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ញសៀវញៅដតនំសរាប់អបកសរមបសរមួល 
 
ញ ោះពុមពញលើកទី១៖ ដែធបូ ឆ្ប ំ២០១៤ 
 

ញយើង្ញលើកទឹកេិតថឲ្យអបកដឋទថតេមលង្ ផលិតញឡើង្វញិ ឬយកលំនំតាម ដផបកែលោះ ឬ
ររប់ដផបកទំង្អស់ឋនញសៀវញៅញនោះ ញដើមផបំីញពញតរមូវការមូលោឌ នេំញ ោះដតកបុង្ករតី
ដដលដផបកទំង្ឡាយដដលរតូវ នផលិតញឡើង្វញិញនោះ ានញយង្ញៅនឹង្ញសៀវញៅេាប់
ញដើម និង្រតូវដេកចាយកបុង្ញោលបំតង្មិនដសវង្រករ ក់េំញតញ។ អង្គការ ឬបុរគលណា
ក៏ញោយ ដដលេង់្ថតេមលង្ ផលិតញឡើង្វញិ ឬយកលំនំតាមនូវដផបកែលោះ ឬររប់ដផបកទំង្
អស់ឋនញសៀវញៅញនោះ កបុង្ញោលបំតង្ញធវើ តិជ្ជកមមរតូវដតសំុការអនុញ្ញដ តពីអបកផលិត 
និង្អបកនិពននជាមុនសិន។ 
 

មុនញពលនឹង្ចាប់ញផឋើមបកដរប ឬយកលំនំតាមញសៀវញៅញនោះ ឬែលឹមសាររបស់វា សូម
ទក់ទង្អបកញ ោះពុមពញសៀវញៅញនោះ ញដើមផញីសបើសំុញយបល់ ញដើមផញីធវើបេចុបផនបភាពព័ត៌ានញៅ
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នូវឯកសារថតេមលង្ទំង្ឡាយណា      ដដល នដកស្សង់្ញេញពីញសៀវញៅញនោះយកញៅ     
ញរបើរ ស់។ 
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អំពីអនកប ោះពុមព៖ 
អង្គការសមធម៌កមពុជា រឺជាអង្គការញរៅរោឌ ភិ លកមពុជា (ញែមរអង្គការ )មួយដដល

ញធវើការញដើមផីញលើកកមពស់ការអភិវឌ្ណរបកបញោយសមធម៌ និង្ឲ្យានការយល់ដឹង្កាន់ដត
របញសើរញឡើង្អំពីសិទនិមនុសសញៅកបុង្របញទសកមពុជាតាមរយៈការស្សាវរជាវ ការដសវង្រកការ
ោំរទញោយដផែកញលើភសថុតាង្ ការពរងឹ្ង្អំណាេសហរមន៍ និង្ការេង្រកង្សហរមន៍។ 
ញោលញៅរយៈញពលដវង្របស់អង្គការសមធម៌កមពុជារឺ ដរបកាល យរំរឋូនការអភិវឌ្ណជាតិឲ្យញៅ
ជាការអភិវឌ្ណដដលញោរព ការ រ និង្របិតបតថិសិទនិរបស់របជាពលរដឌកមពុជា កាន់ដតញរេើន
ញឡើង្ៗ ។ 

អង្គការអនថរជាតិការអភិវឌ្ណដដលានការេូលរមួ រឺជាអង្គការដដលញធវើការញដើមផីឲ្យ
ញធវើរបព័ននញសដឌកិេចអនថរជាតិកាន់ដតានភាពយុតថិធម៌ និង្ានការេូលរមួ តាមរយៈ សំតំុ
ញរឿង្សង្គម និង្ការតស ូមតិញោលនញយ យ។ អង្គការអនថរជាតិការអភិវឌ្ណដដលានការ
េូលរមួញធវើការញដើមផពីរងឹ្ង្បទប ដ្តថិសិទនិមនុសស និង្រតញនយយភាពឋនសារជី្វកមម សាទ ប័ន
ហិរ ដ្វតទុ និង្ភាប ក់ងារអភិវឌ្ណន៍ទំង្ទាយ។ 

 

សរាប់ព័ត៌ានបដនទម សូមទំនក់ទំនង្៖ 

អង្គការសមធម៌កមពុជា 
ផធោះញលែ៥៥ ផលូវញលែ១០១, សងាា ត់បឹង្រតដបក ែតឍ េំការមន 
រាជ្ធានីភបំញពញ រពោះរាជាណាេរកកមពុជា 
អីុដមល៖ office@equitablecambodia.org 
ញរហទំព័រ : www.equitablecambodia.org 
 
អង្គការអនថរជាតិការអភិវឌ្ណដដលានការេូលរមួ 
២៣៥៣២ ផលូវកាទា សាស បនធប់ ញអ 
រកុង្កាទា សាស រដឌកាលីហវរញ៉ា  ញលែដូដតំបន់៩១៣០២ 
សហរដឌអាញមរកិ 
អីុដមល៖ info@inclusivedevelopment.net 
ញរហទំព័រ : www. inclusivedevelopment.net 
 

បេចកដថី្ថែងអំណរគុណ 
 

ការបញ ច្ ៀសការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំ៖ ញសៀវញៅដតនំសរាប់សហរមន៍អំពី 
ការេរចា និង្ការតស ូមតិ រតូវ ននិពននញោយអបកស្សី ណាតាលី ប ុលហ្គគ សគី ញោយាន
ការេូលរមួេំដតកញោយញោក ញដវដី ញរពដ និង្ញោក ថត វាដសល។ ញសៀវញៅដតនំ
ញនោះរតូវ នដកសរមួលញោយញោក ញដវដី ញរពដ។ 

 
រចនាក្កប និងរចនាបថ្នែមបផសេងៗបោយ៖ ចាន់ វេិិរត 
រូបភាព៖ ផល ផូរសិិទនិ និង្ ដង្៉ាត សុភា 
ក្កុមបកថ្ក្ប៖ ញសក សុខា ប ុន មករា និង្ យ៉ាន វតុាទ  
 

ញយើង្ក៏សូមដថលង្អំតររុតដល់ញោក ប ុន មករា និង្ ា៉ាក ររីមសឌី្េ ដដល ន
រតួតពិនិតយ និង្ផថល់ញយបល់ញៅញលើញសេកថីរ ង្ និង្រកុមការងារបស់កមមវធីិ អប់រ ំ និង្
ផសពវផាយេាប់សរាប់សហរមន៍របស់អង្គការសមធម៌កមពុជា (ប ុន មករា យ៉ាន វតុាទ   រស់
សុធីតា  ៉ាត ណាវ ី លឹម បូរនិ និល សុែញហង្ សាន វេិឆិកា មិុល និមមិតថ និង្សីុ វា៉ាន់ ធា) 
ដដលញធវើការបញរង្ៀនសាកលផង្ ញៅញលើញសៀវញៅដតនំញនោះ ជាមួយនឹង្ឋដរូរដដលជា   
សហរមន៍របស់ពួកញរ។ 

ញយើង្ែញុំសូមដថលង្អំតររុតយ៉ាង្រជាលញរៅេំញ ោះតំណាង្សហរមន៍ដដលេូលរមួ
កបុង្វរគបតថុ ោះបណាថ លសាកលផង្       និង្ នផថល់មតិញយបល់រតទផប់ដ៏ានតឋមលញៅញលើ  
ញមញរៀន។ 

ការញ ោះពុមពញនោះរតូវ នឧបតទមភញោយ ឌាកូន(Diakonia), និង្មូលនិធិដផលតិត       
ញវៀល័រ (Planet Wheeler Foundation), មូលនិធិា៉ា ក់ឋត (McKnight Foundation), ជំ្នួយ
វហិ្គរោតឺា៉ាក (DanChurchAid) និង្មូលនិធិញបើកទូោយ (Open Society 
Foundation)។ រាល់រំនិតដដល នសរញសរញៅកបុង្ញសៀវញៅញនោះរឺជារំនិតញយបល់របស់
អង្គការសមធម៌កមពុជា និង្អង្គការអនថរជាតិការអភិវឌ្ណដដលានការេូលរមួផ្ទធ ល់ មិន
តំណាង្ញអាយអង្គការទំង្ទាយដដល នឧបតទមភញលើការញ ោះពុមពញនោះញទ។ 
 



អំពីអនកប ោះពុមព៖ 
អង្គការសមធម៌កមពុជា រឺជាអង្គការញរៅរោឌ ភិ លកមពុជា (ញែមរអង្គការ )មួយដដល

ញធវើការញដើមផីញលើកកមពស់ការអភិវឌ្ណរបកបញោយសមធម៌ និង្ឲ្យានការយល់ដឹង្កាន់ដត
របញសើរញឡើង្អំពីសិទនិមនុសសញៅកបុង្របញទសកមពុជាតាមរយៈការស្សាវរជាវ ការដសវង្រកការ
ោំរទញោយដផែកញលើភសថុតាង្ ការពរងឹ្ង្អំណាេសហរមន៍ និង្ការេង្រកង្សហរមន៍។ 
ញោលញៅរយៈញពលដវង្របស់អង្គការសមធម៌កមពុជារឺ ដរបកាល យរំរឋូនការអភិវឌ្ណជាតិឲ្យញៅ
ជាការអភិវឌ្ណដដលញោរព ការ រ និង្របិតបតថិសិទនិរបស់របជាពលរដឌកមពុជា កាន់ដតញរេើន
ញឡើង្ៗ ។ 

អង្គការអនថរជាតិការអភិវឌ្ណដដលានការេូលរមួ រឺជាអង្គការដដលញធវើការញដើមផីឲ្យ
ញធវើរបព័ននញសដឌកិេចអនថរជាតិកាន់ដតានភាពយុតថិធម៌ និង្ានការេូលរមួ តាមរយៈ សំតំុ
ញរឿង្សង្គម និង្ការតស ូមតិញោលនញយ យ។ អង្គការអនថរជាតិការអភិវឌ្ណដដលានការ
េូលរមួញធវើការញដើមផពីរងឹ្ង្បទប ដ្តថិសិទនិមនុសស និង្រតញនយយភាពឋនសារជី្វកមម សាទ ប័ន
ហិរ ដ្វតទុ និង្ភាប ក់ងារអភិវឌ្ណន៍ទំង្ទាយ។ 

 

សរាប់ព័ត៌ានបដនទម សូមទំនក់ទំនង្៖ 

អង្គការសមធម៌កមពុជា 
ផធោះញលែ៥៥ ផលូវញលែ១០១, សងាា ត់បឹង្រតដបក ែតឍ េំការមន 
រាជ្ធានីភបំញពញ រពោះរាជាណាេរកកមពុជា 
អីុដមល៖ office@equitablecambodia.org 
ញរហទំព័រ : www.equitablecambodia.org 
 
អង្គការអនថរជាតិការអភិវឌ្ណដដលានការេូលរមួ 
២៣៥៣២ ផលូវកាទា សាស បនធប់ ញអ 
រកុង្កាទា សាស រដឌកាលីហវរញ៉ា  ញលែដូដតំបន់៩១៣០២ 
សហរដឌអាញមរកិ 
អីុដមល៖ info@inclusivedevelopment.net 
ញរហទំព័រ : www. inclusivedevelopment.net 
 

បេចកដថី្ថែងអំណរគុណ 
 

ការបញ ច្ ៀសការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំ៖ ញសៀវញៅដតនំសរាប់សហរមន៍អំពី 
ការេរចា និង្ការតស ូមតិ រតូវ ននិពននញោយអបកស្សី ណាតាលី ប ុលហ្គគ សគី ញោយាន
ការេូលរមួេំដតកញោយញោក ញដវដី ញរពដ និង្ញោក ថត វាដសល។ ញសៀវញៅដតនំ
ញនោះរតូវ នដកសរមួលញោយញោក ញដវដី ញរពដ។ 

 
រចនាក្កប និងរចនាបថ្នែមបផសេងៗបោយ៖ ចាន់ វេិិរត 
រូបភាព៖ ផល ផូរសិិទនិ និង្ ដង្៉ាត សុភា 
ក្កុមបកថ្ក្ប៖ ញសក សុខា ប ុន មករា និង្ យ៉ាន វតុាទ  
 

ញយើង្ក៏សូមដថលង្អំតររុតដល់ញោក ប ុន មករា និង្ ា៉ាក ររីមសឌី្េ ដដល ន
រតួតពិនិតយ និង្ផថល់ញយបល់ញៅញលើញសេកថីរ ង្ និង្រកុមការងារបស់កមមវធីិ អប់រ ំ និង្
ផសពវផាយេាប់សរាប់សហរមន៍របស់អង្គការសមធម៌កមពុជា (ប ុន មករា យ៉ាន វតុាទ   រស់
សុធីតា  ៉ាត ណាវ ី លឹម បូរនិ និល សុែញហង្ សាន វេិឆិកា មិុល និមមិតថ និង្សីុ វា៉ាន់ ធា) 
ដដលញធវើការបញរង្ៀនសាកលផង្ ញៅញលើញសៀវញៅដតនំញនោះ ជាមួយនឹង្ឋដរូរដដលជា   
សហរមន៍របស់ពួកញរ។ 

ញយើង្ែញុំសូមដថលង្អំតររុតយ៉ាង្រជាលញរៅេំញ ោះតំណាង្សហរមន៍ដដលេូលរមួ
កបុង្វរគបតថុ ោះបណាថ លសាកលផង្       និង្ នផថល់មតិញយបល់រតទផប់ដ៏ានតឋមលញៅញលើ  
ញមញរៀន។ 

ការញ ោះពុមពញនោះរតូវ នឧបតទមភញោយ ឌាកូន(Diakonia), និង្មូលនិធិដផលតិត       
ញវៀល័រ (Planet Wheeler Foundation), មូលនិធិា៉ា ក់ឋត (McKnight Foundation), ជំ្នួយ
វហិ្គរោតឺា៉ាក (DanChurchAid) និង្មូលនិធិញបើកទូោយ (Open Society 
Foundation)។ រាល់រំនិតដដល នសរញសរញៅកបុង្ញសៀវញៅញនោះរឺជារំនិតញយបល់របស់
អង្គការសមធម៌កមពុជា និង្អង្គការអនថរជាតិការអភិវឌ្ណដដលានការេូលរមួផ្ទធ ល់ មិន
តំណាង្ញអាយអង្គការទំង្ទាយដដល នឧបតទមភញលើការញ ោះពុមពញនោះញទ។ 
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បេចកដបីផដើម 
ានររួសារកមពុជារកីរកជាញរេើនកំពុង្ដតរបឈមនឹង្ហ្គនិភ័យ ឋនការផ្ទល ស់បថូរទី

លំញៅញោយបង្ខំពីដី ផធោះ និង្ធនធានទិនបផលរបស់ពួកញរ។ ានញហតុផលជាញរេើនដដលនំ
ញអាយានការផ្ទល ស់បថូទីលំញៅញោយបង្ខំញនោះញកើតញទផើង្។ របជាជ្នរតូវ នញរបញតថ ញ
ញេញញដើមផីរញរាង្ញហោឌ រេនសមព័ននខាប តធំ ដូេជា ផលូវ ផលូវរញទោះញភលើង្ និង្វារអីរគិសនី ឬក៏
សរាប់វនិិញយរឯកជ្ន ដូេជា េំការកសិកមម ការអភិវឌ្ណញទសេរ និង្ផារទំញនើបធំៗ។ 

ជាទូញៅ របជាជ្នរតូវ នញរបញតថ ញញេញញៅកបុង្នម “ការអភិវឌ្ណ” ប៉ាុដនថរបជាជ្ន
ដដលរតវូ នញរបញតថ ញញេញទំង្អស់ញនោះ រតូវ នញរទុកញចាលញអាយសទិតកបុង្សាទ ន
ភាពអារកក់។ សរាប់អបកដដលរតូវ នញរបញតថ ញញេញ ការបញតថ ញញេញរឺផធុយពី    
ការអភិវឌ្ណ។ ពួកញររតវូ ត់បង់្រទពយសមផតថិរបស់ពួកញរ និង្មុែរបរដដលញរានញៅផធោះ
របស់ពួកញរ ពួកញររតូវ ត់បង់្របព័ននោំរទសហរមន៍ និង្ជាញរឿយៗ ពួកញររតូវ ត់បង់្
ការងារ និង្ការទទួល នការញរបើរ ស់ធនធានទំង្ទាយដដលពួកញរពឹង្ដផែកញលើ។      
ែតៈញពលញនោះដដរ កុារឋនររួសារដដលរតូវ នញរបញតថ ញញេញទំង្អស់ញនោះរតូវ ន
បង្ខំញអាយឈប់ញរៀន ដដលញធវើញអាយប៉ាោះ ល់ដល់អនរតរបស់ពួកញរ។ 

ញៅញពលដដលសំតង្ជាថវកិា រតូវ នផថល់ញៅញអាយអបក ដដលរតូវញរបញតថ ញ 
ញេញ ជាធមមតា រឺមិនររប់រោន់ញដើមផីជំ្នួសអវីដដល ន ត់បង់្ញនោះញទ ដូេញេបោះររួសារ
ដដលរតវូញរបញតថ ញញេញប ច្ ប់ញោយការធាល ក់េូលញៅកបុង្បំតុល    ែតៈញពល   ដដល
ពាយម     កសាង្ជី្វភាពរស់ញៅរបស់ញរញទផើង្វញិ។ 

កបុង្រយៈញពលែលី   ការបញតថ ញញេញបញង្ាើតនូវភាពរកីរក   ជាជាង្ការកាត់បនទយ
ភាពរកីរក។   ការបញតថ ញនំញអាយានទំនស់ អសទិរភាពនញយ យ និង្បញ្ញា សង្គម               
ញផសង្ៗ។ វាជាការសំខាន់ដដលរតូវរិតពី ផលរបញយជ្ន៍របស់រោឌ ភិ ល ក៏ដូេជាផល
របញយជ្ន៍របស់របជាជ្ន ញដើមផីបញ ច្ ៀសការបញតថ ញញេញតាមដដលអាេញធវើ ន។ 
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បេចកដបីផដើម 
ានររួសារកមពុជារកីរកជាញរេើនកំពុង្ដតរបឈមនឹង្ហ្គនិភ័យ ឋនការផ្ទល ស់បថូរទី

លំញៅញោយបង្ខំពីដី ផធោះ និង្ធនធានទិនបផលរបស់ពួកញរ។ ានញហតុផលជាញរេើនដដលនំ
ញអាយានការផ្ទល ស់បថូទីលំញៅញោយបង្ខំញនោះញកើតញទផើង្។ របជាជ្នរតូវ នញរបញតថ ញ
ញេញញដើមផីរញរាង្ញហោឌ រេនសមព័ននខាប តធំ ដូេជា ផលូវ ផលូវរញទោះញភលើង្ និង្វារអីរគិសនី ឬក៏
សរាប់វនិិញយរឯកជ្ន ដូេជា េំការកសិកមម ការអភិវឌ្ណញទសេរ និង្ផារទំញនើបធំៗ។ 

ជាទូញៅ របជាជ្នរតូវ នញរបញតថ ញញេញញៅកបុង្នម “ការអភិវឌ្ណ” ប៉ាុដនថរបជាជ្ន
ដដលរតវូ នញរបញតថ ញញេញទំង្អស់ញនោះ រតូវ នញរទុកញចាលញអាយសទិតកបុង្សាទ ន
ភាពអារកក់។ សរាប់អបកដដលរតូវ នញរបញតថ ញញេញ ការបញតថ ញញេញរឺផធុយពី    
ការអភិវឌ្ណ។ ពួកញររតវូ ត់បង់្រទពយសមផតថិរបស់ពួកញរ និង្មុែរបរដដលញរានញៅផធោះ
របស់ពួកញរ ពួកញររតូវ ត់បង់្របព័ននោំរទសហរមន៍ និង្ជាញរឿយៗ ពួកញររតូវ ត់បង់្
ការងារ និង្ការទទួល នការញរបើរ ស់ធនធានទំង្ទាយដដលពួកញរពឹង្ដផែកញលើ។      
ែតៈញពលញនោះដដរ កុារឋនររួសារដដលរតូវ នញរបញតថ ញញេញទំង្អស់ញនោះរតូវ ន
បង្ខំញអាយឈប់ញរៀន ដដលញធវើញអាយប៉ាោះ ល់ដល់អនរតរបស់ពួកញរ។ 

ញៅញពលដដលសំតង្ជាថវកិា រតូវ នផថល់ញៅញអាយអបក ដដលរតូវញរបញតថ ញ 
ញេញ ជាធមមតា រឺមិនររប់រោន់ញដើមផីជំ្នួសអវីដដល ន ត់បង់្ញនោះញទ ដូេញេបោះររួសារ
ដដលរតវូញរបញតថ ញញេញប ច្ ប់ញោយការធាល ក់េូលញៅកបុង្បំតុល    ែតៈញពល   ដដល
ពាយម     កសាង្ជី្វភាពរស់ញៅរបស់ញរញទផើង្វញិ។ 

កបុង្រយៈញពលែលី   ការបញតថ ញញេញបញង្ាើតនូវភាពរកីរក   ជាជាង្ការកាត់បនទយ
ភាពរកីរក។   ការបញតថ ញនំញអាយានទំនស់ អសទិរភាពនញយ យ និង្បញ្ញា សង្គម               
ញផសង្ៗ។ វាជាការសំខាន់ដដលរតូវរិតពី ផលរបញយជ្ន៍របស់រោឌ ភិ ល ក៏ដូេជាផល
របញយជ្ន៍របស់របជាជ្ន ញដើមផីបញ ច្ ៀសការបញតថ ញញេញតាមដដលអាេញធវើ ន។ 

ដំតឹង្លែរឺថា រាល់ការបញតថ ញញេញរឺអាេបញ ច្ ៀស ន។ ានជ្ញរមើសជាញរេើន 
ញដើមផីបញ ច្ ៀសការបញតថ ញញេញ រឺអាេជាជ្ញរមើស “ឈបោះ ឈបោះ“ សរាប់ភារីទំង្សង្ 
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ខាង្   ដដលពួកញរអាេបរចិាច រញអាយរញរាង្អភិវឌ្ណន៍របស់រោឌ ភិ ល    និង្ដផនការ        
វនិិញយររបស់រកុមហ ុន ក៏ដូេជាការផថល់ផលរបញយជ្ន៍ដល់សហរមន៍។ 

ញសៀវញៅដតនំញនោះ រឺានញោលបំតង្ជួ្យដល់សហរមន៍ញដើមផបីញង្ាើត ជំ្នញ
េរចា “ញយង្ញលើផលរបញយជ្ន៍” និង្ដសវង្យល់ពីរញបៀបញរបើរ ស់លំោប់ឋនយនថការ 
ញដើមផីញោោះស្សាយជាមួយនឹង្អតុលយភាពអំណាេ រវាង្ពួកោត់ និង្បុរគលដដលកំពុង្
ពាយមយកផធោះ ដី និង្ធនធានរបស់ពួកោត់។ ញសៀវញៅញនោះអាេានរបញយជ្ន៍សរាប់
សហរមន៍ដដលរបឈមនឹង្ការរំរាមកំដហង្បញតថ ញញេញ ដរាបណា ភារីាខ ង្ញទៀតាន
ញេតនេរចាជាមួយ។ ញសៀវញៅញនោះក៏អាេជារបញយជ្ន៍ដល់សហរមន៍ដដលទទួលរង្ការ
បញតថ ញញេញរេួញហើយកបុង្ការេរចាញដើមផីរកដំញណាោះស្សាយ ញលើផលប៉ាោះ ល់ដដលពួកញរ
ទទួល នពីការបញតថ ញញេញ។     ញសៀវញៅដតនំញនោះ   ជ្រមញុញអាយសហរមន៍បញង្ាើត
យុទនសាស្រសថេរចា ដដលរមួប ច្ូ លទំង្ការតស ូមតិជាេំនុេសំខាន់ ញដើមផពីរងឹ្ង្ជំ្ហររបស់
ពួកោត់។ សហរមន៍អាេញរបើរ ស់ញសៀវញៅដតនំញនោះសរាប់េរចា និង្តស ូមតិ ញដើមផី
រកដំញណាោះស្សាយញផសង្ៗ ឬជ្ញរមើសញផសង្ៗ ញរៅពីការបញតថ ញញេញ ដដលញធវើញអាយ
ជី្វភាពរបស់សហរមន៍ទំង្មូលរបញសើរញទផើង្។ 

 

 

 

 

 

 

 

 



1សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 

បេចកតីថ្ណនាំអំពីការចរចា និងការបបណេញបចញ
បោយបងខំ 

  

១. បតើការចរចាជាអវី? 
ការចរចា រឺជាការជ្ដជ្កោប រវាង្មនុសសពីរនក់ ឬ ញរេើនជាង្ញនោះកបុង្ញោលបំតង្

ញដើមផឈីានញៅសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ោប ញលើបញ្ញា  ឬ សាទ នភាពជាក់ោក់ណាមួយ។ ញៅ
ញពលញយើង្េរចា ញយើង្ពាយមប ច្ុ ោះប ច្ូ លភារីាខ ង្ញទៀតឲ្យយល់ស្សបញៅនឹង្អវីមួយ
ដដល នឹង្ញធវើឲ្យសាទ នភាពរបស់ញយើង្ានលកខតៈកាន់ដតរបញសើរញឡើង្។ តាមធមមតា ការ
េរចាដដលទទួល នញជារជ័្យបំផុត រឺជាការេរចាដដលសញរមេ នកិេចរពមញរពៀង្ដដល 
ភារី ទំង្អស់ញពញេិតថទទួលយក  ពីញរ ោះវាញធវើឲ្យសាទ នភាពរបស់ភារីទំង្អស់ានភាព
របញសើរញឡើង្។ 
 

ញៅកបុង្ជី្វភាពរបចំាឋថងរបស់ញយើង្ ញយើង្ទំង្អស់ោប េរចាជាមួយអបកដឋទញដើមផ ី
ទទួល នអវីដដលញយើង្េង់្ នញៅតាមសាទ នភាពែុសៗោប ។ ឧទហរត៍ញៅញពលអបក
ទិញរតី ញៅផារអបកនិយយញៅកាន់អបកលក់រតីញដើមផីប ច្ុ ោះប ច្ូ លអបកលក់ ឲ្យលក់រតីកបុង្
តឋមលញថាក។ រឯីអបកលក់រតីវញិពាយមប ច្ុ ោះប ច្ូ លអបកឲ្យទិញរតីរបស់ោត់កបុង្តឋមលែពស់ 
ឬទិញរតីញរេើន ។ ទីបំផុតអបកអាេយល់រពមថាអបកនឹង្ទិញកបុង្តឋមល ១មឺុនញរៀល សរាប់រតី
ធំពីរកាល។ ទំង្អបកនិង្អបកលក់រតីញពញេិតថនឹង្ការរពមញរពៀង្ញនោះ ពីញរ ោះអបកទំង្ពីរ
ទទួល នអវីដដលែលួនេង់្ នញហើយញធវើឲ្យសាទ នភាពរបស់អបករបញសើរញឡើង្។ 



2 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 

 
ឧទហរត៍មួយញទៀតអំពីការេរចា ញៅញពលអបកេង់្ឲ្យកូនរបសុរបស់អបកឈប់

ញលង្ជាមួយមិតថភកថិរបស់វា ញហើយមកជួ្យអបកកបុង្ការញធវើមាូបញពលោង េ។ កូនរបុសរបស់
អបកអាេរបដកកថា វាកំពុង្ដតញលង្សបាយ ញហើយេង់្ញៅញលង្បនថញទៀត។ អបកនិយយ
េរចា ជាមួយកូនរបុសរបស់អបក ញហើយទីបំផុតអាេឈានដល់កិេចរពមញរពៀង្ោប ថា កូន
របស់អបកអាេញៅញលង្១០នទីញទៀត ប៉ាុដនថញរកាយពីញនោះ រតវូមកផធោះជួ្យញធវើមាូបអបក។ 

 



3សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 

២. ការបក្បើវិធចីរចាកនុងករណីមានការបបណេញបចញបោយបងខ ំ
 

រកុមររួសារ និង្សហរមន៍ជាញរេើនញៅកបុង្របញទសកមពុជា កំពុង្របឈមនឹង្ការ
រំរាមកំដហង្បញតថ ញញេញញោយបង្ខំ។  ញៅកបុង្ករតីែលោះ របជាពលរដឌរតូវញរបញតថ ញ   
ញេញពីផធោះសដមផង្របស់ពួកោត់ ញហើយកបុង្ករតីែលោះញទៀត ពួកោត់រតូវញរបញតថ ញញេញពី
ដីដស្ស េាា ររបស់ពួកោត់ ឬក៏ ត់បង់្សិទនិញរបើរ ស់អនុផលឋរព និង្ធនធានធមមជាតិដឋទ
ញទៀតដដលពួកោត់ពឹង្អាស្ស័យសរាប់េិ ច្ ឹមជី្វតិ។ 
 

សហរមន៍ជាញរេើនញៅរបញទសកមពុជា និង្ញៅញលើពិភពញោក ននឹង្របឈមមុែ 
នឹង្ការបញតថ ញញេញ នញធវើការតបតញដើមផកីារ រសិទនិដីធលីរបស់ពួកញរ។ សហរមន៍មួយ
េំនួន នទទួលញជារជ័្យកបុង្ការតស ូរបស់ពួកញរ និង្អាេប្ឈប់ការបញតថ ញញេញ ន
ទំង្ស្សងុ្ រពមទំង្ការ រដី និង្ផធោះរបស់ពួកញរ នញទៀតផង្។ ករតីមួយេំនួនញទៀត 
ការតស ូរបស់សហរមន៍ នទទួលញជារជ័្យ ញោយញធវើញអាយអាជាញ ធរ ឬក៏រកុមហ ុនដដល
ញៅពីញរកាយការបញតថ ញញេញញនោះយល់រពមេរចាជាមួយពួកញរ។ កបុង្ករតីញនោះ     
សហរមន៍ទំង្ញនោះរតវូដតញរតៀមែលួនរេួជាញស្សេកបុង្ការេរចាញនោះ ញដើមផីទទួលលទវផល
លែបំផុតតាមដដលអាេញធវើ ន។ 

៣. អតុលសយភាពកនងុការចរចា 
 

ជាញរឿយៗ ការរំរាមកំដហង្ពីការបញតថ ញញេញញកើតញេញពីអបកានអំណាេ។ ញៅ
ញពលបញ្ញា ញនោះញកើតញឡើង្ ការេរចាពិតរ កដដបបញនោះអាេានការលំ ក ញោយសារដត
អតុលយភាពអំណាេ រវាង្អបកដដលទទួលរង្ការរំរាមកំដហង្បញតថ ញញេញ និង្អបកដដល
ពាយមរញំោភយកដីរបស់ពួកោត់ ឬអបកដដលពាយមបំផ្ទល ញធនធានធមមជាតិ។ 
អតុលយភាពអំណាេញកើតញឡើង្ ែតៈដដលមនុសសាប ក់ ឬមួយរកុមានអំណាេជាង្អបក
ដឋទ ឬរកុមដឋទដដល ក់ព័ននញៅកបុង្សាទ នការត៍ជាក់ោក់ណាមួយ។ អតុលយភាព
អំណាេអាេញកើតាន ញោយសារមនុសសាប ក់ ានរ ក់ញរេើន ានតំដតង្ែពស់ញៅកបុង្ជួ្រ
រាជ្រោឌ ភិ ល ឬានទំនក់ទំនង្ជិ្តសបិទនជាមួយអបកញផសង្ញទៀតដដលកំពុង្កាន់តំដតង្
ានអំណាេ។ 
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 ញៅញពលដដលញយើង្រិតអំពីវធីិេរចាវាង្អបកទិញនិង្អបកលក់រតីញៅផារ តាមធមមតា 
អបកទិញ និង្អបកលក់ានអំណាេញសមើោប ។ ញនោះរឺញោយសារអបកលក់រតូវការរករ ក់ ញហើយ
អបកទិញរតូវការទិញមាូបអាហ្គរមួយេំនួន។ ទំង្អបកលក់ និង្អបកទិញានអវីៗកបុង្ការផថល់
ឲ្យោប ញៅវញិញៅមក។ ទំង្អបកលក់ និង្អបកទិញានអវីៗដដលភារីាខ ង្ញទៀតរតូវការ។    
លកខតៈដបបញនោះញធវើឲ្យការេរចាកាន់ដតងាយស្សួល។ ប៉ាុដនថញៅញពលដដលញយើង្ញរបៀបញធៀប
ញៅនឹង្ករតីឋនការបញតថ ញញេញ សាទ នភាពែុសោប ស្សឡោះ។ វាមិនានភាពងាយស្សលួ
ញទ កបុង្ការរិតអំពីអវី ដដលររួសារទទួលការរំរាមកំដហង្បញតថ ញញេញ រតូវផថល់ឲ្យញៅ
មនុសស ឬរកុមហ ុនដដលញៅពីញរកាយការបញតថ ញញេញញនោះញទ។ ញោយញហតុដូញេបោះញហើយ 
ការដដលសំុឲ្យអបកញៅពីញរកាយការបញតថ ញញេញមកេរចាញនោះ អាេានការពិ ក ។ ញតើ
អបកអាេញធវើអវី ន ញៅញពលដដលានអតុលយភាពអំណាេកាន់ដតខាល ំង្រវាង្អបក និង្ភារី
ដឋទញទៀត? 
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 ញៅញពលដដលញយើង្រិតអំពីវធីិេរចាវាង្អបកទិញនិង្អបកលក់រតីញៅផារ តាមធមមតា 
អបកទិញ និង្អបកលក់ានអំណាេញសមើោប ។ ញនោះរឺញោយសារអបកលក់រតូវការរករ ក់ ញហើយ
អបកទិញរតូវការទិញមាូបអាហ្គរមួយេំនួន។ ទំង្អបកលក់ និង្អបកទិញានអវីៗកបុង្ការផថល់
ឲ្យោប ញៅវញិញៅមក។ ទំង្អបកលក់ និង្អបកទិញានអវីៗដដលភារីាខ ង្ញទៀតរតូវការ។    
លកខតៈដបបញនោះញធវើឲ្យការេរចាកាន់ដតងាយស្សួល។ ប៉ាុដនថញៅញពលដដលញយើង្ញរបៀបញធៀប
ញៅនឹង្ករតីឋនការបញតថ ញញេញ សាទ នភាពែុសោប ស្សឡោះ។ វាមិនានភាពងាយស្សលួ
ញទ កបុង្ការរិតអំពីអវី ដដលររួសារទទួលការរំរាមកំដហង្បញតថ ញញេញ រតូវផថល់ឲ្យញៅ
មនុសស ឬរកុមហ ុនដដលញៅពីញរកាយការបញតថ ញញេញញនោះញទ។ ញោយញហតុដូញេបោះញហើយ 
ការដដលសំុឲ្យអបកញៅពីញរកាយការបញតថ ញញេញមកេរចាញនោះ អាេានការពិ ក ។ ញតើ
អបកអាេញធវើអវី ន ញៅញពលដដលានអតុលយភាពអំណាេកាន់ដតខាល ំង្រវាង្អបក និង្ភារី
ដឋទញទៀត? 

 

 
៤. ការពក្ងងឹបោលជំហររបេ់អនកកនុងការចរចា 

ការេរចារតូវ នញរដឹង្ថា ជាដផបកមួយឋនយុទនសាស្រសថរបស់សហរមន៍ ញដើមផីទប់ 
ទល់នឹង្ការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំ និង្ការរញំោភយកដីធលី។ 
 

ញៅកបុង្ញសៀវញៅញនោះ ញយើង្ពិភាកាអំពីវធីិសាស្រសថដដលអបកអាេយកមកញរបើញដើមផី
ពរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់អបក និង្បញង្ាើនអំណាេរបស់អបកកបុង្ការេរចា។ ឧទហរត៍ ញយើង្
នឹង្ពិភាកាថា ញតើអបកអាេញធវើ នដូេញមថេែលោះញដើមផី៖ 

 ដសវង្រកព័ត៌ានសថីអំពីសាទ នភាពនិង្អបកដដល ក់ព័នន 
 រិតអំពីជ្ញរមើសដដលអាេញរបើរ ស់សរាប់រកដំញណាោះស្សាយលែរបញសើរ។ 
 ញរបើេាប់និង្សិទនិ និង្វធីិអនុវតថលែៗ ញៅកបុង្ករតីស្សញដៀង្ោប ញនោះ។ 
 ញរបើទរមង់្ញផសង្ៗឋនការតស ូមតិ កបុង្កំទផុង្ញពលឋនការេរចា 
 ទទួល នការោំរទពីសហរមន៍និង្អង្គការនន និង្ 
 ររប់ររង្ដំញតើ រការឋនការេរចា។ 
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ញយើង្មិនអាេមិនញអើញពើ េំញ ោះអតុលយភាពអំណាេដដលញកើតានញៅកបុង្ករតីជា
ញរេើន ក់ព័នននឹង្ការបញតថ ញញេញញៅកបុង្របញទសកមពុជា នញឡើយ។ ប៉ាុដនថ ការកាល យជា
អបកេរចា និង្អបកតស ូមតិយ៉ាង្ពូដកអាេជួ្យអបកកបុង្ការពរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់អបក ញដើមផី
សញរមេ នលទនផលដដលអាេទទួលយក នសរាប់អបកនិង្សហរមន៍របស់អបក។ ញៅ
កបុង្ញសៀវញៅញនោះ ញយើង្នឹង្ពិនិតយញមើលថា ញតើញយើង្អាេញរបើវធីិសាស្រសថញផសង្ៗដបបណាែលោះ 
ញដើមផីផ្ទល ស់បឋូរតុលយភាពអំណាេញដើមផឲី្យកាន់ដតញសមើភាព។ 
 

បនធ ប់ពីអបក នញរៀនអំពីវធីិសាស្រសថទំង្ញនោះញហើយ ញយើង្ញលើកទឹកេិតថឲ្យអបកញធវើការ
ជាមួយសហរមន៍របស់អបកញដើមផញីរៀបេំយុទធសាស្តេតចរចា។ ញយើង្ញលើកទឹកេិតថឲ្យអបករិត
អំពីវធីិសាស្រសថែុសៗោប ដដលអបកអាេញរបើញដើមផពីាយមពរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់អបក និង្
ឈានដល់ការរពមញរពៀង្ដដលញធវើឲ្យសាទ នភាពរបស់អបករបញសើរញឡើង្ ។ 
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ការបក្តៀមខ្ែួន និងព័ត៌មាន 

 
១. សារៈេំខានន់នការបក្តៀមខ្ែួនេក្មាបក់ារចរចា 
 

ញោលបំតង្ឋនការេរចារឺ ញដើមផឈីានញៅរកការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ដដលនឹង្
ញធវើឲ្យសាទ នភាពរបញសើរញឡើង្។ ការេរចារបកបញោយញជារជ័្យបំផុត ជាធមមតារឺាន
ញោលបំតង្ឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្មួយ ដដលញធវើឲ្យសាទ នភាពរបស់ភារី
ទំង្ពីរ (ឬភារីទំង្អស់) កាន់ដតរបញសើរ។  

 
ញដើមផីកាល យជាអបកេរចាយ៉ាង្ពូដក ញហើយានញជារជ័្យកបុង្ការេរចា ដូញេបោះវាជាការ

សំខាន់ណាស់ ដដលអបករតូវញរតៀមែលួនញោយរបុង្របយ័តបមុនញពលចាប់ញផថើមនិយយេរចា
ជាមួយអបកដឋទ។ របសិនញបើអបក នញរតៀមែលួនញោយរបុង្របយ័តប ញនោះអបកអាេឈានដល់
ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ដដលអបកញពញេិតថជាមិនខាន។ របសិនញបើអបកមិន នញរតៀមែលួន
ញទ អបករបដហលជាមិនអាេឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ញទ ឬរបដហលជាអបករតូវ
ញរបង្ខិតបង្ខំឲ្យសញរមេកិេចរពមញរពៀង្មិនលែ ដដលអបកមិនញពញេិតថ។ 

 
ញោលបំតង្សំខាន់កបុង្ការញរតៀមែលួនសរាប់ការេរចារឺ រតូវរបមូល និង្ញរៀបេំ

ព័ត៌ានអំពីែលួនអបក ភារីដឋទ និង្អំពីសាទ នភាពញនោះ។ ញនោះានន័យថា អបក នញរតៀមែលួន
និយយអវីដដលអបកេង់្និយយយ៉ាង្េាស់ោស់ និង្និយយអំពីមូលញហតុឋនការេរចា
ញនោះរបកបញោយយុតថិធម៌ និង្សមញហតុផល។ របសិនញបើអបក នញរតៀមែលួន និង្ដសវង្
យល់អំពីសាទ នភាពេាស់ោស់ ញពលញនោះភារីដឋទញទៀតរបដហលជាមិនអាេញធវើឲ្យអបក
យល់រេឡំ ឬញ ករ ស់អបក នញឡើយ។ ការញរតៀមែលួន ឬការដសវង្យល់អំពីសាទ នភាព
ញនោះក៏នឹង្ជួ្យអបកឲ្យដឹង្ថា ញតើអបករបផរីតូវនិយយជាមួយភារីដឋទញទៀតរញបៀបណា និង្
ញដើមផឲី្យអបកដឹង្ថា ញតើវាានរបញយជ្ន៍កបុង្ការញរបើរ ស់ការតស ូមតិជំ្នួសការេរចាដដរ
ឬញទ ញៅកបុង្ដំណាក់កាលណាមួយញនោះ។   

 
 
 
 
 

ញយើង្មិនអាេមិនញអើញពើ េំញ ោះអតុលយភាពអំណាេដដលញកើតានញៅកបុង្ករតីជា
ញរេើន ក់ព័នននឹង្ការបញតថ ញញេញញៅកបុង្របញទសកមពុជា នញឡើយ។ ប៉ាុដនថ ការកាល យជា
អបកេរចា និង្អបកតស ូមតិយ៉ាង្ពូដកអាេជួ្យអបកកបុង្ការពរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់អបក ញដើមផី
សញរមេ នលទនផលដដលអាេទទួលយក នសរាប់អបកនិង្សហរមន៍របស់អបក។ ញៅ
កបុង្ញសៀវញៅញនោះ ញយើង្នឹង្ពិនិតយញមើលថា ញតើញយើង្អាេញរបើវធីិសាស្រសថញផសង្ៗដបបណាែលោះ 
ញដើមផីផ្ទល ស់បឋូរតុលយភាពអំណាេញដើមផឲី្យកាន់ដតញសមើភាព។ 
 

បនធ ប់ពីអបក នញរៀនអំពីវធីិសាស្រសថទំង្ញនោះញហើយ ញយើង្ញលើកទឹកេិតថឲ្យអបកញធវើការ
ជាមួយសហរមន៍របស់អបកញដើមផញីរៀបេំយុទធសាស្តេតចរចា។ ញយើង្ញលើកទឹកេិតថឲ្យអបករិត
អំពីវធីិសាស្រសថែុសៗោប ដដលអបកអាេញរបើញដើមផពីាយមពរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់អបក និង្
ឈានដល់ការរពមញរពៀង្ដដលញធវើឲ្យសាទ នភាពរបស់អបករបញសើរញឡើង្ ។ 
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២. សារៈេំខានន់នព័ត៌មាន 
ព័ត៌ានរឺជាឧបករត៍ានអំណាេបំផុត។ ញៅកបុង្ការេរចា   អបកនឹង្សទិតកបុង្ជំ្ហរ  

រងឹ្ាំរបសិនញបើអបករិត និង្របមូលព័ត៌ាន ក់ព័ននឲ្យ នញរេើនតាមដដលអបកអាេញធវើ ន៖ 
    ១.សាទ នភាពរបស់អបកផ្ទធ ល់     

២.អំពីភារីដឋទញទៀតកបុង្ការេរចា    
៣.អំពីបញ្ញា ដដលអបកកំពុង្ញធវើការេរចា។ 

 

ការរិតអំពីសាទ នភាពរបស់ែលួនផ្ទធ ល់ ឬសាទ នភាពឋនសហរមន៍របស់អបកអាេជួ្យឲ្យ
អបករិតអំពីលទនផលញផសង្ៗមួយេំនួនដដលអបកនឹង្ញពញេិតថ និង្អំពីលទនផលអវីែលោះដដលអបក
រួរញេៀសវាង្។ ការសិកាដសវង្យល់អំពីភារីដឋទ អាេជួ្យឲ្យអបកដឹង្ពីអវីដដលពួកញរេង់្     
 ន។  ញៅញពលដដលអបកស្សាវរជាវអំពីសាទ នភាពញនោះ ញពលញនោះអបកអាេរក នព័ត៌ាន
ដដលអាេជួ្យឲ្យអបកយល់ថា កិេចរពមញរពៀង្របញភទណាែលោះដដលអាេនឹង្ញធវើញៅ ន។ អបក
ក៏នឹង្អាេដសវង្រកព័ត៌ានដដលអាេជួ្យអបកញដើមផីដសវង្យល់ពីេំនុេញែាយ និង្េំនុេ
ដដលអបកអាេយកឈបោះ ន។ ញៅញពលដដលអបកដឹង្ព័ត៌ានទំង្អស់ញនោះ ញពលញនោះអបក
នឹង្កាល យជាអបកេរចាយ៉ាង្ពូដក និង្ឋវឆ្ល ត ញហើយវាអាេជួ្យអបកឲ្យសញរមេ នលទនផល
យ៉ាង្លែរបញសើរ។ 
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២. សារៈេំខានន់នព័ត៌មាន 
ព័ត៌ានរឺជាឧបករត៍ានអំណាេបំផុត។ ញៅកបុង្ការេរចា   អបកនឹង្សទិតកបុង្ជំ្ហរ  

រងឹ្ាំរបសិនញបើអបករិត និង្របមូលព័ត៌ាន ក់ព័ននឲ្យ នញរេើនតាមដដលអបកអាេញធវើ ន៖ 
    ១.សាទ នភាពរបស់អបកផ្ទធ ល់     

២.អំពីភារីដឋទញទៀតកបុង្ការេរចា    
៣.អំពីបញ្ញា ដដលអបកកំពុង្ញធវើការេរចា។ 

 

ការរិតអំពីសាទ នភាពរបស់ែលួនផ្ទធ ល់ ឬសាទ នភាពឋនសហរមន៍របស់អបកអាេជួ្យឲ្យ
អបករិតអំពីលទនផលញផសង្ៗមួយេំនួនដដលអបកនឹង្ញពញេិតថ និង្អំពីលទនផលអវីែលោះដដលអបក
រួរញេៀសវាង្។ ការសិកាដសវង្យល់អំពីភារីដឋទ អាេជួ្យឲ្យអបកដឹង្ពីអវីដដលពួកញរេង់្     
 ន។  ញៅញពលដដលអបកស្សាវរជាវអំពីសាទ នភាពញនោះ ញពលញនោះអបកអាេរក នព័ត៌ាន
ដដលអាេជួ្យឲ្យអបកយល់ថា កិេចរពមញរពៀង្របញភទណាែលោះដដលអាេនឹង្ញធវើញៅ ន។ អបក
ក៏នឹង្អាេដសវង្រកព័ត៌ានដដលអាេជួ្យអបកញដើមផីដសវង្យល់ពីេំនុេញែាយ និង្េំនុេ
ដដលអបកអាេយកឈបោះ ន។ ញៅញពលដដលអបកដឹង្ព័ត៌ានទំង្អស់ញនោះ ញពលញនោះអបក
នឹង្កាល យជាអបកេរចាយ៉ាង្ពូដក និង្ឋវឆ្ល ត ញហើយវាអាេជួ្យអបកឲ្យសញរមេ នលទនផល
យ៉ាង្លែរបញសើរ។ 
 

អបករួរពាយមរបមូលព័ត៌ានញនោះអំឡុង្ញពលញរតៀមែលួន ប៉ាុដនថអបកអាេបនថដឹង្ 
បដនទមញទៀតអំឡុង្ញពលេរចា។ របសិនញបើ អបកទទួល នព័ត៌ានថមីៗអំឡុង្ញពលរបជំុ្
េរចាជាមួយភារីដឋទញទៀត ដូញេបោះអបកអាេសញរមេប្ឈប់កិេចរបជំុ្េរចា ញដើមផីរិត ឬ
ពិភាកាអំពីព័ត៌ានថមីៗញនោះ និង្រិតថា ញតើវាប៉ាោះ ល់ដល់សាទ នភាពរបស់អបកយ៉ាង្ណា។ 
 

 

៣. ការថ្េវងយលអ់ំពសីាថសនភាព 
៣.១. ការបរៀបចំតារាងបពលបវលា 

 

វធីិមួយកបុង្ការរិតអំពីសាទ នភាពរបស់អបក និង្កបុង្ការញរៀបេំព័ត៌ានដដលអបកាន 
រឺរតូវញរៀបេំតារាងបពលបវលា។ តារាង្ញពលញវោរឺជាការូររញរៀបរាប់អំពីញហតុការត៍  

ទំង្អស់ដដល នញកើតញឡើង្ទក់ទង្នឹង្សាទ នភាពរបស់អបក ញហើយោក់តាមលំោប់
លំញោយឋនកាលបរញិេឆទដដល នញកើតញឡើង្។ ឧទហរត៍ របសិនញបើអបកកំពុង្េរចាជា    
មួយរបធានរបស់អបកអំពីថា ញតើអបករួរទទួល នរ ក់ដែបដនទមញទៀត ឬយ៉ាង្ណាញនោះ 
ញពលញនោះអបករួរញធវើតារាង្ញពលញវោ ដូេខាង្ញរកាមញនោះ៖ 
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តារាង្ញពលញវោអាេសរញសជាអកសរ ឬរូររបូភាពញដើមផតំីណាង្ញហតុការត៍ដដល
អបកកំពុង្កត់រតា។ ការញធវើតារាង្ញពលញវោអំពីសាទ នភាពអាេជួ្យអបកកបុង្ការកំតត់ថា ញតើ
ព័ត៌ានអវីដដលអបករតូវការដសវង្រក ដូេជាញៅញពលដដលអវីមួយ នញកើតញឡើង្ នរណា ក់
ព័ននែលោះ ឬរតូវការរកព័ត៌ានលមែិតឋនញហតុការត៍ញនោះជាញដើម 
 

៣.២. ដ្សាក្កាមភាគី 
 

ញៅកបុង្សាទ នភាពភារញរេើន ានញរេើនជាង្ពីរភារី ក់ព័នន។ ញទោះបីជាញមើលញៅ
ហ្គក់ដូេជា ានដតពីរភារីប៉ាុញណាត ោះដដលេូលរមួកបុង្ការេរចាក៏ញោយ របសិនញបើអបក
េំណាយញពលរិតអំពីបញ្ញា ញនោះ អបករបដហលជារកញ ើញថា ានមនុសស រកុម ឬអង្គការ
ជាញរេើនញទៀតដដលកំពុង្ញរបើឥទនិពលមកញលើភារីទំង្ពីរ ឬកំពុង្ញធវើឲ្យប៉ាោះ ល់ដល់សាទ ន
ភាពញនោះ។ 

ឧទហរត៍៖ ការេរចាឋថងេូលឆ្ប ដំែមរ 
េូរនឹកស្សឋមថា បថីរបពននពីរនក់របដកកោប  កបុង្ញរឿង្ថា ញតើរតូវញៅញលង្រកុមររួសារ

របស់ែលួនញៅកបុង្ញែតថ ត់ដំបង្ញៅឋថងបុតយ ឬមិនញៅ។ ការេរចាហ្គក់ដូេជាបងាា ញថា 
ញកើតញឡើង្រវាង្បថីនិង្របពននដតប៉ាុញណាត ោះ។ របពនននិយយថា ោត់េង់្ញៅ ត់ដំបង្ ញហើយបថី
និយយថា ោត់េង់្ញៅផធោះ។ 
 

ប៉ាុដនថ ាន ក់ព័ននមនុសសញរេើនញទៀត ដដលានឥទនិពលញលើសាទ នភាពញនោះ។ កូនៗ
ទំង្បីនក់របស់ររួសារញនោះ អាេេង់្ញៅញលង្ ត់ដំបង្ញដើមផសួីរសុែទុកខជី្ដូនរបស់ែលួន 
ដដរ។ រឯីជី្ដូនញៅញែតថ ត់ដំបង្វញិអាេរិតថា វាសំខាន់ណាស់ដដលពួកញរមកញលង្ោត់ 
ពីញរ ោះោត់ចាស់ញហើយ ញហើយពួកោត់ខានជួ្បោប យូរមកញហើយ។ 
 

ម៉ាាង្វញិញទៀត ញៅហ្គវ យនយរបស់បុរសញនោះអាេោក់សាព ធញលើបថីកំុឲ្យញៅ ពី
ញរ ោះញៅហ្គវ យនយស្សីញនោះេង់្ឲ្យោត់ញធវើការញៅឋថងបុតយ ញហើយនឹង្ផថល់រ ក់ឲ្យោត់
បដនទម។ េំដតកឯមិតថភកថិរបស់បុរសញនោះរបដហលជាមិនេង់្ឲ្យោត់ញៅដដរ ពីញរ ោះពួកញរ
េង់្ឲ្យោត់ញៅញរេៀង្ខារា៉ា អូញែជាមួយែលួនញៅឋថងបុតយញនោះ។ 
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តារាង្ញពលញវោអាេសរញសជាអកសរ ឬរូររបូភាពញដើមផតំីណាង្ញហតុការត៍ដដល
អបកកំពុង្កត់រតា។ ការញធវើតារាង្ញពលញវោអំពីសាទ នភាពអាេជួ្យអបកកបុង្ការកំតត់ថា ញតើ
ព័ត៌ានអវីដដលអបករតូវការដសវង្រក ដូេជាញៅញពលដដលអវីមួយ នញកើតញឡើង្ នរណា ក់
ព័ននែលោះ ឬរតូវការរកព័ត៌ានលមែិតឋនញហតុការត៍ញនោះជាញដើម 
 

៣.២. ដ្សាក្កាមភាគី 
 

ញៅកបុង្សាទ នភាពភារញរេើន ានញរេើនជាង្ពីរភារី ក់ព័នន។ ញទោះបីជាញមើលញៅ
ហ្គក់ដូេជា ានដតពីរភារីប៉ាុញណាត ោះដដលេូលរមួកបុង្ការេរចាក៏ញោយ របសិនញបើអបក
េំណាយញពលរិតអំពីបញ្ញា ញនោះ អបករបដហលជារកញ ើញថា ានមនុសស រកុម ឬអង្គការ
ជាញរេើនញទៀតដដលកំពុង្ញរបើឥទនិពលមកញលើភារីទំង្ពីរ ឬកំពុង្ញធវើឲ្យប៉ាោះ ល់ដល់សាទ ន
ភាពញនោះ។ 

ឧទហរត៍៖ ការេរចាឋថងេូលឆ្ប ដំែមរ 
េូរនឹកស្សឋមថា បថីរបពននពីរនក់របដកកោប  កបុង្ញរឿង្ថា ញតើរតូវញៅញលង្រកុមររួសារ

របស់ែលួនញៅកបុង្ញែតថ ត់ដំបង្ញៅឋថងបុតយ ឬមិនញៅ។ ការេរចាហ្គក់ដូេជាបងាា ញថា 
ញកើតញឡើង្រវាង្បថីនិង្របពននដតប៉ាុញណាត ោះ។ របពនននិយយថា ោត់េង់្ញៅ ត់ដំបង្ ញហើយបថី
និយយថា ោត់េង់្ញៅផធោះ។ 
 

ប៉ាុដនថ ាន ក់ព័ននមនុសសញរេើនញទៀត ដដលានឥទនិពលញលើសាទ នភាពញនោះ។ កូនៗ
ទំង្បីនក់របស់ររួសារញនោះ អាេេង់្ញៅញលង្ ត់ដំបង្ញដើមផសួីរសុែទុកខជី្ដូនរបស់ែលួន 
ដដរ។ រឯីជី្ដូនញៅញែតថ ត់ដំបង្វញិអាេរិតថា វាសំខាន់ណាស់ដដលពួកញរមកញលង្ោត់ 
ពីញរ ោះោត់ចាស់ញហើយ ញហើយពួកោត់ខានជួ្បោប យូរមកញហើយ។ 
 

ម៉ាាង្វញិញទៀត ញៅហ្គវ យនយរបស់បុរសញនោះអាេោក់សាព ធញលើបថីកំុឲ្យញៅ ពី
ញរ ោះញៅហ្គវ យនយស្សីញនោះេង់្ឲ្យោត់ញធវើការញៅឋថងបុតយ ញហើយនឹង្ផថល់រ ក់ឲ្យោត់
បដនទម។ េំដតកឯមិតថភកថិរបស់បុរសញនោះរបដហលជាមិនេង់្ឲ្យោត់ញៅដដរ ពីញរ ោះពួកញរ
េង់្ឲ្យោត់ញៅញរេៀង្ខារា៉ា អូញែជាមួយែលួនញៅឋថងបុតយញនោះ។ 
 

ញៅកបុង្សាទ នភាពឋនសាេ់ញរឿង្ដបបញនោះ ការេរចារឺញកើតញឡើង្រវាង្មនុសសពីរនក់ញទ រឺបថី
និង្របពនន។ ប៉ាុដនថ យ៉ាង្ញហ្គេណាស់ានមនុសស៦នក់ញផសង្ញទៀត ក់ព័ននញៅកបុង្ញរឿង្ញនោះ
ដដររឺ៖ 
១. របពនន 
២. បថី 
៣. កូនៗ (ដដលពួកញរាប ក់ៗអាេានញយបល់ែុសៗោប ) 
៤. ជី្ដូនញៅញែតថ ត់ដំបង្ 
៥. ញៅហ្គវ យនយរបស់បថី 
៦. មិតថភកថិរបស់បថី 

 
 

វធីិសាស្រសថមួយដដលអបកអាេញរបើញដើមផជួី្យអបកកបុង្ការរិតអំពីទំនក់ទំនង្ទំង្ញនោះ រឺ 
វធីិដដលញរញៅថា ការបរៀបចំដ្សាក្កាមភាគី។ ការញរៀបេំដារកាមភារី រតូវសរញសរជា
ោយលកខត៍អកសរ ឬការរូររបូភារីទំង្អស់ ដដលអបក នសាគ ល់អតថសញ្ញដ តញៅកបុង្
ប ជ្ ីររបស់អបក ឲ្យញៅជារបូដារកាមធំមួយ។ អបកអាេរូររង្វង់្ដដលានទំហំែុសៗោប ជំុ្វញិ
ភារីនីមួយៗ ញដើមផបីងាា ញ ឬបញ្ញជ ក់អំពីទំហំឋនអំណាេរបស់ភារីនីមួយៗញនោះ។ អបកក៏
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អាេរូរបនធ ត់របញភទែុសៗោប ដដរ រវាង្ភារីនីមួយៗញដើមផបីងាា ញអំពីរបញភទឋនទំនក់ទំនង្
ឋនភារីនីមួយៗ។ 
 

ខាង្ញរកាមញនោះរឺជាឧទហរត៍អំពីការញរៀបេំ ដ្សាក្កាមភាគី ញោយញលើកយក   
ឧទហរត៍របស់បថីនិង្របពននដដលរបដកកោប កបុង្ញរឿង្ថា ញតើរតូវញៅញលង្ស្សុកញៅញែតថ ត់
ដំបង្ឬមិនញៅ។ 
 
ឧទហរត៍ពីការញរៀបេំដារកាមភារី៖ 

 
 
ញៅកបុង្ការញរៀបេំដារកាមភារីញនោះ ញយើង្ នញរបើរង្វង់្ធំៗញដើមផបីងាា ញអំពីអបកដដល

ានអំណាេខាល ំង្ រឺរបពនននិង្បថី ក៏ដូេជាជី្ដូននិង្ញៅហ្គវ យនយដដរ។ ញយើង្ នញរបើរង្វង់្
តូេៗជាញរេើន ញដើមផបីងាា ញអំពីអបកដដលមិនសូវានអំណាេរឺកូនៗ និង្មិតថភកថិរបស់បថី។ 
ដូញេបោះញរៅពីសរញសរជាោយលកខត៍អកសរ អបកក៏អាេរូររបូដារកាមអំពីភារីទំង្ញនោះ
 នដដរ។ 
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អាេរូរបនធ ត់របញភទែុសៗោប ដដរ រវាង្ភារីនីមួយៗញដើមផបីងាា ញអំពីរបញភទឋនទំនក់ទំនង្
ឋនភារីនីមួយៗ។ 
 

ខាង្ញរកាមញនោះរឺជាឧទហរត៍អំពីការញរៀបេំ ដ្សាក្កាមភាគី ញោយញលើកយក   
ឧទហរត៍របស់បថីនិង្របពននដដលរបដកកោប កបុង្ញរឿង្ថា ញតើរតូវញៅញលង្ស្សុកញៅញែតថ ត់
ដំបង្ឬមិនញៅ។ 
 
ឧទហរត៍ពីការញរៀបេំដារកាមភារី៖ 

 
 
ញៅកបុង្ការញរៀបេំដារកាមភារីញនោះ ញយើង្ នញរបើរង្វង់្ធំៗញដើមផបីងាា ញអំពីអបកដដល

ានអំណាេខាល ំង្ រឺរបពនននិង្បថី ក៏ដូេជាជី្ដូននិង្ញៅហ្គវ យនយដដរ។ ញយើង្ នញរបើរង្វង់្
តូេៗជាញរេើន ញដើមផបីងាា ញអំពីអបកដដលមិនសូវានអំណាេរឺកូនៗ និង្មិតថភកថិរបស់បថី។ 
ដូញេបោះញរៅពីសរញសរជាោយលកខត៍អកសរ អបកក៏អាេរូររបូដារកាមអំពីភារីទំង្ញនោះ
 នដដរ។ 
 

ញយើង្ នញរបើបនធ ត់របញភទែុសៗោប  ញដើមផបីងាា ញអំពីរបញភទឋនទំនក់ទំនង្រវាង្ 
ភារីនីមួយៗ។ េំតុេសំខាន់ខាង្ញរកាម បងាា ញអំពីអតទន័យឋនបនធ ត់នីមួយៗ។ អបកមិន
ចំា េ់រតូវដតញរបើនិមិតថសញ្ញដ ទំង្ញនោះញទ ញហើយអបកអាេរិតរកនិមិតថសញ្ញដ ដឋទញទៀត
សរាប់ញរបើញដើមផពីនយល់អំពីរបញភទឋនទំនក់ទំនង្ែុសៗោប ញនោះ។ អបកក៍អាេញរបើពត៌របូ
ភាព និង្របូរាង្ែុសៗោប ជាតំណាង្ឋនបញ្ញា ែុសៗោប ញៅកបុង្ការញរៀបេំដារកាមសាទ នភាព
របស់អបក នដដរ។ 

 
និមិតថសញ្ញដ សរាប់ការញរៀបេំដារកាមសាទ នភាព៖ 
 
ញដើមផីបងាា ញអំពីទំនក់ទំនង្ឋនជ្ញាល ោះរវាង្ភារី ក់ព័នន 
ញយើង្ញរបើនិមិតថសញ្ញដ ៖ 
 
ញដើមផបីងាា ញអំពីសមពននភាពរងឹ្ាំ (អបកដដលយល់ស្សប 
និង្ោំរទោប ញៅវញិញៅមក ញយើង្ញរបើនិមិតថសញ្ញដ ៖ 
 
ញដើមផបីងាា ញអំពីឥទនិពលខាល ំង្របស់ភារីមួយ 
ញៅញលើភារីមួយញទៀត ញយើង្ញរបើនិមិតថសញ្ញដ ៖ 
  
 

ញៅកបុង្សាទ នភាពកាន់ដតសមុរសាម ញ ដូេជាញៅញពលដដលសហរមន៍កំពុង្រតូវរកុម
ហ ុនរំរាមកំដហង្បញតថ ញញេញ ញពលញនោះរ កដជាានភារីកាន់ដតញរេើនដដលអាេាន
ឥទនិពលញលើសាទ នភាពញនោះ។ ឧទហរត៍៖ 
 

១. សហរមន៍ (និង្ររួសារនីមួយៗអាេានទសសនៈែុសៗោប ) 
២. រកុមហ ុន (របធានរកុមហ ុន និង្និញយជិ្តអាេានទសសនៈែុសៗោប ) 
៣. វនិិញយរិនកបុង្រញរាង្របស់រកុមហ ុន 
៤. អាជាញ ធរ  ំុ សងាា ត់ 
៥. អាជាញ ធរស្សកុ ែតឍ  ឬរកុង្ 
៦. រោឌ ភិ លថាប ក់ជាតិ 
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៧. បណាឋ សហរមន៍ដឋទញទៀត 
៨.  អង្គការមិនដមនរោឌ ភិ លកបុង្ស្សុក និង្អនថរជាតិ 
៩. របញទសាច ស់ជំ្នួយមករបញទសកមពុជា និង្សាទ នទូតរបស់របញទសញផសង្ៗ 
១០. របព័ននផសពវផាយ (របព័ននផសពវផាយែុសៗោប  អាេានឥទនិពលញផសង្ៗោប  ញៅញលើ
សាទ នភាពមួយ) 

១១. រតបកសនញយ យញផសង្ៗ 
 

ទំង្ញនោះរឺជាភារីដដលអាេ ក់ព័ននញៅកបុង្សាទ នភាពរបស់សហរមន៍។ ការរិតអំពី
ភារីទំង្អស់ញនោះ និង្អំពីទំនក់ទំនង្រវាង្ភារីនីមួយៗជាព័ត៌ានសំខាន់ណាស់ដដលអាេ
ជួ្យអបកបញង្ាើតយុទនសាស្រសថេរចារបកបញោយរបសិទនភាព។ ជាពិញសស វាានរបញយជ្ន៍
ណាស់ កបុង្ការរិតអំពីឥទនិពលរបស់ភារីនីមួយៗញលើរកុមហ ុនដដលញៅពីញរកាយការ         
បញតថ ញញេញញនោះ។ 
 

អបកអាេញរបើរ ស់ដារកាមភារី ញដើមផីរិត ឬពិភាកាជាមួយនឹង្សហរមន៍របស់ 
អបក អំពីភារីទំង្អស់ដដល ក់ព័នននឹង្សាទ នភាពរបស់អបក និង្ញតើភារីទំង្អស់ ញនោះអាេ
ានឥទនិពលញោយរញបៀបណា។  
 

បនធ ប់មក អបកអាេបញង្ាើតយុទនសាស្រសថេរចា ដដល ក់ព័នននឹង្ភារី ដដលអបករិតថា
សំខាន់ៈ  

 អបកអាេញសបើសំុសមពននមិតថឲ្យជួ្យោំរទអបកកបុង្ការេរចា។ 
 អបកអាេញរបើវធីិែុសៗោប កបុង្ការនិយយេរចា ញដើមផីញធវើឲ្យទំនក់ទំនង្មិនលែឬ    
ញែាយ។ 

 អបកអាេញរបើវធីិតស ូមតិែុសៗោប  ញដើមផបី ច្ុ ោះប ច្ូ លភារីដដលានឥទនិពលមកញលើ
ភារីមួយដដលអបកកំពុង្េរចាជាមួយ ញដើមផីជាជំ្នួយដល់អបកកបុង្ការេរចា ន
សញរមេអវីៗដដលអបកេង់្ ន។ 
 
ឧទហរត៍ ញៅកបុង្ករតីឋនបថី និង្របពននមួយរូញឈាល ោះរបដកកោប អំពី ថាញតើរួរញៅ 

 ត់ដំបង្ឬអត់ញៅឋថងេូលឆ្ប ំដែមរ។ ញពលញនោះរបពននអាេសញរមេេិតថសំុឲ្យជី្ដូននិយយ
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៧. បណាឋ សហរមន៍ដឋទញទៀត 
៨.  អង្គការមិនដមនរោឌ ភិ លកបុង្ស្សុក និង្អនថរជាតិ 
៩. របញទសាច ស់ជំ្នួយមករបញទសកមពុជា និង្សាទ នទូតរបស់របញទសញផសង្ៗ 
១០. របព័ននផសពវផាយ (របព័ននផសពវផាយែុសៗោប  អាេានឥទនិពលញផសង្ៗោប  ញៅញលើ
សាទ នភាពមួយ) 

១១. រតបកសនញយ យញផសង្ៗ 
 

ទំង្ញនោះរឺជាភារីដដលអាេ ក់ព័ននញៅកបុង្សាទ នភាពរបស់សហរមន៍។ ការរិតអំពី
ភារីទំង្អស់ញនោះ និង្អំពីទំនក់ទំនង្រវាង្ភារីនីមួយៗជាព័ត៌ានសំខាន់ណាស់ដដលអាេ
ជួ្យអបកបញង្ាើតយុទនសាស្រសថេរចារបកបញោយរបសិទនភាព។ ជាពិញសស វាានរបញយជ្ន៍
ណាស់ កបុង្ការរិតអំពីឥទនិពលរបស់ភារីនីមួយៗញលើរកុមហ ុនដដលញៅពីញរកាយការ         
បញតថ ញញេញញនោះ។ 
 

អបកអាេញរបើរ ស់ដារកាមភារី ញដើមផីរិត ឬពិភាកាជាមួយនឹង្សហរមន៍របស់ 
អបក អំពីភារីទំង្អស់ដដល ក់ព័នននឹង្សាទ នភាពរបស់អបក និង្ញតើភារីទំង្អស់ ញនោះអាេ
ានឥទនិពលញោយរញបៀបណា។  
 

បនធ ប់មក អបកអាេបញង្ាើតយុទនសាស្រសថេរចា ដដល ក់ព័នននឹង្ភារី ដដលអបករិតថា
សំខាន់ៈ  

 អបកអាេញសបើសំុសមពននមិតថឲ្យជួ្យោំរទអបកកបុង្ការេរចា។ 
 អបកអាេញរបើវធីិែុសៗោប កបុង្ការនិយយេរចា ញដើមផីញធវើឲ្យទំនក់ទំនង្មិនលែឬ    
ញែាយ។ 

 អបកអាេញរបើវធីិតស ូមតិែុសៗោប  ញដើមផបី ច្ុ ោះប ច្ូ លភារីដដលានឥទនិពលមកញលើ
ភារីមួយដដលអបកកំពុង្េរចាជាមួយ ញដើមផីជាជំ្នួយដល់អបកកបុង្ការេរចា ន
សញរមេអវីៗដដលអបកេង់្ ន។ 
 
ឧទហរត៍ ញៅកបុង្ករតីឋនបថី និង្របពននមួយរូញឈាល ោះរបដកកោប អំពី ថាញតើរួរញៅ 

 ត់ដំបង្ឬអត់ញៅឋថងេូលឆ្ប ំដែមរ។ ញពលញនោះរបពននអាេសញរមេេិតថសំុឲ្យជី្ដូននិយយ

ជាមួយបថីរបស់ោត់ ញដើមផពីនយល់ថា ញហតុអវី នជាវាសំខាន់ដដលពួកោត់រតូវដតញៅ    
 ត់ដំបង្។ របពនននឹង្ញធវើដូញេបោះញដើមផបី ច្ុ ោះប ច្ូ លជី្ដូនឲ្យញរបើរ ស់ឥទនិពលរបស់ោត់ញៅ
ញលើបថី ញដើមផីសញរមេ នអវីដដលោត់េង់្ ន។ 
 
៤. បតើអវជីាផលក្បបោជនរ៍បេ់ភាគីននការចរចា? 
 

ញៅញពលញរេរចាោប  តាមធមមតា ញរញផ្ទថ តញលើលទនផលដដលញរេង់្ នដតប៉ាុញណាត ោះ។ 
កបុង្ញពលេរចា ជាទូញៅញរេើនដតឮភារីទំង្សង្ខាង្និយយដដដលៗអំពីអវីដដលញរ េង់្
 ន។ អាេានការសរមបសរមួលែលោះៗ ប៉ាុដនថញៅញពលដដលភារីាខ ង្ៗេង់្ ន អវីមួយ
ញហើយមិនរតូវោប  ញពលញនោះការេរចារតូវប ច្ ប់ញៅញោយោម នភារីណាមួយទទួល នអវី
ដដលែលួនេង់្ នញឡើយ។ 

 
ញពលញនោះអបករត់ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បីទរ២ដុោល រ កបុង្ការដឹកបុរសាប ក់ញៅផារ ញហើយមិនរពម
យកតិេជាង្ញនោះញឡើយ។ រឯីបុរសញនោះវញិេង់្ឲ្យដត១ដុោល រប៉ាុញណាត ោះ ញហើយដថមទំង្មិន
រពមឲ្យញលើសពីញនោះញឡើយ។ ទំង្ពីរភារី មិនអាេឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ោប
ញទ ដូញេបោះពួកោត់មិនអាេទទួល នអវីដដលែលួនេង់្ នញឡើយ។ 
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ការពាយមញេៀសវាង្សាទ នភាពដបបញនោះ សំខាន់ណាស់កបុង្ញពលេរចា។ អបកអាេ
ញធវើដូញេបោះ (បញ ច្ ៀស)  ន ញោយការដសវង្រកមូលញហតុញៅពីញរកាយឋនការទមទររបស់  
ភារីនីមួយៗញដើមផកីារេរចា និង្ញោយការរិតអំពី   មូលញហតុដដលអបកេង់្ នអវីមួយ  និង្ 
ដសវង្យល់អំពីមូលញហតុដដលភារីាខ ង្ញទៀតេង់្ នដដរ។ កតាថ ទំង្ញនោះ អាេជួ្យឲ្យអបក
រិតរកជ្ញរមើសញផសង្ៗបដនទមញទៀត ញដើមផឈីានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ដដលអាេញធវើ
 ន។ 
 

 រតូវយល់ពីមូលញហតុដដលអបក ឬសហរមន៍របស់អបកេង់្ នអវីមួយ ញោយរតូវរិត
អំពីផលរបញយជ្ន៍របស់អបកដដរដូេជា តរមូវការ កថីសង្ឃឹម ឬដផនការសរាប់អនរត ក៏
ដូេជាការ រមភ និង្អវីដដលអបកេង់្ញេៀសវាង្។ 
 

រតូវយល់ពីញហតុផលញៅពីញរកាយការទមទររបស់ភារីាខ ង្ញទៀត ញោយរតូវដសវង្
រកថាញតើអវីជាផលរបញយជ្ន៍របស់ពួកញរដូេជា តរមូវការ កថីសង្ឃឹម ឬដផនការ ក៏ដូេជាការ
 រមភរបស់ពួកញរ។ 

ឧទហរត៍៖ 
ញយើង្អាេសួរថា៖ ញហតុអវី នជា អបករត់ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បីេង់្ នតឋមល២ដុោល រសរាប់

ការដឹកបុរសញនោះ? របសិនញបើអបកសួរោត់ ោត់របដហលជាញ្លើយថា ោត់ោម នម៉ាូយញរេើនញទ 
ពីញរ ោះានអបករត់ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បីញរេើនណាស់។ តឋមលសាងំ្ញឡើង្ឋថល ញហើយោត់ រមភថា 
របសិនញបើោត់មិនចាប់ញផថើមរករ ក់ឲ្យ នញរេើនរាល់ឋថងញទញនោះ ោត់នឹង្មិនអាេរករ ក់
 នសរាប់ផគត់ផគង់្រកុមររួសាររបស់ោត់ នញឡើយ។ ោត់ក៏អាេរកេំតូល នររប់
រោន់ញដើមផីសនសំលុយទុកទិញម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បី ដូញេបោះោត់ មិនចំា េ់ជួ្លរុមឺ៉ាកកង់្បីញរញទៀត
ញទ។ 
 

ញយើង្ក៏អាេសួរអបកដំញតើ រដដរថា៖ ញហតុអវី នជាអបកទទូេសំុតឋមលដត១ដុោល រ?
បុរសញនោះរបដហលជាញ្លើយថា ោត់រតូវញធវើដំញតើ រញរេើនញៅឋថងញនោះ។ ោត់រតវូញៅផារ 
បនធ ប់មកញៅកដនលង្ញធវើការ ញហើយបនធ ប់មកញៅយកកូនពីសាោញរៀន ញហើយបនធ ប់ពីញនោះ
ញទៀតញធវើដំញតើ ររតឡប់មកផធោះវញិ។ ោត់មិនេង់្េំណាយរ ក់ញលើសពី៤ដុោល រញទ ញៅកបុង្
ការញធវើដំញតើ រទំង្ប៉ាុនម នញជ្ើង្ញនោះ។ ោត់រវល់ណាស់រាល់ឋថង ញហើយោត់ក៏ រមភអំពីការញៅ
ញធវើការយឺត និង្ការញៅយកកូនពីសាោមកវញិដដរ។ 
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របសិនញបើអបករត់ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បី និង្បុរសរបូញនោះ នសនធនោប អំពីបញ្ញា ញនោះ ញហើយ
រកញ ើញមូលញហតុដដលពួកោត់ទមទរេង់្ នញរៀង្ៗែលួន ញពលញនោះពួកោត់អាេេរចា
ោប ឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ ន។ អបករត់ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បីអាេយល់រពមដឹក
បុរសញនោះញពញមួយឋថង ញោយសុែេិតថរង់្ចំាោត់ ដូញេបោះោត់មិនចំា េ់ពិ កដសវង្រកម៉ាូតូរុ ឺ
ម៉ាកកង់្បីញផសង្ញទៀតញទ និង្មិនពិ កេំណាយញពលឥតរបញយជ្ន៍កបុង្ការេរចា ឬតឋថល
រាល់ញពលញឡើយ។ ពួកោត់អាេញោោះស្សាយោប  នញោយរពមញរពៀង្ោប ញលើតឋមល៥ដុោល រ
សរាប់ញពញមួយឋថង។ 

 

េូរនឹកស្សញមើស្សឋមថា អបកកំពុង្ញមើលញដើមញឈើធំមួយញដើម។ ញពលញនោះ អបកអាេ
ញ ើញដមកនិង្សលឹកមុនញរ។ ប៉ាុដនថអបកដឹង្ថាញៅកបុង្ដីរឺឫស ដដលស្សូបយកទឹក និង្ជី្ជាតិ
ញៅេិ ច្ ឹមដមកនិង្សលឹក និង្រកាញដើមញឈើញអាយានជី្វតិ។ 

 
ញៅកបុង្ការេរចា មុនដំបូង្ញយើង្ដឹង្អំពីការទមទររបស់ភារី ក់ព័ននទំង្ទាយ។ 

ប៉ាុដនថអវីញៅពីញរកាយការទមទរទំង្អស់ញនោះរឺផលរបញយជ្ន៍របស់ភារី ដដលជា ”ញហតុ
ផល” ឋនការទមទរញនោះ។  
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អវីដដលភារីទមទរញៅកបុង្ការេរចារឺញរបៀបដូេជា ឬស របស់ញដើមញឈើ។ ញយើង្មិន
អាេញមើលញ ើញឬសរបស់ញដើមញឈើញទ ប៉ាុដនថឫសញឈើរឺេិ ច្ ឹមដមក និង្សលឹក។ ឧទហរត៍
ការទមទរេំនួន២ដុោល  របស់អបករត់រុមឺ៉ាកកង់្បី រឺជាដមកញហើយនឹង្សលឹកឋនញដើមញឈើ។ 

 
 មូលញហតុញៅពីញរកាយការទមទររបស់អបកទំង្ពីររឺជាឬស។ ញយើង្មិនអាេញមើល

ញ ើញឬសឋនញដើមញ ើ នញទ ដតឬសញនោះវាេិ ច្ ឹមដមកនិង្សលឹកញឈើ។ ឧទហរត៍មូល
ញហតុដដលញៅពីញរកាយការទមទររបស់អបករត់រុមឺ៉ាកកង់្បី រឺការ រមភខាល េមិនអាេរក
េំតូលររប់រោន់  ញដើមផីេិ ច្ ឹមររួសាររបស់ោត់ ន និង្កថីសង្ឃឹម និង្ដផនការទិញម៉ាូតូ     
រុមឺ៉ាកកង់្បីមួយ ញហើយមូលញហតុញនោះជាឬសឋនញដើមញឈើ។ ញនោះរឺជាផលរបញយជ្ន៍របស់  
ភារីទំង្ពីរ។ ញយើង្អាេញមើលញ ើញឫសញឈើទំង្ញនោះញៅញពលដដលញយើង្ជី្ក និង្ដសវង្រក
ព័ត៌ានបដនទមដតប៉ាុញណាត ោះ។ 



19សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 

 

អវីដដលភារីទមទរញៅកបុង្ការេរចារឺញរបៀបដូេជា ឬស របស់ញដើមញឈើ។ ញយើង្មិន
អាេញមើលញ ើញឬសរបស់ញដើមញឈើញទ ប៉ាុដនថឫសញឈើរឺេិ ច្ ឹមដមក និង្សលឹក។ ឧទហរត៍
ការទមទរេំនួន២ដុោល  របស់អបករត់រុមឺ៉ាកកង់្បី រឺជាដមកញហើយនឹង្សលឹកឋនញដើមញឈើ។ 

 
 មូលញហតុញៅពីញរកាយការទមទររបស់អបកទំង្ពីររឺជាឬស។ ញយើង្មិនអាេញមើល

ញ ើញឬសឋនញដើមញ ើ នញទ ដតឬសញនោះវាេិ ច្ ឹមដមកនិង្សលឹកញឈើ។ ឧទហរត៍មូល
ញហតុដដលញៅពីញរកាយការទមទររបស់អបករត់រុមឺ៉ាកកង់្បី រឺការ រមភខាល េមិនអាេរក
េំតូលររប់រោន់  ញដើមផីេិ ច្ ឹមររួសាររបស់ោត់ ន និង្កថីសង្ឃឹម និង្ដផនការទិញម៉ាូតូ     
រុមឺ៉ាកកង់្បីមួយ ញហើយមូលញហតុញនោះជាឬសឋនញដើមញឈើ។ ញនោះរឺជាផលរបញយជ្ន៍របស់  
ភារីទំង្ពីរ។ ញយើង្អាេញមើលញ ើញឫសញឈើទំង្ញនោះញៅញពលដដលញយើង្ជី្ក និង្ដសវង្រក
ព័ត៌ានបដនទមដតប៉ាុញណាត ោះ។ 

 
ដមកធាង្ឋនការេរចា៖ ការដសវង្យល់អំពីផលរបញយជ្ន៍ដដលានដូេជាតរមូវការ          
កថីសង្ឃមឹ និង្ការ រមភរបស់បណាឋ ភារី ក់ព័នននឹង្បញង្ាើនឱកាសនំឲ្យឈានដល់ការ

សញរមេកិេចរពមញរពៀង្ដដលភារីទំង្ពីរញពញេិតថ។ 
 
 

 
              

     
  



20 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 

៥. ថ្េវងយល់ពីផលក្បបោជនរ៍បេ់េហគមន៍របេអ់នក 
ញដើមផីដសវង្យល់ពីផលរបញយជ្ន៍របស់សហរមន៍របស់អបក អបករតូវរបមូលព័ត៌ាន 

អំពីសហរមន៍របស់អបក និង្ភារី ក់ព័ននទំង្អស់។ ឧទហរត៍ វារឺការលែដដលអបករតូវ
របមូលព័ត៌ទំង្អស់ញនោះ៖ 

- ទំហំដីសហរមន៍អបកទំង្មូល និង្ទំហំដីរបស់ររួសារនីមួយៗ 
- េំនួន និង្របញភទផធោះ 
- រទពយសមផតថិ និង្ធនធានានតឋមលញផសង្ៗ 
- ញហោឌ រេនសមពននសំខាន់ៗដដលញៅដកផរញនោះ ដូេជាសាោញរៀន និង្មនធីញពទយនិង្ 
- ការងារ ជី្វភាពរស់ញៅ និង្េំតូលញផសង្ៗ ឋនររួសារទំង្អស់ 

ព័ត៌ានទំង្អស់ញនោះ អាេជួ្យអបកដសវង្យល់អំពីអវីដដលសំខាន់ សរាប់សហរន៍ 
របស់អបក និង្កង្វល់ែុសៗោប របស់ររួសារនីមួយៗដដលរបឈមនឹង្ការបញតថ ញញេញ អំពី
អវីដដលពួកញរអាេ ត់បង់្ ឬក៏អវីដដលពួកោត់ ន ត់បង់្ របសិនញបើពួកោត់រតូវ នញរ
បញតថ ញរេួញហើយ។  

ព័ត៌ានទំង្អស់ញនោះអាេញរបើញដើមផីដឹង្ពីតឋមលដី ផធោះ រទពយសមផតថិញផសង្ៗ និង្ 
ធនធានញផសង្ៗ។ វាានសារៈសំខាន់របសិនញបើអបកកំពុង្េរចាពីេំនួនឋនសំតង្សមរមយ 
ឬរទពយសមផតថិ ផធោះ និង្ដីដដលរតូវជំ្នួស។ ព័ត៌ានអំពីជី្វភាពរស់ញៅ និង្េំតូលអាេ
ជួ្យកបុង្ការេរចា អំពីការោំរទជី្វភាព ញបើសិនជាសហរមន៍របស់ពួកោត់រតូវផ្ទល ស់បថូរញៅ
កដនលង្ញផសង្។ ការដឹង្ពីតឋមលទំង្អស់របស់រទពយសមផតថិរបស់អបក និង្ធនធានញផសង្ៗ និង្
ញហោឌ រេនសមពននដដលសហរមន៍របស់អបកញរបើ អាេជួ្យអបកផង្ដដរ កបុង្ការតវា៉ាថាការ              
បញតថ ញញេញមិនរួរញកើតញទផើង្ញទ។ 
 
 
 
 
 
 
 



21សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 

៥. ថ្េវងយល់ពីផលក្បបោជនរ៍បេ់េហគមន៍របេអ់នក 
ញដើមផីដសវង្យល់ពីផលរបញយជ្ន៍របស់សហរមន៍របស់អបក អបករតូវរបមូលព័ត៌ាន 

អំពីសហរមន៍របស់អបក និង្ភារី ក់ព័ននទំង្អស់។ ឧទហរត៍ វារឺការលែដដលអបករតូវ
របមូលព័ត៌ទំង្អស់ញនោះ៖ 

- ទំហំដីសហរមន៍អបកទំង្មូល និង្ទំហំដីរបស់ររួសារនីមួយៗ 
- េំនួន និង្របញភទផធោះ 
- រទពយសមផតថិ និង្ធនធានានតឋមលញផសង្ៗ 
- ញហោឌ រេនសមពននសំខាន់ៗដដលញៅដកផរញនោះ ដូេជាសាោញរៀន និង្មនធីញពទយនិង្ 
- ការងារ ជី្វភាពរស់ញៅ និង្េំតូលញផសង្ៗ ឋនររួសារទំង្អស់ 

ព័ត៌ានទំង្អស់ញនោះ អាេជួ្យអបកដសវង្យល់អំពីអវីដដលសំខាន់ សរាប់សហរន៍ 
របស់អបក និង្កង្វល់ែុសៗោប របស់ររួសារនីមួយៗដដលរបឈមនឹង្ការបញតថ ញញេញ អំពី
អវីដដលពួកញរអាេ ត់បង់្ ឬក៏អវីដដលពួកោត់ ន ត់បង់្ របសិនញបើពួកោត់រតូវ នញរ
បញតថ ញរេួញហើយ។  

ព័ត៌ានទំង្អស់ញនោះអាេញរបើញដើមផីដឹង្ពីតឋមលដី ផធោះ រទពយសមផតថិញផសង្ៗ និង្ 
ធនធានញផសង្ៗ។ វាានសារៈសំខាន់របសិនញបើអបកកំពុង្េរចាពីេំនួនឋនសំតង្សមរមយ 
ឬរទពយសមផតថិ ផធោះ និង្ដីដដលរតូវជំ្នួស។ ព័ត៌ានអំពីជី្វភាពរស់ញៅ និង្េំតូលអាេ
ជួ្យកបុង្ការេរចា អំពីការោំរទជី្វភាព ញបើសិនជាសហរមន៍របស់ពួកោត់រតូវផ្ទល ស់បថូរញៅ
កដនលង្ញផសង្។ ការដឹង្ពីតឋមលទំង្អស់របស់រទពយសមផតថិរបស់អបក និង្ធនធានញផសង្ៗ និង្
ញហោឌ រេនសមពននដដលសហរមន៍របស់អបកញរបើ អាេជួ្យអបកផង្ដដរ កបុង្ការតវា៉ាថាការ              
បញតថ ញញេញមិនរួរញកើតញទផើង្ញទ។ 
 
 
 
 
 
 
 

ការក្បមូលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងេហគមន៍ 

អបកអាេេង្រកង្រកមុការងារស្សាវរជាវ         ដដលបញង្ាើតញទផើង្ញោយសាជិ្កឋន   
សហរមន៍របស់អបក សរាប់ទទួលែុសរតូវកបុង្ការរបមួលព័ត៌ាន។ រកុមការងារញនោះនឹង្
េុោះញធវើការងារជាមួយសាជិ្កសហរមន៍ាប ក់ៗញដើមផីរបមូលព័ត៌ាន។ ជ្ញរមើសមួយញទៀត 
អបកអាេញសបើសំុសាជិ្កមួយៗ ញអាយេូលរមួការរបជំុ្សហរមន៍ញោយញរតៀមមកជាមួយ
នឹង្ព័ត៌ានរបស់ពួកញរ។ បនធ ប់មកអបកអាេបដនទមព័ត៌ានទក់ទង្នឹង្រទពយសមផតថិ 
ធនធានញផសង្ៗ និង្ញហោឌ រេនសមពនន ដដលានតឋមលសរាប់សហរមន៍របស់ អបក។ 

អបករួរដតរបមូលឯកសារថតេមលង្របស់សាជិ្កសហរមន៍មួយៗផង្ដដរ ញដើមផ ី
បងាា ញពីភាពជាាច ស់កមមសិទនិ ឬអបកជួ្ល ញៅញលើដីឬផធោះញនោះ។ អបកក៏អាេថតរបូជំុ្វញិភូមិ 
ញោយានររួសារមួយៗឈរពីមុែផធោះរបស់ពួកញរ និង្រទពយសមផតថិ រពមទំង្ធនធានញផស
ង្ៗ។ របូថតអាេជាភសថុតាង្សំខាន់កំទផុង្ញពលេរចាមុនការបញតថ ញញេញ ឬក៏ញរបើ
សរាប់ទមទរសំតង្បនធ ប់ពីការបញតថ ញញេញ។  
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ជបក្មើេថ្ដ្លអាចនំាឲសយមានកិចចក្ពមបក្ពៀង 
 
១. ការបក្បើក្ េព់័ត៌មានបដ្ើមសបគីិតរកជបក្មើេបផសេងៗបទៀតថ្ដ្លនំាឲសយ
មានកិចចក្ពមបក្ពៀង 

 

កាលណាភារី ានព័ត៌ានអំពីតរមូវការ ដផនការ និង្កង្វល់របស់ភារីាខ ង្ញទៀត
កាន់ដតញរេើន ញពលញនោះញរក៏កាន់ដតអាេរិតរកជ្ញរមើសដដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្
ក៏កាន់ដតញរេើនដដរ។ របសិនញបើអបកានជ្ញរមើសញរេើនញដើមផឈីានញៅទទួល នកិេចរពម
ញរពៀង្ ញពលញនោះវាទំនង្ជាអាេញៅរេួ ដដលអបកនឹង្រក នកិេចរពមញរពៀង្ដដលភារីទំង្
សង្ខាង្ញពញេិតថ។ 
 

ជាញរឿយៗ ញររិតអំពីលទនផលដតមួយដដលពួកោត់នឹង្យល់រពមដតប៉ាុញណាត ោះ ញហើយ
ញៅញពលដដលលទនផលញនោះមិនញ្លើយតបនឹង្ការទមទររបស់ភារីាខ ង្ញទៀត ញពលញនោះ
នឹង្មិនអាេឈានដល់កិេចរពមញរពៀង្ នញឡើយ។ ផធុយញៅវញិ របសិនញបើអបករិតញោយ
របុង្របយ័តបអំពីតរមូវការ ដផនការ និង្កង្វល់ទំង្អស់របស់ភារីទំង្សង្ខាង្ ញពលញនោះ
អបកអាេចាប់ញផថើមរកជ្ញរមើសញរេើនញទៀត ដដលអាេនំឲ្យាន កិេចរពមញរពៀង្។ 
 

ការញរបើរ ស់វធីិញនោះកបុង្ការញរតៀមែលួនរបស់អបក ានន័យថា ញៅញពលដដលអបកចាប់
ញផថើមេរចា អបកអាេពិភាកាអំពីេំតុេញផសង្ៗញទៀត មិនដមនរោន់ដតញលើបញ្ញា េមផង្ៗ
ដដលអបកកំពុង្េរចាញនោះញទ។ អបកក៏អាេពិភាកាអំពីបញ្ញា ដឋទញទៀតដដលអបកនិង្ភារីាខ ង្
ញទៀតាន ឬអាេញធវើដដរ ញដើមផញី្លើយតបនឹង្តរមវូការរបស់អបក ញោោះស្សាយកង្វល់របស់អបក 
និង្ជួ្យភារីទំង្សង្ខាង្ឲ្យទទួល នអវីដដលភារីទំង្សង្ខាង្េង់្ ន។ 
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ឧទហរត៍៖ ការេរចាដដលមិនញផ្ទថ តដតញលើអង្ារ 
 

សុធាលក់អង្ារ ញហើយអបកជិ្តខាង្របស់នង្ញឈាម ោះផ្ទន់ណាេង់្ទិញមួយ វ។ ជា
ធមមតា សុធាលក់អង្ាររបស់នង្ តឋមល១០មឺុនញរៀលកបុង្មួយ វ ប៉ាុដនថផ្ទន់ណា ានរ ក់ដត
៥មឺុនញរៀលប៉ាុញណាត ោះ។ របសិនញបើ សុធានិង្ផ្ទន់ណាមិន នដសវង្រកព័ត៌ានញរេើនញទៀតអំពី
តរមូវការញរៀង្ៗែលួនញទ ញពលញនោះសាទ នភាពរឺថា សុធាេង់្លក់អង្ារកបុង្តឋមល១០មឺុនញរៀល 
ញហើយផ្ទន់ណាានរ ក់ដត ៥មឺុនញរៀលប៉ាុញណាត ោះ។ អបកទំង្ពីរនឹង្មិនអាេឈានដល់ការ
រពមញរពៀង្ោប ញឡើយ។  
 

ប៉ាុដនថ ផ្ទន់ណាដឹង្ថា សុធា ានការលំ កកបុង្ការញមើលដថទំកូនរបុសពីរនក់របស់
នង្ ពីញរ ោះនង្រតវូញៅលក់ញៅផាររាល់ឋថង។ ជាទូញៅ សុធា រករ ក់ នររប់រោន់ពី
ការលក់ញៅទីផារ ប៉ាុដនថនង្រតូវលក់ញរេើនញា៉ាង្ណាស់ ញហើយមិនានញពលររប់រោន់កបុង្
ការដថទំកូនរបុសទំង្ពីរនក់របស់នង្ និង្ញធវើការងារផធោះញឡើយ។ ផ្ទន់ណា ក៏មិនាន
រ ក់ញរេើនដដរ ប៉ាុដនថនង្ានញពលញវោញរេើន ពីញរ ោះមួយរយៈេុង្ញរកាយញនោះ នង្មិន
អាេដសវង្រកការងារ នញធវើញទ។ 
 

ញោយសារផ្ទន់ណាានព័ត៌ានញនោះ នង្រិតរកជ្ញរមើសញផសង្ដដលអាេនំឲ្យាន
ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ថមី។ ជ្ញរមើសញនោះរឺថា ផ្ទន់ណាអាេញមើលដថទំកូនរបុសទំង្ពីរ
របស់សុធា បនធ ប់ពីពួកញរមកពីញរៀនវញិរយៈញពលបីញា៉ាង្កបុង្មួយឋថងៗ  និង្ញធវើកិេចការផធោះ
ែលោះញៅផធោះរបស់សុធាជាថបូរនឹង្អង្ារមួយ វ។ ទំង្សុធា និង្ផ្ទន់ណាញពញេិតថនឹង្កិេចរពម
ញរពៀង្ញនោះ ពីញរ ោះកិេចរពមញរពៀង្ញនោះញ្លើយតបនឹង្តរមូវការរបស់ភារីទំង្ពីរ។ 
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ឧទហរត៍៖ ការេរចាដដលមិនញផ្ទថ តដតញលើអង្ារ 
 

សុធាលក់អង្ារ ញហើយអបកជិ្តខាង្របស់នង្ញឈាម ោះផ្ទន់ណាេង់្ទិញមួយ វ។ ជា
ធមមតា សុធាលក់អង្ាររបស់នង្ តឋមល១០មឺុនញរៀលកបុង្មួយ វ ប៉ាុដនថផ្ទន់ណា ានរ ក់ដត
៥មឺុនញរៀលប៉ាុញណាត ោះ។ របសិនញបើ សុធានិង្ផ្ទន់ណាមិន នដសវង្រកព័ត៌ានញរេើនញទៀតអំពី
តរមូវការញរៀង្ៗែលួនញទ ញពលញនោះសាទ នភាពរឺថា សុធាេង់្លក់អង្ារកបុង្តឋមល១០មឺុនញរៀល 
ញហើយផ្ទន់ណាានរ ក់ដត ៥មឺុនញរៀលប៉ាុញណាត ោះ។ អបកទំង្ពីរនឹង្មិនអាេឈានដល់ការ
រពមញរពៀង្ោប ញឡើយ។  
 

ប៉ាុដនថ ផ្ទន់ណាដឹង្ថា សុធា ានការលំ កកបុង្ការញមើលដថទំកូនរបុសពីរនក់របស់
នង្ ពីញរ ោះនង្រតវូញៅលក់ញៅផាររាល់ឋថង។ ជាទូញៅ សុធា រករ ក់ នររប់រោន់ពី
ការលក់ញៅទីផារ ប៉ាុដនថនង្រតូវលក់ញរេើនញា៉ាង្ណាស់ ញហើយមិនានញពលររប់រោន់កបុង្
ការដថទំកូនរបុសទំង្ពីរនក់របស់នង្ និង្ញធវើការងារផធោះញឡើយ។ ផ្ទន់ណា ក៏មិនាន
រ ក់ញរេើនដដរ ប៉ាុដនថនង្ានញពលញវោញរេើន ពីញរ ោះមួយរយៈេុង្ញរកាយញនោះ នង្មិន
អាេដសវង្រកការងារ នញធវើញទ។ 
 

ញោយសារផ្ទន់ណាានព័ត៌ានញនោះ នង្រិតរកជ្ញរមើសញផសង្ដដលអាេនំឲ្យាន
ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ថមី។ ជ្ញរមើសញនោះរឺថា ផ្ទន់ណាអាេញមើលដថទំកូនរបុសទំង្ពីរ
របស់សុធា បនធ ប់ពីពួកញរមកពីញរៀនវញិរយៈញពលបីញា៉ាង្កបុង្មួយឋថងៗ  និង្ញធវើកិេចការផធោះ
ែលោះញៅផធោះរបស់សុធាជាថបូរនឹង្អង្ារមួយ វ។ ទំង្សុធា និង្ផ្ទន់ណាញពញេិតថនឹង្កិេចរពម
ញរពៀង្ញនោះ ពីញរ ោះកិេចរពមញរពៀង្ញនោះញ្លើយតបនឹង្តរមូវការរបស់ភារីទំង្ពីរ។ 

 
ញៅកបុង្ការេរចាញនោះ ផ្ទន់ណានិង្សុធារិតអំពីជ្ញរមើសមួយញដើមផឈីានញៅរកកិេច

រពមញរពៀង្ដដលមិនរោន់ដត ក់ព័នននឹង្រ ក់ប៉ាុញណាត ោះញទ ញទោះបីជា អបកទំង្ពីរ នជ្ដជ្ក
ោប អំពីការទិញនិង្លក់ក៏ញោយ។ ញនោះរឺជាកិេចរពមញរពៀង្ដដលលែពីញរ ោះ៖ 

 កិេចរពមញរពៀង្ដដលញ្លើយតបញៅនឹង្តរមូវការភារីទំង្សង្ខាង្ៈ កិេចរពមញរពៀង្
ដដលអនុញ្ញដ តឲ្យ សុធា ានញពលញវោញធវើការររប់រោន់  ញោយមិនែវល់ពីកូន
របុសរបស់ោត់ និង្ផថល់ឲ្យផ្ទន់ណានូវការងារមួយ និង្ អង្ារសរាប់បរញិភារររប់
រោន់។ 

 លទនផលទទួល នរឺធំជាង្អវីដដលពួកោត់ នេរចាពីខាង្ញដើម ដដលរោន់ដត
អង្ារមួយ វ។ ឥឡូវ សុធានិង្ានអបកញមើលដថកូនរបស់ោត់ ជាញរៀង្រាល់ឋថង និង្
ផ្ទន់ណាទទួល នអង្ារសរាប់បរញិភាររោប់រោន់។ 
 
ញៅញពលដដលអបកអាេរិតអំពីរំនិតដដលអាេនំឲ្យ ានកិេចរពមញរពៀង្ដដលញ្លើយ

តបនឹង្តរមូវការរបស់ភារីទំង្ពីរ វាជាឱកាសដ៏របញសើដដលនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ដដល
ភារីទំង្ពីរញពញេិតថ។ ជ្ញរមើសអាេ ក់ពន័ននឹង្អវីៗញទៀតមិនដមន ដតរ ក់មួយមុែញនោះញទ 
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ញហើយអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ដដលានរយៈញពល ដវង្ និង្ទទួល នអតទរបញយជ្ន៍
ជាញរេើនសរាប់ភារីទំង្សង្ខាង្។ 

 

 

២. ការបបងកើតជបក្មើេអភិវឌសឍបក្ៅពីការបបណេញបចញ 
ញបើសិនជាអបកកំពុង្របឈមមុែនឹង្ការបញតថ ញពីផធោះ ឬដីកសិកមមរបស់អបក វាទំនង្ 

ជាានការលំ ក កបុង្ការរិតអំពីជ្ញរមើស ដដលនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ដដលជាតរមូវការ
របស់អបក ក៏ដូេជាភារីដដលានឥទនិពលដដលេង់្ នដីរបស់អបកទំង្ញនោះ។ សហរមន៍
ជាញរេើនដដលកំពុង្របឈមមុែនឹង្ការបញតថ ញញេញពាយមេរចា ញដើមផីដតសំតង្ជា
រ ក់ដតប៉ាុញណាត ោះ ញោយមិន នពិចារណាដល់ជ្ញរមើសញផសង្ញទៀត ដដលអាេផថល់ផល
របញយជ្ន៍ញរេើនជាង្ដល់ការរស់ញៅរបស់ពួកោត់។ ញទោះបីជាយ៉ាង្ណាក៏ញោយ ាន
ករតីជាញរេើន ដដលការបញតថ ញរតូវ នបញ ច្ ៀស ញោយការដសវង្រកជ្ញរមើសញផសង្ញរៅពី
សំតង្ ដដលបំញពញតរមូវការរបស់ភារីទំង្ពីរ។  

ឧទហរត៍៖ សហរមន៍មួយេំនួនញៅទីរកងុ្អាេញជ្ៀសវាង្ការបញតថ ញញេញ ន 
ញោយអនុញ្ញដ តរោឌ ភិ លញរបើរ ស់ដីរបស់ពួកោត់មួយដផបកញដើមផីសាង្សង់្ផធោះ និង្មួយ
ដផបកញទៀតញដើមផីសាង្សង់្ញហោឌ រេនសមព័នន។ សហរមន៍មួយេំនួនញទៀត  នរកញ ើញ
ជ្ញរមើសជាដី និង្ នេរចាលកខែតឍ សរាប់ដផនការផ្ទល ស់ទីលំញៅរបស់ពួកោត់។ 

សហរមន៍ញៅជ្នបទដដលកំពុង្របឈមនឹង្ការបញតថ ញញេញ ពីេំការដំណំា
កសិកមមរទង់្រទយធំ នញជ្ៀសវាង្ការបញតថ ញញេញ ញោយយល់រពមោំរបភទដំណំា
ជាក់ោក់ណាមួយញៅញលើដីរបស់ពួកោត់ ញហើយលក់ញៅឲ្យរកមុហ ុនតាមតឋមលមួយញៅ
តាមការរពមញរពៀង្ោប ។ 

ជ្ញរមើសទំង្អស់ញនោះរឺសុទនដតានហ្គនិភ័យ និង្រួរដតរតូវ នយកមកពិចារណា
ឲ្យហមត់េត់ ញដើមផីញធវើឲ្យរ កដថា ជ្ញរមើសទំង្អស់ញនោះជារបញយជ្ន៍លែបំផុតសរាប់អបក។ 
ញបើសិនជាអបករិតថា អបកអាេទប់ទល់ជាមួយនឹង្ការបញតថ ញញេញ  នតាមរយៈការតវា៉ា 
ឬបនថញៅតុោការ ដូញេបោះវាអាេជាជ្ញរមើសដ៏លែបំផុតរបស់អបក។ ប៉ាុដនថានសហរមន៍ជា
ញរេើនរកញ ើញថា ពួកោត់ហ្គក់ដូេជាមិនអាេទប់ទល់នឹង្ការបញតថ ញញោយញជារជ័្យ 
តាមរយៈការប្ឈប់រញរាង្អភិវនណន៍ញនោះញទ។ ញៅកបុង្សាទ នភាពដបបញនោះ មញធា យ
ដដលលែបំផុត ញដើមផញីជ្ៀសវាង្ការបញតថ ញញេញអាេជាការញលើកញទផើង្នូវដផនការអភិវឌ្ណន៍
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ញហើយអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ដដលានរយៈញពល ដវង្ និង្ទទួល នអតទរបញយជ្ន៍
ជាញរេើនសរាប់ភារីទំង្សង្ខាង្។ 

 

 

២. ការបបងកើតជបក្មើេអភិវឌសឍបក្ៅពីការបបណេញបចញ 
ញបើសិនជាអបកកំពុង្របឈមមុែនឹង្ការបញតថ ញពីផធោះ ឬដីកសិកមមរបស់អបក វាទំនង្ 

ជាានការលំ ក កបុង្ការរិតអំពីជ្ញរមើស ដដលនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ដដលជាតរមូវការ
របស់អបក ក៏ដូេជាភារីដដលានឥទនិពលដដលេង់្ នដីរបស់អបកទំង្ញនោះ។ សហរមន៍
ជាញរេើនដដលកំពុង្របឈមមុែនឹង្ការបញតថ ញញេញពាយមេរចា ញដើមផីដតសំតង្ជា
រ ក់ដតប៉ាុញណាត ោះ ញោយមិន នពិចារណាដល់ជ្ញរមើសញផសង្ញទៀត ដដលអាេផថល់ផល
របញយជ្ន៍ញរេើនជាង្ដល់ការរស់ញៅរបស់ពួកោត់។ ញទោះបីជាយ៉ាង្ណាក៏ញោយ ាន
ករតីជាញរេើន ដដលការបញតថ ញរតូវ នបញ ច្ ៀស ញោយការដសវង្រកជ្ញរមើសញផសង្ញរៅពី
សំតង្ ដដលបំញពញតរមូវការរបស់ភារីទំង្ពីរ។  

ឧទហរត៍៖ សហរមន៍មួយេំនួនញៅទីរកងុ្អាេញជ្ៀសវាង្ការបញតថ ញញេញ ន 
ញោយអនុញ្ញដ តរោឌ ភិ លញរបើរ ស់ដីរបស់ពួកោត់មួយដផបកញដើមផីសាង្សង់្ផធោះ និង្មួយ
ដផបកញទៀតញដើមផីសាង្សង់្ញហោឌ រេនសមព័នន។ សហរមន៍មួយេំនួនញទៀត  នរកញ ើញ
ជ្ញរមើសជាដី និង្ នេរចាលកខែតឍ សរាប់ដផនការផ្ទល ស់ទីលំញៅរបស់ពួកោត់។ 

សហរមន៍ញៅជ្នបទដដលកំពុង្របឈមនឹង្ការបញតថ ញញេញ ពីេំការដំណំា
កសិកមមរទង់្រទយធំ នញជ្ៀសវាង្ការបញតថ ញញេញ ញោយយល់រពមោំរបភទដំណំា
ជាក់ោក់ណាមួយញៅញលើដីរបស់ពួកោត់ ញហើយលក់ញៅឲ្យរកមុហ ុនតាមតឋមលមួយញៅ
តាមការរពមញរពៀង្ោប ។ 

ជ្ញរមើសទំង្អស់ញនោះរឺសុទនដតានហ្គនិភ័យ និង្រួរដតរតូវ នយកមកពិចារណា
ឲ្យហមត់េត់ ញដើមផីញធវើឲ្យរ កដថា ជ្ញរមើសទំង្អស់ញនោះជារបញយជ្ន៍លែបំផុតសរាប់អបក។ 
ញបើសិនជាអបករិតថា អបកអាេទប់ទល់ជាមួយនឹង្ការបញតថ ញញេញ  នតាមរយៈការតវា៉ា 
ឬបនថញៅតុោការ ដូញេបោះវាអាេជាជ្ញរមើសដ៏លែបំផុតរបស់អបក។ ប៉ាុដនថានសហរមន៍ជា
ញរេើនរកញ ើញថា ពួកោត់ហ្គក់ដូេជាមិនអាេទប់ទល់នឹង្ការបញតថ ញញោយញជារជ័្យ 
តាមរយៈការប្ឈប់រញរាង្អភិវនណន៍ញនោះញទ។ ញៅកបុង្សាទ នភាពដបបញនោះ មញធា យ
ដដលលែបំផុត ញដើមផញីជ្ៀសវាង្ការបញតថ ញញេញអាេជាការញលើកញទផើង្នូវដផនការអភិវឌ្ណន៍

ជាជ្ញរមើសដដលអាេបំញពញតរមូវការភារីទំង្ពីរ។ ករតីសិកាខាង្ញរកាមពីរបញទស  
កមពុជា ឋថ និង្ ញវៀតណាម រឺជាឧទហរត៍ឋនជ្ញរមើសញជារជ័្យសរាប់ការបញតថ ញដដល 
សហរមន៍អាេេរចា ន។  

ការតំាង្ទីលំញៅថមីញោយានការេូលរមួឋន សហរមន៍អភិវឌ្ណានជ័្យ ឋន    
 រាជ្ធានីភបំញពញ របញទសកមពុជា 

ញៅកបុង្ឆ្ប ំ ១៩៩៧ ាន១២៩ផធោះសដមផង្ នតំាង្ទីលំញៅញលើេិញ ច្ ើមផលូវញៅ ទួល
សាវ យឋរព ពួកោត់ នដឹង្ថាពួកោត់រតូវទទួលរង្នូវការររាមកំដហង្បញតថ ញ   ញេញ 
ញដើមផីបញង្ាើតផលូវសរាប់រញរាង្បង្ាូរទឹករបស់សាោរាជ្ធានី។ ញោយញយង្តាមរកុម
សនសំរ ក់របស់ពួកោត់ ពួកោត់ នររប់ររង្វបិតថិញនោះ ញោយញធវើការេង្រកង្ពួកញរ និង្
េរចាដផនការផ្ទធ ល់របស់ពួកោត់ ញោយការសម័ររេិតថតំាង្ទីលំញៅញលើដីថមីញៅសហរមន៍
អភិវឌ្ណានជ័្យ។ ជ្ញរមើសឋនការញជ្ៀសវាង្ការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំាន ក់ព័នននឹង្
ភារីញផសង្ៗជាញរេើនៈ

 សាជិ្កសហរមន៍ នសិកាពីជ្ញរមើសដីធលី និង្ នញរជ្ើសយកទីតំាង្េុង្ញរកាយ
ពីជ្ញរមើសពីរ បីញផសង្ៗញទៀត។ 

 UNCHS (ដផបកមួយឋនអង្គការសហរបជាជាតិ)  នផថល់ញហោឌ រេនសមព័ន      តាម
រយៈកិេចសនាសហរមន៍ ដដលសាជិ្កសហរមន៍ទំង្អស់ រតូវបង់្រ ក់
សរាប់ការសាង្សង់្ផលូវ បង្គន់អនម័យ ា៉ា សីុនបូមទឹក និង្ោំញដើមញឈើ។ 

 សាោរាជ្ធានី  នទិញដីថមីមួយកដនលង្ញោយញរបើរ ស់ថវកិាពីរញរាង្បង្ាូរទឹក 
និង្ផថល់ឲ្យផធោះសដមផង្នីមួយៗនូវប័តតកមមសិទនិ បនធ ប់ពីពួកោត់បង់្រលួំសកមចីទិញ
ផធោះរេូ។ 

 រកុមវសិវករវយ័ញកមង្ នញធវើការជាមួយអង្គការមួយេំនួន នជួ្យញរៀបេំដផនការ 
និង្ផធោះសដមផង្។ 

 ញៅហ្គវ យស្សកុ នជួ្យញធវើការេរចា និង្ជំ្រញុដំញតើ រការទំង្មូល។ 

 អង្គការមីរកូហិរ ដ្វតទុមួយ នផថល់កមចីទិញផធោះេំនូន ៤០០ដុោល រ ញៅររួសារ
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នីមួយៗឋន១២៩ររួសារ។ 

 ររួសារនីមួយៗ នសាង្សង់្ផធោះសដមផង្របស់ពួកោត់ញោយែលួនឯង្ ដដលផធោះទំង្
ញនោះពួកោត់ នញរៀបេំជាមួយវសិវករវយ័ញកមង្។ 

 បណាថ ញសហរមន៍សនសំរ ក់ នដកដរបររប់ជំ្ហ្គននីមួយៗ ឋនដំញតើ រការញៅ
ជាការបតថុ ោះបណាថ ល និង្ការបតថុ ោះសាម តីសហរមន៍ជំុ្វញិរាជ្ធានីញោយពរងឹ្ង្
េរនថមួយដ៏រងឹ្ាំឋនការផ្ទល ស់បថូរទសសនកិេច។ 

ករតីសហរមន៍អភិវឌ្ណានជ័្យ នបងាា ញថា របសិនញបើញយើង្ផថល់ឱកាសដល់
ពួកោត់ សហរមន៍រកីរកទំង្ញនោះអាេញរៀបេំដផនការយ៉ាង្ានរបសិទនិភាព និង្អាេអនុ
វតថដំញតើ រការតំាង្ទីលំញៅថមី ញោយសម័ររេិតថញរកាមការសហការជាមួយភារីញផសង្ៗញទៀ
ត។ លទនផលជាទីញពញេិតថញៅនឹង្តរមូវការរបស់សហរមន៍ ដដលប ច្ ប់ញៅញោយសហ
រមន៍ទទួល នផធោះដដលលែរបញសើរ និង្សុវតទិភាពឋនការកាន់កាប់ និង្សាោរាជ្ធានីអាេ
បនថរញរាង្បង្ាូរទឹក ន។ 

របភព:  សមពននសហរមន៍អាសា នសរាប់សិទនិលំញៅោឌ ន (www.achr.net) និង្ញោក ហ្គទាម ហគត 
(Hallam Goad) “ ភបំញពញ និង្សំតង់្មិនញរៀបរយ៖ អតទបទតាមកាលឋនរពឹតថការត៍សំខាន់ (១៩៩២ ដល់ 
២០១២) ឆ្ប ំ២០១៤។ 

ការអភិវឌ្ណញៅនឹង្កដនលង្ឋនសហរមន៍ដរពកលួង្វេិិរតញៅ ង្កករបញទសឋថ 
       រោឌ ភិ លានរញរាង្បញតថ ញសហរមន៍លួង្វេិិរត ដដលរស់ញៅតាមបញណាថ យ
ដរពកកបុង្ទីរកងុ្ ង្កក ពីញរ ោះវារតូវ នញមើលញ ើញថា ដរពកជី្ករតូវការពរងី្កញោយ 
សារដតានទឹកជំ្នន់។ រោឌ ភិ លញជ្ឿជាក់ថា សហរមន៍ជាអបកបង្ាឲ្យានទឹកជំ្នន់
ញោយការញចាលសំរាមរបស់ពួកោត់ញៅកបុង្ដរពក។ 
 
   សហរមន៍ នសិកាពីរញរាង្របស់រោឌ ភិ ល និង្ នសញរមេញរៀបេំសហរមន៍ 
ញដើមផីសាែ តដរពក។ ររួសារនីមួយៗរតូវ នញរៀបេំឲ្យសាែ តដរពកមួយដថងកបុង្មួយដែ 
របសិនញបើររួសារញនោះមិន នេូលរមួ ញរតរមូវឲ្យបង់្រ ក់ញៅកបុង្មូលនិធិ។ ដូេញនោះផង្
ដដរ ររួសារមួយេំនួនដដល នកំពុង្រស់ញៅជិ្តដរពក នយល់រពមបង្ខិតញេញពីដរពក
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កិេចសនាកសិកមមញៅ ណំាឌិ្ន របញទសញវៀតណាម 
សហរមន៍ញៅជ្នបទ និង្ញៅកបុង្ឋរពជាញរេើនរបឈមនឹង្ការរំរាមកំដហង្          

បញតថ ញញេញរបស់រកុមហ ុនទំង្ទាយ ដដលទទួល នសមផទនដីពីរោឌ ភិ ល ញដើមផ ី
អភិវឌ្ណដំណំាកសិកមមរទង់្រទយធំ។ ជាញរឿយៗ សមផទនទំង្ញនោះជាន់ញលើដីរបស់ 
កសិករ និង្សហរមន៍ញៅកបុង្តំបន់ញនោះ។ 

ានរំរជូ្ញរមើសជាញរេើនសរាប់កសិកមម ដដលជារបញយជ្ន៍ដល់រកុមហ ុន ប៉ាុដនថ 
មិន ក់ព័នននឹង្ដំណំារទង់្រទយធំ ដដលចាប់យកដី និង្ធនធានដដលសហរមន៍ញៅកបុង្
តំបន់អាស្ស័យផល ឬពឹង្ដផែកញលើញនោះញទ។ ឧទហរត៍៖ ការញធវើកសិកមមតាមរយៈកិេច
សនា ានន័យថា កសិករដដលញធវើកសិកមមខាប តតូេញរបើរ ស់ដីរបស់ោត់ញដើមផីោំដំណំា
ញផសង្ៗដដលរកុមហ ុនេង់្ ន ញហើយលក់ញៅញអាយរកុមហ ុនតាមតឋមលដដល នរពម
ញរពៀង្ោប ។ 

ដផនការរបញភទញនោះរតូវ នញរៀបេំញទផើង្ ញោយញជារជ័្យញៅញែតថ ណាមឌិ្ន 
របញទសញវៀតណាម។ រកុមហ ុនេិនមួយញឈាម ោះថា ទផឺញវកូ  នេុោះកិេចសនាជាមួយអង្គ
ការ កសិករេំនួន២០ ដដលអង្គការទំង្ញនោះ នេុោះកិេចសនាជាមួយនឹង្កសិករាប ក់ៗ
ញោយផ្ទធ ល់(កសិករទំង្ញនោះជាសាជិ្ករបស់អង្គការទំង្២០ញនោះ)។ មុនញពលញធវើ

ញដើមផីប្ឈប់ការកកសធោះ និង្ទឹកជំ្នន់។ ដរពក នចាប់ញផថើមសាែ ត និង្មិនានទឹកជំ្នន់
ញទៀតញទ។ សហរមន៍ នោំញដើមញឈើហូបដផលតាមបញណាថ យដរពក និង្ នញរបើរ ស់
បញេចកញទសររប់ររង្បរសិាទ នញដើមផីកាត់បនទយ កលិនមិនលែញេញពីដរពក។ 

ទសសនៈរបស់រោឌ ភិ ល នផ្ទល ស់បថូរេំញ ោះសហរមន៍ ពីការរិតថាពួកោត់ជា 
អបកបំពុលបរសិាទ ន ញៅជាឥទនិពលវជិ្ជានញៅវញិ។ ជាលទនផល រោឌ ភិ ល នញ ោះបង់្
រញរាង្បញតថ ញញេញ និង្អនុញ្ញដ តឲ្យសាជិ្កសហរមន៍នីមួយៗទទួល នប័តតកមម
សិទិនដីធលី។ 
 
របភព: បណាថ ញសហរមន៍រកីរករបចំាតំបន់ទំង្បួន ញៅរបញទសឋថ (Four Regions Slum Net- 
work, Thailand) 
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កសិកមមតាមកិេចសនា កសិករញៅទីញនោះានមុែរបរញធវើដស្ស។ រកមុហ ុនេង់្ឲ្យពួកោត់
ោំរតសក់ ដំទផួង្ និង្ញ ត។ រកុមហ ុន ទផឺញវកូ ផថល់ឲ្យកសិករដដល នយល់រពម ញៅ
តាមការរពមញរពៀង្ញនោះនូវ រោប់ពូជ្ ជី្ និង្ផថល់វរគបតថុ ោះបណាថ លដផបកបញេចកញទស 
រពមទំង្សនាថា នឹង្ទិញផលដំណំាទំង្ញនោះកបុង្តំឋលញៅតាមការកំតត់កបុង្កិេចរពម
ញរពៀង្។ រាល់ការេំណាយទំង្អស់រឺរតូវ នកាត់ញេញ (មិនរាប់ប ច្ូ ល) ពីតំឋលេុង្
ញរកាយដដលរកុមហ ុន ទផឺញវកូ េំណាយឲ្យកសិករ។ រកុមហ ុន ទផឺញវកូ នឹង្រពមទទួលទិញ 
ដតផលិតផលណាដដលានរុតភាពប៉ាុញណាត ោះ។ រញរាង្ដបបញនោះរតវូ នបញង្ាើតញទផើង្
អស់រយៈញពលជាង្២០ឆ្ប ំកនលង្មកញហើយ ដដលានការេូលរមួពីកសិករកាន់ដតញរេើន
ញទផើង្។ កសិករញពញេិតថនឹង្េំតូលែពស់ និង្ានញសទរភាពញបើញរបៀបញធៀបនឹង្េំតូល
ដដលពួកោត់ធាល ប់ទទួល នពីមុន។ ដផនការដបបញនោះអាេជារបញយជ្ន៍ដល់រកុមហ ុន
ផង្ដដរ ដដលនំឲ្យការញធវើដបបញនោះញៅដតបនថជាញរេើនឆ្ប ំ។  

                  ញទោះបីជាយ៉ាង្ណាក៏ញោយ ការញធវើកសិកមមតាមកិេចសនាមិនដមនសុទនដតវជិ្ជាន 
ញនោះញទសរាប់កសិករដដលកាន់កាប់ដីតូេៗ។ ជាញរឿយៗ វារឺជាញរោោះថាប ក់ញៅញពល 
រកុមហ ុនរញំោភបំ នតាមរយៈការពនាញពលការេំណាយ បញង្ាើនតឋមលទិញដដលមិន
យុតថិធម៌ បង្ខំកសិករឲ្យទទួលយកហ្គនិភ័យញបើសិនជាការរបមូលផលមិនលែញោយសារ
ដតអាកាសធាតុមិនលែ។ កសិករដដល នរបមូលផថុំែលួនកាល យជាសារម និង្ នទទួល
របឹកាញយបល់ដផបកេាប់ រពមទំង្ការោំរទផង្ជាញរឿយៗ រឺអាេេរចា នលកខែតឍ
កិេចសនាមួយដដលលែរបញសើរ ដដលអាេញជ្ៀសផុតពីញរោោះថាប ក់ទំង្អស់ញនោះ ន។ 

របភព៖ “ ការបញង្ាើតការវនិិញយរវស័ិយកសិកមមដដលញរេើនបំផុត” ញោយអង្គការកសិកមម និង្ញសផៀង្អាហ្គរ
ពិភពញោក (FAO) និង្សាទ ប័នអនថរជាតិញដើមផីបរសិាទ ន និង្ការអភិវឌ្ណ (IIED) ឆ្ប ំ២០១០ និង្ “ជ្ញរមើស    
វនិិញយរវជិ្ជានសរាប់ការទទួល ន ឬជួ្លទំហំដីដដលានរទង់្រទយធំ ” វទិាសាទ នអនថររបញទស” ឆ្ប ំ
២០១២។  
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៣. ជសរមើេពតិរាក្ដថ្ដលអាចនឲំ្យមានក្ិចចរពមសរពៀង 
៣.១. ការរក្ឱកាេថ្ដលអាចនឲំ្យមានក្ិចចរពមសរពៀង 

 

 ការេរចារបកបញោយភាពញជារជ័្យអាស្ស័យញលើភារីទំង្សង្ខាង្ ានញហតុផល
សមរមយអំពីការរពមញរពៀង្ញនោះ។ របសិនញបើអបកទមទរញលើសពីសមតទភាពភារីាខ ង្ញទៀត
អាេផថល់ឲ្យញនោះអបកនឹង្មិនអាេឈានញៅរកការរពមញរពៀង្ នញឡើយ។ របសិនញបើភារី
ាខ ង្ញទៀតមិនអាេផថល់ឲ្យតាមសំញតើ ដដលអបករតូវការញទ ញពលញនោះអបកក៏ទំនង្ជាមិនអាេ
ឈានញៅរកការរពមញរពៀង្ដដលអបកញពញេិតថដដរ។ 

ញហតុដូញេបោះញហើយ  នជាវាានសារៈសំខាន់កបុង្ការរិតអំពីឱកាសដដលអាេនំឲ្យានកិេច
រពមញរពៀង្ ។ ញនោះរឺជាឱកាសដដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ដដលសទិតកបុង្េញនល ោះ
សំញតើ ទបបំផុតឬអន់បំផុត ដដលភារីមួយញៅកបុង្ការេរចាសុែេិតថរពមទទួលយក និង្
សំញតើ ដដលភារីាខ ង្ញទៀតសុែេិតថរពមផឋល់ឲ្យញរេើនបំផុត។ 
 

របសិនញបើ អបកកំពុង្េរចាអំពីការទិញនិង្លក់អវីមួយ ឱកាសដដលអាេនំឲ្យាន
កិេចរពមញរពៀង្រឺសទិតរតង់្េំតុេរវាង្តឋមលទបបំផុត ដដលអបកលក់សុែេិតថរពមលក់និង្
តឋមលែពស់បំផុត ដដលអបកទិញសុែេិតថរពមទិញ។ ទំង្ញនោះរឺជាករមិត ឬរពំដដនដដលញៅ
កបុង្ញនោះ អបកទិញនិង្អបកលក់អាេឈានដល់ការរពមញរពៀង្ោប ។ 
ឧទហរត៍ របសិនញបើអបកេង់្ទិញម៉ាូតូមួយញររឿង្ ញហើយតឋមលែពស់បំផុតដដលអបកេង់្ទិញរឺ
១.០០០ដុោល រ (ប៉ាុដនថ អបកេង់្េំណាយតិេជាង្ញនោះ) ញហើយអបកលក់មិនរពមលក់ ម៉ាូតូមួយ
ញររឿង្ញនោះកបុង្តឋមលតិេជាង្៩០០ដុោល រញទ (ប៉ាុដនថេង់្លក់ នញរេើនជាង្ញនោះ) ដូញេបោះឱកាស
ដដលអាេនំឲ្យានការរពមញរពៀង្ោប រឺញៅេញនល ោះពី៩០០ដុោល រញៅ១.០០០ដុោល រ។ 
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របសិនញបើអបកទិញឲ្យតឋមលអបកលក់៨០០ដុោល រ ញពលញនោះអបកលក់បដិញសធមិនរពម
លក់តាមតឋមលញនោះញទ។ របសិនញបើអបកលក់សំុតឋមល១.១០០ដុោល រ អបកទិញក៏បដិញសធមិន
រពមទិញកបុង្តឋមលញនោះដដរ។ តឋមលទំង្ញនោះមិនសទិតញៅកបុង្ឱកាសដដលអាេនំឲ្យានកិេច
រពមញរពៀង្ញឡើយ។ 

 
៣.២. ការពរងីក្ឱកាេថ្ដលអាចនឲំ្យក្ិចចរពមសរពៀងកាន់ថ្តធំ 

 

ឱកាសដដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ អាេកាន់ដតធំឬតូេ រឺអាស្ស័យញលើទំហំ
ឬករមិតឋនព័ត៌ានដដលអបកាន ក់ព័នននឹង្អវីដដលអបកេង់្ ន និង្អវីដដលភារីាខ ង្ញទៀត
េង់្ នញនោះញរេើនឬតិេ។ របសិនញបើអបកានព័ត៌ានកាន់ដតញរេើនអំពីតរមូវការ ដផនការ 
និង្កង្វល់របស់ភារីទំង្សង្ខាង្ ញពលញនោះឱកាសដដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្
ានកាន់ដតញរេើន ពីញរ ោះអបកអាេញលើកញហតុផលមកេរចាញរេើនជាង្មួយ រឺមិនដមន
និយយដតពីរ ក់ប៉ាុញណាត ោះញទ។ វាក៏អាស្ស័យញលើភាពឋេបរបឌិ្ត ឬភាពឈាល សឋវដដលអបក
អាេរិតរកជ្ញរមើសននញដើមផអីាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ញនោះដដរ។ 
 

 របសិនញបើអបកទទួល នព័ត៌ានមិនររប់រោន់ញទ ឬផថល់ឲ្យព័ត៌ានមិនររប់រោន់
ញៅភារីាខ ង្ញទៀត ញពលញនោះឱកាសដដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ានកាន់ដតតិេ។ 
ញនោះានន័យថា អបកទំនង្ជាឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្តិេណាស់។ អបកអាេ
ែកខានមិនអាេឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ កបុង្ការេរចា ញោយសារដតអបក

ទទួល ឬផឋល់ព័ត៌ានមិនររប់រោន់ មិនដមនញោយសារដតលទនភាពឋនកិេចរពមញរពៀង្មិន
អាេញៅរេួញនោះញទ។ 
 

ឧទហរត៍៖ ការេរចាដដលមិនញផ្ទថ តដតញលើអង្ារ 
 

ញតើអបកញៅចំា នញទអំពីញរឿង្ដដល ផ្ទន់ណា និង្សុធា េរចាោប អំពីការទិញលក់អង្ារ
មួយ វញនោះ? សុធា េង់្លក់អង្ារកបុង្តឋមល ១០មឺុនញរៀល សរាប់អង្ារមួយ វ ប៉ាុដនថ ផ្ទន់
ណា មិនអាេានរ ក់ររប់រោន់ញដើមផទិីញអង្ារកបុង្តឋមលញនោះ នញទ។ ផ្ទន់ណាអាេឲ្យ
តឋមល៥មឺុនញរៀល  ប៉ាុដនថ សុធា  មិនរពមលក់កបុង្តឋមលតិេដបបញនោះញទ។  ញៅកបុង្ការេរចាញនោះ 
តឋមល១០មឺុនញរៀល និង្៥មឺុនញរៀល សទិតញៅញរៅឱកាសដដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្។ 
របសិនញបើពួកោត់បនថការេរចាញោយរិតដតញលើរ ក់មួយមុែ ញនោះឱកាសដដលអាេនំឲ្យ
ានកិេចរពមញរពៀង្ពិតជាានតិេតួេណាស់ ឬអាេោម នកិេចរពមញរពៀង្ទល់ដតញសាោះក៏ថា
 ន! ពួកោត់នឹង្មិនអាេឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ នញឡើយ។ 
 

របសិនញបើ ផ្ទន់ណា និង្សុធាមិន នដសវង្រកព័ត៌ានបដនទមញទៀតអំពីតរមូវការ
ញរៀង្ៗែលួនញទ ញពលញនោះការេរចានឹង្បរាជ័្យមិនខាន។ ប៉ាុដនថញោយសារ ផ្ទន់ណា ដឹង្អំពី
សាទ នភាពរបស់សុធា និង្ដសវង្យល់អំពីតរមូវការរបស់សុធា ដូញេបោះ ផ្ទន់ណា អាេញធវើឲ្យ    
ឱកាសដដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ានកាន់ដតញរេើន តាមរយៈការេរចាអំពីជ្ញរមើស
ញផសង្ៗញទៀត។ 
 

ទីបំផុត ទំង្ពីរនក់អាេឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ោប ។ សុធា រពមលក់
អង្ារឲ្យផ្ទន់ណាមួយ វ ញហើយជាថបូរមកវញិ ផ្ទន់ណារពមញធវើការងារផធោះឲ្យសុធា និង្ញមើល
កូនៗរបស់សុធា។ 
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របសិនញបើអបកទិញឲ្យតឋមលអបកលក់៨០០ដុោល រ ញពលញនោះអបកលក់បដិញសធមិនរពម
លក់តាមតឋមលញនោះញទ។ របសិនញបើអបកលក់សំុតឋមល១.១០០ដុោល រ អបកទិញក៏បដិញសធមិន
រពមទិញកបុង្តឋមលញនោះដដរ។ តឋមលទំង្ញនោះមិនសទិតញៅកបុង្ឱកាសដដលអាេនំឲ្យានកិេច
រពមញរពៀង្ញឡើយ។ 

 
៣.២. ការពរងីក្ឱកាេថ្ដលអាចនឲំ្យក្ិចចរពមសរពៀងកាន់ថ្តធំ 

 

ឱកាសដដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ អាេកាន់ដតធំឬតូេ រឺអាស្ស័យញលើទំហំ
ឬករមិតឋនព័ត៌ានដដលអបកាន ក់ព័នននឹង្អវីដដលអបកេង់្ ន និង្អវីដដលភារីាខ ង្ញទៀត
េង់្ នញនោះញរេើនឬតិេ។ របសិនញបើអបកានព័ត៌ានកាន់ដតញរេើនអំពីតរមូវការ ដផនការ 
និង្កង្វល់របស់ភារីទំង្សង្ខាង្ ញពលញនោះឱកាសដដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្
ានកាន់ដតញរេើន ពីញរ ោះអបកអាេញលើកញហតុផលមកេរចាញរេើនជាង្មួយ រឺមិនដមន
និយយដតពីរ ក់ប៉ាុញណាត ោះញទ។ វាក៏អាស្ស័យញលើភាពឋេបរបឌិ្ត ឬភាពឈាល សឋវដដលអបក
អាេរិតរកជ្ញរមើសននញដើមផអីាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ញនោះដដរ។ 
 

 របសិនញបើអបកទទួល នព័ត៌ានមិនររប់រោន់ញទ ឬផថល់ឲ្យព័ត៌ានមិនររប់រោន់
ញៅភារីាខ ង្ញទៀត ញពលញនោះឱកាសដដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ានកាន់ដតតិេ។ 
ញនោះានន័យថា អបកទំនង្ជាឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្តិេណាស់។ អបកអាេ
ែកខានមិនអាេឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ កបុង្ការេរចា ញោយសារដតអបក

ទទួល ឬផឋល់ព័ត៌ានមិនររប់រោន់ មិនដមនញោយសារដតលទនភាពឋនកិេចរពមញរពៀង្មិន
អាេញៅរេួញនោះញទ។ 
 

ឧទហរត៍៖ ការេរចាដដលមិនញផ្ទថ តដតញលើអង្ារ 
 

ញតើអបកញៅចំា នញទអំពីញរឿង្ដដល ផ្ទន់ណា និង្សុធា េរចាោប អំពីការទិញលក់អង្ារ
មួយ វញនោះ? សុធា េង់្លក់អង្ារកបុង្តឋមល ១០មឺុនញរៀល សរាប់អង្ារមួយ វ ប៉ាុដនថ ផ្ទន់
ណា មិនអាេានរ ក់ររប់រោន់ញដើមផទិីញអង្ារកបុង្តឋមលញនោះ នញទ។ ផ្ទន់ណាអាេឲ្យ
តឋមល៥មឺុនញរៀល  ប៉ាុដនថ សុធា  មិនរពមលក់កបុង្តឋមលតិេដបបញនោះញទ។  ញៅកបុង្ការេរចាញនោះ 
តឋមល១០មឺុនញរៀល និង្៥មឺុនញរៀល សទិតញៅញរៅឱកាសដដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្។ 
របសិនញបើពួកោត់បនថការេរចាញោយរិតដតញលើរ ក់មួយមុែ ញនោះឱកាសដដលអាេនំឲ្យ
ានកិេចរពមញរពៀង្ពិតជាានតិេតួេណាស់ ឬអាេោម នកិេចរពមញរពៀង្ទល់ដតញសាោះក៏ថា
 ន! ពួកោត់នឹង្មិនអាេឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ នញឡើយ។ 
 

របសិនញបើ ផ្ទន់ណា និង្សុធាមិន នដសវង្រកព័ត៌ានបដនទមញទៀតអំពីតរមូវការ
ញរៀង្ៗែលួនញទ ញពលញនោះការេរចានឹង្បរាជ័្យមិនខាន។ ប៉ាុដនថញោយសារ ផ្ទន់ណា ដឹង្អំពី
សាទ នភាពរបស់សុធា និង្ដសវង្យល់អំពីតរមូវការរបស់សុធា ដូញេបោះ ផ្ទន់ណា អាេញធវើឲ្យ    
ឱកាសដដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ានកាន់ដតញរេើន តាមរយៈការេរចាអំពីជ្ញរមើស
ញផសង្ៗញទៀត។ 
 

ទីបំផុត ទំង្ពីរនក់អាេឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ោប ។ សុធា រពមលក់
អង្ារឲ្យផ្ទន់ណាមួយ វ ញហើយជាថបូរមកវញិ ផ្ទន់ណារពមញធវើការងារផធោះឲ្យសុធា និង្ញមើល
កូនៗរបស់សុធា។ 
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៤. តរមវូការដំបងូក្នងុការចរចា 
 

ការផថល់សំញតើ ដំបូង្ ឬតរមូវការដំបូង្ ដដលភារី នបញង្ាើតញទផើង្ញៅកបុង្ការេរចា 
ជាទូញៅរឺជាលទនផលរបញសើរដដលពួកោត់េង់្ឲ្យសញរមេ ន ញទោះបីជាពួកញរដឹង្ថា ភារី
ាខ ង្ញទៀតអាេនឹង្មិនរពមទទួលយកវាក៏ញោយ។   

ឧទហរត៍ថា ញៅកបុង្ការេរចាអំពីសិទិនដីធលី តរមូវការរបស់សហរមន៍រឺ ពួកោត់
េង់្ឲ្យរកុមហ ុនប្ឈប់ដំញតើ រការរបស់រកុមហ ុន និង្ឈប់រខំានពួកោត់។ អាជាញ ធរ ឬរកុម
ហ ុនរបដហលជាទមទរឲ្យសហរមន៍ចាកញេញ និង្ផថល់េំនួនសំតង្តិេតួេមូយ។ 
បនធ ប់ពីភារីទំង្ពីរ នបងាា ញពីតរមូវការរបស់ពួកញរញហើយ ភារីទំង្ពីរអាេចាប់ញផថើម
ជ្ដជ្កពីផលរបញយជ្ន៍របស់ពួកញរ និង្ដសវង្រកជ្ញរមើញផសង្ៗ ញដើមផីឈានញៅដល់ការរពម
ញរពៀង្មួយ ដដលភារីទំង្សង្ខាង្អាេទទួលយក ន។ 

 

 

ញតើអបករបផផីឋល់តរមូវការដំបូង្ដូេញមឋេ? 

វាជារំនិតលែ ញដើមផីចាប់ញផថើមញោយតរមូវការែពស់ជាង្អវីដដលអបករកីរាយនឹង្ទទួល 
ញៅេុង្ប ច្ ប់ឋនការរពមញរពៀង្    ជាពិញសស   របសិនញបើអបកកំពុង្េរចាពីេំនួនមួយឋន   
សំតង្។ ការញធវើដបបញនោះអាេអបកសរមបសរមួលកំទផុង្ញពលេរចា ប៉ាុដនថញៅដតញៅដល់
ការរពមញរពៀង្ដដលអបករកីរាយនឹង្ទទួលយក។ 

 

ញទោះជាយ៉ាង្ញនោះកឋី របសិនញបើតរមូវការរបស់អបកែពស់ញពក ញពលញនោះភារីាខ ង្
ញទៀតអាេរិេថា អបកមិនេង់្េរចាញោយសមរមយញទ។ ពួកោត់អាេរិតថា អបកជាមនុសស
ោម នញហតុផល និង្រិតថា អបកពិតជាមិនអាេយល់រពមញឡើយ។ ភារីាខ ង្ញទៀត អាេញដើរ
ញេញពីការេរចា ញរកាយពី នឮតរមូវការរបស់អបក របសិនញបើតរមូវការញនោះ ញៅឆ្ង យ
ញពកពីតំបន់ដដលនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្។ 

 

សំញតើ របស់អបករបផរីតូវសទិតញៅកបុង្េញនល ោះឋនេំតុេដដលអាេនំឲ្យានកិេចរពម
ញរពៀង្។ សំញតើ ញនោះរបផី៖ 

 ែពស់ជាង្អវីដដលអបកញពញេិតថនិង្យល់រពមទទួលយក  
 ប៉ាុដនថមិនរតូវែពស់ញពក ដដលជាញហតុនំឲ្យភារីាខ ង្ញទៀតញដើរញេញពីការ

េរចាញនោះញឡើយ។ 

 
តរមូវការដំបូង្សំខាន់ រឺញោយសារតរមូវការញនោះរ ប់ភារីាខ ង្ញទៀតថា អបកាន

ទំនុកេិតថករមិតណា ក់ព័នននឹង្េំតុេខាល ំង្របស់អបកញៅកបុង្ការេរចា និង្រ ប់ថា អបកជា
មនុសសញេោះេរចាញោយយុតថិធម៌  និង្សមញហតុផល ។  វាក៏អាេរ ប់ភារីាខ ង្ញទៀតដដរថា  
អបកជាមនុសសដដលពូដក ឬមិនពូដកកបុង្ការេរចាយ៉ាង្សវិតសាវ ញ ឬថា អបកជាមនុសសចាប់
អារមមត៍ខាល ំង្ ឬមិនចាប់អារមមត៍កបុង្ការេរចាឲ្យឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្  
ភាល មៗ។ ភារីាខ ង្ញទៀតអាេញ្លើយតបញៅនឹង្តរមូវការរបស់អបក តាមរយៈការផថល់ញអាយនូវ
សំញតើ មួយ ដដលរ ប់នូវព័ត៌ានដូេោប ពីពួកញរ។ 
 

ឧទហរត៍ ស្សឋមថា អបកកំពុង្ទិញម៉ាូតូមួយញររឿង្ ញហើយអបកតឋថលញោយឲ្យតឋមល
ដំបូង្៧០០ដុោល រ។ ញពលញនោះអបកលក់និយយថា ោត់េង់្លក់កបុង្តឋមល ១.២០០ដុោល រ។ 
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៤. តរមវូការដំបងូក្នងុការចរចា 
 

ការផថល់សំញតើ ដំបូង្ ឬតរមូវការដំបូង្ ដដលភារី នបញង្ាើតញទផើង្ញៅកបុង្ការេរចា 
ជាទូញៅរឺជាលទនផលរបញសើរដដលពួកោត់េង់្ឲ្យសញរមេ ន ញទោះបីជាពួកញរដឹង្ថា ភារី
ាខ ង្ញទៀតអាេនឹង្មិនរពមទទួលយកវាក៏ញោយ។   

ឧទហរត៍ថា ញៅកបុង្ការេរចាអំពីសិទិនដីធលី តរមូវការរបស់សហរមន៍រឺ ពួកោត់
េង់្ឲ្យរកុមហ ុនប្ឈប់ដំញតើ រការរបស់រកុមហ ុន និង្ឈប់រខំានពួកោត់។ អាជាញ ធរ ឬរកុម
ហ ុនរបដហលជាទមទរឲ្យសហរមន៍ចាកញេញ និង្ផថល់េំនួនសំតង្តិេតួេមូយ។ 
បនធ ប់ពីភារីទំង្ពីរ នបងាា ញពីតរមូវការរបស់ពួកញរញហើយ ភារីទំង្ពីរអាេចាប់ញផថើម
ជ្ដជ្កពីផលរបញយជ្ន៍របស់ពួកញរ និង្ដសវង្រកជ្ញរមើញផសង្ៗ ញដើមផីឈានញៅដល់ការរពម
ញរពៀង្មួយ ដដលភារីទំង្សង្ខាង្អាេទទួលយក ន។ 

 

 

ញតើអបករបផផីឋល់តរមូវការដំបូង្ដូេញមឋេ? 

វាជារំនិតលែ ញដើមផីចាប់ញផថើមញោយតរមូវការែពស់ជាង្អវីដដលអបករកីរាយនឹង្ទទួល 
ញៅេុង្ប ច្ ប់ឋនការរពមញរពៀង្    ជាពិញសស   របសិនញបើអបកកំពុង្េរចាពីេំនួនមួយឋន   
សំតង្។ ការញធវើដបបញនោះអាេអបកសរមបសរមួលកំទផុង្ញពលេរចា ប៉ាុដនថញៅដតញៅដល់
ការរពមញរពៀង្ដដលអបករកីរាយនឹង្ទទួលយក។ 

 

ញទោះជាយ៉ាង្ញនោះកឋី របសិនញបើតរមូវការរបស់អបកែពស់ញពក ញពលញនោះភារីាខ ង្
ញទៀតអាេរិេថា អបកមិនេង់្េរចាញោយសមរមយញទ។ ពួកោត់អាេរិតថា អបកជាមនុសស
ោម នញហតុផល និង្រិតថា អបកពិតជាមិនអាេយល់រពមញឡើយ។ ភារីាខ ង្ញទៀត អាេញដើរ
ញេញពីការេរចា ញរកាយពី នឮតរមូវការរបស់អបក របសិនញបើតរមូវការញនោះ ញៅឆ្ង យ
ញពកពីតំបន់ដដលនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្។ 

 

សំញតើ របស់អបករបផរីតូវសទិតញៅកបុង្េញនល ោះឋនេំតុេដដលអាេនំឲ្យានកិេចរពម
ញរពៀង្។ សំញតើ ញនោះរបផី៖ 

 ែពស់ជាង្អវីដដលអបកញពញេិតថនិង្យល់រពមទទួលយក  
 ប៉ាុដនថមិនរតូវែពស់ញពក ដដលជាញហតុនំឲ្យភារីាខ ង្ញទៀតញដើរញេញពីការ

េរចាញនោះញឡើយ។ 

 
តរមូវការដំបូង្សំខាន់ រឺញោយសារតរមូវការញនោះរ ប់ភារីាខ ង្ញទៀតថា អបកាន

ទំនុកេិតថករមិតណា ក់ព័នននឹង្េំតុេខាល ំង្របស់អបកញៅកបុង្ការេរចា និង្រ ប់ថា អបកជា
មនុសសញេោះេរចាញោយយុតថិធម៌  និង្សមញហតុផល ។  វាក៏អាេរ ប់ភារីាខ ង្ញទៀតដដរថា  
អបកជាមនុសសដដលពូដក ឬមិនពូដកកបុង្ការេរចាយ៉ាង្សវិតសាវ ញ ឬថា អបកជាមនុសសចាប់
អារមមត៍ខាល ំង្ ឬមិនចាប់អារមមត៍កបុង្ការេរចាឲ្យឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្  
ភាល មៗ។ ភារីាខ ង្ញទៀតអាេញ្លើយតបញៅនឹង្តរមូវការរបស់អបក តាមរយៈការផថល់ញអាយនូវ
សំញតើ មួយ ដដលរ ប់នូវព័ត៌ានដូេោប ពីពួកញរ។ 
 

ឧទហរត៍ ស្សឋមថា អបកកំពុង្ទិញម៉ាូតូមួយញររឿង្ ញហើយអបកតឋថលញោយឲ្យតឋមល
ដំបូង្៧០០ដុោល រ។ ញពលញនោះអបកលក់និយយថា ោត់េង់្លក់កបុង្តឋមល ១.២០០ដុោល រ។ 
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ញពលញនោះអបកដឹង្ថាអបកលក់សវិតណាស់ ញហើយពាយមេង់្លក់ម៉ាូតូរបស់ោត់កបុង្តឋមលែពស់ 
ញហើយរបដហលជាមិនែវល់ថា ោត់លក់ ឬមិនលក់ម៉ាូតូញនោះឲ្យអបកញៅឋថងញនោះញឡើយ ញោយ 
សារោត់ានទំនុកេិតថយ៉ាង្ខាល ំង្ថា រង់្ដតានអបកញផសង្ញទៀតមកទិញម៉ាូតូញនោះជាមិនខាន 
ឬមា៉ាង្ញទៀត ោត់រិតថា ម៉ាូតូរបស់ោត់ជាម៉ាូតូលែ។ 

 

 
 
 

អបកមិនរ ដកញទថា ញតើអាវញនោះនឹង្ានតឋមលប៉ាុនម ន ប៉ាុដនថអបកដឹង្ថា ជាញរឿយៗអបក
លក់ដូរញរេើនដតបញង្ាើនតឋមលសរាប់ញភញៀវញទសេរ ញហើយអបករិតថា ញធវើដបបញនោះមិនសមរមយ
ញឡើយ។ អបកមិនេង់្េំណាយរ ក់ញរេើន ញោយសារអបកជាញភញៀវញទសេរ ញនោះញឡើយ។ អបក
រកញ ើញតូបមួយ ានលក់អាវ និង្សញមលៀកបំ ក់ញផសង្ៗញទៀតជាញរេើន។ 
 

រថយនថតាក់សីុរបស់អបកនឹង្ចាកញេញញៅអាកាសយនោឌ ន កបុង្រយៈញពល៥នទី
ញទៀត ដូញេបោះមុនចាកញេញ អបករតូវយល់រពមទិញកបុង្តឋមលមួយសមរមយ ញបើមិនដូញចាប ោះញទ អបក
រតូវញេញញៅវញិញោយមិនអាេទិញអាវ នញឡើយ។ 
 
 

ចាបស់ោលនសោាយ និងមារតដ្ឋា ន ឬ 
អំណះអំណាងសផេងៗ 

 

១. សតើមារតដ្ឋា ន ឬអំណះអំណាងជាអវី? 
            េំញ ោះបញ្ញា ណាក៏ញោយដដលកំពុង្ដំញតើ រការេរចា ដតង្ដតានារតោឌ ន ឬ     
អំតោះអំណាង្  ក់ព័ននសមស្សបសរាប់ការេរចាញនោះ។ ឧទហរត៍ របសិនញបើអបកកំពុង្
េរចាជាមួយនិញយជ្កអំពីេំនួនរ ក់ដែេំនួនប៉ាុនម ន ដដលអបករតូវទទួលសរាប់ការងារថមី
របសិនញបើអបកយល់រពម និង្អំពីេំនួនញា៉ាង្ញធវើការកបុង្មួយស ថ ហ៍ ដូញេបោះានេាប់កមពុជា
និង្េាប់អនថរជាតិដដលអបកអាេយកមកអនុវតថ ញហើយអបករួរញរបើរ ស់េាប់ទំង្ញនោះញដើមផី
ជួ្យអបកឲ្យឈានដល់ការសញរមេេិតថ។ និញយជ្ករបស់អបករបដហលជាានញោល
នញយ យដដលដេង្ថា បុរគលិករតូវទទួល នរ ក់ដែប៉ាុនម ន និង្ថា បុរគលិករួរញធវើការ
ប៉ាុនម នញា៉ាង្។ េាប់ និង្ញោលការត៍ទំង្ញនោះរឺជាារតោឌ នយ៉ាង្សំខាន់ ដដលអបករតូវ
យល់ដឹង្ និង្ញរបើរ ស់ញដើមផជួី្យញធវើឲ្យរ កដថា កិេចរពមញរពៀង្រតូវញធវើញឡើង្យ៉ាង្រតឹមរតូវ 
និង្សមញហតុផល។ 
           េំញ ោះបញ្ញា ណាក៏ញោយដដលកំពុង្ដំញតើ រការេរចា វាជារំនិតលែដដលរតូវដសវង្
យល់អំពីការអនុវតថលែៗ ដដលញរ នញធវើកបុង្សាទ នភាពស្សញដៀង្ោប ។ ឧទហរត៍ អបកអាេ
ដសវង្យល់ថា ញតើបុរគលិកដដលានការងារស្សញដៀង្អបកទទួល នរ ក់ដែប៉ាុនម ន ញោយ
ញរបៀបញធៀបញៅនឹង្អាជី្វកមមញផសង្ៗកបុង្វស័ិយឧសាហកមមដដលរតឹមរតូវ និង្សមញហតុ    
ផល។  អបកក៏អាេដសវង្រកបុរគលិកដដលានការងារស្សញដៀង្ោប   ដដលជាធមមតាទទួល ន 
រ ក់ឈបួល៥ដុោល រកបុង្មួយឋថង   ញធវើការរ ំបីញា៉ាង្កបុង្មួយឋថង    និង្រ ំមួយឋថងកបុង្មួយ        
ស ថ ហ៍ ញោយឈប់សរាកបរញិភារអាហ្គរឋថងរតង់្រយៈញពលមួយញា៉ាង្កនលោះ។ ការអនុវតថ
លែទំង្ញនោះ រឺជាារតោឌ នដដលអាេជួ្យអបកកបុង្ការេរចា។ 
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ញពលញនោះអបកដឹង្ថាអបកលក់សវិតណាស់ ញហើយពាយមេង់្លក់ម៉ាូតូរបស់ោត់កបុង្តឋមលែពស់ 
ញហើយរបដហលជាមិនែវល់ថា ោត់លក់ ឬមិនលក់ម៉ាូតូញនោះឲ្យអបកញៅឋថងញនោះញឡើយ ញោយ 
សារោត់ានទំនុកេិតថយ៉ាង្ខាល ំង្ថា រង់្ដតានអបកញផសង្ញទៀតមកទិញម៉ាូតូញនោះជាមិនខាន 
ឬមា៉ាង្ញទៀត ោត់រិតថា ម៉ាូតូរបស់ោត់ជាម៉ាូតូលែ។ 

 

 
 
 

អបកមិនរ ដកញទថា ញតើអាវញនោះនឹង្ានតឋមលប៉ាុនម ន ប៉ាុដនថអបកដឹង្ថា ជាញរឿយៗអបក
លក់ដូរញរេើនដតបញង្ាើនតឋមលសរាប់ញភញៀវញទសេរ ញហើយអបករិតថា ញធវើដបបញនោះមិនសមរមយ
ញឡើយ។ អបកមិនេង់្េំណាយរ ក់ញរេើន ញោយសារអបកជាញភញៀវញទសេរ ញនោះញឡើយ។ អបក
រកញ ើញតូបមួយ ានលក់អាវ និង្សញមលៀកបំ ក់ញផសង្ៗញទៀតជាញរេើន។ 
 

រថយនថតាក់សីុរបស់អបកនឹង្ចាកញេញញៅអាកាសយនោឌ ន កបុង្រយៈញពល៥នទី
ញទៀត ដូញេបោះមុនចាកញេញ អបករតូវយល់រពមទិញកបុង្តឋមលមួយសមរមយ ញបើមិនដូញចាប ោះញទ អបក
រតូវញេញញៅវញិញោយមិនអាេទិញអាវ នញឡើយ។ 
 
 

ចាបស់ោលនសោាយ និងមារតដ្ឋា ន ឬ 
អំណះអំណាងសផេងៗ 

 

១. សតើមារតដ្ឋា ន ឬអំណះអំណាងជាអវី? 
            េំញ ោះបញ្ញា ណាក៏ញោយដដលកំពុង្ដំញតើ រការេរចា ដតង្ដតានារតោឌ ន ឬ     
អំតោះអំណាង្  ក់ព័ននសមស្សបសរាប់ការេរចាញនោះ។ ឧទហរត៍ របសិនញបើអបកកំពុង្
េរចាជាមួយនិញយជ្កអំពីេំនួនរ ក់ដែេំនួនប៉ាុនម ន ដដលអបករតូវទទួលសរាប់ការងារថមី
របសិនញបើអបកយល់រពម និង្អំពីេំនួនញា៉ាង្ញធវើការកបុង្មួយស ថ ហ៍ ដូញេបោះានេាប់កមពុជា
និង្េាប់អនថរជាតិដដលអបកអាេយកមកអនុវតថ ញហើយអបករួរញរបើរ ស់េាប់ទំង្ញនោះញដើមផី
ជួ្យអបកឲ្យឈានដល់ការសញរមេេិតថ។ និញយជ្ករបស់អបករបដហលជាានញោល
នញយ យដដលដេង្ថា បុរគលិករតូវទទួល នរ ក់ដែប៉ាុនម ន និង្ថា បុរគលិករួរញធវើការ
ប៉ាុនម នញា៉ាង្។ េាប់ និង្ញោលការត៍ទំង្ញនោះរឺជាារតោឌ នយ៉ាង្សំខាន់ ដដលអបករតូវ
យល់ដឹង្ និង្ញរបើរ ស់ញដើមផជួី្យញធវើឲ្យរ កដថា កិេចរពមញរពៀង្រតូវញធវើញឡើង្យ៉ាង្រតឹមរតូវ 
និង្សមញហតុផល។ 
           េំញ ោះបញ្ញា ណាក៏ញោយដដលកំពុង្ដំញតើ រការេរចា វាជារំនិតលែដដលរតូវដសវង្
យល់អំពីការអនុវតថលែៗ ដដលញរ នញធវើកបុង្សាទ នភាពស្សញដៀង្ោប ។ ឧទហរត៍ អបកអាេ
ដសវង្យល់ថា ញតើបុរគលិកដដលានការងារស្សញដៀង្អបកទទួល នរ ក់ដែប៉ាុនម ន ញោយ
ញរបៀបញធៀបញៅនឹង្អាជី្វកមមញផសង្ៗកបុង្វស័ិយឧសាហកមមដដលរតឹមរតូវ និង្សមញហតុ    
ផល។  អបកក៏អាេដសវង្រកបុរគលិកដដលានការងារស្សញដៀង្ោប   ដដលជាធមមតាទទួល ន 
រ ក់ឈបួល៥ដុោល រកបុង្មួយឋថង   ញធវើការរ ំបីញា៉ាង្កបុង្មួយឋថង    និង្រ ំមួយឋថងកបុង្មួយ        
ស ថ ហ៍ ញោយឈប់សរាកបរញិភារអាហ្គរឋថងរតង់្រយៈញពលមួយញា៉ាង្កនលោះ។ ការអនុវតថ
លែទំង្ញនោះ រឺជាារតោឌ នដដលអាេជួ្យអបកកបុង្ការេរចា។ 
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២. ការសរបើរាេម់ារតដ្ឋា ន ឬអំណះអំណាងក្នងុការចរចា 

េាប់ ញោលនញយ យ និង្ារតោឌ នឬអំតោះអំណាង្ញផសង្ៗអាេញរបើរ ស់  កបុង្
ការេរចាញដើមផីប ច្ុ ោះប ច្ូ លភារីាខ ង្ញទៀតថា អវីដដលអបកញសបើញឡើង្ញនោះរឺ រតឹមរតូវ និង្សម
ញហតុផល ។ 

 របសិនញបើអបកអាេបងាា ញថា អវីដដលអបកេង់្ ន និង្អវីដដលអបកញសបើញឡើង្ញនោះ រឺ
ដផែកញលើារតោឌ ន ដូញេបោះការញធវើដបបញនោះអាេជួ្យអបកកបុង្ការពរងឹ្ង្ញោលជំ្ហរ
របស់អបកកបុង្ការេរចា។ 

 របសិនញបើអបកអាេបងាា ញថា អវីដដលភារីាខ ង្ញទៀតកំពុង្ទមទរញនោះរឺផធុយនឹង្
េាប់ឬញោលការត៍របស់ពួកញរផ្ទធ ល់ រញំោភសិទនិរបស់អបក ឬថាការអនុវតថ
ដដលមិនអាេទទួលយក នញៅកបុង្របញទសកមពុជា   ឬញៅជំុ្វញិពិភពញោក 
ដូញេបោះការបងាា ញឲ្យញ ើញដបបញនោះ អាេញធវើឲ្យញោលជំ្ហររបស់ភារីាខ ង្ញនោះេុោះ
ញែាយ។ 

 

 
 

ការញរបើរ ស់សិទនិរបស់អបកកបុង្ការេរចា 
អបករបផីរតូវានញោលបំតង្រកកិេចរពមញរពៀង្មួយដដលញោរពេាប់ និង្សិទនិ

របស់អបក និង្ដផែកញលើការអនុវតថលែ។ ប៉ាុដនថវាមិនញេោះដតងាយស្សួលកបុង្ការប ច្ុ ោះប ច្ូ ល
ភារីាខ ង្ញទៀតឲ្យញរបើរ ស់ារតោឌ នទំង្ញនោះញទ។ របសិនញបើភារីាខ ង្ញទៀតបដិញសធ
មិនរពមញធវើដូញចាប ោះញទ ញពលញនោះអបកអាេប្ឈប់ការេរចា ញហើយញរបើរ ស់ការតស ូមតិ
ដបបញផសង្ញដើមផោីក់សាព ធញលើភារីញនោះឲ្យេរចាញោយយុតថិធម៌។ 

 
ឧទហរត៍  អបកអាេនិយយញៅកាន់បណាថ ញផសពវផាយព័ត៌ាន និង្ញរៀបេំការ

ោក់ញតថិ ឬការតវា៉ា  អបកក៍អាេពិចារណាទក់ទង្ញមធាវ ី ឬអង្គការមិនដមនរោឌ ភិ ល    
ជំ្នួយដផបកេាប់ ញដើមផពិីញរោោះញយបល់អំពីការញឡើង្តុោការ របសិនញបើភារីាខ ង្ញទៀត
រញំោភេាប់និង្សិទនិរបស់អបក។ 
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២. ការសរបើរាេម់ារតដ្ឋា ន ឬអំណះអំណាងក្នងុការចរចា 

េាប់ ញោលនញយ យ និង្ារតោឌ នឬអំតោះអំណាង្ញផសង្ៗអាេញរបើរ ស់  កបុង្
ការេរចាញដើមផីប ច្ុ ោះប ច្ូ លភារីាខ ង្ញទៀតថា អវីដដលអបកញសបើញឡើង្ញនោះរឺ រតឹមរតូវ និង្សម
ញហតុផល ។ 

 របសិនញបើអបកអាេបងាា ញថា អវីដដលអបកេង់្ ន និង្អវីដដលអបកញសបើញឡើង្ញនោះ រឺ
ដផែកញលើារតោឌ ន ដូញេបោះការញធវើដបបញនោះអាេជួ្យអបកកបុង្ការពរងឹ្ង្ញោលជំ្ហរ
របស់អបកកបុង្ការេរចា។ 

 របសិនញបើអបកអាេបងាា ញថា អវីដដលភារីាខ ង្ញទៀតកំពុង្ទមទរញនោះរឺផធុយនឹង្
េាប់ឬញោលការត៍របស់ពួកញរផ្ទធ ល់ រញំោភសិទនិរបស់អបក ឬថាការអនុវតថ
ដដលមិនអាេទទួលយក នញៅកបុង្របញទសកមពុជា   ឬញៅជំុ្វញិពិភពញោក 
ដូញេបោះការបងាា ញឲ្យញ ើញដបបញនោះ អាេញធវើឲ្យញោលជំ្ហររបស់ភារីាខ ង្ញនោះេុោះ
ញែាយ។ 

 

 
 

ការញរបើរ ស់សិទនិរបស់អបកកបុង្ការេរចា 
អបករបផីរតូវានញោលបំតង្រកកិេចរពមញរពៀង្មួយដដលញោរពេាប់ និង្សិទនិ

របស់អបក និង្ដផែកញលើការអនុវតថលែ។ ប៉ាុដនថវាមិនញេោះដតងាយស្សួលកបុង្ការប ច្ុ ោះប ច្ូ ល
ភារីាខ ង្ញទៀតឲ្យញរបើរ ស់ារតោឌ នទំង្ញនោះញទ។ របសិនញបើភារីាខ ង្ញទៀតបដិញសធ
មិនរពមញធវើដូញចាប ោះញទ ញពលញនោះអបកអាេប្ឈប់ការេរចា ញហើយញរបើរ ស់ការតស ូមតិ
ដបបញផសង្ញដើមផោីក់សាព ធញលើភារីញនោះឲ្យេរចាញោយយុតថិធម៌។ 

 
ឧទហរត៍  អបកអាេនិយយញៅកាន់បណាថ ញផសពវផាយព័ត៌ាន និង្ញរៀបេំការ

ោក់ញតថិ ឬការតវា៉ា  អបកក៍អាេពិចារណាទក់ទង្ញមធាវ ី ឬអង្គការមិនដមនរោឌ ភិ ល    
ជំ្នួយដផបកេាប់ ញដើមផពិីញរោោះញយបល់អំពីការញឡើង្តុោការ របសិនញបើភារីាខ ង្ញទៀត
រញំោភេាប់និង្សិទនិរបស់អបក។ 
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៣. ការថ្េវងរក្មារតដ្ឋា នេតពីីការបសណត ញសចញ 
 

ដផបកយ៉ាង្សំខាន់មួយកបុង្ការញរតៀមែលួនញដើមផេូីលរមួការេរចា រឺការដសវង្រការត
ោឌ នដដលអាេយកមកញរបើជាមួយនឹង្សាទ នភាពរបស់អបក។ ារតោឌ នអាេ នមកពី  
សហរមន៍របស់អបក ញែតថរបស់អបក ពីររប់ទីកដនលង្ឋនរបញទសកមពុជា ឬពីរបញទសញផសង្ៗ
កបុង្តំបន់ និង្ជំុ្វញិពិភពញោក។ 

វាានារតោឌ នជាញរេើនដដលអាេយកមកញរបើជាមួយនឹង្ការបញតថ ញញេញ ដដល
អាេញរបើរ ស់ញដើមផពីរងឹ្ង្ជំ្ហររបស់អបកកបុង្ការេរចា។ 
ឧទហរត៍៖ េាប់កមពុជាដដល ក់ព័ននរមួាន៖ 

 រដឌធមមនុ ដ្ 
 េាប់ភូមិ ល(ឆ្ប ំ២០០១) 
 េាប់អសាមិករត៍(ឆ្ប ំ២០១០) 
 អនុរកិតយសថីពីដីសមផទនញសដឌកិេច(ឆ្ប ំ២០០៥) 

របសិនញបើអបកានសិទនិញលើដីធលីរបស់អបកញោយញយង្តាមេាប់ទំង្ញនោះ អបកអាេញរបើ 
រ ស់េាប់ទំង្ញនោះញដើមផីពរងឹ្ង្ជំ្ហររបស់អបកកបុង្ការេរចា។ អបកអាេញសបើរសំុអង្គការញរៅ
រោឌ ភិ លជួ្យពនយល់អបកអំពីេាប់ណាដដល ក់ព័ននញៅនឹង្សាទ នភាពរបស់អបក។ 
 

ការញរបើរ ស់េាប់សថីពីសិទនិមនុសសញដើមផពីរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់អបក 
វាានសារៈសំខាន់ណាស់ដដលអបករតវូដឹង្ថា ការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំរឺ 

ែុសេាប់អនថជាតិ។ 
 
កតិកាសញ្ញដ សថីពីសិទនិញសដឌកិេច សង្គម និង្វបផធម៌ រឺជាសននិសញ្ញដ អនថរជាតិដដល 

រោឌ ភិ លឋនរពោះរាជាណាេរកកមពុជា នេុោះហតទញលខា និង្សនាថានឹង្ញោរពតាម។  
ារតា១១ ឋនកតិកាសញ្ញដ ញនោះតរមូវឲ្យរដឌហតទញលែី “ ទទួលសាគ ល់សិទនិរបស់បុរគលររប់
របូកបុង្ការទទួល នជី្វភាពរស់ញៅសមរមយ និង្តាមារតោឌ នសរាប់ែលួនោត់ផ្ទធ ល់ 
និង្ររួសារ រមួាន អាហ្គរ សំញលៀកបំ ក់ លំញៅឋានសមរមយ និង្បនថការញធវើញអាយ 
របញសើរញទផើង្នូវជី្វភាព” ។  ារតាញនោះានន័យថា រោឌ ភិ លរតូវដតការ ររបជាជ្ន
របស់ែលួនពីការបញតថ ញញោយបង្ខំ ដដលនឹង្ញធវើញអាយលកខែតឍ រស់ញៅរបស់ពួកោត់

កាន់ ដតអារកក់។ 

ញយង្ញៅតាមរតៈកាម ធិការអង្គការសហរបជាជាតិ សិទនិញសដឌកិេច សង្គមកិេច 
និង្វបផធម៌ ដដលអបកទទួលែុសរតូវញៅញលើកតិកាសញ្ញដ ញនោះ៖  

     សទិតញរកាមេាប់អនថរជាតិ ការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំរឺជាសកមមភាពែុសេាប់។ 
ញនោះ ញបើញយង្តាមរតៈកមមការជំ្នញឋនអង្គការសហរបជាជាតិ។ 

 ការបញតថ ញញេញអាេរបរពឹតថញៅ ន ដតកបុង្ករតីដដលចំា េ់បំផុតដត
ប៉ាុញណាត ោះ ឧទហរត៍ ញៅញពលដដលានរញរាង្អភិវឌ្ណដដលបំញរ ើឲ្យផល
របញយជ្ន៍សាធារតៈពិតរ កដ។ 

 ការបញតថ ញញេញអាេញកើតញឡើង្ ន ដតកបុង្ករតីដដលោម នមញធា យណា
អាេ ញជ្ៀសវាង្ នដតប៉ាុញណាត ោះ។ ឧទហរត៍ ការញរៀបេំរញរាង្ញឡើង្វញិ ឬ
ដសវង្រកជ្ញរមើសញផសង្ៗដដលមិនតរមូវញអាយានការបញតថ ញញេញ។ 

 មុនញពលអនុវតថការបញតថ ញញេញ រោឌ ភិ លានកាតពវកិេចធានថា៖ 
 ព័ត៌ានសឋីពីការបញតថ ញញេញ និង្មូលញហតុសរាប់ការបញតថ ញញេញរតូវ ន
របកាសជូ្នដំតឹង្ដល់របជាពលរដឌដដលរង្ ផលប៉ាោះ ល់។ 

 របជាពលរដឌដដលទទួលរង្ផលប៉ាោះ ល់រតូវ នពិញរោោះញយបល់យ៉ាង្រតឹមរតូវ។ 

 ានរបកាសញសេកឋីជូ្នដំតឹង្ររប់រោន់ និង្សមញហតុផលមុនញពលអនុវតថការ  
បញតថ ញញេញ។ 

 ផថល់សំតង្សមរមយញដើមផីធានថា របជាពលរដឌអាេទទួល នលំញៅោឌ ន និង្ដី
ធលីដដលជាជ្ញរមើសកបុង្ការទទួលយក។ របជាពលរដឌរតូវដតអាេរកា ឬញលើក
កមពស់ករមិតជី្វភាពរស់ញៅរបស់ែលួន។ សំតង្អាេញធវើញឡើង្កបុង្ទរមង់្ជារ ក់ ដី
ធលី លំញៅោឌ ន និង្ការោំរទញផសង្ៗញទៀត។ 

ជ្នជាតិញដើមភារតិេានសិទនិជាក់ោក់សទិតញរកាមេាប់អនថរជាតិ។ សិទនិទំង្
ញនោះរតូវ នពនយល់ញៅកបុង្ញសេកថីរបកាសឋនអង្គការសហរបជាជាតិ រតង់្េំនុេ សិទនិ
របស់ជ្នជាតិញដើមភារិតិេ ដដលរោឌ ភិ លកមពុជា និង្រោឌ ភិ លដឋទៗញទៀត ន      
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៣. ការថ្េវងរក្មារតដ្ឋា នេតពីីការបសណត ញសចញ 
 

ដផបកយ៉ាង្សំខាន់មួយកបុង្ការញរតៀមែលួនញដើមផេូីលរមួការេរចា រឺការដសវង្រការត
ោឌ នដដលអាេយកមកញរបើជាមួយនឹង្សាទ នភាពរបស់អបក។ ារតោឌ នអាេ នមកពី  
សហរមន៍របស់អបក ញែតថរបស់អបក ពីររប់ទីកដនលង្ឋនរបញទសកមពុជា ឬពីរបញទសញផសង្ៗ
កបុង្តំបន់ និង្ជំុ្វញិពិភពញោក។ 

វាានារតោឌ នជាញរេើនដដលអាេយកមកញរបើជាមួយនឹង្ការបញតថ ញញេញ ដដល
អាេញរបើរ ស់ញដើមផពីរងឹ្ង្ជំ្ហររបស់អបកកបុង្ការេរចា។ 
ឧទហរត៍៖ េាប់កមពុជាដដល ក់ព័ននរមួាន៖ 

 រដឌធមមនុ ដ្ 
 េាប់ភូមិ ល(ឆ្ប ំ២០០១) 
 េាប់អសាមិករត៍(ឆ្ប ំ២០១០) 
 អនុរកិតយសថីពីដីសមផទនញសដឌកិេច(ឆ្ប ំ២០០៥) 

របសិនញបើអបកានសិទនិញលើដីធលីរបស់អបកញោយញយង្តាមេាប់ទំង្ញនោះ អបកអាេញរបើ 
រ ស់េាប់ទំង្ញនោះញដើមផីពរងឹ្ង្ជំ្ហររបស់អបកកបុង្ការេរចា។ អបកអាេញសបើរសំុអង្គការញរៅ
រោឌ ភិ លជួ្យពនយល់អបកអំពីេាប់ណាដដល ក់ព័ននញៅនឹង្សាទ នភាពរបស់អបក។ 
 

ការញរបើរ ស់េាប់សថីពីសិទនិមនុសសញដើមផពីរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់អបក 
វាានសារៈសំខាន់ណាស់ដដលអបករតវូដឹង្ថា ការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំរឺ 

ែុសេាប់អនថជាតិ។ 
 
កតិកាសញ្ញដ សថីពីសិទនិញសដឌកិេច សង្គម និង្វបផធម៌ រឺជាសននិសញ្ញដ អនថរជាតិដដល 

រោឌ ភិ លឋនរពោះរាជាណាេរកកមពុជា នេុោះហតទញលខា និង្សនាថានឹង្ញោរពតាម។  
ារតា១១ ឋនកតិកាសញ្ញដ ញនោះតរមូវឲ្យរដឌហតទញលែី “ ទទួលសាគ ល់សិទនិរបស់បុរគលររប់
របូកបុង្ការទទួល នជី្វភាពរស់ញៅសមរមយ និង្តាមារតោឌ នសរាប់ែលួនោត់ផ្ទធ ល់ 
និង្ររួសារ រមួាន អាហ្គរ សំញលៀកបំ ក់ លំញៅឋានសមរមយ និង្បនថការញធវើញអាយ 
របញសើរញទផើង្នូវជី្វភាព” ។  ារតាញនោះានន័យថា រោឌ ភិ លរតូវដតការ ររបជាជ្ន
របស់ែលួនពីការបញតថ ញញោយបង្ខំ ដដលនឹង្ញធវើញអាយលកខែតឍ រស់ញៅរបស់ពួកោត់

កាន់ ដតអារកក់។ 

ញយង្ញៅតាមរតៈកាម ធិការអង្គការសហរបជាជាតិ សិទនិញសដឌកិេច សង្គមកិេច 
និង្វបផធម៌ ដដលអបកទទួលែុសរតូវញៅញលើកតិកាសញ្ញដ ញនោះ៖  

     សទិតញរកាមេាប់អនថរជាតិ ការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំរឺជាសកមមភាពែុសេាប់។ 
ញនោះ ញបើញយង្តាមរតៈកមមការជំ្នញឋនអង្គការសហរបជាជាតិ។ 

 ការបញតថ ញញេញអាេរបរពឹតថញៅ ន ដតកបុង្ករតីដដលចំា េ់បំផុតដត
ប៉ាុញណាត ោះ ឧទហរត៍ ញៅញពលដដលានរញរាង្អភិវឌ្ណដដលបំញរ ើឲ្យផល
របញយជ្ន៍សាធារតៈពិតរ កដ។ 

 ការបញតថ ញញេញអាេញកើតញឡើង្ ន ដតកបុង្ករតីដដលោម នមញធា យណា
អាេ ញជ្ៀសវាង្ នដតប៉ាុញណាត ោះ។ ឧទហរត៍ ការញរៀបេំរញរាង្ញឡើង្វញិ ឬ
ដសវង្រកជ្ញរមើសញផសង្ៗដដលមិនតរមូវញអាយានការបញតថ ញញេញ។ 

 មុនញពលអនុវតថការបញតថ ញញេញ រោឌ ភិ លានកាតពវកិេចធានថា៖ 
 ព័ត៌ានសឋីពីការបញតថ ញញេញ និង្មូលញហតុសរាប់ការបញតថ ញញេញរតូវ ន
របកាសជូ្នដំតឹង្ដល់របជាពលរដឌដដលរង្ ផលប៉ាោះ ល់។ 

 របជាពលរដឌដដលទទួលរង្ផលប៉ាោះ ល់រតូវ នពិញរោោះញយបល់យ៉ាង្រតឹមរតូវ។ 

 ានរបកាសញសេកឋីជូ្នដំតឹង្ររប់រោន់ និង្សមញហតុផលមុនញពលអនុវតថការ  
បញតថ ញញេញ។ 

 ផថល់សំតង្សមរមយញដើមផីធានថា របជាពលរដឌអាេទទួល នលំញៅោឌ ន និង្ដី
ធលីដដលជាជ្ញរមើសកបុង្ការទទួលយក។ របជាពលរដឌរតូវដតអាេរកា ឬញលើក
កមពស់ករមិតជី្វភាពរស់ញៅរបស់ែលួន។ សំតង្អាេញធវើញឡើង្កបុង្ទរមង់្ជារ ក់ ដី
ធលី លំញៅោឌ ន និង្ការោំរទញផសង្ៗញទៀត។ 

ជ្នជាតិញដើមភារតិេានសិទនិជាក់ោក់សទិតញរកាមេាប់អនថរជាតិ។ សិទនិទំង្
ញនោះរតូវ នពនយល់ញៅកបុង្ញសេកថីរបកាសឋនអង្គការសហរបជាជាតិ រតង់្េំនុេ សិទនិ
របស់ជ្នជាតិញដើមភារិតិេ ដដលរោឌ ភិ លកមពុជា និង្រោឌ ភិ លដឋទៗញទៀត ន      
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42 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 

ោំរទ។  ញសេកថីរបកាសញនោះ ននិយយថា សហរមន៍ជ្នជាតិញដើមភារិតិេានសិទនិ
កបុង្ការផថល់ ឬការមិនរពមញរពៀង្ញោយញសរ ី និង្ទទួល នព័ត៌ានររប់រោន់ជាមុន
សរាប់ ររប់រញរាង្ដដលប៉ាោះ ល់ដីធលី ដដនដី និង្ធនធានរបស់ពួកោត់។ ញនោះរឺាន
ន័យថា សហរមន៍ជ្នជាតិភារតិេានសិទនិនិយយថា “ញទ“ ញៅការផ្ទល ស់បថូរទីលំញៅថមី
ណាដដលរបឆំ្ង្បំតង្របស់ពួកោត់ ឬការប៉ាោះ ល់ញផសង្ៗញទៀតញៅដីរបស់ពួកោត់ 
និង្ធនធានធមមជាតិដដលពួកោត់មិន នយល់រពម។ 

 
អបកអាេដសវង្យល់ផង្ដដរថាអវីជាការអនុវតថលែៗ  កបុង្របញទសជំុ្វញិពិភពញោកកបុង្

ករតីឋនការបញតថ ញញេញ ។ ញតើអវីជា ដំញណាោះស្សាយ ដដលានការឋេបរបឌិ្ត និង្រតឹមរតវូ 
ដដលរតវូ ន ញរបើរ ស់ ជំុ្វញិពិភពញោក ញហើយ នបងាា ញញអាយញ ើញថា សិទនិរបស់ 
របជាពលរដឌរតូវ នញោរព?  

ព័ត៌ានលែបំផុតឋនការអនុវតថមិនដមនជាការបញតថ ញរបជាពលរដឌញទ ប៉ាុដនថវាជា
ដំញណាោះស្សាយដដលអនុញ្ញដ តឲ្យសហរមន៍រកា ននូវការអភិវឌ្ណញៅនឹង្កដនលង្ ឬញៅជិ្ត
ទីតំាង្ និង្ធនធានរបស់ពួកោត់ ។ ញទោះបីជាយ៉ាង្ញនោះក៏ញោយ របសិនញបើ អបកកំពុង្ដត
ពិចារណាកបុង្ការទទួលយកសំតង្ជារ ក់ និង្ការទិញផធោះញផសង្ ឬ ដីមួយដផបកឋន
ជ្ញរមើសរបស់អបក បនធ ប់មកអបករួរដសវង្យល់ថា ញតើរទពយសមផតថិរបស់អបកានតឋមល     
ប៉ាុនម ន។ អបកអាេសាកសួរអបកជិ្តខាង្ និង្មនុសសដឋទកបុង្សហរមន៍របស់អបកដដលពួកញរ

ញទើបដត នទិញដីថមីៗ ញតើពួកញរ នេំណាយអស់រ ក់ប៉ាុនម ន។ អបកអាេសាកសួរភាប ក់ងារ 
អេលនរទពយ ថាញតើដីធលីរបស់អបកានតឋមលប៉ាុនម ន។ 

 
ដសវង្យល់អំពីរបញភទារតោឌ នឬអំតោះអំណាង្ទំង្ញនោះបូកប ច្ូ លេាប់ សិទនិ

មនុសស     ការអនុវតថលែៗ      និង្តឋមលរទពយសមផតថិទំង្ញនោះរឺជាដផបកមួយ   យ៉ាង្ាន        
សារៈសំខាន់កបុង្ការញរតៀមែលួនសរាប់ការេរចា។ អង្គការញរៅរោឌ ភិ លអាេជួ្យអបកកបុង្
ការស្សាវរជាវ។ 

 
 
 
 
 

 
 

  



43សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 

ោំរទ។  ញសេកថីរបកាសញនោះ ននិយយថា សហរមន៍ជ្នជាតិញដើមភារិតិេានសិទនិ
កបុង្ការផថល់ ឬការមិនរពមញរពៀង្ញោយញសរ ី និង្ទទួល នព័ត៌ានររប់រោន់ជាមុន
សរាប់ ររប់រញរាង្ដដលប៉ាោះ ល់ដីធលី ដដនដី និង្ធនធានរបស់ពួកោត់។ ញនោះរឺាន
ន័យថា សហរមន៍ជ្នជាតិភារតិេានសិទនិនិយយថា “ញទ“ ញៅការផ្ទល ស់បថូរទីលំញៅថមី
ណាដដលរបឆំ្ង្បំតង្របស់ពួកោត់ ឬការប៉ាោះ ល់ញផសង្ៗញទៀតញៅដីរបស់ពួកោត់ 
និង្ធនធានធមមជាតិដដលពួកោត់មិន នយល់រពម។ 

 
អបកអាេដសវង្យល់ផង្ដដរថាអវីជាការអនុវតថលែៗ  កបុង្របញទសជំុ្វញិពិភពញោកកបុង្

ករតីឋនការបញតថ ញញេញ ។ ញតើអវីជា ដំញណាោះស្សាយ ដដលានការឋេបរបឌិ្ត និង្រតឹមរតវូ 
ដដលរតវូ ន ញរបើរ ស់ ជំុ្វញិពិភពញោក ញហើយ នបងាា ញញអាយញ ើញថា សិទនិរបស់ 
របជាពលរដឌរតូវ នញោរព?  

ព័ត៌ានលែបំផុតឋនការអនុវតថមិនដមនជាការបញតថ ញរបជាពលរដឌញទ ប៉ាុដនថវាជា
ដំញណាោះស្សាយដដលអនុញ្ញដ តឲ្យសហរមន៍រកា ននូវការអភិវឌ្ណញៅនឹង្កដនលង្ ឬញៅជិ្ត
ទីតំាង្ និង្ធនធានរបស់ពួកោត់ ។ ញទោះបីជាយ៉ាង្ញនោះក៏ញោយ របសិនញបើ អបកកំពុង្ដត
ពិចារណាកបុង្ការទទួលយកសំតង្ជារ ក់ និង្ការទិញផធោះញផសង្ ឬ ដីមួយដផបកឋន
ជ្ញរមើសរបស់អបក បនធ ប់មកអបករួរដសវង្យល់ថា ញតើរទពយសមផតថិរបស់អបកានតឋមល     
ប៉ាុនម ន។ អបកអាេសាកសួរអបកជិ្តខាង្ និង្មនុសសដឋទកបុង្សហរមន៍របស់អបកដដលពួកញរ

ញទើបដត នទិញដីថមីៗ ញតើពួកញរ នេំណាយអស់រ ក់ប៉ាុនម ន។ អបកអាេសាកសួរភាប ក់ងារ 
អេលនរទពយ ថាញតើដីធលីរបស់អបកានតឋមលប៉ាុនម ន។ 

 
ដសវង្យល់អំពីរបញភទារតោឌ នឬអំតោះអំណាង្ទំង្ញនោះបូកប ច្ូ លេាប់ សិទនិ

មនុសស     ការអនុវតថលែៗ      និង្តឋមលរទពយសមផតថិទំង្ញនោះរឺជាដផបកមួយ   យ៉ាង្ាន        
សារៈសំខាន់កបុង្ការញរតៀមែលួនសរាប់ការេរចា។ អង្គការញរៅរោឌ ភិ លអាេជួ្យអបកកបុង្
ការស្សាវរជាវ។ 
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ការបសងកើនអណំាចសៅក្នងុការចរចា 

 
១. បរងបួបរងួមេហគមន៍របេអ់នក្ 
 

ជាញរឿយៗ ក់ព័នននឹង្ការបញតថ ញញេញ បុរគល ឬរកុមហ ុនដដលពាយមយកដី
របស់សហរមន៍ ញរេើនដតញធវើអវីៗញដើមផបំីដបកកាល ំង្របស់សហរមន៍។ អបកដដលញៅពី
ញរកាយការបញតថ ញញេញ ញរេើនដតញៅររួសារនីមួយៗញោយដឡកពីោប  ញៅេរចាអំពីរ ក់
សំតង្។  អបកទំង្ញនោះពាយមញធវើដបបញនោះ ញដើមផីញធវើឲ្យសហរមន៍េុោះញែាយ។ របសិនញបើ 
សហរមន៍ពាយមសំុឲ្យានការេរចា ញោយានសំញឡង្សហរមន៍របួរមួោប ដតមួយ 
ញពលញនោះពិតជាកាន់ដតានការលំ ក កបុង្ការមិនញអើញពើ េំញ ោះការទមទររបស់សហ-   
រមន៍ទំង្អស់។ ញនោះមិនដមនានន័យថា ររសួារនីមួយៗញៅកបុង្សហរមន៍េង់្ នលទន
ផលដូេោប ញនោះញទ។  

ឧទហរត៍ សហរមន៍អាេសញរមេថា វាជាញរឿង្រតឹមរតវូសរាប់ររួសារដដល
ទទួល នេំនួនទឹករ ក់សំតង្ែុសោប អាស្ស័យញលើទំហំផធោះរបស់របជាពលរដឌ។ របជា
ពលរដឌែលោះអាេញពញេិតថកបុង្ការទទួល នសំតង្ជារ ក់  ញហើយែលោះញទៀតអាេញពញេិតថ
ទទួល នដី និង្ផធោះញៅនឹង្កដនលង្ ។ រឯីរបជាពលរដឌែលោះញទៀត អាេេង់្រកជ្ញរមើសរបកប 
ញោយការឋេបរបឌិ្តបដនទមញទៀតដដលមិន ក់ព័នននឹង្ការផ្ទល ស់បថូរពីផធោះនិង្ដីរបស់ែលួន។ រតង់្
ញនោះមិនដមនានន័យថា សហរមន៍មិនអាេបរង្ួបបរង្មួោប  នញនោះញទ។ សហរមន៍ញៅ
ដតអាេញធវើការរមួោប ញដើមផញីរៀបេំ និង្អនុវតថយុទនសាស្រសថកបុង្ញោលបំតង្បញង្ាើនអំណាេ
របស់ែលួនកបុង្ការេរចា។ 
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ការបសងកើនអណំាចសៅក្នងុការចរចា 

 
១. បរងបួបរងួមេហគមន៍របេអ់នក្ 
 

ជាញរឿយៗ ក់ព័នននឹង្ការបញតថ ញញេញ បុរគល ឬរកុមហ ុនដដលពាយមយកដី
របស់សហរមន៍ ញរេើនដតញធវើអវីៗញដើមផបំីដបកកាល ំង្របស់សហរមន៍។ អបកដដលញៅពី
ញរកាយការបញតថ ញញេញ ញរេើនដតញៅររួសារនីមួយៗញោយដឡកពីោប  ញៅេរចាអំពីរ ក់
សំតង្។  អបកទំង្ញនោះពាយមញធវើដបបញនោះ ញដើមផីញធវើឲ្យសហរមន៍េុោះញែាយ។ របសិនញបើ 
សហរមន៍ពាយមសំុឲ្យានការេរចា ញោយានសំញឡង្សហរមន៍របួរមួោប ដតមួយ 
ញពលញនោះពិតជាកាន់ដតានការលំ ក កបុង្ការមិនញអើញពើ េំញ ោះការទមទររបស់សហ-   
រមន៍ទំង្អស់។ ញនោះមិនដមនានន័យថា ររសួារនីមួយៗញៅកបុង្សហរមន៍េង់្ នលទន
ផលដូេោប ញនោះញទ។  

ឧទហរត៍ សហរមន៍អាេសញរមេថា វាជាញរឿង្រតឹមរតវូសរាប់ររួសារដដល
ទទួល នេំនួនទឹករ ក់សំតង្ែុសោប អាស្ស័យញលើទំហំផធោះរបស់របជាពលរដឌ។ របជា
ពលរដឌែលោះអាេញពញេិតថកបុង្ការទទួល នសំតង្ជារ ក់  ញហើយែលោះញទៀតអាេញពញេិតថ
ទទួល នដី និង្ផធោះញៅនឹង្កដនលង្ ។ រឯីរបជាពលរដឌែលោះញទៀត អាេេង់្រកជ្ញរមើសរបកប 
ញោយការឋេបរបឌិ្តបដនទមញទៀតដដលមិន ក់ព័នននឹង្ការផ្ទល ស់បថូរពីផធោះនិង្ដីរបស់ែលួន។ រតង់្
ញនោះមិនដមនានន័យថា សហរមន៍មិនអាេបរង្ួបបរង្មួោប  នញនោះញទ។ សហរមន៍ញៅ
ដតអាេញធវើការរមួោប ញដើមផញីរៀបេំ និង្អនុវតថយុទនសាស្រសថកបុង្ញោលបំតង្បញង្ាើនអំណាេ
របស់ែលួនកបុង្ការេរចា។ 
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របសិនញបើសហរមន៍របស់អបក នេង្រកង្ និង្បរង្ួបបរង្ួមោប  ញោលជំ្ហររបស់អបក
ញៅកបុង្ការេរចានឹង្កាន់ដតានអំណាេ។ ានញរឿង្ជាញរេើនដដលអបកអាេញធវើញដើមផបីរង្ួប
បរង្ួមសហរមន៍របស់អបក ន។ ជំ្ហ្គនដំបូង្ វាជារំនិតលែដដលរតូវញរជ្ើសញរ ើសតំណាង្
សហ-រមន៍ាប ក់ដដលអបកទុកេិតថ។ សហរមន៍ែលោះ សញរមេេិតថញរជ្ើសញរ ើសតំណាង្ពីរបីនក់ 
។ ញធវើដបបញនោះនំឲ្យកាន់ដតានការលំ ក ដល់ជ្នដដលពាយមរញំោភយកដីធលីរបស់
សហ- រមន៍កបុង្ការោបសង្ាត់ញលើតំណាង្សហរមន៍ដតមួយ។ វាក៏ជារំនិតលែកបុង្ការ
ញរជ្ើសញរ ើសមនុសសេំរោុះោប ដដលតំណាង្ឲ្យសាជិ្កញផសង្ៗោប ឋនសហរមន៍របស់អបក ាន
ដូេជាស្រសថី បុរស និង្រកមុជ្នជាតិញដើមភារតិេ។ 
 

វាក៏ជាការសំខាន់ណាស់ដដរ កបុង្ការរបជំុ្សហរមន៍ជារបចាំញដើមផីពិភាកាអំពីសាទ ន
ភាព ដេករដំលកព័ត៌ាន និង្ផថល់ឱកាសឲ្យសហរមន៍បញ ច្ញមតិ។ អបករបដហលសញរមេ
ញរៀបេំការរបជំុ្ជាមួយនឹង្សហរមន៍ទំង្មូលជាញរៀង្រាល់ស ថ ហ៍ ឬរាល់ដែ។ ញហើយញៅ
កបុង្ការរបជំុ្ញនោះ តំណាង្សហរមន៍នឹង្អាេដឹង្េាស់ពីទសសនៈវស័ិយ និង្រំនិតញយបល់
របស់សហរមន៍ទំង្មូល។  

វធីិមួយញទៀតកបុង្ការេង្រកង្សហរមន៍រឺ ញរជ្ើសញរ ើសអបកសម័ររេិតថញដើមផសួីរសុែទុកខ
ររួសារនីមួយៗញដើមផីរបមូលនូវព័ត៌ានទក់ទង្នឹង្សិទនិលំញៅោឌ នរបស់ពួកញរ និង្សួរ
ោត់អំពីតរមូវការ ដផនការ ភាពភ័យខាល េ និង្កង្វល់របស់ពួកោត់។ ការសញង្ខបព័ត៌ាន
អាេនឹង្យកមករាយការត៍ញៅកបុង្អង្គរបជំុ្រកុម ដូេញនោះសហរមន៍ទំង្អស់កាន់ដត ន
យល់េាស់ពីសាជិ្កនីមួយៗ។ ញហើយព័ត៌ានទំង្អស់ញនោះអាេយកមកញរបើរ ស់ញដើមផី
ដឹង្ពីផលរបញយជ្ន៍របស់សហរមន៍ និង្រិតពីជ្ញរមើសដដលរបកបញោយភាពឋេបរបឌិ្ត
សរាប់ការរពមញរពៀង្ញៅកបុង្ការេរចា។ 
 

២. អនុវតតការតេ មូតសិដើមបបីសងកើនអំណាចរបេអ់នក្ 
 

មញធា យសំខាន់កបុង្ការបញង្ាើនអំណាេរបស់អបករឺ រតូវអនុវតថការតស ូមតិរបញភទ
ញផសង្ៗោប  មុនញពលអបកចាប់ញផឋើមេរចា។ ញៅញពលដដលអបកអនុវតថការតស ូមតិជាដផបកឋន
យុទនសាស្រសថកបុង្ការេរចារបស់អបក ញពលញនោះរឺអបកញរបើរ ស់ កយសមថី ឬញធវើសកមមភាពញៅ
ខាង្ញរៅជំ្នួបឋនការេរចា ញដើមផពីាយមោក់សាព ធញលើភារីាខ ង្ញទៀតឲ្យញធវើការេរចា
ញោយរតឹមរតូវ និង្ឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ដដលអបកញពញេិតថ។ 
 

យុទនសាស្រសថឋនការតស ូមតិានញរេើនរបញភទញផសង្ៗោប      ដដលអបកអាេយកមកញរបើ
ញដើមផឲី្យានឥទនិពលញៅដល់ការសញរមេេិតថ  និង្សកមមភាពរបស់ភារីញផសង្ញទៀត។   វារមួ
ាន៖ 

 ការោក់ កយបតថឹ ង្ញៅសាទ ប័នជាតិ និង្អនថរជាតិ 
 ការជួ្បរបជំុ្ជាមួយអាជាញ ធរ រកុមហ ុន និង្ភារីញផសង្ញទៀតដដលអាេានឥទនិពល
ញលើភារីដឋទញទៀត 

 ញធវើការតវា៉ាញៅញរៅការយិល័យរកុមហ ុន 
 ញសបើសំុឲ្យសហរមន៏េុោះហតទញលខាញលើញតថិញហើយញផញើញៅរោឌ ភិ ល ឬរកុមហ ុន និង្
ភារីដដលានឥទនិពលញផសង្ញទៀត 

 ការញរបើរ ស់របព័ននព័ត៌ានសង្គម ដូេជាញហវ សប ុក (Facebook) និង្ទវីតទ័រ 
(Twitter) 

 ការនិយយញៅកាន់សារព័ត៌ាន ដូេជាកាដសត ទូរទសសន៍ វទិយុ អបកការដសតអំពី
សាទ នភាពរបស់អបក 

 ការញរបើរ ស់របព័ននតុោការញៅរបញទសកមពុជា ឬរបញទសដឋទញទៀត 
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របសិនញបើសហរមន៍របស់អបក នេង្រកង្ និង្បរង្ួបបរង្ួមោប  ញោលជំ្ហររបស់អបក
ញៅកបុង្ការេរចានឹង្កាន់ដតានអំណាេ។ ានញរឿង្ជាញរេើនដដលអបកអាេញធវើញដើមផបីរង្ួប
បរង្ួមសហរមន៍របស់អបក ន។ ជំ្ហ្គនដំបូង្ វាជារំនិតលែដដលរតូវញរជ្ើសញរ ើសតំណាង្
សហ-រមន៍ាប ក់ដដលអបកទុកេិតថ។ សហរមន៍ែលោះ សញរមេេិតថញរជ្ើសញរ ើសតំណាង្ពីរបីនក់ 
។ ញធវើដបបញនោះនំឲ្យកាន់ដតានការលំ ក ដល់ជ្នដដលពាយមរញំោភយកដីធលីរបស់
សហ- រមន៍កបុង្ការោបសង្ាត់ញលើតំណាង្សហរមន៍ដតមួយ។ វាក៏ជារំនិតលែកបុង្ការ
ញរជ្ើសញរ ើសមនុសសេំរោុះោប ដដលតំណាង្ឲ្យសាជិ្កញផសង្ៗោប ឋនសហរមន៍របស់អបក ាន
ដូេជាស្រសថី បុរស និង្រកមុជ្នជាតិញដើមភារតិេ។ 
 

វាក៏ជាការសំខាន់ណាស់ដដរ កបុង្ការរបជំុ្សហរមន៍ជារបចាំញដើមផីពិភាកាអំពីសាទ ន
ភាព ដេករដំលកព័ត៌ាន និង្ផថល់ឱកាសឲ្យសហរមន៍បញ ច្ញមតិ។ អបករបដហលសញរមេ
ញរៀបេំការរបជំុ្ជាមួយនឹង្សហរមន៍ទំង្មូលជាញរៀង្រាល់ស ថ ហ៍ ឬរាល់ដែ។ ញហើយញៅ
កបុង្ការរបជំុ្ញនោះ តំណាង្សហរមន៍នឹង្អាេដឹង្េាស់ពីទសសនៈវស័ិយ និង្រំនិតញយបល់
របស់សហរមន៍ទំង្មូល។  

វធីិមួយញទៀតកបុង្ការេង្រកង្សហរមន៍រឺ ញរជ្ើសញរ ើសអបកសម័ររេិតថញដើមផសួីរសុែទុកខ
ររួសារនីមួយៗញដើមផីរបមូលនូវព័ត៌ានទក់ទង្នឹង្សិទនិលំញៅោឌ នរបស់ពួកញរ និង្សួរ
ោត់អំពីតរមូវការ ដផនការ ភាពភ័យខាល េ និង្កង្វល់របស់ពួកោត់។ ការសញង្ខបព័ត៌ាន
អាេនឹង្យកមករាយការត៍ញៅកបុង្អង្គរបជំុ្រកុម ដូេញនោះសហរមន៍ទំង្អស់កាន់ដត ន
យល់េាស់ពីសាជិ្កនីមួយៗ។ ញហើយព័ត៌ានទំង្អស់ញនោះអាេយកមកញរបើរ ស់ញដើមផី
ដឹង្ពីផលរបញយជ្ន៍របស់សហរមន៍ និង្រិតពីជ្ញរមើសដដលរបកបញោយភាពឋេបរបឌិ្ត
សរាប់ការរពមញរពៀង្ញៅកបុង្ការេរចា។ 
 

២. អនុវតតការតេ មូតសិដើមបបីសងកើនអំណាចរបេអ់នក្ 
 

មញធា យសំខាន់កបុង្ការបញង្ាើនអំណាេរបស់អបករឺ រតូវអនុវតថការតស ូមតិរបញភទ
ញផសង្ៗោប  មុនញពលអបកចាប់ញផឋើមេរចា។ ញៅញពលដដលអបកអនុវតថការតស ូមតិជាដផបកឋន
យុទនសាស្រសថកបុង្ការេរចារបស់អបក ញពលញនោះរឺអបកញរបើរ ស់ កយសមថី ឬញធវើសកមមភាពញៅ
ខាង្ញរៅជំ្នួបឋនការេរចា ញដើមផពីាយមោក់សាព ធញលើភារីាខ ង្ញទៀតឲ្យញធវើការេរចា
ញោយរតឹមរតូវ និង្ឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ដដលអបកញពញេិតថ។ 
 

យុទនសាស្រសថឋនការតស ូមតិានញរេើនរបញភទញផសង្ៗោប      ដដលអបកអាេយកមកញរបើ
ញដើមផឲី្យានឥទនិពលញៅដល់ការសញរមេេិតថ  និង្សកមមភាពរបស់ភារីញផសង្ញទៀត។   វារមួ
ាន៖ 

 ការោក់ កយបតថឹ ង្ញៅសាទ ប័នជាតិ និង្អនថរជាតិ 
 ការជួ្បរបជំុ្ជាមួយអាជាញ ធរ រកុមហ ុន និង្ភារីញផសង្ញទៀតដដលអាេានឥទនិពល
ញលើភារីដឋទញទៀត 

 ញធវើការតវា៉ាញៅញរៅការយិល័យរកុមហ ុន 
 ញសបើសំុឲ្យសហរមន៏េុោះហតទញលខាញលើញតថិញហើយញផញើញៅរោឌ ភិ ល ឬរកុមហ ុន និង្
ភារីដដលានឥទនិពលញផសង្ញទៀត 

 ការញរបើរ ស់របព័ននព័ត៌ានសង្គម ដូេជាញហវ សប ុក (Facebook) និង្ទវីតទ័រ 
(Twitter) 

 ការនិយយញៅកាន់សារព័ត៌ាន ដូេជាកាដសត ទូរទសសន៍ វទិយុ អបកការដសតអំពី
សាទ នភាពរបស់អបក 

 ការញរបើរ ស់របព័ននតុោការញៅរបញទសកមពុជា ឬរបញទសដឋទញទៀត 
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ឧទហរត៍ កបុង្ករតីឋនការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំពីសំណាក់រកុមហ ុន អបកអាេ
សញរមេេិតថនិយយញៅកាន់អបកកាដសតអំពីសាទ នភាពរបស់អបក និង្អំពីរញបៀបដដលរកុម
ហ ុនរញំោភេាប់ និង្អំពីការបង្ាផលប៉ាោះ ល់ដល់សហរមន៍របស់អបក។ អបកអាេនិយយ
ញៅកាន់អបកកាដសតញៅកមពុជា និង្ញៅញរៅរបញទសផង្ដដរ។ បញ្ញា ញនោះអាេជួ្យញធវើឲ្យ
ញោលជំ្ហររបស់អបកញៅកបុង្ការេរចាកាន់ដតរងឹ្ាំ ពីញរ ោះរកុមហ ុនរបដហលជាមិនេង់្ឲ្យ
ានញករ ថិ៍ញឈាម ោះមិនលែញឡើយ។ 
 

 
ការញរបើរ ស់ការញរៀបេំដារកាមតួអង្គញដើមផជួី្យអបកកបុង្ការញរៀបេំ 

ការតស ូមតិរបស់អបក 

 

វាជារំនិតលែកបុង្ការអនុវតថដំញតើ រឋនការញរៀបេំដារកាមតួអង្គញៅញពលដដលអបក
រិតអំពីការអនុវតថការតស ូមតិញដើមផបីញង្ាើនអំណាេរបស់អបក។ 
 សូមដសវង្រកភារីដដលអាេោំរទដល់អបក និង្អាេពរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់អបក។ 
សូមរិតអំពីរញបៀបដដលអបកអាេទំនក់ទំនង្ជាមួយពួកោត់ និង្រញបៀបញដើមផឲី្យពួក
ោត់ជួ្យអបក។ 

 សូមដសវង្រកភារីណាដដលានឥទនិពលញៅញលើភារីាខ ង្ញទៀត។ េូររិតអំពីរញបៀប
ដដលអបកអាេបញង្ាើតឬញធវើឲ្យទំនក់ទំនង្របស់អបកជាមួយពួកោត់កាន់ដតរបញសើរញឡើង្ 
ឬរញបៀបអនុវតថការតស ូមតិ ញដើមផបី ច្ុ ោះប ច្ូ លពួកោត់ឲ្យពាយមញរបើឥទនិពលញៅ
ញលើភារីាខ ង្ញទៀតឲ្យេូលរមួកបុង្ការេរចាញោយយុតថិធម៌។ 

 
៣. ការទទួលានការោរំទពីបណាត ញេហគមន៍  
 

មញធា យសំខាន់មួយញទៀតកបុង្ការបញង្ាើនអំណាេរបស់សហរមន៍អបករឺការទទួល
 នការោំរទពីសហរមន៍ញផសង្ៗ។ ញៅកបុង្ករតីឋនការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំ កង្វល់
ទូញៅរបស់រកុមហ ុននន និង្រោឌ ភិ លរឺ ញៅញពលដដលានរបជាពលរដឌញរេើនញរកាក
ញឡើង្របឆំ្ង្នឹង្សកមមភាព ឬញសេកថីសញរមេរបស់ែលួន ញហើយញធវើឲ្យដផនការ ឬសាទ នភាព
របស់ែលួនោម នសុវតទិភាព។ ញៅញពលរបជាពលរដឌជាញរេើនរបួរមួោប និយយញោយាន
សំញឡង្ឯកភាពញដើមផបី ជ្ូ នសារអវីមួយ ញពលញនោះសារញនោះ កាន់ដតានឥទនិពល ញហើយវា
កាន់ដតលំ កសរាប់ភារីាខ ង្ញទៀតកបុង្ការញធវើមិនដឹង្មិនឮណាស់។ 

 
ឧទហរត៍ សហរមន៍ញផសង្ៗអាេោំរទសហរមន៍របស់អបកតាមរយៈការេូលរមួ

ការញធវើ តុកមម ការេុោះហតទញលខាញលើញតថិ ឬការសរញសរលិែិតោំរទជាញដើម។ សហរមន៍
ទំង្ញនោះ ក៏អាេោំរទសហរមន៍របស់អបកតាមរយៈការមកកាន់ដីសហរមន៍របស់អបកញដើមផី
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ឧទហរត៍ កបុង្ករតីឋនការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំពីសំណាក់រកុមហ ុន អបកអាេ
សញរមេេិតថនិយយញៅកាន់អបកកាដសតអំពីសាទ នភាពរបស់អបក និង្អំពីរញបៀបដដលរកុម
ហ ុនរញំោភេាប់ និង្អំពីការបង្ាផលប៉ាោះ ល់ដល់សហរមន៍របស់អបក។ អបកអាេនិយយ
ញៅកាន់អបកកាដសតញៅកមពុជា និង្ញៅញរៅរបញទសផង្ដដរ។ បញ្ញា ញនោះអាេជួ្យញធវើឲ្យ
ញោលជំ្ហររបស់អបកញៅកបុង្ការេរចាកាន់ដតរងឹ្ាំ ពីញរ ោះរកុមហ ុនរបដហលជាមិនេង់្ឲ្យ
ានញករ ថិ៍ញឈាម ោះមិនលែញឡើយ។ 
 

 
ការញរបើរ ស់ការញរៀបេំដារកាមតួអង្គញដើមផជួី្យអបកកបុង្ការញរៀបេំ 

ការតស ូមតិរបស់អបក 

 

វាជារំនិតលែកបុង្ការអនុវតថដំញតើ រឋនការញរៀបេំដារកាមតួអង្គញៅញពលដដលអបក
រិតអំពីការអនុវតថការតស ូមតិញដើមផបីញង្ាើនអំណាេរបស់អបក។ 
 សូមដសវង្រកភារីដដលអាេោំរទដល់អបក និង្អាេពរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់អបក។ 
សូមរិតអំពីរញបៀបដដលអបកអាេទំនក់ទំនង្ជាមួយពួកោត់ និង្រញបៀបញដើមផឲី្យពួក
ោត់ជួ្យអបក។ 

 សូមដសវង្រកភារីណាដដលានឥទនិពលញៅញលើភារីាខ ង្ញទៀត។ េូររិតអំពីរញបៀប
ដដលអបកអាេបញង្ាើតឬញធវើឲ្យទំនក់ទំនង្របស់អបកជាមួយពួកោត់កាន់ដតរបញសើរញឡើង្ 
ឬរញបៀបអនុវតថការតស ូមតិ ញដើមផបី ច្ុ ោះប ច្ូ លពួកោត់ឲ្យពាយមញរបើឥទនិពលញៅ
ញលើភារីាខ ង្ញទៀតឲ្យេូលរមួកបុង្ការេរចាញោយយុតថិធម៌។ 

 
៣. ការទទួលានការោរំទពីបណាត ញេហគមន៍  
 

មញធា យសំខាន់មួយញទៀតកបុង្ការបញង្ាើនអំណាេរបស់សហរមន៍អបករឺការទទួល
 នការោំរទពីសហរមន៍ញផសង្ៗ។ ញៅកបុង្ករតីឋនការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំ កង្វល់
ទូញៅរបស់រកុមហ ុននន និង្រោឌ ភិ លរឺ ញៅញពលដដលានរបជាពលរដឌញរេើនញរកាក
ញឡើង្របឆំ្ង្នឹង្សកមមភាព ឬញសេកថីសញរមេរបស់ែលួន ញហើយញធវើឲ្យដផនការ ឬសាទ នភាព
របស់ែលួនោម នសុវតទិភាព។ ញៅញពលរបជាពលរដឌជាញរេើនរបួរមួោប និយយញោយាន
សំញឡង្ឯកភាពញដើមផបី ជ្ូ នសារអវីមួយ ញពលញនោះសារញនោះ កាន់ដតានឥទនិពល ញហើយវា
កាន់ដតលំ កសរាប់ភារីាខ ង្ញទៀតកបុង្ការញធវើមិនដឹង្មិនឮណាស់។ 

 
ឧទហរត៍ សហរមន៍ញផសង្ៗអាេោំរទសហរមន៍របស់អបកតាមរយៈការេូលរមួ

ការញធវើ តុកមម ការេុោះហតទញលខាញលើញតថិ ឬការសរញសរលិែិតោំរទជាញដើម។ សហរមន៍
ទំង្ញនោះ ក៏អាេោំរទសហរមន៍របស់អបកតាមរយៈការមកកាន់ដីសហរមន៍របស់អបកញដើមផី

 
          

   
     

    
 



50 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 

ជួ្យការ រដីនិង្ផធោះសដមផង្របស់អបក អំឡុង្ញពលឋនការបញតថ ញញេញ។ ជួ្បរបជំុ្ជាមួយ
មនុសសញៅសហរមន៍ញផសង្ៗញទៀតដដលជួ្បរបទោះសាទ នភាពស្សញដៀង្ោប  និង្ដេករដំលកបទ
ពិញសាធន៍ដដលញធវើឲ្យសហរមន៍ទំង្ញនោះកាន់ដតានភាពរងឹ្ាំ។ សហរមន៍របស់អបកអាេ
ោំរទោប ញៅវញិញៅមកញដើមផីទប់ទល់នឹង្ការបញតថ ញញេញ និង្សញរមេញោលញៅរបស់
សហរមន៍អបក។ 

៤. ការក្ណំតឱ់កាេលអក្នងុការសធវើការតេ មូតិសៅសពលថ្ដលការចរចា
បរាជយ័ 

របសិនញបើអបកឈានញៅដល់េំនុេមួយដដលអាជាញ ធរ ឬរកមុហ ុនានបំតង្េរចា 
ជាមួយអបក ញនោះអបករបដហលទទួល នញជារជ័្យកបុង្ការតស ូមតិរបស់អបក។ ឥទផូវ អបករួរ
ដតថា ញតើអបកនឹង្ញធវើអវី របសិនញបើការេរចារបស់អបកបរាជ័្យ និង្មិនអាេសញរមេ នការ
រពមញរពៀង្មួយដដលអបកញពញេិតថ។ 

កបុង្ការេរចា របសិនញបើអបករកញ ើញថា ភារីាខ ង្ញទៀតកំពុង្េរចាញោយមិន
យុតថិធម៌ ឬភារីាខ ង្ញនោះមិន នោក់ជ្ញរមើសសមរមយកបុង្ការញោោះស្សាយញទ វាអាេាន
របញយជ្ន៍កបុង្ការដដលឲ្យភារីាខ ង្ញនោះដឹង្ថា អបកានជ្ញរមើសញផសង្កបុង្ការេរចា។ 
ជ្ញរមើសញផសង្ញនោះជាធមមតារឺជាយុទនសាស្រសថតស ូមតិដដលអាេញៅរេួខាល ំង្បំផុត។ 
ឧទហរត៍៖ របសិនញបើអបកកំពុង្េរចាជាមួយនឹង្រកុមហ ុនមួយ ដដលរពួយ រមភពីការដថ
រកាញករ ថិ៍ញឈាម ោះលែរបស់រកុមហ ុន ញនោះជ្ញរមើសញផសង្របស់អបកអាេជា ការញធវើយុទននការអនថរ
ជាតិជាសាធារតៈរបឆំ្ង្ញៅនឹង្រកមុហ ុនញនោះ។ អបកក៏អាេដឹង្ដដរថា វាអាេញៅរេួកបុង្
ការ កយបតថឹ ង្ញៅតុោការបថឹង្រកមុហ ុន ឬតាមរយៈយនថការោក់ កយបតថឹ ង្អនថរជាតិ។ 
វាានសារៈសំខាន់ដដលជ្ញរមើស ញដើមផីេរចារឺជាអវីដដលអបកានសមតទភាពញធវើ ន។ អបក
រួរដតដសវង្រកការរបឹកាញយបល់ពីអង្គការញរៅរោឌ ភិ ល ដដលកំពុង្ោំរទអបក ញដើមផីជួ្យ
អបកកបុង្ការបញង្ាើតយុទនសាស្រសថជ្ញរមើសរបស់អបក។ 

របសិនញបើអបកានយុទនសាស្រសថឋនជ្ញរមើសលែ អបកអាេបំភ័យភារីាខ ង្ញទៀតជាមួយ
នឹង្ជ្ញរមើសញនោះ ញបើជាការេរចាញនោះមិនានដំញតើ រការលែញទ។ ការបំភ័យញោយញរបើយុទន
សាស្រសថតស ូមតិអាេររប់រោន់ញធវើឲ្យភារីាខ ង្ញទៀតេរចាញោយយុតថិធម៌ និង្ផថល់សំញតើ
ដដលរបញសើរជាង្មុនដល់សហរមន៍។ 

វិធីសាស្រេតសផេងៗននការទនំក្់ទំនង 

 
១. របសភទសផេងៗននការទំនក្ទ់ំនង 
 

ទំនក់ទំនង្ ានន័យថាការញផញើ ឬទទួល នព័ត៌ាន រំនិត ឬសារតាមរយៈ កយ 
សមថី ឬក៏សកមមភាព។ សូមញរជ្ើសញរ ើសពីរញបៀបឋនការទំនក់ទំនង្ញៅររប់ដំណាក់កាល   
ញផសង្ៗឋនដំញតើ រការឋនការេរចា រឺជារនលឹោះសំខាន់កបុង្ការបញង្ាើនថាមពលរបស់អបក។ 
 

ានមញធា យញផសង្ៗោប ជាញរេើនដដលអបកអាេអនុវតថញដើមផបី ជ្ូ នសាររបស់អបក
ញៅភារីាខ ង្ញទៀត។ ឧទហរត៍អបកអាេ៖ 
 

 ញរៀបេំកិេចរបជំុ្ទល់មុែោប  
 ញផញើលិែិត 
 និយយោប តាមទូរស័ពធ 
 ញសបើនរណាាប ក់ឲ្យញធវើជាតំណាង្អបក 

 
ទំង្ញនោះរឺសុទនដតជាវធីិសាស្រសថកបុង្ការទំនក់ទំនង្ ដដលអបកអាេយកមកញរបើកបុង្ការ  

េរចា។ អបកអាេញរជ្ើសញរ ើសវធីិសាស្រសថកបុង្ការទំនក់ទំនង្អាស្ស័យញលើសាទ នភាពរបស់អបក។ 
សហរមន៍របស់អបករួរដតពិចារណាថា ញតើទរមង់្ឋនការទំនក់ទំនង្ដបបណាដដលជាវធីិ
សាស្រសថលែបំផុតញដើមផីបញង្ាើនអំណាេរបស់អបកញៅរាល់ដំណាក់កាលឋនការេរចា។ 
 
កបុង្ករតីការេរចាមិនដំញតើ រការ ឬមិនទទួល នញជារជ័្យ អបកអាេរិតពីវធីិទំនក់

ទំនង្មួយេំនួន(ការតស ូមតិ) ខាង្ញរកាមដដលអាេោក់សាព ធដល់ភារីាខ ង្ញទៀត ញអាយ
ទទួលែុសរតូវេំញ ោះ បញ្ញា ដដលពួកញរ នបង្ាញឡើង្៖ 

 ញសបើឲ្យរបព័ននផសពវផាយ ដូេជាកាដសត ទូរទសសន៍ ឬវទិយុញដើមផរីាយការត៍អំពី
ញរឿង្រា៉ា វ រមួទំង្សាររបស់អបក។  

 ញរៀបេំការជួ្បជំុ្ញធវើការតវា៉ា ឬញធវើ តុកមមញៅកដនលង្ណាដដលអាេទក់ទញការចាប់
អារមមត៍ពីភារីាខ ង្ញទៀតញោយញរបើរ ស់បោ ឬឧករត៍បំពង្សញមលង្ញដើមផផីសពវ
ផាយសាររបស់អបកជាសាធារតៈ។ 



51សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 

ជួ្យការ រដីនិង្ផធោះសដមផង្របស់អបក អំឡុង្ញពលឋនការបញតថ ញញេញ។ ជួ្បរបជំុ្ជាមួយ
មនុសសញៅសហរមន៍ញផសង្ៗញទៀតដដលជួ្បរបទោះសាទ នភាពស្សញដៀង្ោប  និង្ដេករដំលកបទ
ពិញសាធន៍ដដលញធវើឲ្យសហរមន៍ទំង្ញនោះកាន់ដតានភាពរងឹ្ាំ។ សហរមន៍របស់អបកអាេ
ោំរទោប ញៅវញិញៅមកញដើមផីទប់ទល់នឹង្ការបញតថ ញញេញ និង្សញរមេញោលញៅរបស់
សហរមន៍អបក។ 

៤. ការក្ណំតឱ់កាេលអក្នងុការសធវើការតេ មូតិសៅសពលថ្ដលការចរចា
បរាជយ័ 

របសិនញបើអបកឈានញៅដល់េំនុេមួយដដលអាជាញ ធរ ឬរកមុហ ុនានបំតង្េរចា 
ជាមួយអបក ញនោះអបករបដហលទទួល នញជារជ័្យកបុង្ការតស ូមតិរបស់អបក។ ឥទផូវ អបករួរ
ដតថា ញតើអបកនឹង្ញធវើអវី របសិនញបើការេរចារបស់អបកបរាជ័្យ និង្មិនអាេសញរមេ នការ
រពមញរពៀង្មួយដដលអបកញពញេិតថ។ 

កបុង្ការេរចា របសិនញបើអបករកញ ើញថា ភារីាខ ង្ញទៀតកំពុង្េរចាញោយមិន
យុតថិធម៌ ឬភារីាខ ង្ញនោះមិន នោក់ជ្ញរមើសសមរមយកបុង្ការញោោះស្សាយញទ វាអាេាន
របញយជ្ន៍កបុង្ការដដលឲ្យភារីាខ ង្ញនោះដឹង្ថា អបកានជ្ញរមើសញផសង្កបុង្ការេរចា។ 
ជ្ញរមើសញផសង្ញនោះជាធមមតារឺជាយុទនសាស្រសថតស ូមតិដដលអាេញៅរេួខាល ំង្បំផុត។ 
ឧទហរត៍៖ របសិនញបើអបកកំពុង្េរចាជាមួយនឹង្រកុមហ ុនមួយ ដដលរពួយ រមភពីការដថ
រកាញករ ថិ៍ញឈាម ោះលែរបស់រកុមហ ុន ញនោះជ្ញរមើសញផសង្របស់អបកអាេជា ការញធវើយុទននការអនថរ
ជាតិជាសាធារតៈរបឆំ្ង្ញៅនឹង្រកមុហ ុនញនោះ។ អបកក៏អាេដឹង្ដដរថា វាអាេញៅរេួកបុង្
ការ កយបតថឹ ង្ញៅតុោការបថឹង្រកមុហ ុន ឬតាមរយៈយនថការោក់ កយបតថឹ ង្អនថរជាតិ។ 
វាានសារៈសំខាន់ដដលជ្ញរមើស ញដើមផីេរចារឺជាអវីដដលអបកានសមតទភាពញធវើ ន។ អបក
រួរដតដសវង្រកការរបឹកាញយបល់ពីអង្គការញរៅរោឌ ភិ ល ដដលកំពុង្ោំរទអបក ញដើមផីជួ្យ
អបកកបុង្ការបញង្ាើតយុទនសាស្រសថជ្ញរមើសរបស់អបក។ 

របសិនញបើអបកានយុទនសាស្រសថឋនជ្ញរមើសលែ អបកអាេបំភ័យភារីាខ ង្ញទៀតជាមួយ
នឹង្ជ្ញរមើសញនោះ ញបើជាការេរចាញនោះមិនានដំញតើ រការលែញទ។ ការបំភ័យញោយញរបើយុទន
សាស្រសថតស ូមតិអាេររប់រោន់ញធវើឲ្យភារីាខ ង្ញទៀតេរចាញោយយុតថិធម៌ និង្ផថល់សំញតើ
ដដលរបញសើរជាង្មុនដល់សហរមន៍។ 

វិធីសាស្រេតសផេងៗននការទនំក្់ទំនង 

 
១. របសភទសផេងៗននការទំនក្ទ់ំនង 
 

ទំនក់ទំនង្ ានន័យថាការញផញើ ឬទទួល នព័ត៌ាន រំនិត ឬសារតាមរយៈ កយ 
សមថី ឬក៏សកមមភាព។ សូមញរជ្ើសញរ ើសពីរញបៀបឋនការទំនក់ទំនង្ញៅររប់ដំណាក់កាល   
ញផសង្ៗឋនដំញតើ រការឋនការេរចា រឺជារនលឹោះសំខាន់កបុង្ការបញង្ាើនថាមពលរបស់អបក។ 
 

ានមញធា យញផសង្ៗោប ជាញរេើនដដលអបកអាេអនុវតថញដើមផបី ជ្ូ នសាររបស់អបក
ញៅភារីាខ ង្ញទៀត។ ឧទហរត៍អបកអាេ៖ 
 

 ញរៀបេំកិេចរបជំុ្ទល់មុែោប  
 ញផញើលិែិត 
 និយយោប តាមទូរស័ពធ 
 ញសបើនរណាាប ក់ឲ្យញធវើជាតំណាង្អបក 

 
ទំង្ញនោះរឺសុទនដតជាវធីិសាស្រសថកបុង្ការទំនក់ទំនង្ ដដលអបកអាេយកមកញរបើកបុង្ការ  

េរចា។ អបកអាេញរជ្ើសញរ ើសវធីិសាស្រសថកបុង្ការទំនក់ទំនង្អាស្ស័យញលើសាទ នភាពរបស់អបក។ 
សហរមន៍របស់អបករួរដតពិចារណាថា ញតើទរមង់្ឋនការទំនក់ទំនង្ដបបណាដដលជាវធីិ
សាស្រសថលែបំផុតញដើមផីបញង្ាើនអំណាេរបស់អបកញៅរាល់ដំណាក់កាលឋនការេរចា។ 
 
កបុង្ករតីការេរចាមិនដំញតើ រការ ឬមិនទទួល នញជារជ័្យ អបកអាេរិតពីវធីិទំនក់

ទំនង្មួយេំនួន(ការតស ូមតិ) ខាង្ញរកាមដដលអាេោក់សាព ធដល់ភារីាខ ង្ញទៀត ញអាយ
ទទួលែុសរតូវេំញ ោះ បញ្ញា ដដលពួកញរ នបង្ាញឡើង្៖ 

 ញសបើឲ្យរបព័ននផសពវផាយ ដូេជាកាដសត ទូរទសសន៍ ឬវទិយុញដើមផរីាយការត៍អំពី
ញរឿង្រា៉ា វ រមួទំង្សាររបស់អបក។  

 ញរៀបេំការជួ្បជំុ្ញធវើការតវា៉ា ឬញធវើ តុកមមញៅកដនលង្ណាដដលអាេទក់ទញការចាប់
អារមមត៍ពីភារីាខ ង្ញទៀតញោយញរបើរ ស់បោ ឬឧករត៍បំពង្សញមលង្ញដើមផផីសពវ
ផាយសាររបស់អបកជាសាធារតៈ។ 
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២. ការទំនក្ទ់ំនងសដ្ឋយផ្ទទ ល ់និងសដ្ឋយរបសោល 
 

ញៅកបុង្សាទ នភាពែលោះ វាអាេានរបសិទនភាពបំផុតកបុង្ការទំនក់ទំនង្ ញោយផ្ទធ ល់ 
ញៅភារីាខ ង្ញទៀត ដដលអាេញធវើ នញៅកបុង្កិេចរបជំុ្ តាមរយៈរបរល់លិែិត ឬការនិយយ
ញោយផ្ទធ ល់តាមទូរស័ពធ។ កបុង្ករតីដដលការេរចាមិនដំញតើ រការ ឬមិនទទួល ន
ញជារជ័្យ វាកាន់ដតានរបសិទនភាពកបុង្ការទំនក់ទំនង្ញោយរបញយល ដូេជាតាមរយៈ
របព័ននព័ត៌ាន ឬតាមរយៈអបកដឋទដដលានឥទនិពលញលើភារីដដលអបក នេរចាជាមួយ 
ញដើមផីជាការោក់សាព ធញអាយភារីាខ ង្ញទៀតងាកមកញធវើការញោោះស្សាយបញ្ញា ។ របសិនញបើ
អបករិតអំពីដំញតើ រការឋនការេរចា វាានប ច្ូ លទំង្ការទំនក់ទំនង្ញោយផ្ទធ ល់ និង្
ញោយរបញយលញៅរាល់ដំណាក់កាលឋនដំញតើ រការទំង្អស់ វាអាស្ស័យញលើថា ញតើភារី
ដឋទញនោះេរចាញោយយុតថិធម៌ ឬយ៉ាង្ណា។ 

 
ញៅញពលដដលអបកអនុវតថវធីិទំនក់ទំនង្ញោយរបញយល ដបបញនោះ ញនោះអបកក៏អនុវតថ

វធីិតស ូមតិ ញដើមផោីក់សាព ធញលើភារីាខ ង្ញទៀត ឲ្យងាកមកញធវើការញោយយុតថិធម៌តាមរយៈ
ការផសពវផាយសាររបស់អបកជាសាធារតៈ ឬតាមរយៈទទួល នការោំរទពីអបកដឋទ។ វធីិ

សាស្រសថញនោះអាេកាន់ដតានរបសិទនភាពកបុង្ការេរចា របសិនញបើអបករិតថា ភារីាខ ង្ញទៀត
នឹង្មិនេូលរមួេរចាញោយយុតថិធម៌ ញោយោម នឥទនិពល ឬសាព ធពីភារី ក់ព័ននញទ។ 
 

ញទោះជាយ៉ាង្ណាក៏ញោយរបសិនញបើភារីណាាខ ង្ាន្នធៈកបុង្ការេរចា ឬញ្លើយតប
ញោយវជិ្ជានញលើការតស ូមតិដដលអបក នញធវើញនោះ វាអាេជារំនិតលែញដើមផីប្ឈប់ការតស ូ
មតិ ញហើយងាកមកចាប់ញផថើមការេរចាញោយផ្ទធ ល់។ 
 

ការេរចាភារញរេើនញកើតញឡើង្តាមរយៈការជួ្បរបជំុ្ញរេើនដង្។ ការជួ្បរបជំុ្ញរេើនដង្
អាេជួ្យអបកររប់ររង្ដំញតើ រការឋនការេរចា ន។ ឧទហរត៍ ញៅញពលជួ្បរបជំុ្ញលើក
ដំបូង្ អបកអាេសញរមេេិតថរតឹមដតពិភាកាអំពីញហតុផលរបស់ភារីាខ ង្ញទៀត ដដលេង់្ 
 នដីរបស់សហរមន៍ និង្ពិភាកាអំពីតរមូវការ និង្កង្វល់របស់សហរមន៍របស់អបកដត
ប៉ាុញណាត ោះ។ 

បនធ ប់មកអបកអាេប ច្ ប់ការរបជំុ្ ញហើយពិភាកាជាមួយសហរមន៍អំពីព័ត៌ានថមីៗ
ដដលអបក នដឹង្ពីកិេចរបជំុ្ញនោះ និង្ពិភាកាថា ញតើភារីាខ ង្ញទៀតទំនង្ជាាន្នធៈកបុង្ការ
េូលរមួេរចាញោយយុតថិធម៌ដដរឬញទ។ របសិនញបើការរបជំុ្ញនោះរបរពឹតថញៅ នលែសហរមន៍
របស់អបកអាេសញរមេបនថការេរចា ញហើយញរៀបេំកិេចរបជំុ្មួយញទៀតញដើមផពិីភាកាអំពី
ជ្ញរមើស ដដលអាេឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្។  
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២. ការទំនក្ទ់ំនងសដ្ឋយផ្ទទ ល ់និងសដ្ឋយរបសោល 
 

ញៅកបុង្សាទ នភាពែលោះ វាអាេានរបសិទនភាពបំផុតកបុង្ការទំនក់ទំនង្ ញោយផ្ទធ ល់ 
ញៅភារីាខ ង្ញទៀត ដដលអាេញធវើ នញៅកបុង្កិេចរបជំុ្ តាមរយៈរបរល់លិែិត ឬការនិយយ
ញោយផ្ទធ ល់តាមទូរស័ពធ។ កបុង្ករតីដដលការេរចាមិនដំញតើ រការ ឬមិនទទួល ន
ញជារជ័្យ វាកាន់ដតានរបសិទនភាពកបុង្ការទំនក់ទំនង្ញោយរបញយល ដូេជាតាមរយៈ
របព័ននព័ត៌ាន ឬតាមរយៈអបកដឋទដដលានឥទនិពលញលើភារីដដលអបក នេរចាជាមួយ 
ញដើមផីជាការោក់សាព ធញអាយភារីាខ ង្ញទៀតងាកមកញធវើការញោោះស្សាយបញ្ញា ។ របសិនញបើ
អបករិតអំពីដំញតើ រការឋនការេរចា វាានប ច្ូ លទំង្ការទំនក់ទំនង្ញោយផ្ទធ ល់ និង្
ញោយរបញយលញៅរាល់ដំណាក់កាលឋនដំញតើ រការទំង្អស់ វាអាស្ស័យញលើថា ញតើភារី
ដឋទញនោះេរចាញោយយុតថិធម៌ ឬយ៉ាង្ណា។ 

 
ញៅញពលដដលអបកអនុវតថវធីិទំនក់ទំនង្ញោយរបញយល ដបបញនោះ ញនោះអបកក៏អនុវតថ

វធីិតស ូមតិ ញដើមផោីក់សាព ធញលើភារីាខ ង្ញទៀត ឲ្យងាកមកញធវើការញោយយុតថិធម៌តាមរយៈ
ការផសពវផាយសាររបស់អបកជាសាធារតៈ ឬតាមរយៈទទួល នការោំរទពីអបកដឋទ។ វធីិ

សាស្រសថញនោះអាេកាន់ដតានរបសិទនភាពកបុង្ការេរចា របសិនញបើអបករិតថា ភារីាខ ង្ញទៀត
នឹង្មិនេូលរមួេរចាញោយយុតថិធម៌ ញោយោម នឥទនិពល ឬសាព ធពីភារី ក់ព័ននញទ។ 
 

ញទោះជាយ៉ាង្ណាក៏ញោយរបសិនញបើភារីណាាខ ង្ាន្នធៈកបុង្ការេរចា ឬញ្លើយតប
ញោយវជិ្ជានញលើការតស ូមតិដដលអបក នញធវើញនោះ វាអាេជារំនិតលែញដើមផីប្ឈប់ការតស ូ
មតិ ញហើយងាកមកចាប់ញផថើមការេរចាញោយផ្ទធ ល់។ 
 

ការេរចាភារញរេើនញកើតញឡើង្តាមរយៈការជួ្បរបជំុ្ញរេើនដង្។ ការជួ្បរបជំុ្ញរេើនដង្
អាេជួ្យអបកររប់ររង្ដំញតើ រការឋនការេរចា ន។ ឧទហរត៍ ញៅញពលជួ្បរបជំុ្ញលើក
ដំបូង្ អបកអាេសញរមេេិតថរតឹមដតពិភាកាអំពីញហតុផលរបស់ភារីាខ ង្ញទៀត ដដលេង់្ 
 នដីរបស់សហរមន៍ និង្ពិភាកាអំពីតរមូវការ និង្កង្វល់របស់សហរមន៍របស់អបកដត
ប៉ាុញណាត ោះ។ 

បនធ ប់មកអបកអាេប ច្ ប់ការរបជំុ្ ញហើយពិភាកាជាមួយសហរមន៍អំពីព័ត៌ានថមីៗ
ដដលអបក នដឹង្ពីកិេចរបជំុ្ញនោះ និង្ពិភាកាថា ញតើភារីាខ ង្ញទៀតទំនង្ជាាន្នធៈកបុង្ការ
េូលរមួេរចាញោយយុតថិធម៌ដដរឬញទ។ របសិនញបើការរបជំុ្ញនោះរបរពឹតថញៅ នលែសហរមន៍
របស់អបកអាេសញរមេបនថការេរចា ញហើយញរៀបេំកិេចរបជំុ្មួយញទៀតញដើមផពិីភាកាអំពី
ជ្ញរមើស ដដលអាេឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្។  
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របសិនញបើកិេចរបជំុ្ញនោះ របរពឹតថញៅមិន នលែញទ ដូញេបោះសហរមន៍របស់អបកអាេ
សញរមេប្ឈប់ការេរចា ញហើយញរបើរ ស់ការតស ូមតិញដើមផីោក់សាព ធញលើភារីាខ ង្ញទៀត
ឲ្យេូលរមួេរចាញោយយុតថិធម៌។ ញពលែលោះរោន់ដតរំរាមថាានការតស ូមតិ វាអាេញធវើឲ្យ  
ភារីាខ ង្ញទៀតាន្នធៈកបុង្ការេរចាញោយយុតថិធម៌ ន។ វាក៏ជាយុទនសាស្រសថតស ូមតិមួយ
សំរាប់រំរាមដល់ភារីាខ ង្ញទៀតញៅកបុង្ការរបជំុ្េរចា។ ឧទហរត៍៖ អបកអាេសញរមេរ ប់
ញៅភារីាខ ង្ញទៀតថា ញទោះបីជាពួកញរចាប់ញផថើមេរចាញោយយុតថិធម៌ក៏ញោយ ក៏អបកនឹង្
និយយញៅកាន់សារព័ត៌ានអនថរជាតិដដរ ឬរបសិនញបើពួកញរញធវើសកមមភាពែុសេាប់ អបក
នឹង្ោក់ កយបតថឹ ង្ញៅតុោការ។ 
 

ករតីរបស់សហរមន៍ ភូមិ មហ្គខាន់ 

ភូមិមហ្គខាន់ រឺជាសហរមន៍មួយដដលានរបជាពលរដឌរបដហល៣០០នក់
ញៅរកុង្ ង្កក របញទសឋថ។ របជាពលរដឌ នរស់ញៅញលើដីសហរមន៍របស់ែលួនអស់
រយៈញពល១៥០ឆ្ប ំមកញហើយ ញោយរបកបរបរេិ ច្ ឹមជី្វតិពីការលក់របស់របរញធវើញោយ
ឋដតាមរបឋពតីរបស់ែលួន។ របជាពលរដឌជាញរេើនក៏ នសាង្សង់្ញេតិយដូនតារបស់
ែលួនញៅញលើដីញនោះដដរ។ 

កាលពីដែមករា ឆ្ប ំ២០០៣ សហរមន៍ញនោះ នទទួលញសេកថីជូ្នដំតឹង្អំពី
ការបញតថ ញញេញពីសាោរកុង្។ ពួកោត់រតូវ នញរផឋល់ទីតំាង្ថមីដដលសទិតញៅ
េាង យរបដហល៤៥រីឡូដម៉ារតពីសហរមន៍។ រោឌ ភិ លានរញរាង្ដរបកាល យដីរបស់
សហរមន៍ញៅជាឧទានញដើមផញីលើកកមពស់វស័ិយញទសេរត៍ញៅកបុង្តំបន់ញនោះ។ 

របជាសហរមន៍មិនេង់្ផ្ទល ស់ទីលំញៅ ញៅញៅកដនលង្ដដលឆ្ង យដបបញនោះញទ 
ញហើយរ ប់រោឌ ភិ លថាពួកញរបដិញសធមិនរពមញេញពីដីរបស់ែលួនញឡើយ។  

ប៉ាុដនថសហរមន៍េង់្ទក់ទញញទសេរឲ្យមកកាន់តំបន់ញនោះ ដូញេបោះពួកោត់អាេ
លក់របស់របរញធវើញោយឋដតាមរបឋពតីរបស់សហរមន៍។ សហរមន៍ នសញរមេេិតថ 
ញធវើការជាមួយនិសសតិសាទ បតយកមមមកពីសាកលវទិាល័យមួយ ញដើមផីញរៀបេំដផនការ
ជ្ញរមើសមួយសរាប់តំបន់ញនោះ ញោយានដផនការអភិវឌ្ណញៅនឹង្កដនលង្ និង្ញរៀបេំ
សាង្សង់្ឧទានមួយ។ ដផនការញនោះ នរិតពិចារណាអំពីតរមូវការរបស់សហរមន៍
ផង្ និង្ដផនការរបស់រោឌ ភិ លផង្។ សហរមន៍ នចាប់ញផថើមអនុវតថដផបកែលោះៗឋន

ដផនការញនោះញោយែលួនឯង្។ ពួកញរ នបញង្ាើតរកុមការងារញដើមផីផសពវផាយពីដផនការ 
របស់ពួកញរ។   តាមរយៈការញធវើដូេញនោះ    ញពលញនោះសហរមន៍ នចាប់ញផថើមានការ  
ោំរទពីភារី ក់ព័ននញផសង្ៗញទៀតដូេជា អង្គការមិនដមនរោឌ ភិ ល និង្អង្គការសហ
របជាជាតិជាញដើម។ 

សហរមន៍ក៏ ននិយយញៅកាន់របព័ននព័ត៌ាន ញដើមផឲី្យសាធារតជ្នដឹង្ 
អំពីសាទ នភាព និង្រញរាង្របស់ែលួនដដរ។ សហរមន៍ដតង្ដតទក់ទង្របព័ននព័ត៌ាន
រាល់ញពលដដលមន្តនថីរោឌ ភិ លមកកាន់ភូមិរបស់ោត់។ 

បនធ ប់មក សហរមន៍ នញរៀបេំកិេចរបជំុ្េរចាជាញលើកដំបូង្ជាមួយរោឌ ភិ-     
 ល។ សហរមន៍និង្និសសិត នបងាា ញអំពីរញរាង្ និង្ញហតុផលរបស់ែលួនដដល 
ោំរទរញរាង្ញនោះ។ ពួកោត់ នញលើកញហតុផលពនយល់ថា ការបញតថ ញញេញ នំឲ្យ
ានការរញំោភសិទនិរបស់សហរមន៍។ ពួកោត់ក៏ នរ ប់អាជាញ ធរថា ពួកោត់ក៏េង់្
 នឧទានញនោះញដើមផទីក់ទញញទសេរដដរ ប៉ាុដនថ វានឹង្កាន់ដតលែរបញសើរសរាប់       
វស័ិយញសដឌកិេច របសិនញបើពួកោត់អាេបនថរស់ញៅទីញនោះញោយលក់របស់របរញធវើញោយ
ឋដតាមរបឋពតីរបស់ែលួនឲ្យញៅញភញៀវញទសេរ។ 

ពួកោត់មិន នឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ ញៅញពលេរចាដំណាក់
កាលដំបូង្ញនោះញទ ញហើយអាជាញ ធរ នបនថរំរាមកំដហង្បញតឋ ញសហរមន៍ញេញពីដី
របស់ពួកោត់ដដដល។ សាជិ្កសហរមន៍ែលោះ ត់បង់្កថីសង្ឃឹម ញហើយ នចាកញេញ 
ប៉ាុដនថរបជាពលរដឌភារញរេើនញៅរបកាន់យកការតស ូមតិញដើមផកីារ រសិទនិរបស់ែលួន។ 

ញៅដែធបូ ឆ្ប ំ២០០៥ ភារី ក់ព័នន នញរៀបេំកិេចរបជំុ្េរចាមថង្ញទៀត ញហើយ ន
ឈានដល់ ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ញលើការអភិវឌ្ណតំបន់ញនោះញៅតាមរញរាង្របស់
សហរមន៍និង្និសសតិសាទ បតយកមម។១  

 
 
 

                                            
១  មជឈមណ្ឌ ល្ិទ្ធិលំតៅដ្ឋា ននិងការបតណ្េ ញតចញ៖ យុទ្ធសាស្រ្តនិង ភាពតជាគជ័យៈ ការតឆលើយ បនឹងការ
បតណ្េ ញតចញតដ្ឋយបងខំ ឆ្ន ំ២០០៨ ទំ្ព័រ៥៧-៦៤។ 
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របសិនញបើកិេចរបជំុ្ញនោះ របរពឹតថញៅមិន នលែញទ ដូញេបោះសហរមន៍របស់អបកអាេ
សញរមេប្ឈប់ការេរចា ញហើយញរបើរ ស់ការតស ូមតិញដើមផីោក់សាព ធញលើភារីាខ ង្ញទៀត
ឲ្យេូលរមួេរចាញោយយុតថិធម៌។ ញពលែលោះរោន់ដតរំរាមថាានការតស ូមតិ វាអាេញធវើឲ្យ  
ភារីាខ ង្ញទៀតាន្នធៈកបុង្ការេរចាញោយយុតថិធម៌ ន។ វាក៏ជាយុទនសាស្រសថតស ូមតិមួយ
សំរាប់រំរាមដល់ភារីាខ ង្ញទៀតញៅកបុង្ការរបជំុ្េរចា។ ឧទហរត៍៖ អបកអាេសញរមេរ ប់
ញៅភារីាខ ង្ញទៀតថា ញទោះបីជាពួកញរចាប់ញផថើមេរចាញោយយុតថិធម៌ក៏ញោយ ក៏អបកនឹង្
និយយញៅកាន់សារព័ត៌ានអនថរជាតិដដរ ឬរបសិនញបើពួកញរញធវើសកមមភាពែុសេាប់ អបក
នឹង្ោក់ កយបតថឹ ង្ញៅតុោការ។ 
 

ករតីរបស់សហរមន៍ ភូមិ មហ្គខាន់ 

ភូមិមហ្គខាន់ រឺជាសហរមន៍មួយដដលានរបជាពលរដឌរបដហល៣០០នក់
ញៅរកុង្ ង្កក របញទសឋថ។ របជាពលរដឌ នរស់ញៅញលើដីសហរមន៍របស់ែលួនអស់
រយៈញពល១៥០ឆ្ប ំមកញហើយ ញោយរបកបរបរេិ ច្ ឹមជី្វតិពីការលក់របស់របរញធវើញោយ
ឋដតាមរបឋពតីរបស់ែលួន។ របជាពលរដឌជាញរេើនក៏ នសាង្សង់្ញេតិយដូនតារបស់
ែលួនញៅញលើដីញនោះដដរ។ 

កាលពីដែមករា ឆ្ប ំ២០០៣ សហរមន៍ញនោះ នទទួលញសេកថីជូ្នដំតឹង្អំពី
ការបញតថ ញញេញពីសាោរកុង្។ ពួកោត់រតូវ នញរផឋល់ទីតំាង្ថមីដដលសទិតញៅ
េាង យរបដហល៤៥រីឡូដម៉ារតពីសហរមន៍។ រោឌ ភិ លានរញរាង្ដរបកាល យដីរបស់
សហរមន៍ញៅជាឧទានញដើមផញីលើកកមពស់វស័ិយញទសេរត៍ញៅកបុង្តំបន់ញនោះ។ 

របជាសហរមន៍មិនេង់្ផ្ទល ស់ទីលំញៅ ញៅញៅកដនលង្ដដលឆ្ង យដបបញនោះញទ 
ញហើយរ ប់រោឌ ភិ លថាពួកញរបដិញសធមិនរពមញេញពីដីរបស់ែលួនញឡើយ។  

ប៉ាុដនថសហរមន៍េង់្ទក់ទញញទសេរឲ្យមកកាន់តំបន់ញនោះ ដូញេបោះពួកោត់អាេ
លក់របស់របរញធវើញោយឋដតាមរបឋពតីរបស់សហរមន៍។ សហរមន៍ នសញរមេេិតថ 
ញធវើការជាមួយនិសសិតសាទ បតយកមមមកពីសាកលវទិាល័យមួយ ញដើមផីញរៀបេំដផនការ
ជ្ញរមើសមួយសរាប់តំបន់ញនោះ ញោយានដផនការអភិវឌ្ណញៅនឹង្កដនលង្ និង្ញរៀបេំ
សាង្សង់្ឧទានមួយ។ ដផនការញនោះ នរិតពិចារណាអំពីតរមូវការរបស់សហរមន៍
ផង្ និង្ដផនការរបស់រោឌ ភិ លផង្។ សហរមន៍ នចាប់ញផថើមអនុវតថដផបកែលោះៗឋន

ដផនការញនោះញោយែលួនឯង្។ ពួកញរ នបញង្ាើតរកុមការងារញដើមផីផសពវផាយពីដផនការ 
របស់ពួកញរ។   តាមរយៈការញធវើដូេញនោះ    ញពលញនោះសហរមន៍ នចាប់ញផថើមានការ  
ោំរទពីភារី ក់ព័ននញផសង្ៗញទៀតដូេជា អង្គការមិនដមនរោឌ ភិ ល និង្អង្គការសហ
របជាជាតិជាញដើម។ 

សហរមន៍ក៏ ននិយយញៅកាន់របព័ននព័ត៌ាន ញដើមផឲី្យសាធារតជ្នដឹង្ 
អំពីសាទ នភាព និង្រញរាង្របស់ែលួនដដរ។ សហរមន៍ដតង្ដតទក់ទង្របព័ននព័ត៌ាន
រាល់ញពលដដលមន្តនថីរោឌ ភិ លមកកាន់ភូមិរបស់ោត់។ 

បនធ ប់មក សហរមន៍ នញរៀបេំកិេចរបជំុ្េរចាជាញលើកដំបូង្ជាមួយរោឌ ភិ-     
 ល។ សហរមន៍និង្និសសិត នបងាា ញអំពីរញរាង្ និង្ញហតុផលរបស់ែលួនដដល 
ោំរទរញរាង្ញនោះ។ ពួកោត់ នញលើកញហតុផលពនយល់ថា ការបញតថ ញញេញ នំឲ្យ
ានការរញំោភសិទនិរបស់សហរមន៍។ ពួកោត់ក៏ នរ ប់អាជាញ ធរថា ពួកោត់ក៏េង់្
 នឧទានញនោះញដើមផទីក់ទញញទសេរដដរ ប៉ាុដនថ វានឹង្កាន់ដតលែរបញសើរសរាប់       
វស័ិយញសដឌកិេច របសិនញបើពួកោត់អាេបនថរស់ញៅទីញនោះញោយលក់របស់របរញធវើញោយ
ឋដតាមរបឋពតីរបស់ែលួនឲ្យញៅញភញៀវញទសេរ។ 

ពួកោត់មិន នឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ ញៅញពលេរចាដំណាក់
កាលដំបូង្ញនោះញទ ញហើយអាជាញ ធរ នបនថរំរាមកំដហង្បញតឋ ញសហរមន៍ញេញពីដី
របស់ពួកោត់ដដដល។ សាជិ្កសហរមន៍ែលោះ ត់បង់្កថីសង្ឃឹម ញហើយ នចាកញេញ 
ប៉ាុដនថរបជាពលរដឌភារញរេើនញៅរបកាន់យកការតស ូមតិញដើមផកីារ រសិទនិរបស់ែលួន។ 

ញៅដែធបូ ឆ្ប ំ២០០៥ ភារី ក់ព័នន នញរៀបេំកិេចរបជំុ្េរចាមថង្ញទៀត ញហើយ ន
ឈានដល់ ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ញលើការអភិវឌ្ណតំបន់ញនោះញៅតាមរញរាង្របស់
សហរមន៍និង្និសសតិសាទ បតយកមម។១  

 
 
 

                                            
១  មជឈមណ្ឌ ល្ិទ្ធិលំតៅដ្ឋា ននិងការបតណ្េ ញតចញ៖ យុទ្ធសាស្រ្តនិង ភាពតជាគជ័យៈ ការតឆលើយ បនឹងការ
បតណ្េ ញតចញតដ្ឋយបងខំ ឆ្ន ំ២០០៨ ទំ្ព័រ៥៧-៦៤។ 

     
  
         

    
       



56 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 

៣. ការសឆលើយតបនងឹព័តម៌ានថមី៖ សតើអនក្រតូវថ្តពាោមឲ្យឈានដល់
ក្ិចចរពមសរពៀងបនទ ន់ ឬសទ? 
 

 ដំញតើ រការឋនការេរចាអាេនឹង្ញកើតានឆ្ប់រហ័ស របសិនញបើានការចំា េ់
បនធ ន់ញដើមផឈីានដល់កិេចរពមញរពៀង្ ឧទហរត៍៖ ញោយសារដតសហរមន៍របស់ពួកញរ
កំពុង្ដតជួ្បការបញតថ ញញេញជាបនធ ន់។ របសិនញបើោម នភាពបនធ ន់ញទ ការេរចាអាេនឹង្
ញកើតានយឺតៗ ញដើមផញីអាយអបកានញពលញវោសរាក និង្រិតអំពីព័ត៌ានថមីៗ និង្
ដផនការបនធ ប់ដដលអបករតូវញធវើ។ 
 

កបុង្ករតីឋនការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំ វាជាញរឿង្សំខាន់ណាស់ដដលរតូវតាមឃ្ល ំ
ញមើលសាទ នភាពជារបចំា និង្រិតពិចារណាអំពីព័ត៌ានថមីៗថា ញតើការបញតថ ញញេញអាេ
ញកើតញឡើង្ញៅញពលណា។ ជួ្នកាល សហរមន៍នន នទទួលញសេកថីជូ្នដំតឹង្ជាញរេើន
ញលើកអំពីការបញតថ ញញេញដដលនឹង្របរពឹតថញៅញៅញពលញវោែុសៗោប ។ ដូេោប ញនោះដដរ 
សហរមន៍ែលោះក៏ដតង្ដតឮ កយេចាមអារា៉ាមែុសៗោប ជាញរេើនថា ការបញតថ ញញេញនឹង្
របរពឹតថញៅញៅញពលញនោះ ឬញពលញនោះជាញដើម។ 
 

វាដតង្ដតានការលំ កញដើមផីឲ្យដឹង្ថា ញតើព័ត៌ានមួយណាជាព័ត៌ានពិត     
រ កដ។ ញទោះជាយ៉ាង្ណាក៏ញោយ ក៏រាល់ញសេកថីរបកាស និង្ កយេចាមអារា៉ាមទំង្អស់
រួររតូវញលើកមកពិចារណាឲ្យ នហមត់េត់។ សហរមន៍រួរដេករដំលក និង្ពិភាការាល់
ព័ត៌ានសថីពីការរំរាមកំដហង្ឋនការបញតថ ញញេញ និង្សញរមេេិតថរមួោប ថា ញតើរតូវចាត់
វធិានការដបបណាតបវញិ។ សហរមន៍អាេសញរមេេិតថថា ការបញតថ ញញេញទំនង្ជានឹង្
មិនអាេញកើតញឡើង្ញទ ញហើយពួកោត់ានញពលញវោញរេើនជាង្ញនោះញទៀតកបុង្ការេរចា។ 
សហរមន៍អាេសញរមេេិតថថា ការរំរាមកំដហង្បញតថ ញញេញពិតជានឹង្ញកើតញឡើង្ ញហើយ
ពួកោត់រួរពាយមដសវង្រកដំញណាោះស្សាយលែបំផុតដដលអាេញធវើញៅ ន ជាបនធ ន់។ 
សហរមន៍អាេសញរមេេិតថថា ញបើញទោះជាានការរំរាមកំដហង្ពិតដមនក៏ញោយ ក៏ពួកោត់
េង់្បនថការតវា៉ារបឆំ្ង្ដដរ។ 
 
 

ករតីសហរមន៍ដីរកហម 

សហរមន៍ដីរកហមញៅកបុង្ទីរកងុ្ភបំញពញ  នរបឈមមុែញៅនឹង្ការបញតថ ញ
ញេញញោយបង្ខំ ញោយរកុមហ ុនមួយ និង្សាោរកុង្ភបំញពញកាលពីបួនរ ំឆ្ប ំមុន។ 
សហរមន៍មួយេំនួន នសញរមេេិតថចាកញេញ និង្ទទួលសំតង្មិនសមរមយដដលញរ 
ផថល់ញអាយ ញោយសារានសាព ធ និង្ការរំរាមកំដហង្។ មិនដតប៉ាុញណាត ោះពួកញរ ន
ទទួលការបំភ័យថា ពួកញរនឹង្មិនទទួល នអវីទំង្អស់ របសិនញបើពួកញរមិនរពមចាក
ញេញ ញហើយផធោះរបស់ពួកញរនឹង្រតូវបំផ្ទល ញញចាលញោយរកុមហ ុន។ 

រកុមហ ុន នជួ្លមនុសសរបុសជាញរេើន ឲ្យមករខំាន និង្វាយបង្ខំឲ្យសាជិ្ក       
សហរមន៍ចាកញេញ។ តំណាង្សហរមន៍ែលោះទទួលរង្ការញចាទរបកាន់ពីបទញលមើស
រពហមទតឍ ទំង្ពួកញរមិន នរបរពឹតថបទញលមើសញនោះញឡើយ។ 

ដតញទោះជាយ៉ាង្ណា ការតស ួមតិរបស់សហរមន៍កាន់ដតានភាពរងឹ្ាំញៅៗ។ 
សកមមភាពផសពវផាយតាម សារព័ត៌ាន និង្ការតវា៉ាដតង្ដតញកើតានជារបចំា ញហើយ ន
បងាា ញពីភាពខាល ំង្ឋនសាមរគីភាពសហរមន៍។ ការតស ូមតិញនោះ នញផញើសារដ៏ខាល ំង្មួយ
ញៅរកុមហ ុន និង្សាោរកុង្។ 

ញរកាយមករកមុហ ុន នយល់រពមញធវើការេរចា។ កិេចរបជំុ្ឋនការេរចាមួយ ន
ញកើតញឡើង្ ប៉ាុដនថមិនានរពមញរពៀង្ោប ណាមួយញឡើយ។ ការេរចា នបនថតាមរយៈការ  
ប ច្ូ នសារញោយរបញយលញោយញរបើរបព័ននសារព័ត៌ាន។ សាជិ្កសហរមន៍ដដលបនថ
តវា៉ា  នទទួេទមទរថាពួកញររតូវការសំតង្ឲ្យររប់រោន់ ដូញេបោះពួកញរអាេាន    
លទនភាពកបុង្ការទិញផធោះឬអាោរញៅកបុង្ទីរកងុ្ ន។ រកុមហ ុន នបដនទមសំតង្បនថិេ
ញទៀត ប៉ាុដនថញៅដតមិនររប់រោន់។ 

ញៅកបុង្កំឡុង្ញពលដដដល   ាន កយេចាមអារា៉ាមថា   នឹង្ានការញរបើកំោងំ្     
បញតថ ញរបជាសហរមន៍ទំង្មូលកបុង្ញពលឆ្ប់ៗ។ សហរមន៍ទំង្អស់ានការរពួយ
 រមភ ភ័យរននត់ ញហើយអបកមួយេំនួន នទទួលយកសំតង្ដដលរកុមហ ុនផថល់ឲ្យ 
ញហើយក៏ចាកញេញញៅទំង្មិនញពញេិតថ។ 
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៣. ការសឆលើយតបនងឹព័តម៌ានថមី៖ សតើអនក្រតូវថ្តពាោមឲ្យឈានដល់
ក្ិចចរពមសរពៀងបនទ ន់ ឬសទ? 
 

 ដំញតើ រការឋនការេរចាអាេនឹង្ញកើតានឆ្ប់រហ័ស របសិនញបើានការចំា េ់
បនធ ន់ញដើមផឈីានដល់កិេចរពមញរពៀង្ ឧទហរត៍៖ ញោយសារដតសហរមន៍របស់ពួកញរ
កំពុង្ដតជួ្បការបញតថ ញញេញជាបនធ ន់។ របសិនញបើោម នភាពបនធ ន់ញទ ការេរចាអាេនឹង្
ញកើតានយឺតៗ ញដើមផញីអាយអបកានញពលញវោសរាក និង្រិតអំពីព័ត៌ានថមីៗ និង្
ដផនការបនធ ប់ដដលអបករតូវញធវើ។ 
 

កបុង្ករតីឋនការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំ វាជាញរឿង្សំខាន់ណាស់ដដលរតូវតាមឃ្ល ំ
ញមើលសាទ នភាពជារបចំា និង្រិតពិចារណាអំពីព័ត៌ានថមីៗថា ញតើការបញតថ ញញេញអាេ
ញកើតញឡើង្ញៅញពលណា។ ជួ្នកាល សហរមន៍នន នទទួលញសេកថីជូ្នដំតឹង្ជាញរេើន
ញលើកអំពីការបញតថ ញញេញដដលនឹង្របរពឹតថញៅញៅញពលញវោែុសៗោប ។ ដូេោប ញនោះដដរ 
សហរមន៍ែលោះក៏ដតង្ដតឮ កយេចាមអារា៉ាមែុសៗោប ជាញរេើនថា ការបញតថ ញញេញនឹង្
របរពឹតថញៅញៅញពលញនោះ ឬញពលញនោះជាញដើម។ 
 

វាដតង្ដតានការលំ កញដើមផីឲ្យដឹង្ថា ញតើព័ត៌ានមួយណាជាព័ត៌ានពិត     
រ កដ។ ញទោះជាយ៉ាង្ណាក៏ញោយ ក៏រាល់ញសេកថីរបកាស និង្ កយេចាមអារា៉ាមទំង្អស់
រួររតូវញលើកមកពិចារណាឲ្យ នហមត់េត់។ សហរមន៍រួរដេករដំលក និង្ពិភាការាល់
ព័ត៌ានសថីពីការរំរាមកំដហង្ឋនការបញតថ ញញេញ និង្សញរមេេិតថរមួោប ថា ញតើរតូវចាត់
វធិានការដបបណាតបវញិ។ សហរមន៍អាេសញរមេេិតថថា ការបញតថ ញញេញទំនង្ជានឹង្
មិនអាេញកើតញឡើង្ញទ ញហើយពួកោត់ានញពលញវោញរេើនជាង្ញនោះញទៀតកបុង្ការេរចា។ 
សហរមន៍អាេសញរមេេិតថថា ការរំរាមកំដហង្បញតថ ញញេញពិតជានឹង្ញកើតញឡើង្ ញហើយ
ពួកោត់រួរពាយមដសវង្រកដំញណាោះស្សាយលែបំផុតដដលអាេញធវើញៅ ន ជាបនធ ន់។ 
សហរមន៍អាេសញរមេេិតថថា ញបើញទោះជាានការរំរាមកំដហង្ពិតដមនក៏ញោយ ក៏ពួកោត់
េង់្បនថការតវា៉ារបឆំ្ង្ដដរ។ 
 
 

ករតីសហរមន៍ដីរកហម 

សហរមន៍ដីរកហមញៅកបុង្ទីរកងុ្ភបំញពញ  នរបឈមមុែញៅនឹង្ការបញតថ ញ
ញេញញោយបង្ខំ ញោយរកុមហ ុនមួយ និង្សាោរកុង្ភបំញពញកាលពីបួនរ ំឆ្ប ំមុន។ 
សហរមន៍មួយេំនួន នសញរមេេិតថចាកញេញ និង្ទទួលសំតង្មិនសមរមយដដលញរ 
ផថល់ញអាយ ញោយសារានសាព ធ និង្ការរំរាមកំដហង្។ មិនដតប៉ាុញណាត ោះពួកញរ ន
ទទួលការបំភ័យថា ពួកញរនឹង្មិនទទួល នអវីទំង្អស់ របសិនញបើពួកញរមិនរពមចាក
ញេញ ញហើយផធោះរបស់ពួកញរនឹង្រតូវបំផ្ទល ញញចាលញោយរកុមហ ុន។ 

រកុមហ ុន នជួ្លមនុសសរបុសជាញរេើន ឲ្យមករខំាន និង្វាយបង្ខំឲ្យសាជិ្ក       
សហរមន៍ចាកញេញ។ តំណាង្សហរមន៍ែលោះទទួលរង្ការញចាទរបកាន់ពីបទញលមើស
រពហមទតឍ ទំង្ពួកញរមិន នរបរពឹតថបទញលមើសញនោះញឡើយ។ 

ដតញទោះជាយ៉ាង្ណា ការតស ួមតិរបស់សហរមន៍កាន់ដតានភាពរងឹ្ាំញៅៗ។ 
សកមមភាពផសពវផាយតាម សារព័ត៌ាន និង្ការតវា៉ាដតង្ដតញកើតានជារបចំា ញហើយ ន
បងាា ញពីភាពខាល ំង្ឋនសាមរគីភាពសហរមន៍។ ការតស ូមតិញនោះ នញផញើសារដ៏ខាល ំង្មួយ
ញៅរកុមហ ុន និង្សាោរកុង្។ 

ញរកាយមករកមុហ ុន នយល់រពមញធវើការេរចា។ កិេចរបជំុ្ឋនការេរចាមួយ ន
ញកើតញឡើង្ ប៉ាុដនថមិនានរពមញរពៀង្ោប ណាមួយញឡើយ។ ការេរចា នបនថតាមរយៈការ  
ប ច្ូ នសារញោយរបញយលញោយញរបើរបព័ននសារព័ត៌ាន។ សាជិ្កសហរមន៍ដដលបនថ
តវា៉ា  នទទួេទមទរថាពួកញររតូវការសំតង្ឲ្យររប់រោន់ ដូញេបោះពួកញរអាេាន    
លទនភាពកបុង្ការទិញផធោះឬអាោរញៅកបុង្ទីរកងុ្ ន។ រកុមហ ុន នបដនទមសំតង្បនថិេ
ញទៀត ប៉ាុដនថញៅដតមិនររប់រោន់។ 

ញៅកបុង្កំឡុង្ញពលដដដល   ាន កយេចាមអារា៉ាមថា   នឹង្ានការញរបើកំោងំ្     
បញតថ ញរបជាសហរមន៍ទំង្មូលកបុង្ញពលឆ្ប់ៗ។ សហរមន៍ទំង្អស់ានការរពួយ
 រមភ ភ័យរននត់ ញហើយអបកមួយេំនួន នទទួលយកសំតង្ដដលរកុមហ ុនផថល់ឲ្យ 
ញហើយក៏ចាកញេញញៅទំង្មិនញពញេិតថ។ 
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ប៉ាុដនថការតស ូរបស់សហរមន៍ញៅដតខាល ំង្ ញហើយមិនយូរប៉ាុនម ន ញរកាយមកររួសារ
ដដលញៅញសសសល់ នទទួលសំតង្ ២០០០០ដុោល  កបុង្ការចាកញេញ ដដលាន
េំនួនញរេើនជាង្អបកទទួលដំបូង្។ ញហើយររួសារមួយេំនួន នទទួលសំតង្ញនោះ។ មតិ
មួយញទៀត យល់ថា សំតង្ប៉ាុញតតោះ ញៅដតញរកាមតឋមលដដលពួកញរ នោក់ញៅរកុមហ ុន 
និង្សាោរកុង្ញៅញឡើយ ញហើយពួកញរនឹង្បនថេរចា ញទោះជាានការរំរាមកំដហង្ថានឹង្
ានការបញតថ ញញេញកបុង្ញពលឆ្ប់ៗក៏ញោយ ។ 

 
ពីរ បីឋថងញរកាយមក ភូមិទំង្មូលរតូវវាយកំញទេញោយ កំោងំ្េំរោុះ និង្កមមកររកមុ

ហ ុន ញោយអារតាក់ ជំ្ មញៅស ូ និង្រោប់ដបកដផសង្។ ររួសារមួយេំនួន នទទួលផធោះ
ដលវង្ញៅកដនលង្តាំង្ទីលំញៅថមីដដលឆ្ង យពីទីរកុង្ ប៉ាុដនថមិន នទទួលសំតង្ញទ។ 
 

ញរឿង្ដីរកហម  នបងាា ញពីសារៈសំខាន់ឋនការ ៉ា ន់របាតពីភាពធងន់ធងរ ឋន   
ហ្គនិភ័យដដលញកើតញេញពីការបញតថ ញញេញ និង្ការេរចាដដលសទិតកបុង្កំរតិមួយដដល
អាេឈានដល់ការរពមញរពៀង្។ ភារីទំង្អស់រតូវពិចារណាពីអវីដដលអបករួរសញរមេញធវើ
ញៅជំ្ហ្គនបនធ ប់ញទៀត។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ក្ិចចរបជុំចរចា 
  

១. ការសរៀបចថំ្ផនការរបជុចំរចា 
 

ញៅញពលអបកសញរមេេិតថញរៀបេំកិេចរបជំុ្េរចា យកលែរតូវញរៀបេំដផនការញោយរបុង្
របយ័តបមុនញពលរបជំុ្។ 
 

ញតើអបករួរញរៀបេំដផនការអវីែលោះមុនញពលរបជំុ្េរចា? 

ការញរៀបេំដផនការសរាប់កិេចរបជំុ្េរចា រតូវានការសញរមេេិតថមួយេំនួន
ដូេខាង្ញរកាមញនោះ៖  
 

 ញតើកិេចរបជំុ្រតូវញធវើញៅកដនលង្ណា និង្ញៅញពលណា? 
 ញតើនរណារតូវញៅេូលរមួរបជំុ្ញដើមផជីាតំណាង្សហរមន៍? 
 ញតើអបកនឹង្ញសបើឲ្យអបកញផសង្េូលរមួរបជំុ្ញនោះញទ? ឧទហរត៍អបកោំរទ          
សហរមន៍ ដូេជា អង្គការមិនដមនរោឌ ភិ លជាញដើម។  

 ញតើអបកនឹង្ញសបើសំុឲ្យនរណាាប ក់សរមបសរមួលកិេចរបជំុ្ញនោះឬញទ? 

ញៅញពលអបកញរៀបេំដផនការរបជំុ្ អបកក៏របផរីតូវសញរមេញលើេំតុេមួយេំនួន
ដូេខាង្ញរកាមញនោះថា៖ 

 ញតើសារអវីែលោះដដលអបកេង់្និយយញៅញពលរបជំុ្? 
 ញតើព័ត៌ានអវីែលោះដដលអបកេង់្ នពីភារីាខ ង្ញទៀតញៅញពលរបជំុ្? 
 ញតើតំណាង្របស់អបកានសិទនិអំណាេអវីែលោះកបុង្ការសញរមេេិតថកបុង្នម  

សហរមន៍? 

 
១.១. ក្ថ្នលងណា សពលណា និងនរណា? 

 

រិតថា ញតើកដនលង្ណា ដដលសមស្សបសរាប់កិេចរបជំុ្។ ទីកដនលង្ឋនកិេចរបជំុ្ជាកតាថ
សំខាន់  ពីញរ ោះអបកអាេានអារមមត៍មិនរងឹ្ាំញៅញពលេរចា របសិនញបើអបកមិនកក់ញៅថ
េំញ ោះបរយិកាសជំុ្វញិែលួន។ 



59សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 

ប៉ាុដនថការតស ូរបស់សហរមន៍ញៅដតខាល ំង្ ញហើយមិនយូរប៉ាុនម ន ញរកាយមកររួសារ
ដដលញៅញសសសល់ នទទួលសំតង្ ២០០០០ដុោល  កបុង្ការចាកញេញ ដដលាន
េំនួនញរេើនជាង្អបកទទួលដំបូង្។ ញហើយររួសារមួយេំនួន នទទួលសំតង្ញនោះ។ មតិ
មួយញទៀត យល់ថា សំតង្ប៉ាុញតតោះ ញៅដតញរកាមតឋមលដដលពួកញរ នោក់ញៅរកុមហ ុន 
និង្សាោរកុង្ញៅញឡើយ ញហើយពួកញរនឹង្បនថេរចា ញទោះជាានការរំរាមកំដហង្ថានឹង្
ានការបញតថ ញញេញកបុង្ញពលឆ្ប់ៗក៏ញោយ ។ 

 
ពីរ បីឋថងញរកាយមក ភូមិទំង្មូលរតូវវាយកំញទេញោយ កំោងំ្េំរោុះ និង្កមមកររកមុ

ហ ុន ញោយអារតាក់ ជំ្ មញៅស ូ និង្រោប់ដបកដផសង្។ ររួសារមួយេំនួន នទទួលផធោះ
ដលវង្ញៅកដនលង្តាំង្ទីលំញៅថមីដដលឆ្ង យពីទីរកុង្ ប៉ាុដនថមិន នទទួលសំតង្ញទ។ 
 

ញរឿង្ដីរកហម  នបងាា ញពីសារៈសំខាន់ឋនការ ៉ា ន់របាតពីភាពធងន់ធងរ ឋន   
ហ្គនិភ័យដដលញកើតញេញពីការបញតថ ញញេញ និង្ការេរចាដដលសទិតកបុង្កំរតិមួយដដល
អាេឈានដល់ការរពមញរពៀង្។ ភារីទំង្អស់រតូវពិចារណាពីអវីដដលអបករួរសញរមេញធវើ
ញៅជំ្ហ្គនបនធ ប់ញទៀត។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ក្ិចចរបជុំចរចា 
  

១. ការសរៀបចថំ្ផនការរបជុចំរចា 
 

ញៅញពលអបកសញរមេេិតថញរៀបេំកិេចរបជំុ្េរចា យកលែរតូវញរៀបេំដផនការញោយរបុង្
របយ័តបមុនញពលរបជំុ្។ 
 

ញតើអបករួរញរៀបេំដផនការអវីែលោះមុនញពលរបជំុ្េរចា? 

ការញរៀបេំដផនការសរាប់កិេចរបជំុ្េរចា រតូវានការសញរមេេិតថមួយេំនួន
ដូេខាង្ញរកាមញនោះ៖  
 

 ញតើកិេចរបជំុ្រតូវញធវើញៅកដនលង្ណា និង្ញៅញពលណា? 
 ញតើនរណារតូវញៅេូលរមួរបជំុ្ញដើមផជីាតំណាង្សហរមន៍? 
 ញតើអបកនឹង្ញសបើឲ្យអបកញផសង្េូលរមួរបជំុ្ញនោះញទ? ឧទហរត៍អបកោំរទ          
សហរមន៍ ដូេជា អង្គការមិនដមនរោឌ ភិ លជាញដើម។  

 ញតើអបកនឹង្ញសបើសំុឲ្យនរណាាប ក់សរមបសរមួលកិេចរបជំុ្ញនោះឬញទ? 

ញៅញពលអបកញរៀបេំដផនការរបជំុ្ អបកក៏របផរីតូវសញរមេញលើេំតុេមួយេំនួន
ដូេខាង្ញរកាមញនោះថា៖ 

 ញតើសារអវីែលោះដដលអបកេង់្និយយញៅញពលរបជំុ្? 
 ញតើព័ត៌ានអវីែលោះដដលអបកេង់្ នពីភារីាខ ង្ញទៀតញៅញពលរបជំុ្? 
 ញតើតំណាង្របស់អបកានសិទនិអំណាេអវីែលោះកបុង្ការសញរមេេិតថកបុង្នម  

សហរមន៍? 

 
១.១. ក្ថ្នលងណា សពលណា និងនរណា? 

 

រិតថា ញតើកដនលង្ណា ដដលសមស្សបសរាប់កិេចរបជំុ្។ ទីកដនលង្ឋនកិេចរបជំុ្ជាកតាថ
សំខាន់  ពីញរ ោះអបកអាេានអារមមត៍មិនរងឹ្ាំញៅញពលេរចា របសិនញបើអបកមិនកក់ញៅថ
េំញ ោះបរយិកាសជំុ្វញិែលួន។ 

            
 



60 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 

 

 របសិនញបើអបករបជំុ្ញៅកបុង្ភូមិរបស់អបក អបកអាេរ ប់ភារីាខ ង្ញទៀតនូវបញ្ញា មួយ
េំនួន ក់ព័នននឹង្ភូមិរបស់អបក ញហើយដដលានសារៈសំខាន់សរាប់អបក រពមទំង្អបកអាេ
ានអារមមត៍កក់ញៅថ ជាង្កដនលង្ញផសង្។ ប៉ាុដនថភារីាខ ង្ញទៀត អាេោម ន្នធៈកបុង្ការេរចា
ញោយញបើកេំហដបបញនោះ។   មា៉ាង្ញទៀត វាអាេជារបការលែដដលអបករតូវរកកដនលង្អពារកឹត
សរាប់របជំុ្ ដូេជាការយិល័យរបស់អង្គការមិនដមនរោឌ ភិ ល ឬអោររោឌ ភិ លជា
ញដើម។ ករតីនីមួយៗមិនដូេោប ញទ ដូញេបោះញហើយ សហរមន៍របស់អបកអាេរិតអំពីទីកដនលង្
លែបំផុតកបុង្ករតីជាក់ោក់ណាមួយ ញហើយបនធ ប់មកញលើកសំញតើ ញៅភារីាខ ង្ញទៀត ។ 

 
 

ញពលញវោឋនកិេចរបជំុ្ក៏សំខាន់ណាស់ដដរ។ អបករតវូរ កដថា អបកានញពលររប់
រោន់កបុង្ដំញតើ រការរបជំុ្ញដើមផពិីភាកាអំពីបញ្ញា ញផសង្ៗដដលអបក នញរោង្ទុក។ 
 

េំតុេមួយញទៀត ដដលរតូវញរៀបេំដផនការដដរញនោះរឺ នរណាែលោះរតូវេូលរមួរបជំុ្។ 
ញតើសហរមន៍ទំង្មូលរតូវេូលរមួរបជំុ្ ឬតំណាង្សហរមន៍ដតពីរបីនក់? របសិនញបើាន
របជាសហរមន៍ញរេើនេូលរមួញនោះ ញតើនរណាែលោះជាអបកនិយយ? របសិនញបើានតំណាង្ដត
ពីរបីនក់រតូវញៅេូលរមួរបជំុ្    ញតើតំណាង្ញនោះជានរណាែលោះ?    រួរានអបកេូលរមួមកពី    
សហរមន៍របស់អបកររប់រោន់ញដើមផីឲ្យរ កដថា តំណាង្ទំង្ញនោះានអារមមត៍កក់ញៅថ  

ញហើយអាេញលើកញឡើង្អំពីបញ្ញា ទំង្អស់ដដលានសារៈសំខាន់សរាប់សហរមន៍។ អបក
តំណាង្រតូវដតពូដកកបុង្ការប ច្ូ នសារ និង្រតូវ នញជ្ឿទុកេិតថពីសំណាក់សហរមន៍ ញដើមផី
តំណាង្ឲ្យផលរបញយជ្ន៍រមួ។ យកលែ រតូវានស្រសថី និង្តំណាង្រកុមភារតិេញៅកបុង្  
សហរមន៍ ដដលានតរមូវការ និង្កង្វល់ជាក់ោក់េូលរមួរបជំុ្ដដរ។ 
 

អបកក៏អាេពិចារណាអញ ជ្ ើញអបកោំរទសហរមន៍របស់អបក ឲ្យេូលរមួរបជំុ្ញនោះដដរ 
ដូេជាសាជិ្កបណាថ ញសហរមន៍ ឬអង្គការមិនដមនរោឌ ភិ លននជាញដើម។ វតថាន
ពួកោត់ញៅកបុង្កិេចរបជំុ្ អាេជាមញធា យានរបសិទនភាពញដើមផញីធវើឲ្យរ កដថា ភារី
ាខ ង្ញទៀតមិនញរបើរ ស់មញធា យបំភិតបំភ័យ និង្ការរំរាមកំដហង្ញៅញពលរបជំុ្ និង្ញធវើ
ការេរចាញោយយុតថិធម៌។ 
 

១.២. ការសរបើរាេអ់នក្េរមបេរមួលឯក្រាជយ 
 

ញៅកបុង្ករតីែលោះ យកលែរតូវញសបើឲ្យនរណាាប ក់ដដលមិនដមនជាសាជិ្កឋនសហ-
រមន៍របស់អបក និង្ជាអបកដដលមិន ក់ព័ននជាមួយភារីាខ ង្ញទៀតឲ្យជួ្យសរមបសរមួល
កិេចរបជំុ្េរចាញនោះ។ ោត់របផជីាមនុសសដដលានការញោរពពីភារីទំង្សង្ខាង្ឋនកិេចរបជំុ្
េរចា។ អបកសរមបសរមួលមិនអាេញធវើការសញរមេេិតថណាមួយអំពីកិេចរពមញរពៀង្ ឬផថល់នូវ
ដំបូនម នញៅកបុង្ការេរចា ជំ្នួសអបក ឬភារីាខ ង្ញទៀតញឡើយ ប៉ាុដនថអាេជួ្យញធវើឲ្យដំញតើ រការ
ឋនការេរចា ញៅញពលរបជំុ្របរពឹតថញៅ នលែរបញសើរ។ 
 

អបកសរមបសរមួលអាេទទួលបនធុកកបុង្ការធានថា ការេរចារបរពឹតថញៅញោយ
រលូន ញោយភារីនីមួយៗ ឬអបកេូលរមួាប ក់ៗានឱកាសនិយយ និង្សួរសំតួរ ាន
ឱកាសសញរមេថា ញតើរួរសរាករបជំុ្ញៅញពលណា ឬចាប់ញផថើមពិភាកាបញ្ញា បនធ ប់ញៅ
ញពលណាជាញដើម។ អបកសរមបសរមលួក៏អាេសញរមេរបកាសបិទអង្គរបជំុ្ដដរ របសិនញបើ 
ភារីទំង្សង្ខាង្មិនសហការោប ញទ។  



61សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 

 

 របសិនញបើអបករបជំុ្ញៅកបុង្ភូមិរបស់អបក អបកអាេរ ប់ភារីាខ ង្ញទៀតនូវបញ្ញា មួយ
េំនួន ក់ព័នននឹង្ភូមិរបស់អបក ញហើយដដលានសារៈសំខាន់សរាប់អបក រពមទំង្អបកអាេ
ានអារមមត៍កក់ញៅថ ជាង្កដនលង្ញផសង្។ ប៉ាុដនថភារីាខ ង្ញទៀត អាេោម ន្នធៈកបុង្ការេរចា
ញោយញបើកេំហដបបញនោះ។   មា៉ាង្ញទៀត វាអាេជារបការលែដដលអបករតូវរកកដនលង្អពារកឹត
សរាប់របជំុ្ ដូេជាការយិល័យរបស់អង្គការមិនដមនរោឌ ភិ ល ឬអោររោឌ ភិ លជា
ញដើម។ ករតីនីមួយៗមិនដូេោប ញទ ដូញេបោះញហើយ សហរមន៍របស់អបកអាេរិតអំពីទីកដនលង្
លែបំផុតកបុង្ករតីជាក់ោក់ណាមួយ ញហើយបនធ ប់មកញលើកសំញតើ ញៅភារីាខ ង្ញទៀត ។ 

 
 

ញពលញវោឋនកិេចរបជំុ្ក៏សំខាន់ណាស់ដដរ។ អបករតវូរ កដថា អបកានញពលររប់
រោន់កបុង្ដំញតើ រការរបជំុ្ញដើមផពិីភាកាអំពីបញ្ញា ញផសង្ៗដដលអបក នញរោង្ទុក។ 
 

េំតុេមួយញទៀត ដដលរតូវញរៀបេំដផនការដដរញនោះរឺ នរណាែលោះរតូវេូលរមួរបជំុ្។ 
ញតើសហរមន៍ទំង្មូលរតូវេូលរមួរបជំុ្ ឬតំណាង្សហរមន៍ដតពីរបីនក់? របសិនញបើាន
របជាសហរមន៍ញរេើនេូលរមួញនោះ ញតើនរណាែលោះជាអបកនិយយ? របសិនញបើានតំណាង្ដត
ពីរបីនក់រតូវញៅេូលរមួរបជំុ្    ញតើតំណាង្ញនោះជានរណាែលោះ?    រួរានអបកេូលរមួមកពី    
សហរមន៍របស់អបកររប់រោន់ញដើមផីឲ្យរ កដថា តំណាង្ទំង្ញនោះានអារមមត៍កក់ញៅថ  

ញហើយអាេញលើកញឡើង្អំពីបញ្ញា ទំង្អស់ដដលានសារៈសំខាន់សរាប់សហរមន៍។ អបក
តំណាង្រតូវដតពូដកកបុង្ការប ច្ូ នសារ និង្រតូវ នញជ្ឿទុកេិតថពីសំណាក់សហរមន៍ ញដើមផី
តំណាង្ឲ្យផលរបញយជ្ន៍រមួ។ យកលែ រតូវានស្រសថី និង្តំណាង្រកុមភារតិេញៅកបុង្  
សហរមន៍ ដដលានតរមូវការ និង្កង្វល់ជាក់ោក់េូលរមួរបជំុ្ដដរ។ 
 

អបកក៏អាេពិចារណាអញ ជ្ ើញអបកោំរទសហរមន៍របស់អបក ឲ្យេូលរមួរបជំុ្ញនោះដដរ 
ដូេជាសាជិ្កបណាថ ញសហរមន៍ ឬអង្គការមិនដមនរោឌ ភិ លននជាញដើម។ វតថាន
ពួកោត់ញៅកបុង្កិេចរបជំុ្ អាេជាមញធា យានរបសិទនភាពញដើមផញីធវើឲ្យរ កដថា ភារី
ាខ ង្ញទៀតមិនញរបើរ ស់មញធា យបំភិតបំភ័យ និង្ការរំរាមកំដហង្ញៅញពលរបជំុ្ និង្ញធវើ
ការេរចាញោយយុតថិធម៌។ 
 

១.២. ការសរបើរាេអ់នក្េរមបេរមួលឯក្រាជយ 
 

ញៅកបុង្ករតីែលោះ យកលែរតូវញសបើឲ្យនរណាាប ក់ដដលមិនដមនជាសាជិ្កឋនសហ-
រមន៍របស់អបក និង្ជាអបកដដលមិន ក់ព័ននជាមួយភារីាខ ង្ញទៀតឲ្យជួ្យសរមបសរមួល
កិេចរបជំុ្េរចាញនោះ។ ោត់របផជីាមនុសសដដលានការញោរពពីភារីទំង្សង្ខាង្ឋនកិេចរបជំុ្
េរចា។ អបកសរមបសរមលួមិនអាេញធវើការសញរមេេិតថណាមួយអំពីកិេចរពមញរពៀង្ ឬផថល់នូវ
ដំបូនម នញៅកបុង្ការេរចា ជំ្នួសអបក ឬភារីាខ ង្ញទៀតញឡើយ ប៉ាុដនថអាេជួ្យញធវើឲ្យដំញតើ រការ
ឋនការេរចា ញៅញពលរបជំុ្របរពឹតថញៅ នលែរបញសើរ។ 
 

អបកសរមបសរមួលអាេទទួលបនធុកកបុង្ការធានថា ការេរចារបរពឹតថញៅញោយ
រលូន ញោយភារីនីមួយៗ ឬអបកេូលរមួាប ក់ៗានឱកាសនិយយ និង្សួរសំតួរ ាន
ឱកាសសញរមេថា ញតើរួរសរាករបជំុ្ញៅញពលណា ឬចាប់ញផថើមពិភាកាបញ្ញា បនធ ប់ញៅ
ញពលណាជាញដើម។ អបកសរមបសរមលួក៏អាេសញរមេរបកាសបិទអង្គរបជំុ្ដដរ របសិនញបើ 
ភារីទំង្សង្ខាង្មិនសហការោប ញទ។  

            
 



62 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 

 
១.៣. សតើសារអវី និងព័ត៌មានអវីថ្ដលអនក្គួរនិោយ? 

 

សារ និង្ព័ត៌ាន 

មុនញពលអបកញៅេូលរមួរបជំុ្ វាជារបការសំខាន់ណាស់ដដលអបករតូវរ កដ
កបុង្េិតថថា តំណាង្សហរមន៍យល់េាស់អំពីបញ្ញា បីដូេខាង្ញរកាមញនោះ៖  

 ញតើសារអវីែលោះដដលសហរមន៍េង់្និយយញៅញពលរបជំុ្? 
 ញតើព័ត៌ានអវីែលោះដដលសហរមន៍េង់្ នពីភារីាខ ង្ញទៀតញៅញពលរបជំុ្? 
 ញតើតំណាង្សហរមន៍ានសិទនិអំណាេអវីែលោះកបុង្ការសញរមេេិតថជួ្សមុែ 
សហរមន៍? 

 
របជាសហរមន៍ទំង្មូលរួរេូលរមួញ្លើយសំតួរទំង្បីញនោះទំង្អស់ោប  មុនញពល

កិេចរបជំុ្េរចាចាប់ញផថើម ញដើមផឲី្យតំណាង្សហរមន៍អាេញធវើការជួ្សមុែសហរមន៍ នរតឹម
រតូវញៅញពលរបជំុ្។ 
 

សហរមន៍របស់អបករួរជួ្បជំុ្ និង្ញធវើការរមួោប ញដើមផីេង្រកង្ប ជ្ ីព័ត៌ានដដលអបក
េង់្និយយរ ប់ភារីាខ ង្ញទៀត។ សហរមន៍អាេសរញសរប ច្ូ លទំង្ផលរបញយជ្ន៍ដដល
សហរមន៍ាន និង្ភ័សថុតាង្ ឬក៏បញ្ញា ដដលសហរមន៍រពឹំង្ទុក ថា សហរមន៍អាេនឹង្
របឈមនឹង្បញ្ញា  ញោយសារដតសកមមភាពរបស់ភារីាខ ង្ញទៀត ញៅកបុង្ប ជ្ ីព័ត៌ានរបស់
សហរមន៍។ សហរមន៍ចំា េ់រតូវញធវើការរមួោប  ញដើមផីរបមូលនូវព័ត៌ាន ដដលអបកេង់្      
ប ច្ូ នសារញៅភារីាខ ង្ញទៀតញៅកបុង្កិេចរបជំុ្ ដូេជាឯកសារញផសង្ៗ របូថត និង្លទនផល
ឋនការស្សាវរជាវអំពីផលប៉ាោះ ល់។ 
 

អបកក៏រួរកត់រតារាល់េំតុេដដលអបកមិនេង់្រ ប់ភារីាខ ង្ញទៀតដដរ ញធវើដូញេបោះអបក
មិនញធវើឲ្យញោលជំ្ហររបស់អបកេុោះញែាយញឡើយ។ ឧទហរត៍៖ អបកពិតជាមិនេង់្រ ប់ញៅ
ភារីាខ ង្ញទៀតអំពីការដបក ក់ោប ញៅកបុង្សហរមន៍របស់អបកញនោះញទ។ 
 

យកលែរតូវញរៀបេំប ជ្ ីរសំតួរសរាប់សួរញៅភារីាខ ង្ញទៀត ញដើមផដីសវង្រកព័ត៌ាន
ដដលអបករតូវការ។ ឧទហរត៍៖ អបកេង់្ដសវង្រកពីរញរាង្របស់រោឌ ភិ ល ឬរកមុហ ុន 
ដដលប៉ាោះ ល់ដល់សហរមន៍អបក និង្ផលរបញយជ្ន៍របស់ពួកញរ។ អបកក៏េង់្ដឹង្ផង្ដដរពី
អបកណាែលោះដដល ក់ព័ននញៅកបុង្រញរាង្ ឬអបកណាែលោះដដលជាអបកវនិិញយរ ឬសាទ បនិក។ 
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១.៣. សតើសារអវី និងព័ត៌មានអវីថ្ដលអនក្គួរនិោយ? 

 

សារ និង្ព័ត៌ាន 

មុនញពលអបកញៅេូលរមួរបជំុ្ វាជារបការសំខាន់ណាស់ដដលអបករតូវរ កដ
កបុង្េិតថថា តំណាង្សហរមន៍យល់េាស់អំពីបញ្ញា បីដូេខាង្ញរកាមញនោះ៖  

 ញតើសារអវីែលោះដដលសហរមន៍េង់្និយយញៅញពលរបជំុ្? 
 ញតើព័ត៌ានអវីែលោះដដលសហរមន៍េង់្ នពីភារីាខ ង្ញទៀតញៅញពលរបជំុ្? 
 ញតើតំណាង្សហរមន៍ានសិទនិអំណាេអវីែលោះកបុង្ការសញរមេេិតថជួ្សមុែ 
សហរមន៍? 

 
របជាសហរមន៍ទំង្មូលរួរេូលរមួញ្លើយសំតួរទំង្បីញនោះទំង្អស់ោប  មុនញពល

កិេចរបជំុ្េរចាចាប់ញផថើម ញដើមផឲី្យតំណាង្សហរមន៍អាេញធវើការជួ្សមុែសហរមន៍ នរតឹម
រតូវញៅញពលរបជំុ្។ 
 

សហរមន៍របស់អបករួរជួ្បជំុ្ និង្ញធវើការរមួោប ញដើមផីេង្រកង្ប ជ្ ីព័ត៌ានដដលអបក
េង់្និយយរ ប់ភារីាខ ង្ញទៀត។ សហរមន៍អាេសរញសរប ច្ូ លទំង្ផលរបញយជ្ន៍ដដល
សហរមន៍ាន និង្ភ័សថុតាង្ ឬក៏បញ្ញា ដដលសហរមន៍រពឹំង្ទុក ថា សហរមន៍អាេនឹង្
របឈមនឹង្បញ្ញា  ញោយសារដតសកមមភាពរបស់ភារីាខ ង្ញទៀត ញៅកបុង្ប ជ្ ីព័ត៌ានរបស់
សហរមន៍។ សហរមន៍ចំា េ់រតូវញធវើការរមួោប  ញដើមផីរបមូលនូវព័ត៌ាន ដដលអបកេង់្      
ប ច្ូ នសារញៅភារីាខ ង្ញទៀតញៅកបុង្កិេចរបជំុ្ ដូេជាឯកសារញផសង្ៗ របូថត និង្លទនផល
ឋនការស្សាវរជាវអំពីផលប៉ាោះ ល់។ 
 

អបកក៏រួរកត់រតារាល់េំតុេដដលអបកមិនេង់្រ ប់ភារីាខ ង្ញទៀតដដរ ញធវើដូញេបោះអបក
មិនញធវើឲ្យញោលជំ្ហររបស់អបកេុោះញែាយញឡើយ។ ឧទហរត៍៖ អបកពិតជាមិនេង់្រ ប់ញៅ
ភារីាខ ង្ញទៀតអំពីការដបក ក់ោប ញៅកបុង្សហរមន៍របស់អបកញនោះញទ។ 
 

យកលែរតូវញរៀបេំប ជ្ ីរសំតួរសរាប់សួរញៅភារីាខ ង្ញទៀត ញដើមផដីសវង្រកព័ត៌ាន
ដដលអបករតូវការ។ ឧទហរត៍៖ អបកេង់្ដសវង្រកពីរញរាង្របស់រោឌ ភិ ល ឬរកមុហ ុន 
ដដលប៉ាោះ ល់ដល់សហរមន៍អបក និង្ផលរបញយជ្ន៍របស់ពួកញរ។ អបកក៏េង់្ដឹង្ផង្ដដរពី
អបកណាែលោះដដល ក់ព័ននញៅកបុង្រញរាង្ ឬអបកណាែលោះដដលជាអបកវនិិញយរ ឬសាទ បនិក។ 
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តំណាង្ដដលរតូវ នសហរមន៍ញរជ្ើសញរ ើសរបផរីតូវយល់េាស់ថា ញតើសហរមន៍

 នផថល់ឲ្យពួកោត់នូវសិទនិអំណាេអវីែលោះកបុង្ការកំតត់ញោលជំ្ហរ ឬកបុង្ការសនាេំញ ោះ
ភារីាខ ង្ញទៀតញៅញពលរបជំុ្េរចា។ សហរមន៍អាេសញរមេឲ្យតំណាង្របស់ែលួនអាេញធវើ
ការកំតត់ញោលជំ្ហរេំញ ោះភារីាខ ង្ញទៀត ន របសិនញបើ ការរបជំុ្ញនោះ នឈានដល់
កិេចរពមញរពៀង្ញលើេំតុេជាក់ោក់ណាមួយ។ របសិនញបើ កិេចរបជំុ្ញនោះមិន នឈានដល់
កិេចរពមញរពៀង្ណាមួយញទ ដូញេបោះសហរមន៍របស់អបកអាេសញរមេថា អបកមិនរួរញធវើការ
សញរមេេិតថណាមួយ ញោយមិន នពិភាកាជាមួយសាជិ្កញផសង្ៗញទៀតរបស់សហរមន៍ 
អំពីអវីដដលភារីាខ ង្ញទៀត ននិយយ ញនោះញឡើយ។ រួរេង្ចំាដដរថា ដំញតើ រការេរចាដតង្
ដតញកើតានញរេើនដង្ញៅកបុង្កិេចរបជំុ្ ញហើយការរពមញរពៀង្មិនអាេញកើតានញទញៅកបុង្កិេច
របជំុ្ដំបូង្។ 
 

 តំណាង្សហរមន៍ដដលេូលរមួរបជំុ្េរចា ានការទទួលែុសរតូវពិញសស ញហើយ
របផរីតូវេង្ចំាអំពីផលរបញយជ្ន៍របស់សហរមន៍របស់អបក និង្កំុញធវើការសញរមេេិតថណា
ដដលសហរមន៍របស់អបកមិន នយល់ស្សបឲ្យញសាោះ។ អបកមិនរួរឈានដល់ការរពម
ញរពៀង្ណាមួយញៅញពលរបជំុ្េរចាដដលទទួលផលរបញយជ្ន៍សរាប់ែលួនឯង្ ញហើយបង្ា
ផលប៉ាោះ ល់ដល់សហរមន៍របស់អបកញឡើយ។ 
 

អបកមិនអាេលក់ដីដដលជាកមមសិទនិរបស់អបកដឋទញឡើយ 

េាប់ដេង្ថា អបកមិនអាេលក់ដីកបុង្នមសាជិ្កដឋទឋនសហរមន៍របស់
អបក នញឡើយ។ (ារតា២៥៥ េាប់ភូមិ ល២០០១) 
 

របសិនញបើតំណាង្សហរមន៍យល់រពមលក់ដីែលោះរបស់សហរមន៍ ដូញេបោះការ
រពមញរពៀង្ញនោះជាអំញពើផធុយនឹង្េាប់។ ញនោះរឺញោយសារដីញនោះ មិនដមនជាដីរបស់
ែលួនដដលរតូវលក់ញនោះញទ។ 
 

ញទោះបីជា សហរមន៍ផថល់សិទនិឲ្យតំណាង្យល់រពមញរពៀង្លក់ដីញនោះក៏
ញោយ ក៏ភារីាខ ង្ញទៀត ញៅដតសំុឲ្យររួសារនីមួយៗផថិតញមឋដយល់រពមលក់ដីរបស់

ែលួនញោយស្សបេាប់ដដរ។ ដូញេបោះររួសារនីមួយៗរតូវដតយល់ដឹង្អំពីកិេចរពមញរពៀង្
ញនោះ ញហើយយល់រពមលក់ដីរបស់ែលួនញោយោម នការបង្ខិតបង្ខំ និង្ការញ កបញញ្ញឆ ត 
ឬការោបសង្ាត់ណាមួយញឡើយ។ 

 
២. ការមានទំនក្ទ់ំនងលអ 
 

 ការានទំនក់ទំនង្លែរវាង្អបក និង្ភារីាខ ង្ញទៀត សំខាន់ណាស់កបុង្ដំញតើ រការឋន
ការរបជំុ្េរចា។ ការានទំនក់ទំនង្លែ ក់ព័ននការញធវើបទបងាា ញេាស់ៗ និង្ការដេក
រដំលកព័ត៌ានរបស់អបក ក៏ដូេជាការសាថ ប់ និង្ការសួរសំតួរដដរ។ អបកក៏រតូវញធវើការ
ពិចារណាញៅញលើញពលញវោដដលអបកនិយយ ញហើយរតូវរ កដថាអបកេំណាយញពលកបុង្
ការដេកចាយរាល់ព័ត៌ាន និង្សារ ដដលអបក នញរតៀមទុកសរាប់សហរមន៍របស់អបក។ 
របសិនញបើានតំណាង្ញរេើន នញរតៀមកបុង្ការនិយយ        អបករតវូរ កដថា ពួកញរាន   
ឱកាសកបុង្ការនិយយររប់ៗោប ។ អបកអាេញសបើញអាយភារីាខ ង្ញទៀតសួរសំនួរ ឬបញ្ញជ ក់ 
របសិនញបើពួកញរាន។  
   
 

អបករតូវេង្ចំាថា អបករតវូសាថ ប់ភារីាខ ង្ញទៀតញោយរបុង្របយ័តប ដូញេបោះអបកអាេយល់ 
ពីដផនការ និង្ផលរបញយជ្ន៍របស់ញរ ពីញរ ោះថាព័ត៌ានញនោះ នឹង្ជួ្យអបកកបុង្ការរិតពី
ជ្ញរមើសដដលអាេឈានញៅដល់ការរពមញរពៀង្។  អបករួរសួរ និង្សាថ ប់ញៅការញ្លើយតប
របស់ភារីាខ ង្ញទៀតញោយរបុង្របយ័តប។ ញពលែលោះពួកញរនិយយ អវីដដលែុសពីការសាម ន
ទុករបស់អបក ញហើយវាអាេជួ្យអបកកបុង្ការេរចាញនោះ។ អបករតូវសួរររប់សំតួរទំង្អស់ 
ញដើមផីទទួល នព័ត៌ានដដលអបករតូវការ ដូេដដរ នរពមញរពៀង្ជាមួយសហរមន៍របស់ 
អបក។   
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តំណាង្ដដលរតូវ នសហរមន៍ញរជ្ើសញរ ើសរបផរីតូវយល់េាស់ថា ញតើសហរមន៍

 នផថល់ឲ្យពួកោត់នូវសិទនិអំណាេអវីែលោះកបុង្ការកំតត់ញោលជំ្ហរ ឬកបុង្ការសនាេំញ ោះ
ភារីាខ ង្ញទៀតញៅញពលរបជំុ្េរចា។ សហរមន៍អាេសញរមេឲ្យតំណាង្របស់ែលួនអាេញធវើ
ការកំតត់ញោលជំ្ហរេំញ ោះភារីាខ ង្ញទៀត ន របសិនញបើ ការរបជំុ្ញនោះ នឈានដល់
កិេចរពមញរពៀង្ញលើេំតុេជាក់ោក់ណាមួយ។ របសិនញបើ កិេចរបជំុ្ញនោះមិន នឈានដល់
កិេចរពមញរពៀង្ណាមួយញទ ដូញេបោះសហរមន៍របស់អបកអាេសញរមេថា អបកមិនរួរញធវើការ
សញរមេេិតថណាមួយ ញោយមិន នពិភាកាជាមួយសាជិ្កញផសង្ៗញទៀតរបស់សហរមន៍ 
អំពីអវីដដលភារីាខ ង្ញទៀត ននិយយ ញនោះញឡើយ។ រួរេង្ចំាដដរថា ដំញតើ រការេរចាដតង្
ដតញកើតានញរេើនដង្ញៅកបុង្កិេចរបជំុ្ ញហើយការរពមញរពៀង្មិនអាេញកើតានញទញៅកបុង្កិេច
របជំុ្ដំបូង្។ 
 

 តំណាង្សហរមន៍ដដលេូលរមួរបជំុ្េរចា ានការទទួលែុសរតូវពិញសស ញហើយ
របផរីតូវេង្ចំាអំពីផលរបញយជ្ន៍របស់សហរមន៍របស់អបក និង្កំុញធវើការសញរមេេិតថណា
ដដលសហរមន៍របស់អបកមិន នយល់ស្សបឲ្យញសាោះ។ អបកមិនរួរឈានដល់ការរពម
ញរពៀង្ណាមួយញៅញពលរបជំុ្េរចាដដលទទួលផលរបញយជ្ន៍សរាប់ែលួនឯង្ ញហើយបង្ា
ផលប៉ាោះ ល់ដល់សហរមន៍របស់អបកញឡើយ។ 
 

អបកមិនអាេលក់ដីដដលជាកមមសិទនិរបស់អបកដឋទញឡើយ 

េាប់ដេង្ថា អបកមិនអាេលក់ដីកបុង្នមសាជិ្កដឋទឋនសហរមន៍របស់
អបក នញឡើយ។ (ារតា២៥៥ េាប់ភូមិ ល២០០១) 
 

របសិនញបើតំណាង្សហរមន៍យល់រពមលក់ដីែលោះរបស់សហរមន៍ ដូញេបោះការ
រពមញរពៀង្ញនោះជាអំញពើផធុយនឹង្េាប់។ ញនោះរឺញោយសារដីញនោះ មិនដមនជាដីរបស់
ែលួនដដលរតូវលក់ញនោះញទ។ 
 

ញទោះបីជា សហរមន៍ផថល់សិទនិឲ្យតំណាង្យល់រពមញរពៀង្លក់ដីញនោះក៏
ញោយ ក៏ភារីាខ ង្ញទៀត ញៅដតសំុឲ្យររួសារនីមួយៗផថិតញមឋដយល់រពមលក់ដីរបស់

ែលួនញោយស្សបេាប់ដដរ។ ដូញេបោះររួសារនីមួយៗរតូវដតយល់ដឹង្អំពីកិេចរពមញរពៀង្
ញនោះ ញហើយយល់រពមលក់ដីរបស់ែលួនញោយោម នការបង្ខិតបង្ខំ និង្ការញ កបញញ្ញឆ ត 
ឬការោបសង្ាត់ណាមួយញឡើយ។ 

 
២. ការមានទំនក្ទ់ំនងលអ 
 

 ការានទំនក់ទំនង្លែរវាង្អបក និង្ភារីាខ ង្ញទៀត សំខាន់ណាស់កបុង្ដំញតើ រការឋន
ការរបជំុ្េរចា។ ការានទំនក់ទំនង្លែ ក់ព័ននការញធវើបទបងាា ញេាស់ៗ និង្ការដេក
រដំលកព័ត៌ានរបស់អបក ក៏ដូេជាការសាថ ប់ និង្ការសួរសំតួរដដរ។ អបកក៏រតូវញធវើការ
ពិចារណាញៅញលើញពលញវោដដលអបកនិយយ ញហើយរតូវរ កដថាអបកេំណាយញពលកបុង្
ការដេកចាយរាល់ព័ត៌ាន និង្សារ ដដលអបក នញរតៀមទុកសរាប់សហរមន៍របស់អបក។ 
របសិនញបើានតំណាង្ញរេើន នញរតៀមកបុង្ការនិយយ        អបករតវូរ កដថា ពួកញរាន   
ឱកាសកបុង្ការនិយយររប់ៗោប ។ អបកអាេញសបើញអាយភារីាខ ង្ញទៀតសួរសំនួរ ឬបញ្ញជ ក់ 
របសិនញបើពួកញរាន។  
   
 

អបករតូវេង្ចំាថា អបករតវូសាថ ប់ភារីាខ ង្ញទៀតញោយរបុង្របយ័តប ដូញេបោះអបកអាេយល់ 
ពីដផនការ និង្ផលរបញយជ្ន៍របស់ញរ ពីញរ ោះថាព័ត៌ានញនោះ នឹង្ជួ្យអបកកបុង្ការរិតពី
ជ្ញរមើសដដលអាេឈានញៅដល់ការរពមញរពៀង្។  អបករួរសួរ និង្សាថ ប់ញៅការញ្លើយតប
របស់ភារីាខ ង្ញទៀតញោយរបុង្របយ័តប។ ញពលែលោះពួកញរនិយយ អវីដដលែុសពីការសាម ន
ទុករបស់អបក ញហើយវាអាេជួ្យអបកកបុង្ការេរចាញនោះ។ អបករតូវសួរររប់សំតួរទំង្អស់ 
ញដើមផីទទួល នព័ត៌ានដដលអបករតូវការ ដូេដដរ នរពមញរពៀង្ជាមួយសហរមន៍របស់ 
អបក។   
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របសិនញបើភារីាខ ង្ញទៀតនិយយដវង្ញពកកបុង្ញពលរបជំុ្ ញហើយមិនផថល់ឱកាស    

ញអាយអបកនិយយ ញពលញនោះអបកអាេនិយយកាត់ពួកញរញោយរួរសម ញហើយរ ប់ពួកញរ
ថា ដល់ញពលដដលអបករតូវនិយយមថង្ ។ ការញរៀបេំរញបៀបវារៈរបជំុ្ និង្ានអបកសរមប
សរមួលឯករាជ្យញៅញពលរបជំុ្ អាេានសារៈរបញយជ្ន៍ណាស់ញដើមផីបញ ច្ ៀសសាទ នភាព
ដបបញនោះ។ រញបៀបវារៈរឺជា ប ជ្ ីឋនរបធានបទ ឬបញ្ញា ដដលរតូវញលើកមកពិភាកាញៅញពល
របជំុ្ ញហើយជួ្នកាលអបកក៏រតូវកំតត់រយៈញពលសរាប់ការពិភាកាញលើរបធានបទឬបញ្ញា
នីមួយៗផង្ដដរ។ 
 

 
ញពលែលោះភារីាខ ង្ញទៀត អាេមិនសាថ ប់អបកញៅញពលអបកនិយយកបុង្កិេចេរចា។ 

ឧទហរត៍ ពួកញររបដហលជាញធវើទទួលទូរស័ពធ ញហើយនិយយទូរស័ពធ។ របសិនញបើសាទ ន
ភាពដបបញនោះញកើតញឡើង្ អបករួរឈប់និយយ ញហើយចំារហូតពួកញរញផ្ទថ តការចាប់អារមមត៍
ញលើអបកវញិ។  
 

ញទោះបីជា ភារីាខ ង្ញទៀតសដមថង្អាកបផកិរយិមិនសមរមយ ឬរេញង្ង្រេងាង្ វាជា 
ការមិនលែញទរបសិនញបើអបកែវោះភាពអត់ធមត់       ញហើយដស្សកឡូឡាញៅកាន់ពួកញរកបុង្ញពល  
េរចា។ ញៅញពលពួកញរញធវើអាកបផកិរយិមិនលែដបបញនោះ ជាការរបញសើរអបករតូវទប់អារមមត៍ 

កំុញ្វឆ្វញអាយញសាោះ។ អបកអាេប ច្ ប់ការរបជំុ្ របសិនញបើភារីាខ ង្ញទៀត មិនញធវើការេរចា
ញោយសមរមយ។   
 

៣. កាយវិការ 
 ព័ត៌ានជាញរេើន នបញ ច្ញញៅញរៅ តាមរយៈ កាយវកិារ របស់ញយើង្។ ញពលែលោះ 
ញយើង្បញ ច្ញសារ ដដលញយើង្មិនានេំតង្ថាបញ ច្ញ ឧទហរត៍ របសិនញបើ ញយើង្    
រកព័ទនឋដ ញមើលញៅញយើង្ហ្គក់ដូេជាានកំហឹង្ ឬរាង្េញេសរងឹ្រសុ។ របសិនញបើញយើង្ង្ក់
កាល ញៅញពលនរណាាប ក់កំពុង្និយយ ញនោះពួកញរអាេយល់ថា អបកយល់រពមញៅនឹង្អវី
ដដលពួកញរកំពុង្និយយ។  
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របសិនញបើភារីាខ ង្ញទៀតនិយយដវង្ញពកកបុង្ញពលរបជំុ្ ញហើយមិនផថល់ឱកាស    

ញអាយអបកនិយយ ញពលញនោះអបកអាេនិយយកាត់ពួកញរញោយរួរសម ញហើយរ ប់ពួកញរ
ថា ដល់ញពលដដលអបករតូវនិយយមថង្ ។ ការញរៀបេំរញបៀបវារៈរបជំុ្ និង្ានអបកសរមប
សរមួលឯករាជ្យញៅញពលរបជំុ្ អាេានសារៈរបញយជ្ន៍ណាស់ញដើមផីបញ ច្ ៀសសាទ នភាព
ដបបញនោះ។ រញបៀបវារៈរឺជា ប ជ្ ីឋនរបធានបទ ឬបញ្ញា ដដលរតូវញលើកមកពិភាកាញៅញពល
របជំុ្ ញហើយជួ្នកាលអបកក៏រតូវកំតត់រយៈញពលសរាប់ការពិភាកាញលើរបធានបទឬបញ្ញា
នីមួយៗផង្ដដរ។ 
 

 
ញពលែលោះភារីាខ ង្ញទៀត អាេមិនសាថ ប់អបកញៅញពលអបកនិយយកបុង្កិេចេរចា។ 

ឧទហរត៍ ពួកញររបដហលជាញធវើទទួលទូរស័ពធ ញហើយនិយយទូរស័ពធ។ របសិនញបើសាទ ន
ភាពដបបញនោះញកើតញឡើង្ អបករួរឈប់និយយ ញហើយចំារហូតពួកញរញផ្ទថ តការចាប់អារមមត៍
ញលើអបកវញិ។  
 

ញទោះបីជា ភារីាខ ង្ញទៀតសដមថង្អាកបផកិរយិមិនសមរមយ ឬរេញង្ង្រេងាង្ វាជា 
ការមិនលែញទរបសិនញបើអបកែវោះភាពអត់ធមត់       ញហើយដស្សកឡូឡាញៅកាន់ពួកញរកបុង្ញពល  
េរចា។ ញៅញពលពួកញរញធវើអាកបផកិរយិមិនលែដបបញនោះ ជាការរបញសើរអបករតូវទប់អារមមត៍ 

កំុញ្វឆ្វញអាយញសាោះ។ អបកអាេប ច្ ប់ការរបជំុ្ របសិនញបើភារីាខ ង្ញទៀត មិនញធវើការេរចា
ញោយសមរមយ។   
 

៣. កាយវិការ 
 ព័ត៌ានជាញរេើន នបញ ច្ញញៅញរៅ តាមរយៈ កាយវកិារ របស់ញយើង្។ ញពលែលោះ 
ញយើង្បញ ច្ញសារ ដដលញយើង្មិនានេំតង្ថាបញ ច្ញ ឧទហរត៍ របសិនញបើ ញយើង្    
រកព័ទនឋដ ញមើលញៅញយើង្ហ្គក់ដូេជាានកំហឹង្ ឬរាង្េញេសរងឹ្រសុ។ របសិនញបើញយើង្ង្ក់
កាល ញៅញពលនរណាាប ក់កំពុង្និយយ ញនោះពួកញរអាេយល់ថា អបកយល់រពមញៅនឹង្អវី
ដដលពួកញរកំពុង្និយយ។  
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ការការពារេហគមន៍របេអ់នក្ 
 

១. ការឃ្ល សំមើលចំសពាះលបចិក្លថ្ដលសគសរបើសដើមបបីំថ្បក្េហគមន៍៖  
ជនបងកប់ ការេកូ្ា៉ា ន់ នងិការគំរាមក្ំថ្ហង 

សហរមន៍ជាញរេើនញៅទូទំង្របញទសកមពុជា     ននិយយអំពីញរឿង្រា៉ា វ ក់ព័នននឹង្ 
រកុមហ ុនមួយេំនួន ឬបុរគលដដលញៅពីញរកាយការបញតថ ញញេញដដលញរបើរ ស់ជ្នបង្ាប់ 
ញៅកបុង្សហរមន៍ញដើមផដីសវង្រករបជាពលរដឌដដលរងឹ្ទទឹង្ និង្មិនរពមចាកញេញ។ បុរគល
ឬរកុមហ ុនញនោះអាេផថល់រ ក់សាង ត់ៗ ញៅនរណាាប ក់ឲ្យប ច្ុ ោះប ច្ូ លអបកដឋទញៅកបុង្
សហរមន៍ឲ្យរពមទទួលយកសំញតើ ដដលពួកោត់មិនញពញេិតថ។ ានញរឿង្រា៉ា វ ក់ព័នននឹង្
ការសូក ៉ា ន់ញមដឹកនំសហរមន៍ ញដើមផឲី្យតំណាង្សហរមន៍ញនោះចាកញេញពីសហរមន៍ 
ឬេុោះហតទញលខាញលើកិេចរពមញរពៀង្ជំ្នួសមុែសហរមន៍ទំង្មូល។ 
 

ានករតីែលោះ បុរគល ឬរកុមហ ុន ដដលញៅពីញរកាយការបញតថ ញញេញ នរំរាម     
តំណាង្សហរមន៍ ឬរបជាសហរមន៍ណាដដលហ្គ ននិយយតវា៉ា និង្បដិញសធមិនរពម
ចាកញេញ។ ឧទហរត៍ ញរអាេរ ប់របជាសហរមន៍ថា ពួកោត់ ឬរកុមររួសាររបស់ពួក
ោត់នឹង្ ត់បង់្ការងារ ានញរោោះថាប ក់រាង្កាយ ឬរ ប់ថា ពួកោត់នឹង្រតូវញចាទរបកាន់ពី
បទញលមើសរពហមទតឍ  ញទោះបីជាពួកោត់មិន នរបរពឹតថអវីែុសេាប់ក៏ញោយ។ 
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ការការពារេហគមន៍របេអ់នក្ 
 

១. ការឃ្ល សំមើលចំសពាះលបចិក្លថ្ដលសគសរបើសដើមបបីំថ្បក្េហគមន៍៖  
ជនបងកប់ ការេកូ្ា៉ា ន់ នងិការគំរាមក្ំថ្ហង 

សហរមន៍ជាញរេើនញៅទូទំង្របញទសកមពុជា     ននិយយអំពីញរឿង្រា៉ា វ ក់ព័នននឹង្ 
រកុមហ ុនមួយេំនួន ឬបុរគលដដលញៅពីញរកាយការបញតថ ញញេញដដលញរបើរ ស់ជ្នបង្ាប់ 
ញៅកបុង្សហរមន៍ញដើមផដីសវង្រករបជាពលរដឌដដលរងឹ្ទទឹង្ និង្មិនរពមចាកញេញ។ បុរគល
ឬរកុមហ ុនញនោះអាេផថល់រ ក់សាង ត់ៗ ញៅនរណាាប ក់ឲ្យប ច្ុ ោះប ច្ូ លអបកដឋទញៅកបុង្
សហរមន៍ឲ្យរពមទទួលយកសំញតើ ដដលពួកោត់មិនញពញេិតថ។ ានញរឿង្រា៉ា វ ក់ព័នននឹង្
ការសូក ៉ា ន់ញមដឹកនំសហរមន៍ ញដើមផឲី្យតំណាង្សហរមន៍ញនោះចាកញេញពីសហរមន៍ 
ឬេុោះហតទញលខាញលើកិេចរពមញរពៀង្ជំ្នួសមុែសហរមន៍ទំង្មូល។ 
 

ានករតីែលោះ បុរគល ឬរកុមហ ុន ដដលញៅពីញរកាយការបញតថ ញញេញ នរំរាម     
តំណាង្សហរមន៍ ឬរបជាសហរមន៍ណាដដលហ្គ ននិយយតវា៉ា និង្បដិញសធមិនរពម
ចាកញេញ។ ឧទហរត៍ ញរអាេរ ប់របជាសហរមន៍ថា ពួកោត់ ឬរកុមររួសាររបស់ពួក
ោត់នឹង្ ត់បង់្ការងារ ានញរោោះថាប ក់រាង្កាយ ឬរ ប់ថា ពួកោត់នឹង្រតូវញចាទរបកាន់ពី
បទញលមើសរពហមទតឍ  ញទោះបីជាពួកោត់មិន នរបរពឹតថអវីែុសេាប់ក៏ញោយ។ 
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ានករតីែលោះញទៀត ពួកញររំរាមបង្ខូេញករ ថិ៍ញឈាម ោះតំណាង្សហរមន៍ ញោយនិយយ

កុហកញដើមផញីធវើឲ្យសហរមន៍ និង្អបកដឋទញទៀតដលង្ញជ្ឿទុកេិតថ និង្ញោរពតំណាង្     
សហរមន៍។ ជាអកុសល ានករតីជាញរេើនដដលរកុមហ ុន ឬបុរគល នអនុវតថការរំរាម
កំដហង្ដបបញនោះ។ រកុមហ ុន ឬបុរគលដដលេង់្យកដីរបស់សហរមន៍ ញរបើរ ស់លផិេកល
ទំង្ញនោះញដើមផបំីដបកសហរមន៍ និង្ញធវើឲ្យពួកោត់ដបក ក់សាមរគីភាព។ ញរញធវើដបបញនោះ ពី

ញរ ោះញរដឹង្ថា របសិនញបើ សហរមន៍ដបក ក់សាមរគីោប  វាងាយស្សលួកបុង្ការោក់សាព ធ
ញលើរបជាសហរមន៍ឲ្យញ ោះបង់្ និង្ចាកញេញពីដីធលីរបស់ែលួន។ 

វាសំខាន់ណាស់ ដដលសហរមន៍របស់អបករតូវនិយយអំពីលទនភាពដដលរកុមហ ុន 
ឬបុរគលដដលញៅពីញរកាយការបញតថ ញញេញ អាេនឹង្ញរបើរ ស់លផិេកលទំង្ញនោះមកញលើ
អបក រពមទំង្ញរៀបេំបញង្ាើតយុទនសាស្រសថការ រេំញ ោះលផិេកលទំង្ញនោះ។ ការនិយយ
ញោយេំហ ជារបចំាញៅកបុង្សហរមន៍ ញោយានតំណាង្សហរមន៍ខាល ំង្ៗញរេើននក់ និង្
ការញធវើឲ្យរ កដថា ាប ក់ៗយល់ថា កង្វល់របស់ែលួននឹង្រតូវ ន រិតពិចារណាញោយ
តំណាង្សហរមន៍រឺជា មញធា យយ៉ាង្លែកបុង្ការការ រ េំញ ោះលផិេកលញនោះ។ ការ
របមូលផឋុំរំនិតរបស់របជាសហរមន៍ទំង្អស់ោប  ប ច្ូ លញៅកបុង្យុទនសាស្រសថរបស់       
សហរមន៍ ដូេជាថា ញតើញពលណារតូវអនុវតថយុទនសាស្រសថតស ូមតិ និង្ញតើអវីែលោះដដលរតូវ
សញរមេឲ្យ នញៅញពលរបជំុ្េរចាក៏ជាមញធា យយ៉ាង្សំខាន់ដដរ ញដើមផីញធវើឲ្យសហរមន៍
របួរមួសាមរគីោប  និង្ានកាល ំង្រងឹ្ា។ំ 
 
២.ការការពាររបឆងំចំសពាះការេនាមនិពតិ 
 

របសិនញបើអបកមិនទុកេិតថភារីដដលអបកកំពុង្េរចាជាមួយញទ ដូញេបោះអបកក៏អាេមិន
ទុកេិតថញលើការសនាណាមួយដដលពួកញរញធវើញៅញពលកំពុង្របជំុ្ ឬញៅេុង្ប ច្ ប់ឋនការ
េរចាញនោះដដរ ។ ានកិេចការែលោះដដលអបកអាេញធវើញដើមផកីារ រែលួនញៅញពលរបជំុ្េរចា
របសិនញបើ អបកមិនទុកេិតថទំង្ស្សុង្ញលើភារីាខ ង្ញទៀតញទ។ 

ការញរបើរ ស់អបកសរមបសរមួលឯករាជ្យ ដូេដដល នពិភាកាខាង្ញលើរេួញហើយ 
រឺជាមញធា យមួយញដើមផីជួ្យឲ្យការេរចារបរពឹតថញៅញោយរលូន ញៅញពលដដលភារីទំង្
សង្ខាង្ានទំនក់ទំនង្មិនលែ និង្ានទំនុកេិតថតិេតួេ។ របសិនញបើភារីទំង្ពីរញោរព
អបកសរមបសរមួល ដូញេបោះភារីទំង្ញនោះទំនង្ជាកាន់ដតានភាពញសាម ោះរតង់្ ញៅកបុង្កិេច
របជំុ្េរចា។ 
 

អបកសរមបសរមួលក៏អាេញដើរតួជាសាកសេំីញ ោះញសេកឋីអោះអាង្ ឬការសនាណាមួយ
ដដល នញធវើញឡើង្អំឡុង្ញពលរបជំុ្េរចា នដដរ។ ញធវើដបបញនោះសំខាន់ណាស់ ពីញរ ោះវា
កាន់ដតានការលំ ក សរាប់ភារីាខ ង្ញទៀតកបុង្ការមិនញោរពកិេចសនារបស់ែលួន ញៅ
ញពលដដលានសាកសីឯករាជ្យ។ អបកក៏អាេសំុឲ្យានអបកេូលរមួរបជំុ្ ញដើមផីរោន់ដតញធវើជា
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ានករតីែលោះញទៀត ពួកញររំរាមបង្ខូេញករ ថិ៍ញឈាម ោះតំណាង្សហរមន៍ ញោយនិយយ

កុហកញដើមផញីធវើឲ្យសហរមន៍ និង្អបកដឋទញទៀតដលង្ញជ្ឿទុកេិតថ និង្ញោរពតំណាង្     
សហរមន៍។ ជាអកុសល ានករតីជាញរេើនដដលរកុមហ ុន ឬបុរគល នអនុវតថការរំរាម
កំដហង្ដបបញនោះ។ រកុមហ ុន ឬបុរគលដដលេង់្យកដីរបស់សហរមន៍ ញរបើរ ស់លផិេកល
ទំង្ញនោះញដើមផបំីដបកសហរមន៍ និង្ញធវើឲ្យពួកោត់ដបក ក់សាមរគីភាព។ ញរញធវើដបបញនោះ ពី

ញរ ោះញរដឹង្ថា របសិនញបើ សហរមន៍ដបក ក់សាមរគីោប  វាងាយស្សលួកបុង្ការោក់សាព ធ
ញលើរបជាសហរមន៍ឲ្យញ ោះបង់្ និង្ចាកញេញពីដីធលីរបស់ែលួន។ 

វាសំខាន់ណាស់ ដដលសហរមន៍របស់អបករតូវនិយយអំពីលទនភាពដដលរកុមហ ុន 
ឬបុរគលដដលញៅពីញរកាយការបញតថ ញញេញ អាេនឹង្ញរបើរ ស់លផិេកលទំង្ញនោះមកញលើ
អបក រពមទំង្ញរៀបេំបញង្ាើតយុទនសាស្រសថការ រេំញ ោះលផិេកលទំង្ញនោះ។ ការនិយយ
ញោយេំហ ជារបចំាញៅកបុង្សហរមន៍ ញោយានតំណាង្សហរមន៍ខាល ំង្ៗញរេើននក់ និង្
ការញធវើឲ្យរ កដថា ាប ក់ៗយល់ថា កង្វល់របស់ែលួននឹង្រតូវ ន រិតពិចារណាញោយ
តំណាង្សហរមន៍រឺជា មញធា យយ៉ាង្លែកបុង្ការការ រ េំញ ោះលផិេកលញនោះ។ ការ
របមូលផឋុំរំនិតរបស់របជាសហរមន៍ទំង្អស់ោប  ប ច្ូ លញៅកបុង្យុទនសាស្រសថរបស់       
សហរមន៍ ដូេជាថា ញតើញពលណារតូវអនុវតថយុទនសាស្រសថតស ូមតិ និង្ញតើអវីែលោះដដលរតូវ
សញរមេឲ្យ នញៅញពលរបជំុ្េរចាក៏ជាមញធា យយ៉ាង្សំខាន់ដដរ ញដើមផីញធវើឲ្យសហរមន៍
របួរមួសាមរគីោប  និង្ានកាល ំង្រងឹ្ា។ំ 
 
២.ការការពាររបឆងំចំសពាះការេនាមនិពតិ 
 

របសិនញបើអបកមិនទុកេិតថភារីដដលអបកកំពុង្េរចាជាមួយញទ ដូញេបោះអបកក៏អាេមិន
ទុកេិតថញលើការសនាណាមួយដដលពួកញរញធវើញៅញពលកំពុង្របជំុ្ ឬញៅេុង្ប ច្ ប់ឋនការ
េរចាញនោះដដរ ។ ានកិេចការែលោះដដលអបកអាេញធវើញដើមផកីារ រែលួនញៅញពលរបជំុ្េរចា
របសិនញបើ អបកមិនទុកេិតថទំង្ស្សុង្ញលើភារីាខ ង្ញទៀតញទ។ 

ការញរបើរ ស់អបកសរមបសរមួលឯករាជ្យ ដូេដដល នពិភាកាខាង្ញលើរេួញហើយ 
រឺជាមញធា យមួយញដើមផីជួ្យឲ្យការេរចារបរពឹតថញៅញោយរលូន ញៅញពលដដលភារីទំង្
សង្ខាង្ានទំនក់ទំនង្មិនលែ និង្ានទំនុកេិតថតិេតួេ។ របសិនញបើភារីទំង្ពីរញោរព
អបកសរមបសរមួល ដូញេបោះភារីទំង្ញនោះទំនង្ជាកាន់ដតានភាពញសាម ោះរតង់្ ញៅកបុង្កិេច
របជំុ្េរចា។ 
 

អបកសរមបសរមួលក៏អាេញដើរតួជាសាកសេំីញ ោះញសេកឋីអោះអាង្ ឬការសនាណាមួយ
ដដល នញធវើញឡើង្អំឡុង្ញពលរបជំុ្េរចា នដដរ។ ញធវើដបបញនោះសំខាន់ណាស់ ពីញរ ោះវា
កាន់ដតានការលំ ក សរាប់ភារីាខ ង្ញទៀតកបុង្ការមិនញោរពកិេចសនារបស់ែលួន ញៅ
ញពលដដលានសាកសីឯករាជ្យ។ អបកក៏អាេសំុឲ្យានអបកេូលរមួរបជំុ្ ញដើមផីរោន់ដតញធវើជា
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សាកសីដតប៉ាុញណាត ោះ។ សាកសីកាន់ដតសំខាន់ របសិនញបើសាកសីញនោះ ជាមនុសសដដលភារីាខ ង្
ញទៀតញោរព ឬជាអបកដដលានសិទនិនិង្អំណាេែលោះ។ វាសំខាន់ណាស់ដដលសាកសីាន្នធៈ
កបុង្ការនិយយ ញៅញពលដដល ភារីាខ ង្ញទៀតមិនញោរពតាមការសនារបស់ែលួន។ ញរក៏
អាេញធវើកំតត់ញហតុកិេចរបជំុ្ញដើមផញីរបើរ ស់ជាភសថុតាង្ឋនការសនាញនោះដដរ។ ឧទហរ-
ត៍ ញោយការថតវញីដអូជាញដើម។ របសិនញបើអាេញធវើ ន រតូវឲ្យរ កដថា ានអបកញធវើ
កំតត់ញហតុកិេចរបជំុ្េរចា។  

  អបកអាេសំតូមពរឲ្យានការអនុវតថកិេចរពមញរពៀង្តាមដំណាក់កាល ញធវើដូញេបោះអបក
ញៅដតបនថសកមមភាពរបស់ែលួន រហូតទល់ដតភារីាខ ង្ញទៀតញោរពតាមការសនារបស់ែលួន
ជាមុនសិន។ ឧទហរត៍ របសិនញបើរោឌ ភិ ល ឬរកុមហ ុនសនាសាង្សង់្ផធោះថមីៗជូ្ន
សហរមន៍របស់អបកញៅកដនលង្តំាង្ទីលំញៅថមី  ញពលញនោះអបកអាេប ច្ូ លែលឹមសារញៅកបុង្
កិេចរពមញរពៀង្ថា សហរមន៍របផអីាេេុោះញៅញមើលកដនលង្តាំង្ទីលំញៅថមី ញដើមផញីធវើឲ្យរ កដ
ថា លំញៅោឌ ន និង្ញហោឌ រេនសមពននលែៗ រតូវ នសាង្សង់្មុនញពលអបកចាកញេញញៅទី
តំាង្ថមីញនោះ។ 

 
 
 

ករតីរបស់ កីឡាកររបោល់ 

ភូមិមួយកបុង្រាជ្ធានីភបំញពញរតូវ នរំរាមកំដហង្បញតថ ញញេញ ។ កបុង្េំញណាម
អបកភូមិទំង្អស់ ានអបកភូមិាប ក់ រឺជាអតីតកីឡាកររបោល់អាជី្ពលផីញឈាម ោះាប ក់ 
និង្យុវជ្នមួយេំនួនជាសិសសរបស់ោត់។ ញពលដំបូង្កីឡាកររបូញនោះ  នបដិញសធ
េំញ ោះការផថល់ឲ្យរបស់រកុមហ ុន កបុង្ការផ្ទល ស់បថូរញៅទីតំាង្ថមីដដលានេំងាយ២០រីឡូ
ដម៉ាតពីទីតំាង្ចាស់។ បនធ ប់ពីមួយរយៈញរកាយមក រកុមហ ុន នេរចាជាមួយកីឡាករ
របូញនោះ ញោយផថល់ឲ្យោត់នូវមជ្ឈមតឍ លកីឡារបោល់មួយ និង្សំភារៈដដលោត់រតូវ
ការញដើមផីអនុវតថ និង្ហវឹកហ្គត់សិសសរបស់ោត់។ ញោយសារសាព ធឋនការផ្ទល ស់បថូរ 
ញទោះបីជាទីតំាង្ថមីញនោះ ានេំងាយឆ្ង យ និង្មិនានតឋមលឋថលក៏ញោយ។ រកុមហ ុន ន
សនានឹង្សាង្សង់្មជ្ឈមតឍ លឆ្ប់ៗញនោះ ដូញេបោះោត់ និង្សិសសរបស់ោត់ នយល់
រពមញដើមផីផ្ទល ស់បថូរ។ ប៉ាុដនថរកុមហ ុនមិន នសាង្សង់្ មជ្ឈមតឍ លរបោល់ដូេអវីដដល
 នសនាញនោះញឡើយ។ 

 
៣. ការចុះហតថសលខាសលើក្ិចចេនា 

វាជាការសំខាន់ណាស់ដដលកត់រតាឲ្យេាស់អំពីកិេចរពមញរពៀង្ោប  និង្េុោះហតទ
ញលខាញោយភារីទំង្សង្ខាង្។ ញទោះជាយ៉ាង្ណាក៏ញោយ សូមកំុេុោះហតទញលខា ឬផថិត   
ញមឋដញលើអវីដដលអបកមិនយល់េាស់ ឬញោយោម នការរពមញរពៀង្ពីសហរមន៍របស់អបកឲ្យ
ញសាោះ។ អបកមិនរបផីរតូវ េុោះហតទញលខាញលើអវីមួយភាល មៗតាមញរបង្ខំញនោះញឡើយ។ រតូវ
រ កដថា អបកានញពលររប់រោន់សរាប់អានញោយរបុង្របយ័តប ឬឲ្យនរណាាប ក់អាន 
និង្ពនយល់អបកអំពីែលឹមសារញៅកបុង្ឯកសារញនោះ។  

ទនធឹមោប ញនោះដដរ រតូវរ កដថា របជាសហរមន៍របស់អបកយល់ស្សបញៅនឹង្ែលឹមសារ
ញៅកបុង្ឯកសារញនោះ របសិនញបើវាអាេបង្ាផលប៉ាោះ ល់ដល់ពួកោត់។ អបករបផេុីោះហតទ-
ញលខាញលើឯកសារញនោះ ដតកបុង្ករតីដដលអបករ កដថា អបកនិង្របជាសហរមន៍ញផសង្ៗ
ញទៀតដដលទទួលរង្ផលប៉ាោះ ល់ នយល់ស្សបញៅញលើែលឹមសារញៅកបុង្ឯកសារញនោះ។  
 

ញៅញពលដដលអបកេុោះហតទញលខាញលើឯកសាររេួញហើយ ញពលញនោះឯកសារញនោះអាេ
ជាកិេចសនាភាជ ប់កាតពវកិេចតាមផលូវេាប់។ ញនោះានន័យថា របសិនញបើអបកមិន នញធវើអវីដូេ



73សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 

សាកសីដតប៉ាុញណាត ោះ។ សាកសីកាន់ដតសំខាន់ របសិនញបើសាកសីញនោះ ជាមនុសសដដលភារីាខ ង្
ញទៀតញោរព ឬជាអបកដដលានសិទនិនិង្អំណាេែលោះ។ វាសំខាន់ណាស់ដដលសាកសីាន្នធៈ
កបុង្ការនិយយ ញៅញពលដដល ភារីាខ ង្ញទៀតមិនញោរពតាមការសនារបស់ែលួន។ ញរក៏
អាេញធវើកំតត់ញហតុកិេចរបជំុ្ញដើមផញីរបើរ ស់ជាភសថុតាង្ឋនការសនាញនោះដដរ។ ឧទហរ-
ត៍ ញោយការថតវញីដអូជាញដើម។ របសិនញបើអាេញធវើ ន រតូវឲ្យរ កដថា ានអបកញធវើ
កំតត់ញហតុកិេចរបជំុ្េរចា។  

  អបកអាេសំតូមពរឲ្យានការអនុវតថកិេចរពមញរពៀង្តាមដំណាក់កាល ញធវើដូញេបោះអបក
ញៅដតបនថសកមមភាពរបស់ែលួន រហូតទល់ដតភារីាខ ង្ញទៀតញោរពតាមការសនារបស់ែលួន
ជាមុនសិន។ ឧទហរត៍ របសិនញបើរោឌ ភិ ល ឬរកុមហ ុនសនាសាង្សង់្ផធោះថមីៗជូ្ន
សហរមន៍របស់អបកញៅកដនលង្តំាង្ទីលំញៅថមី  ញពលញនោះអបកអាេប ច្ូ លែលឹមសារញៅកបុង្
កិេចរពមញរពៀង្ថា សហរមន៍របផអីាេេុោះញៅញមើលកដនលង្តាំង្ទីលំញៅថមី ញដើមផញីធវើឲ្យរ កដ
ថា លំញៅោឌ ន និង្ញហោឌ រេនសមពននលែៗ រតូវ នសាង្សង់្មុនញពលអបកចាកញេញញៅទី
តំាង្ថមីញនោះ។ 

 
 
 

ករតីរបស់ កីឡាកររបោល់ 

ភូមិមួយកបុង្រាជ្ធានីភបំញពញរតូវ នរំរាមកំដហង្បញតថ ញញេញ ។ កបុង្េំញណាម
អបកភូមិទំង្អស់ ានអបកភូមិាប ក់ រឺជាអតីតកីឡាកររបោល់អាជី្ពលផីញឈាម ោះាប ក់ 
និង្យុវជ្នមួយេំនួនជាសិសសរបស់ោត់។ ញពលដំបូង្កីឡាកររបូញនោះ  នបដិញសធ
េំញ ោះការផថល់ឲ្យរបស់រកុមហ ុន កបុង្ការផ្ទល ស់បថូរញៅទីតំាង្ថមីដដលានេំងាយ២០រីឡូ
ដម៉ាតពីទីតំាង្ចាស់។ បនធ ប់ពីមួយរយៈញរកាយមក រកុមហ ុន នេរចាជាមួយកីឡាករ
របូញនោះ ញោយផថល់ឲ្យោត់នូវមជ្ឈមតឍ លកីឡារបោល់មួយ និង្សំភារៈដដលោត់រតូវ
ការញដើមផីអនុវតថ និង្ហវឹកហ្គត់សិសសរបស់ោត់។ ញោយសារសាព ធឋនការផ្ទល ស់បថូរ 
ញទោះបីជាទីតំាង្ថមីញនោះ ានេំងាយឆ្ង យ និង្មិនានតឋមលឋថលក៏ញោយ។ រកុមហ ុន ន
សនានឹង្សាង្សង់្មជ្ឈមតឍ លឆ្ប់ៗញនោះ ដូញេបោះោត់ និង្សិសសរបស់ោត់ នយល់
រពមញដើមផីផ្ទល ស់បថូរ។ ប៉ាុដនថរកុមហ ុនមិន នសាង្សង់្ មជ្ឈមតឍ លរបោល់ដូេអវីដដល
 នសនាញនោះញឡើយ។ 

 
៣. ការចុះហតថសលខាសលើក្ិចចេនា 

វាជាការសំខាន់ណាស់ដដលកត់រតាឲ្យេាស់អំពីកិេចរពមញរពៀង្ោប  និង្េុោះហតទ
ញលខាញោយភារីទំង្សង្ខាង្។ ញទោះជាយ៉ាង្ណាក៏ញោយ សូមកំុេុោះហតទញលខា ឬផថិត   
ញមឋដញលើអវីដដលអបកមិនយល់េាស់ ឬញោយោម នការរពមញរពៀង្ពីសហរមន៍របស់អបកឲ្យ
ញសាោះ។ អបកមិនរបផីរតូវ េុោះហតទញលខាញលើអវីមួយភាល មៗតាមញរបង្ខំញនោះញឡើយ។ រតូវ
រ កដថា អបកានញពលររប់រោន់សរាប់អានញោយរបុង្របយ័តប ឬឲ្យនរណាាប ក់អាន 
និង្ពនយល់អបកអំពីែលឹមសារញៅកបុង្ឯកសារញនោះ។  

ទនធឹមោប ញនោះដដរ រតូវរ កដថា របជាសហរមន៍របស់អបកយល់ស្សបញៅនឹង្ែលឹមសារ
ញៅកបុង្ឯកសារញនោះ របសិនញបើវាអាេបង្ាផលប៉ាោះ ល់ដល់ពួកោត់។ អបករបផេុីោះហតទ-
ញលខាញលើឯកសារញនោះ ដតកបុង្ករតីដដលអបករ កដថា អបកនិង្របជាសហរមន៍ញផសង្ៗ
ញទៀតដដលទទួលរង្ផលប៉ាោះ ល់ នយល់ស្សបញៅញលើែលឹមសារញៅកបុង្ឯកសារញនោះ។  
 

ញៅញពលដដលអបកេុោះហតទញលខាញលើឯកសាររេួញហើយ ញពលញនោះឯកសារញនោះអាេ
ជាកិេចសនាភាជ ប់កាតពវកិេចតាមផលូវេាប់។ ញនោះានន័យថា របសិនញបើអបកមិន នញធវើអវីដូេ
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ានដេង្ញៅកបុង្កិេចសនាញនោះញទ ញនោះភារីាខ ង្ញទៀតអាេោក់ កយបតថឹ ង្បថឹង្អបកញៅ
តុោការ ន។ ញៅរកមអាេបងាគ ប់ឲ្យអបកញធវើតាមអវីដដលានដេង្ ញៅកបុង្កិេចសនា ឬ
បងាគ ប់ឲ្យអបកបង់្រ ក់ពិន័យេំញ ោះអវីដដលអបកមិន នអនុវតថ ញរកាយពីអបក នសនា
ញោយានេុោះហតទញលខាញលើឯកសារញនោះ។ 
 

ក្ិចចេនាលក្់ដី 
សំខាន់រតូវដឹង្ថា អវីជាកិេចសនាានសុពលភាព។ កិេចសនាានសុពលភាពរឺ

រតូវ អនុវតថតាមផលូវេាប់។ ានន័យថា ញរអាេញៅតុោការបង្ខំឲ្យអបកដឋទ ឬអបកដដល
 នេុោះហតទញលខាញលើកិេចសនាញអាយអនុវតថតាមកិេចសនាញនោះ។ 
 

កិេចសនាលក់ដី រតូវដតញធវើញឡើង្ជាោយលកខត៍អកសរ ញហើយេុោះហតទញលខា ឬ  
ផថិតញមឋដញោយមនុសសញពញវយ័ ដដលអាេយល់េាស់អំពីអតទន័យឋនការេុោះហតទញលខា
ញលើកិេចសនា។ ឧទហរត៍ របសិនញបើមនុសសញពញវយ័ដដលានជំ្ងឺ្ផលូវេិតថធងន់ធងរ េុោះ
ហតទញលខាញលើកិេចសនា ញនោះកិេចសនាញនោះអសុពលភាព។   

 
របសិនញបើ នរណាាប ក់រតូវញរញ កបញញ្ញឆ ត ឬបង្ខិតបង្ខំឲ្យេុោះហតទញលខាញលើកិេច

សនាញនោះ ដូញេបោះកិេចសនាញនោះជាកិេចសនាអសុពលភាព។  
 

សូមេង្ចំាថា ានដតាច ស់ដីពិតរ កដ ឬអបកកាន់កាប់ដីស្សបេាប់ដតប៉ាុញណាត ោះ 
ញទើបអាេលក់ដីញោយស្សបេាប់ ន។ 
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ានដេង្ញៅកបុង្កិេចសនាញនោះញទ ញនោះភារីាខ ង្ញទៀតអាេោក់ កយបតថឹ ង្បថឹង្អបកញៅ
តុោការ ន។ ញៅរកមអាេបងាគ ប់ឲ្យអបកញធវើតាមអវីដដលានដេង្ ញៅកបុង្កិេចសនា ឬ
បងាគ ប់ឲ្យអបកបង់្រ ក់ពិន័យេំញ ោះអវីដដលអបកមិន នអនុវតថ ញរកាយពីអបក នសនា
ញោយានេុោះហតទញលខាញលើឯកសារញនោះ។ 
 

ក្ិចចេនាលក្់ដី 
សំខាន់រតូវដឹង្ថា អវីជាកិេចសនាានសុពលភាព។ កិេចសនាានសុពលភាពរឺ

រតូវ អនុវតថតាមផលូវេាប់។ ានន័យថា ញរអាេញៅតុោការបង្ខំឲ្យអបកដឋទ ឬអបកដដល
 នេុោះហតទញលខាញលើកិេចសនាញអាយអនុវតថតាមកិេចសនាញនោះ។ 
 

កិេចសនាលក់ដី រតូវដតញធវើញឡើង្ជាោយលកខត៍អកសរ ញហើយេុោះហតទញលខា ឬ  
ផថិតញមឋដញោយមនុសសញពញវយ័ ដដលអាេយល់េាស់អំពីអតទន័យឋនការេុោះហតទញលខា
ញលើកិេចសនា។ ឧទហរត៍ របសិនញបើមនុសសញពញវយ័ដដលានជំ្ងឺ្ផលូវេិតថធងន់ធងរ េុោះ
ហតទញលខាញលើកិេចសនា ញនោះកិេចសនាញនោះអសុពលភាព។   

 
របសិនញបើ នរណាាប ក់រតូវញរញ កបញញ្ញឆ ត ឬបង្ខិតបង្ខំឲ្យេុោះហតទញលខាញលើកិេច

សនាញនោះ ដូញេបោះកិេចសនាញនោះជាកិេចសនាអសុពលភាព។  
 

សូមេង្ចំាថា ានដតាច ស់ដីពិតរ កដ ឬអបកកាន់កាប់ដីស្សបេាប់ដតប៉ាុញណាត ោះ 
ញទើបអាេលក់ដីញោយស្សបេាប់ ន។ 
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យទុធសាស្រេតចរចារបេេ់ហគមន៍ 

 

១. សតើយទុធសាស្រេតចរចាជាអវី? 
 

យុទនសាស្រសថេរចារឺជាដផនការដដលោក់ញេញនូវ៖ 
 

 ១. ព័ត៌ានអំពីសាទ នភាព ភារីទំង្សង្ខាង្ និង្ជ្ញរមើសដដលអាេនំឲ្យានកិេចរពម
ញរពៀង្។ 

 

 ញតើភារីេូលរមួេរចាាននរណាែលោះ? 
 ញតើការេរចាញនោះនិយយអំពីសាទ នភាពអវី? 
 ញតើផលរបញយជ្ន៍ភារីទំង្សង្ខាង្ានអវីែលោះ ? 
 ញតើបញ្ញា ទំង្អស់ានអវីែលោះដដលរបផរីតូវញលើកយកមកពិភាកាញៅកបុង្ការ

េរចា? 
 ញតើ ករតីសិកាដដលស្សញដៀង្ោប នឹង្ញរឿង្របស់សហរមន៍អបក េាប់ និង្សិទនិ

ដដល ក់ព័ននានអវីែលោះ? 
 ញតើានជ្ញរមើសអវីែលោះដដលអាេនំឲ្យានការរពមញរពៀង្ និង្ញតើេំតុេអវីដដល

អាេនំឲ្យានការរពមញរពៀង្? 
 ញតើការរពមញរពៀង្ដដលអាេញកើតានរបញសើរបំផុតរឺអវី ញហើយការរពមញរពៀង្

អបផបរាដដលអបកនឹង្ទទួលយករឺអវី? 
 ញតើអបកផថល់សំញតើ ដំបូង្ប៉ាុនម ន? 

 

 ២.  វធីិដដលអបកនឹង្ញរបើរ ស់ការតស ូមតិ ញដើមផីបញង្ាើនកំោងំ្របស់អបក និង្ពរងឹ្ង្
ញោលជំ្ហររបស់អបក៖ 

 ញតើានភារី ក់ព័ននសំខាន់ៗណាែលោះដដលអាេានឥទនិពលញលើសាទ នភាព
ញនោះ? 

 ញតើអបកនឹង្អនុវតថការតស ូមតិកបុង្យុទនសាស្រសថរបស់អបកញទ? របសិនញបើ អនុវតថ 
ញតើអបកអនុវតថការតស ូមតិរបញភទណា? 
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យទុធសាស្រេតចរចារបេេ់ហគមន៍ 

 

១. សតើយទុធសាស្រេតចរចាជាអវី? 
 

យុទនសាស្រសថេរចារឺជាដផនការដដលោក់ញេញនូវ៖ 
 

 ១. ព័ត៌ានអំពីសាទ នភាព ភារីទំង្សង្ខាង្ និង្ជ្ញរមើសដដលអាេនំឲ្យានកិេចរពម
ញរពៀង្។ 

 

 ញតើភារីេូលរមួេរចាាននរណាែលោះ? 
 ញតើការេរចាញនោះនិយយអំពីសាទ នភាពអវី? 
 ញតើផលរបញយជ្ន៍ភារីទំង្សង្ខាង្ានអវីែលោះ ? 
 ញតើបញ្ញា ទំង្អស់ានអវីែលោះដដលរបផរីតូវញលើកយកមកពិភាកាញៅកបុង្ការ

េរចា? 
 ញតើ ករតីសិកាដដលស្សញដៀង្ោប នឹង្ញរឿង្របស់សហរមន៍អបក េាប់ និង្សិទនិ

ដដល ក់ព័ននានអវីែលោះ? 
 ញតើានជ្ញរមើសអវីែលោះដដលអាេនំឲ្យានការរពមញរពៀង្ និង្ញតើេំតុេអវីដដល

អាេនំឲ្យានការរពមញរពៀង្? 
 ញតើការរពមញរពៀង្ដដលអាេញកើតានរបញសើរបំផុតរឺអវី ញហើយការរពមញរពៀង្

អបផបរាដដលអបកនឹង្ទទួលយករឺអវី? 
 ញតើអបកផថល់សំញតើ ដំបូង្ប៉ាុនម ន? 

 

 ២.  វធីិដដលអបកនឹង្ញរបើរ ស់ការតស ូមតិ ញដើមផីបញង្ាើនកំោងំ្របស់អបក និង្ពរងឹ្ង្
ញោលជំ្ហររបស់អបក៖ 

 ញតើានភារី ក់ព័ននសំខាន់ៗណាែលោះដដលអាេានឥទនិពលញលើសាទ នភាព
ញនោះ? 

 ញតើអបកនឹង្អនុវតថការតស ូមតិកបុង្យុទនសាស្រសថរបស់អបកញទ? របសិនញបើ អនុវតថ 
ញតើអបកអនុវតថការតស ូមតិរបញភទណា? 

 
    
  
    
   
  
 
     



78 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 

 ញតើអបកនឹង្រតូវការជំ្នួយោំរទពីអបកដឋទញទ? របសិនញបើរតូវការ ញតើនរណាែលោះ 
ញហើយញោយរញបៀបណា? 

 ញតើអបកនឹង្និយយជាមួយភារីាខ ង្ញទៀតដូេញមថេ?ញតើទំរង់្ឋនការនិយយ
ញោយផ្ទធ ល់ ឬរបញយលដបបណាដដលអបកនឹង្ញរបើ? 

 

៣. រញបៀបដដលអបកការ រេំញ ោះការញ កបញញ្ញឆ ត និង្លផិេកលដដលញរអនុវតថ ញដើមផី
បំដបកសហរមន៍។ 
 

 ញតើភារីាខ ង្ញទៀតអាេអនុវតថលផិេកល និង្ការញ កបញញ្ញឆ តអវីែលោះ? 
 ញតើអបករបផរីតូវការ រសហរមន៍របស់អបកញោយរញបៀបណា? 

 

ែតៈដដលអបកកំពុង្ញរៀបេំដផនការយុទនសាស្រសថ យកលែរតូវញធវើប ជ្ ីព័ត៌ានដដល
អបករតូវការ និង្រញបៀបដដលអបករតូវរកព័ត៌ានញនោះ។ ញៅញពលដដលអបកទទួល នព័ត៌ាន
ថមីៗ អបកអាេញរបើរ ស់វាញដើមផញីរៀបេំ ឬបថូរយុទនសាស្រសថរបស់អបក។ ញនោះានន័យថា        
យុទនសាស្រសថកបុង្ការេរចាអាេផ្ទល ស់បថូរររប់ញពល ញៅញពលដដលានព័ត៌ានថមីៗ ឬសាទ ន
ភាពផ្ទល ស់បថូរ។ 
 

២. ការសរៀបចថំ្ផនការយទុធសាស្រេតចរចាេរមាប់េហគមន៍ 
 

របសិនញបើសាទ នភាពណាមួយញធវើឲ្យប៉ាោះ ល់សហរមន៍ទំង្មូល វាសំខាន់ណាស់
ដដលសហរមន៍របស់អបករតូវញរៀបេំការរបជំុ្ញរេើនញលើក ញដើមផពិីភាការាល់បញ្ញា ទំង្អស់
ញនោះ និង្ញដើមផញីរៀបេំយុទនសាស្រសថេរចា។ អបករួរបនថញរៀបេំការរបជំុ្ញទៀង្ទត់ ញដើមផពិីភាកា
ថាញតើយុទនសាស្រសថេរចាញនោះដំញតើ រការ នលែដល់ករមិតណា ពិភាកាអំពីព័ត៌ានថមីៗ និង្
ពិភាកាថា ញតើដល់ញពលរតូវអនុវតថរំនិត ឬវធីិសាស្រសថថមីៗញហើយឬញៅ។ 
 

របសិនញបើ របជាសហរមន៍របស់អបកទំង្អស់េូលរមួកបុង្ការញរៀបេំដផនការញនោះ
ញពលញនោះសហរមន៍របស់អបកកាន់ដតរបួរមួសាមរគីោប  នលែ និង្និយយញោយាន
សំញឡង្ឯកភាពដតមួយញដើមផញីធវើឲ្យញោលជំ្ហររបស់អបកកាន់ដតរងឹ្ាំ។ 
 

វាសំខាន់ណាស់ដដលអបករតូវដតញរៀបេំដផនការយុទនសាស្រសថរបស់អបក ឲ្យ នញលឿន
តំាង្ពីដំបូង្តាមដតអាេញធវើញៅ ន រឺញធវើដផនការញនោះភាល មញៅញពលដដលអបក នឮថា ាន

ញរេង់្យកដី ផធោះ សហរមន៍ ឬធនធានធមមជាតិរបស់អបក។ កាលណាអបកានញពលកាន់ដត
ញរេើនកបុង្ការញរៀបេំដផនការ និង្អនុវតថយុទនសាស្រសថរបស់អបក ញពលញនោះអបកក៏នឹង្កាន់ដត
ានរបសិទនភាពកបុង្ការទទួល នលទនផលដដលអបកញពញេិតថដដរ។ 

 

 
 
 
 
 
 
  



79សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 

 ញតើអបកនឹង្រតូវការជំ្នួយោំរទពីអបកដឋទញទ? របសិនញបើរតូវការ ញតើនរណាែលោះ 
ញហើយញោយរញបៀបណា? 

 ញតើអបកនឹង្និយយជាមួយភារីាខ ង្ញទៀតដូេញមថេ?ញតើទំរង់្ឋនការនិយយ
ញោយផ្ទធ ល់ ឬរបញយលដបបណាដដលអបកនឹង្ញរបើ? 

 

៣. រញបៀបដដលអបកការ រេំញ ោះការញ កបញញ្ញឆ ត និង្លផិេកលដដលញរអនុវតថ ញដើមផី
បំដបកសហរមន៍។ 
 

 ញតើភារីាខ ង្ញទៀតអាេអនុវតថលផិេកល និង្ការញ កបញញ្ញឆ តអវីែលោះ? 
 ញតើអបករបផរីតូវការ រសហរមន៍របស់អបកញោយរញបៀបណា? 

 

ែតៈដដលអបកកំពុង្ញរៀបេំដផនការយុទនសាស្រសថ យកលែរតូវញធវើប ជ្ ីព័ត៌ានដដល
អបករតូវការ និង្រញបៀបដដលអបករតូវរកព័ត៌ានញនោះ។ ញៅញពលដដលអបកទទួល នព័ត៌ាន
ថមីៗ អបកអាេញរបើរ ស់វាញដើមផញីរៀបេំ ឬបថូរយុទនសាស្រសថរបស់អបក។ ញនោះានន័យថា        
យុទនសាស្រសថកបុង្ការេរចាអាេផ្ទល ស់បថូរររប់ញពល ញៅញពលដដលានព័ត៌ានថមីៗ ឬសាទ ន
ភាពផ្ទល ស់បថូរ។ 
 

២. ការសរៀបចថំ្ផនការយទុធសាស្រេតចរចាេរមាប់េហគមន៍ 
 

របសិនញបើសាទ នភាពណាមួយញធវើឲ្យប៉ាោះ ល់សហរមន៍ទំង្មូល វាសំខាន់ណាស់
ដដលសហរមន៍របស់អបករតូវញរៀបេំការរបជំុ្ញរេើនញលើក ញដើមផពិីភាការាល់បញ្ញា ទំង្អស់
ញនោះ និង្ញដើមផញីរៀបេំយុទនសាស្រសថេរចា។ អបករួរបនថញរៀបេំការរបជំុ្ញទៀង្ទត់ ញដើមផពិីភាកា
ថាញតើយុទនសាស្រសថេរចាញនោះដំញតើ រការ នលែដល់ករមិតណា ពិភាកាអំពីព័ត៌ានថមីៗ និង្
ពិភាកាថា ញតើដល់ញពលរតូវអនុវតថរំនិត ឬវធីិសាស្រសថថមីៗញហើយឬញៅ។ 
 

របសិនញបើ របជាសហរមន៍របស់អបកទំង្អស់េូលរមួកបុង្ការញរៀបេំដផនការញនោះ
ញពលញនោះសហរមន៍របស់អបកកាន់ដតរបួរមួសាមរគីោប  នលែ និង្និយយញោយាន
សំញឡង្ឯកភាពដតមួយញដើមផញីធវើឲ្យញោលជំ្ហររបស់អបកកាន់ដតរងឹ្ាំ។ 
 

វាសំខាន់ណាស់ដដលអបករតូវដតញរៀបេំដផនការយុទនសាស្រសថរបស់អបក ឲ្យ នញលឿន
តំាង្ពីដំបូង្តាមដតអាេញធវើញៅ ន រឺញធវើដផនការញនោះភាល មញៅញពលដដលអបក នឮថា ាន

ញរេង់្យកដី ផធោះ សហរមន៍ ឬធនធានធមមជាតិរបស់អបក។ កាលណាអបកានញពលកាន់ដត
ញរេើនកបុង្ការញរៀបេំដផនការ និង្អនុវតថយុទនសាស្រសថរបស់អបក ញពលញនោះអបកក៏នឹង្កាន់ដត
ានរបសិទនភាពកបុង្ការទទួល នលទនផលដដលអបកញពញេិតថដដរ។ 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
    
  
    
   
  
 
     



80 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 

តារាង្យុទនសាស្រសថេរចា 
 
ញតើានភារីណាែលោះេូលរមួេរចា? 
 
 
 
 
ញតើការេរចាញនោះនិយយអំពីសាទ នភាពអវីែលោះ? (េូរសរញសរពត៌នអំពីបញ្ញា  ដដលរតូវញធវើការ
ញោោះស្សាយញៅកបុង្ការេរចា) 
 
 
 
 
 

ញតើភារីទំង្សង្ខាង្ាន ផលរបញយជ្ន៍អវីែលោះ? 
ភារីញយើង្ 
 
 
 
 
 

ភារីញរ 

ព័ត៌ានដដលញយើង្រតូវការដសវង្រកពីភារីាខ ង្ញទៀត៖ 
 
 
 
 
 
 

បទោឌ ន ឬអំតោះអំណាង្ 
ញតើ អំតោះអំណាង្ េាប់ និង្សិទនិដដល ក់ព័ននណាែលោះដដលរតូវយកមកញរបើរ ស់? 
 
 
 
 
 
ព័ត៌ានទក់ទង្នឹង្ារតោឌ ន ឬអំតោះអំណាង្ដដលញយើង្រតូវការដសវង្រក៖ 
 
 
 

 
 

ជ្ញរមើសញផសង្ៗដដលអាេនំឲ្យឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ 
ញតើជ្ញរមើសដដលអាេនំឲ្យឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ានអវីែលោះ? (េូរស្សង់្
ជ្ញរមើសទំង្ញនោះ ញហើយកត់េំណំាជ្ញរមើសណាដដលអបករិតថា សមញហតុផល  និង្សទិត
ញៅកបុង្េំតុេឋនជ្ញរមើសដដលអាេនំឲ្យឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្) 
 
 
 

ញតើកិេចរពមញរពៀង្របញសើរបំផុតដដលអាេនឹង្សញរមេ ន ានអវីែលោះ? (កិេចរពមញរពៀង្ 
របញសើរបំផុតរបស់អបក) 
 
ញតើកំរតិអបផារតឹមណាឋនសំញតើ  ដដលអបកនឹង្ទទួលយក? 
 
ញតើអវី ដដលអបកនឹង្ញសបើ ឬញធវើការទមទរដំបូង្? 
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តារាង្យុទនសាស្រសថេរចា 
 
ញតើានភារីណាែលោះេូលរមួេរចា? 
 
 
 
 
ញតើការេរចាញនោះនិយយអំពីសាទ នភាពអវីែលោះ? (េូរសរញសរពត៌នអំពីបញ្ញា  ដដលរតូវញធវើការ
ញោោះស្សាយញៅកបុង្ការេរចា) 
 
 
 
 
 

ញតើភារីទំង្សង្ខាង្ាន ផលរបញយជ្ន៍អវីែលោះ? 
ភារីញយើង្ 
 
 
 
 
 

ភារីញរ 

ព័ត៌ានដដលញយើង្រតវូការដសវង្រកពីភារីាខ ង្ញទៀត៖ 
 
 
 
 
 
 

បទោឌ ន ឬអំតោះអំណាង្ 
ញតើ អំតោះអំណាង្ េាប់ និង្សិទនិដដល ក់ព័ននណាែលោះដដលរតូវយកមកញរបើរ ស់? 
 
 
 
 
 
ព័ត៌ានទក់ទង្នឹង្ារតោឌ ន ឬអំតោះអំណាង្ដដលញយើង្រតូវការដសវង្រក៖ 
 
 
 

 
 

ជ្ញរមើសញផសង្ៗដដលអាេនំឲ្យឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ 
ញតើជ្ញរមើសដដលអាេនំឲ្យឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ានអវីែលោះ? (េូរស្សង់្
ជ្ញរមើសទំង្ញនោះ ញហើយកត់េំណំាជ្ញរមើសណាដដលអបករិតថា សមញហតុផល  និង្សទិត
ញៅកបុង្េំតុេឋនជ្ញរមើសដដលអាេនំឲ្យឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្) 
 
 
 

ញតើកិេចរពមញរពៀង្របញសើរបំផុតដដលអាេនឹង្សញរមេ ន ានអវីែលោះ? (កិេចរពមញរពៀង្ 
របញសើរបំផុតរបស់អបក) 
 
ញតើកំរតិអបផារតឹមណាឋនសំញតើ  ដដលអបកនឹង្ទទួលយក? 
 
ញតើអវី ដដលអបកនឹង្ញសបើ ឬញធវើការទមទរដំបូង្? 
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យុទនសាស្រសថតស ូមតិ 
ញតើភារី ក់ព័ននណាែលោះដដលអបកអាេញធវើការោក់សាព ធ ន? 
 
 
 
ញតើអបកនឹង្ញធវើការតស ូមតិកំឡុង្ញពលឋនការេរចាដដរឬញទ? ញតើការតស ូមតិដបបណា ដដល
អបកនឹង្យកមកញរបើ? ញតើអបកនឹង្ដសវង្រកការោំរទពីសហរមន៍ញផសង្ៗដដរឬញទ? របសិនញបើ
អបករតូវការការោំរទ ញតើពួកញរជានរណា ញហើយដសវង្រកញោយរញបៀបណា? 
 
 
ញតើជ្ញរមើសញផសង្ៗកបុង្ការេរចារបស់អបកានអវីែលោះ? ញតើយុទនសាស្រសថតស ូមតិដបបណា ដដល
អបកនឹង្ញរបើរ ស់ របសិនញបើការេរចាមិនញជារជ័្យ ឬមិនដំញតើ រការ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សទធ នុរកម 
 
១.  ភារី ( ក់ព័ននកបុង្សាទ នភាពណាមួយ)៖ បុរគល រកុម សហរមន៍ អង្គការ អាជាញ ធរ ឬ

អបកណាញផសង្ញទៀតដដលទទួលរង្ផលប៉ាោះ ល់ ឬអាេានឥទនិពលញលើសាទ នភាព
តាមមញធា យណាមួយ។ 

២. ដារកាមភារី៖ រំនូរ ឬដារកាមមួយដដលបងាា ញពីភារី ក់ព័ននទំង្អស់។ 

៣.  ការតស មូតិ (ការដសវង្រកការោំរទ)៖ ការញផញើសារតាមរយៈ កយសមថី ឬសកមមភាព
ននញដើមផញីធវើឲ្យការសញរមេេិតថ ឬសកមមភាពរបស់អបកណាាប ក់ានការផ្ទល ស់បឋូរ ឬ
ញធវើឲ្យអបកណាាប ក់បឋូរការសញរមេេិតថ ឬសកមមភាពអវីមួយ។ 

៤.  អបកតស មូតិ (អបកដសវង្រកការោំរទ)៖ អបកដដលញរបើរ ស់សកមមភាពតស ូមតិញដើមផីញធវើ
ឲ្យការសញរមេេិតថ ឬសកមមភាពរបស់អបកណាាប ក់ានការផ្ទល ស់បឋូរ ឬញធវើឲ្យអបកណា
ាប ក់បឋូរការសញរមេេិតថ ឬសកមមភាពអវីមួយ។ 

៥.  រញបៀបវារៈ៖ ប ជ្ ីឋនរបធានបទ ឬបញ្ញា ដដលនឹង្រតូវញលើកមកពិភាកាញៅញពលរបជំុ្ 
ញហើយជួ្នកាលរញបៀបវារៈានប ច្ូ លរយៈញពលដដលរតូវញរបើញលើការពិភាការបធាន
បទ ឬបញ្ញា នីមួយៗផង្។ 

៦.  សមពននមិតថ៖ ភារីដដលោំរទអបក និង្អាេានឥទនិពលញលើសាទ នភាពមួយ។ 

៧. ជ្ញរមើសញដើមផេីរចា៖ ជាជ្ញរមើសដដលភារីអាេញរបើញៅកបុង្ការេរចាញដើមផីញៅដល់
ការរពមញរពៀង្។ ជ្ញរមើសញនោះ រឺជាយុទនសាស្រសថតស ូមតិដ៏ខាល ំង្មួយ ដដលសហរមន៍
រួរដតញរបើ របសិនការេរចាមិនទទួល នញជារជ័្យ។  

៨. េំតុេដដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្៖ េំតុេេញនល ោះសំញតើ ទបបំផុត ឬអន់
បំផុតដដលភារីមួយកបុង្ការេរចាសុែេិតថរពមទទួលយក និង្េំតុេដដលភារីាខ ង្
ញទៀតសុែេិតថរពមផថល់ឲ្យញរេើនបំផុត។ 
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យុទនសាស្រសថតស ូមតិ 
ញតើភារី ក់ព័ននណាែលោះដដលអបកអាេញធវើការោក់សាព ធ ន? 
 
 
 
ញតើអបកនឹង្ញធវើការតស ូមតិកំឡុង្ញពលឋនការេរចាដដរឬញទ? ញតើការតស ូមតិដបបណា ដដល
អបកនឹង្យកមកញរបើ? ញតើអបកនឹង្ដសវង្រកការោំរទពីសហរមន៍ញផសង្ៗដដរឬញទ? របសិនញបើ
អបករតូវការការោំរទ ញតើពួកញរជានរណា ញហើយដសវង្រកញោយរញបៀបណា? 
 
 
ញតើជ្ញរមើសញផសង្ៗកបុង្ការេរចារបស់អបកានអវីែលោះ? ញតើយុទនសាស្រសថតស ូមតិដបបណា ដដល
អបកនឹង្ញរបើរ ស់ របសិនញបើការេរចាមិនញជារជ័្យ ឬមិនដំញតើ រការ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សទធ នុរកម 
 
១.  ភារី ( ក់ព័ននកបុង្សាទ នភាពណាមួយ)៖ បុរគល រកុម សហរមន៍ អង្គការ អាជាញ ធរ ឬ

អបកណាញផសង្ញទៀតដដលទទួលរង្ផលប៉ាោះ ល់ ឬអាេានឥទនិពលញលើសាទ នភាព
តាមមញធា យណាមួយ។ 

២. ដារកាមភារី៖ រំនូរ ឬដារកាមមួយដដលបងាា ញពីភារី ក់ព័ននទំង្អស់។ 

៣.  ការតស មូតិ (ការដសវង្រកការោំរទ)៖ ការញផញើសារតាមរយៈ កយសមថី ឬសកមមភាព
ននញដើមផញីធវើឲ្យការសញរមេេិតថ ឬសកមមភាពរបស់អបកណាាប ក់ានការផ្ទល ស់បឋូរ ឬ
ញធវើឲ្យអបកណាាប ក់បឋូរការសញរមេេិតថ ឬសកមមភាពអវីមួយ។ 

៤.  អបកតស មូតិ (អបកដសវង្រកការោំរទ)៖ អបកដដលញរបើរ ស់សកមមភាពតស ូមតិញដើមផីញធវើ
ឲ្យការសញរមេេិតថ ឬសកមមភាពរបស់អបកណាាប ក់ានការផ្ទល ស់បឋូរ ឬញធវើឲ្យអបកណា
ាប ក់បឋូរការសញរមេេិតថ ឬសកមមភាពអវីមួយ។ 

៥.  រញបៀបវារៈ៖ ប ជ្ ីឋនរបធានបទ ឬបញ្ញា ដដលនឹង្រតូវញលើកមកពិភាកាញៅញពលរបជំុ្ 
ញហើយជួ្នកាលរញបៀបវារៈានប ច្ូ លរយៈញពលដដលរតូវញរបើញលើការពិភាការបធាន
បទ ឬបញ្ញា នីមួយៗផង្។ 

៦.  សមពននមិតថ៖ ភារីដដលោំរទអបក និង្អាេានឥទនិពលញលើសាទ នភាពមួយ។ 

៧. ជ្ញរមើសញដើមផីេរចា៖ ជាជ្ញរមើសដដលភារីអាេញរបើញៅកបុង្ការេរចាញដើមផីញៅដល់
ការរពមញរពៀង្។ ជ្ញរមើសញនោះ រឺជាយុទនសាស្រសថតស ូមតិដ៏ខាល ំង្មួយ ដដលសហរមន៍
រួរដតញរបើ របសិនការេរចាមិនទទួល នញជារជ័្យ។  

៨. េំតុេដដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្៖ េំតុេេញនល ោះសំញតើ ទបបំផុត ឬអន់
បំផុតដដលភារីមួយកបុង្ការេរចាសុែេិតថរពមទទួលយក និង្េំតុេដដលភារីាខ ង្
ញទៀតសុែេិតថរពមផថល់ឲ្យញរេើនបំផុត។ 

 

 

 
        



84 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 

៩. ការបរហិ្គរញករ ថិ៍៖ រឺជាអំញពើ ដដលជ្នណាាប ក់ ញធវើការញចាទរបកាន់ បុរគលណាាប ក់ឬ
សាទ ប័នណាញផសង្ញទៀត ដដលញធវើញអាយែូេញករ ថិ៍ញឈាម ោះរបស់បុរគល ឬសាទ ប័នញនោះ។ 
ការបង្ខូេញករ ថិ៍ញឈាម ោះ ដដលជាការញចាទរបកាន់ញនោះរតូវញធវើញឡើង្ជាសាធារតៈ និង្
ញោយញធវើញឡើង្ញោយទុេចរតិ។ ការបរហិ្គរញករ ថិ៍ជាអំញពើែុសេាប់។ 

១០.  ការផសពវផាយព័ត៌ានមិនពិត៖ ការផសពវផាយព័ត៌ានដដលែុសពីការពិត ដតកបុង្
ន័យ ឬដតកបុង្ករតីដដលអបកញធវើដូញចាប ោះកបុង្អំញពើទុេចរតិ ឬអំញពើមិនលែដដលញហតុផល
កបុង្ការផសពវផាយព័ត៌ានរឺានបំតង្ពា ទ និង្កបុង្ករតីដដលព័ត៌ានញនោះ
ទំនង្ជារខំានដល់ញសេកថីសុែសងប់របស់សង្គម។ 

 

១១. វធីិអនុវតថន៍លែៗ  (កបុង្ករតីឋនការបញតថ ញញេញ)៖ ការដសវង្រកដំញណាោះស្សាយដដល
រតឹមរតូវ និង្ញោរពញោលការត៍សិទនិរបជាពលរដឌ ញដើមផញីធវើឲ្យជី្វភាពរស់ញៅរបស់
របជាពលរដឌមិនធាល ក់ដុនោប និង្ញធវើឲ្យជី្វភាពកាន់ដតរបញសើរញឡើង្ញៅញពលដដល
អាេញធវើ ន។ 

១២. ររួសារ៖ សំញៅញលើមនុសសមួយរកុមរស់ញៅញរកាមដំបូលផធោះដតមួយ។ 

១៣.  ការញុោះញង់្៖ រឺជាអំញពើដដលញធវើញឡើង្ញោយ កយសំដីកថី ឬោយលកខអកសរ ឬចាក់
ផាយកថីកបុង្ញោលបំតង្ ញធវើញអាយនរណាាប ក់របរពឹតថបទញលមើស។ ការញុោះញង់្ជា
អំញពើែុសេាប់។ 

១៤. កតិកាសញ្ញដ សថពីីសិទនិញសដឌកិេច សង្គមកិេច និង្វបផធម៌៖ ជាសននិសញ្ញដ អនថរជាតិ ដដល
ទទួលសាគ ល់សិទិនមនុសសររប់របូ  កបុង្ការទទួល នារតោឌ នសមរមយកបុង្ការរស់
ញៅ ានសុែភាពលែ ានការអប់រ ំ និង្សិទិនញផសង្ៗញទៀត។ រោឌ ភិ លឋនរពោះរាជា
ណាេរកកមពុជា នេុោះហតទញលខា និង្សនាថាញោរព។ 

១៥. កិេចសនាកាតពវកិេចផលូវេាប់៖ ញៅញពលដដលអបក នេុោះហតទញលខាឬ ផថិតញមឋដញលើ
កិេចសនាអវីមួយ វាអាេជាកិេចសនាកាតពវកិេវផលូវេាប់។ ញនោះានន័យថា 
របសិនញបើ អបកមិន នញធវើអវីមួយដដលកិេចសនា នដេង្ញទ ញពលញនោះភារីាខ ង្
ញទៀតឋនកិេចសនាញនោះ អាេោក់ កយបតថឹ ង្បថឹង្អបកញៅតុោការ ន។ ញៅរកម
អាេបងាគ ប់ឲ្យអបកញធវើអវីដដលានដេង្ញៅកបុង្កិេចសនា ឬបងាគ ប់ឲ្យអបកបង់្រ ក់

ពិន័យ សរាប់ការមិនអនុវតថតាមអវីមួយដដលអបក នសនាញធវើញៅញពលអបក នេុោះ
ហតទញលខា។ 

១៦. ការរពមញរពៀង្ដដលានលកខតៈចាប់បង្ខំតាមផលូវេាប់៖ សំញៅញលើការរពមញរពៀង្ផលូវ
េាប់រវាង្ភារីពីរឬញរេើននក់ ដដលអាេញអាយតុោការញរបើញដើមផីការចាប់បង្ខំញអាយ  
ញោរពរបសិនញបើភារីណាមួយមិនអនុវតថតាមការរពមញរពៀង្ដដល នកំតត់ ។ 

១៧. ធនធានធមមជាតិ៖  វតទុដដលញកើតពីបរសិាទ ន ញហើយរបជាពលរដឌញរបើរ ស់ញដើមផញីធវើ ឬ
បញង្ាើតអវីមួយ។ ឧទហរត៍ ដី ទឹក និង្ញដើមញឈើជាញដើម។ 

១៨. ការេរចា៖ ការនិយយោប  រវាង្ភារីនឹង្ភារីកបុង្ញោលបំតង្ញដើមផឈីានញៅរកការ
សញរមេកិេចរពមញរពៀង្ញលើបញ្ញា  ឬសាទ នភាពជាក់ោក់ណាមួយ។ 

១៩. យុទនសាស្រសថេរចា៖ ដផនការដដលានប ច្ូ លព័ត៌ាន ក់ព័នននឹង្សាទ នភាព និង្
បណាឋ ភារីេូលរមួកបុង្ការេរចា និង្អំពីជ្ញរមើសដដលអាេនំឲ្យានការសញរមេកិេច
រពមញរពៀង្ ការទមទរ ការផថល់សំញតើ ដំបូង្ វធីិសាស្រសថកបុង្ការទំនក់ទំនង្ និង្ការ
តស ូមតិ ដំញតើ រការឋនការេរចា និង្អវីៗញទៀតដដលញធវើឲ្យអបកកាល យជាអបកេរចាយ៉ាង្
ពូដក។ 

២០. ភារី (កបុង្ការេរចា)៖ បុរគល រកុម សហរមន៍ អង្គការ ឬអាជាញ ធរដដលកំពុង្េូលរមួ
េរចា។ 

២១. អតុលយភាពអំណាេ៖ អតុលយភាពអំណាេញកើតញឡើង្ែតៈដដលមនុសសាប ក់ ឬរកុម
មួយានអំណាេជាង្មនុសសាប ក់ ឬរកុមមួយញទៀតដដល ក់ព័ននញៅកបុង្សាទ នភាព
ជាក់ោក់ណាមួយ។       អតុលយភាពអំណាេអាេញកើតានញោយសារមនុសសាប ក់
ានរ ក់ញរេើន ានឋានៈែពស់ញៅកបុង្ជួ្ររោឌ ភិ ល ឬរកុមហ ុន ឬានទំនក់ទំនង្
ជិ្តសបិទនជាមួយនរណាាប ក់ញទៀតដដលានតួនទី និង្អំណាេខាល ំង្។ 

២២. ការរពមញរពៀង្ញោយញសរជីាមុន និង្ញោយានព័ត៌ានររប់រោន់៖ សិទិនរបស់ជ្ន
ជាតិញដើមភារតិេកបុង្ការេូលរមួកបុង្ការសញរមេេិតថ ដដលប៉ាោះ ល់ដល់ដីធលី និង្
ធនធានរបស់ពួកញរ ជាពិញសសទក់ទង្នឹង្រញរាង្អភិវឌ្ណន៍ធនធានធមមជាតិ។ 
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៩. ការបរហិ្គរញករ ថិ៍៖ រឺជាអំញពើ ដដលជ្នណាាប ក់ ញធវើការញចាទរបកាន់ បុរគលណាាប ក់ឬ
សាទ ប័នណាញផសង្ញទៀត ដដលញធវើញអាយែូេញករ ថិ៍ញឈាម ោះរបស់បុរគល ឬសាទ ប័នញនោះ។ 
ការបង្ខូេញករ ថិ៍ញឈាម ោះ ដដលជាការញចាទរបកាន់ញនោះរតូវញធវើញឡើង្ជាសាធារតៈ និង្
ញោយញធវើញឡើង្ញោយទុេចរតិ។ ការបរហិ្គរញករ ថិ៍ជាអំញពើែុសេាប់។ 

១០.  ការផសពវផាយព័ត៌ានមិនពិត៖ ការផសពវផាយព័ត៌ានដដលែុសពីការពិត ដតកបុង្
ន័យ ឬដតកបុង្ករតីដដលអបកញធវើដូញចាប ោះកបុង្អំញពើទុេចរតិ ឬអំញពើមិនលែដដលញហតុផល
កបុង្ការផសពវផាយព័ត៌ានរឺានបំតង្ពា ទ និង្កបុង្ករតីដដលព័ត៌ានញនោះ
ទំនង្ជារខំានដល់ញសេកថីសុែសងប់របស់សង្គម។ 

 

១១. វធីិអនុវតថន៍លែៗ  (កបុង្ករតីឋនការបញតថ ញញេញ)៖ ការដសវង្រកដំញណាោះស្សាយដដល
រតឹមរតូវ និង្ញោរពញោលការត៍សិទនិរបជាពលរដឌ ញដើមផញីធវើឲ្យជី្វភាពរស់ញៅរបស់
របជាពលរដឌមិនធាល ក់ដុនោប និង្ញធវើឲ្យជី្វភាពកាន់ដតរបញសើរញឡើង្ញៅញពលដដល
អាេញធវើ ន។ 

១២. ររួសារ៖ សំញៅញលើមនុសសមួយរកុមរស់ញៅញរកាមដំបូលផធោះដតមួយ។ 

១៣.  ការញុោះញង់្៖ រឺជាអំញពើដដលញធវើញឡើង្ញោយ កយសំដីកថី ឬោយលកខអកសរ ឬចាក់
ផាយកថីកបុង្ញោលបំតង្ ញធវើញអាយនរណាាប ក់របរពឹតថបទញលមើស។ ការញុោះញង់្ជា
អំញពើែុសេាប់។ 

១៤. កតិកាសញ្ញដ សថពីីសិទនិញសដឌកិេច សង្គមកិេច និង្វបផធម៌៖ ជាសននិសញ្ញដ អនថរជាតិ ដដល
ទទួលសាគ ល់សិទិនមនុសសររប់របូ  កបុង្ការទទួល នារតោឌ នសមរមយកបុង្ការរស់
ញៅ ានសុែភាពលែ ានការអប់រ ំ និង្សិទិនញផសង្ៗញទៀត។ រោឌ ភិ លឋនរពោះរាជា
ណាេរកកមពុជា នេុោះហតទញលខា និង្សនាថាញោរព។ 

១៥. កិេចសនាកាតពវកិេចផលូវេាប់៖ ញៅញពលដដលអបក នេុោះហតទញលខាឬ ផថិតញមឋដញលើ
កិេចសនាអវីមួយ វាអាេជាកិេចសនាកាតពវកិេវផលូវេាប់។ ញនោះានន័យថា 
របសិនញបើ អបកមិន នញធវើអវីមួយដដលកិេចសនា នដេង្ញទ ញពលញនោះភារីាខ ង្
ញទៀតឋនកិេចសនាញនោះ អាេោក់ កយបតថឹ ង្បថឹង្អបកញៅតុោការ ន។ ញៅរកម
អាេបងាគ ប់ឲ្យអបកញធវើអវីដដលានដេង្ញៅកបុង្កិេចសនា ឬបងាគ ប់ឲ្យអបកបង់្រ ក់

ពិន័យ សរាប់ការមិនអនុវតថតាមអវីមួយដដលអបក នសនាញធវើញៅញពលអបក នេុោះ
ហតទញលខា។ 

១៦. ការរពមញរពៀង្ដដលានលកខតៈចាប់បង្ខំតាមផលូវេាប់៖ សំញៅញលើការរពមញរពៀង្ផលូវ
េាប់រវាង្ភារីពីរឬញរេើននក់ ដដលអាេញអាយតុោការញរបើញដើមផីការចាប់បង្ខំញអាយ  
ញោរពរបសិនញបើភារីណាមួយមិនអនុវតថតាមការរពមញរពៀង្ដដល នកំតត់ ។ 

១៧. ធនធានធមមជាតិ៖  វតទុដដលញកើតពីបរសិាទ ន ញហើយរបជាពលរដឌញរបើរ ស់ញដើមផញីធវើ ឬ
បញង្ាើតអវីមួយ។ ឧទហរត៍ ដី ទឹក និង្ញដើមញឈើជាញដើម។ 

១៨. ការេរចា៖ ការនិយយោប  រវាង្ភារីនឹង្ភារីកបុង្ញោលបំតង្ញដើមផឈីានញៅរកការ
សញរមេកិេចរពមញរពៀង្ញលើបញ្ញា  ឬសាទ នភាពជាក់ោក់ណាមួយ។ 

១៩. យុទនសាស្រសថេរចា៖ ដផនការដដលានប ច្ូ លព័ត៌ាន ក់ព័នននឹង្សាទ នភាព និង្
បណាឋ ភារីេូលរមួកបុង្ការេរចា និង្អំពីជ្ញរមើសដដលអាេនំឲ្យានការសញរមេកិេច
រពមញរពៀង្ ការទមទរ ការផថល់សំញតើ ដំបូង្ វធីិសាស្រសថកបុង្ការទំនក់ទំនង្ និង្ការ
តស ូមតិ ដំញតើ រការឋនការេរចា និង្អវីៗញទៀតដដលញធវើឲ្យអបកកាល យជាអបកេរចាយ៉ាង្
ពូដក។ 

២០. ភារី (កបុង្ការេរចា)៖ បុរគល រកុម សហរមន៍ អង្គការ ឬអាជាញ ធរដដលកំពុង្េូលរមួ
េរចា។ 

២១. អតុលយភាពអំណាេ៖ អតុលយភាពអំណាេញកើតញឡើង្ែតៈដដលមនុសសាប ក់ ឬរកុម
មួយានអំណាេជាង្មនុសសាប ក់ ឬរកុមមួយញទៀតដដល ក់ព័ននញៅកបុង្សាទ នភាព
ជាក់ោក់ណាមួយ។       អតុលយភាពអំណាេអាេញកើតានញោយសារមនុសសាប ក់
ានរ ក់ញរេើន ានឋានៈែពស់ញៅកបុង្ជួ្ររោឌ ភិ ល ឬរកុមហ ុន ឬានទំនក់ទំនង្
ជិ្តសបិទនជាមួយនរណាាប ក់ញទៀតដដលានតួនទី និង្អំណាេខាល ំង្។ 

២២. ការរពមញរពៀង្ញោយញសរជីាមុន និង្ញោយានព័ត៌ានររប់រោន់៖ សិទិនរបស់ជ្ន
ជាតិញដើមភារតិេកបុង្ការេូលរមួកបុង្ការសញរមេេិតថ ដដលប៉ាោះ ល់ដល់ដីធលី និង្
ធនធានរបស់ពួកញរ ជាពិញសសទក់ទង្នឹង្រញរាង្អភិវឌ្ណន៍ធនធានធមមជាតិ។ 

 
        



86 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 

ពួកញរានសិទិនកបុង្ការយល់រពម ឬជំ្ទស់ញលើររប់រញរាង្អភិវឌ្ណន៍ ដដលប៉ាោះ ល់
ដល់ដីធលី តំបន់ និង្ធនធានរបស់ពួកញរ។ 

 
២៣. ផលរបញយជ្ន៍សាធារតៈ៖ សំញៅញៅញលើផលរបញយជ្ន៍របស់របជាពលរដឌទូញៅ

ញោយសារផលរបញយជ្ន៍ញនោះជួ្យញធវើឲ្យជី្វភាពរស់ញៅរបស់របជាពលរដឌកាន់ដត
របញសើរញឡើង្ ផថល់ញសវាកមមសំខាន់ៗ ឬញធវើឲ្យពួកោត់ានសុវតទិភាព។ 

២៤. តំណាង្៖ បុរគលាប ក់ដដលរតូវ នញរញរជ្ើសញរ ើសតាមរយៈការញ ោះញឆ្ប ត ញដើមផីញធវើ
ការតំណាង្ញអាយរបជាជ្នញៅកបុង្ការរបជំុ្េរចា។ 

២៥. សុវតថិភាពកបុង្ការកាន់កាប់៖ ជាការញរៀបេំញោយស្សបេាប់ដដលអនុញ្ញដ តឲ្យរបជា
ពលរដឌទំង្អស់រស់ញៅកបុង្ផធោះរបស់ពួកញរញោយសនថិភាព សុវតថិភាព និង្ញសេកឋី
ឋថលថបូរញោយោម នការភ័យខាល េពីការបញតឋ ញញេញ ។ 

២៦. ដារកាមសាទ នភាព៖ ការរូរញរៀបរាប់អំពីភារីទំង្អស់ដដល ក់ព័ននកបុង្សាទ នភាព 
និង្បងាា ញទំនក់ទំនង្រវាង្សាទ នភាពមួយញៅសាទ នភាពមួយញទៀត។    ដារកាម
សាទ នភាពអាេជួ្យអបកញដើមផកំីតត់ថា អបកណាជាសមពននមិតថរបស់អបក និង្អបកណា
ដដលានឥទនិពលញលើភារីាខ ង្ញទៀត។ ការញរៀបេំដារកាមសាទ នភាពអាេាន 
របញយជ្ន៍ញៅញពលដដលអបករិតអំពីការញរបើរ ស់ការតស ូមតិ ញដើមផីញធវើឲ្យជំ្ហរ
របស់អបកកាន់ដតរងឹ្ាំ។ 

២៧. អបកនំ កយ៖ មនុសសាប ក់ដដលរតូវ នញរផថល់សិទនិឲ្យកបុង្ការនិយយជំ្នួសមនុសស
ាប ក់ញផសង្ញទៀត រកុមមនុសស ឬអង្គការ។ 

២៨. តារាង្ញពលញវោ៖ ការរូរញរៀបរាប់អំពីររប់ញហតុការត៍ដដល នញកើតញឡើង្ដដល
ទក់ទង្នឹង្សាទ នភាពរបស់អបក ញោយញរៀបេំតាមលំោប់ញពលញវោដដល នញកើត
ញឡើង្។ 

២៩. អង្គការសហរបជាជាតិ៖ អង្គការអនថរជាតិដដលរតូវបញង្ាើតញឡើង្ញោយរោឌ ភិ លកបុង្
ពិភពញោកកាលពីឆ្ប ំ១៩៤៥។ អង្គការសហរបជាជាតិញធវើការញដើមផសីនថិភាព និង្

សនថិសុែកបុង្ពិភពញោក។ បេចុបផនបញនោះានរបញទសេំនួន១៩៣របញទស ជា
សាជិ្កឋនអង្គការសហរបជាជាតិ។ 

៣០. ញសេកថីរបកាសជាសាកលរបស់អង្គការសហរបជាជាតិ សថពីីសិទនិរបស់ជ្នជាតិញដើម
ភារតិេ៖ ជាញសេកថីរបកាសអនថរជាតិមួយ ដដលទទួលសាគ ល់សិទិន របស់ជ្នជាតិ
ញដើមភារតិេ ញអាយរេួផុតពីការញរ ើសញអើង្ ញអាយពួកញរអាេញោរព និង្របតិបតថិ
របឋពតីទំញនៀមទំោប់របស់ពួកញរ ររប់ររង្ដីធលីរបស់ពួកញរតាមដបបរបឋពតី
របស់ពួកញរ និង្េូលរមួសញរមេេិតថញលើការងារដដលប៉ាោះ ល់ដល់ជី្វតិរស់ញៅរបស់
ពួកញរ។ ញទោះបីជា ញសេកថីរបកាសញនោះ មិនដមនជាេាប់ ក៏វាជាឯកសារអនថរជាតិ
សំខាន់មួយដដលទទួលសាគ ល់សិទិនជ្នជាតិញដើមភារតិេ ញហើយដដល នេុោះ     
ហតទញលខាញោយរបញទសជាញរេើន កបុង្ញនោះក៏ានរបញទសកមពុជាផង្ដដរ។  

៣១. កិេចសនាានសុពលភាព៖ កិេចសនាមួយដដលញធវើញឡើង្ញោយញោរពតាមេាប់ 
ញហើយរតូវ នេុោះហតទញលខាញោយមនុសសញពញវយ័ ដដលានសិទនិ និង្សមតទភាព
យល់ដឹង្អំពីអវីដដលែលួនកំពុង្ញធវើ។ របសិនញបើនរណាាប ក់ញ កបញញ្ញឆ ត ឬបង្ខិតបង្ខំ
ឲ្យអបកេុោះហតទញលខាញលើកិេចសនាណាមួយ ញពលញនោះកិេចសនាញនោះ ជាកិេចសនា
អសុពលភាព។ 

៣២. សាកស៖ី នរណាាប ក់ដដល នញ ើញ ឬដឹង្អំពីសាទ នភាព ឬអវីមួយដដល នញកើត
ញឡើង្  ញហើយអាេផថល់ភសថុតាង្អំពីសាទ នភាព ឬញហតុការត៍ញនោះ  ញដើមផបីញ្ញជ ក់ការ 
ពិត។ 

 



87សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 

ពួកញរានសិទិនកបុង្ការយល់រពម ឬជំ្ទស់ញលើររប់រញរាង្អភិវឌ្ណន៍ ដដលប៉ាោះ ល់
ដល់ដីធលី តំបន់ និង្ធនធានរបស់ពួកញរ។ 

 
២៣. ផលរបញយជ្ន៍សាធារតៈ៖ សំញៅញៅញលើផលរបញយជ្ន៍របស់របជាពលរដឌទូញៅ

ញោយសារផលរបញយជ្ន៍ញនោះជួ្យញធវើឲ្យជី្វភាពរស់ញៅរបស់របជាពលរដឌកាន់ដត
របញសើរញឡើង្ ផថល់ញសវាកមមសំខាន់ៗ ឬញធវើឲ្យពួកោត់ានសុវតទិភាព។ 

២៤. តំណាង្៖ បុរគលាប ក់ដដលរតូវ នញរញរជ្ើសញរ ើសតាមរយៈការញ ោះញឆ្ប ត ញដើមផីញធវើ
ការតំណាង្ញអាយរបជាជ្នញៅកបុង្ការរបជំុ្េរចា។ 

២៥. សុវតថិភាពកបុង្ការកាន់កាប់៖ ជាការញរៀបេំញោយស្សបេាប់ដដលអនុញ្ញដ តឲ្យរបជា
ពលរដឌទំង្អស់រស់ញៅកបុង្ផធោះរបស់ពួកញរញោយសនថិភាព សុវតថិភាព និង្ញសេកឋី
ឋថលថបូរញោយោម នការភ័យខាល េពីការបញតឋ ញញេញ ។ 

២៦. ដារកាមសាទ នភាព៖ ការរូរញរៀបរាប់អំពីភារីទំង្អស់ដដល ក់ព័ននកបុង្សាទ នភាព 
និង្បងាា ញទំនក់ទំនង្រវាង្សាទ នភាពមួយញៅសាទ នភាពមួយញទៀត។    ដារកាម
សាទ នភាពអាេជួ្យអបកញដើមផកំីតត់ថា អបកណាជាសមពននមិតថរបស់អបក និង្អបកណា
ដដលានឥទនិពលញលើភារីាខ ង្ញទៀត។ ការញរៀបេំដារកាមសាទ នភាពអាេាន 
របញយជ្ន៍ញៅញពលដដលអបករិតអំពីការញរបើរ ស់ការតស ូមតិ ញដើមផីញធវើឲ្យជំ្ហរ
របស់អបកកាន់ដតរងឹ្ាំ។ 

២៧. អបកនំ កយ៖ មនុសសាប ក់ដដលរតូវ នញរផថល់សិទនិឲ្យកបុង្ការនិយយជំ្នួសមនុសស
ាប ក់ញផសង្ញទៀត រកុមមនុសស ឬអង្គការ។ 

២៨. តារាង្ញពលញវោ៖ ការរូរញរៀបរាប់អំពីររប់ញហតុការត៍ដដល នញកើតញឡើង្ដដល
ទក់ទង្នឹង្សាទ នភាពរបស់អបក ញោយញរៀបេំតាមលំោប់ញពលញវោដដល នញកើត
ញឡើង្។ 

២៩. អង្គការសហរបជាជាតិ៖ អង្គការអនថរជាតិដដលរតូវបញង្ាើតញឡើង្ញោយរោឌ ភិ លកបុង្
ពិភពញោកកាលពីឆ្ប ំ១៩៤៥។ អង្គការសហរបជាជាតិញធវើការញដើមផសីនថិភាព និង្

សនថិសុែកបុង្ពិភពញោក។ បេចុបផនបញនោះានរបញទសេំនួន១៩៣របញទស ជា
សាជិ្កឋនអង្គការសហរបជាជាតិ។ 

៣០. ញសេកថីរបកាសជាសាកលរបស់អង្គការសហរបជាជាតិ សថពីីសិទនិរបស់ជ្នជាតិញដើម
ភារតិេ៖ ជាញសេកថីរបកាសអនថរជាតិមួយ ដដលទទួលសាគ ល់សិទិន របស់ជ្នជាតិ
ញដើមភារតិេ ញអាយរេួផុតពីការញរ ើសញអើង្ ញអាយពួកញរអាេញោរព និង្របតិបតថិ
របឋពតីទំញនៀមទំោប់របស់ពួកញរ ររប់ររង្ដីធលីរបស់ពួកញរតាមដបបរបឋពតី
របស់ពួកញរ និង្េូលរមួសញរមេេិតថញលើការងារដដលប៉ាោះ ល់ដល់ជី្វតិរស់ញៅរបស់
ពួកញរ។ ញទោះបីជា ញសេកថីរបកាសញនោះ មិនដមនជាេាប់ ក៏វាជាឯកសារអនថរជាតិ
សំខាន់មួយដដលទទួលសាគ ល់សិទិនជ្នជាតិញដើមភារតិេ ញហើយដដល នេុោះ     
ហតទញលខាញោយរបញទសជាញរេើន កបុង្ញនោះក៏ានរបញទសកមពុជាផង្ដដរ។  

៣១. កិេចសនាានសុពលភាព៖ កិេចសនាមួយដដលញធវើញឡើង្ញោយញោរពតាមេាប់ 
ញហើយរតូវ នេុោះហតទញលខាញោយមនុសសញពញវយ័ ដដលានសិទនិ និង្សមតទភាព
យល់ដឹង្អំពីអវីដដលែលួនកំពុង្ញធវើ។ របសិនញបើនរណាាប ក់ញ កបញញ្ញឆ ត ឬបង្ខិតបង្ខំ
ឲ្យអបកេុោះហតទញលខាញលើកិេចសនាណាមួយ ញពលញនោះកិេចសនាញនោះ ជាកិេចសនា
អសុពលភាព។ 

៣២. សាកស៖ី នរណាាប ក់ដដល នញ ើញ ឬដឹង្អំពីសាទ នភាព ឬអវីមួយដដល នញកើត
ញឡើង្  ញហើយអាេផថល់ភសថុតាង្អំពីសាទ នភាព ឬញហតុការត៍ញនោះ  ញដើមផបីញ្ញជ ក់ការ 
ពិត។ 

 

 
        






