
គំនិតសម្រាប់គម្ម្រាងដែលម្ៅម្សសសល ់

ដោយ ស ៊ឹម សូរិយា ថ្ងៃទ១ី៥ ខែត លា ឆ្ន ាំ២០២១ 

 

ដោរពជូនដលាកដៅក្កម យូ ឧតតរា ដលាកក្សីដៅក្កម FENZ និងដលាក ខកវ ស ទធី! 

ជាការដ ល្ើយតបចាំដ ោះការដសនើស ាំឲ្យមានការចូលរួមជាគាំនិត ែ្ញាំមានកិតតិយសសមូដលើកដ ើងនូវគាំនិតដូចខាងដក្កាម។ 

គាំនិតរបស់ែ្ញាំខបងខចកជាពីរខននក។ ខននកទីមួយដរៀបចាំជាទសសនៈែលី។ ខននកទីពីរ ដរៀបរាប់នូវគាំនិត ខដលអាចមិន

មានទាំនាក់ទាំនងោន ជិតដិត។ 

ដោយដសចកតីដោរព 

ស ៊ឹម សូរិយា 

I. ការរចួផុតពកី្តីអាា៉ា ស់ 

កិចចពិភាការបស់អតីតជនរងដក្ោោះរបបខែែរក្កហម តាមរយៈការដោោះក្ាយទាំនាស់ ដក្ៅក្បព័នធ

ត លាការ (ADR) 

អ.វ.ត.ក បានបង្ហា ញថា គណដនយយភាព និងការនសោះនារ គឺមិនខមនជាដរឿងពីរោច់ដោយខ កពីោន ដនាោះដទ។  

អ.វ.ត.ក មិនក្ោន់ខតខសែងរកយ តតិធម៌ប  ដ ណ្ ោះដទ អ.វ.ត.ក ខងមទាំងកាំណត់អតតសញ្ញា ណចារីដៅកនញងត លាការ 

ដោយជក្មោះប គគលជាដក្ចើនដចញពីដសចកតីអាមា ស ដៅកនញងសហគមន៍។ 

ដោលបាំណង៖ គដក្មាងដនោះមានដោលដៅ ដដើមបីខសែងរកសមាជិកកនញងសហគមន៍ ខដលយល់ថាបានជាសោះ

ដសបើយ ឬបាននសោះនារតាមរយៈការចូលរួមជាមួយ អ.វ.ត.ក ឬតាមរយៈការដ៊ឹងអាំពី អ.វ.ត.ក និងដដើមបធីានា

ថាសហគមនស៍ថិតកនញងសនតិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍។ ដោលបាំណងទាំងដនាោះរួមមាន៖ 

 ១. ការខងរកាការនសោះនារ តាមរយៈការពិភាកាតាមខបបការដោោះក្ាយទាំនាស់ដក្ៅក្បព័នធត លាការ 

(ADR) និងការពាបាលនូវកតីអាមា ស់ 



 ២. នតល់ដល់សហគមន៍ នូវជាំនាញថ្នការដោោះក្ាយទាំនាស់ដក្ៅក្បព័នធត លាការ (ADR) ខដលន៊ឹង

ពាបាលបញ្ញា អតីតកាល និងពក្ង៊ឹងស ែ មាលភាពនាដពលបចចញបបនន 

 ៣. ទទួលបានលទធនលក្បកបដោយអតថន័យ ជារូបីយ៍ និងមានចិរភាព ដៅកក្មិតមូលោា ន ដោយឲ្យជន

រងដក្ោោះដធែើជាតាំ្ងឲ្យែលួនឯង និងដក្បើក្បាស់ក្បព័នធនសពែនាយតាមដាតទសសន៍ ដដើមបីចូលរួមជាមួយសហ

គមន៍។ 

សកមែភាព៖ ការពិនិតយដមើលដលើគដក្មាងនិងសមាា រៈរបស់ អ.វ.ត.ក/អងគភាពោាំ រជនរងដក្ោោះ/ខននកកិចចការ

ាធារណៈ និង CSOs បានបង្ហា ញអាំពីដរឿងរា៉ា វថ្នការពាបាល ដូចជាការមកដធែើទសសនកិចចដៅត លាការ ការ

នសពែនាយរបស់ខននកកិចចការាធារណៈ ដវទិការបសអ់ងគភាពោាំ រជនរងដក្ោោះ និងការង្ហរដថ្ទដទៀត។ 

គដក្មាងលអបាំន ត ខដលបាំដពញបានតាមដោលបាំណងទាំងអស់ខាងដលើ គឺជា “គដក្មាងរួចន តពីកតីអាមា ស់” 

បចចញបបនន ខដលដរៀបចាំដ ើងដោយអងគការកតីករ ្ និងអងគការចិតតសងគម អនតរវបបធម៌។ គដក្មាងដនោះរួមមាន

ដាំ្ក់កាលដូចតដៅ៖ ១) ការកាំណត់អតតសញ្ញា ណ និងការវាយតថ្មលដលើអនកចូលរួមកនញងគដក្មាង ២) ការ

ពិភាកាតាមរយៈ វីដដអូ ៣) ការពិភាកាទល់ម ែោន  ៤) លទធនលជាក់ខសតង។ ដាំ្ក់កាលទី១ដល់ទី៣ ដធែើដ ើង

តាម វិធីាតសតចរចារ ខដលរួមមានការយល់ក្ពម ការខសែងរកការពិត និងដោលជាំហរ (ការភ័យខាល ច/ការដរីស

ដអើង) ការខសែងរកជដក្មើសនិងនលក្បដយាជន៍រួម។ អនកសក្មបសក្មួលកិចចពិភាកា ក្តូវបានបណតញ ោះប ត្ ល ឬ

ក្តូវទទួលការបណតញ ោះប ត្ ល ដដើមបីពួកោត់អាចបណតញ ោះប ត្ ល សមាជិកដៅកនញងសហគមន៍ ដៅកនញងលទធនល

ដាំ្ក់កាលទីបួន នាដពលបនាា ប់។ លទធនលទទួលបានរួមមាន ក) ការបណតញ ោះប ត្ លដល់សមាជិកសហគមន៍ 

នូវជាំនាញការដោោះក្ាយទាំនាស់ដក្ៅក្បព័នធត លាការ (ADR) ន៊ឹងជួយឲ្យមានការទាំនាក់ទាំនង ក្បកបដោយ

ក្បសិទធិភាព ដោយលបប់ាំបាត់កតីអាមា ស់ពីអតីតកាល និងការដរីសដអើងនាដពលបចចញបបនន ឬដៅអនាគត។ ែ) រួម

បញ្ចូលនូវខែសភាពយនតនិងការនសពែនាយ គ) មានការដរៀបចាំវីដដអែូលីៗអាំពីដាំដណើរការ និងលទធនល ដហើយក្តូវ

បាននសពែនាយដលើក្បព័នធប ត្ ញសងគម ដដើមបីអាចនសពែនាយដៅទសសនិកជនបានដក្ចើនជាអតិបរមា ឃ) 

ដសៀវដៅដរៀបរាប់ពីការពាបាលអតីតកាល និងការដក្បើក្បាស់ជាំនាញ ការដោោះក្ាយទាំនាស់ ដក្ៅក្បព័នធ

ត លាការ (ADR) ដដើមបីដោោះក្ាយទាំនាស់បចចញបបនន គឺជាសកមែភាពធានានូវចិរភាពថ្នគដក្មាង ង) ដគហទាំព័រ



សាង់មតិ Google ខដលសហគមន៍ដោលដៅ អាចបង្ហា ញគាំនិតដយាបល់ គឺជាមដធាបាយថ្នការវាយតថ្មល 

សក្មាប់ខកលមអគដក្មាងខដលកាំព ងដាំដណើរការ។ 

 សកមែភាពខដលមានក្ាប់ 

គដក្មាងកិចចពិភាការបស់អតីតជនរងដក្ោោះរបបខែែរក្កហម (GIZ/អងគការកតីករ ្ /អងគការចិតតសងគម អនតរ

វបបធម ៌ឆ្ន ាំ ២០១១) បានកាំណត់អតតសញ្ញា ណជនរងដក្ោោះ និងអតីតកមាែ ភិបាលខែែរក្កហម ខដលរស់ដៅកនញង

សហគមន៍។ ពួកដគដធែើការវាយតថ្មលដៅដលើតក្មូវការថ្នការពិភាកា ដោយអន ញ្ញា តឲ្យក្បជាជន ដរៀបរាប់ពី

ដហត ការណ៍នាអតីតកាល  បង្ហា ញពីការយល់ក្ពមកនញងការចូលរួមកនញងគដក្មាង និងអារមែណ៍និងទសសនៈបចចញបបនន

របស់ពួកដគ អាំពីដហត ការណ៍ទាំងអស់ដនាោះ និងអាំពីសមមិតតទាំងអស់ដនាោះ។ ដោយមានការអន ញ្ញា ត អាំពីកក្មិត

ថ្នការបង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ ពួកដគងតជា វីដដអនូូវព័ត៌មានទាំងដនាោះ ដហើយបង្ហា ញដៅដល់ជនរងដក្ោោះ កព័់នធ 

ថ្នរបបខែែរក្កហម។ អងគការកតីករ ្ដធែើការសក្មបសក្មួលដលើកិចចពិភាកា ឯអងគការចិតតសងគម អនតរវបបធម៌ 

ទទួលែ សក្តូវដលើការោាំក្ទខននកចិតតាតសត និងការអនតរាគមន៍។ លទធនលសក្មចមួយ កនញងចាំដ្មលទធនល

នានា គឺសហគមនប៍ានសហការរួមោន  កាងដចតិយមួយដ ើង។ ជារួម ការវាយតថ្មលបង្ហា ញថា សហគមន៍

អាចទាំនាក់ទាំនងោន  បានលអក្បដសើរជាងម ន។ ដនោះគឺជាមដធាបាយមួយ យា ងដោច្ស់អាចកាត់បនថយការ

ដរីសដអើង ឬកតីអាមា ស់ ក្បសិនដបើមិនអាចលបប់ាំបាត់ទាំងក្សញងi។ 

  វិធីាតសតការដោោះក្ាយទាំនាស់ ដក្ៅក្បព័នធត លាការ (ADR) រួមបញ្ចូលជាមួយការពិភាកា និងការ

ពាបាលខដលមានក្ាប់ 

 វិធីាតសតដោោះក្ាយទាំនាស់ ដក្ៅក្បព័នធត លាការ (ADR) ដក្បើក្បាស់ភាានិងជាំនាញដោោះក្ាយទាំាំនាស់ខបប

អពាក្កិត។ វិធីដនោះខសែងរកការពិតទាំងអស់ថ្នដហត ការណ៍មួយ ដៅកនញងវគគចដងអៀត/ទូលាយ បនាា ប់មកអន ញ្ញា ត

ឲ្យភាគី ទាំនាក់ទាំនងោន ដោយផ្ទា ល់ ខដលការដនោះន៊ឹងលប់បាំបាត់ការភ័យខាល ច (ការែូចខាត/ការដរីសដអើង) ដដើមបី

ខសែងរក និងទទួលយកនូវនលក្បដយាជន៍រួមោន ។ ជាំនាញទាំងដនោះអាចបង្ហា ញ និងបដក្ងៀនដល់ជនរងដក្ោោះ ក៏

ដូចជាសមមិតតនានា។ ពួកោត់មិនក្ត៊ឹមខតអាចដោោះក្ាយ ការយល់ក្ច ាំពីអតីតកាលប  ដ ណ្ ោះដទ ប  ខនតខងមទាំង

អាចដក្បើក្បាស់ជាំនាញដនោះ សក្មាប់ការរស់ដៅក្បចាាំថ្ងៃរបស់ពួកោត់ គឺជាំនាញដោោះក្ាយទាំនាស់កនញងការរកស ី 



និងការទាំនាក់ទាំនងដថ្ទដទៀត។ កនញងលកខណៈដនោះ ការបណតញ ោះប ត្ លក្គូបដង្ហគ ល អាចបដងកើតឲ្យមាននូវដចរភាពថ្ន

គដក្មាង។ 

ភាពដជាគជយ័ នងិបញ្ញា ក្បឈម៖ ភាពដជាគជ័យអាក្ស័យដលើថាដតើ ក្កញមការង្ហរគដក្មាង អាចរកដឃើញដរឿងរា៉ា វ

ថ្នកតីអាមា ស់ខដរឬដទ។ ការសនែតទ កគឺថា អងគការកតីករ ្/អងគការចិតតសងគម អនតរវបបធម៌ អាចរកដឃើញ។ ដបើមិន

អាចរកដឃើញដទ ខននការបនាា ប់គឺក្កញមការង្ហរ អ.វ.ត.ក ដធែើការពិនិតយដមើលដលើបញ្ជី អតីតាកសរីបបខែែរក្កហម 

ដហើយដធែើការាកសួរពួកោត់។ ការដនោះអាចសដក្មចដៅបាន។ 

II. ម្ក្រ តិ៍តំដែលផលូវចាប់ និងការសកិ្ាម្រាវម្រាវ 

១. អ.វ.ត.ក ក្បមូលនតញាំបញ្ញា អងគដហត  និងអងគចាប់សាំខាន់ៗ។ ដក្បើក្បាស់ប ណ្ ាររបស់ អ.វ.ត.ក 

ដក្បើក្បាស់សិសសនិសិតសដធែើការក្ាវក្ជាវ និងបដងកើតឯការដបាោះព មពនាយ។ 

២. គដក្មាងត លាការក្តាប់ សតីពីចាបក់្ពហែទណឌ អនតរជាតិ។ ដោយសហការណ៍ជាមយួកមែវិធីត លាការ

ក្តាប់ របស់ាកល វិទាល័យដៅកមពញជា ដោយនតល់នូវការក្បមូលនតញាំ និងសិទធិចូលពិនិតយដមើលធនធាន

នានា ដោយមានការចូលរួមពីអតីតមតនតីរបស់ អ.វ.ត.ក និងអនក វិជាជ ជីវៈដថ្ទដទៀត ដដើមបីបង្ហា ត់បង្ហា ញ 

ឬខចករំខលកបទពិដាធន៍។ ដធែើការភាជ ប់ទាំនាក់ទាំនង ត លាការក្តាបដ់នោះជាមួយកមែវិធីរបស់ាកល

 វិទាល័យអនតរជាតិដថ្ទដទៀត។ 

៣. ថាន ក់ដរៀនចាប់ក្ពហែទណឌ កមពញជា។ ចាប់ារធាត  និងចាបន់ីតិវិធីកមពញជា មានយ តតិាតសតដៅកនញង 

អ.វ.ត.ក។ ដរៀបចាំចាំណ ចទាំងដនោះជាខននកមួយថ្នការចងក្កង (១)។ 

៤. ការខកលមអដលើខននកបដចចកវិទា និងបដចចកដទស ថ្នត លាការកមពញជា ដោយដក្បើក្បាស់បទពិដាធន៍

របស់ អ.វ.ត.ក ឬធនធានក្បខហលដនោះ។ ការដនោះអាចដធែើដៅបានតាមរយៈ ទីមួយបដងកើតគណៈកមែការ 

ដធែើការសិកាពីលទធភាព និងដរៀបចាំខននការ។ គួរចាបដ់នតើមដាំបូងជាមួយត លាការខតមួយ ខដលក្បព័នធ

ត លាការងែី (ដូចជាការក្គប់ក្គងសាំណ ាំដរឿង ការដដញដោលកនញងាលសវនាការ) ដធែើដ ើងតាមរចនា 

សមព័នធរូបវនត ឬឌី្ជីងលដនសងពីោន  ដោយច ោះបញ្ជីសាំណ ាំដរឿងងែី ចាប់តាាំងពីដពលចាប់ដនតើម រហូតដល់

បញ្ចប់កិចចដាំដណើរការនីតិវិធី ដហើយបញ្ចូលកនញងប ណ្ ារ ដោយមិនដធែើឲ្យប ោះ ល់ដល់ដលែសាំណ ាំដរឿង 



និងនីតិវិធីនលូវចាប់ខដលមានក្ាប់។ ដៅដពលខដលក្បព័នធងែីមួយដាំដណើរការ អាចដធែើការពិចារ្បនត

ថាដតើ ក្តូវបញ្ចូលសាំណ ាំដរឿងចាស់ៗ ដៅកនញងក្បព័នធដនាោះខដរឬអត់ ដហើយដបើបញ្ចូល ដតើបញ្ចូលក្ត៊ឹម

កក្មិត្។ អតីតមតនតី អ.វ.ត.ក និងអនកជាំនាញ វិជាជ ជីវៈដថ្ទដទៀត អាចជួយបានកនញងបញ្ញា ដនោះ។ 

៥. ក្កញម វិជាជ ជីវៈ និងការទូត ខដលមានភារកិចចដបើ់កយ ទធនាការ និងដលើកកមពស់ទាំងដៅកក្មិតជាតិ និង

កក្មិតអនតរជាតិ អាំពីការដក្បើក្បាស់ អ.វ.ត.ក ដធែើជាគក្មូសក្មាប់ត លាការមានលកខណៈអនតរជាតិដថ្ទ

ដនសងដទៀត។ 

ក្ំែត់ម្រាចុងម្ម្រកាយ (ENDNOTE) 

i https://www.kdei-karuna.org/publication  
https://www.youtube.com/watch?v=_F-yVZup2xI&t=4s  

Rothany SRUN, TIM Minea, Judith STRASSER, Dr. MUNY Sothara, CHHAY Marideth, YOURN Sarath គដក្មាង

ពិភាកាជនរងដក្ោោះថ្នអតីតរបបខែែរក្កហម៖ ដមដរៀនខដលទទួលបាន។ រាជធានីភនាំដពញ៖ មជឈមណឌ លអនតរជាតិ សក្មាប់ការ

នសោះនារ (អងគការកតីករ ្) និង អងគការចិតតសងគម អនតរវបបធម៌ ខែធនូ ឆ្ន ាំ ២០១១ (ចាំនួន ៤៧ទាំព័រ ឧបតថមាដោយអងគការ GIZ) 

(របាយការណ៍សតីពីការពិភាកា)។  

                                                           


