុង កិច្ច=រ    ន23យ�មូលÖ×ន និងសកម្មAពអភិវឌ�្ឍន៍¶¶ k�ល¶ំឲ�្យ=រ �óស់ប្តូរ e៉ងច�ãស់ @óត �ញ 
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១៩៩៩) >�?�សកម្ពុ$៖ បzÐ>�ឈមមុខj�=របõ្កើត=រÛរk�ល5នផលិតAព (ឯក�រពិAក�KB�ខ 
៨) $A��្ម�រ តì្ល� ៦.០០០�ៀល $A�អង់
្ល�ស តì្ល� ៩,០០ដុ|óរ។

៩. ��ង-យូគី ប៉ុន-ដូរី� សូ-សុវ��រិទ្ធ និង ចន-5៉កឃិនRDU (��� ១៩៩៩) បទពិ\ធន៍របស់សកម្មAព 
សហគមន៍ �ើម�្បីអភិវឌ�្ឍន៍សង្គមj�អង្គ=រយូនី��ហ្វ (ឯក�រពិAក�KB�ខ ៩) $A��្ម�រ ៤.៥០០�ៀល  
$A�អង់
្ល�ស ៤,៥០ ដុ|óរ។

១០. Gormna, Siobham, $មួយ ប៉ុន-ដូរី� និង សុខ- �̧ង (មិថុ¶ ១៩៩៩) បzÐតួ¶ទីបុរស- ្̂ដ�ី និង=រអភិវឌ�្ឍន៍ 
� >�?�សកម្ពុ$៖ =រពិនិត�្យ�ើល$ទូm (ឯក�រពិAក�KB�ខ១០) $A��្ម�រ តì្ល� ៤.៥០០�ៀល $ 
A�  អង់
្ល�ស តì្ល� ៦,០០ដុ|óរ។

១១. ច័ន្ទ-សុផល និង សូ-សុវ� �រិទ្ធ (មិថុ¶ ១៩៩៩) ចំ�កពលកម្មកម្ពុ$m>�?�សI�៖ =រ3៉ន់�iន ជំôន 
ដំបូង (ឯក�រពិn�ះB�ខ ១១) $A��្ម�រ តì្ល� ៣.០០០�ៀល $A�អង់
្ល�ស តì្ល� ៣,០០ដុ|óរ។

១២. ច័ន្ទ-សុផល Toshiyasu Kato ឡុង-វូពិសិដ្ឋ ̀ -�វ,៉ សូ-សុវ� �រិទ្ធ ហង់-ជួន�រ៉ុន }-គឹមហួន និង $-វុធ� 
(តុ| ១៩៩៩) ផលប៉ះÏល់j�វិបត្ដិហិរញ្ញវត្ថុ lសីុBើ ��ដ្ឋកិច្ច អន្ដរ=ល �ប�្ខ>�?�សlសីុអ
្ន�យ៍៖ 
ទស�្សនៈ  កម្ពុ$ (ឯក�រពិn�ះB�ខ ១២) $A��្ម�រ តì្ល� ៤.៥០០�ៀល $A�អង់
្ល�ស តì្ល� ៤,៥០ 
ដុ|óរ។

១៣. អ៊ុង-ប៊ុន��ង (សីô ២០០០) =រQ�>�µលFមរដូវ=លj�សន្ទស�្សន៍I្ល�ទំនិញ្ញ*�ើ��ស់�ក្នុង>�?�ស 
កម្ពុ$ (ឯក �រ ពិAក�KB�ខ ១៣) $A�អង់
្ល�ស តì្ល� ៣,០០ដុ|óរ។
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១៤. Toshiyasu-Kato, Jeffrey A. Kaplan, ច័ន្ទ-សុផល និង �ៀល-សុAព (សីô ២០០០) >�?�សកម្ពុ$៖ 
Bើក  កម្ពស់  អភិ3លកិច្ចសÒ�ប់=រអភិវឌ�្ឍន៍5ននិរន្ដរAព (ឯក�រពិAក�K B�ខ ១៤) $A��្ម�រ តì្ល� 
៦.០០០�ៀល $ A�អង់
្ល�ស តì្ល� ៦,០០ដុ|óរ។

១៥. Toshiyasu Kato ច័ន្ទ-សុផល Jeffrey A. Kaplan, (សីô ២០០០) ជំនួយប្ច�ក?�ស និង=រអភិវឌ�្ឍន៍ 
សមត្ថAព � ក្នុង��ដ្ឋកិច្ចមួយk�លពឹង/្អ�កBើជំនួយ៖ បទពិ\ធន៍កម្ពុ$ (ឯក�រពិAក�KB�ខ ១៥) $ 
A��្ម�រ តì្ល� ១០.០០០ �ៀល $A�អង់
្ល�ស តì្ល� ១០,០០ដុ|óរ។

១៦. សុិក បូរ័ក�្ស (ធ្នូ ២០០០) កម្មសិទ្ធិ =រលក់ដូរ និង=រ>�មូលផ្ដុំដីធ្លី�កម្ពុ$៖ =រពិនិត�្យ វិAគ@យu�µសៗ 
នូវទិន្នន័យទីពីរ និងទិន្នន័យ�ើម k�ល3នមកពីអõ្ក�តថ្មីៗចំនួនបួន (ឯក�រពិAក�KB�ខ ១៦) $A��្ម�រ 
តì្ល� ៨.០០០�ៀល $A�អង់
្ល�ស តì្ល� ៧,០០ដុ|óរ។

១៧. ច័ន្ទ-សុផល សូ-សុវ��រិទ្ធ និងប៊ុន-ដូរី� (មិថុ¶ ២០០១) ជំនួយប្ច�ក?�ស និង=រអភិវឌ�្ឍន៍សមត្ថAព � 
�| កសិកម្ម~�កBៀប (ឯក�រពិAក�KB�ខ ១៧) $A��្ម�រ តì្ល� ៨.០០០�ៀល $A�អង់
្ល�ស 
តì្ល� ៨,០០ដុ|óរ។

១៨. Martin Godfrey, សូ-សុវ��រិទ្ធ ?�ព-�,៉វី ប៉ុន-ដូរី� Claude-Katz, Sarthi-Acharya, សុីសុវត្ថិ-ឌួង-
�ន់តូ និង ហុីង ថូ,៉ក់សុី (តុ| ២០០១) =រសិក�Kអំពីទីផ�Kរពលកម្ម�កម្ពុ$៖ =រ=ត់បន្ថយAពÂ�ីÂ� 
=រលូត|ស់ និង =រ �́តp�vវចំèះវិបត្ដ ិ(ឯក�រពិAក�K B�ខ១៨) $A��្ម�រ ៨.០០០�ៀល $A� 
អង់
្ល�ស ៧,០០ដុ|óរ។

១៩. ច័ន្ទ-សុផល ?�ព-�,៉វី និង Sarthi Acharya, (ធ្នូ ២០០១) =រ=ន់=ប់ដី�កម្ពុ$៖ =រវិAគBើទិន្នន័យចុង 
��យ (ឯក�រពិAក�KB�ខ ១៩) $A��្ម�រ តì្ល� ៨.០០០�ៀល $A�អង់
្ល�ស តì្ល� ១០,០០ 
ដុ|óរ។

២០. សូ-សុវ��រិទ្ធ �ៀល-សុAព អ៊ុច-ឧ?�យ�្យ សុី-រត្ន័មុនី, Brett Ballard និង Sarthi Acharya (មី¶ ២០០២) =រ�យ 
តì្ល�សង្គមÏក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លី�កម្ពុ$ (ឯក�រពិAក�KB�ខ ២០) $A��្ម�រ តì្ល� ៨.០០០�ៀល $A� 
អង់
្ល�ស តì្ល� ១០,០០ដុ|óរ។

២១. Bhargavi Ramamurthy សិុក-បូរ័ក�្ស, Per Ronnås និង សុក-ôច (មី¶ ២០០២) >�?�សកម្ពុ$ÝÊំ១៩៩៩-
២០០០៖ =រý�តBើបzÐដីធ្លី ក5óំងពលកម្ម និង=រចិញ្ចឹមជីវិត �ជនបទ (ឯក�រពិAក�KB�ខ ២១) 
តì្ល� ៨.០០០�ៀល។

២២. ច័ន្ទ-សុផល និង Sarthi Acharya (កក្កÖ ២០០២) =រលក់ដូរដីធ្លី�កម្ពុ$៖ =រវិAគទិន្នន័យj�=រq្ទ�រ 
និង=រ លក់ ដូរដីធ្ល ី(ឯក�រពិAក�KB�ខ ២២) $A��្ម�រ តì្ល� ៨.០០០�ៀល។

២៣. Bruce McKenney និង _�ុំ-តុ| (កz្ញ ២០០២) ធនYនធម្ម$តិ និងជីវAព�Fម ជនបទក្នុង>�?�សកម្ពុ$៖ 
=រ �យតì្ល�$មូលÖ×ន (ឯក�រពិAក�KB�ខ ២៣) $A� �្ម�រ តì្ល� ១០.០០០�ៀល $អង់
្ល�ស តì្ល� 
១០.០០ដុ|óរ។

២៤. ច័ន្ទ-សុផល គឹម-��F, និង Sarthi Acharya (ធ្នូ ២០០២) ដីធ្លី ជីវAពជនបទ និងសន្ដិសុខ��្បៀង�កម្ពុ$៖ 
ទស�្សនៈ 3នពីអõ្ក�តFមមូលÖ×ន (ឯក�រពិAក�KB�ខ ២៤) $A��្ម�រ តì្ល� ៦.០០០�ៀល $អង់
្ល�ស 
តì្ល� ៧.០០ដុ|óរ។

២៥. ច័ន្ទ-សុផល និង Sarthi Acharya (ធ្នូ ២០០២) បzÐ>�ឈមចំèះ=រចិញ្ចឹមជីវិត� ជនបទ៖ =រសិក�K Bើ 
ភូមិចំនួន ៩ �កម្ពុ$ (ឯក�រពិAក�K B�ខ២៥) $A��្ម�រ ៨.០០០�ៀល $A�អង់
្ល�ស ១០.០០ 
ដុ|óរ។

២៦. Sarthi Acharya គឹម-��F, �ប-សុÞរិទ្ធ និង 5ច-e៉ឌី (កz្ញ ២០០៣) =រÛរD�កសិÖ×ន និង=រÛរ 
មិន��ន កសិកម្ម៖ ទស�្សនៈស្ដីពី=របõ្កើត=រÛរ�កម្ពុ$ (ឯក�រពិAក�KB�ខ ២៦) $A��្ម�រ តì្ល� 
៧.០០០�ៀល $A�អង់
្ល�ស តì្ល� ៥,០០ដុ|óរ។
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២៧. យឹម-$ និង Bruce McKenney (ធ្នូ ២០០៣) =រ¶ំ�ញu�ីពីបឹងទT្ល��បm>�?�សI�៖ =រវិAគBើ =រ 
,ំង ស្ទះ Ïណិជ្ជកម្ម អភិ3លកិច្ច និងបរិe=សសÒ�ប់=រលូត|ស់ (ឯក�រពិAក�KB�ខ២៧) $A� 
�្ម�រ តì្ល� ៧.០០០�ៀល $A�អង់
្ល�ស ១០,០០ដុ|óរ។

២៨. _�ុំ-តុ| និង Bruce McKenney (ធ្នូ ២០០៣) =រU្វើÏណិជ្ជកម្មផល� ��ើ�កម្ពុ$៖ =រ>�ឈម =រគំ,ម 
កំ6�ង និងឱ=សសÒ�ប់Ïណិជ្ជកម្មជរ័ទឹក (ឯក�រពិAក�KB�ខ២៨) $A��្ម�រ ៧.០០០�ៀល $A� 
អង់
្ល�ស តì្ល� ១០,០០ដុ|óរ។

២៩. យឹម-$ និង Bruce McKenney (វិច្ឆិ= ២០០៣) Ïណិជ្ជកម្មu�ីក្នុង ̂ �ុក៖ ករណីសិក�Kj�5៉ឃីទីងu�ីពីបឹង
ទT្ល��ប mÂ�ុងភ្នំR�ញ (ឯក�រពិAក�KB�ខ២៩) $A��្ម�រ ៥.០០០�ៀល $A�អង់
្ល�ស ៥,០០ 
ដុ|óរ។

៣០. Caroline Hughes និង គឹម-��F, (មិថុ¶ ២០០៤) =រវិវត្ដន៍j�ដំLើរ=រ>�$ធិប��យ�្យ និង=រd�ប់d�ង 
ទំ¶ស់�កម្ពុ$៖ =រសិក�K*�ៀបUៀប=រ¹ះÚÊតបីBើក� កម្ពុ$ (ឯក�រពិAក�KB�ខ ៣០) $ A� 
�្ម�រតì្ល� ១០.០០០�ៀល $A�អង់
្ល�ស តì្ល� ១៣,៥០ដុ|óរ។

៣១. Robert Oberndorf (កក្កÖ ២០០៤) សុខដុមនីយកម្មច�ãប់`ក់ទងនឹងដំLើរ=រវិមជ�្ឈ=រ�កម្ពុ$ (ឯក�រ 
ពិAក�KB�ខ ៣១) $A��្ម�រ តì្ល� ៥.០០០�ៀល $A�អង់
្ល�ស តì្ល� ៦,៥០ដុ|óរ។

៣២. K. A. S. Murshid និង ទួត-សុខផល្លី (ឧសA ២០០៥) ��ដ្ឋកិច្ចឆ្លង=ត់_�ំk�នរបស់ >�?�សកម្ពុ$៖ =រសិក�K 
ជំôនដំបូង (ឯក�រពិAក�KB�ខ៣២) $A��្ម�រ ៨.០០០�ៀល $A�អង់
្ល�ស ៥,០០ដុ|óរ។

៣៣. Hansen, Kasper K. និង តុប-T�ត (ធ្នូ ២០០៦) Natural Forest Benefits and Economic Analysis of Natural 
Forest Conversion in Cambodia (Working Paper No. 33) $A�អង់
្ល�ស តì្ល� ៨.០០ដុ|óរ។

៣៤. ប៉ក់-គឹម+ឿន ហ៊ង-វុទ្ធី s�ង-T�;� lន-សុវF� គឹម-��F,, Jenney Knowles និង David Craig (មី¶ 
២០០៧) Accountability and Neo-patrimonialism in Cambodia: A Critical Literature Review (ឯក�រ 
ពិAក�K B�ខ៣៤) $A�អង់
្ល�ស ៦,00ដុ|óរ។

៣៥. គឹម-��F, និង Joakim Öjendal (ឧសA ២០០៧) Where Decentralisation Meets Democracy: Civil  
Society, Local Government, and Accountability in Cambodia (ឯក�រពិAក�KB�ខ៣៥) $A� 
អង់
្ល�ស តì្ល� ៤,00ដុ|óរ។

៣៦. លឹម-សុវ��, (វិច្ឆិ= ២០០៧)  ចំ�ក^�ុករបស់យុវជន និងនគរូបនីយកម្ម �កម្ពុ$ (ឯក�រពិAក�KB�ខ 
៣៦) $A��្ម�រ ៦.០០០�ៀល $A�អង់
្ល�ស ៣,៥0ដុ|óរ។
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