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ឯកសរេនះគឺជែផនកមួយកនុងចំេណមករសិកសរសវរជវរបស់វទិយសថ ន NEXUS 
និងគេរមងរបយុទធរបឆំងអំេពជួញដូរមនុសសរបស់អងគករ IOM ។ របយកណ៍េនះទទួល
បនករឧបតថមភគំរទឲយេបះពុមពផសយពីរកសួងករបរេទសសហរដឋអេមរកិ េលខ S-SGTIP-

GR-0070 ។ គំនិតែដលបនេលកបងហ ញេនកនុងឯកសរេនះជទសសនៈរបស់េសមរផទ ល់
េដយមិនបនឆលុះបញច ងំពីទសសនៈរបស់រកសួងករបរេទសសហរដឋអេមរកិ និងអងគករ
អនតរជតិេទសនតររបេវសន៍េឡយ ។ 

ករតក់ែតង និងរបូភពេផសងៗែដលបនបងហ ញកនុងរបយករណ៍ទំងមូលេនះមិន
បនបញជ ក់នូវករយល់េឃញេផសងៗេនកនុងែផនកណមួយរបស់អងគករ IOM ទក់ទងនឹង
ទិដឋភពចបប់ៃនរបេទស ែដនសមតថកិចច ទីរកុង ឬតំបន់ ឬសមតថកិចចរបស់អជញ ធរ ឬ 
ទក់ទងនឹងរពំែដន និងខណឌ សីម៉របស់របេទសណមួយេឡយ ។ 

របូថតែដលបនេរបរបស់េនកនុងរបយករណ៍េនះ គឺមិនែមនជរបស់ជនរងេរគះ 
េដយសរអំេពជួញដូរមនុសស ឬេនកនុងសថ នភពជួញដូរេនះេទ ។ របូថតេនះរតូវបនេរប
របស់ េដមបីបងហ ញឲយេឃញអំពីរទង់រទយននៃនឧសសហកមមេនសទទូេទ ក៏ដូចជ
សថ នភពេផសងៗែដលកមមករេនសទែដលេគជួញដូរអចជួបរបទះអំឡុងេពលទទួលរង
េកងរបវញ័ច  ។ របូថតទំងេនះក៏រតូវបនេរបរបស់េដមបីឆលុះបញច ងំពីជីវតិ និងករងរេនកនុង
របេទសកមពុជ និងអរហវិកខងតបូងផងែដរ ។ 

អងគករអនតរជតិេទសនតររបេវសន៍េបតជញ ចិតតេគរព និងអនុវតតតមេគលករណ៍ 
របកបេដយ មនុសសធម៌ ែដលករេធវេទសនតររបេវសន៍េរៀបរយផតល់អតថរបេយជន៍ដល់ជន
េទសនតររបេវសន៍ខលួនឯងផង និងសងគមជតិផង ។ កនុងនមអងគករអនតររដឋ ភិបលមួយអងគ
ករ IOM េធវករជមួយៃដគូរបស់ខលួនេនកនុងសហគមន៍អនតរជតិ េដមបជួីយេធវឲយសេរមច
នូវកិចចខិតខំរបឹងែរបងរបតិបតតិករករងរេទសនតររបេវសន៍ បេងកនករយល់ដឹងបែនថមអំពី
បញហ េទសនតររបេវសន៍ េដមបីជរមុញឲយមនករអភិវឌឍន៍ េសដឋកិចច និងសងគមកិចចតមរយៈ
ករេធវេទសនតររបេវសន៍ និងជរមុញឲយមនករេគរពេសចកតីៃថលថនូរ និងសុខុមលភពៃន
ជនេទសនតររបេវសន៍ ។ 

អតថបទេបះពុមពផសយេនះរតូវបនេរៀបេរៀងេឡង េដយមិនមនករេផទៀងផទ ត់ជ
ផលូវករណមួយពីអងគករអនតរជតិេទសនតររបេវសន៍េឡយ ។ 
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អនកេបះពុមពផសយ៖  អងគករអនតរជតិេទសនតររបេវសន៍ 
    អគរេលខ១៧ ផលូវdes Morillons 
    ១២១១ ទីរកុងហសឺែណវ ១៩ 
    របេទសសវីស 

  ទូរស័ពទេលខៈ +41.22.717 91 11  

ទូរសរេលខៈ +41.22.798 61 50  

អីុែម៉លៈ hq@iom.int  

េគហទំព័រៈ http://www.iom.int  

 

វទិយសថ ន NEXUS  

អគរេលខ 1701 ផលូវ Pennsylvania N.W. Suite 300  

ទីរកុងវ៉សីុនេតន ឌីសុី 20006  

សហរដឋអេមរកិ 

អីុែម៉លៈ office@NEXUSInstitute.net  

េគហទំព័រៈ www.NEXUSInstitute.net 
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រកសសិទធិ។ មិនមនែផនកណមួយៃនអតថបទេបះពុមពផសយេនះ អចនឹងរតូវផលិតេឡងវញិ 
រកសទុកេនកនុងរបព័នធែដលអចទញយកបនមកវញិ ឬេផទរតមរបេភទណមួយ ឬេដយ
មេធយបយណមួយ ជេអឡិចរតូនិច ជម៉សីុន ជករថតចំលង ជករថតសេមលង ឬ
េដយគម នករសំុអនុញញ តជលយលកខណ៍អកសរពីអនកេបះពុមពផសយជមុនេនះេទ ។ 
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ែផនទីរបេទសអរហវកិខងតបងូ និងរបេទសកមពជុ 
 

 

 
របភពែផនទីេនះទទួលបនពី Laura S. Johnson 
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ែផនទីៃផទសមរុទជុ,ំញរបេទសអរហិវកខងតបងូ 
 

 

 

របភពរបូភពែផនទីទទួលបនពី Laura S. Johnson 
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អរមភកថ    
 

របយករណ៍េនះបនពិពណ៌នអំពីបទពិេសធន៍ៃនបុរសកមពុជែដលរតវូបនធល ក់
ខលួនេទកនុងទសភពេដយករជួញដូរមនុសស ឬទទួលរងនូវករេកងរបវញ័ច  ធងន់ធងរ េនេល
ទូកេនសទេនកនុងែដនទឹករបស់របេទសអរហវិកខងតបូង ។ េលករសី Rebecca 
Surtees អនករសវរជវជន់ខពស់បនរបឡូកករងរសិកសរសវរជវជមួយ វទិយសថ ន
NEXUS េផត តករយកចិតតទុកដក់េលបញហ ជួញដូរមនុសសេនសមុរទមន ជអទ�៖ េលៃផទ
សមុរទ៖ ករជួញដូរមនុសស កនុងេគលបំណងេកងរបវញ័ច កមល ំងពលកមម កនុងវសិ័យេនសទ
េនសមុរទមកពីអុ៊យែរកន ។ ករេរបរបស់រកបខ័ណឌ ចបប់ និង បទបបញញតតិននកនុងករ
បងក រទប់សក ត់ និងរបយុទធរបឆំងនឹងករជួញដូរមនុសសយក េទេនសទ និងករជួញដូរ
មនុសសេនសមុរទ។ ករេកងរបវញ័ច កមល ំងពលកមមែផនកេនសទេនអុ៊យែរកនជេដម ។ 

ជមួយគន េនះែដររបយករណ៍ទំងេនះចងរកងេរឿងរ៉វរបស់បុរសែដលែសវងរក
ករងរេដមបជួីយជីវភពខលួន និងរគួសរតមរយៈករងរយកនុងឧសសហកមមេនសទ )ឬ
ករងរេផសងៗេទៀតេនសមុរទ( េទះបីជករងរេនះរបឈមខល ំងេទនឹងទសភព អំេព
ហិងសខល ំង និងករេកងរបវញ័ច កតី ។ បទពិេសធន៍ដ៏ជូរចត់របស់ពួកេគបងហ ញពីេសក
នដកមម និងកររកីរលដលៃនករជួញដូរេនេលនវកនុងៃផទសគរេកតមនេឡងេនជំុ
វញិពិភពេលក ។ 

របកគំេហញកនុងករសិកសរសវរជវកនលងមកជទឡហីករណ៍បែនថមេលរបយ-
ករណ៍ែដលេលកអនកកំពុងអនេនះកន់ែតចបស់ពីអំេពហឹងសេលរបូរងកយេដមបបីងខំឲយ
េធវករងរេនេលៃផទសមុរទេទវេឡងែថមេទៀត៖ អនកេឆលយតបសំណួរ២នក់កនុង 

ចំេណមជនរងេរគះ៣១នក់ែដលសមភ សកនុងករសិកសរសវរជវេនះទទួលករ
វយដំេលរងកយនិងអំេពហឹងសខណៈេពលែដលកំពុងេធវករងរេនេលនវ
េនសទកនុងែដនសមុរទអរហវិកខងតបូង…ពួកេគបនេរៀបរប់ករបំពនដ៏ធងន់ធងរ
េលពួកេគ - ឧទហរណ៍  េគដល់ វយដំេដយដំបងេឈ ដំបងឫសសី ឬរបមថ
េដយអវធុជេដម។ 
បុរសមន ក់របប់ថេគវយកបលគត់េដយេថន លទំពក់េដមបីបងខំឱយគត់េទេធវករ។ 
ករេលកេឡងកនុងករកិចចសមភ សន៍កនុងករសិកខ រសវរជវេនះបនេរបៀបេធៀបករ

េធវទុកខបុកេមនញែដលពួកេគបនជួបរបទះកនុងខណៈខលួនជជនរងេរគះៃនករជួញដូរ
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មនុសសេនសមុរទថ៖ “សូមបីែតេនេពលែដលេយងមនករឈឺ ឬរងរបួសេនះពួកេគេន
ែតបងខំេយងឱយេធវករ  ...េមលេទវសហវជងរបបបុ៉លពតេទេទៀត… ” 

ករដក់ឲយសថិតេនដច់ឆង យៃនជនរងេរគះជវធីិសរសតមួយែដលអនកជួញដូរ
មនុសសេរបរបស់កនុងេគលបំណងកត់បនថយលទធភពរត់េគចខលួន ឬករជួយសេរងគ ះពីអនក
ដៃទ ។ នវេនសទធំៗេធវអជីវកមមេនសទេននយសមុរទរយៈេពលយូរណស់េដយ
ករមចូលមកកំពង់ែផ ដូេចនះវជមជឈដឋ នសមរសបបំផុតដល់អនកជួញដូរមនុសសលក់បំង
អំេពឧរកិដឋរបស់ខលួនែដលបនរបរពឹតតេទេលពលករ ែដលសថិតេនេលនវេនះ ។ េនេល
មហសគរដ៏ធំលវឹងេលវយ អនកជួញដូរមនុសសបនរបរពឹតតអំេពេឃរេឃេទេលរបូរង
កយ និងសម រតីរបស់ជនរងេរគះែដលកំពុងសថិតេនឆង យពិបករត់េគចេដមបីែសវងរកេសរ ី
ភពខលួន ។ 

ថវីតបិតែតករជួញដូរមនុសសបនទទួលសគ ល់ថជអំេពឧរកិដឋយ៉ងធងន់ធងរ និងជ
កររេំលភេលសិទធិមនុសសជសកលយ៉ងណកតីជនរបរពឹតតិេលមសទំងេនះរស់េនយ៉ង
សុខសនតេនេលៃផទមហសគរលវឹងេលវយផុតពីសំណញ់ចបប់ដែដល ។ 

របយករណ៍េនះគូសបញជ ក់ពីបញហ សមុរគសម ញទំងឡយែដលរដឋ ភិបលេនជំុ
វញិពិភពេលករបឈមមុខនឹងករមុនេពលពួកេគអចមនលទធភពកនុងករបញច ប់និទណឌ
ភពរបស់ជនេលមស និងផតល់កិចចគំពរជនរងេរគះេដយសរករជួញដូរមនុសសេនេលៃផទ
ទឹកេនេលែផនដីេនះ ។ ជំហនចប់េផតមមួយចំនួនែដលចំបច់សរមប់កររបយុទធរបឆំង
នឹងទរមង់ៃនករជួញដូរមនុសសែបបេនះរតូវបនរេំលចកនុងករសិកសរសវរជវបនទ ប់ពីកិចច
សមភ សន៍ជមួយជនរងេរគះេដយផទ ល់ ។ 

េនខណៈេពលែដលែផនកមួយៃនដំេណះរសយរតូវែតជករយកចិតតទុក និង
ពរងឹងករអនុវតតលិខិតូបករណ៍ជតិ និងអនតរជតិេទនឹងករជួញដូរេនេលៃផទសមុរទ 
ចបប់ថមីៗរបកបេដយសកត នុពលសរមប់របឆំងនឹងទំរង់ជក់លក់ៃនករជួញដូររតូវបន
អនុម័តចូលជធរមន ។ អនុសញញ អងគករសហរបជជតិរបឆំងឧរកិដឋកមមឆលងែដន និង
ពិធីសរ ទក់ទិននឹងកររបឆំងករជួញដូរមនុសស (ពិធីសរប៉ឡឺមូ៉) អំពវនវដល់បណត
របេទសរបស់ទំងអស់េធវកររមួគន េដមបីលុបបំបត់ករជួញដូរមនុសសេនជំុវញិពិភពេលក 
។ វមិនពក់ព័នធេទនឹងអណតតិៃនកររបយុទធរបឆំងនឹងករជួញដូរមនុសសករេកងរបវញ័ច
ជធតុផសំៃនឧរកិដឋកមមៃនករជួញដូរមនុសសថេតបនរបរពឹតតេនេលដី ឬេនសមុរទេនះ
េទ  )ឬដូចេនកនុងករណីជេរចន ករេកងរបវញ័ច េកតេឡងេនរមួគន ទំងេនេលៃផទសមុរទ 
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និងេនេលដីេគក  (។ េទះបីជរកបខ័ណឌ ចបប់ អនដរជតិទមទរឲយកន់ែតជក់លក់ និង
រងឹមំកតី ករអនុវតតែដលបនពិពណ៌នេនកនុងរបយករណ៍ទំងេនះ ជកតពវកិចចសរមប់
របេទសកនុងករកំណត់ដក់ទណឌ កមម និងកររបយុទធជករជួញដូរមនុសស ។ 

រដឋ ភិបលនឹងរតូវអនុម័តយុទធសរសតដ៏ទូលំទូលយតមលកខណៈពិេសសមួយៃន
ទរមង់ជួញដូរមនុសសែបបេនះ ។ ពួកេគរតូវែតជំរញុយុទធសរសតថមីៗកនុងករបេងកត និងធន
ឱយបននូវរបសិទធិភព តមល ភពកនុងសងវ ក់ផគត់ផគង់ជលផលេនសទ ។ េនេពលអនគត
តមរយៈកររមួបញចូ លគន ៃនបេចចកវទិយទូរគមនគមន៍កររបរស័យទក់ទងគន យ៉ងឆប់
រហ័ស ករែចករែំលកព័ត៌មន និងសរេលកកមពស់ករយល់ដឹងែដលផលិតេដយរបព័នធ
ផសពវផសយសងគម និងមេធយបយេផសងេទៀត អនកទទួលទននឹងទទួលព័ត៌មនជក់លក់
េដមបីសេរមចចិតតផលិតផលណមួយែដលខលួននឹងេរបរបស់ ។ អតិថិជនៃនផលិតផល 
ឧសសហកមមេនសទនឹងេលកទឹកចិតតដល់រកមុហុ៊នណែដលលក់ជលផលេនសទេដយ
មិនេកងរបវញ័ច កមល ំងដូចែដលបនពិពណ៌នេនកនុងកររសវរជវេនះ ។ អតិថិជននឹងេធវព
ហិករមិនេរបរបស់ផលិតផលណមួយ ពីរកុមហុ៊នែដលពក់ព័នធជមួយរល់ទរមង់ៃនករ
េកងរបវញ័ច   ។ 

ខណៈេពលែដលករចូលរមួរបស់អតិថិជនេកនេឡង សហគមន៍អនតរជតិនឹងចប់
េផតមកត់សមគ ល់ពីករេចញអជញ ប័ណណពីរដឋ ភិបល ឬករអនុវតតន៍របស់រកុមហុ៊នែដលបន
កល យជេគសគ ល់ថជប់ទក់ទិនេទនឹង ឬជួយសរមួលឲយមនករជួញដូរមនុសស ។ 

កលណមនៃនកិចចសហរបតិបតតិករអនតរជតិខល ំងកល តមរយៈរបេទសននេន
េលពិភពេលកទទួលយក និងអនុវតតតមពិធីសរប៉ឡឺមូ៉េដមបីបេងកតយុទធសរសត និង
ដំេណះរសយែដលមនចរតិជអនតរជតិរបកបេដយរបសិទធិភពរបឆំងនឹងទរមង់ៃនករ
ជួញដូរមនុសសេនះ ។ វនឹងទមទរឱយរដឋ ភិបល សហគមន៍ពណិជជករ និង សងគមសីុវលិ
េធវកររមួគន េដមបីទទួលបនេជគជ័យ ។ 

ករវភិគ និងកររកេឃញមនេនកនុងរបយករណ៍របស់វទិយសថ ន NEXUS ជករ
អំពវនវឲយរដឋ ភិបលទំងឡយចត់វធិនករជបនទ ន់េលបញហ ជួញដូរមនុសសសរមប់
េកងរបវញ័ច ពលកមមេលទូកេនសទ  )និងេនតម សមុរទេនេល នវរគប់របេភទ  (។ 
ដំេណះរសយទំងអស់នឹងមិនមនភពងយរសលួេទ ។ ែតេទះជយ៉ងណកតីក៏ករ
ជួញដូរមនុសសេនកនុងវស័ិយេនះអចលុបបំបត់បន ។ ខញុំសងឃមឹថកររសវរជវេនះនឹង
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េដរតួនទីែចករែំលកព័ត៌មន និងករជំរញុកិចចពិភកសយ៉ងម៉ត់ចត់េនទូទំងពិភពេលក
សតីពីករចត់វធិនករេដមបីបញច ប់ករេធវទសភពៃនមនុសសេនេលៃផទសមុរទទំងរសុង ។ 

  
 

    
    
    
េលកេលកេលកេលក    Stephen Warnath 

សថ បនិក របធននិងជនយករបតិបតតិ 
វទិយសថ ន NEXUS 
1701 Pennsylvania Ave NW 

Washington, D.C. 20006 

www.NEXUSInstitute.net 
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េសចAតែថលងអំណរគណុ    
 

អតថបទសិកសរសវរជវេនះ (និងទិដឋភពទូេទៃនគេរមង) ទទួលបនថវកិឧបតថមភ
សបបុរសធម៌ពីករយិល័យពិនិតយតមដននិងរបយុទធរបឆំងករជួញដូរមនុសស រកសួង
ករបរេទសសហរដឋអេមរកិ (J/TIP) ។ គេរមង សិកសរសវរជវរមួគន រវងអងគករ IOM/

វទិយសថ នNEXUS េនះបេងកតេឡងេដមបពីរងឹងចំេណះដឹងថមីៗសតីពីអំេពជួញដូរមនុសសេដយ
បេងកតកររសវរជវកំណត់េគលេដ ។ ករសិកសរសវរជវេនះក៏មនេគលបំណងេធវ
ករប៉ន់របមណផងែដរអំពីវធីិសរសត និងយុទធសរសតននកនុងករជួញដូរមនុសសន
ដំណក់កលេផសងៗគន  េហយក៏េដមបេីឆលយតបេទនឹងសថ នភពខុសៗគន ផងែដរ ។ សូម
ែថលងអំណរគុណករយិល័យពិនិតយតមដន និងរបយុទធរបឆំងករជួញដូរមនុសស  (J/TIP) 
របស់រកសួងករបរេទសសហរដឋអេមរកិសរមប់ករគំរទដល់គេរមង និងឆនទៈកនុងករ
ជួយជរមុញករសិកសរសវរជវេនះសេរមចេទបន ។ េយងខញុំក៏សូមែថលងអំណរគុណផង
ែដរដល់េលក Richard Danziger (អតីតរបធនែផនករបយុទធរបឆំងអំេពជួញដូរមនុសសរបស់
អងគករ IOM េនទីរកុងហសែឺណវ បចចុបបននជរបធនេបសកកមមេនរបេទសអហគ នីសថ ន) 
េលក Stephen Warnath (សថ បនិក និងជអគគនយក និងរបធនរបតិបតតិៃនវទិយសថ ន 

NEXUS េនទីរកុងវ៉សីុនេតន) និងអនករសី Sarah Craggs (អតីតអនករសវរជវរបស់អងគករ 

IOM សន ក់ករកណត ល បចចុបបននជអនកឯកេទសែផនកជំនួយដល់ពលករេទសនតររបេវសន៍
ថន ក់តំបន់របស់អងគករ IOM ថន ក់តំបន់េនMENA Cairo) ែដលបនចូលរមួេនកនុងគេរមង 
និងផតួចេផតមគំនិត េហយនឹងថមីៗេនះគឺេលកLaurence Hart (របធនែផនកជំនួយដល់ពលករ
េទសនតររបេវសន៍របស់អងគករ IOM ទីរកុងហសឺែណវ) សរមប់ករគំរទកនុងដំណក់កលទី
២ៃនគេរមងេនះ ។ 

អតថបទសិកសរសវរជវេនះគឺែផអកេលករងរតមមូលដឋ នេនកនុងរបេទសកមពុជឆន ំ 
២០១៣-២០១៤ និងកិចចសមភ សន៍ជមួយអនកជំនញេនរបេទសអរហវិកខងតបូងកនុងឆន  ំ
២០១៤ ។ ខញុំសូមែថលងអំណរគុណកមមករេនសទកមពុជែដលបនយល់រពមនិយយអំពី
េរឿងរ៉វ បទពិេសធន៍រតូវបនេគជួញដូរ រពមទំងបញហ របឈមែដលពួកេគបនជួបរបទះ
ចប់តំងពីេពលែដលបនចកេចញពីអំេពជួញដូរេនះមក ។ ទំងេនះគឺជកិចចសមភ សន៍ដ៏
លំបកមួយ បុ៉ែនតពួកគត់មនឆនទៈចង់ែចករែំលកេរឿងរ៉វឈឺចប់របស់ពួកគត់ េដមបី
បេងកតករសិកសេនះេឡង។ 

ខញុំក៏សូមែថលងអំណរគុណផងែដរដល់ អនករសី Helen Sworn (នយិកអនតរជតិ និង
សថ បនិករបស់សមព័នធចប់ៃដកមពុជ) ែដលជអនកេលកេឡងនូវបញហ របស់បុរសកមពុ-ជែដល
រតូវេគជួញដូរេទកន់របេទសអរហវិកខងតបូងសរមប់ករងរេលទូកេនសទ ថជបញហ
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សំខន់កនុងករសិកសរសវរជវ ។ អនករសីក៏បនេដរតួជជំនួយករដ៏អសច រយមួយរបូកនុងករ
ែចករែំលកព័ត៌មន និងទំនក់ទំនងបុគគលមួយចំនួនេនកនុងរបេទសកមពុជ និងអរហវិក
ខងតបូង េហយែថមទំងជួយេរៀបចំកិចចសមភ សន៍សកលបង េនកនុង  កំឡុងេពលេធវករ
តមមូលដឋ នផងែដរ ។ ខញុំក៏សូមែថលងអំណរគុណផងែដរដល់បុគគលិកអងគករមជឈមណឌ ល
អប់រចំបប់សរមប់សហគមន៍  (េលក ហុ៊យ េពរជសុវណណ េលក Brandais York និងេលក 

Joel Preston) សមគមន៍ករពរសិទធិមនុសស និងអភិវឌឍន៍េនកមពុជ (អនករសី លឹម មុននី)  
សមព័នធចប់ៃដ (កញញ  ថូ ណរ៉ន់ និងេលក យ៉ន េពរជ) និងអងគករជំនួយែផនកចបប់ដល់
កុមរ និងរសតី (អនករសី លី វជិជុត េលក ឈន រសី និងេលក មំុ សុខចរ) សរមប់ករជួយ
ទំនក់ទំនង និងសរមបសរមួលកនុងដំេណ រករសមភ សន៍ជមួយកមមករេនសទកមពុជ
សរមប់ករសិកសរសវរជវេនះ។ 

អងគករ IOM កមពុជក៏ជៃដគូយ៉ងសំខន់ផងែដរេនកនុងគេរមងេនះ ខញុំសូមែថលង
អំណរគុណ េលក នុត សំអុល (បុគគលិកគេរមង) ែដលបនេធវកិចចសមភ សន៍ជមួយបុរស
ែដលរតូវបនេគជួញដូរសរមប់ករងរេនសទេនអរហវិកខងតបូង និងេលក Brett 

Dickson (មរនតីគេរមង) សរមប់ករជួយគំរទេនកនុងគេរមង និងជួយេរៀបចំករងរ
រសវរជវដល់មូលដឋ ន ។ ក៏សូមែថលងអំណរគុណ េលក នុត សំអុល និងេលក Brett 

Dickson ែដលបនជួយពិនិតយេមល និងផតល់េយបល់េទេលករសិកស និងផតល់ជអនុ
សសន៍មួយចំនួនផងែដរ ។ កិចចគំរទេនះរតូវបនផតល់ផងែដរេដយអនករសី Zoe Rohde 

(របធនអនុករយិល័យរបស់អងគករ IOM េនទីរកុង Cape Town) សរមប់ករជួយគំរទ
របស់គត់េទេលករសិកសរសវរជវ និងជួយេធវករទំនក់ទំនងអនកផតល់ព័ត៌មនមួយ
ចំនួនេនអរហវិកខងតបូង ។ អនករសីក៏បនជួយពិនិតយ និងផតល់េយបល់បែនថមេទេលករ
សិកសរសវរជវេនះផងែដរ។ 

ខញុំក៏សូមែថលងអំណរគុណផងែដរេទដល់អនករសី េសង សុភ (អនកបកែរបឯករជយ 
និងជំនួយករៃនករសិកសរសវរជវ) ែដលបនផតល់ជំនួយយ៉ងេរចនអេនក កនុងករបក
ែរបកំឡុងេពលសមភ សជមួយអនកផតល់ព័ត៌មនសំខន់ៗ រពមទំងបកែរប និងវយអតថបទ
កិចចសមភ សន៍ជមួយបុរសែដលរតូវបនេគជួញដូរ ។ អនករសីក៏បនជួយកនុងករេរៀបចំកិចច
សមភ សន៍កំឡុងេពលរសវរជវដល់មូលដឋ នផងែដរ ។ 

ជបនតេនះ េសចកតីែថលងអំណរគុណដ៏េសម ះរតង់ផងែដរដល់អនកជំនញេនកនុង
ករងររបយុទធរបឆំងអំេពជួញដូរមនុសស និងេនកនុងវស័ិយេនសទទំងកនុងរបេទសកមពុជ 
និងអរហវិកខងតបូង ែដលបនយល់រពមផតល់កិចចសមភ សន៍ និងែចករែំលកចំេណះដឹង 
និងជំនញរបស់ពួកគត់ ។ សូមែថលងអំណរគុណេទដល់សថ ប័នជតិ និងអងគករមួយចំនួន
ដូចជ៖  
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របេទសកមពជុៈរបេទសកមពជុៈរបេទសកមពជុៈរបេទសកមពជុៈ រកសួងករងរ និងបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ រកសួងករបរេទស និង
សហរបតិបតតិករអនតរជតិ គណៈកមម ធិករជតិដឹកនំបរងក បអំេពជួញដូរ រត់ពនធ េកង
របវញ័ច កមល ំងពលកមម និងអជីវកមមេលរសតី និងកុមរ រកសួងមហៃផទ រកសួងសងគមកិចច 
អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ អងគករជំនួយែផនកចបប់ដល់កុមរ និងរសីត មជឈមណឌ ល
អប់រចំបប់សរមប់សហគមន៍ អងគករអនតរជតិេទសនតររបេវសន៍កមពុជ អងគករពលកមម
អនតរជតិ សមព័នធចប់ៃដ អងគករ Winrock អនតរជតិ អងគករ UNIAP អងគករជំហនដំបូង 
អងគករ Love 146 សមគម អនកករពរសិទធិមនុសស និងករអភិវឌឍន៍េនរបេទសកមពុជ និង
អងគករទសសនៈពិភពេលក ។ 

អរហវកិខងតបូងៈអរហវកិខងតបូងៈអរហវកិខងតបូងៈអរហវកិខងតបូងៈ អងគករអនតរជតិេទសនតររបេវសន៍េនទីរកងុ Cape Town     ប
ណត ញេសរភីពជតិ (NFN) រកុមនហ៊ុនេមធវែីផនកនវចរ Alan Goldberg និងសហករ ី
សហព័នធកមមករដឹកជញជូ នអនតរជតិ (ITF) េសវនគរបលអរហវិក (SAPS) សវក័សមុរទ 
េបសកកមមសរមប់កមមករនវ យុទធនករ A21 S-Cape េនអរហវិកខងតបូង មូលនិធិ
យុតតិធម៌បរសិថ ន(EJF) និងសថ នទូតសហរដឋអេមរកិ ។ 

អតថបទេនះក៏ទទួលបនផលរបេយជន៍អំពីករផតល់េយបល់ និងរមួចំែណកពីអនក
រតួតពិនិតយឯករជយខងេរកផងែដរ ។ សូមែថលងអំណរគុណ េលក Brandais York (ទី
របឹកសរតួតពិនិតយ និងវយតៃមល របស់អងគករ CLEC កមពុជ) េលក លឹម ទិតយ (អនកសរមប
សរមួលគេរមងថន ក់ជតិ របស់អងគករ UNIAP កមពុជ) និងអនករសី  Helen Sworn (នយិក
អនតរជតិ និងសថ បនិករបស់សមព័នធចប់ៃដ) ។ 

ជចុងេរកយ ខញុំសូមែថលងអំណរគុណេទដល់បុគគលិកេនកនុងវទិយសថ ន NEXUS និង
អងគករ IOM ែដលបនេធវករេដយផទ ល់េនកនុងគេរមងេធវករសិកសរសវរជវរមួគន េនះ 
។ េនអងគករ IOM សូមែថលងអំណរគុណេទដល់អនករសី Ayima Okeeva (អនករសវរជវជន់
ខពស់ និងអនកសរមបសរមួលករវភិគទិននន័យ) សរមប់ករគំរទទូេទរបស់អនករសីេទកនុង
គេរមង រពមទំងផតល់េយបល់ និងសំេណ រមួយចំនួនេនកនុងអតថបទេនះ ។ សូមែថលង
អំណរគុណផងែដរដល់បុគគលិកអងគករ IOM ែដលបនពិនិតយេមល និងផតល់េយបល់រត
ឡប់េលករសិកសេនះដូចជ Ana Maria Martinez Castroagudin (មរនតីកមមវធីិអងគករ IOM 
ទីរកុងហសឺែណវ) Yoko Kimura (សហករឯីកេទសរបស់អងគករ IOM ទីរកុងហសែឺណវ) និង
Rosilyne Borland (អនកឯកេទសបេចចកេទសថន ក់តំបន់សតីពីសិទធិជនេទសនតររបេវសន៍ និង
រកុមងយរងេរគះេនBuenos Aires ) ។ 

េនវទិយសថ ន NEXUSខញុំសូមែថលងអំណរគុណយ៉ងរជលេរជេទដល់អនករសី Laura 

S. Johnson (សហកររីសវរជវរបស់វទិយសថ នNEXUS) ែដលបនរមួចំែណកយ៉ងេរចន
េទកនុងករសិកសរសវរជវេនះ (និងគេរមងទូេទ) ។ អនករសីបនទទួលយកករងរជ
េរចនរមួទំងបេងកត និងវយអតថបទកិចចសមភ សន៍ ជមួយអនកផតល់ព័ត៌មនមួយចំនួនេនអ
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រហវិកខងតបូង ផតល់ជសវតរគប់រទង់រទយទំងអស់ៃនឧសសហកមមេនសទ ពិនិតយ និង
ដក់េលខកូដទិននន័យសមភ ស រចនែផនទី រករបូថតមួយចំនួន និងជួយែកសរមួលរបយ
ករណ៍ ។ របែហលជែផនកសំខន់បំផុតរបស់អនករសីេនះ គឺករពិនិតយ និងផតល់េយបល់
េទេលករសិកសរសវរជវេនះ ។ ក៏សូមែថលងអំណរគុណផងែដរដល់ អនករសី Christina 

Parello (អនកវភិគែផនក ចបប់ និងអនកសរមបសរមលួគេរមងៃនវទិយសថ ន NEXUS) សរមប់
ករពិនិតយ យ៉ង របុងរបយ័តន និងផតល់េយបល់េទេលពរងងអតថបទរសវរជវេនះ ។ ចុង
េរកយអរគុណយ៉ងរជលេរជដល់េលក Stephen Warnath ែដលជសថ បនិក និង អគគ
នយកៃនវទិយសថ ន NEXUS បុគគលែដលខញុំរកីរយនឹងេធវករជមួយ ។ អតថបទេនះ និងករ
សិកសរសវរជវេនះផងែដរបនទទួលផលរបេយជន៍យ៉ងេរចនអំពីឯកេទស និងករផតល់
េយបល់អំពីរបូេលក ។ ឆនទៈកនុងករពរងឹងករយល់ដឹងអំពីអំេពជួញដូរមនុសសតមរយៈ
កររសវរជវបទពិេសធន៍គឺជសរសរដ៏រងឹមំរបស់គេរមង ។ 

 
 

 
 
 
 

 
Rebecca Surtees 

អនករសវរជវជន់ខពស់ 

វទិយសថ ន NEXUS  

ទីរកុងវ៉សីុនេតន ឌីសុី 
www.nexusinstitute.net  
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បញជ ីពកយកត ់និងអកសរកត ់   
    
ADHOC សមគមអនកករពរសិទធិមនុសស និងករអភិវឌឍន៍េនរបេទសកមពុជ 

AT របយុទធរបឆំងអំេពជួញដូរមនុសស 

CCA  តំបន់រតួតពិនិតយពនធគយ 

CLEC  មជឈមណឌ លអប់រចំបប់សរមប់សហគមន៍ 

CT  អំេពជួញដូរមនុសស 

DHA  រកសួងមហៃផទ 
EEZ   តំបន់េសដឋកិចចផត ច់មុខ 

EJF  មូលនិធិយុតតិធម៌បរសិថ ន 

FAO  អងគករេសបៀងអហរ និងកសិកមមរបស់អងគករសហរបជជតិ  
FCV  កប៉ល់ជួលរបស់បរេទស 

FoC   ទង់ជតិែដលេរបរបស់េលនវបរេទសេដមបីភពងយរសួលឆលងកត់ 

FoNC   ទង់ជតិមិនអនុវតតតម 

FSU   អតីតសហភពសូេវៀត 

GO  អងគកររដឋ ភិបល 

J/TIP ករយិល័យពិនិតយតមដន និងរបយុទធរបឆំងករជួញដូរមនុសស រកសួង
ករបរេទសសហរដឋអេមរកិ 

HQ  ទីសន ក់ករកណត ល 

ILO  អងគករពលកមមអនតរជតិ 

IMO  អងគករសមុរទអនតរជតិ 

IO  អងគករអនតរជតិ 

IOM  អងគករអនតរជតិេទសនតររបេវសន៍ 

ITF  សហព័នធពលករដឹកជញជូ នអនតរជតិ 

IUU  ខុសចបប់ មិនរយករណ៍ និងមិនរបរកតី 

LICADHO សមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសស 

LSCW  ជំនួយែផនកចបប់ដល់កុមរ និងរសតី 
MLC  អនុសញញ ពលកមមេលៃផទសមុរទ 

MoFAIC រកសួងករបរេទស និងសហរបតិបតតិករអនតរជតិ 

MoI  រកសួងមហៃផទ 
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MoLVT  រកសួងករងរ និងបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ 

MoSAVY រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ 

MoU  អនុសសរណៈៃនករេយគយល់គន  

NCCT  គណៈកមម ធិករជតិរបយុទធរបឆំងអំេពជួញដូរមនុសស 

ពលកមម និងអជីវកមមផលូវេភទេលរសតី និងកុមរ 

NFN  បណត ញេសវភីពជតិ 

NGO  អងគករមិនែមន/េរករដឋ ភិបល 

PSC   កំពង់ែផរដឋ 
RFO អងគករជលផលថន ក់តំបន់ 

RFMO អងគកររគប់រគងវស័ិយជលផលថន ក់តំបន់There 

RSA សធរណរដឋអរហវិកខងតបូង 

SEA អសីុអេគនយ៏ 

SEE ែប៉កអេគនយ៏ៃនទវីបអឺរ ៉បុ 

SIM  មូ៉ឌុល អតតសញញ ណ អតិថិជន 
TIP  អំេពជួញដូរមនុសស 

UN  អងគករសហរបជជតិ 

UNCLOS អនុសញញ អងគករសហរបជជតិសតីពីនីតិសមុរទ 

UNIAP  គេរមងអនតរទីភន ក់ងរអងគករសហរបជជតិរបឆំងករជួញដូរមនុសស 

UNODC ករយិល័យអងគករសហរបជជតិរបឆំងេរគឿងេញៀន និងឧរកិដឋកមម 
US  សហរដឋអេមរកិ 

USD  របក់ដុលល រអេមរកិ 

VoT  ជនរងេរគះេដយអំេពជួញដូរមនុសស 

WIF  អនុសញញ សតីពីករងរកនុងវស័ិយជលផល  
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េសចAតសេងខប    
 

១. េសAតេផតមី 
ករជួញដូរេនកនុងវសិ័យឧសសហកមមេនសទេនរបេទសអរហវិកខងតបូងរតូវបន

ទទួលសគ ល់ និងយកចិតតទុកដក់កន់ែតខល ំងេឡងៗ េនកនុងចំេណមរបព័នធផសពវផសយ 
អនករសវរជវ អនកអនុវតតកមមវធីិ និងអនកបេងកតេគលនេយបយនបុ៉នម នឆន ំថមីៗេនះ ។ ជន
រងេរគះេដយអំេពជួញដូរមនុសសេនេលកប៉ល់េនសទជទូេទគឺជបុរស (េហយមួយ
ចំនួនគឺជេកមងរបសុ) ែដលមកពីរបេទសៃថ កមពុជ ភូម ឥណឌូ េនសីុ ែដលរតូវបនេគេកង
របវញ័ច េនកនុងសមុរទៃថ ម៉េឡសីុ និងឥណឌូ េនសីុ ។ បុរសមួយចំនួនមកពីអសីុអេគនយ៏ រតវូ
បនេគជួរបទះេនេលកប៉ល់ែសនឆង យពីផទះ ែដលមកេធវករតមរយៈទីភន ក់ងរេរជស
េរ សពលកររសបចបប់ ។ អតថបទសិកសេនះរកេឃញ និងពិភកសអំពីបទពិេសធន៍របស់
បុរសកមពុជែដលេធវេទសនតររបេវសន៍ករងរេនកនុងឧសសហកមមេនសទ តមរយៈទីភន ក់
ងរេរជសេរ សែដលបនទទួលអជញ ប័ណណរសបចបប់េនរបទសកមពុជគឺទីភន ក់ងរេរជស
េរ សពលករ Giant Ocean International Fishery Company Limited (Giant Ocean) ែដលេន
ទីបំផុតរតូវបនេគជួញដូរ និងេកងរបវញ័ច េនេលកប៉ល់េនសទឆង យពីរចំងអរហវិកខង
តបូង ។ ខណៈេពលែដលករប៉ន់របមណចំនួនបុរសកមពុជែដលរតូវបនេគជួញដូរជកមម
ករេនសទតមរយៈទីភន ក់ងរេរជសេរ ស Giant Ocean មនភពខុសៗគន  អវីែដលចបស់
េនះគឺថជនជតិកមពុជរប់រយនក់រតូវបនេគេកងរបវញ័ច តមវធីិេនះ ។ មរនតីនគរបល
ទទួលបនបណតឹ ងជង ២០០ករណី េហយប៉ន់សម នថបុរសរបែហលជ ៧០០នក់ រតូវ
បនបញជូ នេទេធវករេនេលទូកេនសទេរករបេទសតមរយៈទីភន ក់ងរេរជសេរ សGiant 

Ocean េនះ ។ បុរសែដលរតូវបនេគជួញដូរទំងេនះក៏បនរបប់ផងែដរថ អនកភូមិ និង
សហគមន៍ជមួយគន ជេរចននក់ ក៏បនទទួលយកករងរតមរយៈទីភន ក់ងរេរជសេរ ស
Giant Ocean េនះផងែដរ។  

តួេលខខពស់ៃនកមមករេនសទែដលរតូវេគជួញដូរតមរយៈទីភន ក់ងរេរជសេរ សពល
ករេនកនុងរបេទសកមពុជែតមួយបុ៉េណណ ះ បនបេងកនកតីរពួយបរមភយ៉ងខល ំងកនុងកររកីរល
ដលៃនករជួញដូរ និងេកងរបវញ័ច ៃនកមមករេនសទពីរបេទសមួយ និងេនកនុងវស័ិយ
េនសទកន់ែតធំេទៗ ។ វក៏បនឆលុះបញច ងំឲយេឃញផងែដរនូវកងវះកិចចករពរេនកនុង
របព័នធេរជសេរ ស និងកររកករងរឲយេធវ ។ ករសិកសរសវរជវេនះបនពិភកសអំពីករ
ជួញដូរបុរសកមពុជសរមប់ករងរេនសទេនរបេទសអរហវិកខងតបូង និង/ឬ សមុរទ
អរហវិកខងតបូង វធីិែដលបុរសទំងេនះរតូវបនេរជសេរ ស និងដឹកជញជូ ន រពមទំងបទ
ពិេសធន៍េនកនុងសមុរទផងែដរ ។ ករសិកសេនះក៏បនពិភកសអំពីវធីិែដលកមមករេនសទ
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ែដលរតូវបនេគជួញដូរទំងេនះ រតូវបន (េហយភគេរចនមិនរតូវបន) េគកំណត់   អតត
សញញ ណថជជនរងេរគះេដយសរអំេពជួញដូរេនកនុងអរហវិកខងតបូងេឡយ េហយ
ថេតជំនួយអវីែដលពួកគត់បន (ឬមិនបន)ទទួល េនេពលែដលពួកគត់រត់េគច និងរត
ឡប់េទផទះវញិេនរបេទសកមពុជ រពមទំងបនែសវងរកករជួយេធវសមហរណកមមរតឡប់
េទកន់រគួសរ និងសហគមន៍របស់ពួកគត់វញិ ។  

ករសិកសរសវរជវេនះមនបំណងផតល់សំេឡងដល់បុរសកមពុជែដលរតូវបនេគ
ជួញដូរេលកប៉ល់េនសទ េហយនឹងបេងកនករយល់ដឹងអំពីេរឿងរ៉វែដលបនេកតេឡង
ចំេពះពួកគត់េនេពលែដលពួកគត់បនេធវេទសនតររបេវសន៍ករងរ េដយរសបចបប់
េទេរករបេទស ។ មនរទង់រទយៃនបទពិេសធន៍របស់ពួកគត់ រមួទំងបរបិទេរជសេរ ស
ផលូវកររសបចបប់ែដលពួកគត់បនឆលងកត់ េហយអចបងហ ញឲយេឃញនូវភពងយរង
េរគះែបលកៗ ជពិេសសគឺកងវះកិចចករពរពីរកុមហុ៊នេរជសេរ ស និងដក់ឲយេធវករងរ មិន
បនផតល់េនកនុងរបព័នធរបស់ខលួន ។ ករសិកសេនះេផត តេទេលអវីែដលេយងអចេរៀនសូរត
បនពីបទពិេសធន៍ទំងេនះ េដមបីជព័ត៌មនសរមប់អនកបេងកតេគលនេយបយ និង
កមមវធីិរបយុទធរបឆំងអំេពជួញដូរមនុសស និងេដមបីពរងឹងករេឆលយតប និងកិចចអនតរគមន៍
សរមប់កមមករេនសទែដលរតូវបនេគជួញដូរេទសមុរទេនះបនកន់ែតរបេសរេឡង។ 

 

 ,ធីសរសតរសវរជវ និងកររបមលូទិនននយ័    
២.១. ,ធីសរសតរសវរជវ 
អតថបទសិកសរសវរជវេនះពឹងែផអកេទេលបទពិេសធន៍របស់បុរសជនជតិកមពុជ

ចំនួន ៣១ នក់ែដលរតូវបនេគជួញដូរេទេលទូកេនសទេនអរហវិកខងតបូងរវងឆន ំ 
២០១០ និង ២០១៣ ។ បុរសចំនួន ១១ នក់បនសមភ សន៍េនកនុងែខ មករ ឆន ំ២០១៤។ 
កិចចសមភ សន៍េផត តេទេលបទពិេសធន៍រតូវបនេគជួញដូរ (េរជសេរ ស ដឹកជញជូ ន េកង
របវញ័ច  ចកេចញពីករជួញដូរ និងទទួលបនករជួយគំរទណមួយ) សថ នភពបចចុបបនន
របស់ពួកគត់ និងែផនករអនគត និងតរមូវកររបស់ពួកគត់ ។ សំណំុេរឿងចំនួន ២០ 
បែនថមេទៀតរបស់បុរសកមពុជែដលរតូវបនេគជួញដូរេទេលទូកេនសទេនអរហវិកខង
តបូងរតូវបនសមភ សន៍ ដក់េលខកូដ និងវភិគេដយេរបរបស់រកបខ័ណឌ  និងករចត់
របេភទវភិគដូចគន  ។ េលសពីេនះេទៀត កិចចសមភ សន៍រតូវបនេរៀបចំេឡងជមួយបុរស
កមពុជចំនួន ៧ នក់េផសងេទៀតែដលរតូវបនេរជសេរ សតមរយៈទីភន ក់ងរេរជសេរ ស 
Giant Ocean បុ៉ែនតរតូវបនរកេឃញមនករេកងរបវញ័ច េនេលកប៉ល់េនសទេនរបេទស
ហវីជី និងម័ររទុីស ។  
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កិចចសមភ សន៍រតូវបនេរៀបចំេឡងជមួយអនកផតល់ព័ត៌មនសំខន់ៗចំនួន ៤២ នក់ 
កនុងកំឡុងេពលេធវកររសវរជវេនះ ទំងេនកនុងរបេទសកមពុជ និងអរហវិកខងតបូង ។ 
កររសវរជវដល់ទីកែនលងចំនួន ៤ េលកបនេរៀបចំេឡងេនរបេទសកមពុជន ែខសីហ 
ឆន ំ២០១៣ ដល់ែខមករ ឆន ំ២០១៤ និង២េលកេទៀតេនែខមីន ឆន ំ២០១៤ ។ ជសរបុ អនក
ផតល់ព័ត៌មនសំខន់ៗចំនួន ២៨នក់រតូវបនសមភ សន៍ ែដលពួកគត់តំណងឲយអងគករ
អនតរជតិ អងគករមិនែមនរដឋ ភិបល និងមរនតីរកសួងសំខន់ៗរបស់រជរដឋ ភិបលកមពុជ ។ 
េដយែឡកមនករណីចំនួន ៦  ែដលអនកផតល់ព័ត៌មនសំខន់ៗ រតូវបនសមភ សន៍េលសពី
មតង។  

កិចចសមភ សន៍រតូវបនេរៀបចំេឡងជមួយអនកផតល់ព័ត៌មនសំខន់ៗចំនួន ១៤ នក់
េនកនុងរបេទសអរហវិកខងតបូង នែខធនូ ឆន ំ២០១៣ ដល់ែខឧសភ ឆន ំ២០១៤ ែដលពួក
គត់តំណងឲយអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល និងសងគមសីុវលិ អងគករអនតរជតិ រដឋ ភិបល 
អនករសវរជវ និងសថ នទូត រមួទំងអនកឯកេទសខងេនសទខុសចបប់ IUU េដមបីេរៀនអំពី
បញហ េនកនុងឧសសហកមមទូេទ ក៏ដូចជេនកនុងបរបិទៃនឧសសហកមមេនសទខុសចបប់
IUU េនកនុង និងជំុវញិអរហវិកខងតបូងផងែដរ ។ 

 

២.២. ភពេនមនករមិតៃន,ធីសរសត 
ករសិកសេនះេផត តសំខន់ែតេទេលជនជតិកមពុជែដលរតូវេគជួញដូរតមរយៈទី

ភន ក់ងរេរជសេរ ស Giant Ocean ែតបុ៉េណណ ះ ។ ដូចជករេរជសេរ សតមរយៈភន ក់ងរផលូវ
ករ «រសបចបប់» េធវេទសនតររបេវសន៍េដយមនឯកសររសបចបប់ និងលិខិតអនុញញ ត
ករងរ ។ល។ ករសិកសេនះតំណងឲយបទពិេសធន៍ និងគនលងៃនករជួញដូរដ៏ជក់លក់
មួយ និងមិនតំណងឲយបទពិេសធន៍ និងតរមូវករៃនកមមករេនសទែដលរតូវបនេគជួញ
ដូរទូេទេនះេទ ។ ជអទ�បុរសកមពុជជេរចនរតូវបនេគជួញដូរតមរយៈរបព័នធមិនរសប
ចបប់ និងេទតមសណឋ នេរជសេរ សខុសៗគន  ។ បទពិេសធន៍ និងតរមូវកររបស់ពួកេគ  
ទំនងជមនភពខុសៗគន េទតមែផនក និងករមិតៃនករេកងរបវញ័ច និមួយៗ ែដលបុរស
រតូវេគជួញដូរេទេលទូកេនសទបនជួបរបទះេនអរហវិកខងតបូង ។ ករកំណត់នូវកិចច
អនតរគមន៍ដ៏សមរមយេនកនុងករណីទំងេនះ នឹងទមទរកររសវរជវេធវករវស់ែវងេទ
តមបទពិេសធន៍ និងតរមូវករជក់លក់របស់ពួកេគ ។  

 

គំរៃូនករសិកសេនះអចមនទំហំតូច េបេរបៀបេធៀបេទនឹងចំនួនបុរសែដលរតូវ
បនេគេរជសេរ ស និងរបែហលជអចជួញដូរតមរយៈទីភន ក់ងរេរជសេរ សGiant Ocean 
រប់រយនក់ ។ ករកំណត់រក និងទំនក់ទំនងេទអនកផតល់ព័ត៌មនមនបញហ លំបកេដយ
សរេពលេវលខលីសរមប់កររបមូលទិននន័យ និងពក់ព័នធដល់ករេធវដំេណ រ ។ ដូចេនះករ
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សិកសេនះមិនអចតំណងឲយបទពិេសធន៍ជួញដូរ និងតរមូវករជួយគំរទទូលំទូលយ
បនេទ ។  

ទិននន័យៃនករសមភ សន៍េនះក៏មនភពលេមអៀងផងែដរ ។ វជករលំបកសរមប់
បុរសទំងេនះកនុងករផតល់ព័ត៌មនេទេលរបធនបទមួយចំនួន ។ ព័ត៌មនខលះពួកគត់មិន
បនចងចំេទ េហយមួយចំនួនេទៀតពួកគត់អចនឹងេរ សយកករមិនចងចំ េដមបីេចៀស
វងករគិត និងពិភកសអំពីកលៈេទសៈលំបកបំផុតេនកនុងឆកជីវតិរបស់ពួកគត់ ។ 
េពលខលះបុរសទំងេនះមិនយកចិតតទុកដក់ចំេពះរបេភទព័ត៌មនជក់លក់េទ ឧ. ព័ត៌មន
លំអិតអំពីកប៉ល់ សមជិកេនកនុងកប៉ល់ និងព័ត៌មនេផសងៗេទៀត ។ េនកនុងករណីខលះ
េទៀត ព័ត៌មនខលះបុរសទំងេនះមិនបនដឹងែតមតងេដយសរភពខុសគន ៃនភសេនេល
ទូក ក៏ដូចជេនកនុងរបេទសអរហវិកខងតបូង (បុរសទំងេនះជេរឿយៗមិនអចទំនក់
ទំនងជមួយ ឬយល់អំពីសមតថកិចច និងអវីែដលេកតេឡងេនអរហវិកខងតបូងេឡយ) ។ វ
មនករលំបកកនុងករទំនក់ទំនងជមួយអនកផតល់ព័ត៌មនផងែដរ ជពិេសសេនអរហវិក
ខងតបូង ែដលមិនអចឲយេយងេធវកររសវរជវដល់ទីកែនលង េហយអចរតឹមែតេរៀបចំកិចច
សមភ សន៍ជមួយមរនតីពីខងរដឋ ភិបលែតមន ក់បុ៉េណណ ះ ។ េនះមនន័យថមនព័ត៌មនពី
របេទសេគលេដ អចជរបេយជន៍សរមប់ករយល់ដឹងកន់ែតរបេសរេឡងអំពីអវីែដល
េកតេឡងេនកនុងករណីទំងេនះ។ 

 

២.៣. បញហ រកមសលីធម ៌
កិចចសមភ សន៍និមួយៗបនចប់េផតមេដយមនករជូនដំណឹងលមអិតអំពីដំេណ រករៃនករ

ទទួលករយល់រពមជមុន ែដលរមួមនករពនយល់អំពីេគលបំណងៃនករសិកស សំណួរែដលនឹង
រតូវេចទសួរ សិទធិរបស់ពួកេគកនុងករបដិេសធសំណួរណមួយ ឬបញច ប់ករសមភ សន៍េនេពល
ណមួយ និងធនរកសករសំងត់ ។ កិចចសមភ សន៍រតូវបនេរៀបចំេឡងេនទីតំងែដលេរជសេរ ស
េឡងេដយអនកេឆលយតប ។ រល់កិចចសមភ សន៍ទំងអស់គឺបនរកសករសំងត់យ៉ងតឹងែតង និង
ធនសុវតថិភពេដយេយងតមេគលនេយបយរកសទិននន័យៃផទកនុងរបស់វទិយសថ ន NEXUS ។ 
អនករសវរជវរតូវបនផតល់ឲយនូវព័ត៌មនអំពីេសវបញជូ នបនតកនុងេពលបចចុបបននសតីពីេសវកមម និង
ភន ក់ងរែដលផតល់ករគំរទ និងជំនួយតមរបេភទេផសងៗ ។ អនកេឆលយតបទំងអស់ទទួលបនឯក
សរេសវបញជូ នបនតេនះ ែដលជែផនកមួយៃនដំេណ រករកិចចសមភ សន៍ ។ េដយសរបញហ សគុណ
អចនឹងបេងកតនូវសមព ធកនុងករចូលរមួកនុងដំេណ រកររសវរជវ ជវធីិេដមបីទទួលបនករយល់
រពម ដូចេនះសគុណមិនរតូវបនផតល់ជូន កនុងែផនកណមួយៃនករសិកសេនះេទ ។ បុ៉ែនតមូលនិធិ
មួយចំនួនរតូវបនផតល់ជូនដល់អនកេឆលយតប េដមបីរ៉ប់រងករសន ក់េន ករហូកចុក និងេធវដំេណ រ 
េនេពលែដលកិចចសមភ សន៍រតូវបនេធវេឡងេរកពីផទះរបស់ពួកេគ ។ «អំេណយ» តិចតួច (ឧ. 
អហរបរេិភគ) ជសំណងសរមប់ករបត់បង់របក់ចំណូល ។  
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៣. និយមនយ័ ពកយ និងេគលគំនតិ 

  
និយមន័យ ពកយ និងទសសនទនែដលេរបេនកនុងករសិកសេនះគឺេនជំុវញិរបធន

បទពីរសំខន់ ១/ ែផនកទំងមូលេផត តេលករយល់ដឹងអំពីករជួញដូរមនុសស និងជពិេសស
េផត តេទេលករជួញដូរេនេលៃផទសមុរទ និង ២/ េផត តេទេលឧសសហកមម េនសទ ។ 

 

៣.១. ករយលដ់ឹងអំពអំីេពីជញួដរូមនសុស 
 

ករជួញដូរមនុសសៈករជួញដូរមនុសសៈករជួញដូរមនុសសៈករជួញដូរមនុសសៈ    អំេពជួញដូរេនកនុងករសិកសេនះសំេដេទេលនិយមន័យែដល
មនែចងេនកនុងពិធីសរអងគករសហរបជជតិេដមបីបងក រទប់សក ត់ ផតនទ េទស និងដក់
ទណឌ កមមអំេពជួញដូរមនុសស ែដលបនឲយនិយមន័យអំេពជួញដូរមនុសសថៈ 

(...) ករេរជសេរ ស ដឹកជញជូ ន េផទរ សំចត ឬទទួលមនុសស េដយមេធយបយគ
រមមកំែហង ឬេរបរបស់កមល ំង ឬទរមង់េផសងេទៀតៃនករបងខំ អំេពពរងត់ េបក
បេញឆ ត បនលំ បំពនេដយអំណច ឬបំពនភពងយរងេរគះ ឬេដយផតល់ ឬ
ទទួលរបក់កៃរម ឬផលរបេយជន៍ េដមបីទទួលបនករយល់រពមពីបុគគលកនុងករ
រតួតរតេលអនកណមន ក់ សរមប់េគលបំណងេកងរបវញ័ច ។ េកងរបវញ័ច ជអបបបរ
មអចរមួមនៈ ករេកងរបវញ័ច អំេពេពសយចររបស់ជនដៃទ ឬទរមង់េផសងេទៀតៃន
ករេកងរបវញ័ច ផលូវេភទ ពលកមម ឬេសវកមមេដយបងខំ ទសភព ឬករអនុវតតរស
េដៀងគន េទនឹងទសភព េសវភព ឬករដកហូតអវៈយវៈ ។ 

 

ករជួញដូរេនសមុរទៈ ករជួញដូរេនសមុរទៈ ករជួញដូរេនសមុរទៈ ករជួញដូរេនសមុរទៈ គឺជករជួញដូរែដលេកតេឡងេនទីកែនលងមួយែដលពក់
ព័នធនឹងកមមករនវ និងកមមករេនសទេនកនុងបរបិទសកមមភពទំងឡយណេនសមុរទ។ 

• កមមករេនសទៈ គឺជបុគគលែដលរតូវបនេគជួល ឬជប់កិចចសនយេនកនុងសមតថកិចច
ណមួយ ឬចប់យកអជីពណមួយេនេលកប៉ល់េនសទ េដយរប់ទំងបុគគល
ែដលេធវករេនកនុងកប៉ល់ែដលទទួលរបក់ឈនួលតមករែចកភគផលែដលចប់
បន បុ៉ែនតមិនរប់បញចូ លអនកេបកបរ បុគគលិកនវ បុគគលេផសងេទៀតេនកនុងេសវអ
ចិៃរនតយ៏របស់រដឋ ភិបល បុគគលិកតមរចំងសមុរទែដលេធវេរកកប៉ល់េនសទ 
និងអនកឃល េំមលផលិតផលជលផលេនះេទ ។ 

• កមមករនវៈ គឺជបុគគលណែដលរតូវបនជួល ឬជប់កិចចសនយេនកនុងសមតថកិចច
ណមួយេនកនុងនវ េទះបីជសធរណៈ ឬឯកជនកតី ជទូេទចូលរមួកនុង
សកមមភពនវពណិជជកមម ជជងពក់ព័នធនឹងនវេនសទ ។  
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««««វធីិសរសតវធីិសរសតវធីិសរសតវធីិសរសត    P ទំងបីទំងបីទំងបីទំងបី»»»»ៃនកររបយុទធរបឆំងអំេពជួញដូរមនុសសរមួមន៖ ករបងក រទប់
សក ត់ កិចចករពរ និងករផតនទ េទស។ 

• ករបងក រទប់សក ត់ សំេដេទេលករបងក រសកមមភពជួញដូរ ។ េនកនុងបរបិទទប់
សក ត់ករជួញដូរកមមករេនសទ អចេផត តេទេលករបេងកនករយល់ដឹងអំពីេរគះ
ថន ក់ៃនអំេពជួញដូរេនកនុងវស័ិយករងរ ទំងតមរយៈរបព័នធរសបចបប់ និងមិន
រសបចបប់។ 

• កិចចករពរ សំេដេទេលកិចចករពរជនរតូវបនេគជួញដូរ ែដលទមទរទំងករ
កំណត់ជផលូវករអំពីអតតសញញ ណជនរងេរគះេដយសរអំេពជួញដូរ និងករផតល់ 
ជំនួយ (េដយសម័រគចិតត) េគលបំណងេដមបីសត រ និងសមហរណកមមជនែដលរតូវ
បនេគជួញដូរេនះ។  

• ករផតនទ េទស ករផតនទ េទសសំេដេទេលសកមមភពយុតតិធម៌រពហមទណឌ ជេរចន
ដំណក់កល េដយចប់េផតមពីករេសុបអេងកតសកមមជមុន និងបញច ប់េដយករ  
ផតនទ េទសដល់ជនរបរពឹតតបទឧរកិដឋជួញដូរមនុសស និងបញច ប់អជីវកមមែដល
របរពឹតតបទឧរកិដឋ បុ៉ែនតក៏អចរប់បញចូ លទំងបណតឹ ងរដឋបបេវណី ឬបណតឹ ងេផសង
េទៀត (ឧ. បណតឹ ងរដឋបល)។ 

 

៣.២. រទងរ់ទយៃនឧសសហកមមេនសទ និងករងរេនសមរុទ 
 
ករេនសទខុសចបប់ IUU ៖ ករេនសទខុសចបប់ មិនបនរយករណ៍ និងមិន

មនភពរបរកតី គឺជករេនសទែដលេកតេឡងេដយគម ន ឬេដយរេំលភអជញ ប័ណណ
េនសទ កនុងតំបន់ករពរ ឬេដយគម នកររយករណ៍ពីផលិតផលែដលចប់បនកនុងស
មុរទ េដយេយងេទតមបទបញជ េនសទ ។ 

កប៉ល់េនសទ៖ គឺជកប៉ល់ែដលេរបរបស់សរមប់អជីវកមមេនសទរតី សតវ    
សមុរទ ឬជីវធនធនេនកនុងសមុរទ ។ 

 

• កប៉ល់អូសមង៖ ជកប៉ល់េនសទណែដលសថិតេនេលៃផទសមុរទរយៈេពលយូរ
ែខ រហូតដល់ឆន ំក៏មន មុនេពលចូលចតេនកំពង់ែផ ។ (ករេនសទអូសមងេនះជ
របេភទេនសទជក់លក់មួយែដលរបមូលផលែដលេគកំណត់ែតបុ៉េណណ ះ ។ េគ



 22

េរបកប៉ល់ពីមកអូសមង ចមង យដ៏ឆង យេហយចប់េផតមព័ទធជរងវង់ េហយទូកតូចៗ
េបកចូលកនុងរងវង់េនេដមបីចប់រតីែតមតង) ។  
 

• កប៉ល់អូសមងបែណត ត និងកប៉ល់រយមងបែណត ត៖ កររយមងបែណត ត គឺជវធីិ
សរសតដក់មងពយួរចុះេរកមរតង់ េហយអូសឆង យពីកប៉ល់។ កប៉ល់ែដលេរបវធីិ
សរសតរយមងបែណត តេនះេហថ កប៉ល់រយមងបែណត ត។  

• ករេនសទេដយេរបសនទូចរនង ឬសនទូចសង និងកប៉ល់េរបសនទូចរនង ឬសនទូច
សងៈគឺជរបេភទៃនកររបមូលផលេនសទមួយេដយេរបសនទូច («សនទូចរនង ឬ
សនទូចសង») គឺរតូវអូសយ៉ងឆង យពីកប៉ល់។ ែខសសនទូចេនះគឺរតូវបនរកសទុកឲយ
អែណត តេដយេពង េហយេនចេនល ះែខសសនទូចនីមួយៗ មនែខសសនទូចទីពីរភជ ប់
បនល យចុះេរកមេទកនុងទឹក។ កប៉ល់ែដលេរបរបស់សនទូចរនង ឬសនទូចសងេនះ 
េហថកប៉ល់េរបសនទូចរនង ឬសនទូចសង។  

• កប៉ល់កល េស៖ ជកប៉ល់បំពក់េដយឧបករណ៍សរមប់កល េស វេដរតួជកប៉ល់
េម របមូលយកផលិតផលេនសទពីកប៉ល់េផសងៗេទៀតេនេលៃផទសមុរទ ។ 

• ករេផទរេចញពីកប៉ល់៖ គឺជករេផទរទំនិញ ឬរតីេចញពីកប៉ល់មួយេទកន់កប៉ល់
មួយេទៀត ។   

 
ករអនុវតតករេរជសេរ សពលករសរមប់ករងរេនសទ 

• េមខយល់៖ គឺជបុគគលែដលេរជសេរ សបុគគលណមន ក់ េទេធវករជកមមករេនេល
កប៉ល់េនសទ ។  

• ទីភន ក់ងរកមមករេនសទ៖ គឺជរកុមហ៊ុនឯកេទសមួយែដលេធវករេរជសេរ សកមមករ
េនសទ និងនវកិេទឲយកប៉ល់ែដលរតូវករកមមករ ក៏អចេហថទីភន ក់ងរេរជស
េរ សផងែដរ។  

• រកុមហុ៊នេនសទ៖ គឺជរកុមហុ៊នែដលពឹងែផអកេទេលទំហំ និងរពំែដន ែកៃចន
ផលិតផលពីសមុរទ និង/ឬជទីផសររតី ។  

 
ចបប់េនសទ 

• លំហរសមុរទ៖ ជែផនកទំងឡយៃនសមុរទ ែដលមិនសថិតេនេរកមអធិបេតយយ
ភព ឬយុតត ធិករៃនរដឋណមួយ។ 
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• កររគប់រគង ផតល់ទង់ជតិេដយរដឋ៖ គឺជរបព័នធៃនយុតត ធិករេនលំហរសមុរទ 
ែដលកប៉ល់ទំងអស់រតវូែតចុះបញជ ីេនរបេទសណមួយ និងដក់ទង់ជតិរបេទស
េនះ ។  

• ទង់ជតិែដលេរបរបស់េលនវបរេទសេដមបីភពងយរសួលឆលងកត់៖ គឺជទង់
ជតិរបស់រដឋមួយ េបកចំហរកនុងករបញជ ី ែដលមិនអច ឬមិនមនេចតនបងហ ញអតត
សញញ ណទង់ជតិរបស់រដឋខលួន (ទំងកនុងន័យរបតិបតតិចបប់ជតិែដលមនរសប់ ឬ
ទំងកនុងន័យអនុវតតចបប់) 

• ទង់ជតិមិនរបតិបតតិតម៖ គឺជទង់ជតិរដឋែដលមិនចំបច់ចុះបញជ ីករ ដូចជទង់
េលនវបរេទសបនេទ បុ៉ែនតមិនអនុវតតកតពវកិចចរបស់រដឋផតល់ទង់ជតិ ជពិេសស
េនកនុងលំហរសមុរទ ឬចមង យៃផទទឹកេនសទ។  

• បូរណភពែដនសមុរទ៖ បូរណភពែដនសមុរទ (ឬរពំែដនសមុរទ) គឺជៃផទសមុរទ
ែដលជែផនកមួយៃនែដនេឆនរសមុរទរបស់រដឋមួយ េហយឋិតេនេរកមយុតត ធិករ
របស់រដឋជមច ស់េឆនរសមុរទេនះ ។  

• តំបន់តភជ ប់៖ គឺជតំបន់ែដលភជ ប់េទនឹងែដនសមុរទ ែដលរដឋមច ស់កមមសិទធិេឆនរ   
សមុរទអចអនុវតតយុតត ធិករេដមបីបងក រ និងដក់ទណឌ កមមដល់កររេំលភចបប់ និង
បទបញជ េនកនុងសមុរទែដនសមុរទខលួន ។ 

• តំបន់េសដឋកិចចផត ច់មុខ៖ គឺជតំបន់សមុរទែដលរដឋជមច ស់ែតមន ក់គត់មនសិទធិរកុ
រកធនធនធមមជតិទំងអស់ ។ 

• រដឋមច ស់់កមមសិទធិេឆនរសមុរទ៖ គឺជរដឋែដលមនបេណត យេឆនរ មនសិទធិផត ច់មុខកនុង
កររកុរកធនធនធមមជតិ សិទធិេរបរបស់យុតត ធិករខលួនេនកនុងែដនសមុរទែដល
បនកំណត់ទុក ។  

• ែផរដឋ៖ គឺជរដឋែដលមនេឆនរសមុរទ និងមនយុតត ធិករេលកំពង់ែផ ។ 

• កំពង់ែផេសរ៖ី  គឺជកំពង់ែផែដលរដឋជមច ស់បូរណភពមិនអច ឬមិនមនបំណង
អនុវតតយុតត ធិកររបស់ខលួន ។  

• កររគប់រគងរដឋែផ៖ គឺជរបព័នធមួយែដលរដឋបនចុះហតថេលខេលអនុសសរណៈ
េយគយល់គន  កនុងករបនតយុតត ធិករេលេឆនរសមុរទ េដមបអីនុញញ តិឲយេធវអធិករ
កិចចកប៉ល់បរេទសេនកនុងែផរបស់ជតិខលួន ។  
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• តំបន់គយ៖  គឺជតំបន់េនកនុងែផែដលបនកំណត់សរមប់ទុកដក់ទំនិញពណិជជ-
កមម ែដលមិនទន់បនបនបង់ពនធេនេឡយ ។  

• តំបន់រតួតពិនិតយរបស់គយ៖  គឺជតំបន់សុវតថិភព និងរគប់រគងរល់សកមមភពទំង
អស់រតូវេដយអជញ ធរគយ ។ 

 

៤. នរណជជនរងេរគះ ? កមមករេនសទកមពុជែដលរតូវបនេគ
ជញួដរូេទ និងមកពីអរហវកិខងតបងូ    
    

េភទ អយុ និងសញជ តិ៖េភទ អយុ និងសញជ តិ៖េភទ អយុ និងសញជ តិ៖េភទ អយុ និងសញជ តិ៖    កមមករេនសទកមពុជែដលរតូវបនេគជួញដូរគឺជបុរស
េពញវយ័ ជនជតិកមពុជ សញជ តិកមពុជ។ ពួកគត់មនអយុចេនល ះពី ២៤ េទដល់ ៥៤ ឆន  ំ
េនេពលែដលេគជួញដូរ ។    

រគួសរ និងសថ នភពេសដឋកិចច៖រគួសរ និងសថ នភពេសដឋកិចច៖រគួសរ និងសថ នភពេសដឋកិចច៖រគួសរ និងសថ នភពេសដឋកិចច៖    មនបុរសជេរចនេរៀបកររចួេហយ និងមនកូនជ
ទូេទចេនល ះពី ៣េទ ៥ នក់។ បុរសែដលេរៀបកររចួទំងេនះ ភគេរចនរស់េនជមួយ
របពនធ និងកូនៗរបស់ពួកគត់ ។ បុរសវយ័េកមងមិនទន់េរៀបករ ែតងែតរស់េនជមួយ
ឪពុកមត យ បងបអូន និងសច់ញតិ។ ពួកេគទំងអស់គឺជជនបេងគ លកនុងករែសវងរក
ចំណូលេដមបឧីបតថមភជីវភពដល់សមជិកកនុងរគសួរខលួន ។    

ករមិតវបបធម៌៖ករមិតវបបធម៌៖ករមិតវបបធម៌៖ករមិតវបបធម៌៖    បុរសភគេរចនបនចូលេរៀនរតឹមែតករមិតមូលដឋ នបុ៉េណណ ះ ។ 
ភគេរចនបនចូលេរៀនរតឹមែតថន ក់ទី ២ ឬ ទី ៣បុ៉េណណ ះ េហយមិនបនបញច ប់បឋមសិកស
ផងេទ (ថន ក់ទី ៦) ។ បុរសពីរនក់កនុងចំេណមបុរសទំងអស់មិនបនចូលេរៀនទល់ែត
េសះ ដូេចនះពួកគត់មិនេចះអន និងសរេសរអកសរេឡយ ។     

វគគបណតុ ះវគគបណតុ ះវគគបណតុ ះវគគបណតុ ះបណត លជំនញ និងបទពិេសធន៍ករងរ៖បណត លជំនញ និងបទពិេសធន៍ករងរ៖បណត លជំនញ និងបទពិេសធន៍ករងរ៖បណត លជំនញ និងបទពិេសធន៍ករងរ៖    មនែតបុរសមន ក់បុ៉េណណ ះ
ែដលមនបទពិេសធន៍កនុងករេនសទេនសមុរទ ។ បុរសទំងអស់េធវករេនកនុងវស័ិយ  
ខុសៗគន មុនេពលេគេរជសេរ ស ។ ជទូេទពួកគត់ជកមមករសំណង់ និងកសិកមម ។ តរមូវ
ករេដមបីជួយផគត់ផគង់ជីវភពរគួសរជកតត រញុរចនឲយបុរសទំងេនះសេរមចចិតតទទួល
យក និងែសវងរកករងរេរករបេទស។ ជួនកលេដយសរពក់ព័នធនឹងសមព ធៃនបំណុល
េធវឲយបុរសទំងេនះងយធល ក់ចូលេទកនុងឧបយកល «េបកបេញឆ ត» ជពិេសសករ
សនយផតល់នូវរបក់ែខេរចន និងគួរឲយទុកចិតតបនេនេរករបេទស ។    

រសកុរសកុរសកុរសកុកំេណ តៈ កំេណ តៈ កំេណ តៈ កំេណ តៈ បុរសទំងេនះរតូវបនេរជសេរ សេចញពីេខតតេផសងៗគន ពសេពញ
របេទសកមពុជេដយរមួមនៈ ភនំេពញ កំពត ៃរពែវង េសៀមរប បនទ យមនជ័យ កំពង់ឆន ំង 
កំពង់ចម កំពង់សពឺ រកេចះ និងតែកវ ។      
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៥. ករេរជីសេរីសពលករេនសទកមពជុ      
តនួទរីបសទ់ីភន កង់រ Giant Ocean     

 

ករេរជសេរ សរសបចបប់ និងទីភន ក់ងរេរជសេរ ស៖ ករេរជសេរ សរសបចបប់ និងទីភន ក់ងរេរជសេរ ស៖ ករេរជសេរ សរសបចបប់ និងទីភន ក់ងរេរជសេរ ស៖ ករេរជសេរ សរសបចបប់ និងទីភន ក់ងរេរជសេរ ស៖ កមមករេនសទកមពុជែដលរតូវ
បនេគេរជសេរ សេទកន់អរហវិកខងតបូងគឺរតូវបនេរជសេរ សេដយរសបចបប់ េដមបី
េទេធវករជកមមករេនសទតមរយៈទីភន ក់ងរេរជសេរ សេឈម ះ Giant Oceanែដលបនចុះ
បញជ ីជមួយរកសួងករងរ និងបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈកមពុជ ។ ដំេណ រករេរជសេរ ស
េដយរសបចបប់ តមរយៈរកុមហុ៊នចុះបញជ ីរតឹមរតូវេធវឲយមនុសសមន ផងទំងពួងគិតថនឹង
មនសុវតថិភពរគប់រគន់ និងគួរឲយទុកចិតតបន ។ បុរសជេរចនែដលេយងបនសមភ សន៍
មនទសសនៈែបបេនះ ។ ពួកគត់បននិយយអំពីអរមមណ៍ែដលគិតថភពរសបចបប់េនះ
េហយែដលពួកគត់ទុកចិតតរកុមហុ៊នេរជសេរ សពលករេនះ ។ បុរសជេរចនបនេចៀសវង 
«កររបថុយ» េដយករពក់ព័នធដំេណ រករេរជសេរ សតមរយៈេមខយល់រកកងរមិនរសប
ចបប់ (ែដលគត់បនដឹងថអចនំេទករជួញដូរមនុសស) គត់មិនែដលគិតថតមរយៈ
ដំេណ រករេរជសេរ សរសបចបប់ និងភពេជឿជក់េលសុវតថិភពមិនអចមននំគត់េទរក
ទទួលលទធផលែបបេនះេឡយ ។ េបេមលពីខងេរក ដំេណ រករេរជសេរ សពលករេនះគឺ
មនលកខណៈរសបចបប់ និងផលូវករ បុ៉ែនតធតុពិតគឺទីភន ក់ងរែដលបនចុះបញជ ីរសបចបប់
េនះមិនមនអជញ ប័ណណកនុងករេរជសេរ សពលករេនសទេនះេឡយ ។ េនះជចមងល់ 
ែដលបនេចទសួរេលយនតកររតួតពិនិតយ និងតមដនទីភន ក់ងរេរជសេរ សពលករ និង
យនតករផអ កអជីវកមមបនទ ប់ពីរកេឃញថទីភន ក់ងរេរជសេរ សពលករេនះបនរេំលភេល
សរចរណ៍ែណនំេនះ ។ 

តួតួតួតួនទីរបស់េមខយល់ និងឈមញួកណត ល៖នទីរបស់េមខយល់ និងឈមញួកណត ល៖នទីរបស់េមខយល់ និងឈមញួកណត ល៖នទីរបស់េមខយល់ និងឈមញួកណត ល៖    បុរសភគេរចនបនដឹងអំពីទីភន ក់ងរ
េរជសេរ សGiant Ocean តមរយៈេមខយល់ ឬឈមួញកណត ល ែដលមកដល់ភូមិរបស់ពួក
គត់មន ក់ៗេដមបីេរជសេរ សពលករ ។ បុរសខលះបនដឹងអំពីទីភន ក់ងរេនះ តមរយៈមិតតភកតិ 
ឬអនកជិតខង ឬតមរយៈករផសពវផសយេនតមវទិយុ និងកនុងរពឹតតិប័រតព័ត៌មន ។ មិនមន
បុរសណមន ក់បង់កៃរមេសវេរជសេរ សេទឲយេមខយល់ ឬទីភន ក់ងរេរជសេរ សពលករេនះ
េទ ។ 

 

    ករសនយករសនយករសនយករសនយករងរេនេពលេធវករេរជសេរ ស៖ករងរេនេពលេធវករេរជសេរ ស៖ករងរេនេពលេធវករេរជសេរ ស៖ករងរេនេពលេធវករេរជសេរ ស៖    េសទររគប់ករណីទំងអស់ (២៧ ករណី
កនុងចំេណម ៣១) បុរសទំងេនះរតូវបនទីភន ក់ងរេរជសេរ សរបប់ថពួកគត់នឹងរតវូេធវ
ករេនេលកប៉ល់េនសទ ។ បុ៉ែនត ពួកគត់មិនបនពនយល់ចបស់លស់អំពីករងរែដល
នឹងតរមូវឲយេធវេនះេទ ។ ភគេរចនៃនបុរសទំងេនះ (១៧នក់) រតូវបនសនយករងរេន
របេទសជបុ៉ន ។ មនបុរសចំនួន ៦ នក់ែដលបនដឹងថពួកគត់នឹងរតូវេទអរហវិកខង
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តបូង េហយបុរសេផសងេទៀតបនដឹងថពួកគត់នឹងរតូវេទទវីបអរហវិក បុ៉ែនតមិនចបស់ថ
របេទសណេទ ។ បុរសបីនក់មិនរតូវបនរបប់ពីកែនលងែដលពួកគត់នឹងរតូវបញជូ នេទ
េនះេទ ។ បុរសមន ក់រតូវបនសនយករងរជកមមករេនសទេនរបេទសេនប៉ល់ អនកេផសង
េទៀតេនរបេទសសឹងហបុរ ីមន ក់េទៀតេនរបេទសចិន ។ 

ករសនយរបក់ែខ និងអតថរបេយជន៍េផសងេទៀត និងលកខខណឌ ករងរ៖ ករសនយរបក់ែខ និងអតថរបេយជន៍េផសងេទៀត និងលកខខណឌ ករងរ៖ ករសនយរបក់ែខ និងអតថរបេយជន៍េផសងេទៀត និងលកខខណឌ ករងរ៖ ករសនយរបក់ែខ និងអតថរបេយជន៍េផសងេទៀត និងលកខខណឌ ករងរ៖ បុរសភគ
េរចនរតូវបនសនយឲយរបក់ែខ ១៥០ ដុលល រសហរដឋអេមរកិកនុងមួយែខ េដយមនរបក់
បែនថមសរមប់ករងរែថមេម៉ង ឬសរមប់ករចប់បនរបេភទរតីពិេសសណមួយ ។ មន
ករដក់ទណឌ កមម និងផកពិន័យែដរ ខណៈែដលមនកររេំលភេលកិចចសនយ ឧ. មិនបន
បញច ប់រយៈេពលកិចចសនយករងរ ែដលជទូេទរវងពី ២ េទ ៣ឆន ំ។  

កិចចសនយ និងកិចចរពមេរពៀងករងរៈ កិចចសនយ និងកិចចរពមេរពៀងករងរៈ កិចចសនយ និងកិចចរពមេរពៀងករងរៈ កិចចសនយ និងកិចចរពមេរពៀងករងរៈ បុរសភគេរចន (១៥ នក់កនុងចំេណម ៣១) 
បនចុះហតថេលខេលកិចចសនយ លយលកខណ៍អកសរជផលូវករជមួយទីភន ក់ងរេរជសេរ ស
Giant Ocean ។ កនុងករណីខលះ បុរសទំងេនះបនចុះហតថេលខេលកិចចសនយទំងពីរ
ភស គឺភសែខមរ និងអង់េគលស េហយយ៉ងេហចណស់ ក៏ពួកគត់បនយល់អំពី
លកខខណឌ ែដលបនេរៀបរប់េនកនុងចបប់ជភសែខមរេនះែដរ ។ ករណីខលះេផសងេទៀត កិចច
សនយមិនមនភសែខមរេឡយ ។ បុរសមន ក់បនរបប់ថ គត់បនចុះហតថេលខេលកិចច
សនយែដលមនែតជភសអង់េគលស និងភសចិនបុ៉េណណ ះ ែដលគត់មិនអចអន និង
យល់បន ។ េលសពីេនះេទៀត បុរសមួយចំនួនមិនេចះអកសរ ឬមនករមិតវបបធម៌ទប 
េហយមិនអចអន និងយល់នូវលកខខណឌ ៃនកិចចសនយ ដូេចនះមិនសំេដែតេលភសមួយ
មុខេទែដលបងកឲយមិនបនយល់ដឹងពីកិចចសនយេនះ ។ បុរសខលះទទួលបននូវចបប់ថត
ចមលងៃនកិចចសនយរបស់ខលួន េដមបីរកសទុក ។ បុ៉ែនតជទូេទទីភន ក់ងរេរជសេរ សពលករជ
អនករកសទុកកិចចសនយករងរេនះបនទ ប់ពីបនចុះហតថេលខរចួ ឬដកហូតវពីបុរសទំង
េនះេនេពលពួកគត់េចញដំេណ រេទេធវករេរករបេទសេរកមេលស «រកសសុវតថិភព» ។ 
បុរសមួយចំនួនបនរតឹមែតផតល់កិចចរពមេរពៀងផទ ល់មត់ជមួយទីភន ក់ងរេរជសេរ ស
បុ៉េណណ ះ េដយមិនបនចុះហតថេលខេលកិចចសនយករងរជលយលកខណ៍អកសរេឡយ ។ 

តៃមលៃនដំេណ រករេរជសេរ ស និងតៃមលេសវរបស់ទីភន ក់ងរ៖ តៃមលៃនដំេណ រករេរជសេរ ស និងតៃមលេសវរបស់ទីភន ក់ងរ៖ តៃមលៃនដំេណ រករេរជសេរ ស និងតៃមលេសវរបស់ទីភន ក់ងរ៖ តៃមលៃនដំេណ រករេរជសេរ ស និងតៃមលេសវរបស់ទីភន ក់ងរ៖ មិនមនបុរសណមន ក់
បង់ៃថលេសវេរជសេរ សេទទីភន ក់ងរេឡយ ។ ផទុយេទវញិ ទីភន ក់ងរបនផតល់ដល់បុរស
ទំងេនះនូវករេបករបក់ែខមុនកនុងចំនួន ១០០ ដុលល រសហរដឋអេមរកិ ។ បុរសពីរនក់
បនខចីរបក់មុនេពលចកេចញ េដមបីជួយដល់សមជិករគួសររបស់គត់ ទរមំដល់េពល
ែដលគត់ទទួលបនរបក់ែខដំបូងរបស់គត់ពីកែនលងករងរេនេរករបេទស ។ ថវីតបិតែត
របក់ែដលបនខចីេនះមនចំនួនតិចតួចយ៉ងណកតីពួកគត់បននិយយថពួកគត់មនកតី
រពួយបរមភកន់ែតខល ំងេឡងេដយសរបំណុលេនះ ។ 
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««««វគគបណតុ ះបណត លវគគបណតុ ះបណត លវគគបណតុ ះបណត លវគគបណតុ ះបណត ល»»»»    មុនេពលចកេចញ៖មុនេពលចកេចញ៖មុនេពលចកេចញ៖មុនេពលចកេចញ៖    បុរសមួយចំនួនបនទទួលករែណនំ
ដល់ពួកគត់ែដលេគចត់ទុកជ «វគគបណតុ ះបណត លមុនេពលេចញដំេណ រ» ែដលផតល់ដល់
ពួកគត់នូវជំនញ េហយនឹងពរងឹងកមល ំងកយែដលរតវូករសរមប់ករងរេនេលកប៉ល់
េនសទ ។ ធតុពិតវគគបណតុ ះបណត លេនះគឺមិនែមនសតីពីករងរេនសទេនះេទ បុ៉ែនតវ
េផត តេទេលលំហត់របណ និងកសងកមល ំងសរមប់ករងរ និងជីវតិរស់េនេលទូកែត
បុ៉េណណ ះ ។ បុរសមួយចំនួនមិនបនទទួលករតរមង់ទិសអវីទំងអស់ បុ៉ែនតរតូវបនដក់ឲយ
េធវករភល មៗបនទ ប់ពីករេរជសេរ សរចួ ។ វគគបណតុ ះបណត លេនះ ទំនងជករេឆលៀតេពល
កនុងខណៈេពលែដលទីភន ក់ងរេរជសេរ សពលកររង់ចំេរៀបចំ និងរត់ករឯកសរេផសងៗ ឬ
តរមូវករពលករពីកប៉ល់េនសទែតបុ៉េណណ ះ ។  

លិខិតឆលងែដន ប័ណណលិខិតឆលងែដន ប័ណណលិខិតឆលងែដន ប័ណណលិខិតឆលងែដន ប័ណណករងករងករងករងរ និងេសៀវេភសំគល់រ និងេសៀវេភសំគល់រ និងេសៀវេភសំគល់រ និងេសៀវេភសំគល់ជកមមករេនសទជកមមករេនសទជកមមករេនសទជកមមករេនសទ៖៖៖៖    ជទូេទឯក
សរទំងេនះរតូវបនេរៀបចំេឡងកនុងកំឡុងេពលបណតុ ះបណត ល/ដំណក់កលេរៀបចំ រមួ
មនលិខិតឆលងែដនអនតរជតិ ប័ណណករងរ ទិដឋ ករ និង/ឬ េសៀវេភសំគល់ខលួនកមមករ
េនសទ ។ បុរសទំងអស់រតូវេធវដំេណ រជមួយលិខិតឆលងែដន ។ ពួកគត់ទទួលបន
ទិដឋ ករមនសុពលភព និងប័ណណករងរ បុ៉ែនតមិនបនរបប់អំពីព័ត៌មនលំអិតអំពីនីតយនុ
កូលភព និងសុពលភពៃនឯកសរទំងេនះេទ ។ ទីភន ក់ងរេរជសេរ សពលករ Giant 

Ocean បនេចញប័ណណបញជ ក់ករងរេទឲយបុរសទំងេនះេដយបិទសល កថជប័ណណ
ករងរ ។ ទីភន ក់ងរេរជសេរ សGiant Ocean ក៏បនេចញេសៀវេភសំគល់ខលួនកមមករ
េនសទឲយបុរសទំងេនះផងែដរ បុ៉ែនតជទូេទេសៀវេភេនះ គួរែតរតូវបនេចញេដយអជញ
ធរនវចរណ៍េនកនុងរបេទសកំេណ ត េហយមិនែមនសរមប់កមមករេនសទេនះេទ ។ ឯក
សរទំងអមបលមនរតវូបនេរៀបចំ និងបង់ៃថលេដយទីភន ក់ងរេរជសេរ សពលករ ។ មិន
មនបុរសណមន ក់បនចូលរមួផទ ល់កនុងដំេណ រកររត់ករឯកសរទំងេនះេទ េហយក៏មិន
មនអនកណរបប់ថបនបង់ៃថលរត់ករឯកសរទំងេនះេដយខលួនឯងផទ ល់ែដរ ។ 

 

៦. ពីរបេទសកមពុជេទកនអ់រហវិកខងតបងូ៖ gធីែដលបរុសទំង
េនះបនឆលងកត ់
 

មេធយបយេធវដំេណ រ និងផលូវេធវដំេណ រៈ មេធយបយេធវដំេណ រ និងផលូវេធវដំេណ រៈ មេធយបយេធវដំេណ រ និងផលូវេធវដំេណ រៈ មេធយបយេធវដំេណ រ និងផលូវេធវដំេណ រៈ ករេធវដំេណ ររតូវបនេរៀបចំ និងបង់ៃថល
េដយទីភន ក់ងរេរជសេរ សពលករ ។ បុរសទំងអស់ទទួលបនសំបុរតយនតេហះមុនេចញ
ដំេណ រេនឯរពលនយនតេហះ ។ មិនមនអនកណមន ក់បង់ៃថលេសហ៊ុយេធវដំេណ រេនះជ
មុនេទ គឺតៃមលទំងអស់េនះនឹងរតូវកត់េចញពីរបក់ែខែដលគត់ទទួលបនេនេលកប៉ល់
នេពលខងមុខ ។ ផលូវេធវដំេណ ររបស់កមមករេនសទកមពុជេទកន់អរហវិកខងតបូងមន
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ភពខុសៗគន  ។ ភគេរចនៃនបុរសទំងេនះ (២០នក់) បនេធវដំេណ រតមយនតេហះេទ
កន់អរហវិកខងតបូង េដយចុះចតបតូរេជងយនតេហះេនកនុងរបេទសមួយចំនួនដូចជ 
របេទសៃថ ម៉េឡសុី UAE (ឌូៃប) កូេរ ៉ និងកត (ឌូហ) ។ បុរសខលះមិនបនដឹងចបស់អំពី
ផលូវេធវដំេណ រទំងេនះេទ េដយរកុមហុ៊នមិនបនរបប់ េហយក៏មិនអចអនសញញ
ព័ត៌មន ឬទំនក់ទំនងជមួយអជញ ធរ ឬអនកេផសងេទៀតេនតមរបេទសេដយចុះចតេនះ
េឡយ ។ បុរសពីរនក់បនេធវដំេណ រេទកន់អរហវិកខងតបូងតមយនតេហះេទកន់
របេទសសឹងហបុរជីមុន េហយបនទ ប់មកចុះតមនវេទកន់អរហវិកខងតបូងែតមតង ។    

ឯកសរ និងលិខិតអនុឯកសរ និងលិខិតអនុឯកសរ និងលិខិតអនុឯកសរ និងលិខិតអនុញញ តិ ករឆលងែដន និងចូលរបេទស៖ញញ តិ ករឆលងែដន និងចូលរបេទស៖ញញ តិ ករឆលងែដន និងចូលរបេទស៖ញញ តិ ករឆលងែដន និងចូលរបេទស៖    បុរសែដលរតវូបនេគ
ជួញដូរេទេធវជកមមករេនសទេនសមុរទអរហវិកខងតបូង បនចូលេទកនុងរបេទស
អរហវិកខងតបូងេដយរសបចបប់ េដយេរបរបស់លិខិតឆលងែដនអនតរជតិ និងទិដឋ ករ ។ 
បុរសែដលមកតមរយៈយនតេហះ ជទូេទរតូវបនេគផតល់នូវ «ទិដឋ ករនវកិ» បេណត ះ
អសនន េនឯរពលនយនតេហះអរហវិកខងតបូង ែដលអនុញញ តិឲយពួកគត់អចចូលកនុង
របេទស និងចុះកប៉ល់បន ។ សរមប់បុរសែដលមកតមរយៈេជងទឹក ទិដឋ កររបស់ពួក
គត់មិនមនលកខណៈចបស់លស់េនះេទ ។  

ករមកដល់ និងចុះកប៉ល់៖ករមកដល់ និងចុះកប៉ល់៖ករមកដល់ និងចុះកប៉ល់៖ករមកដល់ និងចុះកប៉ល់៖    បុរសទំងអស់ែដលេធវដំេណ រតមរយៈយនតេហះ ជ
ទូេទបនជួបជមួយអនកទទួលេនឯរពលនយនតេហះេនេពលេទដល់អរហវិកខងតបូង 
េហយអមដំេណ រពួកគត់េទកន់កំពង់ែផ Cape Town ។ អនកែដលមកទទួលពួកគត់មន
សញជ តិខុសៗគន  ភគេរចនចិនដីេគក ឬចិនៃតវ៉ន់ បុ៉ែនតក៏មនសញជ តិេផសងែដលពួកេគ
ជតំណងរកមុហ៊ុនេនសទរបចំេនឯកំពង់ែផ ។ បុរសខលះបនចុះកប៉ល់ភល មៗេនេពល
ែដលពួកគត់េទដល់កំពង់ែផ េហយចកេចញពីកំពង់ែផែតមតង ។ អនកេផសងេទៀតនិយយ
ថពួកគត់បនសន ក់េនេលកប៉ល់ែដលចតេនកំពង់ែផ Cape Town មួយរយៈ េដមបីេធវ
ករេរៀបចំករងរ និងបណតុ ះបណត លអំពីវធីិេនសទរតី ។ បុរសមួយចំនួនរតូវបនរង់ចំ
េនកំពង់ែផមុនេពលចុះកប៉ល់ េដយរកុមហុ៊នផតល់កែនលងសន ក់េនបេណត ះអសននេន
កនុងបនទប់េនកំពង់ែផ ។ បុរសមន ក់រតូវបនេគចក់េសរទុកកនុងបនទប់េនឯកំពង់ែផ េដយ
មិនអចេចញេទណទំងអស់ េហយរតូវបនឃល េំមលយ៉ងតឹងរងឹពីកងសនតិសុខ ។ 

 

៧. ករេកងរបវញ័ច េនសមរុទ និងតំបនេ់រកែដនទកឹ អរហវកិខង
តបងូ ៖ បទពិេសធនៃ៍នករជញួដរូមនសុស 
 

របេទសេគលេដ និងករេកងរបវញ័ច ៖របេទសេគលេដ និងករេកងរបវញ័ច ៖របេទសេគលេដ និងករេកងរបវញ័ច ៖របេទសេគលេដ និងករេកងរបវញ័ច ៖    េនកនុងករសិកសេនះ បុរសទំងអស់ែដល
រតូវបនេគជួញដូរេលកប៉ល់េនសទរតូវេគេកងរបវញ័ច េនេលកប៉ល់េនសទេនកនុងែដន
ទឹក និងខងេរកសមុរទអរហវិកខងតបូង ។ ទីតំងជក់លក់ៃនករេនសទមិនចបស់
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លស់េទ បុ៉ែនតអចនឹងេនបរេិវណសមុរទែដនដីអរហវិកខងតបូង (េដយរប់ទំងតំបន់ ត
ភជ ប់ផងែដរ) តំបន់េសដឋកិចចផត ច់មុខ និងខពង់របបតសមុរទ ឬលំហសមុរទហួសពីយុតត ធិ
កររបស់អរហវិកខងតបូង ។ បុរសមន ក់ដំបូងេឡយរតវូបនេគេកងរបវញ័ច េនកនុងបរេិវណ
អរហវិកខងតបូង បុ៉ែនតេរកយមករតូវបនចុះកប៉ល់េនសទេទកន់សមុរទប៉សុីហវិកជ
កែនលងែដលគត់រតូវេគេកងរបវញ័ច សរមប់អជីវកមមេនសទផងែដរ ។ 

របេភទកប៉ល់ និងរបេភទរតី៖ របេភទកប៉ល់ និងរបេភទរតី៖ របេភទកប៉ល់ និងរបេភទរតី៖ របេភទកប៉ល់ និងរបេភទរតី៖ រល់ករងរទំងអស់េទេនេលកប៉ល់េនសទែដល
អូសមងឆង យៗ េដយចំណយេពលរប់ែខ រហូតដល់ឆន ំេនឯសមុរទ េហយជេរឿយៗេធវ
ដំេណ រយ៉ងែវងឆង យ ។ មិនមនបុរសណមន ក់បនដឹងចបស់អំពីរបេភទរតីជក់លក់
ែដលកប៉ល់របស់ខលួនចង់បនេនះេទ បុ៉ែនតតមរយៈករេរៀបរប់ វហក់បីដូចជភគេរចន
ពួកគត់ចុះទូកេដមបីរកចប់របេភទពូជរតីធូណ។  

េឈម ះកប៉ល ់ និងទង់ជតិ៖ េឈម ះកប៉ល ់ និងទង់ជតិ៖ េឈម ះកប៉ល ់ និងទង់ជតិ៖ េឈម ះកប៉ល ់ និងទង់ជតិ៖ បុរសរបែហលជមួយភគបីបុ៉េណណ ះ ែដលអចចំ
េឈម ះ ឬេលខកប៉ល់ែដលពួកគត់េធវករបន ។ អនកេផសងេទៀតមិនអចអនេឈម ះ
កប៉ល់េនះ ឬចងចំេឡយ ។ បុរសខលះអចចំ និងពណ៌នអំពីរបូរងទង់ជតិេនេល
កប៉ល់ ជកែនលងែដលពួកគត់រតូវេគេកងរបវញ័ច េនះ ែដលទង់ជតិទំងេនះរតូវបន
សំគល់ថជរបស់របេទសចិន េខតតៃតវ៉ន់របស់របេទសចិន ជបុ៉ន និងអរហវិកខងតបូង ។ 
អនកេបកនវភគេរចនគឺមកពីរបេទសចិន ឬេខតតៃតវ៉ន់របស់របេទសចិន។ ចំែណកឯកមម
ករេលកប៉ល់េនសទជទូេទមនចរមុះជតិសសន៍ែដលមកពីរបេទស ភូម កមពុជ ចិន 
ហវីលីពីន ឥណឌូ េនសីុ ម៉េឡសីុ េខតតៃតវ៉ន់ៃនរបេទសចិន និងេវៀតណម ។ 

លកខខណឌ ករងរេនេលកប៉ល់៖ លកខខណឌ ករងរេនេលកប៉ល់៖ លកខខណឌ ករងរេនេលកប៉ល់៖ លកខខណឌ ករងរេនេលកប៉ល់៖ រគប់បុរសទំងអស់រតូវបនេគេកងរបវញ័ច េនេល
កប៉ល់េនសទឯកណត លមហសគរ េធវករេរចនេម៉ង និងសថ នភពដ៏លំបកលំបិន ។ 
កមមករេនសទកមពុជេធវករងរជេរចនរបេភទេនកនុងសមុរទទក់ទងនឹងករេនសទ និង
ករងរេផសងៗេទៀតេលទូកេនសទ ។ ជទូេទពួកគត់េធវករយ៉ងតិចបំផុត ១៨េម៉ង 
េហយរបែហលជពក់កណត លកនុងចំេណមបុរសទំងអស់េធវកររហូតដល់ ២០េម៉ង ឬ
េរចនជងេនះកនុងមួយៃថងៗ ។ ពួកគត់រតូវបនេគបងខំឲយេធវករេទះបីជឈឺ មនរបួស ឬ
អស់កមល ំងក៏េដយ ។ បុរសទំងេនះក៏រតូវតសូ៊ផល ស់បតូរជីវតិរបស់ខលួនឯង ឲយបត់ែបន
សរមប់េធវករេនសមុរទផងែដរ ឧ. ករពុលរលក អកសធតុអរកក់ខល ំង រងរបួស
េដយប៉ះទងគិចនឹងឧបករណ៍េនេលនវជេដម។ ពួកគត់មនេពលេវលសរមកែតេន
េពលែដលពួកគត់ចូលចតេនកំពង់ែផបុ៉េណណ ះ ែដលវជេរឿងករមខល ំងណស់ ។ វមិន
ែមនជេរឿងចែមលកេទ ែដលពួកគត់មួយចំនួនរតូវបនេកងរបវញ័ច អស់រយៈេពលេរចនែខ 
េនះេរពះកមមករេនសទឯេទៀតរតូវេគេកងរបវញ័ច រហូតដល់ ៣ ឆន ំឯេណះ ។ េនេពល
េនះ បុរសទំងេនះចំណយេពលយ៉ងយូរេនឯសមុរទ េដយករមនឹងបនចូលមកជន់
ដីេគកណស់ ។ 



 30

សុខភព និងសុវតថិភពករងរ៖ សុខភព និងសុវតថិភពករងរ៖ សុខភព និងសុវតថិភពករងរ៖ សុខភព និងសុវតថិភពករងរ៖ កមមករេនសទកមពុជបនជួបរបទះកររងរបួស និង
ជំងឺជេរចនែដលជលទធផលមកពីករងរលំបក និងមិនមនសុវតថិភពេនេលកប៉ល់ ។ 
បុរសទំងេនះេរៀបរប់ថពួកគត់ែតងែតរងរបួស និងមនជំងឺេដយសរែតលកខខណឌ
ករងរមិនលអ ឬករងរលំបកខល ំងែតមតង ។ កមមករេនសទេនេលកប៉ល់អូសមងែតងែត
ជួបបទពិេសធន៍រងរបួសៃដ ដូចជរតូវមុត និងដំេបពីករចប់រតី ឬដកទមពក់ែផលសនទូច
េចញពីមត់រតី ឬេដយសរែតយកៃដ និងរមមៃដចប់រតីកនុងមង េរបរបស់សមភ រៈេរគឿង
យនតគម នសុវតថិភពដូចជ សនទូចរសវមង ែដកខូង របដប់ចិរញច នុំយជេដម ។ ពួកគត់ក៏
ធល ក់ខលួនឈឺ ឬសល ប់ជលិកេដយសរែតករេធវករេនកនុងកែនលងកក/បនទប់កល េសផងែដរ 
។ កមមករេនសទកមពុជែដលរតវូបនេកងរបវញ័ច េនេឆនរអរហវិកខងតបូង ហក់ដូចជមិន
មនសមភ រៈ បរកិខ សមរមយសរមប់េរបរបស់កនុងករងរេនេលកប៉ល់េនសទទំងេនះេទ 
។ មិនមនអនកណមន ក់រតូវបនផតល់ឲយនូវឧបករណ៍ចំបច់មួយចំនួនដូចជែវនតករពរ
ែភនក អវករពរ ឬេរគឿងករពររតជក់/េសមេឡយ ។ មិនមនបុរសកមពុជណមន ក់ែដល
បនបញជូ នេទអរហវិកខងតបូងបនទទួលនូវអវេពងសុវតថិភព ឬអចរកេពងករពរ
ជីវតិេឡយ ខណៈេពលេនេលកប៉ល់េនសទេនះេសះេឡយ ។ 

លកខខណឌ រស់េនេលកប៉ល់េនសទ៖ លកខខណឌ រស់េនេលកប៉ល់េនសទ៖ លកខខណឌ រស់េនេលកប៉ល់េនសទ៖ លកខខណឌ រស់េនេលកប៉ល់េនសទ៖ លកខខណឌ រស់េនេលកប៉ល់េនសទគឺមិន
មនលកខណៈសតង់ដ គម នផសុកភព គម នអនម័យ និងមិនមនលកខណៈជមនុសស
េឡយ ។ បុរសទំងេនះបននិយយអំពីករធល ក់ខលួនឈឺ េដយសរែតកងវះ (ឬគុណភព
មិនលអ) អហរ និងកងវះទឹកសប ។ ែផនកសរមប់សន ក់េនេលកប៉ល់មនលកខណៈ
ចេងអៀត េពលខលះគម នចេនល ះសរមប់បុរសទំងេនះរគន់ែតទេរមតខលួនេទក៏គម នែដរ ។ 
បុរសមួយចំនួនបនធល ក់ខលួនឈឺ េដយសរែតលកខខណឌ រស់េនមិនលអ ែថមទំងគម នអន
ម័យសរមប់រងកយេទៀតផង ។ បុរសខលះេទៀតឈឺេដយសរែតមិនមនអហរ និងទឹក
រគប់រគន់ ឬអនម័យលអ ។ ទំងជំងឺ និងរបួសជួនកលមិនបនពយបលមិនបនសមរមយ 
ឬដិតដល់េឡយ ។ 

បទពិេសធន៍ៃនកររេំលបទពិេសធន៍ៃនកររេំលបទពិេសធន៍ៃនកររេំលបទពិេសធន៍ៃនកររេំលភបំពន និងហិងសេនេលកប៉ល់េនសទ៖ភបំពន និងហិងសេនេលកប៉ល់េនសទ៖ភបំពន និងហិងសេនេលកប៉ល់េនសទ៖ភបំពន និងហិងសេនេលកប៉ល់េនសទ៖    បុរសពីរនក់
កនុងចំេណម ៣១ នក់េនកនុងករសិកសេនះមនបទពិេសធន៍រងករវយដំេលរងកយ 
និងហិងសខណៈេពលរតូវបនេគជួញដូរេនេលកប៉ល់េនសទេនកនុងមហសមុរទជំុវញិ
អរហវិកខងតបូង។ បុរសទំងេនះបនេរៀបរប់ថពួកគត់បនទទួលករបំពនេលរង
កយ និងវយដំជេរចនេលកេរចនសរ េដយករទះតប់ និងករដល់ រពមទំងករវយ
នឹងដំបងេឈ និងដំបងឬសស ី និងករគរមមនឹងកំេភលងផងែដរ ។ មូលេហតុៃនករេរប
ហិងសេលរងកយេនះគឺជេរឿយៗទក់ទងនឹងករេធវករយឺតយ៉វ ឬមិនបនលអ (យ៉ង
េហចណស់រតឹមករកំណត់របស់នយនវ និងេមករចង់បន) ។ បុរសមួយចំនួនក៏រតូវ
បនវយដំេដយសរែតងងុយេដក ឬសរមកយូរេពក ឬញឹកញប់េពក ។ ភសក៏ជ
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ឧបសគគេធវឲយពួកគត់មិនអចយល់នូវករបងហ ត់បងហ ញ ែដលញំុងឲយកមមករកមពុជែតងែត
រងអំេពហិងស ជទណឌ កមមចំេពះករេធវករមិនបនលអ ។ ករណីខលះអំេពហិងសហក់ដូចជ
រតូវបនេរបរបស់ជមេធយបយរតួតរត និងរកសភពភ័យខល ច និងេធវឲយកមមករទំងេនះ
បក់សបត ។ ហិងសក៏រតូវបនេរបជទណឌ កមមសរមប់អកបបកិរយិមិនសមរមយផងែដរ ។ 
អំេពហិងសមិនរតឹមែតរតវូបនេរបរបស់េដយនយនវ និងេមករេដមបទីប់ទល់នឹងកមម
ករែដលរតូវេគជួញដូរេនះេទ បុ៉ែនតវគឺជលកខណៈសំគល់ពិេសសៃនជីវតិរស់េនេល
កប៉ល់េនសទមួយចំនួន ។ បុរសមួយចំនួនេរៀបរប់ថអំេពហិងស និងករវយតប់គន រវង
កមមករ និងបរយិកសតឹងែតង និងហិងស រែមងេកតេឡងញឹកញប់េនេលកប៉ល់ ។  

បុរសទំងេនះបនេរៀបរប់ថករមិតៃនករបំពនផលូវចិតតមនដូចជ ែរសកដក់ និង
េជររបមថ គរមមេធវករវយដំ ហិងស និងរហូតដល់សមល ប់ ។ មិនមនបុរសណមន ក់
របប់ថបនជួបរបទះកររេំលភបំពនផលូវេភទេឡយខណៈេពលែដលរតូវបនេគេកង
របវញ័ច េនេលទូកេនសទ េបេទះបីជអនកផតល់េសវេនកនុងរបេទសកមពុជែដលបនជួយ
ដល់បុរសរងេរគះមួយចំនួនតូចបនរយករណ៍ថមនករេបៀតេបៀនេករ តខ៍ម ស ខណៈ
េពលពួកេគរតវូេគជួញដូរេនេលទូកេនសទកតី ។ 

ករបង់របក់ែខ និងករកត់យករបករបង់របក់ែខ និងករកត់យករបករបង់របក់ែខ និងករកត់យករបករបង់របក់ែខ និងករកត់យករបក់ឈនួលក់ឈនួលក់ឈនួលក់ឈនួល៖ ៖ ៖ ៖ កមមករេនសទកមពុជបនបញជូ នេទ
េរករបេទសតមរយៈទីភន ក់ងរេរជសេរ សGiant Ocean េទេធវករេនសទេនេឆនរអរហវិក
ខងតបូង បនទទួលរបក់ឈនួលតិចតួច ឬមិនបនទទួលរប់ែខ និងរហូតដល់ឆន ំក៏មន ។ 
េដយសរែតបុរសទំងេនះរតូវបនបញជូ នេទេលសមុរទរប់ែខ រហូតដល់រប់ឆន ំ េទបេធវ
ឲយពួកគត់អចរតឹមដឹងពីករមិនបនទទួលរបក់ឈនួលេនេពលែដលពួកគត់មកដល់
កំពង់ែផបនទ ប់ពីអស់មួយរយៈមក ។ បុរសខលះ (ែតមិនែមនទំងអស់េនះេទ)ទទួលបន
របក់បនតិចបនតួចពីនយនវេនេពលែដលពួកគត់ចូលចតេនកំពង់ែផ («របក់េហេប»៉) 
ជទូេទរបែហលពី ៥០ េទ ២០០ ដុលល រ ែដលអចឲយពួកគត់អចទិញសេមលៀកបំពក់ថមីៗ 
និងសមភ រៈេរបរបស់ ឬទូរស័ពទេទរកមុរគួសរ ។ បុរសមួយចំនួនក៏បនទទួលរបក់បនតិច
បនតួចេនេពលែដលពួកគត់បនចកេចញពីកប៉ល់ផងែដរ របមណជ ៥០ េទ ៣០០ 
ដុលល រ ។ 

 កររតិតបតិេសរភីពៃនករេដរេហរ និងករេរបរបស់អំណចរតួតរតៈ កររតិតបតិេសរភីពៃនករេដរេហរ និងករេរបរបស់អំណចរតួតរតៈ កររតិតបតិេសរភីពៃនករេដរេហរ និងករេរបរបស់អំណចរតួតរតៈ កររតិតបតិេសរភីពៃនករេដរេហរ និងករេរបរបស់អំណចរតួតរតៈ កមមករ
េនសទកមពុជបនេរៀបរប់អំពីវធីិេផទរផលេនសទែដលរកបនេនសមុរទ និងករដក់
បែនថមនូវសមភ រៈមួយចំនួនផងែដរពីកប៉ល់េមមួយ ។ បុរសទំងេនះរតូវបនបមល ស់ទីពី
កប៉ល់មួយេទកប៉ល់មួយេទៀតេនឯសមុរទ ។ ករេធវែបបេនះ គឺេដមបធីនថកមមករ
មនជំនញចំបច់មនេនតមកប៉ល់េនសទទំងអស់ ។ បុ៉ែនតវក៏ទំនងជមេធយបយ
កនុងកររតួតពិនិតយបុរសទំងេនះ បងក រកំុឲយពួកគត់រត់េគចេនកំពង់ែផផងែដរ ។ បុរស
ទំងេនះបនរស់េនឯសមុរទេសទរែតេពញមួយជីវតិែដលរតូវបនេគជួញដូរ ។ េទះបីជ
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េនកំពង់ែផ ក៏កមមករេនសទកមពុជទំងេនះជទូេទមិនែដលទំេនរេទ ។ ពួកេគតរមូវឲយ
េធវករបនត េលករតីដក់ចុះ ជួសជុល និងេមលែថទំេរគឿងម៉សីុនកប៉ល់ ប៉ះមង និងែខស
សនទូចជេដម។ ជេរឿយៗពួកគត់រតូវបនេគរតិតបិតេសរភីពកនុងករេដរេហរ េហយឋិត
េនេរកមករឃល េំមល និងរតួតរតជនិចច។ មិនមនបុរសណមន ក់យកឯកសរេទតម
ខលួនេឡយេនេពលេនេលកប៉ល់ ឯកសរទំងេនះរតូវបនដកហូតេនេពលែដលពួក
គត់េទដល់កំពង់ែផ េហយរកសទុកេននយនវ ឬរកុមហុ៊នេនសទឯកំពង់ែផ ។ 

 

៨. ករចកេចញពីកប៉ល៖់ ចកេចញ រតេ់គច ជយួសេរងគ ះ និង
េដះែលង 
 

ចកេចញ រត់េគច េដះែលង និងជួយសេរងគ ះ ចកេចញ រត់េគច េដះែលង និងជួយសេរងគ ះ ចកេចញ រត់េគច េដះែលង និងជួយសេរងគ ះ ចកេចញ រត់េគច េដះែលង និងជួយសេរងគ ះ កមមករេនសទកមពុជអចចកេចញ
ពីសថ នភពជួញដូររបស់ពួកគត់េនេពលែដលកប៉ល់ចូលចតកំពង់ែផែតបុ៉េណណ ះ ។ មន
ែតបុរសមន ក់បុ៉េណណ ះែដលបនេរៀបរប់ថ «រតូវបនេគជួយសេរងគ ះ» ពីសថ នភពជួញដូរ
របស់គត់ បនទ ប់ពីគត់ទូរស័ពទេទផទះសំុេគជួយឲយចកេចញពីកប៉ល់េនះ ។ កនុងករណី
េផសងេទៀត ជទូេទជនរងេរគះរត់េគច ែសវងរកជំនួយេដមបីចកេចញពីកប៉ល់/កំពង់ែផ 
េហយរកវធីិរតឡប់េទកន់ផទះវញិេដយខលួនឯង ។ េនះេកតេឡងបនទ ប់ពីពួកគត់បន
ទូរស័ពទេទផទះជួបរកុមរគួសររបស់គត់ េហយដឹងថពួកេគមិនបនទទួលរបក់ឈនួល រឯី
រកុមហុ៊នក៏បនបត់ដំណឹងែដរ ។ កមមករេនសទខលះបនរត់េចញពីកប៉ល់េដយខលួនឯង
ផទ ល់ ឬជមួយអនករមួករងរកនុងកប៉ល់េនះមួយចំនួន ។ ករណីខលះេទៀត បុរសកមពុជបន
ចកេចញពីកប៉ល់ជរកមុធំ ។ ឧ. កមមករកនុងកប៉ល់ចំនួនបួនេផសងគន  ែដលេធវករជមួយ
គន េនឯសមុរទបនចកេចញពីកប៉ល់ទំងអស់គន  េនេពលែដលកប៉ល់ចូលចតេន
កំពង់ែផ ។ ក៏េនមនករណីមួយចំនួនខលះេទៀត ែដលកមមករេនសទែដលរតូវបនេគជួញ
ដូររតូវបននយនវ«េដះែលង» បុ៉ែនត «ករេដះែលង» េនះ ជទូេទេកតេឡងបនទ ប់ពី
ពួកគត់េធវករបន ២ េទ ៣ ឆន ំេហយ (ឧ. រយៈេពលបញច ប់កិចចសនយ) េហយបុរសទំង
េនះទទួលបនរបក់តិចតួច ឬមិនបនរបក់ទល់ែតេសះ ។ ករណីមួយចំនួនេទៀត ករ
េដះែលងបុរសទំងេនះហក់ដូចជជប់ពក់ព័នធនឹងអជញ ធរែដនដី ។ បុ៉ែនតេពលខលះវរតូវ
ករចំណយេពលយូរេដមបីេរៀបចំរត់ករឯកសរ និងករេធវដំេណ រេនះែដរ ។ េបេទះបីជ
អជញ ធរែតងែតបនចូលរមួពក់ព័នធនឹងករចរចរយកឯកសរទំងេនះរតឡប់មកវញិក៏
េដយ ក៏វរតូវករចំណយេពលខលះែដរ ។ 

 បញហ  និងកររបឈមេនេពលចកេចញពីសថ នភពជួញដូរៈ បញហ  និងកររបឈមេនេពលចកេចញពីសថ នភពជួញដូរៈ បញហ  និងកររបឈមេនេពលចកេចញពីសថ នភពជួញដូរៈ បញហ  និងកររបឈមេនេពលចកេចញពីសថ នភពជួញដូរៈ ខណៈេពលែដល
បុរសទំងេនះចកេចញពីសថ នភពេកងរបវញ័ច របស់ខលួនតមវធីិេផសងៗយ៉ងណក៏េដយ 
ក៏មនបញហ របឈមមួយចំនួនជទូេទពួកគត់បនជួបរបទះ ែដលេធវឲយករចកេចញមន
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លកខណៈសមុគសម ញ េហយជទូេទររងំពួកគត់ពីករកំណត់អតតសញញ ណ និងទទួល
បនជំនួយកនុងឋនៈជជនរងេរគះេដយអំេពជួញដូរេនអរហវិកខងតបូង ។ េរឿងរ៉វទំង
េនះរមួមន៖    

• កងវះករកំណត់អតតសញញ ណ----កមមករេនសទែដលរតូវេគេកងរបវញ័ច មិនរតូវបនចត់ទុកជ
ជនរងេរគះេដយអំេពជួញដូរេទ៖    

o កងវះរកបខណឌ គតិយុតតិេនអរហិវកខងតបូង    
o អំេពជួញដូររតូវបនសនិនដន នថ រតូវឆលងកត់តមបណត ញមិនរសបចបប់    
o ជនរងេរគះេដយអំេពជួញដូរមិនបនដឹងថខលួនរតូវបនេគជួញដូរេនះេទ និង    
o កងវះករយល់ដឹងអំពីបញហ ជួញដូរមនុសសេនកនុងវស័ិយេនសទជទូេទ    

• បញហ ឆនទៈ និងធនធន    
• កងវះបទពិេសធន៍អនតរគមន៍កនុងកប៉ល់េនសទ    
• រយៈេពលអនតរគមន៍មនករមិត គឺេនេពលែដលកប៉ល់ចូលចតេនឯកំពង់ែផ    
• ភស    
• កមមករេនសទែដលរតូវេគជួញដូរ មិនរតូវបនជួយគំរទេនអរហវិកខងតបូង    
• របេទសកមពុជមិនមនសថ នទូតេនអរហវិកខងតបូងេហយដំេណ រករករយិធិបេតយយ     

ពនយេពលអនតរគមន៍។    

៩. តមផលូវេទកនល់ំេនដឋ ន,ញ - ករ,លរតឡបពី់ករជញួដរូ 
 

កររតឡប់េទផទះ កររតឡប់េទផទះ កររតឡប់េទផទះ កររតឡប់េទផទះ កមមករេនសទកមពុជែដលរតូវបនេគជួញដូរ រតូវបនេគេកង
របវញ័ច េនអរហវិកខងតបូង បនបងហ ញពីអរមមណ៍ធូរេសបយ និងមនសុភមងគលយ៉ង
ខល ំងេនេពលទីបំផុតពួកគត់មនេសរភីពពីសថ នភពជួញដូររបស់ពួកគត់េហយអចរត
ឡប់េទផទះវញិ ។ បុរសជេរចនបនរងចំអស់មួយរយៈេនកំពង់ែផ Cape Town េដយមិន
ចបស់ថពួកគត់អចវលិរតឡប់េទផទះវញិ និងេដយរេបៀបណេនះេទ ។  

បុរសទំងេនះរតឡប់មករបេទសកមពុជវញិតមរយៈយនតេហះ ។ មួយចំនួនេធវ
ដំេណ រជរកុម ែដលជទូេទេដយសរពួកគត់បនចកេចញពីកប៉ល់ និងែសវងរក
ជំនួយជមួយគន  ។ បុ៉ែនតេទះជយ៉ងណក៏េដយ ក៏មនបុរសមួយចំនួន បនេធវដំេណ រ
េដយខលួនឯងែដរ ។ េដយសរករវលិរតឡប់របស់ពួកគត់ែវងឆង យ អនកខលះបនចុះចត
េនរបេទសជេរចន េធវឲយេនឿយហត់ និងធុញរទន់យ៉ងខល ំង។ 
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មិនមនបុរសណមន ក់ រតូវបនេគទមទរឲយបង់ៃថលេធវដំេណ ររតឡប់េទវញិេឡយ 
។ បុ៉ែនតព័ត៌មនលំអិត និងករេរៀបចំេផសងៗ ជំុវញិករវលិរតឡប់របស់កមមករេនសទែដល
រតូវេគជួញដូរ ពីរបេទសអរហវិកខងតបូងមក មិនមនភពចបស់លស់េទ សូមបែីតបុរស
ខលួនឯងផទ ល់ក៏េដយ ។ ភគេរចនបងហ ញឲយេឃញថរកុមហុ៊នេនសទ របែហលជនយ
នវបនេរៀបចំ និងបង់ៃថលេធវដំេណ ររតឡប់េទផទះវញិដល់បុរសទំងេនះ ។ បុ៉ែនត អនកខលះ
អចបនវលិរតឡប់មកវញិេដយសរករេរៀបចំ និងបង់ៃថលេសហ៊ុយពីទីភន ក់ងរេរជស
េរ ស Giant Ocean មុនេពលទីភន ក់ងរេនះបនបិទទវ រផងែដរ ។ អងគករ IOMនិង/ឬ អងគករ
មិនែមនរដឋ ភិបលកមពុជក៏បនជួយអនតរគមន៍េលករណីេនះមួយចំនួនធំែដរ ។ ចំែណកឯ
រជរដឋ ភិបលកមពុជ មិនបនផតល់ថវកិរជំនួយសរមប់ករវលិរតឡប់មកវញិ េទដល់
បុរសែដលរតវូបនេគជួញដូរេនអរហវិកខងតបូងេឡយ ។ 

ភគេរចនបុរសទំងេនះ មិនបនជួបជមួយអនកណេទេនេពលែដលពួកគត់រត
ឡប់មកដល់របេទសកមពុជវញិ ពួកគត់េធវដំេណ រេទផទះជួបរកុមរគសួរ និងសហគមន៍
េដយខលួនឯងផទ ល់ ។ មនពីរបីករណីែដរ គឺថបុរសទំងេនះបនេទករយិល័យទី
ភន ក់ងរេរជសេរ ស Giant Ocean ភល មៗបនទ ប់ពីមកដល់របេទសកមពុជវញិេដមបីេទទរ
របក់ឈនួលរបស់េគ ែតរកុមហុ៊នបនបិទេទេហយ ដូេចនះពួកគត់មិនដឹងថរតូវេទណ
េដមបីទមទរយករបក់របស់ពួកេគេឡយ ។  

បញហ របឈម និងផលលំបកកនុងករវលិរតឡប់េទផទះវញិៈ បញហ របឈម និងផលលំបកកនុងករវលិរតឡប់េទផទះវញិៈ បញហ របឈម និងផលលំបកកនុងករវលិរតឡប់េទផទះវញិៈ បញហ របឈម និងផលលំបកកនុងករវលិរតឡប់េទផទះវញិៈ កមមករេនសទកមពុជ
បនជួបរបទះបញហ រសបគន មួយចំនួន េពលវលិរតឡប់មកពីរបេទសអរហវិកខងតបូងេទ
កន់ផទះវញិ ។ បញហ ទំងេនះរមួមន៖ 

 

• ៃថលេធវដំេណ ររតឡប់េទវញិៃថល 
• ករពនយេពលករវលិរតឡប់េទផទះវញិនំឲយមនអរមមណ៍តនតឹងផលូវចិតត

េដយសរកររងចំយូរ 
• កមមករេនសទែដលរតូវេគជួញដូរមិនបនជួបអនកណមន ក់េឡយេនេពលវលិរត

ឡប់មកដល់របេទសកមពុជវញិ 
• េនេពលមកដល់របេទសកមពុជវញិ ពួកគត់មិនរតូវបនេគកំណត់អតតសញញ ណ

េទ 
o កងវះករពិនិតយរកបញហ ចបស់លស់េនរចកចូលកនុងរបេទសកមពុជ និង 
o ករវលិរតឡប់េទវញិរបស់ជនរងេរគះគឺ «មិនផលូវករ» 
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១០. ជី,តបនទ បព់ីករជញួដរូ-ករសត រ និងសមហរណកមមេនរបេទសកមពជុ 
ករមកដល់ផទះវញិៈ ករមកដល់ផទះវញិៈ ករមកដល់ផទះវញិៈ ករមកដល់ផទះវញិៈ បុរសភគេរចនេរៀបរប់ពីអរមមណ៍រកីរយែដលបនរតឡប់មក

ដល់ផទះេនរបេទសកមពុជវញិ ។ រកុមរគួសររបស់ពួកគត់ បនសវះែសវងរកគត់អស់មួយ 
រយៈេពលមកេហយតមរយៈពីរជរដឋ ភិបល និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល កនុងេគល
បំណងសំុឲយពួកេគជួយដល់បុរសទំងេនះឲយបនវលិរតឡប់មកវញិ ។ រគួសរមួយចំនួន
មនកររពួយបរមភថបុរសទំងេនះបនបត់បង់ជីវតិេទេហយ ។  

បញហ របឈម និងផលលំបកកនុងករសត រ និងសមហរណកមម៖ បញហ របឈម និងផលលំបកកនុងករសត រ និងសមហរណកមម៖ បញហ របឈម និងផលលំបកកនុងករសត រ និងសមហរណកមម៖ បញហ របឈម និងផលលំបកកនុងករសត រ និងសមហរណកមម៖ ករវលិរតឡប់មក
ផទះវញិគឺជជីវតិែផអមលវីងសរមប់បុរសទំងេនះ និងរកុមរគួសររបស់ពួកគត់ ។ ខណៈ
េពលកំពុងរកីរយមនអរមមណ៍ធូរេសបយេពលបនវលិរតឡប់មកផទះវញិ ែតពួកគត់ក៏រតូវ
របឈមនិងបញហ មួយចំនួន ែដលពួកគត់បនជួបរបទះ េដមបីែសវងរកករសត រពីករេកង
របវញ័ច  និងសមហរណកមមេទកនុងរគួសរ និងសហគមន៍របស់ពួកគត់វញិផងែដរ ។ បុរស
ែដលរតូវបនេគជួញដូរេទអរហវិកខងតបូងបនជួបសមភ សន៍េនដំណក់កលខុសៗគន
បនទ ប់ពីបនវលិរតឡប់មកដល់ផទះវញិ ។ អនកខលះបនវលិរតឡប់មកដល់ផទះវញិេនឆន ំ 
២០១០ និង ២០១១ បុ៉ែនតភគេរចនបនវលិរតឡប់មកវញិថមីៗេនះ កនុងឆន ំ ២០១២ និង 
២០១៣ ។ ករណីមួយចំនួន បុរសខលះេទបែតបនវលិរតឡប់មកផទះវញិ រយៈេពលពីរបីែខ
ថមីៗេនះបុ៉េណណ ះ ។ េនះមនន័យថ ពួកគត់សថិតេនកនុងដំណក់កលសមហរណកមម    
ខុសៗគន  េហយបនជួបរបទះបញហ របឈម និងផលលំបកមួយចំនួនខុសៗគន ផងែដរ 
ែដលរមួមន៖ 

• កររតឡប់េទកន់សថ នភពេសដឋកិចចលំបកលំបិន៖ បុរសទំងេនះជទូេទបនរត

ឡប់េទផទះវញិ េទកន់សថ នភពេសដឋកិចចលំបកវញិ ។ រកុមរគួសររបស់ពួកគត់
បនតសូ៊យ៉ងេវទនកំឡុងេពលគត់មិនេន ។ បនទ ប់មកបុរសទំងេនះអចរក
ករងរេធវបន ។ បុ៉ែនតេទះជយ៉ងណក៏េដយ សថ នភពេសដឋកិចចរបស់ពួកគត់
មិនេទៀងទត់េនេឡយ េពលខលះវដូចេពលមុនែដលគត់រតូវបនេគជួញដូរ េពល
ខលះវកន់ែតយ៉ប់យឺុនេទវែថមេទៀត ។ ពួកគត់ភគេរចនជជនបេងគ ល និងជ
ទូេទរករបក់ចំណូលែតមន ក់ឯងសរមប់រគួសរ ។ បុរសពីរនក់បនរបឈមនឹង
បំណុលយ៉ងេរចនមុនេពលចកេចញេទេរករបេទស គឺជបំណុលែដលេចះេកន
េរចនេឡងៗ ។ ទំងេនះរតូវបនកល យជសថ នភពកន់ែតលំបកបនទ ប់ពីករជួញ
ដូរ ។ មនបុរសែដលរតូវបនេគេកងរបវញ័ច េនកនុងអរហវិកខងតបូងជេរចន បន
េធវេទសនតររបេវសន៍សរជថមីជេរចនដងរួចមកេហយ េដយសរសថ នភពេសដឋ
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កិចចដ៏លំបករបស់ពួកគត់បងខំពួកគត់ េពលខលះពួកគត់េទកន់េខតតេផសងៗេទៀត
ៃនរបេទសកមពុជ ជួនកលេទេរករបេទសែថមេទៀតផង ។ 

• ករទប់ទល់នឹងផលប៉ះពល់ៃនអំេពជួញដូរ៖ កមមករេនសទែដលរតូវបនេគជួញ
ដូរ បនតសូ៊េដមបីសត រេឡងវញិពីបទពិេសធន៍ជួញដូររបស់គត់ ទំងរបួសផលូវ
កយ និងផលូវចិតត ែដលជលទធផលៃនករេកងរបវញ័ច េនអរហវិកខងតបូង ។ បុរស
មន ក់ េនេពលេរៀបរប់ពីបទពិេសធន៍េនអរហវិកខងតបូង បនចត់ទុកវជ«ករ
ប៉ះទងគិចផលូវកយ» អនកខលះេទៀតេនែតបនតភពឈឺចប់ពីរបួសែដលបងកេឡងេដយ
អនកេកងរបវញ័ច  រមួមនករឈឺកបលរុ៉ៃំរម៉កពីេរបះឆអឹងលលដ៏កបល និងឈឺចប់
េដយសរករបក់ែបកឆអឹងែដលមិនបនពយបលរតឹមរតូវ ។ េរកពីេនះក៏មនជំងឺ
េផសងៗេទៀតបងកភពឈចឺប់ដូចជ កងវះអហររបូតថមភ ជំងឺេសរែសបក និងមួេម៉
េកត រកហយ និងបញហ សួតជេដម ។ បុរសទំងេនះក៏បនេរៀបរប់អំពីរបតិកមមផលូវ
ចិតតមួយចំនួន និងផលប៉ះពល់ចិតតសងគម ែដលបណត លមកពីសថ នភពជួញដូរ
របស់ពួកគត់ផងែដរ ។  

• កងវះករជួយគំរទដល់បុរសែដលរតូវេគជួញដូ េគមិនជួយ ឬជួយតិចតួច៖ វជ
ភពករមយ៉ងខល ំងសរមប់ករជួយគំរទដល់បុរសែដលរតូវបនេគជួញដូរេនកនុង
របេទសកមពុជ ។ មនកមមវធីិ/េសវកមមែតពីរេទបីបុ៉េណណ ះ ែដលបុរសរតូវបនេគ
ជួញដូរអចទទួលយកបន ភគេរចនគឺសរមប់កលៈេទសៈសេរងគ ះបនទ ន់ មិន
ែមនេផត តេលសមហរណកមមរយៈេពលយូរអែងវងេនះេទ ។ េសវកមមសរមប់
បុរសមិនសូវជមនេរចនេទ បុ៉ែនតេផត តសំខន់េទតមតំបន់ែដលរតូវបនេរជស
េរ សសរមប់េសវកមមទំងេនះេទៀតផង ។ អនកផតល់េសវមួយចំនួនបនេរៀបរប់ថ 
បនផតល់េសវែថរកសសុខភពសេរងគ ះបនទ ន់ ពិេរគះេយបល់ ជំនញវជិជ ជីវៈ និង
ជំនួយែផនកចបប់ ។ បែនថមពីេលេនះេទៀត ករែបងែចកេសវកមមមនភពលេមអៀង
េទតមទីតំងភូមិសរសត ែដលតំបន់ខលះៃនៃផទរបេទសកមពុជ មិនមនេសវកមមណ
មួយសរមប់បុរសរតូវបនេគជួញដូរេនះេឡយ េហយេសវកមមរបេភទខលះ (ដូចជ
ករគំរទចិតតសងគម) អចរកបនែតេនទីរកុងភនំេពញបុ៉េណណ ះ ។ បុរសទំងេនះ 
មនតរមូវករជំនួយខុសៗគន  បុ៉ែនតទទួលបនតិចតួចរហូតដល់គម នែតមតង េរកយ
ពីរងករជួញដូរេនះ េបេទះបីជពួកគត់រតូវបនេគកំណត់អតតសញញ ណថជជន
រងេរគះេដយអំេពជួញដូរេដយរដឋ ភិបល និង/ឬ អងគករមិនែមនរដឋ ភិបល/អនតរ
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ជតិក៏េដយ ។ បុរសមួយចំនួនរបប់ថគត់បនេសនសំុជំនួយែតមិនទន់ទទួល
បនេនេឡយេទ ។  

• េសវផតល់ជំនួយមិនរតូវតមសថ នភពជីវតិរបស់ពួកគត់ - ជំនួយមិនរតវូតមតរមូវ
កររបស់ពួកគត់៖ ជំនួយែដលអចរកបន មិនែមនែតងែតសុទធែតរតូវតមអវីែដល
បុរសរតូវបនេគជួញដូរចង់បនេនះេឡយ ។ បុរសមួយចំនួនបនេរៀបរប់ថចង់
េរៀនជំនញវជិជ ជីវៈ បុ៉ែនតរតូវរបឈមនឹងឧបសគគផទ ល់ខលួន និងបេចចកេទសមួយ
ចំនួនែដលររងំពួកគត់ពីករទទួលផលពីេសវកមមេនះ ។ ជទូេទេដយសរែត
ពួកគត់រតូវជួយផគត់ផគង់រគួសររបស់គត់ េហយមិនអចៃលលកេពលេវលេទរក
របក់ចំណូលបនេទេនេពលពួកគត់េទេរៀនជំនញេនះ ។ សូមបីែតជំនួយអច
រកបន បុ៉ែនតវមិនែមនែតងែតសមរសបសរមប់កមមករេនសទែដលរតូវបនេគ
ជួញដូរអចេធវេនះេទ េហយឱកសករងរ និងអជីវកមមេនកនុងសហគមន៍ែដល
បុរសទំងេនះរស់េនក៏មនករមិតផងែដរ ។ របេភទៃនជំនួយខលះក៏លំបកទទួល
យកេដយសរែតមូលេហតុមិនមនភពងយរសួយសរមប់ពួកេគ ។ សរមប់េស
វកមមសុខភិបល និងពិេរគះេយបល់ជទូេទមនេនកនុងទីរកុង និងេនតមទីរមួ
េខតតធំៗ េហយកែនលងទំងេនះភគេរចនមិនែមនជកែនលងែដលបុរសរតូវបនេគ
ជួញដូររស់េនបនទ ប់ពីករជួញដូរេនះេឡយ ។ ទំងេនះមនន័យថករេធវដំេណ រ
េទទទួលយកេសវទំងេនះ គឺរតូវចំណយលុយសរមប់ករេធវដំេណ រ េហយ
កលណេធវដំេណ រេទេនះនឹងមិនបនេទេធវករងរេទ របសិនេបមិនបនេទេធវ
ករងរេទេនះនឹងមិនមនចំណូលសរមប់រគសួរែដរ ។  

• ករជួបជំុជមួយរកុមរគួសរ(េឡងវញិ) - ករមកដល់ផទះវញិ៖ បុរសភគេរចនបន
រតឡប់មករបួរមួជមួយរកុមរគួសរេឡងវញិបនទ ប់ពីករេកងរបវញ័ច េនឯសមុរទ 
េហយបនរតឡប់មករស់េនកនុងផទះរបស់ពួកគត់ និងសហគមន៍េឡងវញិ ។ បុ៉ែនត
ជួនកលករែបករយៈេពលយ៉ងយូរ មនន័យថបុរសទំងេនះបនវលិរតឡប់េទ
ផទះេដមបីែសវងរករគួសរ «ែបកបក់» របស់គត់វញិ របពនធ និងកូនៗរបស់គត់បន
ផល ស់បតូរជីវតិរស់េនរបស់ពួកគត់កំឡុងេពលអវតតមនរបស់គត់ ។  ករវលិរតឡប់
េទផទះវញិមិនែមនជេរឿងងយរសួលេនះេទ េហយកមមករេនសទែដលរតូវេគ
ជួញដូរបនជួបរបទះបញហ  និងភពតឹងែតង សូមបីែតបនជួបជំុជមួយរកុមរគួសរ
េហយកតី ។ ភពតឹងែតងមនសភពខុសគន ពីរគួសរមួយេទមួយ ពួកគត់ភគ
េរចនរតូវរបឈមមុខជំុវញិបញហ ៃនកររពឹំងទុករបស់រគួសរ េហយនឹងរបតិកមមតប
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ចំេពះករេធវេទសនតររបេវសន៍ (មិនេជគជ័យ)របស់បុរសទំងេនះ ។ ធតុពិត
បុរសមួយចំនួនមិនបនវលិរតឡប់េទផទះវញិភល មេទ បនទ ប់ពីបនរត់េគចេចញពី
ករជួញដូរ េដយេរជសេរ សេធវករេនេលទូកេផសងេទៀតជំនួសវញិ េដយសងឃឹម
ថនឹងអចរករបក់ខលះសរមប់វលិរតឡប់េទផទះវញិ ។ រកុមរគួសរបុរសទំងេនះ
មិនែមនសុទធែតបនដឹងេរឿងរ៉វឈឺចប់ទំងឡយ ែដលបនេកតេឡងចំេពះបុរស
េនសទទំងេនះេទ េហយវក៏មិនែមនជេពលេវលលអបំផុតកនុងករបញជ ក់ និង
េលកសរេសរពីភពលំបកែដលបុរសេនះបនជួបរបទះកនុងន័យរតូវេគេកងរបវញ័ច
េនះេឡយ ។ វរតូវករេពលេដមបីចងរកងមេនសេញច តនកនុងរគួសរ ជពិេសស
រវងបតីរបពនធែដលបនរស់េនែបកគន យ៉ងយូរ េហយអចនឹងមនភពអក់អន់ចិតត
ជពិេសសេនេពលែដលមិនបនដឹងេរឿងរ៉វែដលបនេកតេឡងេនះ ។ បុ៉ែនតេនះគឺ
ជបញហ សរមប់សមជិករគួសរទំងអស់ មិនែមនែតេកមងៗេនះេទ ។ ករណីមួយ
ចំនួន កនុងករគិតរបស់កុមរ គឺេគក៏មនរបតិកមមតបលំបកចំេពះឪពុករបស់ពួកេគ
ែដលបនទុកេគេចល ។ 

• ករេធវសមហរណកមមេទកន់សហគមន៍វញិ - ភពអណិតអសូរ និងករគំរទ 
ករសតីបេនទ ស និងភពអម៉ស់៖ េនេពលែដលសួរពីករសវ គមន៍េនកនុងសហគម
ន៍របស់ពួកគត់បនទ ប់ពីករវលិរតឡប់េទវញិ បុរសមួយចំនួនបនេរៀបរប់ថពួក
គត់ទទួលបនកររក់ទក់ និងកក់េកត ពីសមជិកសហគមន៍របស់ពួកគត់ ។ បុ៉ែនត
អនកេផសងេទៀតបនតសូ៊ជមួយរបតិកមមតបរបស់សហគមន៍គត់ េដយខម ស់េគពី
បទពិេសធន៍រងករជួញដូររបស់ពួកគត់ ។ អរមមណ៍េនះទំនងជមនភពជប់
ទក់ទងយ៉ងេរចនេទនឹងបរជ័យកនុងករវលិរតឡប់េទផទះេដយគម នរបប់មក
ជមួយ េនេពលែដលកល យខលួនជពលករេទសនតររបេវសន៍បរជ័យ ។ បុរសជ
េរចនមនភពលំបកកនុងករវលិរតឡប់េទផទះវញិេដយបតៃដទេទ ។ វរបែហល
ជេដយសរតមវបបធម៌ ែដលបនែចងេនកនុងរកមចបប់សងគម កនុងនមជបុរស
គួរែតអចេមលែថខលួនឯងបន និងជួយផគត់ផគង់រគួសរ េដយមិនគួរេធវឲយបរជ័យ
ែបបេនះេទ។ 

• បញហ េនកនុងដំេណ រករផលូវចបប់ -តរមូវករទមទរសំណង៖ ជំនួយសំខន់សរមប់
បុរសែដលរតវូបនេគជួញដូរ បនទ ប់ពីករវលិរតឡប់េទកន់របេទសកមពុជវញិ
េនះគឺជួយដក់ពកយបណតឹ ងទីភន ក់ងរេរជសេរ សពលករ ។ បុរសជេរចនបន
ទទួលយកជំនួយេនះ ខណៈេពលែដលបុរសទំងេនះនិយយអំពីបំណងចង់
ទទួលបនយុតតិធម៌ និងចង់ឲយអនកេធវករេរជសេរ សេនះទទួលខុសរតូវ ភគេរចន
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ពួកគត់ចប់អរមមណ៍ដំបូងេនកនុងផលូវចបប់ែដលជយនតករេដមបីទទួលបនរបក់
ែខែដលពួកគត់មិនទន់ទទួលបនេនះរតឡប់មកវញិ (ឬសំណងសរមប់ករ
ែដលមិនបនទទួលបនរបក់ែខ) ។ កលពីៃថង ២៩ ែខេមស ឆន ំ២០១៤ របធនទី
ភន ក់ងរេរជសេរ សពលករ Giant Ocean រតូវបនេចទរបកន់ពីបទជួញដូរមនុសស 
បុ៉ែនតមុនេពលដំេណ រករករណីេនះ គឺវបនចំណយេពលយ៉ងយូរ និងសមុគសម ញ 
េដយរមួមនទំងបញហ ដូចជដំេណ រករេសុបអេងកតយឺតយ៉វ សវនករែតងែត
រតូវពនយេពល មិនបនចប់ខលួនជនជតិកមពុជេផសងេទៀតែដលបនជប់ពក់ព័នធ
នឹងករេកងរបវញ័ច បុរសទំងេនះ េធវឲយបុរសទំងេនះមនអរមមណ៍តនតឹងផលូវចិតត 
េហយរតូវចំណយេសហុ៊យផទ ល់ខលួនកនុងករេដរតួជជនរងេរគះ/សកសីជេដម ។ 

 
១១. េសចAតសនិនដឋ ន និងអនសុសន ៍

 
ខណៈេពលែដលករជួញដូរកមមករេនសទកមពុជមិនែមនជេរឿងថមីេទ ករេរជស

េរ ស និងករដឹកជញជូ នកមមករេនសទតមរយៈទីភន ក់ងរេរជសេរ សពលករ ែដលបនចុះ
េឈម ះរសបចបប់ និងេដយមនឯកសររសបចបប់ និងលិខិតអនុញញ តិករងរផងេនះ
បនកល យជទំលប់របតិបតតិពីរបេទសកមពុជ និងែដលមនរបសិទធិភពមយងេនះគឺបិទ
បំងេចតនេកងរបវញ័ច  និងជួញដូរបុរសទំងេនះ ។ បុរសកមពុជរប់រយនក់បនេធវេទស
នតររបេវសន៍ករងរកនុងឧសសហកមមេនសទ េហយទីបំផុតរតវូបនេគជួញដូរ និងេកង
របវញ័ច េនេលកប៉ល់េនសទ ែដលបនរបតិបតតិករេនតមបេណត យតំបន់េឆនរអរហវិក
ខងតបូង ក៏ដូចជេនតមតំបន់េគលេដៃនមហសមុរទអរហវិក និងប៉សីុហវិកេផសងៗ
េទៀតផងែដរ ។ េនះគឺជករឆលុះបញច ងំពីតរមូវករយកចិតតទុកដក់យ៉ងរបុងរបយ័តនេទេល
ករេរជសេរ សពលករ និងករេធវេទសនតររបេវសន៍តមរយៈរបព័នធេរៀបរយ និងរសបចបប់
ពីរបេទសកមពុជេដយសរែតឱកសបំពនចបប់េនះេនែតអចេកតមនេនកនុងរបេទស
កមពុជ ។ វក៏រេំលចឲយេឃញមតងេទៀតអំពីេរគះថន ក់ៃនអំេពជួញដូរេនកនុងឧសសហកមម
េនសទ មិនរតឹមែតកនុងតំបន់អសីុអេគនយ៏ បុ៉ែនតេនតមតំបន់ភូមិភគននេនេលពិភព
េលកផងែដរ ។ ករសិកសនះក៏េធវេឡងេដមបបីងហ ញពីរបេទសអរហវិកខងតបូង ែដលជ
របេទសេគលេដសរមប់ករជួញដូរកមល ំងពលកមម ជពិេសសេនកនុងវស័ិយអជីវកមម
េនសទ ែដលជទរមង់ថមីមួយៃនករជួញដូរែដលមនករទទួលសគ ល់ និងមនលកខណៈ
ផលូវចបប់សរមប់របេទស ។  

វជេរឿងសំខន់កនុងករចងរកងឯកសរសតីពីវធីិែដលអំេពជួញដូរេកតេឡងចំេពះ
ករណីទំងេនះគឺករចងរកងរេបៀបែដលជនរតូវបនេគជួញដូររតូវបន (និងមិនបន) 
កំណត់អតតសញញ ណ និងករជួយឧបតថមភ (មូលេហតុ) ។ កមមករេនសទែដលរតូវបនេគ
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ជួញដូរបនជួបរបទះបញហ  និងឧបសគគជេរចនទំងេនរបេទសអរហវិកខងតបូង និង  
កមពុជេនេពលរត់េគចពីសថ នភពរេំលភបំពន កររះិរកវធីិរតឡប់មកផទះវញិ និងករសត រ
សមបទរបស់ខលួនេឡងវញិបនទ ប់ពីរងករេកងរបវញ័ច  និងករជួញដូរ ។ កនុងករណីមួយចំនួន 
ភពខវះចេនល ះ និងបរជ័យកនុងករេឆលយតបចំេពះកររបយុទធរបឆំងអំេពជួញដូរមនុសស
េនអរហវិកខងតបូង បននំឲយកមមករេនសទែដលរងករជួញដូរមិនរតូវបនេគកំណត់
អតតសញញ ណ េហយរតវូចប់បញជូ នរតឡប់េទសមុរទវញិ និងបនតរងករឈឺចប់ពីករេកង
របវញ័ច េនេលកប៉ល់េនសទអស់រយៈេពលរប់ែខរហូតដល់រប់ឆន ំបនតេទៀត ។ ករណីខលះ
េទៀត បុរសមួយចំនួនេនែតបនតរស់េនេលកប៉ល់ និងកនុងៃដរបស់អនកេកងរបវញ័ច  កំឡុង
េពលសថ នភពរបស់ពួកគត់រតូវបនេគេរៀបចំេធវករប់៉ន់របមណ និងបញជូ នរតឡប់េទ
វញិេហយក៏េដយ ។ ចំែណកឯមួយចំនួនែដលបនរតឡប់េទផទះវញិេហយកតី ក៏ខវះខត
ករជួយគំរទ និងេសវកមម ែដលេទះជតមផលូវចបប់គឺពួកគត់ជជនរងេរគះេដយអំេព
ជួញដូរមនុសសក៏េដយ េហយែតងែតរបឈមមុខនឹងកររកវធីិសត រលទធភពខលួនឯង
ឲយរបេសរ និងអចេរ បរមះេចញពីករជួញដូរមនុសសេនះ ។ 

អនុសសន៍ខងេរកមេនះមនេគលបំណងបងហ ញយ៉ងចបស់សរមប់រដឋ ភិបល 
អងគករមិនែមនរដឋ ភិបល អងគករអនតរជតិ សហជីព និងសមគមន៍ និងអនកពក់ព័នធកនុង
រសុក េដមបីេធវករេឆលយតបេទនឹងករជួញដូរកមមករេនសទកមពុជ ។ អនុសសន៍ទំងេនះ
រតូវបនបេងកតេឡងជំុវញិវធីិសរសត «Ps » ៃនកររបឹងែរបងរបយុទធរបឆំងអំេពជួញដូរ
មនុសស៖ ករបងក រទប់សក ត់ កិចចករពរ ករផតនទ េទស និងភពជៃដគូរ។ 

 
១) ករបងក រទបស់ក ត ់

ក. ពរងឹងករចុះរតតួពិនិតយទីភន ក់ងរេរជសេរ សពលករ 
ខ. រដឋ ភិបលគួរែតពរងឹងរបព័នធព័ត៌មនែដលមនរសប់សរមប់កមមកេនសទ

េនឯទីភន ក់ងរេរជសេរ សពលករ 
គ. មច ស់នវ និងរកុមហ៊ុនេនសទ គួរែតធននូវករេរជសេរ សកមមកររបកប

េដយរកមសីលធម៌ 
ឃ. អនុវតតេគលនេយបយ និងចបប់ែដលមនរសប់សតីពីករេរជសេរ សតម

របព័នធេរៀបរយ/រសបចបប់ 
ង. បេងកតេគលនេយបយឲយបនចបស់លស់សតីពីករេរជសេរ សកមមករ

េនសទេទសនតររបេវសន៍ែដលមនដំេណ រករសមរមយ និងកិចចករពររគប់
រគន់ 

ច. ផតល់សចច ប័នអនុសញញ អងគករ ILO (េលខ ៩ និងេលខ ១៧៩) សតីពីករ
រគប់រគងទីភន ក់ងរេរជសេរ សពលករ និងរកករងរឲយេធវ 



 41

ឆ. ផតល់សចច ប័នអនុសញញ  WIF និងេធវឲយអនុសញញ ចូលជធរមន 
ជ. ចុះរតួតពិនិតយករផសពវផសយពណិជជកមមករងរ ឲយមនលកខណៈអចទុក

ចិតតបន និងមនរសបចបប់ 
ឈ. បេងកនករយល់ដឹងអំពីេរគះថន ក់ៃនអំេពជួញដូរតមរយៈទីភន ក់ងរកមមករ

ែដលបនចុះេឈម ះរសបចបប់ 
ញ. ផតល់ព័ត៌មន និងរបភពឲយបនចបស់លស់េដមបីអចឲយកមមករេនសទអច     

ពិនិតយេមលករដក់ពកយសុំករងរេធវ ។ 
 

២. 5ចចករពរ 
២២២២....១១១១....    ករកំណត់អតតសញញ ណករកំណត់អតតសញញ ណករកំណត់អតតសញញ ណករកំណត់អតតសញញ ណ    

ក. ែកលំអករកំណត់អតតសញញ ណកមមករនវ និងកមមករេនសទែដលរតូវបន
េគជួញដូរ 

ខ. េធវកររតួតពិនិតយរកបញហ ជួញដូរមនុសសេនកនុងឧសសហកមមេនសទ 
គ. បេងកតពិធីសរេដមបអីនតរគមន៍េនកនុងឧសសហកមមែដលមនករជួញដូរ

មនុសស 
ឃ. ពរងឹងសមតថភពរបស់មរនតីជួរមុខកនុងករកំណត់អតតសញញ ណកមមករនសទ

ែដលរតូវបនេគជួញដូរ 
ង.  ពរងឹងតួនទីសថ នទូត និងកុងសុ៊លកនុងករកំណត់អតតសញញ ណកមមករ

េនសទែដលរតូវេគជួញដូរ 
ច. ធនថកមមករេនសទទទួលបនព័ត៌មនសរមប់ទំនក់ទំនងសំុជំនួយកនុង

កប៉ល់ និងមេធយបយៃនករេធវទំនក់ទំនង 
ឆ. យកជនែដលរតូវសងស័យថជជនរងេរគះេដយអំេពជួញដូរេចញពីសថ ន

ភពជួញដូរមនុសសជបនទ ន់ 
ជ. េដះរសយបញហ ភសកនុងករកំណត់អតតសញញ ណជនរងេរគះ 
ឈ. េដះរសយបញហ ែខវងគំនិតគន កនុងករកំណត់អតតសញញ ណជនរងេរគះ ។ 
២២២២....២២២២....    ករផតល់ជំនួយករផតល់ជំនួយករផតល់ជំនួយករផតល់ជំនួយ    
ក. ែកលំអដំេណ រករបញជូ នរតឡប់មកវញិនូវជនរងេរគះរបស់រដឋ ភិបលកនុង 

ឲយកន់ែតរបេសរេឡង និងឆប់រហ័ស 
ខ. ធននូវករផតល់ជំនួយសមរមយេទដល់ជនរងេរគះេដយអំេពជួញដូរជ

បុរសេនកនុងរបេទសកមពុជ និងេនអរហវិកខងតបូង 
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គ. ពរងឹងសមតថភពអនកផតល់េសវែដលេធវករជមួយជនរងេរគះេដយអំេព
ជួញដូរមនុសសជបុរស 

ឃ. សហករជមួយអនកផតល់េសវែដលេធវករជមួយកមមករេនសទ 
ង. សរមបសរមួលករណីេដមបីធននូវករផតល់ជំនួយបនទូលំទូលយេទដល់

ជនរងេរគះេដយអំេពជួញដូរមនុសស 
ច. បេងកតមូលនិធិផតល់ជំនួយសរមប់កមមករតមសមុរទ និងកមមករេនសទ 
ឆ. ចំណយសរមប់ជំនួយ ជបនទុករបស់រដឋែដលផតល់ទង់ជតិឲយនវ ។ 

 

៣. ករផតនទ េទស 
ក. ផតនទ េទសទីភន ក់ងរេរជសេរ សពលករ ែដលបញជូ នកមមករេទេធវករកនុង

កប៉ល់ែដលពួកគត់រងករេកងរបវញ័ច  
ខ. ផតនទ េទសរកមុហ៊ុនេនសទែដលបនផលចំេណញពីករេកងរបវញ័ច កមមករ

េនសទ 
គ. បេងកតរបព័នធសហរបតិបតតិករឆលងែដនសរមប់មរនតីអនុវតតចបប់ និងករផតនទ

េទសៃនអំេពជួញដូរមនុសស 
ឃ. ធនថសកស ីនិងជនរងេរគះអចចូលរួមផតល់សកខីកមមដក់បនទុកបន 
ង. អនុវតតករទទួលខុសរតូវតមផលូវចបប់របស់រដឋែដលបនផតល់ទង់ជតិ 
ច. បនតដំេណ រករករណីជួញដូរកមល ំងពលកមម រមួទំងករណីេនសទផងែដរ 
ឆ. សហករជមួយេមធវេីជងទឹកេដមបីផតល់ជំនួយដល់ជនរងេរគះែដលរងករ

រេំលភបំពន និងកមមករេនសទែដលេគេបះបង់េចល 
ជ. ែកលំអខលឹមសរចបប់េដយបញចូ លបែនថមអំេពហឹងសេកតមនេនកនុង

ឧសសហកមមេនសទ 
ឈ. ែសវងរករគប់វធីិទំងអស់ េដមបីទមទររកសំណងជូនកមមករេនសទវញិ ។ 

 

៤. ភពជៃដគ ូ
ក. បេងកតពិធីសរ និងដំេណ រករេដមបីែចករែំលកទិននន័យអំពីកររេំលភបំពន

ឲយមនសុវតថិភព និងរកសករសំងត់ 
ខ. បេងកតយនតករបញជូ នបនតរវងអរហវិកខងតបូង និងរបេទសកមពុជេដមបី

សរមបសរមួលករកំណត់អតតសញញ ណ និងមតុភូមិនិវតតន៍កមមករេនសទ
ែដលរតូវបនេគជួញដូរ 

គ. បេងកតទំនក់ទំនងរវងរកុមករងរពក់ព័នធរបយុទធរបឆំងអំេពជួញដូរ និង
រកុមករងរែដលេធវករេដមបីជួយដល់កមមករេនសទ 
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ឃ. េធវករតសូ៊មតិកនុងករផតល់ទង់ជតិ FoCs និងទង់ជតិមិនអនុវតតតម FoNCs 
 េដមបីពរងឹងករេឆលយតបកររបយុទធរបឆំងអំេពជួញដូរមនុសស 
ង. ពរងឹងករយកចិតតទុកដក់ និងដក់សមព ធដល់ករជួញដូរេនសមុរទតម   

រយៈរបយករណ៍អំេពករជួញដូរមនុសសរបស់សហរដឋអេមរកិ។ 


