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ការដរៀ្រចុំដ�ើម្រីទទលួលបាននូវការដថទាុំ្តតខភាេដ�ល្តមប្ត្រនងិទតកចិតប្ានចា្រដ់ផ្ើមដ�ើងដៅដេលដ�លស្ត្រីចូលរលួមោ្ន 

កុំណត់នូវការផ្្្់ត្រ្ូរដ�លេលួកដេបតរូវការដៅក្នតង្តហេមន៍នងិដៅក្នតងដ្តវា្តតខភាេរ្រ្់តេលួកដេ។ដៅក្នតង�ុំដណើ រការត្ូ៊ត

ដ�ើម្រី្តដបមចបាននូវការផ្្្់ត្រ្ូរទាុំងដនះស្្តរីដរៀនសាគា ល់ោ្ន ដៅវញិដៅមកនងិកានដ់តរងឹរាុំដៅដេលដ�លេលួកដេដចករ ុំដលក

េុំនតិដោ្រល់នងិ្តមត្ថភាេរ្រ្់តខ្លួន។េលួកដេដរៀនេរីរដ្រៀ្រដ្តវែងរក្តម្ពន្ធមតិ្ដ�លរានឆនៈ្ក្នតងការោុំបទដោលដៅរ្រ្់តខ្លួន

នងិជលួ���ជាដេលដវលាធនធាននងិជុំនាញដ�លស្ត្រីអាចនឹងខវែះខ្ត។តាមរ�ៈការដរៀ្រចុំដផនការការអនតវត្នងិការវា�តមម្

ការត្ូ៊តរ្រ្់តេលួកដេស្្តរីទទលួលបាន្រទេដិសាធន៍ក្នតងការដរៀ្រចុំ�តទ្ធសាស្ត្ដ�ើម្រី្តដបមចនូវដោលដៅរ�ៈដេលខ្រីនងិរ�ៈដេល

ដវង។ដហើ�ស្ត្រីដ�លេរីមតនមកមនិធ្ា្រប់ានចូលរលួមក្នតង�ុំដណើ រការដធវែើដ្តចក្រី្តដបមចចិត្្តហេមន៍ជាដរឿ�ៗបានក្ា�ជា

អ្នក�កឹនាុំ។

ដៅដេលខះ្អ្នកដរៀ្រចុំេជឺាអ្នកជិតខ្ងឬជា្តរាជកិមនបករុមក្នតង្តហេមន៍មលួ�។្រតេគាលិក្តតខ្ភបិាលដ�លរាន

្តរានចតិ្ក៏អាចផ្លួចដផ្ើមឲ្យរានការផ្្្់ត្ូ្ររនិងអដ ជ្ ើញអ្នកដរៀ្រចុំ្តហេមន៍ឲ្យចូលរលួមផងដ�រ។ដៅដេលខះ្អាជាញា ធរ

មលូដាឋា ននឹងោុំបទ្តុំដណើ រ្រ្់ត្តហេមន៍នងិដេលខះ្ដទៀតករ៏ានជដរ្ាះផងដ�រ។ការ�កចិតទ្តកដាក់អាចនឹងដផ្្តដៅដលើ

ការផ្្្់ត្រ្ូរលក្ខខណ្ឌ ឬទុំដនៀមទរ្ា្រ់ក្នតងប្តរុកឬក៏អាចដផ្្តដលើការជុំទា្់តនងឹចបា្រ់ឬដោលនដោបា�រ្រ្់តរដាឋា ភិបាល

ផងដ�រ។មនិថារានដោលដៅជាអវែរីដនាះដទដៅដេលដ�លស្ត្រីដធវែើការជាមលួ�ោ្ន ដ�ើម្រីទទលួលបានដ្តវា្តតខភាេល្អប្រដ្តើរដៅក្នតង

្តហេមន៍ដនាះេលួកដេជលួ���្រដងកើតឲ្យរានចលនាដ�ើម្រី្តតខភាេស្ត្រី។
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កាុំឡា(Kamla)មអសា(Ayesha)នងិលរីឡា(Leela)េជឺាអ្នកជិតខ្ងនឹងោ្ន ។េលួកដេរ្់តដៅក្នតងទរីបករុង
អាដមតដាបាត(Ahmedabad)មនប្រដទ្តឥណា្ឌ ដហើ�េងឹដផ្អកដលើបបាកក់ា្តដ�លេលួកដេរកបានេរីការងារ្រដណ្ត
មង្រាក លដ�ើម្រីបទបទង់ជរីវភាេប្រចាុំមថងៃរ្រ្់តបេរួសារ។េលួកដេេឺជាកម្មករដធវែើការដៅផះ្ដដា�មនិរាននិដោជកបបាក�ប្រជា
ដនាះដទដហើ�េលួកដេបតរូវរ៉ា ្ររ់ង្រងម់ថ្ចុំណា�ទញិរ្រ្់តរ្ររដដា�ខ្លួនឯង។ដៅដេលចម្អនិអាហារជាមលួ�ោ្ន ដៅដេល
�្រ់េលួកដេ�ងឹ្តតខទតក្ខោ្ន ថាេលួកដេេិតជាហតដ់នឿ�ខ្្ុំងណា្់តនងិការឈចឺា្រ់ដដា�សារការងាររ្រ្់តេលួកដេ។
មអសាដ�លជាកម្មការនិរីដរងចបកកាតដ់�រដតងដតឈឺខ្នងជា្រ់ជានចិ្ច,ចុំដណកឯកាុំឡានងិលរីឡាវញិ្តតទ្ធដតរាន
្រញ្ហា េបិាក�ក�ដងហាើមដបកា�េរីរមលូ្តរម្តធូ្រដេញមលួ�មថងៃ។េលួកដេបាន្តដបមចចិត្ដៅេ្រីនកិ្តតខភាេជាមលួ�ោ្ន ។
្រ៉ាតដន្េិលានត្រដាឋា ក-�ិកានងិ្រតេគាលិក�មទដទៀតដៅមណ្ឌ ល្តតខភាេដនាះមនិបានជលួ���ស្ត្រីដដាះបសា�្រញ្ហា រ្រ្់តេលួកដេ
ដនាះដទ។ដទាះជាស្ត្រីទាុំង៣នាក់ដនះខកចិត្កដ៏ដា�ក៏េលួកដេបាន្តដបមចចិត្ជដជកជាមលួ�កម្មករដធវែើការដៅផះ្�មទដទៀត
ដហើ�បានកត្់តរាគា ល់ដ�ើញថាេលួកដេទាុំងអ្់ត្តតទ្ធដតរាន្រញ្ហា ប្រហាកប់្រដហលោ្ន ។ដបកា�េរីបាន�ងឹថាេលួកដេ
មនិដមនរាន្រញ្ហា ដតរា្ន កឯ់ងស្្តរីទាុំងដនាះកប៏ានឯកភាេោ្ន ដធវែើការជាមលួ�ោ្ន ដ�ើម្រីដកលម្អសា្ថ នភាេរ្រ្់តខ្លួន។

ស្ត្រីទាុំងដនាះបាននាុំ�កកងវែល់រ្រ្់តខ្លួនដៅកាន់ការោិល័�ការងាររ�ឋា្រ៉ាតដន្ោ្ម ននរណារា្ន ក់ដៅក្នតងអងគាភាេ
ដនះស្ា្រ់េលួកដេដនាះដទ។េលួកដេកប៏ាន្តដបមចចិត្ដ្តវែងរកជុំនលួ�េរី្តរាេមស្ត្រីប្រក្ររ្ររផ្្ល់ខ្លួន(SEWA)ដ�លជា
្តហជរីេមលួ��កឹនាុំដដា�ស្ត្រីបករីបកដ�ើម្រីទាមទារ្ិតទ្ធិរ្រ្់តេលួកដេ។អ្នកដរៀ្រចុំ្តរាេមបានជលួ���េលួកដេឲ្យ្រដងកើត
ដផនការមលួ�នងិ្រ ជ្ រីតបមរូវការមលួ�ផងដ�រ។ដដា�រាន្តរាជកិបករុមជាស្ត្រីកានដ់តដបចើនេលួកដេរានទុំនតកចិត្ក្នតងការ
បត�្រ់ដៅកាន់ការោិល័�ការងាររ�ឋាជាថ្មរីមង្ដទៀត។ដដា�ប្រឈមមតខនឹងស្ត្រីដ�លរានការដរៀ្រចុំរចនា្តម្ពន័្ធបានល្អ
នងិរានឧ្រករណ៍ក្នតងម�ដលាករ�ឋាដលខ្ធកិារទទលួល្រន្តកការងារបាន្រង្ខុំចតិ្ោុំបទការត្ូ៊តរ្រ្់តេលួកដេ។ដលាកបាន
ជលួ���េលួកដេ្រដងកើតឲ្យទុំនាកទ់ុំនង�៏រានតមម្ជាមលួ�អ្នកជុំនាញការនិង្តកម្មជន�មទដទៀតដ�លភាេដបចើនជា្រតរ្ត។
េលួកដេបាន្តហការោ្ន ្រដងកើតនូវឧ្រករណ៍ថ្មរៗី ដ�លរាន្តតវត្ថភិាេជាងមតន្តបរា្រ់ការងាររ្រ្់តេលួកដេនងិវធិរីដផសេងៗ
ដទៀតដ�ើម្រីដកលម្អសា្ថ នភាេការងារឲ្យប្រដ្តើរដ�ើង។

សស្រី បបមលូផ្ុំ ង�ើម្ រី បងំពញតបមរូវការ  
សខុភាពរបសខ់្លួន

រាងកាយរបស់យយើងគជឺា

ទ្រព្យសម្បត្តិតតមួយគត់តែល

យយើងមាន។យយើងចាបំាច់ទតរូវ

តែរក្សាសខុភាពឲ្យបានល្អយ្រើប

យយើងអាចយ្វើការរក្ទរាក្់នតិង

យមើលតែទគរួសារយយើងបាន។

យយើងទតរូវតតយរៀបចំឲ្យមាន

ឧបក្រណ៍ល្អទ្រយសើរយែើម្ប បីការពារ

ក្ុំឲ្យការងារយ្វើឲ្យយយើងធ្លា ក្់ខ លានួ

ឈឺនតិងយែើម្ប បី្រ្រលួបានការយក្

ចតិត្្រកុ្ដាក្់យទចបីនជាងមុនពបី

យវជ ្ជបណ្តិ តយែើម្ប បី្រ្រលួបានយសវា

តែទាំសខុភាពតែលយយើងទតរូវការ។
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ដដា�រានេត័រ៌ានថ្មរៗី នងិការោុំបទេរី្តុំណាក់្តម្ពន្ធមតិថ្្មរៗី រ្រ្់តេលួកដេបករុមស្ត្រីទាុំងដនាះកប៏ានបត�្រ់ដៅកាន់
មណ្ឌ ល្តតខភាេក្នតងមលូដាឋា ននិងបាន្រ ្្ចត ះ្រ ្្ចូល្រតេគាលិក្តតខ្ភបិាលឲ្យជលួ���េលួកដេ។កាុំឡាមអសានិងលរីឡាបាន
នាុំ្រតេគាលិក្តតខ្ភបិាលដៅ្តលួរ្តតខទតក្ខស្្តរីដ�លកុំេតងដធវែើការ្រដណ្តដៅឯផះ្ដ�ើម្រី្រងាហា ញថាការងាររ្រ្់តេលួកដេអាច
្រងកដបោះថា្ន ក់រដ្រៀ្រណា។ដបកា�េរីបានដមើលដ�ើញសា្ថ នភាេការងាររ្រ្់តស្ត្រីទាុំងដនាះបករុម្រតេគាលិក្តតខ្ភបិាល
បាន�ល់បេមជលួ���េលួកដេដរៀ្រចុំទាមទារឲ្យរានដោលនដោបា�ការងារល្អប្រដ្តើរជាងមតននិងទទលួលបានដ្តវាដថទាុំ
្តតខភាេកានដ់តប្រដ្តើរដៅមណ្ឌ ល្តតខភាេផងដ�រ។

ស្ត្រីទាុំងដនាះបានដមើលដ�ើញថាេលួកដេប្រឈមមតខនឹងឧ្រ្តេគាមលួ�ដផសេងដទៀត។ដទាះ្ររីជាេលួកដេបានទទលួលដ្តវា
ដថទាុំ្តតខភាេប្រដ្តើរជាងមតនក្រីក្៏រ៉ាតដន្េលួកដេមនិរានលទ្ធភាេទិញថា្ន ុំដ�លេលួកដេបតរូវការដនាះដទ។តាមរ�ៈ្តរាេម
SEWAនងិការ�កប្តង់្រទេដិសាធន៍រ្រ្់តបករុម�មទេលួកដេបាន�ល់ដ�ើញថាប្រ្ិតនដ្រើស្ត្រីរា្ន ក់ៗ ដាក់បបាក់្តនសេុំ
្រន្ចិ្រន្លួចដនាះេលួកដេអាច្រដងកើត្តហករណ៍មលួ�ដ�លអាចផល់្ថា្ន ុំទូដៅដ�លរានតមម្ទា្របាន។ដបកា�េរីបានដរៀ្រចុំ
ដផនការរលួចស្ត្រីទាុំងដនាះកប៏ានដាក្់តុំដណើ រ្រ្់តេលួកដេដៅកាន់មសន្រីចតះ្រ ជ្ រី្តហករណ៍ដៅក្នតងរ�ឋារ្រ្់តេលួកដេ។ជាអកត្ត
ល្យមសន្រីរូ្រដនាះបាន្រ�ិដ្តធ្តុំដណើ រ្រ្់តេលួកដេ!

ដទាះ្ររីជាេលួកដេមនិទទលួលបានការអនតញ្ញា តឲ្យចតះ្រ ជ្ រី្តហករណ៍ក្រីក៏បករុមស្ត្រីទាុំងដនះដៅដត្រន្្តរដ្តរលិខតិ
នងិនិោ�ដចញជាសាធារណៈដហើ�ករ៏ានស្ត្រីកានដ់តដបចើនដ�ើងៗបានមកចូលរលួមជាមលួ�េលួកដេ។្តរាជកិ្តរាេម
SEWAបានដធវែើការជាមលួ�ោ្ន ដ�ើម្រីដរៀន្ូតបតអុំេរីអាហារូ្រត្ថម្ភ្តតខភាេ្រន្េូជជុំងរឺដ្រងនិងក្រីកងវែល់ដផ្នក្តតខភាេ
ទូដៅដផសេងៗដទៀត។អ្នកជុំនាញការដ�លរលួ្តរ�រកទ់ាក់បានជលួ���េលួកដេដាុំរតក្ខជាតិដ�លអាច�កមកដធវែើថា្ន ុំ្រតរណ
ក្នតងតមម្្តមរម្យ។

រ�ៈដេល២ឆ្្ន ុំដបកា�មកមសន្រីចតះ្រ ជ្ រីបាន�ល់បេមអនតញ្ញា តឲ្យស្ត្រីទាុំងដនាះចតះ្រ ជ្ ិកា្តហករណ៍រ្រ្់ត
េលួកដេ។ចា្រត់ាុំងេរីដេលដនាះមកេលួកដេបតរូវបានទទលួលសាគា ល់ជា្តហករណ៍�៏ចុំណានដ�លរានឱ្តថសា្ថ ន្តហេមន៍
ផល់្ថា្ន ុំក្នតងតមម្ទា្រ។្តហករណ៍កប៏ានផលិតថា្ន ុំ្រតរណមលួ�ចុំនលួនផងដ�រដហើ�បករុមមលួ�បតរូវបាន្រដងកើតដ�ើងដ�ើម្រី
តាមដានដ្តវា្តតខភាេក្នតងមូលដាឋា នដ�ើម្រីធានាថាេលួកដេអាច្រុំដេញតបមរូវការរ្រ្់តស្ត្រីនងិបេរួសាររ្រ្់តេលួកដេបាន។
ជាងពាកក់ណ្ាលមន្តរាជកិទាុំងអ្់ត១៤០០នាក់រានតលួនាទរីជា្រតេគាលិក្តតខ្ភបិាល្តហេមន៍អ្នកអ្ររ់ ុំ្តតខភាេ
នងិឆ្ម្រ។្តហករណ៍ដ�ល្រដងកើតនិងបេ្រប់េងដដា�បករុមស្ត្រីបករីបកដនះបានជលួ���ដកលម្អសា្ថ នភាេ្តតខភាេរ្រ្់តបេរួសារ
ជាដបចើនដៅក្នតង្តហេមន៍នងិបានេបងឹងអុំណាចដ្ត�ឋាកចិ្ចនិងនដោបា�រ្រ្់តស្ត្រី។

យតើយនះជាទ្រយេ្រ

សហក្រណ៍អវបី យៅ?ជា

សហក្រណ៍របស់ទក្រុមសស្បី

អវជិា្ជ នតិងឆ្មបឬ?

យយើងសាគា ល់សតិ្រ ្តិរបស់

យយើងយហើយយយើងមតិន

យបាះបង់វាយ�ើយ។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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ការកណំត់ ងោលងៅ សបរាប់ ការងរៀបចំ បករុម
ដៅដេលដ�លអ្នកចា្រដ់ផ្ើមការងារដរៀ្រចុំបករុមការកុំណត់ដោលដៅចបា្់តលា្់តេឺជាកចិ្ចការ្តុំខ្ន់ដ�លបករុមរ្រ្់តអ្នកបតរូវដធវែើ។

អ្នកចាុំបាច់បតរូវរាន្តមត្ថភាេបបា្រ់អ្នក�មទេរីអវែរីដ�លអ្នកចង់ដធវែើការផ្្្់ត្រ្ូរនងិេរីមូលដហតតរ្រ្់តវា។អ្នកអាចដកដប្រដោលដៅ

រ្រ្់តអ្នកឬកុំណត់ដោលដៅថ្មរៗី ប្ត្រដេលដ�លសា្ថ នការណ៍រានការផ្្្់ត្ូ្ររដហើ�អ្នកទទលួលបានការរ រីកចដបមើនក្នតងអុំ�តង

ដេលដនាះ។ដោលដៅទរីមលួ�រ្រ្់តស្ត្រីមន្តរាេមSEWAេឺ្រ ្្ចត ះ្រ ្្ចូលឲ្យអាជាញា ធរការងារក្នតងមលូដាឋា នទទលួលសាគា ល់្រញ្ហា 

ដ�លេលួកដេបានជលួ្រប្រទះក្នតងឋានៈជាស្ត្រីកម្មការនិរី។ដបកា�េរី្តដបមចដោលដៅដនះដដា�ដជាេជ�័រលួចមកេលួកដេកប៏ាន

កុំណត់ដោលដៅថ្មរីមលួ�េឺការដធវែើឲ្យថា្ន ុំដេទ្យនងិការដថទាុំ្តតខភាេកានដ់តងា�ប្តរួលដ្តវែងរក្តបរា្រ់ប្រជាជន។កនង្

មកដទៀតដៅដេលដ�លេលួកដេទទលួលបាន្រទេិដសាធន៍និងអុំណាចនងិ្រដងកើតបាននូវទុំនាកទ់ុំនង្រដន្ថមជាមលួ�បករុម�មទេលួកដេ

អាចកុំណត់ដោលដៅកានដ់តធុំជាងមតន។

បសមម ពរី ងសវា សខុភាព ដ�ល ង�ើ្  ច្ប់ាន
ដ�ើម្រី្រដងកើតដោលដៅប្រក្រដដា�ដជាេជ�័ដ�ើងចាុំបាច់ប្តដមើប្តមមឲ្យបានចបា្់តលា្់ត្រុំផតតតាមដ�លអាចដធវែើដៅបាន

អុំេរីការផ្្្់ត្រ្ូរដ�លដ�ើងចង់ដធវែើឲ្យដកើតរានដ�ើង។្រ៉ាតដន្វាអាចជាការលុំបាក្តបរា្រ់បេ្រោ់្ន ទាុំង្រតេគាលិក្តតខ្ភបិាលនងិ

្តរាជកិ្តហេមន៍ក្នតងការប្តមមអុំេរីដ្តវា្តតខភាេដ�លខត្តដ្រក្េរីអវែរីដ�លកុំេតងរាននងិធ្ា្ររ់ានតាុំងេរី�ូរលង់មកដហើ�។

ខ្ងដបកាមដនះេឺជាេុំនតិនងិ្តកម្មភាេមលួ�ចុំនលួនដ�លអាចជលួ����ល់បករុមក្នតងការ្រដងកើតនូវ្តុំដណើ ជាកល់ាក់ដ�ើម្រីការផ្្្់ត្រ្ូរ

ដៅក្នតងការផល់្ដ្តវា្តតខភាេ។

ខ ្ុំមតិនទតឹមតតចងប់ានថ្នា ំឬ

ពត័ម៌ានអំពបីអវបីដែលទតរូវយ្វើ

ប៉ុយ ណ្ ះយ្រតតខ ្ុំក្៏ចងែ់ងឹពបី

រយបៀបតែទាំសខុភាពរបសខ់ ្ុំ

ឲ្យទ្រយសើរយ�ើងផងតែរ។

សស្បីវយ័យក្មេងគរួ

្រ្រលួបានការអបរ់ំ

ផលាលូវយេ្រយដាយគ្្ម ន

ការវនិតិច្យ័មតិនល្អ។

មណ្លសខុភាព

គរួតតជាក្តនលាងតែល

បុរសមានអារម្មណ៍

ងាយសសរួលក្នាុងការជបួជុំ

នតិងយ្វើការជាមួយគ្នា 

យែើម្ប បីអំយពើហតិងសា។

យយើងទតរូវការ

មណ្លសខុភាព

តែលមានយវជ ្ជបណ្តិ ត

ទ្រចាកំារ២៤យម៉ាង។
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ដ្ត្នើឲ្យបករុមដរៀ្ររ្រ់េរីប្រដភទស្្តរីខត្តៗោ្ន ដៅក្នតង្តហេមន៍ដ�លរានលទ្ធភាេតចិ្រុំផតតក្នតងការទទលួលដ្តវា្តតខភាេ

ឬដ�លទទលួលបានដ្តវាមនិ្តមប្ត្រឬដដា�ោ្ម នការទទលួលសាវែ េមន៍រកទ់ាក។់ជាឧទាហរណ៍ស្ត្រីវ�័ដក្មងជនជាតិ

ភាេតចិស្ត្រីេិការស្ត្រីនោិ�ភាសាដផសេងឬស្ត្រីរក្តតរីផ្ូវដភទ។

ដ្ត្នើឲ្យបករុមប្តដមើប្តមមថាដតើដេអាចផ្ល់ដ្តវា្តតខភាេ�ល់ស្ត្រីទាុំងអ្់តដដា�រដ្រៀ្រណា។ដតើដ្តវា្តតខភាេេលួរ

រានលក្ខណៈដ្រ្រណាដទើ្រចាតទ់តកថា្តមប្ត្រទទលួល�កបាន?

ខ្ងដបកាមដនះជា្តុំណលួ រមលួ�ចុំនលួនដទៀតដ�លអ្នកអាច្តលួរដ�ើម្រីជលួ���បករុមឲ្យប្តមមអុំេរីការដកលម្អដ្តវា្តតខភាេ៖

• ដតើប្រដភទណាខ្ះមនបករុមោុំបទដ�លរានតមម?្

• ដតើឥរោិ្រថនងិេត័រ៌ានប្រដភទណាខ្ះដ�លអ្នកផ្ល់ដ្តវា្តតខភាេេលួររាន?

• ដតើដត្ត្នងិការេនិតិ្យ្តតខភាេប្រដភទណាខះ្ដ�លេលួរផ្ល់?

• ដតើមណ្ឌ ល្តតខភាេអាចផ្ល់ដ្តវា�ល់ស្្តរីដ�លរ្់តដៅតុំ្រន់ឆ្ងៃ �នងិមនិរានមដធយោបា�ដធវែើ�ុំដណើ រដដា�

រដ្រៀ្រណា?

• ដតើដ្តវា្តតខភាេអាចដកលម្អការដថទាុំ្តបរា្រ់ស្ត្រីរានជុំងឺ�ូរអដងវែងដដា�រដ្រៀ្រណា?

ចូរ្តរដ្តរេរីេុំនតិរ្រ្់តបេ្រោ់្ន ដៅដលើបកដា្តមលួ�ផ្្ុំងធុំឬដៅដលើក្ារដខៀនដ�ើម្រីឲ្យបករុមទាុំងមលូអាចដមើលដ�ើញ។

្រន្ការេភិាកសាដដា�្តលួរថាដតើនរណានងឹជា្រ់ពាកេ់ន័្ធដៅក្នតងដ្តវា្តតខភាេ្តមប្ត្រទាុំងដនះ?្តលួរ្តុំណលួ រ�ូចជា៖

ដតើស្ត្រីបេ្រ់វ�័អាចរាន្តុំដ�ងនិងវធិរីចូលរលួមក្នតងការអភវិឌ ្ឍដ្តវាទាុំងដនះដដា�រដ្រៀ្រណា?ដតើ្រតរ្តអាចចូលរលួម

ក្នតងកិច្ចខិតខុំប្រងឹដប្រងដ�ើម្រីដកលម្អដ្តវា្តតខភាេ្តបរា្រ់ស្ត្រីដដា�រដ្រៀ្រណា?

ជាចតងដបកា�ចូររ ុំលឹកដ�ើងវញិនូវរល់េុំនតិដ�លដធវែើឲ្យដ្តវា្តតខភាេកានដ់តអាចដប្រើបបា្់តបានកានដ់ត្តមប្ត្រ

នងិកានដ់តអាចទទលួល�កបាន្តបរា្រ់ស្្តរីបេ្ររូ់្រ។

ប្រ្ិតនដ្រើដៅ្តល់ដេលដវលាដ្ត្នើឲ្យេលួកដេដធវែើការជាេូឬជាបករុមតូចៗដ�ើម្រី្រដងកើតរូ្រភាេជញ្ជ ុំងផ្្ុំងេុំនូរ្រណ្ត ុំ 

រូ្រភាេេរីទ្តសេនាវ�្រីនងិកាដ្តតឬនិេន្ធ្រទចដបមៀងឬកុំណាេ្យដ�លឆ្តះ្រញ្្ច ុំងេរីទ្តសេនវ្័ិត�មលួ�្រងាហា ញេរី

លក្ខណៈ្តមប្ត្រដ�លដ្តវា្តតខភាេេលួរដតរាន។អ្នកអាចដចករ ុំដលក្ិតល្ៈដនះជាមលួ�អ្នក�មទដៅក្នតង្តហេមន៍

ដ�ើម្រីដលើកកម្ព្់តការេិភាកសាអុំេរីការដកលម្អដ្តវា្តតខភាេ្តបរា្រ់ទាុំងអ្់តោ្ន ។

អ្នកអាចដប្រើបបា្់ត្តកម្មភាេដនះដ�ើម្រីចា្រដ់ផ្ើមកិច្ចេភិាកសាប្តដមើប្តមមអុំេរីការដកលម្អដ្តវា្តតខភាេ្តបរា្រ់ស្ត្រី។អ្នក

អាចនឹងចង់អនតវត្្តកម្មភាេដនះជាថ្មរីជាមលួ�បករុមដផសេងៗដៅក្នតង្តហេមន៍�ូចជាអងគាការ�តវជនបករុមស្ត្រីដម�កឹនាុំ្តតរីវលិឬ

្រតេគាលិក្តតខ្ភបិាលដហើ�្រន្ា្រម់កដធវែើការដចករ ុំដលកេុំនតិរ្រ្់តអ្នកទាុំងអ្់តោ្ន ដៅក្នតងកិច្ចប្រជតុំធុំមលួ�។

ត�ើតេវាេុខភាពដែលេមសេបរបេ់សេ្រីនឹងមានលក្ខណៈែូចតម្ចតៅ?

➊

➋

➌

➍

េកម្មភាព
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្តកម្មភាេ្រុំផតតេុំនតិ�ូចជា្តកម្មភាេមលួ�ដៅក្នតងទុំេរ័279ក្នតងដនាះប្រជាជនប្តមមអុំេរីដ្តវា្តតខភាេ្តមប្ត្ររ្រ្់ត

េលួកដេេជឺា្តកម្មភាេ�៏អសា្ច រ្យ្តបរា្រ់ដលើកទកឹចិត្េលួកដេ។ដបកា�េរីប្រមលូេុំនតិរ្រ្់តេលួកដេជុំហាន្រន្ា្រ់េឺដបជើ្តដរ ើ្ត

េុំនតិដ�លបតរូវ�កមកអនតវត្មតនដេ។េុំនតិទាុំងដនះនឹងក្ា�ជាដោលដៅរ្រ្់តអ្នក។ចូរចា្រដ់ផ្ើមដដា�ការដ្រងដចកេុំនតិ

ដ�លរានលក្ខណៈប្តដ�ៀងោ្ន ដតបតរូវ្រងាហា ញដផសេងោ្ន ជាបករុម។ជាឧទាហរណ៍“ដ�ើងបតរូវការឆ្ម្រដ�លដចះនិោ�ភាសារ្រ្់ត

ដ�ើង”នងិ“ដ�ើងបតរូវការអ្នក្រកដប្រ្រដន្ថម”េឺជាតបមរូវការដ�លរានលក្ខណៈប្តដ�ៀងោ្ន ខ្្ុំងណា្់ត។អ្នកក៏អាចដ្រងដចក

េុំនតិជាបករុមៗអាប្័ត�ដៅដលើកត្ាថាដតើេុំនតិទាុំងដនាះជាដោលដៅរ�ៈដេលខ្រីឬរ�ៈដេលដវង។្ូតមដមើល្តកម្មភាេ

“្រដងកើតដផនការ្តកម្មភាេ”(ទុំេរ័26)។ដៅដេលដ�លេុំនតិទាុំងដនាះបតរូវបានដរៀ្រចុំោ៉ា ងចបា្់តៗដៅដលើបកដា្តផ្្ុំងធុំឬ

ក្ារដខៀនអ្នកអាចសាកល្ងអនតវត្្តកម្មភាេ“ដបាះដឆ្្ន តជាមលួ�នងឹចុំណត ច”(ទុំេរ័225)។្តកម្មភាេដនាះអាចជលួ���ឲ្យអ្នក

ថ្ងឹដថង្េរីេុំនតិដផសេងៗដ�ើម្រីដ្តវែងរកេុំនតិដ�លដេចង់ដធវែើការដផ្្តមតនដេ្រង្អ្់ត។

កសា្ ភាពជា អ្នក�កឹនា ំនិ្  ភាពខ្្ ំ្  �រូអដ្វ្ែ
ការេតិអុំេរីរដ្រៀ្រដ�លអ្នកចង់្តដបមចនូវដោលដៅរ្រ្់តអ្នកេឺរានសារ្តុំខ្ន់ដ្ត្ើរដ្ត្មើនងឹការេតិអុំេរីដោលដៅផ្្ល់

ផងដ�រ។ដតើអ្នកចង់ឲ្យបករុមរ្រ្់តអ្នកដលចបតដ�តដ�ើងដៅដេលច្រ់ការត្ូ៊តដដា�រដ្រៀ្រណា?ដតើអ្នក្តង្មឹថានឹងបាន

ដរៀន្ូតបតអវែរីខះ្ក្នតងអុំ�តងដេលដនះ?ដតើបករុមរ្រ្់តអ្នករាន្រុំណង្រដងកើនភាេខ្្ុំងនងិអុំណាចដៅក្នតង�ុំដណើ រការត្ូ៊តដ�ើម្រី

្តដបមចដោលដៅរ្រ្់តបករុមតាមវធិរីណាខ្ះ?

ជាឧទាហរណ៍ដៅដេលដ�លស្ត្រី៣នាក់ដៅក្នតងទរីបករុងអាដមតដាបាតបានចា្រដ់ផ្ើមការងារត្ូ៊ត,ដោលដៅរ្រ្់តេលួកដេ

េឺដ�ើម្រីទាមទារឲ្យមណ្ឌ ល្តតខភាេផល់្ការដថទាុំេយោបាល្រញ្ហា ្តតខភាេដ�លទាកទ់ងនឹងការងាររ្រ្់តេលួកដេ។ដ�ើម្រី្តដបមច

ដោលដៅដនះេលួកដេបាន�ល់ដ�ើញថាេលួកដេចាុំបាច់បតរូវ្រដងកើត្តម្ពន្ធភាេមលួ�ជាមលួ�បករុមដ�លបានដរៀ្រចុំ្រដងកើតដ�ើង

រលួចដហើ�េលួកដេចាុំបាច់បតរូវ្តវែះដ្តវែងរកជុំនលួ�េរីអ្នកជុំនាញការនិង្តកម្មជនេលួកដេចាុំបាច់បតរូវរាន្តមត្ថភាេប្រឈមមតខ

ជាមលួ�អ្នកកានអ់ុំណាចដហើ�េលួកដេចាុំបាច់េិតេូរអុំេរី�ុំដណាះបសា�ប្រក្រដដា�ភាេមច្នប្រឌិត្តបរា្រ់្រញ្ហា ចា្់តៗ(�ូចជា

ថា្ន ុំដេទ្យរានតមម្ខ្ព្់ត។ល)។

ខ ្ុំគតិតថ្យបើមានការគ្ទំ្រពបី

ការយិាលយ័ការងារនតិងទក្រុម

យវជ ្ជបណ្តិ តយោះយយើងទរាក្ែជា

អាច្រ្រលួបានថ្នា យំព្រ្យ

ជាមតិនខាន!ប៉ុតន្វាយៅតតមាន

តមមលាមែលាខាលា ងំែតែល...

យយើងមានជយទមបីស

យផសេងយ្រៀត។ទ្រតហលជា

នរ្មានា ក្់តែលយយើងបាន

ជបួយៅឯសននាតិសបី្រអាចជយួ

យយើងតសវងរក្ែយំ្ះសសាយ

ចយំពាះបញ្ហា យនះបាន។
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ដទាះ្ររីជាេលួកដេ្ររជ�័ក្នតងការទាកទ់ាញឲ្យមណ្ឌ ល្តតខភាេ�កចិតទ្តកដាក់ចុំដពាះេលួកដេកដ៏ដា�ក្៏រ៉ាតដន្េលួកដេដៅដត

្តដបមចបាននូវវឌ ្ឍនភាេការងារជាដបចើន។េលួកដេបានសាគា ល់អ្នកជុំនាញការដផ្នក្តតខភាេនិង្តតវត្ថភិាេមលួ�ចុំនលួនដហើ�

េលួកដេបានដរៀន្ូតបតអុំេរី្រញ្ហា ្តតខភាេការងារ។ការណ៍ដនះជលួ���ជុំរតញឲ្យេលួកដេ្តដបមចបាននូវការដកលម្អលក្ខខណ្ឌ ការងារ

រ្រ្់តេលួកដេ។ដៅក្នតង�ុំដណើ រការដនះបករុមស្ត្រីបានអភវិឌ ្ឍជុំនាញភាេជាអ្នក�កឹនាុំនិងរានអារម្មណ៍ថាខ្លួនរានករ្ាុំង្រន្ការ

ត្ូ៊តទាមទារនូវការដថទាុំ្តតខភាេកានដ់តប្រដ្តើរជាងមតន។ជាលទ្ធផលេលួកដេអាចដមើលដ�ើញខ្លួនឯងជា្តរាជកិ្តហេមន៍

ដ�លរាន្តុំដ�ងក្នតងការដធវែើដ្តចក្រី្តដបមចចិត្ដ�ល្រ៉ាះពាល់�ល់ជរីវតិរ្រ្់តេលួកដេ។ទាុំងដនះេឺជា្តមទិ្ធផល�៏ធុំដធង។

ចតះប្រ្ិតនដ្រើស្្តរីទាុំងដនាះបានទទលួលដជាេជ�័ដដា�ោ្ម នការត្ូ៊តអវែរីទាុំងអ្់តវញិដតើវានឹងដៅជាោ៉ា ងណា?ចូរប្តមម

ថាស្ត្រីទាុំងដនាះកុំេតងនាុំ�ក្តុំដណើ រ្រ្់តេលួកដេដៅកាន់មណ្ឌ ល្តតខភាេដហើ�្រញ្ហា រ្រ្់តេលួកដេកប៏តរូវបានដដាះបសា�ភ្ាម។

ដនាះនឹងក្ា�ជា្តមទិ្ធផល�៏ធុំមលួ�្តបរា្រ់្តហេមនរ៍្រ្់តេលួកដេដហើ�ស្ត្រីទាុំងដនាះក៏នឹង្ត្របា�ចត្ិជាមលួ�នងឹដោលដៅ

រ�ៈដេលខ្រីរ្រ្់តខ្លួនផងដ�រ។ក្៏រ៉ាតដន្េលួកដេនឹងមនិទទលួលបាន្រទេដិសាធន៍�៏រានតមម្េរីការកសាងភាេជាអ្នក�កឹនាុំជុំនាញ

នងិអុំណាចជាបករុមដនាះដទដហើ�កត្ាទាុំងដនះេឺជាធាតតផសេុំ�៏្តុំខ្ន់ក្នតងការឈានដៅ្តដបមចនូវការផ្្្់ត្រ្ូររ�ៈដេល

�ូរអដងវែង។

ប្រ្ិតនដ្រើអ្នកកុំេតងដបតៀមខ្លួនដធវែើ�តទ្ធនាការដ�ើម្រី្តដបមចដោលដៅរ�ៈដេលខ្រីក្នតងការដកលម្អដ្តវា្តតខភាេដៅក្នតង

្តហេមន៍រ្រ្់តអ្នកចូរេចិារណាេរីដោលដៅដ�លនងឹេបងងឹជុំនាញដរៀ្រចុំនងិជុំនាញភាេជាអ្នក�កឹនាុំរ្រ្់តបករុមអ្នកផងដ�រ។

ដៅដេលដបកា�ប្រ្ិតនដ្រើអ្នកវា�តមម្�តទ្ធសាស្ត្រ្រ្់តអ្នកចូរ្តុំ�ងឹដមើលរដ្រៀ្រដ�លអ្នកបានកសាងបករុមរ្រ្់តអ្នកនិង

បានទទលួលអុំណាចដៅក្នតង�ុំដណើ រការដនះទនឹ្មនងឹការវនិចិ្�័រដ្រៀ្រដ�លអ្នក្តដបមចបាននូវដោលដៅរ�ៈដេលខ្រីរ្រ្់តអ្នក។

យតើមានជហំានអវបីខ លាះតែលយយើង

អាចអនវុត្យែើម្ប បីជយួឲ្យយយើង

សយទមចបាននលូវយគ្លយៅ

រយៈយពលតវងរបស់យយើង?

យយើងមានអនាក្គ្ទំ្រជាយទចបីនប៉ុតន្

ពកួ្យគគរួតតអាចយ្វើការងារបានយទចបីន

ជាងយនះ។ទ្រតហលជាពកួ្យគអាច

ផសេពវផសាយសាររបស់យយើងបាន។
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ការបង្កើត �ទុ្ធសាសសរ្ បស ់អ្នក ង�ើម្ រី ការផ្្សប់្រូ
ដៅដេលដ�លអ្នកបានកុំណត់ដោលដៅរលួចដហើ�ជុំហាន្រន្ា្រ់េឺការកុំណតថ់ានរណាដ�លនងឹរងឥទ្ធេិលេរីការផ្្្់ត្រ្ូរដ�ល
ដកើតដ�ើង(ដេលខះ្ដេដៅថា“អ្នកពាកេ់ន័្ធ”)នងិការ្តដបមចចិតថ្ាដតើ្តកម្មភាេអវែរីដ�លអ្នកចាុំបាច់បតរូវអនតវត្ដ�ើម្រីឈានដៅ
្តដបមចដោលដៅរ្រ្់តអ្នក។

សាគា ល ់សបតរូវ របស ់អ្នក ដសវ្ែ រក សម្ពន្ធមតិ្
ដៅក្នតងសាចដ់រឿងរ្រ្់តកាុំឡាមអសានិងលរីឡាស្ត្រីទាុំង៣នាក់រានក្រី្តង្មឹថា្រតេគាលិក្តតខ្ភបិាលនងឹក្ា�ជា្តម្ពន្ធមតិ្
រ្រ្់តេលួកដេ្រ៉ាតដន្បានទទលួលការខកចត្ិដៅដេលដ�ល្រតេគាលិក្តតខ្ភបិាលទាុំងដនាះមនិដអើដេើនងឹ្រញ្ហា រ្រ្់តេលួកដេដៅវញិ។

ដទាះ្ររីជាដោលដៅរ្រ្់តអ្នកមនិរានភាេចបមរូងចបរា្តកដ៏ដា�្រ៉ាតដន្អ្នកខះ្អាចនឹងជុំទា្់តនងឹេុំនតិរ្រ្់តអ្នក។ជា
ឧទាហរណ៍អ្នកេជឺាដផ្នកមលួ�មនបករុមដ�លដធវែើការដ�ើម្រីដ្រើកេ្រីនកិ�តវជនដៅក្នតងសាលាដរៀនមលួ�ដនាះអាចនឹងរានមនត្តសេ
មលួ�ចុំនលួនមនិោុំបទអ្នកេរីដបពាះេលួកដេ៖

• រានអារម្មណ៍ថាមនិបតរូវបាន្រ ្្ចូលក្នតង�ុំដណើ រការដនាះ។ដៅក្នតងឧទាហរណ៍ដនះរាតា្ិរតា្ិត្តសេនងិបេរូ្រដបងៀន
មលួ�ចុំនលួនអាចនឹងចង់ចូលរលួមពាកេ់ន័្ធផងដ�រ្រ៉ាតដន្រានអារម្មណ៍ថាេុំនតិរ្រ្់តេលួកដេមនិបតរូវបានដេស្ា្រ។់

• រានចមងៃល់ថាដតើការផ្្្់ត្រ្ូរដ�លអ្នកបានដ្ត្នើដ�ើងេិតជាចាុំបាច់ដ�រឬោ៉ា ងណា។ឧទាហរណ៍ដវជជ្រណ្ឌិ តមលួ�ចុំនលួន
អាចនឹងមនិដជឿថា�តវវ�័បតរូវការដ្តវា្តតខភាេេដិ្ត្តឬដដា�សារេលួកដេមនិរាន្តក្ខរីកម្មឬក៏ដដា�សារេលួកដេមនិ
ចា្រអ់ារម្មណ៍ដៅដលើទ្តសេនៈរ្រ្់តអ្នក�មទ។

• រានអារម្មណ៍ថាដោលដៅរ្រ្់តអ្នកមនិ្តមប្ត្រនឹងប្រមេណរី នងិជុំដនឿឬតមម្សា្តនានងិ្តរីលធម៌ក្នតងប្តរុក។
ឧទាហរណ៍រាតា្រតិា្ិត្តសេនងិបេរូ្រដបងៀនមលួ�ចុំនលួនអាចនឹងរានអារម្មណ៍ថាការ្រងកលក្ខណៈងា�ប្តរួលឲ្យស្ត្រី
វ�័ដក្មងទទលួលបានមដធយោបា�េនយោរកុំដណើ តនឹងដលើកទកឹចិត្េលួកដេឲ្យ្តកម្មខ្ងរលួមដភទ។

• រានអារម្មណ៍ថាដោលដៅរ្រ្់តអ្នកេុំរមកុំដហងជរីវភាេបទេ្យ្តម្ត្ិឬឋានៈក្នតង្តងគាមរ្រ្់តេលួកដេ។ឧទាហរណ៍
រា្ច ្់តឱ្តថសា្ថ នអាចនឹងជុំទា្់តនងឹដ្តវា្តតខភាេថ្មរៗី ប្រ្ិតនដ្រើេលួកដេដជឿថាេលួកដេនឹងបាត្់រង់អាជរីវកម្មប្រ្ិតនដ្រើ
មនត្តសេវ�័ដក្មងអាចទទលួលថា្ន ុំដេទ្យដដា�ឥតេិតមថ្ឬក្នតងតមម្ទា្រ។

ខ ្ុំមតិនយល់យ្រថ្យហតអុវបី 

បានជាពកួ្យគទតរូវការគលាបីនតិក្

ពតិយសសផ្ទា លខ់ លានួយ្រៀត

ខណៈយពលតែលយយើងមាន

គលាបីនតិក្មួយរចួយៅយហើយ

យៅក្នាុង្របីទក្រុងយនះ។

លយុមតិនែះុយៅយលើ

យែើមយឈើយ្រ!យតើពកួ្យគ

គតិតថ្នរ្នឹងបងទ់រាក្់

សទមាប់ការចំ្ យយនះ?

ខ ្ុំឮថ្ពកួ្យគចង់តចក្

យសសាមអោមយ័យដាយ

ឥតគតិតមែលា។ខ ្ុំមតិន

ចង់ឲ្យក្លូនសសបីខ ្ុំយៅ្របី

យោះយ�ើយ!

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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ផ្ត�មកវញិមនត្តសេជាដបចើននឹងោុំបទអ្នកេរីដបពាះេលួកដេរានអារម្មណ៍ថាេលួកដេទទលួលបានភាេខ្្ុំងនិងថាមេល
ដដា�សារកចិ្ចខិតខុំប្រងឹដប្រងរ្រ្់តអ្នក។ការដរៀ្រចុំបករុមរ្រ្់តអ្នកអាចនឹងនាុំមកនូវ្តម្ពន្ធមតិថ្្មរៗី ជាដបចើនដ�ល�ល់ប្ត្រ
ជាមលួ�ដោលដៅរ្រ្់តអ្នកបេមទាុំងអ្នក�មទដ�លចតះ្តបមរុងជាមលួ�បករុមដដា�សារដហតតផលជាកដ់្តង្!េលួកដេអាចនឹងោុំបទ
អ្នកេរីដបពាះេលួកដេ៖

• ទទលួលផលប្រដោជន៍ដដា�ផ្្ល់េរីេដបរាងរ្រ្់តអ្នក។ឧទាហរណ៍្ិត្តសានត្ិត្តសេនងឹរានអារម្មណ៍រ ុំដភើ្រចត្ិដដា�សារ
េុំនតិផ្ល់នូវេ្រីនកិ�តវជនជាមលួ�នងឹដ្តវាដ�លេលួកដេបតរូវការនិងការដថទាុំដដា�រកសាការ្តរាងៃ ត។់េលួកដេនឹងោុំបទ
កចិ្ចខិតខុំប្រងឹដប្រងដរៀ្រចុំបករុមរ្រ្់តអ្នកដហើ�នងឹរ រីករ�ដ�លរាននរណារា្ន ក់ដបាះជុំហានជាមលួ�នងឹទុំនតកចិត្ដ�ើម្រី
្រដងកើតឲ្យរានការផ្្្់ត្ូ្ររ។

• ចង់ក្ា�ជាដផ្នកមលួ�មនការ្រដងកើតការផ្្្់ត្រ្ូរដ�លផ្ល់ផលប្រដោជន។៍្តកម្មជន្តតខភាេដ�លបានចូលរលួម
រលួចជាដប្តចក្នតងកិច្ចខិតខុំប្រងឹដប្រងដ�ើម្រីដកលម្អដ្តវា្តតខភាេនឹងោុំបទឲ្យរានការ្រដងកើតេ្រីនកិ�តវវ�័មលួ�បេមទាុំង
អ្នក�មទដទៀតដៅក្នតង្តហេមន៍ដ�ល�កចិត្ទតកដាក់ចុំដពាះ�តវវ�័។េលួកដេចង់ដធវែើឲ្យ្តហេមន៍នងិេិភេដលាក
ក្ា�ជាទរីកដន្ង�៏ប្រដ្តើរមលួ�ដហើ�អ្នកកុំេតង្រដងកើតឱកា្ត្តបរា្រ់េលួកដេដ�ើម្រីផល់្ជុំនលួ�។

• ដមើលដ�ើញេរីទុំនាកទ់ុំនងរវាងដោលដៅរ្រ្់តអ្នកនិងដោលដៅរ្រ្់តេលួកដេដទាះ្ររីជាដោលដៅដនាះរានភាេខត្តោ្ន 
កដ៏ដា�។ឧទាហរណ៍េលិានត្រដាឋា ក-�ិកាដ�លដធវែើការហលួ្តករ្ាុំងដៅមណ្ឌ ល្តតខភាេអាចនឹងដមើលដ�ើញថា
េ្រីនកិ្តតខភាេក្នតងសាលាេឺជាមដធយោបា�មលួ�ដ�ើម្រី្រន្ថ�្រន្តកការងាររ្រ្់តេលួកដេបេមទាុំងដលើកកម្ព្់ត្តតខភាេរ្រ
្់តមនត្តសេបេ្ររូ់្រ។ការោុំបទ�ុំដណើ រការដរៀ្រចុំបករុមរ្រ្់តអ្នកអាចជលួ���្រដងកើនការ�ល់�ងឹរ្រ្់ត្តហេមន៍អុំេរី្រញ្ហា ដ�ល
េលួកដេជលួ្រប្រទះ។

• ដមើលដ�ើញថាវាអាច�ុំដណើ រការជាជុំនលួ�្តបរា្រ់េលួកដេ។ដៅដេលខះ្អ្នកោុំបទអាចនឹងមនិរានជុំដនឿដលើដោលដៅ
រ្រ្់តអ្នកដទ្រ៉ាតដន្ដមើលដ�ើញថាការត្ូ៊តក្នតងនាមជាតុំណាងរ្រ្់តអ្នកនឹងនាុំមកនូវផលប្រដោជនដ៍ផសេង។ឧទាហរណ៍
្រតេគាលិកបក្តលួងអ្ររ់ ុំអាចនងឹមនិ�ល់ប្ត្រជាមលួ�នងឹតបមរូវការឲ្យរានេ្រីនកិតាមសាលាដនាះដទ្រ៉ាតដន្ោត់ដមើលដ�ើញថា
អ្នកប្រក្រវជិាជ ជរីវៈក្នតងវ្័ិត�្តតខ្ភបិាលបេរូ្រដបងៀននិងរាតា្រតិា្ិត្តសេោុំបទ្តុំដណើ ដនះ�ូដច្នះោត់ក៏ោុំបទ្តុំដណើ 
ដនះដ�រដ�ើម្រី្រដ ្្ច ៀ្ត្រញ្ហា ចបមរូងចបរា្តនងិទទលួលបានដករ ្ិ៍ដឈា្ម ះដដាះបសា�្រញ្ហា ប្រក្រដដា�ភាេវជិជរាន។

ខ ្ុំមានយមា្រនភាពចយំពាះ

ពកួ្យគ។ក្លូនៗរបស់

យយើងក្ពំងុខតិតខំយ្វើការ

យែើម្ប បីជយួសហគមន៍

ឲ្យមានសខុភាពកានដ់ត

ល្អទ្រយសើរ។

ខ ្ុំក្៏បារម្ភពបីក្លូនៗរបសខ់ ្ុំ

តែរប៉ុតន្យរឿងយក្មេងៗមាន

មផទាយពាះគឺពតិតជាបញ្ហា 

មួយទរាក្ែតមនោយពល

បច្ុប្បននាយនះ។ទ្រតហលជា

គលាបីនតិក្យនះនឹងអាចជយួ

យដាះសសាយបញ្ហា បាន។

្តកម្មភាេ“្រដងកើតដផនទរីអុំណាច”(ដមើលខ្ងដបកាម)អាចជលួ���អ្នកឲ្យ្រដងកើតនូវ�តទ្ធសាស្ត្មលួ�ដដា�កុំណត់្តម្ពន្ធមតិ្

រ្រ្់តអ្នកនិង្តបតរូវរ្រ្់តអ្នកបេមទាុំងអ្នកដ�លដៅអេយោបកឹត្យឬមនិទាន់្តដបមចចិត្ផងដ�រ។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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ដេអាចដប្រើបបា្់តដផនទរីអុំណាចដ�ើម្រី្រដងកើត�តទ្ធសាស្ត្កុំណត្់តម្ពន្ធមតិ្្តុំខ្ន់ៗ នងិដរៀ្រចុំដផនការដ�ើម្រីដធវែើការ

ឈានដៅ្តដបមចដោលដៅជាកល់ាកណ់ាមលួ�។ឧទាហរណ៍ដនះ្រងាហា ញេរីរដ្រៀ្រដ�លបករុម�តវវ�័មលួ�ដ�លដធវែើការ

ដ�ើម្រីដកលម្អដ្តវា្តតខភាេ្តបរា្រម់នត្តសេវ�័ដក្មងអាចដប្រើបបា្់តដផនទរីអុំណាច។

្តកម្មភាេដនះអាចបតរូវបានដធវែើដ�ើងដៅក្នតងអុំ�តងកចិ្ចប្រជតុំជាដបចើន�ូដច្នះបករុមអាចប្រមលូេត័រ៌ានមកវញិនងិ្រដន្ថមេរី

ដលើដផនទរី។

ចូរ្តរដ្តរការផ្្្់ត្រ្ូរដ�លអ្នក្តវែះដ្តវែងរកដៅដលើចុំណត ចកណ្ាលមនបកដា្តមលួ�ផ្្ុំងធុំ។ឧទាហរណ៍“្រដងកើតេ្រីនកិ

�តវវ�័តាមសាលាដរៀន”។េូ្តរងវែងម់លួ�េទ័្ធជតុំវញិ។

កុំណតប់េឹះសា្ថ នដ�លរានអុំណាចក្នតងការដធវែើឲ្យរានការផ្្្់ត្ូ្ររដនះដហើ�្តរដ្តរដឈា្ម ះបេះឹសា្ថ នទាុំងដនាះដៅជតុំវញិ

រងវែង។់ឧទាហរណ៍“រ�ឋាបាលសាលា”“្តរាេមរាតា្រតិា្ិត្តសេ”ឬ“បក្តលួងអ្ររ់ ុំ។េូ្តរងវែងទ់រីេរីរជតុំវញិដឈា្ម ះបេឹះសា្ថ ន

ទាុំងដនាះ។

េតិ�ល់មនត្តសេមលួ�ចុំនលួនដ�លរានទុំនាកទ់ុំនងជាមលួ�បេឹះសា្ថ នទាុំងដនះនងិ្តរដ្តរដឈា្ម ះឬមតខតុំដណងេលួកោត់

�ូចជា“នា�កសាលា”“ប្រធាន្តរាេមរាតា្រតិា្ិត្តសេ”ឬ“ប្រតភិូបក្តលួងអ្ររ់ ុំ”ដៅខ្ងដបរៅរងវែង។់េលួកោតេ់ជឺា

ទ្ិតដៅចម្ង្តបរា្រក់ារងារដរៀ្រចុំបករុមរ្រ្់តអ្នក។

េភិាកសាដ�ើម្រីកុំណតថ់ាដតើមនត្តសេទាុំងដនះជាអ្នកោុំបទ(+)អ្នកជុំទា្់ត(-)ឬជាអ្នកមនិទាន្់តដបមចចិត្(?)អុំេរីការ

ផ្្្់ត្រ្ូរដ�លអ្នក្តវែះដ្តវែងឲ្យរានដ�ើង។ដាក្់តញ្ញា +ឬ្តញ្ញា -ឬ្តញ្ញា ?ដៅជា្រន់ងឹដឈា្ម ះឬមតខតុំដណង

េលួកោត។់េូ្តរងវែងទ់រី្ររីជតុំវញិ។

េតិអុំេរីមនត្តសេទាុំងអ្់តដ�លអាចរានឥទ្ធេិលដៅដលើ្រតេគាលដ�លជុំទា្់តឬមនិទាន្់តដបមចចិត្រលួច្តរដ្តរដឈា្ម ះឬមតខ

តុំដណងរ្រ្់តេលួកដេដៅក្នតងរងវែងថ់្មរីមលួ�។ជាឧទាហរណ៍បករុម�តវវ�័ដនាះអាចនងឹ្តរដ្តរ“បេរូដេទ្យក្នតងប្តរុក”

“ដម�កឹនាុំសា្តនា”ឬ“ប្រតិភូបក្តលួង្តតខ្ភបិាល។្រតេគាលទាុំងដនះេជឺាទិ្តដៅ្រន្ា្រ្់រនសេុំ្តបរា្រក់ារងារដរៀ្រចុំបករុម

រ្រ្់តអ្នក។េូ្ត្រន្ាតភ់ាជ ្រ្់រតេគាលទាុំងដនះជាមលួ�អ្នក�មទដទៀតដ�លអាចរានឥទ្ធេិល។

បតងកើ�ដែនទរីអំណាច

➊

➋

➌

➎

➍

េកម្មភាព

គតិលានបុដាឋា ក្-យតិកាគលាបីនតិក្មតិនមាន

យពលយវលាទគបទ់គ្ន់យែើម្ប បីយមើលតែ

អនាក្ជងំទឺគបរ់លូបតែលមក្គលាបីនតិក្ជា

យរៀងរាល់មែងៃយោះយ្រ។ពកួ្យគអាចជយួ

យយើងយ្វើការបងាហាញែលទ់ក្សងួអបរ់ឲំ្យ

បានែងឹថ្សតិសសានសុតិសសេទតរូវការ

្នធ្នបតនថែម។
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េភិាកសាដ�ើម្រីកុំណតថ់ាដតើមនត្តសេទាុំងដនះជាអ្នកោុំបទ(+)អ្នកជុំទា្់ត(-)ឬជាអ្នកមនិទាន្់តដបមចចិត្(?)រលួច្តរដ្តរ

នមិ្មតិ្តញ្ញា ជា្រនឹ់ងដឈា្ម ះរ្រ្់តោត។់

េនិតិ្យដមើលដផនទរីទុំនាកទ់ុំនងដដា�ប្ររុងប្រ�ត័្ន។ដ្ត្នើឲ្យបករុមេចិារណាេរី្តុំណលួ រដផសេងៗ�ូចជាដតើ្តម្ពន្ធមតិ្(អ្នកដ�ល

ោុំបទ)្ត្ថិតដៅទរីណា?ដតើេលួកដេ្ត្និទ្ធនឹងបេឹះសា្ថ នដ�លរានអុំណាចដៅដលើការផ្្្់ត្រ្ូរដ�លដ�ើងចងប់ានក្នតងោ៉ា ង

�ូចដមច្?ដតើឱកា្តល្ៗអ ្រុំផតត្តបរា្ររ់ានឥទ្ធេិលដៅដលើ្រតេគាល្តុំខ្ន់ៗ ដៅក្នតងបេឹះសា្ថ នទាុំងដនាះ្ត្ថិតដៅឯណា?

ជាការ្តុំខ្នផ់ងដ�រដ�លបតរូវេិចារណាេរីអត្ថប្រដោជន៍នងិហានិភ�័មនការោុំបទកចិ្ចខតិខុំប្រងឹដប្រងរ្រ្់តអ្នក

្តបរា្រ់្រតេគាលនងិបេឹះសា្ថ នដផសេងៗដៅដលើដផនទរីអុំណាច?ការដ្តវែង�ល់េរីមលូដហតតដ�លេលួកដេអាចនងឹជុំទា្់តនឹង

កចិ្ចខិតខុំប្រងឹដប្រងរ្រ្់តអ្នកកនឹ៏ងជលួ���អ្នកឲ្យ្រដងកើតបាននូវ�តទ្ធសាស្តដ្ដាះបសា�្រញ្ហា ប្រឈមដ�លអ្នកអាចនងឹ

ប្រឈមមតខផងដ�រ។

ជាមលួ�នងឹេត័រ៌ានដ�លអ្នកប្រមលូបានចូរ្រដងកើតដផនការមលួ�្តបរា្រប់្រដមប្រមូលការោុំបទេរី្តម្ពន្ធមតិដ�លអាច

ជលួ���ឲ្យអ្នករានឥទ្ធេិលដៅដលើ្រតេគាលនងិបេឹះសា្ថ នដ�លអ្នកបតរូវការឲ្យមកោុំបទអ្នកដ�ើម្រីអាច្តដបមចនូវដោលដៅ

រ្រ្់តអ្នក។

បតងកើ�ដែនទរីអំណាច(�)

➏

➑

➐

េកម្មភាព

ការអនតវត្្តកម្មភាេដផនទរីអុំណាចដ�ើងវញិដរៀងរល់េរីរ្ររីដខមង្េជឺាវធិរី�៏ល្អមលួ�ដ�ើម្រី្រន្វា�តមម្ថាដតើ�តទ្ធសាស្ត្

ដ�លបាន្រដងកើតដ�ើងកុំេតងរានប្រ្ិតទ្ធភាេដ�រឬអត់នងិដ�ើម្រីដក្តបមរួលដផនការរ្រ្់តអ្នកដ�ើម្រី្រ ្្ចូល្តម្ពន្ធមតិថ្្មរី។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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�ទុ្ធសាសសង្ផសេ្ៗសបរាប់ ការងរៀបចំ
 ដៅដេលដ�លកាុំឡាមអសានិងលរីឡាបានចា្រដ់ផ្ើមជដជកោ្ន អុំេរី្រញ្ហា ្តតខភាេរ្រ្់តេលួកដេេឺេលួកដេកុំេតងដត
អនតវត្នូវជុំហាន�ុំ្ូរងដ�ល្តុំខ្ន្់រុំផតតក្នតងការដរៀ្រចុំបករុម។េលួកដេកុំេតងដត្រុំដ្រកភាេដៅទរីមទេរីោ្ន និងក៏កុំេតង្រដងកើតការ
ដ្តវែង�ល់រលួមោ្ន អុំេរី្រញ្ហា ដ�លេលួកដេបានជលួ្រប្រទះផងដ�រ។្រន្ា្រម់កេលួកដេប្រឈមមតខនឹងអ្នកដៅមណ្ឌ ល្តតខភាេនិងដៅ
ការោិល័�ការងារដ�លជាអ្នករានអុំណាចអាចជលួ���េលួកដេឲ្យផ្្្់ត្រ្ូរលក្ខខណ្ឌ ការងាររ្រ្់តេលួកដេនិងលទ្ធភាេទទលួលបាន
ដ្តវា្តតខភាេរ្រ្់តេលួកដេ។ខណៈដ�លេលួកដេបានដធវែើការជាមលួ�្តរាេមSEWAេលួកដេបាន្រដងកើត�តទ្ធសាស្ត្ដផសេងៗដ�ល
េលួកដេអាចដប្រើបបា្់តដ�ើម្រី្តដបមចនូវដោលដៅរ្រ្់តេលួកដេ។

្រដងកើតការឯកភាេជាឯកច្ន័្(កតង្តតង្តតរី្ត)៖ប្រ្ិតនដ្រើអ្នកនដោបា�នងិ្រតេគាលិក្តតខ្ភបិាលចង់្តហការនិងទទលួល�ក
្តុំដណើ ដនាះបករុមអាចនឹងេយោោម្រដងកើតកតង្តតង្តតរី្តដ�ើម្រី្រដងកើតការផ្្្់ត្រ្ូរដ�លបេ្រោ់្ន អាច�ល់ប្ត្រោ្ន ដដា�ោ្ម ន
ជដរ្ាះ។ការណ៍ដនះអាចនឹងរានភាេងា�ប្តរួលជាងវធិរីសាស្តដ្ផសេងៗដទៀត្រ៉ាតដន្វាអាច�ុំដណើ រការដៅបានលតះបតាដតបេ្រោ់្ន 
បាន�ល់ប្ត្ររលួចជាដប្តចអុំេរីការផ្្្់ត្ូ្ររណាខះ្ដ�លចាុំបាច់បតរូវរាន។កាុំឡាមអសានិងលរីឡាបានេយោោម្រដងកើតកតង
្តតង្តតរី្តជាមលួ�្រតេគាលិក្តតខ្ភបិាលដៅឯេ្រីនកិនិងជាមលួ�ការោិល័�ការងារ្រ៉ាតដន្េលួកដេបានរកដ�ើញថាេលួកដេមនិអាច
្តដបមចដជាេជ�័ដលើការងារដនះបានដ�ើ�។ផ្ត�មកវញិេលួកដេបតរូវ្រង្ខុំឲ្យេលួកដេ�ល់បេមស្ា្រ់ដ�លដៅថា“ការ�ក
អុំណាច។

�កអុំណាច៖ដៅដេលខះ្បករុមអាចនឹងចាុំបាច់បតរូវ�កអុំណាចមលួ�ចុំនលួនេរីអ្នកដ�លបេ្រប់េងការ្តដបមចចិត។្េលួកដេដធវែើ
�ូដច្នះដដា�ដប្រើបបា្់តភាេខ្្ុំង្តមូហភាេនងិ្តកម្មភាេសាធារណៈដ�ើម្រី្រង្ខុំអ្នករានអុំណាចឲ្យ�ល់បេមប្រេល់អុំណាច។

ដតើការងារដនះ�ុំដណើ រការដៅោ៉ា ង�ូចដមច្?ដហតតអវែរីបានជាអ្នករានអុំណាច
�ល់បេមប្រេល់្ិតទ្ធអិុំណាចមលួ�ចុំនលួនឬទាុំងអ្់តរ្រ្់តេលួកដេដៅដលើអវែរីដ�ល

ដកើតដ�ើង?ជាដរឿ�ៗអ្នករានអុំណាចនងឹផ្្្់ត្ូ្ររជុំហររ្រ្់តេលួកដេមនិដមន
ដតដដា�សារការ្រ ្្ចត ះ្រ ្្ចូលដដា�ការតវា៉ា ដ្រ្រ្តរីលធម៌ដនាះដទ

្រ៉ាតដន្ដដា�សារ្តរា្ព ធេរីសាធារណជនដ�លដធវែើឲ្យេលួកដេ
ោ្ម នជដបមើ្តដផសេង។េលួកដេបាន�ងឹថាការខ្ត្រង់
ចុំដពាះេលួកដេដ�ល្រណ្ាលមកេរីការមនិប្រេល់
អុំណាចេឺរានទុំហុំធុំដធងជាងការការខ្ត្រង់
ដដា�សារការ�ល់បេមប្រេល់អុំណាច។
ដៅដេលដ�លកាុំឡាមអសានិងលរីឡាបានដៅ
ការោិល័�ការងាររ�ឋាមសន្រីដៅទរីដនាះ្រ�ិដ្តធ
្តុំដណើ េលួកដេដដា�មនិខ្ត្រង់អវែរីទាុំងអ្់ត។្រ៉ាតដន្
ដៅដេលដ�លបករុមស្ត្រី�៏ធុំមលួ�ដ�លរានការដរៀ្រចុំ
ល្អ្រងាហា ញខ្លួនដៅចុំដពាះមតខេលួកដេនិងនិោ�
ចបា្់តៗថាេលួកដេនឹងមនិចាកដចញដទដនាះដលាក
រ�ឋាដលខ្ធកិារទទលួល្រន្តកការងារកប៏ានលះ្រង់
អុំណាចមលួ�ចុំនលួនរ្រ្់តោត។់ដលាកបានទទលួល
�កការទាមទាររ្រ្់តេលួកដេដហើ�ស្ត្រីទាុំងដនាះ
កប៏ានទទលួលអុំណាច។

ដៅដពលដ�ល ដោ្ចរក ដស្កដ�ើ្  មពត បារ បិុទ្វា រ ដៅកនាុ្ របដុស ហុ្ �្ ោ៉ា  
ស នា ឆ្នា ២ំ០១០ រដិោ�ិត ដ�ល ភាគដរចើរ ជា សស្ើ រតញតបារ បពា្ឈបខពើ ការងារ 
ដោត គ្ម រ ការុ្ទ្តខ សំំ ្ សរបុ ២លារ �ុលាា រ ដ�ល ដោ្ចរក បារ 
�ំពាកខ ពពកដគ ទ្ំ្ រសខគនា ។ ដរកាតពើ ការតវ៉ា  រតៈដពល មពតឆ្នា  ំដោត កម្មករ 
រិ្  សម្ពរទមតិ្ របសខ ពពកដគ ដៅឯ បរដុស មចា សខ ដោ្ចរក កប៏ារ ុ ទ្្តខ 
សំំ ្ ដ�ល �ំពាកខ កម្មករ ទ្ំ្ ដនាះ រិ្ បារមល្ខ ធានាោ៉ាបខរ្ សុខភាព 
រតៈដពល មពតឆ្នា ។ំ

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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្រដងកើតអុំណាច៖ដទាះ្ររីជាការដរៀ្រចុំបករុមបានល្អឥតដខ្្ច ះអាច្រដងកើតកតង្តតង្តតរី្តឬ�កអុំណាចបានកដ៏ដា�ក៏ដៅដតរាន
សា្ថ នភាេមលួ�ចុំនលួនដ�លទាមទារឲ្យបករុម្រដងកើតរចនា្តម្ពន័្ធថ្មរីទាុំងប្តរុងមលួ�ដដា�មនិដប្រើបបា្់ត្រណ្ាញផ្ូវការផងដ�រ។
ដទាះ្ររីជាស្ត្រីមន្តរាេមSEWAបាន្រង្ខុំឲ្យរ�ឋាដលខ្ធកិារទទលួល្រន្តកការងារងាកមកោុំបទការត្ូ៊តរ្រ្់តេលួកដេដហើ�
ដទាះ្ររីជា្រតេគាលិក្តតខ្ភបិាលបានងាកមក�កចិត្ទតកដាក់ចុំដពាះរ្រលួ្តពាកេ់ន័្ធនឹងការងារនងិ្រញ្ហា ្តតខភាេរ្រ្់តេលួកដេ
កដ៏ដា�ក៏ស្ត្រីបករីបកដៅក្នតងទរីបករុងអាដមតដាបាតដៅដតមនិរានលទ្ធភាេទិញថា្ន ុំដេទ្យដៅដ�ើ�។ក្នតងនាមជាអ្នកដរៀ្រចុំបករុម
េលួកដេបតរូវការ�តទ្ធសាស្ត្មលួ�។េលួកដេអាចេយោោម្រដងកើតកតង្តតង្តតរី្តជាមលួ�បករុមហ៊តនផលិតឱ្តថដដា�ដ្ត្នើឲ្យេលួកដេ
្រ ្្ចត ះតមម្ថា្ន ុំដេទ្យ។េលួកដេអាចេយោោម�កអុំណាចេរីបករុមហ៊តនទាុំងដនាះដដា�្រង្ខុំឲ្យេលួកដេ្រ ្្ចត ះតមម្ថា្ន ុំដេទ្យ។ឬក៏េលួកដេ
ក៏អាច្រដងកើតអុំណាចដដា�ការ្រដងកើតនូវរចនា្តម្ពន័្ធដផសេងមលួ�ទាុំងប្តរុងេឺ្តហករណ៍ដ�លអាចទញិថា្ន ុំដេទ្យោ៉ា ងដបចើន
ក្នតងតមម្ទា្រ�កមកដចកចា��ល់េលួកដេដដា�ដ្ត្មើភាេោ្ន ។

 ការដរៀ្រចុំបករុមដ�ើម្រីតទល់នឹងមតិសាធារណៈអុំេរីដ្តវា្តតខភាេ(ឬអវែរីមលួ�ដផសេង)អាចនឹង្រងកឲ្យរានប្រតកិម្ម
អវជិជរានត្រតដដា�្តបតរូវរ្រ្់តអ្នកអាចនឹងដរៀ្រចុំ�តទ្ធនាការដ�ើម្រី្រុំផ្្ញបករុមរ្រ្់តអ្នកនិងដោលដៅរ្រ្់តអ្នកវញិបាន។
តាមរ�ៈការ្រដងកើតនូវកតង្តតង្តតរី្តថ្មរីតាមរ�ៈការ្រ៉ាតន្រ៉ាង�កអុំណាចេរី្រតេគាលនងិបេឹះសា្ថ នឬតាមរ�ៈការដ្តវែងរកវធិរីដ�ើម្រី
្រដងកើតអុំណាចថ្មរីអ្នកអាចនឹងប្រឈមមតខនឹងការជុំទា្់តសា្ន មរ្រលួ្តដបោះថា្ន ក់ផ្្ល់ខ្លួនឬការេុំរមកុំដហង�ល់រងកា�
ដទៀតផង។ការណ៍ដនះអាចដធវែើឲ្យបករុមនិង្តរាជកិរា្ន ក់ៗ ដ�លពាកេ់ន័្ធប្រឈមនឹងភាេតានតឹងអារម្មណ៍នងិដនឿ�ហត់
ជាខ្្ុំង។ដទាះជាោ៉ា ងដនះក្រីជាដរឿ�ៗមនត្តសេកានដ់តរានការដ្រជ្ាញា ចតិ្ខ្្ុំងដ�ើងកានដ់តសាមេគារីនងិកានដ់តរានេុំនតិមច្នប្រឌិត
ដៅក្នតងការដឆ្ើ�ត្រវញិ។

 ្ូតម្រីដតការត្ូ៊តមនិ្ូតវជលួ្រការលុំបាកកដ៏ដា�ក៏មនត្តសេរានការផ្្្់ត្ូ្ររខណៈដ�លេលួកដេចូលរលួមក្នតងការងារដរៀ្រចុំ
បករុម។េលួកដេ្រដងកើតនូវទុំនាកទ់ុំនងថ្មរៗី ទ្តសេនៈថ្មរីអុំេរីអុំណាចរ្រ្់តេលួកដេនងិេុំនតិថ្មរៗី អុំេរីអវែរីដ�លអាចដៅរលួច។ខណៈដ�ល
អ្នកឈ្នះ(ដហើ�ដេលខះ្ចាញ់)្តមរភូមិត្ូ៊តដផសេងៗដ�លអ្នកដបជើ្តដរ ើ្តចូលរលួមអ្នកកប៏ានជលួ���្រដងកើតនូវលក្ខខណ្ឌ នានាដ�ើម្រី
ការផ្្្់ត្រ្ូរកានដ់តដបចើននិងកានដ់ត្តតរីជដបរៅផងដ�រ។

ការបង្កើត �ទុ្ធសាសស ្ទនំាកទ់នំ្
ការទុំនាកទ់ុំនងចបា្់តលា្់តជាមលួ�្តរាជកិ្តហេមន៍្តម្ពន្ធមតិ្នងិអ្នកដធវែើដ្តចក្រី្តដបមចចិត្អុំេរីេុំនតិដផនការនិង
ដោលដៅរ្រ្់តអ្នកេឺជាកចិ្ចការ�៏រានសារៈ្តុំខ្ន់្តបរា្រ់ការ្រដងកើតការោុំបទនងិការរានឥទ្ធេិលដៅដលើមតសិាធារណៈ។

សាគា ល ់អតថិជិន របស ់អ្នក
ដ�ើម្រីជូន�ុំណឹង្រ ្្ចត ះ្រ ្្ចូលនងិជុំរតញអ្នក�មទឲ្យោុំបទអ្នកជា�ុំ្រងូអ្នកចាុំបាច់ដ្តវែង�ល់េរីអវែរីដ�លេលួកដេបាន�ងឹេិតនិង
រានអារម្មណ៍អុំេរី្រញ្ហា ដនាះនិងមលូដហតត។ប្រ្ិតនដ្រើអាចដ្តវែង�ល់បានកានដ់តដបចើនដនាះអ្នកនឹងអាចដបតៀមខ្លួនបានកានដ់ត
ប្រដ្តើរដ�ើម្រីដដាះបសា�្រញ្ហា នងិកងវែល់រ្រ្់តេលួកដេ។

ការេតិអុំេរីទ្តសេនកិជនឬបករុមដផសេងៗទាុំងអ្់តដ�លអ្នកកុំេតងេយោោម្រ ្្ចត ះ្រ ្្ចូលេឺជាកចិ្ចការ�៏រានសារប្រដោជន។៍
ដតើនរណាដ�លបានោុំបទេុំនតិអ្នករលួចដហើ�?ដតើនរណាមនិទាន់្តដបមចចិត្ដៅដ�ើ�?ដតើនរណាជាអ្នកជុំទា្់ត?ដនះអាចជលួ���
�ល់អ្នកក្នតងកិច្ចខិតខុំប្រងឹដប្រងត្ូ៊តមតិរ្រ្់តអ្នកខណៈដ�លអ្នកដរៀ្រចុំដហតតផលដ�ើម្រីដកៀងេរអ្នកោុំបទនងិផ្្្់ត្រ្ូរេុំនតិរ្រ្់ត
អ្នក�មទ។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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ការដបតៀម៖ដ្ត្នើឲ្យបករុមេិនតិ្យដមើលដផនទរីអុំណាច(ទុំេរ័284)ដ�លេលួកដេបាន្រដងកើតដ�ើងអុំេរី្រញ្ហា ដនះ។ដរៀ្រចុំ
បកដា្តមលួ�្តន្កឹធុំដ�លរានជលួរឈរេរីដឆវែងដៅស្ាុំ្តបរា្រ់“្តម្ពន្ធមតិ្្តកម្ម”“្តម្ពន្ធមតិ”្“អ្នកមនិទាន់្តដបមច
ចត្ិ”“អ្នកជុំទា្់ត”នងិ“អ្នកជុំទា្់ត្តកម្ម។

ដមើលបេឹះសា្ថ នឬបករុមដៅដលើដផនទរីអុំណាចរលួចេភិាកសាេរីេុំនតិរ្រ្់តេលួកដេនរីមលួ�ៗអុំេរី្រញ្ហា ដនះរានន�័ថាដតើ
េលួកដេោុំបទឬជុំទា្់តនងឹដោលដៅរ្រ្់តអ្នកខ្្ុំងកបមតិណា?្តរដ្តរដឈា្ម ះបករុមនរីមលួ�ៗដៅក្នតងជលួរឈរដ�ល
្តមប្ត្រនងឹេុំនតិរ្រ្់តេលួកដេ(ឧទាហរណ៍“្តម្ពន្ធមតិ”្)នងិេត័រ៌ានដ�លអ្នករានអុំេរីកងវែល់រ្រ្់តេលួកដេ។

ដ្ត្នើឲ្យបករុមេិភាកសាថាដតើរានសារអវែរីខ្ះអុំេរី្រញ្ហា រ្រ្់តអ្នកដ�លនងឹរានប្រ្ិតទ្ធភាេ្រុំផតត្តបរា្រ់រានឥទ្ធេិលដៅដលើ
បករុមនរីមលួ�ៗនិងអ្នកដ�លអាចជលួ���អ្នកក្នតងការផសេេវែផសា�សារដនាះ។

ជាចតងដបកា�ដ្ត្នើឲ្យបករុមកុំណត់ជុំហាន្តកម្មភាេ្តបរា្រ់្រដងកើត�តទ្ធសាស្ត្ទុំនាកទ់ុំនង្តបរា្រ់បករុមនរីមលួ�ៗដៅដលើ
ដផនទរីេុំនតិ។ជាឧទាហរណ៍“ដធវែើការបសាវបជាវ្រដន្ថមដ�ើម្រីដ្តវែងរកដហតតផលអាចឲ្យដជឿបាន”ឬ“ដ្តវែងរក្តម្ពន្ធមតិ្
ដ�ើម្រីរានឥទ្ធេិលដៅដលើមនត្តសេកានដ់តដបចើន។

ដនះេឺជាឧទាហរណ៍មលួ�មនដផនទរីេុំនតិដដា�ដផ្អកដលើឧទាហរណ៍�ដ�លមនេ្រីនកិ្តតខភាេតាមសាលាេរីដផនទរី
អុំណាចដ�ល្ររោិ�ដៅទុំេរ័284៖

ត�ើតេវាេុខភាពដែលេមសេបេសមាប់សេ្រីមានលក្ខណៈែូចតម្ចតៅ?

➊

➋

➌

េកម្មភាព

ដផនទរីេុំនតិរានសារប្រដោជន៍្តបរា្រ់ការេិតអុំេរីទ្តសេនកិជនខត្តៗោ្ន នងិរដ្រៀ្រដ�លអ្នកអាចរានឥទ្ធេិលដៅដលើ
អ្នកដ�លមនិទាន់្តដបមចចិត្អ្នកដ�លជុំទា្់តនងឹេុំនតិរ្រ្់តអ្នកនងិអ្នកដ�ល�ល់ប្ត្រ្រ៉ាតដន្អាចរានភាេ្តកម្មកាន់ដតខ្្ុំង
ក្នតងការោុំបទ។្តកម្មភាេដនះក៏ជលួ���បករុម្រដងកើតបាននូវសារជាកល់ាក់្តបរា្រ់ទ្តសេនកិជននរីមលួ�ៗនិងដរៀ្រចុំជុំហាន្រន្្រន្ា្រ់
ដ�លបករុមនឹងបតរូវអនតវត។្

គរំុ                                                                                                                            �ទំ្សខ

សម្ពរទមិត្ សកម្ម សម្ពរទមិត្
គ្ម រ ដោបលខ ឬ 
មរិទ្រខ សដរមចចត្ិ រនាក�ទំ្សខ រនាក�ទំ្សខ សកម្ម

សមគម សសិ្ស ម ្ំឌ ល សុខភាព 
សហគមរ៍

រកសព្  របខរ ំ រ�្ឋបាល ្ លា ឪពុកម្ត ស្សិ

រសឡាបខ 
ពាក្យដ ា្ ក: 
ោ្កាត សុខភាព  
គាើរិក របសខ រនាក

គរំុ គាើរកិ តាម ្ លា  
ដ�ើម្ ើ បរ្ថត បរ្ុក  
ការងារ រិ្  ដកលម្អ 
សុខភាព

ពយាោម បដ ច្ា ៀស 
ភាពចរមញ្ ចរមស

�ទំ្សខ គាើរកិ 
ដោត្រ រតញតការ 
ចណំាត របាកខ

ភត័ខ្ា ច ថា ការុុពល បារ  ដសវ 
ពរយារកដំ ើំ ត រឹ្ ដ្វាើ ឲ្យ តុតតត័ 
សកម្ម ខ្្ រពមដភុ

  រវា ើដ�ល  រតញតដ្វាើ៖ 

ដសនាើ ឲ្យ គលិារុបោ្ឋ ក-ត ិ
កា ដៅ ប ច្ាុ ះប ច្ា្ល 
រនាក�ទុ ឲ្យ តលខ ពើ 
មលរបដោ�រ៍ សុខភាព 
ដ�ល បារមកពើ គាើរកិ 
តាម ្ លា។ 

រវាើដ�ល រតញតដ វ្ាើ៖ 

ចាតខតាំ្  តណំា្ 
សសិ្ស រិ្  បុគ្គលិក 
សុខ្ភបិាល ដ�ើម្ើ 
ោកខ បត្ិ ដសនាើសំុ ឲ្យ 
មរការ បដ្កើត គាើរកិ 
តាម ្ លា។

រវាើដ�ល រតញតដ្វាើ៖ 

បដ ក្ើត ថតកិា ្ កល្្ 
(ដោតមរ �ំរពត ពើ 
គាើរកិ កនាុ្ ម្លោ្ឋ រ) 
ដ�ើម្ើ បងាហា បថា អាច 
ោ៉ាបខរ្ ការចណំាត 
បារ។

រវាើដ�ល រតញតដ វ្ាើ៖ 

ដសវ្ា រក ការសិកសា ដ�ល បងាហា ប 
លុទមល ម្ុត ពើ ការភត័ខ្ា ច 
របសខ ពពកគតខ។ សរដសរ សំបុរត 
ដៅ រពិរទ នាតក កាដសត។ 
បដ្កើត ខត្ិប័ំ ្ណ  សរមបខ 
ម្សពវាមសាត  តាម  ុ ើ ្ ធារំៈ។ 

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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បង្កើត សារ របស ់អ្នក
មនិថាអ្នកកុំេតងនោិ�ដៅចុំដពាះមតខហវែូងមនត្តសេកុំេតងដធវែើ្រទ្រងាហា ញកុំេតងនោិ�ជាមលួ�អ្នករ�ការណ៍េត័រ៌ានកុំេតង

្តរដ្តរខិត្្រណ័្ណ ឬកុំេតង្រដងាហា ះសារដៅដលើដេហទុំេរ័ដនាះដទចូរអ្នកដរៀ្រចុំសាររ្រ្់តអ្នកោ៉ា ងប្ររុងប្រ�ត័្ន។អ្នកប្រដហលជា

បតរូវ្រដងកើតសារខត្តៗោ្ន ្តបរា្រ់បករុមមនត្តសេខត្តៗោ្ន ផងដ�រ។្តបរា្រ់សារនរីមលួ�ៗចូរេិចារណាេរីកត្ាេរីរោ៉ា ង៖ដតើអវែរីដៅជា

េុំនតិមលួ�ឬេរីរដ�លអ្នកចង់ឲ្យទ្តសេនកិជនរ្រ្់តអ្នកចងចាុំនងិថាដតើការដផញាើសារដនះនឹងេបងងឹ្រតេវែដហតតរ្រ្់តអ្នកោ៉ា ង�ូចដមច្?

សារដៅកាន់្តម្ពន្ធមត្ិរ្រ្់តអ្នកេលួរដតជាការអុំពាវនាវឲ្យដធវែើ្តកម្មភាេដ�លផ្ល់នូវវធិរីងា�ប្តរួលនងិចបា្់តលា្់ត

្តបរា្រ់ការចូលរលួម។សារដ�លល្អ្រុំផតតដ្ត្នើឲ្យរាន្តកម្មភាេជាដបចើន�ូចជាការចតះហត្ថដលខ្ដលើញត្ិការផសេេវែផសា�

េត័រ៌ានតាមរ�ៈ្រណ្ាញ្តងគាមឬការចូលរលួមបេតឹ្កិារណ៍ដផសេង។្រន្ផល់្េត័រ៌ាន្រច្ចត្រ្ន្នភាេ�ល់្តម្ពន្ធមតិ្រ្រ្់តអ្នកនិង

រកសាការចូលរលួមរ្រ្់តេលួកដេោ៉ា ង្តកម្ម។

សារដៅកាន់ភាេរីអេយោបកឹត្យដ�លមនិទាន់្តដបមចចិត្ឬមនិរានអារម្មណ៍ោុំបទដៅដ�ើ�ទាមទារនូវេត័រ៌ានដ�លនងឹ

ជលួ���េលួកដេចូលរលួមជា្តម្ពន្ធមត្ិ។ដទាះ្ររីជាទ្តសេនកិជនដនះអាចនឹងបាន�ងឹរលួចមកដហើ�អុំេរី្រញ្ហា កដ៏ដា�ក៏អ្នកដៅដតបតរូវជលួ���

េលួកដេឲ្យទទលួលបាននូវទ្តសេនៈថ្មរីនងិការ�កចិត្ទតកដាក់្រដន្ថម។ដតើ្តក្ខរីកម្មនិងតលួដលខអវែរីខះ្ដ�លអាចទាកទ់ាញេលួកដេបាន?

ការដប្រើបបា្់តដរឿងរ៉ា វផ្្ល់ខ្លួននងិ្តក្ខរីភាេផល់្នូវប្រ្ិតទ្ធភាេខ្ព្់តខត្តដ្រក្េរីធម្មតា។

សារដៅកាន់អ្នកជុំទា្់តេឺជាសារដឆ្ើ�ត្រនងឹការរះិេន់រ្រ្់តេលួកដេ។រ ុំេឹងទតកេរីដហតតផលរ្រ្់តេលួកដេដហើ�ដបតៀម

ការដឆ្ើ�ត្ររ្រ្់តអ្នក។វធិរីដ�លរានប្រ្ិតទ្ធភាេមលួ�ដ�ើម្រីដឆ្ើ�ត្រនងឹដហតតផលឬការរះិេន់េឺដផ្្តការ�កចិតទ្តកដាក់ឬ

ដក្តបមរួលការេភិាកសាដ�ើងវញិ។

យែើម្ប បីបញុ្ះបញ្លូ លទ្រជាជនក្នាុង្របីទក្រុងមុតិក្សុបីក្លូសុបី ្ បី(MexicoCity)

អំពបីបញ្ហា សស្បីសាលា ប់យដាយសារការរលំលូតក្លូនយដាយគ្្ម នសវុតថែតិភាព

យយើងបានចាតត់ាងំឲ្យយវជ ្ជបណ្តិ តមួយរលូបនតិយាយពបីយទពាះទ្រជាជន

នឹងស្ាប់យវជ ្ជបណ្តិ ត។យវជ ្ជបណ្តិ តរលូបយោះបានយទ្របីទរាស់សថែតិតតិរចួបាន

នតិយាយយរឿងពតិតមួយអំពបីសស្បីវយ័យក្មេងមានា ក្់តែលបានសាលា ប។់ទ្រជាជន

អាចសសមមែល់្រ្អលូនសសបីឬក្លូនសសបីរបស់ពកួ្គ្ត់តែលអាចទ្រឈមនឹង

សាថែ នភាពែលូចសស្បីវយ័យក្មេងមានា ក្យ់នះ។

ពកួ្អយោ្ទ្រយវសន៍យ្វើឲ្យខាតបង់

ទរាក្់យទចបីន្ស!់ពកួ្យគមក្

បនទាបស់យ្ ងាគា ះបោទា ន់ជាយទចបីនែងយដាយ

គ្្ម នធ្ោរ៉ាបរ់ងសខុភាពអវបី យ្រយហើយ

រដាឋា េតិបាលជាអនាក្បង់វកិ្ ្កយបទត

សយ្ ងាគា ះបោទា ន់របស់ពកួ្យគ។

ទ្រសតិនយបើយយើងបាន្រ្រលួ

យសវាតែទាំតបបបងា្ក រ

ជងំឺយោះយយើងនឹងមាន

សខុភាពល្អទ្រយសើរ

យហើយក្៏មតិនទតរូវការយសវា

សយ្ ងាគា ះបោទា ន់អវបី តែរ!

រនាក�ទំ្សខ អាច រឹ្ រក ទៃ បញ្ហា  ដោត ស្ើបដន្ាស ឬ 

បរ្ះុបងា្អ បខ រនាក ដ�ល រតញតការ ដសវ សុខភាព។

រនាក អាច ដកសរមរួល ្ រ ដោត បងាហា ប ពើ រដបាប ដ�ល ការដថទ្ ំ

សុខភាព សរមបខ រគបខគនា  រឹ្  �ពត �លខ មរុស្ស រគបខរប្។ 

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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ដប្រើបបា្់ត្តកម្មភាេដនះដ�ើម្រី្រដងកើតឬដកលម្អសារត្ូ៊តមតិរ្រ្់តបករុមអ្នកនងិដ�ើម្រីដរៀ្រចុំឯកសារដបាះេតម្ពផសា�ឬ

ឯកសារជាលា�លក្ខណ៍អកសេរ។

ការដបតៀម៖ដបជើ្តដរ ើ្តសារផសា�ពាណិជជកម្មឬសារ�តទ្ធនាការនដោបា�ជាដបចើនេរីទ្តសេនាវ�្រីកាដ្តតឬ

ដេហទុំេរ័។្ិរទសារទាុំងដនាះដៅដលើជញ្ជ ុំងតាមទរីកដនង្ដផសេងៗោ្ន ដៅក្នតង្រន្្រ។់

្រដងកើតបករុមតូចៗនិងឲ្យសារមលួ�ដៅបករុមនរីមលួ�។ដ្ត្នើឲ្យបករុមដមើលសារដនាះោ៉ា ងប្ររុងប្រ�ត័្ននិងេតិអុំេរីចុំណត ចដ�ល

េលួកដេចូលចិត្វានិងមលូដហតតដ�លដធវែើឲ្យសារដនាះរានលក្ខណៈផ្ល់េត័រ៌ាន្រ ្្ចត ះ្រ ្្ចូលទាកទ់ាញនងិរ្់តរដវ ើក។

ដ្ត្នើឲ្យបករុមនរីមលួ�ៗដចករ ុំដលកេុំនតិរ្រ្់តេលួកដេអុំេរីលក្ខណៈដ�លដធវែើឲ្យសាររានប្រ្ិតទ្ធភាេនងិផសេេវែផសា�

ប្រក្រដដា�ប្រ្ិតទ្ធភាេខ្ព្់ត។អ្នកអាច្តលួរ្តុំណលួ រ�ូចជា៖

• ដតើសារដនះដផ្្តដតដៅដលើបករុមទ្តសេនកិជនណាមលួ�ដទឬ?

• ដតើអវែរីខ្ះជាជុំដនឿឬឥរោិ្រថដ�លដេរានជារលួមអុំេរី្រញ្ហា ដនាះដហើ�ដតើសារដនះអាចដដាះបសា�នូវជុំដនឿឬ

ឥរោិ្រថដដា�រដ្រៀ្រណា?

• ដតើសារដនាះរានលក្ខណៈទាកទ់ាញទាុំងដផ្នកដហតតផលនងិអារម្មណ៍ោ៉ា ង�ូចដមច្ដ�ើម្រីឲ្យមនត្តសេងា��ល់

នងិចា្រអ់ារម្មណ៍?

• ដតើ្តកម្មភាេអវែរីដ�លសារដនះដ្ត្នើឲ្យមនត្តសេអនតវត្?

ដ្ត្នើឲ្យបករុមតូចនរីមលួ�ៗ្រដងកើតសារមលួ�ដ�លទាកទ់ងនងឹការខិតខុំត្ូ៊តមតិរ្រ្់តបករុមអ្នកផ្្ល់។(រ ុំលឹកេលួកដេឲ្យេិតអុំេរី

នរណាជាអតថិជិនរ្រ្់តេលួកដេដហើ�សារដនះនឹងជូន�ុំណឹង្រ ្្ចត ះ្រ ្្ចូលនងិជុំរតញឲ្យទ្តសេនកិជនអនតវត្្តកម្មភាេ

ដនាះ។

ដៅដេលដ�លេលួកដេដបតៀមខ្លួនរលួចរល់ដ្ត្នើឲ្យបករុមតូចនរីមលួ�ៗដចករ ុំដលកសាររ្រ្់តេលួកដេជាមលួ�អ្នក�មទ។្រន្ា្រម់ក

ដ្ត្នើឲ្យបករុមធុំេភិាកសាេរីសារនរីមលួ�ៗដហើ�ផល់្មតិបត�្រ់�ល់ោ្ន ដៅវញិដៅមក។

ផសេពវែផសា� សារ របស ់អ្នក
ដៅដេលដ�លអ្នកបាន្តដបមចចិត្រលួចដហើ�ថាដតើទ្តសេនកិជនជាដោលដៅរ្រ្់តអ្នកជានរណា្តដបមចថាដតើអ្នកនឹងផសេេវែផសា�

សាររ្រ្់តអ្នកដៅកដនង្ណានិងតាមមដធយោបា�ណា៖តាមរ�ៈ្រណ្ាញសារេត័រ៌ាន�ូចជាអតរីនធណិឺតវទិ្យតឬកាដ្តត?

ដដា�ដធវែើផ្្ុំងបា៉ា ណូ?ដដា�ផល់្ការ្តុំដ�ងការេភិាកសាឬ្តតន្រកថា?

្រណ្ាញសារេត័រ៌ាននងិការេភិាកសាជាសាធារណៈដបចើនដតផល់្នូវប្រ្ិតទ្ធភាេខ្ព្់តក្នតងការផសេេវែផសា�ដៅ�ល់មសន្រី

រដាឋា ភបិាលដម�កឹនាុំនដោបា�នងិទ្តសេនកិជនធុៗំ ខណៈដ�លការ្តុំដ�ង្ិតល្ៈ្តហេមន៍ផ្្ុំងបា៉ា ណូនងិការ្តុំដ�ង

ដបចើនដតរានប្រ្ិតទ្ធភាេ្តបរា្រ់ទ្តសេនកិជនក្នតងមូលដាឋា នដ�លអាចទទលួលបានសារដបាះេតម្ពឬដ�លជាធម្មតាមនិចូលរលួមក្នតងការ

េភិាកសាេរីដោលនដោបា�។

ការបតងកើ�សារ�េ៊ូម�ិដែលមានសបេិទ្ធភាព

➊

➋

➌

➍

េកម្មភាព

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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ដ្តវែងរកការផសេេវែផសា�េរីសារេត័រ៌ាន៖ដ្តវែងរកអ្នកកាដ្តតដ�លចា្រអ់ារម្មណ៍ចុំដពាះ្រញ្ហា រ្រ្់តអ្នក។្រដងកើតេុំនតិមនដរឿងរ៉ា វដ�លអ្នក
ចង់ឲ្យេលួកដេផសេេវែផសា�នងិរដ្រៀ្រដ�លអ្នក្រងាហា ញអុំេរីដរឿងរ៉ា វដនាះ។ដដា�ដហតតថាអ្នកកាដ្តតជាដរឿ�ៗ�កចិត្ទតកដាក់ដលើេត័រ៌ាន
“ដ�លរានប្រជាប្រ�ិភាេ”ឬ្រច្ចត្រ្ន្នភាេចូរេន្យល់េរីលក្ខណៈដ�លដរឿងរ៉ា វរ្រ្់តអ្នករានទុំនាកទ់ុំនងជាមលួ�េត័រ៌ានល្រៗី នាដេល
្រច្ចត្រ្ន្ន។រកសាទុំនាកទ់ុំនងជាមលួ�អ្នកសារេត័រ៌ាននិងឲ្យេលួកដេ�ងឹេរី�ុំដណើ រវវិតន្៍មនដរឿងរ៉ា វរ្រ្់តអ្នក។ជា�ុំ្រងូេលួកដេប្រដហលជា
មនិដឆ្ើ�ត្រដនាះដទ្រ៉ាតដន្ប្រ្ិតនដ្រើអ្នកអាច្រដងកើតទុំនាកទ់ុំនងមលួ�បានដនាះេលួកដេអាចនឹង្តរដ្តរអុំេរីអ្នកដៅដេលអនាេត។
អ្នកសារេត័រ៌ានភាេដបចើនដប្រើបបា្់តដតមលួ�ដផ្នកតូចមលួ�មនអវែរីដ�លអ្នកបាននោិ�្រ៉ាតដណា្ណ ះ�ូដច្នះចូរនោិ�ឲ្យបានចបា្់តៗេរីចុំណត ច
្តុំខ្ន។់ប្រ្ិតនដ្រើការ្តនន្ាដនាះបបា្តចាកប្រធាន្រទចូរខតិខុំ
បត�្រម់កនិោ�េរីេុំនតិ្តុំខ្ន់ៗ រ្រ្់តអ្នកវញិ។កតុំភ�័ខ្្ចក្នតងការ
នោិ�ដ�ើងវញិ!ហាត់្តមអនតវត្ការ្តុំដ�ងតលួដ�លជលួ���ឲ្យអ្នកនោិ�
មនិចាកប្រធាន្រទដដា�ដ្ត្នើឲ្យមតិ្រា្ន ក់្រន្្រ់អ្នកតាមរ�ៈការ្តលួរ្តុំណលួ រ
ដ�លមនិពាកេ់ន័្ធនឹងសាររ្រ្់តអ្នក។

អ្នកក៏អាច្តរដ្តរដ្តចក្រីប្រកា្តេត័រ៌ានផ្្ល់ខ្លួនរ្រ្់តអ្នកដ�ល
នោិ�អុំេរី្រច្ចត្រ្ន្នភាេទាកទ់ងនឹង្តកម្មភាេដ�លអងគាការរ្រ្់តកុំេតងដធវែើ
រលួចដផញាើដៅកាន់សារេត័រ៌ានដ�ើម្រីចតះផសា�ផងដ�រ។ជដបមើ្តមលួ�ដផសេងដទៀត
េឺការ្តរដ្តរលិខតិដៅកាន់និេន្ធនា�កសារេត័រ៌ានឬក៏អាច្រដងកើតនិង
ផសេេវែផសា�កចិ្ច្តនន្ាថតទតកជាមតនរ្រ្់តអ្នកដ�លដៅថា“podcast”
ផងដ�រ។ដនះេឺជាវធិរី�៏ល្អមលួ�ដ�ើម្រី្រងាហា ញេរីខ្លួនអ្នកដដា�ដប្រើបបា្់ត
ពាក្យដេចន៍រ្រ្់តអ្នកផ្្ល់។

ដប្រើបបា្់តទរីសាធារណៈ៖្រដងកើតផ្្ុំងរូ្រភាេការ្តុំដ�ងតាម�ងផ្ូវនិង
្តតន្រកថា្តបរា្រ់ផសេេវែផសា�តាមទរីសាធារណៈ។ដនះជាជដបមើ្ត�៏ប្រដ្តើរ
ក្នតងការរកសាអ្នកោុំបទរ្រ្់តអ្នកនងិទាកទ់ាញអ្នកោុំបទថ្មរី។

ដកៀងេរតាមរ�ៈ្រណ្ាញ្តងគាម៖្រណ្ាញ្តងគាម�ូចជាFacebook
នងិTwitterអាចជាមដធយោបា��៏ឆ្្ររ់ហ័្តនងិរានប្រ្ិតទ្ធភាេខ្ព្់ត
ក្នតងការទុំនាក់ទុំនងជាមលួ�្តម្ពន្ធមតិ្រ្រ្់តអ្នក។ប្រ្ិតនដ្រើអ្នក្រដងកើត
ទុំេរ័្រណ្ាញ្តងគាមមលួ�្តបរា្រ់អងគាការរ្រ្់តអ្នកអ្នកអាចដផញាើេត័រ៌ាន
្រច្ចត្រ្ន្នភាេលិខតិអដ ជ្ ើញអត្ថ្រទវ រីដ�អូនិងរូ្រភាេដៅកាន់អ្នកដ�ល
តាមដាន(Followers)ទុំេរ័រ្រ្់តអ្នក។តាមរ�ៈការដប្រើបបា្់ត្រណ្ាញ្តងគាមអ្នកក៏អាចទុំនាក់ទុំនងជាមលួ�បករុមដៅឆ្ងៃ �ៗដ�លរាន
លក្ខណៈប្តដ�ៀងបករុមរ្រ្់តអ្នកដ�ើម្រីដចករ ុំដលកេុំនតិនិង្រដងកើត្តម្ពន្ធមតិ្ផងដ�រ។ដៅដេលដ�លដធវែើការដលើេដបរាងដ�លរាន
ភាេចបមរូងចបរា្តចូរេចិារណាការដប្រើបបា្់តេណនរីអនាមកិដ�ើម្រីធានា្តតវត្ថភិាេ។អ្នកអាចដធវែើរដ្រៀ្រដនះបានដដា�ការ្រដងកើត
េណនរីFacebookមលួ�ដ�លមនិរានមតិ្ភក័្ិឬរូ្រថត្តរាជកិបករុម្រ៉ាតដន្រានេត័រ៌ានអុំេរីរដ្រៀ្រដ�លអ្នកដមើលអាចចូលរលួមបាន។

ការតសបើសរាេ់បណ្ាញេង្គមតែើម្រីបតងកើ��ំបន់មានេុវ�្ិភាពេសមាប់សេ្រី

ស្ត្រីដអហសេត រី្របបាុំ្ររីនាកក់្នតងចុំដណាម�្រន់ាក់បានរ�ការណ៍ថាេលួកដេប្រឈមមតខនឹងការដ្រៀតដ្រៀនតាម�ងផ្ូវជា
ដរៀងរល់មថងៃ។ដ�ើម្រីប្រ�តទ្ធប្រឆ្ុំងនឹងការដ្រៀតដ្រៀនដនះមនត្តសេមលួ�បករុមបាន្រដងកើតដផនទរីដ្រៀតដ្រៀនមលួ�ដ�ើម្រីឲ្យស្ត្រីអាច
រ�ការណ៍េរីទរីកដនង្នងិរដ្រៀ្រដ�លេលួកដេទទលួលរងការដ្រៀតដ្រៀន។បករុមដនះបានដប្រើបបា្់ត្រណ្ាញ្តងគាមTwitterនងិ
Facebookដ�ើម្រីប្រមលូរបា�ការណ៍នងិបបាប្័ត�ទាកទ់ងជាមលួ�អ្នក្ត្ម័បេចតិ្ដ�លដធវែើការអ្ររ់ ុំ្តហេមនក៍្នតងតុំ្រនដ់�ល
រានការដ្រៀតដ្រៀនខ្ព្់ត។្តកម្មភាេដនះជលួ���ឲ្យអ្នក្ត្ម័បេចតិ្្រដងកើត“តុំ្រនរ់ាន្តតវត្ថភិាេ”ដៅតាមតុំ្រនទ់ាុំងដនាះដ�លអាចឲ្យ
ស្ត្រីដធវែើ�ុំដណើ រដៅកានទ់រីដនាះបានប្រ្ិតនដ្រើេលួកដេរានអារម្មណ៍ថាោ្ម ន្តតវត្ថភិាេ។បករុមករ៏ាន្រ្តក(blog)មលួ�ដ�លេលួកដេ
ដប្រើបបា្់តដ�ើម្រីផល់្នូវធនធានជាដបចើន្តបរា្រអ់្នកដ�ល្តវែះដ្តវែងរកជុំនលួ�រលួមទាុំងថា្ន កដ់រៀន្តបរា្រក់ារការពារខ្លួនផងដ�រ។

ដៅកនាុ្តបំរខ�រជាតិឃតឺមពតទររបដុសរុើរ ៉្ា ខ តុលាការ 
មពតបារោកខដទ្សរនាកដបាតដបារសស្ើមនា កខដោតតរមញត
ឲ្យគតខដសាៀកសដមាៀកបពំាកខសស្ើជា្ធារំៈដ�ើម្ើឲ្យ 
គតខខ្្ម សដគ។ ជាការដ្ាើតតប សស្ើរិ្ បុរសបារដ្វាើ 
បាតុកម្មតាម�្មា្ត ដហើតរកមំមពតដ�លដៅខាពរឯ្ថា 
“រកមំបុរស�រជាតិឃតឺដ�ើម្ើសមភាព” បារចាបខដម្ើមតុុទ
នាការបណ្ាបស្្គមមពតដ�លកនាុ្ដនាះពពកដគបារបដងាហា ះ
រ្បថតខាពរឯ្កនាុ្សដមាៀកបពំាកខសស្ើដ�ើម្ើតវ៉ារឹ្ គរំតិដ�ល
ថាការដកើតជាសស្ើពតិជាគពរឲ្យខ្្ម សដរារ។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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ការបង្កើត ចលនា ង�ើម្ រី សទិ្ធិ ទទលួលបាន ការដថទា ំសខុភាព

ដៅពា្តដេញដ្តៀវដៅដនះរានឧទាហរណ៍ជាដបចើន្រងាហា ញេរីការដរៀ្រចុំមនត្តសេដ�ើម្រីដកលម្អ្តតខភាេនិងជរីវតិរ្់តដៅរ្រ្់ត
ស្ត្រីនងិដក្មងប្តរី។ដៅក្នតងកបមតិ្តកលដលាកនិងកបមតិក្នតងប្តរុកកចិ្ចខិតខុំប្រងឹដប្រងទាុំងដនះ្រដងកើតបាននូវចលនា�៏ធុំនងិ
រានភាេចបមរុះមលួ�ដ�លទាមទារ្ិតទ្ធិទទលួលបានការដថទាុំ្តតខភាេ្តបរា្រ់មនត្តសេបេ្ររ់ូ្រ។ដដា�សាររានការដរៀ្រចុំជាដបចើន
ឆ្្ន ុំកនង្មករាន្តន្ធ្ិតញ្ញា អន្រជាតិជាដបចើនបានប្រកា្តថាស្ត្រីនងិដក្មងប្តរីរាន្ិតទ្ធិទទលួលបានលក្ខខណ្ឌ ដ�លេលួកដេបតរូវការ
ដ�ើម្រីរ្់តរនរានជរីវតិប្រក្រដដា�្តតខភាេល្អ(្ូតមដមើលទុំេរ័300�ល់304)។ទន្មឹនងឹកិច្ចបេមដបេៀងអន្រជាតិទាុំងដនះ
ប្រដទ្តជាដបចើនករ៏ានចបា្រ់ដ�ល(ោ៉ា ងដហាចណា្់តករ៏ានដតដៅដលើបកដា្ត)ធានាជូនស្ត្រីនងិដក្មងប្តរី(និង្រតរ្តនងិ
ដក្មងប្ររុ្តផងដ�រ)នូវ្ិតទ្ធិទទលួលការដថទាុំ្តតខភាេនងិលក្ខខណ្ឌ ជាមលូដាឋា ន្តបរា្រ់ជរីវតិរ្់តដៅប្រក្រដដា�្តតខភាេល្អ។

ដៅក្នតង្រ៉ាតនា្ម នទុំេរ័្រន្ា្រ់ដ�ើងនឹងដចករ ុំដលកនូវឧទាហរណ៍មលួ�ចុំនលួនដ�ល្រងាហា ញេរី�តទ្ធសាស្តដ្ផសេងៗដ�លមនត្តសេដៅ
ជតុំវញិេភិេដលាកបានដប្រើបបា្់តដ�ើម្រីការពារ្ិតទ្ធិទទលួលបានការដថទាុំ្តតខភាេ្តបរា្រ់មនត្តសេទាុំងអ្់តោ្ន ។

ដាក់ សរា្ព ធ ឲ្យ រដាឋា ភបិាល ទទលួលខសុបតរូវ
រដាឋា ភបិាលជាអ្នកទទលួលខត្តបតរូវក្នតងការធានាថា្ិតទ្ធិរ្រ្់តេលរ�ឋាខ្លួនបតរូវបានដោរេ។ដៅតាមប្រដទ្តជាដបចើនរដាឋា ភបិាល
ក៏ទទលួលខត្តបតរូវដផ្នកផ្ូវចបា្រ់ក្នតងការផ្ល់ការដថទាុំ្តតខភាេនិងដ្តវាមលូដាឋា ន�មទដទៀត�ូចជាទកឹនិងអនាម�័ផងដ�រ។
ការដាក់្តរា្ព ធឲ្យរដាឋា ភបិាលទទលួលខត្តបតរូវក្នតងការការពារ្ិតទ្ធិរ្រ្់តប្រជាជននងិការផ្ល់នូវការដថទាុំ្តតខភាេនងិដ្តវា
មលូដាឋា ន�មទដទៀតអាចជាចុំណត ច្ត្នូល�៏្តុំខ្ន់មនការការដរៀ្រចុំបករុម។

គណៈកមា្ម ធិការេុខភាពេហគមន៍
ដៅតាមប្រដទ្តជាដបចើនអ្នកដរៀ្រចុំបានត្ូ៊តទាមទារនងិ្តដបមចដជាេជ�័ទទលួលបាន្ិតទ្ធិ្រដងកើតេណៈករា្ម ធកិារ្តតខភាេ
្តហេមន។៍ជាដរឿ�ៗេណៈករា្ម ធកិារទាុំងដនះដធវែើការជាមលួ�រដាឋា ភបិាលនងិមណ្ឌ ល្តតខភាេដ�ើម្រី្តដបមចថាដតើេដបរាង
្តតខភាេណាខះ្ដ�លេលួរទទលួលបានការផ្ល់មូលនធិ។ិេលួកដេក៏អាចនឹងជលួ���មរអងាគា ្តបបាក់្តបរា្រ់េដបរាងជាកល់ាកដ់ផសេងៗ
�ូចជាការ្រណ្ត ះ្រណ្ាលអុំេរីការដលើកកម្ព្់ត្តតខភាេផងដ�រ។េណៈករា្ម ធកិារ្តតខភាេអាចវា�តមម្ដ្តវាកម្មដ�លមណ្ឌ ល
្តតខភាេផល់្ជូនមតិបត�្រ់េរី្តហេមន។៍ជាឧទាហរណ៍េណៈករា្ម ធកិារ្តតខភាេមលួ�អាចនឹងវា�តមមថ្ាដតើមរណភាេ
រ្រ្់តអ្នកជុំងឺអាច្រងាក របានដ�រឬអត់ដឆ្ើ�ត្រនងឹពាក្យ្រណឹ្ងរ្រ្់ត្តហេមន៍ដ�ល្រ្ងឹមណ្ឌ ល្តតខភាេនងិចា្រ់ឲ្យមណ្ឌ ល
្តតខភាេទទលួលខត្តបតរូវដៅដេលដ�លចាុំបាច។់

្តរា្តភាេេណៈករា្ម ធកិារ្តតខភាេេលួររាន្តរាជកិ្តហេមន៍ដ�លរាន្រទេដិសាធន៍នងិេុំនតិខត្តៗោ្ន ជាេដិ្ត្ត
អ្នកដ�ល្តុំដ�ងរ្រ្់តេលួកោត់ជាធម្មតាមនិបតរូវបាន្រ ្្ចូលក្នតងការេិភាកសាជាផ្ូវការអុំេរីវធិរីដ�ល្រញ្ហា ដធវែើឲ្យ្រ៉ាះពាល់�ល់មនត្តសេ
បេ្ររ់ូ្រក្នតង្តហេមន។៍ជាការ្តុំខ្ន់ដ�លបតរូវ្រដងកើត�ុំដណើ រការមលួ�្តបរា្រ់ការដធវែើដ្តចក្រី្តដបមចចិត្រលួមោ្ន ក្នតងចុំដណាម
្តរាជកិ្តហេមន៍្រតេគាលិកមណ្ឌ ល្តតខភាេនិងអ្នកពាកេ់ន័្ធ�មទដទៀតដ�ើម្រី្រដ ្្ច ៀ្តការដខវែងេុំនតិោ្ន ទាកទ់ងនឹងថាដតើ
អ្នកណាដ�លរាន្ិតទ្ធអិុំណាចក្នតងការដដាះបសា�ពាក្យ្រណឹ្ងអុំេរីដ្តវា្តតខភាេនិងដធវែើដ្តចក្រី្តដបមចចិត។្វធិរីមលួ�ដ�ើម្រី
ធានាថាបេ្រោ់្ន បានចូលរលួមេឺការ្រដងកើតវធិរីដផសេងៗដ�ើម្រីឲ្យ្តរាជកិ្តហេមន៍ដ�លរាន្រទេិដសាធន៍ដបចើន្រងាហា ត់អ្នកដ�លរាន
្រទេដិសាធន៍តិច។្តរាជកិ្តហេមន៍រលួមទាុំង�តវជនបតរូវការ�ងឹេរីរដ្រៀ្រដ�លប្រេន័្ធ្តតខ្ភបិាលនងិថវកិា�ុំដណើ រការដ�ើម្រី
េលួកដេអាចចូលរលួមោ៉ា ងដេញដលញក្នតងការដធវែើដ្តចក្រី្តដបមចចិតប្ាន។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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េវនកម្មេង្គម
្តវនកម្ម្តងគាមេជឺាការវា�តមម្សាធារណៈដៅដលើរដ្រៀ្រដ�លដ្តវាកម្មដផសេងៗ�ូចជាដ្តវាដថទាុំ្តតខភាេឬដ្តវាអ្ររ់ ុំកុំេតង

្រុំដេញតបមរូវការរ្រ្់តប្រជាជនដ�លេលួកដេ្រដបមើ។្តវនកម្ម្តងគាមអាចជាមដធយោបា��៏ល្អមលួ�ដ�ើម្រីដធវែើឲ្យងា�ប្តរួលដមើល

្រញ្ហា ្រដងកើតការផសេេវែផសា�េរី្រណ្ាញសារេត័រ៌ាននិង្រដងកើតនូវតបមរូវការដកលម្អ។ជាធម្មតា្តវនកម្ម្តងគាមេជឺាការប្រមលូ

េត័រ៌ានតាមរ�ៈការ្តរា្ភ ្តឬការ្តង្ម់តិនងិការផសេេវែផសា�លទ្ធផលជាសាធារណៈ។្តុំណលួ រអាចរលួមរាន�ូចជា៖ដតើ

បេ្រោ់្ន ទទលួលបានការដថទាុំដ�លរានេតណភាេ�ូចៗោ្ន ដ�រឬដទ?ដតើដ្តវាកម្មដ�លបានផ្ល់ជូន្រុំដេញបានតាមតបមរូវការរ្រ្់ត

ប្រជាជនដ�រឬដទ?ដតើមលូនិធិកុំេតងបតរូវបានដប្រើបបា្់តោ៉ា ង�ូចដមច្ខះ្?ដតើរានថា្ន ុំនងិ្តរា្ភ រដេទ្យ្តុំខ្ន់ៗ ដ�រឬដទ?

ប្រ្ិតនដ្រើេលួកដេរាន្រុំណងចូលរលួមតុំណាងេរី្រតេគាលិកមណ្ឌ ល្តតខភាេនិងអាជាញា ធរមលូដាឋា នក៏អាចចូលរលួមជាមលួ�

អងគាការ្តហេមន៍ដ�ើម្រីដធវែើ្តវនកម្ម្តងគាមបានផងដ�រ។

េកម្មជនពិការភាពតរៀបចំទរីសករុងដែលេសមរួលែល់ជនពិការ

ដៅទរីបករុងដអខ្ដធើរ រីន្រ៊ឺក(Ekaterinburg)មនប្រដទ្តរត្តសេត រីមសន្រីបករុងបាន្រដងកើតកម្មវធិរីេកិារភាេមលួ�ដ�ើម្រីជលួ���

្តបមរួលឲ្យជនេិការកានដ់តងា�ប្តរួលចូលដប្រើបបា្់ត។្រ៉ាតដន្ជនេិការមលួ�បករុមបានដមើលដ�ើញថាដទាះ្ររីជារដាឋា ភបិាល

បាននងិកុំេតងេយោោមជលួ���េលួកដេកដ៏ដា�ក៏ដៅរានទរីកដនង្ជាដបចើនដ�លេលួកដេបានផ្្្់ត្រ្ូរដនាះដៅដតេបិាក

្តបរា្រ់ជនេកិារដប្រើបបា្់តដៅដ�ើ�។�ូដច្នះេលួកដេកប៏ាន្រដងកើតជាបករុមមលួ�ដ�លរានដឈា្ម ះថា្តងគាមដ្តរ រីភាេមន

ការដធវែើ�ុំដណើ រ(FreedomofMovementSociety)នងិបានជលួ្រជាមលួ�មសន្រីបករុងដ�ើម្រីផល់្ជូនេលួកដេនូវ្រ ជ្ រីរ�នាម

មដធយោបា�្តបរា្រ់ដកដប្រទរីបករុងឲ្យកានដ់តងា�ប្តរួល្តបរា្រ់ជនេកិារដធវែើ�ុំដណើ រ។មសន្រីបករុងបានអនតញ្ញា តឲ្យ្តរាជកិ

បករុមចូលរលួមក្នតងេណៈករា្ម ធកិារដរៀ្រចុំបករុងនងិឲ្យេលួកដេដរៀ្រចុំ្រដងកើតដោលការណ៍ដណនាុំដ�លសា្ថ ្រត្យករអាច

ដប្រើបបា្់តដ�ើម្រី្រងកលក្ខណៈឲ្យអោរកាន់ដតរានភាេងា�ប្តរួលឲ្យជនេិការដប្រើបបា្់តបាន។

- សញ្ញា  សម្រួល ការអាន អក្សរ 

របស់ ជនពិការ

- ផ្លូវ ជមរាល សមរាប ់រទេះ រញុ 

ជនពិការ

- កមរាល ផ្លូវ ទាប សមរាប ់ទ្មើរទជើង
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ខ្ងដបកាមដនះេឺជាឧទាហរណ៍្រងាហា ញេរី�តទ្ធនាការមលួ�ដ�លបានដប្រើបបា្់ត្តវនកម្ម្តងគាមមលួ�ប្រដភទដៅក្នតងប្រដទ្ត

ឥណា្ឌ ។

េវនាការេុខភាពសបជាជនដកលម្អតេវាេុខភាពតៅសបតទេឥណាឌា

ស្ត្រី“វណ្ណ ៈទា្រ”មលួ�បករុមដៅទរីបករុងដ្រងហាក ល័រ(Bangalore)ប្រដទ្តឥណា្ឌ រានការខឹង្តមបាដៅដេលដ�ល�ងឹថា
មណ្ឌ ល្តតខភាេក្នតងមលូដាឋា នរ្រ្់តេលួកដេបានទទលួលបបាក់េរីរដាឋា ភបិាល្តបរា្រ់ផ្ល់ដ្តវា្តតខភាេមលូដាឋា ន្រ៉ាតដន្ដ្ររជាមនិ
បេមផ្ល់ដៅវញិ។េលួកដេបានចូលរលួមជាមលួ�្តកម្មជន�មទដទៀតនងិបានដប្រើបបា្់ត្រ ជ្ រីដផៀ្ងផ្្ត់មលួ�ដ�ើម្រីកតប់តាដ្តវាកម្ម
នងិថា្ន ុំដេទ្យដ�លមណ្ឌ ល្តតខភាេបានផ្ល់ឲ្យេលួកដេដរា៉ា ងដេលមណ្ឌ ល្តតខភាេដ្រើក�ុំដណើ រការនងិ្តរា្ភ រ្ររកិា្ខ រអវែរីខះ្ដ�ល
មណ្ឌ ល្តតខភាេដប្រើបបា្់ត។

ដៅដេលដនាះ�តទ្ធនាការដ�លស្ត្រីទាុំងដនាះបានចូលរលួមេឺJanSwasthyaAbhiyan(JSA)កប៏ានដរៀ្រចុំ្តវនាការ
្តតខភាេប្រជាជនមលួ�ដ�ើង។អ្នកជុំនាញការដ�លរាន្តរានចិត្ចុំដពាះេលួកដេនិង្តម្ពន្ធមតិ្បានដ�ើរតលួនាទរីជាបករុម“ដៅបកម”
នងិបានស្ា្រ់ការផ្ល់្តក្ខរីភាេអុំេរីរដ្រៀ្រដ�ល្ិតទ្ធិទទលួលបាន
ការដថទាុំ្តតខភាេរ្រ្់តប្រជាជនបតរូវបានរ ុំដលាភ្រុំពាន។ស្ត្រី
ទាុំងដនាះរានដរាទនភាេនិងរ រីករ�ជាខ្្ុំងដ�លបតរូវបាន
ដៅថាជាសាកសេរីដៅក្នតង្តវនាការដនាះនិងបាននិោ�ដៅ
ចុំដពាះមតខប្រជាជនជិត១០០០នាក់អុំេរីអវែរីដ�លេលួកដេបាន
រកដ�ើញដៅក្នតង្តវនកម្មមណ្ឌ ល្តតខភាេរ្រ្់តេលួកដេនិង
្រទេដិសាធន៍រ្រ្់តេលួកដេដៅដេលបតរូវបានដេ្រ�ិដ្តធមនិផ្ល់
ការដថទាុំ។ការដចករ ុំដលក្រទេដិសាធន៍រ្រ្់តេលួកដេនិងការ
ស្ា្រ់្តក្ខរីភាេរ្រ្់ត្តកម្មជន�មទដទៀតបានដធវែើឲ្យេលួកដេរាន
ករ្ាុំងកានដ់តខ្្ុំងនិងអាច្រន្ការទាមទារឲ្យរានការដកលម្អេរី
្តុំណាក់មណ្ឌ ល្តតខភាេដនាះ។

ដៅក្នតងអុំ�តង២ឆ្្ន ុំ្រន្ា្រ់្តវនាការ្តតខភាេប្រជាជន
បតរូវបានដេដរៀ្រចុំដធវែើដៅតាមតុំ្រន់ជាដបចើនមនប្រដទ្តឥណា្ឌ ។
្រន្ា្រម់ក្តកម្មជនមន�តទ្ធនាការJSAកប៏ានដចករ ុំដលកនូវរល់ឯកសារដ�លេលួកដេប្រមលូបានជូន�ល់េណៈកម្មការ
ជាតិទទលួល្រន្តក្ិតទ្ធមិនត្តសេមនប្រដទ្តឥណា្ឌ ។េណៈកម្មការដនះដជឿថាការ្រ�ិដ្តធមនិផ្ល់ការដថទាុំ្តតខភាេេឺជា្រញ្ហា 
រ ុំដលាភ្ិតទ្ធិមនត្តសេ�៏ធងៃនធ់ងៃរមលួ�។ដដា�រានការជលួ���ដបជាមដបជងេរីេណៈកម្មការដនះប្រតភិូ�តទ្ធនាការJSAជាង១០០នាក់
នងិអ្នកជុំនាញការ�មទដទៀតបានដធវែើជាក្ិតណសាកសេរីដៅក្នតង្តវនាការជាសាធារណៈជាមលួ�រ�ឋាមសន្រីបក្តលួង្តតខ្ភបិាលជាតិ
នងិមសន្រីរដាឋា ភបិាលជានខ់្ព្់ត។្តវនាការបាន្រ ្្ច្រ់ដៅជាមលួ�នងឹដ្តចក្រីប្រកា្តទទលួលសាគា ល់្ិតទ្ធិក្នតងការទទលួលបាន្តតខភាេ
ល្អរ្រ្់តេលរ�ឋាឥណា្ឌ នងិអនតសា្តន៍ដណនាុំឲ្យ្រដងកើនថវកិាជាតិដលើវ្័ិត�្តតខ្ភបិាលដ�ើម្រីធានានូវការដថទាុំ្តតខភាេ
ប្រក្រដដា�េតណភាេ្តបរា្រ់ប្រជាជនឥណា្ឌ បេ្ររ់ូ្រ។

ដទាះ្ររីជាការផ្្្់ត្រ្ូរជាដបចើនដៅមនិទាន់អនតវតប្ានដៅដ�ើ�ក្រីក្៏រ៉ាតដន្ការងាររ្រ្់តបករុមស្ត្រីេរីទរីបករុងBangalore
បានដធវែើឲ្យរានការដកលម្អដ្តវាដថទាុំ្តតខភាេដៅប្រដទ្តឥណា្ឌ នងិកប៏ានជុំរតញទកឹចតិ្អ្នក�មទរលួចមកដហើ�។្តកម្មជន
្តតខភាេដៅជតុំវញិេភិេដលាកបានដរៀ្រចុំ្តវនាការ្តតខភាេប្រជាជនដ�ើម្រីេនិតិ្យដមើលការ្រុំពាន្ិតទ្ធិប្រជាជនដដា�សារកងវែះ
ដ្តវា្តតខភាេឥទ្ធេិលអាបកក់ដលើ្តតខភាេ្រណ្ាលមកេរីឧ្តសាហកម្មដរ ៉ានងិដប្រងនងិបបាក់ឈ្នលួលទា្រ្តបរា្រ់កម្មករជាស្ត្រី
ដៅតាមដរងចបកកាតដ់�រ្តដមៀ្ក្រុំពាក។់
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គណតនយ្យភាពថវិកា
ការតាមដានរដ្រៀ្រដ�លមូលនធិិសាធារណៈ្តបរា្រ់ការដថទាុំ្តតខភាេបតរូវបានចុំណា�ជាកដ់្តង្ដៅក្នតងេ្រីនកិក្នតងប្តរុករ្រ្់ត

អ្នកេឺជាដផ្នកមលួ�ដផសេងដទៀតមន្តវនកម្ម្តងគាម។ការេភិាកសាជាសាធារណៈអុំេរីរដ្រៀ្រដធវែើដ្តចក្រី្តដបមចចិត្ដលើដផ្នកអាទិភាេ

្តបរា្រ់ផ្ល់មលូនធិិនងិថាដតើរដាឋា ភបិាលបានផល់្ថវកិាបេ្រប់ោន់្តបរា្រ់ដផ្នកអាទិភាេទាុំងដនាះដ�រឬដទក៏ជាការដាក់្តរា្ព ធ

ឲ្យរដាឋា ភបិាលទទលួលខត្តបតរូវដលើការោុំបទ្ិតទ្ធិទទលួលបានការដថទាុំ្តតខភាេរ្រ្់តប្រជាជនបេ្ររ់ូ្រផងដ�រ។

 ការងារដរៀ្រចុំបករុមរ្រ្់ត្តរាជកិ្តហេមន៍ក្នតងទរីបករុងវ រីលកា្ត(Vilcas)ប្រដទ្តដ្រ៉ារូដៅក្នតងជុំេូក២េឺជា

ឧទាហរណ៍មលួ�្រងាហា ញេរីការដរៀ្រចុំបករុមប្រក្រដដា�ភាេដជាេជ�័ដ�ើម្រីជុំរតញឲ្យរដាឋា ភបិាលដ្រងដចកបបាក់្តបរា្រ់្តតខភាេ

ស្ត្រីជាអចិមសន�្។៍កិច្ចខិតខុំប្រងឹដប្រងដរៀ្រចុំបករុមរ្រ្់តេលួកដេកប៏ានជលួ���ឲ្យអ្នក�មទបានដរៀន្ូតបតអុំេរីថវកិា្តតខភាេរ្រ្់ត

ប្រដទ្តដ្រ៉ារូផងដ�រ។

ការតរៀនេូស�អំពរីថវិកាេុខភាពនាតំៅែល់ការផ្លា េ់ប្តូរតៅសបតទេតបេរូ

ស្ត្រីដៅក្នតង្តហេមន៍ដាចប់្តោលមលួ�ក្នតងប្រដទ្តដ្រ៉ារូដ�លរានចរាងៃ �រ្ររ់�េរី�ូដម៉ាបតេរីបករុងបានដរៀន្ូតបត

អុំេរីការងាររ្រ្់តបករុម្តុំដ�ងស្្តរីបករុងវ រីលកា្តតាមរ�ៈកម្មវធិរីវទិ្យតនងិ្រណ្ាញ�មទដទៀត។េលួកដេបាន�ល់�ងឹថា

េលួកដេអាចទទលួលេត័រ៌ានតាមប្រេន័្ធអតរីនធណិឺតអុំេរីរដ្រៀ្រដ�លថវកិារដាឋា ភបិាលេលួរដតចុំណា�ដលើអវែរីខ្ះ។េលួកដេបាន

�ល់�ងឹថាដទាះ្ររីជា្តហេមន៍េលួកដេេលួរទទលួលបានថវកិា្តបរា្រ់ដ្តវា្តតខភាេស្ត្រីកដ៏ដា�ក្៏រ៉ាតដន្មណ្ឌ ល្តតខភាេ

ក្នតងប្តរុកមនិបានផ្ល់ដ្តវាទាុំងដនាះដទ។ស្្តរីទាុំងដនះបានដរៀ្រចុំការដហក្លួនមលួ�ដៅកាន់ការោិល័�អភបិាលបករុង

ដ�ើម្រីទាមទារការោុំបទ្រដន្ថម្តបរា្រ់្តតខភាេស្្តរី។

ចា្រត់ាុំងេរីដេលដនាះមកបករុមដនះអាចជុំរតញឲ្យដម�ឹកនាុំក្នតងមលូដាឋា នរានការទទលួលខត្តបតរូវដហើ�មណ្ឌ ល

្តតខភាេបានផល់្ដ្តវា្តតខភាេ្រដន្ថម្តបរា្រ់ស្្តរី។

យយើងបានែងឹថ្យលាក្គរួតតចំ្ យ

ែវកិាបតនថែមយលើសខុភាពសស្បីក្នាុងទក្រុង

របស់យយើង!យយើងទាមទារឲ្យមាន

សមភាពនតិងគណយនយ្យភាព!

យតើអនាក្ទាងំអសគ់្នា បានែងឹ

ពបីការតែលយយើងចំ្ យ

ែវកិាយលើសខុភាពសស្បី

យដាយរយបៀប្ ?

រដាឋា េតិបាលបាន

ផសេពវផសាយពត័ម៌ាន

យនះយៅយលើទ្រពន័្

អុបីន្ណឺតិ ត!
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ការពារ ងសវា សខុភាព សាធារណៈ 
ការដរៀ្រចុំបករុមដ�ើម្រីដកលម្អ្តតខភាេ្តបរា្រ់ស្្តរីរលួមរានការត្ូ៊តប្រឆ្ុំងនងឹអុំដេើដរ ើ្តដអើងភាេបករីបកនងិដោលនដោបា�

រដាឋា ភបិាលដ�លមនិកុំណត់�កតបមរូវការរ្រ្់តស្ត្រីនងិដក្មងប្តរីជាវ្័ិត�អាទភិាេ។ជាដរឿ�ៗការដរៀ្រចុំបករុមក៏ពាកេ់ន័្ធនឹងការ

ប្រឆ្ុំងនងឹដោលនដោបា�រដាឋា ភបិាលដ�លអនតញ្ញា តឲ្យបករុមហ៊តនឯកជនកានក់ា្រ់នងិទាញ�កផលចុំដណញេរីដ្តវាមលូដាឋា ន

ដ�លប្រជាជនបេ្ររ់ូ្របតរូវការជាចាុំបាច់ដ�ើម្រីរ្់តនងិរាន្តតខភាេល្អផងដ�រ។ដៅតាមប្រដទ្តជាដបចើនទាុំងប្រដទ្តអ្នករាន

នងិប្រដទ្តបករីបករដាឋា ភបិាលបាន្រពា្ឈ្រក់ារផ្ល់ដ្តវាដថទាុំ្តតខភាេទឹកអេគា្ិតនរីនងិដ្តវាដផសេងៗដទៀត។ជុំនលួ្តមកវញិ

បករុមហ៊តនឯកជនបានកានក់ា្រ់ដ្តវាទាុំងដនះដទាះ្ររីជាដ្តវាទាុំងដនះបតរូវបានកសាងរចនា្តម្ពន័្ធដ�ើងដដា�ដប្រើបបា្់តមលូនិធិ

សាធារណៈកដ៏ដា�។ការអនតវត្រដ្រៀ្រដនះបតរូវបានដេដៅថា“ឯកជនភាវូ្រនរី�កម្ម”។

 មនិ�ូចរដាឋា ភបិាលបករុមហ៊តនឯកជនមនិរានការទទលួលខត្តបតរូវចុំដពាះប្រជាជនដ�លេលួកដេបតរូវ្រដបមើដ្តវាជូនដនាះដទ

ដហើ�េលួកដេមនិអនតញ្ញា តឲ្យស្្តរីនងិ្រតរ្តដៅក្នតង្តហេមន៍រានមតិដោ្រល់ដលើរដ្រៀ្រមនការផ្ល់ដ្តវាទាុំងដនាះដទ។ផ្ត�

មកវញិបករុមហ៊តនទាុំងដនាះ�កមថ្ដ្តវាខ្ព្់ត្រុំផតតតាមដ�លអាចដធវែើដៅបានដហើ�េលួកដេ្រពា្ឈ្រក់ារផ្ល់ដ្តវាទាុំងឡា�ណា

ដ�លមនិផ្ល់“បបាកច់ុំដណញ”ដទាះ្ររីជាដ្តវាទាុំងដនាះ្តុំខ្ន់ឬចាុំបាច់្រ៉ាតណា្ណ កដ៏ដា�។

 ការអនតវត្ដោលនដោបា�ឯកជនភាវូ្រនរី�កម្មអនតញ្ញា តឲ្យេលួកអ្នករាន្រន្ទទលួលបបាកច់ុំដណញកានដ់តដបចើន

ខណៈដ�ល្តតខភាេរ្រ្់តស្្តរីបករីបកនងិកូនៗរ្រ្់តេលួកដេរងដបោះខ្្ុំង្រុំផតត។

តវជ្ជបណឌា ិ��េ៊ូម�ិតែើម្រីេុខភាពសបជាជន៖
ការដហក្រួនពណ៌េតៅសបតទេតអលសាល់វា៉ា ឌ័រ

ដៅប្រដទ្តដអលសាល់វា៉ា ឌ័រ្រតេគាលិក្តតខ្ភបិាលបានេយោោមត្ូ៊តដ�ើម្រីដកលម្អដ្តវា្តតខភាេ្តបរា្រ់ប្រជាជន

បេ្ររ់ូ្រ។ចា្រត់ាុំងេរី្តសងាគា ម្តតរីវលិបាន្រ ្្ច្រ់ដៅក្នតងឆ្្ន ុំ១៩៩២មក្តហជរីេ្រតេគាលិក្តតខ្ភបិាលនងិ្តម្ពន្ធមតិ្រ្រ្់ត

េលួកដេបានត្ូ៊តប្រឆ្ុំងនងឹការដធវែើឯកជនភាវូ្រនរី�កម្មដ្តវាដថទាុំ្តតខភាេខណៈដ�លកុំេតងត្ូ៊តដ�ើម្រីកុំដណទបមង់

្តតខភាេនិងការដកលម្អលទ្ធភាេទទលួលបានថា្ន ុំដេទ្យ។

ដៅចតងឆ្្ន ុំ២០០២ដវជជ្រណ្ឌិ តនិងេលិានត្រដាឋា ក-�ិកាក្នតងប្រេន័្ធ្តតខភាេសាធារណៈបានដធវែើកូ�កម្មប្រឆ្ុំងនងឹ

ការដធវែើឯកជនភាវូ្រនរី�កម្មប្រេន័្ធ្តតខភាេសាធារណៈ។ឯកជនភាវូ្រនរី�កម្មដកើតដ�ើងដៅដេលដ�លរដាឋា ភបិាល្រង់

បបាក់ឲ្យបករុមហ៊តនឯកជនផ្ល់ដ្តវាដ�លធ្ា្រ់ផ្ល់ដដា�រដាឋា ភបិាលឬដៅដេលដ�លរដាឋា ភបិាលលក់បទេ្យ្តម្តិ្រ�ឋា

�ូចជាសាលាដរៀនឬមន្រីរដេទ្យដៅឲ្យបករុមហ៊តនឯកជន។ដទាះ្ររីជាការដធវែើឯកជនភាវូ្រនរី�កម្មដ្តវាដថទាុំ្តតខភាេេជឺា

ដរឿងថ្មរីដថា្ម ងដៅក្នតងដៅប្រដទ្តដអលសាល់វា៉ា ឌ័រកដ៏ដា�ក្រីក្៏រ៉ាតដន្្រតេគាលិក្តតខ្ភបិាលនងិអ្នកជុំងឺបាន�ងឹេរីអវែរីដ�លរ ុំេឹង

ថានងឹដកើតដ�ើង។ដៅក្នតងអុំ�តងទ្តវតសេរ៍កនង្ដៅវ្័ិត�ថាមេលនងិេមនាេមន៍ដ�លបេ្រប់េងដដា�រដាឋា ភបិាលបតរូវ

បានដធវែើឯកជនភាវូ្រនរី�កម្មដ�លដធវែើឲ្យដ្តវាទាុំងដនាះរានតមម្កានដ់តខ្ព្់ត។ដដា�ធ្ា្រ់ឆ្ងកាត់្រទេដិសាធន៍ដ្រ្រដនះ

្តកម្មជនបានរ ុំេឹងថាការដថទាុំដ្តវា្តតខភាេដ�លផល់្ដដា�ឯកជននងឹដធវែើឲ្យការចុំណា�ដកើនដ�ើងខ្ព្់តនងិបានដៅ

�ល់ប្រជាជនបករីបកតចិតលួចដ្រើដប្រៀ្រដធៀ្រនងឹដ្តវាដ�លបេ្រប់េងដដា�រដាឋា ភបិាល។
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ជាការដឆ្ើ�ត្រ្រតេគាលិក្តតខ្ភបិាលបានដរៀ្រចុំ“ការដហក ល្ួនេណ៌្ត”(“whitemarches”)�៏ធុំមលួ�ក្នតងដនាះ

្រតេគាលិក្តតខ្ភបិាលដ�លភាេដបចើនជាស្្តរីបានដធវែើបាតតកម្មដដា�ដ្តៀ្ក្តដមៀ្ក្រុំពាក់នងិឯក្តណាឋា នេណ៌្ត។

្តម្ពន្ធមតិ្េរីអងគាការក្ិតករ្ិត្តសេ-ន្ិតសេតិេលករនងិស្ត្រីដ�លចូលរលួមក្នតងការដហក ល្ួនដនាះកប៏ានដ្តៀ្កពាក់េណ៌្ត

ដ�ើម្រីជាការ្រងាហា ញសាមេគារីភាេផងដ�រ។បករុមស្្តរីរាន្តកម្មភាេខ្្ុំងក្ាជាងដេេរីដបពាះេលួកដេបាន�ងឹេរីសារៈ្តុំខ្ន់មន

ការដថទាុំ្តតខភាេប្រក្រដដា�េតណភាេ្តបរា្រ់ស្ត្រីដហើ�្រតេគាលិក្តតខ្ភបិាលោុំបទ្ិតទ្ធិរ្រ្់តស្ត្រី។បាតតកម្មបាន្រន្

រ�ៈដេល៩ដខដដា�រានការដ�ើរដហក្លួនការអតជទាន្រលួង្តលួងការ្រទិផ្ូវនិងការអងគាត�តវា៉ា ដៅពា្តដេញមផ្ប្រដទ្ត។

្រន្ា្រម់ក្តហជរីេអ្នកផ្ល់ដ្តវា្តតខភាេនិងរដាឋា ភបិាលបានចតះហត្ថដលខ្ដលើកចិ្ចបេមដបេៀងមលួ�ដ�លបាន្រទិ្រ ្្ច្រ់

�ុំដណើ រការឯកជនភាវូ្រនរី�កម្ម។

បបាុំឆ្្ន ុំដបកា�មក�ុំដណាះបសា��៏ធុំមលួ�បានដកើតរានដ�ើងដៅដេលដ�លេណ្រកសេនដោបា�ថ្មរីមលួ�ដ�ើង

កាន់អុំណាច។េណ្រកសេរណ្ិតរសេរ ុំដដាះជាតិ(FMLN)បានឈ្នះការដបាះដឆ្្ន តដបជើ្តដរ ើ្តប្រធានាធិ្រតរីមលួ�ដផ្នកេឺ

ដដា�សារប្រជាប្រ�ិភាេរ្រ្់តេណ្រកសេជាមលួ�នងឹ្រណ្ាបករុមដ�លប្រឆ្ុំងនងឹការដធវែើឯកជនភាវូ្រនរី�កម្ម។ដដា�រាន

ការោុំបទដនះរដាឋា ភបិាល�កឹនាុំដដា�េណ្រកសេFMLNបានដកទបមង់វ្័ិត�្តតខ្ភបិាលដ�ើម្រី្រដងកើនលទ្ធភាេនិង

េតណភាេមនការផ្ល់ដ្តវាជូន�ល់ប្រជាជនភាេដបចើន។េលួកដេកប៏ានអនតមត័ចបា្រ់មលួ�ដ�លដធវែើឲ្យតមម្ថា្ន ុំដេទ្យធ្ាក់មថ្

ទា្រដដា�លត្រដចាលនូវ្ិតទ្ធិបេ្រប់េងការដចកចា�នងិលក�ូ់រថា្ន ុំដេទ្យរ្រ្់តសាជរីវកម្មអន្រជាតិ។្តមទិ្ធផលទាុំងដនះ

្តដបមចដៅបានដដា�សារដត្រតេគាលិក្តតខ្ភបិាលនងិ្តម្ពន្ធមតិ្រ្រ្់តេលួកដេបានដធវែើការអ្ររ់ ុំដរៀ្រចុំបករុមនិងប្រឆ្ុំងតវា៉ា 

អ្់តរ�ៈដេលជាដបចើនឆ្្ន ុំដ�ើម្រីការពារ្ិតទ្ធិទទលួលបានការដថទាុំ្តតខភាេរ្រ្់តេលួកដេ។
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ោបំទ ការតស៊ ូង�ើម្ រី សខុភាព ទា ំ្ អសោ់្ន
ការទទលួលបានចុំណរី អាហារទកឹលុំដៅឋានការអ្ររ់ ុំការងារដ�លរាន្តតវត្ថភិាេនិងបបាក់ឈ្នលួល្តមរម្យនងិដ្តរ រីភាេ

េរីការដរ ើ្តដអើងេជឺាលក្ខខណ្ឌ ដ�លដ�ើងទាុំងអ្់តោ្ន បតរូវការដ�ើម្រីរាន្តតខភាេល្អ?ទាុំងដនះក៏ជា្ិតទ្ធិរ្រ្់តមនត្តសេនងិ

មលូដាឋា នបេឹះមន្តងគាមមលួ�ដ�លរានភាេ�តត្ធិម៌ផងដ�រ។ដ្តចក្រីប្រកា្តនងិចបា្រ់អន្រជាតិបានទទលួលសាគា ល់្ិតទ្ធិទាុំងដនះ

ថាជា្ិតទ្ធិ្តបរា្រ់មនត្តសេទាុំងអ្់តោ្ន ។ស្្តរីនងិដក្មងប្តរីទាុំងអ្់តរាន្ិតទ្ធិរ្់តដៅប្រក្រដដា�្តតខភាេល្អនងិផលិតភាេខ្ព្់ត

មនិថាេលួកដេរានេណ៌្តម ត្រដ្ត្ករានបេរួសារជាអ្នកបករីបកឬអ្នករានឬរ្់តដៅក្នតងប្រដទ្តបករីបកឬប្រដទ្តអ្នករានដនាះដទ។

ការទទលួលបានការដថទាុំ្តតខភាេដ�ល្រុំដេញនូវតបមរូវការរ្រ្់ត

ប្រជាជនទាុំងអ្់តបតរូវបានទទលួលសាគា ល់ជា្ិតទ្ធមិនត្តសេមលួ�។ស្ត្រីនងិ

ដក្មងប្តរីទាុំងអ្់តរាន្ិតទ្ធិទទលួលបានការដថទាុំ្តតខភាេដ�លអាចឲ្យទទលួល

�កបាននិងរានតមម្្តមរម្យដ�លដោរេប្រមេណរី រ្រ្់តេលួកដេនងិដ�ល

្រុំដេញនូវតបមរូវការរ្រ្់តេលួកដេ។

រានវធិរីជាដបចើន្តបរា្រដ់ធវែើការងារដរៀ្រចុំបករុមដ�ើម្រីដកលម្អ្តតខភាេ

នងិលទ្ធភាេទទលួលបានដ្តវាដថទាុំ្តតខភាេរ្រ្់តស្្តរី។ស្ត្រីដៅក្នតងទរីបករុង

វ រីលកា្តប្រដទ្តដ្រ៉ារូ(ជុំេូក២)ចា្រប់ានការកាត្់រន្ថ�ចុំនលួនស្ត្រី

ជនជាតិដ�ើមភាេតចិដ�លស្ា្រ់ក្នតងអុំ�តងដេល្តបរាលកូន។េលួកដេ

ទទលួលដជាេជ�័តាមរ�ៈការកុំណត់ដោលដៅនងិ�តទ្ធសាស្ត្ការ្រដងកើត

្តម្ពន្ធមតិ្ដដា�ភាេអតធ់្មត់នងិការវា�តមម្នងិដរៀន្ូតបតេរីការងារ

រ្រ្់តេលួកដេជាប្រចាុំ។ស្ត្រីទាុំង្ររីនាក់េរីទរីបករុងអាដមតដាបាតប្រដទ្តឥណា្ឌ (ជុំេូក១០)ចង់ទទលួលបានការដថទាុំ្តតខភាេ

ដៅដេលេលួកដេរាន្រញ្ហា ្តតខភាេទាកទ់ងនឹងការងារ។េលួកដេទទលួលដជាេជ�័តាមរ�ៈការចូលរលួមជាមលួ�អងគាការមលូដាឋា ន

មលួ�ដ�លរានដឈា្ម ះថា្តរាេមSEWAនងិការដធវែើការជាមលួ�្តរាេមដ�ើម្រី្រដងកើត្តម្ពន្ធមតិ្ជាមលួ�មសន្រីរដាឋា ភបិាលដ�ល

ទទលួល្រន្តកវ្័ិត�ការងារអ្នកជុំនាញដផ្នក្តតខភាេការងារ្រតេគាលិក្តតខ្ភបិាលនងិស្ត្រីជាកម្មករ�មទដទៀត។

កចិ្ចខិតខុំប្រងឹដប្រងជាដបចើនបតរូវបានដរៀ្ររ្រ់ដៅក្នតងដ្តៀវដៅដនះរលួមទាុំង្តហេមន៍េិនតិ្យដមើលតលួនាទរីដ�នឌរ័ដ�ើងវញិ

ប្រជាជនវ�័ដក្មង្រដងកើនការ�ល់�ងឹអុំេរី្តតខភាេផ្ូវដភទ្ិតល្ករដប្រើបបា្់តតតកកតាដ�ើម្រីអ្ររ់ ុំនងិដកៀងេរប្រជាជនជតុំវញិ

ការ្រងាក រការចម្ងដមដរេដអ�្៍តនងិអ្នកជិតខ្ងដ្តវែង�ល់េរីរដ្រៀ្រដធវែើឲ្យ្តហេមន៍កាន់ដតរាន្តតវត្ថភិាេេរីអុំដេើហងិសា

ដ�នឌរ័។ទាុំងដនះេជឺាដផ្នក�៏តូចមលួ�មនកិច្ចខិតខុំដប្រងដរៀ្រចុំបករុមដ�លកុំេតងប្របេត្ឹដៅដៅជតុំវញិេភិេដលាក!

ដៅក្នតងកិច្ចខិតខុំប្រងឹដប្រងនរីមលួ�ៗប្រជាជនបានចូលរលួមសាមេគារីោ្ន ្រដងកើតការផ្្្់ត្រ្ូរកសាងនូវថា្ន ក�ឹ់កនាុំថ្មរៗី េរីមលូដាឋា ន

នងិអភវិឌ ្ឍ្រណ្ាញទុំនាកទ់ុំនងនងិចុំដណះ�ងឹដ�លដធវែើឲ្យេលួកដេកាន់ដតរានករ្ាុំងខ្្ុំងដៅក្នតងការត្ូ៊តនាដេលខ្ងមតខ។

េលួកដេបានជលួ្រប្រទះ្រញ្ហា ប្រឈមនងិដថមទាុំងការេុំរមកុំដហង្រ៉ាតដន្តាមរ�ៈការរកសាការដ្រជ្ាញា ចតិ្ចុំដពាះដោលដៅរ្រ្់ត

េលួកដេេលួកដេបាន្តដសងាគា ះជរីវតិបានដកលម្អសា្ថ នភាេ្តតខភាេរ្រ្់តមនត្តសេជាដបចើននិងបានដធវែើឲ្យ្តហេមន៍េលួកដេកាន់

ដតរានភាេ�តត្ធិម៌នងិ្តមធម។៌
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តាមរ�ៈការដចករ ុំដលកេុំនតិនិង្រទេដិសាធន៍នងិការ្ររជ�័នងិភាេដជាេជ�័ការងាររ្រ្់តអ្នកដរៀ្រចុំបករុមទាុំងដនះ
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