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បុពវក្ថា 
 

ម្យើងទាាំងអស់រប  តដលជរដឌ ភិបាលទាាំងរបាាំមួយរបស់ខមមីត (COMMIT) ននមហាអនុ 
តាំបន់ម្មគងគ (របម្ទសកមពុជ ចិន ឡាវ មីោ៉ា ន់ោ៉ា  នថ និងម្វៀតណាម) សូមតថលងអាំណរគុណោ៉ាង
ម្សាម ោះសម័រគចាំម្ ោះបុគគលរគប់របូ អងគការម្រៅរដឌ ភិបាល អងគការអនថរជតិ របម្ទសោច ស់ជាំនួយ 
នានា ជពិម្សស វទិាសាទ ន NEXUS និងម្ោកស្រសី Rebecca Surtees អបកសរម្សររបាយ
ការណ៍ម្នោះ  តដលបានខិតខាំរបឹងតរបងម្ដយមិនគិតពីការម្នឿយហត់កបុងការបចច ប់របាយការណ៍
សថីពីសោហរណកមម (ម្ឡើងវញិ) ននជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរម្ៅកបុងមហាអនុតាំបន់ម្មគងគ
ម្ដយម្ជគជ័យ ។  

កបុងឆប ាំ២០០៩ ម្ៅដាំណាច់ឆប ាំទីពីរ ននតផនការសកមមភ្នពពិម្សស II របស់ខមមីត ឆប ាំ 
(២០០៨-២០១០) ម្យើងតដលជរដឌ ភិបាលទាាំងរបាាំមួយរបស់ខមមីត បានកាំណត់ថា ការបម្ងកើន
ជាំនួយសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ម្នោះ គឺជអាទិភ្នពមួយចាំបងជងម្គបាំផុតកបុងការរបយុទនរបឆាំង
នឹងការជួញដូរកបុងមហាអនុតាំបន់ម្មគងគ។ បនាធ ប់ពីម្នោះ ម្ៅឆប ាំ២០១០ រកមុការងាររបចាំតាំបន់
របស់អងគការម្ទសនថររបម្វសន៍អនថរជតិ(IOM) វទិាសាទ ន NEXUS អងគការសម្គងាគ ោះកុោរ គម្រោង 
UNIAP អងគការ UNICEF និងអងគការទសសនៈពិភពម្ោក បានជួបរបជុាំរប  ម្ដើមផផីឋល់ការរាំរទរមួ
រប ដល់រដឌ ភិបាលរបស់ម្យើង កបុងម្រលម្ៅ (ក) ម្រៀបចាំយនថការតដលោនស្រសាប់ សរោប់ផថល់
ជាំនួយដល់សោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ម្ៅកបុងតាំបន់ និង (ខ) រកឲ្យម្ឃើញនូវទសសនៈវសិស័យជក់
តសថងរបស់ជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ ទាក់ទងម្ៅនឹងបទពិម្សាធន៍ និងតរមូវការនានារបស់ 
ពួករត់ ម្រកាយម្ពលរតូវម្គជួញដូរ ។ ម្លើសពីម្នោះ ោនការម្រៀបចាំម្វទិកានានាជបនថបនាធ ប់
ម្ដយោនការចូលរមួពីអបកជាំនាញថាប ក់ជតិ ម្ៅកបុងរបម្ទសទាាំងរបាាំមួយ ម្ៅអាំឡុងម្ពលចុងឆប ាំ
២០១០ ម្ដើមផមី្ធវើការម្រៀបចាំ និងវភិ្នគម្ៅម្លើយនថការតដលោនស្រសាប់ សរោប់ផថល់ជាំនួយដល់
សោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ម្ៅកបុងតាំបន់។ ការពិម្ររោះម្ោបល់ទាាំងម្នោះ  បម្ងកើតបានជមូលដឌ ន
រគឹោះ សរោប់ម្ធវើការចងរកងនូវរបាយការណ៍ោ៉ាងលអរបម្សើរម្នោះ និងបានកត់សាំរល់អាំពីការចប់
ម្ផឋើមនូវកិចចខិតខាំរបឹងតរបងជបនថបនាធ ប់របស់ម្យើង តដលជរដឌ ភិបាលរបស់ខមមីតម្ដើមផតីកលាំអរ
បទពិម្សាធន៍អាំពីការម្ធវើសោរណកមម(ម្ឡើងវញិ)រពមទាាំងការផថល់ម្សវាទូម្ៅ និងការតថទាាំជនរង
ម្ររោះ និងរគួសារពួករត់ ម្រកាយម្ពលរតវូបានម្គជួញដូរ ។  

កបុងនាមជរដឌ ភិបាលរបស់ខមមីត ម្យើងទាាំងអស់រប  ម្ៅតតខិតខាំបនថបម្ងកើនការយកចិតថ
ទុកដក់ និងផថល់ធនរណនរាំរទដល់កិចចការដ៏ោនសារៈសាំខាន់ម្នោះ ម្ដើមផបីចច ប់នូវការជួញដូរ
មនុសស និងម្ធវើការសិកាស្រសាវរជវមួយតដលោនលកេណៈសីុជម្រៅ និងគួរឲ្យទុកចិតថ តដលនឹង
កាល យជឧបករណ៍ដ៏សាំខាន់មួយម្ៅកបុងការរបឆាំងម្ៅនឹងបទឧរកិដឌ ។ ម្ដយសារតតោនការ
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សិកាស្រសាវរជវតបបម្នោះម្ហើយ ម្ទើបម្យើងអាចយល់ដឹងកាន់តតចាស់អាំពីសាទ នភ្នពដ៏លាំបាក
របស់ជនរងម្ររោះកបុងបទឧរកិដឌដ៏គួរឲ្យខាល ចម្នោះ ។ តាមរយៈការយល់ដឹងោ៉ាងចាស់ម្នោះ ម្យើង
អាចបនថម្លើកកមពស់ និងអភិវឌណបតនទមម្ទៀតនូវការផថល់ម្សវាម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)របស់
ម្យើង និងការតថទាាំជនរងម្ររោះ និងរគួសារពួករត់ ម្រកាយម្ពលរតូវម្គជួញដូរ ។  

របាយការណ៍ម្នោះនឹងផថល់ម្រលគាំនិតដល់ម្យើងរាល់រប  ក៏ដូចជអបកជាំនាញរបឆាំងការ
ជួញដូរមនុសសទាាំងឡាយ កបុងការម្រៀបចាំតផនការផថល់ម្សវាជាំនួយ ដល់ជនរងម្ររោះ និងកាំណត់ទី
កតនលងផថល់ធនធនម្ៅកបុងតាំបន់ នាម្ពលអនាគត។ ការបនថម្ធវើភ្នពជនដគូដ៏សអិតរមួត រវាងរដឌ ភិ
បាល អបកជាំនាញរបឆាំងនឹងការជួញដូរមនុសស និងអបកសិកាស្រសាវរជវនានា នឹងរណនាបាននូវ
មម្ធាបាយមួយោ៉ាងោនរបសិទនភ្នព តផអកម្លើភសឋុតាងរតឹមរតូវ ម្ដើមផីរបឆាំងតបម្ៅនឹងការ
ជួញដូរមនុសស ម្ហើយជពិម្សស គឺការផឋល់ការតថទាាំម្ផសងៗដល់ជនរងម្ររោះ ។ 
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ម្ោកជាំទាវ សាន សារនុ  ម្ោក ឈិន សីុឈូ 
របរណនរកមុការងារ COMMIT របម្ទសកមពុជ អបកសរមបសរមួលរកមុការងារ 

COMMIT របម្ទសចិន 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អបកស្រសី Thoummaly Vongphachanh ឯកឧតថម នាយឧតថមម្សនីរតី Win Naing Tun 
អនុរបរណនរកុមការងារ COMMIT របម្ទសឡាវ របរណនរកុមការងារ COMMIT របម្ទសមីោ៉ា ន់ោ៉ា  

 
 
 
 
 

 

 
 

ម្ោក Vichien Chavalit វរម្សនីយ៍ឯក Le Van Chuong 
របរណនរកុមការងារ COMMIT របម្ទសនថ សោជិកអចិនគនថយ៍ននរកុមការងារ COMMIT  
 របម្ទសម្វៀតណាម 
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ក្សចក្តីថ្ថលងអណំរគណុ 
 

ម្ៅកបុងការសិកាស្រសាវរជវម្នោះ ោនមនុសសជម្រចើនបានចូលរមួ ។ ជបឋម ខញុាំសូមតថលង
អាំណរគុណចាំម្ ោះជនរងម្ររោះទាាំងឡាយ តដលយល់រពមឲ្យម្យើងខញុាំបានជួបសោភ សសរោប់ការ
សិកាស្រសាវរជវម្នោះ និងសូមអរគុណចាំម្ ោះការលោះបង់ម្ពលម្វោដ៏ោនតនមលរបស់ខលួនម្ដើមផីតចក
រ ាំតលកនូវបទពិម្សាធន៍ អារមមណ៍ និងគាំនិតផ្ទធ ល់ខលួនដល់ម្យើងខញុាំ។ ការរមួចាំតណករបស់ពួកម្គ
ពិតជោនសារៈសាំខាន់ណាស់កបុងជួយឲ្យោនការយល់ដឹង និងតសវងយល់ពីរម្បៀប (ជួនកាល
មិនបានយល់ដឹង) ម្ធវើសោហរណកមម (ម្ឡើងវញិ)។ ខញុាំសូមតថលងអាំណរគុណម្ដយម្សាម ោះចាំម្ ោះ
ឆនធៈម្បើកចាំហរមិនោក់ម្លៀម និងម្សចកឋីកាល ហានរបស់ពួកម្គ កបុងការពិភ្នកាអាំពីបញ្ហា  និងបទ
ពិម្សាធន៍ដ៏ពិបាករបស់ខលួន ។ 

ខញុាំសូមតថលងអាំណរគុណចាំម្ ោះរដឌ ភិបាលទាាំងរបាាំមួយរបស់ខមមីត តដលមិនរតឹមតតបាន
កាំណត់បញ្ហា ម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ម្នោះ ជអាទិភ្នពប៉ាុម្ណាត ោះម្ទ តតតថមទាាំងបានទទួល
សាគ ល់ម្ដយម្សមើរប នូវសារៈសាំខាន់ននការសិកាស្រសាវរជវ ម្ដយផ្ទធ ល់ពីអបកតដលទទួលរងនូវការ
ជួញដូរ ទាក់ទងនឹងវធីិតកលាំអរម្រលនម្ោបាយ និងការអនុវតថជក់តសថងចាំម្ ោះកិចចការដ៏សាំខាន់
ម្នោះ ។ ការសិកាស្រសាវរជវម្នោះបានទទួលមូលនិធិពីោច ស់ជាំនួយមួយចាំនួន រពមទាាំងោនការ
ចូលរមួពីអងគការ និងទីភ្នប ក់ងារម្ផសងៗ ។ សូមតថលងអាំណរគុណចាំម្ ោះមូលនិធិ ANESVAD 
ទីភ្នប ក់ងារអូស្រសាថ លីសរោប់អភិវឌណន៍អនថរជតិ រកសួងការបរម្ទស និង ណិជជកមមរបស់របម្ទស
ញូវម្ហសតឡន រកសួងការបរម្ទសរបស់របម្ទសន័រម្វ ៉ាស ទីភ្នប ក់ងារសហរបតិបតថិការអភិវឌណន៍
អនថជតិរបស់របម្ទសស ុយតអ ត និងរកសួងការបរម្ទសរបស់សហរដឌអាម្មរកិ រពមទាាំងទីភ្នប ក់
ងារជនដគូម្ផសងម្ទៀតដូចជអងគការ IOM អងគការសម្គងាគ ោះកុោរ មូលនិធិម៉ាមសុោ៉ា លី អងគការ 
UNICEF អងគការ World Vision និងវទិាសាទ ន NEXUS ។  

គាំនិតផថួចម្ផឋើមម្នោះ សទិតម្រកាមការដឹកនាាំ និងការសរមបសរមួលរបស់គម្រោង UNIAP ។ 
ខញុាំសូមតថលងអាំណរគុណចាំម្ ោះបុគគលិកការោិល័យរគប់រគងតាំបន់របស់គម្រោង UNIAP (RMO) 
ម្ៅទីរកុងបាងកក និងបុគគលិកម្ៅតាមការោិល័យគម្រោងរបចាំរបម្ទសនិមួយៗ តដលបាន
អនុវតថគម្រោងស្រសាវរជវម្នោះ ម្ៅតាមលទនភ្នពម្ផសងៗរបស់ខលួនម្ៅកបុងដាំណាក់កាលខុសៗរប  ។ 
បុគគលិកទាាំងអស់របស់គម្រោង UNIAP តដលបានចូលរមួម្ៅកបុងគាំនិតផឋួចម្ផឋើមម្នោះ រតូវបានកត់
រតាម្ឈម ោះសរោប់ការសិកាស្រសាវរជវទាាំងមូល។ គាំនិតផឋួចម្ផឋើមកបុងការម្ធវើសោហរណកមម
(ម្ឡើងវញិ)ម្នោះ សទិតម្រកាមការសម្ងកតម្ដយផ្ទធ ល់ពីសាំណាក់រកុមការងាររបចាំតាំបន់ តដលោន
សោសភ្នពមកពីបណាថ អងគការ និងទីភ្នប ក់ងារម្ផសងៗ។ សូមតថលងអាំណរគុណចាំម្ ោះអងគការ
សម្គងាគ ោះកុោររបស់ចរកភពអង់ម្គលស (UK) អងគការទសសនៈពិភពម្ោក អងគការ IOM អងគការ 
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UNICEF វទិាសាទ ន NEXUS និងគម្រោង UNIAP ។  ម្ៅកបុងថាប ក់ជតិ អងគការ និងសាទ ប័ន
ម្ផសងៗបានចូលរួមម្ធវើការសិកាស្រសាវរជវម្នោះ ជពិម្សស ជួយសរមួលឲ្យោនការជួបជមួយ
អបកម្ឆលើយតប និងផថល់ព័ត ោនរតឡប់វញិ សឋីពីលទនផលដាំបូងសរោប់ការសិកាស្រសាវរជវ ម្ៅ
កបុងដាំម្ណើ រការពិម្ររោះម្ោបល់ថាប ក់ជតិ។ សូមតថលងអាំណរគុណដល់រគប់រប តដលោនរាយនាម
ម្ៅកបុងអតទបទសិកាស្រសាវរជវម្នោះទាាំងមូល។   

ម្ៅកបុងរបម្ទសនីមួយៗ បទសោភ សន៍រតូវបានម្ធវើម្ឡើងម្ដយរកុមអបកស្រសាវរជវតដលោន 
ជាំនាញខពស់ និងសទិតម្រកាមការសម្ងកតតាមដនម្ដយផ្ទធ ល់ពីសាំណាក់អបកដឹកនាាំម្ៅតាមទីកតនលង 
នីមួយ។ សូមតថលងអាំណរគុណម្ដយម្សាម ោះចាំម្ ោះសោជិកទាាំងអស់របស់រកុមស្រសាវរជវរបចាំ
របម្ទសនិមួយៗតដលបានបាំម្ពញការងារជមួយខញុាំម្ដយរកីរាយ និងអបករបមូលព័ត ោនដ៏ោន
តនមលអាំពីបទពិម្សាធន៍ និងតរមូវការរបស់ជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរម្ៅកបុងរបម្ទសរបស់ពួក
ម្គ ម្ទាោះបីជម្យើងបានជួបរបទោះនឹងភ្នពសមុគសាម ញ និងភ្នពដនតឹងខលោះៗ កបុងអាំឡុងម្ពលរបមូល
ទិនបន័យក៏ម្ដយ ។ ម្ឈម ោះរបស់សោជិកទាាំងម្នាោះក៏ោនសរម្សរចូលកបុងរបាយការណ៍ម្ពញ
ម្លញម្នោះតដរ ។  

ខញុាំសូមតថលងអាំណរគុណចាំម្ ោះម្ោកស្រសី Pattarin Wimolpitayarat តដលមិនររន់តតជ
អបកស្រសាវរជវដ៏អសាច រយោប ក់ប៉ាុម្ណាត ោះម្ទ តតតថមទាាំងជអបកជាំនួយដ៏សាំខាន់កបុងការម្រជើសម្រ ើស
សរមិតសរោាំង និងបញ្ហជ ក់អាំពីភ្នពរតឹមរតូវននបទសោភ ស រពមទាាំងបានរមួចាំតណកផថល់ចាំម្ណោះ
ដឹង និងការខិតខាំរបឹងតរបងជួយការ រម្ៅកបុងតាំបន់ម្ទៀតផង។ ជទីបចច ប់ ខញុាំសូមតថលងអាំណរ
គុណចាំម្ ោះម្ោក Stephen Warnath ជរបរណន និងជសាទ បនិកននវទិាសាទ ន NEXUS តដល
តតងតតបងាា ញនូវការយល់ដឹងោ៉ាងទូលាំទូោយ និងផថល់ព័ត ោនរតឡប់ដ៏សាំខាន់សរោប់ជ
ជាំនួយដល់ការសិកាស្រសាវរជវម្នោះ រពមទាាំងការរាំរទ និងការម្លើកទឹកចិតថរបស់រត់ម្ៅកបុងការ
អនុវតថគម្រោងស្រសាវរជវម្នោះ តាាំងពីម្ដើមរហូតដល់ចប់ ។  
 
 
 
 
Rebecca Surtees  
អបកស្រសាវរជវជន់ខពស់ននវទិាសាទ ន NEXUS 
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ក្សចក្តីក្ផឋើម 
 

សោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) គឺជដាំម្ណើ រការមួយ តដល ក់ព័នននឹងជាំហានជម្រចើន បនាធ ប់
ពីជនរងម្ររោះនិមួយៗបានរចួផុតពីការជួញដូរ។ ម្ៅកបុងសាទ នភ្នពលអរបម្សើរមួយ មនុសសតដល
ទទួលរងនូវការជួញដូរ រតូវកាំណត់ថាបានទទួលរងពីការជួញដូរម្ៅទីកតនលងណាតដលោនការ
ម្កងរបវច័ច  ឬ បនាធ ប់ពីរត់ម្គច ម្ដយម្ហតុថា ដាំបូងខលួនទទួលបានជាំនួយ (ម្ដយសម័រគចិតថ) ម្ៅ
ម្រៅរបម្ទស បនាធ ប់មកក៏រតូវម្គជួយឲ្យរតឡប់មករបម្ទសកាំម្ណើ ត ឬសហគមន៍របស់ខលួនវញិ ជ
ទីកតនលង តដលពួកម្គទទួលបានម្សវាម្ផសងៗ ម្ដើមផីឧបតទមភរាំរទដល់សោរណកមមសងគម និង
ម្សដឌកិចចរបស់ម្គ (សាជថមី)។ សាទ នភ្នព"លអរបម្សើរ”មួយម្ផសងម្ទៀតម្នាោះ គឺសាំម្ៅម្លើបុគគលនានា 
តដលម្គចត់ទុកថាបានទទួលរងនូវការជួញដូរម្ៅកបុងរបម្ទសម្រលម្ៅ ម្ហើយទទួលបានជាំនួយ
ម្ធវើសោហរណកមមម្ៅកបុងសងគមម្នាោះ ។ ម្ៅកបុងម្សណារយី៉ាូទាាំងពីរម្នោះ អបកជាំនាញទាាំងឡាយ
បានម្ធវើការរបាស្រស័យទាក់ទងជមួយជនរងម្ររោះពីការជួញដូរ ម្ៅតាមវធីិនានាតដលអាចផថល់ឲ្យ
ជនរងម្ររោះទទួលបាននូវសិទនិទទួលបានកិចចការ រ និងរណនាម្ដយចាប់ ។  

ជនរងម្ររោះជម្រចើននាក់ តដលបានផថល់បទសោភ សន៍ម្ៅកបុងការសិកាស្រសាវរជវម្នោះ 
បានទទួលជាំនួយ និងការរាំរទតាមមម្ធាបាយទាាំងម្នោះ ។ ជនរងម្ររោះដនទម្ទៀត មិនទទួលបាន
ការឧបតទមភរាំរទទាាំងស្រសុងម្ៅកបុងដាំណាក់កាលទាាំងម្នោះម្ទ តតម្ទាោះជោ៉ាងណាក៏ម្ដយ ក៏បាន
ទទួលជាំនួយតដលោនរបម្ោជន៍ម្ដើមផមី្ឆព ោះម្ៅរកការសាឋ រម្ឡើងវញិ និងសោរណកមម(ម្ឡើងវញិ)
តដរ។ បទសោភ សន៍ជមួយជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរម្នោះ បានផថល់ជឧទាហណ៍ និងបទ
ពិម្សាធន៍វជិជោនជម្រចើនទាក់ទងនឹងការម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) រមួបចជូ លទាាំងតួនាទី
សាំខាន់ៗរបស់អបករបតិបតថិ ទីភ្នប ក់ងារ និងម្សវាកមមនានាអាំពីការម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) 
កបុងដាំម្ណើ រការម្ធវើសោហរណកមម និងទទួលមកវញិ  ។   

ម្ទាោះជោ៉ាងណាក៏ម្ដយ ោនជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរជម្រចើននាក់ម្ៅកបុងមហា
អនុតាំបន់ម្មគងគម្នោះ មិនបានម្ដើរតាមលាំនាាំ “ដ៏របម្សើរ” ម្នោះម្ទ ម្ហើយបទពិម្សាធន៍ទាាំងឡាយ
តដលទទួលបានម្រកាយម្ពលជួបរបទោះការជួញដូរ មិនតមនជម្រឿងម្កើតម្ឡើងស្រសបតាមដាំម្ណើ រ
ម្នោះ និងោនលកេណៈសាមចដតដរ ។ ជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរជម្រចើននាក់ម្ៅមហាអនុ
តាំបន់ម្មគងគបានកាល យជមនុសសតដលម្គមិនបានសាគ ល់ថាជជនរងម្ររោះ និងមិនរតូវបានម្គជួយ
សម្រងាោះកបុងឋនៈជជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរម្នាោះម្ឡើយ ។ ម្នោះោនន័យថា ពួករត់មិន
បានទទួលការឧបតទមភរាំរទកបុងការទទួលយកមកវញិ និងម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)របកប
ម្ដយនិរនថរភ្នពម្នាោះម្ឡើយ ។ ោនមនុសសជម្រចើនតដលពុាំរតូវបានម្គសាគ ល់ថាជជនរងម្ររោះ
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ម្ៅកបុងរបម្ទសម្រលម្ៅម្នាោះម្ឡើយ ម្ហើយរតវូបានម្គបម្ណឋ ញម្ចញ ឬរតូវតសវងរកមម្ធាបាយ
(រមួទាាំងរករបាក់) ម្ធវើដាំម្ណើ រមកផធោះវញិម្ដយខលួនឯង ម្ហើយទីបាំផុត ក៏រតូវជាំ ក់បាំណុលម្គជបនថ
បនាធ ប់ ។ អបកខលោះរតូវបានម្គសាគ ល់ ម្ហើយបចជូ នម្ៅរបម្ទសខលួនវញិ ប៉ាុតនថរតូវរបឈមមុខនឹងបញ្ហា
ជម្រចើនជមួយរគួសារ និងសហគមន៍ ម្ហើយោនការលាំបាកម្ៅកបុងការម្ធវើសោហរណកមម
(ម្ឡើងវញិ) តដលជួនកាលអាចឲ្យោនការម្ធវើចាំណាកស្រសុកសារជថមីផងតដរ ។ មនុសសមួយចាំនួន
តដលរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ ទទួលបានជាំនួយម្ៅតាមទរមង់ម្ផសងៗ ប៉ាុតនថវាមិនតមនជម្សវា
ម្ពញម្លញតដលពួករត់រតូវការ (និងសិទនិទទួលបាន) ម្ដើមផីរ ាំម្ដោះខលួនឲ្យរចួផុតពីបទពិម្សាធន៍
ននការជួញដូររបស់ខលួន និងការម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ម្ៅកបុងសងគមរបកបម្ដយម្ជគ
ជ័យម្ឡើយម្នាោះម្ទ ។ ការរកម្ឃើញដ៏សាំខាន់ដូចរប ម្នោះតដរ បានបងាា ញថា មនុសសមួយចាំនួនតដល
រងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ មិនយល់រពមឲ្យម្គជួយខលួន ម្ហើយបានបដិម្សធមិនរពមទទួលយក
ការជួយឧបតទមភខលោះៗ ឬជាំនួយរគប់ោ៉ាងតដលផថល់ម្ៅឲ្យខលួន។ ការយល់ដឹងពីគនលងផលូវខុសរប  និង
ោនលកេណៈសមុរគសាម ញម្រកាយម្ពលជួញដូរម្នាោះ បានបងាា ញោ៉ាងចាស់នូវបញ្ហា  និងកោល ាំង
ជាំរញុម្ផសងៗជម្រចើន តដលកាំពុងម្កើតម្ឡើងម្ៅកបុងដាំម្ណើ រសោហរណកមម (ម្ឡើងវញិ) កបុងមហា
អនុតាំបន់ម្មគងគ ។ ការយល់ដឹងម្នោះក៏បងាា ញពីចាំណុចខាល ាំង និងចាំណុចម្ខាយអាំពីយនថការ និង
ដាំម្ណើ រការតដលោនស្រសាប់សរោប់ម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ម្នោះតដរ ។  

ម្រលម្ៅសាំខាន់ននការសិកាស្រសាវរជវម្នោះ គឺរតូវតសវងយល់អាំពីបទពិម្សាធន៍ននការម្ធវើ
សោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)របស់ជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរនិមួយៗ ៖ អវីជចាំណុចវជិជោន អវី
តដលម្ធវើឲ្យទទួលបានម្ជគជ័យតិចតួច អវីនឹងរតូវម្ធវើនាម្ពលខាងមុខ ម្ដើមផីម្រជើសម្រ ើសយកតាម
គាំរនូនទម្ងវើលអៗ  ឬម្ដើមផមី្ជៀសវាងនូវអវីតដលនាាំឲ្យោនបញ្ហា ម្កើតម្ឡើង ។ កតាថ សាំខាន់ម្នាោះគឺថា 
ការសោភ សន៍មិនតមនររន់តតម្ផ្ទថ តម្ៅម្លើអវី តដលអបកអនុវតថរបឆាំងនឹងការជួញដូរបានម្ធវើ (ឬ
ោនបាំណងម្ធវើ) ប៉ាុម្ណាត ោះម្ទ ប៉ាុតនថក៏រតវូម្ផ្ទថ តឲ្យបានម្រចើនជងម្នោះ ម្ៅម្លើការតដលថា ម្តើជនរង
ម្ររោះខលួនឯងោនការយល់ម្ឃើញ និងសាគ ល់ពីការសោភ សន៍ទាាំងម្នោះដូចម្មថចខលោះផងតដរ ។ 
ឧទាហរណ៍៖ ម្យើងមិនរតឹមតតម្ផ្ទថ តម្ៅម្លើអវីតដលជការរាំរទ និងជជាំនួយរតូវផថល់ជូនប៉ាុម្ណាត ោះ
ម្ទ ប៉ាុតនថម្យើងក៏រតូវម្ផ្ទថ តម្លើអវីតដលជនរងម្ររោះបានជួបរបទោះ និងឲ្យតនមលដល់ការរាំរទ និង
ជាំនួយទាាំងម្នាោះដូចម្មថច ម្ហើយការរាំរទ និងជាំនួយទាាំងម្នាោះបានចូលចាំតណក (និងជួនកាលមិន
បានរមួចាំតណក) ម្ៅកបុងបទពិម្សាធន៍ម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ោ៉ាងដូចម្មថចខលោះ ។ តាម
រយៈការបងាា ញបទពិម្សាធន៍ និងតរមូវការជក់តសឋងរបស់មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរ គឺម្ធវើឲ្យអបក
ជាំនាញ និងអបកបម្ងកើតម្រលនម្ោបាយអាចបម្ងកើតមូលដឌ នម្រលនម្ោបាយ និងកមមវធីិ
សោហរណកមម (ម្ឡើងវញិ) កបុងម្ពលដ៏ខលីខាងមុខម្ៅមហាអនុតាំបន់ម្មគងគ ម្ដយតផអកម្លើបទ
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ពិម្សាធន៍របស់ជនរងម្ររោះផ្ទធ ល់។  
ការសិកាស្រសាវរជវម្នោះរតវូតផអកម្លើការសោភ សន៍ោនលកេណៈសីុជម្រៅ ជមួយមនុសស

តដលទទួលរងនូវការជួញដូរចាំនួន២៥២នាក់ ទាក់ទងនឹងបទពិម្សាធន៍ននការម្ធវើសោហរណកមម
(ម្ឡើងវញិ)របស់ពួករត់ រាប់បចចូ លទាាំងម្ជគជ័យ និងបញ្ហា របឈមនានា រពមទាាំងតផនការ និង
ម្រលម្ៅកបុងម្ពលអនាគត ។ ជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ តដលផថល់បទសោភ សន៍ម្ៅកបុងការ
សិកាស្រសាវរជវម្នោះ សុទនតតមកពីរបម្ទសចាំនួនរបាាំមួយម្ៅកបុងមហាអនុតាំបន់ម្មគងគ និងរមួ
បចចូ លទាាំងបុរស ស្រសថី និង កុោរ តដលរតូវម្គជួញដូរម្ៅតាមទរមង់ខុសៗរប ននរបម្ភទការងារ
ម្ដយបងេាំ ការម្កងរបវច័ច ផលូវម្ភទ ការសុាំទាន និង/ឬការបងេាំឲ្យម្រៀបការ ។ ការសិកាស្រសាវរជវ
ម្នោះ រាប់បចចូ លទាាំងមនុសសតដលបានរតូវម្គសាគ ល់ និងជួយទាំនុកបរមុង រពមទាាំងអបកតដលពុាំរតូវ
បានម្គសាគ ល់ និង/ឬមិនបានទទួលជាំនួយផង។ លទនផលម្នោះម្ផ្ទថ តជុាំវញិកងវោះខាត និងបញ្ហា នានា
តដលមនុសសទទួលរងពីការជួញដូរម្នោះបានសាគ ល់ ម្ៅម្ពលកាំពុងនិោយអាំពីបទពិម្សាធន៍របស់
ពួករត់ បនាធ ប់ពីបានចកម្ចញពីសាទ នភ្នពជួញដូរ និងម្ពលម្រៀបរាប់ពីបញ្ហា របឈមនានា ម្ៅ
ម្ពលតសវងរកវធីិម្គចម្ចញពីការជួញដូរ និងទទួលបានការម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ម្ៅកបុង
សងគម ។  

លទនផលតដលបានបងាា ញម្ៅកបុងការសិកាស្រសាវរជវម្នោះ មិនសាំម្ៅម្ៅម្លើរបម្ទស
ណាមួយជក់ោក់ម្ទ តតវាឆលុោះបញ្ហច ាំងអាំពីបញ្ហា លមអិតនានា តដលម្គបានសាគ ល់រគប់រប ម្ៅកបុង
តាំបន់ទាាំងមូល ។ ជការសាំខាន់ លទនផលទាាំងម្នោះក៏មិនតមនជការឆលុោះបញ្ហច ាំងពីការយល់ម្ឃើញ
របស់អងគការ ឬសាទ ប័នណាមួយតដរ ប៉ាុតនថជការសម្ងេបននគាំររូមួ តដលម្គបានកត់រតាម្ៅកបុង
ករណីទាាំងឡាយ និងបរបិទម្ផសងៗជម្រចើនម្ៅកបុងតាំបន់ទាាំងមូល ម្ហើយោនករណីខលោះ ក៏ោន
ម្ៅឆង យពីតាំបន់ម្នោះម្ទៀតផង ។  

ម្ៅកបុងការបងាា ញពីបទពិម្សាធន៍ និងព័ត ោនរតឡប់វញិ របស់មនុសសតដលរតូវម្គជួញ
ដូរម្នោះ គឺម្ដើមផីម្ជៀសវាងនូវការរោិះគន់ហួសម្ហតុម្ពក ម្ៅម្លើអបកោនវជិជ ជីវៈរបឆាំងនឹងការជួញ
ដូរ ឬម្ៅម្លើកិចចខិតខាំរបឹងតរបងរបឆាំងនឹងការជួញដូរ តដលម្គចប់ម្ធវើម្ឡើងម្ៅកបុងតាំបន់ ។ ផធុយ
ម្ៅវញិ គឺម្គោនបាំណងផថល់សិទនិកបុងការបម្ចចញមតិម្ោបល់សរោប់មនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរ 
ម្ៅកបុងគម្រោង និងរបតិបតថិការម្ឆលើយតបចាំម្ ោះសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ។ ការម្ធវើតបបម្នោះ 
ម្ដើមផឲី្យដឹងថា ម្តើោនអវីខលោះតដលបានដាំម្ណើ រការ និងអវីខលោះតដលរតវូការម្ធវើការតកតរមូវឲ្យបានលអ
របម្សើរ  ក់ព័នននឹងសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ម្នោះ តាមរយៈទសសនៈវស័ិយរបស់មនុសសតដល
រតូវម្គជួញដូរ ។ ការសាឋ ប់ និងការម្រៀនសូរតពីមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរអាចជជាំនួយដ៏ធាំបាំផុត
កបុងការជួយដល់អងគការ និងសាទ ប័ននានា តដលខិតខាំរាំរទឲ្យបានលអចាំម្ ោះជនរងម្ររោះម្ដយ
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ការជួញដូរ ម្ដើមផីម្ជៀសផុតពីបទពិម្សាធន៍ននការជួញដូររបស់ពួកម្គ។ លទនផល និងអនុសាសន៍
ទាាំងម្នោះ រតូវបានផថល់ជូនសរោប់ជរបម្ោជន៍ដល់ការម្លើកកមពស់កមមវធីិ និងម្រលនម្ោបាយ
នានា និងពរងឹងភ្នរកិចចអនុវតថការងារម្ៅកបុងតផបករបឆាំងនឹងការជួញដូរ ម្ឆព ោះម្ៅរកកិចចខិតខាំរបឹង
តរបងម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ម្ៅកបុងតាំបន់ ។  

ការសិកាស្រសាវរជវម្នោះចប់ម្ផឋើមម្ឡើង ម្ៅកបុងបរបិទននគាំនិតផឋួចម្ផថើមម្ធវើសោហរណកមម
(ម្ឡើងវញិ) ម្ៅទូទាាំងតាំបន់ម្រកាមម្រលគាំនិតកបុងគម្រោងទី៥ (PPC5) ននតផនការសកមមភ្នព
អនុតាំបន់ ខមមីត ម្លើកទី២ (២០០៨-២០១០) តដលោនម្រលម្ៅវាយតនមលម្ៅម្លើរបសិទនភ្នព
ននរចនាសមព័នន និងដាំម្ណើ រការម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ម្ៅកបុងតាំបន់ ។ ការសិកាម្នោះម្ៅ
តតសទិតម្ៅកបុងតផនការសកមមភ្នពអនុតាំបន់ ខមមីត ម្លើកទី២ (២០១១-២០១៣) សទិតម្រកាម
វស័ិយទី៣ គឺការការ រ ។ ម្ដយម្ហតុថា ការសិកាស្រសាវរជវម្នោះ គឺសរោប់អបកជាំនាញ និង
អបកបម្ងកើតម្រលនម្ោបាយរបឆាំងនឹងការជួញដូរម្ៅកបុងមហាអនុតាំបន់ម្មគងគ លទនផលទាាំង
ម្នោះក៏ជប់ ក់ព័ននម្ៅនឹងអបកជាំនាញ និងអបកបម្ងកើតម្រលនម្ោបាយនានា ម្ៅកបុងរបម្ទស និង
តាំបន់ដនទម្ទៀតតដរ តដលអបកទាាំងអស់ម្នាោះកាំពុងខិតខាំម្លើកកមពស់ការម្ឆលើយតបនានារបស់ខលួន
ម្ៅកបុងការម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) របយុទនរបឆាំងនឹងការជួញដូរ ស្រសបម្ៅតាមផល
របម្ោជន៍ និងបទពិម្សាធន៍របស់មនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរ ។  

 

វិធីោស្រសតរោវរជវ ោររបមូលទិននន័យ និងបញ្ហា រក្មសលីធម៌  
 

មក្ធោបាយ និងវិធោីស្រសតរោវរជវ 
ការសិការរជវរជវម្នោះម្ផ្ទឋ តម្លើការចងរកងនូវបទពិម្សាធន៍របស់ជនរងម្ររោះ ម្រកាយ

ម្ពលរតូវម្គជួញដូរ  ម្ដើមផជីមម្ធាបាយម្ៅកបុងការតសវងយល់អាំពីបញ្ហា របឈម និងបទពិម្សាធន៍
ម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ។ ការរបមូលទិនបន័យលមអិត រតូវបានម្ធវើម្ឡើងម្ដយម្របើរបាស់គាំរូ
តាងខុសៗរប ននជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ ម្ដើមផីសិកាតសវងយល់អាំពីសាទ នភ្នពមុនម្ពលរង
ម្ររោះ បទពិម្សាធន៍ម្ធវើចាំណាកស្រសកុ និងរម្បៀបម្គជួញដូរ តរមូវការជាំនួយ កថីបារមភ និងម្រលម្ៅ
កបុងម្ពលអនាគត ។ ម្ដយម្ហតុថា ោនការយកចិតថទុកដក់មួយចាំនួនម្ៅម្លើភ្នពជក់ោក់នន
បទពិម្សាធន៍ននការជួញដូរ អវីតដលសាំខាន់បាំផុតម្នាោះ គឺបានម្ផ្ទថ តម្ៅម្លើការតសវងយល់ និង
វភិ្នគពីដាំម្ណើ រការម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ម្ដយទទួលសាគ ល់ពីបទពិម្សាធន៍ខុសៗរប
រវាងអបកម្ឆលើយតប ។ ការសោភ សន៍ទាាំងអស់គឺម្ផ្ទឋ តដូចៗរប ម្ៅការតសវងយល់ពីរម្បៀបយល់ដឹង 
និងជួបរបទោះនូវដាំម្ណើ រការសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ម្នោះ របស់ជនរងម្ររោះ ។ ទិនបន័យតដលម្គ
របមូលបានមក គឺរតូវពឹងតផអកម្លើបចជ ីសាំណូរតដលោនលកេណៈសថង់ដរ ម្ទាោះបីអបកស្រសាវរជវ
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តកសរមួលសាំណួរម្ៅតាមភ្នពជក់ោក់ននបទពិម្សាធន៍របស់បុគគលោប ក់ៗក៏ម្ដយ។ ការអម្ងកត
តដលោនលកេណៈសថង់ដរ ជួយអបកស្រសាវរជវឲ្យរកាបាននូវលកេណៈរមួ និងភ្នពសីុសងាវ ក់រប
ម្ៅកបុងសាំណួររបស់ខលួន ។  

កាសោភ សន៍ទាាំងអស់រតវូបានម្ធវើម្ឡើងម្ដយអបកស្រសាវរជវជតិ ម្ៅកបុងរបម្ទសនីមួយ 
បនាធ ប់ពីទទួលបានការបណថុ ោះបណាថ លពីសាំណាក់របរណនតផបកស្រសាវស្រសាវ ។ អបកស្រសាវរជវទាាំង
អស់ទទួលបានបទពិម្សាធន៍ពីអតីតកាលម្ៅកបុងការសោភ សពលរដឌងាយរងម្ររោះ រាប់បចចូ ល
ទាាំងជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ ម្ហើយម្លើសពីម្នោះ អបកស្រសាវរជវក៏ទទួលបានការបណឋុ ោះ
បណាថ ល និងដឹកនាាំអនុវតថពីសាំណាក់របរណនតផបកស្រសាវរជវ និងអបកដឹកនាាំម្ៅកតនលងស្រសាវរជវ
ថាប ក់ជតិ ។ ការសោភ សម្នោះរតូវបានបកតរបម្ដយអបកជាំនាញដ៏គួរឲ្យទុកចិតថ និងផថល់សុពលភ្នព
ម្ដយអបកដឹកនាាំម្ៅកតនលងស្រសាវរជវថាប ក់ជតិម្នាោះតតមឋង ។ បនាធ ប់មក ការសោភ ស/រពឹតថិប័រត
តដលោនសុពលភ្នពទាាំងអស់ រតូវបានម្គម្ផញើម្ៅឲ្យរបរណនតផបកស្រសាវរជវ តដលោនមូលដឌ ន
ម្ៅទីរកុងបាងកក ម្ដើមផសីរមិតសរោាំង បចចូ ល និងវភិ្នគទិនបន័យ ។ ការវភិ្នគទិនបន័យរតវូម្ធវើ
ម្ឡើងម្ៅតាមម្រលការណ៍វភិ្នគម្លើរបរណនបទ ម្ដយម្របើរបាស់ Software វភិ្នគទិនបន័យ 
NVivo9® ។  
គក្រមាងក្រជើសយក្គំរតូាង 

ម្ដយសារការស្រសាវរជវសឋីពីការជួញដូរ ភ្នគម្រចើន ម្ផ្ទថ តម្លើជនរងម្ររោះម្ដយការជួញ
ដូរ តដលម្គបានសាគ ល់ និងតដលបានជួយទាំនុកបរមងុម្នាោះ ការសិកាស្រសាវរជវម្នោះក៏បានខិតខាំ
សោភ សមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរ តដលម្គពុាំបានសាគ ល់ថា ជជនរងម្ររោះ និង/ឬសោភ សអបក
តដលពុាំរណល ប់ទទួលបានការជួយទាំនុកបរមងុ ម្ដើមផីតសវងយល់អាំពីបទពិម្សាធន៍ និងតរមូវការ
ខុសៗរប របស់ពួករត់ ។ អបកម្ឆើលយតបរតូវបានម្គម្រជើសម្រ ើសយកពីជនរងម្ររោះម្ដយសារការ
ជួញដូរទាាំងបួនរបម្ភទ ៖ 

១- ជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូររតូវបានម្គសាគ ល់ និងជួយទាំនុកបរមងុ ។ ម្គសាគ ល់ថា 
ជជនរងម្ររោះ តាមរយៈអបក ក់ព័ននតដលរបឆាំងនឹងការជួញដូរ និងទទួលបានការ
ជួយទាំនុកបរមងុម្ៅកបុងរកបខ័ណឍ របឆាំងនឹងការជួញដូរ ឬតាមរយៈបណាថ ញជាំនួយ
សងគម ។  

២- ជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ រតូវបានម្គសាគ ល់ តតមិនទទួលបានជាំនួយ ។ ម្គសាគ ល់ 
ថាជជនរងម្ររោះ ប៉ាុតនថមិនទទួលបានជាំនួយម្ៅកបុងរកបខណឍ របឆាំងនឹងការជួញដូរ 
ឬរកបខ័ណឍ ជាំនួយទូម្ៅម្ៅកបុងសងគមម្ឡើយ ម្រ ោះថា (១) ជាំនួយមិនរតូវបានផថល់ជូន 
ឬពុាំោនជាំនួយ (២) រត់មិនរតូវការជាំនួយ និង/ឬ (៣) រត់បដិម្សធជាំនួយ ។  
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៣- ជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរមិនរតូវបានម្គសាគ ល់ តតទទួលបានជាំនួយ ។ ម្គមិន
សាគ ល់ថាជជនរងម្ររោះ ប៉ាុតនថបានទទួលជាំនួយជផលូវការ តដលជជាំនួយរបឆាំងនឹង
ការជួញដូរ ឬជជាំនួយសងគម និង 

៤- ជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរមិនរតូវបានម្គសាគ ល់ និងមិនទទួលបានជាំនួយ ។ ម្គ
មិនសាគ ល់ថាជជនរងម្ររោះ ម្ហើយក៏មិនបានទទួលជាំនួយជផលូវការណាមួយម្ឡើយ 
មិនថាជាំនួយរបឆាំងនឹងការជួញដូរកឋី ឬជាំនួយសងគមកឋី ។  

 

ម្យើងោនម្រលម្ៅម្រជើសយកគាំរតូាងមួយខុសពីម្គ តាមតដលអាចម្ធវើម្ៅបាន តដលគាំរូ
តាងម្នោះសរមួល និងជោះឥទនិពលដល់តរមវូការ និងបទពិម្សាធន៍ម្ធវើសោហរណកមម(ជថមី)ម្រចើន
បាំផុតខុសៗរប  និងម្ដើមផយីល់ដឹងឲ្យបានសីុជម្រៅម្ៅម្លើការតរបរបួលម្ផសងៗរប ននបទពិម្សាធន៍
ទាាំងម្នោះ ។ ដារកាមខាងម្រកាមម្នោះបងាា ញពីលាំនាាំផលូវម្ផសងៗ តដលមនុសសទទួលរងពីការជួញដូរ
រតូវម្ដើរតាម ម្រកាយម្ពលរងម្ររោះ ។ ការសិកាស្រសាវរជវម្នោះ មិនោនម្រលម្ៅម្រជើសយកគាំរូ
តាងតាំណាងណាមួយម្ឡើយ ម្ហើយការសិកាម្នោះមិនបញ្ហជ ក់អាំពីការយកជតាំណាងតដរ ។ 

 



 

 
 

ដាំម្ណើ រននការសាគ ល់ (មិនសាគ ល់) អតថសញ្ហដ ណជនរងម្ររោះ និងោន(មិនោន)ជាំនួយ ម្រកាយម្ពលរងម្ររោះ 
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ផថល់ជាំនួយផលូវការ 
ម្ៅកតនលងម្រលម្ៅ 

 

មិនផថល់ជាំនួយ 
ម្ៅកតនលងម្រលម្ៅ 

 

ផថល់ជាំនួយមិនផលូវការ 
ម្ៅកតនលងម្រលម្ៅ 

កាល យជជនឧរកិដឌ  
រតូវបម្ណឋ ញម្ចញ  
និង/ឬរតូវជប់ឃុាំ 

 

រចកម្ចញពី 
សាទ នភ្នពជួញដូរ 

ជនរងម្ររោះ 
រតូវម្គសាគ ល់ 

ជនរងម្ររោះ 
រម នម្គសាគ ល់ 

 

ការរតឡប់មកវញិជ 
ផលូវការម្ដយោនជាំនួយ 

(ោតុភូមិនិវតថន៍) 

បដិម្សធ 

ទទួលយក 

បដិម្សធ 

ទទួលយក 

 

សោហរណកមមខលួនឯង 
ម្ៅកតនលងម្រលម្ៅ 

 

ជាំនួយ 
សោហរណកមម (ជថមី) 

ម្ធវើសោហរណកមម 
(ជថមី) ម្ដយខលួនឯង  
ម្ដយរម នជាំនួយ ការរតឡប់មកវញិម្ដយ

មិនម្ធវើោតុភូមិនិតថន៍ 
(រតូវបម្ណឋ ញម្ចញ 

រតូវម្គជួយម្រៅផលូវការ ឬ 
រតឡប់មកវញិខលួនឯង) 
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អំពីអនក្ក្ឆលើយតប 
ការស្រសាវរជវម្នោះរតវូបានម្ធវើម្ឡើងម្ៅម្លើមនុសសតដលរណល ប់រតវូម្គជួញដូរចាំនួន២៥២ របូ 

ម្ៅរបម្ទសនីមួយៗននរបម្ទសទាាំងរបាាំមួយ ម្ៅមហាអនុតាំបន់ម្មគងគ ។ អបកម្ឆលើយតបភ្នគម្រចើន
បានផថល់បទសោភ សន៍ម្ៅកបុងរបម្ទសកាំម្ណើ តរបស់ខលួន (តាមដាំណាក់កាលម្ផសងៗននសោហរ
ណកមម(ម្ឡើងវញិ) រឯីខលោះម្ទៀតបានផថល់បទសោភ សន៍ កបុងខណៈម្ពលតដលពួករត់កាំពុងសទិតម្ៅ
កបុងរបម្ទសម្រលម្ៅ។  

 

ចាំនួនអបម្ឆលើយតបសរបុ មនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរោន២៥២នាក់ 
ម្ភទ របុស ៧៨ នាក់ 

ស្រសី១៧៤នាក់  អាយុ (ម្ៅម្ពលរងម្ររោះ) មនុសសម្ពញវយ័១៤៥នាក់  
107 – children (under 18 years when trafficked) របម្ទសកាំម្ណើ ត របម្ទសកមពុជ – ៦២នាក់ 
របម្ទសចិន – ៨នាក់ 
សារណរណៈរដឌរបជោនិតឡាវ – ២៨នាក់  
79 – Myanmar 
9 – Thailand 
66 – Vietnam 

 

អបកម្ឆលើយតបភ្នគម្រចើនរតូវបានម្គជួញដូរម្ៅកបុងមហាអនុតាំបន់ម្មគងគ ៖ របម្ទសកមពុជ 
(១៦នាក់) របម្ទសចិន(៥៩នាក់) របម្ទសឡាវ(៣នាក់) របម្ទសមីោ៉ាន់ោ៉ា (៨នាក់) របម្ទសនថ
(១០២នាក់) និងរបម្ទសម្វៀតណាម(១៧នាក់) ។ ម្ទាោះជោ៉ាងណាក៏ម្ដយ អបកម្ឆលើយតបដនទ
ម្ទៀតរតូវបានម្គជួញដូរយកម្ៅរបម្ទសោ៉ា ម្ឡសីុ(៤១នាក់) ឥណឍូ ម្នសីុ(៤នាក់) សិងាា បូរ(ី៤នាក់) 
ហុងកុងរបម្ទសចិន(២នាក់) អីុស្រសាតអល(២នាក់) របម្ទសជប៉ាុន(២នាក់) នតវា៉ាន់របម្ទសចិន(២
នាក់) យិតមន(២នាក់) អីុតាលី(១នាក់) និងចរកភពអង់ម្គលស(១នាក់) ។ ចាំនួនរបម្ទសម្រលម្ៅ 
(n=២៦៦) ម្លើសចាំនួនអបកម្ឆលើយតប (n=២៥២) ម្រ ោះោនមនុសសខលោះរតូវម្គម្កងរបវច័ច ម្ៅកបុង
របម្ទសម្រលម្ៅម្លើសពីមួយ ។  

អបកម្ឆលើយតបរតវូបានម្គជួញដូរ ម្ៅតាមទរមង់ននការម្កងរបវច័ច ខុសៗរប ៖ ការងារ(១២៣
នាក់) ការជួញដូរផលូវម្ភទ(៦២នាក់) ការបងេាំឲ្យម្រៀបការ(៣៥នាក់) ការសុាំទាន និងការលក់ដូរម្ៅ
តាមចិម្ចច ើមថបល់(២០នាក់) និងអាំម្ពើម្កងរបវច័ច ម្លើការងារនិងផលូវម្ភទ(២នាក់) ។ មនុសសរបាាំពីរ
នាក់បានម្គចផុត មុនម្ពលរតវូម្គម្កងរបវច័ច  ម្ហើយបីនាក់មិនោនបាំណងពិភ្នកាអាំពីបទ
ពិម្សាធន៍របស់ខលួនចាំម្ ោះការជួញ ។  
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ការជួញដូរផលូវម្ភទ ៦១នាក់ (ោន៩នាក់ ម្គចផុតមុនម្ពលរតូវម្គម្កងរបវច័ច ) 
ការងារ ១២៣នាក់១ (ោន៥នាក់ ម្គចផុតមុនម្ពលរតូវម្គម្កងរបវច័ច ) 

កសិកមម/ចាំការ ៖ ១៤នាក់  
សាំណង់ ៖ ១៣នាក់  
ការងារតាមផធោះ ៖ ២៥នាក់  
ម្រាងចរក ៖ ៣៥នាក់  
Fishing – 37 
Service sector (shops, restaurant) – 8 

ការបងេាំឲ្យម្រៀបការ ៣៥នាក់ (ោន៤នាក់ ម្គចផុតមុនម្ពលរតវូម្គម្កងរបវច័ច ) 
សុាំទាន និងលក់ដូរតាមចិម្ចច ើមថបល់ ២០នាក់ 
ការម្កងរបវច័ច ផលូវម្ភទ និងការងារ ៣នាក់ 
ម្គចផុតមុនម្ពលរតវូម្គម្កងរបវច័ច ២ ៧នាក់ 
មិនសាគ ល់៣ ៣នាក់ 
សរបុ ២៥២នាក់  

 
 
  

1 ទរមង់ននការងារោនចាំនួនម្លើសពី១២៣នាក់ ម្រ ោះមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរមួយចាំនួនទទួលរងនូវការម្កងរបវច័ច
ម្ៅតាមទរមង់ននការងារខុសៗរប  ។  
2 ចាំណុចគួរចប់អារមមណ៍ខាល ាំងម្នាោះគឺពួករត់រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើម្ពសាកមម ឬរតូវបងេាំឲ្យម្រៀបការ ។  
3 ការសោភ សទាាំាំងអស់ម្ផ្ទឋ តម្លើជីវភ្នពរស់ម្ៅម្រកាយម្ពលរងម្ររោះ ។ អបកម្ឆលើយតបមិនចាំបាច់រតូវពិភ្នកាអាំពីបទ
ពិម្សាធន៍របស់ខលួនសឋីពីការជួញដុរម្ឡើយ ។  
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បញ្ហា  និងោរគតិ         រក្មសលីធម ៌ 
វធីិម្រជើសយកគាំរតូាងរតូវបានម្របើរបាស់ោ៉ាងយកចិតថទុកដក់ និងរបុងរបយ័តប ម្ដយរតវូ

សហការោ៉ាងជិតសបិទនជមួយអងគការរបឆាំងការជួញដូរមនុសសតាមមូលដឌ ន កបុងរបម្ទស និងទី
កតនលងស្រសាវរជវនីមួយៗ ។ ម្គបានយកចិតថទុកដក់ជពិម្សសម្ៅម្លើការម្ររពម្រឿងផ្ទធ ល់ខលួន
របស់បុគគល ការសោង ត់ និងសុវតទិភ្នពរបស់អបកម្ឆលើយតបម្ៅកបុងការស្រសាវរជវ (រពមទាាំងអបក
ស្រសាវរជវទាាំងឡាយ) ។ ការម្រជើសយកគាំរតូាងនឹងរបរពឹតថម្ៅបាន លុោះរតាតតម្គអាចសាគ ល់វធីិ
ណាមួយតដលោនសុវតទិភ្នព និងស្រសបតាមរកមសីលធម  សរោប់ឲ្យជនងាយរងម្ររោះ និង
មនុសសតដលពិបាកនឹងទទួលបានវធីិទាាំងម្នោះអនុវតថតាម។ ម្ទាោះកបុងកាលៈម្ទសៈណាក៏ម្ដយ អបក
ម្ឆលើយតបមិនរណល ប់រតូវបានម្គបចចុ ោះបចចូ ល ឬរបសងកត់ឲ្យចូលរមួម្ៅកបុងការសិកាស្រសាវរជវ
ម្នោះម្ឡើយ ។ បទសោភ សន៍នីមួយៗរតវូចប់ម្ផឋើមម្ឡើងពីដាំម្ណើ រការរពមម្រពៀងជមុនតដលោន
លកេណៈលមអិត ម្ដយតថមទាាំងោនការពនយល់អាំពីអវីៗតដល ក់ព័នននឹងការការសោភ ស សាំណួរ
តដលរតូវសួរ សិទនិបដិម្សធមិនម្ឆលើយសាំណួរមួយចាំនួន ឬបចឈប់ការសោភ សម្ៅម្ពលណាមួយក៏
បាន រពមទាាំងការរណនានូវការសោង ត់ ។ មុនម្ពលសោភ ស អបកម្ឆលើយតបោនម្ពលសម្រមចចិតថថា
ម្តើយល់រពមចូលរមួ ឬមិនយល់រពម ។ អបកស្រសាវរជវទាាំងអស់ក៏ោនព័ត ោនថមីៗសឋីពីម្សវា និង
ទីភ្នប ក់ងារនានាតដលផថលនុវការរាំរទ និងជាំនួយម្ៅតាមរបម្ភទខុសៗរប  ទុកជការពិម្ររោះតដរ។ 
អបកម្ឆលើយតបទាាំងអស់ទទួលបាន នូវសនលឹកពិម្ររោះម្ោបល់ តដលជតផបកមួយននដាំម្ណើ រការ
សោភ សន៍ ។ រាល់ការសោភ សទាាំងអស់រតូវតតោនលកេណៈសោង ត់បាំផុត រឯីរពឹតថិប័រតទាាំងឡាយ 
រតូវតចករ ាំតលកតតជមួយរបរណនស្រសាវរជវប៉ាុម្ណាត ោះ ។ ការសោង ត់របស់អបកចូលរមួស្រសាវរជវទាាំង
អស់រតវូបានរណនា ម្លើកតលងតតម្ៅកបុងសាទ នភ្នពតដលទាំនងជថា អបកចូលរមួទាាំងម្នាោះោន
បាំណងបងកម្ររោះភ័យដល់ខលួនឯង ឬអបកចូលរមួម្ផសងម្ទៀតប៉ាុម្ណាត ោះ ។ តផនការម្ឆលើយតបមួយរតូវ
បានម្គបម្ងកើតម្ឡើងោ៉ាងលអ តរកងម្ោអបកម្ឆលើយតបបងាា ញថាចង់ឲ្យទទួលបានការការ រ ។  

ោនតតកុោរតដលោនអាយុ១៣ឆប ាំ និងោនអាយុម្រចើនជងម្នោះប៉ាុម្ណាត ោះ ម្ទើបរតូវបាន
រាប់បចចូ លម្ៅកបុងការសិកាស្រសាវរជវម្នោះ ។ ម្ដយសារការសិកាម្នោះោនលកេណៈសមុរគសាម ញ 
និងងាយប៉ាោះ ល់ភ្នល មៗ រកុមអបកស្រសាវរជវបានតសវងរកជាំនួយការ របតនទមម្ទៀត ម្ៅកបុងការឲ្យ
កុោរចូលរមួជអបកម្ឆលើយតប។ ម្បើអាចម្ធវើម្ៅបាន កុោរតដលោនអាយុម្រចើនជងម្នោះ (ោនអាយុ
ជិតកាល យជនីតិជន) រតវូបានម្គសោភ ស ។ កបុងករណីម្ផសងពីម្នោះ មនុសសម្ពញវយ័ តដលរតវូបាន
ម្គជួញដូរដូចកុោរតដរម្នាោះ ក៏បានទទួលការសោភ សតដរ ។ វធីិម្នោះរតវូបានយកមកម្របើ ម្រ ោះថា 
យុវជន និងមនុសសម្ពញវយ័ោនសមតទភ្នពផថល់ចម្មលើយលមអិត និងឆលុោះបញ្ហច ាំងពីបទពិម្សាធន៍
របស់ខលួន ។ ម្គម្របើរបាស់វធីិតបបម្នោះ ក៏ម្ដើមផីម្ជៀសវាងការម្ចទរបកាន់ម្ដយរបការណាមួយមិន
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សមរមយ ម្ៅម្លើកុោរតូចៗ តដលរបតហលជបានយល់ថា បចជ ីសាំណួរម្នោះោនការលាំបាកម្រចើន 
និងម្ធវើឲ្យខលួនោនភ្នពតានតឹងចិតថ។ ម្ៅកបុងរបម្ទសទាាំងអស់ ោ៉ាងម្ហាចណាស់ក៏ោនអបកស្រសាវ
រជវោប ក់តដរ (ជទូម្ៅម្លើសពីោប ក់) តដលរណល ប់បានម្ធវើការសោភ សម្ៅម្លើកុោរងាយរងម្ររោះ 
រាប់ទាាំងជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរផង ។ អបកស្រសាវរជវទាាំងអស់ទទួលបានការបណថុ ោះ
បណាថ លបតនទមម្ទៀត ម្ៅកបុងការសោភ សកុោររងម្ររោះ ម្ៅតាមរកមសីលធម  ។ ចាំម្ ោះកុោរ 
រតូវោនការយល់រពមពីពួករត់ ម្ហើយម្បើអាច រតូវទទួលបានការយល់រពមពីឪពុកោថ យ ឬ
អាណាពាបាលរបស់រត់ផង ។  

ម្គបានកាំណត់ឲ្យោននថលតបសបងម្ៅកបុងរបម្ទសនីមួយៗ ស្រសបម្ៅតាមសាទ នភ្នពម្ៅ
មូលដឌ ន និងសាទ នភ្នពរបស់បុគគលោប ក់ៗ។ អបកស្រសាវរជវបានម្ររងោ៉ាងចាស់ោស់ សរោប់
អបកចូលរមួ ពីបាំណងនននថលតបសបងម្នោះ ដូចជ ការតបសបងម្ៅម្លើម្ពលម្វោ ការម្ធវើដាំម្ណើ រ ការ
ខាតបង់របាក់ចាំណូល ។ល។ កបុងករណីខលោះ ម្ៅម្ពលចង់ឲ្យោនលកេណៈសមរមយជងម្នោះម្នាោះ 
នថលតបសបងតដលរតវូផថល់ជូន គឺោនជលកេណៈ“អាំម្ណាយ”តូចមួយ (ដូចជម្រគឿងចាំណីអាហារ 
ឬអាហារសរមន់) ម្ដើមផីតថលងអាំណរគុណដល់អបកម្ឆលើយតបចាំម្ ោះការចាំណាយម្ពលម្វោ និងការ
ចូលរមួរបស់ពួករត់ ។  

 

ោរក្ំហតិក្ៅក្នងុោររោវរជវ  
 

 ការម្ៅជួបអបកម្ឆលើយតបោនលកេណៈខុសរប ម្ៅតាមរបម្ទសនីមួយ ៖ ករណីនានា
រវាងរបម្ទស និងសញ្ហជ តិម្ផសងៗោនរបាយមិនម្សាម ោះរប ម្ឡើយ ។ ជួនកាល អបកម្ឆលើយ
តបមិនអាចឲ្យម្គម្ៅជួបបានម្ៅតាមរកមសីលធម ម្ឡើយ ម្ហើយខលោះក៏បដិម្សធមិន
រពមផថល់សោភ សន៍ម្ទ ។ 

 កតាថ ម្ពលម្វោ ៖ អបកម្ឆលើយតបក៏រាប់បចចូ លទាាំងមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរកបុងម្ពល
ថមីៗ និងមនុសសតដលបានរតូវម្គជួញដូរកនលងមក ម្ដើមផជួីយសរមួលដល់ការម្ធវើសោ
ហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)កបុងរយៈម្ពលតវង ។ ម្រលនម្ោបាយ ការអនុវតថ និងនីតិវធីិ
មួយចាំនួនរបតហលជបានតរបរបួល/របម្សើរម្ឡើងម្ហើយ ។  

 ការយកជតាំណាង ៖  ការសិកាស្រសាវរជវម្នោះមិនោនលកេណៈយកជតាំណាងម្ទ 
ប៉ាុតនថវាោនម្រលម្ៅសិកាពីមនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរម្ផសងៗរប ជម្រចើនតាមតដល
អាចម្ធវើម្ៅបាន ម្ដើមផីបានយល់ដឹងអាំពីវធីិតដលរតូវអនុវតថ និងតរមូវការម្ធវើសោហរ
ណកមម(ម្ឡើងវញិ)របស់ពួករត់ ។ ម្ដយសារម្នោះមិនតមនជគាំរតូាងតាំណាង តួម្លខ
មិនអាចរតូវបានម្គបម្ងកើនម្ឡើងសរោប់ទាញម្សចកថីសនបិដឌ នម្ដើមផីពរងីកតួម្លខនន
ចាំនួនមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរឲ្យធាំជងម្នោះ ។ 
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ក្ររងក្រៀបចំោរពភិាក្ា ៖ ោរឲ្យនិយមនយ័វាក្យសពទ និងបញ្ដតត ិ
 

ក្តើសមាហរណក្មម(ក្ឡើងវិញ) ជអវ?ី  
 

សោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) គឺជដាំម្ណើ រការននការសាឋ រម្ឡើងវញិ និងការបចចូ លម្ៅកបុង
វស័ិយម្សដឌកិចច និងសងគម បនាធ ប់ពីបានឆលងកាត់ការជួញដូរមនុសស ។ លទនផលជក់ោក់តដលជួយ
ជាំរញុឲ្យសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ទទួលបានម្ជគជ័យ រតូវបានម្ររងម្ៅកបុងតារាងខាងម្រកាម។ 
ជម្រឿយៗ គនលឹោះម្ដើមផីសម្រមចការម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)របកបម្ដយម្ជគជ័យ ដូចោន
បងាា ញខាងម្លើស្រសាប់ គឺជការផឋល់ជូននូវជាំនួយសមរមយ រគប់ររន់ ម្ឆលើយតបតរមូវការភ្នល មៗ និង
ោនគុណភ្នពខពស់ ម្ៅឲ្យមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរ ។ ចាំណុចសាំខាន់ននការម្ធវើសោហរណកមម
(ម្ឡើងវញិ) ម្ដយម្ជគជ័យ គឺរតូវផថល់អាំណាចម្ៅឲ្យជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ ។   
 

ម្តើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញី) គឺជអវី ម្ៅកបុងមហាអនុតាំបន់ម្មគងគ?៤ 
លទនផលសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ការពិពណ នា  
កតនលងសាប ក់ម្ៅោនសុវតទិភ្នព 
គួរជទីម្ពញចិតថ តនមលសមរមយ  

រកបានកតនលងសាប ក់ម្ៅោនសុវតទិភ្នព គួរជទីម្ពញចិតថ តនមល
សមរមយ តដលផឋល់ម្ដយអងគការ សាទ ប័ន ឬម្រៀបចាំម្ដយឯកជន  

សុខុោលភ្នពរាងកាយ សាទ នភ្នពសុខភ្នពរាងកាយលអ និងជទូម្ៅ ោនសុខុោលភ្នពលអ 
សុខុោលភ្នពខួរកាល សុខុោលភ្នពខួកាលោនដូចជការម្លើកទឹកចិតថខលួនឯង ទាំនុក

ចិតថ និងការទទួលសាគ ល់ខលួនឯង ។  
ថានៈតាមផលូវចាប់ ោនថានៈតាមផលូវចាប់កបុងនាមជពលរដឌោប ក់ (ដូចជបានចុោះបចជ ី

កាំម្ណើ ត និងទទួលបានឯកសារសោគ ល់ខលួន ឬកបុងករណីជជន
បរម្ទសតដលរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ ម្ដយទទួលបាននូវ
ទីជរមកបម្ណាឋ ោះអាសនប ឬជអចិនគនថយ៍ ។ ចាំណុចម្នោះរតវូរាប់ទាាំង
បញ្ហា អាណាពាបាលម្បើជកុោរ ។  

សុវតទិភ្នព និងសនថិសុខ ការោនសុវតទិភ្នពរាងកាយលអ និងសុខភ្នពលអ រាប់ទាាំងសុវតទិភ្នព 
រចួផុតពីការរតូវម្គគាំរាមកាំតហង ឬអាំម្ពើហឹងាពីសាំណាក់ជនម្លមើស
ជួញដូរ ឬអបកដនទម្ទៀត ម្ៅកបុងរគួសារ ឬសហគមន៍/របម្ទស 
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សុខុោលភ្នពម្សដឌកិចច 
រាប់ទាាំងការងារជអាជីព 
និងកាោនុវតថភ្នពម្សដឌកិចច  

សាទ នភ្នពម្សដឌកិចចលអគួរជទីម្ពញចិតថ ៖ ឧទាហរណ៍ សមតទភ្នព
រករបាក់ រាំរទសោជិករគសួារ ជម្ដើម រពមទាាំងការទទួលបាន
កាោនុវតថភ្នពម្សដឌកិចច តដលអាចនឹងរាប់បចចូ លទាាំងការងារ 
ឬសកមមភ្នពបម្ងកើនរបាក់ចាំណូល ។  

ឳកាសអប់រ ាំ និងបណថុ ោះ
បណាថ ល 

ទទួលបានការចុោះម្ឈម ោះចូលម្រៀនម្ឡើងវញិ ឳកាសអប់រ ាំ និងបណថុ ោះ
បណាថ ល រមួោនការអប់រ ាំកបុងរបព័នន និងការអប់រ ាំម្រៅផលូវការ ការ
បណថុ ោះបណាថ លអាជីព/វជិជ ជីវៈ បាំនិនជីវតិ ។ល។ លកេណៈតបបម្នោះ
ោនសារៈសាំខាន់ណាស់សរោប់កុោរោនអាយុម្រកាមវយ័សិកា។  

បរសិាទ នសងគមលអ និងទាំនាក់
ទាំនងបុគគលលអ  

ទាំនាក់ទាំនងសងគមលអ និងវជិជោន រាប់ទាាំងមិតថភកថិស្រសបាលរប  
រគួសារ បឋីរបពនន/នដគូជិតសបិទន និងសហគមន៍ ។ លកេណៈម្នោះរាប់
ទាាំងការមិនសទិតកបុងភ្នពម្រ ើសម្អើង ភ្នពអាោ៉ាស ការមិនសូវឲ្យតនមល 
។ល។ កុោររតូវការទាំនាក់រគួសារតដលោនម្សទរភ្នព (ការជួបជុាំរប
ដ៏លអរបនព ឬជម្រមើសម្ផសងម្ទៀតតដលោនលកេណៈជរគួសារ ។   

អតទរបម្ោជន៍ម្រចើនបាំផុត 
រតូវរណនាម្ៅតាមផលូវចាប់ 

ការចូល ក់ព័នននឹងផលូវចាប់/តុោការ តដលទាក់ទងនឹងការជួញ
ដូរ រតូវរបរពឹតថម្ៅស្រសបតាមអតទរបម្ោជន៍ដ៏ម្រចើនបាំផុតរបស់ម្គ 
និងម្ដយោនការរពមម្រពៀងរប ជមុន ។  

សុខុោលភ្នពរបស់រគួសារ
ជនរងម្ររោះ និងអបកម្ៅកបុង
បនធុករគួសារ ។  

សុខុោលភ្នពទូម្ៅរបស់អបកម្ៅកបុងបនធុករបស់មនុសសតដលរតូវម្គ
ជួញដូរ ោនកុោរ បថីរបពនន ឪពុកោថ យ បងបអូនបម្ងកើត។ល។  

 
 

4 កែសម្រួលចេញពី Surtees, R. (2010)  ែរមវធីិតារដានសមាហរណែរម(ចឡើងវញិ) ម្បឆាំងការជួញដូរ ។ ចសៀវចៅ
កណនាំ ម្ែុងម្ាកសែល ៖ KBF និងម្ែុងវ៉ាស ីនចតាន ៖ វទិ្យាស្ថា ន NEXUS ។  
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លទធផលសខំាន់ៗ ក្ៅក្នងុថ្ផនក្ទ១ី  
បញ្ហា របឈមក្ៅក្នងុដកំ្ណើ រោរសមាហរណក្មម(ក្ឡើងវញិ)  

 

 

 
 

រកុមពលរដឌកមពុជតដលម្ធវើចាំណាកស្រសុកខុសចាប់ កាំពុងរតូវម្គបចជូ នរតឡប់មកពីរបម្ទសនថវញិតាមរចកម្បា៉ាយតប៉ាតនន
របម្ទសកមពុជ ជរបព័ននមួយ តដលជម្រឿយៗ មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរអាចពុាំោនម្គសាគ ល់ និងពុាំោនម្គជួយម្ឡើយ ។  
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លទធផលសខំាន់ៗក្នងុថ្ផនក្ទី ១៖ បញ្ហា របឈមក្ៅក្នងុដំក្ណើ រោរសមាហរណក្មម
(ក្ឡើងវិញ)  
បញ្ហា  ១.១ ោរមិនទទលួបានជំនយួ 

 មនុសសមួយចាំនួនធាំតដលរតូវម្គជួញដូរមិនទទួលបានជាំនួយ (ឬទទួលជាំនួយមិនបាន
រគប់ររន់) ម្ឡើយ ។  

ជម្រឿយៗ ជាំនួយរតូវបានចត់ទុកថាជការបចចូ លម្ៅកបុងការសាឋ រម្ឡើងវញិ និងសោហរ
ណកមម(ម្ឡើងវញិ) ននមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរ ។ មនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរជម្រចើននាក់បាន
បងាា ញអាំពីបទពិម្សាធន៍ននជាំនួយវជិជោន និងោនរបម្ោជន៍ ទាាំងម្ៅកបុងរបម្ទសម្រលម្ៅ និង
របម្ទសកាំម្ណើ ត ។ ម្ទាោះជោ៉ាងណាក៏ម្ដយ មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរជម្រចើននាក់ម្ៅមហា
អនុតាំបន់ម្មគងគមិនទទួលបានជាំនួយអវីម្ឡើយ បនាធ ប់ពីបានឆលងកាត់បទពិម្សាធន៍ជួញដូរ។ ម្ៅ
កបុងគាំរតូាងននការសិកាស្រសាវរជវម្នោះ មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរចាំនួន១១៣នាក់ មិនទទួលបាន
ជាំនួយម្ៅកបុងរបម្ទសម្រលម្ៅ ៤៥នាក់មិនទទួលបានជាំនួយម្ៅកបុងរបម្ទសកាំម្ណើ តរបស់ខលួន 
និង៣៩នាក់មិនទទួលបានជាំនួយទាាំងម្ៅកបុងរបម្ទសកាំម្ណើ ត ទាាំងម្ៅបរម្ទស ។  

ការមិនទទួលបានជាំនួយម្ៅមហាអនុតាំបន់ម្មគងគ  
ការមិនទទួលបានជាំនួយម្ៅរបម្ទសម្រលម្ៅ ៥៥,៧% (១១៣កបុងចាំម្ណាម២០៣នាក់) 
ការមិនទទួលបានជាំនួយម្ៅរបម្ទសកាំម្ណើ ត ១៨,៨% (៤៥កបុងចាំម្ណាម២៣៩នាក់)  
ការមិនទទួលបានជាំនួយម្ៅរបម្ទសម្រលម្ៅ និងកាំម្ណើ ត  ២០,៥% (៣៩កបុងចាំម្ណាម១៩០នាក់)  

 

ចាំនួនជនរងម្ររោះតដលរតវូការជាំនួយបានម្កើនម្ឡើងខពស់ ម្ៅម្ពលរាប់បចចូ លទាាំងចាំនួន
ជនរងម្ររោះម្ដយសារការជួញដូរ តដលម្គសាគ ល់ជផលូវការថា ជអបករងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ 
ប៉ាុតនថ “ទទួលបានជាំនួយជមូលដឌ ន” គឺថា ពួករត់ទទួលបានតតការឧបតទមភ/ជាំនួយតដលចាំបាច់
បាំផុតប៉ាុម្ណាត ោះ បនាធ ប់ពីរតូវម្គទទួលសាគ ល់ម្ហើយ ។ ឧទាហរណ៍ ជទូម្ៅ មនុសសតដលរតូវម្គជួញ
ដូររតូវបានម្គជួយឲ្យវលិរតឡប់ម្ៅកាន់របម្ទសកាំម្ណើ តរបស់ខលួនវញិ ប៉ាុតនថជាំនួយម្នោះោនរតឹមតត
ការរតូវម្គបចចូ នមករបម្ទសកាំម្ណើ តវញិប៉ាុម្ណាត ោះ ម្ដយពុាំោនជាំនួយអវីបតនទម ឬបនថម្ទៀតម្ឡើយ។ 
មនុសសដនទម្ទៀតទទួលបានជដាំបូង នូវកចច ប់ជាំនួយមនុសសធម  (ដូចជ សម្មលៀកបាំ ក់ ម្រគឿង
ចាំណីអាហារតដលចាំបាច់) ប៉ាុតនថរម នអវីម្លើសពីម្នាោះម្ឡើយ ។ ម្ៅម្ពលទទួលបានជាំនួយបម្ចចក
ម្ទស ជាំនួយដ៏ោនកាំណត់ម្នោះ គួររតូវបានចត់ទុកថាម្រចើនជងម្នោះ ថាជតផបកមួយននជាំនួយកបុង
ការរតឡប់ម្ៅរបម្ទសខលួនវញិ (ឬជអនថរាគមន៍វបិតថិដាំបូងបាំផុត) ម្ហើយមិនតមនជជាំនួយននការម្ធវើ
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សោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ម្ឡើយ។ មនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរ តដលចត់ចូលម្ៅកបុងរបម្ភទម្នោះ
ោនចាំនួនម្រចើនគួរឲ្យកត់សោគ ល់ គឺោនមនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរចាំនួន៤៥នាក់ រតវូបានម្គ
សោភ សម្ៅកបុងការសិកាស្រសាវរជវម្នោះ ។  

មនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរមិនទទួលបានជាំនួយម្ដយោនមូលម្ហតុម្ផសងៗរប  ។ កបុង
ករណីខលោះ ការមិនទទួលបានជាំនួយ គឺជមុខងារននរកបខ័ណឍ ជាំនួយម្នាោះតតមឋង ឧទាហរណ៍ កងវោះ
ខាតននការសាគ ល់ថាជជនរងម្ររោះ និងការតណនាាំឲ្យពិម្ររោះម្ោបល់ ការោន (មិនោន) ម្សវា
ម្របើរបាស់ (រាប់ទាាំងបញ្ហា ផថល់មូលនិធិ) ឬលកេណៈវនិិចឆ័យម្ៅម្លើកមមវធីិ ។ កបុងករណីខលោះ ការមិន
ទទួលបានជាំនួយគឺ ក់ព័ននម្ៅនឹងទសសនៈរបស់បុគគលោប ក់ៗ ជម្រមើសនានា និងចាំម្ណោះដឹងនន
មនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរ ឧទាហរណ៍ ការមិនោនការយល់ដឹងអាំពីជាំនួយ ការមិនសបាយចិតថ
ម្ៅកបុងការសុាំជាំនួយ ឬការទទួលបាននូវបទពិម្សាធន៍មិនលអអាំពីការងារ/ចាំណាកស្រសុក ។ ជទូម្ៅ 
ោនមូលម្ហតុសាំខាន់ៗចាំនួនរបាាំពីរ តដលជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរមិនទទួលបានជាំនួយគឺ ៖  

១-  ការមិនោនម្គសាគ ល់៥  
២-  ពុាំោនម្សវាម្របើរបាស់ ៖ ម្ៅម្រៅរបម្ទស ឬម្ៅរបម្ទសកាំម្ណើ ត  
៣-  ពុាំោនម្សវាតដលអាចឲ្យជនរងម្ររោះរបម្ភទខលោះម្របើរបាស់បាន  
៤- មនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរមិនោនម្គតណនាាំឲ្យទទួលបានជាំនួយ  
៥-  មនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរមិនបានដឹងអាំពីជាំនួយតដលខលួនអាចទទួលបាន  
៦-  ការមិនសបាយចិតថម្ៅកបុងការសុាំជាំនួយ  
៧- ការទទួលសាគ ល់បទពិម្សាធន៍មិនលអថាជម្រឿងធមមតា “ម្នោះជម្រឿងធមមតាម្ទសរោប់

មនុសសដូចខញុាំម្នោះ”  
 

 
 
 
 
5 ជនរងម្ររោះចាំនួន៦០,១% (១២២នាក់កបុងចាំម្ណាម២០៣នាក់) ម្ៅកបុងរបម្ទសម្រលម្ៅ មិនទទួលបានជាំនួយ ១៨,៨% 
(៤៥នាក់ កបុងចាំម្ណាម២៣៩) មិនោនម្គសាគ ម្លើម្ៅរបម្ទសកាំម្ណើ តរបស់ខលួន និង១៦,៨% (៣២នាក់ កបុងចាំម្ណាម១៩០
នាក់) មិនោនម្គសាគ ល់ម្ៅកបុងរបម្ទសកាំម្ណើ ត និងរបម្ទសម្រលម្ៅ ។ 
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ការមិនទទួលបានជាំនួយោនន័យថា ជការមិនទទួលបានការរាំរទជផលូវការ បនាធ ប់ពីជួប
របទោះបទពិម្សាធន៍ជួញដូររបស់ជនរងម្ររោះ ។ វាមិនរតឹមតតម្ធវើឲ្យជនរងម្ររោះនីមួយៗោនភ្នព
តានតឹងកបុងចិតថប៉ាុម្ណាត ោះម្ទ វាតថមទាាំងរារាាំងម្ដយផ្ទធ ល់ដល់ការលទនផលននការម្ធវើសោហរណ
កមម(ម្ឡើងវញិ) ម្ហើយអាចនឹងដក់ជនរងម្ររោះទាាំងម្នាោះឲ្យសទិតម្ៅកបុងភ្នពងាយរងម្ររោះបតនទម
ម្ទៀត តដលអាចដឹកនាាំឲ្យោនការម្កងរបវច័ចកាន់តតម្រចើនបតនទមម្ទៀត ឬសូមផរីតូវម្គជួញដូរជថមី
មឋងម្ទៀត ។ ជទូម្ៅ ការមិនទទួលបានជាំនួយោនន័យថា មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរបានរតឡប់
ម្ៅសាទ នភ្នពម្ដើមវញិ (ឬសាទ នភ្នពស្រសម្ដៀងរប ម្នោះបាំផុត) តដលម្ធវើឲ្យជនទាាំងម្នាោះងាយរងម្ររោះ
ម្ដយសារការជួញដូរម្ៅទីកតនលងដាំបូង ។ ម្រៅពីម្នោះ ក៏ោនផលប៉ាោះ ល់នានាម្ៅម្លើសងគម និង
ការទាំនាក់ទាំនងរវាងបុគគល ជមួយនឹងមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរ និងរកមុរគសួាររបស់រត់ តដល 
ជម្រឿយៗ ជួបរបទោះនឹងការរណល ក់ទឹកចិតថកបុងករមិតខពស់ ឬសូមផីភ្នពអាោ៉ាស់។ ការរតូវរបឈមមុខ
ម្ដោះស្រសាយម្ដយខលួនឯងម្នោះ ោនការលាំបាកណាស់ រពមទាាំងោនភ្នពតានតឹងចិតថម្ទៀតផង 
ម្ហើយជួនកាលវាក៏បានទុកឲ្យមនុសស តដលរតូវម្គជួញដូរសទិតម្ៅកបុងសាទ នភ្នពងាយរងម្ររោះ
បាំផុត ទាាំងតផបកសងគម និងអារមមណ៍ ។  

 
ក្រណីសកិ្ានានា  

ោា នភាពខសុៗរន  ថ្ដលមនុសសថ្ដលរតវូក្គជួញដូរមនិទទួលបានជំនួយ 

ោនបុរសជនជតិកមពុជោប ក់ រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើការម្ៅរបម្ទសនថ ។ ពុាំោនអបក
ណាសាគ ល់រត់ ម្ហើយក៏ពុាំោនអបកណាជួយដល់រត់តដរ ។ រត់ពុាំោនអាជញ ធរណាសាគ លម្ឡើយ
មិនថាម្ៅរបម្ទសនថ ឬរបម្ទសកមពុជម្ឡើយ ម្ៅម្ពលរតឡប់មកវញិ ។ រត់បានរបឡប់ម្ៅកាន់
ភូមិរបស់រត់វញិតតោប ក់ឯង ។ ម្ៅម្ពលសួររត់ថា ម្តើមនុសសតដលសទិតម្ៅកបុងសាទ នភ្នពដូច
រត់ម្នាោះដឹងពីទីកតនលងរតវូសុាំជាំនួយឬអត់ម្នាោះ រត់បានរបាប់ថា រត់មិនដឹងម្ទ រឯីមនុសសដនទ
ម្ទៀតម្ៅកបុងភូមិរត់ក៏មិនដឹងតដរ ។ ម្ៅកបុងភូមិរបស់រត់ ពុាំោនអងគការណាផថល់ការរាំរទដល់
មនុសសតដលរតវូការជាំនួយម្នាោះម្ឡើយ ។ រត់ក៏មិនតដលឮថាោនអបកណាោប ក់ទទួលជាំនួយតបប
ម្នោះតដរ ។  

ោននារោីប ក់មកពីរបម្ទសមីោ៉ា ន់ោ៉ា រតវូបានម្គជួញដូរម្ៅលក់ម្ៅរបម្ទសនថម្ដើមផីម្កង
របវច័ច ផលូវម្ភទ ។ នាងបានទទួលជាំនួយបឋមមួយចាំនួន ប៉ាុតនថរតូវការជាំនួយបតនទមម្ទៀត ។ ម្ទាោះជ
ោ៉ាងណាក៏ម្ដយ ម្ៅម្ពលនាងទាក់ទងម្ៅខាងអងគការ អងគការម្នាោះបានរបាប់មកនាងវញិថា 
ពួកម្គមិនអាចផឋល់ជាំនួយម្ៅម្ពលម្នាោះបានម្ទ ម្ដយសារតតកងវោះខាតមូលនិធិម្ៅកបុងកមមវធីិ
របស់អងគការម្នាោះ ។ អងគការម្នាោះមិនបានដឹកនាាំនាងឲ្យម្ៅរកអងគការម្ផសងម្ទៀតម្ដើមផីសុាំការរាំរទ 
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ម្ឡើយ ។  
ោនស្រសីថជជនម្វៀតណាោប ក់ រតូវម្គជួញដូរម្ដើមផបីងេាំឲ្យម្រៀបការ ។ នាងមិនោនអបកណា

ជួយខលួនអស់រយៈកាលជម្រចើនឆប ាំ ម្រកាយម្ពលរតឡប់មកពីរបម្ទសចិនវញិ ។ ម្ៅម្ពលនាងម្ទើប
រតឡប់មកវញិ នាងបានទាំនាក់ទាំនាក់ម្ៅអាជញ ធរឃុាំតដលបានតណនាាំនាងឲ្យបាំម្ពញ និងម្ផញើទរមង់
តបបបទសុាំជាំនួយរបឆាំងនឹងការជួញដូរ ។ ម្ទាោះជោ៉ាងណា ម្ៅម្ពលនាងម្ឃើញថា “ម្គមិនយក
ចិតថទុកដក់អវីម្សាោះម្នាោះ” ម្ហតុម្នោះនាងក៏មិនបានទទួលបានព័ត ោនអវីម្ផសងម្ទៀតអាំពីជម្រមើសសុាំ
ជាំនួយម្នាោះម្ឡើយ ។ នាងទទួលបានជាំនួយ ម្ៅដប់ឆប ាំម្រកាយ បនាធ ប់ពីនាងបានរតឡប់មកវញិ ។  

 

បញ្ហា  ១-២ ោរបដិក្សធមិនទទលួជនំួយ 
 

 មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរមួយចាំនួនបានបដិម្សធមិនទទួលរាល់ជាំនួយរគប់របូភ្នព
អាំពីការម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ។  

ការសិកាស្រសាវរជវម្នោះបានរកម្ឃើញថា ម្ៅកបុងឧទាហរណ៍ទាាំង៣៧ មនុសសតដលរតូវ
ម្គជួញដូរ បានម្ធវើការសម្រមចចិតថតដល ក់ព័ននម្ៅនឹងចាំណុចននការបដិម្សធមិនទួលជាំនួយម្ធវើ
សោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ។ ម្ៅកបុងករណីខលោះ មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរបានបដិម្សធជាំនួយ
របម្ភទខលោះ (ដូចជជាំនួយផលូវចាប់ ឬការបណថុ ោះបណាថ លវជិជ ជីវៈ)។ ម្ៅកបុងករណីសាំខាន់ៗជម្រចើន
ម្ទៀត មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរបានបដិម្សធមិនឲ្យម្គផថល់ជាំនួយទាាំងអស់រប  ។ អវីតដលសាំខាន់
បាំផុតម្នាោះគឺថា ោនមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរបានសទិតម្ៅកបុងសាទ នភ្នពដ៏លាំបាកណាស់ អាំពី
ម្សដឌកិចច និងសងគម ម្រកាយម្ពលរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ ម្ហើយនឹងទទួលបានអតទរបម្ោជន៍
ពីជាំនួយ ប៉ាុតនថម្ទាោះជោ៉ាងណាក៏ម្ដយ ពួករត់បានបដិម្សធមិនរពមទទួលជាំនួយម្នោះ ។ ម្លើស
ពីម្នោះម្ៅម្ទៀត អបកម្ឆលើយតបមួយចាំនួនបាននិោយថាខលួនបានសម្រមចបដិម្សធមិនរពមទទួល
ជាំនួយតមន ប៉ាុតនថមិនសទិតកបុងសាទ នភ្នពមួយតដលរតវូបដិម្សធអវីមួយម្ឡើយ របសិនម្បើសទិតកបុង
ករណីបនាធ ន់ម្នាោះ ។  

ការយល់ដឹងអាំពីមូលម្ហតុបដិម្សធមិនទទួលជាំនួយ ោនសារៈសាំខាន់ណាស់ម្ៅកបុងការ
រណនាឲ្យបានថា អនថរាគមន៍ម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) គឺម្ឆលើយតបម្ៅនឹងតរមូវការរបស់ជនរង
ម្ររោះជម្រចើនម្ផសងៗរប  ។ ោនមូលម្ហតុខុសៗរប តដលមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរបដិម្សធមិន
ទទួលជាំនួយ ។ មូលម្ហតុខលោះ ក់ព័ននម្ៅនឹងសាទ នភ្នពផ្ទធ ល់ខលួន និងរគួសាររបស់មនុសសតដល
រតូវម្គជួញដូរម្នាោះតតមឋង រឯីមនុសសម្ហតុដនទទម្ទៀតោនមុខងារបងាា ថា ម្តើរកបខ័ណឍ ជាំនួយម្នាោះ
រតូវបានម្រៀបចាំ និងអនុវតថដូចម្មថច ។ ម្ៅកបុងករណីម្ផសងម្ទៀត មនុសសតដលរតវូម្គជួញដូររតូវអបក
ផថល់ម្សវាបដិម្សធជពិម្សសមិនផឋល់ជូន។ មូលម្ហតុកបុងការបដិម្សធមិនទទួលជាំនួយោន
ដូចជ ៖  
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១- បដិម្សធមិនទទួលជាំនួយម្ដយសារសាទ នភ្នពបុគគល និងរគសួារ  
 ១-១ មិនរតូវការជាំនួយ ចត់តចងម្រៀបចាំម្ដយខលួនឯង  
 ១-២ ចង់ជួបជុាំជមួយរគសួារខលួនវញិ  
 ១-៣ ោនអារមមណ៍ម្អៀនខាម ស់ អាោ៉ាស់ និងមិនស្រសួលកបុងចិតថ 
 ១-៤ បញ្ហា ទាំនុកចិតថ  
 ១-៥ មិនសទិតកបុងសាទ នភ្នពម្ធវើការសម្រមចចិតថ ម្ៅម្ពលផថល់ជាំនួយម្នាោះ  
 ១-៦ ោនអារមមណ៍ថាជប់កាតពវកិចច ជាំ ក់គុណ ជាំ ក់បាំណុល  
២- បដិម្សធមិនទទួលជាំនួយម្ដយសារបញ្ហា ម្ៅកបុងរកបខ័ណឍ ជាំនួយ  
 ២-១ មិនអាចនលលកម្របើរបាស់ជាំនួយបាន រតូវម្ធវើការងារម្ដើមផរីករបាក់  
 ២-២ ជាំនួយមិនស្រសបតាមតរមូវការរបស់រត់  
 ២-៣ បារមភពីលកេខណឍ ននជាំនួយ  
 ២-៤ ជាំនួយម្នាោះ គឺ “ការសាគ ល់”  
 ២-៥ ចង់សាប ក់ម្ៅ និងម្ធវើការ ជាំនួយោនន័យថា ការឡប់ម្ៅផធោះវញិ  
៣- អបកផថល់ម្សវា បានបដិម្សជចាំម្ ោះ “ជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ” ។  
 ៣-១ ខវោះខាតធនរណន និងមូលនិធិ  

៣-២ កមមវធីិនានាមិនរតូវបានម្រៀបចាំម្ឡើងម្ដើមផជួីយដល់ជនរងម្ររោះរបម្ភទម្នាោះ  
៣-៣ ជនរងម្ររោះរតូវការម្សវាមួយតដលអងគការ/សាទ ប័នមិនបានផឋល់ជូន  
៣-៤ ជាំនួយមិនបានផថល់ជូនម្ៅកបុងទីកតនលង/តាំបន់ម្ទ  

 
ក្រណីសកិ្ានានា  

ោា នភាពខសុៗរន  ថ្ដលមនុសសថ្ដលរតវូក្គជួញដូរបដិក្សធមនិទទួលជំនយួ 
ោននារជីជនជតិម្វៀតណាមោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរមករបម្ទសកមពុជ ម្ធវើជនារមី្ពសា។ 

អាជញ ធរបានបញ្ហជ ក់ថា នាងគឺជជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ ម្ៅម្ពលនាងរតឡប់មករបម្ទស
ម្វៀតណាមវញិ ម្ហើយបានផថល់ជាំនួយដល់នាង ។ នាងទទួលបានជាំនួយជរបាក់ ប៉ាុតនថមិនតមនជ
លកេណៈហាត់ការម្ឡើយ ម្រ ោះនាងរតូវរករបាក់បតនទមម្ទៀតម្ដើមផីចិចច ឹមកូនៗរបស់នាង។  

ោននារជីនជតិម្វៀតណាមោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរមករបម្ទសកមពុជ ម្ធវើជនារមី្ពសា។ 
នាងទទួលបានការបណថុ ោះបណាថ លវជិជ ជីវៈ ប៉ាុតនថនាងរតូវសាប ក់ម្ៅកតនលងមួយកបុងរកុងម្ផសងម្ទៀត ។ 
នាងបានបដិម្សធម្រ ោះនាងោនោនកូនតូចរតូវម្មើលតថ ម្ហើយនាងមិនចង់តបកពីកូនរបស់នាង
ម្ឡើយ ។  
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ក្មក្រៀនសតអីំពីោរផតលអ់ណំាចក្ៅឲ្យជនរងក្ររោះ 
ោរបដិក្សធ និងទទួលយក្ជំនយួ អាចមានលក្េណៈបក្ណាឋ ោះអាសនន ក្ហើយោរផតល់

ជំនួយគួរថ្តបនត និងក្ោយមិនមានសមាា ធ  
ការសម្រមចចិតថអាំពីការទទួល និងបដិម្សធជាំនួយ ជួនកាលោនការតរបរបួលម្ៅតាមម្ពល

ម្វោ ម្ៅកបុងការម្ឆលើយតបម្ៅនឹងការវវិតថននសាទ នភ្នពរស់ម្ៅ និងការោនម្សវាម្ផសងៗសរោប់ម្របើ
របាស់ ។ មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរបានសម្រមចចិតថខុសៗរប អាំពីជាំនួយកបុងដាំណាក់កាលម្ផសងរប  
ននការរស់ម្ៅម្រកាយម្ពលរងម្ររោះម្ដយសារការជួញដូរ ម្ដយបងាា ញពីសារៈសាំខាន់ននឳកាស
ទទួលបានជាំនួយ តដលអាចឲ្យជនរងម្ររោះតដលរណល ប់រតូវម្គជួញដូរបានដឹង និងអាចរកបាន ម្ៅ
ម្ពលណាមួយ (និងកតនលងណាមួយ)ក៏ម្ដយតដលពួករត់រតូវការម្សវាទាាំងម្នោះ ។ សាំខាន់ដូចរប
ម្នោះតដរគឺថា មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរបានដឹងថា ខលួនអាចទទួលបានជាំនួយបនាធ ប់ពីបានសម្រមច
ចិតថបដិម្សធពីដាំបូង តដលការផថល់ជូននូវជាំនួយទាាំងម្នាោះម្បើកម្ដយចាំហរ និងកាំពុងបនថ ។  

មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរមួយចាំនួន តដលបានបដិម្សធជាំនួយពីដាំបូងម្នាោះ ក៏មកទទួល
យកការឧបតទមភរាំរទម្នោះម្ៅម្ពលម្រកាយ ។ ម្ហតុម្នោះ ការបដិម្សធនូវជាំនួយរបស់ពួករត់ោន
លកេណៈបម្ណាឋ ោះអាសនបប៉ាុម្ណាត ោះ ។ ចាំម្ ោះជនរងម្ររោះខលោះ ម្ៅរតង់ម្នោះ ពួករត់រតូវការម្ពល
ម្វោ ការគិត និង ម្បើអាចបញ្ហជ ក់បានម្នាោះ គឺពួករត់ក៏រតូវការទាំនុកចិតថ និងភ្នពងាយស្រសួលតដរ ។ 
ការោនម្ពលរគប់ររន់ម្ដើមផឲី្យោនសោះម្សផើយពីការម្កងរបវច័ច  ពួករត់រតូវម្រតៀមខលួនឲ្យបានលអ
ម្ដើមផីម្ធវើម្សចកថីសម្រមចចិតថអាំពីអនាគតរបស់ខលួន និងជម្រមើសជាំនួយម្ផសងៗតដលកាំពុងផឋល់ជូន ។ 
រឯីអបកដនទម្ទៀត បានទទួលជាំនួយម្ៅកបុងដាំណាក់កាលម្រកាយមកម្ទៀត ម្រ ោះសាទ នភ្នពរស់ម្ៅ
របស់ពួករត់បានតរបរបលួចប់តាាំងពីរត់ម្ទើបមកដល់ផធោះ ។ អបកខលោះ តដលមិនរណល ប់រតូវការជាំនួយ
ម្នាោះ ដឹងថាខលួនសទិតកបុងសាទ នភ្នពមួយ តដលរតូវការការរាំរទ ។ កបុងករណីខលោះ ការវលិរតលប់មក
វញិដាំបូង ម្ដើមផីរស់ម្ៅជមួយរគួសាររបស់ខលួនមិនតមនម្រឿងលអអាចម្ៅរចួម្ឡើយ តដលនាាំឲ្យរត់
ទទួលជាំនួយតដលរត់បានបដិម្សធពីមុន ។  

ផធុយម្ៅវញិ មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរមួយចាំនួន តដលទទួលជាំនួយជម្លើកដាំបូងម្ៅម្ពល
ម្រកាយ បានបនសល់ទុកនូវកមមវធីិនានា តដលពួករត់យល់ថារម នរបម្ោជន៍ ឬមិនសមស្រសបម្ៅ
នឹងការសាថ រម្ឡើងវញិ និងម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)របស់ខលួន ។ អបកខលោះបានោឈប់ពីកមមវធីិ
ម្ផសងៗ ឬមិនបានបចច ប់វគគសិកា ឬម្សវាណាមួយម្ឡើយ ។ អបកខលោះចូលម្ៅដល់កតនលងសាប ក់ម្ហើយ 
ប៉ាុតនថទីបាំផុតរតូវចកម្ចញម្ៅវញិ ។ កុោររងម្ររោះម្ដយសារការជួញដូរខលោះបានឈប់ម្រៀន ម្ដយ
សារពួករត់រតូវម្ធវើការម្ដើមផជួីយរករបាក់ចាំណូលផគត់ផគង់រគួសាររបស់ខលួន។ អបកខលោះក៏បានបដិម្សធ
តដរ ម្រ ោះសាទ នភ្នព និងកាលៈម្ទសៈននជាំនួយម្ៅោនករមិត កាំពុងោនបញ្ហា  ឬមិនអាចឲ្យពួកម្គ
បត់តបនបានរគប់ររន់ម្ឡើយ ។  
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សូមផីសទិតកបុងមជឈដឌ នជាំនួយតដលោនការបងេិតបងេាំខាល ាំងក៏ម្ដយ មនុសសតដលរតូវម្គជួញ
ដូរក៏ម្ៅតតបានម្ធវើការសម្រមចចិតថ និងម្ធវើសកមមភ្នពបដិម្សធជពិម្សស ម្ដយមិនទទួលជាំនួយ
ម្ឡើយ ។ លកេណៈតបបម្នោះម្ធវើឲ្យោនការចប់អារមមណ៍ជពិម្សស ម្ៅម្ពលមនុសសតដលរតូវម្គ
ជួញដូរសទិតម្ៅកបុងកមមវធីិតដលរតូវសាប ក់ម្ៅកបុងជរមកហាមឃាត់ ។ ជនរងម្ររោះជម្រចើននាក់បាន
និោយអាំពីសោព ធ និងភ្នពតានតឹងចិតថននការរស់ម្ៅជរមកហាមឃាត់ និងរបាប់ពីការចង់ចក
ម្ចញពីកមមវធីិទាាំងម្នោះ តតមិនរតូវបានម្គអនុញ្ហដ តិម្ឡើយ ។ មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរខលោះបានរត់
ម្ចញពីកតនលងទាាំងម្នោះ ឬម្រ ើសយកការបម្ណឋ ញម្ចញ ម្រ ោះជជម្រមើសតដលម្គចង់បាន សាំខាន់ គឺ
បដិម្សធមិនទទួលជាំនួយ ។ 

 

បញ្ហា  ១-៣ ោរបងេឲំ្យទទួលជំនយួ 
 

 ជាំនួយមិនតមនសុទនតតរតវូទទួលយកម្ដយសម័រគចិតថម្ឡើង មនុសសតដលរតវូការជួញដូរ 
មួយចាំនួនរតវូបានម្គជួយ ម្ដយរតូវម្គបងេាំឲ្យទទួលយក ។  

ជាំនួយ និងការរាំរទសរោប់សោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ទាាំងអស់មិនតមនសុទនតតរតវូបាន
ទទួលម្ដយសម័រគចិតថម្ឡើយ ។ មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរមួយចាំនួន រតូវបានម្គ “បងេាំឲ្យទទួល
យកជាំនួយ” ។ កបុងករណីខលោះ ពួករត់មិនរតវូបានម្គផថល់ជូននូវព័ត ោនម្ពលញម្លញអាំពីអវីតដល
 ក់ព័នននឹងជាំនួយម្ឡើយ ោនន័យថា ពួករត់មិនបានយល់រពមជមុនម្ឡើយ។ កបុងករណីខលោះ ម្ទៀត 
មនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរមិនទទួលបានឳកាសបដិម្សធជាំនួយម្ឡើយ ម្ទាោះបីខលួនជជនរងម្ររោះ 
ម្ដយការជួញដូរ តដលោនសិទនិបដិម្សធជាំនួយម្ៅកបុងរបម្ទសទាាំងអស់ កបុងមហាអនុតាំបន់
ម្មគងគក៏ម្ដយ ។ “ការបងេាំឲ្យទទួលជាំនួយ” ោនពីរបម្ភទសាំខាន់ តដលរតវូបានកាំណត់ជទូម្ៅ
ម្ៅកតនលងសាប ក់ម្ៅនានា ទាាំងម្ៅកបុងរបម្ទសកាំម្ណើ ត និងរបម្ទសម្រលម្ៅ ។  

 
ក្រណីសកិ្ា  

មនសុសថ្ដលរតូវក្គជញួដូរមយួចំននួ “រតូវក្គបងេឲំ្យទទួលជំនយួ” ក្ៅបរក្ទស   
ោននារោីប ក់មកពីរបម្ទសមីោ៉ា ន់ោ៉ា រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅរបម្ទសចិនម្ដយការបងេាំឲ្យម្រៀប

ការ ។ នាងបានម្គចខលួនម្ៅរកប៉ាូលីស ម្ដើមផីរបាប់ពីអវីតដលបានម្កើតម្ឡើង ។ ប៉ាូលីសយល់ពីសាទ ន
ភ្នពម្នាោះ ម្ហើយបាននាាំម្ៅម្ចទរបកាន់ជនម្លមើសតដលជួញដូរនាង ។ ប៉ាុតនថរបូនាងមិនអាចរតឡប់
មកផធោះវញិភ្នល មម្ឡើយ ខណៈម្ពលម្គកាំពុងបញ្ហជ ក់ពីអតថសញ្ហដ ណរបស់នាង រឯីរគួសាររបស់នាង
កាំពុងរតូវម្គម្សុើបអម្ងកតម្ៅកបុងរបម្ភទមីោ៉ា ន់ោ៉ា  ។ នាងបានចាំណាយម្ពលមួយឆប ាំ ម្ដើមផីរងចាំឲ្យ
ម្គម្ដោះស្រសាយម្រឿងម្នោះ តដលម្រកាយមក នាងរតូវមគនថីប៉ាូលីសចិនជូនម្ៅដល់រពាំតដនចិន ។  
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ក្រណីក្ផសងក្ទៀត គឺ “ោររតូវក្គបងេំឲ្យក្រៀបោរ” ក្ៅផទោះ  
ោនម្កមងរបុសនថោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅម្នសាទ ។ រត់រតូវបានម្គជួយឲ្យរតឡប់ម្ៅ

របម្ទសនថវញិ បនាធ ប់មកម្គបាននាាំរត់ម្ៅកតនលងសាប ក់មួយម្ដើមផីទទួលបានជាំនួយ ។ រត់បាន
របាប់ថា ម្ៅម្ពលរត់ម្ៅដល់របម្ទសនថ ម្គរបាប់រត់ថា ម្គនឹងនាាំរត់ម្ៅម្ៅកបុងកតនលងសាប ក់
ម្នាោះមួយសបាឋ ហ៍សិន បនាធ ប់មក រត់នឹងអាចរតឡប់ម្ៅផធោះបានម្ហើយ ។ ម្គក៏បានរបាប់រត់តដរ
ថា រត់នឹងទទួលបានជាំនួយម្ដយស្រសបចាប់ម្ៅកបុងការកាត់ម្ទាសជនម្លមើសជួញដូរ ។ តាមពិត 
រត់បានសាប ក់ម្ៅទីម្នាោះអស់រយៈម្ពលជម្រចើនតខ តដលផធុយនឹងបាំណងរបស់រត់ ។ រត់ោន
បាំណងម្គចពីទីម្នាោះ ម្រ ោះរត់មិនចង់សាប ក់ម្ៅទីម្នាោះម្ឡើយ “ទីបាំផុត ខញុាំបានសាទ ក់ម្ៅកតនលងម្នាោះ
ចាំនួនរបាាំពីររបាាំតបតខឯម្ណាោះ ។ ខញុាំមិនយល់ម្សាោះ ម្ហតុអីបានជខញុាំរតូវសាប ក់ម្ៅទីម្នាោះយូរោ៉ាង
ម្នោះ” ។  

ោននារមីីោ៉ា ន់ោ៉ាោប ក់រតូវម្គជួញដូរម្ៅរបម្ទសចិន ម្ដយបងេាំឲ្យម្រៀបការ ។ នាងោនការ
បារមភណាស់ ចាំម្ ោះការតដលម្គតរមូវឲ្យខលួនសាប ក់ម្ៅកតនលងម្នាោះយូរោ៉ាងម្នោះ បនាធ ប់ពីបានរតឡប់
មកផធោះម្ហើយ ។ នាងបានសាប ក់ម្ៅកតនលងមួយចាំនួន២៧នថង កតនលងមួយម្ទៀត២០នថង និង២០នថងម្ហើយ
២០នថងម្ទៀត ម្ៅកតនលងកតនលងទីបី ។ ម្ៅកបុងម្ពលម្នាោះ នាងមិនបានទទួលម្សវាអវីម្ឡើយ ម្ហើយក៏
មិនរតូវបានអនុញ្ហដ តិឲ្យចកម្ចញពីកតនលងទាាំងម្នាោះតដរ ។  

ការរតូវម្គបងេាំឲ្យទទួលជាំនួយកបុងរយៈម្ពលយូរោ៉ាងម្នោះ បានកាល យជរបភពននការម្ធវើឲ្យ
មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរោនភ្នពតានតឹងចិតថខាល ាំងណាស់ ម្ដយមិនគិតពីការទទួលបានជាំនួយ
ម្ៅរបម្ទសកាំម្ណើ ត ឬម្ៅបរម្ទសម្ឡើយ ។ ម្ៅកបុងសាទ នភ្នពជម្រចើន ម្ៅម្ពលមនុសសរតូវម្គជួញ
ដូរទទួលជាំនួយម្ដយបងេាំម្នាោះ ម្សវា និងការឧបតទមភរាំរទឲ្យបានសមរមយម្នាោះ មិនរតូវបានម្គផថល់
ជូនឲ្យរគប់ររន់ម្ឡើយ ។ តាមពិត ម្នោះគឺជករណីតដលមនុសសរតូវម្គជួញដូរ ទទួលរងការឃុាំខលួន
ម្ៅកបុងគុក ប៉ាុសថិ៍ប៉ាូលីស ឬកតនលងឃុាំឃាាំង ។ ប៉ាុតនថម្ទាោះជោ៉ាងណា ករណីតបបម្នោះ ក៏ម្កើតម្ឡើង
ចាំម្ ោះមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរជម្រចើននាក់ តដលបានជួបរបទោះម្រឿងរា៉ា វកតនលងសាប ក់ម្ៅចាំបាច់ 
ោ៉ាងម្នោះតដរ ម្ៅម្ៅបរម្ទស ទាាំងម្ៅរបម្ទសកាំម្ណើ ត ។ ម្ហតុម្នោះ មនុសសមួយចាំនួនតដលរតូវម្គ
ជួញដូរ បានជួបរបទោះ និងម្រៀបរាប់អាំពីជាំនួយម្ដយបងេាំម្នោះថាជ “ការខជោះខាជ យម្ពលម្វោ” ។   

ជទូម្ៅ មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរ ក៏ោនចិតថអនធោះសារចង់រតឡប់ម្ៅផធោះវញិ គឺម្ៅជួប
រគួសារ និងសហគមន៍របស់រត់ ម្ដើមផអីភិវឌណខលួនឲ្យរចួផុតពីបទពិម្សាធន៍ននការជួញដូរ តដលខលួន
បានជួបរបទោះ ។ ម្ហតុម្នោះ ការរស់ម្ៅកតនលងសាប ក់តដលចាំបាច់កបុងរយៈម្ពលដ៏យូរម្នាោះ ម្ធវើឲ្យប៉ាោះ
 ល់ខាល ាំងណាស់ ម្ដយវាជការពនា និងសូមផីបនទយរបសិទនភ្នពននការសាថ រម្ឡើងវញិ និងសោ
ហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ម្ទៀតផង ។ សាទ នភ្នពតបបម្នោះរតូវតតោនវរិណនការឲ្យបានឆប់រហ័សបាំផុត 
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ម្រ ោះថា ចាំម្ ោះកុោរតដលរតូវម្គជួញដូរ វាមិនតមនជម្រឿងធមមតាម្ឡើយ តដលអាចនឹងសាប ក់ម្ៅ
កបុងមជឈដឌ នអបកតដលរតូវម្គផថល់ជាំនួយម្ដយបងេាំោ៉ាងម្នោះ ជូនកាលរតូវម្ៅរយៈម្ពលដ៏យូរ ។   

ជាំនួយតដលផថល់ជូនម្ដយបងេាំក៏ម្ធវើឲ្យខូចម្សចកថីទុកចិតថ និងភ្នពម្ជឿជក់ជខាល ាំងចាំម្ ោះ
អបកផថល់ម្សវា តដល អបកខលោះោនអារមមណ៍ថា អបកទាាំងម្នោះបានផថល់ព័ត ោនមិនបានម្ពញម្លញ 
ឬមិនរតឹមរតូវអាំពីជាំនួយ និង/ឬការ រមិនឲ្យពួករត់សម្រមចចិតថជមុនអាំពីជាំនួយម្នាោះ ។ ម្ៅម្ពល
ខូចម្សចកថីទុកចិតថម្ហើយម្នាោះ វាអាចនឹងជោះឥទនិពលកបុងរយៈម្ពលយូរម្ៅម្លើទាំនាក់ទាំនងរបស់ជន
រងម្ររោះជមួយកមមវធីិជាំនួយនានា និងអបកផថល់ម្សវាម្ផសងៗ ។ ការមិនទុកចិតថតាាំងពីដាំបូង អាចនឹង
នាាំឲ្យខូចបង់នូវបាំណងរបស់ពួករត់កបុងការតសវងរកជាំនួយ ឬទទួលយកជាំនួយដនទម្ទៀតកបុងម្ពល
អនាគត សូមផកីបុងសាទ នភ្នពរតូវការជាំនួយបាំផុតក៏ម្ដយ ។  
 

ទក្ងវើលអៗ   
ជក្រមើសននោរោន ក្់អារសយ័ដច៏បំាច ់ក្ៅជរមក្ហាមឃាត ់ 

បុរសតដលម្គជួញដូរ ទួលបានជាំនួយម្ៅកបុងរបម្ទសនថ ។ កបុងករណីខលោះ ពួករត់មិនរតូវ
បានម្គអនុញ្ហដ តិឲ្យម្ធវើការម្ឡើយ ម្ពលកាំពុងសាប ក់កបុងកតនលងសាប ក់ម្ៅរបស់រដឌ ។ បុគគលិកម្ៅកតនលង
ម្នាោះ បានជួយពូករត់ឲ្យរកការងារលអៗ ម្ធវើ និងម្ដើមផីទទួលបានការចុោះបចជ ីស្រសបចាប់កបុងនាមជ
កមមករចាំណាកស្រសុក ។ ជធមមតា បុរសរស់កបុងកតនលងសាប ក់ម្ៅ តតអាចម្ៅណាមកណាបានម្ដយ
ម្សរមី្នាោះ ។ កបុងករណីបុរសតដលម្គជួញដូរោនឯកសារស្រសបចាប់ (ដូចជ ការចុោះបចជ ីជកមមករ) 
ពួករត់អាចម្ចញម្ៅរស់ម្ៅកតនលងឆង យពីម្នាោះបាន ជទូម្ៅ គឺម្ៅកតនលងសាប ក់ម្ៅតដលនិម្ោជក
របស់រត់ជអបកផថល់ជូន ។ ោនបុរសជម្រចើននាក់ណាស់តដលបានម្រៀបរាប់អាំពីសារៈសាំខាន់នន
ឳកាសម្នោះ ម្ដើមផីបានការងារម្ធវើ ខណៈម្ពលកាំពុងទទួលបានជាំនួយម្ៅម្រៅរបម្ទស ម្ហើយក៏បាន
ម្រៀបរាប់អាំពីសារៈសាំខាន់ននម្សរភី្នពននការម្ដើរម្ហើរកបុងម្ពលម្នាោះតដរ ។ 
សរោប់បុរសជម្រចើននាក់ ម្នោះគឺទរមង់ននការឧបតទមភរាំរទដ៏សាំខាន់បាំផុតតដលខលួនទទួលបាន ។  

បុរសជនជតិនថ តដលរតូវម្គជួញដូរម្ៅរបម្ទសអីុស្រសាថ តអលបានទទួលជាំនួយពីអងគការកបុង
ស្រសុកមួយ ម្ដយបានបឋឹងជនម្លមើសម្នាោះម្ៅតាមផលូវចាប់ ។ កបុងអាំឡុងម្ពលដាំម្ណើ រការននបណឋឹ ង 
ពួករត់រតូវបានម្គជួយរកការងារលអៗ ឲ្យម្ធវើ ម្ដយអាចទទួលបានរបាក់ឈបួលសមរមយ ។ ពួករត់
រស់ម្ៅកបុងកតនលងសាប ក់ម្ៅមួយម្ដយម្បើកចាំហរ របស់អងគការម្នាោះ ម្ហើយអាចម្ៅណាមកណា
បានម្ដយម្សរ ី។  
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បញ្ហា  ១-៤ ៖ ោរថ្ណនាកំ្ៅពិក្ររោះក្ោបល ់ោរសរមបសរមលួ និងក្ចិចសហោរ
មានភាពទន់ក្ខាយ 

 យនថការតណនាាំម្ៅពិម្ររោះម្ោបល់កបុងរបម្ទស និងឆលងរបម្ទស ម្ៅោនកងវោះខាត ។  
គាំរនូនការតណនាាំម្ៅពិម្ររោះកបុងរបម្ទសម្ៅរបម្ទសនីមួយៗកបុងមហាអនុតាំបន់ម្មគងគោន

លកេណៈខុសរប ខាល ាំងណាស់ គឺដូចរប ម្ៅនឹងដាំណាក់កាលននការអភិវឌណ ទាំហាំ និងករមិតននការ
អនុវតថតដរ ។ ម្រៅពីម្នោះ យនថការតណនាាំម្ៅពិម្ររោះម្ោបល់ឆលងរបម្ទសក៏ខុសរប តដរម្ៅកបុង
តាំបន់ម្នោះ គឺនីតិវធីិតណនាាំម្ៅពិម្ររោះម្ោបល់របស់រដឌ ភិបាលជមួយនឹងរដឌ ភិបាលមួយម្ទៀត
ោនរចនាសមព័ននលអរបម្សើរណាស់រវាងរបម្ទសខលោះ រឯីរវាងរបម្ទសខលោះម្ទៀត នីតិវធីិអនុវតថមិនសូវ
ោនកិចចសហការលអម្ឡើយ ។ ម្ៅម្ពលសាគ ល់ពីភ្នពខុសតបលករប ទាាំងម្នោះ តាមរយៈ ការសោភ ស
ជមួយនឹងមនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរ ម្យើងបានរកម្ឃើញថា ជទូម្ៅ ម្ៅោនកងវោះខាតម្ៅកបុង
ការតណនាាំម្ៅពិម្ររោះម្ោបល់ ការសរមបសរមួល និងកិចចសហការរវាងទីភ្នប ក់ងារ និងសាទ ប័ន
នានា រវាងរបម្ទសទាាំងឡាយ និងម្ៅកបុងការជួយមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរម្ៅកបុងរបម្ទសមួយ។ 
ោនបញ្ហា សាំខាន់ៗពីរម្ៅកបុងនដ ៖  

១- កងវោះខាតការតណនាាំម្ៅពិម្ររោះម្ោបល់ និងកិចចសហការពីរបម្ទសមួយម្ៅរបម្ទស
មួយម្ទៀត (យនថការពិម្ររោះម្ោបល់ឆលងរបម្ទស) តដលរាប់បចចូ លទាាំងការរតឡប់មកផធោះ
វញិម្ដយពុាំោនជាំនួយ កងវោះខាតននការតណនាាំម្ៅពិម្ររោះម្ោបល់ម្លើករណីនានាពី
របម្ទសមួយម្ៅរបម្ទសមួយម្ទៀត កងវោះខាតតផនការសហការម្លើករណីនានា និងនីតិវធីិ
រគប់រគង និងរដឌបាល មុនម្ពលរតឡប់មកផធោះវញិ ។  

២- កងវោះខាតការតណនាាំម្ៅពិម្ររោះម្ោបល់ និងកិចចសហការម្ៅកបុងរបម្ទសមួយ(យនថការ
ពិម្ររោះម្ោបល់កបុងរបម្ទស) តដលរាប់បចចូ លទាាំងកងវោះខាតននការតណនាាំម្ៅពិម្ររោះ
ម្ោបល់/កិចចសហការរវាងអងគការ/សាទ ប័នរបឆាំងការជួញដូរមនុសស និងរកបខ័ណឍ ទូម្ៅ
ននជាំនួយតផបកសងគម ។  

ទក្ងវើលអៗ  
ដំក្ណើ រោរថ្ណនាកំ្ៅពិក្ររោះក្ោបលដ់៏មានរបសទិធភាពបានរមួចំថ្ណក្ក្ៅក្នងុ 

ោរោឋ រក្ឡើងវិញ និងសមាហរណក្មម(ក្ឡើងវិញ)  
 
ោនបុរសជនជតិនថោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើការម្ៅរបម្ទសអីុស្រសាថ តអល ។ ដាំបូង 

រត់សាប ក់ម្ៅបរម្ទសម្ដើមផីម្ធវើការ ប៉ាុតនថម្រកាយមកម្ទៀត រត់បានសម្រមចចិតថរតឡប់មកផធោះវញិ។ 
អងគការតដលផថល់ជាំនួយដល់រត់ម្នាោះបានម្រៀបចាំឲ្យរត់រតឡប់មកផធោះវញិ ។ មុននឹងចកម្ចញ 
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អងគការម្នាោះបានសួររត់ថាម្តើរត់ចង់ទទួលបានជាំនួយអវីខលោះម្ៅផធោះ ម្ហើយបានសុាំការយល់រពម
ពីរត់ម្ដើមផបីចជូ នសាំណុាំ ម្រឿងរបស់រត់ម្ៅឲ្យអបកផថល់ម្សវាោប ក់ម្ៅរបម្ទសនថ ។ រត់បានយល់
រពម ។ ម្ពលមកដល់របម្ទសនថ រត់បានជួបនឹងបុគគលិកអងគការផថល់ជាំនួយមួយម្ៅរពោនយនថ
ម្ហាោះ តដលមកសោភ សរត់អាំពីបទពិម្សាធន៍ននការជួញដូរ និងជាំនួយតដលរត់បានរតូវការ ។ 
រត់រតវូបានម្គជួយឲ្យរតឡប់មកផធោះវញិ ម្ហើយបុគគលិកសងគមកិចចរបស់រដឌបានបនថម្ៅជមួយ
រត់ជនិចច ទាក់ទងនឹងតរមូវការជាំនួយកបុងរយៈម្ពលតវងរបស់រត់ ។  

ស្រសថីជនជតិម្វៀតណាោប ក់បានរតឡប់មកផធោះវញិ  ម្ហើយបានរាយការណ៍ករណីរបស់នាង
របាប់អាជញ ធរឃុាំ។ មិនយូរប៉ាុនាម ន មគនថីអភិវឌណការងារសងគមកិចចរបស់រដឌបានទាំនាក់ទាំនងម្ៅនាង។ 
នាងទទួលបានជាំនួយម្ផសងៗជម្រចើន ម្ដយសារតតការតណនាាំម្ៅពិម្ររោះម្ោបល់ រាប់ទាាំង
ការបណថុ ោះបណាថ លវជិជ ជីវៈ កតនលងសាប ក់ម្ៅ របាកតខម្ថរម្ពលកាំពុងទទួលការបណថុ ោះបណាថ ល 
ការឧបតទមភជរបាក់សរោប់រគួសារនាង និងជាំនួយម្ៅកបុងការតសវងរកការងារម្ធវើម្រកាយម្ពលនាង
បានបចច ប់ការបណថុ ោះបណាថ លរបស់ខលួន ។  

 
ក្រណីសកិ្ានានា 

ក្ងវោះខាតោរថ្ណនាកំ្ៅពិក្ររោះក្ោបលរ់វាងអងគោរផតលជ់នំួយរបឆងំោរជួញដូរ 
 
ោននារោីប ក់រតវូបានម្គជួញដូរពីរបម្ទសមីោ៉ាន់ោ៉ា ម្ៅរបម្ទសចិន ម្ដយរតូវម្គបងេាំឲ្យ

ម្រៀបការ ។ នាងរតូវនរគបាលរបឆាំងការជូញដូរមនុសសសាគ ល់ថាជជនរងម្ររោះ ម្ៅម្ពលនាង
រតឡប់មកផធោះវញិ ។ នាងបានម្រៀបរាប់អាំពីការទម្ងវើដ៏លអរបស់អាជញ ធរម្ៅម្ពលសោភ ស ប៉ាុតនថនាង
មិនឮព័ត ោនអវីបតនទមពីអាជញ ធរទាាំងម្នាោះម្ឡើយ ម្ហើយក៏ពួកម្គក៏មិនបានតណនាាំនាងឲ្យរកបាន
ជាំនួយអវីតដរ ។   

 

បញ្ហា  ១-៥ ោរផតលព់័តម៌ានមនិបានរគប់ររន ់ 
 

 មិនបានដឹងចាស់ោស់អាំពីថានៈកបុងនាមជ “ជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ” និងសិទនិ
របស់ពួកម្ដើមផទីទួលបានជាំនួយ។  

គនលឹោះសាំខាន់ម្ដើមផីរណនាម្ធវើោ៉ាងណាឲ្យជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរទទួលបានជាំនួយ
ឧបតទមភរគប់ររន់ម្ៅកបុងដាំម្ណើ រការសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ម្នោះ គឺរតូវឲ្យជនរងម្ររោះទាាំងម្នាោះ
ចូលរមួោ៉ាងសកមម និងទទួលបានព័ត ោនឲ្យបានម្ពញម្លញអាំពីការសម្រមចចិតថ និងជម្រមើស
នានា ម្ៅកបុងជីវភ្នពរស់ម្ៅម្រកាយម្ពលរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ ។ លកេណៈតបបម្នោះទាមទារ
ឲ្យោនការផថល់ព័ត ោនឲ្យបានម្ពញម្លញសថីអាំពីថានៈកបុងនាមជជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ 
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សិទនិរបស់ពួករត់ និងជាំនួយម្ផសងៗតដលពួករត់អាចទទួលបានម្ៅរបម្ទសកាំម្ណើ ត និងម្ៅ
បរម្ទស (រាប់ទាាំងទីកតនលង និងវធីិតដលរតវូទទួលបានជាំនួយម្នាោះម្ទៀតផង) ។ រតង់ចាំណុចម្នោះ 
ម្គរតូវពិចរណាម្ៅម្លើបញ្ហា នានាដូចជ បញ្ហា អាយុ ការអប់រ ាំ ភ្នសា សមតទភ្នព និងសភ្នពចិតថ 
តតមិនកាំណត់ថាោនរតឹមប៉ាុណតឹ ងម្ឡើយ ។ ម្លើសពីម្នោះម្ៅម្ទៀត ចាំបាច់រតវូផថល់ម្ពលម្វោដល់
ជនរងម្ររោះ ម្ដើមផីម្របើរបាស់ព័ត ោនម្នាោះ និងម្ដើមផមី្ធវើការសម្រមចចិតថឲ្យបានលអជមុន និងពិចរ
ណាឲ្យបានចាស់ោស់ ។ ជនរងម្ររោះក៏គួរតតបានរជបជមុនអាំពីជម្រមើសននជាំនួយបនាធ ន់ និង
ទទួលបានជម្រមើសឧបតទមភរាំរទនានាម្ៅនថងម្រកាយមកម្ទៀត របសិនម្បើពួករត់បដិម្សធជាំនួយ
ម្លើកដាំបូង ។  

មនុសសមួយចាំនួនតដលរតូវម្គជួញដូរបានទទួលព័ត ោនម្ពញម្លញ អាំពីថានៈរបស់រត់
កបុងនាមជអបករងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ និងជម្រមើសនានា ដូចបានបងាា ញតាមរយៈបទពិម្សាធន៍
 ក់ព័នននឹងមនុសសោប ក់តដលរតូវម្គជួញដូរ ខាងម្រកាមម្នោះ ៖  

ប៉ាូលីស និងអងគការផឋល់ជាំនួយបានមកដល់ចាំការ ម្ដើមផីនាាំម្យើងម្ចញពីទីម្នាោះ ម្ហើយបានចប់ខលួន
ម្ៅតក ។ ពួករត់បានរបាប់ម្យើងថា ពួករត់នឹងមកជួយ… ប៉ាូលីសបានរបាប់ខញុ ាំថា រត់អាចជួយ
រកការងារតដលលអ និងនិយជកលអជងម្នោះឲ្យខញុ ាំបាន ម្ដយទទួលបានរបាក់ឈបួលសមរមយ ម្ហើយ
ថា ខញុ ាំមិនចាំបាច់បារមភអវីម្ឡើយ… ប៉ាូលីស និងអងគការផថល់ជាំនួយម្នាោះបានផថល់ជម្រមើសឲ្យម្យើងថា
ម្តើម្យើងចង់បានការងារថមី ឬចង់ម្ៅផធោះវញិ ។ ពួកម្គជួយម្យើងម្ដើមផីកាត់ម្ទាសនិម្ោជក ។  
 ម្ទាោះជោ៉ាងណាក៏ម្ដយ មនុសសជម្រចើននាក់តដលរតវូម្គជួញដូរមិនបានដឹងពីថានៈ

ស្រសបចាប់ និងជផលូវការកបុងនាមជជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរបានម្ឡើយ ម្ហើយក៏មិនសាគ ល់ពី
សិទនិជនរងម្ររោះរតូវទទួលបានតដរ កបុងរបម្ទសម្រលម្ៅ ឬរបម្ទសកាំម្ណើ ត ។  

កងវោះខាតការយល់ដឹងអាំពីថានៈរបស់ជនរងម្ររោះ និងសិទនិនានាតដល ក់ព័នន នាាំឲ្យោន
កតាថ ពីរសាំខាន់ៗម្កើតម្ឡើងគឺ ៖   

១- កងវោះខាតព័ត ោនម្ពញម្លញ និងសីុជម្រៅអាំពីថានៈជជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ សិទនិ 
និងជម្រមើសទទួលជាំនួយរបស់ពួករត់ ។  

២-   ឧបសគគកបុងការតសវងយល់ពីព័ត ោនតដលផថល់ជូន អាំពីថានៈ និងជម្រមើសជាំនួយរបស់
ជនរងម្ររោះ រមួោនបញ្ហា ភ្នសា កងវោះខាតកបុងការទទួលជម្រមើស និងបទពិម្សាធន៍
ជាំនួយ បញ្ហា ននការយល់ដឹង អាយុ និងដាំណាក់កាលននការអភិវឌណ សភ្នពផលូវចិតថ ឬការ
មិនរណល ប់បានម្គសាគ ល់ជផលូវការថាជជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ ។  
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ក្រណីសកិ្ានានា  
ោរពុំមានព័ត៌មានក្ពញក្លញ និងសុជីក្រៅ សឋពីថីានៈននោរជួញដូរ 

នារជីនជតិម្វៀតណាោប ក់រតូវម្គជួញដូរម្ៅរបម្ទសចិនម្ដើមបងេាំឲ្យម្រៀបការ ។ នាងទទួល
បានជាំនួយតតម្ៅម្ពលណាមួយ បនាធ ប់ពីនាងបានរតឡប់ម្ៅកាន់របម្ទសម្វៀតណាមវញិប៉ាុម្ណាត ោះ 
។ តាមអវីតដលនាងបានរបាប់ ម្ទាោះបីជនាងបានរាយការណ៍ពីករណីជួញដូរម្នោះម្ៅរដឌបាលមូល
ដឌ នម្ហើយក៏ម្ដយ ម្គមិនបានរបាប់នាងអាំពីអវីតដលទាក់ទងនឹងជម្រមើសជាំនួយតដលោនម្នាោះ
ម្ឡើយ ម្ហើយក៏មិនបានផថល់នូវទរមង់អវីចាំបាច់ សរោប់ម្សបើសុាំជាំនួយ កបុងនាមជមនុសសោប ក់តដល
រតូវម្គជួញដូរម្ឡើយ ។  

នារជីនជតិឡាវោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅរបម្ទសនថ ។ នាងបានរបាប់ពីលកេណៈតដល
ប៉ាូលីសមិនបានផថល់ព័ត ោនរតឹមរតូវអាំពីដាំម្ណើ រការម្ៅតាមផលូវចាប់ និងរយៈម្ពលននការរស់ម្ៅ
កបុងកតនលងសាប ក់ ។ នាងនិោយថា “បនាធ ប់ពីសាប ក់ម្ៅទីម្នោះបានមួយសបាឋ ហ៍ ខញុាំបានចប់ម្ផឋើម
និោយរកមនុសសោប ក់ម្ទៀត[នារ]ី តដលបានមកម្ៅទីម្នោះមុនខញុាំ ម្ហើយខញុាំបានដឹងម្ឃើញថា ខញុាំនឹង
រតូវម្ៅទីម្នោះយូរជងអវីតដលប៉ាូលីសបានរបាប់ខញុាំម្ៅម្ទៀត។ ពួកម្គនិោថា ខលួនទទួលបានដាំណឹង
ថាពួកខលួននឹងរតូវម្ៅទីម្នោះតតពីរបីនថងប៉ាុម្ណាត ោះ ប៉ាុតនថតាមពិត ពួករត់បានសាប ក់ម្ៅទីម្នាោះអស់រយៈ
ម្ពលរបាាំមួយរបាាំពីរតខម្ហើយ” ។   

 

បញ្ហា  ១-៦ តរមវូោរ និងនិតវិិធីរដឌបាល  
 

បចដតថិ និងនិតិវធីិមួយចាំនួនម្ធវើឲ្យអន់ថយដល់សវ័យភ្នពរបស់ជនរងម្ររោះ និងសោហ
រណកមម(ម្ឡើងវញិ) ។  

តាមពិត នីតិវធីិមួយចាំនួនម្ៅកបុងដាំម្ណើ រការសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ជផលូវការម្នាោះ 
អាចនឹងោនមុខងាររារាាំងដល់ម្ជគជ័យននសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) រពមទាាំងអាចនឹងបាំ ន
ដល់សិទនិរបស់អបកតដលរតវូម្គជួញដូរម្ទៀតផង ។ កបុងករណីខលោះ ម្នោះគឺជនីតិវធីិរដឌបាលជផលូវការ
តដលរតូវបាំម្ពញជចាំបាច់ ។ កបុងករណីខលោះម្ទៀត ម្នោះគឺជទម្ងវើមួយតដលោនលកេណៈសឋង់ដរ 
ជងអវីតដលម្គរតូវការម្ៅតាមផលូវចាប់ ឬតាមតបបរដឌបាល ។ នីតិវធីិទាាំងម្នោះោនដូចតម្ៅ ៖  

១- ការរតវូវលិរតឡប់មកសហគមន៍ម្ៅស្រសុកកាំម្ណើ តខលួនវញិ ៖ ម្ៅរបម្ទសខលោះ មនុសសតដល
ម្គជួញដូររតវូតតវលិរតឡប់ម្ៅសហគមន៍ម្ៅស្រសុកកាំម្ណើ តរបស់ខលួនវញិ បនាធ ប់ពីបានរង
ម្ររោះ។ ភ្នជ ប់ជមួយរប ម្នោះគឺ មនុសសតដលម្គជួញដូរ (រមួទាាំងមនុសសម្ពញវយ័) ចាំបាច់
រតូវបានម្គបចជូ នរតឡប់ម្ៅរគួសារខលួនវញិ តដលរគួសាររបស់រត់បានទទួលរត់ និង
កបុងករណីខលោះ “បានចុោះហតទម្លខា” ជាំនួសខលួនម្ទៀតផង ។ មូលម្ហតុតដលថានីតិវធីិម្នោះ
ោនលកេណៈចាំបាច់ម្នាោះ ម្ៅោនលកេណៈមិនចាស់ោស់ម្ឡើយ ជពិម្សស ចាំម្ ោះ
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មនុសសម្ពញវយ័ តដលនីតិវធីិម្នោះរបតហលជកាំពុងតតមិនទាន់ោនលកេណៈម្ពញម្លញ 
ចាំម្ ោះពួករត់ម្ឡើយ ម្ហើយក៏បានកាត់បនទយនូវសវ័យភ្នព និងសិទនិសវ័យសម្រមចរបស់
ខលួនតដរ ។ 

២- ការចូលរមួរបស់អាជញ ធរមូលដឌ ន ម្ៅកបុងការវលិរតឡប់មកវញិរបស់ជនរងម្ររោះម្ដយ
ការជួញដូរ ៖ ការរតឡប់វញិ និងការទទួលមនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរ ក់ព័នននឹងវតថោន 
(តដលអាចឲ្យម្គម្មើលម្ឃើញបានចាស់បាំផុត) របស់មគនថីម្ៅកបុងស្រសុកកាំម្ណើ តននរកុម
រគួសារ និងបរសិាទ នភូមិរបស់ខលួន រាប់ទាាំងការជូនដាំម្ណើ រ និងអមដាំម្ណើ រ ឬការទទួល
សាវ គមន៍ពីសាំណាក់របរណនភូមិ ម្ៅម្ពលរបឡប់មកផធោះវញិម្ទៀតផង ។ ម្ៅកបុងករណីខលោះ 
ការអាចម្មើលម្ឃើញពីដាំម្ណើ រការវលិរតឡប់មកវញិម្នោះពិតជ “បានបងាា ញជចាំហរ” ថា 
ពួករត់ទាាំងម្នាោះគឺជជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ (ឬោ៉ាងម្ហាចណាស់បងាា ញថា 
ពួករត់គឺជអបកម្ធវើចាំណាកស្រសុកងាយរងម្ររោះ ឬជអបកម្ធវើចាំណាកស្រសុកមិនសម្រមច) 
ដល់រកមុរគួសារទាាំងឡាយ និងសហគមន៍របស់រត់ ។ ដាំម្ណើ រការតបបម្នោះគឺបាំ នដល់
សិទនិបុគគលភ្នព និងការសោង ត់របស់រត់តិចតួចបាំផុត ម្ហើយម្បើជោះផលអារកក់វញិម្នាោះ 
គឺអាចនឹងបងកម្ររោះភ័យខាល ាំងណាស់ ម្ដយសារតតសុវតទិភ្នព និងសនថិសុខ រពមទាាំងការ
ម្រ ើសម្អើង និងការមិនរតូវបានម្គរាប់រកម្ៅកបុងរគសួារ និងសហគមន៍ កបុងរយៈម្ពលយូរ។  

 
ក្មក្រៀនសឋពីីរក្មសលីធម៌  

ផលប ោះពាលថ់្ផនក្ចាប ់និងរក្មសលីធម៌ក្ោយោរនីតវិិធីរដឌបាល  
នីតិវធីិរដឌបាលអាចបម្ងកើនបងាា ម្រចើនណាស់ ក់ព័នននឹងរកមសីលធម  ជពិម្សសគឺម្ដយ

សារសិទនិបុគគលភ្នព អានាមិកភ្នព និងការសោង ត់របស់មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរ រពមទាាំងបញ្ហា
សុវតទិភ្នព និងសនថិសុខ ។ ចាំបាច់រតវូពិនិតយម្ឡើងវញិ និងតកសរមួលនីតិវធីិរដឌបាល វរិណន និង
ទម្ងវើនានាតដលោនផលប៉ាោះ ល់ជអវជិជោនម្ៅម្លើមនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរ ។ ការផ្ទល ស់បឋូរគួរ
តតម្ធវើម្ឡើងជការពិម្ររោះម្ោបល់ និងម្ដយោនព័ត ោនពីជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ ។  

នីតិវធីិនានាតដលោន ក៏អាចនឹងបងកហានិភ័យចាំម្ ោះមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរផងតដរ 
របសិនម្បើពួករត់មិនទទួលបានការអមដាំម្ណើ រវលិរតឡប់មកវញិ ម្ដយម្របើរបាស់រកមសីលធម 
រតឹមរតវូរបស់បុគគលិកតដល ក់ព័នន និងពិធីការរកមសីលធម  ដូចជការសោង ត់ អនាមិកភ្នព 
បុគគលភ្នព និងផលរបម្ោជន៍ដ៏របម្សើររបស់ជនរងម្ររោះ ជពិម្សសកបុងករណីរត់ជកុោរ ។ 
ឧទាហរណ៍ របសិនម្បើមគនថី និងអាជញ ធរមិនរតូវបានម្គបងេាំឲ្យបាំម្ពញមុខងាររកាការសោង ត់ម្ៅ
កបុងការរគប់រគងម្ៅម្លើករណីនានាម្ទម្នាោះ ពួករត់អាចនឹងផសពវផាយព័ត ោនសោង ត់ម្នោះ តដល
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អាច “បងាា ញជចាំហរ” ម្ៅកបុងរគួសារ និងសហគមន៍របស់រត់ថា ពួករត់ជមនុសសតដលរតូវម្គ
ជួញដូរ ម្ដយពុាំោនការអនុញ្ហដ តិពីពួករត់ តដលជម្ហតុបងកឲ្យោនការម្រ ើសម្អើង និងការបនថុោះ
បងាអ ប់ ។ ោននារជីជនមីោ៉ានោ៉ាោប ក់បានបងាា ញពីលកេណៈ តដលរបរណនភូមិរបស់នាងបាន
របាប់ជសារណរណៈ អាំពីោថ យរបស់មិតថនាង (មិតថម្នាោះរងការម្កងរបវច័ចជមួយនាងតដរ) ថាជ 
“ោថ យរបស់ជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ” ។  

អវីតដលចាំបាច់ម្នាោះ គឺរតវូអភិវឌណពិធីការរកមសីលធម ឲ្យបានលអ ម្ដើមផីរគប់រគងម្ៅម្លើ
ករណីទាាំងអស់ឲ្យបានចបសពវរគប់ម្ៅកបុងដាំណាក់កាលនានាននសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ទាាំង
មូល រាប់បចចូ លទាាំងការវលិរតឡប់ម្ៅកាន់សហគមន៍វញិ ។ ឧទាហរណ៍ កនលងមកោននារឡីាវ
ោប ក់តដលរតវូបានម្គបចជូ នរតឡប់ម្ៅកាន់សហគមន៍ខលួនវញិម្នាោះ បានម្រៀបរាប់ពីលកេណៈតដល
អងគការនិោយម្ៅកាន់របរណនភូមិ អាំពីការោក់ទុកជការសោង ត់នូវអវីតដលនាងបានជួបរបទោះ 
និងបានបងាា ញពីលកេណៈតដលការសោង ត់ម្នោះោនសារៈសាំខាន់ប៉ាុណាត ចាំម្ ោះរបូនាង ។ បុគគលិក 
និងអបកម្ធវើការទាាំងអស់តដលមកទាំនាក់ទាំនងមនុសសតដលរតវូម្គជួញដូររតូវតតទទួលការបណឋុ ោះ
បណាថ លអាំពីពិធីការរកមសីលធម ទាាំងម្នោះ រាប់ទាាំងរបរណនសហគមន៍ អបករដឌបាល អបកម្បើកឡាន 
អបកបកតរប ។ល។  

 

បញ្ហា  ១-៧ ៖ ធនធាន មូលនធិ ិនិងនិរនតរភាព  
 

សោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ទទួលបានធនរណនពីរដឌ ភិបាលជតិ និងោច ស់ជាំនួយបរម្ទស 
បទសោភ សន៍ជមួយមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរបានបងាា ញពីកងវោះខាតជរមួតផបកធនរណន 

សរោប់រាំរទសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ម្ៅកបុងបណាថ នាយកដឌ នរបស់រដឌ ភិបាល និងតាមរយៈ
អងគការម្រៅរដឌ ភិបាល និងអងគការអនថរជតិ ។ កបុងករណីជម្រចើន ការទទួលបានជាំនួយគឺម្ៅោន
ករមិតម្ៅម្ឡើយ ម្ដយសារងវោះខាតធនរណនសរោប់ម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ។ កងវោះខាត
ធនរណនសរោប់ការងារសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ម្នោះ គឺបណាថ លមកពី ៖  

១- កងវោះខាតធនរណនរបស់រដឌ ភិបាលសរោប់ការងារសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ៖ ជាំនួយ
សរោប់សោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)មួយចាំនួនគឺបានមកពីរដឌ ភិបាលជតិម្ៅកបុងមហា
អនុតាំបន់ម្មគងគ រាប់ទាាំងជាំនួយតាមរយៈគម្រោងជាំនួយទូម្ៅតដលម្គម្រៀបចាំម្ឡើងម្ដើមផី
ឧបតទមភរាំរទដល់មនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរ ដូចជ ការតថទាាំតផបកម្វជជសាស្រសថកមមវធីិ
បណថុ ោះបណាថ លវជិជ ជីវៈតដលងាយរងម្ររោះម្ៅកបុងសងគម គម្រោងកាត់បនទយភ្នពរកីរក 
ទីភ្នប ក់ងាររកងារឲ្យម្ធវើ កមមវធីិអប់រ ាំកបុងរបព័នន និងម្រៅផលូវការ និងសុខុោលភ្នពសងគម ។ 
តតម្ទាោះជោ៉ាងណា ម្ៅកបុងតាំបន់ ពុាំោនរដឌ ភិបាលណាមួយបានផថល់ (និងឧបតទមភមូល
និធិ) ជកចច ប់ធាំមួយសរោប់រាំរទសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ដល់មនុសសរតវូម្គជួញដូរ 
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និងសរោប់រគប់រគងករណីនានាតដលកាំពុងម្កើតម្ឡើងម្ឡើយ ។    
២- កងវោះខាតធនរណនម្ៅកបុងអងគការម្រៅរដឌ ភិបាល និងអងគការអនថរជតិតដលជមូលនិធិរបស់

ោច ស់ជាំនួយបរម្ទស ៖ កបុងមួយតផបកធាំ កមមវធីិជាំនួយសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ទទួលបាន
មូលនិធិពីរបភពខាងម្រៅ (ោច ស់ជាំនួយបរម្ទស អងគការអនថរជតិ និងទីភ្នប ក់ងារនានា
របស់អងគការសហរបជជតិ) ម្ហើយរតូវបានអងគការម្រៅរដឌ ភិបាល និងអងគការអនថរជតិ
នានាយកម្ៅអនុវតថ ។ ជធមមតា ម្សវានានាតដលផថល់ម្ដយអងគការម្រៅរដឌ ភិបាល និង
អងគការរអនថរជតិទាាំងម្នាោះ ោនធនរណនលអម្របើម្សើរជងម្សវារបស់រដឌ ភិបាល និង
ជទូម្ៅ ជាំនួយម្នោះោនលកេណៈទូលាំទូោយជង ។ បុគគលិកតដលម្ធវើការឲ្យអងគការ
ម្រៅរដឌ ភិបាល និងអងគការអនថរជតិម្នាោះ យូរៗម្ៅ ហាក់ដូចជោនទាំនាក់ទាំនងកាន់តត
ម្រចើនជមួយមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរ តដលម្នោះបងាា ញថា ធនរណននានារតវូបានម្របើ
របាស់ម្ដើមផជួីលបុគគលិកតដលទាក់ទងនឹងករណីទាាំងម្នោះ និងម្ដើមផីរគប់រគង/តាមដន
ករណីទាាំងម្នោះកបុងរយៈម្ពលយូរ ។ ម្ទាោះជោ៉ាងណាក៏ម្ដយ ជួនកាល កមមវធីិទាាំងម្នោះ 
ក៏រងឥទនិពលម្ដយសារកងវោះធនរណនោន និងកងវោះខាតមូលនិធិម្នោះតដរ តដលបណាថ ល
ឲ្យការទទួលបានជាំនួយតដលោនលកេណៈទូលាំទូោយសរោប់សោហរណកមម(ម្ឡើង
វញិ)ម្នោះ ម្ៅោនករមិតម្ៅម្ឡើយ ។  
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លទធផលសខំាន់ៗ ក្ៅក្នងុថ្ផនក្ទី២  
បញ្ហា ផតលក់្សវាជលក្េណៈបុគគលសរមាបស់មាហរណក្មម(ក្ឡើងវិញ)  

 
 

 
 

អបករបឹកាតផបកចិតថសងគមោប ក់មកពីអងគការចិតថសងគមអនថរវបផធម  (TPO) តដលជអងគករម្រៅរដឌ ភិបាលរបស់កមពុជ បាន
ចុោះម្ៅរបឹកាម្ោបល់ដល់ផធោះជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ ។  
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លទធផលសខំាន់ៗក្ៅក្នងុថ្ផនក្ទី២៖បញ្ហា ផតលក់្សវាជលក្េណៈបុគគលសរមាប់
សមាហរណក្មម(ក្ឡើងវិញ) 

 

បញ្ហា  ២-១ ក្ងវោះខាតជនំួយជលក្េណៈបុគគល  
 

ជាំនួយសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) តតងតតមិនរតូវបានតកសរមួលម្ៅតាមតរមូវការ និង
សាទ នភ្នពរបស់មនុសសោប ក់ៗម្ឡើយ ។  

អងគការជម្រចើនបានផថល់កចច ប់ជាំនួយមួយតដលោនលកេណៈសថង់ដរដល់អបកទទួលផល
ទាាំងអស់ ។ តតម្ទាោះោ៉ាងណាក៏ម្ដយ ចាំម្ ោះមនុសសមួយចាំនួនតដលរតវូម្គជួញដួរ ម្សវា និងការ
រាំរទតដលពួករត់បានទទួល (និងលកេណៈតដលម្គម្រៀបចាំម្សវាទាាំងម្នោះម្ឡើង) មិនរតូវបានម្គ
តកសរមួលឲ្យបានរគប់ររន់ ម្ៅតាមម្សចកថីរតូវការ សាទ នភ្នព អតទរបម្ោជន៍ ឬសមទភ្នពរបស់
ពួករត់ម្ឡើយ ។ ោនកតាថ មួយចាំនួនបានរមួចាំតណកម្ធវើឲ្យោនកងវោះខាតជាំនួយជលកេណៈបុគគល
ម្ៅកបុងកមមវធីិ និងសាទ ប័នជម្រចើន ។ ជទូម្ៅ កតាថ ទាាំងម្នោះបានម្ផ្ទថ តម្លើកងវោះខាតននការយកចិតថ
ទុកដក់ និងការខវោះខាតម្ពលម្វោកបុងកិចចសហការជមួយមនុសសតដលរតូវម្កជួញដូរ ម្ដើមផវីាយ
តនមលម្ៅម្លើសាទ នភ្នពជក់ោក់ តរមូវការ និងអតទរបម្ោជន៍នានា ។ កតាថ ទាាំងម្នោះរមួោន ៖  

១- កងវោះខាតការវាយតនមលម្ៅម្លើតរមូវការបុគគលោប ក់ៗ  
២- កងវោះខាតម្ពលម្វោសរោប់វាយតនមលតរមវូការនានា  
៣- ការចូលរមួពីសាំណាកអបកទទួលផលម្ៅោនករមិតម្ៅម្ឡើយ  
៤- ោនទាំនាក់ទាំនងតិចតួច រវាងរបម្ទសម្រលម្ៅ និងរបម្ទសកាំម្ណើ ត  
ោនផលវបិាកធាំៗចាំនួនពីរននកងវោះខាតម្សវាជលកេណៈបុគគល តដលរតវូបានតកសរមួល

ម្ហើយគឺថា ជាំនួយម្នោះោនភ្នពមិនសមរបកប (មិនស្រសបតាមម្សចកថីរតវូការរបស់មនុសសរតវូ
ម្គជួញដូរ) ឬ មិនោនជាំនួយតដលរត់អាចរកបាន ។ ផលវបិាកទាាំងពីរម្នោះ ោនផលប៉ាោះ ល់
កបុងរយៈម្ពលយូរ និងអវជិជោនម្ៅម្លើលទនផលននសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ។  

ក្រណីសកិ្ានានា  
ោរផតលជ់ូនជំនយួនានាមិនរតវូបានថ្ក្សរមួលឲ្យរសបតាមតរមវូោរ 

និងោា នភាពបគុគលក្ឡើយ  
បុរសជនជតិម្វៀតណាមវយ័ម្កមងោប ក់ រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើការម្ៅរបម្ទសចិន។ រត់

ចង់ម្រៀនជួសជុលរថយនថ ប៉ាុតនថទីភ្នប ក់ងារតដលជួយដល់រត់មិនោនជម្រមើសម្នោះសរោប់រត់ម្ទ។ 
ផធុយម្ៅវញិ ម្គបានឲ្យរត់ម្ៅម្ធវើការម្ៅកបុងរកមុហ ុនមួយតដលនាាំម្ចញតសផក ឬមិនដូម្ចបោះម្ទ 
រតូវម្រៀនវគគជួសជុលម៉ាូតូ ។ ជម្រមើសម្នាោះមិនម្ធវើឲ្យរត់ចប់អារមមណ៍ម្ទ ម្ហើយម្គក៏មិនបានផថល់
ជម្រមើសការងារលអៗ ដល់រត់តដរ ។ រត់បានបដិម្សធមិនទទួលជាំនួយ ។  
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និងោរចលូរមួរបសអ់នក្ទទលួផល ក្ៅក្នងុោរអនុវតតថ្ផនោរសមាហរណក្មម 
(ក្ឡើងវញិ) ក្ៅមានក្រមិតក្ៅក្ឡើយ ។  

ោនបុរសជនជតិកមពុជោប ក់រតវូបានម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើការម្ៅរបម្ទសនថ ។ រត់ម្រៀបរាប់
អាំពីកងវោះខាតទាំនាក់ទាំនងជមួយអងគការជាំនួយ ោនន័យថា រត់ទទួលបានម្សវាតដលផធុយពី
បាំណង ឬម្សចកថីរតវូការរបស់ខលួន ។ រត់រតូវបានផថល់ជូននូវការបណថុ ោះបណាថ លវជិជ ជីវៈ ប៉ាុតនថ
រត់ម្ៅតតកាំពុងសាទ រខលួនម្ឡើងវញិពីការសាប មរបួសតដលរតវូម្គជួញដូរ ម្ហើយការបណថុ ោះបណាថ ល
ម្នោះក៏មិនតមនជវស័ិយការងារតដលរត់ចប់អារមមណ៍ម្ទៀត ។ របពននរត់ក៏ោននផធម្ ោះម្ទៀត 
ម្ហើយរត់រតូវការរបាក់ម្ដើមផផីគត់ផគង់រគសួាររបស់ខលួន ។ រត់ចង់ម្បើកតូបលក់ម្រគឿងម្ទសតូច
មួយម្ៅកបុងភូមិ ម្ហើយរត់រតូវការម្ដើមទុនម្ដើមផីម្បើក ។ ផធុយម្ៅវញិ រត់តបរជទទួលបានសតវ
មកចិចច ឹមម្ៅវញិ ម្ហើយសតវទាាំងម្នាោះងាប់ទាាំងអស់ ។ ម្ៅម្ពលសួររត់ថា ោនបញ្ហា អវីខលោះតដល
ម្ធវើឲ្យរត់មិនអាចទទួលជាំនួយម្នាោះ រត់បានសាំតដងនូវកថីបារមភ ម្ដយបាននិោយថា “ម្គមិន
យល់ពីសាទ នភ្នពរបស់ខញុាំម្ឡើយ” ។   

ោននារោីប ក់មកពីរបម្ទសមីោ៉ា ន់ោ៉ា  បានសាំតដងនូវកឋីបារមភអាំពីការមិនបានចូលរមួឲ្យបាន
សកមមអាំពីម្សចកថីសម្រមចចិតថម្លើជាំនួយ និងការរស់ម្ៅរបស់ខលួន ។ នាងបានពនយល់ថា ម្ៅម្ពល
បុគគលិកផថល់ជាំនួយបានមកជួបនាង ពួកម្គនាាំនិោយតតជមួយោថ យនាង ម្ហើយមិនបានពិម្ររោះ
អវីជមួយនាងម្ឡើយ ។  

ទក្ងវើលអៗ   
តរមូវោររបសជ់នរងក្ររោះរតវូបានវាយតនមល (និងវាយតនមលក្ឡើងវិញ) 

ក្ៅក្នងុវគគសកិ្ាសឋពីសីមាហរណក្មម(ក្ឡើងវិញ) 
 

ោនបុរសវយ័ម្កមងោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើការកបុងរបម្ទមីោ៉ាន់ោ៉ា តតមឋង ។ កាត់បាន
ម្រៀបរាប់ពីទាំនាក់ទាំនាក់ជរបចាំ និងជាំនួយជលកេណៈបុគគល។ អបកផថល់ម្សវាបានជួបជមួយរត់
ម្រៀងរាល់បីសបាឋ ហ៍មឋង ម្ដើមផពិីនិតយម្មើលសាទ នភ្នពម្ផសងៗ និងម្ដើមផពិីភ្នកាពីបញ្ហា  ឬតរមូវការ
នានាតដលម្កើតម្ឡើងចប់តាាំងពីបានជួយរប ចុងម្រកាយមកម្នាោះ។ រត់បានពនយល់ថាសរោប់ការ
ទាំនាក់ទាំនង និងការរាំរទរបម្ភទម្នោះោនសារៈសាំខាន់ណាស់ចាំម្ ោះ      សោហរណកមម
(ម្ឡើងវញិ) ។ 

ោននារជីនជតិនថោប ក់រតវូបានជួញដូរម្ៅម្ធវើជនារមី្ពសាម្ៅរបម្ទសជប៉ាុន ។ នាងបាន
ទាំនាក់ទាំនងជរបចាំជមួយបុគគលិកតផបកសងគមកិចច ។ មគនថីតផបកសងគមកិចចបានទូរស័ពធមកនាងជ
បនថបនាធ ប់ម្ដើមផដឹីងថាម្តើនាងកាំពង់ម្ធវើដូចម្មឋចខលោះ ម្ហើយថាម្តើនាងរតូវការជាំនួយឬអត់។ នាងបាន
សទិតកបុងសាទ នភ្នពជាំងឺរុាាំនរ ៉ា តដលរតូវការការពាបាល ម្ហតុម្នោះបុគគលិកតផបកសងគមកិចចម្នាោះក៏បាន
ពិនិតយម្មើលម្ដើមផីរណនាឲ្យនាងទទួលបានថាប ាំពាបាលតដលនាងរតវូការ ។  
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បញ្ហា  ២-២ ៖ ក្ងវោះខាតក្សវាធំទលូាយ  
 

ម្សវាធាំទូោយ មិនោនសរោប់មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរទាាំងអស់ម្នាោះម្ឡើយ ។  
មនុសសជម្រចើនតដលរតូវម្គជួញដូរបានម្រៀបរាប់ពីលកេណៈតដលកចច ប់ម្សវា និងការរាំរទ

ជលកេណៈបុគគលមួយដ៏ទូលាំទូោយ បានរមួចាំតណកម្ៅកបុងសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ម្ដយ
ម្ជគជ័យរបស់ពួករត់ ។ កបុងចាំម្ណាមមនុសសម្គជួញដូរ តដលរតូវម្គសោភ សសរោប់ការសិកា
ស្រសាវរជវម្នោះ ោន៧៣នាក់បានទទួលនូវអវីតដលម្គចត់ទុកថាជរបម្ភទននការរាំរទដ៏ធាំទូោយ
សរោប់សោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ។ ម្ទាោះជោ៉ាងណា ជទូម្ៅ ោនមនុសសជម្រចើននាក់តដល
រតូវជួញដូរមិនបានទទួលកចច ប់ម្សវាសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)មួយទូលាំទូោយម្ឡើយ ម្រកាយ
ម្ពលខលួនបានជួបរបទោះបទពិម្សាធន៍ជួញដូរ ។ កាន់តតទូម្ៅជងម្នោះម្ៅម្ទៀតម្នាោះ ជនរងម្ររោះ
ម្ដយការជួញដូរកាំពុងទទួលជាំនួយគឺ ពួករត់បានទទួលជាំនួយម្ៅតាមទរមង់មួយចាំនួន (ជូន
កាលម្រចើន) តតមិនតមនជម្សវាមួយដ៏ទូលាំទូោយ តដលរតូវបានតកសរមួលម្ៅតាមតរមូវការ 
និងសាទ នភ្នពរបស់បុគគលោប ក់ៗ ។  

ការផឋល់ជូនកចច ប់ម្សវាមួយម្ពញម្លញ ោនលកេណៈខុសរប ខាល ាំង ម្ៅតាមអងគការ 
សាទ ប័ន និងរបម្ទស ។ ម្ទាោះោ៉ាងណាក៏ម្ដយ ោនលាំនាាំសាំខាន់ៗចាំនួនបី តដលរតូវបានម្គសាគ ល់
ម្ដយសារអបកតដលជទូម្ៅ បានទទួល (មិនបានទទួល)ម្សវាសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ដ៏ទូលាំ
ទូោយ ម្ៅកបុងតាំបន់ ។   

១- អាចរកបានម្សវាទូលាំទូោយកបុងកតនលងសាប ក់ម្ៅ តតមិនម្ៅសហគមន៍ម្ឡើយ ។ 
ជទូម្ៅ ម្សវាសោហរណកមមទូលាំទូោយអាចរកបានកាន់តតម្រចើន តាមរយៈកមមវធីិ
ផថល់កតនលងសាប ក់ម្ៅ ម្ដយោនផថល់ជូននូវជាំនួយជម្រចើន រឯីការរាំរទដ៏ទូលាំទូោយ
ម្ៅម្ពលមនុសសរតូវម្គជួញដូររតឡប់ម្ៅរស់ម្ៅផធោះ/សហគមន៍ខលួនវញិ ពុាំសូវោន
លកេណៈទូម្ៅដូចម្ចបោះម្ឡើយ ។  

២- ជាំនួយសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)សរោប់បុរស និងម្កមងរបសុម្ៅោនករមិត ។ ម្ៅកបុង
ករណីមួយចាំនួន មនុសសរបុសតដលម្គជួញដូរ រតូវបានទទួលសាគ ល់ថាជផលូវការថាជ
ជនរងម្ររោះ ប៉ាុតនថទទួលបានជាំនួយតិចណាស់ ។ ោនមនុសសមួយរកុមតូចមិនទទួល
បានជាំនួយទាាំងស្រសុង ។ សូមផីម្ៅម្ពលបុរសតដលរតូវម្គជួញដូរ ទទួលបានជាំនួយក៏
ម្ដយ ជទូម្ៅ ជាំនួយម្នាោះពុាំោនលកេណៈទូលាំទូោយម្ឡើយ ។ ជម្រឿយៗ ជាំនួយគឺ
តរមង់ម្ឆព ោះម្ៅរកការវលិរតឡប់ម្ៅផធោះវញិ និងតរមូវការមូលដឌ ន ជជងសោហរណ
កមម(ម្ឡើងវញិ)។ អវីតដលសាំខាន់ បុរសខលោះបានទទួលជាំនួយវលិរតឡប់ម្ៅផធោះវញិ គឺោន
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ទាាំងការដឹកចជូ ន និងកបុងករណីខលោះកតនលងសាប ក់ម្ៅកបុងរយៈម្ពលខលីោនម្សវាតិចតួច ឬ
រម នតតមឋងម្ពលកាំពុងសាប ក់ម្ៅទីម្នាោះ (ដូចជជាំនួយចាំបាច់)។ សាំខាន់ ម្កមងរបសុតដល
រតូវម្គជួញដូរក៏បាន “ទទួលចាំបាច់” ឬ “កាំពុងទទួលជាំនួយ” តដរ ។ ោនម្កមងរបសុតដល
រតូវម្គជួញដូរចាំនួន៥នាក់ប៉ាុម្ណាត ោះ តដលបានទទួលនូវអវីតដលអាចចតុទុកថាជជាំនួយ
សោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) តដលោនលកេណៈទូលាំទូោយ គឺផធុយរប ស្រសឡោះម្ៅនឹង
ម្កមងស្រសីតដលោនអាយុស្រសកររប ម្នោះ (ជួនកាលតដលបានជួបរបទោះនូវការរងម្ររោះរតូវ
ម្គជួញដូរស្រសម្ដៀងរប ម្នោះតដរ) តដលជទូម្ៅ ទទួលបានការតថទាាំទូលាំទូោយជង
ម្នោះ ម្ៅកបុងកតនលងសាប ក់ម្ៅ ។  

៣- ម្សវាដ៏ទូលាំទូោយោនលកេណៈខុសរប ម្ៅតាមអងគការ និងសាទ ប័ន ។ គុណភ្នព និង
ករមិតម្សវាសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)តដលមនុសសរតូវម្គជួញដូរទទួលបាន ក៏រងឥទនិ
ពលខាល ាំងពីអងគការ និង/សាទ ប័នតដល ក់ព័នននឹងការរាំរទពួករត់តដរ ។ មនុសសតដល
រតូវម្គជួញដូរម្ៅកបុងរបម្ទសមួយទទួលបានការតថទាាំកបុងករមិត និងគុណភ្នពខុសៗ
រប   ក់ព័នននឹងទីកតនលងរស់ម្ៅ (ដូចជអងគការ ឬសាទ ប័នតដលកាំពុងអនុវតថការងារម្ៅ
កបុងតាំបន់របស់ខលួន) និងអបកតដលមកទាំនាក់ទាំនងជមួយពួករត់ (ដូចជអងគការតដល
បានសាគ ល់ពួករត់ថាជជនរងម្ររោះ)។ កបុងករណីជម្រចើន មនុសសរតូវម្គជួញដូរ តដល
បានជួបរបទោះបទពិម្សាធន៍ និងោនតរមូវការដូចរប ម្នោះ បានទទួលករមិតននការរាំរទ
ខុសៗរប ខាល ាំងណាស់ អាស្រស័យម្ៅតាមទីភ្នប ក់ងារតដលកាំពុងជួយដល់ពួករត់ ។  

កបុងករណីជម្រចើន ការមិនយកចិតថទុកម្ៅម្លើតរមូវការជាំនួយឲ្យបានរគប់រជុងម្រជយ ោន
ទាំនាក់ទាំនងម្ដយផ្ទធ ល់ជមួយនឹងដាំម្ណើ រអន់ថយននសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) និងកបុងករណីខលោះ 
សូមផីបរាជ័យសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)កបុងរយៈម្ពលយូរ ក៏នឹង ក់ព័ននតដរ ។   

ទក្ងវើលអៗ   
ក្សវាទូលទំូលាយបានរមួចំថ្ណក្នាមំក្នូវភាពក្ជគជ័យ 

ក្ៅក្នងុសមារណក្មម(ក្ឡើងវិញ)  
បុរសជនជតិតខមរោប ក់រតវូបានម្គជួញដូរម្ៅរបម្ទសនថ ម្ដយម្ធវើការឲ្យរកមុហ ុនតកនចបចាំណី 

អាហារ ។ រត់រតូវបានម្គជួយសម្គងាគ ោះ ម្ៅម្ពលប៉ាូលីសនថ និងប៉ាូលីសតខមរសរមុកចូលតឆកម្ឆររមួ
រប មួយម្ៅកបុងម្រាងចរក ។ បនាធ ប់ពីរតូវបានម្គរតួតពិនិតយ និងទទួលសាគ ល់ថាជជនរងម្ររោះម្ដយ
ការជួញដូររចួ រត់រតូវបានម្គតណនាាំឲ្យម្ៅសាប ក់ម្ៅទីកតនលងមួយ ម្ហើយករណីម្នោះបានម្បើកចាំហរ
ម្ឡើងរបឆងនឹងជនម្លមើស ។ បុរសម្នាោះបានសាប ក់ម្ៅកតនលងម្នាោះអស់រយៈម្ពលបីតខ កបុងអាំឡុង
ម្ពលម្នាោះរត់ក៏អាចម្ធវើការបានតដរ ។ រត់បានរបាប់ថា បុគគលិកផថល់ជាំនួយបានម្ធវើលអនឹងរត់
ណាស់ ម្ដយម្សកកថីម្ររព និងម្សចកថីនថលថបូរ ។ រត់រតូវបានបុគគលិកសាទ នទូតជូនមកដល់រពាំតដន
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កមពុជ ម្ហើយបានឲ្យរត់សាប ក់ម្ៅមួយយប់កបុងជាំរុ ាំបម្ណាឋ ោះអាសនប មុននឹងរតូវម្គឲ្យរបាក់ម្ធវើដាំម្ណើ រ
វលិរតឡប់ម្ៅភូមិរបស់ខលួនវញិ ។ ម្ពលម្ៅដល់ផធោះ រត់ទទួលបានការឧបតទមភរាំរទជដាំបូង 
បនាធ ប់មកម្គឲ្យរជកូរត់មួយចាំនួនម្ដើមផីចិចច ឹមរករបាក់ចាំណូល ។ រត់ក៏បានម្ធវើការកបុងតផបក
សាំណង់ ។ រត់កាំពុងរស់ម្ៅជថមីមថងម្ទៀតជមួយរគួសាររត់ ម្ហើយោនទាំនាក់ទាំនងលអម្ៅកបុង
រគួសារ និងសហគមន៍របស់ខលួន ។   

បុរសជនជតិនថោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើការតផបកកសិកមម ម្ៅរបម្ទសអីុស្រសាតអល ។ 
ម្ៅរបម្ទសអីុស្រសាតអល ម្គបានជួយរត់ឲ្យម្ផថើមតវា៉ាទាមទារសាំណងពីម្ៅតករបស់រត់ នូវរបាក់
ឈបួលតដលម្ៅតកបានជាំ ក់ ។ ម្គក៏បានជួយរកការងារតដលោនរបាក់ឈបួលសមរមយឲ្យរត់ម្ធវើ
តដរ ម្ហើយទទួលបានកតនលងសាប ក់ម្ៅ និងម្សវាម្ផសងៗម្ទៀត ។ ម្ៅម្ពលរតឡប់មករបម្ទសនថវញិ 
រត់បានជួបនឹងបុគគលិកតផបកសងគមកិចច តដលបានផថល់ជាំនួយជរបាក់ដល់រត់ ម្ដើមផីរតឡប់មក
ផធោះវញិ។ មិនយូរប៉ាុនាម ន បុគគលិកតផបកសងគមកិចចរបស់រដឌបានចុោះម្ៅដល់ផធោះរត់ ម្ហើយបាននិោយ
ជមួយរត់អាំពីជាំនួយនានាតដលរត់រតូវការ ។ ម្ដយសាររត់ោនបាំណងរតឡប់ម្ៅម្ធវើតស្រសវញិ
រត់បានទទួលថវកិារជាំនួយ តដលរត់អាចយកម្ៅម្របើរបាស់ម្ដើមផទិីញសោភ រ ររប់ពូជ និងឧប
ករណ៍មួយចាំនួនម្ទៀតសរោប់ម្ធវើតស្រស ។  

ក្រណីសកិ្ានានា  
មនុសសរតូវក្គជួញដូរ ថ្ដលក្ំពុងទទួលបានជនំួយបានរបឈមនឹងបញ្ហា របឈមនានា

ក្ៅក្នងុសមាហរណក្មម(ក្ឡើងវញិ) 
ោននារតីខមរោប ក់បានទទួលជាំនួយតផបកចាប់ម្ដើមផទីាមទារសាំណងពីជនម្លមើសមកម្លើរបូ

នាង ប៉ាុតនថនាងមិនបានទទួលការបណថុ ោះបណាថ លវជិជ ជីវៈ ឬការឧបតទមភរាំរទម្ៅកបុងការតសវងរក
ការងារម្ធវើ ឬម្ៅកបុងការបម្ងកើតអាជីវកមមខាប តតូចម្ឡើយ ោនន័យថា នាងបានរបឹងម្ដោះស្រសាយបញ្ហា
ម្សដឌកិចចម្ដយខលួនឯង ។ ម្ៅម្ពលសួរនាងអាំពីសាទ នភ្នពម្សដឌកិចចរបស់នាង នាងបានពនយល់ថា 
នាងរស់បានម្ដយការលក់តផលម្ឈើ និងដុតនាំលក់ម្ៅសាោម្រៀនកបុងមូលដឌ ន ។  

ម្កមងស្រសីឡាវោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅម្រៅរបម្ទស ។ នាងបានរតឡប់មកផធោះវញិ ម្ហើយ
រស់ម្ៅជមួយរគួសាររបស់នាង តដលោនជីវភ្នពរកីរក និងោនរតូវតរមូវការជម្រចើន ។ ម្ទាោះជ
ោ៉ាងណាក៏ម្ដយ ម្សវាកមមតដលបានផថល់ជូនម្ៅនាងម្នាោះ តិចតួច និងោនករមិត គឺថា នាង
ទទួលបានមូលនិធិម្ដើមផបីានម្ៅម្រៀន ថវកិារមួយចាំនួនយកម្ៅចូលរមួការបណថុ ោះបណាថ លសថីពី
រម្បៀបដាំផសិត និងថវកិារខលោះម្ទៀតទិញអងករចិចច ឹមរគសួារ ។ ម្ទាោះោ៉ាងណាក៏ម្ដយ រគួសារនាង
មិនទទួលបានជាំនួយម្សដឌកិចច តដលនឹងបានជួយម្លើកសធួយម្សដឌកិចចរគួសារនាង ម្ហើយតដល
បនាធ ប់មកនឹងបានរមរទដល់សោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ម្ឡើយ ។  

ោនបុរសតខមរោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅម្នសាទរតី ។ រត់ទទួលបានោ៉ា សីុនបូមទឹកមួយ



35  

ម្រគឿង ឯកូនរបុសរបស់រត់ តដលរតូវម្គជួញដូរម្ៅម្នសាទរតីតដរម្នាោះ ទទួលបានម៉ាូតូមួយម្រគឿង។ 
ជាំនួយម្នាោះគឺផថល់ជូនតតមឋងម្ទ ម្ហើយចប់តាាំងពីម្ពលម្នាោះមកពុាំោនអងគការផថល់ជាំនួយណាបាន
ទាក់ទងមករត់ម្ទៀតម្ឡើយ ។ 

 

បញ្ហា  ២-៣ ៖ ក្ងវោះខាតក្ថ្នលងោន ក្់ក្ៅសមរមយ  
 

ជម្រមើសកតនលងសាប ក់ម្ៅមិនតមនោនសុវតទិភ្នព គួរជទីម្ពញចិតថ និងោនតនមលម្ថាកសមរមយ
ជនិចចម្ឡើយ ។  

វរិណនការមួយម្ដើមផីសម្រមចម្ជគជ័យម្ៅកបុងសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)គឺថា មនុសសតដល
រតូវម្គជួញដូរោនកតនលងរស់ម្ៅសមរមយ សរោប់រយៈម្ពលខលោះ និងរយៈម្ពលតវង ។ ោនន័យថា 
ផធោះតដលោនសថងដរសុវតទិភ្នព ោនតនមលសមរមយ និងគួរជទីម្ពញចិតថ ។ កបុងរយៈម្ពលខលី មនុសស
តដលរតូវម្គជួញដូរខលោះ រតូវការកតនលងសាប ក់ម្ៅ ម្នាោះគឺការផថល់នូវទីជរមក ។ ម្ពលនិោយតបបម្នោះ  
មិនតមនមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរទាាំងអស់សុទនតតបានទទួលកតនលងសាប ក់ (ម្ទាោះជបម្ណាឋ ោះ
អាសនបកថី) ម្ៅកបុងបញ្ហា តដលម្កើតម្ឡើងភ្នល មៗម្ដយសារការជួញដូរម្នាោះម្ឡើយ ។ មនុសសតដល
រតូវម្គជួញដូរមួយចាំនួន រតូវសាប ក់ម្ៅកបុងគុគ បនធប់ឃុាំ និងមជឈមណឍ លហាមឃាត់ ជជងោន
កតនលងសាប ក់ម្ៅសមរមយ។ លកេណៈតបបម្នោះតតងម្កើតម្ឡើងចាំម្ ោះមនុសសរបុសតដលរតូវម្គជួញដូរ 
ជទូម្ៅ ម្ៅកាន់កតនលងតដលពុាំោនទីជរមកសាប ក់ម្ៅ ។ ម្ទាោះោ៉ាងណាក៏ម្ដយ ម្នោះក៏ជបញ្ហា
មួយតដរសរោប់របម្ទសខលោះ ម្រ ោះកបុងរបម្ទសម្នាោះ ស្រសថី និងកុោរតដលរតូវម្គជួញដូរក៏បានសាប ក់
ម្ៅកបុងបនធប់ឃុាំ និងម្ៅប៉ាុសថិ៍ប៉ាូលីស ។   

កមមវធីិផឋល់ទីជរមកសាប ក់ម្ៅោនម្រលម្ៅម្របើរបាស់វធីិោនរយៈម្ពលខលី (ឬជួនកាល
បម្ណាថ ោះអាសនប) ។ ប៉ាុតនថ វាចាំបាច់ណាស់ម្ដើមផសីាគ ល់ពីជម្រមើសម្លើទីកតនលងសាប ក់ម្ៅកបុងរយៈ
ម្ពលតវងជងម្នោះ ។ ចាំម្ ោះមនុសសភ្នគម្រចើនតដលរតូវម្គជួញដូរ ម្នោះគឺជការរតឡប់ម្ៅកាន់
រគួសារ និងសហគមន៍របស់ខលួនវញិ ដូចជ រតូវរស់ម្ៅជមួយឪពុកោឋ យ បថីរបពនន កូន បងបអូន
បម្ងកើត ឬរគសួារោនសោជិកម្រចើន ។ ប៉ាុតនថម្ទាោះជោ៉ាងណាក៏ម្ដយ មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរ
បានរបឈមមុខនឹងឧបសគគនានា ោនដូចជ ៖  

១- រម នកតនលងរស់ម្ៅ  
២- ផធោះមិនោនសុវតទិភ្នព  
៣- សាទ នភ្នពរស់មិនគួរឲ្យម្ពញចិតថ  
៤- ផធោះតដលរតូវរស់ម្ៅនថលម្ពក  
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ក្រណីសកិ្ានានា  
រម នផទោះក្ៅ ផទោះរម នសវុតាិភាព មិនសមរសប ឬមានតនមលមិនសមរមយ  

 

ោនបុរសមីោ៉ាន់ោ៉ាោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើជអបកម្នសាទម្ៅរបម្ទសនថ។ រត់
កាំពុងជួបបញ្ហា ម្សដឌកិចចម្ៅផធោះ ម្ហើយបានសម្រមចចិតថម្ធវើចាំណាកស្រសកុ ។ រត់បានយកផធោះម្ៅ
បញ្ហច ាំបានរបាក់ ៣០០០០ គីោ៉ាត (របតហលជ៣៤ដុោល រអាម្មរកិ) ម្ដើមផខីាំម្ដោះស្រសាយបញ្ហា
រគួសាររត់ និងបនាធ ប់មក រត់ចង់ម្ធវើចាំណាកស្រសកុម្ដើមផីរករបាក់សងបាំណុល ។ ម្ដយសារកបុង
ម្ពលរតូវម្គជួញដូរម្នាោះ រត់មិនអាចម្ផញើររបាក់ម្ៅផធោះបាន រគួសាររត់មិនអាចសងបាំណុលម្ៅ
តាមកាលកាំណត់ ផធោះរត់ក៏រតូវបាត់បង់ ម្ហើយម្លើសពីម្នោះ រតូវជាំ ក់បាំណុលម្គ៦០០០០គីោ៉ាត
ម្ទៀត(របតហលជ ៧០ ដុោល រអាម្មរកិ) ។  

នារជីនជតិម្វៀតណាមោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅរបម្ទសចិនម្ដើមផីបងេាំឲ្យម្រៀបការ ។ នាង
បានទទួលរងនូវការគាំរាមកាំតហងពីជនម្លមើស ម្ៅម្ពលវលិរតឡប់មកស្រសុកវញិ ។ ម្រឿងម្នោះបានបនថ
មួយរយៈ ម្ហើយទីបាំផុតរគួសារនាងបានម្រៀបចាំឲ្យនាងម្ៅរស់ម្ៅរកុងមួយម្ផសងម្ទៀតម្ដើមផឲី្យោន
សុតទិភ្នព ។ រម នអបកណាោប ក់ដឹងថារគួសារនាងម្ៅទីណាម្ឡើយ ម្រៅតតពីរគសួាររបស់នាងម្នាោះ។  

នារជីនជតិម្វៀតណាមោប ក់រតូវម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើជនារមី្ពសាម្ៅរបម្ទសកមពុជ ។ នាង
រតូវការជាំនួយបនាធ ន់ម្ដើមផជួីសជុលផធោះចស់រទឌុម្រទាមតដលរគសួារនាងកាំពុងរស់ម្ៅ ។ នាង
និោយថា “ម្យើងរម នផធោះម្ទ ។ ផធោះខញុាំដូចជមិនតមនផធោះម្ឡើយ ។”  

 

បញ្ហា  ២-៤ ៖ សខុុមាលភាព និងសខុភាពរាងោយមានសភាពរទុឌក្រោម  
 

ការមិនម្ដោះស្រសាយម្សចកថីតរមូវការតផបកសុខភ្នព/តផបកម្វជជសាស្រសថបានម្ធវើឲ្យោនការរ ាំខាន
ដល់សោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ។  

មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរបាន ោនបញ្ហា សុខភ្នពជម្រចើន (ជម្រឿយៗោនសភ្នពធងន់ធងរ) 
និងោនតរមូវការតផបកម្វជជសាស្រសថ ។ ម្នោះគឺជករណីសរោប់ជនរងម្ររោះទាាំងរបុសទាាំងស្រសី ទាាំង
មនុសសម្ពញវយ័ទាាំងកុោរ ម្ដយមិនគិតពីទរមង់ននការជួញដូរម្ឡើយ ម្ទាោះបីជថា ជម្រឿយៗ 
តរមូវការសុខភ្នពោនភ្នពជក់ោក់ចាំម្ ោះលកេណៈននការម្កងរបវច័ច ក៏ម្ដយ ។ បុពវម្ហតុនន
បញ្ហា សុខភ្នពសរោប់មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរោនដូចតម្ៅ ៖   

១- ការទទួលរងនូវអាំម្ពើហឹងា និងការរ ាំម្ោភបាំ នម្ៅម្ពលកាំពុងរតូវម្គជួញដូរ 
២- ផលប៉ាោះ ល់ននលកេខណឍ ការងារ និងការរស់ម្ៅ ម្ពលកាំពុងរតូវម្គជួញដូរ 
៣- ការទទួលបានការតថទាាំតផបកម្វជជសាស្រសថ ម្ៅម្ពលកាំពុងរតូវម្គជួញដូរ ម្ៅោនករមិត  
៤- ការទទួលបានម្សវាតផបកម្វជជសាស្រសថមិនបានរគប់ររន់ ម្រកាយម្ពលរតូវម្គជួញដូរ  
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ម្ៅម្ពលមនុសសរតវូម្គជួញដូរទទួលបានការតថទាាំតផបកម្វជជសាស្រសថ ជម្រឿយៗ ម្នោះគឺជ
គនលឹោះម្ឆព ោះម្ៅរកភ្នពម្ជគជ័យម្ៅកបុងការសាឋ រម្ឡើងវញិ និងសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ។ ផធុយ
ម្ៅវញិ សុខភ្នពផលូវកាយមិនលអ បានម្ធវើឲ្យោនផលប៉ាោះ ល់(អវជិជោន) ម្ៅម្លើទិដឌភ្នពជម្រចើន
ននជីវតិរស់ម្ៅ ម្ហើយរោយចូលរប ជមួយនឹងដាំម្ណើ រសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ម្ដយបងេាំ ។ 
បញ្ហា សុខភ្នព តដលមិនបានម្ដោះស្រសាយ (ឬតដលម្ដោះស្រសាយមិនបានលអ) រារាាំងខាល ាំងណាស់ម្ៅ
ដល់ម្ជគជ័យម្ៅកបុងសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) សរោប់មនុសសជម្រចើននាក់តដលរតូវម្គជួញ
ដូរ ។ សុខភ្នពម្ខាយ និងបញ្ហា ពាបាលជាំងឺោនផលប៉ាោះ ល់ដល់មនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរ
ម្ៅតាមវធីិម្ផសងៗ ប៉ាុតនថប៉ាោះ ល់ខាល ាំងបាំផុតគឺម្ៅកបុងលកេណៈខាងម្រកាម ៖  

១- នថលឈបួលតថទាាំ និងពាបាលនាាំឲ្យោនបញ្ហា ម្សដឌកិចច រាប់បចចូ លទាាំងបាំណុលផង  
២- បញ្ហា សុខភ្នពបានរារាាំងដល់សមតទភ្នពការងាររបស់ជនរងម្ររោះ 
៣- សុខភ្នពម្ខាយបានបងកផលប៉ាោះ ល់អវជិជោនម្ៅម្លើការយល់ដឹងអាំពីសុខុោលភ្នព 

របស់ជនរងម្ររោះ ។  
ក្រណីសកិ្ានានា  

បញ្ហា សខុភាពធងនធ់ងរថ្ដលបណាត លមក្ពីោរទទលួរងនូវអំក្ពើហងឹា 
និងោររកំ្លាភបំពាន ក្ៅក្ពលរតូវក្គជួញដូរ  

ោនបុរសោប ក់មកពីរបម្ទសមីោ៉ានោ៉ា រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅរបម្ទសនថ ។ រត់បានម្រៀប
រាប់អាំពីអាំម្ពើហឹងាដ៏ធងន់ធងរ និងរបួសនានា ម្ៅម្លើបុរសតដលរតូវម្គជួញដូរម្ៅម្លើទូកម្នសាទ ។ 
រត់បាននិោយថា “ខញុាំម្ឃើញម្ៅតកមិនចូលចិតថឲ្យកមមករសរោកពីការងារម្ទ ម្ទាោះបីជម្ៅម្ពល
កមមករមិនស្រសួលខលួនក៏ម្ដយ ។ ពួកម្គផលុាំកតចច រម្ដើមផឲី្យកមមករចប់ម្ផឋើមម្ធវើការ ម្ហើយរបសិនម្បើមិន
ម្ឃើញអបកណាមកម្ធវើម្ទ ពួកម្គនឹងចក់ទឹកម្ៅឋ ម្លើកមមករម្នាោះ ។ ោនអបកខលោះបានសាល ប់ម្ដយសារ
របួស ។ ពួកម្គក៏បានយកដុាំទឹកកកគប់ម្ៅកមមករ យកសោភ រម្ៅវាយពួកកមមករ ។ បុរសជនជតិនថ
ោប ក់រតូវសាល ប់ម្ដយសារទទួលរងការវាយដាំ ។ ខញុាំបានម្ឃើញបុរសោប ក់(ម្មើលម្ៅដូចជជនជតិ
បរម្ទស) តដលរតូវម្គវាយដាំម្ឡើងបាក់ម្ធមញ ម្ដយសាររត់ម្ធវើការមិនបានលអ ម្រ ោះមិនម្ចោះភ្នសា 
និងមិនយល់ការតណនាាំ ។ ខញុាំក៏ម្ឃើញមនុសសខលោះសាល ប់ម្ដយសារម្ររោះថាប ក់តដរ (គឺសាល បម្លើទូក) ។ 
ម្បើោនអបកណាោប ក់រណល ក់ទឹក ពួកម្គមិនខវល់ជួយសម្គងាគ ោះជនម្នាោះម្ឡើយ” ។  

ោននារជីនជតិម្វៀតណាមោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើការតាមផធោះម្ៅរបម្ទសោ៉ា ម្ឡសីុ។ 
នាងរតវូចមអិនអាហារ និងម្បាសសាំអាតផធោះ រពមទាាំងរតូវតថទាាំោន់ជល់ម្ទៀតផង។ ពីរបីតខម្រកាយ 
“ម្ៅតក” បានចប់ម្ផឋើមវាយដាំនាង និងម្ធវើទារណុកមមនាង ម្ៅម្ពលោន់ជល់ឈឺ ឬម្ៅម្ពលរត់
មិនម្ពញចិតថនឹងការងាររបស់នាង ។ កបុងសាទ នភ្នពម្ផសងៗ នាងរតូវម្គយកតខសចង ដក់រចវា៉ាក់
ម្ជើង និងរតូវម្គរតឹ ឬរចបាច់ក ។ នាងរតូវម្គកាប់នឹងកាាំបិត និងកនគនថ ម្ហើយដក់ឲ្យឆក់តខសម្ភលើង ។ 
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 បញ្ហា សខុភាពថ្ដលបណាត លមក្ពលីក្េខណឍ ននោររសក់្ៅ និងលក្េខណឍ ោរងារ
មិនលអ ក្នងុក្ពលក្ពំុងរតូវក្គជួញដូរ  

ោនបុរសជនជតិម្វៀតណាោប ក់រតូវម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើការម្ៅម្រាងចរកផលិតឥដឌរបស់ចិន ។ 
រត់បានរបួសនដម្ដយសារដុាំឥដឌរណល ក់ម្លើ ។ រត់មិនបានទទួលការពាបាលអវីម្ឡើយ ម្ហើយរបួស
ក៏កាន់តតធងន់ធងរ ម្ដយរតូវការការវោះកាត់ ។ រត់រតូវបានម្គបងេាំឲ្យម្ៅម្ធវើការបនាធ ប់ពីម្គវោះកាត់នដ
របស់រត់បានតតពីរបីនថងប៉ាុម្ណាត ោះ ។ រប់បានរបាប់ពីលកេណៈតដលកមមករជនជតិចិន និងម្វៀត
ណាមម្ធវើការម្ៅកបុងម្រាងចរកផលិតឥដឌរងរបួស ម្ហើយោនជាំងឺម្ដយសារលកេខណឍ ការងារម្ររោះ
ថាប ក់ រឯីរបួសវញិគឺទទួលការពាបាលមិនបានម្រចើនម្ឡើយ ។  

ោនម្កមងស្រសីតខមរោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅកបុងរបម្ទសម្ៅម្ធវើជនារមី្ពសាម្ពលនាងោន
អាយុ១៦ឆប ាំ ។ នាងរតូវម្គឃុាំម្ៅកបុងកតនលងម្ពសាមួយ ម្ហើយរតូវម្គបងេាំឲ្យរមួម្ភទជមួយបុរស
ម្ដយមិនឲ្យម្របើម្ស្រសាម ។ នាងក៏ឆលងម្មម្រាគម្អដស៍ ។  

បញ្ហា សខុភាព និងរបួសក្ផសងៗមិនទទួលបានោរពោបាល ឬទទួលបានោរ
ពោបាលមិនរគប់ររនក្ពលរតូវក្គជួញដូរ  

ោននារជីនជតិម្វៀតណាមោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើជនារមី្ពសាម្ៅរបម្ទសចិន ។ 
នាងបានឆលងជាំងឺធងន់ធងរម្លើសររីាងគបនថពូជ ម្ដយសារការងេាំឲ្យរមួម្ភទ។ ម្ៅគលីនិកសុខភ្នពកបុងស្រសុក
នាងបានម្រៀបរាប់ពីការទទួលបាននូវ “ម្សវាម្ថាកបាំផុត និងការពាបាលមិនបានលអ” ម្ហើយជាំងឺ
របស់នាងក៏មិនបានជសោះម្សផើយម្ឡើយ ។  

ោនបុរសោប ក់មកពីរបម្ទសមីោ៉ា ន់ោ៉ា រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើការម្លើទូកម្នសាទ ។ រត់
រងរបួសម្ដយសារោនម្ររោះថាប ក់ម្ៅម្លើទូក ។ ឆអឹងម្ដើមនដ និងរបអប់នដរបស់រត់បានបាក់។ អបក
រគប់រគងទូកម្នសាទបាននាាំរត់ម្ៅមនធីរម្ពទយ ។ ម្ពទយបានដក់តដកអបនដរបស់រត់ម្ៅរតង់ឆអឹង
តដលបាក់ ។ ពីរបីនថងម្រកាយ ទាំរាាំរបួសជសោះម្សផើយគឺម្ៅយូរណាស់ គឺរត់រតវូម្គបងេាំឲ្យម្ធវើការ ។ 
ម្ៅម្ពលរត់កាំពុងទទួលការពាបាលបតនទមម្ទៀតម្ៅម្ពលម្រកាយ ម្ហើយនដកាំពុងរតូវម្គវោះកាត់
ផងម្នាោះ របួសរត់មិនអាចជសោះម្សផើយម្ឡើយ ម្ហើយនដរបស់រត់មិនអាចម្របើបានម្ទៀតម្ឡើយ ។  

 
មនុសសជក្រចើនថ្ដលរងក្ររោះក្ោយោរជួញដូរ មិនបានទទលួក្រថ្ថោថំ្ផនក្ក្វជជោស្រសត 

(ឲ្យបានរគប់ររន)់ ក្ឡើយក្រោយក្ពលរតូវក្គជួញដូរ  
ោនបុរសោប ក់មកពីរបម្ទសមីោ៉ា ន់ោ៉ាបានម្កើតជាំងឺរគុនចញ់ ម្ៅម្ពលរត់រតូវម្គជួញដូរ

ម្ៅម្ធវើការម្ៅរបម្ទសនថ ។ រត់មិនបានទទួលការពាបាលអវីម្ឡើយ ម្ៅម្ពលរតឡប់មកផធោះវញិ 
ម្ហើយម្ពលមកដល់ភ្នល មក៏មិនអាចម្ធវើការបានតដរ ។ ម្ៅម្ពលម្គសោភ សរត់ម្នាោះ រត់កាំពុងរកសីុ 
(របពននរត់ និងរត់បានលក់អាហារម្ៅកបុងផារ) ម្ហើយម្ៅម្ពលកាំពុងរបកបរបរ ពួករត់អាច
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បាំម្ពញម្សចកថីរតូវការរបចាំនថងរបស់ខលួនបាន ។ ប៉ាុតនថ ជាំងឺរគនុចញ់របស់រត់បានោប់ម្ឡើងវញិ 
ម្ហើយជម្រឿយៗ រត់មិនរតូវលក់ដូរអវីម្ឡើយ ជួនកាលរត់រតូវខានរកសីុដល់ម្ៅពីរនថង ។  

ោននារជីនជតិម្វៀតណាមោប ក់ រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅម្កងរបវច័ច ផលូវម្ភទម្ៅរបម្ទសចិន។ 
នាងទទួលរងអាំម្ពើម្ឃារម្ៅពីសាំណាកម្ៅតករបស់នាង ម្ហើយក៏ោនរបួសជទមងន់ ។ បនាធ ប់ពីការ
ពាោមរត់ម្គច នាងរតូវម្គយកតដកមកវាយដាំោ៉ាងដាំណាំ  ម្ធវើឲ្យរបួសទាាំងម្នាោះម្ៅោនផលប៉ាោះ
 ល់ដល់សុខភ្នពរបស់នាងអស់ជម្រចើនឆប ាំ ម្រកាយម្ពលរតឡប់មកស្រសុកវញិ ។ នាងមិនបាន
ទទួលការតថទាាំតផបកសុខភ្នពអវីម្ឡើយម្ៅម្ពលរតឡប់មកផធោះវញិ ម្ហើយម្ដយសាររបួសទាាំងម្នោះ 
នាងម្ៅតតមិនអាចម្ធវើការម្ៅខាងម្រៅផធោះបានម្ឡើយ ម្ពលម្គសោភ សរបូនាង ។ 

 

បញ្ហា  ២-៥ ភាពតានតងឹចិតត ោរថបប់ារមភ ោរធាល ក្់ទកឹ្ចតិត និងភាពអាមា ស ់ 
 

ការផថល់ជូនការរាំរទ និងការពិម្ររោះម្ោបល់ផលូ វចិតថមិនបានរគប់ររន់ ោនន័យថាោន
អារមមណ៍មិនស្រសួល ។ 

 មនុសសជម្រចើនតដលរតូវម្គជួញដូរបានបងាា ញពីអារមមណ៍មិនស្រសួល ម្ៅកបុងដាំណាក់កាល
មួយចាំនួនកបុងជីវភ្នពរស់ម្ៅម្រកាយម្ពលរតូវម្គជួញដូរ ។ ពួករត់បានរបាប់ពីអារមមណ៍តានតឹង
ចិតថនិងោនកាំហឹង ថប់បារមភនិងរណល ក់ទឹកចិតថ រពមទាាំងមិនសបាយចិតថនិងអស់ងឃឹម ។ ការោន
អារមមណ៍មិនស្រសួលតផបកផលូវចិតថ ម្កើតម្ឡើងម្ដយសាររបភពសាំខាន់ពីរគឺ ៖  

១- ការលាំបាកបណាថ លមកពីការរតវូម្គជួញដូរ ៖ មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូររតូវជួបរបទោះ
ការលាំបាកគួរឲ្យរននត់ជម្រចើនម្ៅម្ពលកាំពង់រតូវម្គជួញដូរ។ ពួករត់រងការរ ាំម្ោភ
បាំ ន និងអាំម្ពើហឹងា ម្ឃើញការរ ាំម្ោភបាំ នម្លើអបកដនទ ទទួលរងលកេខណឍ រស់ម្ៅ 
និងការងារធងន់ធងរ ពុាំោនម្សរភី្នព ឬជម្រមើសម្ផសងៗ មិនទទួលបានការតថទាាំតផបកម្វជជ
សាស្រសថ ។ល។ ម្រៅពីម្នោះ ពួករត់រតូវរស់ម្ៅតបកពីរគួសារ និងសហគមន៍របស់ខលួន 
អស់រយៈម្ពលោ៉ាងយូរ ម្ហើយជទូម្ៅខវោះខាតការរាំរទតបបណាមួយម្ៅម្ពលរតូវម្គ
ជួញដូរ ។ ម្ហតុម្នោះម្ហើយ មនុសសជម្រចើនតដលរតូវម្គជួញដូរទទួលរងនូវភ្នពតាន
តឹងចិតថ និងភ្នពអាោ៉ាស់ដ៏ធងន់ធងរ ម្ដយសារការជួញដូរម្នោះ ។ ោនជនរងម្ររោះជ
ម្រចើននាក់តដលបានម្រៀបរាប់អាំពីការថប់បារមភនិងការរណល ក់ចិតថ និងការោនអារមមណ៍
មិនសបាយចិតថអស់សងឃមឹ ។ អវីតដលរតូវបារមភជពិម្សសម្នាោះ គឺផលប៉ាោះ ល់ផលូវ
ចិតថននការជួញដូរម្ៅម្លើកុោរ តដលជធមមតា មិនសូវោនជាំនាញកបុងការម្ដោះស្រសាយ
បញ្ហា  ម្ដយសារអាយុ ភ្នពម្ពញវយ័ និងដាំណាកកាលអភិវឌណន៍ ។  

២- របឈមមុខនឹងការលាំបាកម្ៅម្ពលខាំសាថ រម្ឡើងវញិ និងអភិវឌណខលួនឲ្យរចួផុតពីការជួញ
ដូរ ។ ចាំម្ ោះមនុសសជម្រចើនតដលរតូវម្គជួញដូរ ការម្គច ឬចកម្ចញពីការជួញដូរគឺ
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មិនតមនជវធីិជួយសម្គងាគ ោះបានភ្នល មៗម្ឡើយ ។ ពួករត់មិនរតឹមតតបនថរបឈមមុខ
នឹងបទពិម្សាធន៍ននការជួញដូរតដលខលួនបានជួបរបទោះប៉ាុម្ណាត ោះម្ទ តថមទាាំងរតូវ
របឈមមុខនឹងបញ្ហា នានា និងអវីៗតដលបងកឲ្យោនភ្នពតានតឹងចិតថជម្រចើនម្ទៀត 
រមួោន ៖   
ក- ការវលិរតឡប់មកស្រសុកវញិម្ដយរម នរបាក់ ៖ បាំណុលជាំ ក់ម្ដយសារការម្ធវើ

ចាំណាកស្រសកុ និង/ឬរម នសមតទភ្នពម្ផញើរបាកមកសង ។  
ខ- ភ្នពរម នការងារម្ធវើបនាធ ប់ពីបានរតឡប់មកស្រសុកវញិ និង/ឬមិនអាចម្ធវើការបាន  
គ- សភ្នពតានតឹងម្ៅកបុងរគសួារ  
ឃ- ខវោះការរាំរទតផបកសតិអារមមណ៍ម្ៅកបុងរគួសារ ឬសហគមន  
ង- ភ្នពអាោ៉ាស់ និងការម្រ ើសម្អើងម្ៅកបុងរគួសារ ឬសហគមន៍ និង  
ច- កងវោះខាតជាំនួយ និងការរាំរទ ម្ដើមផីម្ដោះស្រសាយជីវភ្នពរស់ម្ៅម្រកាយម្ពលរតូវ

ម្គជួញដូរ  
ោនមនុសសជម្រចើននាក់តដលរតវូម្គជួញដូរបានម្រៀបរាប់អាំពីសារៈសាំខាន់ននការអាចតចក

រ ាំតលកបទពិម្សាធន៍របស់ខលួនជមួយអបកដនទ និងរបាប់អាំពីការទទួលបានការម្លើកទឹកចិតថ និង
ការរាំរទ ។ មនុសសតដលបានទទួលការរបឹកាម្ោបល់ ជម្រឿយៗ យល់ម្ឃើញថា លកេណៈម្នោះ
គឺជជាំនួយមួយរបម្ភទដ៏សាំខាន់ ។ រឯីមនុសសខលោះម្ទៀតតដលរតវូម្គជួញដូរតដរម្នាោះ បានរបាប់អាំពី
ការចង់បានឳកាសពិភ្នកាជមួយអបកណាោប ក់អាំពីបញ្ហា របស់ខលួន ម្ហើយបានទទួលសាគ ល់កងវោះ
ខាតឳកាសម្នោះថា ជកងវោះខាតជាំនួយតដលោនរចួម្ហើយ ។  

ខញុ ាំមិនចង់ោក់ទុកនូវបទពិម្សាធន៍ដ៏អារកក់ទាាំងម្នោះម្ៅកបុងខលួនម្ឡើយ ។ ខញុ ាំោនអារមមណ៍ថាធូរចិតថ
ខាល ាំងណាស់ ម្ពលបាននិោយរបាប់អបកណាោប ក់តដលអាចយល់អាំពីសាទ នភ្នពរបស់ខញុ ាំ។  
កបុងករណីខលោះមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរបានទទួលការពិម្ររោះម្ោបល់ និងការរាំរទផលូវ

ចិតថ ។ ោនអបកជាំនាញរតឹមរតូវមួយចាំនួន តដលោនសមតទភ្នពរគប់ររន់កបុងការផថល់ការរាំរទ និង
ការពិម្ររោះម្ោបល់ផលូវចិតថម្ៅកបុងតាំបន់ ។ កមមវធីិខលោះបានជួលអបកឯកម្ទសចិតថវទិា ឬអបករបឹកា
ម្ោបល់ “តដលោនស្រសាប់ម្ៅកតនលងម្ធវើការ” ម្នាោះតតមឋង ប៉ាុតនថម្ធវើតបបម្នោះមិនោនស្រសបម្ៅតាម
បទដឌ នម្ឡើយ ម្ហើយជាំនួយតដលោនទរមង់តបបម្នោះក៏មិនអាចឲ្យមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរអាច
រកបានជម្ស្រសចម្ៅកបុងតាំបន់ម្នោះជនិចចម្ឡើយ។ បញ្ហា ផថល់ការរាំរទ និងការពិម្ររោះម្ោបល់ផលូវ
ចិតថោនដូចជ ៖   

១- ការទទួលបានការរាំរទ ឬពិម្ររោះម្ោបល់ផលូវចិតថម្ៅោនករមិត  
២- ោនអបកឯកម្ទសតិចណាស់តដលទទួលបានការបណថុ ោះបណាថ លអាំពីការរាំរទ និង 
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ពិម្ររោះម្ោបល់ផលូវចិតថ ។  
៣- កងវោះខាតការរាំរទផលូវចិតថតដលោនលកេណៈជាំនាញ ចាំម្ ោះកុោរតដលរតវូម្គជួញដូរ  
៤- បញ្ហា ភ្នសា គឺការពិម្ររោះរតវូម្ធវើម្ឡើងជភ្នសាបរម្ទស  

 

ក្រណីសកិ្ា 
មនសសថ្ដលរតូវក្គជញួដូរ មានភាពតានតងឹចិតត ថប់បារមភ ធាល ក្់ទឹក្ចិតត 

និងរងភាពអាមា ស ់ 
ោនបុរសោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរពីមីោ៉ានោ៉ា ម្ៅម្ធវើការ ម្ៅម្លើទូកម្នសាទកបុងរបម្ទសនថ 

ម្ហើយរត់បានម្រៀបរាប់ពីភ្នពអាោ៉ាស់ បនាធ ប់ពីរបឡប់មកស្រសុកវញិ ម្រ ោះថារត់មិនអាចោន
របាក់រតឡប់មកផធោះវញិម្ឡើយ ។ មិតថរបស់រត់បានអម្ចច ើញរត់ឲ្យម្ៅចូលរមួជមួយម្គឯងម្ៅ
ម្រៀងរាល់ម្ពលោង ច ប៉ាុតនថរត់រម នអារមមណ៍ចង់ម្ចញម្ៅម្រៅម្ឡើយ ។ រត់បានរបាប់ថា “ោន
អារមមណ៍ទន់ម្ខាយ” ម្រ ោះរត់បានបាត់បង់ផធោះ ជាំ ក់បាំណុលម្គ ម្ហើយរតូវរបឈមមុខនឹងបញ្ហា
ម្សដឌកិចច និងបញ្ហា ផ្ទធ ល់ខលួនជម្រចើន ។  

ោននារតីខមរោប ក់រតវូបានម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើការម្ៅតាមផធោះកបុងរបម្ទសោ៉ា ម្ឡសីុ។ នាងបាន 
ម្រៀបរាប់អាំពីអារមមណ៍មិនស្រសួល និងភ្នពមិនសបាយចិតថ ចប់តាាំងពីនាងវលិរតឡប់មកស្រសុកវញិ 
ម្ដយរត់ទទួលរងម្ររោះម្ដយសារ “ជាំងឺតផបកសតិអារមមណ៍” ។ លកេណៈតបបម្នោះក៏បានម្ធវើឲ្យ
នាងមិនអាចម្ធវើការបាន ម្ទាោះបីជបីឆប ាំម្រកាយបនាធ ប់ពីរតូវម្គជួញដួរក៏ម្ដយ ។ ននគឺជរបភពនន
ភ្នពតានតឹងចិតថដ៏ធងន់ធងរ នាងនិោយពីការចង់ោនសុខភ្នពលអ និងោនការងារតដលខលួនម្ពញ
ចិតថ ។  

ោននារជីនជតិម្វៀតណាមោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅរបម្ទសចិន ម្ដើមផបីងេាំឲ្យម្រៀបការ។ 
នាងបានរបាប់ពីអារមមណ៍អន់ចិតថ ម្ហើយរណល ក់ទឹកចិតថតដលខលួនោន បនាធ ប់ពីរតឡប់មកស្រសុកវញិ 
សូមផីម្ៅម្ពលមឋងម្នាោះ នាងគិតចង់សោល ប់ខលួនម្ទៀតផង ។  

ោននារជីនជតិម្វៀតណាមោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើការតាមផធោះម្ៅទីរកងុហុងកុង ។ 
នាងោនអារមមណ៍ថាបានទទួលរងនូវភ្នពអាោ៉ាស់ម្ដយការម្ធវើចាំណាកស្រសុកមិនបានសម្រមច 
សូមផីចង់ម្ចញពីផធោះក៏មិនបានផង បនាធ ប់ពីរតឡប់មកស្រសុកវញិ ។ នាងបានរបាប់អាំពីការយាំតយក
របស់ខលួនម្ៅកបុងប៉ាុនាម នតខដាំបូង បនាធ ប់ពីនាងរតឡប់មកស្រសុកវញិ និងបានរបាប់ថា  កយម្លើកទឹក
ចិតថ និងការរាំរទពីរគួសារ ក៏មិនបានជួយអវីដល់នាងតដរ ម្ហើយទាាំងអស់ម្នាោះររន់តតម្ធវើឲ្យនាង
រតឹតតពិបាកចិតថ និងោនអារមមណ៍តូចទាបប៉ាុម្ណាត ោះ ។  
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បញ្ហា  ២-៦ ៖ បញ្ហា ផលូវចាប ់និងបញ្ហា រដឌបាល  
មនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរបានជួបរបទោះការលាំបាកកបុងការម្ដោះស្រសាយបញ្ហា ផលូ វចាប់ និង

បញ្ហា រដឌបាល ។  
មនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរបានជួបរបទោះនឹងបញ្ហា ផលូវចាប់ និងបញ្ហា រដឌបាលជម្រចើន 

ម្រកាយម្ពលរតវូម្គជួញដូរ ទាាំងម្ៅកបុងរបម្ទសម្រលម្ៅ និងម្ៅរបម្ទសកាំម្ណើ ត ។ បញ្ហា ខលោះគឺ
ជរបភពផ្ទធ ល់ននការជួញដូរ ឧទាហរណ៍ដូចជការរតូវរកឯកសារថមីមកជាំនួយឯកសារតដលបាន
បាត់ម្ៅ ម្ពលកាំពុងរតវូម្គជួញដូរ។ បញ្ហា ម្ផសងពីម្នោះ ដូចជបញ្ហា ននការតលងលោះ និងសិទនិចិចច ឹម
កូន គឺជរបភពននការជួញដូរ ប៉ាុតនថ ម្ៅម្ពលមិនបានម្ដោះស្រសាយ វាក៏ជោះឥទនិពលមិនលអមកម្លើ
លទនផលនានាននសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ។ កបុងករណីខលោះ បញ្ហា រដឌបាល គឺជបញ្ហា របស់
មនុសសោប ក់ៗតដលរតូវម្គជួញដូរ ម្រៅពីម្នោះគឺបញ្ហា តរមូវការតដល ក់ព័នននឹងសោជិករគួសារ 
ជពិម្សសគឺកុោរ ។ បញ្ហា សាំខាន់ៗរមួោន ៖  

១- ឯកសារសោគ ល់ខលួន និងទរមង់ឯកសារដនទម្ទៀតអាំពីការចុោះបចជ ីម្ៅតាមផលូវចាប់ 
២- ការចុោះបចជ សីុីវលិ/កាំម្ណើ តរបស់ជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ និងកូនរបស់ពួករត់  
៣- ការចុោះបចជ សីាប ក់ម្ៅ  
៤- លិខិតអនុញ្ហដ តិ និងប័ណតចុោះបចជ ីម្ៅម្ពលសាប ក់ម្ៅម្រៅរបម្ទស  
៥- លិខិតបញ្ហជ ក់ថាជជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ  
៦- បញ្ហា ដនទម្ទៀត ក់ព័នននឹងផលូវចាប់ ដូចជការតលងលោះ និងសិទនិចិចច មឹកូន  

 

ក្រណីសកិ្ានានា  
ក្ងវោះខាតឯក្ោរសមាគ លខ់លនួគឺជោរលបំាក្មយួ ក្ៅក្ពលក្ធវើ

សមាហរណក្មម(ក្ឡើងវិញ)  
ោនបុរសវយ័ម្កមងោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅសុាំទានម្ៅរបម្ទសចិនម្ពលរត់ម្ៅម្កមង ។ 

រត់បានរបាបថា រត់បានជួបបញ្ហា ជម្រចើន ម្រ ោះរត់ពុាំោនប័ណតសោគ ល់ខលួន ។ រត់និោយ
ថា “ខញុាំសូមឲ្យតតខញុាំោនការងារម្ធវើម្ទ! ខញុាំរម នប័ណតសោគ ល់ខលួន ដូម្ចបោះខញុាំមិនអាចរកការងារម្ធវើបានម្ទ។ 
ម្ៅកបុងមជឈមណឍ លម្នោះរម នអបកណាអាចជួយខញុាំបានម្សាោះ ។ ខញុាំមិនដឹងថា រតវូការឯកសារអីខលោះ
ម្ដើមផមី្ធវើប័ណតសោគ ល់ខលួនម្នាោះម្ឡើយ ។ ម្ៅកបុងរគសួារ ខញុាំពិតជបានកាល យជជនបរម្ទសរចួម្ៅ
ម្ហើយ ម្ហើយខញុាំនឹងមិនម្ធវើដាំម្ណើ ររតឡប់ម្ៅស្រសុកកាំម្ណើ តវញិ ម្ដើមផីបានប័ណតសោគ ល់ខលួនម្នាោះ
ម្ឡើយ” ។  

ោននារោីប ក់មកពីរបម្ទសពីរបម្ទសមីោ៉ាន់ោ៉ា  រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅរបម្ទសចិនម្ដយ
បងេាំឲ្យម្រៀបការ ។ នាងបានបាត់ប័ណតសោគ ល់ខលួន ខណៈម្ពលរតូវម្គម្កងរបវច័ច ម្ៅរបម្ទសចិន។ 
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ចប់តាាំងពីនាងបានរតឡប់មកវញិម្នាោះ នាងមិនអាចបានទទួលប័ណតសោគ ល់ខលួនថមីម្ឡើយ ម្រ ោះ
នាងពុាំោនសាំបុរតបញ្ហជ ក់កាំម្ណើ ត ឬម្សៀវម្ៅ/បចជ ីរគួសារម្ឡើយ ម្ដយសារឪពុកោថ យធម របស់
នាងបានចិចច ឹមបីបាច់របូនាងកនលងមក ។  

ោរចុោះបញ្ជោីន ក្់ក្ៅបានក្ធវើមនុសសថ្ដលរតូវក្គជួញដូរមួយចំនួនជួបរបទោះោរលបំាក្  
នារឡីាវោប ក់រតវូការហតទម្លខាពីអាជញ ធរមូលដឌ ន មុននឹងនាងទទួលបានការអនុញ្ហដ តិ

ឲ្យចកម្ចញពីភូមិរបស់ខលួន និងសាប ក់ម្ៅកបុងជរមកជាំនួយមួយកតនលង ។ សរោប់នាង ដាំម្ណើ រការ
ម្នោះមិនោនលកេណៈចាស់ោស់ម្ឡើយ។ នាងនិោយថា “អងគការបានសុាំឲ្យខញុាំរត់ឯកសារ ម្ហើយ
ខញុាំរតូវម្ៅរករបរណនភូមិ និងមគនថីឃុាំម្ដើមផីសុាំឲ្យរត់ចុោះហតទម្លខាម្លើឯកសារម្នាោះឲ្យខញុាំ ។ ខញុាំោន
ការសមុរគសាម ញ និងលាំបាកបនថិច” ។  

ឧបសគគក្ៅក្នងុោរទទលួបានថានៈជជនរងក្ររោះក្ោយោរជួញដូរ(រពមោងំ
សទិធ ិនិងជំនយួដនទក្ទៀតថ្ដលពាក្ព់័នធ)  

ោននារជីនជតិម្វៀតណាមោប ក់រតូវបានជួញដូរម្ៅរបម្ទសចិនម្ដយបងេាំឲ្យម្រៀបការ ។ 
នាងបានម្ៅរកអាជញ ធរឃុាំម្ពលរតឡប់មករបម្ទសម្វៀតណាមវញិ ។ បនាធ ប់មក នាងបានដឹងថា 
ពួកម្គគួរតតបានពនយល់ដល់នាងអាំពីរម្បៀបបាំម្ពញទរមង់តបបបទសុាំជាំនួយសរោប់ជនរងម្ររោះ
ម្ដយការជួញដូរ ប៉ាុតនថអាជញ ធរមិនបានពនយល់របាប់អវីម្ឡើយ ។ នាងនិោយថា “ម្គមិនខវល់អវីម្ទ” 
ម្ហតុម្នោះ នាងមិនបានទទួលព័ត ោនអវីម្ឡើយអាំពីព័ត ោនតដលនាងអាចទទួលបាន ម្ហើយនាងក៏
មិនបានទទួលជាំនួយអវីម្ៅម្ពលណាមួយម្ឡើយ ។  

អវីតដលសាំខាន់ ការម្ដោះស្រសាយបញ្ហា ទាាំងម្នោះបានជួបរបទោះឧបសគគជម្រចើន ដូចជ ៖ 
១- នីតិវធីិោនលកេណៈសមគុសាម ញ រចបូករចបល់ និងជួនកាលវលិចុោះម្ឡើង  
២- តនមលខពស់ (ជម្រឿយៗ នថលហួសម្ហតុ)  
៣- អាជញ ធរោនអាកបផកិរោិបងកការរាាំងសធោះ និងជួនកាលម្រ ើសម្អើង និង 
៤- ោនឧបសគគជក់តសឋងមួយចាំនួន (ដូចជការម្ធវើដាំម្ណើ រម្ៅកាន់មជឈមណឍ លរដឌបាល 

ការបាត់បង់របាក់ចាំណូលម្ៅម្ពលមិនអាចរកការងារបានម្ធវើ និងការរតូវតថទាាំកុោរ
ម្ៅម្ពលម្ដោះស្រសាយបញ្ហា ទាាំងអស់ម្នោះ)  

ទក្ងវើលអៗ   
ោរឧបតាមភររំទក្ដើមបទីទលួបានឯក្ោរសមាគ លខ់លនួក្ពលក្ៅរសកុ្  

ោននារមីីោ៉ា ន់ោ៉ាោប ក់ រតវូបានម្គជួញដូរម្ៅរបម្ទសចិនម្ដើមផបីងេាំឲ្យម្រៀបការ ។ នាងបាន
របាប់ពីរម្បៀបតដលបុគគលិកតផបកសងគមកិចចរបស់រដឌបានជួយដល់នាងបានជួយដល់នាង ម្ៅកបុង
ការទទួលបានឯកសារសោគ ល់ខលួនថមី បនាធ ប់ពីបានរតឡប់ម្ៅរបម្ទសមីោ៉ាន់ោ៉ា វញិ តាមរយៈ
លិខិតបញ្ហជ ក់មួយ ម្ដើមផរីណនាអាំពីអតថសញ្ហដ ណរបស់នាង ។ ម្លើសពីម្នោះម្ៅម្ទៀត អងគការជាំនួយ
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បានផថល់ជម្សាហ ុយតដលចាំបាច់សរោប់រត់ការឯកសារទាាំងម្នោះ ។  
ោននារមីកពីរបម្ទសមីោ៉ា ន់ោ៉ាោប ក់ រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើជនារមី្ពសាម្ៅរបម្ទស

នថ ។ ប៉ាូលីសបានជួយនាងម្ៅកបុងរបម្ទសមីោ៉ា ន់ោ៉ា  ម្ដើមផទីទួលបានប័ណតសោគ ល់ខលួន។ ប៉ាូលីស
បានម្ចញលិខិតតណនាាំមួយចាប់ដល់នាង ម្ដយនាងអាចយកលិខិតម្នោះម្ៅជូនអាជញ ធរោន
សមតទកិចចនានា ។ ការម្ចញប័ណតសោគ ល់ខលួនមិនទាមទារឲ្យបង់របាក់អវីម្ឡើយ ។  

ោរទទលួបានោរចុោះបញ្ជតីាមផលូវចាប់ក្ៅក្នងុរបក្ទសក្រលក្ៅ  
ោនបុរសោប ក់មកពីរបម្ទសមីោ៉ា ន់ោ៉ា រតវូបានម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើការតាមទូកម្នសាទម្ៅ

របម្ទសនថ ។ រត់បានរត់ម្គចពីទូកម្នសាទម្នាោះ ម្ហើយរតូវបាននារោីប ក់ជួយោក់បាាំងរត់មិន
ឲ្យម្គរករត់ម្ឃើញ ។ បនាធ ប់មក នារមី្នាោះបានជួយរកការងារឲ្យបុរសម្នាោះម្ធវើម្ៅម្លើទូកមួយ
ម្ផសងម្ទៀត ។ រត់បានម្ធវើការម្ៅទីម្នាោះអស់រយៈម្ពលពីរបីតខ ម្ហើយម្គបានឲ្យរបាក់ឈបួលដល់
រត់ោ៉ាងម្ទៀងទាត់ ប៉ាុតនថរត់ខាល ចជួបនឹងម្ៅតក និងម្មខយល់មុនៗម្ទៀត ។ រត់បានម្ធវើដាំម្ណើ រ
ម្ៅរកការងារម្ធវើម្ៅរកុងមួយម្ផសងម្ទៀត ។ ម្ៅទីម្នាោះ រត់បានម្ៅម្ធវើការម្ៅកបុងម្រាងចរកអារ
ម្ឈើមួយ ។ រត់ម្ធវើការម្ៅទីម្នាោះបានមួយឆប ាំ ម្ហើយម្ៅតកក៏បានជួយម្ធវើឯកសារបញ្ហជ ក់កមមករ
ចាំណាកស្រសកុដល់រត់ ។  

 

បញ្ហា  ២-៧ តរមូវោរក្សដឌក្ិចច  
 

គាំរជូាំនួយម្សដឌកិចចកបុ ងម្ពលបចចុបផនបមិនម្ធវើឲ្យសាទ នភ្នពម្សដឌកិចចោនការរកីចម្រមើនជនិចច
ម្ឡើយ ។  

ជម្រឿយៗ ជាំនួយម្សដឌកិចចមិនតមនជតរមូវការធាំបាំផុត តដលមនុសសរតវូម្គជួញដូរបាន
សាគ ល់ ម្ៅម្ពលចកម្ចញពីការជួញដូរ និង/ឬម្ៅម្ពលរតឡប់មកផធោះខលួនវញិ ។ មនុសសតដលរតូវ
ម្គជួញដូររតវូម្ធវើការរករបាក់មកចិចច ឹមខលួនឯង និងរកុមរគួសារ រពមទាាំងជួយម្ដោះសរមួលដល់
បញ្ហា ម្សដឌកិចចតដលម្កើតម្ឡើងម្ដយសារការរតវូម្គជួញដូរ ។ ោនជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ
ជម្រចើននាក់បានម្ធវើចាំណាកស្រសុក ម្ដើមម្ហតុគឺបណាថ លមកពីតរមវូការ និងបញ្ហា ម្សដឌកិចចម្ៅកបុង
ផធោះ ។ ចាំម្ ោះជនរងម្ររោះជម្រចើននាក់ សាទ នភ្នពម្សដឌកិចចរបស់ពួករត់បានជួបការលាំបាកកាន់
តតខាល ាំងម្ឡើងចប់តាាំងពីម្ពលរតូវម្គជួញដូរ និងម្ដយសារការជួញដូរម្នោះ ។ ោនជនរងម្ររោះខលោះ
បានម្ៅខចីរបាក់ម្គម្ដើមផីម្ធវើចាំណាកស្រសកុ ម្ហើយមិនអាចសងបាំណុលម្នោះបានម្ឡើយម្ដយសារ
ពួករត់រតូវម្គជួញដូរ ។ បាំណុលមួយម្ទៀតគឺ ពួករត់រតវូការរបាក់ម្ដើមផីម្ធវើដាំម្ណើ ររតឡប់មកផធោះ
វញិ ឬរតូវការរបាក់ម្ោោះខលួនម្ដើមផីរចួផុតពីសាទ នភ្នពរតូវម្គជួញដូរ ។ មនុសសជម្រចើននាក់តដល
រតូវម្គជួញដូរមិនអាចម្ធវើការបានម្ឡើយបនាធ ប់ពីរតូវម្គជួញដូរ ម្រ ោះរត់ោនជាំងឺ ឬោនរបួស 
ឬមិនអាចរកការងារបានម្ធវើ ោនន័យថា ពួកម្គមិនអាចរករបាក់បានម្ឡើយ តដលជម្រឿយៗម្ធវើឲ្យ
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បញ្ហា ម្សដឌកិចចរបស់រត់កាន់តតធងន់ធងរម្ឡើងម្ដយសារជាំ ក់បាំណុល (ឬបាំណុលម្ចោះតតម្កើន) ។  
 

ក្រណីសកិ្ានានា 
មនសុសថ្ដលរតូវក្គជញួដូរបានជួបរបទោះបញ្ហា ក្សដឌក្ិចចោងំមនុោរជួញដូរ 

និងក្ោយោរោរជួញដូរ 
បុរសជនជតិមីោ៉ាន់ោ៉ាោប ក់បានរបាប់ថា ខលួនបានខចីរបាក់ម្គចាំនួន១២០០០០០គីោ៉ាត 

(របតហល១៣៦០ដុោល រអាម្មរកិ) ម្ដើមផីយកម្ៅម្ធវើចាំណាកស្រសកុម្ៅម្ធវើការម្ៅរបម្ទសោ៉ា ម្ឡសីុ 
និងខចីរបាក់២០០០០០គីោ៉ាតម្ទៀត (របតហល២២៥ដុោល រអាម្មរកិ)បតនទមម្ទៀត សរោប់ទុកឲ្យ
របពននរត់ឆលងទម្នល ។ ម្ដយសារការរបាក់ដល់ម្ៅ១០% រត់មិនអាចម្ោោះបាំណុលបានម្ឡើយ។ 
រត់ម្ៅតតជាំ ក់របាក់ម្គរបតហលជមួយោនគីោ៉ាត(របតហលជ១១៣៥ដុោល រអាម្មរកិ) រាប់
ទាាំងការរបាក់ផង ។  

ោននារជីនជតិម្វៀតណាោប ក់រតវូម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើជអបកបម្រមើម្ៅតាមផធោះកបុងទីរកុងហុង
កុង។ នាងបានរបាប់ម្តើការម្ធវើចាំណាកស្រសុករបស់នាង/ការតដលនាងរតវូម្គជួញដូរបានរមួចាំតណក
បងកបញ្ហា របាក់ និងបញ្ហា រវាងបុគគលោប ក់ៗម្ៅកបុងរគសួាររបស់នាង ។ ម្ដើមផផីគត់ផគង់ការម្ធវើចាំណាក
ស្រសុករបស់នាង រគួសារនាងបានខចីរបាក់២៥ោនដុង (របតហល១២០០ដុោល រ) ពីធនាររ បនាធ ប់
មករតូវលក់ម្រគឿងចរកកសិកមមរបស់ខលួនម្ដើមផីសងបាំណុលម្ៅម្ពលនាងរតវូម្គជួញដូរ ម្ហើយមិន
អាចរករបាក់ម្ផញើមកម្ោោះបាំណុលបាន ។ បនាធ ប់ពីសងបាំណុលអស់ម្ហើយ នាងបានខចីរបាក់៣០
ោនដុងម្ទៀត (របតហល១៥០០ដុោល រអាម្មរកិ) ម្ដើមផីយកម្ៅទិញចាំការផគត់ផគង់រគួសារ ប៉ាុតនថមិន
ោនលទនភ្នពសងរបាក់កមចីបានម្ឡើយ ។ ម្ៅម្ពលម្នោះ នាងសទិតកបុងខួបម្ថរននបាំណុល ម្ដយ
រតូវខចីរបាក់ោច ស់បាំណុលោប ក់ម្ៅសងោច ស់បាំណុលោប ក់ម្ទៀត ។ បញ្ហា ម្នោះបាន និងកាំពុងបនថចប់
តាាំងពីឆប ាំ២០០៦មកម្មលោះ ។ ម្ដយសារបាំណុលម្នោះម្រចើន បឋីនាង និងនាងម្ឈល ោះរបតកករប ម្រចើន
ណាស់ តដលម្ធវើឲ្យប៉ាោះ ល់ដល់ម្សចកថីសុខរគសួារនាង និងការសិការបស់កូនម្ៅសាោម្រៀន។ 
ជូនកាល កូនរបុសចផងរបស់នាង លួចម្ចញពីសាោម្ៅម្ធវើការយករបាក់មកសងបាំណុល ។  

កបុងករណីខលោះ កមមវធីិម្លើកកមពស់ម្សដឌកិចច រតូវបានម្គម្រៀបចាំម្ឡើងោ៉ាងលអ និងរតូវបាន
អនុវតថម្ដយអបកជាំនាញពរងឹងម្សដឌកិចច។ ពួកម្គម្របើរបាស់ចាំម្ណោះដឹងសឋីពីតរមវូការទីផារការងារ
ម្ៅមូលដឌ ន និងម្របើរបាស់ការទទួលបានការបណថុ ោះបណាថ លវជិជ ជីវៈ(តដលោនគុណភ្នពខពស់) 
និងបុគគលតដលោនបទពិម្សាធន៍ម្ធវើការជមួយមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរ ម្ដើមផីកសាងសមតទ
ភ្នពរបស់ខលួន (និងភ្នពម្ជឿជក់) ម្ដើមផីម្ឆលើយតបម្ៅតាមតរមូវការទីផារការងារ ។ កមមវធីិទាាំងម្នោះ
ោនដាំម្ណើ រការតដលបានឆលងកាត់ការពិចរណាបានរតឹមរតវូ ដូចជ ោនការរបឡងម្ចញម្ៅ
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ម្ពលបចច ប់ការបណថុ ោះបណាថ ល កមមវធីិហាត់ការ កមមវធីិម្រតៀមម្ធវើការងារ ជាំនាញសាកលផងមុន
ម្ពលផថល់មូលនិធិអាជីវកមម ផថល់ការបណថុ ោះបណាថ លអាំពីការរគប់រគងអាជីវកមម។ល។ ជនរងម្ររោះ
ខលោះក៏ទទួលបានការរាំរទបនាធ ប់បនសាំដូចជថាប ក់អកេរកមម ការពិម្ររោះម្ោបល់ បាំនិនជីវតិតដលជួយ
ម្លើកសធួយជាំនាញនានាម្ៅកតនលងម្ធវើការ (និងលទនផល/ម្ជគជ័យកបុងរយៈម្ពលយូរ) ។ កមមវធីិ
ទាាំងម្នោះក៏ទទួលបានការពិនិតយតាមដនកបុងរយៈម្ពលយូរជងម្នោះ ម្ហើយ ម្ៅម្ពលចាំបាច់ ក៏
ោនផថល់ជូននូវការរាំរទ និងការពិម្ររោះម្ោបល់បតនទមម្ទៀតផង ។   

ទក្ងវើលអៗ   
មនសុសថ្ដលរតូវក្គជញួដូរទទលួបាននវូក្មមវិធីក្លើក្ក្មាសក់្សដឌក្ិចច 

ថ្ដលក្គបក្ងកើតក្ឡើងោ ងលអ និងមានរបសទិធភាព  
បុរសជនជតិតខមរោប ក់បានម្រៀបរាប់អាំពីការតដលអងគការជាំនួយបានមកផធោះរបស់រត់ និង

ផថល់ជម្រមើសម្ផសងៗជម្រចើនដល់រត់សរោប់ការបណថុ ោះបណាថ ល និងការងារ ។ រត់បានម្រជើស
ម្រ ើសយកការបណថុ ោះបណាថ លម្ធវើជជងកាត់សក់ ម្រ ោះម្ៅកបុងភូមិរបស់រត់រតូវការអបកោនជាំនាញ
តបបម្នោះ ។ អងគការម្នាោះបានបចជូ នរត់ម្ៅរកងុតដលម្ៅជិតម្នាោះអស់រយៈម្ពលរបាាំបួនតខម្ដើមផី
ទទួលការបណថុ ោះបណាថ ល ។ បនាធ ប់ពីការបណថុ ោះបណាថ លរតវូបចច ប់ ម្គក៏ឲ្យរត់ចប់ម្ផថើមរបកប
មុខរបរកាត់សក់ ។ រត់បានរបាប់ថា “ម្ៅម្ពលម្នោះ ខញុាំរបកបរបរជជងកាត់សក់ ។ កបុងមួយនថងខញុាំ 
ខញុាំទទួលបានម្ភញៀវបីនាក់ កបុងោប ក់ខញុាំអាចរករបាក់បាន២០០០ម្រៀល (០,៥០ដុោល រអាម្មរកិ)។ ខញុាំចូល
ចិតថផថល់ម្សវាជជងកាត់សក់ រមួទាាំងការម្ធវើម៉ាូដសក់ថមីៗ ម៉ាូដសក់សាអ ត និងម៉ាូដសក់តបបបុរាណ
សរោប់មនុសសចស់” ។ រត់កាំពុងម្រៀបគម្រោងពរងីកមុខរបររបស់រត់ ម្ដើមផីទិញម៉ាូតូមួយ និង
រកសីុផថល់ម្សវាកាត់សក់ម្នោះម្ៅកបុងភូមិម្ផសងៗម្ទៀតតដលម្ៅជិតៗម្នាោះ ។  

ោននារជីនជតិតខមរោប ក់កាំពុងម្រៀនអ ុតសក់។ វគគម្បើកបម្រងៀនអ ុតសក់ម្នាោះោនរយៈម្ពល
មួយឆប ាំកនលោះ ។ ម្ៅម្ពលបចច ប់វគគសិកាម្នោះ អងគការបានម្រៀបចាំឲ្យោនការរបឡងម្ចញមួយតដល
ចាំបាច់គឺថា របសិនម្បើនាងរបឡងជប់ គឺអងគការនឹងជួយតសវងរកកតនលងចុោះកមមសិកា និងឲ្យនាង
អនុវតថជាំនាញរបស់នាងរយៈម្ពលបីតខ ។ បនាធ ប់មក នាងនឹងអាចម្សបើរសុាំឧបករណ៍ម្បើកតូបអ ុសក់
មួយ ម្ហើយសាំម្ណើ រម្នោះរតវូតផអកម្លើលកេណៈវនិិចឆ័យមួយតដលនឹងរតូវតតបាំម្ពញឲ្យបាន ។  

ោនបុរសមីោ៉ានោ៉ាោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរឲ្យម្ធវើការម្ៅកបុងរបម្ទសរបស់ខលួន ។ រត់បាន
ម្រៀនចិចច ឹមសតវ បនាធ ប់មកបានម្រៀបចាំម្បើកមុខរបរតូចមួយ ម្រកាយពីរត់ទទួលបានរបាក់ទិញរជកូ
មកចិចច ឹម។ របាាំមួយតខម្រកាយមក រត់បានលក់រជកូមួយកាល ម្ហើយទិញរជូកមួយកាលម្ទៀត 
និងម្ៅោនរបាក់ចាំម្ណញផង ។ បនាធ ប់មក រត់ទទួលបានជាំនួយតិចតួចបតនទមម្ទៀត សរោប់
ពរងីកមុខរបរបងាក ត់រជូករបស់រត់ ម្ហើយរត់បានចូលរមួការបណថុ ោះបណាថ លសឋីពីមីរកឥូណទាន 
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និងរកមុសនសាំរបាក់ ។ របាក់ចាំម្ណញតដលបានមកពីការចិចច ឹមរជូកមិនអាចផគត់ផគង់ឲ្យបានរគប់
ររន់ម្ៅតាមតរមូវការរបស់រត់ម្ឡើយ ម្ហើយរត់កាំពុងរោិះរកមម្ធាបាយពរងីកការងាររបស់រត់
តាមរយៈការចិចច ឹមោន់ និងដាំផ្ទក លក់ ម្ដើមផីឲ្យោនលទនភ្នពម្បើកតូបលក់ម្រគឿងម្ទសមួយ ។ អបក
ផថល់ម្សវាបានចុោះម្ៅម្មើលរត់ម្រៀងរាល់បីតខមឋង ម្ដើមផីតាមដនដាំម្ណើ រការការងាររបស់រត់។ 
ម្ៅម្ពលសួររត់ថា ម្តើរត់បានរបាក់មកអនុវតថគាំនិតអាជីវកមមម្នោះរម្បៀបណាម្នាោះ រត់បាន
របាប់ថា រត់បានខចីបរបាក់ពីកបុងកមមវធីិមីរកូរកឌីត ។ រត់មិនរ ាំពឹងចង់បានជាំនួយពីអងគការផថល់
ជាំនួយម្ឡើយ ម្ៅម្ពលរតម្ធវើការងាររបស់ខលួនបានលអ ។  

ម្ទាោះោ៉ាងណាក៏ម្ដយ ម្ៅកបុងករណីម្ផសងពីម្នោះ កិចចខិតខាំរបឹងតរបងកបុងការម្លើកកមពស់
ម្សដឌកិចច មិនសូវម្រៀបចាំបានលអប៉ាុនាម នម្ទ ម្ហតុម្នោះម្ហើយរបសិទនភ្នពក៏ោនតិច។ ការម្លើកកមពស់
ម្សដឌកិចចោនលកេណៈសមគុសាម ញ និង ក់ព័នននឹងបញ្ហា របឈមជម្រចើន ដូចបានម្រៀបរាប់ និង
ពិភ្នកាខាងម្រកាមម្នោះ ម្ហើយតដលបញ្ហា ខលោះអាចរបាប់ពីឳកាសទទួលបានម្ជគជ័យ(ឬបរាជ័យ) 
របស់បុគគលោប ក់ៗ ។  

 

១- កងវោះខាតសមតទភ្នពជាំនាញម្ៅកបុងការងារម្លើកកមពស់ម្សដឌកិចច  
២- ការបណថុ ោះបណាថ លវជិជ ជីវៈមិនរតវូបានផថល់ជូន ឬមិនបានផថល់ករមិតជាំនាញគួរឲ្យ

ម្ពញចិតថ 
៣- ជម្រមើសកបុងការបណថុ ោះបណាថ ល និងការងារម្ៅោនករមិត និងោនកងវោះខាតកបុងការ

យកចិតថទុកដក់ម្ៅម្លើអតទរបម្ោជន៍ និងជាំនាញរបស់បុគគលោប ក់ៗ  
៤- សាទ នភ្នពម្សដឌកិចចមិនស្រសបតាមសាទ នភ្នពម្សដឌកិចចកបុងមូលដឌ ន  
៥- ការបណថុ ោះបណាថ លសឋពីីអាជីវកមម មិនរតវូបានម្គផថល់ជូន ទទួលការរាំរទមិនរគប់ររន់ 

ម្រៀបចាំមិនបានលអ ។  
៦- កងវោះខាតកាោនុវតថភ្នពម្សដឌកិចច កបុងសហគមន៍ម្ៅស្រសុកកាំម្ណើ ត សហគមន៍ថមី និង

ម្ៅម្រៅរបម្ទស  
៧- ជម្រមើសតដលស្រសបម្ៅតាមតរមវូការពិម្សសរបស់មនុសស តដលរតវូម្គជួញដូរោន

ចាំនួនតិច 
៨- ការយកចិតថទុកដក់មិនបានរគប់ររន់ម្ៅម្លើតរមវូការជាំនួយដនទម្ទៀត រមួទាាំងតរមវូ

ការរគសួាររបស់ជនរងម្ររោះ ។  
៩- កងវោះខាតទាំនុកចិតថម្ៅម្លើសមតទភ្នពផ្ទធ ល់ខលួន  
១០- ឧបសគគជក់តសឋងម្ៅម្លើការម្លើកកមពស់ម្សដឌកិចច   
១១- ការរតតួពិនិតយតាមដន និងរាំរទម្ៅម្លើការម្លើកកមពស់ម្សដឌកិចចម្ៅោនករមិត 
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ក្រណីសកិ្ានានា  
ក្មមវធិីក្លើក្ក្មាសក់្សដឌក្ិចចថ្ដលក្រៀបចំក្ឡើងមិនបានលអ បាននាឲំ្យមានភាពបរាជ័យ 

និងភាពអន់ថយ  
ោននារជីនជតិម្វៀតណាមោប ក់ទទួលបានការបណថុ ោះបណាថ លសឋីពីការផលិតម្រគឿងសិបផ

កមម តាមរយៈកមមវធីិមួយម្ៅកបុងកតនលងសាប ក់ម្ៅ។ នាងបានហវឹកហាត់ និងម្ធវើការម្ៅទីម្នាោះអស់
រយៈម្ពលបីឆប ាំ ម្ហើយកបុងអាំឡុងម្ពលម្នាោះ នាងរតវូរស់ម្ៅតបកពីកូនរបស់នាង (តដលោនឪពុក
ោថ យនាងជអបកម្មើលតថ) ។ នាងទទួលបានរបាក់ឈបួលតិចតួចម្ៅកបុងម្ពលម្នាោះ ។ បីឆប ាំម្រកាយ
មក កមមវធីិម្នាោះក៏បានបិទ ម្ដយសារម្រគឿងសិបផកមមមិនអាចលក់ម្ៅម្លើទីផារបាន ។ នាងបាន
វលិរតឡប់ម្ៅលាំម្ៅដឌ នវញិ រស់ម្ៅជមួយកូន ម្ដយពុាំោនជាំនាញទីផារ ឬពុាំោនឳកាស
ការងារ ឬអាជីវកមមតដលអាចឲ្យនាងម្ធវើបានម្ឡើយ ។  

នារជីនជតិចិនោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើជស្រសីម្ពសាម្ៅកបុងរបម្ទសរបស់ខលួន ។ 
នាងទទួលបានការបណថុ ោះបណាថ លវជិជ ជីវៈតផបកធនាររ ។ ម្ទាោះជោ៉ាងណាក៏ម្ដយ នាងបាន
ជួបរបទោះនឹងការលាំបាកកបុងការរកការងារលអម្ធវើ ម្ហើយម្ៅម្ពលនាងសចជ ឹងគិតម្នាោះ នាងសាឋ យ
ណាស់ម្រ ោះមិនបានពិភ្នកាឲ្យបានលអជងម្នោះម្ដើមផីម្រជើសម្រ ើសការបណថុ ោះបណាថ ល ។  

បុរសជនជតិតខមរោប ក់ទទួលបានរបាក់ឧបតទមភយកម្ៅចិចច ឹមទាម្ៅកបុងភូមិ។ ម្ទាោះជោ៉ាង
ណាក៏ម្ដយ រត់ខវោះខាតជាំនាញ និងធនរណនម្ដើមផចិីចច ឹមទា ម្ហើយពីរបីតខម្រកាយ ទារត់ក៏ងាប់។ 
រត់បានម្ៅខចីរបាក់ម្គម្ដើមផទិីញកូនទាបតនទមម្ទៀត កូនទាម្នាោះក៏ងាប់អស់ម្ទៀត ។ អងគការមិន
បានមកតាមដនករណីម្នោះម្ឡើយ ម្ហើយម្ៅម្ពលសោភ ស រត់ឥតោនការងារម្ធវើ និងកាំពុង
ជាំ ក់បាំណុលម្គម្ទៀតផង ។  

 

បញ្ហា  ២-៨ ោរក្ោោះរោយបណតឹ ង  
 

សិទនិ និងផលរបម្ោជន៍សាំខាន់ៗរបស់ជនរងម្ររោះ មិនរតវូបានការ រម្ៅតាមផលូ វចាប់
ម្ឡើយ ។ 

 មនុសសជម្រចើននាក់តដលរតូវម្គជួញដូរ បានកាល យជជនរងម្ររោះ/សាកសមី្ៅកបុងបណថឹ ង 
របឆាំងនឹងជនម្លមើស គឺករណីឧរកិដឌកមម និងការទាមទារសាំណង ម្ៅម្រៅរបម្ទស និងម្ៅស្រសុក។ 
កបុងករណីខលោះ មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរចប់អារមមណ៍នឹងការម្របើរបាស់បណឋឹ ងម្ៅកបុងបរបិទនន
ការទាមទារសាំណង ។ មនុសសខលោះក៏ោនការបារមមណ៍អាំពីយុតថិធម  ម្ហើយថាជនម្លមើសគួរតតទទួល
ម្ទាស ចាំម្ ោះអវីតដលពួកម្គបានម្ធវើមកម្លើខលួន ។ កបុងករណីខលោះ មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរបាន
ម្រៀបរាប់អាំពីបទពិម្សាធន៍ជវជិជោនកបុងភ្នពជជនរងម្ររោះ/សាកស ី តដលកបុងលកេណៈតបបម្នោះ 
សិទនិរបស់ពួករត់ទទួលបានការការ រម្ៅតាមផលូវចាប់ ម្ហើយពួករត់អាចបម្ចចញមតិរបឆាំង
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នឹងជនម្លមើសតដលម្កងរបវច័ច មកម្លើខលួន ។  
ម្ទាោះោ៉ាងណាក៏ម្ដយ ម្ទាោះបីជោនបទពិម្សាធន៍ និងលទនផលជវជិជោនខលោះៗក៏ម្ដយ 

មនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរ ក៏បានសាគ ល់ពីបញ្ហា  និងការលាំបាកមួយចាំនួនម្ៅកបុងដាំម្ណើ រការផលូវ
ចាប់ម្នាោះ ម្ដយតផអកម្លើបទពិម្សាធន៍ និងការចូលរមួកបុងនាមជជនរងម្ររោះ/សាកស ី ។ បញ្ហា
ទាាំងម្នោះរមួោន ៖ 

១- ខវោះខាតព័ត ោន និងការរពមម្រពៀងជមុន រម នជម្រមើសម្ដើមផីបដិម្សធការចូលរមួ  
២- ការសាប ក់ម្ៅជចាំបាច់កបុងរយៈម្ពលតវងកបុងម្ពលដាំម្ណើ រការតាមផលូវចាប់ម្ៅបរម្ទស  
៣- ម្រឿងកឋីោនរយៈម្ពលយូរ (ម្ដយមិនចាំបាច់)  
៤- ការសោភ សម្ឡើងវញិ និងការផថល់ការអោះអាងជម្រចើន   
៥- មិនកាំពុងទទួលបានព័ត ោនថមី និងមិនទទួលបានការជូនដាំណឹងឲ្យបានម្ទៀងទាត់ 

អាំពីដាំម្ណើ រការម្ៅតាមផលូវចាប់  
៦- ហានិភ័យចាំម្ ោះជនរងម្ររោះ/សាកសីនានា  
៧- ភ្នពយឺតោ៉ាវ និងការលាំបាកម្ៅកបុងការទទួលបានសាំណង 
៨- រងការម្ធវើបាបតាមរយៈការអនុវតថចាប់ និងម្ដយសារអបកអនុវតថចាប់  
៩- រម នមូលនិធិសរោប់ចាំណាយម្ផសងៗ តដលជនរងម្ររោះ/សាកសីនានារតូវការ  
១០- ភ្នពតានតឹងចិតថ ការភ័យខាល ច ការថប់បារមភ ម្ដយសារខលួនជជនរងម្ររោះ/សាកស ី 
១១- បញ្ហា ភ្នសា  
គួរតតោនការពិភ្នកាមួយសឋីអាំពីម្រឿងតដលថា ោនករណីជម្រចើនបានម្ធវើឲ្យ ក់ព័ននដល់

កុោររតូវម្គជួញដូរ តដលការពិភ្នកាម្នាោះបានម្លើកម្ឡើងនូវបញ្ហា ម្ផសងៗជម្រចើនអាំពីលកេណៈ
តដលសិទនិ និងផលរបម្ោជន៍សាំខាន់ៗរបស់កុោរបាន(និងមិនបាន)ទទួលការការ រម្ៅតាមផលូវ
ចាប់ ។  

ក្រណីសកិ្ានានា  
ជនរងក្ររោះ/ោក្សមីនិថ្មនជអនក្សមរគចិតត និងមិនទទួលបានដំណឹង

ក្ពញក្លញជនចិចក្ឡើយ  
ោននារមីីោ៉ាន់ោ៉ាោប ក់ទទួលការម្កងរបវច័ច ម្ៅរបម្ទសនថ។ នាងបានម្រៀបរាប់ពីការតដល

រតូវម្គដក់សោព ធឲ្យកាត់ម្ទាសជនម្លមើសមកម្លើរបូនាង។ នាងបានរបាប់ថាខលួនរតូវប៉ាូលីសម្លើក
ទឹកចិតថឲ្យកាត់ម្ទាសជនម្លមើស តតនាងមិនចង់ម្ធវើោ៉ាងម្នោះម្ឡើយ ម្រ ោះនាងខាល ចមិនចង់ចូលម្ៅ
តុោការ។ នាងបានរបាប់ពីលកេណៈតដលនាងបានរបាប់មគនថីប៉ាូលីសម្ដយផ្ទធ ល់ថា នាងមិនចូល
រមួកបុងដាំម្ណើ រការកថីកបុងតុោការម្ទ តតម្ទាោះជោ៉ាងណា ម្គបានម្បើកកាត់កឋីម្រឿងម្នោះ “ខញុាំរតវូតត
ម្ឡើងម្ៅតុោការ។ ខញុាំរម នជម្រមើសម្ទ”។ ម្បើតាមគាំនិតនាង និងម្បើម្ទាោះជជនម្លមើសតដលរបរពឹតថ
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មកម្លើរបូនាងជប់ឃុាំឃាាំងម្ហើយក៏ម្ដយ នាងនឹងបានសម្រមចចិតថម្រជើសម្រ ើសយកការមិនចូលរមួ
ម្ៅកបុងម្រឿងកឋីម្នោះមិនខាន ។  

បានផតលស់មាភ សន៍ និងផតលោ់រអោះអាង/ចក្មលើយក្នងុឳោសក្ផសងជក្រចើន  
ោននារជីនជតិនថោប ក់រតវូម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើជស្រសីម្ពសាម្ៅរបម្ទសជប៉ាុន ។ នាងោន

បញ្ហា សុខភ្នពជម្រចើន ម្ហើយសុខភ្នពផលូវចិតថក៏មិនលអតដរ ម្ៅម្ពលនាងមកដល់កតនលងសាប ក់ម្ៅ
កបុងរបម្ទសជប៉ាុន ។ ម្ទាោះជោ៉ាងណា ប៉ាូលីសបានសោភ សនាង ម្ហើយបានដឹងថា នាងខូចចិតថ
ណាស់ ។ នាងបានរបាប់អាំពីការតដលនាងមិនបានម្រតៀមខលួនជមុនម្ដើមផនិីោយពីបទពិម្សាធន៍
នានារបស់ខលួនម្ៅម្ពលម្នាោះ ម្ហើយការសោភ សបានម្ធវើឲ្យនាងមិនម្ពញចិតថ និងោនភ្នពតានតឹង
ចិតថ ។  
ក្គមិនបានជនូដំក្ណើ ងដលន់ាងឲ្យបានញកឹ្ញាប់អពំីោា នភាពននក្រណីរបសខ់លួនក្ទ  

ោននារឡីាវោប ក់រតូវម្គជួញដូរម្ៅកបុងរបម្ទសរបស់ខលួន។ នាងចង់ដឹងពីដាំម្ណើ រការម្ៅ
មុខននម្រឿងកឋី ប៉ាុតនថមិនបានទទួលព័ត ោនម្នោះពីអបកផឋល់ជាំនួយម្ឡើយ ម្ទាោះបីជម្កាោះម្ៅជម្រចើន
ដងម្ហើយក៏ម្ដយ ។ ម្គបានរបាប់នាងថា នឹងរតូវតតរង់ចាំម្រ ោះម្គបានម្ដោះស្រសាយម្រឿងកឋីម្រចើន
ណាស់ ។ ចាំម្ ោះនាង ម្នោះគឺឧបសគគមួយម្ៅកបុងសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ។ នាងចង់ទុកម្រឿង
ម្នោះម្ចល ម្ហើយចប់ម្ផឋើមកសាងជីវតិថមី ប៉ាុតនថនាងោនអារមមណ៍មិនអាចម្ធវើដូម្ចបោះបានម្ឡើយ លុោះ
រតាតតនាងឈបោះម្រឿងកឋី ម្ហើយទាមទារបានសាំណង ។  

បញ្ហា សវុតាភិាពនានា ក្ៅក្ពលជជនរងក្ររោះ/ោក្ស ី
ោននារោីប ក់រតវូបានម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើជស្រសីម្ពសាម្ៅកបុងរបម្ទសមីោ៉ា ន់ោ៉ា  ។ នាងរតូវ 

ជនម្លមើសវាយដាំ បនាធ ប់ពីបានរាយការណ៍ម្រឿងរបស់នាងដល់ប៉ាូលីស ។ ម្មខយល់ និងបងបអូនស្រសី
របស់នាងបានវាយដាំរបូនាង ម្បាចសក់ ទោះកាំម្ភលៀង និងវាយឲ្យរបួសម្ៅម្លើម្ជើងនាង ។  

ោរអូសបនាល យក្ពលក្វលាក្នងុោរទទលួបានសណំង  
ោនបុរសោប ក់មកពីរបម្ទសមីោ៉ា ន់ោ៉ា  រតូវម្គជួញដូរម្ៅរបម្ទសោ៉ា ម្ឡសីុ។ នាងរងរបួស

ោ៉ាងធងន់ធងរម្ៅកបុងម្រាងចរក ជទីតដលនាងទទួលរងនូវការម្កងរបវច័ច ។ រត់ទទួលបានសាំណង
ដល់ម្ៅ៧០០០០០០ គីោ៉ាត (របតហលជ៧៤០០ដុោល រ) ប៉ាុតនថរហូតមកទល់នឹងម្ពលម្នោះ នាង
បានទទួលរបាក់តត២០០០០០០គីោ៉ាត(របតហលជ២១០០ដុោល រ)ប៉ាុម្ណាត ោះ ។  

ោររកំ្លាភបំពានក្ៅក្នងុដំក្ណើ រោរផលវូចាប ់
ោននារជីនជតិម្វៀតណាមោប ក់រតូវម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើជស្រសីម្ពសាម្ៅរបម្ទសកមពុជ ។ 

នាងរតវូប៉ាូលីសចុោះម្ៅពិនិតយមួយសបាថ ហ៍មថងម្ដើមផតីាមដនរបូនាង ។ នាងបានរបាប់ពីលកេណៈ
តដលរបូនាង និងរគសួារនាងទទួលរងអាំម្ពើមិនលអពីប៉ាូលីស ។ នាងបានរបាប់ថា “ពួកម្គគាំរាមខញុាំ 
ម្ហើយបានទោះតុ ម្ៅម្ពលរបាប់ខញុាំឲ្យម្សាម ោះរតង់។ ពួកម្គបានគាំរាមចប់ខលួនខញុាំ របសិនម្បើខញុាំមិនរបាប់
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ការពិតម្ទម្នាោះ ។ ពួកម្គបានអោះអាងថា ម្យើងមិនបានរបាប់ការពិត ម្ហើយម្នោះម្ហើយពួកម្គបាន
ម្ផញើលិខិតអម្ចច ើញជោយលកេណ៍អកសរ ម្ដើមផីឲ្យខញុាំបាំភលឺការពិតម្ៅប៉ាុសថិ៍រដឌបាលឃុាំ” ។  
ោរចូលរមួក្ៅក្នងុដំក្ណើ រោរផលូវចាប់បងកឲ្យមានភាពតានតឹងចិតត នងិោរលបំាក្ 

ោននារមីីោ៉ា ន់ោ៉ាោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើជស្រសីម្ពសាម្ៅកបុងរបម្ទសរបស់ខលួន ។ 
នាងមិនសបាយចិតថ ម្ហើយោនការរណល ក់ទឹកចិតថោ៉ាងខាល ាំង ចាំម្ ោះការរតូវម្ឡើងម្ៅបាំភលឺម្ៅកបុង
តុោការ ។ ការតដលរតូវម្ឡើងម្ៅបាំភលឺម្ៅតុោការមឋងម្ហើយមឋងម្ទៀតម្ដើមផីរបឈមមុខចាំម្ ោះ
ជនម្លមើសម្នាោះ គឺជរបភពននភ្នពតានតឹងចិតថ និងការថប់បារមភបតនទមម្ទៀតសរោប់របូនាង ។ 
ម្ៅម្ពលនាងសបាយចិតថនឹងម្រឿងតដលជនម្លមើសបានរតូវម្គដក់ម្ទាសម្នាោះ នាងបានបញ្ហជ ក់
ោ៉ាងចាស់ថា បទពិម្សាធន៍ម្ៅកបុងតុោការគឺជម្រឿងមួយ តដលបានម្ធវើឲ្យនាងោនការលាំបាក
ជខាល ាំង ។  

ទក្ងវើលអៗ   
មនសុសថ្ដលរតូវក្គជញួដូរទទលួបានពត័៌មានក្ពញក្លញអពំីដំក្ណើ រោរចាប់   

ោនបុរសជនជតិនថោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅរបម្ទសអីុស្រសាតអល ម្ហើយរតូវប៉ាូលីស 
និងអងគការជាំនួយកបុងស្រសុកជួយសម្គងាគ ោះ ។ ោនអបកបកតរបោប ក់ម្ៅទីម្នាោះម្ដើមផីបកតរប និងរណនា
ម្ធវើោ៉ាងណាឲ្យរត់បានយល់ពីអវីតដលកាំពុងម្កើតម្ឡើង និងដឹងពីជម្រមើសម្ផសងៗរបស់រត់ ។ 
ប៉ាូលីស និងអងគការផថល់ជាំនួយបានសួរនាងថា ម្តើរត់ចង់ម្ៅផធោះ ឬរកការងារថមីម្ធវើកបុងរបម្ទស ។ 
ម្គក៏បានសួររត់ថា ម្តើរត់ចង់កាត់ម្ទាសម្ៅតក/អបកម្កងរបវច័ច ម្លើរបូរត់ ម្ដើមផីរករបាក់ឈបួល
តដលម្ៅជាំ ក់ឬអត់ ។ ប៉ាូលីស និងបុគគលិករបស់អងគការជាំនួយ បានបងាា ញថាម្តើដាំម្ណើ រការ
ម្នោះនឹង ក់ព័ននជមួយអវីខលោះ រពមទាាំងបានរបាប់ថាដាំម្ណើ រការកឋីម្ៅតុោការរតូវចាំណាយម្ពល
ម្វោម្ដើមផីបចច ប់ ម្ហើយពួកម្គមិនរណនាថានឹងោនលទនផលជម្វជជោនម្ឡើយ ។ តតម្ទាោះជោ៉ាង
ណាក៏ម្ដយ ពួករត់បានរបាប់ថា ម្បើរត់ពិតជឈបោះការទាមទារម្នោះតមន រត់នឹងទទួលបាន
របាក់សាំណងម្លើរបាកឈបួលតដលជាំ ក់ ។ បុរសោប ក់ម្នាោះបានយល់រពមបនថទាមទាររបាក់
សាំណងម្នោះតាមរយៈតុោការ (ដូចជនរងម្ររោះចាំនួនដប់មួយនាក់រតវូបានម្គរកម្ឃើញម្ៅកបុង
ការចុោះម្ៅតឆកម្ឆរភ្នល មៗម្នាោះតដរ) ។ កបុងដាំម្ណើ រការម្រឿងកថីម្នោះ អងគការម្នាោះបានផថល់ព័ត ោនថមី
ជនិចចដល់បុរសោប ក់ម្នាោះ និងមិតថរមួការងាររបស់រត់ អាំពីសាទ នភ្នពននម្រឿងកឋី និងអវីតដលរតូវ
រ ាំពឹងទុកម្ៅកបុងអាំឡុងម្ពលបនាធ ប់ ។  

 

បញ្ហា  ២-៩ ៖ រម នសវុតាភិាព និងពុមំានសនតសិខុ  
 

បញ្ហា សុវតទិភ្នព និងសនថិសុខគឺជឧបសគគរារាាំងម្ៅកបុងសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ។  
បរសិាទ នសងគមតដលពុាំោនសុវតទិភ្នព និងមិនអាចម្មើលម្ឃើញមិនបានជួយដល់ការសាឋ រ
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ម្ឡើងវញិ និងសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ម្ឡើយ។ កបុងករណីគួរឲ្យចប់អារមមណ៍មួយចាំនួន មនុសស
តដលរតូវម្គជួញដូររបឈមមុខនឹងបញ្ហា សុវតទិភ្នព និសនថិសុខជក់តសឋង បនាធ ប់ពីបានម្គចផុតពី
បទពិម្សាធន៍រតូវម្គជួញដូរ ។ ចាំម្ ោះករណីខលោះ បញ្ហា ម្នោះ ក់ព័នននឹងហានិភ័យចាំម្ ោះសុវតទិភ្នព 
និងសុខុោលភ្នព រាប់បចចូ លទាាំងការសទិតកបុងការគាំរាមកាំតហង ឬអាំម្ពើហឹងាពីសាំណាកមនុសស
តដល ក់ព័នននឹងការជួញដូររបស់ខលួន ឬការម្ធវើសកមមភ្នពជាំនួយជនម្លមើស ។ កបុងករណីម្ផសងពី
ម្នោះ មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរបានរបឈមនឹងបញ្ហា សុវតទិភ្នព និងសនថិសុខម្ៅកបុងមជឈដឌ ន
ផ្ទធ ល់ខលួន គឺចប់ពីកបុងរគសួារខលួន រហូតដល់សហគមន៍កាន់តតធាំ ។ ម្ៅកបុងករណីម្ផសងម្ទៀត
ដតដលម្នាោះ មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរមិនបានរងនូវការអាំម្ពើហឹងា ឬការគាំរាមកាំតហងម្ឡើយ 
ប៉ាុតនថពួករត់ខាល ចថា បញ្ហា ម្នោះនឹងម្កើតម្ឡើង តដលម្នោះគឺជរបភពមួយននភ្នពតានតឹងចិតថកាន់តត
ម្រចើន ចាំម្ ោះមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរ រពមទាាំងរគួសាររបស់ពួករត់ ។ អាំម្ពើហឹងាម្ៅម្លើ
មនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរោនផលប៉ាោះ ល់ម្ដយផ្ទធ ល់ និងជក់តសឋងណាស់ម្ៅម្លើសុខុោល
ភ្នពរាងកាយរបស់ពួករត់ ។ ម្រៅពីម្នោះ ម្ៅោនផលប៉ាោះ ល់ផលូវចិតថម្ដយសារអាំម្ពើហឹងា (និង
ការគាំរាមម្របើអាំម្ពើហឹងា) រពមទាាំងភ័យខាល ចថាអាចនឹងទទួលការដក់ម្ទាសម្ទៀតផង ។  

កឋីបារមភសាំខាន់ៗអាំពីសុវតទិភ្នព និងសនថិសុខតដលមនុសសរតូវម្គជួញដូរបានរបឈមមុខ 
ម្ៅកបុងសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) រមួោន ៖  

១- ហានិភ័យពីសាំណាក់ “ជនម្លមើសជួញដូរ”  
២- ហានិភ័យ និងបញ្ហា សុវតទិភ្នពជមួយសហគមន៍ និងមជឈដឌ នកបុងស្រសុក ។  
៣- បញ្ហា សុវតទិភ្នពម្ៅកបុងមជឈដឌ នរគួសារ  
៤- ោនអារមមណ៍ថារម នសុវតទិភ្នព  

ក្រណីសកិ្ា  
ក្ររោះថាន ក្ប់ណាត លមក្ពីជនក្លមើសជួញដូរ រក្មុរគួោរ និងសហគមន៍  

ោនោនស្រសថីោប ក់រតូវម្គជួញដូរពីរបម្ទសមីោ៉ាន់ោ៉ា ម្ៅរបម្ទសចិនម្ដើមផីបងេាំឲ្យម្រៀបការ។ 
ស្រសថីរបូម្នាោះបានទទួលការគាំរាមកាំតហងពីជនម្លមើស ម្ៅម្ពលទទួលរងនូវ កយបណឋឹ ង។ សូមផមី្ៅ
ម្ពលជប់ឃុាំឃាាំងម្ហើយក៏ម្ដយ ជនម្លមើសរបូម្នាោះម្ៅតតបនថគាំរាមសោល ប់ជនរងម្ររោះម្ទៀត ។ 
ជនរងម្ររោះ និងបឋីរបស់នាងភ័យខាល ចខាល ាំងណាស់ តដលម្ធវើឲ្យពួករត់គិតចង់ផ្ទល ស់ម្ៅរស់ម្ៅ
ជមួយបងបអូនសាច់នថលរបស់ខលួនម្ទាោះបីោនទាំនាក់ទាំនងមិនសូវលអក៏ម្ដយ ។ នាងនិោយថា 
“សូមផតីតម្ចញម្ៅម្ធវើការម្ៅខាងម្រៅ ក៏ខញុាំមិនហា នម្ចញម្ៅតដរ ម្រ ោះខញុាំខាល ចជនម្លមើសរបាប់ឲ្យ
មនុសសអារកក់មកម្ធវើបាបខញុាំ” ។  

ោនស្រសថីោប ក់មកពីរបម្ទសមីោ៉ា ន់ោ៉ា រតវូបានម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើជស្រសីម្ពសាម្ៅរបម្ទស
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នថ ។ នាងរតូវបានម្គបចជូ នរតឡប់ម្ៅរស់ម្ៅជមួយបឋីនាងម្ៅឯស្រសុកវញិ ។ នាងបានរបាប់បឋី
ខលួនឯងថា នាងបានរតវូម្គជួញដូរឲ្យម្ៅម្ធវើការ ប៉ាុតនថបឋីរបស់នាងបានសងស័យថា របពននរត់បាន
រតូវម្គយកម្ៅម្ធវើជស្រសីម្ពសា ។ មិនយូរប៉ាុនាម ន បឋីនាងចប់ម្ផឋើមម្របើអាំម្ពើហឹងាម្លើរបូកាយនាង។  

ោនម្កមងស្រសីជនជតិតខមរោប ក់រតវូបានម្គជួញដូរម្ៅរបម្ទសនថ ម្ដើមផីសុាំទាន ។ នាងោន
ឪពុកោថ យតដលជមនុសសម្ញៀនស្រសាស្រសវងឹខួប ម្ហើយម្ចោះតតវាយដាំមកម្លើរបូនាង និងបងបអូន
របស់នាង ។  

ោនស្រសថីោប ក់មកពីរបម្ទសមីោ៉ា ន់ោ៉ា  រតវូបានម្គជួញដូរឲ្យម្ៅម្ធវើការម្ៅកបុងរបម្ទស
ោ៉ា ម្ឡសីុ។ នាងជស្រសថីម្មោ៉ាយ ម្ៅម្ពលរតូវម្គជួញដូរ ម្ហើយបានរតឡប់មកស្រសុកវញិជមួយ
កូនៗរបស់នាង។ មនុសសម្ៅកបុងសហគមន៍នាង បាននាាំរប និោយម្ដើមនាង ។ ពួកម្គនិោយថា 
ម្ពលម្ៅរបម្ទសោ៉ា ម្ឡសីុ នាងគឺជស្រសីម្ពសា ។ របុសៗនាាំរប ម្មើលងាយនាងថាស្រសីម្ពសា ។ 
អបកជិតខាងនាងបានគាំរាមដល់នាងថា រត់នឹងមកម្ដកជមួយនាងម្ៅផធោះរបស់នាង ។  

 

បញ្ហា  ២-១០ ៖ ោរងារជមួយរគួោរ  
 

ការមិនសាគ ល់ពីបរបិទរគសួារ និងតរមវូការជាំនួយម្ធវើឲ្យោនភ្នពរាាំងសធោះដល់ដល់សោ
ហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ។  

មជឈដឌ នរគួសារតដលមនុសសរតូវម្គជួញដូរបានវលិរតឡប់ម្ៅរស់ម្ៅជមួយវញិម្នាោះ គឺ
ជកតាថ សាំខាន់ដច់ម្ដយតឡកមួយ ម្ដើមផីតតសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)របកបម្ដយម្ជគជ័យ
ប៉ាុម្ណាត ោះ។ កោល ាំងជាំរញុ និងទាំនាក់ទាំនងរគួសារោនសកាឋ នុពលភ្នពកបុងការរាំរទ ឬម្បើមិនដូម្ចបោះម្ទ
ម្ធវើឲ្យរាាំងសធោះដល់ដាំម្ណើ រការសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)។ ម្ៅកបុងទីកតនលង និងកាលៈម្ទសៈរាំរទ
រគួសារបានម្ធវើកិចចការម្រចើនណាស់ ម្ដើមផីម្ធវើឲ្យសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ោនភ្នពរលូនលអ ។ 
ម្ៅម្ពលបងបអូនសាច់ញតិោនការលាំបាកកាន់តតម្រចើន ជួនកាល រគួសារគឺជឧបសគគរារាាំងដល់
ម្ជគជ័យននសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ។ 

ោនតរមូវការសាំខាន់ៗចាំនួនពីររបម្ភទ ទាក់ទងនឹងការងារជមួយជនរងម្ររោះម្ដយការ
ជួញដូរ និងរគសួាររបស់រត់ ម្ដើមផីរណនាម្ធវើោ៉ាងណាម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)របកបម្ដយ
ម្ជគជ័យ ។  

១- ការរគប់រគង និងសរមបសរមលួបងបអូនសាច់ញតិកបុងរគសួារ ៖ មនុសសតដលរតូវម្គ
ជួញដូរបានរបឈមមុខនឹងសាទ នភ្នពម្ផសងៗជម្រចើន ម្ៅម្ពលរតឡប់មកស្រសុកវញិ 
ខលោះវជិជោន ខលោះអវជិជោន ។ សូមផីតតម្ៅកបុងកាលៈម្ទសៈអាំម្ណាយផលបាំផុត និងម្ៅ
កបុងបរបិទរគសួារតដលោនលកេណៈវជិជោនបាំផុតក៏ម្ដយ អាំឡុងម្ពលបនាធ ប់ពីការ
ជួញដូរ ជម្រឿយៗ បានជប់ទាក់ទងម្ៅនឹងការរបតជងទាំនាក់ទាំនងរវាងជនរងម្ររោះ 
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និងរកមុរគួសាររបស់ខលួន ។ ម្លើសពីម្នោះ ជម្រឿយៗ ទាំនាក់ទាំនងទាាំងម្នោះបានផ្ទល ស់បថូរ
(កាន់តតរបម្សើរ ឬកាន់តតោ៉ា ប់ម្ៅ) ម្ៅកបុងដាំម្ណើ រការសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ។ 
ភ្នពតានតឹង និងបញ្ហា នានា ម្ៅម្ពលតដលម្កើតម្ឡើងម្ហើយម្នាោះ ជម្រឿយៗ បានរា
រាាំងដល់ដល់សមតទភ្នពរបស់មនុសស តដលរតូវកសាងខលួនឲ្យរចួផុតពីបទពិម្សាធន៍
ជួញដូរ និងរតវូម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ម្ៅកបុងរគួសារ និងសហគមន៍ ។ ភ្នព
តានតឹងម្ៅកបុងរគួសារោនរបភពខុសរប  ម្រ ោះវារតវូការការពិចរណា ម្ហើយជម្រឿយ 
ក៏រតូវការអនថរាគមន៍តដរ ដូចជភ្នពតានតឹង និងជម្ោល ោះ ម្ដយសារតតការលាំបាក និង
ភ្នពតានតឹងនានាតផបកម្សដឌកិចចម្ៅកបុងទាំនាក់ទាំនងរវាងរប និងរប ជម្ដើម។ 

 
ក្រណីសកិ្ានានា 

ភាពតានតឹងក្ៅក្នងុមជឈោឌ នរគួោរក្ោយោរបញ្ហា ក្សដឌក្ចិច 
ោនស្រសថីោប ក់រតវូបានម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើការម្ៅរបម្ទសនថ ។ នាងរតូវបានម្គបចជូ នរតឡប់

ម្ៅរស់ម្ៅជមួយរគួសារខលួនវញិម្ៅរបម្ទសមីោ៉ាន់ោ៉ា  ។ ការវលិរតឡប់មកផធោះវញិម្ដយរម ន
របាក់ោ៉ាងម្នោះ គឺជរបភពននការតានតឹង ។ នាងបានម្រៀបរាប់អាំពីការម្ឈល ោះរបតាយរបតប់រប ជ
ញឹកញប់ជមួយោឋ យខលួន តដលបានខឹងថាមិនបានម្ផញើរបាក់មកឲ្យរគួសារម្ដើមផទិីញផធោះ ។  

ោនស្រសថីោប ក់រតវូបានម្គជួញដូរពីរបម្ទសម្វៀតណាមម្ៅម្ធវើការតាមផធោះម្ៅរកុងហុងកុង។ 
នាងបានម្រៀបរាប់អាំពីការតដលរតវូវលិរតឡប់មកផធោះវញិម្ដយពុាំោនរបាក់ម្នោះ ម្ធវើឲ្យោនភ្នព
តានតឹង និងោនជម្ោល ោះជមួយបឋីរបស់នាង ។ នាងបានរបាប់ថា ទាំនាក់ទាំនងជមួយបឋីនាងោន
ភ្នពមិនចុោះសរមងុនឹងរប  ។ រត់ម្ចោះតតរអ ូដក់នាងម្ៅប៉ាុនាម នឆប ាំដាំបូងតដលនាងបានវលិរតឡប់
មកស្រសុកវញិ ។ រគួសារបឋីនាងក៏មិនសបាយចិតថតដរ តដលរបូនាងបានវលិរតឡប់មកផធោះស្រសុកវញិ
ម្ដយរម នរបាក់មួយម្សនម្នាោះ ។ សូមផីតតម្ៅនថងម្នាោះ (គឺប៉ាុនាម នឆប ាំម្រកាយ) ជួនកាល បឋីនាងបាន
តអូញតតអរអាំពីការវលិរតឡប់មកស្រសុកវញិម្ដយពុាំោនរបាក់ ។  

ោនស្រសថីជនជតិម្វៀតណាមោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅរបម្ទសោ៉ា ម្ឡសីុ ។ នាងទទួលរង
នូវការម្កងរបវច័ច ផលូវម្ភទ ម្រកាយមកនាងរតូវរគសួារនាងជួយសម្គងាគ ោះ ម្ដយបានចរច និងបង់
របាក់រណនាឲ្យម្ដោះតលងរបូនាង ។ ម្ៅម្ពលម្គសួរនាងថា ម្តើនាងរតវូម្គរបរពឹតថមកម្លើរបូខលួនដូច
ម្មឋចម្ៅកបុងរគួសារខលួនម្ពលរតឡប់មកស្រសុកវញិម្នាោះ នាងបានរបាប់ពីការតដលោឋ យនាងស្រសវងឹ
ស្រសាម្ចោះតតម្ជររបូនាងថាជ “មនុសសរម នបានការ” ។ ជធមមតា ោឋ យនាងលអនឹងនាងណាស់ តត
ជួនកាលរត់ក៏តអូញតតអរអាំពីរបាក់រណនាម្ដោះតលង ម្ហើយម្ពលខលោះក៏ម្ជរនាងតដរម្ដយសារតត
របាក់ម្នោះ ។  
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ភាពតានតឹងក្ៅក្នងុទនំាក្់ទនំង រវាងមនុសសថ្ដលរតវូក្គជញួដូរ ជមួយរគោួរ  

ោនស្រសថីោប ក់រតវូម្គជួញដូរពីរបម្ទសមីោ៉ាន់ោ៉ា ម្ៅម្ធវើការម្ៅរបម្ទសនថ។ នាងបានរបាប់
ថា ការវលិរតឡប់មកផធោះវញិគឺជម្រឿងមួយតានតឹង ។ កូនៗរបស់នាងមិនសូវសាគ ល់នាង ឬោន
ភ្នពកក់ម្ៅឋ ជមួយនាងម្ឡើយ ម្ហើយម្ៅម្ពលខលោះ ភ្នពតានតឹងនានាម្ៅតតម្កើតោន។ កូនៗរបស់
នាងរតវូការម្ពលម្វោទាំនាក់ទាំនងជមួយនាង ម្ដើមផីចត់ទុកនាងជោឋ យ ។  

ោនស្រសថីជនជតិម្វៀតណាមោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅរបម្ទសចិន ម្ដើមផបីងេាំឲ្យម្រៀបការ។ 
នាងបានរត់ម្គច ម្ហើយវលិរតឡប់មករកបឋី និងកូនទាាំងបីរបស់នាងវញិម្ៅរបម្ទសម្វៀតណាម ។ 
ម្ទាោះជោ៉ាងណាក៏ម្ដយ ទាំនាក់ទាំនងរបស់នាងជមួយសាវ មីោនភ្នពកាន់តតលអក់កករ ម្ដយ
សារតតការនិោយម្ដើមពីរគួសារនាងម្ៅកបុងសហគមន៍ ថាបឋីនាងបានលក់នាងម្ៅឲ្យម្គ ។ បឋី
នាងោនការរណល ក់ទឹកចិតថខាល ាំងណាស់ ម្ហើយចប់ម្ផឋើមផឹកស្រសាស្រសវងឹឈប់ម្ធវើការ ។ ទីបាំផុត នាង
និងបឋីបានតលងលោះរប  ម្ហើយនាងរតវូទទួលខុសរតវូចិចច ឹមកូនទាាំងបីនាក់តតោប ក់ឯង ។  

ោនស្រសថីជនជតិមីោ៉ានោ៉ាោប ក់រតវូបានម្គជួញដូរម្ៅរបម្ទសនថ ។ នាងបានវលិរតឡប់
មកស្រសុកវញិជមួយនឹងកូនតូចរបស់នាង ។ នាងបានរបាប់ថា ោឋ យនាងខឹងនឹងនាងណាស់ 
ម្ដយសារនាងវលិរតឡប់មកស្រសុកវញិោនកូន តតរម នបឋី ។ នថងមួយ ម្រកាយម្ពលម្ឈល ោះរបតាយ
របតប់រប  ោឋ យនាងោនកាំហឹងវាយដាំនាង ម្ហើយម្ដញនាងម្ចញពីផធោះជមួយកូនរបុសម្នាោះ ។ 
នាងរម នវធីិណាចិចច ឹមកូនរបុសម្នាោះម្ឡើយ ប៉ាុតនថោឋ យនាងមិនឲ្យនាង និងកូនរបុសនាងរស់ម្ៅ
ជមួយរត់ម្ៅកបុងផធោះម្នាោះម្ឡើយ ។ ស្រសថីរបូម្នាោះរតវូបងេាំឲ្យរបគល់កូនរបុសម្នាោះម្ៅសាច់ញតិ។ 
នាងបានរបាប់អារមមណ៍ម្សាកម្ំអាំពីការរបគល់កូនរបុសឲ្យម្ៅម្គ ម្ហើយថា នាងរម នជម្រមើស
អីម្ផសងពីម្នោះម្ទៀតម្ឡើយ ។  

២- ការបាំម្ពញតាមតរមវូការជាំនួយរបស់សោជិករគសួារ ៖ កបុងករណីខលោះ តរមូវការជាំនួយ
របស់សោជិករគួសារោនសារៈសាំខាន់ជងអវីៗទាាំងអស់ ។ មនុសសតដលរតូវជួញដូរ 
បានរបាប់ម្ដយផ្ទធ ល់ថា ៖  

ខញុ ាំចង់ម្ផញើសារ [ម្ៅអបកផឋល់ម្សវានានា] ម្ដើមផីបម្ងកើនជាំនួយដល់ជនរងម្ររោះ និងរគួសារពួករត់ 
ជពិម្សស រគួសារតដលោនជីវភ្នពរកីរក និងោនតរមូវការខពស់។ (ម្កមងស្រសីជនជតិតខមរមួយរូប 
តដលរតូវម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើជនារមី្ពសាម្ៅកបុងរបម្ទសរបស់ខលួន)  
 
ម្ៅម្ពលអបកជួយដល់ជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ អបកក៏គួរតតជួយដល់រគួសារពួករត់ផង (បុរស
ជនជតិកមពុជោប ក់រតូវម្គជួញដូរម្ៅម្នសាទម្ៅរបម្ទសឥណឍូ ម្នសីុ) ។ 
ម្គបានរកម្ឃើញពីតរមូវការជាំនួយសរោប់រគួសារជម្រចើន ប៉ាុតនថបញ្ហា ជអាទិភ្នពរមួោន៖  
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ក- ជាំនួយម្សដឌកិចច (ម្ដយសាររម នការងារម្ធវើ បាំណុល និង/ឬរបាក់តខតិច) 
ខ- ការតថទាាំសុខភ្នព  
គ- ការអប់រ ាំ  
ឃ- ផលប៉ាោះ ល់ផលូវចិតថបណាថ លមកពីការជួញដូរ ម្ៅម្លើសោជិករគសួារ និង 
ង- ការម្ញៀនស្រសា និងម្រគឿងស្រសវងឹ 
រគួសារខលោះោនោនតរមូវការជាំនួយ តដលកាំពុងម្កើតម្ឡើងមុន និងកបុងករណីខលោះ តរមូវការ

ម្នោះបានរមួចាំតណកម្ៅកបុងការតដលរតូវម្គជួញដូរ ។ កបុងករណីទាាំងម្នោះ ការផថល់ជាំនួយម្ដើមផី
ការ រទុកជមុន ដល់រគសួារងាយរងម្ររោះ របតហលជបានរមួចាំតណកការ របុគគលមិនឲ្យរតវូ
ម្គជួញដូរ ។ បញ្ហា ខលោះោនទាំនាក់ទាំនងម្ៅនឹងបទពិម្សាធន៍ជួញដូររបស់បុគគល និងបណាថ លមក
ពីបទពិម្សាធន៍ទាាំងម្នោះម្ដយផ្ទធ ល់តតមឋង ។ ម្ៅកបុងករណីទាាំងអស់ម្នោះ សោជិករគួសារចាំបាច់
រតូវកាល យជ “ជនរងម្ររោះបនាធ ប់បនសាំ ម្ដយសារការជួញដូរ” ។  

 
ក្រណីសកិ្ានានា  

តរមូវោរជំនយួរបសស់មាជកិ្រគោួរ  
ោនបុរសោប ក់រតូវម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើការម្លើទូកម្នសាទម្ៅម្រៅរបម្ទស ។ រត់រតូវម្ធវើការ

ងារម្នោះម្ៅម្ពលម្គវភិ្នគម្ឃើញថា កូនរបុសរបស់រត់ោនជាំងឺមហារកី។ រត់រតូវសងរបាក់តដល
បានខចីយកម្ៅវោះកាត់ និងពាបាលកូនរបុសរបស់ខលួន ។  

ោនម្កមងរបុសោប ក់រតវូម្គជួញម្ៅកបុងស្រសុក ។ រត់បានទទួលយកការងារតដលម្គផថល់
ជូនម្នោះ ម្រ ោះឪពុករត់បានរងរបួសម្ជើងម្ៅកតនលងម្ធវើការ ម្ហើយមិនអាចម្ដើររចួ ឬម្ធវើការបាន
ម្ទៀតម្ឡើយ ។ ម្លើសពីម្នោះ ោឋ យរត់ក៏ឈឺ ោនដុាំម្ៅម្លើ ក របស់រត់ ម្ហើយរគួសារក៏ពុាំោន
របាក់ម្ៅពាបាលជាំងឺម្ៅមនធីរម្ពទយតដរ ។  

ោនបុរសោប ក់រតូវម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើការ ។ រត់បានម្ធវើចាំណាកស្រសុកម្ៅរករបាក់ផគត់ផគង់ឲ្យ
កូនស្រសីរបស់រត់ម្រៀនសូរត ។ ម្ៅម្ពលម្គសួររត់ថាម្តើរត់រតវូការជាំនួយអវីខលោះបនាធ ប់ពីការជួញ
ដូរម្នាោះ រត់បានរបាប់ថា ជាំនួយដ៏សាំខាន់បាំផុតសរោប់រត់គឺការផគត់ផគង់ឲ្យកូនស្រសីបានម្រៀន
សូរត ។ រត់និោយថា “ខញុាំចងឲ្យកូនស្រសីចផងរបស់ខញុាំម្រៀនតម្ៅម្ទៀត ។ ខញុាំចង់ឲ្យអងគការជួយផថល់
ជាំនួយឲ្យនាងបានបនថការសិការបស់នាងផង” ។  

ោនម្កមងស្រសីោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរឲ្យម្ៅលក់ដូរតាមចិម្ចច ើមថបល់ ។ នាងមកពីរគួសារ
មួយតដលម្ញៀនស្រសា ។ ម្រកាយម្ពលរតឡប់មកផធោះវញិ នាងបានម្សបើរសុាំជាំនួយឲ្យោឋ យនាងបាន
ចូលរមួកបុងកមមវធីិពាបាលម្ដើមផីឈប់ម្ញៀនស្រសា ។  
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អងគការខលោះពិតជបានគិតគូរ ម្ៅម្លើសាទ នភ្នពរគសួាររបស់មនុសសរតូវម្គជួញដូរតមន ។ 
កបុងករណីខលោះ អងគការបានជួយដល់សោជិករគួសារ ឬបានតណនាាំពួកម្គឲ្យម្ៅរកទីភ្នប ក់ងារម្ផសង
ម្ទៀត ម្ដើមផទីទួលបានជាំនួយ ។ កបុងករណីជម្រចើន ម្នោះគឺជកតាថ រមួចាំតណកមួយដ៏សាំខាន់ម្ៅកបុង
សោហរណកមម(ម្ឡើងិវញ) ឬជាំរញុឲ្យោនភ្នពម្ជគជ័យម្ៅកបុងសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ។ 
ម្ទាោះោ៉ាងណាក៏ម្ដយ ោនកមមវធីិផថល់ជាំនួយជម្រចើនពុាំោនលទនភ្នព ឬធនរណនម្ផសងៗម្ដើមផី
ជួយសោជិករគួសាររបស់ជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ ម្ដយផ្ទធ ល់ម្ឡើយ ម្ហើយក៏ោនកមមវធីិ
ជម្រចើនម្ទៀតតដរ តដលតណនាាំករណីទាាំងម្នោះម្ៅសុាំការឧបតទមភរាំរទទីភ្នប ក់ងារ ឬសាទ ប័នដនទ
ម្ទៀត ។ ការមិនគិតគូរម្ៅម្លើតរមូវការជាំនួយរបស់សោជិករគួសារជនរងម្ររោះបានជោះឥទនិពល
(ជួនកាលោនផលប៉ាោះ ល់ភ្នល មៗ និងម្ដយផ្ទធ ល់តតមឋង)ម្ៅម្លើការម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើង
វញិ) ម្ដយម្ជគជ័យ ។ មនុសសមួយចាំនួនតដលរតូវម្គជួញដូរ ោនបាំណងម្ធវើចាំណាកស្រសកុមឋង
ម្ទៀត ម្រ ោះពួករត់មិនអាចបាំម្ពញតាមតរមូវការនានារបស់សោជិករគួសារខលួនម្ឡើយ ។ រឯី
មនុសសម្ផសងម្ទៀត ម្ៅតតមិនអាចម្បាោះជាំហានម្ៅមុខម្ដយភ្នពវជិជោនម្ឡើយ គឺជម្រឿយៗ 
ម្ដយសារតតតរមូវការជាំនួយបនាធ ន់របស់រគួសារម្នោះឯង ។  

 

បញ្ហា  ២-១១ ៖ ោររគបរ់គង និងតាមោនក្រណីក្ផសងៗ  
 

ម្យើងរតូវការម្ពលម្វោរគប់ររន់ ការរាំរទបតនទម និងការតាមដនដាំម្ណើ រការតដលកាំពុង
បនថ ម្ដើមផមី្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)របកបម្ដយនិរនថរភ្នព ។  

សោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ជដាំម្ណើ រការមួយកបុងរយៈម្ពលតវង។ ជទូម្ៅម្គបាន ចាំណាយ
ម្ពលអស់ជម្រចើនឆប ាំ មុននឹងសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) របកបម្ដយនិរនថរភ្នពបានម្កើតម្ឡើង
ម្ហើយជម្រឿយៗ មនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរបានរបឈមនឹង “ការលាំបាក” និង “កងវោះខាត”  តដល
បានរបថុយរបថាននឹងឧបសគគនានា តដលម្ធវើឲ្យរារាាំងដល់ការសាឋ រម្ឡើងវញិ និងការកសាងខលួន
ម្ដើមផីឲ្យរចួផុតពីការជួញដូរ ។ មនុសសខលោះបានរបឈមមុខនឹងការលាំបាកនានាម្ៅកបុងដាំម្ណើ រការ
សោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) បណាថ លឲ្យរត់ម្ធវើការសម្រមចចិតថម្ផសងៗតដលោនផលមិនលអម្ៅ
ម្លើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)របស់ពួករត់ ។ មនុសសខលោះោនអារមមណ៍ថា ខលួនរម នជម្រមើសអវី
ម្រៅតតពីការម្ធវើចាំណាកស្រសុកមថងម្ទៀតម្ឡើយ ម្ដយអាចនឹងម្ធវើឲ្យពួករត់សទិតម្ៅកបុងហានិភ័យ
ននការជួញដូរ ឬរតូវម្គជួញដូរជថមីម្ទៀត។ ការរគប់រគងម្ៅម្លើករណីម្នោះ រាប់បចជូ លទាាំងការងារ
តាមដនករណីតដលកាំពុងម្កើតម្ឡើង បានម្ដើរតួោ៉ាងសាំខាន់ម្ៅកបុងការរបម្មុើលម្មើល និងម្ដោះ
ស្រសាយបញ្ហា  និងការលាំបាកនានាតដលម្កើតម្ឡើងចាំម្ ោះមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរ ម្ៅកបុងដាំម្ណើ រ
ការសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ទាាំងមូល តាមលកេណៈដូចខាងម្រកាម ៖ 

១- បានរាំរទដល់សោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)  
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២- បានម្ធវើឲ្យោនការតណនាាំម្ៅពិម្ររោះម្ោបល់  
៣- បានចូលរមួចាំតណកម្ៅកបុងការតសវងយល់ឲ្យបានកាន់តតរបម្សើរ ម្ៅម្លើសោហរណ

កមមម្ឡើងវញិ ។  
 

អងគការខលោះ ឬសាទ នប័នខលោះម្ៅកបុងតាំបន់ បានរតតួពិនិតយតាមដនអបកទទួលផលអស់រយៈ
ម្ពលពីរម្ៅបីឆប ាំ ម្ដយបានម្ធវើសកមមភ្នពបនថបនាធ ប់ជរបចាំម្ៅម្លើករណីនានា ម្ហើយតដល
សាំខាន់បាំផុតម្នាោះ គឺអងគការ ឬសាទ ប័នទាាំងម្នាោះអាចឲ្យជនរងម្ររោះរកបានកបុងអាំឡុងម្ពលោន
វបិតថិ ។ តបបម្នោះ ការរគប់រគងកបុងរយៈម្ពលតវងម្ៅម្លើករណីនានា និងការទាំនាក់ទាំនងតដលម្ៅ
បនថ គឺមិនតមនជបទដឌ នសរោប់មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរម្ឡើយ ។ តាមពិត ោនអបកម្ឆលើយតប
ជម្រចើនបានរបាប់ថា ម្ពលម្ៅផធោះ ពួករត់ទទួលបានជាំនួយោនករមិត ម្ហើយជួនកាលពុាំោន
ទាំនាក់ទាំនងអវីបតនទមជមួយអងគការជាំនួយ ឬសាទ ប័នរាំរទសងគមម្ឡើយ ។ ជម្រឿយៗ ជាំនួយម្នោះគឺ
ជម្សវាតដលម្គបានផឋល់ជូន “តតមឋងគត់” ឬជជាំនួយតដលោនរយៈម្ពលខលី ។ 

ទក្ងវើលអៗ  
មនសុសថ្ដលរតូវក្គជញួដូរទទលួបានោររតតួពិនតិយតាមោន 

និងោរឧបតាមភក្នងុរយៈក្ពលោន់ថ្តយរូ 
ោនស្រសថីជនជតិឡាវោប ក់បានទទួលជាំនួយកបុងរយៈម្ពលពីរបីឆប ាំម្ហើយ ម្ៅម្ពលរត់

ម្រៀនអ ុតសក់ និងរតវូបានម្គជួយឧបតទមភឲ្យម្បើកតូបអ ុតសក់ ។ នាងមិនទទួលបានជាំនួយអវីម្ទៀត
ម្ឡើយ ប៉ាុតនថម្ទាោះជោ៉ាងណា អបកផឋល់ម្សវាមិនបានទាំនាក់ទាំនងមកនាងជរបចាំម្ឡើយ ។ នាង
បាននិោយថា បចចុបផនប ខញុាំមិនកាំពុងទទួលបានជាំនួយអវីម្ឡើយ ប៉ាុតនថ [អងគការ] បានទូរសពធមកខញុាំ
មួយតខមឋង ម្ដយចង់ដឹងអាំពីការងាររបស់ខញុាំ” ។  

ោនស្រសថីោប ក់មកពីរបម្ទសមីោ៉ា ន់ោ៉ា  រតូវម្គជួញដូរម្ៅរបម្ទសចិនម្ដើមផីបងេាំឲ្យម្រៀបការ ។ 
ម្ៅម្ពលម្គសួរនាងថាម្តើជាំនួយអវីខលោះតដលោនរបម្ោជន៍បាំផុតម្នាោះ នាងបាននិោយថា ម្នាោះគឺ
ទាំនាក់ទាំនង តដលបុគគលិកតផបកសងគមកិចចចុោះមកម្មើល និងរតួតពិនិតយម្លើរបូនាង និងរគួសារនាង។ 
នាងបានរបាប់ថា “ខញុាំចូលចិតថជាំនួយតបបហបឹងបាំផុត” ។ 

 

ប   ២-១២ បញ្ហា ភាោ  
 

ជនរងម្ររោះជួបរបទោះបញ្ហា ភ្នសា ម្ៅកបុងការរាំរទសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ។  
មនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរខលោះបានជួបរបទោះនឹងបញ្ហា ភ្នសាម្ៅកបុងការផថល់ជាំនួយសោ

ហរណកមមម្ឡើងវញិ ។ បញ្ហា ភ្នសាម្កើតោនម្ឡើងម្ដយសាមូលម្ហតុម្ផសងៗ រមួោន ៖  
១- បញ្ហា ភ្នសាម្ៅកបុងរបម្ទសម្រលម្ៅ ៖ បញ្ហា ភ្នសាបានបងកជឧបសគគមួយ ម្ៅម្ពល

មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរទទួលបានជាំនួយម្ៅម្រៅរបម្ទស ម្ដយសារជម្រឿយៗ 



59  

អបកផឋល់ជាំនួយ មិនម្របើរបាស់ភ្នសាតតមួយដូចរប  និង/ឬមិននិោយភ្នសារបស់អបក
ទទួលផលម្ៅកបុងកមមវធីិរបស់ខលួនម្ឡើយ ។  

២- បញ្ហា ភ្នសាម្ៅកបុងស្រសុក ៖ មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរមួយចាំនួន បានរបឈមមុខនឹង
បញ្ហា ភ្នសា ម្ៅម្ពលទទួលជាំនួយម្ៅកបុងរបម្ទសកាំម្ណើ តរបស់ខលួន ដូចជ ម្ៅម្ពល
មនុសសរតវូម្គជួញដូរ ោនរបភពម្ចញពីជនជតិភ្នគតិច ម្ហើយមិននិោយភ្នសា
របស់មនុសសភ្នគម្រចើនម្ឡើយ ។  

៣- ជាំនាញភ្នសាម្ខាយ និងអកេរកមម ៖ កបុងករណីខលោះ មនុសសតដលរតវូម្គជួញ បានបាត់
បង់ (ឬមិនតដលបានអភិវឌណ) សមតទភ្នពភ្នសាម្ឡើយ បនាធ ប់ពីរតូវម្គជួញដូរអស់រយៈ
ម្ពលជម្រចើនឆប ាំម្ៅរបម្ទសម្រៅម្នាោះ ។ ពិម្សស ម្នោះគឺជបញ្ហា មួយ តដលម្កើតម្ឡើង
ចាំម្ ោះកុោរតដលរតវូម្គជួញដូរ តដលទទួលការអប់រ ាំ ឬឳកាសមិនបានរគប់ររន់ម្ៅ
ស្រសុកកាំម្ណើ ត ម្ដើមផីអាចម្របើរបាស់ភ្នសាបានលអ ឬម្ដើមផីម្ចោះអកសររគប់ររន់អាចម្របើ
របាស់បាន ។ ភ្នសាក៏ជឧបសគគមួយសរោប់កុោរតដលម្កើតកបុងមជឈដឌ នជួញដូរ ។ 
ការចប់កាំម្ណើ ត និងរតូវម្គចិចច ឹមបីបាច់ម្ពលម្ៅម្រៅរបម្ទសម្នាោះ ម្ធវើឲ្យកុោរជ
ម្រចើន មិនអាចនិោយ (ឬនិោយមិនបានចាស់) នូវភ្នសាជតិរបស់ខលួន ម្ៅម្ពល
វលិរតឡប់មកស្រសុកវញិ ។ 

 

ការមិនោនសមតទភ្នពម្ៅកបុងការទាំនាក់ទាំនងជមួយមនុសសតដលរតវូតដលរតវូម្គជួញដូរ 
ម្ចៀសមិនផុតពីការម្ធវើឲ្យរាាំងសធោះដល់ការផថល់ម្សវានានា តដលផថល់ផលប៉ាោះ ល់អាវជិជោន ម្ដយ
របម្ោលម្ៅម្លើលទនផលម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ។ ម្ៅកបុងកមមវធីិផថល់ជាំនួយខលោះ ោន
ផថល់ម្សវាម្សវាបកតរបផងតដរ ។ ម្ទាោះជោ៉ាងណា លកេណៈតបបម្នោះសទិតម្ៅឆង យពីការអនុវតថ
ជក់តសឋងកបុងរយៈម្ពលយូរ ។ វាោនលកេណៈសមុរគសាម ញ ម្ហើយោនតនមលនថលណាស់ ម្នោះោន
ន័យថា ទាំនាក់ទាំនងអាចរបរពឹតថម្ៅបានលុោះរតាតតោនវតថោនរបស់សអបកបកតរប ។ កបុងសាទ ន
ភ្នពម្ផសងម្ទៀត អបកផថល់ម្សវាបានពឹងតផអកម្លើមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរជួយបកតរបឲ្យមនុសស
ោប ក់ម្ទៀត ។ ទម្ងវើតបបម្នោះបងកការរ ាំខានដល់មនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរ ម្ហើយតដលកាំពុងតតបាន
របឈមមុខចាំម្ ោះបទពិម្សាធន៍ពិបាកៗរចួមកម្ហើយម្នាោះផង ។ ម្នោះក៏ោនន័យថា រាល់ការ
ភ្នកាអាំពីតរមូវការជាំនួយ បានឆលងកាត់មនុសសទីបីម្ៅកបុងកតនលងសាប ក់ម្ៅម្នាោះ ។ (ជនរងម្ររោះ/
”អបកបកតរប”) តដលជការរ ាំម្ោភបាំ នម្ៅម្លើការសោង ត់ និងអាណាមិកភ្នព រពមទាាំងទាំនងជ
បានម្ធវើឲ្យរាាំសធោះដល់បាំណងរបស់មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរ កបុងការបងាា ញពីតរមូវការ និងបទ
ពិម្សាធន៍នានាម្ទៀតផង ។ ការតចករ ាំតលក និងការអាចទាំនាក់ទាំនងម្ដយម្របើរបាស់ភ្នសារមួមួយ
ក៏ជកតាថ មួយោ៉ាងសាំខាន់ ម្ៅកបុងការកសាងទាំនុកចិតថ និងទាំនាក់ទាំនងជិតសបិត ។ ម្លើសពីម្នោះ 
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ោនជាំនួយមួយចាំនួន មិនអាចរតវូបានផថល់ជូនឲ្យបានសមស្រសប ឬរបកបម្ដយរបសិទនភ្នពតាម
រយៈការបកតរបម្ឡើយ ដូចជ ការពិម្ររោះម្ោបល់ ការអប់រ ាំ និងការបណឋុ ោះបណាថ លជម្ដើម ។  

 
 

ក្រណីសកិ្ានានា 
មនសុសមយួចំននួថ្ដលរតូវក្គជញួដូរបានរបឈមមុខនឹងបញ្ហា ភាោក្ៅក្រៅរបក្ទស 

ោនស្រសថីតខមរោប ក់ រតូវម្គជួញដូរម្ៅរបម្ទសនថម្ដើមផីម្ធវើការម្កងរបវច័ច ផលូវម្ភទ ។ នាងរតូវ
ម្គទទួលឲ្យសាប ក់ម្ៅកបុងកតនលងមួយ អសរយៈកាលជងមួយឆប ាំ តដលកបុងរយៈម្ពលម្នោះពុាំោន
បុគគលិកណាោប ក់ម្ៅទីម្នាោះនិោយភ្នសាតខមរម្ឡើយ ។ ការទាំនាក់ទាំនងរតូវម្ធវើម្ឡើងតាមរយៈអបក
បកតរបភ្នសាតខមរោប ក់ ។ មួយឆប ាំម្រកាយមក នាងក៏ម្រៀនម្ចោះភ្នសានថ តដលអាចឲ្យនាងទាំនាក់
ទាំនងជមួយបុគគលម្ៅទីម្នាោះបាន ។  

មនសុសខលោះបានរបឈមមុខនងឹបញ្ហា ភាោក្ៅរបក្ទសក្ំក្ណើ តរបសខ់លនួ  
ោនស្រសថីោប ក់រតវូម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើជស្រសថីម្ពសាម្ៅរបម្ទសអូស្រសាថ លី ។ នាងោនបញ្ហា

ភ្នសា ម្ៅម្ពលនាងវលិរតឡប់មករបម្ទសមីោ៉ាន់ោ៉ា វញិ ម្រ ោះនាងមិនម្ចោះនិោយភ្នសាជតិ
ម្ឡើយ ។ នាងម្ចោះនិោយភ្នសានថ (ម្រ ោះនាងរតូវបានម្គជួយម្ៅរបម្ទសនថ បនាធ ប់ម្គបានរាយ
ការណ៍ពីរបម្ទសោ៉ា ម្ឡសីុ) និងភ្នសាសាន់ (តដលជភ្នសាកាំម្ណើ តរបស់នាង) ។ ម្ទាោះជោ៉ាង
ណាក៏ម្ដយ ពុាំោនបុគគលិកណាោប ក់ម្ៅកតនលងសាប ក់ម្ៅ កបុងរបម្ទសមីោ៉ាន់ោ៉ា ម្ចោះនិោយភ្នសា
ណាមួយកបុងចាំម្ណាមភ្នសាទាាំងពីរខាងម្លើម្នោះម្ឡើយ ម្ហតុម្នោះនាងោនអារមមណ៍ថាឯម្កា និង
ហាក់ដូចជរតូវម្គម្បាោះបង់ម្ចល ។ សូមផីតតអងគការជាំនួយម្ៅកបងុសហគមន៍របស់នាងក៏ម្ដយ 
ក៏មិននិោយភ្នសារបស់នាងតដរ ។ នាងបានរបាប់ពីការតដលនាងរតូវម្គបងេាំឲ្យម្ធវើការទាំនាក់
ទាំនងម្ដយម្របើរបាស់កាយវកិាយ ។ ម្ៅម្ពលសួរនាងថា ម្តើអវីខលោះតដលបានម្ធវើឲ្យបទពិម្សាន៍
ជាំនួយរបស់នាង ោនលកេណៈលអរបម្សើរជងម្គម្នាោះ នាងរបាប់ថា របសិនម្បើបុគគលិកម្ៅកតនលង
សាប ក់ម្ៅម្នាោះម្ចោះនិោយភ្នសាសាន់របស់សនាងវញិម្នាោះ គឺពិតជរបម្សើរណាស់ ។ 
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លទធផលសខំាន់ៗក្នងុថ្ផនក្ទី៣  
បញ្ហា គនំិត សមតាភាព និងអាក្បបក្ិរោិរបសអ់នក្ជនំាញ និងអាជញ ធរ ថ្ដលក្ំពងុអនុវតត

ដំក្ណើ រោរសមាហរណក្មម(ក្ឡើងវិញ) 

 
 

 
 

ម្ដយសារជរកុមងាយរងម្ររោះពិម្សស កិចចការងារម្ដើមផីកុោរតដលរតូវម្គជួញដូរទាមទារឲ្យោនការបណថុ ោះម្ៅតាម
លកេណៈជាំនាញ និងបម្ងកើនការម្ឆលើយតបឲ្យបានឆប់រហ័សម្ៅតាមរកមសីលធម   
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លទធផលសខំាន់ៗក្ៅក្នងុថ្ផនក្ទ៣ី៖ បញ្ហា គនំិត សមតាភាព និងអាក្បបក្ិរោិរបសអ់នក្ជំនាញ 
និងអាជញ ធរ ថ្ដលក្ពំុងអនុវតតដំក្ណើ រោរសមាហរណក្មម(ក្ឡើងវិញ) 
 

បញ្ហា  ៣-១ ៖ បទបញ្ហជ  តរមូវោរ និងក្ំហតិ  
 

បទបញ្ហជ  និងកាំហិតម្ៅកបុងកមមវធីិមួយចាំនួន បានម្ធវើឲ្យរាាំងសធោះដល់សវ័យភ្នព និងការផថល់
អាំណាចម្ៅឲ្យជនរងម្ររោះ ។  

គម្រោងជាំនួយនានា ក់ព័នននឹងបទបញ្ហជ  តរមូវការ និងកាំហិតជម្រចើន តដលហាក់ដូចជមិនសីុសងាវ ក់
រប ម្ៅនឹងតរមវូការ និង/ឬសាទ នភ្នពរបស់អបកទទួលរបម្ោជន៍កបុងកតនលងសាប ក់ម្ៅជនិចចម្ឡើយ ។ ចាំបាច់រតូវ
បម្ងកើតឲ្យោនការពិចរណាម្ដយយកចិតថទុកដក់ ម្ៅម្ពលបទបញ្ហជ  និងតរមូវការទាាំងម្នោះរមួចាំតណកបម្ងកើត
កមមវធីិោ៉ាងោនរបសិទនភ្នព និងម្ធវើឲ្យោនភ្នពម្ជគជ័យម្ៅកបុងសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ម្ដយម្ជគជ័យ 
គឺរចសរប ម្ៅនឹង ម្ពលតដលបទបញ្ហជ  និងតរមូវការទាាំងម្នោះបានរមួចាំតណករារាាំងដល់សវ័យភ្នពរបស់នុសស
តដលរតូវម្គជួញដូរ និងរបតហលជ ោនលកេណៈផធុយរប ម្ៅនឹងការផថល់អាំណាចម្ៅឲ្យជនរងម្ររោះ។ កបុង
ករណីខលោះ បទបញ្ហជ  និងកាំហិតនានាហាក់បីដូចជជួយអភិវឌណកាន់តតតិចម្ៅម្លើទីកតនលងតដលអាចរស់ម្ៅបាន
ម្ៅកបុងឃុាំ និងជួយរគប់រគងបានកាន់តតម្រចើនម្ៅម្លើមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរ ។ អវីតដលសាំខាន់បាំផុតម្នាោះគឺ 
អបកទទួលផលបានឆលងកាត់បទបញ្ហជ  និងកាំហិតជម្រចើនម្ដយអវជិជោន ម្ហើយលកេណៈម្នោះបានរមួចាំតណក
ម្សមើៗរប ម្ៅកបុងលទនផលននការផថល់អាំណាច និងសមហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ។  

ម្ៅម្ពលបទបញ្ហជ  តរមូវការ និងការកាំហិតនានាោនលកេណៈខុសតបលករប ម្ៅតាមអងគការ/កមមវធីិ និង
របម្ទសម្ផសងៗ បញ្ហា រមួមួយចាំនួនរតូវបានម្លើកម្ឡើងម្ៅកបុងតាំបន់ទាាំងមូល។ បញ្ហា ទាាំងម្នាោះ ោនដូចជ ៖  

១- ម្សរភី្នពកបុងការម្ដើរម្ហើរោនកាំណត់ ៖ កបុងករណីជម្រចើន មនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរបានសាប ក់ម្ៅ
កតនលងហាមឃាត់ ម្ហើយមិនអាចចកម្ចញពីអាររម្នាោះបានម្ទ ។ ការដក់ករមិតម្ៅម្លើម្សរភី្នព
កបុងការម្ដើរម្ហើរតបបម្នោះ ោនលកេណៈខុសតបលកពីធមមតា ម្ៅម្ពលកតនលងសាប ក់នានា តដលជម្រល
ការណ៍ រតូវបានបម្ងកើតម្ឡើងម្ដើមផីរាំរទសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)របស់មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរ 
ម្ៅកបុងសងគម ម្ហើយកតនលងសាប ក់ម្ៅទាាំងម្នាោះម្ៅតតបានរារាាំងពួករត់មិនឲ្យោនទាំនាក់ទាំនងជមួយ
រគួសារ និងសហគមន៍ ។ ការរស់ម្ៅតបកពីរគួសារ និងសហគមន៍ តាមរយៈការម្របើរបាស់ជរមក
ហាមឃាត់ម្នាោះ បានរមួចាំតណករារាាំងដល់សោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ។ មនុសសតដលរតូវម្គជួញ
ដូរបានចត់ទុកថា ភ្នពតានតឹងចិតថ ការរពួយបារមភ និងការថប់បារមភបាន ម្កើតម្ឡើងម្ដយសារការ
ជប់ខលួនកបុងកតនលងសាប ក់ម្ៅជក់តសឋងតតមឋង ។  

២- កាំហិតនានា និងការរគប់រគង់ម្ៅម្លើ ទាំនាក់ទាំនងផ្ទធ ល់ខលួន ៖ មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរ ទាាំងម្ៅកបុង
របម្ទសកាំម្ណើ ត និងម្ៅម្រៅរបម្ទស ជម្រឿយៗ ោនទាំនាក់ទាំនងតិចតួចជមួយសោជិករគួសារ 
ម្ពលកាំពុងរស់កបុងកតនលងសាប ក់ម្នាោះ។ សូមផីម្ៅកបុងរបម្ទសកាំម្ណើ តរបស់ខលួនក៏ម្ដយ ជទូម្ៅ ពួក
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រត់មិនសូវម្ៅម្លងផធោះញឹកញប់ម្ឡើយ ម្ហើយោនមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរជម្រចើននាក់ មិនអាច
ទទួលសាវ គមន៍ម្ភញៀវមកម្លងម្ឡើយ (ឬការមកម្លងរតូវោនកាំណត់) ។ ម្បើនិោយពីទាំនាក់ទាំនងលអ 
និងសីុជម្រៅជមួយរគួសារ តដលជម្រឿយៗ គឺជមូលដឌ នកបុងការម្ធវើសោហរណកមមរបកបម្ដយ
ម្ជគជ័យម្នាោះ អវីតដលខុសតបលកពីធមមតាម្នាោះគឺ លកេណៈតដល ម្ៅកបុងកមមវធីិខលោះ ោនវនិិម្ោគទុន
តិចតួចរតវូបានបម្ងកើតម្ឡើងម្ដើមផបីម្ងើកនទាំនាក់ទាំនងវជិជោន។ វនិិម្ោគទុនរតវូបានម្ធវើម្ឡើងម្ៅកបុង
កមមវធីិខលោះ ម្ដើមផបីម្ងកើនទាំនាក់ទាំនងជវជិជោន រវាងមនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរ និងរគួសាររបស់រត់ 
កបុងម្ពលកាំពុងសាប ក់ម្ៅកបុងជរមកម្នាោះ ។ កងវោះខាតទាំនាក់ទាំនងជមួយរគសួារ គឺរបតហលជោន
លកេណៈខុសតបលកគួរឲ្យកត់សោគ ល់បាំផុត ម្ហើយអាចម្ធវើឲ្យោនភ្នពទន់ម្ខាយដល់ កុោរតដលរតូវ
ម្គជួញដូរ តដលទាំនាក់ទាំនងរបស់ពួករត់ជមួយរគួសារនឹង (ឬគួរតត)កាល យជចាំណុចសាំខាន់បាំផុត
ចាំម្ ោះសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ។ ម្ៅម្ពលអនុញ្ហដ តិឲ្យោនទាំនាក់ទាំនង ជម្រឿយៗម្គក៏រគប់រគង
ទាំនាក់ទាំនងទាាំងម្នាោះ ដូចជការរបឹអូសយកទូរស័ពធ ការម្របើរបាស់ទូរសពធរតូវោនករមិត (ឬសទិតកបុង
ការតាមដន)។ ទាំនាក់ទាំនងជិតសបិទនក៏រតូវបានម្គរគប់រគង ដូចជ ការទាំនាក់ទាំនងជមួយមិតថភកឋិ ឬ
មិតថរបុស/មិតថស្រសី ម្ៅម្ពលទទួលជាំនួយ រតវូោនករមិត។  

៣- រចនាសមព័នន និងគម្រោងម្ពលម្វោរបចាំនថង៖ កតនលងសាប ក់ម្ៅខលោះោនកាំណត់កាលវភិ្នគ និងគម្រោង
ម្ពលម្វោចាស់ោស់ណាស់សរោប់អបកសាប ក់ម្ៅ ។ តបបម្នោះ គឺសរោប់មនុសសម្ពញវយ័ និង
កុោរ។ ោនមនុសសជម្រចើនតដលរតវូម្គជួញដូរ បានសាំតដងនូវការរពួយបារមភ និងការលាំបាកចាំម្ ោះ
គម្រោងម្ពលម្វោដ៏តឹងរុងឹ ។ អបកខលោះបាននិោយអាំពីថា កាលតដលកាំពុងរតូវម្គជួញដូរ ខលួនោន
ម្សរភី្នពកបុងការរស់ម្ៅរបចាំនថង ម្រចើនជងកាលតដលកាំពុងទទួលបានជាំនួយ ។  

៤- ការម្របើរបាស់វន័ិយ និងការដក់ម្ទាស ៖ មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរ (ទាាំងមនុសសម្ពញវយ័ ទាាំង
កុោរ) រតូវបានម្គដក់ពិន័យ និងដក់ម្ទាស ម្ៅម្ពលបាំ នម្លើបទបញ្ហជ  ឬមិនរបរពឹតថម្ៅតាមអវី
តដលការអវីតដលបុគគលិកកតនលងសាប ក់ម្ៅបានតណនាាំ ។ មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរមួយចាំនួន រតវូ
ម្គម្ជរ និងសឋីបម្នាធ សម្ពលម្ធវើខុស ឬម្លមើសដូចជការម្សើចម្ៅម្ពលមិនគួរម្សើចជម្ដើម ។ កបុង
ករណីខលោះម្ទៀត ម្គបានម្របើរបាស់ការដក់ម្ទាសម្ដយតរមូវឲ្យបម្ចចញសកមមភ្នពម្ផសងៗ រាប់បចចូ ល
ទាាំងការរតូវម្គបងេាំឲ្យដុសោងបងគន់ ឬការោិល័យបុគគលិកជម្ដើម ។ មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរ
ខលោះ រតូវម្គតរមវូឲ្យម្ធវើកិចចការតិចតួចកបុងសាថ រម្ឡើងវញិ និងម្ធើវសោហរណកមម ឬការការម្របើរបាស់
កតនលងសាប ក់ម្ៅកបុងលកេណៈមួយវជិជោន ។  

ចាំបាច់រតវូពិចរណាម្ដយយកចិតថទុកដក់ និងម្ធវើការវាយតនមល(ជរបចាំ) ម្ៅម្លើបទបញ្ហជ  និងការ
កាំហិតម្ផសងៗតដលោន ម្ៅកបុងកមមវធីិសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) រាប់បចជូ លទាាំង ការជោះឥទនិពលននបទបញ្ហជ  
និងការកាំហិតទាាំងម្នាោះម្ៅម្លើរបសិទនភ្នពកបុងការម្លើកកមពស់ការសាថ រម្ឡើងវញិ និងសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)
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របស់អបកទទួលផលនានាផង ។ វធីិវាយតនមលម្ៅម្លើបទបញ្ហជ  តរមូវការ និងការកាំហិតនានា ក៏ោនសារៈសាំខាន់
តដរ រឯីដាំម្ណើ រការខលោះហាក់ដូចជោនការរាំរទតិចតួចម្ៅម្លើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ម្ហើយផារភ្នជ ប់រប
ម្រចើនជមួយនីតិវធីិរដឌបាល ។ បទបញ្ហជ  និងការកាំហិតដនទម្ទៀត ហាក់ដូចជបងាា ញពីការរបសងកត់ម្ៅម្លើការ
ម្ដើរម្ហើររបស់ជនរងម្ររោះតដរ ោ៉ាងម្ហាចណាស់ក៏មួយតផបកតដរ (ដូចជជរមកហាមឃាត់ជម្ដើម) ម្រ ោះអបកផឋល់
ម្សវានានា ខាល ចថាោនផលវបិាកតផបកវជិជ ជីវៈ របសិនម្បើមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរចកម្ចញពីកតនលងសាប ក់ម្ៅ 
។ កបុងករណីម្ផសងម្ទៀតដតដលម្នាោះ របតហលជម្គអាចទាញម្ហតុផលបានថា បទបញ្ហជ  និងការកាំហិតនានា 
បានរបសងកត់ម្ៅម្លើជនរងម្ររោះ និង”ការសាឋ រនីតិសមផទា” របស់ពួករត់ ។ បទបញ្ហជ  និងតរមូវការនានា គួរ
រតូវបានវាយតនមលជរបចាំ ពីសាំណាក់របរណន និងបុគគលិករគប់រគងកតនលងសាប ក់ ម្ៅតាមតរមវូការជក់ោក់
របស់អបកសាប ក់ម្ៅកបុងទីជរមក ។ បទបញ្ហជ  និងតរមូវការគួរតតបម្ងកើតឲ្យបានលអ ស្រសបម្ៅនឹងចាប់ និងបទបចដតថិ
ជតិម្ៅតាមសឋង់ដរសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)របស់មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរ ។ ម្លើសពីម្នោះ គួរតតោនការ
ពិនិតយតាមដន និងការវាយតនមលម្ៅខាងកបុង ។ អបកទទួលផលមិនគួរជប់ ក់ព័ននម្ៅនឹងការអភិវឌណ និងការ
ម្រៀបចាំបទបញ្ហជ  និងការកាំហិតនានាម្ឡើយ រាប់ទាាំងការអាចសាំតដងពីលកេណៈតដលបទបញ្ហជ  និងការកាំហិត
ទាាំងម្នោះជោះឥទនិពល(អវជិជោន ឬវជិជោន)ម្ៅម្លើអបកទទួលផលទាាំងម្នោះផង។ ឳកាសម្នោះមិនោនលកេណៈជក់
តសឋងម្ៅកបុងមជឈដឌ នអបកតដលរតូវម្គសោភ សសរោប់ការសិកាម្នោះម្ឡើយ។  

ក្រណីសកិ្ានានា  
បញ្ហា លបំាក្ចំក្ពាោះបទបញ្ហជ  និងោរក្ហំតិក្ៅក្នងុក្មមវធិីផតលក់្ថ្នលងោន ក្់ក្ៅជក្រចើន  
 
ោនស្រសថីោប ក់រតវូម្គជួញដូរពីរបម្ភទមីោ៉ាន់ោ៉ា ម្ៅរបម្ទសនថ ។ នាងទទួលបានជាំនួយឲ្យសាប ក់ម្ៅកបុង

របម្ទសមីោ៉ា ន់ោ៉ា ម្ៅម្ពលរតឡប់មកស្រសុកវញិ ។ នាងបានរបាប់ពីបញ្ហា នានាតដលម្កើតម្ឡើងម្ៅកបុងកតនលង
សាប ក់ម្នាោះ ម្ដយោនទាាំងបទបញ្ហជ ជម្រចើនតដលអបកសាប ក់ម្ៅទីម្នាោះរតវូតតអនុវតថតាមផង។ នាងបានចត់ទុក
ការកាំហិតមួយចាំនួន ថាជបញ្ហា លាំបាក និងជម្រឿងតដលមិនចាំបាច់ ឧទាហរណ៍ដូចជ ការរតូវម្គម្ជរម្ដយសារ
តតការម្សើចម្លងម្ៅកបុងផធោះបាយជម្ដើម ។ នាងបានរបាប់ពីការតដលរតូវម្គម្ជរជរបចាំ ម្ហើយនាងោនអារមមណ៍
ថាបុគគលិកទាាំងម្នាោះ “មិនយល់ពីពួកម្យើងម្សាោះ” ។  

ោនស្រសថីោប ក់រតវូម្គជួញដូរម្ៅរបម្ទសចិន ម្ដើមផីបងេាំឲ្យម្រៀបការ ។ នាងទទួលបានជាំនួយឲ្យសាប ក់ម្ៅទី
ជរមកមួយ បនាធ ប់ពីបានរតឡប់មករបម្ទសមីោ៉ាន់ោ៉ា វញិ ។ នាងបានរបាប់ពីការមិនសបាយចិតថជមួយនឹង
កតនលងសាប ក់ម្ៅម្នាោះ ម្រ ោះអបកសាប ក់ម្ៅទាាំងអស់រតូវម្គចក់ម្សារជប់ម្ៅកបុងទីជរមករយៈម្ពល២៤ម្ោ៉ាង ម្ហើយ
នាងមិនយល់ម្សាោះថា ម្ហតុអវីចាំបាច់រតូវម្ធវើោ៉ាងម្នោះម្ឡើយ ។  

ោនម្កមងស្រសីោប ក់រតូវម្គជួញដូរម្ៅរបម្ទសចិន ម្ដើមផីបងេាំឲ្យម្រៀបការ ។ នាងទទួលបានជាំនួយកបុងកមមវធីិ
ផថល់កតនលងឲ្យសាប ក់ម្ៅមួយ ម្ពលវលិរតឡប់ម្ៅរបម្ទសមីោ៉ា ន់ោ៉ា វញិ ។ នាងបានរបាប់ពីការតដលម្គតរមូវឲ្យ
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នាងម្ធវើកិចចការជូនបុគគលិកម្ៅកតនលងសាប ក់ម្នាោះ ដូចជម្ធវើសរនសឲ្យម្គ និងសោអ តការោិល័យរបស់ម្គម្ទៀត
ផង។ ម្គបានរបាប់នាង (និងអបកសាប ក់ម្ៅទីម្នាោះដនទម្ទៀត) ថា ម្នោះគឺជការហវឹកហាត់សរោប់ពួកម្គ ម្ហើយពួក
ម្គនឹងមិនរតវូបានអនុញ្ហដ តឲ្យម្ៅផធោះម្ឡើយ របសិនម្បើមិនអនុវតថតាមឲ្យបានរតឹមរតូវ ។ 

  

បញ្ហា  ៣-២ ៖ គុណភាពននោរថ្ថោ ំ 
 

ជាំនួយអន់គុណភ្នព និងសមតទភ្នពវជិជ ជីវៈម្ៅោនករមិត ម្ៅកបុងកមមវធីិសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)
មួយចាំនួន ។  

កបុងករណីខលោះ មនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរបានម្រៀបរាប់ពីការទទួលម្សវានានាតដលោនគុណភ្នពខពស់ 
និងការទទួលជាំនួយពីអបកជាំនាញសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) តដលោនជាំនាញ និងសមតទភ្នពខពស់។ ករណីម្នោះ
គឺជទរមង់ជាំនួយខុសៗរប  តដលម្គទទួលបាន ទាាំងម្ៅកបុងរបម្ទសម្រលម្ៅ និងរបម្ទសម្ដើមកាំម្ណើ ត ។  

រគូបណថុ ោះបណាថ លគឺជអបកតដលោនជាំនាញ និងោនសមតទភ្នព។ ពួកម្គោនអាកបផកិរោិសុភ្នពរាបសានិងគួរ
ឲ្យម្ររព ។ ខញុ ាំអាចម្រជើសម្រ ើសជាំនាញជាំនាញណាមួយតដលខញុ ាំចង់បាន ។ (ស្រសថីតខមរោប ក់ទទួលជាំនួយម្ៅកបុងកមមវធីិ
ផថល់កតនលងសាប ក់ម្ៅ ម្ៅរបម្ទសកមពុជ)  
 

ខញុ ាំចូលចិតថកតនលងម្នោះណាស់ ម្រ ោះខញុ ាំទទួលបានការទាាំរទ និងជាំនួយម្ពញម្លញ ។ ខញុ ាំសូមអរគុណចាំម្ ោះរគូបណថុ ោះ
បណាថ លទាាំងអស់ ម្រ ោះពួករត់តថទាាំពួកខញុ ាំបានលអ ។ (ម្កមងស្រសីោប ក់ទទួលបានជាំនួយម្ៅកបុងកមមវធីិផថល់កតនលង
សាប ក់ម្ៅ ម្ៅរបម្ទសមីោ៉ា ន់ោ៉ា  បនាធ ប់ពីវលិរតឡប់មកពីរបម្ទសនថវញិ)  
 

រគូបម្រងៀនម្ធវើមាូ បោនចិតថលអណាស់ ។ រត់ជួយមិតថរមួថាប ក់ខញុ ាំម្រចើននាក់ណាស់ ម្ដើមផីរកការងារម្ធវើម្ៅរកុងហាន់
ណូយ ។ (ស្រសថីជនជតិម្វៀតណាមោប ក់បានចូលម្រៀនវគគបណថុ ោះបណាថ លម្ធវើមាូ បម្ៅកបុងកមមវធីិម្ៅរបម្ទសម្វៀតណាម)  
 

ម្ទាោះជោ៉ាងណាក៏ម្ដយ ករណីតបបម្នោះមិនតមនម្កើតោនោនជនិចចម្ឡើយ ម្ហើយគុណភ្នពននការ
តថទាាំតដលទទួលបាន ោនលកេណៈខុសរប ខាល ាំងណាស់ ម្ៅតាមរបម្ទសម្ផសងៗ រពមទាាំងអងគការ និងសាទ ប័ន
នានាម្ៅកបុងរបម្ទសមួយ។ កបុងករណីគួរឲ្យកត់សោគ ល់មួយចាំនួន មនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរមួយចាំនួន បាន
ម្រៀបរាប់ពីម្សវានានា តដលោនគុណភ្នពម្ខាយ (តថមទាាំងម្រកាមសថង់សាឋ រម្ទៀតផង) និង/ឬអបកជាំនាញតដល
ោនសមតទភ្នព និងលកេណៈសមផតថិតផបកវជិជ ជីវៈតដលម្គមិនសូវឲ្យម្ពញចិតថ ។  

១- សមតទភ្នពជាំនាញរបស់អបកផឋល់ម្សវានានា ៖ កបុងករណីខលោះ ការតថទាាំតដលោនគុណភ្នពម្ខាយ 
(និងជួនកាលម្ៅោនករមិតម្ទៀតម្នាោះ) បានផារភ្នជ ប់ម្ៅនឹងសមតទភ្នពរបស់អបកផថល់ម្សវានានា 
ម្ដើមផីផឋល់ម្សវាសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ។ អបកផឋល់ម្សវាខលោះ ហាក់ដូចជពុាំោនការយល់ដឹងឲ្យ
បានរជលម្រៅអាំពីអវីតដលម្ធវើឲ្យោនការជួញដូរមនុសសម្ឡើយ ។ សូមផីតតកបុងចាំម្ណាមអបកជាំនាញម្ធវើ
សោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) តដលោនចាំម្ណោះដឹង និងបទពិម្សាធន៍កាន់តតម្រចើន ក៏ម្ៅោនកងវោះខាត
តផបករបវតថិអប់រ ាំ និងសមតទភ្នពជាំនាញតដរ។  ម្ៅកបុងតាំបន់ទាាំងមូល ពុាំោនការផឋល់បុគគលិក និងចិតថវទូិ
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តផបកសងគមតដលបានឆលងកាត់ការបណថុ ោះបណាថ ល តដលោនវជិជ ជីវរតឹមរតូវ ឲ្យបានរគប់ររន់ម្ឡើយ ។ 
ការម្របើរបាស់បុគគលិកសម័រគចិតថ (ជម្រឿយៗ ពុាំបានឆលងកាត់ការបណថុ ោះបណាថ ល) របកបម្ដយរបសិទន
ភ្នព ក៏បានជោះឥទនិពលម្ៅម្លើការផឋល់ការតថទាាំតផបកវជិជ ជីវៈតដលោនគុណភ្នពខពស់ ។ ម្លើសពីម្នោះ 
ហាក់ដូចជពុាំោនរកមសីលធម  ឬម្រលការណ៍រកមសីលធម /ចាប់ ទុកសរោប់ម្របើរបាស់ម្ឡើយ 
និងមិនោនរបព័ននរតតួពិនិតយតាមដន និងទទួលខុសរតូវតផបកវជិជ ជីវៈម្ឡើយ ។  

២- គុណភ្នពននការរាំរទសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) និងគុណភ្នពម្សវាម្ផសងៗ ៖ អបកម្ឆលើយតបក៏រតវូ
បងាា ញពីការទទួលជាំនួយតដលោនគុណភ្នពអន់ ។ ការសម្ងកតម្នោះរតូវបានបម្ងកើតម្ឡើងម្ៅកបុង
តាំបន់ទាាំងមូល ម្ទាោះបីជខុសរប ម្ៅតាមរបម្ទស និងអងគការនីមួយក៏ម្ដយ ។ មនុសសតដលរតូវម្គ
ជួញដូរមួយចាំនួន រតូវបានម្គឲ្យម្ៅសាប ក់ម្ៅកបុងកតនលងតដលពុាំោនលកេណៈសថង់ដរ ោនជីវភ្នព
រកីរក និងជទីតដលសូមផតីតការផថល់ជូននូវតរមវូការចាំបាច់បាំផុត ជម្រឿយៗ ម្ៅោនកងវោះខាតម្ៅ
ម្ឡើយ  ម្ហើយមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរ បានរបាប់ថា មិនបានទទួលម្សវាអវីម្ឡើយ ម្ពលកាំពុង
សាប ក់ម្ៅម្នាោះ ។ របាយការណ៍សឋីពីម្សវាតដលោនគុណភ្នពម្ខាយ ពុាំោន ក់ព័ននម្ៅនឹងកមមវធីិ
ផថល់ជរមកនានាម្ឡើយ ម្ហើយបានបងាា ញឲ្យម្ឃើញថា គឺជបញ្ហា មួយធាំជងម្គម្ៅកបុងវស័ិយម្សវា
ទាាំងមូល ។  

ម្សវាសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)រតវូម្ររពម្ៅតាមបទដឌ នតថទាាំករមិតទាបបាំផុត ម្ហើយោ៉ាងណាក៏
ម្ដយ បទដឌ នតបបម្នោះ ជទូម្ៅ កាំពុងោនការខវោះខាតម្ៅកបុងតាំបន់ ។ ភ្នពតរបរបួលដ៏ធាំននការផថល់ម្សវាម្ៅ
កបុងរបម្ទសនីមួយៗ (ដូចជ ម្ៅតាមតាំបន់ ឬអងគការ) បានបងាា ញចាស់ថា សូមផីតតម្ៅកតនលងតដលោនបទ
ដឌ នក៏ម្ដយ បទដឌ នម្នោះមិនរតូវបានម្គអនុវតថឲ្យបានម្ពញម្លញ (ឬឲ្យបានម្សមើរប )ម្ឡើយ ។ ម្លើសពីម្នោះ រតវូ
ោនការតថទាាំតផបកវជិជ ជីវៈ និងរកមសីលធម សរោប់អបកជាំនាញទាាំងអស់ តដលកាំពុងអនុវតថការងារម្ដយផ្ទធ ល់ 
ជមួយមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរ រាប់បចចូ លទាាំងបុគគលិកសម័រគចិតថ (រពមទាាំងបុគគលិកបនាធ ប់បនសាំ ដូចជអបកបក
តរប អបកម្បើកបរ និងបុគគលិករដឌបាលជម្ដើម) ។  

ក្រណីសកិ្ានានា 
មនសុសថ្ដលរតូវក្គជញួដូរបានទទលួក្សវាក្ខាយក្ៅក្ពលរតវូក្គផឋលជ់ំនយួ 

ោនស្រសថីោប ក់រតវូបានម្គជួញដូរម្ៅរបម្ទសចិន ម្ដើមផបីងេាំឲ្យម្រៀបការ ។ នាងទទួលបានជាំនួយឲ្យសាប ក់
ម្ៅកបុងកតនលងចាំនួនពីរបនាធ ប់ពីបានវលិរតឡប់មករបម្ទសមីោ៉ាន់ោ៉ា វញិ ។ នាងសាប ក់ម្ៅទីម្នាោះជិតមួយតខ តត
មិនបានទទួលម្សវាអវីម្ឡើយម្ពលកាំពុងសាប ក់ម្ៅម្នាោះ ។ នាងបាននិោយថា “ម្ៅទីម្នាោះ ខញុាំរម នសអីម្ធវើម្ទ” ។  

ោនបុរសជនជតិនថោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើការម្ៅរបម្ទសអីុស្រសាតអល។ រត់ទទួលបានការតថ
ទាាំតផបកម្វជជសាស្រសថ ម្ពលកាំពុងម្ៅម្រៅរបម្ទស ប៉ាុតនថបញ្ហា សុខភ្នពរបស់រត់ពុាំបានរតវូម្គម្ដោះស្រសាយម្ឡើយ ។ 
រត់បាននិោយថា ម្ដយសារខលួនជជនបរម្ទស ម្ហតុម្នោះរត់ពុាំអាចរកឳសថតដលចាំបាច់សរោប់ពាបាល
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ជាំងឺខលួនម្ឡើយ ។  
ោនស្រសថីជនជតិចិនោប ក់រតូវម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើជស្រសថីម្ពសាម្ៅកបុងរបម្ទសរបស់ខលួន ។ នាងបានទទួល

ការពិម្ររោះម្ោបល់ ម្ពលកាំពុងទទួលបានជាំនួយម្ៅកបុងកតនលងសាប ក់ម្ៅ ។ ប៉ាុតនថ ការពិម្ររោះម្ោបល់ម្នាោះ រតូវ
បានផថល់ជូនតាមរយៈបុគគលិកសម័រគចិតថ តដលខវោះខាតការបណថុ ោះបណាថ លវជិជ ជីវៈ និងខវោះបទពិម្សាធន៍ជាំនាញ ។ 
នាងបានម្រៀបរាប់អាំពីការភ័យខាល ចចាំម្ ោះការរបជុាំពិម្ររោះម្ោបល់ទាាំងម្នោះ ។  

ោនស្រសីថោប ក់មកពីរបម្ទសមីោ៉ា ន់ោ៉ា  រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅរបម្ទសចិន ម្ដើមផីបងេាំឲ្យម្រៀបការ។ នាងបាន
ម្សបើសុាំជាំនួយចុោះបចជ ីកូនរបសុរបស់នាង (កូនរបុសតដលនាងោនជមួយ “បឋី” ជនជតិចិន) ម្ៅម្ពលរតឡប់មក
វញិ ។ អងគការជាំនួយបានរបាប់នាងថា ពួកម្គមិនដឹងថារតវូម្ធវើោ៉ាងដូចម្មឋចម្ទ ម្ហើយមិនបានផថល់ការរាំរទអវី
ដល់របូនាងកបុងការម្ដោះស្រសាយបញ្ហា ម្នោះម្ឡើយ ។ ម្ៅម្ពលកាំពុងសោភ ស បញ្ហា របស់នាងម្ៅពុាំទាន់បានម្ដោះ
ស្រសាយម្ៅម្ឡើយម្ទ ។  

 

បញ្ហា  ៣-៣ ៖ ោរមិនយលព់ីអារមមណ៍ ោរក្រ ើសក្អើង និងោរក្ធវើបាបក្ៅក្នងុោរថ្ថោ ំ 
 

ករណីននការមិនយល់ពីអារមមណ៍ ការម្រ ើសម្អើង និងការម្ធវើបាប កបុងម្ពលទទួលការតថទាាំ  
ជទូម្ៅ មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរបានទទួលនូវទម្ងវើលអពីបុគគលិក។ អបកម្ឆលើយតបបានម្រៀបរាប់នូវករណី

ជម្រចើនអាំពីបទដឌ នតថទាាំតដលោនករមិតខពស់ និងការម្ចោះយល់ពីអារមមណ៍ខលួនពីសាំណាក់បុគគលិកជាំនួយ ។ 
ចាំម្ ោះមនុសសជម្រចើន តដលរតូវម្គជួញដូរ ជាំនួយតដលទទួលបាន រតូវបានបចចូ លជមួយនឹងការសាឋ រម្ឡើងវញិ 
និងសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ។ មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរជម្រចើននាក់បានម្រៀបរាប់អាំពីការទទួលបាននូវ
ការពាបាលដ៏សមគួរ និងម្ដយោនការម្ចោះយល់ពីអារមមណ៍ពីសាំណាក់អបកផឋល់ម្សវា ។  

 
បុគគលិកគឺជមនុសសតដលោនជាំនាញ និងោនមនសិការម្ៅកបុងការបម្រងៀន និងការពនយល់។ ពួករត់ោនអាកបផ
កិរោិលអ និងម្ចោះម្របើ កយសាំដីលអៗ  និងទន់ភលន់ ។ (ស្រសថីតដលទទួលបានជាំនួយម្ៅកបុងកមមវធីិផឋល់កតនលងសាប ក់ម្ៅ 
ម្ៅស្រសុកកាំម្ណើ ត)  
 
រាល់ការជួយទាំនុកបរមុងទាាំងអស់សុទនតតលអ ។ ខញុ ាំចូលចិតថទាាំងអស់ ។ បុគគលិកក៏លអណាស់ ម្ហើយរសួរាយម្ទៀតផង 
។ ពួករត់បានជាំរុញទឹកចិតថដល់ពួកម្យើង ។ ម្នោះជម្រឿងលអណាស់ ។ (ម្កមងស្រសីតដលទទួលបានជាំនួយឲ្យសាប ក់ម្ៅ 
ម្ៅម្រៅរបម្ទស)  
 
រាល់ជាំនួយតដលខញុ ាំបានទទួលកនលងមក ោនតនមលណាស់សរោប់ខញុ ាំ ។ បុគគលិកតផបក[សងគមកិចច] ោនចរតឹសុភ្នព
រាបសារ និងអាណិតអាសូរចាំម្ ោះខញុ ាំ ។ (ស្រសថីតដលទទួលបានជាំនួយម្ៅផធោះ) 
 
ជាំនួយ[របសស់អងគការ] ោនរបម្ោជន៍ខាល ាំងណាស់ ម្ហើយខញុ ាំបានទទួលជាំនួយអស់រយៈម្ពល១ឆប ាំ។ មគនថីរបស់
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អងគការោនភ្នពរួសរាយរាក់ទាក់ និងម្ចោះកាំតបលងលអម្សើច ។ (ម្កមងស្រសីតដលទទួលបានជាំនួយអាំពីកតនលងសាប ក់ម្ៅ
ម្ៅស្រសុកកាំម្ណើ ត) 
 
ម្ទាោះោ៉ាងណាក៏ម្ដយ មនុសសមួយចាំនួនតដលរតូវម្គជួញដូរបានម្រៀបរាប់ពីបទពិម្សាធន៍តដលោន

លកេណៈវជិជោនតិចបាំផុត ម្ៅម្ពលទទួលបានជាំនួយ កបុងករណីខលោះ រាប់បចចូ លទាាំងអាកបផកិរោិ និងឥរោិបទ
តដលបងកម្ររោះថាប ក់បណាថ លមកពីអបកជាំនាញរបឆាំងនឹងការជួញដូរ និងអបកផថល់ម្សវានានា។ កបុងករណីខលោះ ម្រឿង
ម្នោះ ក់ព័ននម្ៅនឹងការម្រ ើសម្អើង និងអាកបផកិរោិមិនម្ចោះម្ររព  ម្ហើយកបុងករណីខលោះម្ទៀត  ក់ព័ននម្ៅនឹងការ
រ ាំម្ោភបាំ នម្ដយម្របើ កយសាំដី និងម្របើរបាស់កោល ាំងកាយ ។   

១- ការម្រ ើសម្អើង និងការមិនយល់ពីអារមមណ៍ ៖ មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរបានម្រៀបរាប់ពីករណីននការ
ម្រ ើសម្អើង និងទម្ងវើមិនម្ចោះយល់ចិតថពីបុគគលិកជាំនួយ។ មនុសសខលោះនិោយថា អបកផថល់ម្សវា ោនការម្រ ើសម្អើង 
និងម្មើលងាយខលួន ថាជ”ម្កមងស្រសីអារកក់” និងជ”ស្រសីម្ពសា” ។ អបកដនទម្ទៀតនិោយអាំពីការម្ៅថាជ “ជនរង
ម្ររោះ” និងការតដលរតវូម្គចត់ទុកថាមិនលអ ម្ហើយក៏រតូវក៏រតូវទទួលរងនូអាំម្ពើអារកក់ ។ មនុសសមួយចាំនួនតដល
រតូវម្គជួញដូរ បានម្រៀបរាប់អាំពីអវីតដលខលួនោនអារមមណ៍ថា ទទួលរងនូវការរបរពឹតថមិនម្សមើភ្នពរប ពីសាំណាក់
បុគគលិក ម្ដយោនអបកទទួលផលខលោះបានទទួលនូវអាំម្ពើលអ និងការរាំរទលអជងខលួន ។ មនុសសរតវូម្គជួញដូរ 
តដលទទួលបានជាំនួយរមួជមួយនឹងរកុមនុសសងាយរងម្ររោះដនទម្ទៀត បានរបាប់ពីការតដលខលួនទទួលរងនូវ
អាំម្ពើតដលអន់ជងអបកទទួលផលតដលមិនបានទទួលរងនូវការជួញដូរ ។  

 
បុគគលិកខលោះលអចាំម្ ោះខញុ ាំ ។ រត់តថទាាំខញុ ាំ និងម្របើ កយសាំដីទន់ភលន់ដក់ខញុ ាំ ម្ហើយបានតណនាាំខញុ ាំឲ្យម្ដើរផលូ វលអ ។ ប៉ាុតនថ 
បុគគលិកខលោះមិនសបាយចិតថនឹងខញុ ាំម្ឡើយ ពួកម្គម្របើ កយគាំម្រាោះគាំម្រ ើយ [ម្ពលនិោយមកកាន់របូខញុ ាំ] ។  
 
ម្ៅមជឈមណឍ លម្នាោះ ខញុ ាំបានម្រៀនម្ចោះជាំនាញខលោះ ដូចជចមអិន និងកាត់ម្ដរជម្ដើម។ មនុសសខលោះលអដក់ខញុ ាំ ម្ដយបាន
យកចិតថទុកដក់ចាំម្ ោះខញុ ាំ និងសួរនាាំអាំពីសុខុោលភ្នពរបស់ខញុ ាំ ។ មនុសសខលោះ រចម្ឡាងខាម ម្ហើយមិនសបាយចិតថ
ចាំម្ ោះខញុ ាំម្ឡើយ ។  
 
បុគគលិកម្ៅកតនលងសាប ក់ម្ៅោនទម្ងវើមិនលអចាំម្ ោះម្យើងម្ឡើយ ម្ហើយសូមផីតតការសោភ សក៏បានម្ធវើម្ឡើងម្ដយ
ោនការម្រ ើសម្អើងចាំម្ ោះម្យើងតដរ ។ មិនដូចការសោភ សតបបម្នោះម្ឡើយ ម្ហើយម្គមិនម្ធវើដក់ម្យើងម្ដយភ្នព
កក់ម្ៅឋ  ដូចជអបកកាំពុងម្ធវើចាំម្ ោះខញុ ាំកបុ ងម្ពលម្នោះម្ឡើយ ។ ម្គម្មើលងាយដល់ម្យើង ម្ហើយមិនខវល់ពីម្យើងម្ឡើយ ។  
 
២- ការរ ាំម្ោភបាំ ន(ម្ដយ កយសាំដី និងរាងកាយ) ៖ កបុងករណីមួយចាំនួនតូចប៉ាុម្ណាត ោះ មនុសសតដល

រតូវម្គជួញដូរ បានទទួលរងនូវការរ ាំម្ោភបាំ ន ម្ៅកបុងកមមវធីិជាំនួយ ។ ម្ៅគឺចាស់ជកឋីបារមភមួយ
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ដ៏ធាំចាំម្ ោះអបកជាំនាញ និងអបកបម្ងកើតម្រលនម្ោបាយ ។ ការរ ាំម្ោភបាំ នទាាំងអស់ម្នោះគឺសុទនតត
មិនលអម្ឡើយ ម្រ ោះការរ ាំម្ោភបាំ នខលោះជប់ ក់ព័ននម្ៅនឹងកុោរ ។ មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរ
ទូម្ៅបាំផុតម្នាោះរតូវជួបរបទោះនឹងការរ ាំម្ោភបាំ នម្ដយ កយសាំដី តដលោនលកេណៈធងន់ធងរជង
ការម្រ ើសម្អើង និងការមិនយល់ពីអារមមណ៍ម្ៅម្ទៀត ដូចោនបងាា ោះខាងម្រកាមម្នោះ ៖  

 
[បុគគលិកម្ៅកតនលងសាប ក់ម្នាោះ]បាននិោយថា ម្បើម្យើងមិនម្ចោះម្រៀនពីបទពិម្សាធន៍របស់ខលួនឯងម្ទ ម្ហើយម្ៅតត
លងង់ម្លល ោ៉ាងម្នោះម្នាោះ ម្យើងគួរតតយកកាាំបិតចក់សោល ប់ខលួ នឯងតតមថងម្ៅ ។ ម្ហើយនាងបាននិោយថា នាងមិន
អាចបម្រងៀនម្យើងឲ្យម្ចោះម្ធវើអីម្ឡើយ ម្រ ោះោត់របស់នាងសងួតអស់ម្ដយសារតតការនិោយជមួយម្យើងហបឹងឯង។  
 
ប៉ាុតនថ ម្រៅពីម្នោះ ោនករណីចាំនួនពីរគឺ មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូររតវូបានម្គម្ោភបាំ នម្ដយកោល ាំង

កាយម្ៅម្ពលទទួលការតថទាាំ ។   
ផលប៉ាោះ ល់ននការម្រ ើសម្អើង ការម្ធវើបាប និងការរ ាំម្ោភបាំ នម្ៅម្លើមនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរ ជអបក

តដល ជម្រឿយៗ រតូវម្គបនថុោះបងាអ ប់ោ៉ាងខាល ាំងម្នាោះ ម្ដយសារតតបទពិម្សាធន៍របស់ខលួនម្នាោះ គឺមិនអាចបាំម្ផលើស
បានម្ឡើយ ។ កបុងរយៈម្ពលខលី ករណីតបបម្នោះបានរបឆាំងម្ៅនឹងការសាឋ រម្ឡើងវញិរបស់ពួករត់ ម្ដយរារាាំង
មិនឲ្យពួករត់ទទួលបាន នូវចាំម្ណោះដឹងកបុងការរគប់រគង និងសុវតទិភ្នពម្ៅកបុងការរស់ម្ៅ ។ ផលប៉ាោះ ល់ម្នោះ 
ក៏បានរមួចាំតណកម្ធវើឲ្យោនភ្នពតានតឹងចិតថ ការថប់បារមភ ការរណល ក់ទឹកចិតថ និងភ្នពអាោ៉ាស់តដលមនុសសតដល
រតូវម្គជួញដូរជម្រចើននាក់កាំពុងតតោន ។  

កបុងរយៈម្ពលតវង បទពិម្សាធន៍មិនលអទាាំងម្នោះ (ឬកបុងករណីខលោះអវជិជោនោ៉ាងខាល ាំង) ននជាំនួយទាាំងម្នោះ 
បានជោះឥទនិពលម្លើម្សចកថីទុកចិតថរបស់មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរ ម្ៅម្លើអបកផឋល់ម្សវា និងមគនថីនានា តដល
លកេណៈកាន់តតទូម្ៅ ម្ហើយតបបម្នោះទាំនងជនឹងបងកឲ្យោនភ្នពសាធ ក់ម្សធើរ ឬការបដិម្សធមិនតសវងរក ឬមិន
ទទួលជាំនួយកបុងម្ពលខាងមុខ តថមទាាំងអាចរបថុយនឹងបញ្ហា  ឬបរាជ័យម្ៅកបុងការម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើង
វញិ)ម្ទៀតផង ។ ជពិម្សសម្នាោះ ម្គបារមភថា ករណីជម្រចើនសឋីពីការម្រ ើសម្អើង ការមិនយល់ចិតថ និងការរ ាំម្ោភ
បាំ ន គឺ ក់ព័ននម្ៅនឹងកុោរតដលទាំនងជទទួលរងនូវផលប៉ាោះ ល់ម្រចើនជងមនុសសម្ពញវយ័  ម្ហើយតដល
ោនជាំនាញម្ដោះស្រសាយបញ្ហា តិចជងមនុសសម្ពញវយ័ ម្ដើមផីអាចម្រៀបចាំ និងរគប់រគងម្ៅម្លើបទពិម្សាធន៍ទាាំង
ម្នោះបាន ។  

ក្រណីសកិ្ានានា 
ោរក្រ ើសក្អើង និងោរក្ធវើបាប ក្ៅក្ពលក្ពំុងទទលួបានជំនយួ 

សាំណួរ ៖ ម្តើអបកោនអវីផ្ទឋ ាំម្ផញើដល់មនុសសតដលកាំពុងម្ធវើការងារម្ដើមផីជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ ឬម្ទ 
ម្ដើមផីជួយម្ធវើឲ្យជាំនួយសរោប់មនុសសតដលរតូវជួញដូរោនលកេណៈកាន់តតរបម្សើរម្ឡើង?  

ចម្មលើយ ៖ ខញុ ាំចង់ឲ្យមគនថីតផបកសងគមកិចចតចករ ាំតលកជមួយពួកម្យើង ។ ម្ៅម្ពលណាមគនថីទាាំងម្នាោះមិន



70  

សបាយចិតថ ឬខឹង ពួករត់គួរតតតចករ ាំតលកម្រឿងមិនសបាយចិតថម្នោះជមួយម្យើង មិនតមនម្ជរម្យើងម្ឡើយ ។ 
(ម្កមងស្រសីតដលទទួលបានជាំនួយម្ៅទីជរមកមួយកបុងរបម្ទសកាំម្ណើ តរបស់ខលួន)  

ចម្មលើយ ៖ ខញុ ាំរតវូការភ្នពកក់ម្ៅឋ  តតមិនរតូវការការម្រ ើសម្អើងពីអបកណាោប ក់ម្ឡើយ ម្ហើយចាំម្ ោះបុគគលិក
វញិ រតូវផឋល់កឋីសងឃមឹដល់ជនរងម្ររោះ ។ (ស្រសថីតដលទទួលបានជាំនួយម្ៅកបុងទីជរមកមួយ ម្រកាយម្ពលវលិ
រតឡប់មកវញិ) ។  

ចម្មលើយ ៖ រគូបម្រងៀនតឹងរុងឹខាល ាំងណាស់ ម្ហើយម្ជរខញុ ាំរហូត ។ ខញុ ាំចង់ឲ្យពួករត់ទុកចិតថម្យើង និងអត់ឳន
ឲ្យពួកម្យើង ។ (ម្កមងស្រសីតដលទទួលបានជាំនួយកបុងទីជរមកម្ៅផធោះ)  

ចម្មលើយ ៖ អវីតដលខញុ ាំចង់ផ្ទថ ាំម្ផញើដល់ [បុគគលិកម្ៅកតនលងសាប ក់ម្ៅកបុងរបម្ទសរបស់ខញុ ាំ] គឺរតវូផថល់ភ្នពកក់
ម្ៅឋ ឲ្យម្យើង មិនតមនម្ធវើដក់ម្យើងដូចជជនរងម្ររោះម្ឡើយ ។ (ស្រសថីតដលទទួលបានជាំនួយកបុងទីជរមកម្ៅផធោះ) 

ចម្មលើយ ៖ សូមម្របើ កយគួរសមចាំម្ ោះជនរងម្ររោះដូចជខញុ ាំចឹងណា ។ កុាំជួយតតជនរងម្ររោះតដលម្ចោះ
ម្ធវើឲ្យបុគគលិកសបាយចិតថម្នាោះ ។ (ស្រសថីតដលទទួលបានជាំនួយម្ៅកបុងរបម្ទសកាំម្ណើ តរបស់ខលួន) 
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លទធផលសខំាន់ៗ ក្ៅក្នងុថ្ផនក្ទ៤ី  
បញ្ហា សខំាន់ៗ ក្នងុោរក្ធវើសមាហរណក្មម(ក្ឡើងវិញ)ននក្មុាររងក្ររោះក្ោយោរោរជួញដូរ  

 
 

 
 

កុោររតូវបានជួញដូរម្ៅតាមទរមង់ននការម្កងរបវច័ចនានាជម្រចើន ម្ហើយក៏ោនបញ្ហា របឈមខុសតបលករប ជម្រចើន 
ម្ៅកបុងការម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)របកបម្ដយម្ជគជ័យសរោប់កុោរទាាំងម្នាោះ ។
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ថ្ផនក្ទី៤ លទធផលសខំាន់ៗ ៖ បញ្ហា សខំាន់ៗក្នងុោរក្ធវើសមាហរណក្មម(ក្ឡើងវិញ)
ននក្មុាររងក្ររោះក្ោយោរោរជួញដូរ  
 

បញ្ហា ៤-១ បទពិក្ោធនក៍្មុារថ្ដលរតូវក្គជួញដូរ  
 

កុោរតដលរតូវម្គជួញដូរទទួលរងនូវការម្កងរបវច័ច ម្ៅតាមទរមង់ខុសៗរប  
រតូវម្គជួញដូរតាាំងពីម្ៅោនអាយុរតិច និងរងម្ររោះម្ដយសារការរ ាំម្ោភបាំ នហួសម្ហតុ ។  

កុោរតដលរតូវម្គជួញដូរោនចាំនួនរបោណជ៤០% កបុងចាំម្ណាមអបកម្ឆលើយតបម្ៅកបុង
ការសិកាស្រសាវរជវម្នោះ ម្ហើយបានោនវតថោនម្ៅកបុងគាំរតូាងននរបម្ទសនីមួយៗ គឺរបម្ទស
កមពុជ(២១នាក់) ចិន(៧នាក់) សារណរណៈរដឌរបជោនិតឡាវ(១៨នាក) មីោ៉ា ន់ោ៉ា  (២៩នាក់) 
នថ(៣នាក់) និងម្វៀតណាម(២៩នាក់) កបុងម្នាោះោនកុោរា២៤នាក់ និងកុោរ៨ី៣នាក់ ។  
 

កមពុជ ១៣នាក់ (កមពុជ៨នាក់រតូវម្គជួញដូរកបុងរបម្ទស និង៥នាក់ជជនបរម្ទស)   
ចិន ២១នាក់ (ចិន៧នាក់រតូវម្គជួញដូរកបុងរបម្ទស និង១៤នាក់ជជនបរម្ទស) 
ឥណឍូ ម្នសីុ ១នាក់ (១នាក់ជជនបរម្ទស) 
ឡាវ ២នាក់ (២ នាក់រតូវម្គជួញដូរកបុងរបម្ទស) 
ោ៉ាម្ឡសីុ ៧នាក់ (៧នាក់ជជនបរម្ទស) 
មីោ៉ាន់ោ៉ា  ៥នាក់ (៥ នាក់រតូវម្គជួញដូរកបុងរបម្ទស) 
នថ ៤២នាក់ (២ នាក់រតវូម្គជួញដូរកបុងរបម្ទស; ៤០នាក់ជជនបរម្ទស) 
ម្វៀតណាម ១៧នាក់ (១៣នាក់រតូវម្គជួញដូរកបុងរបម្ទស; ៤នាក់ជជនបរម្ទស)) 
សរបុ  ១០៨នាក់ 

 

កុោររតូវបានគឺជួញដូរម្ដើមផីម្កងរបវច័ច ផលូវម្ភទ(៣៧នាក់) ម្កងរបវញ័កបុងវស័ិយការងារ
(២៣នាក់) សុាំទាន និងលក់ដូរតាមចិម្ចច ើមថបល់(១២នាក់) បងេាំឲ្យម្រៀបការ(៥នាក់) និងម្កងរបវច័ច
ផលូវម្ភទ និងការងារ(២នាក់) ។ ឧទាហរណ៍ទាាំងបួនម្នោះ ោនអនថរាគមន៍មុននឹងកុោររងការម្កង
របវច័ច  ។ តារាងខាងម្រកាមម្នោះសម្ងេបអាំពីទរមង់ខុសៗននការជួញដូរម្ៅម្លើកុោរទាាំងម្នោះ ។ 
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ខណៈម្ពលតដលបទពិម្សាធន៍ និងឆកជីវតិរបស់កុោរទាាំងម្នោះ ោនលកេណៈខុសរប  ក៏
ោនបញ្ហា  និងលាំនាាំមួយចាំនួនបានម្លចម្ឡើង ។ ម្ដើមផអីភិវឌណកមមវធីិសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) 
តដលោនរបសិទនភ្នព និងោនលទនផលម្ឆលើយតបបានឆប់រហ័ស ទាមទារនូវការយល់ដឹងអាំពីបទ
ពិម្សាធន៍ជួញដូររបស់កុោរទាាំងម្នោះ រពមទាាំងកាលៈម្ទសៈមុនម្ពលពួករត់រតូវម្គជួញដូរ និង
ជីវភ្នពរស់ម្ៅម្រកាយម្ពលរតូវម្គជួញដូរ ។ បញ្ហា សាំខាន់ៗ តដលោនផលប៉ាោះ ល់ម្ដយផ្ទធ ល់
ម្ៅម្លើលទនផលននសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) រមួោន ៖  

១- ទទួលរងនូវការម្កងរបវច័ចតាាំងពីម្ៅតូច ៖ កុោររតវូទទួលរងនូវការម្កងរបវច័ចតាាំងពី
រត់ម្ៅតូច គឺោនអាយុរតឹម៦ឆប ាំចុោះម្រកាម (៤នាក់) ោនអាយុពី៧ ម្ៅ៩ឆប ាំ(១៣នាក់) 
១០ម្ៅ១២ឆប ាំ(១៥នាក់) ១៣ម្ៅ១៤ឆប ាំ(២៤នាក់) ១៥ម្ៅ១៧ឆប ាំ(៤៩នាក់) និងមិនដឹង
ពីអាយុ(២នាក់) ។ កតាថ តបបម្នោះោនផលប៉ាោះ ល់សាំខាន់ណាស់ម្ៅម្លើការអភិវឌណផលូវ
កាយ និងផលូវចិតថ របស់កុោរ ។ ម្លើសពីម្នោះ ការតបកម្ចញពីរគួសារ ឬបណាថ ញរាំរទ
នានាតាាំងពីម្ៅម្កមងោនផលប៉ាោះ ល់សាំខាន់ណាស់ម្ៅម្លើការសាគ ល់អតទសញ្ហដ ណ 
សុវតទិភ្នព និងសុខុោលភ្នពរបស់ពួករត់ ។  

២- ការឆលងកាត់ និងរបទោះម្ឃើញអាំម្ពើហឹងាធងន់ធងរម្ពលកាំពុងរតវូម្គជួញដូរ ៖ កុោរតដលរតូវ
ម្គជួញដូរទាាំងអស់ បានទទួលរងនូវអាំម្ពើហឹងា ម្ៅម្ពលតដលរតវូបានជួញដូរ មិនថា
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ការម្កងរបវច័ច កបុងរបូភ្នពណាមួយក៏ម្ដយ ។ លកេណៈម្នោះរាប់បចចូ លទាាំងអាំម្ពើហឹងា
ម្លើរាងកាយ ផលូវម្ភទ និងផលូវចិតថ ។ ម្លើសពីម្នោះម្ៅម្ទៀត កុោរតដលរតូវម្គជួញដូរបាន
ម្រៀបរាប់អាំពីការរបទោះម្ឃើញអាំម្ពើហឹងាធងន់ធងរ និងការបាំ នម្លើអបកដនទម្ទៀត តដល
រតូវម្គលក់ដូរជមួយខលួនតដរ ។  

៣) លកេខណឍ ការងារ និងការរស់ម្ៅដ៏លាំបាក ម្ៅម្ពលរតវូម្គជួញដូរ ។ កុោរតដលរតូវម្គ
ជួញដូរ ទទួលរងទុកេផលូវកាយ ម្ដយសារលកេខណឍ ការងារ និងការរស់ម្ៅតដលពួកម្គ
បានជួបរបទោះម្នាោះ ោនភ្នពលាំបាក និងជួនកាលោនភ្នពម្ឃារម្ៅ ។ ម្ៅម្ពល
កុោរទាាំងអស់របឈមមុខនឹងបញ្ហា  លកេខណឍ ទាាំងម្នោះោនទាំហាំខុសៗរប ម្ៅតាម
របម្ភទននការជួញដូរតដលកុោរទទួលរងម្ររោះ ។  

៤) រយៈម្ពលយូរននការម្កងរបវច័ច  និងបទពិម្សាធន៍ជម្រចើនអាំពីការជួញដូរ៖ កុោររងម្ររោះ
ម្ដយសារការជួញដូរ ទទួលរងម្ររោះកបុងរយៈម្ពលោ៉ាងយូរ កបុងករណីជម្រចើន គឺរយៈ
ម្ពលម្រចើនឆប ាំ ។ កបុងករណីខលោះ កុោររងម្ររោះម្ដយសារការជួញដូរបានរបឈម
មុខនឹងបទពិម្សាធន៍ជម្រចើនអាំពីការជួញដូរ ។  

៥) បទពិម្សាធន៍អវជិជោនកបុងរគសួារ (ឬពុាំោនបទពិម្សាធន៍កបុងរគសួារ) ៖ កុោរខលោះរតឡប់
ម្ៅកាន់រគួសាររកីរាយ និងរបកបម្ដយសុភមងគលវញិ តដលរគួសារម្នាោះបានរាំរទ
ដល់សោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)។ ម្ទាោះោ៉ាងណាក៏ម្ដយ កុោរដនទម្ទៀតតដលរតូវម្គ
ជួញដូរោនបទពិម្សាធន៍មិនលអម្ៅកបុងរគួសាររបស់ខលួន មុនម្ពលរតូវម្គជួញដូរ តដល
ជទូម្ៅបាំផុតម្នាោះ គឺរាប់បចចូ លទាាំងឪពុកោថ យតដលបានម្ជររបោថ និង/ឬ តដលម្របើ
របាស់ម្រគឿងម្ញៀន និងស្រសវងឹស្រសា ។ កបុងករណីខលោះ សោជិករគួសារបាន ក់ព័នននឹង
អាំម្ពើខុសចាប់ម្ៅកបុងការជួញដូរ។ 
ោនកុោរតដលរតូវម្គជួញដូរមួយចាំនួនតូចប៉ាុម្ណាត ោះ តដលោនតិចតួច ឬរម នតតមឋង 
នូវបទពិម្សាធន៍កបុងរគួសារ បនាធ ប់ពីបានរតូវម្គជួញដូរតាាំងពីម្ៅតូច ម្ហើយរតវូបានម្គ
ឲ្យរបឡូកម្ៅកបុងមជឈដឌ នននការជួញដូរ ។  



75  

ក្រណីសកិ្ានានា  
ក្មុារថ្ដលរតូវក្គជួញដូរបានក្ឃើញ នងិជបួរបទោះ 

ោរក្របើអំក្ពើហងឹា និងោររកំ្លាភបំពានថ្ដលមានក្រមិតខាស ់ 
ម្កមងស្រសីមីោ៉ា ន់ោ៉ាោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅរបម្ទសនថម្ពលោនអាយុដប់ឆប ាំ។ នាង

បានម្ៅម្ធវើការម្ៅម្រាងចរកតកនចបម្រគឿងសមុរទមួយ ម្ហើយម្ៅទីម្នាោះ នាងបានជួបរបទោះ និង
ម្ឃើញអាំម្ពើដ៏នរពនផស ។ របសិនម្បើោនអបកណាោប ក់ពាោមរត់ម្គចម្នាោះ អបករគប់រគងនឹងបងេាំ
រត់ ឬនាងឲ្យស្រសាតម្ខាអាវ ម្ហើយរកាបម្លើឥដឌវាយដាំរត់ ឬនាង ម្ៅចាំម្ ោះមុខកមមករដនទ
ម្ទៀត ទុកជការរពោន។ ការម្មើលម្ឃើញនូវទារណុកមមតបបម្នោះ គឺជម្រឿងមួយចាំបាច់ណាស់ 
ម្ហើយរបសិនម្បើោនអបកោប ក់ហា នមិនម្មើល អបកម្នាោះនឹងរតូវម្គវាយដាំតដរ ។  

ម្កមងរបុសោប ក់ តដលរតូវបានម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើការម្ៅរបម្ទសចិន ។ រត់បានម្រៀបរាប់
អាំពីការម្របើរបាស់អាំម្ពើហឹងាធងន់ធងរម្ៅម្ពលកាំពុងម្ធវើការម្ៅកបុងម្រាងចរកឡឥដឌ ។ រត់បានរបាប់
ពីការតដលខលួនរតូវម្គវាយដាំ របសិនម្បើខលួនមិនម្ធវើការ ម្ហើយោនអបកខលោះម្ៅជឆកួតបនាធ ប់ពីទទួល
រងនូវការវាយដាំទាាំងម្នោះ ។ កមមករោប ក់រតូវម្គវាយរហូតដល់សាល ប់ ។ អបករគប់រគងក៏បានយកដុាំថម
គប់កមមករ ។ រត់ខលួនឯងរតូវម្គវាយម្ពលម្ៅដល់ ម្ហើយបានរបាប់រត់ថារត់រតូវម្ធវើការម្ដយ
រម នរបាក់ឈបួល ។ ម្ៅម្ពលរត់តវា៉ា ម្គក៏វាយរត់ម្ទៀត ។  

ម្កមងស្រសីោប ក់រតវូម្គជួញដូរពីរបម្ទសមីោ៉ាន់ោ៉ាឲ្យម្ៅលក់សករររប់ម្ៅតាមចិចច ឹមថបល់
ម្ៅរបម្ទសនថ ម្ពលនាងោនអាយុរបាាំមួយឆប ាំ ។ នាងរតវូម្គវាយដាំ និងម្ធវើទារណុកមមម្ៅម្ពល
នាងលក់សករររប់មិនអស់ ម្ហើយតថមទាាំងដក់ម្មធសម្ៅកបុងរននគូទ និងផលូវម្ភទនាងម្ទៀតផង ។  

ោររងក្ររោះក្ោយោរលក្េខណឍោរងារ និងោររសក់្ៅធងនធ់ងរ 

ោនម្កមងរបុសជនជតិនថោប ក់រតវូបានម្គជួញដូរម្ៅរបម្ទសឥណឍូ ម្នសីុ ម្ដើមផមី្ធវើការម្ៅ
ម្លើទូកម្នសាទ ។ រត់បានរងម្ររោះម្ដយសារលកេខណឍ ការងារ និងការរស់ម្ៅធងន់ធងរណាស់ ។ 
រត់បានម្ធវើការតាាំងពីរពលឹមរហូតដល់យប់ម្រៅ ដក់សាំណាញ់កបុងសមុរទ ម្លើកសាំណាញ់ម្ឡើង 
ម្រៀបចាំម្រ ើសរតី ម្វចខចប់ និងកាល ម្សរតី ។ ោនម្ពលសរោកទទួលទានអាហារតិចតួចប៉ាុម្ណាត ោះ ។ 
ប៉ាុតនថអបករគប់រគងមិនសបាយចិតថម្ឡើយ ម្ហើយបានតស្រសកគាំហក និងម្ជររបោថរត់ម្ទៀតផង ។ 
រត់មិនអាចម្គចខលួនបានម្ឡើយ ម្រ ោះទូកម្នសាទម្នាោះ ម្ៅឆង យកបុងសមុរទយូរណាស់ម្ហើយ ។ 

ោនម្កមងស្រសីោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរពីរបម្ទសមីោ៉ា ន់ោ៉ា ម្ៅរបម្ទសនថ។ 
នាងម្ធវើការម្ពញមួយនថងម្វចខចប់សករររប់តូចៗ តដលនាងរតូវម្គបងេាំឲ្យលក់ម្រៀងរាល់យប់ចប់



76  

ពីម្ោ៉ាង៦រពឹក រហូតដល់ ក់កណាថ លយប់ ។ នាងម្ធវើការរបាាំពីរនថងកបុងមួយសបាឋ ហ៍ ម្ហើយពុាំោន
ោនអាហារបរមិ្ភ្នគរគប់ររន់ម្ឡើយ ។  

ម្កមងស្រសីមីោ៉ា ន់ោ៉ាោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅម្ធវើជនារមី្ពសាម្ៅរបម្ទសនថ ម្ពលោន
អាយុ១៣ឆប ាំ ។ នាងរតវូម្គបងេាំឲ្យផឋល់ម្សវាផលូវម្ភទសរោប់ម្ភញៀវ រពមទាាំងរតវូផឹកស្រសាជមួយពួក
ម្គម្ទៀតផង ។ នាងបានឆលងជាំងឺតដលបណាថ លមកពីការរមួម្ភទ ប៉ាុតនថម្គមិនអនុញ្ហដ តិឲ្យនាងម្ៅ
គលីនិកសុខភ្នពម្ដើមផីពាបាលម្ឡើយ ឬទិញថាប ាំមកពាបាលម្ឡើយ ។ ម្គមិនអនុញ្ហដ តិឲ្យនាងបាន
សរោក ខណៈម្ពលតដលនាងកាំពុងឆលងជាំងឺម្ដយសារការរមួម្ភទម្នាោះម្ឡើយ ។  

ោនម្កមងរបុសជនជតិោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរឲ្យម្ៅសុាំទានម្ៅកបុងរបម្ទសខលួន ។ រត់
បានចាំណាយម្ពលម្ពញមួយម្ដើមផីសុាំទានម្គម្ៅតាមចិម្ចច ើមថបល់ ។ អបករគប់រគងោនម្ៅរគប់
ទីកតនលង ម្ដយម្គអាចពិនិតយតាមដនរត់បាន ម្ហើយរបសិនម្បើរត់ហា នសរោកតតបនថិច រត់
នឹងរតូវម្គវាយដាំ ម្ហើយក៏នឹងរតូវម្គបងេាំឲ្យសុាំទានម្គកាន់តតយូរម្ទៀតម្ៅនថងបនាធ ប់មិនខាន ។ 
រត់រស់ម្ៅរមួរប ម្ៅកបុងបនធប់មួយោ៉ាងតូច ជមួយម្កមងៗដប់នាក់ម្ទៀត តដលរតូវម្គបងេាំឲ្យសុាំ
ទានតដរ ប៉ាុតនថរត់ចាំណាយម្សធើរតតអស់ម្ពលម្វោតដលខលួនោន ម្ៅតាមចិម្ចច ើមថបល់ ។  

មានបទពិក្ោធនអ៍វិជជមានក្ៅក្នងុរគោួរ 

ោនម្កមងរបុសោប ក់រតវូបានម្គជួញដូរឲ្យម្ៅសុាំទានម្ៅរបម្ទសចិន ។ ម្គទទួលរងអាំម្ពើ
អារកក់ម្ហើយរតូវរគួសារខលួនរបោថម្មើលងាយ ម្ៅម្ពលរត់កាន់តតម្ពញវយ័ ។ ជម្រឿយៗ 
ពួកម្គនឹងបងអត់អាហាររត់ ម្ហើយវាយដាំរត់ ។ ម្ពលនិោយពីរគួសារ រត់មិនសបាយចិតថ
ទាល់ម្ឡើយ ម្ហើយរត់និោយថា ខលួនមិនអាចម្លើកតលងឲ្យពួកម្គបានម្ទ ចាំម្ ោះទម្ងវើតដលពួក
ម្គបានម្ធវើមកម្លើខលួនតដលជម្កមងរបុសោប ក់ ។ រត់ោនតផនការរត់ម្ចញពីផធោះ ឬឈប់ម្ៅជួប
រកមុរគួសារខលួនម្ទៀត ។  

ោនម្កមងស្រសីោប ក់រតូវម្គជួញដូរពីរបម្ទសមីោ៉ា ន់ោ៉ា  ម្ៅលក់ដូរតាមចិម្ចច ើមថបល់ម្ៅ
របម្ទសនថ ។ រត់បានម្រៀបរាប់ពីមជឈដឌ នរគសួារដ៏រចបូករចបល់ ោនោឋ យស្រសវងឹខួប ។ ោថ យ
នាងទាំនងជជប់ ក់ព័នននឹងបទពិម្សាធន៍ជួញដូររបូនាង  ម្ទាោះបីម្នោះ គឺជបញ្ហា ពិបាកកបុងការ
ម្ដោះស្រសាយ ជមួយអបកម្ឆលើយតបក៏ម្ដយ ។  

បញ្ហា  ៤-២ ៖ ក្ងវោះខាតក្សវាជំនាញនានាសរមាប់ក្មុារ  
កុោរបានរតវូការជាំនួយ តដលមិនសមស្រសបម្ៅតាមតរមូវការរបស់ខលួនជនិចចម្ឡើយ ។ 



77  

កុោរតដលរតូវម្គជួញដូរ ម្បើគិតតាមអាយុ ភ្នពម្ពញវយ័ និងបទពិម្សាធន៍រតូវម្គជួញដូរ
ម្នាោះ បានរតូវការជាំនួយចាស់ោស់ និងជម្រឿយៗ ជជាំនួយតដលោនម្រលម្ៅជក់ោក់  ។ 
អងគការសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)មួយចាំនួន ោនជាំនាញរាំរទដល់ការម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើង
វញិ)របស់កុោរតដលរតវូម្គជួញដូរ  និងផឋល់ម្សវាោ៉ាងទូលាំទូោយ និងស្រសបតាមតរមូវការជក់
ោក់ ជូនដល់កុោរតដលោនវយ័ខុសៗរប  និងស្រសបតាមដាំណាក់កាលម្ផសងៗននការអភិវឌណ
របស់កុោរ ។ ម្ទាោះជោ៉ាងណាក៏ម្ដយ កបុងចាំម្ណាមកុោររតូវម្គជួញដូរ តដលរតូវម្គសោភ ស
សរោប់ការសិកាស្រសាវរជវម្នោះ ម្សវាផថល់ជាំនួយតដលោនម្រលម្ៅជក់ោក់ និងម្សវាតដល
ស្រសបម្ៅតាមអាយុកុោរ មិនតមនសុទនតតោនជនិចចម្ឡើយ។ កបុងករណីខលោះ ម្សវាសោហរណកមម
(ម្ឡើងវញិ)សរោប់កុោរពុាំោនលកេណៈខុសរប ប៉ាុនាម ន ពីម្សវាសរោប់មនុសសម្ពញវយ័ម្ឡើយ 
ម្ហើយកុោរភ្នគម្រចើនមិនបានចត់ទុកថា ជាំនួយម្នាោះរតូវបានម្រៀបចាំម្ឡើងស្រសបម្ៅតាមតរមវូការ
នីមួយៗរបស់ខលួន តដលជកុោរម្ឡើយ ។  

បញ្ហា រាំរទម្ៅម្លើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)សរោប់កុោរជក់ោក់ម្នាោះ បានម្ផ្ទឋ តម្លើ 
វស័ិយម្សវាម្ផសងៗរប ដូចជ ៖  

១- កតនលងសាប ក់ម្ៅសមរមយសរោបកុោរតដលរតវូម្គជួញដូរ  
២- ជាំនួយតផបកម្វជជសាស្រសថ 
៣- ការរាំរទ និងពិម្ររោះម្ោបល់តផបកចិតថសងគម  
៤- ការអប់រ ាំ រាប់បចចូ លទាាំងសោហរណកមមម្ៅកបុងការអប់រ ាំកបុងរបព័នន  
៥- ការអប់រ ាំសឋីពីបាំនិនជីវតិ  
៦- ការបណថុ ោះបណាថ លវជិជ ជីវៈ  
៧- ជាំនួយម្សដឌកិចច (សរោប់កុោរ/យុវជនតដលរតូវម្គជួញដូរ ឬរគួសាររបស់រត់)  
៨- ជាំនួយ និងការរាំរទតផបកចាប់ ម្ៅម្ពលោនដាំម្ណើ រការបណថឹ ងដល់តុោការ  
៩- ការសរមបសរមួល និងការពិម្ររោះម្ោបល់កបុងរគសួារ  
១០- ការរគប់រគងម្លើករណីនានា និងសកមមភ្នពជបនថ ម្រកាយម្ពលសោហរណកមម

(ម្ឡើងវញិ) 
១១- ពិធីការ និងនីតិវធីិសរោប់កុោរជក់ោក់ ម្ដើមផីផថល់ការរាំរទម្ៅម្លើសោហរណ

កមម(ម្ឡើងវញិ) ។  
 

បញ្ហា  ៤-៣ ៖ ក្នូៗរបសម់នសុសថ្ដលរតូវក្គជញួដូរ  
 

តរមូវការជាំនួយរបស់កុោរតដលម្គម្បាោះបង់ម្ចល និងកុោរតដលម្កើតពីការជួញដូរ  
កុោរទទួលរងផលប៉ាោះ ល់ម្ដយផ្ទធ ល់ពីសាទ នភ្នពរបស់ឪពុកោថ យខលួនតដលរតូវម្គជួញ
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ដូរ តដលជធមមតា បានរបឈមមុខនឹងបញ្ហា ជម្រចើន ម្ៅម្ពលវលិរតឡប់ម្ៅស្រសុកវញិ ។ កបុង
ចាំម្ណាមបញ្ហា ទាាំងម្នោះ ោនបញ្ហា មួយចាំនួនដូចជ ៖ បញ្ហា ម្សដឌកិចច ភ្នពតានតឹងចិតថ និងភ្នព
អាោ៉ាស់ របួសនិង/ឬជាំងឺផលូវកាយ ភ្នពតានតឹង និងបញ្ហា នានាម្ៅកបុងមជឈដឌ នរគួសារ រពមទាាំង
បញ្ហា សុវតទិភ្នព និងសនថិសុខម្ផសងៗ ។ ការលាំបាកម្ៅកបុងការរបឈមមុខម្ដោះស្រសាយចាំម្ ោះ
បញ្ហា សោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ទាាំងម្នោះ ោនផលប៉ាោះ ល់ម្ដយផ្ទធ ល់ម្ៅម្លើកូនៗរបស់ពួក
រត់ រាប់ទាាំងឳកាសរបស់កូនៗ ម្ដើមផីរស់ម្ៅកបុងរគសួារ និងមជឈដឌ នសងគមលអ និងរបកបម្ដយ
សុវតទិភ្នពម្នាោះផង ។ ម្ៅកបុងការសិកាស្រសាវរជវម្នោះ ម្យើងបានកាំណត់កូនៗរបស់មនុសសតដល
រតូវម្គជួញដូរ ជពីររបម្ភទធាំៗ តដលពួករត់គឺជអបកតដលរតវូការការរាំរទតផបកសោហរណកមម
(ម្ឡើងវញិ) គឺ ៖ កុោរតដលរតូវឪពុកោថ យម្ធវើចាំណាកស្រសុកម្នាោះម្បាោះបង់ម្ចល និងកុោរតដល
ម្កើតពីការជួញដូរ  ។ ម្ទាោះបីជកុោរទាាំងម្នោះោនតរមូវការ និងបញ្ហា របហាក់របតហលរប ក៏
ម្ដយ ប៉ាុតនថរបម្ភទទាាំងពីរម្នោះក៏ោនលកេណៈខុសតបលករប សាំខាន់ៗមួយចាំនួនតដរ ។  

១- កុោរតដលម្គម្បាោះបង់ម្ចល ៖ មនុសសជម្រចើនតដលរតវូម្គជួញដូរោនកូន ម្ៅម្ពល
ពួករត់ម្ធវើចាំណាកស្រសុក ម្ដយបានទុកកូនឲ្យឪពុកោថ យ ឬសាច់ញតិជអបកតថទាាំ ។ ម្ពលវលិ
រតឡប់មកវញិ ឪពុកោថ យ និងកូនៗទាាំងម្នាោះ បានរបឈមមុខនឹងបញ្ហា សាំខាន់ៗចាំនួនបី ម្ៅកបុង
សោហរណកមមម្ឡើងវញិម្ៅកបុងរគួសារ និងសហគមន៍គឺ ៖  

ក- បញ្ហា ម្សដឌកិចច ម្រកាយម្ពលជួញដូរ  
ខ- ភ្នពតានតឹងទាក់ទងម្ៅនឹងឪពុកោថ យតដលរតូវម្គជួញដូរ និង 
គ- ភ្នពអាោ៉ាស់ និងការម្រ ើសម្អើងចាំម្ ោះឪពុកោថ យតដលរតវូម្គជួញដូរ  
 

ក្រណីសកិ្ានានា 
បញ្ហា របឈមរបសក់្មុារថ្ដលរតូវក្គក្បាោះបង់ក្ចល 

ោនស្រសថីោប ក់រតវូម្គជួញដូរពីរបម្ទសម្វៀតណាមម្ៅរបម្ទសចិន ម្ដើមផបីងេាំឲ្យម្រៀបការ ។ 
នាងបានចប់ម្ធវើចាំណាកស្រសុកម្ដើមផីរាំរទកូនៗរបស់ខលួន តដលនាងកាំពុងតតចិចច ឹមបីបាច់តតោប ក់
ឯងម្រកាយម្ពលតលងលោះ ។ កបុងរយៈម្ពលបីឆប ាំតដលនាងរតវូម្គម្កងរបវច័ច ម្ៅរបម្ទសចិន 
សាទ នភ្នពម្សដឌកិចចរគសួារកាន់តតពិបាកម្ៅ ។ នាងនិោយថា “អវីតដលខញុាំបារមភមុនម្គបាំផុតម្ៅ
ម្ពលខញុាំវលិរតឡប់មកវញិម្នាោះ គឺកូនៗរបស់ខញុាំ ។ ពួកម្គរម នអាហាររគប់ររន់ ម្ហើយម្មើលម្ៅ
ពិតជពិបាកខាល ាំងណាស់ ។ អវីតដលរតវូម្ធវើដាំបូងបាំផុតម្នាោះ គឺរតូវម្ធវើការម្ដើមផបីានរបាក់ទិញបាយ
ឲ្យកូនហូប ។ ខញុាំបានចប់ម្ផឋើមម្ធវើការឲ្យម្គម្ៅកបុងឃុាំ ។ ម្ធវើអវីក៏ម្ធវើតដរ ឲ្យតតម្គជួលខញុាំ ។   

ោនស្រសថីជនជតិម្វៀតណាមោប ក់រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅរបម្ទសចិន ម្ដើមផីបងេាំឲ្យម្រៀបការ 
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ម្ៅម្ពលកូនចផងរបស់នាងោនអាយុរបាាំពីរឆប ាំ និងកូនតូចោនអាយុពីរឆប ាំ ។ នាងរតូវម្គម្កង
របវច័ច អស់រយៈម្ពលរបាាំពីរឆប ាំ ម្ហើយមិនអាចទាំនាក់ទាំនងមកកូនរបស់នាងបានម្ឡើយ ម្ៅអាំឡុង
ម្ពលម្នោះ ។ ម្ៅម្ពលម្គសួរនាងអាំពីទាំនាក់ទាំនងរបស់នាងជមួយកូនៗ ម្ពលវលិរតឡប់មកវញិ 
នាងបានរបាប់អាំពីការតដលបានរបឈមមុខចាំម្ ោះសាទ នភ្នពដ៏ពិបាកមួយ ម្ៅម្ពលរតឡប់មក
វញិ និងរបាប់ពីលកេណៈតដលនាងបានខិតខាំសាឋ រទាំនងទាំនងរបស់នាងម្ឡើងវញិ ។ នាងបាន
និោយថា នាងរតវូចាំណាយម្ពលបម្ងកើតម្ឡើងវញិនូវថានៈជោថ យ ម្ៅកបុងឆកជីវតិកូននាង ។  

២- កុោរតដលម្កើតពីការជួញដូរ ៖ កុោរមួយរកុមតូចម្ផសងម្ទៀតតដលរតូវម្គជួញដូរ និង
តដលរតូវការជាំនួយបតនទមម្ដើមផីសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)ម្នាោះ គឺកុោរតដលម្កើតពីបទ
ពិម្សាធន៍ននការជួញដូរ ម្ លគឺ ម្ៅម្ពលោឋ យរបស់កុោរទាាំងម្នាោះសទិតកបុងសាទ នភ្នពរតូវម្គ
ជួញដូរ ។ ករណីម្នោះបានម្កើតម្ឡើងទូម្ៅបាំផុត ម្ៅម្ពលស្រសថីរតូវម្គជួញដូរម្ដើមផីបងេាំឲ្យម្រៀបការ 
ម្ហើយកូនក៏រតូវបុរសជ“បថី”ម្នាោះ ម្ធវើជឪពុក ឬម្ៅម្ពលស្រសថីរតូវម្គជួញដូរម្ដើមផីម្កងរបវច័ច ផលូវម្ភទ 
ម្ហើយោនកូន តដលជនម្លមើសជួញដូរ ឬម្ភញៀវរបស់នាង គឺជឪពុករបស់ម្កមង ។  

កុោរតដលម្កើតពីការជួញដូររតូវការការរាំរទ និងជាំនួយជក់ោក់ ម្ដើមផីម្ធវើសោហរណ
កមមម្ៅកបុងរគួសារ និងសហគមន៍របស់ោឋ យខលួន ។ ោនបញ្ហា សាំខាន់ៗចាំនួនរបាាំតដលរតូវ
របឈមមុខ ម្ៅអាំឡុងម្ពលម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ។  

ក- ផលប៉ាោះ ល់ផលូវកាយ និងផលូវចិតថ បណាថ លមកពីការជួញដូរ  
ខ- ទាំនាក់ទាំនង និងចាំណងរវាងោឋ យនិងកូន  
គ- ទម្ងវើរបស់រគួសារ តដលម្ឆលើយតបម្ៅនឹងកុោរតដលម្កើតពីការជួញដូរ  
ឃ- ទម្ងវើរបស់សហគមន៍ តដលម្ឆលើយតបម្ៅនឹងកុោរតដលម្កើតពីការជួញដូរ និង 
ង- ការទទួលបានជាំនួយ និងឳកាសសោហរណកមម  

ក្រណីសកិ្ានានា 
បញ្ហា របឈមរបសក់្មុារថ្ដលក្ក្ើតពីោរជួញដរូ 

ោនស្រសថីជនជតិម្វៀតណាោប ក់ រតូវបានម្គជួញដូរម្ៅរបម្ទសចិន ម្ដើមផបីងេាំឲ្យម្រៀបការ ។ 
នាងបានរបាប់ពីសាទ នភ្នពរស់ម្ៅរបស់នាង និងកូននាង ម្ៅកបុងរបម្ទសចិន តដលោនជីវភ្នព
រកីរកលាំបាកបាំផុត ។ ម្ៅទីម្នាោះ នាងរកលាំបាកណាស់ ម្ហើយតថមទាាំម្នឿយហត់ម្ទៀតផង ។ 
នាងម្ធវើការបានរតឹមតតអាចផគត់ផគង់អាហារដល់កូនទាាំងពីររបស់នាងប៉ាុម្ណាត ោះ ។ បឋីនាងជមនុសស
ងប់នឹងតលផង អស់របាក់ពីខលួន ។  

ោនស្រសថីជនោប ក់រតវូបានម្គជួញដូរម្ៅរបម្ទសចិន ម្ដើមផីបងេាំឲ្យម្រៀបការ ។ នាងបានវលិ
រតឡប់មករបម្ទសមីោ៉ាន់ោ៉ា វញិ ម្ដយោននផធម្ ោះជមួយបឋីជនជតិចិន ។ បឋីរបស់នាងតដល
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ម្ៅរបម្ទសមីោ៉ា ន់ោ៉ា  ោនកូនពីរនាក់ម្ទៀតជមួយនាង មុនម្ពលរបូនាងរតូវម្គជួញដូរ ។ បឋីរបូ
ម្នោះបានយល់រពមទទួលយកនាង លុោះរតាតតនាងម្បាោះបង់កូនម្នោះម្ចល ម្ៅម្ពលម្កមងម្នាោះម្កើត
មក ។ ម្ដយសាររម នការងារម្ធវើ រម នចាំណូល និងរម នផធោះម្ៅផងម្នាោះ ស្រសថីរបូម្នាោះោនអារមមណ៍
ថា ខលួនឯងមិនអាចោនជម្រមើសអវីម្ផសងម្ឡើយ ។ នាងបារមភខាល ចមិនបានជួបកូនពីរនាក់ម្ទៀត រប
សិនម្បើនាងទុកកូនម្ៅកបុងនផធម្នាោះ ។  

ោនស្រសថីជនជតិម្វៀតណាោប ក់បានវលិរតឡប់មករបម្ទសចិនវញិ បនាធ ប់ពីនាងរតវូម្គ
ជួញដូរឲ្យម្ៅម្រៀបការ ។ នាងោនកូនពីរនាក់ជមួយ“បឋី”ជនជតិចិន ។ ការរស់ម្ៅជួបរបទោះការ
លាំបាក ម្រ ោះកូនៗរបស់នាងពុាំោនឯកសារសោគ ល់ខលួន និងមិនោនម្សៀវម្ៅរគួសារម្ឡើយ 
បណាថ លឲ្យកូនៗទាាំងម្នាោះមិនអាចចូលម្រៀនបានម្ឡើយ ។ ម្លើសពីម្នោះម្ៅម្ទៀត ម្ៅម្ពលពួកម្គ
ម្ទើបរតឡប់មកវញិម្នាោះ ពួកម្គម្សធើរតតមិនម្ចោះនិោយភ្នសាម្វៀតណាមផង ជម្ហតុម្ធវើឲ្យោន
ឧបសគគមួយបតនទមម្ទៀតម្ៅកបុងដាំម្ណើ រការសោហរណកមម ។ នាងបានរបាប់ថា អាំឡុងម្ពលនន
ការរស់ម្ៅម្នោះ គឺជម្វោមួយដ៏អារកក់ និងោនការលាំបាកម្រចើន ម្ៅម្ពលនាងោនអារមមណ៍
អស់ទឹកចិតថជញឹកញប់ម្នាោះ ។ 

ក្សចក្តសីននិោឌ ន 

មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរម្ៅមហាអនុតាំបន់ម្មគងគ សុទនតតរណល ប់បានឆលងកាត់បទពិម្សាធន៍
ននការជួញដូរម្ផសងៗរប  តដលជម្រឿយៗ ោនភ្នពសមុគសាម ញ និងប៉ាោះទងគិចផលូវចិតថ។ ពួករត់ជ
ម្រចើននាក់បានទទួលជាំនួយ និងការរាំរទម្ផសងៗរប  សរោប់ជួយរទរទង់ជីវភ្នពរស់ម្ៅម្រកាយ
ការជួញដូរ តដលជាំនួយ និងការរាំរទទាាំងម្នោះោនម្រលបាំណងជាំនោះបទពិម្សាធន៍ដ៏ជូរចត់ និង
ចប់ម្ផថើមជីវតិថមី ។ ជម្រឿយៗ មនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរ តតងទទួលបានដាំម្ណើ រជីវតិជវជិជោន
ម្រកាយការជួញដូរ ។ ោនមនុសសជម្រចើន រតវូបានម្គរកម្ឃើញទាន់ម្ពលម្វោ និងអាចបាំម្ពញ
តាមម្សចកថីរតូវការឆប់រហ័ស រចួរតូវបានបចជូ នម្ៅរកជាំនួយបនាធ ន់ម្រកាយម្ពលរតវូម្គជួញដូរ ។ 
ពួករត់រតូវម្គជួយឲ្យបានរតឡប់មកផធោះវញិ និងទទួលបានការរាំរទ និងម្សវាជម្រចើន ម្ដើមផីម្ធវើ
សោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) របកបម្ដយចីរភ្នព កបុងសហគមន៍ និងរបម្ទសកាំម្ណើ តរបស់ខលួន ។ 
មនុសសមួយចាំនួនតដលរតូវបានម្គជួញដូរ ម្ហើយតដលបានផថល់បទសោភ សន៍សរោប់ការសិកា
ម្នោះ ឥឡូវម្នោះ រតូវបានម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ)របកបម្ដយម្ជគជ័យ ម្ៅកបុងរគួសារ និង
សហគមរបស់ពួករត់ ម្ហើយបានចប់ម្ផថើមជីវតិជថមីម្ចញផុតពីបទពិម្សាធន៍ននការជួញដូរ ។ 
ម្យើងអាចម្រៀនសូរតបានោ៉ាងម្រចើនតាមរយៈបទពិម្សាធន៍ទាាំងម្នោះ និងតាមរយៈ“ភ្នពម្ជគជ័យ” 
ម្ៅកបុងការម្រៀបចាំកមមវធីិ និងម្រលនម្ោបាយសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ។ 
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ម្ទាោះបីជោនភ្នពម្ជគជ័យដ៏សាំខាន់ម្នោះ ក៏ម្ដយ មនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរភ្នគម្រចើន 
ោនជីវតិម្រកាយការជួញដូររបកបម្ដយភ្នពម្វជជោនតិចណាស់ ម្ហើយពួករត់មិនទទួលបាន
ព័ត ោនអាំពីការរាំរទ និងជាំនួយ ម្ដើមផីរតឡប់មករក សភ្នពម្ដើម និងម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើង
វញិ) បនាធ ប់ពីរតូវបានម្គជួញដូរម្នាោះម្ទ ។  លទនផលរកម្ឃើញដ៏សាំខាន់មួយ ម្នាោះគឺថាដាំម្ណើ រការ
ម្ធវើសោហរណកមម (ម្ឡើងវញិ) មិនតមនម្ចោះតតដម្ណើ រការម្ៅម្ដយរលូនម្នាោះម្ទ ម្ហើយម្បើ
ម្ោងតាមចាប់ជតិ និងអនថរជតិ ម្រលនម្ោបាយ បទដឌ ន និងម្រលការណ៍ជម្រចើនម្នាោះ 
ោនមនុសសជម្រចើន មិនទទួលបានជាំនួយ ឬកាំពុងរតូវបានម្គជួយ ម្ហើយោនមនុសសតដលរតូវ
ម្គជួញដូរតិចណាស់ តដលទទួលបានជាំនួយដ៏សមស្រសប តដលម្គម្ៅថា “ការតថទាាំម្ពញម្លញ” 
។ អបកម្ផសងម្ទៀត បានបដិម្សធម្ចលនូវជាំនួយ ម្ៅម្ពលខលោះ គឺបដិម្សធម្ៅម្ពលរតូវការជាំនួយ
ោ៉ាងខាល ាំងជទីបាំផុតម្ទៀតផង ពីម្រ ោះជាំនួយម្នាោះ មិនម្ឆលើយតបម្ៅនឹងតរមូវការរបស់ពួករត់ 
ឬវាមិនសីុសងាវ ក់រប ជមួយនឹងសាទ នភ្នពជីវតិរបស់ពួករត់ បនាធ ប់ពីការជួញដូរ ។ ជមួយរប ម្នោះ 
ក៏ោនអបកម្ផសងម្ទៀតតដលទទួលបានជាំនួយតដលោនគុណភ្នពម្សវា និងទាំហាំម្សវា មិនរគប់
ររន់ ។ បញ្ហា ននការម្រ ើសម្អើង ការម្ធវើបាប និងការតថទាាំតាមសឋង់ដរ ក៏ម្កើតោនម្ឡើងផងតដរ ។ 
ោនម្រឿងជម្រចើន តដលម្យើងអាចយល់ដឹងបានតាមរយៈបទពិម្សាធន៍តដលទទួលបានពីភ្នព
ម្ជគជ័យតិចតួច ជពិម្សស ទាក់ទងម្ៅនឹងរម្បៀបម្ធវើឲ្យរបម្សើរម្ឡើង និងម្លើកកមពស់ជាំនួយ
កាំណត់អតថសញ្ហដ ណ ការបចជូ នរតឡប់មកវញិ និងជាំនួយម្ធវើសោហរណកមម ដល់មនុសសតដល
រតូវម្គជូញដូរ ។ លទនផលរកម្ឃើញម្នោះ គឺជចាំណុចចប់ម្ផថើមសរោប់ការម្ធវើដាំម្ណើ រម្ឆព ោះម្ៅតាម
ទិសម្ៅរបស់ជាំនួយ។  លទនផលបានមកពីការសិកាស្រសាវរជវម្នោះមិនោនភ្នពជក់ោក់
សរោប់របម្ទសណាមួយ ឬអងគការ ឬសាទ ប័នណាមួយម្ឡើយ ។ ផធុយមកវញិ លទនផលរកម្ឃើញ
ទាាំងម្នោះ បានបងាា ញនូវរបរណនបទទូម្ៅ និងបញ្ហា របស់មនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរ ម្ៅកបុង
ចាំម្ណាមរបម្ទសទាាំងរបាាំមួយននមហាអនុតាំបន់ម្មគងគ ។ ម្ទាោះបីជោនការអនុវតថលអោ៉ាងម្នោះកថី 
ក៏ម្ៅោនចាំណុចខវោះខាតមួយចាំនួន តដលរតូវម្ធវើការតកតរប និងម្ធវើឲ្យរបម្សើរម្ឡើងផងតដរ ។ ម្ៅ
ចាំម្ ោះមុខការងារដ៏ធាំម្នោះ ការម្ធវើឲ្យរបម្សើរ និងការផ្ទល ស់បថូរណាមួយ គួរម្ផ្ទថ តម្ៅម្លើរបរណនបទ
ដូចខាងម្រកាមម្នោះ ៖      

បញ្ហា របឈមម្ៅកបុងដាំម្ណើ រការសោហរណកមម ៖ ោនបញ្ហា សាំខាន់ៗ និងការរបឈម
ជម្រចើនកាំពុងម្កើតោនម្ឡើងម្ៅកបុងដាំម្ណើ រការម្ធវើសោហរណកមម (ម្ឡើងវញិ) កបុងម្ពលបចចុបផនប
ម្នោះ តដលតរមូវឲ្យោនដាំម្ណាោះស្រសាយបនាធ ន់ និងឆប់រហ័សជទីបាំផុត។ សាំ ធដ៏ខាល ាំងកាល ម្នាោះ 
គឺថា អបកតដលរតូវម្គជួញដូរកបុងចាំនួនម្រចើនបងគួរតដលរតវូការជាំនួយម្នាោះ មិនទទួលបានជាំនួយ
តដលពួករត់រតូវការម្ឡើយ គឺម្រ ោះតតរម្បៀបននការម្រៀបចាំ និងការដក់ឲ្យដាំម្ណើ រការនូវការម្ធវើ
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សោហរណកមមម្នោះ ។ ចាំណុចម្នោះ ក៏រាប់បចចូ លចាំនួនមនុសសជម្រចើន តដលមិនទទួលបាន
ជាំនួយ ឬកាំពុងទទួលបានជាំនួយ ឬអបកម្ផសងម្ទៀត តដល (ម្ទាោះបីជោនតរមូវការបនាធ ន់ក៏ម្ដយ) 
បានបដិម្សធមិនទទួលយកជាំនួយ ម្ហើយអបកម្ផសងម្ទៀត រតូវបានម្គបងេាំឲ្យ ទទួលយកជាំនួយ ។ 
ការម្ដោះស្រសាយបញ្ហា មួយចាំនួនតដលបានរកម្ឃើញម្ៅកបុងជាំពូកម្នោះ ោនដូចជកងវោះខាត
ព័ត ោន ម្សវាបចជូ នោនភ្នពអន់ម្ខាយ  របាាំងការងាររដឌបាល និងកងវោះខាតធនរណន តដលរតូវ
តតម្ធវើម្ឡើងម្ៅតាមវធីិណាមួយ ម្ដើមផីម្ដោះស្រសាយបញ្ហា របឈមម្ផសងៗ និងបញ្ហា នានាទាាំងម្នោះ ។ 
ម្ទាោះជដូម្ចបោះក៏ម្ដយ ការជាំនោះបញ្ហា របឈម ម្ៅកបុងការម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ជប់ ក់
ព័ននជមួយនឹងការពិចរណាម្ដយយកចិតថទុកដក់ ម្ៅម្លើការដក់ឲ្យដាំម្ណើ រការនូវរកបខ័ណឍ
សោហរណកមមតដលោនសារៈសាំខាន់ ម្ៅកបុងរបម្ទសនីមួយៗ រមួោនដូចជថា ម្តើកមមវធីិ និង
ម្រលនម្ោបាយតដលោនស្រសាប់ម្នាោះ រាំរទ (ម្ហើយម្ពលខលោះមិនបានរាំរទ) ដល់លទនផលនន
ការម្ធវើសោហរណកមមតដលទទួលបានម្ជគជ័យម្ដយរម្បៀបណាខលោះ ។ ម្រៅពីម្នោះ ចាំណុចម្នោះ 
មិនអាចជការអនុវតថ “តតមថងម្ហើយឈប់ម្នាោះម្ទ” ។ ការម្ដោះស្រសាយ និងការម្ឆលើយតបម្ៅ
នឹងកមមវធីិ និងម្រលនម្ោបាយម្ធវើសោហរណកមមម្ៅកបុងរបម្ទស (ឬម្ៅកបុងតាំបន់) គឺជ
ដាំម្ណើ រការជប់ជរបចាំ ម្ហើយរតូវបនថជប់ ក់ព័ននជមួយនឹងមនុសសតដលរតវូម្គជួញដូរ (ោន
ឧទាហរណ៍គាំរជូម្រចើន) ម្ដយយកបញ្ហា ម្នោះម្ធវើជចាំណុចម្ផ្ទថ តយកចិតថទុកដក់ម្ៅកបុងការ
ពិភ្នកា ។   

បញ្ហា ម្ៅកបុងការផថល់ម្សវាម្ធវើសោហរណកមមបុគគលោប ក់ៗ អបកជាំនាញ តដលម្ធវើការ
ម្ៅម្លើការម្ធវើសោហរណកមម បានផថល់នូវម្សវាដ៏សាំខាន់ ដល់មនុសសតដលរតូវម្គជួញដូរ ក៏ប៉ាុតនថ
ក៏ម្ៅោនបញ្ហា សាំខាន់ៗម្ៅកបុងការផថល់ម្សវាទាាំងម្នោះ ។ រាល់ម្សវាទាាំងអស់ ម្ទាោះបីជោន
កមមវធីិលអៗ ក៏ម្ដយ ក៏ម្ៅោនកងវោះខាតសរោប់ការម្លើកកមពស់ និងការអភិវឌណតដរ ។ ការម្ធវើឲ្យ
ម្សវាទាាំងម្នោះោនលកេណៈរបម្សើរម្ឡើង រតវូជប់ ក់ព័នននឹងការបណថុ ោះបណាថ ល និងការកសាង
សមតទភ្នពវជិជ ជីវៈ សរោប់បុគគលិកកមមវធីិ ការម្បថជញ ចិតថ និងធនរណនម្ធវើសោហរណកមមឲ្យបាន
រគប់ររន់ ។ វាក៏តរមូវឲ្យោនភ្នពបត់តបនម្ដើមផឲី្យោនភ្នពសមស្រសប និងរតូវការការចូលរមួ
ពីម្សវានានាសរោប់គាំរតូាងម្ផសងៗរប ននអបកតដលរតវូម្គជួញដូរ ។ ការរណនាថាការម្ធវើឲ្យរបម្សើរ
ម្ឡើងនូវម្សវាទាាំងម្នោះ គឺតរមូវឲ្យោនការរតតួពិនិតយម្ៅម្លើការម្ធវើសោហរណកមម (ម្ឡើងវញិ) 
បុគគល តដលរតូវម្គជួញដូរ ម្ហើយជពិម្សស ការរតតួពិនិតយករមិតថាប ក់ជតិ ម្ៅម្លើជាំនួយ 
ម្ធវើសោហរណកមម (ម្ឡើងវញិ) ម្ដយទីភ្នប ក់ងាររបស់រដឌ ភិបាល ។ រាល់ការអនុវតថកមមវធីិទាាំង
អស់ និងការរតតួពិនិតយ គួររតូវបានអនុវតថបតនទមម្ទៀត ម្ដយតផអកម្លើរកមសីលធម  តដលចាប់
បានកាំណត់ ។       
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ទសសនៈវស័ិយ សមតទភ្នព និងឥរោិបទរបស់អបកជាំនាញ និងអាជញ ធរតដលបម្រមើការ
កបុងវស័ិយម្ធវើសោហរណកមម (ម្ឡើងវញិ)៖ អបកជាំនាញ និងអបកផថល់ម្សវា គឺជធនរណនដ៏សាំខាន់
បាំផុតម្ៅកបុងកមមវធីិម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) ។ ការម្ធវើសោហរណកមម (ម្ឡើងវញិ) គឺជ
ដាំម្ណើ រការមួយដ៏សមុគសាម ញ និងរតូវការកោល ាំងម្រចើន និងបុគគលិករបកបម្ដយវជិជ ជីវៈ ជាំនាញ
ខពស់ ម្ចោះយល់អារមមណ៍ ោនសីលធម  និងការតស ូបថូរផ្ទថ ច់ម្ធវើការជមួយអបករតូវម្គជួញដូររគប់
ម្ពល ។ ផធុយមកវញិ បញ្ហា ម្នោះក៏តរមូវឲ្យោនការវនិិម្ោគម្ៅម្លើការអភិវឌណវជិជ ជីវៈ និង
សមតទភ្នពរបស់អបកផថល់ម្សវាផងតដរ ។ ការកសាងសមតទភ្នព និងជាំនាញ អាចផថល់លទនផល
ភ្នល មៗដល់ការម្ធវើសោហរណកមម (ម្ឡើងវញិ) ។ ទនធឹមនឹងម្នោះ  ការយកចិតថទុកខលួនឯងរបស់
អបកផថល់ម្សវាក៏ោនសារៈសាំខាន់ផងតដរ ម្ហើយការរណនាសុខភ្នពផលូវចិតថរបស់ពួកម្គនឹងម្ធវើឲ្យ
គុណភ្នពននការតថទាាំ ោនភ្នពលអរបម្សើរ។ ការម្លើកម្ឡើងម្ដយរបម្ោលម្ៅកបុងការពិភ្នកា
អាំពីសមតទភ្នពវជិជ ជីវៈ គឺរណនាបាននូវឥរោិបថរបកបម្ដយការយល់ដឹង និងសីលធម របស់
អបកផថល់ម្សវា ។ របព័ននននការទទួលខុសរតវូ ោនភ្នពចាំបាច់ណាស់សរោប់រណនាឲ្យបុគគលិក
តដលោនវជិជ ជីវៈ បម្រមើការម្ៅកបុងការម្ធវើសោហរណកមម (ម្ឡើងវញិ) របកាន់ខាជ ប់នឹងបទដឌ ន
វជិជ ជីវៈ និងសីលធម ខពស់ ។    

បញ្ហា សាំខាន់ៗម្ៅកបុងការម្ធវើសោរណកមម (ម្ឡើងវញិ) របស់កុោរទទួលរងម្ររោះម្ដយ
ការជួញដូរ៖ កុោរទទួលរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ រតូវបានម្លើកយកចាំណុចសាំខាន់ៗមកបងាញ
ម្ៅកបុងការសិកាម្នោះ ម្ដយផថល់សញ្ហដ ណថា កុោរម្ៅកបុងតាំបន់កាំពុងសទិតម្ៅកបុងហានិភ័យនន
ភ្នពរកីរាលដលម្ដយការម្កងរបវច័ច  ម្ហើយរបឈមមុខនឹងការជួញដូរ ។ ជមួយរប ម្នោះ ការ
ម្ឆលើយតបម្ៅនឹងតរមូវការ និងសាទ នភ្នពជក់តសថងរបស់ពួកម្គ ហាក់ដូចជមិនទាន់បានម្ឆលើយតប
រគប់ររន់ម្ៅម្ឡើយ ។ ការយកចិតថទុកដក់បតនទមម្ទៀត (និងធនរណន) គឺោនភ្នពចាំបាច់ណាស់
ម្ដើមផីម្ឆលើយតបម្ៅនឹងតរមវូការជក់ោក់ ប៉ាុតនថតរមូវការម្ផសងៗរប របស់កុោរតដលទទួលរងនូវ 
ការជួញដូរ ទាមទារឲ្យោនការរាំរទបតនទមម្ទៀតដល់ពួកម្គ ម្ដើមផីចកម្ចញផុតពីបទពិម្សាធន៍
ននការជួញដូរ ។ ចាំណុចម្នោះ មិនរតឹមតតោនជប់ ក់ព័នននឹងការពរងឹងសមតទភ្នពវជិជ ជីវៈរបស់
អបកម្ធវើការរបឆាំងនឹងការជួញដូរកុោរប៉ាុម្ណាត ោះម្ទ ប៉ាុតនថជម្រលការណ៍ រតូវបគញ្ហជ បការជួញដូរ
ម្ៅកបុងរកបខ័ណឍ កិចចរាំ រសងគម តដលរតូវោនជាំនាញឯកម្ទស ម្ៅកបុងការម្ធវើការជមួយនឹង
កុោរងាយរងម្ររោះ ។ និោយរមួ កុោរតដលរតូវបានម្គជួញដូរ ចាំបាប់រតវូ ក់ព័នន (ម្ដយ
សម័រគចិតថ) ម្ៅកបុងកមមវធីិអភិវឌណន៍ និងរតតួពិនិតយសោហរណកមម (ម្ឡើងវញិ)ម្ដើមផីជួយពួកម្គ ។ 
ោនតតការដក់បចជូ លពួកម្គម្ៅកបុងកមមវធីិ និងម្រលនម្ោបាយម្ធវើសោហរណកមម (ម្ឡើងវញិ) 
ម្ៅកបុងតាំបន់ម្ទ ម្ទើបកអាចម្ឆលើយតបម្ៅនឹងតរមូវការ និងផលរបម្ោជន៍របស់ពួកម្គ ។     
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ម្តើរបរណនបទទាាំងបួន (រពមទាាំងបញ្ហា ធាំៗ តដលោនបងកប់ម្ៅកបុងរបរណនបទទាាំងម្នោះ) 
អាច និងគួររតូវបានម្ដោះស្រសាយម្ដយរម្បៀបណា ម្ៅកបុងរបម្ទសនិមួយៗកបុងចាំម្ណាមរបម្ទស
ទាាំងរបាាំមួយ តដលបានម្លើកម្ឡើងម្ៅកបុងការសិកាម្នោះ ោនភ្នពខុសៗរប  ។ របម្ទសនីមួយៗ 
កាំពុងអនុវតថរកបខ័ណឍ ម្ធវើសោហរណកមម(ម្ឡើងវញិ) និងការម្ឆលើយតបម្ផសងៗរប  ម្ហើយក៏ជួប
របទោះនឹងបញ្ហា របឈម និងឳកាសតដលោនលកេណៈពិម្សសម្រៀងៗខលួន  ក់ព័នននឹងការរាំរទ
ចាំម្ ោះការម្ធវើសោហរណកមមម្នោះ ។  ម្ទាោះបីជោ៉ាងណាក៏ម្ដយ ោនម្រឿងជម្រចើនតដលម្យើង
អាចសិកាពីរបម្ទសនីមួយៗនូវបទពិម្សាធន៍របស់ជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរ តដលបានផថល់
បទសោភ សន៍ម្ៅទូទាាំងតាំបន់ ។  ម្ហើយខណៈម្ពលតដលរដឌ ភិបាលននខមមីត ម្បថជញ ចិតថ បនថម្ធវើ
ការរបយុទនរបឆាំងការជួញដូរមនុសសម្ៅកបុងតាំបន់ ម្គសងឃឹមថាការលទនផលតដលទទួលបានពី
បទពិម្សាធន៍ពិតៗរបស់ជនរងម្ររោះម្ដយការជួញដូរម្ៅទូទាាំងតាំបន់ អាចរមួចាំតណកជួយ
ឲ្យោនលាំនាាំផលូវននការម្ធវើសោហរណកមម (ម្ឡើងវញិ) ម្ៅកបុងម្ពលអនាគត ។ 
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