
ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៦ េលខ២ ែខ"�#~មិថុ� ��ំ២០១២

T�ចក្តីV្តើម
 អត្ថបទm,ះព,M�មពន,្យល់z អភិ#លកិច្ចទី 5,ជុំជន �    
ក្នុង  កំÿ, ទµ,ង់ វិមជ,្ឈ�រ�កម្ពុ� គួរ:ន�រ សិក,X សុី  ជ�,   
C,ម   Gៀត។ :ន�រ�,î,�្ន,កឥរិ�បថ និង �្ន,ក  DEប័ន  � 
Ò,ើន   #ន �ើត  ²ើង   ប� �ប់ពី  �រ   Uះ ø�ត  H,ើស nីស   +,ុម  5,ឹក,X   
ឃំុសå្កត់  �ណត្ត ិទី១ �លពី  មួយ   ទសវត,្សរ៍  កន្លង ³។ �រ សិក,X  jើ  
ឯកDរ :ន<,ប់ បåÈញz �ះ� កំÿ,   ទµ,ង់ វិមជ,្ឈ�រ   ê,ប 
5,�ធិបß,យ,្យ �កម្ពុ� ទទួល #ន   �រ    យ ក ចិត្ត ទុក @ក់ Ò,ើន  
ក្តី ក៏�រ<,វ=,វ�គÒ,ើនពី 5,9ន  បទ   m,ះ មិន#នគិតគូរ  
ដល់DEន �ព �ក់ç្ត,ង  �  ត ំបន់ ទី 5,ជុំជនG,។ បទស: Uសន ៍
មួយចំនួន�មួយ អ្នក Õ្វើ�ល ន"#យ និងស:ជិក +,ុម  
5,ឹក,X ឃុំសå្កត់ ´,ល� �្ន ,ក   មួយ   |, �រ<,វ=,វ បឋម អំពី 
អភិ#លកិច្ចទី5,ជុំជន #ន  បåÈញ  ពី  Dរៈសំ�ន់ |, �រ ពិនិត, ្យ    
អâ្ក,ត  ³ >ម  5,�,ទ  ទី>ំង  ភូមិDÓ្ត, !,្ស,ងៗ � កម្ពុ� � 
ពិA,ស តំបន់ ជនបទ Õៀបនឹងទី5,ជុំជន ^ើម,្បី បâ្កើន  5,សិទ្ធ�ព 
�ល  ន"#យ  ឲ,្យ #ន�អតិបរ:  �>ម ទី>ំងខុសៗÑ� ក្នុង  
´,ន  សមត្ថកិច្ច របស់រដ្ឋអំ\ច មូល@Ìន។ អត្ថបទm,ះ»ប់ !្តើម 
²ើង pយ�រកំណត់និយមន័យ "ទី5,ជុំជន" និង "អភិ#ល  
កិច្ច ទី5,ជុំជន" រួចÕ្វើ�រÚ,¶តពិនិត,្យ²ើងវិញ Ú,¶ស ៗ   ពី វិមជ,្ឈ�រ 
�កម្ពុ�។ �្ន,កទី៣ បåÈញពី មូល �,តុ និង សំណ]រ |, �រ 
<,វ=,វ Ù,មÊំង+,បខ័ណ{ <,វ=,វ  សö,ប់ ý,ើ   � �,នទី 
បåÈញ  ផ្លូវ ចំôះ �រ<,វ=,វm,ះ។ �្ន,ក ប��ប់មកGៀតបåÈញពី 
ចំª,ះ ដឹង ទទួល#នពី �រចុះសិក,X ដល់ក¨្ល,ង�ដំបូងៗ �ើយ 
� ចុង បញ្ចប់ :នA,ចក្តីសន្និ@Ìន អំពី តµ,Ûវ�រ�លន"#យ 
´,លយកចិត្តទុក@ក់ពីបÇÈទី>ំង ^ើម,្បីpះ<,យបÇÈ±,ង
±,ជួប5,ទះ�តំបន់5,ជុំជន ។
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 pយDរអត្ថបទm,ះ�តjើតំបន់ទី5,ជុំជន ដូ©្ន,ះគួរ 
បÇÂក់  ពីអត្ថន័យ·ក,្យ "ទី5,ជុំជន" �ក្នុងបរិបទ អភិ#ល កិច្ច 
ទី5,ជុំជន។ ;,�ចកំណត់និយមន័យ ទី5,ជុំជន >ម រយៈ  
លក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យ�្ន,ករដ្ឋ#ល ដង់សុីß,5,�ជន មុខåរ A,ដ្ឋកិច្ច 
ឬ�,@Ìរច�សម្ព័ន្ធ និងA,Ãកម្ម�^ើម។ ទី 5,ជុំជន  �Ò,ើន 
�ទ្វីប�សុី រួមÊំង�កម្ពុ�ផង ក៏Ú,Ûវ#ន ឲ,្យ និយមន័យ 
ដូ©្ន,ះ´,រ។ �កម្ពុ� និយមន័យ:ន<,ប់មួយ ́ ,ល +,សួង 

�,ន�រ #នយកមកý,ើ ក្នុង�,លÕ្វើចំ\ត់z�ក់តំបន់ទី 5,ជុំជន 
�ថ្មី�e�ំ ២០០៤ គឺ#នកំណត់តំបន់ទី5,ជុំជន pយ�្អ,កjើ 
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបី គឺ៖ ១) :នដង់សុីß, 5,�ជនjើសពី ២០០ 
�ក់/គម២ ២) :នអº,បុរសÕ្វើ�រក្នុងវិស័យ កសិកម្ម តិច �ង 
៥០% និង ៣) :នចំនួន5,�ជន សរុបjើសពី ២០០០ �ក់ 
(NIS 2004)២។ បÇÈ�ទjើនិយមន័យm,ះ គឺ Ã ពុំ :ន   �រ   
ទទួលDñល់ �សកលពីÐ,ប់DEប័នរ@Ìភិ#ល និង អ្នក   ·ក់ព័ន្ធ  
��G,។ ក្នុងអត្ថបទm,ះ តំបន់ទី5,ជុំជនមិនÁ,នÝ,ន់ ±,  
សំÑល់   ²ើង>ម លក្ខណៈ�,@Ìរច�សម្ព័ន្ធ ឬ ក៏ ចំនួន 5,�ជន   
ÜះG, ប៉ុ¨្ត,C,មÊំង³>មលក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យ    ́ ,ល មិន �ច  
cើលæើញ!,្ស,ងGៀត ôលគឺ >ម វិធីDÓ្ត,  �្ន,ក នរវិទ,M 
សö,ប់បរិបទទី5,ជុំជន ´,ល�ត សំ�ន់   ³jើ ដង់ សុីß, 
ខ្ពស់ |, ទំ�ក់ទំនងសង្គម  �ក្នុង ទី>ំង   នីមួយៗ (Gutkind 
1974)។ �ក្នុងនរវិទ,M ដង់ សុី ß,  5,�ជន មិន Á,ន �  ចំណុច 
សំ�ន់ G, ប៉ុ¨្ត,គឺ ដង់សុី ß, ទំ�ក់ ទំនងសង្គម។ �រjើក  យក  
គំនិត យល់ដឹងពី ទំ�ក់ទំនងសង្គម មកជ;,ក � ,ក �,ក  ê,ប m,ះ 
#នផ្តល់ពន្លឺថ្មីមួយដល់�រ ពិ�ក,Xពីអភិ#លកិច្ច និង បំផុស  
សំណ]រz ßើ;,គួរកំណត់²ើងវិញ នូវនិយមន័យ|,·ក,្យ អភិ#ល 
កិច្ចទី5,ជុំជន ឬ�៉ង\។
 ;,�ចឲ,្យនិយមន័យអភិ#លកិច្ច�៉ងDមញ្ញz� "�រý,ើ 
$,ស់ សិទ្ធិ អំ\ច�ងA,ដ្ឋកិច្ច ន"#យ និង រដ្ឋ#ល  
^ើម,្បី  Ð,ប់Ð,ង កិច្ច�រ5,G,សមួយ�Ð,ប់កµ,ិត" (UNDP 
2003:170)។ ដូ©្ន,ះ ßើអភិ#លកិច្ចទី5,ជុំជន សំ=ដល់�រ 
Ð,ប់ Ð,ង  កិច្ច�រទី5,ជុំជនÁ,នG,? និយមន័យរបស់ UNESCO 
(ដក Ó,ង់ពី Kaufman et al. 2005: 7) #ន »ត់ទុក 
អភិ#ល  កិច្ចទី5,ជុំជន� "ដំªើរ�រតµ,ង់ទិស និងគិតគូរ 
ពី ទំ�ក់ ទំនង!,្ស,ងៗ រÃងអ្នក·ក់ព័ន្ធ ���ធរមូល@Ìន និង 
5,�ពលរដ្ឋ។ Ã:នបញ្ជូលនូវយុទ្ធDÓ្ត,ពី�,ម²ើង  jើ 
និងពីjើចុះ�,ម ^ើម,្បីសµ,¶លដល់�រចូលរួម របស់ សហគមន៍  
·ក់ព័ន្ធ ទំ�ក់ទំនងរÃងតួអង្គ�� �រÕ្វើ�រសÏ,ចចិត្ត 
pយ:ន ត:¥�ព និង�រ�,Þ្ន,ê,បថ្មីនូវ យុទ្ធDÓ្ត,  �ល 
ន"#យ Ð,ប់Ð,ងទី5,ជុំជន"។ ចំណុចស្នូល |,  និយមន័យ 
m,ះ គឺទំ�ក់ទំនង រÃងតួអង្គ !,្ស,ងៗ :ន��ទ ិ៍ រ@Ìភិ#ល 
5,�ពលរដ្ឋ អ្នក·ក់ព័ន្ធ�� ក៏ដូច� វិស័យឯកជន និង 
អង្គ�រ មិនÁ,នរ@Ìភិ#ល (NGOs)។ �រគិតគូរ�៉ង ទូ�យ 
ពី តួអង្គ !,្ស,ងៗ ́ ,ល�ប់·ក់ព័ន្ធនឹងអភិ#លកិច្ច ក៏:ន អ្នក 
<,វ =,វ �Ò,ើនGៀតយល់Ó,ប´,រ (Ojendal & Dellnas 
2010)។ ដូច:នបåÈញ�ងjើ ទំ�ក់ទំនងÊំងm,ះ�ក់ 
�ើត :ន ញឹកÍប់ �ក្នុងបរិបទទី5,ជុំជន។ និយមន័យm,ះ� 
+,បខ័ណ{ រួម មួយ សö,ប់ç្វ,ងយល់ពី  អភិ#លកិច្ចទី+,ុង� 
ទូ³ ប៉ុ¨្ត,Ãទូលំទូ�យបន្តិច pយDរមិន:នបÇÂក់ច,¯ស់ 
�ស់ពី ក>�´,ល ជះ ឥទ្ធិពល³jើទំ�ក់ទំនង5,»ំ×្ង, រÃង 

អភិ;លកិច្ចទីd�ជុំជនក្នុងបរិបទវិមជ�្ឈ)រ  
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១ អត្ថបទm,ះnៀបnៀង²ើងpយqក �ត Ó,៊ាង �ន សុវ>E �អ្នក <,វ 
=,វ និងqក គឹម A,>É �អ្នក<,វ=,វ�ន់ខ្ពស់ |,កម្មវិធីអភិ#លកិច្ច 
>ម ê,ប5,�ធិបß,យ,្យ និងកំÿ,ទµ,ង់D9រណៈ|, វិទ,MDEន CDRI។

២ ឃុំ គឺ�ឯក>Ú,Ûវយកមកគណ� ើ̂ម,្បីកំណត់z ßើតំបន់Üះស័ក្តិសម � 
"ទី5,ជុំជន" ឬ "ជនបទ"។ ធម្ម> សå្កត់ សំ=ដល់ ឃុំរបស់ទី+,ុង ប៉ុ¨្ត, ÷ើ 
ý,ើ $,ស់ និយមន័យ e�ំ២០០៤Üះ សå្កត់�ក្នុង+,ុងÊំង ២៦ � កម្ពុ� 
មិនសុទ្ធ±, Ð,ប់លក្ខណៈ �តំបន់ទី5,ជុំជនÊំងអស់G,។ សូមcើល http: //  db.  
ncdd . gov.kh/cdbonline/home/index.castle (accessed 26 May 2012)
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អ្នក ·ក់ព័ន្ធÊំងÜះ។ �ះបី នគរូបនីយកម្ម�កម្ពុ��:ន 
លក្ខណៈ �្ម,ងខ្ចី �ើយតំបន់ទី5,ជុំជន��5,�,ល�ច� 
រក,X #ន នូវ លក្ខណៈ»ំ#ច់ មួយចំនួនសö,ប់ឲ,្យអភិ#លកិច្ច 
មូល@Ìន អនុវត្ត#ន.គជ័យក្តី ក៏អត្ថបទm,ះយល់Ó,ប �មួយ 
�រ សិក,X របស់ Ojendal and Dellnas (2010) ́ ,លz �រយក 
គំរូ អភិ#លកិច្ចមូល@Ìនមួយ³ អនុវត្ត�ក្នុងបរិបទទី+,ុង ទំmើប 
មួយ គឺ��រពិ#ក។

អធិប�lយសm្ខ�បពីបរិបទវិមជ�្ឈ)រ
 កម្ពុ�#នអនុវត្តកំÿ,ទµ,ង់វិមជ,្ឈ�រ ^ើម,្បីpះ<,យ 
បÇÈ �ព�,ញច,¯ប់�្ន,កន"#យ និងjើក កម្ពស់�រអភិវឌ,្ឍ 
A,ដ្ឋកិច្ច >ម�របង្កឲ,្យ:ន�រចូលរួមពីz�ក់មូល@Ìន ក្នុង �រ     
សÏ,ច  ចិត្ត!,្ស,ងៗ និង@ក់ឲ,្យ�� �ធរ មូល@Ìន :នគណm,យ,្យ 
�ព។ �រUះø�តឃុំសå ្កត់jើកទី១ #ន Õ្វ ើ ²ើង   ក្នុង   e�ំ 
២០០២។ ស:ជិក+,ុម5,ឹក,Xឃុំសå ្កត់ Ú,Ûវ #ន  Uះ ø�ត    
H,ើស>ំង pយ¤ �ល់ ពី5,�ជន  សö,ប់ �ណត្តិ $,ំ e�ំ Ó,ប 
>ម5,ព័ន្ធUះø�តស::Ú, �្អ,ក jើ បញ្ជី  គណបក,្ស។ �ល  
= �ក់�ក់|, កំÿ,ទµ,ង់ រួម:ន ព�,ឹង  របប  5,�ធិបß,យ,្យ 
�,លំអ�រផ្តល់A,Ãដល់ 5,�ជន  មូល@Ìន និង jើក កម្ពស់ 
ជីវ�ព 5,�ជន មូល@Ìន (RGC 2005)។ »ប់ពីe�ំ២០០៩ 
មក ស:ជិក +,ុម5,ឹក,X ឃុំសå ្កត់ �អ្នកUះø�តH,ើសnីស 
+,ុម5,ឹក,X 	,ត្ត/+,ុង។ ��ល�រណ៍ ស:ជកិ+,ុម5,ឹក,X 
	,ត្ត/+,ុង Ú,Ûវ:ន គណm,យ,្យ�ពចំôះ +,ុម5,ឹក,X ឃុំ សå្កត់     
´,ល�អ្នកUះø�តH,ើស>ំងខ្លួន²ើង (ច,¯ប់ nៀបចំ   អង្គ�រ   
e�ំ២០០៨) ប៉ុ¨្ត,ក្នុង�រពិត�ក់ç្ត,ង nឿងm,ះ �   �  បÇÈ  
�ទ �²ើយ (Hughes & Devas 2007; Chheat et al. 
2011)។ ក្នុង+,បខ័ណ{ថ្មីm,ះ +,ុម5,ឹក,X z�ក់ មូល@Ìន Ú,Ûវ 
ពិ�ក,X និងតំ\ងឲ,្យ គំនិត របស់5,�ជនមូល@Ìន ក្នុង �រ   Õ្វើ 
�,ន �រ  ក្នុង មូល@Ìន ^ើម,្បី  ឲ,្យ  Ó,ប >ម តµ,Ûវ�រ ក្នុង មូល@Ìន។ 
ច,¯ប់ 
,ងz ពួក;,Ú,Ûវ :ន គណm,យ,្យ�ព ចំôះ   5,�ជន ប៉ុ¨្ត, 
បÇÈធន9នហិរញ្ញវត្ថ ុមិន Ð,ប់ Ý,ន់ #នÉÉំងពួក;,មិនឲ,្យ :ន  
គណm,យ,្យ�ពពិតៗ ចំôះ អ្នក Uះø�តឲ,្យខ្លួន។ �រ !្ទ,រ ថវិ� 
´,ល:នតិចតួច ê,ប m,ះ :នន័យz  វិមជ,្ឈ�រហិរញ្ញវត្ថុមិនÊន់
�ើត:ន�ក់ç្ត,ង� ²ើយ G, (Pak 2011)។
 ក្នុង�,ល´,ល �រអនុវត្តកំÿ,ទµ,ង់រដ្ឋ#ល និង 
ន"#យ  ដ៏Kះមុតm,ះ #នទទួល�រ`តសរAើរ�៉ង �¥ំង    
a,ះ �ច ចូល រួមចំÿ,កដល់ �រអភិវឌ,្ឍ´,ល:ន មូល@Ìន 
�,ឹស្តី   ជួយ  �,�,ង់ �ក់�ក់ (Öjendal 2002, 2005) គឺ � 
:ន បÇÈ5,ឈមមយួចំនួនGៀត ដូច�+,បខ័ណ{ច,¯ប់ �រ 
រច�  nៀបចំDEប័ន និងយន្ត�រ សö,ប់ឲ,្យរ@Ìភិ#លz�ក់ �,ម 
�តិÕ្វើ�រសµ,បសµ,¶ល និងជួយ+,ុម5,ឹក,Xឃុំ (Rusten et al. 
2004)។ �ះបី�កំÿ,ទµ,ង់m,ះ ទទួល#ន�រសរAើរ ចំôះ 
�ររួមចំÿ,កព�,ឹងរបប5,�ធិបß,យ,្យ និង �រ�ត់បន្ថយ 
�ព+,ី+,�មូល@Ìន (Öjendal & Kim 2006, 2011, 2011a; 
Kim 2011) និង÷ើកឱ�សឲ,្យÓ្ត,ី #នចូលរួម�ក្នុង �រåរ 
អភិ#លកិច្ច មូល@Ìនក្តី ប៉ុ¨្ត,�:ន�រåរ�Ò,ើនGៀត|, 

កំÿ,  ទµ,ង់ m,ះ´,លÚ,Ûវ�រ �រÕ្វើឲ,្យ5,Aើរ²ើងC,មGៀត 
(Kim 2011; Manor 2008)។ �ះបី� ក្នុង+,បខ័ណ{ច,¯ប់ :ន 

,ង ច,¯ស់ពី �ណត្តិ និងមុខåរក្តី ក៏ឃុំសå្កត់#ននិង កំពុង 
អនុវត្ត Ú,ឹម±,មុខåរតូច>ច ដូច��រÕ្វើបញ្ជី អº,នុកូល@Ìន 
�រpះ<,យទំ�ស់Dមញ្ញៗ និង�រ5,មូលទិន្នន័យ A,ដ្ឋកិច្ច 
- សង្គម កិច្ចសö,ប់DEប័នរដ្ឋ!,្ស,ងៗ ប៉ុÆíះ (Kim & Henke 
2005)។ បÇÈ´,ល:នលក្ខណៈ រAើប�ងន"#យ ដូច� 
�រÐ,ប់Ð,ងដីធ្លី F,dើ និងធន9នធម្ម�តិ�^ើម បច្ចុប,្បន្ន 
�ងឃុំសå្កត់ មិនÊន់�ចeងដល់�²ើយG, ÷ើ�ះ � 
បទ បញ្ញត្តិ ច,¯ប់#នកំណត់ឲ,្យÕ្វើ5,តិភូកម្មទំនួលខុសÚ,Ûវ និង សិទ្ធិ 
អំ\ច5,�,ទm,ះ³ឲ,្យពួក;, ក្តី (Kim & Öjendal 2011)។
 �រអនុវត្តកំÿ,ទµ,ង់វិមជ,្ឈ�រm,ះ កំពុង±,�ើត²ើង�  ក្នុង   
�,ល´,ល5,G,សកម្ពុ� កំពុង:ន�រ¤¥ស់ ប្តូរ  �្ន,ក A,ដ្ឋកិច្ច 
និង សង្គមកិច្ច�៉ង�¥ំង Êំងវិជ្ជ:ន និងអវិជ្ជ:ន។ >ម �រ 
ព,Mករណ៍ ចំនួន5,�ជនកម្ពុ� �ទី 5,ជុំជន នឹង �ើន ²ើង ខ្ពស់ 
ដល់ ៣,៥% ក្នុងមួយe�ំ ឬ�ើន ៣៥% ដល់$,ំបី �ន �ក់ � 
Ú,ឹម e�ំ២០៣០។ នគរូបនីយកម្ម eប់រហ័ស �ំឲ,្យ ចំណុច  ខ្វះ 
�ត  �ើន ²ើង�តំបន់ទី5,ជុំជន ដូច�បÇÈ �រផ្តល់A,Ã 
D9រណៈ មិន#នÐ,ប់Ý,ន់ �រ>ំងទីលំ�ខុសច,¯ប់ និង  
�រ បំពុលបរិDEន�^ើម (Benghong 2006; OCM, 
undated)។ ;,Tឿz វិមជ,្ឈ�រនឹងជួយpះ<,យបÇÈÊំង
m,ះ (Benghong 2006; Devas 2004) ប៉ុ¨្ត,�¤�ល់ ក¨្ល,ង  ;, 
�ច អនុវត្ត#នពិត�ក់ç្ត,ងប៉ុ\í �,លm,ះមិនÊន់�ច Ãយ 
តg្ល, #ន�²ើយG,។

o�តុអ្វីp�Gវ'នអភិ;លកិច្ចទីd�ជុំជន?
 �ះបី� �កម្ពុ��,លថ្មីៗm,ះ:នកំªើន A,ដ្ឋកិច្ច ដ៏ 
jឿន ក៏ពិតÁ,ន ប៉ុ¨្ត,កម្ពុ��±,�5,G,សកំពុងអភិវឌ,្ឍន៍ 
មួយ ´,លÚ,Ûវ�រ ជំនួយអភិវឌ,្ឍន៍�Ò,ើន�²ើយ។ ចំណុចគួរ 
#រម្ភ  មួយ Gៀត´,លÚ,Ûវកត់ស:ñល់ គឺជំនួយអភិវឌ,្ឍន៍ �គÒ,ើន 
តµ,ង់ ទិស³រក±, តំបន់ជនបទ´,ល;,æើញz:ន�ព +,ី+, 
Ò,ើន�ង;, �ើយcើលរ ំលង �ព+,ី+, �តំបន់ ទី 5,ជុំជន។ 
÷ើសិន ចង់pះ<,យ បÇÈ!,្ស,ងៗ�តំបន់ទី5,ជុំជន   ឲ,្យ 
#ន Ú,ឹមÚ,Ûវ DEប័នអភិ#លកិច្ច មូល@Ìន�តំបន់ ទី5,ជុំជន 
Ú,Ûវ  ±,:នសមត្ថ�ពÒ,ើន�ងm,ះ �ើយ;, Ú,Ûវ :ន �ល 
ន"#យ  វិមជ,្ឈ�រ ́ ,លយកចិត្តទុក@ក់ពី លក្ខណៈទី>ំង 
ភូមិDÓ,្ត ខុសÑ�។ ក្នុង�្ន,កm,ះ iើងនឹងពិ�ក,Xពី �,តុផល 
មួយ   ចំនួន´,ល;,គួរបâ្កើន�រយកចិត្តទុក @ក់ ³jើ អភិ#ល 
កិច្ច   តំបន់ទី5,ជុំជន។
 ទី១ �រសិក,Xសំ�ន់ៗ�Ò,ើន #នបåÈញពីកង្វះចំ\ប់
�រម្មណ៍jើអភិ#លកិច្ចទី5,ជុំជន �ក្នុង �រ<,វ=,វស្តីពី 
អភិ#លកិច្ច >មê,ប5,�ធិប,្បß,យ,្យ និងវិមជ,្ឈ�រ�កម្ពុ�។ 
អត្ថបទរបស់ Blunt and Turner (2005) ´,ល�,ក�,កz 
បរិបទDEប័ន និងសង្គមវប,្បធម៌�កម្ពុ� មិនសូវសមÓ,បនឹង 
កំÿ,ទµ,ង់វិមជ,្ឈ�រÜះ �ក់មិន#នយកចិត្តទុក@ក់,ះពី 
�ពខុសê្ល,កÑ�រÃងតំបន់ទី5,ជុំជន និងជនបទ។ Ó,^ៀង 



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៦ េលខ២ ែខ"�#~មិថុ� ��ំ២០១២

Ñ�  m,ះ ́ ,រ �រសិក,XÃយតg្ល,របស់ Smoke and Morrison 
(2008) ពីដំªើរ�រ វិមជ,្ឈ�រ�កម្ពុ� #នcើលរំលង 
ទិដ្ឋ�ព �ក់ç្ត,ង �តំបន់ទី5,ជុំជន។ រ#យ�រណ៍Üះ 
ពិ�ក,X z ßើកំÿ,ទµ,ង់ វិមជ,្ឈ�រ�កម្ពុ� � មÕ,M#យ 
មួយសö,ប់ព�,ឹងអំ\ចរបស់រ@Ìភិ#លមជ,្ឈឹម ឬក៏ បâ្កើត 
នូវ Ë ,ទិ�មួយ ^ើម,្បីឲ,្យ:នគណm,យ,្យ�ពពីjើចុះ �,ម 
ôលគឺ ចំôះដល់5,�ពលរដ្ឋឬ�៉ង\ ប៉ុ¨្ត, រ#យ�រណ៍ 
m,ះ �ក់ដូច#ន°,#ច់បូកបញ្ចូល រួម Ñ� នូវ DEន�ព ខុសÑ�  
រÃងតំបន់ ទី5,ជុំជន និងជនបទ �ើយ មិន #ន ពិនិត,្យ ពី តថ�ព   
�រួម �ទី5,ជុំជន ́ ,ល�ចជំរុញ ឬÉÉំង ដល់�រអនុវត្ត 
អភិ#លកិច្ច តំបន់ទី5,ជុំជនក្នុងបរិបទ វិមជ,្ឈ�រ ÜះG,។ ;, ក៏ 
សâ្ក,តæើញ:ន�រម្មណ៍សុទិដ្ឋិនិយម�¥ំងមួយ   � ក្នុង  
រ#យ �រណ៍ របស់ Ojendal and Kim (2011) ស្តីពី ដំªើរ 
Tឿន jឿន ³�ន់ វិមជ,្ឈ�រ>មê,ប5,�ធិបß,យ,្យ ពិតៗ 
� កម្ពុ� ប៉ុ¨្ត, DEន�ព�ក់ç្ត,ង�តំបន់ ទី 5,ជុំជន មិន Ú,Ûវ   
#ន ;,បåÈញ�ក្នុង រូប�ព|, សុទិដ្ឋិនិយម Üះ G,។ ពួក ;,  
�,ក�,កz ទិដ្ឋ�ពសុទិដ្ឋិនិយមm,ះ �ចផុស ©,ញ ពី9តុពិត 
´,ល កំÿ,ទµ,ង់ #ន�ើត©,ញពី បទពិ,ធន៍   �     កម្ពុ�  
¤�ល់ (Ojendal & Kim 2011) និងមិនÁ,ន �ំ ចូល Êងំ   Ó,ុង ពី 
បរG,ស ÜះG,។ �រសិក,XÊំងm,ះ:ន ចំណុច 	,Xយ រួម ម ួយ 
គឺកង្វះ ឬ�របំ�្ល,ច �លនូវទិដ្ឋ�ព|,ក¨្ល,ង � តំបន់ ទី5,ជុំជន 
�ក្នុង�រវិ�គអំពី#តុភូតសង្គម ន"#យ ឬក៏បÇÈ !,្ស,ងៗ 
�ង�,ឹស្តី´,លពួក;,#នÕ្វើ�រសិក,X <,វ=,វ។ អត្ថបទ m,ះ  
jើក មក ពិ�ក,X±, ឧÊហរណ៍មួយ ចំនួន តូចប៉ុÆíះ ប៉ុ¨្ត,  �រ 
�,ក�,កពីបÇÈ�ងjើ æើញ:ន �ក្នុងឯកDរ :ន <,ប់  
Êំង អស់´,លពិនិត,្យពីnឿងm,ះ �ើយ Ã បåÈញz ក្នុង �្ន,ក <,វ 
=,វ  ពី រដ្ឋ#លមូល@Ìន�កម្ពុ� �:ន ចÜ¥ះ 5,1ងមួយÚ,Ûវ 
បំ�,ញ´,លÊក់ទងនឹងអភិ#លកិច្ចក្នុងបរិបទ ទី 5,ជុំជន។
 ទី២ ;,មិនÊន់ដឹងG,z ßើ�លន"#យវិមជ,្ឈ�រ ́  ,ល   
�ំ ឲ,្យ:ន �របâ្កើតរច�សម្ព័ន្ធរ@Ìភិ#ល z�ក់�,ម �តិ ថ្មី  
Üះ #នយកចតិ្តទកុ@កក់µ,តិ\ព�ីពស្មគុD�ញ នងិតថ�ព 
�ក់ç្ត,ង|,បរិបទទី5,ជុំជនÜះG,។ +,ុម5,ឹក,X Ó,ុក/	,ត្ត ថ្ម ី
Ù,មÊំង តួ�ទី និងមុខåររបស់ពួក;, Ú,Ûវ#នកំណត់²ើង 
� ក្នុងបរិបទ|,នគរូបនីយកម្មeប់រហ័ស  ́ ,ល�ើត:ន²ើង  
Ó,ប Ñ�នឹងកំªើនA,ដ្ឋកិច្ច�៉ងGៀងÊត់�កម្ពុ�។ �ព 
+,ី+, �តំបន់ទី+,ុង គឺ�#តុភូត�្ន,ករច�សម្ព័ន្ធមួយ´,ល មួយ 
�្ន,ក  គឺ ជំរុញ²ើងpយDរសំ·ធ |, �រ#ត់បង់�រåរ និង 
មÕ,M#យចិញ្ចឹមជីវិតê,ប5,?,ណី�តំបន់ជនបទ និង មួយ  
�្ន,កGៀត គឺ pយDរវត្ត:នមÕ,M#យ  ចិញ្ចឹមជីវិត និង ឱ�ស 
A,ដ្ឋកិច្ចល្អៗ�ទី+,ុង  ´,ល�ើត:ន>មរយៈ�រ អនុវត្ត   
5,ព័ន្ធ  A,ដ្ឋកិច្ចA,រីនិយមê,បថ្មី។ ជន+,ី+,�ទី+,ុង�គ Ò,ើន   
រស់�ក្នុងតំបន់+,'ក�៉ក  ´,លខ្វះ�ត ÊំងA,Ã កម្ម � 

មូល@Ìន pយDរកង្វះ�តសមត្ថ�ពរបស់���ធរ � តំបន់  
ទី+,ុង។ �រចូលរួមរបស់5,�ជនក្នុង�រÕ្វើ�,ន �រ ក្នុង មូល@Ìន 
នងិ�រសÏ,ច ចតិ្ត!,្ស,ងៗ´,ល�ច ជះឥទ្ធពិល ³ jើ �រ រ ស ់�  
របស់ខ្លួន កµ,ទទួល#ន�រÃយតg្ល,ខ្ពស់ពីសំ\ក់ ���ធរ 
តំបន់ ទី5,ជុំជន\ស់ �ើយDEន�ពm,ះ#នÕ្វើឲ,្យ ពួក;,�ន់ 
±, ខ,្សត់	,Xយសិទ្ធិអំ\ចC,មGៀត (Devas 2004)។ ÷ើ  ; , 
Õ្វើ�រ ពិនិត,្យម៉ត់ចត់³jើ កំÿ,ទµ,ង់របស់កម្ពុ�  ́ ,ល 5,Ù,ឹត្ត 
³�ក្នុងតំបន់ទី5,ជុំជន ;,នឹង�ចជួយបំភ្លឺពី�រ ចូល រួម របស់ 
5,�ពលរដ្ឋ និងzßើ�រចូលរួមÜះ:នអត្ថន័យ �៉ង\។
 ទី៣ ចំណុចz ßើរ@Ìភិ#លÚ,ÛវÕ្វើអ្វីខ្លះ ^ើម,្បី9�ឲ,្យ  អនុវត្ត  
�លន"#យវិមជ,្ឈ�រ#ន5,កបpយ .គជ័យ � ពិA,ស  
�តំបន់ទី5,ជុំជនÜះ 5,�,លកន្លងមកមិនÊន់ទទួល#ន�រ 
យក ចិត្តទុក@ក់ Ð,ប់Ý,ន់G,៣។ �រអនុវត្ត កំÿ,ទµ,ង់វិមជ,្ឈ�រ 
5,»ំ×្ង,របស់រ@Ìភិ#ល �ក់�ខ្វះអនុDសន៍�្ន,ក �ល 
ន"#យ  ́ ,លយកចិត្តទុក@ក់ពីទី>ំង!,្ស,ងៗÑ� និង គំនិត  
!,្ស,ងៗ  ក្នុង�រpះ<,យបÇÈ´,ល·ក់ព័ន្ធ នឹង�រ រីក លូត  
�ស់   �៉ង eប់រហ័ស |,ទី5,ជុំជន។ �ះបី�;,æើញ :ន 
.គជ័យ មួយកµ,ិតក្នុង�រអភិវឌ,្ឍ�>មមូល@Ìន >ម 
រយៈ  កំÿ,  ទµ,ង់វិមជ,្ឈ�រ នងិវិសហមជ,្ឈ�រ ក្នុងអំឡុង  មួយ 
ទសវត,្សរ៍  កន្លង³ក៏ពិតÁ,ន ប៉ុ¨្ត,�ល ន"#យ សö,ប់ �រ  
អភិវឌ,្ឍ និង�រ�ត់បន្ថយ�ព +,ី+, ´,ល "cើល មិន æើញពី 
DEន�ពខុសê្ល,កÑ�>មក¨្ល,ង" គឺមិន#ន ជួយ ឲ,្យ  អន្តÉគមន៍  
របស់រ@Ìភិ#ល:ន 5,សិទ្ធ�ព�អតិបរ:G,។ ^ើម,្បី ប្តូរ ទិស 
និ���រm,ះ UNCDF (2010) #ន បÇÂក់ ពីតµ,Ûវ�រ ឲ,្យ :ន 
�លន"#យ សö,ប់ pះ<,យ បÇÈ ដ៏�ក់ �ក់ ��   
´,ល 	,ត្ត ឬឃុំសå្កត់ �តំបន់ជនបទ និង �ទី+,ុង Ú,Ûវ 
5,ឈមមុខ។

របកគំoើញ�បឋមពីមូលabន
 �រសិក,Xដល់ក¨្ល,ង�ដំបូងៗ�	,ត្តកំពត និង#ត់ដំបង 
#ន បâ្កើន�រយល់ដឹងរបស់iើងអំពី DEន�ព ភូមិDÓ្ត, និង 
A,ដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ច និងDEន�ពបច្ចុប,្បន្ន|,រដ្ឋ#ល មូល@Ìន 
�ក្នុងតំបន់ ទី5,ជុំជនÊំងÜះ។៤ ពិតÁ,ន±,�រសិក, X#ន 
រកæើញនូវ�ររីកចÏ,ើន�ស� �នុពលក្នុង  សមត្ថ�ពផ្តល់ 
A,Ãកម្ម និងក្នុងចំណ2លហិរញ្ញវត្ថុក្តី ប៉ុ¨្ត,�:នបÇÈ5,ឈម 
�Ò,ើនGៀតចំôះរដ្ឋ#លមូល@Ìនបច្ចុប,្បន្ន ក្នុង�រផ្តល់ និង 
អនុវត្តសិទ្ធិអំ\ចរបស់ខ្លួន �តំបន់ទី5,ជុំជន ´,លÚ,Ûវ :ន 
�រ សិក,X�លក្ខណៈ5,ព័ន្ធ ^ើម,្បី ç្វ,ងយល់ពី�ព ស្មុគD�ញ |, 
បÇÈÊំងm,ះ និងវិធីpះ<,យ។
 ពិត\ស់ >មនិយមន័យ DEន�ពA,ដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ច 
� តំបន់ទី+,ុង Ãខុសê្ល,កពី DEន�ព�តំបន់ជនបទ �ើយ 
Ã  បåÈញពីទំ�ក់ទំនងរÃងតំបន់Êំងពីរ។ អ្នករស់� តំបន់ ទី 
5,ជុំជន   �គÒ,ើន �អ្នកលក់ដូរ តូច>ច បុគ្គលិករដ្ឋ ឬពលករ 
សុី  $,ក់�, �ើយ:នÒ,ើន�ក់�ជនចំ\កÓ,ុកពី តំបន់  
ជនបទ។ ស:ស�ពm,ះ�ទបÇÈមួយធំចំôះ រ@Ìភិ#ល 
ក្នុង �រ 5,Á,5,មូល5,�ជនឲ,្យរួមចំÿ,ក ក្នុង �រ សÏ,ច 

៣ ស:Uសន៍�មួយ ឯកឧត្តម ²,ង វី 5,9ន�យក@Ìនរដ្ឋ#លមូល@Ìន 
|,+,សួងម�B ្ទ, ×្ង,ទី៤ ឧស� ២០១២។

៤  �រសិក,Xដល់ក¨្ល,ង #នÕ្វើក្នុង	,ត្តកំពត �×្ង,ទី ១៩-២០ មកÉ ២០១២ 
និងក្នុង	,ត្ត#ត់ដំបង �×្ង,ទី ៨-១០ កុម្ភៈ ២០១២។



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៦ េលខ២ ែខ"�#~មិថុ� ��ំ២០១២

ចិត្ត និង �រពិ�ក,X�មូល@Ìន។ Ãក៏បâ្កើត បរិ��ស មួយ 
´,ល ក្នុងm,ះ អ្នកធូរ9រ និងអ្នក:នទំ�ក់ ទំនងល្អ � មួយ 
z�ក់jើ ±,ងរំពឹងz +,ុម5,ឹក,X មូល@ÌនÚ,Ûវអនុវត្ត មុខåរ 
>ម ê,ប\ មួយ´,លខ្លួន �ចទទួលយក#ន និង:ន ផល 
5,"ជន៍ចំôះខ្លួន។ ប៉ុ¨្ត,+,ុមm,ះ±,ង^ើររំលង ���ធរ 
មូល @Ìន ��,ល´,លពួក;,Ú,Ûវ�រA,Ãកម្ម!,្ស,ងៗ pយ 
Dរ  ±, ពួក;,:នទំ�ក់ទំនងជិតស្និទ្ធ �មួយ z�ក់jើ ́ ,ល 
�  ± ,  ̀ �ប ��ប់ �រåរផ្តល់A,Ãកម្ម។ ទំ�ក់ទំនង ជិត ស្និទ្ធ  
Üះ �ចជំរុញ ឲ,្យ:ន កិច្ចសហ5,តិបត្តិ�រល្អរÃង z�ក់ 
!,្ស,ងៗ  |,រ@Ìភិ#លz�ក់�,ម�តិ ប៉ុ¨្ត, Ãក៏បâ្កើត �ព °,បូក 
°,បល់´,រ pយDរកង្វះ�របÇÂក់ឲ,្យច,¯ស់ពីតួ�ទី និង 
មុខåរ �>មz�ក់នីមួយៗ។
 pយDរ:ន�ព��ៀកÑ� និងទំហំក¨្ល,ង ;,Ú,Ûវ:ន 
�»ំ#ច់នូវអន្តរកម្ម និងកិច្ចសហ5,តិបត្តិ�ររÃងសå ្កត់ �� 
ក្នុង�រផ្តល់A,Ã និងpះ<,យបÇÈសង្គម។ �រកDង 
�,@Ì រច�សម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត ដូច� បំពង់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកDkត 5,ព័ន្ធលូ 
ផ្លូវថ្នល់ និងប\្ខញអគ្គិសនី ´,ល�A,Ãសំ�ន់បំផុតសö,ប់ 
ជីវ�ព �ទី5,ជុំជន តµ,Ûវឲ,្យ:ន កិច្ចសហ5,តិបត្តិ�ររឹង:ំ និង 
�រ "គយល់Ñ�រÃងសå ្កត់��។ វិធីDÓ្ត,m,ះក៏ »ំ#ច់ 
´,រសö,ប់pះ<,យបÇÈ ដូច� +,ុមជន·ល បទឧ+,ិដ្ឋ 
ចំ\ក Ó,ុក និង �របំពុលបរិDEន�^ើម។
 ក្នុងយទុ្ធ��រជំរុញឲ,្យ:ន �រផ្តល់A,Ã#ន �ន់±, 
:ន5,សិទ្ធ�ព �ក្នុង+,បខ័ណ{ |, កំÿ,ទµ,ង់វិមជ,្ឈ�រÜះ 
�រិ�ល័យ A,Ã°,ក©,ញចូល±,មួយ (OWSO) Ú,Ûវ#ន 
បâ្កើត²ើងឲ,្យ ដំªើរ�រ� យន្ត�រមួយGៀត សö,ប់�រផ្តល់
A,Ãកម្ម�កµ,ិត+,ុង/សå ្កត់ (Thon et al. 2010)។ OWSO 
:ន គំនិតក្នុង�រjើកកម្ពស់ �រផ្តល់A,Ãកម្ម5,កបpយ 
ត:¥�ព �ក្នុង5,ព័ន្ធរដ្ឋ។ គំរូm,ះ �ច»ត់ទុក� យន្ត�រ មួយ  
ដ៏:ន5,សិទ្ធ�ព សö,ប់�រÕ្វើ5,តិភូកម្មមុខåរ មួយ ចំនួន³ 
ឲ,្យ+,ុម5,ឹក,X >មសå្កត់ ^ើម,្បីឲ,្យពួក;,�ច@្លើយតប #ន �ន់ 
±,5,Aើរចំôះ តµ,Ûវ�រក្នុងមូល@Ìន។ +,ុម5,ឹក,X ស å្កត់ � 
តំបន់ទី5,ជុំជន ^ើរតួ�ទីសំ�ន់\ស់ក្នុង�រចុះបញ្ជី �,ព,្យ 
សម,្បត្តិ និង�រ5,មូលពន្ធ jើ�,ព,្យសម,្បត្តិ ´,លGើបនឹង ÿ,�ំ 
ថ្មីៗ �តំបន់ទី5,ជុំជន។ ស� �នុពលក្នុង�ររកចំណ2ល និងផ្តល់ 
A,Ãកម្មm,ះ �ចជួយឲ,្យ:ន�រយល់ដឹង�ន់±,5,Aើរ អំពី 
បរិ��ស A,ដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ច � តំបន់ ទី5,ជុំជន ´,ល�� �ធរ 
មូល@ÌនÚ,Ûវ:ន�រ�ប់·ក់ព័ន្ធÒ,ើន\ស់។
 5,ព័ន្ធពហុបក,្ស�កម្ពុ� កន្លងមក#នទទួលរង�ររិះគន់z 
�របបន"#យê,ប5,�ធិបß,យ,្យ "±,សំបកF," � 
កម្ពុ�។ �ក្នុង រដ្ឋអំ\ចz�ក់មូល@Ìន�តំបន់ទី5,ជុំជន �រ 
សÏ,ចចិត្ត!,្ស,ងៗក្នុង +,ុម5,ឹក,X គឺខ្វះ�តនូវ�រសន្ទ� ឬ �រ 
ពិ�ក,Xឆ្លង�ត់ +,ុមបក,្សន"#យ!,្ស,ងៗÑ�។ ស:ជិក  +,ុម 
5,ឹក,X មកពីគណបក,្ស5,eំង �nឿយៗÚ,Ûវ ; ,បំ�្ល,ច�ល� 
ក្នុង�រសÏ,ចចិត្ត ឬ�រចូលរួម�មួយ �,គូអភិវឌ,្ឍន៍�� ដូច�  
វិស័យឯកជន អង្គ�រមិនÁ,នរ@Ìភិ#ល ឬក៏ក្នុង�រ ចូលរួម ក្នុង  
ពិធី� ផ្លូវ�រ!,្ស,ងៗ។ មួយវិញGៀត �ល គំនិត |, "សង្គម សុីវិល" 

�មិនÊន់:ន�រយល់ដឹង �ទូ³ ឬយល់ដឹង #ន A្មើៗ Ñ� 
�>មតំបន់ទី5,ជុំជនG, �ើយ �ក់ ç្ត,ង តួ�ទី "សង្គម សុីវិល" 
m,ះកµ,:នឮសូរ;,jើក²ើង\ស់ � >ម សå្កត់ ទី+,ុង 
ក្នុង 	,ត្តកំពត ប៉ុ¨្ត,:ន;,jើក²ើង�nឿយៗ �តំបន់ទី+,ុង 
ក្នុង	,ត្ត#ត់ដំបង។

)រL�វM�វT្នើsើងtយ CDRI
 pយពិនិត,្យæើញចÜ¥ះខ្វះ�ត�្ន,កចំª,ះដឹងm,ះ CDRI 
#នរច�nៀបចំ�រសិក,Xមួយ ^ើម,្បីពិនិត,្យពី អភិ#លកិច្ច តំបន់ 
ទី5,ជុំជន�កម្ពុ� �,យÕ្វើវិមជ,្ឈ�រ។ �រ<,វ=,វm,ះ 
ព,M�ម @្លើយតបនឹងសំណ]រ៖ ßើ�លន"#យវិមជ,្ឈ�រ 
ជះឥទ្ធិពល�៉ងដូចc្ត,ច³jើ អភិ#លកិច្ចតំបន់ទី5,ជុំជន 
�កម្ពុ�? �រ<,វ=,វm,ះនឹងពិនិត,្យz ßើកំÿ,ទµ,ង់m,ះ 
ជះឥទ្ធិពល�៉ង\jើគណm,យ,្យ�ព និង�រ@្លើយតប របស់ 
���ធរមូល@Ìន ចំôះ5,�ជន និងßើ5,�ជនមូល@Ìន #ន 
@្លើយ តប និងចូលរួមដូចc្ត,ចក្នុង ដំªើរ�រÕ្វើ�រសÏ,ចចិត្ត ក្នុង 
បរិបទវិមជ,្ឈ�រ។
 +,បខណ័{<,វ=,វ��លគំនតិm,ះ #នយកចិត្តទកុ@ក�់ 
ពិA,សjើទំ�ក់ទំនងសង្គម ́ ,លî,5,¶ល ³>មទី>ំង z ßើ 
ទំ�ក់ទំនងÊំងÜះ ជះឥទ្ធិពល�៉ង\³jើតួអង្គ ��។ 
;,�ចç្វ,ងយល់ពី ដំªើរ�រដ៏ស្មុគD�ញ និង   ស ំ �ន់   ក្នុង �រ 
ត�Âប់រÃង���ធរ និង5,�ពលរដ្ឋ#ន   >ម រយៈ   �ល  គំនិត  
បី សំ�ន់ៗគឺ គណm,យ,្យ�ព �រ@្លើយ តប និង �រចូលរួម ´,ល 
:នjើក²ើង�nឿយៗ �ក្នុង �រ សិក,X  :ន <,ប់ �� ស្តីពី 
អភិ#លកិច្ច និងវិមជ,្ឈ�រ។ �រសិក,Xm,ះ #ន  វិ�គ jើ �ល  
គំនិតÊំងបី �ង jើ Ù,មÊំងបូកបញ្ចូលនូវ�រ យក ចិត្ត ទុក@ក់  
ពី ទី>ំង ôលគឺpយ:ន�រយល់ដឹងz គំនិតចម,្បង  Êំងបី  
m,ះ  កំពុង �ើត²ើង�ក្នុងលំហក¨្ល,ងតូច ចâ្អៀត ´,ល �   
លក្ខណៈ  ធម្ម> |,តំបន់ទី5,ជុំជន ´,លខុសពីតំបន់ជនបទ  
:ន   ក¨្ល,ង លំហធំទូ�យ។ � �រ  សំ�ន់ \ស់  ́ ,ល  Ú,Ûវ 
cើល   æើញ z  លំហគឺ � ចំនុច   �ត |, �ល គំនិត  Êំង m,ះ គឺ 
មិន  Á,ន  ដូចក្នុង  �រ យល់ æើញ � ទូ³  ́ ,លz លំហគឺ � ក¨្ល,ង 
´,ល �ល គំនិត Êំងm,ះç្ត,ង²ើងÜះG,។ �រ ចូល  រួម ក្នុង 
�រ អភិវឌ,្ឍ និង កិច្ច�រ ន"#យ�មូល@Ìន � ទិដ្ឋ�ព ដ៏  
សំ�ន់បំផុតមួយ |, វិមជ,្ឈ�រê,ប 5,�ធិបß,យ,្យ a,ះ  #ន   
អនុÇ ្ញត  ឲ,្យ 5,�ពល រដ្ឋ ចូលរួម និងបm្ច,ញសំ²,ង/ចំណង់    
ចំណ2ល ចិត្ត របស់ ខ្លួន ស្តីពីតµ,Ûវ�រ និង�រអភិវឌ,្ឍ ក្នុង សហគមន៍។ 
��,ល 5,�ជន មូល@Ìន :នឱ�សចូលរួមក្នុង�រ កំណត់ 
គ�,ង និង Õ្វើ�,ន�រ ថវិ� Üះ ពួក;,ទទួល #នព័ត៌:នÒ,ើន 
�ងមុនអំពីសកម្ម�ព របស់ z�ក់ដឹក�ំ/+,ុម5,ឹក,X និង :ន 
�រម្មណ៍  �:nស់�ន់±,ខ្ពស់ (Heng et al. 2011)។
 គណm,យ,្យ�ព សំ=ដល់ �រទទួលខុសÚ,Ûវjើ សកម្ម�ព 
�� (Grindle 2011; Kim 2012)។ ;,�ច កំណត់ និយមន័យ 
Ãz� �តព្វកិច្ចÚ,Ûវ@្លើយបំភ្លឺនិងទទួលខុសÚ,Ûវjើសកម្ម�ព
�� pយ�្អ,ក jើ+,បខ័ណ{ �ក់�ក់មួយ (Kim & Ojendal 

(ត³ទំព័រ ២១)



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៦ េលខ២ ែខ"�#~មិថុ� ��ំ២០១២

2012) ឬ�រý,ើ$,ស់សិទ្ធិអំ\ច (Moncrieff 2001)។ 
�៉ង  1ច \ស់:នក> �បី ´,ល5,�ជនគួរ»ប់ឲ,្យម ្ត,ី 
�ប់  ø�ត  :នគណm,យ,្យ�ព jើសកម្ម�ព !,្ស,ងៗ របស់ 
ខ្លួន៖ (១) 5,�ជន �ចý,ើ$,ស់សំ²,ងø�ត�៉ង សក្តិសិទ្ធិ   
^ើម,្បី ផ្តល់ រå�ន់ ឬ@ក់ទណ{កម្ម ចំôះ �រ  អនុវត្ត   �ទូ³ 
ឬ�ក់�ក់របស់ម ្ត,ី (២) 5,�ពលរដ្ឋ�ច បâ្កើត ឲ,្យ :ន 
ចc្លើយ  តបចំôះ តµ,Ûវ�ររួមរបស់ខ្លួន ពីសំ\ក់ ���ធរ 
មូល@Ìន និង (៣) 5,�ពលរដ្ឋ �ច:នទំនុកចិត្ត#នz 
ខ្លួន ទទួល  #នចំ\ត់�រ 5,កបpយ យុត្តិធម៌ និងសមធម៌ 
ពីសំ\ក់ ទី��ក់åរ D9រណៈ�កµ,ិត មូល@Ìន (Grindle 
2011)។ �ក្នុងÃក,្យស័ព្ទ|,វិមជ,្ឈ�រ ê,ប5,�ធិបß,យ,្យ� 
កម្ពុ� ·ក,្យm,ះសំ=ដល់ គណm,យ,្យ�ពបី5,�,ទខុសៗÑ� 
គឺ៖ គណm,យ,្យ�ពពី�,ម³jើ >ម�,្ស,បÆ្ខយ និង ពី 
jើចុះ �,ម (Hughes & Devas 2007; Kim 2012; Kim & 
Ojendal 2007)។
 �រ@្លើយតប សំ=ដល់សមត្ថ�ពរបស់���ធរ ក្នុង �រ  
បំ�,ញ>ម�រសន,Mរបស់ខ្លួន (មិនÁ,នÝ,ន់±,  បâ្កើន  �រ  
រំពឹងទុករបស់5,�ពលរដ្ឋអ្នកUះø�តÜះG,)។ �រ @្លើយតប 
�លទ្ធ�ពក្នុង�របំ�,ញ>ម សំªើរបស់ 5,�ជន ដូច� 
លទ្ធផល �ក់ç្ត,ង និងA,Ãកម្ម�មូល@Ìន�^ើម។ ដូ©្ន,ះ  
Ã��រ ទទួលខុសÚ,Ûវចំôះផល5,"ជន៍ក្នុង មូល@Ìន ´,ល  
�កម្ពុ� Ãតµ,Ûវឲ,្យ:ន�រយល់ដឹងពី DEន �ព   � មូល@Ìន 
(Kim 2012)។ Manor #នកំណត់ �រ  អនុវត្ត ទំនួលខុសÚ,Ûវ 
�បី�៉ង៖ (១)j,្បឿន|, �រ @្លើយ តប>មធម្ម>±,ង�ើន²ើង 
a,ះ +,ុម5,ឹក,X �ប់  ø�ត  �កµ,ិតÊប គឺ:នអំ\ចឯកÉជ,្យ 
Ð,ប់Ý,ន់ ^ើម,្បីpះ<,យបÇÈ�៉ងjៀន ក៏ដូច�សំណ2មពរ 
!,្ស,ងៗ របស់5,�ជន (២) បរិ:ណ|, �រ@្លើយតប ក៏±,ង�ើន 
²ើង´,រ a,ះ+,ុម5,ឹក,Xទំនង�តjើគ�,ងតូចៗ Ò,ើន �ង 
គ�,ងធំៗ និង (៣) គុណ�ព|,�រ@្លើយតប ±,ងល្អ 5,Aើរ 
²ើង 5,សិន÷ើគុណ�ពÜះÚ,ÛវÃស់�,ង³>មកµ,ិតសុីÑ�ល្អ 
រÃងចc្លើយតបរបស់រ@Ìភិ#ល និងតំរូវ�ររបស់5,�ជន។

សន្និabន
 អត្ថបទm,ះ�,ក�,កz �គÒ,ើន អភិ#លកិច្ចតំបន់ទី+,ុង 
មិនសូវទទួល#ន�រយកចិត្តទុក@ក់G, �ក្នុង +,បខ័ណ{  
វិមជ,្ឈ�រ ê,ប5,�ធិបß,យ,្យ�រួម�កម្ពុ� Êំង�ង�្ន,ក �ល 
 ន"#យ និង�្ន,ក<,វ=,វ។ pយDរ នគរូបនីយកម្ម 
កម្ពុ�  កំពុងលូត�ស់³មុខ�៉ងjឿន ដូ©្ន,ះ គួរ :ន� ប��ន់  
នវូ �លន"#យ វិមជ,្ឈ�រ មួយ ́ ,ល#ន គិតគូរ ល្អ  ដល់ �ព  
ខុស ê្ល,កÑ��ងទី>ំងភូមិDÓ្ត, លំហក¨្ល,ង និង លក្ខខណ{ 
A,ដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ច។ នគរូបនីយកម្ម �កម្ពុ�កំពុងស្ថិតក្នុង
ដំ\ក់�លដំបូង�²ើយ �,តុm,ះ�:ន លទ្ធ�ពÒ,ើន 
^ើម,្បី 9� ឲ,្យ អភិ#លកិច្ច ទី5,ជុំជនទទួល#ន .គជ័យ។ ដូ©្ន,ះ  
ឥឡូវm,ះ  ;,គួរបâ្កើន�រយកចិត្តទុក@ក់jើ  �រ បណ្ណុះ 

ប\្ខល និងបំ·ក់បំប៉ន���ធរមូល@Ìន� តំបន់ ទី5,ជុំជន 
ឲ,្យ #ន  �ន់±,5,Aើរ Ù,មÊំងផ្តល់ ឧបករណ៍ និង ធន 9ន  
ឲ,្យ#នសមÓ,ប ^ើម,្បីpះ<,យបÇÈ´,ល ±,ង  �ើត  :ន � 
ក្នុង ទី+,ុងធំៗ ដូច� �រស្ទះចÉចរណ៍ �រ បំពុលបរិDEន និង 
សំណង់អ�ធិបß,យ,្យ�^ើម។ pយ : ន �រ យកចិត្តទុក@ក់ 
ពី បÇÈលំហនិងទី>ំង គ�,ង អភិ#លកិច្ច តំបន់ទី5,ជុំជនm,ះ 
គឺ� គំនិត ផ្តួច!្តើមតូចមួយ ^ើម,្បី រួមចំÿ,កបâ្កើនចំª,ះដឹង និង 
ផ្តល់ព័ត៌:នដល់�រជ;,ក� ,ក�,កអំពី  កំÿ,ទµ,ង់ វិមជ,្ឈ�រ 
�កម្ពុ� Êក់ទងនឹង�ពប� �ន់ �ពសម,្បូរê,ប និង ចc្លើយ តប 
�ង �លន"#យ។
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