
ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៦ េលខ១ ែខមក!~មី� ��ំ២០១២

T�ចក្តីU្ដើម
 កម្មវិធីអភិ�លកិច្ច«ម��ប���ធិបY�យ�្យ និង កំ	�   
ទ �ង់ ;.រណៈ (DGPSR) ��វិទ�:;<ន CDRI +#្ង�ទី១៨-១៩ 
តុ{ ២០១១ �ន¹ៀបចំ�ើងនូវ សិ!¤;{�ើកទី៣ ̂ ើម�្បី��ក 
រំ��កលទ្ធផលS�វT�វ និងទទួលយកអនុ;សន៍©ក់ទិននឹង 
ប����ឈម ក៏ដូច�!ររីកចá�ើន>> +ក្នុងកំ	�ទ �ង់ 
វិមជ�្ឈ!រ និងវិសហមជ�្ឈ!រ។ �យdន!រចូលរួមពីមu្ត�ី nXក់ 
�តិ និងnXក់3�ម�តិ និងអង្គ!រមិន#�នរJKភិ�ល ��dណ 
៣០០>ក់ អង្គសិ!¤;{�ន� Zត!រពិYក�[ì�ើ ��.ន 
បទ  �Ì�ើន ជំុវិញប��អភិ�លកិច្ច និង!រអភិវឌ�្ឍរបស់រដ្ឋ�ល 
nXក់3�ម�តិ។ ��.នបទមួយ��លdន!រ�ប់]រម្មណ៍ Ì�ើន    
�ង�� និង�ចណំចុ��ត��!រពYិក�[ក្នងុអត្ថបទ��ះគ ឺYព មនិ 
សុី?Xរ9ងត �¡វ!រ�ំ�ច់+មូលJKន ��លកំណត់ �ើង �យ  
¢�ុម��ឹក�[ឃុំ និង]ទិYពរបស់¢�ុម��ឹក�[��ុកក្នុង!រ អភិវឌ�្ឍ។ 
អត្ថបទ��ះ��កò�ញ�៣¸្ន�ក៖ ¸្ន�កទី១ ពិពណ៌>ពី ត �¡វ!រ 
�ក់ w្ដ�ងរបស់���ពលរដ្ឋ+ក្នុងឃុំ។ ̧ ្ន�កទី២ ផ្ដល់ នូវ  qៀប9រៈ 
ក្នុង!រអភិវឌ�្ឍរបស់¢�ុម��ឹក�[��ុក និង!រលំ�ក  ê�្ស�ងៗ  ��ល   
�្វើឲ�្យខ្លួន មិន]ច�្លើយតប�នì«មត �¡វ!រ របស់ ¢�ុម ��ឹក�[  
ឃុំ �ើយ¸្ន�កទី៣ ប��ញពីកង្វះHតមួយចំនួន��ល è�¡វ �ះ 
S�យ សb�ប់!រអភិវឌ�្ឍnXក់3�ម�តិ>1�លអ>គត។

W្ន�កទី១៖ តO�Pវ&រ�ក់X្ដ�ងរបស់Y�ុម9�ឹក�[ឃុំ
 ត �¡វ!រ�ំ�ច់�ក់w ្ដ�ងមួយចំនួន របស់���ពលរដ្ឋ 
+«ម ឃុំ រួមdន៖ ~�9;.រណៈ�ំ�ច់�មូលJKនក្នុង 
វិស័យ អប់រំ សុខYព;.រណៈ និង~�9ប>Øប់បន�្សំដõ��ៀត 
ដូច� !រអភិរក�្សធន.នធម្ម�តិ និងសមYព=�នឌ័រ �^ើម។
 ¬�ពីសមិទ្ធផលមួយចំនួន២ ��លឃុំសá�ច �នក្នុង វិស័យ   
អប់រំ និងសុHភិ�ល +dនប���Ì�ើន�ៀត��លឃុំ កំពុង  
ជួប��ទះដូច� កង្វះHត;{¹ៀន+«មទីជនបទ និង    
មY្ត�យ�្យសហគមន៍ !រមិនយកចិត្តទុកJក់និងអវត្តdន � ញឹក  

.ពមិនសីុK�រQងតO�Pវ&រអភិវឌ�្ឍន៍របស់ Y�មុ9�កឹ�[ឃំុ និង 
Y�មុ9�កឹ�[4�កុ ៖ លទ្ធផលពី សិ&_R` ផ�្សព្វផ�[យ��២ំ០១១១

១ អត្ថបទ��ះ ¹ៀប¹ៀង�យÀក c�ុយ វីរៈ អ្នកS�វT�វ និងÀក ប៉ក់ 
គីម)ឿន អ្នកS�វT�វ�ន់ខ្ពស់ + CDRI �យdន!រចូលរួម�មតិ 
�បល់ ពីបុគ្គលិកដõ��ៀត�� កម្មវិធីអភិ�លកិច្ច«ម��ប���ធិបY�យ�្យ
និងកំ	�ទ �ង់;.រណៈ។

២ ឃុំ�នចុះ��ង់ស្ថិតិកុdរ]យុ ៣-៦�Xំ ��លè�¡វចូល¹ៀន និងកុdរ �ន 
°ះបង់ !រសិក�[ �នផ្ដល់�ថវិ!មួយចំនួន ̂ ើម�្បីឲ�្យកុdរ©ំង÷ះ �នបន្ត 
!រ¹ៀនសូè� និង�ើកទឹកចិត្តឳពុកdZយឲ�្យគិតគូរដល់ផល ���ជន៍ �� 
!រ សិក�[ចំßះកូន។ �!ររួមចំ	�កក្នុងវិស័យសុHភិ�ល ឃុំ�ន ផ្ដល់ 
សd]រៈ បរិ!¤រខ្លះៗ !រ;ងសង់]?រសb�ប់!រពិនិត�្យj�©ំ សុខYព 
�្ត�ី +មុន និង3�យ1�លឆ្លងទ�្ល� !រផ�្សព្វផ�[យព័ត៌dនឲ�្យ ឪពុកdZយ 
យកកូនì�ក់nXំប�្ករ និងឲ�្យ�្ត�ីìពិនិត�្យសុខYពនិងសb�លកូន + 
មណÄលសុខYព។

៣ ឃុំ�ន�្វើ!រផ�្សព្វផ�[យ�ើកកម្ពស់!រយល់ដឹងរបស់���ពលរដ្ឋ។ ក្នុង 
វិស័យ សមYព=�នឌ័រ ឃុំ�ន��មូលទិន្នន័យពីសុខYព និង !រអប់រំ របស់ 
�្ត�ី និងកុdរ និង�្វើ!រពិនិត�្យ«មJននិង9យតµ្ល�សកម្មYព=�នឌ័រ។

Rប់  របស់c�¡ប,�ៀន កង្វះHតមណÄលសុខYព សd]រៈ បរិ!¤រ 
1�ទ�្យ ឱសថ និងគិ{នុបJKក កង្វះHត!រយកចិត្តទុកJក់j�©ំ 
អ្នក ជំងឺ និង!រ�រព¢�មសីលធម៌ក្នុងវិ��ជីវៈ1�ទ�្យ�^ើម។ ¢�ុម   
�� ឹក�[ ឃុំ �នសំណäមពរឲ�្យdន!រ;ងសង់;{¹ៀន និង  
មY្ត�យ�្យសហគមន៍បô្ថ�មសb�ប់កុdរ«មទីជនបទ និង  !រ    ពÚ�ងឹ   
វិន័យ វត្តdន និង!រយកចិត្តទុកJក់របស់c�¡ ប, �ៀន។  ក្នុង   វិស័យ   
សុHភិ�លវិញ Hងឃំុ�នសំណäមពរឲ�្យdន មណÄល សុខYព    មួយ  
សb�ប់មួយឃុំ !រផ្តល់ ឲ�្យ �ន Ì�ើន j�ម  �ៀត នូវ ឱសថ សd ]រៈ   
បរិ!¤រ1�ទ�្យ និង បុគ្គលិក j�©ំ !រ ពÚ�ឹង !រ �រព ¢�ម សីលធម៌ 
1�ទ�្យ !រយកចិត្តទុក Jក់  j�©ំ អ្នកជំងឺ និង  !រ ផ�្សព្វ ផ�[យ ព័ត៌dន 
ពីសុខYព�្ត�ី និងកុdរ ឲ�្យ�ន !ន់Û� ទូលំ ទូ{យ។
 ក្នុងវិស័យធន.នធម្ម�តិ និងសមYព=�នឌ័រ ឃុំ ក៏�ន 
�្វើ  !រ�រ�Ì�ើន��រ៣។ �ះបី�ដូðXះក្តី ឃុំ�នសំណäមពរ 
ឲ�្យ  ខ្លួន  dនសិទ្ធិក្នុង!រ�ះS�យជ^ Ýះ និងទប់;្កត់បទ�្មើស 
មួយចំនូន ��លប៉ះíល់ដល់ផល���ជន៍របស់���ពលរដ្ឋ   
ក្នុង ឃុំ ដូច� !រ��;ទខុសច��ប់ !រ�្ករ7� !រ!ប់ បំÊÝញ 
7� លិច  ទឹក និង!ររំÀភយកដី���ពលរដ្ឋពីសំEក់អ្នក dន 
អំEចយក �្វើ�កម្មសិទ្ធិÊØល់ខ្លួន។ល។ ក្នុងវិស័យ=�នឌ័រ 
�យ   ;រ  ចំនួន��្ដី និងកុdរ+«ម;{¹ៀន បន្ត.Ýក់ចុះ 
�ើយ     ចំនួន�្ត�ីចូល��ឡូកក្នុង�កន��យ ក៏មិន©ន់dន  
Ì�ើន    c�ប់ª�ន់ ¢�ុម��ឹក�[ឃុំ�ន~្នើដល់¢�ុម��ឹក�[ 3�ត្ត/��ុក 
ក៏ដូច�  មន្ទីរជំ>ញ ឲ�្យជួយដល់គណៈកdÎធិ!រ ��្តី និង កុdរ 
របស់ឃុំ ^ើម�្បីស �×លឲ�្យdន!រផ្តល់�ន �ប់  រហ័ស  នូវ ហិរញ្ញវត្ថុ 
សb�ប់!រចំEយ�ើប����្តី និង !របញ្ជូន មu្ត�ី  បò្ច�ក ��ស  
មក ចូលរួម��ជុំ�មួយគណៈកdÎធិ!រ��ះឲ�្យ�នញឹកRប។់

W្ន�កទី២៖ រbៀបQរៈe�&រអភិវឌ�្ឍ របស់   
Y�ុម9�ឹក�[4�ុក
 ¸�ន!រអនុវត្តរយៈ1�លបី�Xំដំបូង (IP3) (២០១០-
២០១២) ក្នុងកម្មវិធី�តិរយៈ1�ល១០�Xំសb�ប់!រអភិវឌ�្ឍ «ម  
��ប ���ធិបY�យ�្យ+nXក់3�ម�តិ�នកំណត់n ¢�ុម��ឹក�[ 
��ុក�;<ប័នទទួលខុសè�¡វ�ើ !រផ្ដល់~�9;.រណៈ និង 
?ំU�ដល់¢�ុម��ឹក�[ឃុំ។ ប៉ុô្ត�«មYព�ក់w្ដ�ង ¢�ុម��ឹក�[ 
��ុក  មិន]ចបំ1�ញ«មត �¡វ!រ©ំងអស់របស់ឃុំ�ន��។ 
គ��ង អភវិឌ�្ឍន៍រយៈ1�ល��ំ�Xំ និងកម្មវិធីវិនិ�គបី�Xំរំកិល 
របស់ ��ុក ��លdន©ំង¸�ន!រអភិវឌ�្ឍន៍ឃុំផង÷ះ �នឆ្លុះ 
ប�_ំង  n ¢�ុម ��ឹក�[��ុកÛ�ងផ ្ដល់]ទិYព�ើ!រអភិវឌ�្ឍ��JK 
រច>   សម័្ពន្ធ រ ូបវ័ន្ត ដូច� !រ;ងសង់ផ្លូវថ្នល់�^ើម។ ចំ	 �ក 
ឯ !រ អភិវឌ�្ឍ��JKរច>សម័្ពន្ធអរូបវ័ន្ត ដូច� !រផ្តល់~�9អប់រំ 
និង  សុខYព��លឃុំ�ន~្នើ�ើង«មរយៈ¸�ន!រអភិវឌ�្ឍរបស់
ខ្លួន÷ះ ��រ�ទទួល�ន!រយកចិត្តទុកJក់តិចតួច។



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៦ េលខ១ ែខមក!~មី� ��ំ២០១២

 ¢�ុម��ឹក�[��ុកdន!រលំ�កមួយចំនួន ©ក់ទិននឹង ប�� 
��ះ។ កង្វះHតថវិ!�!រលំ�កមួយ¾៉ងធំ ��ល ¢�ុម   ��ឹក�[ 
��ុក កំពុងជួប��ទះ។ មកទល់1�ល��ះ ¢�ុម ��ឹក� [ ��ុក មិន 
��ល   dនថវិ!អភិវឌ�្ឍន៍អ្វី ¬�ពីកញ្ចប់ ថវិ!«មគ��ងតូចៗ 
ដូច� គ��ងមួយ`Îះn គំនិតផ្ដួចê្ដើមnXក់��ុក៤ ÷ះ��។ 
ម�:៉ង �ៀត IP3 ក៏�ន��ងn រដ្ឋ�លnXក់3�ម�តិ©ំងអស់ 
រួម©ំង¢�ុម��ឹក�[��ុកផង នឹងមិន]ចទទួល�នកញ្ចប់ថវិ! 
��ុក/¢�ុង�� លុះÒ�Û��ន�្វើ¸�ន!រអភិវឌ�្ឍន៍រយៈ1�ល��ំ�Xំ 
និងកម្មវិធីវិនិ�គបី�Xំរំកិល (RGC 2009, Pak et al, 2011)។
 !រ��ង��កតួ>ទី និង!រទទួលខុសè�¡វមិនច��ស់{ស់ 
រ9ង¢�ុម��ឹក�[ឃុំ និង��ុក �ន>ំឲ�្យdន]ទិYព អភិវឌ�្ឍន៍ ខុស 
?X។ ¢�ុម��ឹក�[��ុក+Û�យល់n !រ��ត]ទិYព អភិវឌ�្ឍន៍   
ì�ើ!រ;ងសង់��JKរច>សម័្ពន្ធផ្លូវថ្នល់ ?Îនអ្វីខុស �� 
ពី(�ះខ្លួនdន!រទទួលខុសè�¡វ�លក្ខណៈអន្តរឃុំ និង  ធំ��ង 
�ង ¢�ុម��ឹក�[ឃុំ��លdនÛ����ជនក្នុងឃុំមួយ របស់  ខ្លួន។ 
ម�:៉ង�ៀត !រផ្ដល់~�9សង្គមក្នុងវិស័យអប់រំ និងសុHភិ�ល  
÷ះ គឺ�តួ>ទី និង!រទទួលខុសè�¡វរបស់មន្ទីរ និង !រិ¾ល័យ 
ជំ>ញ �ើយមិន#�ន�តួ>ទីរបស់¢�ុម��ឹក�[ ��ុក ��។
 កង្វះទំ>ក់ទំនងរ9ង¢�ុម��ឹក�[©ំងពីរ ក៏�ក«�>ំឲ�្យdន!រ  
កំណត់ ]ទិYពអភិវឌ�្ឍន៍ខុស?X��រ។ រ�យ!រណ៍អÈ្ក�ត ពិ~�ស    
មួយ ស្ដីពី!រw្វ�ងយល់ឲ�្យ�នសុីជù�ពី កំ	�ទ �ង់ វិមជ�្ឈ!រ 
និង វិសហមជ�្ឈ!រ (Chheat et al, 2011) និង!រសិក�[ ស្ដីពី កំ	�  
ទ �ង់វិមជ�្ឈ!រ+nXក់��កុ/¢�ងុ (Pak et al, 2011) សុទ្ធÛ�  ប��ញ   
ច��ស់n ទំ>ក់ទំនងរ9ង¢�ុម��ឹក�[©ំងពីរ��ះ+  dន តិចតួច។
 É�្ស�គណ��យ�្យYព រ9ង¢�ុម��ឹក�[ឃុំ និង��ុក +មិន 
©ន់ ច��ស់{ស់។ កិច្ចពិYក�[របស់សិ!¤;{�ន ប��ញ 
n ចំßះnXក់3�ម អ្នក��ល��ុកយល់n ខ្លួនè�¡វdន 
គណ��យ�្យYព គឺ���ជន �ើយចំßះnXក់�ើវិញ ;<ប័ន��ល 
��ុកយល់n ខ្លួនè�¡វdនគណ��យ�្យYពគឺ ¢�ុម��ឹក�[3�ត្ត និង 
¢�សួង មÕa្ទ�។ !រយល់&ើញ��ប��ះក៏dនប��ក់ផង��រ 
+ ក្នុងរ�យ!រណ៍អÈ្ក�តពិ~�សមួយ ស ្ដីពី!រw្វ�ងយល់ 
ឲ�្យ �នសុីជù�ពី កំ	�ទ �ង់វិមជ�្ឈ!រ និងវិសហមជ�្ឈ!រ 
(Chheat et al, 2011)។ Yើទស�្សនៈអំពីÉ�្ស�គណ��យ�្យYព និង 
ទំ>ក់ទំនងដូចHង�ើ dនឫសគល់មកពីE?
 «ំងពី^ើម¹ៀងមក ��ព័ន្ធរដ្ឋ�លÉ្ម�រ dន!រ ��មូល ផ្ដុំ   
អំEច   +nXក់មជ�្ឈឹម �ើយßរ1�ញì �យã>នុ¢�ម   
��ល   បន្ត មក រហូត¾៉ងcចEស់ ក៏ដល់ !រ   °ះ    dXត  
�Xំ១៩៩៣ ��រ (Kim & Öjendal 2008)។ «ម ��e�ណី ��ះ 
មu្ត�ីnXក់��ុកក៏បន្តអនុវត្ត «ម  ã>នុ¢�ម Hង �ើ �ើយ dន 

គណ��យ�្យYពÛ�ចំßះ  nXក់3�ត្ត និង គណបក�្ស !ន់  អំEច 
ប៉ុ��ះ។ ¢�ុម��ឹក�[��ុក   ~្ទើ រ Û� មិន dន គណ��យ�្យ Yព  
ចំßះ  nXក់ឃុំ�� (ibid)។ !រសិក�[ ដ��ល ប��ក់ �ៀតn 
៨១,៨១% ��មu្ត�ីnXក់ ��ុកគិតn ពួកខ្លួន�gÕ�យ >យ 
របស់  មu្ត�ីឃុំ និងdនÛ� ២,៥៩% ប៉ុ��ះ ��ល គិត n ពួក ខ្លួន 
è�¡វ  dនគណ��យ�្យYពចំßះ ឃុំ (ibid, p 27)។
 �រួម ប��nXក់��ុកមិនdនថវិ!អភិវឌ�្ឍន៍ÊØល់ខ្លួន និង 
ថវិ! សb�ប់?ំU�ដល់¢�ុម��ឹក�[ឃុំ   Yពមិនច��ស់{ស់ក្នុង 
!រ ��ង��កមុខ�រនិង!រទទួលខុសè�¡វ រ9ង¢�ុម��ឹក�[©ំងពីរ 
ទំ>ក់ ទំនង និងÉ�្ស�គណ��យ�្យYពមិនច��ស់{ស់ � ក«�  
>ំឲ�្យ¢�ុម ��ឹក�[©ំងពីរ dន]ទិYពអភិវឌ�្ឍន៍មិនសុី?X �ើយ 
កង្វះHតមួយចំនួន ក៏�នផុស�ើងពីYពមិនសុី?X��ះ។

W្ន�កទី៣៖ កង្វះ)តh�Pវiះj�យ សI�ប់  
&រ អភិវឌ�្ឍ� k�លអ�គត
 !រពិពណ៌>ពីYពមិនសុី?X រ9ងត �¡វ!រអភិវឌ�្ឍន៍របស់ 
¢�ុម ��ឹក�[ឃុំនិង��ុកHង�ើ�នប��ញn +dនកង្វះHត 
មួយ ចំនួន��លរJKភិ�លè�¡វ�ះS�យ ^ើម�្បី.>ឲ�្យdន!រ
អភិវឌ�្ឍ+nXក់3�ម�តិ ពិត��កដមួយ>1�លអ>គត។
 ^ើម�្បី]ចបំ1�ញ�ន«មតួ>ទីរបស់ខ្លួន ��លdន��ងក្នុង 
IP3 ��កម្មវិធី�តិសb�ប់!រអភិវឌ�្ឍ«ម��ប���ធិបY�យ�្យ+ 
nXក់  3�ម�តិ ក្នុង!រផ ្ដល់~�9 និង!រ?ំU�ដល់¢�ុម ��ឹក�[ 
ឃុំ ¢�ុម��ឹក�[��ុកè�¡វ!រ��ំ�ច់នូវកញ្ចប់ថវិ!អភិវឌ�្ឍន៍ ក្នុង 
ទ �ង់��បEមួយពីរJKភិ�ល ^ើម�្បីឲ�្យខ្លួនdនលទ្ធYព�្វើ 
¸�ន!រ អភិវឌ�្ឍន៍��ំ�Xំ និងកម្មវិធីវិនិ�គបី�Xំរំកិល �ើយន 
ìដល់សិទ្ធិទទួល�នកញ្ចប់ថវិ!��ុក/¢�ុង។
 កញ្ចប់ថវិ!��ុក/¢�ុង��ះ ក៏�ប់íក់ព័ន្ធនឹងតួ>ទីមុខ�រ 
ច��ស់{ស់��ល¢�ុម��ឹក�[��ុក និងឃុំè�¡វ អនុវត្ត។ ¢�ុម ��ឹក�[    
��ុក មិន]ចអនុវត្ត�ន1�ញ��ញ�� នូវ   មុខ�រ និង !រ  ទទួល  
ខុសè�¡វ�ផ្លូវ!ររបស់ខ្លួន ��សិ ន  qើ  មិនdន កញ្ចប់ ថវិ! ��ុក 
/ ¢�ុង ÷ះ។ !រ��ង��ក តួ>ទី និង !រ ទទួល ខុស è�¡វ និង !រ 
កំណត់É�្ស�គណ��យ�្យYព រ9ង ¢�ុម ��ឹក�[ ឃុំ និង��ុក មិន ©ន់ 
ច��ស់{ស់ នឹងបន្ត ,ំងស្ទះ ដល់ ដំ`ើរ!រ និងសមត្ថYពអនុវត្ត
¸�ន!រអភិវឌ�្ឍន៍ និង !រ ផ្ដល់ ~�9� បន្ត �ៀត។
 ^ើម�្បីបÈ្កើន!រយល់ដឹងពីតួ>ទី និង!រទទួលខុសè�¡វ 
¹ៀងៗ ខ្លួនឲ�្យ!ន់Û�ច��ស់ ¢�ុម��ឹក�[ឃុំ និង��ុក ក៏è�¡វ!រ � 
�ំ�ច់ នូវ!របណ្ណុះបE្ខល និង!រផ�្សព្វផ�[យបô្ថ�មស្តីពីតួ>ទី 
និង!រទទួលខុសè�¡វ��លdន��ងក្នុងច��ប់¹ៀបចំ អង្គ!រ។
 សព្វ#្ង���មិន©ន់ដឹងច��ស់��n Yើ!របÈ្កើតសdគម ¢�ុម 
��ឹក�[៥ >1�លHងមុខ នឹង]ចជួយឲ�្យ¢�ុម��ឹក�[ឃុំ និង��ុក 
បន�្សុី?X�ននូវ ]ទិYព��ត �¡វ!រអភិវឌ�្ឍន៍��លខុស?Xរបស់ 
ខ្លួន î�ម©ំងបÈ្កើនទំ>ក់ទំនងìវិញìមកឲ�្យ�ន!ន់Û � 
ជិត ស្និទ្ធ ^ើម�្បី]ច�្លើយតប�ន!ន់Û���~ើរìនឹងត �¡វ!រ 
�ំ�ច់របស់���ពលរដ្ឋក្នុងឃុំ។

ឯកRរ1ង$នmក្នុងអត្ថបទ�.Rអង់o្ល�ស

៤ គ��ងគំនិតផ ្ដួចê្ដើម��ុក��ះ ¢�សួងមÕa្ទ�  �នបÈ្កើត�ើងក្នុង �Xំ 
២០០៦ �យdនជំនួយពីគ��ង?ំU�!រអភិវឌ�្ឍ«ម��ប ���ធិបY�យ�្យ 
«ម  រយៈ គ��ងវិមជ�្ឈ!រ និងវិសហមជ�្ឈ!រ និងគ��ងc�ប់c�ងធន.ន 
ធម្ម�តិ  និងជីវYព (NCDD 2009)។

៥ +ឯសិ!¤;{�ើកទី៧ ��សម័្ពន្ធYព�តិឃុំ/ស�្កត់  ��ល�ន �្វើ  + 
#្ង�ទី២៩ វិច្ឆិ! ២០១១ dន!រឯកYព?X�ើ!រ បÈ្កើត ឲ�្យ dន សdគម ¢�ុម  
��ឹក�[ nXក់3�ម�តិចំនួនពីរគឺ ១) សdគម¢�ុម ��ឹក�[ សb�ប់ nXក់ ,ជ.នី 
និង 3�ត្ត និង ២) សdគម¢�ុម��ឹក�[¢�ុង/��ុក/ខ័ណÄ និងឃំុ/ស�្កត់។




