
សុភាសិតខ្មែរពោលថា៖ «ចង្កឹះមួយបាច់ កាច់មិនបាក់»។ សុភាសិត
ពនឹះមានន័យថា ប្រសិនពរើជារុគ្គលមាា ក់ៗ ព ឹះគឺ្ងាយប្សួលកាុ ងការ
ទទួលរងពប្រឹះណាស។់ រ ុខ្នែប្រសិនពរើពៅជាប្កុមវញិ ព ឹះគឺ្មានភាពរ កង
មាាំជាង។ រ ើឯ ពៅកាុ ងការងារអភិវឌ្ឍន៍វញិ គឺ្ពិតជាមានការលាំបាកណាស់
សប្មារ់រុគ្គលមាា ក់ៗឬស្ថា រ័នមួយៗ ព្វើការព ឹះប្ស្ថយរញ្ហា សងគម និង
សពប្មចបាននូវផលរ ឹះោល់ជាដុាំកាំភួន។រ ុខ្នែពៅពពលខ្ដលទាំងអស់រា  
ព្វើការរួមរា  និងមានការររួរមួរា  ព ឹះការផ្លា សរ់ែូ រអាចពកើតមានព ើង 
ខ្ដលព្វើឲ្យមានភាពប្រពសើរព ើងពៅដល់ប្រជាជនកមពុជា។ ពនឹះគឺ្ជាពរល
ការណ៍ននរន្ុ ាំ ប្កុមជាំនុាំ  សាិ តពៅភូមិស្ថស្តសែជិតៗរា  ខ្ដលគ្ពប្មាង
វ ើអាយឌ្ើភើ  (គ្ពប្មាង អភិវឌ្ឍន៍សមាហរណកមែភូមិ) ររស់អងគការ
អាយសុើសុើ បានផែួ ចពផែើមព ើង ពៅពដើមឆ្ា ាំ២០១៨ ពដើមបើព្វើការប្រមូល
ផែុ ាំប្កុមជាំនុាំជាមួយរា ។ រន្ុ ាំប្កុមជាំនុាំ នកងព្វើឲ្យប្កុមជាំនុាំកាន់ខ្តរ កងមាាំពៅកាុ ងវ ិ
ស័យសងគមសុើវលិ ពហើយជាមួយរា ពនឹះខ្ដរ ប្កុមជាំនុាំក៏អាចព្វើការពរៀន
សូប្តពើរា ពៅវញិពៅមក ខ្សវងរកដាំពណាឹះប្ស្ថយចាំពោឹះរញ្ហា ស្ថស  
និងរញ្ហា សហគ្មន៍ ពហើយជួយរា ពៅវញិពៅមក ពៅពពលខ្ដលចាំបាច់។ 

គ្ពប្មាងវ ើអាយឌ្ើភើ បាននិងកាំពុងព្វើការព យផ្លា ល់ជាមួយប្កុមជាំនុាំ
មួយចាំនួនអស់រយៈពពលជាង៦ឆ្ា ាំ ពហើយបានពប្ងកងស្ថែ រតើពួករត់ឲ្យ
ចូលរមួពៅកាុងការព ឹះប្ស្ថយរញ្ហា សងគម ក៏ដូចជាចូលរមួកាុងសកមែភាព
អភិវឌ្ឍន៍សហគ្មន៍ររស់ពួករត់។ កាលពើឆ្ា ាំមុន ពរលគ្ាំនិតននរន្ុ ាំប្កុម 
ជាំនុាំ ប្តូវបានរពង្ើតព ើងពើពប្ោឹះប្កុមការងារររស់ គ្ពប្មាងវ ើអាយឌ្ើភើ ពមើល 
ព ើញថាប្កុមជាំនុាំភាគ្ពប្ចើន អាចមានតប្មូវការពលើរណាែ ញប្កុមជាំនុាំ រ ា រ់ 
ពើគ្ពប្មាងវ ើអាយឌ្ើភើ ប្តូវបានរញ្ច រ់កាុងរយៈពពលរ ុ ែ នឆ្ា ាំខាងមុមពនឹះ។ 
ពលើសពើពនឹះពទៀត ប្កុមការងារររស់គ្ពប្មាងវ ើអាយឌ្ើភើ មានពរលរាំណង 
ពប្ងកងស្ថែ រតើដល់ ប្កុមជាំនុាំឲ្យពួករត់មានភាពជាមាច ស់ការពលើអវើ ខ្ដលពួក
រត់ព្វើសប្មារ់សហគ្មន៍ររស់ពួករត់ ពហើយពដើមបើឲ្យមានការសហការ 
និងពប្ងើករណាែ ញឲ្យកាន់ខ្ត្ាំ ពពលអ គ្ត សប្មារ់ការរាំប្ទ និង
ការពរែជាា ចិតែ។  

រចចុរបនាពនឹះ ពៅតាមរនែុ ាំប្កុមជាំនុាំ ប្កុមជាំនុាំនើមួយៗផ្លា ស់រែូ រពវន 
រា កាុងការដកក ាំ ការពិភាកាជាប្កុមពៅពលើរញ្ហា ពផេងៗ។ ពទឹះរើជាយ ង 
ណាក៏ព យ ប្កុមការងារររស់គ្ពប្មាងវ ើអាយឌ្ើភើ ពៅខ្តរនែព្វើការរងាា ត់ 
ពួករត់អាំពើរពរៀរសប្មរសប្មួលកិចចប្រជុាំ។ 

រហូតមកដល់ពពលពនឹះ រនែុ ាំប្កុមជាំនុាំចាំនួន០៥ ប្តូវបានរពង្ើតព ើង
ព យគ្ពប្មាងវ ើអាយឌ្ើភើ។ រនែុ ាំមួយពៅរាជធានើភាាំពពញ រនែុ ាំចាំនួនរើពទៀត
ពៅពមតែតាខ្កវ និងរនែុ ាំមួយពទៀតពៅពមតែកាំពត។ លកខណៈខ្ដលគ្ួរឲ្យកត់

សមាគ ល់អាំពើរនែុ ាំប្កុមជាំនុាំទាំងអស់ពនឹះ គ្ឺតាមរយៈការពរៀនសូប្ត និងការរមួ
រញ្ចូ លរា រវាងប្កុមជាំនុាំ និងសហគ្មន៍ តាមរយៈការពប្រើប្បាស់យុទធស្ថស្តសែ 
"ប្សូរយក"។ ពរលរាំណងននការពប្រើប្បាស់យុទធស្ថស្តសែពនឹះ គ្ឺថាប្កុម
ជាំនុាំខ្ដលជាសមាជិក អាចព្វើការផារភាា រ់ទាំ ក់ទាំនង ពហើយអាចព្វើ
ទសេនកិចចសិកាពៅកាន់ប្កុមជាំនុាំដ៏នទពទៀតពៅកាុងរណាែ ញ ពដើមបើព្វើ  
ការពរៀនសូប្ត និងទទួលបានការរាំផុសគ្ាំនិត។ ចាំពណឹះដកងថ្ែើពនឹះ នកងប្តូវ 
បាន ាំប្ត រ់ពៅប្កុមជាំនុាំ និងសមាជិកររស់មាួនវញិ ពដើមបើខ្ចកចយរនែ។ 
ឧទហរណ៍៖ ប្កុមជាំនុាំមួយពៅភូមិតា កង បានប្រមូលប្បាក់ប្រខ្ហលជា
១២០០០ដុល្លា រ តាមរយៈការនរអងាគ សប្បាក់ ពដើមបើស្ថងសង់ផាូវមួយ ពៅ
កាុងភូមិ។ ការស្ថងសង់ពនឹះ ប្តូវបានរញ្ច រ់ ពៅខ្មកុមភៈ ឆ្ា ាំ២០១៩។ 
ពប្កាយបានឮអាំពើសមិទធផលដ៏អស្ថច រយមួយពនឹះពហើយ ប្កុមជាំនុាំ ពៅកាុងភូមិ
ប្ពើស ចង់ពៅព្វើទសេកិចចសិកា និងពរៀនសូប្តពើភូមិតា កង។ ដូពចាឹះ អាច
និយយបានថា យុទធស្ថស្តស្"ប្សូរយក" គ្ឺមានស្ថរៈសាំខាន់កាុងការពរៀន
សូប្តពើរា ពៅវញិពៅមក រវាងប្កុមជាំនុាំ/ភូមិមួយ ពៅប្កុមជាំនុាំ/ភូមិមួយ
ពទៀត។ 

ប្កុមជាំនុាំ ខ្ដលសាិតពៅពប្កាមរនែុ ាំប្កុមជាំនុាំទាំង៥ពនឹះ គ្ឺបាននិង 
កាំពុងចូលរមួយ ងសកមែ ជាមួយនកងប្រជាជនកាុងមូល ា ន នងិជាមួយ
អាជាា ្រមូល ា ន ពដើមបើធា បានថាគ្ាំនិតផែួចពផែើមននការអភិវឌ្ឍសហគ្មន៍
ររស់ពួករត់ គ្ឺប្តូវបានរាំពពញតាមតប្មូវការ និងតាមអាទិភាពររស់
សហគ្មន៍។ ទាំងអសព់នឹះ គ្ឺមានតាំណភាា រ់យ ងលអពៅនកងយុទធស្ថស្តស្
ពផ្លែ តទើ២ររស់អាយសុើសុើ ខ្ដលបានសង្ត់្ងន់ពៅពលើការពប្ងកងស្ថែ រតើ ពៅ
ដល់អងគការសងគមសុើវលិថ្ែើ  ៗ និងសងគមសុើវលិខ្ដលមានប្ស្ថរ់ តាមរយៈការ
កស្ថងសមតាភាព ការប្រកកាពយរល់ ការប្រមូលផែុ ាំ និងការចូលរមួ ពដើមបើ
រមួចាំខ្ណកកាុងការអភិវឌ្ឍន៍សហគ្មន៍ និងព ឹះប្ស្ថយរញ្ហា ប្រឈមររស់
ពលរដា។ 

ពៅពពលខ្ដលគ្ពប្មាងវ ើអាយឌ្ើភើ ប្តូវបានរញ្ច រ់ អងគការអាយសុើសុើ 
រ ាំពកងថា នកងព ើញប្កុមជាំនុាំ ខ្ដលសាិតពៅពប្កាមរនែុ ាំប្កុមជាំនុាំទាំងប្បាាំពនឹះ 
នកងរនែមានភាពរ កងមាាំកាុងការខ្ចករ ាំខ្លកចាំពណឹះដកង និងរនែជួយរា ពៅ
វញិពៅមក។ អងគការអាយសុើសុើ ក៏រ ាំពកងផងខ្ដរថា ប្កុមជាំនុាំខ្ដលសាិត
ពៅពប្កាមរនែុ ាំប្កុមជាំនុាំទាំងប្បាាំពនឹះ នកងរនែព្វើការយ ងជិតសាិទធជាមួយ
គ្ណៈកមាែ ្ិការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ និងអាជាា ្រមូល ា ន ពដើមបើរនែកិចចការងារ
អភិវឌ្ឍន៍ភូមិររស់ពួករត់ ក៏ដូចជាការងារពលើកកមពស់ជើវភាពអាកភូមិឲ្យ
កាន់ខ្តប្រពសើរព ើងផងខ្ដរ។  

កាលររពិចេទ៖ ពមស្ថ ឆ្ា ាំ២០១៩ 

សង្គមស ៊ីវលិសកមម - យ ទ្ធសាស្តសរផ្តរ តរមួរបសអ់ាយស ៊ីស ៊ី 

 


