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របស់អងគការម្ទសនថររបម្វសន៍ អនថរជតិ(IOM) វ ិទាសាទន NEXUS អងគការសម្គងាគោះកុ ោរ គម្រោង
UNIAP អងគការ UNICEF និ ងអងគការទសសនៈពិ ភពម្ោក បានជួ បរបជុាំ រប ម្ដើ មផីផឋល់ការរាំរទរួម
របដល់រដឌភិ បាលរបស់ម្យើង កបុងម្រលម្ៅ (ក) ម្រៀបចាំ យនថការតដលោនស្រសាប់ សរោប់ ផថល់
ជាំ នួយដល់សោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ម្ៅកបុងតាំបន់ និង (ខ) រកឲ្យម្ឃើញនូ វទសសនៈវ ិសស័យជក់

តសថងរបស់ជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូរ ទាក់ទងម្ៅនឹ ងបទពិ ម្សាធន៍ និ ងតរមូវការនានារបស់
ពួ ករត់ ម្រកាយម្ពលរតូវម្គជួ ញដូ រ ។ ម្លើសពី ម្នោះ ោនការម្រៀបចាំម្វទិ កានានាជបនថបនាធប់
ម្ដយោនការចូ លរួមពីអក
ប ជាំ នាញថាបក់ ជតិ ម្ៅកបុងរបម្ទសទាាំងរបាាំមួយ ម្ៅអាំ ឡុងម្ពលចុ ងឆបាំ
២០១០ ម្ដើមផីម្ធវើការម្រៀបចាំ និ ងវ ិភ្នគម្ៅម្លើយនថការតដលោនស្រសាប់ សរោប់ ផថល់ជាំនួយដល់

សោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)ម្ៅកបុងតាំ បន់ ។ ការពិ ម្ររោះម្ោបល់ទាាំងម្នោះ បម្ងកើតបានជមូ លដឌន
រគឹ ោះ សរោប់ម្ធវើការចងរកងនូ វរបាយការណ៍ោ៉ា ងលអរបម្សើរម្នោះ និ ងបានកត់ សាំរល់អាំពីការចប់

ម្ផឋើមនូ វកិចចខិតខាំរបឹ ងតរបងជបនថបនាធប់របស់ម្យើង តដលជរដឌភិ បាលរបស់ខមមីតម្ដើ មផីតកលាំអរ
បទពិ ម្សាធន៍អាំពីការម្ធវើសោរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)រពមទាាំងការផថល់ម្សវាទូ ម្ៅ និងការតថទាាំជនរង
ម្ររោះ និ ងរគួសារពួករត់ ម្រកាយម្ពលរតូវបានម្គជួញដូ រ ។
កបុងនាមជរដឌភិ បាលរបស់ខមមី ត ម្យើងទាាំងអស់រប ម្ៅតតខិ តខាំ បនថបម្ងកើនការយកចិតថ

ទុ កដក់

និ ងផថល់ធនរណនរាំរទដល់កិចចការដ៏ ោនសារៈសាំខាន់ ម្នោះ

ម្ដើមផីបចចប់នូវការជួ ញដូរ

មនុ សស និងម្ធវើការសិកាស្រសាវរជវមួ យតដលោនលកេណៈសុីជម្រៅ និ ងគួ រឲ្យទុ កចិ តថ តដលនឹង
កាលយជឧបករណ៍ដ៏សាំខាន់មួយម្ៅកបុងការរបឆាំងម្ៅនឹ ងបទឧរកិដឌ

i

។

ម្ដយសារតតោនការ

សិកាស្រសាវរជវតបបម្នោះម្ហើយ

ម្ទើបម្យើងអាចយល់ដឹងកាន់ តតចាស់អាំពីសាទនភ្នពដ៏ លាំបាក

របស់ជនរងម្ររោះកបុងបទឧរកិដដ
ឌ ៏ គួរឲ្យខាលចម្នោះ ។ តាមរយៈការយល់ដឹងោ៉ា ងចាស់ម្នោះ ម្យើង
អាចបនថម្លើកកមពស់ និ ងអភិវឌណបតនទមម្ទៀតនូ វការផថល់ម្សវាម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)របស់
ម្យើង និ ងការតថទាាំជនរងម្ររោះ និងរគួសារពួ ករត់ ម្រកាយម្ពលរតូវម្គជួ ញដូរ ។
របាយការណ៍ម្នោះនឹងផថល់ម្រលគាំ និតដល់ម្យើងរាល់រប

ក៏ ដូចជអបកជាំ នាញរបឆាំងការ

ជួ ញដូ រមនុ សសទាាំងឡាយ កបុងការម្រៀបចាំ តផនការផថល់ម្សវាជាំនួយ ដល់ជនរងម្ររោះ និងកាំ ណត់ទី
កតនលងផថល់ធនធនម្ៅកបុងតាំ បន់ នាម្ពលអនាគត។ ការបនថម្ធវើភ្នពជនដគូដ៏សិត
អ រមួ ត រវាងរដឌភិ

បាល អបកជាំ នាញរបឆាំងនឹ ងការជួ ញដូ រមនុ សស និ ងអបកសិកាស្រសាវរជវនានា នឹ ងរណនាបាននូវ
មម្ធាបាយមួ យោ៉ា ងោនរបសិទនភ្នព

តផអកម្លើភសឋតាងរតឹ
មរតូវ
ុ

ម្ដើមផីរបឆាំងតបម្ៅនឹ ងការ

ជួ ញដូ រមនុ សស ម្ហើយជពិម្សស គឺ ការផឋល់ការតថទាាំម្ផសងៗដល់ជនរងម្ររោះ ។

i

ម្ោកជាំ ទាវ សាន សារុន

ម្ោក ឈិន សុីឈូ

របរណនរកុមការងារ COMMIT របម្ទសកមពុជ

អបកសរមបសរមួលរកុមការងារ

អបកស្រសី Thoummaly Vongphachanh

ឯកឧតថម នាយឧតថមម្សនីរតី Win Naing Tun

អនុ របរណនរកុមការងារ COMMIT របម្ទសឡាវ

របរណនរកុមការងារ COMMIT របម្ទសមីោ៉ាន់ ោ៉ា

ម្ោក Vichien Chavalit

វរម្សនី យ៍ឯក Le Van Chuong

របរណនរកុមការងារ COMMIT របម្ទសនថ

សោជិ កអចិ នគនថយ៍ននរកុមការងារ COMMIT

COMMIT របម្ទសចិ ន

របម្ទសម្វៀតណាម

ii

ក្សចក្តីថ្ថលងអំណរគុណ
ម្ៅកបុងការសិកាស្រសាវរជវម្នោះ ោនមនុ សសជម្រចើ នបានចូ លរួម ។ ជបឋម ខញាំុសូមតថលង

អាំ ណរគុ ណចាំ ម្

ោះជនរងម្ររោះទាាំងឡាយ តដលយល់រពមឲ្យម្យើងខញាំុបានជួបសោភសសរោប់ការ

សិកាស្រសាវរជវម្នោះ និ ងសូមអរគុ ណចាំ ម្

ោះការលោះបង់ម្ពលម្វោដ៏ ោនតនមលរបស់ខួនម្ដើ
ល
មផីតចក

រ ាំតលកនូ វបទពិ ម្សាធន៍ អារមមណ៍ និ ងគាំ និតផ្ទធល់ខួនដល់
ល
ម្យើងខញាំុ។ ការរួមចាំ តណករបស់ពួកម្គ

ពិ តជោនសារៈសាំខាន់ណាស់កុងជួ
ប
យឲ្យោនការយល់ដឹង និ ងតសវងយល់ពីរម្បៀប (ជួ នកាល
មិ នបានយល់ដឹង) ម្ធវើសោហរណកមម (ម្ឡើងវ ិញ)។ ខញាំុសូមតថលងអាំ ណរគុ ណម្ដយម្សាមោះចាំ ម្

ោះ

ឆនធៈម្បើកចាំ ហរមិ នោក់ម្លៀម និ ងម្សចកឋីកាលហានរបស់ពួកម្គ កបុងការពិ ភ្នកាអាំពីបញ្ហ
ា និ ងបទ
ពិ ម្សាធន៍ដ៏ពិបាករបស់ខួន
ល ។

ខញាំុសូមតថលងអាំណរគុណចាំម្

ោះរដឌភិ បាលទាាំងរបាាំមួយរបស់ខមមី ត តដលមិនរតឹមតតបាន

កាំ ណត់បញ្ហ
ា ម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)ម្នោះ ជអាទិ ភ្នពប៉ាុ ម្ណាតោះម្ទ តតតថមទាាំងបានទទួ ល
សាគល់ម្ដយម្សមើរបនូ វសារៈសាំខាន់ ននការសិកាស្រសាវរជវ ម្ដយផ្ទធល់ពីអក
ប តដលទទួ លរងនូ វការ
ជួ ញដូ រ ទាក់ ទងនឹងវ ិធី តកលាំអរម្រលនម្ោបាយ និងការអនុ វតថជក់ តសថងចាំ ម្

ោះកិ ចចការដ៏សាំខាន់

ម្នោះ ។ ការសិកាស្រសាវរជវម្នោះបានទទួ លមូ លនិធិពីោចស់ជាំនួយមួ យចាំ នួន រពមទាាំងោនការ
ចូ លរួមពីអងគការ

និ ងទីភ្នបក់ ងារម្ផសងៗ

។

សូមតថលងអាំ ណរគុណចាំ ម្

ទី ភ្នបក់ ងារអូ ស្រសាថលីសរោប់ អភិ វឌណន៍អនថរជតិ រកសួងការបរម្ទស និ ង
ញូវម្ហសតឡន

រកសួងការបរម្ទសរបស់របម្ទសន័ រម្វ ៉ាស

ោះមូលនិ ធិ

ANESVAD

ណិជជកមមរបស់របម្ទស

ទី ភ្នបក់ ងារសហរបតិបតថិការអភិ វឌណន៍

អនថជតិរបស់របម្ទសសុយតអត និ ងរកសួងការបរម្ទសរបស់សហរដឌអាម្មរ ិក រពមទាាំងទី ភ្នបក់
ងារជនដគូម្ផសងម្ទៀតដូ ចជអងគការ IOM អងគការសម្គងាគោះកុ ោរ មូ លនិធិម៉ាមសុោ៉ាលី អងគការ
UNICEF អងគការ World Vision និ ងវ ិទាសាទន NEXUS ។

គាំ និតផថួចម្ផឋើមម្នោះ សទិតម្រកាមការដឹកនាាំ និ ងការសរមបសរមួលរបស់គម្រោង UNIAP ។

ខញាំុសូមតថលងអាំណរគុណចាំម្
ម្ៅទី រកុងបាងកក

ោះបុ គគលិកការ ិោល័យរគប់រគងតាំបន់ របស់គម្រោង UNIAP (RMO)

និ ងបុគគលិកម្ៅតាមការ ិោល័យគម្រោងរបចាំរបម្ទសនិមួយៗ

តដលបាន

អនុវតថគម្រោងស្រសាវរជវម្នោះ ម្ៅតាមលទនភ្នពម្ផសងៗរបស់ខួនម្ៅកប
ល
ុងដាំ ណាក់កាលខុ សៗរប ។
បុ គគលិកទាាំងអស់របស់គម្រោង UNIAP តដលបានចូលរួមម្ៅកបុងគាំនិតផឋួចម្ផឋើមម្នោះ រតូវបានកត់
រតាម្ឈមោះសរោប់ ការសិកាស្រសាវរជវទាាំងមូ ល។

គាំ និតផឋួចម្ផឋើមកបុងការម្ធវើសោហរណកមម

ិ )ម្នោះ សទិតម្រកាមការសម្ងកតម្ដយផ្ទធល់ពីសាំណាក់ រកុមការងាររបចាំតាំបន់ តដលោន
(ម្ឡើងវញ
សោសភ្នពមកពី បណា
ថ អងគការ

និ ងទី ភ្នបក់ ងារម្ផសងៗ។

សូមតថលងអាំ ណរគុណចាំ ម្

ោះអងគការ

សម្គងាគោះកុ ោររបស់ចរកភពអង់ ម្គលស (UK) អងគការទសសនៈពិ ភពម្ោក អងគការ IOM អងគការ
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UNICEF វ ិទាសាទន NEXUS និងគម្រោង UNIAP ។

ម្ៅកបុងថាបក់ ជតិ អងគការ និ ងសាទប័ ន

ម្ផសងៗបានចូ លរួមម្ធវើការសិកាស្រសាវរជវម្នោះ ជពិ ម្សស ជួ យសរមួលឲ្យោនការជួ បជមួ យ

ិ
អបកម្ឆលើយតប និ ងផថល់ព័តោនរតឡប់ វញ
សឋីពីលទនផលដាំ បូងសរោប់ ការសិកាស្រសាវរជវ ម្ៅ
កបុងដាំ ម្ណើរការពិ ម្ររោះម្ោបល់ថាបក់ ជតិ ។ សូមតថលងអាំ ណរគុ ណដល់រគប់ របតដលោនរាយនាម
ម្ៅកបុងអតទបទសិកាស្រសាវរជវម្នោះទាាំងមូ ល។

ម្ៅកបុងរបម្ទសនីមួយៗ បទសោភសន៍ រតូវបានម្ធវើម្ឡើងម្ដយរកុមអបកស្រសាវរជវតដលោន

ជាំ នាញខពស់ និ ងសទិតម្រកាមការសម្ងកតតាមដនម្ដយផ្ទធល់ពីសាំណាក់ អក
ប ដឹកនាាំម្ៅតាមទី កតនលង
នី មួយ។

សូមតថលងអាំ ណរគុ ណម្ដយម្សាមោះចាំ ម្

ោះសោជិ ក ទាាំងអស់របស់រកុមស្រសាវរជវរបចាំ

របម្ទសនិ មួយៗតដលបានបាំ ម្ពញការងារជមួ យខញាំុ ម្ដយរក
ី រាយ និ ងអបករបមូ លព័ តោនដ៏ ោន
តនមលអាំពីបទពិ ម្សាធន៍

និ ងតរមូវការរបស់ជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូ រម្ៅកបុងរបម្ទសរបស់ពួក

ម្គ ម្ទាោះបី ជម្យើងបានជួ បរបទោះនឹ ងភ្នពសមគសា
ម ញ និ ងភ្នពដនតឹ ងខលោះៗ កបុងអាំ ឡុងម្ពលរបមូ ល
ុ
ទិ នបន័យក៏ ម្ដយ ។ ម្ឈមោះរបស់សោជិ កទាាំងម្នាោះក៏ ោនសរម្សរចូ លកបុងរបាយការណ៍ម្ពញ
ម្លញម្នោះតដរ ។

ខញាំុ សូមតថលងអាំ ណរគុ ណចាំ ម្

ោះម្ោកស្រសី Pattarin Wimolpitayarat តដលមិ នររន់ តតជ

អបកស្រសាវរជវដ៏ អសាចរយោបក់ ប៉ាុម្ណាតោះម្ទ

តតតថមទាាំងជអបកជាំនួយដ៏ សាំខាន់ កុងការម្រជើ
ប
សម្រស
ើ

សរមិ តសរោាំង និ ងបញ្ហ
ជ ក់ អាំពីភ្នពរតឹមរតូវននបទសោភស រពមទាាំងបានរួមចាំ តណកផថល់ចាំម្ណោះ
ដឹ ង និ ងការខិ តខាំរបឹ ងតរបងជួ យការ
គុ ណចាំ ម្

រម្ៅកបុងតាំ បន់ម្ទៀតផង។ ជទី បចចប់ ខញាំុសូមតថលងអាំ ណរ

ោះម្ោក Stephen Warnath ជរបរណន និ ងជសាទបនិ កននវ ិទាសាទន NEXUS តដល

តតងតតបងាាញនូ វការយល់ដឹងោ៉ា ងទូ លាំទូោយ

និ ងផថល់ព័តោនរតឡប់ដ៏សាំខាន់ សរោប់ ជ

ជាំ នួយដល់ការសិកាស្រសាវរជវម្នោះ រពមទាាំងការរាំរទ និ ងការម្លើកទឹ កចិតថរបស់រត់ ម្ៅកបុងការ
អនុវតថគម្រោងស្រសាវរជវម្នោះ តាាំងពី ម្ដើ មរហូតដល់ចប់ ។

Rebecca Surtees

អបកស្រសាវរជវជន់ខពស់ននវ ិទាសាទន NEXUS

iii

ក្សចក្តីក្ផឋើម
សោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) គឺ ជដាំម្ណើរការមួ យ តដល
ពីជនរងម្ររោះនិមួយៗបានរួចផុ តពី ការជួ ញដូ រ។
ទទួ លរងនូ វការជួ ញដូរ

ក់ ព័នននឹងជាំ ហានជម្រចើ ន បនាធប់

ម្ៅកបុងសាទនភ្នពលអរបម្សើរមួ យ មនុ សសតដល

រតូវកាំ ណត់ ថាបានទទួ លរងពីការជួ ញដូ រម្ៅទី កតនលងណាតដលោនការ

ម្កងរបវ ័ចច ឬ បនាធប់ពីរត់ ម្គច ម្ដយម្ហតុ ថា ដាំ បូងខលួនទទួ លបានជាំ នួយ (ម្ដយសម័រគចិត)ថ ម្ៅ
ម្រៅរបម្ទស បនាធប់មកក៏ រតូវម្គជួ យឲ្យរតឡប់ មករបម្ទសកាំម្ណើត ឬសហគមន៍ របស់ខួនវ
ល ិញ ជ

ទី កតនលង តដលពួ កម្គទទួលបានម្សវាម្ផសងៗ ម្ដើមផីឧបតទមភរាំរទដល់សោរណកមមសងគម និ ង
ម្សដឌកិចរច បស់ម្គ (សាជថមី)។ សាទនភ្នព"លអរបម្សើរ”មួ យម្ផសងម្ទៀតម្នាោះ គឺ សាំម្ៅម្លើបុគគលនានា
តដលម្គចត់ទុកថាបានទទួ លរងនូ វការជួ ញដូ រម្ៅកបុងរបម្ទសម្រលម្ៅ ម្ហើយទទួ លបានជាំ នួយ
ម្ធវើសោហរណកមមម្ៅកបុងសងគមម្នាោះ ។ ម្ៅកបុងម្សណារ ីយ៉ាូទាាំងពី រម្នោះ អបកជាំ នាញទាាំងឡាយ
បានម្ធវើការរបាស្រស័យទាក់ទងជមួ យជនរងម្ររោះពីការជួ ញដូរ ម្ៅតាមវ ិធី នានាតដលអាចផថល់ឲ្យ
ជនរងម្ររោះទទួ លបាននូ វសិទិ ទ
ន ទួ លបានកិ ចចការ
ជនរងម្ររោះជម្រចើ ននាក់

រ និ ងរណនាម្ដយចាប់ ។

តដលបានផថល់បទសោភសន៍ ម្ៅកបុងការសិកាស្រសាវរជវម្នោះ

បានទទួ លជាំនួយ និ ងការរាំរទតាមមម្ធាបាយទាាំងម្នោះ ។ ជនរងម្ររោះដនទម្ទៀត មិ នទទួ លបាន
ការឧបតទមភរាំរទទាាំងស្រសុងម្ៅកបុងដាំណាក់ កាលទាាំងម្នោះម្ទ តតម្ទាោះជោ៉ា ងណាក៏ ម្ដយ ក៏បាន
ទទួ លជាំ នួយតដលោនរបម្ោជន៍ម្ដើមផីម្ឆពោះម្ៅរកការសាឋរម្ឡើងវ ិញ និ ងសោរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)

តដរ។ បទសោភសន៍ ជមួយជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូ រម្នោះ បានផថល់ជឧទាហណ៍ និងបទ
ពិ ម្សាធន៍វ ិជជោនជម្រចើនទាក់ ទងនឹងការម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)

រួមបចូជ លទាាំងតួ នាទី

សាំខាន់ ៗរបស់អបករបតិ បតថិ ទី ភ្នបក់ ងារ និងម្សវាកមមនានាអាំពីការម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)
កបុងដាំ ម្ណើរការម្ធវើសោហរណកមម និ ងទទួ លមកវ ិញ ។
ម្ទាោះជោ៉ា ងណាក៏ ម្ដយ

ោនជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូរជម្រចើ ននាក់ម្ៅកបុងមហា

អនុតាំបន់ ម្មគងគម្នោះ មិ នបានម្ដើរតាមលាំនាាំ “ដ៏ របម្សើរ” ម្នោះម្ទ ម្ហើយបទពិម្សាធន៍ ទាាំងឡាយ
តដលទទួ លបានម្រកាយម្ពលជួ បរបទោះការជួ ញដូ រ

មិ នតមនជម្រឿងម្កើតម្ឡើងស្រសបតាមដាំ ម្ណើរ

ម្នោះ និងោនលកេណៈសាមចដ តដរ ។ ជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូរជម្រចើ ននាក់ ម្ៅមហាអនុ
តាំ បន់ម្មគងគបានកាលយជមនុ សសតដលម្គមិនបានសាគល់ថាជជនរងម្ររោះ និងមិ នរតូវបានម្គជួ យ
សម្រងាោះកបុងឋនៈជជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូ រម្នាោះម្ឡើយ ។ ម្នោះោនន័ យថា ពួ ករត់មិន
បានទទួ លការឧបតទមរ
ភ ាំរទកបុងការទទួ លយកមកវ ិញ

និ ងម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)របកប

ម្ដយនិ រនថរភ្នពម្នាោះម្ឡើយ ។ ោនមនុ សសជម្រចើ នតដលពុាំ រតូវបានម្គសាគល់ថាជជនរងម្ររោះ
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ម្ៅកបុងរបម្ទសម្រលម្ៅម្នាោះម្ឡើយ ម្ហើយរតូវបានម្គបម្ណឋញម្ចញ ឬរតូវតសវងរកមម្ធាបាយ
(រួមទាាំងរករបាក់) ម្ធវើដាំម្ណើរមកផធោះវ ិញម្ដយខលួនឯង ម្ហើយទី បាំផុត ក៏ រតូវជាំ

ក់ បាំណុលម្គជបនថ

បនាធប់ ។ អបកខលោះរតូវបានម្គសាគល់ ម្ហើយបចូជ នម្ៅរបម្ទសខលួនវ ិញ ប៉ាុ តនថរតូវរបឈមមុខនឹ ងបញ្ហ
ា
ជម្រចើនជមួ យរគួសារ

និ ងសហគមន៍

ម្ហើយោនការលាំបាកម្ៅកបុងការម្ធវើសោហរណកមម

(ម្ឡើងវ ិញ) តដលជួនកាលអាចឲ្យោនការម្ធវើចាំណាកស្រសុកសារជថមីផងតដរ ។ មនុ សសមួ យចាំ នួន
តដលរងម្ររោះម្ដយការជួញដូ រ ទទួ លបានជាំនួយម្ៅតាមទរមង់ ម្ផសងៗ ប៉ាុ តនថវាមិ នតមនជម្សវា
ម្ពញម្លញតដលពួករត់ រតូវការ (និ ងសិទិទ
ន ទួ លបាន) ម្ដើ មផីរ ាំម្ដោះខលួនឲ្យរួចផុតពីបទពិ ម្សាធន៍

ននការជួ ញដូររបស់ខួន
ល
និ ងការម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ម្ៅកបុងសងគមរបកបម្ដយម្ជគ

ជ័ យម្ឡើយម្នាោះម្ទ ។ ការរកម្ឃើញដ៏ សាំខាន់ដូចរបម្នោះតដរ បានបងាាញថា មនុសសមួ យចាំ នួនតដល
រងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូ រ មិនយល់រពមឲ្យម្គជួ យខលួន ម្ហើយបានបដិ ម្សធមិ នរពមទទួ លយក
ការជួ យឧបតទមខ
ភ លោះៗ ឬជាំ នួយរគប់ោ៉ាងតដលផថល់ម្ៅឲ្យខលួន។ ការយល់ដឹងពី គនលងផលូវខុ សរប និ ង
ោនលកេណៈសមរគសា
ម ញម្រកាយម្ពលជួ ញដូ រម្នាោះ បានបងាាញោ៉ា ងចាស់នូវបញ្ហ
ា និ ងកោលាំង
ុ

ជាំ រញ
ុ ម្ផសងៗជម្រចើន តដលកាំ ពុងម្កើ តម្ឡើងម្ៅកបុងដាំ ម្ណើរសោហរណកមម (ម្ឡើងវ ិញ) កបុងមហា
អនុតាំបន់ ម្មគងគ ។ ការយល់ដឹងម្នោះក៏ បងាាញពី ចាំណុចខាលាំង និ ងចាំ ណុចម្ខាយអាំ ពីយនថការ និ ង
ដាំ ម្ណើរការតដលោនស្រសាប់សរោប់ ម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)ម្នោះតដរ ។

ម្រលម្ៅសាំខាន់ ននការសិកាស្រសាវរជវម្នោះ គឺ រតូវតសវងយល់អាំពីបទពិម្សាធន៍ ននការម្ធវើ

សោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)របស់ជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូរនិមួយៗ ៖ អវីជចាំ ណុចវ ិជជោន អវី
តដលម្ធវើឲ្យទទួ លបានម្ជគជ័ យតិ ចតួច អវីនឹងរតូវម្ធវើនាម្ពលខាងមុ ខ ម្ដើ មផីម្រជើ សម្រ ើសយកតាម
គាំ រនូ នទម្ងវើលៗ
អ
ឬម្ដើមផីម្ជៀសវាងនូ វអវីតដលនាាំឲ្យោនបញ្ហ
ា ម្កើតម្ឡើង ។ កតាថសាំខាន់ ម្នាោះគឺ ថា
ការសោភសន៍មិនតមនររន់ តតម្ផ្ទថតម្ៅម្លើអី វ តដលអបកអនុវតថរបឆាំងនឹងការជួ ញដូរបានម្ធវើ (ឬ
ោនបាំ ណងម្ធវើ) ប៉ាុ ម្ណាតោះម្ទ ប៉ាុ តនថក៏រតូវម្ផ្ទថតឲ្យបានម្រចើនជងម្នោះ ម្ៅម្លើការតដលថា ម្តើជនរង
ម្ររោះខលួនឯងោនការយល់ម្ឃើញ

និ ងសាគល់ពីការសោភសន៍ ទាាំងម្នោះដូចម្មថចខលោះផងតដរ

។

ឧទាហរណ៍៖ ម្យើងមិ នរតឹមតតម្ផ្ទថតម្ៅម្លើអី តវ ដលជការរាំរទ និងជជាំនួយរតូវផថល់ជូនប៉ាុ ម្ណាតោះ
ម្ទ

ប៉ាុ តនថម្យើងក៏ រតូវម្ផ្ទថតម្លើអី តវ ដលជនរងម្ររោះបានជួបរបទោះ

និ ងឲ្យតនមលដល់ការរាំរទ

និ ង

ជាំ នួយទាាំងម្នាោះដូ ចម្មថច ម្ហើយការរាំរទ និ ងជាំនួយទាាំងម្នាោះបានចូ លចាំតណក (និ ងជួ នកាលមិ ន
បានរួមចាំ តណក) ម្ៅកបុងបទពិ ម្សាធន៍ ម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)ោ៉ា ងដូចម្មថចខលោះ ។ តាម

រយៈការបងាាញបទពិ ម្សាធន៍ និ ងតរមូវការជក់ តសឋងរបស់មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ គឺ ម្ធវើឲ្យអបក
ជាំ នាញ

និ ងអបកបម្ងកើតម្រលនម្ោបាយអាចបម្ងកើតមូ លដឌនម្រលនម្ោបាយ

និងកមមវ ិធី

សោហរណកមម (ម្ឡើងវ ិញ) កបុងម្ពលដ៏ ខី ខា
ល ងមុខម្ៅមហាអនុតាំបន់ ម្មគងគ ម្ដយតផអកម្លើបទ
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ពិ ម្សាធន៍របស់ជនរងម្ររោះផ្ទធល់។
ការសិកាស្រសាវរជវម្នោះរតូវតផអកម្លើការសោភសន៍ ោនលកេណៈសុីជម្រៅ ជមួយមនុ សស
តដលទទួ លរងនូ វការជួ ញដូ រចាំ នួន២៥២នាក់ ទាក់ ទងនឹងបទពិ ម្សាធន៍ននការម្ធវើសោហរណកមម

(ម្ឡើងវ ិញ)របស់ពួករត់ រាប់បចូច លទាាំងម្ជគជ័ យ និ ងបញ្ហ
ា របឈមនានា រពមទាាំងតផនការ និង
ម្រលម្ៅកបុងម្ពលអនាគត ។ ជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូរ តដលផថល់បទសោភសន៍ ម្ៅកបុងការ
សិកាស្រសាវរជវម្នោះ

សុទនតតមកពីរបម្ទសចាំ នួនរបាាំមួយម្ៅកបុងមហាអនុតាំបន់ម្មគងគ

និ ងរួម

បចូច លទាាំងបុ រស ស្រសថី និ ង កុ ោរ តដលរតូវម្គជួ ញដូ រម្ៅតាមទរមង់ ខុសៗរបននរបម្ភទការងារ

ម្ដយបងេាំ ការម្កងរបវ ័ចចផលូវម្ភទ ការសុាំទាន និ ង/ឬការបងេាំឲ្យម្រៀបការ ។ ការសិកាស្រសាវរជវ

ម្នោះ រាប់ បចូច លទាាំងមនុសសតដលបានរតូវម្គសាគល់ និ ងជួ យទាំនុកបរមុង រពមទាាំងអបកតដលពុាំរតូវ
បានម្គសាគល់ និ ង/ឬមិ នបានទទួ លជាំនួយផង។ លទនផលម្នោះម្ផ្ទថតជុាំ វ ិញកងវោះខាត និ ងបញ្ហ
ា នានា
តដលមនុ សសទទួ លរងពី ការជួ ញដូរម្នោះបានសាគល់ ម្ៅម្ពលកាំពុងនិ ោយអាំពីបទពិ ម្សាធន៍របស់
ពួ ករត់ បនាធប់ ពីបានចកម្ចញពី សាទនភ្នពជួ ញដូ រ និ ងម្ពលម្រៀបរាប់ ពីបញ្ហ
ា របឈមនានា ម្ៅ
ម្ពលតសវងរកវ ិធី ម្គចម្ចញពី ការជួ ញដូ រ និងទទួ លបានការម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ម្ៅកបុង
សងគម ។

លទនផលតដលបានបងាាញម្ៅកបុងការសិកាស្រសាវរជវម្នោះ

ណាមួ យជក់ ោក់ម្ទ

តតវាឆលុោះបញ្ហ
ច ាំងអាំពីបញ្ហ
ា លមអិតនានា

មិ នសាំម្ៅម្ៅម្លើរបម្ទស

តដលម្គបានសាគល់រគប់ របម្ៅកបុង

តាំ បន់ទាាំងមូ ល ។ ជការសាំខាន់ លទនផលទាាំងម្នោះក៏ មិនតមនជការឆលុោះបញ្ហ
ច ង
ាំ ពី ការយល់ម្ឃើញ
របស់អងគការ

ឬសាទប័នណាមួ យតដរ

ប៉ាុ តនថជការសម្ងេបននគាំ ររូ ម
ួ

តដលម្គបានកត់ រតាម្ៅកបុង

ករណីទាាំងឡាយ និ ងបរ ិបទម្ផសងៗជម្រចើ នម្ៅកបុងតាំ បន់ ទាាំងមូ ល ម្ហើយោនករណីខលោះ ក៏ ោន
ម្ៅឆងយពី តាំបន់ ម្នោះម្ទៀតផង ។

ម្ៅកបុងការបងាាញពី បទពិ ម្សាធន៍ និងព័តោនរតឡប់ វ ិញ របស់មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញ

ដូ រម្នោះ គឺ ម្ដើមផីម្ជៀសវាងនូ វការរ ិោះគន់ ហួសម្ហតុម្ពក ម្ៅម្លើអក
ប ោនវ ិជជជី វៈរបឆាំងនឹងការជួ ញ

ដូ រ ឬម្ៅម្លើកិចខ
ច ិ តខាំ របឹ ងតរបងរបឆាំងនឹងការជួ ញដូរ តដលម្គចប់ម្ធវើម្ឡើងម្ៅកបុងតាំ បន់ ។ ផធុយ
ម្ៅវ ិញ គឺ ម្គោនបាំណងផថល់សិទិ ក
ន ុងការបម្ច
ប
ច ញមតិម្ោបល់សរោប់ មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ
ម្ៅកបុងគម្រោង និងរបតិបតថិការម្ឆលើយតបចាំ ម្

ោះសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ។ ការម្ធវើតបបម្នោះ

ម្ដើមផីឲ្យដឹងថា ម្តើ ោនអវីខលោះតដលបានដាំ ម្ណើរការ និ ងអវីខលោះតដលរតូវការម្ធវើការតកតរមូវឲ្យបានលអ
របម្សើរ

ក់ ព័នននឹងសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)ម្នោះ តាមរយៈទសសនៈវ ិស័យរបស់មនុ សសតដល

រតូវម្គជួ ញដូរ ។ ការសាឋប់ និ ងការម្រៀនសូរតពី មនុសសតដលរតូវម្គជួ ញដូរអាចជជាំនួយដ៏ ធាំបាំផុត
កបុងការជួ យដល់អងគការ និ ងសាទប័ននានា តដលខិតខាំ រាំរទឲ្យបានលអចាំម្
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ោះជនរងម្ររោះម្ដយ

ការជួ ញដូរ ម្ដើ មផីម្ជៀសផុតពីបទពិ ម្សាធន៍ ននការជួញដូ ររបស់ពួកម្គ។ លទនផល និ ងអនុសាសន៍

ទាាំងម្នោះ រតូវបានផថល់ជូនសរោប់ ជរបម្ោជន៍ដល់ការម្លើកកមពស់កមមវ ិធី និ ងម្រលនម្ោបាយ
នានា និងពរងឹងភ្នរកិ ចអ
ច នុ វតថការងារម្ៅកបុងតផបករបឆាំងនឹងការជួ ញដូ រ ម្ឆពោះម្ៅរកកិចខ
ច ិ តខាំរបឹ ង
តរបងម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)ម្ៅកបុងតាំបន់ ។

ការសិកាស្រសាវរជវម្នោះចប់ ម្ផឋើមម្ឡើង ម្ៅកបុងបរ ិបទននគាំ និតផឋួចម្ផថើមម្ធវើសោហរណកមម

(ម្ឡើងវ ិញ) ម្ៅទូ ទាាំងតាំបន់ ម្រកាមម្រលគាំ និតកបុងគម្រោងទី៥ (PPC5) ននតផនការសកមមភ្នព

អនុតាំបន់ ខមមី ត ម្លើកទី២ (២០០៨-២០១០) តដលោនម្រលម្ៅវាយតនមលម្ៅម្លើរបសិទនភ្នព
ននរចនាសមព័នន និងដាំម្ណើរការម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ម្ៅកបុងតាំ បន់ ។ ការសិកាម្នោះម្ៅ

តតសទិតម្ៅកបុងតផនការសកមមភ្នពអនុតាំបន់ ខមមីត ម្លើកទី ២ (២០១១-២០១៣) សទិតម្រកាម
វ ិស័យទី ៣ គឺ ការការ

រ ។ ម្ដយម្ហតុ ថា ការសិកាស្រសាវរជវម្នោះ គឺ សរោប់ អក
ប ជាំ នាញ និ ង

អបកបម្ងកើតម្រលនម្ោបាយរបឆាំងនឹងការជួ ញដូ រម្ៅកបុងមហាអនុតាំបន់ ម្មគងគ
ម្នោះក៏ ជប់

លទនផលទាាំង

ក់ ព័ននម្ៅនឹ ងអបកជាំ នាញ និ ងអបកបម្ងកើតម្រលនម្ោបាយនានា ម្ៅកបុងរបម្ទស និង

តាំ បន់ ដនទម្ទៀតតដរ

តដលអបកទាាំងអស់ម្នាោះកាំពុងខិ តខាំ ម្លើកកមពស់ការម្ឆលើយតបនានារបស់ខួន
ល

ម្ៅកបុងការម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)

របយុទរន បឆាំងនឹ ងការជួ ញដូ រ

ស្រសបម្ៅតាមផល

របម្ោជន៍ និ ងបទពិ ម្សាធន៍របស់មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ ។
វិធីោស្រសតរោវរជវ ោររបមូលទិននន័យ និងបញ្ហ
ា រក្មសីលធម៌

មក្ធោបាយ និងវិធោ
ី ស្រសតរោវរជវ
ការសិការរជវរជវម្នោះម្ផ្ទឋតម្លើការចងរកងនូវបទពិ ម្សាធន៍របស់ជនរងម្ររោះ ម្រកាយ
ម្ពលរតូវម្គជួ ញដូ រ ម្ដើ មផីជមម្ធាបាយម្ៅកបុងការតសវងយល់អាំពីបញ្ហ
ា របឈម និ ងបទពិ ម្សាធន៍

ម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ។ ការរបមូ លទិ នន
ប ័យលមអិត រតូវបានម្ធវើម្ឡើងម្ដយម្របើរបាស់គាំរូ
តាងខុ សៗរបននជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូរ ម្ដើមផីសិកាតសវងយល់អាំពីសាទនភ្នពមុនម្ពលរង
ម្ររោះ បទពិ ម្សាធន៍ម្ធវើចាំណាកស្រសុក និ ងរម្បៀបម្គជួ ញដូ រ តរមូវការជាំនួយ កថីបារមភ និ ងម្រលម្ៅ
កបុងម្ពលអនាគត ។ ម្ដយម្ហតុ ថា ោនការយកចិតថទុកដក់មួយចាំ នួនម្ៅម្លើភ្នពជក់ោក់នន
បទពិ ម្សាធន៍ ននការជួ ញដូរ អវីតដលសាំខាន់បាំផុតម្នាោះ គឺ បានម្ផ្ទថតម្ៅម្លើការតសវងយល់ និ ង
វ ិភ្នគពីដាំម្ណើរការម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)

ម្ដយទទួ លសាគល់ពីបទពិម្សាធន៍ខុសៗរប

រវាងអបកម្ឆលើយតប ។ ការសោភសន៍ ទាាំងអស់គឺម្ផ្ទឋតដូ ចៗរបម្ៅការតសវងយល់ពីរម្បៀបយល់ដឹង

និ ងជួ បរបទោះនូ វដាំ ម្ណើរការសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)ម្នោះ របស់ជនរងម្ររោះ ។ ទិ នន
ប ័ យតដលម្គ
របមូ លបានមក គឺ រតូវពឹ ងតផអកម្លើបចជីសាំណូរតដលោនលកេណៈសថង់ដរ ម្ទាោះបី អក
ប ស្រសាវរជវ
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តកសរមួលសាំណួរម្ៅតាមភ្នពជក់ ោក់ ននបទពិ ម្សាធន៍របស់បុគគលោបក់ៗក៏ ម្ដយ។ ការអម្ងកត
តដលោនលកេណៈសថង់ដរ ជួ យអបកស្រសាវរជវឲ្យរកាបាននូ វលកេណៈរួម និ ងភ្នពសុីសងាវក់ រប
ម្ៅកបុងសាំណួររបស់ខួន
ល ។

កាសោភសន៍ ទាាំងអស់រតូវបានម្ធវើម្ឡើងម្ដយអបកស្រសាវរជវជតិ

ម្ៅកបុងរបម្ទសនីមួយ

បនាធប់ពីទទួ លបានការបណុថ ោះបណា
ថ លពី សាំណាក់ របរណនតផបកស្រសាវស្រសាវ ។ អបកស្រសាវរជវទាាំង
អស់ទទួ លបានបទពិ ម្សាធន៍ពីអតីតកាលម្ៅកបុងការសោភសពលរដឌងាយរងម្ររោះ
ទាាំងជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូ រ

ម្ហើយម្លើសពី ម្នោះ

រាប់ បចូច ល

អបកស្រសាវរជវក៏ ទទួលបានការបណុឋ ោះ

បណា
ថ ល និងដឹកនាាំអនុ វតថពីសាំណាក់របរណនតផបកស្រសាវរជវ និងអបកដឹកនាាំម្ៅកតនលងស្រសាវរជវ
ថាបក់ជតិ ។ ការសោភសម្នោះរតូវបានបកតរបម្ដយអបកជាំ នាញដ៏ គួរឲ្យទុកចិតថ និងផថល់សុពលភ្នព
ម្ដយអបកដឹកនាាំម្ៅកតនលងស្រសាវរជវថាបក់ ជតិម្នាោះតតមឋង ។ បនាធប់មក ការសោភស/រពឹតិប
ថ ័ រត
តដលោនសុពលភ្នពទាាំងអស់ រតូវបានម្គម្ផញើម្ៅឲ្យរបរណនតផបកស្រសាវរជវ តដលោនមូ លដឌន

ម្ៅទី រកុងបាងកក ម្ដើមផីសរមិ តសរោាំង បចូច ល និ ងវ ិភ្នគទិ នន
ប ័ យ ។ ការវ ិភ្នគទិនបន័យរតូវម្ធវើ
ិ គម្លើ របរណនបទ
ម្ឡើងម្ៅតាមម្រលការណ៍វភ្ន

ម្ដយម្របើ របាស់

Software

ិ គទិ នបន័យ
វភ្ន

NVivo9® ។
គក្រមាងក្រជើសយក្គំរ ូតាង
ម្ដយសារការស្រសាវរជវសឋីពីការជួ ញដូ រ ភ្នគម្រចើន ម្ផ្ទថតម្លើជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញ
ដូ រ តដលម្គបានសាគល់ និងតដលបានជួ យទាំនុកបរមុងម្នាោះ ការសិកាស្រសាវរជវម្នោះក៏ បានខិតខាំ
សោភសមនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ តដលម្គពុាំ បានសាគល់ថា ជជនរងម្ររោះ និង/ឬសោភសអបក
តដលពុាំ រណលប់ទទួ លបានការជួ យទាំនុកបរមុង

ម្ដើ មផីតសវងយល់អាំពីបទពិ ម្សាធន៍

និ ងតរមូវការ

ខុ សៗរបរបស់ពួករត់ ។ អបកម្ឆើ លយតបរតូវបានម្គម្រជើ សម្រ ើសយកពី ជនរងម្ររោះម្ដយសារការ
ជួ ញដូ រទាាំងបួ នរបម្ភទ ៖
១- ជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូ ររតូវបានម្គសាគល់ និងជួ យទាំ នុកបរមុង ។ ម្គសាគល់ថា
ជជនរងម្ររោះ តាមរយៈអបក

ក់ ព័ននតដលរបឆាំងនឹងការជួ ញដូ រ និងទទួ លបានការ

ជួ យទាំនុកបរមុងម្ៅកបុងរកបខ័ ណឍរបឆាំងនឹ ងការជួ ញដូ រ

ឬតាមរយៈបណា
ថ ញជាំ នួយ

សងគម ។

២- ជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូ រ រតូវបានម្គសាគល់ តតមិនទទួ លបានជាំនួយ ។ ម្គសាគល់
ថាជជនរងម្ររោះ ប៉ាុ តនថមិនទទួ លបានជាំនួយម្ៅកបុងរកបខណឍរបឆាំងនឹ ងការជួញដូ រ
ឬរកបខ័ ណឍជាំ នួយទូ ម្ៅម្ៅកបុងសងគមម្ឡើយ ម្រ

ោះថា (១) ជាំនួយមិនរតូវបានផថល់ជូន

ឬពុាំ ោនជាំនួយ (២) រត់មិនរតូវការជាំ នួយ និង/ឬ (៣) រត់ បដិម្សធជាំនួយ ។
5

៣- ជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូ រមិ នរតូវបានម្គសាគល់ តតទទួ លបានជាំនួយ ។ ម្គមិ ន
សាគល់ថាជជនរងម្ររោះ ប៉ាុ តនថបានទទួ លជាំ នួយជផលូវការ តដលជជាំ នួយរបឆាំងនឹ ង
ការជួ ញដូរ ឬជជាំនួយសងគម និង

៤- ជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូ រមិ នរតូវបានម្គសាគល់ និ ងមិ នទទួ លបានជាំ នួយ ។ ម្គ
មិ នសាគល់ថាជជនរងម្ររោះ

ម្ហើយក៏ មិនបានទទួលជាំ នួយជផលូវការណាមួយម្ឡើយ

មិ នថាជាំ នួយរបឆាំងនឹងការជួ ញដូរកឋី ឬជាំ នួយសងគមកឋី ។

ម្យើងោនម្រលម្ៅម្រជើ សយកគាំ រតា
ូ ងមួ យខុ សពី ម្គ តាមតដលអាចម្ធវើម្ៅបាន តដលគាំ រូ
តាងម្នោះសរមួល និ ងជោះឥទនិពលដល់តរមូវការ និងបទពិ ម្សាធន៍ ម្ធវើសោហរណកមម(ជថមី)ម្រចើន
បាំ ផុតខុ សៗរប និ ងម្ដើមផីយល់ដឹងឲ្យបានសុីជម្រៅម្ៅម្លើការតរបរបួលម្ផសងៗរបននបទពិ ម្សាធន៍
ទាាំងម្នោះ ។ ដារកាមខាងម្រកាមម្នោះបងាាញពី លាំនាាំផូវម្ផសងៗ
ល
តដលមនុ សសទទួលរងពី ការជួ ញដូ រ

រតូវម្ដើ រតាម ម្រកាយម្ពលរងម្ររោះ ។ ការសិកាស្រសាវរជវម្នោះ មិ នោនម្រលម្ៅម្រជើ សយកគាំរូ
តាងតាំ ណាងណាមួ យម្ឡើយ ម្ហើយការសិកាម្នោះមិនបញ្ហ
ជ ក់អាំពីការយកជតាំណាងតដរ ។
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ដាំ ម្ណើរននការសាគល់ (មិនសាគល់) អតថសញ្ហដណជនរងម្ររោះ និងោន(មិនោន)ជាំ នួយ ម្រកាយម្ពលរងម្ររោះ

4
ផថល់ជាំនួយផលូវការ

ទទួលយក

ម្ៅកតនលងម្រលម្ៅ

ការរតឡប់មកវ ិញជ

ជនរងម្ររោះ

ផលូវការម្ដយោនជាំនួយ

រតូវម្គសាគល់

(ោតុភូមិនិវតថន៍)

មិនផថល់ជាំនួយ

រចកម្ចញពី

ម្ៅកតនលងម្រលម្ៅ

សាទនភ្នពជួញដូរ

ជាំនួយ
សោហរណកមម (ជថមី)

បដិម្សធ
សោហរណកមមខួនឯង
ល
ម្ៅកតនលងម្រលម្ៅ

ជនរងម្ររោះ
រមនម្គសាគល់

ផថល់ជាំនួយមិនផលូវការ

ទទួលយក

ម្ៅកតនលងម្រលម្ៅ

បដិម្សធ
កាលយជជនឧរកិដឌ
រតូវបម្ណឋញម្ចញ
និង/ឬរតូវជប់ឃុាំ

ម្ធវើសោហរណកមម
ការរតឡប់មកវ ិញម្ដយ
មិនម្ធវើោតុភូមិនិតន
ថ ៍
(រតូវបម្ណឋញម្ចញ
រតូវម្គជួយម្រៅផលូវការ ឬ
រតឡប់មកវ ិញខលួនឯង)

(ជថមី) ម្ដយខលួនឯង
ម្ដយរមនជាំនួយ

អំពីអក្
ន ក្ឆលើយតប
ការស្រសាវរជវម្នោះរតូវបានម្ធវើម្ឡើងម្ៅម្លើមនុ សសតដលរណលប់ រតូវម្គជួ ញដូ រចាំ នួន២៥២

រូប

ម្ៅរបម្ទសនី មួយៗននរបម្ទសទាាំងរបាាំមួយ ម្ៅមហាអនុតាំបន់ម្មគងគ ។ អបកម្ឆលើយតបភ្នគម្រចើន
បានផថល់បទសោភសន៍ ម្ៅកបុងរបម្ទសកាំ ម្ណើតរបស់ខួន
ល

(តាមដាំ ណាក់ កាលម្ផសងៗននសោហរ

ណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) រ ីឯខលោះម្ទៀតបានផថល់បទសោភសន៍ កបុងខណៈម្ពលតដលពួករត់កាំពុងសទិតម្ៅ
កបុងរបម្ទសម្រលម្ៅ។
ចាំនួនអបម្ឆលើយតបសរុប

មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរោន២៥២នាក់

អាយុ (ម្ៅម្ពលរងម្ររោះ)

ស្រសី
មនុ១
ស៧៤នាក់
សម្ពញវ ័យ១៤៥នាក់

របម្ទសកាំម្ណើត

107
– children
(under 18 years when trafficked)
របម្ទសកមព
ុជ – ៦២នាក់

ម្ភទ

របុស ៧៨ នាក់

របម្ទសចិ ន – ៨នាក់

សារណរណៈរដឌរបជោនិ តឡាវ – ២៨នាក់
79 – Myanmar
អបកម្ឆលើយតបភ្នគម្រចើនរតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅកបុងមហាអនុតាំបន់ម្មគងគ ៖ របម្ទសកមពុជ
9 – Thailand
(១៦នាក់) របម្ទសចិន(៥៩នាក់) របម្ទសឡាវ(៣នាក់) របម្ទសមី ោ៉ាន់ ោ៉ា(៨នាក់) របម្ទសនថ
66 – Vietnam
(១០២នាក់) និ ងរបម្ទសម្វៀតណាម(១៧នាក់) ។ ម្ទាោះជោ៉ា ងណាក៏ ម្ដយ អបកម្ឆលើយតបដនទ
ម្ទៀតរតូវបានម្គជួ ញដូ រយកម្ៅរបម្ទសោ៉ា ម្ឡសុី(៤១នាក់) ឥណូឍ ម្នសុ(ី ៤នាក់) សិងាាបូ រ ី(៤នាក់)
ហុងកុងរបម្ទសចិន(២នាក់) អុី ស្រសាតអល(២នាក់ ) របម្ទសជប៉ាុន(២នាក់) នតវា៉ា ន់របម្ទសចិ ន(២
នាក់) យិតមន(២នាក់) អុីតាលី(១នាក់) និងចរកភពអង់ម្គលស(១នាក់) ។ ចាំ នួនរបម្ទសម្រលម្ៅ
(n=២៦៦) ម្លើសចាំនួនអបកម្ឆលើយតប (n=២៥២) ម្រ
របម្ទសម្រលម្ៅម្លើសពីមួយ ។

ោះោនមនុ សសខលោះរតូវម្គម្កងរបវ ័ចចម្ៅកបុង

អបកម្ឆលើយតបរតូវបានម្គជួញដូ រ ម្ៅតាមទរមង់ ននការម្កងរបវ ័ចចខុ សៗរប៖ ការងារ(១២៣

នាក់) ការជួ ញដូ រផលូវម្ភទ(៦២នាក់) ការបងេាំឲ្យម្រៀបការ(៣៥នាក់) ការសុាំទាន និ ងការលក់ ដូរម្ៅ
តាមចិ ម្ចចើមថបល់(២០នាក់) និ ងអាំ ម្ពើ ម្កងរបវ ័ចចម្លើការងារនិងផលូវម្ភទ(២នាក់ ) ។ មនុ សសរបាាំពីរ
នាក់បានម្គចផុត

ពិ ម្សាធន៍របស់ខួនចាំ
ល
ម្

មុ នម្ពលរតូវម្គម្កងរបវ ័ចច
ោះការជួ ញ ។
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ម្ហើយបី នាក់មិនោនបាំ ណងពិ ភ្នកាអាំពីបទ

ការជួញដូរផលូវម្ភទ

៦១នាក់ (ោន៩នាក់ ម្គចផុតមុ នម្ពលរតូវម្គម្កងរបវ ័ចច)

ការងារ

១២៣នាក់ ១ (ោន៥នាក់ ម្គចផុតមុនម្ពលរតូវម្គម្កងរបវ ័ចច)
កសិកមម/ចាំ ការ ៖ ១៤នាក់
សាំណង់ ៖ ១៣នាក់
ការងារតាមផធោះ ៖ ២៥នាក់

ការបងេាំឲ្យម្រៀបការ

ម្រាងចរក ៖ ៣៥នាក់

៣៥នាក់
ម្គចផុ តមុ នម្ពលរតូវម្គម្កងរបវ ័ចច)
Fishing –(ោន៤នាក់
37

សុទា
ាំ ន និងលក់ដូរតាមចិម្ចចម
ើ ថបល់ ២០នាក់
Service sector (shops, restaurant) – 8
ការម្កងរបវ ័ចចផលូវម្ភទ និងការងារ

៣នាក់

មិនសាគល់៣

៣នាក់

ម្គចផុតមុនម្ពលរតូវម្គម្កងរបវ ័ចច២ ៧នាក់
សរុប

1

២៥២នាក់

ទរមង់ននការងារោនចាំនួនម្លើសពី ១២៣នាក់ ម្រ

ោះមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូ រមួយចាំនួនទទួ លរងនូវការម្កងរបវ ័ចច

ម្ៅតាមទរមង់ ននការងារខុសៗរប ។
2
3

ចាំណុចគួរចប់អារមមណ៍ខាលាំងម្នាោះគឺ ពួករត់រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើម្ពសាកមម ឬរតូវបងេាំឲ្យម្រៀបការ ។

ការសោភសទាាំាំងអស់ម្ផ្ទឋតម្លើជីវភ្នពរស់ម្ៅម្រកាយម្ពលរងម្ររោះ ។ អបកម្ឆលើយតបមិនចាំបាច់រតូវពិភ្នកាអាំពីបទ

ពិម្សាធន៍របស់ខួនសឋ
ល
ីពីការជួញដុរម្ឡើយ ។
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បញ្ហ
ា និងោរគិត

រក្មសីលធម៌

វ ិធី ម្រជើ សយកគាំរតា
ូ ងរតូវបានម្របើ របាស់ោ៉ាងយកចិតថទុកដក់ និ ងរបុងរបយ័តប ម្ដយរតូវ
សហការោ៉ា ងជិ តសបិទនជមួ យអងគការរបឆាំងការជួញដូ រមនុ សសតាមមូ លដឌន កបុងរបម្ទស និ ងទី

កតនលងស្រសាវរជវនីមួយៗ ។ ម្គបានយកចិ តទ
ថ ុ កដក់ ជពិ ម្សសម្ៅម្លើការម្ររពម្រឿងផ្ទធល់ខួន
ល
របស់បុគគល ការសោងត់

និ ងសុវតទិភ្នពរបស់អបកម្ឆលើយតបម្ៅកបុងការស្រសាវរជវ

(រពមទាាំងអបក

ស្រសាវរជវទាាំងឡាយ) ។ ការម្រជើ សយកគាំ រតា
ូ ងនឹងរបរពឹតថម្ៅបាន លុោះរតាតតម្គអាចសាគល់វ ិធី
ណាមួ យតដលោនសុវតទិភ្នព

និ ងស្រសបតាមរកមសីលធម

សរោប់ ឲ្យជនងាយរងម្ររោះ

និ ង

មនុ សសតដលពិ បាកនឹងទទួលបានវ ិធី ទាាំងម្នោះអនុ វតថតាម។ ម្ទាោះកបុងកាលៈម្ទសៈណាក៏ ម្ដយ អបក
ម្ឆលើយតបមិនរណលប់រតូវបានម្គបចុច ោះបចូច ល

ឬរបសងកត់ឲ្យចូ លរួមម្ៅកបុងការសិកាស្រសាវរជវ

ម្នោះម្ឡើយ ។ បទសោភសន៍ នីមួយៗរតូវចប់ ម្ផឋើមម្ឡើងពីដាំម្ណើរការរពមម្រពៀងជមុនតដលោន
លកេណៈលមអិត ម្ដយតថមទាាំងោនការពនយល់អាំពីអី ៗ
វ តដល

ក់ ព័នននឹងការការសោភស សាំណួរ

តដលរតូវសួរ សិទិ ប
ន ដិ ម្សធមិនម្ឆលើយសាំណួរមួ យចាំនួន ឬបចឈប់ ការសោភសម្ៅម្ពលណាមួ យក៏
បាន រពមទាាំងការរណនានូ វការសោងត់ ។ មុ នម្ពលសោភស អបកម្ឆលើយតបោនម្ពលសម្រមចចិតថថា
ម្តើ យល់រពមចូ លរួម ឬមិនយល់រពម ។ អបកស្រសាវរជវទាាំងអស់ក៏ោនព័តោនថមីៗសឋីពីម្សវា និ ង
ទី ភ្នបក់ ងារនានាតដលផថលនុ វការរាំរទ និងជាំនួយម្ៅតាមរបម្ភទខុ សៗរប ទុ កជការពិ ម្ររោះតដរ។
អបកម្ឆលើយតបទាាំងអស់ទទួលបាន

នូ វសនលឹកពិ ម្ររោះម្ោបល់

តដលជតផបកមួ យននដាំ ម្ណើរការ

សោភសន៍ ។ រាល់ការសោភសទាាំងអស់រតូវតតោនលកេណៈសោងត់បាំផុត រ ីឯរពឹ តិប
ថ ័ រតទាាំងឡាយ
រតូវតចករ ាំតលកតតជមួ យរបរណនស្រសាវរជវប៉ាុ ម្ណាតោះ ។ ការសោងត់ របស់អក
ប ចូលរួមស្រសាវរជវទាាំង
អស់រតូវបានរណនា

ម្លើកតលងតតម្ៅកបុងសាទនភ្នពតដលទាំនងជថា

អបកចូ លរួមទាាំងម្នាោះោន

បាំ ណងបងកម្ររោះភ័ យដល់ខួនឯង
ល
ឬអបកចូ លរួមម្ផសងម្ទៀតប៉ាុម្ណាតោះ ។ តផនការម្ឆលើយតបមួ យរតូវ
បានម្គបម្ងកើតម្ឡើងោ៉ា ងលអ តរកងម្ោអបកម្ឆលើយតបបងាាញថាចង់ ឲ្យទទួ លបានការការ

រ។

ោនតតកុ ោរតដលោនអាយុ១៣ឆបាំ និ ងោនអាយុម្រចើនជងម្នោះប៉ាុ ម្ណាតោះ ម្ទើ បរតូវបាន
រាប់បចូច លម្ៅកបុងការសិកាស្រសាវរជវម្នោះ ។ ម្ដយសារការសិកាម្នោះោនលកេណៈសមរគសា
មញ
ុ
និ ងងាយប៉ា ោះ

ល់ភ្នលមៗ រកុមអបកស្រសាវរជវបានតសវងរកជាំនួយការ

របតនទមម្ទៀត ម្ៅកបុងការឲ្យ

កុ ោរចូ លរួមជអបកម្ឆលើយតប។ ម្បើ អាចម្ធវើម្ៅបាន កុ ោរតដលោនអាយុម្រចើ នជងម្នោះ (ោនអាយុ

ជិ តកាលយជនី តិជន) រតូវបានម្គសោភស ។ កបុងករណីម្ផសងពី ម្នោះ មនុ សសម្ពញវ ័យ តដលរតូវបាន
ម្គជួ ញដូ រដូចកុ ោរតដរម្នាោះ ក៏ បានទទួ លការសោភសតដរ ។ វ ិធី ម្នោះរតូវបានយកមកម្របើ ម្រ
យុវជន

និ ងមនុ សសម្ពញវ ័យោនសមតទភ្នពផថល់ចម្មលើយលមអិត

ោះថា

និងឆលុោះបញ្ហ
ច ង
ាំ ពីបទពិ ម្សាធន៍

របស់ខួន
ល ។ ម្គម្របើ របាស់វ ិធី តបបម្នោះ ក៏ ម្ដើ មផីម្ជៀសវាងការម្ចទរបកាន់ ម្ដយរបការណាមួ យមិ ន
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សមរមយ ម្ៅម្លើកុោរតូចៗ តដលរបតហលជបានយល់ថា បចជីសាំណួរម្នោះោនការលាំបាកម្រចើន
និ ងម្ធវើឲ្យខលួនោនភ្នពតានតឹ ងចិ ត។
ថ ម្ៅកបុងរបម្ទសទាាំងអស់ ោ៉ា ងម្ហាចណាស់ក៏ោនអបកស្រសាវ
រជវោបក់ តដរ

(ជទូ ម្ៅម្លើសពី ោបក់)

តដលរណលប់បានម្ធវើការសោភសម្ៅម្លើកុោរងាយរងម្ររោះ

រាប់ទាាំងជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូរផង

។

អបកស្រសាវរជវទាាំងអស់ទទួលបានការបណុថ ោះ

បណា
ថ លបតនទមម្ទៀត ម្ៅកបុងការសោភសកុ ោររងម្ររោះ ម្ៅតាមរកមសីលធម ។ ចាំ ម្
រតូវោនការយល់រពមពីពួករត់

ម្ហើយម្បើ អាច

ោះកុ ោរ

រតូវទទួ លបានការយល់រពមពីឪពុកោថយ

ឬ

អាណាពាបាលរបស់រត់ផង ។
ម្គបានកាំ ណត់ឲ្យោននថលតបសបងម្ៅកបុងរបម្ទសនីមួយៗ

ស្រសបម្ៅតាមសាទនភ្នពម្ៅ

មូ លដឌន និ ងសាទនភ្នពរបស់បុគគលោបក់ ៗ។ អបកស្រសាវរជវបានម្ររងោ៉ា ងចាស់ោស់ សរោប់
អបកចូ លរួម ពី បាំណងនននថលតបសបងម្នោះ ដូ ចជ ការតបសបងម្ៅម្លើម្ពលម្វោ ការម្ធវើដាំម្ណើរ ការ
ខាតបង់ របាក់ ចាំណូល ។ល។ កបុងករណីខលោះ ម្ៅម្ពលចង់ ឲ្យោនលកេណៈសមរមយជងម្នោះម្នាោះ
នថលតបសបងតដលរតូវផថល់ជូន គឺ ោនជលកេណៈ“អាំ ម្ណាយ”តូចមួ យ (ដូ ចជម្រគឿងចាំណីអាហារ
ឬអាហារសរមន់) ម្ដើមផីតថលងអាំ ណរគុណដល់អបកម្ឆលើយតបចាំ ម្

ោះការចាំ ណាយម្ពលម្វោ និងការ

ចូ លរួមរបស់ពួករត់ ។
ោរក្ំហត
ិ ក្ៅក្នងោររោវរជវ
ុ
 ការម្ៅជួបអបកម្ឆលើយតបោនលកេណៈខុ សរបម្ៅតាមរបម្ទសនីមួយ ៖ ករណីនានា

រវាងរបម្ទស និ ងសញ្ហ
ជ តិ ម្ផសងៗោនរបាយមិនម្សាមោះរបម្ឡើយ ។ ជួ នកាល អបកម្ឆលើយ
តបមិ នអាចឲ្យម្គម្ៅជួ បបានម្ៅតាមរកមសីលធមម្ឡើយ

ម្ហើយខលោះក៏ បដិម្សធមិ ន

រពមផថល់សោភសន៍ ម្ទ ។

 កតាថម្ពលម្វោ ៖ អបកម្ឆលើយតបក៏ រាប់បចូច លទាាំងមនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រកបុងម្ពល

ថមីៗ និ ងមនុ សសតដលបានរតូវម្គជួ ញដូ រកនលងមក ម្ដើមផីជួយសរមួលដល់ការម្ធវើសោ
ហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)កបុងរយៈម្ពលតវង ។ ម្រលនម្ោបាយ ការអនុ វតថ និងនី តិវ ិធី
មួ យចាំនួនរបតហលជបានតរបរបួល/របម្សើរម្ឡើងម្ហើយ ។

 ការយកជតាំណាង ៖

ការសិកាស្រសាវរជវម្នោះមិនោនលកេណៈយកជតាំណាងម្ទ

ប៉ាុ តនថវាោនម្រលម្ៅសិកាពីមនុ សសតដលរតូវម្គជួញដូ រម្ផសងៗរបជម្រចើនតាមតដល

អាចម្ធវើម្ៅបាន ម្ដើមផីបានយល់ដឹងអាំ ពីវ ិធីតដលរតូវអនុ វតថ និ ងតរមូវការម្ធវើសោហរ
ណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)របស់ពួករត់ ។ ម្ដយសារម្នោះមិនតមនជគាំ រតា
ូ ងតាំណាង តួ ម្លខ
មិ នអាចរតូវបានម្គបម្ងកើនម្ឡើងសរោប់ ទាញម្សចកថីសនបិដឌនម្ដើមផីពរងីកតួ ម្លខនន
ចាំ នួនមនុ សសតដលរតូវម្គជួញដូ រឲ្យធាំ ជងម្នោះ ។
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ក្ររងក្រៀបចំោរពិភាក្ា ៖ ោរឲ្យនិយមន័យវាក្យសពទ និងបញ្ដ តតិ
ក្តើសមាហរណក្មម(ក្ឡើងវិញ) ជអវ?
ី
សោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)

គឺ ជដាំម្ណើរការននការសាឋរម្ឡើងវ ិញ

និងការបចូច លម្ៅកបុង

វ ិស័យម្សដឌកិចច និងសងគម បនាធប់ពីបានឆលងកាត់ ការជួ ញដូ រមនុ សស ។ លទនផលជក់ ោក់តដលជួ យ
ជាំ រញ
ុ ឲ្យសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)ទទួ លបានម្ជគជ័ យ រតូវបានម្ររងម្ៅកបុងតារាងខាងម្រកាម។
ជម្រឿយៗ

គនលឹោះម្ដើ មផីសម្រមចការម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)របកបម្ដយម្ជគជ័ យ

ដូ ចោន

បងាាញខាងម្លើស្រសាប់ គឺជការផឋល់ជូននូ វជាំនួយសមរមយ រគប់ ររន់ ម្ឆលើយតបតរមូវការភ្នលមៗ និ ង
ោនគុ ណភ្នពខពស់ ម្ៅឲ្យមនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូរ ។ ចាំ ណុចសាំខាន់ ននការម្ធវើសោហរណកមម
(ម្ឡើងវ ិញ) ម្ដយម្ជគជ័យ គឺ រតូវផថល់អាំណាចម្ៅឲ្យជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូ រ ។
ម្តើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ីញ) គឺជអវី ម្ៅកបងមហាអនុ
តាំបន់ម្មគងគ?៤
ុ
លទនផលសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ការពិពណនា

កតនលងសាបក់ ម្ៅោនសុវតទិភ្នព
គួរជទី ម្ពញចិតថ តនមលសមរមយ

រកបានកតនលងសាបក់ម្ៅោនសុវតទិភ្នព គួ រជទី ម្ពញចិ តថ តនមល
សមរមយ តដលផឋល់ម្ដយអងគការ សាទប័ ន ឬម្រៀបចាំ ម្ដយឯកជន

សុខុោលភ្នពរាងកាយ

សាទនភ្នពសុខភ្នពរាងកាយលអ និ ងជទូម្ៅ ោនសុខុោលភ្នពលអ

សុខុោលភ្នពខួ រកាល

សុខុោលភ្នពខួ កាលោនដូ ចជការម្លើកទឹ កចិ តខ
ថ ួនឯង
ល
ទាំនុក
ចិ តថ និ ងការទទួ លសាគល់ខួនឯង
ល
។

ថានៈតាមផលូវចាប់

ោនថានៈតាមផលូវចាប់ កុងនាមជពលរដឌ
ប
ោបក់ (ដូចជបានចុោះបចជី
កាំ ម្ណើត និ ងទទួ លបានឯកសារសោគល់ខួន
ល ឬកបុងករណីជជន
បរម្ទសតដលរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូរ ម្ដយទទួលបាននូវ

ទីជរមកបម្ណា
ឋ ោះអាសនប ឬជអចិ នគនថយ៍ ។ ចាំ ណុចម្នោះរតូវរាប់ ទាាំង
បញ្ហ
ា អាណាពាបាលម្បើជកុ ោរ ។
សុវតទិភ្នព និ ងសនថិសុខ

ការោនសុវតទិភ្នពរាងកាយលអ និ ងសុខភ្នពលអ រាប់ទាាំងសុវតទិភ្នព
រួចផុ តពី ការរតូវម្គគាំ រាមកាំ តហង ឬអាំ ម្ពើ ហឹងាពី សាំណាក់ជនម្លមើស
ជួ ញដូ រ ឬអបកដនទម្ទៀត ម្ៅកបុងរគួសារ ឬសហគមន៍/របម្ទស
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សុខុោលភ្នពម្សដឌកិចច

សាទនភ្នពម្សដឌកិចចលគ
អ ួ រជទី ម្ពញចិតថ ៖ ឧទាហរណ៍ សមតទភ្នព

រាប់ ទាាំងការងារជអាជី ព

រករបាក់ រាំរទសោជិករគួសារ ជម្ដើ ម រពមទាាំងការទទួ លបាន

និ ងកាោនុ វតថភ្នពម្សដឌកិចច កាោនុ វតថភ្នពម្សដឌកិចច តដលអាចនឹ ងរាប់ បចូច លទាាំងការងារ
ឬសកមមភ្នពបម្ងកើនរបាក់ចាំណូល ។

ឳកាសអប់ រ ាំ និ ងបណុថ ោះ
បណា
ថ ល

ទទួ លបានការចុ ោះម្ឈមោះចូលម្រៀនម្ឡើងវ ិញ ឳកាសអប់ រ ាំ និ ងបណុថ ោះ
បណា
ថ ល រួមោនការអប់ រ ាំកបុងរបព័ នន និ ងការអប់រ ាំម្រៅផលូវការ ការ

បណុថ ោះបណា
ថ លអាជីព/វ ិជជជី វៈ បាំ និនជីវ ិត ។ល។ លកេណៈតបបម្នោះ

ោនសារៈសាំខាន់ ណាស់សរោប់ កុោរោនអាយុម្រកាមវ ័យសិកា។
បរ ិសាទនសងគមលអ និងទាំនាក់ ទាំ នាក់ ទាំនងសងគមលអ និ ងវ ិជជោន រាប់ ទាាំងមិ តថភកថិស្រសបាលរប
ទាំនងបុគគលលអ

រគួសារ បឋីរបពនន/នដគូ ជិតសបិទន និ ងសហគមន៍ ។ លកេណៈម្នោះរាប់
ទាាំងការមិ នសទិតកបុងភ្នពម្រ ើសម្អើ ង ភ្នពអាោ៉ា ស ការមិ នសូវឲ្យតនមល
។ល។ កុ ោររតូវការទាំ នាក់រគួសារតដលោនម្សទរភ្នព (ការជួ បជុាំ រប
ដ៏ លរអ បនព ឬជម្រមើ សម្ផសងម្ទៀតតដលោនលកេណៈជរគួសារ ។

អតទរបម្ោជន៍ ម្រចើនបាំផុត

ការចូ ល

ក់ព័នននឹងផលូវចាប់/តុ ោការ តដលទាក់ ទងនឹ ងការជួ ញ

រតូវរណនាម្ៅតាមផលូវចាប់

ដូ រ រតូវរបរពឹតថម្ៅស្រសបតាមអតទរបម្ោជន៍ ដ៏ម្រចើនបាំផុតរបស់ម្គ
និ ងម្ដយោនការរពមម្រពៀងរបជមុន ។

សុខុោលភ្នពរបស់រគួសារ សុខុោលភ្នពទូ ម្ៅរបស់អបកម្ៅកបុងបនធុករបស់មនុសសតដលរតូវម្គ
ជនរងម្ររោះ និ ងអបកម្ៅកបុង ជួ ញដូ រ ោនកុ ោរ បថីរបពនន ឪពុកោថយ បងបអូនបម្ងកើត។ល។
បនធុករគួសារ ។
4

កែសម្រួលចេញពី Surtees, R. (2010) ែរមវ ិធីតារដានសមាហរណែរម(ចឡើងវ ិញ) ម្បឆាំងការជួ ញដូរ ។ ចសៀវចៅ

កណនាំ ម្ែុងម្ាកសែល ៖ KBF និងម្ែុងវ៉ា សីនចតាន ៖ វ ិទ្យាស្ថាន NEXUS ។
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លទធផលសំខាន់ៗក្ៅក្នងថ្ផន
ក្ទី១
ុ

បញ្ហ
ា របឈមក្ៅក្នងដ
ក្ំ ណើរោរសមាហរណក្មម(ក្ឡើងវិញ)
ុ

រកុមពលរដឌកមពុជតដលម្ធវើចាំណាកស្រសុកខុ សចាប់ កាំពុងរតូវម្គបចជូ នរតឡប់មកពីរបម្ទសនថវ ិញតាមរចកម្បា៉ា យតប៉ាតនន

របម្ទសកមពុជ ជរបព័ននមួយ តដលជម្រឿយៗ មនុសសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រអាចពុាំោនម្គសាគល់ និងពុាំោនម្គជួយម្ឡើយ ។
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លទធផលសំខាន់ៗក្នងថ្ផន
ក្ទី ១៖ បញ្ហ
ា របឈមក្ៅក្នងដំ
ក្ណើរោរសមាហរណក្មម
ុ
ុ
(ក្ឡើងវិញ)

បញ្ហ
ា ១.១ ោរមិនទទួលបានជំនយ
ួ

មនុ សសមួ យចាំនួនធាំ តដលរតូវម្គជួ ញដូ រមិនទទួ លបានជាំនួយ (ឬទទួ លជាំនួយមិ នបាន
រគប់ ររន់) ម្ឡើយ ។
ជម្រឿយៗ ជាំ នួយរតូវបានចត់ ទុកថាជការបចូច លម្ៅកបុងការសាឋរម្ឡើងវ ិញ និ ងសោហរ

ណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ននមនុសសតដលរតូវម្គជួ ញដូរ ។ មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រជម្រចើននាក់បាន

បងាាញអាំពីបទពិ ម្សាធន៍ននជាំនួយវ ិជជោន និ ងោនរបម្ោជន៍ ទាាំងម្ៅកបុងរបម្ទសម្រលម្ៅ និ ង
របម្ទសកាំម្ណើត ។ ម្ទាោះជោ៉ា ងណាក៏ ម្ដយ មនុសសតដលរតូវម្គជួ ញដូរជម្រចើននាក់ ម្ៅមហា
អនុតាំបន់ម្មគងគមិនទទួ លបានជាំនួយអវីម្ឡើយ បនាធប់ពីបានឆលងកាត់បទពិ ម្សាធន៍ ជួញដូ រ។ ម្ៅ
កបុងគាំ រតា
ូ ងននការសិកាស្រសាវរជវម្នោះ មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូរចាំ នួន១១៣នាក់ មិ នទទួ លបាន
ជាំ នួយម្ៅកបុងរបម្ទសម្រលម្ៅ ៤៥នាក់ មិនទទួ លបានជាំនួយម្ៅកបុងរបម្ទសកាំ ម្ណើតរបស់ខួន
ល
និ ង៣៩នាក់មិនទទួ លបានជាំនួយទាាំងម្ៅកបុងរបម្ទសកាំ ម្ណើត ទាាំងម្ៅបរម្ទស ។
ការមិនទទួលបានជាំនួយម្ៅមហាអនុតាំបន់ម្មគងគ
ការមិនទទួលបានជាំនួយម្ៅរបម្ទសម្រលម្ៅ

៥៥,៧% (១១៣កបុងចាំម្ណាម២០៣នាក់)

ការមិនទទួលបានជាំនួយម្ៅរបម្ទសកាំម្ណើត

១៨,៨% (៤៥កបុងចាំម្ណាម២៣៩នាក់)

ការមិនទទួលបានជាំនួយម្ៅរបម្ទសម្រលម្ៅ និងកាំម្ណើត

២០,៥% (៣៩កបុងចាំម្ណាម១៩០នាក់)

ចាំ នួនជនរងម្ររោះតដលរតូវការជាំ នួយបានម្កើ នម្ឡើងខពស់

ម្ៅម្ពលរាប់ បចូច លទាាំងចាំនួន

ជនរងម្ររោះម្ដយសារការជួ ញដូ រ តដលម្គសាគល់ជផលូវការថា ជអបករងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូ រ
ប៉ាុ តនថ “ទទួ លបានជាំ នួយជមូ លដឌន” គឺ ថា ពួ ករត់ ទទួ លបានតតការឧបតទមភ/ជាំ នួយតដលចាំបាច់

បាំ ផុតប៉ាុម្ណាតោះ បនាធប់ពីរតូវម្គទទួ លសាគល់ម្ហើយ ។ ឧទាហរណ៍ ជទូ ម្ៅ មនុសសតដលរតូវម្គជួ ញ
ដូ ររតូវបានម្គជួ យឲ្យវ ិលរតឡប់ ម្ៅកាន់ របម្ទសកាំម្ណើតរបស់ខួនវ
ល ិញ ប៉ាុ តនថជាំនួយម្នោះោនរតឹមតត
ការរតូវម្គបចូច នមករបម្ទសកាំ ម្ណើតវ ិញប៉ាុ ម្ណាតោះ ម្ដយពុាំ ោនជាំ នួយអវីបតនទម ឬបនថម្ទៀតម្ឡើយ។
មនុ សសដនទម្ទៀតទទួ លបានជដាំបូង នូ វកចចប់ ជាំនួយមនុ សសធម (ដូចជ សម្មលៀកបាំ

ក់ ម្រគឿង

ចាំ ណីអាហារតដលចាំបាច់) ប៉ាុ តនថរមនអវីម្លើសពី ម្នាោះម្ឡើយ ។ ម្ៅម្ពលទទួ លបានជាំ នួយបម្ចចក
ម្ទស ជាំនួយដ៏ ោនកាំណត់ ម្នោះ គួ ររតូវបានចត់ទុកថាម្រចើនជងម្នោះ ថាជតផបកមួ យននជាំ នួយកបុង
ការរតឡប់ ម្ៅរបម្ទសខលួនវ ិញ (ឬជអនថរាគមន៍ វ ិបតថិដាំបូងបាំផុត) ម្ហើយមិនតមនជជាំ នួយននការម្ធវើ
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សោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)ម្ឡើយ។ មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ តដលចត់ចូលម្ៅកបុងរបម្ភទម្នោះ
ោនចាំនួនម្រចើ នគួ រឲ្យកត់សោគល់

គឺ ោនមនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រចាំ នួន៤៥នាក់

សោភសម្ៅកបុងការសិកាស្រសាវរជវម្នោះ ។

រតូវបានម្គ

មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រមិ នទទួ លបានជាំ នួយម្ដយោនមូ លម្ហតុ ម្ផសងៗរប

។

កបុង

ករណីខលោះ ការមិ នទទួ លបានជាំនួយ គឺ ជមុខងារននរកបខ័ ណឍជាំនួយម្នាោះតតមឋង ឧទាហរណ៍ កងវោះ
ខាតននការសាគល់ថាជជនរងម្ររោះ និ ងការតណនាាំឲ្យពិ ម្ររោះម្ោបល់ ការោន (មិនោន) ម្សវា
ម្របើរបាស់ (រាប់ ទាាំងបញ្ហ
ា ផថល់មូលនិ ធិ) ឬលកេណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ម្ៅម្លើកមមវ ិធី ។ កបុងករណីខលោះ ការមិន
ទទួ លបានជាំនួយគឺ

ក់ព័ននម្ៅនឹងទសសនៈរបស់បុគល
គ ោបក់ ៗ ជម្រមើ សនានា និ ងចាំ ម្ណោះដឹ ងនន

មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ ឧទាហរណ៍ ការមិ នោនការយល់ដឹងអាំពីជាំនួយ ការមិនសបាយចិតថ
ម្ៅកបុងការសុាំជាំនួយ ឬការទទួ លបាននូវបទពិម្សាធន៍ មិនលអអាំពីការងារ/ចាំណាកស្រសុក ។ ជទូ ម្ៅ
ោនមូ លម្ហតុ សាំខាន់ៗចាំនួនរបាាំពីរ តដលជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូរមិនទទួ លបានជាំ នួយគឺ ៖
១- ការមិ នោនម្គសាគល់៥
២- ពុាំ ោនម្សវាម្របើរបាស់ ៖ ម្ៅម្រៅរបម្ទស ឬម្ៅរបម្ទសកាំ ម្ណើត
៣- ពុាំ ោនម្សវាតដលអាចឲ្យជនរងម្ររោះរបម្ភទខលោះម្របើរបាស់បាន
៤- មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រមិ នោនម្គតណនាាំឲ្យទទួលបានជាំនួយ
៥- មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រមិ នបានដឹងអាំ ពីជាំនួយតដលខលួនអាចទទួ លបាន
៦- ការមិ នសបាយចិតថម្ៅកបុងការសុាំជាំនួយ

៧- ការទទួ លសាគល់បទពិម្សាធន៍មិនលអថាជម្រឿងធមមតា “ម្នោះជម្រឿងធមមតាម្ទសរោប់
មនុ សសដូចខញាំុម្នោះ”

5

ជនរងម្ររោះចាំនួន៦០,១% (១២២នាក់កុងចាំ
ប
ម្ណាម២០៣នាក់) ម្ៅកបុងរបម្ទសម្រលម្ៅ មិនទទួលបានជាំនួយ ១៨,៨%

(៤៥នាក់ កបុងចាំម្ណាម២៣៩) មិនោនម្គសាគម្លើម្ៅរបម្ទសកាំម្ណើតរបស់ខួន
ល និង១៦,៨% (៣២នាក់ កបុងចាំម្ណាម១៩០
នាក់) មិនោនម្គសាគល់ម្ៅកបុងរបម្ទសកាំម្ណើត និងរបម្ទសម្រលម្ៅ ។
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ការមិ នទទួ លបានជាំ នួយោនន័ យថា ជការមិនទទួលបានការរាំរទជផលូវការ បនាធប់ពីជួប

របទោះបទពិម្សាធន៍ជួញដូររបស់ជនរងម្ររោះ ។ វាមិនរតឹ មតតម្ធវើឲ្យជនរងម្ររោះនី មួយៗោនភ្នព
តានតឹងកបុងចិ តប
ថ ៉ាុ ម្ណាតោះម្ទ

វាតថមទាាំងរារាាំងម្ដយផ្ទធល់ដល់ការលទនផលននការម្ធវើសោហរណ

កមម(ម្ឡើងវ ិញ) ម្ហើយអាចនឹងដក់ជនរងម្ររោះទាាំងម្នាោះឲ្យសទិតម្ៅកបុងភ្នពងាយរងម្ររោះបតនទម

ម្ទៀត តដលអាចដឹកនាាំឲ្យោនការម្កងរបវ ័ចចកាន់ តតម្រចើនបតនទមម្ទៀត ឬសូមផីរតូវម្គជួ ញដូរជថមី
មឋងម្ទៀត ។ ជទូ ម្ៅ ការមិ នទទួ លបានជាំ នួយោនន័ យថា មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ របានរតឡប់

ម្ៅសាទនភ្នពម្ដើ មវ ិញ (ឬសាទនភ្នពស្រសម្ដៀងរបម្នោះបាំ ផុត) តដលម្ធវើឲ្យជនទាាំងម្នាោះងាយរងម្ររោះ
ម្ដយសារការជួ ញដូ រម្ៅទី កតនលងដាំបូង ។ ម្រៅពី ម្នោះ ក៏ ោនផលប៉ា ោះ

ល់នានាម្ៅម្លើសងគម និង

ការទាំ នាក់ទាំនងរវាងបុគគល ជមួ យនឹងមនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ និងរកុមរគួសាររបស់រត់ តដល
ជម្រឿយៗ ជួ បរបទោះនឹងការរណលក់ ទឹកចិ តក
ថ ុងករមិ
ប
តខពស់ ឬសូមផីភ្នពអាោ៉ា ស់។ ការរតូវរបឈមមុ ខ
ម្ដោះស្រសាយម្ដយខលួនឯងម្នោះ

ោនការលាំបាកណាស់

ម្ហើយជួ នកាលវាក៏ បានទុកឲ្យមនុ សស
បាំ ផុត ទាាំងតផបកសងគម និងអារមមណ៍ ។

រពមទាាំងោនភ្នពតានតឹងចិតថម្ទៀតផង

តដលរតូវម្គជួ ញដូ រសទិតម្ៅកបុងសាទនភ្នពងាយរងម្ររោះ

ក្រណីសិក្ានានា
ោានភាពខុសៗរន ថ្ដលមនុសសថ្ដលរតូវក្គជួញដូរមិនទទួលបានជំនួយ
ោនបុ រសជនជតិកមពុជោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅម្ធវើការម្ៅរបម្ទសនថ ។ ពុាំ ោនអបក

ណាសាគល់រត់ ម្ហើយក៏ ពុាំោនអបកណាជួ យដល់រត់តដរ ។ រត់ ពុាំោនអាជញធរណាសាគលម្ឡើយ
មិ នថាម្ៅរបម្ទសនថ ឬរបម្ទសកមពុជម្ឡើយ ម្ៅម្ពលរតឡប់មកវ ិញ ។ រត់បានរបឡប់ ម្ៅកាន់

ភូ មិរបស់រត់ វ ិញតតោបក់ឯង ។ ម្ៅម្ពលសួររត់ថា ម្តើ មនុ សសតដលសទិតម្ៅកបុងសាទនភ្នពដូច

រត់ ម្នាោះដឹងពី ទីកតនលងរតូវសុាំជាំនួយឬអត់ ម្នាោះ រត់ បានរបាប់ ថា រត់ មិនដឹងម្ទ រ ីឯមនុ សសដនទ
ម្ទៀតម្ៅកបុងភូមិរត់ក៏មិនដឹ ងតដរ ។ ម្ៅកបុងភូ មិរបស់រត់ ពុាំ ោនអងគការណាផថល់ការរាំរទដល់
មនុ សសតដលរតូវការជាំនួយម្នាោះម្ឡើយ ។ រត់ ក៏មិនតដលឮថាោនអបកណាោបក់ទទួ លជាំ នួយតបប
ម្នោះតដរ ។
ោននារ ីោបក់មកពី របម្ទសមី ោ៉ាន់ ោ៉ារតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅលក់ ម្ៅរបម្ទសនថម្ដើ មផីម្កង

របវ ័ចចផលូវម្ភទ ។ នាងបានទទួ លជាំ នួយបឋមមួ យចាំនួន ប៉ាុ តនថរតូវការជាំនួយបតនទមម្ទៀត ។ ម្ទាោះជ
ោ៉ា ងណាក៏ ម្ដយ ម្ៅម្ពលនាងទាក់ ទងម្ៅខាងអងគការ អងគការម្នាោះបានរបាប់ មកនាងវ ិញថា
ម្ដយសារតតកងវោះខាតមូ លនិ ធិម្ៅកបុងកមមវ ិធី

ពួ កម្គមិ នអាចផឋល់ជាំនួយម្ៅម្ពលម្នាោះបានម្ទ

របស់អងគការម្នាោះ ។ អងគការម្នាោះមិនបានដឹ កនាាំនាងឲ្យម្ៅរកអងគការម្ផសងម្ទៀតម្ដើ មផីសុាំការរាំរទ
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ម្ឡើយ ។
ោនស្រសីជ
ថ ជនម្វៀតណាោបក់ រតូវម្គជួ ញដូ រម្ដើមផីបងេាំឲ្យម្រៀបការ ។ នាងមិ នោនអបកណា

ជួ យខលួនអស់រយៈកាលជម្រចើនឆបាំ ម្រកាយម្ពលរតឡប់ មកពីរបម្ទសចិ នវ ិញ ។ ម្ៅម្ពលនាងម្ទើ ប
រតឡប់មកវ ិញ នាងបានទាំនាក់ ទាំនាក់ម្ៅអាជញធរឃុាំតដលបានតណនាាំនាងឲ្យបាំម្ពញ និ ងម្ផញើទរមង់
តបបបទសុាំជាំនួយរបឆាំងនឹងការជួ ញដូ រ ។ ម្ទាោះជោ៉ា ងណា ម្ៅម្ពលនាងម្ឃើញថា “ម្គមិនយក
ចិ តទ
ថ ុ កដក់អី ម្វ សាោះម្នាោះ” ម្ហតុ ម្នោះនាងក៏ មិនបានទទួលបានព័តោនអវីម្ផសងម្ទៀតអាំ ពីជម្រមើ សសុាំ
ជាំ នួយម្នាោះម្ឡើយ ។ នាងទទួ លបានជាំនួយ ម្ៅដប់ឆបាំម្រកាយ បនាធប់ ពីនាងបានរតឡប់មកវ ិញ ។
បញ្ហ
ា ១-២ ោរបដិក្សធមិនទទួលជំនួយ

មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូរមួ យចាំនួនបានបដិម្សធមិនទទួ លរាល់ជាំនួយរគប់ រប
ូ ភ្នព

អាំ ពីការម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ។

ការសិកាស្រសាវរជវម្នោះបានរកម្ឃើញថា ម្ៅកបុងឧទាហរណ៍ទាាំង៣៧ មនុសសតដលរតូវ

ម្គជួ ញដូ រ

បានម្ធវើការសម្រមចចិតថតដល

ក់ព័ននម្ៅនឹ ងចាំ ណុចននការបដិ ម្សធមិ នទួ លជាំ នួយម្ធវើ

សោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ។ ម្ៅកបុងករណីខលោះ មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ របានបដិ ម្សធជាំ នួយ
របម្ភទខលោះ (ដូ ចជជាំនួយផលូវចាប់ ឬការបណុថ ោះបណា
ថ លវ ិជជជី វៈ)។ ម្ៅកបុងករណីសាំខាន់ ៗជម្រចើន
ម្ទៀត មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ របានបដិម្សធមិ នឲ្យម្គផថល់ជាំនួយទាាំងអស់រប ។ អវីតដលសាំខាន់

បាំ ផុតម្នាោះគឺ ថា ោនមនុសសតដលរតូវម្គជួ ញដូរបានសទិតម្ៅកបុងសាទនភ្នពដ៏លាំបាកណាស់ អាំ ពី
ម្សដឌកិចច និ ងសងគម ម្រកាយម្ពលរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូ រ ម្ហើយនឹ ងទទួ លបានអតទរបម្ោជន៍

ពី ជាំនួយ ប៉ាុ តនថម្ទាោះជោ៉ា ងណាក៏ ម្ដយ ពួ ករត់ បានបដិ ម្សធមិ នរពមទទួ លជាំនួយម្នោះ ។ ម្លើស
ពី ម្នោះម្ៅម្ទៀត
ជាំ នួយតមន

អបកម្ឆលើយតបមួ យចាំនួនបាននិ ោយថាខលួនបានសម្រមចបដិ ម្សធមិនរពមទទួ ល

ប៉ាុ តនថមិនសទិតកបុងសាទនភ្នពមួ យតដលរតូវបដិ ម្សធអវីមួយម្ឡើយ

ករណីបនាធន់ម្នាោះ ។

របសិនម្បើ សិត
ទ កបុង

ការយល់ដឹងអាំពីមូលម្ហតុបដិម្សធមិ នទទួ លជាំនួយ ោនសារៈសាំខាន់ណាស់ម្ៅកបុងការ

រណនាឲ្យបានថា អនថរាគមន៍ ម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) គឺ ម្ឆលើយតបម្ៅនឹងតរមូវការរបស់ជនរង

ម្ររោះជម្រចើ នម្ផសងៗរប ។ ោនមូ លម្ហតុខុសៗរបតដលមនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ របដិម្សធមិ ន
ទទួ លជាំ នួយ ។ មូ លម្ហតុ ខលោះ

ក់ ព័ននម្ៅនឹ ងសាទនភ្នពផ្ទធល់ខួន
ល
និងរគួសាររបស់មនុ សសតដល

រតូវម្គជួ ញដូរម្នាោះតតមឋង រ ីឯមនុ សសម្ហតុដនទទម្ទៀតោនមុខងារបងាាថា ម្តើរកបខ័ ណឍជាំនួយម្នាោះ

រតូវបានម្រៀបចាំ និ ងអនុ វតថដូចម្មថច ។ ម្ៅកបុងករណីម្ផសងម្ទៀត មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូររតូវអបក
ផថល់ម្សវាបដិ ម្សធជពិ ម្សសមិ នផឋល់ជូន។
ដូ ចជ ៖

មូ លម្ហតុ កុងការបដិ
ប
ម្សធមិនទទួ លជាំ នួយោន
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១- បដិម្សធមិនទទួលជាំនួយម្ដយសារសាទនភ្នពបុគល
គ និងរគួសារ
១-១ មិ នរតូវការជាំនួយ ចត់ តចងម្រៀបចាំម្ដយខលួនឯង
១-២ ចង់ ជួបជុាំ ជមួ យរគួសារខលួនវ ិញ

១-៣ ោនអារមមណ៍ម្អៀនខាមស់ អាោ៉ា ស់ និ ងមិ នស្រសួលកបុងចិ តថ
១-៤ បញ្ហ
ា ទាំនុកចិតថ

១-៥ មិ នសទិតកបុងសាទនភ្នពម្ធវើការសម្រមចចិតថ ម្ៅម្ពលផថល់ជាំនួយម្នាោះ
១-៦ ោនអារមមណ៍ថាជប់កាតពវកិចច ជាំ

ក់ គុណ ជាំ

ក់ បាំណុល

២- បដិម្សធមិនទទួលជាំនួយម្ដយសារបញ្ហ
ា ម្ៅកបងរកបខ័
ណឍជាំនួយ
ុ

២-១ មិនអាចនលលកម្របើរបាស់ជាំនួយបាន រតូវម្ធវើការងារម្ដើមផីរករបាក់
២-២ ជាំ នួយមិ នស្រសបតាមតរមូវការរបស់រត់
២-៣ បារមភពីលកេខណឍននជាំ នួយ
២-៤ ជាំនួយម្នាោះ គឺ “ការសាគល់”

២-៥ ចង់ សាបក់ ម្ៅ និ ងម្ធវើការ ជាំនួយោនន័ យថា ការឡប់ ម្ៅផធោះវ ិញ
៣- អបកផថល់ម្សវា បានបដិម្សជចាំម្

ោះ “ជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ” ។

៣-១ ខវោះខាតធនរណន និ ងមូ លនិធិ

៣-២ កមមវ ិធី នានាមិនរតូវបានម្រៀបចាំ ម្ឡើងម្ដើមផីជួយដល់ជនរងម្ររោះរបម្ភទម្នាោះ
៣-៣ ជនរងម្ររោះរតូវការម្សវាមួ យតដលអងគការ/សាទប័ នមិ នបានផឋល់ជូន
៣-៤ ជាំ នួយមិ នបានផថល់ជូនម្ៅកបុងទី កតនលង/តាំបន់ម្ទ
ក្រណីសិក្ានានា
ោានភាពខុសៗរន ថ្ដលមនុសសថ្ដលរតូវក្គជួញដូរបដិក្សធមិនទទួលជំនយ
ួ
ោននារ ីជជនជតិ ម្វៀតណាមោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រមករបម្ទសកមពុជ ម្ធវើជនារម្ី ពសា។

អាជញធរបានបញ្ហ
ជ ក់ ថា នាងគឺ ជជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូរ ម្ៅម្ពលនាងរតឡប់មករបម្ទស
ម្វៀតណាមវ ិញ ម្ហើយបានផថល់ជាំនួយដល់នាង ។ នាងទទួ លបានជាំនួយជរបាក់ ប៉ាុ តនថមិនតមនជ
លកេណៈហាត់ ការម្ឡើយ ម្រ

ោះនាងរតូវរករបាក់ បតនទមម្ទៀតម្ដើមផីចិចចឹមកូនៗរបស់នាង។

ោននារ ីជនជតិ ម្វៀតណាមោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រមករបម្ទសកមពុជ

ម្ធវើជនារ ីម្ពសា។

នាងទទួ លបានការបណុថ ោះបណា
ថ លវ ិជជជីវៈ ប៉ាុ តនថនាងរតូវសាបក់ ម្ៅកតនលងមួ យកបុងរកុងម្ផសងម្ទៀត ។
នាងបានបដិ ម្សធម្រ

ោះនាងោនោនកូ នតូ ចរតូវម្មើលតថ

ម្ឡើយ ។
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ម្ហើយនាងមិ នចង់តបកពីកូនរបស់នាង

ក្មក្រៀនសតអ
ី ំពីោរផតលអ
់ ណា
ំ
ចក្ៅឲ្យជនរងក្ររោះ
ោរបដិក្សធ និងទទួលយក្ជំនយ
ួ
អាចមានលក្េណៈបក្ណា
ឋ ោះអាសនន ក្ហើយោរផតល ់
ជំនួយគួរថ្តបនត និងក្ោយមិនមានសមាាធ
ការសម្រមចចិតថអាំពីការទទួល និ ងបដិ ម្សធជាំនួយ ជួ នកាលោនការតរបរបួលម្ៅតាមម្ពល

ម្វោ ម្ៅកបុងការម្ឆលើយតបម្ៅនឹ ងការវ ិវតថននសាទនភ្នពរស់ម្ៅ និ ងការោនម្សវាម្ផសងៗសរោប់ ម្របើ

របាស់ ។ មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ របានសម្រមចចិ តខ
ថ ុ សៗរបអាំពីជាំនួយកបុងដាំណាក់ កាលម្ផសងរប
ននការរស់ម្ៅម្រកាយម្ពលរងម្ររោះម្ដយសារការជួ ញដូ រ

ម្ដយបងាាញពី សារៈសាំខាន់ ននឳកាស

ទទួ លបានជាំនួយ តដលអាចឲ្យជនរងម្ររោះតដលរណលប់រតូវម្គជួ ញដូ របានដឹ ង និ ងអាចរកបាន ម្ៅ
ម្ពលណាមួ យ (និ ងកតនលងណាមួ យ)ក៏ ម្ដយតដលពួ ករត់ រតូវការម្សវាទាាំងម្នោះ ។ សាំខាន់ ដូចរប
ម្នោះតដរគឺ ថា មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ របានដឹងថា ខលួនអាចទទួ លបានជាំនួយបនាធប់ ពីបានសម្រមច
ចិ តប
ថ ដិ ម្សធពីដាំបូង តដលការផថល់ជូននូ វជាំនួយទាាំងម្នាោះម្បើ កម្ដយចាំ ហរ និ ងកាំពុងបនថ ។

មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រមួ យចាំ នួន តដលបានបដិម្សធជាំ នួយពីដាំបូងម្នាោះ ក៏មកទទួ ល
យកការឧបតទមភរាំរទម្នោះម្ៅម្ពលម្រកាយ ។ ម្ហតុ ម្នោះ ការបដិ ម្សធនូ វជាំ នួយរបស់ពួករត់ោន
លកេណៈបម្ណា
ឋ ោះអាសនបប៉ាុម្ណាតោះ ។ ចាំ ម្

ោះជនរងម្ររោះខលោះ ម្ៅរតង់ម្នោះ ពួករត់ រតូវការម្ពល

ម្វោ ការគិ ត និ ង ម្បើ អាចបញ្ហ
ជ ក់ បានម្នាោះ គឺ ពួករត់ ក៏រតូវការទាំនុកចិ តថ និ ងភ្នពងាយស្រសួលតដរ ។

ការោនម្ពលរគប់ ររន់ម្ដើមផីឲ្យោនសោះម្សផើយពី ការម្កងរបវ ័ចច ពួ ករត់ រតូវម្រតៀមខលួនឲ្យបានលអ
ម្ដើមផីម្ធវើម្សចកថីសម្រមចចិតថអាំពីអនាគតរបស់ខួន
ល និងជម្រមើ សជាំនួយម្ផសងៗតដលកាំ ពុងផឋល់ជូន ។
រ ីឯអបកដនទម្ទៀត បានទទួលជាំ នួយម្ៅកបុងដាំ ណាក់កាលម្រកាយមកម្ទៀត ម្រ

ោះសាទនភ្នពរស់ម្ៅ

របស់ពួករត់ បានតរបរបួលចប់ តាាំងពី រត់ ម្ទើ បមកដល់ផធោះ ។ អបកខលោះ តដលមិនរណលប់ រតូវការជាំនួយ
ម្នាោះ ដឹ ងថាខលួនសទិតកបុងសាទនភ្នពមួ យ តដលរតូវការការរាំរទ ។ កបុងករណីខលោះ ការវ ិលរតលប់ មក
វ ិញដាំ បូង ម្ដើមផីរស់ម្ៅជមួ យរគួសាររបស់ខួនមិ
ល នតមនម្រឿងលអអាចម្ៅរួចម្ឡើយ តដលនាាំឲ្យរត់
ទទួ លជាំនួយតដលរត់ បានបដិ ម្សធពីមុន ។

ផធុយម្ៅវ ិញ មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រមួ យចាំនួន តដលទទួ លជាំ នួយជម្លើកដាំបូងម្ៅម្ពល

ម្រកាយ បានបនសល់ទុកនូ វកមមវ ិធី នានា តដលពួ ករត់យល់ថារមនរបម្ោជន៍ ឬមិ នសមស្រសបម្ៅ
នឹ ងការសាថរម្ឡើងវ ិញ និ ងម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)របស់ខួន
ល ។ អបកខលោះបានោឈប់ពីកមមវ ិធី

ម្ផសងៗ ឬមិ នបានបចចប់ វគគសិកា ឬម្សវាណាមួ យម្ឡើយ ។ អបកខលោះចូ លម្ៅដល់កតនលងសាបក់ ម្ហើយ

ប៉ាុ តនថទីបាំផុតរតូវចកម្ចញម្ៅវ ិញ ។ កុ ោររងម្ររោះម្ដយសារការជួ ញដូ រខលោះបានឈប់ ម្រៀន ម្ដយ
សារពួ ករត់ រតូវម្ធវើការម្ដើមផីជួយរករបាក់ចាំណូលផគត់ផង
គ ់ រគួសាររបស់ខួន។
ល
អបកខលោះក៏ បានបដិ ម្សធ
តដរ ម្រ

ោះសាទនភ្នព និ ងកាលៈម្ទសៈននជាំ នួយម្ៅោនករមិ ត កាំពុងោនបញ្ហ
ា ឬមិ នអាចឲ្យពួកម្គ

បត់ តបនបានរគប់ ររន់ម្ឡើយ ។
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សូមផីសិត
ទ កបុងមជឈដឌនជាំ នួយតដលោនការបងេិតបងេាំខាលាំងក៏ ម្ដយ មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញ

ដូ រក៏ ម្ៅតតបានម្ធវើការសម្រមចចិតថ និ ងម្ធវើសកមមភ្នពបដិ ម្សធជពិម្សស ម្ដយមិ នទទួ លជាំ នួយ
ម្ឡើយ ។ លកេណៈតបបម្នោះម្ធវើឲ្យោនការចប់ អារមមណ៍ជពិ ម្សស ម្ៅម្ពលមនុ សសតដលរតូវម្គ
ជួ ញដូ រសទិតម្ៅកបុងកមមវ ិធី តដលរតូវសាបក់ ម្ៅកបុងជរមកហាមឃាត់ ។ ជនរងម្ររោះជម្រចើ ននាក់ បាន
និ ោយអាំ ពីសោពធ

និ ងភ្នពតានតឹ ងចិតថននការរស់ម្ៅជរមកហាមឃាត់

និ ងរបាប់ ពីការចង់ ចក

ម្ចញពីកមមវ ិធី ទាាំងម្នោះ តតមិ នរតូវបានម្គអនុ ញ្ហដតិ ម្ឡើយ ។ មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រខលោះបានរត់
ម្ចញពី កតនលងទាាំងម្នោះ ឬម្រ ើសយកការបម្ណឋញម្ចញ ម្រ

ោះជជម្រមើ សតដលម្គចង់បាន សាំខាន់ គឺ

បដិ ម្សធមិ នទទួ លជាំនួយ ។
បញ្ហ
ា ១-៣ ោរបងេឲ្
ំ យទទួលជំនយ
ួ

ជាំ នួយមិនតមនសុទនតតរតូវទទួ លយកម្ដយសម័រគចិតម្ថ ឡើង

មួ យចាំនួនរតូវបានម្គជួ យ ម្ដយរតូវម្គបងេាំឲ្យទទួ លយក ។

មនុ សសតដលរតូវការជួ ញដូរ

ជាំ នួយ និ ងការរាំរទសរោប់ សោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)ទាាំងអស់មិនតមនសុទនតតរតូវបាន

ទទួ លម្ដយសម័រគចិ តម្ថ ឡើយ ។ មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រមួ យចាំ នួន រតូវបានម្គ “បងេាំឲ្យទទួ ល
យកជាំនួយ” ។ កបុងករណីខលោះ ពួ ករត់មិនរតូវបានម្គផថល់ជូននូវព័តោនម្ពលញម្លញអាំ ពីអី តវ ដល

ក់ ព័នន
ន ឹ ងជាំ នួយម្ឡើយ ោនន័ យថា ពួ ករត់មិនបានយល់រពមជមុ នម្ឡើយ។ កបុងករណីខលោះ ម្ទៀត

មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រមិ នទទួ លបានឳកាសបដិ ម្សធជាំនួយម្ឡើយ ម្ទាោះបីខួនជជនរងម្ររោះ
ល
ម្ដយការជួ ញដូ រ

តដលោនសិទិប
ន ដិម្សធជាំ នួយម្ៅកបុងរបម្ទសទាាំងអស់

កបុងមហាអនុ តាំបន់

ម្មគងគក៏ម្ដយ ។ “ការបងេាំឲ្យទទួ លជាំនួយ” ោនពីរបម្ភទសាំខាន់ តដលរតូវបានកាំ ណត់ ជទូ ម្ៅ
ម្ៅកតនលងសាបក់ម្ៅនានា ទាាំងម្ៅកបុងរបម្ទសកាំម្ណើត និ ងរបម្ទសម្រលម្ៅ ។
ក្រណីសិក្ា
មនុសសថ្ដលរតូវក្គជួញដូរមួយចំនន
ួ “រតូវក្គបងេឲ្
ំ យទទួលជំនយ
ួ ” ក្ៅបរក្ទស
ោននារ ីោបក់ មកពី របម្ទសមី ោ៉ាន់ ោ៉ារតូវបានម្គជួ ញដូរម្ៅរបម្ទសចិនម្ដយការបងេាំឲ្យម្រៀប
ការ ។ នាងបានម្គចខលួនម្ៅរកប៉ាូ លីស ម្ដើមផីរបាប់ពីអី តវ ដលបានម្កើ តម្ឡើង ។ ប៉ាូ លីសយល់ពីសាទន
ភ្នពម្នាោះ ម្ហើយបាននាាំម្ៅម្ចទរបកាន់ ជនម្លមើសតដលជួ ញដូ រនាង ។ ប៉ាុ តនថរប
ូ នាងមិ នអាចរតឡប់

មកផធោះវ ិញភ្នលមម្ឡើយ ខណៈម្ពលម្គកាំពុងបញ្ហ
ជ ក់ពីអតថសញ្ហដណរបស់នាង រ ីឯរគួសាររបស់នាង
កាំ ពុងរតូវម្គម្សុើបអម្ងកតម្ៅកបុងរបម្ភទមី ោ៉ាន់ ោ៉ា ។ នាងបានចាំ ណាយម្ពលមួយឆបាំ ម្ដើមផីរងចាំឲ្យ
ម្គម្ដោះស្រសាយម្រឿងម្នោះ តដលម្រកាយមក នាងរតូវមគនថីប៉ាូលីសចិ នជូ នម្ៅដល់រពាំ តដនចិ ន ។
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ក្រណីក្ផសងក្ទៀត គឺ “ោររតូវក្គបងេំឲ្យក្រៀបោរ” ក្ៅផទោះ
ោនម្កមងរបុសនថោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅម្នសាទ ។ រត់ រតូវបានម្គជួ យឲ្យរតឡប់ ម្ៅ

របម្ទសនថវ ិញ បនាធប់ មកម្គបាននាាំរត់ ម្ៅកតនលងសាបក់ មួយម្ដើមផីទទួ លបានជាំ នួយ ។ រត់ បាន
របាប់ ថា ម្ៅម្ពលរត់ ម្ៅដល់របម្ទសនថ ម្គរបាប់ រត់ ថា ម្គនឹ ងនាាំរត់ ម្ៅម្ៅកបុងកតនលងសាបក់

ម្នាោះមួ យសបាឋហ៍សិន បនាធប់ មក រត់ នឹងអាចរតឡប់ ម្ៅផធោះបានម្ហើយ ។ ម្គក៏ បានរបាប់ រត់ តដរ

ថា រត់ នឹងទទួ លបានជាំ នួយម្ដយស្រសបចាប់ ម្ៅកបុងការកាត់ ម្ទាសជនម្លមើសជួ ញដូ រ ។ តាមពិ ត
រត់ បានសាបក់ ម្ៅទីម្នាោះអស់រយៈម្ពលជម្រចើ នតខ តដលផធុយនឹ ងបាំ ណងរបស់រត់ ។ រត់ ោន
បាំ ណងម្គចពីទីម្នាោះ ម្រ

ោះរត់ មិនចង់ សាបក់ ម្ៅទីម្នាោះម្ឡើយ “ទី បាំផុត ខញាំុបានសាទក់ ម្ៅកតនលងម្នាោះ

ចាំ នួនរបាាំពីររបាាំតបតខឯម្ណាោះ ។ ខញាំុមិនយល់ម្សាោះ ម្ហតុ អីបានជខញាំុរតូវសាបក់ ម្ៅទី ម្នាោះយូរោ៉ា ង
ម្នោះ” ។

ោននារ ីមី ោ៉ាន់ ោ៉ាោបក់ រតូវម្គជួ ញដូ រម្ៅរបម្ទសចិ ន ម្ដយបងេាំឲ្យម្រៀបការ ។ នាងោនការ
បារមភណាស់ ចាំ ម្

ោះការតដលម្គតរមូវឲ្យខលួនសាបក់ ម្ៅកតនលងម្នាោះយូរោ៉ា ងម្នោះ បនាធប់ ពីបានរតឡប់

មកផធោះម្ហើយ ។ នាងបានសាបក់ ម្ៅកតនលងមួ យចាំនួន២៧នថង កតនលងមួ យម្ទៀត២០នថង និ ង២០នថងម្ហើយ
២០នថងម្ទៀត ម្ៅកតនលងកតនលងទីបី ។ ម្ៅកបុងម្ពលម្នាោះ នាងមិ នបានទទួ លម្សវាអវីម្ឡើយ ម្ហើយក៏
មិ នរតូវបានអនុ ញ្ហដតិឲ្យចកម្ចញពី កតនលងទាាំងម្នាោះតដរ ។

ការរតូវម្គបងេាំឲ្យទទួ លជាំ នួយកបុងរយៈម្ពលយូរោ៉ា ងម្នោះ

មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រោនភ្នពតានតឹ ងចិតថខាលាំងណាស់

បានកាលយជរបភពននការម្ធវើឲ្យ

ម្ដយមិ នគិ តពីការទទួ លបានជាំ នួយ

ម្ៅរបម្ទសកាំម្ណើត ឬម្ៅបរម្ទសម្ឡើយ ។ ម្ៅកបុងសាទនភ្នពជម្រចើន ម្ៅម្ពលមនុ សសរតូវម្គជួ ញ
ដូ រទទួ លជាំ នួយម្ដយបងេាំម្នាោះ ម្សវា និ ងការឧបតទមរ
ភ ាំរទឲ្យបានសមរមយម្នាោះ មិ នរតូវបានម្គផថល់

ជូ នឲ្យរគប់ ររន់ម្ឡើយ ។ តាមពិ ត ម្នោះគឺ ជករណីតដលមនុ សសរតូវម្គជួ ញដូ រ ទទួ លរងការឃុាំខួន
ល
ម្ៅកបុងគុក ប៉ាុ សិ៍ប
ថ ៉ាូ លីស ឬកតនលងឃុាំឃាាំង ។ ប៉ាុ តនថម្ទាោះជោ៉ា ងណា ករណីតបបម្នោះ ក៏ ម្កើតម្ឡើង
ចាំ ម្

ោះមនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រជម្រចើ ននាក់

តដលបានជួ បរបទោះម្រឿងរា៉ា វកតនលងសាបក់ ម្ៅចាំបាច់

ោ៉ា ងម្នោះតដរ ម្ៅម្ៅបរម្ទស ទាាំងម្ៅរបម្ទសកាំម្ណើត ។ ម្ហតុ ម្នោះ មនុ សសមួយចាំ នួនតដលរតូវម្គ
ជួ ញដូ រ បានជួ បរបទោះ និ ងម្រៀបរាប់អាំពីជាំនួយម្ដយបងេាំម្នោះថាជ “ការខជោះខាជយម្ពលម្វោ” ។

ជទូ ម្ៅ មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ ក៏ ោនចិ តអ
ថ នធោះសារចង់ រតឡប់ ម្ៅផធោះវ ិញ គឺ ម្ៅជួប

រគួសារ និ ងសហគមន៍ របស់រត់ ម្ដើ មផីអភិ វឌណខលួនឲ្យរួចផុ តពី បទពិម្សាធន៍ននការជួ ញដូ រ តដលខលួន
បានជួ បរបទោះ ។ ម្ហតុ ម្នោះ ការរស់ម្ៅកតនលងសាបក់ តដលចាំបាច់ កុងរយៈម្ពលដ៏
ប
យូរម្នាោះ ម្ធវើឲ្យប៉ា ោះ

ល់ខាលាំងណាស់ ម្ដយវាជការពនា និ ងសូមផីបនទយរបសិទនភ្នពននការសាថរម្ឡើងវ ិញ និ ងសោ

ហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)ម្ទៀតផង ។ សាទនភ្នពតបបម្នោះរតូវតតោនវ ិរណនការឲ្យបានឆប់ រហ័សបាំ ផុត
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ម្រ

ោះថា ចាំ ម្

ោះកុ ោរតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ វាមិនតមនជម្រឿងធមមតាម្ឡើយ តដលអាចនឹ ងសាបក់ម្ៅ

កបុងមជឈដឌនអបកតដលរតូវម្គផថល់ជាំនួយម្ដយបងេាំោ៉ាងម្នោះ ជូ នកាលរតូវម្ៅរយៈម្ពលដ៏ យូរ ។
ជាំ នួយតដលផថល់ជូនម្ដយបងេាំក៏ម្ធវើឲ្យខូ ចម្សចកថីទុកចិ តថ

និ ងភ្នពម្ជឿជក់ ជខាលាំងចាំ ម្

ោះ

អបកផថល់ម្សវា តដល អបកខលោះោនអារមមណ៍ថា អបកទាាំងម្នោះបានផថល់ព័តោនមិ នបានម្ពញម្លញ
ឬមិ នរតឹ មរតូវអាំពីជាំនួយ និង/ឬការ

រមិ នឲ្យពួ ករត់សម្រមចចិតថជមុនអាំពីជាំនួយម្នាោះ ។ ម្ៅម្ពល

ខូ ចម្សចកថីទុកចិតថម្ហើយម្នាោះ វាអាចនឹ ងជោះឥទនិពលកបុងរយៈម្ពលយូរម្ៅម្លើទាំនាក់ ទាំនងរបស់ជន
រងម្ររោះជមួ យកមមវ ិធីជាំនួយនានា និ ងអបកផថល់ម្សវាម្ផសងៗ ។ ការមិ នទុ កចិតថតាាំងពីដាំបូង អាចនឹ ង

នាាំឲ្យខូ ចបង់នូវបាំ ណងរបស់ពួករត់កុងការតសវ
ប
ងរកជាំ នួយ ឬទទួ លយកជាំនួយដនទម្ទៀតកបុងម្ពល
អនាគត សូមផីកុងសា
ប
ទ នភ្នពរតូវការជាំនួយបាំផុតក៏ ម្ដយ ។
ទក្ងវើលៗ
អ
ជក្រមើសននោរោនក្់អារស័យដ៏ច ំបាច់ ក្ៅជរមក្ហាមឃាត់
បុ រសតដលម្គជួ ញដូ រ ទួ លបានជាំ នួយម្ៅកបុងរបម្ទសនថ ។ កបុងករណីខលោះ ពួ ករត់ មិនរតូវ

បានម្គអនុញ្ហដតិឲ្យម្ធវើការម្ឡើយ ម្ពលកាំពុងសាបក់ កុងកតនល
ប
ងសាបក់ម្ៅរបស់រដឌ ។ បុ គគលិកម្ៅកតនលង
ម្នាោះ បានជួ យពូ ករត់ឲ្យរកការងារលអៗម្ធវើ និ ងម្ដើ មផីទទួ លបានការចុ ោះបចជីស្រសបចាប់ កុងនាមជ
ប
កមមករចាំ ណាកស្រសុក ។ ជធមមតា បុ រសរស់កុងកតនល
ប
ងសាបក់ ម្ៅ តតអាចម្ៅណាមកណាបានម្ដយ
ម្សរ ីម្នាោះ ។ កបុងករណីបុ រសតដលម្គជួ ញដូ រោនឯកសារស្រសបចាប់ (ដូ ចជ ការចុ ោះបចជីជកមមករ)

ពួ ករត់ អាចម្ចញម្ៅរស់ម្ៅកតនលងឆងយពី ម្នាោះបាន ជទូ ម្ៅ គឺ ម្ៅកតនលងសាបក់ម្ៅតដលនិ ម្ោជក
របស់រត់ ជអបកផថល់ជូន ។ ោនបុ រសជម្រចើ ននាក់ណាស់តដលបានម្រៀបរាប់អាំពីសារៈសាំខាន់នន
ឳកាសម្នោះ ម្ដើ មផីបានការងារម្ធវើ ខណៈម្ពលកាំពុងទទួ លបានជាំ នួយម្ៅម្រៅរបម្ទស ម្ហើយក៏ បាន
ម្រៀបរាប់ អាំពីសារៈសាំខាន់ ននម្សរ ីភ្នពននការម្ដើ រម្ហើរកបុងម្ពលម្នាោះតដរ

។

សរោប់ បុរសជម្រចើ ននាក់ ម្នោះគឺ ទរមង់ ននការឧបតទមរ
ភ ាំរទដ៏ សាំខាន់បាំផុតតដលខលួនទទួ លបាន ។

បុ រសជនជតិ នថ តដលរតូវម្គជួ ញដូ រម្ៅរបម្ទសអុី ស្រសាថតអលបានទទួ លជាំនួយពី អងគការកបុង

ស្រសុកមួ យ ម្ដយបានបឋឹងជនម្លមើសម្នាោះម្ៅតាមផលូវចាប់ ។ កបុងអាំ ឡងម្ពលដាំ
ម្ណើរការននបណឹ ឋ ង
ុ
ពួ ករត់ រតូវបានម្គជួ យរកការងារលអៗឲ្យម្ធវើ ម្ដយអាចទទួ លបានរបាក់ ឈួលសមរមយ
ប
។ ពួ ករត់

រស់ម្ៅកបុងកតនលងសាបក់ ម្ៅមួ យម្ដយម្បើ កចាំ ហរ របស់អងគការម្នាោះ ម្ហើយអាចម្ៅណាមកណា
បានម្ដយម្សរ ី ។
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បញ្ហ
ា ១-៤ ៖ ោរថ្ណនា ំក្ៅពិក្ររោះក្ោបល់ ោរសរមបសរមួល និងក្ិចស
ច ហោរ
មានភាពទន់ក្ខាយ

យនថការតណនាាំម្ៅពិម្ររោះម្ោបល់កុ ងរបម្ទស
ប
និងឆលងរបម្ទស ម្ៅោនកងវោះខាត ។

គាំ រនូ នការតណនាាំម្ៅពិម្ររោះកបុងរបម្ទសម្ៅរបម្ទសនីមួយៗកបុងមហាអនុតាំបន់ម្មគងគោន

លកេណៈខុ សរបខាលាំងណាស់ គឺ ដូចរបម្ៅនឹ ងដាំ ណាក់ កាលននការអភិ វឌណ ទាំ ហាំ និ ងករមិតននការ
អនុវតថតដរ ។ ម្រៅពីម្នោះ យនថការតណនាាំម្ៅពិ ម្ររោះម្ោបល់ឆលងរបម្ទសក៏ ខុសរបតដរម្ៅកបុង

តាំ បន់ ម្នោះ គឺ នីតិវ ិធី តណនាាំម្ៅពិ ម្ររោះម្ោបល់របស់រដឌភិ បាលជមួ យនឹងរដឌភិបាលមួ យម្ទៀត

ោនរចនាសមព័ននលរអ បម្សើរណាស់រវាងរបម្ទសខលោះ រ ីឯរវាងរបម្ទសខលោះម្ទៀត នី តិវ ិធី អនុ វតថមិនសូវ
ោនកិ ចចសហការលអម្ឡើយ ។ ម្ៅម្ពលសាគល់ពីភ្នពខុ សតបលករបទាាំងម្នោះ តាមរយៈ ការសោភស
ជមួ យនឹងមនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូរ ម្យើងបានរកម្ឃើញថា ជទូ ម្ៅ ម្ៅោនកងវោះខាតម្ៅកបុង
ការតណនាាំម្ៅពិ ម្ររោះម្ោបល់ ការសរមបសរមួល និ ងកិ ចចសហការរវាងទី ភ្នបក់ ងារ និ ងសាទប័ន

នានា រវាងរបម្ទសទាាំងឡាយ និ ងម្ៅកបុងការជួ យមនុសសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រម្ៅកបុងរបម្ទសមួ យ។
ោនបញ្ហ
ា សាំខាន់ ៗពី រម្ៅកបុងនដ ៖

១- កងវោះខាតការតណនាាំម្ៅពិម្ររោះម្ោបល់

និងកិចស
ច ហការពីរបម្ទសមួយម្ៅរបម្ទស

មួយម្ទៀត (យនថការពិម្ររោះម្ោបល់ឆង
ល របម្ទស) តដលរាប់បចូច លទាាំងការរតឡប់ មកផធោះ
វ ិញម្ដយពុាំ ោនជាំនួយ

កងវោះខាតននការតណនាាំម្ៅពិ ម្ររោះម្ោបល់ម្លើករណីនានាពី

របម្ទសមួ យម្ៅរបម្ទសមួយម្ទៀត កងវោះខាតតផនការសហការម្លើករណីនានា និ ងនី តិវ ិធី
រគប់ រគង និ ងរដឌបាល មុនម្ពលរតឡប់មកផធោះវ ិញ ។
២- កងវោះខាតការតណនាាំម្ៅពិម្ររោះម្ោបល់
ពិម្ររោះម្ោបល់កងរបម្ទស)
ុប

និងកិចស
ច ហការម្ៅកបងរបម្ទសមួ
យ(យនថការ
ុ

តដលរាប់បចូច លទាាំងកងវោះខាតននការតណនាាំម្ៅពិ ម្ររោះ

ម្ោបល់/កិ ចចសហការរវាងអងគការ/សាទប័ នរបឆាំងការជួ ញដូរមនុ សស និ ងរកបខ័ ណឍទូ ម្ៅ
ននជាំ នួយតផបកសងគម ។
ទក្ងវើលៗ
អ

ដំក្ណើរោរថ្ណនា ំក្ៅពិក្ររោះក្ោបល់ដ៏មានរបសិទធភាពបានរ ួមចំថ្ណក្ក្ៅក្នង
ុ
ោរោឋរក្ឡើងវិញ និងសមាហរណក្មម(ក្ឡើងវិញ)

ោនបុ រសជនជតិ នថោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅម្ធវើការម្ៅរបម្ទសអុី ស្រសាថតអល ។ ដាំ បូង

រត់ សាបក់ម្ៅបរម្ទសម្ដើមផីម្ធវើការ ប៉ាុ តនថម្រកាយមកម្ទៀត រត់ បានសម្រមចចិ តថរតឡប់មកផធោះវ ិញ។

អងគការតដលផថល់ជាំនួយដល់រត់ ម្នាោះបានម្រៀបចាំឲ្យរត់ រតឡប់មកផធោះវ ិញ ។ មុ ននឹងចកម្ចញ
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អងគការម្នាោះបានសួររត់ថាម្តើ រត់ចង់ ទទួ លបានជាំនួយអវីខលោះម្ៅផធោះ ម្ហើយបានសុាំការយល់រពម
ពី រត់ ម្ដើមផីបចូជ នសាំណុាំម្រឿងរបស់រត់ម្ៅឲ្យអបកផថល់ម្សវាោបក់ម្ៅរបម្ទសនថ ។ រត់ បានយល់
រពម ។ ម្ពលមកដល់របម្ទសនថ រត់ បានជួបនឹងបុគគលិកអងគការផថល់ជាំនួយមួយម្ៅរពោនយនថ

ម្ហាោះ តដលមកសោភសរត់ អាំពីបទពិ ម្សាធន៍ននការជួ ញដូរ និ ងជាំនួយតដលរត់ បានរតូវការ ។
រត់ រតូវបានម្គជួ យឲ្យរតឡប់ មកផធោះវ ិញ

ម្ហើយបុ គគលិកសងគមកិ ចចរបស់រដឌបានបនថម្ៅជមួ យ

រត់ជនិ ចច ទាក់ ទងនឹងតរមូវការជាំ នួយកបុងរយៈម្ពលតវងរបស់រត់ ។

ស្រសថីជនជតិ ម្វៀតណាោបក់បានរតឡប់មកផធោះវ ិញ ម្ហើយបានរាយការណ៍ករណីរបស់នាង

របាប់ អាជញធរឃុាំ។ មិ នយូរប៉ាុ នាមន មគនថីអភិ វឌណការងារសងគមកិចចរបស់រដឌបានទាំនាក់ ទាំនងម្ៅនាង។
នាងទទួ លបានជាំ នួយម្ផសងៗជម្រចើន
ការបណុថ ោះបណា
ថ លវ ិជជជី វៈ

ម្ដយសារតតការតណនាាំម្ៅពិម្ររោះម្ោបល់

កតនលងសាបក់ម្ៅ

រាប់ ទាាំង

របាកតខម្ថរម្ពលកាំពុងទទួ លការបណុថ ោះបណា
ថ ល

ការឧបតទមភជរបាក់ សរោប់ រគួសារនាង និ ងជាំនួយម្ៅកបុងការតសវងរកការងារម្ធវើម្រកាយម្ពលនាង
បានបចចប់ ការបណុថ ោះបណា
ថ លរបស់ខួន
ល ។

ក្រណីសិក្ានានា

ំ ួយរបឆ ំងោរជួញដូរ
ក្ងវោះខាតោរថ្ណនា ំក្ៅពិក្ររោះក្ោបល់រវាងអងគោរផតលជ
់ ន
ោននារ ីោបក់រតូវបានម្គជួញដូ រពីរបម្ទសមី ោ៉ាន់ ោ៉ាម្ៅរបម្ទសចិន

ម្ដយរតូវម្គបងេាំឲ្យ

ម្រៀបការ ។ នាងរតូវនរគបាលរបឆាំងការជូ ញដូ រមនុ សសសាគល់ថាជជនរងម្ររោះ ម្ៅម្ពលនាង
រតឡប់មកផធោះវ ិញ ។ នាងបានម្រៀបរាប់អាំពីការទម្ងវើដ៏លរអ បស់អាជញធរម្ៅម្ពលសោភស ប៉ាុ តនថនាង
មិ នឮព័តោនអវីបតនទមពី អាជញធរទាាំងម្នាោះម្ឡើយ

ម្ហើយក៏ ពួកម្គក៏មិនបានតណនាាំនាងឲ្យរកបាន

ជាំ នួយអវីតដរ ។
បញ្ហ
ា ១-៥ ោរផតលព
់ ័តមា
៌ នមិនបានរគប់ររន់

មិ នបានដឹងចាស់ោស់អាំពីថានៈកបុងនាមជ “ជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូ រ” និ ងសិទិ ន

របស់ពួកម្ដើមផីទទួ លបានជាំ នួយ។

គនលឹោះសាំខាន់ ម្ដើ មផីរណនាម្ធវើោ៉ាងណាឲ្យជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូរទទួ លបានជាំនួយ

ឧបតទមភរគប់ ររន់ម្ៅកបុងដាំម្ណើរការសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)ម្នោះ គឺ រតូវឲ្យជនរងម្ររោះទាាំងម្នាោះ
ចូ លរួមោ៉ា ងសកមម

និងទទួ លបានព័តោនឲ្យបានម្ពញម្លញអាំ ពីការសម្រមចចិតថ

និ ងជម្រមើ ស

នានា ម្ៅកបុងជី វភ្នពរស់ម្ៅម្រកាយម្ពលរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូរ ។ លកេណៈតបបម្នោះទាមទារ
ឲ្យោនការផថល់ព័តោនឲ្យបានម្ពញម្លញសថីអាំពីថានៈកបុងនាមជជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូរ
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សិទិ រន បស់ពួករត់

និ ងជាំនួយម្ផសងៗតដលពួករត់អាចទទួ លបានម្ៅរបម្ទសកាំ ម្ណើត

និ ងម្ៅ

បរម្ទស (រាប់ ទាាំងទីកតនលង និងវ ិធីតដលរតូវទទួ លបានជាំនួយម្នាោះម្ទៀតផង) ។ រតង់ចាំណុចម្នោះ

ម្គរតូវពិ ចរណាម្ៅម្លើបញ្ហ
ា នានាដូ ចជ បញ្ហ
ា អាយុ ការអប់ រ ាំ ភ្នសា សមតទភ្នព និ ងសភ្នពចិតថ
តតមិ នកាំ ណត់ ថាោនរតឹមប៉ាុ ណឹ ត ងម្ឡើយ ។ ម្លើសពីម្នោះម្ៅម្ទៀត ចាំបាច់ រតូវផថល់ម្ពលម្វោដល់
ជនរងម្ររោះ ម្ដើ មផីម្របើ របាស់ព័តោនម្នាោះ និ ងម្ដើមផីម្ធវើការសម្រមចចិ តឲ្
ថ យបានលអជមុ ន និ ងពិ ចរ
ណាឲ្យបានចាស់ោស់ ។ ជនរងម្ររោះក៏គួរតតបានរជបជមុនអាំពីជម្រមើ សននជាំនួយបនាធន់ និ ង
ទទួ លបានជម្រមើ សឧបតទមរ
ភ ាំរទនានាម្ៅនថងម្រកាយមកម្ទៀត

របសិនម្បើពួករត់ បដិ ម្សធជាំនួយ

ម្លើកដាំបូង ។
មនុ សសមួ យចាំ នួនតដលរតូវម្គជួ ញដូ របានទទួ លព័ តោនម្ពញម្លញ អាំ ពីថានៈរបស់រត់
កបុងនាមជអបករងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូ រ និ ងជម្រមើ សនានា ដូ ចបានបងាាញតាមរយៈបទពិម្សាធន៍
ក់ ព័នននឹងមនុ សសោបក់ តដលរតូវម្គជួ ញដូរ ខាងម្រកាមម្នោះ ៖

ប៉ាូលីស និងអងគការផឋល់ជាំនួយបានមកដល់ចាំការ ម្ដើមផីនាាំម្យើងម្ចញពីទីម្នាោះ ម្ហើយបានចប់ខួ ន
ល
ម្ៅតក ។ ពួករត់ បានរបាប់ ម្យើងថា ពួករត់នឹងមកជួយ… ប៉ាូលីសបានរបាប់ខុ ាំញថា រត់អាចជួយ

រកការងារតដលលអ និងនិយជកលអជងម្នោះឲ្យខញុាំបាន ម្ដយទទួលបានរបាក់ឈួ បលសមរមយ ម្ហើយ

ថា ខញុាំមិនចាំបាច់ បារមភអីវម្ឡើយ… ប៉ាូលីស និងអងគការផថល់ជាំនួយម្នាោះបានផថល់ជម្រមើ សឲ្យម្យើងថា
ម្តើម្យើងចង់ បានការងារថមី ឬចង់ម្ៅផធោះវ ិញ ។ ពួកម្គជួ យម្យើងម្ដើមផីកាត់ម្ទាសនិ ម្ោជក ។

ម្ទាោះជោ៉ា ងណាក៏ម្ដយ

មនុ សសជម្រចើ ននាក់ តដលរតូវម្គជួ ញដូ រមិ នបានដឹ ងពី ថានៈ

ស្រសបចាប់ និ ងជផលូវការកបុងនាមជជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូរបានម្ឡើយ ម្ហើយក៏ មិនសាគល់ពី
សិទិ នជនរងម្ររោះរតូវទទួ លបានតដរ កបុងរបម្ទសម្រលម្ៅ ឬរបម្ទសកាំម្ណើត ។
កងវោះខាតការយល់ដឹងអាំ ពីថានៈរបស់ជនរងម្ររោះ និ ងសិទិ នា
ន នាតដល

ក់ព័នន នាាំឲ្យោន

កតាថពី រសាំខាន់ៗម្កើតម្ឡើងគឺ ៖
១- កងវោះខាតព័តោនម្ពញម្លញ និងសុជ
ី ម្រៅអាំពីថានៈជជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ សិទិ ន
និងជម្រមើសទទួលជាំនួយរបស់ពួករត់ ។
២-

ឧបសគគកុងការតសវ
ប
ងយល់ពីព័តោនតដលផថលជ
់ ូន អាំពីថានៈ និងជម្រមើសជាំនួយរបស់

ជនរងម្ររោះ

រួមោនបញ្ហ
ា ភ្នសា

កងវោះខាតកបុងការទទួ លជម្រមើ ស

និងបទពិម្សាធន៍

ជាំ នួយ បញ្ហ
ា ននការយល់ដឹង អាយុ និងដាំណាក់ កាលននការអភិវឌណ សភ្នពផលូវចិតថ ឬការ
មិ នរណលប់ បានម្គសាគល់ជផលូវការថាជជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូរ ។
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ក្រណីសិក្ានានា
ោរពុំមានព័ត៌មានក្ពញក្លញ និងសុជ
ី ក្រៅ សឋព
ី ថា
ី នៈននោរជួញដូរ
នារ ីជនជតិ ម្វៀតណាោបក់ រតូវម្គជួ ញដូ រម្ៅរបម្ទសចិនម្ដើ មបងេាំឲ្យម្រៀបការ ។ នាងទទួ ល

បានជាំនួយតតម្ៅម្ពលណាមួ យ បនាធប់ពីនាងបានរតឡប់ ម្ៅកាន់ របម្ទសម្វៀតណាមវ ិញប៉ាុម្ណាតោះ

។ តាមអវីតដលនាងបានរបាប់ ម្ទាោះបី ជនាងបានរាយការណ៍ពីករណីជួ ញដូរម្នោះម្ៅរដឌបាលមូ ល
ដឌនម្ហើយក៏ម្ដយ

ម្គមិ នបានរបាប់ នាងអាំ ពីអី តវ ដលទាក់ ទងនឹងជម្រមើ សជាំនួយតដលោនម្នាោះ

ម្ឡើយ ម្ហើយក៏មិនបានផថល់នូវទរមង់អី ច
វ ាំបាច់ សរោប់ ម្សបើសុាំជាំនួយ កបុងនាមជមនុ សសោបក់ តដល
រតូវម្គជួ ញដូរម្ឡើយ ។

នារ ីជនជតិ ឡាវោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅរបម្ទសនថ ។ នាងបានរបាប់ ពីលកេណៈតដល
ប៉ាូ លីសមិនបានផថល់ព័តោនរតឹ មរតូវអាំពីដាំម្ណើរការម្ៅតាមផលូវចាប់ និ ងរយៈម្ពលននការរស់ម្ៅ

កបុងកតនលងសាបក់ ។ នាងនិ ោយថា “បនាធប់ពីសាបក់ ម្ៅទីម្នោះបានមួ យសបាឋហ៍ ខញាំុបានចប់ម្ផឋើម
និ ោយរកមនុ សសោបក់ ម្ទៀត[នារ ី] តដលបានមកម្ៅទី ម្នោះមុនខញាំុ ម្ហើយខញាំុបានដឹ ងម្ឃើញថា ខញាំុនឹង

រតូវម្ៅទី ម្នោះយូរជងអវីតដលប៉ាូ លីសបានរបាប់ ខាំុម្ញ ៅម្ទៀត។ ពួកម្គនិ ោថា ខលួនទទួ លបានដាំ ណឹង

ថាពួ កខលួននឹ ងរតូវម្ៅទី ម្នោះតតពីរបី នថងប៉ាុម្ណាតោះ ប៉ាុ តនថតាមពិត ពួករត់ បានសាបក់ ម្ៅទី ម្នាោះអស់រយៈ
ម្ពលរបាាំមួយរបាាំពីរតខម្ហើយ” ។

បញ្ហ
ា ១-៦ តរមូវោរ និងនិតវ
ិ ិធីរដឌបាល

បចដ តិ ថ និ ងនិតិវ ិធី មួយចាំនួនម្ធវើឲ្យអន់ថយដល់ស័យ
វ ភ្នពរបស់ជនរងម្ររោះ និ ងសោហ

រណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ។
តាមពិត

នីតិវ ិធីមួយចាំនួនម្ៅកបុងដាំម្ណើរការសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)ជផលូវការម្នាោះ

អាចនឹងោនមុខងាររារាាំងដល់ម្ជគជ័ យននសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)

រពមទាាំងអាចនឹ ងបាំ

ន

ដល់សិទិ រន បស់អបកតដលរតូវម្គជួ ញដូរម្ទៀតផង ។ កបុងករណីខលោះ ម្នោះគឺ ជនី តិវ ិធី រដឌបាលជផលូវការ
តដលរតូវបាំ ម្ពញជចាំបាច់ ។ កបុងករណីខលោះម្ទៀត ម្នោះគឺ ជទម្ងវើមួយតដលោនលកេណៈសឋង់ដរ
ជងអវីតដលម្គរតូវការម្ៅតាមផលូវចាប់ ឬតាមតបបរដឌបាល ។ នីតិវ ិធី ទាាំងម្នោះោនដូចតម្ៅ ៖

១- ការរតូវវ ិលរតឡប់មកសហគមន៍ម្ៅស្រសុកកាំម្ណើតខលួនវ ិញ ៖ ម្ៅរបម្ទសខលោះ មនុសសតដល

ម្គជួ ញដូ ររតូវតតវ ិលរតឡប់ ម្ៅសហគមន៍ ម្ៅស្រសុកកាំ ម្ណើតរបស់ខួនវ
ល ិញ បនាធប់ ពីបានរង
ម្ររោះ។ ភ្នជប់ ជមួ យរបម្នោះគឺ មនុ សសតដលម្គជួ ញដូរ (រួមទាាំងមនុ សសម្ពញវ ័យ) ចាំបាច់

រតូវបានម្គបចូជ នរតឡប់ម្ៅរគួសារខលួនវ ិញ តដលរគួសាររបស់រត់ បានទទួលរត់ និង

កបុងករណីខលោះ “បានចុ ោះហតទម្លខា” ជាំ នួសខលួនម្ទៀតផង ។ មូ លម្ហតុ តដលថានី តិវ ិធី ម្នោះ
ោនលកេណៈចាំបាច់ ម្នាោះ ម្ៅោនលកេណៈមិ នចាស់ោស់ម្ឡើយ ជពិ ម្សស ចាំ ម្
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ោះ

មនុ សសម្ពញវ ័យ តដលនី តិវ ិធី ម្នោះរបតហលជកាំពុងតតមិនទាន់ ោនលកេណៈម្ពញម្លញ
ចាំ ម្

ោះពួករត់ ម្ឡើយ ម្ហើយក៏ បានកាត់ បនទយនូវសវ័យភ្នព និ ងសិទិ ស
ន ័យ
វ សម្រមចរបស់

ខលួនតដរ ។

២- ការចូ លរួមរបស់អាជញធរមូលដឌន ម្ៅកបុងការវ ិលរតឡប់ មកវ ិញរបស់ជនរងម្ររោះម្ដយ
ការជួ ញដូរ ៖ ការរតឡប់វ ិញ និ ងការទទួ លមនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ
(តដលអាចឲ្យម្គម្មើ លម្ឃើញបានចាស់បាំផុត)

ក់ ព័នន
ន ឹ ងវតថោន

របស់មគនថីម្ៅកបុងស្រសុកកាំ ម្ណើតននរកុម

រគួសារ និ ងបរ ិសាទនភូមិរបស់ខួន
ល រាប់ ទាាំងការជូ នដាំ ម្ណើរ និ ងអមដាំ ម្ណើរ ឬការទទួ ល
សាវគមន៍ពីសាំណាក់ របរណនភូមិ ម្ៅម្ពលរបឡប់មកផធោះវ ិញម្ទៀតផង ។ ម្ៅកបុងករណីខលោះ
ការអាចម្មើ លម្ឃើញពីដាំម្ណើរការវ ិលរតឡប់មកវ ិញម្នោះពិ តជ “បានបងាាញជចាំ ហរ” ថា
ពួ ករត់ ទាាំងម្នាោះគឺ ជជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូ រ
ពួ ករត់ គឺជអបកម្ធវើចាំណាកស្រសុកងាយរងម្ររោះ

(ឬោ៉ា ងម្ហាចណាស់បងាាញថា

ឬជអបកម្ធវើចាំណាកស្រសុកមិនសម្រមច)

ដល់រកុមរគួសារទាាំងឡាយ និ ងសហគមន៍ របស់រត់ ។ ដាំ ម្ណើរការតបបម្នោះគឺបាំ

នដល់

សិទិ ប
ន ុគគលភ្នព និងការសោងត់ របស់រត់តិចតួ ចបាំផុត ម្ហើយម្បើជោះផលអារកក់ វ ិញម្នាោះ
គឺ អាចនឹ ងបងកម្ររោះភ័ យខាលាំងណាស់ ម្ដយសារតតសុវតទិភ្នព និ ងសនថិសុខ រពមទាាំងការ
ម្រ ើសម្អើង និ ងការមិនរតូវបានម្គរាប់ រកម្ៅកបុងរគួសារ និ ងសហគមន៍ កបុងរយៈម្ពលយូរ។
ក្មក្រៀនសឋព
ី ីរក្មសីលធម៌
ផលបោះពាល់ថ្ផនក្ចាប់ និងរក្មសីលធម៌ក្ោយោរនីតវ
ិ ិធីរដឌបាល

នី តិវ ិធី រដឌបាលអាចបម្ងកើនបងាាម្រចើ នណាស់

ក់ព័នន
ន ឹ ងរកមសីលធម ជពិ ម្សសគឺ ម្ដយ

សារសិទិប
ន ុ គគលភ្នព អានាមិ កភ្នព និ ងការសោងត់ របស់មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ រពមទាាំងបញ្ហ
ា

សុវតទិភ្នព និ ងសនថិសុខ ។ ចាំបាច់ រតូវពិនិតយម្ឡើងវ ិញ និ ងតកសរមួលនី តិវ ិធីរដឌបាល វ ិរណន និ ង
ទម្ងវើនានាតដលោនផលប៉ាោះ

ល់ជអវ ិជជោនម្ៅម្លើមនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ ។ ការផ្ទលស់បូរគួ
ឋ រ

តតម្ធវើម្ឡើងជការពិម្ររោះម្ោបល់ និ ងម្ដយោនព័តោនពី ជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូរ ។
នី តិវ ិធី នានាតដលោន

ក៏ អាចនឹងបងកហានិ ភ័យចាំ ម្

ោះមនុ សសតដលរតូវម្គជួញដូ រផងតដរ

របសិនម្បើពួករត់មិនទទួលបានការអមដាំ ម្ណើរវ ិលរតឡប់មកវ ិញ ម្ដយម្របើ របាស់រកមសីលធម
រតឹមរតូវរបស់បុគគលិកតដល

ក់ ព័នន និ ងពិ ធីការរកមសីលធម ដូ ចជការសោងត់ អនាមិ កភ្នព

បុ គគលភ្នព និ ងផលរបម្ោជន៍ដ៏របម្សើររបស់ជនរងម្ររោះ ជពិ ម្សសកបុងករណីរត់ ជកុ ោរ ។
ឧទាហរណ៍ របសិនម្បើ មគនថី និ ងអាជញធរមិ នរតូវបានម្គបងេាំឲ្យបាំម្ពញមុ ខងាររកាការសោងត់ ម្ៅ

កបុងការរគប់ រគងម្ៅម្លើករណីនានាម្ទម្នាោះ ពួ ករត់អាចនឹងផសពវផាយព័តោនសោងត់ ម្នោះ តដល
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អាច “បងាាញជចាំ ហរ” ម្ៅកបុងរគួសារ និ ងសហគមន៍របស់រត់ ថា ពួ ករត់ជមនុ សសតដលរតូវម្គ

ជួ ញដូ រ ម្ដយពុាំ ោនការអនុ ញ្ហដតិពីពួករត់ តដលជម្ហតុ បងកឲ្យោនការម្រ ើសម្អើ ង និ ងការបនថុោះ
បងាអប់ ។ ោននារ ីជជនមី ោ៉ានោ៉ា ោបក់ បានបងាាញពី លកេណៈ តដលរបរណនភូ មិរបស់នាងបាន

របាប់ជសារណរណៈ អាំ ពីោថយរបស់មិតថនាង (មិ តម្ថ នាោះរងការម្កងរបវ ័ចចជមួយនាងតដរ) ថាជ
“ោថយរបស់ជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូរ” ។
អវីតដលចាំបាច់ ម្នាោះ គឺ រតូវអភិ វឌណពិធីការរកមសីលធមឲ្យបានលអ ម្ដើមផីរគប់រគងម្ៅម្លើ

ករណីទាាំងអស់ឲ្យបានចបសពវរគប់ ម្ៅកបុងដាំណាក់កាលនានាននសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)ទាាំង

មូ ល រាប់បចូច លទាាំងការវ ិលរតឡប់ម្ៅកាន់ សហគមន៍វ ិញ ។ ឧទាហរណ៍ កនលងមកោននារ ីឡាវ

ោបក់ តដលរតូវបានម្គបចូជ នរតឡប់ ម្ៅកាន់ សហគមន៍ ខួនវ
ល ិញម្នាោះ បានម្រៀបរាប់ ពីលកេណៈតដល
អងគការនិ ោយម្ៅកាន់ របរណនភូមិ

អាំ ពីការោក់ទុកជការសោងត់នូវអវីតដលនាងបានជួ បរបទោះ

និ ងបានបងាាញពី លកេណៈតដលការសោងត់ ម្នោះោនសារៈសាំខាន់ប៉ាុណាតចាំ ម្

ោះរូបនាង ។ បុគគលិក

និ ងអបកម្ធវើការទាាំងអស់តដលមកទាំ នាក់ទាំនងមនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ ររតូវតតទទួ លការបណុឋ ោះ

បណា
ថ លអាំ ពីពិធីការរកមសីលធមទាាំងម្នោះ រាប់ ទាាំងរបរណនសហគមន៍ អបករដឌបាល អបកម្បើ កឡាន
អបកបកតរប ។ល។
បញ្ហ
ា ១-៧ ៖ ធនធាន មូលនិធិ និងនិរនតរភាព

សោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)ទទួ លបានធនរណនពី រដឌភិ បាលជតិ និងោចស់ជាំនួយបរម្ទស

បទសោភសន៍ ជមួ យមនុសសតដលរតូវម្គជួ ញដូរបានបងាាញពី កងវោះខាតជរួមតផបកធនរណន

សរោប់ រាំរទសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ម្ៅកបុងបណា
ថ នាយកដឌនរបស់រដឌភិ បាល និ ងតាមរយៈ
អងគការម្រៅរដឌភិ បាល និ ងអងគការអនថរជតិ ។ កបុងករណីជម្រចើន ការទទួ លបានជាំនួយគឺម្ៅោន
ករមិ តម្ៅម្ឡើយ ម្ដយសារងវោះខាតធនរណនសរោប់ ម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ។ កងវោះខាត
ធនរណនសរោប់ ការងារសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)ម្នោះ គឺ បណា
ថ លមកពី ៖

១- កងវោះខាតធនរណនរបស់រដឌភិបាលសរោប់ការងារសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ៖ ជាំនួយ
សរោប់ សោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)មួ យចាំនួនគឺ បានមកពី រដឌភិ បាលជតិ ម្ៅកបុងមហា
អនុតាំបន់ ម្មគងគ

រាប់ ទាាំងជាំនួយតាមរយៈគម្រោងជាំ នួយទូ ម្ៅតដលម្គម្រៀបចាំម្ឡើងម្ដើ មផី

ឧបតទមភរាំរទដល់មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ

ដូ ចជ

បណុថ ោះបណា
ថ លវ ិជជជី វៈតដលងាយរងម្ររោះម្ៅកបុងសងគម

ការតថទាាំតផបកម្វជជសាស្រសថកមមវ ិធី

គម្រោងកាត់បនទយភ្នពរកីរក

ទី ភ្នបក់ ងាររកងារឲ្យម្ធវើ កមមវ ិធីអប់ រ ាំកបុងរបព័នន និ ងម្រៅផលូវការ និងសុខុោលភ្នពសងគម ។

តតម្ទាោះជោ៉ា ងណា ម្ៅកបុងតាំ បន់ ពុាំ ោនរដឌភិ បាលណាមួ យបានផថល់ (និ ងឧបតទមម
ភ ូល
និ ធិ) ជកចចប់ធាំមួយសរោប់ រាំរទសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ដល់មនុ សសរតូវម្គជួ ញដូរ

27

និ ងសរោប់ រគប់ រគងករណីនានាតដលកាំ ពុងម្កើ តម្ឡើងម្ឡើយ ។
២- កងវោះខាតធនរណនម្ៅកបងអងគ
ការម្រៅរដឌភិបាល និងអងគការអនថរជតិតដលជមូលនិធិរបស់
ុ

ោចស់ជាំនួយបរម្ទស ៖ កបុងមួ យតផបកធាំ កមមវ ិធីជាំនួយសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)ទទួ លបាន
មូ លនិ ធិពីរបភពខាងម្រៅ (ោចស់ជាំនួយបរម្ទស អងគការអនថរជតិ និ ងទី ភ្នបក់ងារនានា
របស់អងគការសហរបជជតិ) ម្ហើយរតូវបានអងគការម្រៅរដឌភិ បាល និងអងគការអនថរជតិ
នានាយកម្ៅអនុ វតថ ។ ជធមមតា ម្សវានានាតដលផថល់ម្ដយអងគការម្រៅរដឌភិបាល និ ង
អងគការរអនថរជតិ ទាាំងម្នាោះ

ោនធនរណនលអម្របើ ម្សើរជងម្សវារបស់រដឌភិ បាល

និង

ជទូ ម្ៅ ជាំ នួយម្នោះោនលកេណៈទូ លាំទូោយជង ។ បុ គគលិកតដលម្ធវើការឲ្យអងគការ
ម្រៅរដឌភិ បាល និ ងអងគការអនថរជតិម្នាោះ យូរៗម្ៅ ហាក់ ដូចជោនទាំ នាក់ ទាំនងកាន់ តត
ម្រចើនជមួ យមនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ តដលម្នោះបងាាញថា ធនរណននានារតូវបានម្របើ
របាស់ម្ដើមផីជួលបុគគលិកតដលទាក់ទងនឹងករណីទាាំងម្នោះ

និងម្ដើ មផីរគប់ រគង/តាមដន

ករណីទាាំងម្នោះកបុងរយៈម្ពលយូរ ។ ម្ទាោះជោ៉ា ងណាក៏ ម្ដយ ជួ នកាល កមមវ ិធី ទាាំងម្នោះ

ក៏ រងឥទនិពលម្ដយសារកងវោះធនរណនោន និ ងកងវោះខាតមូ លនិធិម្នោះតដរ តដលបណា
ថ ល
ឲ្យការទទួ លបានជាំនួយតដលោនលកេណៈទូ លាំទូោយសរោប់ សោហរណកមម(ម្ឡើង
វ ិញ)ម្នោះ ម្ៅោនករមិតម្ៅម្ឡើយ ។
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លទធផលសំខាន់ៗក្ៅក្នងថ្ផន
ក្ទី២
ុ

បញ្ហ
ា ផតលក្់ សវាជលក្េណៈបុគល
គ សរមាប់សមាហរណក្មម(ក្ឡើងវិញ)

អបករបឹកាតផបកចិតថសងគមោបក់ មកពីអងគការចិតថសងគមអនថរវបផធម (TPO) តដលជអងគករម្រៅរដឌភិ បាលរបស់កមពុជ បាន
ចុោះម្ៅរបឹកាម្ោបល់ដល់ផធោះជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូរ ។
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លទធផលសំខាន់ៗក្ៅក្នងថ្ផន
ក្ទី២៖បញ្ហ
ា ផតលក្់ សវាជលក្េណៈបុគគលសរមាប់
ុ

សមាហរណក្មម(ក្ឡើងវិញ)

បញ្ហ
ា ២-១ ក្ងវោះខាតជំនួយជលក្េណៈបុគល
គ

ជាំ នួយសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) តតងតតមិនរតូវបានតកសរមួលម្ៅតាមតរមូវការ និ ង

សាទនភ្នពរបស់មនុ សសោបក់ ៗម្ឡើយ ។

អងគការជម្រចើ នបានផថល់កចចប់ ជាំនួយមួ យតដលោនលកេណៈសថង់ដរដល់អបកទទួ លផល

ទាាំងអស់ ។ តតម្ទាោះោ៉ា ងណាក៏ ម្ដយ ចាំ ម្

ោះមនុ សសមួ យចាំនួនតដលរតូវម្គជួញដួ រ ម្សវា និងការ

រាំរទតដលពួករត់ បានទទួ ល (និ ងលកេណៈតដលម្គម្រៀបចាំ ម្សវាទាាំងម្នោះម្ឡើង) មិ នរតូវបានម្គ
តកសរមួលឲ្យបានរគប់ ររន់ ម្ៅតាមម្សចកថីរតូវការ សាទនភ្នព អតទរបម្ោជន៍ ឬសមទភ្នពរបស់
ពួ ករត់ ម្ឡើយ ។ ោនកតាថមួ យចាំនួនបានរួមចាំតណកម្ធវើឲ្យោនកងវោះខាតជាំនួយជលកេណៈបុគគល

ម្ៅកបុងកមមវ ិធី និងសាទប័ នជម្រចើន ។ ជទូ ម្ៅ កតាថទាាំងម្នោះបានម្ផ្ទថតម្លើកងវោះខាតននការយកចិ តថ

ទុ កដក់ និ ងការខវោះខាតម្ពលម្វោកបុងកិចចសហការជមួ យមនុ សសតដលរតូវម្កជួ ញដូ រ ម្ដើមផីវាយ
តនមលម្ៅម្លើសាទនភ្នពជក់ោក់ តរមូវការ និ ងអតទរបម្ោជន៍ នានា ។ កតាថទាាំងម្នោះរួមោន ៖
១- កងវោះខាតការវាយតនមលម្ៅម្លើតរមូវការបុ គគលោបក់ៗ
២- កងវោះខាតម្ពលម្វោសរោប់ វាយតនមលតរមូវការនានា
៣- ការចូ លរួមពី សាំណាកអបកទទួ លផលម្ៅោនករមិ តម្ៅម្ឡើយ
៤- ោនទាំ នាក់ទាំនងតិចតួច រវាងរបម្ទសម្រលម្ៅ និ ងរបម្ទសកាំ ម្ណើត

ោនផលវ ិបាកធាំ ៗចាំ នួនពី រននកងវោះខាតម្សវាជលកេណៈបុ គគល តដលរតូវបានតកសរមួល
ម្ហើយគឺ ថា ជាំ នួយម្នោះោនភ្នពមិនសមរបកប (មិនស្រសបតាមម្សចកថីរតូវការរបស់មនុសសរតូវ
ម្គជួញដូរ) ឬ មិនោនជាំនួយតដលរត់អាចរកបាន ។ ផលវ ិបាកទាាំងពី រម្នោះ ោនផលប៉ា ោះ
កបុងរយៈម្ពលយូរ និ ងអវ ិជជោនម្ៅម្លើលទនផលននសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ។

ល់

ក្រណីសិក្ានានា

ោរផតលជ
់ ូនជំនយ
ួ នានាមិនរតូវបានថ្ក្សរមួលឲ្យរសបតាមតរមូវោរ
និងោានភាពបុគគលក្ឡើយ

បុ រសជនជតិ ម្វៀតណាមវ ័យម្កមងោបក់ រតូវបានម្គជួញដូ រម្ៅម្ធវើការម្ៅរបម្ទសចិ ន។ រត់
ចង់ម្រៀនជួ សជុ លរថយនថ ប៉ាុ តនថទីភ្នបក់ ងារតដលជួ យដល់រត់ មិនោនជម្រមើ សម្នោះសរោប់ រត់ម្ទ។
ផធុយម្ៅវ ិញ

ម្គបានឲ្យរត់ ម្ៅម្ធវើការម្ៅកបុងរកុមហុនមួ យតដលនាាំម្ចញតសផក

ឬមិនដូ ម្ចបោះម្ទ

រតូវម្រៀនវគគជួសជុ លម៉ាូតូ ។ ជម្រមើ សម្នាោះមិ នម្ធវើឲ្យរត់ ចប់ អារមមណ៍ម្ទ ម្ហើយម្គក៏មិនបានផថល់
ជម្រមើ សការងារលអៗដល់រត់ តដរ ។ រត់ បានបដិ ម្សធមិនទទួ លជាំ នួយ ។
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និងោរចូលរ ួមរបស់អក្
ន ទទួលផល ក្ៅក្នងោរអនុ
វតតថ្ផនោរសមាហរណក្មម
ុ

(ក្ឡើងវិញ) ក្ៅមានក្រមិតក្ៅក្ឡើយ ។

ោនបុ រសជនជតិកមពុជោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូរម្ៅម្ធវើការម្ៅរបម្ទសនថ ។ រត់ ម្រៀបរាប់

អាំ ពីកងវោះខាតទាំ នាក់ទាំនងជមួ យអងគការជាំ នួយ

ោនន័ យថា

រត់ទទួ លបានម្សវាតដលផធុយពី

បាំ ណង ឬម្សចកថីរតូវការរបស់ខួន
ល ។ រត់ រតូវបានផថល់ជូននូវការបណុថ ោះបណា
ថ លវ ិជជជីវៈ ប៉ាុ តនថ
រត់ ម្ៅតតកាំពុងសាទរខលួនម្ឡើងវ ិញពី ការសាបមរបួ សតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ ម្ហើយការបណុថ ោះបណា
ថ ល
ម្នោះក៏ មិនតមនជវ ិស័យការងារតដលរត់ ចប់ អារមមណ៍ម្ទៀត
ម្ហើយរត់ រតូវការរបាក់ ម្ដើមផីផគត់ផគង់រគួសាររបស់ខួន
ល

។

។

របពននរត់ ក៏ោននផធម្

ោះម្ទៀត

រត់ ចង់ ម្បើកតូ បលក់ ម្រគឿងម្ទសតូច

មួ យម្ៅកបុងភូ មិ ម្ហើយរត់ រតូវការម្ដើមទុនម្ដើ មផីម្បើក ។ ផធុយម្ៅវ ិញ រត់ តបរជទទួ លបានសតវ

មកចិ ចចឹមម្ៅវ ិញ ម្ហើយសតវទាាំងម្នាោះងាប់ ទាាំងអស់ ។ ម្ៅម្ពលសួររត់ ថា ោនបញ្ហ
ា អវីខលោះតដល
ម្ធវើឲ្យរត់មិនអាចទទួ លជាំនួយម្នាោះ រត់ បានសាំតដងនូវកថីបារមភ ម្ដយបាននិោយថា “ម្គមិន
យល់ពីសាទនភ្នពរបស់ខាំុម្ញ ឡើយ” ។

ោននារ ីោបក់មកពី របម្ទសមី ោ៉ាន់ ោ៉ា បានសាំតដងនូ វកឋីបារមភអាំពីការមិ នបានចូលរួមឲ្យបាន

សកមមអាំពីម្សចកថីសម្រមចចិ តម្ថ លើជាំនួយ និ ងការរស់ម្ៅរបស់ខួន
ល ។ នាងបានពនយល់ថា ម្ៅម្ពល

បុ គគលិកផថល់ជាំនួយបានមកជួបនាង ពួ កម្គនាាំនិោយតតជមួ យោថយនាង ម្ហើយមិ នបានពិម្ររោះ
អវីជមួ យនាងម្ឡើយ ។
ទក្ងវើលៗ
អ
តរមូវោររបស់ជនរងក្ររោះរតូវបានវាយតនមល (និងវាយតនមលក្ឡើងវិញ)
ក្ៅក្នងវគគ
សក្
ិ ាសឋព
ី ស
ី មាហរណក្មម(ក្ឡើងវិញ)
ុ

ោនបុ រសវ ័យម្កមងោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅម្ធវើការកបុងរបម្ទមី ោ៉ាន់ ោ៉ាតតមឋង ។ កាត់ បាន

ម្រៀបរាប់ ពីទាំនាក់ ទាំនាក់ ជរបចាំ និ ងជាំនួយជលកេណៈបុ គគល។ អបកផថល់ម្សវាបានជួបជមួ យរត់

ម្រៀងរាល់បីសបាឋហ៍មង
ឋ ម្ដើ មផីពិនិតយម្មើ លសាទនភ្នពម្ផសងៗ និ ងម្ដើមផីពិភ្នកាពីបញ្ហ
ា ឬតរមូវការ
នានាតដលម្កើ តម្ឡើងចប់តាាំងពី បានជួ យរបចុ ងម្រកាយមកម្នាោះ។ រត់ បានពនយល់ថាសរោប់ការ
ទាំ នាក់ទាំនង

(ម្ឡើងវ ិញ) ។

និ ងការរាំរទរបម្ភទម្នោះោនសារៈសាំខាន់ ណាស់ចាំម្

ោះ

សោហរណកមម

ោននារ ីជនជតិ នថោបក់ រតូវបានជួ ញដូ រម្ៅម្ធវើជនារ ីម្ពសាម្ៅរបម្ទសជប៉ាុន ។ នាងបាន
ទាំ នាក់ទាំនងជរបចាំជមួយបុ គគលិកតផបកសងគមកិចច ។ មគនថីតផបកសងគមកិ ចចបានទូរស័ពម
ធ កនាងជ
បនថបនាធប់ម្ដើមផីដឹងថាម្តើនាងកាំពង់ម្ធវើដូចម្មឋចខលោះ ម្ហើយថាម្តើ នាងរតូវការជាំនួយឬអត់ ។ នាងបាន
សទិតកបុងសាទនភ្នពជាំ ងឺរាុនាំ រ ៉ា តដលរតូវការការពាបាល ម្ហតុ ម្នោះបុគគលិកតផបកសងគមកិចចម្នាោះក៏ បាន
ពិ និតយម្មើ លម្ដើមផីរណនាឲ្យនាងទទួ លបានថាបាំពាបាលតដលនាងរតូវការ ។
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បញ្ហ
ា ២-២ ៖ ក្ងវោះខាតក្សវាធំទលា
ូ យ

ម្សវាធាំទូោយ មិនោនសរោប់ មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រទាាំងអស់ម្នាោះម្ឡើយ ។

មនុ សសជម្រចើនតដលរតូវម្គជួ ញដូរបានម្រៀបរាប់ពីលកេណៈតដលកចចប់ ម្សវា និងការរាំរទ
ជលកេណៈបុ គគលមួ យដ៏ទូលាំទូោយ

បានរួមចាំ តណកម្ៅកបុងសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)ម្ដយ

ម្ជគជ័ យរបស់ពួករត់ ។ កបុងចាំម្ណាមមនុ សសម្គជួញដូ រ តដលរតូវម្គសោភសសរោប់ ការសិកា

ស្រសាវរជវម្នោះ ោន៧៣នាក់ បានទទួ លនូ វអវីតដលម្គចត់ ទុកថាជរបម្ភទននការរាំរទដ៏ធាំទូោយ
សរោប់ សោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ។ ម្ទាោះជោ៉ា ងណា ជទូ ម្ៅ ោនមនុ សសជម្រចើននាក់តដល
រតូវជួ ញដូ រមិនបានទទួ លកចចប់ ម្សវាសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)មួ យទូ លាំទូោយម្ឡើយ ម្រកាយ

ម្ពលខលួនបានជួបរបទោះបទពិ ម្សាធន៍ជួញដូ រ ។ កាន់ តតទូ ម្ៅជងម្នោះម្ៅម្ទៀតម្នាោះ ជនរងម្ររោះ
ម្ដយការជួ ញដូ រកាំពុងទទួលជាំ នួយគឺ
កាលម្រចើន)

ពួ ករត់ បានទទួ លជាំ នួយម្ៅតាមទរមង់ មួយចាំ នួន

តតមិ នតមនជម្សវាមួ យដ៏ទូលាំទូោយ

(ជូន

តដលរតូវបានតកសរមួលម្ៅតាមតរមូវការ

និ ងសាទនភ្នពរបស់បុគគលោបក់ ៗ ។
ការផឋល់ជូនកចចប់ ម្សវាមួយម្ពញម្លញ

ោនលកេណៈខុ សរបខាលាំង

ម្ៅតាមអងគការ

សាទប័ ន និ ងរបម្ទស ។ ម្ទាោះោ៉ា ងណាក៏ ម្ដយ ោនលាំនាាំសាំខាន់ ៗចាំ នួនបី តដលរតូវបានម្គសាគល់

ម្ដយសារអបកតដលជទូម្ៅ បានទទួ ល (មិ នបានទទួ ល)ម្សវាសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)ដ៏ទូលាំ
ទូ ោយ ម្ៅកបុងតាំបន់ ។

១- អាចរកបានម្សវាទូលទ
ាំ ូោយកបងកតនល
ងសាបក់ម្ៅ
ុ

តតមិនម្ៅសហគមន៍ម្ឡើយ

។

ជទូ ម្ៅ ម្សវាសោហរណកមមទូលាំទូោយអាចរកបានកាន់ តតម្រចើ ន តាមរយៈកមមវ ិធី

ផថល់កតនលងសាបក់ ម្ៅ ម្ដយោនផថល់ជូននូ វជាំ នួយជម្រចើន រ ីឯការរាំរទដ៏ទូលាំទូោយ
ម្ៅម្ពលមនុ សសរតូវម្គជួ ញដូ ររតឡប់ម្ៅរស់ម្ៅផធោះ/សហគមន៍ខួនវ
ល ិញ

ពុាំ សូវោន

លកេណៈទូ ម្ៅដូ ចម្ចបោះម្ឡើយ ។

២- ជាំនួយសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)សរោប់បុរស និងម្កមងរបុសម្ៅោនករមិត ។ ម្ៅកបុង
ករណីមួ យចាំនួន មនុ សសរបុសតដលម្គជួ ញដូ រ រតូវបានទទួ លសាគល់ថាជផលូវការថាជ

ជនរងម្ររោះ ប៉ាុ តនថទទួ លបានជាំ នួយតិចណាស់ ។ ោនមនុ សសមួ យរកុមតូ ចមិនទទួ ល
បានជាំ នួយទាាំងស្រសុង ។ សូមផីម្ៅម្ពលបុ រសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ ទទួ លបានជាំ នួយក៏
ម្ដយ ជទូ ម្ៅ ជាំ នួយម្នាោះពុាំ ោនលកេណៈទូ លាំទូោយម្ឡើយ ។ ជម្រឿយៗ ជាំ នួយគឺ

តរមង់ម្ឆពោះម្ៅរកការវ ិលរតឡប់ ម្ៅផធោះវ ិញ និ ងតរមូវការមូ លដឌន ជជងសោហរណ

កមម(ម្ឡើងវ ិញ)។ អវីតដលសាំខាន់ បុ រសខលោះបានទទួ លជាំនួយវ ិលរតឡប់ ម្ៅផធោះវ ិញ គឺោន
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ទាាំងការដឹ កចូជ ន និ ងកបុងករណីខលោះកតនលងសាបក់ ម្ៅកបុងរយៈម្ពលខលីោនម្សវាតិ ចតួ ច ឬ
រមនតតមឋងម្ពលកាំ ពុងសាបក់ ម្ៅទី ម្នាោះ (ដូ ចជជាំ នួយចាំបាច់ )។ សាំខាន់ ម្កមងរបុសតដល

រតូវម្គជួ ញដូ រក៏ បាន “ទទួលចាំបាច់ ” ឬ “កាំពុងទទួ លជាំ នួយ” តដរ ។ ោនម្កមងរបុសតដល
រតូវម្គជួ ញដូ រចាំនួន៥នាក់ប៉ាុម្ណាតោះ តដលបានទទួ លនូ វអវីតដលអាចចតុ ទុកថាជជាំ នួយ
សោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) តដលោនលកេណៈទូ លាំទូោយ គឺផុយរ
ធ
ប ស្រសឡោះម្ៅនឹ ង

ម្កមងស្រសីតដលោនអាយុស្រសកររបម្នោះ (ជួ នកាលតដលបានជួ បរបទោះនូ វការរងម្ររោះរតូវ
ម្គជួ ញដូ រស្រសម្ដៀងរបម្នោះតដរ)

តដលជទូ ម្ៅ ទទួលបានការតថទាាំទូលាំទូោយជង

ម្នោះ ម្ៅកបុងកតនលងសាបក់ ម្ៅ ។

៣- ម្សវាដ៏ទូលទ
ាំ ូោយោនលកេណៈខុសរបម្ៅតាមអងគការ និងសាទប័ន ។ គុណភ្នព និ ង
ករមិ តម្សវាសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)តដលមនុ សសរតូវម្គជួ ញដូ រទទួ លបាន ក៏ រងឥទនិ
ពលខាលាំងពី អងគការ និ ង/សាទប័ នតដល

ក់ ព័នននឹងការរាំរទពួ ករត់តដរ ។ មនុ សសតដល

រតូវម្គជួ ញដូ រម្ៅកបុងរបម្ទសមួ យទទួ លបានការតថទាាំកុងករមិ
ប
ត និ ងគុ ណភ្នពខុ សៗ
រប

ក់ ព័នននឹងទីកតនលងរស់ម្ៅ (ដូ ចជអងគការ ឬសាទប័ នតដលកាំពុងអនុ វតថការងារម្ៅ

កបុងតាំ បន់ របស់ខួន)
ល
និ ងអបកតដលមកទាំ នាក់ ទាំនងជមួ យពួ ករត់ (ដូ ចជអងគការតដល

បានសាគល់ពួករត់ ថាជជនរងម្ររោះ)។ កបុងករណីជម្រចើន មនុ សសរតូវម្គជួ ញដូ រ តដល
បានជួ បរបទោះបទពិ ម្សាធន៍ និ ងោនតរមូវការដូ ចរបម្នោះ បានទទួ លករមិ តននការរាំរទ
ខុ សៗរបខាលាំងណាស់ អាស្រស័យម្ៅតាមទី ភ្នបក់ ងារតដលកាំ ពុងជួ យដល់ពួករត់ ។
កបុងករណីជម្រចើន ការមិ នយកចិ តទ
ថ ុ កម្ៅម្លើតរមូវការជាំ នួយឲ្យបានរគប់ រជុងម្រជយ ោន

ទាំ នាក់ ទាំនងម្ដយផ្ទធល់ជមួ យនឹ ងដាំ ម្ណើរអន់ ថយននសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) និ ងកបុងករណីខលោះ
សូមផីបរាជ័ យសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)កបុងរយៈម្ពលយូរ ក៏នឹង

ក់ព័នតន ដរ ។

ទក្ងវើលៗ
អ

ក្សវាទូលទ
ំ ូលាយបានរ ួមចំថ្ណក្នា ំមក្នូវភាពក្ជគជ័យ
ក្ៅក្នងសមារណក្មម
(ក្ឡើងវិញ)
ុ

បុ រសជនជតិតខមរោបក់រតូវបានម្គជួ ញដូរម្ៅរបម្ទសនថ ម្ដយម្ធវើការឲ្យរកុមហុនតកនចបចាំណី
អាហារ ។ រត់ រតូវបានម្គជួ យសម្គងាគោះ ម្ៅម្ពលប៉ាូ លីសនថ និ ងប៉ាូ លីសតខមរសរមុកចូ លតឆកម្ឆររួម
របមួ យម្ៅកបុងម្រាងចរក ។ បនាធប់ ពីរតូវបានម្គរតួតពិនិតយ និ ងទទួ លសាគល់ថាជជនរងម្ររោះម្ដយ
ការជួ ញដូ ររួច រត់ រតូវបានម្គតណនាាំឲ្យម្ៅសាបក់ម្ៅទី កតនលងមួ យ ម្ហើយករណីម្នោះបានម្បើ កចាំ ហរ

ម្ឡើងរបឆងនឹ ងជនម្លមើស ។ បុ រសម្នាោះបានសាបក់ ម្ៅកតនលងម្នាោះអស់រយៈម្ពលបី តខ កបុងអាំ ឡង
ុ
ម្ពលម្នាោះរត់ ក៏អាចម្ធវើការបានតដរ ។ រត់ បានរបាប់ ថា បុ គគលិកផថល់ជាំនួយបានម្ធវើលន
អ ឹ ងរត់

ណាស់ ម្ដយម្សកកថីម្ររព និ ងម្សចកថីនថលថូរប ។ រត់ រតូវបានបុគគលិកសាទនទូតជូ នមកដល់រពាំ តដន
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កមពុជ ម្ហើយបានឲ្យរត់ សាបក់ ម្ៅមួ យយប់ កុងជាំ
ប របម្ណា
ុ ាំ
ឋ ោះអាសនប មុ ននឹងរតូវម្គឲ្យរបាក់ ម្ធវើដាំម្ណើរ
ិ រតឡប់ ម្ៅភូ មិរបស់ ខួ នវ
ិ
វល
ល ញ
។ ម្ពលម្ៅដល់ផោះ
ធ រត់ ទទួ លបានការឧបតទមភ រាំរទជដាំ បូង
បនាធប់មកម្គឲ្យរជូករត់មួយចាំ នួនម្ដើ មផីចិចចឹមរករបាក់ ចាំណូល

។

រត់ក៏បានម្ធវើការកបុងតផបក

សាំណង់ ។ រត់ កាំពុងរស់ម្ៅជថមីមថងម្ទៀតជមួ យរគួសាររត់ ម្ហើយោនទាំ នាក់ ទាំនងលអម្ៅកបុង
រគួសារ និ ងសហគមន៍ របស់ខួន
ល ។

បុ រសជនជតិ នថោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅម្ធវើការតផបកកសិកមម ម្ៅរបម្ទសអុីស្រសាតអល ។

ម្ៅរបម្ទសអុីស្រសាតអល ម្គបានជួ យរត់ ឲ្យម្ផថើមតវា៉ា ទាមទារសាំណងពី ម្ៅតករបស់រត់ នូ វរបាក់
ឈបួលតដលម្ៅតកបានជាំ

ក់ ។ ម្គក៏ បានជួ យរកការងារតដលោនរបាក់ ឈួលសមរមយឲ្យរត់
ប
ម្ធវើ

តដរ ម្ហើយទទួ លបានកតនលងសាបក់ ម្ៅ និ ងម្សវាម្ផសងៗម្ទៀត ។ ម្ៅម្ពលរតឡប់ មករបម្ទសនថវ ិញ
រត់ បានជួ បនឹ ងបុ គគលិកតផបកសងគមកិចច តដលបានផថល់ជាំនួយជរបាក់ ដល់រត់ ម្ដើ មផីរតឡប់មក
ផធោះវ ិញ។ មិ នយូរប៉ាុ នាមន បុគគលិកតផបកសងគមកិចចរបស់រដឌបានចុ ោះម្ៅដល់ផធោះរត់ ម្ហើយបាននិ ោយ

ជមួ យរត់ អាំពីជាំនួយនានាតដលរត់ រតូវការ ។ ម្ដយសាររត់ ោនបាំ ណងរតឡប់ ម្ៅម្ធវើតស្រសវ ិញ

រត់ បានទទួ លថវ ិការជាំនួយ តដលរត់ អាចយកម្ៅម្របើរបាស់ម្ដើមផីទិញសោភរ ររប់ ពូជ និ ងឧប
ករណ៍មួ យចាំនួនម្ទៀតសរោប់ ម្ធវើតស្រស ។
ក្រណីសិក្ានានា
មនុសសរតូវក្គជួញដូរ ថ្ដលក្ំពុងទទួលបានជំនួយបានរបឈមនឹងបញ្ហ
ា របឈមនានា
ក្ៅក្នងសមាហរណក្មម
(ក្ឡើងវិញ)
ុ

ោននារ ីតខមរោបក់ បានទទួលជាំ នួយតផបកចាប់ ម្ដើមផីទាមទារសាំណងពី ជនម្លមើសមកម្លើរប
ូ

នាង

ប៉ាុ តនថនាងមិ នបានទទួ លការបណុថ ោះបណា
ថ លវ ិជជជី វៈ

ឬការឧបតទមភរាំរទម្ៅកបុងការតសវងរក

ការងារម្ធវើ ឬម្ៅកបុងការបម្ងកើតអាជី វកមមខាបតតូ ចម្ឡើយ ោនន័ យថា នាងបានរបឹ ងម្ដោះស្រសាយបញ្ហ
ា

ម្សដឌកិចចម្ដយខលួនឯង ។ ម្ៅម្ពលសួរនាងអាំ ពីសាទនភ្នពម្សដឌកិចចរបស់នាង នាងបានពនយល់ថា
នាងរស់បានម្ដយការលក់ តផលម្ឈើ និ ងដុតនាំ លក់ ម្ៅសាោម្រៀនកបុងមូ លដឌន ។

ម្កមងស្រសីឡាវោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅម្រៅរបម្ទស ។ នាងបានរតឡប់ មកផធោះវ ិញ ម្ហើយ

រស់ម្ៅជមួ យរគួសាររបស់នាង តដលោនជី វភ្នពរកី រក និ ងោនរតូវតរមូវការជម្រចើ ន ។ ម្ទាោះជ
ោ៉ា ងណាក៏ ម្ដយ ម្សវាកមមតដលបានផថល់ជូនម្ៅនាងម្នាោះ តិ ចតួ ច និ ងោនករមិត គឺ ថា នាង
ទទួ លបានមូ លនិធិម្ដើ មផីបានម្ៅម្រៀន

ថវ ិការមួយចាំ នួនយកម្ៅចូ លរួមការបណុថ ោះបណា
ថ លសថីពី

រម្បៀបដាំផសិត និ ងថវ ិការខលោះម្ទៀតទិ ញអងករចិ ចចឹមរគួសារ ។ ម្ទាោះោ៉ា ងណាក៏ម្ដយ រគួសារនាង
មិ នទទួ លបានជាំនួយម្សដឌកិចច

តដលនឹ ងបានជួ យម្លើកសធយម្សដឌ
កិចរច គួសារនាង
ួ

បនាធប់ មកនឹ ងបានរមរទដល់សោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)ម្ឡើយ ។

ម្ហើយតដល

ោនបុ រសតខមរោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅម្នសាទរតី ។ រត់ ទទួ លបានោ៉ា សុីនបូ មទឹ កមួ យ
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ម្រគឿង ឯកូ នរបុសរបស់រត់ តដលរតូវម្គជួ ញដូ រម្ៅម្នសាទរតី តដរម្នាោះ ទទួ លបានម៉ាូ តូមួយម្រគឿង។
ជាំ នួយម្នាោះគឺផថល់ជូនតតមឋងម្ទ

ម្ហើយចប់ តាាំងពី ម្ពលម្នាោះមកពុាំ ោនអងគការផថល់ជាំនួយណាបាន

ទាក់ ទងមករត់ ម្ទៀតម្ឡើយ ។
បញ្ហ
ា ២-៣ ៖ ក្ងវោះខាតក្ថ្នលងោនក្់ក្ៅសមរមយ

ជម្រមើ សកតនលងសាបក់ ម្ៅមិនតមនោនសុវតទិភ្នព គួ រជទី ម្ពញចិតថ និ ងោនតនមលម្ថាកសមរមយ

ជនិ ចចម្ឡើយ ។

វ ិរណនការមួ យម្ដើមផីសម្រមចម្ជគជ័ យម្ៅកបុងសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)គឺ ថា មនុ សសតដល

រតូវម្គជួ ញដូ រោនកតនលងរស់ម្ៅសមរមយ សរោប់ រយៈម្ពលខលោះ និ ងរយៈម្ពលតវង ។ ោនន័ យថា

ផធោះតដលោនសថងដរសុវតទិភ្នព ោនតនមលសមរមយ និ ងគួ រជទី ម្ពញចិតថ ។ កបុងរយៈម្ពលខលី មនុ សស
តដលរតូវម្គជួ ញដូ រខលោះ រតូវការកតនលងសាបក់ ម្ៅ ម្នាោះគឺ ការផថល់នូវទីជរមក ។ ម្ពលនិ ោយតបបម្នោះ
មិ នតមនមនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រទាាំងអស់សុទនតតបានទទួ លកតនលងសាបក់

(ម្ទាោះជបម្ណា
ឋ ោះ

អាសនបកី ថ) ម្ៅកបុងបញ្ហ
ា តដលម្កើ តម្ឡើងភ្នលមៗម្ដយសារការជួ ញដូ រម្នាោះម្ឡើយ ។ មនុ សសតដល
រតូវម្គជួ ញដូ រមួ យចាំនួន រតូវសាបក់ម្ៅកបុងគុ គ បនធប់ឃុាំ និ ងមជឈមណឍលហាមឃាត់ ជជងោន
កតនលងសាបក់ម្ៅសមរមយ។ លកេណៈតបបម្នោះតតងម្កើតម្ឡើងចាំម្

ោះមនុ សសរបុសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ

ជទូ ម្ៅ ម្ៅកាន់ កតនលងតដលពុាំ ោនទី ជរមកសាបក់ ម្ៅ ។ ម្ទាោះោ៉ា ងណាក៏ ម្ដយ ម្នោះក៏ ជបញ្ហ
ា
មួ យតដរសរោប់របម្ទសខលោះ ម្រ

ោះកបុងរបម្ទសម្នាោះ ស្រសថី និ ងកុ ោរតដលរតូវម្គជួ ញដូ រក៏ បានសាបក់

ម្ៅកបុងបនធប់ឃុាំ និ ងម្ៅប៉ាុ សិ៍ប
ថ ៉ាូ លីស ។

កមមវ ិធីផឋល់ទីជរមកសាបក់ម្ៅោនម្រលម្ៅម្របើ របាស់វ ិធី ោនរយៈម្ពលខលី

(ឬជួ នកាល

បម្ណា
ថ ោះអាសនប) ។ ប៉ាុ តនថ វាចាំបាច់ ណាស់ម្ដើមផីសាគល់ពីជម្រមើ សម្លើទីកតនលងសាបក់ម្ៅកបុងរយៈ
ម្ពលតវងជងម្នោះ ។ ចាំ ម្

ោះមនុ សសភ្នគម្រចើនតដលរតូវម្គជួ ញដូរ ម្នោះគឺ ជការរតឡប់ម្ៅកាន់

រគួសារ និ ងសហគមន៍ របស់ខួនវ
ល ិញ ដូ ចជ រតូវរស់ម្ៅជមួ យឪពុកោឋយ បថីរបពនន កូ ន បងបអូន

បម្ងកើត ឬរគួសារោនសោជិ កម្រចើន ។ ប៉ាុ តនថម្ទាោះជោ៉ា ងណាក៏ ម្ដយ មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ
បានរបឈមមុខនឹ ងឧបសគគនានា ោនដូ ចជ ៖
១- រមនកតនលងរស់ម្ៅ
២- ផធោះមិ នោនសុវតទិភ្នព
៣- សាទនភ្នពរស់មិនគួ រឲ្យម្ពញចិ តថ
៤- ផធោះតដលរតូវរស់ម្ៅនថលម្ពក
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ក្រណីសិក្ានានា
រមនផទោះក្ៅ ផទោះរមនសុវតាិភាព មិនសមរសប ឬមានតនមលមិនសមរមយ
ោនបុ រសមី ោ៉ាន់ ោ៉ាោបក់រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅម្ធវើជអបកម្នសាទម្ៅរបម្ទសនថ។

រត់

កាំ ពុងជួ បបញ្ហ
ា ម្សដឌកិចចម្ៅផធោះ ម្ហើយបានសម្រមចចិ តម្ថ ធវើចាំណាកស្រសុក ។ រត់ បានយកផធោះម្ៅ
បញ្ហ
ច ាំបានរបាក់ ៣០០០០ គី ោ៉ាត (របតហលជ៣៤ដុ ោលរអាម្មរ ិក) ម្ដើមផីខាំម្ដោះស្រសាយបញ្ហ
ា
រគួសាររត់ និ ងបនាធប់មក រត់ ចង់ម្ធវើចាំណាកស្រសុកម្ដើ មផីរករបាក់ សងបាំណុល ។ ម្ដយសារកបុង
ម្ពលរតូវម្គជួ ញដូ រម្នាោះ រត់ មិនអាចម្ផញើររបាក់ម្ៅផធោះបាន រគួសាររត់ មិនអាចសងបាំ ណុលម្ៅ
តាមកាលកាំ ណត់ ផធោះរត់ក៏រតូវបាត់បង់ ម្ហើយម្លើសពី ម្នោះ រតូវជាំ

ក់បាំណុលម្គ៦០០០០គី ោ៉ាត

ម្ទៀត(របតហលជ ៧០ ដុោលរអាម្មរ ិក) ។
នារ ីជនជតិ ម្វៀតណាមោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅរបម្ទសចិ នម្ដើមផីបងេាំឲ្យម្រៀបការ ។ នាង

បានទទួ លរងនូ វការគាំរាមកាំតហងពី ជនម្លមើស ម្ៅម្ពលវ ិលរតឡប់ មកស្រសុកវ ិញ ។ ម្រឿងម្នោះបានបនថ

មួ យរយៈ ម្ហើយទី បាំផុតរគួសារនាងបានម្រៀបចាំ ឲ្យនាងម្ៅរស់ម្ៅរកុងមួ យម្ផសងម្ទៀតម្ដើមផីឲ្យោន
សុតិ ភ្ន
ទ ព ។ រមនអបកណាោបក់ ដឹងថារគួសារនាងម្ៅទី ណាម្ឡើយ ម្រៅតតពី រគួសាររបស់នាងម្នាោះ។
នារ ីជនជតិ ម្វៀតណាមោបក់ រតូវម្គជួ ញដូ រម្ៅម្ធវើជនារ ីម្ពសាម្ៅរបម្ទសកមពុជ ។ នាង

រតូវការជាំនួយបនាធន់ ម្ដើ មផីជួសជុ លផធោះចស់រទុឌម្រទាមតដលរគួសារនាងកាំពុងរស់ម្ៅ

។

នាង

និ ោយថា “ម្យើងរមនផធោះម្ទ ។ ផធោះខញាំុដូចជមិ នតមនផធោះម្ឡើយ ។”
បញ្ហ
ា ២-៤ ៖ សុខុមាលភាព និងសុខភាពរាងោយមានសភាពរទុឌក្រោម

ការមិ នម្ដោះស្រសាយម្សចកថីតរមូវការតផបកសុខភ្នព/តផបកម្វជជសាស្រសថបានម្ធវើឲ្យោនការរ ាំខាន

ដល់សោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ។

មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ របាន ោនបញ្ហ
ា សុខភ្នពជម្រចើ ន (ជម្រឿយៗោនសភ្នពធងន់ធងរ)

និ ងោនតរមូវការតផបកម្វជជសាស្រសថ ។ ម្នោះគឺ ជករណីសរោប់ ជនរងម្ររោះទាាំងរបុសទាាំងស្រសី ទាាំង
មនុ សសម្ពញវ ័យទាាំងកុ ោរ

ម្ដយមិ នគិតពី ទរមង់ ននការជួ ញដូ រម្ឡើយ

តរមូវការសុខភ្នពោនភ្នពជក់ ោក់ ចាំម្

ម្ទាោះបីជថា

ោះលកេណៈននការម្កងរបវ ័ចចក៏ ម្ដយ

។

ជម្រឿយៗ
បុ ពវម្ហតុនន

បញ្ហ
ា សុខភ្នពសរោប់ មនុសសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រោនដូ ចតម្ៅ ៖
១- ការទទួ លរងនូ វអាំ ម្ពើ ហឹងា និ ងការរ ាំម្ោភបាំ
២- ផលប៉ា ោះ

នម្ៅម្ពលកាំ ពុងរតូវម្គជួ ញដូ រ

ល់ននលកេខណឍការងារ និ ងការរស់ម្ៅ ម្ពលកាំ ពុងរតូវម្គជួ ញដូ រ

៣- ការទទួ លបានការតថទាាំតផបកម្វជជសាស្រសថ ម្ៅម្ពលកាំ ពុងរតូវម្គជួ ញដូ រ ម្ៅោនករមិ ត
៤- ការទទួ លបានម្សវាតផបកម្វជជសាស្រសថមិនបានរគប់ ររន់ ម្រកាយម្ពលរតូវម្គជួ ញដូ រ
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ម្ៅម្ពលមនុ សសរតូវម្គជួញដូ រទទួ លបានការតថទាាំតផបកម្វជជសាស្រសថ ជម្រឿយៗ

ម្នោះគឺ ជ

គនលឹោះម្ឆពោះម្ៅរកភ្នពម្ជគជ័ យម្ៅកបុងការសាឋរម្ឡើងវ ិញ និ ងសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ។ ផធុយ
ម្ៅវ ិញ សុខភ្នពផលូវកាយមិ នលអ បានម្ធវើឲ្យោនផលប៉ា ោះ

ល់(អវ ិជជោន) ម្ៅម្លើទិដឌភ្នពជម្រចើ ន

ននជី វ ិតរស់ម្ៅ ម្ហើយរោយចូ លរបជមួ យនឹ ងដាំម្ណើរសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)ម្ដយបងេាំ ។

បញ្ហ
ា សុខភ្នព តដលមិ នបានម្ដោះស្រសាយ (ឬតដលម្ដោះស្រសាយមិនបានលអ) រារាាំងខាលាំងណាស់ម្ៅ
ដល់ម្ជគជ័ យម្ៅកបុងសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)

សរោប់ មនុ សសជម្រចើននាក់តដលរតូវម្គជួ ញ

ដូ រ ។ សុខភ្នពម្ខាយ និ ងបញ្ហ
ា ពាបាលជាំ ងឺោនផលប៉ា ោះ
ម្ៅតាមវ ិធី ម្ផសងៗ ប៉ាុ តនថប៉ាោះ

ល់ដល់មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ

ល់ខាលាំងបាំផុតគឺ ម្ៅកបុងលកេណៈខាងម្រកាម ៖

១- នថលឈួលតថទាាំ
ប
និ ងពាបាលនាាំឲ្យោនបញ្ហ
ា ម្សដឌកិចច រាប់បចូច លទាាំងបាំ ណុលផង
២- បញ្ហ
ា សុខភ្នពបានរារាាំងដល់សមតទភ្នពការងាររបស់ជនរងម្ររោះ
៣- សុខភ្នពម្ខាយបានបងកផលប៉ា ោះ

ល់អវ ិជជោនម្ៅម្លើការយល់ដឹងអាំ ពីសុខុោលភ្នព

របស់ជនរងម្ររោះ ។
ក្រណីសិក្ានានា
បញ្ហ
ា សុខភាពធងនធ
់ ងរថ្ដលបណា
ត លមក្ពីោរទទួលរងនូវអំក្ពើហង
ឹ ា
និងោររ ំក្លាភបំពាន ក្ៅក្ពលរតូវក្គជួញដូរ
ោនបុ រសោបក់ មកពី របម្ទសមី ោ៉ានោ៉ា រតូវបានម្គជួញដូ រម្ៅរបម្ទសនថ ។ រត់ បានម្រៀប
រាប់អាំពីអាំម្ពើ ហឹងាដ៏ធងន់ធងរ និ ងរបួ សនានា ម្ៅម្លើបុរសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រម្ៅម្លើទូកម្នសាទ ។
រត់ បាននិ ោយថា “ខញាំុម្ឃើញម្ៅតកមិ នចូ លចិ តឲ្
ថ យកមមករសរោកពី ការងារម្ទ ម្ទាោះបី ជម្ៅម្ពល
កមមករមិ នស្រសួលខលួនក៏ម្ដយ ។ ពួ កម្គផលាំុកតចចរម្ដើ មផីឲ្យកមមករចប់ ម្ផឋើមម្ធវើការ ម្ហើយរបសិនម្បើមិន
ម្ឃើញអបកណាមកម្ធវើម្ទ ពួកម្គនឹងចក់ទឹកម្ៅឋម្លើកមមករម្នាោះ ។ ោនអបកខលោះបានសាលប់ ម្ដយសារ

របួ ស ។ ពួ កម្គក៏ បានយកដុាំ ទឹកកកគប់ ម្ៅកមមករ យកសោភរម្ៅវាយពួ កកមមករ ។ បុ រសជនជតិ នថ
ោបក់ រតូវសាលប់ម្ដយសារទទួ លរងការវាយដាំ

។

ខញាំុបានម្ឃើញបុ រសោបក់ (ម្មើលម្ៅដូ ចជជនជតិ

បរម្ទស) តដលរតូវម្គវាយដាំ ម្ឡើងបាក់ម្ធមញ ម្ដយសាររត់ ម្ធវើការមិ នបានលអ ម្រ

ោះមិ នម្ចោះភ្នសា

និ ងមិ នយល់ការតណនាាំ ។ ខញាំុក៏ម្ឃើញមនុ សសខលោះសាលប់ម្ដយសារម្ររោះថាបក់ តដរ (គឺ សាលបម្លើទូក) ។
ម្បើ ោនអបកណាោបក់ រណលក់ទឹក ពួ កម្គមិ នខវល់ជួយសម្គងាគោះជនម្នាោះម្ឡើយ” ។

ោននារ ីជនជតិ ម្វៀតណាមោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅម្ធវើការតាមផធោះម្ៅរបម្ទសោ៉ា ម្ឡសុី។
នាងរតូវចមអិនអាហារ និ ងម្បាសសាំអាតផធោះ រពមទាាំងរតូវតថទាាំោន់ជល់ម្ទៀតផង។ ពី របី តខម្រកាយ
“ម្ៅតក” បានចប់ម្ផឋើមវាយដាំ នាង និ ងម្ធវើទារុណកមមនាង ម្ៅម្ពលោន់ជល់ឈឺ ឬម្ៅម្ពលរត់
មិ នម្ពញចិ តន
ថ ឹងការងាររបស់នាង ។ កបុងសាទនភ្នពម្ផសងៗ នាងរតូវម្គយកតខសចង ដក់ រចវា៉ា ក់
ម្ជើង និ ងរតូវម្គរ ឹត ឬរចបាច់ ក ។ នាងរតូវម្គកាប់នឹងកាាំបិត និងកនគនថ ម្ហើយដក់ ឲ្យឆក់ តខសម្ភលើង ។
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បញ្ហ
ា សុខភាពថ្ដលបណា
ត លមក្ពីលក្េខណឍននោររស់ក្ៅ និងលក្េខណឍោរងារ
មិនលអ ក្នងក្ពលក្ំ
ពុងរតូវក្គជួញដូរ
ុ

ោនបុ រសជនជតិ ម្វៀតណាោបក់ រតូវម្គជួ ញដូ រម្ៅម្ធវើការម្ៅម្រាងចរកផលិតឥដឌរបស់ចិន ។

រត់ បានរបួ សនដម្ដយសារដុាំ ឥដឌរណលក់ ម្លើ ។ រត់ មិនបានទទួ លការពាបាលអវីម្ឡើយ ម្ហើយរបួ ស
ក៏ កាន់ តតធងន់ធងរ ម្ដយរតូវការការវោះកាត់ ។ រត់ រតូវបានម្គបងេាំឲ្យម្ៅម្ធវើការបនាធប់ ពីម្គវោះកាត់ នដ
របស់រត់ បានតតពី របី នថងប៉ាុម្ណាតោះ ។ រប់ បានរបាប់ ពីលកេណៈតដលកមមករជនជតិ ចិន និ ងម្វៀត
ណាមម្ធវើការម្ៅកបុងម្រាងចរកផលិតឥដឌរងរបួ ស ម្ហើយោនជាំ ងឺម្ដយសារលកេខណឍការងារម្ររោះ
ថាបក់ រ ីឯរបួ សវ ិញគឺ ទទួ លការពាបាលមិ នបានម្រចើ នម្ឡើយ ។

ោនម្កមងស្រសីតខមរោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅកបុងរបម្ទសម្ៅម្ធវើជនារ ីម្ពសាម្ពលនាងោន

អាយុ១៦ឆបាំ ។ នាងរតូវម្គឃុាំម្ៅកបុងកតនលងម្ពសាមួ យ ម្ហើយរតូវម្គបងេាំឲ្យរួមម្ភទជមួ យបុ រស
ម្ដយមិ នឲ្យម្របើម្ស្រសាម ។ នាងក៏ ឆលងម្មម្រាគម្អដស៍ ។

បញ្ហ
ា សុខភាព និងរបួសក្ផសងៗមិនទទួលបានោរពោបាល ឬទទួលបានោរ
ពោបាលមិនរគប់ររនក្ពលរតូវក្គជួញដូរ
ោននារ ីជនជតិ ម្វៀតណាមោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅម្ធវើជនារ ីម្ពសាម្ៅរបម្ទសចិ ន

។

នាងបានឆលងជាំងឺធងន់ធងរម្លើសរ ីរាងគបនថពូជ ម្ដយសារការងេាំឲ្យរួមម្ភទ។ ម្ៅគលីនិកសុខភ្នពកបុងស្រសុក
នាងបានម្រៀបរាប់ ពីការទទួលបាននូ វ “ម្សវាម្ថាកបាំផុត និ ងការពាបាលមិ នបានលអ” ម្ហើយជាំ ងឺ
របស់នាងក៏ មិនបានជសោះម្សផើយម្ឡើយ ។
ោនបុ រសោបក់ មកពី របម្ទសមី ោ៉ាន់ ោ៉ារតូវបានម្គជួញដូ រម្ៅម្ធវើការម្លើទូកម្នសាទ ។ រត់
រងរបួ សម្ដយសារោនម្ររោះថាបក់ ម្ៅម្លើទូក ។ ឆអឹងម្ដើ មនដ និ ងរបអប់ នដរបស់រត់ បានបាក់ ។ អបក
រគប់រគងទូ កម្នសាទបាននាាំរត់ ម្ៅមនធីរម្ពទយ ។ ម្ពទយបានដក់ តដកអបនដរបស់រត់ ម្ៅរតង់ឆឹ ង
អ
តដលបាក់ ។ ពី របី នថងម្រកាយ ទាំ រារាំ បួ សជសោះម្សផើយគឺ ម្ៅយូរណាស់ គឺ រត់ រតូវម្គបងេាំឲ្យម្ធវើការ ។
ម្ៅម្ពលរត់ កាំពុងទទួ លការពាបាលបតនទមម្ទៀតម្ៅម្ពលម្រកាយ

ម្ហើយនដកាំពុងរតូវម្គវោះកាត់

ផងម្នាោះ របួ សរត់ មិនអាចជសោះម្សផើយម្ឡើយ ម្ហើយនដរបស់រត់ មិនអាចម្របើបានម្ទៀតម្ឡើយ ។
មនុសសជក្រចើនថ្ដលរងក្ររោះក្ោយោរជួញដូរ មិនបានទទួលក្រថ្ថោ ំថ្ផនក្ក្វជជោស្រសត
(ឲ្យបានរគប់ររន់) ក្ឡើយក្រោយក្ពលរតូវក្គជួញដូរ
ោនបុ រសោបក់ មកពី របម្ទសមី ោ៉ាន់ ោ៉ាបានម្កើ តជាំ ងឺរគុនចញ់ ម្ៅម្ពលរត់ រតូវម្គជួ ញដូ រ

ម្ៅម្ធវើការម្ៅរបម្ទសនថ ។ រត់ មិនបានទទួ លការពាបាលអវីម្ឡើយ ម្ៅម្ពលរតឡប់ មកផធោះវ ិញ
ម្ហើយម្ពលមកដល់ភ្នលមក៏មិនអាចម្ធវើការបានតដរ ។ ម្ៅម្ពលម្គសោភសរត់ ម្នាោះ រត់ កាំពុងរកសុី

(របពននរត់ និ ងរត់ បានលក់ អាហារម្ៅកបុងផារ) ម្ហើយម្ៅម្ពលកាំ ពុងរបកបរបរ ពួ ករត់ អាច
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បាំ ម្ពញម្សចកថីរតូវការរបចាំនថងរបស់ខួនបាន
ល
។ ប៉ាុ តនថ ជាំ ងឺរគុនចញ់របស់រត់ បានោប់ ម្ឡើងវ ិញ
ម្ហើយជម្រឿយៗ រត់ មិនរតូវលក់ ដូរអវីម្ឡើយ ជួ នកាលរត់ រតូវខានរកសុីដល់ម្ៅពី រនថង ។

ោននារ ីជនជតិ ម្វៀតណាមោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅម្កងរបវ ័ចចផលូវម្ភទម្ៅរបម្ទសចិ ន។

នាងទទួ លរងអាំម្ពើ ម្ឃារម្ៅពី សាំណាកម្ៅតករបស់នាង ម្ហើយក៏ ោនរបួ សជទមងន់ ។ បនាធប់ ពីការ
ពាោមរត់ ម្គច នាងរតូវម្គយកតដកមកវាយដាំោ៉ាងដាំ ណាំ ម្ធវើឲ្យរបួ សទាាំងម្នាោះម្ៅោនផលប៉ា ោះ

ល់ដល់សុខភ្នពរបស់នាងអស់ជម្រចើ នឆបាំ ម្រកាយម្ពលរតឡប់ មកស្រសុកវ ិញ ។ នាងមិ នបាន

ទទួ លការតថទាាំតផបកសុខភ្នពអវីម្ឡើយម្ៅម្ពលរតឡប់ មកផធោះវ ិញ

ម្ហើយម្ដយសាររបួ សទាាំងម្នោះ

នាងម្ៅតតមិ នអាចម្ធវើការម្ៅខាងម្រៅផធោះបានម្ឡើយ ម្ពលម្គសោភសរូបនាង ។
បញ្ហ
ា ២-៥ ភាពតានតឹងចិតត ោរថប់បារមភ ោរធាលក្់ទក្
ឹ ចិតត និងភាពអាមាស់

ការផថល់ជូនការរាំរទ និ ងការពិ ម្ររោះម្ោបល់ផូ វចិ
ល តម
ថ ិ នបានរគប់ររន់ ោនន័យថាោន

អារមមណ៍មិ នស្រសួល ។

មនុ សសជម្រចើនតដលរតូវម្គជួ ញដូ របានបងាាញពី អារមមណ៍មិនស្រសួល ម្ៅកបុងដាំណាក់កាល

មួ យចាំនួនកបុងជីវភ្នពរស់ម្ៅម្រកាយម្ពលរតូវម្គជួ ញដូ រ ។ ពួ ករត់ បានរបាប់ពីអារមមណ៍តានតឹ ង

ចិ តន
ថ ិ ងោនកាំ ហឹង ថប់ បារមភនិងរណលក់ ទឹកចិ តថ រពមទាាំងមិនសបាយចិតន
ថ ិ ងអស់ងឃឹម ។ ការោន
អារមមណ៍មិ នស្រសួលតផបកផលូវចិ តថ ម្កើតម្ឡើងម្ដយសាររបភពសាំខាន់ពីរគឺ ៖

១- ការលាំបាកបណា
ថ លមកពីការរតូវម្គជួញដូរ ៖ មនុសសតដលរតូវម្គជួ ញដូររតូវជួ បរបទោះ
ការលាំបាកគួរឲ្យរននត់ជម្រចើ នម្ៅម្ពលកាំពង់ រតូវម្គជួញដូ រ។
បាំ

ន និ ងអាំ ម្ពើ ហឹងា ម្ឃើញការរ ាំម្ោភបាំ

ពួ ករត់ រងការរ ាំម្ោភ

នម្លើអក
ប ដនទ ទទួ លរងលកេខណឍរស់ម្ៅ

និ ងការងារធងន់ធងរ ពុាំ ោនម្សរ ីភ្នព ឬជម្រមើ សម្ផសងៗ មិ នទទួ លបានការតថទាាំតផបកម្វជជ
សាស្រសថ ។ល។ ម្រៅពីម្នោះ ពួ ករត់ រតូវរស់ម្ៅតបកពីរគួសារ និងសហគមន៍របស់ខួន
ល
អស់រយៈម្ពលោ៉ា ងយូរ ម្ហើយជទូ ម្ៅខវោះខាតការរាំរទតបបណាមួ យម្ៅម្ពលរតូវម្គ

ជួ ញដូ រ ។ ម្ហតុ ម្នោះម្ហើយ មនុ សសជម្រចើ នតដលរតូវម្គជួ ញដូ រទទួ លរងនូ វភ្នពតាន
តឹ ងចិ តថ និ ងភ្នពអាោ៉ា ស់ដ៏ធន
ង ់ ធរង ម្ដយសារការជួញដូ រម្នោះ ។ ោនជនរងម្ររោះជ
ម្រចើននាក់តដលបានម្រៀបរាប់ អាំពីការថប់ បារមភនិងការរណលក់ ចិតថ

និងការោនអារមមណ៍

មិ នសបាយចិតថអស់សងឃឹម ។ អវីតដលរតូវបារមភជពិ ម្សសម្នាោះ គឺ ផលប៉ា ោះ

ល់ផូវល

ចិ តនថ នការជួ ញដូ រម្ៅម្លើកុោរ តដលជធមមតា មិនសូវោនជាំ នាញកបុងការម្ដោះស្រសាយ
បញ្ហ
ា ម្ដយសារអាយុ ភ្នពម្ពញវ ័យ និ ងដាំ ណាកកាលអភិ វឌណន៍ ។

២- របឈមមុខនឹងការលាំបាកម្ៅម្ពលខាំសាថរម្ឡើងវ ិញ និងអភិវឌណខលនឲ្យរួ
ចផុតពីការជួញ
ួ
ដូរ ។ ចាំ ម្

ោះមនុ សសជម្រចើ នតដលរតូវម្គជួ ញដូរ ការម្គច ឬចកម្ចញពី ការជួញដូ រគឺ
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មិ នតមនជវ ិធី ជួយសម្គងាគោះបានភ្នលមៗម្ឡើយ ។ ពួ ករត់មិនរតឹមតតបនថរបឈមមុខ
នឹ ងបទពិ ម្សាធន៍ននការជួញដូ រតដលខលួនបានជួ បរបទោះប៉ាុ ម្ណាតោះម្ទ
របឈមមុ ខនឹ ងបញ្ហ
ា នានា

តថមទាាំងរតូវ

និ ងអវីៗតដលបងកឲ្យោនភ្នពតានតឹងចិតថជម្រចើ នម្ទៀត

រួមោន ៖

ក- ការវ ិលរតឡប់មកស្រសុកវ ិញម្ដយរមនរបាក់ ៖ បាំណុលជាំ

ក់ម្ដយសារការម្ធវើ

ចាំ ណាកស្រសុក និ ង/ឬរមនសមតទភ្នពម្ផញើរបាកមកសង ។

ខ- ភ្នពរមនការងារម្ធវើបនាធប់ពីបានរតឡប់ មកស្រសុកវ ិញ និ ង/ឬមិនអាចម្ធវើការបាន
គ- សភ្នពតានតឹ ងម្ៅកបុងរគួសារ

ឃ- ខវោះការរាំរទតផបកសតិ អារមមណ៍ម្ៅកបុងរគួសារ ឬសហគមន

ង- ភ្នពអាោ៉ា ស់ និងការម្រ ើសម្អើ ងម្ៅកបុងរគួសារ ឬសហគមន៍ និ ង

ច- កងវោះខាតជាំនួយ និងការរាំរទ ម្ដើមផីម្ដោះស្រសាយជី វភ្នពរស់ម្ៅម្រកាយម្ពលរតូវ
ម្គជួ ញដូ រ
ោនមនុ សសជម្រចើននាក់តដលរតូវម្គជួ ញដូ របានម្រៀបរាប់ អាំពីសារៈសាំខាន់ ននការអាចតចក
រ ាំតលកបទពិ ម្សាធន៍ របស់ខួនជមួ
ល
យអបកដនទ

និងរបាប់ អាំពីការទទួ លបានការម្លើកទឹកចិ តថ

និ ង

ការរាំរទ ។ មនុ សសតដលបានទទួ លការរបឹ កាម្ោបល់ ជម្រឿយៗ យល់ម្ឃើញថា លកេណៈម្នោះ
គឺ ជជាំនួយមួ យរបម្ភទដ៏សាំខាន់ ។ រ ីឯមនុ សសខលោះម្ទៀតតដលរតូវម្គជួ ញដូ រតដរម្នាោះ បានរបាប់អាំពី
ការចង់ បានឳកាសពិ ភ្នកាជមួ យអបកណាោបក់អាំពីបញ្ហ
ា របស់ខួន
ល

ម្ហើយបានទទួ លសាគល់កងវោះ

ខាតឳកាសម្នោះថា ជកងវោះខាតជាំនួយតដលោនរួចម្ហើយ ។

ខញុាំមិនចង់ោក់ទុកនូវបទពិម្សាធន៍ដ៏អារកក់ទាាំងម្នោះម្ៅកបុងខលួនម្ឡើយ ។ ខញុាំោនអារមមណ៍ថាធូរចិ តថ
ខាលាំងណាស់ ម្ពលបាននិ ោយរបាប់អបកណាោបក់ តដលអាចយល់អាំពីសាទនភ្នពរបស់ខុ ាំញ។

កបុងករណីខលោះមនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ របានទទួ លការពិ ម្ររោះម្ោបល់

និ ងការរាំរទផលូវ

ចិ តថ ។ ោនអបកជាំ នាញរតឹ មរតូវមួ យចាំនួន តដលោនសមតទភ្នពរគប់ររន់កុងការផថ
ប
ល់ការរាំរទ និ ង
ការពិ ម្ររោះម្ោបល់ផូវចិ
ល តម្ថ ៅកបុងតាំបន់ ។ កមមវ ិធីខលោះបានជួ លអបកឯកម្ទសចិតថវ ិទា ឬអបករបឹ កា

ម្ោបល់ “តដលោនស្រសាប់ ម្ៅកតនលងម្ធវើការ” ម្នាោះតតមឋង ប៉ាុ តនថម្ធវើតបបម្នោះមិនោនស្រសបម្ៅតាម
បទដឌនម្ឡើយ ម្ហើយជាំនួយតដលោនទរមង់តបបម្នោះក៏ មិនអាចឲ្យមនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូរអាច
រកបានជម្ស្រសចម្ៅកបុងតាំបន់ ម្នោះជនិចចម្ឡើយ។ បញ្ហ
ា ផថល់ការរាំរទ និ ងការពិ ម្ររោះម្ោបល់ផូវល
ចិ តោ
ថ នដូចជ ៖

១- ការទទួលបានការរាំរទ ឬពិម្ររោះម្ោបល់ផូវចិ
ល តម្ថ ៅោនករមិត

២- ោនអបកឯកម្ទសតិចណាស់តដលទទួលបានការបណុថ ោះបណា
ថ លអាំពីការរាំរទ
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និង

ពិម្ររោះម្ោបល់ផូវចិ
ល តថ ។

៣- កងវោះខាតការរាំរទផលូវចិតតថ ដលោនលកេណៈជាំនាញ ចាំម្

ោះកុោរតដលរតូវម្គជួញដូរ

៤- បញ្ហ
ា ភ្នសា គឺការពិម្ររោះរតូវម្ធវើម្ឡើងជភ្នសាបរម្ទស
ក្រណីសិក្ា

មនសសថ្ដលរតូវក្គជួញដូរ មានភាពតានតឹងចិតត ថប់បារមភ ធាលក្់ទឹក្ចិតត
និងរងភាពអាមាស់
ោនបុ រសោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រពីមីោ៉ានោ៉ា ម្ៅម្ធវើការ ម្ៅម្លើទូកម្នសាទកបុងរបម្ទសនថ

ម្ហើយរត់ បានម្រៀបរាប់ពីភ្នពអាោ៉ា ស់ បនាធប់ ពីរបឡប់ មកស្រសុកវ ិញ ម្រ

ោះថារត់ មិនអាចោន

របាក់ រតឡប់មកផធោះវ ិញម្ឡើយ ។ មិតថរបស់រត់ បានអម្ចចើញរត់ឲ្យម្ៅចូ លរួមជមួ យម្គឯងម្ៅ
ម្រៀងរាល់ម្ពលោងច ប៉ាុ តនថរត់ រមនអារមមណ៍ចង់ម្ចញម្ៅម្រៅម្ឡើយ ។ រត់បានរបាប់ ថា “ោន
អារមមណ៍ទន់ ម្ខាយ” ម្រ

ោះរត់ បានបាត់ បង់ ផធោះ ជាំ

ក់ បាំណុលម្គ ម្ហើយរតូវរបឈមមុខនឹងបញ្ហ
ា

ម្សដឌកិចច និ ងបញ្ហ
ា ផ្ទធល់ខួនជម្រចើ
ល
ន។

ោននារ ីតខមរោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅម្ធវើការម្ៅតាមផធោះកបុងរបម្ទសោ៉ា ម្ឡសុី។ នាងបាន

ម្រៀបរាប់ អាំពីអារមមណ៍មិ នស្រសួល និ ងភ្នពមិនសបាយចិ តថ ចប់ តាាំងពី នាងវ ិលរតឡប់មកស្រសុកវ ិញ
ម្ដយរត់ ទទួ លរងម្ររោះម្ដយសារ “ជាំ ងឺតផបកសតិអារមមណ៍” ។ លកេណៈតបបម្នោះក៏ បានម្ធវើឲ្យ
នាងមិ នអាចម្ធវើការបាន ម្ទាោះបី ជបី ឆបាំម្រកាយបនាធប់ពីរតូវម្គជួ ញដួ រក៏ ម្ដយ ។ ននគឺ ជរបភពនន

ភ្នពតានតឹ ងចិតថដ៏ធងន់ធងរ នាងនិ ោយពី ការចង់ ោនសុខភ្នពលអ និងោនការងារតដលខលួនម្ពញ
ចិ តថ ។

ោននារ ីជនជតិ ម្វៀតណាមោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅរបម្ទសចិន ម្ដើមផីបងេាំឲ្យម្រៀបការ។

នាងបានរបាប់ពីអារមមណ៍អន់ចិតថ ម្ហើយរណលក់ ទឹកចិតថតដលខលួនោន បនាធប់ ពីរតឡប់មកស្រសុកវ ិញ
សូមផីម្ៅម្ពលមឋងម្នាោះ នាងគិតចង់ សោលប់ ខួនម្ទៀតផង
ល
។

ោននារ ីជនជតិ ម្វៀតណាមោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅម្ធវើការតាមផធោះម្ៅទី រកុងហុងកុ ង ។

នាងោនអារមមណ៍ថាបានទទួ លរងនូ វភ្នពអាោ៉ា ស់ម្ដយការម្ធវើចាំណាកស្រសុកមិ នបានសម្រមច

សូមផីចង់ ម្ចញពី ផធោះក៏ មិនបានផង បនាធប់ពីរតឡប់មកស្រសុកវ ិញ ។ នាងបានរបាប់ អាំពីការយាំតយក
របស់ខួនម្ៅកប
ល
ុងប៉ាុ នាមនតខដាំ បូង បនាធប់ពីនាងរតឡប់មកស្រសុកវ ិញ និងបានរបាប់ ថា

កយម្លើកទឹ ក

ចិ តថ និ ងការរាំរទពី រគួសារ ក៏ មិនបានជួ យអវីដល់នាងតដរ ម្ហើយទាាំងអស់ម្នាោះររន់តតម្ធវើឲ្យនាង
រ ឹតតតពិ បាកចិ តថ និងោនអារមមណ៍តូ ចទាបប៉ាុម្ណាតោះ ។
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បញ្ហ
ា ២-៦ ៖ បញ្ហ
ា ផលវចាប់
និងបញ្ហ
ា រដឌបាល
ូ

មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ របានជួបរបទោះការលាំបាកកបុងការម្ដោះស្រសាយបញ្ហ
ា ផលូវចាប់ និ ង

បញ្ហ
ា រដឌបាល ។

មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ របានជួបរបទោះនឹងបញ្ហ
ា ផលូវចាប់

និ ងបញ្ហ
ា រដឌបាលជម្រចើន

ម្រកាយម្ពលរតូវម្គជួ ញដូ រ ទាាំងម្ៅកបុងរបម្ទសម្រលម្ៅ និ ងម្ៅរបម្ទសកាំ ម្ណើត ។ បញ្ហ
ា ខលោះគឺ

ជរបភពផ្ទធល់ននការជួ ញដូ រ ឧទាហរណ៍ដូចជការរតូវរកឯកសារថមីមកជាំនួយឯកសារតដលបាន
បាត់ ម្ៅ ម្ពលកាំពុងរតូវម្គជួ ញដូ រ។ បញ្ហ
ា ម្ផសងពីម្នោះ ដូ ចជបញ្ហ
ា ននការតលងលោះ និ ងសិទិច
ន ិ ចចឹម
កូ ន គឺ ជរបភពននការជួញដូ រ ប៉ាុ តនថ ម្ៅម្ពលមិ នបានម្ដោះស្រសាយ វាក៏ជោះឥទនិពលមិ នលអមកម្លើ
លទនផលនានាននសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ។ កបុងករណីខលោះ បញ្ហ
ា រដឌបាល គឺ ជបញ្ហ
ា របស់
មនុ សសោបក់ ៗតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ

ម្រៅពី ម្នោះគឺ បញ្ហ
ា តរមូវការតដល

ក់ ព័នន
ន ឹ ងសោជិ ករគួសារ

ជពិ ម្សសគឺ កុោរ ។ បញ្ហ
ា សាំខាន់ ៗរួមោន ៖
១- ឯកសារសោគល់ខន
ួល និងទរមង់ឯកសារដនទម្ទៀតអាំពីការចុោះបចជីម្ៅតាមផលូវចាប់

២- ការចុោះបចជស
ី ុីវ ិល/កាំម្ណើតរបស់ជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ និងកូនរបស់ពួករត់
៣- ការចុោះបចជសា
ី ប ក់ម្ៅ
៤- លិខិតអនុញ្ហដតិ និងប័ណតចុោះបចជីម្ៅម្ពលសាបក់ម្ៅម្រៅរបម្ទស
៥- លិខិតបញ្ហ
ជ ក់ថាជជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ
៦- បញ្ហ
ា ដនទម្ទៀត

ក់ព័នន
ន ឹងផលូវចាប់ ដូចជការតលងលោះ និងសិទិច
ន ិចចម
ឹ កូន
ក្រណីសិក្ានានា

ក្ងវោះខាតឯក្ោរសមាគល់ខនគឺ
លួ
ជោរលំបាក្មួយ ក្ៅក្ពលក្ធវើ
សមាហរណក្មម(ក្ឡើងវិញ)

ោនបុ រសវ ័យម្កមងោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅសុាំទានម្ៅរបម្ទសចិនម្ពលរត់ម្ៅម្កមង ។
រត់ បានរបាបថា រត់ បានជួបបញ្ហ
ា ជម្រចើ ន ម្រ

ោះរត់ ពុាំោនប័ណតសោគល់ខួន
ល ។ រត់ និោយ

ថា “ខញាំុសូមឲ្យតតខញាំុោនការងារម្ធវើម្ទ! ខញាំុរមនប័ ណតសោគល់ខួន
ល ដូ ម្ចបោះខញាំុមិនអាចរកការងារម្ធវើបានម្ទ។
ម្ៅកបុងមជឈមណឍលម្នោះរមនអបកណាអាចជួ យខញាំុបានម្សាោះ ។ ខញាំុមិនដឹងថា រតូវការឯកសារអីខលោះ

ម្ដើមផីម្ធវើប័ណតសោគល់ខួនម្នាោះម្ឡើ
ល
យ ។ ម្ៅកបុងរគួសារ ខញាំុពិតជបានកាលយជជនបរម្ទសរួចម្ៅ
ម្ហើយ ម្ហើយខញាំុនឹងមិ នម្ធវើដាំម្ណើររតឡប់ ម្ៅស្រសុកកាំ ម្ណើតវ ិញ ម្ដើមផីបានប័ណតសោគល់ខួនម្នាោះ
ល
ម្ឡើយ” ។

ោននារ ីោបក់មកពី របម្ទសពី របម្ទសមី ោ៉ាន់ ោ៉ា

រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅរបម្ទសចិ នម្ដយ

បងេាំឲ្យម្រៀបការ ។ នាងបានបាត់ប័ណតសោគល់ខួន
ល ខណៈម្ពលរតូវម្គម្កងរបវ ័ចចម្ៅរបម្ទសចិ ន។
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ចប់ តាាំងពី នាងបានរតឡប់ មកវ ិញម្នាោះ នាងមិនអាចបានទទួ លប័ ណតសោគល់ខួនថម
ល ី ម្ឡើយ ម្រ

ោះ

នាងពុាំ ោនសាំបុរតបញ្ហ
ជ ក់កាំម្ណើត ឬម្សៀវម្ៅ/បចជីរគួសារម្ឡើយ ម្ដយសារឪពុ កោថយធមរបស់
នាងបានចិ ចចឹមបី បាច់រប
ូ នាងកនលងមក ។
ោរចុោះបញ្ជ ោ
ី ន ក្់ក្ៅបានក្ធវើមនុសសថ្ដលរតូវក្គជួញដូរមួយចំនួនជួបរបទោះោរលំបាក្

នារ ីឡាវោបក់រតូវការហតទម្លខាពី អាជញធរមូ លដឌន

មុ ននឹ ងនាងទទួ លបានការអនុញ្ហដតិ

ឲ្យចកម្ចញពីភូមិរបស់ខួន
ល និ ងសាបក់ម្ៅកបុងជរមកជាំ នួយមួ យកតនលង ។ សរោប់ នាង ដាំ ម្ណើរការ
ម្នោះមិនោនលកេណៈចាស់ោស់ម្ឡើយ។ នាងនិោយថា “អងគការបានសុាំឲ្យខញាំុរត់ឯកសារ ម្ហើយ

ខញាំុរតូវម្ៅរករបរណនភូមិ និងមគនថីឃុាំម្ដើមផីសុាំឲ្យរត់ចុោះហតទម្លខាម្លើឯកសារម្នាោះឲ្យខញាំុ ។ ខញាំុោន
ការសមរគសា
ម ញ និងលាំបាកបនថិច” ។
ុ

ឧបសគគក្ៅក្នងោរទទួ
លបានថានៈជជនរងក្ររោះក្ោយោរជួញដូរ(រពមោ ំង
ុ

សិទធិ និងជំនយ
ួ ដនទក្ទៀតថ្ដលពាក្់ព័ន)
ធ

ោននារ ីជនជតិ ម្វៀតណាមោបក់ រតូវបានជួ ញដូ រម្ៅរបម្ទសចិនម្ដយបងេាំឲ្យម្រៀបការ

។

នាងបានម្ៅរកអាជញធរឃុាំម្ពលរតឡប់មករបម្ទសម្វៀតណាមវ ិញ ។ បនាធប់ មក នាងបានដឹងថា
ពួ កម្គគួ រតតបានពនយល់ដល់នាងអាំពីរម្បៀបបាំម្ពញទរមង់ តបបបទសុាំជាំនួយសរោប់ ជនរងម្ររោះ
ម្ដយការជួ ញដូ រ ប៉ាុ តនថអាជញធរមិនបានពនយល់របាប់អី ម្វ ឡើយ ។ នាងនិ ោយថា “ម្គមិនខវល់អី ម្វ ទ”
ម្ហតុ ម្នោះ នាងមិនបានទទួលព័ តោនអវីម្ឡើយអាំពីព័តោនតដលនាងអាចទទួ លបាន ម្ហើយនាងក៏
មិ នបានទទួ លជាំ នួយអវីម្ៅម្ពលណាមួ យម្ឡើយ ។
អវីតដលសាំខាន់ ការម្ដោះស្រសាយបញ្ហ
ា ទាាំងម្នោះបានជួបរបទោះឧបសគគជម្រចើន ដូ ចជ ៖
១- នី តិវ ិធី ោនលកេណៈសមគសា
ម ញ រចបូ ករចបល់ និ ងជួ នកាលវ ិលចុ ោះម្ឡើង
ុ
២- តនមលខពស់ (ជម្រឿយៗ នថលហួសម្ហតុ)

៣- អាជញធរោនអាកបផកិរ ិោបងកការរាាំងសធោះ និ ងជួ នកាលម្រ ើសម្អើង និ ង
៤- ោនឧបសគគជក់ តសឋងមួយចាំ នួន (ដូ ចជការម្ធវើដាំម្ណើរម្ៅកាន់មជឈមណឍលរដឌបាល
ការបាត់ បង់ របាក់ ចាំណូលម្ៅម្ពលមិនអាចរកការងារបានម្ធវើ

និ ងការរតូវតថទាាំកុោរ

ម្ៅម្ពលម្ដោះស្រសាយបញ្ហ
ា ទាាំងអស់ម្នោះ)
ទក្ងវើលៗ
អ
ោរឧបតាមភរ ំរទក្ដើមប ីទទួលបានឯក្ោរសមាគល់ខនក្ពលក្ៅរសុ
លួ
ក្

ោននារ ីមី ោ៉ាន់ ោ៉ាោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅរបម្ទសចិ នម្ដើមផីបងេាំឲ្យម្រៀបការ ។ នាងបាន
របាប់ ពីរម្បៀបតដលបុគគលិកតផបកសងគមកិចចរបស់រដឌបានជួ យដល់នាងបានជួយដល់នាង
ការទទួ លបានឯកសារសោគល់ខួនថម
ល ី

បនាធប់ពីបានរតឡប់ម្ៅរបម្ទសមី ោ៉ាន់ោ៉ាវ ិញ

ម្ៅកបុង

តាមរយៈ

លិខិតបញ្ហ
ជ ក់ មួយ ម្ដើ មផីរណនាអាំ ពីអតថសញ្ហដណរបស់នាង ។ ម្លើសពី ម្នោះម្ៅម្ទៀត អងគការជាំ នួយ
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បានផថល់ជម្សាហុយតដលចាំបាច់ សរោប់ រត់ ការឯកសារទាាំងម្នោះ ។
ោននារ ីមកពី របម្ទសមីោ៉ាន់ ោ៉ាោបក់

រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅម្ធវើជនារ ីម្ពសាម្ៅរបម្ទស

នថ ។ ប៉ាូ លីសបានជួ យនាងម្ៅកបុងរបម្ទសមីោ៉ាន់ោ៉ា ម្ដើមផីទទួ លបានប័ណតសោគល់ខួន។
ល
ប៉ាូ លីស
បានម្ចញលិខិតតណនាាំមួយចាប់ ដល់នាង

ម្ដយនាងអាចយកលិខិតម្នោះម្ៅជូ នអាជញធរោន

សមតទកិចចនានា ។ ការម្ចញប័ ណតសោគល់ខួនមិ
ល
នទាមទារឲ្យបង់ របាក់ អីម្វ ឡើយ ។

ោរទទួលបានោរចុោះបញ្ជ តា
ី មផលវចាប់
ក្ៅក្នងរបក្ទសក្រលក្ៅ
ូ
ុ

ោនបុ រសោបក់មកពី របម្ទសមី ោ៉ាន់ ោ៉ារតូវបានម្គជួញដូ រម្ៅម្ធវើការតាមទូកម្នសាទម្ៅ
របម្ទសនថ ។ រត់ បានរត់ ម្គចពី ទូកម្នសាទម្នាោះ ម្ហើយរតូវបាននារ ីោបក់ ជួយោក់ បាាំងរត់ មិន
ឲ្យម្គរករត់ម្ឃើញ ។ បនាធប់មក នារ ីម្នាោះបានជួ យរកការងារឲ្យបុរសម្នាោះម្ធវើម្ៅម្លើទូកមួ យ
ម្ផសងម្ទៀត ។ រត់ បានម្ធវើការម្ៅទី ម្នាោះអស់រយៈម្ពលពី របី តខ ម្ហើយម្គបានឲ្យរបាក់ ឈួលដល់
ប

រត់ ោ៉ាងម្ទៀងទាត់ ប៉ាុ តនថរត់ ខាលចជួ បនឹងម្ៅតក និងម្មខយល់មុនៗម្ទៀត ។ រត់ បានម្ធវើដាំម្ណើរ
ម្ៅរកការងារម្ធវើម្ៅរកុងមួយម្ផសងម្ទៀត ។ ម្ៅទី ម្នាោះ រត់ បានម្ៅម្ធវើការម្ៅកបុងម្រាងចរកអារ
ម្ឈើ មួយ ។ រត់ ម្ធវើការម្ៅទី ម្នាោះបានមួ យឆបាំ ម្ហើយម្ៅតកក៏ បានជួ យម្ធវើឯកសារបញ្ហ
ជ ក់កមមករ
ចាំ ណាកស្រសុកដល់រត់ ។
បញ្ហ
ា ២-៧ តរមូវោរក្សដឌក្ិចច

គាំ រជ
ូ ាំ នួយម្សដឌកិចក
ច ុ ងម្ពលបចច
ប
ុ បផនបមិនម្ធវើឲ្យសាទនភ្នពម្សដឌកិចចោនការរ ីកចម្រមើនជនិចច

ម្ឡើយ ។

ជម្រឿយៗ

ជាំ នួយម្សដឌកិចចមិនតមនជតរមូវការធាំបាំផុត

តដលមនុ សសរតូវម្គជួ ញដូ របាន

សាគល់ ម្ៅម្ពលចកម្ចញពី ការជួ ញដូ រ និ ង/ឬម្ៅម្ពលរតឡប់មកផធោះខលួនវ ិញ ។ មនុ សសតដលរតូវ
ម្គជួ ញដូ ររតូវម្ធវើការរករបាក់ មកចិ ចចឹមខលួនឯង និ ងរកុមរគួសារ រពមទាាំងជួយម្ដោះសរមួលដល់
បញ្ហ
ា ម្សដឌកិចចតដលម្កើ តម្ឡើងម្ដយសារការរតូវម្គជួ ញដូ រ ។ ោនជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូរ

ជម្រចើននាក់ បានម្ធវើចាំណាកស្រសុក ម្ដើមម្ហតុ គឺបណា
ថ លមកពី តរមូវការ និ ងបញ្ហ
ា ម្សដឌកិចម្ច ៅកបុង
ផធោះ ។ ចាំ ម្

ោះជនរងម្ររោះជម្រចើននាក់ សាទនភ្នពម្សដឌកិចចរបស់ពួករត់ បានជួ បការលាំបាកកាន់

តតខាលាំងម្ឡើងចប់ តាាំងពី ម្ពលរតូវម្គជួ ញដូរ និ ងម្ដយសារការជួ ញដូ រម្នោះ ។ ោនជនរងម្ររោះខលោះ
បានម្ៅខចីរបាក់ម្គម្ដើមផីម្ធវើចាំណាកស្រសុក

ម្ហើយមិនអាចសងបាំណុលម្នោះបានម្ឡើយម្ដយសារ

ពួ ករត់ រតូវម្គជួ ញដូ រ ។ បាំ ណុលមួ យម្ទៀតគឺ ពួករត់ រតូវការរបាក់ ម្ដើ មផីម្ធវើដាំម្ណើររតឡប់មកផធោះ
វ ិញ ឬរតូវការរបាក់ ម្ោោះខលួនម្ដើមផីរច
ួ ផុ តពី សាទនភ្នពរតូវម្គជួ ញដូ រ ។ មនុ សសជម្រចើននាក់ តដល
រតូវម្គជួ ញដូរមិនអាចម្ធវើការបានម្ឡើយបនាធប់ពីរតូវម្គជួ ញដូ រ

ម្រ

ោះរត់ ោនជាំងឺ

ឬោនរបួ ស

ឬមិនអាចរកការងារបានម្ធវើ ោនន័ យថា ពួកម្គមិនអាចរករបាក់ បានម្ឡើយ តដលជម្រឿយៗម្ធវើឲ្យ
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បញ្ហ
ា ម្សដឌកិចចរបស់រត់កាន់ តតធងន់ធរង ម្ឡើងម្ដយសារជាំ

ក់ បាំណុល (ឬបាំណុលម្ចោះតតម្កើន) ។

ក្រណីសិក្ានានា
មនុសសថ្ដលរតូវក្គជួញដូរបានជួបរបទោះបញ្ហ
ា ក្សដឌក្ិចចោ ំងមុនោរជួញដូរ
និងក្ោយោរោរជួញដូរ
បុ រសជនជតិ មីោ៉ាន់ ោ៉ាោបក់ បានរបាប់ ថា
(របតហល១៣៦០ដុ ោលរអាម្មរ ិក)

ខលួនបានខចីរបាក់ ម្គចាំ នួន១២០០០០០គី ោ៉ាត

ម្ដើមផីយកម្ៅម្ធវើចាំណាកស្រសុកម្ៅម្ធវើការម្ៅរបម្ទសោ៉ា ម្ឡសុី

និ ងខចីរបាក់ ២០០០០០គីោ៉ាតម្ទៀត (របតហល២២៥ដុោលរអាម្មរ ិក)បតនទមម្ទៀត សរោប់ ទុកឲ្យ
របពននរត់ ឆង
ល ទម្នល ។ ម្ដយសារការរបាក់ ដល់ម្ៅ១០% រត់ មិនអាចម្ោោះបាំណុលបានម្ឡើយ។
រត់ ម្ៅតតជាំ

ក់ របាក់ ម្គរបតហលជមួ យោនគី ោ៉ាត(របតហលជ១១៣៥ដុោលរអាម្មរ ិក)

រាប់

ទាាំងការរបាក់ ផង ។
ោននារ ីជនជតិ ម្វៀតណាោបក់ រតូវម្គជួ ញដូ រម្ៅម្ធវើជអបកបម្រមើ ម្ៅតាមផធោះកបុងទី រកុងហុង

កុ ង។ នាងបានរបាប់ ម្តើ ការម្ធវើចាំណាកស្រសុករបស់នាង/ការតដលនាងរតូវម្គជួ ញដូ របានរួមចាំ តណក
បងកបញ្ហ
ា របាក់ និ ងបញ្ហ
ា រវាងបុ គគលោបក់ៗម្ៅកបុងរគួសាររបស់នាង ។ ម្ដើ មផីផត
គ ់ ផង
គ ់ ការម្ធវើចាំណាក
ស្រសុករបស់នាង រគួសារនាងបានខចីរបាក់ ២៥ោនដុ ង (របតហល១២០០ដុ ោលរ) ពី ធនាររ បនាធប់

មករតូវលក់ ម្រគឿងចរកកសិកមមរបស់ខួនម្ដើ
ល
មផីសងបាំ ណុលម្ៅម្ពលនាងរតូវម្គជួ ញដូ រ ម្ហើយមិ ន
អាចរករបាក់ម្ផញើមកម្ោោះបាំណុលបាន ។ បនាធប់ពីសងបាំ ណុលអស់ម្ហើយ នាងបានខចីរបាក់ ៣០

ោនដុងម្ទៀត (របតហល១៥០០ដុ ោលរអាម្មរ ិក) ម្ដើ មផីយកម្ៅទិ ញចាំ ការផគត់ផង
គ ់ រគួសារ ប៉ាុ តនថមិន
ោនលទនភ្នពសងរបាក់កមចីបានម្ឡើយ ។ ម្ៅម្ពលម្នោះ នាងសទិតកបុងខួបម្ថរននបាំណុល ម្ដយ
រតូវខចីរបាក់ ោចស់បាំណុលោបក់ ម្ៅសងោចស់បាំណុលោបក់ ម្ទៀត ។ បញ្ហ
ា ម្នោះបាន និ ងកាំពុងបនថចប់

តាាំងពី ឆបាំ២០០៦មកម្មលោះ ។ ម្ដយសារបាំ ណុលម្នោះម្រចើន បឋីនាង និ ងនាងម្ឈលោះរបតកករបម្រចើន
ណាស់ តដលម្ធវើឲ្យប៉ា ោះ

ល់ដល់ម្សចកថីសុខរគួសារនាង និ ងការសិការបស់កូនម្ៅសាោម្រៀន។

ជូ នកាល កូ នរបុសចផងរបស់នាង លួចម្ចញពី សាោម្ៅម្ធវើការយករបាក់មកសងបាំ ណុល ។

កបុងករណីខលោះ កមមវ ិធី ម្លើកកមពស់ម្សដឌកិចច រតូវបានម្គម្រៀបចាំ ម្ឡើងោ៉ា ងលអ និងរតូវបាន

អនុវតថម្ដយអបកជាំ នាញពរងឹ ងម្សដឌកិច។
ច ពួ កម្គម្របើរបាស់ចាំម្ណោះដឹ ងសឋីពីតរមូវការទី ផារការងារ
ម្ៅមូ លដឌន

និ ងម្របើរបាស់ការទទួ លបានការបណុថ ោះបណា
ថ លវ ិជជជី វៈ(តដលោនគុ ណភ្នពខពស់)

និ ងបុ គគលតដលោនបទពិ ម្សាធន៍ម្ធវើការជមួ យមនុសសតដលរតូវម្គជួ ញដូរ

ម្ដើមផីកសាងសមតទ

ភ្នពរបស់ខួន
ល (និងភ្នពម្ជឿជក់) ម្ដើ មផីម្ឆលើយតបម្ៅតាមតរមូវការទីផារការងារ ។ កមមវ ិធី ទាាំងម្នោះ
ោនដាំ ម្ណើរការតដលបានឆលងកាត់ ការពិ ចរណាបានរតឹមរតូវ
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ដូចជ

ោនការរបឡងម្ចញម្ៅ

ម្ពលបចចប់ ការបណុថ ោះបណា
ថ ល កមមវ ិធីហាត់ ការ កមមវ ិធី ម្រតៀមម្ធវើការងារ ជាំ នាញសាកលផងមុន
ម្ពលផថល់មូលនិ ធិអាជី វកមម ផថល់ការបណុថ ោះបណា
ថ លអាំ ពីការរគប់ រគងអាជី វកមម។ល។ ជនរងម្ររោះ

ខលោះក៏ទទួ លបានការរាំរទបនាធប់ បនសាំដូចជថាបក់ អកេរកមម ការពិ ម្ររោះម្ោបល់ បាំ និនជី វ ិតតដលជួ យ
ម្លើកសធយជាំ
នាញនានាម្ៅកតនលងម្ធវើការ (និ ងលទនផល/ម្ជគជ័ យកបុងរយៈម្ពលយូរ) ។ កមមវ ិធី
ួ
ទាាំងម្នោះក៏ទទួ លបានការពិនិតយតាមដនកបុងរយៈម្ពលយូរជងម្នោះ ម្ហើយ ម្ៅម្ពលចាំបាច់ ក៏
ោនផថល់ជូននូ វការរាំរទ និ ងការពិ ម្ររោះម្ោបល់បតនទមម្ទៀតផង ។

ទក្ងវើលៗ
អ
មនុសសថ្ដលរតូវក្គជួញដូរទទួលបាននូវក្មមវិធីក្លើក្ក្មាសក្់ សដឌក្ិចច
ថ្ដលក្គបក្ងកើតក្ឡើងោងលអ និងមានរបសិទភា
ធ ព
បុ រសជនជតិ តខមរោបក់ បានម្រៀបរាប់ អាំពីការតដលអងគការជាំ នួយបានមកផធោះរបស់រត់

និ ង

ផថល់ជម្រមើ សម្ផសងៗជម្រចើនដល់រត់ សរោប់ ការបណុថ ោះបណា
ថ ល និងការងារ ។ រត់ បានម្រជើ ស
ម្រ ើសយកការបណុថ ោះបណា
ថ លម្ធវើជជងកាត់ សក់ ម្រ

ោះម្ៅកបុងភូមិរបស់រត់ រតូវការអបកោនជាំ នាញ

តបបម្នោះ ។ អងគការម្នាោះបានបចូជ នរត់ម្ៅរកុងតដលម្ៅជិ តម្នាោះអស់រយៈម្ពលរបាាំបួនតខម្ដើមផី
ទទួ លការបណុថ ោះបណា
ថ ល ។ បនាធប់ ពីការបណុថ ោះបណា
ថ លរតូវបចចប់ ម្គក៏ឲ្យរត់ ចប់ ម្ផថើមរបកប

មុ ខរបរកាត់ សក់ ។ រត់ បានរបាប់ ថា “ម្ៅម្ពលម្នោះ ខញាំុរបកបរបរជជងកាត់សក់ ។ កបុងមួ យនថងខាំុញ

ខញាំុទទួ លបានម្ភញៀវបី នាក់ កបុងោបក់ខាំុអា
ញ ចរករបាក់ បាន២០០០ម្រៀល (០,៥០ដុ ោលរអាម្មរ ិក)។ ខញាំុចូល
ចិ តផ
ថ ថល់ម្សវាជជងកាត់សក់ រួមទាាំងការម្ធវើម៉ាូដសក់ ថីៗ
ម ម៉ាូ ដសក់សាអត និ ងម៉ាូ ដសក់ តបបបុរាណ

សរោប់ មនុ សសចស់” ។ រត់ កាំពុងម្រៀបគម្រោងពរងី កមុ ខរបររបស់រត់ ម្ដើ មផីទិញម៉ាូតូមួយ និ ង
រកសុីផថល់ម្សវាកាត់ សក់ម្នោះម្ៅកបុងភូ មិម្ផសងៗម្ទៀតតដលម្ៅជិ តៗម្នាោះ ។

ោននារ ីជនជតិ តខមរោបក់កាំពុងម្រៀនអុតសក់ ។ វគគម្បើកបម្រងៀនអុតសក់ ម្នាោះោនរយៈម្ពល

មួ យឆបាំកនលោះ ។ ម្ៅម្ពលបចចប់ វគគសិកាម្នោះ អងគការបានម្រៀបចាំ ឲ្យោនការរបឡងម្ចញមួ យតដល
ចាំបាច់ គឺថា របសិនម្បើ នាងរបឡងជប់ គឺ អងគការនឹងជួ យតសវងរកកតនលងចុ ោះកមមសិកា និងឲ្យនាង
អនុវតថជាំនាញរបស់នាងរយៈម្ពលបីតខ ។ បនាធប់មក នាងនឹ ងអាចម្សបើរសុាំឧបករណ៍ម្បើកតូ បអុ សក់
មួ យ ម្ហើយសាំម្ណើរម្នោះរតូវតផអកម្លើលកេណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ មួ យតដលនឹងរតូវតតបាំម្ពញឲ្យបាន ។

ោនបុ រសមី ោ៉ានោ៉ា ោបក់រតូវបានម្គជួ ញដូ រឲ្យម្ធវើការម្ៅកបុងរបម្ទសរបស់ខួន
ល ។ រត់ បាន

ម្រៀនចិ ចចឹមសតវ បនាធប់មកបានម្រៀបចាំ ម្បើ កមុ ខរបរតូ ចមួ យ ម្រកាយពី រត់ទទួ លបានរបាក់ទិញរជូក
មកចិ ចចឹម។ របាាំមួយតខម្រកាយមក រត់ បានលក់ រជូកមួ យកាល ម្ហើយទិ ញរជូកមួ យកាលម្ទៀត
និ ងម្ៅោនរបាក់ ចាំម្ណញផង ។ បនាធប់ មក រត់ ទទួ លបានជាំ នួយតិ ចតួចបតនទមម្ទៀត សរោប់
ពរងី កមុ ខរបរបងាកត់ រជូករបស់រត់ ម្ហើយរត់ បានចូ លរួមការបណុថ ោះបណា
ថ លសឋីពីមីរកូឥណទាន
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និ ងរកុមសនសាំរបាក់ ។ របាក់ ចាំម្ណញតដលបានមកពី ការចិ ចចឹមរជូកមិ នអាចផគត់ផគង់ឲ្យបានរគប់
ររន់ម្ៅតាមតរមូវការរបស់រត់ ម្ឡើយ ម្ហើយរត់ កាំពុងរ ិោះរកមម្ធាបាយពរងីកការងាររបស់រត់
តាមរយៈការចិ ចចឹមោន់ និ ងដាំផ្ទកលក់ ម្ដើ មផីឲ្យោនលទនភ្នពម្បើកតូបលក់ម្រគឿងម្ទសមួ យ ។ អបក
ផថល់ម្សវាបានចុ ោះម្ៅម្មើ លរត់ ម្រៀងរាល់បីតខមឋង
ម្ៅម្ពលសួររត់ ថា

ម្ដើមផីតាមដនដាំ ម្ណើរការការងាររបស់រត់ ។

ម្តើរត់ បានរបាក់មកអនុវតថគាំនិតអាជី វកមមម្នោះរម្បៀបណាម្នាោះ

រត់ បាន

របាប់ថា រត់ បានខចីបរបាក់ ពីកុងកមម
ប
វ ិធី មីរកូរកឌី ត ។ រត់ មិនរ ាំពឹ ងចង់ បានជាំនួយពីអងគការផថល់
ជាំ នួយម្ឡើយ ម្ៅម្ពលរតម្ធវើការងាររបស់ខួនបានលអ
ល
។

ម្ទាោះោ៉ា ងណាក៏ម្ដយ ម្ៅកបុងករណីម្ផសងពី ម្នោះ កិ ចខ
ច ិ តខាំ របឹងតរបងកបុងការម្លើកកមពស់

ម្សដឌកិចច មិ នសូវម្រៀបចាំ បានលអប៉ាុនាមនម្ទ ម្ហតុ ម្នោះម្ហើយរបសិទនភ្នពក៏ ោនតិច។ ការម្លើកកមពស់
ម្សដឌកិចចោនលកេណៈសមគសា
ម ញ និ ង
ុ

ក់ព័នននឹងបញ្ហ
ា របឈមជម្រចើ ន ដូចបានម្រៀបរាប់ និ ង

ពិ ភ្នកាខាងម្រកាមម្នោះ ម្ហើយតដលបញ្ហ
ា ខលោះអាចរបាប់ ពីឳកាសទទួ លបានម្ជគជ័ យ(ឬបរាជ័ យ)
របស់បុគគលោបក់ ៗ ។
១- កងវោះខាតសមតទភ្នពជាំនាញម្ៅកបងការងារម្លើ
កកមពស់ម្សដឌកិចច
ុ
២- ការបណុថ ោះបណា
ថ លវ ិជជជីវៈមិនរតូវបានផថលជ
់ ូន

ឬមិនបានផថលក
់ រមិតជាំនាញគួរឲ្យ

ម្ពញចិតថ

៣- ជម្រមើសកបុងការបណុថ ោះបណា
ថ ល និងការងារម្ៅោនករមិត

និងោនកងវោះខាតកបងការ
ុ

យកចិតទ
ថ ុកដក់ម្ៅម្លើអតទរបម្ោជន៍ និងជាំនាញរបស់បុគល
គ ោបក់ៗ

៤- សាទនភ្នពម្សដឌកិចម
ច ិនស្រសបតាមសាទនភ្នពម្សដឌកិចក
ច ងមូ
ុប លដឌន

៥- ការបណុថ ោះបណា
ថ លសឋព
ី ីអាជីវកមម មិនរតូវបានម្គផថលជ
់ ូន ទទួលការរាំរទមិនរគប់ររន់
ម្រៀបចាំមិនបានលអ ។

៦- កងវោះខាតកាោនុវតថភ្នពម្សដឌកិចច កបងសហគមន៍
ម្ៅស្រសុកកាំម្ណើត សហគមន៍ថី ម និង
ុ
ម្ៅម្រៅរបម្ទស

៧- ជម្រមើសតដលស្រសបម្ៅតាមតរមូវការពិម្សសរបស់មនុសស

តដលរតូវម្គជួញដូរោន

ចាំនួនតិច
៨- ការយកចិតទ
ថ ុកដក់មិនបានរគប់ររន់ម្ៅម្លើតរមូវការជាំនួយដនទម្ទៀត

រួមទាាំងតរមូវ

ការរគួសាររបស់ជនរងម្ររោះ ។
៩- កងវោះខាតទាំនុកចិតម្ថ ៅម្លើសមតទភ្នពផ្ទធល់ខន
ួល

១០- ឧបសគគជក់តសឋងម្ៅម្លើការម្លើកកមពស់ម្សដឌកិចច
១១- ការរតួតពិនិតយតាមដន និងរាំរទម្ៅម្លើការម្លើកកមពស់ម្សដឌកិចម្ច ៅោនករមិត
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ក្រណីសិក្ានានា
ក្មមវធ
ិ ីក្លើក្ក្មាសក្់ សដឌក្ិចចថ្ដលក្រៀបចំក្ឡើងមិនបានលអ បាននា ំឲ្យមានភាពបរាជ័យ
និងភាពអន់ថយ
ោននារ ីជនជតិ ម្វៀតណាមោបក់ទទួ លបានការបណុថ ោះបណា
ថ លសឋីពីការផលិតម្រគឿងសិបផ

កមម តាមរយៈកមមវ ិធី មួយម្ៅកបុងកតនលងសាបក់ ម្ៅ។ នាងបានហវឹកហាត់ និ ងម្ធវើការម្ៅទី ម្នាោះអស់

រយៈម្ពលបី ឆបាំ ម្ហើយកបុងអាំ ឡុងម្ពលម្នាោះ នាងរតូវរស់ម្ៅតបកពី កូនរបស់នាង (តដលោនឪពុក

ោថយនាងជអបកម្មើ លតថ) ។ នាងទទួ លបានរបាក់ឈួលតិ
ប
ចតួចម្ៅកបុងម្ពលម្នាោះ ។ បី ឆបាំម្រកាយ
មក កមមវ ិធី ម្នាោះក៏ បានបិទ ម្ដយសារម្រគឿងសិបផកមមមិនអាចលក់ម្ៅម្លើទីផារបាន ។ នាងបាន
វ ិលរតឡប់ ម្ៅលាំម្ៅដឌនវ ិញ

រស់ម្ៅជមួ យកូន

ម្ដយពុាំ ោនជាំ នាញទីផារ

ឬពុាំ ោនឳកាស

ការងារ ឬអាជី វកមមតដលអាចឲ្យនាងម្ធវើបានម្ឡើយ ។
នារ ីជនជតិចិនោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅម្ធវើជស្រសីម្ពសាម្ៅកបុងរបម្ទសរបស់ខួន
ល

។

នាងទទួ លបានការបណុថ ោះបណា
ថ លវ ិជជជី វៈតផបកធនាររ ។ ម្ទាោះជោ៉ា ងណាក៏ ម្ដយ នាងបាន
ជួ បរបទោះនឹងការលាំបាកកបុងការរកការងារលអម្ធវើ ម្ហើយម្ៅម្ពលនាងសចជឹងគិតម្នាោះ នាងសាឋយ
ណាស់ម្រ

ោះមិ នបានពិ ភ្នកាឲ្យបានលអជងម្នោះម្ដើមផីម្រជើ សម្រ ើសការបណុថ ោះបណា
ថ ល។

បុ រសជនជតិ តខមរោបក់ទទួលបានរបាក់ ឧបតទមភយកម្ៅចិ ចចឹមទាម្ៅកបុងភូមិ។ ម្ទាោះជោ៉ា ង

ណាក៏ ម្ដយ រត់ ខវោះខាតជាំ នាញ និ ងធនរណនម្ដើ មផីចិចចឹមទា ម្ហើយពី របីតខម្រកាយ ទារត់ ក៏ងាប់។
រត់ បានម្ៅខចីរបាក់ ម្គម្ដើមផីទិញកូនទាបតនទមម្ទៀត កូ នទាម្នាោះក៏ ងាប់អស់ម្ទៀត ។ អងគការមិ ន
បានមកតាមដនករណីម្នោះម្ឡើយ
ជាំ

ម្ហើយម្ៅម្ពលសោភស

រត់ឥតោនការងារម្ធវើ

និ ងកាំពុង

ក់បាំណុលម្គម្ទៀតផង ។

បញ្ហ
ា ២-៨ ោរក្ោោះរោយបណតឹង

សិទិ ន និ ងផលរបម្ោជន៍សាំខាន់ ៗរបស់ជនរងម្ររោះ មិ នរតូវបានការ

ម្ឡើយ ។

មនុ សសជម្រចើ ននាក់ តដលរតូវម្គជួ ញដូរ

រម្ៅតាមផលូវចាប់

បានកាលយជជនរងម្ររោះ/សាកសីម្ៅកបុងបណឹ ថ ង

របឆាំងនឹងជនម្លមើស គឺករណីឧរកិ ដក
ឌ មម និ ងការទាមទារសាំណង ម្ៅម្រៅរបម្ទស និ ងម្ៅស្រសុក។
កបុងករណីខលោះ

មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូរចប់ អារមមណ៍នឹ ងការម្របើ របាស់បណឹ ឋ ងម្ៅកបុងបរ ិបទនន

ការទាមទារសាំណង ។ មនុ សសខលោះក៏ ោនការបារមមណ៍អាំ ពីយុតិធ
ថ ម ម្ហើយថាជនម្លមើសគួ រតតទទួ ល
ម្ទាស ចាំ ម្

ោះអវីតដលពួ កម្គបានម្ធវើមកម្លើខួន
ល ។ កបុងករណីខលោះ មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ របាន

ម្រៀបរាប់ អាំពីបទពិ ម្សាធន៍ជវ ិជជោនកបុងភ្នពជជនរងម្ររោះ/សាកសី
សិទិ រន បស់ពួករត់ទទួ លបានការការ

តដលកបុងលកេណៈតបបម្នោះ

រម្ៅតាមផលូវចាប់ ម្ហើយពួ ករត់ អាចបម្ចចញមតិ របឆាំង
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នឹ ងជនម្លមើសតដលម្កងរបវ ័ចចមកម្លើខួន
ល ។

ម្ទាោះោ៉ា ងណាក៏ម្ដយ ម្ទាោះបី ជោនបទពិ ម្សាធន៍ និ ងលទនផលជវ ិជជោនខលោះៗក៏ម្ដយ

មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ

ក៏ បានសាគល់ពីបញ្ហ
ា

និ ងការលាំបាកមួ យចាំនួនម្ៅកបុងដាំ ម្ណើរការផលូវ

ចាប់ម្នាោះ ម្ដយតផអកម្លើបទពិ ម្សាធន៍ និ ងការចូលរួមកបុងនាមជជនរងម្ររោះ/សាកសី ។ បញ្ហ
ា
ទាាំងម្នោះរួមោន ៖

១- ខវោះខាតព័ តោន និ ងការរពមម្រពៀងជមុន រមនជម្រមើសម្ដើ មផីបដិ ម្សធការចូ លរួម
២- ការសាបក់ ម្ៅជចាំបាច់ កុងរយៈម្ពលតវងកប
ប
ុងម្ពលដាំ ម្ណើរការតាមផលូវចាប់ ម្ៅបរម្ទស
៣- ម្រឿងកឋីោនរយៈម្ពលយូរ (ម្ដយមិ នចាំបាច់)

៤- ការសោភសម្ឡើងវ ិញ និ ងការផថល់ការអោះអាងជម្រចើន
៥- មិ នកាំ ពុងទទួ លបានព័តោនថមី

និ ងមិនទទួ លបានការជូ នដាំ ណឹងឲ្យបានម្ទៀងទាត់

អាំ ពីដាំម្ណើរការម្ៅតាមផលូវចាប់

៦- ហានិ ភ័យចាំ ម្

ោះជនរងម្ររោះ/សាកសីនានា

៧- ភ្នពយឺតោ៉ា វ និ ងការលាំបាកម្ៅកបុងការទទួ លបានសាំណង

៨- រងការម្ធវើបាបតាមរយៈការអនុវតថចាប់ និ ងម្ដយសារអបកអនុ វតថចាប់
៩- រមនមូ លនិ ធិសរោប់ចាំណាយម្ផសងៗ តដលជនរងម្ររោះ/សាកសីនានារតូវការ
១០- ភ្នពតានតឹ ងចិ តថ ការភ័ យខាលច ការថប់ បារមភ ម្ដយសារខលួនជជនរងម្ររោះ/សាកសី
១១- បញ្ហ
ា ភ្នសា

គួ រតតោនការពិ ភ្នកាមួ យសឋីអាំពីម្រឿងតដលថា ោនករណីជម្រចើនបានម្ធវើឲ្យ
កុ ោររតូវម្គជួ ញដូ រ

ក់ ព័ននដល់

តដលការពិ ភ្នកាម្នាោះបានម្លើកម្ឡើងនូ វបញ្ហ
ា ម្ផសងៗជម្រចើនអាំ ពីលកេណៈ

តដលសិទិ ន និ ងផលរបម្ោជន៍ សាំខាន់ៗរបស់កុោរបាន(និងមិនបាន)ទទួ លការការ
ចាប់ ។

រម្ៅតាមផលូវ

ក្រណីសិក្ានានា
ជនរងក្ររោះ/ោក្ស ីមិនថ្មនជអនក្សមរគចិតត និងមិនទទួលបានដំណឹង
ក្ពញក្លញជនិចចក្ឡើយ

ោននារ ីមី ោ៉ាន់ ោ៉ាោបក់ទទួលការម្កងរបវ ័ចចម្ៅរបម្ទសនថ។ នាងបានម្រៀបរាប់ពីការតដល
រតូវម្គដក់ សោពធឲ្យកាត់ ម្ទាសជនម្លមើសមកម្លើរប
ូ នាង។ នាងបានរបាប់ ថាខលួនរតូវប៉ាូ លីសម្លើក
ទឹ កចិ តឲ្
ថ យកាត់ ម្ទាសជនម្លមើស តតនាងមិ នចង់ ម្ធវើោ៉ាងម្នោះម្ឡើយ ម្រ

ោះនាងខាលចមិ នចង់ចូលម្ៅ

តុ ោការ។ នាងបានរបាប់ពីលកេណៈតដលនាងបានរបាប់ មគនថីប៉ាូលីសម្ដយផ្ទធល់ថា នាងមិ នចូ ល
រួមកបុងដាំ ម្ណើរការកថីកុងតុ
ប
ោការម្ទ តតម្ទាោះជោ៉ា ងណា ម្គបានម្បើកកាត់កី ម្ឋ រឿងម្នោះ “ខញាំុរតូវតត

ម្ឡើងម្ៅតុ ោការ។ ខញាំុរមនជម្រមើ សម្ទ”។ ម្បើ តាមគាំនិតនាង និងម្បើ ម្ទាោះជជនម្លមើសតដលរបរពឹ តថ
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មកម្លើរប
ូ នាងជប់ ឃុាំឃាង
ាំ ម្ហើយក៏ ម្ដយ នាងនឹ ងបានសម្រមចចិតថម្រជើ សម្រ ើសយកការមិ នចូ លរួម
ម្ៅកបុងម្រឿងកឋីម្នោះមិនខាន ។

បានផតលស
់ មាភសន៍ និងផតលោ
់ រអោះអាង/ចក្មលើយក្នងឳោសក្ផសងជក្រចើ
ន
ុ

ោននារ ីជនជតិ នថោបក់ រតូវម្គជួ ញដូរម្ៅម្ធវើជស្រសីម្ពសាម្ៅរបម្ទសជប៉ាុ ន ។ នាងោន
បញ្ហ
ា សុខភ្នពជម្រចើន ម្ហើយសុខភ្នពផលូវចិតក
ថ ៏ មិនលអតដរ ម្ៅម្ពលនាងមកដល់កតនលងសាបក់ ម្ៅ

កបុងរបម្ទសជប៉ាុន ។ ម្ទាោះជោ៉ា ងណា ប៉ាូ លីសបានសោភសនាង ម្ហើយបានដឹងថា នាងខូ ចចិតថ
ណាស់ ។ នាងបានរបាប់អាំពីការតដលនាងមិនបានម្រតៀមខលួនជមុ នម្ដើមផីនិោយពី បទពិម្សាធន៍

នានារបស់ខួនម្ៅម្ពលម្នាោះ
ល
ម្ហើយការសោភសបានម្ធវើឲ្យនាងមិ នម្ពញចិ តថ និ ងោនភ្នពតានតឹង
ចិ តថ ។

ក្គមិនបានជូនដំក្ណើងដល់នាងឲ្យបានញឹក្ញាប់អព
ំ ីោានភាពននក្រណីរបស់ខនក្ទ
លួ
ោននារ ីឡាវោបក់ រតូវម្គជួញដូ រម្ៅកបុងរបម្ទសរបស់ខួន។
ល

នាងចង់ ដឹងពី ដាំម្ណើរការម្ៅ

មុ ខននម្រឿងកឋី ប៉ាុ តនថមិនបានទទួ លព័តោនម្នោះពីអបកផឋល់ជាំនួយម្ឡើយ ម្ទាោះបី ជម្កាោះម្ៅជម្រចើ ន
ដងម្ហើយក៏ ម្ដយ ។ ម្គបានរបាប់ នាងថា នឹងរតូវតតរង់ ចាំម្រ
ណាស់ ។ ចាំ ម្

ោះម្គបានម្ដោះស្រសាយម្រឿងកឋីម្រចើ ន

ោះនាង ម្នោះគឺ ឧបសគគមួយម្ៅកបុងសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ។ នាងចង់ទុកម្រឿង

ម្នោះម្ចល ម្ហើយចប់ ម្ផឋើមកសាងជី វ ិតថមី ប៉ាុ តនថនាងោនអារមមណ៍មិនអាចម្ធវើដូម្ចបោះបានម្ឡើយ លុោះ
រតាតតនាងឈបោះម្រឿងកឋី ម្ហើយទាមទារបានសាំណង ។
បញ្ហ
ា សុវតាភា
ិ ពនានា ក្ៅក្ពលជជនរងក្ររោះ/ោក្ស ី

ោននារ ីោបក់រតូវបានម្គជួញដូ រម្ៅម្ធវើជស្រសីម្ពសាម្ៅកបុងរបម្ទសមី ោ៉ាន់ ោ៉ា ។ នាងរតូវ

ជនម្លមើសវាយដាំ បនាធប់ ពីបានរាយការណ៍ម្រឿងរបស់នាងដល់ប៉ាូលីស ។ ម្មខយល់ និ ងបងបអូនស្រសី
របស់នាងបានវាយដាំ រប
ូ នាង ម្បាចសក់ ទោះកាំ ម្ភលៀង និ ងវាយឲ្យរបួ សម្ៅម្លើម្ជើងនាង ។
ោរអូសបនាលយក្ពលក្វលាក្នងោរទទួ
លបានសំណង
ុ

ោនបុ រសោបក់មកពី របម្ទសមី ោ៉ាន់ ោ៉ា រតូវម្គជួ ញដូរម្ៅរបម្ទសោ៉ា ម្ឡសុី។ នាងរងរបួ ស

ោ៉ា ងធងន់ធងរម្ៅកបុងម្រាងចរក ជទី តដលនាងទទួ លរងនូ វការម្កងរបវ ័ចច។ រត់ទទួ លបានសាំណង

ដល់ម្ៅ៧០០០០០០ គី ោ៉ាត (របតហលជ៧៤០០ដុ ោលរ) ប៉ាុ តនថរហូតមកទល់នឹងម្ពលម្នោះ នាង
បានទទួ លរបាក់ តត២០០០០០០គី ោ៉ាត(របតហលជ២១០០ដុ ោលរ)ប៉ាុ ម្ណាតោះ ។
ោររ ំក្លាភបំពានក្ៅក្នងដំ
ក្ណើរោរផលវចាប់
ុ
ូ

ោននារ ីជនជតិ ម្វៀតណាមោបក់ រតូវម្គជួ ញដូរម្ៅម្ធវើជស្រសីម្ពសាម្ៅរបម្ទសកមពុជ

។

នាងរតូវប៉ាូ លីសចុ ោះម្ៅពិ និតយមួ យសបាថហ៍មថងម្ដើមផីតាមដនរូបនាង ។ នាងបានរបាប់ពីលកេណៈ

តដលរូបនាង និ ងរគួសារនាងទទួ លរងអាំម្ពើមិនលអពីប៉ាូលីស ។ នាងបានរបាប់ថា “ពួ កម្គគាំ រាមខញាំុ
ម្ហើយបានទោះតុ ម្ៅម្ពលរបាប់ ខាំុឲ្
ញ យម្សាមោះរតង់។ ពួកម្គបានគាំ រាមចប់ ខួនខញ
ល ាំុ របសិនម្បើខាំុម
ញ ិ នរបាប់
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ការពិ តម្ទម្នាោះ ។ ពួកម្គបានអោះអាងថា ម្យើងមិ នបានរបាប់ ការពិត ម្ហើយម្នោះម្ហើយពួកម្គបាន
ម្ផញើលិខិតអម្ចចើញជោយលកេណ៍អកសរ ម្ដើ មផីឲ្យខញាំុបាំភឺ កា
ល រពិតម្ៅប៉ាុ សិ៍រថ ដឌបាលឃុាំ” ។

ោរចូលរ ួមក្ៅក្នងដំ
ក្ណើរោរផលវចាប់
បងកឲ្យមានភាពតានតឹងចិតត និងោរលំបាក្
ុ
ូ

ោននារ ីមីោ៉ាន់ ោ៉ាោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅម្ធវើជស្រសីម្ពសាម្ៅកបុងរបម្ទសរបស់ខួន
ល ។

នាងមិនសបាយចិតថ

ម្ហើយោនការរណលក់ទឹកចិតោ
ថ ៉ា ងខាលាំង

ចាំ ម្

ោះការរតូវម្ឡើងម្ៅបាំ ភឺម្ល ៅកបុង

តុ ោការ ។ ការតដលរតូវម្ឡើងម្ៅបាំ ភឺម្ល ៅតុ ោការមឋងម្ហើយមឋងម្ទៀតម្ដើមផីរបឈមមុខចាំ ម្

ោះ

ជនម្លមើសម្នាោះ គឺ ជរបភពននភ្នពតានតឹងចិតថ និងការថប់ បារមភបតនទមម្ទៀតសរោប់ រប
ូ នាង ។
ម្ៅម្ពលនាងសបាយចិតន
ថ ឹ ងម្រឿងតដលជនម្លមើសបានរតូវម្គដក់ម្ទាសម្នាោះ

នាងបានបញ្ហ
ជ ក់

ោ៉ា ងចាស់ថា បទពិម្សាធន៍ម្ៅកបុងតុោការគឺ ជម្រឿងមួ យ តដលបានម្ធវើឲ្យនាងោនការលាំបាក
ជខាលាំង ។

ទក្ងវើលៗ
អ

មនុសសថ្ដលរតូវក្គជួញដូរទទួលបានព័ត៌មានក្ពញក្លញអំពីដំក្ណើរោរចាប់
ោនបុ រសជនជតិ នថោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅរបម្ទសអុី ស្រសាតអល

ម្ហើយរតូវប៉ាូ លីស

និ ងអងគការជាំនួយកបុងស្រសុកជួ យសម្គងាគោះ ។ ោនអបកបកតរបោបក់ ម្ៅទី ម្នាោះម្ដើមផីបកតរប និ ងរណនា
ម្ធវើោ៉ាងណាឲ្យរត់ បានយល់ពីអី តវ ដលកាំ ពុងម្កើ តម្ឡើង

និ ងដឹងពីជម្រមើ សម្ផសងៗរបស់រត់

។

ប៉ាូ លីស និ ងអងគការផថល់ជាំនួយបានសួរនាងថា ម្តើ រត់ ចង់ ម្ៅផធោះ ឬរកការងារថមីម្ធវើកុងរបម្ទស
ប
។

ម្គក៏ បានសួររត់ ថា ម្តើ រត់ ចង់ កាត់ម្ទាសម្ៅតក/អបកម្កងរបវ ័ចចម្លើរប
ូ រត់ ម្ដើ មផីរករបាក់ឈួល
ប
តដលម្ៅជាំ
ម្នោះនឹ ង

ក់ឬអត់ ។ ប៉ាូ លីស និងបុគគលិករបស់អងគការជាំនួយ បានបងាាញថាម្តើ ដាំម្ណើរការ

ក់ ព័ននជមួ យអវីខោះ
ល

រពមទាាំងបានរបាប់ ថាដាំ ម្ណើរការកឋីម្ៅតុ ោការរតូវចាំ ណាយម្ពល

ម្វោម្ដើ មផីបចចប់ ម្ហើយពួកម្គមិនរណនាថានឹងោនលទនផលជម្វជជោនម្ឡើយ ។ តតម្ទាោះជោ៉ា ង
ណាក៏ ម្ដយ ពួ ករត់ បានរបាប់ ថា ម្បើ រត់ ពិតជឈបោះការទាមទារម្នោះតមន រត់ នឹងទទួ លបាន
របាក់ សាំណងម្លើរបាកឈបួលតដលជាំ
សាំណងម្នោះតាមរយៈតុ ោការ

ក់

។

បុ រសោបក់ ម្នាោះបានយល់រពមបនថទាមទាររបាក់

(ដូចជនរងម្ររោះចាំនួនដប់មួយនាក់ រតូវបានម្គរកម្ឃើញម្ៅកបុង

ការចុ ោះម្ៅតឆកម្ឆរភ្នលមៗម្នាោះតដរ) ។ កបុងដាំ ម្ណើរការម្រឿងកថីម្នោះ អងគការម្នាោះបានផថល់ព័តោនថមី

ជនិ ចដ
ច ល់បុរសោបក់ ម្នាោះ និ ងមិតថរម
ួ ការងាររបស់រត់ អាំ ពីសាទនភ្នពននម្រឿងកឋី និងអវីតដលរតូវ
រ ាំពឹងទុកម្ៅកបុងអាំ ឡុងម្ពលបនាធប់ ។
បញ្ហ
ា ២-៩ ៖ រមនសុវតាភា
ិ ព និងពុមា
ំ នសនតស
ិ ខ
ុ

បញ្ហ
ា សុវតទិភ្នព និងសនថិសុខគឺ ជឧបសគគរារាាំងម្ៅកបុងសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ។
បរ ិសាទនសងគមតដលពុាំ ោនសុវតទិភ្នព

និងមិនអាចម្មើ លម្ឃើញមិនបានជួ យដល់ការសាឋរ
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ម្ឡើងវ ិញ និ ងសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)ម្ឡើយ។ កបុងករណីគួរឲ្យចប់ អារមមណ៍មួ យចាំនួន មនុ សស
តដលរតូវម្គជួ ញដូ ររបឈមមុខនឹងបញ្ហ
ា សុវតទិភ្នព និ សនថិសុខជក់តសឋង បនាធប់ ពីបានម្គចផុ តពី
បទពិ ម្សាធន៍ រតូវម្គជួ ញដូរ ។ ចាំ ម្

ោះករណីខលោះ បញ្ហ
ា ម្នោះ

ក់ ព័នន
ន ឹ ងហានិភ័យចាំ ម្

ោះសុវតទិភ្នព

និ ងសុខុោលភ្នព រាប់ បចូច លទាាំងការសទិតកបុងការគាំ រាមកាំតហង ឬអាំ ម្ពើ ហឹងាពី សាំណាកមនុ សស
តដល
ម្នោះ

ក់ព័នននឹងការជួ ញដូ ររបស់ខួន
ល ឬការម្ធវើសកមមភ្នពជាំ នួយជនម្លមើស ។ កបុងករណីម្ផសងពី

មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ របានរបឈមនឹងបញ្ហ
ា សុវតទិភ្នព

និងសនថិសុខម្ៅកបុងមជឈដឌន

ផ្ទធល់ខួន
ល
គឺ ចប់ ពីកុងរគួ
ប
សារខលួន រហូតដល់សហគមន៍ កាន់តតធាំ ។ ម្ៅកបុងករណីម្ផសងម្ទៀត
ដតដលម្នាោះ

មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូរមិនបានរងនូវការអាំម្ពើ ហឹងា

ឬការគាំរាមកាំ តហងម្ឡើយ

ប៉ាុ តនថពួករត់ ខាលចថា បញ្ហ
ា ម្នោះនឹ ងម្កើតម្ឡើង តដលម្នោះគឺ ជរបភពមួ យននភ្នពតានតឹងចិតថកាន់ តត
ម្រចើន ចាំ ម្

ោះមនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូរ រពមទាាំងរគួសាររបស់ពួករត់ ។ អាំ ម្ពើ ហឹងាម្ៅម្លើ

មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រោនផលប៉ា ោះ

ល់ម្ដយផ្ទធល់

ភ្នពរាងកាយរបស់ពួករត់ ។ ម្រៅពី ម្នោះ ម្ៅោនផលប៉ា ោះ

និងជក់តសឋងណាស់ម្ៅម្លើសុខុោល
ល់ផូវចិ
ល តថម្ដយសារអាំ ម្ពើ ហឹងា (និ ង

ការគាំ រាមម្របើអាំម្ពើ ហឹងា) រពមទាាំងភ័ យខាលចថាអាចនឹងទទួ លការដក់ ម្ទាសម្ទៀតផង ។

កឋីបារមភសាំខាន់ៗអាំពីសុវតទិភ្នព និ ងសនថិសុខតដលមនុ សសរតូវម្គជួ ញដូ របានរបឈមមុខ

ម្ៅកបុងសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) រួមោន ៖

១- ហានិភ័យពី សាំណាក់ “ជនម្លមើសជួ ញដូ រ”
២- ហានិ ភ័យ និងបញ្ហ
ា សុវតទិភ្នពជមួ យសហគមន៍ និ ងមជឈដឌនកបុងស្រសុក ។
៣- បញ្ហ
ា សុវតទិភ្នពម្ៅកបុងមជឈដឌនរគួសារ
៤- ោនអារមមណ៍ថារមនសុវតទិភ្នព

ក្រណីសិក្ា
ក្ររោះថានក្់បណា
ត លមក្ពីជនក្លមស
ើ ជួញដូរ រក្ុមរគួោរ និងសហគមន៍
ោនោនស្រសថីោបក់ រតូវម្គជួញដូ រពីរបម្ទសមី ោ៉ាន់ ោ៉ាម្ៅរបម្ទសចិនម្ដើ មផីបងេាំឲ្យម្រៀបការ។
ស្រសថីរប
ូ ម្នាោះបានទទួ លការគាំ រាមកាំតហងពីជនម្លមើស ម្ៅម្ពលទទួ លរងនូវ

កយបណឹ ឋ ង។ សូមផីម្ៅ

ម្ពលជប់ ឃុាំឃាាំងម្ហើយក៏ម្ដយ ជនម្លមើសរូបម្នាោះម្ៅតតបនថគាំរាមសោលប់ ជនរងម្ររោះម្ទៀត ។
ជនរងម្ររោះ

និងបឋីរបស់នាងភ័ យខាលចខាលាំងណាស់

តដលម្ធវើឲ្យពួករត់គិតចង់ ផ្ទលស់ម្ៅរស់ម្ៅ

ជមួ យបងបអូនសាច់ នថលរបស់ខួនម្ទាោះបី
ល
ោនទាំ នាក់ ទាំនងមិ នសូវលអក៏ម្ដយ
“សូមផីតតម្ចញម្ៅម្ធវើការម្ៅខាងម្រៅ ក៏ ខាំុម
ញ ិនហានម្ចញម្ៅតដរ ម្រ
មនុ សសអារកក់មកម្ធវើបាបខញាំុ” ។

។

នាងនិោយថា

ោះខញាំុខាលចជនម្លមើសរបាប់ឲ្យ

ោនស្រសថីោបក់មកពី របម្ទសមី ោ៉ាន់ ោ៉ារតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅម្ធវើជស្រសីម្ពសាម្ៅរបម្ទស
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នថ ។ នាងរតូវបានម្គបចូជ នរតឡប់ ម្ៅរស់ម្ៅជមួ យបឋីនាងម្ៅឯស្រសុកវ ិញ ។ នាងបានរបាប់បី ឋ

ខលួនឯងថា នាងបានរតូវម្គជួ ញដូ រឲ្យម្ៅម្ធវើការ ប៉ាុ តនថបី រឋ បស់នាងបានសងស័យថា របពននរត់ បាន
រតូវម្គយកម្ៅម្ធវើជស្រសីម្ពសា ។ មិនយូរប៉ាុ នាមន បឋីនាងចប់ ម្ផឋើមម្របើអាំម្ពើ ហឹងាម្លើរប
ូ កាយនាង។
ោនម្កមងស្រសីជនជតិ តខមរោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅរបម្ទសនថ ម្ដើ មផីសុាំទាន ។ នាងោន

ឪពុកោថយតដលជមនុ សសម្ញៀនស្រសាស្រសវ ឹងខួប ម្ហើយម្ចោះតតវាយដាំមកម្លើរប
ូ នាង និ ងបងបអូន
របស់នាង ។

ោនស្រសថីោបក់មកពី របម្ទសមី ោ៉ាន់ ោ៉ា

រតូវបានម្គជួ ញដូ រឲ្យម្ៅម្ធវើការម្ៅកបុងរបម្ទស

ោ៉ា ម្ឡសុី។ នាងជស្រសថីម្មោ៉ា យ ម្ៅម្ពលរតូវម្គជួញដូ រ ម្ហើយបានរតឡប់មកស្រសុកវ ិញជមួ យ
កូ នៗរបស់នាង។ មនុ សសម្ៅកបុងសហគមន៍ នាង បាននាាំរបនិ ោយម្ដើមនាង ។ ពួ កម្គនិ ោយថា
ម្ពលម្ៅរបម្ទសោ៉ា ម្ឡសុី នាងគឺ ជស្រសីម្ពសា ។ របុសៗនាាំរបម្មើ លងាយនាងថាស្រសីម្ពសា ។
អបកជិ តខាងនាងបានគាំ រាមដល់នាងថា រត់ នឹងមកម្ដកជមួ យនាងម្ៅផធោះរបស់នាង ។
បញ្ហ
ា ២-១០ ៖ ោរងារជមួយរគួោរ

ការមិ នសាគល់ពីបរ ិបទរគួសារ និ ងតរមូវការជាំ នួយម្ធវើឲ្យោនភ្នពរាាំងសធោះដល់ដល់សោ

ហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ។

មជឈដឌនរគួសារតដលមនុសសរតូវម្គជួ ញដូ របានវ ិលរតឡប់ ម្ៅរស់ម្ៅជមួ យវ ិញម្នាោះ គឺ

ជកតាថសាំខាន់ ដច់ម្ដយតឡកមួ យ

ម្ដើ មផីតតសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)របកបម្ដយម្ជគជ័ យ

ប៉ាុ ម្ណាតោះ។ កោលាំងជាំ រញ
ុ និងទាំ នាក់ទាំនងរគួសារោនសកាឋនុ ពលភ្នពកបុងការរាំរទ ឬម្បើមិនដូ ម្ចបោះម្ទ
ម្ធវើឲ្យរាាំងសធោះដល់ដាំម្ណើរការសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)។ ម្ៅកបុងទី កតនលង និងកាលៈម្ទសៈរាំរទ
រគួសារបានម្ធវើកិចចការម្រចើនណាស់

ម្ដើ មផីម្ធវើឲ្យសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)ោនភ្នពរលូនលអ

។

ម្ៅម្ពលបងបអូនសាច់ញតិ ោនការលាំបាកកាន់តតម្រចើ ន ជួ នកាល រគួសារគឺ ជឧបសគគរារាាំងដល់
ម្ជគជ័ យននសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ។

ោនតរមូវការសាំខាន់ៗចាំនួនពីររបម្ភទ ទាក់ ទងនឹងការងារជមួ យជនរងម្ររោះម្ដយការ

ជួ ញដូ រ និ ងរគួសាររបស់រត់ ម្ដើមផីរណនាម្ធវើោ៉ាងណាម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)របកបម្ដយ
ម្ជគជ័ យ ។
១- ការរគប់រគង និងសរមបសរមួលបងបអូនសាច់ញតិកុងរគួ
ប
សារ ៖ មនុ សសតដលរតូវម្គ
ជួ ញដូ របានរបឈមមុខនឹងសាទនភ្នពម្ផសងៗជម្រចើន

ម្ៅម្ពលរតឡប់មកស្រសុកវ ិញ

ខលោះវ ិជជោន ខលោះអវ ិជជោន ។ សូមផីតតម្ៅកបុងកាលៈម្ទសៈអាំ ម្ណាយផលបាំផុត និ ងម្ៅ
កបុងបរ ិបទរគួសារតដលោនលកេណៈវ ិជជោនបាំផុតក៏ម្ដយ

អាំ ឡុងម្ពលបនាធប់ ពីការ

ជួ ញដូ រ ជម្រឿយៗ បានជប់ ទាក់ ទងម្ៅនឹងការរបតជងទាំ នាក់ទាំនងរវាងជនរងម្ររោះ
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និ ងរកុមរគួសាររបស់ខួន
ល ។ ម្លើសពី ម្នោះ ជម្រឿយៗ ទាំ នាក់ទាំនងទាាំងម្នោះបានផ្ទលស់បូរថ
(កាន់ តតរបម្សើរ ឬកាន់ តតោ៉ា ប់ ម្ៅ) ម្ៅកបុងដាំ ម្ណើរការសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ។
ភ្នពតានតឹ ង និងបញ្ហ
ា នានា ម្ៅម្ពលតដលម្កើតម្ឡើងម្ហើយម្នាោះ ជម្រឿយៗ បានរា
រាាំងដល់ដល់សមតទភ្នពរបស់មនុ សស

តដលរតូវកសាងខលួនឲ្យរួចផុ តពី បទពិ ម្សាធន៍

ជួ ញដូ រ និ ងរតូវម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)ម្ៅកបុងរគួសារ និ ងសហគមន៍ ។ ភ្នព
តានតឹ ងម្ៅកបុងរគួសារោនរបភពខុ សរប ម្រ

ោះវារតូវការការពិ ចរណា ម្ហើយជម្រឿយ

ក៏ រតូវការអនថរាគមន៍ តដរ ដូ ចជភ្នពតានតឹង និ ងជម្ោលោះ ម្ដយសារតតការលាំបាក និ ង
ភ្នពតានតឹ ងនានាតផបកម្សដឌកិចចម្ៅកបុងទាំ នាក់ទាំនងរវាងរបនិងរបជម្ដើ ម។
ក្រណីសិក្ានានា
ភាពតានតឹងក្ៅក្នងមជឈោ
ឌ នរគួោរក្ោយោរបញ្ហ
ា ក្សដឌក្ច
ិ ច
ុ

ោនស្រសថីោបក់រតូវបានម្គជួញដូ រម្ៅម្ធវើការម្ៅរបម្ទសនថ ។ នាងរតូវបានម្គបចូជ នរតឡប់

ម្ៅរស់ម្ៅជមួ យរគួសារខលួនវ ិញម្ៅរបម្ទសមី ោ៉ាន់ោ៉ា ។ ការវ ិលរតឡប់ មកផធោះវ ិញម្ដយរមន
របាក់ ោ៉ាងម្នោះ គឺ ជរបភពននការតានតឹង ។ នាងបានម្រៀបរាប់អាំពីការម្ឈលោះរបតាយរបតប់ របជ
ញឹកញប់ជមួ យោឋយខលួន តដលបានខឹងថាមិនបានម្ផញើរបាក់មកឲ្យរគួសារម្ដើមផីទិញផធោះ ។

ោនស្រសថីោបក់រតូវបានម្គជួញដូ រពីរបម្ទសម្វៀតណាមម្ៅម្ធវើការតាមផធោះម្ៅរកុងហុងកុង។

នាងបានម្រៀបរាប់ អាំពីការតដលរតូវវ ិលរតឡប់មកផធោះវ ិញម្ដយពុាំ ោនរបាក់ ម្នោះ

ម្ធវើឲ្យោនភ្នព

តានតឹង និ ងោនជម្ោលោះជមួ យបឋីរបស់នាង ។ នាងបានរបាប់ ថា ទាំ នាក់ទាំនងជមួ យបឋីនាងោន
ភ្នពមិនចុ ោះសរមុងនឹងរប ។ រត់ ម្ចោះតតរអូ ដក់ នាងម្ៅប៉ាុ នាមនឆបាំដាំបូងតដលនាងបានវ ិលរតឡប់

មកស្រសុកវ ិញ ។ រគួសារបឋីនាងក៏មិនសបាយចិតថតដរ តដលរូបនាងបានវ ិលរតឡប់ មកផធោះស្រសុកវ ិញ
ម្ដយរមនរបាក់ មួយម្សនម្នាោះ ។ សូមផីតតម្ៅនថងម្នាោះ (គឺ ប៉ាុនាមនឆបាំម្រកាយ) ជួនកាល បឋីនាងបាន
តអូញតតអរអាំពីការវ ិលរតឡប់មកស្រសុកវ ិញម្ដយពុាំ ោនរបាក់ ។

ោនស្រសថីជនជតិ ម្វៀតណាមោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅរបម្ទសោ៉ា ម្ឡសុី ។ នាងទទួ លរង

នូ វការម្កងរបវ ័ចចផលូវម្ភទ ម្រកាយមកនាងរតូវរគួសារនាងជួ យសម្គងាគោះ ម្ដយបានចរច និ ងបង់

របាក់ រណនាឲ្យម្ដោះតលងរូបនាង ។ ម្ៅម្ពលម្គសួរនាងថា ម្តើ នាងរតូវម្គរបរពឹ តម
ថ កម្លើរប
ូ ខលួនដូច
ម្មឋចម្ៅកបុងរគួសារខលួនម្ពលរតឡប់មកស្រសុកវ ិញម្នាោះ នាងបានរបាប់ពីការតដលោឋយនាងស្រសវ ឹង

ស្រសាម្ចោះតតម្ជររូបនាងថាជ “មនុ សសរមនបានការ” ។ ជធមមតា ោឋយនាងលអនឹងនាងណាស់ តត
ជួ នកាលរត់ ក៏តូញតតអ
អ
រអាំពីរបាក់ រណនាម្ដោះតលង
របាក់ ម្នោះ ។
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ម្ហើយម្ពលខលោះក៏ម្ជរនាងតដរម្ដយសារតត

ភាពតានតឹងក្ៅក្នងទំ
នាក្់ទន
ំ ង រវាងមនុសសថ្ដលរតូវក្គជួញដូរ ជមួយរគួោរ
ុ

ោនស្រសថីោបក់រតូវម្គជួ ញដូ រពី របម្ទសមី ោ៉ាន់ ោ៉ាម្ៅម្ធវើការម្ៅរបម្ទសនថ។ នាងបានរបាប់

ថា ការវ ិលរតឡប់មកផធោះវ ិញគឺ ជម្រឿងមួ យតានតឹ ង ។ កូ នៗរបស់នាងមិ នសូវសាគល់នាង ឬោន
ភ្នពកក់ម្ៅឋជមួ យនាងម្ឡើយ ម្ហើយម្ៅម្ពលខលោះ ភ្នពតានតឹ ងនានាម្ៅតតម្កើ តោន។ កូនៗរបស់
នាងរតូវការម្ពលម្វោទាំនាក់ ទាំនងជមួ យនាង ម្ដើ មផីចត់ទុកនាងជោឋយ ។
ោនស្រសថីជនជតិ ម្វៀតណាមោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅរបម្ទសចិន ម្ដើមផីបងេាំឲ្យម្រៀបការ។

នាងបានរត់ ម្គច ម្ហើយវ ិលរតឡប់មករកបឋី និ ងកូនទាាំងបី របស់នាងវ ិញម្ៅរបម្ទសម្វៀតណាម ។
ម្ទាោះជោ៉ា ងណាក៏ ម្ដយ ទាំ នាក់ទាំនងរបស់នាងជមួ យសាវមី ោនភ្នពកាន់តតលអក់កករ ម្ដយ
សារតតការនិោយម្ដើមពី រគួសារនាងម្ៅកបុងសហគមន៍ ថាបឋីនាងបានលក់ នាងម្ៅឲ្យម្គ ។ បឋី

នាងោនការរណលក់ ទឹកចិ តខា
ថ ល ាំងណាស់ ម្ហើយចប់ ម្ផឋើមផឹកស្រសាស្រសវ ឹងឈប់ម្ធវើការ ។ ទី បាំផុត នាង
និ ងបឋីបានតលងលោះរប ម្ហើយនាងរតូវទទួ លខុ សរតូវចិ ចចឹមកូ នទាាំងបី នាក់ តតោបក់ ឯង ។

ោនស្រសថីជនជតិ មីោ៉ានោ៉ា ោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូរម្ៅរបម្ទសនថ ។ នាងបានវ ិលរតឡប់

មកស្រសុកវ ិញជមួ យនឹងកូនតូចរបស់នាង

។

នាងបានរបាប់ ថា

ោឋយនាងខឹងនឹងនាងណាស់

ម្ដយសារនាងវ ិលរតឡប់មកស្រសុកវ ិញោនកូន តតរមនបឋី ។ នថងមួយ ម្រកាយម្ពលម្ឈលោះរបតាយ
របតប់ រប ោឋយនាងោនកាំ ហឹងវាយដាំ នាង ម្ហើយម្ដញនាងម្ចញពី ផធោះជមួ យកូ នរបុសម្នាោះ ។

នាងរមនវ ិធីណាចិ ចចឹមកូនរបុសម្នាោះម្ឡើយ ប៉ាុ តនថោឋយនាងមិនឲ្យនាង និ ងកូនរបុសនាងរស់ម្ៅ
ជមួ យរត់ ម្ៅកបុងផធោះម្នាោះម្ឡើយ ។ ស្រសថីរប
ូ ម្នាោះរតូវបងេាំឲ្យរបគល់កូនរបុសម្នាោះម្ៅសាច់ ញតិ ។

នាងបានរបាប់ អារមមណ៍ម្សាកម្ំអាំពីការរបគល់កូនរបុសឲ្យម្ៅម្គ ម្ហើយថា នាងរមនជម្រមើ ស
អី ម្ផសងពី ម្នោះម្ទៀតម្ឡើយ ។
២- ការបាំម្ពញតាមតរមូវការជាំនួយរបស់សោជិករគួសារ ៖ កបុងករណីខលោះ តរមូវការជាំនួយ
របស់សោជិករគួសារោនសារៈសាំខាន់ ជងអវីៗទាាំងអស់ ។ មនុ សសតដលរតូវជួញដូ រ
បានរបាប់ម្ដយផ្ទធល់ថា ៖

ខញុាំចង់ម្ផញើសារ [ម្ៅអបកផឋល់ម្សវានានា] ម្ដើមផីបម្ងកើនជាំនួយដល់ជនរងម្ររោះ និងរគួសារពួករត់

ជពិម្សស រគួសារតដលោនជីវភ្នពរកី រក និងោនតរមូវការខពស់។ (ម្កមងស្រសីជនជតិតខមរមួ យរូប
តដលរតូវម្គជួ ញដូរម្ៅម្ធវើជនារ ីម្ពសាម្ៅកបុងរបម្ទសរបស់ខួ ន)
ល

ម្ៅម្ពលអបកជួ យដល់ជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ អបកក៏គួរតតជួយដល់រគួសារពួករត់ផង (បុរស
ជនជតិកមពុជោបក់ រតូវម្គជួ ញដូរម្ៅម្នសាទម្ៅរបម្ទសឥណូ ឍ ម្នសុី) ។

ម្គបានរកម្ឃើញពីតរមូវការជាំនួយសរោប់រគួសារជម្រចើន ប៉ាុ តនថបញ្ហ
ា ជអាទិ ភ្នពរួមោន៖

55

ក- ជាំនួយម្សដឌកិចច (ម្ដយសាររមនការងារម្ធវើ បាំណុល និង/ឬរបាក់តខតិច)
ខ- ការតថទាាំសខ
ុ ភ្នព
គ- ការអប់រ ាំ
ឃ- ផលប៉ាោះ

ល់ផូវចិ
ល តប
ថ ណា
ថ លមកពីការជួញដូរ ម្ៅម្លើសោជិករគួសារ និង

ង- ការម្ញៀនស្រសា និងម្រគឿងស្រសវ ឹង

រគួសារខលោះោនោនតរមូវការជាំ នួយ តដលកាំ ពុងម្កើតម្ឡើងមុន និ ងកបុងករណីខលោះ តរមូវការ

ម្នោះបានរួមចាំ តណកម្ៅកបុងការតដលរតូវម្គជួ ញដូរ ។ កបុងករណីទាាំងម្នោះ ការផថល់ជាំនួយម្ដើ មផី
ការ

រទុកជមុន ដល់រគួសារងាយរងម្ររោះ របតហលជបានរួមចាំ តណកការ

របុ គគលមិនឲ្យរតូវ

ម្គជួ ញដូ រ ។ បញ្ហ
ា ខលោះោនទាំ នាក់ ទាំនងម្ៅនឹងបទពិម្សាធន៍ ជួញដូ ររបស់បុគល
គ
និ ងបណា
ថ លមក
ពី បទពិម្សាធន៍ ទាាំងម្នោះម្ដយផ្ទធល់តតមឋង ។ ម្ៅកបុងករណីទាាំងអស់ម្នោះ សោជិ ករគួសារចាំបាច់
រតូវកាលយជ “ជនរងម្ររោះបនាធប់បនសាំ ម្ដយសារការជួ ញដូ រ” ។
ក្រណីសិក្ានានា
តរមូវោរជំនយ
ួ របស់សមាជិក្រគួោរ
ោនបុ រសោបក់ រតូវម្គជួ ញដូ រម្ៅម្ធវើការម្លើទូកម្នសាទម្ៅម្រៅរបម្ទស ។ រត់ រតូវម្ធវើការ

ងារម្នោះម្ៅម្ពលម្គវ ិភ្នគម្ឃើញថា កូ នរបុសរបស់រត់ ោនជាំ ងឺមហារ ីក។ រត់ រតូវសងរបាក់តដល
បានខចីយកម្ៅវោះកាត់ និ ងពាបាលកូ នរបុសរបស់ខួន
ល ។

ោនម្កមងរបុសោបក់រតូវម្គជួ ញម្ៅកបុងស្រសុក ។ រត់ បានទទួ លយកការងារតដលម្គផថល់

ជូ នម្នោះ ម្រ

ោះឪពុករត់បានរងរបួ សម្ជើងម្ៅកតនលងម្ធវើការ ម្ហើយមិនអាចម្ដើ ររួច ឬម្ធវើការបាន

ម្ទៀតម្ឡើយ ។ ម្លើសពី ម្នោះ ោឋយរត់ ក៏ឈឺ ោនដុាំ ម្ៅម្លើ ក របស់រត់ ម្ហើយរគួសារក៏ពុាំោន
របាក់ ម្ៅពាបាលជាំ ងឺម្ៅមនធីរម្ពទយតដរ ។
ោនបុ រសោបក់ រតូវម្គជួ ញដូ រម្ៅម្ធវើការ ។ រត់ បានម្ធវើចាំណាកស្រសុកម្ៅរករបាក់ ផត
គ ់ ផង
គ ់ ឲ្យ
កូ នស្រសីរបស់រត់ ម្រៀនសូរត ។ ម្ៅម្ពលម្គសួររត់ថាម្តើ រត់រតូវការជាំនួយអវីខលោះបនាធប់ ពីការជួ ញ
ដូ រម្នាោះ

រត់ បានរបាប់ថា

ជាំនួយដ៏ សាំខាន់ បាំផុតសរោប់ រត់គឺការផគត់ផង
គ ់ ឲ្យកូនស្រសីបានម្រៀន

សូរត ។ រត់ និោយថា “ខញាំុចងឲ្យកូនស្រសីចផងរបស់ខាំុម្ញ រៀនតម្ៅម្ទៀត ។ ខញាំុចង់ឲ្យអងគការជួ យផថល់
ជាំ នួយឲ្យនាងបានបនថការសិការបស់នាងផង” ។

ោនម្កមងស្រសីោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រឲ្យម្ៅលក់ ដូរតាមចិម្ចចើមថបល់ ។ នាងមកពីរគួសារ

មួ យតដលម្ញៀនស្រសា ។ ម្រកាយម្ពលរតឡប់មកផធោះវ ិញ នាងបានម្សបើរសុាំជាំនួយឲ្យោឋយនាងបាន
ចូ លរួមកបុងកមមវ ិធី ពាបាលម្ដើមផីឈប់ ម្ញៀនស្រសា ។
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អងគការខលោះពិ តជបានគិតគូរ ម្ៅម្លើសាទនភ្នពរគួសាររបស់មនុ សសរតូវម្គជួ ញដូរតមន ។
កបុងករណីខលោះ អងគការបានជួ យដល់សោជិ ករគួសារ ឬបានតណនាាំពួកម្គឲ្យម្ៅរកទី ភ្នបក់ ងារម្ផសង

ម្ទៀត ម្ដើ មផីទទួ លបានជាំ នួយ ។ កបុងករណីជម្រចើ ន ម្នោះគឺ ជកតាថរួមចាំតណកមួយដ៏ សាំខាន់ ម្ៅកបុង
សោហរណកមម(ម្ឡើងិវញ) ឬជាំ រញ
ុ ឲ្យោនភ្នពម្ជគជ័ យម្ៅកបុងសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ។
ម្ទាោះោ៉ា ងណាក៏ម្ដយ

ោនកមមវ ិធី ផថល់ជាំនួយជម្រចើ នពុាំ ោនលទនភ្នព

ឬធនរណនម្ផសងៗម្ដើ មផី

ជួ យសោជិករគួសាររបស់ជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូ រ ម្ដយផ្ទធល់ម្ឡើយ ម្ហើយក៏ ោនកមមវ ិធី
ជម្រចើនម្ទៀតតដរ

តដលតណនាាំករណីទាាំងម្នោះម្ៅសុាំការឧបតទមភរាំរទទី ភ្នបក់ងារ

ឬសាទប័នដនទ

ម្ទៀត ។ ការមិ នគិ តគូ រម្ៅម្លើតរមូវការជាំ នួយរបស់សោជិ ករគួសារជនរងម្ររោះបានជោះឥទនិពល
(ជួ នកាលោនផលប៉ា ោះ

ល់ភ្នលមៗ

និងម្ដយផ្ទធល់តតមឋង)ម្ៅម្លើការម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើង

វ ិញ) ម្ដយម្ជគជ័ យ ។ មនុ សសមួ យចាំ នួនតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ ោនបាំ ណងម្ធវើចាំណាកស្រសុកមឋង
ម្ទៀត ម្រ

ោះពួករត់មិនអាចបាំ ម្ពញតាមតរមូវការនានារបស់សោជិករគួសារខលួនម្ឡើយ ។ រ ីឯ

មនុ សសម្ផសងម្ទៀត

ម្ៅតតមិ នអាចម្បាោះជាំ ហានម្ៅមុ ខម្ដយភ្នពវ ិជជោនម្ឡើយ

គឺ ជម្រឿយៗ

ម្ដយសារតតតរមូវការជាំនួយបនាធន់ របស់រគួសារម្នោះឯង ។
បញ្ហ
ា ២-១១ ៖ ោររគប់រគង និងតាមោនក្រណីក្ផសងៗ

ម្យើងរតូវការម្ពលម្វោរគប់ ររន់ ការរាំរទបតនទម និងការតាមដនដាំ ម្ណើរការតដលកាំ ពុង

បនថ ម្ដើមផីម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)របកបម្ដយនិ រនថរភ្នព ។

សោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ជដាំ ម្ណើរការមួ យកបុងរយៈម្ពលតវង។ ជទូ ម្ៅម្គបាន ចាំ ណាយ

ម្ពលអស់ជម្រចើ នឆបាំ មុ ននឹ ងសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) របកបម្ដយនិ រនថរភ្នពបានម្កើតម្ឡើង
ម្ហើយជម្រឿយៗ មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ របានរបឈមនឹង “ការលាំបាក” និ ង “កងវោះខាត” តដល
បានរបថុ យរបថាននឹងឧបសគគនានា តដលម្ធវើឲ្យរារាាំងដល់ការសាឋរម្ឡើងវ ិញ និ ងការកសាងខលួន
ម្ដើមផីឲ្យរួចផុតពី ការជួ ញដូរ ។ មនុ សសខលោះបានរបឈមមុខនឹងការលាំបាកនានាម្ៅកបុងដាំ ម្ណើរការ
សោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)

បណា
ថ លឲ្យរត់ ម្ធវើការសម្រមចចិ តម្ថ ផសងៗតដលោនផលមិ នលអម្ៅ

ម្លើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)របស់ពួករត់ ។ មនុ សសខលោះោនអារមមណ៍ថា ខលួនរមនជម្រមើ សអវី

ម្រៅតតពី ការម្ធវើចាំណាកស្រសុកមថងម្ទៀតម្ឡើយ ម្ដយអាចនឹងម្ធវើឲ្យពួករត់សិត
ទ ម្ៅកបុងហានិ ភ័យ
ននការជួ ញដូរ ឬរតូវម្គជួញដូ រជថមីម្ទៀត។ ការរគប់រគងម្ៅម្លើករណីម្នោះ រាប់បចូជ លទាាំងការងារ

តាមដនករណីតដលកាំ ពុងម្កើតម្ឡើង បានម្ដើ រតួ ោ៉ាងសាំខាន់ ម្ៅកបុងការរបម្មុើលម្មើ ល និ ងម្ដោះ
ស្រសាយបញ្ហ
ា និងការលាំបាកនានាតដលម្កើតម្ឡើងចាំ ម្

ោះមនុ សសតដលរតូវម្គជួញដូ រ ម្ៅកបុងដាំ ម្ណើរ

ការសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)ទាាំងមូ ល តាមលកេណៈដូ ចខាងម្រកាម ៖
១- បានរាំរទដល់សោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)
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២- បានម្ធវើឲ្យោនការតណនាាំម្ៅពិម្ររោះម្ោបល់
៣- បានចូលរួមចាំតណកម្ៅកបងការតសវ
ងយល់ឲ្យបានកាន់តតរបម្សើរ ម្ៅម្លើសោហរណ
ុ
កមមម្ឡើងវ ិញ ។

អងគការខលោះ ឬសាទនប័នខលោះម្ៅកបុងតាំបន់ បានរតួតពិនិតយតាមដនអបកទទួ លផលអស់រយៈ

ម្ពលពីរម្ៅបី ឆបាំ

ម្ដយបានម្ធវើសកមមភ្នពបនថបនាធប់ ជរបចាំម្ៅម្លើករណីនានា

សាំខាន់ បាំផុតម្នាោះ គឺ អងគការ

ម្ហើយតដល

ឬសាទប័ នទាាំងម្នាោះអាចឲ្យជនរងម្ររោះរកបានកបុងអាំ ឡុងម្ពលោន

វ ិបតថិ ។ តបបម្នោះ ការរគប់រគងកបុងរយៈម្ពលតវងម្ៅម្លើករណីនានា និ ងការទាំនាក់ ទាំនងតដលម្ៅ

បនថ គឺ មិនតមនជបទដឌនសរោប់ មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រម្ឡើយ ។ តាមពិត ោនអបកម្ឆលើយតប
ជម្រចើនបានរបាប់ ថា ម្ពលម្ៅផធោះ ពួ ករត់ទទួ លបានជាំនួយោនករមិ ត ម្ហើយជួ នកាលពុាំ ោន
ទាំ នាក់ទាំនងអវីបតនទមជមួយអងគការជាំនួយ ឬសាទប័នរាំរទសងគមម្ឡើយ ។ ជម្រឿយៗ ជាំ នួយម្នោះគឺ
ជម្សវាតដលម្គបានផឋល់ជូន “តតមឋងគត់” ឬជជាំនួយតដលោនរយៈម្ពលខលី ។
ទក្ងវើលៗ
អ
មនុសសថ្ដលរតូវក្គជួញដូរទទួលបានោររតួតពិនត
ិ យតាមោន
និងោរឧបតាមភក្ងរយៈក្ពលោន់
នុ
ថ្តយូរ

ោនស្រសថីជនជតិ ឡាវោបក់បានទទួ លជាំនួយកបុងរយៈម្ពលពី របី ឆបាំម្ហើយ

ម្ៅម្ពលរត់

ម្រៀនអុតសក់ និ ងរតូវបានម្គជួ យឧបតទមភឲ្យម្បើកតូ បអុតសក់ ។ នាងមិ នទទួ លបានជាំនួយអវីម្ទៀត
ម្ឡើយ ប៉ាុ តនថម្ទាោះជោ៉ា ងណា អបកផឋល់ម្សវាមិនបានទាំ នាក់ ទាំនងមកនាងជរបចាំម្ឡើយ ។ នាង
បាននិ ោយថា បចចុបផនប ខញាំុមិនកាំពុងទទួ លបានជាំនួយអវីម្ឡើយ ប៉ាុ តនថ [អងគការ] បានទូ រសពធមកខញាំុ
មួ យតខមឋង ម្ដយចង់ដឹងអាំ ពីការងាររបស់ខាំុ”ញ ។

ោនស្រសថីោបក់មកពី របម្ទសមី ោ៉ាន់ ោ៉ា រតូវម្គជួ ញដូ រម្ៅរបម្ទសចិនម្ដើ មផីបងេាំឲ្យម្រៀបការ ។

ម្ៅម្ពលម្គសួរនាងថាម្តើជាំនួយអវីខលោះតដលោនរបម្ោជន៍បាំផុតម្នាោះ នាងបាននិ ោយថា ម្នាោះគឺ
ទាំ នាក់ទាំនង តដលបុ គគលិកតផបកសងគមកិ ចច
ច ុ ោះមកម្មើ ល និ ងរតួតពិនិតយម្លើរប
ូ នាង និ ងរគួសារនាង។
នាងបានរបាប់ ថា “ខញាំុចូលចិ តជ
ថ ាំ នួយតបបហបឹងបាំផុត” ។
ប

២-១២ បញ្ហ
ា ភាោ

ជនរងម្ររោះជួបរបទោះបញ្ហ
ា ភ្នសា ម្ៅកបុងការរាំរទសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ។

មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រខលោះបានជួ បរបទោះនឹ ងបញ្ហ
ា ភ្នសាម្ៅកបុងការផថល់ជាំនួយសោ

ហរណកមមម្ឡើងវ ិញ ។ បញ្ហ
ា ភ្នសាម្កើតោនម្ឡើងម្ដយសាមូ លម្ហតុម្ផសងៗ រួមោន ៖

១- បញ្ហ
ា ភ្នសាម្ៅកបងរបម្ទសម្រលម្ៅ
៖ បញ្ហ
ា ភ្នសាបានបងកជឧបសគគមួយ ម្ៅម្ពល
ុ
មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូរទទួ លបានជាំ នួយម្ៅម្រៅរបម្ទស
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ម្ដយសារជម្រឿយៗ

អបកផឋល់ជាំនួយ មិ នម្របើ របាស់ភ្នសាតតមួ យដូចរប និ ង/ឬមិ ននិ ោយភ្នសារបស់អក
ប
ទទួ លផលម្ៅកបុងកមមវ ិធីរបស់ខួនម្ឡើ
ល
យ។

២- បញ្ហ
ា ភ្នសាម្ៅកបងស្រសុ
ក ៖ មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូរមួ យចាំនួន បានរបឈមមុខនឹង
ុ

បញ្ហ
ា ភ្នសា ម្ៅម្ពលទទួលជាំ នួយម្ៅកបុងរបម្ទសកាំម្ណើតរបស់ខួន
ល ដូចជ ម្ៅម្ពល
មនុ សសរតូវម្គជួ ញដូ រ

ោនរបភពម្ចញពីជនជតិ ភ្នគតិច

ម្ហើយមិននិោយភ្នសា

របស់មនុ សសភ្នគម្រចើនម្ឡើយ ។
៣- ជាំនាញភ្នសាម្ខាយ និងអកេរកមម ៖ កបុងករណីខលោះ មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញ បានបាត់

បង់ (ឬមិនតដលបានអភិវឌណ) សមតទភ្នពភ្នសាម្ឡើយ បនាធប់ពីរតូវម្គជួ ញដូ រអស់រយៈ
ម្ពលជម្រចើនឆបាំម្ៅរបម្ទសម្រៅម្នាោះ ។ ពិ ម្សស ម្នោះគឺ ជបញ្ហ
ា មួ យ តដលម្កើតម្ឡើង
ចាំ ម្

ោះកុ ោរតដលរតូវម្គជួញដូ រ តដលទទួ លការអប់រ ាំ ឬឳកាសមិនបានរគប់ ររន់ ម្ៅ

ស្រសុកកាំម្ណើត ម្ដើ មផីអាចម្របើ របាស់ភ្នសាបានលអ ឬម្ដើមផីម្ចោះអកសររគប់ ររន់អាចម្របើ
របាស់បាន ។ ភ្នសាក៏ ជឧបសគគមួយសរោប់កុោរតដលម្កើ តកបុងមជឈដឌនជួញដូ រ ។
ការចប់ កាំម្ណើត

និ ងរតូវម្គចិ ចចឹមបី បាច់ម្ពលម្ៅម្រៅរបម្ទសម្នាោះ

ម្ធវើឲ្យកុោរជ

ម្រចើន មិនអាចនិ ោយ (ឬនិ ោយមិនបានចាស់) នូ វភ្នសាជតិ របស់ខួន
ល ម្ៅម្ពល
វ ិលរតឡប់ មកស្រសុកវ ិញ ។

ការមិ នោនសមតទភ្នពម្ៅកបុងការទាំ នាក់ ទាំនងជមួ យមនុ សសតដលរតូវតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ

ម្ចៀសមិនផុ តពី ការម្ធវើឲ្យរាាំងសធោះដល់ការផថល់ម្សវានានា តដលផថល់ផលប៉ា ោះ

ល់អាវ ិជជោន ម្ដយ

របម្ោលម្ៅម្លើលទនផលម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ។ ម្ៅកបុងកមមវ ិធី ផល
ថ ់ជាំនួយខលោះ ោន
ផថល់ម្សវាម្សវាបកតរបផងតដរ ។ ម្ទាោះជោ៉ា ងណា លកេណៈតបបម្នោះសទិតម្ៅឆងយពី ការអនុ វតថ

ជក់ តសឋងកបុងរយៈម្ពលយូរ ។ វាោនលកេណៈសមរគសា
ម ញ ម្ហើយោនតនមលនថលណាស់ ម្នោះោន
ុ

ន័ យថា ទាំ នាក់ទាំនងអាចរបរពឹ តថម្ៅបានលុោះរតាតតោនវតថោនរបស់សអបកបកតរប ។ កបុងសាទន
ភ្នពម្ផសងម្ទៀត

អបកផថល់ម្សវាបានពឹងតផអកម្លើមនុសសតដលរតូវម្គជួ ញដូរជួយបកតរបឲ្យមនុ សស

ោបក់ ម្ទៀត ។ ទម្ងវើតបបម្នោះបងកការរ ាំខានដល់មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ ម្ហើយតដលកាំពុងតតបាន
របឈមមុ ខចាំ ម្

ោះបទពិ ម្សាធន៍ពិបាកៗរួចមកម្ហើយម្នាោះផង

។

ម្នោះក៏ ោនន័ យថា

រាល់ការ

ភ្នកាអាំ ពីតរមូវការជាំនួយ បានឆលងកាត់មនុ សសទីបីម្ៅកបុងកតនលងសាបក់ ម្ៅម្នាោះ ។ (ជនរងម្ររោះ/
”អបកបកតរប”) តដលជការរ ាំម្ោភបាំ

នម្ៅម្លើការសោងត់ និ ងអាណាមិកភ្នព រពមទាាំងទាំ នងជ

បានម្ធវើឲ្យរាាំសោះធ ដល់បាំណងរបស់មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ កបុងការបងាាញពីតរមូវការ និ ងបទ
ពិ ម្សាធន៍ នានាម្ទៀតផង ។ ការតចករ ាំតលក និ ងការអាចទាំ នាក់ ទាំនងម្ដយម្របើរបាស់ភ្នសារួមមួ យ

ក៏ ជកតាថមួ យោ៉ា ងសាំខាន់ ម្ៅកបុងការកសាងទាំនុកចិ តថ និ ងទាំ នាក់ទាំនងជិតសបិត ។ ម្លើសពី ម្នោះ
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ោនជាំនួយមួ យចាំ នួន មិ នអាចរតូវបានផថល់ជូនឲ្យបានសមស្រសប ឬរបកបម្ដយរបសិទនភ្នពតាម
រយៈការបកតរបម្ឡើយ ដូ ចជ ការពិ ម្ររោះម្ោបល់ ការអប់រ ាំ និ ងការបណុឋ ោះបណា
ថ លជម្ដើម ។

ក្រណីសិក្ានានា
មនុសសមួយចំនន
ួ ថ្ដលរតូវក្គជួញដូរបានរបឈមមុខនឹងបញ្ហ
ា ភាោក្ៅក្រៅរបក្ទស
ោនស្រសថីតខមរោបក់ រតូវម្គជួញដូ រម្ៅរបម្ទសនថម្ដើ មផីម្ធវើការម្កងរបវ ័ចចផលូវម្ភទ ។ នាងរតូវ

ម្គទទួ លឲ្យសាបក់ ម្ៅកបុងកតនលងមួ យ អសរយៈកាលជងមួ យឆបាំ តដលកបុងរយៈម្ពលម្នោះពុាំ ោន

បុ គគលិកណាោបក់ ម្ៅទី ម្នាោះនិ ោយភ្នសាតខមរម្ឡើយ ។ ការទាំ នាក់ទាំនងរតូវម្ធវើម្ឡើងតាមរយៈអបក
បកតរបភ្នសាតខមរោបក់ ។ មួ យឆបាំម្រកាយមក នាងក៏ម្រៀនម្ចោះភ្នសានថ តដលអាចឲ្យនាងទាំ នាក់
ទាំ នងជមួ យបុគគលម្ៅទីម្នាោះបាន ។
មនុសសខលោះបានរបឈមមុខនឹងបញ្ហ
ា ភាោក្ៅរបក្ទសក្ំក្ណើតរបស់ខន
លួ

ោនស្រសថីោបក់រតូវម្គជួ ញដូ រម្ៅម្ធវើជស្រសថីម្ពសាម្ៅរបម្ទសអូស្រសាថលី ។ នាងោនបញ្ហ
ា

ភ្នសា ម្ៅម្ពលនាងវ ិលរតឡប់មករបម្ទសមី ោ៉ាន់ោ៉ាវ ិញ ម្រ
ម្ឡើយ ។ នាងម្ចោះនិ ោយភ្នសានថ (ម្រ

ោះនាងមិនម្ចោះនិោយភ្នសាជតិ

ោះនាងរតូវបានម្គជួ យម្ៅរបម្ទសនថ បនាធប់ម្គបានរាយ

ការណ៍ពី របម្ទសោ៉ា ម្ឡសុី) និ ងភ្នសាសាន់ (តដលជភ្នសាកាំ ម្ណើតរបស់នាង) ។ ម្ទាោះជោ៉ា ង
ណាក៏ ម្ដយ ពុាំ ោនបុគគលិកណាោបក់ម្ៅកតនលងសាបក់ម្ៅ កបុងរបម្ទសមី ោ៉ាន់ ោ៉ាម្ចោះនិ ោយភ្នសា
ណាមួ យកបុងចាំ ម្ណាមភ្នសាទាាំងពីរខាងម្លើម្នោះម្ឡើយ ម្ហតុ ម្នោះនាងោនអារមមណ៍ថាឯម្កា និ ង
ហាក់ ដូចជរតូវម្គម្បាោះបង់ម្ចល ។ សូមផីតតអងគការជាំ នួយម្ៅកបងុសហគមន៍របស់នាងក៏ ម្ដយ
ក៏ មិននិោយភ្នសារបស់នាងតដរ ។ នាងបានរបាប់ពីការតដលនាងរតូវម្គបងេាំឲ្យម្ធវើការទាំ នាក់
ទាំ នងម្ដយម្របើ របាស់កាយវ ិកាយ ។ ម្ៅម្ពលសួរនាងថា ម្តើ អីខ
វ លោះតដលបានម្ធវើឲ្យបទពិ ម្សាន៍

ជាំ នួយរបស់នាង ោនលកេណៈលអរបម្សើរជងម្គម្នាោះ នាងរបាប់ ថា របសិនម្បើបុគគលិកម្ៅកតនលង
សាបក់ ម្ៅម្នាោះម្ចោះនិ ោយភ្នសាសាន់របស់សនាងវ ិញម្នាោះ គឺពិតជរបម្សើរណាស់ ។
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លទធផលសំខាន់ៗក្នងថ្ផន
ក្ទី៣
ុ

បញ្ហ
ា គំនិត សមតាភាព និងអាក្បបក្ិរ ិោរបស់អនក្ជំនាញ និងអាជញធរ ថ្ដលក្ំពង
ុ អនុវតត
ដំក្ណើរោរសមាហរណក្មម(ក្ឡើងវិញ)

ម្ដយសារជរកុមងាយរងម្ររោះពិម្សស កិចចការងារម្ដើមផីកុោរតដលរតូវម្គជួ ញដូ រទាមទារឲ្យោនការបណុ ថ ោះម្ៅតាម
លកេណៈជាំនាញ និងបម្ងកើនការម្ឆលើយតបឲ្យបានឆប់រហ័សម្ៅតាមរកមសីលធម
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លទធផលសំខាន់ៗក្ៅក្នងថ្ផន
ក្ទី៣៖ បញ្ហ
ា គំនិត សមតាភាព និងអាក្បបក្ិរ ិោរបស់អនក្ជំនាញ
ុ

និងអាជញធរ ថ្ដលក្ំពុងអនុវតតដំក្ណើរោរសមាហរណក្មម(ក្ឡើងវិញ)
បញ្ហ
ា ៣-១ ៖ បទបញ្ហ
ជ តរមូវោរ និងក្ំហត
ិ

បទបញ្ហ
ជ និ ងកាំ ហិតម្ៅកបុងកមមវ ិធី មួយចាំនួន បានម្ធវើឲ្យរាាំងសធោះដល់ស័យ
វ ភ្នព និ ងការផថល់

អាំ ណាចម្ៅឲ្យជនរងម្ររោះ ។
គម្រោងជាំនួយនានា

ក់ព័នននឹងបទបញ្ហ
ជ តរមូវការ និ ងកាំ ហិតជម្រចើ ន តដលហាក់ ដូចជមិ នសុីសងាវក់

របម្ៅនឹ ងតរមូវការ និ ង/ឬសាទនភ្នពរបស់អក
ប ទទួលរបម្ោជន៍កុងកតនល
ប
ងសាបក់ ម្ៅជនិ ចម្ច ឡើយ ។ ចាំបាច់ រតូវ
បម្ងកើតឲ្យោនការពិ ចរណាម្ដយយកចិ តទ
ថ ុកដក់ ម្ៅម្ពលបទបញ្ហ
ជ
និងតរមូវការទាាំងម្នោះរួមចាំ តណកបម្ងកើត
កមមវ ិធី ោ៉ាងោនរបសិទនភ្នព
គឺ រចសរបម្ៅនឹ ង
តដលរតូវម្គជួ ញដូ រ

និ ងម្ធវើឲ្យោនភ្នពម្ជគជ័ យម្ៅកបុងសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)ម្ដយម្ជគជ័ យ

ម្ពលតដលបទបញ្ហ
ជ
និងរបតហលជ

និ ងតរមូវការទាាំងម្នោះបានរួមចាំ តណករារាាំងដល់ស័យ
វ ភ្នពរបស់នុសស

ោនលកេណៈផធុយរបម្ៅនឹងការផថល់អាំណាចម្ៅឲ្យជនរងម្ររោះ។

កបុង

ករណីខលោះ បទបញ្ហ
ជ និ ងកាំ ហិតនានាហាក់បីដូចជជួ យអភិ វឌណកាន់ តតតិចម្ៅម្លើទីកតនលងតដលអាចរស់ម្ៅបាន
ម្ៅកបុងឃុាំ និងជួ យរគប់ រគងបានកាន់តតម្រចើនម្ៅម្លើមនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ ។ អវីតដលសាំខាន់ បាំផុតម្នាោះគឺ
អបកទទួ លផលបានឆលងកាត់ បទបញ្ហ
ជ

និងកាំ ហិតជម្រចើនម្ដយអវ ិជជោន

ម្ហើយលកេណៈម្នោះបានរួមចាំ តណក

ម្សមើៗរបម្ៅកបុងលទនផលននការផថល់អាំណាច និងសមហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ។

ម្ៅម្ពលបទបញ្ហ
ជ តរមូវការ និងការកាំ ហិតនានាោនលកេណៈខុ សតបលករបម្ៅតាមអងគការ/កមមវ ិធី និ ង

របម្ទសម្ផសងៗ បញ្ហ
ា រួមមួយចាំ នួនរតូវបានម្លើកម្ឡើងម្ៅកបុងតាំ បន់ ទាាំងមូ ល។ បញ្ហ
ា ទាាំងម្នាោះ ោនដូចជ ៖

១- ម្សរ ីភ្នពកបុងការម្ដើរម្ហើរោនកាំណត់ ៖ កបុងករណីជម្រចើន មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ របានសាបក់ ម្ៅ
កតនលងហាមឃាត់ ម្ហើយមិ នអាចចកម្ចញពី អាររម្នាោះបានម្ទ ។ ការដក់ករមិ តម្ៅម្លើម្សរ ីភ្នព

កបុងការម្ដើរម្ហើរតបបម្នោះ ោនលកេណៈខុ សតបលកពីធមមតា ម្ៅម្ពលកតនលងសាបក់នានា តដលជម្រល
ការណ៍ រតូវបានបម្ងកើតម្ឡើងម្ដើមផីរាំរទសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)របស់មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ

ម្ៅកបុងសងគម ម្ហើយកតនលងសាបក់ ម្ៅទាាំងម្នាោះម្ៅតតបានរារាាំងពួ ករត់មិនឲ្យោនទាំ នាក់ ទាំនងជមួ យ
រគួសារ និ ងសហគមន៍ ។ ការរស់ម្ៅតបកពី រគួសារ និ ងសហគមន៍ តាមរយៈការម្របើរបាស់ជរមក

ហាមឃាត់ ម្នាោះ បានរួមចាំតណករារាាំងដល់សោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ។ មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញ
ដូ របានចត់ទុកថា ភ្នពតានតឹងចិ តថ ការរពួយបារមភ និ ងការថប់ បារមភបាន ម្កើតម្ឡើងម្ដយសារការ
ជប់ ខួនកប
ល ុងកតនលងសាបក់ម្ៅជក់ តសឋងតតមឋង ។

២- កាំហត
ិ នានា និងការរគប់រគង់ម្ៅម្លើ ទាំនាក់ទាំនងផ្ទធល់ខួន
ល ៖ មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ ទាាំងម្ៅកបុង

របម្ទសកាំម្ណើត និ ងម្ៅម្រៅរបម្ទស ជម្រឿយៗ ោនទាំ នាក់ ទាំនងតិចតួ ចជមួ យសោជិ ករគួសារ
ម្ពលកាំ ពុងរស់កុងកតនល
ប
ងសាបក់ ម្នាោះ។ សូមផីម្ៅកបុងរបម្ទសកាំ ម្ណើតរបស់ខួនក៏
ល
ម្ដយ ជទូ ម្ៅ ពួក
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រត់ មិនសូវម្ៅម្លងផធោះញឹកញប់ម្ឡើយ ម្ហើយោនមនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូរជម្រចើ ននាក់ មិ នអាច
ទទួ លសាវគមន៍ម្ភញៀវមកម្លងម្ឡើយ (ឬការមកម្លងរតូវោនកាំ ណត់) ។ ម្បើ និោយពី ទាំនាក់ទាំនងលអ
និ ងសុីជម្រៅជមួ យរគួសារ តដលជម្រឿយៗ គឺ ជមូលដឌនកបុងការម្ធវើសោហរណកមមរបកបម្ដយ
ម្ជគជ័ យម្នាោះ អវីតដលខុសតបលកពីធមមតាម្នាោះគឺ លកេណៈតដល ម្ៅកបុងកមមវ ិធីខលោះ ោនវ ិនិម្ោគទុន
តិ ចតួ ចរតូវបានបម្ងកើតម្ឡើងម្ដើ មផីបម្ងើន
ក ទាំ នាក់ទាំនងវ ិជជោន។

វ ិនិ ម្ោគទុ នរតូវបានម្ធវើម្ឡើងម្ៅកបុង

កមមវ ិធីខលោះ ម្ដើ មផីបម្ងកើនទាំ នាក់ ទាំនងជវ ិជជោន រវាងមនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ និ ងរគួសាររបស់រត់

កបុងម្ពលកាំ ពុងសាបក់ ម្ៅកបុងជរមកម្នាោះ ។ កងវោះខាតទាំ នាក់ ទាំនងជមួ យរគួសារ គឺ របតហលជោន

លកេណៈខុ សតបលកគួរឲ្យកត់ សោគល់បាំផុត ម្ហើយអាចម្ធវើឲ្យោនភ្នពទន់ ម្ខាយដល់ កុ ោរតដលរតូវ
ម្គជួ ញដូ រ តដលទាំ នាក់ ទាំនងរបស់ពួករត់ ជមួ យរគួសារនឹ ង (ឬគួ រតត)កាលយជចាំ ណុចសាំខាន់បាំផុត
ចាំ ម្

ោះសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ។ ម្ៅម្ពលអនុញ្ហដតិ ឲ្យោនទាំ នាក់ទាំនង ជម្រឿយៗម្គក៏ រគប់រគង

ទាំ នាក់ទាំនងទាាំងម្នាោះ ដូ ចជការរ ឹបអូ សយកទូ រស័ពធ ការម្របើរបាស់ទូរសពធរតូវោនករមិត (ឬសទិតកបុង
ការតាមដន)។ ទាំ នាក់ទាំនងជិ តសបិទក
ន ៏ រតូវបានម្គរគប់ រគង ដូ ចជ ការទាំ នាក់ទាំនងជមួ យមិតភ
ថ កឋិ ឬ
មិ តរថ បុស/មិ តស្រថ សី ម្ៅម្ពលទទួ លជាំ នួយ រតូវោនករមិត។

៣- រចនាសមព័នន និ ងគម្រោងម្ពលម្វោរបចាំនថង៖ កតនលងសាបក់ ម្ៅខលោះោនកាំ ណត់កាលវ ិភ្នគ និ ងគម្រោង

ម្ពលម្វោចាស់ោស់ណាស់សរោប់អបកសាបក់ម្ៅ ។ តបបម្នោះ គឺ សរោប់ មនុ សសម្ពញវ ័យ និ ង
កុ ោរ។ ោនមនុ សសជម្រចើនតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ បានសាំតដងនូ វការរពួយបារមភ និ ងការលាំបាកចាំ ម្

ោះ

គម្រោងម្ពលម្វោដ៏តឹងរុង
ឹ ។ អបកខលោះបាននិ ោយអាំ ពីថា កាលតដលកាំពុងរតូវម្គជួ ញដូ រ ខលួនោន
ម្សរ ីភ្នពកបុងការរស់ម្ៅរបចាំនថង ម្រចើនជងកាលតដលកាំ ពុងទទួ លបានជាំនួយ ។

៤- ការម្របើរបាស់វ ិន័ យ និ ងការដក់ ម្ទាស ៖ មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ (ទាាំងមនុ សសម្ពញវ ័យ ទាាំង
កុ ោរ) រតូវបានម្គដក់ ពិន័យ និ ងដក់ ម្ទាស ម្ៅម្ពលបាំ

នម្លើបទបញ្ហ
ជ ឬមិ នរបរពឹតថម្ៅតាមអវី

តដលការអវីតដលបុគគលិកកតនលងសាបក់ម្ៅបានតណនាាំ ។ មនុ សសតដលរតូវម្គជួញដូ រមួ យចាំនួន រតូវ
ម្គម្ជរ និងសឋីបម្នាធសម្ពលម្ធវើខុស ឬម្លមើសដូចជការម្សើចម្ៅម្ពលមិ នគួ រម្សើចជម្ដើម ។ កបុង

ករណីខលោះម្ទៀត ម្គបានម្របើរបាស់ការដក់ ម្ទាសម្ដយតរមូវឲ្យបម្ចចញសកមមភ្នពម្ផសងៗ រាប់ បចូច ល
ទាាំងការរតូវម្គបងេាំឲ្យដុ សោងបងគន់ ឬការ ិោល័យបុ គគលិកជម្ដើ ម ។ មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ
ខលោះ រតូវម្គតរមូវឲ្យម្ធវើកិចកា
ច រតិ ចតួចកបុងសាថរម្ឡើងវ ិញ និ ងម្ធើ វសោហរណកមម ឬការការម្របើ របាស់
កតនលងសាបក់ ម្ៅកបុងលកេណៈមួ យវ ិជជោន ។

ចាំបាច់ រតូវពិ ចរណាម្ដយយកចិតថទុកដក់

និងម្ធវើការវាយតនមល(ជរបចាំ) ម្ៅម្លើបទបញ្ហ
ជ
និ ងការ

កាំ ហិតម្ផសងៗតដលោន ម្ៅកបុងកមមវ ិធី សោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) រាប់ បចូជ លទាាំង ការជោះឥទនិពលននបទបញ្ហ
ជ
និ ងការកាំ ហិតទាាំងម្នាោះម្ៅម្លើរបសិទនភ្នពកបុងការម្លើកកមពស់ការសាថរម្ឡើងវ ិញ និ ងសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)
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របស់អបកទទួ លផលនានាផង ។ វ ិធី វាយតនមលម្ៅម្លើបទបញ្ហ
ជ តរមូវការ និ ងការកាំ ហិតនានា ក៏ ោនសារៈសាំខាន់
តដរ

រ ីឯដាំ ម្ណើរការខលោះហាក់ ដូចជោនការរាំរទតិចតួ ចម្ៅម្លើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)

ម្ហើយផារភ្នជប់ រប

ម្រចើនជមួ យនីតិវ ិធីរដឌបាល ។ បទបញ្ហ
ជ និងការកាំហិតដនទម្ទៀត ហាក់ ដូចជបងាាញពី ការរបសងកត់ម្ៅម្លើការ
ម្ដើ រម្ហើររបស់ជនរងម្ររោះតដរ ោ៉ា ងម្ហាចណាស់ក៏មួយតផបកតដរ (ដូ ចជជរមកហាមឃាត់ ជម្ដើ ម) ម្រ

ោះអបកផឋល់

ម្សវានានា ខាលចថាោនផលវ ិបាកតផបកវ ិជជជី វៈ របសិនម្បើមនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រចកម្ចញពីកតនលងសាបក់ ម្ៅ
។ កបុងករណីម្ផសងម្ទៀតដតដលម្នាោះ របតហលជម្គអាចទាញម្ហតុផលបានថា បទបញ្ហ
ជ និ ងការកាំ ហិតនានា
បានរបសងកត់ម្ៅម្លើជនរងម្ររោះ និង”ការសាឋរនីតិសមផទា” របស់ពួករត់ ។ បទបញ្ហ
ជ និ ងតរមូវការនានា គួ រ
រតូវបានវាយតនមលជរបចាំ

ពី សាំណាក់របរណន

និ ងបុ គគលិករគប់ រគងកតនលងសាបក់

ម្ៅតាមតរមូវការជក់ោក់

របស់អបកសាបក់ ម្ៅកបុងទីជរមក ។ បទបញ្ហ
ជ និ ងតរមូវការគួ រតតបម្ងកើតឲ្យបានលអ ស្រសបម្ៅនឹ ងចាប់ និងបទបចដ តិ ថ
ជតិ ម្ៅតាមសឋង់ដរសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)របស់មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ ។ ម្លើសពី ម្នោះ គួ រតតោនការ
ពិ និតយតាមដន និ ងការវាយតនមលម្ៅខាងកបុង ។ អបកទទួ លផលមិនគួ រជប់
ម្រៀបចាំ បទបញ្ហ
ជ

និ ងការកាំ ហិតនានាម្ឡើយ

ក់ ព័ននម្ៅនឹ ងការអភិ វឌណ និ ងការ

រាប់ទាាំងការអាចសាំតដងពី លកេណៈតដលបទបញ្ហ
ជ

និ ងការកាំ ហិត

ទាាំងម្នោះជោះឥទនិពល(អវ ិជជោន ឬវ ិជជោន)ម្ៅម្លើអក
ប ទទួ លផលទាាំងម្នោះផង។ ឳកាសម្នោះមិ នោនលកេណៈជក់
តសឋងម្ៅកបុងមជឈដឌនអបកតដលរតូវម្គសោភសសរោប់ការសិកាម្នោះម្ឡើយ។
ក្រណីសិក្ានានា

បញ្ហ
ា លំបាក្ចំក្ពាោះបទបញ្ហ
ជ និងោរក្ំហត
ិ ក្ៅក្នងក្មម
វធ
ិ ីផល
ត ក្
់ ថ្នលងោនក្់ក្ៅជក្រចើន
ុ
ោនស្រសថីោបក់រតូវម្គជួ ញដូ រពី របម្ភទមី ោ៉ាន់ ោ៉ាម្ៅរបម្ទសនថ ។ នាងទទួ លបានជាំនួយឲ្យសាបក់ ម្ៅកបុង

របម្ទសមីោ៉ាន់ ោ៉ាម្ៅម្ពលរតឡប់មកស្រសុកវ ិញ

។

នាងបានរបាប់ ពីបញ្ហ
ា នានាតដលម្កើ តម្ឡើងម្ៅកបុងកតនលង

សាបក់ ម្នាោះ ម្ដយោនទាាំងបទបញ្ហ
ជ ជម្រចើ នតដលអបកសាបក់ម្ៅទីម្នាោះរតូវតតអនុ វតថតាមផង។ នាងបានចត់ទុក
ការកាំ ហិតមួ យចាំ នួន ថាជបញ្ហ
ា លាំបាក និ ងជម្រឿងតដលមិ នចាំបាច់ ឧទាហរណ៍ដូ ចជ ការរតូវម្គម្ជរម្ដយសារ
តតការម្សើចម្លងម្ៅកបុងផធោះបាយជម្ដើ ម ។ នាងបានរបាប់ ពីការតដលរតូវម្គម្ជរជរបចាំ ម្ហើយនាងោនអារមមណ៍
ថាបុ គគលិកទាាំងម្នាោះ “មិ នយល់ពីពួកម្យើងម្សាោះ” ។

ោនស្រសថីោបក់រតូវម្គជួ ញដូ រម្ៅរបម្ទសចិ ន ម្ដើ មផីបងេាំឲ្យម្រៀបការ ។ នាងទទួ លបានជាំនួយឲ្យសាបក់ម្ៅទី

ជរមកមួ យ បនាធប់ពីបានរតឡប់មករបម្ទសមី ោ៉ាន់ោ៉ាវ ិញ ។ នាងបានរបាប់ពីការមិ នសបាយចិ តថជមួយនឹ ង
កតនលងសាបក់ ម្ៅម្នាោះ ម្រ

ោះអបកសាបក់ ម្ៅទាាំងអស់រតូវម្គចក់ ម្សារជប់ ម្ៅកបុងទីជរមករយៈម្ពល២៤ម្ោ៉ា ង ម្ហើយ

នាងមិនយល់ម្សាោះថា ម្ហតុ អី ច
វ ាំបាច់ រតូវម្ធវើោ៉ាងម្នោះម្ឡើយ ។

ោនម្កមងស្រសីោបក់ រតូវម្គជួញដូ រម្ៅរបម្ទសចិន ម្ដើមផីបងេាំឲ្យម្រៀបការ ។ នាងទទួ លបានជាំ នួយកបុងកមមវ ិធី

ផថល់កតនលងឲ្យសាបក់ម្ៅមួយ ម្ពលវ ិលរតឡប់ ម្ៅរបម្ទសមីោ៉ាន់ ោ៉ាវ ិញ ។ នាងបានរបាប់ពីការតដលម្គតរមូវឲ្យ
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នាងម្ធវើកិចចការជូ នបុ គគលិកម្ៅកតនលងសាបក់ម្នាោះ

ដូ ចជម្ធវើសរនសឲ្យម្គ

និងសោអតការ ិោល័យរបស់ម្គម្ទៀត

ផង។ ម្គបានរបាប់ នាង (និ ងអបកសាបក់ម្ៅទី ម្នាោះដនទម្ទៀត) ថា ម្នោះគឺ ជការហវឹកហាត់ សរោប់ពួកម្គ ម្ហើយពួ ក
ម្គនឹ ងមិ នរតូវបានអនុញ្ហដតឲ្យម្ៅផធោះម្ឡើយ របសិនម្បើ មិនអនុ វតថតាមឲ្យបានរតឹមរតូវ ។
បញ្ហ
ា ៣-២ ៖ គុណភាពននោរថ្ថោ ំ

ជាំ នួយអន់គុណភ្នព និ ងសមតទភ្នពវ ិជជជី វៈម្ៅោនករមិ ត ម្ៅកបុងកមមវ ិធី សោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)

មួ យចាំនួន ។

កបុងករណីខលោះ

មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ របានម្រៀបរាប់ ពីការទទួ លម្សវានានាតដលោនគុ ណភ្នពខពស់

និ ងការទទួ លជាំនួយពីអក
ប ជាំ នាញសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) តដលោនជាំ នាញ និងសមតទភ្នពខពស់។ ករណីម្នោះ
គឺ ជទរមង់ ជាំនួយខុ សៗរប តដលម្គទទួ លបាន ទាាំងម្ៅកបុងរបម្ទសម្រលម្ៅ និ ងរបម្ទសម្ដើមកាំ ម្ណើត ។

រគូបណុ ថ ោះបណា
ថ លគឺជអបកតដលោនជាំ នាញ និងោនសមតទភ្នព។ ពួកម្គោនអាកបផកិរ ិោសុភ្នពរាបសានិងគួរ
ឲ្យម្ររព ។ ខញុាំអាចម្រជើសម្រ ើសជាំនាញជាំ នាញណាមួ យតដលខញុាំចង់បាន ។ (ស្រសថីតខមរោបក់ទទួលជាំនួយម្ៅកបុងកមមវ ិធី
ផថល់កតនលងសាបក់ម្ៅ ម្ៅរបម្ទសកមពុជ)
ខញុាំចូលចិតថកតនលងម្នោះណាស់ ម្រ
បណា
ថ លទាាំងអស់ ម្រ

ោះខញុាំទទួលបានការទាាំរទ និងជាំនួយម្ពញម្លញ ។ ខញុាំសូមអរគុ ណចាំម្

ោះរគូបណុ ថ ោះ

ោះពួករត់តថទាាំពួកខញុាំបានលអ ។ (ម្កមងស្រសីោបក់ទទួ លបានជាំនួយម្ៅកបុងកមមវ ិធីផថល់កតនលង

សាបក់ម្ៅ ម្ៅរបម្ទសមីោ៉ាន់ ោ៉ា បនាធប់ពីវ ិលរតឡប់មកពី របម្ទសនថវ ិញ)

រគូបម្រងៀនម្ធវើមូ បោនចិ
ា
តថលអណាស់ ។ រត់ជួយមិតថរម
ួ ថាបក់ខុ ាំម្ញ រចើននាក់ ណាស់ ម្ដើមផីរកការងារម្ធវើម្ៅរកុងហាន់

ណូយ ។ (ស្រសថីជនជតិ ម្វៀតណាមោបក់ បានចូ លម្រៀនវគគបណុ ថ ោះបណា
ថ លម្ធវើមូ បម្ៅកប
ា
ុ ងកមមវ ិធីម្ៅរបម្ទសម្វៀតណាម)

ម្ទាោះជោ៉ា ងណាក៏ ម្ដយ

ករណីតបបម្នោះមិ នតមនម្កើ តោនោនជនិ ចម្ច ឡើយ

ម្ហើយគុ ណភ្នពននការ

តថទាាំតដលទទួ លបាន ោនលកេណៈខុ សរបខាលាំងណាស់ ម្ៅតាមរបម្ទសម្ផសងៗ រពមទាាំងអងគការ និ ងសាទប័ន
នានាម្ៅកបុងរបម្ទសមួ យ។ កបុងករណីគួ រឲ្យកត់ សោគល់មួយចាំនួន មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រមួ យចាំនួន បាន

ម្រៀបរាប់ ពីម្សវានានា តដលោនគុ ណភ្នពម្ខាយ (តថមទាាំងម្រកាមសថង់សាឋរម្ទៀតផង) និង/ឬអបកជាំ នាញតដល
ោនសមតទភ្នព និងលកេណៈសមផតថិតផបកវ ិជជជី វៈតដលម្គមិនសូវឲ្យម្ពញចិ តថ ។

១- សមតទភ្នពជាំនាញរបស់អក
ប ផឋល់ម្សវានានា ៖ កបុងករណីខលោះ ការតថទាាំតដលោនគុ ណភ្នពម្ខាយ
(និ ងជួនកាលម្ៅោនករមិតម្ទៀតម្នាោះ)

បានផារភ្នជប់ ម្ៅនឹងសមតទភ្នពរបស់អបកផថល់ម្សវានានា

ម្ដើមផីផឋល់ម្សវាសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ។ អបកផឋល់ម្សវាខលោះ ហាក់ ដូចជពុាំ ោនការយល់ដឹងឲ្យ
បានរជលម្រៅអាំ ពីអី តវ ដលម្ធវើឲ្យោនការជួ ញដូ រមនុសសម្ឡើយ ។ សូមផីតតកបុងចាំ ម្ណាមអបកជាំ នាញម្ធវើ
សោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) តដលោនចាំ ម្ណោះដឹ ង និងបទពិ ម្សាធន៍ កាន់ តតម្រចើន ក៏ ម្ៅោនកងវោះខាត
តផបករបវតថិអប់ រ ាំ និ ងសមតទភ្នពជាំ នាញតដរ។ ម្ៅកបុងតាំ បន់ ទាាំងមូ ល ពុាំ ោនការផឋល់បុគគលិក និ ងចិ តវថ ិទូ
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តផបកសងគមតដលបានឆលងកាត់ ការបណុថ ោះបណា
ថ ល តដលោនវ ិជជជី វរតឹ មរតូវ ឲ្យបានរគប់ររន់ម្ឡើយ ។
ការម្របើរបាស់បុគគលិកសម័រគចិតថ (ជម្រឿយៗ ពុាំ បានឆលងកាត់ ការបណុថ ោះបណា
ថ ល) របកបម្ដយរបសិទន

ភ្នព ក៏ បានជោះឥទនិពលម្ៅម្លើការផឋល់ការតថទាាំតផបកវ ិជជជី វៈតដលោនគុ ណភ្នពខពស់ ។ ម្លើសពី ម្នោះ
ហាក់ ដូចជពុាំ ោនរកមសីលធម ឬម្រលការណ៍រកមសីលធម/ចាប់ ទុ កសរោប់ ម្របើ របាស់ម្ឡើយ
និ ងមិ នោនរបព័ នរន តួតពិនិតយតាមដន និ ងទទួ លខុសរតូវតផបកវ ិជជជី វៈម្ឡើយ ។

២- គុណភ្នពននការរាំរទសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) និងគុណភ្នពម្សវាម្ផសងៗ ៖ អបកម្ឆលើយតបក៏ រតូវ
បងាាញពី ការទទួ លជាំនួយតដលោនគុ ណភ្នពអន់

។

ការសម្ងកតម្នោះរតូវបានបម្ងកើតម្ឡើងម្ៅកបុង

តាំ បន់ ទាាំងមូ ល ម្ទាោះបី ជខុ សរបម្ៅតាមរបម្ទស និងអងគការនី មួយក៏ ម្ដយ ។ មនុ សសតដលរតូវម្គ

ជួ ញដូ រមួ យចាំ នួន រតូវបានម្គឲ្យម្ៅសាបក់ម្ៅកបុងកតនលងតដលពុាំ ោនលកេណៈសថង់ដរ ោនជី វភ្នព
រកី រក និ ងជទីតដលសូមផីតតការផថល់ជូននូ វតរមូវការចាំបាច់ បាំផុត ជម្រឿយៗ ម្ៅោនកងវោះខាតម្ៅ
ម្ឡើយ

ម្ហើយមនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូរ បានរបាប់ ថា មិ នបានទទួ លម្សវាអវីម្ឡើយ ម្ពលកាំ ពុង

សាបក់ម្ៅម្នាោះ ។ របាយការណ៍សឋីពីម្សវាតដលោនគុ ណភ្នពម្ខាយ ពុាំ ោន

ក់ព័នម្ន ៅនឹងកមមវ ិធី

ផថល់ជរមកនានាម្ឡើយ ម្ហើយបានបងាាញឲ្យម្ឃើញថា គឺ ជបញ្ហ
ា មួ យធាំជងម្គម្ៅកបុងវ ិស័យម្សវា
ទាាំងមូ ល ។

ម្សវាសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)រតូវម្ររពម្ៅតាមបទដឌនតថទាាំករមិ តទាបបាំផុត

ម្ហើយោ៉ា ងណាក៏

ម្ដយ បទដឌនតបបម្នោះ ជទូ ម្ៅ កាំ ពុងោនការខវោះខាតម្ៅកបុងតាំ បន់ ។ ភ្នពតរបរបួលដ៏ ធាំននការផថល់ម្សវាម្ៅ
កបុងរបម្ទសនី មួយៗ (ដូ ចជ ម្ៅតាមតាំបន់ ឬអងគការ) បានបងាាញចាស់ថា សូមផីតតម្ៅកតនលងតដលោនបទ
ដឌនក៏ ម្ដយ បទដឌនម្នោះមិ នរតូវបានម្គអនុ វតថឲ្យបានម្ពញម្លញ (ឬឲ្យបានម្សមើរប)ម្ឡើយ ។ ម្លើសពីម្នោះ រតូវ
ោនការតថទាាំតផបកវ ិជជជី វៈ និងរកមសីលធមសរោប់ អក
ប ជាំ នាញទាាំងអស់ តដលកាំ ពុងអនុ វតថការងារម្ដយផ្ទធល់

ជមួ យមនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ រាប់បចូច លទាាំងបុគគលិកសម័រគចិ តថ (រពមទាាំងបុ គគលិកបនាធប់បនសាំ ដូ ចជអបកបក
តរប អបកម្បើ កបរ និ ងបុគគលិករដឌបាលជម្ដើម) ។

ក្រណីសិក្ានានា

មនុសសថ្ដលរតូវក្គជួញដូរបានទទួលក្សវាក្ខាយក្ៅក្ពលរតូវក្គផឋលជ
់ ំនយ
ួ
ោនស្រសថីោបក់រតូវបានម្គជួញដូ រម្ៅរបម្ទសចិន ម្ដើមផីបងេាំឲ្យម្រៀបការ ។ នាងទទួ លបានជាំនួយឲ្យសាបក់

ម្ៅកបុងកតនលងចាំនួនពី របនាធប់ ពីបានវ ិលរតឡប់មករបម្ទសមី ោ៉ាន់ ោ៉ាវ ិញ ។ នាងសាបក់ ម្ៅទីម្នាោះជិតមួ យតខ តត
មិ នបានទទួ លម្សវាអវីម្ឡើយម្ពលកាំពុងសាបក់ម្ៅម្នាោះ ។ នាងបាននិ ោយថា “ម្ៅទី ម្នាោះ ខញាំុរមនសអីម្ធវើម្ទ” ។

ោនបុ រសជនជតិ នថោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅម្ធវើការម្ៅរបម្ទសអុី ស្រសាតអល។ រត់ ទទួ លបានការតថ

ទាាំតផបកម្វជជសាស្រសថ ម្ពលកាំពុងម្ៅម្រៅរបម្ទស ប៉ាុ តនថបញ្ហ
ា សុខភ្នពរបស់រត់ ពុាំបានរតូវម្គម្ដោះស្រសាយម្ឡើយ ។
រត់ បាននិ ោយថា ម្ដយសារខលួនជជនបរម្ទស ម្ហតុ ម្នោះរត់ ពុាំអាចរកឳសថតដលចាំបាច់ សរោប់ ពាបាល
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ជាំ ងឺខួនម្ឡើ
ល
យ។

ោនស្រសថីជនជតិ ចិនោបក់រតូវម្គជួ ញដូ រម្ៅម្ធវើជស្រសថីម្ពសាម្ៅកបុងរបម្ទសរបស់ខួន
ល ។ នាងបានទទួល

ការពិ ម្ររោះម្ោបល់ ម្ពលកាំ ពុងទទួ លបានជាំនួយម្ៅកបុងកតនលងសាបក់ម្ៅ ។ ប៉ាុ តនថ ការពិម្ររោះម្ោបល់ម្នាោះ រតូវ
បានផថល់ជូនតាមរយៈបុ គល
គ ិកសម័រគចិតថ តដលខវោះខាតការបណុថ ោះបណា
ថ លវ ិជជជីវៈ និងខវោះបទពិ ម្សាធន៍ ជាំនាញ ។
នាងបានម្រៀបរាប់ អាំពីការភ័យខាលចចាំ ម្

ោះការរបជុាំ ពិម្ររោះម្ោបល់ទាាំងម្នោះ ។

ោនស្រសីោ
ថ ប ក់មកពី របម្ទសមី ោ៉ាន់ ោ៉ា រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅរបម្ទសចិ ន ម្ដើ មផីបងេាំឲ្យម្រៀបការ។ នាងបាន
ម្សបើសុាំជាំនួយចុ ោះបចជីកូនរបុសរបស់នាង (កូ នរបុសតដលនាងោនជមួ យ “បឋី” ជនជតិ ចិន) ម្ៅម្ពលរតឡប់មក

វ ិញ ។ អងគការជាំនួយបានរបាប់ នាងថា ពួ កម្គមិ នដឹងថារតូវម្ធវើោ៉ាងដូ ចម្មឋចម្ទ ម្ហើយមិនបានផថល់ការរាំរទអវី
ដល់រប
ូ នាងកបុងការម្ដោះស្រសាយបញ្ហ
ា ម្នោះម្ឡើយ ។ ម្ៅម្ពលកាំពុងសោភស បញ្ហ
ា របស់នាងម្ៅពុាំ ទាន់បានម្ដោះ
ស្រសាយម្ៅម្ឡើយម្ទ ។

បញ្ហ
ា ៣-៣ ៖ ោរមិនយល់ពីអារមមណ៍ ោរក្រ ើសក្អើង និងោរក្ធវើបាបក្ៅក្នងោរថ្ថោ
ំ
ុ

ករណីននការមិនយល់ពីអារមមណ៍ ការម្រ ើសម្អើង និ ងការម្ធវើបាប កបុងម្ពលទទួលការតថទាាំ

ជទូ ម្ៅ មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ របានទទួ លនូវទម្ងវើលព
អ ីបុគគលិក។ អបកម្ឆលើយតបបានម្រៀបរាប់ នូវករណី
ជម្រចើនអាំពីបទដឌនតថទាាំតដលោនករមិ តខពស់
ចាំ ម្

និ ងការម្ចោះយល់ពីអារមមណ៍ខលួនពី សាំណាក់បុគគលិកជាំ នួយ

។

ោះមនុ សសជម្រចើន តដលរតូវម្គជួ ញដូរ ជាំ នួយតដលទទួ លបាន រតូវបានបចូច លជមួ យនឹងការសាឋរម្ឡើងវ ិញ

និ ងសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)

។

មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រជម្រចើននាក់បានម្រៀបរាប់អាំពីការទទួ លបាននូ វ

ការពាបាលដ៏ សមគួ រ និ ងម្ដយោនការម្ចោះយល់ពីអារមមណ៍ពី សាំណាក់ អក
ប ផឋល់ម្សវា ។
បុគគលិកគឺ ជមនុសសតដលោនជាំនាញ និងោនមនសិការម្ៅកបុងការបម្រងៀន និងការពនយល់។ ពួករត់ោនអាកបផ
កិរ ិោលអ និងម្ចោះម្របើ
ម្ៅស្រសុកកាំ ម្ណើត)

កយសាំដីលៗ
អ និងទន់ភលន់ ។ (ស្រសថីតដលទទួ លបានជាំនួយម្ៅកបុងកមមវ ិធីផឋល់កតនលងសាបក់ម្ៅ

រាល់ការជួ យទាំនុកបរមុងទាាំងអស់សុទនតតលអ ។ ខញុាំចូលចិតថទាាំងអស់ ។ បុគគលិកក៏លអណាស់ ម្ហើយរួសរាយម្ទៀតផង

។ ពួករត់ បានជាំរុញទឹកចិតថដល់ពួកម្យើង ។ ម្នោះជម្រឿងលអណាស់ ។ (ម្កមងស្រសីតដលទទួលបានជាំនួយឲ្យសាបក់ ម្ៅ
ម្ៅម្រៅរបម្ទស)

រាល់ជាំនួយតដលខញុាំបានទទួលកនលងមក ោនតនមលណាស់សរោប់ខុ ាំញ ។ បុគគលិកតផបក[សងគមកិចច] ោនចរ ឹតសុភ្នព
រាបសារ និងអាណិតអាសូរចាំ ម្

ោះខញុាំ ។ (ស្រសថីតដលទទួ លបានជាំនួយម្ៅផធោះ)

ជាំនួយ[របសស់អងគការ] ោនរបម្ោជន៍ ខាលាំងណាស់
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ម្ហើយខញុាំបានទទួ លជាំនួយអស់រយៈម្ពល១ឆបាំ។ មគនថីរបស់

អងគការោនភ្នពរួសរាយរាក់ ទាក់ និងម្ចោះកាំតបលងលអម្សើច ។ (ម្កមងស្រសីតដលទទួលបានជាំនួយអាំពីកតនលងសាបក់ ម្ៅ
ម្ៅស្រសុកកាំ ម្ណើត)

ម្ទាោះោ៉ា ងណាក៏ម្ដយ មនុ សសមួ យចាំនួនតដលរតូវម្គជួ ញដូ របានម្រៀបរាប់ពីបទពិ ម្សាធន៍តដលោន

លកេណៈវ ិជជោនតិ ចបាំផុត ម្ៅម្ពលទទួ លបានជាំនួយ កបុងករណីខលោះ រាប់ បចូច លទាាំងអាកបផកិ រ ិោ និងឥរ ិោបទ

តដលបងកម្ររោះថាបក់បណា
ថ លមកពី អក
ប ជាំ នាញរបឆាំងនឹ ងការជួ ញដូ រ និ ងអបកផថល់ម្សវានានា។ កបុងករណីខលោះ ម្រឿង
ម្នោះ

ក់ព័ននម្ៅនឹ ងការម្រ ើសម្អើ ង និ ងអាកបផកិ រ ិោមិ នម្ចោះម្ររព ម្ហើយកបុងករណីខលោះម្ទៀត

រ ាំម្ោភបាំ

នម្ដយម្របើ

ក់ ព័ននម្ៅនឹ ងការ

កយសាំដី និ ងម្របើ របាស់កោលាំងកាយ ។

១- ការម្រ ើសម្អើង និងការមិនយល់ពីអារមមណ៍ ៖ មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ របានម្រៀបរាប់ពីករណីននការ
ម្រ ើសម្អើង និងទម្ងវើមិនម្ចោះយល់ចិតព
ថ ី បុគគលិកជាំនួយ។ មនុ សសខលោះនិ ោយថា អបកផថល់ម្សវា ោនការម្រ ើសម្អើ ង
និ ងម្មើ លងាយខលួន ថាជ”ម្កមងស្រសីអារកក់” និងជ”ស្រសីម្ពសា” ។ អបកដនទម្ទៀតនិោយអាំ ពីការម្ៅថាជ “ជនរង

ម្ររោះ” និ ងការតដលរតូវម្គចត់ ទុកថាមិនលអ ម្ហើយក៏រតូវក៏រតូវទទួ លរងនូ អាំម្ពើអារកក់ ។ មនុ សសមួ យចាំ នួនតដល
រតូវម្គជួ ញដូរ

បានម្រៀបរាប់អាំពីអី តវ ដលខលួនោនអារមមណ៍ថា

ទទួ លរងនូ វការរបរពឹ តម
ថ ិនម្សមើភ្នពរបពី សាំណាក់

បុ គគលិក ម្ដយោនអបកទទួ លផលខលោះបានទទួ លនូ វអាំ ម្ពើ លអ និ ងការរាំរទលអជងខលួន ។ មនុ សសរតូវម្គជួ ញដូ រ
តដលទទួ លបានជាំ នួយរួមជមួ យនឹងរកុមនុ សសងាយរងម្ររោះដនទម្ទៀត

អាំ ម្ពើតដលអន់ ជងអបកទទួលផលតដលមិនបានទទួលរងនូវការជួ ញដូ រ ។
បុគគលិកខលោះលអចាំម្

ោះខញុាំ ។ រត់តថទាាំខុ ាំញ និងម្របើ

បុគគលិកខលោះមិនសបាយចិតថនឹងខញុាំម្ឡើយ ពួកម្គម្របើ

បានរបាប់ពីការតដលខលួនទទួលរងនូវ

កយសាំដីទន់ភលន់ដក់ខុ ាំញ ម្ហើយបានតណនាាំខុ ាំឲ្
ញ យម្ដើ រផលូវលអ ។ ប៉ាុតនថ
កយគាំម្រាោះគាំម្រ ើយ [ម្ពលនិោយមកកាន់រប
ូ ខញុាំ] ។

ម្ៅមជឈមណឍលម្នាោះ ខញុាំបានម្រៀនម្ចោះជាំនាញខលោះ ដូចជចមអិន និងកាត់ ម្ដរជម្ដើម។ មនុសសខលោះលអដក់ខុ ាំញ ម្ដយបាន
យកចិតថទុកដក់ចាំម្
ចាំម្

ោះខញុាំម្ឡើយ ។

ោះខញុាំ និងសួរនាាំអាំពីសុខុោលភ្នពរបស់ខុ ាំញ ។ មនុសសខលោះ រចម្ឡាងខាម ម្ហើយមិនសបាយចិតថ

បុគគលិកម្ៅកតនលងសាបក់ ម្ៅោនទម្ងវើមិនលអចាំម្
ោនការម្រ ើសម្អើងចាំ ម្

ោះម្យើងតដរ

កក់ម្ៅឋ ដូចជអបកកាំពុងម្ធវើចាំម្

២- ការរ ាំម្ោភបាំ

ន(ម្ដយ

។

ោះម្យើងម្ឡើយ

ម្ហើយសូមផីតតការសោភសក៏បានម្ធវើម្ឡើងម្ដយ

មិនដូចការសោភសតបបម្នោះម្ឡើយ

ម្ហើយម្គមិនម្ធវើដក់ ម្យើងម្ដយភ្នព

ោះខញុាំកុ ងម្ពលម្នោះម្ឡើ
ប
យ ។ ម្គម្មើលងាយដល់ម្យើង ម្ហើយមិនខវល់ពីម្យើងម្ឡើយ ។

កយសាំដី និ ងរាងកាយ) ៖ កបុងករណីមួ យចាំនួនតូ ចប៉ាុ ម្ណាតោះ មនុ សសតដល

រតូវម្គជួ ញដូរ បានទទួ លរងនូវការរ ាំម្ោភបាំ
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ន ម្ៅកបុងកមមវ ិធីជាំនួយ ។ ម្ៅគឺចាស់ជកឋីបារមភមួយ

ដ៏ ធាំចាំម្

ោះអបកជាំ នាញ និ ងអបកបម្ងកើតម្រលនម្ោបាយ ។ ការរ ាំម្ោភបាំ

មិ នលអម្ឡើយ ម្រ

ោះការរ ាំម្ោភបាំ

នខលោះជប់

ទូ ម្ៅបាំផុតម្នាោះរតូវជួ បរបទោះនឹងការរ ាំម្ោភបាំ

នទាាំងអស់ម្នោះគឺ សុទនតត

ក់ព័ននម្ៅនឹងកុ ោរ ។ មនុសសតដលរតូវម្គជួ ញដូរ
នម្ដយ

កយសាំដី

តដលោនលកេណៈធងន់ធរង ជង

ការម្រ ើសម្អើ ង និងការមិ នយល់ពីអារមមណ៍ម្ៅម្ទៀត ដូ ចោនបងាាោះខាងម្រកាមម្នោះ ៖
[បុគគលិកម្ៅកតនលងសាបក់ ម្នាោះ]បាននិោយថា ម្បើម្យើងមិ នម្ចោះម្រៀនពីបទពិ ម្សាធន៍ របស់ខួ នឯងម្ទ
ល
ម្ហើយម្ៅតត

លងង់ម្លលោ៉ា ងម្នោះម្នាោះ ម្យើងគួរតតយកកាាំបិតចក់ សោលប់ ខួ នឯងតតមថ
ល
ងម្ៅ ។ ម្ហើយនាងបាននិ ោយថា នាងមិន
អាចបម្រងៀនម្យើងឲ្យម្ចោះម្ធវើអីម្ឡើយ ម្រ

ោះោត់ របស់នាងសងួតអស់ម្ដយសារតតការនិ ោយជមួ យម្យើងហបឹងឯង។

ប៉ាុ តនថ ម្រៅពី ម្នោះ ោនករណីចាំ នួនពី រគឺ មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូររតូវបានម្គម្ោភបាំ

នម្ដយកោលាំង

កាយម្ៅម្ពលទទួ លការតថទាាំ ។
ផលប៉ា ោះ

ល់ននការម្រ ើសម្អើង ការម្ធវើបាប និ ងការរ ាំម្ោភបាំ

នម្ៅម្លើមនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ ជអបក

តដល ជម្រឿយៗ រតូវម្គបនថុោះបងាអប់ ោ៉ាងខាលាំងម្នាោះ ម្ដយសារតតបទពិ ម្សាធន៍របស់ខួនម្នាោះ
ល
គឺ មិនអាចបាំ ម្ផលើស
បានម្ឡើយ ។ កបុងរយៈម្ពលខលី ករណីតបបម្នោះបានរបឆាំងម្ៅនឹងការសាឋរម្ឡើងវ ិញរបស់ពួករត់ ម្ដយរារាាំង
មិ នឲ្យពួ ករត់ទទួ លបាន នូ វចាំ ម្ណោះដឹ ងកបុងការរគប់រគង និ ងសុវតទិភ្នពម្ៅកបុងការរស់ម្ៅ ។ ផលប៉ា ោះ

ល់ម្នោះ

ក៏ បានរួមចាំ តណកម្ធវើឲ្យោនភ្នពតានតឹ ងចិ តថ ការថប់ បារមភ ការរណលក់ទឹកចិតថ និ ងភ្នពអាោ៉ា ស់តដលមនុសសតដល
រតូវម្គជួ ញដូរជម្រចើ ននាក់កាំពុងតតោន ។

កបុងរយៈម្ពលតវង បទពិ ម្សាធន៍មិនលអទាាំងម្នោះ (ឬកបុងករណីខលោះអវ ិជជោនោ៉ា ងខាលាំង) ននជាំ នួយទាាំងម្នោះ

បានជោះឥទនិពលម្លើម្សចកថីទុកចិ តរថ បស់មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ ម្ៅម្លើអក
ប ផឋល់ម្សវា និ ងមគនថីនានា តដល

លកេណៈកាន់តតទូ ម្ៅ ម្ហើយតបបម្នោះទាំនងជនឹ ងបងកឲ្យោនភ្នពសាធក់ ម្សធើរ ឬការបដិ ម្សធមិនតសវងរក ឬមិន
ទទួ លជាំ នួយកបុងម្ពលខាងមុ ខ

តថមទាាំងអាចរបថុយនឹ ងបញ្ហ
ា

ឬបរាជ័ យម្ៅកបុងការម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើង

វ ិញ)ម្ទៀតផង ។ ជពិ ម្សសម្នាោះ ម្គបារមភថា ករណីជម្រចើនសឋីពីការម្រ ើសម្អើ ង ការមិនយល់ចិតថ និងការរ ាំម្ោភ
បាំ

ន គឺ

ក់ ព័ននម្ៅនឹងកុ ោរតដលទាំនងជទទួ លរងនូវផលប៉ា ោះ

ល់ម្រចើ នជងមនុ សសម្ពញវ ័យ

ម្ហើយតដល

ោនជាំ នាញម្ដោះស្រសាយបញ្ហ
ា តិ ចជងមនុ សសម្ពញវ ័យ ម្ដើមផីអាចម្រៀបចាំ និ ងរគប់រគងម្ៅម្លើបទពិ ម្សាធន៍ទាាំង
ម្នោះបាន ។
ក្រណីសិក្ានានា
ោរក្រ ើសក្អើង និងោរក្ធវបា
ើ ប ក្ៅក្ពលក្ំពុងទទួលបានជំនយ
ួ

សាំណួរ ៖ ម្តើ អក
ប ោនអវីផ្ទឋាំម្ផញើដល់មនុ សសតដលកាំពុងម្ធវើការងារម្ដើមផីជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូរ ឬម្ទ

ម្ដើមផីជួយម្ធវើឲ្យជាំ នួយសរោប់ មនុ សសតដលរតូវជួ ញដូ រោនលកេណៈកាន់ តតរបម្សើរម្ឡើង?

ចម្មលើយ ៖ ខញុាំចង់ឲ្យមគនថីតផបកសងគមកិចចតចករ ាំតលកជមួ យពួកម្យើង ។ ម្ៅម្ពលណាមគនថីទាាំងម្នាោះមិន
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សបាយចិ តថ ឬខឹង ពួករត់ គួរតតតចករ ាំតលកម្រឿងមិ នសបាយចិតថម្នោះជមួយម្យើង មិនតមនម្ជរម្យើងម្ឡើយ ។
(ម្កមងស្រសីតដលទទួ លបានជាំ នួយម្ៅទីជរមកមួ យកបុងរបម្ទសកាំម្ណើតរបស់ខួ ន)
ល

ចម្មលើយ ៖ ខញុាំរតូវការភ្នពកក់ ម្ៅឋ តតមិនរតូវការការម្រ ើសម្អើ ងពីអបកណាោបក់ម្ឡើយ ម្ហើយចាំ ម្

ោះបុគគលិក

វ ិញ រតូវផឋល់កី ស
ឋ ងឃឹមដល់ជនរងម្ររោះ ។ (ស្រសថីតដលទទួ លបានជាំ នួយម្ៅកបុងទី ជរមកមួ យ ម្រកាយម្ពលវ ិល
រតឡប់មកវ ិញ) ។

ចម្មលើយ ៖ រគូបម្រងៀនតឹងរុងខា
ឹ ល ាំងណាស់ ម្ហើយម្ជរខញុាំរហូត ។ ខញុាំចង់ ឲ្យពួករត់ទុកចិ តម្ថ យើង និងអត់ឳន

ឲ្យពួ កម្យើង ។ (ម្កមងស្រសីតដលទទួ លបានជាំនួយកបុងទីជរមកម្ៅផធោះ)

ចម្មលើយ ៖ អវីតដលខញុាំចង់ផ្ទថាំម្ផញើដល់ [បុ គគលិកម្ៅកតនលងសាបក់ ម្ៅកបុងរបម្ទសរបស់ខុ ាំ]ញ គឺ រតូវផថល់ភ្នពកក់

ម្ៅឋឲ្យម្យើង មិ នតមនម្ធវើដក់ ម្យើងដូចជជនរងម្ររោះម្ឡើយ ។ (ស្រសថីតដលទទួ លបានជាំនួយកបុងទី ជរមកម្ៅផធោះ)
ចម្មលើយ ៖ សូមម្របើ

កយគួ រសមចាំ ម្

ោះជនរងម្ររោះដូ ចជខញុាំចឹងណា ។ កុាំ ជួយតតជនរងម្ររោះតដលម្ចោះ

ម្ធវើឲ្យបុ គគលិកសបាយចិតម្ថ នាោះ ។ (ស្រសថីតដលទទួ លបានជាំនួយម្ៅកបុងរបម្ទសកាំ ម្ណើតរបស់ខួ ន)
ល
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លទធផលសំខាន់ៗ ក្ៅក្នងថ្ផន
ក្ទី៤
ុ
បញ្ហ
ា សំខាន់ៗក្នងោរក្ធវ
ើសមាហរណក្មម(ក្ឡើងវិញ)ននក្ុមាររងក្ររោះក្ោយោរោរជួញដូរ
ុ

កុោររតូវបានជួញដូរម្ៅតាមទរមង់ននការម្កងរបវ ័ចច នានាជម្រចើន ម្ហើយក៏ ោនបញ្ហ
ា របឈមខុសតបលករបជម្រចើន
ម្ៅកបុងការម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)របកបម្ដយម្ជគជ័យសរោប់កុោរទាាំងម្នាោះ ។
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ថ្ផនក្ទី៤ លទធផលសំខាន់ៗ ៖ បញ្ហ
ា សំខាន់ៗក្នងោរក្ធវ
ើសមាហរណក្មម(ក្ឡើងវិញ)
ុ
ននក្ុមាររងក្ររោះក្ោយោរោរជួញដូរ

បញ្ហ
ា ៤-១ បទពិក្ោធន៍ក្មា
ុ រថ្ដលរតូវក្គជួញដូរ

កុ ោរតដលរតូវម្គជួ ញដូ រទទួ លរងនូ វការម្កងរបវ ័ចចម្ៅតាមទរមង់ ខុសៗរប

រតូវម្គជួ ញដូរតាាំងពី ម្ៅោនអាយុរតិច និ ងរងម្ររោះម្ដយសារការរ ាំម្ោភបាំ
កុ ោរតដលរតូវម្គជួ ញដូ រោនចាំនួនរបោណជ៤០%

ការសិកាស្រសាវរជវម្នោះ

នហួសម្ហតុ ។

កបុងចាំ ម្ណាមអបកម្ឆលើយតបម្ៅកបុង

ម្ហើយបានោនវតថោនម្ៅកបុងគាំ រតា
ូ ងននរបម្ទសនីមួយៗ

គឺ របម្ទស

កមពុជ(២១នាក់) ចិន(៧នាក់ ) សារណរណៈរដឌរបជោនិ តឡាវ(១៨នាក) មី ោ៉ាន់ ោ៉ា (២៩នាក់)
នថ(៣នាក់ ) និងម្វៀតណាម(២៩នាក់ ) កបុងម្នាោះោនកុោរា២៤នាក់ និ ងកុ ោរ ី៨៣នាក់ ។
កមពជ
ុ

១៣នាក់ (កមពុជ៨នាក់រតូវម្គជួ ញដូ រកបុងរបម្ទស និង៥នាក់ ជជនបរម្ទស)

ឥណូឍ ម្នសុី

១នាក់ (១នាក់ ជជនបរម្ទស)

ចិន

ឡាវ

ោ៉ា ម្ឡសុី
មីោ៉ាន់ោ៉ា
នថ
ម្វៀតណាម
សរុប

២១នាក់ (ចិ ន៧នាក់ រតូវម្គជួ ញដូ រកបុងរបម្ទស និង១៤នាក់ ជជនបរម្ទស)
២នាក់ (២ នាក់ រតូវម្គជួ ញដូ រកបុងរបម្ទស)
៧នាក់ (៧នាក់ ជជនបរម្ទស)

៥នាក់ (៥ នាក់ រតូវម្គជួ ញដូ រកបុងរបម្ទស)

៤២នាក់ (២ នាក់ រតូវម្គជួញដូ រកបុងរបម្ទស; ៤០នាក់ ជជនបរម្ទស)

១៧នាក់ (១៣នាក់ រតូវម្គជួ ញដូ រកបុងរបម្ទស; ៤នាក់ជជនបរម្ទស))
១០៨នាក់

កុ ោររតូវបានគឺជួញដូរម្ដើមផីម្កងរបវ ័ចចផលូវម្ភទ(៣៧នាក់ ) ម្កងរបវ ័ញកបុងវ ិស័យការងារ

(២៣នាក់ ) សុាំទាន និងលក់ ដូរតាមចិ ម្ចចើមថបល់(១២នាក់ ) បងេាំឲ្យម្រៀបការ(៥នាក់ ) និ ងម្កងរបវ ័ចច
ផលូវម្ភទ និ ងការងារ(២នាក់) ។ ឧទាហរណ៍ទាាំងបួ នម្នោះ ោនអនថរាគមន៍ មុននឹងកុ ោររងការម្កង
របវ ័ចច ។ តារាងខាងម្រកាមម្នោះសម្ងេបអាំ ពីទរមង់ខុសៗននការជួ ញដូ រម្ៅម្លើកុោរទាាំងម្នោះ ។
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ខណៈម្ពលតដលបទពិម្សាធន៍ និងឆកជី វ ិតរបស់កុោរទាាំងម្នោះ ោនលកេណៈខុ សរប ក៏

ោនបញ្ហ
ា និងលាំនាាំមួយចាំនួនបានម្លចម្ឡើង ។ ម្ដើមផីអភិ វឌណកមមវ ិធី សោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)
តដលោនរបសិទនភ្នព និងោនលទនផលម្ឆលើយតបបានឆប់ រហ័ស ទាមទារនូ វការយល់ដឹងអាំពីបទ
ពិ ម្សាធន៍ជួញដូ ររបស់កុោរទាាំងម្នោះ រពមទាាំងកាលៈម្ទសៈមុនម្ពលពួករត់ រតូវម្គជួ ញដូ រ និង
ជី វភ្នពរស់ម្ៅម្រកាយម្ពលរតូវម្គជួ ញដូរ ។ បញ្ហ
ា សាំខាន់ ៗ តដលោនផលប៉ាោះ
ម្ៅម្លើលទនផលននសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) រួមោន ៖

ល់ម្ដយផ្ទធល់

១- ទទួលរងនូវការម្កងរបវ ័ចចតាាំងពីម្ៅតូច ៖ កុ ោររតូវទទួ លរងនូ វការម្កងរបវ ័ចចតាាំងពី
រត់ ម្ៅតូច គឺ ោនអាយុរតឹ ម៦ឆបាំចុោះម្រកាម (៤នាក់) ោនអាយុពី៧ ម្ៅ៩ឆបាំ(១៣នាក់)
១០ម្ៅ១២ឆបាំ(១៥នាក់) ១៣ម្ៅ១៤ឆបាំ(២៤នាក់ ) ១៥ម្ៅ១៧ឆបាំ(៤៩នាក់ ) និងមិ នដឹង
ពី អាយុ(២នាក់ ) ។ កតាថតបបម្នោះោនផលប៉ា ោះ

ល់សាំខាន់ ណាស់ម្ៅម្លើការអភិវឌណផលូវ

កាយ និងផលូវចិតថ របស់កុោរ ។ ម្លើសពីម្នោះ ការតបកម្ចញពី រគួសារ ឬបណា
ថ ញរាំរទ
នានាតាាំងពីម្ៅម្កមងោនផលប៉ា ោះ

ល់សាំខាន់ ណាស់ម្ៅម្លើការសាគល់អតទសញ្ហដណ

សុវតទិភ្នព និងសុខុោលភ្នពរបស់ពួករត់ ។
២- ការឆលងកាត់ និងរបទោះម្ឃើញអាំម្ពើហឹងាធងន់ធរង ម្ពលកាំពុងរតូវម្គជួញដូរ ៖ កុ ោរតដលរតូវ
ម្គជួ ញដូ រទាាំងអស់ បានទទួ លរងនូ វអាំ ម្ពើ ហឹងា ម្ៅម្ពលតដលរតូវបានជួ ញដូរ មិ នថា
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ការម្កងរបវ ័ចចកបុងរូបភ្នពណាមួ យក៏ ម្ដយ ។ លកេណៈម្នោះរាប់បចូច លទាាំងអាំ ម្ពើហឹងា
ម្លើរាងកាយ ផលូវម្ភទ និងផលូវចិ តថ ។ ម្លើសពី ម្នោះម្ៅម្ទៀត កុ ោរតដលរតូវម្គជួញដូ របាន
ម្រៀបរាប់អាំពីការរបទោះម្ឃើញអាំ ម្ពើ ហឹងាធងន់ធងរ

និងការបាំ

នម្លើអក
ប ដនទម្ទៀត

តដល

រតូវម្គលក់ដូរជមួ យខលួនតដរ ។
៣) លកេខណឍការងារ និងការរស់ម្ៅដ៏លាំបាក ម្ៅម្ពលរតូវម្គជួញដូរ ។ កុ ោរតដលរតូវម្គ
ជួ ញដូ រ ទទួ លរងទុកេផូវកាយ
ល
ម្ដយសារលកេខណឍការងារ និងការរស់ម្ៅតដលពួ កម្គ

បានជួ បរបទោះម្នាោះ ោនភ្នពលាំបាក និងជួនកាលោនភ្នពម្ឃារម្ៅ ។ ម្ៅម្ពល
កុ ោរទាាំងអស់របឈមមុខនឹ ងបញ្ហ
ា

លកេខណឍទាាំងម្នោះោនទាំ ហាំខុសៗរបម្ៅតាម

របម្ភទននការជួ ញដូ រតដលកុ ោរទទួ លរងម្ររោះ ។
៤) រយៈម្ពលយូរននការម្កងរបវ ័ចច និងបទពិម្សាធន៍ជម្រចើនអាំពីការជួញដូរ៖ កុ ោររងម្ររោះ
ម្ដយសារការជួ ញដូ រ ទទួលរងម្ររោះកបុងរយៈម្ពលោ៉ា ងយូរ កបុងករណីជម្រចើន គឺ រយៈ
ម្ពលម្រចើនឆបាំ

។

កបុងករណីខលោះ

កុ ោររងម្ររោះម្ដយសារការជួ ញដូ របានរបឈម

មុ ខនឹ ងបទពិម្សាធន៍ ជម្រចើ នអាំ ពីការជួ ញដូ រ ។
៥) បទពិម្សាធន៍អវ ិជជោនកបងរគួ
សារ (ឬពុាំោនបទពិម្សាធន៍កងរគួ
សារ) ៖ កុ ោរខលោះរតឡប់
ុ
ុប
ម្ៅកាន់ រគួសាររ ីករាយ

និ ងរបកបម្ដយសុភមងគលវ ិញ

តដលរគួសារម្នាោះបានរាំរទ

ដល់សោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)។ ម្ទាោះោ៉ា ងណាក៏ម្ដយ កុ ោរដនទម្ទៀតតដលរតូវម្គ
ជួ ញដូ រោនបទពិ ម្សាធន៍មិនលអម្ៅកបុងរគួសាររបស់ខួន
ល មុ នម្ពលរតូវម្គជួ ញដូរ តដល
ជទូ ម្ៅបាំផុតម្នាោះ គឺ រាប់បចូច លទាាំងឪពុកោថយតដលបានម្ជររបោថ និ ង/ឬ តដលម្របើ
របាស់ម្រគឿងម្ញៀន និងស្រសវ ឹងស្រសា ។ កបុងករណីខលោះ សោជិ ករគួសារបាន
អាំ ម្ពើ ខុសចាប់ ម្ៅកបុងការជួ ញដូ រ។

ោនកុ ោរតដលរតូវម្គជួ ញដូ រមួ យចាំនួនតូចប៉ាុ ម្ណាតោះ

តដលោនតិចតួច

ក់ព័នននឹង

ឬរមនតតមឋង

នូ វបទពិ ម្សាធន៍ កុងរគួ
ប
សារ បនាធប់ ពីបានរតូវម្គជួ ញដូ រតាាំងពី ម្ៅតូច ម្ហើយរតូវបានម្គ
ឲ្យរបឡូកម្ៅកបុងមជឈដឌនននការជួ ញដូរ ។
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ក្រណីសិក្ានានា
ក្ុមារថ្ដលរតូវក្គជួញដូរបានក្ឃើញ និងជួបរបទោះ
ោរក្របើអំក្ពើហង
ឹ ា និងោររ ំក្លាភបំពានថ្ដលមានក្រមិតខាស ់
ម្កមងស្រសីមីោ៉ាន់ ោ៉ាោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅរបម្ទសនថម្ពលោនអាយុដប់ ឆបាំ។

នាង

បានម្ៅម្ធវើការម្ៅម្រាងចរកតកនចបម្រគឿងសមុ រទមួ យ ម្ហើយម្ៅទី ម្នាោះ នាងបានជួបរបទោះ និ ង
ម្ឃើញអាំ ម្ពើដ៏នរពនផស ។ របសិនម្បើ ោនអបកណាោបក់ពាោមរត់ ម្គចម្នាោះ អបករគប់ រគងនឹ ងបងេាំ
រត់ ឬនាងឲ្យស្រសាតម្ខាអាវ ម្ហើយរកាបម្លើឥដឌវាយដាំ រត់ ឬនាង ម្ៅចាំម្

ោះមុ ខកមមករដនទ

ម្ទៀត ទុកជការរពោន។ ការម្មើ លម្ឃើញនូវទារុណកមមតបបម្នោះ គឺ ជម្រឿងមួ យចាំបាច់ណាស់
ម្ហើយរបសិនម្បើ ោនអបកោបក់ ហានមិនម្មើ ល អបកម្នាោះនឹ ងរតូវម្គវាយដាំតដរ ។
ម្កមងរបុសោបក់ តដលរតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅម្ធវើការម្ៅរបម្ទសចិន ។ រត់បានម្រៀបរាប់
អាំ ពីការម្របើ របាស់អាំម្ពើ ហឹងាធងន់ធរង ម្ៅម្ពលកាំពុងម្ធវើការម្ៅកបុងម្រាងចរកឡឥដឌ ។ រត់ បានរបាប់

ពីការតដលខលួនរតូវម្គវាយដាំ របសិនម្បើខួនមិ
ល
នម្ធវើការ ម្ហើយោនអបកខលោះម្ៅជឆកួតបនាធប់ពីទទួ ល
រងនូ វការវាយដាំ ទាាំងម្នោះ ។ កមមករោបក់ រតូវម្គវាយរហូតដល់សាលប់ ។ អបករគប់ រគងក៏ បានយកដុាំថម

គប់កមមករ ។ រត់ខួនឯងរតូ
ល
វម្គវាយម្ពលម្ៅដល់ ម្ហើយបានរបាប់ រត់ ថារត់ រតូវម្ធវើការម្ដយ
រមនរបាក់ ឈួល
ប ។ ម្ៅម្ពលរត់ តវា៉ា ម្គក៏វាយរត់ម្ទៀត ។

ម្កមងស្រសីោបក់រតូវម្គជួ ញដូ រពី របម្ទសមី ោ៉ាន់ ោ៉ាឲ្យម្ៅលក់ សរក ររប់ ម្ៅតាមចិ ចចឹមថបល់
ម្ៅរបម្ទសនថ ម្ពលនាងោនអាយុរបាាំមួយឆបាំ ។ នាងរតូវម្គវាយដាំ និងម្ធវើទារុណកមមម្ៅម្ពល
នាងលក់ សរក ររប់មិនអស់ ម្ហើយតថមទាាំងដក់ ម្មធសម្ៅកបុងរននគូទ និងផលូវម្ភទនាងម្ទៀតផង ។
ោររងក្ររោះក្ោយោរលក្េខណឍោរងារ និងោររស់ក្ៅធងនធ
់ ងរ
ោនម្កមងរបុសជនជតិ នថោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូរម្ៅរបម្ទសឥណូឍ ម្នសុី ម្ដើមផីម្ធវើការម្ៅ

ម្លើទូកម្នសាទ ។ រត់ បានរងម្ររោះម្ដយសារលកេខណឍការងារ និងការរស់ម្ៅធងន់ធងរណាស់ ។

រត់ បានម្ធវើការតាាំងពីរពលឹមរហូតដល់យប់ម្រៅ ដក់ សាំណាញ់កុងសមុ
ប
រទ ម្លើកសាំណាញ់ម្ឡើង
ម្រៀបចាំ ម្រ ើសរតី ម្វចខចប់ និងកាលម្សរតី ។ ោនម្ពលសរោកទទួ លទានអាហារតិ ចតួ ចប៉ាុ ម្ណាតោះ ។

ប៉ាុ តនថអក
ប រគប់រគងមិនសបាយចិតថម្ឡើយ ម្ហើយបានតស្រសកគាំ ហក និ ងម្ជររបោថរត់ ម្ទៀតផង ។
រត់ មិនអាចម្គចខលួនបានម្ឡើយ ម្រ

ោះទូកម្នសាទម្នាោះ ម្ៅឆងយកបុងសមុ រទយូរណាស់ម្ហើយ ។

ោនម្កមងស្រសីោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រពី របម្ទសមី ោ៉ាន់ោ៉ាម្ៅរបម្ទសនថ។
នាងម្ធវើការម្ពញមួ យនថងម្វចខចប់សរក ររប់តូចៗ

តដលនាងរតូវម្គបងេាំឲ្យលក់ម្រៀងរាល់យប់ ចប់
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ពី ម្ោ៉ា ង៦រពឹក រហូតដល់

ក់ កណា
ថ លយប់ ។ នាងម្ធវើការរបាាំពីរនថងកុងមួ
ប
យសបាឋហ៍ ម្ហើយពុាំ ោន

ោនអាហារបរ ិម្ភ្នគរគប់ររន់ ម្ឡើយ ។

ម្កមងស្រសីមីោ៉ាន់ ោ៉ាោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅម្ធវើជនារ ីម្ពសាម្ៅរបម្ទសនថ

ម្ពលោន

អាយុ១៣ឆបាំ ។ នាងរតូវម្គបងេាំឲ្យផឋល់ម្សវាផលូវម្ភទសរោប់ ម្ភញៀវ រពមទាាំងរតូវផឹ កស្រសាជមួ យពួ ក
ម្គម្ទៀតផង ។ នាងបានឆលងជាំ ងឺតដលបណា
ថ លមកពី ការរួមម្ភទ ប៉ាុ តនថម្គមិនអនុ ញ្ហដតិឲ្យនាងម្ៅ

គលីនិកសុខភ្នពម្ដើ មផីពាបាលម្ឡើយ ឬទិ ញថាបាំមកពាបាលម្ឡើយ ។ ម្គមិ នអនុញ្ហដតិ ឲ្យនាងបាន
សរោក ខណៈម្ពលតដលនាងកាំពុងឆលងជាំងឺម្ដយសារការរួមម្ភទម្នាោះម្ឡើយ ។
ោនម្កមងរបុសជនជតិ ោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូរឲ្យម្ៅសុាំទានម្ៅកបុងរបម្ទសខលួន ។ រត់

បានចាំណាយម្ពលម្ពញមួយម្ដើ មផីសុាំទានម្គម្ៅតាមចិ ម្ចចើមថបល់ ។ អបករគប់រគងោនម្ៅរគប់
ទី កតនលង ម្ដយម្គអាចពិ និតយតាមដនរត់ បាន ម្ហើយរបសិនម្បើ រត់ ហានសរោកតតបនថិច រត់
នឹ ងរតូវម្គវាយដាំ

ម្ហើយក៏ នឹងរតូវម្គបងេាំឲ្យសុាំទានម្គកាន់ តតយូរម្ទៀតម្ៅនថងបនាធប់ មិនខាន

។

រត់រស់ម្ៅរួមរបម្ៅកបុងបនធប់មួយោ៉ា ងតូច ជមួ យម្កមងៗដប់ នាក់ ម្ទៀត តដលរតូវម្គបងេាំឲ្យសុាំ
ទានតដរ ប៉ាុ តនថរត់ចាំណាយម្សធើរតតអស់ម្ពលម្វោតដលខលួនោន ម្ៅតាមចិ ម្ចចើមថបល់ ។
មានបទពិក្ោធន៍អវិជមា
ជ នក្ៅក្នងរគួ
ោរ
ុ
ោនម្កមងរបុសោបក់រតូវបានម្គជួ ញដូ រឲ្យម្ៅសុាំទានម្ៅរបម្ទសចិន ។ ម្គទទួលរងអាំម្ពើ
អារកក់ម្ហើយរតូវរគួសារខលួនរបោថម្មើ លងាយ

ម្ៅម្ពលរត់ កាន់ តតម្ពញវ ័យ

។

ជម្រឿយៗ

ពួ កម្គនឹ ងបងអត់អាហាររត់ ម្ហើយវាយដាំ រត់ ។ ម្ពលនិ ោយពី រគួសារ រត់ មិនសបាយចិ តថ
ទាល់ម្ឡើយ ម្ហើយរត់និោយថា ខលួនមិនអាចម្លើកតលងឲ្យពួកម្គបានម្ទ ចាំម្

ោះទម្ងវើតដលពួក

ម្គបានម្ធវើមកម្លើខួនតដលជម្កម
ល
ងរបុសោបក់ ។ រត់ ោនតផនការរត់ ម្ចញពីផោះ
ធ ឬឈប់ ម្ៅជួប
រកុមរគួសារខលួនម្ទៀត ។

ោនម្កមងស្រសីោបក់ រតូវម្គជួញដូរពី របម្ទសមី ោ៉ាន់ ោ៉ា

ម្ៅលក់ដូរតាមចិ ម្ចចើមថបល់ម្ៅ

របម្ទសនថ ។ រត់ បានម្រៀបរាប់ ពីមជឈដឌនរគួសារដ៏ រចបូករចបល់ ោនោឋយស្រសវ ឹងខួប ។ ោថយ
នាងទាំនងជជប់

ក់ព័នន
ន ឹ ងបទពិ ម្សាធន៍ ជួញដូ ររូបនាង

ម្ដោះស្រសាយ ជមួ យអបកម្ឆលើយតបក៏ ម្ដយ ។

ម្ទាោះបី ម្នោះ គឺ ជបញ្ហ
ា ពិ បាកកបុងការ

បញ្ហ
ា ៤-២ ៖ ក្ងវោះខាតក្សវាជំនាញនានាសរមាប់ក្មា
ុ រ

កុ ោរបានរតូវការជាំនួយ តដលមិនសមស្រសបម្ៅតាមតរមូវការរបស់ខួ នជនិ
ល
ចម្ច ឡើយ ។
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កុ ោរតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ ម្បើ គិតតាមអាយុ ភ្នពម្ពញវ ័យ និ ងបទពិ ម្សាធន៍ រតូវម្គជួ ញដូ រ
ម្នាោះ បានរតូវការជាំ នួយចាស់ោស់ និ ងជម្រឿយៗ ជជាំ នួយតដលោនម្រលម្ៅជក់ ោក់ ។

អងគការសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)មួ យចាំនួន ោនជាំនាញរាំរទដល់ការម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើង
វ ិញ)របស់កុោរតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ និ ងផឋល់ម្សវាោ៉ា ងទូ លាំទូោយ និ ងស្រសបតាមតរមូវការជក់
ោក់

ជូ នដល់កុោរតដលោនវ ័យខុ សៗរប

និ ងស្រសបតាមដាំណាក់ កាលម្ផសងៗននការអភិ វឌណ

របស់កុោរ ។ ម្ទាោះជោ៉ា ងណាក៏ ម្ដយ កបុងចាំ ម្ណាមកុ ោររតូវម្គជួ ញដូរ តដលរតូវម្គសោភស

សរោប់ ការសិកាស្រសាវរជវម្នោះ ម្សវាផថល់ជាំនួយតដលោនម្រលម្ៅជក់ោក់ និ ងម្សវាតដល
ស្រសបម្ៅតាមអាយុកុោរ មិ នតមនសុទតន តោនជនិចម្ច ឡើយ។ កបុងករណីខលោះ ម្សវាសោហរណកមម
(ម្ឡើងវ ិញ)សរោប់កុោរពុាំោនលកេណៈខុ សរបប៉ាុ នាមន

ពី ម្សវាសរោប់ មនុសសម្ពញវ ័យម្ឡើយ

ម្ហើយកុ ោរភ្នគម្រចើ នមិនបានចត់ទុកថា ជាំនួយម្នាោះរតូវបានម្រៀបចាំ ម្ឡើងស្រសបម្ៅតាមតរមូវការ
នី មួយៗរបស់ខួន
ល តដលជកុ ោរម្ឡើយ ។

បញ្ហ
ា រាំរទម្ៅម្លើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)សរោប់កុោរជក់ ោក់ ម្នាោះ បានម្ផ្ទឋតម្លើ

វ ិស័យម្សវាម្ផសងៗរបដូចជ ៖
១-

កតនលងសាបក់ ម្ៅសមរមយសរោបកុ ោរតដលរតូវម្គជួញដូ រ

២-

ជាំ នួយតផបកម្វជជសាស្រសថ

៣-

ការរាំរទ និ ងពិ ម្ររោះម្ោបល់តផបកចិ តថសងគម

៤-

ការអប់រ ាំ រាប់បចូច លទាាំងសោហរណកមមម្ៅកបុងការអប់ រ ាំកបុងរបព័ នន

៥៦៧-

ការអប់រ ាំសឋីពីបាំនិនជី វ ិត

ការបណុថ ោះបណា
ថ លវ ិជជជី វៈ

ជាំ នួយម្សដឌកិចច (សរោប់កុោរ/យុវជនតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ ឬរគួសាររបស់រត់)

៨-

ជាំ នួយ និងការរាំរទតផបកចាប់ ម្ៅម្ពលោនដាំ ម្ណើរការបណឹ ថ ងដល់តុោការ

៩-

ការសរមបសរមួល និ ងការពិ ម្ររោះម្ោបល់កុងរគួ
ប
សារ

១០- ការរគប់ រគងម្លើករណីនានា និ ងសកមមភ្នពជបនថ ម្រកាយម្ពលសោហរណកមម
(ម្ឡើងវ ិញ)

១១- ពិ ធីការ និ ងនី តិវ ិធី សរោប់កុោរជក់ោក់ ម្ដើ មផីផថល់ការរាំរទម្ៅម្លើសោហរណ
កមម(ម្ឡើងវ ិញ) ។

បញ្ហ
ា ៤-៣ ៖ ក្ូនៗរបស់មនុសសថ្ដលរតូវក្គជួញដូរ

តរមូវការជាំ នួយរបស់កុោរតដលម្គម្បាោះបង់ម្ចល និ ងកុ ោរតដលម្កើតពី ការជួញដូ រ
កុ ោរទទួ លរងផលប៉ា ោះ

ល់ម្ដយផ្ទធល់ពីសាទនភ្នពរបស់ឪពុកោថយខលួនតដលរតូវម្គជួ ញ
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ដូ រ តដលជធមមតា បានរបឈមមុខនឹងបញ្ហ
ា ជម្រចើន ម្ៅម្ពលវ ិលរតឡប់ ម្ៅស្រសុកវ ិញ ។ កបុង
ចាំ ម្ណាមបញ្ហ
ា ទាាំងម្នោះ ោនបញ្ហ
ា មួ យចាំ នួនដូចជ ៖ បញ្ហ
ា ម្សដឌកិចច ភ្នពតានតឹងចិតថ និងភ្នព

អាោ៉ា ស់ របួ សនិង/ឬជាំ ងឺផូវកាយ
ល
ភ្នពតានតឹ ង និងបញ្ហ
ា នានាម្ៅកបុងមជឈដឌនរគួសារ រពមទាាំង
បញ្ហ
ា សុវតទិភ្នព និងសនថិសុខម្ផសងៗ ។ ការលាំបាកម្ៅកបុងការរបឈមមុខម្ដោះស្រសាយចាំ ម្
បញ្ហ
ា សោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)ទាាំងម្នោះ

ោនផលប៉ា ោះ

ោះ

ល់ម្ដយផ្ទធល់ម្ៅម្លើកូនៗរបស់ពួក

រត់ រាប់ ទាាំងឳកាសរបស់កូនៗ ម្ដើ មផីរស់ម្ៅកបុងរគួសារ និងមជឈដឌនសងគមលអ និ ងរបកបម្ដយ
សុវតទិភ្នពម្នាោះផង ។ ម្ៅកបុងការសិកាស្រសាវរជវម្នោះ ម្យើងបានកាំ ណត់ កូនៗរបស់មនុ សសតដល

រតូវម្គជួ ញដូរ ជពី ររបម្ភទធាំៗ តដលពួ ករត់គឺជអបកតដលរតូវការការរាំរទតផបកសោហរណកមម

(ម្ឡើងវ ិញ) គឺ ៖ កុ ោរតដលរតូវឪពុកោថយម្ធវើចាំណាកស្រសុកម្នាោះម្បាោះបង់ ម្ចល និ ងកុ ោរតដល
ម្កើតពី ការជួ ញដូ រ

។ ម្ទាោះបី ជកុ ោរទាាំងម្នោះោនតរមូវការ និ ងបញ្ហ
ា របហាក់ របតហលរបក៏

ម្ដយ ប៉ាុ តនថរបម្ភទទាាំងពីរម្នោះក៏ ោនលកេណៈខុ សតបលករបសាំខាន់ៗមួ យចាំ នួនតដរ ។
១- កុោរតដលម្គម្បាោះបង់ម្ចល ៖ មនុ សសជម្រចើនតដលរតូវម្គជួ ញដូ រោនកូន ម្ៅម្ពល

ពួ ករត់ ម្ធវើចាំណាកស្រសុក ម្ដយបានទុកកូនឲ្យឪពុកោថយ ឬសាច់ ញតិ ជអបកតថទាាំ ។ ម្ពលវ ិល
រតឡប់មកវ ិញ ឪពុកោថយ និ ងកូ នៗទាាំងម្នាោះ បានរបឈមមុខនឹងបញ្ហ
ា សាំខាន់ ៗចាំ នួនបី ម្ៅកបុង
សោហរណកមមម្ឡើងវ ិញម្ៅកបុងរគួសារ និ ងសហគមន៍គឺ ៖
ក- បញ្ហ
ា ម្សដឌកិចច ម្រកាយម្ពលជួ ញដូ រ

ខ- ភ្នពតានតឹងទាក់ទងម្ៅនឹ ងឪពុកោថយតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ និ ង
គ- ភ្នពអាោ៉ា ស់ និ ងការម្រ ើសម្អើ ងចាំ ម្

ោះឪពុ កោថយតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ

ក្រណីសិក្ានានា
បញ្ហ
ា របឈមរបស់ក្មា
ុ រថ្ដលរតូវក្គក្បាោះបង់ក្ចល
ោនស្រសថីោបក់រតូវម្គជួ ញដូ រពី របម្ទសម្វៀតណាមម្ៅរបម្ទសចិន ម្ដើមផីបងេាំឲ្យម្រៀបការ ។
នាងបានចប់ ម្ធវើចាំណាកស្រសុកម្ដើមផីរាំរទកូ នៗរបស់ខួន
ល
ឯងម្រកាយម្ពលតលងលោះ

។

តដលនាងកាំពុងតតចិចចឹមបី បាច់ តតោបក់

កបុងរយៈម្ពលបីឆបាំតដលនាងរតូវម្គម្កងរបវ ័ចចម្ៅរបម្ទសចិ ន

សាទនភ្នពម្សដឌកិចរច គួសារកាន់ តតពិ បាកម្ៅ ។ នាងនិ ោយថា “អវីតដលខញាំុបារមភមុនម្គបាំផុតម្ៅ

ម្ពលខញាំុវ ិលរតឡប់មកវ ិញម្នាោះ គឺ កូនៗរបស់ខាំុញ ។ ពួកម្គរមនអាហាររគប់ ររន់ ម្ហើយម្មើ លម្ៅ
ពិ តជពិ បាកខាលាំងណាស់ ។ អវីតដលរតូវម្ធវើដាំបូងបាំផុតម្នាោះ គឺ រតូវម្ធវើការម្ដើមផីបានរបាក់ទិញបាយ
ឲ្យកូ នហូប ។ ខញាំុបានចប់ម្ផឋើមម្ធវើការឲ្យម្គម្ៅកបុងឃុាំ ។ ម្ធវើអីក
វ ៏ ម្ធវើតដរ ឲ្យតតម្គជួលខញាំុ ។
ោនស្រសថីជនជតិ ម្វៀតណាមោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅរបម្ទសចិន

78

ម្ដើមផីបងេាំឲ្យម្រៀបការ

ម្ៅម្ពលកូ នចផងរបស់នាងោនអាយុរបាាំពីរឆបាំ និ ងកូ នតូ ចោនអាយុពីរឆបាំ ។ នាងរតូវម្គម្កង

របវ ័ចចអស់រយៈម្ពលរបាាំពីរឆបាំ ម្ហើយមិនអាចទាំ នាក់ទាំនងមកកូ នរបស់នាងបានម្ឡើយ ម្ៅអាំ ឡុង

ម្ពលម្នោះ ។ ម្ៅម្ពលម្គសួរនាងអាំពីទាំនាក់ទាំនងរបស់នាងជមួ យកូ នៗ ម្ពលវ ិលរតឡប់ មកវ ិញ
នាងបានរបាប់អាំពីការតដលបានរបឈមមុ ខចាំ ម្

ោះសាទនភ្នពដ៏ពិបាកមួ យ

ម្ៅម្ពលរតឡប់មក

វ ិញ និងរបាប់ពីលកេណៈតដលនាងបានខិ តខាំ សាឋរទាំនងទាំ នងរបស់នាងម្ឡើងវ ិញ ។ នាងបាន
និ ោយថា នាងរតូវចាំណាយម្ពលបម្ងកើតម្ឡើងវ ិញនូ វថានៈជោថយ ម្ៅកបុងឆកជី វ ិតកូននាង ។

២- កុោរតដលម្កើតពីការជួញដូរ ៖ កុ ោរមួ យរកុមតូចម្ផសងម្ទៀតតដលរតូវម្គជួញដូ រ និ ង

តដលរតូវការជាំនួយបតនទមម្ដើ មផីសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)ម្នាោះ
ពិ ម្សាធន៍ននការជួ ញដូ រ

ម្

លគឺ

គឺ កុោរតដលម្កើតពីបទ

ម្ៅម្ពលោឋយរបស់កុោរទាាំងម្នាោះសទិតកបុងសាទនភ្នពរតូវម្គ

ជួ ញដូ រ ។ ករណីម្នោះបានម្កើ តម្ឡើងទូ ម្ៅបាំផុត ម្ៅម្ពលស្រសថីរតូវម្គជួ ញដូរម្ដើ មផីបងេាំឲ្យម្រៀបការ

ម្ហើយកូ នក៏ រតូវបុ រសជ“បថី”ម្នាោះ ម្ធវើជឪពុ ក ឬម្ៅម្ពលស្រសថីរតូវម្គជួ ញដូ រម្ដើមផីម្កងរបវ ័ចចផលូវម្ភទ
ម្ហើយោនកូ ន តដលជនម្លមើសជួ ញដូ រ ឬម្ភញៀវរបស់នាង គឺ ជឪពុករបស់ម្កមង ។

កុ ោរតដលម្កើ តពី ការជួ ញដូ ររតូវការការរាំរទ និ ងជាំនួយជក់ ោក់ ម្ដើមផីម្ធវើសោហរណ
កមមម្ៅកបុងរគួសារ

និងសហគមន៍ របស់ោឋយខលួន

។

ោនបញ្ហ
ា សាំខាន់ៗចាំនួនរបាាំតដលរតូវ

របឈមមុ ខ ម្ៅអាំ ឡងម្ពលម្ធវ
ើ សោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ។
ុ
ក- ផលប៉ា ោះ

ល់ផូវកាយ
ល
និ ងផលូវចិ តថ បណា
ថ លមកពីការជួ ញដូរ

ខ- ទាំ នាក់ទាំនង និងចាំណងរវាងោឋយនិងកូន

គ- ទម្ងវើរបស់រគួសារ តដលម្ឆលើយតបម្ៅនឹងកុ ោរតដលម្កើ តពី ការជួ ញដូរ
ឃ- ទម្ងវើរបស់សហគមន៍ តដលម្ឆលើយតបម្ៅនឹងកុ ោរតដលម្កើ តពី ការជួ ញដូរ និ ង
ង- ការទទួ លបានជាំ នួយ និ ងឳកាសសោហរណកមម
ក្រណីសិក្ានានា
បញ្ហ
ា របឈមរបស់ក្មា
ុ រថ្ដលក្ក្ើតពីោរជួញដូរ
ោនស្រសថីជនជតិ ម្វៀតណាោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅរបម្ទសចិន ម្ដើ មផីបងេាំឲ្យម្រៀបការ ។
នាងបានរបាប់ពីសាទនភ្នពរស់ម្ៅរបស់នាង និងកូននាង ម្ៅកបុងរបម្ទសចិន តដលោនជី វភ្នព

រកី រកលាំបាកបាំផុត ។ ម្ៅទី ម្នាោះ នាងរកលាំបាកណាស់ ម្ហើយតថមទាាំម្នឿយហត់ ម្ទៀតផង ។
នាងម្ធវើការបានរតឹមតតអាចផគត់ផង
គ ់ អាហារដល់កូនទាាំងពី ររបស់នាងប៉ាុម្ណាតោះ ។ បឋីនាងជមនុ សស
ងប់នឹងតលផង អស់របាក់ពីខួន
ល ។

ោនស្រសថីជនោបក់ រតូវបានម្គជួ ញដូ រម្ៅរបម្ទសចិ ន ម្ដើ មផីបងេាំឲ្យម្រៀបការ ។ នាងបានវ ិល

រតឡប់មករបម្ទសមី ោ៉ាន់ោ៉ាវ ិញ ម្ដយោននផធម្
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ោះជមួ យបឋីជនជតិ ចិន ។ បឋីរបស់នាងតដល

ម្ៅរបម្ទសមី ោ៉ាន់ ោ៉ា ោនកូនពីរនាក់ម្ទៀតជមួ យនាង មុ នម្ពលរូបនាងរតូវម្គជួ ញដូ រ ។ បឋីរប
ូ
ម្នោះបានយល់រពមទទួ លយកនាង លុោះរតាតតនាងម្បាោះបង់កូនម្នោះម្ចល ម្ៅម្ពលម្កមងម្នាោះម្កើ ត
មក ។ ម្ដយសាររមនការងារម្ធវើ រមនចាំ ណូល និ ងរមនផធោះម្ៅផងម្នាោះ ស្រសថីរប
ូ ម្នាោះោនអារមមណ៍
ថា ខលួនឯងមិនអាចោនជម្រមើ សអវីម្ផសងម្ឡើយ ។ នាងបារមភខាលចមិ នបានជួបកូនពីរនាក់ ម្ទៀត រប
សិនម្បើ នាងទុ កកូ នម្ៅកបុងនផធម្នាោះ ។

ោនស្រសថីជនជតិ ម្វៀតណាោបក់ បានវ ិលរតឡប់ មករបម្ទសចិនវ ិញ

បនាធប់ពីនាងរតូវម្គ

ជួ ញដូ រឲ្យម្ៅម្រៀបការ ។ នាងោនកូ នពី រនាក់ ជមួយ“បឋី”ជនជតិចិន ។ ការរស់ម្ៅជួ បរបទោះការ
លាំបាក

ម្រ

ោះកូនៗរបស់នាងពុាំ ោនឯកសារសោគល់ខួន
ល

និ ងមិនោនម្សៀវម្ៅរគួសារម្ឡើយ

បណា
ថ លឲ្យកូ នៗទាាំងម្នាោះមិ នអាចចូ លម្រៀនបានម្ឡើយ ។ ម្លើសពី ម្នោះម្ៅម្ទៀត ម្ៅម្ពលពួ កម្គ

ម្ទើបរតឡប់មកវ ិញម្នាោះ ពួ កម្គម្សធើរតតមិនម្ចោះនិោយភ្នសាម្វៀតណាមផង ជម្ហតុ ម្ធវើឲ្យោន
ឧបសគគមួយបតនទមម្ទៀតម្ៅកបុងដាំ ម្ណើរការសោហរណកមម ។ នាងបានរបាប់ថា អាំ ឡុងម្ពលនន

ការរស់ម្ៅម្នោះ គឺ ជម្វោមួ យដ៏ អារកក់ និ ងោនការលាំបាកម្រចើន ម្ៅម្ពលនាងោនអារមមណ៍
អស់ទឹកចិតថជញឹកញប់ម្នាោះ ។
ក្សចក្តស
ី ននិោឌន
មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រម្ៅមហាអនុ តាំបន់ម្មគងគ សុទនតតរណលប់ បានឆលងកាត់ បទពិម្សាធន៍
ននការជួ ញដូរម្ផសងៗរប តដលជម្រឿយៗ ោនភ្នពសមគសា
ម ញ និងប៉ា ោះទងគិចផលូវចិតថ។ ពួ ករត់ ជ
ុ

ម្រចើននាក់ បានទទួ លជាំ នួយ និងការរាំរទម្ផសងៗរប សរោប់ជួយរទរទង់ជីវភ្នពរស់ម្ៅម្រកាយ
ការជួ ញដូរ តដលជាំនួយ និ ងការរាំរទទាាំងម្នោះោនម្រលបាំ ណងជាំនោះបទពិម្សាធន៍ ដ៏ជូរចត់ និ ង

ចប់ ម្ផថើមជី វ ិតថមី ។ ជម្រឿយៗ មនុ សសតដលរតូវម្គជួញដូ រ តតងទទួ លបានដាំម្ណើរជី វ ិតជវ ិជជោន
ម្រកាយការជួ ញដូ រ ។ ោនមនុ សសជម្រចើន រតូវបានម្គរកម្ឃើញទាន់ ម្ពលម្វោ និងអាចបាំ ម្ពញ
តាមម្សចកថីរតូវការឆប់ រហ័ស រួចរតូវបានបចូជ នម្ៅរកជាំនួយបនាធន់ ម្រកាយម្ពលរតូវម្គជួ ញដូ រ ។

ពួ ករត់រតូវម្គជួ យឲ្យបានរតឡប់មកផធោះវ ិញ និងទទួលបានការរាំរទ និងម្សវាជម្រចើន ម្ដើមផីម្ធវើ

សោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) របកបម្ដយចីរភ្នព កបុងសហគមន៍ និងរបម្ទសកាំ ម្ណើតរបស់ខួន
ល ។
មនុ សសមួ យចាំ នួនតដលរតូវបានម្គជួ ញដូ រ

ម្ហើយតដលបានផថល់បទសោភសន៍សរោប់ ការសិកា

ម្នោះ ឥឡូវម្នោះ រតូវបានម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)របកបម្ដយម្ជគជ័ យ ម្ៅកបុងរគួសារ និ ង

សហគមរបស់ពួករត់ ម្ហើយបានចប់ ម្ផថើមជី វ ិតជថមីម្ចញផុតពីបទពិ ម្សាធន៍ននការជួ ញដូ រ ។
ម្យើងអាចម្រៀនសូរតបានោ៉ា ងម្រចើ នតាមរយៈបទពិ ម្សាធន៍ ទាាំងម្នោះ និ ងតាមរយៈ“ភ្នពម្ជគជ័ យ”
ម្ៅកបុងការម្រៀបចាំ កមមវ ិធី និងម្រលនម្ោបាយសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ។
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ម្ទាោះបី ជោនភ្នពម្ជគជ័យដ៏ សាំខាន់ ម្នោះ ក៏ ម្ដយ មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រភ្នគម្រចើ ន

ោនជី វ ិតម្រកាយការជួ ញដូររបកបម្ដយភ្នពម្វជជោនតិ ចណាស់

ម្ហើយពួករត់ មិនទទួ លបាន

ព័ តោនអាំ ពីការរាំរទ និងជាំ នួយ ម្ដើ មផីរតឡប់មករក សភ្នពម្ដើម និ ងម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើង

វ ិញ) បនាធប់ពីរតូវបានម្គជួញដូ រម្នាោះម្ទ ។ លទនផលរកម្ឃើញដ៏ សាំខាន់មួយ ម្នាោះគឺ ថាដាំ ម្ណើរការ
(ម្ឡើងវ ិញ)

ម្ធវើសោហរណកមម

មិនតមនម្ចោះតតដម្ណើរការម្ៅម្ដយរលូនម្នាោះម្ទ

ម្ហើយម្បើ

ម្ោងតាមចាប់ ជតិ និ ងអនថរជតិ ម្រលនម្ោបាយ បទដឌន និងម្រលការណ៍ជម្រចើ នម្នាោះ
ោនមនុ សសជម្រចើន មិនទទួ លបានជាំនួយ ឬកាំពុងរតូវបានម្គជួ យ ម្ហើយោនមនុ សសតដលរតូវ
ម្គជួ ញដូ រតិចណាស់ តដលទទួ លបានជាំនួយដ៏ សមស្រសប តដលម្គម្ៅថា “ការតថទាាំម្ពញម្លញ”
។ អបកម្ផសងម្ទៀត បានបដិ ម្សធម្ចលនូ វជាំនួយ ម្ៅម្ពលខលោះ គឺ បដិ ម្សធម្ៅម្ពលរតូវការជាំ នួយ
ោ៉ា ងខាលាំងជទី បាំផុតម្ទៀតផង

ពីម្រ

ោះជាំនួយម្នាោះ

មិ នម្ឆលើយតបម្ៅនឹងតរមូវការរបស់ពួករត់

ឬវាមិ នសុីសងាវក់របជមួ យនឹ ងសាទនភ្នពជី វ ិតរបស់ពួករត់ បនាធប់ ពីការជួ ញដូ រ ។ ជមួ យរបម្នោះ
ក៏ ោនអបកម្ផសងម្ទៀតតដលទទួ លបានជាំនួយតដលោនគុ ណភ្នពម្សវា

និ ងទាំហាំម្សវា

មិនរគប់

ររន់ ។ បញ្ហ
ា ននការម្រ ើសម្អើ ង ការម្ធវើបាប និងការតថទាាំតាមសឋង់ដរ ក៏ ម្កើតោនម្ឡើងផងតដរ ។
ោនម្រឿងជម្រចើន

តដលម្យើងអាចយល់ដឹងបានតាមរយៈបទពិ ម្សាធន៍ តដលទទួ លបានពី ភ្នព

ម្ជគជ័ យតិចតួ ច ជពិ ម្សស ទាក់ទងម្ៅនឹងរម្បៀបម្ធវើឲ្យរបម្សើរម្ឡើង និងម្លើកកមពស់ជាំនួយ
កាំ ណត់អតថសញ្ហដណ ការបចូជ នរតឡប់ មកវ ិញ និងជាំ នួយម្ធវើសោហរណកមម ដល់មនុ សសតដល

រតូវម្គជូ ញដូ រ ។ លទនផលរកម្ឃើញម្នោះ គឺ ជចាំ ណុចចប់ ម្ផថើមសរោប់ ការម្ធវើដាំម្ណើរម្ឆពោះម្ៅតាម
ទិ សម្ៅរបស់ជាំនួយ។

លទនផលបានមកពី ការសិកាស្រសាវរជវម្នោះមិនោនភ្នពជក់ ោក់

សរោប់ របម្ទសណាមួ យ ឬអងគការ ឬសាទប័នណាមួយម្ឡើយ ។ ផធុយមកវ ិញ លទនផលរកម្ឃើញ
ទាាំងម្នោះ

បានបងាាញនូ វរបរណនបទទូ ម្ៅ

និ ងបញ្ហ
ា របស់មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ

ម្ៅកបុង

ចាំ ម្ណាមរបម្ទសទាាំងរបាាំមួយននមហាអនុ តាំបន់ម្មគងគ ។ ម្ទាោះបី ជោនការអនុ វតថលោ
អ ៉ា ងម្នោះកថី

ក៏ ម្ៅោនចាំ ណុចខវោះខាតមួយចាំ នួន តដលរតូវម្ធវើការតកតរប និងម្ធវើឲ្យរបម្សើរម្ឡើងផងតដរ ។ ម្ៅ
ចាំ ម្

ោះមុ ខការងារដ៏ ធាំម្នោះ ការម្ធវើឲ្យរបម្សើរ និងការផ្ទលស់បូរណាមួ
ថ
យ គួរម្ផ្ទថតម្ៅម្លើរបរណនបទ

ដូ ចខាងម្រកាមម្នោះ ៖

បញ្ហ
ា របឈមម្ៅកបងដាំ
ា សាំខាន់ៗ និងការរបឈម
ុ ម្ណើរការសោហរណកមម ៖ ោនបញ្ហ

ជម្រចើនកាំ ពុងម្កើ តោនម្ឡើងម្ៅកបុងដាំ ម្ណើរការម្ធវើសោហរណកមម (ម្ឡើងវ ិញ) កបុងម្ពលបចចុបផនប
ម្នោះ តដលតរមូវឲ្យោនដាំ ម្ណាោះស្រសាយបនាធន់ និងឆប់ រហ័សជទីបាំផុត។ សាំ
គឺ ថា

ធដ៏ ខាលាំងកាលម្នាោះ

អបកតដលរតូវម្គជួញដូ រកបុងចាំ នួនម្រចើនបងគួរតដលរតូវការជាំ នួយម្នាោះ មិ នទទួ លបានជាំ នួយ

តដលពួ ករត់ រតូវការម្ឡើយ

គឺ ម្រ

ោះតតរម្បៀបននការម្រៀបចាំ
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និងការដក់ ឲ្យដាំ ម្ណើរការនូ វការម្ធវើ

សោហរណកមមម្នោះ ។ ចាំ ណុចម្នោះ ក៏រាប់ បចូច លចាំ នួនមនុ សសជម្រចើន តដលមិ នទទួ លបាន
ជាំ នួយ ឬកាំ ពុងទទួ លបានជាំ នួយ ឬអបកម្ផសងម្ទៀត តដល (ម្ទាោះបី ជោនតរមូវការបនាធន់ក៏ម្ដយ)

បានបដិ ម្សធមិនទទួ លយកជាំនួយ ម្ហើយអបកម្ផសងម្ទៀត រតូវបានម្គបងេាំឲ្យ ទទួ លយកជាំ នួយ ។
ការម្ដោះស្រសាយបញ្ហ
ា មួ យចាំ នួនតដលបានរកម្ឃើញម្ៅកបុងជាំ ពូកម្នោះ

ោនដូចជកងវោះខាត

ព័ តោន ម្សវាបចូជ នោនភ្នពអន់ ម្ខាយ របាាំងការងាររដឌបាល និងកងវោះខាតធនរណន តដលរតូវ
តតម្ធវើម្ឡើងម្ៅតាមវ ិធី ណាមួ យ ម្ដើ មផីម្ដោះស្រសាយបញ្ហ
ា របឈមម្ផសងៗ និងបញ្ហ
ា នានាទាាំងម្នោះ ។
ម្ទាោះជដូ ម្ចបោះក៏ ម្ដយ ការជាំ នោះបញ្ហ
ា របឈម ម្ៅកបុងការម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ជប់
ព័ នជ
ន មួ យនឹ ងការពិ ចរណាម្ដយយកចិ តទ
ថ ុកដក់

ក់

ម្ៅម្លើការដក់ឲ្យដាំ ម្ណើរការនូវរកបខ័ ណឍ

សោហរណកមមតដលោនសារៈសាំខាន់ ម្ៅកបុងរបម្ទសនី មួយៗ រួមោនដូ ចជថា ម្តើកមមវ ិធី និ ង
ម្រលនម្ោបាយតដលោនស្រសាប់ ម្នាោះ រាំរទ (ម្ហើយម្ពលខលោះមិនបានរាំរទ) ដល់លទនផលនន

ការម្ធវើសោហរណកមមតដលទទួ លបានម្ជគជ័ យម្ដយរម្បៀបណាខលោះ ។ ម្រៅពី ម្នោះ ចាំ ណុចម្នោះ
មិ នអាចជការអនុ វតថ
នឹ ងកមមវ ិធី

“តតមថងម្ហើយឈប់ ម្នាោះម្ទ”

។

ការម្ដោះស្រសាយ

និងម្រលនម្ោបាយម្ធវើសោហរណកមមម្ៅកបុងរបម្ទស

ដាំ ម្ណើរការជប់ ជរបចាំ ម្ហើយរតូវបនថជប់
ឧទាហរណ៍គាំ រជ
ូ ម្រចើន)
ពិ ភ្នកា ។

និ ងការម្ឆលើយតបម្ៅ

(ឬម្ៅកបុងតាំ បន់)

គឺ ជ

ក់ព័នជ
ន មួ យនឹងមនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូរ (ោន

ម្ដយយកបញ្ហ
ា ម្នោះម្ធវើជចាំណុចម្ផ្ទថតយកចិតថទុកដក់ម្ៅកបុងការ

បញ្ហ
ា ម្ៅកបុងការផថល់ម្សវាម្ធវើសោហរណកមមបុគល
គ ោបក់ៗ

អបកជាំ នាញ

តដលម្ធវើការ

ម្ៅម្លើការម្ធវើសោហរណកមម បានផថល់នូវម្សវាដ៏ សាំខាន់ ដល់មនុ សសតដលរតូវម្គជួ ញដូ រ ក៏ ប៉ាុតនថ
ក៏ម្ៅោនបញ្ហ
ា សាំខាន់ ៗម្ៅកបុងការផថល់ម្សវាទាាំងម្នោះ ។

រាល់ម្សវាទាាំងអស់

ម្ទាោះបី ជោន

កមមវ ិធីលៗ
អ ក៏ ម្ដយ ក៏ ម្ៅោនកងវោះខាតសរោប់ ការម្លើកកមពស់ និងការអភិ វឌណតដរ ។ ការម្ធវើឲ្យ
ម្សវាទាាំងម្នោះោនលកេណៈរបម្សើរម្ឡើង រតូវជប់

ក់ ព័នននឹងការបណុថ ោះបណា
ថ ល និ ងការកសាង

សមតទភ្នពវ ិជជជី វៈ សរោប់ បុគគលិកកមមវ ិធី ការម្បថជញចិ តថ និ ងធនរណនម្ធវើសោហរណកមមឲ្យបាន
រគប់ ររន់ ។ វាក៏តរមូវឲ្យោនភ្នពបត់ តបនម្ដើមផីឲ្យោនភ្នពសមស្រសប និ ងរតូវការការចូ លរួម

ពី ម្សវានានាសរោប់គាំរតា
ូ ងម្ផសងៗរបននអបកតដលរតូវម្គជួ ញដូរ ។ ការរណនាថាការម្ធវើឲ្យរបម្សើរ

ម្ឡើងនូវម្សវាទាាំងម្នោះ គឺតរមូវឲ្យោនការរតួតពិ និតយម្ៅម្លើការម្ធវើសោហរណកមម (ម្ឡើងវ ិញ)
បុ គគល តដលរតូវម្គជួ ញដូ រ

ម្ហើយជពិ ម្សស ការរតួតពិនិតយករមិតថាបក់ជតិ

ម្ៅម្លើជាំនួយ

ម្ធវើសោហរណកមម (ម្ឡើងវ ិញ) ម្ដយទី ភ្នបក់ ងាររបស់រដឌភិ បាល ។ រាល់ការអនុវតថកមមវ ិធី ទាាំង
អស់ និ ងការរតួតពិ និតយ គួ ររតូវបានអនុ វតថបតនទមម្ទៀត ម្ដយតផអកម្លើរកមសីលធម តដលចាប់
បានកាំ ណត់ ។
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ទសសនៈវ ិស័យ

សមតទភ្នព

និងឥរ ិោបទរបស់អក
ប ជាំនាញ

និងអាជញធរតដលបម្រមើការ

កបុងវ ិស័យម្ធវើសោហរណកមម (ម្ឡើងវ ិញ)៖ អបកជាំ នាញ និ ងអបកផថល់ម្សវា គឺជធនរណនដ៏ សាំខាន់

បាំ ផុតម្ៅកបុងកមមវ ិធីម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ) ។ ការម្ធវើសោហរណកមម (ម្ឡើងវ ិញ) គឺ ជ
ដាំ ម្ណើរការមួ យដ៏សគសា
ម ញ និងរតូវការកោលាំងម្រចើន និ ងបុគគលិករបកបម្ដយវ ិជជជី វៈ ជាំ នាញ
ុម
ខពស់ ម្ចោះយល់អារមមណ៍ ោនសីលធម និងការតសូបូរផ្ទ
ថ ថ ច់ ម្ធវើការជមួ យអបករតូវម្គជួ ញដូ ររគប់
ម្ពល

។

ផធុយមកវ ិញ

បញ្ហ
ា ម្នោះក៏តរមូវឲ្យោនការវ ិនិ ម្ោគម្ៅម្លើការអភិ វឌណវ ិជជជី វៈ

និង

សមតទភ្នពរបស់អបកផថល់ម្សវាផងតដរ ។ ការកសាងសមតទភ្នព និ ងជាំ នាញ អាចផថល់លទនផល
ភ្នលមៗដល់ការម្ធវើសោហរណកមម (ម្ឡើងវ ិញ) ។ ទនធឹមនឹងម្នោះ
អបកផថល់ម្សវាក៏ ោនសារៈសាំខាន់ ផងតដរ

ការយកចិតថទុកខលួនឯងរបស់

ម្ហើយការរណនាសុខភ្នពផលូវចិ តរថ បស់ពួកម្គនឹងម្ធវើឲ្យ

គុ ណភ្នពននការតថទាាំ ោនភ្នពលអរបម្សើរ។ ការម្លើកម្ឡើងម្ដយរបម្ោលម្ៅកបុងការពិ ភ្នកា
អាំ ពីសមតទភ្នពវ ិជជជី វៈ

គឺរណនាបាននូ វឥរ ិោបថរបកបម្ដយការយល់ដឹង

និ ងសីលធមរបស់

អបកផថល់ម្សវា ។ របព័ននននការទទួ លខុ សរតូវ ោនភ្នពចាំបាច់ណាស់សរោប់ រណនាឲ្យបុគគលិក
តដលោនវ ិជជជីវៈ បម្រមើការម្ៅកបុងការម្ធវើសោហរណកមម (ម្ឡើងវ ិញ) របកាន់ ខាជប់នឹងបទដឌន
វ ិជជជី វៈ និ ងសីលធមខពស់ ។

បញ្ហ
ា សាំខាន់ៗម្ៅកបុងការម្ធវើសោរណកមម (ម្ឡើងវ ិញ) របស់កុោរទទួលរងម្ររោះម្ដយ

ការជួញដូរ៖ កុ ោរទទួ លរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូ រ រតូវបានម្លើកយកចាំណុចសាំខាន់ ៗមកបងាញ

ម្ៅកបុងការសិកាម្នោះ ម្ដយផថល់សញ្ហដណថា កុ ោរម្ៅកបុងតាំ បន់ កាំពុងសទិតម្ៅកបុងហានិ ភ័យនន
ភ្នពរ ីករាលដលម្ដយការម្កងរបវ ័ចច ម្ហើយរបឈមមុ ខនឹ ងការជួ ញដូ រ ។ ជមួ យរបម្នោះ ការ
ម្ឆលើយតបម្ៅនឹងតរមូវការ និ ងសាទនភ្នពជក់ តសថងរបស់ពួកម្គ ហាក់ដូចជមិនទាន់ បានម្ឆលើយតប
រគប់ ររន់ម្ៅម្ឡើយ ។ ការយកចិតទ
ថ ុ កដក់ បតនទមម្ទៀត (និ ងធនរណន) គឺ ោនភ្នពចាំបាច់ណាស់
ម្ដើមផីម្ឆលើយតបម្ៅនឹ ងតរមូវការជក់ ោក់

ប៉ាុ តនថតរមូវការម្ផសងៗរបរបស់កុោរតដលទទួ លរងនូ វ

ការជួ ញដូរ ទាមទារឲ្យោនការរាំរទបតនទមម្ទៀតដល់ពួកម្គ ម្ដើ មផីចកម្ចញផុ តពីបទពិ ម្សាធន៍
ននការជួ ញដូរ ។ ចាំ ណុចម្នោះ មិនរតឹ មតតោនជប់

ក់ ព័នននឹងការពរងឹ ងសមតទភ្នពវ ិជជជី វៈរបស់

អបកម្ធវើការរបឆាំងនឹងការជួញដូ រកុ ោរប៉ាុម្ណាតោះម្ទ ប៉ាុតនថជម្រលការណ៍ រតូវបគញ្ហ
ជ បការជួ ញដូ រ
ម្ៅកបុងរកបខ័ ណឍកិចចរាំ

រសងគម តដលរតូវោនជាំនាញឯកម្ទស ម្ៅកបុងការម្ធវើការជមួ យនឹ ង

កុ ោរងាយរងម្ររោះ ។ និោយរួម កុ ោរតដលរតូវបានម្គជួ ញដូ រ ចាំបាប់ រតូវ

ក់ ព័នន (ម្ដយ

សម័រគចិត)ថ ម្ៅកបុងកមមវ ិធីអភិ វឌណន៍ និ ងរតួតពិ និតយសោហរណកមម (ម្ឡើងវ ិញ)ម្ដើ មផីជួយពួ កម្គ ។

ោនតតការដក់បចូជ លពួកម្គម្ៅកបុងកមមវ ិធី និ ងម្រលនម្ោបាយម្ធវើសោហរណកមម (ម្ឡើងវ ិញ)
ម្ៅកបុងតាំបន់ម្ទ ម្ទើបកអាចម្ឆលើយតបម្ៅនឹ ងតរមូវការ និងផលរបម្ោជន៍ របស់ពួកម្គ ។
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******
ម្តើ របរណនបទទាាំងបួ ន (រពមទាាំងបញ្ហ
ា ធាំៗ តដលោនបងកប់ម្ៅកបុងរបរណនបទទាាំងម្នោះ)

អាច និងគួររតូវបានម្ដោះស្រសាយម្ដយរម្បៀបណា ម្ៅកបុងរបម្ទសនិ មួយៗកបុងចាំ ម្ណាមរបម្ទស
ទាាំងរបាាំមួយ តដលបានម្លើកម្ឡើងម្ៅកបុងការសិកាម្នោះ ោនភ្នពខុ សៗរប ។ របម្ទសនី មួយៗ
កាំ ពុងអនុ វតថរកបខ័ ណឍម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវ ិញ)

និ ងការម្ឆលើយតបម្ផសងៗរប

របទោះនឹ ងបញ្ហ
ា របឈម និ ងឳកាសតដលោនលកេណៈពិ ម្សសម្រៀងៗខលួន
ចាំ ម្

ោះការម្ធវើសោហរណកមមម្នោះ ។

ម្ហើយក៏ ជួប

ក់ ព័នននឹងការរាំរទ

ម្ទាោះបី ជោ៉ា ងណាក៏ ម្ដយ ោនម្រឿងជម្រចើនតដលម្យើង

អាចសិកាពីរបម្ទសនី មួយៗនូ វបទពិម្សាធន៍ របស់ជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូ រ តដលបានផថល់
បទសោភសន៍ ម្ៅទូ ទាាំងតាំបន់ ។ ម្ហើយខណៈម្ពលតដលរដឌភិ បាលននខមមីត ម្បថជញចិ តថ បនថម្ធវើ
ការរបយុទនរបឆាំងការជួ ញដូ រមនុ សសម្ៅកបុងតាំបន់

ម្គសងឃឹមថាការលទនផលតដលទទួ លបានពី

បទពិ ម្សាធន៍ ពិតៗរបស់ជនរងម្ររោះម្ដយការជួ ញដូរម្ៅទូ ទាាំងតាំបន់

អាចរួមចាំ តណកជួ យ

ឲ្យោនលាំនាាំផូវននការម្ធវ
ល
ើសោហរណកមម (ម្ឡើងវ ិញ) ម្ៅកបុងម្ពលអនាគត ។
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