រកាសិទិរន រប់ ដបបយ៉ា ង្ឆ្បំ២០១៤
ការអភិវឌ្ណដដលានការេូលរួម

ញោយអង្គការសមធម៌ កមពុជា

និង្អង្គការអនថរជាតិ

បញ្ច ៀសការបញតថញញេញញោយបង្ខំ៖ ញសៀវញៅដតនំសរាប់សហរមន៍អំពី ការេរចា
និង្ការតសូមតិ
ញ

ោះពុមពសរាប់របញទសកមពុជា

ញសៀវញៅដតនំសរាប់អបកសរមបសរមួល
ញ

ោះពុមញព លើកទី ១៖ ដែធបូ ឆ្បំ២០១៤
ញយើង្ញលើកទឹកេិតឲ្
ថ យអបកដឋទថតេមលង្ ផលិតញឡើង្វ ិញ ឬយកលំនំតាម ដផបកែលោះ ឬ

ររប់ដផបកទំង្អស់ឋនញសៀវញៅញនោះ
ដដលដផបកទំង្ឡាយដដលរតូវ

ញដើមផីបំញពញតរមូវការមូលោឌនេំញ

នផលិតញឡើង្វ ិញញនោះ

ញដើម និង្រតូវដេកចាយកបុង្ញោលបំតង្មិនដសវង្រករ

ោះដតកបុង្ករតី

ានញយង្ញៅនឹង្ញសៀវញៅេាប់

ក់េំញតញ។ អង្គការ ឬបុរគលណា

ក៏ញោយ ដដលេង្់ថតេមលង្ ផលិតញឡើង្វ ិញ ឬយកលំនំតាមនូវដផបកែលោះ ឬររប់ដផបកទំង្
អស់ឋនញសៀវញៅញនោះ

កបុង្ញោលបំតង្ញធវើ

តិជ្ជកមមរតូវដតសុំការអនុញ្ញដតពីអបកផលិត

និង្អបកនិពននជាមុនសិន។

មុនញពលនឹង្ចាប់ញផឋើមបកដរប ឬយកលំនំតាមញសៀវញៅញនោះ ឬែលឹមសាររបស់វា សូម
ទក់ទង្អបកញ

ោះពុមញព សៀវញៅញនោះ ញដើមផីញសបើសុំញយបល់ ញដើមផីញធវើបេចុបផនបភាពព័ត៌ានញៅ

កបុង្ញសៀវញៅញនោះ និង្ញដើមផីញជ្ៀសវាង្កិេរច បឹង្ដរបង្ដដលជាន់ ោប។ សូមញផញើមកអបកញ
នូវឯកសារថតេមលង្ទំង្ឡាយណា
ញរបើរ

ស់។

ដដល

ោះពុមព

នដកស្សង្់ញេញពីញសៀវញៅញនោះយកញៅ

អំពីអនកប

ោះពុមព៖

អង្គការសមធម៌កមពុជា រឺជាអង្គការញរៅរោឌភិ

លកមពុជា (ញែមរអង្គការ )មួ យដដល

ញធវើការញដើមផីញលើកកមពស់ការអភិវឌ្ណរបកបញោយសមធម៌

និង្ឲ្យានការយល់ដឹង្កាន់ដត

របញសើរញឡើង្អំពីសិទិម
ន នុសសញៅកបុង្របញទសកមពុជាតាមរយៈការស្សាវរជាវ ការដសវង្រកការ
ោំរទញោយដផែកញលើភសថតាង្
ការពរង្ឹង្អំណាេសហរមន៍ និង្ការេង្រកង្សហរមន៍។
ុ

ញោលញៅរយៈញពលដវង្របស់អង្គការសមធម៌កមពុជារឺ ដរបកាលយរំរឋូ នការអភិវឌ្ណជាតិឲ្យញៅ
ជាការអភិវឌ្ណដដលញោរព ការ
ញឡើង្ៗ ។

រ និង្របិ តបតថិសិទិ រន បស់របជាពលរដឌកមពុជា កាន់ដតញរេើ ន

អង្គការអនថរជាតិ ការអភិវឌ្ណដដលានការេូលរួម

រឺជាអង្គការដដលញធវើការញដើមផីឲ្យ

ញធវើរបព័ននញសដឌកិេចអនថរជាតិកាន់ដតានភាពយុតិថធម៌ និង្ានការេូលរួម តាមរយៈ សំតុំ
ញរឿង្សង្គម និង្ការតសូមតិញោលនញយ

យ។ អង្គការអនថរជាតិការអភិវឌ្ណដដលានការ

េូលរួមញធវើការញដើមផីពរង្ឹង្បទប្ដ តិថសិទិនមនុសស និ ង្រតញនយយភាពឋនសារជ្ីវកមម សាទប័ន
ហិរ្ដ វតទុ និ ង្ភាបក់ងារអភិវឌ្ណន៍ទំង្ទាយ។

សរាប់ព័ត៌ានបដនទម សូមទំនក់ទំនង្៖
អង្គការសមធម៌កមពុជា

ផធោះញលែ៥៥ ផលូវញលែ១០១, សងាាត់បឹង្រតដបក ែតឍេំការមន

រាជ្ធានីភំបញពញ រពោះរាជាណាេរកកមពុជា

អុីដមល៖ office@equitablecambodia.org

ញរហទំព័រ : www.equitablecambodia.org
អង្គការអនថរជាតិការអភិវឌ្ណដដលានការេូលរួម
២៣៥៣២ ផលូវកាទា
រកុង្កាទា

សាស បនធប់ ញអ

សាស រដឌកាលីហរវ ញ៉ា ញលែដូដតំបន់ ៩១៣០២

សហរដឌអាញមរ ិក
អុីដមល៖ info@inclusivedevelopment.net
ញរហទំព័រ : www. inclusivedevelopment.net

បេចកដថ្ី ថែងអំណរគុណ
ការបញ្ច ៀសការបញតថញញេញញោយបង្ខំ៖ ញសៀវញៅដតនំសរាប់សហរមន៍អំពី
ការេរចា និង្ការតសូមតិ រតូវ

ននិ ពននញោយអបកស្សី ណាតាលី បុលហ្គគសគី ញោយាន

ការេូលរួមេំដតកញោយញោក ញដវ ីដ ញរពដ និង្ញោក ថត វាដសល។ ញសៀវញៅដតនំ
ញនោះរតូវ

នដកសរមួលញោយញោក ញដវ ីដ ញរពដ។

រចនាក្កប និងរចនាបថ្នែមបផសេងៗបោយ៖ ចាន់ វ ិេិ រត
រូបភាព៖ ផល ផូរ ិសិទិន និង្ ដង្៉ាត សុភា
ក្កុមបកថ្ក្ប៖ ញសក សុខា បុន មករា និង្ យ៉ា ន វុតាទ
ញយើង្ក៏សូមដថលង្អំតររុតដល់ញោក បុន មករា និង្ ា៉ា ក ររីមសឌ្ីេ ដដល
រតួតពិនិតយ និង្ផថល់ញយបល់ញៅញលើញសេកថីរ

ន

ង្ និ ង្រកុមការងារបស់កមមវ ិធី អប់ រ ំ និ ង្

ផសពវផាយេាប់សរាប់សហរមន៍របស់អង្គការសមធម៌កមពុជា (បុន មករា យ៉ា ន វុតាទ រស់
សុធីតា

៉ា ត ណាវ ី លឹម បូរ ិន និល សុ ែញហង្ សាន វ ិេឆិកា មុិ ល និមិត
ម ថ និង្សុី វា៉ា ន់ ធា)

ដដលញធវើការបញរង្ៀនសាកលផង្

ញៅញលើញសៀវញៅដតនំញនោះ

ជាមួយនឹង្ឋដរូរដដលជា

សហរមន៍របស់ពួកញរ។
ញយើង្ែញំុសូមដថលង្អំតររុតយ៉ា ង្រជាលញរៅេំញ

កបុង្វរគបតុថ ោះបណា
ថ លសាកលផង្

និង្

ោះតំណាង្សហរមន៍ដដលេូលរួម

នផថល់មតិញយបល់រតទផប់ដ៏ានតឋមលញៅញលើ

ញមញរៀន។

ការញ

ោះពុមពញនោះរតូវ

នឧបតទមភញោយ

ឌាកូន(Diakonia),

និង្មូលនិ ធិដផលតិត

ញវៀល័រ (Planet Wheeler Foundation), មូលនិធិា៉ាក់ឋត (McKnight Foundation), ជ្ំនួយ
វ ិហ្គរោតឺា៉ា ក
Foundation)។

(DanChurchAid)
រាល់រំនិតដដល

អង្គការសមធម៌កមពុជា

និង្មូលនិធិញបើកទូោយ

(Open

Society

នសរញសរញៅកបុង្ញសៀវញៅញនោះរឺជារំនិតញយបល់របស់

និង្អង្គការអនថរជាតិការអភិវឌ្ណដដលានការេូលរួមផ្ទធល់

តំណាង្ញអាយអង្គការទំង្ទាយដដល

នឧបតទមភញលើការញ

ោះពុមពញនោះញទ។

មិន

មាតិកា
សេចក្ដីថ្ថលងអំណរគុណ

សេចក្ដីសផដើម

ញសេកថីដតនំអំពីការេរចា និ ង្ការបញតថញញេញញោយបង្ខំ .................................. ១
១. ញតើការេរចាជាអវី? ..................................................................................... ១
ិ ីេរចាកបុង្ ករតីានការបណា
ឋ ញញេញញោយបង្ខំ ........................ ៣
២. ការញរបើវធ
៣. អតុលយភាពកបុង្ការេរចា .......................................................................... ៣
៤. ការពរង្ឹង្ញោលជ្ំហររបស់អបកកបុង្ការេរចា .............................................. ៤
ការញរតៀមែលួន និង្ព័ត៌ាន ....................................................................................... ៧
១. សារៈសំខាន់ឋនការញរតៀមែលួនសរាប់ ការេរចារ ......................................... ៧

២. សារៈសំខាន់ឋនព័ត៌ាន............................................................................ ៨
៣. ការដសវង្យល់ពីសាទនភាព ....................................................................... ៩
៣. ១ ការញរៀបេំតារាង្ញពលញវោ ...................................................... ៩

៣. ២ ដារកាមភារី .......................................................................... ១០
៤. ញតើអីជា
វ ផលរបញយជ្ន៍របស់ភារីឋនការេរចា .......................................... ១៥
៥. ដសវង្យល់ពីផលរបញយជ្ន៍របស់សហរមន៍របស់អបក ............................ ២០
ជ្ញរមើសដដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ ............................................................... ២៣
១. ការញរបើរ

ស់ព័ត៌ានញដើមផីរិតរកជ្ញរមើសញផសង្ៗញទៀតដដលនំឲ្យានកិេច

រពមញរពៀង្ ........................................................................................... ២៣
ថ ញញេញ .................................. ២៦
២. ការបញង្ាើតជ្ញរមើសអភិវឌ្ណញរៅពីការបណា
៣. ជ្ញរមើសពិតរ

កដដដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ ............................ ៣១

៣. ១ ការរកឱកាសដដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ ........................ ៣១
៣. ២ ការពរង្ីកឱកាសដដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្កាន់ដតធំ ..... ៣២
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បេចកដបី ផដើម
ានររួសារកមពុជារកីរកជាញរេើនកំពុង្ដតរបឈមនឹ ង្ហ្គនិភ័យ

ឋនការផ្ទលស់បូរទី
ថ

លំញៅញោយបង្ខំពីដី ផធោះ និង្ធនធានទិនផ
ប លរបស់ពួកញរ។ ានញហតុផលជាញរេើនដដលនំ
ញអាយានការផ្ទលស់បូទី
ថ លំញៅញោយបង្ខំញនោះញកើតញទផើង្។

របជាជ្នរតូវ

នញរបញតថញ

ញេញញដើមផីរញរាង្ញហោឌរេនសមព័នខា
ន ប តធំ ដូេជា ផលូវ ផលូវរញទោះញភលើង្ និង្វារ ីអរគិសនី ឬក៏
សរាប់វ ិនិញយរឯកជ្ន ដូេជា េំការកសិកមម ការអភិ វឌ្ណញទសេរ និង្ផារទំញនើបធំៗ។
ជាទូញៅ របជាជ្នរតូវ
ដដលរតូវ

នញរបញតថញញេញញៅកបុង្នម “ការអភិវឌ្ណ” ប៉ាុដនថរបជាជ្ន

នញរបញតថញញេញទំង្អស់ញនោះ

ភាពអារកក់ ។

សរាប់អបកដដលរតូវ

ការអភិវឌ្ណ។ ពួកញររតូវ
របស់ពួកញរ ពួកញររតូវ
ការងារ

រតូវ

នញរទុកញចាលញអាយសទិតកបុង្សាទន

នញរបញតថញញេញ

ការបញតថញញេញរឺផុយពី
ធ

ត់បង្់រទពយសមផតថិរបស់ពួកញរ និ ង្មុែរបរដដលញរានញៅផធោះ
ត់បង្់របព័នោ
ន ំរទសហរមន៍ និង្ជាញរឿយៗ ពួកញររតូវ

និង្ការទទួល

នការញរបើរ

ស់ធនធានទំង្ទាយដដលពួកញរពឹង្ដផែកញលើ។

ែតៈញពលញនោះដដរ កុារឋនររួសារដដលរតូវ
បង្ខំញអាយឈប់ញរៀន ដដលញធវើញអាយប៉ាោះ
ញៅញពលដដលសំតង្ជាថវ ិកា

នញរបញតថញញេញទំង្អស់ញនោះរតូវ

រតូវ

នផថល់ញៅញអាយអបក
ន

ដដលរតូវញរបញតថញ

ត់បង្់ញនោះញទ ដូេញេបោះររួសារ

ដដលរតូវញរបញតថញញេញប្ចប់ញោយការធាលក់ េូលញៅកបុង្បំតុល

ែតៈញពល ដដល

កសាង្ជ្ីវភាពរស់ញៅរបស់ញរញទផើង្វ ិញ។

កបុង្រយៈញពលែលី

ភាពរកីរក។

ន

ល់ដល់អនរតរបស់ពួកញរ។

ញេញ ជាធមមតា រឺមិនររប់រោន់ញដើមផីជ្ំនួសអវីដដល
ពាយម

ត់បង្់

ការបញតថញញេញបញង្ាើតនូវភាពរកីរក

ជាជាង្ការកាត់បនទយ

ការបញតថញនំញអាយានទំ នស់ អសទិរភាពនញយ

ញផសង្ៗ។ វាជាការសំខាន់ដដលរតូវរិតពី ផលរបញយជ្ន៍ របស់រោឌភិ

យ និង្បញ្ញ
ា សង្គម
ល ក៏ដូេជាផល

របញយជ្ន៍របស់របជាជ្ន ញដើមផីបញ្ចៀសការបញតថញញេញតាមដដលអាេញធវើ
ដំតឹង្លែរឺថា រាល់ការបញតថញញេញរឺអាេបញ្ចៀស

ន។

ន។ ានជ្ញរមើសជាញរេើន

ញដើមផីបញ្ចៀសការបញតថញញេញ រឺអាេជាជ្ញរមើស “ឈបោះ ឈបោះ“ សរាប់ភារីទំង្សង្

ខាង្

ដដលពួកញរអាេបរ ិចាចរញអាយរញរាង្អភិវឌ្ណន៍របស់រោឌភិ

ល

និង្ដផនការ

វ ិនិញយររបស់រកុមហុន ក៏ដូេជាការផថល់ផលរបញយជ្ន៍ដល់សហរមន៍ ។
ញសៀវញៅដតនំញនោះ រឺានញោលបំតង្ជ្ួយដល់សហរមន៍ញដើមផីបញង្ាើត ជ្ំនញ
េរចា

“ញយង្ញលើផលរបញយជ្ន៍ ”

និង្ដសវង្យល់ពីរញបៀបញរបើរ

ញដើមផីញោោះស្សាយជាមួយនឹង្អតុលយភាពអំណាេ

រវាង្ពួកោត់

ស់លំោប់ឋនយនថការ
និង្បុរគលដដលកំពុង្

ពាយមយកផធោះ ដី និង្ធនធានរបស់ពួកោត់។ ញសៀវញៅញនោះអាេានរបញយជ្ន៍សរាប់
សហរមន៍ដដលរបឈមនឹង្ការរំរាមកំដហង្បញតថញញេញ ដរាបណា ភារីាខង្ញទៀតាន
ញេតនេរចាជាមួ យ។ ញសៀវញៅញនោះក៏អាេជារបញយជ្ន៍ដល់សហរមន៍ដដលទទួលរង្ការ
បញតថញញេញរួេញហើយកបុង្ការេរចាញដើ មផីរកដំញណាោះស្សាយ ញលើផលប៉ាោះ
ទទួល

នពីការបញតថញញេញ។

ញសៀវញៅដតនំញនោះ

ល់ដដលពួ កញរ

ជ្រមុញញអាយសហរមន៍បញង្ាើត

យុទនសាស្រសថេរចា ដដលរួមប្ូច លទំង្ការតសូមតិ ជាេំនុេសំខាន់ ញដើមផីពរង្ឹង្ជ្ំហររបស់
ពួកោត់។ សហរមន៍អាេញរបើរ

រកដំញណាោះស្សាយញផសង្ៗ

ស់ញសៀវញៅដតនំញនោះសរាប់េរចា និង្តសូមតិ ញដើមផី

ឬជ្ញរមើសញផសង្ៗ

ជ្ីវភាពរបស់សហរមន៍ទំង្មូលរបញសើរញទផើង្។

ញរៅពីការបញតថញញេញ

ដដលញធវើញអាយ

បេចកតីថ្ណនាំអំពីការចរចា និងការបបណេញបចញ
បោយបងខំ
១. បតើការចរចាជាអវី?
ការចរចា រឺជាការជ្ដជ្កោបរវាង្មនុសសពីរនក់ ឬ ញរេើនជាង្ញនោះកបុង្ញោលបំតង្

ញដើមផីឈានញៅសញរមេកិេរច ពមញរពៀង្ោបញលើបញ្ញ
ា ឬ សាទនភាពជាក់ ោក់ ណាមួយ។ ញៅ
ញពលញយើង្េរចា

ញយើង្ពាយមប្ុច ោះប្ូច លភារីាខង្ញទៀតឲ្យយល់ស្សបញៅនឹង្អវីមួយ

ដដល នឹង្ញធវើឲ្យសាទនភាពរបស់ញយើង្ានលកខតៈកាន់ដតរបញសើរញឡើង្។ តាមធមមតា ការ
េរចាដដលទទួល

នញជារជ្័យបំផុត រឺជាការេរចាដដលសញរមេ

ភារី ទំង្អស់ញពញេិតថទទួលយក

នកិេរច ពមញរពៀង្ដដល

ពីញរ

ោះវាញធវើឲ្យសាទនភាពរបស់ភារីទំង្អស់ានភាព

ញៅកបុង្ជ្ីវភាពរបចាំឋថងរបស់ញយើង្

ញយើង្ទំង្អស់ោបេរចាជាមួយអបកដឋទញដើមផី

របញសើរញឡើង្។

ទទួល

នអវីដដលញយើង្េង្់

នញៅតាមសាទនភាពែុសៗោប។

ឧទហរត៍ញៅញពលអបក

ទិញរតី ញៅផារអបកនិយយញៅកាន់អបកលក់រតីញដើមផីប្ុច ោះប្ូច លអបកលក់ ឲ្យលក់រតីកុង្
ប
តឋមលញថាក។

រ ីឯអបកលក់ រតីវ ិញពាយមប្ុច ោះប្ូច លអបកឲ្យទិញរតីរបស់ោត់កុង្តឋមល
ប
ែស
ព ់

ឬទិញរតីញរេើន ។ ទីបំផុតអបកអាេយល់រពមថាអបកនឹ ង្ទិញកបុង្តឋមល ១មុឺនញរៀល សរាប់រតី
ធំពីរកាល។

ទទួល

ទំង្អបកនិង្អបកលក់រតីញពញេិតន
ថ ឹង្ការរពមញរពៀង្ញនោះ

នអវីដដលែលួនេង្់

ពីញរ

ោះអបកទំង្ពីរ

នញហើយញធវើឲ្យសាទនភាពរបស់អបករបញសើរញឡើង្។

សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ

1

ឧទហរត៍មួយញទៀតអំពីការេរចា

ញៅញពលអបកេង្់ឲ្យកូនរបុសរបស់អបកឈប់

ញលង្ជាមួយមិតថភកថិរបស់វា ញហើយមកជ្ួយអបកកបុង្ការញធវើមូបញពលោ
ា
ង េ។ កូនរបុសរបស់

អបកអាេរបដកកថា វាកំពុង្ដតញលង្សបាយ ញហើយេង្់ញៅញលង្បនថញទៀត។ អបកនិយយ
េរចា ជាមួយកូនរបុសរបស់អបក ញហើយទីបំផុតអាេឈានដល់កិេរច ពមញរពៀង្ោបថា កូន
របស់អបកអាេញៅញលង្១០នទីញទៀត ប៉ាុដនថញរកាយពីញនោះ រតូវមកផធោះជ្ួយញធវើមូបអប
ា
ក។

2

សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ

២. ការបក្បើវិធច
ី រចាកនុងករណីមានការបបណេញបចញបោយបងខំ
រកុមររួសារ

និង្សហរមន៍ជាញរេើនញៅកបុង្របញទសកមពុជា

រំរាមកំដហង្បញតថញញេញញោយបង្ខំ។

កំពុង្របឈមនឹង្ការ

ញៅកបុង្ករតីែលោះ របជាពលរដឌរតូវញរបញតថញ

ញេញពីផធោះសដមផង្របស់ពួកោត់ ញហើយកបុង្ករតីែលោះញទៀត ពួកោត់រតូវញរបញតថញញេញពី
ដី ដស្ស េាាររបស់ពួកោត់ ឬក៏

ត់បង្់សិទិញន របើ រ

ស់អនុផលឋរព និង្ធនធានធមមជាតិ ដឋទ

ញទៀតដដលពួកោត់ពឹង្អាស្ស័យសរាប់េិ្ចឹមជ្ី វ ិត។
សហរមន៍ ជាញរេើ នញៅរបញទសកមពុជា

នឹង្ការបញតថញញេញ
េំ នួន

និង្ញៅញលើពិភពញោក

នញធវើការតបតញដើមផីការ

ននឹង្របឈមមុែ

រសិទិដ
ន ីធីលរបស់ពួកញរ។ សហរមន៍មួយ

នទទួលញជារជ្័យកបុង្ការតសូរបស់ពួកញរ និង្អាេប្ឈប់ ការបញតថញញេញ

ន

ទំង្ស្សុង្ រពមទំង្ការ

រដី និង្ផធោះរបស់ពួកញរ

នញទៀតផង្។ ករតីមួយេំនួនញទៀត

ការតសូរបស់សហរមន៍

នទទួលញជារជ្័យ ញោយញធវើញអាយអាជាញធរ ឬក៏រកុមហុនដដល

ញៅពីញរកាយការបញតថញញេញញនោះយល់រពមេរចាជាមួ យពួកញរ។
សហរមន៍ទំង្ញនោះរតូវដតញរតៀមែលួនរួេជាញស្សេកបុង្ការេរចាញនោះ
លែបំផុតតាមដដលអាេញធវើ

កបុង្ករតីញនោះ

ញដើមផីទទួលលទវផល

ន។

៣. អតុលយស ភាពកនង
ុ ការចរចា
ជាញរឿយៗ ការរំរាមកំដហង្ពី ការបញតថញញេញញកើតញេញពីអបកានអំណាេ។ ញៅ
ញពលបញ្ញ
ា ញនោះញកើតញឡើង្ ការេរចាពិតរ

កដដបបញនោះអាេានការលំ

ក ញោយសារដត

អតុលយភាពអំណាេ រវាង្អបកដដលទទួលរង្ការរំរាមកំដហង្បញតថញញេញ និង្អបកដដល
ពាយមរ ំញោភយកដីរបស់ពួកោត់

ឬអបកដដលពាយមបំផ្ទលញធនធានធមមជាតិ។

អតុលយភាពអំណាេញកើតញឡើង្ ែតៈដដលមនុសសាបក់
ដឋទ

ឬរកុមដឋទដដល

ក់ព័នញន ៅកបុង្សាទនការត៍ជាក់ោក់ ណាមួយ។

អំណាេអាេញកើតាន ញោយសារមនុសសាបក់ ានរ
រាជ្រោឌភិ

ល

ឬមួយរកុមានអំណាេជាង្អបក
អតុលយភាព

ក់ញរេើន ានតំដតង្ែពស់ញៅកបុង្ជ្ួរ

ឬានទំនក់ទំនង្ជ្ិតសបិទជា
ន មួយអបកញផសង្ញទៀតដដលកំពុង្កាន់តំដតង្

ានអំណាេ។

សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ

3

ញៅញពលដដលញយើង្រិតអំពីវ ិធី េរចាវាង្អបកទិញនិង្អបកលក់រតីញៅផារ តាមធមមតា
អបកទិញ និង្អបកលក់ានអំណាេញសមើោប។ ញនោះរឺ ញោយសារអបកលក់រតូវការរករ

ក់ ញហើយ

អបកទិញរតូវការទិញមាូបអាហ្គរមួយេំនួន។ ទំង្អបកលក់ និង្អបកទិញានអវីៗកបុង្ការផថល់
ឲ្យោបញៅវ ិញញៅមក។ ទំង្អបកលក់ និង្អបកទិញានអវីៗដដលភារីាខង្ញទៀតរតូវការ។

លកខតៈដបបញនោះញធវើឲ្យការេរចាកាន់ដតងាយស្សួល។ ប៉ាុដនថញៅញពលដដលញយើង្ញរបៀបញធៀប
ញៅនឹង្ករតីឋនការបញតថញញេញ សាទនភាពែុសោបស្សឡោះ។ វាមិនានភាពងាយស្សួល
ញទ កបុង្ការរិតអំពីអីវ ដដលររួសារទទួ លការរំរាមកំដហង្បញតថញញេញ រតូវផថល់ឲ្យញៅ

មនុសស ឬរកុមហុនដដលញៅពី ញរកាយការបញតថញញេញញនោះញទ។ ញោយញហតុដូញេបោះញហើយ
ការដដលសុំឲ្យអបកញៅពីញរកាយការបញតថញញេញមកេរចាញនោះ អាេានការពិ

ក ។ ញតើ

អបកអាេញធវើអីវ

និង្ភារី

ន

ញៅញពលដដលានអតុលយភាពអំណាេកាន់ដតខាលំង្រវាង្អបក

ដឋទញទៀត?

4
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៤. ការពក្ងឹងបោលជំហររបេ់អនកកនុងការចរចា
ការេរចារតូវ

នញរដឹង្ថា

ជាដផបកមួយឋនយុទសា
ន
ស្រសថរបស់សហរមន៍

ញដើមផីទប់

ទល់នឹង្ការបញតថញញេញញោយបង្ខំ និង្ការរ ំញោភយកដីធី។
ល
ញៅកបុង្ញសៀវញៅញនោះ

ញយើង្ពិភាកាអំពីវ ិធីសាស្រសថដដលអបកអាេយកមកញរបើញដើមផី

ពរង្ឹង្ញោលជ្ំហររបស់អបក និង្បញង្ាើនអំណាេរបស់អបកកបុង្ការេរចា។ ឧទហរត៍ ញយើង្
នឹង្ពិភាកាថា ញតើអបកអាេញធវើ

នដូេញមថេែលោះញដើមផី៖



ដសវង្រកព័ត៌ានសថីអំពីសាទនភាពនិង្អបកដដល



រិតអំពីជ្ញរមើសដដលអាេញរបើរ



ញរបើេាប់និង្សិទិន និង្វ ិធីអនុវតថលៗ
ែ ញៅកបុង្ករតីស្សញដៀង្ោបញនោះ។



ក់ព័នន

ស់សរាប់រកដំញណាោះស្សាយលែរបញសើរ។

ញរបើ ទរមង្់ ញផសង្ៗឋនការតសូមតិ កបុង្កំ ទផុង្ញពលឋនការេរចា



ទទួល

នការោំរទពីសហរមន៍និង្អង្គការនន និង្



ររប់ររង្ដំញតើរការឋនការេរចា។

សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ
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ញយើង្មិនអាេមិនញអើញពើ
ញរេើន

េំញ

ោះអតុលយភាពអំណាេដដលញកើតានញៅកបុង្ករតីជា

ក់ព័នននឹង្ការបញតថញញេញញៅកបុង្របញទសកមពុជា

នញឡើយ។ ប៉ាុដនថ ការកាលយជា

អបកេរចា និង្អបកតសូមតិយ៉ាង្ពូដកអាេជ្ួយអបកកបុង្ការពរង្ឹង្ញោលជ្ំហររបស់អបក ញដើមផី
សញរមេ

នលទនផលដដលអាេទទួលយក

នសរាប់អបកនិង្សហរមន៍របស់អបក។ ញៅ

កបុង្ញសៀវញៅញនោះ ញយើង្នឹង្ពិនិតយញមើលថា ញតើ ញយើង្អាេញរបើ វ ិធី សាស្រសថញផសង្ៗដបបណាែលោះ
ញដើមផីផ្ទលស់បូរតុ
ឋ លយភាពអំណាេញដើមផីឲ្យកាន់ដតញសមើភាព។
បនធប់ពីអបក

នញរៀនអំពីវ ិធី សាស្រសថទំង្ញនោះញហើយ

ញយើង្ញលើកទឹកេិតឲ្
ថ យអបកញធវើការ

ជាមួយសហរមន៍របស់អបកញដើមផីញរៀបេំ យុទធសាស្តេតចរចា។

ញយើង្ញលើកទឹកេិតឲ្
ថ យអបករិត

អំពីវ ិធី សាស្រសថែុសៗោបដដលអបកអាេញរបើញដើមផីពាយមពរង្ឹង្ញោលជ្ំហររបស់អបក
ឈានដល់ការរពមញរពៀង្ដដលញធវើឲ្យសាទនភាពរបស់អបករបញសើរញឡើង្ ។
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និង្

ការបក្តៀមខ្ែួន និងព័ត៌មាន
១. សារៈេំខាន់ននការបក្តៀមខ្ែួនេក្មាប់ការចរចា
ញោលបំតង្ឋនការេរចារឺ ញដើមផីឈានញៅរកការសញរមេកិេរច ពមញរពៀង្ដដលនឹង្
ញធវើឲ្យសាទនភាពរបញសើរញឡើង្។

ការេរចារបកបញោយញជារជ្័យបំផុត

ញោលបំតង្ឈានដល់ការសញរមេកិេរច ពមញរពៀង្មួយ

ជាធមមតារឺាន

ដដលញធវើឲ្យសាទនភាពរបស់ភារី

ទំង្ពីរ (ឬភារីទំង្អស់) កាន់ដតរបញសើរ។
ញដើមផីកាលយជាអបកេរចាយ៉ា ង្ពូដក ញហើយានញជារជ្័យកបុង្ការេរចា ដូញេបោះវាជាការ

សំខាន់ណាស់

ដដលអបករតូវញរតៀមែលួនញោយរបុង្របយ័តបមុនញពលចាប់ញផថើមនិយយេរចា

ជាមួយអបកដឋទ។ របសិនញបើអក
ប

នញរតៀមែលួនញោយរបុង្របយ័តប ញនោះអបកអាេឈានដល់

ការសញរមេកិេរច ពមញរពៀង្ដដលអបកញពញេិតជា
ថ មិនខាន។ របសិនញបើអបកមិន

នញរតៀមែលួន

ញទ អបករបដហលជាមិនអាេឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ញទ ឬរបដហលជាអបករតូវ
ញរបង្ខិតបង្ខំឲ្យសញរមេកិេចរពមញរពៀង្មិនលែ ដដលអបកមិនញពញេិត។
ថ
ញោលបំតង្សំខាន់កុង្ការញរតៀមែល
ប
ួនសរាប់ការេរចារឺ

រតូវរបមូល

ព័ត៌ានអំពីែួនអប
ល
ក ភារីដឋទ និង្អំពីសាទនភាពញនោះ។ ញនោះានន័យថា អបក
និយយអវីដដលអបកេង្់និយយយ៉ា ង្េាស់ោស់
ញនោះរបកបញោយយុតិធ
ថ ម៌
យល់រេឡំ ឬញ

ករ

ស់អបក

នញរតៀមែលួន

និង្និយយអំពីមូលញហតុឋនការេរចា

និង្សមញហតុផល។ របសិនញបើអបក

យល់អំពីសាទនភាពេាស់ោស់

និង្ញរៀបេំ

នញរតៀមែលួន

និ ង្ដសវង្

ញពលញនោះភារីដឋទញទៀតរបដហលជាមិនអាេញធវើឲ្យអបក
នញឡើយ។ ការញរតៀមែលួន ឬការដសវង្យល់អំពីសាទនភាព

ញនោះក៏នឹង្ជ្ួយអបកឲ្យដឹង្ថា ញតើ អបករបផីរតូវនិយយជាមួយភារីដឋទញទៀតរញបៀបណា និ ង្
ញដើមផីឲ្យអបកដឹង្ថា

ញតើវាានរបញយជ្ន៍កុង្ការញរបើ
ប
រ

ស់ការតសូមតិ ជ្ំនួសការេរចាដដរ

ឬញទ ញៅកបុង្ដំណាក់ កាលណាមួយញនោះ។
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២. សារៈេំខាន់ននព័ត៌មាន
ព័ត៌ានរឺជាឧបករត៍ានអំណាេបំ ផុត។ ញៅកបុង្ការេរចា អបកនឹង្សទិតកបុង្ជ្ំហរ

រ ឹង្ាំរបសិនញបើ អបករិត និង្របមូលព័ត៌ាន

ក់ព័នឲ្
ន យ

នញរេើនតាមដដលអបកអាេញធវើ

ន៖

១.សាទនភាពរបស់អបកផ្ទធល់
២.អំពីភារីដឋទញទៀតកបុង្ការេរចា

៣.អំពីបញ្ញ
ា ដដលអបកកំពុង្ញធវើការេរចា។
ការរិតអំពីសាទនភាពរបស់ែួនផ្ទ
ល
ធ ល់ ឬសាទនភាពឋនសហរមន៍របស់អបកអាេជ្ួយឲ្យ

អបករិតអំពីលទនផលញផសង្ៗមួយេំនួនដដលអបកនឹង្ញពញេិតថ និង្អំពីលទនផលអវីែលោះដដលអបក
រួរញេៀសវាង្។ ការសិកាដសវង្យល់អំពីភារីដឋទ អាេជ្ួយឲ្យអបកដឹង្ពីអីវដដលពួកញរេង្់
ន។ ញៅញពលដដលអបកស្សាវរជាវអំពីសាទនភាពញនោះ ញពលញនោះអបកអាេរក

នព័ត៌ាន

ដដលអាេជ្ួយឲ្យអបកយល់ថា កិេរច ពមញរពៀង្របញភទណាែលោះដដលអាេនឹង្ញធវើញៅ
ក៏នឹង្អាេដសវង្រកព័ត៌ានដដលអាេជ្ួយអបកញដើមផីដសវង្យល់ពីេំនុេញែាយ
ដដលអបកអាេយកឈបោះ

និង្េំនុេ

ន។ ញៅញពលដដលអបកដឹង្ព័ត៌ានទំង្អស់ញនោះ ញពលញនោះអបក

នឹង្កាលយជាអបកេរចាយ៉ា ង្ពូដក និង្ឋវឆ្លត ញហើយវាអាេជ្ួយអបកឲ្យសញរមេ
យ៉ា ង្លែរបញសើរ។
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នលទនផល

អបករួរពាយមរបមូលព័ត៌ានញនោះអំ ឡុង្ញពលញរតៀមែលួន

បដនទមញទៀតអំ ឡុង្ញពលេរចា។
េរចាជាមួយភារីដឋទញទៀត

របសិនញបើ

អបកទទួល

ប៉ាុដនថអបកអាេបនថដឹង្

នព័ត៌ានថមីៗអំ ឡុង្ញពលរបជ្ុំ

ដូញេបោះអបកអាេសញរមេប្ឈប់កិេចរបជ្ុំេរចា

ពិភាកាអំពីព័ត៌ានថមីៗញនោះ និង្រិតថា ញតើវាប៉ាោះ

ញដើមផីរិត

ឬ

ល់ដល់សាទនភាពរបស់អបកយ៉ា ង្ណា។

៣. ការថ្េវងយល់អំពសា
ី ថសនភាព
៣.១. ការបរៀបចំតារាងបពលបវលា
វ ិធី មួយកបុង្ការរិតអំពីសាទនភាពរបស់អបក

រឺ រតូវញរៀបេំតារាងបពលបវលា។
ទំង្អស់ដដល

និង្កបុង្ការញរៀបេំព័ត៌ានដដលអបកាន

តារាង្ញពលញវោរឺជាការូររញរៀបរាប់អំពីញហតុការត៍

នញកើតញឡើង្ទក់ទង្នឹង្សាទនភាពរបស់អបក

លំញោយឋនកាលបរ ិញេឆទដដល
មួ យរបធានរបស់អបកអំពីថា

នញកើតញឡើង្។
ញតើអបករួរទទួល

ញហើយោក់តាមលំោប់

ឧទហរត៍ របសិនញបើអបកកំពុង្េរចាជា
នរ

ក់ដែបដនទមញទៀត

ឬយ៉ា ង្ណាញនោះ

ញពលញនោះអបករួរញធវើតារាង្ញពលញវោ ដូេខាង្ញរកាមញនោះ៖
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តារាង្ញពលញវោអាេសរញសជាអកសរ ឬរូររូបភាពញដើមផីតំណាង្ញហតុការត៍ដដល
អបកកំពុង្កត់រតា។ ការញធវើតារាង្ញពលញវោអំពីសាទនភាពអាេជ្ួយអបកកបុង្ការកំតត់ ថា ញតើ
ព័ត៌ានអវីដដលអបករតូវការដសវង្រក ដូ េជាញៅញពលដដលអវីមួយ

នញកើតញឡើង្ នរណា

ក់

ព័ននែលោះ ឬរតូវការរកព័ត៌ានលមែិតឋនញហតុការត៍ញនោះជាញដើម
៣.២. ដ្សាក្កាមភាគី
ញៅកបុង្សាទនភាពភារញរេើ ន

ហ្គក់ដូេជា

ានញរេើនជាង្ពីរភារី

ក់ព័នន។

ញទោះបីជាញមើលញៅ

ានដតពីរភារីប៉ាុញណាតោះដដលេូលរួមកបុង្ការេរចាក៏ញោយ

េំណាយញពលរិតអំពីបញ្ញ
ា ញនោះ អបករបដហលជារកញ

របសិនញបើអបក

ើញថា ានមនុសស រកុម ឬអង្គការ

ជាញរេើនញទៀតដដលកំពុង្ញរបើឥទនិពលមកញលើភារីទំង្ពីរ

ឬកំពុង្ញធវើឲ្យប៉ាោះ

ល់ដល់សាទន

ភាពញនោះ។
ឧទហរត៍៖ ការេរចាឋថងេូលឆ្បដំ ែមរ
េូរនឹកស្សឋមថា បថីរបពននពីរនក់របដកកោប កបុង្ញរឿង្ថា ញតើ រតូវញៅញលង្រកុមររួសារ

របស់ែួនញៅកប
ល
ុង្ញែតថ

ត់ដំបង្ញៅឋថងបុតយ

ឬមិនញៅ។

ការេរចាហ្គក់ ដូេជាបងាាញថា

ញកើតញឡើង្រវាង្បថីនិង្របពននដតប៉ាុញណាតោះ។ របពនននិយយថា ោត់េង្់ញៅ

ត់ដំបង្ ញហើយបថី

និយយថា ោត់េង្់ញៅផធោះ។
ប៉ាុដនថ ាន

ក់ព័ននមនុសសញរេើនញទៀត ដដលានឥទនិពលញលើសាទនភាពញនោះ។ កូនៗ

ទំង្បីនក់របស់ររួសារញនោះ
ដដរ។ រ ីឯជ្ីដូនញៅញែតថ
ពីញរ

ត់ដំបង្ញដើមផីសួរសុែទុកជ្
ខ ីដូនរបស់ែួន
ល

ត់ដំបង្វ ិញអាេរិតថា វាសំខាន់ណាស់ដដលពួកញរមកញលង្ោត់

ោះោត់ចាស់ញហើយ ញហើយពួកោត់ខានជ្ួបោបយូរមកញហើយ។
ម៉ា ាង្វ ិញញទៀត

ញរ

អាេេង្់ញៅញលង្

ញៅហ្គវយនយរបស់បុរសញនោះអាេោក់សាពធញលើបីក
ថ ុំឲ្យញៅ

ោះញៅហ្គវយនយស្សីញនោះេង្់ឲ្យោត់ញធវើការញៅឋថងបុតយ

ញហើយនឹង្ផថល់រ

បដនទម។ េំដតកឯមិតភ
ថ កថិរបស់បុរសញនោះរបដហលជាមិនេង្់ឲ្យោត់ញៅដដរ ពីញរ
េង្់ឲ្យោត់ញៅញរេៀង្ខារា៉ា អូញែជាមួ យែលួនញៅឋថងបុតយញនោះ។
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ពី

ក់ឲ្យោត់
ោះពួកញរ

ញៅកបុង្សាទនភាពឋនសាេ់ញរឿង្ដបបញនោះ ការេរចារឺញកើតញឡើង្រវាង្មនុសសពី រនក់ញទ រឺបីថ

និង្របពនន។ ប៉ាុដនថ យ៉ា ង្ញហ្គេណាស់ានមនុសស៦នក់ញផសង្ញទៀត
ដដររឺ៖

ក់ព័ននញៅកបុង្ញរឿង្ញនោះ

១. របពនន
២. បថី
៣. កូនៗ (ដដលពួកញរាបក់ៗអាេានញយបល់ែុសៗោប)
៤. ជ្ីដូនញៅញែតថ

ត់ដំបង្

៥. ញៅហ្គវយនយរបស់បីថ
៦. មិតថភកថិរបស់បីថ

វ ិធី សាស្រសថមួយដដលអបកអាេញរបើញដើមផីជ្ួយអបកកបុង្ការរិតអំពីទំនក់ទំនង្ទំង្ញនោះ រឺ

វ ិធី ដដលញរញៅថា ការបរៀបចំដ្សាក្កាមភាគី។ ការញរៀបេំដារកាមភារី រតូវសរញសរជា
ោយលកខត៍អកសរ ឬការរូររូបភារីទំង្អស់

ដដលអបក

នសាគល់អតថសញ្ញដតញៅកបុង្

ប្ជីររបស់អបក ឲ្យញៅជារូបដារកាមធំមួយ។ អបកអាេរូររង្វង្់ដដលានទំហំែុសៗោបជ្ុំវ ិញ
ភារីនីមួយៗ ញដើមផីបងាាញ ឬបញ្ញ
ជ ក់អំពីទំហំឋនអំណាេរបស់ភារីនីមួយៗញនោះ។ អបកក៏

សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ
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អាេរូរបនធត់របញភទែុសៗោបដដរ រវាង្ភារីនីមួយៗញដើមផីបងាាញអំពីរបញភទឋនទំនក់ទំនង្
ឋនភារីនីមួយៗ។
ខាង្ញរកាមញនោះរឺ ជាឧទហរត៍អំពីការញរៀបេំ

ដ្សាក្កាមភាគី

ញោយញលើកយក

ឧទហរត៍របស់បីថនិង្របពននដដលរបដកកោបកបុង្ញរឿង្ថា ញតើរតូវញៅញលង្ស្សុកញៅញែតថ

ត់

ដំបង្ឬមិនញៅ។

ឧទហរត៍ពីការញរៀបេំដារកាមភារី៖

ញៅកបុង្ការញរៀបេំដារកាមភារីញនោះ ញយើង្

នញរបើ រង្វង្់ធំៗញដើមផីបងាាញអំពីអបកដដល

ានអំណាេខាលំង្ រឺរបពនននិង្បថី ក៏ដូេជាជ្ីដូននិង្ញៅហ្គវយនយដដរ។ ញយើង្

នញរបើ រង្វង្់

តូេៗជាញរេើន ញដើមផីបងាាញអំ ពីអបកដដលមិនសូវានអំណាេរឺកូនៗ និង្មិតថភកថិរបស់បីថ។
ដូញេបោះញរៅពីសរញសរជាោយលកខត៍អកសរ

អបកក៏អាេរូររូបដារកាមអំពីភារី ទំង្ញនោះ

នដដរ។
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ញយើង្

នញរបើ បនធត់របញភទែុសៗោប

ញដើមផីបងាាញអំពីរបញភទឋនទំនក់ ទំនង្រវាង្

ភារីនីមួយៗ។ េំតុេសំខាន់ខាង្ញរកាម បងាាញអំពីអតទន័យឋនបនធត់នីមួយៗ។ អបកមិន
ចាំ

េ់រតូវដតញរបើនិមិតស
ថ ញ្ញដទំង្ញនោះញទ

ញហើយអបកអាេរិតរកនិមិតស
ថ ញ្ញដដឋទញទៀត

សរាប់ញរបើញដើមផីពនយល់អំពីរបញភទឋនទំនក់ទំនង្ែុសៗោបញនោះ។

អបកក៍ អាេញរបើពត៌រូប

ភាព និង្រូបរាង្ែុសៗោបជាតំណាង្ឋនបញ្ញ
ា ែុ សៗោបញៅកបុង្ការញរៀបេំដារកាមសាទនភាព
របស់អបក

នដដរ។

និមិតស
ថ ញ្ញដសរាប់ការញរៀបេំដារកាមសាទនភាព៖
ញដើមផីបងាាញអំពីទំនក់ទំនង្ឋនជ្ញាលោះរវាង្ភារី

ក់ព័នន

ញយើង្ញរបើនិមិតថសញ្ញដ៖
ញដើមផីបងាាញអំពីសមពនភា
ន ពរ ឹង្ាំ (អបកដដលយល់ស្សប
និង្ោំរទោបញៅវ ិញញៅមក ញយើង្ញរបើនិមិតស
ថ ញ្ញដ៖
ញដើមផីបងាាញអំពីឥទនិពលខាលំង្របស់ភារីមួយ
ញៅញលើភារីមួយញទៀត ញយើង្ញរបើនិមិតស
ថ ញ្ញដ៖

ញៅកបុង្សាទនភាពកាន់ ដតសមុរសាមញ ដូេជាញៅញពលដដលសហរមន៍កំពុង្រតូវរកុម

ហុនរំរាមកំដហង្បញតថញញេញ ញពលញនោះរ

កដជាានភារីកាន់ដតញរេើនដដលអាេាន

ឥទនិពលញលើសាទនភាពញនោះ។ ឧទហរត៍៖
១. សហរមន៍ (និង្ររួសារនីមួយៗអាេានទសសនៈែុសៗោប)
២. រកុមហុន (របធានរកុមហុន និង្និញយជ្ិតអាេានទសសនៈែុសៗោប)
៣. វ ិនិ ញយរិ នកបុង្រញរាង្របស់រកុមហុន
៤. អាជាញធរ

ុំ សងាាត់

៥. អាជាញធរស្សុក ែតឍ ឬរកុង្
៦. រោឌភិ

លថាបក់ជាតិ
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៧. បណា
ឋ សហរមន៍ដឋទញទៀត
៨. អង្គការមិនដមនរោឌភិ

លកបុង្ស្សុក និង្អនថរជាតិ

៩. របញទសាចស់ជ្ំនួយមករបញទសកមពុជា និង្សាទនទូតរបស់របញទសញផសង្ៗ

១០. របព័ននផសពវផាយ (របព័ននផសពវផាយែុសៗោប អាេានឥទនិពលញផសង្ៗោប ញៅញលើ
សាទនភាពមួយ)
១១. រតបកសនញយ

យញផសង្ៗ

ទំង្ញនោះរឺជាភារីដដលអាេ

ក់ព័នញន ៅកបុង្សាទនភាពរបស់សហរមន៍។ ការរិតអំពី

ភារីទំង្អស់ញនោះ និង្អំពីទំនក់ទំនង្រវាង្ភារីនីមួយៗជាព័ត៌ានសំខាន់ណាស់ដដលអាេ
ជ្ួយអបកបញង្ាើតយុទនសាស្រសថេរចារបកបញោយរបសិទភា
ន ព។ ជាពិញសស វាានរបញយជ្ន៍
ណាស់

កបុង្ការរិតអំពីឥទនិពលរបស់ភារីនីមួយៗញលើរកុមហុនដដលញៅពីញរកាយការ

បញតថញញេញញនោះ។
អបកអាេញរបើរ

ស់ដារកាមភារី

អបក អំពីភារីទំង្អស់ដដល

ញដើមផីរិត

ឬពិភាកាជាមួយនឹង្សហរមន៍របស់

ក់ព័នននឹង្សាទនភាពរបស់អបក និង្ញតើភារីទំង្អស់ ញនោះអាេ

ានឥទនិពលញោយរញបៀបណា។
បនធប់មក អបកអាេបញង្ាើតយុទនសាស្រសថេរចា ដដល

ក់ព័នននឹង្ភារី ដដលអបករិតថា

សំខាន់ៈ

 អបកអាេញសបើសុំសមពនម
ន ិតឲ្
ថ យជ្ួយោំរទអបកកបុង្ការេរចា។
 អបកអាេញរបើវ ិធីែុសៗោបកបុង្ការនិយយេរចា

ញដើមផីញធវើឲ្យទំនក់ ទំនង្មិនលែឬ

ញែាយ។

 អបកអាេញរបើវ ិធីតសូមតិែុសៗោប ញដើមផីប្ុច ោះប្ូច លភារីដដលានឥទនិពលមកញលើ
ភារីមួយដដលអបកកំពុង្េរចាជាមួយ

សញរមេអវីៗដដលអបកេង្់

ន។

ញដើមផីជាជ្ំនួយដល់អបកកបុង្ការេរចា

ន

ឧទហរត៍ ញៅកបុង្ករតីឋនបថី និ ង្របពននមួយរូ ញឈាលោះរបដកកោបអំពី ថាញតើរួរញៅ

ត់ដំបង្ឬអត់ញៅឋថងេូលឆ្បំដែមរ។
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ញពលញនោះរបពននអាេសញរមេេិតស
ថ ុំឲ្យជ្ីដូននិយយ
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ជាមួយបថីរបស់ោត់

ញដើមផីពនយល់ថា

ញហតុអីវ

នជាវាសំខាន់ដដលពួកោត់ រតូវដតញៅ

ត់ដំបង្។ របពនននឹង្ញធវើដូញេបោះញដើមផីប្ុច ោះប្ូច លជ្ីដូនឲ្យញរបើរ

ញលើបីថ ញដើមផីសញរមេ

នអវីដដលោត់េង្់

ស់ឥទនិពលរបស់ោត់ ញៅ

ន។

៤. បតើអជា
វី ផលក្បបោជន៍របេ់ភាគីននការចរចា?
ញៅញពលញរេរចាោប តាមធមមតា ញរញផ្ទថតញលើលទនផលដដលញរេង្់
កបុង្ញពលេរចា

នដតប៉ាុញណាតោះ។

ជាទូញៅញរេើនដតឮភារីទំង្សង្ខាង្និយយដដដលៗអំ ពីអីវដដលញរ

ន។ អាេានការសរមបសរមួលែលោះៗ ប៉ាុដនថញៅញពលដដលភារីាខង្ៗេង្់

ញហើយមិនរតូវោប
ដដលែលួនេង្់

េង្់

ន អវីមួយ

ញពលញនោះការេរចារតូវប្ចប់ញៅញោយោមនភារីណាមួយទទួល

នអវី

នញឡើយ។

ញពលញនោះអបករត់ម៉ាូតូរម៉ា
ុ ឺ កកង្់បីទរ២ដុោលរ

កបុង្ការដឹកបុរសាបក់ញៅផារ

ញហើយមិនរពម

យកតិេជាង្ញនោះញឡើយ។ រ ីឯបុរសញនោះវ ិញេង្់ឲ្យដត១ដុោលរប៉ាុញណាតោះ ញហើយដថមទំង្មិន
រពមឲ្យញលើសពីញនោះញឡើយ។ ទំង្ពីរភារី មិនអាេឈានដល់ការសញរមេកិេរច ពមញរពៀង្ោប
ញទ ដូញេបោះពួកោត់មិនអាេទទួល

នអវីដដលែលួនេង្់

នញឡើយ។

សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ
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ការពាយមញេៀសវាង្សាទនភាពដបបញនោះ សំខាន់ណាស់កុង្ញពលេរចា។
ប
អបកអាេ

ញធវើដូញេបោះ (បញ្ចៀស)

ន ញោយការដសវង្រកមូលញហតុញៅពីញរកាយឋនការទមទររបស់

ភារីនីមួយៗញដើមផីការេរចា និង្ញោយការរិតអំពី

មូលញហតុដដលអបកេង្់

នអវីមួយ និង្

ដសវង្យល់អំពីមូលញហតុដដលភារីាខង្ញទៀតេង្់

នដដរ។ កតាថទំង្ញនោះ អាេជ្ួយឲ្យអបក

រិតរកជ្ញរមើសញផសង្ៗបដនទមញទៀត ញដើមផីឈានដល់ការសញរមេកិេរច ពមញរពៀង្ដដលអាេញធវើ
ន។
រតូវយល់ពីមូលញហតុដដលអបក ឬសហរមន៍របស់អបកេង្់

នអវីមួយ ញោយរតូវរិត

អំពីផលរបញយជ្ន៍របស់អបកដដរដូេជា តរមូវការ កថីសង្ឃឹម ឬដផនការសរាប់ អនរត ក៏
ដូេជាការ

រមភ និង្អវីដដលអបកេង្់ញេៀសវាង្។

រតូវយល់ពីញហតុផលញៅពីញរកាយការទមទររបស់ភារីាខង្ញទៀត ញោយរតូវដសវង្
រកថាញតើអីវជាផលរបញយជ្ន៍របស់ពួកញរដូេជា តរមូវការ កថីសង្ឃឹម ឬដផនការ ក៏ដូេជាការ
រមភរបស់ពួកញរ។
ឧទហរត៍៖
ញយើង្អាេសួរថា៖ ញហតុអីវ

នជា អបករត់ម៉ាូតូរុ ឺម៉ាកកង្់បីេង្់

នតឋមល២ដុោលរសរាប់

ការដឹកបុរសញនោះ? របសិនញបើ អបកសួរោត់ ោត់ របដហលជាញ្លើយថា ោត់ោមនម៉ាូយញរេើនញទ
ពីញរ

ោះានអបករត់ម៉ាូតូរុ ឺម៉ាកកង្់បីញរេើនណាស់។

របសិនញបើោត់ មិនចាប់ញផថើមរករ

ក់ឲ្យ

តឋមលសាង្
ំ ញឡើង្ឋថល

នញរេើនរាល់ឋថងញទញនោះ

នសរាប់ផគត់ផគង្់រកុមររួសាររបស់ោត់

នញឡើយ។

ញហើយោត់

ោត់នឹង្មិនអាេរករ

ោត់ក៏អាេរកេំតូល

រោន់ញដើមផីសនសំលុយទុកទិញម៉ាូតូរុ ឺម៉ា កកង្់បី ដូញេបោះោត់ មិនចាំ

រមភថា
ក់

នររប់

េ់ជ្ួលរុ ឺម៉ា កកង្់បីញរញទៀត

ញទ។
ញយើង្ក៏អាេសួរអបកដំញតើរដដរថា៖
បុរសញនោះរបដហលជាញ្លើយថា

ញហតុអីវ

នជាអបកទទូេសុំតឋមលដត១ដុោលរ?

ោត់រតូវញធវើដំញតើរញរេើនញៅឋថងញនោះ។

ោត់ រតូវញៅផារ

បនធប់មកញៅកដនលង្ញធវើការ ញហើយបនធប់មកញៅយកកូនពី សាោញរៀន ញហើយបនធប់ពីញនោះ
ញទៀតញធវើដំញតើររតឡប់មកផធោះវ ិញ។ ោត់មិនេង្់េំណាយរ

ក់ ញលើសពី ៤ដុោលរញទ ញៅកបុង្

ការញធវើដំញតើរទំង្ប៉ាុនមនញជ្ើង្ញនោះ។ ោត់ រវល់ណាស់រាល់ឋថង ញហើយោត់ក៏
ញធវើការយឺត និង្ការញៅយកកូនពីសាោមកវ ិញដដរ។
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រមភអំពីការញៅ

របសិនញបើអបករត់ម៉ាូតូរម៉ា
ុ ឺ កកង្់បី និង្បុរសរូបញនោះ
រកញ

ើញមូលញហតុដដលពួកោត់ទមទរេង្់

ោបឈានដល់ការសញរមេកិេរច ពមញរពៀង្

ន។

នសនធនោបអំពីបញ្ញ
ា ញនោះ ញហើយ

នញរៀង្ៗែលួន

ញពលញនោះពួកោត់អាេេរចា

អបករត់ម៉ាូតូរុ ឺម៉ាកកង្់បីអាេយល់រពមដឹក

បុរសញនោះញពញមួយឋថង ញោយសុែេិតរថ ង្់ចាំោត់ ដូញេបោះោត់មិនចាំ
ម៉ាកកង្់បីញផសង្ញទៀតញទ
រាល់ញពលញឡើយ។

និង្មិនពិ

េ់ពិ

កដសវង្រកម៉ាូតូរុ ឺ

កេំណាយញពលឥតរបញយជ្ន៍កុង្ការេរចា
ប

ពួកោត់អាេញោោះស្សាយោប

ឬតឋថល

នញោយរពមញរពៀង្ោបញលើតឋមល៥ដុោលរ

សរាប់ញពញមួយឋថង។

េូរនឹកស្សញមើស្សឋមថា អបកកំពុង្ញមើលញដើមញឈើ ធំមួយញដើម។ ញពលញនោះ អបកអាេ
ញ

ើញដមកនិង្សលឹកមុនញរ។ ប៉ាុដនថអក
ប ដឹង្ថាញៅកបុង្ដី រឺឫស ដដលស្សូបយកទឹក និង្ជ្ីជាតិ

ញៅេិ្ចឹមដមកនិង្សលឹក និ ង្រកាញដើ មញឈើ ញអាយានជ្ី វ ិត។

ញៅកបុង្ការេរចា មុនដំបូង្ញយើង្ដឹង្អំពីការទមទររបស់ភារី

ក់ព័ននទំង្ទាយ។

ប៉ាុដនថអីវញៅពីញរកាយការទមទរទំង្អស់ញនោះរឺផលរបញយជ្ន៍របស់ភារី ដដលជា ”ញហតុ
ផល” ឋនការទមទរញនោះ។
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អវីដដលភារីទមទរញៅកបុង្ការេរចារឺញរបៀបដូេជា ឬស របស់ញដើមញឈើ ។ ញយើង្មិន

អាេញមើលញ

ើញឬសរបស់ញដើមញឈើ ញទ ប៉ាុដនថឫសញឈើ រឺេិ្ចឹមដមក និង្សលឹក។ ឧទហរត៍

ការទមទរេំនួន២ដុោល របស់អបករត់រម៉ា
ុ ឺ កកង្់បី រឺជាដមកញហើយនឹង្សលឹកឋនញដើមញឈើ ។
មូលញហតុញៅពីញរកាយការទមទររបស់អក
ប ទំង្ពីររឺជាឬស។ ញយើង្មិនអាេញមើល
ញ

ើញឬសឋនញដើមញ

ើ

នញទ

ដតឬសញនោះវាេិ្ចឹមដមកនិង្សលឹកញឈើ ។

ញហតុដដលញៅពីញរកាយការទមទររបស់អក
ប រត់រម៉ា
ុ ឺ កកង្់បី
េំតូលររប់រោន់
រុម៉ា
ឺ កកង្់បីមួយ

ញដើមផីេិ្ចឹមររួសាររបស់ោត់

ញនោះរឺជាផលរបញយជ្ន៍របស់

ើ ញឫសញឈើ ទំង្ញនោះញៅញពលដដលញយើង្ជ្ីក និង្ដសវង្រក

ព័ត៌ានបដនទមដតប៉ាុញណាតោះ។
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រមភខាលេមិនអាេរក

ន និង្កថីសង្ឃឹម និង្ដផនការទិញម៉ាូតូ

ញហើយមូលញហតុញនោះជាឬសឋនញដើមញឈើ ។

ភារីទំង្ពីរ។ ញយើង្អាេញមើលញ

រឺការ

ឧទហរត៍មូល
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កថីសង្ឃឹម និង្ការ

រមភរបស់បណា
ឋ ភារី

ក់ព័នន
ន ឹង្បញង្ាើនឱកាសនំឲ្យឈានដល់ការ

សញរមេកិេរច ពមញរពៀង្ដដលភារីទំង្ពីរញពញេិតថ។
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៥. ថ្េវងយល់ពីផលក្បបោជន៍របេ់េហគមន៍របេ់អក
ន
ញដើមផីដសវង្យល់ពីផលរបញយជ្ន៍របស់សហរមន៍របស់អបក អបករតូវរបមូលព័ត៌ាន
អំពីសហរមន៍របស់អបក និង្ភារី

ក់ព័ននទំង្អស់។ ឧទហរត៍ វារឺការលែដដលអបករតូវ

របមូលព័ត៌ទំង្អស់ញនោះ៖
-

ទំហំដីសហរមន៍អក
ប ទំង្មូល និង្ទំហំដីរបស់ររួសារនីមួយៗ

-

េំនួន និង្របញភទផធោះ

-

រទពយសមផតថិ និង្ធនធានានតឋមលញផសង្ៗ

-

ញហោឌរេនសមពនស
ន ំខាន់ៗដដលញៅដកផរញនោះ ដូេជាសាោញរៀន និង្មនធីញពទយនិង្

-

ការងារ ជ្ីវភាពរស់ញៅ និង្េំតូលញផសង្ៗ ឋនររួសារទំង្អស់

ព័ត៌ានទំង្អស់ញនោះ

អាេជ្ួយអបកដសវង្យល់អំពីអីវដដលសំខាន់

សរាប់សហរន៍

របស់អក
ប និង្កង្វល់ែុសៗោបរបស់ររួសារនីមួយៗដដលរបឈមនឹង្ការបញតថញញេញ អំពី
អវីដដលពួកញរអាេ

ត់បង្់ ឬក៏អីវដដលពួកោត់

ន

ត់បង្់ របសិនញបើពួកោត់រតូវ

នញរ

បញតថញរួេញហើយ។
ព័ត៌ានទំង្អស់ញនោះអាេញរបើញដើមផីដឹង្ពីតឋមលដី
ធនធានញផសង្ៗ។

ផធោះ

រទពយសមផតថិញផសង្ៗ

និង្

វាានសារៈសំខាន់របសិនញបើអបកកំពុង្េរចាពីេំនួនឋនសំតង្សមរមយ

ឬរទពយសមផតថិ ផធោះ និង្ដីដដលរតូវជ្ំនួស។ ព័ត៌ានអំពីជ្ីវភាពរស់ញៅ និង្េំតូលអាេ
ជ្ួ យកបុង្ការេរចា អំពីការោំរទជ្ី វភាព ញបើ សិនជាសហរមន៍របស់ពួកោត់ រតូវផ្ទលស់បូរញៅ
ថ
កដនលង្ញផសង្។ ការដឹង្ពីតឋមលទំង្អស់របស់រទពយសមផតថិរបស់អក
ប និ ង្ធនធានញផសង្ៗ និង្

ញហោឌរេនសមពននដដលសហរមន៍របស់អបកញរបើ

អាេជ្ួ យអបកផង្ដដរ

បញតថញញេញមិនរួរញកើតញទផើង្ញទ។
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កបុង្ការតវា៉ា ថាការ

ការក្បមូលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងេហគមន៍
អបកអាេេង្រកង្រកុមការងារស្សាវរជាវ

ដដលបញង្ាើតញទផើង្ញោយសាជ្ិកឋន

សហរមន៍របស់អបក សរាប់ ទទួ លែុសរតូវកបុង្ការរបមួលព័ត៌ាន។ រកុមការងារញនោះនឹង្
េុោះញធវើការងារជាមួយសាជ្ិកសហរមន៍ាបក់ៗញដើមផីរបមូលព័ត៌ាន។ ជ្ញរមើសមួយញទៀត

អបកអាេញសបើសុំសាជ្ិកមួយៗ ញអាយេូលរួមការរបជ្ុំ សហរមន៍ញោយញរតៀមមកជាមួយ
នឹង្ព័ត៌ានរបស់ពួកញរ។

បនធប់មកអបកអាេបដនទមព័ត៌ានទក់ទង្នឹង្រទពយសមផតថិ

ធនធានញផសង្ៗ និង្ញហោឌរេនសមពនន ដដលានតឋមលសរាប់សហរមន៍របស់ អបក។
អបករួរដតរបមូលឯកសារថតេមលង្របស់សាជ្ិកសហរមន៍មួយៗផង្ដដរ

ញដើ មផី

បងាាញពីភាពជាាចស់កមមសិទិន ឬអបកជ្ួល ញៅញលើដីឬផធោះញនោះ។ អបកក៏អាេថតរូបជ្ុំ វ ិញភូមិ
ញោយានររួសារមួយៗឈរពី មុែផធោះរបស់ពួកញរ និង្រទពយសមផតថិ រពមទំង្ធនធានញផស
ង្ៗ។

រូបថតអាេជាភសថុតាង្សំខាន់កំទផុង្ញពលេរចាមុ នការបញតថញញេញ

ឬក៏ញរបើ

សរាប់ទមទរសំតង្បនធប់ពីការបញតថញញេញ។

សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ
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ជបក្មើេថ្ដ្លអាចនាំឲសយមានកិចចក្ពមបក្ពៀង
១. ការបក្បើក្

េ់ព័ត៌មានបដ្ើមសបគ
ី ិតរកជបក្មើេបផសេងៗបទៀតថ្ដ្លនាំឲសយ

មានកិចក្ច ពមបក្ពៀង
កាលណាភារី ានព័ត៌ានអំពីតរមូវការ ដផនការ និង្កង្វល់របស់ភារី ាខង្ញទៀត
កាន់ដតញរេើន ញពលញនោះញរក៏កាន់ដតអាេរិតរកជ្ញរមើសដដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្
ក៏ កាន់ដតញរេើនដដរ។

របសិនញបើអបកានជ្ញរមើសញរេើនញដើមផីឈានញៅទទួល

ញរពៀង្ ញពលញនោះវាទំនង្ជាអាេញៅរួេ ដដលអបកនឹង្រក

នកិេចរពម

នកិេរច ពមញរពៀង្ដដលភារីទំង្

សង្ខាង្ញពញេិតថ។
ជាញរឿយៗ ញររិតអំពីលទនផលដតមួយដដលពួកោត់នឹង្យល់រពមដតប៉ាុញណាតោះ ញហើយ
ញៅញពលដដលលទនផលញនោះមិនញ្លើយតបនឹង្ការទមទររបស់ភារីាខង្ញទៀត
នឹង្មិនអាេឈានដល់កិេចរពមញរពៀង្

នញឡើយ។

ផធុយញៅវ ិញ

ញពលញនោះ

របសិនញបើអបករិតញោយ

របុង្របយ័តបអំពីតរមូវការ ដផនការ និង្កង្វល់ទំង្អស់របស់ភារីទំង្សង្ខាង្ ញពលញនោះ
អបកអាេចាប់ញផថើមរកជ្ញរមើសញរេើនញទៀត ដដលអាេនំឲ្យាន កិេចរពមញរពៀង្។
ការញរបើរ
ញផថើមេរចា

ស់វ ិធី ញនោះកបុង្ការញរតៀមែលួនរបស់អបក ានន័យថា ញៅញពលដដលអបកចាប់

អបកអាេពិភាកាអំពីេំតុេញផសង្ៗញទៀត

មិនដមនរោន់ដតញលើបញ្ញ
ា េមផង្ៗ

ដដលអបកកំពុង្េរចាញនោះញទ។ អបកក៏អាេពិភាកាអំពីបញ្ញ
ា ដឋទញទៀតដដលអបកនិង្ភារី ាខង្
ញទៀតាន ឬអាេញធវើដដរ ញដើមផីញ្លើយតបនឹង្តរមូវការរបស់អបក ញោោះស្សាយកង្វល់របស់អក
ប
និង្ជ្ួ យភារីទំង្សង្ខាង្ឲ្យទទួល

នអវីដដលភារីទំង្សង្ខាង្េង្់

ន។
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ឧទហរត៍៖ ការេរចាដដលមិនញផ្ទថតដតញលើអង្ារ
សុធាលក់អង្ារ ញហើយអបកជ្ិតខាង្របស់នង្ញឈាមោះផ្ទន់ ណាេង្់ទិញមួយ
ធមមតា សុធាលក់អង្ាររបស់នង្ តឋមល១០មុឺនញរៀលកបុង្មួយ
៥មុឺនញរៀលប៉ាុញណាតោះ។ របសិនញបើ សុធានិង្ផ្ទន់ណាមិន

វ។ ជា

វ ប៉ាុដនថផ្ទន់ ណា ានរ

ក់ដត

នដសវង្រកព័ត៌ានញរេើនញទៀតអំពី

តរមូវការញរៀង្ៗែលួនញទ ញពលញនោះសាទនភាពរឺ ថា សុធាេង្់ លក់អង្ារកបុង្តឋមល១០មុឺនញរៀល
ញហើយផ្ទន់ណាានរ

ក់ដត ៥មុឺនញរៀលប៉ាុញណាតោះ។ អបកទំង្ពីរនឹង្មិនអាេឈានដល់ការ

រពមញរពៀង្ោបញឡើយ។
ប៉ាុដនថ ផ្ទន់ណាដឹង្ថា សុធា ានការលំ
នង្ ពីញរ

កកបុង្ការញមើលដថទំកូនរបុសពីរនក់របស់

ោះនង្រតូវញៅលក់ញៅផាររាល់ឋថង។ ជាទូញៅ សុធា រករ

ក់

នររប់រោន់ពី

ការលក់ ញៅទីផារ ប៉ាុដនថនង្រតូវលក់ញរេើនញា៉ា ង្ណាស់ ញហើយមិនានញពលររប់រោន់កុង្
ប
ការដថទំកូនរបុសទំង្ពីរនក់របស់នង្ និង្ញធវើការងារផធោះញឡើយ។ ផ្ទន់ ណា ក៏មិនាន
រ

ក់ញរេើនដដរ ប៉ាុដនថនង្ានញពលញវោញរេើន ពីញរ

អាេដសវង្រកការងារ

ោះមួយរយៈេុង្ញរកាយញនោះ នង្មិន

នញធវើញទ។

ញោយសារផ្ទន់ណាានព័ត៌ានញនោះ នង្រិតរកជ្ញរមើសញផសង្ដដលអាេនំឲ្យាន
ការសញរមេកិេរច ពមញរពៀង្ថមី។ ជ្ញរមើសញនោះរឺថា ផ្ទន់ណាអាេញមើលដថទំកូនរបុសទំង្ពីរ
របស់សុធា បនធប់ពីពួកញរមកពី ញរៀនវ ិញរយៈញពលបីញា៉ា ង្កបុង្មួយឋថងៗ និង្ញធវើកិេចការផធោះ
ែលោះញៅផធោះរបស់សុធាជាថបូរនឹ ង្អង្ារមួយ
ញរពៀង្ញនោះ ពីញរ
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វ។ ទំង្សុធា និង្ផ្ទន់ណាញពញេិតន
ថ ឹង្កិេរច ពម

ោះកិេចរពមញរពៀង្ញនោះញ្លើយតបនឹង្តរមូវការរបស់ភារីទំង្ពីរ។

សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ

ញៅកបុង្ការេរចាញនោះ

រពមញរពៀង្ដដលមិនរោន់ដត

ផ្ទន់ណានិង្សុធារិតអំពីជ្ញរមើសមួយញដើមផីឈានញៅរកកិេច
ក់ព័នននឹង្រ

ក់ប៉ាុញណាតោះញទ ញទោះបី ជា អបកទំង្ពីរ

ោបអំពីការទិញនិង្លក់ក៏ញោយ។ ញនោះរឺជាកិេចរពមញរពៀង្ដដលលែពីញរ

ោះ៖

 កិេចរពមញរពៀង្ដដលញ្លើយតបញៅនឹង្តរមូវការភារីទំង្សង្ខាង្ៈ
ដដលអនុញ្ញដតឲ្យ សុធា ានញពលញវោញធវើការររប់រោន់

នជ្ដជ្ក

កិេចរពមញរពៀង្

ញោយមិនែវល់ពីកូន

របុសរបស់ោត់ និង្ផថល់ឲ្យផ្ទន់ណានូវការងារមួយ និង្ អង្ារសរាប់បរ ិញភារររប់
រោន់។

 លទនផលទទួល នរឺធំជាង្អវីដដលពួកោត់ នេរចាពីខាង្ញដើម
អង្ារមួយ

ដដលរោន់ដត

វ។ ឥឡូវ សុធានិង្ានអបកញមើលដថកូនរបស់ោត់ ជាញរៀង្រាល់ឋថង និង្

ផ្ទន់ណាទទួល

នអង្ារសរាប់បរ ិញភាររោប់រោន់។

ញៅញពលដដលអបកអាេរិតអំពីរំនិតដដលអាេនំឲ្យ ានកិេចរពមញរពៀង្ដដលញ្លើយ
តបនឹង្តរមូវការរបស់ភារី ទំង្ពីរ វាជាឱកាសដ៏របញសើដដលនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ដដល
ភារីទំង្ពីរញពញេិតថ។ ជ្ញរមើសអាេ

ក់ពន័ននឹង្អវីៗញទៀតមិនដមន ដតរ

ក់មួយមុែញនោះញទ

សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ
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ញហើយអាេនំឲ្យានកិេរច ពមញរពៀង្ដដលានរយៈញពល ដវង្ និង្ទទួល

នអតទរបញយជ្ន៍

ជាញរេើនសរាប់ភារីទំង្សង្ខាង្។

២. ការបបងកើតជបក្មើេអភិវឌសឍបក្ៅពីការបបណេញបចញ
ញបើសិនជាអបកកំពុង្របឈមមុែនឹង្ការបញតថញពីផធោះ ឬដីកសិកមមរបស់អបក វាទំនង្
ជាានការលំ

ក កបុង្ការរិតអំពីជ្ញរមើស ដដលនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ដដលជាតរមូវការ

របស់អក
ប
ក៏ដូេជាភារីដដលានឥទនិពលដដលេង្់

នដីរបស់អបកទំង្ញនោះ។ សហរមន៍

ជាញរេើនដដលកំពុង្របឈមមុែនឹង្ការបញតថញញេញពាយមេរចា

ញដើមផីដតសំតង្ជា

រ

ដដលអាេផថល់ផល

ក់ដតប៉ាុញណាតោះ

ញោយមិន

នពិចារណាដល់ ជ្ញរមើសញផសង្ញទៀត

របញយជ្ន៍ញរេើនជាង្ដល់ការរស់ញៅរបស់ពួកោត់។
ករតីជាញរេើន ដដលការបញតថញរតូវ

ញទោះបីជាយ៉ា ង្ណាក៏ញោយ

ាន

នបញ្ចៀស ញោយការដសវង្រកជ្ញរមើសញផសង្ញរៅពី

សំតង្ ដដលបំញពញតរមូវការរបស់ភារីទំង្ពីរ។
ឧទហរត៍៖ សហរមន៍មួយេំនួនញៅទីរកុង្អាេញជ្ៀសវាង្ការបញតថញញេញ
ញោយអនុញ្ញដតរោឌភិ

លញរបើរ

ស់ដីរបស់ពួកោត់មួយដផបកញដើមផីសាង្សង្់ផធោះ

ដផបកញទៀតញដើមផីសាង្សង្់ញហោឌរេនសមព័ន។
ន
ជ្ញរមើសជាដី និង្

សហរមន៍មួយេំនួនញទៀត

ន

និង្មួយ

នរកញ

ើញ

នេរចាលកខែតឍសរាប់ដផនការផ្ទលស់ទីលំញៅរបស់ពួកោត់។

សហរមន៍ញៅជ្នបទដដលកំពុង្របឈមនឹង្ការបញតថញញេញ
កសិកមមរទង្់រទយធំ

នញជ្ៀសវាង្ការបញតថញញេញ

ជាក់ោក់ណាមួ យញៅញលើដីរបស់ពួកោត់

ពីេំការដំណាំ

ញោយយល់រពមោំរបភទដំណាំ

ញហើយលក់ញៅឲ្យរកុមហុនតាមតឋមលមួយញៅ

តាមការរពមញរពៀង្ោប។
ជ្ញរមើសទំង្អស់ញនោះរឺសុទនដតានហ្គនិភ័យ
ឲ្យហមត់េត់ ញដើមផីញធវើឲ្យរ

និង្រួរដតរតូវ

នយកមកពិចារណា

កដថា ជ្ញរមើសទំង្អស់ញនោះជារបញយជ្ន៍លប
ែ ំផុតសរាប់អបក។

ញបើ សិនជាអបករិ តថា អបកអាេទប់ ទល់ជាមួយនឹង្ការបញតថញញេញ

នតាមរយៈការតវា៉ា

ឬបនថញៅតុោការ

ដូញេបោះវាអាេជាជ្ញរមើសដ៏លប
ែ ំផុតរបស់អបក។

ញរេើនរកញ

ពួកោត់ហ្គក់ដូេជាមិនអាេទប់ ទល់នឹង្ការបញតថញញោយញជារជ្័យ

ើញថា

តាមរយៈការប្ឈប់រញរាង្អភិវនណន៍ញនោះញទ។

ប៉ាុដនថានសហរមន៍ជា

ញៅកបុង្សាទនភាពដបបញនោះ

មញធា

យ

ដដលលែបំផុត ញដើមផីញជ្ៀសវាង្ការបញតថញញេញអាេជាការញលើកញទផើង្នូ វដផនការអភិវឌ្ណន៍
26

សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ

ជាជ្ញរមើសដដលអាេបំញពញតរមូវការភារីទំង្ពីរ។

ករតីសិកាខាង្ញរកាមពីរបញទស

កមពុជា ឋថ និ ង្ ញវៀតណាម រឺ ជាឧទហរត៍ឋនជ្ញរមើ សញជារជ្័យសរាប់ការបញតថញដដល
សហរមន៍អាេេរចា

ន។

ការតាំង្ទីលញំ ៅថមីញោយានការេូលរួមឋន សហរមន៍អភិវឌ្ណានជ្័យ ឋន
រាជ្ធានីភំញប ពញ របញទសកមពុជា

ញៅកបុង្ឆ្បំ ១៩៩៧ ាន១២៩ផធោះសដមផង្

សាវយឋរព ពួកោត់

នតាំង្ទីលំញៅញលើេិញ្ចើមផលូវញៅ ទួល

នដឹង្ថាពួកោត់រតូវទទួលរង្នូវការររាមកំដហង្បញតថញ

ញដើមផីបញង្ាើតផលូវសរាប់ រញរាង្បង្ាូរទឹ ករបស់សាោរាជ្ធានី។
សនសំរ

ក់របស់ពួកោត់ ពួ កោត់

េរចាដផនការផ្ទធល់របស់ពួកោត់

ញេញ

ញោយញយង្តាមរកុម

នររប់ររង្វ ិបតថិញនោះ ញោយញធវើការេង្រកង្ពួកញរ និង្

ញោយការសម័ររេិតតា
ថ ំង្ទីលំញៅញលើដីថីមញៅសហរមន៍

អភិវឌ្ណានជ្័យ។ ជ្ញរមើសឋនការញជ្ៀសវាង្ការបញតថញញេញញោយបង្ខំាន

ក់ព័នននឹង្

ភារីញផសង្ៗជាញរេើនៈ

 សាជ្ិកសហរមន៍ នសិកាពីជ្ញរមើសដីធីល និង្ នញរជ្ើសយកទីតាំង្េុង្ញរកាយ
ពីជ្ញរមើសពីរ បីញផសង្ៗញទៀត។

 UNCHS (ដផបកមួយឋនអង្គការសហរបជាជាតិ)
រយៈកិេចសនាសហរមន៍

នផថល់ញហោឌរេនសមព័ន

ដដលសាជ្ិកសហរមន៍ទំង្អស់

តាម

រតូវបង្់រ

ក់

សរាប់ការសាង្សង្់ ផូវល បង្គន់អនម័ យ ា៉ា សុីនបូ មទឹក និង្ោំញដើមញឈើ ។

 សាោរាជ្ធានី

នទិញដីថីមមួយកដនលង្ញោយញរបើ រ

ស់ថវ ិកាពីរញរាង្បង្ាូរទឹ ក

និង្ផថល់ឲ្យផធោះសដមផង្នីមួយៗនូ វប័តតកមមសិទិន បនធប់ពីពួកោត់ បង្់រ ំលួសកមចីទិញ
ផធោះរូេ។

 រកុមវ ិសវករវ ័យញកមង្ នញធវើការជាមួយអង្គការមួយេំនួន នជ្ួយញរៀបេំដផនការ
និង្ផធោះសដមផង្។

 ញៅហ្គវយស្សុក នជ្ួយញធវើការេរចា និង្ជ្ំរញ
ុ ដំញតើរការទំង្មូល។
 អង្គការមីរកូហិរ្ដ វតទុមួយ នផថល់កមចីទិញផធោះេំនូន

៤០០ដុោលរ

ញៅររួសារ

សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ
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នីមួយៗឋន១២៩ររួសារ។

 ររួសារនីមួយៗ នសាង្សង្់ ផធោះសដមផង្របស់ពួកោត់ញោយែលួនឯង្ ដដលផធោះទំង្
ញនោះពួ កោត់

នញរៀបេំជាមួ យវ ិសវករវ ័យញកមង្។

 បណា
ថ ញសហរមន៍សនសំរ ក់
ជាការបតុថ ោះបណា
ថ ល

នដកដរបររប់ជ្ំហ្គននីមួយៗ

ឋនដំញតើរការញៅ

និ ង្ការបតុថ ោះសាមតី សហរមន៍ ជ្ុំវ ិញរាជ្ធានីញោយពរង្ឹង្

េរនថមួយដ៏ រ ឹង្ាំឋនការផ្ទលស់បូរទសសនកិ
ថ
េ។
ច
ករតីសហរមន៍អភិវឌ្ណានជ្័យ

នបងាាញថា របសិនញបើញយើង្ផថល់ ឱកាសដល់

ពួកោត់ សហរមន៍រកីរកទំង្ញនោះអាេញរៀបេំដផនការយ៉ា ង្ានរបសិទិភា
ន ព និង្អាេអនុ
វតថដំញតើរការតាំង្ទីលំញៅថមី

ញោយសម័ររេិតញថ រកាមការសហការជាមួយភារីញផសង្ៗញទៀ

ត។ លទនផលជាទីញពញេិតថញៅនឹង្តរមូវការរបស់សហរមន៍ ដដលប្ចប់ ញៅញោយសហ
រមន៍ទទួល

នផធោះដដលលែរបញសើរ និង្សុវតទិភាពឋនការកាន់កាប់ និង្សាោរាជ្ធានីអាេ

បនថរញរាង្បង្ាូរទឹ ក
របភព:

ន។

សមពននសហរមន៍ អាសានសរាប់សិទិនលំញៅោឌន

(Hallam

(www.achr.net) និង្ញោក ហ្គទាម ហគត

Goad) “ ភបំញពញ និង្សំតង្់មិនញរៀបរយ៖ អតទបទតាមកាលឋនរពឹតថការត៍សំខាន់ (១៩៩២ ដល់

២០១២) ឆ្បំ២០១៤។

ការអភិវឌ្ណញៅនឹង្កដនលង្ឋនសហរមន៍ដរពកលួង្វ ិេិរតញៅ
រោឌភិ

លានរញរាង្បញតថញសហរមន៍លួង្វ ិេិ រត

ដរពកកបុង្ទី រកុង្

ង្កក ពីញរ

សារដតានទឹកជ្ំនន់។

រោឌភិ

ោះវារតូវ

នញមើលញ

ង្កករបញទសឋថ

ដដលរស់ញៅតាមបញណា
ថ យ

ើញថា ដរពកជ្ីករតូវការពរង្ីកញោយ

លញជ្ឿជាក់ថា

សហរមន៍ជាអបកបង្ាឲ្យានទឹកជ្ំនន់

ញោយការញចាលសំរាមរបស់ពួកោត់ ញៅកបុង្ដរពក។
សហរមន៍

នសិកាពីរញរាង្របស់រោឌភិ

ញដើមផីសាែតដរពក។

ររួសារនីមួយៗរតូវ

របសិនញបើ ររួសារញនោះមិន
ដដរ
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ល និង្

នញរៀបេំ ឲ្យសាែតដរពកមួ យដថងកុង្មួ
ប
យដែ

នេូលរួម ញរតរមូវឲ្យបង្់ រ

ររួសារមួយេំនួនដដល

នសញរមេញរៀបេំសហរមន៍

នកំពុង្រស់ញៅជ្ិតដរពក

ក់ ញៅកបុង្មូ លនិ ធិ។ ដូេញនោះផង្

សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ

នយល់រពមបង្ខិតញេញពីដរពក

ញដើមផីប្ឈប់ការកកសធោះ និង្ទឹកជ្ំនន់។ ដរពក
ញទៀតញទ។

សហរមន៍

នចាប់ ញផថើមសាែត និង្មិនានទឹកជ្ំនន់

នោំញដើមញឈើ ហូបដផលតាមបញណា
ថ យដរពក

និង្

នញរបើរ

ស់

បញេចកញទសររប់ររង្បរ ិសាទនញដើមផីកាត់បនទយ កលិនមិនលែញេញពីដរពក។
ទសសនៈរបស់រោឌភិ

ល

នផ្ទលស់បូរេំ
ថ ញ

ោះសហរមន៍

ពី ការរិ តថាពួ កោត់ជា

អបកបំ ពុលបរ ិសាទន ញៅជាឥទនិពលវ ិជ្ជានញៅវ ិញ។ ជាលទនផល រោឌភិ

ល

នញ

រញរាង្បញតថញញេញ និង្អនុញ្ញដតឲ្យសាជ្ិកសហរមន៍នីមួយៗទទួល

ោះបង្់

នប័តតកមម

សិទិនដីធី។
ល
របភព: បណា
ថ ញសហរមន៍ រកី រករបចាំតំបន់ ទំង្បួន ញៅរបញទសឋថ (Four Regions Slum Net-

work, Thailand)

កិេស
ច នាកសិកមមញៅ ណាំឌ្ិន របញទសញវៀតណាម
សហរមន៍ញៅជ្នបទ

និ ង្ញៅកបុង្ឋរពជាញរេើ នរបឈមនឹ ង្ការរំ រាមកំ ដហង្

បញតថញញេញរបស់រកុមហុនទំង្ទាយ ដដលទទួល
អភិវឌ្ណដំណាំកសិកមមរទង្់រទយធំ។

ជាញរឿយៗ

នសមផទនដីពីរោឌភិ

ល ញដើមផី

សមផទនទំង្ញនោះជាន់ញលើដីរបស់

កសិករ និង្សហរមន៍ញៅកបុង្តំបន់ ញនោះ។
ានរំរជ្
ូ ញរមើសជាញរេើនសរាប់កសិកមម ដដលជារបញយជ្ន៍ដល់រកុមហុន ប៉ាុដនថ
មិន

ក់ព័នននឹង្ដំណាំរទង្់រទយធំ ដដលចាប់យកដី និង្ធនធានដដលសហរមន៍ ញៅកបុង្

តំបន់អាស្ស័យផល ឬពឹង្ដផែកញលើ ញនោះញទ។ ឧទហរត៍៖ ការញធវើកសិកមមតាមរយៈកិេច
សនា ានន័យថា កសិករដដលញធវើកសិកមមខាបតតូេញរបើរ
ញផសង្ៗដដលរកុមហុនេង្់

ន

ស់ដីរបស់ោត់ញដើមផីោំដំណាំ

ញហើយលក់ញៅញអាយរកុមហុនតាមតឋមលដដល

នរពម

ញរពៀង្ោប។
ដផនការរបញភទញនោះរតូវ

នញរៀបេំញទផើង្

ញោយញជារជ្័យញៅញែតថ

របញទសញវៀតណាម។ រកុមហុនេិនមួយញឈាមោះថា ទផឺញវកូ
ការ កសិករេំនួន២០ ដដលអង្គការទំង្ញនោះ

ណាមឌ្ិន

នេុោះកិេស
ច នាជាមួ យអង្គ

នេុោះកិេចសនាជាមួយនឹង្កសិករាបក់ៗ

ញោយផ្ទធល់(កសិករទំង្ញនោះជាសាជ្ិករបស់អង្គការទំង្២០ញនោះ)។

មុនញពលញធវើ

សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ

29

កសិកមមតាមកិេចសនា កសិករញៅទីញនោះានមុែរបរញធវើដស្ស។ រកុមហុនេង្់ឲ្យពួកោត់
ោំរតសក់ ដំ ទផួង្ និង្ញ

ត។ រកុមហុន ទផឺញវកូ ផថល់ឲ្យកសិករដដល

តាមការរពមញរពៀង្ញនោះនូវ

រោប់ពូជ្

ជ្ី

នយល់រពម ញៅ

និ ង្ផថល់វរគបតុថ ោះបណា
ថ លដផបកបញេចកញទស

រពមទំង្សនាថា នឹង្ទិញផលដំណាំទំង្ញនោះកបុង្តំ ឋលញៅតាមការកំតត់ កុង្កិ
ប
េចរពម
ញរពៀង្។ រាល់ការេំណាយទំង្អស់រឺរតូវ

នកាត់ ញេញ (មិនរាប់ប្ូច ល) ពីតំឋលេុង្

ញរកាយដដលរកុមហុន ទផឺញវកូ េំណាយឲ្យកសិករ។ រកុមហុន ទផឺញវកូ នឹង្រពមទទួលទិញ
ដតផលិតផលណាដដលានរុតភាពប៉ាុញណាតោះ។
អស់រយៈញពលជាង្២០ឆ្បំកនលង្មកញហើយ

រញរាង្ដបបញនោះរតូវ

នបញង្ាើតញទផើង្

ដដលានការេូលរួមពីកសិករកាន់ដតញរេើន

ញទផើង្។ កសិករញពញេិតថនឹង្េំតូលែពស់ និង្ានញសទរភាពញបើញរបៀបញធៀបនឹង្េំតូល
ដដលពួកោត់ធាលប់ទទួល

នពីមុន។

ដផនការដបបញនោះអាេជារបញយជ្ន៍ដល់រកុមហុន

ផង្ដដរ ដដលនំឲ្យការញធវើដបបញនោះញៅដតបនថជាញរេើនឆ្បំ។
ញទោះបី ជាយ៉ា ង្ណាក៏ ញោយ ការញធវើកសិកមមតាមកិ េចសនាមិនដមនសុទនដតវ ិជ្ជាន
ញនោះញទសរាប់កសិករដដលកាន់កាប់ដីតូេៗ។
រកុមហុនរ ំញោភបំ
យុតិថធម៌

ជាញរឿយៗ

វារឺ ជាញរោោះថាបក់ញៅញពល

នតាមរយៈការពនាញពលការេំណាយ

បញង្ាើនតឋមលទិញដដលមិន

បង្ខំកសិករឲ្យទទួលយកហ្គនិភ័យញបើសិនជាការរបមូលផលមិនលែញោយសារ

ដតអាកាសធាតុ មិនលែ។ កសិករដដល

នរបមូលផថំុែួនកា
ល
ល យជាសារម និ ង្

របឹកាញយបល់ដផបកេាប់ រពមទំង្ការោំរទផង្ជាញរឿយៗ

រឺអាេេរចា

នទទួ ល

នលកខែតឍ

កិេចសនាមួយដដលលែរបញសើរ ដដលអាេញជ្ៀសផុតពីញរោោះថាបក់ទំង្អស់ញនោះ

ន។

របភព៖ “ ការបញង្ាើតការវ ិនិញយរវ ិស័យកសិកមមដដលញរេើ នបំផុត” ញោយអង្គការកសិកមម និង្ញសផៀង្អាហ្គរ
ពិភពញោក (FAO) និង្សាទប័នអនថរជាតិញដើមផីបរ ិសាទន និង្ការអភិ វឌ្ណ (IIED) ឆ្បំ២០១០ និង្ “ជ្ញរមើ ស
វ ិនិញយរវ ិជ្ជានសរាប់ការទទួល

ន ឬជ្ួ លទំហំដីដដលានរទង្់ រទយធំ ” វ ិទាសាទនអនថររបញទស” ឆ្បំ

២០១២។
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៣. ជសរមើេពិតរាក្ដថ្ដលអាចន ំឲ្យមានក្ិចរច ពមសរពៀង
៣.១. ការរក្ឱកាេថ្ដលអាចន ំឲ្យមានក្ិចចរពមសរពៀង

ការេរចារបកបញោយភាពញជារជ្័យអាស្ស័យញលើភារីទំង្សង្ខាង្ ានញហតុផល
សមរមយអំពីការរពមញរពៀង្ញនោះ។ របសិនញបើ អបកទមទរញលើសពី សមតទភាពភារីាខង្ញទៀត
អាេផថល់ឲ្យញនោះអបកនឹង្មិនអាេឈានញៅរកការរពមញរពៀង្

នញឡើយ។

របសិនញបើ ភារី

ាខង្ញទៀតមិនអាេផថល់ឲ្យតាមសំញតើដដលអបករតូវការញទ ញពលញនោះអបកក៏ ទំនង្ជាមិនអាេ
ឈានញៅរកការរពមញរពៀង្ដដលអបកញពញេិតដថ ដរ។
ញហតុដូញេបោះញហើយ
រពមញរពៀង្

។

នជាវាានសារៈសំខាន់ កុង្ការរិ
ប
តអំពីឱកាសដដលអាេនំឲ្យានកិេច

ញនោះរឺជាឱកាសដដលអាេនំឲ្យានកិេរច ពមញរពៀង្ដដលសទិតកបុង្េញនលោះ

សំញតើទបបំផុតឬអន់បំផុត ដដលភារីមួយញៅកបុង្ការេរចាសុែេិតរថ ពមទទួលយក និង្
សំញតើដដលភារីាខង្ញទៀតសុែេិតរថ ពមផឋល់ឲ្យញរេើនបំផុត។
របសិនញបើ

អបកកំពុង្េរចាអំពីការទិញនិង្លក់អីវមួយ

កិេរច ពមញរពៀង្រឺសិត
ទ រតង្់ េំតុេរវាង្តឋមលទបបំផុត

ឱកាសដដលអាេនំឲ្យាន

ដដលអបកលក់សុែេិតរថ ពមលក់ និង្

តឋមលែពស់បំផុត ដដលអបកទិញសុែេិតថរពមទិញ។ ទំង្ញនោះរឺជាករមិត ឬរពំដដនដដលញៅ
កបុង្ញនោះ អបកទិញនិង្អបកលក់អាេឈានដល់ការរពមញរពៀង្ោប។

ឧទហរត៍ របសិនញបើអបកេង្់ទិញម៉ាូតូមួយញររឿង្ ញហើយតឋមលែពស់បំផុតដដលអបកេង្់ទិញរឺ
១.០០០ដុោលរ (ប៉ាុដនថ អបកេង្់េំណាយតិេជាង្ញនោះ) ញហើយអបកលក់មិនរពមលក់ ម៉ាូតូមួយ
ញររឿង្ញនោះកបុង្តឋមលតិេជាង្៩០០ដុោលរញទ (ប៉ាុដនថេង្់លក់

នញរេើនជាង្ញនោះ) ដូ ញេបោះឱកាស

ដដលអាេនំឲ្យានការរពមញរពៀង្ោបរឺញៅេញនលោះពី ៩០០ដុោលរញៅ១.០០០ដុោលរ។

សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ
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របសិនញបើអបកទិញឲ្យតឋមលអបកលក់៨០០ដុោលរ ញពលញនោះអបកលក់បដិញសធមិនរពម
លក់តាមតឋមលញនោះញទ។

របសិនញបើអបកលក់សុំតឋមល១.១០០ដុោលរ

រពមទិញកបុង្តឋមលញនោះដដរ។
រពមញរពៀង្ញឡើយ។

អបកទិញក៏បដិញសធមិន

តឋមលទំង្ញនោះមិនសទិតញៅកបុង្ឱកាសដដលអាេនំឲ្យានកិេច

៣.២. ការពរងីក្ឱកាេថ្ដលអាចន ំឲ្យក្ិចចរពមសរពៀងកាន់ថ្តធំ
ឱកាសដដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ អាេកាន់ដតធំឬតូេ រឺអាស្ស័យញលើទំហំ
ឬករមិតឋនព័ត៌ានដដលអបកាន
េង្់

ក់ព័នន
ន ឹង្អវីដដលអបកេង្់

ន និង្អវីដដលភារីាខង្ញទៀត

នញនោះញរេើនឬតិេ។ របសិនញបើ អក
ប ានព័ត៌ានកាន់ដតញរេើនអំពីតរមូវការ ដផនការ

និង្កង្វល់របស់ភារី ទំង្សង្ខាង្
ានកាន់ដតញរេើន
និយយដតពីរ

ពីញរ

ញពលញនោះឱកាសដដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្

ោះអបកអាេញលើកញហតុផលមកេរចាញរេើនជាង្មួយ

រឺមិនដមន

ក់ប៉ាុញណាតោះញទ។ វាក៏អាស្ស័យញលើភាពឋេបរបឌ្ិត ឬភាពឈាលសឋវដដលអបក

អាេរិតរកជ្ញរមើសននញដើមផីអាេនំឲ្យានកិេរច ពមញរពៀង្ញនោះដដរ។
របសិនញបើអបកទទួល
ញៅភារី ាខង្ញទៀត

នព័ត៌ានមិនររប់រោន់ញទ

ឬផថល់ឲ្យព័ត៌ានមិនររប់រោន់

ញពលញនោះឱកាសដដលអាេនំឲ្យានកិេរច ពមញរពៀង្ានកាន់ដតតិេ។

ញនោះានន័យថា អបកទំនង្ជាឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្តិេណាស់។ អបកអាេ
ែកខានមិនអាេឈានដល់ការសញរមេកិេរច ពមញរពៀង្
32

កបុង្ការេរចា
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ញោយសារដតអបក

ទទួល ឬផឋល់ព័ត៌ានមិនររប់រោន់ មិនដមនញោយសារដតលទនភាពឋនកិេរច ពមញរពៀង្មិន
អាេញៅរួេញនោះញទ។

ឧទហរត៍៖ ការេរចាដដលមិនញផ្ទថតដតញលើអង្ារ
ញតើអបកញៅចាំ
មួយ
ណា

នញទអំពីញរឿង្ដដល ផ្ទន់ណា និង្សុធា េរចាោបអំពីការទិញលក់អង្ារ

វញនោះ? សុធា េង្់ លក់អង្ារកបុង្តឋមល ១០មុឺនញរៀល សរាប់អង្ារមួយ

មិនអាេានរ

ក់ ររប់រោន់ញដើមផីទិញអង្ារកបុង្តឋមលញនោះ

នញទ។

វ ប៉ាុដនថ ផ្ទន់

ផ្ទន់ណាអាេឲ្យ

តឋមល៥មុឺនញរៀល ប៉ាុដនថ សុធា មិនរពមលក់កុង្តឋមល
ប
តិេដបបញនោះញទ។ ញៅកបុង្ការេរចាញនោះ

តឋមល១០មុឺនញរៀល និង្៥មុឺនញរៀល សទិតញៅញរៅឱកាសដដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្។
របសិនញបើពួកោត់បនថការេរចាញោយរិតដតញលើរ

ក់មួយមុែ ញនោះឱកាសដដលអាេនំឲ្យ

ានកិេចរពមញរពៀង្ពិតជាានតិេតួេណាស់ ឬអាេោមនកិេចរពមញរពៀង្ទល់ដតញសាោះក៏ថា
ន! ពួកោត់នឹង្មិនអាេឈានដល់ការសញរមេកិេរច ពមញរពៀង្
របសិនញបើ

ផ្ទន់ណា

និង្សុធាមិន

នញឡើយ។

នដសវង្រកព័ត៌ានបដនទមញទៀតអំពីតរមូវការ

ញរៀង្ៗែលួនញទ ញពលញនោះការេរចានឹង្បរាជ្័យមិនខាន។ ប៉ាុដនថញោយសារ ផ្ទន់ណា ដឹង្អំពី

សាទនភាពរបស់សុធា និង្ដសវង្យល់អំពីតរមូវការរបស់សុធា ដូញេបោះ ផ្ទន់ណា អាេញធវើឲ្យ
ឱកាសដដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ានកាន់ដតញរេើន តាមរយៈការេរចាអំពីជ្ញរមើស
ញផសង្ៗញទៀត។
ទីបំផុត ទំង្ពីរនក់អាេឈានដល់ការសញរមេកិេរច ពមញរពៀង្ោប។ សុធា រពមលក់
អង្ារឲ្យផ្ទន់ណាមួយ
កូនៗរបស់សុធា។

វ ញហើយជាថបូរមកវ ិញ ផ្ទន់ ណារពមញធវើការងារផធោះឲ្យសុធា និង្ញមើល

សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ
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៤. តរមូវការដំបង
ូ ក្នងការចរចា
ុ
ការផថល់សំញតើដំ បូង្ ឬតរមូវការដំ បូង្ ដដលភារី
ជាទូញៅរឺជាលទនផលរបញសើរដដលពួកោត់ េង្់ឲ្យសញរមេ

នបញង្ាើតញទផើង្ញៅកបុង្ការេរចា

ន ញទោះបីជាពួកញរដឹង្ថា ភារី

ាខង្ញទៀតអាេនឹង្មិនរពមទទួលយកវាក៏ញោយ។
ឧទហរត៍ថា ញៅកបុង្ការេរចាអំ ពីសិទិនដីធីល តរមូវការរបស់សហរមន៍រឺ ពួកោត់

េង្់ឲ្យរកុមហុនប្ឈប់ដំញតើរការរបស់រកុមហុន និង្ឈប់រ ំខានពួកោត់។ អាជាញធរ ឬរកុម
ហុនរបដហលជាទមទរឲ្យសហរមន៍ចាកញេញ និង្ផថល់េំនួនសំតង្តិេតួេមូយ។
បនធប់ពីភារីទំង្ពីរ

នបងាាញពីតរមូវការរបស់ពួកញរញហើ យ

ភារី ទំង្ពីរអាេចាប់ញផថើម

ជ្ដជ្កពីផលរបញយជ្ន៍របស់ពួកញរ និង្ដសវង្រកជ្ញរមើញផសង្ៗ ញដើមផីឈានញៅដល់ការរពម
ញរពៀង្មួយ ដដលភារីទំង្សង្ខាង្អាេទទួលយក
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ន។
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ញតើអក
ប របផីផល
ឋ ត
់ រមូវការដំបូង្ដូេញមឋេ?
វាជារំ និតលែ ញដើមផីចាប់ញផថើមញោយតរមូវការែពស់ជាង្អវីដដលអបករ ីករាយនឹង្ទទួល
ញៅេុ ង្ប្ចប់ឋនការរពមញរពៀង្

ជាពិញសស

របសិនញបើអបកកំពុង្េរចាពីេំនួនមួយឋន

សំតង្។ ការញធវើដបបញនោះអាេអបកសរមបសរមួលកំ ទផុង្ញពលេរចា ប៉ាុដនថញៅដតញៅដល់
ការរពមញរពៀង្ដដលអបករ ីករាយនឹង្ទទួលយក។
ញទោះជាយ៉ា ង្ញនោះកឋី

របសិនញបើតរមូវការរបស់អបកែពស់ញពក

ញពលញនោះភារីាខង្

ញទៀតអាេរិេថា អបកមិនេង្់េរចាញោយសមរមយញទ។ ពួកោត់អាេរិតថា អបកជាមនុសស
ោមនញហតុផល និង្រិតថា អបកពិតជាមិនអាេយល់រពមញឡើយ។ ភារីាខង្ញទៀត អាេញដើរ
ញេញពីការេរចា ញរកាយពី

នឮតរមូវការរបស់អបក របសិនញបើតរមូវការញនោះ ញៅឆ្ងយ

ញពកពី តំបន់ដដលនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្។
សំញតើរបស់អបករបផីរតូវសទិតញៅកបុង្េញនលោះឋនេំតុេដដលអាេនំឲ្យានកិេរច ពម

ញរពៀង្។ សំញតើញនោះរបផី៖


ែពស់ជាង្អវីដដលអបកញពញេិតន
ថ ិង្យល់រពមទទួលយក



ប៉ាុដនថមិនរតូវែពស់ញពក

ដដលជាញហតុនឲ្
ំ យភារីាខង្ញទៀតញដើរញេញពីការ

េរចាញនោះញឡើយ។

តរមូវការដំបូង្សំខាន់
ទំនុកេិតក
ថ រមិតណា

រឺ ញោយសារតរមូវការញនោះរ

ប់ភារីាខង្ញទៀតថា

ក់ព័នន
ន ឹង្េំតុេខាលំង្របស់អបកញៅកបុង្ការេរចា និង្រ

មនុសសញេោះេរចាញោយយុតិថធម៌ និង្សមញហតុផល ។ វាក៏អាេរ

អបកាន

ប់ថា អបកជា

ប់ភារីាខង្ញទៀតដដរថា

អបកជាមនុសសដដលពូដក ឬមិនពូដកកបុង្ការេរចាយ៉ា ង្សវិតសាវញ ឬថា អបកជាមនុសសចាប់

អារមមត៍ខាលំង្

ឬមិនចាប់អារមមត៍កបុង្ការេរចាឲ្យឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្

ភាលមៗ។ ភារីាខង្ញទៀតអាេញ្លើយតបញៅនឹង្តរមូវការរបស់អក
ប តាមរយៈការផថល់ញអាយនូវ
សំញតើមួយ ដដលរ

ប់នូវព័ត៌ានដូេោបពីពួកញរ។

ឧទហរត៍ ស្សឋមថា អបកកំពុង្ទិញម៉ាូតូមួយញររឿង្ ញហើយអបកតឋថលញោយឲ្យតឋមល
ដំបូង្៧០០ដុោលរ។ ញពលញនោះអបកលក់និយយថា ោត់េង្់លក់កុង្តឋមល
ប
១.២០០ដុោលរ។
សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ
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ញពលញនោះអបកដឹង្ថាអបកលក់សិត
វ ណាស់ ញហើយពាយមេង្់ លក់ម៉ាូតូរបស់ោត់កុបង្តឋមលែស
ព ់
ញហើយរបដហលជាមិនែវល់ថា ោត់លក់ ឬមិនលក់ម៉ាូតូញនោះឲ្យអបកញៅឋថងញនោះញឡើយ ញោយ
សារោត់ានទំនុកេិតយ
ថ ៉ា ង្ខាលំង្ថា

រង្់ដតានអបកញផសង្ញទៀតមកទិញម៉ាូ តូញនោះជាមិនខាន

ឬមា៉ា ង្ញទៀត ោត់រិតថា ម៉ាូតូរបស់ោត់ជាម៉ាូតូល។
ែ

អបកមិនរ

ដកញទថា ញតើអាវញនោះនឹង្ានតឋមលប៉ាុនមន ប៉ាុដនថអបកដឹង្ថា ជាញរឿយៗអបក

លក់ដូរញរេើនដតបញង្ាើនតឋមលសរាប់ញភញៀវញទសេរ ញហើយអបករិតថា ញធវើដបបញនោះមិនសមរមយ
ញឡើយ។ អបកមិនេង្់េំណាយរ
រកញ

ក់ញរេើ ន ញោយសារអបកជាញភញៀវញទសេរ ញនោះញឡើយ។ អបក

ើញតូបមួយ ានលក់អាវ និង្សញមលៀកបំ

ក់ញផសង្ៗញទៀតជាញរេើន។

រថយនថតាក់សុីរបស់អបកនឹង្ចាកញេញញៅអាកាសយនោឌន

កបុង្រយៈញពល៥នទី

ញទៀត ដូ ញេបោះមុនចាកញេញ អបករតូវយល់រពមទិញកបុង្តឋមលមួយសមរមយ ញបើ មិនដូញចាបោះញទ អបក
រតូវញេញញៅវ ិញញោយមិនអាេទិញអាវ
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នញឡើយ។
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ចាប់សោលនសោាយ និងមារតដ្ឋាន ឬ
អំណះអំណាងសផេងៗ

េំញ

ោះបញ្ញ
ា ណាក៏ញោយដដលកំពុង្ដំញតើរការេរចា

អំតោះអំណាង្

ដតង្ដតានារតោឌន

ឬ

ក់ព័នស
ន មស្សបសរាប់ការេរចាញនោះ។ ឧទហរត៍ របសិនញបើអបកកំពុង្

េរចាជាមួយនិញយជ្កអំពីេំនួនរ

ក់ដែេំនួនប៉ាុនមន ដដលអបករតូវទទួលសរាប់ការងារថមី

របសិនញបើអបកយល់រពម និង្អំពីេំនួនញា៉ា ង្ញធវើការកបុង្មួយស ថ ហ៍ ដូ ញេបោះានេាប់កមពុជា
និង្េាប់អនថរជាតិដដលអបកអាេយកមកអនុវតថ ញហើយអបករួរញរបើរ
ជ្ួយអបកឲ្យឈានដល់ការសញរមេេិត។
ថ
នញយ

ស់េាប់ទំង្ញនោះញដើមផី

និញយជ្ករបស់អបករបដហលជាានញោល

យដដលដេង្ថា បុរគលិករតូវទទួល

នរ

ក់ដែប៉ាុនមន និង្ថា បុរគលិករួរញធវើការ

ប៉ាុនមនញា៉ា ង្។ េាប់ និង្ញោលការត៍ទំង្ញនោះរឺ ជាារតោឌនយ៉ា ង្សំខាន់ ដដលអបករតូវ
យល់ដឹង្ និង្ញរបើរ

ស់ញដើមផីជ្ួយញធវើឲ្យរ

កដថា កិេរច ពមញរពៀង្រតូវញធវើញឡើង្យ៉ា ង្រតឹមរតូវ

និង្សមញហតុផល។
េំញ

ោះបញ្ញ
ា ណាក៏ ញោយដដលកំពុង្ដំញតើរការេរចា

យល់អំពីការអនុវតថលៗ
ែ ដដលញរ

វាជារំនិតលែដដលរតូវដសវង្

នញធវើកុង្សា
ប
ទ នភាពស្សញដៀង្ោប។ ឧទហរត៍ អបកអាេ

ដសវង្យល់ថា ញតើបុរល
គ ិកដដលានការងារស្សញដៀង្អបកទទួល

នរ

ក់ដែប៉ាុនមន ញោយ

ញរបៀបញធៀបញៅនឹ ង្អាជ្ី វកមមញផសង្ៗកបុង្វ ិស័យឧសាហកមមដដលរតឹមរតូវ

និង្សមញហតុ

ផល។ អបកក៏អាេដសវង្រកបុរគលិកដដលានការងារស្សញដៀង្ោប ដដលជាធមមតាទទួល
រ

ក់ឈួល៥ដុ
ប
ោលរកបុង្មួយឋថង

ញធវើការរ

ំបីញា៉ា ង្កបុង្មួយឋថង

និង្រ

ន

ំមួយឋថងកុង្មួ
ប
យ

ស ថ ហ៍ ញោយឈប់សរាកបរ ិញភារអាហ្គរឋថងរតង្់រយៈញពលមួយញា៉ា ង្កនលោះ។ ការអនុវតថ
លែទំង្ញនោះ រឺ ជាារតោឌនដដលអាេជ្ួ យអបកកបុង្ការេរចា។
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ឬ

១. សតើមារតដ្ឋាន ឬអំណះអំណាងជាអវី?

២. ការសរបើរាេ់មារតដ្ឋាន ឬអំណះអំណាងក្នងការចរចា
ុ
េាប់ ញោលនញយ

យ និង្ារតោឌនឬអំតោះអំណាង្ញផសង្ៗអាេញរបើរ

ស់

កបុង្

ការេរចាញដើមផីប្ុច ោះប្ូច លភារីាខង្ញទៀតថា អវីដដលអបកញសបើញឡើង្ញនោះរឺ រតឹមរតូវ និង្សម
ញហតុផល ។


របសិនញបើអបកអាេបងាាញថា អវីដដលអបកេង្់
ដផែកញលើារតោឌន

ន និង្អវីដដលអបកញសបើញឡើង្ញនោះ រឺ

ដូញេបោះការញធវើដបបញនោះអាេជ្ួយអបកកបុង្ការពរង្ឹង្ញោលជ្ំហរ

របស់អបកកបុង្ការេរចា។


របសិនញបើអបកអាេបងាាញថា អវីដដលភារីាខង្ញទៀតកំ ពុង្ទមទរញនោះរឺ ផុធយនឹង្
េាប់ឬញោលការត៍របស់ពួកញរផ្ទធល់
ដដលមិនអាេទទួលយក
ដូញេបោះការបងាាញឲ្យញ

រ ំញោភសិទិនរបស់អបក

នញៅកបុង្របញទសកមពុជា

ឬញៅជ្ុំវ ិញពិភពញោក

ើញដបបញនោះ អាេញធវើឲ្យញោលជ្ំហររបស់ភារីាខង្ញនោះេុោះ

ញែាយ។
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ឬថាការអនុវតថ
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ឬ

ការញរបើរ

ស់សិទិរន បស់អក
ប កបុង្ការេរចា

អបករបផីរតូវានញោលបំតង្រកកិេរច ពមញរពៀង្មួយដដលញោរពេាប់

និង្សិទិន

របស់អក
ប
និង្ដផែកញលើការអនុវតថល។
ែ
ប៉ាុដនថវាមិនញេោះដតងាយស្សួលកបុង្ការប្ុច ោះប្ូច ល
ភារីាខង្ញទៀតឲ្យញរបើរ

ស់ារតោឌនទំង្ញនោះញទ។

របសិនញបើភារីាខង្ញទៀតបដិញសធ

មិនរពមញធវើដូញចាបោះញទ ញពលញនោះអបកអាេប្ឈប់ ការេរចា ញហើយញរបើរ

ស់ការតសូមតិ

ដបបញផសង្ញដើមផីោក់ សាពធញលើភារីញនោះឲ្យេរចាញោយយុតិធ
ថ ម៌។
ឧទហរត៍ អបកអាេនិយយញៅកាន់បណា
ថ ញផសពវផាយព័ត៌ាន និង្ញរៀបេំការ
ោក់ញតថិ ឬការតវា៉ា

អបកក៍អាេពិ ចារណាទក់ទង្ញមធាវ ី ឬអង្គការមិនដមនរោឌភិ

ល

ជ្ំនួយដផបកេាប់ ញដើមផីពិញរោោះញយបល់អំពីការញឡើង្តុោការ របសិនញបើ ភារីាខង្ញទៀត
រ ំញោភេាប់និង្សិទិនរបស់អបក។

សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ
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៣. ការថ្េវងរក្មារតដ្ឋានេតព
ី ីការបសណតញសចញ
ដផបកយ៉ា ង្សំខាន់មួយកបុង្ការញរតៀមែលួនញដើមផីេូលរួមការេរចា

ោឌនដដលអាេយកមកញរបើជាមួយនឹង្សាទនភាពរបស់អបក។

រឺការដសវង្រការត

ារតោឌនអាេ

នមកពី

សហរមន៍ របស់អបក ញែតថរបស់អបក ពី ររប់ ទីកដនលង្ឋនរបញទសកមពុជា ឬពី របញទសញផសង្ៗ
កបុង្តំ បន់ និ ង្ជ្ុំ វ ិញពិ ភពញោក។

វាានារតោឌនជាញរេើនដដលអាេយកមកញរបើជាមួយនឹង្ការបញតថញញេញ ដដល

អាេញរបើរ

ស់ញដើ មផីពរង្ឹង្ជ្ំ ហររបស់អក
ប កបុង្ការេរចា។

ឧទហរត៍៖ េាប់កមពុជាដដល

ក់ ព័ននរម
ួ ាន៖



រដឌធមមនុ្ដ



េាប់ភូមិ



េាប់អសាមិករត៍(ឆ្បំ២០១០)



អនុរកិតយសថីពីដីសមផទនញសដឌកិេច(ឆ្បំ២០០៥)

ល(ឆ្បំ២០០១)

របសិនញបើអបកានសិទិនញលើដីធីលរបស់អក
ប ញោយញយង្តាមេាប់ទំង្ញនោះ អបកអាេញរបើ
រ

ស់េាប់ ទំង្ញនោះញដើមផីពរង្ឹង្ជ្ំ ហររបស់អបកកបុង្ការេរចា។ អបកអាេញសបើរសុំអង្គការញរៅ

រោឌភិ

លជ្ួយពនយល់អក
ប អំពីេាប់ណាដដល

ការញរបើរ

ក់ព័ននញៅនឹង្សាទនភាពរបស់អបក។

ស់េាប់សីព
ថ ីសិទិម
ន នុសសញដើមផីពរង្ឹង្ញោលជ្ំហររបស់អក
ប

វាានសារៈសំខាន់ណាស់ដដលអបករតូវដឹ ង្ថា

ការបញតថញញេញញោយបង្ខំរឺ

ែុសេាប់អនថជាតិ។
កតិកាសញ្ញដសថីពីសិទិនញសដឌកិេច សង្គម និង្វបផធម៌ រឺជាសននិសញ្ញដអនថរជាតិដដល
រោឌភិ

លឋនរពោះរាជាណាេរកកមពុជា

នេុោះហតទញលខា

និង្សនាថានឹង្ញោរពតាម។

ារតា១១ ឋនកតិកាសញ្ញដញនោះតរមូវឲ្យរដឌហតទញលែី “ ទទួលសាគល់សិទិនរបស់បុរគលររប់

រូបកបុង្ការទទួល

នជ្ីវភាពរស់ញៅសមរមយ

និង្ររួសារ រួមាន អាហ្គរ សំញលៀកបំ
របញសើរញទផើង្នូវជ្ីវភាព” ។

ក់ លំញៅឋានសមរមយ និង្បនថការញធវើញអាយ

ារតាញនោះានន័យថា រោឌភិ

របស់ែួនពី
ល
ការបញតថញញោយបង្ខំ
40

និង្តាមារតោឌនសរាប់ែួ នោត់
ល
ផ្ទធល់
លរតូវដតការ

ររបជាជ្ន

ដដលនឹង្ញធវើញអាយលកខែតឍរស់ញៅរបស់ពួកោត់

សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ

កាន់ ដតអារកក់។
ញយង្ញៅតាមរតៈកាមធិការអង្គការសហរបជាជាតិ សិទិនញសដឌកិេច សង្គមកិេច
និង្វបផធម៌ ដដលអបកទទួលែុសរតូវញៅញលើកតិកាសញ្ញដញនោះ៖
សទិតញរកាមេាប់អនថរជាតិ ការបញតថញញេញញោយបង្ខំរឺជាសកមមភាពែុសេាប់។
ឬ

ញនោះ ញបើញយង្តាមរតៈកមមការជ្ំនញឋនអង្គការសហរបជាជាតិ។


ការបញតថញញេញអាេរបរពឹតញថ ៅ
ប៉ាុញណាតោះ

ឧទហរត៍

េ់បំផុតដត

កដ។

ការបញតថញញេញអាេញកើតញឡើង្
អាេ ញជ្ៀសវាង្

ដតកបុង្ករតីដដលចាំ

ញៅញពលដដលានរញរាង្អភិវឌ្ណដដលបំញរ ើឲ្យផល

របញយជ្ន៍សាធារតៈពិតរ


ន

ន

ដតកបុង្ករតីដដលោមនមញធា

យណា

នដតប៉ាុ ញណាតោះ។ ឧទហរត៍ ការញរៀបេំ រញរាង្ញឡើង្វ ិញ ឬ

ដសវង្រកជ្ញរមើសញផសង្ៗដដលមិនតរមូវញអាយានការបញតថញញេញ។


មុនញពលអនុវតថការបញតថញញេញ រោឌភិ

លានកាតពវកិេចធានថា៖



ព័ត៌ានសឋីពីការបញតថញញេញ និង្មូលញហតុសរាប់ការបញតថញញេញរតូវ
របកាសជ្ូនដំតឹង្ដល់របជាពលរដឌដដលរង្ ផលប៉ាោះ
ល់រតូវ

ន

ល់។



របជាពលរដឌដដលទទួលរង្ផលប៉ាោះ

នពិញរោោះញយបល់យ៉ាង្រតឹមរតូវ។



ានរបកាសញសេកឋីជ្ូនដំតឹង្ររប់រោន់ និង្សមញហតុផលមុនញពលអនុវតថការ
បញតថញញេញ។



ផថល់សំតង្សមរមយញដើមផីធានថា របជាពលរដឌអាេទទួល
ធលីដដលជាជ្ញរមើ សកបុង្ការទទួ លយក។

នលំញៅោឌន និង្ដី

របជាពលរដឌរតូវដតអាេរកា

ឬញលើក

កមពស់ករមិតជ្ីវភាពរស់ញៅរបស់ែួន។
ល
សំតង្អាេញធវើញឡើង្កបុង្ទរមង្់ជារ

ក់ ដី

ធលី លំញៅោឌន និង្ការោំរទញផសង្ៗញទៀត។

ជ្នជាតិញដើមភារតិេានសិទិជា
ន ក់ោក់សិត
ទ ញរកាមេាប់អនថរជាតិ។
ញនោះរតូវ

នពនយល់ញៅកបុង្ញសេកថីរបកាសឋនអង្គការសហរបជាជាតិ

របស់ជ្នជាតិ ញដើ មភារិ តិេ

ដដលរោឌភិ

លកមពុជា

និង្រោឌភិ

សិទិនទំង្

រតង្់េំនុេ

សិទិន

លដឋទៗញទៀត
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ោំរទ។

ញសេកថីរបកាសញនោះ

កបុង្ការផថល់

ននិ យយថា សហរមន៍ ជ្នជាតិ ញដើ មភារិ តិេានសិទិន

ឬការមិ នរពមញរពៀង្ញោយញសរ ី

សរាប់ ររប់រញរាង្ដដលប៉ា ោះ

និ ង្ទទួល

នព័ ត៌ានររប់ រោន់ ជាមុ ន

ល់ដីធីល ដដនដី និ ង្ធនធានរបស់ពួកោត់ ។ ញនោះរឺ ាន

ន័ យថា សហរមន៍ ជ្នជាតិ ភារតិ េានសិទិននិយយថា “ញទ“ ញៅការផ្ទលស់បូរទី
ថ លំញៅថមី
ណាដដលរបឆ្ំង្បំ តង្របស់ពួកោត់

ឬការប៉ា ោះ

ល់ញផសង្ៗញទៀតញៅដី របស់ពួកោត់

និ ង្ធនធានធមមជាតិដដលពួ កោត់ មិន

នយល់រពម។

អបកអាេដសវង្យល់ផង្ដដរថាអវីជាការអនុ វតថលៗ
ែ កបុង្របញទសជ្ុំ វ ិញពិ ភពញោកកបុង្

ករតីឋនការបញតថញញេញ ។ ញតើ អីវជា ដំញណាោះស្សាយ ដដលានការឋេបរបឌ្ិ ត និ ង្រតឹ មរតូវ
ដដលរតូវ

ន ញរបើ រ

របជាពលរដឌរតូវ

ស់ ជ្ុំ វ ិញពិ ភពញោក ញហើយ

នបងាាញញអាយញ

ើញថា សិទិរន បស់

នញោរព?

ព័ ត៌ានលែបំផុតឋនការអនុ វតថមិនដមនជាការបញតថញរបជាពលរដឌញទ
ដំ ញណាោះស្សាយដដលអនុ ញ្ញដតឲ្យសហរមន៍ រកា

ប៉ាុ ដនថវាជា

ននូវការអភិ វឌ្ណញៅនឹ ង្កដនលង្ ឬញៅជ្ិ ត

ទី តាំង្ និង្ធនធានរបស់ពួកោត់ ។ ញទោះបីជាយ៉ា ង្ញនោះក៏ ញោយ របសិនញបើ អបកកំពុង្ដត
ពិ ចារណាកបុង្ការទទួ លយកសំតង្ជារ

ជ្ញរមើ សរបស់អបក

ក់

និ ង្ការទិ ញផធោះញផសង្

បនធប់ មកអបករួ រដសវង្យល់ថា

ឬ

ដី មួយដផបកឋន

ញតើ រទពយសមផតថិរបស់អបកានតឋមល

ប៉ាុ នមន។ អបកអាេសាកសួរអបកជ្ិ តខាង្ និ ង្មនុសសដឋទកបុង្សហរមន៍ របស់អបកដដលពួ កញរ
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ញទើបដត

នទិញដីថីៗ
ម ញតើពួកញរ

នេំណាយអស់រ

ក់ប៉ាុនមន។ អបកអាេសាកសួរភាបក់ងារ

អេលនរទពយ ថាញតើដីធីលរបស់អបកានតឋមលប៉ាុនមន។
ដសវង្យល់អំពីរបញភទារតោឌនឬអំតោះអំណាង្ទំង្ញនោះបូកប្ូច លេាប់

មនុសស

ការអនុវតថលៗ
ែ

និង្តឋមលរទពយសមផតថិទំង្ញនោះរឺជាដផបកមួយ

ការស្សាវរជាវ។

យ៉ា ង្ាន

លអាេជ្ួ យអបកកបុង្
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ឬ

សារៈសំខាន់ កុង្ការញរតៀមែល
ប
ួនសរាប់ការេរចា។ អង្គការញរៅរោឌភិ

សិទិន
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ការបសងកើនអំណាចសៅក្នងការចរចា
ុ
១. បរងួបបរងួមេហគមន៍របេ់អនក្
ជាញរឿយៗ

ក់ ព័នន
ន ឹង្ការបញតថញញេញ

របស់សហរមន៍

បុរល
គ

ឬរកុមហុនដដលពាយមយកដី

ញរេើនដតញធវើអីៗ
វ ញដើមផីបំដបកកាលំង្របស់សហរមន៍។

អបកដដលញៅពី

ញរកាយការបញតថញញេញ ញរេើនដតញៅររួសារនីមួយៗញោយដឡកពីោប ញៅេរចាអំពីរ

ក់

សំតង្។ អបកទំង្ញនោះពាយមញធវើដបបញនោះ ញដើមផីញធវើឲ្យសហរមន៍េុោះញែាយ។ របសិនញបើ
សហរមន៍ពាយមសុំឲ្យានការេរចា
ញពលញនោះពិតជាកាន់ដតានការលំ

ញោយានសំញឡង្សហរមន៍ រប
ួ រួមោបដតមួយ

ក កបុង្ការមិនញអើញពើ េំញ

ោះការទមទររបស់សហ-

រមន៍ទំង្អស់។ ញនោះមិនដមនានន័យថា ររួសារនីមួយៗញៅកបុង្សហរមន៍េង្់

នលទន

ផលដូេោបញនោះញទ។
ឧទហរត៍
ទទួល

នេំនួនទឹករ

សហរមន៍អាេសញរមេថា

ក់សំតង្ែុសោបអាស្ស័យញលើទំហំផធោះរបស់របជាពលរដឌ។

ពលរដឌែលោះអាេញពញេិតក
ថ ុង្ការទទួ
ប
ល
ទទួល

វាជាញរឿង្រតឹមរតូវសរាប់ររួសារដដល

នសំតង្ជារ

ក់

របជា

ញហើយែលោះញទៀតអាេញពញេិតថ

នដី និង្ផធោះញៅនឹង្កដនលង្ ។ រ ីឯរបជាពលរដឌែលោះញទៀត អាេេង្់ រកជ្ញរមើសរបកប

ញោយការឋេបរបឌ្ិតបដនទមញទៀតដដលមិន

ក់ព័នន
ន ឹង្ការផ្ទលស់បូរពី
ថ ផធោះនិង្ដី របស់ែួន។
ល
រតង្់

ញនោះមិនដមនានន័យថា សហរមន៍មិនអាេបរង្ួបបរង្ួមោប
ដតអាេញធវើការរួមោបញដើមផីញរៀបេំ
របស់ែួនកប
ល ុង្ការេរចា។

នញនោះញទ។ សហរមន៍ញៅ

និង្អនុវតថយុទនសាស្រសថកុង្ញោលបំ
ប
តង្បញង្ាើនអំណាេ
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របសិនញបើសហរមន៍របស់អបក

នេង្រកង្ និង្បរង្ួបបរង្ួមោប ញោលជ្ំហររបស់អបក

ញៅកបុង្ការេរចានឹ ង្កាន់ដតានអំ ណាេ។
បរង្ួមសហរមន៍របស់អក
ប

ានញរឿង្ជាញរេើនដដលអបកអាេញធវើញដើមផីបរង្ួប

ន។ ជ្ំហ្គនដំបូង្ វាជារំនិតលែដដលរតូវញរជ្ើសញរ ើសតំណាង្

សហ-រមន៍ាបក់ដដលអបកទុកេិត។
ថ សហរមន៍ែោះ
ល សញរមេេិតថញរជ្ើសញរ ើសតំណាង្ពី របីនក់
។

ញធវើដបបញនោះនំឲ្យកាន់ ដតានការលំ

សហ-

ក

ដល់ជ្នដដលពាយមរ ំញោភយកដី ធីលរបស់

រមន៍ កុង្ការោបសង្ា
ប
ត់ញលើតំណាង្សហរមន៍ដតមួយ។

វាក៏ ជារំនិតលែកុង្ការ
ប

ញរជ្ើសញរ ើសមនុសសេំរោះ
ុ ោបដដលតំណាង្ឲ្យសាជ្ិកញផសង្ៗោបឋនសហរមន៍របស់អបក

ាន

ដូេជាស្រសថី បុរស និង្រកុមជ្នជាតិញដើមភារតិេ។
វាក៏ជាការសំខាន់ណាស់ដដរ កបុង្ការរបជ្ុំសហរមន៍ជារបចាំញដើមផីពិភាកាអំពីសាទន

ភាព ដេករ ំដលកព័ត៌ាន និង្ផថល់ឱកាសឲ្យសហរមន៍បញ្ចញមតិ។ អបករបដហលសញរមេ

ញរៀបេំការរបជ្ុំជាមួយនឹង្សហរមន៍ទំង្មូលជាញរៀង្រាល់ស ថ ហ៍ ឬរាល់ដែ។ ញហើយញៅ
កបុង្ការរបជ្ុំ ញនោះ តំ ណាង្សហរមន៍ នឹង្អាេដឹ ង្េាស់ពីទសសនៈវ ិស័យ និ ង្រំនិតញយបល់
របស់សហរមន៍ទំង្មូល។
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វ ិធី មួយញទៀតកបុង្ការេង្រកង្សហរមន៍រឺ ញរជ្ើសញរ ើសអបកសម័ររេិតថញដើមផីសួរសុែទុកខ

ររួសារនីមួយៗញដើមផីរបមូលនូវព័ត៌ានទក់ទង្នឹង្សិទិល
ន ំញៅោឌនរបស់ពួកញរ

និង្សួរ

ោត់អំពីតរមូវការ ដផនការ ភាពភ័យខាលេ និង្កង្វល់របស់ពួកោត់។ ការសញង្ខបព័ត៌ាន
អាេនឹ ង្យកមករាយការត៍ញៅកបុង្អង្គរបជ្ុំ រកុម

ដូ េញនោះសហរមន៍ ទំង្អស់កាន់ ដត

យល់េាស់ពីសាជ្ិកនីមួយៗ។ ញហើយព័ត៌ានទំង្អស់ញនោះអាេយកមកញរបើរ
ដឹង្ពីផលរបញយជ្ន៍របស់សហរមន៍

ន

ស់ញដើមផី

និង្រិតពីជ្ញរមើសដដលរបកបញោយភាពឋេបរបឌ្ិត

សរាប់ការរពមញរពៀង្ញៅកបុង្ការេរចា។

២. អនុវតតការតេម
ូ តិសដើមប ីបសងកើនអំណាចរបេ់អនក្
មញធា
ញផសង្ៗោប

យសំខាន់កុង្ការបញង្ា
ប
ើនអំណាេរបស់អបករឺ

មុនញពលអបកចាប់ញផឋើមេរចា។

ញៅញពលដដលអបកអនុវតថការតសូមតិជាដផបកឋន

យុទនសាស្រសថកុង្ការេរចារបស់
ប
អបក ញពលញនោះរឺអបកញរបើរ
ខាង្ញរៅជ្ំនួបឋនការេរចា

រតូវអនុវតថការតសូមតិរបញភទ

ស់

កយសមថី ឬញធវើសកមមភាពញៅ

ញដើមផីពាយមោក់សាពធញលើភារី ាខង្ញទៀតឲ្យញធវើការេរចា

ញោយរតឹមរតូវ និង្ឈានដល់ការសញរមេកិេរច ពមញរពៀង្ដដលអបកញពញេិតថ។
យុទនសាស្រសថឋនការតសូមតិានញរេើនរបញភទញផសង្ៗោប

ដដលអបកអាេយកមកញរបើ

ញដើមផីឲ្យានឥទនិពលញៅដល់ការសញរមេេិតថ និង្សកមមភាពរបស់ភារីញផសង្ញទៀត។ វារួម
ាន៖


ការោក់

កយបតឹ ថ ង្ញៅសាទប័នជាតិ និង្អនថរជាតិ



ការជ្ួបរបជ្ុំជាមួយអាជាញធរ រកុមហុន និង្ភារីញផសង្ញទៀតដដលអាេានឥទនិពល
ញលើភារីដឋទញទៀត



ញធវើការតវា៉ា ញៅញរៅការ ិយល័យរកុមហុន



ញសបើសុំឲ្យសហរមន៏េុោះហតទញលខាញលើញតថិញហើយញផញើញៅរោឌភិ

ល ឬរកុមហុន និង្

ភារីដដលានឥទនិពលញផសង្ញទៀត


ការញរបើរ

ស់របព័នព
ន ័ត៌ានសង្គម ដូេជាញហវសបុក (Facebook) និង្ទវីតទ័រ

(Twitter)


ការនិយយញៅកាន់សារព័ត៌ាន ដូេជាកាដសត ទូ រទសសន៍ វ ិទយុ អបកការដសតអំពី
សាទនភាពរបស់អបក



ការញរបើ រ

ស់របព័ នត
ន ុោការញៅរបញទសកមពុជា ឬរបញទសដឋទញទៀត
សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ
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ឧទហរត៍ កបុង្ករតីឋនការបញតថញញេញញោយបង្ខំពីសំណាក់រកុមហុន អបកអាេ

សញរមេេិតថនិយយញៅកាន់អបកកាដសតអំពីសាទនភាពរបស់អបក
ហុនរ ំញោភេាប់ និង្អំពីការបង្ាផលប៉ាោះ
ញៅកាន់អបកកាដសតញៅកមពុជា

និង្អំពីរញបៀបដដលរកុម

ល់ដល់សហរមន៍របស់អបក។ អបកអាេនិយយ

និ ង្ញៅញរៅរបញទសផង្ដដរ។

ញោលជ្ំហររបស់អក
ប ញៅកបុង្ការេរចាកាន់ដតរ ឹង្ាំ ពីញរ

បញ្ញ
ា ញនោះអាេជ្ួយញធវើឲ្យ

ោះរកុមហុនរបដហលជាមិនេង្់ឲ្យ

ិ៍ ថ
ានញករញឈា
ម ោះមិនលែញឡើយ។

ការញរបើរ

ស់ការញរៀបេំដារកាមតួអង្គញដើមផីជ្ួយអបកកបុង្ការញរៀបេំ
ការតសូមតិរបស់អក
ប

វាជារំនិតលែកុង្ការអនុ
ប
វតថដំញតើរឋនការញរៀបេំដារកាមតួអង្គញៅញពលដដលអបក

រិតអំពីការអនុវតថការតសូមតិញដើមផីបញង្ាើនអំណាេរបស់អបក។


សូមដសវង្រកភារីដដលអាេោំរទដល់អបក និង្អាេពរង្ឹង្ញោលជ្ំហររបស់អបក។
សូមរិតអំពីរញបៀបដដលអបកអាេទំនក់ទំនង្ជាមួយពួកោត់
ោត់ជ្ួយអបក។
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និង្រញបៀបញដើមផីឲ្យពួក



សូមដសវង្រកភារីណាដដលានឥទនិពលញៅញលើភារីាខង្ញទៀត។

េូររិតអំពីរញបៀប

ដដលអបកអាេបញង្ាើតឬញធវើឲ្យទំនក់ទំនង្របស់អបកជាមួយពួកោត់កាន់ ដតរបញសើរញឡើង្
ឬរញបៀបអនុវតថការតសូមតិ

ញដើមផីប្ុច ោះប្ូច លពួ កោត់ឲ្យពាយមញរបើឥទនិពលញៅ

ញលើភារី ាខង្ញទៀតឲ្យេូលរួមកបុង្ការេរចាញោយយុតិថធម៌។

ត ញេហគមន៍
៣. ការទទួលានការោ ំរទពីបណា
មញធា

យសំខាន់មួយញទៀតកបុង្ការបញង្ាើនអំណាេរបស់សហរមន៍អក
ប រឺ ការទទួល

នការោំរទពីសហរមន៍ញផសង្ៗ។ ញៅកបុង្ករតីឋនការបញតថញញេញញោយបង្ខំ កង្វល់

ទូញៅរបស់រកុមហុននន

និង្រោឌភិ

លរឺ

ញៅញពលដដលានរបជាពលរដឌញរេើនញរកាក

ញឡើង្របឆ្ំង្នឹង្សកមមភាព ឬញសេកថីសញរមេរបស់ែួន
ល ញហើយញធវើឲ្យដផនការ ឬសាទនភាព
របស់ែួនោ
ល
ម នសុវតទិភាព។

ញៅញពលរបជាពលរដឌជាញរេើនរួបរួមោបនិយយញោយាន

សំញឡង្ឯកភាពញដើមផីប្ូជ នសារអវីមួយ ញពលញនោះសារញនោះ កាន់ដតានឥទនិពល ញហើយវា

កាន់ដតលំ

កសរាប់ភារីាខង្ញទៀតកបុង្ការញធវើមិនដឹង្មិនឮណាស់។

ឧទហរត៍
ការញធវើ

សហរមន៍ ញផសង្ៗអាេោំរទសហរមន៍របស់អបកតាមរយៈការេូលរួម

តុកមម ការេុោះហតទញលខាញលើញតថិ ឬការសរញសរលិែិតោំរទជាញដើម។ សហរមន៍

ទំង្ញនោះ ក៏អាេោំរទសហរមន៍របស់អបកតាមរយៈការមកកាន់ដីសហរមន៍របស់អបកញដើមផី
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ជ្ួយការ

រដី និង្ផធោះសដមផង្របស់អបក អំ ឡុង្ញពលឋនការបញតថញញេញ។ ជ្ួបរបជ្ុំជាមួយ

មនុសសញៅសហរមន៍ញផសង្ៗញទៀតដដលជ្ួបរបទោះសាទនភាពស្សញដៀង្ោប និង្ដេករ ំដលកបទ
ពិញសាធន៍ដដលញធវើឲ្យសហរមន៍ទំង្ញនោះកាន់ដតានភាពរ ឹង្ាំ។ សហរមន៍របស់អបកអាេ
ោំរទោបញៅវ ិញញៅមកញដើ មផីទប់ទល់នឹង្ការបញតថញញេញ

និង្សញរមេញោលញៅរបស់

សហរមន៍អបក។

៤. ការក្ំណត់ឱកាេលអក្ងការសធវ
នុ
ើការតេម
ូ តិសៅសពលថ្ដលការចរចា
័
បរាជយ

របសិនញបើអបកឈានញៅដល់េំនុេមួយដដលអាជាញធរ
ជាមួយអបក ញនោះអបករបដហលទទួ ល

ឬរកុមហុនានបំតង្េរចា

នញជារជ្័យកបុង្ការតសូមតិ របស់អបក។ ឥទផូវ អបករួ រ

ដតថា ញតើអបកនឹង្ញធវើអីវ របសិនញបើការេរចារបស់អបកបរាជ្័យ និង្មិនអាេសញរមេ

នការ

រពមញរពៀង្មួយដដលអបកញពញេិតថ។
កបុង្ការេរចា

របសិនញបើ អបករកញ

យុតិថធម៌ ឬភារីាខង្ញនោះមិ ន

ើញថា

ភារី ាខង្ញទៀតកំពុង្េរចាញោយមិ ន

នោក់ជ្ញរមើសសមរមយកបុង្ការញោោះស្សាយញទ វាអាេាន

របញយជ្ន៍ កុង្ការដដលឲ្យភារី
ប
ាខង្ញនោះដឹ ង្ថា

អបកានជ្ញរមើ សញផសង្កបុង្ការេរចា។

ជ្ញរមើសញផសង្ញនោះជាធមមតារឺជាយុទនសាស្រសថតសូមតិដដលអាេញៅរួេខាលំង្បំផុត។
ឧទហរត៍៖ របសិនញបើអបកកំពុង្េរចាជាមួយនឹង្រកុមហុនមួយ ដដលរពួយ

រមភពីការដថ

ិ៍ ថ
រកាញករញឈា
ម ោះលែរបស់រកុមហុន ញនោះជ្ញរមើសញផសង្របស់អបកអាេជា ការញធវើយុទន
ន ការអនថរ
ជាតិ ជាសាធារតៈរបឆ្ំង្ញៅនឹ ង្រកុមហុនញនោះ។ អបកក៏ អាេដឹ ង្ដដរថា វាអាេញៅរួេកបុង្
ការ

កយបតឹ ថ ង្ញៅតុោការបថឹង្រកុមហុន ឬតាមរយៈយនថការោក់

កយបតឹ ថ ង្អនថរជាតិ។

វាានសារៈសំខាន់ដដលជ្ញរមើស ញដើមផីេរចារឺជាអវីដដលអបកានសមតទភាពញធវើ
រួ រដតដសវង្រកការរបឹកាញយបល់ពីអង្គការញរៅរោឌភិ

ន។ អបក

ល ដដលកំពុង្ោំរទអបក ញដើមផីជ្ួយ

ន
ស្រសថជ្ញរមើសរបស់អបក។
អបកកបុង្ការបញង្ាើតយុទសា
របសិនញបើអបកានយុទសា
ន
ស្រសថឋនជ្ញរមើសលែ

អបកអាេបំភ័យភារីាខង្ញទៀតជាមួយ

នឹង្ជ្ញរមើសញនោះ ញបើជាការេរចាញនោះមិនានដំញតើរការលែញទ។ ការបំភ័យញោយញរបើយុទន
សាស្រសថតសូមតិអាេររប់រោន់ញធវើឲ្យភារីាខង្ញទៀតេរចាញោយយុតិថធម៌
ដដលរបញសើរជាង្មុនដល់សហរមន៍។
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និង្ផថល់សំញតើ

វិធីសាស្រេតសផេងៗននការទំនក្់ទំនង
១. របសភទសផេងៗននការទំនក្់ទំនង
ទំនក់ទំនង្ ានន័យថាការញផញើ ឬទទួល
សមថី

ឬក៏សកមមភាព។

នព័ត៌ាន រំនិត ឬសារតាមរយៈ

កយ

សូមញរជ្ើសញរ ើសពីរញបៀបឋនការទំនក់ទំនង្ញៅររប់ដំណាក់កាល

ញផសង្ៗឋនដំញតើរការឋនការេរចា រឺជារនលឹោះសំខាន់ កុង្ការបញង្ា
ប
ើ នថាមពលរបស់អបក។
ានមញធា

យញផសង្ៗោបជាញរេើនដដលអបកអាេអនុវតថញដើមផីប្ូជ នសាររបស់អបក

ញៅភារី ាខង្ញទៀត។ ឧទហរត៍អបកអាេ៖


ញរៀបេំកិេរច បជ្ុំ ទល់មុែោប



ញផញើលិែិត



និយយោបតាមទូរស័ពធ



ញសបើនរណាាបក់ឲ្យញធវើជាតំណាង្អបក

ទំង្ញនោះរឺសុទនដតជាវ ិធីសាស្រសថកុង្ការទំ
ប
នក់ ទំនង្

ដដលអបកអាេយកមកញរបើកុង្ការ
ប

េរចា។ អបកអាេញរជ្ើសញរ ើសវ ិធី សាស្រសថកុង្ការទំ
ប
នក់ ទំនង្អាស្ស័យញលើសាទនភាពរបស់អបក។
សហរមន៍ របស់អបករួ រដតពិ ចារណាថា

ញតើ ទរមង្់ ឋនការទំនក់ ទំនង្ដបបណាដដលជាវ ិធី

សាស្រសថលប
ែ ំផុតញដើមផីបញង្ាើនអំណាេរបស់អក
ប ញៅរាល់ដំណាក់កាលឋនការេរចា។
នញជារជ្័យ អបកអាេរិ តពី វ ិធី ទំនក់

កបុង្ករតីការេរចាមិ នដំញតើរការ ឬមិនទទួល

ទំនង្មួយេំនួន(ការតសូមតិ) ខាង្ញរកាមដដលអាេោក់សាពធដល់ភារីាខង្ញទៀត ញអាយ
ទទួលែុសរតូវេំញ


ោះ បញ្ញ
ា ដដលពួកញរ

ញសបើឲ្យរបព័នផ
ន សពវផាយ

នបង្ាញឡើង្៖

ដូេជាកាដសត

ទូរទសសន៍

ញរឿង្រា៉ា វ រួមទំង្សាររបស់អបក។


ញរៀបេំ ការជ្ួបជ្ុំញធវើការតវា៉ា

ឬញធវើ

ឬវ ិទយុញដើមផីរាយការត៍អំពី

តុកមមញៅកដនលង្ណាដដលអាេទក់ទញការចាប់

អារមមត៍ពីភារីាខង្ញទៀតញោយញរបើ រ

ស់បោ

ឬឧករត៍បំពង្សញមលង្ញដើមផីផសពវ

ផាយសាររបស់អបកជាសាធារតៈ។
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២. ការទំនក្់ទំនងសដ្ឋយផ្ទទល់ និងសដ្ឋយរបសោល
ញៅកបុង្សាទនភាពែលោះ វាអាេានរបសិទនភាពបំផុតកបុង្ការទំ នក់ ទំនង្ ញោយផ្ទធល់

ញៅភារី ាខង្ញទៀត ដដលអាេញធវើ
ញោយផ្ទធល់តាមទូ រស័ព។
ធ

នញៅកបុង្កិេចរបជ្ុំ តាមរយៈរបរល់លិែិត ឬការនិយយ

កបុង្ករតីដដលការេរចាមិនដំញតើរការ

ឬមិនទទួល

ន

ញជារជ្័យ វាកាន់ដតានរបសិទនភាពកបុង្ការទំនក់ទំនង្ញោយរបញយល ដូេជាតាមរយៈ

របព័នព
ន ័ត៌ាន

ឬតាមរយៈអបកដឋទដដលានឥទនិពលញលើភារីដដលអបក

នេរចាជាមួយ

ញដើមផីជាការោក់សាពធញអាយភារីាខង្ញទៀតងាកមកញធវើការញោោះស្សាយបញ្ញ
ា ។ របសិនញបើ
អបករិតអំពីដំញតើរការឋនការេរចា

វាានប្ូច លទំង្ការទំនក់ទំនង្ញោយផ្ទធល់

ញោយរបញយលញៅរាល់ដំណាក់កាលឋនដំញតើរការទំង្អស់

វាអាស្ស័យញលើ ថា

និង្
ញតើភារី

ដឋទញនោះេរចាញោយយុតិថធម៌ ឬយ៉ា ង្ណា។
ញៅញពលដដលអបកអនុវតថវ ិធីទំនក់ទំនង្ញោយរបញយល ដបបញនោះ ញនោះអបកក៏អនុវតថ
វ ិធី តសូមតិ ញដើមផីោក់សាពធញលើភារីាខង្ញទៀត ឲ្យងាកមកញធវើការញោយយុតិធ
ថ ម៌តាមរយៈ
ការផសពវផាយសាររបស់អបកជាសាធារតៈ ឬតាមរយៈទទួល

52

សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ

នការោំរទពីអបកដឋទ។ វ ិធី

សាស្រសថញនោះអាេកាន់ដតានរបសិទភា
ន ពកបុង្ការេរចា របសិនញបើអបករិតថា ភារីាខង្ញទៀត
នឹង្មិនេូលរួមេរចាញោយយុតិធ
ថ ម៌ ញោយោមនឥទនិពល ឬសាពធពីភារី

ក់ព័ននញទ។

ញទោះជាយ៉ា ង្ណាក៏ ញោយរបសិនញបើភារី ណាាខង្ាន្នធៈកបុង្ការេរចា ឬញ្លើយតប

ញោយវ ិជ្ជានញលើការតសូមតិ ដដលអបក

នញធវើញនោះ វាអាេជារំ និតលែញដើ មផីប្ឈប់ការតសូ

មតិ ញហើយងាកមកចាប់ញផថើមការេរចាញោយផ្ទធល់។
ការេរចាភារញរេើនញកើតញឡើង្តាមរយៈការជ្ួបរបជ្ុំ ញរេើនដង្។ ការជ្ួបរបជ្ុំ ញរេើនដង្
អាេជ្ួយអបកររប់ររង្ដំញតើរការឋនការេរចា
ដំបូង្

ន។

ឧទហរត៍ ញៅញពលជ្ួបរបជ្ុំញលើក

អបកអាេសញរមេេិតរថ តឹមដតពិភាកាអំពីញហតុផលរបស់ភារី ាខង្ញទៀត

នដីរបស់សហរមន៍

ដដលេង្់

និង្ពិភាកាអំពីតរមូវការ និង្កង្វល់របស់សហរមន៍របស់អបកដត

ប៉ាុញណាតោះ។

បនធប់មកអបកអាេប្ចប់ការរបជ្ុំ ញហើយពិភាកាជាមួយសហរមន៍អំពីព័ត៌ានថមីៗ
ដដលអបក

នដឹង្ពី កិេរច បជ្ុំញនោះ និង្ពិភាកាថា ញតើ ភារីាខង្ញទៀតទំនង្ជាាន្នធៈកបុង្ការ

េូលរួមេរចាញោយយុតិធ
ថ ម៌ដដរឬញទ។ របសិនញបើការរបជ្ុំ ញនោះរបរពឹតញថ ៅ
របស់អបកអាេសញរមេបនថការេរចា

នលែសហរមន៍

ញហើយញរៀបេំកិេចរបជ្ុំមួយញទៀតញដើមផីពិភាកាអំពី

ជ្ញរមើស ដដលអាេឈានដល់ការសញរមេកិេរច ពមញរពៀង្។
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របសិនញបើកិេចរបជ្ុំញនោះ

របរពឹតញថ ៅមិន

សញរមេប្ឈប់ការេរចា ញហើយញរបើរ
ឲ្យេូលរួមេរចាញោយយុតិថធម៌។

នលែញទ

ដូញេបោះសហរមន៍របស់អបកអាេ

ស់ការតសូមតិញដើមផីោក់សាពធញលើភារីាខង្ញទៀត

ញពលែលោះរោន់ដតរំរាមថាានការតសូមតិ

ភារី ាខង្ញទៀតាន្នធៈកបុង្ការេរចាញោយយុតិធ
ថ ម៌

វាអាេញធវើឲ្យ

ន។ វាក៏ជាយុទសា
ន
ស្រសថតសូមតិ មួយ

សំរាប់រំរាមដល់ភារីាខង្ញទៀតញៅកបុង្ការរបជ្ុំ េរចា។ ឧទហរត៍៖ អបកអាេសញរមេរ
ញៅភារីាខង្ញទៀតថា

ញទោះបីជាពួកញរចាប់ញផថើមេរចាញោយយុតិថធម៌ ក៏ញោយ

ប់

ក៏អបកនឹង្

និយយញៅកាន់សារព័ត៌ានអនថរជាតិដដរ ឬរបសិនញបើ ពួកញរញធវើសកមមភាពែុសេាប់ អបក
នឹង្ោក់

កយបតឹ ថ ង្ញៅតុោការ។

ករតីរបស់សហរមន៍ ភូមិ មហ្គខាន់
ភូមិមហ្គខាន់
ញៅរកុង្

រឺជាសហរមន៍មួយដដលានរបជាពលរដឌរបដហល៣០០នក់

ង្កក របញទសឋថ។ របជាពលរដឌ

នរស់ញៅញលើដីសហរមន៍ របស់ែួនអស់
ល

រយៈញពល១៥០ឆ្បំមកញហើយ ញោយរបកបរបរេិ្ចឹមជ្ី វ ិតពី ការលក់របស់របរញធវើញោយ
ឋដតាមរបឋពតីរបស់ែួន។
ល
របជាពលរដឌជាញរេើនក៏

នសាង្សង្់ញេតិយដូនតារបស់

ែលួនញៅញលើដីញនោះដដរ។

កាលពីដែមករា ឆ្បំ២០០៣ សហរមន៍ញនោះ

ការបញតថញញេញពីសាោរកុង្។

ពួកោត់រតូវ

េាងយរបដហល៤៥រី ឡូដម៉ារតពី សហរមន៍។ រោឌភិ

នទទួលញសេកថីជ្ូនដំតឹង្អំពី
នញរផឋល់ទីតាំង្ថមីដដលសទិតញៅ
លានរញរាង្ដរបកាលយដីរបស់

សហរមន៍ញៅជាឧទានញដើមផីញលើកកមពស់វ ិស័យញទសេរត៍ញៅកបុង្តំបន់ញនោះ។
របជាសហរមន៍មិនេង្់ផ្ទលស់ទីលំញៅ

ញហើយរ

ប់រោឌភិ

ញៅញៅកដនលង្ដដលឆ្ងយដបបញនោះញទ

លថាពួកញរបដិ ញសធមិនរពមញេញពី ដីរបស់ែួនញឡើ
ល
យ។

ប៉ាុដនថសហរមន៍េង្់ទក់ទញញទសេរឲ្យមកកាន់តំបន់ញនោះ ដូញេបោះពួកោត់ អាេ
លក់របស់របរញធវើញោយឋដតាមរបឋពតីរបស់សហរមន៍។ សហរមន៍
ញធវើការជាមួយនិសសិតសាទបតយកមមមកពីសាកលវ ិទាល័យមួយ
ជ្ញរមើសមួយសរាប់តំបន់ញនោះ
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និង្ដផនការរបស់រោឌភិ

ញដើមផីញរៀបេំដផនការ

ញោយានដផនការអភិវឌ្ណញៅនឹង្កដនលង្

សាង្សង្់ឧទានមួយ។ ដផនការញនោះ
ផង្

នសញរមេេិតថ

លផង្។

និង្ញរៀបេំ

នរិតពិចារណាអំពីតរមូវការរបស់សហរមន៍
សហរមន៍

សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ

នចាប់ ញផថើមអនុវតថដផបកែលោះៗឋន

ដផនការញនោះញោយែលួនឯង្។ ពួកញរ
របស់ពួកញរ។
ោំរទពី ភារី

នបញង្ាើតរកុមការងារញដើមផីផសពវផាយពីដផនការ

តាមរយៈការញធវើដូេញនោះ

ញពលញនោះសហរមន៍

ក់ព័ននញផសង្ៗញទៀតដូេជា អង្គការមិនដមនរោឌភិ

នចាប់ញផថើមានការ
ល និង្អង្គការសហ

របជាជាតិជាញដើម។
សហរមន៍ក៏

ននិយយញៅកាន់របព័នព
ន ័ត៌ាន

ញដើមផីឲ្យសាធារតជ្នដឹង្

អំពីសាទនភាព និង្រញរាង្របស់ែួនដដរ។
ល
សហរមន៍ដតង្ដតទក់ទង្របព័នព
ន ័ត៌ាន
រាល់ញពលដដលមន្តនថីរោឌភិ
បនធប់មក

លមកកាន់ភូមិរបស់ោត់។

សហរមន៍

ល។ សហរមន៍និង្និសសិត

នញរៀបេំកិេរច បជ្ុំេរចាជាញលើកដំបូង្ជាមួយរោឌភិនបងាាញអំពីរញរាង្ និង្ញហតុ ផលរបស់ែួនដដល
ល

ោំរទរញរាង្ញនោះ។ ពួកោត់

នញលើកញហតុផលពនយល់ថា ការបញតថញញេញ នំឲ្យ

ានការរ ំញោភសិទិនរបស់សហរមន៍។ ពួកោត់ ក៏
នឧទានញនោះញដើមផីទក់ ទញញទសេរដដរ

ប៉ាុដនថ

នរ

ប់អាជាញធរថា ពួកោត់ក៏េង្់

វានឹង្កាន់ ដតលែរបញសើរសរាប់

វ ិស័យញសដឌកិេច របសិនញបើ ពួកោត់អាេបនថរស់ញៅទីញនោះញោយលក់របស់របរញធវើញោយ
ឋដតាមរបឋពតីរបស់ែួនឲ្យញៅញភញ
ល
ៀវញទសេរ។
ពួកោត់មិន

កាលដំបូង្ញនោះញទ

នឈានដល់ការសញរមេកិេរច ពមញរពៀង្ ញៅញពលេរចាដំណាក់

ញហើយអាជាញធរ

នបនថរំរាមកំដហង្បញតឋញសហរមន៍ញេញពីដី

របស់ពួកោត់ ដដដល។ សាជ្ិកសហរមន៍ែលោះ

ត់បង្់ កីស
ថ ង្ឃឹម ញហើយ

ប៉ាុដនថរបជាពលរដឌភារញរេើនញៅរបកាន់យកការតសូមតិញដើមផីការ
ញៅដែធបូ ឆ្បំ២០០៥ ភារី

ឈានដល់

ក់ព័នន

នចាកញេញ

រសិទិរន បស់ែួន។
ល

នញរៀបេំកិេរច បជ្ុំេរចាមថង្ញទៀត ញហើយ

ន

ការសញរមេកិេរច ពមញរពៀង្ញលើការអភិវឌ្ណតំបន់ញនោះញៅតាមរញរាង្របស់

សហរមន៍និង្និសសិតសាទបតយកមម។១

១

មជឈមណ្ឌល្ិទ្ិធលំតៅដ្ឋាននិងការបតណ្េញតចញ៖ យុទ្ធសាស្រ្តនិង ភាពតជាគជ័យៈ ការតឆលើយ បនឹងការ

បតណ្េញតចញតដ្ឋយបងខំ ឆ្នំ២០០៨ ទ្ំព័រ៥៧-៦៤។
សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ
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៣. ការសឆលយ
ើ តបនឹងព័តមា
៌ នថមី៖ សតើអនក្រតូវថ្តពាោមឲ្យឈានដល់

ក្ិចរច ពមសរពៀងបនទន់ ឬសទ?

ដំញតើរការឋនការេរចាអាេនឹង្ញកើតានឆ្ប់រហ័ស

របសិនញបើានការចាំ

េ់

បនធន់ញដើមផីឈានដល់កិេចរពមញរពៀង្ ឧទហរត៍៖ ញោយសារដតសហរមន៍របស់ ពួកញរ
កំពុង្ដតជ្ួបការបញតថញញេញជាបនធន់។ របសិនញបើោមនភាពបនធន់ ញទ ការេរចាអាេនឹង្
ញកើតានយឺតៗ

ញដើមផីញអាយអបកានញពលញវោសរាក

និង្រិតអំពីព័ត៌ានថមីៗ

និង្

ដផនការបនធប់ដដលអបករតូវញធវើ។
កបុង្ករតីឋនការបញតថញញេញញោយបង្ខំ វាជាញរឿង្សំខាន់ណាស់ដដលរតូវតាមឃ្លំ

ញមើ លសាទនភាពជារបចាំ

និង្រិតពិចារណាអំពីព័ត៌ានថមីៗថា

ញកើតញឡើង្ញៅញពលណា។ ជ្ួនកាល សហរមន៍នន

ញតើ ការបញតថញញេញអាេ

នទទួលញសេកថីជ្ូនដំតឹង្ជាញរេើន

ញលើកអំ ពីការបញតថញញេញដដលនឹង្របរពឹតថញៅញៅញពលញវោែុសៗោប។
សហរមន៍ែលោះក៏ដតង្ដតឮ

កយេចាមអារា៉ា មែុសៗោបជាញរេើនថា

ដូេោបញនោះដដរ

ការបញតថញញេញនឹង្

របរពឹតញថ ៅញៅញពលញនោះ ឬញពលញនោះជាញដើម។
វាដតង្ដតានការលំ
រ

កញដើមផីឲ្យដឹង្ថា

ញតើ ព័ត៌ានមួយណាជាព័ត៌ានពិត

កដ។ ញទោះជាយ៉ា ង្ណាក៏ ញោយ ក៏រាល់ញសេកថីរបកាស និង្

រួររតូវញលើកមកពិចារណាឲ្យ

នហមត់េត់។

កយេចាមអារា៉ា មទំង្អស់

សហរមន៍រួរដេករ ំដលក

ព័ត៌ានសថីពីការរំរាមកំដហង្ឋនការបញតថញញេញ

និង្ពិភាការាល់

និង្សញរមេេិតរថ ម
ួ ោបថា

ញតើរតូវចាត់

វ ិធានការដបបណាតបវ ិញ។ សហរមន៍អាេសញរមេេិតថា
ថ
ការបញតថញញេញទំនង្ជានឹង្
មិនអាេញកើតញឡើង្ញទ

ញហើយពួកោត់ានញពលញវោញរេើនជាង្ញនោះញទៀតកបុង្ការេរចា។

សហរមន៍អាេសញរមេេិតថា
ថ
ការរំរាមកំដហង្បញតថញញេញពិតជានឹង្ញកើតញឡើង្ ញហើយ
ពួកោត់រួរពាយមដសវង្រកដំញណាោះស្សាយលែបំផុតដដលអាេញធវើញៅ

ន

ជាបនធន់។

សហរមន៍អាេសញរមេេិតថា
ថ
ញបើញទោះជាានការរំរាមកំដហង្ពិតដមនក៏ញោយ ក៏ពួកោត់
េង្់បនថការតវា៉ា របឆ្ំង្ដដរ។
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ករតីសហរមន៍ដីរកហម
សហរមន៍ ដីរកហមញៅកបុង្ទី រកុង្ភបំញពញ

ញេញញោយបង្ខំ

ញោយរកុមហុនមួយ

សហរមន៍មួយេំនួន

នរបឈមមុែញៅនឹង្ការបញតថញ

និង្សាោរកុង្ភបំញពញកាលពីបួនរ

នសញរមេេិតចា
ថ កញេញ

ំឆ្បំមុន។

និង្ទទួលសំតង្មិនសមរមយដដលញរ

ផថល់ញអាយ ញោយសារានសាពធ និង្ការរំរាមកំដហង្។ មិនដតប៉ាុញណាតោះពួកញរ
ទទួលការបំភ័យថា ពួកញរនឹង្មិនទទួល

ន

នអវីទំង្អស់ របសិនញបើពួក ញរមិនរពមចាក

ញេញ ញហើយផធោះរបស់ពួកញរនឹង្រតូវបំផ្ទលញញចាលញោយរកុមហុន។
រកុមហុន

នជ្ួលមនុសសរបុសជាញរេើន

ឲ្យមករ ំខាន

និង្វាយបង្ខំឲ្យសាជ្ិក

សហរមន៍ចាកញេញ។

តំណាង្សហរមន៍ែលោះទទួលរង្ការញចាទរបកាន់ពីបទញលមើស

រពហមទតឍទំង្ពួកញរមិន

នរបរពឹតប
ថ ទញលមើសញនោះញឡើយ។

ដតញទោះជាយ៉ា ង្ណា

ការតសួមតិរបស់សហរមន៍កាន់ដតានភាពរ ឹង្ាំញៅៗ។

សកមមភាពផសពវផាយតាម សារព័ត៌ាន និ ង្ការតវា៉ា ដតង្ដតញកើតានជារបចាំ ញហើយ
បងាាញពីភាពខាលំង្ឋនសាមរគីភាពសហរមន៍។

ការតសូមតិញនោះ

ន

នញផញើសារដ៏ខាលំង្មួយ

ញៅរកុមហុន និង្សាោរកុង្។
ញរកាយមករកុមហុន

នយល់រពមញធវើការេរចា។

កិេចរបជ្ុំឋនការេរចាមួយ

ញកើតញឡើង្ ប៉ាុដនថមិនានរពមញរពៀង្ោបណាមួយញឡើយ។ ការេរចា

ន

នបនថតាមរយៈការ

ប្ូច នសារញោយរបញយលញោយញរបើ របព័ ននសារព័ត៌ាន។ សាជ្ិកសហរមន៍ដដលបនថ
តវា៉ា

នទទួ េទមទរថាពួកញររតូវការសំតង្ឲ្យររប់រោន់

លទនភាពកបុង្ការទិញផធោះឬអាោរញៅកបុង្ទី រកុង្

ន។ រកុមហុន

ដូញេបោះពួកញរអាេាន

នបដនទមសំតង្បនថិេ

ញទៀត ប៉ាុដនថញៅដតមិនររប់ រោន់។

ញៅកបុង្កំ ឡុង្ញពលដដដល

ាន

កយេចាមអារា៉ា មថា

បញតថញរបជាសហរមន៍ ទំង្មូលកបុង្ញពលឆ្ប់ៗ។
រមភ

ភ័យរននត់

ញហើយអបកមួយេំនួន

នឹង្ានការញរបើកំោង្
ំ

សហរមន៍ទំង្អស់ានការរពួយ

នទទួលយកសំតង្ដដលរកុមហុនផថល់ឲ្យ

ញហើយក៏ចាកញេញញៅទំង្មិនញពញេិត។
ថ
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ប៉ាុដនថការតសូរបស់សហរមន៍ញៅដតខាលំង្ ញហើយមិនយូរប៉ាុនមន ញរកាយមកររួសារ
ដដលញៅញសសសល់

នទទួលសំតង្ ២០០០០ដុ ោល កបុង្ការចាកញេញ ដដលាន

េំនួនញរេើនជាង្អបកទទួលដំបូង្។ ញហើយររួសារមួយេំនួន

នទទួលសំតង្ញនោះ។ មតិ

មួយញទៀត យល់ថា សំតង្ប៉ាុញតត ោះ ញៅដតញរកាមតឋមលដដលពួកញរ

នោក់ញៅរកុមហុន

និង្សាោរកុង្ញៅញឡើយ ញហើយពួកញរនឹង្បនថេរចា ញទោះជាានការរំរាមកំដហង្ថានឹង្
ានការបញតថញញេញកបុង្ញពលឆ្ប់ៗក៏ ញោយ ។
ពីរ បីឋថងញរកាយមក ភូមិទំង្មូលរតូវវាយកំញទេញោយ កំោង្
ំ េំរោះ
ុ និង្កមមកររកុម
ហុន ញោយអារតាក់ ជ្ំ

មញៅសូ និង្រោប់ដបកដផសង្។ ររួសារមួយេំនួន

ដលវង្ញៅកដនលង្តាំង្ទីលំញៅថមីដដលឆ្ងយពីទីរកុង្ ប៉ាុដនថមិន
ញរឿង្ដីរកហម

នទទួលផធោះ

នទទួលសំតង្ញទ។

នបងាាញពីសារៈសំខាន់ឋនការ ៉ា ន់របាតពីភាពធងន់ធងរ

ឋន

ហ្គនិ ភ័យដដលញកើ តញេញពីការបញតថញញេញ និង្ការេរចាដដលសទិតកបុង្កំ រ ិតមួយដដល
អាេឈានដល់ការរពមញរពៀង្។

ភារីទំង្អស់រតូវពិចារណាពីអីវដដលអបករួរសញរមេញធវើ

ញៅជ្ំហ្គនបនធប់ញទៀត។
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ក្ិចចរបជុំចរចា
ំ រចា
១. ការសរៀបចំថ្ផនការរបជុច
ញៅញពលអបកសញរមេេិតញថ រៀបេំកិេរច បជ្ុំ េរចា យកលែរតូវញរៀបេំដផនការញោយរបុង្
របយ័តម
ប ុនញពលរបជ្ុំ។

ញតើអក
ប រួរញរៀបេំដផនការអវីែោះ
ល មុនញពលរបជ្ុំេរចា?
ការញរៀបេំដផនការសរាប់ កិេរច បជ្ុំេរចា រតូវានការសញរមេេិតម
ថ ួយេំនួន
ដូេខាង្ញរកាមញនោះ៖


ញតើ កិេរច បជ្ុំរតូវញធវើញៅកដនលង្ណា និង្ញៅញពលណា?



ញតើ នរណារតូវញៅេូលរួមរបជ្ុំញដើមផីជាតំណាង្សហរមន៍?



ញតើ អបកនឹង្ញសបើឲ្យអបកញផសង្េូលរួមរបជ្ុំញនោះញទ? ឧទហរត៍អបកោំរទ
សហរមន៍ ដូេជា អង្គការមិនដមនរោឌភិ



លជាញដើម។

ញតើ អបកនឹង្ញសបើសុំឲ្យនរណាាបក់សរមបសរមួលកិេរច បជ្ុំ ញនោះឬញទ?
ញៅញពលអបកញរៀបេំដផនការរបជ្ុំ អបកក៏របផីរតូវសញរមេញលើេំតុេមួយេំនួន

ដូេខាង្ញរកាមញនោះថា៖


ញតើ សារអវីែលោះដដលអបកេង្់ និយយញៅញពលរបជ្ុំ?



ញតើ ព័ត៌ានអវីែលោះដដលអបកេង្់



ញតើ តំណាង្របស់អបកានសិទិអ
ន ំណាេអវីែលោះកបុង្ការសញរមេេិតថកុង្នម
ប

នពីភារីាខង្ញទៀតញៅញពលរបជ្ុំ?

សហរមន៍?

១.១. ក្ថ្នលងណា សពលណា និងនរណា?
រិតថា ញតើ កដនលង្ណា ដដលសមស្សបសរាប់កិេចរបជ្ុំ។ ទីកដនលង្ឋនកិេចរបជ្ុំជាកតាថ
សំខាន់
េំញ

ពីញរ

ោះអបកអាេានអារមមត៍មិនរ ឹង្ាំញៅញពលេរចា របសិនញបើអបកមិនកក់ញៅថ

ោះបរ ិយកាសជ្ុំ វ ិញែលួន។
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េំនួន

របសិនញបើអបករបជ្ុំញៅកបុង្ភូមិរបស់អបក

អបកអាេរ

ប់ភារី ាខង្ញទៀតនូវបញ្ញ
ា មួយ

ក់ព័នននឹង្ភូមិរបស់អបក ញហើយដដលានសារៈសំខាន់សរាប់អបក រពមទំង្អបកអាេ

ានអារមមត៍កក់ញៅថជាង្កដនលង្ញផសង្។
ញោយញបើកេំហដបបញនោះ។
សរាប់របជ្ុំ

ប៉ាុដនថភារីាខង្ញទៀត

អាេោមន្នធៈកបុង្ការេរចា

មា៉ា ង្ញទៀត វាអាេជារបការលែដដលអបករតូវរកកដនលង្អពារកឹត

ដូេជាការ ិយល័យរបស់អង្គការមិនដមនរោឌភិ

ល

ឬអោររោឌភិ

លជា

ញដើម។ ករតីនីមួយៗមិនដូេោបញទ ដូញេបោះញហើយ សហរមន៍របស់អបកអាេរិតអំពីទីកដនលង្
លែបំផុតកបុង្ករតីជាក់ោក់ ណាមួយ ញហើយបនធប់មកញលើកសំញតើញៅភារីាខង្ញទៀត ។

ញពលញវោឋនកិេរច បជ្ុំក៏សំខាន់ណាស់ដដរ។ អបករតូវរ
រោន់កុង្ដំ
ប
ញតើរការរបជ្ុំញដើមផីពិភាកាអំពីបញ្ញ
ា ញផសង្ៗដដលអបក

កដថា អបកានញពលររប់
នញរោង្ទុក។

េំតុេមួយញទៀត ដដលរតូវញរៀបេំដផនការដដរញនោះរឺ នរណាែលោះរតូវេូលរួមរបជ្ុំ។
ញតើសហរមន៍ទំង្មូលរតូវេូលរួមរបជ្ុំ ឬតំណាង្សហរមន៍ដតពីរបីនក់? របសិនញបើាន
របជាសហរមន៍ញរេើនេូលរួមញនោះ ញតើនរណាែលោះជាអបកនិយយ? របសិនញបើ ានតំណាង្ដត
ពី របីនក់រតូវញៅេូលរួមរបជ្ុំ

ញតើ តំណាង្ញនោះជានរណាែលោះ?

សហរមន៍របស់អបកររប់រោន់ញដើមផីឲ្យរ
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កដថា

រួរានអបកេូលរួមមកពី

តំណាង្ទំង្ញនោះានអារមមត៍កក់ញៅថ
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ញហើយអាេញលើកញឡើង្អំពីបញ្ញ
ា ទំង្អស់ដដលានសារៈសំខាន់សរាប់សហរមន៍។
តំ ណាង្រតូវដតពូ ដកកបុង្ការប្ូច នសារ និ ង្រតូវ
តំណាង្ឲ្យផលរបញយជ្ន៍រម
ួ ។

យកលែ

អបក

នញជ្ឿទុកេិតថពីសំណាក់សហរមន៍ ញដើ មផី

រតូវានស្រសថី

និង្តំណាង្រកុមភារតិេញៅកបុង្

សហរមន៍ ដដលានតរមូវការ និង្កង្វល់ជាក់ោក់ េូលរួមរបជ្ុំដដរ។
អបកក៏អាេពិចារណាអញ្ជើញអបកោំរទសហរមន៍ របស់អបក
ដូេជាសាជ្ិកបណា
ថ ញសហរមន៍
ពួកោត់ញៅកបុង្កិេចរបជ្ុំ
ាខង្ញទៀតមិនញរបើរ

ឬអង្គការមិនដមនរោឌភិ

អាេជាមញធា

ស់មញធា

ឲ្យេូលរួមរបជ្ុំញនោះដដរ

លននជាញដើម។

យានរបសិទនភាពញដើមផីញធវើឲ្យរ

កដថា

វតថាន
ភារី

យបំភិតបំភ័យ និង្ការរំរាមកំដហង្ញៅញពលរបជ្ុំ និង្ញធវើ

ការេរចាញោយយុតិថធម៌។
១.២. ការសរបើរាេ់អនក្េរមបេរមួលឯក្រាជយ
ញៅកបុង្ករតីែលោះ

រមន៍របស់អបក

យកលែរតូវញសបើឲ្យនរណាាបក់ដដលមិនដមនជាសាជ្ិកឋនសហ-

និង្ជាអបកដដលមិន

ក់ព័នជា
ន មួយភារីាខង្ញទៀតឲ្យជ្ួយសរមបសរមួល

កិេរច បជ្ុំ េរចាញនោះ។ ោត់ របផីជាមនុសសដដលានការញោរពពី ភារីទំង្សង្ខាង្ឋនកិេរច បជ្ុំ
េរចា។ អបកសរមបសរមួលមិនអាេញធវើការសញរមេេិតណា
ថ
មួយអំពីកិេរច ពមញរពៀង្ ឬផថល់នូវ
ដំបូនមនញៅកបុង្ការេរចា ជ្ំនួសអបក ឬភារីាខង្ញទៀតញឡើយ ប៉ាុដនថអាេជ្ួយញធវើឲ្យដំញតើរការ
ឋនការេរចា ញៅញពលរបជ្ុំ របរពឹតញថ ៅ

នលែរបញសើរ។

អបកសរមបសរមួលអាេទទួលបនធុកកបុង្ការធានថា

ការេរចារបរពឹតថញៅញោយ

រលូន ញោយភារីនីមួយៗ ឬអបកេូលរួមាបក់ៗានឱកាសនិយយ និង្សួរសំតួរ ាន
ឱកាសសញរមេថា

ញតើរួរសរាករបជ្ុំញៅញពលណា

ឬចាប់ញផថើមពិភាកាបញ្ញ
ា បនធប់ញៅ

ញពលណាជាញដើម។ អបកសរមបសរមួលក៏អាេសញរមេរបកាសបិទអង្គរបជ្ុំ ដដរ របសិនញបើ
ភារីទំង្សង្ខាង្មិនសហការោបញទ។
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១.៣. សតើសារអវី និងព័ត៌មានអវីថ្ដលអនក្គួរនិោយ?

សារ និង្ព័ត៌ាន
មុនញពលអបកញៅេូលរួមរបជ្ុំ វាជារបការសំខាន់ណាស់ដដលអបករតូវរ

កដ

កបុង្េិតថថា តំណាង្សហរមន៍យល់េាស់អំពីបញ្ញ
ា បី ដូេខាង្ញរកាមញនោះ៖


ញតើសារអវីែលោះដដលសហរមន៍េង្់និយយញៅញពលរបជ្ុំ?



ញតើព័ត៌ានអវីែលោះដដលសហរមន៍េង្់



ញតើតំណាង្សហរមន៍ានសិទិអ
ន ំណាេអវីែលោះកបុង្ការសញរមេេិតជ្
ថ ួសមុែ

នពីភារីាខង្ញទៀតញៅញពលរបជ្ុំ?

សហរមន៍?

របជាសហរមន៍ទំង្មូលរួរេូលរួមញ្លើយសំតួរទំង្បីញនោះទំង្អស់ោប
កិេរច បជ្ុំេរចាចាប់ញផថើម ញដើមផីឲ្យតំណាង្សហរមន៍អាេញធវើការជ្ួសមុែសហរមន៍
រតូវញៅញពលរបជ្ុំ។
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មុនញពល
នរតឹម

សហរមន៍របស់អបករួរជ្ួបជ្ុំ
េង្់ និយយរ

និង្ញធវើការរួមោបញដើមផីេង្រកង្ប្ជីព័ត៌ានដដលអបក

ប់ភារីាខង្ញទៀត។ សហរមន៍អាេសរញសរប្ូច លទំង្ផលរបញយជ្ន៍ដដល

សហរមន៍ាន និ ង្ភ័សុតាង្
ថ
ឬក៏ បញ្ញ
ា ដដលសហរមន៍ រ ំពឹង្ទុ ក ថា សហរមន៍អាេនឹង្
របឈមនឹ ង្បញ្ញ
ា ញោយសារដតសកមមភាពរបស់ភារីាខង្ញទៀត ញៅកបុង្ប្ជីព័ត៌ានរបស់
សហរមន៍។

សហរមន៍ចាំ

េ់រតូវញធវើការរួមោប

ញដើមផីរបមូលនូវព័ត៌ាន

ដដលអបកេង្់

ប្ូច នសារញៅភារីាខង្ញទៀតញៅកបុង្កិេចរបជ្ុំ ដូេជាឯកសារញផសង្ៗ រូបថត និង្លទនផល
ឋនការស្សាវរជាវអំពីផលប៉ាោះ

ល់។

អបកក៏រួរកត់រតារាល់េំតុេដដលអបកមិនេង្់រ

ប់ភារីាខង្ញទៀតដដរ

ញធវើដូញេបោះអបក

មិនញធវើឲ្យញោលជ្ំហររបស់អបកេុោះញែាយញឡើយ។ ឧទហរត៍៖ អបកពិតជាមិនេង្់ រ
ភារីាខង្ញទៀតអំ ពីការដបក

ប់ញៅ

ក់ោបញៅកបុង្សហរមន៍ របស់អបកញនោះញទ។

យកលែរតូវញរៀបេំប្ជីរសំតួរសរាប់សួរញៅភារីាខង្ញទៀត ញដើមផីដសវង្រកព័ត៌ាន
ដដលអបករតូវការ។ ឧទហរត៍៖ អបកេង្់ដសវង្រកពីរញរាង្របស់រោឌភិ
ដដលប៉ាោះ

ល ឬរកុមហុន

ល់ដល់សហរមន៍អក
ប និង្ផលរបញយជ្ន៍របស់ពួកញរ។ អបកក៏េង្់ដឹង្ផង្ដដរពី

អបកណាែលោះដដល

ក់ ព័ននញៅកបុង្រញរាង្ ឬអបកណាែលោះដដលជាអបកវ ិនិញយរ ឬសាទបនិក។
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តំណាង្ដដលរតូវ

នសហរមន៍ញរជ្ើសញរ ើសរបផីរតូវយល់េាស់ថា

ញតើសហរមន៍

នផថល់ឲ្យពួកោត់នូវសិទិអ
ន ំណាេអវីែលោះកបុង្ការកំតត់ញោលជ្ំហរ ឬកបុង្ការសនាេំញ

ភារីាខង្ញទៀតញៅញពលរបជ្ុំេរចា។
ការកំតត់ញោលជ្ំហរេំញ

ោះ

សហរមន៍អាេសញរមេឲ្យតំណាង្របស់ែួនអាេញធវ
ល
ើ

ោះភារីាខង្ញទៀត

ន របសិនញបើ ការរបជ្ុំញនោះ

នឈានដល់

កិេរច ពមញរពៀង្ញលើេំតុេជាក់ោក់ណាមួយ។ របសិនញបើ កិេចរបជ្ុំញនោះមិន

នឈានដល់

កិេរច ពមញរពៀង្ណាមួយញទ

ដូញេបោះសហរមន៍របស់អបកអាេសញរមេថា

សញរមេេិតណា
ថ
មួយ ញោយមិន
អំ ពីអីវដដលភារីាខង្ញទៀត

អបកមិនរួរញធវើការ

នពិភាកាជាមួយសាជ្ិកញផសង្ៗញទៀតរបស់សហរមន៍

ននិយយ ញនោះញឡើយ។ រួរេង្ចាំដដរថា ដំញតើរការេរចាដតង្

ដតញកើ តានញរេើ នដង្ញៅកបុង្កិេចរបជ្ុំ ញហើយការរពមញរពៀង្មិ នអាេញកើ តានញទញៅកបុង្កិេច

របជ្ុំដំបូង្។

តំណាង្សហរមន៍ដដលេូលរួមរបជ្ុំេរចា ានការទទួលែុសរតូវពិញសស ញហើយ
របផីរតូវេង្ចាំអំពីផលរបញយជ្ន៍របស់សហរមន៍ របស់អបក
ដដលសហរមន៍របស់អបកមិន

នយល់ស្សបឲ្យញសាោះ។

និង្កុំញធវើការសញរមេេិតណា
ថ
អបកមិនរួរឈានដល់ការរពម

ញរពៀង្ណាមួយញៅញពលរបជ្ុំេរចាដដលទទួលផលរបញយជ្ន៍សរាប់ែួនឯង្
ល
ផលប៉ាោះ

ញហើយបង្ា

ល់ដល់សហរមន៍របស់អបកញឡើយ។

អបកមិនអាេលក់ដីដដលជាកមមសិទិរន បស់អក
ប ដឋទញឡើយ
េាប់ដេង្ថា
អបក

អបកមិនអាេលក់ដីកុង្នមសាជ្ិ
ប
កដឋទឋនសហរមន៍របស់

នញឡើយ។ (ារតា២៥៥ េាប់ភូមិ

ល២០០១)

របសិនញបើតំណាង្សហរមន៍យល់រពមលក់ដីែោះ
ល របស់សហរមន៍ ដូញេបោះការ
រពមញរពៀង្ញនោះជាអំញពើ ផុយនឹ
ធ
ង្េាប់។ ញនោះរឺ ញោយសារដីញនោះ មិនដមនជាដីរបស់
ែលួនដដលរតូវលក់ញនោះញទ។
ញទោះបីជា

សហរមន៍ផថល់សិទិឲ្
ន យតំណាង្យល់រពមញរពៀង្លក់ដីញនោះក៏

ញោយ ក៏ភារីាខង្ញទៀត ញៅដតសុំឲ្យររួសារនីមួយៗផថិតញមឋដយល់រពមលក់ដីរបស់
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ែលួនញោយស្សបេាប់ដដរ។ ដូញេបោះររួសារនីមួយៗរតូវដតយល់ដឹង្អំពីកិេរច ពមញរពៀង្
ញនោះ ញហើយយល់រពមលក់ដីរបស់ែួនញោយោ
ល
ម នការបង្ខិតបង្ខំ និង្ការញ

កបញញ្ញ
ឆ ត

ឬការោបសង្ាត់ណាមួយញឡើយ។

២. ការមានទំនក្់ទំនងលអ
ការានទំនក់ទំនង្លែរវាង្អបក និង្ភារី ាខង្ញទៀត សំខាន់ណាស់កុង្ដំ
ប
ញតើរការឋន

ការរបជ្ុំ េរចា។

ការានទំនក់ទំនង្លែ

រ ំដលកព័ត៌ានរបស់អបក

ក់ព័នកា
ន រញធវើបទបងាាញេាស់ៗ

ក៏ ដូេជាការសាថប់

និង្ការសួរសំតួរដដរ។

និង្ការដេក

អបកក៏ រតូវញធវើការ

ពិចារណាញៅញលើញពលញវោដដលអបកនិយយ

ញហើយរតូវរ

ការដេកចាយរាល់ព័ត៌ាន និង្សារ ដដលអបក

នញរតៀមទុកសរាប់សហរមន៍របស់អបក។

របសិនញបើ ានតំ ណាង្ញរេើន

នញរតៀមកបុង្ការនិយយ

ឱកាសកបុង្ការនិយយររប់ៗោប។

កដថាអបកេំណាយញពលកបុង្

អបករតូវរ

កដថា ពួកញរាន

អបកអាេញសបើញអាយភារីាខង្ញទៀតសួរសំនួរ

ឬបញ្ញ
ជ ក់

របសិនញបើពួកញរាន។

អបករតូវេង្ចាំថា អបករតូវសាថប់ភារីាខង្ញទៀតញោយរបុង្របយ័តប ដូញេបោះអបកអាេយល់
ពីដផនការ និង្ផលរបញយជ្ន៍របស់ញរ ពីញរ

ោះថាព័ ត៌ានញនោះ នឹ ង្ជ្ួយអបកកបុង្ការរិតពី

ជ្ញរមើសដដលអាេឈានញៅដល់ការរពមញរពៀង្។

អបករួរសួរ និង្សាថប់ញៅការញ្លើយតប

របស់ភារីាខង្ញទៀតញោយរបុង្របយ័ត។
ប
ញពលែលោះពួកញរនិយយ អវីដដលែុសពីការសាមន
ទុ ករបស់អបក
ញដើមផីទទួល

ញហើយវាអាេជ្ួយអបកកបុង្ការេរចាញនោះ។

នព័ត៌ានដដលអបករតូវការ

ដូេដដរ

អបករតូវសួរររប់សំតួរទំង្អស់

នរពមញរពៀង្ជាមួយសហរមន៍របស់

អបក។
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របសិនញបើភារី ាខង្ញទៀតនិ យយដវង្ញពកកបុង្ញពលរបជ្ុំ

ញហើយមិនផថល់ឱកាស

ញអាយអបកនិយយ ញពលញនោះអបកអាេនិយយកាត់ពួកញរញោយរួរសម ញហើយរ

ប់ពួកញរ

ថា ដល់ញពលដដលអបករតូវនិយយមថង្ ។ ការញរៀបេំ រញបៀបវារៈរបជ្ុំ និង្ានអបកសរមប
សរមួលឯករាជ្យញៅញពលរបជ្ុំ

អាេានសារៈរបញយជ្ន៍ណាស់ញដើមផីបញ្ចៀសសាទនភាព

ដបបញនោះ។ រញបៀបវារៈរឺជា ប្ជីឋនរបធានបទ ឬបញ្ញ
ា ដដលរតូវញលើកមកពិភាកាញៅញពល
របជ្ុំ ញហើយជ្ួនកាលអបកក៏រតូវកំតត់ រយៈញពលសរាប់ការពិភាកាញលើរបធានបទឬបញ្ញ
ា
នីមួយៗផង្ដដរ។

ញពលែលោះភារីាខង្ញទៀត

អាេមិនសាថប់អបកញៅញពលអបកនិ យយកបុង្កិ េចេរចា។

ឧទហរត៍ ពួកញររបដហលជាញធវើទទួលទូរស័ ពធ ញហើយនិយយទូរស័ព។
ធ របសិនញបើ សាទន

ភាពដបបញនោះញកើតញឡើង្ អបករួរឈប់និយយ ញហើយចាំរហូតពួកញរញផ្ទថតការចាប់អារមមត៍
ញលើអបកវ ិញ។
ញទោះបីជា ភារីាខង្ញទៀតសដមថង្អាកបផកិរ ិយមិនសមរមយ ឬរេញង្ង្រេងាង្ វាជា
ការមិនលែញទរបសិនញបើអក
ប ែវោះភាពអត់ធមត់

ញហើយដស្សកឡូឡាញៅកាន់ ពួកញរកបុង្ញពល

េរចា។ ញៅញពលពួកញរញធវើអាកបផកិរ ិយមិនលែដបបញនោះ ជាការរបញសើរអបករតូវទប់អារមមត៍
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កុំញ្វឆ្វញអាយញសាោះ។ អបកអាេប្ចប់ការរបជ្ុំ របសិនញបើភារីាខង្ញទៀត មិនញធវើការេរចា
ញោយសមរមយ។

៣. កាយវិការ
ព័ ត៌ានជាញរេើន

នបញ្ចញញៅញរៅ តាមរយៈ កាយវ ិការ របស់ញយើង្។ ញពលែលោះ

ញយើង្បញ្ចញសារ ដដលញយើង្មិនានេំតង្ថាបញ្ចញ ឧទហរត៍ របសិនញបើ ញយើង្
រកព័ទនឋដ ញមើលញៅញយើង្ហ្គក់ដូេជាានកំហឹង្ ឬរាង្េញេសរ ឹង្រុស។ របសិនញបើញយើង្ង្ក់
កាល ញៅញពលនរណាាបក់កំពុង្និយយ ញនោះពួកញរអាេយល់ថា អបកយល់រពមញៅនឹង្អវី
ដដលពួកញរកំពុង្និយយ។
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ការការពារេហគមន៍របេ់អនក្
១.

ការឃ្ល ំសមើលចំសពាះលប ិចក្លថ្ដលសគសរបើសដើមប ីបំថ្បក្េហគមន៍៖
ជនបងកប់ ការេូក្ា៉ាន់ និងការគំរាមក្ំថ្ហង
សហរមន៍ជាញរេើនញៅទូទំង្របញទសកមពុជា

ននិយយអំពីញរឿង្រា៉ា វ

រកុមហុនមួយេំនួន ឬបុរគលដដលញៅពីញរកាយការបញតថញញេញដដលញរបើ រ

ក់ព័នននឹង្
ស់ជ្នបង្ាប់

ញៅកបុង្សហរមន៍ញដើមផីដសវង្រករបជាពលរដឌដដលរ ឹង្ទទឹង្ និង្មិនរពមចាកញេញ។ បុរគល
ឬរកុមហុនញនោះអាេផថល់រ

ក់សាងត់ៗ

ញៅនរណាាបក់ឲ្យប្ុច ោះប្ូច លអបកដឋទញៅកបុង្

សហរមន៍ឲ្យរពមទទួលយកសំញតើដដលពួកោត់ មិនញពញេិត។
ថ
ានញរឿង្រា៉ា វ
ការសូក ៉ា ន់ញមដឹកនំសហរមន៍

ក់ព័នននឹង្

ញដើមផីឲ្យតំណាង្សហរមន៍ញនោះចាកញេញពី សហរមន៍

ឬេុោះហតទញលខាញលើកិេចរពមញរពៀង្ជ្ំនួសមុែសហរមន៍ទំង្មូល។
ានករតីែលោះ បុរគល ឬរកុមហុន ដដលញៅពីញរកាយការបញតថញញេញ
តំណាង្សហរមន៍

ឬរបជាសហរមន៍ណាដដលហ្គននិយយតវា៉ា

ចាកញេញ។ ឧទហរត៍ ញរអាេរ
ោត់នឹង្

នរំរាម

និង្បដិញសធមិនរពម

ប់របជាសហរមន៍ថា ពួកោត់ ឬរកុមររួសាររបស់ពួក

ត់បង្់ការងារ ានញរោោះថាបក់រាង្កាយ ឬរ

បទញលមើសរពហមទតឍ ញទោះបីជាពួកោត់មិន

ប់ថា ពួកោត់ នឹង្រតូវញចាទរបកាន់ពី

នរបរពឹតអ
ថ ីវែុសេាប់ក៏ញោយ។

សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ

69

ិ៍ ថ
ានករតីែលោះញទៀត ពួកញររំរាមបង្ខូេញករញឈា
ម ោះតំណាង្សហរមន៍ ញោយនិយយ

កុហកញដើមផីញធវើឲ្យសហរមន៍

និង្អបកដឋទញទៀតដលង្ញជ្ឿទុកេិតថ

សហរមន៍។ ជាអកុសល ានករតីជាញរេើនដដលរកុមហុន ឬបុរគល

និង្ញោរពតំណាង្
នអនុវតថការរំរាម

កំដហង្ដបបញនោះ។ រកុមហុន ឬបុរគលដដលេង្់យកដីរបស់សហរមន៍ ញរបើរ
ទំង្ញនោះញដើមផីបំដបកសហរមន៍ និង្ញធវើឲ្យពួកោត់ដបក
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ស់លផិេកល

ក់សាមរគីភាព។ ញរញធវើដបបញនោះ ពី
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ញរ

ោះញរដឹង្ថា របសិនញបើ សហរមន៍ដបក

ញលើរបជាសហរមន៍ឲ្យញ

ក់សាមរគីោប វាងាយស្សួលកបុង្ការោក់សាពធ

ោះបង្់ និង្ចាកញេញពីដីធីរល បស់ែួន។
ល

វាសំខាន់ណាស់ ដដលសហរមន៍របស់អបករតូវនិយយអំពីលទនភាពដដលរកុមហុន
ឬបុរគលដដលញៅពីញរកាយការបញតថញញេញ អាេនឹង្ញរបើរ
អបក

រពមទំង្ញរៀបេំបញង្ាើតយុទនសាស្រសថការ

រេំញ

ស់លផិេកលទំង្ញនោះមកញលើ

ោះលផិេកលទំង្ញនោះ។

ការនិយយ

ញោយេំហ ជារបចាំញៅកបុង្សហរមន៍ ញោយានតំណាង្សហរមន៍ខាលំង្ៗញរេើននក់ និង្
ការញធវើឲ្យរ

កដថា

ាបក់ៗយល់ថា

តំណាង្សហរមន៍រឺជា មញធា

កង្វល់របស់ែួននឹ
ល
ង្រតូវ

យយ៉ា ង្លែកុង្ការការ
ប

របមូលផឋំុរំនិតរបស់របជាសហរមន៍ទំង្អស់ោប
សហរមន៍

ដូេជាថា

សញរមេឲ្យ

នញៅញពលរបជ្ុំេរចាក៏ជាមញធា

ន

រ េំញ

រិតពិចារណាញោយ

ោះលផិេកលញនោះ។ ការ

ប្ូច លញៅកបុង្យុទនសាស្រសថរបស់

ញតើ ញពលណារតូវអនុវតថយុទនសាស្រសថតសូមតិ

និង្ញតើ អីវែលោះដដលរតូវ

យយ៉ា ង្សំខាន់ដដរ ញដើមផីញធវើឲ្យសហរមន៍

រួបរួមសាមរគីោប និង្ានកាលំង្រ ឹង្ាំ។

២.ការការពាររបឆ ំងចំសពាះការេនាមិនពិត
របសិនញបើអបកមិនទុកេិតភា
ថ រីដដលអបកកំពុង្េរចាជាមួយញទ
ទុកេិតថញលើការសនាណាមួយដដលពួកញរញធវើញៅញពលកំពុង្របជ្ុំ
េរចាញនោះដដរ

។

ានកិេកា
ច រែលោះដដលអបកអាេញធវើញដើមផីការ

របសិនញបើ អបកមិនទុកេិតថទំង្ស្សុង្ញលើភារីាខង្ញទៀតញទ។
ការញរបើរ
រឺ ជាមញធា

ស់អបកសរមបសរមួលឯករាជ្យ

ដូេដដល

ដូញេបោះអបកក៏ អាេមិន
ឬញៅេុង្ប្ចប់ឋនការ
រែលួនញៅញពលរបជ្ុំេរចា

នពិភាកាខាង្ញលើរេ
ួ ញហើយ

យមួយញដើមផីជ្ួយឲ្យការេរចារបរពឹតញថ ៅញោយរលូន ញៅញពលដដលភារី ទំង្

សង្ខាង្ានទំនក់ទំនង្មិនលែ និង្ានទំនុកេិតត
ថ ិេតួេ។ របសិនញបើ ភារីទំង្ពីរញោរព
អបកសរមបសរមួល

ដូញេបោះភារីទំង្ញនោះទំនង្ជាកាន់ដតានភាពញសាមោះរតង្់

របជ្ុំេរចា។
អបកសរមបសរមួលក៏អាេញដើរតួជាសាកសីេំញ
ដដល

នញធវើញឡើង្អំ ឡុង្ញពលរបជ្ុំេរចា

កាន់ដតានការលំ

ក

នដដរ។

ញៅកបុង្កិ េច

ោះញសេកឋីអោះអាង្ ឬការសនាណាមួយ
ញធវើដបបញនោះសំខាន់ណាស់

ពី ញរ

ោះវា

សរាប់ភារីាខង្ញទៀតកបុង្ការមិនញោរពកិេស
ច នារបស់ែួន
ល

ញៅ

ញពលដដលានសាកសីឯករាជ្យ។ អបកក៏អាេសុំឲ្យានអបកេូលរួមរបជ្ុំ ញដើមផីរោន់ដតញធវើជា
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សាកសីដតប៉ាុញណាតោះ។ សាកសីកាន់ដតសំខាន់ របសិនញបើសាកសីញនោះ ជាមនុសសដដលភារីាខង្
ញទៀតញោរព ឬជាអបកដដលានសិទិន
ន ិង្អំណាេែលោះ។ វាសំខាន់ណាស់ដដលសាកសីាន្នធៈ
កបុង្ការនិយយ ញៅញពលដដល ភារី ាខង្ញទៀតមិនញោរពតាមការសនារបស់ែួន។
ល
ញរក៏
អាេញធវើកំតត់ ញហតុកិេរច បជ្ុំញដើមផីញរបើរ

ស់ជាភសថុតាង្ឋនការសនាញនោះដដរ។

ត៍ ញោយការថតវ ីញដអូ ជាញដើម។ របសិនញបើអាេញធវើ

ន រតូវឲ្យរ

ឧទហរ-

កដថា ានអបកញធវើ

កំតត់ញហតុកិេចរបជ្ុំេរចា។
អបកអាេសំតូមពរឲ្យានការអនុវតថកិេរច ពមញរពៀង្តាមដំណាក់ កាល ញធវើដូញេបោះអបក
ញៅដតបនថសកមមភាពរបស់ែួន
ល
រហូតទល់ដតភារីាខង្ញទៀតញោរពតាមការសនារបស់ែួន
ល
ជាមុនសិន។

ឧទហរត៍ របសិនញបើ រោឌភិ

ល

សហរមន៍របស់អបកញៅកដនលង្តាំង្ទីលំញៅថមី

ឬរកុមហុនសនាសាង្សង្់ផធោះថមីៗជ្ូន

ញពលញនោះអបកអាេប្ូច លែលឹមសារញៅកបុង្

កិេរច ពមញរពៀង្ថា សហរមន៍របផីអាេេុោះញៅញមើលកដនលង្តាំង្ទីលំញៅថមី ញដើមផីញធវើឲ្យរ
ថា លំញៅោឌន និង្ញហោឌរេនសមពននលៗ
ែ រតូវ

នសាង្សង្់មុនញពលអបកចាកញេញញៅទី

តាំង្ថមីញនោះ។
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កដ
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ករតីរបស់ កីឡាកររបោល់
ភូ មិមួយកបុង្រាជ្ធានីភំ បញពញរតូវ

អបកភូមិទំង្អស់

ានអបកភូមិាបក់

នរំរាមកំដហង្បញតថញញេញ ។ កបុង្េំ ញណាម

រឺជាអតី តកីឡាកររបោល់អាជ្ីពលផីញឈាមោះាបក់

និង្យុវជ្នមួយេំនួនជាសិសសរបស់ោត់។ ញពលដំបូង្កីឡាកររូបញនោះ
េំ ញ

នបដិញសធ

ោះការផថល់ឲ្យរបស់រកុមហុន កបុង្ការផ្ទលស់បូរញៅទី
ថ
តាំង្ថមីដដលានេំងាយ២០រី ឡូ

ដម៉ាតពីទីតាំង្ចាស់។ បនធប់ពីមួយរយៈញរកាយមក រកុមហុន

នេរចាជាមួយកីឡាករ

រូបញនោះ ញោយផថល់ឲ្យោត់នូវមជ្ឈមតឍលកីឡារបោល់មួយ និង្សំភារៈដដលោត់រតូវ
ការញដើមផីអនុវតថ

និង្ហវឹកហ្គត់សិសសរបស់ោត់។

ញោយសារសាពធឋនការផ្ទលស់បូរថ

ញទោះបីជាទីតាំង្ថមីញនោះ ានេំងាយឆ្ងយ និង្មិនានតឋមលឋថលក៏ញោយ។ រកុមហុន
សនានឹង្សាង្សង្់មជ្ឈមតឍលឆ្ប់ៗញនោះ ដូញេបោះោត់ និង្សិសសរបស់ោត់
រពមញដើមផីផ្ទលស់បូរ។
ថ
ប៉ាុ ដនថរកុមហុនមិ ន

ន

នយល់

នសាង្សង្់ មជ្ឈមតឍលរបោល់ដូេអវីដដល

នសនាញនោះញឡើយ។

៣. ការចុះហតថសលខាសលើក្ិចចេនា
វាជាការសំខាន់ណាស់ដដលកត់រតាឲ្យេាស់អំពីកិេចរពមញរពៀង្ោប

និង្េុោះហតទ

ញលខាញោយភារីទំង្សង្ខាង្។ ញទោះជាយ៉ា ង្ណាក៏ញោយ សូមកុំ េុោះហតទញលខា ឬផថិត
ញមឋដញលើអីដវ ដលអបកមិនយល់េាស់
ញសាោះ។
រ

កដថា

អបកមិនរបផីរតូវ

ឬញោយោមនការរពមញរពៀង្ពីសហរមន៍របស់អបកឲ្យ

េុោះហតទញលខាញលើអីវមួយភាលមៗតាមញរបង្ខំញនោះញឡើយ។

អបកានញពលររប់រោន់សរាប់អានញោយរបុង្របយ័តប

រតូវ

ឬឲ្យនរណាាបក់អាន

និង្ពនយល់អបកអំពីែឹលមសារញៅកបុង្ឯកសារញនោះ។
ទនធឹមោបញនោះដដរ រតូវរ
ញៅកបុង្ឯកសារញនោះ

កដថា របជាសហរមន៍របស់អបកយល់ស្សបញៅនឹង្ែលឹមសារ

របសិនញបើវាអាេបង្ាផលប៉ាោះ

ញលខាញលើឯកសារញនោះ ដតកបុង្ករតីដដលអបករ
ញទៀតដដលទទួលរង្ផលប៉ាោះ

ល់

ល់ដល់ពួកោត់។

អបករបផីេុោះហតទ-

កដថា អបកនិង្របជាសហរមន៍ញផសង្ៗ

នយល់ស្សបញៅញលើែឹលមសារញៅកបុង្ឯកសារញនោះ។

ញៅញពលដដលអបកេុោះហតទញលខាញលើឯកសាររួេញហើយ ញពលញនោះឯកសារញនោះអាេ
ច នាភាជប់កាតពវកិេតា
ច មផលូវេាប់។ ញនោះានន័យថា របសិនញបើអបកមិន
ជាកិេស

នញធវើអីដ
វ ូេ
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ានដេង្ញៅកបុង្កិេចសនាញនោះញទ
តុោការ

ញនោះភារីាខង្ញទៀតអាេោក់

កយបតឹ ថ ង្បថឹង្អបកញៅ

ន។ ញៅរកមអាេបងាគប់ឲ្យអបកញធវើតាមអវីដដលានដេង្ ញៅកបុង្កិេចសនា ឬ

បងាគប់ឲ្យអបកបង្់រ

ក់ពិន័យេំញ

ោះអវីដដលអបកមិន

នអនុវតថ

ញរកាយពីអបក

នសនា

ញោយានេុោះហតទញលខាញលើឯកសារញនោះ។

ក្ិចចេនាលក្់ដី
សំខាន់រតូវដឹង្ថា អវីជាកិេចសនាានសុពលភាព។ កិេស
ច នាានសុពលភាពរឺ
រតូវ អនុ វតថតាមផលូវេាប់។ ានន័ យថា ញរអាេញៅតុ ោការបង្ខំឲ្យអបកដឋទ ឬអបកដដល
នេុោះហតទញលខាញលើកិេចសនាញអាយអនុវតថតាមកិេចសនាញនោះ។

កិេចសនាលក់ដី រតូវដតញធវើញឡើង្ជាោយលកខត៍អកសរ ញហើយេុោះហតទញលខា ឬ
ផថិតញមឋដញោយមនុសសញពញវ ័យ ដដលអាេយល់េាស់អំពីអតទន័យឋនការេុ ោះហតទញលខា
ញលើកិេស
ច នា។ ឧទហរត៍ របសិនញបើ មនុសសញពញវ ័យដដលានជ្ំង្ឺផូវេិ
ល តថធងន់ធងរ េុ ោះ
ហតទញលខាញលើកិេស
ច នា ញនោះកិេចសនាញនោះអសុពលភាព។
របសិនញបើ នរណាាបក់រតូវញរញ

កបញញ្ញ
ឆ ត ឬបង្ខិតបង្ខំឲ្យេុោះហតទញលខាញលើកិេច

សនាញនោះ ដូញេបោះកិេស
ច នាញនោះជាកិេស
ច នាអសុពលភាព។
សូមេង្ចាំថា ានដតាចស់ដីពិតរ
ញទើបអាេលក់ដីញោយស្សបេាប់
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ន។

សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ

សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ

75

76

សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ

យុទធសាស្រេតចរចារបេ់េហគមន៍
១. សតើយទ
ុ ធសាស្រេតចរចាជាអវី?
យុទនសាស្រសថេរចារឺជាដផនការដដលោក់ញេញនូវ៖
១. ព័ត៌ានអំពីសាទនភាព ភារី ទំង្សង្ខាង្ និង្ជ្ញរមើសដដលអាេនំឲ្យានកិេរច ពម
ញរពៀង្។


ញតើភារីេូលរួមេរចាាននរណាែលោះ?



ញតើ ការេរចាញនោះនិយយអំពីសាទនភាពអវី?



ញតើផលរបញយជ្ន៍ភារីទំង្សង្ខាង្ានអវីែលោះ ?



ញតើបញ្ញ
ា ទំង្អស់ានអវីែលោះដដលរបផីរតូវញលើកយកមកពិ ភាកាញៅកបុង្ការ
េរចា?



ញតើ ករតីសិកាដដលស្សញដៀង្ោបនឹង្ញរឿង្របស់សហរមន៍អបក េាប់ និង្សិទិន
ដដល



ក់ព័នា
ន នអវីែលោះ?

ញតើានជ្ញរមើសអវីែលោះដដលអាេនំឲ្យានការរពមញរពៀង្ និង្ញតើ េំតុេអវីដដល
អាេនំឲ្យានការរពមញរពៀង្?



ញតើការរពមញរពៀង្ដដលអាេញកើតានរបញសើរបំផុតរឺអីវ

ញហើយការរពមញរពៀង្

អបផបរាដដលអបកនឹង្ទទួលយករឺអី?
វ


ញតើអបកផថល់សំញតើដំបូង្ប៉ាុនមន?

២.

វ ិធី ដដលអបកនឹង្ញរបើរ

ស់ការតសូមតិ ញដើមផីបញង្ាើនកំោង្
ំ របស់អបក និង្ពរង្ឹង្

ញោលជ្ំហររបស់អក
ប ៖


ញតើានភារី

ក់ព័ននសំខាន់ៗណាែលោះដដលអាេានឥទនិពលញលើសាទនភាព

ញនោះ?


ញតើ អបកនឹង្អនុវតថការតសូមតិកុង្យុ
ប
ទនសាស្រសថរបស់អបកញទ? របសិនញបើ អនុវតថ
ញតើ អបកអនុវតថការតសូមតិរបញភទណា?

សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ

77

ញតើអបកនឹង្រតូវការជ្ំនួយោំរទពីអបកដឋទញទ? របសិនញបើរតូវការ ញតើនរណាែលោះ



ញហើយញោយរញបៀបណា?
ញតើអបកនឹង្និយយជាមួយភារីាខង្ញទៀតដូេញមថេ?ញតើទំរង្់ឋនការនិយយ



ញោយផ្ទធល់ ឬរបញយលដបបណាដដលអបកនឹង្ញរបើ?
៣. រញបៀបដដលអបកការ

រេំញ

ោះការញ

កបញញ្ញ
ឆ ត និង្លផិេកលដដលញរអនុវតថ ញដើមផី

បំដបកសហរមន៍។


ញតើភារីាខង្ញទៀតអាេអនុវតថលផិេកល និង្ការញ



ញតើអបករបផីរតូវការ

កបញញ្ញ
ឆ តអវីែលោះ?

រសហរមន៍របស់អបកញោយរញបៀបណា?

ែតៈដដលអបកកំពុង្ញរៀបេំដផនការយុទនសាស្រសថ

យកលែរតូវញធវើប្ជីព័ត៌ានដដល

អបករតូវការ និង្រញបៀបដដលអបករតូវរកព័ត៌ានញនោះ។ ញៅញពលដដលអបកទទួល
ថមីៗ

អបកអាេញរបើ រ

ស់វាញដើមផីញរៀបេំ

ឬបថូរយុទសា
ន
ស្រសថរបស់អបក។

នព័ត៌ាន

ញនោះានន័យថា

យុទនសាស្រសថកុង្ការេរចាអាេផ្ទ
ប
ល ស់បូរររប់
ថ
ញពល ញៅញពលដដលានព័ត៌ានថមីៗ

ឬសាទន

ភាពផ្ទលស់បូរ។
ថ

២. ការសរៀបចំថ្ផនការយុទធសាស្រេតចរចាេរមាប់េហគមន៍
របសិនញបើសាទនភាពណាមួយញធវើឲ្យប៉ាោះ

ល់សហរមន៍ទំង្មូល

ដដលសហរមន៍របស់អបករតូវញរៀបេំការរបជ្ុំ ញរេើនញលើក

វាសំខាន់ណាស់

ញដើមផីពិភាការាល់បញ្ញ
ា ទំង្អស់

ញនោះ និង្ញដើមផីញរៀបេំយុទនសាស្រសថេរចា។ អបករួរបនថញរៀបេំការរបជ្ុំញទៀង្ទត់ ញដើមផីពិភាកា
ថាញតើយុទនសាស្រសថេរចាញនោះដំញតើរការ

នលែដល់ករមិតណា ពិភាកាអំពីព័ត៌ានថមីៗ និង្

ពិភាកាថា ញតើដល់ញពលរតូវអនុវតថរំនិត ឬវ ិធីសាស្រសថថីមៗញហើយឬញៅ។
របសិនញបើ

របជាសហរមន៍របស់អបកទំង្អស់េូលរួមកបុង្ការញរៀបេំដផនការញនោះ

ញពលញនោះសហរមន៍របស់អបកកាន់ដតរួបរួមសាមរគីោប

នលែ

និង្និយយញោយាន

សំញឡង្ឯកភាពដតមួយញដើមផីញធវើឲ្យញោលជ្ំហររបស់អបកកាន់ដតរ ឹង្ាំ។
វាសំខាន់ណាស់ដដលអបករតូវដតញរៀបេំដផនការយុទសា
ន
ស្រសថរបស់អបក ឲ្យ
តាំង្ពី ដំបូង្តាមដតអាេញធវើញៅ
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ន រឺញធវើដផនការញនោះភាលមញៅញពលដដលអបក
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នញលឿន

នឮថា ាន

ញរេង្់យកដី ផធោះ សហរមន៍ ឬធនធានធមមជាតិរបស់អក
ប ។ កាលណាអបកានញពលកាន់ដត
ញរេើនកបុង្ការញរៀបេំដផនការ

និង្អនុវតថយុទនសាស្រសថរបស់អបក

ានរបសិទភា
ន ពកបុង្ការទទួល

ញពលញនោះអបកក៏នឹង្កាន់ដត

នលទនផលដដលអបកញពញេិតដថ ដរ។

សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ

79

តារាង្យុទសា
ន ស្រសថេរចា
ញតើានភារីណាែលោះេូលរួមេរចា?

ល ? (េូរសរញសរពត៌នអំពីបញ្ញ
ា ដដលរតូវញធវើការ
ញតើការេរចាញនោះនិយយអំពីសាទនភាពអវីែោះ
ញោោះស្សាយញៅកបុង្ការេរចា)

ញតើភារីទង្
ំ សង្ខាង្ាន ផលរបញយជ្ន៍អីែ
វ ោះល ?
ភារីញយើង្

ភារីញរ

ព័ត៌ានដដលញយើង្រតូវការដសវង្រកពីភារីាខង្ញទៀត៖
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បទោឌន ឬអំតោះអំណាង្
ញតើ អំតោះអំណាង្ េាប់ និង្សិទិដន ដល

ក់ព័នណា
ន
ែលោះដដលរតូវយកមកញរបើរ

ស់?

ព័ត៌ានទក់ទង្នឹង្ារតោឌន ឬអំតោះអំណាង្ដដលញយើង្រតូវការដសវង្រក៖

ជ្ញរមើសញផសង្ៗដដលអាេនំឲ្យឈានដល់ការសញរមេកិេរច ពមញរពៀង្
ញតើ ជ្ញរមើសដដលអាេនំឲ្យឈានដល់ការសញរមេកិេរច ពមញរពៀង្ានអវីែលោះ?

(េូរស្សង្់

ជ្ញរមើសទំង្ញនោះ ញហើយកត់េំណាំជ្ញរមើសណាដដលអបករិតថា សមញហតុផល

និង្សទិត

ញៅកបុង្េំតុេឋនជ្ញរមើសដដលអាេនំឲ្យឈានដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្)

ញតើ កិេរច ពមញរពៀង្របញសើរបំផុតដដលអាេនឹង្សញរមេ

ន

ានអវីែលោះ?

(កិេចរពមញរពៀង្

របញសើរបំផុតរបស់អក
ប )
ញតើ កំរ ិតអបផារតឹមណាឋនសំញតើ ដដលអបកនឹង្ទទួលយក?
ញតើ អីវ ដដលអបកនឹង្ញសបើ ឬញធវើការទមទរដំបូង្?
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យុទសា
ន ស្រសថតសូមតិ
ញតើភារី

ក់ព័ននណាែលោះដដលអបកអាេញធវើការោក់សាពធ

ន?

ញតើអបកនឹង្ញធវើការតសូមតិកំឡុង្ញពលឋនការេរចាដដរឬញទ?

ញតើការតសូមតិដបបណា

ដដល

អបកនឹង្យកមកញរបើ? ញតើអបកនឹង្ដសវង្រកការោំរទពី សហរមន៍ញផសង្ៗដដរឬញទ? របសិនញបើ
អបករតូវការការោំរទ ញតើពួកញរជានរណា ញហើយដសវង្រកញោយរញបៀបណា?

ញតើជ្ញរមើសញផសង្ៗកបុង្ការេរចារបស់អក
ប ានអវីែោះ
ល ? ញតើយុទនសាស្រសថតសូមតិ ដបបណា ដដល
អបកនឹង្ញរបើរ
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សទធនុរកម
១.

ភារី (

ក់ព័នក
ន ង្សា
ទ នភាពណាមួយ)៖ បុរល
គ
រកុម សហរមន៍ អង្គការ អាជាញធរ ឬ
ុប

អបកណាញផសង្ញទៀតដដលទទួលរង្ផលប៉ាោះ
តាមមញធា

ល់

ឬអាេានឥទនិពលញលើសាទនភាព

យណាមួយ។

២.

ដារកាមភារី៖ រំនូរ ឬដារកាមមួយដដលបងាាញពីភារី

៣.

ការតសម
ូ តិ (ការដសវង្រកការោំរទ)៖ ការញផញើសារតាមរយៈ

ក់ព័នទ
ន ំង្អស់។
កយសមថី ឬសកមមភាព

ននញដើមផីញធវើឲ្យការសញរមេេិតថ ឬសកមមភាពរបស់អបកណាាបក់ានការផ្ទលស់បូរឋ ឬ
ញធវើឲ្យអបកណាាបក់បូរការសញរមេេិ
ឋ
តថ ឬសកមមភាពអវីមួយ។

៤.

អបកតសម
ូ តិ (អបកដសវង្រកការោំរទ)៖ អបកដដលញរបើរ

ស់សកមមភាពតសូមតិញដើមផីញធវើ

ឲ្យការសញរមេេិតថ ឬសកមមភាពរបស់អបកណាាបក់ ានការផ្ទលស់បូរឋ ឬញធវើឲ្យអបកណា
ាបក់បូរការសញរមេេិ
ឋ
តថ ឬសកមមភាពអវីមួយ។
៥.

រញបៀបវារៈ៖ ប្ជីឋនរបធានបទ ឬបញ្ញ
ា ដដលនឹង្រតូវញលើកមកពិភាកាញៅញពលរបជ្ុំ
ញហើយជ្ួនកាលរញបៀបវារៈានប្ូច លរយៈញពលដដលរតូវញរបើញលើការពិភាការបធាន
បទ ឬបញ្ញ
ា នីមួយៗផង្។

៦.

សមពនម
ន ិត៖ថ ភារីដដលោំរទអបក និង្អាេានឥទនិពលញលើសាទនភាពមួយ។

៧.

ជ្ញរមើសញដើមផីេរចា៖

ជាជ្ញរមើសដដលភារីអាេញរបើញៅកបុង្ការេរចាញដើមផីញៅដល់

ការរពមញរពៀង្។ ជ្ញរមើសញនោះ រឺជាយុទនសាស្រសថតសូមតិដ៏ខាលំង្មួយ ដដលសហរមន៍
រួរដតញរបើ របសិនការេរចាមិនទទួល
៨.

នញជារជ្័យ។

េំតុេដដលអាេនំឲ្យានកិេរច ពមញរពៀង្៖ េំតុេេញនលោះសំញតើទបបំផុត ឬអន់
បំផុតដដលភារីមួយកបុង្ការេរចាសុែេិតរថ ពមទទួលយក និង្េំតុេដដលភារីាខង្
ញទៀតសុែេិតថរពមផថល់ឲ្យញរេើនបំផុត។
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ការបរ ិហ្គរញករ៖ិ៍ ថ រឺជាអំញពើ ដដលជ្នណាាបក់ ញធវើការញចាទរបកាន់ បុរល
គ ណាាបក់ឬ

៩.

ិ៍ ថ
សាទប័ នណាញផសង្ញទៀត ដដលញធវើញអាយែូេញករញឈា
ម ោះរបស់បុរល
គ
ឬសាទប័នញនោះ។
ិ៍ ថ
ការបង្ខូេញករញឈា
ម ោះ ដដលជាការញចាទរបកាន់ ញនោះរតូវញធវើញឡើង្ជាសាធារតៈ និ ង្
ិ៍ ថ
ញោយញធវើញឡើង្ញោយទុេរច ិត។ ការបរ ិហ្គរញករជាអំ
ញពើ ែុសេាប់។

១០.

ការផសពវផាយព័ត៌ានមិនពិត៖ ការផសពវផាយព័ត៌ានដដលែុសពី ការពិត ដតកបុង្

ន័យ ឬដតកបុង្ករតីដដលអបកញធវើដូញចាបោះកបុង្អំញពើទុេចរ ិត ឬអំញពើមិនលែដដលញហតុផល

កបុង្ការផសពវផាយព័ត៌ានរឺានបំតង្ពា

ទ

ទំនង្ជារ ំខានដល់ញសេកថីសុែសងប់របស់សង្គម។
១១.

និង្កបុង្ករតីដដលព័ត៌ានញនោះ

វ ិធីអនុវតថន៍លៗ
ែ (កបង្ករត
ី ឋនការបញតថញញេញ)៖ ការដសវង្រកដំញណាោះស្សាយដដល
ុ

រតឹមរតូវ និង្ញោរពញោលការត៍សិទិនរបជាពលរដឌ ញដើមផីញធវើឲ្យជ្ីវភាពរស់ញៅរបស់
របជាពលរដឌមិនធាលក់ដុនោប
អាេញធវើ

និង្ញធវើឲ្យជ្ីវភាពកាន់ដតរបញសើរញឡើង្ញៅញពលដដល

ន។

១២.

ររួសារ៖ សំញៅញលើមនុសសមួយរកុមរស់ញៅញរកាមដំបូលផធោះដតមួយ។

១៣.

ការញុោះញង្់៖ រឺជាអំញពើដដលញធវើញឡើង្ញោយ

កយសំដីកីថ ឬោយលកខអកសរ ឬចាក់

ផាយកថីកុង្ញោលបំ
ប
តង្ ញធវើញអាយនរណាាបក់របរពឹតប
ថ ទញលមើស។ ការញុោះញង្់ជា
អំញពើែុសេាប់។

១៤.

កតិកាសញ្ញដសថព
ី ីសទ
ិ ិញន សដឌកិេច សង្គមកិេច និង្វបផធម៌៖ ជាសននិសញ្ញដអនថរជាតិ ដដល
ទទួ លសាគល់សិទិនមនុ សសររប់ រប
ូ

កបុង្ការទទួល

នារតោឌនសមរមយកបុង្ការរស់

ញៅ ានសុែភាពលែ ានការអប់រ ំ និង្សិទិញន ផសង្ៗញទៀត។ រោឌភិ
ណាេរកកមពុជា
១៥.

នេុ ោះហតទញលខា និ ង្សនាថាញោរព។

កិេស
ច នាកាតពវកិេផ
ច ូវេាប់
ល
៖ ញៅញពលដដលអបក

កិេស
ច នាអវីមួយ
របសិនញបើ

អបកមិន

នេុោះហតទញលខាឬ ផថិតញមឋដញលើ

វាអាេជាកិេស
ច នាកាតពវកិេវផូវេាប់
ល
។
នញធវើអីម
វ ួយដដលកិេស
ច នា

ញទៀតឋនកិេស
ច នាញនោះ អាេោក់

នដេង្ញទ

ញនោះានន័យថា
ញពលញនោះភារីាខង្

កយបតឹ ថ ង្បថឹង្អបកញៅតុោការ

អាេបងាគប់ឲ្យអបកញធវើអីដវ ដលានដេង្ញៅកបុង្កិេស
ច នា
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លឋនរពោះរាជា

សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ

ន។ ញៅរកម

ឬបងាគប់ឲ្យអបកបង្់រ

ក់

ពិន័យ សរាប់ការមិនអនុវតថតាមអវីមួយដដលអបក

នសនាញធវើញៅញពលអបក

នេុោះ

ហតទញលខា។
១៦.

ការរពមញរពៀង្ដដលានលកខតៈចាប់បង្ខំតាមផលូវេាប់៖ សំញៅញលើការរពមញរពៀង្ផលូវ

េាប់ រវាង្ភារីពីរឬញរេើននក់ ដដលអាេញអាយតុោការញរបើ ញដើមផីការចាប់បង្ខំញអាយ
ញោរពរបសិនញបើភារីណាមួយមិនអនុវតថតាមការរពមញរពៀង្ដដល
១៧.

នកំតត់ ។

ធនធានធមមជាតិ៖ វតទុដដលញកើតពី បរ ិសាទន ញហើយរបជាពលរដឌញរបើ រ

ស់ញដើមផីញធវើ ឬ

បញង្ាើតអវីមួយ។ ឧទហរត៍ ដី ទឹក និង្ញដើមញឈើ ជាញដើម។

១៨.

ការេរចា៖ ការនិយយោប រវាង្ភារីនឹង្ភារីកុង្ញោលបំ
ប
តង្ញដើមផីឈានញៅរកការ
សញរមេកិេរច ពមញរពៀង្ញលើបញ្ញ
ា ឬសាទនភាពជាក់ ោក់ ណាមួយ។

១៩.

យុទសា
ន ស្រសថេរចា៖

ដផនការដដលានប្ូច លព័ត៌ាន

ក់ព័នននឹង្សាទនភាព

និង្

បណា
ឋ ភារីេូលរួមកបុង្ការេរចា និង្អំពីជ្ញរមើសដដលអាេនំឲ្យានការសញរមេកិេច
រពមញរពៀង្ ការទមទរ ការផថល់សំញតើដំបូង្ វ ិធី សាស្រសថកុង្ការទំ
ប
នក់ទំនង្ និង្ការ
តសូមតិ ដំញតើរការឋនការេរចា និង្អវីៗញទៀតដដលញធវើឲ្យអបកកាលយជាអបកេរចាយ៉ា ង្
ពូដក។
២០.

ភារី (កបង្ការេរចា)៖
បុរគល រកុម សហរមន៍ អង្គការ ឬអាជាញធរដដលកំពុង្េូលរួម
ុ
េរចា។

២១.

អតុលយភាពអំណាេ៖ អតុលយភាពអំណាេញកើតញឡើង្ែតៈដដលមនុសសាបក់ ឬរកុម
មួយានអំណាេជាង្មនុសសាបក់ ឬរកុមមួយញទៀតដដល
ជាក់ោក់ ណាមួយ។
ានរ

ក់ព័នញន ៅកបុង្សាទនភាព

អតុ លយភាពអំណាេអាេញកើតានញោយសារមនុសសាបក់

ក់ញរេើន ានឋានៈែពស់ញៅកបុង្ជ្ួររោឌភិ

ល ឬរកុមហុន ឬានទំនក់ទំនង្

ជ្ិតសបិទជា
ន មួយនរណាាបក់ញទៀតដដលានតួនទី និង្អំណាេខាលំង្។
២២.

ការរពមញរពៀង្ញោយញសរ ីជាមុន

និង្ញោយានព័ត៌ានររប់រោន់៖

ជាតិញដើមភារតិេកបុង្ការេូ លរួមកបុង្ការសញរមេេិតថ
ធនធានរបស់ពួកញរ

ដដលប៉ាោះ

សិទិនរបស់ជ្ន

ល់ដល់ដីធីល

និង្

ជាពិញសសទក់ទង្នឹង្រញរាង្អភិវឌ្ណន៍ធនធានធមមជាតិ។
សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ
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ពួកញរានសិទិនកុង្ការយល់
ប
រពម ឬជ្ំទស់ញលើររប់រញរាង្អភិវឌ្ណន៍ ដដលប៉ាោះ

ល់

ដល់ដីធីល តំបន់ និង្ធនធានរបស់ពួកញរ។

២៣. ផលរបញយជ្ន៍សាធារតៈ៖ សំញៅញៅញលើផលរបញយជ្ន៍របស់របជាពលរដឌទូញៅ
ញោយសារផលរបញយជ្ន៍ ញនោះជ្ួយញធវើឲ្យជ្ីវភាពរស់ញៅរបស់របជាពលរដឌកាន់ដត
របញសើរញឡើង្ ផថល់ញសវាកមមសំខាន់ៗ ឬញធវើឲ្យពួកោត់ានសុវតទិភាព។
២៤.

តំណាង្៖ បុរគលាបក់ដដលរតូវ

នញរញរជ្ើសញរ ើសតាមរយៈការញ

ោះញឆ្បត ញដើមផីញធវើ

ការតំណាង្ញអាយរបជាជ្នញៅកបុង្ការរបជ្ុំេរចា។
២៥.

សុវតថិភាពកបង្ការកាន់
កាប់៖
ុ

ជាការញរៀបេំញោយស្សបេាប់ ដដលអនុញ្ញដតឲ្យរបជា

ពលរដឌទំង្អស់រស់ញៅកបុង្ផធោះរបស់ពួកញរញោយសនថិភាព សុវតថិភាព និ ង្ញសេកឋី
ឋថលថូរញោយោ
ប
ម នការភ័ យខាលេពីការបញតឋញញេញ ។

២៦.

ដារកាមសាទនភាព៖

ការរូរញរៀបរាប់អំពីភារីទំង្អស់ដដល

ក់ព័ននកុង្សា
ប
ទ នភាព

និង្បងាាញទំនក់ទំនង្រវាង្សាទនភាពមួយញៅសាទនភាពមួយញទៀត។

ដារកាម

សាទនភាពអាេជ្ួយអបកញដើមផីកំតត់ ថា អបកណាជាសមពនម
ន ិតថរបស់អបក និង្អបកណា
ដដលានឥទនិពលញលើភារី ាខង្ញទៀត។

ការញរៀបេំដារកាមសាទនភាពអាេាន

របញយជ្ន៍ញៅញពលដដលអបករិតអំពីការញរបើរ

ស់ការតសូមតិ

ញដើមផីញធវើឲ្យជ្ំហរ

របស់អក
ប កាន់ដតរ ឹង្ាំ។
២៧.

អបកនំ

កយ៖ មនុសសាបក់ ដដលរតូវ

នញរផថល់សិទិ ឲ្
ន យកបុង្ការនិ យយជ្ំនួសមនុសស

ាបក់ញផសង្ញទៀត រកុមមនុសស ឬអង្គការ។
២៨.

តារាង្ញពលញវោ៖

ការរូរញរៀបរាប់អំពីររប់ញហតុការត៍ដដល

នញកើតញឡើង្ដដល

ទក់ទង្នឹង្សាទនភាពរបស់អបក ញោយញរៀបេំ តាមលំោប់ញពលញវោដដល

នញកើត

ញឡើង្។
២៩.

អង្គការសហរបជាជាតិ៖ អង្គការអនថរជាតិដដលរតូវបញង្ាើតញឡើង្ញោយរោឌភិ
ពិភពញោកកាលពីឆ្បំ១៩៤៥។
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លកបុង្

អង្គការសហរបជាជាតិញធវើការញដើមផីសនថិភាព

សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ

និង្

សនថិសុែកបុង្ពិភពញោក។

បេចុបផនបញនោះានរបញទសេំនួន១៩៣របញទស

ជា

សាជ្ិកឋនអង្គការសហរបជាជាតិ។

៣០.

ញសេកថីរបកាសជាសាកលរបស់អង្គការសហរបជាជាតិ

សថព
ី ីសទ
ិ ិរន បស់ជ្នជាតិញដើម

ភារតិេ៖ ជាញសេកថីរបកាសអនថរជាតិមួយ ដដលទទួលសាគល់សិទិន របស់ជ្នជាតិ
ញដើមភារតិេ

ញអាយរួេផុតពីការញរ ើសញអើង្

របឋពតីទំញនៀមទំោប់របស់ពួកញរ

ញអាយពួកញរអាេញោរព

និង្របតិបតថិ

ររប់ររង្ដីធីលរបស់ពួកញរតាមដបបរបឋពតី

របស់ពួកញរ និង្េូលរួមសញរមេេិតថញលើការងារដដលប៉ាោះ

ល់ដល់ជ្ីវ ិតរស់ញៅរបស់

ពួកញរ។ ញទោះបីជា ញសេកថីរបកាសញនោះ មិនដមនជាេាប់ ក៏វាជាឯកសារអនថរជាតិ
សំខាន់មួយដដលទទួលសាគល់សិទិនជ្នជាតិ ញដើ មភារតិេ

ញហើយដដល

នេុោះ

ហតទញលខាញោយរបញទសជាញរេើ ន កបុង្ញនោះក៏ានរបញទសកមពុជាផង្ដដរ។
៣១.

កិេស
ច នាានសុពលភាព៖
ញហើយរតូវ

កិេចសនាមួយដដលញធវើញឡើង្ញោយញោរពតាមេាប់

នេុោះហតទញលខាញោយមនុ សសញពញវ ័យ ដដលានសិទិន និង្សមតទភាព

យល់ដឹង្អំ ពីអីវដដលែលួនកំពុង្ញធវើ។ របសិនញបើនរណាាបក់ញ

កបញញ្ញ
ឆ ត ឬបង្ខិតបង្ខំ

ឲ្យអបកេុោះហតទញលខាញលើកិេស
ច នាណាមួយ ញពលញនោះកិេចសនាញនោះ ជាកិេស
ច នា
អសុពលភាព។

៣២. សាកសី៖ នរណាាបក់ដដល

នញ

ើញ ឬដឹង្អំពីសាទនភាព ឬអវីមួយដដល

នញកើត

ញឡើង្ ញហើយអាេផថល់ភសថុតាង្អំពីសាទនភាព ឬញហតុការត៍ញនោះ ញដើមផីបញ្ញ
ជ ក់ ការ

ពិត។

សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ ៖ ការចរចា និ ងការតស៊ូមតិ
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