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មាតិកា ឧកញ៉ា កាវ មុំ
ស្ថ្របនិកនិងប្រធាន|ក្រុមហ៊ុនផលិតនំ
ស្រួយលីលី

លោកជំទាវ គឹម សាដ្ឋានី 
រដ្ឋល្រខាធិការ|ក្រសួងអប់រំយុវជន
និងកីឡា

លោកសាី ឆាយ សុីវលីន 
ប្រធាន|សមាគមទីភា្ន្រក់ងារ
ទ្រសចរណ៍កម្ពុជា

លោកសាី នួន ភិមាន 
ស្ថ្របនិកនិងនាយិកាប្រតិបត្តិ|អង្គការ
លើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋ

លោកជំទាវ ជា ស៊ុនដណាត 
អនុរដ្ឋល្រខធិការ|ក្រសួងព័ត៌មាន

លោកសាី សាង តក្កនារី 
ស្ថ្របនិកនិងនាយិកាគ្រប់គ្រង|
សន្តុសាសៀល

លោកសាី ដំ ចន្ធី
នាយិកាប្រតិបត្តិ|អង្គការសមាគមខ្ម្ររលើ

លោកសាី តាំង ហ្គាចលៀង
ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល|អ្រចអ្រនអិល

លោកសាី ប៉ុង លីមសាន
ស្ថ្របនិកនិងនាយិកាប្រតិបត្ត|ិក្រុមហ៊ុន
ហ្វឺសវិមុិនថ្រកអ្រសា៊្រ

លោកជំទាវ ជា សារី
ជំនួយការទ្រសភិបាលនិងជាអគ្គនាយក
បច្ច្រកទ្រស|ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា

លោកសាី ស៊ុយ ចាន់ណា
នាយិកាគ្រប់គ្រង|InSTEDDiLab
SoutheastAsiaលោកជំទាវវាជ្ជបណ្ឌតិ អុឹង កនា្ថាផាវី

រដ្ឋមន្ត្រី|ក្រសួងកិច្ចការនារី

លោកជំទាវឧកញ៉ា លីម ឈីវហូរ
ប្រធាន|ក្រុមហ៊ុនអ៊្រតវូតអាហរ័ណ
នីហរ័ណ

លោកសាី ទន្តបណ្ឌិត អាង លីគង់ 
ប្រធាន|សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា

លោកសាី លឹម សូលីន
នាយិកាប្រចាំប្រទ្រស|អុកហ្វ្រមកម្ពុជា

លោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអាង
រដ្ឋល្រខាធិការ|ក្រសួងមហផ្ទ្រ

លោកសាី ខៀវ មាលី
ដ្រគូអាជីវកម្ម|SokSiphana&
Associatesនិងជាសមាជិកន្រZICO
Law

លោកសាី ហ៊ុន បូរមី
នាយិកាប្រចាំប្រទ្រស|អង្គការអាក់សិន
អ្រតកម្ពុជា

លោកជំទាវ តឹករ៉ាត កំរង 
រដ្ឋល្រខាធិការ|ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

លោកសាីវាជ្ជ បណ្ឌិត ពុង  ឈីវហ្គិច
ស្ថ្របនិកនិងប្រធាន|សម្ព័ន្ធខ្ម្ររជំរឿននិង
ការពារសិទ្ធិមនុស្រសលីកាដូ

លោកជំទាវ ភឿង សកុណា
រដ្ឋមន្ត្រី|ក្រសួងវប្របធម៌និងវិចិត្រសិល្របៈនិង
ប្រធានអាជា្ញ្រធរជាតិអប្រសរា
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វាចា ពី អ្នកនិពន្ធ 

តំាងត្រពីខ្ញុំនៅក្ម្រងម្ល្រះខ្ញុំប្រ្រថ្ន្រចង់កា្ល្រយជាអ្នកដឹកនំា។ខ្ញុំបានប្រ្រប់ខ្លនួឯងថខ្ញុំត្រវូត្រការងារដ្រលមានប្រ្រក់ខ្រច្រើនហើយខ្ញុំកា្ល្រយជាអ្នកដឹកនំាគំរូសម្រ្រប់
បងប្អនូរបស់ខ្ញុំនិងជួយដល់ស្ត្រីនិងសហគមន៍កម្ពជុាក្នងុការរួមចំណ្រកដល់ស្រដ្ឋកិច្ចក្នងុតំបន់និងពិភពលោក។រហូតមកដល់ព្រលន្រះក្នងុជីវិតខ្ញុំខ្ញុំធា្ល្រប់
ជាសិស្រសនិស្រសិតគ្រូបង្រៀនអ្នកនិពន្ធអ្នកតសូ៊មតិផ្ន្រកសិទ្ធិស្ត្រីបុគ្គលិកអង្គការក្រ្ររដ្ឋ្រភិបាលអ្នកយុទ្ធសាស្រ្តផ្ន្រកជំនួញសហគ្រនិនិងជាប្រធានប្រចំា
ប្រទ្រសកម្ពជុាន្រសមាគមពាណិជ្ជកម្មក្នងុតំបន់អាសីុប៉ា្រសីុហ្វកិ។ខ្ញុំយល់ថសង្គមរបស់យើងត្រវូការម្រដឹកនំាពិតប្រ្រកដដ្រលបន្តផ្ល្រស់ប្តរូក្រមុនិងសង្គម
របស់ពួកគ្រដើម្របីធ្វើឱ្រយពិភពលោកមានភាពប្រសើរឡើង។នៅក្នងុអាជីពការងាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានសំណាងណាស់ដ្រលបានធ្វើការជាមួយសន្ថប័នសាធារណៈ
និងឯកជនក៏ដូចជាអង្គការក្រ្ររដ្ឋ្រភិបាលដ្រលមានការដឹកនំារឹងមំានិងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តយ៉្រងមុតមំាក្នងុការលើកកម្ពស់សមភាពយ្រនឌ័របានជំរុញខ្ញុំយ៉្រងខ្ល្រងំ។

ដោយគា្ម្រនការសា្ទ្រក់ស្ទើរខ្ញុំបានទំនាក់ទំនងស្ត្រីអ្នកដឹកនាំឆ្នើមចំនួន២១របូដ្រលមានចរតិតសូ៊ធ្វើការនិងមិនច្រះខ្ល្រចដើម្របីសំុឱ្រយពួកគាត់ចូលរមួចំណ្រក
ដល់គម្រ្រងអំពីស្ត្រជីាអ្នកដឹកនាំន្រះដ្ររ។នៅក្នងុសៀវភៅន្រះពួកគាត់បានច្រករំល្រកគ្រប់រសជាតិ(ផ្អ្រមល្វងីជូរចត់)ន្រដំណើរជីវតិនិងការដឹកនាំ
របស់ពួកគាត់។ខ្ញុំសង្រឃឹមយ៉្រងមុតមាំថសៀវភៅន្រះនឹងកា្ល្រយជាប្រភពន្រការផ្តល់អំណាចដល់ស្ត្រីនិងកុមារីនៅតាមបណា្ដ្រឧស្រសាហកម្មនិងប្រទ្រស
ផ្រស្រងៗ ។ខ្ញុំសូមឧទ្ទិសសៀវភៅន្រះដល់មា្ដ្រយជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដ្រលត្រងត្រផ្តល់ជាកមា្ល្រំងចិត្តចិញ្ចឹមបីបាច់និងដល់ឪពុកដ្រលត្រងគាំទ្រខ្ញុំ។

ខ្ញុំសូមថ្ល្រងអំណរគុណយ៉្រងជ្រ្រលជ្រ្រដល់ម្រដឹកនាំស្ត្រីគ្រប់រូបដ្រលមានវត្តមាននៅក្នុងសៀវភៅន្រះចំពោះព្រលវ្រលាដ៏មានតម្ល្រនិងការច្រក
រំល្រករឿងរា៉្រវដ្រលគួរឱ្រយចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់។ដូចគា្ន្រន្រះផងដ្ររខ្ញុំសូមថ្ល្រងអំណរគុណយ៉្រងជ្រ្រលជ្រ្រដល់Woomentum,មូលនិធិខុន
រា៉្រដអាដិនណៅអ៊្ររនិងក្រុមការងារដ្រលបានបោះពុម្ពផ្រសាយសៀវភៅន្រះ។

កញ្ញ្រទូចសុជាតិតា 
ប្រធានWoomentumប្រចាំប្រទ្រសកម្ពុជា

បុព្វកថា

ការវិវត្តន្រតួនាទីរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមគឺជាការផ្ល្រស់ប្តូរមួយដ៏សំខន់បំផុតដ្រលយើង
បានឃើញក្នុងប៉ុនា្ម្រនទសវត្រសរ៍ចុងក្រ្រយន្រះ។ន្រះជាការរីកចម្រើនមួយដ្រលយើងមានមោទនភាពបំផុត។

ត្រឹមត្រ៨០ឆ្ន្រំបុ៉ណ្ណ្រះបនា្ទ្រប់ពីស្ត្រីត្រូវបានអនុញ្ញ្រតឱ្រយបោះឆ្ន្រតជាលើកដំបូងពួកគ្រមិនត្រឹមត្រត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការចូលរួមក្នុងកមា្ល្រំង
ការងារយ៉្រងព្រញល្រញបុ៉ណ្ណ្រះទ្រពួកគ្រថ្រមទាំងស្វ្រងរកតួនាទីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំយ៉្រងសកម្មផងដ្ររ។ស្ត្រីនាព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ
គឺជារដ្ឋមន្រ្តីអភិបាលខ្រត្តប្រតិបត្តិករសាជីវកម្មសហគ្រិនវិនិយោគិនវិស្វករអ្នកបង្កើតនិងអ្នកច្ន្រប្រតិដ្ឋ។សង្គមរីកចម្រើនតាមរយៈភាព
ជោគជ័យរបស់ពួកគ្រ។

ជោគជ័យទាងំន្រះមិនម្រនបានមកដោយងាយស្រលួទ្រហើយបញ្ហ្រប្រឈមជាច្រើនសម្រ្រប់ស្ត្រីនៅត្រមាន។បញ្ហ្រប្រឈមនីមួយៗ ជាច្រើន
ក្នងុចំណមនោះគឺកើតមកពីការរពឹំងទុករបស់សង្គមដ្រលបានចាក់ឫសយ៉្រងជ្រ្រលើ់ស្ត្រីតាងំពីពួកគ្រនៅវយ័ក្ម្រងដូចជានិយមន័យជាស្ត្រី
របៀបដ្រលស្រ្តីគួរត្រដឹកនាំជីវិតរបស់ខ្លួនឋានៈរបស់ស្រ្តីនៅក្នុងសង្គមនិងរបៀបដ្រលស្រ្តីគួរត្រទាក់ទងជាមួយអ្នកដទ្រ។

នាព្រលបច្ចបុ្របន្នសូម្របតី្រនៅក្នងុប្រទ្រសអភិវឌ្រឍន៍មួយចំនួននៅលើពិភពលោកក៏មានស្ត្រីវយ័ក្ម្រងជាច្រើនបានត្រវូគ្រប្រ្រប់ថពួកគ្រមិនអាច
ទៅណាឆ្ង្រយបានទ្រពីព្រ្រះពួកគ្រនឹងមិនអាចចិញ្ចមឹឬមើលថ្រសមាជិកគ្រសួារដទ្រទៀតបានទ្រ។គា្ម្រននរណាប្រ្រប់ពួកគ្រថស្ត្រជីាច្រើន
ដូចជាពួកគ្រដ្ររបានសម្រ្រចគោលដៅរបស់ពួកគ្របានយ៉្រងល្អប្រសើរ។ន្រះគឺជាមូលហ្រតុដ្រលសៀវភៅដ្រលមានឈ្ម្រះថ“អ្នកដឹកនាំស្រ្តី
ន្រកម្ពជុា”២១អត្ថបទអំពីការតសូ៊និងភាពអំណត់បានត្រវូបោះពុម្ព។យើងចង់បងា្ហ្រញយុវនារីនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុានិងនៅជំុវញិពិភពលោក
ថទោះបីជាមានឧបសគ្គបុ៉នណាក៏ដោយពួកគ្រអាចមានក្តីសុបិនធំៗហើយពួកគ្រអាចធ្វើតាមរកក្តសុីបិនទាងំនោះដោយមិនចាំបាច់មាន
ការសោកសា្ត្រយទ្រ។

ការបោះពុម្ពផ្រសាយន្រះនាមំកជូននូវស្រ្តី២១របូដ្រលជាអ្នកដឹកនាំដ្រលមានរឿងជាច្រើនដើម្របីច្រក
រលំ្រកអំពីភាពអំណត់អត់ធន់ការបរាជ័យនិងភាពជោគជ័យរបស់ពួកគ្រ។រឿងពិតទាងំន្រះ
មានតម្ល្រណាស់សម្រ្រប់ជាសក្ខកីម្មដល់ក្ម្រងជំនាន់ក្រ្រយដ្រលចងក្រងជាឯកសារថស្ត្រី

ដូចជាខ្លួនគ្រអាចដឹកនាំបាននិងនៅត្រអាចមានក្រុមគ្រួសារមួយមានសមត្ថភាពដូច
បុរសមានសំឡ្រងហើយមានអំណាចធ្វើការសម្រ្រចចិត្តសំខន់ៗ ដ្រលកំណត់អនាគត
របស់ពួកគ្រនិងកូនៗ របស់ពួកគ្របាន។យើងសូមកោតសរសើរយ៉្រងខ្ល្រងំចំពោះភាព
ជោគជ័យនិងភាពបរាជ័យរបស់ថ្ន្រក់ដឹកនាំស្ត្រីកម្ពជុា។ដោយសាររឿងរ៉ា្រវពិតរបស់
ពួកគ្រស្ត្រីវ័យក្ម្រងនឹងមានអំណាចក្នុងការគិតធំសុបិនធំនិងសម្រ្រចការធំបាន។

យើងក៏សូមថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះមូលនិធិខុនរា៉្រដអាដិនណៅអ៊្ររដ្រលជា
អ្នកឧបត្ថម្ភនិងជាអ្នកគាទំ្ររបស់យើងនៅក្នងុប្រសកកម្មដ៏សំខន់ន្រះក្នងុការផ្តល់សិទ្ធិ
អំណាចដល់ស្ត្រីនៅជុំវិញពិភពលោក។

មានសា្ន្រក់ការកណា្ដ្រលនៅប្រទ្រសសិង្ហបុរី។Woomentumគឺជាវ្រទិកាសហប្រតិបត្តិការដ្រលមានសមា
ជិកភាពចូលរួមផ្រសារភា្ជ្រប់សហគ្រិនអ្នកជំនាញក្នុងឧស្រសាហកម្មអ្នកដឹកនាំក្រុមហុ៊ននិងអ្នកវិនិយោគដើម្របី
ច្រករំល្រកចំណ្រះដឹងដោះស្រ្រយបញ្ហ្រប្រឈមនិងទទួលបានឱកាសដើម្របីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រ។
ប្រសកកម្មរបស់Woomentumគឺដើម្របីជួយដល់សហគ្រិននិងក្រុមដ្រលដឹកនាំដោយស្ត្រីដើម្របីចាប់ផ្តើម
បង្កើតនិងបណ្តុះក្រុមហ៊ុនប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងរកប្រ្រក់ចំណ្រញបាន។

ចាប់តំាងពីការបង្កើតឡើងនៅឆ្ន្រំ២០១៤Woomentumបានកា្ល្រយជាកន្ល្រងសំខន់មួយសម្រ្រប់សហគ្រនិស្ត្រី
រាប់ពាន់នាក់មកពី៤៥ប្រទ្រសក្នងុទ្វបីទំាង៥ដើម្របីទទួលបាននូវដំបូនា្ម្រនជាក់ស្ត្រងចំណ្រះដឹងនិងដើមទុន។

នៅឆ្ន្រំ២០១៦សា្ថ្រនិករបស់Woomentumបានមកធ្វើទស្រសនៈកិច្ចនៅប្រទ្រសកម្ពុជា
ហើយបានជួបជាមួយសុជាតិតាដ្រលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ល្រងំពីវ្រទិកាWoomentum
សុជាតិតាបានកំណត់គោលដៅរបស់គាត់ក្នុងការកសាងសមត្ថភាពរបស់សហគ្រិន
ស្ត្រីនឹងផ្រសារភា្ជ្រប់សហគ្រិនភាពរបស់ពួកគាត់ទៅកាន់ទីផ្រសារតំបន់និងសកលតាមរយៈ
វ្រទិកាWoomentumវ្របសាយ:http://woomentum.com។Woomentumត្រវូ
បានប្រកាសជាផ្លវូការនៅប្រតិបត្តិការណ៍របស់ខ្លនួនៅចុងឆ្ន្រ២ំ០១៨។Woomentum
ប្រចាំនៅប្រទ្រសកម្ពជុានឹងធ្វើការយ៉្រងជិតស្នទិ្ធជាមួយក្រសួងកិច្ចការនារីសមាគមពាណជិ្ជ
កម្មនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដទ្រទៀតដើម្របីសម្រ្រចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍សហប្រជាជាតិ
ប្រកបដោយមោនភាព។

អំពី WOOMENTUM  ™

លោកស្រីម៉ូណាអៅរី  
ស្ថ្របនិកន្រWoomentum
និង
កញ្ញ្រទូចសុជាតិតា  
ប្រធានWoomentumប្រចាបំ្រទ្រសកម្ពជុា

“ពួកអ្ន”
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ការ បដិសាធ 

អត្ថបទដ្រលបានបោះពុម្ពន្រះមិនបានឆ្លុះបញ្ច្រងំពីយោបល់និងទស្រសនៈរបស់ក្រមុការងារWoomentumនិងមូលនិធិខុនរា៉្រដអាដិនណៅអ៊្ររ(Kon-
rad-Adenauer-Stiftung)ទ្រ។ហ្រតុដូច្ន្រះការសន្មតដ្រលបានធ្វើនៅក្នងុអត្ថបទន្រះមិនឆ្លុះបញ្ច្រងំពីអង្គភាពណាមួយផ្រស្រងទៀតក្រ្រពីអ្នកនិពន្ធទ្រ
ហើយដោយសារត្រយើងជាមនុស្រសដ្រលមានការគិតប្របសុីជម្រ្រទស្រសនៈទាំងន្រះត្រងត្រអាចមានការផ្ល្រស់ប្តូរពិនិត្រយឡើងវិញនិងគិតឡើងវិញ។

មូលនិធិ ខុនរ៉ាដ អាដិនណៅអ៊ារ

ស្ររភីាពយុត្តធិម៌និងសាមគ្គីជាគោលការណ៍ក្នងុការកំណត់សកម្មភាពរបស់មូលនិធិខុនរា៉្រដអាដិនណៅអ៊្ររ។មូលនិធិខុនរា៉្រដអាដិនណៅអ៊្ររ(Kon-
rad-Adenauer-Stiftung)គឺជាមូលនិធិនយោបាយមួយដ្រលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយគណបក្រសសហភាពប្រជាធិបត្រយ្រយគ្រឹស្ត(Christian
DemocraticUnion)របស់ប្រទ្រសអាល្ឮម៉ង់។លោកខុនរា៉្រដអាដិនណៅអ៊្ររ(១៨៧៦-១៩៦៩)គឺជាសហសា្ថ្របនិកន្រគណបក្រសCDUនិងជា
អធិការបតីដំបូងគ្របង្អស់ន្រសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លីម៉ង់ដ្រលបានបង្រួបបង្រួមពួកគ្រឹស្តនិយមពួកអភិរក្រសនិយមនិងពួកស្ររីនិយមទាំងឡាយ។
កិត្តិនាមរបស់លោកមានន័យដូចគា្ន្រទៅនឹងការកសាងលទ្ធបិ្រជាធិបត្រយ្រយឡើងវញិរបស់អាល្ឮម៉ង់ការយល់ស្របគា្ន្រលើគោលនយោបាយការបរទ្រស
ទៅនឹងគុណតម្ល្រន្រសហគមន៍មហសមុទ្រអាត្លង់ទិកចក្ខុវិស័យន្រការបង្រួបបង្រួមអឺរ៉ុបនិងការតម្រង់ទិសឆ្ព្រះទៅរកស្រដ្ឋកិច្ចទីផ្រសារសង្គម។KAS
បានរមួចំណ្រកយ៉្រងសំខន់ក្នងុការលើកស្ទយួលទ្ធបិ្រជាធិបត្រយ្រយនីតិរដ្ឋនិងស្រដ្ឋកិច្ចទីផ្រសារសង្គមនៅក្នងុក្របខ័ណ្ឌន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអឺរ៉បុនិង
អនរ្តជាតិតាមរយៈការិយល័យរបស់ខ្លួននៅបរទ្រសជិត៨០ការិយល័យនិងមានគម្រ្រងនានានៅក្នុងប្រទ្រសជាង១២០ប្រទ្រស។

KASបានធ្វើការនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាតាងំពីឆ្ន្រំ១៩៩៤ដោយខិតខំគំាទ្រដល់ប្រជាជនកម្ពជុាក្នងុការជំរញុកិច្ចសន្ទនាកសាងបណា្ដ្រញនិងលើកស្ទយួ
គម្រ្រងវិទ្រយាសាស្រ្ត។ដោយហ្រតុន្រះមូលនិធិខុនរា៉្រដអាដិនណៅអ៊្ររធ្វើការឆ្ព្រះទៅរកការបង្កើតបរិយកាសអំណយផលដល់ការអភិវឌ្រឍសង្គមនិង
ស្រដ្ឋកិច្ច។កម្មវិធីទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតនិងអនុវត្តដោយសហការយ៉្រងជិតស្និទ្ធជាមួយដ្រគូកម្ពុជានៅថ្ន្រក់កណា្ដ្រលនិងថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ។

បុព្វកថា

សមភាពយ្រនឌ័រគឺពិតជាបញ្ហ្រមួយក្នងុចំណមបញ្ហ្រឈានមុខគ្រនិងសំខន់បំផុតក្នងុព្រលបច្ចបុ្របន្ន។រៀងរាល់ថ្ង្រស្ត្រីនៅទូទាងំពិភពលោកបានកំពុង
ប្រយុទ្ធប្រឆំងដើម្របីសិទ្ធិនិងការតំណាងរបស់ពួកគ្រក្នុងស្រដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសង្គមសីុវិល។ការតសូ៊ដើម្របីយុត្តិធម៌សមភាពនិងការសម្រ្រចចិត្ត
ដោយខ្លួនឯងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងគ្រួសារកន្ល្រងការងារសភាមណ្ឌលកីឡាសាលារៀននិងនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្រសផងដ្ររ។

ការគិតឡើងវញិអំពីសង្គមនិងការបង្កើតវធីិថ្មីសម្រ្រប់យើងរៀបចំសង្គមត្រវូរមួបញ្ចលូការឆ្លុះបញ្ច្រងំពីតួនាទីរបស់ស្ត្រីនិងបុរស។ស្ររភីាពយុត្តធិម៌និង
សាមគ្គីភាពមិនម្រនជាសិទ្ធិផ្ត្រច់មុខរបស់បុរសទ្រ។នោះហើយជាមូលហ្រតុដ្រលសមភាពយ្រនឌ័រគឺជាប្រធានបទពីរភាគីដ្រលជាបញ្ហ្រស្មើគា្ន្រសម្រ្រប់
ស្ត្រីនិងបុរស។ភាគីទាំងសងខងត្រូវត្រធ្វើការរួមគា្ន្រដើម្របីភាពរីកចម្រើននិងការពង្រឹងអំណាចបន្ថ្រម។ការសន្ទនាអំពីសមភាពយ្រនឌ័រវ្រទិកាត្រូវត្រ
បង្កើតឡើងដើម្របីឱ្រយមានគោលនយោបាយយុទ្ធនាការនិងយុទ្ធសាស្រ្តល្អប្រសើរជាងមុនក៏ដូចជាការអនុវត្តច្របាប់ផងដ្ររ។បុ៉ន្ត្រវាមិនទាន់គ្រប់គ្រ្រន់
ទ្រសម្រ្រប់ឱ្រយអ្នកជំនាញនិងឥស្រសរជនមានឥទ្ធិពលលើសុន្ទរកថអំពីសមភាពយ្រនឌ័រ។វាត្រូវត្រជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងពហុភាគីដ្រលគ្របដណ្តប់គ្រប់
កម្រិតគ្រប់ស្រទាប់សង្គមនិងក្រុមមនុស្រស។សមភាពយ្រនឌ័រចាប់ផ្តើមនិងបញ្ចប់នៅក្នុងខួរក្របាលរបស់មនុស្រស។

ដចូន្រះហើយKASមានស្រចក្តីសោមនស្រសរកីរាយណាស់ដ្រលបានបោះពមុ្ពសៀវភៅណ្រនាំស្តីពីភាពជាអ្នកដកឹនាំស្រ្តីនាព្រលបច្ចបុ្របន្នរមួគា្ន្រជាមយួ
Woomentum។វាមិនត្រមឹត្រជាការចងក្រងបទសមា្ភ្រសន៍អំពីស្ត្រីរឹងមាំនិងជោគជ័យនៅក្នងុមុខតំណ្រងផ្រស្រងៗ ទ្រវាក៏និយយពីរឿងរ៉ា្រវអំពីជីវតិរស់នៅ
របស់ស្ត្រីដ្រលប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើននិងបញ្ហ្រប្រឈមនៅក្នុងសង្គមបិតាធិបត្រយ្រយនិងមានឋានានុក្រមខ្ល្រំងហើយនៅត្រយកឈ្នះពួកគ្របាន។
វាគឺជាការយកចិត្តទុកដក់របស់ពួកគ្រចំពោះមនុស្រសជំនាន់ក្រ្រយដើម្របីបងា្ហ្រញថភាពជោគជ័យមិនត្រវូបានចងភា្ជ្រប់ទៅនឹងភ្រទឬប្រវត្តិទ្រវាត្រវូបាន
ចងភា្ជ្រប់ទៅនឹងភាពរឹងមាំភាពបុិនប្រសប់និងភាពកា្ល្រហន។

ខ្ញុំមានការស្ងើចសរសើរនិងក្តកុក្តលួយ៉្រងខ្ល្រងំចំពោះរឿងរា៉្រវទាងំន្រះ។ខ្ញុំសូមជូនពរឱ្រយសៀវភៅ
ន្រះជំរញុទឹកចិត្តដល់យុវជននិងមនុស្រសចាស់ស្រ្តីនិងបុរសអ្នកមាននិងអ្នកក្រហើយជាមួយគា្ន្រ
នោះនាំឱ្រយមានសង្គមមួយបើកចំហនិងឱ្រយតម្ល្រដល់គុណសម្របត្តិ។

សូមរីករាយក្នុងការអាន!
Woomentum, Cambodia, កម្ពុជា 
ផ្ទះល្រខ៦ផ្លូវ៣៦ពោស្រនជ័យ
ភ្នំព្រញរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
ទូរស័ព្ទ៖ +៨៥៥១២៦៧២៣៦៧ 
អ៊ីម៉្រល៖ socheata@woomentum.com 
វ្របសាយ៖ http://woomentum.com 
ហ្វ្រសប៊ុក៖ www.facebook.com/Woomentum

Konrad -Adenauer -Stiftung,កម្ពុជា
ផ្ទះល្រខ៤ផ្លូវ៤៦២ខណ្ឌចំការមន
P.Obox៩៤៤ភ្នំព្រញរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖+៨៥៥២៣៩៦៦១៧៦
អ៊ីម៉្រល៖Office.PhnomPenh @kas.de
វ្របសាយ៖www.kas.de /cambodia
ហ្វ្រសប៊ុក៖www.facebook.com /kaskambodscha
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ខ្ញុចំំណាយព្រលជិត១០ឆ្ន្រំធ្វើការនៅប្រទ្រសបារាងំជាវ្រជ្ជបណ្ឌតិឯកជនដំបូង
នៅមន្ទរីព្រទ្រយបារំាងនិងក្រ្រយមកខ្ញុំមានបន្ទប់ពិគ្រ្រះខ្លនួឯង។បនា្ទ្រប់មក
ខ្ញុំបានកា្ល្រយជាប្រធានផ្ន្រកឱសថសម្រ្រប់ការសាកល្របងក្នងុក្រមុហុ៊នបារាងំ
មួយ។ក្នងុទស្រសវត្រសរ១៍៩៩០ខ្ញុំកា្ល្រយជាអគ្គល្រខធិការរងន្រ“Association
desMédecinsCambodgiens”ដ្រលមានគោលដៅផ្តល់ជំនួយផ្ន្រក
បច្ច្រកទ្រសនិងឱសថដល់ប្រទ្រសកម្ពុជាដូចជាថ្ន្រំនិងឧបករណ៍ព្រទ្រយ
ព្រមទាំងការបណ្តុះបណា្ដ្រលដើម្របីពង្រឹងជំនាញដល់ក្រុមវ្រជ្ជបណ្ឌិត។
ខ្ញុបំានត្រលប់មកប្រទ្រសកម្ពជុាវិញក្នងុឆ្ន្រ១ំ៩៩៥រចួបានធ្វើការជាទីប្រកឹ្រសា
បច្ច្រកទ្រសដល់ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ។ក្នុងអំឡុងព្រលនោះខ្ញុំបាន
ទទួលខុសត្រវូលើការអភិវឌ្រឍសហគមន៍ដោយផ្ត្រតលើសុខុមាលភាពនៅ
ជនបទការបង្កើនអំណាចផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចដល់ស្រ្តីក្នុងការបង្កើតឡើងវិញ
នៅវិស័យសូត្រនិងការទទួលបានទឹកសា្អ្រត។ក្នុងឆ្ន្រំ១៩៩៨ខ្ញុំបានប្តូរមក
ក្រសួងកិច្ចការនារីហើយបម្រើការងារជារដ្ឋល្រខធិការចំនួនប្រ្រំឆ្ន្រមុំនត្រវូ
បានដំឡើងតំណ្រងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីក្នងុខ្រមិថុនាឆ្ន្រ២ំ០០៤។
អ្វីដ្រលខ្ញុំមានមោទនភាពបំផុតគឺការដ្រលខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ន៍ទាងំវស័ិយ
ឯកជននិងសាធារណៈ។បរិយកាសការងារមានភាពប្រកួតប្រជ្រងព្រល

នៅក្នុងវិស័យឯកជនយើងត្រូវត្រពូក្រជាងនិងមានគំនិតផ្តួចផ្តើមជាង
អ្នកដទ្រទៀត។ផ្នត់គំនិតនិងការដឹកនាំគឺឆ្ព្រះទៅរកផលប្រយោជន៍របស់
ក្រមុហុ៊ន។ចំណ្រកក្នងុវស័ិយសាធារណៈវិញយើងមានគោលបំណងផ្រស្រង
ដោយសារយើងធ្វើការសម្រ្រប់ប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទូទៅ។

នៅនេលដែលនោកជំទាវចាប់ន ត្ើមអាជីេែំបូងរបស់នោកជំទាវន�ើ
អ្ីជាបញ្ហាបបឈមសំខាន់បំ្ុ�របស់នោកជំទាវ?

ខ្ញុំចាប់ផ្តើមអាជីពខ្ញុំដំបូងនៅប្រទ្រសបារាំងហើយខ្ញុំដូចជាចុះសម្រុងល្អ
ណាស់។បុ៉ន្ត្រខ្ញុំក៏ជួបឧបសគ្គមួយចំនួននៅព្រលដំបូងដោយសារភាព
ខុសគា្ន្ររវាងវប្របធម៌និងផ្នត់គំនិតក៏ដូចជាក្នុងនាមជាស្រ្តីនិងជាជនបរទ្រស
(រូបរាងខ្ញុំខុសពីជនជាតិបារាំង)។អ្វីដ្រលលំបាកនោះគឺព្រលត្រូវបងា្ហ្រញថ
ខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ។ខ្ញុំត្រវូធ្វើការខ្ល្រងំជាងមុនដើម្របីទទួលបានការ
គោរពពីដ្រគូនិងបុគ្គលិកខ្ញុំ។

ជាចុងក្រ្រយខ្ញុំអាចនិយយថដោយសារត្រភាពអំណត់និងការប្រងឹប្រ្រង
ខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងនិងជោគជ័យក្នុងអាជីពរបស់ខ្ញុំ។

បនា្ទ្រប់ពីប្រទ្រសបារាងំបានចូលជាសមាជិកសហភាពអឺ៊រ៉បុខ្ញុំសង្ក្រតឃើញ
ថមានការផ្ល្រស់ប្តរូវជិ្ជមានច្រើនពីប្រជាជន។ពួកគ្រហក់បើកចិត្តទូលាយ
ជាងមុនហើយទទួលយកភាពផ្រស្រងៗ គា្ន្រជាងមុន។

ប៉ុន្ហានឆ្ហាំកន្លងមកន�ើនោកជំទាវបាននរៀននមនរៀនែ៏មាន�មម្លអ្ីក្នុង
នមជាអ្នកែឹកនំ?

ខ្ញុំចង់ច្រករំល្រកម្ររៀនមួយចំនួនដ្រលខ្ញុំបានរៀនពីបទពិសោធន៍ន៍
ពីមុននិងបច្ចុប្របន្នរបស់ខ្ញុំក្នុងវិស័យឯកជននិងសាធារណៈដើម្របីធានា
ជោគជ័យរបស់ខ្ញុំ៖

ត្រវូជឿជាក់លើខ្លនួឯងលើ
សមត្ថភាពនិងចក្ខវិុស័យយើង!
ត្រវូច្រះដាក់ខ្លនួហើយហ៊្រន
ទទួលយកមតិរិះគន់

សូម្ តល់ការដែនំខ្លីៗ អំេីជីវិ�របស់នោកជំទាវ(ប្រួសារការអប់រំ
និងសា្ហានភាេប្រួសារ)និងបទេិនសាធន៍ន៍របស់នោកជំទាវជាអ្នក
ែឹកនំនិងន�ើអ្ីដែលនោកជំទាវមាននមាទនភាេបំ្ុ�?

ខ្ញុំកើតក្នងុគ្រសួារមួយដ្រលមានលោកឪពុកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នងុរដ្ឋ្រភិបាល
ឯអ្នកមា្ត្រយខ្ញុំជាស្ត្រីម្រផ្ទះមា្ន្រក់ដ្រលស្រឡាញ់ការសិក្រសា។លោកទាំងពីរ
ជាពិស្រសអ្នកមា្ត្រយខ្ញុំមានតួនាទីយ៉្រងសំខន់ក្នុងការបញ្ជូនខ្ញុំនិងបងប្អូន
ទៅសាលារៀនទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ពួកខ្ញុំ។ពួកលោកបានផ្តល់ឱកាស
មាសដល់ខ្ញុំដើម្របីសិក្រសាមិនត្រឹមត្រនៅប្រទ្រសកម្ពុជាទ្រគឺនៅប្រទ្រស

បារាងំផងដ្ររ។ខ្ញុំមានបងប្អនូប្រ្រពីំរនាក់(ស្រីបួននិងប្រសុបី)ហើយពួកគ្រ
បច្ចុប្របន្នកំពុងធ្វើការជាវិស្វករគណន្រយ្រយករឱសថការីនិងអ្នកវិទ្រយសាស្ត្រ
។ល។ខ្ញុំបានរៀបការជាមួយស្រដ្ឋកិច្ចវទូិមា្ន្រក់ហើយព្រលន្រះយើងមានកូន
ស្រីមា្ន្រក់។ខ្ញុំបានចាកច្រញពីប្រទ្រសកម្ពុជានៅឆ្ន្រំ១៩៧២ទៅសិក្រសានៅ
ប្រទ្រសបារាងំ។ខ្ញុំទទួលបានសញ្ញ្របត្រពីរបណ្ឌតិវ្រជ្ជសាស្រ្ត(ពីបា៉្ររីស)និង
សញ្ញ្របត្រឌីប្លមូពីEcoleNationaled’Administration(ENA-Paris)
ដោយខ្ញុំសិក្រសាវគ្គប្រតិបត្តិ“LeadersinDevelopment:Managing
PoliticalandEconomicReform”នៅសាលាJohnF.Kennedy
SchoolofGovernmentន្រសាកលវិទ្រយាល័យHarvard(២០០៤)។

លោកជំទាវវ្រជ្ជបណ្ឌិត អឹុង កនា្ថាផាវី
រដ្ឋមន្ត្រី| ក្រសួងកិច្ចការនារី

អ្នកដឹកនំា
ស្ត្រីន្រកម្ពុជា
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ធនធានមនុស្រសខ្ញុំកា្ល្រយជារដ្ឋមន្ត្រីក្នុងក្រសួងកិច្ចការនារី។

ន�ើអ្ីដែលនធ្ើឱហាយវបហាបធម៌កម្នុជាមានលក្ខែៈនោយដែកេីន្ន�ើយ
ន�ើនោកជំទាវ្ិ�ថាបបនទសកម្នុជាអាចរីកចនបមើននោយសារ
ស�ប្ិនភាេនិងភាេជាអ្នកែឹកនំយ៉ហាងែូចនមតច?

ខ្ញុំគិតថកម្ពុជាផ្តល់ឱកាសមាសជាច្រើនសម្រ្រប់អ្នកធ្វើការក្នុងស្រុកនិង
ជនបរទ្រសសហគ្រនិនិងវនិិយោគិននានាដោយសារយើងមានតម្រវូការ
ខ្ល្រងំខងការអភិវឌ្រឍ។ប្រជាជនកម្ពជុានៅវយ័ក្ម្រងហើយចង់បានឱកាស។

ប្រជាជនកម្ពជុាធា្ល្រប់ឆ្លងកាត់សម័យប្រលយ័ពូជសាសន៍ហើយព្រលន្រះ
ពួកគាត់ធន់និងការលំបាកឧបសគ្គនិងសា្ថ្រនភាពលំបាកលំបិន។ប្រជាជន
យើងគាត់ងាយសម្របតាមសា្ថ្រនការណ៍ផ្រស្រងៗ ។
ប្រជាជនយើងគាត់រសួរាយថមពលនិងច្រះច្ន្រប្រតិដ្ឋក្នងុការដោះស្រ្រយ
បញ្ហ្រឬផ្តួចផ្តើមធ្វើអ្វីមួយ

នោកជំទាវមានែំបូន្ហានអ្ីខ្លលះសបមាប់ស�ប្ិននរីកម្នុជា?


បើតាមខ្ញុំគិតសព្វថ្ង្រន្រះយុវតីខ្ម្ររជាច្រើនជាមនុស្រសខ្ល្រងំ។ខ្ញុំចង់ច្រករំល្រក
ដំបូនា្ម្រនមួយចំនួនដល់អ្នកដ្រលកំពុងប្រកបអាជីវកម្មក៏ដូចជាក្នងុផ្ន្រកផ្រស្រងទៀត៖
កុំខ្ល្រចក្នុងការស្រម្រខ្ពស់!ត្រូវសង្រឃឹមជានិច្ចថអ្នកនឹងសម្រ្រចក្តីប្រ្រថ្ន្រ
របស់អ្នក
ព្រលគិតថខ្លនួយើងកំពុងធ្វើរឿងត្រមឹត្រវូសូមបន្តការងារយើងទៅតាម
គោលដៅនិងចក្ខុវិស័យយើង
លើកទឹកចិត្តខ្លនួឯងនិងអ្នកដទ្រ។ការធ្វើអាជីវកម្មជាដំណើរវ្រងឆ្ង្រយ
ហើយផ្លវូក៏រលាក់។ត្រវូទុកចិត្តលើខ្លនួឯងហើយនំាគ្រឱ្រយចូលរួមគំាទ្រយើង
កំុសា្ត្រយរឿងពីមុនបើអ្នកត្រូវត្រផ្ល្រស់ប្តូរផ្លូវដើរ។ជីវិតត្រងដើរទៅមុខ
ជានិច្ចហើយជីវតិត្រងមានឡើងមានចុះ។អ្នកត្រវូមានជំនឿលើខ្លនួឯង។
អ្នកនឹងច្រញផុតពីឧបសគ្គបើអ្នកតសូ៊។អ្នកត្រវូសន្រសំកមា្ល្រំងហើយដើរទៅ
មុខជានិច្ច!

តើយើងកំពុងដឹកនាំនរណា?វាជាការសំខន់ណាស់ដ្រលយើងត្រូវ
សា្គ្រល់មនសុ្រសដ្រលយើងត្រវូដកឹនាំហើយផ្តល់បទបញ្ជ្រឱ្រយបានច្របាសល់ាស់
ដល់ពួកគ្រ
ត្រូវប្រ្រកដថអ្នកនិងបុគ្គលិករបស់អ្នកមានចក្ខុវិស័យដូចគា្ន្រ
ត្រូវប្រ្រកដថពួកគ្រគាំទ្រនិងជឿជាក់លើអ្នក
អ្នកដឹកនាំត្រូវគិតឱ្រយបានច្របាស់លាស់អំពីការដក់មនុស្រសឱ្រយចំកន្ល្រង
ដោយផ្អ្រកលើជំនាញទន់(ទំនាក់ទំនងការបត់ប្រននិងការក្រប្រ្រ)និង
ជំនាញរឹង។
យើងត្រូវបង្កើតឱ្រយមានទំនាក់ទំនងពីរផ្លូវរវាងយើងជាអ្នកដឹកនាំនិង
បុគ្គលិក
អ្នកដឹកនាំត្រវូយល់ឱ្រយច្របាស់អំពីការរពឹំងទុករបស់បុគ្គលិកមុនព្រលធ្វើការ
ប្ត្រជា្ញ្រអ្វមួីយ។មិនត្រវូបនោ្ទ្រសព្រលមានបញ្ហ្រកើតឡើងទំនួលខុសត្រវូ
គឺចាំបាច់ណាស់សម្រ្រប់អ្នកដឹកនាំ។

ន�ើអី្ជា�មម្លស្នូលរបស់នោកជំទាវន�ើយន�ើនោកជំទាវធានថាបកុម/
បុ្្គលិក/ប្រួសារ/អ�ិថិជនរបស់នោកជំទាវបសបតាម�មម្លរបស់
នោកជំទាវយ៉ហាងែូចនមតច?

ក្នងុគ្រសួារប្តីនិងប្រពន្ធគឺជាដ្រគូស្ន្រហនិងជីវិត។ខ្ញុំមិនដ្រលគិតពីតំណ្រង
ដឹកនំាឬអ្នកដើរតាមទ្រក្នងុគ្រសួារព្រ្រះខ្ញុំត្រងត្រគិតថខ្ញុំនិងសា្វ្រមីខ្ញុំមាន
សិទ្ធសិ្មើគា្ន្រ។មុនខ្ញុំរៀបការខ្ញុំបានពិភាក្រសាជាមួយគាត់អំពីក្តីស្រម្ររបស់ខ្ញុំដ្រល
ចង់ធ្វើជាស្រ្តីច្រញទៅធ្វើការខងក្រ្រមិនម្រនស្រ្តីម្រផ្ទះទ្រ។គាត់អនុញ្ញ្រត
ឱ្រយខ្ញុំមានអាជីពមួយហើយពួកយើងមានគោលដៅរមួទាក់ទិននឹងការងារ។

អ្វីជាតម្ល្រស្នូលរបស់ខ្ញុំ?
មិនត្រូវបោះបង់ជាដច់ខត!ត្រូវព្រយាយមនិងប្រឹងប្រ្រង។មិនត្រូវ
ប្រកាន់ខ្លួន!ព្រលអ្នកប្ត្រជា្ញ្រធ្វើអ្វីមួយអ្នកត្រូវត្រធ្វើទោះមានឧបសគ្គ
ឬការបំបាក់ទឹកចិត្តពីអ្នកផ្រស្រងក៏ដោយ។ត្រូវហ៊្រនតស៊ូទៅមុខ។
ខ្ញុំផ្តល់តម្ល្រដល់ការចរចា។វាជាជំនាញដ៏មានថមពលមួយដ្រលអាចឱ្រយ
ផ្លូវដើររបស់អ្នករលូនបាន។
កុំខ្ម្រសអៀននៅព្រលអ្នកត្រូវការសួររកជំនួយពីអ្នកដទ្រ
ស្ត្រីអាចឡើងតំណ្រងក្នុងអាជីពនៅព្រលសា្វ្រមីពួកគ្រជួយគាំទ្រជួយ
ច្រករលំ្រកទំនួលខសុត្រវូក្នងុគ្រសួារការងារផ្ទះសម្រប្រងនិងមិនច្រណ្រន
ជាមួយដ្រគូពួកគ្រ។យើងអាចនិយយថ“សុភមង្គលនិងជោគជ័យ
ក្នុងគ្រួសារនាំឱ្រយមានភាពជោគជ័យក្នុងការងារឬជំនួញ”។វាជាការពិត
ចំពោះស្ត្រីនិងបុរស។ការមានឪពុកមា្ត្រយជាគំរូល្អក៏នឹងមានឥទ្ធិពលល្អ
ដល់អនាគតកូនរបស់ខ្លួនដ្ររ
ស្ត្រីត្រូវគាំទ្រស្ត្រី។ស្ត្រីគួរមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងនិងគាំទ្រស្ត្រីដទ្រទៀត
ក្នុងកន្ល្រងធ្វើការ។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាអាកបហាបកិរិយឬលក្ខែៈដែលនោកជំទាវ្ិ�ថាមាន
ឥទ្ិេលអវិជ្ជមានែល់ភាេជាអ្នកែឹកនំ?
ខ្ញុំគិតថចំណុចអវិជ្ជមាននោះគឺការដក់ផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមុន
ប្រយោជន៍របស់ក្រមុការងារក្រមុហុ៊នឫសា្ថ្រប័ន។ការមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់
និងគិតខ្លី។ការបោះបង់ការងារព្រលមានឧបសគ្គការមិនសម្រ្រចចិត្តនិង
មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់យើង។

ន�ើនោកជំទាវនធ្ើអ្ីនែើមហាបីបនតនធ្ើជាអ្នកែឹកនំ(្ន្លឹលះមនភាេជា
អ្នកែឹកនំក្នុងការនធ្ើជំនួញនិងនលើកកម្ពស់ការ្ តល់សិទ្ិអំណាច
នសែ្ឋកិច្ចែល់បសតីឫសមភាេនយនឌ័រ)?

ជឿជាក់លើខ្លួនអ្នកនិងសមត្ថភាពរបស់អ្នក
ជឿលើចក្ខុវិស័យនិងការប្ត្រជា្ញ្ររបស់អ្នក
មិនត្រូវប្រកាន់ខ្លួននិងហ៊្រនទទួលមតិរិះគន់

ស្ត្រីគួរមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង
ហើយគាំទ្រស្ត្រីដទ្រទៀតក្នុង
កន្ល្រងការងារនិងសង្គម

ន�ើអ្ីខ្លលះជាហានិភ័យធំៗមួយចំនួនដែលនោកជំទាវបានជួបបបទលះ
នៅក្នុងអាជីេរបស់នោកជំទាវ?ន�ើនោកជំទាវនោលះបសាយបញ្ហា
ននលះនោយរនបៀបណា?

ហនិភ័យធំបំផុតក្នងុអាជីពខ្ញុំគឺនៅព្រលដ្រលខ្ញុំត្រវូសម្រ្រចចិត្តបោះបង់ជីវតិ
ការងារដ៏សុខស្រលួរបស់ខ្ញុំនៅបា៉្ររសីក្នងុទស្រសវត្រសរ១៍៩៩០ហើយនាំគ្រសួារ
ទាងំមូលរបស់ខ្ញុំត្រលប់មកប្រទ្រសកម្ពជុាវញិក្រ្រយការចាកច្រញអស់រយ:
២៣ឆ្ន្រំមកហើយ។សា្ថ្រនភាពក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាព្រលនោះគឺលបំាកណាស់
សម្រ្រប់ខ្ញុំ។ប្រ្រក់ខ្រខ្ញុំទាបជាងមុនមួយរយដងន្រះមានន័យថខ្ញុំមិនអាច
បង់លុយឱ្រយកូនស្រីខ្ញុំរៀនបានផង។ការយល់ដឹងនិងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំ
ជាមួយមនុស្រសទូទៅគឺត្រូវបានក្រប្រ្រទៅតាមបរិសា្ថ្រនថ្មីន្រះ។

ឥឡូវន្រះបនា្ទ្រប់ពីរយ:២៣ឆ្ន្រំន្រការអំណត់ប្រឹងប្រ្រងនិងភាពកា្ល្រហន
ដើម្របីចូលរួមក្នុងការកសាងឡើងវិញនៅកម្ពុជានិងជួយដល់ការកសាង
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សូម្ តល់ការដែនំខ្លីៗ អំេីជីវិ�របស់នោកជំទាវ(ប្រួសារការអប់រំ
និងសា្ហានភាេប្រួសារ)និងបទេិនសាធន៍ន៍របស់ជំទាវជាអ្នកែឹកនំ
និងន�ើអ្ីដែលមាននមាទនភាេបំ្ុ�?

ខ្ញុំកើតនៅក្រងុព្រះសីហនុនៅថ្ង្រទី១តុលា១៩៦១។ខ្ញុំមានបងប្អនូ១០នាក់
ត្រពួកគាត់ពាក់កណា្ដ្រលរួមទាំងឪពុកខ្ញុំនិងសាច់ញាតិមួយចំនួនផងបាន
បាត់បង់ជីវិតក្នុងរបបប៉ុលពត។ខ្ញុំនៅសល់បងប្អូនប្រ្រំនាក់ហើយខ្ញុំជាកូន
ទី៣។ក្នងុសម័យខ្ម្ររក្រហមកាន់អំណាចនៅឆ្ន្រ១ំ៩៧៥គ្រសួាររបស់ខ្ញុំបាន
ប្រកខ្ញ្រកគា្ន្រហើយខ្ញុំត្រូវបានគ្រដក់បញ្ចូលក្នុងជំរំប្រមូលផ្តុំមួយជាមួយ
ក្ម្រង២៧៥នាក់ផ្រស្រងទៀត។ព្រលនោះខ្ញុំមានអាយុ១១ឆ្ន្រំហើយត្រវូបានគ្រ
បង្ខំឱ្រយធ្វើការលើកទំនប់ដោយគា្ម្រនការសម្រ្រកទ្រ។ពួកខ្ម្ររក្រហមត្រងយក
មនុស្រសទៅសមា្ល្រប់រាល់ថ្ង្រជាពិស្រសអ្នកដ្រលមានសាច់ឈាមជាជនជាតិចិន
និងជាអ្នកច្រះដឹងសំណាងល្អខ្ញុំបានស្ថតិក្នងុចំណមក្ម្រងស្រ៥ីនាក់ដ្រល
បាននៅរស់រានមានជីវតិ។នៅចុងឆ្ន្រ១ំ៩៧៨ខ្ញុំបានជួបមា្ត្រយបងស្រីនិង
ប្អូនប្រុសខ្ញុំវិញ។ក្នុងព្រលទ័ពវៀតណាមកំពុងត្រគ្រប់គ្រងកម្ពុជាគ្រួសារ
ខ្ញុំនិងខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមរកសីុដំបូងដោយធ្វើស្រ្រលក់ស្រូវនិងស្រ្រសឱ្រយទ័ព
វៀតណាមនិងដូរសត្វយកមាស។

មា្ត្រយខ្ញុំបានរៀបចំឱ្រយខ្ញុំរៀបការជាមួយអ្នកន្រសាទមា្ន្រក់ដ្រលប្រើទូករបស់គាត់
ដើម្របីយកគ្រឿងអ្រឡិចត្រូនិចស្រ្រនិងបារីដឹកមកកោះថ្មសតាមកប៉ា្រល់ធំៗ
ពីសិង្ហបុរីខ្ញុំចំាថកាលនោះខ្ញុំនៅផ្ទះលក់មី។ប្តីខ្ញុំត្រវូបានគ្រចាប់ឃំុឃំាង
ដោយសារគាត់លក់មូ៉តូពីប្រទ្រសថ្រមកកម្ពជុាដោយគា្ម្រនប៉ា្រស្ពរ័។ន្រះជា
លើកទីមួយដ្រលខ្ញុំចូលរួមខ្ល្រងំក្នងុរបរជំនួញវាជាការចាប់ផ្តើមរបស់ក្រមុហុ៊ន
អ្រតវូដអាហរ័ណនីហរ័ណដ្រលបានបង្កើតឡើងក្នងុឆ្ន្រ១ំ៩៩៤។

មកដល់បច្ចបុ្របន្នន្រះខ្ញុំមានសិទ្ធផិ្ត្រច់មុខក្នងុការលក់ស្រ្រដ្រលមានមា៉្រកល្របីៗ 
ដូចជាHennessyនិងJohnieWalkerហើយជំនួញផ្រស្រងទៀតរបស់ខ្ញុំ
គឺក្នុងការអភិវឌ្រឍអចលនទ្រព្រយសណា្ឋ្រគារទ្រសចរណ៍និងតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ច

ពិស្រសភ្នពំ្រញ។ដោយសារត្រជោគជ័យលើផ្ន្រកជំនួញខ្ញុំត្រវូបានជ្រើសរីស
ជាអនុប្រធានន្រសភាពាណិជ្ជកម្មភ្នំព្រញនិងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា។

នៅនេលដែលនោកជំទាវចាប់ន្តើមអាជីេែំបូងរបស់នោកជំទាវន�ើ
អ្ីជាបញ្ហាបបឈមសំខាន់បំ្ុ�របស់នោកជំទាវ?

ឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតដ្រលខ្ញុំបានជួបព្រលធ្វើជំនួញគឺរៀនប្រងច្រករវាងគ្រសួារ
និងជំនួញ។ធម្មជាតិន្រជំនួញគឺងាយប្រ្រប្រួលព្រលខ្លះចំណ្រញព្រលខ្លះ
ខតត្រឹមមួយពព្រិចភ្ន្រកដូច្ន្រះខ្ញុំត្រូវត្រយកចិត្តទុកដក់តាមដនជានិច្ច
ត្រគ្រសួារខ្ញុំក៏ត្រវូការការយកចិត្តទុកដក់ដូចគា្ន្រដ្ររ។និយយដោយត្រង់
ខួរក្របាលខ្ញុំគឺត្រងត្រនឹករកគំនិតជំនួញជានិច្ច។

ប៉ុន្ហានឆ្ហាំកន្លងមកន�ើនោកជំទាវបាននរៀននមនរៀនែ៏មាន�មម្លអ្ីក្នុង
នមជាអ្នកែឹកនំ?

នៅព្រលខ្ញុំចាប់ផ្តើមធ្វើការលើគម្រ្រងតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសឧកញា៉្រ
ទាងំអស់បានសើចចំអកឲ្រយខ្ញុំពួកគាត់ប្រ្រប់ថខ្ញុំឆ្កតួហើយត្រខ្ញុំមិនខ្វល់ថ
គ្រគិតឬនិយយយ៉្រងណានោះទ្រខ្ញុំនៅត្ររក្រសាការប្ត្រជា្ញ្រនិងបន្តការងារ
ជំនួញរបស់ខ្ញុំ។ម្ររៀនដ៏មានតម្ល្រដ្រលខ្ញុំទទួលបានព្រលខ្ញុំឈឺចាប់គឺថខ្ញុំ
អាចក្រប្រ្រកា្ល្រយខ្លនួឯងឱ្រយខ្ល្រងំជាងមុនហើយខ្ញុំអាចបងា្ហ្រញដល់ពិភពលោក
ថខ្ញុំអាចធ្វើបានល្អ។ខ្ញុំចង់ឱ្រយស្ត្រីទាងំអស់មានទំនុកចិត្តលើខ្លនួឯងហើយ
អាចធ្វើអ្វីដ្រលខ្ញុំធ្វើ។

ន�ើអ្ីជា�មម្លស្នូលរបស់នោកជំទាវន�ើយន�ើនោកជំទាវធានថា
បកុម/បុ្្គលិក/ប្រួសារ/អ�ិថិជនរបស់នោកជំទាវបសបតាម
�មម្លរបស់នោកជំទាវយ៉ហាងែូចនមតច?

តម្ល្រស្នូលរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវមានឆន្ទៈមោះមុតហើយធ្វើឱ្រយចក្ខុវិស័យទៅជា
ការពិតក្នុងជំនួញ។ចក្ខុវិស័យនោះគួរត្រជួយឱ្រយក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើននិង
បង្កើតការងារក្នុងប្រទ្រសរបស់យើង។ព្រលធ្វើការជាមួយវិនិយោគិន
មកពីប្រទ្រសដូចជាសិង្ហបុរីនិងជប៉ុនតម្ល្រស្នូលរបស់ខ្ញុំគឺសុចរិតភាព។
ព្រលយើងរកបានដ្រគូល្អត្រឹមត្រូវយើងត្រូវត្រធ្វើការឱ្រយស្អិតជាមួយគា្ន្រ
បើអ្នកចង់ឱ្រយជោគជ័យ។វាក៏ដូចគា្ន្រដ្ររជាមួយនិងអតិថិជននិងបុគ្គលិក
យើងជាស្ត្រីជំនួញត្រូវត្រមានផ្រនការរក្រសាទុកបុគ្គលិកដើម្របីអាចរក្រសាទុក
អតិថិជនដ្រលសោ្ម្រះត្រង់។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាអាកបហាបកិរិយឬលក្ខែៈដែលនោកជំទាវ្ិ�ថាមាន
ឥទ្ិេលអវិជ្ជមានែល់ភាេជាអ្នកែឹកនំ?

និយយហើយមិនធ្វើ៖អ្នកដឹកនាំដ្រលខ្រសាយបំផុតគឺអ្នកដ្រលត្រងត្រ

លោកជំទាវឧកញ៉្រ លីម ឈីវហូរ
ប្រធាន|ក្រមុហុ៊នអ៊្រតវតូអាហរណ័នីហរណ័

អ្នកដឹកនំា
ស្ត្រីន្រកម្ពុជា
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និយយហើយប្រើបុគ្គលិកឲ្រយធ្វើន្រះធ្វើនោះត្រមិនចូលរមួធ្វើ។បើគាត់
ចង់ធ្វើជា“អ្នកដឹកនាំដ៏អសា្ច្ររ្រយ”ចាបំាច់គាត់ត្រវូត្រ“ធ្វើអ្វីដ្រលនិយយ”
មានន័យថពួកគាត់ធ្វើនូវអ្វីដ្រលគាត់បាននិយយប្រ្រប់បុគ្គលិក
ព្រលនោះក្រុមរបស់គាត់អាចធ្វើតាមអ្នកដឹកនាំបានហើយ។
គា្ម្រនគោលដៅនិងគោលបំណងច្របាស់លាស់៖អ្នកដឹកនាំត្រូវត្រមាន
គោលដៅនិងទិសដៅច្របាស់លាស់សម្រ្រប់បុគ្គលិករបស់ខ្លនួ។បើពួកគាត់
គា្ម្រនគោលដៅច្របាស់លាស់ទ្រពួកគាត់មិនអាចជំរញុក្រមុការងារហើយ
មនិអាចដងឹថព្រលណាពកួគ្របានសម្រ្រចហើយចងុក្រ្រយសម្រ្រច
បានអ្វីឡើយ។ក្នុងករណីខ្លះក្រុមហុ៊នមានគោលដៅនិងយុទ្ធសាស្រ្ត
ច្របាស់លាស់ត្រវាមិនត្រវូបានបងា្ហ្រញច្របាស់ដល់អ្នកដើរតាមនិងក្រមុការងារ
វាអាចជាមហន្តរាយសម្រ្រប់ក្រុមហ៊ុន។
ខ្វះទំនួលខុសត្រវូ៖ក្នងុក្រមុការងារបើគា្ម្រន“វប្របធម៌ទទួលខុសត្រវូ”ក្រមុ
នឹងមិនអាចបំព្រញនិងបញ្ចប់ការងាររបស់ពួកគ្របានទ្រព្រ្រះសមាជិក
ក្រុមរវល់ត្រ“ពន្លត់ភ្លើង”គឺមានន័យថពួកគាត់រងចាំត្របញ្ហ្រ។

ន�ើនោកជំទាវនធ្ើអ្ីនែើមហាបីបនតនធ្ើជាអ្នកែឹកនំ(្ន្លឹលះមនភាេជា
អ្នកែឹកនំក្នុងការនធ្ើជំនួញនិងនលើកកម្ពស់ការ្ តល់សិទ្ិអំណាច
នសែ្ឋកិច្ចែល់បសតីឫសមភាេនយនឌ័រ)?

បង្កើតវប្របធម៌បងា្ហ្រត់បង្រៀនជាពិស្រសដោយស្ត្រីសហគ្រិនដ្រល
ជោគជ័យទៅកាន់អាជីវកម្មដ្រលទើបចាប់ផ្តើម
យល់អំពីបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំនិងផ្តល់ឱកាសឲ្រយពួកគ្របងា្ហ្រញសមត្ថភាពរបស់
ពួកគ្រ
ផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលិករបស់ខ្ញុំទៅតាមសមត្ថភាពការងារពួកគ្រ
ក្នុងរបរជំនួញវាជាការសំខន់ណាស់ក្នុងការរីសដ្រគូត្រឹមត្រូវ។ខ្ញុំត្រូវ
ត្រសិក្រសាឲ្រយដិតដល់អំពីអ្នកដ្រលអាចជាដ្រគូខ្ញុំអំពីប្រវត្តនិិងអតីតជំនួញ
របស់ពួកគ្រ។វាមិនម្រនសម្រ្រប់ត្រលុយទ្រត្រអំពីតមា្ល្រភាពស្រចក្តទុីកចិត្ត
និងកិត្តិនាមន្រជំនួញរបស់ពួកគ្រ។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាហានិភ័យធំៗមួយចំនួនដែលនោកជំទាវបានជួបបបទលះ
នៅក្នុងអាជីេរបស់នោកជំទាវ?ន�ើនោកជំទាវនោលះបសាយបញ្ហា
ននលះនោយរនបៀបណា?

ខ្ញុំចាំថហនិភ័យធំបំផុតសម្រ្រប់ខ្ញុំគឺនៅព្រលដ្រលចាប់ផ្តើមរបរជំនួញ
សា្វ្រមីរបស់ខ្ញុំកំពុងជាប់ឃំុឃំាងក្នងុឆ្ន្រ១ំ៩៨៥។ជាស្ត្រីម្រផ្ទះមា្ន្រក់ហើយទើប
ចាប់ផ្តើមជំនួញជំនួសសា្វ្រមីខ្ញុំជួបឧបសគ្គច្រើនណាស់។ខ្ញុំរស់នៅលើកោះ
រយៈព្រល៥ឆ្ន្រំហើយធ្វើការជាមួយក្រុមប្រុសៗ ដើម្របីដឹកទំនិញពីកបា៉្រល់
មកឆ្ន្ររ។នៅព្រលនោះកប៉ា្រល់ពីសិង្ហបុរីមិនអាចចូលមកឆ្ន្ររកម្ពជុាដោយ
ផ្ទ្រល់ទ្រ។វាមិនមានសុវត្ថភិាពដោយសារមានទាហនខ្ម្ររនិងវៀតណាម។
រាល់យប់ក្រុមប្រុសៗ របស់ខ្ញុំត្រងយកទូកតូចៗ ដឹកអីវា៉្រន់ទៅលក់នៅក្រុង
ព្រះសហីនុ។ឈ្ម្រះខ្ញុំត្រវូគ្រសា្គ្រល់ច្រើនហើយមានគ្រជយួខ្ញុំធ្វើជនំញួលា្ង្រច
ឡើងខ្ញុំធ្វើម្ហបូឱ្រយពួកគាត់ពិសារ។ជោគជ័យរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្តើមពីទំនុកចិត្តលើ
ខ្លួនឯងនិងឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការជាមួយទាំងបុរសនិងស្ត្រី។

ន�ើអ្ីដែលនធ្ើឱហាយវបហាបធម៌កម្នុជាមានលក្ខែៈនោយដែកេីន្ន�ើយ
ន�ើនោកជំទាវ្ ិ�ថាបបនទសកម្នុជាអាចរីកចនបមើននោយសារ
ស�ប្ិនភាេនិងភាេជាអ្នកែឹកនំយ៉ហាងែូចនមតច?

កម្ពជុាជាកន្ល្រងដ៏ល្អមួយសម្រ្រប់ការវិនិយោគក្នងុតំបន់ដោយសារត្រទីផ្រសារ
មានការបើកទូលាយខ្ល្រងំនិងសា្វ្រគមន៍គ្រប់ជនជាតិទាងំអស់។ឧទាហរណ៍
ក្រមុហុ៊នរបស់ខ្ញុំបានទទួលកុងត្រ្រជាច្រើនពីរដ្ឋ្រភិបាលដើម្របីអភិវឌ្រឍតំបន់
ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រស(SEZs)ក្នងុក្រងុព្រះសីហនុនិងបាវតិ។ដោយសារទីផ្រសារស្ររី
ប្រជាជនរាក់ទាក់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាខ្ញុំ
អាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបន្ថ្រមទៀត។ច្របាប់ស្តីអំពីការវិនិយោគនៅ
ប្រទ្រសកម្ពុជាបានផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកវិនិយោគ។ថ្មីៗ ន្រះខ្ញុំបានចុះ
កិច្ចព្រមព្រៀងរមួគា្ន្រជាមួយក្រមុហុ៊នZephyrCo.ពីប្រទ្រសជបុ៉នដើម្របី
បង្កើតតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសមួយទៀតជិតទីក្រងុភ្នពំ្រញ។ជាមួយការគាទំ្រ
ខ្ល្រងំពីរដ្ឋ្រភិបាលតំបន់ទាងំន្រះផ្តល់ឱកាសជំនួញដ៏ធំឧទាហរណ៍រួមមាន៖

មិនចាំបាច់បង់ពន្ធរយៈព្រល៩ឆ្ន្រំមិនបាច់បង់ពន្ធVATនិងការនំាច្រញ
នាំចូលសម្រ្រប់ជំនួញទាំងក្នុងនិងក្រ្រប្រទ្រស។

នោកជំទាវមានែំបូន្ហានអ្ីខ្លលះសបមាប់ស�ប្ិននរីកម្នុជា?

“បច្ចបុ្របន្នន្រះស្ត្រីអាចធ្វើអ្វីដ្រលបុរសធ្វើបានហើយអាចធ្វើអី្វក៏បាន។ខ្ញុំចង់
បង្រៀនឱ្រយស្រ្តីមានភាពរងឹមាំរបៀបធ្វើជំនួញនិងរបៀបធ្វើឱ្រយរីកចម្រើន”។

ស្ត្រីកម្ពុជាត្រូវត្រជឿលើខ្លួនឯងថពួកគ្រអាចធ្វើអី្វៗបានដូចដ្រគូបុរស
របស់ពួកគ្រដ្ររ។ពួកគ្រត្រូវត្រសំលៀងជំនាញនិងចំន្រះដឹងរបស់ខ្លួន
បង្កើតក្រមុធនធានមនសុ្រសរចួបង្វ្ររអាជវីកម្មគ្រសួារពកួគ្រឱ្រយមានស្តងដរ
មួយដ្រលអាចទទួលការវិនិយោគពីអ្នកផ្រស្រងក៏ដូចជាឧស្រសាហកម្មរបស់
កម្ពុជាទៅអនាគត។

ឆ្លៀតឱកាសន្រះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់យុវជនកម្ពជុាដ្រលត្រវូបន្តការសិក្រសា
នៅក្នុងនិងក្រ្រប្រទ្រសត្រូវរកបទពិសោធន៍ន៍បន្ថ្រមនិងកសាងជំនាញ
របស់ពួកគ្រដើម្របីបង្កើនការរីកចម្រើនដល់ស្រដ្ឋកិច្ចប្រទ្រស។សំខន់
ជាងន្រះសហគ្រនិស្ត្រីត្រវូត្របូជាព្រលវ្រលានិងការប្រងឹប្រ្រងរបស់ពួកគ្រ
ដើម្របីបង្កើតជំនួញក្នុងក្តីស្រម្ររបស់ពួកគ្រ។ពួកគ្រមិនគួរខ្វល់ខ្ល្រំងអំពីការ
តិះដៀលរបស់អ្នកដទ្រហើយត្រូវឈររឹងមាំប្រឈមមុខនិងបញ្ហ្រ។ពួកគ្រ
ត្រវូត្រហ៊្រននិយយនិងធ្វើសកម្មភាពដោយបងា្ហ្រញពីសមិទ្ធផលរបស់ពួកគ្រ
ឱ្រយសាធារណជនបានឃើញ។

ស្ត្រីត្រូវត្ររឹងបុឹងនិងប្រឈម
មុខជាមួយបញ្ហ្រដើម្របីដឹកនាំ
អាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រ
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ន�ើអ្ីជា�មម្លស្នូលរបស់នោកបសីន�ើយន�ើអ្នកធានថាបកុម/
បុ្្គលិក/ប្រួសារ/អ�ិថិជនរបស់នោកបសីបសបតាម�មម្លរបស់
នោកបសីយ៉ហាងែូចនមតច?

សមភាពសម្រ្រប់មនុស្រសគ្រប់រូបប្រជាធិបត្រយ្រយឯករាជ្រយនិងស្ររភីាពមូលដ្ឋ្រន
គឺជាតម្ល្រស្នូលរបស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំធានាថក្រុមខ្ញុំមានតម្ល្រដូចខ្ញុំដ្ររតាមរយៈការ
រីសបុគ្គលិកនិងការវាយតម្ល្រឡើងវិញជាញឹកញាប់ការផ្ល្រស់ប្តូរគំនិតនិង
ការបណ្តុះបណា្ដ្រល។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាអាកបហាបកិរិយឬលក្ខែៈដែលនោកបសី្ិ�ថាមាន
ឥទ្ិេលអវិជ្ជមានែល់ភាេជាអ្នកែឹកនំ?

ខ្ញុគិំតថការមិនព្រមសា្ត្រប់មតិនិងការរិះគន់មានផលអវជិ្ជមានដល់ការដឹកនា។ំ
ការទទួលយកមតិរិះគន់ដោយមិនគិតពីបរិបទទាងំមូលនិងគា្ម្រនការសា្ត្រប់មតិ
ផ្ទយុនឹងជះផលអាក្រក់ដល់ការសម្រ្រចចិត្ត។ចំណចុមួយទៀតត្រវូចៀសវាង
គឺការមិនព្រមផ្តល់ជាឧទាហរណ៍ល្អក្នុងសីលធម៌ការងារនិងទង្វើផ្រស្រ
ងៗ។ពិតណាស់អ្នកដឹកនាំត្រូវត្រដឹកនាំនិងអាចធ្វើការសម្រ្រចចិត្ត។
ការសម្រ្រចចិត្តមិនកើតគឺជាចំណុចខ្រសាយន្រអ្នកដឹកនាំ។

ច្រើនឆ្ន្រំមកន្រះខ្ញុំឃើញថយើងមិនអាចមិនអើពើអំពីការលូតលាស់
ណាមួយទ្រ។រាល់ការដឹកនាំត្រងជួបនៅការប្រឆំងតបតវិញ។ក្នុង
សម័យថ្មីន្រះដ្រលកម្ពុជាឈានចូលក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្រឍន៍លឿន
អ្នកដឹកនាំត្រូវត្រពិនិត្រយគោលជំហររបស់ខ្លួនវិញជានិច្ចដើម្របីឲ្រយដើរស្រប
ជាមួយនឹងការលូតលាស់ដ្រលកំពុងកើតមានជាមួយលក្ខខណ្ឌខងក្រ្រ
រួមមានមនុស្រសនិងប្រតិបត្តិ។

ដើម្របីបងា្ហ្រញពីសមត្ថភាព
របស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវធ្វើការងារដូចគា្ន្រ
ឱ្រយល្អជាងបុរស

សូម្ តល់ការដែនំខ្លីៗ អំេីជីវិ�របស់នោកបសី(ប្រួសារការអប់រំ
និងសា្ហានភាេប្រួសារ)និងបទេិនសាធន៍ន៍របស់នោកបសីជា
អ្នកែឹកនំនិងន�ើអ្ីដែលនោកបសីមាននមាទនភាេបំ្ុ�?

ខ្ញុំជាសា្ថ្រនិកនិងជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធខ្ម្ររជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្រស
(លីកាដូ)។ខ្ញុំជាវ្រជ្ជបណ្ឌិតដ្រលកើតក្នុងត្រកូលមន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់។
ឪពុករបស់ខ្ញុំធ្វើការក្នុងការិយល័យរបស់សម្ត្រចនរោត្តមសីហនុ
ពីឆ្ន្រ១ំ៩៧៩ដល់១៩៩៣។អ្នកមា្ន្រយខ្ញុំគឺជាស្ត្រីទីមួយដ្រលបានអង្គយុនៅកៅអី
សភាជាតិកម្ពជុាក្នងុឆ្ន្រ១ំ៩៥៨និងមាននាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខភិបាល
ក្រ្រយមកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច។នៅក្រ្រមរបបសម្ត្រចសីហនុគាត់
មាននាទីជាប្រធានស្តីទីន្ររដ្ឋសភាក្នុងអំឡុងឆ្ន្រំ១៩៦០។

ខ្ញុំត្រវូបាននិរទ្រសខ្លនួទៅប្រទ្រសបារាងំក្នងុឆ្ន្រ១ំ៩៧១បនា្ទ្រប់ពីឪពុកមា្ត្រយ
ខ្ញុំចាកច្រញទៅព្រយាបាលខ្លនួនៅក្រ្រប្រទ្រសហើយមិនត្រវូបានអនុញ្ញ្រត
ឲ្រយត្រលប់មកវិញ។ក្នងុទសវត្រសរ១៍៩៨០ដោយសារត្រគ្រសួារខ្ញុំស្នទិ្ធសា្ន្រល
ជាមួយព្រះបាទនរោត្តមសីហនុខ្ញុំបានរៀបចំជំនួបមួយរវាងព្រះអង្គនិងលោក
ហុ៊នស្រន។ជំនួបន្រះធ្វើឡើងក្នុងថ្ង្រទី២ធ្នូ១៩៨៧។វាបានចាប់ផ្តើម
ដំណើរដ្រលនាឲំ្រយមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តភិាពក្រងុបា៉្ររីសនៅថ្ង្រ២៣តុលា
១៩៩១។ខ្ញុំមកកម្ពជុាវញិនៅឆ្ន្រ១ំ៩៩២និងបង្កើតលីកាដូដើម្របីលើកស្ទយួ
សិទ្ធិមនុស្រសក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ខ្ញុំក៏ជាប្រធានន្រNGO-CEDAWនិង
CAMBOWផងដ្ររ។

នៅនេលដែលនោកបសីចាប់ន្តើមអាជីេែំបូងរបស់នោកបសីន�ើអ្ី
ជាបញ្ហាបបឈមសំខាន់បំ្ុ�របស់នោកបសី?

ព្រលខ្ញុំចាប់ធ្វើការជាវ្រជ្ជបណ្ឌតិនៅក្នងុវស័ិយន្រះមានស្ត្រីតិចតួចណាស់។
មនុស្រសចាស់បុរាណជាអ្នកកាន់តំណ្រងធំៗនិងសម្រ្រចចិត្តសំខន់ៗ ។ខ្ញុំ
ត្រវូត្រពូក្រជាងប្រសុៗ ដ្រលធ្វើការដូចខ្ញុំដ្ររដើម្របីបងា្ហ្រញពីសមត្ថភាពនិង

តម្ល្ររបស់ខ្ញុំសំណាងល្អបុគ្គលិកខ្ញុំជាពិស្រសស្ត្រីព្រញចិត្តយ៉្រងខ្ល្រងំដ្រល
បានឃើញស្ត្រីចូលរមួការងារសង្គម។ចុងក្រ្រយពួកគាត់ជោគជ័យហើយ
នាំឱ្រយមានបុគ្គលិកបំណិនជំនាន់ថ្មីទាំងពីរភ្រទ។

ប៉ុន្ហានឆ្ហាំកន្លងមកន�ើនោកបសីបាននរៀននមនរៀនែ៏មាន�មម្លអ្ីក្នុងន
មជាអ្នកែឹកនំ?

លោកស្រីវ្រជ្ជបណ្ឌិត ពុង  ឈីវហ្គិច
ស្ថ្របនិកនិងប្រធាន|សម្ព័ន្ធខ្ម្ររជំរឿន

និងការពារសិទ្ធិមនុស្រសលីកាដូ

អ្នកដឹកនំា
ស្ត្រីន្រកម្ពុជា



Konrad-Adenauer-Stiftung 1918

ន�ើនោកបសីនធ្ើអី្នែើមហាបីបនតនធ្ើជាអ្នកែឹកនំ(្ន្លឹលះមនភាេជា
អ្នកែឹកនំក្នុងការនធ្ើជំនួញនិងនលើកកម្ពស់ការ្ តល់សិទ្ិអំណាច
នសែ្ឋកិច្ចែល់បសតីឫសមភាេនយនឌ័រ)?

ខ្ញុំព្រយាយមបងា្ហ្រញដល់ស្រ្តីទាំងអស់នូវសារសំខន់ន្រការមិនបាក់ទឹកចិត្ត
ព្រលជួបបញ្ហ្រ។ពួកគ្រត្រូវធ្វើអ្វីដ្រលគាត់ធ្វើបានដើម្របីរក្រសាសកម្មភាព
របស់គាត់បាន។ខ្ញុំក៏ព្រយាយមជួយរៀបចំអនាគតដ្រលនឹងផ្រសព្វផ្រសាយអំពី
ការអប់រំបណ្តុះបណា្ដ្រលនិងការបង្កើតមនុស្រសជំនាន់ថ្មី។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាហានិភ័យធំៗមួយចំនួនដែលនោកបសីបានជួបបបទលះ
នៅក្នុងអាជីេរបស់នោកបសី?ន�ើនោកបសីនោលះបសាយបញ្ហាននលះ
នោយរនបៀបណា?

ព្រលខ្ញុំច្រញធ្វើការដំបូងគ្រមិនសូវខ្វល់ពីខ្ញុំទ្រ។គ្រគិតថស្ត្រីវ័យក្ម្រង
គួរត្ររៀបការហើយនៅផ្ទះការព្រយាយមរកការងារធ្វើគឺមិនត្រវូបានសង្គម
សា្វ្រគមន៍ទ្រ។ព្រលខ្ញុំរៀបចំឱ្រយមានជំនួបរវាងសម្ត្រចសីហនុនិងលោកហុ៊ន
ស្រនគ្រមើលមកថវាជារឿងដ្រលគា្ម្រនអ្នកចង់បាននិងជាការលូកដ្រ
ចូលក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិពីសំណាក់ពលរដ្ឋធម្មតា។ត្រដល់ទីបំផុតដោយ
ជម្នះរាល់ពាក្រយអ្នកដទ្រទាំងអស់លើកល្រងត្រមា្ត្រយឪពុកនិងកូនស្រីទាំង
បីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ធ្មត់បន្តហើយចុងក្រ្រយនាំឱ្រយមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តភិាព
ក្រុងបា៉្ររីស២៣តុលា១៩៩១។

ន�ើអ្ីដែលនធ្ើឱហាយវបហាបធម៌កម្នុជាមានលក្ខែៈនោយដែកេីន្ន�ើយ
ន�ើនោកបសី្ិ�ថាបបនទសកម្នុជាអាចរីកចនបមើននោយសារ
ស�ប្ិនភាេនិងភាេជាអ្នកែឹកនំយ៉ហាងែូចនមតច?

ដោយសារត្រប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងបុរាណនិងសម័យវប្របធម៌កម្ពុជាកា្ល្រយជា
ផ្ន្រកមួយយ៉្រងសំខន់ន្រសតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាជន។តម្ល្របុរាណនិង
គំនិតសម័យបានរួមគា្ន្របង្កើតជាវប្របធម៌ស្នូលន្រកម្ពុជាដូចជាតម្ល្រស្ត្រីក្នុង
សង្គម។បនា្ទ្រប់ពីសម័យខ្ម្ររក្រហមដ្រលស្ទើរត្រធ្វើឱ្រយវប្របធម៌ខ្ម្ររវិនាស
មានការកកើតឡើងវិញនូវមោទនភាពនិងការបើកចំហដល់លំហូរចូលន្រ
ទំនើបកម្ម។តម្ល្រមកពីខងក្រ្ររមួជាមួយតម្ល្រខងក្នងុរបស់កម្ពជុាបានត្រវូ
បញ្ចូលទៅក្នុងវប្របធម៌ខ្ម្ររដ្រលធ្វើឱ្រយវាមិនត្រឹមត្រសម្របខ្លួនទ្រថ្រមទាំង
លូតលាស់ក្នុងពិភពទំនើបទៀតផង។

នោកបសីមានែំបូន្ហានអ្ីខ្លលះសបមាប់ស�ប្ិននរីកម្នុជា?

ខ្ញុំអាចផ្តល់ដំបូនា្ម្រនដល់សហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាថត្រូវត្រតស៊ូបើទោះមាន
ឧបសគ្គក៏ដោយហើយត្រូវត្រឱ្រយគ្រឃើញនិងឮពីយើង។បន្ថ្រមលើន្រះ
ខ្ញុ ំជំរុញឱ្រយស្ត្រីវ័យក្ម្រងកុំរារ្រកក្នុងការចូលសិក្រសាវគ្គស្តីពីសហគ្រិនភាព
និងភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយប្រើជំនាញខ្លួនឯងក្នុងរបរអាជីវកម្មឬអាជីព
ខ្លួន។
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សូម្ តល់ការដែនំខ្លីៗ អំេីជីវិ�របស់នោកជំទាវ(ប្រួសារការអប់រំ
និងសា្ហានភាេប្រួសារ)និងបទេិនសាធន៍ន៍របស់នោកជំទាវជា
អ្នកែឹកនំនិងន�ើអ្ីដែលនោកជំទាវមាននមាទនភាេបំ្ុ�?

ខ្ញុំធំឡើងក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាព្រលដ្រលប្រទ្រសន្រះឆ្លងកាត់របបនយោបាយ
ជាច្រើន។ឪពុកខ្ញុំជាកងទ័ពហើយមា្ត្រយខ្ញុំនៅផ្ទះគាត់ទាងំពីរនាក់ស្រឡាញ់
ការសិក្រសាណាស់ហើយគាត់ចង់ផ្ទ្ររការស្រឡាញ់ន្រះមកកូនៗ ទាំងអស់។
ខ្ញុំមានបងប្អូន៣នាក់ត្រគួរឱ្រយសោកសា្ត្រយខ្ញុំបានបាត់បង់ពួកគាត់រួមទាំង
ឪពុកមា្ត្រយខ្ញុំផងទាំងអស់ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍។ព្រលខ្ម្ររក្រហម
ឈា្លនពានកម្ពុជាខ្ញុំទើបរៀនចប់ថ្ន្រក់ទី២។ព្រលនោះគ្រមិនឱ្រយនរណា
ចូលរៀនទៀតទ្រគ្រហមមិនឱ្រយមានការរៀនសូត្រសិល្របៈនិងវប្របធម៌។
យ៉្រងណាមិញដោយមានឱកាសរស់នៅជាមួយឪពុកមា្ត្រយដ្រលចូលចិត្ត
ការរៀនសូត្រអស់រយៈព្រល១៦ឆ្ន្រំខ្ញុំមិនដ្រលភ្ល្រចពីការស្រឡាញ់និង
ការស្រ្រកឃា្ល្រនចំណ្រះដឹងរបស់ខ្ញុំទ្រ។នៅទស្រសវត្រសរ៍ឆ្ន្រ១ំ៩៨០ព្រលរបប
នោះបានបញ្ចប់ខ្ញុំបានបន្តការសិក្រសារបស់ខ្ញុំនៅអាយុ២០ឆ្ន្រំហើយត្រូវ
បានទទួលអាហរូបករណ៍ទៅប្រទ្រសរុស្រសីដ្រលខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្រសា
អនុបណ្ឌិតផ្ន្រកវិស្វករគីមី។

ព្រលខ្ញុំរៀនចប់ភា្ល្រមហើយខ្ញុំដឹងថខ្ញុំមិនដ្រលចង់បើកអាជីវកម្មវាជារឿង
សមហ្រតុផលដ្រលខ្ញុំត្រវូធ្វើការក្នងុវស័ិយសាធារណៈដូច្ន្រះខ្ញុំក៏ចូលធ្វើការ
នៅវទិ្រយាសា្ថ្រនបច្ច្រកវទិ្រយាកម្ពជុា(ITC)ជាគ្របូង្រៀន។គ្រដំឡើងតំណ្រង
ឱ្រយខ្ញុំយ៉្រងលឿនឱ្រយកា្ល្រយជានាយករងនៅឆ្ន្រំ២០០០និងអគ្គនាយកនៅ
ឆ្ន្រ២ំ០០២បនា្ទ្រប់ពីខ្ញុំទទួលបានសញ្ញ្របត្របណ្ឌតិផ្ន្រកមីក្រូជីវសាស្ត្រនៅ
សាកលវិទ្រយាល័យBourgogneក្នុងប្រទ្រសបារាំង។ការងារជាអគ្គនាយក
ន្រITCបានបើកឲកាសជាច្រើនដល់ខ្ញុំរួមទាំងការជ្រើសតាំងជារដ្ឋ
ល្រខធិការន្រក្រសួងអប់រំពីឆ្ន្រំ២០០៨ដល់២០១៣។បនា្ទ្រប់ពីអាណត្តិដ៏
ជោគជ័យន្រះខ្ញុំមានសំណាងត្រូវបានជ្រើសរីសឱ្រយដឹកនាំក្រសួងវប្របធម៌
និងវិចិត្រសិល្របៈតាងំពីឆ្ន្រ២ំ០១៣។វាជាឱកាសសម្រ្រប់ខ្ញុំដ្រលបានធ្វើការ

ថ្ររក្រសាក្ររដំណ្រលកម្ពុជា។ខ្ញុំសង្រឃឹមថវានឹងធ្វើឱ្រយក្ម្រងជំនាន់ក្រ្រយ
គោរពស្រឡាញ់វប្របធម៌យើងនិងច្រករលំ្រកវាជាមួយពិភពលោកទំាងមូល។

នៅនេលដែលនោកជំទាវចាប់ន្តើមអាជីេែំបូងរបស់នោកជំទាវន�ើ
អ្ីជាបញ្ហាបបឈមសំខាន់បំ្ុ�របស់នោកជំទាវ?

ក្នុងនាមជាស្ត្រីមា្ន្រក់ឧបសគ្គចម្របងមួយក្នុងព្រលនោះគឺប្រុសៗ គ្រមិន
ជឿជាក់យើងទ្រ។វាមានការលំបាកខ្ល្រំងត្រខ្ញុំមិនដ្រលចុះចាញ់ឧបសគ្គ
ដ្រលខ្ញុំឆ្លងកាត់ទ្រ។ខ្ញុំត្រងជឿលើសមត្ថភាពន្រការរៀននិងរីកចម្រើន។
ខ្ញុំមានសំណាងដ្រលមានមនុស្រសអសា្ច្ររ្រយជាច្រើននៅជំុវញិខ្លនួដ្រលត្រងត្រ
បង្រៀនម្ររៀនថ្មីនិងជួយខ្ញុំសម្របទៅតាមវប្របធម៌ថ្មី។

ប៉ុន្ហានឆ្ហាំកន្លងមកន�ើនោកជំទាវបាននរៀននមនរៀនែ៏មាន�មម្លអ្ីក្នុង
នមជាអ្នកែឹកនំ?

តាមបទពិសោធន៍ន៍របស់ខ្ញុំជាច្រើនឆ្ន្រំមកខ្ញុំរៀនម្ររៀន៣សំខន់៖
១ រាល់ផលគឺមានហ្រតុ។ការដោះស្រ្រយបញ្ហ្រដោយមិនផ្ត្រតលើហ្រតុ

គឺមិនផ្តល់ចម្លើយត្រឹមត្រូវដល់អ្នកទ្រ។

២ ខ្វល់ពីមនុស្រសដ្រលធ្វើការជាមួយអ្នក។ការអាណតិអាសូរនិងការយល់
ចិត្តជាអារម្មណ៍មូលដ្ឋ្រនរបស់មនុស្រសយើងដ្រលយើងត្រូវត្រមានបើ
យើងខ្វល់ពីអ្នកធ្វើការជាមួយយើង។

៣ ដូចលោកគ្រូឡៅជឺបាននិយយ“រកការងារណាដ្រលអ្នកស្រឡាញ់
នោះអ្នកនឹងមិនចាំបាច់ធ្វើការទ្រក្នុងមួយជីវិត”។ការងាររបស់យើង
នឹងមានន័យប្រសិនបើយើងធ្វើដោយក្តីស្រឡាញ់និងចំណង់ចំណលូចិត្ត។

លោកជំទាវ ភឿង សកុណា
រដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធាន|ក្រសួងវប្របធម៌និង
វិចិត្រសិល្របៈនិងប្រធានអាជា្ញ្រធរជាតិអប្រសរា

ការរៀនសូត្រគឺជាដំណើរ
មួយជីវិតសម្រ្រប់ស្ត្រីដើម្របី
ដឹងថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវនិងផ្ទ្ររវា
ទៅឱ្រយក្ម្រងជំនាន់ក្រ្រយ

អ្នកដឹកនំា
ស្ត្រីន្រកម្ពុជា
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ន�ើអ្ីជា�មម្លស្នូលរបស់នោកជំទាវន�ើយន�ើនោកជំទាវធានថា
បកុម/បុ្្គលិក/ប្រួសារ/អ�ិថិជនរបស់នោកជំទាវបសបតាម�មម្ល
របស់អ្នកយ៉ហាងែូចនមតច?

១ ចាបំាច់ត្រវូជឿលើសមត្ថភាពរបស់ក្រមុការងាររបស់អ្នក។ដោយធ្វើជា
អ្នកដកឹនាំពកួគ្រអ្នកត្រវូត្រជឿជាកថ់ក្រមុអ្នកមានសមត្ថភាពគ្របគ់្រ្រន់
ក្នុងការសម្រ្រចប្រសកកម្មដ្រលអ្នកបានដក់។

២ ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំដ្រលច្រះដក់ខ្លួន។ត្រូវមុឺងមា៉្រត់ត្រច្រះគោរពច្របាប់
និងវិន័យដោយធ្វើជាគំរូល្អមួយ។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាអាកបហាបកិរិយឬលក្ខែៈដែលនោកជំទាវ្ិ�ថាមាន
ឥទ្ិេលអវិជ្ជមានែល់ភាេជាអ្នកែឹកនំ?

ភាពឃោរឃៅ
អំនួតខ្ល្រំងព្រក
ភាពអតា្ម្រនិយម

ន�ើនោកជំទាវនឹងនធ្ើអ្ីនទៀ�នែើមហាបីបនតនធ្ើជាអ្នកែឹកនំ?(្ន្លឹលះមន
ភាេជាអ្នកែឹកនំក្នុងការនលើកកម្ពស់ការ្ តល់សិទ្អំណាចនសែ្ឋកិច្ច
ែល់បសតីឬសមភាេនយនឌ័រ)

១ ច្រករំល្រកបទពិសោធនិងរឿងរា៉្រវរបស់ខ្ញុំដលក្ម្រងជំនាន់ក្រ្រយ
២ បន្តរៀនសូត្រហើយត្រវូដឹងថ“មានទ្រព្រយសម្របត្តិដោយមិនចាបំាច់

រកធ្វើពាណជិ្ជកម្មដោយមិនមានសីលធ៌ម”គឺមិនម្រនជាមធ្រយាបាយ
ល្អក្នុងការរស់នៅឡើយ។

៣ ត្រូវមានភាពកា្ល្រហនដើម្របីបើកចំហរខ្លួនអ្នកសម្រ្រប់មនុស្រសដទ្រ
ទៀតដ្រលយើងមិនដ្រលសា្គ្រល់

ន�ើអ្ីខ្លលះជាហានិភ័យធំៗមួយចំនួនដែលអ្នកបានជួបបបទលះនៅក្នុង
អាជីេរបស់នោកជំទាវ?ន�ើនោកជំទាវនោលះបសាយបញ្ហាននលះ
នោយរនបៀបណា?

ធ្វើការក្នុងវិស័យសាធារណៈមិនដូចក្នុងវិស័យឯកជនទ្រដ្រលអ្នកត្រង

ត្រត្រូវវាយតម្ល្រលើប្រភ្រទហនិភ័យដើម្របីប្រ្រកដថអ្នកអាចចំណ្រញពី
ការវិនិយោគរបស់អ្នក។យ៉្រងណាមិញក្នុងវិស័យសាធារណៈសកម្មភាព
របស់យើងគឺជាទំនួលខុសត្រូវចំពោះប្រទ្រសនិងប្រជាជនយើងហើយ
យើងត្រងត្រត្រវូគិតអំពីសារសំខន់ន្រការងាររបស់យើង។ឧបសគ្គខ្ញុំគឺមក
ពីលក្ខណសម្របត្តិនិងគោលការណ៍ជីវិតផ្រស្រងគា្ន្រ។

សម្រ្រប់ខ្ញុំផ្ទ្រល់ដ្រលជាពុទ្ធសាសនិកខ្ញុំជឿថមហន្តរាយទំាងអស់គឺដូចជាព្រយុះ
អី៊ចឹង។ព្រលណាវាទៅផុតជីវិតអាចចាប់ផ្តើមឡើងវិញ។អ្នកត្រវូត្រអាច
ប្រើប្រ្រស់ម្ររៀនពីអតីតរបស់អ្នកមកប្រើឡើងវិញដើម្របីជួយអ្នកឱ្រយដើរទៅមុខ។

ន�ើអ្ីដែលនធ្ើឱហាយវបហាបធម៌កម្នុជាមានលក្ខែៈដប្លកេីន្ន�ើយន�ើ
នោកជំទាវ្ិ�ថាន�ើបបនទសកម្នុជាអាចរីកចនបមើននោយសារ
ស�ប្ិនភាេនិងភាេជាអ្នកែឹកនំយ៉ហាងែូចនមតច?

១ ក្ររដំណ្រលខ្ម្ររគឺមានលក្ខណៈពិស្រស។យើងគួរមានមោទនភាព
ចំពោះវប្របធម៌និងអ្វីដ្រលដូនតាយើងបានបន្រសល់ទុកឱ្រយ។

២ ជាមនុស្រសយើងត្រវូរៀនពីអតីតកាលរបស់យើងនិងកំុធ្វើកំហុសដដ្រលៗ
ដ្រលយើងធា្ល្រប់ធ្វើពីមុនមក។

៣ ពង្រឹងគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា។ការ
កសាងសន្តិភាពនិងវិបុលភាពដោយគា្ម្រនជមោ្ល្រះផ្ទ្រក្នុងដ្រលធ្វើឱ្រយ
ប្រជាជនទទួលទុក្ខ។

នោកជំទាវមានែំបូន្ហានអ្ីខ្លលះសបមាប់ស�ប្ិននរីកម្នុជា?

ស្ត្រីមានតម្ល្រផ្ទ្រល់ខ្លនួរបស់គាត់ទោះបីជាគាត់ជាម្រផ្ទះអ្នកដឹកនាំឬធុរជន
ក៏ដោយ
ការសិក្រសាជាដំណើរព្រញមួយជីវិតសម្រ្រប់ស្ត្រីដើម្របីឱ្រយដឹងថអ្វីត្រមឹត្រវូ
និងអ្វីដ្រលខុសហើយផ្ទ្ររបន្តឱ្រយក្ម្រងជំនាន់ក្រ្រយ
បរាជ័យគឺជាម្ររៀនដ៏ល្អមួយសម្រ្រប់ឱ្រយយើងធ្វើដំណើរទៅមុខ
ស្ត្រីខ្ម្ររត្រូវត្រយល់ដឹងអំពីវប្របធម៌និងតម្ល្ររបស់យើងហើយបើកចំហ
ដល់វប្របធម៌ផ្រស្រងដោយមិនភ្ល្រចអំពីវប្របធម៌និងតម្ល្ររបស់ខ្លួនឯង។
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សូម្ តល់ការដែនំខ្លីៗ អំេីជីវិ�របស់នោកបសី(ប្រួសារការអប់រំ
និងសា្ហានភាេប្រួសារ)និងបទេិនសាធន៍ន៍របស់នោកបសីជា
អ្នកែឹកនំនិងន�ើអ្ីដែលនោកបសីមាននមាទនភាេបំ្ុ�?

ខ្ញុំជាកូនទី២ក្នងុគ្រសួារដ្រលមានកូន៦នាក់ប្រសុ២ស្រ៤ី។ខ្ញុំបានរៀបការ
ជាមួយសា្វ្រមីដ្រលជាអ្នកជំនួញហើយយើងបានកូនប្រសុមា្ន្រក់និងស្រីមា្ន្រក់។
ក្រ្រយបញ្ចប់ការសិក្រសាឆ្ន្រ១ំ៩៩២ខ្ញុំកា្ល្រយជាទន្តបណ្ឌតិ។ខ្ញុំចាប់ផ្តើមជំនួញ
ដំបូងរបស់ខ្ញុំនៅឆ្ន្រ២ំ០០៣ដោយប្រើជំនាញទន្តព្រទ្រយរបស់ខ្ញុំខណៈប្រជាជន
កម្ពជុានៅមានការយល់ដឹងតិចអំពីសុខុមាលភាពនិងមិនទាន់ទុកចិត្តបុគ្គលិក
សុខភិបាលនៅឡើយ។ព្រលដ្រលរដ្ឋ្រភិបាលកំពុងផ្រសព្វផ្រសាយអំពីប្រព័ន្ធ
សុខភិបាលនិងការសិក្រសាជាន់ខ្ពស់ខងទន្តសាស្ត្រខ្ញុំបានឆ្លៀតបន្តការសិក្រសា
និងបញ្ចប់សញ្ញ្របត្របណ្ឌតិផ្ន្រកវះកាត់ទន្តសាស្ត្រ(DDS)ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០០២
និងបន្តយកសញ្ញ្របត្រវ្រយូដូដិនវទិ្រយានៅភ្នពំ្រញក្នងុឆ្ន្រ២ំ០០៥និងវញិ្ញ្របណ
បត្រខងOralImplantologyពីប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងឆ្ន្រំ២០០៨។
សព្វថ្ង្រខ្ញុំជាសា្ថ្របនិកនិងនាយិកាMasterCareDentalClinicដ្រលជា
គ្លីនិកនាមុំខគ្រខងទន្តសាស្ត្រជាមួយទន្តបណ្ឌតិមកពីបរទ្រស។ខ្ញុំសកម្មក្នងុ
ការងារសង្គមក្នុងការងារពង្រឹងសុខុមាលភាពហើយខ្ញុំក៏ជាសហសា្ថ្របនិក
ន្រគណៈទន្តព្រទ្រយកម្ពជុានិងជាប្រធានទីបីន្រសមាគមសហគ្រនិស្ត្រីកម្ពជុា
ដ្រលបម្រើដល់សហគ្រិនស្ត្រីជាង៥០០នាក់។

នៅនេលដែលនោកបសីចាប់ន្តើមអាជីេែំបូងរបស់នោកជំទាវន�ើអ្ី
ជាបញ្ហាបបឈមសំខាន់បំ្ុ�របស់នោកជំទាវ?

ព្រលខ្ញុំចាប់ផ្តើមរៀននិងធ្វើអាជីវកម្មខងទន្តព្រទ្រយមិនមានស្ត្រីច្រើនទ្រក្នងុ
វិស័យន្រះ។វាជាឧបសគ្គដ៏ធំហើយជាព្រលដ៏លំបាកមួយសម្រ្រប់ខ្ញុំដ្រល
ជាស្ត្រីមា្ន្រក់ក្នុងវិស័យដ្រលគ្រប់ដណ្តប់ដោយប្រុសៗ ។ព្រលនោះសា្វ្រមីខ្ញុំ
គាត់មិនបានជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំទ្រ។ប្រ្រក់ដ្រលគាត់ឲ្រយមកគឺល្មមសម្រ្រប់
ត្រចំណាយក្នងុផ្ទះនិងមើលថ្រកូនបុ៉ណ្ណ្រះ។ក្នងុនាមជាស្ត្រីអ្នកដឹកនាំនិង

សហគ្រនិក្នងុវិស័យន្រះខ្ញុំត្រវូដើរតួពីរក្នងុព្រលត្រមួយជាបុរសនៅក្នងុគ្លីនិក
របស់ខ្ញុំនិងជាម្រផ្ទះមើលថ្រកូននៅផ្ទះ។ខ្ញុំធ្វើការពីរដងលើសប្រុសៗនិង
តស៊ូរក្រសាលំនឹងរវាងជំនួញនិងតួនាទីជាមា្ត្រយនិងប្រពន្ធ។

ប៉ុន្ហានឆ្ហាំកន្លងមកន�ើនោកបសីបាននរៀននមនរៀនែ៏មាន�មម្លអ្ីក្នុងន
មជាអ្នកែឹកនំ?

តម្ល្រន្រភាពជាអ្នកដឹកនាំដ្រលខ្ញុំបានរៀនគឺ៖
ការដឹកនាំខ្លួនឯង៖យើងត្រូវត្រមានការប្ត្រជា្ញ្រមឺុងមា៉្រត់និងកំណត់
គោលដៅជីវិតយើង។រួចហើយកុំបោះបង់ក្តីស្រម្រនិងគោលដៅនោះ
ឲ្រយសោះ។
ការដឹកនាំក្នងុគ្រសួារ៖ធ្វើខ្លនួជាគំរូល្អដល់
កូននិងសមាជិកគ្រូសារដទ្រទៀត
ដោយកំុច្រះត្រនិយយត្រត្រូវ
ធ្វើសកម្មភាពដ្ររ
ការដឹកនាំក្នុងក្រុមហុ៊នឫសង្គម៖ឲ្រយ
តម្ល្រនិងការទុកចិត្តឲ្រយដល់បុគ្គលិក
ហើយផ្តល់ប្រ្រក់ខ្រឲ្រយពួកគ្រសមស្រប
តាមសមត្ថភាព។សំខន់ជាងន្រះទៀត
យើងត្រូវដក់បុគ្គលិកឲ្រយ

ចំកន្ល្រងនិងព្រលវ្រលា។ជាអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវត្រទទួលខុសត្រូវជាង
បុគ្គលិក។ការងារសំខន់គឺត្រូវបង្កើតឲ្រយមានអ្នកដឹកនាំដ្រលមានគំនិត
វិជ្ជមាននិងកា្ល្រហនក្នុងការសាកល្របង។

ន�ើអ្ីជា�មម្លស្នូលរបស់នោកបសីន�ើយន�ើនោកជំទាវធានថាបកុម
/បុ្្គលិក/ប្រួសារ/អ�ិថិជនរបស់នោកបសីបសបតាម�មម្លរបស់
នោកបសីយ៉ហាងែូចនមតច?

ខ្ញុំមានតម្ល្រស្នូលប្រ្រំសម្រ្រប់ខ្លួនឯងនិងក្រុមខ្ញុំ៖
ទំនុកចិត្ត៖ទំនុកចិត្តគឺសំខន់ណាស់ក្នងុការងារជាមួយគា្ន្រនិងអាជីវកម្ម
ការផ្តល់អំណាច៖ខ្ញុំត្រងត្រផ្តល់អំណាចដល់ក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំឲ្រយ
សម្រ្រចចិត្តលើការងារដ្រលពួកគាត់ធ្វើ
ការឡើងតំណ្រង៖ព្រលពួកគ្រអាចធ្វើការបានល្អក្រុមខ្ញុំត្រងទទួល
បានការតំឡើងប្រ្រក់ខ្រឬកម្រ្រជើងសារផ្រស្រងទៀត
តម្ល្រនិងការព្រញចិត្ត៖ត្រវូច្រះព្រញចិត្តនិងលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលកិឲ្រយ
ស្រលាញ់ការងារនិងចង់នៅជាមួយយើងយូរអង្វ្រង
ការចូលរួមនិងបងា្ហ្រត់បង្រៀន៖បើយើងចាប់ផ្តើមលើជំនួញដ្រលជា
ជំនាញយើងអត្រ្រជោគជ័យមានច្រើនដោយសារយើងច្រះដឹងហើយ
ងាយរកអ្នកដទ្រមកជួយដោះស្រ្រយបញ្ហ្រគា្ន្រ
ឧបសគ្គ៖ត្រវូប្រតិកម្មដោយវជិ្ជមាននិងទំនុកចិត្តបើមានឧបសគ្គដ្រល
ជាឲកាសសម្រ្រប់ជាម្ររៀនឬជំនួញយើង។


ន�ើអ្ីខ្លលះជាអាកបហាបកិរិយឬលក្ខែៈដែលនោកបសី្ិ�ថាមាន
ឥទ្ិេលអវិជ្ជមានែល់ភាេជាអ្នកែឹកនំ?
អត្តចរិតអវិជ្ជមានដ្រលខ្ញុំឃើញគឺ៖
មិនផ្តលឲកាសដល់បុគ្គលិកនិងក្រមុការងារច្រករលំ្រកគំនិតនិងបងា្ហ្រញ
ពីទ្រពកោសល្រយពួកគ្រ
ប្រតិកម្មលឿនព្រកទៅកាន់បញ្ហ្រអាចនាំឲ្រយមានការសម្រ្រចចិត្តខុស។

ន�ើនោកបសីនធ្ើអី្នែើមហាបីបនតនធ្ើជាអ្នកែឹកនំ(្ន្លឹលះមនភាេជា
អ្នកែឹកនំក្នុងការនធ្ើជំនួញនិងនលើកកម្ពស់ការ្ តល់សិទ្ិអំណាច
នសែ្ឋកិច្ចែល់បសតីឫសមភាេនយនឌ័រ)?
បន្តរៀនសូត្រដោយចូលរៀនវគ្គខ្លីនិងអានឯកសារទាក់ទងនិងជំនួញ
ដើររកនិងបង្កើតមិត្តភាពជាមួយអ្នកដ្រលមានចំណ្រះដឹងនិងបទពិសោធន៍ន៍
ជាងយើង
អភិវឌ្រឍនិងក្រប្រ្រគម្រ្រងអាជីវកម្មឲ្រយទៀងទាត់រាល់៣ទៅ៥ឆ្ន្រំម្តង
ស្រ្តីនិងបុរសអាចធ្វើការបានដូចគា្ន្រ។ស្រ្តីក៏ធ្វើការបានដូចបុរសដ្ររ។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាហានិភ័យធំៗមួយចំនួនដែលអ្នកបានជួបបបទលះនៅក្នុង
អាជីេរបស់នោកបសី?ន�ើនោកបសីនោលះបសាយបញ្ហាននលះនោយ
រនបៀបណា?
ហនិភ័យដ្រលខ្ញុំកំពុងមានគឺការជ្រើសរីសបុគ្គលិកដ្រលមានការ
បណ្តុះបណា្ដ្រលត្រមឹត្រវូដោយសារអាជីវកម្មខ្ញុំវាទាក់ទងដល់ជីវិតមនុស្រស។
អញ្ចងឹហើយយើងត្រវូត្រមានវិជា្ជ្រជីវៈនិងជំនាញក្នងុឧស្រសាហកម្មទន្តព្រទ្រយ។

ន�ើអ្ីដែលនធ្ើឱហាយវបហាបធម៌កម្នុជាមានលក្ខែៈនោយដែកេីន្ន�ើយ
ន�ើនោកបសី្ិ�ថាបបនទសកម្នុជាអាចរីកចនបមើននោយសារ
ស�ប្ិនភាេនិងភាេជាអ្នកែឹកនំយ៉ហាងែូចនមតច?
អ្វីដ្រលធ្វើឲ្រយកម្ពជុាយើងប្ល្រកពីគ្រគឺភាពអំណត់ដោយសារយើងបានឆ្លងកាត់
សង្រ្គាមជាច្រើននិងភាពលំបាកលំបិនជាច្រើនជាងប្រជាជនជាតិដទ្រ។

នោកបសីមានែំបូន្ហានអ្ីខ្លលះសបមាប់ស�ប្ិននរីកម្នុជា?
ខ្ញុំសូមផ្តល់យោបល់ដល់យុវជនទាងំអស់ថពួកគ្រគួរត្រអត់ធ្មត់និងព្រយាយម
ឲ្រយអស់លទ្ធភាពក្នងុការធ្វើអាជីវកម្ម។ដើម្របឲី្រយជោគជ័យក្នងុជំនួញពួកគ្រ
ត្រូវចំណាយព្រលក្នុងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននិងប្រឹងប្រ្រងកាត់បន្ថយការ
ចំណាយច្រើនលើការពង្រកីអាជីវកម្ម។ពួកគ្រត្រវូរៀនឲ្រយច្រះពីទមា្ល្រប់ពន្រយារ
ការចង់បាន។

លោកស្រីទន្តបណ្ឌិត អាង លីគង់ 
ប្រធាន|សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា

អ្នកដឹកនំា
ស្ត្រីន្រកម្ពុជា
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ខ្ញុំបានជួបឧបសគ្គផ្ទ្រល់ខ្លនួខ្លះព្រលខ្ញុំនៅក្ម្រងត្រវូជ្រើសរសីជម្រើសដ្រលគ្រសួារនិងសង្គមអាចទទួលយកបាន។ខ្ញុំបានបដិស្រធការរៀបការព្រលវ័យក្ម្រង
ហើយវាមិនងាយស្រួលនោះទ្រខ្ញុំត្រូវប្រឆំងនឹងការរីសអើងផ្រស្រងៗ ដើម្របីអាចជ្រើសរីសអាពាហ៍ពិពាហ៍និងដ្រគូជីវិតដ្រលខ្ញុំចង់បាន។

សូម្ តល់ការដែនំខ្លីៗ អំេីជីវិ�របស់នោកបសី(ប្រួសារការអប់រំ
និងសា្ហានភាេប្រួសារ)និងបទេិនសាធន៍ន៍របស់នោកបសីជា
អ្នកែឹកនំនិងន�ើអ្ីដែលនោកបសីមាននមាទនភាេបំ្ុ�?

ខ្ញុំឈ្ម្រះសូលីនហើយខ្ញុំកំពុងមានគ្រសួារយ៉្រងរីករាយមួយជាមួយនិងកូនប្រសុ
អាយុបីឆ្ន្រំមា្ន្រក់ឈ្ម្រះជីយរ៉ា្រន់។ខ្ញុំកំពុងធ្វើការឱ្រយអង្គការអុ៊កហ្វ្រម(Oxfam
)ហើយយើងរស់នៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា។ដូចជាស្ត្រជីាច្រើនផ្រស្រងទៀតក្នងុ
ជំនាន់ខ្ញុំខ្ញុំបានកើតនិងធំធាត់ក្នងុសម័យសង្រ្គាមភាពក្រកី្រនិងសង្គមបិតាធិប
ត្រយ្រយ។ដូចពួកគាត់ដ្ររខ្ញុំបានប្រឈមមុននឹងឧបសគ្គផ្ទ្រល់ខ្លនួនិងក្នងុការងារ
ជាច្រើន។ខ្ញុំត្រវូបានចិញ្ចមឹបីបាច់ដោយស្រ្តីរឹងមំាក្នងុគួ្រសារគឺលោកយយ
ស្រងគីមអ្នកមា្ត្រយថវីនិងមីងៗ ខ្ញុំដ្រលជាស្រ្តីដ្រលរួចរស់ជីវិតពីខ្ម្ររក្រហម
ដ្រលទុកឱ្រយពួកគាត់ចិញ្ចមឹខ្ញុំបងប្រសុនិងប្អនូស្រីៗ ខ្ញុំដើម្របីជាជំនាន់ក្រ្រយ
របស់“អង្គការ”។

យើងក្រកី្រហើយយើងមិនមានអ្វីទ្រ។កាលខ្ញុំទើបនឹងកើតជីដូនរបស់ខ្ញុំឱ្រយខ្ញុំ
ហូបបបរស្រមោចក្រហមជំនួសទឹកដោះមា្ត្រយ។មា្ដ្រយនិងមីងរបស់ខ្ញុំត្រវូធ្វើការ
នៅវាលស្រ្រ ដោយជំនាញដ្រលពួកគាត់មានការរស់នៅជា

អ្នកទីក្រងុបានត្រវូផ្ល្រស់ប្តរូក្នងុរយៈ៣ឆ្ន្រំ
នៅក្នងុជំរំប្រមូលផ្តុំមួយនៅខ្រត្តកំពត។
ពួកគាត់គឺជាស្ត្រីដ្រលអត់ធ្មត់ដោយ
ខ្លនួឯងដ្រលជាគំរូរបស់ខ្ញុំ។ពួកគាត់បាន

ធ្វើការយ៉្រងលំបាកសម្រ្រប់ការរស់រានមានជីវិតនិងអនាគតរបស់យើង។
ខ្ញុំទទួលការអប់រំនៅប្រទ្រសកម្ពុជារហូតដល់សកលវិទ្រយាល័យ។នៅព្រល
ខ្ញុំរៀននៅសាលាខ្ញុំបានធ្វើកម្មសិក្រសាជាច្រើន។ហើយខ្ញុំបានការងារមាន
ប្រ្រក់ខ្រដំបូងរបស់ខ្ញុំ(ការងារពីរកន្ល្រងនិងការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយព្រល)
នៅព្រលដ្រលខ្ញុំមានអាយុ១៧ឆ្ន្រំក្នងុព្រលត្រមួយដ្រលខ្ញុំបានចាប់ផ្តើម
ចូលរៀននៅសាកលវិទ្រយាល័យពីព្រ្រះខ្ញុំពិតជាស្រ្រកឃា្ល្រនចំណ្រះដឹង
ហើយចង់បានឯករាជ្រយខ្លួនឯងយ៉្រងហោចណាស់ផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ។ខ្ញុំ
ត្រងត្រជាក្ម្រងដ្រលឆប់ភា្ញ្រក់ផ្អើល(មិនម្រនមានជំងឺទ្រ)បុ៉ន្ត្រខ្ញុំពិតជា
ឆប់ធុញទ្រ្រន់ណាស់ប្រសិនបើខ្ញុំមិនធ្វើការលើគម្រ្រងជាច្រើនក្នងុព្រល
ដំណាលគា្ន្រ។ខ្ញុំចង់រកលុយណាស់ដើម្របីឲ្រយខ្ញុំអាចទ្រទ្រង់គ្រសួារខ្ញុំហើយខ្ញុំ
អាចរកបានការអប់រំខ្ពស់។

ជាសំណាងល្អខ្ញុំបានទទួលអាហរូបករណ៍ទៅសិក្រសានៅក្រ្រប្រទ្រស
ហើយបនា្ទ្រប់មកខ្ញុំបានបន្តធ្វើការនៅសា្ថ្រប័នអន្តរជាតិនៅទីនោះនិងនៅ
អាសុី។ខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រលប់មកប្រទ្រសកម្ពុជាវិញទ្រព្រ្រះខ្ញុំមានការងារ
ធ្វើដ្រលខ្ញុំត្រងត្រស្រម្រចង់បាន។បុ៉ន្ត្រខ្ញុំមិនដឹងថហ្រតុអ្វីហើយសម្រ្រប់
ហ្រតុផលផ្ទ្រល់ខ្លួនមួយចំនួនខ្ញុំត្រូវត្រលប់មករកប្រភពដើមរបស់ខ្ញុំវិញ។

ខ្ញុំបានជួបឧបសគ្គផ្ទ្រល់ខ្លនួខ្លះដោយព្រលខ្ញុំនៅក្ម្រងខ្ញុំត្រវូជ្រើសរសីយក
ជម្រើសដ្រលគ្រួសារនិងសង្គមអាចទទួលយកបាន។ខ្ញុំបានបដិស្រធការ
រៀបការព្រលវ័យក្ម្រងហើយវាមិនងាយស្រលួនោះទ្រខ្ញុំត្រវូប្រឆំងនឹងការ

រីសអើងផ្រស្រងៗ ដើម្របីអាចជ្រើសរីសអាពាហ៍ពិពាហ៍និងដ្រគូជីវិតដ្រល
ខ្ញុំចង់បាន។នៅព្រលនោះវាលំបាកម្រនទ្រនប៉ុន្ត្របើគិតឡើងវិញខ្ញុំមិន
មានការសោកសា្ត្រយទ្រហើយខ្ញុំរីករាយដ្រលខ្ញុំបានធ្វើអ្វីដ្រលខ្ញុំបានធ្វើ។

បុ៉ន្ត្រខ្ញុំមានសំណាងណាស់។ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិនិងគ្រសួារជាទីស្រឡាញ់ក៏ដូចជា
សា្វ្រមីដ្រលជាអ្នកត្រងគាទំ្រខ្ញុំហើយពួកគ្រទាងំអស់ជំរញុឱ្រយខ្ញុំសម្រ្រចបាន
នូវសកា្ត្រនុពលរបស់ខ្ញុំ។នៅព្រលខ្ញុំប្រឈមមុខនឹងបញ្ហ្រជីវិតធ្ងន់ធ្ងរពួកគ្រ
ទាងំអស់គា្ន្រឈរនៅពីក្រ្រយខ្ញុំហើយប្រ្រប់ខ្ញុំឲ្រយធ្វើតាមការប្ត្រជា្ញ្ររបស់ខ្ញុ។ំ
បើគា្ម្រនពួកគាត់ទ្រខ្ញុំនឹងកា្ល្រយជាព្រលឹងដ្រលវង្វ្រងគា្ម្រនគោលដៅ។

ទោះបីជាខ្ញុំជាស្ត្រីដ្រលមានចំណ្រះដឹងនិងវ័យក្ម្រងមកពីជនជាតិមា្ច្រស់ផ្ទះ
គឺជនជាតិខ្ម្ររក៏ដោយខ្ញុំត្រវូត្រចរចារកកន្ល្រងរបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ថ្ង្រនិងគ្រប់
ទីកន្ល្រងពីសហគមន៍ទៅកន្ល្រងធ្វើការ។ដូច្ន្រះខ្ញុំមិនអាចស្រម្រដឹងអំពីការតសូ៊
រាល់ថ្ង្ររបស់ក្ម្រងស្រីស្រឡាញ់ភ្រទដូចគា្ន្រដ្រលមកពីក្រមុជនជាតិភាគតិច
ដ្រលត្រូវគ្ររីសអើងហើយមានពិការភាពទៀត!យ្រនឌ័រពូជសាសន៍
ឫសាសនាមិនម្រនជារឿងធម្មជាតិនោះទ្រ។សង្គមជាអ្នកបង្កើតវាឡើង។

ន្រះហើយជាមូលហ្រតុដ្រលខ្ញុំបន្តរម្លកឹខ្លនួឯងរាល់ថ្ង្រពីអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំ
ហើយខ្ញុំដឹងគុណយ៉្រងខ្ល្រំងដល់អ្វីដ្រលខ្ញុំមាន។ហើយសំខន់ជាងន្រះ
ទៅទៀតខ្ញុំចង់ព្រយាយមឱ្រយអស់លទ្ធភាពក្នុងការរួមចំណ្រកធ្វើឱ្រយប្រសើរ
ឡើងនូវជីវតិរបស់មនុស្រសដ្រលមិនសូវមានឱកាស។ប្រហ្រលនោះហើយជា

មូលហ្រតុដ្រលខ្ញុំវិលត្រលប់មករកប្រភពរបស់ខ្ញុំវញិបើទោះបីជាមានឱកាស
ការងារល្អប្រសើរជាងន្រះនៅកន្ល្រងផ្រស្រងក៏ដោយ។

នៅនេលដែលនោកបសីចាប់ន្តើមអាជីេែំបូងរបស់នោកបសីន�ើអ្ី
ជាបញ្ហាបបឈមសំខាន់បំ្ុ�របស់នោកបសី?

ខ្ញុំប្រឈមនឹងបញ្ហ្រជាច្រើននៅព្រលខ្ញុំចូលក្នងុទីផ្រសារការងារ។ខ្ញុំខ្វះបទពិសោធន៍ន៍
ដ្រលគ្រត្រវូការ។ខ្ញុំត្រវូបានគ្រវិនិច្ឆយ័ដោយសារអាយុរូបរាងរបស់ខ្ញុំហើយអ្វី
ៗទំាងអស់នោះបានធ្វើឱ្រយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្ល្រចនិងមិនទុកចិត្តខ្លនួឯង។នៅ
កន្ល្រងធ្វើការអ្នករួមការងារភាគច្រើនជាបុរសចាស់ៗ ជាងខ្ញុំ។ថ្ង្រមួយបនា្ទ្រប់ពី
ខ្ញុំបានច្រករំល្រកមតិយោបល់របស់ខ្ញុំនៅក្នងុកិច្ចប្រជំុជាជាងឆ្លើយតបទៅនឹង
ខ្លមឹសារន្រមតិយោបល់របស់ខ្ញុំមនុស្រសជាច្រើនប្ររជានិយយចំអកពីសំឡ្រង
ញ័រៗ និងការស្លៀកពាក់របស់ខ្ញុំដើម្របីច្រ្រនចោលទស្រសនៈរបស់ខ្ញុំ។

ក្នុងនាមជាយុវនារីមា្ន្រក់អ្នកត្រូវរៀនសម្របនឹងរឿងអយុត្តិធម៌។ខ្ញុំមាន
អារម្មណ៍ថគ្រហក់ដូចជាមិនសា្ត្រប់ខ្ញុំសោះ។អ្វីដ្រលគួរឱ្រយហួសចិត្តគឺព្រល
បុគ្គលិកបុរសនិយយម្តងទៀតនូវទស្រសនៈរបស់ខ្ញុំគាត់ប្ររជាត្រវូបានសាទរ
ចំពោះគំនិតឈា្ល្រសវ្ររបស់គាត់។ខ្ញុំត្រងត្រត្រវូគិតរកវធីិដើម្របីឱ្រយគ្រសា្ត្រប់ខ្ញុំ
។ខ្ញុំព្រយាយមខិតខំដើម្របីជម្នះនូវកង្វះបទពិសោធន៍ន៍របស់ខ្ញុំជួនកាលខំធ្វើ
ទាងំឈឺដើម្របីជម្នះនវូឧបសគ្គមយួចនំនួដ្រលខ្ញុំត្រវូដោះស្រ្រយនៅវយ័ក្ម្រង
។ខ្ញុំសូមលើកនូវឧទាហរណ៍ចំនួនពីរ។

លោកស្រ ីលឹម សូលីន
នាយិកាប្រចាំប្រទ្រស|អុកហ្វ្រមកម្ពុជា

អ្នកដឹកនំា
ស្ត្រីន្រកម្ពុជា
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នៅព្រលខ្ញុំមានអាយុ២២ឆ្ន្រំខ្ញុំបានធ្វើការងារជានាយិកាប្រតិបត្តិន្រ
អង្គការអភិរក្រសអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។អ្នកកាន់តំណ្រង
មុននិងអ្នកណ្រនាំខ្ញុំដ្រលជាជនបរទ្រសមានអាយុ៤០ឆ្ន្រំជាអ្នកមាន
គ្រគោរពនិងទទួលបានជោគជ័យយ៉្រងខ្ល្រំងក្នុងវិស័យន្រះ។ការរំពឹងទុក
មានកម្រិតខ្ពស់ណាស់ហើយអង្គការនៅគ្រ្រនោះមានតួនាទីត្រមួយដ៏
ចម្របងដោយសារយើងត្រូវព្រយាយមចរចាបញ្ហ្រគោលនយោបាយរសើប
ជាមួយសា្ថ្រប័នពាក់ព័ន្ធទាងំអស់។នៅព្រលនោះការយល់ដឹងនិងការគាទំ្រពី
សាធារណជនគឺស្ទើរត្រមិនមានហើយការអភិរក្រសបរសិា្ថ្រនមិនម្រនជាអាទិភាព
ចម្របងរបស់រដ្ឋ្រភិបាលទ្រចំណ្រកការរលំោភលើបរសិា្ថ្រនវិញគឺជារឿងធម្មតា។

ដំបូងឡើយបើទោះខ្ញុំចង់បានយ៉្រងណាក៏ខ្ញុំមិនទទួលយកការងារនោះ
ទ្រព្រ្រះខ្ញុំគិតថវាហួសពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំ។បុ៉ន្ត្រនៅព្រលអ្នករមួការងារ
មួយចំនួនបានប្រ្រប់ខ្ញុំថ“ល្អហើយដ្រលខ្ញុំមិនទទួលយកការងារនោះព្រ្រះ
ខ្ញុំនៅក្ម្រងហើយជាមនុស្រសស្រីទៀតហើយការងារនោះមានគ្រ្រះថ្ន្រក់ដល់
ខ្ញុំខ្ល្រងំណាស់”ខ្ញុំប្ររជាសម្រ្រចចិត្តធ្វើឱ្រយពួកគាត់ដឹងថពួកគាត់យល់ខុស
លើខ្ញុំ។ខ្ញុំបានត្រលប់ទៅរកប្រធានខ្ញុំនិងក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលហើយប្រ្រប់
ពកួគាត់ថខ្ញុំត្រៀមខ្លនួរចួរាល់ដើម្របីទទលួយកការប្រជ្រងន្រះប៉នុ្ត្រខ្ញុំត្រវូការ
ឱវាទរបស់ពួកគាត់។ខ្ញុំបានធ្វើការងារនោះអស់រយៈព្រល៤ឆ្ន្រំមកហើយ
ហើយខ្ញុំបានរីកចម្រើនប្រ្រំដងលើសមុនលើផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុហើយបនា្ទ្រប់មក
ខ្ញុំបានទៅរកការប្រជ្រងបនា្ទ្រប់ទៀតសម្រ្រប់ខ្ញុំ។

ឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺជាឧបសគ្គផ្ទ្រល់ខ្លនួ។ខណៈព្រលដ្រលខ្ញុំខិតខំកសាង
អាជីពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រវូធ្វើការជ្រើសរីសយ៉្រងសំខន់មួយគឺគួរត្រវូរៀបការនិង
មានកូនដ្រលន្រះជាអ្វីដ្រលសង្គមខ្ម្ររកំពុងដក់សមា្ព្រធឱ្រយយើងធ្វើតាម។ខ្ញុំ
ដឹងតាំងពីវ័យក្ម្រងថខ្ញុំចង់កា្ល្រយជាមា្ត្រយមា្ន្រក់ប៉ុន្ត្រខ្ញុំបានជ្រើសរីសយក
អាជីពរបស់ខ្ញុំជាជាងអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅអាយុ២០ឆ្ន្រំ។ហើយខ្ញុំបានទុក
ព្រលគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់ខ្លនួឯងក្នងុការស្វ្រងរកបុរសដ្រលខ្ញុំស្រឡាញ់ដើម្របី
ត្រៀមខ្លួនធ្វើជាមា្ដ្រយដ្រលមានទំនួលខុសត្រូវមា្ន្រក់។ខ្ញុំបានសម្រ្រចចិត្ដ
មិនអនុញ្ញ្រតឱ្រយសំឡ្រងរំខនន្រការអភិរក្រសនិងការរីសអើងប៉ះពាល់ដល់
សមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំក្នុងការបន្តជីវិតដ្រលខ្ញុំចង់បានហើយខ្ញុំមានសំណាង
ដ្រលមានមិត្តនិងក្រុមគ្រួសារដ្រលឈរជាមួយខ្ញុំជានិច្ច។

ប៉ុន្ហានឆ្ហាំកន្លងមកន�ើនោកនោកបសីបាននរៀននមនរៀនែ៏មាន�មម្លអ្ី
ក្នុងនមជាអ្នកែឹកនំ?

ការសា្ត្រប់អ្នកដទ្រដោយប្រងុប្រយ័ត្នគឺជាមធ្រយាបាយត្រមួយគត់ក្នងុការយល់
ដឹងពីបំណងពិតប្រ្រកដរបស់មនុស្រស។ជាញកឹញាប់យើងទាងំអស់គា្ន្រត្រង
ខ្វះព្រលវ្រលានិងការអត់ធ្មត់ហ្រតុដូច្ន្រះយើងមិនបានសា្ត្រប់គា្ន្រច្របាស់ទ្រ។
ការយល់ដឹងថតើពួកគ្រជានរណាមកពីណាហើយហ្រតុអ្វបីានជាពួកគ្រ
ធ្វើអ្វីមួយបានជួយខ្ញុំឱ្រយប្រ្រកដប្រជានូវអ្វីដ្រលខ្ញុំគួរត្រស្វ្រងរកពីពួកគ្រនិង
របៀបបងា្ហ្រញពីបំណងខ្ញុំ។នៅព្រលខ្ញុំនៅក្ម្រងខ្ញុំគិតពីលទ្ធផលខ្ល្រងំ។ខ្ញុំបាន
ប្រ្រប់អ្នកហើយថខ្ញុំជាមនុស្រសដ្រលឆប់ប្រកអារម្មណ៍ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍

ថគា្ម្រនព្រលវ្រលាដើម្របីខ្ជះខ្ជ្រយទ្រហើយដោយសារត្រភាពអន្ទះអន្ទ្រងន្រះ
ខ្ញុំបានបាត់បង់មនុស្រសមួយចំនួន។ឥឡូវន្រះខ្ញុំគិតពីដំណើរការច្រើនជាង
ខ្ញុំព្រយាយមធ្វើឱ្រយមានលក្ខណៈទូលំទូលាយតាមដ្រលខ្ញុំអាចនិងសា្ត្រប់នូវ
អ្វីដ្រលមនុស្រសត្រូវការនិងចង់បាន។ការសា្ត្រប់អ្នកដទ្រដោយបើកប្រះដូង
សា្ត្រប់ខ្លឹមសារពិតដោយក្ដីអាណិតអាសូរនិងគា្ម្រនការវិនិច្ឆ័យ។

ការអាណតិអាសូរគឺជាមធ្រយាបាយដ៏សំខន់មួយដើម្របីភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងគា្ន្រ
ទៅវិញទៅមកហើយវាជួយខ្ញុំឱ្រយយល់ច្របាស់អំពីសា្ថ្រនភាពរបស់អ្នកដទ្រ
ហើយបនា្ទ្រប់មកខ្ញុំគតិឲ្រយបានមត៉់ចត់ពីជម្រើសព្រមព្រៀងមយួទៀតដ្រល
អាចជំរុញទាំងអស់គា្ន្រឱ្រយរួចផុតពីភាពជាប់គាំងមិនថមានជំហនទៅមុខ
នោះតូចប៉ុនណាទ្រ។

ខ្ញុំខ្ល្រចគ្រចាត់ទុកថខ្ញុំជាស្ត្រីទន់ខ្រសាយមា្ន្រក់ព្រលបងា្ហ្រញពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំ។
ខ្ញុំត្រវូការពារអ្វៗី គ្រប់យ៉្រងនិងគ្រប់ព្រលដើម្របីមើលទៅរងឹមាំ។ខ្ញុំបានផ្ល្រស់
ប្តូរច្រើនហើយ។នៅក្នុងបរិបទសង្គមរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជាប្រធានត្រូវត្រ
មានភាពរឹងមាំហើយអ្នកត្រូវត្រកា្ត្រប់សា្ថ្រនការណ៍បានគ្រប់យ៉្រង។ន្រះជា
រឿងឆតល្ងង់របស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំបាននឹកចាំថខ្ញុំភ័យខ្ល្រចការពិនិត្រយពិច័យនិង
ព្រយាយមលាក់ចំណចុខ្រសាយរបស់ខ្ញុំព្រ្រះខ្ញុំគិតថវាគឺជាវធីិល្អបំផុតដើម្របី
ការពារខ្លួនខ្ញុំខងផ្លូវចិត្តនិងផ្ន្រកការងារ។ជាញឹកញាប់ខ្ញុំបានព្រយាយម
ទប់ទឹកភ្ន្រករបស់ខ្ញុំនៅពីមុខមិត្តរួមការងាររបស់ខ្ញុំ។ជារឿយៗ នៅព្រលខ្ញុំ
ស្ថតិនៅក្នងុទីសាធារណៈហើយខ្ញុំបានឮនូវមតិយោបល់លម្អៀងពីយ្រនឌ័
រមួយចំនួនដ្រលបានជាន់ឈ្លលីើអ្វីគ្រប់យ៉្រងដ្រលខ្ញុំគាទំ្រវាធ្វើឱ្រយខ្ញុំស្ទើរត្រ
ផ្ទុះអារម្មណ៍ត្រខ្ញុំបានទប់អារម្មណ៍ហើយបង្ខំចិត្តញញឹមដោយសារខ្ញុំត្រូវ
បានគ្របង្រៀនថវាជាវិធីត្រឹមត្រូវដើម្របីដោះស្រ្រយបញ្ហ្រខ្លួនឯងហើយ
ការដ្រលអនុញ្ញ្រតឱ្រយខ្លួនខ្ញុំមានអារម្មណ៍វាយប្រហរមានន័យថជា
ការប៉ះពាល់បន្ថ្រមទៀតលើខ្ញុំផ្ទ្រល់និងសំខន់ជាងន្រះទៅទៀតគឺលើអ្វី
ទាំងអស់ដ្រលខ្ញុំតំណាងឱ្រយ។ប៉ុន្ត្រអ្នកដឹងទ្រថវាជាការគិតខុស។

ឥឡូវន្រះខ្ញុំបានដឹងថការមានចំណុចខ្រសាយនិងបើកចំហខ្លួនឯងឱ្រយគ្រ
ពិនិត្រយពិច័យគឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្របីអនុញ្ញ្រតឱ្រយមនុស្រសនិងអ្នកដ្រលយើង
មិនធា្ល្រប់សា្គ្រល់ផ្ល្រស់ប្តូរការយល់ដឹងរបស់ពួកគ្រតាមល្របឿនរបស់ពួកគ្រ
ផ្ទ្រល់។ខ្ញុំមានការធា្ល្រក់ទឹកចិត្តជាមួយមិត្តរួមការងារនិងអ្នកក្រ្រនៅព្រល
មានការប្រក្រកគា្ន្រម្តងៗ ។គួរឱ្រយភា្ញ្រក់ផ្អើលណាស់ដ្រលអ្នកក្រ្រទាំងនោះ
ផ្តល់ដល់ខ្ញុំនូវការអាណិតអាសូរនិងផ្ដល់ដំបូនា្ម្រនដល់ខ្ញុំថខ្ញុំតឹងរឹងខ្ល្រំង
ណាស់ចំពោះខ្លួនឯងហើយថពួកគ្រក៏យល់ដឹងកាន់ត្រច្របាស់ពីបំណង
និងការប្ត្រជា្ញ្ររបស់ខ្ញុំ។ចាប់តាំងពីព្រលនោះមកជួនកាលខ្ញុំអនុញ្ញ្រតឱ្រយ
ខ្លួនឯងមានចំណុចខ្រសាយខ្លះនិងចាប់ទទួលយកការពិនិត្រយពិច័យហើយ
ខ្ញុំរៀនលះបង់ការនិយយការពារខ្លួន។ការបើកបងា្ហ្រញចំណុចខ្រសាយធ្វើ
ឱ្រយអ្នកដទ្រសា្គ្រល់ខ្ញុំយ៉្រងពិតប្រ្រកដ។

ការទុកចិត្តលើតម្ល្រនិងវប្របធម៌របស់អង្គការដ្រលសំខន់ជាងមនុស្រសនិង
ម្រដឹកនាំគឺជាគន្លឹះន្រភាពជោគជ័យរួម។ខ្ញុំបានធ្វើកំហុសខ្លះដោយ

ពន្រយារព្រលការសម្រ្រចចិត្តលំបាកៗនៅព្រលដ្រលអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបាន
ប្រ្រប់ខ្ញុំថគួរធ្វើ។គា្ម្រននរណាមា្ន្រក់ចង់ធ្វើអ្វីដ្រលលំបាកនិងគ្រមិនចូលចិត្ត
ឡើយ។ការពន្រយាព្រលការសម្រ្រចចិត្តដ៏លំបាកទាំងនោះនៅទីបំផុត
នឹងធ្វើឱ្រយខតបង់កាន់ត្រច្រើន។ដោយភាពកា្ល្រហននិងការដោះស្រ្រយ
បញ្ហ្រលំបាកទាំងនោះអ្នកដឹកនាំអាចកាត់បន្ថយការខូចខតបាន។បុ៉ន្ត្រ
ជាការពិតណាស់ជារឿយៗ វាមិនម្រនជារឿងច្របាស់ខ្ម្រឬសទ្រដូច្ន្រះ
ខ្ញុំត្រូវត្រតម្រង់ទិសការសម្រ្រចចិត្តរបស់ខ្ញុំដោយផ្អ្រកលើគុណតម្ល្រស្នូល
របស់ខ្ញុំស្រចក្តីយោងពីខងក្រ្រនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំ។ហើយ
សំខន់ជាងន្រះទៅទៀតខ្ញុំត្រូវត្រត្រៀមខ្លួនដើម្របីទទួលខុសត្រូវចំពោះ
ការសម្រ្រចចិត្តទាំងនោះ។

ខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះខ្លនួឯងដ្រលខ្ញុំមានភាពមឺុងមា៉្រត់និងយុត្តធិម៌ក្នងុ
ការដោះស្រ្រយជាមួយការសម្រ្រចចិត្តលំបាកៗ។ខ្ញុំមិនខ្វល់ថមានអ្នកមិន
យល់ស្របជាមួយខ្ញុំទ្រដរាបណាពួកគ្រដឹងខ្លួនថការសម្រ្រចចិត្តនោះ
ត្រមឹត្រវូ។សំខន់ជាងន្រះទៅទៀតខ្ញុំមិនអៀនខ្ម្រសក្នងុការទទួលខុសត្រវូ
ទាងំស្រងុចំពោះការបរាជ័យរបស់ខ្ញុំ។បាវចនារបស់ខ្ញុំគឺថយើងទាងំអស់គា្ន្រ
រស់និងរៀន។បុ៉ន្ត្រចំណចុសំខន់មួយគឺថការសម្រ្រចចិត្តដ៏ល្អគឺជាការសម្រ្រច
ចិត្តដ្រលមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយហើយជារឿយៗ វាមិនម្រនជាអ្វី
ដ្រលមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកត្រមា្ន្រក់ទ្របុ៉ន្ត្រផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់
ក្រមុនិងតម្ល្រ/គោលដៅរមួរបស់យើង។យូរៗ ទៅមិត្តរមួការងាររបស់ខ្ញុំនឹង
ទុកចិត្តខ្ញុំកាន់ត្រខ្ល្រំងឡើងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំដ្រលមានទំនួលខុសត្រូវ
មា្ន្រក់ដ្រលនឹងធ្វើឱ្រយគ្រប់គា្ន្រមានការទទួលខុសត្រូវហើយជាពិស្រសខ្ញុំនឹង
ត្រូវគោរពបទដ្ឋ្រនដូចគា្ន្រ។

ន�ើអ្ីជា�មម្លស្នូលរបស់នោកបសីន�ើយន�ើនោកបសីធានថាបកុម/
បុ្្គលិក/ប្រួសារ/អ�ិថិជនរបស់នោកបសីបសបតាម�មម្លរបស់
នោកបសីយ៉ហាងែូចនមតច?

គុណតម្ល្រស្នូលរបស់ខ្ញុំគឺសមភាពយុត្តិធម៌និងសុចរិតភាព។

គោលការណ៍ដ៏សំខន់បំផុតមួយដ្រលខ្ញុំឱ្រយតម្ល្រគឺសមភាពហើយរឿងន្រះ
ទាក់ទងទៅបទពិសោធន៍ន៍កុមារភាពរបស់ខ្ញុំដ្រលខ្ញុំទទួលបានភាពមិនស្មើគា្ន្រ
ព្រ្រះខ្ញុំជាក្ម្រងស្រីនិងអ្នកក្រហើយខ្ញុំមិនបានសា្គ្រល់បុគ្គលល្ៗអ ឬបណា្ដ្រញ
ត្រមឹត្រវូទ្រ។សង្គមបង្កើតឱ្រយមានយ្រនឌ័រនិងវណ្ណ។ខ្ញុំជឿលើសិទិ្ធនិងសមភាព
សម្រ្រប់មនុស្រសទាងំអស់ដោយមិនគិតពីជីវភាពស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមពូជសាសន៍
សាសនានិងនយោបាយ។ដូច្ន្រះខ្ញុំខិតខំដើម្របីលើកស្ទយួយុត្តធិម៌សម្រ្រប់
មនុស្រសគ្រប់គា្ន្រនៅគ្រប់ទីកន្ល្រងដ្រលខ្ញុំទៅដល់។បើសា្ត្រប់មើលទៅវាមាន
លក្ខណ:ឧត្តមគតិព្រកប៉ុន្ត្រវាស្របជាមួយការអនុវត្តជាក់ស្ត្រង។
ជាមួយនឹងការងារដ្រលខ្ញុំធ្វើនៅអង្គការអុកហ្វ្រម(Oxfam)យើងស្វះស្វ្រង
ដើម្របីបម្រើមនុស្រសដ្រលពំុសូវទទួលបានសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ដើម្របីជួយ
ពួកគ្រឱ្រយជួយខ្លនួឯងដោះស្រ្រយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយអ្នកដ្រល
មានអំណាចនិងធនធានច្រើនជាងខ្លួន។ន្រះភា្ជ្រប់ទៅនឹងជំនឿស្នូលទីពីរ

ខ្ញុំពិតជាចង់រៀននិងមាន
ឯករាជ្រយខា្ល្រំងណាស់!យ៉្រង
ហោចណាស់លើរឿង
លុយកាក់
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របស់ខ្ញុំនិងគំនិតន្រយុត្តធិម៌ដ្រលបានធ្វើឱ្រយខ្ញុំកា្ល្រយជាមនុស្រសដូចសព្វថ្ង្រន្រះ
។តាំងពីខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថយើងត្រូវរកវិធីដើម្របីធ្វើឱ្រយមានភាព
ស្មើគា្ន្រហើយថកុមារគ្រប់រូបត្រវូទទួលបាននូវតម្រវូការជាមូលដ្ឋ្រនស្មើៗ គា្ន្រ។

ហើយសំខន់ជាងន្រះទៅទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថវាមានសារសំខន់ណាស់ក្នងុ
ការសម្របអាកប្របកិរយិនិងការរស់នៅរបស់ខ្ញុំជាមួយតម្ល្រស្នលូទាងំន្រះជា
រៀងរាល់ថ្ង្រ។ដូចដ្រលគ្របាននិយយថយើងត្រូវធ្វើនូវអ្វីដ្រលយើង
និយយ។ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់មិត្តរមួការងារនិងដ្រគូដ្រលមកពីគ្រប់មជ្រឈដ្ឋ្រន
អាយុនិងពូជសាសន៍ឲ្រយចូលរួមជាផ្ន្រកមួយន្រដំណះស្រ្រយផ្ទ្រល់ខ្លួន
របស់ពួកគ្រ។ខ្ញុំរំឭកខ្លួនខ្ញុំនិងមិត្តរួមការងារនិងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំអំពីអភ័យ
ឯកសិទ្ធិនិងភាពលម្អៀងរបស់យើងហើយព្រយាយមស្វ្រងយល់ពីអ្នកដទ្រគឺ
“ពួកអ្នកដ្រលមិនជឿគិតឬធ្វើដូចយើង”។យើងព្រយាយមជារៀងរាល់ថ្ង្រ
រួមគា្ន្រជាក្រុមដើម្របីឲ្រយកាន់ត្របើកចំហ។

តម្ល្រទីបីគឺភាពសុចរិត។ខ្ញុំត្រងត្រនិយយថចំាបាច់មិនត្រវូអត់ឱនចំពោះ
ការអនុវត្តណាដ្រលធ្វើឱ្រយអន្តរាយដល់សុចរិតភាពបុគ្គលនិងអង្គការរបស់យើង
ឡើយ។វាមានសារសំខន់ដូចគា្ន្រដ្ររដ្រលខ្ញុំត្រវូអនុវត្តតាមអ្វីដ្រលខ្ញុំបង្រៀន។
ក្រមុរបស់ខ្ញុំជឿជាក់ថប្រសិនបើយើងមិនប្រកាន់យកស្តង់ដរសុចរិតភាពខ្ពស់
បំផុតទ្រនោះយើងផ្ច្រញ់ខ្លនួឯងក្នងុដំណើរការន្រះជាពិស្រសក្នងុប្រសកកម្ម
របស់យើងដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងឧបសគ្គជាប្រព័ន្ធដើម្របីដោះស្រ្រយភាព
ក្រកី្រនិងភាពអយុត្តធិម៌។យើងត្រវូសោ្ម្រះត្រង់ជាមួយខ្លនួយើងហើយសារភាព
ថយើងមិនទាន់ដល់ទីដ្រលយើងចង់បាន។យើងមិនត្រវូលាក់ខ្លនួឬលាក់បំាង
បញ្ហ្រហើយសង្រឃឹមថវានឹងរលាយបាត់ទៅវិញទ្រ។យើងត្រវូត្រត្រៀមខ្លនួ
ដើម្របីដោះស្រ្រយបញ្ហ្រដ៏ឈឺចាប់នៅខងក្នងុសិនបើយើងចង់ទទួលបាន
ជោគជ័យខងក្រ្រ។យើងប្រើព័ត៌មានខងក្រ្រដើម្របីរម្លកឹខ្លនួឯងពីគុណ
តម្ល្រស្នលូរបស់យើងហើយដឹងពីចំណុចខ្រសាយនិងភាពខ្ល្រងំរបស់យើង។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាអាកបហាបកិរិយឬលក្ខែៈដែលនោកបសី្ិ�ថាមាន
ឥទ្ិេលអវិជ្ជមានែល់ភាេជាអ្នកែឹកនំ?

ខ្ញុំគិតថដោយសារភាពលម្អៀងផ្ន្រកវប្របធម៌និងបញ្ញ្រនាំឱ្រយមានការយល់
ច្រឡំច្រើនអំពីអ្វីជាអ្នកដឹកនាំនិងអ្វីដ្រលធ្វើឱ្រយអ្នកដឹកនាំល្អ។ខ្ញុំបានឃើញ
ភាពលម្អៀងខងបញ្ញ្រដ្រលអះអាងថមានត្រអ្នកដ្រលមានការអប់រំខ្ពស់
បុ៉ណ្ណ្រះដ្រលជាម្រដឹកនាំដ៏អសា្ច្ររ្រយបានហើយដោយសារត្រ“ពូជពង្រស”
ពួកគ្រទើបគ្រមានចម្លើយទាងំអស់។ខ្ញុំគិតថវាជាការក្រអឺតក្រទមម្រនទ្រន!
ខ្ញុំសា្គ្រល់អ្នកដឹកនាំដ្រលបំផុសគំនិតជាច្រើនដ្រលមិនបានបញ្ចប់ការសិក្រសា
ពីបឋមសិក្រសាឡើយហើយពួកគ្រមានប្រះដូងចំពោះប្រជាជននិងសង្គម
ដោយមិនចាំបាច់មានការអប់រំខ្ពស់។

ម្រយ៉ា្រងទៀតអ្វីដ្រលនំាឱ្រយមានការភ័ន្តច្រឡំគឺថមនុស្រសមួយចំនួនគិតថម្រដឹកនំា
គឺជា“ឪពុកមា្ត្រយ”ហើយអ្នកគំាទ្រឬ“កូនៗ”មិនគួរសួរសំណួរអំពី“ថ្ន្រក់ដឹកនំា
កំពូលៗ ”ទំាងអស់នោះទ្រ។ន្រះគឺជារឿងឆតល្ងង់និងអំនួតសុទ្ធសាធ។

ខ្ញុំជឿជាក់លើភាពជាអ្នកដឹកនាំដ្រលមានការចូលរួមដ្រលបុគ្គលមា្ន្រក់ៗ
ផ្តល់នូវភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគ្រហើយថគា្ម្រននរណាមា្ន្រក់នៅពីលើ
ក្រមសីលធម៌របស់ប្រទ្រសឬអង្គការឡើយ។អ្នកដឹកនាំមិនគួរធ្វើពុតជាមាន
ចម្លើយទាងំអស់នោះទ្រហើយពួកគ្រគួរត្រដឹងពីរបៀបដក់បញ្ចលូមនុស្រស
ដ្រលមានគំនិតល្អៗ ដើម្របីស្វ្រងរកការយល់ស្របនិងដំណះស្រ្រយដ្រល
មាននិរន្តរភាពជាងន្រះ។

បុ៉ន្ត្រប្រសិនបើអ្នកទទូចឱ្រយខ្ញុំជ្រើសយកនូវចរិតអវិជ្ជមានបំផុតសម្រ្រប់
អ្នកដឹកនាំខ្ញុំគិតថវាគួរត្រជាអ្នកដឹកនាំដ្រលមិនអាចទទួលយកការរិះគន់
ហើយដ្រលអនុញ្ញ្រតឱ្រយពួកគ្រមានចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទ្រល់ខ្លួនឬយក
ផលប្រយោជន៍ផ្ទ្រល់ខ្លួនដក់លើកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគ្រ។

ន�ើនោកបសីនធ្ើអី្នែើមហាបីបនតនធ្ើជាអ្នកែឹកនំ(្ន្លឹលះមនភាេជា
អ្នកែឹកនំក្នុងការនធ្ើជំនួញនិងនលើកកម្ពស់ការ្ តល់សិទ្ិអំណាច
នសែ្ឋកិច្ចែល់បសតីឫសមភាេនយនឌ័រ)?

ខ្ញុំមិនប្រ្រកដថខ្ញុំមានទ្រពកោសល្រយខងអ្វមួីយនៅឡើយទ្រ។និយយឱ្រយ
សោ្ម្រះត្រង់ទៅខ្ញុំមិនចាត់ទុកខ្លួនថជាអ្នកដឹកនាំទ្របុ៉ន្ត្រជាសារធាតុបង្ក
ដ្រលនឹងគំាទ្រនិងជួយអ្នកដ្រលនៅជំុវិញខ្ញុំឱ្រយសម្រ្រចបាននូវអ្វីដ្រលពួកគ្រ
អាចធ្វើបាន។ខ្ញុំជឿជាក់យ៉្រងមុតមាំលើភាពជាអ្នកដឹកនាំដ្រលមានការ
ចូលរួម។ខ្ញុំជឿជាក់យ៉្រងមុតមាំថមនុស្រសគ្រប់គា្ន្រអាចដឹកនាំបានហើយ
គួរត្រដឹកនាំពីកន្ល្រងដ្រលពួកគ្រកំពុងឈរដោយមិនគិតថពួកគ្រស្ថតិក្នងុ
ឋានៈអ្វីនោះទ្រ។ដូច្ន្រះខ្ញុំបន្តរៀនពីមនុស្រសគ្រប់គា្ន្រនៅជុំវិញខ្ញុំហើយជំរុញ
ខ្លួនឯងឱ្រយជួយអ្នកដ្រលនៅក្រប្ររខ្ញុំឱ្រយបានច្រើនជាងមុនទោះពួកគ្រជា
អ្នកទទួលភ្ញៀវឬជាអ្នកបើកបរឬអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដោយ។ខ្ញុំព្រយាយមបង្កើត
កន្ល្រងស្មើភាពដើម្របីឱ្រយអ្នកដឹកនាំអាចរកីរាយនឹងប្រសកកម្មរបស់ពួកគ្រនិង
សម្រ្រចបាននូវសកា្ត្រនុពលដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់ពួកគ្រ។ខ្ញុំជឿជាក់លើការគាទំ្រ
របស់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកដឹកនាំដ្រលឱ្រយពួកគាត់បង្កើតដំណះស្រ្រយ
ផ្ទ្រល់ខ្លួននិងសា្គ្រល់នូវភាពរឹងមំាក៏ដូចជាចំណុចខ្រសាយរបស់ពួកគាត់។វា
ធ្វើឱ្រយខ្ញុំរីករាយនិងព្រញចិត្តយ៉្រងខ្ល្រំងចំពោះខ្លួនឯងព្រលឃើញពួកគាត់
បញ្ច្រញសមត្ថភាពបានល្អបំផុត។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាហានិភ័យធំៗមួយចំនួនដែលនោកបសីបានជួបបបទលះ
នៅក្នុងអាជីេរបស់នោកបសី?ន�ើនោកបសីនោលះបសាយបញ្ហាននលះ
នោយរនបៀបណា?

មានរឿងពីរខ្ញុំអាចរកនឹកឃើញ។បនា្ទ្រប់ពីរយៈព្រល១០ឆ្ន្រំក្នុងអាជីព
ជាមួយវិស័យបរិសា្ថ្រនខ្ញុំបានសម្រ្រចចិត្តត្រលប់ទៅរៀនវិញដោយមិនដឹង
ថនឹងមានអ្វីកើតឡើងបនា្ទ្រប់ឬថតើខ្ញុំអាចរកការងារធ្វើបានឬទ្រខណៈ
ប្រ្រក់សន្រសំរបស់ខ្ញុំមានកម្រតិហើយខ្ញុំត្រវូបន្តគាទំ្រគ្រសួាររបស់ខ្ញុំ។នៅព្រល
ដ្រលខ្ញុំបានបញ្ចប់សញ្ញ្របត្រទីពីររបស់ខ្ញុំសំណាងល្អដ្រលខ្ញុំត្រូវបានផ្តល់
ឱ្រយនូវអាហរូបករណ៍PDHនិងការងារថ្មីនៅក្នុងវិស័យថ្មីមួយក្នុងព្រល

ត្រមួយ។ខ្ញុំបានសម្រ្រចចិត្តយកការងារនោះជាបទពិសោធន៍ន៍ហើយវា
បានកា្ល្រយជាការសម្រ្រចចិត្តដ៏ត្រមឹត្រវូ។វាជារឿងដ្រលមិនទៀងមួយដ្រល
ខ្ញុំបានធ្វើប៉ុន្ត្រវាបានប្រ្រជាល្អវិញនៅទីបញ្ចប់។

រឿងមួយទៀតគឺនៅព្រលខ្ញុំកំពុងត្ររីករាយនិងដល់កម្រិតកំពូលក្នងុការងារ
របស់ខ្ញុំនៅព្រលនោះសា្វ្រមីខ្ញុំត្រវូត្រផ្ល្រស់ប្តរូទៅប្រទ្រសផ្រស្រង។វាជាការចាបំាច់
សម្រ្រប់គាត់។បនា្ទ្រប់ពីការពិចារណាយ៉្រងយូរខ្ញុំបានសម្រ្រចចិត្តជ្រើស
យកគ្រួសារហើយចាកច្រញពីការងាររបស់ខ្ញុំ។វាគឺជាការដោះដូរមួយ
បុ៉ន្ត្រវាគឺជាឱកាសមួយក្នុងជីវិតដ្រលខ្ញុំបានជ្រើសរីសអាទិភាពគ្រួសារ។
ដូចខ្ញុំបានប្រ្រប់អ្នកថខ្ញុំចាប់ផ្តើមធ្វើការតាំងពីក្ម្រងមកម្ល្រះហើយខ្ញុំត្រង
ត្រមមាញឹកដូច្ន្រះការចាកច្រញពីការងារខ្ពស់របស់ខ្ញុំនិងការស្វ្រងរកអ្វី
ផ្រស្រងទៀតដោយគា្ម្រនភាពច្របាស់លាស់ណាមួយគឺមិនម្រនជារឿងដ្រល
ខ្ញុំចូលចិត្តនោះទ្រ។ប៉ុន្ត្រខ្ញុំសប្របាយចិត្តនឹងជម្រើសនោះ។

ន�ើអ្ីដែលនធ្ើឱហាយវបហាបធម៌កម្នុជាមានលក្ខែៈនោយដែកេីន្ន�ើយ
ន�ើនោកបសី្ិ�ថាបបនទសកម្នុជាអាចរីកចនបមើននោយសារ
ស�ប្ិនភាេនិងភាេជាអ្នកែឹកនំយ៉ហាងែូចនមតច?

យើងត្រវូត្រធ្វើឱ្រយបានល្អប្រសើរជាងខ្លនួយើងផ្ទ្រល់ពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់
មួយនិងដើម្របីផ្តល់ជូននូវចំណុចល្អរបស់កម្ពុជាដល់ពិភពលោកឱ្រយកាន់ត្រ
ច្រើន។តាមខ្ញុំដឹងប្រជាជនខ្ម្ររឱ្រយតម្ល្រដល់ប្រ្រជា្ញ្ររស់របស់មនុស្រសចាស់
ដ្រលបានកើតមុនយើងហើយផ្តល់រងា្វ្រន់ដល់ការវ្រឆ្ល្រតនិងការខិតខំរបស់
ក្ម្រងជំនាន់បច្ចបុ្របន្ន។ប្រជាជនខ្ម្ររត្រងត្រគិតអំពីថតើអ្វីៗ ទាងំអស់ដ្រល
យើងធ្វើសព្វថ្ង្រន្រះគឺជាការរៀបចំល្អប្រសើរនិងផ្តល់ជោគជ័យបន្ថ្រមទៀត
សម្រ្រប់មនុស្រសជំនាន់ក្រ្រយឬយ៉្រងណា។ខ្ញុំបានឃើញស្ត្រីដ្រលចិញ្ចមឹខ្ញុំ
ហើយឥឡូវន្រះខ្ញុំឃើញរឿងន្រះក្នុងខ្លួនខ្ញុំដ្រលជាមា្ត្រយមា្ន្រក់។
ប្រជាជនខ្ម្ររយើងមិន ខ្ជិលច្រអូសទ្រហើយចូលចិត្ត
ការប្រកួតប្រជ្រង។ ក្នុងន័យន្រះវប្របធម៌ខ្ម្ររ
ដ្រលខ្ញុំសា្គ្រល់ មានមោទនភាពចំពោះ

អត្តសញ្ញ្រណផ្ទ្រល់ខ្លនួបុ៉ន្ត្រឧស្រសាហ៍ព្រយាយមនិងអាតា្ម្រនិយម។ដូច្ន្រះខ្ញុំមាន
សង្រឃឹមជានិច្ច។ខ្ញុំត្រងត្រជាមនុស្រសមានសុទិដ្ឋិនិយមហើយខ្ញុំជឿជាក់លើ
យុវជនខ្ម្ររក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់មិនថពួកគ្រជាសហគ្រិនមន្រ្តីរាជការ
ឬបុគ្គលិកសង្គមទ្រ។ពួកគ្រនឹងផ្ល្រស់ប្តូរប្រទ្រសកម្ពុជាហើយគា្ម្រនអ្វីអាច
បញ្រឈប់ពួកគ្របានទ្រ។បុ៉ន្ត្រដើម្របីឱ្រយរឿងន្រះកើតឡើងមនុស្រសជំនាន់ខ្ញុំ
មិនអាចធ្វ្រសប្រហ្រសបានឡើយ។មនុស្រសជំនាន់ន្រះជំពាក់គុណអ្នកជំនាន់
មុនដ្រលបានចូលមកមុនយើងហើយបានលះបង់ញើសឈាមដើម្របីឲ្រយ
យើងបានដល់នៅសព្វថ្ង្រន្រះ។ដូច្ន្រះវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្នុងការ
ត្រួសត្រ្រយផ្លូវបន្ថ្រមទៀតនិងរៀបចំសម្រ្រប់មនុស្រសជំនាន់ក្រ្រយដើម្របី
បង្កើនភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគ្រលើប្រទ្រសជាតិនិងរួមចំណ្រកក្នុង
តំបន់និងពិភពលោករបស់យើង។

នោកបសីមានែំបូន្ហានអ្ីខ្លលះសបមាប់ស�ប្ិននរីកម្នុជា?

អ្នកអាចរៀននិងដឹកនាំបានក្នងុព្រលត្រមួយ។ប្រសិនបើនរណាមា្ន្រក់ប្រ្រប់
អ្នកថពួកគ្របានកើតមកដើម្របីដឹកនាំហើយថដំណើរជាអ្នកដឹកនាំរបស់
ពួកគ្ររលូនហើយថពួកគ្រមិនដ្រលធ្វើខុសនោះជឿខ្ញុំចុះពួកគ្រកុហក
ទ្រ។ជឿលើខ្លនួអ្នកហើយបង្កើតដំណើរជាអ្នកដឹកនាំដោយខ្លនួឯង។កំុមាន
អារម្មណ៍អន់ចិត្តព្រកចំពោះកំហុសផ្ទ្រល់ខ្លនួឬកំហុសរបស់អ្នកដទ្រហើយ
ប្រសិនបើអ្នកគិតថអ្នកមិនអាចទៅដល់កន្ល្រងដ្រលអ្នកចង់បានភា្ល្រមៗគួរ
មានចិត្តម្រតា្ត្រដល់ខ្លនួឯង(ន្រះជាអ្វីដ្រលខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមធ្វើចំពោះខ្លនួឯង
ដ្ររ)។ក្រតម្រូវចំណុចសំខន់ៗ ដ្រលអ្នកកសាងឆ្ព្រះទៅរកការសម្រ្រច
បាននូវគោលដៅរបស់អ្នកឱ្រយស្របតាមផ្លូវជីវិតនិងជីវិតដ៏ស្រស់សា្អ្រតរបស់
អ្នកហើយព្រយាយមរកីរាយជាមួយពួកគ្រតាមដ្រលអ្នកអាចធ្វើបាននិងផ្តល់
ការលើកទឹកចិត្តឱ្រយបន្តទៅមុខ។ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកនឹងមិនងាយស្រលួ
នោះទ្រ។អ្នកនឹងសង្រស័យខ្លនួឯងហើយអ្នកប្រហ្រលជាអស់សង្រឃមឹបុ៉ន្ដ្រអ្នក
ត្រវូត្រក្រ្រកឈរឡើងលើឧបសគ្គទាងំនោះហើយទាញអ្នកដទ្រឱ្រយឡើងជា
មួយអ្នក!នៅព្រលដ្រលអ្នកធ្វើដំណើរតាមបណ្ដ្រយដងទន្ល្រក្នងុដំណើរ
ន្រការរីកចម្រើននិងការដឹកនាំរបស់អ្នកអ្នកអាចស្វ្រងយល់នូវអ្វីថ្មីៗនៅ
តាមផ្លូវនោះហើយវាអាចជួយអ្នកឱ្រយដឹងពីគោលបំណងពិតប្រ្រកដរបស់
អ្នកនៅក្នុងជីវិតនិងអត្ថន័យពិតប្រ្រកដសម្រ្រប់អ្នក។ហើយសំខន់ជាង
ន្រះទៅទៀតកុំភ្ល្រចគោលដៅនោះឱ្រយសោះ។

ខ្ញុំសង្រឃមឹថគោលដៅរបស់អ្នកគឺជាការមួយដ្រលនឹងជួយលើកតម្កើងអ្នក
និងរួមចំណ្រកដល់ភាពប្រសើរឡើងន្រប្រជាជននៅជុំវិញអ្នកជាពិស្រស
ស្ត្រីនិងកុមារីដទ្រទៀតដ្រលនឹងធំឡើងបនា្ទ្រប់ពីអ្នកមិនថទោះតិចតួច
បុ៉នណានោះទ្រ។ពីព្រ្រះនោះគឺជាវិធីត្រមួយគត់ដ្រលខ្ញុំជឿថសម្រ្រប់
យើងទាំងអស់គា្ន្រជាស្ត្រីដើម្របីរួមចំណ្រកក្នុងការកសាងសង្គមស្មើភាពនិង
សមស្របសម្រ្រប់មនុស្រសគ្រប់រូបជាពិស្រសអ្នកដ្រលមិនសូវមានសិទ្ធិ។ការ
អាណតិអាសូរគឺជាគន្លឹះ។រមួបញ្ចលូជាមួយការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តដោយខ្លនួឯងអ្នក
អាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់។ខ្ញុំនិយយម្រន!
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សូម្ តល់ការដែនំខ្លីៗ អំេីជីវិ�របស់នោកជំទាវ(ប្រួសារការអប់រំ
និងសា្ហានភាេប្រួសារ)និងបទេិនសាធន៍ន៍របស់នោកជំទាវជា
អ្នកែឹកនំនិងន�ើអ្ីដែលនោកជំទាវមាននមាទនភាេបំ្ុ�?

ខ្ញុំកើតនៅខ្រឧសភាឆ្ន្រំ១៩៥៦នៅខ្រត្តបាត់ដំបង។មា្ដ្រយរបស់ខ្ញុ ំ
ធា្ល្រប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនតាំងពីគាត់នៅក្ម្រងប៉ុន្ត្រក្រ្រយពីរៀបការមក
គាត់នៅធ្វើជាស្ត្រីម្រផ្ទះខណៈព្រលដ្រលឪពុកខ្ញុ ំជាជាងទងនិងជាកសិករ
។មា្ត្រយរបស់ខ្ញុ ំមានកូន១០នាក់ហើយគ្រួសារខ្ញុ ំមានជីវភាពមិនធូរធារ
ទ្រ។បងប្រសុពរីនាក់របសខ់្ញុំបានសា្ល្រប់តាងំពីនៅវយ័ក្ម្រង។ខ្ញុំកា្ល្រយជាកនូ
ទី៣ក្នងុចណំមកនូ៨នាក់នៅក្នងុគ្រសួាររបសខ់្ញុំ។បងស្រីនងិប្អនូប្រសុ
របស់ខ្ញុ ំមិនបានទទួលការអប់រំខ្ពស់ទ្រ។គាត់បានបោះបង់ការសិក្រសានៅ
កម្រិតបឋមសិក្រសាតាមសំណើរបស់ឪពុកមា្ត្រយខ្ញុ ំដោយសារត្រមា្ត្រយ
ខ្ញុ ំមានសុខភាពកាន់ត្រយ៉្រប់ទៅៗហើយគា្ម្រននរណាមើលថ្រគាត់
នៅព្រលដ្រលឪពុកខ្ញុ ំទៅធ្វើការនៅឆ្ង្រយពីផ្ទះ។បងប្រុសច្របងខ្ញុ ំក៏ត្រូវ
បោះបងច់ោលការសកិ្រសារបស់គាត់បនា្ទ្របព់ីគាត់បានបញ្ចប់ការសកិ្រសាថ្ន្រក់
អនុវិទ្រយាល័យដើម្របីចុះឈ្ម្រះជាទាហនហើយគាត់បានសា្ល្រប់ក្នុងអំឡុង
សង្គ្រ្រមសុវីលិឆ្ន្រំ១៩៧៣ដោយជងំឺ។ខ្ញុំជាកនូត្រមា្ន្រក់គត់នៅក្នងុគ្រសួារ
ដ្រលអាចបញ្ចប់ថ្ន្រក់វទិ្រយាលយ័ក្នងុឆ្ន្រ១ំ៩៧៤នៅឯស្រកុកណំើតរបសខ់្ញុំ
ក្នុងខ្រត្តបាត់ដំបង(វិទ្រយាល័យបាត់ដំបងជាឈ្ម្រះទីពីរន្រវិទ្រយាល័យព្រះ
មុន្នីវង្រស)ហើយខ្ញុំបានបន្តការសិក្រសានៅសកលវិទ្រយាល័យនៅភ្នំព្រញខង
ជំនាញគណិតវិទ្រយា។

ជាអកុសលសង្រ្គាមនៅត្របន្តយ៉្រងធ្ងន់ធ្ងរដ្រលធ្វើឱ្រយខ្ញុំមិនអាចចូលរៀន
នៅសកលវិទ្រយាល័យ។ខ្ញុំក៏សម្រ្រចចិត្តរកការងារធ្វើនៅក្រុមហុ៊នស្រង
ថ្រ។ខ្ញុំនឹកឃើញពីបទពិសោធន៍ន៍ការងាររបស់ខ្ញុំក្នុងអំឡុងព្រលខ្ញុំមាន
អាយុ១៩ឆ្ន្រំ។ខ្ញុំត្រូវបានគ្រប្រគល់តួនាទីអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ជាប្រធាន
ឃា្ល្រងំដ្រលបានគ្រប់គ្រងលើក្រមុហុ៊នចំនួនបួនក្រ្រមឈ្ម្រះថ“Tissage
MechanicSengThai”នៅក្នុងខណ្ឌឫស្រសីក្រវ។

ខ្ញុំចូលចិត្តសរស្រររឿង។ព្រលខ្ញុំនៅរៀនវិទ្រយាល័យខ្ញុំបានសរស្រររឿងពីរ
ហើយផ្ញើវាទៅមន្ទរីព័ត៌មាននៅភ្នពំ្រញ។រឿងទាងំនោះត្រវូបានជ្រើសរីស
ដោយលោកម៉្របុ៊នថនជានិពន្ធនាយកន្រវទិ្រយុជាតិដ្រលត្រវូបានចាក់ផ្រសាយ
ប្រចាំសបា្ត្រហ៍តាមស៊្ររីដ្រលគ្រហៅថ“រឿងព្រ្រងនិទាន”។ក្នុងព្រលថ្មីៗ 
សៀវភៅរឿងខ្ញុំមួយន្រះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមហុ៊ន
ភាពយន្តមួយដ្រលចង់ទិញវាដើម្របីធ្វើវាជាខ្រស្រភាពយន្ត។

ព្រលរីករាយរបស់ខ្ញុំត្រវូបានបញ្ចប់នៅថ្ង្រទី១៧ខ្រម្រសាឆ្ន្រំ១៩៧៥។ក្នងុ
របបប៉ុលពតក្តីសង្រឃឹមរបស់ខ្ញុំក្នុងអំឡុងព្រលវ័យជំទង់ត្រូវបានរលាយអស់
។ខ្ញុំត្រវូធ្វើការយ៉្រងលំបាកពីកន្ល្រងមួយទៅកន្ល្រងមួយមិនត្រមឹត្រនៅក្នងុ
សហគមន៍បុ៉ណ្ណ្រះទ្របុ៉ន្ត្រថ្រមទាងំនៅពន្ធនាគារបុ៉លពតផងដ្ររស្ថតិនៅ

ក្នងុភ្នំបាសិតដ្រលហៅថតំបន់ពន្ធនាគារទី៣២។យ៉្រងណាខ្ញុំត្រវូបានគ្រ
ចាត់តាងំឱ្រយធ្វើជាម្រអ្នកទោសស្រី។វាប្រហ្រលជាដោយសារត្រគ្រឃើញ
ខ្ញុំមានភាពសោ្ម្រះត្រង់និងមានសមត្ថភាពដឹកនាំ។ទីបំផុតខ្ញុំត្រវូបានគ្ររៀបចំ
ឱ្រយរៀបការក្នុងឆ្ន្រំ១៩៧៨ក្នុងរបបប៉ុលពត។

នៅឆ្ន្រំ១៩៨៣ខ្ញុំបានព្រយាយមដក់ពាក្រយធ្វើគ្រូបង្រៀនហើយចូលរៀន
នៅសកលវិទ្រយាល័យភ្នំព្រញរយៈព្រលមួយឆ្ន្រំដើម្របីរម្លឹកឡើងវិញនូវ
គណិតវិទ្រយា។ខ្ញុំចាប់ផ្តើមអាជីពជាគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្រយានៅវិទ្រយាល័យ
ដូនព្រញ(ឈ្ម្រះទីពីរន្រវិទ្រយាល័យព្រះសុីសុវត្ថិ)រហូតមកដល់ឆ្ន្រំ១៩៩៤
តំណាលគា្ន្រជាមួយការសិក្រសាបរញិ្ញ្របត្រនៅសាកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទភ្នពំ្រញ
។ក្នុងឆ្ន្រំ២០១០ខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រកវិទ្រយាសាស្រ្ត

នយោបាយពីសាកលវិទ្រយាល័យចំរនីពហុបច្ច្រកវទិ្រយាហើយព្រលន្រះខ្ញុំជា
ប្រក្ខបណ្ឌិតនៅរាជបណ្ឌិត្រយសភាកម្ពុជា។

បនា្ទ្រប់ពីការបោះឆ្ន្រតជាសកលជាលើកដំបូងក្នងុឆ្ន្រំ១៩៩៣ល្រខធិការ
ដ្ឋ្រនកិច្ចការនារីត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយត្រូវការបុគ្គលិកបច្ច្រកទ្រស
ដើម្របីដំណើរការនាយកដ្ឋ្រន។ខ្ញុំត្រូវបានណ្រនាំនិងជ្រើសរីសជានាយក
រងន្រនាយកដ្ឋ្រនព័ត៌មាន។បនា្ទ្រប់មកខ្ញុំបានផ្ល្រស់ប្តូរអាជីពពីគ្រូបង្រៀន
ទៅក្រសួងកិច្ចការនារីក្នុងឆ្ន្រំ១៩៩៤។នៅឆ្ន្រំ១៩៩៨ខ្ញុំត្រូវបានដំឡើង
ឋានៈជាអគ្គអធិការ។

នៅឆ្ន្រំ១៩៩៩ជាថ្មីម្តងទៀតខ្ញុំបានជាប់ឆ្ន្រតជាសមាជិកគណៈកម្មការ
ដឹកនាំសមាគមនារីដ្រលហៅថសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្របីសន្តិភាពនិង

លោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអាង
រដ្ឋល្រខាធិការ|ក្រសួងមហផ្ទ្រ

ស្រ្តីអាចធ្វើជាអ្នកដឹកនាំ
ដ៏ពូក្របានបើយើងចង់
។ដូច្ន្រះយើងត្រូវកា្ល្រហន
និងឱ្រយគ្រដឹងឮនិងឃើញពី
សមិទ្ធផលរបស់យើង

អ្នកដឹកនំា
ស្ត្រីន្រកម្ពុជា
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អភិវឌ្រឍន៍។បនា្ទ្រប់មកខ្ញុំត្រូវបានជ្រើសរីសឱ្រយធ្វើជាអគ្គល្រខធិការនិង
ដើរតួជានាយកប្រតិបត្តិចាប់តាំងពីឆ្ន្រំ១៩៩៩និងគ្រប់គ្រងសមាគមន្រះ
រហូតដល់ឆ្ន្រំ២០០៥។បនា្ទ្រប់មកខ្ញុំត្រូវបានគ្រហៅត្រលប់មកវិញឱ្រយទៅ
ធ្វើការនៅMOWAជាអគ្គនាយកទទួលខុសត្រវូលើនាយកដ្ឋ្រនចំនួន៣
គឺនាយកដ្ឋ្រនស្រ្តីនិងការអប់រំសុខភាពស្ត្រីនិងជំនួយផ្ន្រកច្របាប់ដល់ស្ត្រី។នៅ
អាណត្តិទី៤ន្ររាជរដ្ឋ្រភិបាលឆ្ន្រំ២០០៨-២០១៣ខ្ញុំត្រូវបានត្រងតាំង
ដោយរាជរដ្ឋ្រភិបាលដើម្របីធ្វើជារដ្ឋល្រខធិការនៅក្រសួងមហផ្ទ្រហើយ
នៅត្រស្ថិតនៅក្នុងតំណ្រងន្រះរហូតមកដល់បច្ចុប្របន្នអាណត្តិទី៦ឆ្ន្រំ
២០១៨-២០២៣។

ក្នុងន័យន្រះខ្ញុំនឹងច្រករំល្រកទស្រសនៈរបស់ខ្ញុំថ“ការអប់រំនិងភាពជា
អ្នកដឹកនាំជាមួយនឹងការអនុវត្ត”អាចជំរុញយើងឱ្រយឈានទៅមុខ។ចំពោះខ្លនួ
ខ្ញុំផ្ទ្រល់ខ្ញុំអាចផ្ល្រស់ពីគ្រូបង្រៀនសាមញ្ញមា្ន្រក់ទៅធ្វើជាប្រធាននាយកដ្ឋ្រន
បនា្ទ្រប់មកខ្ញុំអាចដឹកនាំទាងំនៅក្នងុក្រសួងនិងសង្គមសីុវលិក្នងុព្រលត្រមួយ
ហើយនៅទីបំផុតខ្ញុំអាចត្រវូបានដំឡើងឋានៈជារដ្ឋល្រខធិការនៅក្នងុការ
ទទួលបន្ទុកការងារមួយចំនួនដូចជាអនុប្រធានសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្របី
សន្តភិាពនិងអភិវឌ្រឍន៍(CWPD)អនុប្រធានគណៈកមា្ម្រធិការជាតិប្រឆំង
ការជួញដូរមនុស្រស(NCCT)អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាជាតិកម្ពុជាដើម្របីស្ត្រី
(CNCW)ក៏ដូចជាអនុប្រធានគណៈកមា្ម្រធិការជាតិលើកកម្ពស់សីលធម៌
សង្គមគ្រួសារនិងគុណតម្ល្រស្ត្រី។វាទាមទារឱ្រយមានការខិតខំប្រឹងប្រ្រងនិង
ព្រលវ្រលាយ៉្រងច្រើន។

នៅនេលដែលនោកជំទាវចាប់ន្តើមអាជីេែំបូងរបស់នោកជំទាវន�ើ
អ្ីជាបញ្ហាបបឈមសំខាន់បំ្ុ�របស់នោកជំទាវ?

ម្រដឹកនាំនិងអ្នកក្រ្រមបងា្គ្រប់មិនយល់គា្ន្រទ្រ។ក្រុមរបស់យើងមិន
យល់ដឹងច្របាស់អំពីអ្វីដ្រលយើងកំពុងធ្វើទ្រ
ធ្វើការសម្រ្រចចិត្តយ៉្រងឆប់រហ័សនិងត្រវូដើរតួនាទីជាគំរូល្អនិងកៀងគរ
អ្នកដទ្រ

ប៉ុន្ហានឆ្ហាំកន្លងមកន�ើនោកជំទាវបាននរៀននមនរៀនែ៏មាន�មម្លអី្ក្នុង
នមជាអ្នកែឹកនំ?

ខ្ញុំមានគោលការណ៍ជីវិតរបស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំត្រវូប្រងឹប្រ្រងឱ្រយអស់ពីសមត្ថភាពដើម្របី
យកឈ្នះឧបសគ្គនានាចូលចិត្តប្រឈមនឹងបញ្ហ្រនិងដោះស្រ្រយបញ្ហ្រ
ទំាងនោះ។ខ្ញុំទទួលយកគំនិតផ្រស្រងៗ គា្ន្រហើយខ្ញុំរៀនសម្របខ្លនួតាមសា្ថ្រនភាព
ដ្រលខ្ញុំស្ថតិនៅ។ដូច្ន្រះខ្ញុំអាចទទួលបានការគំាទ្រនិងការគោរពពីអ្នកដទ្រ
ជាពិស្រសពីអ្នកដ្រលខ្ញុំបានដឹកនំា។ខ្ញុំជឿជាក់យ៉្រងមុតមំាថ“យើងត្រវូត្រ
ជឿជាក់លើខ្លនួឯងដោយធានាថមនុស្រសនៅជំុវិញយើងអាចធ្វើការងារ
របស់យើងបាន”។ខ្ញុំទទួលបានដំបូនា្ម្រនពីគ្រូរបស់ខ្ញុំថមនុស្រសគ្រប់រូបមាន
កាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋល្អ។ហើយពលរដ្ឋល្អគឺជាមូលដ្ឋ្រនគ្រះឹដើម្របីកសាងសង្គម
ល្អ។នៅព្រលយើងមានសង្គមល្អប្រទ្រសរបស់យើងនឹងមានភាពរីកចម្រើន។
យើងអាចដឹកនំាសង្គមទៅមុខប្រសិនបើយើងកសាងសង្គមរួបរួមមួយ។យើង
អាចប្រកួតប្រជ្រងគា្ន្របុ៉ន្ត្រដើម្របីទិសដៅនិងគោលដៅរួមច្របាស់លាស់មួយ។

ន�ើអ្ីជា�មម្លស្នូលរបស់នោកជំទាវន�ើយន�ើនោកជំទាវធានថា
បកុម/បុ្្គលិក/ប្រួសារ/អ�ិថិជនរបស់នោកជំទាវបសបតាម
�មម្លរបស់នោកជំទាវយ៉ហាងែូចនមតច?
ភាពសោ្ម្រះត្រង់ជាមួយការងារនិងអ្នកធ្វើការជាមួយ។
ត្រវូមានភាពកា្ល្រហនក្នងុការធ្វើអ្វីដ្រលយើងគិតថជាការត្រមឹត្រវូដ្រល
នឹងមិនធ្វើឱ្រយខូចខតដល់នរណាមា្ន្រក់ឡើយ។
មិនរួញរាលើកិច្ចការដ្រលបានកំណត់
សិល្របៈន្រការចរចានិងជំនាញបញ្ចុះបញ្ចូល
ទំនួលខុសត្រូវនិងគណន្រយ្រយភាព

ន�ើអ្ីខ្លលះជាអាកបហាបកិរិយឬលក្ខែៈដែលនោកជំទាវ្ិ�ថាមាន
ឥទ្ិេលអវិជ្ជមានែល់ភាេជាអ្នកែឹកនំ?
អាតា្ម្រនិយម
បង្ខំឱ្រយអ្នកដទ្រគោរពខ្លួនឯង
ខ្វះការទទួលខុសត្រូវ
មិនមានភាពជាអ្នកដឹកនាំ
មើលងាយអ្នកដទ្រ
អយុត្តិធម៌

ន�ើនោកជំទាវនធ្ើអ្ីនែើមហាបីបនតនធ្ើជាអ្នកែឹកនំ(្ន្លឹលះមនភាេជា
អ្នកែឹកនំក្នុងការនធ្ើជំនួញនិងនលើកកម្ពស់ការ្ តល់សិទ្ិអំណាច
នសែ្ឋកិច្ចែល់បសតីឫសមភាេនយនឌ័រ)?

សា្គ្រល់ខ្លួនឯងជាអ្នកណា
យល់និងទទួលយកការពិត
ត្រូវមានភាពយុត្តិធម៌និងសមធម៌សម្រ្រប់ទាំងអស់គា្ន្រ
គ្រប់គ្រងបញ្ហ្រប្រឈមដោយដក់បញ្ហ្ររសើបខងយ្រនឌ័រជាស្នូលន្រ
ការងារ
កសាងទំនុកចិត្តនិងការលើកទឹកចិត្ត
ប្រកាន់ខ្ជ្រប់នូវក្រមសីលធម៌
បង្កើតវប្របធម៌ន្រសាមគ្គភីាពនិងការទទួលសា្គ្រល់ទង្វើល្អសម្រ្រប់សង្គម។

ន�ើអ្ីដែលនធ្ើឱហាយវបហាបធម៌កម្នុជាមានលក្ខែៈនោយដែកេីន្ន�ើយ
ន�ើនោកជំទាវ្ិ�ថាបបនទសកម្នុជាអាចរីកចនបមើននោយសារ
ស�ប្ិនភាេនិងភាេជាអ្នកែឹកនំយ៉ហាងែូចនមតច?

យើងត្រងត្រគិតថសហគ្រិនភាពមិនម្រនជាប្រវត្ដិខ្ម្រររបស់យើងទ្រ។
រហូតមកដល់ព្រលន្រះប្រសិនបើយើងនិយយពីជំនួញឫសហគ្រិនយើង
ត្រងត្រគិតពីជនជាតិចិន។បុ៉ន្ត្រយើងជាជនជាតិខ្ម្ររយើងត្រូវត្រកសាង

ភាពជាសហគ្រិនដ្រលមាននៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជារាប់សតវត្រសឱ្រយកា្ល្រយជា
ទមា្ល្រប់របស់យើង។ភាពជាសហគ្រនិអាចជួយមនុស្រសរបស់យើងឱ្រយឆ្ល្រតវ្រក្នងុ
ការធ្វើអាជីវកម្មក៏ដូចជារបួរមួគា្ន្រនិងជួយគា្ន្រទៅវញិទៅមកដើម្របីលុបបំបាត់
ភាពក្រកី្រ។ដូច្ន្រះយើងត្រវូការជំនាញដឹកនាំទមា្ល្រប់ហើយគ្រប់គា្ន្រអាចធ្វើ
បានដើម្របីលើកកម្ពស់ខ្លួនយើងឱ្រយកា្ល្រយជាផ្ន្រកមួយន្រពាណិជ្ជកម្មអន្ដរ
ជាតិហើយដើម្របីធ្វើឱ្រយស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រសយើងកាន់ត្រប្រសើរឡើង។

នោកជំទាវមានែំបូន្ហានអ្ីខ្លលះសបមាប់ស�ប្ិននរីកម្នុជា?

ប្រទ្រសកម្ពុជាគឺជាសង្គមមាតាធិបត្រយ្រយ។ប៉ុន្ត្រយើងឃើញថស្រ្តី
ត្រងត្រមនិម្រនជាអ្នកកាន់តណំ្រងខ្ពសៗ់ ទ្រ។មនិថស្ត្រីឬបរុសជាអ្នកមាន
អណំាចដកឹនាំទេវាសខំនណ់ាស់ដ្រលពកួគ្រត្រវូលើកកម្ពស់តម្ល្រស្ត្រីនងិ
មនុស្រស។ខ្ញុំត្រងត្រនិយយថអ្នកដឹកនាំត្រូវត្រមានប្រះដូងជាមា្ត្រយ។ស្ត្រី
ត្រូវត្រៀមខ្លួនឱ្រយបានល្អនិងត្រៀមខ្លួនឱ្រយរួចជាស្រ្រចក្នុងការដើរតួនាទី
និងតំណ្រងជាអ្នកដឹកនាំ។ពួកគ្រត្រូវដឹងពីទិសដៅនិងច្រករំល្រកដល់
អ្នកដើរតាមឬអ្នកក្រ្រមបងា្គ្រប់។

យើងជាស្ត្រីគ្រប់គា្ន្រអាចជាម្រដឹកនាំល្អនិងសហគ្រិនប្រសិនបើយើងចង់។
ចូរមានភាពកា្ល្រហននិងឱ្រយអ្នកដទ្រដឹងឮនិងបានឃើញការអនុវត្តនិង
សមិទ្ធផលដ៏ល្អរបស់អ្នក!
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សូម្ តល់ការដែនំខ្លីៗ អំេីជីវិ�របស់នោកបសី(ប្រួសារការអប់រំ
និងសា្ហានភាេប្រួសារ)និងបទេិនសាធន៍ន៍របស់នោកបសីជា
អ្នកែឹកនំនិងន�ើអ្ីដែលនោកបសីមាននមាទនភាេបំ្ុ�?

ខ្ញុំបានកើតនៅក្នុងគ្រួសារដ្រលមានជីវភាពមធ្រយមដ្រលផ្តល់តម្ល្រខ្ពស់
ដល់ការអប់រំ។ខ្ញុំជាកូនទី៧ក្នុងគ្រួសារដ្រលមានកូន៩នាក់។ឪពុកមា្ត្រយ
របស់ខ្ញុំដ្រលបានច្រកឋានទៅត្រងជឿជាក់លើការអប់រំហើយពួកគាត់
មានទស្រសនៈថកូនៗ របស់ពួកគាត់ទាំងកូនស្រីនិងកូនប្រុសត្រូវទទួល
បានការអប់រំសមស្រប។មា្ត្រយរបស់ខ្ញុំយកចិត្តទុកដក់យ៉្រងខ្ល្រំងអំពីរឿង
ន្រះជាពិស្រសដោយសារគាត់មិនមានឱកាសទៅសាលារៀនដោយសារ
ប្រព្រណីទំនៀមទមា្ល្រប់ន្រសង្គមអភិរក្រស។ព្រញមួយជីវិតរបស់
គាត់គាត់បានធ្វើការយ៉្រងលំបាកដើម្របីធ្វើឱ្រយប្រ្រកដថកូន
ៗរបស់គាត់ទាំងអស់បានទទួលការអប់រំ។
យើងទទួលបានទាងំការអប់រំផ្លវូការនិង
ការចិញ្ចឹមអប់រំតាមប្របប្រព្រណី
យ៉្រងម៉ត់ចត់ដ្រលបង្រៀនយើងនូវ
ជំនាញទន់។យើងបានធំធាត់ឡើង
ដោយបង្រៀនឱ្រយមានការគោរព
ចំពោះអ្នកដ្រលមានអត្តចរិតល្អ
មិនម្រនដោយសារត្រទ្រព្រយសម្របត្តិ
សមា្ភ្ររៈរបស់ពួកគាត់ឬតំណ្រង
របស់ពួកគាត់នៅក្នុងសង្គមរបស់
យើងទ្រ។ក្នងុនាមជាគ្រសួារគោរព
ពុទ្ធសាសនាដ៏ក្លៀវកា្ល្រឪពុកមា្ដ្រយ
របស់ខ្ញុំបានបង្រៀនយើងផងដ្ររឱ្រយ
ប្រកាន់ខ្ជ្រប់នូវគោលការណ៍ព្រះពុទ្ធ
សាសនាទាំងបួនន្រស្រចក្ដីម្រតា្ដ្រ
ករុណាមុទិតាឧបិកា្ខ្រ។ឥរិយបថ

យកចិត្តទុកដក់របស់ពួកគាត់ចំពោះគ្រួសារអ្នកជិតខងនិងសហគមន៍
បានបន្រសល់ទុកនូវចំណាប់អារម្មណ៍យ៉្រងខ្ល្រំងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំអាច
និយយដូចគា្ន្រន្រះដ្ររអំពីបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ខ្ញុំ។យើងធំធាត់នៅក្នុង
បរយិកាសដ៏សុខដុមសូម្របតី្រក្នងុអំឡុងព្រលដ៏ខ្ម្រងងឹតដ្រលប្រទ្រសន្រះ
ត្រវូបានល្របត្របាក់ដោយសង្គ្រ្រមប្រល័យពូជសាសន៍និងការអត់ឃា្ល្រន។

ក្រ្រពីឪពុកមា្ត្រយខ្ញុំគំរូដ៏អសា្ច្ររ្រយមួយទៀតក្នងុជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺប្តីរបស់ខ្ញុំលោក
បណ្ឌតិសុកសីុផណា។ខ្ញុំជាស្ត្រីមានសំណាងដ្រលបាន
រៀបការជាមួយគាត់ជាពិស្រសតាមរយៈអាពាហ៍
ពិពាហ៍ប្របផ្រសំផ្គុំតាមប្រព្រណី។គាត់ក៏ឱ្រយតម្ល្រ

ខ្ពស់ចំពោះការអប់រំនិងការខិតខំ

ប្រងឹប្រ្រងដ្ររ។គាត់ទទួលបានបណ្ឌតិចៅក្រមមកពីសហរដ្ឋអាម៉្ររិកនិង
បណ្ឌតិផ្ន្រកច្របាប់មកពីប្រទ្រសអូស្ត្រ្រលី។បច្ចបុ្របន្នគាត់កំពុងបញ្ចប់និក្ខ្របបទ
របស់គាត់សម្រ្រប់បណ្ឌតិមួយផ្រស្រងទៀតនៅUniversitédeParisPan-
théon-Assasនៅប៉ា្ររីសប្រទ្រសបារំាង។ដោយសារខ្ញុំបានរៀបការនៅឆ្ន្រំ
១៩៩៣គាត់បានលើកទឹកចិត្ដខ្ញុំឱ្រយបន្ដការសិក្រសា។តាមទស្រសនៈរបស់គាត់
ការរៀនគួរជាដំណើរព្រញមួយជីវិត។ខ្ញុំត្រវូបានបំផុសគំនិតន្រះយ៉្រងខ្ល្រងំ
ហើយខ្ញុំបានធ្វើតាមក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំក្នងុការរៀនទោះជាខ្ញុំស្ថតិនៅវ័យរាង
ជ្រ្ររក៏ដោយ។កាលពីឆ្ន្រមុំនខ្ញុំបានទទួលសញ្ញ្របត្របរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់
ផ្ន្រកច្របាប់អន្តរជាតិពីសាកលវិទ្រយាល័យLibreBruxelleនិងមកពីសាកល
វិទ្រយាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្រយាសាស្ត្រស្រដ្ឋកិច្ច។ខ្ញុំចំណាយព្រល២ឆ្ន្រំ
រៀនថ្ន្រក់ព្រលលា្ង្រចដើម្របីបញ្ចប់កម្មវិធី។ខ្ញុំមានសំណាងណាស់ដោយមាន
កូនពីរនាក់ដ្រលកំពុងដើរតាមគន្លងន្រការអប់រំនិងគុណតម្ល្ររបស់ពួក
យើង។កូនស្រីខ្ញុំរូស្រស្រតបានបញ្ចប់ការសិក្រសាផ្ន្រកទំនាក់ទំនងនៅសាកល
វិទ្រយាល័យMcGillកាលពីឆ្ន្រទំៅហើយកំពុងបន្តទៅបណ្ឌតិនីតិក្រមនៅ
សាកលវិទ្រយាល័យសីុដនី។កូនប្រសុរបស់ខ្ញុំឈ្ម្រះសមិទ្ធិនឹងបញ្ចប់ការសិក្រសាពី
វិទ្រយាល័យនៅឆ្ន្រនំ្រះ។គាត់ជាអ្នកនិពន្ធដ៏ឆ្នើមមា្ន្រក់ហើយនៅអាយុ១២ឆ្ន្រំ
គាត់ចាប់ផ្តើមបោះពុម្ពផ្រសាយរឿងប្រលោមលោកប្របវិទ្រយាសាស្ត្រ។គាត់
បានបោះពុម្ពនិងលក់សៀវភៅប្រលោមលោកចំនួនបួន។អ្វីដ្រលជះឥទ្ធពិល
លើខ្ញុំបំផុតនោះគឺថគាត់បានបរិចា្ច្រគប្រ្រក់ខ្លះពីការលក់សៀវភៅរបស់គាត់
ទៅមន្ទរីព្រទ្រយគន្ធបុបា្ផ្រ។ក្នងុនាមជាមា្ដ្រយខ្ញុំសប្របាយចិត្តខ្ល្រងំណាស់ដ្រល
ឃើញកូនៗរបស់ពួកយើងធំឡើងដោយយកចិត្តទុកដក់ចំពោះអ្នកដ្រល
មានសំណាងតិចតួច។

ក្រ្រពីការចិញ្ចមឹគ្រសួារខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ន៍ផ្ទ្រល់ខ្លនួក្នងុការបើកក្រមុហុ៊ន
ច្របាប់ជាដ្រគូ។ជាការពិតប្តីខ្ញុំនិងខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមក្រមុហុ៊នSokSiphana
&Associatesកាលពីឆ្ន្រំ២០០៩។ក្នងុរយៈព្រលបុ៉នា្ម្រនឆ្ន្រំកន្លងមកន្រះ
ក្រមុហុ៊នច្របាប់ន្រះបានរីកចម្រើនកា្ល្រយជាក្រមុហុ៊នច្របាប់ឈានមុខគ្រនៅក្នងុ
ប្រទ្រស។ក្រុមហុ៊នច្របាប់របស់យើងដំណើរការអស់រយៈព្រល៧ឆ្ន្រំមក

ហើយដ្រលជាផ្ន្រកមួយន្រZICOLawដ្រលជាបណា្ដ្រញក្រមុហុ៊នច្របាប់
នៅក្នងុប្រទ្រសអាសា៊្រនទាងំ១០។កាលពីឆ្ន្រមុំនយើងបានបើកសាខរបស់
យើងនៅខ្រត្តសៀមរាបដើម្របីបំព្រញតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជននៅក្នុង
ផ្ន្រកបដិសណា្ឋ្ររកិច្ច។ភាគច្រើនន្របុគ្គលិករបស់យើងគឺស្ត្រីនិងវ័យក្ម្រង។
ខ្ញុំបានចំណាយព្រលច្រើនគួរសមក្នុងការបង្វឹកនិងណ្រនាំពួកគាត់។ខ្ញុំ
ជឿជាក់លើការផ្តល់អំណាចដល់បុគ្គលិកហើយខ្ញុំចូលចិត្តលើកទឹកចិត្ត
បុគ្គលិកនារីរបស់ខ្ញុំឱ្រយជឿជាក់លើខ្លួនឯង។ខ្ញុំបានថ្ររក្រសាពួកគាត់ហើយ
បំផុសគំនិតឱ្រយពួកគាត់ធ្វើការដោយប្រងឹប្រ្រងដើម្របីឱ្រយពួកគាត់អាចកា្ល្រយជា
ដ្រគូ។នៅក្នងុក្រមុហុ៊នយើងមានក្រមុអនុវត្តន៍ផ្រស្រងៗ ដូចជាច្របាប់សាជីវកម្ម
កម្មសិទ្ធិបញ្ញ្រធនាគារជាដើមហើយខ្ញុំបានបង្វកឹបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ជាច្រើន
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តាមទស្រសនៈរបស់ខ្ញុំយើងមា្ន្រក់ៗគឺជាអ្នកដឹកនាំមិនថយើងឈរនៅកន្ល្រង
ណាឬធ្វើអ្វីនោះទ្រ។ខ្ញុំធំឡើងដោយជឿថម្រដឹកនាំមា្ន្រក់គឺជាមនុស្រសមា្ន្រក់
ដ្រលអាចធ្វើរឿងធំៗបានបុ៉ន្ត្រតាមពិតបនា្ទ្រប់ពីឆ្លងកាត់ជីវិតជាច្រើន
ក្នុងនាមជាភរិយជាមា្ត្រយជានិស្រសិតនិងដ្រគូច្របាប់ខ្ញុំដឹងថអ្នកដឹកនាំ
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យើងគ្រប់គា្ន្រគឺជាម្រដឹកនាំហើយរាល់រឿងតូចតាចដ្រលយើងអាចធ្វើ
បានអាចមានឥទ្ធិពលយ៉្រងធំទៅលើជីវិតអ្នកដទ្រ។ក្នុងនាមជាម្រដឹកនាំ
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និងពលរដ្ឋល្អ។យើងអាចបង្រៀនពួកគាត់នូវគុណតម្ល្រល្អដើម្របីជួយដល់
សហគមន៍និងជាតិរបស់យើង។យើងត្រូវបង្រៀនពួកគាត់ពីតម្ល្រន្រការ
ផ្តល់ទៅសហគមន៍វិញ។
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បាងកក។ទាក់ទងនឹងកាតព្វកិច្ចជាតិខ្ញុំមានកិត្តយិសខ្ល្រងំណាស់នៅព្រល
ដ្រលខ្ញុំត្រូវបានស្នើឡើងដោយលោកជំទាវឃួនសួដរីអនុប្រធានទី២
ន្ររដ្ឋសភាន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុាឱ្រយធ្វើជាទីប្រកឹ្រសារបស់លោកជំទាវ។
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នៅនេលដែលនោកបសីចាប់ន្តើមអាជីេែំបូងរបស់នោកបសីន�ើអ្ី
ជាបញ្ហាបបឈមសំខាន់បំ្ុ�របស់នោកបសី?

នៅព្រលខ្ញុំចាប់ផ្តើមអាជីពជាម្រធាវីខ្ញុំត្រវូប្រឈមនឹងបញ្ហ្រប្រឈមខងក្នងុ
និងខងក្រ្រ។បញ្ហ្រប្រឈមខងក្រ្រមួយគឺជាការពិបាកក្នងុការទទួលបាន
ឯកសារច្របាប់។សម្រ្រប់ច្របាប់និងបទបញ្ជ្ររបស់រដ្ឋ្រភិបាល(អនុក្រតឹ្រយ)គ្រមិន
ចាបំាច់បោះពុម្ពផ្រសាយនៅក្នងុសារព័ត៌មានទ្របុ៉ន្ត្រសម្រ្រប់បទបញ្ញតិ្តក្រសួង
(ប្រកាស)។វាពិតជាពិបាកនិងទាមទារឱ្រយមានការតាមដនជាច្រើនជាមួយ
ក្រសួងរដ្ឋ្រភិបាល។មិនមានការបកប្រ្រជាភាសាអង់គ្ល្រសទ្រដូច្ន្រះយើង
ត្រវូបកប្រ្រវាឱ្រយអតិថិជនរបស់យើង។ក្រ្រពីច្របាប់និងបទបញ្ជ្រការវនិិច្ឆយ័
របស់តុលាការក៏មិនត្រូវបានគ្របោះពុម្ពផ្រសាយផងដ្ររ។ជាលទ្ធផលយើង
ត្រវូធ្វើការស្រ្រវជ្រ្រវនិងត្រតួពិនិត្រយទ្វ្រដងមុនព្រលយើងច្រញផ្រសាយឬផ្តល់
នូវយោបល់ផ្ន្រកច្របាប់ដល់អតិថិជនរបស់យើង។បញ្ហ្រប្រឈមមួយទៀត
គឺឧបសគ្គភាសា។ភាសាអង់គ្ល្រសមិនម្រនជាភាសាកំណើតរបស់ខ្ញុំទ្រ។

បញ្ហ្រប្រឈមផ្ទ្រល់ខ្លនួរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដ្រលមិនសូវមាត់កទ្រ។ខ្ញុំមានការសា្ទ្រក់ស្ទើរ

ក្នុងការទាក់ទងជាមួយអ្នកដទ្រជាពិស្រសចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋ្រភិបាល។ខ្ញុំ
ត្រងត្រមានអារម្មណ៍តានតឹងនៅព្រលដ្រលខ្ញុំត្រវូបានគ្រស្នើសំុឱ្រយកំណត់
ការណាត់ជួបជាមួយពួកគាត់ទោះបីខ្ញុំសា្គ្រល់ពួកគាត់ក៏ដោយ។ខ្ញុំសារភាព
ថនៅគ្រ្រនោះខ្ញុំមិនសូវពូក្រក្នងុការទាក់ទងជាមួយមនុស្រសផ្រស្រងទៀតទ្រ
ជាពិស្រសនៅក្នុងការបង្កើតបណា្ដ្រញ។

ប៉ុន្ហានឆ្ហាំកន្លងមកន�ើនោកបសីបាននរៀននមនរៀនែ៏មាន�មម្លអ្ីក្នុងន
មជាអ្នកែឹកនំ?

ម្ររៀនដ៏មានតម្ល្រដ្រលខ្ញុំបានរៀនក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំគឺត្រូវគិតគូរពី
បរិសា្ថ្រនជំុវិញខ្ញុំហើយត្រូវមានផ្រនការក្នុងការដោះស្រ្រយបញ្ហ្រ។ការ
ប្រ្រស្រយ័ទាក់ទងជាបន្តបនា្ទ្រប់ជាមួយមនុស្រសដ្រលខ្ញុំធ្វើការជាមួយជាពិស្រស
ជាមួយអតិថិជនគឺសំខន់ណាស់។នៅក្នុងក្រុមហុ៊នរបស់ខ្ញុំព្រលបុ៉នា្ម្រន
ឆ្ន្រំកន្លងទៅខ្ញុំបានរៀនទទួលយកកំហុសព្រលខ្ញុំធ្វើអ្វីខុសក៏ដូចជាខ្ញុំបាន
រៀនផ្តល់គុណសម្របត្តិដល់សហស្រវិកនិងបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំបានយល់
ច្របាស់ថខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីមួយត្រមា្ន្រក់ឯងទ្រហើយខ្ញុំត្រវូការក្រមុមួយដើម្របី
ធ្វើការសម្រ្រចបាននូវគោលបំណងរបស់ក្រមុហុ៊ន។ខ្ញុំត្រវូធ្វើឱ្រយប្រ្រកដថ
ពួកគ្រទាងំអស់យល់ដូចគា្ន្រជាមួយខ្ញុំទាក់ទងនឹងចក្ខវុស័ិយនិងប្រសកកម្ម
។ខ្ញុំបានរៀនពិនិត្រយយ៉្រងល្អតិល្អន់អំពីប្រតិបត្តិការផ្ន្រកច្របាប់គ្រប់គ្រងថវិកា
ឱ្រយល្អតិក៏ដូចជាតាមដននិនា្ន្រការទីផ្រសារ។ខ្ញុំបានដឹងថការអប់រំបន្តសម្រ្រប់
បុគ្គលិកគឺមានសារសំខន់ណាស់ជាពិស្រសសម្រ្រប់ចំណ្រះដឹងតាមវស័ិយ
ជាក់លាក់។ការលើកកម្ពស់ជំនាញទន់របស់បុគ្គលកិគឺជាកិច្ចការមួយទៀត

ដ្រលខ្ញុំយកចិត្តទុកដក់យ៉្រងខ្ល្រំង។នៅព្រលមានឱកាសកើតឡើងខ្ញុំ
មិនដ្រលភ្ល្រចបញ្ជូនបុគ្គលិកទៅបណ្តុះបណា្ដ្រលនៅក្រ្រប្រទ្រសឬជាអ្នក
ហត់ការនៅទីសា្ន្រក់ការកណា្ដ្រលក្នុងតំបន់របស់យើង។

នៅព្រលធ្វើការជាមួយបុគ្គលិកខ្ញុំមានការយល់ដឹងច្របាស់អំពីការរក្រសា
កិត្តយិស។ខ្ញុំមិនបនោ្ទ្រសបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំជាសាធារណៈទេត្រខ្ញុំប្រ្រប់ពួកគ្រពី
ចំណចុដ្រលពួកគ្រអនុវត្តមិនបានល្អ។ផ្ទយុទៅវញិខ្ញុំត្រងត្រសរសើរពួកគ្រ
ជាសាធារណៈ។ខ្ញុំផ្តល់អំណាចដល់ពួកគ្រដើម្របីធ្វើការសម្រ្រចចិត្តនិងជំរញុ

ពួកគ្រឱ្រយហ៊្រនសាកល្របង។ម្ររៀនមួយទៀតដ្រលខ្ញុំបានរៀនគឺរបៀបក្នងុ
ការថ្ររក្រសាបុគ្គលិកនិងមិត្តរមួការងារឱ្រយបានត្រមឹត្រវូនិងត្រៀមលក្ខណៈដើម្របី
ផ្តល់ជំនួយនៅព្រលត្រូវការ។ក្នុងនាមជាម្រដឹកនាំខ្ញុំត្រូវសា្គ្រល់និងកំណត់
បញ្ហ្រនៅក្នងុក្រមុហ៊នុដើម្របីស្វ្រងរកដណំះស្រ្រយព្រលខ្លះដោយខ្លនួឯង
ហើយព្រលខ្ញុំមិនអាចត្រវូទាក់ទងជាមួយអ្នកផ្រស្រង។នៅកន្ល្រងធ្វើការយើង
បានបង្កើតបរយិកាសការងារបើកទូលាយនិងមិត្តភាពហើយបុគ្គលិកត្រវូ
បានលើកទឹកចិត្តឱ្រយគាទំ្រគា្ន្រ។ខ្ញុំជឿជាក់យ៉្រងខ្ល្រងំទៅលើការធ្វើសកម្មភាព
កសាងក្រុមនិងធ្វើការលំហ្រខួរក្របាលសម្រ្រប់បុគ្គលិក។ដោយធ្វើការ
ដោយផ្ទ្រល់ជាមួយពួកគ្រពួកគ្របានសា្គ្រល់ខ្ញុំថជាម្រដឹកនាំយុត្តធិម៌ដ្រល
ផ្តល់បានសុខភាពនិងសុខុមាលភាពដល់ពួកគ្រ។ខ្ញុំជឿជាក់យ៉្រងមុតមាំថ
អ្នកដឹកនាំគឺជាមនុស្រសមា្ន្រក់ដ្រលមិនខ្ល្រចជួយបុគ្គលិកនិងមិត្តរមួការងារឱ្រយធ្វើ
ការល្អជាងខ្លនួ។ភាពជាអ្នកដឹកនាំមិនម្រនអំពីការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកទ្រ។វា
គឺអំពីការណ្រនាំពួកគ្រផ្តល់អំណាចនិងផ្តល់ឱ្រយពួកគ្រនូវកន្ល្រងនិងឱកាស
ដើម្របីធ្វើការងាររបស់ពួកគ្រឱ្រយបានល្អប្រសើរ។

ម្ររៀនដ៏សំខន់មួយទៀតគឺខ្ញុំមិនអាចផ្គ្រប់ចិត្តមនុស្រសគ្រប់គា្ន្របានទ្រ
ហើយខ្ញុំដឹងថខ្ញុំបានបរាជ័យច្រើនដងផងដ្ររ។ខ្ញុំធា្ល្រប់ស្តីបនោ្ទ្រសខ្លួនឯង
នៅព្រលដ្រលខ្ញុំបរាជ័យលើរឿងអ្វមួីយបុ៉ន្ត្រខ្ញុំបានរៀនសូត្រថខ្ញុំជាមនុស្រស។
ខ្ញុំបានធ្វើលំហត់ប្រ្រណនិងធ្វើសមាធិជាទៀងទាត់៣ទៅ៤ដងក្នងុមួយ
សបា្ត្រហ៍ហើយវាបានជួយខ្ញុំឱ្រយដោះស្រ្រយបញ្ហ្រលបំាកទាងំន្រះ។ខ្ញុំបានរៀន
ទទួលយកកំហុសដ្រលខ្ញុំធ្វើហើយវភិាគអ្វីដ្រលខ្ញុំធ្វើបានល្អឬមូលហ្រតុដ្រល
ខ្ញុំធ្វើមិនបានល្អ។ខ្ញុំបានដឹងថភាពជោគជ័យមិនគួរជាទិសដៅន្រជីវិតទ្រ
ហើយជីវិតមិនគួរមានត្រការឈ្នះឬចាញ់នោះទ្រ។អ្វីដ្រលសំខនគឺខ្ញុំត្រូវ
ក្រ្រកឡើងក្រ្រយព្រលខ្ញុំដួលហើយខ្ញុំដឹងថក្នងុនាមជាមនុស្រសខ្ញុំនឹងដួល
ម្តងហើយម្តងទៀតក្នងុជីវតិ។ខ្ញុំត្រវូរៀនពីកំហុសរបស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំបានរៀនយល់ពី
អារម្មណ៍របស់អ្នកដទ្រនិងការសង្ក្រត។រហូតមកដល់ព្រលន្រះខ្ញុំអាចមាន
អារម្មណ៍ឬដឹងនៅព្រលបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំមិនសប្របាយចិត្ត។ម្រដឹកនាំដ្រល
ទទួលបានជោគជ័យគឺមិនម្រនជាការឆ្ល្រតវ្រឬមានការអប់រំច្រើននោះទ្រ
បុ៉ន្ត្រអំពីរបៀបដើម្របីព្រយាបាលមនុស្រសដោយការគោរពនិងដើម្របីជំរុញនិង
ផ្តល់ជំនួយដល់អ្នកដ្រលត្រូវការ។

ន�ើអ្ីជា�មម្លស្នូលរបស់នោកបសីន�ើយន�ើនោកបសីធានថាបកុម/
បុ្្គលិក/ប្រួសារ/អ�ិថិជនរបស់នោកបសីបសបតាម�មម្លរបស់
នោកបសីយ៉ហាងែូចនមតច?

នៅក្នងុក្រមុហុ៊នរបស់យើងយើងមានតម្ល្រស្នលូដូចខងក្រ្រម៖ដឹកនំា
ទុកចិត្តទាក់ទងសុចរិតភាពការច្ន្រប្រតិដ្ឋត្រសួត្រ្រយនិងការថ្រទំា
។នៅព្រលយើងជ្រើសរីសមនុស្រសយើងមិនផ្ត្រតត្រលើបទពិសោធន៍ន៍
វិជា្ជ្រជីវៈឬការអប់រំទ្របុ៉ន្ត្រថ្រមទំាងលើចរិតលក្ខណៈបុគ្គលឬអាកប្របកិរិយ
ផងដ្ររ។យើងបានប្រងច្រកយ៉្រងច្របាស់រវាងកំហុសនិងជម្រើស។ប្រសិនបើ
ពួកគ្រមានកំហុសយើងអាចទទួលយកវាលើកទីមួយបុ៉ន្ត្រប្រសិនបើពួកគ្រ
បន្តធ្វើកំហុសដដ្រលៗ យើងនឹងមិនអត់ធ្មត់ចំពោះអាកប្របកិរិយគា្ម្រនវិជា្ជ្រជីវៈ

ខ្ញុំជឿថាគា្ម្រននរណាអាច
ឃាត់យើងមិនឱ្រយរីកចម្រើន
បាននោះទ្រមានត្រយើង
ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណ្រះ!
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ឬការធ្វ្រសប្រហ្រសឡើយ។ទីផ្រសាររបស់យើងតូចព្រកណាស់ក្នងុការធ្វើឱ្រយ
ខ្លនួឯងបាត់បង់ក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះ។សុចរិតភាពគឺតម្ល្រខ្ពស់បំផុតនៅក្នងុតម្ល្រស្នលូ
របស់យើង។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាអាកបហាបកិរិយឬលក្ខែៈដែលនោកបសី្ិ�ថាមាន
ឥទ្ិេលអវិជ្ជមានែល់ភាេជាអ្នកែឹកនំ?

កប្របកិរិយដ្រលអាចមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺភាព
ក្រអឺតក្រទមគំនិតចង្អៀតចង្អល់បក្រសពួកនិយមការច្រណ្រននិងការ
ប្រកាន់ចរិត“អ្វីក៏ដឹង”។

ក្នងុនាមជាម្រដឹកនំាខ្ញុំជឿថយើងគួរស្វ្រករកការគោរពពីមិត្តរួមការងារនិង
បុគ្គលិកជាជាងការបង្ខំឱ្រយគ្រគោរព។ចរិកលក្ខណៈសំខន់ន្រអ្នកដឹកនាំល្អគឺជា
អ្នកដ្រលមានចក្ខវិុស័យជាគំរូនិងមានភាពឱនលំទោននិងយុត្តធិម៌។ភាព
យុត្តធិម៌មានសារសំខន់ក្នងុបរយិកាសការងារដ្រលមានការប្រកួតប្រជ្រង
នៅព្រលម្រដឹកនាំត្រូវត្ររៀនផ្តល់ឱកាសស្មើៗគា្ន្រសម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍដល់
អ្នកដទ្រ។

ខ្ញុំរឭំកថកាលខ្ញុំនៅក្ម្រងខ្ញុំបានដកព់ាក្រយសុំអាហរបូករណ៍ទៅសកិ្រសានៅ
បរទ្រសពីរឬបីឆ្ន្រំបនា្ទ្រប់ពីការដួលរលំន្ររបបខ្ម្ររក្រហម។នៅព្រលនោះ
យើងមនិមានឱកាសជ្រើសរសីកន្ល្រងដ្រលយើងចងទ់ៅឬអ្វីដ្រលយើងចង់
រៀនទ្រ។នៅអាយុនោះខ្ញុំគិតថការមានបក្រសពួកនិយមគឺអាចទទួលយក
បានហើយល្អទៀតផង។ដូច្ន្រះខ្ញុំបានសុំឱ្រយបងប្រុសរបស់ខ្ញុំជួយខ្ញុំឱ្រយទៅ
ប្រទ្រសដ៏ល្អមយួដចូជាអាល្លមឺ៉ង់។ផ្ទយុទៅវញិខ្ញុំត្រវូបានបញ្ជនូទៅសកិ្រសា
នៅប្រទ្រសរុស្រសុី។ខ្ញុំបានសុំគាត់បន្ថ្រមទៀតឱ្រយខ្ញុំបានចូលរៀនកម្មវិធី
ថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រល្អហើយខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្រសាដើម្របីកា្ល្រយជាម្រកានិច
មា៉្រសុីនកាត់ដ្ររ។

នៅព្រលខ្ញុំត្រលប់មកវញិខ្ញុំត្រវូបានបញ្ជនូទៅ
ធ្វើការនៅនាយកដ្ឋ្រនពាណិជ្ជកម្មអន្ដរជាតិ
ន្រក្រសងួពាណជិ្ជកម្មដ្រលមានមខុតណំ្រង
ទំន្ររពីរ៖មួយនៅការិយល័យនាំច្រញ
និងនាំចូលនិងមួយទៀតនៅការិយល័យ
ស្រ្រវជ្រ្រវតម្ល្រទំនិញ។ខ្ញុ ំមានការ
រំពឹងទុកខ្ពស់ដ្រលបងប្រុសរបស់ខ្ញុ ំ
អាចជួយខ្ញុំឱ្រយទទួលបានតំណ្រង
នៅក្រុមហ៊ុននាំច្រញ/នាំចូល
ព្រ្រះខ្ញុ ំអាចទទួលបាន
ប្រយោជន៍ច្រើនប៉ុន្ត្រ
ជាអកុសលខ្ញុំត្រូវបាន
បញ្ជូនទៅការិយល័យ
ស្រ្រវជ្រ្រវតម្ល្រទំនិញ។ខ្ញុំ

ខឹងបងប្រុសខ្ញុ ំដ្រលមិនចង់លើកម្រ្រមដ្ររបស់គាត់ដើម្របីជួយខ្ញុំ។ខ្ញុ ំឈ
ឺចិត្តណាស់ហើយវាពិតជាលំបាកណាស់ក្នុងការទទួលយករឿងន្រះ។
ក្រ្រយមកនៅព្រលស្រដ្ឋកិច្ចប្រទ្រសបានចាប់ផ្តើមបើកចំហខ្ញុំបាន
សម្រ្រចចតិ្តចលូរមួជាមយួវសិយ័ឯកជន។នៅទនីោះខ្ញុំបានប្រកតួប្រជ្រង
ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំនៅត្របន្តរៀន។ជួនកាលខ្ញុំមើលទៅក្រ្រយហើយខ្ញុំ
ត្រូវត្រសារភាពថខ្ញុំអរគុណដល់បងប្រុសរបស់ខ្ញុ ំដ្រលបានធ្វើដូច្ន្រះ
ចំពោះខ្ញុំ។ម្ររៀនពីបទពិសោធន៍ន៍របស់ខ្ញុ ំផ្ទ្រល់បានបង្រៀនខ្ញុ ំពីរបៀ
បរឹងមាំនិងឱ្រយតម្ល្រឱកាសស្មើភាព។ក្រ្រយមកទៀតបងប្រុសរបស់ខ្ញុ ំ
និយយថបើគាត់បានលើកម្រ្រមដ្ររបស់គាត់ដើម្របីជួយខ្ញុំឱ្រយទទួល
នូវអ្វីដ្រលខ្ញុំចង់បាននោះទង្វើរបស់គាត់នឹងត្រូវបានគ្រមើលឃើញថជា
ការយកបក្រសពួកគ្រួសារហើយវានឹងប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកដទ្រ។

ន�ើនោកបសីនធ្ើអី្នែើមហាបីបនតនធ្ើជាអ្នកែឹកនំ(្ន្លឹលះមនភាេជា
អ្នកែឹកនំក្នុងការនធ្ើជំនួញនិងនលើកកម្ពស់ការ្ តល់សិទ្ិអំណាច
នសែ្ឋកិច្ចែល់បសតីឫសមភាេនយនឌ័រ)?

ដើម្របីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំយើងមិនគួរឈប់រៀនទ្រដោយសារយើងរស់នៅ
ក្នុងសង្គមដ្រលពឹងលើចំណ្រះដឹងហើយត្រូវការការគិតប្រកបដោយការ
ច្ន្រប្រតិដ្ឋជានិច្ចដើម្របីដោះស្រ្រយបញ្ហ្របច្ច្រកវទិ្រយាដ្រលកំពុងល្រចឡើងនិង

ការផ្ល្រស់ប្តរូផ្រស្រងៗ ។ការផ្ល្រស់ប្តរូនៅទីន្រះមានន័យថការផ្ល្រស់ប្តរូនៅក្នងុ
វិធីន្រការដឹកនាំនិងការធ្វើការ។ខ្ញុំជឿថគា្ម្រននរណាមា្ន្រក់អាចបញ្រឈប់អ្នក
មិនឱ្រយរៀនឬលូតលាស់បានទ្រមានត្រអ្នកខ្លួនឯង។ក្រ្រពីន្រះយើងត្រូវ
មានឆន្ទៈលើកកម្ពស់ជំនាញទន់របស់យើងមិនថមានជំនាញទំនាក់ទំនង
ឬមានទំនាក់ទំនងគា្ន្ររវាងបុគ្គល។អ្នកដឹកនាំដ្រលទទួលបានជោគជ័យ
គឺជាអ្នកដ្រលបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្រសនៅជំុវញិគាត់។ជាការពិត
ណាស់ខ្ញុំដឹងថយើងត្រូវចាប់យកបច្ច្រកវិទ្រយាបុ៉ន្ត្របញ្ញ្រសិប្របនិម្មិតមិន
អាចជំនួសសភាវគតិនិងអន្តរកម្មមនុស្រសបានទ្រ។

ព័ត៌មានគន្ឮះរបស់ខ្ញុំសម្រ្រប់ស្ត្រីក្នុងអាជីវកម្មគឺត្រូវដឹងពីនិនា្ន្រការទីផ្រសារ
ដ្រលប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រហើយពួកគ្រគួរត្រចូលរួមក្នុង
បណា្ដ្រញជំនួញនានាទាំងនៅក្នុងប្រទ្រសឬខងក្រ្រប្រទ្រស។ពួកគ្រ
គួរបើកភ្ន្រកនិងត្រចៀករបស់គ្រចំហសម្រ្រប់ឱកាសអាជីវកម្មថ្មីនិងរៀន
ធ្វើអ្វីខុសប្ល្រកពីអ្នកដទ្រ។ពួកគ្រគួរត្រសកម្មនិងត្រៀមលក្ខណៈដើម្របីចាប់
យកឱកាសនៅព្រលវាកើតឡើង។លើសពីន្រះទៅទៀតពួកគ្រគួរហ៊្រន
ដើរច្រញពីកន្ល្រងដ្រលមានផសុកភាពរបស់ពួកគ្រហើយបង្កើតទំនុកចិត្ត
លើខ្លួនឯង។តាមបទពិសោធន៍ន៍របស់ខ្ញុំស្ត្រីកម្ពុជាភាគច្រើនខ្វះទំនុកចិត្ត
និងមិនសូវហ៊្រនដក់បញ្ជ្រ។ពួកគ្រត្រូវផ្ល្រស់ប្តូរផ្នត់គំនិតន្រះ។ពួកគ្រត្រូវ
គិតពីខ្លួនឯងជាមុនសិននិងច្រះស្រឡាញ់ខ្លួនឯង។ពួកគ្រគួរត្រយកឈ្នះ
លើការភ័យខ្ល្រចចំពោះការវិនិច្ឆយ័និងការរិះគន់ពីសង្គមនិងហ៊្រនសាកល្របង
ធ្វើ។ដរាបណាពួកគ្រជឿថសកម្មភាពរបស់ពួកគ្រនឹងមិនធ្វើឱ្រយអ្នកដទ្រ
មានគ្រ្រះថ្ន្រក់នោះពួកគ្រគួរត្រធ្វើវា។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាហានិភ័យធំៗមួយចំនួនដែលនោកបសីបានជួបបបទលះ
នៅក្នុងអាជីេរបស់នោកបសី?ន�ើនោកបសីនោលះបសាយបញ្ហាននលះ
នោយរនបៀបណា?

ខ្ញុំបានប្រថុយដោយយល់ស្របជាមួយសា្វ្រមីរបស់ខ្ញុ ំនៅព្រលគាត់
សម្រ្រចចិត្តត្រលប់មកប្រទ្រសកម្ពុជាវិញពីប្រទ្រសស្វ៊ីស។នៅព្រលនោះ
គាត់មានអាជីពល្អនិងការងារដ្រលទទួលបានប្រ្រក់ខ្រខ្ពស់ដោយធ្វើការ
ឱ្រយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក។នោះគឺជា
ហនិភ័យធំបំផុតរបស់ខ្ញុ ំ។នៅព្រលដ្រលខ្ញុំត្រលប់មកប្រទ្រសកម្ពុជាវិញ
ខ្ញុ ំគា្ម្រនការងារធ្វើទ្រហើយខ្ញុំភ័យខ្ល្រចព្រ្រះខ្ញុ ំជាស្ត្រីម្រផ្ទះរយៈព្រលជិត
បួនឆ្ន្រំនៅទីក្រុងហ្រសឺណ្រវ។ខ្ញុ ំមានកូនពីរនាក់ទៅសាលារៀនឯកជន
អន្តរជាតិ។ប្តីរបស់ខ្ញុ ំមិនចង់ធ្វើការឱ្រយនរណាមា្ន្រក់ទ្រដូច្ន្រះហើយយើង
បានសម្រ្រចចិត្តដំណើរការក្រុមហ៊ុនច្របាប់របស់យើងគឺSokSiphana
&Associatesឡើងវិញ។យើងបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងបន្ទប់ន្រផ្ទះផ្ទ្រល់
របស់យើងជាមួយយើងត្រពីរនាក់ហើយឥឡូវន្រះយើងមានមនុស្រស
ប្រហ្រល៣៨នាក់និងបានផ្ល្រស់ប្តូរច្រញពីផ្ទះរបស់យើងទៅអគារដ៏
ស្រស់សា្អ្រតនៅលើមហវិថីធំមួយក្នុងទីក្រុង។

ន�ើអ្ីដែលនធ្ើឱហាយវបហាបធម៌កម្នុជាមានលក្ខែៈនោយដែកេីន្ន�ើយ
ន�ើនោកបសី្ិ�ថាបបនទសកម្នុជាអាចរីកចនបមើននោយសារ
ស�ប្ិនភាេនិងភាេជាអ្នកែឹកនំយ៉ហាងែូចនមតច?

តួនាទីរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងគ្រួសារគឺជាអ្វីដ្រលធ្វើឱ្រយវប្របធម៌ខ្ម្ររមានលក្ខណៈ
ប្ល្រកពីគ្រ។ខ្ញុំអាចនិយយបានថជាទូទៅស្ត្រីកម្ពុជាដើរតួយ៉្រងសំខន់
ក្នុងនាមជាម្រដឹកនាំពីធម្មជាតិដោយសារត្រតួនាទីប្រព្រណីរបស់ពួកគ្រ
នៅក្នុងគ្រួសារបុ៉ន្ត្រជាទូទៅដោយសារវប្របធម៌ពួកគ្រមិនអាចនិងមិន
ចង់ទទួលយកទ្រ។ជំនាញមួយដ្រលស្ត្រីមានគឺជំនាញសា្ត្រប់។ស្ត្រីកម្ពុជា
ក៏មានសា្ម្ររតីន្រភាពជាសហគ្រិនផងដ្ររ។កំណើនដ៏ធំធ្រងដ្រលកម្ពុជា
បានទទួលក្នងុរយៈព្រលពីរទសវត្រសរ៍ចុងក្រ្រយន្រះគឺដោយសារត្រភាពជា
សហគ្រិនក្នុងតំបន់និងភាពបើកទូលាយន្រស្រដ្ឋកិច្ច។នៅដើមទសវត្រសរ៍
ឆ្ន្រំ២០០០នៅព្រលដ្រលប្តីរបស់ខ្ញុំជារដ្ឋល្រខធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ហើយគាត់បានដឹកនំាការចចារដើម្របីឱ្រយកម្ពុជាចូលជាសមាជិកន្រអង្គការ
ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកខ្ញុំបានឃើញនៅការពិភាក្រសាជាច្រើនអំពីភាព
បើកចំហន្រកម្ពុជាទាំងក្នុងគោលនយោបាយស្រដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យឯកជន។
ឥឡូវន្រះយើងស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍ស្រដ្ឋកិច្ចអាស៊ា្រនសហគ្រិនកម្ពុជា
អាចទទួលបាននូវបច្ច្រកវិទ្រយាទីផ្រសារការគាំទ្រផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុនិងជំនាញ
បច្ច្រកទ្រស។លើសពីន្រះទៅទៀតប្រជាជនកម្ពុជាវ័យក្ម្រងដ្រលមាន
ភាពរឹងមាំក៏អាចប្រកួតប្រជ្រងជាមួយនឹងអ្នកដទ្រនៅក្នុងតំបន់ផងដ្ររ។

នោកបសីមានែំបូន្ហានអ្ីខ្លលះសបមាប់ស�ប្ិននរីកម្នុជា?

ដំបូនា្ម្រនរបស់ខ្ញុំចំពោះសហគ្រនិស្ត្រីវ័យក្ម្រងគឺត្រវូដឹងពីតម្ល្ររបស់ខ្លនួឯង
រួមទំាងអ្វីដ្រលជាភាពខ្ល្រងំរបស់ពួកគ្រនិងអ្វីដ្រលជាចំណុចខ្រសាយរបស់
ពួកគ្រ។ទន្ទមឹនឹងន្រះគ្រត្រវូធ្វើការវាយតម្ល្រដោយខ្លនួឯងលើអ្វីដ្រលគ្រគួរ
ពង្រងឹ។ដូចដ្រលខ្ញុំបានលើកឡើងពីមុនពួកគ្រគួរត្រមានឱកាសរកសីុថ្មីនិង
ល្អប្រសើរជាងមុនហើយពួកគ្រមិនគួរភ័យខ្ល្រចក្នងុការចាប់ឱកាសនោះទ្រ។
ពួកគ្រគួរត្រទាក់ទងអ្នកជំនាញដើម្របីទទួលបានដំបូនា្ម្រននៅព្រលពួកគ្រកំពុង
ប្រឈមនឹងបញ្ហ្រមិនថពួកគ្រជាអ្នកផ្តល់ប្រកឹ្រសាផ្ន្រកច្របាប់ឬហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយ។
ដំបូនា្ម្រនវិជា្ជ្រជីវៈជាទូទៅមិនមានតម្ល្រថោកទ្របុ៉ន្ត្រស្រវាន្រះគឺសមនិងតម្ល្រ។
ពួកគ្រគួរត្រចាប់យកបច្ច្រកវិទ្រយានិងស្វយ័ប្រវត្តិកម្ម។នោះគឺជាអនាគតដ្រល
ពួកគ្រមិនអាចចៀសវាងបាន។ពួកគ្រគួរត្របង្កើតទមា្ល្រប់ស្រឡាញ់ការអប់រំ
និងបន្តរៀនសូត្រ។ពួកគ្រគួរត្រអានសៀវភៅអាជីវកម្មមួយក្របាលក្នងុមួយខ្រ
ប្រសិនបើពួកគ្រអាចឬយ៉្រងហោចណាស់អានព័ត៌មានអាជីវកម្មប្រចំាថ្ង្រ។

ពួកគ្រមិនគួរភ័យខ្ល្រចក្នងុការនិយយប្រសិនបើពួកគ្រជឿថពួកគ្រត្រវូ។ខ្ញុំ
ចង់ឃើញស្រ្តីកម្ពជុាវ័យក្ម្រងទំាងអស់អាចនិយយថ“ចាស!ខ្ញុំអាចធ្វើបាន”
នៅថ្ន្រក់មូលដ្ឋ្រនតំបន់និងអន្តរជាតិ។
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female migrants are prone to sexual abuse in Cambodia. Photo: Supplied

សូម្ តល់ការដែនំខ្លីៗ អំេីជីវិ�របស់នោកបសី(ប្រួសារការអប់រំ
និងសា្ហានភាេប្រួសារ)និងបទេិនសាធន៍ន៍របស់នោកបសីជា
អ្នកែឹកនំនិងន�ើអ្ីដែលនោកបសីមាននមាទនភាេបំ្ុ�?

ខ្ញុំឈ្ន្រះហ៊នុបរូមីហើយបច្ចបុ្របន្នខ្ញុំជានាយកិាប្រចាំប្រទ្រសរបស់អង្គការ
ActionAidCambodia។ខ្ញុំកើតនៅខ្រត្តបាត់ដំបង។ឪពុកមា្ដ្រយខ្ញុំ
បានផ្ល្រស់ទីលំនៅមករាជធានីភ្នំព្រញនៅព្រលខ្ញុំមានអាយុ៣ឆ្ន្រំដោយ
សង្រឃឹមថខ្ញុំនិងបងប្អូនបង្កើតរបស់ខ្ញុំនឹងទទួលបានការអប់រំខ្លះ។ខ្ញុំមាន
បងប្អូនស្រី២នាក់និងបងប្រុស៤នាក់។ខ្ញុំជាកូនទីពីរហើយបានរៀបការ
រួចនិងមានកូនប្រុសមា្ន្រក់។នៅព្រលខ្ញុំគិតអំពីការអប់រំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រងត្រ
គិតពិចារណាពីព្រលវ្រលារបស់ខ្ញុំកាលនៅសាលាបឋមសិក្រសាទួលគោក
ដ្រលខ្ញុំសប្របាយរីករាយនឹងការចូលរៀនដំបូងមុនព្រលខ្ញុំបន្តទៅសិក្រសា
នៅវិទ្រយាល័យឥន្ទ្រទ្រវីដើម្របីរៀនថ្ន្រក់អនុវិទ្រយាល័យនិងវិទ្រយាល័យ។ខ្ញុំ
មានមោទនភាពក្នុងការបញ្ចប់ការសិក្រសាពីវិទ្រយាសា្ថ្រនភាសាបរទ្រសនៅ
ឆ្ន្រំ២០០១។នៅឆ្ន្រំ២០០៥ខ្ញុំបានបញ្ចប់សញ្ញ្របត្រអនុបណ្ឌិតផ្ន្រក
កិច្ចការអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្រយាល័យOhioសហរដ្ឋអាម៉្ររិក។ក្នុងឆ្ន្រំ
២០១២ខ្ញុំបានទទួលពានរងា្វ្រន់ពីកម្មវិធីEndeavourរបស់រដ្ឋ្រភិបាល
អសូ្ត្រ្រលីដើម្របីធ្វើការជាមយួគណៈកម្មការសទិ្ធមិនសុ្រសអសូ្ត្រ្រលីនៅទកី្រងុ
សុីដនីអស់រយៈព្រល៣ខ្រ។

នៅឆ្ន្រំ២០១៦ខ្ញុំបានកា្ល្រយជានាយិកាប្រចាំប្រទ្រសរបស់អង្គការ
ActionAidCambodiaដ្រលធ្វើឱ្រយខ្ញុំមានការភា្ញ្រក់ផ្អើលដ្ររ។ខ្ញុំមិនដ្រល
គិតពីការទទួលបានតួនាទីដ៏ខ្ពស់និងលំបាកប្របន្រះទ្រ។វាពិតជាដំណើរ
ផ្រសងព្រ្រងមួយ។មុខតំណ្រងជាន់ខ្ពស់មានការទទួលខុសត្រវូជាច្រើនបុ៉ន្ត្រខ្ញុំ
មានសំណាងដ្រលមានក្រមុការងារដ៏រឹងមាំនិងប្ត្រជា្ញ្រចិត្តយ៉្រងមុតមាំហើយ
មានបច្ច្រកទ្រសគ្រប់គ្រ្រន់និងការស្រឡាញ់លើចក្ខុវិស័យប្រសកកម្មនិង
គោលដៅរបស់អង្គការ។ទំនុកចិត្តនិងការគាទំ្ររបស់ពួកគាត់នៅលើខ្ញុំបាន

ជួយខ្ញុំឱ្រយបំព្រញតួនាទីខ្ញុំបាន។រឿងមួយដ្រលខ្ញុំមានមោទនភាពបំផុតគឺអាច
ចូលរួមចំណ្រកគាំទ្រការតស៊ូរបស់សមាជិកសហគមន៍ជាពិស្រសស្ត្រីនិង
កុមារហើយឃើញពួកគាត់ព្រយាយមយកឈ្នះភាពអយុត្តធិម៌ដើម្របីនាមំកនូវ
ការផ្ល្រស់ប្តរូវជិ្ជមាននៅក្នងុជីវិតរបស់ពួកគាត់និងសហគមន៍ទាងំមូល។មនុស្រស

ដ្រលខ្ញុំធ្វើការជាមួយត្រងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំជានិច្ច។ខ្ញុំក៏ត្រូវថ្ល្រងអំណរគុណ
ដល់ក្រមុគ្រសួាររបស់ខ្ញុំជាពិស្រសមា្ត្រយរបស់ខ្ញុំដ្រលបានបន្តបងា្ហ្រត់បង្រៀន
និងគំាទ្រខ្ញុំទាំងព្រលសុខសប្របាយនិងក្នុងព្រលមានទុក្ខទាំងអស់ដ្រលខ្ញុំ
បានជួបប្រទះព្រញមួយជីវិត។

នៅនេលដែលនោកបសីចាប់ន្តើមអាជីេែំបូងរបស់នោកបសីន�ើអ្ី
ជាបញ្ហាបបឈមសំខាន់បំ្ុ�របស់នោកបសី?

ខ្ញុំគិតថខ្ញុំត្រវូត្របងា្ហ្រញថខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំដ្រលគិតគូរមិនអាតា្ម្រនិយមនិង
ច្រះអាណតិអាសូរ។ខ្ញុំធ្វើការសម្រ្រចចិត្តជាច្រើនដងជារៀងរាល់ថ្ង្រហើយ
ខ្ញុំត្រវូបន្តសួរខ្លនួឯងថតើការសម្រ្រចចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្វីដ្រលត្រមឹត្រវូឬទ្រ?
តើខ្ញុំធ្វើវាតាមវិធីត្រមឹត្រវូដ្ររឬទ្រ?តើវាសម្រ្រប់គោលបំណងត្រមឹត្រវូទ្រ?
សំខន់បំផុតតើខ្ញុំប្រើអំណាចរបស់ខ្ញុំដោយត្រឹមត្រូវឬទ្រ?

បញ្ហ្រប្រឈមផ្រស្រងទៀតរបស់ខ្ញុំគឺតម្រូវឱ្រយខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រ្រងជានិច្ចដើម្របី
និយយនិងបញ្ជ្រក់ពីខ្លនួឯងហើយបងា្ហ្រញថខ្ញុំអាចធ្វើជាអ្នកដឹកនាំអង្គការ
ក្រ្ររដ្ឋ្រភិបាលមួយបានដោយមិនគិតពីភ្រទអាយុនិងពូជសាសន៍ខ្ញុំ។វា
ជាបញ្ហ្រប្រឈមមួយដ្រលត្រូវយកចិត្តទុកដក់ជានិច្ច។

ប៉ុន្ហានឆ្ហាំកន្លងមកន�ើនោកបសីបាននរៀននមនរៀនែ៏មាន�មម្លអ្ីក្នុងន
មជាអ្នកែឹកនំ?

“ស្រឡាញខ្លួនឯង។ការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគឺមិនម្រនអាតា្ម្រនិយមទ្រ។
ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចថ្ររក្រសាខ្លួនអ្នកបានអ្នកនឹងមិនអាចថ្ររក្រសា
អ្នកដទ្របានទ្រ។ការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគឺជាស្រចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះ
អ្នកដទ្រ។នៅព្រលអ្នកថ្រទាំខ្លួនអ្នកអ្នកកា្ល្រយជាអ្នកដឹកនាំដ្រលមាន
សុខភាពល្អ។ម្រដឹកនាំដ្រលមានសុខភាពល្អអាចបង្កើតក្រុមដ្រលមាន
សុខភាពល្អ។ក្រុមដ្រលមានសុខភាពល្អបង្កើតអង្គការដ្រលមានសុខភាព
ល្អ។អង្គការដ្រលមានសុខភាពល្អប្រ្រកដជានឹងទទួលជោគជ័យក្នុងការ
បំព្រញប្រសកកម្មរបស់ខ្លួន។’’ការនិយយស្រួលជាងការធ្វើ។ខ្ញុ ំក៏កំពុង
រៀនជារៀងរាល់ថ្ង្រដ្ររ។

លោកស្រ ីហ៊ុន បូរមី
នាយិកាប្រចាំប្រទ្រស|អង្គការអាក់សិន

អ្រតកម្ពុជា

អ្នកដឹកនំា
ស្ត្រីន្រកម្ពុជា
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ឧបសគ្គកន្លងមកបានបង្កើត
ជាបទពិសោធន៍ន៍និង
ទំនុកចិត្តដល់ខ្ញុំដ្រលនាំឱ្រយខ្ញុំ
បានមកដល់ទីន្រះ

Women attends the launch of Charter to End Violence Against Women in Cambodia on Sunday in Phnom Penh. Photo: (Leng Len/The Cambodia Daily)

ន�ើអ្ីជា�មម្លស្នូលរបស់នោកបសីន�ើយន�ើនោកបសីធានថាបកុម/
បុ្្គលិក/ប្រួសារ/អ�ិថិជនរបស់នោកបសីបសបតាម�មម្លរបស់
អ្នកយ៉ហាងែូចនមតច?

ដោយធ្វើការជាមួយActionAidខ្ញុំគោរពចំពោះតម្ល្រនិងគោលការណ៍
របស់អង្គការយ៉្រងជ្រ្រលជ្រ្រ។តម្ល្រនោះរមួមានការបនា្ទ្របខ្លនួការគោរព
គា្ន្រទៅវិញទៅមកសមភាពនិងយុត្តិធម៌និងស្រចក្តីកា្ល្រហន។

ការច្រះបនា្ទ្របខ្លនួគួរបងា្ហ្រញពីអាកប្របកិរយិរបស់យើងហើយដើម្របីទទួលសា្គ្រល់
ថយើងជាផ្ន្រកមួយន្រសម្ពន័្ធភាពធំមួយក្នងុការប្រឆំងនឹងភាពក្រកី្រនិងភាព
អយុត្តធិម៌សង្គម។យើងមិនទាមទារគុណសម្របត្តិត្រម្រយា៉្រងទ្រ។ការគោរពគា្ន្រ
ទៅវញិទៅមកតម្រវូឱ្រយយើងទទួលសា្គ្រល់តម្ល្រមនុស្រសគ្រប់គា្ន្រ។ជាពិស្រសយើង
ប្ត្រជា្ញ្របម្រើដល់មនុស្រសដ្រលរស់នៅក្នងុភាពក្រកី្រនិងការបំបិទសិទិ្ធហើយ
យើងត្រវូត្រផ្តល់តម្ល្រដល់ភាពខុសគា្ន្រ។សមធម៌និងយុត្តធិម៌តម្រវូឱ្រយយើង
ធ្វើការដើម្របីធានាឱ្រយបាននូវឱកាសស្មើគា្ន្រសម្រ្រប់មនុស្រសគ្រប់រូបដោយមិន
គិតពីពូជសាសន៍អាយុភ្រទយ្រនឌ័រទំនោរផ្លវូភ្រទសា្ថ្រនភាពផ្ទកុម្ររោគ
អ្រដស៍ជនជាតិពិការភាពទីតាំងនិងសាសនា។ភាពកា្ល្រហនទាមទារឱ្រយ
យើងប្រកាន់យកជំហរច្របាស់លាស់ច្រះច្ន្រប្រតិដ្ឋនិងបង្កើតថ្មីដោយគា្ម្រន
ការភ័យខ្ល្រចឬបរាជ័យក្នុងការស្វ្រងរកឥទ្ធិពលខ្ល្រំងបំផុត។

តម្ល្រទាងំន្រះត្រវូបានបង្កប់ក្នងុការរចនាកម្មវិធីប្រតិបត្តិការប្រចាថំ្ង្រនិងនីតិវធីិ
និងគោលនយោបាយរបស់យើង។ជាមួយនឹងសមាជិកក្រមុការងារជាន់ខ្ពស់
ផ្រស្រងទៀតយើងព្រយាយមដឹកនាំដោយធ្វើជាគំរូដើម្របីអនុវត្តនូវទ្រឹស្តីរបស់
យើង។ការសម្រ្រចចិត្តដ្រលយើងធ្វើចាបំាច់ត្រវូឆ្លុះបញ្ច្រងំពីតម្ល្រទាងំន្រះ
មិនថក្នុងជីវិតផ្ទ្រល់ខ្លួននិងក្នុងជីវិតការងាររបស់យើងទ្រ។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាអាកបហាបកិរិយឬលក្ខែៈដែលនោកបសី្ិ�ថាមាន
ឥទ្ិេលអវិជ្ជមានែល់ភាេជាអ្នកែឹកនំ?

ខ្ញុំទើបត្រអានសៀវភៅដ៏ល្អមួយ។អ្នកនិពន្ធបានរឭំកខ្ញុំថអំនួតគឺជាសត្រវូ
ន្រការដឹកនាំល្អ។យើងទទួលបានអំណាចកាន់ត្រច្រើននៅព្រលយើង
ឡើងតំណ្រងកាន់ត្រខ្ពស់នៅក្នុងអង្គការ។ដូច្ន្រះប្រសិនបើយើងមិនបាន
ដើរថយក្រ្រយមួយជំហនហើយពិចារណាទ្រអំនួតរបស់យើងអាចយក
ឈ្នះយើងនៅព្រលដ្រលយើងមិនបានរៀនពីកំហុសរបស់យើងដ្រលនាំ
យើងឱ្រយធ្វើការសម្រ្រចចិត្តដ្រលមានគ្រ្រះថ្ន្រក់ចំពោះខ្លនួយើងក្រមុការងារ
និងអង្គការទាំងមូល។

ន�ើនោកបសីនធ្ើអី្នែើមហាបីបនតនធ្ើជាអ្នកែឹកនំ(្ន្លឹលះមនភាេជា
អ្នកែឹកនំក្នុងការនធ្ើជំនួញនិងនលើកកម្ពស់ការ្ តល់សិទ្ិអំណាច
នសែ្ឋកិច្ចែល់បសតីឫសមភាេនយនឌ័រ)?

ខ្ញុំព្រយាយមថ្ររក្រសាសា្ម្ររតីផ្លវូចិត្តខ្ញុំឱ្រយបានល្អ។ការថ្រទាំខ្លនួឯងគឺមានសារសំខន់
ខ្ល្រងំណាស់ហើយជាអ្វីដ្រលខ្ញុំត្រវូធ្វើឱ្រយបានច្រើនទៀត។ការថ្រទាំខ្លនួឯង

គឺជាគុណសម្របត្តិចម្របងមួយដ្រលម្រដឹកនាំត្រូវត្រមាន។

ដើម្របីលើកកម្ពស់ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីសូចនាករ
ជោគជ័យមិនគួរគ្រ្រន់ត្រនិយយអំពីចំនួនប្រ្រក់ដ្រលស្ត្រីរកបានទ្រ។វា
មិនគ្រប់គ្រ្រន់ទ្រ។វាក៏គួរត្របញ្ចលូគុណភាពន្រជីវតិដ្រលស្ត្រីមាន។នៅក្នងុ
បទពិសោធន៍របស់យើងដ្រលធ្វើការជាមួយស្រ្តីមកពីក្រមុផ្រស្រងៗ គា្ន្រយើង
បានឃើញពួកគាត់ឈរនៅជួរមុខក្នងុការទាមទារសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ការពារ
ដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិរបស់សហគមន៍ពួកគាត់ប៉ុន្ត្រពួកគាត់ត្រូវការការ
ស្រឡាញ់និងថ្ររក្រសាខ្លនួឯងផងដ្ររ។ខ្ញុំសង្រឃមឹថខ្ញុំអាចធ្វើការបានបន្ថ្រម
ទៀតដើម្របីគាទំ្រដល់ស្ត្រីដ្រលយើងធ្វើការជាមួយដើម្របីគាត់ចាប់យកគុណ
ភាពសា្ម្ររតីទាំងន្រះ។ប៉ុន្ត្រខ្ញុំត្រូវចាប់ផ្តើមជាមួយខ្លួនឯងសិន!

ន�ើអ្ីខ្លលះជាហានិភ័យធំៗមួយចំនួនដែលនោកបសីបានជួបបបទលះ
នៅក្នុងអាជីេរបស់នោកបសី?ន�ើនោកបសីនោលះបសាយបញ្ហាននលះ
នោយរនបៀបណា?

ហនិភ័យមួយគឺការជ្រើសរីសធ្វើការនៅក្នងុវស័ិយអភិវឌ្រឍន៍បនា្ទ្រប់ពីខ្ញុំបាន

បញ្ចប់ថ្ន្រក់អនុបណ្ឌតិរបស់ខ្ញុំ។ជំនួសឱ្រយការជ្រើសរីសវិស័យមួយផ្រស្រងទៀត
ខ្ញុំបានជ្រើសរីសយកវិស័យន្រះដោយធ្វើការជាមួយមនុស្រសក្រីក្រនិង
អ្នកដ្រលត្រូវបានគ្របំបិទសិទិ្ធព្រ្រះខ្ញុំជឿលើវិធីសាស្រ្តដ្រលផ្អ្រកលើសិទិ្ធ
មនុស្រស។វាបានបងា្ហ្រញលទ្ធផលយ៉្រងល្អទោះបីជាការពិតដ្រលថខ្ញុំមិន
អាចផ្ល្រស់ប្តរូពិភពលោកដូចដ្រលខ្ញុំបានគិតនៅព្រលខ្ញុំជានិស្រសតិទើបបញ្ចប់
ការសិក្រសា។ខ្ញុំគិតថខ្ញុំបានទទួលចំណ្រះដឹងការសា្គ្រល់ខ្លនួឯងច្រើនតាមរយៈ
ការងារន្រះ។ទោះបីខ្ញុំត្រវូរៀនសូត្រច្រើនទៀតក៏ដោយខ្ញុំមានអំណរគុណ
ចំពោះអ្វីដ្រលខ្ញុំទទួលបានតាមរយៈជម្រើសដ្រលខ្ញុំបានធ្វើនៅព្រលនោះ។

ហនិភ័យមួយទៀតដ្រលខ្ញុំបានធ្វើគឺកាលពីឆ្ន្រំ២០១១នៅព្រលខ្ញុំ
សម្រ្រចចិត្តផ្ល្រស់ប្តូរការងាររបស់ខ្ញុំពីអ្នកគ្រប់គ្រងការស្វ្រងរកប្រ្រក់
មូលនិធិមកជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំផ្ន្រកកម្មវិធី។ខ្ញុំមិនដឹងច្របាស់អំពី
ការផ្ល្រស់ប្តូរនោះទ្រ។ខ្ញុំមិនមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងទ្រហើយខ្ញុំមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ល្រំងណាស់អំពីរបៀបដ្រលអ្នកដទ្រមើលមកខ្ញុំ។ទោះបីជា
ខ្ញុំខ្វះបទពិសោធន៍ន៍ហើយបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងក៏ដោយខ្ញុំបាន
ទទួលយកតួនាទីនោះហើយវាបានកា្ល្រយជារឿងល្អ។នៅព្រលខ្ញុំត្រលប់
មើលក្រ្រយខ្ញុំគិតថខ្ញុំបានធ្វើការជ្រើសរីសដ៏ត្រឹមត្រូវ។បញ្ហ្រប្រឈម
ទាំងន្រះបានបង្កើតបទពិសោធន៍ន៍និងទំនុកចិត្តរបស់ខ្ញុំដ្រលបាននាំខ្ញុំ
ទៅកន្ល្រងដ្រលខ្ញុំឈរសព្វថ្ង្រន្រះ។

ន�ើអ្ីដែលនធ្ើឱហាយវបហាបធម៌កម្នុជាមានលក្ខែៈនោយដែកេីន្ន�ើយ
ន�ើនោកបសី្ិ�ថាបបនទសកម្នុជាអាចរីកចនបមើននោយសារ
ស�ប្ិនភាេនិងភាេជាអ្នកែឹកនំយ៉ហាងែូចនមតច?

សហគ្រិនកម្ពុជាពិតជាខិតខំផ្រសព្វផ្រសាយផលិតផលនិងអត្តសញ្ញ្រណជាតិ
របស់ពួកគាត់ណាស់។ខ្ញុំគិតថការខិតខំប្រងឹប្រ្រងយ៉្រងខ្ល្រងំន្រះគឺជាកតា្ត្រ
មួយដ្រលធ្វើឱ្រយសហគ្រនិភាពលូតលាស់ខ្ល្រងំក្នងុប្រទ្រសន្រះ។ពួកគាត់មិន
ត្រមឹត្រសម្លងឹរកប្រ្រក់ចំណ្រញបុ៉ណ្ណ្រះទ្របុ៉ន្ត្រថ្រមទាងំបង្កើតអ្វីដ្រលអាច
ធ្វើឱ្រយជាតិមានមោទនភាពនិងដោះស្រ្រយបញ្ហ្រសង្គមក្នុងព្រលត្រមួយ។
អ្នកខ្លះថ្រមទាងំគិតពីវធីិដ្រលពួកគាត់អាចចូលរួមក្នងុការដោះស្រ្រយបញ្ហ្រ
យ្រនឌ័រនិងរក្រសាការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីក្នងុប្រះដូងន្រមុខជំនួញរបស់
ពួកគាត់ទៀតផង។

នោកបសីមានែំបូន្ហានអ្ីខ្លលះសបមាប់ស�ប្ិននរីកម្នុជា?

“ភាពជោគជ័យន្រអាជីវកម្មរបស់អ្នកមិនគួរត្រឹមត្រគិតពីប្រ្រក់ចំណ្រញ
របស់អ្នកបុ៉ណ្ណ្រះទ្របុ៉ន្ត្រគិតថផលចំណ្រញដ្រលអ្នករកបាននោះធំឬតូច
ក្តីបានរមួចំណ្រកដល់សង្គមមួយដ្រលយុត្តធិម៌និងស្មើភាពសម្រ្រប់មនុស្រស
គ្រប់រូបជាពិស្រសសម្រ្រប់ស្ត្រីនិងកុមារ។”



Konrad-Adenauer-Stiftung 4746

សូម្ តល់ការដែនំខ្លីៗ អំេីជីវិ�របស់នោកជំទាវ(ប្រួសារការអប់រំ
និងសា្ហានភាេប្រួសារ)និងបទេិនសាធន៍ន៍របស់នោកជំទាវជា
អ្នកែឹកនំនិងន�ើអ្ីដែលនោកជំទាវមាននមាទនភាេបំ្ុ�?

ខ្ញុំរៀបការហើយមានកូន៣នាក់។ពួកគ្រមានអាយុ១៤ឆ្ន្រំ១១ឆ្ន្រំនិង៨
ឆ្ន្រំ។ប្តីរបស់ខ្ញុំគឺជាគ្រូព្រទ្រយនិងជាមន្រ្តីរដ្ឋបាលផ្ន្រកសុខភាពដ្រលកំពុងធ្វើការ
នៅក្នងុវស័ិយឯកជនមួយ។ទាក់ទងនឹងការអប់រំខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្រសានៅសាកល
វទិ្រយាល័យវិទ្រយាសាស្រ្តសុខភិបាលនៅទីក្រងុភ្នពំ្រញក្នងុឆ្ន្រ១ំ៩៩៦។ដោយមាន
ការគាទំ្រពីកម្មវធីិអាហរូបករណ៍Fulbrightរបស់សហរដ្ឋអាម៉្ររកិខ្ញុំបានទៅ
បន្តការសិក្រសារបស់ខ្ញុំសុខភាពសាធារណៈនៅសាកលវិទ្រយាល័យOklahoma
(UniversityofOklahomaSchoolofPublicHealth)នៅសហរដ្ឋអាម៉្ររិក
និងទទួលបានបរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកសុខភាពសាធារណៈនៅឆ្ន្រ២ំ០០៤។មុន
នោះដ្ររខ្ញុំក៏បានបញ្ចប់កម្មវិធីបណ្តុះបណា្ដ្រលរយៈព្រលមួយឆ្ន្រំនៅប្រទ្រស
អូស្រ្តាលីក្នងុឆ្ន្រ២ំ០០០ដោយទទួលសញ្ញ្របត្រផ្ន្រកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស។
លើសពីន្រះទៀតខ្ញុំបានចូលរួមក្នងុកម្មវធីិបណ្តុះបណា្ដ្រលវគ្គខ្លៗី ជាច្រើនស្តអំីពី
ភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការគ្រប់គ្រងពាណជិ្ជកម្មអន្តរជាតិស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និងវគ្គបណ្តុះបណា្ដ្រលជាច្រើនផ្រស្រងទៀត។វគ្គបណ្តុះបណា្ដ្រលថ្មីបំផុតរបស់ខ្ញុំគឺ
ផ្ន្រករដ្ឋបាលសាធារណៈនៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលឆ្ន្រំ២០១៦។

សរបុមកខ្ញុំអាចនិយយបានថកម្មវធីិអប់រំនិងកម្មវធីិហ្វកឹហ្វនឺបណ្តុះបណា្ដ្រល
ទាងំអស់របស់ខ្ញុំមានតម្ល្រណាស់សម្រ្រប់ខ្ញុំក្នងុការឆ្ព្រះទៅមុខក្នងុអាជីពនិង
ជីវិតរបស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំមានមោទនភាពខ្ល្រងំណាស់ដ្រលក្នងុនាមជាស្រ្តីមា្ន្រក់ខ្ញុំត្រវូបាន
ផ្តល់ឱកាសដើម្របីរៀនសូត្រនិងអនុវត្តចំណ្រះដឹងនិងជំនាញរបស់ខ្ញុំដើម្របីបម្រើ
ប្រទ្រសនិងរួមចំណ្រកឲ្រយអស់ពីសមត្ថភាពដើម្របីអភិវឌ្រឍប្រទ្រសជាតិរបស់ខ្ញុំ។

នៅនេលដែលនោកជំទាវចាប់ន្តើមអាជីេែំបូងរបស់នោកជំទាវន�ើ
អ្ីជាបញ្ហាបបឈមសំខាន់បំ្ុ�របស់នោកជំទាវ?

បញ្ហ្រប្រឈមទីមួយនិងសំខន់បំផុតសម្រ្រប់ខ្ញុ ំគឺការបង្វ្ររចំណ្រះដឹងរបស់ខ្ញុំ
ទៅជាការអនុវត្តការងារជាក់ស្ត្រង។វិធីសាស្រ្ដនិងរបៀបដើម្របីសម្របខ្លួន
របស់ខ្ញុ ំពីបរិយកាសក្នុងសាលាទៅនឹងភាពស្មុគសា្ម្រញន្របរិយកាសការងារ
ប្រចាំថ្ង្រគឺជាការសាកល្របងដ៏ធំមួយសម្រ្រប់ខ្ញុ ំ។ព្រលខ្លះខ្ញុ ំមានអារម្មណ៍ថ
សូម្របីត្រការស្វ្រងរកដំណះស្រ្រយដ៏សាមញ្ញមួយចំពោះបញ្ហ្រធម្មតាមួយក៏
ពិបាកដ្ររក្នុងបរិបទន្រភាពមិនច្របាស់លាស់។នៅក្នុងដំណើរជីវិតខ្ញុ ំគិតថ
ជំហនដំបូងមានភាពលំបាកជាងជំហនបនា្ទ្រប់។ការព្រយាយមស្វ្រងយល់ពី
តម្រូវការនិងបំព្រញការរំពឹងទុករបស់មនុស្រសគឺត្រងត្រជាការលំបាកប៉ុន្ត្រ
ក្នុងព្រលជាមួយគា្ន្រន្រះវាក៏បានផ្តល់ម្ររៀនល្អៗ និងធ្វើឱ្រយខ្ញុ ំកាន់ត្រមាន
ភាពចាស់ទុំក្នុងការទាក់ទងជាមួយមនុស្រសនៅមជ្រឈដ្ឋ្រនខុសៗ គា្ន្រ។វាក៏ជួយ
ឱ្រយខ្ញុ ំធ្វើការកាន់ត្រមានប្រសិទ្ធភាព។

ប៉ុន្ហានឆ្ហាំកន្លងមកន�ើនោកជំទាវបាននរៀននមនរៀនែ៏មាន�មម្លអ្ីក្នុង
នមជាអ្នកែឹកនំ?

ខ្ញុំគិតថក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវមានឆន្ទៈនិងចិត្តរឹងមាំក្នុងការដឹកនាំ
មនុស្រសដើម្របីលើកទឹកចិត្តឱ្រយក្រុមរបស់អ្នកអនុវត្តគោលនយោបាយឬភារកិច្ច
ណាមួយឱ្រយសម្រ្រចបាននូវគោលដៅរួម។

ម្ររៀនទី២សម្រ្រប់ខ្ញុំគឺភាពត្រឹមត្រូវមិនលម្អៀង។គុណភាពន្រអ្នកដឹកនាំ
នងឹនាមំកនវូសាមគ្គភីាពនងិបង្កើតភាពសខុដមុនៅកន្ល្រងធ្វើការ។មនសុ្រសនងឹ
ស្វ្រងរកអ្នកហើយធ្វើតាមអ្នកនៅព្រលអ្នកបានធ្វើឱ្រយគ្រទកុចតិ្តលើការវនិចិ្ឆយ័
ដោយយុត្តិធម៌របស់។

ចំណុចទីបីអ្នកដឹកនាំត្រូវការមានប្រះដូងដ៏ធំមួយ៖មានការគោរពយកចិត្ត
ទុកដក់និងច្រះគិតគូរ។អ្នកដឹកនាំត្រវូប្រព្រតឹ្តចំពោះមនុស្រសដោយស្រចក្ដថី្ល្រថ្នរូ
ដោយមិនគិតពីភាពខុសគា្ន្រទ្រ។ការមានម្រតា្ត្រធម៌និងការយល់ដឹងពីតម្រវូការ
របស់មនុស្រសគឺមានសារសំខន់ខ្ល្រងំណាស់សម្រ្រប់ម្រដឹកនាំដើម្របីទទួលបានការ
ព្រញចិត្តពីអ្នកដទ្រ។ការធ្វើការជាមួយមនុស្រសនិងការចំណាយព្រលវ្រលា
ក៏ដូចជាការខិតខំប្រឹងប្រ្រងដើម្របីជួយពួកគ្រដោយការយល់ចិត្តគឺជាមូលដ្ឋ្រន
ន្រការជឿទុកចិត្តនិងទំនាក់ទំនងយូរអង្វ្រងនិងការគោរពគា្ន្រទៅវិញទៅមក។

ន�ើអ្ីជា�មម្លស្នូលរបស់នោកជំទាវន�ើយន�ើនោកជំទាវធានថា
បកុម/បុ្្គលិក/ប្រួសារ/អ�ិថិជនរបស់នោកជំទាវបសបតាម
�មម្លរបស់នោកជំទាវយ៉ហាងែូចនមតច?

ខ្ញុំអាចនិយយបានថតម្ល្រស្នលូរបស់ខ្ញុំមានដូចជាភាពសោ្ម្រះស្មគ័្រសោ្ម្រះត្រង់
និងមានការអត់ធ្មត់។ខ្ញុំជឿថការសោ្ម្រះស្មគ័្រនឹងបុព្វហ្រតុណាមួយការប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត
ណាមួយនិងកាតព្វកិច្ចណាមួយជាគុណសម្របត្តិដ៏អសា្ច្ររ្រយមួយ។ភាពសោ្ម្រះត្រង់
ចំពោះខ្ញុំមានន័យថសា្គ្រល់ខ្លនួឯងនិយយហើយធ្វើធ្វើសកម្មភាពឬប្រតិកម្ម
ដោយពិតប្រ្រកដចំពោះរាល់អ្វីដ្រលកើតឡើងនៅជំុវិញខ្លនួ។អ្វីដ្រលសំខន់ជាង
ន្រះទៀតគឺដើម្របីសម្រ្រចបាននូវអ្វីមួយក្នងុជីវតិយើងត្រវូត្រខិតខំមិនរញួរានូវ
អ្វីដ្រលយើងធ្វើទាងំរឿងបុគ្គលឬវជិា្ជ្រជីវៈ។បើគា្ម្រនការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តគា្ម្រនវិន័យនិង
ការខិតខំខ្ញុំគិតថយើងមិនអាចទទួលជោគជ័យក្នុងជីវិតបានទ្រ។

ការធ្វើឱ្រយមនុស្រសសម្របតាមតម្ល្ររបស់យើងមិនម្រនជាកិច្ចការងាយស្រលួនោះទ្រ
ដោយសារត្រមនុស្រសមានប្រវត្តិទស្រសនៈនិងការរំពឹងទុកខុសគា្ន្រ។ទោះជាយ៉្រងណា
ក៏ដោយតាមរយៈការប្រ្រស្រយ័ទាក់ទងជាបន្តបនា្ទ្រប់គ្រអាចរៀនអ្វមួីយពីអ្នកនៅព្រល
ពួកគ្រឃើញថអ្នកជាគំរូនិងមើលឃើញថអ្នកពោរព្រញទៅដោយផលិតភាព
។នោះហើយជាហ្រតុផលសម្រ្រប់ពួកយើងដ្រលជាអ្នកដឹកនំាក្នងុការដឹកនំា
ឧទាហរណ៍បើនិយយគឺត្រវូត្រធ្វើ។ការធ្វើប្របន្រះត្រមួយគត់ដ្រលអ្នកអាច
រកបានការគោរពជឿទុកចិត្តពីអ្នកដទ្រនិងទទួលបានការគាទំ្រពីតម្ល្ររបស់អ្នក។

លោកជំទាវ តឹករ៉ាត កំរង
រដ្ឋល្រខាធិការ|ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

អ្នកដឹកនំា
ស្ត្រីន្រកម្ពុជា
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ន�ើអ្ីខ្លលះជាអាកបហាបកិរិយឬលក្ខែៈដែលនោកជំទាវ្ិ�ថាមាន
ឥទ្ិេលអវិជ្ជមានែល់ភាេជាអ្នកែឹកនំ?

ខ្ញុំជឿជាក់ថភាពអាតា្ម្រនិយមការខ្វះភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងការខ្វះភាព
កា្ល្រហនប្រហ្រលជាមិនមានប្រយោជន៍ចំពោះម្រដឹកនាំណាមា្ន្រក់ទ្រ។ខ្ញុំមាន
អារម្មណ៍ថមនុស្រសមិនចង់ដើរតាមអ្នកដឹកនាំដ្រលត្រងត្រគិតអំពីខ្លួនគាត់
ផ្ទ្រល់ដោយមិនខ្វល់ពីអ្នកដទ្រហើយមិនច្របាស់អំពីចក្ខុវិស័យឬទិសដៅរបស់
គាត់ក៏ដូចជាអ្នកដ្រលមិនមានភាពកា្ល្រហនដើម្របីប្រឈមមុខនឹងការពិតនិង
ទទួលយកទំនួលខុសត្រូវ។

ន�ើនោកជំទាវនធ្ើអ្ីនែើមហាបីបនតនធ្ើជាអ្នកែឹកនំ(្ន្លឹលះមនភាេជា
អ្នកែឹកនំក្នុងការនធ្ើជំនួញនិងនលើកកម្ពស់ការ្ តល់សិទ្ិអំណាច
នសែ្ឋកិច្ចែល់បសតីឫសមភាេនយនឌ័រ)?

ភាពជាអ្នកដឹកនំាសម្រ្រប់ខ្ញុំគឺដូចជាសិល្របៈជាជំនាញដ្រលអាចរៀនអនុវត្តពង្រងឹ
និងសា្ទ្រត់ជំនាញក្នងុរយៈព្រលណាមួយ។វាជាដំណើរន្រការរៀនដ្រលមិនច្រះ
ចប់។ប្រសិនបើយើងនៅស្ងៀមយើងប្រ្រកដជាបាត់បង់អ្វីដ្រលយើងបានទទួល
ហើយយើងនឹងកា្ល្រយទៅជាហួសសម័យហើយល្រងមានប្រយោជន៍នៅក្នងុ
ពិភពលោកដ្រលកំពុងមានការផ្ល្រស់ប្តរូយ៉្រងឆប់រហ័សន្រះ!ដូច្ន្រះការរៀនសូត្រ
និងការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរគឺមានសារសំខន់ដើម្របីឱ្រយមានផលិតភាពកាន់ត្រ
មានប្រសិទ្ធភាពក្នងុគ្រប់ការងារ។ខ្ញុំចាត់ទុកកាលៈទ្រសៈទំាងអស់ជាឱកាសក្នងុ
ការរៀនសូត្រសម្រ្រប់ខ្ញុំដើម្របីជំរុញឱ្រយខ្ញុំកាន់ត្រពូក្រទំាងផ្ន្រកបុគ្គលនិងវិជា្ជ្រជីវៈ។

អរគុណដល់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពជុាក្រ្រមការដឹកនាំរបស់សម្ត្រចនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ត្រី
ត្រវូបានផ្តល់ឱកាសឲ្រយចូលរួមគ្រប់កម្រតិន្រការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នងុវិស័យ
សាធារណៈនិងឯកជន។ស្ត្រីជាច្រើនបានកាន់តំណ្រងជាម្រដឹកនាំនៅក្នុងជួរ

រដ្ឋ្រភិបាល។ខ្ញុំចាត់ទុកតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រវូរបស់ខ្ញុំមានសារសំខន់ណាស់
ហើយប្រើឱ្រយអស់សមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំដើម្របីបម្រើប្រទ្រសនិងប្រជាជនរបស់ខ្ញុំ។

ឧទាហរណ៍វស័ិយពាណជិ្ជកម្មខ្ញុំគិតថការលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើ
ពិពិធកម្មទីផ្រសារនិងមូលដ្ឋ្រនផលិតកម្មសម្រ្រប់ការនាចំ្រញគឺជាធាតុផ្រសំដ៏សំខន់
បំផុតក្នុងការរក្រសាកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចពីព្រ្រះប្រទ្រសកម្ពុជាជាប្រទ្រសដ្រលរីក
ចម្រើនដោយការនាចំ្រញ។យើងត្រវូធ្វើការរមួគា្ន្រដើម្របីធ្វើឱ្រយវាកើតឡើង។លើស
ពីន្រះទៀតដោយសារស្ត្រីដើរតួនាទីយ៉្រងសំខន់ក្នងុការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចយើង
ត្រវូបន្តលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីដទ្រទៀតឱ្រយចូលរួមយ៉្រងសកម្មនៅក្នងុការអភិវឌ្រឍ
ជាតិកសាងភាពជាសហគ្រិននិងពង្រឹងអំណាចស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីតាមរយៈ
ការបញ្ជ្រ្របសមភាពយ្រនឌ័រនិងការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីក្នុងការបង្កើត
គោលនយោបាយជាតិនិងការអនុវត្ត។ដើម្របីគាំទ្រដល់ស្ត្រីយើងត្រូវយល់ដឹង
អំពីឧបសគ្គចំពោះកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីដោយសា្ត្រប់នូវអ្វីដ្រលពួកគ្រ
ត្រូវការតាមរយៈការភា្ជ្រប់បណា្ដ្រញជាមួយក្រុមស្ត្រីជាសហគ្រិននិងការខិតខំ
ប្រឹងប្រ្រងរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាស្ត្រីក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំដើម្របីនាំឱ្រយមានការ
ផ្ល្រស់ប្តូរបន្ថ្រមទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់ស្ត្រី។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាហានិភ័យធំៗមួយចំនួនដែលនោកជំទាវបានជួបបបទលះ
នៅក្នុងអាជីេរបស់នោកជំទាវ?ន�ើនោកជំទាវនោលះបសាយបញ្ហា
ននលះនោយរនបៀបណា?

ខ្ញុំគិតថការផ្ល្រស់ប្តូរពីការងារមួយទៅការងារមួយជារឿងប្រថុយប្រថន។ខ្ញុំ
ត្រងត្រមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ហើយត្រូវការភាពកា្ល្រហនជាច្រើន។វា
ក៏បានកើតឡើងផងដ្ររនៅព្រលដ្រលខ្ញុំដកខ្លួនច្រញពីការងាររបស់ខ្ញុំនិង
បន្តការសិក្រសាថ្ន្រក់ឧត្តមរបស់ខ្ញុំនៅបរទ្រស។ខ្ញុំអាចនិយយបានថវាជាបញ្ហ្រ
ប្រឈមដ៏ធំមួយសម្រ្រប់ខ្ញុំ។ខ្ញុំអាចបាត់បង់តំណ្រងឬប្រឈមមុខនឹងភាពមិន
ច្របាស់លាស់ព្រលត្រលប់មកវិញ។ជាសំណាងល្អវាបានកា្ល្រយជាលទ្ធផលយ៉្រង
ល្អសម្រ្រប់ខ្ញុំ។ខ្ញុំបានដឹងថការប្រថុយប្រថនធ្វើឱ្រយខ្ញុំកាន់ត្រឈា្ល្រសវ្រខ្ល្រំង
ហើយជួយខ្ញុំធ្វើការកាន់ត្រមានប្រសិទ្ធភាព។

ឥឡូវន្រះខ្ញុំកាន់ត្រមានទំនុកចិត្តលើអ្វីដ្រលខ្ញុំកំពុងធ្វើនៅក្នុងការងាររបស់ខ្ញុំ
ហើយខ្ញុំមានអំណរគុណយ៉្រងជ្រ្រលជ្រ្រចំពោះថ្ន្រក់ដឹកនាំន្ររាជរដ្ឋ្រភិបាល
កម្ពជុានិងក្រសួងពាណជិ្ជកម្មដ្រលបានបងា្ហ្រញការជឿទុកចិត្តលើខ្ញុំនិងបានផ្តល់
ការងារថ្មីដល់ខ្ញុំនិងឱកាសដើម្របីប្រើប្រ្រស់នូវសកា្ត្រនុពលព្រញល្រញរបស់ខ្ញុំ។

ន�ើអ្ីដែលនធ្ើឱហាយវបហាបធម៌កម្នុជាមានលក្ខែៈនោយដែកេីន្ន�ើយ
ន�ើនោកជំទាវ្ិ�ថាបបនទសកម្នុជាអាចរីកចនបមើននោយសារ
ស�ប្ិនភាេនិងភាេជាអ្នកែឹកនំយ៉ហាងែូចនមតច?

ខ្ញុំគិតថវប្របធម៌កម្ពជុាមានការសា្វ្រគមន៍បើកចំហរាក់ទាក់ទទួលយកនិងគាទំ្រ
ការច្ន្រប្រតិដ្ឋការអភិវឌ្រឍនិងការរកីចម្រើន។លើសពីន្រះទៅទៀតប្រទ្រសកម្ពជុា
បានកា្ល្រយទៅជាកោះន្រសន្តភិាពនិងជាគោលដៅទ្រសចរណ៍ដ៏ល្របីល្របាញមួយ។
ក្រ្រមការដឹកនាំរបស់សម្ត្រចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពជុាបានរក្រសាកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច
បាន៧%ក្នុងរយៈព្រល២០ឆ្ន្រំចុងក្រ្រយន្រះ។លើសពីន្រះរាជរដ្ឋ្រភិបាល
កម្ពជុាចាត់ទុកវិស័យឯកជនថជាមា៉្រសុនីន្រកំណើនហើយបានដក់ច្រញនូវ
យុទ្ធសាស្រ្តជាច្រើនដើម្របីគាំទ្រដល់វិស័យឯកជនផងដ្ររ។

លក្ខខណ្ឌអំណយផលទាងំនោះអាចធ្វើឱ្រយសហគ្រនិភាពមានភាពរកីចម្រើន។
ខណៈព្រលដ្រលគំនិតថ្មីឬការច្ន្រប្រតិដ្ឋថ្មីអាចត្រវូបានសាកល្របងផលិតផលថ្មី
ត្រូវបានបង្កើតនិងប្រព័ន្ធច្រកចាយថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយនៅទីបំផុត
នៅព្រលដ្រលគំរូទាំងនោះត្រូវបានគ្របងា្ហ្រញថដំណើរការបាននៅទីផ្រសារ
នោះការពង្រីកនិងការរីកចម្រើននឹងកើតមានឡើង។

ទោះជាយ៉្រងណាក៏ដោយដើម្របីឱ្រយអ្វៗី ទាងំអស់ន្រះកើតមានចាបំាច់ណាស់
វស័ិយសាធារណៈនិងវស័ិយឯកជនគួរត្រធ្វើការជាមួយគា្ន្រជាធ្លងុមួយ។ហើយ
អាជីវកម្មចាំបាច់ត្រូវយល់ពីតម្រូវការរបស់ទីផ្រសារក្នុងនិងក្រ្រប្រទ្រសហើយ
ត្រវូមានសមត្ថភាពបង្វលិធនធានដើម្របីឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្រសារឱ្រយបានត្រមឹត្រវូ។
យ៉្រងណាមិញសហគ្រិននិងអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មគួរត្រមានទស្រសនៈទិសដៅ
និងយុទ្ធសាស្ត្រច្របាស់លាស់ដើម្របីដឹកនាំសកម្មភាពប្រចាថំ្ង្ររបស់ពួកគ្រឆ្ព្រះទៅ
រកភាពជោគជ័យ។

នោកជំទាវមានែំបូន្ហានអ្ីខ្លលះសបមាប់ស�ប្ិននរីកម្នុជា?
តាមគំនិតរបស់ខ្ញុំស្ត្រីកម្ពុជាមានសំណាងដ្រលបានកើតក្នុងវប្របធម៌មួយ
ដ្រលផ្តល់តម្ល្រដល់ស្ត្រី។មិនដូចនៅជំនាន់ចាស់ទ្រនៅព្រលស្ត្រីមិនត្រូវបាន
លើកទឹកចិត្តឱ្រយសិក្រសានិងធ្វើការនៅឆ្ង្រយពីផ្ទះរបស់ពួកគ្រស្ត្រីឥឡូវន្រះមាន
ស្ររីភាពកាន់ត្រច្រើននិងទទួលបានការអប់រំល្អការងារជំនាញនិងពិភពដ្រល
យើងបង្កើតខ្លនួឯង។មានឱកាសជាច្រើនសម្រ្រប់ស្ត្រីក្នងុជំនាន់ក្ម្រងៗ ក្នងុការ
រៀនដុះខត់និងរីកចម្រើនជាងព្រលមុនៗ ។ខ្ញុំគិតថអ្វីដ្រលយុវនារីឫសហគ្រនិ
វ័យក្ម្រងត្រូវធ្វើគឺការបំពាក់ខ្លួនពួកគ្រជាមួយចំណ្រះដឹងនិងជំនាញកំណត់
គោលដៅរបស់ពួកគ្រហើយឈានទៅមុខហើយធ្វើដោយភាពកា្ល្រហន!
យើងត្រូវបំប្រកបទដ្ឋ្រនអវិជ្ជមានពីមុនដ្រលរារាំងយើងមិនឱ្រយធ្វើសកម្មភាព
និងច្ន្រប្រតិដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្រឍសង្គមនិងស្រដ្ឋកិច្ច។យើងត្រូវពង្រឹងខ្លួនយើងឱ្រយ
កា្ល្រយជាអ្នកដឹកនា!ំយើងច្រះបង្កើតយើងមានការច្ន្រប្រតិដ្ឋហើយយើងមាន
ភាពរងឹមាំនិងមានសមត្ថភាពធ្វើនិងតាមរកក្តីសុបិនរបស់យើងផ្ទ្រល់។សូមយើង
ធ្វើវាហើយបន្តធ្វើរហូតដល់យើងទទួលជោគជ័យ!

ស្រ្តីត្រូវច្រះរៀនចំណ្រះនិង
ជំនាញច្រះដាក់គោលដៅ
និងឆ្ព្រះទៅមុខដោយ
កា្ល្រហន
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សូម្ តល់ការដែនំខ្លីៗ អំេីជីវិ�របស់នោកបសី(ប្រួសារការអប់រំ
និងសា្ហានភាេប្រួសារ)និងបទេិនសាធន៍ន៍របស់នោកបសីជា
អ្នកែឹកនំនិងន�ើអ្ីដែលនោកបសីមាននមាទនភាេបំ្ុ�?

ខ្ញុំកើតនៅឆ្ន្រំ១៩៧៥និងបានបញ្ចប់ថ្ន្រក់វិទ្រយាល័យហើយចាប់ផ្តើមជួយ
ឪពុកមា្ត្រយរបស់ខ្ញុំព្រលខ្ញុំមានអាយុ១៥ឆ្ន្រំ។ព្រលនោះមា្ត្រយរបស់ខ្ញុំឈឺ
បនា្ទ្រប់មកខ្ញុំត្រវូមើលថ្រអាជីវកម្មគ្រសួារ។ខ្ញុំជាកូនទី៣ក្នងុចំណមបងប្អនូ
៧នាក់។នៅព្រលនោះបងស្រីរបស់ខ្ញុំបានរៀបការហើយបានផ្ល្រស់ទីលំនៅ
ទៅប្រទ្រសកាណាដហើយបងប្រសុរបស់ខ្ញុំបានទៅប្រទ្រសថ្រ។ដូច្ន្រះខ្ញុំ
គឺជាអ្នកដ្រលបានកាន់កាប់មុខជំនួញ។

ខ្ញុំបានរៀបការនៅឆ្ន្រំ១៩៩៣ហើយបានសម្រ្រលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនៅ
ឆ្ន្រ១ំ៩៩៤ហើយនៅឆ្ន្រំ១៩៩៦កូនស្រីរបស់ខ្ញុំបានចាប់កំណើត។នៅឆ្ន្រំ
១៩៩៧ខ្ញុំក៏កើតបានកូនប្រសុមា្ន្រក់ទៀត។បនា្ទ្រប់ពីកំណើតកូនប្រសុដំបូង
របស់ខ្ញុំខ្ញុំបានទៅធ្វើការឱ្រយមា្ច្រស់អាជីវកម្មជនជាតិសិង្ហបុរី(នាំចូលនំបារី
ភ្រសជ្ជៈនិងគ្រឿងទ្រសផ្រស្រងទៀត)។ខ្ញុំបានធ្វើជាគណន្រយ្រយករបនា្ទ្រប់មក
ជាអ្នកកាន់កាប់ស្តុកហើយក្រ្រយមកជាអ្នកលក់ព្រ្រះខ្ញុំពូក្រលក់ដូរ។

នៅព្រលនោះខ្ញុំមានគំនិតចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដោយខ្លនួឯងដ្រលខ្ញុំអាច
ផលិតនំស្រួយនិងជួយសន្រសំថ្ល្រស្រវាដឹកជញ្ជូនផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជន
របស់ខ្ញុំនិងផ្តល់ឱ្រយកុមារនូវអាហរមានសុវត្ថភិាព។ដូច្ន្រះខ្ញុំបានសម្រ្រចចិត្ត
ផលិតនំស្រួយខ្លួនឯងហើយបានចាប់ផ្តើមស្វ្រងរកអ្នកវិនិយោគបុ៉ន្ត្រខ្ញុំ
មិនបានជោគជ័យក្នងុការស្វ្រងរកអ្នកវនិិយោគមា្ន្រក់សោះ។ខ្ញុំក៏បានស្វ្រងរក
មា៉្រសុីនផលិតជាច្រើនឆ្ន្រំផងដ្ររ។

មុនព្រលចាប់ផ្ដើមក្រមុហុ៊នអាហរលីលីខ្ញុំបាននាចូំលផលិតផលជាច្រើនពី
ប្រទ្រសជិតខងបុ៉ន្ត្រអាជីវកម្មមិនល្អសោះ។ខ្ញុំបានបើកអាជីវកម្មមួយផ្រស្រងទៀត

ដោយលក់ក្រណាត់ជជុះបុ៉ន្ត្រវាក៏បរាជ័យដ្ររ។ទោះជាយ៉្រងណាក៏ដោយ
នៅក្នុងឆ្ន្រំ២០០២ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំគឺលីលីដោយមិន
មានចំណ្រះដឹងខងអាជីវកម្មច្រើនសោះ។ខ្ញុំបានលក់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំក្នុងតម្ល្រ
៧0.000ដុលា្ល្ររអាម៉្ររិកដើម្របីទិញមា៉្រសុីនហើយខ្ញុំបានប្រឈមនឹងបញ្ហ្រ
ជាច្រើនដូចជាធនធានមនុស្រសនិងសងា្វ្រក់ផលិតកម្មរួមទាំងការភ្លក់រសជាតិ
អាហរ។អាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមរីកចម្រើននៅព្រលខ្ញុំបង្កើតការ
ទុកចិត្តក្នងុចំណមប្រជាជនតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តឱ្រយអ្នកលក់រាយលក់
ផលិតផលក្នុងស្រុកដូចជារបស់ខ្ញុំ។

នៅឆ្ន្រំ២០០៥ខ្ញុំបានទទួលការគាំទ្រជាច្រើនពីក្រសួងឧស្រសាហកម្មនិង
អង្គការក្រ្ររដ្ឋ្រភិបាលជាច្រើនដូចជាJICA,APO,UNIDO,JODC។
ទីបំផុតខ្ញុំអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មបានដោយសារត្រខ្ញុំមានទំនុកចិត្តនិងភាព
អត់ធ្មត់។នៅព្រលនោះខ្ញុំអន្ទះអន្ទ្រងចង់រៀននិងស្រូបយកចំណ្រះដឹង
ថ្មីៗពីអ្នកដទ្រ។

ខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដោយសារត្រក្រមុហុ៊នរបស់ខ្ញុំត្រវូបានទទួលសា្គ្រល់
ដោយរដ្ឋ្រភិបាលនិងទីផ្រសារនៅបរទ្រស។

នៅនេលដែលនោកបសីចាប់ន្តើមអាជីេែំបូងរបស់នោកបសីន�ើអ្ី
ជាបញ្ហាបបឈមសំខាន់បំ្ុ�របស់នោកបសី?

ចំណ្រះដឹងអំពីការធ្វើអាជីវកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ
បទពិសោធន៍ន៍ន្រភាពជាអ្នកដឹកនាំ
សងា្វ្រក់ផលិតកម្ម
មានទីផ្រសារ
ទំនុកចិត្តពីអតិថិជនអំពីផលិតផលក្នុងស្រុក

ខ្ញុំបានដោះស្រ្រយបញ្ហ្រដោយធ្វើការជិតស្នទិ្ធជាមួយក្រមុរបស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំត្រងត្រ
គិតនិងប្រើខួរក្របាលរបស់ខ្ញុំគ្រប់ព្រលវ្រលា។ចំណចុសំខន់គឺត្រវូមានគំនិត
ច្រើនហើយគិតទៅមុខជានិច្ច។ខ្ញុំចាប់ផ្តើមជឿថមិនមានអ្វីនៅលើផ្រនដី
ដ្រលខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទ្រ។ទីបំផុតខ្ញុំបានដឹងថខ្ញុំអាចទទួលបានជោគជ័យ
ដូចអ្នកដទ្រដ្ររ។ព្រលខ្លះខ្ញុំគិតថឥឡូវន្រះមានអ្វីដ្រលខ្ញុំមិនអាចធ្វើបាន
នៅថ្ង្រន្រះប៉ុន្ត្រថ្ង្រណាមួយខ្ញុំអាចធ្វើបាន!

ប៉ុន្ហានឆ្ហាំកន្លងមកន�ើនោកបសីបាននរៀននមនរៀនែ៏មាន�មម្លអ្ីក្នុងន
មជាអ្នកែឹកនំ?

យល់អំពីមនុស្រសនៅព្រលខ្ញុំដឹកនាំពួកគ្រ
បានរៀនសតូ្រពីបញ្ហ្រដ្រលយើងជបួប្រទះនៅព្រលអាជវីកម្មរកីចម្រើន
ហើយនៅព្រលមានបញ្ហ្រកើតឡើងផងដ្ររ។នៅព្រលខ្ញុំជួបប្រទះ
ឧបសគ្គខ្ញុំអាចដោះស្រ្រយបញ្ហ្រទាំងនោះតាមរយៈការសា្ដ្រប់និង
រកឫសគល់បញ្ហ្រ។

ឧកញ៉្រ កាវ មុំ
ស្ថ្របនិកនិងប្រធាន|ក្រុមហ៊ុនផលិតនំ

ស្រួយលីលី

ត្រូវហ៊្រនប្រថុយព្រលយើង
បានគិតសព្វជ្រុងជ្រ្រយ
ហើយហ៊្រនទទួលខុសត្រូវ
លើអ្វីដ្រលកើតឡើង

អ្នកដឹកនំា
ស្ត្រីន្រកម្ពុជា
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ខ្ញុំបានប្រើចំណ្រះដឹងរបស់ខ្ញុំដ្រលខ្ញុំទទួលបានពីការសិក្រសាពីប្រទ្រស
ដទ្រ។
យល់ពីផ្នត់គំនិតរបស់មនុស្រសនិងសម្រ្រចចិត្តដោយសា្ម្ររតីស្ងប់សា្ង្រត់ដោយ
ផ្អ្រកលើប្រភពន្របញ្ហ្រ។
ខ្ញុំមានតុល្រយភាពក្នុងជីវិតគ្រួសារខ្ញុំនិងអាជីវកម្មព្រ្រះឪពុកមា្ដ្រយខ្ញុំនិង
ឪពុកមា្ដ្រយក្ម្រកខ្ញុំជួយមើលថ្រកូនរបស់ខ្ញុំ។

ន�ើអ្ីជា�មម្លស្នូលរបស់នោកបសីន�ើយន�ើនោកបសីធានថាបកុម/
បុ្្គលិក/ប្រួសារ/អ�ិថិជនរបស់នោកបសីបសបតាម�មម្លរបស់
អ្នកយ៉ហាងែូចនមតច?

ធ្វើជាមនុស្រសដ្រលមានហ្រតុផលនិងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង
ការគិតចក្ខវិុស័យរយៈព្រលវ្រងអំពីគុណសម្របត្តិនិងគុណវបិត្តិន្រទិសដៅ
ដ្រលយើងបានកំណត់
ខ្ញុំជាបុគ្គលដ្រលចូលចិត្តចាប់យកហនិភ័យនិងទទួលខុសត្រវូចំពោះអ្វី
ដ្រលកើតឡើង។ខ្ញុំហ៊្រនលក់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំដើម្របីបើកអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំខណៈ
ដ្រលអ្នកដទ្រគិតថវាមិនម្រនជារឿងត្រមឹត្រវូទ្រព្រ្រះខ្ញុំមិនមានចំណ្រះ
ដឹងនិងបទពិសោធន៍ន៍ក្នុងអាជីវកម្មន្រះសោះ។
ខ្ញុំគា្ម្រនវិប្របដិសារៈចំពោះអ្វីដ្រលខ្ញុំសម្រ្រចចិត្តធ្វើទ្រ។គា្ម្រននរណាមា្ន្រក់
អាចផ្ល្រស់ប្តូរការសម្រ្រចចិត្តរបស់ខ្ញុំបានទ្រព្រ្រះខ្ញុំត្រូវទទួលខុសត្រូវ
ចំពោះអ្វីដ្រលកើតឡើងចំពោះខ្ញុំ។ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថខ្ញុំកំពុងធ្វើអ្វីដ្រល
ត្រមឹត្រវូ។ខ្ញុំមិនប្រើលុយរបស់ខ្ញុំដើម្របីល្រងល្រប្រងសុសីងទ្រ។ខ្ញុំប្រើលុយ
ដើម្របីបង្កើតលុយបន្ថ្រម។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាអាកបហាបកិរិយឬលក្ខែៈដែលនោកបសី្ិ�ថាមាន

ឥទ្ិេលអវិជ្ជមានែល់ភាេជាអ្នកែឹកនំ?

ភាពមិនប្រ្រកដប្រជាន្រទិសដៅ
មិនគោរពការសន្រយាជាមួយនឹងអ្នកដើរតាម
មានមោទនភាពនិងអួតអាងជ្រុលលើសមិទ្ធផលរបស់ពួកគ្រ
មិនគោរពមតិរបស់អ្នកដទ្រ
មើលងាយអ្នកដទ្រព្រលពួកគ្រកា្ល្រយជាអ្នកដឹកនាំ
មើលងាយលើការងារនិងអត្ថប្រយោជន៍ន្រការងារ
ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អមា្ន្រក់យើងត្រូវត្រធ្វើឱ្រយមនុស្រសគោរពយើងកំុ
ធ្វើឱ្រយពួកគ្រខ្ល្រចយើង

ន�ើនោកបសីនធ្ើអី្នែើមហាបីបនតនធ្ើជាអ្នកែឹកនំ(្ន្លឹលះមនភាេជា
អ្នកែឹកនំក្នុងការនធ្ើជំនួញនិងនលើកកម្ពស់ការ្ តល់សិទ្ិអំណាច
នសែ្ឋកិច្ចែល់បសតីឫសមភាេនយនឌ័រ)?

ធ្វើឱ្រយមនុស្រសគោរព
អត់ធ្មត់
ផ្តល់តម្ល្រខ្លួនរបស់អ្នកបនា្ទ្រប់មកអ្នកដទ្រនឹងផ្តល់តម្ល្រដល់អ្នក

មានទំនុកចិត្តនិងជំនឿលើខ្លួនអ្នក
ដឹងថអ្វីដ្រលអ្នកធ្វើនឹងមិនជះផលវិបាកដល់អ្នកដទ្រទ្រ
ជួយខ្លួនឯងសិនបនា្ទ្រប់មកអ្នកដទ្រនឹងជួយអ្នក
កំុខ្វល់ខ្វ្រយច្រើនអំពីការរិះគន់ពីព្រ្រះគា្ម្រននរណាមា្ន្រក់សា្គ្រល់អ្នកច្រើនជាង
អ្នកទ្រ។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាហានិភ័យធំៗមួយចំនួនដែលនោកបសីបានជួបបបទលះ
នៅក្នុងអាជីេរបស់នោកបសី?ន�ើនោកបសីនោលះបសាយបញ្ហាននលះ
នោយរនបៀបណា?

ចាប់យកហនិភ័យដោយលក់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំ
ច្រះលក់ផលិតផលនៅព្រលដ្រលជំពាក់បំណុលហើយមិនយល់ដឹង
ច្រើនលើជំនាញលក់។
អគ្គិភ័យមួយចំនួនបានកើតឡើងនៅក្នុងរោងចក្ររបស់ខ្ញុំកាលពី
ឆ្ន្រ២ំ០០៨ប៉នុ្ត្រខ្ញុំបានគ្របគ់្រងសា្ថ្រនភាពដោយសុំឱ្រយគ្រជយួ។ក្នងុនាម
ជាស្រ្តីមា្ន្រក់ខ្ញុំមានសា្ម្ររតីរឹងមាំហើយដ្រលអាចគ្រប់គ្រងភាពភ័យស្លន់សោ្ល្រ
និងគ្រប់គ្រងឧប្របតិ្តហ្រតុហើយជាសំណាងល្អគា្ម្រននរណាមា្ន្រក់រងរបួស។

ន�ើអ្ីដែលនធ្ើឱហាយវបហាបធម៌កម្នុជាមានលក្ខែៈនោយដែកេីន្

ន�ើយន�ើនោកបសី្ិ�ថាបបនទសកម្នុជាអាចរីកចនបមើននោយសារ
ស�ប្ិនភាេនិងភាេជាអ្នកែឹកនំយ៉ហាងែូចនមតច?

វប្របធម៌ន្រការច្រករំល្រកបទពិសោធន៍ន៍អាជីវកម្ម។វាអាចជួយមា្ច្រស់
អាជីវកម្មថ្មីដើម្របីដោះស្រ្រយបញ្ហ្រប្រឈមនឹងអាជីវកម្ម។វារួមចំណ្រក
ដល់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច។
ការគាំទ្រពីរដ្ឋ្រភិបាលដើម្របីដោះស្រ្រយបញ្ហ្រដ្រលប្រឈមដោយ
សហគ្រ្រសខ្ន្រតតូចនិងមធ្រយមដូចជាការលើកទឹកចិត្តពន្ធវ្រទិការវាង
វិស័យឯកជននិងរដ្ឋ្រភិបាលដ្រលជាកន្ល្រងដ្រលសហគ្រ្រសធុនតូច
និងមធ្រយមអាចលើកពីបញ្ហ្រហើយស្នើសុំជំនួយពីរដ្ឋ្រភិបាល។កិច្ចប្រជុំ
ត្រូវបានធ្វើឡើងពីរដងក្នុងមួយឆ្ន្រំ។
យើងកើតមកពីដ្រនដីមហសា្ច្ររ្រយរបស់បុព្វបុរសរបស់យើងដ្រលបាន
សាងសង់ប្រ្រសាទអង្គរវត្ត។យើងត្រូវមានមោទនភាពហើយធ្វើដូច
បុព្វបុរសរបស់យើងដ្ររ។

នោកបសីមានែំបូន្ហានអ្ីខ្លលះសបមាប់ស�ប្ិននរីកម្នុជា?

រឹងមាំនិងជឿជាក់លើខ្លួនឯង
ផ្តល់តម្ល្រដល់ខ្លួនឯង
កំុយកចិត្តទុកដក់ច្រើនព្រកចំពោះអ្វដី្រលអ្នកដទ្រយល់ឃើញប្រសិនបើ
អ្នកគិតថវាល្អធ្វើវាទៅ
ផ្តចួផ្តើមគំនិតក្នងុការដោះស្រ្រយបញ្ហ្រ។ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចធ្វើបាន
ថ្ង្រន្រះព្រយាយមធ្វើវានៅថ្ង្រស្អ្រកហើយកំុបោះបង់ចោល។កំុមានភាព
តានតឹងលើខ្លួនឯងហើយទទួលយកការពិតហើយបំភ្ល្រចវាប្រសិនបើ
អ្នកមិនអាចធ្វើវាបានក្នងុព្រលឥឡូវន្រះអ្នកត្រវូត្របន្តដំណើររបស់អ្នក។

គំរូស្ត្រីរបស់ខ្ញុំនៅកម្ពុជា៖
លោកស្រីលីមឈីវហួរ
លោកជំទាវឈុនលាង(ធនាគារវឌ្រឍនៈ)

ដោយសារត្រពួកគ្រមានទ្រព្រយសម្របត្តិច្រើននិងពូក្រក្នុងអាជីវកម្មខ្ញុំរៀន
តាមរយៈការមើលវីដ្រអូអំពីរបៀបធ្វើអាជីវកម្មនិងដឹកនាំមនុស្រសដូចជា
ខ្រស្រភាពយន្ត007។ពីសាច់រឿងខ្ញុំបានរៀនថក្នុងសា្ថ្រនភាពពិបាកយើង
ត្រវូធ្វើការសម្រ្រចចិត្តថត្រវូធ្វើយ៉្រងណាសូមកំុរង់ចាំអ្នកដទ្របញ្ជ្រឱ្រយយើង
ធ្វើដោយសារសា្ថ្រនភាពប្រ្រប្រួល។

ខ្ញុំហ៊្រនលក់ផ្ទះខ្ញុំដើម្របីចាប់
ផ្តើមជំនួញរបស់ខ្ញុំ
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សូម្ តល់ការដែនំខ្លីៗ អំេីជីវិ�របស់នោកបសី(ប្រួសារការអប់រំ
និងសា្ហានភាេប្រួសារ)និងបទេិនសាធន៍ន៍របស់នោកបសីជា
អ្នកែឹកនំនិងន�ើអ្ីដែលនោកបសីមាននមាទនភាេបំ្ុ�?

ខ្ញុំកើតនៅខ្រត្តកំពង់ចាមហើយធំឡើងនិងរស់នៅក្នងុរាជធានីភ្នពំ្រញ។នៅ
ឆ្ន្រំ២០០៣ខ្ញុំបានទទួលអាហរូបករណ៍ពីរដ្ឋ្រភិបាលឥណា្ឌ្រដើម្របីបញ្ចប់
សញ្ញ្របត្រអនុបណ្ឌិតផ្ន្រកកម្មវិធីកំុព្រយូទ័រនៅBangalore។ឥឡូវន្រះខ្ញុំ
បានរៀបការហើយមានកូនប្រុសមា្ន្រក់អាយុ៣ឆ្ន្រំ។

ក្នុងរយៈព្រល១០ឆ្ន្រំចុងក្រ្រយន្រះខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយInSTEDD
ហើយតួនាទីបច្ចុប្របន្នរបស់ខ្ញុំគឺនាយកគ្រប់គ្រងiLabនៅអាសីុអាគ្ន្រយ៍
។ខ្ញុំចាំថខ្ញុំជាស្ត្រីត្រមា្ន្រក់គត់នៅក្នុងក្រុមកម្ពុជាព្រលខ្ញុំបានចូលរួម
ជាលើកដំបូង។ឥឡូវន្រះយើងមានស្ត្រី៧នាក់នៅក្នុងក្រុម។ខ្ញុំមាន
អារម្មណ៍ពិស្រសណាស់ដ្រលបានធ្វើការជាមួយក្រមុចម្រុះមួយនៅអង្គការ
InSTEDDនៅទូទាងំពិភពលោក។ពួកយើងជាអង្គការបច្ច្រកវទិ្រយាទំនើប
ដ្រលមិនរកប្រ្រក់ចំណ្រញនិងមានលំដប់ឋានានុក្រមរាបស្មើជាមួយនឺង
វប្របធម៍បើកទូលាយចំពោះគំនិតច្ន្រប្រតិដ្ឋថ្មីៗពីសមាជិកក្រុមគ្រប់គា្ន្រ។ខ្ញុំ
សូមសារភាពថខ្ញុំបានរៀនសូត្រនិងរីកចម្រើនជាច្រើនប៉ុនា្ម្រនឆ្ន្រំមកន្រះ
នៅអង្គការInSTEDD។

ខ្ញុំមានអំណរគុណដ្រលមានឱកាសធ្វើការជាមួយក្រុមដ៏អសា្ច្ររ្រយមួយន្រះ
ក៏ដូចជាមនុស្រសដ្រលមានចក្ខុវិស័យនិងអ្នកបង្កើតភាពផ្ល្រស់ប្តូរពីខង
ភា្ន្រក់ងារអន្តរជាតិរដ្ឋ្រភិបាលអង្គការក្រ្ររដ្ឋ្រភិបាលនិងបុគ្គលិកជួរមុខ។
ខ្ញុំមានមោទនភាពយ៉្រងខ្ល្រំងចំពោះសមិទ្ធផលរបស់យើងក្នុងការជួយ
ពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខភិបាលសាធារណៈដ្រលជាដំណះស្រ្រយពីក្រ្រម
ឡើងលើដោយបុគ្គលិកជួរមុខក៏ដូចជាគម្រ្រងថ្មីរបស់យើងដើម្របីជួយ
ពង្រឹងប្រព័ន្ធអប់រំសាធារណៈតាមរយៈថ្ន្រក់សរស្ររកូដនិងការកសាង
សមត្ថភាពបច្ច្រកវិទ្រយា។

នៅនេលដែលនោកបសីចាប់ន្តើមអាជីេែំបូងរបស់នោកបសីន�ើអី្
ជាបញ្ហាបបឈមសំខាន់បំ្ុ�របស់នោកបសី?

បញ្ហ្រប្រឈមដ៏ធំបំផុតសម្រ្រប់ខ្ញុំគឺនៅព្រលខ្ញុំត្រលប់មកពីការសិក្រសានៅ
បរទ្រស។អស់រយៈព្រលមួយឆ្ន្រំខ្ញុំបានធ្វើការឱ្រយក្រមុហុ៊នបច្ច្រកវិទ្រយាមួយបុ៉ន្ត្រ
ខ្ញុំមិនព្រញចិត្តទ្រព្រ្រះដូចជាមានអ្វមួីយដ្រលបាត់ហើយនោះគឺជាតម្ល្រន្រ
ទំនាក់ទំនង។ខ្ញុំបានចំណាយព្រលមួយឆ្ន្រំដើម្របីស្វ្រងយល់ពីខ្លនួឯងឱ្រយច្របាស់
អំពីប្រភ្រទការងារដ្រលខ្ញុំចង់ធ្វើការងារដ្រលមានគុណតម្ល្រដ្រលខ្ញុំចង់បាន។
និយយទៅខ្ញុំបានរកឃើញថការស្វ្រងពីខ្លនួឯងគឺជាការលំបាកបំផុតនៅព្រល
ខ្ញុំចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់ខ្ញុំ។

ប៉ុន្ហានឆ្ហាំកន្លងមកន�ើនោកបសីបាននរៀននមនរៀនែ៏មាន�មម្លអ្ីក្នុង
នមជាអ្នកែឹកនំ?

ប៉ុនា្ម្រនឆ្ន្រំមកន្រះខ្ញុំបានដឹងថប្រសិនបើម្រដឹកនាំល្អបង្កើតក្រុមការងារ
និងវប្របធម៌ដ៏អសា្ច្ររ្រយបានភាពជោគជ័យនឹងមកតាមក្រ្រយ។វាគឺការផ្តល់
អណំាចដល់ក្រមុការងារផ្តល់ឱកាសឲ្រយពកួគ្ររកីចម្រើននងិទទលួខសុត្រវូ
ហើយក្នុងព្រលត្រមួយយើងត្រូវត្រឈរលើតម្ល្ររបស់យើងនិងធ្វើស្រចក្តី
សម្រ្រចចិត្តលំបាកៗជាច្រើន។

ន�ើអ្ីជា�មម្លស្នូលរបស់នោកបសីន�ើយន�ើនោកបសីធានថាបកុម/
បុ្្គលិក/ប្រួសារ/អ�ិថិជនរបស់នោកបសីបសបតាម�មម្លរបស់
អ្នកយ៉ហាងែូចនមតច?

ការជឿទុកចិត្តគឺជាតម្ល្រស្នូលន្រជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងការងារក៏ដូចជានៅក្នុង
ទំនាក់ទំនង។នៅកន្ល្រងធ្វើការខ្ញុំបានទាក់ទងទៅក្រុមរបស់ខ្ញុំដើម្របីប្រ្រប់
ពួកគ្រថខ្ញុំជឿជាក់លើពួកគ្រហើយប្រសិនបើមានការសង្រស័យណាមួយខ្ញុំ
ទាញពួកគ្រច្រញហើយនិយយជាមួយពួកគ្រអំពីការសង្រស័យឬការព្រយួបារម្ភ
របស់ខ្ញុំ។យើងមិនអាចធ្វើការជាមួយគា្ន្របានទ្រប្រសិនបើគា្ម្រនការទុកចិត្ត។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាអាកបហាបកិរិយឬលក្ខែៈដែលនោកបសី្ិ�ថាមាន
ឥទ្ិេលអវិជ្ជមានែល់ភាេជាអ្នកែឹកនំ?

ប្រហ្រលជាឥរិយបថ“នគរបាលនិងចោរ”នៅក្នុងអង្គការណាមួយ
ហើយដ្រលជាឥរិយបថអវិជ្ជមានចំពោះភាពជាអ្នកដឹកនាំ។ប្រសិនបើ
អ្នកដឹកនាំមិនមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងក្រុមហើយផ្ត្រតលើការបង្កើតច្របាប់
និងការស្វ្រងរកកំហុសក្រមុការងារនឹងមិនប្រងឹឱ្រយអស់លទ្ធភាពរបស់ពួកគ្រ
ឬប្រើប្រ្រស់សកា្ត្រនុពលព្រញល្រញរបស់ពួកគ្រសម្រ្រប់អង្គការទ្រ។

លោកស្រ ីស៊ុយ ចាន់ណា
ប្រធានក្នុងតំបន់|InSTEDDiLab
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ន�ើនោកបសីនធ្ើអី្នែើមហាបីបនតនធ្ើជាអ្នកែឹកនំ(្ន្លឹលះមនភាេជា
អ្នកែឹកនំក្នុងការនធ្ើជំនួញនិងនលើកកម្ពស់ការ្ តល់សិទ្ិអំណាច
នសែ្ឋកិច្ចែល់បសតីឫសមភាេនយនឌ័រ)?

ភាពជាអ្នកដឹកនាំមិនម្រនជាវិញ្ញ្របនបត្រទ្រវាត្រូវបានបងា្ហ្រញតាមរយៈ
គុណភាពន្រក្រុមដ្រលអ្នកដឹកនាំនិងជោគជ័យដ្រលទទួលបាន។ជា
រៀងរាល់ថ្ង្រខ្ញុំរៀនធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងក្នុងការឱ្រយក្រុមរបស់ខ្ញុំធ្វើការអស់ពី
ចិត្តហើយខ្ញុំសង្រឃឹមថខ្ញុំអាចរួមចំណ្រកដោយជួយគា្ន្រក្នុងការកា្ល្រយជា
អ្នកដឹកនាំនាព្រលអនាគត។

នាព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះយើងមានស្ត្រីនៅក្នុងក្រុមច្រើនជាងបុរស
ដ្រលវាកា្ល្រយជាកង្វល់ផ្រស្រងមួយទៀតក្នុងពិភពលោកដ៏មិនស្មើភាពរបស់
យើង។ទៅមុខទៀតយើងចង់ធ្វើឱ្រយមានតុល្រយភាពន្រចំនួន(ការជ្រើសរីស
បុគ្គលិកនាព្រលអនាគតប្រហ្រលជាផ្តល់អាទិភាពកាន់ត្រច្រើនដល់បុរស)
ដូច្ន្រះយើងអាចមានតុល្រយភាពយ្រនឌ័រក្នុងការងាររបស់យើងដើម្របីមាន
ឥទ្ធិពលស្មើគា្ន្រលើសង្គម។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាហានិភ័យធំៗមួយចំនួនដែលនោកបសីបានជួបបបទលះ
នៅក្នុងអាជីេរបស់នោកបសី?ន�ើនោកបសីនោលះបសាយបញ្ហាននលះ
នោយរនបៀបណា?

ពីរបីឆ្ន្រមុំនខ្ញុំបានលើកឡើងនូវគំនិតថ្មីមួយឱ្រយការយិល័យកណា្ដ្រលរបស់ខ្ញុំ
ដើម្របីបង្កើតជាstartupincubatorដើម្របីស្វ្រងរកសកា្ត្រនុពលថ្មៗី និងបង្កើត
នូវដំណះស្រ្រយផលប៉ះពាល់សង្គមជាមួយអ្នកអនុវត្តជួរមុខ។ខ្ញុំមិនអាច
ទទួលបានការយល់ស្របពីការិយល័យរបស់ខ្ញុំទ្រប៉ុន្ត្រសំណាងល្អពួកគ្រ
ក៏មិនបានហមខ្ញុំមិនឱ្រយរកមូលនិធិដើម្របីសាកល្របងវាដ្ររ។នៅទីបំផុតអ្នក
ផ្តល់ប្រ្រក់ឧបត្ថម្ភដ្រលមានស្រ្រប់របស់យើងបានយល់ព្រមគាទំ្រវាដូចដ្រល
ពួកគ្រជឿលើការងារពីមុនរបស់យើង។ខ្ញុំសប្របាយចិត្តណាស់ដ្រលយើង

ទទួលបានប្រ្រក់ឧបត្ថម្ភដើម្របីធ្វើការលើគំនិតនោះបុ៉ន្ត្រខ្ញុំមានការភ័យខ្ល្រច
ផងដ្ររ។ចុះប្រសិនបើលទ្ធផលមិនបានល្អ?ការជឿទុកចិត្តរបស់ការិយល័យ
របស់ខ្ញុំនិងពីអ្នកផ្តល់ប្រ្រក់ឧបត្ថម្ភច្របាស់ជានឹងត្រវូកាត់បន្ថយ។យ៉្រងណាមិញ
លទ្ធផលបានច្រញមកយ៉្រងល្អហើយអ្នកឧបត្ថមក៏បានយល់ព្រមផ្តល់ថវកិា
ដល់កម្មវធីិមួយទៀតហើយនៅទីបំផុតការយិលយ័កណា្ដ្រលរបស់ខ្ញុំរីករាយ
និងគាំទ្រកម្មវិធីរបស់យើង។

ន�ើអ្ីដែលនធ្ើឱហាយវបហាបធម៌កម្នុជាមានលក្ខែៈនោយដែកេីន្ន�ើយ
ន�ើនោកបសី្ិ�ថាបបនទសកម្នុជាអាចរីកចនបមើននោយសារ
ស�ប្ិនភាេនិងភាេជាអ្នកែឹកនំយ៉ហាងែូចនមតច?

ប្រជាជនកម្ពជុាមានភាពឧស្រសាហ៍ព្រយាយម។ជាមួយប្រវត្តិសាស្រ្តងងឹតនិង
ស្រវាសាធារណៈមានកម្រតិប្រជាជនយើងហក់ដូចជាមានការរពឹំងទុកតិចតួច
សម្រ្រប់ការគាទំ្រពីខងក្រ្រហើយត្រវូការពឹងផ្អ្រកលើខ្លនួឯង។ប្រសិនបើ
អ្នកសួរប្រជាជនខ្ម្ររថតើពួកគ្រចង់បានអ្វីនៅក្នុងជីវិតចម្លើយទូទៅមួយ
គឺចង់ធ្វើជាមា្ច្រស់អាជីវកម្ម។ប្រជាជនខ្ម្ររមានសា្ម្ររតីសហគ្រិន។ពួកគាត់
ចង់បានឱកាសដើម្របីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មីនិងធ្វើជាចៅហ្វ្រយខ្លួនឯង។ខ្ញុំ
មានសុទិដ្ឋនិិយមខ្ល្រងំណាស់ដ្រលប្រជាជនខ្ម្ររមានចរតិលក្ខណៈសហគ្រនិ
ល្អនឹងរីកចម្រើននៅសម័យន្រះ។

នោកបសីមានែំបូន្ហានអ្ីខ្លលះសបមាប់ស�ប្ិននរីកម្នុជា?

សម្រ្រប់សហគ្រនិស្ត្រីក្ម្រងៗ ជាពិស្រសអ្នកដ្រលទើបត្របានបញ្ចប់ការសិក្រសា
ពីសាកលវទិ្រយាល័យខ្ញុំសូមណ្រនាំពួកគ្រឱ្រយចំណាយព្រលយ៉្រងហោចណាស់
មួយឆ្ន្រំដើម្របីធ្វើការឱ្រយអាជីវកម្មណាមួយដ្រលពួកគ្រកោតសរសើរ។អ្នក
អាចមានគំនិតដ៏អសា្ច្ររ្រយបុ៉ន្ត្រអ្នកត្រូវការបទពិសោធន៍ន៍ដើម្របីយល់អំពី
សកា្ដ្រនុពលន្រដំណើរការអាជីវកម្ម។ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មគឺមិនម្រនពឹង
ត្រលើគំនិតដ៏អសា្ច្ររ្រយនោះទ្រ។
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សូម្ តល់ការដែនំខ្លីៗ អំេីជីវិ�របស់នោកជំទាវ(ប្រួសារការអប់រំ
និងសា្ហានភាេប្រួសារ)និងបទេិនសាធន៍ន៍របស់នោកជំទាវជា
អ្នកែឹកនំនិងន�ើអ្ីដែលនោកជំទាវមាននមាទនភាេបំ្ុ�?

ខ្ញុំចង់ច្រករំល្រកដោយសង្ខ្របអំពីជីវតិរបស់ខ្ញុំដោយប្រងច្រងជាបួនផ្ន្រក៖
គ្រួសារការអប់រំអាពាហ៍ពិពាហ៍និងអាជីពការងារ។ដំបូងគឺជីវិតគ្រួសារ
ខ្ញុំ។ឪពុកមា្ត្រយរបស់ខ្ញុំមានកូនស្រីពីរនាក់ហើយខ្ញុំជាកូនស្រីច្របង។ខ្ញុំកើត
នៅថ្ង្រទី១២ខ្រមករាឆ្ន្រំ១៩៧៩នៅខ្រត្តក្រច្រះដ្រលឪពុករបស់ខ្ញុំជា
អតីតនាយកន្រនាយកដ្ឋ្រនព័ត៌មានហើយមា្ត្រយរបស់ខ្ញុំគឺជាអតីតប្រធាន
ខុទ្ទកាល័យសាលាខ្រត្ត។មា្ដ្រយរបស់ខ្ញុំបច្ចុប្របន្នកំពុងបម្រើការជាសមាជិក
តំណាងរាស្ត្ររដ្ឋសភាន្រមណ្ឌលបោះឆ្ន្រតខ្រត្តក្រច្រះ។

ទីពីរគឺជីវិតអប់រំរបស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្រសានិងទទួលសញ្ញ្របត្រមធ្រយម
សិក្រសាទុតិយភូមិនៅខ្រត្តក្រច្រះក្នងុឆ្ន្រ១ំ៩៩៥ដោយទទួលបានចំណាត់ថ្ន្រក់
ល្រខ១ប្រចំាខ្រត្ត។នៅឆ្ន្រំ២០០០ខ្ញុំបានទទួលបរិញ្ញ្របត្រច្របាប់ជំនាញ
នីតិសាធារណៈពីសាកលវទិ្រយាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវទិ្រយាសាស្ត្រស្រដ្ឋកិច្ច
នៅរាជធានីភ្នពំ្រញ។ក្រ្រយមកខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្រសាពីសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
នៅឆ្ន្រំ២០០២។នៅឆ្ន្រំ២០១០ខ្ញុំទទួលបានសញ្ញ្របត្រអនុបណ្ឌិតផ្ន្រក
រដ្ឋបាលសាធារណៈនិងគោលនយោបាយពីសាកលវទិ្រយាលយ័វ្រស្ទើន។នៅ
ឆ្ន្រំ២០១៤ខ្ញុំទទួលបានវិញ្ញ្របនបត្រជំនាញមគ្គុទ្រសភាពអភិបាលកិច្ច
និងគោលនយោបាយសាធារណៈសម្រ្រប់ឧត្ដមមន្ត្រីពីសាកលវិទ្រយាល័យ
បច្ច្រកវទិ្រយាណានយ៉្រងនៅសិង្ហបុរី។ខ្ញុំបានចូលរមួវគ្គខ្លីស្តីពីសារគមនាគមន៍
កំណ្រទម្រង់នៅវិទ្រយាសា្ថ្រនWorldBank-Annenbergនៅសាកល
វិទ្រយាល័យកាលីហ្វ័រញា៉្រភាគខងត្របូងក្នុងឆ្ន្រំ២០១៥។នៅឆ្ន្រំ២០១៦ខ្ញុំ
បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្ដ្រលរយៈព្រល១០០ម៉ោ្រងស្តីពី«ស្ត្រីក្នងុភាពជា
អ្នកដឹកនាំ»នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនិងវគ្គបណ្តះុបណា្ដ្រលស្តីពីអភិបាល
កិច្ចនៅសាលាHarvard’sKennedyក្នុងឆ្ន្រំ២០១៦។

ទីបីគឺជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំបានរៀបការនៅឆ្ន្រំ២០០៣ជាមួយ
លោកនុតពុធដរា៉្រដ្រលសព្វថ្ង្រជាអភិបាលខណ្ឌដង្ក្ររាជធានីភ្នពំ្រញ។
យើងមានកូនស្រីបីនាក់ដ្រលបានកើតក្នងុឆ្ន្រំ២០០៤២០០៧និង២០០៩។
សម្រ្រប់អាជីពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានធំធាត់នៅក្នុងគ្រួសារមន្រ្តីរាជការ។ខ្ញុំត្រងត្រ
សុបិនចង់កា្ល្រយជាមន្រ្តីរាជការល្អមា្ន្រក់តំាងត្រពីខ្ញុំរៀននៅវិទ្រយាល័យម្ល្រះ។

ក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំមួយន្រះគឺជាកមា្ល្រំងជំរុញឱ្រយខ្ញុំទៅរៀននៅមហវិទ្រយាល័យ
បនា្ទ្រប់ពីបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់វិទ្រយាល័យ។ដោយមានការគំាទ្រពីគ្រសួារនិង
ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានប្រលងជាប់ចូលរៀននៅមហវិទ្រយាល័យចំនួនបី
គឺមហវិទ្រយាល័យនីតិសាស្រ្តនិងស្រដ្ឋកិច្ចមហវិទ្រយាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនិង
សាកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទភ្នំព្រញក្នុងជំនាញអក្រសរសិល្រប៍ខ្ម្ររនៅឆ្ន្រំ១៩៩៥។

ដោយសារក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំចង់កា្ល្រយជាមន្ត្រីរាជការខ្ញុំក៏បានសម្រ្រចចិត្ត
សិក្រសាត្រជំនាញច្របាប់សាធារណៈនៅសាកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិង
វទិ្រយាសាស្ត្រស្រដ្ឋកិច្ចពីព្រ្រះច្របាប់សាធារណៈជាមូលដ្ឋ្រនគ្រឹះន្រការកា្ល្រយជា
មន្ត្រីសាធារណៈដ៏ល្អមា្ន្រក់ហើយមុខវិជា្ជ្រន្រះដ្ររក៏បានផ្តល់ឱកាសច្រើនដល់
និស្រសតិណាដ្រលមានបំណងចង់សិក្រសាបន្តនៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល។តាមរយៈ

ការកំណត់គោលដៅអាជីពច្របាស់លាស់និងការតាំងចិត្តក្នុងការរៀនសូត្រ
នៅព្រលនោះខ្ញុំបានរងការរិះគន់ពីអ្នកជិតខងដ្រលយុវនារីមិនគួររស់នៅ
មា្ន្រក់ឯងនៅភ្នំព្រញឆ្ង្រយពីគ្រួសារនោះទ្រ។ពួកគ្រយល់ថមនុស្រសស្រីមិន
ចាំបាច់ត្រូវការការអប់រំខ្ពស់នោះទ្រព្រ្រះព្រលទីបំផុតពួកគ្រនឹងកា្ល្រយជា
មា្ត្រយហើយត្រូវនៅផ្ទះដើម្របីថ្ររក្រសាកូននិងគ្រួសារ។

នៅឆ្ន្រំ២០០០បនា្ទ្រប់ពីខ្ញុំបានទទួលបរិញ្ញ្របត្រច្របាប់ហើយខ្ញុំបានប្រលង
ជាប់ជានិស្រសតិឧត្ដមមន្ត្រីនៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលដ្រលជាមោទនភាពដ៏ធំធ្រង
ចំពោះខ្ញុំនិងគ្រសួាររបស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំក៏បានប្រលងជាប់នៅសាកលវិទ្រយាល័យធំៗ

លោកជំទាវ គឹម សាដ្ឋានី 
រដ្ឋល្រខាធិការ|ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា

គោលការណ៍ន្រភាពជោគ
ជ័យគឺមិនអាចដើររំលងបាន
ទ្រទោះបីជាយើងមានភ្រទអ្វី
ក៏ដោយ

អ្នកដឹកនំា
ស្ត្រីន្រកម្ពុជា
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ចំនួនបីផ្រស្រងទៀតផងដ្ររ។មានប្រក្ខជនរាប់ពាន់នាក់ដ្រលមានសញ្ញ្របត្រ
ជាន់ខ្ពស់និងបទពិសោធន៍ន៍ជាច្រើនបុ៉ន្ត្រមានត្រ៣០នាក់ទ្រដ្រលត្រវូបាន
ជ្រើសរីសហើយមានត្រពីរនាក់បុ៉ណ្ណ្រះជាស្ត្រី។ព្រលនោះហើយដ្រលខ្ញុំ
បានសម្រ្រចបំណងប្រ្រថ្ន្រពាក់កណា្ដ្រលផ្លវូរបស់ខ្ញុំដើម្របីកា្ល្រយជាមន្ត្រីរាជការ
ជាន់ខ្ពស់ដ៏ពិតប្រ្រកដមា្ន្រក់។

បនា្ទ្រប់ពីបានបញ្ចប់ការសិក្រសាពីសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនៅចុងឆ្ន្រំ២០០២ខ្ញុំ
បានចាប់ផ្តើមធ្វើការនៅសាលារាជធានីភ្នពំ្រញដ្រលព្រលនោះមានតំណ្រង
ជាមន្ត្រីសាធារណៈជាន់ខ្ពស់បុ៉ន្ត្រខ្ញុំមិនទាន់មានឱកាសកាន់តំណ្រងជា
អភិបាលនៅឡើយទ្រ។

នៅថ្ង្រធ្វើការដំបូងនៅឯសាលាក្រងុខ្ញុំបានសួរបុគ្គលិកនៅទីនោះថ«តើ
មួយណាជាបន្ទប់របស់លោកជំទាវអភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំព្រញ?»។
មុនព្រលត្រលប់មកផ្ទះវិញខ្ញុំបានសម្លឹងមើលបន្ទប់របស់គាត់ដោយមាន
ទំនុកចិត្តហើយសន្រយានឹងខ្លួនឯងថព្រលណាមួយនៅថ្ង្រអនាគតខ្ញុំនឹង
មានឱកាសអង្គុយនៅទីនោះហើយកា្ល្រយទៅជាស្រ្តីមា្ន្រក់ដ្រលមានតួនាទី
ធំជាងគ្រនៅក្នុងសាលារាជធានីភ្នំព្រញ។

តាមរយៈការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តក្នុងការសម្រ្រចក្តីសុបិនន្រះខ្ញុ ំបានធ្វើការអស់
រយៈព្រល១១ឆ្ន្រំនៅក្នងុសាលារាជធានីភ្នពំ្រញ។ខ្ញុំបានខតិខំប្រងឹប្រ្រង
ធ្វើការងារ។ខ្ញុ ំមានថ្ង្រឈប់សម្រ្រកតិចតួចឫសឹងត្រគា្ម្រនផងហើយ
ត្រូវប្រឈមនឹងការលំបាកជាច្រើនដើម្របីទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុត
ពីការងាររបស់ខ្ញុ ំ។ខ្ញុ ំបានធ្វើការក្នុងវិស័យវិមជ្រឈការនិងវិសហមជ្រឈការ

ហើយត្រូវបានដំឡើងឋានៈជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋ្រនរដ្ឋបាលមូលដ្ឋ្រន
អស់រយៈព្រល៧ឆ្ន្រំនិងជានាយកអង្គភាពកិច្ចការច្របាប់និងសិទ្ធិមនុស្រស
អស់រយៈព្រល៣ឆ្ន្រំដ្រលព្រលនោះខ្ញុំជានាយិកាស្រីត្រមា្ន្រក់និងក្ម្រង
ជាងគ្រនៅសាលារាជធានីភ្នំព្រញ។

ភាពលំបាកបំផុតន្រជីវិតការងាររបស់ខ្ញុំរួមមានការសម្រ្រចឱ្រយបាននូវ
ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់(របស់ការងារ)ក៏ដូចជាការបំព្រញភារកិច្ចជាស្ត្រី
ម្រផ្ទះជាមា្ត្រយរបស់កូនស្រីទាងំ៣នាក់ហើយខ្ញុំក៏ត្រវូចំណាយព្រលវ្រលា
ដើម្របីសិក្រសាថ្ន្រក់អនុបណ្ឌិតផងដ្ររ។ខ្ញុំត្រូវបំព្រញការងារទាំងអស់ខណៈ
ព្រលដ្រលមានផ្ទ្រពោះនិងសម្រ្រលកូនម្តងហើយម្តងទៀត។

ទាងំអស់ន្រះបណា្ដ្រលឱ្រយខ្ញុំមានបញ្ហ្រមួយចំនួនជាមួយសា្វ្រមីរបស់ខ្ញុំ។យើង
បានឈ្ល្រះប្រក្រកគា្ន្រព្រ្រះខ្ញុំត្រងត្រមមាញឹកមិនសូវបាននៅផ្ទះនិង
ដោយសារត្រយើងមានគំនិតខុសគា្ន្រលើជីវិតការងាររបស់ខ្ញុំ។

នៅព្រលនោះដោយសារត្រសមា្ព្រធពីការងារការសិក្រសានិងគ្រសួារខ្ញុំស្ទើរត្រ
សម្រ្រចចិត្តបោះបង់ការងាររបស់ខ្ញុំ។បុ៉ន្ត្រទីបំផុតតាមរយៈការប្រងឹប្រ្រងរបស់ខ្ញុំ
ក្នុងការវិភាគពន្រយល់បកស្រ្រយនិងថ្លឹងថ្ល្រងទិដ្ឋភាពទាំងពីរន្រះ(គ្រួសារ
និងការងារ)ប្តីរបស់ខ្ញុំបានយល់កាន់ត្រច្រើនហើយបានគាំទ្រខ្ញុំនៅព្រល
ខ្ញុំឆ្លងកាត់ឧបសគ្គទាងំន្រះ។ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១២លោកជំទាវអភិបាលរងសាលា
រាជធានីភ្នពំ្រញបានចូលនិវត្តន៍។តាមរយៈការវាយតម្ល្រការងាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រវូ
បានគ្រស្នើសំុធ្វើជាប្រក្ខជនជំនួសតំណ្រងន្រះដ្រលជាក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំ។
ជាអកុសលយោងទៅតាមច្របាប់ស្តីពីការរៀបចំសាលារាជធានីនិងខ្រត្ត
សមាជិកន្រក្រុមប្រឹក្រសាអភិបាលត្រូវមានអាយុយ៉្រងហោចណាស់៣៥
ឆ្ន្រ។ំនៅព្រលនោះខ្ញុំមានអាយុខ្វះ៧ខ្រទៀតទើបគ្រប់សម្រ្រប់ការជ្រើស
តាំ្រងជាអភិបាលរង។ន្រះបណា្ដ្រលឱ្រយខ្ញុំបាត់បង់ឱកាសដ៏អសា្ច្ររ្រយន្រះ។ទោះ
ជាយ៉្រងន្រះក្តីក៏ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅដដ្រលហើយឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំ
នឹងមិនរសាយឡើយ។ផ្ទយុទៅវញិន្រះបានកា្ល្រយជាការលើកទឹកចិត្តដ្រល
បានជំរុញឱ្រយខ្ញុំធ្វើការកាន់ត្រខ្ល្រងំជាងមុននិងទទួលយកការទទួលខុសត្រវូ
កាន់ត្រច្រើនជាងមុន។ហ្រតុដូច្ន្រះហើយទើបឱកាសមួយទៀតបានមកដល់
ហើយឱកាសលើកន្រះគឺធំជាងមុនទៅទៀត។ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៣ខ្ញុំត្រវូបានគ្រ
ត្រងតាងំជាផ្លវូការក្នងុឋានៈរដ្ឋល្រខធិការន្រក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
ដ្រលជាឋានៈខ្ពស់និងគួរឱ្រយចង់បានបំផុតនៅក្នងុនយោបាយជាតិហើយជា
តំណ្រងដ្រលខ្ញុំមិនដ្រលនឹកស្រម្រសម្រ្រប់ខ្លួនឯងទ្រ។

នៅនេលដែលនោកជំទាវចាប់ន្តើមអាជីេែំបូងរបស់នោកជំទាវន�ើ
អ្ីជាបញ្ហាបបឈមសំខាន់បំ្ុ�របស់នោកជំទាវ?

ខ្ញុំបានធ្វើការជារដ្ឋល្រខធិការន្រក្រសួងអប់រំក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៣នៅក្នងុអាណត្តិ
ទី៥របស់រដ្ឋ្រភិបាល។នៅឆ្ន្រំ២០១៨ខ្ញុំក៏ត្រវូបានត្រងតំាងជារដ្ឋល្រខធិការ
ន្រក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសម្រ្រប់អាណត្តិទី៦របស់រដ្ឋ្រភិបាល។មាន
បញ្ហ្រប្រឈមធំៗជាច្រើននៅក្នងុអាជីពការងាររបស់ខ្ញុំ។បញ្ហ្រប្រឈមទីមួយ
របស់ខ្ញុំគឺការផ្ល្រស់ប្តរូពីរដ្ឋបាលថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិទៅជាអ្នកនយោបាយនៅក្នងុ
វិស័យដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំថ្ន្រក់ជាតិដ្រលខ្ញុំមិនដ្រលស្រម្រថនិងមាន
ឱកាសកាន់ឋានៈនិងតួនាទីន្រះទ្រ។បញ្ហ្រប្រឈមទីពីរគឺគំនិតមន្ទលិសង្រស័យ
របស់អ្នកដទ្រអំពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំក្នងុការធ្វើការក្នងុនាមជាអ្នកដឹកនំា
វ័យក្ម្រងមួយរូបក្នងុវិស័យអប់រំ។លើសពីន្រះទៀតនៅក្នងុអាណត្តិទី៥របស់
រដ្ឋ្រភិបាលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានកំណត់និងអនុវត្តកំណ្រទម្រង់
សីុជម្រ្រន្រប្រព័ន្ធអប់រំដ្រលទាមទារឱ្រយមានកម្រតិន្រភាពជាអ្នកដឹកនំាខ្ពស់
ក្នងុការគ្រប់គ្រងកំណ្រទម្រង់ន្រះដើម្របីទទួលជោគជ័យនិងប្រសិទ្ធភាព។
ការងារទំាងអស់ន្រះគឺពិតជាថ្នីសម្រ្រប់ខ្ញុំហើយវាទាមទារឱ្រយខ្ញុំមានការខិតខំ
ប្រងឹប្រ្រងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តនិងការរៀនចំណ្រះដឹងថ្មីៗ ។ដូច្ន្រះខ្ញុំគ្រងបាន
ត្រមឹត្របីទៅបួនម៉ោ្រងបុ៉ណ្ណ្រះក្នងុមួយថ្ង្រជាពិស្រសក្នងុអំឡុងព្រលឆ្ន្រំ
ដំបូង។ខ្ញុំត្រវូបង្ខខំ្លនួខ្ញុំឱ្រយអានឯកសាររាប់សិបទំព័រជារៀងរាល់ថ្ង្រទោះបីជា
វាមិនម្រនជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំក៏ដោយ។ខ្ញុំបានអានរយៈព្រលពី
៥ទៅ១០ម៉ោ្រងដើម្របីអាចដឹកនំាកិច្ចប្រជំុបច្ច្រកទ្រសមួយប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធភាពដ្រលមានរយៈព្រលត្រមួយម៉ោ្រងឬពីរម៉ោ្រងបុ៉ណ្ណ្រះ។

ប៉ុន្ហានឆ្ហាំកន្លងមកន�ើនោកជំទាវបាននរៀននមនរៀនែ៏មាន�មម្លអ្ីក្នុង
នមជាអ្នកែឹកនំ?

នៅក្នុងរដ្ឋ្រភិបាលរបស់យើងសព្វថ្ង្រន្រះយើងត្រូវការភាពជាអ្នកដឹកនាំ
ជាងព្រលណាៗ ទាងំអស់។ហើយជាពិស្រសយើងត្រវូការភាពជាអ្នកដឹកនាំ
ដើម្របីនាំយើងទៅអនាគត។យើងត្រូវការមនុស្រសដ្រលមានចក្ខុវិស័យនិង
ភាពកា្ល្រហនមនុស្រសដ្រលមានសមត្ថភាពរិះរកគំនិតថ្មីនិងបង្កើតសា្ន្រដ្រថ្មីៗ ។
យើងត្រូវការអ្នកដឹកនាំពីរប្រភ្រទន្រះ។

ប្រភ្រទទីមួយគឺសំខន់បំផុតឬជាមូលដ្ឋ្រនគ្រឹះ៖អ្នកដឹកនាំដ្រលមាន
ទំនាក់ទំនងល្អដ្រលជាមនុស្រសមា្ន្រក់ដ្រលសម្រ្រចការងារបានជាមួយនិង
តាមរយៈអ្នកដទ្រ។

អ្នកដឹកនាំប្រភ្រទទី២ដ្រលយើងត្រូវការគឺអ្នកដឹកនាំប្របបំផ្ល្រស់ប្រ្រជា
មនុស្រសដ្រលជាអ្នកបង្កើតផ្លវូ។អ្នកដឹកនាំន្រះគឺជាទស្រសនវិទូដ្រលលើកទឹកចិត្ត
លើកស្ទួយបំផុសទឹកចិត្តនិងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់មនុស្រសដើម្របីឲ្រយពួកគ្រ
សម្រ្រចបានកិច្ចការដ្រលហួសពីអ្វីដ្រលពួកគ្រធា្ល្រប់ធ្វើពីមុនមក។

អ្វីដ្រលខ្ញុំបានចងចាំគឺថអ្នកដឹកនាំត្រូវបានកសាងបង្កើតឡើងមិនម្រន
កកើតឡើងដោយឯកឯងនោះទ្រ។គា្ម្រននរណាមា្ន្រក់ក្នុងពិភពលោកន្រះ
ដ្រលកើតមកជាមួយនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំពីធម្មជាតិនោះទ្រ។ភាពជា
អ្នកដឹកនាំគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការទទួលបានអ្នកដើរតាម(មិនម្រនសំដៅ
ដល់អ្នកតាមក្នងុប្រពន័្ធផ្រសព្វផ្រសាយសង្គមទ្រ)។សព្វថ្ង្រន្រះភាពជាអ្នកដកឹនាំ
ដ្រលបានមកពីតំណ្រងឬពីប្រ្រក់ឬអំណាចមានអាយុកាលខ្លី។ភាពជា
អ្នកដឹកនាំត្រមួយគត់ដ្រលមានភាពយូរអង្វ្រងគឺនៅព្រលដ្រលមនុស្រស
សម្រ្រចចិត្តថពួកគ្រនឹងដើរតាមទិសដៅការណ្រនាំនិងទស្រសនៈវិស័យ
របស់នរណាមា្ន្រក់ផ្រស្រងទៀត។អាចនិយយបានម្រយា៉្រងទៀតថវាជាការ
ដើរតាមដោយស្ម័គ្រចិត្តដ្រលធ្វើឱ្រយយើងជាអ្នកដឹកនាំដ្រលល្អនាព្រល
សព្វថ្ង្រន្រះ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់កា្ល្រយជាអ្នកដឹកនាំមា្ន្រក់ឬក៏ល្អជាងន្រះអ្នកត្រូវចងចាំ
ថអ្វីៗ អាស្រ័យលើអ្នក។វាស្ថិតនៅក្នុងដ្ររបស់អ្នកឬក៏សំខន់ជាងន្រះ
ទៀតនៅក្នុងគំនិតរបស់អ្នក។អ្នកគឺជាអ្វីដ្រលអ្នកគិត។រូបភាពផ្ទ្រល់ខ្លួន
របស់អ្នកកំណត់ការប្រព្រឹត្តិរបស់អ្នក។អ្នកអាចកា្ល្រយជាអ្នកដឹកនាំដ៏
មានប្រសិទ្ធភាពជាងន្រះតាមរយៈការផ្ល្រស់ប្តូរគំនិតខ្លួនឯងពីអ្វីដ្រលអ្នក
គិតអំពីខ្លួនអ្នកជាអ្នកដឹកនាំ។

ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំហ្រតុផលដ៏សំខន់បំផុតដ្រលអ្នកអាចមានសម្រ្រប់
ខ្លួនអ្នកគឺធ្វើខ្លួនឲ្រយល្អបំផុតហើយហ្រតុផលដូចគា្ន្រត្រូវត្រអនុវត្តចំពោះ
អាជីវកម្មឬអង្គភាពរបស់អ្នក។បើអ្នកធ្វើការងាររបស់អ្នកឱ្រយល្អបំផុតនោះ
អ្វីដ្រលទទួលបានមកវិញសម្រ្រប់ខ្លួនអ្នកឫសា្ថ្រប័នរបស់អ្នកនឹងមិន
តិចតួចឡើយ។

បើចង់ជោគជ័យអ្នកត្រូវ
ហ៊្រនបរាជ័យ
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ន�ើអ្ីជា�មម្លស្នូលរបស់នោកជំទាវន�ើយន�ើអ្នកធានថាបកុម/
បុ្្គលិក/ប្រួសារ/អ�ិថិជនរបស់នោកជំទាវបសបតាម�មម្លរបស់
នោកជំទាវយ៉ហាងែូចនមតច?

អ្នកដឹកនំាល្អមា្ន្រក់ត្រវូការចក្ខវិុស័យច្របាស់លាស់និងការកំណត់នូវតម្ល្រន្រ
ប្រសកកម្មរបស់ខ្លនួរបស់សា្ថ្រប័នបុ៉ន្ត្រក៏ជាតម្ល្ររួមរបស់មនុស្រសគ្រប់គា្ន្រផងដ្ររ។
ឧទាហរណ៍ទស្រសនវិស័យនិងគោលដៅរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារួមមាន
៖១)គំាទ្រដល់បុព្វហ្រតុន្រកំណ្រទម្រង់ដ្រលបានចាប់ផ្តើមដើម្របីលើកកម្ពស់
ធនធានមនុស្រស២)គំាទ្រការអភិវឌ្រឍសង្គម-ស្រដ្ឋកិច្ចសម្រ្រប់មនុស្រសជំនាន់
ក្រ្រយនិងភាពរុងរឿងន្រប្រទ្រស។បុគ្គលិកអប់រំទំាងអស់មានមោទនភាព
ចំពោះការរួមចំណ្រករបស់ពួកគ្រក្នងុការសម្រ្រចគោលដៅន្រកំណ្រទម្រង់
ប្រព័ន្ធអប់រំដោយមានការគំាទ្រយ៉្រងខ្ល្រងំពីសិស្រសឪពុកមា្ត្រយនិងសាធារណជន។

យោងទៅតាមបទពិសោធន៍ន៍ការងាររបស់ខ្ញុំមានវិធីមួយចំនួនដ្រលមនុស្រស
អាចដឹងពីសារសំខន់ន្រការរមួចំណ្រករបស់ពួកគ្រនៅកន្ល្រងធ្វើការរបស់
ពួកគ្រដូចជា៖
លើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រដល់បុគ្គលិកទាំងអស់នៅក្នុងសា្ថ្រប័នសម្រ្រប់ការ
ខិតខំនិងគុណភាពន្រការងាររបស់ពួកគ្រដើម្របីសម្រ្រចបាននូវគោលដៅ
សា្ថ្រប័ន។
អនុញ្ញ្រតឱ្រយពួកគ្រច្រករំល្រកគំនិតនិងចូលរួមចំណ្រកក្នុងការអនុវត្ត។
បន្តផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈការផ្តល់រងា្វ្រន់ជាតួនាទីដល់បុគ្គលិក
ទាងំអស់នៅក្នងុសា្ថ្រប័នដើម្របីធ្វើឱ្រយពួកគ្រកាន់ត្រមានការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តនិង
យល់ថពួកគ្រមានតម្ល្រខ្ល្រំងចំពោះអង្គភាព។
យកចិត្តទុកដក់លើគំនិតយោបល់របស់មនុស្រសគ្រប់ៗ គា្ន្រក្នុងកន្ល្រង
ការងារគឺជាចំណុចសំខន់បំផុតន្រការធ្វើជាអ្នកដឹកនាំល្អ។មនុស្រសនឹង
បោះបង់ចោលការសម្រ្រចចិត្តរបស់ពួកគ្រដើម្របីធ្វើការឆ្ព្រះទៅគោលដៅ
របស់សា្ថ្រប័នប្រសិនបើពួកគ្រមិនយល់ច្របាស់ពីវា។ពួកគ្រមិនមានអារម្មណ៍

ថខ្លនួឯងជាមនុស្រសសំខន់មា្ន្រក់នៅក្នងុសា្ថ្រប័នទ្រប្រសិនបើពួកគ្រទទួល
បានត្រការបញ្ជ្រឱ្រយធ្វើដោយគា្ម្រនឱកាសដើម្របីផ្តល់នូវមតិយោបល់និង
មតិត្រលប់សម្រ្រប់ការងាររបស់ពួកគ្រ។
វាក៏សំខន់ផងដ្ររក្នងុការកសាងមិត្តភាពជាមួយមិត្តរមួការងាររបស់អ្នក។
ខ្ញុំផ្ទ្រល់បានរកឃើញថការធ្វើប្របន្រះបង្កឱ្រយមានភាពងាយស្រួល
ព្រលធ្វើការជាមួយពួកគ្រ។ខ្ញុំបានបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយពួកគ្រ
ដ្រលខ្ញុំគិតថទំនាក់ទំនងន្រះអាចមានរយៈព្រលមួយជីវតិ។យើងបាន
យល់និងដក់ការជឿទុកចិត្តឱ្រយគា្ន្រទៅវិញទៅមក។ក្នងុនាមជាអ្នកដឹកនាំ
មា្ន្រក់ខ្ញុំដឹងថអ្វីដ្រលសមស្របសម្រ្រប់ពួកគ្រហើយក្នុងនាមជា
អ្នកក្រ្រមបងា្គ្រប់ខ្ញុំពួកគ្រដឹងពីអ្វីដ្រលខ្ញុំចង់បាន។តាមរយៈការធ្វើដូច្ន្រះ
យើងបានបង្កើតនូវសា្ម្ររតីធ្វើការជាក្រុម។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាអាកបហាបកិរិយឬលក្ខែៈដែលនោកជំទាវ្ិ�ថាមាន
ឥទ្ិេលអវិជ្ជមានែល់ភាេជាអ្នកែឹកនំ?

អ្នកដឹកនាំត្រូវមានគំនិតផ្តួចផ្តើមសហគ្រិនភាពជំនាញដោះស្រ្រយបញ្ហ្រ
និងការដក់កិច្ចការជាក់ស្ត្រង។គំនិតផ្តួចផ្តើមឬការច្ន្រប្រតិដ្ឋមានន័យថ
ការបង្កើតនូវអ្វីដ្រលថ្មីដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំអ្វីទាំងន្រះកើតឡើងដោយ
ឯកឯង។

អ្នកដឹកនាំបច្ចុប្របន្នកំពុងគិតអំពីអនាគតគិតអំពីអ្វីដ្រលថ្មីធ្វើការអនុវត្តវា
និងក្រលម្អជានិច្ចនូវអ្វីដ្រលមានកំហុសឆ្គង។ការមិនធ្វើការសម្រ្រចចិត្ត
ច្របាស់លាស់ការឆ្លើយតបភា្ល្រមៗ និងការវិភាគដ្រលចំណាយព្រលយូរ
មិនម្រនជាគន្លឹះដើម្របីជោគជ័យនោះទ្រ។ដូច្ន្រះវាចាំបាច់ត្រូវចាប់ផ្តើម
អនុវត្តជំហនទាងំន្រះដោយបោះជំហនឆ្ព្រះទៅរកគោលដៅដ្រលបាន
កំណត់។«កំុសា្ទ្រក់ស្ទើរនិងចំណាយព្រលរាប់ខ្រនិងឆ្ន្រំលើការវិភាគការ
ធ្វើអ្វីមួយឆ្ព្រះទៅមុខ»។មនុស្រសភាគច្រើនបរាជ័យដោយសារត្រពួកគ្រ

មិនធ្វើសកម្មភាពដើម្របីសម្រ្រចគោលដៅរបស់ពួកគ្រ។ន្រះគឺជាកំហុស
មួយក្នុងចំណមកំហុសដ៏ធំបំផុតន្រភាពជាអ្នកដឹកនាំ។

ន�ើនោកជំទាវនធ្ើអ្ីនែើមហាបីបនតនធ្ើជាអ្នកែឹកនំ(្ន្លឹលះមនភាេជា
អ្នកែឹកនំក្នុងការនធ្ើជំនួញនិងនលើកកម្ពស់ការ្ តល់សិទ្ិអំណាច
នសែ្ឋកិច្ចែល់បសតីឫសមភាេនយនឌ័រ)?

សម្រ្រប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំខងផ្ន្រកជំនួញនិងការលើកកម្ពស់ស្រ្តីខ្ញុំនឹងខិតខំ
ប្រឹងប្រ្រងក្នុងការអភិវឌ្រឍខ្លួនឯងដើម្របីបំព្រញនូវតម្រូវការន្រមុខតំណ្រង
ន្រះ។លើសពីន្រះទៀតខ្ញុំរៀនម្ររៀនដ៏អសា្ច្ររ្រយពីមនុស្រសដ្រលទទួលបាន
ជោគជ័យដើម្របីបង្កើនគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពន្រភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុ។ំ
ក្នងុនាមជាអ្នកដឹកនាំស្ត្រីខ្ញុំនឹងផ្តល់ឱកាសដើម្របីគាទំ្រនិងលើកទឹកចិត្តដល់
ស្ត្រីដទ្រទៀតក្នុងការពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគ្រក្នុងការអភិវឌ្រឍ
សមត្ថភាពនិងតួនាទីក្នុងការធ្វើស្រចក្តីសម្រ្រចចិត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងអប់រំ
នៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ពីសាលារៀនការិយល័យអប់រំយុវជននិងកីឡា
នាយកដ្ឋ្រនអប់រំយុវជននិងកីឡានិងរចនាសម្ពន័្ធជាតិ។លើសពីន្រះទៀតខ្ញុំ
នឹងលើកកម្ពស់ការអនុវត្តគោលនយោបាយស្តីពីសមភាពយ្រនឌ័រក្នងុវស័ិយ
អប់រំដ្រលជាកតា្ត្រសំខន់ក្នងុការផ្តល់ឱកាសឱ្រយស្ត្រីរៀនសូត្រជំនាញអភិវឌ្រឍន៍
របស់ពួកគ្រដើម្របីឱ្រយពួកគ្រមានភាពកា្ល្រហនក្នងុការទទួលយកសិទ្ធិអំណាច
ស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយ។ខ្ញុំនឹងចូលរួមច្រើនថ្រមទៀតនៅក្នុងវ្រទិ
កាផ្រស្រងៗ ដ្រលទាក់ទងនិងស្ត្រីក្នងុភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងភាពជាសហគ្រនិ
ដើម្របីច្រករលំ្រកម្ររៀនដ្រលទទួលបានពីស្ត្រីដ្រលជោគជ័យក្នងុអាជីវកម្ម
និងក្នុងនយោបាយសម្រ្រប់កុមារីនិងស្រ្តីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាហានិភ័យធំៗមួយចំនួនដែលនោកជំទាវបានជួបបបទលះ
នៅក្នុងអាជីេរបស់នោកជំទាវ?ន�ើនោកជំទាវនោលះបសាយបញ្ហា
ននលះនោយរនបៀបណា?

បញ្ហ្រទី១៖ការស្វ្រងរកតុល្រយភាពរវាងគ្រួសារនិងការងារ
ដំណះស្រ្រយរបស់ខ្ញុំចំពោះបញ្ហ្រប្រឈមន្រះមានដូចខងក្រ្រម៖
កំណត់អាទិភាពរវាងការទទួលខុសត្រូវទាំងពីរដ្រលអាចត្រូវបានផ្ល្រស់
ប្តរូទៅតាមកាលៈទ្រសៈ។សូមចងចាំថក្រមុគ្រសួារគឺជាអាទិភាពមុនគ្រ។
កំុខ្ល្រចក្នងុការប្រើព្រលវ្រលាធ្វើការរបស់អ្នកខ្លះដើម្របីថ្ររក្រសាមនុស្រសជា
ទីស្រឡាញ់ចំណាយព្រលជាមួយពួកគ្រសម្រ្រលទុក្ខពួកគ្រដើម្របីធ្វើ
ឱ្រយពួកគ្រមានអារម្មណ៍ថទទួលបានក្តីស្រឡាញ់និងបំព្រញនូវតម្រវូការ
ជាមូលដ្ឋ្រនរបស់ពួកគ្រ។
ប្រើព្រលខ្លះក្នងុការងាររបស់អ្នកដើម្របីតភា្ជ្រប់ជាមួយព្រលវ្រលាគ្រសួារ។
សូមព្រយាយមរកវិធីដើម្របីឱ្រយគ្រសួាររបស់អ្នកចូលរួមជាមួយអ្វីដ្រលអ្នកធ្វើ។
នំាពួកគ្រទៅចូលរួមព្រតឹ្តិការណ៍ន្រការងារអ្នកដើម្របីឱ្រយពួកគ្រយល់កាន់ត្រ
ច្របាស់និងគំាទ្រអ្នក។វាអាចជាបទពិសោធន៍សិក្រសាដ៏ល្អមួយសម្រ្រប់ពួកគ្រ
ផងដ្ររ។សម្រ្រប់ខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តយកកូនៗ ខ្ញុំទៅចូលរួមព្រតឹ្តិការណ៍កីឡា
និងពិព័រណ៍អប់រំ។ខណៈព្រលដ្រលពួកគ្រមានភាពសប្របាយរីករាយនិង
មានបទពិសោធន៍ន៍ថ្មីៗ យើងក៏អាចចំណាយព្រលជាមួយគា្ន្របានដ្ររ។

មិនថវាលំបាកវាអស់កមា្ល្រំងខ្ល្រំងអ្នករវល់ឬព្រលឧបសគ្គកើតឡើង
ចំពោះអ្នកយ៉្រងណាក៏ដោយអ្នកត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហ្រទាំងន្រះវា
មិនមានផ្លូវកាត់ណាមួយដើម្របីសម្រ្រចសមតុល្រយន្រះទ្រ។អ្នកត្រូវ
ដោះស្រ្រយបញ្ហ្រទាំងនោះជាជំហនៗ ដោយនៅត្រសោ្ម្រះត្រង់នឹងអ្វី
ដ្រលសំខន់ហើយអ្នកនឹងអាចធ្វើវាបានបន្តិចម្តងៗ ។ទោះបីជាក្រុម
គ្រួសារនិងការងារមិនមានតុល្រយភាពព្រលខ្លះពីព្រ្រះរឿងទាំងន្រះមិន
អាចចៀសរួចសូមកុំធា្ល្រក់ទឹកចិត្តហើយត្រូវត្រធ្វើវាឱ្រយល្អបំផុត។

បញ្ហ្រប្រឈមទី២៖កង្វះព្រលវ្រលានិងធនធាននៅកន្ល្រងធ្វើការកង្វះខត
ន្រសា្ម្ររតីក្រុមនិងផលប្រយោជន៍រួម។
ដំណះស្រ្រយរបស់ខ្ញុំចំពោះបញ្ហ្រប្រឈមន្រះមានដូចខងក្រ្រម៖
ទាញយកប្រយោជន៍ព្រញល្រញពីធនធានដ្រលមាន។ត្រូវប្រ្រកដថ
អ្នកដឹងពីអ្វីដ្រលអ្នកមានហើយប្រើវាឱ្រយអស់ពីសមត្ថភាពរបស់អ្នក។
ស្វ្រងរកវិធីដ្រលមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានប្រសិទ្ធផលបំផុតដើម្របីប្រើ
ធនធានរបស់អ្នក។
ព្រយាយមគ្រប់គ្រងព្រលវ្រលាដោយកំណត់សកម្មភាពផ្រនការប្រចាខំ្រ
ប្រចាំសបា្ត្រហ៍និងប្រចាំថ្ង្រដើម្របីសម្រ្រចគោលដៅដ្រលបានកំណត់។
ធ្វើអ្វីដ្រលអ្នកអាចធ្វើបាននាព្រលបច្ចុប្របន្នដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំ
ថ្ង្រស្អ្រក។សមតុល្រយរវាងព្រលវ្រលានិងធនធាន(រាប់បញ្ចលូទាងំមនុស្រស
និងលុយ)ដ្រលទាំងពីរន្រះមានឥទ្ធិពលយ៉្រងខ្ល្រំងលើគោលដៅរបស់
យើង។
កំណត់ទិសដៅឱ្រយល្អហើយចងចាំពីវធីិច្របាស់លាស់ក្នងុការបង្របួបង្រមួ
មនុស្រសគ្រប់គា្ន្រក្នុងបុព្វហ្រតុដូចគា្ន្រដោះស្រ្រយជមោ្ល្រះផលប្រយោជន៍
រវាងបុគ្គលនៅក្នងុសា្ថ្រប័នដ្រលប៉ះពាល់ដល់គោលដៅរបស់សា្ថ្រប័ន។បន្ត
បណ្តុះបណា្ដ្រលសា្ម្ររតីសាមគ្គីភាពនិងផលប្រយោជន៍របស់សា្ថ្រប័នធំៗ
ដោយមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ផ្ទ្រល់ខ្លួនរបស់ពួកគ្រជាពិស្រសដើម្របី
ធ្វើជាគំរូក្នងុការលះបង់ភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយខ្លនួឯងដោយមិនគិតពី
ការលំបាកនិងផលប្រយោជន៍ផ្ទ្រល់ខ្លួនឡើយ។

ន�ើអ្ីដែលនធ្ើឱហាយវបហាបធម៌កម្នុជាមានលក្ខែៈនោយដែកេីន្ន�ើយ
ន�ើនោកជំទាវ្ិ�ថាបបនទសកម្នុជាអាចរីកចនបមើននោយសារ
ស�ប្ិនភាេនិងភាេជាអ្នកែឹកនំយ៉ហាងែូចនមតច?

ដោយសារត្រការនាចំ្រញសម្លៀកបំពាក់និងវស័ិយទ្រសចរណ៍កម្ពជុាបាន
រក្រសាអត្រ្រកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចជាមធ្រយម៧,៧%ក្នងុចនោ្ល្រះឆ្ន្រំ១៩៩៥-២០១៧
កម្ពុជាបានកា្ល្រយជាស្រដ្ឋកិច្ចលូតលាស់លឿនបំផុតទី៦លើពិភពលោក។
ខណៈព្រលដ្រលតម្រូវការសកលកើនឡើងនៅឆ្ន្រំក្នុង២០១៨កំណើន
ស្រដ្ឋកិច្ចត្រវូបានគ្ររពឹំងថនឹងកើនឡើងដល់៧%បើប្រៀបធៀបទៅនឹង
កំណើន៦,៩%នៅឆ្ន្រំ២០១៧។ផលប៉ះពាល់ន្រកំណើនន្រការចូលរួម
របស់សហគ្រិនស្ត្រីគឺមានសារសំខន់ហើយអាចរក្រសាបាននូវសកា្ត្រនុពល
ក្នុងការបន្តកា្ល្រយជាកតា្ត្រជំរុញដ៏សំខន់ន្រកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច។លើសពីន្រះ
ទៅទៀតខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ក្នងុការនិយយថប្រទ្រសកម្ពជុាមាន
សហគ្រិនជាស្រ្តីដ្រលមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ល្រំង។
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ស្ត្រីកម្ពុជាមានចំនួន៥១ភាគរយន្រប្រជាជនសរុបរបស់ប្រទ្រសហើយជា
ប្រភពន្រកណំើនដ៏មានសកា្ត្រនុពល។ដោយផ្អ្រកលើបញ្ហ្រន្រះរដ្ឋ្រភបិាល
បានប្រងឹប្រ្រងធ្វើការដើម្របីគាទំ្រពួកគ្រ។ជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រងឹប្រ្រងដើម្របី
គាទំ្រដល់ការបណ្តុះបណា្ដ្រលភាពជាអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មផ្តល់លទ្ធភាពទទួល
បានឥណទានរបស់សហគ្រនិជាស្ត្រីបង្កើតឱ្រយមានឱកាសក្នងុការផ្រសារភា្ជ្រប់
ទំនាក់ទំនងសម្រ្រប់សហគ្រនិស្ត្រីនិងភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងរបស់សហគ្រនិស្ត្រីកម្ពជុា
ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិនិងបណា្ដ្រញអ្នកជំនាញផ្រស្រងៗ វា
អាចផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ពួកគ្រនិងលើកទឹកចិត្តឱ្រយពួកគ្រឈានទៅមុខ។
ការផ្រសារភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងទាងំន្រះអាចជួយដល់អ្នកជំនួញស្រ្តីកម្ពជុាក្នងុការ
បំប្រកឧបសគ្គនាទំៅរកឱកាសការបណ្តុះបណា្ដ្រលកម្រតិអន្តរជាតិនិងច្រក
រលំ្រកការអនុវត្តល្អៗ ។តាមរយៈការគាទំ្រពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាងំអស់កម្ពជុា
អាចប្រកាសថខ្លនួមានជាប្រទ្រសល្អបំផុតសម្រ្រប់សហគ្រនិស្ត្រីនៅអាសុី។

នោកជំទាវមានែំបូន្ហានអ្ីខ្លលះសបមាប់ស�ប្ិននរីកម្នុជា?

ដើម្របីកា្ល្រយជាស្រ្តីដ្រលទទួលបានជោគជ័យខ្ញុំសូមណ្រនាំសហគ្រនិកម្ពជុា
វ័យក្ម្រងដូចជា៖
១.ជឿជាក់លើខ្លួនឯង
គន្លឹះសំខន់ដើម្របីទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងមុខជំនួញគឺការជឿជាក់
លើខ្លួនឯងហើយជាក្រឹត្រយក្រមធម្មជាតិដ្រលស្ត្រីត្រូវសា្គ្រល់សមត្ថភាពរបស់
ពួកគ្រ។ដើម្របីទទួលបានជោគជ័យក្នងុមុខជំនួញអ្នកត្រវូត្រជឿលើខ្លនួឯង។
ន្រះមានសារសំខន់ខ្ល្រំងណាស់ពីព្រ្រះគា្ម្រននរណាមា្ន្រក់ជឿជាក់លើអ្នក
និងផលិតផលឫស្រវាកម្មរបស់អ្នកនោះទ្រប្រសិនបើអ្នកមិនជឿលើខ្លនួឯង
ជាមុន។គា្ម្រនវនិិយោគិនណានឹងវនិិយោគជាមួយអ្នកទ្រប្រសិនបើអ្នកខ្វះ
ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយបុគ្គលិករបស់អ្នកនឹងមិនមានសមត្ថភាពខ្ពស់
ដោយសារត្រអ្នកខ្វះសា្ម្ររតីដើម្របីជំរុញពួកគ្រ។

ជាការពិតបើអ្នកគា្ម្រនជំនឿលើខ្លួនឯងនោះទ្រទោះក្នុងកម្រិតណាការ
ខិតខំប្រងឹប្រ្រងលើអាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងមិនធានាបាននូវលទ្ធផលវិជ្ជមាន
ឡើយ។ដូច្ន្រះបង្កើនជំនឿរបស់អ្នកនៅថ្ង្រន្រះអភិវឌ្រឍជំនឿថអ្នកមានអ្វី
ដ្រលមានតម្ល្រនៅក្នុងខ្លួនអ្នកដ្រលពិភពលោកចង់បាន។

២.មានប្រសកកម្មរឹងមាំ
ហ្រតុអ្វីបានជាអ្នកចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម?សំណួរន្រះអាចសា្ត្រប់ទៅដូចជា
ធម្មតាបុ៉ន្ត្រវាគឺជាកតា្ត្រចាំបាច់ដ្រលកំណត់ថតើអ្នកនឹងទទួលបានភាព
ជោគជ័យឬបរាជ័យក្នុងនាមជាសហគ្រិន។សូមក្រឡ្រកមើលសហគ្រិន
ស្ត្រីជោគជ័យបំផុតរបស់ពិភពលោកហើយអ្នកនឹងឃើញថពួកគ្រទាងំអស់
សុទ្ធត្រមានហ្រតុផលដ៏រឹងមាំក្នងុការធ្វើអាជីវកម្មហើយមូលហ្រតុនោះបាន
កា្ល្រយជាប្រសកកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគ្រ។

៣.ត្រៀមផ្នត់គំនិតរបស់អ្នក
ភាពជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មគឺពឹងផ្អ្រកយ៉្រងខ្ល្រំងទៅលើផ្នត់គំនិតដ្រល

អាជីវកម្មត្រូវបានបង្កើត។ដើម្របីកា្ល្រយជាសហគ្រិនដ្រលមានជោគជ័យ
ជាទូទៅអ្នកត្រូវត្រដក់ចិត្តរបស់អ្នកនៅចំកន្ល្រង។សម្រ្រប់សហគ្រិនស្ត្រី
ទាំងឡាយអ្នកមិនត្រូវមើលខ្លួនឯងថជាភ្រទដ្រលទន់ខ្រសាយនោះទ្រ។
អ្នកត្រូវត្រមានផ្នត់គំនិតដើម្របីដោះស្រ្រយនូវរាល់ភាពលំបាកដ្រលអាច
កើតមានឡើងចំពោះអ្នក។ភាពជោគជ័យនឹងមិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្រយអ្នក
ដោយសារត្រអ្នកជាស្ត្រីនោះទ្រហើយវាក៏មិនអាចយកច្រញពីអ្នកព្រ្រះអ្នក
គឺជាស្ត្រីដ្ររ។អ្នកត្រវូត្រអាចដក់ចិត្តរបស់អ្នកលើវាសូម្របតី្រវាមានន័យថ
ការដក់ខ្លួនអ្នកលើភាពលំបាកក៏ដោយ។

៤.មានឆន្ទៈក្នុងការបរាជ័យ
គោលការណ៍ន្រភាពជោគជ័យមិនអាចត្រវូបានលើកឡើងត្រមួយចំហៀង
ទោះអ្នកមានភ្រទណាក៏ដោយ។ន្រះមានន័យថដើម្របីកា្ល្រយជាអ្នកទទួល
បានជោគជ័យអ្នកត្រវូត្រមានឆន្ទៈទទួលយកការបរាជ័យ។អាជីវកម្មគឺជា
ហនិភ័យបុ៉ន្ត្ររងា្វ្រន់របស់វាគឺសមនឹងហនិភ័យ។ខ្ញុំបានសង្ក្រតឃើញថ
សហគ្រនិស្ត្រីដ្រលទទួលបានជោគជ័យបំផុតគឺស្ត្រីដ្រលធ្វើសកម្មភាពដោយ
មិនខ្វល់ខ្វ្រយពីភាពបរាជ័យ។ដូច្ន្រះប្រសិនបើអ្នកចង់កា្ល្រយជាស្រ្តីដ្ររទទួល
បានជោគជ័យក្នងុអាជីវកម្មអ្នកត្រវូត្រមានឆន្ទៈក្នងុការទទួលយកភាពបរាជ័យ
ដ្រលន្រះជាផ្ន្រកមួយក្នងុការទទួលបានភាពជោគជ័យ។

បរាជ័យក៏មិនម្រនជារឿងអាក្រក់ដ្ររហើយក៏មិនម្រនជាចំណចុអវជិ្ជមាន
ដ្ររ។ផ្ទយុទៅវញិចូរព្រយាយមកត់ចំណំានូវអ្វីដ្រលនាទំៅដល់បរាជ័យហើយ
ចងចាំរឿងទាងំន្រះក្នងុគំនិតថជាអ្វីដ្រលអ្នកត្រវូចៀសវាងក្នងុព្រលកំពុង
កសាងផ្លូវរបស់អ្នកទៅរកភាពជោគជ័យ។វាមិនដ្រលយឺតព្រកទ្រក្នុងការ
ព្រយាយមម្តងទៀត។កាលដ្រលអ្នកកាន់ត្ររៀនពីវាវានឹងកាន់ត្រងាយស្រលួ
ក្នងុការដ្រលស្រ្រចស្រង់ខ្លនួអ្នកហើយដំណើររបស់អ្នកកាន់ត្រលឿនមុន
ព្រលអ្នកឈានដល់ភាពជោគជ័យ។

៥.បង្កើនជំនាញអាជីវកម្មរបស់អ្នក
សហគ្រនិមួយចំនួនបានកើតមកជំនាញស្រ្រប់។អ្នកផ្រស្រងទៀតបានធ្វើឱ្រយ
ខ្លនួឯងល្អតាមរយៈការខិតខំប្រងឹប្រ្រង។ប្រសិនបើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនត្រវូ
បានប្រគល់ឱ្រយអ្នកដោយគ្រសួាររបស់អ្នកទ្រដូច្ន្រះអ្នកត្រវូត្របង្កើតវាដោយខ្លនួ
អ្នកនិងសម្រ្រចវាឲ្រយបាននោះអ្នកនឹងត្រវូអភិវឌ្រឍជំនាញសហគ្រនិដ្រលត្រវូការ
ហើយដើម្របីសម្រ្រចវាឱ្រយបាននោះអ្នកនឹងត្រវូការអភិវឌ្រឍជំនាញសហគ្រនិភាព
ដ្រលតម្រវូឱ្រយមាន។តើអ្នកធ្វើអ្វីនៅព្រលទំន្រររបស់អ្នក?ចម្លើយទៅនឹង
សំណួរន្រះនឹងកំណត់ថតើអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យឬអត់។ជំនួសឱ្រយការ
មើលភាពយន្តឬការទិញទំនិញព្រលទំន្ររហ្រតុអ្វីអ្នកមិនចូលរួមសិកា្ខ្រសាលា
ឬអានសៀវភៅទាក់ទងនិងអាជីវកម្មផ្រស្រងៗ ។អ្នកនឹងមិនដឹងពីសា្ថ្រនភាពដ្រល
អ្នកនឹងអាចជួបប្រទះនៅថ្ង្រស្អ្រកទ្រហើយចំណ្រះដឹងដ្រលអ្នកបានទទួលក្នងុ
ព្រលទំន្រររបស់អ្នកអាចកា្ល្រយទៅជាការសង្រ្គោះអ្នកក៏ថបាន។

៦.យល់ពីអាជីវកម្មរបស់អ្នកឱ្រយល្អិតល្អន់
តើអ្នកយល់អំពីអាជីវកម្មរបស់អ្នកយ៉្រងម៉្រចដ្ររ?តើអ្នកកំពុងធ្វើអាជីវកម្មដ្រល

អ្នកស្រឡាញ់ឬ?ឬអ្នកលោតចូលក្នងុឧស្រសាហកម្មមួយសម្រ្រប់ត្រប្រ្រក់?ដោយ
មិនគិតពីប្រភ្រទន្រអាជីវកម្មដ្រលអ្នកកំពុងប្រឡូកធ្វើឱ្រយប្រ្រកដថអ្នកយល់ពីវា
យ៉្រងល្អតិល្អន់ដូចបាតដ្រ។ម្រនហើយអ្នកអាចទទួលយកចំណ្រះដឹងជាច្រើន
ពីការអនុវត្តអាជីវកម្មផ្ទ្រល់បុ៉ន្ត្រទោះបីជាយ៉្រងណាក៏ដោយមុនព្រលចាប់
យកអាជីវកម្មណាមួយយ៉្រងហោចណាស់អ្នកត្រវូអប់រំខ្លនួអ្នកអំពីមូលដ្ឋ្រនគ្រះឹ
ន្រអ្វីដ្រលអ្នកចង់ធ្វើជាមុនសិន។ប្រសិនបើអ្នកយល់ពីមូលដ្ឋ្រនគ្រះឹរួចហើយ
សួរខ្លនួឯងម្តងទៀតថតើអ្នកយល់ថអាជីវកម្មរបស់អ្នកដល់ចំណុចកណា្ដ្រល
ហើយឬនៅ?ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ពីមូលដ្ឋ្រនគ្រះឹទ្រត្រវូចងចំាជានិច្ចថវា
គា្ម្រនដ្រនកំណត់ចំពោះចំណ្រះដឹងទ្រហើយវាត្រងត្រមានចំណុចដ្រលត្រវូក្រ
លម្អ។ពិតណាស់គា្ម្រននរណាមា្ន្រក់អាចដឹងគ្រប់លម្អិតបានទ្របុ៉ន្ត្រព្រយាយម
រៀននូវអ្វីដ្រលអ្នកអាចធ្វើបាន។នៅព្រលដ្រលអ្នកបានបណ្តះុខួរក្របាលរបស់
អ្នកដំណះស្រ្រយបញ្ហ្រនឹងកើតឡើងកាន់ត្រងាយស្រលួដូចអ្នកប្រើដើម្របី
រកមើលអ្វីដ្រលកំពុងព្រយាយមយល់ពីអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

៧.គ្រប់គ្រងព្រលវ្រលារបស់អ្នកឱ្រយមានប្រសិទ្ធភាព
ឧបសគ្គមួយក្នងុចំណមឧបសគ្គធំៗមួយចំនួនដ្រលអ្នកជំនួញស្ត្រីជួបប្រទះ
គឺបញ្ហ្រព្រលវ្រលា។អ្នកជំនួញស្ត្រីត្រងត្រជាប់ផុងក្នុងព្រលវ្រលាពីព្រ្រះ
មានការទទួលខុសត្រវូច្រើន។សហគ្រនិស្ត្រីត្រវូត្របំព្រញតម្រវូការអាជីវកម្ម
របស់ពួកគ្រខណៈដ្រលត្រវូថ្រទាំគ្រសួារនិងតម្រវូការផ្ទ្រល់ខ្លនួ។ពិតប្រ្រកដ
ណាស់វាមានភាពលំបាកជាងការគិតរបស់មនុស្រសមា្ន្រក់ៗ។ប្រសិនបើអ្នក
អាចយកឈ្នះលើបញ្ហ្រន្រះហើយកា្ល្រយជាអ្នកជំនួញស្រ្តីដ្រលជោគជ័យ
មា្ន្រក់នោះអ្នកត្រូវត្រពូក្រជំនាញធ្វើប្រតិភូកម្ម។រៀនពីវិធីប្រគល់ការងារ
ដល់អ្នកដទ្រការងារដ្រលមិនចាបំាច់ការសម្រ្រចចិត្តច្រើនដើម្របីឱ្រយអ្នកមាន

ព្រលវ្រលាដើម្របីផ្ត្រតអារម្មណ៍លើអ្វីដ្រលត្រូវការអ្នកសម្រ្រចចិត្ត។
៨.រក្រសាអតិថិជនរបស់អ្នក
ខ្ញុំជឿជាក់ថស្ត្រីរក្រសាអតិថិជនរបស់ពួកគ្របានល្អជាងបុរស។ចងចាំថ
អតិថិជនរបស់អ្នកគឺជាហ្រតុផលដ្រលអ្នកកំពុងធ្វើអាជីវកម្មន្រះ។គា្ម្រន
នរណាមា្ន្រក់ដ្រលទទួលជោគជ័យក្នុងមុខជំនួញដោយមិនទទួលបាន
ភាពសោ្ម្រះត្រង់របស់អតិថិជនឡើយ។ដូច្ន្រះមិនត្រូវបនា្ទ្របតម្ល្ររបស់អ្នក
ពាក់ព័ន្ធសំខន់ៗ ទាំងន្រះឡើយពីព្រ្រះពួកគ្រជាអ្នកកំណត់ទិសដៅ
របស់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។

៩.ដើរតាមដំណើរការ
ស្ថតិិបងា្ហ្រញថ៩០%ន្រអាជីវកម្មទាងំអស់បានចាប់ផ្តើមបរាជ័យក្នងុរយៈព្រល
១០ឆ្ន្រំដំបូង។មូលហ្រតុគឺដោយសារមិនម្រនគ្រប់អ្នកដ្រលចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម
ទាងំអស់មានស្រចក្តីកា្ល្រហនក្នងុការដើរតាមដំណើរការដ្រលបានកំណត់
នោះទ្រ។ដំណើរការសហគ្រិនភាពន្រការកសាងអាជីវកម្មដ្រលទទួល
បានជោគជ័យមួយគឺជាមានភាពលំបាក។អ្នកនឹងត្រូវត្រច្រះងើបពីបញ្ហ្រ
មួយទៅមួយទៀតដោយមិនបាត់បង់ភាពរំភើពរបស់អ្នក។ប្រសិនបើអ្នក
អាចធ្វើដូច្ន្រះបានអ្នកនឹងកា្ល្រយជាអាជីវកម្មស្ត្រីដ្រលទទួលបានជោគជ័យ។

ចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពាក្រយផ្ត្រផំ្ញើមួយថការកសាងជំនួញមួយដ្រលជោគជ័យ
ឬកា្ល្រយជាស្រ្តីដ្រលធ្វើជំនួញជោគជ័យមិនម្រនជាការផ្រសងព្រ្រងមួយយប់ទ្រ។វា
ជាដំណើរការដ្រលឡើងចុះដ្រលតម្រវូឱ្រយមានការលះបង់រាប់មិនអស់។ប្រសិនបើ
អ្នកអាចសូ៊ទ្រ្រំនិងដោះស្រ្រយបញ្ហ្រអាជីវកម្មបាននៅព្រលដ្រលវាកើតឡើង
នោះអ្នកនឹងមកដល់គោលដៅដ្រលអ្នកចង់បានយឺតៗ បុ៉ន្ត្រពិតប្រ្រកដ។
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ទ្រសចរណ៍របស់ប្រទ្រសយើង។ន្រះមិននិយយពីការមានកិត្តិយសក្នុង
ការបងា្ហ្រញពីកំណប់ទ្រព្រយរបស់កម្ពុជាដល់ភ្ញៀវអន្ដរជាតិនៅគ្រប់កម្រិតទ្រ
គឺហួសពីអ្វីដ្រលខ្ញុំអាចនឹកសា្ម្រនដល់កាលពីនៅក្ម្រង។សំខន់ដូចគា្ន្រផង
ដ្ររគឺប្រទ្រសកម្ពុជាមានសំឡ្រងនៅក្នុងកិច្ចប្រជំុថ្ន្រក់អាសា៊្រនហើយខ្ញុំ
មានមោទនភាពលើសពីការថ្ល្រងដ្រលមានឱកាសធ្វើជាវាគ្មិនតំណាងឱ្រយ
ប្រទ្រសកម្ពុជាក្នុងចំណមសមាជិករបស់FATA។

នៅនេលដែលអ្នកចាប់ន្តើមអាជីេែំបូងរបស់នោកបសីន�ើអ្ីជាបញ្ហា
បបឈមសំខាន់បំ្ុ�របស់នោកបសី?

នៅព្រលចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងឧស្រសាហកម្មទ្រសចរណ៍ខ្ញុំបាន
ប្រឈមមុខនឹងបុរ្រវិនិច្ឆ័យមួយចំនួនលើស្ត្រីក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំ។បើ
ទោះបីជាខ្ញុំធា្ល្រប់មានបទពិសោធន៍ន៍ជាច្រើនឆ្ន្រំក្នងុរបរក្រមុហុ៊នទ្រសចរណ៍
ក៏ដោយក៏សមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំក្នុងការដឹកនាំCATAបានរងការវាយតម្ល្រ
ទាប។ខ្ញុំត្រវូរកក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះដោយពិបាកតាមរយៈការខិតខំប្រងឹប្រ្រងបន្ថ្រម

សូម្ តល់ការដែនំខ្លីៗ អំេីជីវិ�របស់នោកបសី(ប្រួសារការអប់រំ
និងសា្ហានភាេប្រួសារ)និងបទេិនសាធន៍ន៍របស់នោកបសីជា
អ្នកែឹកនំនិងន�ើអ្ីដែលនោកបសីមាននមាទនភាេបំ្ុ�?

ខ្ញុំឈ្ម្រះឆយសីុវលីនហើយខ្ញុំកើតនៅខ្រវិច្ឆកិាឆ្ន្រំ១៩៧២នៅ
ខ្រត្តសៀមរាប។ខ្ញុំជាកូនពៅក្នងុចំណមកូនប្រ្រំនាក់ដ្រលមានមា្ត្រយជា
ជនជាតិខ្ម្ររនិងឪពុកជាជនជាតិចិន។ខ្ញុំមានបរិញ្ញ្របត្រជំនាញគ្រប់គ្រង
ហើយបច្ចបុ្របន្នខ្ញុំបានរៀបការនិងមានកូនចំនួនបីនាក់។បទពិសោធន៍ន៍

របស់ខ្ញុំក្នងុនាមជាប្រធានសមាគមភា្ន្រក់ងារទ្រសចរណ៍កម្ពជុា(CATA)និង
ជាអនុប្រធានសហព័ន្ធន្រសមាគមទ្រសចរណ៍អាស៊ា្រន(FATA)ពិតជា
ដំណើរដ៏គួរឱ្រយព្រញចិត្តមួយព្រលទទួលបានឱកាសជួបជំុមិត្តភក្តិជាច្រើន
មកពីជំុវិញពិភពលោកនិងច្រករំល្រកគំនិតនិងបទពិសោធន័ន៌ផ្រស្រងៗ ជំុវិញ
ការអភិវឌ្រឍវិស័យទ្រសចរណ៍។

សមិទ្ធផលដ្រលខ្ញុំមានមោទនភាពបំផុតគឺការធ្វើជាគំរូស្រ្តីដ៏មានឥទ្ធិពល
មា្ន្រក់ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការផ្ល្រស់ប្តូរដល់ការអភិវឌ្រឍឧស្រសាហកម្ម

ទៀតដើម្របីបងា្ហ្រញពីភាពសាកសមរបស់ខ្ញុំក្នងុការរក្រសាតួនាទីជាអ្នកដឹកនា។ំ

ប៉ុន្ហានឆ្ហាំកន្លងមកន�ើនោកបសីបាននរៀននមនរៀនែ៏មាន�មម្លអ្ីក្នុងន
មជាអ្នកែឹកនំ?

មម្ររៀនដ៏មានតម្ល្រដ្រលខ្ញុំបានរៀនក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំរួមមាន៖
ការសម្រ្រចចិត្តគឺជាផ្ន្រកមួយដ៏សំខន់ន្រការធ្វើជាអ្នកដឹកនាំពីព្រ្រះ
អង្គភាពរបស់ខ្ញុំនឹងរងគ្រ្រះបើខ្ញុំមិនអាចធ្វើការសម្រ្រចចិត្តបានលឿន
ទ្រនោះ។
ក្នងុនាមជាអ្នកដឹកនាំការបំផុសគំនិតគឺមានសារសំខន់ខ្ល្រងំណាស់ព្រ្រះ
ការសម្រ្រចបានការងារអ្វមួីយមិនម្រនត្រវូការត្រមនុស្រសមា្ន្រក់ទ្រវាត្រវូការ
ខ្ញុំនិងក្រុមរបស់ខ្ញុំទាំងមូល។ហ្រតុដូច្ន្រះហើយការបំផុសគំនិតឱ្រយក្រុម
របស់ខ្ញុំមានគោលដៅដូចគា្ន្រគឺសំខន់។
ការមានការយល់ចិត្តគា្ន្រគឺមានសារសំខន់ចំពោះអ្នកដឹកនាំពីព្រ្រះយើង
ត្រងត្រជួបជាមួយមនុស្រសការគ្រប់គ្រងនិងទំនាក់ទំនង។នៅព្រល
យើងអាចយល់ឃើញនូវអ្វីដ្រលអ្នកដទ្រគិតយើងមានទំនោរនឹងអាច
រកដំណះស្រ្រយដ្រលមនុស្រសមា្ន្រក់ទៀតក៏កំពុងពិចារណា។
ការច្រះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមានឥទ្ធិពលយ៉្រងធំធ្រងចំពោះ
ការវនិិច្ឆយ័របស់ខ្ញុំ។ក្នងុនាមជាអ្នកដឹកនាំវាក៏ជាការទទួលខុសត្រវូរបស់ខ្ញុំ
ក្នងុការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បើមិនដូចោ្ន្រះការសម្រ្រចចិត្តរបស់ខ្ញុំអាចមាន
ភាពលម្អៀងនិងអយុត្តិធម៌។
ខ្ញុំបានឃើញថមិនថមនុស្រសទទួលបានជោគជ័យឬបទពិសោធន៍ច្រើន
ក៏ដោយក៏មនុស្រសយើងមិនគួរឈប់រៀននិងស្វ្រងរកដំបូនា្ម្រននោះទ្រ។
ពិភពលោកវិវត្ដរាល់ថ្ង្រដូច្ន្រះមានរឿងថ្មីៗ ជាច្រើនដ្រលត្រូវរៀន

ន�ើអ្ីជា�មម្លស្នូលរបស់នោកបសីន�ើយន�ើអ្នកធានថាបកុម/
បុ្្គលិក/ប្រួសារ/អ�ិថិជនរបស់នោកបសីបសបតាម�មម្លរបស់
នោកបសីយ៉ហាងែូចនមតច?

លោកស្រ ីឆាយ សុីវលីន 
ប្រធាន|សមាគមទីភា្ន្រក់ងារទ្រសចរណ៍កម្ពជុា

ខ្ញុំចាត់រាល់កាលៈទ្រសៈទាំង
អស់ជាឱកាសរៀនសូត្រ
ដើម្របីឱ្រយខ្ញុំរីកចម្រើនក្នុង
នាមបុគ្គលនិងក្នុងអាជីព

អ្នកដឹកនំា
ស្ត្រីន្រកម្ពុជា
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គុណតម្ល្រចម្របងរបស់ខ្ញុំគឺដក់ក្រមសីលធម៌ស្រចក្តីម្រតា្ត្រករុណានិងភាព
សុចរិតនៅក្នុងការសម្រ្រចចិត្តនានារបស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំជឿយ៉្រងមុតមាំថជា
អ្នកដឹកនាំមួយរូបប្រសិនបើខ្ញុំចង់ឱ្រយក្រមុការងារឬអ្នកគាទំ្ររបស់ខ្ញុំទទួលយក
និងអនុវត្តគោលការណ៍ស្នលូដូចខ្ញុំនោះអ្នកដឹកនាំត្រវូត្រធ្វើវាមុនគ្រហើយ
ធ្វើជាគំរូសម្រ្រប់អ្នកដទ្រ។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាអាកបហាបកិរិយឬលក្ខែៈដែលនោកបសី្ិ�ថាមាន
ឥទ្ិេលអវិជ្ជមានែល់ភាេជាអ្នកែឹកនំ?

យោងលើបទពិសោធន៍ន៍របស់ខ្ញុំអ្នកដឹកនាំដ្រលបងា្ហ្រញអំណាចនិងភាព
ក្រអឺតក្រទមជាទូទៅមានអ្នកដើរតាមដ្រលមានលក្ខណៈសម្របត្តិដូចគា្ន្រ។
ម៉្រយាងទៀតអ្នកដឹកនាំដ្រលមិនបើកចិត្តទូលាយទទួលយកការផ្ល្រស់ប្តរូនិង
គំនិតថ្មីៗ ទ្រហក់ដូចមិនទទួលយកទស្រសនៈរបស់នរណាមា្ន្រក់ផ្រស្រងទៀត
ក្រ្រពីរបស់ខ្លួនហើយន្រះអាចប៉ះពាល់យ៉្រងធ្ងន់ធ្ងរដល់អង្គភាព/សា្ថ្រប័ន
ទាំងមូល។

ន�ើនោកបសីនធ្ើអី្នែើមហាបីបនតនធ្ើជាអ្នកែឹកនំ(្ន្លឹលះមនភាេជា
អ្នកែឹកនំក្នុងការនធ្ើជំនួញនិងនលើកកម្ពស់ការ្ តល់សិទ្ិអំណាច
នសែ្ឋកិច្ចែល់បសតីឫសមភាេនយនឌ័រ)?

ខ្ញុំរីករាយក្នុងការច្រករំល្រកគន្លឹះន្រភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុំរួមមាន៖
រក្រសាភាពថ្ល្រថ្នរូនិងសុចរិតភាពដោយកា្ល្រយជាអ្នកជំនួញបុរស/ស្ត្រីមា្ន្រក់
ដ្រលសោ្ម្រះត្រង់និងមានក្រមសីលធម៌
រៀនទទួលយកនិងជម្នះឧបសគ្គនិងគំនិតថ្មីៗ នៅក្នុងសង្គម
ចាត់ទុកនិយោជិតរបស់ខ្ញុំដោយស្មើៗគា្ន្រនិងដោយការគោរពក៏ដូចជា
ជំរុញឱ្រយពួកគ្រច្រករលំ្រកទស្រសនៈនៅក្នងុកិច្ចប្រជំុព្រ្រះវាមានសារសំខន់
សម្រ្រប់អាជីវកម្មនៅព្រលសមាជិកក្រុមទាំងអស់ចូលរួមយ៉្រងសកម្ម

ការលើកកម្ពស់ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្រ្តីតាមរយៈ៖
ចូលរួមសិកា្ខ្រសាលានិងកិច្ចប្រជុំដ្រលលើកកម្ពស់អំណាចរបស់ស្ត្រី
រៀបចំសិកា្ខ្រសាលាជជ្រកពីប្រធានបទសមភាពយ្រនឌ័រដល់អ្នកចូលរមួ
កា្ល្រហននៅព្រលមានឱកាសនិយយនៅព្រលអ្នកមានគំនិត
បន្តផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីដោយលើកទឹកចិត្តឱ្រយពួកគ្របំភ្ល្រចពី
ការសង្រស័យលើខ្លួនពួកគ្រនិងបន្តចាប់យកមហិច្ឆតារបស់ពួកគ្រ

ន�ើអ្ីខ្លលះជាហានិភ័យធំៗមួយចំនួនដែលនោកបសីបានជួបបបទលះ
នៅក្នុងអាជីេរបស់នោកបសី?ន�ើនោកបសីនោលះបសាយបញ្ហាននលះ
នោយរនបៀបណា?

នៅព្រលខ្ញុំចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ខ្ញុំគឺជាអ្នករក
គោលដៅទ្រសចរណ៍ថ្មីៗ នៅបរទ្រសដើម្របីនាំយកផលិតផលថ្មីៗ មកឱ្រយ
អតិថិជនរបស់ខ្ញុំហើយធ្វើជាស្រ្តីមា្ន្រក់ដ្រលធ្វើដំណើរទៅប្រទ្រសផ្រស្រងគា្ន្រ

ដ្រលមិនសូវមានគ្រទៅដល់ត្រមា្ន្រក់ឯងគឺជាបទពិសោធន៍ន៍ប្រថុយប្រថន
មួយ។ជាសំណាងល្អរាល់ដំណើរទ្រសចរណ៍មួយលើកៗគឺជាការចងចាំ
មួយដ្រលស្រស់សា្អ្រតនិងជួបជាមួយមនុស្រសល្អៗ ។លើសពីន្រះទៀតការ
ធ្វើដំណើរប្របអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំមិនត្រងត្រជារឿងជោគជ័យទ្រព្រ្រះអាជីវ
កម្មតូចៗ មួយចំនួនរបស់ខ្ញុំមិនដំណើរការល្អឡើយហើយខ្ញុំត្រូវចាប់ផ្តើមពី
ចំណុចសូន្រយម្តងទៀត។យ៉្រងណាមិញវាមិនម្រនជារឿងអាក្រក់នោះទ្រ
ព្រ្រះការបរាជ័យទាំងនោះបានបង្រៀនខ្ញុំនូវម្ររៀនដ៏មានតម្ល្រព្រមទាំង
បានត្រៀមខ្លួនសម្រ្រប់ឧបសគ្គធំៗទៅមុខទៀត។

ន�ើអ្ីដែលនធ្ើឱហាយវបហាបធម៌កម្នុជាមានលក្ខែៈនោយដែកេីន្ន�ើយ
ន�ើនោកបសី្ិ�ថាបបនទសកម្នុជាអាចរីកចនបមើននោយសារ
ស�ប្ិនភាេនិងភាេជាអ្នកែឹកនំយ៉ហាងែូចនមតច?

វប្របធម៌កម្ពុជាគឺមានលក្ខណៈពិស្រសដច់ដោយឡ្រកពីគ្រដោយសារ
ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មោទនភាពរបស់យើងតាំងពីសម័យអាណាចក្រអង្គរដ៏
ខ្ល្រំងកា្ល្រ។របាំអប្រសរាសិល្របៈប្រព្រណីបុរាណនិងសិប្របកម្មសិប្របនិម្មិតគឺជា
ចំណ្រកមួយដ្រលធ្វើឱ្រយវប្របធម៌ខ្ម្ររមានលក្ខណៈប្ល្រកហើយពួកគ្រញ្រក
យើងច្រញពីវប្របធម៌របស់ប្រទ្រសជិតខង។ប្រជាជនកម្ពជុាមានភាពអត់ធ្មត់
មានម្រតា្ដ្រករុណានិងពូក្រធ្វើការ។ដូច្ន្រះយើងនឹងបន្តរីកចម្រើននៅក្នុង
ភាពជាសហគ្រនិនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយថមភាព។ជាពិស្រស
យុវជនជំនាន់ក្រ្រយដ្រលកំពុងទទួលបានការអប់រំកាន់ត្រច្រើនពួកគ្រ
ពិតជាបុគ្គលដ្រលខ្នះខ្ន្រងខិតខំបង្កើតសា្ន្រដ្រផ្ទ្រល់ខ្លួននៅក្នុងសង្គម។

នោកបសីមានែំបូន្ហានអ្ីខ្លលះសបមាប់ស�ប្ិននរីកម្នុជា?

ដំបូនា្ម្រនរបស់ខ្ញុំសម្រ្រប់សហគ្រិននារីជំនាន់ក្រ្រយ៖
មនិត្រវូមើលស្រ្រលសមត្ថភាពរបស់អ្នកផ្ទ្រល់ក្នងុការបង្កើតការផ្ល្រស់ប្តរូ
បោះជំហនច្រញពីភាពងាយស្រួលរបស់អ្នកនិងចាប់យកអាជីពដ្រល
អ្នកបាននឹងកំពុងស្រម្រ។
កំុយកចិត្តទុកដក់ចំពោះការរីសអើងនិងបុរ្រវនិិច្ឆយ័ចំពោះស្ត្រីយើងក៏
ជាសមាជិកន្រសង្គមន្រះដ្ររហើយយើងសមនឹងទទួលបានការគោរព
គា្ន្រទៅវិញទៅមកដូចគា្ន្រនឹងបុរសកំពុងត្រទទួលបានដ្ររ។
អបអរសាទរភាពជោគជ័យរបស់អ្នកបុ៉ន្ត្រកំុភ្ល្រចក្ដីម្រតា្ត្ររបស់អ្នកជា
មនុស្រសឱ្រយសោះ។
ត្រូវមានឆន្ទៈល្អបុ៉ន្ត្រមិនត្រូវរឹងរូសឡើយ។ចូរសុភាពទន់ភ្លន់ត្រកំុ
ទន់ខ្រសាយ។ត្រូវមានវិន័យប៉ុន្ត្រមិនត្រូវដច់អង្ហការព្រកទ្រ។
មានទំនុកចិត្តរឹងមាំហើយសំខន់បំផុតត្រូវរីករាយ!



Konrad-Adenauer-Stiftung 7170

សូម្ តល់ការដែនំខ្លីៗ អំេីជីវិ�របស់នោកបសី(ប្រួសារការអប់រំ
និងសា្ហានភាេប្រួសារ)និងបទេិនសាធន៍ន៍របស់នោកបសីជា
អ្នកែឹកនំនិងន�ើអ្ីដែលនោកបសីមាននមាទនភាេបំ្ុ�?

ខ្ញុំមានអាយុ៤ឆ្ន្រំនៅព្រលដ្រលខ្ម្ររក្រហមបានកាន់អំណាចនៅកម្ពុជា។
ក្នុងរយៈព្រល៤ឆ្ន្រំយើងរស់នៅក្នុងភាពងងឹតដោយមានម្ហូបអាហរ
តិចតួចហើយគា្ម្រនលទ្ធភាពចូលសាលារៀន។គ្រួសារខ្ញុំនិងខ្ញុំបានធ្វើការ
យ៉្រងលំបាកវ្រទនានៅក្នងុជំរំហើយវាជារឿងដ៏មិនគួរឱ្រយជឿដ្ររដ្រលយើង
ទាងំអស់គា្ន្របានរចួជីវិតពីរបបន្រះ។បនា្ទ្រប់ពីការដួលរលំន្ររបបខ្ម្ររក្រហមខ្ញុំ
ក៏អាចចាប់ផ្ដើមចូលរៀនបាន។មា្ត្រយរបស់ខ្ញុំប្រ្រប់ខ្ញុំថការអប់រំគឺជាគន្លឹះន្រ
អនាគតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានខិតខំប្រងឹប្រ្រងដើម្របីទទួលបានពិន្ទុល្អហើយ
ត្រងត្រចង់ឡើងឱ្រយបានកាន់ត្រខ្ពស់។

នៅព្រលខ្ញុំមានអាយុ១៥ឆ្ន្រំមា្ត្រយរបស់ខ្ញុំបានសា្ល្រប់ដោយសារជំងឺមហរកី។
បងស្រីរបស់ខ្ញុំបានទុកកូនស្រីអាយុ២ឆ្ន្រំរបស់គាត់នៅជាមួយមា្ត្រយខ្ញុំហើយ
កូននោះក៏បានកា្ល្រយជាបន្ទកុរបស់ខ្ញុំ។ជារៀងរាល់ថ្ង្រខ្ញុំត្រវូធ្វើការយ៉្រងខ្ល្រងំ
ដើម្របីថ្ររក្រសាក្មយួស្រីរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាឱ្រយខ្លនួខ្ញុំបានចូលរៀនផងដ្ររ។ជាច្រើន
ឆ្ន្រកំ្រ្រយមកខ្ញុំត្រវូបានគ្រជ្រើសរីសឱ្រយចូលរមួក្នងុអង្គការសហប្រជាជាតិ
ហើយជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រវូបានផ្ល្រស់ប្តរូ។ការខិតខំរបស់ខ្ញុំបានទទួលលទ្ធផលល្អ
ហើយ។ខ្ញុំបានកា្ល្រយជាអ្នកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុមា្ន្រក់។យ៉្រងណាក៏ដោយខ្ញុំ
ចង់បន្តការសិក្រសារបស់ខ្ញុំ។ក្រ្រយមកខ្ញុំទទួលបានអាហរូបករណ៍ដើម្របី
ទៅរៀននៅសកលវិទ្រយាល័យនៅសហរដ្ឋអាម៉្ររកិ។ឥឡូវន្រះខ្ញុំមានគ្រសួារ
ដ្រលមានប្តីរបស់ខ្ញុំSteveនិងកូនពីរនាក់របស់ខ្ញុំAngieនិងAlex។

បទពិសោធន៍ន៏របស់ខ្ញុំក្នងុនាមជាអ្នកដឹកនាំមា្ន្រក់គឺវាជាការប្រឈមផងនិង
ជារឿងគួររីករាយផង។សមិទ្ធផលដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានបើកសាលារៀន
“អង្គការលើកស្ទយួប្រជាពលរដ្ឋ”របស់ខ្ញុំដើម្របីជួយកុមារជាង១៥០០នាក់
នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាឱ្រយមានអនាគតល្អប្រសើរ។

នៅនេលដែលនោកបសីចាប់ន្តើមអាជីេែំបូងរបស់នោកបសីន�ើអី្
ជាបញ្ហាបបឈមសំខាន់បំ្ុ�របស់នោកបសី?

បញ្ហ្រប្រឈមសំខន់បំផុតរបស់ខ្ញុំគឺហិរញ្ញវត្ថុ។នៅព្រលខ្ញុំចាប់ផ្តើម
អង្គការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានចាកច្រញពីការងារជាអ្នកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនៅ
អង្គការសហប្រជាជាតិហើយបានដក់ប្រ្រក់របសខ់្ញុំចលូទៅក្នងុសាលារៀន

លោកស្រ ីនួន ភិមាន
ស្ថ្របនិកនិងនាយិកាប្រតិបត្តិ|អង្គការ

លើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋ

សម្រ្រប់កុមារក្រីក្រ។នៅព្រលនោះខ្ញុំគឺជាអ្នករកសុីចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ
ហើយនៅព្រលខ្ញុំសម្រ្រចចិត្តបន្តក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំក្នុងការបើកសាលារៀន
វាធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រួសារ។ទោះជាយ៉្រងណាក៏ដោយ
ខ្ញុំនៅត្របន្តធ្វើការឆ្ព្រះទៅរកអ្វីដ្រលខ្ញុំជឿជាក់ហើយខ្ញុំបានសម្រ្រច
វាដោយជោគជ័យ។

ប៉ុន្ហានឆ្ហាំកន្លងមកន�ើនោកបសីបាននរៀននមនរៀនែ៏មាន�មម្លអ្ីក្នុងន
មជាអ្នកែឹកនំ?

ខ្ញុំបានដឹងថការតសូ៊និងចំណង់ចំណូលចិត្តគឺជាគន្លឹះក្នុងការទទួលបាន
ជោគជ័យ។ខ្ញុំគិតថព្រលធ្វើការជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំការអនុញ្ញ្រតិឱ្រយ
សមាជិកក្រមុរបស់ខ្ញុំនិយយច្រញពីគំនិតរបស់ពួកគ្រនិងមានស្ររភីាពក្នងុ
ការច្ន្រប្រតិដ្ឋជាហ្រតុធ្វើឱ្រយយើងមានក្រុមមួយដ៏សកម្ម។វាជាការចាំបាច់
ផងដ្ររដ្រលត្រូវយល់ថជាអ្នកដឹកនាំវាមិនអីទ្របើយើងមានកំហុសខ្លះ
ហើយត្រូវបន្តទៅមុខដរាបណាខ្ញុំទុកចិត្តលើជំនឿរបស់ខ្ញុំថខ្ញុំបានធ្វើការ

សម្រ្រចចិត្តដ៏ល្អបំផុត។ជំនឿរបស់ខ្ញុំគឺថនៅព្រលកំណត់គោលដៅហើយ
ខ្ញុំត្រវូត្រធ្វើវាហើយបញ្ចប់វាឱ្រយបានហើយនៅទីបញ្ចប់ទង្វើរបស់ខ្ញុបំងា្ហ្រញ
យ៉្រងច្របាស់ជាងពាក្រយសម្តីរបស់ខ្ញុំទៅទៀត។

ន�ើអ្ីជា�មម្លស្នូលរបស់នោកបសីន�ើយន�ើនោកបសីធានថាបកុម/
បុ្្គលិក/ប្រួសារ/អ�ិថិជនរបស់នោកបសីបសបតាម�មម្លរបស់
នោកបសីយ៉ហាងែូចនមតច?

តម្ល្រស្នូលរបស់ខ្ញុំគឺភាពសោ្ម្រះត្រង់សុចរិតភាពការគោរព(ចំពោះខ្លួនឯង
និងអ្នកដទ្រ)ត្រវូមានយុត្តធិម៌ជានិច្ចត្រវូត្ររៀននិងក្រលម្អនិងខិតខំធ្វើការ។
ដើម្របីធានាថក្រុមរបស់ខ្ញុំយល់ស្របជាមួយតម្ល្រស្នូលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបងា្ហ្រញវា
តាមរយៈសកម្មភាពដ្រលខ្ញុំធ្វើ។ខ្ញុំជឿជាក់ថដើម្របីឱ្រយក្រុមរបស់ខ្ញុំធ្វើតាម
តម្ល្រស្នូលរបស់ខ្ញុំពួកគ្រត្រូវការឱ្រយអ្នកដឹកនាំក្រុមដើម្របីបងា្ហ្រញពួកគ្រពីវិធី
ធ្វើ។ទង្វើប្របន្រះហើយដ្រលខ្ញុំអាចបណ្តុះតម្ល្រទាំងន្រះសម្រ្រប់អង្គការ
របស់ខ្ញុំទាំងមូល។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាអាកបហាបកិរិយឬលក្ខែៈដែលនោកបសី្ិ�ថាមាន
ឥទ្ិេលអវិជ្ជមានែល់ភាេជាអ្នកែឹកនំ?

ការមានគំនិតចង្អៀតចង្អល់នឹងមិនត្រឹមត្រប៉ះពាល់ដល់ក្រុមរបស់អ្នក
បុ៉ណ្ណ្រះទ្របុ៉ន្ត្រវាក៏ប៉ះពាល់ដល់ខ្លនួអ្នកដ្ររហើយវាមិនឱ្រយអ្នកលូតលាស់
បានទ្រ។នៅគ្រប់តំណ្រងដឹកនាំវាជាការល្អក្នុងការរក្រសាចិត្តបើកចំហដល់
គំនិតនិងដំណះស្រ្រយផ្រស្រងៗ ។អាកប្របកិរិយផ្រស្រងទៀតដ្រលអ្នកដឹកនាំ
គួរត្រចៀសវាងគឺការគ្រប់គ្រងប្របរតឺត្របិត។ការដក់បញ្ជ្ររាល់គ្រប់សកម្មភាព
ដ្រលបុគ្គលិករបស់អ្នកត្រវូធ្វើតាមនឹងដក់ភាពតានតឹងលើអ្នកនិងបុគ្គលិក។
ផ្ទយុទៅវិញអ្នកចាំបាច់ត្រវូច្របាស់អំពីអ្វីដ្រលជាគោលដៅនិងធ្វើឱ្រយប្រ្រកដ

ខ្ញុំបានរៀនទទួលស្គ្រល់ថា
ភាពអំណត់និងការស្រលាញ់
គឺជាគន្លឹះន្រភាពជោគជ័យ

អ្នកដឹកនំា
ស្ត្រីន្រកម្ពុជា
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ថដើម្របីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហ្រតុការណ៍អំពីបរិបទសំខន់ៗ ។

ន�ើនោកបសីនធ្ើអី្នែើមហាបីបនតនធ្ើជាអ្នកែឹកនំ(្ន្លឹលះមនភាេជា
អ្នកែឹកនំក្នុងការនធ្ើជំនួញនិងនលើកកម្ពស់ការ្ តល់សិទ្ិអំណាច
នសែ្ឋកិច្ចែល់បសតីឫសមភាេនយនឌ័រ)?

ដោយសារស្រចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងការរៀនសូត្រគឺជាចំណុចខ្ល្រំងន្រអត្តចរិត
របស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រងត្រស្វ្រងរកមធ្រយាបាយដើម្របីទទួលបានចំណ្រះដឹងនិងបន្ត
ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំ។ទំនាក់ទំនងវជិ្ជមានគឺជាផ្ន្រកសំខន់មួយន្ររឿងន្រះ។ខ្ញុំ
មានបណា្ដ្រញអន្ដរជាតិធំទូលាយហើយមានមនុស្រសគួរឱ្រយទុកចិត្តជាច្រើននៅ
ជំុវញិពិភពលោកដ្រលខ្ញុំអាចសំុយោបល់។ខ្ញុំត្រងត្រធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉្រងដ្រលខ្ញុំ
អាចធ្វើបានដើម្របីជួយមនុស្រសដោយមិនរំពឹងអ្វីត្រលប់មកវិញហើយខ្ញុំគិតថ
មនុស្រសអាចដឹងពីរឿងន្រះហើយនិងមានឆន្ទៈក្នុងការគាំទ្រខ្ញុំព្រ្រះពួកគ្រ
ដឹងថខ្ញុំជាមនុស្រសសោ្ម្រះត្រង់និងត្រឹមត្រូវ។

ប្រសិនបើខ្ញុំផ្តល់ដំបូនា្ម្រនដល់យុវនារីដ្រលចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំល្អខ្ញុំនឹង
និយយថពួកគ្រគួរត្ររៀនពីអ្នកដទ្រដ្រលមានបទពិសោធន៍ន៍ច្រើនជាង
បុ៉ន្ត្រត្រវូដឹងថមនុស្រសនឹងផ្តល់យោបល់ដោយផ្អ្រកលើគុណតម្ល្រផ្ទ្រល់ខ្លនួ
របស់ពួកគ្រ។ខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្ដយុវនារីឱ្រយសោ្ម្រះត្រង់ចំពោះខ្លនួនិងដើរតាម
ផ្លូវរបស់ខ្លួនឯង។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាហានិភ័យធំៗមួយចំនួនដែលនោកបសីបានជួបបបទលះ
នៅក្នុងអាជីេរបស់នោកបសី?ន�ើនោកបសីនោលះបសាយបញ្ហាននលះ
នោយរនបៀបណា?

ការចាកច្រញពីការងារដ្រលមានប្រ្រក់ខ្រច្រើនដើម្របីច្រញទៅសាងសង់
សាលារៀននៅលើទីលានចាក់សំរាមគឺជាការងារដ៏ប្រថុយប្រថនមួយ។
ខ្ញុំបានឃើញថកុមាររងទុក្ខវ្រទនាហើយការណ៍ដ្រលពួកគ្រមិនបានចូល
សាលារៀនវាបានរឭំកខ្ញុំឱ្រយនឹកឃើញកុមារភាពរបស់ខ្ញុំនៅព្រលខ្ម្ររក្រហម
បិទសាលាទាងំអស់។នៅថ្ង្រដំបូងមានកុមារ២៥នាក់បានមក។សព្វថ្ង្រន្រះ

យើងបម្រើក្ម្រងៗ ចំនួន១៣០០នាក់ហើយខ្ញុំទទួលបានការទទួលសា្គ្រល់ជា
អន្តរជាតិសម្រ្រប់ការងាររបស់ខ្ញុំ។ន្រះគឺជាហនិភ័យមួយដ្រលខ្ញុំមិនដ្រល
សា្ទ្រក់ស្ទើរក្នងុការទទួលយកទ្រព្រ្រះខ្ញុំដឹងនៅក្នងុចិត្តថវាគឺជារឿងត្រមឹត្រវូ
ដ្រលត្រូវត្រធ្វើ។ដោយសារខ្ញុំបានធ្វើអ្វីៗ ដើម្របីការពារអ្វីដ្រលខ្ញុំពិតជាឱ្រយ
តម្ល្រក្ម្រងៗ ទាំងអស់នោះនឹងមានអនាគតល្អនៅថ្ង្រមុខ។

ន�ើអ្ីដែលនធ្ើឱហាយវបហាបធម៌កម្នុជាមានលក្ខែៈនោយដែកេីន្ន�ើយ
ន�ើនោកបសី្ិ�ថាបបនទសកម្នុជាអាចរីកចនបមើននោយសារ
ស�ប្ិនភាេនិងភាេជាអ្នកែឹកនំយ៉ហាងែូចនមតច?

ប្រទ្រសកម្ពជុាគឺជាប្រទ្រសកំពុងរកីចម្រើនដ្រលមានប្រជាជនវយ័ក្ម្រង។យើង
ត្រវូការបន្តនូវដំណះស្រ្រយនិងផលិតផលថ្មីប្រកបដោយភាពច្ន្រប្រតិដ្ឋ។
ជាមួយនឹងការណ្រនាំអំពីបច្ច្រកវិទ្រយារបស់បណា្ដ្រប្រទ្រសដទ្រទៀតខ្ញុំជឿជាក់
ថក្ម្រងៗ ជាច្រើននឹងត្រវូបានបំផុសគំនិតឱ្រយកា្ល្រយទៅជាសហគ្រនិ។យើង
គឺជាប្រទ្រសដ្រលពោរព្រញទៅដោយទ្រពកោសល្រយហើយនឹងតាមទាន់
ពិភពលោកជាមួយនឹងការច្ន្រប្រតិដ្ឋនិងសហគ្រិនភាព។

វប្របធម៌កម្ពុជាក៏ជាវប្របធម៌មួយដ្រលប្រជាជនផ្ត្រតលើការដឹងគុណនិង
វិធីដ្រលយើងអាចទទួលប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីអ្វីដ្រលត្រូវបានផ្តល់ដល់
យើង។មិត្តភក្ដិសុ៊យអ៊្រតរបស់ខ្ញុំកំពុងសិក្រសាពីឥទ្ធិពលដ្រលកតញ្ញូមាន
លើភាពជាសហគ្រិនហើយគាត់បានរកឃើញប្រទ្រសកម្ពុជាជាគំរូដ៏ល្អ
មួយន្រប្រទ្រសដ្រលប្រជាជនវ័យក្ម្រងប្រើអំណាចន្រការដឹងគុណដើម្របី
កា្ល្រយជាសហគ្រិន។

នោកបសីមានែំបូន្ហានអ្ីខ្លលះសបមាប់ស�ប្ិននរីកម្នុជា?

ដំបូនា្ម្រនរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវមានក្តីសុបិនមិនថមានអ្វីទ្រចូរបន្តធ្វើការឆ្ព្រះទៅ
រកក្តីសុបិននោះ។ប្រសិនបើអ្នកបរាជ័យសូមបន្តងើបឈរហើយព្រយាយម។
ក្តីសុបិនមិនអាចត្រវូបានសម្រ្រចក្នងុព្រលមួយថ្ង្រទ្រហើយអ្នកអាចរៀនពី
ភាពបរាជ័យរបស់អ្នក។



Konrad-Adenauer-Stiftung 7574

សូម្ តល់ការដែនំខ្លីៗ អំេីជីវិ�របស់នោកជំទាវ
(ប្រួសារការអប់រំនិងសា្ហានភាេប្រួសារ)និង
បទេិនសាធន៍ន៍របស់នោកជំទាវជាអ្នកែឹកនំនិងន�ើ
អ្ីដែលនោកជំទាវមាននមាទនភាេបំ្ុ�?

ខ្ញុំកើតនៅឆ្ន្រំ១៩៥៨។ឪពុកមា្ត្រយរបស់ខ្ញុំគឺជាមា្ច្រស់អាជីវកម្ម
ហើយខ្ញុំបានរៀបការជាមួយបុរសមា្ន្រក់ដ្រលជាបុគ្គលិករដ្ឋ
ហើយគាត់បានសា្ល្រប់ក្នងុរបបបុ៉លពត។ចាប់ពីឆ្ន្រំ១៩៧០
-១៩៧៥ខ្ញុំបានបញ្ចប់ថ្នក់សិក្រសាទុតិយភូមិនៅវិទ្រយាល័យ
ឥន្ទ្រទ្រវី។នៅចនោ្ល្រះឆ្ន្រំ១៩៧៩ដល់១៩៨១ខ្ញុំបានធ្វើជា
មន្ត្រីពិធីការនៅកាស្រតកម្ពជុា។មួយឆ្ន្រំក្រ្រយមកខ្ញុំត្រវូ
បានគ្រត្រងតាំងជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកយកព័ត៌មានសម្រ្រប់
កាស្រតរដ្ឋ។ខ្ញុំបានផ្រសព្វផ្រសាយយ៉្រងសកម្មអំពីការងារប្រព័ន្ធ
ផ្រសព្វផ្រសាយនៅក្នងុអង្គភាពរបស់ខ្ញុំ។ជាលទ្ធផលខ្ញុំត្រវូបាន
ដំឡើងឋានៈជាប្រធានការិយល័យព័ត៌មាននៅកាស្រត
កម្ពជុាឆ្ន្រំ១៩៩២។ខ្ញុំត្រវូបានគ្រផ្តល់តួនាទីយ៉្រងសំខន់ក្នងុ
ការដំណើរការកម្មវិធីស្ត្រីរបស់អុ៊នតាក់។ក្នងុនាមជាបុគ្គលិក
រដ្ឋ្រភិបាលដ្រលមានទ្រពកោសល្រយនៅព្រលនោះខ្ញុំបាន
ទទួលការបណ្តុះបណា្ដ្រលពីអ្នកឯកទ្រសប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ
អន្តរជាតិជាច្រើនខណៈព្រលដ្រលមិនមានការអប់រំវជិា្ជ្រជីវៈ
សារព័ត៌មានជាផ្លូវការនៅឡើយទ្រក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។
ជាមួយនិងនារីចំនួន៤នាក់ផ្រស្រងទៀតដ្រលបានប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត
ក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយយើងបានបង្កើតវិទ្រយុស្រ្តីនៅ
មជ្រឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្តី(WMC)នៅឆ្ន្រំ១៩៩៥។វាត្រូវ
បានគ្រចាត់ទុកថជាសា្ថ្រនីយ៍វិទ្រយុអព្រយាក្រតឹដំបូងគ្រនៅក្នងុ
ប្រទ្រសបនា្ទ្រប់ពីការដួលរលំរបបខ្ម្ររក្រហម។វទិ្រយុន្រះទទួល
បានអាជា្ញ្រប័ណ្ណផ្រសព្វផ្រសាយពីក្រសួងព័ត៌មានក្នងុឆ្ន្រំ១៩៩៩។

WMCរបស់យើងបានទទួលការគាំទ្រផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រសពីអ្នកជំនាញ
អង់គ្ល្រសលោកRoyHeadនិងអ្នកពិគ្រ្រះយោបល់អាម្ររិកពីររូប
ផ្រស្រងទៀត។បនា្ទ្រប់មកក្រមុការងារជាតិត្រវូបានពង្រកីពីវិទ្រយុដោយឱ្រយមាន
ជំនាញបន្ថ្រមទៀតលើទូរទស្រសន៍ការភា្ជ្រប់បណា្ដ្រញនិងការធ្វើយុទ្ធនាការ
ផ្រសព្វផ្រសាយផ្រស្រងៗ ទៀត។ក្នុងឆ្ន្រំ២០០៩ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវចំពោះនាយក
ផ្ន្រកផលិតកម្មវិទ្រយុទូរទស្រសន៍។ចាប់ពីឆ្ន្រំ២០១១រហូតដល់ឆ្ន្រំ២០១៨ខ្ញុំ
ត្រវូបានដំឡើងឋានៈជានាយកប្រតិបត្តិរបស់WMC។ខ្ញុំឈប់ធ្វើការនៅ
WMCនៅចុងឆ្ន្រ២ំ០១៨ហើយឥឡូវន្រះខ្ញុំបានប្តរូវិទ្រយុស្រ្ត១ី០២ទៅជា
សហគ្រ្រសសង្គមដ្រលខ្ញុំជានាយកគ្រប់គ្រងផ្ទ្រល់។ខ្ញុំបានចូលរមួយ៉្រងសកម្ម
ក្នងុការជំរញុសិទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយនិងសិទ្ធិស្ត្រីនៅកម្ពជុា។ថ្មៗី ន្រះខ្ញុំត្រវូបាន
ត្រងតាងំជាអនុរដ្ឋល្រខធិការក្រសួងព័ត៌មាន។ក្នងុនាមជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្ញុំ
ត្រវូទទួលបន្ទកុជាអនុគណៈកម្មការឃា្ល្រមំើលវិទ្រយុFM។ខ្ញុំក៏ចូលរមួផងដ្ររ
នៅក្នុងគណៈកមា្ម្រធកិារសិទ្ធិកុមារនៅក្នងុក្រសួង។បន្ថ្រមលើតួនាទីន្រះខ្ញុំ

ត្រវូបានត្រងតាងំជាអនុប្រធានសមាគមនារីដើម្របីសន្តភិាពនិងអភិវឌ្រឍន៍។ខ្ញុំ
មានមោទនភាពខ្ល្រងំណាស់ដ្រលបានធ្វើជាស្ត្រីបម្រើដល់ស្ត្រីខ្ម្ររជាច្រើន។
ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្រ្តីគឺជាកតា្ត្រសំខន់ន្រការងាររបស់ខ្ញុំ។

នៅនេលដែលនោកជំទាវចាប់ន្តើមអាជីេែំបូងរបស់នោកជំទាវន�ើ
អ្ីជាបញ្ហាបបឈមសំខាន់បំ្ុ�របស់នោកជំទាវ?

គ្រួសាររបស់ស្រ្តីជាពិស្រសបុរសមិនឱ្រយតម្ល្រការងារនៅក្នុងប្រព័ន្ធ
ផ្រសព្វផ្រសាយព្រ្រះពួកគ្រគិតថការងារន្រះមានការប្រឈមខ្ពស់ក៏ដូចជា
មានគ្រ្រះថ្ន្រក់ហើយមិនបានប្រ្រក់ចំណូលខ្ពស់ផងដ្ររ។
នារីធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយមិនមានព្រលច្រើនដើម្របីចំណាយ
ជាមួយគ្រសួារនិងមើលថ្ររក្រសាផ្ទះទ្រ។ខ្ញុំប្រឈមមុខនឹងការលំបាកក្នងុ
ការជ្រើសរីសស្ត្រីសម្រ្រប់សហគ្រ្រសរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជានៅក្រសួងព័ត៌មាន។
ខ្ញុំត្រវូផ្តល់ឱ្រយពួកគ្រនូវការហ្វឹកហត់ការងារដោយខ្លួនឯង។ក្រមុរបស់ខ្ញុំ
ខ្លះអាចត្រូវបានបញ្ជូនឱ្រយមានការបណ្តុះបណា្ដ្រលនៅបរទ្រស។
បញ្ហ្រប្រឈមមួយទៀតគឺការបង្កើនមូលនិធិនិងការសរស្ររសំណើ។
ដើម្របីដឹកនាំអង្គភាពខ្ញុំត្រូវប្រមូលថវិកានិងការវិនិយោគដើម្របីទ្រទ្រង់
ប្រតិបត្តិការនិងកំណើននាព្រលអនាគត។លើសពីន្រះទៅទៀតខ្ញុំមិន
មានជំនាញគ្រប់គ្រ្រន់ក្នងុភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្របីគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកទាងំ
បរទ្រសនិងខ្ម្ររទ្រនៅព្រលខ្ញុំចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់ខ្ញុំដំបូង។
បនា្ទ្រប់ពីលាល្រងពីអង្គការក្រ្ររដ្ឋ្រភិបាលដើម្របីបង្កើតសហគ្រ្រសសង្គម
នៅឆ្ន្រ២ំ០១៨ខ្ញុំប្រឈមនឹងបញ្ហ្រជាច្រើនក្នងុការរកប្រ្រក់ចំណលូនិង
ការដឹកនាំ។ទន្ទឹមនឹងន្រះខ្ញុំត្រូវបានត្រងតាំងជាអនុរដ្ឋល្រខធិការ
ក្រសួងព័ត៌មាន។ខ្ញុំត្រវូសិក្រសានិងដោះស្រ្រយភារកិច្ចប្រកបដោយវិជា្ជ្រជីវៈ។

ប៉ុន្ហានឆ្ហាំកន្លងមកន�ើនោកជំទាវបាននរៀននមនរៀនែ៏មាន�មម្លអ្ីក្នុង
នមជាអ្នកែឹកនំ?

លោកជំទាវ ជា ស៊ុនដណាត
អនុរដ្ឋល្រខធិការ|ក្រសួងព័ត៌មាន

ព្រលស្ត្រីទទួលបានការ
បណ្តុះបណា្ត្រលផ្ន្រកដឹកនាំ
ពួកគ្រអាចលូតលាស់ក្នុង
អាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រ

អ្នកដឹកនំា
ស្ត្រីន្រកម្ពុជា
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ការប្រជ្រងខ្លួនឯងនិងអ្នកដទ្រដោយការរៀនសូត្រ(វគ្គ
បណ្តុះបណា្ដ្រលភាពជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុការគ្រប់គ្រង
ការផ្ល្រស់ប្តូរនិងច្រើនទៀត)៖អស់រយៈព្រលជាច្រើនទសវត្រសរ៍
មកន្រះខ្ញុំនៅត្រកំពុងបន្តការរៀនធ្វើជាអ្នកដឹកនាំដ្រលមាន
ប្រសិទ្ធភាពដ្រលអាចដឹកនាំភារកិច្ចស្មុគសា្ម្រញក្នុងប្រព័ន្ធ
ផ្រសព្វផ្រសាយរួមទាំងវិទ្រយុទូរទស្រសន៍និងអុីនធឺណិត។ស្ត្រីកម្ពុជា
ដ្រលស្ថតិនៅក្រ្រមសមា្ព្រធបានដើរតួយ៉្រងសំខន់ក្នងុនាមជា
មា្ត្រយនិងភរិយល្អនិងថ្ររក្រសាគ្រួសាររបស់ពួកគ្រឱ្រយបាន
ត្រមឹត្រវូ។ខ្ញុំបន្តធ្វើការដើម្របីផ្ល្រស់ប្តរូគំនិតប្របប្រព្រណីដោយ
បងា្ហ្រញពួកគ្រនូវគំរូរបស់ខ្ញុំ។
ការកសាងនូវក្រុមធនធានស្ត្រីឱ្រយបានល្អ៖ខ្ញុំកំពុងព្រយាយម
ជ្រើសរសីស្រ្តីដ្រលមានទ្រពកោសល្រយបន្ថ្រមទៀតនិងកសាង
សមត្ថភាពរបស់ពួកគ្រក្នុងការជំរុញសមភាពយ្រនឌ័រនិងសិទ្ធិ
ស្ត្រីនៅក្នងុសង្គម។វាបងា្ហ្រញឱ្រយបុរសបានឃើញថស្ត្រីអាចធ្វើ
បានច្រើនជាងអ្វីដ្រលគ្ររំពឹងទុក។

ន�ើអ្ីជា�មម្លស្នូលរបស់នោកជំទាវន�ើយន�ើ
នោកជំទាវធានថាបកុម/បុ្្គលិក/ប្រួសារ/អ�ិថិជន
របស់នោកជំទាវបសបតាម�មម្លរបស់នោកជំទាវយ៉ហាង
ែូចនមតច?

តម្ល្រស្នូលរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវធ្វើការដើម្របីស្ត្រី៖អ្វីដ្រលខ្ញុំធ្វើដោយ
ឯកជនឫសម្រ្រប់ក្រសួងព័ត៌មានសិទ្ធិស្ត្រីនិងយ្រនឌ័រគឺជាការ
ផ្ត្រតសំខន់របស់ខ្ញុំ។យើងផ្រសព្វផ្រសាយយ៉្រងទូលាយនិងសកម្ម
អំពីចំណ្រះដឹងនិងបទពិសោធន៍ន៏ន្រសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីហើយ
ធានាថក្រុមការងាររបស់យើងបានយល់ដឹងច្របាស់អំពីតម្ល្រ
ស្នូលរបស់យើង។
ទំនួលខុសត្រវូដោយខ្លនួឯងនិងគណន្រយ្រយភាពសង្គម៖មនុស្រស
គ្រប់គា្ន្រទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តរបស់ពួកគ្រដើម្របី
ផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហុ៊នក្រសួងនិងសង្គម។យើង
ចាត់វិធានការនិងផលិតកម្មវិធីវិទ្រយុដើម្របីជួយដល់សង្គមនិង
រដ្ឋ្រភិបាលដោយមានដ្រគូខ្ល្រំងកា្ល្រជាមួយវិស័យឯកជន។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាអាកបហាបកិរិយឬលក្ខែៈដែលនោកជំទាវ្ិ�ថា
មានឥទ្ិេលអវិជ្ជមានែល់ភាេជាអ្នកែឹកនំ?

ងាយនិងសាមញ្ញព្រក៖អ្នកដឹកនាំល្អត្រូវមានភាពបត់ប្រន
នៅក្នងុការដឹកនាំមនុស្រស។ទោះជាយ៉្រងណាក៏ដោយគាត់មិន
គួរមានភាពងាយស្រលួនិងសាមញ្ញព្រកទ្រដ្រលធ្វើឲ្រយអ្នកដើរតាម

និងអ្នកក្រ្រមបងា្គ្រប់អាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉្រងនៅក្នុងក្រុមហុ៊ន
ឬអង្គការ។វធិាននិងគោលការណ៍ណ្រនាំ/បញ្ញត្តិមួយចំនួន
ត្រូវត្រមាននិងត្រូវអនុវត្តឱ្រយល្អ។
មានមោទនភាពព្រកចំពោះអ្វីដ្រលពួកគ្រកំពុងធ្វើ៖វាជា
ការលើកទឹកចិត្តឱ្រយមានមោទនភាពចំពោះសមិទ្ធផលយើង។
ទោះជាយ៉្រងណាក៏ដោយប្រសិនបើម្រដឹកនាំមានមោទនភាព
និងបងា្ហ្រញអ្នកដទ្រច្រើនព្រកពួកគ្រប្រហ្រលជាមើលរំលង
នូវរឿងសំខន់ៗ ដ្រលក្រមុរបស់ពួកគ្រឬអ្នកដទ្រលើកមក។
ការខ្រសាយជំនាញទំនាក់ទំនង៖ជំនាញទំនាក់ទំនងល្អគឺជា
ចំណចុសំខន់បំផុតមួយសម្រ្រប់អ្នកដឹកនាំដ្រលគួរត្រមាន។
វាមិនសំខន់ទ្រថតើផ្រនការដ្រលអ្នកដឹកនាំអាចអភិវឌ្រឍ
បានមានផលធំបុ៉នណាប្រសិនបើពួកគ្រមិនអាចធ្វើការ
ទំនាក់ទំនងផ្រនការនោះទៅបុគ្គលិកឬអ្នកដើរតាមរបស់
ពួកគ្រដោយងាយស្រលួយល់នោះលទ្ធផលនឹងបានមកតិច
ជាងការគិតចង់បាន។

ន�ើនោកជំទាវនធ្ើអ្ីនែើមហាបីបនតនធ្ើជាអ្នកែឹកនំ(្ន្លឹលះមន
ភាេជាអ្នកែឹកនំក្នុងការនធ្ើជំនួញនិងនលើកកម្ពស់ការ្ តល់
សិទ្ិអំណាចនសែ្ឋកិច្ចែល់បសតីឫសមភាេនយនឌ័រ)?

យល់ពីអាជីវកម្មដ្រលយើងកំពុងគ្រប់គ្រង
សមត្ថភាពអ្នកដឹកនាំ។អ្នកដឹកនាំត្រវូត្រមានសមត្ថភាពដឹកនាំ
មនុស្រសហើយជំរញុពួកគ្រឱ្រយបំព្រញភារកិច្ចដ្រលពួកគ្របាន
កំណត់។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាហានិភ័យធំៗមួយចំនួនដែលនោកជំទាវបាន
ជួបបបទលះនៅក្នុងអាជីេរបស់នោកជំទាវ?
ន�ើនោកជំទាវនោលះបសាយបញ្ហាននលះនោយរនបៀបណា?

ហនិភ័យចម្របងដ្រលខ្ញុំបានជួបប្រទះមកទល់ព្រលន្រះគឺ
ការបរាជ័យក្នងុការជ្រើសរសីបុគ្គលិកដ្រលមានទ្រពកោសល្រយ
និងមានការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តជាពិស្រសផ្ន្រកទីផ្រសារនិងលក់។
បញ្ហ្រប្រឈមទី២គឺការស្វ្រងរកអ្នកឧបត្ថម្ភ។ខ្ញុំត្រូវធ្វើវា

ដោយខ្លួនឯងហើយអតិថិជននិងអង្គការជាច្រើនទាមទារឱ្រយខ្ញុំ
ធ្វើការដោយផ្ទ្រល់ជាមួយពួកគ្រ។

ន�ើអ្ីដែលនធ្ើឱហាយវបហាបធម៌កម្នុជាមានលក្ខែៈនោយដែកេី
ន្ន�ើយន�ើនោកជំទាវ្ិ�ថាបបនទសកម្នុជាអាចរីក

ចនបមើននោយសារស�ប្ិនភាេនិងភាេជាអ្នកែឹកនំ
យ៉ហាងែូចនមតច?

ប្រជាជនកម្ពជុាមានភាពរសួរាយរាកទ់ាក់នងិមានការច្ន្រប្រតដិ្ឋ
ថ្មីដើម្របីប្រឈមមុខនឹងការប្រកួតប្រជ្រងដូចដ្រលបានឃើញ
សមិទ្ធផលដ៏ធំធ្រងរបស់បុព្វការីខ្ម្រររបស់យើងក្នុងសម័យ
អង្គរ។យើងសម្របូរទៅដោយវប្របធម៌និងតំបន់ភូមិសាស្ត្រដ្រល
មានបឹងទឹកសាបធំជាងគ្រនៅអាសុីអាគ្ន្រយ៍និងមានសមុទ្រ
ដ៏ធំធ្រង។វាមានគុណសម្របត្តិប្រៀបធៀបសម្រ្រប់អាជីវកម្ម
នៅក្នងុតបំន។់រដ្ឋ្រភបិាលផ្តល់ការលើកទកឹចតិ្តដល់អាជវីកម្មក្នងុ
ស្រុកនិងការវិនិយោគដ្រលអាចរក្រសាអត្រ្រកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច
ប្រចាំឆ្ន្រំនៅឆ្ន្រំ២០១៨បាន៧%។ឧទាហរណ៍នៅព្រល
ដ្រលរដ្ឋ្រភិបាលផ្តល់ការគាំទ្រដល់សហគ្រិន(ឧទាហរណ៍
ការលើកទឹកចិត្តពន្ធ)ពួកគ្របានកសាងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រី
សាធារណៈដ្រលផ្តល់ស្រវាសាធារណៈឱ្រយកានត់្រប្រសើរឡើង
សម្រ្រប់ប្រជាជនទទូៅ។ដចូគា្ន្រន្រះដ្ររមា្ច្រស់អាជវីកម្មក្នងុស្រកុ
អាចពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទៅក្រ្រប្រទ្រសនិងបណា្ដ្រក់ទុន
រួមគា្ន្រជាមួយអ្នកវិនិយោគ។ជាការពិតណាស់សហគ្រិនត្រូវត្រ
សិក្រសាអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងភាពជាសហគ្រិន។ក្រុមហ៊ុន
នឹងរឹងមាំនៅព្រលដ្រលពួកគ្រផ្តល់ជូននូវផលិតផលដ្រល
មានគុណភាពខ្ពស់និងស្រវាកម្មស្តង់ដរដល់អតិថិជននិង
សាធារណជន។ប្រសិនបើយើងមានប្រជាជនកម្ពុជាកាន់ត្រ
ច្រើនដ្រលទិញនិងប្រើប្រ្រស់ផលិតផលក្នុងស្រុកវានាំទៅរក
កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។

នោកជំទាវមានែំបូន្ហានអ្ីខ្លលះសបមាប់ស�ប្ិននរី
កម្នុជា?

សហគ្រិនស្ត្រីត្រូវមានភាពកា្ល្រហនគ្រប់គ្រ្រន់ដើម្របីបងា្ហ្រញពី
ខ្លួនឯងនិងសមិទ្ធផលរបស់ពួកគ្រនិងមានមោទនភាពក្នុងការ
កា្ល្រយជាស្ត្រីរងឹមាំ។សំខន់ដូចគា្ន្រន្រះដ្ររពួកគ្រត្រវូរួមចំណ្រក
ដល់សង្គមដោយផ្តល់ជំនាញនិងបទពិសោធន៍ន៍របស់ពួកគ្រដល់
មនុស្រសជំនាន់ក្រ្រយ។ទន្ទមឹនឹងន្រះដ្ររស្ត្រីត្រវូត្រស្វ្រងរកការ
គាទំ្រនិងចូលរមួកម្មវធីិកសាងសមត្ថភាពដើម្របីប្រើប្រ្រស់ជំនាញ
ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគ្រ។ខ្ញុំសង្ក្រតឃើញថនៅព្រលស្ត្រី
ទទួលបានការបណ្តុះបណា្ដ្រលភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងវគ្គសិក្រសា
អាជីវកម្មផ្រស្រងទៀតពួកគ្រអាចធ្វើឲ្រយរីកចម្រើនអាជីវកម្មរបស់
ពួកគ្រហើយមានការផ្ល្រស់ប្តូរគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់នៅក្នុងរបៀប
ដ្រលពួកគ្រកំពុងធ្វើអាជីវកម្ម។
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សូម្ តល់ការដែនំខ្លីៗ អំេីជីវិ�របស់នោកបសី(ប្រួសារការអប់រំ
និងសា្ហានភាេប្រួសារ)និងបទេិនសាធន៍ន៍របស់នោកបសីជា
អ្នកែឹកនំនិងន�ើអ្ីដែលនោកបសីមាននមាទនភាេបំ្ុ�?

ខ្ញុំបានរៀបការនិងមានកូនបីនាក់។សា្វ្រមីខ្ញុំគឺជាអ្នកដ្រលបំផុសគំនិតខ្ញុំឱ្រយ
បើកអាជីវកម្មផ្ទ្រល់ខ្លួន។កូនច្របងរបស់ខ្ញុំគឺជានារីវ័យក្ម្រងមា្ន្រក់ដ្រលបញ្ចប់
ការសិក្រសាផ្ន្រករចនាមូ៉តដ្រលកំពុងផ្ត្រតទៅលើមូ៉ដផ្ទ្រល់ខ្លនួរបស់ពួកគាត់។
ខ្ញុំក៏មានកូនពីរនាក់ដ្រលបច្ចុប្របន្នមា្ន្រក់កំពុងធ្វើការជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយ
កូនពៅរបស់ខ្ញុំគឺជានិស្រសិតសាកលវិទ្រយាល័យ។មា្ត្រយរបស់ខ្ញុំរស់នៅជាមួយ
យើងហើយជួយចិញ្ចឹមកូនៗ របស់ខ្ញុំព្រលដ្រលសា្វ្រមីខ្ញុំនិងខ្ញុំកំពុងធ្វើការ
លើអាជីវកម្មរបស់យើង។សរបុមកខ្ញុំជាមនុស្រសដ្រលមានសុភមង្គលក្នងុការ
រៀបការនិងមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារខ្ញុំកំពុងព្រយាយមកា្ល្រយជាមនុស្រសល្អ
ដើម្របីជួយអ្នកដទ្រ។

ខ្ញុំជានិស្រសិតបញ្ចប់ថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចហើយការងារដំបូង
របស់ខ្ញុំគឺធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុន។បទពិសោធន៍ន៍ន្រះបានផ្តល់ឱ្រយខ្ញុំ
នូវវិន័យនិងការលើកទឹកចិត្តជាច្រើនបុ៉ន្ត្រខ្ញុំត្រងត្រមានសា្ម្ររតីសហគ្រិន
ដូច្ន្រះនៅព្រលខ្ញុំឃើញសូត្រដ៏ស្រស់សា្អ្រតនៅហងទំនិញមួយនៅព្រលាន
យន្តហោះក្នងុអំឡុងព្រលធ្វើដំណើរវាបានផ្តល់គំនិតឱ្រយខ្ញុំ។ខ្ញុំបាននិយយទៅ
កាន់ខ្លនួឯងថប្រទ្រសរបស់យើងរឹងមាំនៅក្នងុការផលិតសូត្រដូច្ន្រះហ្រតុអ្វី
ខ្ញុំមិនជួយសា្ត្ររឧស្រសាហកម្មសូត្រ?

ខ្ញុំចាប់ផ្តើមធ្វើតាមចំណង់ចំណូលចិត្តនិងការស្រឡាញ់វប្របធម៌របស់យើង
ដោយបង្កើតសន្តសុាសៀលនៅឆ្ន្រំ២០០៤។យើងបានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិ
ការនៅលើផ្ទះល្វ្រងតូចមួយដ្រលស្ថតិនៅតាមដងផ្លវូដ៏មមាញកឹមួយនៅតាម
បណ្ដ្រយមាត់ទន្ល្រ។តាងំពីដំបូងមកខ្ញុំប្ត្រជា្ញ្រផ្តល់ឱកាសដល់ជនពិការក្នងុ
តំបន់និងជួយលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ពួកគ្រដោយផ្តល់ឱ្រយពួកគ្រនូវ
ការងារ។សន្តុសាសៀលបានចាប់ផ្តើមជាមួយបុគ្គលិកពិការចំនួន២នាក់

មកពីអង្គការជាតិជនពិការកម្ពជុា(NCDP)។ចាប់តាងំពីព្រលនោះមកអ្នក
ទាងំពីរបានកា្ល្រយជាគ្របូងា្ហ្រត់/គ្របូង្រៀននៅសន្តសុាសៀលហើយមានមុខ
ជំនួញនិងស្រវាកម្មកាត់ដ្ររផ្ទ្រល់ខ្លនួ។យើងក៏បានកា្ល្រយជាក្រមុទីមួយដ្រល
ត្រូវបានជួយគាំទ្រដោយIFC/ធនាគារពិភពលោកក្រ្រមគម្រ្រងរបស់
ពួកគ្រដ្រលហៅថ‘’CraftNetwork̀`ដ្រលផ្តល់ឱ្រយយើងនូវលទ្ធភាព
ទទួលបានទីផ្រសារអន្តរជាតិ។នៅព្រលដ្រលក្រមុហុ៊នបានរកីចម្រើនជនពិការ
កាន់ត្រច្រើនត្រូវបានគ្រផ្តល់ឱកាសឱ្រយមានការងារសមរម្រយ។លើសពីន្រះ
ទៅទៀតនិស្រសតិវយ័ក្ម្រងពីគ្រសួារក្រកី្រដ្រលមានបំណងចង់រៀនសូត្រត្រវូ

បានផ្តល់ឱកាសដើម្របីទទួលបានការបណ្តុះបណា្ដ្រលតាមរយៈសន្តសុាសៀល
ហើយប្រជាជនវយ័ក្ម្រងកាន់ត្រច្រើនអាចមានបទពិសោធន៍ន៍ជំនាញផ្ន្រក
គ្រប់គ្រង។លើសពីន្រះទៀតសិប្របករនិងអ្នកតម្របាញនៅតាមបណា្ដ្រខ្រត្ត
ផ្រស្រងៗ ត្រូវបានបង្កើតជាសហគ្រិនដោយផ្តល់ប្រ្រក់ចំណូលប្រកបដោយ
និរន្តរភាពដល់សហគមន៍របស់ពួកគ្រ។

យើងមានបំណងធ្វើឱ្រយវិស័យន្រះមានឥទ្ធិពលដល់សង្គមកម្ពុជាតាមរយៈ
ការលើកកម្ពស់សូត្រនិងវប្របធម៌កម្ពុជាក៏ដូចជាផ្តល់ការឱកាសដល់ស្រ្តី

និងប្រជាជនដ្រលមានជីវភាពមិនសូវធូរធារដោយធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវ
ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគ្រនិងនាំឱ្រយគ្រសួាររាប់ពាន់គ្រសួារចៀសពីផុតភាព
ក្រកី្រ។ផលិតផលសូត្រដ្រលមានគុណភាពខ្ពស់និងស្រវាកម្មឯកសណា្ឋ្រន
គឺជាវិស័យមួយសម្រ្រប់បំព្រញក្តីសុបិនរបស់យើង។ខ្ញុំពិតជាមោះមុតក្នុង
ការអភិវឌ្រឍជំនាញរបស់ប្រជាជនកម្ពជុានិងធ្វើការលើវិថីប្រកបដោយចីរភាព
ដើម្របីពង្រីកនិងផ្តល់ការងារដល់ពួកគ្រ។

ដោយសារត្រភាពខ្ជ្រប់ខ្ជនួនិងចំណង់ចំណលូចិត្តដើម្របីលើកកម្ពស់ផលិតផល
ឆើតឆយរបស់ប្រទ្រសយើងយើងទទួលបានពានរងា្វ្រន់ជាច្រើនក្នងុស្រកុ
តំបន់និងអន្តរជាតិ។ខ្ញុំមានមោទនភាពខ្ល្រងំណាស់ដ្រលយើងគឺជាក្រមុហុ៊ន
ដំបូងគ្រដ្រលបានចុះឈ្ម្រះផលិតផលIkatរបស់យើងនៅក្នងុក្រសួងសិប្រប
កម្មសម្រ្រប«កម្មសិទ្ធិបញ្ញ្រ»។សន្តសុាសៀលគឺជាអាជីវកម្មគ្រប់គ្រងដោយ
ស្ត្រីដំបូងគ្រនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាដ្រលបានកា្ល្រយជាសមាជិកន្រសហភាព
សូត្រអន្តរជាតិ(ISU)។

គ្រ្រមួយដ្រលខ្ញុំមិនអាចបំភ្ល្រចបានគឺនៅព្រលដ្រលខ្ញុំត្រូវបានជ្រើសរីស
ឱ្រយធ្វើជាតំណាងឱ្រយប្រទ្រសរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវ្រទិកាសាធារណៈរបស់អង្គការ
ពាណជិ្ជកម្មពិភពលោកនៅទីក្រងុហ្រសឺណ្រវ។ដូចគា្ន្រន្រះដ្ររខ្ញុំបានតំណាង
ឱ្រយកម្ពជុានិងសហគ្រនិស្ត្រីកម្ពជុាក្នងុកិច្ចពិភាក្រសាអាសា៊្រនផ្រស្រងៗ ។ខ្ញុំជាសហ
សា្ថ្របនិកមា្ន្រក់ក្នុងចំណមសហគ្រិន១៤នាក់ទៀតន្រសមាគមសហគ្រិន
ស្រ្តីកម្ពុជា(CWEA)និងជាប្រធានសមាគមនារីនិងសមាគមសិប្របករ
កម្ពុជា(AAC)។

នៅនេលដែលនោកបសីចាប់ន្តើមអាជីេែំបូងរបស់នោកបសីន�ើអ្ី
ជាបញ្ហាបបឈមសំខាន់បំ្ុ�របស់នោកបសី?

បញ្ហ្រប្រឈមទី១របស់ខ្ញុំគឺនៅព្រលដ្រលយើងទទួលបានការបញ្ជ្រទិញដំុពី
WorldofGoods។នៅឆ្ន្រំ២០០៥យើងមិនបានទទួលការបញ្ជ្រទិញច្រើន

លោកស្រ ីសាង តក្កនារី 
ស្ថ្របនិកនិងនាយិកាគ្រប់គ្រង|

សន្តុសាសៀល

អ្នកដឹកនំា
ស្ត្រីន្រកម្ពុជា
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របស់ខ្លួនជាមួយអ្នកដទ្រ។មនុស្រសគ្រប់រូបគឺខុសៗ គា្ន្រហើយមនុស្រសគ្រប់គា្ន្រ
កំពុងព្រយាយមរៀនសូត្រឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើង។ម្រដឹកនាំគួរត្ររក្រសា
ឥរិយបថមានវិជា្ជ្រជីវៈដោយផ្ត្រតលើគោលដៅអាជីវកម្មនិងចៀសវាង
ការនិយយដើមគា្ន្រ។

កំុឈប់រៀន។រាល់ថ្ង្រគឺជាថ្ង្រថ្មីហើយអ្នកនឹងមានម្ររៀនមួយដើម្របីរៀន
ជានិច្ច។កំុមានមោទនភាពព្រកចំពោះខ្លនួអ្នក។ដក់ជើងរបស់អ្នកឱ្រយដល់ដី
ហើយរៀនច្រះបនា្ទ្របខ្លនួ។អ្នកគួរដឹងពីរបៀបសា្ត្រប់និងកំុនិយយច្រើនព្រក។
យើងត្រូវត្រមានសមត្ថភាពក្នុងការមើលឃើញទស្រសនៈរបស់អ្នកដទ្រ។

កុំធ្វើកំហុសដដ្រលៗ ពីរដង។អ្នកដឹកនាំល្អរៀនពីកំហុសនិងបទពិសោធន៍
ជាច្រើន។អ្នកដឹកនាំគួរត្របង្កើនជំនាញដោយការដោះស្រ្រយបញ្ហ្រប្រតិបត្តិ
ការប្រចាំថ្ង្រនិងធ្វើការសម្រ្រចចិត្តផ្រស្រងៗ ។ការមិនហ៊្រនសម្រ្រចចិត្តនឹង
ពន្រយារព្រលការងារហើយនឹងធ្វើឱ្រយអ្នកបាត់បង់ឱកាស។

ន�ើនោកបសីនធ្ើអី្នែើមហាបីបនតនធ្ើជាអ្នកែឹកនំ(្ន្លឹលះមនភាេជា
អ្នកែឹកនំក្នុងការនធ្ើជំនួញនិងនលើកកម្ពស់ការ្ តល់សិទ្ិអំណាច
នសែ្ឋកិច្ចែល់បសតីឫសមភាេនយនឌ័រ)?

ខ្ញុំធា្ល្រប់គ្រប់គ្រងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា(CWEA)ហើយជាប្រធាន
ដំបូងន្រសមាគមន្រះ។ខ្ញុំបានតសូ៊ដើម្របីឱ្រយសមាគមនៅរឹងមាំទោះបីមាន
ភាពច្របូកច្របល់រឿងខុសឆ្គងនិងការកុហកក៏ដោយ។មានទឹកភ្ន្រកនិង
ការលំបាកជាច្រើនបុ៉ន្ត្រខ្ញុំមិនដ្រលគិតចង់បោះបង់នោះទ្រដោយសារ

ខ្ញុំមានចក្ខុវិស័យសម្រ្រប់សមាគមន្រះថជាសា្ថ្រប័នល្អមួយក្នុងការអភិវឌ្រឍ
អ្នកដឹកនាំស្ត្រីដ៏ល្អនៅក្នុងគ្រួសារ។ឥឡូវន្រះចក្ខុវិស័យរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវបន្ត
រហូតដល់អាណត្តិរបស់ខ្ញុំចប់ដោយគា្ម្រនការបោះបង់ចោលកន្ល្រងសម្រ្រប់
អ្នកដឹកនាំថ្មីទទួលបានការបណ្តុះបណា្ដ្រលការអភិវឌ្រឍនិងត្រវូបានផ្តល់ឱកាស
ក្នងុការអនុវត្តភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគ្រក៏ដូចជាទទួលបានបទពិសោធន៍ន៍
ជាមួយនឹងការណ្រនាំនិងឥរិយបថផ្លូវចិត្តនិងអាកប្របកិរិយត្រឹមត្រូវ។ខ្ញុំ
ជឿជាក់ថសមាគមសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា(CWEA)តាមរយៈ
ការបន្តថ្ន្រក់ដឹកនាំថ្មីនិងអ្នកដឹកនាំគណៈកមា្ម្រធិការដ៏សកម្មនឹងកា្ល្រយជា
សមាគមសហគ្រនិស្ត្រីធំជាងគ្រនិងសកម្មបំផុតនៅក្នងុប្រទ្រសនិងមានការ
ទទួលសា្គ្រល់យ៉្រងខ្ល្រំងពីក្រសួងផ្រស្រងៗ ។

ភាពជាអ្នកដឹកនាំមិនច្រះចប់ទ្រហើយក៏គា្ម្រនអាណត្តិដ្ររ។មនុស្រសយើងត្រវូត្រ
ដើរទៅមុខនិងបន្តយកភាពជាអ្នកដឹកនាំទៅលើវិស័យផ្រស្រងៗ ទៀតហើយ
មិនត្រូវបញ្រឈប់ការដឹកនាំទ្រត្រូវត្រដឹងជានិច្ច។ឥឡូវន្រះខ្ញុំជាអ្នកណ្រនាំ
ដល់ក្ម្រងជំនាន់ក្រ្រយជាពិស្រសយុវជន។ខ្ញុំគាទំ្រដល់ស្ត្រីទាងំនោះដ្រល
ធ្វើការព្រលកំពុងសិក្រសានិងស្វ្រងរកឱកាសដើម្របីរកការងារធ្វើដើម្របីបង់ថ្ល្រ
សាលាពួកគ្រ។ខ្ញុំផ្តល់ឱកាសដល់យុវវ័យហើយដក់ពួកគ្រឱ្រយចូលហ្វកឹហត់
ដើម្របីទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ន៍ត្រមឹត្រវូ។យើងត្រវូបន្តគាទំ្រនិងអប់រំស្ត្រី
នៅគ្រប់កម្រតិដ្រលចាប់អារម្មណ៍ក្នងុភាពជាសហគ្រនិដើម្របីបង្កើតឱកាស
ការងារនិងចំណូលបន្ថ្រមសម្រ្រប់ស្ត្រី។

ម៉្រយាងទៀតក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនំាអាជីវកម្មយើងកំពុងពង្រីកប្រតិបត្តិ
ការសូត្ររបស់យើងឱ្រយទៅជាមជ្រឈមណ្ឌលវប្របធម៌និងតម្របាញបន្ថ្រមលើការ
ធ្វើការងារជាមួយអ្នកតម្របាញដ្រលមានស្រ្រប់នៅក្នងុភូមិផ្រស្រងៗ គា្ន្រ។យើង
កំពុងថ្ររក្រសាកន្ល្រងធ្វើការនៅតាមសហគមន៍របស់យើង។ដូចគា្ន្រន្រះដ្ររខ្ញុំ
នងឹបន្តជយួដល់បគុ្គលកិរបសខ់្ញុំដើម្របីបពំ្រញក្តីសុបនិរបស់ពកួគ្រនៅព្រល
ពួកគ្រនៅជាមួយខ្ញុំហើយបង្កើតឱកាសជាច្រើនទៀតសម្រ្រប់ពួកគ្រដើម្របី
រៀននិងទទួលបានបទពិសោធន៍ន៍ដ្រលពួកគ្រត្រូវការ។ខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើការ
វាយតម្ល្រព័ត៌មានដោយការវនិិច្ឆយ័យ៉្រងលម្អតិ។ខ្ញុំនឹងព្រយាយមទទួលយក
ការពិតដើម្របីដឹកនាំនិងទទួលបានការទុកចិត្តពីគ្រសួារមិត្តភក្តិនិងមិត្តរមួការ
ងាររបស់ខ្ញុំ។ហើយសំខន់បំផុតខ្ញុំនឹងរកព្រលវ្រលាដើម្របីអានសៀវភៅនិង
ចូលរួមសិកា្ខ្រសាលាដើម្របីលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងហើយត្រូវបានក្រតម្រូវផ្ន្រក
វិជា្ជ្រជីវៈផ្ទ្រល់ខ្លួននិងខងសា្ម្ររតី។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាហានិភ័យធំៗមួយចំនួនដែលនោកបសីបានជួបបបទលះ
នៅក្នុងអាជីេរបស់នោកបសី?ន�ើនោកបសីនោលះបសាយបញ្ហាននលះ
នោយរនបៀបណា?

មានព្រលមួយដ្រលខ្ញុំបានវិនិយោគលើហងលក់សម្លៀកបំពាក់នាំចូល
ហើយបានរកសុីខុស។ខ្ញុំធា្ល្រប់មានហងដ្រលលក់សម្លៀកបំពាក់និងស្រប្រកជើង

ទ្រហើយយើងមិនមានចំណ្រះដឹងផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រសនៅឡើយ។ដូច្ន្រះនៅព្រល
យើងទទួលបានការទទួលទិញជាច្រើនដំុវាហក់ដូចជាបញ្ហ្រប្រឈមដ្រល
មិនអាចទៅរួចនោះទ្រត្រដោយសារត្រមានការគំាទ្រពីធនាគារពិភពលោក
យើងបានកា្ល្រយជាក្រមុហុ៊នមួយក្នងុចំណមក្រមុហុ៊ន៥ដំបូងដ្រលត្រវូបានគ្រ
រាប់បញ្ចលូនៅក្នងុការសាកល្របងន្រ«ការនំាច្រញទំនិញទៅសហរដ្ឋអាម៉្ររិក»
ហៅថCraftNetwork។កម្មវិធីន្រះគឺជាច្រកផ្លវូទៅកាន់ទីផ្រសារថ្មីៗ ហើយ
ជួយឱ្រយយើងក្រលម្អគុណភាពន្រក្រណាត់របស់យើង។

ដោយសារត្រវាជាលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំក្នងុការបើកអាជីវកម្មខ្ញុំក៏មានការលបំាក
ក្នុងការបណ្តុះបណា្ដ្រលបុគ្គលិកពីព្រ្រះខ្ញុំមិនមានព្រលទំន្ររ។ខ្ញុំត្រងត្រ
ជាប់រវល់ជាមួយនឹងការសាកសួរផ្រស្រងៗ បញ្ហ្រផលិតកម្មហើយមិនដឹងថត្រវូ
ចាប់ផ្តើមពីកន្ល្រងណាដើម្របីកសាងចំណ្រះដឹងបច្ច្រកទ្រសរបស់បុគ្គលិក។
នៅព្រលនោះយើងមិនមានមនុស្រសដ្រលមានជំនាញគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវ
ដ្រលអាចជួយខ្ញុំក្នងុការរៀបចំរចនាសម្ព័នរបស់យើងទ្រហើយយើងក៏ត្រវូ
ដោះស្រ្រយជាមួយនឹងការខ្វះវិន័យរបស់បុគ្គលិកផងដ្ររ។

ប៉ុន្ហានឆ្ហាំកន្លងមកន�ើនោកបសីបាននរៀននមនរៀនែ៏មាន�មម្លអ្ីក្នុងន
មជាអ្នកែឹកនំ?

ខ្ញុំជឿថ‘’គា្ម្រនការឈឺចាប់គា្ម្រនការចំណ្រញទ្រ‘’។អ្នកត្រូវប្រើគំនិតត្រិះរិះ
មុននឹងធ្វើការសម្រ្រចចិត្ត។ការដឹកនាំមានន័យថជាការផ្តល់ឱ្រយមិនម្រន
ជាការក្រសោបយកទ្រ។ម្ររៀនសំខន់បំផុតអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺត្រូវ
មានចិត្ដរាបទាបនិងទទួលបាននូវមតិផ្រស្រងៗ ដើម្របីឱ្រយអ្នកអាចធ្វើបានល្អ
ជាងមុន។ជាមួយនឹងភាពរាបសាអ្នកអាចជួយអ្នកដទ្រដោយពិតប្រ្រកដ
នងិសោ្ម្រះត្រង់ជាមយួពកួគ្រ។វាក៏សខំន់ផងដ្ររក្នងុការធ្វើឱ្រយមនសុ្រសរបស់
អ្នកកា្ល្រយជាផ្ន្រកមួយន្រដំណើរការសម្រ្រចចិត្ត។អតិថិជនរបស់ខ្ញុំមិត្តភក្តិ
និងបុគ្គលិកគឺជាដ្រគូអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំទាងំអស់។យើងគួរត្រសាងសង់តុវ្រង
មួយដ្រលមនុស្រសគ្រប់គា្ន្រអាចអង្គយុនិងហូបបាយបានមិនម្រនធ្វើរបងខ្ពស់
ដ្រលរារាំងមនុស្រសមិនឱ្រយចូលនោះទ្រ។ការកសាងរបងរវាងខ្លួនអ្នកនិងអ្នក
ដ្រលត្រវូការអ្នកនឹងបំប្រកអ្នកច្រញពីតថភាពហើយអ្នកនឹងនៅត្រមា្ន្រក់ឯង
នៅលើហឹងខ្ពស់ដ្រលបានបង្កើតដោយការភ័ន្តច្រលំរបស់អ្នក។តមា្ល្រភាព
និងទំនាក់ទំនងនឹងធ្វើឱ្រយអ្នកមានស្ររភីាព។ត្រវូស្វ្រងរកគំនិតរបស់អ្នកដទ្រ
ហើយកំុចង់បានគុណសម្របត្តិប្រសិនបើអ្នកមិនម្រនជាអ្នកបង្កើតវា។ត្រវូត្រ
ទទួលសា្គ្រល់អ្នកដ្រលបានជួយអ្នកឱ្រយទទួលបានជោគជ័យ។

ន�ើអ្ីជា�មម្លស្នូលរបស់នោកបសីន�ើយន�ើអ្នកធានថាបកុម/
បុ្្គលិក/ប្រួសារ/អ�ិថិជនរបស់នោកបសីបសបតាម�មម្លរបស់
នោកបសីយ៉ហាងែូចនមតច?

សម្រ្រប់ពកួយើងគណុភាពគជឺាការចាបំាច់វាមនិត្រមឹត្រទាកទ់ាញអតថិជិនថ្មី

ប៉ណុ្ណ្រះទ្រប៉នុ្ត្រវាក៏ដើម្របីជយួរក្រសាក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះល្អរបស់យើងនៅក្នងុទផី្រសារ
ផងដ្ររ។យើងជឿជាក់ថអាជីវកម្មដ្រលទទួលបានជោគជ័យត្រូវបាន
កសាងឡើងតាមរយៈការបណ្តុះទនំាកទ់នំងយរូអង្វ្រងដ្រលមានមលូដ្ឋ្រន
លើជំនឿទុកចិត្តគា្ន្រទៅវិញទៅមកវិជា្ជ្រជីវៈនិងការយោគយល់។យើង
ក៏ជឿជាក់លើការបង្កើតឱកាសការងារសម្រ្រប់ស្រ្តីដ្រលគា្ម្រនលទ្ធភាព
បង្រៀនពួកគ្រពីរបៀបត្របាញឬកាត់ដ្ររសម្លៀកបំពាក់ស្របព្រលផ្តល់នូវ
បរិយកាសការងារល្អមួយ។

តម្ល្រស្នូលរបស់យើងគឺ៖
១ភាពសុចរិត
២ការលូតលាស់និងការច្ន្រប្រតិដ្ឋ
៣ការអាណិតអាសូរនិងការងារក្រុម
៤ការគោរពដល់មនុស្រសវប្របធម៌និងបរិសា្ថ្រន
៥ការប្រកាន់ខ្ជ្រប់នូវគោលការណ៍ទាំង១០ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
ដោយយុត្តិធម៌

ន�ើអ្ីខ្លលះជាអាកបហាបកិរិយឬលក្ខែៈដែលនោកបសី្ិ�ថាមាន
ឥទ្ិេលអវិជ្ជមានែល់ភាេជាអ្នកែឹកនំ?

ខ្ញុំគិតថម្រដឹកនាំគួរត្រមានទស្រសនវស័ិយវ្រងឆ្ង្រយ។ត្រវូច្រះមើលទិដ្ឋភាព
ទូទៅន្រទីដ្រលអ្នកចង់ទៅដល់។ការទុកចិត្តមនុស្រសនិងការប្រងច្រកការងារ
គឺជាការចាបំាច់។ប្រសិនបើអ្នកធ្វើឱ្រយខ្លនួរវល់ព្រកអ្នកនឹងបាត់បង់ចក្ខវុស័ិយ
ខ្លនួឯង។វាក៏ជាគំនិតមិនល្អដ្ររនៅព្រលដ្រលអ្នកប្រៀបធៀបរបៀបដឹកនាំ

ម្ររៀនដំបូងបំផុត
ក្នុងការដឹកនាំគឺ
ការច្រះបនា្ទ្រប
ខ្លួននិងច្រះទទួល
យកការរិះគន់
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នាចូំលបុ៉ន្ត្រចុងក្រ្រយខ្ញុំបានសល់អីវា៉្រន់និងស្តកុដ្រលលក់មិនច្រញ។ហង
ន្រះត្រវូបានសាងសង់ឡើងដោយមានការជួសជុលអាគារទំនើបនិងបន្ទប់
តាងំបងា្ហ្រញប្របអសា្ច្ររ្រយបុ៉ន្ត្រវាមិនគ្រប់គ្រ្រន់ដើម្របីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍
របស់ប្រជាជនឡើយ។ឥឡូវអាជីវកម្មន្រះត្រូវបានបិទហើយវាជាម្ររៀន
ដ៏ធំមួយសម្រ្រប់ខ្ញុំ។វាជាការគណនាតម្ល្រខុសមួយចំនួនដ្រលធ្វើឲ្រយខ្ញុំលក់
ផលតិផលក្នងុតម្ល្រទាបជ្រលុដូច្ន្រះឥឡូវន្រះយើងបានបង្កើតការគណនា
ចំណាយត្រឹមត្រូវមួយជាជាងការប្រើការសា្ម្រន។កាលពីមុនមានបុគ្គលិក
ចាកច្រញជាច្រើនបុ៉ន្ត្រនៅទីបំផុតពួកគ្របានត្រលប់មកសន្តសុាសៀលវញិ។
ដូច្ន្រះខ្ញុំបានផ្ត្រតលើសូត្រនិងពង្រកីអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំលើសងា្វ្រក់តម្ល្រដើម្របី
ទ្រទ្រង់ការផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមនិងផ្តល់តម្ល្រសមរម្រយដល់អតិថិជនរបស់ខ្ញុំ។

ន�ើអ្ីដែលនធ្ើឱហាយវបហាបធម៌កម្នុជាមានលក្ខែៈនោយដែកេីន្ន�ើយ
ន�ើនោកបសី្ិ�ថាបបនទសកម្នុជាអាចរីកចនបមើននោយសារ
ស�ប្ិនភាេនិងភាេជាអ្នកែឹកនំយ៉ហាងែូចនមតច?

យើងមានបទដ្ឋ្រនវប្របធម៌និងប្រវត្តិសាស្រ្តដ្រលប្ល្រកពីគ្រ។ស្ត្រីត្រវូបានគ្រ
ចាត់ទុកថល្វតល្វន់និងស្រស់សា្អ្រតនិងរូបរាងល្អប្រណិត។ហើយនោះគឺ
ដោយសារត្ររហូតមកដល់ព្រលន្រះយើងនៅត្រប្រើប្រ្រស់សម្លៀកបំពាក់
ប្រព្រណីរបស់យើងដ្រលជាសូត្រត្របាញដោយដ្រដ្រលជាក្រណាត់ល្អបំផុត
នៅក្នុងពិភពលោក។ដោយសារមានរឿងរា៉្រវល្អៗជាច្រើននៅពីក្រ្រយ
ក្រណាត់របស់យើងហើយវាកំពុងទទួលបានប្រជាប្រយិភាពខ្ល្រងំព្រលន្រះ
ចិនកំពុងមើលឃើញពីសកា្ត្រនុពលនិងកំពុងធ្វើការអភិវឌ្រឍលើការចិញ្ចឹម
ដង្កូវពួកគាត់របស់ប្រទ្រសកម្ពុជាដើម្របីផ្គត់ផ្គង់បន្តដោយហ្រតុថប្រទ្រស
ន្រះជាប្រទ្រសកសិកម្ម។

ប្រទ្រសកម្ពុជាមានទីតាំងយុទ្ធសាស្រ្តនៅក្រប្ររប្រទ្រសថ្រនិងវៀតណាម
ហើយពាក់កណា្ដ្រលរវាងប្រទ្រសចិននិងឥណា្ឌ្រហើយបានទទួលប្រយោជន៍
ពីកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចពីប្រទ្រសជិតខងរបស់ខ្លនួ។ប្រទ្រសកម្ពជុាមានធនធាន
ធម្មជាតិជាច្រើននិងតំបន់ទ្រសចរណ៍ល្របីល្របាញនិងមានប្រជាប្រិយភាព
កំណប់រ៉្រប្រ្រងកាតនិងឧស្ម័នបម្រុងក្នុងសមុទ្រនិងដីមានជីជាតិច្រើន
សម្រ្រប់វស័ិយកសិកម្មដ្រលមិនទាន់ត្រវូបានយកមកប្រើនៅឡើយ។ចំនួន

ប្រជាជន៖ប្រហ្រល១៥លាននាក់(២,២លាននាក់នៅរាជធានីភ្នពំ្រញ)។
យើងមានកំណើនផលិតផលក្នងុស្រកុសរបុ៦%ក្នងុមួយឆ្ន្រំក្នងុរយៈព្រល
មួយទសវត្រសរ៍កន្លងមកដ្រលឧស្រសាហកម្មសំខន់ៗ មាននៅក្នុងវិស័យ
ទ្រសចរណ៍វាយនភ័ណ្ឌឧស្ម័នធម្មជាតិកសិកម្មសំណង់និងឈើដ្រល
ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមសមុទ្រ។

យើងមានកមា្ល្រំងពលកម្មវ័យក្ម្រងដ្រលមានតម្ល្រថោកមានឆន្ទៈនិងអាច
បណ្តុះបណា្ដ្រលបាននិងមានកតា្ត្រផលិតភាពកើនឡើងជាប្រចាំ។នយោបាយ
យើងមានស្ថិរភាពតំណភា្ជ្រប់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនកាន់ត្រប្រសើរឡើងនិង
ផ្លូវដ្រកត្រូវបានសា្ត្ររឡើងវិញយើងមានអីុនធឺណិតដ្រលមានតម្ល្រថោក។
ប្រជាសាស្ត្ររបស់យើងធានាថតម្រូវការក្នុងស្រុកនឹងកាន់ត្រកើនឡើង
(៦១%ន្រប្រជាជនកម្ពជុាមានអាយុក្រ្រម២៥ឆ្ន្រំ,អាយុជាមធ្រយម៖២១)។

នោកបសីមានែំបូន្ហានអ្ីខ្លលះសបមាប់ស�ប្ិននរីកម្នុជា?

“«តាមបទពិសោធន៍ន៏ផ្ទ្រល់របស់ខ្ញុំខ្ញុំជឿជាក់ថភាពជាអ្នកដឹកនាំចាប់ផ្តើម
ជាមួយក្រុមតូចមួយហើយនោះគឺជាគ្រួសាររបស់អ្នក។អ្នកមិនអាចដឹកនាំ
ក្រុមធំជាងន្រះបានទ្រប្រសិនបើអ្នកបរាជ័យក្នុងការដឹកនាំក្រុមតូចដ្រល
នៅជិតអ្នក»”

អ្នកត្រវូប្រជ្រងជាមួយខ្លនួឯងហ៊្រនប្រថុយផ្ត្រតអារម្មណ៍និងធ្វើឱ្រយក្តីសុបិន
របស់អ្នកកា្ល្រយជាការពិតអ្នកត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងធ្វើកិច្ចការដ្រលអ្នក
យកចិត្តទុកដក់ឬងប់ងល់និងជ្រើសរីសមុខជំនួញដ្រលសមនឹងជំនាញ
និងចំណង់របស់អ្នក។អ្នកក៏ត្រូវមានចក្ខុវិស័យអភិវឌ្រឍសា្ម្ររតីសហគ្រិនរក
មនុស្រសល្អអភិវឌ្រឍមនុស្រសល្អនិងចូលរួមសមាគមអាជីវកម្មដ្រលអាចជួយអ្នក
ក្នងុការរកីចម្រើននិងជាកន្ល្រងដ្រលអ្នកអាចស្វ្រងរកអ្នកណ្រនាំដ៏ល្អដ្រល
នឹងដើរជាមួយអ្នកតាមផ្លវូរហូតត្រវូហ៊្រនប្រឈមមុខនឹងការភ័យខ្ល្រចរបស់
អ្នក។ចូរកា្ល្រហនទទួលយកហនិភ័យហើយកំុខ្ល្រចក្នងុការសាកពិសោធន៍
ហើយអ្វីដ្រលសំខន់បំផុតនោះគឺអ្នកត្រងត្រអាចរៀនធ្វើឱ្រយល្អជាងមុន
បើកចំហទទួលយកការផ្ល្រស់ប្តរូនិងស្វ្រងយល់ពីរបៀបធ្វើឱ្រយមានតុល្រយភាព
ល្អរវាងជិវីតនិងសា្ម្ររតីអ្នក។
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សូម្ តល់ការដែនំខ្លីៗ អំេីជីវិ�របស់នោកបសី(ប្រួសារការអប់រំ
និងសា្ហានភាេប្រួសារ)និងបទេិនសាធន៍ន៍របស់នោកបសីជា
អ្នកែឹកនំនិងន�ើអ្ីដែលនោកបសីមាននមាទនភាេបំ្ុ�?

ពួកគាត់ខ្ញុំឈ្ម្រះដំចន្ធីកើតនៅខ្រកញ្ញ្រឆ្ន្រំ១៩៥៥ជនជាតិទំពូនក្នុង
ឃុំតាឡៅស្រុកអណ្តូងមាសខ្រត្តរតនគិរី។ខ្ញុំបានរៀបការជាមួយលោក
ឡួងសុធាហើយយើងមានកូន៦នាក់ជាមួយគា្ន្រ។ខ្ញុំធំឡើងក្នុងគ្រួសារ
ក្រីក្រមួយដ្រលពឹងផ្អ្រកលើការដំស្រូវនិងបន្ល្រព្រ្រ។ព្រលខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំ
ត្រូវបានគ្រលក់ឱ្រយធ្វើជាអ្នកបម្រើក្នុងគ្រួសារអ្នកមានទ្រព្រយសម្របត្តិមួយ
ហើយក្នុងសម័យបុលពតខ្ញុំត្រូវគ្រចាត់ឱ្រយធ្វើជាព្រទ្រយនៅតំបន់១០១។

ពីឆ្ន្រំ១៩៧៩ដល់ឆ្ន្រំ១៩៩៥ខ្ញុំជាសមាជិកក្នុងសមាគមស្ត្រីមួយ។នៅ
ខ្រមីនាឆ្ន្រំ១៩៩៦ខ្ញុំត្រូវបានគ្រជ្រើសរីសធ្វើជាអ្នកបកប្រ្រសម្រ្រប់
អង្គការNTFP(Non-TimberForestProducts)និងក្រ្រយមកទៀត
សម្រ្រប់គម្រ្រងផ្រស្រងៗ អពំីយ្រនឌរ័នងិសខុភាព។នៅឆ្ន្រំ២០០០ខ្ញុំបាន
បង្កើតសមាគមជនជាតិដើម(HighlanderAssociation,HA)។ខ្ញុំបាន
បន្តការធ្វើដំណើរជាអ្នកដឹកនាំរហូតមកព្រ្រះវាជាសុបិនរបស់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំ
នៅក្ម្រង។ខ្ញុំចូលរួមយ៉្រងសកម្មក្នុងការនាំសហគមន៍ឱ្រយទាមទារសិទ្ធិរបស់
ពកួគ្រហើយខ្ញុំបានទទលួការគាទំ្រយ៉្រងទលូទំលូាយពីសហគមន៍ជនជាតិ
ដើមមិត្តរួមការងារជាទីស្រឡាញ់និងសហគមន៍អន្តរជាតិផងដ្ររ។ក្នុង
ចនោ្ល្រះឆ្ន្រំ២០០៣-២០០៥ខ្ញុំបានបង្កើតយុទ្ធនាការអប់រំដល់អ្នកភូមិ
ជនជាតិភាគតិចចំនួន១៨ឃុំកុំឱ្រយលក់ដីឱ្រយអ្នកក្រ្រ។នោះជាព្រលដ្រល
បញ្ហ្ររលំោភដធី្លីកពំងុកើតឡើងយ៉្រងខ្ល្រងំ។ដោយសារត្រយទុ្ធនាការរបស់
យើងនិងការគាំទ្រពីសម្ត្រចនរោត្តមសីហនុនិងលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីហ៊ុន
ស្រនយើងបានទទួលមកវិញតាមរយៈឯកឧត្តមនួនភា(សហគមន៍
វៀតខ្លូនិង្រឈូង)។

នៅនេលដែលនោកបសីចាប់ន្តើមអាជីេែំបូងរបស់នោកបសីន�ើអី្
ជាបញ្ហាបបឈមសំខាន់បំ្ុ�របស់នោកបសី?

ខ្ញុំមានបញ្ហ្រប្រឈមជាច្រើនក្នងុតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំ។ខ្ញុំជួបការលំបាកក្នងុការ
ចល័តធនធាននិងការប្រ្រស្រយ័ទាក់ទងជាភាសាអង់គ្ល្រសដើម្របីគាទំ្រដល់
ប្រសកកម្មរបស់អង្គការ។ខ្ញុំមិនសូវសា្គ្រល់ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍និងមា្ច្រស់ជំនួយច្រើន

ទ្រ។សំខន់ជាងន្រះទៅទៀតខ្ញុំមិនអាចសរស្ររសំណើនិងរបាយការណ៍
សម្រ្រប់ការប្រមូលមូលនិធិបានទ្រ។ក្រ្រពីន្រះខ្ញុំបានទទួលការគំរាមកំហ្រង
សមា្ល្រប់ពីជនមិនសា្គ្រល់អត្តសញ្ញ្រណដោយសារត្រយុទ្ធនាការដីធ្លីរបស់ខ្ញុំ
ជាមួយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច។ឧទាហរណ៍ខ្ញុំត្រវូបានទទួលការ
គំរាមសមា្ល្រប់ដោយផ្ទ្រល់នៅឆ្ន្រំ២០១៦។សមាគមជនជាតិភាគតិចរបស់
យើងត្រូវបានគំរាមកំហ្រងថនឹងត្រូវបិទទា្វ្ររដោយសារការធ្វើយុទ្ធនាការ
ជាមួយសហគមន៍នាព្រលថ្មៗី ន្រះ។ទោះជាយ៉្រងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅកំពុង
ខិតខំប្រងឹប្រ្រងដើម្របីលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិរបស់
ជនជាតិភាគតិច។សំខន់ខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយស្រ្តីជនជាតិដើមភាគតិចក្នងុ
កម្មវិធីពង្រឹងអំណាចស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគ្រ។

ប៉ុន្ហានឆ្ហាំកន្លងមកន�ើនោកបសីបាននរៀននមនរៀនែ៏មាន�មម្លអ្ីក្នុងន
មជាអ្នកែឹកនំ?

ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ន៍ជីវិតដ៏ល្អមួយជាម្រដឹកនាំជនជាតិដើម។ម្ររៀន
សំខន់ៗ ទាំងនោះគឺ៖
ការទុកចិត្តពីសំណាក់ក្រុមមា្ច្រស់ជំនួយនិងសហគមន៏ជនជាតិដើម
របស់ខ្ញុំដ្រលបានចូលរួមក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកាន់កាប់ដី។
តម្ល្រន្រតមា្ល្រភាពនៅក្នុងការដឹកនាំអង្គការ។ខ្ញុំមានមោទនភាពជាខ្ល្រំង
ចំពោះអង្គការរបស់ខ្ញុំដោយសារយើងអាចសម្របខ្លនួនិងធ្វើតាមតម្រវូការ
របស់មា្ច្រស់ជំនួយក្នុងស្រុកនិងដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍អន្តរជាតិទោះបីយើងជា
អង្គការដ្រលដឹកនាំដោយជនជាតិដើមក៏ដោយ។
ការគាទំ្រដ៏រងឹមាំពីក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលនិងក្រមុការងារគឺជាកតា្ត្រជំរុញចម្របង
សម្រ្រប់ខ្ញុំក្នងុការដឹកនាំការទាមទារសិទ្ធិកាន់កាប់ដីជូនជនជាតិដើមទៅ
ថ្ង្រអនាគត។

ន�ើអ្ីជា�មម្លស្នូលរបស់នោកបសីន�ើយន�ើអ្នកធានថាបកុម/
បុ្្គលិក/ប្រួសារ/អ�ិថិជនរបស់នោកបសីបសបតាម�មម្លរបស់
នោកបសីយ៉ហាងែូចនមតច?

ខ្ញុំមានគុណតម្ល្រស្នូលមួយចំនួនក្នុងការដឹកនាំ។ខ្ញុំជឿលើសកម្មភាពដ្រល
មានតមា្ល្រភាពនិងគណន្រយ្រយភាពដើម្របីធានាការគោរពផលប្រយោជន៍
និងសិទ្ធិដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច។ដើម្របីសម្រ្រចបាននូវរឿង
ទាំងនោះខ្ញុំនិងសហការីរបស់ខ្ញុំត្រងត្រទាមទារឱ្រយមាន៖
ការគោរព៖ក្នុងនាមជាមនុស្រសយើងកើតមកមានស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូរ។យើង
ត្រូវគោរពគា្ន្រទៅវិញទៅមកដោយមិនគិតពីអត្តសញ្ញ្រណវប្របធម៌និង
ភ្រទទ្រ។
ចំណង់ក្នុងការលើកកម្ពស់យ្រនឌ័រ៖យើងត្រូវធានាឱ្រយមានការចូលរួម
ផ្ន្រកយ្រនឌ័រក្នងុសកម្មភាពអភិវឌ្រឍន៍សហគមន៍និងលើកកម្ពស់យ្រនឌ័រ
តាមរយៈការផ្តល់ឱកាសការងារ។
ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តក្នងុការកសាងសហគមន៍ជនជាតិដើមដ្រលរងឹមាំ៖ខ្ញុំមានការ
ប្ត្រជា្ញ្រចិត្តយ៉្រងមុតមាំក្នងុការជួយដល់យុវវយ័និងស្រ្តីជនជាតិដើមភាគតិច

ស្ត្រីមា្ច្រស់អាជីវកម្មគួរច្រក
រំល្រកបទពិសោធន៍ន៍និង
ជំនាញពួកគាត់ជាមួយស្ត្រី
នៅតំបន់ជនបទ

លោកស្រីដំ ចន្ធី
នាយិកាប្រតិបត្តិ|អង្គការសមាគមខ្ម្ររលើ

អ្នកដឹកនំា
ស្ត្រីន្រកម្ពុជា
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ទាមទារសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពួកគ្រ។
ការតសូ៊៖ខ្ញុំមិនដ្រលបោះបង់សុបិនចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនំាសហគមន៍ខ្ញុំទ្រ។
ថ្វបីើខ្ញុំទទួលបានការគំរាមកំហ្រងលើជីវិតខ្ញុំជាច្រើនដងក៏ដោយខ្ញុំនៅត្រ
ធ្វើការដើម្របីអត្ថប្រយោជន៍ន្រសហគមន៍ជនជាតិដើមរបស់ខ្ញុំដ្ររ។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាអាកបហាបកិរិយឬលក្ខែៈដែលនោកបសី្ិ�ថាមាន
ឥទ្ិេលអវិជ្ជមានែល់ភាេជាអ្នកែឹកនំ?

លក្ខណៈអវិជ្ជមានន្រអ្នកដឹកនាំគឺ៖
អ្នកដឹកនាំដ្រលមិនយល់អំពីមនុស្រសនិងប្រសកកម្មរបស់អង្គការឬក្រុម
របស់ពួកគ្រ
អ្នកដឹកនាំដ្រលមិនមានសា្ម្ររតីជាក្រុម។អ្នកដឹកនាំដ្រលបំពានអំណាច
របស់ពួកគ្រទៅលើអ្នកក្រ្រមបងា្គ្រប់និងក្រុមរបស់ពួកគ្រដោយមិន
ពិគ្រ្រះយោបល់ជាមួយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងអ្នកផ្រស្រងទៀត។
ម្រដឹកនាំមិនមានគោលដៅនិងទិសដៅសម្រ្រប់ក្រុម។ពួកគ្រខ្រសាយ
ទំនាក់ទំនងក្នុងក្រុម។
ខ្វះតមា្ល្រភាព៖អ្នកដឹកនាំត្រូវមានភាពយុត្តិធម៌និងតមា្ល្រភាពជាមួយ
ក្រមុការងាររបស់ពកួគ្រ។កង្វះតមា្ល្រភាពអាចនាំឱ្រយមានការខ្វះទនំកុចតិ្ត
បាន។
អំនួត៖អ្នកដឹកនាំល្អត្រវូច្រះសា្ត្រប់ដោយប្រងុប្រយ័ត្ននិងទទួលយកទាងំ
អ្វីដ្រលត្រវូនិងអ្វីដ្រលខុស។ដើម្របីកា្ល្រយជាម្រដឹកនាំដ្រលមានចក្ខវិុស័យ
ដ៏ពិតប្រ្រកដយើងត្រវូបោះបង់ចោលភាពអតា្ម្រនិយមរបស់យើងហើយ
ផ្ដ្រតលើប្រជាជនរបស់យើងពីព្រ្រះគា្ម្រនពួកគ្រយើងនឹងមិនអាចដើរទៅ
មុខនោះទ្រ។

ន�ើនោកបសីនធ្ើអី្នែើមហាបីបនតនធ្ើជាអ្នកែឹកនំ(្ន្លឹលះមនភាេជា
អ្នកែឹកនំក្នុងការនធ្ើជំនួញនិងនលើកកម្ពស់ការ្ តល់សិទ្ិអំណាច
នសែ្ឋកិច្ចែល់បសតីឫសមភាេនយនឌ័រ)?

ដើម្របីជំរញុភាពជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំត្រវូពង្រងឹខ្លនួឯងនិងក្រមុទាងំមូលឱ្រយធ្វើការ
ដោយតមា្ល្រភាពនិងភាពសោ្ម្រះត្រង់ចំពោះអង្គការមា្ច្រស់ជំនួយនិងសហគមន៍
ជនជាតិដើមភាគតិច។ខ្ញុំនឹងផ្តល់ឱកាសនិងលើកទឹកចិត្តស្រ្តីជនជាតិដើម
ភាគតិចនិងយុវវយ័ឱ្រយធ្វើការសម្រ្រចចិត្ត។ពួកគ្រនឹងទទួលបានការកសាង
សមត្ថភាពលើការដឹកនាំនិងការអភិវឌ្រឍសហគមន៍។ខ្ញុំនឹងផ្តល់អំណាចដល់
ក្រមុខងក្នងុរបស់ខ្ញុំនឹងប្រគល់ភារកិច្ចសំខន់ៗ ក្នងុការស្រ្រវជ្រ្រវអំពីសិទ្ធិដីធ្លី
និងការបង្កើតការពិភាក្រសាគោលនយោបាយជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្រស្រងៗ ទាងំ
ក្នុងស្រុកនិងក្រ្រប្រទ្រស។ខ្ញុំកំពុងប្រ្រប់ខ្លួនឯងគ្រប់ព្រលវ្រលាថខ្ញុំត្រូវ
ទៅបម្រើឱ្រយសហគមន៍របស់ខ្ញុំហើយបន្តរៀនពីអ្នកដទ្រដើម្របីអភិវឌ្រឍជំនាញ
របស់ខ្ញុំនិងប្រជាជនខ្ញុំ។ខ្ញុំនឹងបន្តប្រើការគិតត្រិះរិះនិងធ្វើខ្លួនឱ្រយស្ងប់ដើម្របី
ដោះស្រ្រយបញ្ហ្រប្រឈមទាងំឡាយដ្រលអាចមានគ្រ្រះថ្ន្រក់ដល់ជីវិតខ្ញុំ។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាហានិភ័យធំៗមួយចំនួនដែលនោកបសីបានជួបបបទលះ
នៅក្នុងអាជីេរបស់នោកបសី?ន�ើនោកបសីនោលះបសាយបញ្ហាននលះ
នោយរនបៀបណា?

ហនិភ័យដ្រលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់មាន៖
ការចោទប្រកាន់ថមានជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយជាមួយគណបក្រស
ប្រឆំង
ច្របាប់និងបទបញ្ជ្រថ្មៗី ឧទាហរណ៍ច្របាប់ស្តីពីអង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល
ដ្រលជះឥទ្ធិពលដល់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ង្ររបស់អង្គការខ្ញុំ
ការបំភិតបំភ័យនិងគំរាមកំហ្រងដល់ជីវិតខ្ញុំដោយសារការចូលរមួរបស់ខ្ញុំ
ជាមួយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងរឿងសម្របទានដីធំៗនិង
សម្របទានដីស្រដ្ឋកិច្ចដទ្រទៀត។
ការគំរាមកំហ្រងបិទអង្គការខ្ញុំ

ខ្ញុំនិងក្រមុរបស់ខ្ញុំមានដំណះស្រ្រយជាក់លាក់មួយចំនួនដើម្របីកាត់បន្ថយ
ហនិភ័យខងលើ៖
ខ្ញុំបានកសាងបណា្ដ្រញដ៏ល្អនិងធ្វើការយ៉្រងជិតស្នទិ្ធជាមួយវ្រទិកាអង្គការ
មិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាលនិងUNHCR។នៅព្រលមានការគំរាមកំហ្រង
ដល់ជីវិតខ្ញុំខ្ញុំអាចធ្វើចំណាកស្រុកមួយរយៈព្រលខ្លី
ខ្ញុំបានពន្រយល់និងបានជួបថ្ន្រក់ដឹកនាំកំពូលន្រសមាជិកសភានិងក្រសួង
ពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាថ្ន្រក់ខ្រត្តអំពីប្រសកកម្មរបស់សមាគមជនជាតិដើម
ដើម្របីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងការយល់ច្រឡំ។
ខ្ញុំបានចូលរួមច្រករំល្រកចំណ្រះដឹងនិងបទពិសោធន៍ន៍របស់ខ្ញុំក្នុងការ
ធ្វើការជាមួយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជាមួយរដ្ឋ្រភិបាលមូលដ្ឋ្រន
និងថ្ន្រក់ជាតិ
ខ្ញុំគោរពយ៉្រងខ្ជ្រប់ខ្ជនួនូវច្របាប់និងបទបញ្ជ្ររបស់រដ្ឋ្រភិបាលហើយត្រងត្រ

ពិគ្រ្រះជាមួយក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលនិងដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍មុនព្រលធ្វើការជាមួយ
រដ្ឋ្រភិបាល។យើងប្រ្ររព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិទិវាជនជាតិដើមភាគតិច
និងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ន្រក់ជាតិផ្រស្រងទៀតជាមួយរដ្ឋ្រភិបាល។

ន�ើអ្ីដែលនធ្ើឱហាយវបហាបធម៌កម្នុជាមានលក្ខែៈនោយដែកេីន្ន�ើយ
ន�ើនោកបសី្ិ�ថាបបនទសកម្នុជាអាចរីកចនបមើននោយសារ
ស�ប្ិនភាេនិងភាេជាអ្នកែឹកនំយ៉ហាងែូចនមតច?

រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានទទួលសា្គ្រល់វប្របធម៌ចម្រុះផ្រស្រងគា្ន្រហើយមាននូវ
គោលនយោបាយជាតិដ្រលជំរុញឱ្រយមានស្រ្តីជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យ
ឯកជននិងសាធារណៈ។រដ្ឋ្រភិបាលមានកូតាជាក់លាក់សម្រ្រប់ស្ត្រីម្រដឹកនាំ
នយោបាយមកពីរដ្ឋ្រភិបាលថ្ន្រក់ជាតិនិងថ្ន្រក់មូលដ្ឋ្រនដូចជាម្រភូមិ
ស្រ្តីចៅហ្វ្រយខ្រត្តស្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ដ្រីស្ត្រីជាដើម។រដ្ឋ្រភិបាលបានបង្កើត
ក្រសួងកិច្ចការនារីដ្រលមានតួនាទីសំខន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពជា
អ្នកដឹកនាំដល់ស្ត្រីនៅក្នងុសហគមន៍ក្រមុហុ៊ននិងវស័ិយរដ្ឋ្រភិបាលក៏ដូចជា
បង្កើតគោលនយោបាយនិងថវិកាទាក់ទងនឹងយ្រនឌ័រ។សម្រ្រប់អង្គការ
ក្រ្ររដ្ឋ្រភិបាលយើងបានបង្កើតគំនិតផ្តួចផ្តើមជាច្រើនដើម្របីលើកកម្ពស់
ស្រ្តីក្នុងតំណ្រងជាអ្នកដឹកនាំនិងគាំទ្រដល់ការលើកកម្ពស់សមភាពនិង
សមធម៌យ្រនឌ័រ។ជារៀងរាល់ឆ្ន្រំយើងទាងំអស់គា្ន្រអបអរសាទរសមិទ្ធផល
របស់យើងដោយការរៀបចំទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ៨មីនា។

នោកបសីមានែំបូន្ហានអ្ីខ្លលះសបមាប់ស�ប្ិននរីកម្នុជា?

ខ្ញុំមានអនុសាសន៍មួយចំនួនសម្រ្រប់សហគ្រនិស្ត្រី។ពួកគ្រគួរគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
របស់ពួកគ្រដោយការដក់ស្ត្រីឱ្រយកាន់ត្រច្រើនក្នងុមុខតំណ្រងដឹកនាំដោយ
គា្ម្រនការរីសអើងជាពិស្រសលើស្ត្រីមកពីតំបន់ជនបទ។ពួកគ្រគួរត្រផ្តល់
ឱកាសបន្ថ្រមនិងអត់ធ្មត់ដល់ស្ត្រីនិងយុវវ័យជនជាតិភាគតិច។ខ្ញុំស្នើឱ្រយមា្ច្រស់
អាជីវកម្មដ្រលជាស្ត្រីជួយច្រករលំ្រកបទពិសោធន៍ន៍និងជំនាញបន្ថ្រមដល់
ស្ត្រជីនបទនិងក្រកី្រ។ខ្ញុំក៏ចង់បានការអន្តរាគមន៍ដ៏សកម្មពីរដ្ឋ្រភិបាលដើម្របី
បិទKTVនិងការជួញដូរមនុស្រសឆ្លងកាត់ព្រំដ្រន។ចុងបញ្ចប់ខ្ញុំចង់ឃើញ
ស្ត្រីកាន់ត្រច្រើននៅក្នងុរដ្ឋ្រភិបាលនិងសង្គមសុវិីលជួយស្ត្រីដទ្រទៀតនៅ
តំបន់ជនបទដូចជាតំបន់ខ្ញុំជាដើម។
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សូម្ តល់ការដែនំខ្លីៗ អំេីជីវិ�របស់នោកជំទាវ(ប្រួសារការអប់រំ
និងសា្ហានភាេប្រួសារ)និងបទេិនសាធន៍ន៍របស់នោកជំទាវជា
អ្នកែឹកនំនិងន�ើអ្ីដែលនោកជំទាវមាននមាទនភាេបំ្ុ�?

ខ្ញុំឈ្ម្រះជាស្ររី។ខ្ញុំបានរៀបការហើយមានកូន៤នាក់ដ្រល២នាក់
ក្នុងចំណមអ្នកទាំង៤គឺជាកូនចិញ្ចឹម។ខ្ញុំបានជួបកូនប្រុសពៅរបស់ខ្ញុំ
នៅព្រលធ្វើដំណើរទៅខ្រត្តតាក្រវជាមួយនឹងមូលនិធិរក្រសាកុមារដ្រលជា

មូលនិធិមួយខ្ញុំបានចូលរមួបង្កើតឡើងដោយផ្ត្រតលើសុខុមាលភាពរបស់
កុមារកម្ពុជាដ្រលគា្ម្រនលទ្ធភាពនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីពិការភាព
ខងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយ។ខ្ញុំក៏ចូលរួមយ៉្រងសកម្មក្នុងការងារសប្របុរសធម៌
ជាច្រើនទៀតរួមទាំងធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលន្រអង្គការសា្ន្រម
ញញឹមកម្ពុជា(SmileCambodia)ដ្រលផ្តល់ការវះកាត់ដោយឥតគិតថ្ល្រ
ដល់កុមារឆ្របមាត់និងរលាកភ្លើងនិងមូលនិធិចក្ខខុ្ម្ររដ្រលផ្តល់ការវះកាត់
ភ្ន្រកឡើងបាយសម្រ្រប់អ្នកដ្រលគា្ម្រនលទ្ធភាព។

ខ្ញុំមានសញ្ញ្របត្របរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកធនាគារពីSOASUniversityof
London(ចក្រភពអង់គ្ល្រស)ហើយបច្ចបុ្របន្នខ្ញុំកំពុងបន្តការសិក្រសាថ្ន្រក់បណ្ឌតិ
នៅសាកលវិទ្រយាល័យអាដឺឡ្រស(អូស្ត្រ្រលី)ដោយផ្ត្រតលើការធ្វើសមា
ហរណកម្មនិងស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ។

ក្នុងនាមជាជំនួយការទ្រសាភិបាលន្រធនាគារជាតិកម្ពុជាខ្ញុំទទួលបន្ទុក
នាយកដ្ឋ្រនចំនួនប្រ្រំនិងមានតំណ្រងក្នងុគណៈកមា្ម្រធិការគោលនយោបាយ
ជាច្រើននៅក្នងុធនាគារនិងថ្ន្រក់ជាតិ។ខ្ញុំក៏ជាប្រធានការិយល័យឥណទាន
កម្ពជុាចាប់តាងំពីបង្កើតឡើងដំបូង។ខ្ញុំក៏ជាសមាជិកនៅក្នងុSouthEast
AsiaAdvisoryBoardofWomenWorldBanking។ហើយមុននោះ
ខ្ញុំគឺជាសមាជិកន្រគណៈកមា្ម្រធិការGenderandWomenFinancial
Inclusionន្រAllianceforFinancialInclusion។មុនព្រលខ្ញុំត្រូវ
បានត្រងតាំងឱ្រយកាន់តំណ្រងន្រះខ្ញុំបានធ្វើការឡើងពីមន្រ្តីខុទ្ទកាល័យ
ទៅជាអគ្គនាយករងន្រនាយកដ្ឋ្រនត្រួតពិនិត្រយធនាគារ។ខ្ញុំបានច្រញ
ធ្វើការនៅព្រលកំពុងមានការផ្ល្រស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធធនាគារឡើងវិញ
ខណៈធនាគារកណា្ដ្រលចង់ពង្រងឹមុខងារត្រតួពិនិត្រយធនាគារ។ដូច្ន្រះខ្ញុំមាន
មោទនភាពក្នងុការចូលរួមការកសាងទំនុកចិត្តនៅក្នងុវស័ិយធនាគារនៅក្នងុ
ប្រទ្រសកម្ពជុាក៏ដូចជាការអភិវឌ្រឍជាវិជ្ជមានសំខន់ដទ្រទៀតក្នងុវស័ិយន្រះ។

ខ្ញុំមានកិត្តិយសផងដ្ររដ្រលបានរួមចំណ្រកក្នុងការកាត់បន្ថយគមា្ល្រតន្រ

សមាហរណកម្មហិរញ្ញវត្ថុថ្ន្រក់ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយត្រវូបានគ្រទទួលសា្គ្រល់
ដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងន្រះគ្របានប្រគល់ពានរងា្វ្រន់តស៊ូមតិផ្ន្រក
យ្រនឌ័រដល់ខ្ញុំក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៨។ខ្ញុំក៏ទទួលបានពានរងា្វ្រន់Asia21Young
Leadersឆ្ន្រំ២០១៧និងYoungSocietalLeadersឆ្ន្រំ២០១៨
ក៏ដូចជាZICOASEAN40under40ជាការទទួលសា្គ្រល់ភាពជា
អ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យធនាគារនៅកម្ពុជា។

នៅនេលដែលនោកជំទាវចាប់ន្តើមអាជីេែំបូងរបស់នោកជំទាវន�ើ
អ្ីជាបញ្ហាបបឈមសំខាន់បំ្ុ�របស់នោកជំទាវ?

បញ្ហ្រប្រឈមចម្របងព្រលដ្រលខ្ញុំចាប់ផ្តើមធ្វើការគឺការកសាងទំនុកចិត្ត
ក្នុងវិស័យធនាគារជាពិស្រសនៅព្រលធនាគារចំនួន១៧ត្រូវបានរំលាយ
នៅព្រលនោះហើយធនាគារ៥ទៀតមិនអាចសងប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំរបស់
ខ្លួនបាន។ដូច្ន្រះតើយើងធ្វើដូចម្ត្រចទើបអាចបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាជនឱ្រយ
សន្រសបំ្រ្រក់នៅក្នងុធនាគារនិងអនុញ្ញ្រតឱ្រយមានការអន្តរាគមន៍ផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ

ដើម្របីរួមចំណ្រកដល់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច?ខ្ញុំរៀនបានច្រើនពីបទពិសោធន៍៍
ន្រះ។ចំណ្រករឿងផ្ទ្រល់ខ្លនួវញិខ្ញុំទើបប្រសូត្របានកូនដំបូងរបស់ខ្ញុំហើយ
ពួកគាត់ត្រវូបំបៅដោះត្រមួយមុខ។ព្រលនោះមិនទាន់មានស្នប់ទឹកដោះទ្រ
ដូច្ន្រះខ្ញុំត្រូវរត់ពីការិយល័យមកផ្ទះដើម្របីបំបៅកូនរបស់ខ្ញុំ។លើសពីន្រះ
ទៅទៀតនៅព្រលនោះខ្ញុំគឺជាបុគ្គលិកក្នងុចំណមបុគ្គលិកមួយចំនួនតូច
ដ្រលមានសញ្ញ្របត្រអន្ដរជាតិដូច្ន្រះមានការរពឹំងទុកខ្ពស់ណាស់មកលើខ្ញុំ
។វាគឺជាសមា្ព្រធបន្ថ្រមមកលើខ្ញុំបុ៉ន្ត្រក៏ជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រ្រប់ខ្ញុំក្នងុការ
ធ្វើនិងរៀនបន្ថ្រមទៀត។

ប៉ុន្ហានឆ្ហាំកន្លងមកន�ើនោកជំទាវបាននរៀននមនរៀនែ៏មាន�មម្លអ្ីក្នុង
នមជាអ្នកែឹកនំ?

គណៈគ្រប់គ្រងនៅធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាមានទស្រសនៈមួយគឺថតំណ្រង
អាចត្រូវបានផ្តល់ឱ្រយនិងដកច្រញបានប៉ុន្ត្រទំនាក់ទំនងដ្រលយើងកសាង
ជាមួយនឹងក្រមុរបស់យើងនឹងនៅជាមួយយើងព្រញមួយជីវតិ។ខ្ញុំបានរៀន
ដឹងថការដឹកនាំមិនម្រនគ្រ្រន់ត្រជាការគ្រប់គ្រងក្រមុការងាររបស់យើងទ្រ
បុ៉ន្ត្រវាក៏ជាការបំផុសគំនិតឱ្រយពួកគ្រជឿនិងយល់ស្របតាមចក្ខវុស័ិយរបស់
យើង។យើងទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុតពីក្រមុការងាររបស់យើងនៅព្រល
យើងជឿជាក់និងធ្វើការដើម្របីសម្រ្រចបាននូវគោលដៅរួម។ការដឹកនាំ
ពឹងផ្អ្រកលើការកសាងនិងរក្រសាទំនាក់ទំនងប្រកបដោយការគោរពជាមួយ
ក្រុមព្រ្រះវានឹងកា្ល្រយជាទ្រព្រយសម្របត្តិដ៏ធំបំផុតរបស់អ្នក។

ន�ើអ្ីជា�មម្លស្នូលរបស់នោកជំទាវន�ើយន�ើអ្នកធានថាបកុម/
បុ្្គលិក/ប្រួសារ/អ�ិថិជនរបស់នោកជំទាវបសបតាម�មម្លរបស់
នោកជំទាវយ៉ហាងែូចនមតច?

ខ្ញុំរស់នៅតាមសម្តីមួយដ៏សាមញ្ញដ្រលខ្ញុំបានអាន“ធ្វើការដើម្របីបុព្វហ្រតុ
មិនម្រនឱ្រយគ្រទះដ្រអបអរទ្រ។រស់ដើម្របីបងា្ហ្រញមិនម្រនបង្អតួ។កំុព្រយាយម

លោកជំទាវ ជា សារី
ជំនួយការទ្រសភិបាលនិងជាអគ្គនាយក

បច្ច្រកទ្រស|ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា

ត្រូវមានគោលបំណងច្របាស់
លាស់និងប្តូរផ្ត្រច់ជាមួយវា។
គា្ម្រនអ្វីអាចជំនួសញើស
ឈាមបានទ្រ

អ្នកដឹកនំា
ស្ត្រីន្រកម្ពុជា
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ធ្វើឱ្រយគ្រឃើញវត្តមានយើងត្រឱ្រយគ្រដឹងព្រលយើងអវត្តមាន”។ខ្ញុំគិតថ
ការរស់នៅដើម្របីផ្គ្រប់ចិត្តគ្រគឺច្របាស់ជាធ្វើឱ្រយយើងហត់នឿយណាស់។
យើងមិនគួរត្រការចង់បានការទទួលសា្គ្រល់ពីអ្នកដទ្រនាយំើងឱ្រយធ្វើអ្វីដ្រល
ប្រឆំងនឹងមនសិការរបស់យើងទ្រ។យើងត្រូវរីករាយជាមួយខ្លួនយើង
ព្រ្រះចុងបញ្ចប់ទៅយើងគ្រងត្រមា្ន្រក់ឯងទ្រ។

ខ្ញុំមិនដ្រលបង្ខំក្រមុរបស់ខ្ញុំឱ្រយមានទស្រសនៈដូចខ្ញុំទ្រ។បុ៉ន្ត្រខ្ញុំព្រយាយមដឹកនាំ
ពួកគ្រដោយឧទាហរណ៍។ខ្ញុំជឿថអ្វីគ្រប់យ៉្រងអាចត្រូវបានធ្វើបានល្អ
ប្រសើរជាងមុនប្រសិនអ្នកធ្វើគាត់ជឿជាក់លើវា។ខ្ញុំជឿជាក់ថក្នុងនាម
ជាអ្នកដឹកនាំអ្នកត្រវូបង្កើតបរយិកាសការងារដ្រលអនុញ្ញ្រតឱ្រយក្រមុរបស់
អ្នកប្រើគំនិតច្ន្រប្រតិដ្ឋរបស់ពួកគ្រដើម្របីសម្រ្រចលទ្ធផលល្អប្រសើរ។ដូច្ន្រះ
ជាជាងសរស្ររបញ្ជីការងារឱ្រយពួកគ្រអ្នកត្រវូផ្តល់ឱ្រយពួកគ្រនូវគោលបំណង
ច្របាស់លាស់និងផ្តល់អំណាចដល់ពួកគ្រដើម្របីរកវិធីដើម្របីសម្រ្រចគោលបំណង
នោះ។ទោះជាយ៉្រងណាក៏ដោយអ្នកក៏ត្រូវដឹងអំពីចំណុចខ្ល្រំងនិងភាព
ទន់ខ្រសាយន្រសមាជិកក្រុមរបស់អ្នកដើម្របីអាចដក់ការងារឱ្រយពួកគ្រឱ្រយ
មានប្រសិទ្ធភាព។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាអាកបហាបកិរិយឬលក្ខែៈដែលនោកជំទាវ្ិ�ថាមាន
ឥទ្ិេលអវិជ្ជមានែល់ភាេជាអ្នកែឹកនំ?

ឆប់ខឹងគា្ម្រនច្រះអាណិតអាសូរមោទនភាពនិងអំនួត។

ន�ើនោកជំទាវនធ្ើអ្ីនែើមហាបីបនតនធ្ើជាអ្នកែឹកនំ(្ន្លឹលះមនភាេជា
អ្នកែឹកនំក្នុងការនធ្ើជំនួញនិងនលើកកម្ពស់ការ្ តល់សិទ្ិអំណាច
នសែ្ឋកិច្ចែល់បសតីឫសមភាេនយនឌ័រ)?

ខ្ញុំជឿថព័ត៌មានគឺជាអំណាច។អ្នកដឹកនាំល្អគឺជាអ្នកពូក្រអាននិងសា្ត្រប់។
ចំពោះមា្ច្រស់អាជីវកម្មស្ត្រីការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តនិងការយកចិត្តទុកដក់ដ៏មឺុងមា៉្រត់
គឺមានសារសំខន់ណាស់ដើម្របីឈានទៅរកភាពជោគជ័យ។កំុខ្ល្រចការ
បរាជ័យព្រ្រះវាជាផ្លូវទៅរកភាពជោគជ័យ។បុ៉ន្ត្រអ្វីដ្រលសំខន់បំផុត

នោះគឺត្រូវត្រជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយមានគោលបំណងច្របាស់លាស់។ការ
ខិតខំប្រឹងប្រ្រងដោយគា្ម្រនគោលបំណងច្របាស់លាស់គឺគា្ម្រនប្រយោជន៍ទ្រ។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាហានិភ័យធំៗមួយចំនួនដែលនោកជំទាវបានជួបបបទលះ
នៅក្នុងអាជីេរបស់នោកជំទាវ?ន�ើនោកជំទាវនោលះបសាយបញ្ហាននលះ
នោយរនបៀបណា?

ចំពោះការសម្រ្រចចិត្តវាពាក់ពន្ធ័ទៅនឹងហនិភ័យមួយចំនួនដ្រលអាចនឹងប្រ្រ
ទៅជាអាក្រក់ឬល្អ។ហើយអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្រ្រចចិត្តរបស់
អ្នក។ប្រសិនបើវាល្អយើងសប្របាយនឹងវា។ប្រសិនបើវាប្រ្រទៅជាអាក្រក់
សូមយកវាជាម្ររៀន។

ន�ើអ្ីដែលនធ្ើឱហាយវបហាបធម៌កម្នុជាមានលក្ខែៈនោយដែកេីន្ន�ើយន�ើ
នោកជំទាវ្ិ�ថាបបនទសកម្នុជាអាចរីកចនបមើននោយសារ
ស�ប្ិនភាេនិងភាេជាអ្នកែឹកនំយ៉ហាងែូចនមតច?

ប្រជាជនកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាច្រើនន្រប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏ជូរចត់
មួយ។បុ៉ន្ត្រយើងមិនដ្រលឈប់តសូ៊ឡើយ។យើងជាមនុស្រសរឹងមាំណាស់។
យើងអាចផ្ល្រស់ប្តូរប្រទ្រសមួយដ្រលហ្រកហួរដោយសង្រ្គាមទៅជាប្រទ្រស
ដ្រលមានស្រដ្ឋកិច្ចលូតលាស់លឿនបំផុតមួយក្នងុពិភពលោកនិងសម្រ្រចបាន
គោលដៅអភិវឌ្រឍន៍សហស្រសវត្រសរ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិន្រះគឺជាសក្ខភីាព
ន្រភាពអំណត់អត់ទ្រ្រំទាំងន្រះ។បើទោះបីជាធា្ល្រប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ន៍ដ៏
រន្ធត់យ៉្រងណាយើងក៏ជាប់ចូលក្នងុបញ្ជីប្រជាជនដ្រលមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់
បំផុតទាងំ១០នៅលើពិភពលោកដ្ររន្រះបងា្ហ្រញពីអាកប្របកិរិយវជិ្ជមានរបស់
យើងចំពោះជីវិត។

និយយជាទូទៅក្នុងនាមជាប្រទ្រសដ្រលលូតលាស់ក្រ្រយគ្រកម្ពុជាអាច
លោតរលំងដំណាក់កាលជាច្រើនន្រការអភិវឌ្រឍ។ដោយមានប្រជាជនវយ័ក្ម្រង
មានចំណង់ខ្ល្រំងនិងរីកចម្រើនច្រះនិយយភាសាអង់គ្ល្រសសូចនាករមា៉្រក្រូ
ស្រដ្ឋកិច្ចមានស្ថរិភាពនិងមានសកា្ត្រនុពលកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចជាវជិ្ជមានប្រទ្រស
កម្ពុជាគឺជាប្រក្ខជនដ៏ល្អមា្ន្រក់ដ្រលជាគោលដៅវិនិយោគ។

នោកជំទាវមានែំបូន្ហានអ្ីខ្លលះសបមាប់ស�ប្ិននរីកម្នុជា?

ហ៊្រនប្រថុយ៖បរាជ័យគឺជាផ្ន្រកមួយន្រភាពជោគជ័យ។គ្រប់ថ្ន្រំទាងំអស់បាន
បរាជ័យក្នងុការសាកល្របងមុនព្រលវាជោគជ័យហើយអាចសង្គ្រ្រះជីវតិបាន។
កុំខ្ល្រចបរាជ័យ។រៀនពីការបរាជ័យរបស់អ្នក។

មានគោលដៅច្របាស់លាស់និងត្រូវប្ត្រជា្ញ្រចិត្តជាមួយវា៖
គា្ម្រនអ្វីអាចជំនួសញើសឈាមបានឡើយ។
ភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាជំនាញមិនម្រនជាអំណយធម្មជាតិទ្រ៖យើងអាច
កើតមកមានទ្រពកោសល្រយប៉ុន្ត្រភាពជាអ្នកដឹកនាំអាចរៀនបាន។

បរាជ័យជាផ្ន្រកមួយន្រភាព
ជោគជ័យ។ដូច្ន្រះត្រូវច្រះ
រៀនពីវា។
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សូម្ តល់ការដែនំខ្លីៗ អំេីជីវិ�របស់នោកបសី(ប្រួសារការអប់រំ
និងសា្ហានភាេប្រួសារ)និងបទេិនសាធន៍ន៍របស់នោកបសីជា
អ្នកែឹកនំនិងន�ើអ្ីដែលនោកបសីមាននមាទនភាេបំ្ុ�?

ខ្ញុំឈ្ម្រះតាំងហ្គ្រចលាងអាយុ៣៧ឆ្ន្រំជាក្រុមប្រឹក្រសានាយកន្រក្រុមហ៊ុន
H&LGroupCo.,Ltd.។ខ្ញុំមានសំណាងណាស់ដ្រលបានកើតមក
នៅក្នុងគ្រួសារមានទ្រព្រយសម្របត្តិស្តុកស្តម្ភដ្រលឪពុកមា្ត្រយគឺជាអ្នកជំនួញ
ហើយខ្ញុំមានឱកាសគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនតាំងពីអាយុ១៧ឆ្ន្រំមកម្ល្រះ។ដើម្របី
បន្តអាជីវកម្មរបស់ឪពុកមា្ដ្រយខ្ញុំខ្ញុំសម្រ្រចចិត្តឈប់រៀននៅថ្ន្រក់ទី៧ហើយ
ចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់។

នៅនេលដែលនោកបសីចាប់ន្តើមអាជីេែំបូងរបស់នោកបសីន�ើអ្ី
ជាបញ្ហាបបឈមសំខាន់បំ្ុ�របស់នោកបសី?

ខ្ញុំជាក្ម្រងស្រីដ្រលកា្ល្រហននិងរួសរាយមា្ន្រក់ជាមនុស្រសមា្ន្រក់ដ្រលចូលចិត្ត
ក្រលម្អខ្លួនឯងនិងអ្វីៗ ដ្រលនៅជំុវិញខ្ញុំមនុស្រសមា្ន្រក់ដ្រលហ៊្រនចាប់យក
ហនិភ័យនិងមានគំនិតឆ្ន្រប្រតិដ្ឋខ្ពស់។ដូច្ន្រះខ្ញុំអាចប្រើទ្រពកោសល្រយ
ទាំងន្រះដើម្របីធ្វើឱ្រយអាជីវកម្មរបស់គ្រួសារខ្ញុំគឺក្រុមហុ៊នតាំងផ្រងបោ៉្រ
កាន់ត្ររកីចម្រើនទាងំក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះនិងមុខមាត់ផលិតផលខណៈព្រលដ្រល
ពង្រីកសាខជាច្រើនកន្ល្រងនៅទូទាំងទីក្រុងនិងខ្រត្តនានាក្នុងអំឡុងឆ្ន្រំ
២០០០-២០០៥។

បនា្ទ្រប់ពីខ្ញុំបានរៀបការជាមួយប្តីរបស់ខ្ញុំដ្រលជំនួញសំណព្វរបស់គាត់គឺជា
អាជីវកម្មអចលនទ្រព្រយយើងបានចាប់ផ្តើមវិនិយោគលើអចលនទ្រព្រយ។យើង
អាចនិយយបានថយើងបានទទួលជោគជ័យយ៉្រងខ្ល្រងំនៅក្នងុអាជីវកម្មន្រះ
ចាប់តំាងពីឆ្ន្រំ២០០៦មកដូចដ្រលយើងត្រវូបានទទួលសា្គ្រល់ដោយមិត្តភក្តិនិង
អ្នកដទ្រចំពោះសមិទ្ធផលរបស់យើង។នៅក្នងុឆ្ន្រំ២០០៨មានវិបត្តសិ្រដ្ឋកិច្ច
ពិភពលោកដូចដ្រលយើងទំាងអស់គា្ន្រដឹង។ជាសំណាងល្អយើងបានដឹងការ

ធា្ល្រក់ចុះន្រះមុនរួចក៏បានលក់ដីនិងអចលនទ្រព្រយភាគច្រើនរបស់យើងនៅតំបន់
ឆ្ង្រយនិងនៅតាមបណា្ដ្រខ្រត្តហើយបានប្រើប្រ្រក់ទំាងនោះដើម្របីទិញដីនិង
ទ្រព្រយសម្របត្តិនៅក្នងុទីក្រងុវិញ។ការណ៍ន្រះបានការពារយើងពីវិបត្តិមួយចំនួន
ធំ។ទោះជាយ៉្រងណាក៏ដោយយើងបានជួបឧបសគ្គមួយចំនួន។បុ៉ន្ត្រយើង
ទំាងពីរនាក់ព្រយាយមក្រ្រកឈរឡើងដើម្របីដោះស្រ្រយបញ្ហ្រ។ជាសំណាងល្អ
នៅទីបំផុតម្រឃប្រ្រជាពណ៌ខៀវបនា្ទ្រប់ពីព្រយុះន្រះ។យើងអាចជម្នះនូវឧបសគ្គ
ព្រលនោះហើយយើងបានរួមគា្ន្របន្តអាជីវកម្មរបស់យើងដោយក្តីញញឹម។

សំខន់ជាងន្រះទៅទៀតយើងមិនបានចាយវាយខ្ជះខ្ជ្រយក្នងុព្រលវ្រលាដ៏
លំបាកទាងំនោះទ្រ។ផ្ទយុទៅវញិយើងបានចំណាយលើការបណ្តុះបណា្ដ្រល
ទាំងក្នុងនិងក្រ្រប្រទ្រសដើម្របីទទួលបាននូវចំណ្រះដឹងនិងបទពិសោធន៍
ន៏ច្រើនជាងមុនហើយបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតដើម្របីទទួលបាន
ចំណលូបន្ថ្រម។យើងបានរៀននិងអនុវត្តក្នងុព្រលត្រមួយ។យើងបានធ្វើ
កំហុសប៉ុន្ដ្រយើងបានក្រតម្រូវវាយ៉្រងឆប់រហ័ស។យើងបានជួបឧបសគ្គ
បុ៉ន្ត្រយើងបានដោះស្រ្រយវា។យើងត្រងត្រគាំទ្រគា្ន្រទៅវិញទៅមក
លើកទឹកចិត្តគា្ន្រទៅវញិទៅមកស្វ្រងយល់ពីគា្ន្ររៀនសូត្រពីគា្ន្រទៅវញិទៅមក
ហើយត្រងត្ររកឱកាសដើម្របីសាកល្របងនិងរីកចម្រើន។

ប៉ុន្ហានឆ្ហាំកន្លងមកន�ើនោកបសីបាននរៀននមនរៀនែ៏មាន�មម្លអ្ីក្នុងន
មជាអ្នកែឹកនំ?

យើងបានរៀនសូត្រច្រើនពីបទពិសោធន៍ន៍របស់យើងនិងពីមនុស្រសនៅ
ជុំវិញយើង។ដោយសារយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងប្ត្រជា្ញ្រធ្វើជាអ្នកដើរតួជា
ជនគំរូផងដ្ររ។

នៅក្នុងគ្រួសារទាំងមូលសា្វ្រមីរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំប្ត្រជា្ញ្រចិត្តធ្វើជាគំរូសា្វ្រមីភរិយ។
នៅក្នុងសង្គមខ្ញុំប្ត្រជា្ញ្រចិត្តធ្វើជាគំរូមា្ត្រយល្អជាមិត្តល្អនិងជាស្ត្រីល្អមា្ន្រក់។
ទាងំន្រះរមួបញ្ចលូទាងំរបៀបដ្រលខ្ញុំស្លៀកពាក់អាកប្របកិរិយរបស់ខ្ញុំពាក្រយ
ព្រចន៍របស់ខ្ញុំក្នុងការប្រ្រស្រ័យទាក់ទងក៏ដូចជាការគោរពរបស់ខ្ញុំចំពោះ
អ្នកដទ្រ។ខ្ញុំត្រងត្ររៀនអ្វីដ្រលល្អពីអ្នកដទ្រហើយព្រយាយមធ្វើឱ្រយបាន
ល្អ។ក្នុងនាមជាមនុស្រសគំរូមា្ន្រក់វាជំរុញទឹកចិត្តឱ្រយខ្ញុំស្រឡាញ់មនុស្រសដោយ

យើងរៀនបណ្តើរធ្វើបណ្តើរ
ជួនយើងមានកំហុសត្រយើង
ច្រះក្រប្រ្រកំហុសទាំងនោះ

លោកស្រីតាំង ហ្គាចលៀង
ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល|អ្រចអ្រនអិល

អ្នកដឹកនំា
ស្ត្រីន្រកម្ពុជា
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សោ្ម្រះត្រង់និងដោយគា្ម្រនលក្ខខណ្ឌណាមួយមិនម្រនសម្រ្រប់ត្រមនុស្រស
នៅជុំវិញខ្ញុំនោះទ្រប៉ុន្ត្រក៏សម្រ្រប់មនុស្រសទាំងអស់ជាទូទៅ។

ន�ើអ្ីជា�មម្លស្នូលរបស់នោកបសីន�ើយន�ើអ្នកធានថាបកុម/
បុ្្គលិក/ប្រួសារ/អ�ិថិជនរបស់នោកបសីបសបតាម�មម្លរបស់
នោកបសីយ៉ហាងែូចនមតច?

ភាពឲនលំទោនទន់ភ្លន់រសួរាយរាក់ទាក់គោរពនិងផ្តល់តម្ល្រដល់អ្នកដទ្រ
ការច្រករលំ្រក...សុទ្ធត្រជាមូលធនក្នងុការធ្វើឱ្រយមនុស្រសសា្គ្រល់ខ្ញុំស្រឡាញ់
ខ្ញុំហើយគោរពខ្ញុំអស់ពីដួងចិត្តរបស់ពួកគ្រ។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាអាកបហាបកិរិយឬលក្ខែៈដែលនោកបសី្ិ�ថាមាន
ឥទ្ិេលអវិជ្ជមានែល់ភាេជាអ្នកែឹកនំ?

ន្រះគឺជាបុគ្គលិកលក្ខណៈអវិជ្ជមានដ្រលត្រូវជៀសវាង៖
ទាមទារជ្រុល
ក្រអឺតក្រទមជ្រុល
បនោ្ទ្រសអ្នកដទ្រចំពោះលទ្ធផលដ្រលមិនបានរំពឹងទុក
គា្ម្រនការណ្រនាំច្របាស់លាស់
មិនផ្តល់តម្ល្រគ្រប់គ្រ្រន់

មិនផ្តល់ឱកាស
គា្ម្រនការបំផុសគំនិតទ្រ
គា្ម្រនការកោតសរសើរ
មិនទទួលយកគំនិតឬការងារថ្មី......ទាងំន្រះមិនត្រមឹត្រមិនធ្វើឱ្រយអ្នក
កា្ល្រយជាអ្នកដឹកនំាល្អនោះទ្រវាក៏ជះឥទិ្ធពលដល់ភាពជាអ្នកដឹកនំារបស់
អ្នក។អ្នកមិនអាចរីកចម្រើនខ្លួនអ្នកហើយក៏មិនអាចជួយមនុស្រសនៅ
ជុំវិញអ្នករីកចម្រើនដ្ររ!!

អ្វីដ្រលយើងគួរធ្វើ៖
កុំក្រអ្នកដទ្រក្រខ្លួនដោយខ្លួនឯងបញ្រឈប់ការទាមទារហួសហ្រតុ
កុំរកមើលកំហុសរបស់អ្នកដទ្រ
មានភាពអត់ធ្មត់ច្រះលើកល្រងទោសនិងផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកដទ្រគឺជា
ទមា្ល្រប់ល្អរបស់អ្នកដឹកនាំ។
លើសពីន្រះទៀតមានប្រយោគមួយដ្រលខ្ញុំត្រងត្រប្រ្រប់និងរឭំកខ្លនួឯង
ថ"វាសនារបស់ពួកគ្រគឺនៅក្នងុដ្ររបស់ខ្ញុំដូច្ន្រះតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីសម្រ្រប់
ពួកគ្របាន?"សំណួរន្រះពិតជាជំរុញខ្ញុំឱ្រយធ្វើច្រើនជាងន្រះ!

ន�ើនោកបសីនធ្ើអី្នែើមហាបីបនតនធ្ើជាអ្នកែឹកនំ(្ន្លឹលះមនភាេជា
អ្នកែឹកនំក្នុងការនធ្ើជំនួញនិងនលើកកម្ពស់ការ្ តល់សិទ្ិអំណាច
នសែ្ឋកិច្ចែល់បសតីឫសមភាេនយនឌ័រ)?

ភាពជាអ្នកដឹកនាំមិនត្រមឹត្រសម្រ្រប់បុរសបុ៉ណ្ណ្រះទ្រត្រស្ត្រីត្រវូការជំនួយ
គ្រប់ទីកន្ល្រង។

នៅក្នុងគ្រួសារពួកគាត់គឺជាមា្ត្រយដ្រលយកចិត្តទុកដក់ថ្ររក្រសាកូនៗ 
ធ្វើជាគំរូល្អបង្រៀនពួកគ្រផ្តល់ដំបូនា្ម្រនដល់ពួកគ្រនិងមានការងារជាច្រើន
ទៀតដ្រលមា្ត្រយទាំងអស់មិនអាចចៀសវាងបាន។
នៅក្នងុក្រមុហុ៊នពួកគាត់ដើរតួយ៉្រងសំខន់ក្នងុការសម្របសម្រលួភារកិច្ច

ពីគ្រប់ទីកន្ល្រងហើយពួកគាត់ក៏ជាកមា្ល្រំងចលករដ៏វិជ្ជមានមួយសម្រ្រប់
វឌ្រឍនភាពផងដ្ររ។ប្រហ្រលជាស្ត្រីមានការអត់ធ្មត់ជាងបុរស។
នៅក្នុងសង្គមមានត្រស្រ្តីទ្រដ្រលអាចយល់អំពីស្ត្រីជំរុញទឹកចិត្តគា្ន្រ

ទៅវិញទៅមកមើលថ្រគា្ន្រទៅវិញទៅមកច្រករំល្រកជាមួយគា្ន្រនិង
ការរៀនសូត្រពីគា្ន្រទៅវិញទៅមក...គឺជាអ្វីដ្រលយើងត្រងត្រធ្វើ។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាហានិភ័យធំៗមួយចំនួនដែលនោកបសីបានជួបបបទលះ
នៅក្នុងអាជីេរបស់នោកបសី?ន�ើនោកបសីនោលះបសាយបញ្ហាននលះ
នោយរនបៀបណា?

ការទុកចិត្តលើមនុស្រសខ្ល្រំងព្រកបានបង្កឲ្រយមានការបាត់បង់ដ៏ធំធ្រង
ក្នុងអំឡុងឆ្ន្រំ២០០៧-២០១០។នៅព្រលនោះសា្វ្រមីខ្ញុំនិងខ្ញុំបានជួយគា្ន្រ
ទៅវិញទៅមកដើម្របីដោះស្រ្រយបញ្ហ្រម្តងមួយៗ ដោះស្រ្រយវាដោយ
ការយល់ដោយបង្កើតដំណះស្រ្រយឈ្នះ-ឈ្នះ។យើងមិនចង់បាន
ទ្រព្រយសម្របត្តិរបស់អ្នកដទ្រទ្រ។យើងសុខចិត្តបាត់បង់ហើយចាត់ទុកវា
ជាម្ររៀនជីវិត។យើងដើរតាមគោលការណ៍‘’ចាញ់ដើម្របីឈ្នះ̀`។យើង
មិនបានជជ្រករកខុសត្រូវឬប្រឆំងតបតវិញទ្រ។

ដោយគោលការណ៍ផ្ទ្រល់ខ្លនួរបស់យើងដើម្របីរក្រសាចំណងដ៏ល្អរវាងមិត្តភក្តិនិង
សាច់ញាតិសព្វថ្ង្រយើងមាននិងបង្កើតមិត្តភក្តិជាច្រើនហើយខ្ញុំសប្របាយរីករាយ
ដ្រលអាចនិយយថយើងរក្រសាទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងចំណមពួកគ្រ។

នោកបសីមានែំបូន្ហានអ្ីខ្លលះសបមាប់ស�ប្ិននរីកម្នុជា?

ស្ត្រីគឺជាកមា្ល្រំងចលករដ៏សំខន់ដ្រលគ្រួសារនិងសង្គមមិនអាចអត់បាន
មនុស្រសគ្រប់រូបមានភាពជាអ្នកដឹកនាំពីខងក្នុងខ្លួនបុ៉ន្ត្រអ្នកខ្លះមិន
ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការអភិវឌ្រឍវាទ្រហើយចាំត្រពឹងផ្អ្រកលើអ្នកដទ្រ។
នោះហើយជាមូលហ្រតុដ្រលមនុស្រសមួយចំនួនមិនមានឱកាសប្រើកមា្ល្រងំ
របស់ខ្លួននិងអភិវឌ្រឍវា។
ជាមនុស្រសដ្រលពឹងលើខ្លួនឯង
ហ៊្រនធ្វើអ្វីដ្រលអ្នកដទ្រអាចធ្វើបាន។
រៀនគ្រប់គ្រងមនុស្រស។អ្នកកាន់ត្រគ្រប់គ្រងមនុស្រសបានច្រើនអ្នកកាន់ត្រ
ច្រះទទួលខុសត្រូវកាន់ត្រច្រើនហើយអ្នកកាន់ត្រមានការប្រុងប្រយ័ត្ន
ច្រើន។បនា្ទ្រប់មកភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកនឹងប្រសើរឡើងផងដ្ររ។
កំុខ្ល្រចមានកំហុស។ហ៊្រនធ្វើការសម្រ្រចចិត្ត។បុ៉ន្ត្រមុនព្រលដ្រល
អ្នកធ្វើការសម្រ្រចចិត្តអ្នកត្រូវវិភាគពីគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់។
មុននឹងអ្នកបនោ្ទ្រសអ្នកដទ្រសូមរៀនពីរបៀបដ្រលត្រូវសួរជាមុនសិន។
ដឹកនាំខ្លួនអ្នកសិនមុននឹងអ្នកដឹកនាំអ្នកដទ្រ។
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សូម្ តល់ការដែនំខ្លីៗ អំេីជីវិ�របស់នោកបសី(ប្រួសារការអប់រំនិង
សា្ហានភាេប្រួសារ)និងបទេិនសាធន៍ន៍របស់នោកបសីជាអ្នកែឹកនំនិង
ន�ើអ្ីដែលនោកបសីមាននមាទនភាេបំ្ុ�?

ខ្ញុំឈ្ម្រះបុ៉ងលីមសានអ្នកជំនាញMISនិងSoftwareSolutionហើយក៏
ជាមា្ត្រយរបស់កូនពីរនាក់។ខ្ញុំកើតនៅឆ្ន្រំ១៩៨០នៅភូមិដច់ស្រយលមួយន្រ
ខ្រត្តកណា្ដ្រលប្រទ្រសកម្ពុជា។ខ្ញុំបានរៀបការជាមួយលោកបិនសុជាតិក្នុង
ឆ្ន្រ២ំ០០៦ហើយមានកូនស្រីមា្ន្រក់និងប្រសុមា្ន្រក់។ក្រ្រយពីបានចូលរួមយ៉្រងសកម្ម
អស់រយៈព្រលជាង១០ឆ្ន្រំក្នុងការផ្តល់ស្រវាប្រឹក្រសាយោបល់ផ្ន្រកព័ត៌មានវិទ្រយា
ដល់សា្ថ្រប័នរដ្ឋ្រភិបាលធនាគារពិភពលោកធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុីអង្គការក្រ្រ
រដ្ឋ្រភិបាលនិងក្រុមហុ៊នឯកជនខ្ញុំបានដឹងថប្រទ្រសកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់កំពុង
ត្រូវការយុវនារីបន្ថ្រមទៀតដើម្របីចូលរួមក្នុងវិស័យSoftwareនិងបច្ច្រកវិទ្រយា
ដើម្របីបំព្រញតម្រូវការរបស់សហគមន៍និងដើម្របីបង្កើនឥទ្ធិពលឱ្រយកាន់ត្រខ្ល្រំង។

បនា្ទ្រប់មកខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមពិភាក្រសាពីតម្រូវការជាមួយប្តីនិងកូនរបស់ខ្ញុំអំពីក្តី
សុបិនរបស់ខ្ញុំដ្រលចង់ជំរញុប្រសកកម្មន្រះសម្រ្រប់ប្រទ្រសកម្ពជុានិងសហគមន៍
ក្នងុតំបន់។ចុងក្រ្រយពួកគាត់យល់ស្របនិងគាទំ្រក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុ។ំខ្ញុំបានបង្កើត
ក្រុមហុ៊នFirstWomentechAsiaCo.,LTDដ្រលត្រូវបានគ្រសា្គ្រល់ថ
FWTAជាក្រុមហ៊ុនផ្ត្រតលើបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មានវិទ្រយាដ្រលមានស្ត្រីភាគច្រើន
ធ្វើការនៅក្នងុខ្រឧសភាឆ្ន្រ២ំ០១៣។វាជាក្រមុការងារឯករាជ្រយដ្រលមានសមាជិក
ក្រុម៥នាក់រួមទាំងខ្ញុំ។ចាប់តាំងពីការបង្កើតឡើងមកFWTAបានរីកចម្រើន
បន្តិចម្តងៗ ហើយត្រូវបានចុះបញ្ជីដោយស្របច្របាប់ជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
របស់រដ្ឋ្រភិបាល។ក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំក្នងុការបង្កើតFWTAគឺចង់ចូលរមួនាំប្រជាជន
កម្ពជុាវ័យក្ម្រងក៏ដូចជាវិស្វករបច្ច្រកវទិ្រយាស្ត្រីមកក្នងុក្រមុហុ៊នដើម្របីឱ្រយយើងអាចផ្តល់
ជូននូវដំណះស្រ្រយនិងបច្ច្រកវិទ្រយាច្ន្រប្រតិដ្ឋដ៏ល្អបំផុតដល់អតិថិជនរបស់យើង
ទាំងអស់ជាពិស្រសចំពោះស្ត្រីនិងសហគ្រិនវ័យក្ម្រងនៅក្នុងវិស័យសុខភិបាល
និងវ្រជ្ជសាស្ត្រដើម្របីជួយឱ្រយពួកគ្ររីកចម្រើននិងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុង
អាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រ។

ក្នងុនាមជាសា្ថ្របនិកនិងជានាយិកាប្រតិបត្តិន្រFWTAខ្ញុំដើរតួនាទីចម្របង
ដោយត្រតួពិនិត្រយប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មប្រចាថំ្ង្ររបស់ក្រមុហុ៊នដ្រលរមួមាន៖
ការភា្ជ្រប់បណា្ដ្រញសម្រ្រប់អាជីវកម្មដើម្របីគាទំ្រដល់ការរចនាផលិតផលក៏ដូចជា
ការអភិវឌ្រឍបច្ច្រកទ្រសផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្របីបំព្រញតាមស្តង់ដរ
អន្តរជាតិដ្រលមានគុណភាពនិងសុវត្ថភិាពខ្ពស់។ទន្ទមឹនឹងន្រះខ្ញុំបានផ្តល់
ស្រវាកម្មពិគ្រ្រះយោបល់សម្រ្រប់គម្រ្រងមួយចំនួនរបស់រដ្ឋ្រភិបាលដ្រល
ទទួលបានមូលនិធិពីធនាគារពិភពលោកធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុីភា្ន្រក់ងារ
មា្ច្រស់ជំនួយអន្តរជាតិនិងអង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាលតាមរយៈការច្រក
រលំ្រកជំនាញរួមគា្ន្រជាមួយក្រមុហុ៊នពិគ្រ្រះយោបល់ក្នងុស្រកុនិងអន្តរជាតិ
ចាប់តាំងពីឆ្ន្រំ២០១០រហូតដល់បច្ចុប្របន្នន្រះ។ចាប់ពីឆ្ន្រំ២០០៦ដល់ឆ្ន្រំ
២០១០ខ្ញុំគឺជាអ្នកឯកទ្រសផ្ន្រកព័ត៌មានវិទ្រយានិងជាប្រធានផ្ន្រកព័ត៌មានវិទ្រយា
របស់ក្រមុហុ៊នAgrifoodConsultingInternational,Inc.(ACI)និង
ក្រមុហុ៊នដ្រលមានមូលដ្ឋ្រននៅប្រទ្រសអូស្រ្តាលីAgriculturalDevelop-
mentInternational(ADI)។ជាមួយក្រមុហុ៊នទាងំពីរន្រះខ្ញុំត្រវូបំព្រញ
តួនាទីនិងភារកិច្ចស្នលូក្នងុការរចនាMISការគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋ្រនទិន្នន័យនិង
ការគ្រប់គ្រងដំណះស្រ្រយព័ត៌មានវិទ្រយា។

ដោយសារខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការងារហើយមានការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តសា្ថ្របនិកនិង
នាយកចាត់ការទូទៅន្រក្រមុហុ៊នពិតជាទុកចិត្តលើខ្ញុំទាងំស្រងុហើយជឿជាក់
លើសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំ។ក្រុមហុ៊ននីមួយៗ ផ្តល់ឱ្រយខ្ញុំនូវឱកាសដ៏ល្អក្នុងការ
កសាងជំនាញទន់បន្ថ្រមទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុលំហូរសាច់ប្រ្រក់
គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រសនិងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលក្នងុការិយល័យ។ជាការ
ឆ្លើយតបនឹងការជឿទុកចិត្តរបស់គ្រលើខ្ញុំខ្ញុំបានប្រងឹប្រ្រងអស់ពីសមត្ថភាព
ដើម្របីបំព្រញភារកិច្ចដ្រលខ្ញុំបានទទួលដោយហ្រតុន្រះខ្ញុំអាចចូលរួមជាមួយ
ក្រមុហុ៊នធ្វើការរមួគា្ន្រជាធ្លងុមួយដើម្របីជោគជ័យនិងបញ្ចប់គម្រ្រងទាងំអស់
ដល់រដ្ឋ្រភិបាលកម្ពជុានិងរដ្ឋ្រភិបាលអាសា៊្រនដទ្រទៀតក៏ដូចជាគម្រ្រងដ្រល
ផ្តល់មូលនិធិដោយធនាគារពិភពលោកធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុីក៏ដូចជា
សហគមន៍មា្ច្រស់ជំនួយអន្តរជាតិ/ភា្ន្រក់ងារនិងអង្គការក្រ្ររដ្ឋ្រភិបាល។

ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់ខ្ញុំដោយធ្វើការជាប្រធានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
និងជាល្រខគណន្រយ្រយឱ្រយគម្រ្រងមួយដ្រលឧបត្ថម្ភដោយដណឺមា៉្រក
សម្រ្រប់រដ្ឋបាលព្រ្រឈើកម្ពុជាបនា្ទ្រប់ពីខ្ញុំបានទទួលបរិញ្ញ្របត្រ។តួនាទី
ចម្របងរបស់ខ្ញុំគឺការរចនាអភិវឌ្រឍនិងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យរបស់គម្រ្រង។

ខ្ញុំបានបញ្ចប់ថ្ន្រក់បរញិ្ញ្របត្រវិទ្រយាសាស្ត្រកំុព្រយូទ័រនិងវិស្វកម្មក្នងុឆ្ន្រ២ំ០០៣ពីសា
កលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទភ្នពំ្រញ(RUPP)ហើយបានទទួលបរញិ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់
របស់ខ្ញុំពីសកលវិទ្រយាល័យន្រះនៅឆ្ន្រំ២០០៦។ខ្ញុំក៏បានបញ្ចប់វគ្គមួយឆ្ន្រំ
ផ្ន្រករដ្ឋបាលពាណជិ្ជកម្មពីសាកលវទិ្រយាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវទិ្រយាសាស្ត្រ
ស្រដ្ឋកិច្ច(RULE)។

ក្នុងនាមជាម្រដឹកនាំស្ត្រីន្រក្រុមហុ៊នបច្ច្រកវិទ្រយាFWTAនៅក្នុងប្រទ្រស
មួយដ្រលមិនសូវទទួលសា្គ្រល់ស្ត្រីដ្រលមានការងារធ្វើគឺជារឿងដ៏លំបាក
មួយ។ទោះជាយ៉្រងណាខ្ញុំបានយកឈ្នះលើបញ្ហ្រនិងបរិយកាសន្រះ
ហើយឈានទៅរកសុបិនរបស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំចាប់ផ្តើមដោយប្រមូលមនុស្រសនៅ
ជំុវិញខ្ញុំមិត្តរួមការងារដ្រគូអាជីវកម្មឱ្រយជឿលើចក្ខុវិស័យសមត្ថភាពនិង

លោកស្រ ីប៉ុង លីមសាន
ស្ថ្របនិកនិងនាយិកាប្រតិបត្តិ|ក្រុមហ៊ុន

ហ្វឺសវិមុិនថ្រកអ្រសា៊្រ

បង្កើតវប្របធម៌ការងារដោយ
ខ្លួនឯងអ្នកនឹងសម្រ្រចគោល
ដៅចុងក្រ្រយរបស់អ្នក

អ្នកដឹកនំា
ស្ត្រីន្រកម្ពុជា



Konrad-Adenauer-Stiftung 9998

ចំណ្រះដឹងរបស់ខ្ញុ។ំខ្ញុំគិតថយើងទាងំអស់គា្ន្ររួមទាងំខ្ញុំផងដ្ររដូចជាមិត្ត
រួមការងារមិត្តភក្តិនិងអ្នកគាំទ្រជាជាងអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកក្រ្រមឱវាទ។ខ្ញុំ
ដឹងថភាពជោគជ័យរបស់យើងមិនអាចត្រមឹត្រជាការនិយយមាត់ឡើយ
បុ៉ន្ត្រតាមរយៈសកម្មភាពពិតប្រ្រកដដ្រលដ្រលអាចធានាថខ្ញុំអាចទទួលបាន
ជោគជ័យ។ហើយយើងជាស្ត្រីអាចទទួលបានជោគជ័យក្នងុការដឹកនាំការងារ
បច្ច្រកវិទ្រយាដ្រលគ្រច្រើនវាយតម្ល្រតួនាទីដឹកនាំថជាការងាររបស់បុរស។

ខ្ញុំត្រវូរក្រសាតុល្រយភាពនិងគ្រប់គ្រងព្រលវ្រលារបស់ខ្ញុំសម្រ្រប់ការងារនិងគ្រសួារ
បុ៉ន្ត្រសំណាងល្អវប្របធម៌របស់គ្រួសារខ្ញុំខុសពីគ្រសួារខ្ម្ររមួយចំនួនធំ។យើង
ទៅធ្វើការនៅព្រលព្រកឹហើយក្ម្រង ៗទៅសាលារៀនហើយសា្ន្រក់នៅរហូតដល់
រសៀល។យើងទទួលទានអាហរថ្ង្រត្រង់នៅខងក្រ្រហើយត្រលប់មកផ្ទះ
វញិនៅព្រលលា្ង្រច។ប្តីរបស់ខ្ញុំយល់ពីសមភាពយ្រនឌ័រហើយចង់លើកកម្ពស់
ស្ត្រីដូច្ន្រះវាមិនមានឧបសគ្គសម្រ្រប់ខ្ញុំក្នងុការបំព្រញការងារនិងអាជីវកម្ម
ដើម្របីបំព្រញក្តីស្រម្ររបស់ខ្ញុំ។

នៅក្នងុអាជីពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានមោទនភាពដ្រលបានធ្វើជាគំរូសម្រ្រប់ស្ត្រីក្នងុ
វស័ិយអភិវឌ្រឍន៍បច្ច្រកវិទ្រយានិងសម្រ្រប់នារីខ្ម្ររក្ម្រងៗដ្រលមានបំណងចាប់ផ្តើម
អាជីវកម្មជាពិស្រសអាជីវកម្មបច្ច្រកវិទ្រយា។ជាមួយគា្ន្រន្រះដ្ររផ្ន្រកមួយន្រ
អាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំគឺគាទំ្រនិងដោះស្រ្រយបញ្ហ្រនិងជួយដល់ការលូតលាស់ន្រ
អាជីវកម្មជាពិស្រសសម្រ្រប់ស្ត្រីនិងសហគ្រនិវយ័ក្ម្រងដ្រលកំពុងធ្វើអាជីវកម្ម
ក្នុងវិស័យសុខភិបាលនៅកម្ពុជា។ន្រះជាក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមអាជីពជាមន្រ្តីទិន្នន័យនិងធ្វើការងាររដ្ឋបាលផ្រស្រងទៀត
នៅក្នងុខ្រកក្កដឆ្ន្រ២ំ០០៣ជាមួយគម្រ្រងរបស់រដ្ឋ្រភិបាលដ្រលទទួលបាន
មូលនិធិពីរដ្ឋ្រភិបាលដណមឺា៉្រកដ្រលមានមូលដ្ឋ្រននៅខ្រត្ដព្រះសីហនុន្រ
ប្រទ្រសកម្ពជុា។ខ្ញុំត្រវូផ្ល្រស់លំនៅទៅធ្វើការហើយរស់នៅឆ្ង្រយពីគ្រសួារ។
ន្រះគឺជាឧបសគ្គទីមួយរបស់ខ្ញុំក្នងុការបញ្ចុះបញ្ចលូគ្រសួារជាពិស្រសមា្ត្រយ
របស់ខ្ញុំថខ្ញុំអាចធ្វើបាន។មា្ត្រយរបស់ខ្ញុំមិនចង់ឱ្រយខ្ញុំទៅធ្វើការនៅទីនោះទ្រ
នៅព្រលគាត់ព្រយួបារម្ភខ្ញុំបុ៉ន្ត្រខ្ញុំបានទៅធ្វើការជាមួយគម្រ្រងន្រះអស់
រយៈព្រលជិត៣ឆ្ន្រំមុនព្រលខ្ញុំអាចត្រលប់ទៅរាជធានីភ្នំព្រញវិញ។ព្រល
ដ្រលនៅទីនោះខ្ញុំរៀនសូត្របានច្រើនជាបទពិសោធន៍ដំបូងរបស់ខ្ញុំនៅក្នងុ
ពិភពការងារអាជីព។ខ្ញុំប្រឹងធ្វើការជាខ្ល្រំងហើយបានធ្វើដំណើរច្រើនពី
ខ្រត្តន្រះមករាជធានីភ្នំព្រញដោយសារខ្ញុំរៀនអនុបណ្ឌិតនៅចុងសបា្ត្រហ៍
ហើយចាបំាច់ត្រវូមកធ្វើការនៅរាជធានីភ្នពំ្រញជាញកឹញាប់។នៅទីបញ្ចប់
ខ្ញុំបានយកឈ្នះឧបសគ្គន្រះដោយជោគជ័យហើយបានបញ្ចប់ប្រសកកម្ម
របស់ខ្ញុំជាមួយគម្រ្រងន្រះក៏ដូចជាទទួលបានសញ្ញ្របត្រអនុបណ្ឌិតផ្ន្រក
វិទ្រយាសាស្ត្រកុំព្រយូទ័រនិងវិស្វកម្ម។

បនា្ទ្រប់ពីពិសោធន៍ដំបូងដ៏ធំមួយន្រះខ្ញុំបានអភិវឌ្រឍខ្លួនខ្ញុំឱ្រយកាន់ត្រខ្ពស់
ជាមយួអ្នកជនំាញផ្ន្រកIT។នៅព្រលខ្ញុំត្រលប់មករាជធានីភ្នពំ្រញខ្ញុំបាន
ចូលរួមជាមួយក្រុមហុ៊នពិគ្រ្រះយោបល់ឯកជនអស់រយៈព្រលជិត៤ឆ្ន្រំ
ជាអ្នកពិគ្រ្រះយោបល់ដល់គម្រ្រងរដ្ឋ្រភិបាលដ្រលទទួលបានមូលនិធិពី

ធនាគារពិភពលោកធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុីទីភា្ន្រក់ងារផ្តល់ជំនួយអន្តរជាតិ
និងអង្គការក្រ្ររដ្ឋ្រភិបាល។មុនព្រលបង្កើតFWTAនៅឆ្ន្រំ២០១៣
ហើយបនា្ទ្រប់ពីនោះខ្ញុំគឺជាអ្នកប្រឹក្រសាយោបល់ផ្ន្រកMISសម្រ្រប់ភា្ន្រក់ងារ
រដ្ឋ្រភិបាលនានាតាមរយៈការសហការរមួគា្ន្រនិងការធ្វើការជាមួយក្រមុហុ៊ន
ពិគ្រ្រះយោបល់ក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ។
នៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំក្រុមហុ៊នបច្ច្រកវិទ្រយានិងជា
អ្នកជំនាញការផ្ន្រកMISខ្ញុំប្រឈមនឹងបញ្ហ្រប្រឈមមួយចំនួនដូចជា៖
-ខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្រយគ្រជឿថក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្ញុំក៏អាចទទួលបានជោគជ័យក្នុង
ការងារដ្រលគ្រចាត់ទុកថជាការងាររបស់បុរសដ្ររ។
-ខ្ញុំត្រៀមបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកក្រុមឱ្រយជឿលើចក្ខុវិស័យនិងគំនិតន្រការ
អភិវឌ្រឍរបស់ក្រុមហុ៊នក៏ដូចជាការចូលរួមចំណ្រកដើម្របីធ្វើឱ្រយផលមាន
ឥទ្ធពិលកាន់ត្រច្រើនសម្រ្រប់សហគមន៍និងជីវតិការងារប្រចាថំ្ង្ររបស់ពួកគ្រ។
-បង្កើនការទុកចិត្តន្រដ្រគូអាជីវកម្មទាងំអស់ថស្ត្រីក៏អាចដឹកនាំក្រមុហុ៊ន
បច្ច្រកវិទ្រយានិងបង្កើតផលិតផលបច្ច្រកវិទ្រយាប្រកបដោយគុណភាពដើម្របី
ដោះស្រ្រយបញ្ហ្រអាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រ។
-បញ្ហ្រប្រឈមផ្រស្រងទៀតរួមមានការប្រងច្រករវាងគ្រួសារនិងការងារ។
ក្នុងនាមជាស្ត្រីយើងមានការងារផ្ទះច្រើនជាងបុរសទោះបីជាយើងអាច
មានសា្វ្រមីដ្រលដឹងពីតួនាទីយ្រនឌ័រនិងវិសមភាពយ្រនឌ័រហើយជាអ្នក
ដ្រលគាទំ្រនិងចង់ឃើញស្ត្រីច្រើនទៀតមានតួនាទីនៅក្នងុសង្គមក៏ដោយ។
-ការគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រ្រក់ផ្តល់ឱ្រយខ្ញុំនូវបទពិសោធន៍ន៍រៀនសូត្រមួយ
ដ៏ល្អស្តីពីរបៀបគ្រប់គ្រងនិងធានាឱ្រយFWTAអាចរស់បាននៅព្រលយើង
បានចាប់ផ្តើមបង្កើតក្រុមហ៊ុនដោយមានទឹកប្រ្រក់ត្រឹមត្រ៥០០០ដុលា្ល្ររ

អាម៉្ររិកនិងប្រ្រក់កម្ចីបន្តិចបន្តួចពីបងស្រីរបស់ខ្ញុំ។យើងមិនមានមូលនិធិ
បម្រងុច្រើនដើម្របីចំណាយលើការខតបង់ទ្រ។ខ្ញុំមានផ្រនការម្រសម្រ្រប់
ផលិតផលជំនួញនិងអាចផ្តល់មតិក្នងុការរចនាផលិតផលនិងការអភិវឌ្រឍហើយ
ខ្ញុំបានពិនិត្រយរាល់ការបង្កើតផលិតផលទាងំអស់។ទន្ទមឹនឹងន្រះខ្ញុំត្រវូច្រញទៅ
ធ្វើការងារលក់មួយចំនួននិងធ្វើការងារពិគ្រ្រះយោបល់ដើម្របីទទួលបាន
លុយសម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍក្រុមហ៊ុន។
-ការទទួលបាននូវប្រភពមូលនិធិដើម្របីឱ្រយក្រុមហុ៊នអាចរស់បាននៅ
ដំណាក់កាលដំបូងក៏ដូចជាគាទំ្រដល់ការរកីចម្រើនរបស់ក្រមុហុ៊ននៅក្នងុ
ដំណាក់កាលរីកលូតលាស់ដំបូងគឺជាបញ្ហ្រប្រឈមមួយសម្រ្រប់អាជីវកម្ម
ជាច្រើននៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជារួមទាំងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំផងដ្ររ។

ប៉ុន្ហានឆ្ហាំកន្លងមកន�ើនោកបសីបាននរៀននមនរៀនែ៏មាន�មម្លអ្ីក្នុងន
មជាអ្នកែឹកនំ?

ក្នងុតួនាទីជានាយិកាប្រតិបត្តិន្រFWTAខ្ញុំបានរៀនម្ររៀនល្ៗអ ជាច្រើន
ពីការងារប្រចាថំ្ង្ររបស់ខ្ញុ។ំក្នងុនាមជាអ្នកដឹកនាំយើងត្រវូមានទស្រសនវស័ិយ
ច្របាស់លាស់អំពីគោលដៅនិងប្រសកកម្មន្រអាជីវកម្មដ្រលជាយុទ្ធសាស្រ្ត
ស្នូលដើម្របីដឹកនាំក្រុមឆ្ព្រះទៅមុខជាមួយគា្ន្រ។

នៅដំណាក់កាលដំបូងន្រការបង្កើតក្រុមហុ៊នយើងត្រូវមានវិស្វករនិង
សា្ថ្របត្រយករដើម្របីរចនានិងបង្កើតវប្របធម៌ការងារនិងប្រព័ន្ធការងារជាជាង
ផ្តល់ការងារឱ្រយនរណាមា្ន្រក់ផ្រស្រងទៀតធ្វើជំនួស។ក្រ្រយមកយើងអាច

ឱ្រយភារកិច្ចទំាងន្រះទៅឱ្រយមនុស្រសទទួលខុសត្រូវនៅព្រលក្រ្រយបនា្ទ្រប់ពី
វប្របធម៌ធ្វើការត្រូវបានបណ្តុះនិងចាក់ឫសបានយ៉្រងល្អហើយដ្រលធ្វើឱ្រយ
ប្រព័ន្ធការងារត្រវូបានពង្រងឹនិងដំណើរការដោយរលូនដោយមិនចាបំាច់
យើងពិនិត្រយទៀតឡើយ។

ការបង្កើតក្រុមអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយគំនិតជោគជ័យដ្រលមានជំនឿ
លើប្រសកកម្មនិងចក្ខុវិស័យរបស់ក្រុមហុ៊នគឺជាយុទ្ធសាស្រ្តស្នូលក្នុងការ
ធ្វើអោយក្រមុហុ៊នមានការលតូលាស់។ការទទួលខុសត្រវូនិងសុចរិតភាពន្រ
អ្នកដឹកនាំគឺជចំណចុដ្រលមានសារសំខន់ខ្ល្រងំណាស់ដ្រលខ្ញុំត្រវូយកចិត្ត
ទុកដក់ព្រ្រះវាជាតម្ល្រស្នូលសម្រ្រប់ជោគជ័យន្រFWTA។
ក្រុមដឹកនាំដ្រលមានបទពិសោធន៍ន៍ដ្រលមានជំនាញទន់និងរឹងគឺមាន
សារសំខន់ខ្ល្រំងណាស់ដើម្របីក្រុមហ៊ុនមួយរីកចម្រើន។ក្រុមហ៊ុនណាមួយ
ដ្រលគា្ម្រនក្រមុការងារដ្រលមានភាពជាអ្នកដឹកនាំល្អនឹងមានការលំបាកក្នងុ
ការបំព្រញតាមចក្ខុវិស័យនិងប្រសកកម្មរបស់ក្រុមហុ៊នព្រ្រះថសមាជិក
ន្រអ្នកដឹកនាំគឺជាការបំផុសគំនិតរបស់បុគ្គលិកទាងំអស់ដើម្របីសម្រ្រចបាន
គោលដៅចុងក្រ្រយបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន។

អ្នកដឹកនាំត្រវូត្រកសាងបណា្ដ្រញមួយដ្រលជាបណា្ដ្រញដើម្របីឈានទៅដល់
ប្រសកកម្មចក្ខុវិស័យនិងវិធីដើម្របីផ្តល់ផលិតផលឫស្រវាកម្មដល់អតិថិជន
និងអ្នកប្រើប្រ្រស់។

ន�ើអ្ីជា�មម្លស្នូលរបស់នោកបសីន�ើយន�ើនោកបសីធានថាបកុម/
បុ្្គលិក/ប្រួសារ/អ�ិថិជនរបស់នោកបសីបសបតាម�មម្លរបស់
នោកបសីយ៉ហាងែូចនមតច?

តម្ល្រស្នលូន្រFWTAគឺមានវជិា្ជ្រជីវៈគុណភាពនិងការលូតលាស់ជាមួយគា្ន្រ។
ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំក្រុមហុ៊នខ្ញុំត្រងត្រពិភាក្រសាអំពីប្រសកកម្មចក្ខុវិស័យ
និងគុណតម្ល្រស្នូលរបស់យើងជាមួយបុគ្គលិកដើម្របីរម្លឹកពួកគ្រពីអ្វីដ្រល
ត្រូវប្រកាន់ខ្ជ្រប់ជាគោលការណ៍ក្នុងការងារប្រចាំថ្ង្ររបស់ពួកគ្រជាអ្នក
ផ្តល់ស្រវាកម្មដល់អតិថិជននិងជីវិតឯកជនរបស់ពួកគ្រផងដ្ររ។សម្រ្រប់
ក្រុមហុ៊នបច្ច្រកវិទ្រយាការងារយើងគឺតឹងរឹងនិងតឹងត្រងខ្ល្រំងណាស់បើ
និយយពីសុវត្ថភិាពទិន្នន័យនិងភាពជាឯកជនរបស់អតិថិជននិងអតិថិជន
របស់អតិថិជនរបស់យើង។ប្រសិនបើពួកគ្រមិនមានវិជា្ជ្រជីវៈល្អក្នុងការងារ
ប្រចាថំ្ង្ររបស់ពួកគ្រពួកគ្រនឹងមិនខ្វល់អំពីគុណភាពផលិតផលឫស្រវាកម្ម
ដ្រលពួកគ្រផ្តល់រាល់ថ្ង្រទ្រ។ការមិនមានវិជា្ជ្រជីវៈនឹងនាំឱ្រយមានផលប៉ះពាល់
អវិជ្ជមាននិងបំផ្ល្រញក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះរបស់ក្រុមហ៊ុននិងអតិថិជន។

ដើម្របីធានាថក្រមុការងាររបស់យើងយល់ស្របតាមតម្ល្ររបស់យើងយើង
ត្រវូដើរតួជាគំរូដំបូងហើយបនា្ទ្រប់មកត្រវូប្រ្រកដថក្រមុការងាររបស់យើង
ដឹងច្របាស់អំពីតម្ល្រស្នលូរបស់យើងនឹងទទួលយកតម្ល្រទាងំន្រះដោយមាន
មោទនភាពទាំងនៅកន្ល្រងធ្វើការនិងក្នុងជីវិតឯកជន។
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ន�ើអ្ីខ្លលះជាអាកបហាបកិរិយឬលក្ខែៈដែលនោកបសី្ិ�ថាមាន
ឥទ្ិេលអវិជ្ជមានែល់ភាេជាអ្នកែឹកនំ?

វាងាយស្រួលណាស់ក្នុងការនិយយថយើងជាម្រដឹកនំាដ៏ល្អបុ៉ន្ត្រ
“ភាពជា”ម្រដឹកនាំល្អក្នងុពិភពការងារគឺមិនងាយដូចនិយយទ្រ។តាមរយៈ
បទពិសោធន៍ន៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចដឹកនាំFWTAឱ្រយលូតលាស់បានទ្របើខ្ញុំ
មិនមានក្រមុការងារល្អមួយដ្រលនៅពីក្រ្រយខ្ញុំនិងគាទំ្រការដឹកនាំរបស់ខ្ញុ។ំ
បញ្ហ្រប្រឈមដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្ញុំក្នងុនាមជាអ្នកដឹកនាំគឺធ្វើការជាមួយមនុស្រស
ដ្រលមិនមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការងារដ្រលត្រូវបានចាត់តាំងឱ្រយ
និងអ្នកដ្រលមិនមានការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តនិងភាពសោ្ម្រះត្រង់នៅកន្ល្រងធ្វើការ។
ខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយមនុស្រសជាច្រើនក្នុងជីវិតវិជា្ជ្រជីវៈរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំ
មានបទពិសោធន៍ន៍ធ្វើការជាមួយមនុស្រសខុសគា្ន្ៗរ ។ខ្ញុំធា្ល្រប់មានបទពិសោធន៍ន៍
ធ្វើការជាមួយមនុស្រសដ្រលមិនទទួលខុសត្រវូហើយន្រះធ្វើឱ្រយភាពជាអ្នកដឹកនាំ
របស់ខ្ញុំចុះខ្រសាយហើយធ្វើឱ្រយខ្ញុំហត់នឿយខ្ល្រំងដោយសារកិច្ចការដ្រល
បានដក់ឱ្រយមិនអាចត្រូវបានបញ្ចប់តាមព្រលវ្រលានោះទ្រ។គុណភាព
ន្រការងារគឺមិនល្អទ្រហើយបញ្ហ្រជាច្រើនមិនអាចត្រូវបានដោះស្រ្រយ
ទាន់ព្រលវ្រលា។

តាមរយៈបទពិសោធន៍ន៍ន្រះខ្ញុំត្រងត្រដឹកនាំអង្គការដោយប្រងច្រកការងារ
គា្ន្រ។ជាមួយនឹងការប្រងច្រកការដឹកនាំខ្ញុំត្រវូធ្វើឱ្រយសមាសភាពក្រមុម្រដឹកនាំ
ដ្រលមានគំនិតចង់ឈ្នះឱ្រយពួកគ្រទទួលខុសត្រវូចំពោះមុខតំណ្រងដ្រលបាន
ដក់ឱ្រយហើយរក្រសាសច្ចភាពចំពោះប្រសកកម្មចក្ខុវិស័យនិងតម្ល្រស្នូលន្រ
FWTA។មុនព្រលខ្ញុំអាចប្រងច្រកការងារដោយជោគជ័យ។ខ្ញុំត្រូវរៀន
ចំណាយព្រលវ្រលាបង្កើតនិងរៀបចំឱ្រយមានក្រមុដឹកនាំដ៏ជោគជ័យមួយ។

បរិសា្ថ្រនក៏អាចបង្កើតផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើការដឹកនាំរបស់យើងផង
ដ្ររ។ខ្ញុំបានខិតខំប្រឹងប្រ្រងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្របីឡើងច្រញឱ្រយផុតពី
បរិយកាសសង្គមដ្រលស្ត្រីមិនត្រូវបានគ្រជឿថមានសមត្ថភាពដឹកនាំ
ក្រុមហុ៊នបច្ច្រកវិទ្រយាទំនើប។មនុស្រសជាច្រើនជឿថក្រុមហុ៊នបច្ច្រកវិទ្រយា
និងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីគឺសម្រ្រប់ត្របុរសប៉ុណ្ណ្រះ។

នៅក្នុងការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំលំហូរន្រព័ត៌មានមានសារសំខន់ខ្ល្រំងណាស់។
លំហូរព័ត៌មានល្អអាចជួយដល់ការដំណើរការរលូនរបស់ក្រុមហ៊ុន។

វប្របធម៌ការងារនិងបរិសា្ថ្រនជារឿយៗ ជះឥទ្ធិពលលើការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំផង
ដ្ររ។ប្រសិនបើបរិយកាសការងារមិនមាននីតិវធីិនិងការដឹកនាំច្របាស់លាស់
ទ្រវានឹងផ្តល់ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ការងាររបស់យើងដូច្ន្រះខ្ញុំពិតជា
ហ្មត់ចត់ម្រនទ្រនអំពីវប្របធម៌ការនិងប្រព័ន្ធសម្រ្រប់គាំទ្រដល់ដំណើរការ
ការងារ។ទាងំន្រះតម្រវូឱ្រយមានគោលនយោបាយនិងគោលការណ៍ណ្រនាំ
ជាក់លាក់ដើម្របីនាទំៅរកការដឹកនាំនិងការគ្រប់គ្រងល្អរបស់អង្គការ។រឿង
ទាំងន្រះត្រូវបានអនុវត្តជាទូទៅនៅFWTAក្រ្រមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំ។

ន�ើនោកបសីនធ្ើអី្នែើមហាបីបនតនធ្ើជាអ្នកែឹកនំ(្ន្លឹលះមនភាេជា
អ្នកែឹកនំក្នុងការនធ្ើជំនួញនិងនលើកកម្ពស់ការ្ តល់សិទ្ិអំណាច
នសែ្ឋកិច្ចែល់បសតីឫសមភាេនយនឌ័រ)?

ក្នងុនាមជាម្រដឹកនាំក្រមុហុ៊នខ្ញុំមិនអាចធ្វើពាណជិ្ជកម្មដើម្របីត្រប្រ្រក់ទ្រព្រ្រះ
យើងជាផ្ន្រកមួយន្រសង្គម។អាជីវកម្មត្រវូការប្រ្រក់ចំណ្រញបុ៉ន្ត្រការអនុវត្ត
អាជីវកម្មត្រវូត្រមានក្រមសីលធម៌ហើយយើងមិនគួរភ្ល្រចដោះស្រ្រយបញ្ហ្រ
សង្គមន្រសហគមន៍ដ្រលយើងរស់នៅនិងធ្វើអាជីវកម្មនោះទ្រ។

ខ្ញុំប្ត្រជា្ញ្រចំពោះក្តីសុបិនប្រសកកម្មនិងគោលដៅន្រFWTAដើម្របីខ្ញុំអាច
បំផុសអោយមិត្តរមួការងារនិងសហការីរបស់ខ្ញុំយលស់្របតាមចក្ខវិុស័យនិង
ប្រសកកម្មរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាដើម្របីជួយពួកគ្រក្នងុការរមួជាកមា្ល្រងំរួមគា្ន្រដើម្របី
ធ្វើឱ្រយក្តីសុបិនរបស់យើងឈានទៅដល់គោលដៅចុងក្រ្រយ។

យើងត្រូវធ្វើអ្វីដ្រលយើងស្រលាញ់និងយកចិត្តទុកដក់បំផុត។ប្រសិនបើ
យើងមិនធ្វើតាមដំបូនា្ម្រនន្រះក្តីសុបិនរបស់យើងនឹងរលាយបាត់ក្នុងព្រល
ឆប់ៗ។វាបងា្ហ្រញថយើងមិនស្រលាញ់ពិតប្រ្រកដទ្រ។

យើងត្រូវត្រប្ល្រកពីគ្រនិងមានគំនិតច្ន្រប្រតិដ្ឋក្នុងមុខជំនួញដ្រលយើងធ្វើ
ហើយវាត្រូវត្រមានភាពច្ន្រប្រតិដ្ឋ។

អាជីវកម្មដ្រលទទួលបានជោគជ័យមិនត្រឹមត្រខ្វល់ខ្វ្រយអំពីផលិតផល
និងភាពជាអ្នកដឹកនាំបុ៉ណ្ណ្រះទ្របុ៉ន្ត្រក៏ត្រូវផ្ត្រតលើការគ្រប់គ្រងលំហូរ
សាច់ប្រ្រក់និងទទួលសា្គ្រល់ថការបង្កើតបណា្ដ្រញគឺជាផ្ន្រកមួយដ៏សំខន់
ក្នុងការធ្វើឱ្រយស្រវាកម្មនិងផលិតផលរបស់អ្នកទៅដល់ក្រុមជនគោលដៅ
របស់អ្នក។

គា្ម្រននរណាមា្ន្រក់ល្អឥតខ្ច្រះទ្រហើយបញ្ហ្រប្រឈមនិងបរាជ័យទាំងអស់
គួរត្រត្រវូបានគ្រមើលឃើញថជាម្ររៀនដ៏មានតម្ល្រនិងជាឱកាសរៀនសូត្រ។

ក្នុងការធ្វើជំនួញអ្នកត្រូវបន្តការរៀនសូត្រនិងកំណត់ចក្ខុវិស័យរយៈព្រល
វ្រងព្រ្រះវាគឺជាការបំផុសគំនិតសម្រ្រប់ខ្លនួឯងក្រមុការងារនិងយុទ្ធសាស្រ្ត
ជំនួញរបស់អ្នក។

ន�ើអ្ីខ្លលះជាហានិភ័យធំៗមួយចំនួនដែលនោកបសីបានជួបបបទលះ
នៅក្នុងអាជីេរបស់នោកបសី?ន�ើនោកបសីនោលះបសាយបញ្ហាននលះ
នោយរនបៀបណា?

មិនម្រនត្រខ្ញុំទ្រសហគ្រនិជាច្រើនបានធ្វើការប្រថុយប្រហក់ប្រហ្រលគា្ន្រ
ដូចដ្រលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកដ្ររ។ខ្ញុំចាប់ផ្តើមធ្វើអាជីវកម្មនៅព្រលខ្ញុំកំពុង
ជាប់បំណលុហើយខ្ញុំខ្ចបី្រ្រក់ប្អនូស្រីរបស់ខ្ញុំដើម្របីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុ។ំ
ខ្ញុំក៏បានខ្ចបី្រ្រក់ពីធនាគារដើម្របីទិញផ្ទះក្នងុព្រលត្រមួយ។សា្វ្រមីខ្ញុំនិងខ្ញុំបាន
ធ្វើការយ៉្រងលំបាកដើម្របីរកលុយឱ្រយបានគ្រប់គ្រ្រន់ដើម្របីបង់ថ្ល្រចំណាយ
របស់យើងរួមទាំងការប្រ្រក់លើកម្ចីផងដ្ររ។ព្រលខ្លះយើងជួបប្រទះនឹង
បញ្ហ្រហិរញ្ញវត្ថុនៅព្រលដ្រលការលក់ស្រវារបស់យើងបានធា្ល្រក់ចុះនិង
បរាជ័យក្នុងការសម្រ្រចគោលដៅរបស់យើង។ទាំងន្រះគឺជាព្រលវ្រលាដ៏
លំបាកសម្រ្រប់យើងនៅព្រលយើងតស៊ូដើម្របីរក្រសាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឲ្រយ
នៅរស់និងលូតលាស់ទៅមុខ។

ទោះជាយ៉្រងណាក៏ដោយបញ្ហ្រប្រឈមទាំងន្រះគឺជិតចប់ហើយយើង
កំពុងរស់នៅធម្មតាដោយនៅព្រលន្រះកាតព្វកិច្ចសងកម្ចីរបស់យើងជិត
ចប់ហើយ។ជាសំណាងល្អយើងមានផលិតផលល្អៗដើម្របីផ្តល់ជូនដល់
អតិថិជនរបស់យើងនៅទីផ្រសារ។ឥឡូវន្រះយើងត្រវូបង្កើនលក្ខណៈពិស្រស
របស់ផលិតផលយើងនិងធ្វើឱ្រយពួកគ្រមានលក្ខណៈដោយឡ្រកនិងទូលំទូលាយ
ដើម្របីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីទីផ្រសារប្រកួតប្រជ្រង។

FWTAបានរីកលូតលាស់អស់រយៈព្រលជិត៦ឆ្ន្រំមកហើយហើយ
ឥឡូវន្រះយើងមានផលិតផលចម្របងចំនួន៤នៅក្នងុការថ្រទាំសុខភាពនិង
ការគ្រប់គ្រងមន្ទីរព្រទ្រយ។យើងបានពង្រីកFWTAពីក្រុមមនុស្រស៥នាក់
រមួទាងំខ្ញុំផងទៅក្រមុការងារមួយមានគា្ន្រជិត៣០នាក់ដ្រលមានការគំាទ្រ
ពីអតិថិជនជាង២០០នាក់ពីគម្រ្រងមុននិងបច្ចុប្របន្ន។

បទពិសោធន៍ន៍រៀនសូត្រមួយទៀតដ្រលយើងបានទទួលគឺព្រលប្តីខ្ញុំនិង
ខ្ញុំបានសម្រ្រចបោះបង់ការងារដ្រលមានសុវត្ថភិាពនិងប្រ្រក់ខ្រច្រើនដើម្របី
ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរបស់យើង។ជួនកាលវានាំឱ្រយមានការឈ្ល្រះប្រក្រកគា្ន្រ
ដោយសារត្របញ្ហ្រហរិញ្ញវត្ថ។ុក្នងុព្រលជាមយួគា្ន្រន្រះយើងបានរកឃើញ
ដំណះស្រ្រយចំពោះបញ្ហ្រន្រះនិងបញ្ហ្រជាច្រើនដ្រលយើងប្រឈមមុខ។

ដោយសារការស្រលាញ់ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តនិងចំណង់ចំណលូចិត្តក្នងុក្តីសុបិនរបស់
យើងយើងមានះប្រឈមជាមួយបញ្ហ្ររបស់យើងហើយបន្តរៀនពីបញ្ហ្រ
ទាងំអស់នៅក្នងុអាជីវកម្ម។ទាងំន្រះគឺជាម្ររៀនមួយចំនួនដ្រលខ្ញុំបានរៀន

និងវិធីដ្រលយើងបានបង្វ្ររម្ររៀនទាំងនោះទៅជាឱកាស។

ន�ើអ្ីដែលនធ្ើឱហាយវបហាបធម៌កម្នុជាមានលក្ខែៈនោយដែកេីន្ន�ើយ
ន�ើនោកបសី្ិ�ថាបបនទសកម្នុជាអាចរីកចនបមើននោយសារ
ស�ប្ិនភាេនិងភាេជាអ្នកែឹកនំយ៉ហាងែូចនមតច?

ប្រទ្រសកម្ពជុាត្រវូបានចាត់ទុកថជាប្រទ្រសក្រកី្រនៅក្នងុតំបន់បុ៉ន្ត្រវាមាន
លក្ខណៈប្ល្រកពីគ្រច្រើន។ប្រជាជនកម្ពជុាមានចំនួនជាង១៦លាននាក់ហើយ
ជាតំបន់ដ៏ស្រស់សា្អ្រតដ្រលមានធម្មជាតិនិងប្រ្រសាទជាប្រវត្តសិាស្ត្រ។សព្វថ្ង្រ
ន្រះប្រទ្រសកម្ពជុាពិតជាអាចចាត់ទុកថជាប្រទ្រសវ័យក្ម្រងដោយសារត្រ
វាមានប្រជាជនវ័យក្ម្រងច្រើន។ហើយប្រជាជនវ័យក្ម្រងទាំងន្រះអាចជា
កមា្ល្រំងជំរុញនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជានិងជួយអភិវឌ្រឍវាទៅថ្ង្រមុខ។
ពិភពលោកកំពុងត្របើកទូលាយកាន់ត្រច្រើនហើយបច្ច្រកវិទ្រយាបាននិង
កំពុងជំរញុស្រដ្ឋកិច្ចនាព្រលបច្ចបុ្របន្ននៅក្នងុនិងទូទាងំពិភពលោក។ដូច្ន្រះ
កម្ពជុាចាបំាច់ត្រវូរៀបចំប្រជាជនវយ័ក្ម្រងរបស់ខ្លនួនិងផ្តល់ឱ្រយពួកគ្រនូវជំនាញ
ដើម្របីបំព្រញតាមតម្រូវការទីផ្រសារនៅក្នុងសម័យឌីជីថលន្រះ។

ប្រទ្រសកម្ពជុាគួរត្រពិចារណាផ្ត្រតការយកចិត្តទុកដក់បន្ថ្រមទៀតលើការ
អភិវឌ្រឍប្រព័ន្ធគាទំ្រសហគ្រនិភាពដ្រលមានដំណើរការល្អដើម្របីជួយដល់ការ
ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មីប្រកបដោយភាពច្ន្រប្រតិដ្ឋនិងទំនើបកម្មរបស់មនុស្រស
ជំនាន់ក្រ្រយជាពិស្រសសហគ្រិនវ័យក្ម្រងដើម្របីឱ្រយពួកគ្រអាចប្រើប្រ្រស់
គំនិតនិងអាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រដើម្របីធ្វើឱ្រយមានផលដ្រលមានឥទ្ធពិលទៅលើ
សហគមន៍របស់ពួកគ្រ។ប្រជាជនវ័យក្ម្រងជាច្រើននៅក្នុងប្រទ្រសន្រះ
កំពុងត្រចង់ធ្វើតាមគំនិតរបស់ពួកគ្រដើម្របីនាំមកនូវឥទ្ធិពលវិជ្ជមានបុ៉ន្ត្រ
ពួកគ្រប្រឈមនឹងបញ្ហ្រក្នងុការទទួលបានការគាទំ្រផ្ន្រកបញ្ញ្រនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ពីមូលនិធិឯកជននិងរដ្ឋ្រភិបាល។

ខណៈព្រលដ្រលប្រទ្រសកម្ពុជាត្រូវបានគ្រសា្គ្រល់ថជាប្រទ្រសកសិកម្ម
ក៏ដោយក៏យើងត្រវូបង្កើតវិធីថ្មីន្រការធ្វើពាណជិ្ជកម្មតាមរយៈការដក់បញ្ចលូ
បច្ច្រកវិទ្រយាដើម្របីអភិវឌ្រឍនិងបំព្រញតាមតម្រូវការន្របច្ច្រកវិទ្រយាសកល។

ដើម្របីឆ្លើយតបទៅនឹងស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថលន្រះដ្រលត្រូវបានរៀបចំឡើង
ដោយផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋ្រភិបាលប្រទ្រសកម្ពុជាយើងត្រូវផ្ត្រត
ការយកចិត្តទុកដក់និងការវិនិយោគលើធនធានមនុស្រសតាមរយៈការអប់រំ
និងសុខភាពពីព្រ្រះវាគឺជាតម្រូវការចាំបាច់ដើម្របីលើកតម្កើងនិងអភិវឌ្រឍ
ប្រទ្រសជាតិពីប្រទ្រសអភិវឌ្រឍន៍តិចតួចបំផុតទៅជាប្រទ្រសឧស្រសាហកម្ម
នៅក្នងុរយៈព្រលមធ្រយមនិងវ្រង។ឧទាហរណ៍ប្រទ្រសកូរ៉្រខងត្របងូឥណា្ឌ្រ
និងសិង្ហបុរីបានលើកកម្ពស់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពីភាពក្រីក្រដូចសព្វថ្ង្រន្រះ
ដោយសារត្រការវិនិយោគទៅលើប្រជាជនរបស់ពួកគ្រក្នុងរយៈព្រល៥០
ឆ្ន្រំចុងក្រ្រយន្រះ។

នោកបសីមានែំបូន្ហានអ្ីខ្លលះសបមាប់ស�ប្ិននរីកម្នុជា?

ភាពអង់អាចគឺកា្ល្រហន
បើទោះមានការគំរាម
កំហ្រងក៏ដោយដើម្របីបំរី
ប្រជាជន។
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ពីបទពិសោធន៍ផ្ទ្រល់ខ្លនួរបស់ខ្ញុំក្នងុនាមជាសហគ្រនិស្ត្រីខ្ញុំសូមច្រករលំ្រក
ដំបូនា្ម្រនដូចខងក្រ្រម៖

១ការធ្វើជំនួញមិនត្រឹមត្រអំពីប្រ្រក់និងប្រ្រក់ចំណ្រញបុ៉ណ្ណ្រះទ្រត្រ
អាជីវកម្មត្រវូត្រដោះស្រ្រយបញ្ហ្ររបស់សហគមន៍និងពិភពលោកផងដ្ររ។

២ក្ម្រងស្រីទាងំអស់គួរមានក្តីសុបិនធំសម្រ្រប់អនាគតរបស់ពួកគ្រ។ពួកគ្រ
គួរហ៊្រនធ្វើការសម្រ្រចចិត្តសំខន់ៗហើយគ្រប់គ្រងជោគវាសនាផ្ទ្រល់ខ្លួន
របស់ពួកគ្រជាជាងការសម្របខ្លួនតាមអ្នកផ្រស្រងដូចជាឪពុកមា្ត្រយឬប្តី
ជាដើម។ទោះបីយើងគួរពិគ្រ្រះយោបល់ជាមួយពួកគ្រស្ត្រីវ័យក្ម្រងគួរត្រ
ធ្វើការសម្រ្រចចិត្តដោយខ្លួនឯង។អ្នកត្រូវត្រធ្វើជាមនុស្រសខ្លួនឯងដោយក្តី
សុបិនផ្ទ្រល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

៣-ពីភាពបរាជ័យនិងជោគជ័យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានដឹងថវាមានសារសំខន់ខ្ល្រងំ
ណាស់ក្នុងការចូលរួមធ្វើឱ្រយបានដិតដល់ហើយវាមានសារសំខន់ណាស់
ក្នុងការបង្កើតវប្របធម៌និងប្រព័ន្ធការងារដើម្របីធានាថអ្នកអាចឱ្រយក្រុមហុ៊ន
របស់អ្នកដំណើរការដើម្របីបំព្រញក្តីសុបិនចុងក្រ្រយរបស់អ្នក។ប្រសិនបើ
អ្នកមិនម្រនជាវសិ្វករទីមួយន្រវាសនារបស់អ្នកហើយអ្នកអនុញ្ញ្រតឱ្រយនរណា
មា្ន្រក់ផ្រស្រងទៀតរៀបចំវប្របធម៌ធ្វើការរបស់អ្នកអ្នកនងឹបរាជយ័ក្នងុការបពំ្រញ
តាមគោលដៅរបស់អ្នក។

៤-ត្រូវបង្កើតក្រុមមួយដ្រលជោគជ័យសម្រ្រប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមុន
មុនព្រលអ្នកចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មហើយអ្នកត្រូវចូលរួមគ្រប់ដំណើរការ
ទាំងអស់ដើម្របីធានាថពួកគ្រស្របតាមប្រសកកម្មគោលដៅនិងតម្ល្រ
ស្នូលរបស់ក្រុមហ៊ុន។

៥-អ្នកត្រូវធ្វើការវិភាគលំហូរសាច់ប្រ្រក់និងអាចគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់
អ្នក។ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងប្រ្រក់របស់អ្នកអ្នកចាំបាច់ត្រវូស្វ្រងរក
នរណាមា្ន្រក់ដ្រលមានសមត្ថភាពជួយអ្នកគ្រប់គ្រងវា។

៦-ប្រតិបត្ដិការជោគជ័យទាងំអស់របស់អង្គការណាមួយគឺមិនម្រនត្រលើ
មនុស្រសមា្ន្រក់នោះទ្រអ្នកត្រវូត្របង្កើតជាក្រមុ។ដូចជាក្នងុការសំដ្រងលោ្ខ្រន
ល្អមួយតួសម្ត្រងមួយមិនអាចល្រងតួអង្គទាំងអស់បានទ្រ។ត្រូវមានតារា
សម្ត្រងផ្រស្រងៗគា្ន្រសម្រ្រប់តួអង្គផ្រស្រងៗគា្ន្រតួសម្ត្រងមា្ន្រក់អាចសមនឹងល្រង
តួរពីរប្រសិនបើអ្នកចង់កាត់បន្ថយការចំណាយ។

អ្វីដ្រលខ្ញុំបានច្រករលំ្រកន្រះគឺម្ររៀនដ្រលខ្ញុំបានរៀនកន្លងមក។បច្ចបុ្របន្នខ្ញុំ
មិនអាចចាត់ទុកខ្លនួឯងជាសហគ្រនិដ្រលទទួលបានជោគជ័យនៅឡើយទ្រ
ពីព្រ្រះខ្ញុំនៅមានផ្លូវវ្រងឆ្ង្រយទៀតដើម្របីសម្រ្រចគោលដៅរបស់ខ្ញុំ។
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