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រសចកតស
ី រងេប
គរត្មាងកា អប់ ំភាពជាអនកដឹកនំគឺជា
project) ដដលបានបរងកើររ

គរត្មាងភសតុត្ថងននគំ និរ

ើងរដើម្បីរ្វើកា ផ្លាស់បូត ភាពជាអនកដឹកនំ បស់ថ្ននក់ដឹកនំម្ូល

ោានដដលបានជាប់រននររៅកនុងរំបន់ជនបទននត្បរទសកម្ពុជា។
រោយទីត្បឹកាអនត ជារិ

(Proof-of-concept

Leadapreneur

រត្កាម្កា បរងកើររ

ើង

និងត្រូវបានអនុវរតរោយអងគកា វ ័ររ្ើ រសដ

គរត្មាងរនេះបានរ ៀបចំរដើម្បីបង្ហាញពី លទធភាពដដលអាចរ្វើបាន

កនុងកា អភិវឌ្ឍន៍ រោយ

កា ជត្ម្ុញ ត្ថម្ យៈភាពជាអនកដឹកនំ បស់ថ្ននក់ដឹកនំម្ូលោាន។ អងគកា វ ័ររ្ើរសដបាន
ជំនេះភាពលំបាក កនុងកា បរងកើរយនតកា ត្បកបរោយភាពនចនត្បឌ្ិរ រដើម្បីសរត្ម្ចរោលរៅ
អភិវឌ្ឍន៍ បស់ខ្ួន។
ា
គរត្មាងកា អប់ ំភាពជាអនកដឹកនំ ត្រូវបានបរងតើររ

ើង ម្ិនត្ោន់ដរ

រអាយអនកចូល ម្
ួ ជាចំដរស្តតប់ (spoon-feed) កនុងកា ផ្តល់ម្រិរោបល់ និងកា ដែនំ
រនេះរទ ផ្ទុយរៅវ ិញ អងគកា វ ័ររ្ើរសដ បានរត្ជើសរ ើសគំ វូ ិ្ីស្តស្រសតទំនក់ទំនងម្ួយ គឺ
មាន "កា ដសវងយល់ កា អភិវឌ្ឍន៍ និងកា ដចក ំដលក" ដដលអនកចូល ម្
ួ ទទួលបានឱកាស
កនុងកា ដសវងយល់រោយខ្ាួនឯងផ្លទល់រលើ
បណ្ត
ត លនីម្ួយៗ

ជំនញភាពជាអនកដឹកនំ

ត្ថម្ យៈវគគបែុត េះ

រេើយអនកចូល ម្
ួ អាចរ្វើកា អភិវឌ្ឍន៍ជំនញទំងរនេះកនុងចរនាេះវគគ

បែុត េះបណ្ត
ត លនីម្ួយៗ និងត្បកួរត្បដជងជាម្ួយខ្ាួងឯង និ ងអនកដនទ ត្ថម្ យៈកា ដចក
ំដលកពី លទធផ្ល បស់ខ្ួន។
ា
រដើ ម្បីរអាយយល់ចាស់ពីកា ផ្លាស់បូត បស់បុគគលមានក់ ៗ និង
ផ្តល់នូវអំែេះអំណ្តងស្តម្ញ្ញ ម្ួយ

កា អភិ វឌ្ឍ ម្
ួ ោនម្ួយកនុងកា បរងកើនកា រត្បើ ត្បាស់

អនម្័យត្រូវបានកំែរ់សត្មាប់អនកចូល ម្
ួ ទំងអស់ ។ គរត្មាងរនេះត្រូវបានរគយល់ថ្ន
វ ិ្ី ស្តស្រសតដបាក(Bold) រដើម្បីជំ ញ
ុ រអាយម្នុសសដដលធ្លាប់រត្បើ ត្បាស់ទំោប់ ចស់ៗ មានកា
ផ្លាស់បូត

ផ្លាស់គំនិររចញពីទំោប់ចស់ បស់ខ្ួន
ា

ដដលជាចំនុចម្ួយម្ិនស្សួលសត្មាប់

ម្នុសទូរៅ។
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កា ស្ស្តវត្ជាវរនេះគឺរ្វើកា វាយរនម្ារលើគរត្មាង កា អប់ ំភាពជាអនកដឹកនំ រោយរផ្លតររលើ
កា ជេះឥទិធពលរលើភាពជាអនកដឹកនំ បស់អនកចូល ម្
ួ ទំងអស់ និងសម្រាភាព បស់ពួកោរ់
រដើម្បីរអាយមានកា ផ្លាស់បូត ឈានរៅកា ីកចរត្ម្ើនរលើកា អភិវឌ្ឍន៍សេគម្ន៍។ វាក៏អាច
វាយរនម្ាថ្នររើគរត្មាងរនេះមានសកាតនុពលររៅម្ុខ្រទៀរឬរទ។
រោលបំ ែងរនេះ

កា សិកាស្ស្តវត្ជាវបានបរងកើរ

រដើម្បីសរត្ម្ចបានត្ថម្

កា ពិភាកាជាត្កុម្

និងកា រ្វើបទ

សមាាសន៍ត្កុម្ត្បឹការោបល់ជាបុគគល ទំងត្កុម្ត្បឹកាឃុំដដលបានចូល ម្
ួ គរត្មាង និង
ត្កុម្ត្បឹកាឃុំដដលម្ិនបានចូល ម្
ួ រៅកនុងគរត្មាងកា អប់ ំភាពជាអនកដឹកនំ។ ត្កុម្ត្បឹកា
ឃុំដដលត្រូវបានសមាាសន៍ មានចំនួន
និងត្កុម្ត្បឹកាឃុំចំនួន

៩ឃុំម្កពីស្សុកទំងពី ដដលបានអនុវរតន៍គរត្មាង

៣ឃុំម្កពីស្សុកដដលម្ិនបានអនុវរតន៍គរត្មាងកា អប់ ំភាពជាអនក

ដឹកនំ។ ឃុំកុងស្សុ
ន
កអនុវរតគរត្មាងត្រូវបានរ្វើកា ដបងដចកជា ៣ ត្បរភទគឺ ខ្ពស់ ម្្យម្
និងទប រោយពឹងដផ្ែករលើ ២ ចំនុចសំខាន់ៗគឺ ភាគ យននកា រកើនរ
បងគន់អនម្័យ

ើងអត្ត្ថត្គបដែតប់

និងកា វាយរនម្ារលើគុែភាពននកា អនុវរតន៍ បស់ពួកោរ់ផ្លទល់ត្ថម្ យៈ

កា ចុេះរៅជួបត្កុម្ត្បឹកាឃុំរោយផ្លទល់ (Coaching) រៅកនុងគរត្មាងទំងម្ូល។ បដនាម្ពី
ត្កុម្វាយរនម្ាបានសិកាស្ស្តវត្ជាវរលើវ ីរដអូ

រលើកា សមាាសន៍ត្កុម្ត្បឹកាឃុំ

ននកា

សមាាសន៍ត្កុម្ត្បឹកាឃុំទំង ៦នក់រៅកនុងគរត្មាង ចប់ ត្ថំងពី ម្ុនចប់ រផ្តើម្គរត្មាង េូរ
ដល់គរត្មាងត្រូវបានបញ្ចប់

និងវ ីរដអូម្ួយចំនួនរទៀរដដលបានម្កពី វគគបែុត េះបណ្ត
ត ល

នីម្ួយៗ ដដលបានរ ៀបចំរ

ើងរោយ អងគកា វ ័ររ្ើរសដ រដើម្បីរ្វើជា វ ីរដអូឯកស្ត ថ្ន ររើ

ត្កុម្ត្បឹកាឃុំមានក់ៗមានអា ម្មែ៍ោ៉ា ងណ្តចំរ

េះខ្ាួនឯងផ្លទល់ និងភាពជាអនកដឹកនំ បស់

ពួកោរ់ រៅម្ុនចប់រផ្តើម្គរត្មាង កនុងអំ

ុងរពលអនុវរតន៍គរត្មាង និងរត្កាយពី បញ្ចប់

គរត្មាង

ត្កុម្វាយរនម្ាក៏បានសមាាសន៍ជាម្ួយបុគគលិក

កា អប់ ំភាពជាអនកដឹកនំ។

គរត្មាង ត្កុម្អនកបែុត េះបណ្ត
ត ល ទីត្បឹកាគរត្មាង និងសមាជិកត្កុម្ត្បឹការោបល់ផ្ង
ដដ ។

កា សិកាស្ស្តវត្ជាវរនេះក៏ បានសិការៅរលើឯកស្ត ននត្បវរតិ បស់គរត្មាងកា អប់ ំ

ភាពជាអនកដឹកនំ និងឯកស្ត ដដល

ក់ព័នធម្ួយចំ នួនរទៀរផ្ងដដ ។

កា សិកាស្ស្តវត្ជាវរនេះបាន ករឃើញថ្ន

គរត្មាងរនេះបានរ្វើរអាយមានកា ម្
ួ ចំដែកដ៏

សំខាន់កុងកា
ន
បរងកើនសម្រាភាពភាពជាអនកដឹកនំ បស់អនកចូល ម្
ួ

និងជួយបរងកើនអត្ត្ថ

ត្គបដែតប់ អនម្័យរៅកនុងសេគម្ន៍ បស់ពួកោរ់ផ្ងដដ ។
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កា រកើនរ

ង
ើ នូវកា រត្បើត្បាស់បងគន់អនម្័យ: ឃុំដដលជាឃុំអនុវរតន៍គរត្មាងទំងអស់ បាន

រាយកា ែ៍ជាវ ិជជមាន ចំរ

េះកា រកើនរ

ើងននកា រត្បើត្បាស់បងគន់អនម្័យោ៉ា ងរត្ចើន ក៏

ដូចជាកា លក់ បងគន់ បស់អនកផ្គរ់ផ្គង់។ ទូទំងស្សុកទំង២ដដលបានអនុវរតគរត្មាង បងគន់
អនម្័យជាម្្យម្ចំនួន ២១៧បងគន់ ត្រូវបានទិញជារ ៀងរាល់ដខ្។ រនេះគឺ ជាកា រកើនរ

ើង

ត្បដេល ៤០០ ភាគ យននកា លក់បងគន់អនម្័យ រ្ៀបរៅនឹងកា លក់បងគន់អនម្័យជា
ម្្យម្ ៥៥បងគន់ កនុង១ដខ្កនុងអំ

ុងរពលដូចោនរៅរខ្រតទំង៨ ដដលអងគកា វ ័រ្ី រសដបាន

អនុវរតគរត្មាងទីផ្ា អនម្័យ “Hands off” (ទិននន័យ បស់អងគកា វ ័ររ្ើ រសដ)។ ត្ថម្ យៈ
បទពិរស្ត្ន៍រនេះ រយើងរឃើញថ្ន រៅកនុងស្សុកម្ួយដដលបានអនុវរតន៍គរត្មាង កា អប់ ំ
ភាពជាអនកដឹកនំ មានកា រកើនរ
ខ្ែៈរពលដដល

ើងនូវបងគន់អនម្័យ ត្បរភទចក់ទឹកចំនួន ១០ ភាគ យ

ទិននន័យត្បចំននំ បស់ថ្ននក់ជារិ មានកា រកើនរ

ើងជាម្្យម្ត្រឹម្ដរ

១ ភាគ យ សត្មាប់ត្បរភទបងគន់ទំងអស់ (ចក់ ទឹក និងសងួរ)។
កា អភិវឌ្ឍន៍ភាពជាអនកដឹកនំផ្ា ភាជប់ដខ្សបនទរ់គែបកសនរោបាយ៖ ជំនញភាពជាអនក
ដឹកនំដដលទទួលបានថ្មី បស់ពួកោរ់ គឺ
ទំនង វាងគែបកសនរោបាយ។

វាមានអរាត្បរោជន៍កុងកា
ន
កានូវទំ នក់
រទេះជាមានកា ពិបាកកនុងកា ទំ នក់ទំនង វាងត្កុម្

ត្បឹកាឃុំដដលម្កពី គែបកសនរោបាយខ្ុសោនក៏រោយ
ដឹកនំអាចរ ៀបចំ ពួកោរ់ ទំងពី រ្វើកា ង្ហ ជាម្ួយោនបាន។

ក៏គរត្មាងកា អប់ ំភាពជាអនក
ត្កុម្ត្បឹកាឃុំថ្ីមដដលរទើបដរ

កាន់រំដែងបានរាយកា ែ៍ថ្ន ោរ់ អាចរ្វើកា ង្ហ ជាម្ួយត្កុម្ត្បឹកាឃុំរផ្សងរទៀរម្កពី
គែបកសនរោបាយខ្ុសោនដដលបានកាន់រំដែងជារត្ចើនននំម្ករេើយបាន។

ពួកោរ់

អាចរ្វើដផ្នកា ម្
ួ ោន កនុងកា ចុេះរៅត្ថម្ភូម្ិរផ្សងៗោន និងត្បម្ូលទិននន័យននកា រកើនរ

ើង

ចំនួនបងគន់អនម្័យថ្មីៗ។

ើង

កា រ្វើកា ង្ហ សេកា ោនរនេះគឺ

បានបង្ហាញនូវកា រកើនរ

ជំនញភាពជាអនកដឹកនំ បស់ពួកោរ់។
ភាពត្បរសើ រ

ើងននភាពជាអនកដឹកនំ៖

ដឹកនំ បស់ពួកោរ់មានភាពត្បរសើ រ
គរត្មាងកា អប់ ំភាពជាអនកដឹកនំ

ត្កុម្ត្បឹកាឃុំបានមានអា ម្មែ៍ថ្ន
ើង

កនុងកា អនុ វរតរួនទី ត្បចំនថ្ង បស់ពួកោរ់។

បានជំ ញ
ុ រអាយថ្ននក់ ដឹកនំម្ូលោានដដលជាប់រននរ

កាន់ដររ្វើកា ង្ហ សកម្មជាងម្ុន កនុងកា រ្វើរអាយមានកា រកើនរ
ភសតុត្ថងម្ួយោ៉ា ងចាស់ោស់

ភាពជាអនក

ើងនូវអនម្័យ។ រនេះគឺជា

រៅរពលដដលរយើងរ្វើកា រត្បៀបរ្ៀបពី កា រ្ាើយរបពី
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ស្សុកដដលម្ិនបានអនុវរតន៍គរត្មាង និងស្សុកដដលបានអនុវរតន៍គរត្មាង។ អនកចូល ម្
ួ រៅ
កនុងស្សុកដដលបានអនុវរតន៍គរត្មាងបានរាយកា ែ៍ថ្ន ពួកោរ់មានកា រកើនរ

ើងនូវទំនុក

ចិរត និងកា រជឿជាក់ រលើខ្ួនឯង
ា
កនុងកា និោយជាស្តធ្ល ែៈ និងសម្រាភាពកនុងកា ដឹក
នំ បស់ពួកោរ់

និងជាពិរសសគឺ

កា យល់កាន់ដរចាស់ននរោលរៅកនុងកា រ្វើរអាយ

សរត្ម្ចបានរោលបំែង បស់ពួកោរ់រលើ វ ិស័យទឹកស្តែរនិងអនម្័យ។ រេើយចំដែក
ឯ អនកចូល ម្
ួ ម្កពីស្សុកដដលម្ិនបានអនុវរតន៍គរត្មាងកា អប់ ំភាពជាអនកដឹកនំវ ិញ ហាក់
បីដូចជា

ម្ិនមានដផ្នកា សកម្មភាព

ឬយុទស្ត
ធ
ស្រសតចាស់ោស់

រដើម្បីសរត្ម្ចបាននូវ

រោលរៅរលើវ ិស័យទឹកស្តែរ និងអនម្័យ។
កា ផ្លាស់បូត ពីអក
ន រ្វើត្ថម្រគ រៅជាអនកដដលរចេះបរងកើរគំនិរថ្មីរោយខ្ាួនឯង៖ ត្កុម្ត្បឹកាឃុំ
ជារត្ចើនបានរាយបាយកា ែ៍ថ្ន

កា ចុេះរៅត្ថម្ភូម្ិ បស់ពួកោរ់មានកា រកើនរ

រត្កាយពីបានចូល ម្
ួ ជាដផ្នកម្ួយននគរត្មាង
រត្ចើនបានយល់ស្សបថ្ន

កា អប់ ំភាពជាអនកដឹកនំ។

ពួកោរ់ អាចយកគំនិរថ្មី បស់ខ្ួនឯងផ្ល
ា
ទ ល់

ជាងម្ុនរៅកនុងកា ង្ហ បស់ពួកោរ់

ើង

អនកចូល ម្
ួ ជា

និងមានភាពសកម្ម

បនទប់ពីបានចូល ម្
ួ ជាម្ួយគរត្មាងកា អប់ ំភាពជា

អនកដឹកនំ។ រនេះសបញ្ជ
ជ ក់ គរត្មាងកា អប់ ំភាពជាអនកដឹកនំទទួលបានភាពរជាគជ័យកនុង
កា ជំ ញ
ុ រអាយថ្ននក់ ដឹកនំទំងរនេះរ្វើកា ង្ហ កាន់ដរត្បរសើ រ
កា រលចរ

ើងនូវលកេែៈអនកដឹកនំគំ ៖ូ

ើង។

គរត្មាងកា អប់ ំភាពជាអនកដឹកនំបានជំ ញ
ុ

រអាយអនកចូល ម្
ួ ទំងអស់ មានរឈាមេះ និងកិរិយ
ត ស បស់ពួកោរ់ ដដលត្បជាពល ដារៅ
កនុងភូម្ិទទួលស្តគល់

ចប់ ត្ថំងពី កាាយជាថ្ននក់ដឹកនំសកម្មកុងវ
ន ិស័យទឹកស្តែរ

និង

អនម្័យឧទេ ែ៍៖ អនកចូល ម្
ួ មានក់ ត្រូវបានត្បជាពល ដាទទួលស្តគល់រៅកនុងសេគម្
ន៍ បស់ោរ់ថ្ន រោកពូបងគន់។
កា ីកចំរ ើននូវសុចន
ច ក ត្បកបរោយនិ នត ភាព៖ អនកចូល ម្
ួ បានបង្ហាញពី កា របតជាាចិរត កនុង
កា បនតរអាយមានកា ីកចរត្ម្ើនជាវ ិជជមានរៅកនុងសេគម្ន៍ បស់ពួកោរ់

ោ៉ា ងរហាច

ណ្តស់អំពីបញ្ជ
ា អនម្័យ។
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ម្នុសសនឹងចំណ្តយថ្វ ិកាសត្មាប់កម្មវ ិ្ីដដលមានគុែភាព៖

អនកចូល ម្
ួ បានយល់រឃើញ

ថ្នកា បង់នថ្ា បស់ពួកោរ់ គឺពិរជាមានរនម្ា រេើយពួកោរ់ពិរជាមានកា រពញចិរក
ត ុងកា
ន
ចំណ្តយម្ួយរនេះ។ ម្នុសសជារត្ចើនបាននិោយថ្ន ពួកោរ់ មានហានិភ័យបនតិចបនតួចកនុង
កា ចប់ រផ្តើម្បង់ថ្វ ិកា។ អនកដដលម្ិនបានរត្រៀម្ខ្ាួនកនុងកា ត្បថ្ុ យត្បថ្នន កា បង់ នថ្ាគឺជា
ម្ូលរេរុដដលពួកោរ់ម្ិនបានចូ ល ម្
ួ រៅកនុងគរត្មាង។
និងបានបង់នថ្ាពួកោរ់រជឿជាក់ថ្ន

សត្មាប់អនកដដលបានចូល ម្
ួ

ពួកោរ់ ទទួលបានរត្ចើនជាងអវីដដលពួកោរ់ បាន

ចំណ្តយ។
កា កស្តងសម្រាភាពបុគល
គ ក
ិ ដ៏សខា
ំ ន់:

គរត្មាងរនេះក៏បានបង្ហាញពីបទពិរស្ត្ន៏ ននកា

កស្តងសម្រាភាពដ៏លឥ
ែ ររខាចេះសត្មាប់បុគគលិក បស់អងគកា វ ័ររ្ើរសដ។ បុគគលិករៅកនុង
គរត្មាង

និងសមាជិកត្កុម្អនកបែុត េះបណ្ត
ត លដដលត្រូវបានសមាាសន៍សត្មាប់កា សិកា

រនេះបានបង្ហាញនូវអា ម្មែ៍វ ិជជមាន

ថ្នម្ិនត្រឹម្ដរសម្រាភាព បស់ពួកោរ់ កុងកា
ន
ដចក

ំដលករៅកនុងវគគបែុត េះបណ្ត
ត លរនេះរទ
ចំរ

ប៉ាុដនតកា សិការនេះបានផ្តល់លទធផ្លជាវ ិជជមាន

េះជំនញភាពជាអនកដឹកនំផ្លទល់ខ្ួនផ្ងដដ
ា
។

ជាម្ួយនឹងកា ដករត្ម្ូវម្ួយចំនួន

គរត្មាងរនេះមានសកាតនុពលកនុងកា ពត្ងីក។

អនុស្តសន៍ម្ួយចំនួនសត្មាប់ ដឹកនំកម្មវ ិ្ីរនេះរៅនថ្ងអនគររអាយមានសកម្មភាព្ំជាង
ម្ុន ត្រូវបានផ្តល់ដូចខាងរត្កាម្៖
កា ដែនំពីវ ិ្ីស្តស្រសតននកា រត្ជើសរ ើស

កយសុំចូល ម្
ួ រៅកនងកម្ម
វ ិ្ី៖ អងគកា
ុ

គួ ដរបរងកើរវ ិ្ីស្តស្រសតននកា រត្ជើសរ ើស

កយសុំចូល ម្
ួ រៅកនុងកម្មវ ិ្ី ។ ខ្ែៈដដលកម្មវ ិ្ី

គរត្មាងរនេះត្រូវបានបរងកើររ
សត្មាប់អនកដដលរចេះដឹង

ើង

រដើម្បីរផ្លតររលើថ្ននក់ដឹកនំម្ូលោាន

ឬអនកមានអំណ្តច

វ ័ររ្ើរសដ

ជាជាងរត្រៀម្ទុក

អនកចូល ម្
ួ នឹងទទួលបានអរាត្បរោជន៍

បដនាម្រទៀរត្បសិនរបើ អក
ន ចូល ម្
ួ ភាគរត្ចើ នត្រូវបានរបតជាាចិ រតរដើ ម្បីកា អភិ វឌ្ឍ បស់ខ្ួន។
ា
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អរញ្ជញ
ើ អនកដដលមានកា សរត្ម្ចចិររត ៅថ្ននក់ត្កសួងចូល ម្
ួ ៖

អងគកា វ ័ររ្ើរសដ

ដសវង កអនកដដលមានកា សរត្ម្ចចិរតរៅថ្ននក់ត្កសួងឲ្យបានចាស់ោស់

គួ ដរ

និងអនកដដល

អាចមានឥទិធពលរោយផ្លទល់រលើទិសរៅននរោលនរោបាយកំ ដែទត្ម្ង់វ ិម្ជឈកា ។ រនេះ
ជាឱកាស រដើម្បីរ្វើកា ោ៉ា ងជិរសនិទជា
ធ ម្ួយត្កសួងម្ហានផ្ទ និងត្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ឬ
ជាពិរសស ជាម្ួយនឹងត្កុម្កា ង្ហ ដដលមានរួនទី កុងកា
ន
រផ្ទ អំណ្តចរៅឱយ ដាបាលថ្ននក់
រត្កាម្ជារិ កនុងរោលបំែងផ្សពវផ្ាយពីកា ង្ហ បស់ពួករគជាម្ួយនឹងដំ រែើ កា កំដែ
ទត្ម្ង់វ ិម្ជឈកា ។ អងគកា វ ័ររ្ើរសដ គួ កំែរ់ នូវសកម្មភាព បស់ខ្ួនដដលបំ
ា
រពញ ឬចូល
ម្
ួ ដល់ដំរែើ កា ននកា ផ្តល់ព័រ៌មានដល់អក
ន រ ៀបចំរោលនរោបាយ។ គរត្មាងរនេះគួ ដរ
យកចិរទ
ត ុកោក់ រលើកា បែុត េះបណ្ត
ត លដល់សមាជិ កត្កុម្ត្បឹកាឃុំដដលត្រូវរ្វើរ

ើងរោយ

ោាភិបាលកនាងម្ក រដើម្បី កនូវចំនុចដដលអាចសុីោន។
កា ផ្សពវផ្ាយកា អនុវរតន៍លៗ
ែ ៖ អងគកា វ ័ររ្ើរសដ គួ ដររ្វើកា ង្ហ រអាយបានជិរសនិទជា
ធ
ម្ួយសម្ព័នធភាពជារិ ត្កុម្ត្បឹកាឃុំសង្ហករ់
បស់អាជាា្ ម្ូលោាន

(NLC)

រដើម្បីចងត្កងឯកស្ត កា អនុវរតលៗ
ែ

រៅកនុងគរត្មាងកា អប់ ំភាពជាអនកដឹកនំ

និងរ្វើកា ដចក ំដលក

ជាម្ួយនឹងឃុំដនទរទៀរ។ រនេះម្ិនត្រឹម្ដរអាចរលើកទឹកចិរតត្កុម្ត្បឹកាឃុំ រអាយមានត្បសិទិធ
ភាពកនុងកា រលើកកម្ពស់កា អភិ វឌ្ឍរនេះរទ ប៉ាុដនតក៏អាចផ្តល់ជា ទត្ម្ង់ម្ួយរផ្សងរទៀរននកា
រលើកទឹកចិរត

កនុងកា ទទួលស្តគល់អនកដដលសរត្ម្ចលទធផ្លសំខាន់ៗ។

សម្ព័នធភាពជារិ

ត្កុម្ត្បឹកាឃុំសង្ហករ់ (NLCS) ជាម្ួយនឹងសមាជិ ក បស់ខ្ួនជាត្កុ
ា
ម្ត្បឹកាថ្ននក់រត្កាម្ជារិ
ទំងអស់ មានសកាតនុពលខាាំង រដើម្បីបង្ហាញនិងផ្សពវផ្ាយកា អនុវរតន៍ដ៏ល។
ែ
កា ជំ ញ
ុ រលើកទឹកចិររត អាយមានកា ចូល ម្
ួ ោ៉ា ងទូលទ
ំ ូោយ

ពីរម្ឃុំ

និងសមាជិកត្កុម្

ត្បឹកាឃុត្ំ គប់គែបកសនរោបាយ៖ អងគកា វ ័ររ្ើរសដ គួ ជំ ញ
ុ រលើកទឹកចិររត អាយ

រម្

ឃុំ និងសមាជិកត្កុម្ត្បឹកាឃុំ ម្កពីគែបកសនរោបាយរផ្សងោន ចូល ម្
ួ រៅកនុងគរត្មាង
កា អប់ ំភាពជាអនកដឹកនំ។

កនុងនម្ជាអនកដដលមានអានុភាពកនុងកា សរត្ម្ចចិរតរៅកនុង

ត្កុម្ត្បឹកាឃុំ, រម្ឃុំមានសកាតនុពល កាាយជាអនកដដលមានអានុភាពសត្មាប់ កា ផ្លាស់បូត ។
រោយម្កពី គែបកសនរោបាយរផ្សងោន សំរលង បស់អនកចូល ម្
ួ ទំងអស់អាចមានភាព
ទក់ទញខាាំង កនុងចំរណ្តម្ត្បជាជនរៅកនុងភូម្ិដដលម្កពីសម្ព័នភា
ធ ពនរោបាយរផ្សងោន
ដដលរនេះ រ្វើរអាយមានលទធផ្លកាន់ ដរលែដល់គរត្មាង។
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កា កំែរ់ពី របៀបននកា រភាជប់ វាងកា ត្បកាន់ខាជប់នូវវបប្ម្៌ដ៏ ឹងមាំ

និងកា ផ្លាស់បូត នូវ

សម្រាភាព រដើម្បីរ្ាើយរបរៅនឹងវ ិ្ីស្តស្រសតថ្ីក
ម ុងកា
ន
អភិវឌ្ឍន៍ ៖ វាគឺជាកា លំបាកណ្តស់
រដើម្បីកាាយរៅជាអនកដដលកាាហាន

និងហានត្បឈម្ម្ុខ្

ខ្ែៈរពលដដលពួកោរ់

ពាោម្ត្បកាន់ខាជប់ នូវទំោប់និងត្បនពែីដដលោរ់មានជាយូ ម្ករេើយ។ ឋាននុត្កម្
រៅកនុងសងគម្គឺត្រូវបានចក់ឬសោ៉ា ងរត្ៅរៅកនុងត្បរទសកម្ពុជា រេើយកា សត្ម្ុេះសត្ម្ួល
កនុងកា ផ្លាស់បូត

រដើម្បីរអាយមានកា ភាពខ្ុសពី ម្ុនកនុងកា អភិវឌ្ឍន៍រនេះអាចជាកា លំបាក

កនុងកា ជត្ម្ុញឲ្យសកម្ម។

សូម្បីដរកា ផ្លាស់បូត ពី កា បរនទ បង់

លវាល

សកាល

កដនាងដដលមានអនម្័យក៏ខ្ុសនឹងកា អនុវរតន៍កុងសងគ
ន
ម្នរពលបចចុបបននដដ

រៅ

ប៉ាុដនតកា

ផ្លាស់បូត រនេះគឺជាកា ចំបាច់ និងមានអរាត្បរោជន៍សំខាន់ខាាំងណ្តស់។ គរត្មាងកា អប់ ំ
ភាពជាអនកដឹកនំ

បានបង្ហាញអនកចូល ម្
ួ ពី កា សិកាម្ួយដដលថ្មី

ពួកោរ់ ម្ិនដដលជួបត្បទេះពី ម្ុន។

និងជាកា សិកាដដល

កនុងស្តានភាពដដលលំបាកដបបរនេះអងគកា វ ័ររ្ើរសដ

ត្ថម្ យៈកា ស្តកលបង វ ិ្ី ស្តស្រសតភសតុត្ថងននគំនិរមានឱកាសកនុងកា រភាជប់ធ្លរុទំងពី
ម្
ួ ោន ត្ថម្ យៈកា រ្វើរអាយត្បរសើ រ

ើងបដនាម្រទៀររលើឯកស្ត បែុ្ េះបណ្ត
្ ល និ ងវ ិ្ី

ស្តស្រសតននកា បែុត េះបណ្ត
ត លសត្មាប់អនកចូល ម្
ួ ខ្ែៈរពលដដល កានូ វវ ិ្ី ស្តស្រសតដដល
ជំ ញ
ុ រអាយមានភាពខ្ុសពីម្ុន។
ជាចុងរត្កាយ គរត្មាងកា អប់ ំភាពជាអនកដឹកនំ បានបំ រពញរួនទី បស់ខ្ួន
ា
កនុងកា រ្វើ
រអាយមានភាពកាាហាន និ ងហានត្បឈម្ម្ុខ្កនុងវគគបែុត េះបណ្ត
ត លភាពជាអនកដឹកនំ
រេើយជាម្ួយនឹងកា ដកសត្ម្ួលបនតិចបនតួច នឹងអាចមានសកាតនុពលដ៏ ្ំសត្មាប់កា ពត្ងីក
កា ពត្ងីកកា អនុវរតគរត្មាង។
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