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អារម្ភកថា  
អ្ងគការទ្យរសនៈពិភពដោក អ្ងគការ UN-ACT និងវទិ្យាស្ថា នNEXUS ានដរចកតរីកីោយ ដែលបានដរៀបដរៀងរមួ្

គ្នន នូវដរៀវដៅដែនដំនេះរស្ាប់អ្នកផ្តល់ដរវារាហរែកម្ម។ ការជយួដស្ជាម្ដស្ជងរស្ាប់រាហរែកម្មជនរង
ដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរ៖ ដរៀវដៅដែនរំស្ាប់ម្ហាអ្នុែំបន់ដម្គងគ គឺជាឧបករែ៍អ្នុវែតជាក់ដរតងម្យួរស្ាប់
អ្នកផ្តល់ដរវាដៅកនុងម្ហាអ្នុែបំន់ដម្គងគ (GMS) ដែលដ វ្ីការជាដរៀងោល់ថ្ងៃ ដែីម្បដីស្ជាម្ដស្ជងែល់រាហរែកម្មដ ងី
វញិជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ។ 

ដរៀវដៅដនេះស្ែវូបានដរៀបដរៀងដ ងី ដោយដផ្ែកដលីរបកគំដហញី បនា ប់ពីស្ែូវបានដគការជួញែូរ៖ បទ្យពិដស្ថ្ន៍ 
និងការស្បឈម្ ទាក់ទ្យងនឹងការដ វ្ីរាហរែកម្មជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរម្នុរស ដៅម្ហាអ្នុែំបន់ដម្គងគ 
ដែលស្ែវូបានចាែ់ដចងដ ងីដោយរោា ភិបាលរាជិកខម្មី្ែ និងនិពនធដោយវទិ្យាស្ថា ន NEXUS។ ការស្ស្ថវស្ជាវអំ្ពីរា
ហរែកម្មដនេះ បានដផ្ែកដលកីាររាា រជាមួ្យជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរដស្ចីនជាង ២៥០នក់ ដៅកនុងែំបនដ់នេះ 
អំ្ពីបទ្យពិដស្ថ្ន៍ថ្នជីវែិរបរពួ់កដគបនា ប់ពីស្ែូវដគជួញែូរ។ ែូដចនេះ ដរៀវដៅដែនដំនេះ បានដផ្ែកដលីមូ្លោា នថ្នបទ្យ
ពិដស្ថ្ន៍ជីវែិជាក់ដរតង និងែស្មូ្វការ កនុងការកំែែ់អ្ែតរញ្ញា ែដោយខលួនឯង។ 

ការរិកាស្ស្ថវស្ជាវដនេះបានដ វ្ីដ ងី កនុងបរបិទ្យថ្នកិចចផ្តួចដផ្តមី្រាហរែកម្មទូ្យទាងំែំបន់ ដៅដស្កាម្ដគ្នល
គំនិែថ្នរដំែីគដស្ាង៥ (PPC5) ថ្នដផ្នការរកម្មភាពអ្នុែំបន់ខម្មី្ែដលីកទី្យ២(ឆ្ន ២ំ០០៨-២០១០)ដែលពាោម្
វាយែថ្ម្លស្បរទិ្យធភាពថ្នែំដែីរការរាហរែកម្ម និងរចនរម្ព័នធននកនុងែំបន់ដនេះ។ កិចចផ្តួចដផ្តីម្ដនេះ បានបនតដៅ
ដស្កាម្ដផ្នការរកម្មភាពអ្នុែំបន់ខម្មី្ែ ដលីកទី្យ៣ (ឆ្ន  ំ២០១១-២០១៣) ដៅកនុងដផ្នកទី្យ៣ ដោលគឺ ការការោរ។ ការ
រិកាដនេះបានដតត ែដលីអ្នកកស្ថងដគ្នលនដោបាយស្បឆ្ងំការជួញែូរ និងស្បែិបែតកិរដៅកនុងម្ហាអ្នុែំបនដ់ម្គងគ 
រស្ាបជ់ាម្ដ្ាបាយម្ួយថ្នការពស្ងីកវធិានការដ ល្យីែបរបរ់ពួកដគ ដៅកនុងការស្បឆ្ងំការជួញែូរម្នុរស ស្របជាម្ួយ
ចំណាប់អារម្មែ៍ និងបទ្យពិដស្ថ្ន៍របរជ់នរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ។ កិចចផ្តួចដផ្តីម្រាហរែកម្មបានដ វ្ដី ងី
ដៅកនុងស្បដទ្យរចំនួន៦ ថ្ន GMS  (កម្ពុជា ចិន ឡាវ មី្ោ៉ា ន់ា៉ា  ថ្ង និងដវៀែណាម្) ជាម្ួយការឧបែាម្ាគ្នសំ្ទ្យពីរោា ភិបាល
ជារាជិកខម្មី្ែ។ កិចចផ្តួចដផ្តីម្ដនេះ ានបីែំណាក់កាល៖ ១)ការពិនិែយឯកស្ថរានស្ស្ថប ់ អំ្ពីដរវារាហរែកម្ម
ដៅកនុងែំបន់ដនេះ ២)ដវទិ្យកាស្បែិបែតិករថ្នន កជ់ាែិ ដែលស្បមូ្លព័ែ៌ានអំ្ពីដរវាននដែលាន និងនីែិវ ិ្ រីស្ាប់រា
ហរែកម្មដៅកនុងែំបន់ដម្គងគ ក៏ែូចជា ទ្យរសនវរិ័យរបរ់អ្នកផ្តល់ដរវា និង ៣) ការស្ស្ថវស្ជាវបឋម្ ជាមួ្យជនរងដស្គ្នេះ
ដោយស្ថរការជួញែូរ អំ្ពីបទ្យពិដស្ថ្ន៍របរ់ពួកដគដលីរាហរែកម្ម (និងដរវាោកព់័នធនន) កនុងែំបន់ដម្គងគ។ 

ដៅកនុងកិចចស្បឹងដស្បងដែីម្បោីក់ឱ្យអ្នុវែតជាបដនាម្ដទ្យៀែនូវរបកគំដហញីពីការស្ស្ថវស្ជាវដនេះ អ្ងគការទ្យរសនៈពិភព
ដោក បានគ្នសំ្ទ្យែល់ការដរៀបដរៀងដរៀវដៅដែនដំនេះ រស្ាប់អ្នកផ្តល់ដរវារាហរែកម្មកនុងែំបន់ដនេះ ការចាែ់ដចង
ឱ្យវទិ្យាស្ថា ន NEXUS ដរៀបចំដរចកតីស្ោងដរៀវដៅដែនដំនេះ។ ដរៀវដៅដនេះ អាចានស្បដោជន៍កនុងការអ្នុវែតស្បចាថំ្ងៃនូវ
ដរវារាហរែកម្ម ការផ្តល់ែំដណាេះស្ស្ថយជាក់ដរតង និងការដែនចំដំោេះការស្បឈម្ននដែលអ្នកផ្តល់ដរវាជបួ
ស្បទ្យេះដៅកនុងការងាររបរ់ខលួន។ 

ដយងីរងឃមឹ្ថ្ន ដរៀវដៅដែនដំនេះ នឹងកាល យជាឧបករែ៍ែ៏ានស្បដោជន៍រស្ាប់អ្នកផ្តលដ់រវា ដៅដពលពួក
ដគបនតការងារែ៏រំខាន់ថ្នការរដគងាគ េះអាយុជីវែិ កនុងការគ្នសំ្ទ្យែល់រាហរែកម្មបុររ គរត ី និងកុារ ដែលជាជនរង
ដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរដៅកនុងែំបន់ GMS ដនេះ។ 

អ្ងគការទ្យរសនៈពិភពដោក, UN-ACT & វទិ្យាស្ថា ន NEXUS          



ឡសចកតីណលែងអាំណរគុណ  
ដរៀវដៅដែនដំនេះ បានដផ្ែកដលីរបកគំដហញីពីការរិកា៖ បនា ប់ពីស្ែូវបានដគជួញែូរ បទ្យពិដស្ថ្ន៍ និងបញ្ញា

ស្បឈម្ដែលទាក់ទ្យងនឹងការដ វ្រីាហរែកម្ម ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរម្នុរស ដៅម្ហាអ្នុែំបន់ដម្គងគ ដែល
ដ វ្ីដ ងីដោយវទិ្យាស្ថា ន NEXUS ដស្កាម្ភាពជាថ្ែគូជាមួ្យ UNIAP (បចចុបបននដនេះជា UN-ACT) និងរោា ភិបាលថ្នស្បដទ្យរ
ជារាជិកខម្មី្ែទាងំស្បាមួំ្យ។ បុគគល និងអ្ងគការជាដស្ចីន បានរមួ្ចំដែកដៅកនុងគដស្ាងស្ស្ថវស្ជាវដនេះ ដែលតាោង
ដ ម្ េះស្ថា ប័នទាងំដនេះានដៅកនុងឯកស្ថររិកាែំបូង។ ស្បការរខំាន់បំផុ្ែ គឺមិ្នស្ែឹម្ដែជនរងដស្គ្នេះចំនួនដស្ចីនជាង 
២៥០នក់ ដែលបានចំណាយដពល និងដចករដម្លកបទ្យពិដស្ថ្ន៍តា ល់ខលួន អារម្មែ៍ និងការគិែគូររបរ់ពួកដគ អំ្ពីរា
ហរែកម្ម និងដខសជីវែិរបរ់ខលួន បនា ប់ពីស្ែូវដគជួញែូរដនេះដទ្យ។ វភិាគទានរបរ់ពួកដគ ានស្ថរៈរំខានណ់ារ់ ដៅកនុង
ការដរវងយល់និងទ្យទួ្យលស្ថគ លថ់្ន រាហរែកម្មបានទ្យទួ្យលដជាគជ័យ(និងដពលខលេះពំុបានដជាគជ័យ)។ បទ្យពិដស្ថ្ន៍ 
ការ ល្ុេះបញ្ញច ងំ និងដោបល់របរ់ពួកដគ ក៏បានបដងកីែជាមូ្លោា នរស្ាប់ដរៀវដៅដែនដំនេះផ្ងដែរ ដែលានបែំង
ពស្ងីកកម្មវ ិ្ រីាហរែកម្ម និងដគ្នលនដោបាយននកនុងម្ហាអ្នុែំបន់ដម្គងគ(GMS)។ 

ដរៀវដៅដែនដំនេះ បានដរៀបដរៀងដ ងីដោយវទិ្យាស្ថា នNEXUS ជាមួ្យការគ្នសំ្ទ្យពីអ្ងគការទ្យរសនៈពិភពដោក
និងអ្ងគការ UN-ACT និងការផ្តល់មូ្លនិ្ិពីស្ករួងការបរដទ្យរនិងោែិជជកម្ម ថ្នរោា ភិបាលអូ្គស្ថត លី (DFAT)។ ដរៀវដៅ
ដែនដំនេះ ានបំែងគូរបញ្ញជ ក់ពីបញ្ញា រំខាន់ៗដែលកំែែ់ដ ញីដៅកនុងការផ្តល់ដរវារាហរែកម្មកនុងែំបន់ 
GMS និងផ្តល់ការដែនដំែលទាក់ទ្យងនឹងរដបៀបដោេះស្ស្ថយបញ្ញា  និងការស្បឈម្ទាងំដនេះ ដៅកនុងជំហានដៅមុ្ខ។ ដរៀវ
ដៅដែនដំនេះ គឺជាដផ្នកមួ្យថ្នកិចចផ្តួចដផ្តីម្្ំទូ្យោយមួ្យដោយអ្ងគការទ្យរសនៈពិភពដោក UN-ACT និងវទិ្យាស្ថា ន 
NEXUS ដែីម្បោីក់ឱ្យអ្នុវែតរបកគំដហញីនិងដម្ដរៀនពីការរកិារាហរែកម្មដែលចាែ់ដចងដ ងីដោយខម្មី្ែ បនា ប់
ពីស្ែូវដគជួញែូរ។ ខំុ្ានដរចកតីរកីោយណារ់ដែលអ្ងគការទ្យរសនៈពិភពដោក និងអ្ងគការ UN-ACT បានផ្តល់ការដស្ជាម្
ដស្ជងកនុងការដរៀបចំដរៀវដៅដែនដំនេះ ដែលជាដផ្នកមួ្យថ្នកិចចស្បឹងដស្បង្ំទូ្យោយម្ួយ ដែីម្បដីកលម្ែវធិានការដ ល្ីយែប
ថ្នរាហរែកម្មរស្ាប់ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរដៅកនុង GMS។ 

ដយងីរូម្ដងលងអំ្ែរគុែជាពិដររចំដោេះ Chigusa Ikeuchi (នយកកិចចគ្នោំរថ្ន ETIP) និង John Whan 

Yoon (នយកកម្មវ ិ្ គី្នោំរថ្ន ETIP) ដែលបានផ្តួចដផ្តីម្ឱ្យានការដរៀបដរៀងដរៀវដៅដែនដំនេះ និងដែលបានរមួ្វភិាគ
ទានដៅកនុងែំណាក់កាលននថ្នការដរៀបដរៀងដរចកតីស្ោងដនេះ។ ដោកស្រី Chigusa Ikeuchi បានោក់ព័នធដៅកនុងកិចច
ផ្តួចដផ្តីម្ដនេះ និងបានផ្តល់គំនិែនិងដោបល់ែ៏ានស្បដោជន៍ដៅកនុងែំណាក់កាលននថ្នែំដែីរការដរៀបចំដរចកតីស្ោង 
និងការពិនិែយដករស្មួ្ល។ ដរៀវដៅដនេះទ្យទួ្យលវភិាគទានោ៉ា ងដស្ចីនពីដោកស្រី។ ខំុ្រូម្ដងលងអ្ែំរគុែចំដោេះវភិាគទាន
ពីស្កុម្ការងារដៅថ្នន ក់ែំបន់ និងការោិល័យដៅកម្ពុជា ចិន ឡាវ មី្ោ៉ា នា់៉ា  ថ្ង និងដវៀែណាម្ ថ្នអ្ងគការទ្យរសនៈពិភព
ដោក កែូ៏ចជា ការោិលយ័ស្គប់ស្គងថ្នន ក់ែំបន់ថ្នអ្ងគការ UN-ACT ដៅទី្យស្កុងបាងកក និងការោិល័យស្បចាដំៅកម្ពុជា 
ចិន ឡាវ មី្ោ៉ា ន់ា៉ា  ថ្ង និងដវៀែណាម្ផ្ងដែរ។ ដរៀវដៅដនេះក៏បានទ្យទ្យលួដោបល់ពីអ្ងគការ Hagar (ដវៀែណាម្) និង
មូ្លនិ្ិថ្នវទិ្យាស្ថា នអ្រាោ (មី្ោ៉ា ន់ា៉ា ) ផ្ងដែរ។ 

រូម្ដងលងអំ្ែរគុែដោយដស្ថម េះរម័ស្គចំដោេះ Maria Antonia Di Maio ទី្យស្បឹកាឯកោជយ ដែលបានពិនិែយ និង
បានផ្តលដ់ោបល ់និងវភិាគទានែ៏ានស្បដោជន៍ជាដស្ចីន ចំដោេះដរៀវដៅដនេះ។ ខំុ្រូម្ដកាែររដរីរ Laura S. Johnson 

រហការសី្ស្ថវស្ជាវថ្នវទិ្យាស្ថា នNEXUS ដែលបានជួយដៅកនុងការដរៀបចំដរៀវដៅដនេះ។ ទី្យបំផុ្ែ រូម្អ្រគុែ Stephen 

Warnath ស្បធាន និងអ្គគនយកវទិ្យាស្ថា ន NEXUS ដែលបានរមួ្ចំដែកកនុងឯកស្ថរដនេះ។ 
 
Rebecca Surtees 
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ពាកយបាំម្ររួញ និងអកសរកាត្ ់
AT anti-trafficking ស្បឆ្ងំការជួញែូរ 
COMMIT Coordinated Mekong Ministerial Initiative 

Against Trafficking 
កិចចរស្ម្បរស្ម្ួលគំនិែផ្តួចដផ្តីម្ថ្នន ក់រែា
ម្គនតីស្បឆ្ងំការជួញែូរម្នុរសកនុងែំបន់
ដម្គងគ (ខម្ម្ីែ) 

CRC Convention on the Rights of the Child អ្នុរញ្ញា រតីពីរិទ្យធិកុារ 
DSW Department of Social Welfare នយកោា នរុខុាលភាពកុារ 
DSDW Department of Social Development and 

Welfare 
នយកោា នអ្ភិវឌ្ឍន៍រងគម្និងរុខុាល
ភាព 

GMS Greater Mekong Subregion ម្ហាអ្នុែំបន់ដម្គងគ 
GO government organisation អ្ងគការរោា ភិបាល 

HIV human immunodeficiency virus វរុីរស្បឆ្ងំស្បព័នធសុ្ថរំបរ់ម្នុរស 
IO international organisation អ្ងគការអ្នតរជាែិ 
IOM International Organization for Migration អ្ងគការអ្នតរជាែិដទ្យរនតរស្បដវរន៍ 

MoSVY  Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth 
Rehabilitation 

ស្ករួងរងគម្កិចច អ្ែីែយុទ្យធជន និងយុវ
នីែិនីែិរម្បទា 

MOU memorandum of understanding អ្នុរសរែៈថ្នការដោគយល់ 
NGO non-governmental organisation អ្ងគការម្ិនដម្នរោា ភិបាល 

NRM national referral mechanism យនតការបញ្ជូ នដៅថ្នន ក់ជាែិ 
OHCHR  Office of the High Commissioner for Human 

Rights 
ការោិល័យឧែតម្រនងការទ្យទ្យួលបនាុក
រិទ្យធិម្នុរស 

SOPs standard operating procedures បទ្យោា ននីែិវ ិ្ ីស្បែិបែតិការ 
TRM transnational referral mechanism យនតការបញ្ជូ នរវាងស្បដទ្យរ 

TRP temporary residence permit លិខិែអ្នុញ្ញា ែស្ថន ក់ដៅបដណាត េះអារនន 
UN United Nations អ្ងគការរហស្បជាជាែិ (អ្.រ.ប) 

UNCRC United Nations Convention on the Rights of 
the Child 

អ្នុរញ្ញា រហស្បជាជាែិរតីពីរិទ្យធិកុារ 

UNIAP United Nations Inter-agency Project on 
Human Trafficking 

គដស្ាងអ្នតរទ្យីភាន ក់ងាររហស្បជាជាែិ
ស្បឆ្ងំការជួញែូរ 

UNICEF United Nations Children’s Fund មូ្លនិ្ិរហស្បជាជាែិដែីម្បកុីារ 
USD United States dollar ែុោល អាដម្រកិ 

VoT victim of trafficking ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ 
VND Vietnamese Dong ស្បាក់ែុងដវៀែណាម្ 

WHO World Health Organization អ្ងគការរុខភាពពិភពដោក 
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១. ឡសចកតីឡ្តើម្ 
 រាហរែកម្ម គជឺាែំដែីរការែ៏ដវងម្ួយ ដែលទាក់ទ្យងនឹងជំហានជាដស្ចីនដៅដស្កាយដពលដែលបុគគល
ណាាន ក់បានចាកផុ្ែពកីារជញួែូរ។ 1  តាម្្ម្មតា ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ ស្ែវូបានកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែ
ជាផ្លូវការថ្ន ជាជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ ដៅតាម្ទ្យីតាងំថ្នការដកងស្បវញ័្ច  ឬ ដស្កាយដពលបានដគចខលួន 
ដោយានការផ្តល់ជនំួយ(រម័ស្គចិែត)ែំបូង ដៅដស្ៅស្បដទ្យរ និងបនា ប់ម្កបានទ្យទ្យួលជំនួយ ដែីម្បវីលិស្ែ ប់ម្ក
ាែុស្បដទ្យរ ឬរហគម្ន៍ដែមី្វញិ ដែលដៅទ្យីដនេះពកួដគបានទ្យទ្យលួដរវាននជាដស្ចីន ដែីម្បឧីបែាម្ាែល់រាហរ
ែកម្មរងគម្ នងិដរែាកិចចថ្នពួកដគ។ កនុងករែីខលេះ បុគគលននស្ែូវបានកំែែ់អ្ែតរញ្ញា ែជាជនរងដស្គ្នេះដោយ
ស្ថរការជួញែូរ ដៅកនុងស្បដទ្យរដគ្នលដៅ នងិបានទ្យទ្យួលជនំួយដែីម្បដី្វរីាហរែកម្មដៅកនុងរងគម្ដនេះ ឬដៅកនុង
ស្បដទ្យរទ្យបីីណាម្ួយ។ ដៅកនុងស្ថា នភាពទាងំដនេះ អ្នកផ្តល់ដរវាដ្វទី្យំនក់ទ្យនំងជាម្យួជនរងដស្គ្នេះតាម្វ ិ្ នីន 
ដែលអាចជួយផ្តល់ឱ្យពកួដគនូវកិចចគ្នោំរ និងរិទ្យធិដែលានចំដោេះពួកដគ នងិដែលានធានដៅកនុងចាប់។ ការ
រិកានដពលងមីៗអ្ពំីរាហរែកម្ម បនា ប់ពីស្ែូវដគជួញែូរ៖ បទ្យពិដស្ថ្ន៍ និងការស្បឈម្នន ទាក់ទ្យងនឹងការ
ដ្វីរាហរែកម្មជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរដៅម្ហាអ្នុែំបន់ដម្គងគ 2  បានរកដ ញីថ្ន ជនរងដស្គ្នេះដោយ
ស្ថរការជួញែូរជាដស្ចីន បានទ្យទ្យួលជំនួយ និងការឧបែាម្ា តាម្វ ិ្ ទីាងំដនេះ។ ការរាា រជាម្ួយជនរងដស្គ្នេះ
ដោយស្ថរការជួញែូរ បានបងាា ញពីឧទាហរែ៍និងបទ្យពិដស្ថ្ន៍វជិជានជាដស្ចនី អ្ំពកីារស្ថត រដ ងីវញិ នងិរាហរ
ែកម្ម។ អ្ែីែជនរងដស្គ្នេះ ដោយស្ថរការជួញែូរជាដស្ចីន បាននិោយអ្ំពីែនួទ្យីរខំាន់ ដៅកនុងការស្ថត រ និងរា
ហរែកម្មពួកដគ ដែលផ្តល់ដោយទ្យីភាន ក់ងារ និងស្ថា ប័នខុរៗគ្នន  ដែលបានផ្តល់ដរវាដៅដស្កាយការជួញែូរ និងការ
ឧបែាម្ាែល់ការដ្វីរាហរែកម្ម។ 

 ដទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរជាដស្ចីន ដៅកនុងម្ហាអ្នុែំបន់ដម្គងគ (GMS) 

ពុំបាន្លងកាែ់លំន”ំតាម្្ម្មតា”ទាងំដនេះដ យី ដហយីបទ្យពិដស្ថ្ន៍របរ់អ្នកទាងំដនេះបនា ប់ពីស្ែូវដគជួញែូរ ម្និ
ែូចគ្នន ដ យី និងានលកខែៈរមុគស្ថម ញ។ ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរជាដស្ចីនដៅកនុង GMS ពុំធាល ប់ស្ែូវបាន
កំែែ់អ្ែតរញ្ញា ែជាជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរដ យី ដែលានន័យថ្ន អ្នកទាងំដនេះពុំដែលបានទ្យទ្យលួ

                                                        
1 រាហរែកម្ម គឺជាែំដែីរការថ្នការស្ថត រដ ងីវញិ និងបរោិបននដរែាកិចច និងរងគម្ បនា បពី់ស្ែូវដគជញួែូរ។ ោកយថ្ន “រាហរែកម្ម
ដ ងីវញិ”ាននយ័ថ្ន ការវលិស្ែ បម់្ករហគម្ន/៍ម្ជឈោា នដែីម្របរ់ជនរងដស្គ្នេះ ដែលមិ្នរុទ្យធដែដកីែដ ងីដ យី ដលីរពីដនេះ វាអាចមិ្ន
ផ្តលជ់ាែំដណាេះស្ស្ថយលែបំផុ្ែ និងរស្ាបរ់យៈដពលដវងដ យី។ កនុងករែីខលេះ ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរ កស្ថងជីវែិងមីដៅកនុងរហ
គម្នង៍ម ីឬ ស្បដទ្យរែថ្ទ្យ ែូដចនេះដយងីអាចដៅរម្ស្របជាងដនេះថ្ន “រាហរែកម្ម”។ ដលីរពីដនេះ ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរខលេះ មិ្ន
បានដ វ្ីរាហរែកម្មដ យី ដៅមុ្នស្ែូវដគជញួែូរ ដោយស្ថរដែការមិ្នោបរ់កថ្នរងគម្ ដរែាកិចច និង/ឬ វបប្ម្ ៌ ដែលកនុងករែីដនេះ ការ
ដៅឱ្យបានស្ែឹម្ស្ែូវជាងគឺ “រាហរែកម្ម”។ ដយងីដស្បីស្បារោ់កយ “រាហរែកម្ម” ដៅកនុងដរៀវដៅដែនដំនេះ ដែីម្បី្ លុេះបញ្ញច ងំ ទាងំអំ្ពី 
រាហរែកម្ម និងរាហរែកម្មដ ងីវញិ និងានការដស្បីស្បារដ់ៅទូ្យដៅស្កបខែ័ឌ ថ្នជំនយួស្បឆ្ងំការជញួែូរ និងដៅកនុងការអ្ភិវឌ្ឍ 
និងជំនយួរងគម្កិចចជាទូ្យដៅផ្ងដែរ។ ចំដោេះការពិភាកាបដនាម្ រូម្អានកនុងដផ្នកទី្យ ៤។ 

2 រូម្អាន៖ Surtees, R. (2013) After Trafficking: Experiences and Challenges in the (Re)integration of Trafficked Persons in the 

Greater Mekong Sub-region. Bangkok: UNIAP and NEXUS Institute. ានដៅកនុង៖ 

http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/After%20trafficking_Experiences%20and%20challenges%20in%20(Re)integr
ation%20in%20the%20GMS.pdf 

http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/After%20trafficking_Experiences%20and%20challenges%20in%20(Re)integration%20in%20the%20GMS.pdf
http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/After%20trafficking_Experiences%20and%20challenges%20in%20(Re)integration%20in%20the%20GMS.pdf
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ដរវាដែីម្បជីួយដៅកនុងការស្ថត រដ ងីវញិ និងរាហរែកម្មដ យី។ អ្នកទាងំដនេះជាដស្ចីនពុំបានទ្យទ្យលួការកែំែ់
អ្ែតរញ្ញា ែដ យីដៅកនុងស្បដទ្យរជាដគ្នលដៅ និងស្ែូវបានដ្វីនិរដទ្យារ ឬស្ែូវដរវងរកវ ិ្  ី(និងដចញងវកិា)រស្ាប់
ការវលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិដោយខលួនឯង។ អ្នកខលេះស្ែូវបានកំែែ់ថ្ន ជាជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ នងិបាន
ទ្យទ្យួលជនំួយ ដែីម្បដី្វាីែុភូម្ិនិវែតន៍ ប៉ាុដនតបានស្បឈម្នងឹបញ្ញា ដៅកនុងស្គួស្ថរ និងរហគម្ន៍របរ់ខលួន ដែលដ្វី
ឱ្យរាហរែកម្មកាន់ដែានភាពរមុគស្ថម ញ នងិជួនកាល រហូែែល់នឱំ្យានការដ្វីចំណាកស្រុកជាងមីដទ្យៀែ។ 
ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរខលេះ បានទ្យទ្យលួជំនួយខលេះៗ ប៉ាុដនតម្ិនដម្នជាដរវាដពញដលញដែលពួកដគស្ែូវការ 
(និងម្ិនស្ែវូបានអ្នុញ្ញា ែ)កនុងការ្នជាបនតពបីទ្យពិដស្ថ្ន៍ថ្នការស្ែូវដគជួញែូរ និងរាហរែកម្មដោយដជាគ
ជ័យដៅកនុងរងគម្ដ យី។ ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរខលេះ រដស្ម្ចថ្នម្ិនទ្យទ្យួលយកជំនួយ ដោយស្ថរដរវា
ដែលាន ម្និដម្នជាអ្វីដែលពួកគ្នែ់ស្ែូវការ ឬចង់បានដ យី។ ការដរវងយល់ពលីំនខុំរៗគ្នន  និងភាពរមុគស្ថម ញ
ដៅដស្កាយការជួញែូរទាងំដនេះ ផ្តល់ជាពនលឺ អ្ំពបីញ្ញា  និងលកខែៈខុរៗគ្នន ជាដស្ចនី ដែលានដៅកនុងរាហរែ
កម្មជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរកនុង GMS។ វាក៏ជាការគូរបញ្ញជ ក់ពីភាពខាល ងំ និងភាពទ្យន់ដខាយថ្នយនតការ 
និងែំដែីរការរាហរែកម្មដែលានស្ស្ថប់បចចុបបននផ្ងដែរ និងផ្តល់ជាគនំិែ អ្ំពីវ ិ្ នីនដែលអាចពស្ងកីទ្យាល ប់
លែ ឬ ការដោេះស្ស្ថយបញ្ញា នន។ 

 ដរៀវដៅដែនដំនេះ បានដផ្ែកដលីរបកគំដហញីថ្នការរិកាម្ួយ៖ បនា ប់ពីស្ែូវដគជួញែូរ៖បទ្យពិដស្ថ្ន៍និង
ការស្បឈម្នន ដែលទាក់ទ្យងនឹងការដ្វីរាហរែកម្មជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរដៅកនុ ងម្ហាអ្នុែំបន់
ដម្គងគ ដែលែកស្រង់ដោយតា ល់ពីបទ្យពិដស្ថ្ន៍ និងដោបល់ របរ់ជនរងដស្គ្នេះដស្ចនីជាង ២៥០នក់ ដៅទូ្យទាងំ
ែំបន់ដនេះ។ ដរៀវដៅដែនដំនេះ គូរបញ្ញជ ក់អ្ពំី ឧទាហរែ៍វជិជាន និងដជាគជ័យននកនុងការដ្វរីាហរែកម្ម
ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរដៅកនុងបរោិការ និងស្បដទ្យរខុរៗគ្នន ដៅទូ្យទាងំែំបន់ដនេះ។ វាក៏បងាា ញផ្ងដែរ
អ្ំពីការស្បឈម្ដែលជនរងដស្គ្នេះបានជួបស្បទ្យេះ ដៅដពលដែលពួកដគស្បឹងដស្បង្នដចញពីការដកងស្បវញ័្ច ដែលរមួ្
ទាងំ អ្វីដែលពួកដគបានផ្តល់ជាដោបល់ ដែលអាចដ្វីបានដៅអ្នគែ ដែីម្បផី្តល់ការឧបែាម្ាបានកាន់ដែស្បដរីរែល់
ការស្ថត រ និងការដ្វីរាហរែកម្មជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ។ ស្បការរំខាន់ផ្ងដែរដនេះគឺដរៀវដៅដែនំ
ដនេះផ្តល់ជាតាោងស្ែែួពិនែិយម្ួយឈុែ ដែលចងែុលបងាា ញពីវ ិ្ ីននកនុងការ្នដៅមុ្ខ ដែមី្បដីកលម្ែការងារដៅ
កនុងដផ្នកបដងកីែកម្មវ ិ្ ី និងដគ្នលនដោបាយរាហរែកម្ម។ ដរៀវដៅដែនដំនេះគឺជា្នធានជាក់ដរតងម្យួ
រស្ាប់អ្នកផ្តល់ដរវាដៅកនុងែំបន់ GMS ដនេះ (និងដស្ៅែបំន់ដនេះ) ដែីម្បជីួយដៅកនុងការដកលម្ែកម្មវ ិ្ ី នងិដគ្នល
នដោបាយរាហរែកម្ម រស្ាប់ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ។ វាក៏អាចានស្បដោជន៍ផ្ងដែររស្ាប់
ាច រ់ជំនយួ និងអ្នកកស្ថងដគ្នលនដោបាយ ដៅកនុងការកំែែ់អ្ែតរញ្ញា ែ នងិការផ្តល់មូ្លនិ្ែិល់ទ្យាល ប់លែ 
ដៅកនុងដផ្នករាហរែកម្មជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ។  
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២. អាំរីឡសៀវឡៅណណនាំឡនោះ 
២.១ ដែដីរៀវដៅដនេះជាអ្វ?ី 

 ដរៀវដៅដែនដំនេះ ដផ្ែកដលីរបកគំដហញីថ្នការរិការាហរែកម្មថ្នន ក់ែបំន់បនា ប់ពីស្ែូវដគជួញែូរ៖ 
បទ្យពិដស្ថ្ន៍ និងការស្បឈម្ ដែលទាក់ទ្យងនឹងជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរដៅកនុ ង GMS។ ការស្ស្ថវស្ជាវដនេះ 
ដរវងយល់ពីបទ្យពិដស្ថ្ន៍ថ្នដខសជីវែិ និងែស្ម្ូវការពែិស្បាកែរបរ់បុររ គរតី នងិកុារដស្ចីនជាង ២៥០នក់ ម្កព ី
ស្បដទ្យរទាងំស្បាមំ្ួយថ្ន GMS ដែលស្ែូវដគជួញែូររស្ាប់ការដកងស្បវញ័្ច ផ្លូវដភទ្យ ពលកម្ម ដ្វីជាអ្នករុំទាន និង
អាោហ៍ពិោហ៍ដោយបងខ ំ ដៅដពលពកួដគដរវងរកការស្ថត រ និងបនតដខសជីវែិរបរ់ខលួនបនា ប់ពីស្ែូវដគជួញែូរ។ ដគ្នល
ដៅថ្នថ្នការស្ស្ថវស្ជាវដនេះគឺដរវងយល់ពីបទ្យពិដស្ថ្ន៍តា ល់ខលួនរបរ់ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ ដែលទាក់
ទ្យងនឹងការដ្វីរាហរែកម្មដៅកនុងស្បដទ្យរខុរៗគ្នន កនុង GMS – អ្វីខលេះវជិជាន អ្វខីលេះម្និរូវដជាគជ័យ នងិអ្វីដែល
អាចដ្វីបានដៅអ្នគែ ដែីម្បពីស្ងីកទ្យាល ប់លែ ឬ បដញ្ជ ៀរករែីដែលជាបញ្ញា ។3 

  ដរៀវដៅដែនដំនេះស្ែូវបានដរៀបដរៀងដ ងីដែីម្បដីចករដម្លករបកគំដហញីរំខាន់ៗពីការស្ស្ថវស្ជាវ អ្ពំីែស្ម្ូវ
ការជំនួយខុរៗគ្នន  ថ្នជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ កនុងករែីដែលអ្នកផ្តល់ដរវា និងអ្នកកស្ថងដគ្នលនដោ
បាយ អាចពុំានដពល ឬឱ្ការដែីម្បពីិនិែយការរិកាស្ស្ថវស្ជាវដពញដលញ។ ដរៀវដៅដនេះរដងខបនងិចស្ាញ់យក
របកគំដហញីពីការស្ស្ថវស្ជាវ - ដែលរមួ្ទាងំ ែស្ម្វូការជនំយួដែលជនរងដស្គ្នេះពកីារជញួែូរបានឱ្យែងឹ និងការស្បឈម្
រខំាន់ៗដែលបានជបួស្បទ្យេះ ដៅកនុងការផ្តល់ដរវារាហរែកម្មម្យួដបបៗ -និងផ្តល់តាោងស្ែែួពនិែិយម្យួរស្ាប់
វរ័ិយថ្នដរវានមី្យួៗ ដែលផ្តល់ការដែនែំល់អ្នកបដងកីែកម្មវ ិ្ ី និងអ្នកកស្ថងដគ្នលនដោបាយ អ្ំពីរដបៀបដែីម្បី
ផ្តល់ដរវារាហរែកម្មដែលានគុែភាពខពរ់ ដែលរមួ្ទាងំ ជាម្ួយការពិចារណាជាក់ោក់ ដៅកនុងករែីដែល
ទាក់ទ្យងនឹងកុារ។ ការដែនទូំ្យលំទូ្យោយដនេះ អាចឱ្យអ្ងគការ និងស្គេឹះស្ថា ននន យកដៅដស្បីស្បារ់ដៅកនុងការ
ដរៀបចំបដងកីែ និងអ្នុវែតកម្មវ ិ្  ីនិងពិ្សី្ថររស្ាប់ការរផ្តល់ជំនួយ។ 

២.២ ដែរីស្ាបអ់្នកណា? 
 ដរៀវដៅដែនដំនេះគឺ រស្ាប់អ្នកផ្តល់ដរវា ដែលបដងកែី អ្នុវែត និងស្គប់ស្គងកម្មវ ិ្ រីាហរែកម្មដៅ
កនុង GMS។ អ្នកទាងំដនេះ ានជាអាទ្យិ៍ បុគគលកិរងគម្កិចច និងជំនយួការរងគម្កចិច អ្នកចិែតស្ថគរត និងអ្នកផ្តល់ការ
ស្បឹកាដោបល់ បុគគលកិដពទ្យយ ដម្ធាវ ីនិងជំនយួការដម្ធាវ ីអ្នកផ្តល់ការអ្ប់រ ំនងិស្គូបែតុ េះបណាត ល អ្នកស្គប់ស្គងរែា
បាល អ្នកឯកដទ្យរខាងដរវងរកស្បាក់ចែូំល អ្នកស្គប់ស្គងកម្មវ ិ្ ី។ល។4 

                                                        
3  ការរិកាដនេះបានដផ្ែកដលីការរាា ររីុជដស្ៅជាម្យួជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរចំននួ ២៥២នក ់ អំ្ពីបទ្យពិដស្ថ្នថ៍្នការដ វ្ីរា
ហរែកម្ម ដែលរមួ្ទាងំ ដជាគជយ័ និងការស្បឈម្នន និងដផ្នការ និងការប៉ាងស្បាថ្នន ដៅអ្នគែរបរព់កួដគ។ ការរិកាដនេះានរបាយកា
រែ៍ទាងំស្រុង និងដរចកតីរដងខប។ រំដៅរដងខបានជាភាស្ថអ្ងដ់គលរ ភាស្ថមី្ោ៉ា នា់៉ា  ចិន ដខមរ ឡាវ ថ្ង និង ដវៀែណាម្។ រូម្អាន៖ 

Surtees, R. (2013) After Trafficking: Experiences and Challenges in the (Re)integration of Trafficked Persons in the Greater 
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http://www.nexusinstitute.net/publications/.  
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http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/After%20trafficking_Experiences%20and%20challenges%20in%20(Re)integration%20in%20the%20GMS.pdf
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 អ្នកផ្តល់ដរវា ដៅកនុងស្បដទ្យរែថ្ទ្យដទ្យៀែ និងែបំន់ែថ្ទ្យដទ្យៀែ ក៏អាចឱ្យយកដរៀវដៅដែនដំនេះដៅដស្បីស្បារ់ 
ដែីម្បពីស្ងីកអ្នតោគម្ន៍រាហរែកម្ម ស្របជាម្យួផ្លស្បដោជន៍ និងបទ្យពិដស្ថ្ន៍របរ់ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរ
ការជួញែូរផ្ងដែរ។ 

 ដរៀវដៅដែនដំនេះ ក៏អាចានស្បដោជន៍រស្ាប់អ្នកកស្ថងដគ្នលនដោបាយ ដៅកនុងការផ្តល់ស្កបខ័ែឌ
ជាក់ដរតង នូវអ្វីដែលជាធាែុផ្សថំ្នការដ្វីរាហរែកម្មដោយដជាគជ័យផ្ងដែរ ដោយពចិារណាអ្ំពថី្នដែីស្ែូវការឱ្យ
ានការដកដស្ប និងការដកលម្ែអ្វីខលេះ ដៅកនុងការដ្វរីាហរែកម្មដ្លីយែបកនុងស្បដទ្យររបរ់ពួកដគ (និងែបំន់
ដនេះ) និងថ្នដែីពួកដគអាចពស្ងីកស្កបខ័ែឌ ដគ្នលនដោបាយ និងបទ្យបបញ្ាែតិដបបណា ដែលទាក់ទ្យងនឹងការដ្វី
រាហរែកម្មជនរងដស្គ្នេះ។ 

ាច រ់ជនំយួ ក៏អាចដ ញីថ្ន ដរៀវដៅដែដែនដំនេះានស្បដោជន៍ផ្ងដែរ ដៅកនុងការដរវងយល់អ្ំពអី្វី
ដែលជាធាែុផ្សថំ្នការដ្វរីាហរែកម្មដោយដជាគជ័យ និងការដែននំនអ្ំពីរដបៀបផ្តល់មូ្លនិ្ឱិ្យានស្បរិទ្យធ
ភាព និងតាម្ោន ស្ពម្ទាងំវាយែថ្ម្លកម្មវ ិ្ ី នងិដគ្នលនដោបាយរស្ាប់ការដ្វីរាហរែកម្ម។ 

២.៣ ដែដីស្បសី្បារដ់ោយរដបៀបណា  
 ដរៀវដៅដែដនេះដនេះ ដចកដចញជាស្បាពំីរដផ្នក ដែលានរដងខបដៅទ្យីដនេះ នងិានដចងពសិ្ថត រខាងដស្កាម្។ 

 ដផ្នកទ្យ ី១. ដរចកតដីផ្តមី្ 

បងាា ញពីដរៀវដៅដែនដំនេះ និងដគ្នលដៅថ្នដរៀវដៅដនេះ។ 

 ដផ្នកទ្យ ី២. អ្ពំដីរៀវដៅដែនដំនេះ  
ពនយល់ពីដរៀវដៅដែនដំនេះ ដែីរស្ាប់អ្នកណា និងស្ែូវដស្បីស្បារ់ដបបណា។  

 ដផ្នកទ្យ ី៣. អ្ពំកីារស្ស្ថវស្ជាវដលកីារដ្វរីាហរែកម្មជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរ 
ផ្តល់ទ្យិែាភាពរមួ្អ្ំពីបនា ប់ពីស្ែវូដគជួញែូរ ការស្ស្ថវស្ជាវអ្ពំរីាហរែកម្ម ដែលបានដ្វីដ ងីជាម្យួជន
រងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរដស្ចីនជាង២៥០នក់កនុង GMS និងជាមូ្លោា នថ្នការដរៀបដរៀងដរៀវដៅដនេះ។  

 ដផ្នកទ្យ ី៤. ការដរៀបចពំភិាកា ការកែំែ់នយិម្ន័យ នងិរញ្ញា ែនន 

ពិនិែយដម្លីអ្វីខលេះជាធាែុផ្សថំ្នការដ្វីរាហរែកម្មដោយដជាគជ័យ និងទ្យស្ម្ង់រមួ្ថ្នលនំខុំរៗគ្នន  ដែល
ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរអាច្លងកាែ់ ជាម្ួយបទ្យពិដស្ថ្ន៍ខុរៗគ្នន ថ្នការកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែ 
និងការផ្តល់ជំនយួ។ ដផ្នកដនេះក៏ានដចងពសិ្ថត រអ្ំពលីទ្យធផ្លខុរៗគ្នន ថ្នការដ្វរីាហរែកម្ម ដែលអាច
ជាធាែុផ្សថំ្នការដ្វីរាហរែកម្មដោយដជាគជ័យផ្ងដែរ ក៏ែូចជា ទ្យស្ម្ង់ខុរៗគ្នន ថ្នជំនួយ (“វរ័ិយ ដរ
វា”) ដែលអាចស្ែូវការដែមី្បគី្នសំ្ទ្យែល់ដគ្នលនដោបាយដនេះផ្ងដែរ។ 

 ដផ្នកទ្យ ី៥. ការឧបែាម្ាែល់ការដ្វរីាហរែកម្មដោយដជាគជ័យ នងិដែលាននរិនតរភាព 

                                                        
ជំនយួកនុងការដ វ្ីាែុភូមិ្និវែតន ៍ការរស្មុ្េះរស្មួ្លកនុងស្គួស្ថរ ការបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ កម្មវ ិ្ ីផ្តលមុ់្ខរបរ/ដរែាកិចច ឱ្ការអ្បរ់ ំ និងការ
តាម្ោនករែី។ អ្នកផ្តលដ់រវា អាចជាអ្ងគការមិ្នដម្នរោា ភិបាល អ្ងគការរោា ភិបាល អ្ងគការអ្នតរជាែិ និងដែលអាចដតត ែដលីការស្បឆ្ងំនឹង
ការជញួែូរ ឬអាចដ វ្កីារដែីម្បផី្តលជំ់នយួរងគម្កិចចជាទូ្យដៅ។  
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ដចងអ្ំពអី្វីខលេះដែលទាក់ទ្យងនងឹការឧបែាម្ាែល់ការដ្វីរាហរែកម្មដោយដជាគជ័យថ្នជនរងដស្គ្នេះដោយ
ស្ថរការជួញែូរ ដែលរមួ្ទាងំ តាោងស្ែួែពិនិែយម្ួយរស្ាប់ទ្យិែាភាពរំខាន់ៗ ដែលទាក់ទ្យងនងឹការបដងកែី
កម្មវ ិ្  ី ដគ្នលនដោបាយ/ការែរ ូម្ែ ិ នងិកនុងករែីដ្វកីារជាម្ួយកុារ។ បនា ប់ម្ក ដផ្នកដនេះដចងអ្ំពី
ស្បដភទ្យនីម្យួៗថ្នដរវាកម្មរាហរែកម្ម ដែលជាដផ្នកម្ួយថ្នកញ្ច ប់គ្នសំ្ទ្យដពញដលញែល់ជនរងដស្គ្នេះ
ដោយស្ថរការជួញែូរ នងិដែលរមួ្ជាម្យួគ្នន  អាចជាអ្វីដែលជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ ស្ែូវការជា
ចាបំាច់ ដែីម្បដី្វរីាហរែកម្មដោយដជាគជ័យ។ “ដរវាដផ្នក”នីម្ួយៗទាងំែប់ដនេះ (ដចងខាងដស្កាម្) 
ានពិភាកាម្តងម្យួៗ។ ដរវាដផ្នកនីម្ួយៗ បងាា ញព៖ី១)ដផ្នកដរវាជាក់ោក់ និងជំនយួចាបំាច់រស្ាប់
ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរ ដែលជាដផ្នកម្ួយថ្នរាហរែកម្ម (ដែលរមួ្ទាងំ បញ្ញា ជាក់ោក់ 
ដែលទាក់ទ្យងនងឹការដ្វីរាហរែកម្មកុារដែលស្ែូវដគជញួែូរ) ២) អ្វីខលេះដែលជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរ
ការជញួែូរកនុងែំបន់ GMS បានដោលអ្ំពីខលួនឯង បញ្ញា  ការស្បឈម្ ដែលជបួស្បទ្យេះ ដៅកនុងការផ្តល់ដរវា
ទាងំដនេះ ដែលរមួ្ទាងំ ករែីរិកាននដែមី្បបីងាា ញពីការស្បឈម្ទាងំដនេះនិង ៣)តាោងស្ែួែពនិិែយម្ួយ
រស្ាប់ការបដងកីែកម្មវ ិ្ ី ដគ្នលនដោបាយ/ការែរ ូម្ែ ិនងិរដបៀបដ្វីការជាម្ួយកុារ។  

  ដរវាដផ្នកទ្យី ១. លំដៅោា ន ការដងទា ំនិងការរស្ម្េុះរស្ម្លួ 
   ដរវាដផ្នកទ្យី ២. ជំនួយដវជជស្ថគរត  

ដរវាដផ្នកទ្យី ៣. ការគ្នសំ្ទ្យផ្លូវចែិត និងការស្បឹកាដោបល់  

ដរវាដផ្នកទ្យី ៤. ការអ្ប់រ ំនិងបំែិនជីវែិ 

ដរវាដផ្នកទ្យី ៥. កម្មវ ិ្ ពីស្ងឹងភាពអ្ង់អាចខាងដរែាកចិច  
ដរវាដផ្នកទ្យី ៦. ការគ្នសំ្ទ្យរែាបាល  

ដរវាដផ្នកទ្យី ៧. ជំនួយ និងការគ្នសំ្ទ្យដផ្នកចាប់ 

ដរវាដផ្នកទ្យី ៨. ការវាយែថ្ម្លរុវែាិភាព និងរនតិរុខ 

ដរវាដផ្នកទ្យី ៩. ជំនួយែល់ស្គសួ្ថរ ការរស្ម្េុះរស្ម្លួ នងិការស្បឹកាដោបល់  

ដរវាដផ្នកទ្យី ១០. ការស្គប់ស្គងករែី។ 

 ដផ្នកទ្យ ី៦. ការរននោិា ន  
ដផ្នកដនេះ ផ្តល់ការរដងខបខលីរស្ាប់ដរៀវដៅដែនអំ្ពំីការដ្វីរាហរែកម្ម។ 

 ដផ្នកទ្យ ី៧. ្នធាន ការស្ស្ថវស្ជាវ នងិឯកស្ថររស្ាប់អ្ណំានបដនាម្ 

ដនេះជាតាោងដវងម្ួយ អ្ពំី្នធានជាក់ដរតង នងិការស្ស្ថវស្ជាវ អ្ំពីបញ្ញា នន ដែលោក់ព័នធនឹងការដ្វីរា
ហរែកម្ម។ ដផ្នកដនេះ រមួ្បញ្ចូ ល ឧបករែ៍ជាក់ដរតង (ែូចជាដរៀវដៅដែន ំឯកស្ថរដែន ំនិងដគ្នល
ការែ៍ដែន)ំ ក៏ែូចជា ការរិកាស្ស្ថវស្ជាវននផ្ងដែរ។ តាោង្នធានដនេះដចកដចញជាដផ្នកដរវា ក៏
ែូចជា ្នធានអ្ំពកីិចចគ្នោំរកុារ ដគ្នលការែ៍ថ្នស្កម្រលី្ម៌្ និងបញ្ញា ែថ្ទ្យដទ្យៀែ ដែលគួរដែពចិារណា
ផ្ងដែរ ដៅកនុងការគ្នសំ្ទ្យឱ្យានការដ្វីរាហរែកម្មដោយដជាគជ័យ និងដោយនិរនតរភាព។ 
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៣. ការម្រសាវម្រាវអាំរីសមាហរណកម្មននអនកម្រត្ូវឡគជញួដូរ - ឡត្ើឡយើង
និយាយឡៅកានអ់នកណា ឡត្ើនយិាយអាំរីអវី5 
៣.១ ដែដីយងីនោិយដៅកានអ់្នកណា 
 ការស្ស្ថវស្ជាវ ដែលជាមូ្លោា នរស្ាប់ដរៀវដៅដែនដំនេះ (បនា ប់ពីស្ែូវដគជួញែូរ៖ បទ្យពិដស្ថ្ន៍ និង
ការស្បឈម្ដៅកនុ ងការដ្វីរាហរែកម្មដែលទាក់ទ្យងនឹងការជួញែូរម្នុរសដែលស្ែូវដគជួញែូរដៅម្ហាអ្នុែំបន់
ដម្គងគ) បានដ្វីដ ងីដៅកនុងស្បដទ្យរនមី្ួយៗទាងំស្បាមំ្ួយ (កម្ពុជា ចិន ឡាវ ម្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ថ្ង និងដវៀែណាម្)។  ការ
រាា របានដ្វីដ ងីជាម្ួយអ្ែីែជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ ចំននួ ២៥២ នក់ ដែលានអាយុដភទ្យ រញ្ញជ ែ ិ
ទ្យស្ម្ង់ថ្នការជួញែូរ ស្បដទ្យរដគ្នលដៅខុរៗគ្នន  និងដៅកនុងែំណាក់កាលខុរៗគ្នន ថ្នែំដែីរការដ្វរីាហរែកម្ម
ដៅកនុងស្បដទ្យររបរ់ខលួន ឬ ដៅកនុងស្បដទ្យរដគ្នលដៅ។ រំណាកថ្នអ្នកដ្លីយដបលកៗគ្នន ដបបដនេះ (ជាម្ួយបទ្យ
ពិដស្ថ្ន៍ែ៏រំបូរដបបនងិខុរដបលកគ្នន បនា ប់ពីស្ែូវដគជួញែូរ) បានជួយឱ្យដយងីដរៀនរូស្ែអ្ំពីលកខែៈខុរដបលកគ្នន
ជាដស្ចនីថ្នបទ្យពិដស្ថ្ន៍ និងែស្ម្ូវការកនុងការដ្វីរាហរែកម្ម។ តាម្រយៈការរាា ររុីជដស្ៅ ដយងីក៏បានរក
ដ ញីចែុំចពសិ្ថត រ និងរុីជដស្ៅអ្ំពីបទ្យពិដស្ថ្ន៍ជាដស្ចីនទាងំដនេះផ្ងដែរ។ 

អំ្ពីអ្នកដ ល្យី 

 ដយងីបានរាា រអ្នកដែលស្ែវូដគជួញែូរបនួស្កុម្ ដែីម្បដីរវងយល់ពបីទ្យពិដស្ថ្ន៍ខុរៗគ្នន ដស្ចីនបំផុ្ែអ្ំពី
ការកំែែ់អ្ែតរញ្ញា ែ 6 និងជំនួយនន។ ដនេះានន័យថ្ន ការរាា រជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរដែល៖ 
១) ស្ែូវបានកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែ នងិបានជយួ ២) ស្ែូវបានកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែនងិម្ិនបានជួយ ៣)ម្ិនស្ែូវបាន
កំែែ់អ្ែតរញ្ញា ែ និងម្ិនស្ែូវបានជួយ នងិ ៤) ម្ិនស្ែូវបានកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែ នងិបានជួយ។ ជំពូកទាងំដនេះ
ានដចងពសិ្ថត រកនុងតាោងខាងដស្កាម្ដនេះ។ 
  
 
 
 
 
 
 

                                                        
5 ចំដោេះដរចកតីពិស្ថត រទាងំស្រុងអំ្ពីវ ិ្ ីស្ថគរត និងែំដែីរការស្បមូ្លទិ្យនននយ័ដៅកនុងការស្ស្ថវស្ជាវដនេះ រូម្អាន៖ Surtees, R. (2013) After 

Trafficking: Experiences and Challenges in the (Re)integration of Trafficked Persons in the Greater Mekong Sub-region. Bangkok: 
UNIAP and NEXUS Institute, pp. 28-38. 
6 ការកំែែអ់្ែតរញ្ញា ែ គឺជាែំដែីរការ ដែលជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរ (VoT) ស្ែូវបានកំែែថ់្ន ស្ែូវដគ”ជញួែូរ”។ ដនេះជានីែិវ ិ្ ី
កំែែអ់្ែតរញ្ញា ែជាផ្លូវការ ដោយអ្នកដែលានរិទ្យធិ/អំ្ណាច កនុងការកំែែដ់បបដនេះ។ ស្បដទ្យរខលេះែស្ម្ូវឱ្យានរម្ែាកិចចរោា ភិបាលផ្តល់
ឋានៈផ្លូវការជាជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរ។ ដនេះាននយ័ថ្ន ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរ អាចស្ែូវបានកំែែអ់្ែតរញ្ញា ែមិ្ន
ផ្លូវការដោយ NGO ណាម្យួ ប៉ាុដនតមិ្នដម្នដោយស្ថររោា ភិបាលដ យី។  
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តាោងទ្យ ី១. ដែនីោិយដៅកាន់អ្នកណា - អ្នកដ្លយីចនំនួបនួស្កមុ្7 

 បានកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែ ម្និបានកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែ 

បានជយួ បុគគលដែលស្ែូវបានកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែជា
ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរ ដោយអ្នក
ោក់ព័នធស្បឆ្ងំការជួញែូរម្នុរស នងិបាន
ជួយដៅកនុងស្កបខ័ែឌ ថ្នការស្បឆ្ងំការជញួ
ែូរ (AT) ឬកនុងស្បព័នធជំនួយរងគម្កិចចទូ្យដៅ។ 

អ្នកដែលម្ិនស្ែូវបានកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែ
ជាជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ ប៉ាុដនត
បានទ្យទ្យលួជំនយួផ្លូវការ ដទាេះបីជាជំនួយ
ស្បឆ្ងំការជញួែូរឬកនុងកម្មវ ិ្ ជីំនួយរងគម្
កិចចក៏ដោយ។  

ម្និបានជយួ ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរ ដែលស្ែូវ
បានកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែ ប៉ាុដនតពុំបានទ្យទ្យួល
ជំនួយ(ដៅកនុងស្កបខ័ែឌ ស្បឆ្ងំការជួញែូរ
ឬជំនួយរងគម្កិចចទូ្យដៅ)។ ស្កុម្ដនេះអាចោប់
បញ្ចូ ល៖១)ស្ែូវបានកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែ
ប៉ាុដនត ម្ិនបានផ្តល់ជំនយួឬគ្នម នជំនួយ ២) 
បានកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែ ប៉ាុដនតម្ិនស្ែូវការ
ជំនួយ នងិ ៣) បានកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែ 
ប៉ាុដនតបែិដរ្ជនំួយ។ 

ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរដែលម្ិន
ស្ែូវបានកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែ និងម្ិនបាន
ជួយដៅកនុងស្កបខ័ែឌ ស្បឆ្ងំការជួញែូរ ឬ 
ជំនួយទូ្យដៅ តាម្រយៈអ្នកផ្តល់ដរវាដែល
ម្ិនទាក់ទ្យងនងឹការជួញែូរ។ 

 

 

ដភទ្យ អាយុ រញ្ញជ ែ៖ិ ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ ដែលបានរាា ររស្ាប់ការរកិាដនេះ គជឺាគរត ីនងិបុររ 
ម្នុរសដពញវយ័ និងកុារ។ ពួកដគានរញ្ញជ ែិថ្នស្បដទ្យរណាម្ួយកនុងចំដណាម្ស្បដទ្យរទាងំស្បាមំ្ួយកនុងែបំន់ដនេះ
- កម្ពុជា ចិន ឡាវ ម្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ថ្ង និងដវៀែណាម្ - ប៉ាុដនតភាគដស្ចីន(៨២%) ម្កពីម្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ដវៀែណាម្ និងកម្ពុជា។ 
 

តាោងទ្យ ី២. លកខែៈរខំាន់ៗថ្នជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរ ដែលបានរាា រ 

ចនំនួអ្នកដ្លយីររុប ២៥២ នក់  

ដភទ្យ ៧៨ - បុររ 
១៧៤ - គរតី  

                                                        
7  ស្កបខែ័ឌ ខាងដលីដនេះ គឺជាចំែុចចាបដ់ផ្តីម្ ថ្នរញ្ញា ែអំ្ពីវ ិ្ ីចូលជបួជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរឱ្យបានដស្ចីន ដែីម្បផី្តលជ់ាមូ្ល
ោា នរស្ាបក់ារដរវងយល់អំ្ពីលំនំ្ ំទូ្យោយថ្នការដ វ្ីរាហរែកម្ម និងែស្ម្វូការជំនយួ។ ដទាេះជាោ៉ា ងណាកដ៏ោយ ដគមិ្នអាចដបងដចក
ស្កុម្អ្នកដ ល្ីយោច់ពីគ្នន ទាងំស្រុងបានដ យី ដហយីជនរងដស្គ្នេះអាចស្ែូវចាែប់ញ្ចូ លកនុងស្កុម្ខុរៗគ្នន  កនុងអំ្ ុងដពលថ្នជីវភាពររដ់ៅបនា ប់
ពីស្ែូវដគជញួែូរ ឬ ដែលទាកទ់្យងនឹងជដស្មី្រជំនយួខុរៗគ្នន  ដែលាន ឬដែលគ្នម ន។ ជនស្ែូវដគជញួែូរខលេះ ស្ែូវបានកំែែអ់្ែតរញ្ញា ែ និង
មិ្នបានទ្យទ្យួលជំនយួដៅកនុងស្បដទ្យរដគ្នលដៅ ប៉ាុដនតស្ែូវបានកំែែអ់្ែតរញ្ញា ែ និងបានទ្យទ្យលួជំនយួដៅដពលបានម្កែលស់្បដទ្យរដែីម្វញិ 
អ្នកខលេះស្ែូវបានកំែែអ់្ែតរញ្ញា ែ និងបានទ្យទ្យួលជំនយួដៅដស្ៅស្បដទ្យរ ប៉ាុដនតដស្កាយម្កបានបែិដរ្ទ្យទ្យួលជំនយួដៅដពលស្ែ បម់្កែល់
ស្បដទ្យរដែីម្វញិ។ ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរែថ្ទ្យដទ្យៀែ ពីែំបូងស្ែូវបានបែិដរ្ការកំែែ់អ្ែតរញ្ញា ែ និង/ឬ ជំនយួ ប៉ាុដនត ដស្កាយ
ម្កបានដរវងរកជំនយួ។ 
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អាយុ (ដៅដពលស្ែវូដគជញួែូរ) ១៤៥ - ម្នុរស្ ំ
១០៧ - កុារ (ដស្កាម្ ១៨ឆ្ន  ំដៅដពលស្ែូវដគជញួែូរ)8 

ស្បដទ្យរដែមី្ ៦២ - កម្ពុជា 
៨ - ចនិ 
២៨ - ឡាវ 
៧៩ - ម្ីោ៉ា ន់ា៉ា  
៩ - ថ្ង 
៦៦ - ដវៀែណាម្ 

 

ជនជាែ៖ិ អ្នកដ្លីយ ម្កពីស្កមុ្ជនជាែិភាគែចិ នងិជនភាគដស្ចីនកនុ ៃងស្បដទ្យរខលួន។ រារភាពជនជាែិកនុង
ស្បដទ្យរនមី្ួយៗ ានបងាា ញកនុងតាោងទ្យ ី៣ ខាងដស្កាម្។ 

  

តាោងទ្យ ី៣. ជនជាែ ិ

ស្បដទ្យរដែមី្/រញ្ញជ ែ ិ ជនជាែថិ្នអ្នកដ្លយី 

កម្ពុជា ដខមរ (៥៦), ដវៀែណាម្ (៣), ចាម្ (១), ម្ិនែឹង (២) 

ចនិ ហាន (៥), ហួយ (១) ម្ិនែឹង (២) 

ឡាវ ឡាវ  ុ ំ(១៨), ឡាវដ្ឿង (៤), ឡាវា៉ាែ/ឡាវ ុ ំ(១), កាមូ្ (១), 
រយ/ឡាវដ្ឿង (១), ម្និែងឹ (៣) 

ម្ោី៉ា ន់ា៉ា  បាា៉ា  (៤៧), ស្ថន (៨), កាយនី (៦), បាា៉ា /ស្ថន (៤), ជីន 
(២), បា៉ា លួង (២), កាោ៉ា  (១), ម្ន (១), បា៉ា អូ្ (១), ឡាហ ូ/ោ៉ា
ខាញ (១), បាា៉ា /ោ៉ាខាញ (១), បាា៉ា /ឥណាឌ  (១), បាា៉ា  កាយនី 
(១), ថ្ង/បាា៉ា  (១), ម្ិនែងឹ (២) 

ថ្ង ថ្ង (៩) 

ដវៀែណាម្  ញិ(៥០), ោវ(៥), មុ្ង(២), ស្ថយ ឌុ្យ(២), ែាវ ទុ្យយងី
(១), ខូ មូ្(២), នុង(១), ស្ថន ជី(១), តាយ(១), ម្និែឹង(១) 

 

                                                        
8 អាយុ គឺដៅដពលដែលកុារស្ែូវបានដគជញួែូរ។ កុារដែលជាអ្នកដ ល្ីយ ស្ែូវបានដគជញួែូរដៅកនុងែំណាកក់ាលខុរៗគ្នន  ដោលគឺ ជញួែូរ
កនុងដពលដៅជាទារក រហូែែលអ់ាយុ ១៧ឆ្ន ។ំ ដៅដពលរាា ររស្ាបក់ាររិកាដនេះ អ្នកដ ល្ីយខលេះដៅជាកុារដៅដ យី (n=55)។ ការ
រាា រជាម្យួអ្ែីែកុារស្ែូវដគជួញែូរ បានដ វ្ីដ ងីដែជាម្យួកុារដែលានអាយុ ១៣ឆ្ន  ំ និងអាយុដស្ចីនជាងដនេះប៉ាុដណាណ េះ។ កុារទាងំ
ដនេះភាគដស្ចីន (n=41) ានអាយុរវាង ១៥ និង ១៧ឆ្ន  ំដៅដពលរាា រ។ ប៉ាុដនតដស្កាយម្កអ្នកខលេះបានកាល យជាម្នុរស្ំ (n=52) និងស្ែូវបាន
រាា រ ដៅដពលកាល យជាម្នុរសដពញវយ័។  
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ទ្យស្ម្ង់ថ្នការជញួែូរ៖ អ្នកដ្លយីស្ែូវបានដគជួញែូរកនុងទ្យស្ម្ង់ខុរៗគ្នន  - ការដកងស្បវញ័្ចផ្លូវដភទ្យ ពលកម្ម ដរៀបការ
ដោយបងខ ំរុំទាន និងលក់របរ់តាម្ផ្លូវ ឬ រមួ្ផ្សរំវាងការដកងស្បវញ័្ច ផ្លូវដភទ្យ នងិពលកម្ម។ 

ទ្យស្ម្ង់ថ្នការជួញែូរទូ្យដៅជាងដគកនុងចំដណាម្អ្នកដ្លីយដៅកនុងការរិកាដនេះគ ឺពលកម្មដោយបងខ ំ - ដោល
គ ឺករិកម្ម/ោែំណំា ំរែំង់ ការងារកនុងស្គួស្ថរ ការងារកនុងដោងចស្ក ដនស្ថទ្យ ឬ ម្ែឌ លដរវាកម្ម ែូចានបងាា ញ
កនុងតាោងទ្យ ី៤ ខាងដស្កាម្។ ជនស្ែូវដគជញួែូរខលេះ ស្ែូវបានដកងស្បវញ័្ច កនុងទ្យស្ម្ង់ខុរៗគ្នន ថ្នពលកម្ម ដៅកនុងអ្ ុំង
ដពលថ្នការជញួែូរ - ែូចជា ជួញែូរដែីម្បដី្វីដនស្ថទ្យ និងបនា ប់ម្កកនុងចំការែំណា ំការរមួ្ផ្សរំវាងដ្វីការកនុងដោងចស្ក 
និងការងាររែំង់ ស្ែូវដគដកងស្បវញ័្ចជាែបូំងឱ្យដ្វកីារតាម្ស្គួស្ថរ នងិបនា ប់ម្កកនុងការោា នរែំង់ ។ល។ 

 
 

តាោងទ្យ៤ី. ទ្យស្ម្ង់ថ្នការជញួែូរ  
ដកងស្បវញ័្ច ផ្លូវដភទ្យ ៦១9  

ពលកម្ម ១២៣10 

ករិកម្ម/ចំការ្ំៗ - ១៤ 

រំែង់ - ១៣ 

ការងារតាម្ស្គួស្ថរ - ២៥ 

ដោងចស្ក - ៣៥ 

ដនស្ថទ្យ - ៣៧ 

ដផ្នកដរវា (ហាងទ្យំនិញ ដភាជនីយោា ន) – ៨ 

ដរៀបការដោយបងខ ំ ៣៥11 

រូម្ទាន នងិលក់របរ់តាម្ផ្លូវ ២០ 

ដកងស្បវញ័្ច ផ្លូវដភទ្យ និងពលកម្ម ៣ 

ដគចខលួនមុ្នដពលដកងស្បវញ័្ច 12 ៧ 

ម្ិនែឹង13 ៣ 

                                                        
9 ែដួលខដនេះរមួ្បញ្ចូ ល ៩ នក ់ដែលបានដគចខលួនរចួដៅមុ្នដពលស្ែូវដគដកងស្បវញ័្ច ផ្លូវដភទ្យ 

10 ែដួលខដនេះ រមួ្បញ្ចូ ល ៥ នក ់ដែលបានដគចខលួនរចួ មុ្នដពលស្ែូវដគដកងស្បវញ័្ច ពលកម្ម។ ដលីរពីដនេះដទ្យៀែ ទ្យស្ម្ងថ់្នការដកងស្បវញ័្ច កាល ងំ
ពលកម្មដលីរ ១២៣ ដោយស្ថរដែជនរងដស្គ្នេះខលេះស្ែូវបានទ្យទ្យលួរងទ្យស្ម្ងខុ់រគ្នន ថ្នការដកងស្បវញ័្ច ពលកម្ម ដៅកំ ុងដពលដែលពួកដគស្ែូវ
បានជញួែូរ។  
11 ែដួលខដនេះរមួ្បញ្ចូ ល បនួនក ់ដែលបានដគចខលួនរចួ មុ្នដពលស្ែូវដគដកងស្បវញ័្ច ពីអាោហ៍ពិោហ៍ដោយបងខំ 
12 គរតី/កុារទីាងំដនេះ បានដគចខលួនរចួពីអ្នកជញួែូរ មុ្នដពលដែលអ្នកទាងំដនេះអាចដកងស្បវញ័្ច ជនរងដស្គ្នេះ ប៉ាុដនតោលរ់ញ្ញា ននបងាា ញថ្នពកួ
ដគស្ែូវបានដគជញួែូរដែីម្បដីពរាកម្ម ឬ អាោហ៍ពិោហ៍ដោយបងខំ 
13 ការរាា របានដតត ែដលីបទ្យពិដស្ថ្នរ៍បរជ់នរងដស្គ្នេះ បនា បពី់ស្ែូវដគជញួែូរ(ដោលគឺចាកដចញ ការកំែែអ់្ែតរញ្ញា ែ ការវលិស្ែ ប ់
ជំនយួ រាហរែកម្ម ដហយីពំុានការែស្មូ្វឱ្យអ្នកដ ល្ីយ ពិភាកាអំ្ពីបទ្យពិដស្ថ្នដ៍ែលពកួដគជួបស្បទ្យេះកនុងដពលស្ែូវដគជញួែូរដ យី។ ដៅ
កនុងពិ្ីស្ថរថ្នការស្ស្ថវស្ជាវដនេះ  និងការដែនោំ៉ា ងចារោ់រែ់លឱ់្យពកួដគពីដែីម្ែំបូង អ្នកដ ល្ីយានជដស្មី្រពំុចាបំាចនិ់ោយអំ្ពីបទ្យ
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ររុប ២៥២ 

 

ស្បដទ្យរដគ្នលដៅ៖ អ្នកដ្លីយភាគដស្ចីន ស្ែូវដគជញួែូរដៅកនុងែំបន់ GMS។ ថ្ង ចិន និងា៉ា ដ រុី គឺជាស្បដទ្យរដគ្នល
ដៅបឋម្ ដែលភាគដស្ចីនថ្នជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរស្ែូវបានដកងស្បវញ័្ច  (៧៥,៩%)។ ប៉ាុដនត ជនស្ែូវដគ
ជួញែូរខលេះ ស្ែូវបានដកងស្បវញ័្ច កនុងស្បដទ្យរែថ្ទ្យ ដហយីរបកគំដហញី្លុេះបញ្ញច ងំពីស្បដទ្យរខុរៗគ្នន ទាងំដនេះ ទាងំដៅ
កនុង និងដស្ៅែំបន់ GMS ផ្ងដែរ។  

បុគគលខលេះ ស្ែូវដគជួញែូរដៅកនុងស្បដទ្យរខលួន - ដែលានចំនួនររបុ ៤៤នក់ ស្ែូវដគដកងស្បវញ័្ច ដៅកនុង
ស្បដទ្យរខលួន (១៧,៥%) កនុងដនេះ ៣៧នក់ ជាកុារ។ ដរចកតីពសិ្ថត រថ្នការជញួែូរកនុងស្បដទ្យរដែមី្ ក៏ានបងាា ញ
កនុងតាោងខាងដស្កាម្ដនេះផ្ងដែរ។ 

ចំនួនដគ្នលដៅ (n=266) ដលរីចំនួនអ្នកដ្លយី (n=252)។ ជនរងដស្គ្នេះខលេះស្ែូវដគដកងស្បវញ័្ច ដៅកនុងស្បដទ្យរ
ដគ្នលដៅដស្ចីនជាងម្ួយ។  
 

តាោងទ្យ ី៥. ស្បដទ្យរដគ្នលដៅថ្នជនស្ែវូដគជញួែូរ 
កម្ពុជា ១៦ (រញ្ញជ ែិដខមរ១០នក់ជញួែូរថ្ផ្ាកនុងស្បដទ្យរ,៦ នក់ជាជនបរដទ្យរ) 

ចិន ៥៩ (រញ្ញជ ែិចិន ៨នក់ ជញួែូរថ្ផ្ាកនុងស្បដទ្យរ, ៥១  នក់ជាជនបរដទ្យរ) 

ហុងកុង (ចិន) ២ (រញ្ញជ ែិថ្ន GMS) 

ឥែឌូ ដនរុ ី ៤ (រញ្ញជ ែិថ្ន GMS) 

អុ្ីស្ស្ថដអ្ល ២ (រញ្ញជ ែិថ្ន GMS) 

អុ្ីតាល ី ១ (រញ្ញជ ែិថ្ន GMS) 

ជប៉ាុន ២ (រញ្ញជ ែិថ្ន GMS) 

ឡាវ ៣ (ឡាវ ៣នក់ ជួញែូរថ្ផ្ាកនុងស្បដទ្យរ) 

ា៉ា ដ រុ ី ៤១ (រញ្ញជ ែិថ្ន GMS) 

ម្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ៨ (រញ្ញជ ែិម្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ៨នក់ ជួញែូរថ្ផ្ាកនុងស្បដទ្យរ) 

រឹងាបូរ ី ១ (រញ្ញជ ែិថ្ន GMS) 

ថ្ែវា៉ា ន់ (ចិន) ២ (រញ្ញជ ែិថ្ន GMS) 

ថ្ង ១០២(រញ្ញជ ែិថ្ង ២នក់ជញួែូរថ្ផ្ាកនុងស្បដទ្យរ, ១០០ នក់ជាជនបរដទ្យរ) 

ដវៀែណាម្ ១៧(ដវៀែណាម្ ១៣នក់ជញួែូរថ្ផ្ាកនុងស្បដទ្យរ, ៤នក់ជាជនបរដទ្យរ) 

ចស្កភពអ្ង់ដគលរ ១ (រញ្ញជ ែិថ្ន GMS) 

ដយដម្ន ២ (រញ្ញជ ែិថ្ន GMS) 

ររុប ២៦៦ 

                                                        
ពិដស្ថ្នដ៍ែលខលួនបានជបួស្បទ្យេះកនុងដពលស្ែូវដគជញួែូរ។ ជាលទ្យធផ្ល ដៅកនុងករែីខលេះ ពំុានការបងាា ញចារោ់រដ់ យីពីទ្យស្ម្ងថ់្នការ
ដកងស្បវញ័្ច ដែលអ្នកដ ល្ីយបានជបួស្បទ្យេះដៅកនុងដពលស្ែូវដគជញួែូរ។ 
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៣.២ ដែដីយងីនោិយអ្ពំអី្វ ី
 ការរាា ររុីជដស្ៅបានដ្វីដ ងីជាម្ួយស្កុម្ខុរៗគ្នន ថ្នជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ ដែីម្បដីរវង
យល់ពលីកខខែឌ របរ់អ្នកទាងំដនេះដៅមុ្នស្ែូវដគជញួែូរ បទ្យពិដស្ថ្ន៍ចណំាកស្រុក នងិការជួញែូរ ការចាកដចញ/
ដគចខលួនពីការដកងស្បវញ័្ច  ដខសជីវែិបនា ប់ពីស្ែូវដគជួញែូរ នងិជំនួយននដែលពួកដគស្ែូវការ។ ដទាេះបីានការយក
ចិែតទុ្យកោក់ខលេះៗដលចីំែុចជាក់ោក់ថ្នបទ្យពិដស្ថ្ន៍កនុងដពលស្ែូវដគជញួែូរក៏ដោយ ដយងីបានដតត ែដលីការយល់
ែឹង និងការវភិាគែំដែីរការរាហរែកម្ម ការទ្យទ្យួលស្ថគ ល់ពីភាពខុរគ្នន ជាដស្ចនីថ្នបទ្យពិដស្ថ្ន៍រវាងអ្នកដ្លីយ។ 

ទ្យិននន័យស្ែូវបានស្បមូ្លយក អ្នុដោម្តាម្បញ្ជ ីរែួំរជាលកខែៈរតង់ោរ និងដស្បីស្បារ់វ ិ្ ីោក់កណាត ល
ដស្ែៀម្ទុ្យក ដោយអ្នកស្ស្ថវស្ជាវបានដករស្ម្ួលរដបៀបស្ថករួររបរ់ខលួន ដៅតាម្ករែីដោយដ កថ្នបទ្យពិដស្ថ្ន៍
របរ់អ្នកដ្លីយ។ រែួំរជជកីជាលកខែៈរតង់ោរបានជួយអ្នកស្ស្ថវស្ជាវដៅកនុងការរកាភាពស្របគ្នន  និងរងគែភិាព
ដៅកនុងរដបៀបថ្នការស្ថករួរ។ ដែីម្បដីរវងយល់ពីទ្យស្ម្ង់ នងិលំនខុំរៗគ្នន របរ់ជនដែលស្ែូវដគជួញែូរដៅកនុង 

GMS រែួំរចំបងៗរស្ាប់ការរាា របានដតត ែដៅជុំវញិស្បធានបទ្យែូចខាងដស្កាម្ និងែណំាក់កាលថ្នដខសជីវែិ 
ែូចានដចងពសិ្ថត រកនុងរូបទ្យ ី១។  

រូបទ្យ ី១. លោំប់លដំោយថ្នស្ថកររួដៅកនុងការស្ស្ថវស្ជាវ 
 

ព័ែ៌ាន/ស្ថវតាតា ល់ខលួន 

↓ 

បទ្យពិដស្ថ្ន៍ថ្នការដែលស្ែូវដគជួញែូរ 
↓ 

ការចាកដចញពីការស្ែូវដគជញួែូរ 
↓ 

ការកំែែ់អ្ែតរញ្ញា ែ (ឬគ្នម នការកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែ) ជាជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ 
↓ 

ការវលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ (កនុងករែីរម្ស្រប) 

↓ 

ជំនួយ និងការឧបែាម្ាបនា ប់ពសី្ែូវដគជួញែូរ (ដបីាន) 

↓ 

ទ្យំនក់ទ្យនំង និងការស្បាស្រ័យទាក់ទ្យងជាម្ួយស្គសួ្ថរ និងរហគម្ន៍ 

↓ 

ែំដែីរការរាហរែកម្ម រយៈដពល ១២ ដខដស្កាយម្ក 

↓ 

ការវាយែថ្ម្លជារមួ្ដលីជំនយួបនា ប់ពីស្ែូវដគជួញែូរ ស្បរនិដបីាន 

↓ 

ដផ្នការអ្នគែ ការប៉ាងស្បាថ្នន  នងិែស្ម្ូវការ 
↓ 

ព័ែ៌ានបដនាម្ដែលោក់ព័នធនងឹរាហរែកម្ម 
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៤. ការចាត្់ណចងរភិាកា នយិម្នយ័ពាកយ នងិសញ្ញា ណនន 
៤.១ ដែរីាហរែកម្មដោយដជាគជយ័ជាអ្វ?ី  
 រាហរែកម្ម ជាែំដែីរការថ្នការស្ថត រនិងការោក់បញ្ចូលដផ្នកដរែាកិចច នងិរងគម្ បនា ប់ពី្លងកាែ់បទ្យ
ពិដស្ថ្ន៍ថ្នការស្ែូវដគជញួែូរ។ រាហរែកម្ម ោប់បញ្ចូល៖  

 ការតាងំទ្យលីំដៅកនុងបរោិការដែលានរុវែាភិាព និងរនតិរុខ 

 ការររ់ដៅតាម្រតង់ោររម្ស្របម្ួយ 

 រុខុាលភាពខាងស្ថម រែ ីនងិផ្លូវកាយ 

 ឱ្ការរស្ាប់ការអ្ភិវឌ្ឍតា ល់ខលួន រងគម្ និងដរែាកចិច នងិ 

 ការទ្យទ្យួលបាននូវការឧបែាម្ាខាងរងគម្កិចច នងិខាងផ្លូវចិែត។ 

 

ែាស្កាម្ទ្យ ី១. រារភាពននថ្នរាហរែកម្មដោយដជាគជ័យ  

 
 

 
 

  

បរោិការដែល
ានរុវែាិភាពនិង

រនតិរុខ

រតង់ោរថ្នការររ់
ដៅរម្ស្រប

រុខុាលភាពខាង
ផ្លូវចិែតនិងោងកាយ

ឱ្ការរស្ាប់ការ
អ្ភិវឌ្ឍ

ទ្យទ្យួលបានការ
ឧបែាម្ាគ្នសំ្ទ្យ

សមាហរណកម្ម
ឡោយឡាគជ័យ 
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 ទ្យិែាភាពរំខាន់ម្ួយថ្នអ្នតោគម្ន៍រាហរែកម្មគឺ ស្ែូវដ្វីការជាម្ួយជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ 
និងការឧបែាម្ាែល់អ្នកទាងំដនេះ ដែីម្បអី្ភិវឌ្ឍជនំញ ដែីម្បី្ នដៅរកឯកោជយភាព និងការពងឹដផ្ែកដលីខលួនឯង 
និងពស្ងងឹភាព្ន់។14 
 ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរ អាចស្ែូវដ្វរីាហរែកម្មដៅកនុងបរសិ្ថា នខុរៗគ្នន  ដោយអាស្រ័យដលី
ែស្ម្ូវការខុរៗគ្នន ជាលកខែៈបុគគល ចំណាប់អារម្មែ៍ និងស្ថា នភាព។ កនុងករែីខលេះ វាជាការវលិស្ែ ប់ម្កបរោិ
ការកនុងស្គួស្ថរ ករែីខលេះដទ្យៀែ វាជាការដ្វីរាហរែកម្មដៅកនុងបរសិ្ថា នងមីម្យួ។ ជដស្ម្រីខុរៗគ្នន អាចជា៖ 

 រាហរែកម្មដៅកនុ ងរហគម្ន៍ដែីម្៖ ដៅដពលដែលបុគគលដនេះវលិស្ែ ប់ម្កស្គួស្ថរនិង/ឬរហគម្ន៍
របរ់ខលួនវញិ ដៅកនុងស្បដទ្យរដែីម្របរ់ខលួន។ 

 រាហរែកម្មដៅកនុ ងរហគម្ន៍ងមីម្ួយកនុ ងស្បដទ្យរដែីម្៖ ដៅដពលដែលបុគគលដនេះដ្វីរាហរែកម្ម
ដៅកនុងរហគម្ន៍ងមីម្ួយ ដនកនុងស្បដទ្យរដែីម្របរ់បុគគលដនេះ។ 

 រាហរែកម្មដៅកនុ ងស្បដទ្យរងមីម្ួយ៖ ដៅដពលបុគគលាន ក់ដ្វីរាហរែកម្មដៅកនុងរហគម្ន៍ងមមី្ួយ 
និងកនុងស្បដទ្យរងមីម្ួយ។ 

ែាស្កាម្ ២ បងាា ញពីលនំខំលេះៗ ដែលជនស្ែូវដគជួញែូរអាច្លងកាែ់ ជាម្យួបទ្យពិដស្ថ្ន៍ខុរៗគ្នន ថ្នការ
កំែែ់អ្ែតរញ្ញា ែ នងិជំនួយដៅកនុងែណំាក់កាលខុរៗគ្នន ថ្នដខសជីវែិបនា ប់ពីស្ែូវដគជួញែូរ។ ែូចបានកែ់
រំគ្នល់ខាងដល ី តាម្្ម្មតាជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរ ស្ែូវបានកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែជាជនរងដស្គ្នេះដោយ
ស្ថរការជួញែូរដៅកដនលងដកងស្បវញ័្ច  ឬដស្កាយបានដគចខលួន ស្ែូវបានជួយដៅដស្ៅស្បដទ្យរ និងបានទ្យទ្យួលការឧបែាម្ា
ដែីម្បវីលិស្ែ ប់ម្កស្បដទ្យរ ឬរហគម្ន៍ដែមី្វញិ ដែលជាកដនលងពកួដគបានទ្យទ្យលួជំនួយ និងការឧបែាម្ាែល់ការដ្វី
រាហរែកម្មរងគម្ និងដរែាកិចច។ ម្៉ាាងវញិដទ្យៀែ ពួកដគអាចស្ែូវបានកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែជាជនរងដស្គ្នេះដោយ
ស្ថរការជួញែូរ ដៅកនុងស្បដទ្យរដគ្នលដៅ និងបានទ្យទ្យលួជនំួយដែីម្បដី្វរីាហរែកម្មកនុងរងគម្ ឬ តាងំទ្យលីំដៅ 
កនុងស្បដទ្យរទ្យីប។ី ដទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ ដនេះម្ិនដម្នជាអ្វីដែលរុទ្យធដែដកែីានដ ងីដនេះដ យីដៅកនុងស្ថា ន
ភាពជាក់ដរតង ដហយីែាស្កាម្ខាងដស្កាម្បងាា ញពសិ្ថត រអ្ំពលីំនខុំរៗគ្នន រស្ាប់ទាងំរាហរែកម្ម និងរាហរ
ែកម្មដ ងីវញិ ដែលជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរបាន្លងកាែ់ដៅកនុងការរិកាដនេះ។  

 
  

                                                        
14 ដករស្មួ្លពី Surtees, R. (2008) Re/integration of trafficked persons – how can our work be more effective. Brussels: KBF & 

Vienna/Washington: NEXUS Institute. 



ែាស្កាម្២. លនំថំ្នការ(ម្និ)បានកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែ នងិ(ម្និ)បានទ្យទ្យលួជនំយួបនា ន់ពសី្ែវូដគជញួែូរ15  

                                                        
15 ែាស្កាម្ដនេះែំណាងឱ្យលំនរំមួ្រស្ាបជ់នដពញវយ័ដែលរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរ។ ប៉ាុដនត ែំដែីរការ និងនីែិវ ិ្ ីរស្ាបក់ារកំែែអ់្ែតរញ្ញា ែ និងជំនយួ គរួដែានលកខែៈខុរគ្នន ម្យួ
ចំននួ រស្ាបកុ់ារ។ រែា និងអាជ្ា្រែថ្ទ្យដទ្យៀែ ានកាែពវកិចចជយួ និងគ្នោំរកុារ ដៅដពលកងវលចំ់ដោេះកិចចគ្នោំរកុារដកីែានដ ងី ជាពិដររ ដៅដពលបាែប់ងក់ារដងទាពីំឪពុកាត យ។ 

ទ្យទ្យួល 

 

ដចញពសី្ថា នភាព 
ថ្នការជញួែូរ 

ជនរងដស្គ្នេះស្ែូវបាន
កំែែអ់្ែតរញ្ញា ែ 

ជនរងដស្គ្នេះមិ្នបាន
កំែែអ់្ែតរញ្ញា ែ 

 

ផ្តល់ជំនួយផ្លូវការ
ដៅកដនលងដគ្នលដៅ 

ម្ិនផ្តល់ជំនួយផ្លូវការ
ដៅកដនលងដគ្នលដៅ 

 

ផ្តល់ជំនួយម្ិនផ្លូវការ
ដៅកដនលងដគ្នលដៅ 

 

ផ្តនា ដទារ, និរដទ្យារ 
និង/ឬ ោក់ពនធនគ្នរ 

ជំនួយរាហរែកម្មដៅ
កដនលងដគ្នលដៅ (ដជាគ
ជ័យនិងម្ិនដជាគជ័យ) 

វលិស្ែ ប់ដោយគ្នម ន
ជំនួយ (និរដទ្យារ ជំនួយ
ដស្ៅផ្លូវការ ឬ វលិស្ែ ប់

ដោយខលួនឯង) 

ជំនួយវលិស្ែ ប់ជាផ្លូវ
ការ (ាែុភូម្ិនិវែតន៍) 

រាហរែកម្មដោយ
ានជំនួយ(ដជាគជ័យ
និងម្ិនដជាគជ័យ) 

 

រាហរែកម្មខលួនឯង 
ដោយគ្នម នជំនួយ(ដជាគ
ជ័យនិងម្ិនដជាគជ័យ) 

ទ្យទ្យួល 

ទ្យទ្យួល 

 

បែិដរ្ 

បែិដរ្ 

 

ផ្តល់ជំនួយផ្លូវការ 
ដៅស្បដទ្យរដែីម្ 

 

គ្នម នការផ្តល់ជំនួយ
ផ្លូវការដៅស្បភពដែីម្ 

បែិដរ្ 

 
រាហរែកម្មខលួនឯង 
ដៅកដនលងដគ្នលដៅ(ដជា
គជ័យនិងម្ិនដជាគជ័យ) 



 រាហរែកម្មស្បកបដោយអ្ែាន័យ ានលកខែៈរមុគស្ថម ញ នងិស្ែូវចណំាយខពរ់ ដែលជាញឹកញាប់ 
ទាម្ទារឱ្យានដរវាកម្មដពញដលញ និងខុរៗគ្នន រស្ាប់ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ (និងជួនកាលរស្ាប់
ស្គសួ្ថររបរ់ពួកដគដងម្ដទ្យៀែផ្ង)។ ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ អាចានែស្ម្ូវការខុរៗគ្នន រស្ាប់រយៈ
ដពលខល ីនិងរយៈដពលដវង ែូចជា ខាងោងកាយ ផ្លូវចែិត ការអ្ប់រ ំ វជិាជ ជីវៈ រងគម្ នងិដរែាកិចច។ បុគគលននស្ែូវដគ
ជួញែូរកនុងដគ្នលដៅខុរៗគ្នន ជាដស្ចីន ដហយីស្បដភទ្យ និងផ្លប៉ាេះោល់ថ្នការដកងស្បវញ័្ច  ដស្ចីនដែានលកខែៈជាក់
ោក់ដៅតាម្បរបិទ្យ នងិខុរៗគ្នន ជាខាល ងំរវាងបុគគលនន។ ដលីរពីដនេះ ពួកដគដស្ចនីដែានភាពងាយរងដស្គ្នេះតា ល់
ខលួន ភាពងាយរងដស្គ្នេះខាងរងគម្ និងដរែាកិចចតាងំពមុី្នដពលស្ែូវដគជួញែូរ ដែលក៏ស្ែូវដែដោេះស្ស្ថយផ្ងដែរ 
ដែីម្បធីានឱ្យានលកខខែឌ អ្ដំណាយផ្លរស្ាប់រាហរែកម្មដោយដជាគជ័យ។ ដនេះានន័យថ្ន កនុងលកខ
ខែឌ ជាក់ដរតង ែស្ម្ូវការជំនយួ និងរាហរែកម្ម ក៏ានលកខែៈដោយដ កដៅតាម្បុគគល និងដស្ចីនដែរមុគ
ស្ថម ញជាខាល ងំផ្ងដែរ។ 

 កស្ម្ិែដជាគជ័យថ្នរាហរែកម្ម អាស្រ័យជាដស្ចនីដលជីំហានែថ្ទ្យដទ្យៀែដែលជនស្ែូវដគជួញែូរបាន្លង
កាែ់ផ្ងដែរ ដែលរមួ្ទាងំ ការកំែែ់អ្ែតរញ្ញា ែផ្លូវការ នីែិវ ិ្ ីរស្ាប់ការវលិស្ែ ប់ដោយរុវែាិភាព ការទ្យទ្យួល
បានដរវាស្គប់ស្គ្នន់។ កនុងករែីកុារ ចំែុចដនេះក៏ោប់បញ្ចូ លផ្ងដែរនូវ ការចាែ់តាងំឱ្យានអ្នកដងទារំម្ស្រប 
ការដងទាបំដណាត េះអារននឱ្យបានរម្ស្រប និងរចនរម្ព័នធថ្នែំដែីរការដែលានដគ្នលដៅកែំែ់នូវែំដណាេះ
ស្ស្ថយរស្ាប់រយៈដពលដវង ដែលរម្ស្របបផុំ្ែចំដោេះការវវិែតដពញដលញរបរ់កុារ និងការទ្យទ្យលួបានរិទ្យធិជា
មូ្លោា នរបរ់ពកួដគ។ ការម្និបានអ្នុវែតតាម្នីែិវ ិ្ ី និងែំដែីរការដបបដនេះ ដស្ចីនដែនឱំ្យខវេះជំនួយ ឬជំនួយ/
អ្នតោគម្ន៍ ម្ិនរម្ស្រប ែូចជា កនុងករែីកុារ ស្ែូវបានកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែខុរថ្នជា ម្នុរស្។ំ 

 ការវាយែថ្ម្លថ្នដែជីនណាាន ក់ស្ែូវបានដ្វរីាហរែកម្មដោយដជាគជ័យឬម្និដជាគជ័យ ម្ិនដម្នម្ិន
រមុគស្ថម ញដ យី ដោយស្ថរដែភាពរមុគស្ថម ញថ្នែំដែីរការដនេះ និងដខសជីវែិរបរ់ជនរងដស្គ្នេះបនា ប់ពីស្ែូវដគជួញ  
ែូរ។ ប៉ាុដនត ានលទ្យធផ្លដែលរមួ្គ្នន  អាចជួយវារ់“កស្ម្ែិដជាគជ័យថ្នរាហរែកម្ម”។ លទ្យធផ្លទាងំដនេះាន
ដចងពិស្ថត រកនុងតាោងទ្យ៦ី ខាងដស្កាម្។ ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរខលេះ អាចបានទ្យទ្យួលលទ្យធផ្លខលេះ ឬជាដស្ចីន 
ជនរងដស្គ្នេះខលេះដទ្យៀែអាចបានដ ញីលទ្យធផ្លស្ែមឹ្ម្ួយចនំួន ឬ ម្ិនបានដ ញីដស្ថេះ។   

តាោងទ្យ៦ី. ដែាីនអ្វខីលេះជារាហរែកម្មដោយដជាគជ័យដៅកនុង GMS?16 

លទ្យធផ្លថ្នរាហរែកម្ម ដរចកតអី្្បិាយអ្ពំលីទ្យធផ្លថ្នរាហរែកម្ម 
កដនលងដែលានរុវែាិភាព ជាទ្យីដពញ
ចិែត និងថ្ងលរម្ររម្យរស្ាប់ររ់ដៅ 

លទ្យធភាពររ់ដៅកនុងកដនលងដែលានរុវែាិភាព ជាទ្យីដពញចិែត និងដែលានែថ្ម្លរម្
រម្យ ដទាេះបីផ្តល់ដោយអ្ងគការ ស្ថា ប័ននន ឬ ជាការចាែ់ដចងដោយខលួនឯងក៏ដោយ  

រុខុាលភាពខាងោងកាយ លកខខែឌ កាយរម្បទាដែលានរុខភាពលែ និងអារម្មែ៍ថ្ន ានរុខុាលភាពលែ
ខាងោងកាយ 

                                                        
16 ដករស្មួ្លពី Surtees, R. (2010) Monitoring anti-trafficking re/integration programmes. A manual. Brussels: KBF & 

Washington: NEXUS Institute.  
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រុខុាលភាពផ្លូវចិែត រុខុាលភាពផ្លូវចិែត ដែលរមួ្ទាងំ ការដគ្នរពខលួនឯង ទ្យំនុកចិែត និង ការទ្យទ្យួលយក
លកខខែឌ របរ់ខលួនឯង 

ឋានៈចំដោេះមុ្ខចាប់ កិចចការោរ 
និងការដ្វីជាែំណាង 

ានឋានៈចំដោេះមុ្ខចាប់ ជាពលរែាម្ួយរូប(ដោលគឺបានចុេះដ ម្ េះកនុងបញ្ជ ីកំដែីែ) 
និងទ្យទ្យួលបានឯកស្ថរអ្ែតរញ្ញា ែរបរ់ខលួន ឬ កនុងករែីជនបរដទ្យរដែលរងដស្គ្នេះ
ដោយស្ថរការជួញែូរ ស្ែូវបានផ្តល់ឯកស្ថររស្ាប់ការស្ថន ក់ដៅបដណាត េះអារនន ឬ   អ្
ចិថ្គនតយ។៍ កនុងករែីកុារ ចំែុចដនេះោប់បញ្ចូ ល ការចាែ់តាងំអ្នកដងទាសំ្របចាប់ ដៅ
តាម្ការចាបំាច់។ 

រុវែាិភាព និងរនតិរុខ ានរុវែាិភាព និងភាពរុខស្ថនត ដែលរមួ្ទាងំ រុវែាិភាពពីការស្បឈម្នឹងការគំោម្
កំដហង ឬអ្ំដពីហងិា ដោយអ្នកជួញែូរ ឬអ្នកែថ្ទ្យកនុងស្គួស្ថរ ឬរហគម្ន៍/ស្បដទ្យរ។ 

រុខុាលភាពដរែាកិចច ដែលរមួ្
ទាងំ  ការងារតាម្វជិាជ ជីវៈ និង
ឱ្ការរស្ាប់ដរែាកិចច  

ែំដណាេះស្ស្ថយដរែាកិចចជាទ្យីដពញចិែត ែូចជា លទ្យធភាពរកបានស្បាក់ចំែូល ការគ្នំ
ស្ទ្យពីរាជិកស្គួស្ថរ។ល។ ក៏ែូចជា ានឱ្ការខាងដរែាកិចច ដែលអាចោប់បញ្ចូ ល
ការងារ និងរកម្មភាពរកស្បាក់ចំែូលផ្ងដែរ។ 

ឱ្ការអ្ប់រ ំនិងការបែតុ េះបណាត ល  លទ្យធភាពចុេះដ ម្ េះចូលដរៀន ការអ្ប់រ ំនិងឱ្ការទ្យទ្យួលការបែតុ េះបណាត ល ដែលរមួ្
ទាងំ ការរិកាតាម្ការអ្ប់កនុងស្បព័នធ និងដស្ៅស្បព័នធ វគគបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ/ឯក
ដទ្យរ បំែិនជីវែិ។ល។ ដនេះជាស្បការរំខាន់ម្ួយរស្ាប់កុារ ដែលពុំបានចូលដរៀន
កនុងកស្ម្ិែអ្បបរាដៅដ យី។  

បរោិការរងគម្ោ៉ា ងរងឹា ំនិង
ទ្យំនក់ទ្យំនងរវាងបុគគលនន 

ទ្យំនក់ទ្យំនងរងគម្វជិជាននិងលែ ដែលរមួ្ទាងំ តាម្រយៈស្កុម្ម្នុរសកនុងវយ័ែូចគ្នន  
ស្គួស្ថរ រហព័ទ្យធ/ថ្ែគូរនិទ្យធស្ថន ល និងរហគម្ន៍។ ចំែុចដនេះោប់បញ្ចូ ល ម្ិនរងការ
ដររីដអ្ីង ការាក់ងាយ ការម្ិនោប់រក។ល។ កនុងករែីកុារ ស្បការរំខាន់គឺ ដរារ
ភាពថ្នទ្យំនក់ទ្យំនងកនុងស្គួស្ថរ (និងការជួបជុំគ្នន ដ ងីវញិ) ឬ ជដស្ម្ីរែថ្ទ្យដទ្យៀែ 
ដែលអាចជា ការដងទាជំំនួរដៅតាម្ស្គួស្ថរ ការដងទាតំាម្ជដស្ម្ីរដផ្សងដទ្យៀែ។ 

ការធានគ្នោំរឧែតម្ស្បដោជន៍ដៅ
កនុងែំដែីរការតាម្ផ្លូវចាប់  

ការោក់ព័នធរបរ់បុគគលដនេះដៅកនុងែំដែីរការចាប់/ែុោការ ដែលទាក់ទ្យងនឹងបទ្យ
ពិដស្ថ្ន៍ថ្នការស្ែូវដគជួញែូរ ដែលដ្វីដ ងីដែីម្បឧីែតម្ស្បដោជន៍របរ់ពួកដគ និង
ដោយានការស្ពម្ដស្ពៀងពីពួកដគផ្ងដែរ។ 

រុខុាលភាពថ្នស្គួស្ថរនិងម្នុរស
កនុងបនាុករបរ់ជនរងដស្គ្នេះ  

រុខុាលភាពជារមួ្ថ្នម្នុរសកនុងបនាុក និងស្ថច់ញាែិជិែរនិទ្យធរបរ់ជនរងដស្គ្នេះ
ដោយស្ថរការជួញែូរ ដែលរមួ្ទាងំ កុារ រហព័ទ្យធ ឪពុកាត យ បងបែូនផ្ងដែរ។  

 

ជាញឹកញាប់ គនលេឹះកនុងការរដស្ម្ចបានលទ្យធផ្លថ្នរាហរែកម្មដោយដជាគជ័យ ែូចដែលបានបងាា ញ
ជូនខាងដល ីគឹការផ្តល់ជនំួយបានរម្ស្រប ស្គប់ស្គ្នន់ ែបនឹងែស្ម្ូវការ និងស្បកបដោយគុែភាពខពរ់ចំដោេះជន
រងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ។ ស្បដភទ្យជំនួយដនេះានពិភាកាខាងដស្កាម្។ 

៤.២ ដែជីនំយួជាអ្វ?ី 
ជំនួយានែួនទ្យរីំខាន់កនុងការស្ថត រ និងដ្វីរាហរែកម្មជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ។ “ជំនួយ”

រំដៅដលីជនំួយផ្លូវការស្បឆ្ងំការជួញែូរម្នុរស ដែលផ្តល់ដោយអ្ងគការម្ិនដម្នរោា ភបិាលជាែ ិ នងិអ្នតរជាែិ
(NGOs), អ្ងគការអ្នតរជាែ ិ (IOs) និងស្ថា ប័នរែា ក៏ែូចជា ជំនួយទូ្យដៅជាងដនេះ (ដោលគ ឺ ជំនួយម្ិនដតត ែដលីការ
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ស្បឆ្ងំនឹងការជួញែូរជាក់ោក់) ដែលផ្តល់ដោយស្ថា ប័នរែា (ែូចជា ដរវាកម្មរងគម្ ទ្យីភាន ក់ងារគ្នោំរកុារ និង
នយកោា នរុខាភបិាល), NGOs ឬ IOs។ 

ជំនួយអាចានលកខែៈជាក់ោក់តាម្ស្បដភទ្យថ្នការជួញែូរ ឬ ានលកខែៈទូ្យដៅ អាចផ្តល់ឱ្យដោយរែា 
អ្ងគការម្ិនដម្នរោា ភិបាល ឬ អ្ងគការអ្នតរជាែ។ិ ដរវារាហរែកម្ម ម្និរុទ្យធដែផ្តល់ដោយអ្ងគការស្បឆ្ងំការជួញ
ែូរដនេះដ យី។ កនុងករែីខលេះ ជំនួយ នងិការឧបែាម្ា បានផ្តល់ជាដផ្នកម្ួយថ្នដរវាទូ្យដៅរបរ់រែា ស្បព័នធ ឬ កម្មវ ិ្ ី
គ្នោំររងគម្ រស្ាប់ស្កុម្ជនងាយរងដស្គ្នេះកនុងរងគម្ អាចបំដពញបានោ៉ា ងានស្បរិទ្យធភាពែបនឹងែស្ម្ូវការរបរ់
ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរ។  

 

 

ជំនួយណាម្ួយដែលានស្បរិទ្យធភាពបំផុ្ែ នងិរម្ស្រប អាស្រ័យដលកីតាត បុគគល និងកតាត ដរែាកចិច ក៏ែូច
ជា លកខែៈដោយដ កថ្នបទ្យពិដស្ថ្ន៍ពីការស្ែូវដគជួញែូរ និងែំណាក់កាលថ្នជនរងដស្គ្នេះដៅដស្កាយស្ែូវដគជួញ
ែូរផ្ងដែរ។ ដលរីពីដនេះ ស្បដភទ្យខុរៗគ្នន ថ្នជនំួយ ដស្ចនីដែជាការបំដពញបដនាម្ និងពស្ងឹងគ្នន ដៅវញិដៅម្ក។ ការ
ទ្យទ្យួលបានជំនយួតាម្ស្បដភទ្យខុរៗគ្នន (នងិបំដពញគ្នន ) អាចានស្ថរៈរំខាន់ កនុងការស្ទ្យស្ទ្យង់ែល់ការដ្វរីាហ  
រែកម្ម។ ស្បដភទ្យថ្នជនំួយផ្លូវការដែលចាបំាច់រស្ាប់ការស្ថត រ និងការដ្វរីារែកម្ម បនា ប់ពីស្ែូវដគជួញែូរ ាន

ទ្យាល ប់លែ៖ ជនំយួផ្តល់ដោយទ្យភីាន ក់ងារ នងិស្ថា ប័នខុរៗគ្នន  
 

គរតីដវៀែណាម្ាន ក់ ស្ែូវដគជញួែូរដៅស្បដទ្យរចិន ដែីម្បបីងខំឱ្យដរៀបការ គឺជាគរតីដម្ា៉ា យដែលានកូនបនីក់ ដោយ
ានែស្ម្ូវការជំនួយជាដស្ចនី ដៅដពលដែលគ្នែ់ស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ។ គ្នែ់បានទ្យទ្យួលជំនយួពីអ្ងគការស្បឆ្ងំជួញ
ែូរម្ួយ នងិដរវាននរស្ាប់ជនងាយរងដស្គ្នេះកនុងរងគម្ផ្ងដែរ។ ដៅដពលវាយែថ្ម្លជំនួយ ដែលគ្នែ់បាន
ទ្យទ្យួល គ្នែ់បានដោលថ្ន ជនំួយដែលានស្បដោជន៍បំផុ្ែគឺការបញ្ញជ ក់ថ្នជា“ស្គួស្ថរស្កីស្ក” ដោយដនេះានន័យ
ថ្ន គ្នែ់បានទ្យទ្យទ្យលួស្បាក់ឧបែាម្ាបនតិចបនតួចស្បចាដំខ(៣០០.០០០ែុង កនុងម្យួដខ [ស្បាែ ១៥ែុោល អាដម្រ ិ
ក]) ដហយីកូនរបរ់គ្នែ់បានរចួពីការបង់ថ្ងលស្ថោ។ គ្នែ់ក៏បានទ្យទ្យួលការផ្តល់ឱ្យស្ថន ក់ដៅកនុងលំដៅោា នតាម្   រ
យៈកម្មវ ិ្ ជីំនួយទូ្យដៅដផ្សងដទ្យៀែផ្ងដែរ។ ផ្ាុយដៅវញិការបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈពីកម្មវ ិ្ ីលំដៅោា នស្បឆ្ងំការ
ជួញែូរ ម្និបានជួយគ្នែ់ដរវងរកការងារ នងិដកលម្ែស្ថា នភាពដរែាកិចចរបរ់គ្នែ់ដ យី។ 

កុាោចិនាន ក់ដែលស្ែូវដគជញួែូរដៅកនុងស្បដទ្យរ ដែីម្បដី្វីពលកម្មដៅកនុងដោងចស្កផ្លិែឥែាម្ួយកដនលង បាន
ចូលខលួនម្កស្ថា នីយនគរបាល ដស្កាយពីបានដគចខលួនពីដោងចស្កផ្លិែឥែាដនេះ និងស្ែូវបានផ្តល់ការ ដែនំ
ស្ែួរៗឱ្យដៅរកកម្មវ ិ្ លីំដៅោា នម្ួយ។ ដស្កាយដនេះបនតចិ គ្នែ់ស្ែូវបានម្គនតីអ្នុវែតចាប់អ្ម្ែំដែីរម្កផ្ាេះវញិ 
ដោយានដម្ភូម្ិជួយផ្ងដែរ ដែីម្បទី្យទ្យួលបានដរវាននដៅដពលគ្នែ់ម្កែល់ផ្ាេះវញិ។ ដម្ភូម្បិានជូនែំដែីរ
គ្នែ់ដៅរកអាជ្ា្រមូ្លោា ន និងបានជួយគ្នែ់កនុងការោក់ោកយរុំស្បាក់ឧបែាម្ាមូ្លោា នរស្ាប់ការររ់ដៅ 
(១៤០ យន័ ឬស្ែូវជាស្បាែ ២២ែុោល អាដម្រកិកនុងម្យួដខ) និងជួយកនុងការស្ថងរង់ផ្ាេះរស្ាប់ស្គួស្ថរដនេះ
ដ ងីវញិ។ គ្នែ់ក៏បានទ្យទ្យលួដរបៀងអាហារជាមូ្លោា នខលេះៗ និងបានោក់ោកយរុំប័ែណរគំ្នល់ខលួនផ្ងដែរ។  
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លកខែៈខុរគ្នន  អាស្រ័យដលថី្នដែីបុគគលដនេះ រាែិកនុងែណំាក់វបិែតិ្ ៃន់្ៃរ ឬ ដៅកនុងអ្នតរកាលនដពលដស្កាយម្ក 
ឬកនុងែណំាក់កាលរាហរែកម្ម។ ជំនួយ អាចោប់បញ្ចូលដរវាខលេះៗ ឬទាងំអ្រ់ ែូចកនុងតាោង៧(ខាងដស្កាម្)។ 

 

តាោងទ្យ ី៧. ដរវារាហរែកម្មដពញដលញ 

ដរវាដផ្នកទ្យី ១ លដំៅោា ន កដនលងដងទា ំការស្ថន ក់ដៅ៖ ការផ្តល់ឱ្យនូវការស្ថន ក់ដៅដែលានរុវែាិភាព ជាទ្យី
ដពញចិែត និងកនុងែថ្ម្លរម្ស្រប និងជដស្ម្ីរថ្នការដងទា ំ

ដរវាដផ្នកទ្យី ២ ជនំយួដផ្នកដពទ្យយ៖ ការផ្តល់នូវការដងទាដំវជជស្ថគរតរម្ស្រប ស្គប់ស្គ្នន់ និងស្របតាម្ែស្ម្ូវ
ការ។ 

ដរវាដផ្នកទ្យី ៣ ការគ្នសំ្ទ្យផ្លូវចែិត នងិការស្បកឹា៖ការគ្នសំ្ទ្យខាងរុខភាពផ្លូវចែិតនិងរុខុាលភាព 

ដរវាដផ្នកទ្យី ៤ ការអ្ប់រ ំនងិបែិំនជវីែិ៖ ការផ្តល់លទ្យធភាពទ្យទ្យួលបានការអ្ប់រផំ្លូវការនិងម្ិនផ្លូវការ 
ដរវាដផ្នកទ្យី ៥ កម្មវ ិ្ ពីស្ងងឹភាពអ្ង់អាចខាងដរែាកចិច៖ ការគ្នសំ្ទ្យឱ្យានឱ្ការពស្ងងឹភាពអ្ង់អាចខាង

ដរែាកិចច 
ដរវាដផ្នកទ្យី ៦ ការគ្នសំ្ទ្យខាងរែាបាល៖ ការដោេះស្ស្ថយបញ្ញា រែាបាល ែូចជា ការទ្យទ្យលួបានឯកស្ថរនន 

និងអ្ែតរញ្ញា ែស្របចាប់ និងកិចចគ្នោំរ នងិែំណាងរស្ាប់កុារ (ែូចជា ការចាែ់តាងំ 
អ្នកដងទាសំ្របចាប់ម្ួយរូប) 

ដរវាដផ្នកទ្យី ៧ ជនំយួ នងិការគ្នសំ្ទ្យខាងដផ្នកចាប់៖ ការជយួជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកសដីៅកនុងនីែិវ ិ្ ចីាប់ ដែលរមួ្
ទាងំយុែតិ្ម៌្ស្ពហមទ្យែឌ  នីែិវ ិ្ ីរែាបបដវែី និងពលកម្មផ្ងដែរ 

ដរវាដផ្នកទ្យី ៨ ការវាយែថ្ម្លរុវែាភិាពនងិរនតរុិខ៖ ការធានថ្នជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ ាន
រុវែាិភាព និងរនតិរុខ 

ដរវាដផ្នកទ្យី ៩ ជនំយួែល់ស្គសួ្ថរ ការរស្ម្េុះរស្ម្លួ នងិការស្បកឹា៖ ការពស្ងឹង និងគ្នសំ្ទ្យឱ្យានបរោិការ
ស្គួស្ថរដែលានការដោគយល់គ្នន បានលែ 

ដរវាដផ្នកទ្យ១ី០ ការស្គប់ស្គងករែី៖ ការគ្នសំ្ទ្យែល់ការដ្វរីាហរែកម្មកនុងរយៈដពលដវង 
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៥. ការឧបត្ថម្ភដលក់ារឡ្វើសមាហរណកម្មឡោយឡាគជយ័នងិនិរនតរភារ  
 ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរ ដែលរមួ្ទាងំ យុវជន និងកុាររងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ ស្បឈម្
បញ្ញា ជាដស្ចីន ដែលជាផ្លវបិាកថ្នបទ្យពិដស្ថ្ន៍ដោយស្ថរស្ែូវដគជួញែូរ។ ពួកគ្នែ់បានររ់ដៅកនុងលកខខែឌ ម្ិនលែ 
និងអ្ម្នុរស្ម៌្ និងលកខខែឌ ការងារ្ៃន់្ៃរ បានទ្យទ្យលួអាហារម្ិនស្គប់
ស្គ្នន់ ឬម្និបានទ្យទ្យួលដស្ថេះ រងអ្ំដពីហងិា និងការរដំោភបំោន ខវេះការដង
ទាដំវជជស្ថគរត ឬ ទ្យស្ម្ង់ែថ្ទ្យដទ្យៀែថ្នជំនយួ។ល។ ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការ
ជួញែូរជាដស្ចនី បានរងការដកងស្បវញ័្ច កនុងលកខខែឌ អាស្កក់ថ្ស្កដលងអ្រ់    
រយៈដពលោ៉ា ងយូរ ដែលានរហូរែល់ជាដស្ចនីឆ្ន ។ំ 

 ជាផ្លវបិាក ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរដៅកនុង GMS បាន
ោយការែ៍អ្ពំែីស្ម្វូការជនំយួខុរៗគ្នន រស្ាប់រយៈដពលខល ី នងិរយៈដពល
ដវងដែលទាក់ទ្យងដោយតា ល់ នងិជាញឹកញាប់ដែលបងករដោយបទ្យពិដស្ថ្ន៍
ថ្នការជញួែូរ។ ែស្ម្ូវការែថ្ទ្យដទ្យៀែជាប់ទាក់ទ្យងនឹងភាពងាយរងដស្គ្នេះ នងិ
ែស្ម្វូការដៅមុ្នស្ែវូដគជញួែូរ ដោលគឺជាបញ្ញា ដែលជាញឹកញាប់បានរមួ្ចំដែកដ្វីឱ្យធាល ក់ខលួនស្ែូវដគជួញែូរ។ ែស្ម្វូ
ការជនំយួែថ្ទ្យដទ្យៀែ ក៏ជាប់ទាក់ទ្យងផ្ងដែរនងឹស្ថា នភាពស្គសួ្ថររបរ់ពកួដគ ដែលរមួ្ទាងំ ជនំួយដែលរាជិក
ស្គសួ្ថររបរ់ពួកដគស្ែូវការ។ ការដោេះស្ស្ថយែស្ម្វូការខុរៗគ្នន នងិរមុគស្ថម ញទាងំដនេះ ដស្ចីនដែជារនូលថ្នថ្នដែី ជន
រងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ បានស្ថត រស្ថា នភាពដ ងីវញិឬដទ្យ (និងស្ថត របានកនុងកស្ម្ិែណា) បនា ប់ពបីទ្យ
ពិដស្ថ្ន៍ថ្នការស្ែូវដគជញួែូរ និងដែលអាចដ្វរីាហរែកម្មដោយដជាគជ័យដៅកនុងស្គសួ្ថរ និងរហគម្ន៍ពួកដគ
វញិ។ 

 ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរាន ក់ៗ គួរដែចូលរមួ្ដៅកនុងការវាយែថ្ម្លជាលកខែៈបុគគលជាម្ួយបុគគ
លិករងគម្កចិច ដែលបនា ប់ម្កនឹងកាល យជាមូ្លោា នរស្ាប់ដផ្នការរាហរែកម្ម។ ការដ្វីរាហរែកម្ម គឺជា
ែំដែីរការម្ួយដែលានរយៈដពលដវង ដហយីរាហរែកម្មដោយដជាគជ័យ និងដែលាននិរនតរភាព ទាម្ទារឱ្យ
ានការវាយែថ្ម្លែស្ម្ូវការ នងិដរវានន និងការវាយែថ្ម្លដ ងីវញិជាបនតបនា ប់។ ជនរងខលេះដោយស្ថរការជញួែូរ
ខលេះ នងឹស្ែូវការដរវានងិការគ្នសំ្ទ្យដស្ចីនបដនាម្ដទ្យៀែ ជាងអ្នកែថ្ទ្យ។ ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរខលេះ ស្បឈម្ 
ស្ថា នភាពថ្នែំដែីរងយដស្កាយដៅកនុងដពលដ្វីរាហរែកម្ម នងិទាម្ទារឱ្យានការឧបែាម្ាជាស្បចា ំឬ ការផ្តល់
ដរវាដ ងីវញិ ដែមី្បដីោេះស្ស្ថយវបិែតិដបបដនេះ។ អ្ ុំងដពលជាក់ោក់ដែលចាបំាច់ឱ្យានការឧបែាម្ាានលកខែៈ
ខុរគ្នន រវាងករែីដផ្សងគ្នន  ដហយីអ្នកផ្តល់ដរវា គួរដែដស្ែៀម្ខលួនដែមី្បបីំដពញែស្ម្ូវការរបរ់ជនស្ែូវដគជួញែូរដៅស្គប់
ដពលទាងំអ្រ់ រូម្បដីៅដស្កាយដពលដែលករែីម្យួស្ែវូបានវាយែថ្ម្លថ្នបានដ្វរីាហរែកម្មដោយដជាគជ័យ
ដហយីក៏ដោយ។ 

 ការរងកែ់្ៃន់ដលកីារដ្វីរាហរែកម្មដោយដជាគជ័យ នងិដែលាននិរនតរភាព គឺជាែស្ម្ូវការឱ្យាន្ន
ធានស្គប់ស្គ្នន់ ទាងំ្នធានម្នុរស នងិហរិញ្ាវែាុ។ វាជាការចាបំាច់ដែលរោា ភបិាលដៅកនុងម្ហាអ្នុែបំន់ដម្គងគ 

ែស្ម្វូការជនំយួ នងិភាពងាយរង
ដស្គ្នេះដៅលោំប់ថ្នន ក់ខុរៗគ្នន  

ែស្ម្ូវការជំនួយខលេះ គឺជា ផ្លវបិាក
តា ល់ថ្នការដកងស្បវញ័្ច  ដៅកនុងការ
ជួញែូរ ចំដែកខលេះដទ្យៀែទាក់ទ្យងនឹង
ែស្ម្ូវការ និងស្ថា នភាពងាយរងដស្គ្នេះ
ស្ស្ថប់របរ់ជនរងដស្គ្នេះ និងស្គួស្ថរ  
របរ់ពួកដគដៅមុ្នស្ែូវដគជួញែូរ។ 
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ដស្គ្នងផ្តល់ដរវា ដៅែណំាក់កាលបនា ប់ពីស្ែូវដគជួញែូរ រស្ាប់រយៈដពលដវង និងខុរៗគ្នន ទាងំដនេះ ដៅកនុងការពា
ករែ៍ និងវភិាជន៍ងវកិា ក៏ែូចជា ការបែតុ េះបណាត លដែលស្ែូវការជាចាបំាច់ ដែមី្បឱី្យអ្នកានវជិាជ ជីវៈផ្តល់ដរវានន 
ដែលោប់ចាប់ពីការបញ្ជូ នភាល ម្ៗ រហូែែល់ការដ្វីរាហរែកម្មរយៈដពលដវង។ ស្បរនិដបីគ្នម នការដបតជ្ាជាការផ្តល់
្នធានជាែិកាន់ដែដស្ចីនរស្ាប់ការផ្តល់ជំនួយ នងិដរវាននដទ្យដនេះ កចិចស្បឹងដស្បងស្បឆ្ងំការជញួែូរ និងការដ្វី
រាហរែកម្មជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ នឹងពុាំននិរនតរភាពដ យីដៅកនុង GMS។ ដគស្ែូវការដពលដវោ 
ដែីម្បកីស្ថងរម្ែាភាព នងិស្បព័នធននដែលចាបំាច់ នងិែូចានដចងកនុងដរៀវដៅដែនដំនេះ ែូដចនេះ ដផ្នការរយៈ
ដពលដស្ចីនឆ្ន  ំ ដែមី្បអី្នុវែតការងារកស្ថងរម្ែាភាពដបបដនេះ គួរដែបានដ្វរីាហរែកម្មដៅកនុងយុទ្យធស្ថគរតជាែិ
ស្បឆ្ងំការជញួែូរ នងិដផ្នការរកម្មភាពននដែលោក់ព័នធ។  
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*កែំែ់រគំ្នល់ពដិររអ្ពំកុីារ៖ ដោយស្ថរដែវយ័ ភាពចារ់ទុ្យ ំនិងបទ្យពិដស្ថ្ន៍ថ្នការស្ែូវដគជួញែូររបរ់ខលួន 
កុាររងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរានែស្ម្ូវការជំនយួជាក់ោក់ និងដស្ចីនដែានលកខែៈឯកដទ្យរ។ កុាររង
ដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរដែលបានរាា រដៅកនុងការរកិាដនេះ ានែស្ម្ូវការជំនយួខុរៗគ្នន ជាដស្ចនី ខលេះាន
ភាពជាក់ោក់ នងិទាម្ទារឱ្យានការដងទាតំាម្លកខែៈឯកដទ្យរជាខាល ងំ។ 

ទាក់ទ្យងនឹងរាហរែកម្មកុារដែលស្ែូវដគជួញែូរ ាស្តា៣៩ថ្នអ្នុរញ្ញា អ្.រ.បរតីពីរិទ្យធិកុារ (CRC) ែស្ម្ូវ
ឱ្យរែាភាគ ីដលកីកំពរ់រាហរែកម្មរងគម្ថ្នកុាររងដស្គ្នេះោល់រូបដោយស្ថរការរដំោភបំោន និង អ្ំដពហីងិា 
ដែលរមួ្ទាងំ ការជួញែូរម្នុរស ដោលគឺ “រែាភាគ ី ស្ែូវចាែ់ស្គប់វធិានការរម្ស្រប ដែមី្បដីលីកកពំរ់ការស្ថត រនីែិ
រម្បទានងិផ្លូវចែិត និងរាហរែកម្មដៅកនុងរងគម្នូវកុាររងដស្គ្នេះ...ការស្ថត រនងិរាហរែកម្មដបបដនេះ ស្ែូវ
ដ្វដី ងីដៅកនុងបរយិការម្យួដែលដលកីរាួយរុខភាព ការដគ្នរពចំដោេះខលួនឯង នងិភាពថ្ងលងនូររបរ់កុារ”។ 17 
“ឧែតម្ស្បដោជន៍របរ់កុារ”ែូចានដចងដៅកនុងាស្តា៣.១ថ្ន CRC ទាក់ទ្យងនឹងរកម្មភាពដ្វរីាហរែកម្ម 
ក៏ែូចជា ចំដោេះរកម្មភាពននែថ្ទ្យដទ្យៀែដែលទាក់ទ្យងនឹងកុារផ្ងដែរ។18 

កនុងករែីកុារ ការដរៀបចំដផ្នការរាហរែកម្ម គួរដែានបញ្ចូលដៅកនុងែំដែីរការ្ំទូ្យោយ នងិដពញដលញ
ម្ួយ កនុងដគ្នលដៅកែំែ់ឧែតម្ស្បដោជន៍របរ់ពួកដគ។ 19  ការវាយែថ្ម្លឧែតម្ស្បដោជន៍ (BIA) គជឺាធាែុផ្សែ៏ំ
រំខាន់ម្យួថ្នការស្គប់ស្គងករែី និងកចិចគ្នោំរកុារជាទូ្យដៅ ដោយស្ថរករែីនីម្ួយៗ ដែលដ្វីដ ងីជាម្យួ
កុារដែលងាយរងដស្គ្នេះ (ដែលរមួ្ទាងំ កុាររងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ) ស្ែូវដែដផ្ែកដលីការវាយែថ្ម្លែស្ម្ូវ
ការឱ្យានការគ្នោំរ ជាម្យួអ្នុស្ថរន៍រស្ាប់អ្នតោគម្ន៍ និងការបញ្ជូ នផ្ងដែរ។ BIA គជឺាឧបករែ៍វាយែថ្ម្ល
ដែលោក់ព័នធនងឹែំដែីរការម្យួថ្នការរាា រ និងការស្បមូ្លព័ែ៌ាន ដែីម្បធីានថ្ន ោល់កតាត ោក់ព័នធននថ្ន
ករែីណាម្ួយស្ែូវដែបានពចិារណា។20 

អ្នកផ្តល់ដរវាទាងំអ្រ់ ានកាែពវកចិចដ្វីការវាយែថ្ម្លឧែតម្ស្បដោជន៍របរ់កុារ និងគួរដែបានដ្វ ី BIA។  BIA 

ណាម្ួយគួរដែបានដ្វីដ ងីឱ្យឆ្ប់តាម្ដែអាចដ្វីបាន ដៅដពលដែលកុារណាាន ក់ស្ែូវបានកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែ
                                                        
17 ាស្តា ៣៩ថ្ន CRC 

18 ដោលគឺ៖ “ដៅកនុងស្គបរ់កម្មភាពដែលទាកទ់្យងនឹងកុារ ដទាេះបីអ្នុវែតដោយស្គឹេះស្ថា នរងគម្កិចចស្ថធារែៈ ឬ ឯកជន ែុោការ អាជ្ា្រ
រែាបាល ឬ ស្ថា បន័នីែិបញ្ាែតិកដ៏ោយ ឧែតម្ស្បដោជនរ៍បរកុ់ារ ស្ែូវដែបានពិចារណាមុ្នអ្វីៗទាងំអ្រ”់ ាស្តា ៣ ថ្ន CRC 

19 SCEP (2009) Statement of Good Practices, 4th Revised Edition, at D9. 
20 BIA ស្ែូវដ វ្ីដ ងីដៅមុ្នចំណាែក់ារណាម្យួម្កដលីកុារ ដលីកដលងដែទាម្ទារឱ្យានការកំែែឧ់ែតម្ស្បដោជន ៍(BID) របរកុ់ារផ្ងដែ
រ។ BID គឺជាែំដែីរការផ្លូវការម្យួ ជាម្យួនីែិវ ិ្ ីគ្នោំរជាកោ់ក ់ និងែស្មូ្វការឱ្យានការចងស្កងជាឯកស្ថរ ដែលស្ែូវដ វ្ីដ ងីចំដោេះកុារ
ខលេះៗ កនុងដនេះដរចកតីរដស្ម្ចស្ែូវដ វ្ីដ ងី ដែីម្បងីលឹងដងលង និងដ វ្ីឱ្យានែុលយភាពរវាងកតាត ោក់ពន័ធទាងំអ្រថ់្នករែីណាម្យួជាក់ោក់ 
ដោយផ្តលក់ារគិែគូររម្ស្របចំដោេះរិទ្យធិ និងកាែពវកិចចដែលានការទ្យទ្យលួស្ថគ លដ់ៅកនុង CRC និងលិខិែូបករែ៍រិទ្យធិម្នុរសែថ្ទ្យដទ្យៀែ 
ដែីម្បអីាចដ វ្ីការរដស្ម្ចចិែតដពញដលញម្យួ ដែលការោរបានលែបំផុ្ែនូវរិទ្យធិរបរកុ់ារ។ UNHCR (2008) UNHCR Guidelines on 

Determining the Best Interests of the Child, Geneva: UNHCR, p. 32. Altes, M. K. (2011) Field Handbook for the Implementation of 

UNHCR BID Guidelines, Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees, p. 7. រូម្អានផ្ងដែរ Save the Children (2010) 

Best Interests Determination for Children on the Move: A Toolkit for Decision-Making, South Africa: Save the Children UK South 

Africa Programme. ានដៅកនុង http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/3829.pdf 
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ថ្នស្បឈម្ហានិភ័យ។ វាជាែំដែីរការដែលានជាស្បចា ំ ដែលចាែ់ទុ្យកឧែតម្ស្បដោជន៍របរ់កុារជារនូលថ្ន
ោល់រកម្មភាព នងិជាការពចិារណាបឋម្ និងដគ្នលដៅថ្នវធិានការណាម្ួយ ដែលប៉ាេះោល់ចំដោេះពួកដគ។ ការ
កំែែ់អ្ំពអី្វីខលេះជា“ឧែតម្ស្បដោជន៍របរ់កុារ” នឹងោក់ព័នធជាម្ួយការងលឹងដងលងកតាត ខុរៗគ្នន ជាដស្ចីន ដោយគិែ
គូរអ្ំពីជដស្ម្រីរាហរែកម្មខុរៗគ្នន ដែលាន (ដែលរមួ្ទាងំ អ្វីខលេះដែលស្បាកែស្បជា ដៅកនុងកាលៈដទ្យរៈ 
និងលទ្យធភាពរបរ់កុារាន ក់ៗ) ក៏ែូចជា ផ្លវបិាកថ្នជដស្ម្រីជំនរួនីម្យួៗទាងំដនេះផ្ងដែរ។ ការវាយែថ្ម្លដបប
ដនេះានលកខែៈបុគគល ដហយីដៅកនុងការអ្នុវែតជាក់ដរតង អាចានលកខែៈរមុគស្ថម ញ និងលំបាក។ ការកែំែ់
ដបបដនេះ ទាម្ទារឱ្យានការពចិារណាខុរៗគ្នន ជាដស្ចនី។21 ដៅដពលបានរដស្ម្ចដលីែំដណាេះស្ស្ថយរស្ាប់     
រយៈដពលដវងរស្ាប់កុាររងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ ដគចាបំាច់ស្ែូវានការកែំែ់ឧែតម្ស្បដោជន៍ (BID) 

របរ់កុារ។ 

 

ានបញ្ញា  និងការគែិគូរជារមួ្ម្ួយចនំួន ដែលអ្នកផ្តល់ដរវាគួរចងចា ំ ដៅដពលផ្តល់ដរវាស្គប់ជពូំក ដែមី្បី
គ្នសំ្ទ្យែល់ការដ្វីរាហរែកម្មម្នុរស្ំ និងកុារដែលស្ែូវដគជួញែូរ។ តាោងស្ែួែពិនែិយខាងដស្កាម្ ផ្តល់ការដែ
នដំែីម្បធីានថ្ន ដរវារាហរែកម្មស្ែូវបានបដងកីែដ ងី និងអ្នុវែត តាម្វ ិ្ ីននដែលដ្លីយែបបំផុ្ែចំដោេះែស្ម្ូវ
ការរបរ់ជនដែលស្ែូវដគជួញែូរ និងដៅកនុងករែីកុារដែលស្ែូវដគជួញែូរ ដរវាទាងំដនេះស្ែូវដែដ្លយីែបនឹងឧែតម្
ស្បដោជន៍របរ់ពួកដគ។ ស្បអ្ប់អ្ែាបទ្យអ្ំពទី្យាល ប់លែ (ខាងដស្កាម្) ផ្តល់ឧទាហរែ៍ខលេះៗពីែំបន់ GMS ដែលបញ្ញា ជា
រមួ្ទាងំដនេះស្ែូវបានោក់បញ្ចូលដៅកនុងវធិានការដ្លីយែបកនុងការដ្វីរាហរែកម្ម។ 
 

                                                        
21 Surtees, R. (2014) Re/integration of trafficked persons. Working with trafficked children and youth. King Baudouin 
Foundation, GIZ and NEXUS Institute. 

ទ្យាល ប់លែ៖ ការឧបែាម្ាែល់ការដ្វរីាហរែកម្មដោយដជាគជ័យ 

 

បុររដខមរាន ក់ដែលស្ែូវជួញែូរដៅស្បដទ្យរថ្ងដែីម្បដី្វីការដៅកនុងដោងចស្កម្ួយ ស្ែូវបានរដគងាគ េះដៅដពលដែល
នគរបាលថ្ងនិងកម្ពុជា បានដ្វីការវាយ្មក់រមួ្គ្នន ដៅកនុងដោងចស្កម្ួយ។ ដស្កាយពីបានពនិិែយ និងបានកែំែ់អ្ែត
រញ្ញា ែជាជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ គ្នែ់ស្ែូវដគបញ្ជូ នដៅម្ែឌ លស្ថន ក់ដៅបដណាត េះអារននម្ួយ 
ដហយីករែីបតឹងអ្នកជួញែូរគ្នែ់ស្ែូវបានដរៀបចំដ ងី។ គ្នែ់បានស្ថន ក់ដៅកនុងម្ែឌ លបដណាត េះអារននដនេះរយៈ
ដពលបីដខ ដែលកនុងដពលដនេះគ្នែ់អាចដ្វីការបាន។ គ្នែ់បានអ្្បិាយអ្ំពកីារយកចែិតទុ្យកោក់បានលែ ជាម្ួយ
ការដគ្នរពនិងការរកាភាពថ្ងលងនូរពីរណំាក់បុគគលិកថ្នស្ថា ប័នផ្តល់ការឧបែាម្ាដនេះ។ ដស្កាយពីបានស្ថន ក់ដៅកនុង
ជស្ម្កបដណាត េះអារននដនេះ គ្នែ់បានទ្យទ្យួលការជួយឧបែាម្ាដែីម្បវីលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ។ គ្នែ់ស្ែូវបានអ្ម្ែំដែីរ
ម្កែល់ស្ពំស្បទ្យល់កម្ពុជា ដោយម្គនតីទូ្យែ និងស្ថន ក់ដៅម្ួយយប់ដៅម្ែឌ លរំចែ មុ្ននងឹបានទ្យទ្យួលស្បាក់ការ
ខលេះៗ រស្ាប់ដ្វែីំដែីរម្កផ្ាេះវញិដៅភូម្កិំដែីែ។ ដស្កាយម្កែល់ផ្ាេះ គ្នែ់បានទ្យទ្យលួជំនួយម្នុរស្ម៌្ែបូំង
ខលេះៗ និងដៅដពលដស្កាយម្កបានទ្យទ្យលួកូនស្ជូកខលេះរស្ាប់ចិញ្ច ឹម្ ជាម្ដ្ាបាយរកស្បាក់ចែូំល។ គ្នែ់ក៏បាន
រកការងារដៅកនុងការោា នស្ថងរង់ផ្ងដែរ ដែលបានជួយដលីកកំពរ់ស្ថា នភាពដរែាកចិចរបរ់គ្នែ់។ គ្នែ់បាន
ររ់ដៅជាម្ួយស្គួស្ថរដ ងីវញិ ដហយីានទ្យំនក់ទ្យំនងលែដៅកនុងស្គសួ្ថរ និងជាម្ួយរហគម្ន៍។ 
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តាោងស្ែួែពិនិែយរស្ាប់រាហរែកម្មដោយដជាគជ័យ និងដែលាននិរនតរភាព  
ការបដងកែីកម្មវ ិ្  ី

 ដរវារាហរែកម្មគរួដរៀបចដំ ងីដៅតាម្បុគគលាន ក់ៗ៖ ដរវាននគួរដរៀបចំដ ងីឱ្យស្របតាម្ែស្ម្ូវការជាក់
ោក់របរ់បុគគលាន ក់ៗដែលជាជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ ដោយដផ្ែកដលីការវាយែថ្ម្លែស្ម្ូវការជាបនតបនា ប់
របរ់បុគគលដនេះ។ ែស្ម្ូវការដនេះោប់បញ្ចូ ល  ការផ្តល់ដរវាឯកដទ្យររស្ាប់កុារនិងយុវជនដែលស្ែូវដគជួញែូរ។ 

 ធានឱ្យានកញ្ច ប់ដពញដលញថ្នដរវាកម្មរស្ាប់រាហរែកម្ម៖ ការគ្នសំ្ទ្យែល់រាហរែកម្ម គួរដែាន
លកខែៈដពញដលញ។ ដរវាកម្មដពញដលញគួរដែបានផ្តល់ឱ្យជនដែលស្ែូវដគជញួែូរ ដោយដផ្ែកដលែីស្ម្ូវការតា ល់
ខលួនរបរ់ពួកដគាន ក់ៗ។ ែស្ម្ូវការដនេះអាចោក់ព័នធនឹងការផ្តល់ដរវា ឬ ការបញ្ជូ នដៅអ្នកផ្តល់ដរវាែថ្ទ្យដទ្យៀែ។ ភាព
ជាថ្ែគូជាម្យួទ្យីភាន ក់ងារ នងិស្ថា ប័នែថ្ទ្យដទ្យៀែ គួរដែបានបដងកីែដ ងី ដែីម្បធីានឱ្យានដរវាដពញដលញ នងិការ
ដងទាជំាបនត។ ជំនួយខលេះ អាចបដងកីែដ ងីរស្ាប់ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ និងដរវាខលេះដទ្យៀែអាចានតាម្
រយៈកម្មវ ិ្ ជីំនួយរស្ាប់ពលករចំណាកស្រុក ស្កុម្ស្បជាជនដែលងាយរងដស្គ្នេះកនុងរងគម្ និងពលរែាទូ្យដៅ។ 

បុររថ្ងាន ក់ ស្ែូវបានដគជួញែូរដៅស្បដទ្យរអុ្ីស្ស្ថដអ្ល ដែីម្បដី្វីកម្មករដៅកនុងករោិា នម្ួយ ស្ែូវបានជួយដៅ
ស្បដទ្យរអុ្ីស្ស្ថដអ្ល ដៅកនុងការផ្តួចដផ្តីម្ទាម្ទាររំែងពនីិដោជកដែលម្ិនបានបង់កថ្ស្ម្ឱ្យគ្នែ់។ គ្នែ់ក៏បាន
ដគជួយដៅកនុងការដរវងរកការងារដែលានស្បាក់កថ្ស្ម្រម្ស្រប នងិស្ែូវបានផ្តល់កដនលងស្ថន ក់ដៅ នងិដរវាែថ្ទ្យ
ដផ្សងដទ្យៀែផ្ងដែរ កនុងដពលបតងឹចំដោេះអ្នកដកងស្បវញ័្ចគ្នែ់។ ដស្កាយដពលស្ែ ប់ម្កស្បដទ្យរថ្ងវញិ គ្នែ់ស្ែូវបាន
បុគគលិករងគម្កិចចម្កទ្យទ្យួលដៅស្ពោនយនតដហាេះ និងបានផ្តល់ឱ្យគ្នែ់នូវស្បាក់ខលេះៗរស្ាប់ស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ។ 
ម្ិនយូរប៉ាុនម ន បុគគលិករងគម្កិចចថ្នស្ថា ប័នរែាម្ួយបានម្កផ្ាេះគ្នែ់ និងជដជកជាម្ួយគ្នែ់អ្ំពែីស្ម្ូវការជនំួយ 
ដោយដ្វីការវាយែថ្ម្លអ្ំពីែស្ម្វូការរបរ់គ្នែ់។ ដោយស្ថរគ្នែ់ចង់ស្ែ ប់ម្កដ្វីែណំាកំរិកម្មវញិ គ្នែ់ក៏បាន
ទ្យទ្យួលជនំួយឥែរែំង ដែលគ្នែ់បានចណំាយដែីម្បទី្យញិឧបករែ៍ ស្គ្នប់ពូជនិងបរកិាខ រករិកម្មែថ្ទ្យដទ្យៀែ។ 

គរតីដវៀែណាម្ាន ក់  បានវលិម្កផ្ាេះវញិ នងិបានោយការែ៍ករែីរបរ់គ្នែ់ដៅអាជ្ា្រ ុ។ំ ម្ិនយូរដស្កាយម្ក 
បុគគលិកនយកោា នរងគម្កចិចបានទាក់ទ្យងគ្នែ់។ គ្នែ់បានទ្យទ្យួលជនំួយតាម្រូបភាពម្ួយចំនួន ដោយស្ថរដែការ
បញ្ជូ នដនេះ ដែលរមួ្ទាងំ វគគបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ កដនលងស្ថន ក់ដៅ ស្បាក់ឧបែាម្ាដៅកនុងដពលទ្យទ្យលួការបែតុ េះ  
បណាត ល ការគ្នសំ្ទ្យហរិញ្ាវែាុរស្ាប់ស្គសួ្ថររបរ់គ្នែ់ នងិជំនួយកនុងការដរវងរកការងារដ្វីដស្កាយបានបញ្ច ប់វគគ 
បែតុ េះបណាត ល។ 

គរតីដវៀែណាម្ាន ក់ បានទ្យទ្យលួការគ្នសំ្ទ្យហរិញ្ាវែាុពីនយកោា នការងារ និងឧបករែ៍ករិកម្ម ពីនយកោា ន
រងគម្កចិច។ គ្នែ់ក៏បានទ្យទ្យលួការបែតុ េះបណាត លខាងបដចចកដទ្យរោបំដនលផ្ងដែរ ពបុីគគលិកស្ថា នីយក៍រិកម្មរែា 
និងមូ្លនិ្ិពមី្នាីររងគម្កិចចរែា ដែីម្បទី្យិញថ្នន បំងាក ររស្ាប់ស្ជូក នងិាន់របរ់គ្នែ់ផ្ងដែរ។ គ្នែ់ស្ែូវបានដែនំ
ដៅកម្មវ ិ្ ីស្បឆ្ងំការជញួែូរម្យួ ដែលបានផ្តល់ដរវានន ដែលរមួ្ទាងំ វគគបែតុ េះបណាត លែល់គ្នែ់ផ្ងដែរ។ 
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 ដរវាដពញដលញគរួដែបានបដងកែីដ ងីរស្ាប់ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរទាងំអ្រ់៖ ការឧបែាម្ា និងជំនួយ
គួរដែបានបដងកីែដ ងី ដែីម្បដី្លីយែបនងឹែស្ម្ូវការថ្នជនរងដស្គ្នេះពីស្គប់ទ្យស្ម្ង់ថ្នការដកងស្បវញ័្ច ដៅកនុងការជួញែូរ 
ដៅកនុងអ្ំ ុងថ្នការដ្វរីាហរែកម្មពួកដគដៅតាម្ករែីរម្ស្រប ដរវាស្បកបដោយគុែភាពខពរ់ គួរដែបានផ្ត
ល់រស្ាប់ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរទាងំអ្រ់ ដោយម្ិនគែិពីដភទ្យ វយ័ ជនជាែ ិនិងរញ្ញជ ែិ       ដ យី។  

 ជនដែលស្ែវូដគជញួែូរ គរួដែបានទ្យទ្យលួព័ែ៌ានដពញដលញអ្ពំដីរវាអ្វខីលេះដែលាន នងិដរវាអ្វខីលេះដែលពកួដគាន
រទិ្យធទិ្យទ្យលួ៖ ជនស្ែវូដគជួញែូរ គួរដែបានទ្យទ្យួលព័ែ៌ានដពញដលញអ្ពំីដរវាននដែលានរស្ាប់ពួកដគ និងោល់
បទ្យបញ្ញជ  និងលកខខែឌ  ដៅដពលចូលរមួ្ដៅកនុងកម្មវ ិ្ ជីំនយួណាម្ួយ។ ដៅដពលដចករដម្លកព័ែ៌ានជាម្យួកុារ 
ព័ែ៌ានទាងំដនេះគួរដែបានផ្តល់ស្របដៅតាម្អាយុ ការអ្ប់រ ំនិងភាពចារ់ទុ្យំរបរ់ពកួដគ។ 

 ោល់ជនំយួ នងិដរវាគរួដែផ្តល់ដោយរមស័្គចែិត៖ ជនស្ែូវដគជួញែូរ ានរិទ្យធបិែិដរ្ដរវារាហរែកម្មខលេះ ឬ 
ទាងំអ្រ់ ដែលផ្តល់ឱ្យពួកដគ។ ពកួដគគួរដែានរទិ្យធិទ្យទ្យលួយក ឬ បែិដរ្ដរវាដៅកនុងដពលណាម្ួយ។ គួរដែាន
ការពិនិែយ និងដករស្ម្ួលជាបនតបនា ប់អ្ំពីដគ្នលការែ៍ស្ពម្ដស្ពៀងដោយានព័ែ៌ានស្គប់ស្គង។ 

 ដរវាគរួដែបានផ្តល់ដោយអ្នកានវជិាជ ជវីៈដែលបានទ្យទ្យលួការបែតុ េះបណាត លជាមុ្ន៖ ដរវាននគួរដែបានផ្តល់ 
ដោយអ្នកផ្តល់ដរវាដែលានការបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ នងិានការទ្យទ្យួលស្ថគ ល់។ ស្គប់អ្នកផ្តល់ដរវាដែលដ្វីការ
ជាម្ួយជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ គួរដែានលទ្យធភាពទ្យទ្យលួការបែតុ េះបណាត ល និងបែតុ េះបណាត លដ ងី
វញិជាបនតបនា ប់ ដែលពស្ងីកជំនញ នងិរម្ែាភាពរបរ់ពកួដគ រស្ាប់គ្នសំ្ទ្យែល់ការដ្វរីាហរែកម្ម។ ចែុំច
ដនេះគួរោប់បញ្ចូ លវគគបែតុ េះបណាត ល និងជំនញអ្ំពីរដបៀបដ្វីការងារជាម្ួយកុារ នងិយុវជនដែលស្ែូវដគជួញែូរ។ 

 អ្នកផ្តល់ដរវាគរួដែានការដស្ែៀម្លកខែៈជាមុ្ន នងិស្បងុស្បយែ័ន៖ អ្នកផ្តល់ដរវាទាងំអ្រ់ដែលដ្វីការជាម្យួជន
ស្ែូវដគជួញែូរ ដៅកនុងដពលដ្វរីាហរែកម្ម គួរដែានការដស្ែៀម្ខលួនជាមុ្ន ចំដោេះបញ្ញា ថ្នការជួញែូរម្នុរស និង
ផ្លប៉ាេះោល់ខាងផ្លូវចែិត ោងកាយ នងិរងគម្ថ្នជនរងដស្គ្នេះ។ អ្នកផ្តល់ដរវាគួរដែានជនំញ នងិចំដែេះែឹងដែមី្បី
ដ្វីការឱ្យបានរម្ស្រប ជាម្ួយជនដែលស្ែូវដគជួញែូរ ដែលរមួ្ទាងំ ការដស្ែៀម្ខលួនជាមុ្នរស្ាប់ែស្ម្ូវការរបរ់
កុារ និងយុវជនស្ែូវដគជួញែូរផ្ងដែរ។  

 ធានការយល់ែងឹខាងវបប្ម៌្៖ ស្ែូវអ្ប់រអំ្នកផ្តល់ដរវាទាងំអ្រ់ដែីម្បឱី្យានចំដែេះែឹង និងានការស្បងុស្បយែ័ន
ចំដោេះស្ថវតា បទ្យពិដស្ថ្ន៍ និងវបប្ម៌្របរ់បុគគលដែលពួកដគជួយ។ ចែុំចដនេះទាម្ទារឱ្យានការយកចិែតទុ្យក
ោក់ចំដោេះបញ្ញា ខុរៗគ្នន  ដែលរមួ្ទាងំ រញ្ញជ ែ ិជនជាែិ និងស្ថរនខុរគ្នន ផ្ងដែរ។  

 ធានដរវា នងិកម្មវ ិ្ សី្បកបដោយគុែភាពខពរ់៖ ដរវា និងការគ្នសំ្ទ្យគួរដែានគុែភាពខពរ់បំផុ្ែតាម្ដែអាច
ដ្វីបាន ដែីម្បធីានដជាគជ័យថ្នរាហរែកម្ម។ រតង់ោរអ្បបបរាថ្នការដងទា ំគួរដែបានដរៀបចំដ ងី រស្ាប់ដរ
វារាហរែកម្ម និងតាម្ោនអ្ំពីអ្នុដោម្ភាព។ 

 ដស្ែៀម្ដរវាពអី្ងគការដែលដ្វកីារដលដីផ្នកជាក់ោក់ថ្នការស្បឆ្ងំការជញួែូរ នងិអ្ងគការ ឬ ស្ថា ប័នផ្តល់ជនំយួែថ្ទ្យ
ដទ្យៀែ៖ ជនំួយចំដោេះជនស្ែូវដគជួញែូរអាចផ្តល់ឱ្យដោយអ្ងគការស្បឆ្ងំការជួញែូរ ឬអ្ងគការដែលដ្វីការជាម្ួយស្កមុ្
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ជនងាយរងដស្គ្នេះដផ្សងដទ្យៀែ ដែលរមួ្ទាងំ ដរវាកម្មគ្នោំរកុារផ្ងដែរ។ ស្ែូវធានថ្ន ដរវាដនេះានគុែភាពខពរ់ 
បុគគលិកបានទ្យទ្យួលការបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ នងិដរវាននដ្លីយែបនឹងែស្ម្ូវការរបរ់ជនស្ែូវដគជញួែូរ។ 

 ធានការស្គប់ស្គងដលកីរែីឱ្យបានស្គប់ស្គ្នន់៖ ស្ែូវអ្នុវែតនីែិវ ិ្ ីស្គប់ស្គងករែីថ្នអ្នកទ្យទ្យួលផ្ល ពីកម្មវ ិ្ ីទាងំ  អ្
រ់។ ស្ែូវចាែ់តាងំករែីថ្នអ្នកទ្យទ្យួលផ្លនីម្ួយៗដៅដស្កាម្ការស្គប់ស្គងរបរ់បុគគលកិាន ក់ ដែីម្បធីានថ្ន ានការផ្ត
ល់ដរវាបានរម្ស្រប នងិដ្លយីែបតាម្ែស្ម្ូវការ អ្នុដោម្តាម្រតង់ោរអ្បបបរាថ្នការដងទា។ំ 

 បញ្ជូ នករែីដៅរកជនំយួ៖ ស្ែវូបញ្ជូ នជនរងដស្គ្នេះដៅអ្នកផ្តល់ដរវាែថ្ទ្យដទ្យៀែ ដែីម្បធីានថ្ន ពួកដគបានទ្យទ្យលួដរ
វាដពញដលញស្បកបដោយគុែភាពខពរ់។ ម្និដម្នដរវាទាងំអ្រ់ រុទ្យធដែអាចផ្តល់ដោយអ្ងគការម្យួដ យី ដហយី
អ្នកផ្តល់ដរវានន គួរបញ្ជូ នអ្នកទ្យទ្យលួផ្លដៅកម្មវ ិ្ ី/អ្ងគការដផ្សងដទ្យៀែតាម្ការចាបំាច់។  

 ផ្តល់ដរវា នងិការគ្នសំ្ទ្យដែលដផ្ែកដលរីហគម្ន៍៖ ការដងទាដំៅតាម្ម្ែឌ ល គួរដែបានចាែ់ទុ្យកថ្ន ជាែំដណាេះ
ស្ស្ថយបដណាត េះអារននម្ួយនងិរស្ាប់ដែកនុងករែីខលេះប៉ាុដណាណ េះ។ ទ្យស្ម្ង់ខលេះៗថ្នជំនយួនិងដរវា គួរដែានរស្ាប់ 
ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរ ដែីម្បរីរ់ដៅជាម្ួយស្គសួ្ថរ និងរហគម្ន៍របរ់ពួកដគ។ អ្នកផ្តល់ដរវា គួរដែ
ធានថ្ន ជនរងដស្គ្នេះពីការជញួែូរ ដែលវលិស្ែ ប់ម្កររ់ដៅកនុងរហគម្ន៍វញិ បានទ្យទ្យួលដរវាដពញដលញ ដែមី្បី
គ្នសំ្ទ្យការដ្វីរាហរែកម្មរបរ់ពួកដគ។ 

 ដរវាគរួដែានជាភាស្ថកដំែីែរបរ់ជនរងដស្គ្នេះ៖ ដរវាននគួរដែបានផ្តល់ជាភាស្ថដែលជនរងដស្គ្នេះអាច
យល់ និងអាចស្បាស្រ័យទាក់ទ្យងបាន។ កនុងករែីអាចដ្វបីាន អ្នករស្ម្ុេះរស្ម្ួលដែលបានទ្យទ្យលួការបែតុ េះបណាត
ល និងានការយល់ែឹងអ្ំពីវបប្ម៌្ ដហយីគួរដែបានដស្បីស្បារ់ការបកដស្ប ដែីម្បធីានថ្ន ជនរងដស្គ្នេះយល់ នងិអាច
ផ្តល់ការយល់ស្ពម្ជាម្ួយព័ែ៌ានស្គប់ស្គ្នន់ ចំដោេះកនុងការោក់ព័នធណាម្យួដៅកនុងកម្មវ ិ្ ីជំនួយ។ ោល់ព័ែ៌ាន 
ដែលដចករដម្លកជាម្យួកុារ គួរដែស្របគ្នន ជាម្ួយវយ័ ការអ្ប់រ ំនិងភាពចារ់ទុ្យំរបរ់កុារដនេះ។ 

 គែដនយយភាពចដំោេះជនស្ែវូដគជញួែូរ៖ អ្នកផ្តល់ដរវាដែលដ្វីការជាម្ួយជនដែលស្ែូវដគជួញែូរ ស្ែូវដែាន
គែដនយយភាពដៅកនុងការងាររបរ់ពួកដគ។ ស្បការដនេះ ោប់បញ្ចូ ល ស្ែូវានវែតាន នងិអាចដ្លីយនឹងរំែួរនន 
របរ់ជនស្ែូវដគជួញែូរ អ្ពំីដរវាដែលពកួដគទ្យទ្យួល ានការទ្យទ្យួលខុរស្ែូវដលីដរចកតរីដស្ម្ចដែលទាក់ទ្យងនងឹដរវា
ទាងំដនេះ និងអាចទ្យទ្យលួខុរស្ែូវចំដោេះផ្លននដែលដកែីដចញពីដរវាទាងំដនេះ ម្កដលីជនស្ែូវដគជួញែូរ ដែល
ទ្យទ្យួលដរវាទាងំដនេះ។ ជនស្ែវូដគជួញែូរ គួរានលទ្យធភាពដស្បីស្បារ់យនតការបែតឹ ងដែមី្បធីានគែដនយយភាព។ 

 ធានការចូលរមួ្របរ់អ្នកទ្យទ្យលួផ្ល៖ អ្នកទ្យទ្យលួផ្លពកីម្មវ ិ្ ី ទាងំម្នុរស្ំ និងកុារ គួរដែបានចូលរមួ្ោ៉ា ង
រកម្មកនុងការបដងកីែ នងិអ្នុវែតដផ្នការរាហរែកម្មពួកដគ និងគួរដែបានទ្យទ្យួលព័ែ៌ានដពញដលញអ្ំពីរទិ្យធិ
ជដស្ម្ីរនងិឱ្ការននរបរ់ពួកដគ ដែលរមួ្ទាងំោល់ការរដស្ម្ចននអ្ំពីដរវាដែលពកួដគាន(នងិគ្នម ន)បែំង
ទ្យទ្យួលយក។ 

 គ្នសំ្ទ្យែល់ការពស្ងងឹភាពអ្ង់អាចថ្នជនស្ែវូដគជញួែូរ៖ អ្នតោគម្ន៍ នងិទ្យំនក់ទ្យំនងនន គួរដែបានបដងកីែដ ងី 
និងអ្នុវែតតាម្រដបៀបដែលគ្នសំ្ទ្យែល់ការពស្ងឹងភាពអ្ង់អាច រវ័យភាព និងភាព្ន់របរ់អ្នកទ្យទ្យលួផ្ល។ អ្នកផ្តល់
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ដរវា គួរដែដ្វកីារជាម្ួយជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ ដែីម្បដីលីករាួយរវ័យភាពរបរ់ពួកដគ និងបដញ្ជ ៀរការ 
ពឹងដផ្ែកដលីដរវារាហរែកម្ម ឬ អ្នកផ្តល់ដរវានន។ 

 បដងកែី នងិស្បកាន់ខាជ ប់ដគ្នលការែ៍ថ្នស្កម្រលី្ម៌្ នងិស្កម្អ្នុវែត៖ ោល់បញ្ាែតិថ្នការគ្នសំ្ទ្យ ឬ ដរវារស្ាប់  រ
ាហរែកម្ម គួរដែស្បកាន់ខាជ ប់នូវរតង់ោររីល្ម៌្ខពរ់បំផុ្ែដែលរមួ្ទាងំដគ្នលការែ៍ននថ្នការរកាភាព
រាៃ ែ់គ្នម នការដររីដអ្ងី ការម្ិនវនិិចឆ័យអ្នកណាាន ក់និងការដគ្នរពឯកជនភាព។ អ្នកជនំញដែលដ្វីការដៅកនុង និង
រវាងដផ្នកដរវានន គួរដែស្បកាន់ខាជ ប់ដគ្នលការែ៍រលី្ម៌្ និងស្កម្អ្នុវែតរស្ាប់វជិាជ ជីវៈជាក់ោក់ទាងំដនេះ។ 

ការយកចែិតទុ្យកោកព់ដិររចដំោេះកុារ 
 ការចាែ់តាងំអ្នកដែនខំាងដផ្នកចាប់៖ កុារស្ែូវដគជញួែូរ គួរដែានអ្នកដងរកា ដែលបានដែងតាងំស្របចាប់ 
ដែីម្បដីែនពំួកដគ និងការោររិទ្យធិ និងផ្លស្បដោជន៍របរ់ពួកដគ ដៅដពលដែលឪពុកាត យរបរ់ពួកដគ ម្និអាច 
គ្នម នបែំង ឬ ម្ិនរម្ស្រប កនុងការអ្នុវែតរទិ្យធិជាឪពុកាត យរបរ់ពកួដគ ជាបដណាត េះអារនន ឬ ជាអ្ចិថ្គនតយ។៍ អ្នក
ដែនដំែលបានដែងតាងំ គរួដែបានទ្យទ្យលួការពិដស្គ្នេះដោបល់ និងជូនែែឹំង ដែលទាក់ទ្យងនឹងរកម្មភាពទាងំ
អ្រ់ដែលបានអ្នុវែត ទាក់ទ្យងនឹងកុារដនេះ។22 

 ដរវាឯកដទ្យរ នងិកុារដម្ស្ែរីស្ាប់កុារដែលស្ែវូដគជញួែូរ៖ ដរវាដែីម្បគី្នសំ្ទ្យែល់រាហរែកម្មកុារដែល
ស្ែូវដគជួញែូរ ស្ែូវដែដរៀបចំដ ងីស្របតាម្ែស្ម្ូវការជាក់ោក់របរ់កុារដនេះ នងិស្ែូវដរៀបចំដ ងី និងអ្នុវែត តាម្វ ិ្ ី
កុារដម្ស្ែ។ី ដគ្នលការែ៍រទិ្យធិកុារ នងិពិ្សី្ថរជាក់ោក់ចំដោេះកុារ គួរដែរងកែ់្ៃន់ដលីចែុំចដនេះ។ 

 អ្នកជនំញការបានទ្យទ្យលួការបែតុ េះបណាត ល អ្ពំរីដបៀបដ្វកីារជាម្យួកុារ៖ ជនំួយ នងិការឧបែាម្ា គួរដែបាន   ផ្ត
ល់ដោយអ្នកផ្តល់ដរវា ដែលបានទ្យទ្យលួការបែតុ េះបណាត លជំនញ និងយល់ពីរដបៀបដ្វីការជាម្ួយកុារដែលស្ែូវដគ
ជួញែូរ នងិ/ឬ ដែលងាយរងដស្គ្នេះ។ 

 កម្មវ ិ្ នីនស្បកាន់ខាជ ប់ដគ្នលនដោបាយគ្នោំរកុារ៖ អ្ងគការ នងិស្ថា ប័នទាងំអ្រ់ ដែលដ្វីការជាម្យួកុារ គួរ
ដែបដងកីែ និងអ្នុវែតដគ្នលនដោបាយគ្នោំរកុារ។ បុគគលិក នងិទ្យីស្បកឹាទាងំអ្រ់ គួរដែបានទ្យទ្យួលការបែតុ េះ        
បណាត ល និងស្បកាន់ខាជ ប់ដគ្នលនដោបាយគ្នោំរកុារដនេះ ដែលរមួ្ទាងំ បុគគលកិរែាបាល និងបុគគលកិដផ្នកគ្នសំ្ទ្យផ្ង
ដែរ។ 

 ការចូលរមួ្របរ់កុារដៅកនុងែដំែីរការដ្វរីាហរែកម្ម៖ កុារគួរដែបានទ្យទ្យួលព័ែ៌ានដពញដលញ និងចូល
រមួ្ដៅកនុងោល់ការរដស្ម្ចនន អ្ំពីរាហរែកម្មដរៀងៗខលួនរបរ់ពួកដគ ដែលរមួ្ទាងំ ស្ថា នភាពរបរ់ពកួដគ នងិ
ការដស្បស្បួលជាបនតបនា ប់ថ្នែស្ម្ូវការរបរ់ពកួដគ។ អ្នកផ្តល់ដរវាគួរដែបានទ្យទ្យួលការបែតុ េះបណាត លជាពិដររអ្ំព ី
ដគ្នលការែ៍ និងការអ្នុវែតអ្ពំីការចូលរមួ្ថ្នកុារ។ 

 
                                                        
22 រូម្អាន SCEP (2009), Statement of Good Practices, 4th Revised Edition, section D3, for further details of the guardian's 

roles, responsibilities and qualifications. 
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ដគ្នលនដោបាយ/ការែរ ូម្ែ ិ 
 អ្នកផ្តល់ដរវាស្ែវូដលកីរាួយ នងិពស្ងកីភាពជាថ្ែគូ នងិការបញ្ជូ ន៖ ស្ែូវកស្ថង និងរកាភាពជាថ្ែគូ នងិទ្យំនុកចិែត 
កនុងចំដណាម្អ្នកផ្តល់ដរវា នងិទ្យីភាន ក់ងារនន អ្ពំីការដ្វរីាហរែកម្ម ដៅថ្នន ក់មូ្លោា ន និងថ្នន ក់ជាែិ។ អ្ងគការ
នន និងរោា ភបិាលដែលដ្វកីារកនុងភាពជាថ្ែគូ អាចនដំៅរកការបនតគ្នសំ្ទ្យ និងការដងទាពំិែស្បាកែ។ ភាពជាថ្ែគូគឺ
ជាែស្ម្ូវការកនុងចំដណាម្អ្នកផ្តល់ដរវាដៅកនុងស្ថា ប័នរោា ភបិាល នងិរងគម្រុីវលិ។ 

 បដងកែីយនតការជាែរិស្ាប់ការបញ្ជូ ន៖ ស្ែូវដ្វកីារែរ ូម្ែិរស្ាប់ការបដងកែីយនតការបញ្ជូ នដៅថ្នន ក់ជាែិ (ឬ 
ម្ដ្ាបាយស្បដហលគ្នន ដនេះរស្ាប់បញ្ជូ ន) ដែមី្បធីានថ្ន ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរ បានទ្យទ្យួលដរវា និង
ការគ្នសំ្ទ្យ និងស្ែូវបានទ្យទ្យលួការយកចិែតទុ្យកោក់តាម្វ ិ្ ីថ្ងលងនូរ។ ចែុំចដនេះគួរដែោប់បញ្ចូ លកុារដែស្ែូវដគជួញែូរ
ដែលបានទ្យទ្យួលដរវាគ្នោំរកុារដែលានស្ស្ថប់ ទាងំដៅថ្នន ក់ជាែិ និងមូ្លោា ន។ យនតការជាែរិស្ាប់ការបញ្ជូ ន 
គួរដស្បីស្បារ់ដរវាដែលានស្ស្ថប់រស្ាប់ពលករចណំាកស្រុក ស្កមុ្ម្នុរសងាយរងដស្គ្នេះនិងស្បជាជនទូ្យដៅ។  

 ដ្វកីារែរ ូម្ែដិែមី្បឱី្យានស្បព័នធបញ្ជូ នជាលកខែៈអ្នតរជាែ៖ិ ស្ែូវដ្វីការែរ ូម្ែិដែមី្បឱី្យថ្ែគូរោា ភិបាលដ្វកីារ
ដែីម្បរីស្ម្បរស្ម្លួការបញ្ជូ នជាអ្នតរជាែិ តាម្វ ិ្ ីនន ដែលធានថ្ន ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ ានលទ្យធ
ភាពទ្យទ្យលួបានដរវា និងការឧបែាម្ាែល់ការដ្វីរាហរែកម្ម នងិទ្យទ្យលួបានការយកចិែតទុ្យកោក់ថ្ងលងនូរ។ រោា ភ ិ 
បាលកនុងស្បដទ្យរដគ្នលដៅ នងិស្បដទ្យរដែីម្ ស្ែូវដែរស្ម្បរស្ម្ួលកិចចស្បឹងដស្បងនន ដែីម្បធីានឱ្យានដរវាកម្ម
គុែភាពខពរ់ និងបនតការដងទាដំៅទូ្យទាងំស្បដទ្យរនន។  

 ដរៀបចដំរចកតសី្ោង នងិអ្នុវែតដគ្នលការែ៍ដែនអំ្ពំសី្កម្រលី្ម៌្ នងិស្កម្អ្នុវែត៖ ការគ្នសំ្ទ្យ ឬដរវារស្ាប់ការ
ដ្វីរាហរែកម្ម គួរដែដ្វីដៅតាម្ដគ្នលការែ៍ដែនអំ្ពំីស្កម្រលី្ម៌្ ដែលរមួ្ទាងំ ដគ្នលការែ៍ថ្នការរកា
ភាពរាៃ ែ់ គ្នម នការដររីដអ្ីង គ្នម នការវនិិចឆ័យ និងឯកជនភាព។ អ្នកជំនញស្ែូវស្បកាន់ខាជ ប់ស្កម្អ្នុវែតដនេះ។ ស្ែូវដ្វី
ការែរ ូម្ែិដែីម្បឱី្យានដរចកតីស្ោង នងិការអ្នុវែកដគ្នលការែ៍ដែនទំាងំដនេះ និងស្កម្អ្នុវែត កនុងករែីដែល
ានរចួម្កដហយី។ 

 បដងកែី នងិអ្នុវែតកម្មវ ិ្  ីនងិដគ្នលនដោបាយនន ដែមី្បដីោេះស្ស្ថយការាក់ងាយ នងិការដររីដអ្ងី៖ ស្ែូវធានថ្ន 
កម្មវ ិ្ ីនងិដគ្នលនដោបាយទាងំអ្រ់បានដរៀបចំដ ងី តាម្វ ិ្ ីដែលម្ិនបងកការាក់ងាយ ឬ ការដររីដអ្ីងចំដោេះជន
រងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ ដោយស្ថរពកួដគដរវងរកការស្ថត រដ ងីវញិ នងិការដ្វរីាហរែកម្ម។ គួរានការ
កំែែ់អ្ែតរញ្ញា ែនិងស្បាស្រ័យទាក់ទ្យងកនុងចំដណាម្អ្នកផ្តល់ដរវានងិអ្នកកស្ថងដគ្នលនដោបាយអ្ំពសី្បភពថ្ន
ការាក់ងាយនិងការដររីដអ្ីង (រមួ្ទាងំ ជនរងដស្គ្នេះស្បដភទ្យខុរៗគ្នន នងិទ្យស្ម្ង់ខុរគ្នន ថ្នការជួញែូរ)ផ្ងដែរ។ 

 ធានឱ្យានវភិាជន៍ងវកិារស្ាប់ការដ្វរីាហរែកម្ម៖ កម្មវ ិ្ ី និងដគ្នលនដោបាយរាហរែកម្ម គួរដែ
ភាជ ប់ជាម្ួយការវភិាជន៍ស្គប់ស្គ្នន់នូវមូ្លនិ្ ិនិង្នធានពរីោា ភិបាល។ ការែរ ូម្ែិដែីម្បឱី្យានការវភិាជន៍្នធាន
ស្គប់ស្គ្នន់ ដែីម្បគី្នសំ្ទ្យឱ្យានដរវាកម្មរាហរែកម្ម នងិ្នធានម្នុរស ដែលចាបំាច់ដែីម្បអី្នុវែតដរវាដបបដនេះ 
ដៅកនុងអ្ ុំងដពលថ្នការដ្វីវមិ្ជឈការ នងិការស្គប់ស្គងករែី។  

************* 
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ដផ្នកបនតដៅដនេះ (ដផ្នកដរវា # ១ ែល់# ១០) នឹងដចងអ្ពំីស្បដភទ្យនមី្ួយៗថ្នដរវាខុរៗគ្នន  ដែលជាដផ្នក
ម្ួយថ្នកញ្ច ប់ជំនយួដពញដលញ ដែីម្បឧីបែាម្ាែល់ការដ្វរីាហរែកម្មជនដែលស្ែូវដគជួញែូរ។ ដផ្នកដរវានីម្ួយ
ៗនឹងបងាា ញ៖ ១) ែស្ម្ូវការដែលទាក់ទ្យងនងឹដផ្នកដរវា ដែលរមួ្ទាងំ បញ្ញា ជាក់ោក់ ដែលទាក់ទ្យងនឹងការដ្វីរា
ហរែកម្មកុារដែលស្ែូវដគជញួែូរ ២) បញ្ញា  នងិការស្បឈម្នន ដៅចំដោេះមុ្ខការផ្តល់ដរវានន និង ៣) 
តាោងស្ែួែពនិិែយម្ួយ ដែីម្បបីដងកីែ និងអ្នុវែតអ្នតោគម្ន៍រាហរែកម្ម។ 

 

ដផ្នកដរវារស្ាប់អ្នតោគម្ន៍រាហរែកម្ម 
 

ដរវាដផ្នកទ្យី ១. ការផ្តល់លំដៅោា ន កដនលងដងទា ំនិងកដនលងស្ថន ក់ដៅ។  
ដរវាដផ្នកទ្យី ២. ជំនួយដផ្នកដពទ្យយ 

ដរវាដផ្នកទ្យី ៣. ការឧបែាម្ាខាងផ្លូវចិែត និងការស្បកឹាដោបល់ 
ដរវាដផ្នកទ្យី ៤. ការអ្ប់រ ំនិងបំែិនជីវែិ 

ដរវាដផ្នកទ្យី ៥. កម្មវ ិ្ ពីស្ងឹងភាពអ្ង់អាចខាងដរែាកចិច 
ដរវាដផ្នកទ្យី ៦. ការគ្នសំ្ទ្យរែាបាល 

ដរវាដផ្នកទ្យី ៧. ជំនួយ និងការគ្នសំ្ទ្យខាងដផ្នកចាប់ 
ដរវាដផ្នកទ្យី ៨. ការវាយែថ្ម្លរុវែាិភាព និងរនតិរុខ 

ដរវាដផ្នកទ្យី ៩. ការរស្ម្េុះរស្ម្ួលកនុងស្គួស្ថរ នងិការស្បកឹាដោបល់ 
ដរវាដផ្នកទ្យី ១០. ការស្គប់ស្គងករែី 
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ឡសវាណ្នកទី ១. ការ្តលល់ាំឡៅោា ន កណនែងណលទ ាំ នងិកណនែងសាន ក់ឡៅ  
ការផ្តល់កដនលងស្ថន ក់ដៅដែលានរុវែាភិាព ជាទី្យដពញចិែត និងកនុងែថ្ម្លរម្រម្យ  
ែស្មូ្វការផ្ាេះរំដបង នងិកដនលងស្ថន កដ់ៅ  

 ផ្ាេះរំដបង ការដងទា ំនងិកដនលងស្ថន ក់ដៅានស្ថរៈរំខាន់ជាដផ្នកម្ួយថ្នការដ្វឱី្យានែុលយភាពែបូំងរបរ់
ជនដែលស្ែូវដគជួញែូរ ដោលគឺ ទាក់ទ្យងនឹងអារម្មែ៍អ្ពំរុីវែាិភាព នងិរនតរុិខបនា ប់ពីស្ែូវដគជួញែូរ។ លំដៅោា ន
រម្ស្រប និងជដស្ម្រីថ្នការដងទា ំ ក៏ានស្ថរៈរំខាន់ខាល ងំណារ់ដែរ ដៅកនុងរយៈដពលដវង ដែលជាធាែុផ្សជំាស្ថរ
វនតថ្នការស្ថត រដ ងីវញិ និងរាហរែកម្ម។ ចាប់រតីពីរទិ្យធិម្នុរសអ្នតរជាែិ ទ្យទ្យលួស្ថគ ល់រិទ្យធមិ្នុរសកនុងការទ្យទ្យួល
បានរតង់ោរថ្នការររ់ដៅរម្ស្របដែលរមួ្ទាងំផ្ាេះរំដបងរម្រម្យផ្ងដែរ។ 23  ផ្ាេះរំដបង ការដងទានំិងកដនលងស្ថន ក់
ដៅគរួដែានរុវែាិភាព ានែថ្ម្លរម្រម្យ និងតាម្រតង់ោរដែលជាទ្យីដពញចិែត។24 

 ដៅកនុងរយៈដពលខល ី ែស្ម្វូការកដនលងស្ថន ក់ដៅ នងិការដងទា ំ អាចបំដពញបានរស្ាប់ជនស្ែូវដគជួញែូរខលេះ 
តាម្រយៈ កម្មវ ិ្ លីំដៅោា ន ែូចជា ម្ែឌ លស្ថន ក់ដៅបដណាត េះអារនន។ ស្បការដនេះអាចានស្ថរៈរំខាន់រស្ាប់ជន
ដែលស្ែូវដគជញួែូរ ដែលខវេះបរោិការដែលានរុវែាិភាព ជាកដនលងដែលពកួដគអាចវលិស្ែ ប់ បនា ប់ពីស្ែូវដគ
ជួញែូរ ឬ អ្នកដែលស្ែូវការឱ្យានការឧបែាម្ាដស្ចនី ដៅកនុងរយៈដពលខលីបនា ប់ពីស្ែូវដគជួញែូរ។ ការានលទ្យធភាព 
ស្ថន ក់ដៅកនុងម្ែឌ ល(ជាបដណាត េះអារនន) ក៏ានស្ថរៈរំខាន់ផ្ងដែរ ដៅកនុងដពលដ្វីការវាយែថ្ម្លអ្ពំីស្ថា នភាព
ស្គួស្ថរ និងរនតរុិខ ដែមី្បឱី្យែឹងពីលទ្យធភាពកនុងការវលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ។    

 ជដស្ម្រីកដនលងស្ថន ក់ដៅ នងិការដងទាដំែលានរយៈដពលដវង នងិាននរិនតរភាព ានការោក់ព័នធជាពិដររ
ជាម្ួយការវលិស្ែ ប់ម្កររ់ដៅជាម្ួយស្គសួ្ថរខលួនវញិ ែូចជា ររ់ដៅជាម្ួយឪពុកាត យ រហព័ទ្យធ កូនៗ បងបែូន ឬ 
ស្ថច់ញាែែថ្ទ្យដទ្យៀែ។ ដៅដពលស្ថា នភាពគ្នម នរុវែាភិាព ឬជនរងដស្គ្នេះម្ិនចង់បាន ជដស្ម្ីរដផ្សងអាចោប់បញ្ចូ ល 
កម្មវ ិ្ ីលំដៅោា នដែលានការឧបែាម្ា្ នពីរែា ស្បាក់ឧបែាម្ារស្ាប់ជនងាយរងដស្គ្នេះជលួផ្ាេះដែីម្ប ី ស្ថន ក់ដៅ។ល។ 
ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរខលេះ អាចស្ែូវការជដស្ម្រីកដនលងស្ថន ក់ដៅរស្ាប់រយៈដពលដវងដែមី្បអីាចររ់ដៅដែ
ឯង ដៅដពលពកួដគរដស្ម្ចម្និររ់ដៅជាម្យួស្គសួ្ថរខលួន។ ចំដោេះកុារ កដនលងស្ថន ក់ដៅជំនួរ អាចោប់បញ្ចូ ល ការ
ដងទាដំៅកនុងស្គួស្ថរ/ស្ថច់ញាែិ ការដងទាជំាកូនចញិ្ច ឹម្ ផ្ាេះស្ថន ក់ដៅរមួ្គ្នន ជាស្កុម្។ល។    

*កែំែ់រគំ្នល់ពដិររអ្ពំកុីារ៖ ការជួបជុំស្គួស្ថរដ ងីវញិ គឺជាជដស្ម្ីរែំបូង និងដែលនិយម្ជាងដគ ដៅកនុង
ការផ្តល់កដនលងស្ថន ក់ដៅែល់កុារ។ ជដស្ម្រីដនេះគួរដែយកម្កអ្នុវែតដៅស្គប់ស្ថា នភាពទាងំអ្រ់ ដែលការដ្វីដបប

                                                        
23  ានលំដៅោា នរម្រម្យ ដែលជាដផ្នកម្យួថ្នរិទ្យធិកនុងការានរតងោ់រថ្នការររដ់ៅរម្រម្យ ានដចងដៅកនុងដរចកតីស្បការជារកលរតីពី
រិទ្យធិម្នុរស ឆ្ន  ំ១៩៤៨ (ាស្តា ២៥) និងកនុងកែតិការញ្ញា អ្នតរជាែិរតីពី រិទ្យធិដរែាកិចច រងគម្ និងវបប្ម្ ៌(ាស្តា ១១) ឆ្ន  ំ១៩៦៦។ រូម្
អាន OHCHR (2009) The Right to Adequate Housing. Fact Sheet No. 21/Rev. 1, p. 1. Available online at 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf. 
24  ចំែុចដនេះនឹងានភាពខុរគ្នន ពីស្បដទ្យរម្យួដៅស្បដទ្យរម្យួ ដៅកនុង GMS និងគរួដែដករស្មួ្លដៅតាម្បរបិទ្យថ្នស្បដទ្យរនីម្យួៗ និង
លកខខែឌ កនុងមូ្លោា ន។  
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ដនេះទ្យំនងជាានរុវែាិភាព នងិលែស្បដរីររស្ាប់កុារ។ រិទ្យធិរបរ់កុារ កនុងការររ់ដៅជាស្គួស្ថររបរ់ខលួន ាន
ដចងដៅកនុងដផ្នកម្យួចំននួថ្ន CRC។25 ោល់ការវាយែថ្ម្លស្ថា នភាពស្គួស្ថរនងិហានភ័ិយ រស្ាប់កុារដែលស្ែូវដគ
ជួញែូរ គួរដែជាដផ្នកម្យួថ្នែំដែីរការ BID ្ំទូ្យោយម្យួ ដែីម្បកីែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែែំដណាេះស្ស្ថយរម្ស្រប
បំផុ្ែរស្ាប់កុារាន ក់ៗដៅកនុងរយៈដពលដវង។ 

កនុងករែីដែលអាចដ្វីដបបដនេះបាន ការផ្តល់កដនលងស្ថន ក់ដៅជំនួរអាចោប់បញ្ចូ ល ការដងទាដំៅកនុងស្គួស្ថររបរ់
ស្ថច់ញាែ ិការដងទាជំាកូនចញិ្ច ឹម្ ផ្ាេះរស្ាប់ការស្ថន ក់ដៅជាស្កុម្ែូចៗ។ល។ ការស្ថន ក់ដៅតាម្ម្ែឌ ល ឬស្គឹេះ
ស្ថា នដងទា ំ គួរដែបានពិចារណាជាជដស្ម្រីចុងដស្កាយ រស្ាប់ករែីកុារស្ែូវដគជញួែូរ និងគួរដែជាជដស្ម្រី      
បដណាត េះអារនន និងកនុងករែីចាបំាច់ប៉ាុដណាណ េះ។ ដទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ ដៅកនុងែំបន់ដនេះ ានករែីម្ួយ
ចំនួនែូចប៉ាុដណាណ េះ ដែលានការោក់កុារដៅកនុងការដងទាថំ្នស្ថច់ញាែិ និងករែីម្យួចំនួនែូចថ្នជដស្ម្រីដងទាំ
កុារតាម្វ ិ្ ជីំនួរ(ែូចជាការដងទាជំាកូនចិញ្ច ឹម្ ផ្ាេះស្ថន ក់ដៅជាស្កុម្ែូចៗ ឬការររ់ដៅោក់កណាត លឯកោជយ)។ 
ដស្ៅពីដនេះក៏ានការជយួដស្ជាដម្ដស្ជកកនុងកស្ម្ិែកែំែ់ផ្ងដែរែល់កុារ នងិយុវជនដែលស្ែូវដគជួញែូរ ដៅកនុង
អ្នតរកាលដៅរកជីវែិររ់ដៅដោយឯកោជយ ែូចជា ការររ់ដៅោក់កណាត លឯកោជយ។ 

កុារនិងយុវជនដែលស្ែូវដគជញួែូរ គឺជាស្កុម្ខុរៗគ្នន  ានវយ័ខុរគ្នន  ានកស្ម្ិែចារ់ទុ្យខុំរគ្នន  ែំណាក់ខុរគ្នន
ថ្នការលូែោរ់ បទ្យពិដស្ថ្ន៍ថ្នការស្ែូវដគជញួែូរខុរគ្នន  ស្ថា នភាពតា ល់ខលួន នងិស្គួស្ថរខុរគ្នន  ស្ែវូការជំនួយ
ខុរគ្នន ។ល។ ជដស្ម្ីរថ្នកដនលងស្ថន ក់ដៅខុរគ្នន ជាខាល ងំ ែូដចនេះ អាចបំដពញែស្ម្ូវការរបរ់កុារ នងិយុវជនខុរៗ
គ្នន ទាងំដនេះ ដែលរមួ្ទាងំ គំរូខុរគ្នន កនុងែំណាក់កាលខុរគ្នន ថ្នការស្ថត រ និងរាហរែកម្មផ្ងដែរ។ 

ចាប់អ្នតរជាែិទ្យទ្យលួស្ថគ ល់ជាពិដររនូវរិទ្យធិរបរ់កុារ កនុងការទ្យទ្យលួបានកដនលងស្ថន ក់ដៅដែលានរុវែាិភាព 
ជាទ្យីដពញចែិត និងដែលានែថ្ម្លរម្ស្រប ដោយាស្តា ២៧ ថ្ន CRC ែស្ម្ូវឱ្យរែាភាគីទ្យទ្យួលស្ថគ ល់”រិទ្យធិកុារ
ស្គប់រូបកនុងការទ្យទ្យលួបានការររ់ដៅតាម្រតង់ោររម្រម្យរស្ាប់ការអ្ភិវឌ្ឍកាយរម្បទា បញ្ញា ស្ថម រែី រីល្ម៌្ 
និងរងគម្”។ ដលរីពីដនេះ ាស្តា២៥ ថ្ន CRC ផ្តល់ឱ្យកុារស្គប់រូបដែលរាិែដៅកនុងការដងទា ំនូវរិទ្យធិកនុងការស្ែួែ
ពិនិែយដ ងីវញិជាដទ្យៀងទាែ់នូវកាលៈដទ្យរៈថ្នកដនលងស្ថន ក់ដៅរបរ់កុារទាងំដនេះ។ កនុងករែីកុារ ការវាយ
ែថ្ម្លស្ថា នភាពស្គួស្ថរ នងិហានិភ័យ គួរដែជាដផ្នកម្ួយថ្នែដំែីរការ BID ្ទូំ្យោយម្ួយ ដែីម្បកីែំែ់អ្ែតរញ្ញា
ែែំដណាេះស្ស្ថយរម្ស្របបំផុ្ែរស្ាប់រយៈដពលដវងរស្ាប់កុារាន ក់ៗោច់ដោយដ កពីគ្នន ។26 

 

 
 

                                                        
25 ាស្តា ៩ ដចងថ្ន មិ្នស្ែូវកាែត់ត ចកុ់ារដចញពីឪពូកាត យរបរព់កួដគ ដែលផ្ាុយនឹងបំែងរបរព់កួដគដ យី ដលីកដលងដែដ វ្ីដ ងីស្រប
តាម្ចាបដ់ែលដៅជា្រាន ដៅដពលដែលការោចឱ់្យដៅោចដ់ចញពីឪពុកាត យ គឺជាការចាបំាច ់ ដែីម្បឧីែតម្ស្បដោជនរ៍បរ់កុារដនេះ។ 
ាស្តា៧ ថ្ន CRC ផ្តលឱ់្យកុារនូវរិទ្យធិ”ដស្ចីនបំផុ្ែតាម្ដែអាចដ វ្ីបាន” ដែីម្បែឹីង និងបានទ្យទ្យួលការដងទាពីំរំណាកឪ់ពុកាត យរបរព់ួកដគ”។ 

26 គែៈកម្មការរិទិ្យធកុារ ដៅកនុងដោបលទូ់្យដៅដលខ ១៤ (២០១៣) រតីពីរិទ្យធិកុារ ដែីម្បឱី្យានការគិែគូរពីឧែតម្ស្បដោជនរ៍បរព់កួដគ 
ជាបឋម្ (ាស្តា ៣ វាកយខែឌ  ១) ៥២-៨៤ 
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ការស្បឈម្ដៅកនុងការទ្យទ្យលួបានលដំៅោា ន នងិកដនលងស្ថន ក់ដៅ 

ជនដែលស្ែូវដគជួញែូរខលេះ ានលទ្យធភាពទ្យទ្យលួបានលំដៅោា ន នងិកដនលងស្ថន ក់ដៅ បនា ប់ពីស្ែូវដគជួញែូរ 
ទាងំដៅកនុងរយៈដពលខល ីនងិរយៈដពលដវង។ អ្នកខលេះបានទ្យទ្យួលស្ែឹម្លំដៅោា នរស្ាប់រយៈដពលខល ីដែលអ្នុញ្ញា ែឱ្យ
ពួកដគដរៀបចំដផ្នការរស្ាប់កដនលងស្ថន ក់ដៅរយៈដពលដវង។ អ្នកែថ្ទ្យដទ្យៀែអាចវលិស្ែ ប់ម្កររ់ដៅកនុងផ្ាេះរបរ់
ពួកដគវញិ។ 
 

 

ដទាេះជាដបបដនេះក៏ដោយ ជនស្ែូវដគជួញែូរជាដស្ចីនដៅកនុងែំបន់ GMS ម្និបានទ្យទ្យួលលំដៅោា ន កដនលង
ដងទា ំ និងកដនលងស្ថន ក់ដៅដែលានរុវែាិភាព ជាទ្យីដពញចិែត និងកនុងែថ្ម្លរម្រម្យដ យី បនា ប់ពីបាន្លងកាែ់បទ្យ
ពិដស្ថ្ន៍ថ្នការជួញែូរ។ អ្នកខលេះបនតស្បឈម្បញ្ញា ននទាក់ទ្យងនងឹលំដៅោា ន និងកដនលងស្ថន ក់ដៅ រូម្បដីៅដស្កាយ
ម្ួយរយៈដហយីក៏ដោយ។ បញ្ញា  និងការស្បឈម្ចបំងៗដែលជនស្ែូវដគជួញែូរបានកែ់រំគ្នល់គឺ៖  
១. គ្នម នកដនលងស្ថន ក់ដៅរស្ាប់ជនរងដស្គ្នេះខលេះ 

ទ្យាល ប់លែ៖ ការទ្យទ្យលួបានលដំៅោា ន នងិកដនលងស្ថន ក់ដៅ 

 

បុររដែលស្ែូវដគជួញែូរដៅកនុងស្បដទ្យរថ្ង ដៅកនុងករែីខលេះស្ែូវបានអ្នុញ្ញា ែឱ្យដ្វីការ ដៅកនុងដពលស្ថន ក់ដៅកនុង
ម្ែឌ លរបរ់រែា។ បុគគលកិម្ែឌ លបានជយួពួកដគ កនុងការដរវងរកការងារ និងទ្យទ្យួលបានការចុេះដ ម្ េះតាម្ចាប់
ជាពលករចំណាកស្រុក។ តាម្្ម្មតា បុររស្ថន ក់ដៅកនុងម្ែឌ ល ប៉ាុដនតអាចដ្វែីំដែីរបានដោយដររ។ី កនុងករែី 
បុររដែលស្ែូវដគជញួែូរានឯកស្ថរស្របចាប់ (ែូចជា ការចុេះដ ម្ េះជាពលករចណំាកស្រុក) ពួកដគអាចររ់
ដៅដស្ៅបរដិវែម្ែឌ ល ជាពិដររកនុងកដនលងស្ថន ក់ដៅដែលផ្តល់ដោយនិដោជករបរ់ពួកដគ។ បុររជាដស្ចនី
បាននិោយអ្ំពីស្ថរៈរំខាន់ថ្នការដែលអាចដ្វីការ នងិរនសសំ្បាក់ការខលេះក៏ែូចជាដររភីាពកនុងការដែីរដហរី ដៅ
កនុងដពលបានទ្យទ្យួលជនំួយដៅដស្ៅស្បដទ្យរ។ រស្ាប់អ្នកទាងំដនេះជាដស្ចីន ដនេះជាទ្យស្ម្ង់ែ៏រខំាន់បផុំ្ែថ្នការ
ដស្ជាម្ដស្ជងដែលពួកដគបានទ្យទ្យួល។ 

បុររថ្ងដែលស្ែូវដគជញួែូរដៅស្បដទ្យរអុ្ីស្ស្ថដអ្ល ស្ែូវបានអ្ងគការកនុងស្រកុម្ួយជួយ ដែីម្បោីក់បែតឹ ងស្បឆ្ងំ
នឹងអ្នកជួញែូរពកួគ្នែ់។ កនុងដពលរង់ចាែំំដែីរការថ្នការកាែ់កតី ពួកគ្នែ់ស្ែូវបានដគជយួដរវងរកដរបៀងអាហារ 
និងការងារដែលផ្តល់កថ្ស្ម្រម្ររម្យ។ ពួកគ្នែ់ររ់ដៅកនុងកដនលងស្ថន ក់ដៅម្ួយដែលដបីកចំហ និងដែលផ្តល់
ដោយអ្ងគការដនេះ នងិអាចដចញចូលដោយដររ។ី 

កុាោាន ក់ម្កពីស្បដទ្យរម្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ស្ែូវបានដគជួញែូរម្កស្បដទ្យរា៉ា ដ រុី ដែីម្បលីក់របរ់របរដៅតាម្ផ្លូវ បាន
វលិស្ែ ប់ម្កររ់ដៅជាម្ួយស្គួស្ថរខលួនវញិបនា ប់ពីស្ែូវដគជញួែូរ។ ស្ថា នភាពស្គួស្ថររបរ់គ្នែ់ានរភាពតាន
ែឹង ដោយស្ថរឪពុករបរ់គ្នែ់ស្បឈម្ការលំបាកដៅកនុងការរកចែូំលរស្ាប់បំដពញែស្ម្ូវការស្បចាថំ្ងៃ។ ពួក
គ្នែ់បានទ្យទ្យួលជំនួយដែមី្បជីរួជុលផ្ាេះ ដែលបានជួយកាែ់បនាយអារម្មែ៍តានែឹងរបរ់គ្នែ់ខលេះៗ ដៅដស្កាយ
ដពលស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិដោយគ្នម នស្បាក់ការ និងម្ដ្ាបាយដែលស្ែូវចំណាយដលីែស្ម្ូវការដផ្សងដទ្យៀែ(ដែល
ចាបំាច់បនា ន់ផ្ងដែរ)។ 
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២. គ្នម នកដនលងររ់ដៅ 
៣. លំដៅោា នគ្នម នរុវែាិភាព 
៤. លកខខែឌ ររ់ដៅម្និជាទ្យីដពញចិែត 
៥. លំដៅោា នានែថ្ម្លខពរ់ម្និអាចជលួបាន 

១. គ្នម នជដស្ម្ីរកដនលងស្ថន ក់ដៅរស្ាប់ជនរងដស្គ្នេះខលេះ៖ ម្និដម្នជនដែលស្ែូវដគជួញែូរទាងំអ្រ់រុទ្យធដែបានទ្យទ្យលួ 
លំដៅោា ន(រូម្បជីាបដណាត េះអារនន)ដ យី បនា ប់ពីស្ែូវដគជួញែូរភាល ម្ដនេះ។ ជនរងដស្គ្នេះខលេះស្ែូវបានោក់កនុង
ពនធនគ្នរ ម្នាីរ ុឃំងំ នងិគុក ប៉ាុដនតម្និដម្នដៅកនុងម្ែឌ លស្ថន ក់ដៅរម្ស្រប ឬ កដនលងស្ថន ក់ដៅបដណាត េះអារនន
ែថ្ទ្យដទ្យៀែដែលានរុវែាិភាពដ យី។ ស្ថា នភាពដនេះដកីែានជាទូ្យដៅរស្ាប់បុររ នងិកុាោដែលស្ែូវដគជួញែូរ 
ដែលជាទូ្យដៅគ្នម នកដនលងស្ថន ក់ដៅរស្ាប់ពកួដគដ យី។ ដនេះក៏ជាបញ្ញា ផ្ងដែរដៅកនុងស្បដទ្យរដគ្នលដៅខលេះដែលគរត ី
និងកុារដែលស្ែូវដគជួញែូរ ស្ែូវបានោក់ដៅកនុងម្នាីរ ុឃំងំ ឬស្ថា នីយនគរបាល។ 

២. គ្នម នកដនលងរស្ាប់ររ់ដៅ៖ ជនស្ែូវដគជញួែូរខលេះ ពុាំនផ្ាេះរំដបងដ យី។ អ្នកខលេះបាែ់បង់ផ្ាេះរំដបងដោយស្ថរ 
ពួកដគម្និអាចបង់ថ្ងលឈនួលផ្ាេះដៅកនុងដពលស្ែូវដគជួញែូរ។ អ្នកែថ្ទ្យដទ្យៀែ
បានោក់ផ្ាេះ និងែី្លីរបរ់ខលួនបញ្ញច  ំ ដែីម្បបីានស្បាក់រស្ាប់ដ្វីចណំាក
ស្រុក ប៉ាុដនតម្ិនអាចរងបែុំលដនេះបាន ដោយស្ថរដែស្ែូវដគជួញែូរ។ 
កនុងដពលដែលជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរខលេះបានវលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះ
វញិ ពួកដគម្ិនអាចររ់ដៅជាម្ួយរាជិកស្គសួ្ថរដែលជាស្ថច់ញាែឆ្ៃ យ
ដ យី។ ស្បការដនេះដស្ចនីដែនឱំ្យានភាពតានែឹង នងិការស្ពួយបារម្ាអ្ពំី
ស្ថា នភាពដរែាកចិច។ វាជាបញ្ញា ម្ួយ ដៅដពលដែលជនស្ែវូដគជួញែូរ ាន
កូនកនុងបនាុក ដែលស្ែូវការកដនលងស្ថន ក់ដៅផ្ងដែរ។ កនុងករែីខលេះ អ្ែីែជន
រងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ (ដែលរមួ្ទាងំ ឪពុកាត យជាម្ួយកូន និង
កូនដែលម្ិនតាម្ម្កជាម្ួយ) គ្នម នផ្ាេះរំដបង (ដោយររ់ដៅអ្នថ្នតាម្
ែងផ្លូវ និងតាម្ទ្យសី្ថធារែៈ) ដែលបងកម្និស្ែឹម្ដែដស្គ្នេះថ្នន ក់ចំដោេះោង
កាយ ប៉ាុដនតដងម្ទាងំផ្លប៉ាេះោល់អ្វជិជានម្កដលីបញ្ញា ស្ថម រែី និង
រុខុាលភាពជារមួ្របរ់ពួកដគផ្ងដែរ។ 

៣. លំដៅោា នគ្នម នរុវែាិភាព៖ ជនស្ែូវដគជួញែូរខលេះម្ិនអាចវលិស្ែ ប់ម្ក
ផ្ាេះបានដ យី ដោយស្ថរដហែុផ្លរុវែាិភាព ដែលរមួ្ទាងំ ការគំោម្
កំដហងនិងអ្ំដពីហងិាពីអ្នកជញួែូរ ការភ័យខាល ចជាទូ្យដៅពី អ្នកជញួែូរ 
បញ្ញា កនុងស្គសួ្ថរ (ដែលរមួ្ទាងំ អ្ំដពហីងិា នងិ/ឬការបែិដរ្) នងិហានិ
ភ័យដែលទាក់ទ្យងនឹងបរោិការរហគម្ន៍ទាងំមូ្ល (ដែលរមួ្ទាងំ ការ
ាក់ងាយ ការដររីដអ្ីង និងអ្ដំពីហងិា)។  

ការដស្បស្បលួតាម្ដពលដវោ 

ស្ថា នភាពផ្ាេះរំដបង និងែស្ម្ូវការ
របរ់ជនដែលស្ែូវដគជួញែូរ អាចដស្ប
ស្បួល - ដោលគឺ ដកលម្ែ ឬ ធាល ក់ចុេះ - 
ដៅកនុងអ្ំ ុងដពលថ្នរាហរែ  
កម្ម។ ជនស្ែូវដគជួញែូរខលេះអាចវលិ
ស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ ប៉ាុដនតបនា ប់ម្ក
ស្បឈម្នឹងវបិែតិផ្ាេះរំដបង ដោយ
ស្ថរបំែុល ឬ បញ្ញា ដរែាកិចច ឬ
បញ្ញា ជាម្ួយស្គួស្ថរ។ អ្នកដផ្សងដទ្យៀែ
អាចស្ែូវការផ្ាេះរំដបងពីែំបូង ប៉ាុដនត
ដស្កាយម្កអាចរកកដនលងស្ថន ក់ដៅ 
ដោយខលួនឯង ឬ វលិស្ែ ប់ម្កស្គួ
ស្ថរខលួនវញិដៅកនុងដពលថ្នែំដែីរ
ការរាហរែកម្ម។ ស្បការរំខាន់
គឺស្ែូវវាយែថ្ម្លនិងដោេះស្ស្ថយែស្ម្ូវ
ការកដនលងស្ថន ក់ដៅជាបនតបនា ប់ 
ដែីម្បធីានថ្ន ជនស្ែូវដគជួញែូរាន
កដនលងស្ថន ក់ដៅស្គប់ដពលទាងំអ្រ់។  
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៤. លកខខែឌ ររ់ដៅម្ិនជាទ្យីដពញចិែត៖ ជនស្ែូវដគជួញែូរខលេះានផ្ាេះរំដបង ដែលទាបជាងរតង់ោរ ដែលានន័យ
ថ្ន ការររ់ដៅកនុងលកខខែឌ ទាបជាខាល ងំ។ បញ្ញា ដនេះោប់បញ្ចូ លខវេះអានម័្យ គ្នម នអ្គគិរនី ឬ ទ្យឹកស្ថែ ែ ទ្យីធាល រស្ាប់
ការររ់ានទ្យហំែូំចដពក។ល។ 

៥. លំដៅោា នានែថ្ម្លខពរ់ម្និអាចជលួបាន៖ ការបង់ថ្ងលឈនួលរស្ាប់ផ្ាេះ ឬ បនាប់ស្ថន ក់ដៅ ជួបការលបំាករស្ាប់
ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរខលេះ ជាពិដររ ភាល ម្ៗបនា ប់ពីស្ែូវដគជួញែូរ ដៅដពលដែលជាទូ្យដៅពួកដគខវេះស្បាក់
ចំែូលដទ្យៀងទាែ់ (ឬ កនុងកស្ម្ិែរម្ររម្យ)។ អ្នកខលេះពឹងដផ្ែកដលីអ្ងគការជាអ្នកផ្តល់ជំនយួ ដែីម្បជីួយពកួដគ ោ៉ា ង
ដហាចណារ់កនុងដពលបដណាត េះអារនន អាចបង់ថ្ងលឈនួលបនាប់។ រូម្បអី្នកដែលានស្បាក់ចែូំលរម្រម្យដហយីក៏
ដោយ ដស្ចីនដែដៅជបួបញ្ញា  កនុងការដរវងរកកដនលងស្ថន ក់ដៅកនុងែថ្ម្លទាបរម្រម្យ។ ថ្ងលជលួ ជាពិដររ ដៅកនុងទ្យសី្កុង 
ដកីនដ ងីដលឿនជាងស្បាក់ដបៀវែសរ ៍រស្ាប់ការងារនន ដែលអ្ែីែជនស្ែូវដគជួញែូរធាល ប់រកបាន។ ថ្ងលឈនួលផ្ាេះាន
កស្ម្ិែខពរ់ ានន័យថ្ន ជនដែលស្ែូវដគជួញែូរ ជាទូ្យដៅម្និអាចររ់ដៅ និងដ្វីការដៅកនុងទ្យីស្កុងដផ្សងដទ្យៀែ ដែល
ពួកដគម្និពឹងដផ្ែកដលីស្គសួ្ថរដែីម្បជីួយដស្ជាម្ដស្ជង/ផ្តល់កដនលងស្ថន ក់ដៅបានដនេះដ យី។  
 

ករែីរកិា៖ បញ្ញា កនុងការទ្យទ្យលួបានផ្ាេះរដំបង នងិកដនលងស្ថន ក់ដៅ 

បុររាន ក់ម្កពីស្បដទ្យរម្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ស្បឈម្បញ្ញា ដរែាកិចច ដៅឯផ្ាេះ និងបានរដស្ម្ចដ្វីចណំាកស្រកុ។ គ្នែ់បាន
ោក់បញ្ញច ផំ្ាេះរបរ់គ្នែ់កនុងែថ្ម្ល ៣០.០០០ កាែ (ស្បាែ ៣៤ែុោល ) ដែីម្បពីាោម្ស្គប់ស្គងបញ្ញា ដរែាកិចច
របរ់ខលួន នងិបនា ប់ម្កចាបំាច់ស្ែូវដ្វីចណំាកស្រុកដែីម្បរីងបែុំល។ គ្នែ់បានជាប់ដៅកនុងស្ថា នភាពថ្នការ
ជួញែូរដស្ៅស្បដទ្យរដលទូី្យកដនស្ថទ្យកនុងស្បដទ្យរថ្ង។ ដោយស្ថរគ្នែ់ម្និអាចដផ្្ីស្បាក់ម្កផ្ាេះវញិ កនុងដពលស្ែូវដគ
ជួញែូរ ស្គសួ្ថរគ្នែ់ម្ិនអាចរងបែុំលទាន់ដពល និងបានបាែ់បង់ផ្ាេះបដនាម្ដលីានបែុំល៦០.០០០កាែ 
(ស្បាែ ៧០ែុោល អាដម្រកិ) ដងម្ដទ្យៀែផ្ង។ 

គរតីាន ក់ ស្ែូវដគជញួែូរដៅស្បដទ្យរចិនដែីម្បដីរៀបការដោយបងខំ បានវលិស្ែ ប់ម្កស្បដទ្យរម្ីោ៉ា ន់ា៉ា វញិ ប៉ាុដនតគ្នម ន
កដនលងរស្ាប់ររ់ដៅដ យី។ ពីែំបូង គ្នែ់ស្ថន ក់ដៅកនុងផ្ាេះបងស្រី ប៉ាុដនតស្គសួ្ថរបងស្រីគ្នែ់ក៏ស្កីស្កផ្ងដែរ និងម្និ
អាចឱ្យគ្នែ់ នងិកូនស្បុរគ្នែ់ស្ថន ក់ដៅរយៈដពលដវងបានដ យី។ គ្នែ់ពុំានស្បាក់ដែីម្បជីួលបនាប់ដ យី និងស្ែូវ
បងខំចិែតររ់ដៅអ្នថ្នតាម្ែងផ្លូវ។ គ្នែ់ពុំដែលអាចរស្ានតបានដ យី ដៅកនុងដពលយប់ ដោយស្ថរដែការបារម្ា
ពីរុវែាិភាពរស្ាប់ខលួនគ្នែ់ និងកូនស្បុរគ្នែ់។ ជាញឹកញាប់ គ្នែ់ក៏ស្ែូវនគរបាលរខំាន ដោយដ្កដ្រ និងបងខំ
ឱ្យគ្នែ់ដចញ និងដរវងរកកដនលងដផ្សងដែមី្បរីស្ានតផ្ងដែរ។ ដោយស្ថរបចចុបបននគ្នែ់ជាប់បែុំលដស្ចនី គ្នែ់ម្ិន
ទ្យំនងជាអាចរកកដនលងស្ថន ក់ដៅរម្រម្យដៅកនុងអ្នគែខលខីាងមុ្ខ ដោយគ្នម នអ្នតោគម្ន៍ពីខាងដស្ៅបានដ យី។  

គរតីាន ក់ ស្ែូវដគជញួែូរដៅផ្ាេះបនម្ួយដៅកនុងស្បដទ្យរថ្ង បានស្បឈម្បញ្ញា  ដៅដពលដែលគ្នែ់ស្ែ ប់ម្កផ្ាេះដៅ 
ម្ីោ៉ា ន់ា៉ា វញិ ដែីម្បរីរ់ដៅជាម្ួយស្ថវ ម្ ី និងឪពុកាត យ។ ទ្យំនក់ទ្យនំងកនុងស្គួស្ថរម្និលែដ យី ដោយស្ថរឪពុក  
ាត យដកមកគ្នែ់ម្ិនចង់ឱ្យគ្នែ់ររ់ដៅទ្យីដនេះ ដោយស្ថរគ្នែ់ជា”គរតីានបញ្ញា ”(ដែលរំដៅដលកីារដ្វីជាគរតី
ដពរាដោយបងខំ)។ ស្ថវ ម្ីគ្នែ់វាយគ្នែ់ បដនា រគ្នែ់ដោយស្ថរដែគ្នែ់ស្ែូវដគបងខឱំ្យដ្វកីារដៅផ្ាេះបន នងិចាប់  
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ដផ្តីម្ដរពដស្គឿងដញៀនផ្ងដែរ។ គ្នែ់ម្ិនចង់ស្ថន ក់ដៅកនុងផ្ាេះដនេះដទ្យៀែដ យី ប៉ាុដនតគ្នែ់ ានកូនស្បរុែូចម្ួយ នងិ
គ្នម នស្គួស្ថរែថ្ទ្យដែលគ្នែ់អាចររ់ដៅជាម្យួ (ឪពុកាត យគ្នែ់ស្ថល ប់ ដហយីគ្នែ់គ្នម នបងបែូន)ដ យី។ 

គរតីដវៀែណាាន ក់ ស្ែូវដគជញួែូរដៅស្បដទ្យរចិន ដែមី្បដីរៀបការដោយបងខំ ស្ែូវអ្នកជញួែូរគ្នែ់គំោម្ដៅដពលគ្នែ់ស្ែ
 ប់ម្កផ្ាេះវញិ។ ស្ថា នភាពដនេះបានបនតម្ួយរយៈ ដហយីដៅទ្យីបំផុ្ែស្គួស្ថររបរ់គ្នែ់បានចាែ់ដចង ឱ្យកាែ់ររ់ដៅ
កនុងទ្យីស្កងុម្ួយដផ្សងដទ្យៀែដែមី្បាីនរុវែាិភាព។ គ្នម នអ្នកណាាន ក់ ដស្ៅពីស្គសួ្ថរគ្នែ់ដ យី ដែលែឹងថ្នគ្នែ់ររ់
ដៅទ្យីណា។ 

កុារដីវៀែណាម្ាន ក់ ស្ែូវដគជួញែូរម្កកម្ពុជាដែីម្បដីពរាកម្ម បានពនយល់ថ្ន ការដស្ជាម្ដស្ជងដែលគ្នែ់ស្ែូវការ
បំផុ្ែ ដស្កាយពីគ្នែ់ស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិគឺ រង់ផ្ាេះរស្ាប់ស្គសួ្ថរគ្នែ់ដ ងីវញិ ដែលរាិែកនុងលកខខែឌ ស្ទ្យុឌ្ដស្ទាម្
ជាខាល ងំ ដហយីស្គួស្ថររបរ់គ្នែ់គ្នម នស្បាក់ដែីម្បជីរួជុលដ យី។ 

គរតីដវៀែណាម្ាន ក់ ដែលស្ែូវដគជួញែូរដៅស្បដទ្យរចិន ដែមី្បដីរៀបការដោយបងខ ំកាលពែីំបូងបានររ់ដៅជាម្ួយ
ឪពុកាត យ ដៅដពលនងម្កែល់ផ្ាេះវញិ។ ដស្កាយម្កនងស្ែូវបានផ្តល់ឱ្ការដែីម្បបីែតុ េះបណាត ល និងដ្វកីារ
ដៅកនុងទ្យីស្កងុម្ួយដផ្សងដទ្យៀែ ប៉ាុដនតបានបែិដរ្ ដោយស្ថរនងម្ិនអាចទ្យទ្យលួបានស្បាក់ស្គប់ស្គ្នន់ពកីារងារដនេះ 
ដែីម្បអីាចបង់ថ្ងលឈនួលផ្ាេះរស្ាប់ខលួនឯង នងិកូនស្បុរគ្នែ់។ 

គរតីស្ែូវដគជួញែូរាន ក់ដៅកនុងស្បដទ្យរដវៀែណាម្ ានរិទ្យធទិ្យទ្យួលការដស្ជាម្ដស្ជងដែីម្បសី្ថងរង់ផ្ាេះម្យួ តាម្រយៈ
កម្មវ ិ្ ីរែារស្ាប់ជនគ្នម នផ្ាេះរំដបង។ ដទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ ថ្ងលខពរ់រស្ាប់ចំណាយដលីរែាបាល ដែលោក់
ព័នធនឹងការដផ្ារកម្មរិទ្យធិែ ីពឪីពុកាត យរស្ាប់ស្ថងរង់ផ្ាេះដនេះ (៦០.០០០ោនែុង) ឬ ស្បាែជា ៣០០០
ែុោល អាដម្រកិ) ានន័យថ្ន គ្នែ់ម្ិនអាចទ្យទ្យលួបានផ្ាេះដនេះ(ដោយម្ិនចំណាយស្បាក់)ដ យី។ 

 

តាោងស្ែែួពិនិែយ៖ ការពិចារណាគនលេឹះកនុងការផ្តល់កដនលងស្ថន ក់ដៅដែលានរុវែាភិាព ជាទី្យ
ដពញចិែត និងតាម្ែថ្ម្លរម្ស្រប 

ការបដងកែីកម្មវ ិ្  ី

 ធានលទ្យធភាពទ្យទ្យលួបានលដំៅោា នបដណាត េះអារននរស្ាប់ករែីបនា ន់៖ ោល់ជនស្ែវូដគជួញែូរ (ដោយម្ិនគែិ
ពីដភទ្យ វយ័ ឬ រញ្ញជ ែិ) គួរដែានលទ្យធភាពទ្យទ្យួលបានលំដៅោា នដៅកនុងករែីបនា ន់ នងិដៅដពលស្ែូវការជាចាបំាច់ 
ដែីម្បដី្លីយែបនឹងរតង់ោរអ្បបបរានរស្ាប់ការររ់ដៅកនុងស្បដទ្យរដនេះ។  

 ធានលទ្យធភាពទ្យទ្យលួបានជដស្ម្រីលដំៅោា នរស្ាប់រយៈដពលដវង៖ ធានថ្ន ានលដំៅោា នរស្ាប់រយៈដពល
ដវងែល់ជនរងដស្គ្នេះទាងំអ្រ់ដែលពុំានកដនលងដែលានរុវែាិភាព រម្រម្យ និងតាម្ថ្ងលរម្ស្របដែីម្បរីរ់ដៅ។ 
កដនលងររ់ដៅដនេះគួរដែដ្លីយែបនឹងរតង់ោរអ្បបរារស្ាប់ការររ់ដៅកនុងស្បដទ្យរដនេះ។  

 កែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែកដនលងស្ថន ក់ដៅដផ្សង ដៅដពលម្និអាចវលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ៖ ស្ែូវកំែែ់អ្ែតរញ្ញា ែ និង
ទ្យទ្យួលបានជដស្ម្រីលំដៅោា ន ដៅដពលដែលការររ់ដៅជាម្ួយស្គួស្ថររបរ់ខលួន ពុំានរុវែាិភាព ឬពុំគួរររ់ដៅជាម្ួ
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យ។ ដគអាចដ្វីដបបដនេះបានតាម្រយៈកម្មវ ិ្ ីស្បឆ្ងំការជញួែូរ ការឧបែាម្ា្នរបរ់រែាជាលំដៅោា នរស្ាប់ស្កុម្ជន
ងាយរងដស្គ្នេះកនុងរងគម្ និងកម្មវ ិ្ ីដបបដនេះែថ្ទ្យដទ្យៀែ។  

 ធានថ្ន ស្គប់ការស្ថន ក់ដៅតាម្ម្ែឌ លដ្វដី ងីតាម្ការរមស័្គចែិត៖ ោល់ការស្ថន ក់ដៅតាម្ម្ែឌ លដ្វីដ ងីតាម្ការ
រម័ស្គចិែត ដោយដផ្ែកដលីការស្ពម្ដស្ពៀងរបរ់ជនរងដស្គ្នេះជាម្ួយព័ែ៌ានស្គប់ស្គ្នន់។ ការឯកភាពកនុងការស្ថន ក់ដៅ
តាម្ម្ែឌ លគួរដែជាជដស្ម្រីដៅដពលជនរងដស្គ្នេះស្ែូវបានកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែជាែំបូង និងកនុងចដនល េះដពលជា
ដទ្យៀងទាែ់ដៅដពលបនតបនា ប់ដស្កាយម្ក។ 

 ដ្វកីារវាយែថ្ម្លស្ថា នភាពស្គសួ្ថរ៖ ការវាយែថ្ម្លស្ថា នភាពស្គួស្ថរជាែស្ម្ូវការចាបំាច់ ដែីម្បបីា៉ា ន់ស្បាែលទ្យធភាព
រស្ាប់ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរវលិស្ែ ប់ ដែីម្បដីៅររ់ដៅជាម្យួស្គួស្ថរវញិ។ ចែុំចដនេះគួរោប់បញ្ចូ ល
ផ្ងដែរការវាយែថ្ម្លហានិភ័យដៅកនុងស្គួស្ថរ និងបរសិ្ថា នរហគម្ន៍ទាងំមូ្ល។  ការវាយែថ្ម្លហានិភ័យគួរដែជាដផ្នក
ម្ួយថ្នការស្គប់ស្គងករែីជាស្បចា ំនិងដ្វីដ ងីជាដទ្យៀងទាែ់ជាបនតបនា ប់ និងដ្លីយែបដៅនឹងកាលៈដទ្យរៈ    ខុរៗ
គ្នន  ដៅតាម្ការវវិែត។ 

 បា៉ា ន់ស្បាែស្ថា នភាពថ្នកដនលងររ់ដៅរបរ់ជនរងដស្គ្នេះជាបនតបនា ប់៖ ដោយស្ថររាហរែកម្មគឺជាែំដែីរ
ការរយៈដពលដវង ជដស្ម្ីរកដនលងស្ថន ក់ដៅទ្យំនងជាដស្បស្បលួ(ដកលម្ែ នងិចុេះដខាយ)ដៅតាម្ដពលដវោ។ ការបា៉ា ន់
ស្បាែលំដៅោា ន និងស្ថា នភាពថ្នការររ់ដៅរបរ់ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ គួរដែជាដផ្នកម្យួថ្នការ
ស្គប់ស្គងករែីជាស្បចា។ំ 

ការយកចែិតទុ្យកោកព់ដិររចដំោេះកុារ 
 ដស្ជាម្ដស្ជងែល់កុារកនុងការជបួជុសំ្គសួ្ថរដៅកនុងស្គប់កាលៈដទ្យរៈដែលអាចដ្វបីាន៖ តាម្្ម្មតា កុារគួរដែបាន
ររ់ដៅជាម្ួយរាជកិស្គួស្ថររបរ់ខលួន។ ការស្ថន ក់ដៅតាម្ម្ែឌ ល នងិតាម្លំដៅោា នដោយដ ក គួរដែបានពចិារ
ណាថ្នជាជដស្ម្ីរចុងដស្កាយប៉ាុដណាណ េះ រស្ាប់ករែីកុារដែលស្ែូវដគជួញែូរ និងកនុងករែីចាបំាច់ គួរដែជា
ែំដណាេះស្ស្ថយបដណាត េះអារននប៉ាុដណាណ េះ។ កនុងករែីកុារ ការវាយែថ្ម្លស្ថា នភាពស្គសួ្ថរនិងហានិភ័យ គួរដែជាដផ្នក
ម្ួយថ្នែំដែីរការ BID ជារមួ្ ដែីម្បកីែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែែំដណាេះស្ស្ថយរម្ស្របបំផុ្ែរស្ាប់រយៈដពលដវង
រស្ាប់កុារាន ក់ៗោច់ដោយដ កពីគ្នន ។ 

 កែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែការដងទាជំនំរួ នងិជដស្ម្រីកដនលងស្ថន ក់ដៅរស្ាប់កុារ៖ ករែីវលិស្ែ ប់ម្កស្គួស្ថរម្ិន
ដម្នជាជដស្ម្រីលែបំផុ្ែ(បដណាត េះអាននឬអ្ចិថ្គនតយ)៍ គួរដែានការកែំែ់ជដស្ម្រីដផ្សងជាជំនរួ ែូចជា ការដងទាំ
កនុងស្គួស្ថរស្ថច់ឆ្ៃ យ ឬស្ថច់ញាែែថ្ទ្យដទ្យៀែ ការដងទាជំាកូនចិញ្ច ឹម្ ការស្ថន ក់ដៅកនុងផ្ាេះជាស្កុម្ែូចៗ។ល។ ដោយ
ស្ថរកុារ និងយុវជនគជឺាស្កមុ្ចស្ម្ុេះ (វយ័ ភាពចារ់ទុ្យំ ែណំាក់ថ្នការលូែោរ់ បទ្យពដិស្ថ្ន៍ថ្នការស្ែូវដគជួញែូរ 
ស្ថា នភាពតា ល់ខលួន និងស្គសួ្ថររបរ់ពកួដគ ស្ែូវការជនំយួខុរៗគ្នន ) ជដស្ម្រីកដនលងស្ថន ក់ដៅខុរៗគ្នន  គួរដែបាន
ដស្ែៀម្បស្ម្ុងរស្ាប់ពួកដគ។ ការតល រ់បតូររវាងការចាែ់ដចងដងទានំិងកដនលងស្ថន ក់គួរដែដ្វីដ ងីកនុងកស្ម្ិែអ្បបបរា។ 

 ជស្ម្ញុកុារឱ្យចូលរមួ្កនុងការដ្វដីរចកតរីដស្ម្ចអ្ពំកីដនលងស្ថន ក់ដៅ ការដងទា ំនងិលដំៅោា ន៖ ស្ែូវដ្វឱី្យកុារ(និង
ឪពុកាត យ ឬ អ្នកដងរកាពកួដគ) បានចូលរមួ្ដៅកនុងការវាយែថ្ម្លកដនលងស្ថន ក់ដៅ ឬជដស្ម្ីរដងទារំម្ស្របបំផុ្ែ
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រស្ាប់ពកួដគ ដែលរមួ្ទាងំ វាយែថ្ម្លវឌ្ឍនភាពថ្នរាហរែកម្ម ស្ថា នភាព និងការដស្បស្បួលែស្ម្ូវការកដនលង
កដនលងស្ថន ក់ដៅរបរ់ពួកដគជាបនតបនា ប់ផ្ងដែរ។ 

ដគ្នលនដោបាយ/ការែរ ូម្ែ ិ

 បញ្ចូលកដនលងស្ថន ក់ដៅជាដផ្នកម្យួថ្នកញ្ច ប់ដរវារាហរែកម្មដពញដលញម្យួ៖ ការផ្តល់លំដៅោា នរម្រម្យ 
រម្ស្របនិងកនុងែថ្ម្លរម្រម្យ គួរដែបានពចិារណាជាដផ្នកម្ួយថ្នដរវាដពញដលញម្យួដែលគ្នសំ្ទ្យែល់រាហរែ
កម្ម។ ចែុំចដនេះម្និស្ែឹម្ដែជាកម្មវ ិ្ សី្ថន ក់ដៅតាម្ម្ែឌ លរស្ាប់រយៈដពលខលីប៉ាុដណាណ េះដទ្យ ប៉ាុនតស្ែូវគែិបញ្ចូលការ
គ្នសំ្ទ្យជាលំដៅោា នរស្ាប់រយៈដពលដវង និងជដស្ម្ីរកដនលងស្ថន ក់ដៅដផ្សងផ្ងដែរ។ ស្ែូវដ្វីការែរ ូម្ែិដែីម្បឱី្យាន
លំដៅោា នរម្ស្របរស្ាប់ជនស្ែូវដគជញួែូរទាងំអ្រ់។ 
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ឡសវាណ្នកទី ២៖ ជាំនយួណ្នកឡរទយ  
ផ្តលក់ារដងទាដំវជជស្ថគរតរម្ស្រប ស្គបស់្គ្នន ់និងដៅតាម្ករែីនីមួ្យៗោច់ពីគ្នន  
បញ្ញា រុខភាព នងិែស្មូ្វការជនំយួខាងដវជជស្ថគរត  
 រិទ្យធិចំដោេះរុខភាពោងកាយ និងបញ្ញា ស្ថម រែី គឺជាមូ្លោា នស្គឹេះថ្នរទិ្យធិម្នុរស ដែលានដចងដៅកនុងចាប់
អ្នតរជាែរិតីពីរទិ្យធិម្នុរស។ 27  ជនស្ែូវដគជញួែូរទាងំអ្រ់ ដែលរមួ្ទាងំកុារ គួរដែបានទ្យទ្យួលការដងទារុំខភាព 
ដែលជាដផ្នកម្ួយថ្នដរវាកម្មរាហរែកម្ម។ 

ជនស្ែវូដគជញួែូរានបញ្ញា រុខភាព នងិែស្ម្វូការដងទាដំវជជស្ថគរតជាដស្ចនី(ដែលដស្ចនីដែ្ៃន់្ៃរ)៖ ដនេះជា
ករែី ទាងំរស្ាប់បុររ និងគរតី ក៏ែូចជា ម្នុរស្ំនិងកុារផ្ងដែរ។ ជនស្ែូវដគជួញែូរ រងការប៉ាេះទ្យងគិចដោយស្ថរ
បញ្ញា រុខភាព ដទាេះស្ែូវដគជញួែូរតាម្ទ្យស្ម្ង់ណាក៏ដោយ ដហយីែស្ម្ូវការជាក់ោក់ដស្ចនីដែផ្ារភាជ ប់នឹងស្បដភទ្យថ្ន
ការដកងស្បវញ័្ច កនុងដពលជួញែូរ។ កនុងករែីជាដស្ចនី មូ្លដហែុថ្នបញ្ញា រុខភាព ជាប់ទាក់ទ្យងនឹងបទ្យពិដស្ថ្ន៍ថ្ន
ការជួញែូរោច់ដោយដ ករបរ់បុគគលាន ក់ៗ ដែលរមួ្ទាងំ៖ អ្ដំពហីងិា នងិការរដំោភបោំនកនុងដពលស្ែវូដគជញួែូរ 
ផ្លប៉ាេះោល់ថ្នលកខខែឌ ររ់ដៅ នងិដ្វកីារកនុងដពលស្ែវូដគជញួែូរ នងិការទ្យទ្យលួបានែចិែចួនូវការដងទាដំវជជស្ថគរត
កនុងដពលស្ែវូដគដកងស្បវញ័្ច។ ទ្យនាឹម្នឹងដនេះ ជនស្ែូវដគជួញែូរខលេះ ានបញ្ញា រុខភាពតាងំពមុី្នស្ែូវដគជួញែូរដម្លេះដែល
ដ្វីឱ្យកាន់ដែ្ៃន់្ៃរដោយស្ថរដែការជួញែូរ និងគ្នម នការដងទាដំវជជស្ថគរត។ 

អ្ដំពីហិងា និងការរដំោភបោំនកនុ ងដពលស្ែវូដគជញួែូរ៖ បញ្ញា ជាដស្ចីនខាងរុខភាពជាប់ទាក់ទ្យងនឹងអ្ំដពី
ហងិា និងការរដំោភបំោនម្កដលីជនរងដស្គ្នេះកនុងដពលស្ែូវដគជួញែូរ - ពីរណំាក់”និដោជក” អ្នកស្គប់ស្គង ឬ 
បុគគលែថ្ទ្យដទ្យៀែដែលទ្យទ្យួលបនាុកស្គប់ស្គងពួកដគ។ ជាញឹកញាប់ ជនស្ែូវដគជញួែូរ រងដស្គ្នេះដោយស្ថរអ្ំដពីហងិា 
និងការរដំោភបំោន(ែ៏កាចស្ថហាវ) ដែលនឱំ្យានរបរួដលីោងកាយ ជម្ៃឺ នងិពិការភាព។ កនុងករែីខលេះ បញ្ញា

                                                        
27 ដចងជាែំបូងដៅកនុង្ម្មនុញ្ាឆ្ន  ំ១៩៤៦ ថ្នអ្ងគការរុខភាពពិភពដោក (WHO) រិទ្យធិចំដោេះរុខភាព កស៏្ែូវបានកែរំ់គ្នលដ់ៅកនុងដរចកតី
ស្បការជារកលអំ្ពីរិទ្យធិម្នុរសឆ្ន  ំ១៩៤៨ ផ្ងដែរ ដែលជាដផ្នកម្យួថ្ន”រិទ្យធិចំដោេះរតងោ់រថ្នការររដ់ៅរម្រម្យ” ដៅកនុងាស្តា ២៥ និង
កនុងកែិការញ្ញា អ្នតរជាែិឆ្ន  ំ១៩៦៦ រតីពីរិទ្យធិដរែាកិចច រងគម្ និងវបប្ម្។៌ OHCHR and WHO (2008) The Right to Health. Fact Sheet 

No. 31. Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and World Health Organisation. ានអ្ន
ឡាញដៅកនុង៖ http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf. ដលីរពីដនេះ ាស្តាម្យួចំននួថ្ន UN CRC ដចងអំ្ពី
រិទ្យធិកុារចំដោេះរុខភាព។ ាស្តា ២៤ ទ្យទ្យលួស្ថគ លរិ់ទ្យធិទាងំអ្ររ់បរកុ់ារចំដោេះ “រតងោ់ររុខភាពខពរបំ់ផុ្ែដែលអាចទ្យទ្យួលបាន និង
ចំដោេះម្ដ្ាបាយរស្ាបក់ារពាបាលជម្ៃឺ និងការស្ថត ររុខភាពដ ងីវញិ”។ រែាភាគីស្ែូវ”ស្បឹងដស្បងដែីម្បធីានថ្ន គ្នម នកុារណាាន កប់ាែ់បង់
រិទ្យធិរបរខ់លួនកនុងការទ្យទ្យួលបានដរវាដងទារុំខភាពដបបដនេះដ យី” (ាស្តា ២៤) និងស្ែូវ”ចាែស់្គបវ់ធិានការរម្ស្របដែីម្បដីលីកកំពរក់ារ
ស្ថត ររុខភាព និងស្ថម រែី  ស្ពម្ទាងំ រាហរែកម្មកុាររងដស្គ្នេះដៅកនុងរងគម្វញិ” (ាស្តា ៣៩)។ ដលីរពីដនេះ ាស្តា ២៣ ទ្យទ្យលួស្ថគ ល់
រិទ្យធកុិារពិការ កនុងការានជីវែិររដ់ៅដពញដលញនិងដោយថ្ងលងនូរ និងទ្យទ្យលួបានការដងទាពិំដររ ដែលានស្ថរៈរំខានជ់ាទី្យបំផុ្ែ 
ដោយស្ថរដែជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរខលេះានពិការភាព តាងំពីមុ្នម្ក ឬ ដោយស្ថរដែផ្លវបិាកថ្នការដកងស្បវញ័្ច កនុងដពលស្ែូវដគ
ជញួែូរ។ 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf
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ដនេះបាននឱំ្យានជម្ៃឺោុថំ្រ ៉ា នងិគំោម្កំដហងែល់អាយុជីវែិ ែូចជា ដម្ដោគដអ្ែរ៍/ជម្ៃឺដអ្ែរ៍ ដោគដងលមី្ និងរដបង។ 
កុារដែលស្ែូវដគជួញែូរបានរងអ្ំដពីហងិា និងការរដំោភបោំនជាដស្ចីនកនុងដពលស្ែូវដគជញួែូរ។ 

លកខខែឌ ររ់ដៅ និងដ្វីការកនុងដពលស្ែវូដគជញួែូរ៖ បញ្ញា រុខភាពខលេះបានបងកដ យីដោយស្ថរលកខខែឌ
ររ់ដៅនិងការងារកនុងដពលស្ែវូដគជួញែូរ។ ជនស្ែូវដគជញួែូរជាដស្ចីន ររ់ដៅកនុងលកខខែឌ ចដងែៀែនិងគ្នម នអ្នម័្យ 
ដែលដ្វឱី្យពួកដគានដោគ នងិជម្ៃ។ឺ ជាញឹកញាប់ ជនស្ែូវដគជួញែូរ ពុាំនអាហារស្គប់ស្គ្នន់រស្ាប់បរដិភាគ ឬស្ែូវ
បានបងខឱំ្យបរដិភាគអាហារដែលម្ិននឱំ្យានរុខភាពលែនងិានគុែភាពទាប។ អ្នកខលេះស្ែូវដគបងខំឱ្យដរពដស្គឿង
ដញៀន និងដស្គឿងស្រវងឹ។ លកខខែឌ ការងារស្បឈម្ដស្គ្នេះថ្នន ក់ជាទ្យីបផុំ្ែ ដោយជនរងដស្គ្នេះជាដស្ចីនានរបរួ (ជា
ញឹកញាប់្ៃន់្ៃរ)។ លកខខែឌ ដបបដនេះ គជឺាការដស្គ្នងទុ្យកជាមុ្ន រស្ាប់កុារដែលស្ែូវដគជួញែូរ ដែលជាញឹក
ញាប់ការលូែោរ់របរ់ពកួដគស្ែូវោងំរាេះ ដោយស្ថរលកខខែឌ ររ់ដៅនិងការងារែ៏ដឃរដៅ ដែលស្បឈម្ចំដោេះ
ពួកដគ។  

ការទ្យទ្យលួបានការដងទារុំខភាពែិចែចួកនុ ងដពលស្ែវូដគជញួែូរ៖ បញ្ញា រុខភាព ជាទូ្យដៅស្ែូវបានទុ្យកដចាល
ដោយគ្នម នការពាបាល អ្រ់រយៈដពលជាដស្ចីនរបាត ហ៍ ដខ ឬ រហូែែល់ដស្ចីនឆ្ន  ំកនុងដពលដែលបុគគលននស្ែូវដគ
ជួញែូរ។ ការដងទាដំវជជស្ថគរត ជាទូ្យដៅានដែចំដោេះជនស្ែវូដគជួញែូរ ដៅកនុងករែីានែស្ម្ូវការដងទាដំវជជស្ថគរត
បនា ន់បផុំ្ែប៉ាុដណាណ េះ ែូចជា ករែីដែលគំោម្កំដហងែល់អាយុជីវែិ។ កនុងករែីដែលជនស្ែូវដគជួញែូរជាដស្ចីន
ស្បឈម្នងឹលកខខែឌ ដែលនឱំ្យានជម្ៃឺដែលគំោម្កំដហងែល់អាយុជីវែិ (ែូចជា ដម្ដោគដអ្ែរ៍/ជម្ៃឺដអ្ែរ៍ ដោគ
ដងលីម្ រដបង) ពកួដគម្និទ្យទ្យលួការការពាបាលដ យីដៅកនុងដពលស្ែូវដគជួញែូរ។ អ្នកដែលបានទ្យទ្យួលការដងទាដំវជជ
ស្ថគរតកនុងដពលស្ែូវដគជួញែូរ បានអ្្បិាយការដងទាដំបបដនេះថ្ន ានគុែភាពទាប នងិពុំស្គប់ស្គ្នន់ដ យី។  

បញ្ញា រុខភាពដែលានពីមុ្នម្ក៖ ជនស្ែវូដគជួញែូរខលេះានបញ្ញា រុខភាពតាងំពីមុ្នស្ែូវដគជួញែូរម្កដម្លេះ 
និងដែលពុំបានដោេះស្ស្ថយដ យី ឬដែលកាន់ដែ្ៃន់្ៃរដៅកនុងដពលស្ែូវដគជញួែូរ។ កនុងករែីខលេះ គរឺាជិក
ស្គួស្ថរជនរងដស្គ្នេះ ដែលានបញ្ញា រុខភាពតាងំពីមុ្នម្ក ដែលនឱំ្យពកួដគដ្វីចណំាកស្រុក/ស្ែូវដគជួញែូរ និងពុំ
បានដោេះស្ស្ថយដ យី។ 
 

*កែំែ់រគំ្នល់ពដិររអ្ពំកុីារ៖ ការដងទារុំខភាព ានស្ថរៈរំខាន់រស្ាប់កុារដែលស្ែូវដគជួញែូរ ដោយ
ស្ថរដែលកខខែឌ ររ់ដៅ នងិការងារ ដែលស្បឈម្កនុងដពលស្ែូវដគជញួែូរ ដែលនងឹនមំ្កនូវផ្លប៉ាេះោល់
អ្វជិជានម្កដលីការវវិែតកាយរម្បទានរបរ់ពកួដគ។ ដលរីពីដនេះ កុារស្ែូវដគជួញែូរជាដស្ចីន បានកាល យជាកម្មវែាុ
ថ្នអ្ំដពីហងិាដលីោងកាយ នងិផ្លូវដភទ្យ កនុងដពលស្ែូវដគជញួែូរ។ 

កុារដែលស្ែូវដគជួញែូរទាងំអ្រ់បានរងដស្គ្នេះដោយស្ថរអ្ដំពីហងិាកនុងដពលស្ែូវដគជួញែូរ ដទាេះជាការជួញែូរ
កនុងរូបភាពណាក៏ដោយ។ ស្បការដនេះោប់បញ្ចូ ល អ្ំដពីហងិាដលីោងកាយ ផ្លូវដភទ្យ និងស្ថម រែី។ កុារពីស្គួស្ថរស្កីស្ក
ដស្ចីនដែានលទ្យធភាពែិចែួចកនុងការទ្យទ្យលួបានការដងទារុំខភាព ដៅមុ្នស្ែូវដគជញួែូរនិងម្និទ្យំនងជាបាន
ទ្យទ្យួលដរវាដបបដនេះដ យី ដៅដពលដែលពួកដគស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ។ កុារពីែបំន់ដែលការដងទាដំវជជស្ថគរតម្និ
ដម្នជាការងាយស្រួល - ែូចជា ភូម្ិននដៅតាម្ជនបទ្យ - ស្បឈម្ការលំបាកដោយដ ក កនុងការទ្យទ្យួលបានការ
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ដងទាវំជិជស្ថគរត។ ស្គសួ្ថរកុារជាដស្ចីនពុំានស្បាក់រស្ាប់ចំណាយដលីការដងទារុំខភាពដែលានថ្ងលខពរ់ ដែល
ានន័យថ្ន រស្ាប់កុារដែលស្ែូវដគជញួែូរជាដស្ចនី របរួនិងជម្ៃឺដែលទាក់ទ្យងនឹងការជញួែូរពុំស្ែូវបាន
ពាបាលដ យី។  

បុគគលិកដពទ្យយគួរដែបានទ្យទ្យួលការបែតុ េះបណាត ល និងានជំនញកនុងការផ្តល់ដរវារម្ស្របដៅតាម្ករែី
នីម្ួយៗែល់កុារដែលស្ែូវដគជួញែូរ។ ស្ថា ប័ន នងិទ្យីភាន ក់ងារនន គួរបដងកីែ និងអ្នុវែតពិ្ីស្ថរនងិរតង់ោរកុារ
ដម្ស្ែ។ី ដនេះជាស្បការរំខាន់ជាពិដររ ដៅដពលពាបាលកុារដែលានរបួរផ្លូវចិែត្ ៃន់្ៃរ និងកុារដែលបាន
ស្បឈម្នងឹអ្ំដពីហងិា និងការរដំោភបំោនជាដស្ចីន។ 

 

ការស្បឈម្ននកនុងការទ្យទ្យលួបានការដងទារុំខភាព នងិដោេះស្ស្ថយបញ្ញា រុខភាព 

ការដងទាដំវជជស្ថគរត ដស្ចីនដែជាទ្យិែាភាពគនលេឹះម្យួថ្ន
ការស្ថត រដ ងីវញិ និងរាហរែកម្ម។ ជនស្ែូវដគជួញែូរដែល
បានទ្យទ្យលួដរវាដងទារុំខភាព បានគូរបញ្ញជ ក់ពីវភិាគទានែ៏
រំខាន់ដែលជំនយួដនេះបានដ្វចីំដោេះជីវែិរបរ់ខលួន បនា ប់ពី
ស្ែូវដគជួញែូរ។ កុារាីន ក់ដែលស្ែូវដគជញួែូរពីស្បដទ្យរដវៀែ
ណាម្ដៅស្បដទ្យរចនិដែីម្បដីពរាកម្ម បានស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ 
និងបានោយការែ៍ពីអ្វីដែលដកីែដ ងីចំដោេះនគរបាលមូ្លោា ន។ ពួកដគបានបញ្ជូ នគ្នែ់ម្កកម្មវ ិ្ ីម្ែឌ ល ដែល
ដៅទ្យីដនេះគ្នែ់បានទ្យទ្យួលដរវានន ដែលរមួ្ទាងំការដងទារុំខភាពផ្ងដែរ។ គ្នែ់បានពនយល់ថ្ន រស្ាប់គ្នែ់ នងិ
ស្គួស្ថរ ការដងទារុំខភាព គជឺាជំនួយរំខាន់បំផុ្ែ ដែលគ្នែ់បានទ្យទ្យួល៖ “ស្គសួ្ថរខ្ុ ំស្កីស្កខាល ងំណារ់ដែលម្និអាច
យកខ្ុ ំដៅម្នាីរដពទ្យយដ យី... ដៅដពលដែលខ្ុ ំបានទ្យទ្យលួការដស្ជាម្ដស្ជងកនុងការទ្យទ្យលួការដងទារុំខភាព ស្បការដនេះ
ដ្វីឱ្យស្គួស្ថរខ្ុាំនអារម្មែ៍្ូរស្ស្ថល ដស្ោេះស្គួស្ថរខ្ុមំ្ិនអាចបង់ថ្ងលដងទារុំខភាពខ្ុ ំដ យី”។ 
 

 

 ផ្ាុយដៅវញិ រុខភាពផ្លូវកាយម្ិនលែ ានផ្លប៉ាេះោល់អ្វជិជានម្កដលីទ្យិែាភាពជាដស្ចនីថ្នការររ់ដៅ នងិ
ជាឧបរគគចំដោេះែំដែីរការរាហរែកម្ម។ រុខភាពម្និលែ និងបញ្ញា ដវជជស្ថគរត ប៉ាេះោល់ែល់ជនស្ែូវដគជួញែូរ

ទ្យាល ប់លែ៖ ការទ្យទ្យលួបានដរវាដវជជស្ថគរត 

បុររាន ក់ដែលស្ែូវដគជួញែូរដែីម្បពីលកម្មដៅស្បដទ្យរា៉ា ដ រុី បានរងរបរួថ្ែដៅកនុងដោងចស្កម្យួដែលគ្នែ់
ស្ែូវដគដកងស្បវញ័្ច។ ដស្កាយដពលវលិស្ែ ប់ម្កស្បដទ្យរម្ោី៉ា ន់ា៉ា វញិ គ្នែ់ម្និអាចដ្វកីារបានដ យី ដោយស្ថរ
របួរដលីថ្ែរបរ់គ្នែ់ម្ិនទាន់ជាោច់។ ភរោិគ្នែ់បានដ្វកីារជាកម្មករកនុងករិោា នរបរ់អ្នកែថ្ទ្យ ប៉ាុដនតម្និអាច
រកស្បាក់ស្គប់ស្គ្នន់រស្ាប់ស្គសួ្ថរដនេះដ យី។ គ្នែ់បានទ្យទ្យលួជំនួយដវជជស្ថគរត ដែលរមួ្ទាងំការចណំាយដពលពីរ
ដខកនុងម្នាីរដពទ្យយ នងិបានទ្យទ្យលួថ្នន រំស្ាប់ការពាបាលជាស្បចា។ំ ដពលគ្នែ់ជាដ ងីវញិ គ្នែ់បានទ្យទ្យួលជំនួយ
ដរែាកិចច ដែលរមួ្ទាងំ ការបែតុ េះបណាត លដលីទ្យែិាភាពននថ្នការដ្វកីរិកម្ម និងការចញិ្ច ឹម្រែវ និងបានទ្យទ្យួល
រែវខលេះៗរស្ាប់បនតពូជដែលដនេះជាការបដងកីនស្បាក់ចែូំល។ 

“ស្គួស្ថរខ្ុ ំស្កីស្ក ដែលម្ិនអាចបញ្ជូ នខ្ុ ំដៅម្នាីរ
ដពទ្យយ … ដៅដពលានការជួយដស្ជាម្ដស្ជងឱ្យខ្ុ ំ
ទ្យទ្យួលការដងទារុំខភាព ស្បការដនេះបានដ្វីឱ្យ
ស្គួស្ថរខ្ុ ំានអារម្មែ៍្ូរស្ស្ថល ដោយស្ថរ 
ស្គួស្ថរខ្ុ ំម្ិនអាចបង់ថ្ងលដងទារុំខភាពខ្ុ ំដ យី”។  

 
(Vietnamese girl who received medical care 
after trafficking)  
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តាម្រូបភាពខុរៗគ្នន  ជាពិដររទាក់ទ្យងនឹង អ្រម្ែាភាពរបរ់ពកួដគកនុងការដ្វីការ និងរកស្បាក់។ ស្បការរំខាន់ 
ការានជម្ៃឺ ឬានរបរួ បងកការប៉ាេះោល់ចំដោេះលកខខែឌ ផ្លូវចិែតរបរ់បុគគលដែលស្ែូវដគជួញែូរ និងអារម្មែ៍ចំដោេះ
រុខុាលភាព ដែលជាកតាត ម្យួដផ្សងដទ្យៀែដៅកនុងែំដែីរការរាហរែកម្ម។ 
 របកគំដហញី និងការស្បឈម្ចំបងៗកនុងការស្គប់ស្គងបញ្ញា រុខភាព ដែលអ្្ិបាយដោយជនរងដស្គ្នេះគ៖ឺ 

១. ការទ្យទ្យលួបានដរវាដវជជស្ថគរតម្និស្គប់ស្គ្នន់បនា ប់ពសី្ែវូដគជញួែូរ 
២. ខវេះការដងទាដំវជជស្ថគរតរយៈដពលដវងរស្ាប់ជនស្ែវូដគជញួែូរ 
៣. ដរវាដវជជស្ថគរត ានរស្ាប់ដែបញ្ញា ដែលទាក់ទ្យងនងឹការជញួែូរ 
៤. ថ្ងលចណំាយដលកីារដងទាដំវជជស្ថគរត នឱំ្យានបញ្ញា ខាងដរែាកចិច ដែលរមួ្ទាងំបែុំល 
៥. បញ្ញា រុខភាព ោោងំរម្ែាភាពដ្វកីារ 
៦. រុខភាពម្និលែានផ្លអ្វជិជានម្កដលអីារម្មែ៍របរ់ជនរងដស្គ្នេះអ្ពំរុីខុាលភាពរបរ់ខលួន។ 

១. ការទ្យទ្យលួបានដរវាដវជជស្ថគរតម្និស្គប់ស្គ្នន់បនា ប់ពសី្ែវូដគជញួែូរ៖ ជនស្ែូវដគជញួែូរជាដស្ចីន ម្ិនបានទ្យទ្យួលការ
ដងទាដំវជជស្ថគរតដទ្យដៅែណំាក់កាលែបូំងបនា ប់ពីស្ែូវដគជញួែូរ។ ជនស្ែូវដគជួញែូរភាគដស្ចីន ដែលវលិស្ែ ប់ម្ក
ផ្ាេះ នងិរហគម្ន៍ខលួនវញិ ម្និបានទ្យទ្យួលការដងទាដំវជជស្ថគរតដោយឥែគិែថ្ងល ឬ ដោយានការឧបែាម្ា្នដ យី 
និងម្ិនអាចបង់ថ្ងលរស្ាប់ការដងទារុំខភាពដ យី។ កនុងស្បដទ្យរខលេះ ដទាេះជាដគ្នលការែ៍ជំនួយដវជជស្ថគរតាន   ផ្ត
ល់រស្ាប់ជនស្ែូវដគជួញែូរក៏ដោយ លកខខែឌ រែាបាល និងនីែិវ ិ្ កីារោិ្ិបដែយយបានោោងំជនរងដស្គ្នេះពីការ
ទ្យទ្យួលបានដរវារុខភាព។ 

ការដងទារុំខភាព ដស្ចីនានដៅកនុងកម្មវ ិ្ ីម្ែឌ ល។ ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរខលេះ ទ្យទ្យួលយកកម្ម
វ ិ្ ីម្ែឌ ល ដោយស្ថរដែវាដ្វឱី្យពួកដគទ្យទ្យួលបានដរវាដវជជស្ថគរតដោយឥែគិែថ្ងល។ ដទាេះបីោ៉ា ងណាក៏ដោយ ជនួ 
កាលដរវាដបបដនេះានរស្ាប់ដែការពិនែិយរុខភាពែបូំង ឬ បានផ្តល់ដែកនុងអ្ំ ុងដពលស្ថន ក់ដៅកនុងម្ែឌ ល
ប៉ាុដណាណ េះ។ ដលរីពដីនេះ ម្ិនដម្នជនស្ែូវដគជួញែូរទាងំអ្រ់ដែលស្ថន ក់ដៅកនុងម្ែឌ ល រុទ្យធដែបានទ្យទ្យួលការពិនិែយ
រុខភាព ឬ ដរវារុខភាពដ យី រូម្បដីនេះជាដគ្នលនដោបាយរបរ់កម្មវ ិ្  ីឬអ្ងគការ/ស្ថា ប័នដនេះក៏ដោយ។ ស្បការ
ដនេះដកីែដ ងីទាងំកនុងស្បដទ្យរដគ្នលដៅ និងស្បដទ្យរដែមី្។ 

២. ខវេះការដងទាដំវជជស្ថគរតរយៈដពលដវងរស្ាប់ជនស្ែវូដគជញួែូរ៖ ែស្ម្ូវការដងទាដំវជជស្ថគរតខលេះ អាចបំដពញបាន
តាម្រយៈការដងទាដំវជជស្ថគរតបនា ន់កនុងែំណាក់កាលែំបូងនិង/ឬរស្ាប់រយៈដពលខលី។ កនុងករែីែថ្ទ្យដទ្យៀែ ជម្ៃ ឺ
និងរបួរ នមំ្កនូវបញ្ញា រុខភាពរយៈដពលដវង នងិោុថំ្រ ៉ា ដែលទាម្ទារឱ្យានការដងទាដំវជជស្ថគរតជាស្បចា ំ ដែលម្ិន
រុទ្យធដែ(ម្ិនរូវ)ានដនេះដ យី។ ជនស្ែូវដគជួញែូរ ខលេះធាល ក់ខលួនពិការ ដោយស្ថរការរដំោភបំោនកនុងដពលស្ែូវដគ
ជួញែូរនិង/ឬរបួរកនុងដពលដ្វីការ ដែលទាម្ទារនូវការដងទាវំដវជជស្ថគរតជាស្បចាសំ្បដហលគ្នន ផ្ងដែរ។ 

៣. ដរវាដវជជស្ថគរតានរស្ាប់ដែបញ្ញា ដែលទាក់ទ្យងនងឹការជញួែូរ៖ ជនស្ែូវដគជួញែូរខលេះ ានបញ្ញា រុខភាពតាងំ
ពីមុ្នស្ែូវដគជួញែូរដៅដទ្យៀែ។ អ្នកខលេះដទ្យៀែដកែីានបញ្ញា រុខភាពដៅដស្កាយស្ែូវដគជញួែូរ។ ដទាេះបបីញ្ញា រុខភាព
ម្ិនដម្នជាលទ្យធផ្លតា ល់ថ្នការជួញែូរក៏ដោយរស្ាប់អ្នកខលេះ ការដងទាដំវជជស្ថគរតដស្ចនីដែជាែស្ម្ូវការោ៉ា ងរខំាន់
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ដែីម្បឱី្យានការជួយដស្ជាម្ដស្ជង និងានផ្លប៉ាេះោល់ជាខាល ងំម្កដលីលទ្យធភាពកនុងការដ្វីរាហរែកម្ម។ ដទាេះបី
ោ៉ា ងណាក៏ដោយ កនុងករែីខលេះ ជំនយួដវជជស្ថគរតម្ិនបានផ្តល់ឱ្យដ យី ដោយស្ថរបញ្ញា រុខភាពម្ិនទាក់ទ្យងតា ល់
នឹងបទ្យពិដស្ថ្ន៍របរ់បុគគលដែលស្ែូវដគជួញែូរដនេះដ យី។ 

៤. ថ្ងលចណំាយដលកីារដងទាដំវជជស្ថគរតនឱំ្យានបញ្ញា ខាងដរែាកចិច ដែលរមួ្ទាងំបែុំល៖ ការទ្យទ្យួលបានការដងទាំ
ដវជជស្ថគរត ានស្ែឹម្កស្ម្ិែកែំែ់ រស្ាប់ជនរងដស្គ្នេះដោយ
ស្ថរការជួញែូរ។ ជនទាងំដនេះជាដស្ចនី ស្ែូវបង់ថ្ងលរស្ាប់ការ
ដងទារុំខភាពរបរ់ខលួន។ ថ្ងលចំណាយរស្ាប់រុខភាព ដស្ចីនដែ
ខពរ់ជាខាល ងំ នងិជាញឹកញាប់នឱំ្យានការជាប់បែុំល ជា
ពិដររស្ាប់អ្នកដែលានលកខខែឌ ោុថំ្រ ៉ា ឬ បញ្ញា រុខភាពដកីែ
ដ ងីវញិជាបនតបនា ប់។ ជនស្ែូវដគជួញែូរជាដស្ចីន ខវេះ្នធាន
ដែីម្បបីង់ថ្ងលថ្នន  ំ អ្នកខលេះធាល ក់ខលួនជាប់បែុំលដោយស្ថរដែករែី
ដនេះ។ អ្នកររ់ដៅជនបទ្យ ស្បឈម្ថ្ងលបដនាម្ទាក់ទ្យងនឹងការដ្វី
ែំដែីរ និងការបាែ់បង់ស្បាក់ចំែូល ដពលពួកដគស្ែូវដ្វីែំដែីរ
ដៅទ្យីស្កុងដៅដកបរៗ ដែីម្បទី្យទ្យលួបានការដងទាដំវជជស្ថគរត។  

៥. បញ្ញា រុខភាព ោោងំរម្ែាភាពដ្វកីារ៖ ជនស្ែូវដគជញួែូរខលេះ 
ម្ិនអាចរក(រកា)ការងាររបរ់ខលួនដ យី ដោយស្ថររបួរនិង/ឬ
រុខភាពម្ិនលែ។ អ្នកដែលានបញ្ញា រុខភាព្ៃន់្ៃរក៏ម្និទ្យំនង
ជាស្ែូវនិដោជកជួលឱ្យដ្វីការដ យី។ ជនស្ែូវដគជួញែូរជាដស្ចីន
ានហានិភ័យថ្នការបាែ់បង់ការងារ ដបីពួកដគម្និអាចដ្វីការ
បានលែ ឬអ្វែតានពីការងារជាញឹកញាប់ដោយស្ថររុខភាពម្ិន
លែ។ អ្នកដែលានរបរខលួនឯង ដស្ចីនដែម្ិនអាចរកស្បាក់ចែូំល
បានស្គប់ស្គ្នន់ ដោយខវេះកងវេះលទ្យធភាពដែីម្បដី្វីការ។ កនុងករែីខលេះ ជនស្ែូវដគជញួែូរបានទ្យទ្យួលការបែតុ េះបណាត ល
វជិាជ ជីវៈ ជាជំហានែំបូងដឆ្ព េះដៅរកការងារ ឬ ស្បកបរបរខាន ែែូច ប៉ាុដនតម្ិនអាចចូលរមួ្កនុងវគគទាងំដនេះបានដទ្យ ដោយ
ស្ថរពួកដគានរុខភាពម្និលែ ឬានរបួរ។ កនុងករែីខលេះ កុារម្ិនអាចចូលដរៀនតាម្ស្ថោដោយស្ថរជម្ៃ ឺ និង
ពិការភាពដែលគ្នម នការពាបាល។ 

៦. រុខភាពម្និលែានផ្លអ្វជិជានម្កដលអីារម្មែ៍របរ់ជនរងដស្គ្នេះអ្ពំរុីខុាលភាពរបរ់ខលួន៖ រុខភាពម្ិនលែ 
នឱំ្យានអារម្មែ៍អ្វជិជានោ៉ា ងដស្ចីនរស្ាប់ជនស្ែូវដគជួញែូរ ដែលរមួ្ទាងំ អារម្មែ៍តានែឹង ែក់រលុែ អ្រ់
រងឃមឹ្ នងិការធាល ក់ទ្យឹកចែិត។ ស្បការដនេះកាន់ដែ្ៃន់្ៃរ ដៅដពលជនស្ែូវដគជួញែូរម្ិនអាចដ្វីការបាន នងិម្ិនអាចរក
ស្បាក់បាន ដោយស្ថដែបញ្ញា រុខភាពរបរ់ពកួដគ។  

 

ការដស្បស្បលួដៅតាម្ដពលដវោ 

ជនស្ែូវដគជួញែូរទាងំអ្រ់គួរដែបានទ្យទ្យួលការដង
ទាដំវជជស្ថគរតដៅដពលដចញផុ្ែពីការជួញែូរ។ 
ការវាយែថ្ម្លរុខុាលភាពោងកាយរបរ់អ្នកស្ែូវ
ដគជួញែូរ គឺជារារភាគរំខាន់ម្ួយថ្នោល់
ការវាយែថ្ម្លែស្ម្ូវការ និងកនុងការដរៀបចំដផ្នការ
រាហរែកម្ម។ ជនស្ែូវដគជួញែូរខលេះ ស្ែូវការ
ស្ែឹម្ការដងទាដំវជជស្ថគរតបនា ន់។ អ្នកែថ្ទ្យដទ្យៀែ
ានបញ្ញា ពិការភាព ឬជម្ៃឺោុថំ្រ ៉ា ដែលដកីែដ ងីជា
បនតបនា ប់។ ស្បការរំខាន់គឺ ស្ែូវវាយែថ្ម្ល និង
ដោេះស្ស្ថយ ែស្ម្ូវការដវជជស្ថគរតរបរ់ជនស្ែូវដគ
ជួញែូររស្ាប់រយៈដពលដវង ដែីម្បធីានរុខុ   
ាលភាពនិងរុខភាពជាស្បចារំបរ់ពួកដគ។ ការ
វាយែថ្ម្លែស្ម្ូវការដវជជស្ថគរតរបរ់បុគគលាន ក់ៗ 
និងការទ្យទ្យួលបានការដងទារុំខភាពគួរដែជាដផ្នក
ម្ួយថ្នការងារស្គប់ស្គងករែីជាស្បចា។ំ ដនេះជា
គនលឹេះកនុងការធានថ្ន បញ្ញា រុខភាពម្ិនដ្វីឱ្យខូច
ការស្ថត រដ ងីវញិ និងរាហរែកម្មដ យី។  
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ករែីរកិា៖ បញ្ញា រុខភាព នងិបញ្ញា កនុងការដងទាដំវជជស្ថគរត 

បុររាន ក់ស្ែូវដគជួញែូរពីស្បដទ្យរម្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ដៅស្បដទ្យរថ្ង បានអ្្ិបាយអ្ំដពីហងិា្ៃន់្ៃរ និងករែីរបរួកនុង
ចំដណាម្ជនស្ែវូដគជួញែូរដៅដ្វីការដលីទូ្យកដនស្ថទ្យ៖“ខ្ុ ំបានដ ញីាច រ់ទូ្យកម្និចង់ឱ្យកម្មកររស្ាកដ យី រូម្បី
អ្នកទាងំដនេះម្និស្រួលខលួន។ ាច រ់ទូ្យកផ្លុ ំកដញ្ច ដែមី្បបីងខឱំ្យចាប់ដផ្តីម្ដ្វកីារ ដហយីដបអី្នកណាាន ក់ម្និបងាា ញខលួនដទ្យ
ដនេះ ពួកដគនឹងចាក់ទ្យឹកពុេះដលីអ្នកទាងំដនេះ។ អ្នកខលេះស្ថល ប់ដោយស្ថររបរួ។ ពួកដគក៏គប់ទ្យឹកកកដលអី្នកទាងំដនេះ
ផ្ងដែរ និងវាយែំដោយឧបករែ៍នន។ បុររថ្ងាន ក់ស្ថល ប់ដោយស្ថរការវាយែំដនេះ។ ខ្ុក៏ំបានដ ញីជន
បរដទ្យរាន ក់ [ោងជាជនបរដទ្យរ] ដែលស្ែូវដគវាយនិងបាក់ដ្មញ ដោយស្ថរគ្នែ់ម្ិនអាចដ្វីការបានលែ ដោយស្ថរ
គ្នែ់ម្ិនយល់ភាស្ថនិងបញ្ញជ ។ ខ្ុ ំក៏បានដ ញីអ្នកទាងំឡាយស្ថល ប់ដោយស្ថរដស្គ្នេះថ្នន ក់ផ្ងដែរ [ដៅដលីទូ្យក]។ ដបី
អ្នកណាាន ក់ធាល ក់ទ្យឹក ពួកដគម្និខវល់នងឹជួយដ យី។” 

កុាោាន ក់ស្ែូវដគជួញែូរដៅកនុងស្បដទ្យរចិន ដែមី្បរូីម្ទាន បានអ្្បិាយអ្ំពីស្ែូវអ្នកដកងស្បវញ័្ច វាយែំ ជាម្ដ្ា
បាយកនុងការស្ែួែស្តាដលគី្នែ់។ ដគស្បាប់គ្នែ់ថ្ន ស្បរនិដបគី្នែ់ពាោម្លួចរែ់ ដគនឹងដ្វីឱ្យគ្នែ់ានរបួរ្ៃន់្ៃរ
ដលីោងកាយ។ 

គរតីដខមរាន ក់ស្ែូវដគជួញែូរដៅស្បដទ្យរា៉ា ដ រុ ី ដែីម្បដី្វីការតាម្ផ្ាេះរយៈដពលជាដស្ចីនដា៉ា ង (ជាទូ្យដៅ ១៤ដា៉ា ង 
ដៅ ១៨ដា៉ា ង កនុងម្ួយថ្ងៃ) និងស្ែូវដគបងែែ់អាហារ (ដគអ្នុញ្ញា ែឱ្យគ្នែ់បរដិភាគដែម្តងប៉ាុដណាណ េះកនុងម្ួយថ្ងៃ)។ 
គ្នែ់ស្ែូវនិដោជកវាយជាញឹកញាប់ នងិបងខឱំ្យផ្ឹកទ្យឹកស្ថប ូ ជាការោក់ទ្យែឌ កម្ម ដៅដពលនិដោជកគ្នែ់ម្ិនដពញ
ចិែតចំដោេះការងាររបរ់គ្នែ់។ 

កុារាីន ក់ពីស្បដទ្យរម្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ស្ែូវដគជញួែូរដៅស្បដទ្យរថ្ងដែីម្បដីពរាកម្ម បានអ្្ិបាយពីការស្ែូវដគបងខំឱ្យផ្កឹ
ស្ស្ថជាម្ួយអ្ែិងិជន។ នងបាន្លងជម្ៃឺកាម្ដោគ ដោយគ្នម នការពាបាល។ ដលីរពីដនេះ នងស្ែូវដគបងខឱំ្យផ្តល់
ដរវាផ្លូវដភទ្យែល់អ្ែងិិជន រូម្បដីៅដពលានជម្ៃ។ឺ 

គរតីដវៀែណាាន ក់ ស្ែូវដគជួញែូរដៅស្បដទ្យរចិនដែមី្បដីពរាកម្ម បានអ្្បិាយពីការដកែីដោគគរតី្ៃន់្ៃរ ដោយ
ស្ថរដែការបងខឱំ្យរមួ្ដភទ្យជាម្យួអ្ែិងជិនោ៉ា ងដស្ចីន។ គ្នែ់ស្ែូវដគនដំៅពាបាលដៅគលីនកិកនុងមូ្លោា ន ប៉ាុដនតគ្នែ់
បានអ្្បិាយថ្ន ជាការផ្តល់ដរវាដថ្នកបំផុ្ែ និងអ្ន់បំផុ្ែ ែូដចនេះជម្ៃឺរបរ់គ្នែ់ម្និបានជាដ យី។ គ្នែ់ស្ែួវដគ
បងខំឱ្យវលិស្ែ ប់ម្កបដស្ម្ីដពរាកម្មដ ងីវញិទាងំមុ្នដពលដែលជម្ៃឺរបរ់គ្នែ់ជា។ 

កុាោាន ក់ស្ែូវដគជួញែូរដៅដ្វីការដៅកនុងដោងចស្កម្ួយកនុងស្បដទ្យរចនិ បានដ្វីការ១៨ដា៉ា ង កនុងម្ួយថ្ងៃ និងស្ែូវ
បានអ្នុញ្ញា ែឱ្យញុាដំែបបរប៉ាុដណាណ េះ។ ដៅដពលនរែាន ក់កនុងដោងចស្កានដស្គ្នេះថ្នន ក់ ពួកដគស្ែូវទុ្យកដចាលដោយ
គ្នម នការពាបាលដ យី។ 

គរតីដវៀែណាម្ាន ក់ស្ែូវដគជួញែូរដៅស្បដទ្យរចិនដែមី្បបីងខំឱ្យដរៀបការ ដៅដពលស្ថករួរអ្ំពីថ្នដែីជនំួយស្បដភទ្យ
ណាដែលគ្នែ់ស្ែូវការ ប៉ាុដនតម្និបានទ្យទ្យួល គ្នែ់បានដតត ែដលីែស្ម្ូវការដរវាដវជជស្ថគរត។ គ្នែ់បានរួរអ្ំពីការ     ពិ
និែយរុខភាពទូ្យដៅ ប៉ាុដនតម្និទាន់បានឮអ្វីស្ែ ប់ម្កវញិពអី្នកផ្តល់ដរវាដនេះដ យី។ គ្នែ់បានដោលផ្ងដែរថ្ន 
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អ្ងគការដនេះបានរនាជួយគ្នែ់ដែីម្បទី្យទ្យលួបានប័ែណរុខភាព ដែលអាចឱ្យគ្នែ់ទ្យទ្យួលបានដរវាដងទារុំខភាព
ប៉ាុដនតគ្នែ់ពុបំានទ្យទ្យួលព័ែ៌ានបដនាម្ដ យីអ្ំពីប័ែណដនេះ នងិពុំែឹងអ្ំពីដែីស្ែូវស្ថករួរបនតដបបណាដ យី។ 

គរតីថ្ងាន ក់ស្ែូវដគជួញែូរដៅស្បដទ្យរជប៉ាុនរស្ាប់ការដកងស្បវញ័្ច ផ្លូវដភទ្យតាងពីនងដៅជាកុារ។ី ឥ ូវនងររ់
ដៅកនុងភូម្ិរបរ់នង និងស្ែូវការជំនួយដវជជស្ថគរតជាប់ជាស្បចា ំ ដែលែស្ម្ូវឱ្យដលបថ្នន  ំ និងពាបាល។ គ្នែ់បាន
ដរវងរកដរវាដងទាដំវជជស្ថគរត និងទ្យទ្យលួការពាបាល និងថ្នន ជំាដទ្យៀងទាែ់។ ដទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ គ្នែ់ម្និ
បានទ្យទ្យលួការពាបាល ឬ ថ្នន ដំៅកដនលងជិែផ្ាេះដ យី ដែលបងកជាឧបរគគ និងការស្បឈម្រស្ាប់គ្នែ់ទាក់ទ្យង
នឹងកស្ម្ែិលទ្យធភាពកនុងការចាយវាយ និងលទ្យធភាពកនុងការទ្យទ្យួលបានដរវាចាបំាច់ទាងំដនេះ។ 

បុររាន ក់ស្ែូវដគជួញែូរពីស្បដទ្យរម្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ម្កស្បដទ្យរថ្ង ដែីម្បដីកងស្បវញ្ចកាល ងំពលកម្ម ស្ែូវការនូវការពា    
បាលបញ្ញា ស្កពេះ ដែលបងកដោយការជួញែូរ។ គ្នែ់បានទ្យទ្យួលជំនយួែិចែួចខលេះ - ែូចជា ការផ្តល់ប័ែណចុេះដ ម្ េះ
និងរដម្លៀកបំោក់ខលេះៗ - ប៉ាុដនតម្ិនបានទ្យទ្យួលការដងទាដំវជជស្ថគរតដ យី។ គ្នែ់ស្ែូវបងខំចែិតខចីស្បាក់ពអី្នកចងការកនុង
អ្ស្តាការស្បាក់ខពរ់ដែីម្បបីំដពញថ្ងលចំណាយរស្ាប់ការពាបាលដៅម្នាីរដពទ្យយ។ 

គរតីដវៀែណាម្ាន ក់ស្ែូវដគជួញែូរដៅស្បដទ្យរចិនដែមី្បដីពរាកម្ម បានដកីែដោគគរតី្ៃន់្ៃរ ដែលម្ិនបានទ្យទ្យលួការ
ពាបាលស្គប់ស្គ្នន់ដ យី នងិបានបនតបងកជាបញ្ញា ចំដោេះរុខភាពរបរ់គ្នែ់អ្រ់រយៈដពលជាដស្ចនីឆ្ន  ំ បនា ប់ពី
ស្ែូវដគជួញែូរ។ គ្នែ់បានទ្យទ្យលួការពាបាលដវជជស្ថគរត កនុងដពលស្ែូវដគជួញែូរ ដហយីដៅដពលស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ
ក៏បានដៅទ្យទ្យួលការពិនិែយរុខភាព ប៉ាុដនតបញ្ញា រុខភាពរបរ់គ្នែ់ដៅដែានជាបនត។ គ្នែ់បានពនយល់ពីវ ិ្ ីដែល
គ្នែ់បានពាោម្ងមីៗដនេះ ដែីម្បដី្វីការដៅកនុងដភាជនយីោា នម្ួយកដនលងដែមី្បរីកស្បាក់ការខលេះៗរស្ាប់បញ្ជូ ន
ដៅឪពុកាត យរបរ់គ្នែ់ និងរស្ាប់ដងទាកូំនស្រីរបរ់គ្នែ់។ ដទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ រុខភាពរបរ់គ្នែ់ម្ិន
លែ ជាដហែុនឱំ្យគ្នែ់ម្និអាចបនតដ្វីការបានដ យី។ គ្នែ់ខកចិែតដោយស្ថរដែរុខភាពទ្យន់ដខាយរបរ់គ្នែ់នងិ 
ស្ថា នភាពដរែាកចិចទ្យន់ដខាយរបរ់គ្នែ់ផ្ងដែរ។ គ្នែ់បានអ្្ិបាយអ្ំពីការខូចទ្យកឹចិែត និងអារម្មែ៍តានែឹង 
ដោយស្ថរដែស្ថា នភាពដរែាកិចចរបរ់គ្នែ់ដែលពឹងដផ្ែកដលីបតី ដែលម្និអាចឱ្យគ្នែ់ដ្វីការរដស្ម្ចចិែតដោយឯក
ោជយបានដ យី។ គ្នែ់ក៏ានការស្ពួយបារម្ា និងខវល់ខាវ យផ្ងដែរអ្ំពសី្ថា នភាពរបរ់គ្នែ់ផ្ងដែរ ដោយស្ថររុខ
ភាពគ្នែ់កាន់ដែស្ទ្យឌុ្ដស្ទាម្ដៅកនុងដពលចុងដស្កាយដនេះ។  

 

តាោងស្ែួែពិនិែយ៖ ការពិចារណាគនលេឹះ ដែីម្បផី្តល់ដរវាដងទាដំវជជស្ថគរតរម្ស្រប និងស្គប់ស្គ្នន់ 

ការបដងកែីកម្មវ ិ្  ី

 ធានការទ្យទ្យលួបានដរវាដងទាដំវជជស្ថគរតរស្ាប់ស្គ្នអារនន នងិជាស្បចា៖ំ ស្ែូវធានថ្ន ជនស្ែូវដគជួញែូរទាងំអ្រ់ 
បានទ្យទ្យលួការដងទាដំវជជស្ថគរតស្ែឹម្ស្ែូវ និងអាចទ្យទ្យលួបានដរវាទាងំដនេះរស្ាប់រយៈដពលខលី និងរយៈដពល    ដវង។ 
ជនស្ែូវដគជញួែូរទាងំអ្រ់ គរួដែបានទ្យទ្យលួការដងទាដំវជជស្ថគរតភាល ម្ៗ បនា ប់ពីការកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែកម្ម ដែីម្បី
ដោេះស្ស្ថយកងវល់បនា ន់ខាងរុខភាព។ រស្ាប់រយៈដពលដវង អ្នកផ្តល់ដរវាគួរផ្តល់ ឬរស្ម្ួលឱ្យានការទ្យទ្យួល
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បានការដងទាដំវជជស្ថគរតរយៈដពលដវងរស្ាប់បុគគលននដែលានែស្ម្ូវការដងទាដំវជជស្ថគរតជាស្បចា ំ ែូចជា
លកខខែឌ រុខភាពោុថំ្រ ៉ា ជម្ៃឺ ការបងកដោគ ពកិារភាព។ល។  

 ពចិារណាស្ថា នភាពរុខភាព នងិែស្ម្វូការខាងរុខភាពថ្នស្គសួ្ថរជនរងដស្គ្នេះ៖ បុគគលកិដពទ្យយ គួរដែគែិគូរអ្ពំីថ្ន
ដែីបញ្ញា រុខភាពរបរ់ជនរងដស្គ្នេះ អាចប៉ាេះោល់ដបបណាចដំោេះស្គូស្ថរ ដែលរមួ្ទាងំ ទាក់ទ្យងនងឹការចម្លងដោគ ែូច
ជា ដោគរដបង និងដម្ដោគដអ្ែរ៍/ជម្ៃឺដអ្ែរ៍។ ស្បការរំខាន់ផ្ងដែរគឺ អ្នកផ្តល់ដរវាដងទារុំខភាពស្ែូវដែកែំែ់អ្ែត
រញ្ញា ែ និងដោេះស្ស្ថយបញ្ញា ែស្ម្ូវការដងទារុំខភាពរបរ់ស្គួស្ថរជនរងដស្គ្នេះផ្ងដែរ។ 

 វភិាគដរវាដវជជស្ថគរត៖ ចូរកំែែ់អ្ែតរញ្ញា ែជំនយួដវជជស្ថគរតដែលាន តាម្រយៈរោា ភិបាល ក៏ែូចជាកម្មវ ិ្ ី
របរ់ NGO និង IO នងិបញ្ជូ នជនដែលស្ែូវដគជួញែូរដៅរកដរវាននទាងំដនេះ។ ដរវាទាងំដនេះអាចោប់បញ្ចូល ដរ
វាដវជជស្ថគរតឯកដទ្យររស្ាប់ែស្ម្ូវការដវជជស្ថគរតខុរៗគ្នន ។ ស្ែូវបដងកីែភាពជាថ្ែគូនងិពិ្សី្ថររហស្បែិបែតិការ 
ដែីម្បអីាចឱ្យានការបញ្ជូ នោ៉ា ងានស្បរិទ្យធផ្ល ដៅរកដរវារុខភាពខុរៗគ្នន ទាងំដនេះ។ 

 ផ្តល់ការដងទាដំវជជស្ថគរតស្គប់ស្គ្នន់ នងិរម្ស្រប៖ ស្ែូវធានថ្ន ជនស្ែូវដគជួញែូរ បានទ្យទ្យួលដរវាដវជជស្ថគរតែប
តាម្ែស្ម្ូវការរបរ់ខលួន ដទាេះបីដៅកនុងស្បព័នធដវជជស្ថគរតរបរ់រែា ឬ ឯកជនក៏ដោយ។ ស្ែូវធានថ្ន ជនស្ែូវដគជញួែូរ
ទាងំអ្រ់បានទ្យទ្យួលការពាបាល ដោយម្ិនគែិថ្ន ពួកដគអាច ឬម្ិនអាចបង់ថ្ងលរស្ាប់ការដងទាដំវជជស្ថគរតដ យី។ 
ោល់ែស្ម្ូវការខាងដវជជស្ថគរត ស្ែូវដែបានពាបាល ដោយម្និគិែថ្ន ានការោក់ព័នធដោយតា ល់ ឬ ម្ិនតា ល់ជាម្ួយ
ការជួញែូរដ យី។ 

 ផ្តល់ព័ែ៌ានអ្ពំកីារដងទាដំវជជស្ថគរតដែលាន៖ ស្ែូវជូនែែឹំងែល់ជនស្ែូវដគជញួែូរ អ្ពំីរិទ្យធិរបរ់ពកួដគចំដោេះ
ដរវាដវជជស្ថគរត និងផ្តល់ឱ្យពកួដគនូវព័ែ៌ានចារ់ោរ់ និងដពញដលញ អ្ំពីថ្នដែីានដរវារុខភាពអ្វីខលេះរស្ាប់
ពួកដគ នងិដែីដ្វីដបបណាដែមី្បទី្យទ្យួលបានដរវាទាងំដនេះ។ ជនស្ែូវដគជញួែូរ គួរដែបានទ្យទ្យួលព័ែ៌ានដពញដលញ
អ្ំពីលកខខែឌ រុខភាពរបរ់ពកួដគ នងិហានភ័ិយថ្នការានជម្ៃឺោុថំ្រ ៉ា ឬ ជម្ៃឺដែលគំោម្កដំហងែល់អាយុជីវែិដៅកនុង 
ដពលស្ែូវដគជញួែូរ (ែូចជា ជម្ៃឺដអ្ែរ៍ ដោគដងលីម្ ដោគរដបង)។ 

 ធានថ្ន ោល់ការពាបាលដវជជស្ថគរតដ្វដី ងីដោយរមស័្គចែិត នងិានការឯកភាពពជីនរងដស្គ្នេះដែលបានទ្យទ្យលួ
ព័ែ៌ានស្គប់ស្គ្នន់៖ ការផ្តល់ដរវាដងទារុំខភាព និងការពាបាលទាងំអ្រ់គួរដែដ្វដី ងីដោយានការរម័ស្គចិែត 
ដោយដផ្ែកដលកីារឯកភាពពីជនរងដស្គ្នេះជាម្ួយព័ែ៌ានស្គប់ស្គ្នន់។ ជនរងដស្គ្នេះម្ិនស្ែវូរាិែដស្កាម្ការបងខំដែីម្បដី្វី
ដែរតជម្ៃ ឺ ឬដោគនន (ែូចជា ដម្ដោគដអ្ែរ៍/ជម្ៃឺដអ្ែរ៍ កាម្ដោគ)ដ យី ប៉ាុដនតគួរដែបានផ្តល់ ជាម្ួយព័ែ៌ាន
ចារ់ោរ់ និងដពញដលញ អ្ំពីហានភ័ិយ ដែីម្បពីួកដគអាចដ្វីការរដស្ម្ចដោយការយល់ែឹងអ្ំពីការដ្វីដែរតនងិ
ការពាបាល។ 

 ជយួដែនអំ្ពំឧីបរគគខាងរែាបាលកនុងការទ្យទ្យលួបានដរវាដងទារុំខភាព៖ ស្ែូវជូនែែឹំង និងផ្តល់ព័ែ៌ាន
ចារ់ោរ់ នងិដពញដលញែល់ជនដែលស្ែូវដគជួញែូរ អ្ពំីរដបៀបទ្យទ្យលួបានដរវាដងទារុំខភាព និងលកខខែឌ រែា
បាលណាម្ួយ ស្ពម្ទាងំនែីិវ ិ្ ីដែលអាចស្បឈម្ដៅកនុងការទ្យទ្យួលដរវាដវជជស្ថគរត - ែូចជា ឯកស្ថរចាបំាច់ ថ្ងល
ឈនួល (ស្បរនិដបីាន)។ល។ ស្ែូវជួយជនដែលស្ែូវដគជញួែូរ កនុងការ្លងកាែ់នីែិវ ិ្ ីរែាបាលតាម្ការចាបំាច់។ 
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 អ្ប់រ ំ នងិដែនែំល់បុគគលកិដពទ្យយអ្ពំផី្លប៉ាេះោល់ថ្នការជញួែូរ នងិរដបៀបដ្វកីារជាម្យួជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរ
ការជញួែូរ៖ ស្ែូវធានថ្ន បុគគលិកដពទ្យយបានទ្យទ្យួលការអ្ប់រ ំនិងព័ែ៌ាន អ្ំពផី្លប៉ាេះោល់ថ្នការជួញែូរម្កដលរុីខ
ភាពោងកាយ បញ្ញា ស្ថម រែី នងិរុខុាលភាពរបរ់ពកួដគ ស្ពម្ទាងំរដបៀបដ្វីការជាម្ួយស្កុម្ដគ្នលដៅទាងំដនេះតាម្
វ ិ្ ីរម្ស្រប តាម្ដបបវជិាជ ជីវៈ និងស្បុងស្បយែ័នបំផុ្ែ។ បុគគលិកដពទ្យយទាងំអ្រ់គួរដែយល់ែឹងផ្ងដែរ អ្ពំីបញ្ញា ដនេះ 
និងបានទ្យទ្យួលការបែតុ េះបណាត ល ដែីម្បពីួកដគអាចដ្វីការជាម្ួយ និងទ្យនំក់ទ្យនំងជាម្យួជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការ
ជួញែូរ តាម្វ ិ្ ីដែលានការស្បុងស្បយែ័ន តាម្វជិាជ ជីវៈ និងរម្ស្រប។ ចែុំចដនេះគួរោប់បញ្ចូ លម្ិនស្ែមឹ្ដែបុគគលិក
ដពទ្យយជាអ្នកពាបាលប៉ាុដណាណ េះដទ្យ ប៉ាុដនតអ្នកស្គប់ស្គងរែាបាលគលនីិក នងិម្នាីរដពទ្យយផ្ងដែរ ដែលអាចជបួទាក់ទ្យងជាម្ួយ
ជនដែលស្ែូវដគជួញែូរ ដៅដពលទ្យទ្យលួឱ្យចូលពាបាល ក៏ែូចជា អ្នកស្គប់ស្គងរែាបាល ដែលអាចោក់ព័នធដៅកនុងការ
ដរៀបចំោកយរំុរស្ាប់ដរវារុខភាព។ 

 បង់ថ្ងលដរវាែកឹជញ្ជូ ន៖ ស្ែវូរស្ម្ួលឬ ដចញថ្ងលចណំាយរស្ាប់ការែកឹជញ្ជូ នបុគគលនន ដែលស្ែូវដ្វែីំដែីរម្ក
ទ្យទ្យួលដរវាដពទ្យយ។ ការឧបែាម្ារស្ាប់ថ្ងលដ្វីែំដែីរដបបដនេះគួរដែជាដផ្នកម្ួយថ្នការដងទារុំខភាពដែលរែាផ្តល់ឱ្យ។ 

 ពស្ងកីរម្ែាភាពកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរកនុងចដំណាម្អ្នកឯកដទ្យរដវជជស្ថគរត៖ ស្ែូវ
បែតុ េះបណាត លបុគគលកិដពទ្យយអ្ំពីអ្វីដែលជាទ្យែិាភាពថ្នការជញួែូរម្នុរស និងរញ្ញា /រូចនករថ្នការជួញែូរ ដែីម្បី
ពស្ងីករម្ែាភាពកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែជនរងដស្គ្នេះ កនុងចំដណាម្បុគគលកិដពទ្យយ។ ស្បការដនេះស្ែូវោប់បញ្ចូ ល ការ
កំែែ់អ្ែតរញ្ញា ែបុគគលនន ដែលរាែិដៅកនុងស្ថា នភាពថ្នការជួញែូរដៅដ យី នងិអ្នកដែលបានចាកដចញពី
ការជួញែូរ ប៉ាុដនតអាចម្ិនទាន់បានកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែជាផ្លូវការដៅដ យី។ 

 បដងកែី នងិស្បកាន់ខាជ ប់ស្កម្រលី្ម៌្ថ្នការអ្នុវែត៖ ោល់ការផ្តល់ដរវាដវជជស្ថគរតតាម្ែស្ម្ូវការ ស្ែូវស្បកាន់ខាជ ប់
រតងោរខពរ់បំផុ្ែខាងដផ្នកចាប់ និងរលី្ម៌្ ដែលរមួ្ទាងំ ដគ្នលការែ៍ថ្នការរកាភាពរាៃ ែ់ គ្នម នការដររីដអ្ងី 
គ្នម នការវនិិចឆ័យ និងការដគ្នរពឯកជនភាព។ 

 ធានគែដនយយភាព៖ ស្ែូវបដងកីែ និងអ្នុវែតស្បព័នធគែដនយយភាពដៅកនុងវរ័ិយដពទ្យយ ដែលអាចឱ្យជនស្ែូវដគ
ជួញែូរ នងិអ្នកផ្តល់ដរវា ោយការែ៍ោល់ករែីថ្នការដររីដអ្ីង ការស្បស្ពឹែតម្និរម្រម្យ ឬ ការម្ិនដអ្ីដពី។ 

 ការបដំពញែស្ម្វូការដរវាដវជជស្ថគរតជាបនតបនា ប់៖ ដោយស្ថររាហរែកម្ម គឺជាែំដែីរការែ៏ដវងម្ួយ ែស្ម្ូវការ
ដងទារុំខភាពទ្យនំងជាដស្បស្បលួ(ដកលម្ែឬធាល ក់ចុេះ)ជាបនតបនា ប់។ បុគគលិកដពទ្យយ គួរវាយែថ្ម្លែស្ម្ូវការដរវារស្ាប់
បុគគលាន ក់ៗ ជាបនតបនា ប់ ដហយីការទ្យទ្យួលបានដរវាដងទារុំខភាព គួរដែជាដផ្នកម្ួយថ្នការស្គប់ស្គងករែីជា
ស្បចា។ំ  

ការយកចែិតទុ្យកោកព់ដិររចដំោេះកុារ 
 ធានថ្ន កុារបានទ្យទ្យលួដរវាដងទារុំខភាព៖ កុារដែលស្ែូវដគជួញែូរ គួរដែបានទ្យទ្យួលការដងទារុំខភាព
រស្ាប់ការបងាក រ ការពាបាល និងរស្ាប់ករែីបនា ន់ ដៅកនុងស្បដទ្យរកំដែីែ ឬ តាម្ដគ្នលការែ៍ដរមីភាពជា
ម្ួយកុារជាែិ ស្បរនិដបីដៅកនុងស្បដទ្យរែថ្ទ្យ។ 
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 ជលួបុគគលកិដពទ្យយដែលានឯកដទ្យរឱ្យដ្វកីារជាម្យួកុារ៖ បុគគលិកដពទ្យយ គួរដែបានទ្យទ្យួលការបែតុ េះបណាត ល
អ្ំពីការផ្តល់ដរវាដោយស្បងុស្បយែ័ននងិរម្ស្រប ែល់កុារដែលស្ែូវដគជួញែូរ។ ដនេះជាស្បការរំខាន់ដោយដ ក
ដៅដពលពាបាលកុារដែលានរបួរផ្លូវចិែត្ ៃន់្ៃរ និងដែលស្បឈម្អ្ំដពីហងិា និងការរដំោភបំោនោ៉ា ងដស្ចីន។ 

 បដងកែី នងិដស្បសី្បារ់ពិ្ សី្ថរកុារដម្ស្ែ ី ដៅកនុងដរវារុខភាព៖ ស្ែូវបដងកីែ នងិអ្នុវែតពិ្សី្ថរ និងនែីិវ ិ្ ីកុារ
ដម្ស្ែ ីរស្ាប់បុគគលិកដពទ្យយ ដែលដ្វីការជាម្ួយកុារដែលស្ែូវដគជួញែូរ និងដកងស្បវញ័្ច។ 

 ផ្តល់ព័ែ៌ានែល់កុារ នងិឪពុកាត យ ឬ អ្នកដងទាពំកួដគ អ្ពំែីស្ម្វូការរុខភាពោងកាយ នងិដវជជស្ថគរតរបរ់ពកួ
ដគ៖ កុារគួរដែបានទ្យទ្យួលព័ែ៌ានដពញដលញអ្ពំីស្ថា នភាពរុខភាព និងែស្ម្ូវការរបរ់ពួកដគ និងឱ្យពួកដគចូលរមួ្
ដៅកនុងោល់ការរដស្ម្ចដែលទាក់ទ្យងនឹងការពាបាល នងិ/ឬ អ្នតោគម្ន៍ខាងដវជជស្ថគរត។  

 អ្នុវែតដគ្នលនដោបាយគ្នោំរកុារ៖ ស្ែូវធានថ្ន បុគគលកិដពទ្យយទាងំអ្រ់ និងអ្នកស្គប់ស្គងរែាបាល ដែលោក់ព័នធ
នឹងកុារស្ែូវដគជួញែូរ បានឯកភាព និងស្បកាន់ខាជ ប់ចំដោេះដគ្នលនដោបាយគ្នោំរកុារ។ ស្ែូវអ្នុវែតស្បព័នធតាម្
ោន/ែកឹន ំដែមី្បធីានអ្នុដោម្ភាព និងការោក់ទ្យែឌ កម្ម ដៅកនុងករែីបំោន/ដលមរីណាម្ួយ។ 

ដគ្នលនដោបាយ/ការែរ ូម្ែ ិ 

 ែរ ូម្ែដិែមី្បឱី្យានការដងទាដំវជជស្ថគរតរស្ាប់រយៈដពលដវង៖ ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ ានែស្ម្ូវការ
ដងទាដំវជជស្ថគរតជាស្បចាបំនា ប់ពីការជួញែូរ និងបណាត លពីការជួញែូរ (ែូចជា លកខខែឌ រុខភាពោុថំ្រ ៉ា ជម្ៃឺ ពិការ
ភាព) ការដងទារុំខភាពគួរដែានរស្ាប់រយៈដពលដវងកនុងអ្ំ ុងដពលរាហរែកម្មទាងំមូ្ល។ ការដ្វីដបបដនេះ
អាចទាម្ទារឱ្យានការែរ ូម្ែិជាម្ួយបុគគលកិដពទ្យយរែានិងឯកជន ដែីម្បដីោេះស្ស្ថយែស្ម្វូការដវជជស្ថគរតទាងំដនេះ។ 

 ែរ ូម្ែដិែមី្បកីារដងទាដំវជជស្ថគរតដោយឥែគែិថ្ងល៖ កនុងករែីដែលជនរងដស្គ្នេះពុាំនលទ្យធភាពទ្យទ្យួលបានការ
ដងទារុំខភាព ស្ែូវដ្វីការែរ ូម្ែិការោររិទ្យធជិនដែលស្ែវូដគជួញែូរ ដែមី្បទី្យទ្យលួបានការដងទារុំខភាពដោយឥែ
គិែថ្ងល។ ស្ែូវកែំែ់រកឧបរគគចំដោេះជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ កនុងការទ្យទ្យលួបានការដងទារុំខភាពនងិែ
រ ូម្ែិដែមី្បកីារដកដស្ប កនុងចំដណាម្អ្នកស្គប់ស្គងរែាបាល អ្នកកស្ថងដគ្នលនដោបាយនងិអ្នកផ្តល់ដរវា។ 

 ពស្ងកីការបញ្ជូ ន នងិកចិចរហស្បែបិែតកិារ្លងដែនដលកីារដងទាដំវជជស្ថគរត៖ ស្ែូវបដងកីែពិ្សី្ថររស្ាប់ការបញ្ជូ ន 
និងកិចចរហស្បែិបែតកិារ្លងដែនខាងដវជជស្ថគរត ដែលរមួ្ទាងំ ការបញ្ជូ នកែំែ់ស្តារុខភាព(ទាងំខាងោងកាយ 
និងបញ្ញា ស្ថម រែ)ី ឱ្យបានរម្ស្រប នងិដោយដគ្នរពស្កម្រលី្ម៌្ រវាងស្បដទ្យរនន នងិអ្នកផ្តល់ដរវាផ្ងដែរ។ 



ឡសវាណ្នកទី ៣. ការរាំម្រទ្ែវូចតិ្ត និងការម្របឹកា 
ការគ្នសំ្ទ្យរុខភាពផ្លូវចិែត និងរុខុាលភាព 

ែស្មូ្វការរុខភាពបញ្ញា ស្ថម រែ ីនងិផ្លូវចែិត  
 ចាប់រតីពរីិទ្យធិម្នុរសអ្នតរជាែិ ទ្យទ្យួលស្ថគ ល់ រទិ្យធិចំដោេះរុខភាព ដែលរមួ្ទាងំ ការទ្យទ្យួលបានរតង់ោរ
កស្ម្ិែខពរ់បំផុ្ែខាងរុខភាពផ្លូវចិែត។ 28  ជនស្ែូវដគជញួែូរជាដស្ចីនបានអ្្ិបាយអ្ពំី”អារម្មែ៍ម្និស្រួល” ដៅកនុង
ែំណាក់កាលខលេះៗថ្នដខសជីវែិបនា ប់ពីស្ែូវដគជួញែូរ។ ពួកដគបានអ្្ិបាយអ្ពំីអារម្មែ៍ខុរៗគ្នន ជាដស្ចីន ដែលរមួ្
ទាងំ អារម្មែ៍តានែឹង ការដភលចភាល ងំ ែក់រលុែ ម្ួរដៅ៉ា  ធាល ក់ទ្យកឹចិែត បាែ់បង់ និងអ្រ់រងឃមឹ្។ អារម្មែ៍”ម្ិនស្រលួ”
ខាងផ្លូវចិែត ានស្បភពពីរ៖ ការលបំាកបងកដោយការជញួែូរ និងការលបំាកដែលបងកដោយការពាោម្កនុងការដងបីពី
ស្ថា នភាពដនេះ នងិ្នដចញពសី្ថា នភាពស្ែវូដគជញួែូរ។  

អារម្មែ៍តានែឹង ែក់រលុែ ការធាល ក់ទឹ្យកចិែត និងរបរួផ្លូ វចិែតដោយស្ថរការជញួែូរ៖ ជនស្ែូវដគជួញែូរ បានស្បឈម្នងឹ
បទ្យពិដស្ថ្ន៍ដឃរដៅ និងគួរឱ្យែក់រលុែខុរៗគ្នន ជាដស្ចនី កនុងដពលស្ែូវដគជួញែូរ។ ពួកដគស្ែូវបានបោំន នងិ
រដំោភ ពួកដគបានដ ញីការបោំនដលីអ្នកែថ្ទ្យ ពួកដគបានឈចឺាប់ដោយស្ថរលកខខែឌ ររ់ដៅ នងិការងារលបំាកនងិ
ដស្ចនីដែអ្ម្នុរស្ម៌្ ពួកដគគ្នម នដររភីាព ឬរទិ្យធដិស្ជរីដររី ដហយីពួកដគគ្នម នការទ្យទ្យលួបានដរវាដងទារុំខភាពដ ី
យ។ ពួកដគស្ែវូបានកាែ់តត ច់ដចញពសី្គសួ្ថររបរ់ខលួន នងិពរីហគម្ន៍ អ្រ់រយៈដពលោ៉ា ងដវង នងិជាទូ្យដៅ ខវេះការ
ឧបែាម្ាដទាេះតាម្រូបភាពណាក៏ដោយ កនុងដពលស្ែូវដគជួញែូរ។ 

 ជាលទ្យធផ្ល ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ បានស្បឈម្នឹងភាពម្និស្បស្កែជីាដស្ចីនខាងបញ្ញា ស្ថម រែ ី
និងបញ្ញា ផ្លូវចិែត។ ពកួដគអ្្ិបាយអ្ំពីអារម្មែ៍តានែឹង ការដភលចភាល ងំ ែក់រលុែ ម្ួរដៅ៉ា  អ្រ់រងឃមឹ្ ធាល ក់ទ្យឹកចែិត នងិ
ការបាែ់បង់។ អ្នកទាងំដនេះជាដស្ចីនានរបួរផ្លូវចិែត ដោយស្ថរការជួញែូរ ដែលរមួ្ទាងំ វបិោរដោយស្ថរ
អារម្មែ៍តានែងឹ និងានរបរួផ្លូវចិែតបនា ប់ពីស្ែូវដគជញួែូរ (PTSD)។ ដលីរពីដនេះ កនុងករែីខលេះ ជនស្ែូវដគជួញែូរ 
បានរងដស្គ្នេះពីបញ្ញា វកិលដែលអាចជាផ្លវបិាកថ្នការដកងស្បវញ័្ច ដៅកនុងដពលស្ែូវដគជញួែូរ (ឬអាចដកីែដ ងីតាងំ
ពីមុ្នដនេះដងម្ដទ្យៀែ)។ 

អារម្មែ៍តានែឹង ការដភលចភាល ងំ ែក់រលុែ ការធាល ក់ទឹ្យកចិែតនិងរបរួផ្លូ វចិែតដែលជបួស្បទ្យេះដៅដស្កាយស្ែវូដគជញួែូរ៖ ជន
ស្ែូវដគជួញែូរស្បឈម្នងឹបញ្ញា  និងកតាត ថ្នអារម្មែ៍តានែឹងជាដស្ចីន - ដៅកនុងែណំាក់កាលខុរៗគ្នន  បនា ប់ពីស្ែូវដគ
ជួញែូរ និងដៅកនុងបរបិទ្យខុរៗគ្នន ។ វែតានអារម្មែ៍តានែឹង ការដភលចភាល ងំ ែក់រលុែ ការធាល ក់ទ្យឹកចិែត និងដៅកនុង
ករែីខលេះដទ្យៀែ ានរបួរផ្លូវចិែត ដែលបងកការប៉ាេះោល់្ៃន់្ៃរ ម្កដលីការររ់ដៅស្បចាថំ្ងៃរបរ់ជនស្ែូវដគជួញែូរ នងិ
រាហរែកម្មរយៈដពលដវងរបរ់ពួកដគ។ ជនស្ែូវដគជួញែូរានអារម្មែ៍តានែឹង និងែក់រលុែ ដៅដពលពួកដគពុំ
បានទ្យទ្យលួការកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែ និងគ្នម នការជួយឧបែាម្ា ដែលដនេះានន័យថ្ន ស្ែវូដគររួចដម្លយី(ជំនរួការ
                                                        
28 OHCHR and WHO (2008) The Right to Health. Fact Sheet No. 31. Geneva: Office of the United Nations High Commissioner 
for Human Rights and World Health Organisation. Available online at 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf. 
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រាា រ) ចាប់ខលួននងិ ុឃំងំ (ជនំួរការបញ្ជូ នដៅរកជនំួយ) ចាែ់
ទុ្យកជាឧស្កែិាជននងិដ្វនីរិដទ្យារ (ជនំួរការបានទ្យទ្យួលជនំយួដែីម្បវីលិ
ស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ)នងិ/ឬគ្នម នទ្យទ្យលួជនំយួ(ជនំួរការបានទ្យទ្យួល
ជំនួយ)ដៅដពលម្កែល់ផ្ាេះវញិ។ 

 ជួនកាលអារម្មែ៍តានែឹង និងែក់រលុែ ផ្ារភាជ ប់ជាម្យួ
ែំណាក់កាលែបូំងថ្នការជួយដស្ជាម្ដស្ជង ជាពិដររ ដៅកនុងដពល
ចាបំាច់ស្ែវូស្ថន ក់ដៅនងិរាែិកនុងម្ែឌ លបទិ្យជែិ (ដែលានន័យថ្ន
ម្ិនអាចស្ែ ប់ម្កស្គួស្ថរខលួនវញិ) និងដៅដពលពួកដគជាប់កាែពវ
កចិចដៅកនុងនែីវិ ិ្ ែុីោការ ជាជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស(ីដែលអ្នកទាងំដនេះភាគដស្ចីនានអារម្មែ៍ថ្នគួរឱ្យខាល ច)។ 

 ដៅដពលម្កែល់ផ្ាេះ អារម្មែ៍តានែឹង ែក់រលុែ នងិការធាល ក់ទ្យឹកចិែត បានបងកដោយកតាត ខុរៗគ្នន  ដែលរមួ្
ទាងំ នងិម្ិនកំហែិស្ែឹម្ ការវលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិដោយគ្នម នស្បាក់ ជាប់បែុំល ដោយស្ថរចំណាកស្រុក និង/ឬ 
អ្រម្ែាភាពកនុងការដផ្្រីស្បាក់ម្កផ្ាេះវញិ គ្នម នការងារដ្វ ី ដៅដស្កាយវលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិនិង/ឬម្ិនអាចដ្វីការបាន 
ភាពតានែងឹ នងិបញ្ញា ននដៅកនុងស្គសួ្ថរ ខវេះការគ្នសំ្ទ្យផ្លូវចែិតដៅកនុងស្គួស្ថរ ឬរហគម្ន៍ ការាក់ងាយ នងិការដររី
ដអ្ងីកនុងស្គសួ្ថរ ឬរហគម្ន៍ និងខវេះការជយួដស្ជាម្ដស្ជង ដែមី្បទី្យប់ទ្យល់នឹងស្ថា នភាពបនា ប់ពីស្ែូវដគជញួែូរ។ 

 ឧទាហរែ៍ បុររាន ក់ស្ែូវដគជួញែូរពីស្បដទ្យរម្ោី៉ា ន់ា៉ា  ម្កស្បដទ្យរថ្ង ដែីម្បដី្វកីារដលទូី្យកដនស្ថទ្យ បាន  
អ្្ិបាយអ្ពំីការខាម រ់ដអ្ៀន ដៅដស្កាយវលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ ដែលគ្នែ់ម្និគ្នម នស្បាក់ម្កផ្ាេះ។ ម្ិែតភកតិរបរ់គ្នែ់
បានអ្ដញ្ជ ីញគ្នែ់ចូលរមួ្កនុងពិ្ ីជដជកគ្នន ដៅកនុងដពលោស្ែ ី ប៉ាុដនតគ្នែ់ម្និចង់ដចញដស្ៅផ្ាេះដ យី។ គ្នែ់បានអ្្បិា
យថ្ន”ានអារម្មែ៍ែូចទាប” ដោយស្ថរគ្នែ់បាែ់បង់ផ្ាេះ ជាប់បែុំល នងិស្បឈម្បញ្ញា ដរែាកចិច និងបុគគល។ ែូច
គ្នន ដនេះដែរ គរតីដវៀែណាម្ាន ក់ ស្ែូវដគជួញែូរដៅហុងកុង ដែមី្បដី្វីការកនុងផ្ាេះ ានអារម្មែ៍ខាម រ់ដអ្ៀនដោយស្ថរបោ
ជ័យកនុងការដ្វីចណំាកស្រកុ និងម្ិនចង់រូម្បដីចញពីផ្ាេះស្ែមឹ្ម្ួយរយៈ។ គ្នែ់បានអ្្បិាយថ្ន គ្នែ់បានយដំៅកនុង   
រយៈដពលប៉ាុនម នដខែំបូង បនា ប់ពីគ្នែ់វលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ និងរូម្បដីែោកយដលកីទ្យកឹចិែត និងការគ្នសំ្ទ្យពីស្គសួ្ថរ 
បានដ្វឱី្យគ្នែ់ានអារម្មែ៍កាន់ដែម្ិនលែ និងអ្ន់ងយ។ ភាពរមុគស្ថម ញ និងបញ្ញា ផ្ារភាជ ប់គ្នន ោ៉ា ងដស្ចនី ានន័យ
ថ្ន ចំដោេះជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ របរួផ្លូវចិែតដែលពួកដគជួបស្បទ្យេះ ម្ិនដម្នដកីែដចញពីស្ពឹែតិការែ៍ដែ
ម្ួយដនេះដទ្យ (ដោលគឺ ការជញួែូរ) ប៉ាុដនតគឺជារបួរផ្លូវចិែតោ៉ា ងរមុគស្ថម ញម្ួយ។ 

*កែំែ់រគំ្នល់ពដិររអ្ពំកុីារ៖ កងវល់ជាពិដររគឺ ផ្លប៉ាេះោល់ខាងផ្លូវចិែត ថ្នការជញួែូរម្កដលីកុារ ដែល
ជំនញទ្យប់ទ្យល់នឹងស្ថា នភាពដបបដនេះ ដៅពំុទាន់លូែោរ់ដពញដលញដ យី ដោយស្ថរដែវយ័ ភាពចារ់ទុ្យំ និង
ការអ្ប់រ។ំ កុារដែលស្ែូវដគជញួែូរ អាចានរបរួផ្លូវចែិត ជាពិដររ បនា ប់ពីស្ែូវដគជញួែូរ។ ការជួញែូរ នងឹាន
ផ្លប៉ាេះោល់ជាក់ោក់ នងិោ៉ា ងដស្ចីន ម្កដលកីារលូែោរ់ថ្នរម្ែាភាពគិែគូរ ស្ថម រែ ីនងិទ្យំនក់ទ្យំនង។ អ្នក
ទាងំដនេះជាដស្ចីន ានអាយុែិចជាខាល ងំ ដៅដពលស្ែូវដគជញួែូរ (ដែលានរហូែែល់អាយុស្ែឹម្៥ឆ្ន )ំ ផ្លប៉ាេះ
ោល់ខាងផ្លូវចិែត (នងិម្កដលកីារលូែោរ់)ដែលម្ិនគួរដម្លីស្ស្ថលដ យី។ 

“វាជាការខកចិែត ដោយស្ថរដយងីចង់ម្ក
ផ្ាេះវញិដហយីដគម្ិនទាងំអ្នុញ្ញា ែឱ្យរូម្បី
ទូ្យររ័ពាម្កផ្ាេះផ្ង។ ម្ិែតខ្ុ ំ និងខ្ុ ំដស្រកោក់
ស្គូ ’ដហែុអ្ីអ្នកឯងទុ្យកដយងីដៅទ្យីដនេះ? 
ដហែុអ្វីម្ិនបញ្ជូ នដយងីដៅផ្ាេះវញិ?’” 

(កុារពីីមី្ោ៉ា ន់ា៉ា  ស្ែូវដគជួញែូរម្កស្បដទ្យ
រថ្ងដែីម្បីដពរាកម្ម មិ្នដពញចិែត ចំដោេះ
ការដែលស្ែូវដគ ុកំនុ ងម្ែឌ លោ៉ា ងយូរ) 
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រូម្បាីនវយ័ខុរគ្នន  នងិែណំាក់កាលលូែោរ់ខុរគ្នន  រស្ាប់កុារស្ែូវដគជួញែូរ ជាទូ្យដៅយុទ្យធស្ថគរតទ្យប់
ទ្យល់របរ់ពួកដគម្ិនទ្យនំងជាលូែោរ់ដ យី ែូដចនេះ ទាម្ទារនូវការជួយដស្ជាម្ដស្ជងជាបនា ន់ កនុងការដោេះស្ស្ថយ 
និងការរស្ម្បចែិត ដែីម្បទី្យទ្យលួយកការដកងស្បវញ័្ច ដែលដកែីដ ងីរចួម្កដហយី។  

កុារស្ែូវដគជួញែូរ ស្ែូវការការដែន ំនិងការដស្ជាម្ដស្ជង ដែីម្បជីួយពកួដគទ្យប់ទ្យល់នឹងស្ថម រែីម្ិននឹងន៎ និងទ្យំនក់
ទ្យំនង ជំនញ ដែលម្នុរសជាដស្ចីនដៅខវេះខាែ ដោយស្ថរដែផ្លវបិាកថ្នការជញួែូរ។ ដគស្ែូវផ្តល់ការស្បកឹាដែល
រម្ស្របតាម្វបប្ម៌្ និងតាម្កុារាន ក់ៗ ក៏ែូចជា ការដស្ជាម្ដស្ជងដៅកនុងការបដងកែីឱ្យានឧបករែ៍រស្ាប់
ទ្យប់ទ្យល់ ែូចជា រដបៀបដោេះស្ស្ថយបញ្ញា អារម្មែ៍តានែងឹ កំហងឹ ជដាល េះ។ល។ 

កុារស្ែូវដគជួញែូរ ានរទិ្យធទិ្យទ្យួលជនំួយខាងផ្លូវចែិត និងការស្បឹកាដែលជាដផ្នកម្យួថ្នដរវារាហរែកម្ម ម្ិន
ស្គ្នន់ដែជាដផ្នកែូចម្ួយថ្នរទិ្យធិដៅដស្កាម្ជនំួយដវជជស្ថគរតដនេះដទ្យ ប៉ាុដនតក៏អ្នុដោម្តាម្ ាស្តា ៣៩ ថ្ន CRC ផ្ង
ដែរ ដែលែស្ម្ូវឱ្យរែាចាែ់វធិានការរម្ស្រប ដែីម្បជីស្ម្ញុការស្ថត រកាយរម្បទា និងផ្លូវចិែតរបរ់កុាររងដស្គ្នេះព ី  
”ស្គប់ទ្យស្ម្ង់ថ្នការម្ិនយកចែិតទុ្យកោក់ ការដកងស្បវញ័្ច  ឬ ការរដំោបំោន ការដ្វទីារុែកម្ម ឬ ទ្យស្ម្ង់ដផ្សងដទ្យៀែ
ថ្នអ្ំដពីដឃរដៅ ឬ ទ្យែឌ កម្មអ្ម្នុរស្ម៌្ ឬ ដែលដ្វឱី្យបាែ់បង់ែថ្ម្លជាម្នុរស ឬ ជដាល េះស្បោប់អាវុ្”។ ដែីម្បី
ដលីកកំពរ់ការស្ថត រស្ថា នភាពផ្លូវចិែត កុារស្ែូវដគជញួែូរ គួរដែបានទ្យទ្យលួការដស្ជាម្ដស្ជងខាងផ្លូវចិែត និងការ
ស្បឹកាដោបល់ផ្ងដែរ។29 

 

ការស្បឈម្កនុងការផ្តលក់ារគ្នសំ្ទ្យខាងផ្លូវចែិត នងិការស្បកឹាដោបល ់

ជនស្ែូវដគជញួែូរជាដស្ចនី បាននិោយអ្ំពីស្ថរៈរំខាន់ថ្នលទ្យធភាពកនុងការដចករដម្លកបទ្យពិដស្ថ្ន៍របរ់
ខលួនជាម្ួយអ្នកែថ្ទ្យដទ្យៀែ និងការទ្យទ្យួលបាននូវការដលីកទ្យកឹចិែត នងិការគ្នសំ្ទ្យ។ ជនស្ែូវដគជួញែូរខលេះ នោិយដោយ
ចំហអ្ំពែីស្ម្ូវការ និោយជាម្ួយអ្នកផ្តល់ដរវាអ្ំពីបញ្ញា របរ់ពួកដគ និងចាែ់ទុ្យកចំែុចដនេះជាភាពខវេះខាែម្យួដៅ
កនុងជំនយួដែលាន។ 

បុររាន ក់ម្កពភូីា ស្ែូវដគជួញែូរដៅស្បដទ្យរា៉ា ដ រុីដែីម្បី
ដកងស្បវញ្ចកាល ងំពលកម្ម ដៅដពលស្ថករួរអ្ំពសី្ថរអ្វីខលេះដែលគ្នែ់ចង់
ផ្តល់ ដែមី្បជីួយដកលម្ែជនំយួចំដោេះជនស្ែូវដគជួញែូរ បានដតត ែដលី
ែស្ម្ូវការជំនយួផ្លូវចិែតនិងការដលីកទ្យឹកចិែត ក៏ែូចជាការទ្យទ្យលួបានការ
ស្បឹកាដោបល់ និងការដែនពំីអ្នកជំនញការឯកដទ្យរផ្ងដែរ។ អ្នក
ដែលបានទ្យទ្យួលការស្បឹកា ដស្ចីនដែយល់ដ ញីថ្ន ដនេះជាស្បដភទ្យជនំួយ
ែ៏រំខាន់ម្ួយ។ គរតីថ្ងាន ក់ស្ែូវបានជួញែូរដៅដស្ៅស្បដទ្យរដែីម្បកីារ
ដកងស្បវញ័្ច ផ្លូវដភទ្យ បានអ្្បិាយការស្បឹកាដោបល់ជាទ្យស្ម្ង់ថ្នជនំួយ
រំខាន់បផុំ្ែ ដែលគ្នែ់បានទ្យទ្យួល៖ “ខ្ុ ំម្ិនចង់រកាទុ្យកបទ្យពិដស្ថ្ន៍

                                                        
29 Gallagher, Anne (2010) Commentary to the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human 
Trafficking, UNOHCR, p. 166. 

“ខ្ុ ំម្ិនចង់រកាទុ្យកបទ្យពិដស្ថ្ន៍ម្ិនលែកនុង
ខលួនខ្ុ ំដទ្យ។ ខ្ុ ំានអារម្មែ៍្ូរដរបយី ដៅ
ដពលបានជដជកដៅកាន់អ្នកណាាន ក់ 
ដែលអាចយល់ពីស្ថា នភាពរបរ់ខ្ុ ំ”។  

(គរតីថ្ង ស្ែូវដគជួញែូរដែីម្បដីកងស្បវញ័្ច ផ្លូវ
ដភទ្យដៅដស្ៅស្បដទ្យរ)  

“ការចូលរមួ្ដៅកនុងកម្មវ ិ្ ីដនេះផ្តល់ស្បដោ
ជន៍ែល់ខ្ុ ំជាដស្ចីន ដោយស្ថរខ្ុ ំានអ្នក
ណាាន ក់ដែីម្បដីចករដម្លកអារម្មន៍របរ់ខ្ុ ំ។ 

(គរតីដវៀែណាម្ស្ែូវដគជួញែូរដែីម្បីពលកម្ម) 
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អាស្កក់ដៅកនុងខលួនខ្ុ ំដទ្យ។ ខ្ុាំនអារម្មែ៍្ូរដរបយី ដៅដពលបាននិោយដៅកាន់អ្នកណាាន ក់ ដែលអាចយល់អ្ពំី
ស្ថា នភាពរបរ់ខ្ុ”ំ។ 

ដោយស្ថរបទ្យពិដស្ថ្ន៍ថ្នការស្ែូវដគជួញែូរ ដស្ចនីដែជារបួរផ្លូវចែិតោ៉ា ងស្ជាលដស្ៅ ការស្គប់ស្គងជីវែិ
បនា ប់ពសី្ែូវដគជួញែូរ អាចលបំាកជាខាល ងំ និងអាចទាម្ទារឱ្យានការដស្ជាម្ដស្ជងជាដស្ចនីខាងផ្លូវចែិត ឬ ការស្បឹកា
ដោបល់។ ជនរងដស្គ្នេះខលេះដែលពាោម្ទ្យប់ទ្យល់តាម្វ ិ្ ីរបរ់ខលួន ដស្កាយម្កអាចយល់ដ ញីថ្ន ពកួដគស្ែូវការនូវ
ការដស្ជាម្ដស្ជងពអី្នកឯកដទ្យរ។ ដលីរពីដនេះ ានការស្បឈម្ និងវបិែតិននដែលអាចដលចដ ងីដៅកនុងជីវែិរបរ់
ជនរងដស្គ្នេះ ដហយីពួកដគ អាចស្ែូវការនូវការស្បកឹាដោបល់ និងការដស្ជាម្ដស្ជង ដែមី្បសី្គប់ស្គងបញ្ញា ដែលដលច
ដ ងីទាងំដនេះ។ ដនេះានន័យថ្ន ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរជាដស្ចនី អាចស្ែូវការទ្យទ្យួលការស្បឹកាដោបល់
ជាដស្ចីនដខ ឬរហូែែល់ជាដស្ចនីឆ្ន  ំដៅដស្កាយស្ែវូដគជញួែូរ។  

 

ដទាេះបីែូដចនេះក៏ដោយ ការផ្តល់នូវការគ្នសំ្ទ្យផ្លូវចែិត នងិការស្បកឹាដៅជួបឧរគគជាដស្ចនីដែលរមួ្ទាងំ៖  

១. ការគ្នសំ្ទ្យខាងផ្លូវចែិត នងិការស្បកឹាដោបល់ដៅានកស្ម្ែិកែំែ់ 
២. ការផ្តល់អ្នកជនំញចែិតស្ថគរត នងិអ្នកផ្តល់ការស្បកឹាដែលានវជិាជ ជវីៈដពញដលញដៅពុទំាន់ស្គប់ស្គ្នន់ 
៣. គ្នម នការដចកោច់គ្នន រវាងការគ្នសំ្ទ្យដលកីារស្បកឹាឯកដទ្យរ នងិការគ្នសំ្ទ្យម្និផ្លូវការ 
៤. គ្នម នការគ្នសំ្ទ្យផ្លូវចែិតដោយអ្នកឯកដទ្យរែល់កុារដែលស្ែវូដគជញួែូរ 
៥. ឧបរគគខាងភាស្ថ ការស្បកឹាដ្វដី ងីជាភាស្ថបរដទ្យរ 

១. ការគ្នសំ្ទ្យខាងផ្លូវចែិត នងិការស្បកឹាដោបល់ដៅានកស្ម្ែិកែំែ់៖ ជនំួយ និងការគ្នសំ្ទ្យផ្លូវចិែត ដស្ចនីដែ    ផ្ត
ល់ឱ្យដៅកនុងស្កបខ័ែឌ ថ្នកម្មវ ិ្ ីតាម្ម្ែឌ ល។ កម្មវ ិ្ ីខលេះ បានផ្តល់កម្មវ ិ្ ីស្បឹកាដែលបានដរៀបចំដ ងីជាលកខែៈ
ឯកដទ្យរជាខាល ងំ។ ប៉ាុដនត រូម្បដីៅកនុងកម្មវ ិ្ ីតាម្ម្ែឌ លក៏ដោយ ការផ្តល់ដបបដនេះម្និដម្នដកីែដ ងីដោយ
រវ័យស្បវែតដិ យី ដហយីដៅកនុងម្ែឌ លខលេះ ពុំានការយកចែិតទុ្យកោក់បានស្គប់ស្គ្នន់ដ យី ចំដោេះរុខុាលភាពផ្លូវ
ចិែតរបរ់ជនរងដស្គ្នេះ។ ដលរីពីដនេះ ការស្បឹកាដៅកនុងបរោិការខលេះ ានលកខែៈបដណាត េះអារនន ដោលគឺ បាន   
ផ្តល់ឱ្យដែកនុងករែីដែលជនស្ែូវដគជួញែូរបានដរនរុីំនិោយជាម្ួយអ្នកណាាន ក់ ដែម្និដម្នជាដរវាដែលផ្តល់ជា

ទ្យាល ប់លែ៖ ការទ្យទ្យលួបាននូវការគ្នសំ្ទ្យខាងផ្លូវចែិត នងិការស្បកឹាដោបល់ 

គរតីដវៀែណាម្ាន ក់ ស្ែូវដគជញួែូរដៅស្បដទ្យរចិន ដែមី្បដីរៀបការដោយបងខំ បានអ្្បិាយអារម្មែ៍លែជាងមុ្ន 
ដស្កាយពីចូលរមួ្កនុងស្កុម្ជួយខលួនឯង នងិានឱ្ការនិោយជាម្ួយអ្នកដែលានបទ្យពិដស្ថ្ន៍ស្បដហលគ្នន ៖ “ខ្ុ ំ
របាយជាងមុ្ននងិានទ្យំនុកចិែតកាន់ដែដស្ចីន ដោយស្ថរបានដចករដម្លកបទ្យពិដស្ថ្ន៍ខ្ុជំាម្ួយអ្នកែថ្ទ្យ។” 

គរតីដវៀែណាម្ាន ក់ ដែលស្ែូវដគជួញែូរដែមី្បដី្វីការកនុងផ្ាេះ បានអ្្ិបាយការចូលរមួ្កនុងការស្បជុំជាស្កុម្ម្តងកនុង
ម្ួយដខ ដែលកនុងដនេះអ្នកចូលរមួ្អាចនិោយអ្ពំីបញ្ញា របរ់ពួកដគ ការងាររបរ់ពួកដគ និងដ្វីរកម្មភាពកំស្ថនត
នន ែូចជាការដស្ចៀង៖ “ ការចូលរមួ្កនុងកម្មវ ិ្ ីដនេះ ផ្តល់ផ្លែល់ខ្ុ ំ ដោយស្ថរខ្ុាំនអ្នកណាាន ក់ដែីម្បដីចក        
រដម្លកអារម្មែ៍ជាម្យួ ដហយីខ្ុ ំែឹងពីរដបៀបដែីម្បដីចករដម្លកអ្ំពីបទ្យពិដស្ថ្ន៍អាស្កក់របរ់ខ្ុ ំែល់អ្នកែថ្ទ្យ។”  
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ដផ្នកម្ួយថ្នដផ្នការ និងកម្មវ ិ្ ីរាហរែកម្មដពញដលញដ យី។ កម្មវ ិ្ ីតាម្ម្ែឌ លខលេះម្ិនបានផ្តល់ការស្បឹកា
ដោបល់ ឬ ដរវាគ្នសំ្ទ្យផ្លូវចែិតទាល់ដែដស្ថេះ។ អ្ងគការននដែលផ្តល់
ជំនួយកនុងរហគម្ន៍ ជាទូ្យដៅពុំោក់បញ្ចូ លការស្បកឹាជាដផ្នកម្ួយថ្ន
កញ្ច ប់ដរវាកម្មរាហរែកម្មរបរ់ខលួនដ យី។ ានជដស្ម្ីរម្យួ
ចំនួនែូចប៉ាុដណាណ េះកនុងការទ្យទ្យលួបានការស្បកឹានិងជំនួយផ្លូវចិែត ដៅ
ដពលជនស្ែូវដគជួញែូរបានស្ែ ប់ម្កផ្ាេះ និងរហគម្ន៍ដែមី្វញិ។ ការ
ទ្យទ្យួលបានដរវាដបបដនេះ ានស្ែឹម្ដែដៅដស្ៅភូម្ិ ឬទ្យីស្កុងប៉ាុដណាណ េះ។ 

 ម្ួយដផ្នក ការម្ិនបានទ្យទ្យួលបានការស្បឹកា និងដរវាផ្លូវចិែត 
អាចដោយស្ថរជនរងដស្គ្នេះ នងិអ្នកផ្តល់ដរវាចាែ់ទុ្យកការគ្នសំ្ទ្យដបបដនេះ
ជាអាទ្យិភាពទាប ដៅចំដោេះមុ្ខែស្ម្ូវការបនា ន់ែថ្ទ្យដទ្យៀែជាដស្ចីន។ វាក៏
អាចដោយស្ថរដែការស្បឹកា/ការពាបាល ដស្ចីនដែទាម្ទារដពលដវង
ដែីម្បបីានដ ញីលទ្យធផ្ល ដហយីជនរងដស្គ្នេះពីការជួញែូរអាចម្ិនចាប់
អារម្មែ៍ថ្នខលួនរាិែកនុងស្ថា នភាពដែីម្បចីណំាយដពលដស្ចីនដបបដនេះ។ 

២. ការផ្តល់អ្នកជនំញចែិតស្ថគរត នងិអ្នកផ្តល់ការស្បកឹាដែលាន
វជិាជ ជវីៈដពញដលញដៅពុទំាន់ស្គប់ស្គ្នន់៖ ជាទូ្យដៅដៅកនុងែបំន់ដនេះ ាន
ការខវេះខាែអ្នកឯកដទ្យរដៅកនុងដផ្នកចែិតស្ថគរត ការស្បកឹា នងិការងាររ
ងគម្។ អ្នកផ្តល់ដរវាជាដស្ចនីដែលដ្វីការជាម្ួយជនស្ែូវដគជញួែូរ ម្ិន
បានទ្យទ្យលួការបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ នងិ/ឬបទ្យពិដស្ថ្ន៍ដលកីារ
ស្បឹកា និង/ឬការគ្នសំ្ទ្យផ្លូវចែិតដ យី។ អ្នកផ្តល់ដរវាជាដស្ចនីពុំានការ ប
ែតុ េះបណាត លជាមូ្លោា ន ដលីរដបៀបដ្វីការជាម្ួយអ្នកដែលានរបរួ
ផ្លូវចិែត នងិងាយរងដស្គ្នេះដ យី។ ស្បការដនេះគជឺាការកំហែិលទ្យធភាព
ទ្យទ្យួលបាន និងឱ្ការរស្ាប់ការគ្នសំ្ទ្យដលីការស្បឹកា និងចិែតស្ថគរត
តាម្វជិាជ ជីវៈែល់ជនស្ែូវដគជញួែូរជាដស្ចីន។ រូម្បអី្នកដែលបានទ្យទ្យួល
ការបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈក៏ដោយ ម្ិនរុទ្យធដែានស្គប់ជនំញ ដែីម្បី
ដ្លីយែបនងឹែស្ម្ូវការរបរ់ជនរងដស្គ្នេះដ យី។ ឧទាហរែ៍ ម្និដម្ន
ស្គប់អ្នកជំនញចែិតស្ថគរត បានទ្យទ្យលួការបែតុ េះបណាត លអ្ំពីការដងទាំ
អ្នកានរបរួផ្លូវចិែតដ យី។ ភាពខវេះខាែ ក៏ជាករែីម្ួយផ្ងដែរ ដលី
ការស្គប់ស្គងករែី ដែីម្បធីានគុែភាព។ 

 ស្ថា នភាពដនេះក៏ានលទ្យធភាពកនុងការបងកដស្គ្នេះថ្នន ក់ចំដោេះជន
ស្ែូវដគជួញែូរផ្ងដែរ ដោយស្ថរពួកដគអាចម្ិនបានទ្យទ្យួលការពាបាលរម្ស្រប។ ឧទាហរែ៍ អ្នកផ្តល់ដរវាដែល
គ្នម នជំនញ ឬរម្ែាភាពស្គប់ស្គ្នន់ កនុងការកែំែ់លកខែៈវនិចិឆ័យរបរួផ្លូវចែិត អាចបកស្ស្ថយអាកបបកិរោិនិង

ការដស្បស្បលួតាម្ដពលដវោ 

បទ្យពិដស្ថ្ន៍ថ្នការជួញែូរដស្ចីនដែបងក
របួរផ្លូវចិែតស្ជាលដស្ៅ ដហយីការស្គប់ស្គង
ជីវែិដៅដស្កាយស្ែូវដគជួញែូរ អាចលំបាក
ជាខាល ងំ។ ជនស្ែូវដគជួញែូរខលេះ ស្ែូវការនូវ
ការគ្នសំ្ទ្យផ្លូវចិែតលែិែលែន់ ភាល ម្ៗបនា ប់ពី
ស្ែូវដគជួញែូរ និងបនតម្ួយរយៈដស្កាយម្ក
ដទ្យៀែ។ អ្នកែថ្ទ្យដទ្យៀែអាចពុំស្ែូវការជំនួយ 
រយៈដពលដវងដ យី។ ប៉ាុដនត ែស្ម្ូវការខាង
ផ្លូវចិែតដស្បស្បួលជាបនតបនា ប់។ ជនស្ែូវដគ
ជួញែូរអាចស្បឈម្វបិែតិ និងបញ្ញា ដៅកនុង
អ្ំ ុងថ្នរាហរែកម្មរបរ់ខលួននិងស្ែូវ
ការនូវការស្បឹកានិងការគ្នសំ្ទ្យដែីម្បសី្គប់
ស្គងបញ្ញា ទាងំដនេះ។ អ្នកែថ្ទ្យអាចស្បឹង
ដស្បងទ្យប់ទ្យល់ដោយខលួនឯង ដែដពល
ដស្កាយម្កែឹងថ្នខលួនស្ែូវការនូវការគ្នសំ្ទ្យផ្លូវ
ចិែត។ ការផ្តល់ឱ្យជនស្ែូវដគជួញែូរនូវឱ្
ការទ្យទ្យួលបានការស្បឹកាដៅែំណាក់
កាលដែីម្ - ជាដស្ចីនដខ ឬ ឆ្ន -ំ ដស្កាយម្ក
អាចរំខាន់ផ្ងដែរ ដោយស្ថរអ្នកខលេះ អាច
ែឹងបានដែដៅដពលដស្កាយម្កថ្នពួកដគ
ម្ិនអាចទ្យប់ទ្យល់បានដោយខលួនឯងដ យី
។ ស្បការរំខាន់ផ្ងដែរគឺស្ែូវផ្តល់ការគ្នសំ្ទ្យ
ផ្លូវចិែតម្ិនស្ែឹម្ដែជាដផ្នកម្ួយថ្នការវាយ
ែថ្ម្លែស្ម្ូវការែំបូងដ យីដៅដពលដរៀបចំ
ដផ្នការរាហរែកម្ម ប៉ាុដនតជាបនតបនា ប់
ដៅដពលដស្កាយម្ក ដែីម្បឱី្យស្បាកែថ្ន 
រុខុាលភាពផ្លូវចិែត ស្ែូវបានអ្នុវែត ជា
ទ្យិែាភាពរំខាន់ម្ួយ ថ្នរាហរែកម្ម
ដោយដជាគជ័យនិងដែលាននិរនតរភាព។ 
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រកម្មភាព ដែលទាក់ទ្យងនឹងរបួរផ្លូវចែិត ែូចជា ការដភលចភាល ងំ និងភាពដនឿយណាយជាខាល ងំ ជាបុគគលដែលម្ិនរហ
ការ ានអាកបបកិរោិម្និលែ ឬ ខជិលស្ចអូ្រ ែូដចនេះម្ិនបានដ្លីយែបនឹងករែីដនេះបានរម្ស្របដ យី។ ដស្ៅពីដនេះ 
ក៏ានករែីោប់ដ ងីវញិថ្នរបួរផ្លូវចែិតផ្ងដែរ ស្បរិនដបីអ្នកជនំញចិែតស្ថគរត អ្នកផ្តល់ការស្បកឹា ឬ បុគគលិក
រងគម្កចិច ម្និបានទ្យទ្យួលការបែតុ េះបណាត លរម្ស្រប។   

៣. គ្នម នការដចកោច់គ្នន រវាងការគ្នសំ្ទ្យដលកីារស្បកឹាឯកដទ្យរ នងិការគ្នសំ្ទ្យម្និផ្លូវការ៖ កនុងករែីគ្នម នអ្នកឯក
ដទ្យរដែលបានទ្យទ្យួលការបែតុ េះបណាត លរម្ស្រប អ្នកផ្តល់ដរវាខលេះផ្តល់ការគ្នសំ្ទ្យម្ិនផ្លូវការដលីការស្គប់ស្គង
អារម្មែ៍ - “ស្ថត ប់បញ្ញា ”នងិ“ការដលីកទ្យកឹចិែត”។ ដទាេះបីការគ្នសំ្ទ្យម្ិនផ្លូវការនិងការដលីកទ្យឹកចិែតអាចានស្បដោជន៍
ក៏ដោយ វាម្ិនគួរយកម្កជំនរួការស្បឹកា នងិការដងទាដំបបវជិាជ ជីវៈដ យី ជាពិដររ កនុងករែីដែលជនស្ែូវដគជួញ
ែូរានរបរួផ្លូវចិែត។ ហានភ័ិយក៏អាចានផ្ងដែរ ចំដោេះជនស្ែូវដគជញួែូរ ដែលអាចម្និបានទ្យទ្យួលការស្បកឹា និង
ការពាបាលឱ្យបានរម្ស្រប តាម្វជិាជ ជីវៈ នងិដៅតាម្ករែីរបរ់បុគគលាន ក់ៗ។ ស្បការរំខាន់គឺស្ែូវដញកឱ្យោច់
គ្នន រវាងការស្បឹកាផ្លូវការតាម្វជិាជ ជីវៈ ដោយបុគគលននដែលបានទ្យទ្យួលការបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ ដលកីារងារដនេះ 
និងការគ្នសំ្ទ្យម្ិនផ្លូវការដលីដផ្នកដនេះ។  

៤. គ្នម នការគ្នសំ្ទ្យផ្លូវចែិតដោយអ្នកឯកដទ្យរ ែល់កុារដែលស្ែវូដគជញួែូរ៖ ជាទូ្យដៅ ជនស្ែូវដគជួញែូរ ម្ិនបាន
ទ្យទ្យួលការស្បឹកា ឬ ការគ្នសំ្ទ្យផ្លូវចិែតជាផ្លូវការដ យី។ ចំដោេះអ្នកដែលបានទ្យទ្យលួ ដៅកនុងែំបន់ដនេះ ដរវាទាងំដនេះ
ម្ិនរុទ្យធដែបានផ្តល់ដោយអ្នកស្បឹកាដែលបានទ្យទ្យលួការបែតុ េះបណាត លរម្ស្រប ដែលដស្បីស្បារ់ឧបករែ៍ និងវ ិ្ ី
ស្ថគរតកុារដម្ស្ែីនិងរម្ស្របដ យី ដោយស្ថរដែគ្នម នអ្នកឯកដទ្យរស្គប់ស្គ្នន់ដលីជនំញស្បឹការស្ាប់កុារដែល
ស្ែូវដគជួញែូរ។ កុារដែលស្ែវូដគជួញែូរ ក៏ពុំបានទ្យទ្យួលការដែន ំនងិការគ្នសំ្ទ្យស្គប់ស្គ្នន់ ដែលជយួពួកដគទ្យប់ទ្យល់
ជាម្ួយអារម្មែ៍ដបបដនេះ នងិទ្យំនក់ទ្យំនងរបរ់ពកួដគដ យី ដោលគជឺនំញននដែលម្នុរសជាដស្ចីនពុំទ្យំនងជា
ាន ដោយស្ថរដែការជួញែូរ។ ដគចាបំាច់ស្ែូវានការស្បឹការម្ស្របតាម្ស្បថ្ពែី និងកុារាន ក់ៗ ក៏ែូចជា ការគ្នំ
ស្ទ្យដៅកនុងការបដងកីែឱ្យានឧបករែ៍ទ្យប់ទ្យល់ ែូចជាដ្វីដបបណាដែីម្បដីោេះស្ស្ថយបញ្ញា អារម្មែ៍តានែងឹ កហំងឹ ជ
ដាល េះ។ល។  

៥. ឧបរគគខាងភាស្ថ ការស្បកឹាដ្វដី ងីជាភាស្ថបរដទ្យរ៖ ភាពស្ថបងកជាឧបរគគម្ួយ ដៅដពលផ្តល់ការ
ស្បឹកា ដៅកនុងស្បដទ្យរដគ្នលដៅ ឬ កនុងចំដណាម្ជនជាែភិាគែិចដៅកនុងស្បដទ្យរដែមី្។ ការស្បឹកា ជួនកាលពុាំន
ជាភាស្ថកំដែីែរបរ់ជនរងដស្គ្នេះដ យី រូម្បដីៅកនុងស្បដទ្យរជាដគ្នលដៅ ដែលបានទ្យទ្យួលម្នុរសោ៉ា ងដស្ចីនជា
រញ្ញជ ែណិាម្ួយជាក់ោក់ក៏ដោយ។ ការស្បឹកាតាម្រយៈការបកដស្បានភាពខុរគ្នន ឆ្ៃ យណារ់ ដបីដស្បៀបដ្ៀបនឹង
ការនិោយតា ល់។ ជនស្ែូវដគជួញែូរបានអ្្បិាយថ្ន គ្នម នអារម្មែ៍តរុក និងជាការរខំាន។ វាក៏បងកការរដំោភ
ចំដោេះស្កម្រលី្ម៌្ផ្ងដែរ ទាក់ទ្យងនឹងភាពរាៃ ែ់ នងិរុវែាិភាព (ស្បរនិដបីអ្នកបកដស្ប ម្និានវជិាជ ជីវៈរម្
ស្រប/ គ្នម នរលី្ម៌្)។ 
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ករែីរកិា៖ ែស្ម្វូការរុខភាពផ្លូវចែិត នងិបញ្ញា កនុងការគ្នសំ្ទ្យផ្លូវចែិត 

បុររាន ក់ស្ែូវដគជួញែូរពីម្ោី៉ា ន់ា៉ា  ម្កស្បដទ្យរថ្ង ដែមី្បដី្វីការដលីទូ្យកដនស្ថទ្យម្ួយ បានអ្្បិាយថ្នានការ
ដអ្ៀនខាម រ់ ដស្កាយវលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ ដោយពុំានស្បាក់ការជាប់ខលួន។ ម្ិែតរបរ់គ្នែ់បានអ្ដញ្ជ ីញគ្នែ់ចូលរមួ្
កនុងពិ្ជីួបជុនំដពលោស្ែ ី ប៉ាុដនតគ្នែ់ានអារម្មែ៍ម្និចង់ដៅដ យី។ គ្នែ់បានអ្្ិបាយ”អារម្មែ៍ែូចទាប” 
ដោយស្ថរគ្នែ់បាែ់បង់ផ្ាេះ ជាប់បែុំល និងកពុំងស្បឈម្បញ្ញា ដរែាកចិច និងបញ្ញា តា ល់ខលួនជាដស្ចីន។ 

គរតីដខមរាន ក់ ស្ែូវបានជញួែូរដៅដ្វីការតាម្ផ្ាេះដៅកនុងស្បដទ្យរា៉ា ដ រុ ីបានអ្្ិបាយថ្ន ានស្ថម រែីម្ិនលែ នងិ
ម្ិនរបាយចិែត ដោយស្ថរគ្នែ់ស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ ជាម្យួ”ជម្ៃឺរែិអារម្មែ៍”។ ស្បការដនេះក៏ោោងំគ្នែ់ពីការដ្វី
ការងារផ្ងដែរ រូម្បសី្បាឆំ្ន ដំស្កាយពីស្ែូវដគជួញែូរក៏ដោយ។ ដនេះជាស្បភពថ្នអារម្មែ៍តានែឹងែ៏រំខាន់ម្ួយដៅ
កនុងជីវែិរបរ់គ្នែ់។ គ្នែ់នោិយអ្ំពីការចង់បានដោយម្និរងឃមឹ្ថ្ននឹងានរុខភាពលែដ ងីវញិដ យី និងចង់
ានការងារម្ួយដែលគ្នែ់ចូលចិែត។ 

គរតីដវៀែណាម្ាន ក់ ដែលស្ែូវដគជួញែូរដៅស្បដទ្យរចិន ដែមី្បដីរៀបការដោយបងខ ំបានអ្្បិាយអ្ំពីអារម្មែ៍ ម្ិន
របាយចែិត នងិធាល ក់ទ្យកឹចិែត ដៅដស្កាយវលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ បនា ប់ពីស្ែូវដគជួញែូរ រហូែែល់គែិអ្ំពកីារដ្វីអ្ែត
ឃែកាលពីែំណាក់កាលែំបូង។ 

កុារាីន ក់ម្កពីស្បដទ្យរឡាវ ស្ែូវដគជួញែូរដៅស្បដទ្យរថ្ង ដែីម្បដីពរាកម្ម ស្ែូវបានជយួឱ្យស្ថន ក់ដៅកនុងកម្មវ ិ្ ី
ម្ែឌ លម្ួយ ដៅកនុងស្បដទ្យរថ្ង កនុងដពលរងចាបំញ្ច ប់ករែីស្ពហមទ្យែឌ ចំដោេះអ្នកជួញែូរនង។ គ្នែ់ានអារម្ម
ែ៍ថ្ន បានទ្យទ្យួលការគ្នសំ្ទ្យរម្ស្រប ដៅកនុងម្ែឌ ល ដហយីបុគគលកិដៅទ្យីដនេះ បានដលកីទ្យឹកចែិតនងឱ្យនិោយ
ជាម្ួយពួកដគ ដៅដពលនងានអារម្មែ៍ធាល ក់ទ្យឹកចិែត ឬម្ិនរបាយចិែត។ នងបានអ្្ិបាយអ្ពំីអារម្មែ៍្ូរ
ស្ស្ថល ដៅដស្កាយបានជដជកអ្ំពីបទ្យពិដស្ថ្ន៍របរ់ខលួន។ 

កុារាីន ក់ម្កពីស្បដទ្យរម្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ដែលស្ែូវដគជួញែូរម្កស្បដទ្យរថ្ង ម្ិនបានស្បាប់ស្គសួ្ថរនងអ្ពំីបទ្យពិដស្ថ្ន៍
ទាងំស្រុងរបរ់នងដ យី ដោយស្ថរនងានអារម្មែ៍ខាម រ់ដអ្ៀន និងចង់ោក់ដរឿងដនេះ។ នងក៏ខាល ចស្ែូវ
ាក់ងាយពីស្គួស្ថរ នងិរាជិករហគម្ន៍ផ្ងដែរ ស្បរិនដបីពកួដគបានែឹងដរៀងទាងំស្រុងនូវអ្វីដែលបានដកីែ
ដ ងីចំដោេះនង ដែលរមួ្ទាងំ ការស្ែូវដគដកងស្បវញ័្ច ផ្លូវដភទ្យផ្ងដែរ។ នងបានស្បាប់អ្នកែថ្ទ្យដែអ្ំពីការដកងស្បវញ័្ច
ម្កដលីនងស្ែឹម្ដែកនុងនម្ជាអ្នកបដស្ម្ីកនុងផ្ាេះប៉ាុដណាណ េះ។ នងក៏ានអារម្មែ៍ថ្នពុអំាចស្បាប់ពីបទ្យពិដស្ថ្ន៍ម្និ
លែរបរ់នងែល់ម្ិែតភកតិដ យី៖ “ពួកដគម្ិនបានែងឹអ្ំពបីទ្យពិដស្ថ្ន៍ម្ិនលែរបរ់ខ្ុ ំដ យី។ ដបពីួកដគែឹង ទ្យំនក់
ទ្យំនងរបរ់ដយងីនឹងកាល យជាម្និលែ ដហយីពួកដគនឹងម្និចង់និោយរកខ្ុ ំដទ្យៀែដទ្យ ដហយីពួកដគនងឹាក់ងាយខ្ុ ំ
និងដររីដអ្ងីចំដោេះរូបខ្ុ។ំ” 

គរតីដវៀែណាម្ាន ក់ស្ែវូដគជួញែូរដៅស្បដទ្យរចិន ដែីម្បបីងខំដរៀបការ ដៅដពលគ្នែ់ដៅជាកុារដីៅដ យី ពីែំបូង
បានបែិដរ្ការចូលរមួ្កនុងការស្បជុំននថ្នអ្ែីែជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ ដោយស្ថរនងានការ    ខាម
រ់ដអ្ៀននងិភ័យខាល ច។ ដស្កាយម្ក នងបានចូលរមួ្កនុងការស្បជុំម្ួយ ប៉ាុដនតម្និយល់ពីដគ្នលបែំងថ្នការស្បជុំ ឬ
រកម្មភាពននដនេះដ យី។ នងានការខកចែិតនិងស្ចបូកស្ចបល់នងិដលងចូលរមួ្ស្បជុតំាងំពីដពលដនេះម្ក។  
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គរតីាន ក់ស្ែូវដគជួញែូរពីស្បដទ្យរដវៀែណាម្ដែីម្បបីងខំឱ្យដរៀបការកនុងស្បដទ្យរចិន ស្ែូវគរតាីន ក់ដទ្យៀែកនុង ុជំាម្ួយគ្នន
(និងជាអ្ែែីជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរផ្ងដែរ) បានស្ថករួរអ្ំពកីារចូលរមួ្ដៅកនុងស្កុម្ជួយខលួនឯង។ 
ប៉ាុដនត បតីរបរ់នងម្ិនចូលចែិត”រកម្មភាពដបបដនេះដ យី” និងម្ិនដលីកទ្យកឹចិែតឱ្យនងចូលរមួ្ដ យី។ នងក៏ពុំ
ានដពលទ្យំដនរដែីម្បចូីលរមួ្ និងានអារម្មែ៍ថ្ន ដោយស្ថរជីវភាពរបរ់នងានរាិរភាពដ ងីវញិដហយី នងពុំ
ស្ែូវការនូវការជួយដស្ជាម្ដស្ជងដ យី។ 

គរតចីិនាន ក់ស្ែូវដគជញួែូរដែីម្បដីពរាកម្ម បានអ្្ិបាយអ្ំពីការទ្យទ្យលួបាននូវការស្បឹកា តាម្រយៈអ្នកបកដស្ប 
ដោយស្ថរការស្បឹកាដនេះផ្តល់ដោយបុគគលដែលម្ិនដចេះនោិយភាស្ថចនិ ឬដចេះនោិយភាស្ថចនិែិចដពក។ 
គ្នែ់បានអ្្ិបាយវគគថ្នការស្បឹកាដោបល់ទាងំដនេះថ្ន ឆ្គ ំ្ គងខាល ងំណារ់ និងអ្ពំីអារម្មែ៍ម្និលែរបរ់គ្នែ់កនុង
ការនិោយអ្ពំីបញ្ញា កនុងជដស្ៅែួងចែិតដៅចំដោេះមុ្ខអ្នកបកដស្ប និងជាម្ួយម្នុរសដែលគ្នែ់ម្និនិោយជាម្ួយ
ដោយតា ល់។ គ្នែ់បានអ្្ិបាយអ្ំពីវគគថ្នការស្បឹកាដោបល់ទាងំដនេះថ្នគួរឱ្យខាល ច។ 

 

តាោងស្ែួែពិនិែយ៖ ការពិចារណាគនលេឹះកនុងការផ្តល់ការគ្នសំ្ទ្យផ្លូវចិែត និងការស្បឹកា 

ការបដងកែីកម្មវ ិ្  ី

 ផ្តល់ការស្បកឹាតាម្វជិាជ ជវីៈ នងិការគ្នសំ្ទ្យផ្លូវចែិត៖ ស្ែូវធានថ្ន ជនស្ែូវដគជួញែូរានលទ្យធភាពទ្យទ្យលួបានតាម្ការ
ចង់បានរបរ់ពកួដគ នូវការស្បកឹានិងការគ្នសំ្ទ្យផ្លូវចិែត។ ដរវាដនេះអាចផ្តល់”ដៅកនុងស្ថា ប័ន” ដោយអ្នកផ្តល់ដរវា ដៅ
កនុងអ្ងគការឬស្ថា ប័នណាម្ួយឬតាម្រយៈស្បែិបែតកិារកនុងវរ័ិយស្ថធារែៈឬឯកជន។ ស្ែូវធានថ្ន ជនំួយផ្លូវចិែតនងិ
ការស្បឹកា ស្ែូវបានផ្តល់ដែដោយអ្នកានវជិាជ ជីវៈដែលបានទ្យទ្យួលការបែតុ េះបណាត លរម្ស្រប ជាម្ួយជំនញចាំ
បាច់ និងការយល់ែឹងពីរដបៀបដ្វីការជាម្ួយជនស្ែូវដគជួញែូរ ដែលរមួ្ទាងំការដងទាអំ្នកានរបួរផ្លូវចិែតប៉ាុដណាណ េះ។ 

 បែតុ េះបណាត លអ្នកផ្តល់ការស្បកឹា នងិអ្នកចែិតស្ថគរត នងិដ្វនីយិែ័កម្មការផ្តល់ជនំយួឧបែាម្ា៖ ស្ែូវធានថ្ន អ្នក  ផ្ត
ល់ការស្បឹកា និងអ្នកចិែតស្ថគរត បានទ្យទ្យលួការបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ នងិានការទ្យទ្យួលស្ថគ ល់រម្ស្របដែមី្បអី្នុ
វែតការងារដនេះ។ ពួកដគគួរដែបានទ្យទ្យលួការបណាត លអ្ំពីរដបៀបដ្វីការជាម្ួយជនស្ែូវដគជញួែូរ (ម្នុរស្ំ នងិកុារ) 
និងផ្លប៉ាេះោល់ជាក់ោក់ខាងផ្លូវចិែតថ្នការជួញែូរម្នុរសម្កដលីជនរងដស្គ្នេះ។ អ្នកជនំញចិែតស្ថគរត និងអ្នកផ្តល់
ការស្បឹកា គួរដែានអាជ្ាប័ែណ ដហយីការងាររបរ់ពកួដគស្ែូវបានដ្វនីិយែ័កម្ម និងតាម្ោនដោយរែា។ ការ
ស្គប់ស្គងករែី គួរដែជាដផ្នកម្ួយថ្នស្គប់ការងារផ្តល់ការស្បកឹា និងជនំួយផ្លូវចែិត។ 

 បដងកែីបណាត ញអ្នកផ្តល់ការស្បកឹា នងិអ្នកជនំញចែិតស្ថគរត៖ បណាត ញការងារជាលកខែៈស្បព័នធ កនុងចំដណាម្
អ្នកផ្តល់ដរវាផ្លូវចែិត គួរដែបានពស្ងីក។ ស្ែវូកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែជនំួយដែលាន តាម្រយៈរោា ភិបាល ក៏ែូចជា កម្ម
វ ិ្ ីរបរ់ NGO នងិ IO ផ្ងដែរ និងបញ្ជូ នជនស្ែូវដគជួញែូរដៅរកដរវានន។ ស្ែូវបដងកីែភាពជាថ្ែគូ និងពិ្ ីស្ថរ
រហស្បែបិែតិការ ដែមី្បអីាចឱ្យានការបញ្ជូ នដៅរកដរវាកម្មខុរៗគ្នន បានដស្ចនីស្គប់ស្គ្នន់។ 

 ផ្តល់ការគ្នសំ្ទ្យផ្លូវចែិត នងិ/ឬស្ថម រែតីាម្វ ិ្ ជីនំរួ៖ ជនស្ែូវដគជួញែូរខលេះអាចចង់បានការគ្នសំ្ទ្យផ្លូវចិែត ឬស្ថម រែី តាម្ 
ទ្យស្ម្ង់ដផ្សង ដែលរមួ្ទាងំ ែូចជា ការដ្វីរា្ិ យ៉ាូហាក  ការពាបាលតាម្រដបៀបោ ំការពាបាលតាម្ដបបរលិបៈ។ល។ 
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ស្ែូវស្បាកែថ្ន ោល់ការគ្នសំ្ទ្យស្ែូវបានដរៀបចំដ ងីស្របតាម្ែស្ម្ូវការ និងស្ថា នភាពរបរ់បុគគលាន ក់ៗ ដែលរមួ្ទាងំ 
ចំែុចពិស្ថត រថ្នរដបៀបដ្វីការជាម្ួយកុារស្ែូវដគជួញែូរផ្ងដែរ។ 

 ផ្តល់ការស្បកឹាដែមី្បជីយួជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកសដីៅកនុងនែីវិ ិ្ ែុីោការ៖ ដែីម្បដីោេះស្ស្ថយអារម្មែ៍តានែឹង ការភ័យ
ខាល ច នងិភាពែក់រលុែ ដែលដកីែានចំដោេះជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ីអ្នកផ្តល់ការស្បឹកាតាម្វជិាជ ជីវៈ គួរដែអាចដ្វីការជា
ម្ួយ និងជួយឧបែាម្ាែល់ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ ដៅទូ្យទាងំនែីិវ ិ្ ីែុោការ នងិផ្តល់ការស្បកឹា តាម្ការចាំ
បាច់។ អ្នកផ្តល់ការស្បឹកា ឬ អ្នកជំនញចែិតស្ថគរតទាងំដនេះ គួរដែបានទ្យទ្យួលការបែតុ េះបណាត ល អ្ំពីវ ិ្ ីលែបផុំ្ែដែមី្បី
ជួយដស្ជាម្ដស្ជងជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស។ី 

 ផ្តល់ការគ្នសំ្ទ្យផ្លូវចែិតរម្ស្រប នងិដោយានការយល់ែងឹ៖ ស្ែូវធានថ្ន ការគ្នសំ្ទ្យផ្លូវចែិត និងការស្បឹកា ដែលបាន
ផ្តល់ឱ្យជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ ានលកខែៈរម្ស្រប និងដ្លយីែបតាម្លកខខែឌ របរ់បុគគល។ ស្បការ
ដនេះទាម្ទារឱ្យានការយកចែិតទុ្យកោក់ ចំដោេះែស្ម្ូវការខុរៗគ្នន ដៅតាម្ វបប្ម៌្ ដភទ្យ វយ័ និងបទ្យពិដស្ថ្ន៍របរ់
ជនរងដស្គ្នេះដែលស្ែូវដគដកងស្បវញ័្ច ។  

 បដងកនីរម្ែាភាពរបរ់អ្នកផ្តល់ដរវា ដែមី្បកីែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែរបរួផ្លូវចែិត នងិបញ្ញា ផ្លូវចែិត៖ ស្ែូវកស្ថងរម្ែា
ភាពរបរ់បុគគលកិរងគម្កចិច និងអ្នកជំនញជួរមុ្ខែថ្ទ្យដទ្យៀែ ដលីការកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែរបរួផ្លូវចែិត និងទ្យស្ម្ង់
ែថ្ទ្យដទ្យៀែថ្នបញ្ញា ផ្លូវចែិត ដៅកនុងការដ្វីការជាម្ួយជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ។ ស្ែូវធានថ្ន ការកែំែ់អ្ែត
រញ្ញា ែកម្មដនេះ នដំៅរកការបញ្ជូ នដៅរកអ្នកជនំញចែិតស្ថគរត និងអ្នកផ្តល់ស្បឹកាដែលានជំនញវជិាជ ជីវៈ ដៅ
ដពលចាបំាច់ នងិតាម្ការដរនរុីំ។ 

 បដងកែីលកខខែឌ ស្បែបិែតរិស្ាប់ការស្បកឹា នងិការឧបែាម្ា៖ ស្ែូវដរៀបចលំកខខែឌ ស្បែិបែត ិរតង់ោរ និងពិ្ីស្ថរ
រស្ាប់អ្នកផ្តល់ដរវាដៅកនុងការងាររបរ់ខលួន រស្ាប់ឧបែាម្ាែល់ជនដែលស្ែូវដគជួញែូរ។ ស្ែូវដចងអ្ំពីដែនកែំែ់
នូវអ្វីដែលរម្ស្រប(និងម្និរម្ស្រប) ដែលទាក់ទ្យងនឹងការឧបែាម្ា ដែលអាចស្ែូវផ្តល់ដោយអ្នកផ្តល់ដរវា ដោយ
គ្នម នការបែតុ េះបណាត លជាអ្នកជំនញចែិតស្ថគរត ឬ អ្នកស្បកឹា។ 

 ធានការស្គប់ស្គងករែីបានស្គប់ស្គ្នន់ ដៅដពលដ្វកីារជាម្យួជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរ៖ ការស្គប់ស្គង
ករែី ានស្ថរៈរំខាន់ណារ់ កនុងការធានឱ្យានការដងទាដំែលានគុែភាពខពរ់ និងគែដនយយភាព។ អ្ងគ
ការ និងស្ថា ប័នទាងំអ្រ់ ស្ែូវបដងកីែស្បព័នធស្គប់ស្គងម្យួ។ ការចាែ់តាងំបុគគលណាាន ក់ឱ្យស្គប់ស្គងករែីនន នងឹ
បដនាម្ដលកីារធានថ្ន ករែីនននឹងស្ែូវបានរស្ម្បរស្ម្លួ តាម្ោន នងិដរវាននដែលបានផ្តល់ែល់ជនស្ែូវដគ
ជួញែូរ ដ្លីយែបនងឹរតង់ោរអ្បបបរា។ ស្បព័នធគ្នសំ្ទ្យ និងស្គប់ស្គង នឹងបដងកីនផ្ងដែរនូវរម្ែាភាពរបរ់អ្នកជនំញ
ដៅកនុងការដ្វីការជាម្ួយជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ។ 

 ដចញថ្ងលែកឹជញ្ជូ ន ឬថ្ងលស្ថន ក់ដៅ៖ ស្ែូវផ្តល់ការឧបែាម្ារស្ាប់ថ្ងលែឹកជញ្ជូ ន ដៅដពលដែលបុគគលទាងំដនេះពុាំន
លទ្យធភាពកនុងការទ្យទ្យួលការគ្នសំ្ទ្យខាងផ្លូវចែិតដៅតាម្រហគម្ន៍របរ់ខលួន ដែីម្បឱី្យស្បាកែថ្ន ពួកដគអាចបនតការទ្យទ្យលួ
បានការគ្នសំ្ទ្យ នងិការស្បឹកា តាម្ការចាបំាច់។ ស្ែូវដរវងយល់ថ្នដែី និងដៅដពលណា ដែលអ្នកស្បកឹា ឬ អ្នកគ្នសំ្ទ្យខលេះ
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ផ្តល់ដរវា តាម្តាម្វ ិ្ ីដែលពចិារណាអ្ំពបីញ្ញា ភរតុភា ែូចជាថ្ងលដ្វីែំដែីរ នងិចាៃ យផ្លូវ ែូចជាតាម្ទូ្យររ័ពា ឬតាម្
ស្ថក យ។ 

 ផ្តល់ការស្បកឹា នងិគ្នសំ្ទ្យែល់ស្គសួ្ថរជនរងដស្គ្នេះ៖ ស្ែូវដ្វកីារម្ិនស្ែឹម្ដែជាម្ួយជនរងដស្គ្នេះដនេះដទ្យ ប៉ាុដនតក៏ជាម្ួយ
ស្គួស្ថរពួកដគផ្ងដែរ។ ស្ែូវដ្វឱី្យរាជកិស្គួស្ថរចូលរមួ្ដៅកនុងការស្បឹកា នងិការរស្ម្ុេះរស្ម្ួលកនុងស្គួស្ថរ ដៅកនុង
ករែីចាបំាច់ ដែីម្បធីានឱ្យានការគ្នសំ្ទ្យគ្នន ដៅវញិដៅម្ក និងការដោគយល់គ្នន កនុងស្គួស្ថរ ដៅដពលជនរងដស្គ្នេះ
ដោយស្ថរការជួញែូរ វលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ និងដៅដពលដែលបុគគល និងស្គសួ្ថរស្បឹងដស្បង្នបនតដចញពីស្ថា ន
ភាពស្ែូវដគជញួែូរ។ ស្បការដនេះគួរដែដ្វីតាម្រយៈការស្ពម្ដស្ពៀងពីជនរងដស្គ្នេះជាម្ួយការផ្តល់ព័ែ៌ានស្គប់ស្គ្នន់។ 

 ផ្តល់ឧបករែ៍រស្ាប់ទ្យប់ទ្យល់ នងិការស្គប់ស្គងអារម្មែ៍តានែងឹ៖ អ្នកផ្តល់ដរវាស្ែវូជួយដស្ជាម្ដស្ជងជនរងដស្គ្នេះ
ដោយស្ថរការជួញែូរ ដែមី្បពីស្ងីករម្ែាភាពរបរ់ពួកដគកនុងការទ្យប់ទ្យល់នឹងផ្លប៉ាេះោល់ដោយស្ថររបួរផ្លូវចិែត 
ដៅកនុងជីវភាពស្បចាថំ្ងៃរបរ់ពកួដគ។ ស្បការដនេះអាចោប់បញ្ចូ លការបដងកែីឱ្យានជំនញ និងឧបករែ៍រស្ាប់ទ្យប់
ទ្យល់ខុរៗគ្នន ដែមី្បសី្គប់ស្គងអារម្មែ៍តានែងឹ។ 

 ស្បកាន់ខាជ ប់ដគ្នលការែ៍ដែនរំលី្ម៌្ នងិស្កម្អ្នុវែត៖ ោល់ការផ្តល់នូវការគ្នសំ្ទ្យផ្លូវចិែត និងការស្បកឹាដោបល់ 
គួរដែស្បកាន់ខាជ ប់រតង់ោរស្កម្រីល្ម៌្ខពរ់បំផុ្ែ ដែលរមួ្ទាងំ ដគ្នលការែ៍រកាភាពរាៃ ែ់ ការម្ិនដររីដអ្ីង គ្នម ន
ការវនិិចឆ័យ និងភាពឯកជន។ អ្នកជនំញចែិតស្ថគរត និងអ្នកផ្តល់ការស្បឹកា គួរដែដគ្នរពតាម្ស្កម្វជិាជ ជីវៈ នងិដគ្នល
ការែ៍ស្កម្រលី្ម៌្ដៅកនុងការងាររបរ់ខលួន កនុងដពលដ្វកីារជាម្ួយជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ។ កនុងករែី
ដែលគ្នម នដគ្នលការែ៍ដែនដំបបដនេះ គួរដែដរៀបចំដ ងី និងអ្នុវែតដៅកនុងអ្ងគការ និងស្ថា ប័នដនេះ។ 

 បដងកែីឧបករែ៍វាយែថ្ម្លរស្ាប់ករែីជញួែូរ៖ ដោយស្ថរស្បដភទ្យដោយដ កពគី្នន ថ្នការជួញែូរម្នុរស និងផ្ល
ប៉ាេះោល់របរ់វា ដគចាបំាច់ស្ែូវការឧបករែ៍វាយែថ្ម្លបដចចកដទ្យររស្ាប់ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ។ ស្បការ
ដនេះទាម្ទារឱ្យានការដករស្ម្ួលខលេះៗ ដៅតាម្ទ្យស្ម្ង់ថ្នការជួញែូរ នងិស្ថា នភាពរបរ់ជនរងដស្គ្នេះ។ 

 ការវាយែថ្ម្លែស្ម្វូការផ្លូវចែិតជាបនតបនា ប់៖ ដោយស្ថររាហរែកម្ម គឺជាែំដែីរការដែលានរយៈដពលដវង 
ែស្ម្ូវការខាងផ្លូវចិែតទ្យនំងជាដស្បស្បួល(ដកលម្ែ ឬចុេះដខាយ)ជាបនតបនា ប់។ ការវាយែថ្ម្លែស្ម្ូវការរុខភាពបញ្ញា
ស្ថម រែីរបរ់បុគគលាន ក់ៗ នងិការទ្យទ្យួលបានការគ្នសំ្ទ្យផ្លូវចិែត និងការស្បឹកា គួរដែជាដផ្នកម្យួថ្នការស្គប់ស្គងករែីជា
ស្បចា។ំ 

ការយកចិែតទុ្យកោក់ពិដររចំដោេះកុារ
 អ្នកស្បកបវជិាជ ជវីៈចែិតស្ថគរតដែលានឯកដទ្យរដ្វកីារជាម្យួកុារ៖ អ្នកជនំញដែលផ្តល់ជំនយួខាងផ្លូវចិែត នងិ
ការស្បឹកា គួរដែបានទ្យទ្យួលការបែតុ េះបណាត លអ្ពំីការផ្តល់ដរវារម្ស្រប នងិស្បកបដោយការយល់ែងឹចំដោេះកុារ
ដែលស្ែូវដគជញួែូរ។ ដនេះជាស្បការរំខាន់ជាពិដររ ដៅដពលពាបាលកុារដែលានរបួរផ្លូវចែិតស្ជាលដស្ៅ និង
កុារដែលបានស្បឈម្អ្ំដពហីងិា និងការបំោនោ៉ា ងដស្ចនី។ 
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 ការគ្នសំ្ទ្យែល់ការបដងកែីជនំញទ្យប់ទ្យល់៖ កុារខលេះ ដោយស្ថរដែវយ័ ភាពចារ់ទុ្យំ នងិបទ្យពិដស្ថ្ន៍របរ់ខលួនដែល
ស្ែូវដគជួញែូរ ម្ិនទ្យនំងជាបានអ្ភិវឌ្ឍយុទ្យធស្ថគរតទ្យប់ទ្យល់រងឹាដំ យី។ អ្នកផ្តល់ដរវា គរួជួយកុារដែលស្ែូវដគជញួ
ែូរ ដៅកនុងការបដងកីែឧបករែ៍ទ្យប់ទ្យល់ រស្ាប់ការដោេះស្ស្ថយអារម្មែ៍តានែឹង កំហងឹ ជដាល េះ។ល។ 

 បដងកែី នងិដស្បសី្បារ់ពិ្ សី្ថរកុារដម្ស្ែ៖ី ស្ែូវបដងកីែ និងអ្នុវែតពិ្សី្ថរ និងនីែិវ ិ្ កុីារដម្ស្ែី រស្ាប់បុគគលិក
ខាងចិែតស្ថគរត ដែលដ្វីការជាម្ួយកុារដែលស្ែូវដគជួញែូរ។ ពិ្សី្ថរ និងនីែិវ ិ្ ីទាងំដនេះស្ែូវដែអ្នុដោម្តាម្រតង់
ោរ និងពិ្ ីស្ថរអ្នតរជាែ។ិ 

 ដែនែំល់កុារ(នងិឪពុកាត យឬអ្នកដងទា)ំអ្ពំរុីខភាពបញ្ញា ស្ថម រែ ីនងិែស្ម្វូការផ្លូវចែិត៖ កុារគួរដែបានទ្យទ្យួល
ព័ែ៌ានដពញដលញអ្ំពីស្ថា នភាពរុខភាពខាងបញ្ញា ស្ថម រែរីបរ់ពួកដគ នងិោល់ែស្ម្ូវការជំនួយ ឬការស្បឹកាដោប
ល់។ កុារគួរដែបានចូលរមូ្ និងបានទ្យទ្យួលព័ែ៌ានដពញដលញអ្ំពីោល់ការរដស្ម្ចនន ដៅជុំវញិការពាបាល ឬ 
អ្នតោគម្ន៍។ 

 អ្នុវែតដគ្នលនដោបាយគ្នោំរកុារ៖ ស្ែូវធានថ្ន អ្នកចែិតស្ថគរត នងិអ្នកផ្តល់ការស្បឹកាទាងំអ្រ់ ដែលដ្វីការជា
ម្ួយកុារដែលស្ែូវដគជញួែូរ បានឯកភាព នងិស្បកាន់ខាជ ប់ដគ្នលនដោបាយគ្នោំរកុារ។ ស្ែូវធានឱ្យានការ
ោែស្ែោង និងការអ្នុវែតដគ្នលនដោបាយ និងបដងកីែស្បព័នធម្យួ ដែីម្បតីាម្ោនអ្នុដោម្ភាព និងោក់ទ្យែឌ កម្ម 
ដៅកនុងករែីដែលានបទ្យដលមីរ/ការបំោន។ 

ដគ្នលនដោបាយ/ការែរ ូម្ែិ 

 ែរ ូម្ែដិែមី្បកីារដងទាផំ្លូវចែិត៖ ស្ែូវកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែឧបរគគដែលជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរស្បឈម្ 
ដៅកនុងការទ្យទ្យួលបានការគ្នសំ្ទ្យផ្លូវចិែត និងដ្វកីារែរ ូម្ែិដែីម្បឱី្យានការដកដស្បចាបំាច់ខាងរែាបាល និងចាប់នន 
កនុងចំដណាម្អ្នកស្គប់ស្គងរែាបាល អ្នកដរៀបចំដគ្នលនដោបាយ និងអ្នកផ្តល់ដរវា ដែីម្បបីដងកីនការទ្យទ្យួលបានជំនយួ
កនុងជំពូកដនេះ។ 

 ែរ ូម្ែដិែមី្បកីារគ្នសំ្ទ្យផ្លូវចែិតតាម្ដបបវជិាជ ជវីៈ៖ ស្ែូវដ្វីការែរ ូម្ែ ិនងិ/ឬ បដងកីនឱ្ការស្ាប់ការអ្ប់រ ំនិងការ   ប
ែតុ េះបណាត លរស្ាប់អ្នកជនំញចិែតស្ថគរត ដែលដ្វីការជាម្ួយជនស្ែូវដគជួញែូរ ដែលរមួ្ទាងំ ការកស្ថងរម្ែា
ភាព និងជំនួយបដចចកដទ្យរ ដៅកនុងរាហរែកម្មជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ។ 

 ដ្វកីារែរ ូម្ែដិែមី្បដីគ្នលការែ៍ដែនសំ្កម្រលី្ម៌្ នងិស្កម្អ្នុវែត៖ អ្នកជំនញចិែតស្ថគរត និងអ្នកផ្តល់ការ
ស្បឹកា គួរដែដគ្នរពតាម្ស្កម្វជិាជ ជីវៈថ្នការអ្នុវែត និងស្កម្រីល្ម៌្ ដៅកនុងការងាររបរ់ខលួន។ ស្ែូវដ្វកីារែរ ូម្ែ ិ
ដែីម្បឱី្យានការដរៀបចំដរចកតសី្ោង និងការអ្នុវែតស្កម្នងិ/ឬដគ្នលការែ៍ដែន ំកនុងករែីពុំទាន់ានដៅដ យី។



ឡសវាណ្នកទី ៤. ការអប់រ ាំ និងបាំណិនជីវតិ្ 
ការផ្តលល់ទ្យធភាពទ្យទួ្យលការអ្ប់រកំនុងស្បព័នធ និងដស្ៅស្បព័នធ 
ែស្មូ្វការអ្បរ់ ំនងិបែិំនជវីែិ  

 ជនស្ែូវដគជញួែូរជាដស្ចនី ានការអ្ប់រកំស្ម្ិែទាប និងម្និដចេះអ្កសរនិងជនំញគិែដលខជាមូ្លោា ន។ ដនេះ
ជាករែីដែលដកែីានជាពិដររចំដោេះកុារដែលស្ែូវដគជួញែូរ ដែលខលេះពុំដែលបានចូលស្ថោដរៀនដ យី។ អ្នក
ែថ្ទ្យដទ្យៀែបានដបាេះបង់ដចាលស្ថោដរៀន ដៅដពលពួកដគស្ែូវដ្វីចំណាកស្រុក នងិដៅដពលស្ែូវដគជួញែូរ។ ដទាេះជា
ោ៉ា ងណាក៏ដោយ កងវេះការអ្ប់រ ំ គឺជាបញ្ញា ម្ួយប៉ាុដណាណ េះ រស្ាប់ម្នុរស្ំដែលស្ែូវដគជួញែូរ ដែលភាគដស្ចីនក៏ពុំ
បានចូលដរៀន ឬបានបញ្ច ប់កស្ម្ិែបឋម្រិកាដៅដ យី។ ជនស្ែូវដគជួញែូរខលេះ ានការអ្ប់រមំ្ិនស្គប់ស្គ្នន់ដែមី្បអីាច
ទ្យទ្យួលការបែតុ េះបណាត ល ទ្យទ្យលួការងារ ឬ ស្បកបរបរខាន ែែូច។ កនុងករែីម្ួយចនំួន ជនស្ែូវដគជួញែូរ ម្និអាចចូល
រមួ្កនុងវគគបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈដ យី ដោយស្ថរពួកដគម្និដចេះអ្កសរនិងជំនញគែិដលខកនុងកស្ម្ិែមូ្លោា ន។ កនុង
ករែីខលេះ បញ្ញា ម្និដចេះអ្កសរ ពុំស្ែូវបានពចិារណាស្គប់ស្ជុងដស្ជាយដ យីដៅកនុងកម្មវ ិ្ ជីំនយួ ដែលរមួ្ទាងំ ការផ្តល់
ឱ្ការដរែាកិចច។ 

ជនស្ែូវដគជញួែូរ ស្ែូវការចូលកនុងម្ជឈោា ន នងិកម្មវ ិ្ អី្ប់រខុំរៗគ្នន ជាដស្ចនី។ កម្មវ ិ្ ទីាងំដនេះោប់បញ្ចូ ល
ការអ្ប់រកំនុងស្បព័នធ ការអ្ប់រដំស្ៅស្បព័នធ នងិការអ្ប់រមំ្និដរៀបរយ។ ការអ្ប់រកំនុងស្បព័នធ រំដៅដលីការអ្ប់រដំែលានរចន
រម្ព័នធស្ថា ប័នចារ់ោរ់ ដែលជាទូ្យដៅផ្តល់ដោយស្គូបដស្ងៀនដែលានរញ្ញា ប័ស្ែដៅកនុងស្ថោដែលានការ
បញ្ញជ ក់ ឬដែលស្គប់ស្គងដោយរែា អ្នុដោម្តាម្កម្មវ ិ្ ផី្លូវការម្ួយ។ ការអ្ប់រដំស្ៅស្បព័នធ រដំៅដលកីារអ្ប់រដំែល
ស្បស្ពឹែតដៅកនុងបរោិការ ែូចជាកម្មវ ិ្ រីិកាដស្ៅដា៉ា ង នងិដោយអ្ងគការរហគម្ន៍។ ការអ្ប់រមំ្និដរៀបរយ តាម្្ម្ម
តា ពុំានកស្ម្ែិដរមីគ្នន ថ្នកម្មវ ិ្ ីរិកាចារ់ោរ់ ានការទ្យទ្យួលស្ថគ ល់ ឬ ការដចញវញិ្ញា បនប័ស្ែែូចការអ្ប់រកំនុង
ស្បព័នធដ យី ប៉ាុដនតដៅដែានលកខែៈជារចនរម្ព័នធជាងការអ្ប់រដំស្ៅស្បព័នធ។ ជនួកាលការអ្ប់រដំស្ៅស្បព័នធ ស្ែូវបាន
ដៅផ្ងដែរថ្នជា “ការដរៀនរូស្ែពីបទ្យពិដស្ថ្ន៍” និងម្និដ្វីដៅតាម្កម្មវ ិ្ ីជាក់ោក់ដ យី។ ឧទាហរែ៍គឺ ការជបួ
ស្បជុំជាម្ួយស្គ ូឬ ការជដជកជាម្ួយរហការដីៅកនុងអ្ងគការរហគម្ន៍។ 

ជនស្ែូវដគជញួែូរខលេះ ក៏ខវេះបែិំែជវីែិជាមូ្លោា នផ្ងដែរ ដែលានស្ថរៈរំខាន់ជាអាយុជីវែិកនុងការជួយ
ពួកដគ្នដចញពសី្ថា នភាពថ្នការជួញែូរ និងានែួនទ្យជីួយដ្វឱី្យានដជាគជ័យ និងផ្តល់ផ្លវជិជាន ដៅកនុង
ស្គួស្ថរ/រហគម្ន៍របរ់ពួកដគដៅកនុងរយៈដពលដវង។ ដនេះជាករែីទូ្យដៅ កនុងចំដណាម្អ្នកដែលស្ែូវដគជួញែូរតាងំពី
កុារភាព និងយុវជន។ កុារ និងយុវជនដែលស្ែូវដគជួញែូរ ដែលបានទ្យទ្យលួការរាា ររស្ាប់ការរិកាដនេះ ជួប
បញ្ញា បាែ់បង់ទ្យំនុកចិែត និងការដគ្នរពចំដោេះខលួនឯង ែូដចនេះការដរៀនរូស្ែអ្ំពបីែិំែជីវែិជាមូ្លោា ន អាចជាដផ្នក
ម្ួយដែលទ្យំនងជារម្ស្រប និងស្ែូវអ្នុវែតជាបនា ន់ រស្ាប់អ្នកដ្លីយដៅកនុងការរាា រដនេះ។ ដរវាដបបដនេះស្ែូវដែ
ានលកខែៈទូ្យលទូំ្យោយរស្ាប់កុារដែលស្ែូវដគជញួែូរ ក៏ែូចជា ស្កុម្កុារងាយរងដស្គ្នេះផ្ងដែរ (នងិអាច
រស្ាប់កុារទាងំអ្រ់ដែលទ្យទ្យួលការអ្ប់រកំនុងស្បព័នធ)រស្ាប់ជាម្ដ្ាបាយទ្យប់ស្ថក ែ់ ។ ចាប់រតីពរីិទ្យធិម្នុរសអ្នតរ
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ជាែិទ្យទ្យលួស្ថគ ល់ថ្ន ការអ្ប់រគំឺជារិទ្យធមិ្នុរសជាមូ្លោា ន និងានស្ថរៈរំខាន់ជាស្ថរវនតរស្ាប់ការអ្នុវែតរិទ្យធិ
ម្នុរសែថ្ទ្យដទ្យៀែទាងំអ្រ់។30 

*កែំែ់រគំ្នល់ពដិររអ្ពំកុីារ៖ ការអ្ប់រ ំនិងបែិំនជីវែិ ានស្ថរៈរំខាន់ជាពិដររ ចំដោេះរាហរែកម្ម
កុារនិងយុវជនដែលស្ែូវដគជញួែូរ។ ការនយំកកុារដែលស្ែូវដគជួញែូរម្កកនុងស្ថោដរៀនវញិ ានស្ថរៈ
រំខាន់ជាអាយុជីវែិ ម្និស្ែមឹ្ដែកនុងការជួយពកួដគ្នដចញពីការជញួែូរប៉ាុដណាណ េះដទ្យ ប៉ាុដនតកនុងការធានរិទ្យធិ
ចំដោេះការអ្ប់ររំបរ់ពួកដគផ្ងដែរ។ ចំដោេះកុារដែលបានទ្យទ្យួលជំនួយដៅដស្ៅស្បដទ្យរ ស្បការរំខាន់គឺការអ្ប់រ ំ
ដៅកនុងស្បដទ្យរដគ្នលដៅ គួរដែស្របគ្នន ជាម្ួយដផ្នការរាហរែកម្មរយៈដពលដវងរបរ់ពួកដគ - ដទាេះបីពកួដគ
ស្ែូវស្ថន ក់ដៅកនុងស្បដទ្យរដគ្នលដៅ ឬ ស្ែូវស្ែ ប់ម្កាែុភូម្ិក៏ដោយ។ ដផ្នការអ្ប់ររំស្ាប់ាន ក់ៗ គួរដែបាន
ដរៀបចំដ ងី ដហយីកុារគួរដែទ្យទ្យួលបានទាងំការគ្នសំ្ទ្យែល់ការដរៀនរូស្ែភាស្ថទ្យពីីរ និងការចូលដរៀនជាភាស្ថ
កំដែីែរបរ់ខលួនផ្ងដែរ ដែមី្បដីងរកាអ្ែតរញ្ញា ែវបប្ម៌្របរ់ខលួន។ 31  ចំដោេះអ្នកដែលស្ែូវស្ែ ប់ម្កាែុភូម្ិ
វញិ ការអ្ប់រគំួរដែស្របគ្នន ជាម្ួយកម្មវ ិ្ រីិការបរ់ជាែ ិថ្នាែុស្បដទ្យររបរ់ពួកដគ។ 

ដទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ ចំដោេះកុារជាដស្ចីនដែលស្ែូវដគជួញែូរ ការបញ្ចូលកនុងស្ថោដរៀនដ ងីវញិ ម្ិនដម្នជា
ជដស្ម្ីរលែ នងិគួរដែអ្នុវែតដ យី។ អ្នកខលេះអាចានអារម្មែ៍ថ្ន ពួកដគចារ់ហួរ ែូដចនេះម្ិនគួរវលិស្ែ ប់ម្កកនុង
កម្មវ ិ្ ីរកិាកនុងស្បព័នធដ យី។ ប៉ាុដនត ពួកដគដៅដែានែស្ម្វូការដែីម្បរីិកា - ោ៉ា ងដហាចណារ់ ទាក់ទ្យងនឹងការ
ដរៀនអ្កសរ នងិការគែិដលខជាមូ្លោា ន។ ជដស្ម្ីរអ្ប់រដំស្ៅស្បព័នធ គួរដែបានបដងកីែដ ងីផ្ងដែរ ជាពិដររ ដៅ
កស្ម្ិែ ុ ំ ដែីម្បដី្លយីែបនឹងែស្ម្ូវការទាងំដនេះ។ ដែមី្បកីារអ្ភិវឌ្ឍន៍រកាត នុពលដពញដលញរបរ់កុារស្បស្ពឹែតដៅ
បាន ស្បការចាបំាច់គឺស្ែូវផ្តល់ឱ្ការអ្ប់រជំាដស្ចីនដបប ទាងំកនុងស្បព័នធ និងដស្ៅស្បព័នធ។ កនុងករែីដែលការបញ្ចូ ល
រិរសដៅកនុងថ្នន ក់ដរៀន អាចជាដគ្នលដៅរស្ាប់ស្គប់កុារ និងយុវជនក៏ដោយ វាអាចម្ិនរម្ស្របដៅកនុងស្គប់ 
ករែីដ យី។ ស្បរនិដបីដនេះជាករែីស្ែឹម្ស្ែូវ ដគគួរដែបានអ្នុវែតជដស្ម្ីរអ្ប់រជំំនរួផ្ងដែរ។ បែិំនជីវែិ គឺជា
ស្បដភទ្យរខំាន់ម្ួយថ្នឱ្ការអ្ប់រ ំរស្ាប់កុារទាងំអ្រ់ដែលស្ែូវដគជួញែូរ។ 

ាស្តា ២៨ ថ្នអ្នុរញ្ញា  CRC ទ្យទ្យួលស្ថគ ល់រទិ្យធិកុារចំដោេះការអ្ប់រ។ំ អ្នុរញ្ញា  CRC ែស្ម្ូវឱ្យរែាភាគោីក់បញ្ចូល
ការអ្ប់រថំ្នន ក់បឋម្រិកាជាការចាបំាច់ និងដោយឥែគិែថ្ងល រស្ាប់ទាងំអ្រ់គ្នន  និងផ្តល់ពែ៌ានអ្ំពីការអ្ប់រ ំនិង
វជិាជ ជីវៈ និងការដែននំនដែលកុារទាងំអ្រ់អាចយកម្កដស្បីស្បារ់បាន។32 ាស្តា ២៨ ដចងបដនាម្ថ្ន រែាភា
គី ស្ែូវរស្ម្ួលែល់ម្នុរសស្គប់រូបដែីម្បអីាចទ្យទ្យលួការរកិាជាន់ខពរ់ ដែលដនេះជាបញ្ាែតរិំខាន់បផុំ្ែ រស្ាប់យុវ

                                                        
30 រិទ្យធិទ្យទ្យួលបានការអ្បរ់ ំស្ែូវបានអ្េះអាងដៅកនុងរនធិរញ្ញា អ្នតរជាែិ និងអ្ែាបទ្យម្យួចំននួ ទាងំជាលិខិែូបករែ៍ដែលជាបជ់ាកាែពវកិចច និង
មិ្នជាបក់ាែពវកិចចតាម្ផ្លូវចាប។់ ឧទាហរែ៍ ាស្តា ២៨ថ្ន CRC និងគែៈកម្មការរិទ្យធិដរែាកិចច រងគម្ និងវបប្ម្ថ៌្នអ្.រ.ប (CESCR) ដចង
ថ្ន រិទ្យធិចំដោេះការអ្បរ់ ំ “ដចងរដងខបអំ្ពីភាពមិ្នអាចកាែ់តត ចប់ាន និងការពឹងដផ្ែកដលីគ្នន ដៅវញិដៅម្កថ្នរិទ្យធិម្នុរសទាងំអ្រ”់ UNESCO 

(2014) The Right to Education: Law and Policy Review Guidelines. France: United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization. Available online at http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002284/228491e.pdf.  
31 SCEP (2009) Statement of Good Practices, 4th Revised Edition, section D 8.3. 
32 ាស្តា 28(a) និងាស្តា 28(e) ថ្ន CRC 
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ជនដែលស្ែូវដគជួញែូរ ដែលអាចស្ែូវការនូវការអ្ប់រកំស្ម្ែិខពរ់ ដែលដៅដពលណាម្ួយស្ែូវដ្វឱី្យការងារដែលាន
និរនតរភាព និងជាទ្យីដពញចែិត។ 

 

ការស្បឈម្ដៅកនុងការផ្តលក់ារអ្បរ់ ំនងិបែិំែជវីែិែលជ់នរងដស្គ្នេះ  
 ជនស្ែូវដគជញួែូរជាដស្ចនីបានចាែ់ទុ្យកការអ្ប់រជំាែស្ម្ូវការគនលឹេះថ្ន 
ការថ្នឧបែាម្ាែល់ពួកដគ នងិរាជកិស្គួស្ថរពួកដគ។ ការទ្យទ្យួលបានការ
អ្ប់រ ំគឺជាកតាត ជស្ម្ុញម្ួយរស្ាប់ជនស្ែូវដគជួញែូរ ទាងំដៅមុ្ននងិដស្កាយ
ស្ែូវដគជួញែូរ។ កនុងករែីម្យួចំនួន ជនស្ែូវដគជួញែូរ ដ្វីចំណាកស្រុក
ដែីម្បរីកស្បាក់រស្ាប់ការរិការបរ់កូន ឬបងបែូនខលួន។ អ្នកទាងំដនេះជា
ដស្ចីនក៏បានគូរបញ្ញជ ក់ពែីស្ម្វូការដនេះថ្ន ជាកតាត ចំបងម្យួផ្ងដែរដៅកនុង
ដពលរាហរែកម្ម។ បុររដខមរាន ក់ ដែលស្ែូវដគជួញែូរដែីម្បដីកងស្បវញ័្ច កាល ងំពលកម្ម បានដ្វីចណំាកស្រកុដែីម្បី
រកស្បាក់រស្ាប់ការរកិារបរ់កូនស្រីគ្នែ់។ ដៅដពលរួរថ្នដែីគ្នែ់ស្ែូវការជំនយួអ្វខីលេះ ដៅដស្កាយស្ែូវដគជួញែូរ 
គ្នែ់បានពនយល់ថ្ន ជំនួយរខំាន់បំផុ្ែគឺ ការអ្ប់ររំស្ាប់កូនស្រីគ្នែ់៖ “ខ្ុ ំចង់ឱ្យកូនស្រីចបងបនតការរកិារបរ់   
នង។ ខ្ុ ំចង់ឱ្យអ្ងគការផ្តល់ការឧបែាម្ាដែមី្បនីងអាចបនតការរិកា។”  

 

ទ្យាល ប់លែ៖ ឱ្ការរស្ាប់ការរកិា 

កុាោដវៀែណាម្ាន ក់ដែលស្ែវូដគជួញែូរកនុងស្បដទ្យរ បានដ្វីចំណាកស្រុកដែីម្បរីកការងារ ដែីម្បដីកលម្ែស្ថា នភាព
ដរែាកិចចស្គួស្ថរខលួន ដែលរមួ្ទាងំ ការធានថ្ន បែូនស្រីរបរ់គ្នែ់អាចចូលដរៀនបាន។ ដៅដពលដោេះដលងពីស្ែូវដគ
ជួញែូរ អ្ងគការបានចាែ់ដចងផ្តល់ជំនយួរស្ាប់គ្នែ់ដែមី្បវីលិស្ែ ប់ម្កចូលដរៀន នងិបានជួយឪពុកាត យគ្នែ់ 
រមួ្នឹងរកម្មភាពដែីម្បផី្តល់ស្បាក់ចែូំល ដោយពុំចាបំាច់ស្ែូវការឱ្យគ្នែ់ជួយដ្វីការ។ អ្ងគការក៏ផ្តល់ការឧបែាម្ា
ែល់បែូនស្រពីីរនក់របរ់គ្នែ់បានចូលដរៀនផ្ងដែរ ដែីម្បបីដញ្ជ ៀរែស្ម្ូវការឱ្យគ្នែ់ដ្វកីារដែីម្បបីញ្ជូ នបែូនទាងំពីរ
ដៅដរៀន។ 

គរតីាន ក់ស្ែូវដគជួញែូរដៅស្បដទ្យរចិន ដែីម្បដីរៀបការដោយបងខំ តាងំពីអាយុ ១៧ឆ្ន  ំ នងិបានរាែិដៅទ្យីដនេះរយៈ
ដពល ៧ឆ្ន ។ំ ដស្កាយវលិស្ែ ប់ម្កម្ីោ៉ា ន់ា៉ា វញិ គ្នែ់បានទ្យទ្យលួការឧបែាម្ាដៅកនុងកម្មវ ិ្ ីម្ែឌ លម្ួយ ដោយ
ស្ថរបុគគលកិរងគម្កចិចម្ិនអាចដរវងរកឪពុកាត យនងដ ញី ដហយីស្ថច់ញាែឆ្ៃ យរបរ់នងម្ិនទ្យទ្យួលយក
នងដ យី។ ដៅកនុងម្ែឌ ល នងដរៀនបែិំនជីវែិ ដែលរំខាន់រស្ាប់រាហរែកម្មរបរ់នង ដោយស្ថរ
នងពុំដែលបានដរៀនអ្ំពីអ្វីៗទាងំដនេះដ យី តាងំពីនង្ំែឹងកត។ី ជំនញរខំាន់ៗ រមួ្ាន ការដរៀនរូស្ែអ្ពំី
រដបៀបដលីកងវកិាស្បចាសំ្គសួ្ថរ និងការរនសសំ្បាក់ ដែីម្បដីបីកគែនីដៅ្នគ្នរម្ួយ នងិដរវងរកការងារដ្វី។ 

កុាោដវៀែណាម្ាន ក់ ស្ែូវបានដគជួញែូរដែីម្បដីកងស្បវញ័្ច កាល ងំពលកម្ម បានទ្យទ្យលួការឧបែាម្ាដែមី្បវីលិចូល
ស្ថោដរៀនវញិ ដៅកនុងរហគម្ន៍របរ់គ្នែ់ ដោយស្ថរអ្ងគការ NGO ម្ួយកនុងមូ្លោា ន ដែលដ្វីការជាម្ួយកុារ
ដែលស្ែូវដគជញួែូរ។ បុគគលកិពីNGO ដនេះ បានដ្វកីារជាម្ួយនយកស្ថោ ដៅមុ្នដពលគ្នែ់ម្កែល់ នងិបាន

“ខ្ុ ំចង់ឱ្យកូនចបងបនតការរិការបរ់
នង។ ខ្ុ ំចង់ឱ្យអ្ងគការផ្តល់ការឧបែាម្ា
ដែីម្បនីងអាចបនតការរិកា ។”  

(បុររដខមរ ស្ែូវដគជួញែូរដែីម្បីដកង
ស្បវញ័្ច ពលកម្ម ) 
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ការទ្យទ្យួលបានឱ្ការដែីម្បរីកិា និងកម្មវ ិ្ ីបែិំនជីវែិ ោក់ព័នធជាម្ួយការស្បឈម្ជាដស្ចីនដែលរមួ្ទាងំ៖ 

១.  ឱ្ការរកិាែចិែចួដៅដស្ៅកម្មវ ិ្ មី្ែឌ ល 
២. ឧបរគគខាងរែាបាលរស្ាប់ការោក់បញ្ចូលកនុងស្ថោដរៀន 
៣. ខវេះ្នធានរស្ាប់ចណំាយដែលទាក់ទ្យងនងឹការរកិា 
៤. ដតត ែដលកីារបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជវីៈ ជាជាងការអ្ប់រទូំ្យដៅ 
៥. ការលបំាកកនុងការរស្ម្បដៅតាម្បរោិការកនុងស្ថោ បនា ប់ពសី្ែវូដគជញួែូរ 
៦. ខវេះឱ្ការអ្ប់រមំ្និដរៀបរយ នងិដស្ៅស្បព័នធ ឬ គរូំថ្នការរកិាដបបជនំរួ 

 

១.  ឱ្ការរកិាែចិែចួដៅដស្ៅកម្មវ ិ្ មី្ែឌ ល៖  ជដស្ម្រីរស្ាប់
ឱ្ការរិកា ជាទូ្យដៅានរស្ាប់ដែកុារដែលបានទ្យទ្យលួការឧបែាម្ា
កនុងកម្មវ ិ្ ីម្ែឌ លប៉ាុដណាណ េះ។ កុារស្ែូវដគជួញែូរម្យួចំននួ និងស្គួស្ថរ
របរ់ពួកដគ ទ្យទ្យលួយកជំនួយដនេះ ដោយស្ថរដែកម្មវ ិ្ ីដនេះផ្តល់ឱ្យពកួដគ
នូវលទ្យធភាពទ្យទ្យលួបានការអ្ប់រ ំ ដែលពកួដគម្និអាចទ្យទ្យលួបានដ យី
ស្បរិនដបមី្ិនចូលកនុងកម្មវ ិ្ ីដនេះ។ អ្ងគការផ្តល់ជំនួយជាដស្ចីនម្ិនផ្តល់
ការឧបែាម្ាែល់ការស្ែ ប់របរ់កុារដៅកនុងស្ថោដរៀនវញិដ យី ដៅ
ដពលពួកដគស្ែ ប់ម្កររ់ដៅជាម្ួយស្គួស្ថរវញិ ដហយីបុគគលិករងគម្
កិចច ឬដម្ែឹកនរំហគម្ន៍ជាទូ្យដៅ ក៏ម្និោក់ព័នធកនុងការជយួឧបែាម្ាកនុង
ការោក់បញ្ចូលកុារដៅកនុងស្ថោដរៀនវញិផ្ងដទ្យ។  

២. ឧបរគគខាងរែាបាលរស្ាប់ការោក់បញ្ចូលកនុងស្ថោដរៀន៖ 

ការោក់បញ្ចូលកុារដៅកនុងស្ថោដរៀនវញិ ជបួឧបរគគម្យួចំនួន ដែល
ជាញឹកញាប់ទាក់ទ្យងនឹងបទ្យបបញ្ាែតិ នងិនីែិវ ិ្ ីការោិ្បិដែយយ។ ជា
ទូ្យដៅ ការបញ្ចូលកុារដៅកនុងស្ថោដរៀន អាចដ្វីបានដែតាម្រយៈជំនយួ 
និងអ្នតោគម្ន៍ពអី្ងគការដែលផ្តល់ការឧបែាម្ាដនេះប៉ាុដណាណ េះ ដែម្ិនដម្ន
ជាដគ្នលនដោបាយដៅកនុងស្ថោដរៀននិងនយកោា នអ្ប់រដំ យី។ កនុងករែីខលេះ ការងារដស្ចីន ដពលដវោ និងការ
ចរចា ដែលជាបនាុកខាងអ្នកផ្តល់ដរវា នងិ/ឬស្គួស្ថរ ដែមី្បចុីេះដ ម្ េះកុារដែលស្ែូវដគជួញែូរដៅកនុងការអ្ប់រកំនុង
ស្បព័នធ។ 

៣. ខវេះ្នធានរស្ាប់ចណំាយដែលទាក់ទ្យងនងឹការរកិា៖រូម្បដីៅដពលអាចវលិចូលស្ថោដរៀនវញិក៏ដោយ 
ជាញឹកញាប់ កុារស្ែូវដគជញួែូរខវេះ្នធានដែីម្បបីំដពញថ្ងលចំណាយោក់ព័នធ ែូចជា រស្ាប់ឯករណាា នរិរស 

ចាែ់ដចងោក់បញ្ចូលគ្នែ់ដៅកនុងស្ថោដរៀន។ អ្ងគការដនេះក៏បានផ្តល់ឱ្យគ្នែ់ នូវការឧបែាម្ារស្ាប់បំដពញថ្ងល
ចំណាយដលីការដរៀនរូស្ែផ្ងដែរ ែូចជា ថ្ងលស្ថោ រាា រៈរិកា ដរៀវដៅ និងឯករណាា នររិស។ 

ការដស្បស្បលួតាម្ដពលដវោ 

ជនស្ែូវដគជួញែូរ ស្ែូវការកម្មវ ិ្ ី និងឱ្
ការរិកាខុរៗគ្នន ដៅកនុងអ្ំ ុងដពល 
និងកនុងែំណាក់កាលខុរៗគ្នន ថ្នជីវ
ភាពដស្កាយការជួញែូររបរ់ពួកដគ។ 
ជនស្ែូវដគជួញែូរអាចទ្យទ្យួលការរិកា
អ្កខរកម្មដៅែំណាក់កាលែំបូង បនា ប់
ម្កបនតការរិកាដ្លីយ្លង ឬ ដរៀនដពល
យប់ដែីម្បបីញ្ច ប់កស្ម្ិែណាម្ួយ។កុារ
ដែលស្ែូវដគជួញែូរនិងយុវជន អាចពី
ែំបូងស្ែូវការ“ថ្នន ក់ដរៀនបំប៉ាន” ដែល
ដស្កាយម្កអាចឱ្យពួកដគចូលរិកាថ្នន ក់
កនុងស្បព័នធ។ ការអ្ប់រគំឺជាដរវារាហរ
ែកម្មរំខាន់ម្ួយដហយីដគស្ែូវវាយ
ែថ្ម្ល និងវាយែថ្ម្លដ ងីវញិនូវែស្ម្ូវការ
បែតុ េះបណាត លជាបនតបនា ប់។ 
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ដរៀវដៅ ការែកឹជញ្ជូ ន។ល។ ថ្ងលចំណាយបដនាម្ទាងំដនេះ គជឺាឧបរគគរស្ាប់ការរកិារស្ាប់កុារជាដស្ចីនដែល
ស្ែូវដគជួញែូរ។ 

៤. ដតត ែដលកីារបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជវីៈ ជាជាងការអ្ប់រទូំ្យដៅ៖ កនុងករែីខលេះ កុារដែលស្ែូវដគជួញែូរស្ែូវបាន
ដែនដំៅរកការបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ ដោយគ្នម នការវាយែថ្ម្លស្គប់ស្គ្នន់ ឬ ការពិចារណាថ្នដែីជដស្ម្ីរដនេះដ្លីយ
ែបនឹងបែំងស្បាថ្នន  ែស្ម្ូវការ និងរម្ែាភាពរបរ់ពួកដគដនេះដទ្យ។ កុារ និងយុវជនដែលស្ែូវដគជញួែូរទាងំអ្រ់ 
ានលទ្យធភាពទ្យទ្យួលការអ្ប់រកំនុងស្បព័នធ។ កនុងករែីខលេះ ម្នុរស្ំស្ែូវដគបញ្ជូ នដៅទ្យទ្យលួការបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ 
ប៉ាុដនតឱ្ការរិកាែថ្ទ្យដទ្យៀែរស្ាប់ម្នុរស្ំ(ែូចជា ការដរៀនអ្កសរឬដលខ) ជាទូ្យដៅពុាំនដ យីកនុងែំបន់ដនេះ។   

៥. ការលបំាកកនុងការរស្ម្បដៅតាម្បរោិការកនុងស្ថោ បនា ប់ពសី្ែវូដគជញួែូរ៖ កុារខលេះបានស្បឈម្ការ
លំបាកកនុងការវលិចូលស្ថោដរៀនវញិ - ែូចជា ស្ែូវបានោក់ជាម្ួយដកមងែូចៗ ឬ លំបាកកនុងការរស្ម្បដៅនឹងបរោិ
ការ(រចនរម្ព័នធ)កនុងស្ថោដរៀន។ ដស្ៅពីដនេះ ានបញ្ញា អ្ំពីថ្នដែកុីារស្ែូវបានដគយកចិែតទុ្យកោក់ដបបណាដៅ
ដពលវលិចូលស្ថោដរៀនវញិ។ កុារខលេះបានអ្្បិាយអ្ពំីអារម្មែ៍ែូចទាបដ្ៀបនឹងរិរសែថ្ទ្យ។ ចែុំចដនេះ
ជួនកាល ដកីែដ ងីដោយស្ថរអ្វែតានពីថ្នន ក់ដរៀននិង/ឬបទ្យពិដស្ថ្ន៍ថ្នការស្ែូវដគជញួែូរ។ កនុងករែីខលេះដទ្យៀែ 
ដនេះដោយស្ថរពួកដគដរៀនម្ិនទាន់ និង/ឬ រាិែកនុងថ្នន ក់ដរៀនដែលានរិរសែូចៗជាងដស្ចនីដពក។ 

៦. ខវេះឱ្ការអ្ប់រមំ្និដរៀបរយ នងិដស្ៅស្បព័នធ ឬ គរូំថ្នការរកិាដបបជនំរួ៖ ចំដោេះកុារស្ែវូដគជួញែូរខលេះ ការ
បញ្ចូ លកនុងស្ថោដរៀនវញិ ម្និដម្នជាជដស្ម្ីរលែ ឬ ដែលគួរដ្វីដ យី។ កុារខលេះានអារម្មែ៍ថ្ន ពកួដគ្ំដពកម្និ
គួរចូលដរៀនកនុងការអ្ប់រកំនុងស្បព័នធ និងពុចំង់ានម្ិែតរមួ្ថ្នន ក់ដែលានអាយុែិចជាងដស្ចីនដពកដទ្យ។ ប៉ាុដនត ពកួដគដៅ
ដែានែស្ម្ូវការដលីការអ្ប់រ ំ- ោ៉ា ងដហាចណារ់ទាក់ទ្យងនងឹការដចេះអ្កសរែិចែួច នងិការគិែដលខ។ ប៉ាុដនត ជដស្ម្ីរ
អ្ប់រដំស្ៅស្បព័នធ ដស្ចីនដែពុំានដ យី ជាពិដររដៅថ្នន ក់រហគម្ន៍។ កុារស្ែូវដគជញួែូរដស្ចីនជាងាន ក់ ស្ែូវដគ
ស្បាប់ថ្ន ពកួដគាន”អាយុដស្ចីនដពក” ម្ិនអាចវលិចូលស្ថោដរៀនវញិដ យី ប៉ាុដនតម្និបានផ្តល់“ថ្នន ក់បបំ៉ាន”ឬ ព័ែ៌
ានអ្ំពជីដស្ម្ីរដផ្សង ែូចជា ការរិកាម្ិនដរៀបរយ ឬ ការអ្ប់រ/ំវគគបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈដ យី។ ដគដៅខវេះកម្មវ ិ្ ី
ស្ទ្យស្ទ្យង់ស្ថោដរៀន (ែូចជា “ថ្នន ក់បំប៉ាន” និងថ្នន ក់ពស្ងងឹបដនាម្)។ ជាទូ្យដៅ ម្នុរស្ំដែលស្ែូវដគជួញែូរ ពុំានលទ្យធ
ភាពទ្យទ្យលួបានគំរូដផ្សងថ្នការអ្ប់រ ំ ដែលអាចឱ្យពួកដគបញ្ច ប់កស្ម្ិែរិកាជាមូ្លោា នដ យី។ ជាទូ្យដៅ ានការខវេះ
កម្មវ ិ្ ីអ្ប់រមំ្នុរសដពញវយ័ ែូចជា ថ្នន ក់ដរៀនដពលយប់ ឬ វគគរិកាតាម្ការដ្លីយ្លង។ 

 ករែីរកិា៖ បញ្ញា ដ្លយីែបនងឹែស្ម្វូការអ្ប់រនំងិបែិំនជវីែិ 

គរតីាន ក់ស្ែវូដគជូញែូរដៅស្បដទ្យរចិន ដែីម្បដីរៀបការដោយបងខំ ម្ិនអាចចូលដរៀនវគគបែតុ េះបណាត លអ្ំពកីារកាែ់
ដែរបានដ យី ដៅដពលនងស្ែ ប់ម្កស្បដទ្យរម្ីោ៉ា ន់ា៉ា វញិ ដោយស្ថរនងម្ិនដចេះអ្កសរ និងគែិដលខ ដែល
ចាបំាច់ដែីម្បចូីលដរៀនកនុងវគគបែតុ េះបណាត លដនេះ។ 

កុាោាន ក់ ស្ែូវដគជួញែូរដែមី្បដីកងស្បវញ័្ច កាល ងំពលកម្មដៅស្បដទ្យរចនិ បានអ្្ិបាយអារម្មែ៍របរ់ខលួនអ្ំពីការ
ស្ែូវដគដបាកស្បារ់ឱ្យធាល ក់កនុងស្ថា នភាពថ្នការជួញែូរ។ គ្នែ់បាននិោយអ្ំពកីារដែលគ្នែ់គិែថ្ន ានអ្វីម្និស្បស្ក
ែីរស្ាប់ខលួនគ្នែ់ ដោយស្ថរគ្នែ់ដែងដែជួបបទ្យពិដស្ថ្ន៍អាស្កក់ ដហយីឥ ូវស្ែូវដគ”កុហកជាងមីដទ្យៀែ”។ ដស្កាយ
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ម្ក ដៅដពលស្ថន ក់កនុងម្ែឌ ល គ្នែ់ានទ្យំនរ់ជាម្ួយកុាោាន ក់ដទ្យៀែដែលស្ថន ក់ដៅទ្យីដនេះ នងិរដស្ម្ចចិែតរែ់
ដចញ ដោយស្ថរគ្នែ់ម្និែឹងថ្នដែីស្ែូវដោេះស្ស្ថយបញ្ញា ដនេះដោយរដបៀបណា។ 

កុាោាន ក់ស្ែូវដគជួញែូរដៅស្បដទ្យរថ្ង ដែីម្បរូីម្ទានតាម្ែងផ្លូវ ចង់វលិស្ែ ប់ចូលដរៀនវញិ ដៅដពលគ្នែ់ស្ែ
 ប់ម្កស្បដទ្យរម្ីោ៉ា ន់ា៉ា វញិ។ ប៉ាុដនត ស្គូដោលថ្ន គ្នែ់ានអាយុដស្ចីនដពកម្និអាចចុេះដ ម្ េះចូលដរៀនបានដទ្យ។ 
ទ្យនាឹម្នងឹដនេះ គ្នែ់ដៅដកមងដពក ម្ិនអាចចូលដរៀនកនុងវគគបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈបានដ យី ដែលអាចរស្ាប់អ្នក
ដែលានអាយុព ី១៥ ឬ ១៦ឆ្ន បំ៉ាុដណាណ េះ។ ដៅដពលរាា រ គ្នែ់ដៅដែរងឃមឹ្ថ្ន នឹងអាចចូលដរៀនវញិ និងចាែ់
ទុ្យកការអ្ប់រ ំ គជឺាែស្ម្ូវការជនំួយែ៏រខំាន់ ដែលគ្នែ់ដៅពុំទាន់បានទ្យទ្យលួ។ ការបញ្ច ប់ការអ្ប់រកំនុងស្បព័នធក៏ាន
ស្ថរៈរំខាន់ផ្ងដែរ ទាក់ទ្យងនឹងរម្ែាភាពកនុងការទ្យទ្យលួផ្លពីវគគបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈណាម្ួយដែលអាច
ានដៅអ្នគែ។ 

កុារដីវៀែណាាន ក់ ស្ែូវដគជញួែូរដៅកនុងស្បដទ្យរដែមី្បដីពរាកម្ម បានពនយល់ថ្ន គ្នែ់ចង់វលិចូលដរៀនវញិ បនា ប់
ពីបានដគចខលួនពសី្ថា នភាពថ្នការជួញែូរ ប៉ាុដនតគ្នែ់ខវេះស្បាក់ការរស្ាប់ទ្យញិដរៀវដៅ និងឯករណាា នរិរស 
ដហយីែូដចនេះម្ិនអាចចូលដរៀនបានដទ្យ។ 

កុារដីវៀែណាម្ាន ក់ ស្ែូវដគជួញែូរដៅកនុងស្បដទ្យរដែីម្បដីកងស្បវញ័្ច កាល ងំពលកម្ម បានែឹងថ្ន ការវលិចូលដរៀន
វញិជាការលំបាក ដៅដស្កាយពីស្ែូវដគជួញែូរ។ គ្នែ់បានទ្យទ្យួលការឧបែាម្ា ដែមី្បវីលិចូលស្ថោដរៀនវញិ ដោយអ្ងគ
ការ NGO ម្ួយកនុងមូ្លោា ន ប៉ាុដនតគ្នែ់ស្បឈម្បញ្ញា ម្ួយដៅកនុងដពលវលិស្ែ ប់ចូលដរៀនែំបូង ដោយានអារម្ម
ែ៍”ែូចទាប” ដ្ៀបនងឹររិសែថ្ទ្យ។ គ្នែ់ានការលបំាកកនុងការរស្ម្បខលួនដៅនឹងបរសិ្ថា នស្ថោដរៀន និងគ្នម ន
អារម្មែ៍តរុកដ យី កនុងចំដណាម្ម្ែិតរមួ្ថ្នន ក់។ ដទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ រយៈដពលប៉ាុនម នដខដស្កាយម្ក ស្ថា ន
ភាពបានដកលម្ែ ដហយីគ្នែ់ានទ្យំនុកចិែតជាងមុ្នដៅកនុងស្ថោដរៀន។ 

កុារឡីាវាន ក់ ស្ែូវដគជួញែូរដៅស្បដទ្យរថ្ងដែមី្បកីារងារកនុងផ្ាេះ បានវលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ និងបានទ្យទ្យលួការ
ឧបែាម្ា ដៅកនុងកម្មវ ិ្ មី្ែឌ លម្ួយ។ នងបានឯកភាព នងិទ្យទ្យួលយកទ្យស្ម្ង់ខលេះៗថ្នការបែតុ េះបណាត ល ដែលរមួ្
ទាងំ ការចំអ្ិនអាហារ ែម្ាញ និងការដែងមុ្ខ។ ដៅដពលរួរថ្នដែាីនអ្វខីលេះដែលនងដៅស្ែូវការ ប៉ាុដនតដៅពុំទាន់
បានទ្យទ្យលួការឧបែាម្ា នងបានពនយល់ថ្ន នងចង់ដរៀន ដោយស្ថរនងបានដរៀនស្ែឹម្ថ្នន ក់ទ្យីម្ួយប៉ាុដណាណ េះ។ ដទាេះ
ជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ គ្នែ់ម្និបានទ្យទ្យួលការឧបែាម្ាដលីចែុំចដនេះថ្នជា ជដស្ម្រីម្ួយដ យីពីរណំាក់អ្នកផ្តល់
ដរវា កនុងដពលស្ថន ក់ដៅកនុងម្ែឌ ល ដហយីគ្នែ់ម្ិនគែិថ្ន គ្នែ់នឹងអាចានឱ្ការដបបដនេះដ យី។ 

 

តាោងស្ែួែពិនិែយ៖ ការពិចារណាគនលេឹះកនុងការផ្តល់ឱ្ការបែតុ េះបណាត ល និងបំែិនជីវែិ 

ការបដងកែីកម្មវ ិ្  ី

 ផ្តល់ជដស្ម្រីអ្ប់រែំល់ជនស្ែវូដគជញួែូរទាងំអ្រ់៖ ឱ្ការរស្ាប់ការអ្ប់រខុំរៗគ្នន ជាដស្ចីន គួរដែបានផ្តល់កនុង
ស្បព័នធ ដស្ៅស្បព័នធ និងម្និដរៀបរយ។ ឱ្ការទាងំដនេះគួរដែានផ្ងដែរដៅដស្ៅម្ែឌ ល ដែីម្បអីាចឱ្យជនស្ែូវដគជួញ
ែូរទ្យទ្យួលបានឱ្ការរស្ាប់ការអ្ប់រ ំ នងិបែិំនជីវែិដៅកនុងរហគម្ន៍ដែីម្របរ់ពកួដគ នងិដោយម្និគិែពី
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ែំណាក់កាលថ្នរាហរែកម្មរបរ់ពួកដគដ យី។ កនុងករែីរម្ស្រប ម្នុរស្ ំក៏ែូចជា កុារ គួរដែបានដលកី
ទ្យឹកចិែត និងការគ្នសំ្ទ្យដែីម្បបីានបញ្ច ប់ការរិកាកនុងស្បព័នធ។ 

 ដ្វកីារដឆ្ព េះដៅរកការបញ្ចូលដៅកនុងស្ថោដរៀនវញិតាម្ដែអាចដ្វបីាន៖ គរួដែានកិចចស្បឹងដស្បងដែមី្បគី្នសំ្ទ្យឱ្យាន
ការបញ្ចូ លដៅកនុងការអ្ប់រកំនុងស្បព័នធ ដែលរមួ្ទាងំ កម្មវ ិ្ ីអ្ប់រដំស្ៅស្បព័នធ កនុងដគ្នលដៅ ោក់បញ្ចូលដៅកនុងការអ្ប់រ ំ
កនុងស្បព័នធដៅដពលណាម្យួ។ អ្នកផ្តល់ដរវា គួរដែផ្តល់កម្មវ ិ្ ីអ្ប់រជំនំួរ ដែលអាចឱ្យកុារ្ំៗ និងម្នុរស្ំ វលិស្ែ
 ប់ដៅបញ្ច ប់ការអ្ប់រកំនុងស្បព័នធ - ែូចជា ថ្នន ក់ដរៀនដពលយប់ ការរិកាដស្ៅដា៉ា ង នងិវគគរិកាដ្លីយ្លង។ ការដរៀន
ដបបដនេះអាចោប់បញ្ចូ ល ការផ្តល់នូវការគ្នសំ្ទ្យ ដៅដពលដែលកុារស្ែូវដគជួញែូរ នងិយុវជន ចូលដៅដរៀនកនុងការ
រិកាកនុងស្បព័នធ - ែូចជា ការបដស្ងៀនែទ្យល់រវាងស្គូនងិររិស ជួយដ្វកីិចចការស្ថោ ដ្លយីែបនងឹែស្ម្ូវការជាមូ្លោា
ន។ល។  

 ធានថ្ន ជនស្ែវូដគជញួែូរបានទ្យទ្យលួការគ្នសំ្ទ្យែល់ការដរៀនអ្កសរ នងិជនំញគែិដលខបដនាម្ដលកីារបែតុ េះបណាត ល
វជិាជ ជវីៈ៖ ឱ្ការបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ ដទាេះបីានែថ្ម្លរស្ាប់ែំដែីរការដ្វីរាហរែកម្មក៏ដោយ ពុំគួរជនំួរ
ឱ្ការអ្ប់រដំ យី។ មុ្ខរបរជាដស្ចីន ែស្ម្ូវឱ្យានការដចេះអ្កសរ និងជនំញដលខនពវនតជាមូ្លោា ន ដែលគួរដែបាន
ទ្យទ្យួល ជាដផ្នកម្ួយថ្នការបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ ដោយម្ិនគិែពីវយ័ ឬ ស្ថវតាថ្នការរិកាដ យី។ កម្មវ ិ្ ីនន
ដបបដនេះ គួរដែបានផ្តល់ដៅកនុងរហគម្ន៍ ក៏ែូចជា ដៅតាម្ម្ែឌ លផ្ងដែរ។ 

 ផ្តល់កម្មវ ិ្ បីែិំនជវីែិ៖ កម្មវ ិ្ ីដែលរម្ស្របតាម្អាយុ បានដតត ែដលីការអ្ភិវឌ្ឍបែិំនជីវែិ គួរដែបានផ្តល់ឱ្យ
ជនស្ែូវដគជញួែូរ (ម្នុរស្ំ និងកុារ)ផ្ងដែរ ដែីម្បអីាចឱ្យពួកដគស្បែិបែតកិារដោយដជាគជ័យ និងជាវជិជាន ដៅ
កនុងស្គូស្ថរ និងរហគម្ន៍របរ់ពួកដគដៅកនុងរយៈដពលដវង។ 

 គ្នសំ្ទ្យែល់ការបដំពញថ្ងលចណំាយដែលទាក់ទ្យងនងឹការអ្ប់រកំនុងស្បព័នធ៖ ផ្តល់ការែឹកជញ្ជូ នដោយឥែគិែថ្ងល នងិកនុង
ែថ្ម្លរម្រម្យែល់កុារ នងិយុវជនស្ែូវដគជួញែូរ ដែលស្ែូវដ្វីែំដែីរដៅស្ថោដរៀន។ ស្ែូវផ្តល់ការឧបែាម្ារាា រៈ
រិកា ែូចជាដរៀវដៅ ឯករណាា ន។ល។ រោា ភិបាលស្ែូវោ៉ា ប់រងថ្ងលចណំាយទាងំដនេះ រស្ាប់រយៈដពលដវង។  

ការយកចែិតទុ្យកោកព់ដិររចដំោេះកុារ 
 ធានថ្ន កុារដែលស្ែវូដគជញួែូរ ានឱ្ការរស្ាប់ការអ្ប់រ៖ំ ស្ែូវធានថ្ន ជនស្ែូវដគជួញែូរទាងំអ្រ់ ដែលាន
បំែងជស្ម្ុញការអ្ប់រ ំដទាេះបកីនុងស្បព័នធ ឬ ដស្ៅស្បព័នធក៏ដោយ បានទ្យទ្យួលការអ្ប់រ ំ។ 

 ដ្វកីារជាម្យួស្គសួ្ថរ ឬ អ្នកដងទា ំ ដែមី្បឧីបែាម្ារហូែបញ្ច ប់ការអ្ប់រកំនុងស្បព័នធ៖ រស្ម្ុេះរស្ម្ួលជាម្ួយកុារដែល
ស្ែូវដគជួញែូរ និងស្គសួ្ថររបរ់ពួកដគ អ្ំពសី្ថរៈរំខាន់ថ្នការអ្ប់រ។ំ ស្ែូវដ្វីការរស្ម្ុេះរស្ម្ួល និងផ្តល់ជនំួយែល់
ស្គួស្ថរនន ដែមី្បបីដងកែីបណាត ញថ្នការគ្នសំ្ទ្យែល់ស្គួស្ថរកុារ និងយុវជនដែលស្ែូវដគជួញែូរ ដែមី្បពីួកដគអាចបនត
ដៅដរៀនតាម្ស្ថោ។ ស្ែូវពចិារណារកម្មភាពរកស្បាក់ចែូំលរស្ាប់ស្គួស្ថរនន ដែីម្បទី្យប់ស្ថក ែ់ការដបាេះបង់
ដចាលស្ថោ ដោយស្ថរដែែស្ម្ូវការឱ្យកុារ ដែមី្បរីមួ្ចំដែកចំដោេះដរែាកចិចស្គួស្ថរ។  
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ដគ្នលនដោបាយ/ការែរ ូម្ែ ិ 

 ដោេះស្ស្ថយឧបរគគខាងរែាបាលចដំោេះការបញ្ចូលកនុងស្ថោដរៀន៖ អ្នកផ្តល់ដរវា ស្ែូវដ្វីការជាម្ួយម្គនតីរម្ស្រប
កនុងស្ថា ប័នរោា ភិបាល និងស្ថោដរៀន ដែីម្បជីំនេះរបាងំខាងរែាបាល និងការោិ្ិបដែយយ ដៅកនុងការចុេះដ ម្ េះនងិ
ការបញ្ចូ លកនុងស្ថោដរៀន។ ស្ែូវធានថ្ន កុារ និងយុវជនដែលស្ែូវដគដ្វកីារជួញែូរ អាចចុេះដ ម្ េះចូលដរៀន ដោយ
ផ្តល់ឱ្យពកួដគនូវឯកស្ថរអ្ែតរញ្ញា ែ និងអ្នុញ្ញា ែឱ្យានការចុេះដ ម្ េះដោយដបីកចហំ។ 

 ផ្តល់ការឧបែាម្ាកុារដែលស្ែវូដគជញួែូរកនុងការរស្ម្បខលួនតាម្លកខខែឌ ស្ថោដរៀន៖ ស្ែូវដរៀបចំកម្មវ ិ្ រីស្ាប់
ការរិកាកនុងស្បព័នធ ដែមី្បជីយួកុារ និងយុវជនដែលស្ែូវដគជួញែូរ ដែីម្បរីស្ម្បខលួនដៅនឹងបរោិការតាម្ស្ថោ
ដរៀន។ ស្ែូវដ្វកីារជាម្ួយគែៈស្គប់ស្គងស្ថោ និងស្គបូដស្ងៀន ដែីម្បដីោេះស្ស្ថយែស្ម្ូវការពិដរររបរ់ជនរងដស្គ្នេះ
ដោយស្ថរការជួញែូរ ដែលវលិស្ែ ប់ម្កស្ថោដរៀនវញិ (ែូចជា ពិការភាពខាងបញ្ញា ស្ថម រែី បញ្ញា អាកបបកិរោិ 
និងពិការភាពកនុងការរិកា) ក៏ែូចជាបញ្ញា ថ្នការរកាការែ៍រាៃ ែ់ផ្ងដែរ។  

 ដ្វកីារែរ ូម្ែដិែមី្បឱី្យានឱ្ការរស្ាប់ការអ្ប់រដំបបជនំរួ៖ ស្ែូវដ្វីការែរ ូម្ែិដែីម្បឱី្យានការផ្តល់កម្មវ ិ្ ី
អ្ប់រជំំនរួ ដែលអាចឱ្យកុារ្ំៗ និងម្នុរស្ំ វលិស្ែ ប់ម្កបញ្ច ប់កស្ម្ែិរកិា ែូចជាថ្នន ក់ដរៀនដពលយប់ ការ
រិកាដស្ៅដា៉ា ង និងវគគរិកាដ្លីយ្លង។ រែាគួរដែជាអ្នកផ្តល់កម្មវ ិ្ ីដបបដនេះ ឬ ផ្តល់វញិ្ញា បនបស្ែទ្យទ្យួលស្ថគ ល់។ 

 ដោេះស្ស្ថយការដររីដអ្ងី នងិការាក់ងាយដៅកនុងស្បព័នធស្ថោដរៀន៖ ស្ែូវដ្វកីារជាម្ួយស្គ ូ នងិគែៈស្គប់ស្គង
ស្ថោដរៀន ដែីម្បលុីបបំបាែ់ការដររីដអ្ីង និងការាក់ងាយដែលអាចាន ចំដោេះកុារ និងយុវជនដែលស្ែូវដគជញួ
ែូរ។ ស្ែូវបដងកីែកម្មវ ិ្ ីដៅកនុងស្ថោដរៀន ដែមី្បលុីបបំបាែ់ការដររីដអ្ីង អ្ំដពីហងិានងិការាក់ងាយជាទូ្យដៅ ដៅកនុង
ស្កុម្រហការ ី ដែលរមួ្ទាងំ ចដំោេះកុារ និងយុវជនដែលស្ែូវដគជួញែូរ។ បុគគលិករកិា គួរដែានការស្បុងស្បយែ័ន 
ទាក់ទ្យងនឹងអ្ំដពហីងិាកនុងចំដណាម្ររិស និងការបងកដរឿង ចំដោេះកុាររងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ ដហយីគួរដែ
ានវធិានការោក់ឱ្យអ្នុវែតដែមី្បទី្យប់ស្ថក ែ់ការដកីែដ ងីថ្នអ្ដំពីហងិាដបបដនេះ។ 

 បែតុ េះបណាត លស្គបូដស្ងៀន នងិបុគគលកិរកិាអ្ពំកីារជញួែូរម្នុរស នងិភាពងាយរងដស្គ្នេះកនុងរងគម្៖ ស្ែូវចូលរមួ្
ជាម្ួយស្គូបដស្ងៀន ដែីម្បឧីបែាម្ាែល់រាហរែកម្មកុារ និងយុវជនដែលស្ែូវដគជួញែូរ ដៅកនុងបរោិការស្ថោ
ដរៀន។ ស្ែូវបែតុ េះបណាត លបុគគលិករិកា ឱ្យយល់ែឹងអ្ំពរីដបៀបដ្វីការជាម្យួកុារ នងិយុវជនដែលស្ែូវដគជួញែូរ 
និងដែលងាយរងដស្គ្នេះ ស្ពម្ទាងំផ្តល់្នធាន រស្ាប់ឧបែាម្ាែល់ការអ្ប់រយុំវជន និងកុារទាងំដនេះឱ្យានដជាគជ័
យ។ ស្ែវូបែតុ េះបណាត លស្គអូ្ពំីរដបៀបដ្វីការជាម្ួយររិស ដែលរងការបំោន នងិការដកងស្បវញ័្ច  និងដែលអាចាន
របួរផ្លូវចែិត ដែលរមួ្ទាងំ រដបៀបបញ្ជូ នដៅរកការដងទារំម្ស្របផ្ងដែរ។ 

 



ឡសវាណ្នកទី ៥. កម្មវិ្រីម្រងឹងភារអង់អាចខាងឡសដាកចិច 
ការគ្នសំ្ទ្យឱ្យានឱ្ការរស្ាប់ពស្ងឹងភាពអ្ង់អាចខាងដរែាកិចច 
ែស្មូ្វការខាងដរែាកចិច នងិវជិាជ ជវីៈ 
 ការពស្ងឹងភាពអ្ង់អាចខាងដរែាកិចច - ដោលគឺ ការចាប់ដផ្តមី្មុ្ខការម្យួ ឬ មុ្ខរបរែូចម្យួ - ដស្ចីនដែជា
ែស្ម្វូការបឋម្ ដែលបានកែំែ់ដោយជនស្ែូវដគជួញែូរ បនា ប់ពីស្ែូវដគជញួែូរ។ ជនស្ែូវដគជួញែូរ ស្ែូវការឱ្យាន
ការងារបនា ន់ និងានស្បាក់ចំែូល ដែីម្បសី្ទ្យស្ទ្យង់ខលួនឯង និងស្គួស្ថររបរ់ពួកដគ ក៏ែូចជា ដោេះស្ស្ថយបញ្ញា ដរែា
កិចច ដែលដកីែានតាងំពីមុ្ន ឬ បណាត លពីការជួញែូរផ្ងដែរ។ 

 ជនស្ែូវដគជញួែូរជាដស្ចនីបានដ្វីចំណាកស្រុកពីែំបូង ដោយស្ថរដែបញ្ញា ដរែាកចិច និងែស្ម្ូវការកនុងផ្ាេះ។ 
ជាទូ្យដៅ ស្ថា នភាពដរែាកិចចរបរ់ពួកដគ ម្ិនបានដកលម្ែដ យី ដស្កាយដពលស្ែូវដគជួញែូរ និងភាគដស្ចីនបផុំ្ែ កាន់
ដែធាល ក់ចុេះ។ អ្នកខលេះបានខចីស្បាក់ដគ ដែមី្បចីំណាយដលីការដ្វីចំណាកស្រុក និងម្និអាចរងវញិបានដ យី ដោយ
ស្ថរពួកដគស្ែូវជាប់ផុ្ងកនុងការជួញែូរ។ អ្នកខលេះជោំក់បែុំលដែីម្បបីង់ថ្ងលដ្វីែំដែីរស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ ឬរស្ាប់ 
ដោេះខលួន ដែីម្បាីនដររភីាពពីស្ថា នភាពថ្នការជញួែូរ។ ជនស្ែូវដគជញួែូរជាដស្ចនី ម្និអាចដ្វីការបានដ យី ដៅ
ដស្កាយពីស្ែូវដគជញួែូរ ដោយស្ថរដែជម្ៃឺ ឬ របួរ ឬ ម្និអាចដរវងរកការងារបាន ដែលានន័យថ្ន ម្ិនអាចរកស្បាក់
បាន និងជាទូ្យដៅ បដងកីែជាបំែុល (ឬជាប់បែុំលកាន់ដែដស្ចីន)។ ការជោំក់បែុំល ដស្ចីនដែជាស្បភពថ្ន
អារម្មែ៍តានែងឹជាដស្ចីនរស្ាប់ជនរងដស្គ្នេះ(និងស្គួស្ថររបរ់ពួកដគ)។ ែូដចនេះ គ្នម នអ្វគីួរឱ្យភ្ាក់ដផ្ែលីដទ្យដែលទាងំ
ជនស្ែូវដគជញួែូរ នងិស្គួស្ថររបរ់ពួកដគ ចាែ់ទុ្យកបញ្ញា ដរែាកិចច គជឺាកងវល់ នងិកតាត បឋម្កនុងរាហរែកម្ម។ 

អាចដ្វកីារបាន ដស្ចីនដែជាគនលឹេះចំដោេះរុខភាពខាងបញ្ញា ស្ថម រែ។ី រុខុាលភាពដរែាកិចចប៉ាេះោល់ែល់អ្ែត
រញ្ញា ែបុគគល ការដគ្នរពចំដោេះខលួនឯង នងិការទ្យទ្យលួស្ថគ ល់ថ្នរងគម្។ ឱ្ការដរែាកចិច គួរដែបនសុជីាម្ួយការប៉ាង
ស្បាថ្នន របរ់បុគគល រម្ែាភាព និងចណំាប់អារម្មែ៍។ ចាប់រតីពីរទិ្យធិម្នុរសអ្នតរជាែិទ្យទ្យលួស្ថគ ល់រិទ្យធិដ្វកីារងារ។33 

                                                        
33 ដរចកតីស្បការជារកលអំ្ពីរិទ្យធិម្នុរសដចងថ្ន “ម្នុរសស្គបរ់ូប ានរិទ្យធិដ វ្ីការ ដររភីាពកនុងការដស្ជីរដររីការងារ លកខខែឌ ការងាររម្
ស្រប និងជាទី្យដពញចិែត និងកិចចការោរទ្យលនឹ់ងភាពគ្នម នការងារដ វ្ី”។ កែិការញ្ញា អ្នតរជាែិរតីពីរិទ្យធិដរែាកិចច រងគម្ និងវបប្ម្ ៌ទ្យទ្យលួស្ថគ ល់
រិទ្យធិដ វ្ីការ និងោបប់ញ្ចូ ល “រិទ្យធិរបរជ់នស្គបរ់ូបចំដោេះឱ្ការកនុងការររដ់ៅដោយដ វ្ីការងារ ដែលដស្ជីរដររី ឬទ្យទ្យលួយកដោយគ្នម នការ
បងខិែបងខ”ំ និងែស្មូ្វឱ្យរែាភាគីដៅកនុងកែិការញ្ញា ដនេះ ចាែវ់ធិានការដែីម្បរីកាការោររិទ្យធិដនេះ ដែលរមួ្ទាងំ ផ្តលក់ារដែនបំដចចកដទ្យរ និង
វជិាជ ជីវៈ និងកម្មវ ិ្ ីបែតុ េះបណាត លផ្ងដែរ។ IHRIP and Forum-Asia (2000) "The Right to Work and Rights at Work", Circle of Rights: 

Economic, Social & Cultural Rights Activism, Module 10. Minnesota: University of Minnesota Human Rights Resource Center. 
Available online at http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/circle/modules/module10.htm 

*កែំែ់រគំ្នល់ពដិររអ្ពំកុីារ៖ កុាររងការប៉ាេះោល់ដោយស្ថរស្ថា នភាពដរែាកិចចថ្នស្គសួ្ថររបរ់ពកួដគ
ដហយីស្បការដនេះអាចដ្វឱី្យពួកដគរាិែកនុងហានភ័ិយថ្នការជញួែូរ(និងរហូែែល់ការជួញែូរដ ងីវញិ)។ ការ
ស្បឈម្ចំដោេះស្ថា នភាពទ្យន់ដខាយថ្នដរែាកិចច ដៅដពលវលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ ក៏អាចោោងំដជាគជ័យថ្នរាហរ
ែកម្មរបរ់កុារផ្ងដែរ។ 

http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/circle/modules/module10.htm
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ការដរវងយល់ពីជដស្ម្រីដរែាកិចច រុទ្យធដែោក់ព័នធនងឹការរដស្ម្ច ថ្នដែីដពលណាស្ែូវដ្វីការតា ល់ជាម្ួយកុារ 
ដែីម្បដីឆ្ព េះដៅអ្ភិវឌ្ឍជនំញ និងការពស្ងងឹភាពអ្ង់អាចខាងដរែាកចិចរបរ់ពួកដគ ក៏ែូចជា ដពលណាស្ែូវដ្វីការ
ជាម្ួយឪពុកាត យ ឬអ្នកដងទាកុំារ និងដ្វីដោយរដបៀបណា។ ការយល់ែងឹបានដពញដលញអ្ពំីស្ថា នភាពរបរ់
កុារ (ដែលរមួ្ទាងំលកខែៈខុរគ្នន ថ្នអ្ំណាចកនុងស្គួស្ថរ) គឺជាស្បការចាបំាច់ និងអាស្រ័យដលីកតាត ខុរៗគ្នន  
ដែលរមួ្ទាងំ   វយ័របរ់កុារ ភាពចារ់ទុ្យំ និងែំណាក់កាលអ្ភិវឌ្ឍន៍ថ្នការអ្ប់រផំ្ងដែរ។ 

អាស្រ័យដលីវយ័ និងែស្ម្ូវការរបរ់កុារដែលស្ែូវដគជួញែូរ ការបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ អាចជាទ្យស្ម្ង់កាន់ដែរម្
ស្របម្ួយថ្នជំនួយ ជាងការអ្ប់រកំនុងស្បព័នធដៅដទ្យៀែ។ កុារ្ំៗ គួរដែបានទ្យទ្យលួការបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ 
ដោយស្ថរ វាទ្យំនងជាជួយពស្ងីកឱ្ការកនុងជីវែិរបរ់ពួកដគ។ កនុងស្បដទ្យរខលេះ ានការកំហែិដលី ថ្នដែីដពលណា
ដទ្យីបកុារអាចចាប់ដផ្តមី្ការបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈបាន។ ការកំែែ់អ្ំពថី្នដែីដពលណាកុារណាាន ក់គួរ(ឬម្និ
គួរ) ចូលដរៀនកនុងវគគបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ និងបនត្នដៅរកជដស្ម្ីរការងារ ទាម្ទារឱ្យានវ ិ្ សី្ថគរតបែ់
ដបនម្ួយពរីណំាក់អ្នកផ្តល់ដរវា។  

ាស្តា២៨ ថ្ន CRC ដចងថ្ន រែាភាគីស្ែូវ“ដលីកទ្យឹកចែិតឱ្យានការអ្ភិវឌ្ឍទ្យស្ម្ង់ខុរៗគ្នន ថ្នម្្យម្រិកា ដែលរមួ្
ទាងំ ការអ្ប់រចំំដែេះទូ្យដៅ នងិវជិាជ ជីវៈ ដបីកចំហឱ្យានការរិកាទាងំដនេះ និងអាចឱ្យកុារស្គប់រូបចូលដរៀនបាន 
និងចាែ់វធិានការរម្ស្រប ែូចជាការរិកាដោយឥែបង់ថ្ងលនិងការផ្តល់ជនំួយហរិញ្ាវែាុ កនុងករែីចាបំាច់”។ 
ដនេះានន័យថ្ន កុារដែលស្ែូវដគជួញែូរ ានរិទ្យធចូិលរមួ្កនុងវគគបែតុ េះបណាត លឯកដទ្យរ/វជិាជ ជីវៈ និងឱ្ការ
ខាងដរែាកិចច ដែលជាដផ្នកម្យួថ្នអ្នតោគម្ន៍រាហរែកម្ម។ លទ្យធភាពចូលរមួ្កនុងទ្យផី្ារពលកម្ម រុទ្យធដែរាែិ
ដស្កាម្ការកំហែិអាយុដៅតាម្ស្បដទ្យរនន ដែមី្បចូីលដ្វកីារ ដហយីឱ្ការខាងដរែាកិចចស្ែូវដែស្របគ្នន ជាម្ួយ
ស្បាក់កថ្ស្ម្អ្បបរា និងនិយែ័កម្មដលរុីខភាពនិងរុវែាិភាព។ 

កុារ និងយុវជនដែលស្ែូវដគជួញែូរខលេះ បានទ្យទ្យួលជំនួយដរែាកិចចដោយតា ល់ ប៉ាុដនតជនំយួដស្ចីនដែបានផ្តល់ែល់
ឪពុកាត យ ឬអ្នកដងទាពំកួដគ (ឬកុារជាអ្នកស្បគល់បនតែល់ឪពុកាត យ/ស្គួស្ថរ)របរ់ពកួដគ។ ការឧបែាម្ាែល់
ស្គួស្ថររបរ់កុារ ទ្យំនងជាបានទ្យទ្យួលដជាគជ័យ ដៅដពលដែលរមួ្ផ្សជំាម្ួយ ការឧបែាម្ាដែីម្បឱី្យកុារអាចវលិស្ែ
 ប់ចូលម្ករិកាវញិ (ដោលគឺ ថ្ងលចូលដរៀន ថ្ងលដរៀវដៅ និងឯករណាា ន ការែឹកជញ្ជូ ន)។ ដទាេះជាោ៉ា ងណាក៏
ដោយ ស្គួស្ថរខលេះពឹងដផ្ែកដលកុីារដែីម្បដី្វីការ ដហយីការផ្តល់ឱ្ការកនុងរបរខាន ែែូចែល់ស្គួស្ថរដនេះ ានន័យថ្ន 
កុារបានដ្វកីារឱ្យឪពុកាត យរបរ់ខលួនដៅកនុងមុ្ខរបរដនេះ (ជួនកាល ជំនួរឱ្យការចូលដរៀន)។ រូម្បកីនុងករែី
ដែលកុារពុំដ្វីការកនុងរបរខាន ែែូចក៏ដោយ ពួកដគជាដស្ចីន ដៅដែស្ែូវដ្វីការតាម្រូបភាពខលេះៗដែីម្បរីមួ្ចំដែកផ្តល់
ស្បាក់ចែូំលរស្ាប់ស្គសួ្ថរ។ 

កុារខលេះគ្នម នរដម្លងដ យីដៅកនុងរដបៀបថ្នការដស្បសី្បារ់ជំនយួខាងដរែាកិចច។ ស្ថា ប័នផ្តល់ការឧបែាម្ាខលេះ បានដ្វី
ការចាែ់ដចងពិដររ ដៅដពលផ្តល់ជំនួយដែមី្បឱី្យស្បាកែថ្ន កុារដែលស្ែូវដគជួញែូរ ទ្យទ្យួលផ្លដោយតា ល់ពី
ការឧបែាម្ាដនេះ។ ករែីយកចិចរបរ់កូន និងអាកបបកិរោិែថ្ទ្យដទ្យៀែដែលបានកែំែ់ដោយវបប្ម៌្ ក៏ស្ែូវដែគែិ
បញ្ចូ លដៅកនុងរដបៀបដែលស្ែូវផ្តល់ការឧបែាម្ាែល់កុារផ្ងដែរ។ ទ្យបីំផុ្ែ កតាត ្បំំផុ្ែគួរដែជាការកែំែ់អ្ំពី
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ការស្បឈម្ននកនុងការគ្នសំ្ទ្យែលក់ារពស្ងងឹភាពអ្ងអ់ាចខាងដរែាកចិចរបរជ់នស្ែូវដគជញួែូរ 
 ការពស្ងឹងភាពអ្ង់អាចខាងដរែាកិចច ោក់ព័នធនងឹការពស្ងងឹជំនញ ្នធាន នងិទ្យំនុកចិែតរបរ់ជនស្ែូវដគ
ជួញែូរ ដែីម្បសី្ទ្យស្ទ្យង់ដរែាកចិច នងិស្គួស្ថររបរ់ខលួនដោយខលួនឯង។ វ ិ្ ីស្ថគរតននថ្នការដ្វីរាហរែកម្មដោយ
និរនតរភាព ស្ែូវដែដ្លីយែបនងឹែស្ម្ូវការខាងដរែាកិចច (នងិការប៉ាងស្បាថ្នន )របរ់ជនស្ែូវដគជួញែូរ។ កម្មវ ិ្ ីដ្វីរា
ហរែកម្មដពញដលញនន ោប់បញ្ចូ ល រារភាគពស្ងងឹភាពអ្ង់អាចខាងដរែាកិចច - ឬម្យួតាម្រយៈការបែតុ េះ
បណាត លវជិាជ ជីវៈ និងការផ្តល់ការងារ ឬតាម្រយៈការបែតុ េះបណាត លអ្ំពីមុ្ខរបរ ការដរៀបចំដផ្នការ និងការគ្នសំ្ទ្យែល់
ការចាប់ដផ្តីម្អាជីព។  

 កម្មវ ិ្ ីពស្ងងឹភាពអ្ង់អាចខាងដរែាកិចចខលេះ ស្ែូវបានដរៀបចំដ ងីោ៉ា ងលែ និងអ្នុវែតដោយអ្នកឯកដទ្យរ។ 
អ្នតោគម្ន៍ទាងំដនេះបានដផ្ែកដលីចំដែេះែងឹអ្ំពទី្យីផ្ារការងារដៅមូ្លោា ន ដែលោក់ព័នធជាម្ួយការបែតុ េះបណាត ល
វជិាជ ជីវៈ(គុែភាពខពរ់) នងិចាែ់ដចងដោយអ្នកផ្តល់ដរវាដែលបានដ្វកីារជាម្ួយជនស្ែូវដគជួញែូរ ដែីម្បកីស្ថង
រម្ែាភាព(និងទ្យនុំកចែិត)របរ់ពួកដគរស្ាប់ដ្លីយែបនឹងែស្ម្ូវការទ្យីផ្ារការងារ។ កម្មវ ិ្ ីទាងំដនេះានែំដែីរការ
ដែលបានពីការគិែគូរស្ែឹម្ស្ែូវ ែូចជាការស្ប ងដចញ ដៅដពលបញ្ច ប់វគគបែតុ េះបណាត ល កម្មវ ិ្ ីបងាា ែ់បដស្ងៀនដៅ
កនុងការងារតា ល់ កម្មវ ិ្ ីដស្ែៀម្លកខែៈដែីម្បដី្វីការ ការស្ថកលបងជនំញមុ្ននឹងផ្តល់ងវកិារស្ាប់ចាប់ដផ្តីម្របរ ការ
ផ្តល់វគគបែតុ េះបណាត លអ្ពំីការស្គប់ស្គងមុ្ខរបរ។ល។ កម្មវ ិ្ ីខលេះក៏ផ្តល់ការគ្នសំ្ទ្យបដនាម្ផ្ងដែរ ែូចជា ការដរៀនអ្កសរ 
ការស្បឹកា និងបែិំនជីវែិ ដែលពស្ងីកជាបដនាម្នូវជំនញដៅតាម្កដនលងដ្វីការ។ កម្មវ ិ្ ទីាងំដនេះក៏ស្ែូវបានតាម្ោន
រស្ាប់រយៈដពលដវងផ្ងដែរ និងកនុងករែីចាបំាច់ បានផ្តល់ការគ្នសំ្ទ្យ នងិការស្បឹកាបដនាម្ ដែីម្បទី្យប់ស្ថក ែ់ែំដែីរ
ងយដស្កាយម្កវញិ និងពស្ងឹងដជាគជ័យជាបដនាម្។ 

ឧែតម្ស្បដោជន៍របរ់កុារ ដែលអាចវាយែថ្ម្លបានដែតាម្រយៈការដ្វីឱ្យកុារចូលរមួ្ដៅកនុងែំដែីរការដ្វីដរច
កតីរដស្ម្ចដនេះដោយតា ល់។ 

ទ្យាល ប់លែ៖ ការពស្ងងឹភាពអ្ង់អាចខាងដរែាកចិច 

កុារដីវៀែណាាន ក់ ដែលស្ែូវដគជួញែូរកនុងស្បដទ្យរដែីម្បដីកងស្បវញ័្ច កាល ងំពលកម្មដោយបងខំ ស្ែូវបានអ្ងគការ 
NGO កនុងស្រុកម្ួយជយួឱ្យចូលដរៀនដ ងីវញិដៅកនុងរហគម្ន៍របរ់នង កនុងដពលដែលឪពុកាត យនងស្ែូវបាន
ជួយដៅកនុងការចិញ្ច ឹម្ស្ែី។ នងបានដរៀនអ្រ់រយៈដពលបីឆ្ន  ំនិងបានបនតទ្យទ្យួលការឧបែាម្ាជាបដនាម្។ ស្ថា នភាព
ដរែាកិចចរបរ់ស្គសួ្ថរនងបានដកលម្ែជាលំោប់ ដោយស្ថរដែស្បាក់ចែូំលពីការចិញ្ច ឹម្ស្ែី។ ឥ ូវដនេះឪពុកាត យ
នងានស្បាក់ចែូំលខពរ់ជាងមុ្ន។ ចំដោេះនង ជំនួយដែលានស្បដោជន៍បំផុ្ែដែលនងបានទ្យទ្យលួគឺ ការ
ជួយឪពុកាត យនងបដងកីែកដនលងចិញ្ច ឹម្ស្ែីដោយស្ថរវាជួយដកលម្ែជីវភាពស្គួស្ថរជារមួ្។ 

បុររាន ក់ម្កពីស្បដទ្យរឡាវ ស្ែូវដគជួញែូរដៅស្បដទ្យរថ្ងដែីម្បដីកងស្បវញ័្ចកាល ងំពលកម្ម បានទ្យទ្យួលការបែតុ េះ   
បណាត លជាជាងអ្គគិរនីាន ក់ កនុងដពលបានទ្យទ្យលួការឧបែាម្ាឱ្យស្ថន ក់ដៅកនុងម្ែឌ លម្យួកនុងស្បដទ្យរថ្ង នងិបនត
នីែិវ ិ្ ែុីោការចំដោេះអ្នកជញួែូរគ្នែ់។ ដៅដពលរួរថ្ន គ្នែ់យល់ដបបណាអ្ំពីវគគបែតុ េះបណាត លដនេះ គ្នែ់ដោល
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 ដទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ ដៅកនុងករែីែថ្ទ្យដទ្យៀែ កិចចស្បឹងដស្បងពស្ងឹងភាពអ្ង់អាចខាងដរែាកិចចម្និបាន
បដងកីែដ ងីលែដ យី ជាផ្លវបិាក ពុរូំវានស្បរិទ្យធភាព។ ការពស្ងងឹភាពអ្ង់អាចខាងដរែាកិចចានលកខែៈរមុគ
ស្ថម ញ និងោក់ព័នធជាម្ួយការស្បឈម្ជាដស្ចនី ដែលនមី្ួយៗអាចានឥទ្យធពិលម្កដលីដជាគជ័យ(បោជ័យ)របរ់
បុគគលាន ក់ៗ។ ការស្បឈម្ទាងំដនេះ ានជាអាទ្យិ៍៖ 

១. ពុាំនការបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជវីៈ ឬម្និផ្តល់កស្ម្ែិជនំញជាទ្យដីពញចែិតដ យី 
២. ខវេះរម្ែាភាពជនំញកនុងការពស្ងងឹភាពអ្ង់អាចខាងដរែាកចិច 
៣. ជដស្ម្រីបែតុ េះបណាត ល នងិការងារានកស្ម្ែិកែំែ់ ការយកចែិតទុ្យកោក់ចដំោេះចណំាប់អារម្មែ៍/ជនំញ
របរ់បុគគលាន ក់ៗានកស្ម្ែិកែំែ់ 

៤. ដផ្នការដរែាកចិចម្និបនសុគី្នន ជាម្យួស្ថា នភាពដរែាកចិចដៅមូ្លោា ន 
៥. គ្នម នផ្តល់ការបែតុ េះបណាត លអ្ពំមុី្ខរបរ ការគ្នសំ្ទ្យម្និស្គប់ស្គ្នន់ ឬ ម្និរម្ស្រប 
៦. ខវេះឱ្ការខាងដរែាកចិច 
៧. ានជដស្ម្រីស្ែមឹ្ម្យួចនំនួែូចរស្ាប់ជនស្ែវូដគជញួែូរដែលានែស្ម្វូការពដិររ 
៨. ការយកចែិតទុ្យកោក់ម្និស្គប់ស្គ្នន់ែល់ែស្ម្វូការែថ្ទ្យដទ្យៀែ ដែលរមួ្ទាងំែស្ម្វូការរបរ់ស្គសួ្ថរជនរងដស្គ្នេះ 

ថ្ន វាានស្បដោជន៍ណារ់ និងោក់ព័នធបំផុ្ែ និងជាជនំញដែលគ្នែ់អាចដស្បកីនុងស្បដទ្យរ និងភូម្ិកំដែីែ។ 
គ្នែ់ដោលថ្ន គ្នែ់នងឹអាចរកការងារដ្វីបានកនុងឋានៈជាជាងអ្គគិរនី ដៅដពលគ្នែ់ស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ។ 

បុររដខមរាន ក់ស្ែូវដគជួញែូរដែមី្បដី្វីការដលីទូ្យកដនស្ថទ្យ បានទ្យទ្យួលការបែតុ េះបណាត លជាជាងកាែ់រក់ដស្កាយវលិ
ស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ។ គ្នែ់បានបញ្ច ប់វគគបែតុ េះបណាត លដនេះ និងចាប់ដផ្តីម្ដបកីែូបកាែ់រក់ម្ួយកនុងភូម្កិំដែីែ។ 
មុ្ខរបរដនេះកាក់កបណារ់។ គ្នែ់ានអ្ែិងជិនជាបុររវយ័ដកមង នងិម្នុរសចារ់។ គ្នែ់ដស្គ្នងពស្ងីករបរដនេះ
ដែីម្បពីស្ងីកការកាែ់រក់ដៅកនុងភូម្ិជែិខាងផ្ងដែរ។ 

គរតីដវៀែណាម្ាន ក់បានទ្យទ្យលួការបែតុ េះបណាត លជាជាងអ្ ុែរក់នងិជំនញរំអាង ដស្កាយស្ែ ប់ពីស្ែូវដគជញួ
ែូរកនុងស្បដទ្យរា៉ា ដ រុី។ ចំដោេះគ្នែ់ វគគបែតុ េះបណាត លដនេះគឺជាការឧបែាម្ារខំាន់បផុំ្ែដែលគ្នែ់បានទ្យទ្យួល 
ដោយស្ថរវាផ្តល់ឱ្យគ្នែ់នូវជនំញនិងមុ្ខរបរម្យួ ដែលគ្នែ់ចូលចិែត និងអាចរកស្បាក់ នងិរនសសំ្បាក់បាន។ 
ឪពុកាត យគ្នែ់ និងម្ិែតស្បរុក៏ចាែ់ទុ្យកថ្ន ដនេះជាឱ្ការរំខាន់ម្យួ និងបានគ្នសំ្ទ្យគ្នែ់ឱ្យចូលរមួ្កនុងវគគបែតុ េះ   
បណាត លដនេះដែរ។ គ្នែ់បានដរៀបការជាម្ួយម្ិែតស្បរុរបរ់គ្នែ់ដែលឥ ូវដនេះស្គប់ស្គងដរវាែុបដែងមុ្ខដៅផ្ាេះ
របរ់គ្នែ់។ គ្នែ់ដពញចែិតចំដោេះការងារដនេះណារ់ នងិអ្្ិបាយស្ថា នភាពដរែាកិចចរបរ់គ្នែ់ថ្នានរាិរភាព។ 

គរតីថ្ងាន ក់ស្ែូវបានជួយបដងកែីរបរម្ួយដៅដស្កាយគ្នែ់បានស្ែ ប់ម្កពីបរដទ្យរវញិ។ គ្នែ់បានដរៀបចំដផ្នការ្ុរ
កិចច ដែីម្បដីបកីហាងងែរូបម្យួ ដស្កាយពីដនេះគ្នែ់បានទ្យទ្យលួកម្ចី ៤៥.០០០បាែ [ស្បាែ១៥០០ ែុោល អាដម្ 
រកិ]។ គ្នែ់ក៏ស្ែូវខចីស្បាក់បដនាម្ពី្នគ្នរផ្ងដែរ ដែលគ្នែ់ស្ែូវចំណាយដពលម្ួយឆ្ន ដំែមី្បរីងវញិ។ កនុងដពល
រាា រ គ្នែ់បានអ្្ិបាយថ្ន របររបរ់គ្នែ់ានរាិរភាព ដោយានអ្ែងិិជនជាស្បចា។ំ គ្នែ់ដស្គ្នងពស្ងីកហាង
របរ់គ្នែ់បដនាម្ដទ្យៀែ។ 
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៩. ខវេះទ្យនុំកចែិតដលរីម្ែាភាពរបរ់បុគគលខលួនឯងតា ល់ 
១០. ឧបរគគជាក់ដរតងចដំោេះការពស្ងងឹភាពអ្ង់អាចខាងដរែាកចិច 
១១. ការតាម្ោន នងិការគ្នសំ្ទ្យែល់ការពស្ងងឹភាពអ្ង់អាចានកស្ម្ែិកែំែ់ 

 

១. ពុាំនការបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជវីៈ ឬម្និផ្តល់កស្ម្ែិជនំញជាទ្យដីពញចែិតដ យី៖ ភាគដស្ចនីម្ិនរូវានការប
ែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវដទ្យ។ ជនស្ែូវដគជួញែូរជាដស្ចីន បានទ្យទ្យួលឧបករែ៍រស្ាប់រកស្បាក់ចែូំល ែូចជា ការោំ
ែំណា ំ និងការចិញ្ច ឹម្រែវ រូម្បដីែពួកដគដៅខវេះជំនញបដចចកដទ្យរ/វជិាជ ជីវៈរស្ាប់ការងារដនេះក៏ដោយ។ ជនួកាល 
ពុំានផ្តល់ការបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈដ យី រូម្បដីៅដពលដែលបុគគលនន ស្ែូវបានផ្តល់កដនលងស្ថន ក់ដៅកនុង
ម្ែឌ ល រស្ាប់រយៈដពលដវងក៏ដោយ (ែូចជា កនុងករែីរង់ចាបំែតឹ ងចំដោេះជនជាអ្នកជួញែូរពួកដគ)។ 

ការបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈានគុែភាពខុរៗគ្នន  ដហយីវគគបែតុ េះបណាត លខលេះ ម្និបានដស្បកាល យជា
ជំនញ និងរម្ែាភាពកនុងវជិាជ ជីវៈដនេះឱ្យបានស្គប់ស្គ្នន់ដ យី ដែីម្បដីរវងរកការងារ ឬបដងកីែស្បាក់ចែូំលជាម្ួយ
ជំនញទាងំដនេះ។ ឱ្ការដែមី្បទី្យទ្យួលការបែតុ េះបណាត លជាលកខែៈឯកជន ដស្ចនីដែានភាពបែ់ដបន ានផ្តល់ឱ្យ 
និងានលកខែៈដ្លយីែប ប៉ាុដនតជនស្ែូវដគជួញែូរភាគដស្ចនី ម្ិនាន
លទ្យធភាពបង់ថ្ងលរិកា និងថ្ងលចណំាយដលកីារស្ថន ក់ដៅនិងហូបចុក
ដ យី ដែលានន័យថ្ន ានលទ្យធភាពស្ែឹម្ដែចូលរមួ្កនុងកម្មវ ិ្ ីរស្ាប់
ដែអ្វីដែលអ្ងគការបានជួយបំដពញថ្ងលចណំាយប៉ាុដណាណ េះ។  

២. ខវេះរម្ែាភាពជនំញកនុងការពស្ងងឹភាពអ្ង់អាចខាងដរែាកចិច៖ ម្និ
ដម្នបុគគលិកទាងំអ្រ់ ដែលដ្វីការកនុងកម្មវ ិ្ ពីស្ងឹងភាពអ្ង់អាចខាង
ដរែាកិចច រុទ្យធដែបានទ្យទ្យួលការបែតុ េះបណាត លដៅកនុងដផ្នកដនេះដ យី។
ជាទូ្យដៅ ការងារដនេះដ្វីដ ងីដោយបុគគលិករងគម្កចិច នងិបុគគលកិកនុង
កម្មវ ិ្ ីដផ្សងដទ្យៀែ ដែលជាដផ្នកម្ួយថ្នការងាររាហរែកម្មទូ្យដៅ
របរ់ពួកដគ។ អ្នកទាងំដនេះជាដស្ចីនខវេះបទ្យពិដស្ថ្ន៍ នងិជំនញខាង
កម្មវ ិ្ ីពស្ងងឹភាពអ្ង់អាចខាងដរែាកិចច និងពុាំនអ្នកជនំញដៅកនុង
អ្ងគការ ឬ ជាទ្យីស្បឹកា ដែលានជំនញ ឬ ឯកដទ្យរ និងដែលអាចគ្នសំ្ទ្យ
ែល់កម្មវ ិ្ ីដនេះដ យី។ 

៣. ជដស្ម្រីបែតុ េះបណាត ល នងិការងារានកស្ម្ែិកែំែ់ ការយកចែិត
ទុ្យកោក់ចដំោេះចណំាប់អារម្មែ៍/ ជនំញរបរ់បុគគលាន ក់ៗានកស្ម្ែិ
កែំែ់៖ កនុងករែីានវគគបែតុ េះបណាត ល ភាគដស្ចនីានកស្ម្ិែកែំែ់
ដលីវសិ្ថលភាពនិងម្ិនបានដផ្ែកដលីការវាយែថ្ម្លែស្ម្ូវការជនំញ និងការ
ប៉ាងស្បាថ្នន  ឬលទ្យធភាពដ្វីការរបរ់បុគគលាន ក់ៗដ យី។ ជាទូ្យដៅ ជន
ដែលស្ែូវដគជញួែូរ ស្ែូវបានដគផ្តល់ជដស្ម្ីរវគគបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ ពី

ការដស្បស្បលួតាម្ដពលដវោ 

ការដស្បស្បួលទ្យីផ្ារការងារនិងដរែាកិចច នំ
ម្កនូវភាពចាបំាច់ដែីម្បវីាយែថ្ម្លកម្មវ ិ្ ី
ពស្ងឹងភាពអ្ង់អាចខាងដរែាកិចចដៅតាម្
ដពលដវោ ដែីម្បឱី្យស្បាកែថ្ន វាានភាព
រម្ស្រប និងដ្លីយែបនឹងលកខខែឌ ដៅ
មូ្លោា ន។ ដលីរពីដនេះ ស្ថា នភាពថ្នការ
ររ់ដៅរបរ់ជនស្ែូវដគជួញែូរ ក៏ដស្បស្បួល
តាម្ដពលដវោផ្ងដែរ - ជួនកាលលែ 
ស្បដរីរ និងជួនកាលធាល ក់ចុេះ។ ជនស្ែូវដគ
ជួញែូរខលេះ ស្បឈម្វបិែតិហរិញ្ាវែាុដៅែំ
ណាក់កាលខុរៗគ្នន បនា ប់ពីស្ែូវដគជួញ
ែូរ - ែូចជា ដោយស្ថរានជម្ៃឺកនុងស្គួស្ថរ 
ការចំណាយខពរ់រស្ាប់ជីវភាពររ់ដៅ 
ថ្ងលចូលដរៀន–ដែលអាចដ្វីឱ្យខូចស្ថា នភាព
និងរាិរភាពថ្នដរែាកិចចរបរ់ពួកដគ។ ការ
ពស្ងឹងភាពអ្ង់អាចខាងដរែាកិចចរបរ់ជន
ស្ែូវដគជួញែូរាន ក់ៗ ស្ែូវដែរាិែដស្កាម្ការ
តាម្ោនរយៈដពលដវង និងកនុងករែីចាំ
បាច់ គួរានការឧបែាម្ាឬការបញ្ជូ នបដនាម្
(ែូចជា ការស្បឹកា វគគបែតុ េះបណាត ល)។ 
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កនុងចំដណាម្ជដស្ម្រីម្ួយចំននួែូចដែលបានកែំែ់ទុ្យកជាមុ្ន ដោលគឺ រស្ាប់គរត៖ី អ្ ុែរក់ ែម្ាញ កាែ់ដែររ
ដម្លៀកបំោក់ ចំអ្និអាហារ/ែុែនំ ឬចញិ្ច ឹម្រែវ។ រស្ាប់បុររ៖ កាែ់រក់ ការចិញ្ច ឹរែវ ជួរជុល ម្៉ាូែូ ជរួជុលវទិ្យយុ 
ជួរជុលអ្គគរិន ីឬ ា៉ា រុនីស្ែជាក់។ ការផ្តល់វគគបែតុ េះបណាត លជាកញ្ច ប់រតង់ោរ(ដែលដស្ចីន ខុរគ្នន រវាងម្នុរស
ដភទ្យខុរគ្នន ) អាចនឱំ្យានអ្ែិដរកជនំញខលេះ និងជន់ដៅកនុងទ្យផី្ារការងាររស្ាប់ឧរាហកម្មខលេះដែលដ្វីឱ្យ
លំបាករកការងារ។ ការបែតុ េះបណាត លជាក់ោក់រស្ាប់ដយនឌ័្រ ក៏អាចបដងកនីភាពោច់គ្នន ខាងដយនឌ័្រផ្ងដែរ និង
អាចម្ិនស្របគ្នន ជាម្ួយការប៉ាងស្បាថ្នន  នងិម្ហចិឆិតារបរ់អ្នកទ្យទ្យួលផ្លដ យី ជាពិដររ អ្នកដែលបទ្យពិដស្ថ្ន៍ដៅ
បរដទ្យរ បានដកដស្បដខសជីវែិ និងការរពំឹងទុ្យកខាងរាា រៈរបរ់ពួកដគ។ ជនស្ែូវដគជួញែូរខលេះ បានរំដែងអ្ំពីការខក
ចិែតចំដោេះជដស្ម្រីដែលាន ដោយស្ថរពួកដគ គ្នម នចណំាប់អារម្មែ៍ ឬ រម្ែាភាពដៅកនុងវរ័ិយការងារដនេះ        
ដ យី។ ជនស្ែូវដគជញួែូរ ក៏ម្ិនបានទ្យទ្យួលការដែន ំនិងការស្បឹកាដស្ចីន ដែលជួយែល់ការដ្វីដរចកតីរដស្ម្ចអ្ពំី
ជដស្ម្ីរវគគបែតុ េះបណាត លដ យី។    

៤. ដផ្នការដរែាកចិចម្និបនសុគី្នន ជាម្យួស្ថា នភាពដរែាកចិចដៅមូ្លោា ន៖ កនុងស្ថា នភាពជាដស្ចីន ដគពុំទ្យនំងជាបានដ្វី
ការវាយែថ្ម្លស្គប់ស្គ្នន់អ្ំពទី្យីផ្ារការងារដែលជនស្ែូវដគជួញែូរ នងឹស្ែូវដ្វីរាហរែកម្មដ យី។ ជដស្ម្រីរបរ់ពួក
ដគកនុងការបែតុ េះបណាត ល នងិជដស្ម្ីរដរែាកចិច ជាទូ្យដៅ ម្ិនបានដរៀបចំដ ងីឱ្យស្របតាម្បរសិ្ថា នកនុងមូ្លោា ន
របរ់ពួកដគដ យី។ ជនស្ែូវដគជួញែូរជាដស្ចីន បានទ្យទ្យលួការបែតុ េះបណាត លដៅកនុងវរ័ិយ ដែលពកួដគម្និអាច
ដរវងរកការងារ ឬបដងកីែមុ្ខរបរបានដ យី។ ជាលទ្យធផ្ល ជំនញវជិាជ ជីវៈ ម្និបានបំដបលងជាការងារ ឬជាឱ្ការកនុង
មុ្ខរបរដែលផ្តល់ផ្លដ យី។ ការបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈដែលផ្តល់ដៅកនុងស្បដទ្យរដគ្នលដៅខលេះ ានលកខែៈខុរ
ដបលកពីែងភាពថ្នដរែាកចិច ដែលជាកដនលងជនរងដស្គ្នេះស្ែូវដ្វរីាហរែកម្ម។ ស្ថា នភាពទាងំដនេះទ្យំនងជាបណាត ល
ពីការរស្ម្បរស្ម្លួ និងកចិចរហស្បែិបែតកិារដែលានស្ែឹម្ែិចែួច រវាងអ្នកផ្តល់ដរវា ដែលផ្តល់ការបែតុ េះ           
បណាត លវជិាជ ជីវៈដៅឯបរដទ្យរ និងអ្នកផ្តល់ដរវាកនុងស្បដទ្យរដែីម្ ដែមី្បផី្តល់ការដែនអំ្ំពីលកខខែឌ ការងារនងិមុ្ខ
របរកនុងមូ្លោា ន។ 

៥. ម្និផ្តល់ការបែតុ េះបណាត លដលមុី្ខរបរ ការគ្នសំ្ទ្យម្និស្គប់ស្គ្នន់ ឬ ម្និរម្ស្រប៖ គំនែិ និងការបែតុ េះបណាត លអ្ំពី
មុ្ខរបរ (ែូចជា ជំនញកនុងការដរៀបចំដផ្នការមុ្ខរបររម្ស្រប ទ្យនំក់ទ្យនំងទ្យផី្ារ គែដនយយ) ម្ិនរុទ្យធដែស្ែូវបាន
ផ្តល់ដ យី។ ជនស្ែូវដគជួញែូរខលេះ បានរំដែងការស្ពួយបារម្ាអ្ំពីការបដងកីែមុ្ខរបរដោយគ្នម នការឧបែាម្ា ជាពិដររ 
កនុងករែីដែលមុ្ខរបរដនេះបោជ័យ វាអាចដ្វឱី្យពួកដគធាល ក់កនុងបែុំល នងិផ្លប៉ាេះោល់្ៃន់្ៃរចំដោេះដរែាកចិច។ 
អ្នកែថ្ទ្យដទ្យៀែបានអ្្ិបាយអ្ពំីបោជ័យថ្នមុ្ខរបរ ដែលោ៉ា ងដហាចណារ់ជាប់ទាក់ទ្យងម្ួយដផ្នកជាម្ួយ      អ្
វែតានការបែតុ េះបណាត ល នងិដទ្យពយដកាលរលយកនុងមុ្ខរបរ។ ភាពស្បកួែស្បដជងកស្ម្ិែខពរ់ ដែលរមួ្ទាងំ ភាពដជាគ
ជាថំ្នទ្យីផ្ារ អាចដ្វីឱ្យភាពទ្យន់ដខាយដនេះកាន់ដែ្ៃន់្ៃរដងម្ដទ្យៀែ។ កនុងករែីខលេះ គំនិែអ្ំពីមុ្ខរបរពីែំបូងម្ិនស្ែឹម្
ស្ែូវ។ 

៦. ខវេះឱ្ការខាងដរែាកចិច៖ រហគម្ន៍ខលេះ ានឱ្ការែចិែួចខាងដរែាកិចចរស្ាប់ជនដែលស្ែូវដគជួញែូរ។ កនុង
ករែីខលេះដទ្យៀែ ពួកដគបានស្បឈម្លកខខែឌ ម្ិនលែ ឬស្បាក់ដបៀវែសរទ៍ាប។ ជនស្ែូវដគជួញែូរ ក៏ខវេះជដស្ម្រីខាងដរែា
កិចចផ្ងដែរ កនុងដពលបានទ្យទ្យួលការឧបែាម្ាដៅបរដទ្យរ រូម្បបីានស្ថន ក់ដៅរយៈដពលដវងក៏ដោយ។ គរតីរងដស្គ្នេះ
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ដោយស្ថរការជួញែូរ ម្និទ្យនំងជាបានទ្យទ្យលួការងារដ យី កនុងដពលស្ថន ក់តាម្ម្ែឌ លកនុងស្បដទ្យរដគ្នលដៅខលេះ។ 
ជនស្ែូវដគជញួែូរ បានរំដែងការខកចិែតជាខាល ងំ អ្ំពកីារម្ិនអាចដ្វីការបានដៅកនុងដពលស្ថន ក់ដៅោ៉ា ងយូរតាម្
ម្ែឌ លដៅឯបរដទ្យរ។ 

៧. ានជដស្ម្រីស្ែមឹ្ម្យួចនំនួែូច រស្ាប់ជនស្ែវូដគជញួែូរដែលានែស្ម្វូការពដិររ៖ ជនស្ែូវដគជួញែូរខលេះ ាន
ែស្ម្ូវការពិដររ ដែលោោងំពួកដគពីការទ្យទ្យលួផ្លពីទ្យស្ម្ង់ជារតង់ោរថ្នជំនយួដរែាកចិច។ ជនស្ែូវដគជួញែូរខលេះខវេះ
ការអ្ប់រ ំ ដែលម្និអាចទ្យទ្យួលការបែតុ េះបណាត ល ទ្យទ្យលួការងារ ឬ ស្គប់ស្គងមុ្ខរបរបានដ យី។ ជនស្ែូវដគជួញែូរ
ម្ួយចំននួ ម្ិនអាចចូលរមួ្កនុងវគគបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈដ យី ដោយស្ថរពកួដគម្និដចេះអ្កសរ។ អ្នកស្ែូវដគជួញែូរ
ខលេះដទ្យៀែ ានែស្ម្ូវការពិដររ ដែលដ្វឱី្យលំបាករក(និងរកា)ជដស្ម្ីរដរែាកិចចរម្ស្របរស្ាប់ពួកដគ - ែូចជា 
ជនពិការបញ្ញា ស្ថម រែ ីឬ ពិការកាយរម្បទា ានជម្ៃឺខាងរែិអារម្មែ៍ បញ្ញា រុខភាពោុថំ្រ ៉ា ឬ របួរផ្លូវចិែត។ ជាញឹក
ញាប់ ពួកដគម្ិនអាចដរវងរកការងារ ឬបនតរកាមុ្ខរបររបរ់ពួកដគបានដ យី។  

៨. ការយកចែិតទុ្យកោក់ម្និស្គប់ស្គ្នន់ែល់ែស្ម្វូការែថ្ទ្យដទ្យៀែ ដែលរមួ្ទាងំែស្ម្វូការរបរ់ស្គសួ្ថរជនរងដស្គ្នេះ៖      កា
លៈដទ្យរៈរស្ាប់រាហរែកម្ម - ដែលរមួ្ទាងំ ស្ថា នភាពស្គួស្ថរ នងិបរសិ្ថា នដរែាកិចចរងគម្ - បានដែីរែួនទ្យី
ោ៉ា ងរំខាន់ ដៅកនុងការកែំែ់ជដស្ម្ីរ និងស្បរិទ្យធភាពដរែាកិចច។ 

ការដ្លីយែប និងដោេះស្ស្ថយ ែស្ម្ូវការម្ិនដម្នដរែាកិចច របរ់ជនស្ែូវដគជួញែូរ ដស្ចីនដែានកស្ម្ិែ្ៃន់្ៃរ 
ចំដោេះរុខុាលភាពជារមួ្របរ់ពួកដគ ដែលានការប៉ាេះោល់ដោយតា ល់ម្កដលីដជាគជ័យថ្នដរែាកិចចរបរ់ពួកដគ។ 
កនុងករែីខលេះ ចែុំចដនេះទាក់ទ្យងនងឹការធានថ្ន បរោិការស្គួស្ថរ ម្ិនស្ែូវោោងំដជាគជ័យថ្នដរែាកចិចដ យី។ 
កនុងករែីែថ្ទ្យដទ្យៀែ ដនេះានន័យថ្ន ជាការគ្នសំ្ទ្យចំដោេះការពស្ងឹងភាពអ្ង់អាចខាងដរែាកិចចរបរ់ស្គួស្ថរ(ឬ ដោយ
ដ ក រាជកិស្គួស្ថរ)របរ់ជនស្ែូវដគជួញែូរ។ ដនេះជាករែីទូ្យដៅដៅកនុងករែីកុារស្ែូវដគជួញែូរ ប៉ាុដនត ក៏ជា
ករែីថ្នជនស្ែូវដគជួញែូរ ដែលានែស្ម្ូវការពិដររផ្ងដែរ។ ដៅដពលដែលម្ិនបំដពញបានតាម្ែស្ម្ូវការដបប
ដនេះ(ឬម្ិនអាចបំដពញបានទាន់ដពលដវោ) ស្បការដនេះនមំ្កនូវបោជ័យកនុងរាហរែកម្ម។ ែស្ម្ូវការ នងិភាព
ងាយរងដស្គ្នេះ្ំទូ្យោយដបបដនេះ ទាម្ទារឱ្យានដរវារាហរែកម្ម និងស្បព័នធបញ្ជូ នម្ួយ ដែលែំដែីរការបាន 
ោក់ព័នធជាម្ួយអ្នកផ្តល់ដរវាជាស្ថា ប័នរែា និងអ្ងគការម្និដម្នរោា ភិបាល។  

៩. ខវេះទ្យនុំកចែិតដលរីម្ែាភាពរបរ់បុគគលខលួនឯងតា ល់៖ ជនស្ែូវដគជួញែូរជាដស្ចីន ពុំានទ្យំនុកចែិតចំដោេះរម្ែាភាព
តា ល់របរ់ពួកដគដ យី - ដទាេះបីកនុងការរកាការងារ ឬ ស្គប់ស្គងមុ្ខរបរ។ ការបដងកីែទ្យំនុកចិែតដលីខលួនឯង ដស្ចីនដែជា
ដផ្នករំខាន់ម្ួយថ្នការពស្ងឹងភាពអ្ង់អាចខាងដរែាកចិចថ្នជនស្ែូវដគជញួែូរ។ ដនេះានន័យថ្ន ជាការជួយពកួដគឱ្យ
ានអារម្មែ៍ទុ្យកចិែតដលីរម្ែាភាពរបរ់ពួកដគ។ ជាទូ្យដៅ ចែុំចដនេះទាក់ទ្យងនងឹការស្បឹកាជាដស្ចីន និងការតាម្
ោនរយៈដពលដវង ក៏ែូចជា ការដលីកទ្យកឹចិែតជាប់ជាស្បចាផំ្ងដែរ។  

១០. ឧបរគគជាក់ដរតងចដំោេះការពស្ងងឹភាពអ្ង់អាចខាងដរែាកចិច៖ ជនស្ែូវដគជញួែូរខលេះ បានស្បឈម្ឧបរគគជាក់
ដរតងននកនុងការចូលរមួ្ដៅកនុងវគគបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ - ជាពិដររ ជនរងដស្គ្នេះដែលានកូនជាប់ជាម្ួយ និង 
កនុងករែីដែលការបែតុ េះបណាត ល អាចានដែដៅកដនលងឆ្ៃ យពីផ្ាេះ។ ជនស្ែូវដគជញួែូរខលេះ បានពងឹដផ្ែកដលីការគ្នំ
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ស្ទ្យពីរាជិកស្គសួ្ថរ ភាគដស្ចីនបំផុ្ែពីជែូីនជតីា ដែីម្បជីួយដម្ីលដងទាកូំនៗរបរ់ពួកដគ កនុងដពលដែលពួកដគ
ទ្យទ្យួលការបែតុ េះបណាត ល។ ដទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ រយៈដពលបែតុ េះបណាត ល (ជាដស្ចីនដខ រហូែែល់ដស្ចនីឆ្ន )ំ 
ដស្ចីនដែដ្វឱី្យការជួយឧបែាម្ាដបបដនេះម្ិនអាចស្បស្ពឹែតដៅបានដ យី(និងដលងានភាពទាក់ទាញ)។ ជនស្ែូវដគ
ជួញែូរជាដស្ចនី ម្ិនចង់ដបកពីរាជកិស្គួស្ថរដ យី ជាពិដររ បនា ប់ពីពួកដគអ្វែតានកនុងដពលស្ែូវដគជួញែូរ។ 
ដលីរពីដនេះ ដទាេះបីស្ថា ប័នផ្តល់ការឧបែាម្ាម្យួចំននួ ជួយបំដពញថ្ងលចណំាយក៏ដោយ(ថ្ងលបែតុ េះបណាត ល ការែកឹ
ជញ្ជូ ន និងថ្ងលស្ថន ក់ដៅកនុងដពលបែតុ េះបណាត ល) ការែ៍ដែលម្ិនអាចដ្វកីារ នងិឧបែាម្ាស្គួស្ថរបរ់ខលួន កនុងដពល 
បែតុ េះបណាត ល ក៏ជាឧបរគគម្ួយផ្ងដែររស្ាប់ម្នុរសជាដស្ចីន។ 

អ្នកទ្យទ្យលួផ្លខលេះ បានស្បឈម្ឧបរគគជាក់ដរតងកនុងការទ្យទ្យួលយក ឬ ការបនតការងារ ឬស្បកបរបរខាន ែែូច
របរ់ខលួន។ អ្នកទ្យទ្យលួផ្លដែលានរាជិកកនុងបនាុកស្គសួ្ថរ - ជាពិដររ កូនែូចៗ - ដស្ចីនដែស្បឈម្ការលំបាក 
ដៅកនុងការដ្វឱី្យានែុលយភាពការងារជាម្ួយការទ្យទ្យលួខុរស្ែូវកនុងស្គួស្ថរ។ បញ្ញា ដោយដ កម្ួយគឺ កងវេះលទ្យធភាព
ដងទាកូំន។ កនុងដពលដ្វីការឆ្ៃ យពីបណាត ញស្ទ្យស្ទ្យង់ស្គួស្ថររបរ់ខលួន (ែូចជា កនុងទ្យីស្កងុដែលានលទ្យធភាពផ្តល់ការ
ងារជាដស្ចីន) ថ្ងលចំណាយដលកីារររ់ដៅ ក៏ដស្ចីនដែានកស្ម្ិែខពរ់ខាល ងំផ្ងដែរ ជាពិដររ រស្ាប់ គរតីដម្ា៉ា យ
ដែលានកូនែូច។ រស្ាប់អ្នកែថ្ទ្យដទ្យៀែ ឧបរគគគឺ ដោយស្ថរថ្ងលចំណាយ ឬ កងវេះការែកឹជញ្ជូ នរវាងកដនលងដ្វកីារ 
និងផ្ាេះរំដបង។ ការងារបតូរដវន ក៏ោក់ព័នធជាម្យួការដ្វែីំដែីរ ដែលអាចរាិែកនុងដា៉ា ងគ្នម នរុវែាិភាពផ្ងដែរ 
(ដោលគ ឺរហូែែល់យប់ដស្ៅ តាងំពីស្ពលឹម្)។   

១១. ការតាម្ោននងិការគ្នសំ្ទ្យែល់ការពស្ងងឹភាពអ្ង់អាច ានកស្ម្ែិកែំែ់៖ កនុងករែីជាដស្ចនី ជនស្ែូវដគជួញែូរ 
បានទ្យទ្យលួការឧបែាម្ាខាងដរែាកិចច ប៉ាុដនតពុំានការជួយដែនជំាបនតដៅកនុងដពលអ្នុវែតដនេះដ យី។ ការឧបែាម្ា
ជាប់ជាស្បចា ំ គជឺាែស្ម្ូវការចាបំាច់ រស្ាប់អ្នកទ្យទ្យួលផ្លភាគដស្ចនី - តាងំពែីំបូង ដៅកនុងដពលដរៀបចំដផ្នការ
ពស្ងឹងភាពអ្ង់អាចខាងដរែាកិចចរស្ាប់រយៈដពលដវង ដៅកនុងអ្ំ ុងដពលបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈណាម្ួយដែលជា
ែស្ម្ូវការចាបំាច់ កនុងដពលដរវងរកការងារ ឬ ការចាប់់ដផ្តីម្មុ្ខរបរ និងដៅដពលដែលកពុំងដ្វីការងារ ឬ ស្បកបរបរ
របរ់ខលួន។ តាម្្ម្មតា អ្នកទ្យទ្យួលផ្ល បានស្បឈម្បញ្ញា  និងការលបំាកននដៅកនុងបរបិទ្យថ្នការងារ ឬ ស្បកបមុ្ខ
របររបរ់ពកួដគ ដែលស្បរនិដបីគ្នម នការឧបែាម្ាដទ្យដនេះអាច្នដៅបោជ័យ។ 

ការតាម្ោន និងការឧបែាម្ា ក៏ជាែស្ម្ូវការផ្ងដែរ ដែមី្បរីកាការងារដៅកនុងរយៈដពលដវង។ ជនស្ែូវដគជួញ
ែូរខលេះ ដម្ីលដ ញីពីការលំបាក កនុងការបនាំុដៅនឹងបរោិការការងាររបរ់ពកួដគ ការស្គប់ស្គងស្បភពថ្នអារម្មែ៍
តានែឹងដៅកដនលងដ្វីការ និងស្បឈម្ជាម្ួយបញ្ញា បុគគល នងិទ្យំនក់ទ្យំនង ជាម្ួយរហការ ីឬ និដោជក។ ជនស្ែូវដគ
ជួញែូរជាដស្ចនី ទាម្ទារឱ្យានការងារដ្វីដស្ចីនកដនលង នងិការស្បឹកាជាស្បចា ំ ដែមី្បដី្វឱី្យានរាិរភាពចំដោេះការងារ
របរ់ពួកដគ។ លទ្យធភាពការបនតការងារ អាចនងឹពស្ងីកបានោ៉ា ងដស្ចនី ដៅដពលដែលជនស្ែូវដគជួញែូរ អាច
ស្បាស្រ័យទាក់ទ្យងជាម្ួយអ្នកផ្តល់ដរវា អ្ំពបីញ្ញា កនុងកដនលងដ្វីការ។ ការតាម្ោននងិការដែន ំក៏ានស្ថរៈរំខាន់
ផ្ងដែរ ដៅកនុងដជាគជ័យថ្នមុ្ខរបរខាន ែែូច និងជាែស្ម្វូការដៅកនុងែណំាក់កាលចាប់ដផ្តីម្ែំបូង ក៏ែូចជា កនុងដពល
ស្គប់ស្គង មុ្ខរបរដនេះផ្ងដែរ។ 
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ករែីរកិា៖ ការស្បឈម្កនុងការពស្ងងឹភាពអ្ង់អាចខាងដរែាកចិច 

បុររាន ក់ម្កពមី្ីោ៉ា ន់ា៉ា បានពនយល់ថ្ន គ្នែ់បានខចីស្បាក់ ១.២០០.០០០កាែ [ស្បាែ១៣៦០ែុោល អាដម្រកិ
] ដែីម្បដី្វីចំណាកស្រកុដៅស្បដទ្យរា៉ា ដ រុីដែីម្បដី្វកីារ នងិ ២០០.០០០កាែ [ស្បាែ២២៥ ែុោល អាដម្រកិ] 

រស្ាប់ភរោិគ្នែ់រស្ាលកូន។ ជាម្ួយអ្ស្តាការស្បាក់ ១០% គ្នែ់ម្ិនអាចជស្ម្េះបែុំលបានដ យី។ គ្នែ់ដៅ
ជំោក់ដគស្បាែម្ួយោនកាែ [ស្បាែ ១១៣៥ែុោល អាដម្រកិ] ដែលរមួ្ទាងំការស្បាក់ផ្ងដែរ។ 

គរតីដវៀែណាម្ាន ក់ ស្ែូវដគជញួែូរដៅស្បដទ្យរចិន ដែីម្បដីរៀបការដោយបងខំ បានពនយល់ពកីារដែលស្គួស្ថរគ្នែ់ធាល ក់
កនុងបែុំលដែីម្បបីង់ថ្ងលរស្ាប់គ្នែ់ និងបែូនស្រគី្នែ់ដគចខលួនពីការដកងស្បវញ័្ច ដៅដពលស្ែវូដគជួញែូរ ដហយីដែល
ស្បការបនតជាស្បភពតានែឹងដៅកនុងស្គសួ្ថរគ្នែ់៖ “ជួនកាល ឪពុកាត យខ្ុ ំដៅដែដជរខ្ុ ំ ដោយស្ថរស្ែូវដគជញួែូរ។ 
ស្គួស្ថរខ្ុ ំស្ែូវចណំាយស្បាក់ដស្ចីនជាង ៣០ោនែុង[១៥០០ ែុោល អាដម្រកិ]”ដែីម្បរីដគងាគ េះបែូនស្រី នងិខ្ុ ំ។ 

បុររាន ក់ម្កពមី្ីោ៉ា ន់ា៉ា  បានពនយល់ពីស្ថា នភាពដរែាកិចចថ្នស្គសួ្ថរគ្នែ់ ដែលធាល ក់ចុេះកាន់ដែអាស្កក់ដស្កាយ
ដពលគ្នែ់ស្ែូវដគជួញែូរម្កស្បដទ្យរថ្ង ដែីម្បដី្វីការដលីទូ្យកដនស្ថទ្យ។ ដលីរពីដនេះ ឥ ូវគ្នែ់ានកូនស្បរុាន ក់ 
និងភរោិគ្នែ់ ដែលកាលពមុី្នបានដ្វីការជាអ្នកដងទាដំកមង ជំនួរឱ្យការដៅដ្វីការដៅដស្ៅផ្ាេះ។ មុ្នដពលគ្នែ់ដៅ
ស្បដទ្យរថ្ង គ្នែ់ពុំានបែុំលដ យី ប៉ាុដនតឥ ូវគ្នែ់ានបែុំលម្ួយចំនួនដស្ចនីជាង ៣០០.០០០កាែ 
[ស្បាែ ៣៤០ ែុោល អាដម្រកិ] និងការស្បាក់។ 

បុររដខមរាន ក់បានទ្យទ្យួលដែមី្ទុ្យនដែីម្បចីញិ្ច ឹម្ទា ដៅកនុងភូម្រិបរ់គ្នែ់ ដស្កាយពីវលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ។ ប៉ាុដនត គ្នែ់
ខវេះជំនញ និង្នធានដែីម្បចីិញ្ច ឹម្ទា ដហយីប៉ាុនម នដខដស្កាយម្ក ទាទាងំដនេះងាប់អ្រ់។ បនា ប់ម្ក គ្នែ់ស្ែូវាន
បំែុលដោយស្ថរគ្នែ់ទ្យញិទាបដនាម្ ដហយីដែលងាប់ដទ្យៀែ។ អ្ងគការដនេះម្ិនបានតាម្ោនករែីរបរ់គ្នែ់ 
ឬជួយ”ដោេះស្ស្ថយ”គ្នែ់ដ យី ដពលគ្នែ់ជួបបញ្ញា ។ ដៅដពលរាា រ គ្នែ់គ្នម នការងារដ្វ ីនិងជាប់កនុងបំែុល។  

គរតីាន ក់ពមី្ីោ៉ា ន់ា៉ា  រាិែដៅកនុងម្ែឌ លអ្រ់រយៈដពលពីរឆ្ន ដំៅកនុងស្បដទ្យរថ្ង បនា ប់ពីស្ែូវដគជួញែូរដែីម្បដីកង
ស្បវញ័្ច កាល ងំពលកម្ម។ គ្នែ់បានទ្យទ្យលួការបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ ប៉ាុដនតវាម្ិនស្ែូវនឹងែស្ម្ូវការ ឬចណំាប់អារម្មែ៍ 
របរ់គ្នែ់ដ យី។ គ្នែ់ពនយល់ថ្ន៖ “ពកួដគផ្តល់វគគបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈែល់ដយងី។ ខ្ុ ំដរៀនដែរជាម្ួយា៉ា រុីន
ដែរម្ួយ។ ខ្ុ ំដ្វីម្និបានលែដទ្យ ដោយស្ថរខ្ុ ំគ្នម នចណំាប់អារម្មែ៍...” ឥ ូវដនេះ ដពលម្កែល់ម្ីោ៉ា ន់ា៉ា វញិ គ្នែ់
បានអ្្បិាយការបែតុ េះបណាត លដនេះថ្ន”ឥែស្បដោជន៍” និងានអារម្មែ៍អ្រ់រងឃមឹ្ ដោយស្ថរគ្នែ់គ្នម ន
ជំនញ ដែមី្បជីួយដរវងរកការងារ ឬ ស្គប់ស្គងមុ្ខរបរដ យី។ 

គរតីាន ក់ស្ែូវដគជួញែូរដែមី្បដីពរាកម្មដៅស្បដទ្យរថ្ង បានវលិស្ែ ប់ម្កម្ីោ៉ា ន់ា៉ា វញិ ដែលគ្នែ់បានបដងកីែរបរ
លក់ដស្គឿងដកលម្ម្ួយដៅកនុងភូម្ិ។ ដទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ របរដនេះបោជ័យ ដោយស្ថរអ្នកភូម្ិភាគដស្ចីន ពុំាន
ស្បាក់ចែូំលដស្ចនីដ យី ដហយីពួកដគទ្យញិដស្គឿងដកលម្ដោយដជឿ និងពុំដែលរងដ យី។ 

បុររាន ក់ម្កពីស្បដទ្យរម្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ស្ែូវបានទ្យទ្យួលឱ្យស្ថន ក់ដៅកនុងម្ែឌ លម្ួយដៅស្បដទ្យរថ្ងបនា ប់ពីស្ែូវដគជួញ
ែូរដៅដលីទូ្យកដនស្ថទ្យម្ួយ បានរងកែ់្ៃន់ពីស្ថរៈរំខាន់ថ្នការផ្តល់វគគបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈែល់ជនស្ែូវដគជួញ
ែូរ ដៅកនុងការរពំឹងអ្ពំីការវលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ។ គ្នែ់គែិថ្ន ការវលិម្កផ្ាេះវញិជាម្ួយជំនញម្ួយ នឹងអាចជួយ
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តាោងស្ែួែពិនិែយ៖ ការពិចារណាគនលេឹះដៅកនុងការផ្តល់ភាពអ្ង់អាចខាងដរែាកិចច 
ការបដងកែីកម្មវ ិ្  ី

 ផ្តល់វគគបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជវីៈដែលានគុែភាពខពរ់ នងិស្របតាម្ែស្ម្វូការរបរ់បុគគលាន ក់ៗ៖  ស្ែូវផ្តល់វគគ     
បែតុ េះបណាត ល ដែលដរៀបចដំ ងីែស្ម្ូវដៅតាម្ជំនញ និងចណំាប់អារម្មែ៍របរ់បុគគលាន ក់ៗដោយដ កពគី្នន ។ 
ការ បែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ គួរដែបនសុគី្នន ជាម្ួយការចង់បានរបរ់បុគគល រម្ែាភាព នងិចំណាប់អារម្មែ៍ ក៏ែូចជា   
ទ្យីផ្ារការងារកនុងស្រុកផ្ងដែរ។ 

 ការបែតុ េះបណាត លគរួដែអាចដស្បកាល យជាជនំញស្គប់ស្គ្នន់៖ ការបែតុ េះបណាត លគួរដែានគុែភាព និងរយៈ
ដពលដវងស្គប់ស្គ្នន់ ដែីម្បទី្យទ្យលួបានជនំញវជិាជ ជីវៈស្គប់ស្គ្នន់ ដែលអាចកាល យជាជដស្ម្ីរការងាររាិែដរារដៅកនុងទ្យី
ផ្ារកនុងមូ្លោា ន។ 

 ការបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជវីៈ នងិមុ្ខរបរ គរួដែផ្តល់ដោយអ្នកឯកដទ្យរ៖ ការបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ នងិមុ្ខរបរ គួរ
ដែផ្តល់ដោយអ្នកឯកដទ្យរវជិាជ ជីវៈ ឬទ្យភីាន ក់ងារ/ស្ថា ប័ន ដែមី្បធីានឱ្យានគុែភាពស្គប់ស្គ្នន់ ជដស្ម្រីខុរៗគ្នន  និង
ភាពរម្ស្របចំដោេះទ្យផី្ារការងារ និង/ឬ បរោិការថ្នមុ្ខរបរ។ 

 ជលួអ្នកឯកដទ្យរខាងការស្គប់ស្គងរបរខាន ែែូច៖ ការតាម្ោននងិការដែន ំគឺជាដផ្នករំខាន់ជាអាយុជីវែិចំដោេះ
ដជាគជ័យថ្នរបរខាន ែែូច និងជាែស្ម្ូវការដៅកនុងែណំាក់កាលចាប់ដផ្តមី្ ក៏ែូចជា កនុងដពលស្បែិបែតិការមុ្ខរបរដនេះ
ផ្ងដែរ។ អ្នកឯកដទ្យរស្គប់ស្គងមុ្ខរបរខាន ែែូច អាចជយួកនុងការស្គប់ស្គងមុ្ខរបរខាន ែែូចឱ្យបានចំដែញ និងាន
និរនតរភាពរស្ាប់រយៈដពលដវង។ ការតាម្ោនជាស្បចា ំអាចឱ្យអ្ងគការកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែអ្ពំីែស្ម្ូវការបដនាម្ណា
ម្ួយដែលដកីែដ ងីជាក់ោក់ចំដោេះការងារ ឬរបរខាន ែែូចណាម្ួយ និងផ្តល់ការគ្នសំ្ទ្យ នងិការតាម្ោនបដនាម្ ដែីម្បី
ពស្ងឹងដជាគជ័យ។  

ដៅកនុងការកាែ់បនាយការាក់ងាយដោយស្ថរការស្ែូវដគជញួែូរ នងិការវលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិដោយគ្នម នស្បាក់។ 
គ្នែ់ក៏ានអារម្មែ៍ផ្ងដែរថ្ន គ្នែ់នងឹអាចបានទ្យទ្យលួការស្ថវ គម្ន៍ដស្ចីនជាងដនេះដៅកនុងរហគម្ន៍គ្នែ់ ស្បរិន 
ដបីគ្នែ់វលិស្ែ ប់ម្កវញិជាម្យួជំនញ។ គ្នែ់យល់ថ្ន ស្បការរំខាន់គឺស្ែូវដែរកម្ម ដៅកនុងដពលរង់ចាែំំដែីរ
ការែុោការ ដែីម្បដីស្បីស្បារ់ដពលដៅដស្ៅស្បដទ្យរឱ្យានស្បរិទ្យធភាព ដែលអាចជយួគ្នែ់ទ្យប់ទ្យល់បានស្បដរីរ
ជាង ជាម្យួភាពតានែឹងនិងការធាល ក់ទ្យឹកចិែត។  

គរតីដវៀែណាាន ក់ បានទ្យទ្យួលការបែតុ េះបណាត ល អ្ពំីការផ្លិែវែាុរិបបកម្ម តាម្រយៈ កម្មវ ិ្ ីម្ែឌ លម្ួយ។ គ្នែ់
ដរៀនផ្លិែវែាុរិបបកម្មរយៈដពលបីឆ្ន  ំដែលកនុងដពលដនេះ គ្នែ់ស្ែូវរាែិដៅោច់ដចញពីកូនរបរ់គ្នែ់ (ឪពុកាត យ
គ្នែ់ដងទាកូំនគ្នែ់ ដៅដពលគ្នែ់អ្វែតាន)។ គ្នែ់បានទ្យទ្យួលស្បាក់ឧបែាម្ាបនតចិបនតួចប៉ាុដណាណ េះដៅកនុងដពលដនេះ។ 
ដស្កាយបីឆ្ន  ំកម្មវ ិ្ ីដនេះបានបទិ្យ ដោយស្ថរពុទំ្យទ្យលួដជាគជ័យកនុងការលក់វែាុរិបបកម្ម ដែលអ្នកររ់ដៅទ្យីដនេះ និង
បុគគលិកបានផ្លិែ។ គ្នែ់វលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិដែីម្បជីបួកូន ដោយគ្នម នជនំញដែលអាចដស្បីការបាន ឬ ការងារ 
ឬ ឱ្ការកនុងមុ្ខរបរដែលផ្តល់ស្បាក់ចែូំលដ យី។  
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ដ្វកីារវាយែថ្ម្លទ្យផី្ារការងារ៖ ស្ែូវដ្វកីារបា៉ា ន់ស្បាែស្ថា នភាពដរែាកចិចកនុងមូ្លោា ន នងិដករស្ម្ួលកម្មវ ិ្ ី
ការងារ ឬរបរខាន ែែូច ដៅតាម្ដនេះ។ ការវាយែថ្ម្លដបបដនេះស្ែូវដ្វីដ ងីជាដទ្យៀងទាែ់ជាបនតបនា ប់ ដែីម្បគីិែបញ្ចូ ល
ការដស្បស្បួលស្ថា នភាពដរែាកចិច និងទ្យផី្ារការងារ។  

 ផ្តល់ឱ្ការដរែាកចិចដៅកនុងស្បដទ្យរដគ្នលដៅ៖ ស្ែូវផ្តល់ជដស្ម្ីរការងារដៅកនុងស្បដទ្យរដគ្នលដៅ ដែលជនស្ែូវដគ
ជួញែូរជាដស្ចនីស្ែូវស្ថន ក់ដៅរយៈដពលដវង ជាទូ្យដៅបណាត លពីលកខខែឌ ថ្ននែីិវ ិ្ ីែុោការ។ ការឧបែាម្ាដបបដនេះ 
អាចោប់បញ្ចូល ែូចជាការរស្ម្ួលឱ្យានការងារ និងការទ្យទ្យួលបានឯកស្ថររម្ស្រប ដែីម្បដី្វីការដោយស្របចាប់ 
កនុងស្បដទ្យរដគ្នលដៅ។  

 ការបែតុ េះបណាត លគរួដែគែិគូរអ្ពំសី្ថា នភាពស្គសួ្ថរ៖ ស្ែវូផ្តល់ស្បព័នធបែតុ េះបណាត ល ដែលដ្វីការជុំវញិកាលវភិាគ
ការងារបចចុបបនន និងការដបតជ្ារបរ់ស្គួស្ថរ។ ការដបតជ្ាជាដពលដវោ ក៏ស្ែូវដែបានការពិចារណាផ្ងដែរ ដោយដហែុថ្ន 
ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរជាដស្ចីន ានរាជិកស្គួស្ថរកនុងបនាុក ដែីម្បឧីបែាម្ា និងអាចម្ិនានលទ្យធភាព
កនុងការចូលរមួ្ដៅកនុងកម្មវ ិ្ ីបែតុ េះបណាត លស្បដភទ្យខលេះបានដ យី។ 

 វាយែថ្ម្ល នងិតាម្ោនែស្ម្វូការជនំយួដផ្សងដទ្យៀែ៖ គួរផ្តល់ការយកចិែតទុ្យកោក់ដលីែស្ម្វូការជនំួយដផ្សងដទ្យៀែ 
ដែលរមួ្ទាងំ ែស្ម្ូវការរបរ់រាជិកស្គួស្ថរ និងថ្នដែីែស្ម្ូវការទាងំដនេះអាចប៉ាេះោល់ែល់ដជាគជ័យថ្នដរែាកិចច
របរ់បុគគលឬដទ្យ។ បញ្ញា រមួ្ដែលគួរដែវាយែថ្ម្ល រមួ្ាន ភាពតានែងឹកនុងស្គួស្ថរនងិជដាល េះ បញ្ញា រុខភាព ខវេះការ
ដលីកទ្យឹកចិែត ខវេះបទ្យពិដស្ថ្ន៍ ដៅកនុងវរ័ិយការងារដនេះ ឬ ខវេះទ្យំនុកចិែតដលខីលួនឯង។ 

 ោក់បញ្ចូលជនំយួចដំោេះចណំាកស្រកុស្របចាប់/ផ្លូវការ តាម្រយៈស្កមុ្ហ ុនដែលដជឿទុ្យកចែិតបាន នងិកម្មវ ិ្ ដីតត េះ បតូ
រពលករ៖ ដៅដពលគ្នម នឱ្ការដរែាកិចច(ឬានែិចែចួ)កនុងរហគម្ន៍ដែីម្កំដែីែ ការតល រ់ទ្យីដៅរហគម្ន៍ ទ្យី
ស្កុងែថ្ទ្យ ឬរូម្បសី្បដទ្យរែថ្ទ្យ អាចជាជដស្ម្ីរដរែាកិចចដែលរាែិរាិរបផុំ្ែ។ រស្ាប់ជនស្ែូវដគជួញែូរជាដស្ចនី 
ដែលានបែំង ឬស្ែូវដ្វចីណំាកស្រកុដ ងីវញិ កចិចស្បងឹដស្បងពស្ងងឹភាពអ្ង់អាចខាងដរែាកចិច អាចោប់បញ្ចូ ល
ជំនួយែល់ការដ្វចីណំាកស្រកុដោយរុវែាភិាព។ 

ការយកចែិតទុ្យកោកព់ដិររចដំោេះកុារ 
 ធានថ្ន ជនំយួដរែាកចិច ផ្តល់ស្បដោជន៍ែល់កុារ៖ ស្ែវូធានថ្ន ោល់កចិចស្បឹងដស្បងជនំួយខាងដរែាកចិច ដទាេះប ី
រស្ាប់កុារ ឬឪពុកាត យក៏ដោយ នឹងផ្តល់ស្បដោជន៍ (នងិម្ិនបងកផ្លអ្វជិជាន)ែល់កុារ។ ស្បការដនេះទាម្ទារ
នូវការយល់ែងឹចារ់ោរ់អ្ពំីស្ថា នភាពស្គួស្ថរ និងការោក់ព័នធថ្នកុារដៅកនុងការវាយែថ្ម្លែស្ម្ូវការរបរ់ខលួន។ 

ដគ្នលនដោបាយ/ការែរ ូម្ែ ិ

 បដងកែីកម្មវ ិ្ ពីស្ងងឹភាពអ្ង់អាចខាងដរែាកចិច ដែមី្បធីានដជាគជ័យខាងដរែាកចិច៖ កម្មវ ិ្ ីដរែាកិចច គួរដែបាន
បដងកីែដ ងី និងអ្នុវែតដោយអ្នកជំនញការរម្ស្រប ដែីម្បធីានថ្ន ដរែាកិចចានដជាគជ័យ។ ឧទាហរែ៍អ្ពំី
ែំដែីរការដែលបានពីការគែិគូរស្ែឹម្ស្ែូវ រមួ្ាន ការស្ប ងដចញដៅដពលបញ្ច ប់វគគបែតុ េះបណាត ល កម្មវ ិ្ ីដែនំ
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កនុងការងារតា ល់ កម្មវ ិ្ ីដស្ែៀម្លកខែៈរស្ាប់ការងារ ការស្ថកលបងជំនញមុ្ននងឹផ្តល់ដែីម្ទុ្យន ែល់មុ្ខរបរណា
ម្ួយ ការផ្តល់វគគបែតុ េះបណាត លរស្ាប់ស្គប់ស្គងមុ្ខរបរ ដែលរមួ្ទាងំ ការស្គប់ស្គងហរិញ្ាវែាុផ្ងដែរ។



ឡសវាណ្នកទី ៦. ការរាំម្រទខាងរដាបាល 
ការដោេះស្ស្ថយបញ្ញា រែាបាល  

ែស្ម្វូការខាងរែាបាល 

ជនស្ែូវដគជញួែូរបានស្បឈម្បញ្ញា រែាបាលជាដស្ចីនបនា ប់ពសី្ែូវដគជួញែូរ ទាងំដៅកនុងស្បដទ្យរដគ្នលដៅ 
និងស្បដទ្យរដែីម្។ បញ្ញា ខលេះទាក់ទ្យងដោយតា ល់នងឹការជញួែូរ - ែូចជា ែស្ម្ូវការបតូរឯកស្ថរដែលបាែ់ ឬ ដែលស្ែូវដគ
ែកយកដៅដពលស្ែូវដគជួញែូរ។ បញ្ញា ែថ្ទ្យដទ្យៀែម្និទាក់ទ្យងដោយតា ល់នងឹការជញួែូរដ យី ប៉ាុដនតវាអាចដ្វឱី្យាន
ការប៉ាេះោល់ែល់រាហរែកម្ម ែូចជា ការដលងលេះ នងិបញ្ញា ថ្នការ ុសំ្គង។ កនុងករែីខលេះ បញ្ញា រែាបាល ោក់ព័នធ
នឹងជនដែលស្ែវូដគជញួែូរដោយតា ល់។ បញ្ញា ខលេះដទ្យៀែ គឺជាែស្ម្វូការដែលជាប់ទាក់ទ្យងនងឹរាជកិស្គសួ្ថរ ជា
ពដិររ កុារ។ ចាប់រតពីរីិទ្យធិម្នុរសអ្នតរជាែិដចងថ្ន បុគគលស្គប់រូបានរិទ្យធិដែីម្បបីានការទ្យទ្យលួស្ថគ ល់ជារូបវនត
បុគគល ដៅស្គប់ទ្យកីដនលង និងដៅចំដោេះមុ្ខចាប់។ 34  ាស្តា៨ ថ្នCRC ការោររទិ្យធិកុារ ដោយរកាអ្ែតរញ្ញា ែ
របរ់ពួកដគ ដែលរមួ្ទាងំ រញ្ញជ ែិ ដ ម្ េះ និងទ្យំនក់ទ្យំនងស្គួស្ថរ ដោយគ្នម នការរខំានដោយដលមរីចាប់ដ យី។ 
ដលីរពីដនេះ រែាស្ែូវជួយកុារដែីម្បទី្យទ្យលួបានម្កវញិនូវការដគ្នរពចំដោេះអ្ែតរញ្ញា ែរបរ់ពួកដគ ដែលស្ែូវបានែក
ហូែដចញពពីួកដគដោយដលមរីចាប់។ 

កែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែឯកស្ថរ និងទ្យស្ម្ងែ់ថ្ទ្យដទ្យៀែរស្ាប់ការចុេះដ ម្ េះស្របចាប់៖ ការកំែែ់អ្ែតរញ្ញា ែឯកស្ថរ
នន នងិទ្យស្ម្ង់ែថ្ទ្យដទ្យៀែរស្ាប់ការចុេះដ ម្ េះតាម្ចាប់ (ែូចជា ការចុេះដ ម្ េះស្គសួ្ថរ ឬ អ្នកស្ថន ក់ដៅជាម្ួយ) គឺ
ជាការចាបំាច់ ដែមី្បទី្យទ្យលួបានដរវានន បនា ប់ពីស្ែូវដគជញួែូរ (ែូចជា ការអ្ប់រ ំការដងទារុំខភាព ការបែតុ េះប
ណាត ល) ក៏ែូចជា រស្ាប់រកម្មភាពស្បចាថំ្ងៃជាដស្ចីនដបបខុរៗគ្នន ផ្ងដែរ (ែូចជា ដែីម្បដីបីកគែនីដៅ្នគ្នរ 
ោក់ោកយរុំដ្វីការ ទ្យញិផ្ាេះ ឬ ខចីឥែទាន)។ កងវេះឯកស្ថរអ្ែតរញ្ញា ែ ក៏បងកជាការស្បឈម្រស្ាប់ជនដែលស្ែូវ
ដគជួញែូរដៅកនុងស្បដទ្យរដគ្នលដៅផ្ងដែរ ដែលែស្ម្ូវឱ្យានការស្ថន ក់ដៅរយៈដពលដវង ដែីម្បដីផ្ាៀងតា ែ់អ្ែតរញ្ញា
ែរបរ់ពួកដគ និងដែីម្បដីរៀបចំឯកស្ថរនន។ 
ការចុេះបញ្ជ ីស្គសួ្ថរ/កដំែីែថ្នជនស្ែវូដគជញួែូរ និងកូនៗរបរ់ពកួដគ៖ ជនស្ែូវដគជញួែូរខលេះ ម្ិនបានចុេះដ ម្ េះដ យី
មុ្នដពលស្ែូវដគជួញែូរ ែូដចនេះស្ែូវផ្តួចដផ្តីម្ឱ្យានែំដែីរការចុេះរបុំស្ែបញ្ញជ ក់កំដែីែរស្ាប់ពួកដគ (និងជនួកាល 
រស្ាប់រាជិកស្គួស្ថរផ្ងដែរ)។ កនុងករែីែថ្ទ្យដទ្យៀែ ជនស្ែូវដគជួញែូរ ស្ែូវចុេះដ ម្ េះកូនរបរ់ពួកដគ ដែលបាន
ដកីែដៅកនុងដពលស្ែូវដគជួញែូរ។ ដនេះជាកិចចការរំខាន់ជាពិដររ រស្ាប់គរតីដែលស្ែវូដគជួញែូរ ដែីម្បដីរៀបការ
ដោយបងខ ំឬដែមី្បដីពរាកម្ម ដែលបានស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិជាម្ួយកូនែូច។ កុារដែលម្និអាចចុេះដ ម្ េះ តាម្ចាប់ 
អាចទ្យទ្យលួបានដរវា និងការឧបែាម្ាកនុងកស្ម្ិែកែំែ់ ដែលប៉ាេះោល់ជាអ្វជិជានម្កដលពីួកដគ ក៏ែូចជា លទ្យធផ្លថ្ន
រាហរែកម្មរបរ់ាត យពកួដគផ្ងដែរ។ 
                                                        
34 ដរចកតីដងលងការែ៍ជារកលអំ្ពីរិទ្យធិម្នុរស ថ្នអ្.រ.ប (1948) ាស្តា ៦។ ាស្តា ៧ ថ្នដរចកតីស្បការជារកលអំ្ពីរិទ្យធិម្នុរសដចងថ្ន 
“ម្នុរសស្គបរ់ូបានរិទ្យធិដរមីគ្នន ចំដោេះមុ្ខចាប ់និងរិទ្យធិគ្នម នការដររីដអី្ងចំដោេះកិចចគ្នោំរែូចគ្នន ចំដោេះមុ្ខចាប។់” ដលីរពីដនេះ រិទ្យធិរញ្ញជ ែិ 
ថ្នម្នុរសស្គបរ់ូប កា៏នដចងជាការធានដៅកនុងាស្តា ១៥ ថ្នដរចកតីស្បការជារកលដនេះផ្ងដែរ។ 
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ការចុេះបញ្ជ ីស្ថន ក់ដៅ៖ ស្បដទ្យរភាគដស្ចនីដៅកនុងែំបន់ដនេះ ែស្ម្ូវឱ្យពលរែាចុេះដ ម្ េះស្ថន ក់ដៅកនុងកដនលងដែលពួកដគ
កំពុងររ់ដៅ ជាម្ួយឯកស្ថរអ្ែតរញ្ញា ែ ភាជ ប់នឹងការចុេះដ ម្ េះដនេះ។ កនុងស្បដទ្យរខលេះ រូម្បកីារចល័ែជាបដណាត េះ
អារនន ែូចជា ដែីម្បសី្ថន ក់ដៅកនុងម្ែឌ ល ក៏ែស្ម្ូវឱ្យាននីែិវ ិ្ ីរែាបាលផ្ងដែរ។ ការម្ិនបានចុេះដ ម្ េះដៅតាម្
កដនលងដែលពួកដគបានររ់ដៅ ានការប៉ាេះោល់ែល់លទ្យធភាពកនុងការទ្យទ្យួលដរវា ែូចជា ការចុេះដ ម្ េះចូលដរៀន (ឬ
រស្ាប់កូនរបរ់ជនស្ែូវដគជញួែូរ ដែីម្បបីានចូលដរៀន) ការទ្យទ្យួលបានអ្ែតរញ្ញា ែប័ែណ ដរវាដងទារុំខភាព។
ល។ ការចុេះដ ម្ េះដៅកនុងរហគម្ន៍ែថ្ទ្យ ោក់ព័នធនឹងជហំានននថ្នលកខខែឌ រែាបាល ដែលស្ែូវចណំាយដស្ចនី 
និងទាម្ទារដពលដវង។ ដគពុាំនករែីដលីកដលងពិដររណាម្ួយរស្ាប់ជនស្ែូវដគជញួែូរដ យី ដែលស្ែូវតល រ់ទ្យី
ដៅររ់ដៅកនុងរហគម្ន៍ងមមី្យួ។  
លិខិែអ្នុញ្ញា ែ និងការចុេះដ ម្ េះកនុ ងដពលស្ថន ក់ដៅឯបរដទ្យរ៖ ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរដែលស្ថន ក់ដៅតាម្
ម្ែឌ លកនុងស្បដទ្យរដគ្នលដៅ ម្ិនបានទ្យទ្យួលឋានៈ/ឯកស្ថរផ្លូវចាប់ ដែលបញ្ញជ ក់ពកីារស្ថន ក់ដៅស្របចាប់ដ យី 
ែូចជា ប័ែណស្ថន ក់ដៅបដណាត េះអារនន (TRPs)។ ជាផ្លវបិាក ពួកដគម្ិនអាចដែីរដហរីបានឆ្ៃ យដ យី ដោលគឺ ម្និ
អ្នុញ្ញា ែឱ្យចាកដចញពីម្ែឌ លអ្រ់រយៈដពលជាដស្ចីនដខ និងឆ្ន  ំនងិម្ិនអាចដ្វីការបានដ យី។  

លិខិែបញ្ញជ ក់ជាជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរ៖ កនុងស្បដទ្យរខលេះដៅកនុង GMS ជនស្ែវូដគជួញែូរ ស្ែូវដែានការ
កំែែ់អ្ែតរញ្ញា ែ នងិលខិិែបញ្ញជ ក់ជាផ្លូវការ ថ្នជាជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ ដទ្យីបានរទិ្យធិទ្យទ្យលួការ
បានការឧបែាម្ា និងដរវាស្បឆ្ងំការជួញែូរ។ ជនស្ែូវដគជញួែូរខលេះ បានទ្យទ្យួលព័ែ៌ានអ្ំពីរិទ្យធិរបរ់ពួកដគ និងស្ែូវ
បានអាជ្ា្រជួយដែីម្បទី្យទ្យួលបានឋានៈជាជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរផ្ងដែរ។ ប៉ាុដនត ែំដែីរការដនេះម្និរុទ្យធ
ដែងាយស្រលួដ យី ដហយីជនស្ែូវដគជួញែូរបានស្បឈម្ការលំបាកនន ដៅកនុងការដរវងយល់អ្ំពរីិទ្យធិនងិឱ្ការ
របរ់ខលួន ក៏ែូចជា កនុងការបំដពញតាម្ែណំាក់កាលចាបំាច់ខាងរែាបាល។ ឧបរគគានជាអាទ្យិ៍ ម្ិនបានទ្យទ្យលួព័ែ៌
ានដពញដលញអ្ំពែីំដែីរការដនេះ និងការទាក់ទ្យងជាម្យួម្គនតីនន ដែលបែិដរ្ការពនយល់ និងម្និជួយដៅកនុង
នីែិវ ិ្ ីនន។ ជនស្ែូវដគជួញែូរជាដស្ចីន ម្ិនែឹងថ្នស្ែូវដៅទ្យីណាដ យី ដទ្យបីានអ្នកជយួ ឬ ដែីម្បែីឹងពីរិទ្យធិ នងិ
ជដស្ម្ីរជនំួយអ្វខីលេះដែលានរស្ាប់ពកួដគ កនុងឋានៈជាជនស្ែូវដគជួញែូរ។  

បញ្ញា រែាបាល និងចាប់ែថ្ទ្យដទ្យៀែ ែូចជា ការដលងលេះនិងការ ុសំ្គងកូន៖ ជនស្ែូវដគជញួែូរខលេះស្ែូវការនូវការឧបែាម្ា 
កនុងការដោេះស្ស្ថយបញ្ញា ចាប់ែថ្ទ្យដទ្យៀែ ែូចជា ការដលងលេះ ការ ុសំ្គងកូន និងកម្មរិទ្យធិែ/ីរិទ្យធចិំដោេះែី្ល។ី កនុង
ករែីខលេះ ែស្ម្ូវការដនេះដកីែដ ងីដោយស្ថរការជួញែូរដោយតា ល់ ែូចជា ការទ្យទ្យួលបានរិទ្យធិ ុសំ្គងកូនដែលដកែី 
ដៅដពលស្ែូវដគជួញែូរ ឬនែីិវ ិ្ ីដលងលេះ ដៅដពលស្ែូវដគជញួែូរដែមី្បដីរៀបការដោយបងខំ។ កនុងករែីែថ្ទ្យដទ្យៀែ 
បញ្ញា ខាងដផ្នកចាប់ បានដកែីដ ងីតាងំពីមុ្នស្ែូវដគជួញែូរ និងបានរមួ្ចំដែកដ្វឱី្យងាយរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការ
ជួញែូរ។ បញ្ញា ទាងំដនេះរមួ្ាន ែស្ម្ូវការជនំួយកនុងការដលងលេះបតីដែលដស្បីអ្ំដពីរដំោភបំោន និងានរិទ្យធិ ុសំ្គង
កូន។ ការទុ្យកបញ្ញា ទាងំដនេះដចាលដោយម្និដោេះស្ស្ថយ ដ្វីឱ្យស្ថា នភាពងាយរងដស្គ្នេះដែលានស្ស្ថប់កាន់ដែ្ៃន់្ៃរ 
និងដ្វីឱ្យខូចែំដែីរការរាហរែកម្ម។ 

*កែំែ់រគំ្នល់ពដិររអ្ពំកុីារ៖ ការទ្យទ្យួលបានរទិ្យធិនងិឱ្ការរស្ាប់កុារ ដែលរមួ្ទាងំដរវារាហរ
ែកម្ម ជាប់ទាក់ទ្យងតា ល់នងឹស្ថា នភាពចំដោេះមុ្ខចាប់របរ់ពួកដគ ដែលដ្វីឱ្យឯកស្ថរអ្ែតរញ្ញា ែ និងការចុេះ



 87 

ដ ម្ េះរបរ់ពួកដគានស្ថរៈរំខាន់ជាទ្យីបំផុ្ែ។ ដរវាកម្មរំខាន់ម្យួដែលទាម្ទារឱ្យានការចុេះដ ម្ េះគឺ លទ្យធ
ភាពរស្ាប់កុារដែមី្បចូីលដរៀន។ កុារដែលស្ែូវដគជួញែូរជាដស្ចីន ានការអ្ប់រកំស្ម្ិែទាប និងដស្ចនីដែម្និដចេះ
អ្កសរ និងដលខនពវនត។ កុារខលេះម្ិនដែលបានចូលដរៀនដ យី ចំដែកអ្នកែថ្ទ្យដទ្យៀែបានដបាេះបង់ដចាលការដរៀន
រូស្ែដៅដពលពួកដគដ្វីចណំាកស្រុក/ស្ែូវដគជញួែូរ។ រទិ្យធិរបរ់ពកួដគកនុងការទ្យទ្យលួបានការអ្ប់រដំែលជាដផ្នក
ម្ួយថ្នរាហរែកម្មរបរ់ពួកដគ គអឺាស្រ័យដលីស្ថា នភាពរបរ់ពកួដគចំដោេះមុ្ខចាប់កនុងស្បដទ្យរដនេះ។ 

ដរវារស្ាប់កុារដែលស្ែូវដគជួញែូរដៅដស្កាយដពលស្ែូវដគជួញែូរ គួរដែរមួ្បញ្ចូលការគ្នសំ្ទ្យខាងរែាបាល ែូចជា 
ការផ្តល់ព័ែ៌ាន ការផ្តល់ឱ្យកុារដែលស្ែូវដគជួញែូរនូវឯកស្ថរអ្ែតរញ្ញា ែ ការចុេះបញ្ជ ីអ្ស្តានុកូលោា ន។ល។ 
ការចាែ់តាងំអ្នកដងទាឯំកោជយ និងដែលានគុែវុឌ្ឍ ិ ានស្ថរៈរខំាន់ណារ់ កនុងការការោររិទ្យធិ និងផ្ល
ស្បដោជន៍របរ់កុារដែលស្ែវូដគជួញែូរ ដៅដពលកុារបានបាែ់បង់ការដងទាពំីឪពុកាត យជាបដណាត េះអារនន ឬ 
ជាអ្ចិថ្គនតយ។៍35 

កុារដែលដកែីដៅដពលស្ែូវដគជួញែូរ ទ្យំនងជាស្បឈម្បញ្ញា នន ជាម្ួយឯកស្ថរ និងការចុេះដ ម្ េះ ដែលជាការ
កំហែិនងិពនាដពលរាហរែម្មរបរ់ពកួដគ។ កុារកនុងជំពូកដនេះ គួរបានទ្យទ្យលួការយកចិែតទុ្យកោក់ជា
ពិដររ។ កុារដែលដកែីកនុងដពលាត យស្ែូវដគជួញែូរ អាចពីែំបូងពុំស្ែូវបានអ្នុញ្ញា ែឱ្យចុេះដ ម្ េះដ យី ដៅកនុង
ស្បដទ្យរកំដែីែរបរ់ាត យពកួដគ ដហយីការទ្យទ្យួលបានព័ែ៌ានទាងំអ្រ់ដនេះអាចជាការលំបាក។ កុារដែលដកែី
កនុងដពលាត យស្ែូវដគជួញែូរ ស្ែូវចុេះដ ម្ េះដៅកនុងស្បដទ្យរដែលពួកដគដ្វរីាហរែកម្មដែីម្បបីានទ្យទ្យលួឋានៈ
ស្របចាប់ និងអាចទ្យទ្យលួបានជំនញ ការអ្ប់រ ំនងិការដងទារុំខភាព។ 

ចាប់រតីពរីិទ្យធិម្នុរសអ្នតរជាែិ ទ្យទ្យលួស្ថគ ល់រិទ្យធកុិារ កនុងការកំែែ់អ្ែតរញ្ញា ែ ដែលអាចោប់បញ្ចូ ល ជំនួយ
កនុងការទ្យទ្យលួបានអ្ែតរញ្ញា ែប័ែណ ែូចានដចងកនុងាស្តា៨ ថ្ន CRC។ 36  ាគ៌្នម្ួយដៅកាន់ការបដងកីែអ្ែត
រញ្ញា ែកុារ គឺការចុេះបញ្ជ ីអ្ស្តានុកូលោា ន ដែលអាចដោេះស្ស្ថយែស្ម្ូវការខលេះៗ ថ្នការែស្ម្ូវឱ្យាននិែានុកូ
លភាពខាងរែាបាលរបរ់កុារដែលស្ែូវដគជញួែូរ។37 

                                                        
35 ាស្តា ២០ ថ្ន CRC ដចងថ្ន « កិចចការជាកដ់រតងរស្ាប់អ្នកដងទា ំអាចោបប់ញ្ចូ ល ការធានថ្ន ឧែតម្ស្បដោជនរ៍បរកុ់ារ ដៅដែជាការ
ពិចារណាែា៏នស្ថរៈរំខានបំ់ផុ្ែ  ដៅកនុងស្គបរ់កម្មភាព និងកនុងការរដស្ម្ចនន ដែលទាក់ទ្យងនឹងកុារ, ធានថ្ន ការផ្តលជំ់នយួចាបំាច ់
ការគ្នសំ្ទ្យ និងកិចចការោរទាងំអ្រ ់បានដ វ្ីដ ងីកនុងដពលោកព់ន័ធជាម្ួយអាជ្ា្រយុែតិ្ម្ស៌្ពហមទ្យែឌ , ការរស្មួ្លឱ្យានការបញ្ជូ នដៅរកដរ
វារម្ស្រប, និងការជយួដៅកនុងការកំែែអ់្ែតរញ្ញា ែ និងការអ្នុវែតែំដណាេះស្ស្ថយរស្ាបរ់យៈដពលយូរអ្ដងវង។” Gallagher, Anne 

(2010) Commentary to the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, UNOHCR, pp. 169-

170. ចំដោេះពែ័៌ាន អំ្ពីគុែវុឌ្ឍ ិនិងមុ្ខការរបរអ់្នកដងទា ំរូម្អានកនុង (Ed.) (2009) Statement of Good Practice, 4th Revised Edition, 

Denmark: Separated Children in Europe Programme. Available at http://www.refworld.org/pdfid/415450694.pdf  
36 ាស្តា ៨ ថ្ន CRC ែស្ម្ូវឱ្យ៖ ១) រែាភាគីផ្តលក់ារដគ្នរពចំដោេះរិទ្យធិកុារ ដែីម្បដីងរកាអ្ែតរញ្ញា ែរបរគ់្នែ ់ដែលរមួ្ទាងំ រញ្ញជ ែិ ដ ម្ េះ 
និងទំ្យនកទំ់្យនងស្គួស្ថរ ដែលានការទ្យទ្យលួស្ថគ លដ់ោយចាប ់ដោយគ្នម នការរខំានដោយដលមីរចាបដ់ យី និង ២) កនុងករែីដែលកុារស្ែូវ
ដគែកហូែដោយដលមីរចាបនូ់វដផ្នកខលេះៗ ឬ ទាងំអ្រថ់្នអ្ែតរញ្ញា ែរបរគ់្នែ ់ រែាភាគីស្ែូវផ្តលជំ់នួយ និងកិចចការោររម្ស្រប កនុងដគ្នល
ដៅផ្តលម់្កវញិឱ្យបានឆ្បរ់ហ័រនូវអ្ែតរញ្ញា ែរបរគ់្នែ់។ 

37 UNICEF កំែែក់ារចុេះដ ម្ េះថ្នជា “ការចងស្កងទិ្យនននយ័គនលឹេះរបរបុ់គគល៖ ដ ម្ េះដពញ កាលបរដិចឆទ្យ និងទី្យកដនលងកំដែីែ រញ្ញជ ែិ ដ ម្ េះ
ឪពុកនិងាត យ អារយោា នពីមុ្ននិងបចចុបបនន។ ពែ័ា៌នស្ែូវបានស្បមូ្លយកកនុងដគ្នលបំែងថ្នការបដងកីែអ្ែតរញ្ញា ែរបរកុ់ារ ដែីម្បី

http://www.refworld.org/pdfid/415450694.pdf
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ការស្បឈម្កនុងការផ្តល់ជំនយួរែាបាល 

ជនស្ែូវដគជញួែូរខលេះ បានទ្យទ្យលួការឧបែាម្ាដលកីារស្គប់ស្គងបញ្ញា រែាបាល ដែលជាដផ្នកម្យួថ្នរាហរែ
កម្មរបរ់ពួកដគ។ ទ្យាល ប់លែខលេះៗានដចងពិស្ថត រកនុងស្បអ្ប់ខាងដស្កាម្ដនេះ៖ 
 

                                                        
គ្នោំរ និងរស្មួ្លែល់ការអ្ដងកែោន។ ការចងស្កងជាឯកស្ថរ គឺជាែំដែីរការថ្នការកែស់្តាពែ័ា៌នបដនាម្ ដែីម្បដី ល្ីយែបនឹងែស្ម្ូវការជាក់
ោករ់បរកុ់ារ ដែលរមួ្ទាងំ ការអ្ដងកែោន និងការដរៀបចំដផ្នការរស្ាបអ់្នគែរបរគ់្នែ។់ ដនេះជាការបនតការចុេះដ ម្ េះនិងមិ្នដម្នជា
រកម្មភាពដោយដ កដ យី។” UNICEF (2006) Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking, NY: UNICEF, p. 18. 

ទ្យាល ប់លែ៖ ជនំយួរែាបាល 

គរតីាន ក់ម្កពីស្បដទ្យរម្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ស្ែូវដគជញួែូរដៅស្បដទ្យរចិន ដែីម្បបីងខំដរៀបការ បានពនយល់ពីរដបៀបដែល
បុគគលិករងគម្កិចចរែាបានជយួគ្នែ់កនុងការទ្យទ្យលួបានឯកស្ថរអ្ែតរញ្ញា ែ ដៅដស្កាយគ្នែ់ស្ែ ប់ម្កម្ីោ៉ា ន់ា៉ា
វញិ ដោយដរៀបចលំិខិែដែីម្បបីញ្ញជ ក់អ្ែតរញ្ញា ែរបរ់គ្នែ់។ ដលីរពីដនេះ អ្ងគការដែលជាអ្នកផ្តល់ការឧបែាម្ា
ម្ួយ បានបង់ថ្ងលចាបំាច់រស្ាប់ការដរៀបចំឯកស្ថរទាងំដនេះផ្ងដែរ។ 

កុារាីន ក់ពីស្បដភទ្យម្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ស្ែូវដគជួញែូរដៅស្បដទ្យរថ្ង ដែីម្បដីពរាកម្ម ស្ែូវបាននគរបាលកនុងស្បដទ្យរម្ីោ៉ា ន់
ា៉ា  ជួយដរៀបចំអ្ែតរញ្ញា ែប័ែណ។ នគរបាលបានផ្តល់ឱ្យគ្នែ់នូវលិខិែបញ្ញជ ក់ ដែលគ្នែ់យកដៅជូនអាជ្ា
្រានរម្ែាកចិច។ គ្នែ់ក៏បានដលីកដលងពីកថ្ស្ម្ននកនុងការដចញអ្ែតរញ្ញា ែប័ែណផ្ងដែរ។ 

បុររាន ក់ម្កពមី្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ដែលស្ែូវដគជួញែូរដៅដស្ៅស្បដទ្យរ ដែីម្បដី្វីការដលីទូ្យកដនស្ថទ្យកនុងស្បដទ្យរថ្ង បាន
ដគចខលួនរចួពីទូ្យក និងស្ែូវបានគរតីាន ក់ជយួោក់ ដៅដពលអ្នកស្គប់ស្គង និងឈមួញដរវងរកគ្នែ់។ បនា ប់ម្កគរតីរូប
ដនេះបានជួយគ្នែ់ដែីម្បរីកការងារដ្វីដៅដលីទូ្យកដនស្ថទ្យម្ួយដផ្សងដទ្យៀែ ដែលគរតីដនេះស្ថគ ល់ (កម្មករកនុងទូ្យកដនេះ
បានោក់គ្នែ់ រហូែទូ្យកដចញដៅរមុ្ស្ទ្យដស្ៅ)។ គ្នែ់បានដ្វីការដៅទ្យីដនេះជាដស្ចីនដខ នងិបានទ្យទ្យួលស្បាក់ឈនួល
ជាដទ្យៀងទាែ់ ប៉ាុដនតគ្នែ់ដៅដែខាល ចជួបនឹងដៅដក នងិឈមួញកណាត លពីមុ្ន។ គ្នែ់បានជេិះរងយនតបរឺម្ួយដៅរកទ្យី
កដនលងម្ួយដផ្សងដទ្យៀែ និងបានជួបបុររាន ក់ដទ្យៀែ ដែលបានជយួគ្នែ់រកការងារដៅកនុងដោងចស្កអារដឈែូីចម្ួ
យ។ គ្នែ់បានដ្វីការដៅទ្យីដនេះរយៈដពលម្ួយឆ្ន  ំបនា ប់ម្កនិដោជករបរ់គ្នែ់បានជួយរកឯកស្ថរពលករចំណា
កស្រុករស្ាប់គ្នែ់។ ដស្កាយរយៈដពលម្យួឆ្ន  ំគ្នែ់រកបានការងារម្ួយងមីដទ្យៀែ ដៅការោា នរែំង់ម្យួ។ 

បុររថ្ងាន ក់ ដែលស្ែូវដគជញួែូរដៅស្បដទ្យរអុ្ីស្ស្ថដអ្លដែមី្បដី្វីករកិម្ម ស្ែូវនគរបាលជយួរដគងាគ េះ និងបានផ្តល់
ឱ្ការដែមី្បដីបីកករែីបែតឹ ងម្ួយស្បឆ្ងំនឹងអ្នកដកងស្បវញ័្ចគ្នែ់ដែីម្បទីាម្ទារស្បាក់ឈនួលដែលពុំទាន់បានទ្យទ្យួ
លដៅដ យី។ គ្នែ់បានទ្យទ្យួលយករំដែីដនេះ ដហយីដៅកនុងអ្ំ ុងដពលថ្នែំដែីរការបែតឹ ងដនេះ ដគបាន 
អ្នុញ្ញា ែឱ្យគ្នែ់ស្ថន ក់ដៅបដណាត េះអារននកនុងស្បដទ្យរដនេះ ជាម្ួយការងារស្របចាប់ (និងបានស្បាក់កថ្ស្ម្រម្
រម្យ)។ 

បុររាន ក់ម្កពីស្បដទ្យរម្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ដែលស្ែូវដគជួញែូរដៅដស្ៅស្បដទ្យរដែមី្បដី្វីការដលទូី្យកដនស្ថទ្យកនុងស្បដទ្យរថ្ង 
បានពាោម្ដគចខលួចរចួ ដៅដពលទូ្យកចូលចែដៅកំពង់ដផ្។ គ្នែ់និងម្ែិតគ្នែ់ បានជិេះរងយនតបឺរ និងបាន
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 ប៉ាុដនត ជនស្ែូវដគជួញែូរជាដស្ចនី ស្បឈម្នឹងឧបរគគនន ដៅកនុងការដោេះស្ស្ថយបញ្ញា រែាបាល។ ជនរង
ដស្គ្នេះដៅកនុងការជួញែូរខលេះបានរងការប៉ាេះោល់។ ឧទាហរែ៍ ជាញឹកញាប់បដនាម្ដលីែស្ម្ូវការឯកស្ថរអ្ែតរញ្ញា ែ 
គរតីដែលស្ែូវដគជួញែូរដែីម្បដីរៀបការដោយបងខំ ក៏ដស្ចីនដែស្ែូវការចុេះដ ម្ េះកូនដែលដកែីដៅឯបរដទ្យរផ្ងដែរ ដៅ
ដពលស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ ទ្យនាឹម្នឹងស្ែូវដោេះស្ស្ថយបញ្ញា ថ្នការដលងលេះ និងជួនកាល ការ ុសំ្គងកូនផ្ងដែរ។ ការ
ស្បឈម្ននអាចោប់បញ្ចូ ល៖ 

១.  នែីវិ ិ្ ដីែលានភាពរមុគស្ថម ញ ស្ចបូកស្ចបល់ នងិជនួកាលវលិចុេះវលិដ ងី 
២.  ថ្ងលចណំាយខពរ់ (ដែលភាគដស្ចនីខពរ់ហួរដហែុ) 
៣. អាកបបករិោិោោងំរបរ់អាជ្ា្រ 
៤. ឧបរគគជាក់ដរតង ែូចជា ថ្ងលចណំាយដលកីារដ្វែីដំែីរ បាែ់បង់ស្បាក់ចែូំល នងិខវេះការដងទាកុំារ 

១.  នែីវិ ិ្ ដីែលានភាពរមុគស្ថម ញ ស្ចបូកស្ចបល់ នងិជនួកាលវលិចុេះវលិដ ងី៖ ជនស្ែូវដគជួញែូរបានអ្្ិ
បាយភាពស្ចបូកស្ចបល់ ដៅកនុងការពាោម្ស្គប់ស្គងែំដែីរការរែាបាល។ ម្និស្ែឹម្ដែបទ្យបបញ្ាែត ិនងិនីែិវ ិ្ ីនន
ប៉ាុដណាណ េះដទ្យ ដែលលំបាកយល់ រូម្បដីែការោិ្ិបដែយយតា ល់ ក៏ដស្ចីនដែរមុគស្ថម ញ នងិស្ចបូកស្ចបល់ផ្ងដែរ។ ការ 
ទ្យំនក់ទ្យនំងជាម្យួម្គនតនីន បានដ្វីដ ងីជាម្ួយការភិែភ័យ និងម្និស្រលួដ យីរស្ាប់ជនស្ែូវដគជួញែូរខលេះ។ 

នីែិវ ិ្ ីខលេះៗានការលំបាកជាពិដររ - ែូចជា ការចុេះដ ម្ េះកូនដែលដកែីពីាត យកនុងដពលស្ែូវដគជញួែូរ
ដៅដស្ៅស្បដទ្យរ។ កនុងករែីខលេះ អាជ្ា្រម្និទ្យំនងជាែងឹរដបៀបដោេះស្ស្ថយបញ្ញា ដនេះដ យី ដហយីែំដែីរការដនេះ
ទាម្ទារដពលដវោ និងថ្នម្ពលជាដស្ចីន ដែមី្បដីោេះស្ស្ថយ។ ែូចគ្នន ដនេះដែរ ការកែំែ់ស្ថា នភាពអ្នកណាាន ក់ជាជន
ស្ែូវដគជួញែូរ ោក់ព័នធជាម្យួែំដែីរការរមុគស្ថម ញ នងិចំណាយដពលដស្ចីន ដែលទាក់ទ្យងនងឹឯកស្ថរោក់ព័នធជា
ដស្ចីន ជាម្យួស្តាផ្លូវការ និងការចុេះហែាដលខា។ កនុងករែីខលេះ លកខខែឌ រែាបាលោោងំជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការ
ជួញែូរ ពកីារទ្យទ្យលួបានការឧបែាម្ានន។ 

២.  ថ្ងលចណំាយខពរ់ (ដែលភាគដស្ចនីខពរ់ហួរដហែុ)៖ នែីិវ ិ្ ីរែាបាល (ែូចជាការចុេះដ ម្ េះ ការដរៀបចំឯក
ស្ថរអ្ែតរញ្ញា ែ)ដស្ចនីដែោក់ព័នធជាម្ួយថ្ងលចំណាយខពរ់ជាខាល ងំ។ ជនស្ែូវដគជួញែូរខលេះ ម្ិនោក់ោកយរុំឯកស្ថរ

ទូ្យររ័ពាដៅម្ែិតភកតឱិ្យជួយ។ ម្ិែតរបរ់គ្នែ់បានជួយអ្នកទាងំពីរ ដរវងរកការងារដ្វីដៅកនុងដោងចស្កអារដឈមី្ួយ
កដនលង ដែលគ្នែ់ដ្វីការដៅទ្យីដនេះយូរជាម្ួយឆ្ន ។ំ និដោជកគ្នែ់បានជយួគ្នែ់ដែមី្បរីកឯកស្ថរពលករចណំាក
ស្រុកដ្វីការស្របចាប់។ 

បុររដខមរាន ក់ ដែលស្ែូវដគជញួែូរដៅស្បដទ្យរថ្ង នងិា៉ា ដ រុី ដែមី្បដីកងស្បវញ័្ចកាល ងំពលកម្ម ស្ែូវដគផ្តល់វគគ        
បែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ តាម្ រយៈអ្ងគការជាអ្នកជួយឧបែាម្ាម្ួយ។ គ្នែ់បានដរនីរុជំំនយួ និងការអ្នុញ្ញា ែពីដម្
ភូម្ិរបរ់គ្នែ់ ដែមី្បដីរៀបចំោកយរុំរស្ាប់ចូលរមួ្កនុងវគគបែតុ េះបណាត ល ដែលដម្ភូម្ិបានផ្តល់ឱ្យ។ គ្នែ់ក៏បាន
ចូលរមួ្កនុងវគគបែតុ េះបណាត ល និងបានដ្វកីារដៅតាម្មុ្ខជនំញរបរ់គ្នែ់ផ្ងដែរ។  
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ងមីដ យី ដោយស្ថរពកួដគម្ិនអាចបង់ថ្ងលដែលែស្ម្ូវ។ ថ្ងលចណំាយែថ្ទ្យដទ្យៀែទាក់ទ្យងនងឹការែឹកជញ្ជូ ន ដពលស្ែូវដ្វី
ែំដែីរដៅទ្យីស្កុង/ស្រុកខុរៗគ្នន  ការបាែ់បង់ស្បាក់ចំែូល និងការចណំាយដពលដែីម្បដីោេះស្ស្ថយបញ្ញា រែាបាល។ 

៣. អាកបបករិោិោោងំ(នងិជនួកាលដររីដអ្ងី)របរ់អាជ្ា្រ៖ កនុង
ករែីខលេះ អាជ្ា្រម្និរស្ម្លួនីែិវ ិ្ ីរែាបាលដែលស្បឈម្ចំដោេះជន
ស្ែូវដគជួញែូរដ យី។ ែុោការដស្ចីនដែគ្នម នភាពទ្យន់ភលន់ និងម្ិនបាន
គិែគូរអ្ពំីបទ្យពិដស្ថ្ន៍ថ្នការស្ែូវដគជួញែូរដ យី ដែលទាក់ទ្យងនឹង
ការចំណាយពិដររ។ ឧទាហរែ៍ គរតីស្ែូវដគជួញែូរដែមី្បដីរៀបការ
ដោយបងខំខលេះ ម្និអាចលេះដលង”ស្ថវ ម្ី”របរ់ពកួដគដ យី ដោយស្ថរ
ដែែុោការែស្ម្ូវឱ្យានការឯកភាពពី”ស្ថវ ម្ី”ដនេះ ដែលម្ិនស្ែឹម្ដែ
លំបាកដនេះដទ្យ ប៉ាុដនតក៏អាចស្បកបដោយដស្គ្នេះថ្នន ក់ផ្ងដែរ។ ម្គនតខីលេះ 
ម្ិនស្ែឹម្ដែម្ិនបានជួយអ្វីដស្ថេះដនេះដទ្យ ប៉ាុដនតដងម្ទាងំស្បកាន់អ្រយិ
ភាព ដៅដពលជនស្ែូវដគជួញែូរស្បឈម្បញ្ញា ។ គរតីស្ែូវដគជួញែូរាន ក់ 
ដែលស្ែូវដគដកងស្បវញ័្ច ដៅស្បដទ្យរចិនដែីម្បដីរៀបការដោយបងខ ំនិងបាន
វលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិជាម្យួកូន ស្ែូវបានអាជ្ា្រមូ្លោា នស្បាប់ថ្ន ដគ
ម្ិនអាចដោេះស្ស្ថយបញ្ញា ឯកស្ថរននបានដទ្យរស្ាប់កូនរបរ់គ្នែ់ 
ដហយីគ្នែ់”គួរដែវលិស្ែ ប់ដៅស្បដទ្យរចិនវញិ”។   

៤. ឧបរគគជាក់ដរតង ែូចជា ថ្ងលចណំាយដលកីារដ្វែីដំែីរ ការបាែ់
បង់ស្បាក់ចែូំល នងិខវេះការដងទាកុំារ៖ ជនស្ែូវដគជញួែូរបានស្ប
ឈម្ការលបំាកជាដរៀងោល់ថ្ងៃ កនុងការដោេះស្ស្ថយបញ្ញា រែាបាល។ 
ម្ែឌ លរែាបាល ដស្ចនីដែរាែិដៅកនុងទ្យីស្កងុ ដែលអាចរាិែដៅឆ្ៃ យពី
រហគម្ន៍ ដែលជាកដនលងជនស្ែូវដគជួញែូរររ់ដៅ ជាដហែុនឱំ្យការដ្វែីំដែីរគឺជាឧបរគគ ទាងំខាងរាា រៈ នងិ
ហរិញ្ាវែាុ។ ការចំណាយដពលដស្ចីនថ្ននីែិវ ិ្ ីរែាបាល ក៏អាចានន័យផ្ងដែរថ្ន ជនស្ែូវដគជួញែូរ ស្ែូវឈប់រស្ាក
ពីការងារ ដែីម្បចូីលរមួ្ដៅកនុងនីែិវ ិ្ ីដនេះ ែូដចនេះនងឹស្ែូវបាែ់បង់ស្បាក់ចែូំល។ ចំដោេះជនស្ែូវដគជញួែូរដែលាន
កូន ការដរវងរកនិងការបង់ថ្ងលដងទាកូំន រស្ាប់ដពលដែលចាបំាច់ដែីម្បោីក់ព័នធដៅកនុងនែីិវ ិ្ ីរែាបាល ក៏អាចជាការ
ស្បឈម្ម្យួផ្ងដែរ។  
 
 

ករែីរកិា៖ បញ្ញា ខាងដផ្នកចាប់ នងិរែាបាល 

គរតីាន ក់ពីស្បដទ្យរម្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ស្ែូវដគជួញែូរដៅស្បដទ្យរថ្ងដែមី្បដីកងស្បវញ័្ចកាល ងំពលកម្មកនុងដោងចស្កម្យួ។ គ្នែ់
បានយកជាប់ជាម្យួទាងំឯកស្ថរអ្ែតរញ្ញា ែ នងិឯកស្ថរបញ្ជ ីស្គួស្ថររបរ់គ្នែ់។ និដោជករបរ់គ្នែ់ែកហូែ
ទុ្យកឯកស្ថរទាងំពីរ ដែលានន័យថ្ន គ្នែ់ម្ិនានឯកស្ថរទាងំដនេះដ យី ដៅដពលស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ។ ដពល

ការដស្បស្បលួតាម្ដពលដវោ 

បញ្ញា រែាបាល ដស្ចីនដែទាម្ទារដពលម្ួយ 
រយៈដទ្យីបដោេះស្ស្ថយបាន និងោក់ព័នធជា
ម្ួយការយកចិែតទុ្យកោក់ និងការគ្នសំ្ទ្យ។ 
ែស្ម្ូវការខាងរែាបាលថ្នជនស្ែូវដគជួញ
ែូរក៏អាចដស្បស្បួលតាម្ដពលដវោផ្ងដែរ 
និងដ្លីយែបដៅតាម្ការស្បឈម្ខុរៗ
គ្នន ដៅកនុងែំដែីរការរាហរែកម្ម។ 
ជនស្ែូវដគជួញែូរអាចស្ែូវការជំនួយខលេះ 
ដែីម្បទី្យទ្យួលបានឯកស្ថរអ្ែតរញ្ញា ែឬ 
ការបញ្ញជ ក់ដលីលិខិែកំដែីែ។ ដស្កាយ
ម្កពួកដគអាចស្បឈម្បញ្ញា ដៅកនុងស្គួ
ស្ថរដែលែស្ម្ូវឱ្យគ្នែ់ស្ែូវការជំនួយ
ដែីម្បដីោេះស្ស្ថយបញ្ញា ទាងំដនេះ ែូចជា 
ការដលងលេះ និងនីែិវ ិ្ ីរំុ ុសំ្គងកូន។
ជនស្ែូវដគជួញែូរអាចស្ែូវការនូវការ
ឧបែាម្ាែល់រាហរែកម្មតាម្ទ្យស្ម្ង់
ដបបដនេះដៅកនុងរយៈដពលដវងបងគួរដទាេះបី
វាម្ិនជាប់រហូែក៏ដោយ។  
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គ្នែ់ស្ែ ប់ម្កម្ោី៉ា ន់ា៉ា វញិ គ្នែ់បានទាក់ទ្យងអាជ្ា្ររងាក ែ់របរ់គ្នែ់ដែីម្បោីក់ោកយរុំឯកស្ថរអ្ែតរញ្ញា ែ
ងមី។ ប៉ាុដនតម្គនតដីនេះដោលថ្ន ដ្វីដបបដនេះម្ិនបានដ យី ដស្ោេះគ្នែ់គ្នម នឯកស្ថរបញ្ជ ីស្គសួ្ថរ។ ដទាេះបីានដគ្នល
នដោបាយដែីម្បដីចញប័ែណបញ្ជ ីជាែិរស្ាប់ជនស្ែូវដគជួញែូរក៏ដោយ គ្នែ់ម្ិនស្ែូវបានកំែែ់អ្ែតរញ្ញា ែជា
ផ្លូវការជាជនស្ែូវដគជួញែូរដ យី ែូដចនេះស្បឈម្ការលំបាកជាដស្ចីន។ 

រស្ាប់គរតីដវៀែណាម្ាន ក់ គ្នែ់ស្ែូវចណំាយដពលដស្ចីនជាងែប់ឆ្ន  ំ ដស្កាយវលិស្ែ ប់ពីស្ែូវដគជួញែូរ ដែមី្បដីរៀប
ការដោយបងខ ំដទ្យីបអាចចុេះដ ម្ េះកូន ដែលបានដកែីដៅឯដស្ៅស្បដទ្យរ។ ម្កទ្យល់ដពលដនេះ កូនរបរ់គ្នែ់ម្និស្ែូវ
បានចុេះដ ម្ េះ និងម្និបានចុេះកនុងដរៀវដៅស្គួស្ថរដ យី ដែលានន័យថ្ន ដគម្ិនអ្នុញ្ញា ែឱ្យកូនគ្នែ់ចូលដរៀន
ដៅតាម្ស្ថោដ យី ដហយីគ្នែ់ពុាំនរទិ្យធិទ្យទ្យលួបានការគ្នសំ្ទ្យខាងដផ្នករងគម្កិចចកនុងនម្ដកមងៗទាងំដនេះ
ដ យី។ គ្នែ់បានអ្្បិាយអ្ពំីអារម្មែ៍ខូចចិែត អ្នាេះស្ថរ និងអារម្មែ៍តានែឹង ដែលម្និអាចឧបែាម្ាកូនរបរ់
គ្នែ់បានស្គប់ស្គ្នន់ ដៅកនុងអ្ ុំងដពលែប់ឆ្ន ដំនេះ។ 

បុររចិនាន ក់ ដែលស្ែូវដគជញួែូរតាងំពីដៅជាកុាោ ដៅកនុងស្បដទ្យរដនេះ ដែីម្បដី្វីជាអ្នករុំទាន ពុំបានែឹងអ្ពំីអ្ែត
រញ្ញា ែផ្លូវការ និងស្របចាប់របរ់ខលួនដ យី និងគ្នម នម្ដ្ាបាយណាម្ួយដែីម្បអីាចែងឹបានដ យី។ គ្នែ់បាន
ររ់ដៅដពញម្យួជីវែិដោយគ្នម នឯកស្ថររំគ្នល់ខលួន ដែលានន័យថ្ន ពុំដែលបានចូលដរៀនតាម្ស្ថោ ម្ិន
ទ្យទ្យួលដរវាណាម្ួយ ពុំដែលានការងារផ្លូវការ ឬដបីកគែនីដៅ្នគ្នរដ យី។ ចដំោេះគ្នែ់ អ្វែតានអ្ែត
រញ្ញា ែ គឺជាស្បភពម្ួយថ្នអារម្មែ៍តានែងឹោ៉ា ងដស្ចនី និងែស្ម្ូវការរំខាន់បំផុ្ែរបរ់គ្នែ់៖ “គ្នម នអ្ែតរញ្ញា
ែ ខ្ុ ំហាក់ែូចជាបាែ់បង់កតរីងឃមឹ្ដៅអ្នគែ។ ខ្ុ ំបានស្បាប់ខលួនឯងថ្ន អ្នកណាាន ក់អាចរកឯកស្ថរអ្ែតរញ្ញា
ែឱ្យខ្ុបំាន ឬ អាចដ្វឱី្យខ្ុចុំេះដ ម្ េះដៅកនុងស្បព័នធស្គសួ្ថរបាន ខ្ុ ំនងឹចាែ់ទុ្យកអ្នកដនេះជាឪពុកាត យ ដងទាគំ្នែ់
ដៅដពលគ្នែ់ចារ់ និងដរៀបចពំិ្ីបុែយរពគ្នែ់។” 

គរតីដវៀែណាាន ក់ដែលស្ែូវដគជួញែូរដៅថ្ែវា៉ា ន់(ស្បដទ្យរចនិ) ដែីម្បដីរៀបការ បានអ្្ិបាយអ្ំពីការស្បឈម្បញ្ញា
ជាដស្ចីន ដៅដពលនងពាោម្លេះដលង”ស្ថវ ម្ី”របរ់នង។ ដៅដពលនងោក់បែតឹ ងដៅែុោការ ដគស្បាប់គ្នែ់
ថ្ន នងម្ិនអាចលេះដលងបតីដោយគ្នម នហែាដលខារបរ់បតីដ យី។ នងគ្នម នអារម្មែ៍ថ្នានរុវែតភិាពដ យី កនុង
ការដៅជួបបត ី ដោយធាល ប់ស្ែូវបតីដកងស្បវញ័្ច។ នងចង់ដរៀបការ ប៉ាុដនតម្ិនអាច ដោយស្ថរនងម្ិនអាចរកវ ិ្ ីដែមី្បី
លេះដលងដោយរុវែាិភាព។ 

នរឡីាវាន ក់ស្ែូវការហែាដលខាអាជ្ា្រមូ្លោា ន មុ្ននឹងនងអាចស្ែូវដគអ្នុញ្ញា ែឱ្យដចញពីភូម្ិ និងស្ថន ក់ដៅកនុង
ម្ែឌ លម្ួយដែីម្បបីានទ្យទ្យួលការឧបែាម្ា។ ចំដោេះនង ែំដែីរការដនេះម្ិនចារ់ោរ់ដ យី៖ “អ្ងគការបានរុំឱ្យ
ខ្ុ ំផ្តល់ឯកស្ថរ ដហយីខ្ុ ំស្ែូវដែដៅរកដម្ភូម្ិ និងម្គនតីស្រុក ដែីម្បចុីេះហែាដលខាដលីឯកស្ថររស្ាប់ខ្ុ។ំ ខ្ុ ំានការ
ស្ចបូកស្ចបល់បនតិច នងិលំបាករស្ាប់ខ្ុ ំ។” 

គរតីខលេះម្ិនអាចវលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះជាម្យួកូនបានដ យី ដែលបានដកីែដៅកនុងដពលពួកគ្នែ់ជួបបទ្យពិដស្ថ្ន៍ថ្ន
ការជួញែូរ។ កនុងករែីដបបដនេះ គរតីស្ែូវការជំនយួខាងដផ្នកចាប់ ដែមី្បទី្យទ្យលួបានរិទ្យធ ុិសំ្គងកូន។ គរតីាន ក់ព ី  
ម្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ស្ែូវដគជញួែូរដៅស្បដទ្យរចនិ ដែីម្បដីរៀបការដោយបងខំ ានកូនពីរនក់ជាម្យួ”ស្ថវ ម្ី”ចិនរបរ់នង។ 
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ដៅដពលស្ែូវដគកំែែ់អ្ែតរញ្ញា ែជាជនរងដស្គ្នេះ គ្នែ់ស្ែូវបានបញ្ជូ នម្កផ្ាេះដៅម្ីោ៉ា ន់ា៉ា វញិ ដោយគ្នម នកូន
ម្កជាម្ួយដ យី ដែលដទ្យបីដែស្ែូវបំដបកដចញពីគ្នែ់។ ដនេះគឺជាស្បភពថ្នទុ្យកខស្ពួយជាខាល ងំរស្ាប់គ្នែ់៖ “ខ្ុ ំនឹក
កូនដរៀងោល់យប់ថ្ងៃ”។ វាទ្យំនងជាានការប៉ាេះោល់អ្វជិជានជាខាល ងំម្កដលកូីនរបរ់គ្នែ់ផ្ងដែរ។ 

តាោងស្ែួែពិនិែយ៖ ការពិចារណាគនលេឹះកនុងការផ្តល់ការគ្នសំ្ទ្យខាងរែាបាល 

ការបដងកែីកម្មវ ិ្  ី

 ផ្តល់ស្គប់ឯកស្ថរចាបំាច់ែល់ជនស្ែវូដគជញួែូរ៖ ស្ែូវធានថ្ន ជនស្ែូវដគជួញែូរទាងំអ្រ់ ានលទ្យធភាពទ្យទ្យលួបាន
ឯកស្ថរអ្ែតរញ្ញា ែ និងការចុេះបញ្ជ ីអ្ស្តានុកូលោា ន។ ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ គួរដែបានទ្យទ្យលួឯកស្ថរ
អ្ែតរញ្ញា ែ និងនែីិវ ិ្ ីថ្នការចុេះដ ម្ េះ(ដោយឥែគែិថ្ងល)។ ស្ែូវដលកីដលងករែីកថ្ស្ម្រស្ាប់កតកីនុងែុោការនិង
កថ្ស្ម្រែាបាលែថ្ទ្យដទ្យៀែរស្ាប់ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរ។  

 បែតុ េះបណាត ល នងិដែនែំល់បុគគលកិរែាបាល៖ ផ្តល់ការយល់ែឹងែល់បុគគលកិរែាបាល កនុងនយកោា នរបរ់   រ
ោា ភិបាលអ្ំពីែស្ម្ូវការរបរ់ជនងាយរងដស្គ្នេះ ដែលរមួ្ទាងំ ជនស្ែូវដគជួញែូរ និងស្ែវូឱ្យម្គនតីទាងំដនេះស្បកាន់អា
កបបកិរោិដោយការស្បុងស្បយែ័ន នងិការដគ្នរព។ ស្ែូវផ្តល់ព័ែ៌ានែល់ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ អ្ពំីយនត
ការដែលានស្ស្ថប់រស្ាប់ោយការែ៍ ដៅកនុងករែីដែលពួកដគស្ែូវអាជ្ា្រស្បស្ពែឹតម្ិនរម្រម្យម្កដលីខលួន។ 

 ស្ែវូរពំងឹថ្នានឧបរគគជាក់ដរតង នងិឧបរគគខាងភរតុភា៖ អាជ្ា្ររែា គួរដែែឹងអ្ំពឧីបរគគជាក់ដរតង និងខាង
ភរតុភាកនុងការទ្យទ្យួលបានឋានៈស្របចាប់ ែូចជា ចាៃ យផ្លូវដែលស្ែូវដ្វីែំដែីរ នងិថ្ងលចណំាយ។ អាជ្ា្រននគួរ
ធានថ្ន ឧបរគគទាងំដនេះម្ិនស្ែូវោោងំការទ្យទ្យួលបានរទិ្យធិ ែូចជា ឯកស្ថរស្របចាប់ នងិអ្នុវែតយនតការនន ដែមី្បី
ដោេះស្ស្ថយបញ្ញា ទាងំដនេះដ យី ែូចជា ការោក់ោកយរុំឯកស្ថរតាម្ថ្ស្បរែីយ ៍ានែំណាងជាជំនរួ។ល។ 

 ផ្តល់ព័ែ៌ានអ្ពំនីែីវិ ិ្ រីែាបាល៖ ស្ែូវផ្តល់ព័ែ៌ានដពញដលញ ដែលអាចយល់បាន នងិពិស្ថត រអ្ពំីជំហានននថ្ន
លកខខែឌ ដែលោក់ព័នធនងឹនែីិវ ិ្ ីរែាបាល ែូចជាការដរៀបចឯំកស្ថរ នងិការចុេះដ ម្ េះបញ្ញជ ក់កំដែីែ។ ស្ែូវធានថ្ន 
ព័ែ៌ានដនេះានជាភាស្ថទាងំអ្រ់ និងស្ែូវដរៀបចំដ ងីឱ្យស្របតាម្វយ័ និងកស្ម្ិែអ្ប់រផំ្ងដែរ។ 

 ជយួជនរងដស្គ្នេះ ដលនីែីវិ ិ្ រីែាបាល ដៅកនុងករែីចាបំាច់៖ កនុងករែីខលេះ អ្នកផ្តល់ដរវា ស្ែូវជួយដៅស្គ្នែំបូង 
ដោយដែនែំល់ជនស្ែូវដគជញួែូរ អ្ំពីនែីិវ ិ្ ីរែាបាល។ ដផ្នកម្ួយថ្នែំដែីរការដនេះគឺ ការអ្ប់រជំនស្ែូវដគជួញែូរអ្ំពី
រដបៀបដ្វីកិចចការដនេះដោយខលួនឯងដៅអ្នគ្នែ។ 

ការយកចែិតទុ្យកោកព់ដិររចដំោេះកុារ 
 ជយួកនុងការចុេះបញ្ជ ីកដំែីែ នងិចុេះដ ម្ េះតាម្ចាប់ រស្ាប់កុារដែលស្ែវូដគជញួែូរ៖ អ្នកផ្តល់ដរវា គួរជួយកុារ
ដែលស្ែូវដគជញួែូរ (ស្គួស្ថរ និងអ្នកដងទាពំួកដគ) កនុងការដរៀបចំចុេះបញ្ជ ីកំដែីែ និងចុេះដ ម្ េះតាម្ចាប់ និងការ
ទ្យទ្យួលបានឯកស្ថរអ្ែតរញ្ញា ែ។ 
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 ផ្តល់ឱ្យកុារដែលស្ែវូដគជញួែូរ នូវការគ្នសំ្ទ្យចាបំាច់ខាងរែាបាល៖ ស្ែូវធានថ្ន កុារដែលស្ែូវដគជួញែូរ ានលទ្យធ
ភាពទ្យទ្យលួបានការគ្នសំ្ទ្យខាងរែាបាល ែូចជា ការផ្តល់ព័ែ៌ាន ការដែងតាងំអ្នកដងទា ំការផ្តល់ឱ្យកុារដែលស្ែូវដគ
ជួញែូរ នូវឯកស្ថរអ្ែតរញ្ញា ែ ការចុេះបញ្ជ ីអ្ស្តានុកូលោា ន ។ល។ 

 ដែងតាងំអ្នកដងទាសំ្របចាប់ កនុងដពលចាបំាច់៖ ស្ែូវធានថ្ន កុារដែលស្ែូវដគជួញែូរ ដែលបានបាែ់បង់ការដងទាំ
ពីឪពុកាត យ ជាបដណាត េះអារនន ឬ ជាអ្ចិថ្គនតយ ៍ ស្ែូវបានកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែជាបនា ន់ និងបញ្ជូ នដៅអាជ្ា្រ
រុខុាលភាពកុាររម្ស្រប និងបានដែងតាងំអ្នកដងទាសំ្របចាប់ ដែលអាចដែនពំួកដគ នងិការោររទិ្យធិ និង
ផ្លស្បដោជន៍របរ់ពួកដគ។  

ដគ្នលនដោបាយ/ការែរ ូម្ែ ិ 

 ដករស្ម្លួនែីវិ ិ្ កីារោិ្បិដែយយរស្ាប់ជនដែលស្ែវូដគជញួែូរ៖ ស្ែូវរស្ម្ួល និងបនសុនីីែិវ ិ្ ីរែាបាល ជាម្យួ
ការគិែគូរពិដរររស្ាប់ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ។ ស្ែូវបដងកែីនីែិវ ិ្ ី និង/ឬ ដគ្នលការែ៍ដែនរំស្ាប់
ករែីដលីកដលង ដែលអាចឱ្យជនស្ែូវដគជួញែូរ ានលទ្យធភាពទ្យទ្យួលបានឯកស្ថរចាបំាច់ និងការគ្នសំ្ទ្យខាងដផ្នក
ចាប់ជាបនា ន់(និងដោយឥែគិែថ្ងល)។ 

 ជដស្ម្រីរស្ាប់ការររ់ដៅស្របចាប់កនុងស្បដទ្យរដគ្នលដៅ/ស្បដទ្យរាច រ់ផ្ាេះ៖ កនុងករែីកុាររងដស្គ្នេះដោយស្ថរ
ការជួញែូរដែលររ់ដៅោច់ពឪីពុកាត យ ចាប់តាងំពីដពលដែលកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែ រហូែែល់ការអ្នុវែតែំដណាេះ
ស្ស្ថយរស្ាប់រយៈដពលដវង ដគគួរផ្តល់ឱ្យកុារនូវលទ្យធភាពដែីម្បរីរ់ដៅដោយស្របចាប់កនុងស្បដទ្យរជាាច រ់ផ្ាេះ។ 



ឡសវាណ្នកទី ៧.ជាំនួយ និងការរាំម្រទខាងណ្នកចាប ់
ការជយួជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកសដីៅកនុងនីែិវ ិ្ ែុីោការ 
ែស្ម្វូការរបរ់ជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកសដីៅកនុងដពលអ្នុវែតែំដែីរការែុោការ 

ជនស្ែូវដគជញួែូរជាដស្ចនី ានការោក់ព័នធជាជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ី ដៅកនុងនីែិវ ិ្ ែុីោការ ស្បឆ្ងំនឹងអ្នក
ជួញែូរពួកដគ - រស្ាប់ករែីស្ពហមទ្យែឌ  នងិការទាម្ទាររំែង។ ចាប់រិទ្យធិម្នុរសអ្នតរជាែិដចងថ្ន ជនរងដស្គ្នេះ
ទាងំអ្រ់ានែនួទ្យីស្របចាប់ ដៅកនុងចណំាែ់ការស្ពហមទ្យែឌ  ឬ រែាបបដវែី ស្បឆ្ងំនងឹអ្នកដកងស្បវញ័្ច ដលពីួកដគ 
ដែលរមួ្ទាងំ រិទ្យធិដែមី្បរីំដែងម្ែិឱ្យដគឮ រិទ្យធកិនុងការទ្យទ្យលួព័ែ៌ាន និងរិទ្យធិទ្យទ្យួលបានព័ែ៌ាន។38 ដគ្នលការែ៍ 
និងដគ្នលការែ៍ដែនអំ្.រ.ប រតីពីរិទ្យធម្នុរស និងការជញួែូរម្នុរសដចងថ្ន៖ 

ជនស្ែូវដគជញួែូរ ជាជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការរដំោភបោំនខាងរទិ្យធិម្នុរស ានរទិ្យធិស្របចាប់ជាអ្នតរ
ជាែិ ចំដោេះការទ្យទ្យួលរែំងដពញដលញ នងិរម្ស្រប។ រិទ្យធិដនេះដស្ចីនដែពុំរូវានរស្ាប់ជនស្ែូវដគ
ជួញែូរដ យី ដោយស្ថរពួកដគដស្ចីនដែខវេះព័ែ៌ានអ្ពំីលទ្យធភាព និងែំដែីរការដែមី្បទី្យទ្យលួរែំង ដែល
រមួ្ទាងំ រែំងដលីការជួញែូរ និងការដកងស្បវញ័្ច ដែលោក់ព័នធ។ ដែមី្បជីំនេះបញ្ញា ដនេះ ជនំួយខាងដផ្នក
ចាប់ និងរាា រៈែថ្ទ្យដទ្យៀែ គរួដែបានផ្តល់ែល់ជនដែលស្ែវូដគជួញែូរ ដែមី្បពីួកដគអាចអ្នុវែតរិទ្យធិរបរ់ខលួន
ចំដោេះការទ្យទ្យួលរែំងបានដពញដលញ និងរម្ស្រប។”39 

ដៅកនុងែំបន់ GMS ជនស្ែូវដគជួញែូរជាដស្ចីន ានែួនទ្យីរំខាន់កនុងបែតឹ ងស្ពហមទ្យែឌ  ឬ រែាបបដវែី 
ស្បឆ្ងំអ្នកជួញែូរពួកដគដ យី។ ដនេះជាករែីដៅកនុងស្បដទ្យរដគ្នលដៅភាគដស្ចនី នងិដៅកនុងស្បដទ្យរដែមី្ជាដស្ចី
ន។ ជនស្ែូវដគជួញែូរ ដែលជាជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ីដៅកនុងនែីិវ ិ្ ីែុោការ ស្ែូវការនូវការឧបែាម្ា ដៅទូ្យទាងំែំដែីរការ
ែុោការ ដែលរមួ្ទាងំ ានដម្ធាវ ីបានទ្យទ្យលួព័ែ៌ាន នងិដរចកតពីនយល់ ដែមី្បពីួកគ្នែ់អាចយល់អ្ំពែីំដែីរការ
ែុោការ នងិកនុងករែីខលេះ ទ្យទ្យួលបានកិចចការោរទ្យល់នឹងអ្នកជួញែូរពួកដគ និង/ឬបកខពួករបរ់ដគ ដែលអាចរង
រឹកដោយស្ថរដែការចូលរមួ្ដៅកនុងែំដែីរការែុោការ។ ែំដែីរការរបរ់ែុោការ ផ្តល់ឱ្យជនដែលស្ែូវដគជួញែូរ 
នូវឱ្ការដែីម្បទី្យទ្យលួបានយុែតិ្ម៌្ និងទ្យទ្យួលការជួរជុលបានភាល ម្ៗ រស្ាប់ម្ហនតោយននដែលពួកដគបានជបួ

                                                        
38 ដរចកតីស្បការជារកលអំ្ពីរិទ្យធិម្នុរសដចងថ្ន៖ “បុគគលស្គបរ់ូប ានរិទ្យធិទ្យទ្យលួបានរំែងដោយស្បរិទ្យធភាព ពីរំណាកស់្ថោកតីជាែិ
ដែលានរម្ែាកិចច ចំដោេះរកម្មភាពរដំោភដលីរិទ្យធិជាមូ្លោា ន ដែលបានផ្តលឱ់្យគ្នែដ់ោយរែា្ម្មនុញ្ា ឬ ចាប់។” ដរចកតីស្បការជារ
កលថ្នអ្.រ.ប ឆ្ន ១ំ៩៤៨ រតីពីរិទ្យធិម្នុរស ាស្តា៨។ ដរចកតីស្បការអំ្ពីដគ្នលការែ៍ជាមូ្លោា ន ថ្នយុែតិ្ម្រ៌ស្ាប់ជនរងដស្គ្នេះ ដោយ
ស្ថរឧស្កិែាកម្ម និងការបំោនដោយអំ្ណាច (ដរចកតីរដស្ម្ចថ្នរម្យ័ស្បជំុដពញអ្ងគថ្នអ្.រ.បដលខ 40/34) ដចងថ្ន ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរ
ឧស្កិែាកម្ម “គរួស្ែូវបានដគផ្តលព់័ែា៌នអំ្ពី រិទ្យធិដែីម្បដីរវងរករំែង អំ្ពីែនួទី្យថ្នែំដែីរការែុោការនិងរែាបាល អំ្ពីវសិ្ថលភាព ដងរៈដវោ 
និងវឌ្ឍនភាពថ្ននីែិវ ិ្  ី និងការរដស្ម្ចដទាររស្ាបក់រែីដនេះ ជាពិដររ កនុងករែីោកព់័នធនឹងឧស្កិែាកម្ម ៃ្ន់្ ៃរ។  UNODC (2008) 

"Justice for Victims", Toolkit to Combat Trafficking in Persons. New York: United Nations, pp. 430-431. Available online at 
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_8-16.pdf. Gallagher, Anne (2010) 
Commentary to the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, UNOHCR, p. 170. 
39 Robinson, Mary (2002) Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, Addendum to the 
Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights to the Economic and Social Council, UN document 
E/2002/68/Add.1, 20 May 2002, p. 11. 

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_8-16.pdf
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ស្បទ្យេះ។ រិទ្យធទិ្យទ្យួលបានយុែតិ្ ម៌្ គឺជាម្ដ្ាបាយម្ួយបដនាម្ដទ្យៀែ ដែីម្បកីារោរ និងទ្យទ្យលួបានរិទ្យធិែថ្ទ្យដទ្យៀែដែល
ានធានដៅកនុងចាប់អ្នតរជាែិ។ ែូដចនេះ ដរវាដៅដពលបនា ប់ពីស្ែូវដគជួញែូរ គួរដែរមួ្បញ្ចូ ល ជំនួយ នងិការគ្នសំ្ទ្យ
ខាងដផ្នកចាប់ផ្ងដែរ។ 

*កែំែ់រគំ្នល់ពដិររអ្ពំកុីារ៖ កុារស្ែវូដគជញួែូរជាដស្ចីន បានោក់ព័នធជាជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ី ដៅកនុងនីែិវ ិ្ ី
ែុោការ ស្បឆ្ងំនឹងអ្នកជួញែូរ ដែលនមំ្កនូវចំដណាទ្យអ្ពំីថ្នដែីរទិ្យធិ និងឧែតម្ស្បដោជន៍របរ់កុារ ស្ែូវបាន(ឬ
ម្ិនបាន)ការោរ ដៅកនុងែំដែីរការរបរ់ែុោការ។ ការរាា រជាម្ួយកុារដែលស្ែូវដគជួញែូរ (ក៏ែូចជា ជាម្យួ
ម្នុរស្ផំ្ងដែរ) បងាា ញពជីដស្ម្ីរកនុងកស្ម្ែិកែំែ់ កនុងការបែិដរ្ចូលរមួ្កនុងងែំដែីរការថ្នែុោការ និងនំ
ម្កនូវកងវល់បដនាម្ដទ្យៀែអ្ំពីែនួទ្យីពួកដគកនុងែំដែីរការថ្នែុោការ។ 

ស្ថរៈរំខាន់ម្ួយគកឺារទ្យទ្យលួស្ថគ ល់អ្ពំី “ស្ថា នភាពម្ិនរងឹាថំ្នកុាររងដស្គ្នេះដៅកនុងស្បព័នធយុែតិ្ ម៌្ស្ពហមទ្យែឌ ” ជា
ពិដររ “កនុងករែីកុារដែលស្ែូវបានដរនីរុំ ឬែស្ម្ូវឱ្យចូលរមួ្ដៅកនុងការដរុីបអ្ដងកែ និងការកាែ់កតីអ្នកដកងស្បវញ័្ច
ពួកដគ។”40 កុារជាស្ថកស ីអាចានហានិភ័យ្ៃន់្ៃរដោយស្ថរការបំភិែបំភ័យ នងិការវាយបកពអី្នកជួញែូរ ដហយី
ការោក់ព័នធដៅកនុងនីែិវ ិ្ ែុីោការ អាចបងកជារបរួផ្លូវចិែតរស្ាប់កុាររងដស្គ្នេះ ដែលម្ិនរុទ្យធដែអាចយល់អ្ំពី
ែំដែីរការថ្នែុោការ ជាប់ោក់ព័នធអ្វីខលេះ ឬ ស្ែូវដគដរនីឱ្យផ្តល់ការស្ពម្ដស្ពៀងជាម្យួព័ែ៌ានដពញដលញដនេះដទ្យ។ 

ការយល់ នងិការស្ពម្ដស្ពៀង គឺជាចែុំចរមុគស្ថម ញ ជាពិដររ កនុងករែីថ្នកុារដែលស្ែូវដគជួញែូរ និងានភាព
ខុរគ្នន  អាស្រ័យតាម្វយ័ បទ្យពិដស្ថ្ន៍ និងភាពចារ់ទុ្យ។ំ ដគែងឹម្ិនចារ់ដទ្យថ្ន អ្នកផ្តល់ដរវាបានផ្តល់ព័ែ៌ាន
កស្ម្ិែណា អ្ពំីែំដែីរការថ្នែុោការ តាម្វ ិ្ ីដែលពិនែិយដម្ីលភាពខុរគ្នន ថ្នវយ័របរ់ពួកដគ ភាពចារ់ទុ្យំ បទ្យ
ពិដស្ថ្ន៍តា ល់ខលួន និងរម្ែាភាពកនុងការយល់ែងឹ។ ការរាា រជាម្យួកុារដែលស្ែូវដគជួញែូរបានបងាា ញថ្ន ពួក
ដគម្ិនបានទ្យទ្យលួពែ៌ានអ្ពំែីំដែីរការថ្នែុោការតាម្វ ិ្ ដីែលពួកដគអាចយល់បានដ យី ដែលរមួ្ទាងំ អារម្មែ៍
តានែឹង នងិហានិភ័យដែលអាចដកីែាន និងរិទ្យធិរបរ់ពួកដគកនុងការបែិដរ្ដ្វជីាជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស។ី កនុង
ករែីខលេះ កុារស្ែូវបាន”ដលីកទ្យឹកចិែត” ឱ្យផ្តល់ករែិស្ថកស ីនិងដោយស្ថរដែទ្យំនក់ទ្យំនងថ្នអ្ំណាចរវាងម្នុរស្ ំ
និងកុារ(ជាពិដររ ម្នុរស្ំដែលានអ្ណំាច) ការដលកីទ្យឹកចែិតដបបដនេះ អាចស្ែូវឱ្យដគយល់បានោ៉ា ងស្ែមឹ្ស្ែូវ
ថ្ន ជារាព ្ ឬ អាចជាការគ្នបរងកែ់។ 

កុារក៏រាែិដស្កាម្ការែស្ម្ូវឱ្យបងាា ញខលួនកនុងែុោការ នងិផ្តល់រកខកីម្ម ជាដស្ចនីដលីកផ្ងដែរ។ ដគដៅម្និចារ់ ដែី
ការគ្នំសំ្ទ្យដបបណាខលេះស្ែូវបានផ្តល់ឱ្យកុារ ដែលបានចូលរមួ្ជាជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ី ទាក់ទ្យងនងឹការជួយគ្នសំ្ទ្យែល់
ជនរងដស្គ្នេះដៅកនុងស្ថា នីយន៍គរបាល និងដៅកនុងែុោការ ការគ្នសំ្ទ្យដៅកនុងការដស្ែៀម្ផ្តល់រកខកីម្ម ការគ្នសំ្ទ្យពជីន
រងដស្គ្នេះ/អ្នកែរ ូម្ែ ិ ឬការស្បឹកាផ្លូវចិែត ដៅដស្កាយផ្តល់រកខីកម្ម ឬដែលទាក់ទ្យងនឹងការរមួ្ែំដែីរ និងការជយួ
ដោយអ្នកស្គប់ស្គង។ 

                                                        
40 Gallagher, Anne (2010) Commentary to the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human 
Trafficking, UNOHCR, p. 170. 
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ភាស្ថ ឬ ជាក់ោក់ជាងដនេះ អាចជាការដចេះអ្កសរ ក៏អាចជាបញ្ញា ម្ួយដែរ ទាក់ទ្យងនឹងកុារដែលចូលរមួ្ជាជនរង
ដស្គ្នេះ/ស្ថកស។ី ដលរីពីដនេះ ដោយស្ថរដែខវេះការអ្ប់រ ំភាពម្ិនទាន់ចារ់ទុ្យំ ឬ ការោងំរាេះកនុងការវវិែតខាងបញ្ញា ស្ថម រែ ី
កុារដែលស្ែូវដគជួញែូរ អាចពុំានរម្ែាភាព កនុងការផ្តល់រកខកីម្មដែលានស្បដោជន៍កនុងករែីបែតឹ ងដ យី។ 
ដលីរពីដនេះ កាលៈដទ្យរៈថ្នការចូលរមួ្របរ់កុារ កនុងនម្ជាជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ីានបញ្ញា ជាដស្ចីន ដោយស្ថរជាប់
ោក់ព័នធនឹងការស្ថន ក់ដៅរយៈដពលដវងកនុងម្ែឌ ល កនុងស្បដទ្យរដគ្នលដៅ ដោយានែចិែួច ឬគ្នម នការទាក់ទ្យង
ជាម្ួយរាជិកស្គសួ្ថរដៅកនុងដពលដនេះ។ 

កនុងស្គប់ករែីទាងំអ្រ់ អាជ្ា្រោក់ព័នធ និងភាន ក់ងារនន ស្ែូវគិែគូរអ្ពំីឧែតម្ស្បដោជន៍របរ់កុារាន ក់ៗ ដៅកនុង
ការកំែែ់ថ្នដែ ីកុាររងដស្គ្នេះ គួរដែោក់ព័នធដៅកនុងនីែិវ ិ្ សី្ពហមទ្យែឌ ឬដទ្យ។41 កុារានរិទ្យធិទ្យទ្យលួបានកិចចការោរ
ដៅកនុងដពលអ្នុវែតនីែិវ ិ្ ីស្ពហមទ្យែឌ 42 និងការផ្តល់អ្នកែណំាងស្របចាប់ ដែលគួរដែាននទ្យីជយួធានថ្នានការ
ផ្តល់ដម្ធាវ ី ដែលស្ែូវការោររិទ្យធិដនេះ។ 43  ចំដោេះកុាររងដស្គ្នេះដែលដបកពឪីពុកាត យ គួរដែានការចាែ់តាងំជា
បនា ន់នូវអ្នកដងទា ំដែលានគុែភាពនិងឯកោជយ កនុងចំដណាម្កតាត ែថ្ទ្យដទ្យៀែ ដែីម្បធីានថ្ន កុារានដម្ធាវរីម្
ស្រប ដែលអាចជយួពួកគ្នែ់រកាឱ្យានការទាក់ទ្យងជាម្ួយស្គូស្ថរដៅកនុងករែីរម្ស្រប។44  

 

ការស្បឈម្ចដំោេះការចូលរមួ្ដៅកនុងនែីវិ ិ្ ែុីោការ 
 កនុងករែីខលេះ ជនស្ែូវដគជួញែូរ ានការចាប់អារម្មែ៍ដលកីារចូលរមួ្កនុងបែតឹ ងែុោការទ្យល់នឹងអ្នកជញួ
ែូរពួកដគ ដែលជាទូ្យដៅដៅកនុងបរបិទ្យថ្នការទាម្ទាររែំង។ អ្នកខលេះានកងវល់អ្ំពីយុែតិ្ម៌្ និងចង់ឱ្យានការោក់
ទ្យែឌ កម្មចំដោេះអ្នកជួញែូរពកួដគ ែបនឹងអ្វីដែលពួកដគបានដ្វីម្កដលីខលួន។ កនុងករែីខលេះ ជនស្ែូវដគជញួែូរបាន
អ្្ិបាយបទ្យពិដស្ថ្ន៍វជិជានជាជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ី ដែលកនុងដនេះរទិ្យធិរបរ់ពួកដគស្ែវូបានការោរដៅកនុងែំដែីរ
ការថ្នបែតឹ ង ដហយីពួកដគអាចនិោយជទំារ់នងឹអ្នកជួញែូរពួកដគ។  

 

                                                        
41 Gallagher, Anne (2010) Commentary to the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human 
Trafficking, UNOHCR, p. 170. 
42 ាស្តា ៤០ ថ្ន CRC។ រូម្អានផ្ងដែរពិ្ីស្ថរដស្ជីរថ្នអ្.រ.ប (២០០២)ថ្នអ្នុរញ្ញា រតីពីរិទ្យធិកុារ ដៅកនុ ងការលកកុ់ារ ដពរាកម្ម
កុារ និងរូបអារអាភារកុារ, A/RES/54/263, ដែលដចងពីវធិានការរម្ស្របដែីម្បកីារោររិទ្យធិ និងផ្លស្បដោជនរ៍បរកុ់ាររងដស្គ្នេះដៅ
ស្គបែំ់ណាកក់ាលថ្នែំដែីរការយុែតិ្ ម្ស៌្ពហមទ្យែឌ  កនុងាស្តា ៨។  
43  កុារគរួដែបានទ្យទ្យលួជំនយួខាងដផ្នកចាប ់ ពីរំណាកដ់ម្ធាវ ី ដែលបានទ្យទ្យលួការបែតុ េះបណាត លស្គបស់្គ្នន ់ ដៅកនុងស្គប់នីែិវ ិ្ ីែុោការ
ដែលោកព់ន័ធនឹងពកួដគ ែូចជា ការទាម្ទារឱ្យាននីែិវ ិ្ ីកំែែពី់កិចចគ្នោំរជាអ្នតរជាែិ និងឧែតម្ស្បដោជន។៍ ាស្តា 12 & 22, CRC. 

44 SCEP (2009) Statement of Good Practice: Separated Children in Europe Programme. STC, UNHCR & UNICEF, section: D3. 

ទ្យាល ប់លែ៖ ការរស្ម្លួែល់ការចូលរមួ្របរ់ជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ី

បុររថ្ងាន ក់ ដែលស្ែូវដគជញួែូរដៅស្បដទ្យរអុ្ីស្ស្ថដអ្ល ស្ែូវបាននគរបាលជួយរដគងាគ េះនិងអ្ងគការផ្តល់ការ
ឧបែាម្ាម្ួយកនុងស្រុក។ អ្នកបកដស្បានវែតាន ដែីម្បបីកដស្ប នងិធានថ្ន គ្នែ់យល់ពីអ្វីដែលកំពុងដកីែដ ងី និង
ជដស្ម្ីរខុរៗគ្នន របរ់គ្នែ់ ដែលោក់ព័នធនងឹជំនយួ និងការោក់ព័នធដៅកនុងែំដែីរការបែតឹ ងដនេះ។ នគរបាល 
និងអ្ងគការជាអ្នកឧបែាម្ា បានរួរថ្ន ដែីគ្នែ់ចង់ដៅផ្ាេះ ឬ ចង់ានការងារងមីដ្វីដៅកនុងស្បដទ្យរដនេះ។ គ្នែ់ក៏ស្ែូវដគ
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ម្ិនដម្នស្គប់ការចូលរមួ្ដៅកនុងែំដែីរថ្នការបែតឹ ងកនុងែុោការ រុទ្យធដែជាការរម័ស្គចែិត និងដផ្ែកដលីការ
ស្ពម្ដស្ពៀងដោយានព័ែ៌ានស្គប់ស្គ្នន់ដនេះដ យី។ ជនស្ែូវដគជួញែូរជាដស្ចីន បានអ្្ិបាយអ្ពំីភាពស្ចបូល
ស្ចបល់ គ្នម នអារម្មែ៍រុខស្រួល និងជាទូ្យដៅានបទ្យពិដស្ថ្ន៍អ្វជិជាន ដៅដពលចូលរមួ្ជាជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស។ី 
ជនស្ែូវដគជញួែូរ បានកែំែ់បញ្ញា ម្ួយចំនួនដែលពកួដគជួបស្បទ្យេះកនុងនម្ជាជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកសដីៅកនុងែំដែីរការ
តាម្ផ្លូវចាប់ែូចែដៅ៖ 

១. ខវេះព័ែ៌ានដពញដលញ នងិការស្ពម្ដស្ពៀងជាម្យួព័ែ៌ានស្គប់ស្គ្នន់, គ្នម នជដស្ម្រីបែដិរ្ការចូលរមួ្ 
២. ការចាបំាច់ស្ថន ក់ដៅោ៉ា ងយូរកនុងម្ែឌ ល កនុងដពលែដំែីរការបែតឹ ងដៅដស្ៅស្បដទ្យរ 
៣. នែីវិ ិ្ ែុីោការោ៉ា ងដវង នងិការពនាដពលែ៏យូរ 
៤. ការរាា រដ ងីវញិ នងិការផ្តល់អ្ែំេះអ្ណំាងជាដស្ចនី 
៥. ម្និបានទ្យទ្យលួការដ្វបីចចុបបននភាពជាដទ្យៀងទាែ់អ្ពំែីដំែីរការថ្នបែតឹ ង 
៦. ហានភ័ិយចដំោេះជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ី
៧. ការពនាដពល នងិភាពរមុគស្ថម ញកនុងការទ្យទ្យលួរែំង 
៨. ការស្បស្ពែឹតម្និរម្ស្របពរីណំាក់ម្គនតពីស្ងកឹារអ្នុវែតចាប់ នងិភាន ក់ងារអ្នុវែតចាប់ 
៩. គ្នម នស្បាក់ដែមី្បបីដំពញថ្ងលចណំាយរស្ាប់ជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ី
១០. អារម្មែ៍តានែងឹ ការភ័យខាល ច ែក់រលុែកនុងនម្ជាជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ី
១១. ឧបរគគខាងភាស្ថ 

១. ខវេះព័ែ៌ានដពញដលញ នងិការស្ពម្ដស្ពៀងជាម្យួព័ែ៌ានស្គប់ស្គ្នន់, គ្នម នជដស្ម្រីបែដិរ្ការចូលរមួ្៖ ជន
ស្ែូវដគជួញែូរខលេះ បានទ្យទ្យួលព័ែ៌ានដពញដលញ និងដែលអាចទុ្យកចិែតបានអ្ពំីនីែិវ ិ្ ែុីោការ ចំដោេះអ្នកជួញែូរ 
ដែលបនា ប់ពីដនេះ ពកួដគដ្វីដរចកតរីដស្ម្ចចែិតអ្ំពកីារោក់ព័នធរបរ់ខលួនជាជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស។ី ដទាេះជាោ៉ា ងណា
ក៏ដោយជាទូ្យដៅ ជនស្ែូវដគជញួែូរ ពុំទ្យំនងជាបានទ្យទ្យួលព័ែ៌ានដពញដលញអ្ពំីដែីនងឹានការោក់ព័នធអ្វខីលេះដៅកនុង
ការអ្នុវែតបែតឹ ងស្បឆ្ងំអ្នកជញួែូរពួកដគដទ្យ - ដែីែំដែីរការបែតឹ ងស្ែូវការអ្វខីលេះ រិទ្យធិរបរ់ពួកដគជាភាគីរងដស្គ្នេះ 
ការទ្យទ្យួលខុរស្ែូវរបរ់ពកួដគជាជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ីដែីជាទូ្យដៅែំដែីរការដនេះស្បស្ពឹែតដៅដបបណា អាចទាម្ទារ    រ

រូរថ្នដែីគ្នែ់ចង់បតងឹនិដោជក/អ្នកជួញែូរគ្នែ់ ដែមី្បបីានស្បាក់កថ្ស្ម្ដែលដៅពុំទាន់ដបកីដនេះដែរឬដទ្យ។ នគរបា
ល និងបុគគលកិអ្ងគការដែលផ្តល់ការឧបែាម្ា បានពនយល់ថ្នដែីែំដែីរការដនេះ នឹងោក់ព័នធដបបណា ដែលរមួ្ទាងំ 
នីែិវ ិ្ ីរបរ់ែុោការ អាចទាម្ទារដពលម្ួយដវង មុ្ននឹងអាចបិទ្យបញ្ច ប់ ដហយីពួកដគម្ិនអាចធានថ្ន នងឹាន
លទ្យធផ្លវជិជានឬោ៉ា ងណាដនេះដ យី។ ដទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ ពួកដគក៏បានពនយល់ផ្ងដែរថ្ន ស្បរិនដបី
គ្នែ់ឈនេះដៅកនុងការទាម្ទារដនេះ គ្នែ់នងឹអាចទ្យទ្យលួបានស្បាក់ជារែំងរស្ាប់ស្បាក់កថ្ស្ម្ដែលដៅពុំទាន់បាន
ដបីក។ បុររដនេះបានឯកភាពដែីម្បោីក់ោកយបែតឹ ងទាម្ទាររែំងដៅែុោការ (ក៏ែូចជាជនរងដស្គ្នេះចំនួន
ែប់ម្ួយនក់ដផ្សងដទ្យៀែ ដែលស្ែូវបានកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែដៅកនុងការ្មក់របរ់នគរបាលដនេះផ្ងដែរ)។ ដៅកនុង
អ្ំ ុងដពលថ្ននែីិវ ិ្ ែុីោការ អ្ងគការដនេះបានផ្តល់បចចុបបននភាពជាដទ្យៀងទាែ់ែល់បុររដនេះ និងរហការរីបរ់
គ្នែ់ អ្ំពសី្ថា នភាពថ្នករែីដនេះ នងិអ្វីដែលស្ែូវរពំឹងដៅកនុងែំណាក់កាលខាងមុ្ខ។ 
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យៈដពលប៉ាុនម ន ដែីនងឹានការស្បឈម្អ្វខីលេះដែលពកួដគអាចជួបស្បទ្យេះ ទាក់ទ្យងនឹងករែីដនេះ ឬ ជដស្ម្រីថ្នការវលិ
ស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ ដៅមុ្នការបិទ្យបញ្ច ប់ករែីដនេះ។ 

ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរ កស្ម្ទ្យទ្យលួបានការដែនអំ្ពំីទ្យិែាភាពចាប់ ដែលទាក់ទ្យងនឹងែួនទ្យី
របរ់ពួកដគជាជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ីនិងរិទ្យធិ និងការទ្យទ្យលួខុរស្ែូវរបរ់ពកួដគដៅកនុងស្កបខ័ែឌ ថ្ននែីិវ ិ្ ីចាប់។ ជា
ញឹកញាប់ ពួកដគានការទាក់ទ្យងកនុងកស្ម្ែិកែំែ់ជាម្យួដម្ធាវ ី ដែលានន័យថ្ន ការពឹងដផ្ែកដលីព័ែ៌ានបានពី
បុគគលិករងគម្កិចច និងស្បធានម្ែឌ ល ដែលគ្នម នជំនញអ្ំពបីញ្ញា ទាងំដនេះដ យី។ ដលីរពីដនេះ ជាទូ្យដៅ បុគគលិក
ម្ែឌ ល ម្និបានទ្យទ្យលួព័ែ៌ានងមីៗអ្ំពនីីែិវ ិ្ ែុីោការពីស្ពេះោជអាជ្ា និងម្គនតីពស្ងងឹការអ្នុវែតចាប់ដ យី ដែលោ
ោងំរម្ែាភាពរបរ់ពួកដគកនុងការដ្វីបចចុបបននភាពែល់ជនស្ែវូដគជួញែូរអ្ពំីែំដែីរការបែតឹ ង នងិដ្លីយឱ្យបានជាទ្យី
ដពញចិែតែបនឹងរែួំរ នងិកងវល់របរ់ពួកដគ។ 

ជនស្ែូវដគជញួែូរជាដស្ចនី ម្និបានទ្យទ្យួលការដែនអំ្ំពីរទិ្យធិ កនុង
ការបែិដរ្ការោក់ព័នធដៅកនុងនីែិវ ិ្ ែុីោការ ម្និបានែឹងអ្ំពជីដស្ម្ីរ
ម្ិនចូលរមួ្ដនេះដ យី។ អ្នកទាងំដនេះភាគដស្ចីនបានទ្យទ្យលួព័ែ៌ាន ឬាន
ចំណាប់អារម្មែ៍ថ្ន ពួកដគានការែស្ម្ូវ(តាម្ចាប់)ដែីម្បផី្តល់ចដម្លីយ 
និងរកខកីម្ម។ កនុងករែីែថ្ទ្យដទ្យៀែ ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ ស្ែូវ
ដគផ្តល់ព័ែ៌ាន ប៉ាុដនតម្និយល់ដពញដលញអ្ំពែីំដែីរការបែតឹ ងដ យី។ 
ដនេះជាបញ្ញា ដោយដ កម្ួយរស្ាប់ជនរងដស្គ្នេះដែលដទ្យបីដចញផុ្ែភាល ម្ៗ
ពីការជួញែូរ។ ដោយស្ថរដែស្ថា នភាពថ្នអារម្មែ៍តានែឹង និងអារម្មែ៍
ស្ចបូកស្ចបល់ដៅកនុងអ្ំ ុងដពលដនេះ ជនរងដស្គ្នេះអាចពុំានលទ្យធភាព
យល់ ឬដ្វីការរដស្ម្ចដោយស្ែឹម្ស្ែូវ ដៅកនុងែំណាក់កាលដនេះដ យី។ 
ែូដចនេះ ដគស្ែូវពនិិែយដ ងីវញិនូវការរដស្ម្ចដនេះដៅដពលដស្កាយ កនុង
ែំណាក់កាលាន”រាិរភាព” ដែលការរដស្ម្ចរបរ់ជនស្ែូវជួញែូរ អាចជា
ការែកខលួនម្ិនចូលរមួ្។ 

២. ការចាបំាច់ស្ថន ក់ដៅោ៉ា ងយូរកនុងម្ែឌ ល កនុងែដំែីរការបែតឹ ងដៅ
ដស្ៅស្បដទ្យរ៖ ជាទូ្យដៅ ជនស្ែវូដគជួញែូរ ស្ែូវស្ថន ក់ដៅកនុងម្ែឌ ល កនុងនម្
ជាជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកសដីៅកនុងបែតឹ ងដៅដស្ៅស្បដទ្យរ។ ម្ែឌ លបិទ្យទាវ រ 
ដែលានន័យថ្ន ជាការកហំែិដលីដររភីាពថ្នការដែីរដហរី ម្ិនអាចដ្វកីារ 
និងានការទាក់ទ្យងស្ែឹម្ែិចែចួជាម្ួយស្គសួ្ថរ។ ម្ិនអាចទាក់ទ្យងជាដទ្យៀង
ទាែ់(ជួលកាលម្ិនអាចដស្ថេះ)ជាម្ួយស្គួស្ថរដៅឯផ្ាេះ គជឺាស្បភពថ្នអារម្ម
ែ៍តានែឹងោ៉ា ង្ំរស្ាប់ជនស្ែូវដគជួញែូរជាដស្ចីន ជាពិដររ កុារ
ដែលស្ែូវដគជញួែូរ។ កនុងស្បដទ្យរខលេះ ជនស្ែូវដគជួញែូរ ស្ែូវបានោក់ដៅ
កនុងម្នាីរនគរបាល នងិកនុងម្នារីយុែតិ្ម៌្ស្ពហមទ្យែឌ ែថ្ទ្យដទ្យៀែ និងកនុងករែីែថ្ទ្យដទ្យៀែ រាែិកនុងការតាម្ោនពអីាជ្ា្

ការដស្បស្បលួតាម្ដពលដវោ 

បែតឹ ងចំដោេះអ្នកជួញែូរ អាចទាម្ទារ
ដពលដវង ែូដចនេះែស្ម្ូវការ និងអ្វីដែល
បុគគលាន ក់ៗចង់បាន អាចដស្បស្បួលជា
បនតបនា ប់។ ស្បការចាបំាច់គឺ ស្ែូវវាយ
ែថ្ម្លការឧបែាម្ាដែលបានផ្តល់ជាបនតប
នា ប់។ ដគចាបំាច់ស្ែូវបនតផ្តល់ព័ែ៌ាន
ជាដទ្យៀងទាែ់អ្ំពីករែីបែតឹ ង និងដរនី
ឱ្យានការស្ពម្ដស្ពៀងដៅស្គប់ជំហាន
នីម្ួយៗដៅទូ្យទាងំនីែិវ ិ្ ីែុោការ ផ្តល់
ការដែនជំាបនត ែល់ជនស្ែូវដគជួញែូរ
អ្ំពីរិទ្យធិរបរ់ពួកដគ។ កនុងករែីស្ែូវការ
ដពលដវង ជនស្ែូវដគជួញែូរដែលពីែំបូង
បានឯកភាពោក់ព័នធជាជនរងដស្គ្នេះ/
ស្ថកស ីអាចរដស្ម្ចចិែតដបបដនេះម្ិន
ដម្នដែីម្បឧីែតម្ស្បដោជន៍របរ់ខលួន
ដ យី និងចង់ែកខលួនពីករែីដនេះ។ ជា
រំខាន់ស្ែូវគិែអ្ំពី ថ្នដែីនីែិវ ិ្ ីែុោការ
ែ៏ដវង និងការពនាដពលែូដចនេះ អាចប៉ាេះ
ោល់ដបបណាែល់រុខុរាលភាពអ្ន
ស្ែូវដគជួញែូរ ដែលរមួ្ទាងំ ការោោងំ
រម្ែាភាពពួកដគដែីម្បបីនតជីវភាពររ់
ដៅនិងដ្វីរាហរែកម្មកនុងស្គួស្ថរ
និងរហគម្ន៍របរ់ពួកដគ។ 
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រមូ្លោា នដែលជាករែីម្ិនរម្ស្រប ម្ិនផ្តល់តរុក អារម្មែ៍តានែឹង និងអាចអ្េះអាងថ្ន គ្នម នរុវែាិភាពរស្ាប់
ជនស្ែូវដគជញួែូរ។ ជនស្ែូវដគជួញែូរម្យួចំននួែូចស្ែូវបានអ្នុញ្ញា ែឱ្យររ់ដៅ និងដ្វកីារដស្ៅម្ែឌ លកនុងដពលរង់
ចាកំាររដស្ម្ចរបរ់ែុោការ ដែលជាជំហានដឆ្ព េះដៅកាែ់បនាយកងវល់ និងការខូចចិែត អ្ំពីការោក់ព័នធដៅកនុងនែីិ
វ ិ្ ីចាប់ នងិម្ិនអាចវលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិភាល ម្ៗ។ 

កនុងករែីកុារ ដម្ធាវ ី និងការឧបែាម្ានន ពុំានស្គប់ស្គ្នន់ដ យី។ ជាទូ្យដៅ ពុាំនការចាែ់តាងំអ្នក
ស្គប់ស្គងដែលានគុែវុឌ្ឍ ិឬ ដម្ធាវរីម្ស្របដ យី ដែលានន័យថ្ន ពកួដគម្និបានទ្យទ្យួលការឧបែាម្ា ដែីម្បរីកា
ទ្យំនក់ទ្យនំងជាម្យួស្គួស្ថរ ម្និបានស្បឹកា និងការដែន ំម្ិនបានបដញ្ចញទ្យរសនៈ និងដោបល់កនុងស្គប់ការរដស្ម្ច
ដែលោក់ព័នធែល់ពួកដគ។ ពកួដគក៏ពុំានលទ្យធភាពកនុងការទ្យទ្យួលបានការអ្ប់រផំ្លូវការដ យីកនុងដពលដនេះ។ 

៣. នែីវិ ិ្ ែុីោការោ៉ា ងដវង នងិការពនាដពលែ៏យូរ៖ ជាទូ្យដៅ ករែីបែតឹ ងអ្ពំីការជួញែូរទាម្ទារ ដពលដវង
ដែីម្បដីោេះស្ស្ថយ។ ជនស្ែូវដគជួញែូរ ចណំាយដពលជាដស្ចីនឆ្ន  ំ រង់ចាែំំដណាេះស្ស្ថយករែីរបរ់ពកួដគ។ ាន
ជដស្ម្ីរម្យួចំននួែូចប៉ាុដណាណ េះកនុងការផ្តល់រកខីកម្មជាមុ្ន ឬកនុងការវលិស្ែ ប់ម្កផ្តល់រកខីកម្មដៅដពលដែលែុោ
ការស្ែូវការ។ ជដស្ម្ីរបដចចកវទិ្យា - ែូចជា ការផ្តល់រកខកីម្មតាម្វដីែអូ្ - ជាទូ្យដៅពុំានដស្បីស្បារ់ដ យី។ ដនេះជា
ស្បភពថ្នអារម្មែ៍តានែងឹោ៉ា ងដស្ចីន ដោយស្ថរោក់ព័នធនងឹការស្ថន ក់ដៅឯបរដទ្យរដៅកនុងដពលទាងំមូ្លថ្នករែី
បែតឹ ង។ រស្ាប់កុារ ដនេះានន័យថ្ន ជាការកាែ់តត ច់ជាស្បចាដំចញពីស្គួស្ថរនងិរហគម្ន៍ ដែលប៉ាេះោល់ែល់ការ
វវិែតរងគម្ នងិស្ថម រែី នងិរុខុាលភាពរបរ់ពួកដគ។ នីែិវ ិ្ ីោ៉ា ងដវង ក៏ជាប់ទាក់ទ្យងនឹងការពនាដពលកនុងការ
ទ្យទ្យួលបានការទាម្ទាររែំងផ្ងដែរ រូម្បដីៅដស្កាយករែីបានទ្យទ្យលួដជាគជ័យក៏ដោយ។ កនុងករែីម្យួចំននួ 
ការបង់រែំងម្ិនបានដ្វីដ ងីតាម្កាលកែំែ់ដ យី ដែលពនាដពលការវលិស្ែ ប់បដនាម្ដទ្យៀែ។ ជួនកាល 
ដទាេះបីានជដស្ម្ីរថ្នការវលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះ កនុងដពលដែលរំែងកំពុងរាែិកនុងការចាែ់ដចងក៏ដោយ ជនស្ែូវដគ
ជួញែូរ ម្និរុទ្យធដែដជឿដលែីដំែីរការដនេះដ យី នងិរដស្ម្ចថ្នស្ែូវរង់ចាែំល់ការរដស្ម្ចចុងដស្កាយ និងការបង់
រំែង។ 

៤. ការរាា រដ ងីវញិ នងិការផ្តល់ចដម្លយីជាដស្ចនី៖ ជនស្ែវូដគជួញែូរ ដស្ចីនដែងស្ែូវបានរាា រជាដស្ចីន
ដលីកដោយអាជ្ា្រ និងដងម្ទាងំែស្ម្ូវឱ្យផ្តល់រកខីកម្មជាដស្ចីនដលីកដងម្ដទ្យៀែផ្ង ដៅកនុងអ្ំ ុងដពលថ្នបែតឹ ង។ 
ដនេះជាស្បភពថ្នអារម្មែ៍តានែឹង ែក់រលុែ និងការខូចទ្យកឹចិែតជាដស្ចីនរស្ាប់ជនស្ែូវដគជួញែូរ។ វាជាការខាែបង់ 
និងការខូចខាែរស្ាប់កុារស្ែូវដគជួញែូរ។ 

៥. ម្និបានទ្យទ្យលួការដ្វបីចចុបបននភាពជាដទ្យៀងទាែ់អ្ពំែីដំែីរការថ្នបែតឹ ង៖ ជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកសជីាដស្ចីន ម្ិន
ស្ែូវបានដគផ្តល់ព័ែ៌ានអ្ពំសី្ថា នភាពថ្នករែីដនេះដ យី។ ដគពុទំ្យំនងជាានយនតការណាម្ួយរស្ាប់ដ្វបីចចុបបនន
ភាពជាដទ្យៀងទាែ់ែល់ជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកសដី យី រូម្បដីៅដពលបានទ្យទ្យួលការឧបែាម្ាដៅតាម្ម្ែឌ លក៏ដោយ ដែល
ម្គនតីពស្ងឹងការអ្នុវែតចាប់ ឬស្ពេះោជអាជ្ា អាចផ្តល់ព័ែ៌ានដោយងាយស្រួលែល់ជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស។ី ព័ែ៌ាន
ដែលផ្តល់ដស្ចីនដែតាម្រយៈបុគគលិកម្ែឌ ល និងបុគគលិករងគម្កចិច ដែលដស្ចីនដែានកស្ម្ិែផ្ងដែរ ដោយស្ថរខលួន
គ្នែ់ពុំបានទ្យទ្យលួបចចុបបននភាពអ្ំពីករែីបែតឹ ងននដ យី។ កនុងករែីែថ្ទ្យដទ្យៀែ បុគគលិកម្ែឌ ល និងបុគគលកិ
រងគម្កចិច ានបនាុកករែីដស្ចីន និងពុំានដពល ឬ ្នធានស្គប់ស្គ្នន់ ដែីម្បពីនិិែយដម្ីលស្ថា នភាពថ្ននីែិវ ិ្ ចីាប់
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រស្ាប់អ្នកទ្យទ្យលួផ្លដ យី។ ដលរីពីដនេះ បុគគលកិម្ែឌ ល (ជាទូ្យដៅ បុគគលិករងគម្កិចច ឬអ្នកស្គប់ស្គង) ម្ិន
ទ្យំនងជាានចំដែេះែឹងខាងដផ្នកចាប់ស្គប់ស្គ្នន់ ដែមី្បផី្តល់ព័ែ៌ានដពញដលញ និងទាងំស្រុងែល់ជនស្ែូវដគជួញែូរ
ដ យី។ ានដែជនស្ែូវដគជញួែូរម្ួយចនំួនែូចប៉ាុដណាណ េះ បានោយការែ៍ថ្នបានទាក់ទ្យង និងបានទ្យទ្យលួព័ែ៌ានពី
ដម្ធាវ ីអ្ងគការ NGOs ដែលានឯកដទ្យរខាងដផ្នកចាប់ និងពីស្ពេះោជអាជ្ា។ ការដតត េះបតូរព័ែ៌ានក៏ជាបញ្ញា ម្ួយផ្ង
ដែរ ដៅដពលដែលជនស្ែូវដគជួញែូរបានវលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិពីស្បដទ្យរដគ្នលដៅ កនុងដពលដែលករែីបែតឹ ង
កំពុងស្បស្ពែឹតដៅកនុងែុោការ។ អ្នកខលេះពុំបានទ្យទ្យលួព័ែ៌ានបចចុបបននភាពអ្ពំីស្ថា នភាពថ្នករែីដនេះដ យី និងម្និ
បានែឹងថ្នដែីស្ែូវស្ថករួរព័ែ៌ានដនេះដបបណា ដែលរមួ្ទាងំ ដែីស្ែូវទាក់ទ្យងអ្នកណា។  

៦. ហានភ័ិយចដំោេះជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស៖ី ជនស្ែូវដគជួញែូរដែលោក់ព័នធជាជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកសដីៅកនុងនីែិវ ិ្ ី
ែុោការ ពិែជាស្បឈម្ហានភ័ិយចំដោេះរុវែាិភាព និងរនតិរុខតា ល់ខលួន - ស្បឈម្ការគំោម្កំដហង ក៏ែូចជា អ្ំដពី
ហងិាជាក់ដរតងពីអ្នកជួញែូរផ្ងដែរ។ ដនេះជាបញ្ញា ម្យួដៅដពលដែលជនស្ែូវដគជួញែូរ បានវលិស្ែ ប់ម្ករហ
គម្ន៍ដែមី្វញិ ដែលជាញឹកញាប់ ក៏ជាកដនលងររ់ដៅរបរ់អ្នកជួញែូរពួកដគផ្ងដែរ។ កនុងករែីខលេះ ជនស្ែូវដគជញួែូរ
បានដជៀរវាងែំដែីរការបែតឹ ង ជាម្ដ្ាបាយទ្យប់ស្ថក ែ់ការគំោម្កំដហង ឬ អ្ំដពហីងិា ម្កដលីពកួដគ ឬ ស្គសួ្ថរពួក
ដគ។ ដៅកនុងស្បដទ្យរ ជាទូ្យដៅានការខវេះខាែស្បព័នធដែលានស្បរទិ្យធភាពដែមី្បកីារោរជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស។ី 

៧. ការពនាដពល នងិភាពរមុគស្ថម ញកនុងការទ្យទ្យលួរែំង៖ ជនស្ែូវដគជួញែូរម្ួយចំនួន ស្ែូវែុោការផ្តល់
រំែង ប៉ាុដនតម្ិនបានទ្យទ្យលួកនុងចំននួដែលបានផ្តល់ ឬ បានទ្យទ្យលួស្ែឹម្ដែម្ួយដផ្នកប៉ាុដណាណ េះ។ កនុងករែីភាគដស្ចីន 
ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរ ម្និបានែឹងពមូី្លដហែុដែលម្ិនបានទ្យទ្យួលរំែងដពញដលញដ យី ឬ ានការ
ពនាដពលទ្យទ្យួលដ យី។ ជនស្ែូវដគជួញែូរខលេះ រាែិដៅកនុងស្បដទ្យរដគ្នលដៅ ដោយរង់ចារំំែង។ អ្នកខលេះដទ្យៀែម្ក
ផ្ាេះវញិ ដោយរងឃមឹ្ថ្ននឹងទ្យទ្យួលស្បាក់តាម្រយៈរោា ភិបាល ឬ នីែិវ ិ្ ីរបរ់រោា ភិបាល។ 

៨. ការស្បស្ពែឹតម្និរម្ស្របពរីណំាក់ម្គនតពីស្ងងឹការអ្នុវែតចាប់ នងិភាន ក់ងារចាប់៖ ជនស្ែូវដគជួញែូរជាដស្ចនី 
បានោយការែ៍ថ្នស្ែូវដគស្បស្ពឹែតម្កដលីខលួនដោយទ្យន់ភលន់នងិស្ែឹម្ស្ែូវ កនុងដពលស្ែូវកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែនិងរាា រ 
ឬ ដៅដពលពួកដគោយការែ៍អ្ំពីករែីរបរ់ខលួនដៅអាជ្ា្រ។ ដទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ អ្នកែថ្ទ្យដទ្យៀែ បានរងការ
ដបៀែដបៀនដៅកនុងែំដែីរការថ្នការោយការែ៍ករែីរបរ់ពួកដគ នងិការផ្តល់ចដម្លីយ។ ដលីរពីដនេះ កនុងករែីខលេះ 
ជនស្ែូវដគជញួែូរដែលបានដៅរកអាជ្ា្រ ដែីម្បោីយការែ៍ករែីរបរ់ពួកដគ ស្ែូវបានដគម្ិនដអ្ីដពី និងដែញដចញ
ម្កវញិ។ ដនេះជាកងវល់ជាពិដររ កនុងករែីថ្នការជួញែូរកុារ ដែលការស្បឈម្ដបបដនេះនមំ្កនូវអារម្មែ៍តាន
ែឹង និងជាការបភំិែបភ័ំយ។  

៩. គ្នម នស្បាក់ដែមី្បបីដំពញថ្ងលចណំាយរស្ាប់ជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស៖ី កនុងស្ថា នភាពខលេះ ជនស្ែូវដគជួញែូរ បាន
ទ្យទ្យួល(ខលេះៗ ឬទាងំស្រងុ) នូវការគ្នសំ្ទ្យដែលទាក់ទ្យងនឹងែំដែីរការបែតឹ ង (ែូចជា ការែឹកជញ្ជូ ន ដរវាបកដស្ប 
ដម្ធាវ ីដៅដពលាន)។ ដទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ ម្និដម្នជាដរឿងចដម្លកដទ្យ ដែលជនស្ែូវដគជួញែូរតា ល់ ស្ែវូោ៉ា ប់រង
ការចំណាយរស្ាប់ខលួនឯងោក់ព័នធដៅកនុងករែីស្ពហមទ្យែឌ  និងការទាម្ទាររែំង។ ពកួដគបង់ថ្ងលរស្ាប់ការ
ចំណាយតា ល់ខលួន ដហយីដលរីពីដនេះ ក៏បាែ់បង់ស្បាក់ចែូំលផ្ងដែរ ដៅដពលម្និអាចដៅដ្វីការ។ ដោយដហែុថ្ន 
ជនស្ែូវដគជញួែូរជាដស្ចនីានកាែពវកចិចស្ែូវបងាា ញខលួនកនុងែុោការ និងផ្តល់ចដម្លីយដៅកនុងដពលជាដស្ចីន ដនេះជា
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បញ្ញា ្ៃន់្ៃរម្ួយ។ គរតីាន ក់ស្ែូវដគជួញែូរកនុងស្បដទ្យរម្ីោ៉ា ន់ា៉ា ដែីម្បដីពរាកម្ម ជាប់កាែពវកិចចដ្វីជាស្ថកសដីៅកនុង
ករែីបែតឹ ងស្បឆ្ងំអ្នកជួញែូរគ្នែ់ ដៅកនុងែុោការចំននួបីដលីក។ ដទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ គ្នែ់ានថ្ផ្ាដោេះ 
និងម្ិនអាចដ្វកីារ ចាប់តាងំពីគ្នែ់វលិស្ែ ប់ម្កវញិ ែូដចនេះពឹងដផ្ែកដលបីែូនគរតីដែីម្បបីំដពញថ្ងលចណំាយដលកីារដ្វី
ែំដែីរ អាហារនងិកដនលងស្ថន ក់ដៅ។ ស្បការដនេះបងកភាពតានែឹងរវាងបងបែូនស្រីទាងំពីរនក់ ែូចដែលគ្នែ់ពនយល់៖
”[បែូនស្រីខ្ុ]ំ រអ្ ូជាដស្ចនីដោយស្ថរខ្ុ ំដ្វីឱ្យគ្នែ់ចាយស្បាក់ដស្ចីន។ ជនួកាលខ្ុ ំគ្នម នរូម្បអីាហារ។ ខ្ុ ំចង់ឱ្យានអ្នក
ណាាន ក់ជយួបំដពញថ្ងលចណំាយដនេះ [រស្ាប់ដៅែុោការ] និងជួយខ្ុ ំដៅកនុងការកាែ់កតី”។    

១០. អារម្មែ៍តានែងឹ ការភ័យខាល ច ែក់រលុែកនុងនម្ជាជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស៖ី ចំដោេះអ្នកស្ែូវដគជួញែូរជាដស្ចីន ការ
ោក់ព័នធដៅកនុងបែតឹ ងដៅែុោការ ម្ិនជាទ្យីដពញចែិតដ យី អារម្មែ៍តានែងឹ នងិគួរឱ្យភ័យខាល ច។ ភាពម្ិន
ស្រែុកចិែត ោក់ព័នធជាម្យួបញ្ញា ជាដស្ចីន ដែលរមួ្ទាងំ ស្ែូវស្បឈម្មុ្ខនឹងអ្នកជញួែូរដៅកនុងែុោការ ាន
អារម្មែ៍ខាល ច នងិរងការបភំែិបំភ័យដៅកនុងបនាប់រវនការ និងអារម្មែ៍តានែឹងកនុងការរម្លឹកអ្ំពីស្បវែតិថ្នការជញួែូរ
ដ ងីវញិ។ ជនស្ែូវដគជួញែូរម្ួយចំននួែូច អាចដស្បីស្បារ់ឧបករែ៍ជំនរួ រស្ាប់ជាជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ី ែូចជា 
ការផ្តល់ចដម្លីយជាមុ្ន ឬ ការផ្តល់រកខីកម្មតាម្វដីែអូ្។ អារម្មែ៍តានែឹង នងិភាពម្ួរដៅ៉ា  ានជាប់ខលួន និងដកនីដ ងី 
ដៅដពលដែលករែីបែតឹ ងអូ្របនល យរយៈដពលដវង ដហយីជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកសមី្ិនអាច្នដចញពកីារជួញែូរ។ 
ដនេះជាករែី ដៅដពលដែលស្ែូវបងខំឱ្យស្ថន ក់ដៅកនុងម្ែឌ លឯដស្ៅស្បដទ្យររស្ាប់អ្ំ ុងដពលថ្នបែតឹ ងទាងំមូ្ល។ 
គរតីស្ែូវដគជួញែូរាន ក់ដែមី្បដីពរាកម្ម ម្ិនរបាយចែិត នងិានការស្ពយួបារម្ា ដោយស្ែូវចូលខលួនជាបនតបនា ប់ដៅ
កនុងែុោការ ដែមី្បសី្បឈម្ និងផ្តល់រកខកីម្មស្បឆ្ងំនឹងអ្នកជួញែូរគ្នែ់។ ដទាេះបីគ្នែ់រកីោយដែលដ ញីអ្នកជញួែូរ
គ្នែ់ស្ែូវបានោក់ទ្យែឌ កម្មក៏ដោយ បទ្យពិដស្ថ្ន៍កនុងែុោការ គឺជាការលំបាកែ៏ខាល ងំម្យួ។ កុារាីន ក់ពីម្ីោន់ា៉ា  
ជាប់កាែពវកិចចផ្តល់រកខីកម្មកនុងែុោការ ដៅកនុងករែីស្បឆ្ងំអ្នកជួញែូរគ្នែ់ដៅកនុងស្បដទ្យរថ្ង បានអ្្ិបាយអ្ំពី
ការភិែភ័យកនុងការដៅែុោការ និងម្និចង់ោក់ព័នធដៅកនុងែំដែីរការបែតឹ ងដស្ថេះដ យី។ 

១១. ឧបរគគខាងភាស្ថ៖ ដគម្ិនែឹងចារ់ថ្នដែជីនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ីស្ែូវការដរវាបកដស្បកនុងកស្ម្ែិណា ដៅកនុងស្គប់
ែំណាក់កាលថ្នែំដែីរការែុោការ។ អ្នកទាងំដនេះជាដស្ចីនបានោយការែ៍ថ្ន ការបកដស្បានស្ែឹម្ដែកនុងដពល
កំែែ់អ្ែតរញ្ញា ែ ឬ ដៅដពលផ្តល់ចដម្លីយ ប៉ាុដនតម្ិនដម្នដៅកនុងអ្ ុំងដពលទាងំមូ្លថ្ននីែិវ ិ្ ីែុោការដ យី។ 
ដនេះានន័យថ្ន ម្ិនអាចយល់ពីែំដែីរដរឿងកតី ដែលពួកគ្នែ់ោក់ព័នធដនេះដ យី។ ជនស្ែូវដគជួញែូរម្ួយចនំួនបាន
អ្្ិបាយអ្ពំីការវលិវល់ និងគ្នម នអារម្មែ៍លែដោយស្ថរដែម្ិនអាចយល់ និងតាម្ោនករែីដនេះ។ ភាស្ថ គជឺារបាងំ
រស្ាប់ជនស្ែូវដគជញួែូរដៅឯបរដទ្យរ ប៉ាុដនតក៏ជាករែីដៅកនុងស្បដទ្យរខលួនផ្ងដែរ ែូចជា រស្ាប់ជនរងដស្គ្នេះជា
ជនជាែភិាគែិច ដែលម្ិននោិយភាស្ថរបរ់ពលរែាភាគដស្ចីន។ ដលីរពីដនេះ ដោយស្ថរដែខវេះការរិកា ភាពចារ់
ទុ្យំ ឬ ការវវិែតខាងបញ្ញា ស្ថម រែមី្ិនដពញដលញ កុារដែលស្ែវូដគជួញែូរ អាចម្ិនានរម្ែាភាពដចេះភាស្ថ(ឬអ្កសរ) 
ដែីម្បផី្តល់រកខីកម្មដែលានស្បដោជន៍ដៅកនុងករែីថ្នែំដែីរការកតីដ យី។ 

ករែីរកិា៖ ការស្បឈម្កនុងការចូលរមួ្ដៅកនុងនែីវិ ិ្ ែុីោការ 

កុារាីន ក់ពីស្បដទ្យរម្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ស្ែូវដគជួញែូរកនុងស្បដទ្យរថ្ង បានអ្្ិបាយពីស្ថា នភាពដៅដស្កាម្ការដកៀបរងកែ់ 
ឱ្យបតឹងអ្នកជួញែូរគ្នែ់។ នងពនយល់ថ្ន គ្នែ់បានទ្យទ្យលួការដលីកទ្យឹកចិែតពនីគរបាល ដែីម្បោីក់បែតឹ ងអ្នកជួញែូរ
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គ្នែ់ ប៉ាុដនតគ្នែ់ម្ិនចង់ដ យី ដោយស្ថរគ្នែ់ខាល ចដគែស្ម្លូវឱ្យដៅែុោការ។ គ្នែ់បានពនយល់ពីការដែលគ្នែ់
បានស្បាប់ោ៉ា ងចារ់ោរ់ែល់ម្គនតីនគរបាល ថ្នគ្នែ់ម្ិនចង់ចូលរមួ្កនុងនីែិវ ិ្ ែុីោការដ យី ប៉ាុដនតពកួដគដៅដែ
ដបកីករែីដនេះ៖ “ខ្ុ ំស្ែូវដៅែុោការ។ ខ្ុ ំគ្នម នជដស្ម្ីរដទ្យ។” ដៅដពលដ្វកីារ្លុេះបញ្ញច ងំ នងិដទាេះបអី្នកជញួែូរគ្នែ់ 
បានជាប់ពនធនគ្នរក៏ដោយ គ្នែ់ម្ិនចង់ោក់ព័នធដៅកនុងករែីបែតឹ ងដនេះដ យី។ 

កុារាីន ក់ពីស្បដទ្យរម្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ស្ែូវដគជញួែូរម្កស្បដទ្យរថ្ង ដែីម្បលីក់រករស្គ្នប់តាម្ែងផ្លូវ ស្ែូវនគរបាលជួយ
រដគងាគ េះ និងបានដបីកករែីស្បឆ្ងំអ្នកជួញែូរគ្នែ់។ គ្នែ់បានស្ថន ក់ដៅកនុងម្ែឌ លម្ួយរស្ាប់កុារ ដហយីកនុង
ដពលដនេះ ជាប់កាែពវកិចចផ្តល់រកខកីម្មស្បឆ្ងំអ្នកជួញែូរគ្នែ់ - ែូចដែលគ្នែ់ដោល “ដស្ចីនដលីកណារ់ ដែលខ្ុ ំ
ម្ិនអាចចាបំាន។” គ្នែ់ានអាយុ ៦ឆ្ន  ំ ដៅដពលគ្នែ់ស្ែូវដគជួញែូរ និងដកងស្បវញ័្ច រយៈដពលស្បាែបួនដខ 
ដែលដ្វឱី្យគ្នែ់ានអាយុស្បដហល ៦ ឬ ៧ ឆ្ន  ំដៅដពលគ្នែ់ស្ែូវផ្តល់រកតីកម្មជាបនតបនា ប់ដៅែុោការ។  

កុារាីន ក់ពមី្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ស្ែូវដគជួញែូរដៅស្បដទ្យរថ្ង បានខកចែិត ដោយស្ថរគ្នែ់ស្ែូវោក់ព័នធដៅកនុងនីែិវ ិ្ ី
ែុោការ ស្បឆ្ងំនងឹអ្នកជួញែូរគ្នែ់ ដោយស្ថរគ្នម នអ្នកណាាន ក់បានស្បាប់គ្នែ់ថ្នស្ែូវស្ថន ក់ដៅរយៈដពលប៉ាុនម ន
កនុងម្ែឌ លដនេះ។ ជាបទ្យពិដស្ថ្ន៍ នងដោលថ្ន នងម្និគួរឯកភាពផ្តល់រកខកីម្មដ យី ស្បរិនដបនីងបានែឹង
ថ្នដែីែំដែីរការដនេះោក់ព័នធដបបដនេះ។ 

បុររាន ក់ស្ែូវដគជួញែូរពីស្បដទ្យរម្ីោ៉ា ន់ា៉ា ដែីម្បដី្វីការដលទូី្យកដនស្ថទ្យកនុងស្បដទ្យរថ្ង បានោក់ព័នធដៅកនុងករែី
ម្ួយដែលស្ែូវចំណាយដពលពរីឆ្ន  ំ ដែីម្បដីោេះស្ស្ថយ ដែលកនុងដពលដនេះគ្នែ់ស្ែូវស្ថន ក់ដៅកនុងស្បដទ្យរថ្ង និងស្ែូវ
បងាា ញខលួនចំដោេះស្ពេះោជអាជ្ានិងនគរបាល។ គ្នែ់បានដរៀបោប់ថ្នស្ែូវដគរួរអ្ំពីករែីដនេះោល់ថ្ងៃ ជួនកាលស្ែូវ
ដគទូ្យររ័ពាម្ករួរជាដស្ចីនដលកីកនុងម្យួថ្ងៃ។ គ្នែ់បានដរៀបោប់អ្ំពីបទ្យពិដស្ថ្ន៍ដនេះថ្ន ្ុញងប់និងអារម្មែ៍តាន
ែឹង។ 

គរតីថ្ងាន ក់ ស្ែូវដគជញួែូរដៅស្បដទ្យរជប៉ាុនដែមី្បដីពរាកម្ម បានពនយល់ថ្ន ដៅដពលនងម្កែល់កនុងម្ែឌ លកនុង
ស្បដទ្យរជប៉ាុនជាែំបូង គ្នែ់ានបញ្ញា រុខភាពជាដស្ចីន និងគ្នម នអារម្មែ៍លែដ យី។ ដទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ 
នគរបាលបានម្ករាា រគ្នែ់ ដែលគ្នែ់ដោលថ្ន ជាការរខំាន និងដ្វីឱ្យគ្នែ់្ុញស្ទាន់ ដោយស្ថរគ្នែ់ម្ិនទាន់
ដស្ែៀម្ខលួនដែមី្បនីិោយអ្ំពីបទ្យពិដស្ថ្ន៍របរ់ខលួនដៅដ យីកនុងដពលដនេះ។ គ្នែ់អ្្បិាយអ្ំពីការស្ែូវដ្លីយនឹង
រំែួរស្ចំដែល និងស្ែូវរខំាន និងអារម្មែ៍តានែឹង ដោយស្ថរស្ថា នភាពគ្នែ់ពុនំឹងន៎ដ យីដៅកនុងដពលដនេះ។ 

គរតីឡាវាន ក់ស្ែូវដគជួញែូរកនុងស្បដទ្យរដនេះ បានដោលថ្ន គ្នែ់ចង់ែឹងពីវឌ្ឍនភាពថ្នករែីដនេះ ប៉ាុដនតម្ិនអាច
ទ្យទ្យួលព័ែ៌ានដនេះបានពីអ្នកផ្តល់ការឧបែាម្ាដ យី។ គ្នែ់បានទូ្យររ័ពាដៅពកួដគជាដស្ចនីដលីក ប៉ាុដនតពួកដគបាន
ដោលថ្ន គ្នែ់ស្ែូវរង់ចា ំ ដោយស្ថរានករែីជាដស្ចីនដែលដគស្ែូវដោេះស្ស្ថយ។ ចំដោេះគ្នែ់ ដនេះជាឧបរគគ
ចំដោេះការដ្វរីាហរែកម្ម ដោយស្ថរគ្នែ់ចង់បំដភលចដរឿងដនេះ និងចាប់ដផ្តីម្ជីវែិងម ី ប៉ាុដនតគ្នែ់ានអារម្មែ៍ថ្ន
ម្ិនអាចដ្វីដបបដនេះបានដ យី ដលីកដលងដែទ្យទ្យួលបានរំែងដែលគ្នែ់ទាម្ទារ។ 

បុររថ្ងាន ក់ដែលស្ែូវដគជួញែូរដៅស្បដទ្យរអុ្ីស្ស្ថដអ្ល កាលពីែបូំងបានទ្យទ្យលួការឧបែាម្ាដៅស្បដទ្យរអុ្ីស្ស្ថដអ្
ល ដែមី្បោីក់បែតឹ ងចំដោេះអ្នកជួញែូរគ្នែ់។ គ្នែ់បានដ្វីការម្ួយរយៈដៅអុ្ីស្ស្ថដអ្ល ប៉ាុដនតបានរដស្ម្ចវលិស្ែ
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 ប់ម្កស្បដទ្យរថ្ងវញិ ដៅមុ្នែុោការរដស្ម្ចកតីដលីករែីដនេះ។ ដៅដពលរួរថ្នដែាីនបញ្ញា អ្វីដទ្យ ដែលគ្នែ់
ម្ិនបានទ្យទ្យួលការឧបែាម្ា គ្នែ់ពនយល់ថ្ន គ្នែ់ចង់ែឹងស្ថា នភាពថ្នការទាម្ទាររែំងដៅអុ្ីស្ស្ថដអ្ល។ គ្នែ់ម្ិន
បានឮអ្វីដស្ថេះអ្ពំីករែីដនេះ តាងំពីគ្នែ់បានវលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ នងិម្ិនបានែងឹថ្នស្ែូវទាក់ទ្យងអ្នកណាដែីម្បី
តាម្ោន។ គ្នែ់ក៏បាែ់បង់ការទាក់ទ្យងជាម្ួយអ្នកដែលគ្នែ់ធាល ប់ទាក់ទ្យងពីមុ្ន ែូដចនេះម្និអាចស្ថករួររកព័ែ៌ាន
អ្ំពីករែីដនេះ និងដែីស្ែូវទាក់ទ្យងអ្នកណាដ យី។ 

កុារដីវៀែណាម្ាន ក់ស្ែូវដគជញួែូរដែីម្បដីពរាកម្មដៅកម្ពុជា ស្ែូវបាននគរបាលម្កជួប ម្ួយរបាត ហ៍ដស្កាយវលិ
ស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ។ នងពនយល់ថ្ន គ្នែ់ នងិស្គួស្ថរគ្នែ់ ស្ែូវនគរបាលស្បស្ពឹែតម្ិនរម្រម្យដស្ថេះ៖ “គ្នែ់គំោម្ខ្ុ។ំ 
ពួកដគទ្យេះែុ ទ្យនាឹម្នងឹបងខឱំ្យខ្ុសំ្បាប់តាម្ស្ែង់។ ពួកដគគំោម្ចាប់ខលួន ស្បរិនដបីខ្ុ ំម្និផ្តល់ចដម្លីយ។ ពួកដគអ្េះអាង
ថ្ន ដយងីផ្តល់ចដម្លីយម្ិនពែិ ែូដចនេះពកួដគដផ្្លីិខិែអ្ដញ្ជ ីញដែីម្បផី្តល់ចដម្លីយដៅស្ថា នីយន៍គរបាល ុ។ំ” 

គរតីាន ក់ស្ែូវដគជួញែូរដៅកនុងស្បដទ្យរម្ោី៉ា ន់ា៉ា  ដែីម្បដីពរាកម្ម ម្និដពញចិែត និង្ុញស្ទាន់ដែលស្ែូវដៅបំភលឺដៅ
កនុងែុោការ។ ដោយស្ែូវបងាា ញខលួនជាបនតបនា ប់កនុងែុោការ ដែមី្បសី្បឈម្នឹងអ្នកជួញែូរគ្នែ់ គឺជាស្បភពថ្ន
អារម្មែ៍តានែងឹបដនាម្ដទ្យៀែ និងការម្ួរដៅ៉ា របរ់គ្នែ់។ ដទាេះបីគ្នែ់រកីោយដោយដ ញីអ្នកជញួែូរគ្នែ់បាន
ទ្យទ្យួលទ្យែឌ កម្មក៏ដោយ គ្នែ់បញ្ញជ ក់ចារ់ថ្ន បទ្យពិដស្ថ្ន៍កនុងែុោការគលឺំបាកណារ់។ 

 

តាោងស្ែួែពិនិែយ៖ ការពិចារណាគនលេឹះកនុងការឧបែាម្ាជនស្ែូវដគជួញែូរដៅកនុងនីែិវ ិ្ ែុីោការ  
ការបដងកែីកម្មវ ិ្  ី

 ផ្តល់ព័ែ៌ានដពញដលញអ្ពំនីែីវិ ិ្ ែុីោការ នងិរុកំារស្ពម្ដស្ពៀងជាម្យួព័ែ៌ានស្គប់ស្គ្នន់៖ ជនស្ែូវដគជួញែូរ 
ដែលចូលរមួ្ដៅកនុងនីែិវ ិ្ ែុីោការស្បឆ្ងំអ្នកជញួែូរគ្នែ់ គួរដែបានទ្យទ្យលួព័ែ៌ានដពញដលញ និងដែលអាចទុ្យក
ចិែតបានអ្ំពីនែីិវ ិ្ ីែុោការស្បឆ្ងំអ្នកជួញែូរ ដៅទូ្យទាងំែំដែីរការដនេះ - ចាប់ពីការដរុបីអ្ដងកែ រហូែែល់ការបញ្ច ប់
នីែិវ ិ្ ីដនេះ ដែលរមួ្ទាងំ លទ្យធភាពថ្នជដស្ម្រីដផ្សងពីករែីស្ពហមទ្យែឌ  ែូចជា ការរស្ម្ុេះរស្ម្ួល និងែុោការការងា
រ។ល។ ានដែដៅដស្កាយការផ្តល់ព័ែ៌ានដបបដនេះ ដទ្យីបអាចរួរជនស្ែូវដគជួញែូរដែីម្បរីដស្ម្ចអ្ំពីការោក់ព័នធ
របរ់ពួកដគជាជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ី និងផ្តល់ការស្ពម្ដស្ពៀងជាម្ួយព័ែ៌ានស្គប់ស្គ្នន់។ ការស្ពម្ដស្ពៀងដបបដនេះគួរដែ
ស្ែូវពិនិែយដ ងីវញិដៅកនុងអ្ ុំងដពលថ្នែំដែីរការដរឿងកតដីៅែុោការ។ 

 បដងកែីយនតការដែមី្បធីានថ្ន ជនរងដស្គ្នេះបានទ្យទ្យលួព័ែ៌ានអ្ពំកីរែីបែតឹ ងរបរ់ពកួដគ៖ ស្ែូវបដងកីែយនតការ ែូច
ជា លកខខែឌ ដោង (ToRs) ឬ រតង់ោរនីែិវ ិ្ ីស្បែិបែតកិារ (SOPs – ដែីម្បធីានថ្ន អ្នកអ្នុវែតចាប់ នងិ/ឬ ស្ពេះ ោជ
អាជ្ា ផ្តល់ព័ែ៌ានែល់ជនរងដស្គ្នេះ និងអ្នកផ្តល់ដរវា និងានម្ដ្ាបាយចារ់ោរ់ រស្ាប់ស្បមូ្លព័ែ៌ានអ្ំពី
នីែិវ ិ្ ីែុោការ។ គួរដែឬានបុគគលិកដែលានចំដែេះែឹង និងបានទ្យទ្យួលការបែតុ េះបណាត លរម្ស្របដែីម្ប ី ផ្តល់
ព័ែ៌ានែល់កុារដែលស្ែូវដគជួញែូរ តាម្វ ិ្ ីដែលរម្ស្របតាម្វយ័ និងភាពចារ់ទុ្យ។ំ  

 ផ្តល់ដម្ធាវែីល់ជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស៖ី គួរដែផ្តល់ដម្ធាវ ី ែល់ជនរងដស្គ្នេះដៅស្គប់ែណំាក់កាលថ្ននែីិវ ិ្ ីែុោការ 
ដែលរមួ្ទាងំ ព័ែ៌ានអ្ពំីដរវាបញ្ជូ ន ការកែំែ់ដពលដវោ និងកាលវភិាគ ជូនែែឹំងែល់ជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ីអ្ំព ី
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ព័ែ៌ានោក់ព័នធទាងំអ្រ់ ដែលទាក់ទ្យងនងឹករែីរបរ់ពកួដគ រមួ្ែំដែីរជាម្ួយអ្នកទ្យទ្យួលផ្លដៅទូ្យទាងំករែី
ស្ពហមទ្យែឌ ដនេះ ឬ ករែីែថ្ទ្យ ែូចជា កនុងែុោការការងារ ទាក់ទ្យងអាជ្ា្រោក់ព័នធដៅកនុងនីែិវ ិ្ ីែុោការ ជូន
ែំែឹងែល់ជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកសអី្ំពីលទ្យធផ្លថ្នករែីដនេះ និងផ្តល់បចចុបបននភាពែល់ជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកសនូីវព័ែ៌ាន 
ដែលទាក់ទ្យងនងឹករែីដនេះដៅដស្កាយដពលនីែិវ ិ្ ីដនេះបានបញ្ច ប់។ 

 អ្នុញ្ញា ែឱ្យអ្នកផ្តល់ដរវា ឬ អ្នកែរ ូម្ែគិ្នសំ្ទ្យជនរងដស្គ្នេះ ដែមី្បរីមួ្ែដែីរជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកសដីៅកនុងនែីវិ ិ្ ី
ែុោការ៖ អ្នកផ្តល់ដរវាម្ួយរូប (ែូចជា បុគគលកិរងគម្កចិច ឬ អ្នកជំនញចិែតស្ថគរត) អ្នកែរ ូម្ែគិ្នោំរជនរង
ដស្គ្នេះ ឬអ្នកស្គប់ស្គងដែលានគុែវុឌ្ឍ ិដៅកនុងករែីកុារ គួរដែបានដស្ែៀម្បស្ម្ងុរស្ាប់ឧបែាម្ាែល់ជនរងដស្គ្នេះ
/ស្ថកស ី ដៅទូ្យទាងំនីែិវ ិ្ ែុីោការ។ នីែិវ ិ្ ែុីោការ អាចោក់ព័នធនឹងការែស្ម្ូវឱ្យជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកសទី្យទ្យួលរែួំរ
ដស្គ្នែស្គ្នែ ផ្តល់រកខីកម្មអ្ំពបីទ្យពិដស្ថ្ន៍របរួផ្លូវចែិតរបរ់ខលួន។ ការគ្នសំ្ទ្យពីបុគគលកិរងគម្កចិច ឬ អ្នកជំនញចិែត
ស្ថគរត (ឬ អ្នកស្គប់ស្គងកុារដែលានគុែវុឌ្ឍ)ិ នឹងជួយការោររទិ្យធិ និងផ្លស្បដោជន៍របរ់ជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថ
កស។ី  

 ធានថ្នការចូលរមួ្ដៅកនុងនែីវិ ិ្ ែុីោការ ម្និែស្ម្វូឱ្យស្ថន ក់ដៅកនុងម្ែឌ ល៖ ស្ែូវបដងកីែជដស្ម្រីរស្ាប់ជនស្ែូវ ដគ
ជួញែូរ ដែីម្បចូីលរមួ្ដៅកនុងករែីបែតឹ ង ដោយពុចំាបំាច់ស្ថន ក់ដៅកនុងម្ែឌ ល។ ចែុំចដនេះអាចោប់បញ្ចូលការផ្ត
ល់រកខកីម្មជាមុ្ន ឬ ជនស្ែូវដគជួញែូរ វលិស្ែ ប់ម្កផ្តល់រកខីកម្មដៅកនុងអ្ំ ុងដពលនែីិវ ិ្ ីែុោការ។ ជដស្ម្រី  ប
ដចចកវទិ្យា ែូចជា រកខីកម្មតាម្វដីែអូ្ អាចជួយកាែ់តត ច់ការស្ថន ក់ដៅតាម្ម្ែឌ ល ពីការចូលរមួ្ដៅកនុងនីែិវ ិ្ ែុីោកា
រ។ ស្ែូវផ្តល់ម្ដ្ាបាយរស្ាប់ជនរងដស្គ្នេះដែមី្បទី្យទ្យលួបានឋានៈស្របចាប់ ដែីម្បរីរ់ដៅ និងដ្វីការកនុងស្បដទ្យរ 
ដៅកនុងដពលរង់ចានំែីិវ ិ្ ីែុោការ។ 

 ផ្តល់ដររភីាពថ្នការដែរីដហរី នងិឱ្ការការងាររស្ាប់ជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ី ដពលដៅដស្ៅស្បដទ្យរ៖ ស្ែូវអ្នុញ្ញា ែ 
និងឧបែាម្ាជនស្ែូវដគជញួែូរ ឱ្យដ្វីការដៅកនុងអ្ ុំងដពលថ្នការោក់ព័នធរបរ់ពួកដគកនុងនីែិវ ិ្ ីែុោការ។ ការដ្វី
ដបបដនេះគឺជាការបដនាម្ជំនញរម្ែាភាពរបរ់ពួកដគ នងិការចូលរមួ្ដៅកនុងនីែិវ ិ្ ែុីោការ នងិអាចឱ្យពួកដគរក
ស្បាក់ ដែលអាចស្ទ្យស្ទ្យង់ការដ្វាីែុភូម្និិវែតន៍ និងរាហរែកម្មរបរ់ពួកដគដៅដពលណាម្ួយ។ 

 ធានថ្នជនស្ែវូដគជញួែូរម្និស្ែវូបានោក់កនុងម្ែឌ ល ុឃំងំ ឬ ពនធនគ្នរកនុងដពលចូលរមួ្កនុងនែីវិ ិ្ ែុីោការ៖ 
ម្ិនគួរោក់ជនស្ែូវដគជួញែូរដៅកនុងម្ែឌ ល ុឃំងំ ឬ ពនធនគ្នរដ យី ដែលរមួ្ទាងំ កនុងដពលដែីរែួជាជនរងដស្គ្នេះ
/ស្ថកស ី ដៅកនុងករែីបែតឹ ង ស្បឆ្ងំអ្នកជញួែូរពកួដគ។ ការផ្តល់កដនលងស្ថន ក់ដៅរម្ស្រប គួរដែដ្វីដ ងី រស្ាប់
ជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកសទីាងំអ្រ់ ជាម្ួយកស្ម្ែិរម្ស្របថ្នរនតិរុខផ្ងដែរ។ 

 បដងកែីដគ្នលការែ៍ដែនរំស្ាប់ការទាក់ទ្យងជាម្យួជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស៖ី ដែីម្បកីារោរជនរងដស្គ្នេះពីការស្ែូវ
រាា រដ ងីវញិ និងការផ្តល់ចដម្លីយជាដស្ចនីដលីក ស្ែូវបដងកែីដគ្នលការែ៍ដែនអំ្ពំីរដបៀបទាក់ទ្យង នងិការចូលរមួ្
របរ់ជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ីដៅកនុងនីែិវ ិ្ ីែុោការ។ ម្គនតាីន ក់គួរដែបានចាែ់តាងំឱ្យស្គប់ស្គងករែីនីម្យួៗ និង ែរ ូ
ម្ែិរស្ាប់ជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ីដែីម្បធីានថ្ន ពុំស្ែូវានការរាា រដោយពុំចាបំាច់ដនេះដ យី។ 
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 ដ្វបីចចុបបននភាពជាដទ្យៀងទាែ់ែល់ជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកសអី្ពំកីរែីដនេះ៖ ជនស្ែូវដគជញួែូរ ដែលជាជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ី
គួរដែបានទ្យទ្យួលព័ែ៌ានដពញដលញ និងរុស្កិែអ្ពំីស្ថា នភាព និងវឌ្ឍនភាពថ្នករែីស្បឆ្ងំអ្នកជួញែូរ ដៅទូ្យទាងំ
ែំដែីរការដនេះ - ដែលោប់ចាប់ពីការដរុបីអ្ដងកែ រហូែែល់ការបិទ្យបញ្ច ប់ករែី។ 

 បដងកែីកចិចការោរស្ថកស ីនងិកម្មវ ិ្ រីការុវែាភិាពស្ថកស៖ី ស្ែូវដោេះស្ស្ថយបញ្ញា រុវែាភិាព និងរនតរុិខ ដែលទាក់
ទ្យងនឹងការចូលរមួ្របរ់ជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ីដៅកនុងនីែិវ ិ្ ីែុោការ។ ស្ែូវអ្នុវែតកម្មវ ិ្ ីការោរស្ថកស ីឬវធិានការរនតិ
រុខែថ្ទ្យដទ្យៀែែល់ជនស្ែូវដគជួញែូរ ដែលស្បឈម្ហានិភ័យខាងរុវែាិភាព ដោយស្ថរដែការចូលរមួ្របរ់ពួកដគជា
ជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស។ី ស្ែូវគិែគូរអ្ំពីហានភ័ិយរយៈដពលដវង និងរយៈដពលខលចីំដោេះជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកសផី្ងដែរ។ 

 ដោេះស្ស្ថយបញ្ញា ថ្នការពនាដពលកនុងការផ្តល់រែំង៖ ស្ែូវបដងកីែពិ្ ីស្ថរដែមី្បធីានឱ្យានការបង់រែំងទាន់
ដពលដវោែល់ជនរងដស្គ្នេះ ដៅកនុងករែីជញួែូរ ដែលរមួ្ទាងំ ដៅដពលពួកដគវលិស្ែ ប់ម្កាែុភូម្ិវញិ។ 

 បដងកែីមូ្លនិ្ ដិែមី្បឧីបែាម្ាជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ី កនុងការចូលរមួ្ដៅកនុងនែីវិ ិ្ ែុីោការ៖ ស្ែូវផ្តល់មូ្លនិ្ិដែីម្បី
ឧបែាម្ាែល់ជនរងដស្គ្នេះដែលចូលរមួ្ដៅកនុងនែីិវ ិ្ ីែុោការ (ែូចជា កដនលងស្ថន ក់ដៅ អាហារ ការដងទាកុំារ និងការ
បាែ់បង់ស្បាក់ចែូំល) ដែមី្បជីួយគ្នសំ្ទ្យែល់ការចូលរមួ្(ដោយរម័ស្គចិែត)របរ់ពួកដគ។  

 ដោេះស្ស្ថយឧបរគគខាងភាស្ថ៖ ស្ែូវផ្តល់អ្នកបកដស្ប និងដរវាដស្បរស្ម្ួលរស្ាប់ស្គប់ការស្បជុជំាម្ួយជនស្ែូវដគ
ជួញែូរ ដែលបំដពញនទ្យីជាជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ីក៏ែូចជាកនុងនីែិវ ិ្ ីែុោការផ្ងដែរ។ ស្ែូវធានថ្ន ជនស្ែូវដគជួញែូរ 
យល់ពព័ីែ៌ានដែលផ្តល់ឱ្យ ពីនីែិវ ិ្ ែុីោការស្បឆ្ងំអ្នកជញួែូរនិងពរីិទ្យធិរបរ់ពកួដគកនុងការបែិដរ្ការចូលរមួ្។ 
ស្ែូវធានថ្ន អ្នកបកដស្បទាងំអ្រ់បានទ្យទ្យួលការបែតុ េះបណាត ល ការយល់ែឹងអ្ំពីជនរងដស្គ្នេះ ម្ិនលំដអ្ៀងនងិម្ិនបងក
ហានិភ័យែល់ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ(ែូចជា  ុប ែិជាម្យួជនជាប់ដចាទ្យឬានលំដអ្ៀងដ យី)។ 

ការយកចែិតទុ្យកោកព់ដិររចដំោេះកុារ 
 ធានការោរឧែតម្ស្បដោជន៍របរ់កុារដៅកនុងនែីវិ ិ្ ែុីោការ៖ អាជ្ា្រោក់ព័នធ នងិភាន ក់ងារនន ស្ែូវវាយែថ្ម្ល
ឧែតម្ស្បដោជន៍របរ់បុគគលាន ក់ៗ កនុងការកែំែ់អ្ពំីថ្នដែីកុាររងដស្គ្នេះ គួរដែោក់ព័នធដៅកនុងនែីិវ ិ្ ីស្ពហមទ្យែឌ ឬ
ដទ្យ។ កុារានរិទ្យធទិ្យទ្យួលបានទ្យទ្យួលកិចចការោរ ដៅកនុងនែីិវ ិ្ ីស្ពហមទ្យែឌ ។ កនុងករែីកុារដែលររ់ដៅដបកពឪីពុក
ាត យ គួរដែានការចាែ់តាងំអ្នកដងទាដំែលានគុែវុឌ្ឍ ិ ដែីម្បឱី្យស្បាកែថ្ន ោល់ការរដស្ម្ចនន (ដែលរមួ្ទាងំ
អ្ំពីការោក់ព័នធដៅកនុងនែីិវ ិ្ ែុីោការ) គែិគូពឧីែតម្ស្បដោជន៍របរ់កុារ ជាចំបង ដែលទ្យរសនៈ និងដោបល់
របរ់គ្នែ់ ស្ែូវបានពចិារណា ដៅកនុងស្គប់ការរដស្ម្ច និងពដិស្គ្នេះដោបល់ និងដែនែំល់កុារ។ 

 ផ្តល់ឱ្យកុារជាជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកសនូីវដម្ធាវ៖ី ស្ែូវធានថ្ន ោល់កុាររងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ីបានទ្យទ្យលួដម្ធាវដីែមី្បធីាន
ថ្ន រិទ្យធ ិនិងឧែតម្ស្បដោជន៍របរ់ពួកដគស្ែូវបានការោរ។ ដម្ធាវទីាងំដនេះ គួរដែានជំនញកនុងការដ្វជីាែំណាងឱ្យ
កុារ យល់ែឹងពីដយនឌ័្រ និងែឹងអ្ំពទី្យស្ម្ង់ខុរៗគ្នន ថ្នការដកងស្បវញ័្ច កុារ។ 

 អ្នុវែតនែីវិ ិ្ កុីារដម្ស្ែ ីដៅកនុងស្គប់ែណំាក់កាលថ្នែដំែីរការែុោការ៖ ស្ែូវអ្នុវែតការចាែ់ដចងពិដរររស្ាប់
កុាររងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ី ដៅកនុងស្ថា នីយន៍គរបាល នងិកនុងែុោការ - ែូចជា ផ្តល់ការគ្នសំ្ទ្យកនុងការដរៀបចំផ្តល់រកខីកម្ម 
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ការគ្នសំ្ទ្យពីជនរងដស្គ្នេះ/អ្នកែរ ូម្ែិ ការស្បឹកាផ្លូវចែិតដៅដស្កាយផ្តល់រកខីកម្ម នងិការចាែ់ដចងពិដររនន (ែូចជា 
ការផ្តល់រកខីកម្មកនុងបនាប់ដែឯង ឬ តាម្វដីែអូ្)។ 

 ពចិារណា នងិដោេះស្ស្ថយស្ថា នភាពម្និដទ្យៀងទាែ់របរ់កុាររងដស្គ្នេះ/ស្ថកស៖ី កុារជាស្ថកសអីាចស្បឈម្ហានិ
ភ័យ្ៃន់្ៃរថ្នការបភំិែបភ័ំយ និងការរងរកឹពីអ្នកជួញែូរ ដហយីការោក់ព័នធដៅកនុងនែីិវ ិ្ ីែុោការ អាចបងកជា
របួរផ្លូវចែិតរស្ាប់កុារ ដែលអាចម្និយល់អ្ំពីអ្វជីានីែិវ ិ្ ីែុោការ ឬ ដែលស្ែូវដគដរនឱី្យផ្តល់ជាការស្ពម្ដស្ពៀង។ 

 ធានថ្ន កុារានលទ្យធភាពទាក់ទ្យងជាម្យួស្គសួ្ថររបរ់ពកួដគ៖ ស្ែូវធានថ្ន កុាររកាទ្យំនក់ទ្យនំងជាស្បចាជំា
ម្ួយស្គសួ្ថរបរ់ពកួដគ ដៅកនុងដពលរម្ស្រប ស្បរិនដបាីនការរដស្ម្ចថ្ន ការដ្វីដបបដនេះគជឺា ឧែតម្ស្បដោជន៍
របរ់ពួកដគ រស្ាប់ការោក់ព័នធដៅកនុងនីែិវ ិ្ ែុីោការ។ ស្ែូវដរវងរកជដស្ម្ីរទាងំអ្រ់ថ្នការជួបជុំស្គួស្ថរដ ងីវញិ 
អ្នុដោម្តាម្នែីិវ ិ្ ី។ 

 ធានឱ្យានការដងទា ំនងិការស្ថន ក់ដៅរម្ស្រប កនុងដពលែដំែីរការថ្នបែតឹ ង៖ ស្ែូវធានថ្ន កុារដែលស្ែូវដគ
ជួញែូរ បានទ្យទ្យួលការដងទា ំនិងកដនលងស្ថន ក់ដៅរម្ស្រប កនុងដពលោក់ព័នធនឹងនីែិវ ិ្ ែុីោការ ដែលរមួ្ទាងំជា ជន
រងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ី ដៅកនុងនែីិវ ិ្ ីយុែតិ្ម៌្ស្ពហមទ្យែឌ  និងម្និរាិែកនុងការ ុឃំងំដ យី ដទាេះកនុងកាលៈដទ្យរៈណាក៏  
ដោយ។ 

ដគ្នលនដោបាយ/ការែរ ូម្ែ ិ 

 ពស្ងកីកចិចស្បងឹដស្បងរស្ាប់ការទាម្ទាររែំង៖ ស្ែូវដ្វីការែរ ូម្ែិដែមី្បឱី្យានការផ្តល់រែំងតាម្ការទាម្
ទារ។ ការអាចវលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះ ជាម្យួស្បាក់ការ គឺជាអាទ្យិភាពរស្ាប់ជនស្ែូវដគជញួែូរជាដស្ចីន និងកនុងករែី
ខលេះ ស្ែូវបានកែំែ់ថ្នជា ម្ដ្ាបាយដែីម្បបីដញ្ជ ៀរ(ឬកាែ់បនាយ)ការដររីដអ្ីង និងការាក់ងាយ រស្ាប់ជនស្ែូវ
ដគជួញែូរ/បោជ័យថ្នចំណាកស្រុក។ 

 កាែ់បនាយនែីវិ ិ្ ែុីោការ ដៅកនុងករែីថ្នការជញួែូរ៖ តាម្ដែអាចដ្វីបាន ករែីស្បឆ្ងំអ្នកជួញែូរ គួរដែដ្វីឱ្យ
បានឆ្ប់ និងដជៀរវាងការពនាដពលម្និចាបំាច់ ដែមី្បកីាែ់បនាយបនាុកម្កដលជីនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ី ដែលម្ិនអាច
បនតជីវភាពររ់ដៅ ដៅមុ្នការបិទ្យបញ្ច ប់ករែីដនេះ។ ដៅស្កម្ និងម្គនតីនន គួរដែពិចារណាផ្លប៉ាេះោល់ថ្ននែីិវ ិ្  ី
ដែលអូ្របនល យរយៈដពលដវង ម្កដលីជនស្ែូវដគជួញែូរ នងិដ្វីការរដស្ម្ច។ 

 បែតុ េះបណាត ល នងិបដងកនីការយល់ែងឹែល់ម្គនតអី្នុវែតចាប់ នងិម្គនតែុីោការ អ្ពំជីនដែលស្ែដូវជញួែូរ៖ ស្ែូវ    ប
ែតុ េះបណាត លម្គនតអី្នុវែតចាប់ និងម្គនតីននដែលទាក់ទ្យងជាម្ួយជនស្ែូវដគជួញែូរ ដៅកនុងអ្ំ ុងដពលនែីិវ ិ្ ី
ែុោការ អ្ពំីផ្លប៉ាេះោល់ថ្នអ្ំដពីហងិា នងិរបួរផ្លូវចិែត ដែីម្បធីានថ្ន ពួកដគម្ិនស្បស្ពែឹតម្ិនរម្រម្យម្កដលីជនស្ែូវ
ដគជួញែូរ និងដែីម្បកីាែ់បនាយអារម្មែ៍តានែឹង និងការ្ុញងប់របរ់ជនរងដស្គ្នេះ ដែលចូលរមួ្ដៅកនុងនីែិវ ិ្ ែុីោ
ការ។ ស្ែូវបដងកីែពិ្ីស្ថរពិដររ រស្ាប់កុាររងដស្គ្នេះ/ស្ថកស ី នងិម្គនតអី្នុវែតចាប់ ដហយីម្គនតីនន ស្ែូវដែបាន
ទ្យទ្យួលការបែតុ េះបណាត ល និងានការយល់ែឹងអ្ពំីរដបៀបដ្វកីារជាម្ួយកុារ។  



ឡសវាណ្នកទី ៨. ការវាយត្នម្ែសវុត្ថិភារ នងិសនតសិខុ  
ការធានរុវែាភិាព និងរនតរុិខរស្ាប់ជនស្ែូវដគជួញែូរ 
ែស្ម្វូការរុវែាភិាព និងរនតរុិខ 

បរោិការរងគម្ដែលានរុវែាិភាព និងរនតរុិខ ានស្ថរៈរំខាន់ណារ់ចំដោេះការស្ថត រដ ងីវញិ និង
រាហរែកម្មថ្នជនស្ែូវដគជួញែូរ។ រិទ្យធចិំដោេះរនតរុិខ ានធានដៅកនុងចាប់រតពីីរិទ្យធិម្នុរសអ្នតរជាែ។ិ 45 
ជនស្ែូវដគជញួែូរ បានស្បឈម្បញ្ញា ជាក់ដរតងខាងរនតរុិខ និងរុវែាិភាព បនា ប់ពីបទ្យពិដស្ថ្ន៍ថ្នការជួញែូររបរ់
ពួកដគ។ កនុងករែីម្យួចំននួ ជនស្ែវូដគជញួែូរបានស្បឈម្ហានភ័ិយចដំោេះរុវែាភិាព នងិរុខុាលភាពកាយរ
ម្បទារបរ់ពកួដគ ដែលរមួ្ទាងំ ស្បឈម្ចំដោេះការគំោម្កំដហង ឬ អ្ំដពហីងិាពីជនដែលោក់ព័នធកនុងការជួញែូរពួក
ដគ ឬ រាជិកស្គួស្ថរ ឬ អ្នករហការ។ កនុងករែីែថ្ទ្យដទ្យៀែ ជនស្ែូវដគជញួែូរ បានស្បឈម្នឹងបញ្ញា រុវែាភិាព នងិ
រនតរុិខដៅកនុងបរសិ្ថា នតា ល់ខលួនរបរ់ពកួដគ - ដៅកនុងស្គសួ្ថរ ឬ រហគម្ន៍ជារមួ្។ កនុងករែីែថ្ទ្យដទ្យៀែ ជនស្ែូវដគ
ជួញែូរ ម្ិនបានរងការបំោន ឬការគំោម្កំដហងដ យី ប៉ាុដនតពួកដគខាល ចបញ្ញា ដនេះអាចដកែីដ ងី ដែលកាល យជាស្បភព
ម្ួយថ្នអារម្មែ៍តានែឹង្ៃន់្ៃរ ែក់រលុែ និងការភ័យខាល ច រស្ាប់ជនស្ែូវដគជញួែូរ ក៏ែូចជាស្គួស្ថររបរ់ពួកដគផ្ង
ដែរ។ 

កនុងករែីខលេះ កស្ម្ិែថ្នការគោំម្កំដហងម្កដលីរុវែាិភាព និងរនតរុិខរបរ់ពកួដគ ពុំានភាពចារ់ោរ់
ដ យី។ កនុងករែីជាដស្ចីន(និងជួនកាលដស្ចនីបំផុ្ែ) បញ្ញា រុវែាិភាព នងិរនតិរុខ រស្ាប់ជនស្ែូវដគជញួែូរដនេះ
ម្ិនរុទ្យធដែជាករែីជាក់ដរតងដនេះដ យី។ ជនស្ែូវដគជញួែូរជាដស្ចីន បានស្ែ ប់ម្កាែុភូម្ិវញិ ដែីម្បរីរ់ដៅជា
ម្ួយស្គួស្ថរ និងរហគម្ន៍ នងិបានោយការែ៍ថ្ន គ្នម នបញ្ញា ដ យី។ 

ដនេះជាការគូរបញ្ញជ ក់ពីែស្ម្ូវការឱ្យានការវាយែថ្ម្លហានភ័ិយពិស្ថត រ ជាដផ្នកម្ួយថ្នការវលិស្ែ ប់ នងិ
ែំដែីរការរាហរែកម្ម។ ស្បការដែលជនស្ែូវដគជញួែូរស្បឈម្ហានិភ័យ (ដោយអ្នកជួញែូរដៅកនុងរហគម្ន៍ 
ឬ ពីរាជិកស្គសួ្ថរ) គួរដែបានពិចារណា ដទាេះកនុងការបដងកីែដផ្នការរាហរែកម្មណាម្ួយក៏ដោយ។ ស្បការ
រំខាន់ដែរដនេះគឺម្និស្ែូវរនមែថ្ន ានហានភ័ិយជារវ័យស្បវែតិដ យី ដោយស្ថរការដ្វីដបបដនេះអាចនឱំ្យានភាព
ែក់រលុែ ភ័យខាល ច និងអារម្មែ៍តានែឹង រស្ាប់ជនស្ែូវដគជួញែូរ ដែលនឹងបងកការប៉ាេះោល់អ្វជិជានម្កដលីលទ្យធ
ផ្លថ្នរាហរែកម្ម។ ហានិភ័យចំដោេះជនស្ែូវដគជួញែូរ គួរដែបានវាយែថ្ម្លជាបនតបនា ប់ ដែមី្បឱី្យស្បាកែថ្ន ជន
ស្ែូវដគជួញែូរានរនតិរុខកនុងបរសិ្ថា នដែលពកួដគស្ែូវស្ែ ប់ម្កររ់ដៅវញិ ម្ិនរងការគំោម្កំដហងដោយអ្នកជួញ
ែូរ ឬ អ្នកែថ្ទ្យដទ្យៀែ ដៅកនុងរហគម្ន៍ នងិានអារម្មែ៍អ្ំពីរុវែាភិាពដៅកនុងការបនតជវីភាពររ់ដៅរបរ់ខលួន។    
 

*កែំែ់រគំ្នល់ពដិររអ្ពំកុីារ៖ ការផ្តល់រុែាិភាព និងរនតិរុខរស្ាប់កុារ និងយុវជនដែលស្ែូវដគជួញែូរ 
និងទាម្ទារឱ្យានការយកចែិតទុ្យកោក់ពិដររ នងិស្ែូវដែជាធាែុរខំាន់ម្ួយដែលស្ែូវបានវាយែថ្ម្ល ដៅកនុង BID 

                                                        
45 “ម្នុរសស្គបរ់ូបានរិទ្យធិររដ់ៅ ដររភីាព និងរនតិរុខបុគគល” ដរចកតីស្បការជារកលថ្នអ្.រ.ប (1948) អំ្ពីរិទ្យធិម្នុរស ាស្តាទី្យ ៣។ 
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ដែីម្បកីែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែែំដណាេះស្ស្ថយរយៈដពលដវងរស្ាប់កុារដែលោក់ព័នធ។ ដោយស្ថរដែវយ័ នងិ 
(ខវេះ)ឋានៈចំដោេះមុ្ខចាប់ កុារដែលស្ែូវដគជួញែូរ ានភាពងាយរងដស្គ្នេះជាក់ោក់ ដែលស្ែូវដែបាន
ពិចារណា ដែលរមួ្ទាងំ ថ្នដែីម្នុរស្ំដែលទ្យទ្យលួខុរស្ែវូដលីពួកដគ (ែូចជា រាជកិស្គួស្ថរ)ចូលថ្ែដៅកនុង
ការជួញែូរពកួដគ ឬដទ្យ។ កនុងករែីខលេះ កុារដែលវលិស្ែ ប់ម្កកនុងស្គសួ្ថរវញិ អាចជួបស្បទ្យេះបញ្ញា រុវែាិភាព។ 
កុារដែលស្ែូវដគជួញែូរ អាចស្បឈម្ហានិភ័យម្ិនស្ែមឹ្ដែពីអ្នកជួញែូរពកួដគប៉ាុដណាណ េះដទ្យ ប៉ាុដនតក៏អាចពីស្គសួ្ថរ 
រហគម្ន៍របរ់ពួកដគ ម្គនតីអ្នុវែតចាប់ នងិរូម្បអី្នកផ្តល់ដរវាផ្ងដែរដៅកនុងដពលណាម្ួយ។ ដៅកនុងដពលដែល
កងវល់ដបបដនេះពុំបានបដងកីែដ ងីដោយរាជិកស្គួស្ថររបរ់ខលួន ជដស្ម្ីរជួបជុំស្គួស្ថរដ ងីវញិគួរដែរិកា នងិ
ដ្វីរកម្មភាពរស្ាប់ការជបួជុំកុារដែលានស្គសួ្ថរ។ ចាប់រតីពរីិទ្យធិម្នុរសអ្នតរជាែិ ែស្ម្ូវឱ្យរែាធានកចិច
ការោរកុារពីោល់ទ្យស្ម្ង់ថ្នការម្ិនយកចិែតទុ្យកោក់ ការបោំន អ្ំដពហីងិា និងការដកងស្បវញ័្ច ។46 

កនុងករែីកុារដែលស្ែូវដគជញួែូរររ់ដៅដបកពីស្គសួ្ថរ រែាស្ែូវផ្តល់កិចចការោរពិដររ និងការឧបែាម្ាែល់កុារ
ដែលបាែ់បង់បរសិ្ថា នស្គសួ្ថររបរ់ខលួន។47 កុារដីខមរាន ក់ ស្ែូវដគជួញែូរដៅស្បដទ្យរថ្ង ដែីម្បរូីម្ទាន ស្ែូវបានផ្តល់
ការស្ថន ក់ដៅកនុងកម្មវ ិ្ លីំដៅោា ន កនុងស្បដទ្យរកម្ពុជា ដៅដស្កាយការវលិស្ែ ប់របរ់គ្នែ់។ គ្នែ់រកីោយណារ់ 
ដែលបានការឧបែាម្ាដៅកនុងកម្មវ ិ្ ីដនេះ ដោយស្ថរវាានន័យថ្ន គ្នែ់អាចរិកា ដហយីបុគគលិកដៅទ្យីដនេះចិែតលែ
ចំដោេះនង។ នងបានពនយល់ថ្ន ការររ់ដៅកនុងម្ែឌ លានស្ថរៈរខំាន់ណារ់រស្ាប់នង ដោយស្ថរ វា”បាន
ការោរខ្ុ ំ ពីការស្ែូវឪពុកាត យវាយែំ។” ដផ្នការរុវែាភិាព និងរនតិរុខទូ្យលទូំ្យោយម្ួយ គឺជាែស្ម្ូវការចាបំាច់ 
ដែីម្បដី្លីយែបនឹងែស្ម្ូវការខុរៗគ្នន  នងិជាលកខែៈបុគគលរបរ់កុារ និងយុវជនខុរៗគ្នន ។ 

កុារទាងំអ្រ់ស្ែូវដែបានការោរ តាម្ការចាបំាច់ថ្នស្ថា នភាពរបរ់ពួកដគជាកុារ ដោយគ្នម នការដររីដអ្ងី នងិ
ោល់ការគំោម្កំដហងណាម្ួយដោយស្ថរដែពូជស្ថរន៍ ដភទ្យ ភាស្ថ ស្ថរន ជនជាែិ ឬ ឋានៈកនុងរងគម្ 
កំដែីែ ឬស្ថា នភាពែថ្ទ្យដទ្យៀែ ដែលរមួ្ទាងំ ស្ថា នភាពជាជនចណំាកស្រុកផ្ងដែ។ 48  ដផ្នករំខាន់ម្ួយថ្នការ
កំែែ់អ្ំពឧីែតម្ស្បដោជន៍ (BID) គឺការវាយែថ្ម្លហានិភ័យ ដែលដ្វីដ ងីរមួ្គ្នន ដោយម្គនតអី្នុវែតចាប់ ស្ពេះោជ
អាជ្ា អ្នកស្គប់ស្គងកុារ និងបុគគលិករងគម្កិចច ដែមី្បធីានថ្ន ដផ្នការរាហរែកម្មដចងអ្ពំីរុវែាភិាព និង
រនតិរុខរស្ាប់កុារ និងយុវជនដែលស្ែូវដគជួញែូរ។  

 

ការស្បឈម្ដៅកនុងការធានរុវែាភិាព និងរនតរុិខ 

អ្ំដពីហងិាដែលជនស្ែូវដគជញួែូរបានជបួស្បទ្យេះ ានឥទ្យធពិលដោយតា ល់ និងជាក់ដរតងម្កដលរុីខុាល
ភាពោងកាយរបរ់ពកួដគ។ អ្ដំពីហងិាដនេះ (ឬការគំោម្ដស្បអី្ំដពីហងិា) ក៏ែូចជា ការភ័យខាល ចការរងរកឹ ក៏ាន
ឥទ្យធិពលខាងផ្លូវចិែតផ្ងដែរ។ កិចចស្បឹងដស្បងដោយគែិទុ្យកជាមុ្ន និងដោេះស្ស្ថយបញ្ញា រុវែាិភាព និងរនតរុិខ ាន

                                                        
46 ាស្តា 19, 32, 34, 35, 36 ថ្នអ្នុរញ្ញា អ្.រ.ប រតីពីរិទ្យធិកុារ (CRC)។ ាស្តាែថ្ទ្យដទ្យៀែថ្ន អ្នុរញ្ញា  CRC ដែលោកព់ន័ធនឹងរិទ្យធិកុារ 
កនុងការទ្យទ្យលួបានកិចចការោរគឺ៖ 9,10, 11, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 37, 39, 39 និង 40 

47 ាស្តា 20 ថ្នCRC  

48 ាស្ែe 2 ថ្នCRC; UNICEF (2006) Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking, NY: UNICEF, p. 10. 
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ស្ថរៈរំខាន់ណារ់ ដែីម្បអីាច្នដចញពីការជួញែូរ។ 
កងវល់ចបំងអ្ពំីរុវែាិភាព និងរនតិរុខដែលជនស្ែូវដគជួញែូរបានស្បឈម្ដៅកនុងរាហរែកម្ម ានបងាា ញ 

និង ពិភាកាែូចខាងដស្កាម្៖ 

១.  ហានភ័ិយបងកដោយ”អ្នកជញួែូរ”49 
២. ហានភ័ិយ នងិកងវល់អ្ពំរុីវែាភិាពដៅកនុងរហគម្ន៍ នងិបរសិ្ថា នកនុងមូ្លោា ន 
៣. បញ្ញា រុវែាភិាពកនុងបរោិការស្គសួ្ថរ 
៤. អារម្មែ៍ថ្នគ្នម នរុវែាភិាព 

 

១.  ហានភ័ិយបងកដោយ”អ្នកជញួែូរ៖ 
ជនស្ែូវដគជញួែូរជាដស្ចនី ស្បឈម្ការគំោម្កំដហង និងអ្ំដពីហងិា ពអី្នកជញួែូរពកួដគ។ ដនេះជាបញ្ញា ្ៃន់្ៃរ

ម្ួយដៅដពលស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ។ ជាទូ្យដៅ ដម្ខយល់ និងអ្នកជួញែូរររ់ដៅកនុង ឬជិែរហគម្ន៍មូ្លោា នរបរ់ពួកដគ 
ដហយីជនស្ែូវដគជួញែូរជាដស្ចនីបានរងការបំោន និងការគំោម្កំដហងពីអ្នកទាងំដនេះ។ រូម្បអី្នកជួញែូរស្ែូវបាន
ចាប់ខលួន នងិជាប់ពនធនគ្នរដហយីក៏ដោយ អារម្មែ៍អ្ំពីវែតានរបរ់ពួកដគដៅានម្យួរយៈ ដោយស្ថរស្ថច់ញាែ 
និងម្ិែតភកតិរបរ់ពួកដគដៅកនុងរហគម្ន៍មូ្លោា ន នងិបានគំោម្កំដហងអ្នកស្ែូវដគជួញែូរ។ អ្នកស្ែូវដគជួញែូរខលេះ 
ស្ែូវបានរងការគំោម្កំដហងពីស្គួស្ថរអ្នកជួញែូរ។ កនុងករែីខលេះដទ្យៀែ ជនស្ែូវដគជួញែូរ ម្និបានរងការគំោម្កំដហង
ឬ រងដស្គ្នេះថ្នន ក់ដោយតា ល់ពី”អ្នកជួញែូរ”ពួកដគដ យី ប៉ាុដនតបានរំដែងកងវល់អ្ំពលីទ្យធភាពដនេះ។ 

អ្នកដ្លីយជាដស្ចីនស្ែូវបានដគជញួែូរ ឬ ដកែឌ ដោយអ្នកណាាន ក់ដែលពកួដគស្ថគ ល់ ជាទូ្យដៅដៅកនុងស្គួស្ថរ 
ឬរហគម្ន៍របរ់ពួកដគ ដែលានន័យថ្ន បុគគលទាងំដនេះ អាចអ្ដងកែោនពួកដគដៅដពលដស្កាយម្ក ស្បរនិដបីពកួ
ដគចង់ដ្វីដបបដនេះ។  ដនេះជាការគូរបញ្ញជ ក់ពីែស្ម្ូវការដែីម្បតីាម្ោន រុវែាិភាព នងិរនតរុិខ ជាដផ្នកម្យួថ្ន ែំដែីរ
ការរាហរែកម្ម និងជាបនតបនា ប់ោ៉ា ងដទ្យៀងទាែ់។ វាក៏ជាការចាបំាច់ផ្ងដែរដែីម្បដីរវងយល់ពីអ្នតោគម្ន៍ដ្លីយ
ែបបនា ន់ និងជដស្ម្រីអ្នតោគម្ន៍ កនុងខែៈដែលជនស្ែូវដគជួញែូរស្បឈម្ការគំោម្កំដហង ចំដោេះរុវែាិភាព និង
រនតិរុខ ដៅែណំាក់កាលណាម្ួយកនុងការស្ថត រដ ងីវញិ និងរាហរែកម្មរបរ់ពកួដគ។  

២. ហានភ័ិយ នងិកងវល់អ្ពំរុីវែាភិាពដៅកនុងរហគម្ន៍ នងិបរសិ្ថា នកនុងមូ្លោា ន៖ ហានិភ័យក៏បងកដោយ 
បុគគលកនុងរហគម្ន៍ផ្ងដែរ។ គរតីាន ក់ពីម្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ស្ែូវដគជួញែូរដៅា៉ា ដ រុ ី ដែីម្បដីកងស្បវញ័្ច កាល ងំពលកម្ម 
ជាម្ួយស្ថវ ម្ ីនិងកូនគ្នែ់។ បតគី្នែ់ស្ថល ប់ដៅកនុងដពលស្ែូវដគជួញែូរ ដហយីដពលគ្នែ់ស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ អ្ងគការជាអ្នក
ឧបែាម្ាបានផ្តល់ផ្ាេះម្ួយខនងរស្ាប់គ្នែ់ររ់ដៅ។ ស្បជាជនកនុងរហគម្ន៍បានខសបឹដខសៀវអ្ំពីគ្នែ់ ដោយដោលថ្ន គឺ
ជាស្រីបនដៅស្បដទ្យរា៉ា ដ រុី។ បុររខលេះបានដបៀែដបៀនគ្នែ់ ដោយគំោម្ថ្ន ពួកដគនឹង”ម្កដែកជាម្យួគ្នែ់ដៅ
កនុងផ្ាេះដនេះ”។ 

                                                        
49 “អ្នកជញួែូរ”, កនុងបរបិទ្យដនេះ រំដៅដលីអ្នកណាាន កដ់ែល ុប ែិដៅកនុងបទ្យពិដស្ថ្នថ៍្នការជញួែូរបុគគលណាាន កដ់ទ្យៀែ។ គ្នែដ់នេះ
អាចជាដម្ខយល ់អ្នកដកែឌ  អ្នកែឹកជញ្ជូ ន និដោជក អ្នកដកងស្បវញ័្ច ។ល។ 
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៣. បញ្ញា រុវែាភិាពកនុងបរោិការស្គសួ្ថរ៖ កនុងករែីខលេះ ជនស្ែូវដគ
ជួញែូរពុំានរុវែាភិាពដ យី ដៅកនុងបរោិការស្គសួ្ថរ ដែលជាកដនលង
ពួកដគស្ែ ប់ម្កររ់ដៅជាម្យួវញិ។ រស្ាប់អ្នកខលេះ ដនេះគឺជាការបនត
ែំដែីរការថ្នទ្យំនក់ទ្យំនងែ៏លបំាកនិងហងិាពីមុ្នម្កដៅកនុងស្គួស្ថរ។ កនុង
ករែីម្យួចំននួ ជនស្ែូវដគជញួែូរបានស្បឈម្នងឹជដាល េះ ឬការបំោន ដៅ
មុ្នដពលស្ែូវដគជួញែូរ ដែលបានរមួ្ចំដែកែល់ការរដស្ម្ចដ្វីចណំាក
ស្រុក។ ការវលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ ដៅកនុងករែីដបបដនេះ ម្ិនរុទ្យធដែជា
ជដស្ម្ីរដែលានរុវែាិភាពដ យី ដហយីជនរងដស្គ្នេះម្ួយចំនួនបានរងការ
បំោនដោយស្ថវ ម្ ី ឬរាជិកស្គួស្ថរ ដៅដស្កាយវលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ 
បនា ប់ពីការដកងស្បវញ័្ច ដៅដពលស្ែូវដគជួញែូរ។  

កនុងករែីខលេះដទ្យៀែ ការជួញែូរបានននូំវបញ្ញា រុវែាិភាពដែលផ្ារ
ភាជ ប់នឹងភាពតានែឹង និងការបំោនដៅកនុងបរោិការស្គសួ្ថរ។ និនន ការ
ដលចដធាល ដៅកនុងចំដណាម្អ្នកដ្លីយរស្ាប់ការរិកាដនេះ គឺអ្ំដពីហងិាកនុង
ស្គួស្ថរ ជាពិដររម្កដលីគរត ី ដែលស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ ដែីម្បរីរ់ដៅជាម្ួយ
ស្ថវ ម្ីរបរ់ពួកដគ។ ដនេះជាករែីទូ្យដៅកនុងចំដណាម្គរតីដែលវលិស្ែ ប់ម្ក
ពីស្ែូវដគជួញែូរដែីម្បដីរៀបការដោយបងខំ ឬ ដពរាកម្ម ជាពិដររ ដៅដពល
វលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិជាម្យួកូន ដែលដកែីដៅកនុងដពលស្ែូវដគជួញែូរ។ 
រស្ាប់កុារខលេះ ការវលិស្ែ ប់ម្កស្គសួ្ថរខលួនវញិ អាចម្ិនដម្នជាឧែតម្
ស្បដោជន៍របរ់ខលួនដ យី ដោយស្ថរឪពុកាត យរបរ់កុារដនេះម្ិនរម្ 
ស្របដែីម្បដីងរកាកូនឬគ្នម នបែំងដងរកាកូនរបរ់ខលួនឱ្យរម្រម្យដ យី។ 

៤. អារម្មែ៍ថ្នគ្នម នរុវែាភិាព៖ កនុងករែីខលេះ បញ្ញា រុវែាភិាព នងិរនតិ
រុខ អាចម្ិនដម្នជាការគោំម្កំដហងនងិការរងរកឹជាក់ដរតងដ យី ដែ
ជាអារម្មែ៍គ្នម នរុវែាិភាព។ ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការការជួញែូរខលេះបាន
អ្្ិបាយពអីារម្មែ៍គ្នម នរុវែាិភាព តាងំពបីានចាកដចញពីស្ថា នភាពថ្ន
ការជួញែូរ និង/ឬវលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ។ ការររ់កនុងភាពភ័យខាល ច ាន
ផ្លប៉ាេះោល់អ្វជិជានម្កដលកីារស្ថត រស្ថា នភាពរបរ់ពួកដគ និងរស្ាប់
អ្នកដ្លីយខលេះ បានកាល យជាភាពែក់រលុែជាស្បចា ំ ដែលានឥទ្យធិពលម្កដលី
ជដស្ម្ីរ នងិការរដស្ម្ចរបរ់ពួកដគបនា ប់ពីការជួញែូរ។ 

កនុងករែីខលេះ ម្ិនស្ែឹម្ដែជនរងដស្គ្នេះដនេះដទ្យ ដែលភ័យខាល ច ប៉ាុដនត
រាជិកស្គួស្ថរពកួដគផ្ងដែរ។ ជនរងដស្គ្នេះខលេះ បានអ្្បិាយអ្ំពីស្គួស្ថរ
ពួកដគភ័យខាល ច បនា ប់ពីបទ្យពិដស្ថ្ន៍ជួញែូររបរ់ពួកដគ រូម្បដីៅដពល

ការដស្បស្បលួតាម្ដពលដវោ 

ស្ែូវវាយែថ្ម្លរុវែាិភាព និងរនតិរុខ 
និងវាយែថ្ម្លដ ងីវញិជាបនតបនា ប់។ 
ចំដោេះជនរងដស្គ្នេះខលេះ ែំណាក់កាល
ែំបូងបនា ប់ពីការជួញែូរ ានភាព
ម្ិនដទ្យៀងទាែ់ ដោយអ្នកជួញែូរដៅ
ដែានដររភីាពដៅកនុងស្បដទ្យរ
ដគ្នលដៅ ប៉ាុដនតហានិភ័យបានកាែ់
បនាយជាបនតបនា ប់ ស្របនឹងការឃល
ែឆ្ៃ យពីស្ថា នភាពជួញែូររបរ់ពួក
ដគ ដែលរមួ្ទាងំ បនា ប់ពីពួកដគវលិ
ស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ។ ជនស្ែូវដគជួញ
ែូរខលេះ ស្បឈម្ហានិភ័យភាល ម្ៗដៅ
ដពលពួកដគវលិស្ែ ប់ម្កស្គួស្ថរវញិ 
ដោយស្ថរដែវែតានអ្នកជួញែូរដៅ
កនុងរហគម្ន៍មូ្លោា ន។ កនុងករែី
ែថ្ទ្យដទ្យៀែ ហានិភ័យនិងបញ្ញា រុវែាិ
ភាព បានដកីែដ ងីដៅដពលដស្កាយ
ម្ក ែូចជា ដោយស្ថរការោក់ព័នធជា
ជនរងដស្គ្នេះ/ស្ថកសកីនុងែំដែីរការ
យុែតិ្ម៌្ស្ពហមទ្យែឌ  ដៅដពលដែល
ការជួញែូររបរ់ពួកដគបានដលចឮ
ដៅកនុងរហគម្ន៍។ល។ ស្បការរំ
ខាន់គឺ ស្ែូវវាយែថ្ម្លនិងដោេះស្ស្ថយ
ែស្ម្ូវការរុវែាិភាព និងរនតិរុខជា
បនតបនា ប់ និងអ្នុវែតដផ្នការរុវែាិ
ភាព និងអ្នតោគម្ន៍ដ្លីយែប ជាដផ្នក
ម្ួយថ្នការស្គប់ស្គងករែី។ ស្បការ
រំខាន់ម្ួយដទ្យៀែគឺ ស្ែូវដ្វីការវាយ
ែថ្ម្លម្ិនស្ែឹម្ដែហានិភ័យចំដោេះមុ្ខ
អ្នកជួញែូរដនេះដទ្យ ប៉ាុដនតទាក់ទ្យងនឹង
បរបិទ្យស្គួស្ថរ និងរហគម្ន៍ដែលជា
កដនលងដ្វីរាហរែកម្មជនស្ែូវដគ
ជួញែូរដនេះផ្ងដែរ។ 
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គ្នម នហានិភ័យគួរឱ្យកែ់រំគ្នល់ផ្ងក៏ដោយ។ កនុងករែីម្ួយចំននួ គរតីវយ័ដកមងស្ែូវបានស្គួស្ថររកាឱ្យដៅ”ដែកនុង
ផ្ាេះ” ដែីម្បទី្យប់ស្ថក ែ់អ្វីៗដែលអាចដកីែដ ងីបនតដទ្យៀែចំដោេះពួកដគ ដែលរមួ្ទាងំការជញួែូរដ ងីវញិផ្ងដែរ។ គរតី
ាន ក់ដែលស្ែូវដគជួញែូរពីដវៀែណាម្ ដៅស្បដទ្យរចិន ដែីម្បដីពរាកម្ម បានពនយល់ពឪីពុកាត យរបរ់ខលួនានការ
ភ័យខាល ចចំដោេះរុវែាិភាពរបរ់គ្នែ់ ដៅដពលគ្នែ់វលិម្កផ្ាេះវញិ ដហយីម្ិនអ្នុញ្ញា ែឱ្យគ្នែ់ដចញដស្ៅផ្ាេះរយៈដពល
បីដខ ដោយខាល ចគ្នែ់ស្ែូវដគជញួែូរដ ងីវញិ។  
 

ករែីរកិា៖ បញ្ញា រុវែាភិាព នងិរនតរុិខរស្ាប់ជនស្ែវូដគជញួែូរ 
 

គរតីាន ក់ ស្ែូវដគជួញែូរពីម្ីោ៉ា ន់ា៉ា ដៅស្បដទ្យរចិនដែីម្បដីរៀនការដោយបងខ ំ ស្ែូវគរតីអ្នកជួញែូរនងគំោម្ ដស្កាយពី
នងវលិម្កផ្ាេះវញិ និងបានបតងឹអ្ំពីគរតីដនេះ។ រូម្បគីរតអី្នកជួញែូររូបដនេះជាប់កនុងពនធនគ្នរដហយីកតី គរតីដនេះដៅ
ដែបនតគំោម្រាល ប់ជនរងដស្គ្នេះ។ ជនរងដស្គ្នេះនិងបតីគ្នែ់ ានការភិែភ័យជាខាល ងំរហូែែល់ពួកគ្នែ់គែិអ្ំពកីារ
ដចញដៅររ់ដៅជាម្ួយាត យដកមក ដទាេះបីទ្យនំក់ទ្យនំងជាម្យួាត យដកមកតានែងឹក៏ដោយ ដែលបដនា រគ្នែ់ចំដោេះ
ការស្ែូវដគជួញែូរដនេះ៖”ខ្ុ ំម្ិនទាងំហា នដចញដស្ៅនិងដៅដ្វកីារផ្ង ដោយស្ថរខ្ុខំាល ចអ្នកជួញែូរ ឱ្យម្នុរសអា   
ស្កក់ម្កបងកដស្គ្នេះថ្នន ក់ចំដោេះខ្ុ ំ។” 

កុារាន ក់ដែលស្ែូវដគជញួែូរឱ្យរុំទានកនុងស្បដទ្យរចនិ ដចញពីស្គួស្ថរម្យួដែលានការរដំោភបំោន នងិស្ែូវវលិ
ស្ែ ប់ដៅររ់ដៅកនុងផ្ាេះវញិ បនា ប់ពីការជួញែូរ ដោយស្ថរដែការបំោនដនេះ។ គ្នែ់ស្ែូវធាល ក់ខលួនពិការ ដហយីជា
ញឹកញាប់ឪពុកាត យគ្នែ់បងែែ់អាហារ និងវាយគ្នែ់ ដោយស្ថរអ្វីដែលគ្នែ់ដោលថ្ន ឪពុកាត យគ្នែ់គិែថ្ន គ្នែ់
គួរដែអាចជយួដ្វីការងារដៅកនុងចំការ។ ការវលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិអាចគ្នម នរុវែាិភាពដ យីរស្ាប់គ្នែ់។ គ្នែ់
ដោលថ្ន គ្នែ់អាចម្និអ្ែ់ឱ្នែល់ស្គួស្ថរគ្នែ់ដ យី ចំដោេះអ្វីដែលពកួដគបានដ្វចីំដោេះគ្នែ់។  

គរតីាន ក់ពមី្ីោន់ា៉ា  ស្ែូវបានជួញែូរដៅកនុងស្បដទ្យរដែីម្បដីពរាកម្ម។ ដៅដពលគ្នែ់ស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ អ្នកជួញែូរ
និងបងស្ររីបរ់ពួកដគ បានវាយគ្នែ់ជាខាល ងំកនុងទ្យីស្ថធារែៈ - ទាែ់ធាក់គ្នែ់ ដទាេះបគី្នែ់ានថ្ផ្ាដោេះក៏ដោយ។ 
បងស្រីគ្នែ់បានដ្វអី្នតោគម្ន៍ និងបានគំោម្ោយការែ៍ពអី្នកជួញែូរដនេះដៅនគរបាល ប៉ាុដនតអ្នកជញួែូរដៅដែ
បនតគំោម្គ្នែ់ ដោយដោលថ្ន ខលួននឹងកាែ់ស្បោប់ដភទ្យគ្នែ់ដោយកាបំិែ។  

កុារាីន ក់ ស្ែូវដគជួញែូរពីម្ោី៉ា ន់ា៉ា  ម្កស្បដទ្យរថ្ង ស្ែូវបានផ្តល់ការស្ថន ក់ដៅកនុងម្ែឌ លម្ួយ កនុងដពលរង់ចាកំារ
កាែ់ដទារអ្នកជួញែូរគ្នែ់។ អ្នកដៅផ្ាេះបនដែលជាកដនលងគ្នែ់ស្ែូវដគបងខំដែីម្បដីពរាកម្ម បានម្កម្ែឌ ល និង
ប៉ាុនប៉ាងចូលម្ករកកុារដីនេះ។ បុគគលិកម្ែឌ លបានោោងំម្ិនឱ្យដកែីដ ងី ប៉ាុដនតបានចាែ់ទុ្យកបុគគលទាងំដនេះជា
ការគំោម្កំដហង្ៃន់្ៃរចំដោេះរុខុាលភាព និងរុវែាិភាពផ្លូវកាយរបរ់កុារដីនេះ។ 

គរតីាន ក់ពមី្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ស្ែូវដគជញួែូរដៅស្បដទ្យរចិនដែមី្បដីរៀបការដោយបងខំ បានររ់ដៅកនុងអាោហ៍ពោិហ៍ ដោយ
ានហងិាដៅមុ្នស្ែូវដគជញួែូរ។ គ្នែ់វលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិដោយានថ្ផ្ាដោេះ ដហយីបតីគ្នែ់រុខចិែតទ្យទ្យលួគ្នែ់
ម្កវញិ។ ដទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ ការបំោនក៏ចាប់ដផ្តីម្ដ ងីវញិម្ិនយូរប៉ាុនម នដស្កាយម្ក ដហយីទ្យបីំផុ្ែគ្នែ់ក៏
ដចញពីផ្ាេះដនេះ ដៅររ់ដៅជាម្ួយបែូនស្រីរបរ់គ្នែ់។ 



 112 

តាោងស្ែួែពិនិែយ៖ ការពិចារណាគនលេឹះកនុងការធានរុវែាភិាព និងរនតរុិខ 

ការបដងកែីកម្មវ ិ្  ី

 ដ្វកីារវាយែថ្ម្លហានភ័ិយកនុងស្គសួ្ថរ៖ បុគគលិករងគម្កិចច និងអ្នកស្គប់ស្គងករែី គួរដ្វកីារវាយែថ្ម្លហានភ័ិយកនុង
ស្គួស្ថរនីម្ួយៗ ដែីម្បបីា៉ា ន់ស្បាែកស្ម្ិែហានិភ័យរស្ាប់ជនរងដស្គ្នេះាន ក់ៗ កនុងការវលិស្ែ ប់ម្កររ់ដៅកនុង
ស្គួស្ថរខលួនវញិ ដែលជាដផ្នកម្យួថ្នដផ្នការរាហរែកម្មបុគគលាន ក់ៗ។ ការវាយែថ្ម្លហានិភ័យដបបដនេះ គួរដែជា
ដផ្នកម្ួយថ្នការស្គប់ស្គងករែីជាស្បចា ំ នងិដ្វីដ ងីជាដទ្យៀងទាែ់ និងជាការដ្លីយែបដៅនឹងកាលៈដទ្យរៈខុរៗគ្នន  
និងដៅតាម្ការវវិែត។ 

 ដ្វកីារវាយែថ្ម្លហានភ័ិយ៖ អ្នកអ្នុវែតចាប់ គួរដ្វីការវាយែថ្ម្លហានភ័ិយ ដែមី្បបីា៉ា ន់ស្បាែរុវែាិភាពរស្ាប់
បុគគលជាជនរងដស្គ្នេះាន ក់ៗដៅកនុងែំដែីរការរាហរែកម្ម។ ការវាយែថ្ម្លរុវែាិភាព/រនតិរុខ គួរពនិិែយទាងំហា
និភ័យបងកដោយអ្នកជួញែូរ ក៏ែូចជា បរសិ្ថា នរហគម្ន៍ផ្ងដែរ។ ការវាយែថ្ម្លទាងំដនេះគួរដែដ្វីដ ងីជាបនតបនា ប់ 
និងកនុងការដ្លីយែបដៅនឹងកាលៈដទ្យរៈដែលវវិែត។  

 ធានថ្នការវាយែថ្ម្លហានភ័ិយ បានបញ្ចូលធាែុចូលពជីនស្ែវូដគជញួែូរ៖ គរួបញ្ចូលជនដែលស្ែូវដគជួញែូរ ដែល
រមួ្ទាងំ កុារ ដៅកនុងការវាយែថ្ម្លហានភ័ិយ និងស្ថា នភាពស្គួស្ថរ។ ធាែុចូល និងទ្យរសនៈរបរ់ជនស្ែូវដគជញួែូរ
ានស្ថរៈរំខាន់ជាស្ថរវនតដែមី្បបីញ្ច ប់ការវាយែថ្ម្លហានភ័ិយពិស្ថត រម្ួយជាម្ួយព័ែ៌ានដពញដលញ។  

 តាម្ោនរុវែាភិាព នងិរនតរុិខជាបនតបនា ប់៖ ស្ែូវពចិារណា(ឬពិចារណាដ ងីវញិ)ហានិភ័យជាបនតបនា ប់។ 
ជនស្ែូវដគជញួែូរអាចស្បឈម្ការគំោម្កំដហងចំដោេះរុវែាភិាព និងរនតរុិខតា ល់ខលួនដៅកនុងែណំាក់កាលណាម្ួយ
ដៅកនុងការស្ថត រ និងរាហរែកម្មរបរ់ពួកដគ ែូដចនេះការវាយែថ្ម្លហានិភ័យ ស្ែវូដែដ្វីដ ងីជាបនតបនា ប់ ជាដផ្នក
ម្ួយថ្នការស្គប់ស្គងករែី។ 

 អ្នុវែតដផ្នការរស្ាប់ការដ្លយីែបបនា ន់ នងិជដស្ម្រីអ្នតោគម្ន៍៖ កនុងករែីដែលជនស្ែូវដគជួញែូរបានស្បឈម្
ការគំោម្កំដហងចំដោេះរុវែាភិាព នងិរនតរុិខរបរ់ពកួដគ ការដ្លីយែបបនា ន់ នងិជដស្ម្រីអ្នតោគម្ន៍គួរដែបានអ្នុ
វែត។ ជដស្ម្រីទាងំដនេះគួរដែបានបដងកីែដ ងី ដស្កាម្កិចចរហស្បែិបែតកិារនិងការរស្ម្បរស្ម្ួលជាម្ួយអាជ្ា្រោក់
ព័នធ។ 

 ដ្វកីារជាម្យួអ្នកអ្នុវែតចាប់ នងិអាជ្ា្រោក់ព័នធដៅដពលស្បឈម្ហានភ័ិយ៖ ស្ែូវរស្ម្បរស្ម្លួជាម្យួអ្នកអ្នុ
វែតចាប់ និងអាជ្ា្រដែលអាចផ្តល់កចិចការោរែល់ជនស្ែូវដគជួញែូរ ដែីម្បធីានរុវែាភិាព នងិរនតរុិខរបរ់ជនស្ែូវ
ដគជួញែូរ ដៅដពលហានិភ័យស្ែូវបានកែំែ់ដ ញី។ 

 ជូនព័ែ៌ានែល់ជនស្ែវូដគជញួែូរអ្ពំជីដស្ម្រីរុវែាភិាពបដនាម្៖ ស្ែូវដរវងយល់ពីជដស្ម្ីរែូចជា កម្មវ ិ្ ីការោរ
ស្ថកស ីកនុងករែីាន និងវ ិ្ ែីថ្ទ្យដទ្យៀែ ដែមី្បធីានរុវែាិភាពរបរ់ជនស្ែូវដគជញួែូរ ដែលានហានិភ័យ្ៃន់្ៃរ។ 
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ការយកចិែតទុ្យកោក់ពិដររចំដោេះកុារ 
 ដ្វឱី្យកុារចូលរមួ្ដៅកនុងការវាយែថ្ម្លស្ថា នភាពស្គសួ្ថរ នងិរុវែាភិាព/រនតរុិខ៖ កុារ ក៏ែូចជា ឪពុកាត យ ឬ អ្នក
ដងទាពំួកដគផ្ងដែរ គួរដែបានពិដស្គ្នេះដោបល់ ដែលជាដផ្នកម្ួយថ្ននីែិវ ិ្ ីវាយែថ្ម្លហានិភ័យ។ ស្ែូវដរៀបចំ នងិអ្នុវែត
ពិ្ីស្ថរ នងិនីែិវ ិ្ ីកុារដម្ស្ែរីស្ាប់ការចូលរមួ្របរ់កុារដៅកនុងែំដែីរការដនេះ។ 

 ជូនែែឹំងែល់កុារអ្ពំរុីវែាភិាព នងិរនតរុិខរបរ់ពកួដគ៖ ដោយអាស្រ័យដលីវយ័ និងែណំាក់កាលថ្នការវវិែត 
កុារគួរដែបានទ្យទ្យលួព័ែ៌ានដពញដលញអ្ពំីហានភ័ិយ ដែលពួកដគស្បឈម្ និងែស្ម្ូវការការោរពួកដគ ស្បរនិដបី
ាន។ ព័ែ៌ានគួរដែបានផ្តល់ជាបនា ន់ និងដ្វបីចចុបបននភាពជាដទ្យៀងទាែ់ តាម្វ ិ្ រីម្ស្របរស្ាប់កុារ ដោយ
បុគគលិកដែលានការបែតុ េះបណាត ល។ 

 ពចិារណាអ្ពំរុីវែាភិាពជាដផ្នកម្យួថ្នការកែំែ់ឧែតម្ស្បដោជន៍ (BIDs)ទាងំអ្រ់៖ រុវែាិភាព គួរដែជាធាែុផ្សំ
គនលឹេះម្យួដែលស្ែូវវាយែថ្ម្លជាដផ្នកម្ួយថ្ន BID កនុងដគ្នលដៅកំែែ់អ្ែតរញ្ញា ែែំដណាេះស្ស្ថយរស្ាប់ដពលដវង 
ជាពិដររ កនុងករែីដែលកុាររងដស្គ្នេះររ់ដៅោច់ពីស្គសួ្ថរ។ 

ដគ្នលនដោបាយ/ការែរ ូម្ែ ិ

 បដងកែីឧបករែ៍ នងិពិ្ សី្ថររស្ាប់ការវាយែថ្ម្លស្ថា នភាពស្គសួ្ថរ នងិរុវែាភិាព/រនតរុិខ៖ ស្ែូវបដងកីែឧបករែ៍ 
និងពិ្សី្ថររស្ាប់កិចចរហស្បែិបែតកិារកនុងចំដណាម្អ្នកជនំញ ដែីម្បដី្វីការវាយែថ្ម្ល(ទាងំការវាយែថ្ម្លស្ថា នភាព
ស្គួស្ថរដោយបុគគលិករងគម្កចិច និងការវាយែថ្ម្លរុវែាិភាព/រនតិរុខដោយអ្នកអ្នុវែតចាប់)។  



ឡសវាណ្នកទី ៩. ការឧបត្ថម្ភម្រគួសារ ការសម្រម្រោះសម្រម្ួល និងការម្របឹកា 
ដលីករាួយ និងឧបែាម្ាែល់បរោិការស្គួស្ថរដែលរងឹា ំ

ែស្មូ្វការជនំយួដៅកនុងបរោិការស្គួស្ថរ 
ស្គួស្ថរស្ែូវបានទ្យទ្យួលស្ថគ ល់ដៅកនុងចាប់រតីពរីិទ្យធិម្នុរសអ្នតរជាែិ ជាឯកតាត ្ម្មជាែិ និងជាមូ្លោា នស្គឹេះ

ថ្នរងគម្ នងិរាែិដស្កាម្កចិចការោរដោយរែា។ 50  រិទ្យធិកុារ កនុងការទ្យទ្យលួបានកិចចការោរ និងការដងទា ំ ដៅកនុង
ស្គួស្ថរ ានដចងកនុងាស្តា៩ ថ្ន CRC ដលីកដលងដែ អាជ្ា្រានរម្ែាកចិចបានរកដ ញីថ្ន ជាកម្មវែាុថ្នការពិនែិយ
ដ ងីវញិដោយែុោការ និងម្ិនដម្នជាឧែតម្ស្បដោជន៍របរ់កុារទាងំដនេះ។ ការដងរកាបរោិការស្គសួ្ថរ ឬ ការ
ដងរកា ឬ ស្ថត រទ្យំនក់ទ្យំនង គួរដែជាធាែុផ្សមំ្ួយ កនុងចំដណាម្ធាែុផ្សរំនូលននដែលស្ែូវវាយែថ្ម្ល ដៅដពលដ្វីការ
រដស្ម្ចអ្ពំីែំដណាេះស្ស្ថយយូរអ្ដងវងដែីម្បឧីែតម្ស្បដោជន៍របរ់កុារ។ 

បរោិការស្គសួ្ថរ ដែលជាកដនលងជនស្ែូវដគជួញែូរ ស្ែូវវលិស្ែ ប់ម្កររ់ដៅជាម្ួយវញិ គឺជាកតាត រំខាន់
ម្ួយ ទាក់ទ្យងនងឹថ្នដែីពកួដគនឹងអាចដ្វរីាហរែកម្មដោយដជាគជ័យដែរឬដទ្យ។ ជនួកាលលកខែៈដស្បស្បួល និង
ទ្យំនក់ទ្យនំងកនុងស្គួស្ថរ គ្នសំ្ទ្យែល់រាហរកម្ម។ កនុងករែីដែលគ្នសំ្ទ្យដបបដនេះ រាជកិស្គួស្ថរជួយោ៉ា ងដស្ចីន កនុង
ការស្ថត រស្ថា នភាពរបរ់ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ និងជួយរស្ម្ួលែល់រាហរែកម្មរបរ់ជនស្ែូវដគជួញ
ែូរ។ ដៅដពលទ្យំនក់ទ្យំនងកាន់ដែលំបាក ស្គួស្ថររាែិដៅកនុងស្ថា នភាពម្ួយ ដែលជាឧបរគគចំដោេះដជាគជ័យថ្នរ
ាហរែកម្ម។ លកខែៈតល រ់បតូរថ្នស្គសួ្ថរដែលានបញ្ញា  គឺជាឧបរគគ និងដ្វឱី្យខូចែំដែីរការរាហរែកម្ម។ 

ានដផ្នកពីរដែលស្ែូវការឱ្យានការងារជាម្ួយជនរងដស្គ្នេះ និងស្គួស្ថររបរ់ពួកដគ ដែមី្បពីស្ងីកលទ្យធភាព
ដែីម្បដី្វរីាហរែកម្មដោយដជាគជ័យ។ ដផ្នកទាងំដនេះដតត ែដលី៖ ១)ការស្គប់ស្គងទ្យនំក់ទ្យនំង នងិភាពតានែងឹ
កនុងស្គសួ្ថរ (ដែលខលេះដកីែដចញពីការជួញែូរ ខលេះដកែីដចញពីមូ្លដហែុែថ្ទ្យដទ្យៀែ) និង២) ការផ្តល់ជនំយួដែមី្បដី្លយី
ែបនងឹែស្ម្វូការរបរ់រាជកិស្គសួ្ថរថ្នជនស្ែវូដគជញួែូរ ដែលស្បរិនដបីម្និអាចដោេះស្ស្ថយបានដទ្យដនេះ អាចនំ
ឱ្យានបញ្ញា រមុគស្ថម ញ នងិអារម្មែ៍តានែងឹម្ួយចំនួន រស្ាប់ជនស្ែូវដគជញួែូរ។  

ការស្គប់ស្គង និងការរស្ម្េុះរស្ម្លួទ្យនំក់ទ្យនំងស្គសួ្ថរ –“ស្គសួ្ថរមិ្នលែ”, “ស្គសួ្ថរលែ”៖ ជនស្ែូវដគជួញែូរ ស្បឈម្
ស្ថា នភាពស្គួស្ថរខុរៗគ្នន ជាខាល ងំ ដៅដស្កាយពកួដគវលិស្ែ ប់ម្កវញិ។ អ្នកខលេះានស្បភពពីស្គសួ្ថរដែលានទ្យំនក់
ទ្យំនងរមុគស្ថម ញ។ ជាញឹកញាប់ បញ្ញា ននដកីែានតាងំពមុី្នានការជួញែូរ និងបានរមួ្ចដំែកែល់ភាពងាយរង
ដស្គ្នេះចំដោេះការជួញែូរ។ ដលរីពីដនេះ ភាពតានែឹង និងបញ្ញា ននជាទូ្យដៅ ម្និអាចដោេះស្ស្ថយបានដ យី ដៅកនុង
ដពលជនរងដស្គ្នេះអ្វែតាន ដហយីដស្ចីនដែដកនីដ ងីដៅកនុងអ្ំ ុងដពលដែលានអារម្មែ៍តានែឹងខាល ងំ ដៅដស្កាយ
                                                        
50 អ្.រ.ប (1948) ដរចកតីស្បការជារកលអំ្ពីរិទ្យធិម្នុរស ាស្តា ១៦. ដោយស្ថរការពិចារណាអំ្ពីម្នុរស្ម្គ៌្នសំ្ទ្យែលកិ់ចចស្បឹងដស្បងដែីម្បី
ការជបួជំុស្គួស្ថរ ដនេះាននយ័ថ្ន ស្ែូវកាែប់នាយឱ្យដៅកស្មិ្ែអ្បបបរានូវទុ្យកខស្ពួយដែលដកីែដចញពីនីែិវ ិ្ ីែដ៏វង បនា បពី់ការដបកគ្នន ោ៉ា ងយូរ
(ែូចជាកនុងករែីជនស្ែូវដគជញួែូរ) ែូចជា ការរស្ម្ុេះរស្ម្ួលស្គួស្ថរ គឺជាការចាបំាចដ់ែីម្បដី វ្ីឱ្យរាជិកស្គួស្ថរជបួជំុគ្នន ។ រូម្អាន ែូចជា 
UNHCR (2001) Background Note for the Agenda Item: Family Reunification in the Context of Resettlement and Integration. 
Protecting the Family: Challenges in Implementing Policy in the Resettlement Context, Annual Tripartite Consultations on 
Resettlement, Geneva, 20-21 June 2001. Available at http://www.unhcr.org/3b30baa04.pdf 
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ានការជួញែូរ។ ជនស្ែូវដគជួញែូរ ម្ិនអាចពឹងដផ្ែកដោយរវ័យស្បវែតិដលីរាជិកស្គសួ្ថរដែីម្បផី្តល់ការឧបែាម្ា ឬ  
បរសិ្ថា នស្គសួ្ថររុទ្យធដែានអ្ំដណាយផ្លរស្ាប់ដជាគជ័យថ្នែំដែីរការរាហរែកម្មដនេះដ យី។ កនុងករែី
្ៃន់្ៃរជាងដនេះដទ្យៀែ ជនស្ែូវដគជួញែូរ ានស្បភពពីបរោិការស្គួស្ថរដែលបាក់ដបក ដែលរមួ្ទាងំ អ្ំដពីហងិាកនុង
ស្គួស្ថរ ការរដំោភបំោន ការដរពដស្គឿងដញៀន។ល។ 

ផ្ាុយដៅវញិ ជនស្ែូវដគជញួែូរជាដស្ចីន ានទ្យំនក់ទ្យំនងស្គសួ្ថរវជិជាន និងរងឹា ំជាម្ួយរាជិកទាងំអ្រ់ 
ឬ ោ៉ា ងដហាចណារ់ រាជកិខលេះកនុងស្គួស្ថរ។ ចំដោេះបុគគលទាងំដនេះ ស្គសួ្ថរគឺជាស្បភពគនលឹេះថ្នការឧបែាម្ា ដៅកនុង
អ្ំ ុងដពលថ្នការស្ថត រដ ងីវញិ នងិរាហរែកម្ម។ ការឧបែាម្ា នងិការគ្នសំ្ទ្យរបរ់ស្គួស្ថរ ក៏ជយួជាការគ្នសំ្ទ្យ
បដនាម្ែល់ទ្យីភាន ក់ងារផ្តល់ការឧបែាម្ាផ្ងដែរ ដែលកនុងករែីជាដស្ចនី ម្ិនអាចផ្តល់កញ្ច ប់ដរវាដពញដលញដ យី។ 

រូម្បកីនុងកាលៈដទ្យរៈលែបំផុ្ែ អ្ំ ុងដពលដស្កាយការជួញែូរ ដស្ចីនដែោក់ព័នធនងឹករែីទ្យនំក់ទ្យំនងបុគគល
ម្ិនរូវរលូន រវាងជនរងដស្គ្នេះ និងស្គសួ្ថររបរ់ពួកដគ។ ដៅដពលដែលដកីែានភាពតានែឹង និងបញ្ញា  វាបងកជាការ
ោោងំរម្ែាភាពរបរ់ជនស្ែូវដគជួញែូរ កនុងការ្នបនតពកីារជួញែូរ នងិដ្វីរាហរែកម្ម ដៅកនុងស្គួស្ថរ និង
រហគម្ន៍របរ់ពួកដគ។ ភាពតានែឹង នងិជដាល េះ ភាគដស្ចនីដកីែដ ងីដោយស្ថរស្ថា នភាពលំបាកខាងដរែាកិចច និង
ភាពតានែងឹថ្នទ្យនំក់ទ្យនំងបុគគលកនុងស្គួស្ថរ ដែលបានរខំាន ខូចខាែ នងិកនុងករែីខលេះដខាចខាា  ំបណាត លពកីារជួញ
ែូរ។ 

បដំពញែស្ម្វូការជនំយួរបរ់រាជិកស្គសួ្ថរ៖ កនុងករែីខលេះ ែស្ម្ូវការជំនួយរបរ់រាជកិស្គួស្ថរានទ្យំហំ្ ំដ្ង។ 
ជនរងដស្គ្នេះម្ួយចនំួន ដៅដពលស្ថករួរពីការដែនអំ្វខីលេះ ដែលពួកដគអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកផ្តល់ដរវា ដែីម្បដីកលម្ែដរវា 
រស្ាប់ជនស្ែូវដគជញួែូរ បានរងកែ់្ៃន់ពសី្ថរៈរខំាន់ថ្នការយកចិែតទុ្យកោក់កនុងការឧបែាម្ា ម្ិនស្ែឹម្ដែរស្ាប់
ជនស្ែូវដគជញួែូរដនេះដទ្យ ប៉ាុដនតរាជកិស្គួស្ថររបរ់ពកួដគផ្ងដែរ។ ែស្ម្ូវការជំនួយរបរ់រាជិកស្គួស្ថរ ានទ្យំហំ
្ំដ្ងណារ់ ប៉ាុដនតបញ្ញា ជាអាទ្យិភាព ោប់បញ្ចូ ល៖ ជនំយួដរែាកចិច (ដោយស្ថរភាពគ្នម នការងារដ្វី បែុំល ស្បាក់ដបៀ
វែសរទ៍ាប) ការដងទារុំខភាព  (ដែលរមួ្ទាងំ ការពាបាលភាពដញៀនដស្គឿងស្រវងឹ នងិដស្គឿងដញៀន) ការអ្ប់រ ំនងិ
ការគ្នសំ្ទ្យផ្លូវចែិត (ដែមី្បទី្យប់ទ្យល់នឹងផ្លប៉ាេះោល់ពីការជញួែូរ ម្កដលីរាជិកស្គសួ្ថរ)។ ែស្ម្ូវការខលេះរស្ាប់
រាជិកស្គួស្ថរ ានតាងំពមុី្ន និងបានរមួ្ចំដែកដ្វីឱ្យជនរងដស្គ្នេះស្ែូវដគជួញែូរ។ កនុងករែីដនេះ ការផ្តល់ដរវា
រងគម្ែល់ស្គសួ្ថរដែលងាយរងដស្គ្នេះ អាចជយួទ្យប់ស្ថក ែ់ការជួញែូរតាងំពីដែីម្ែំបូង។ បញ្ញា  និងែស្ម្ូវការែថ្ទ្យដទ្យៀែ 
ទាក់ទ្យងនឹងបទ្យពិដស្ថ្ន៍ជួញែូររបរ់បុគគលដនេះតា ល់ នងិបងកដោយបទ្យពិដស្ថ្ន៍ទាងំដនេះ ដហយីកនុងន័យដនេះ 
រាជិកស្គួស្ថរគឺជា”ជនរងដស្គ្នេះទ្យីពីរថ្នការជួញែូរ”។    

*កែំែ់រគំ្នល់ពដិររអ្ពំកុីារ៖ កុារស្ែូវដគជួញែូរជាដស្ចីន ានស្បភពពីបរោិការស្គួស្ថរដែលានបញ្ញា  
និងម្ិនអាចវលិម្កររ់ដៅជាម្ួយស្គួស្ថរពកួដគវញិបានដ យី ឬពកួដគវលិម្កវញិ ប៉ាុដនតម្ិនបានទ្យទ្យលួការដងទាំ
រម្ស្រប និងបានទ្យទ្យលួកិចចការោរដ យី។ ដទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ ការវលិស្ែ ប់ម្កបរោិការស្គួស្ថរវញិ 
អាចដ្វីដៅបាន ជាម្ួយការរស្ម្ុេះរស្ម្លួរម្ស្រប និងការស្បឹកាដោយអ្នកផ្តល់ដរវា។ ទ្យស្ម្ង់ដបបដនេះថ្នអ្នតោ
គម្ន៍ជនំួយដែលដផ្ែកដលីស្គសួ្ថរ និងរហគម្ន៍ ជាទូ្យដៅ ពុំានដ យី ដៅកនុងែំបន់ GMS។  
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អ្ងគការខលេះ បានដ្វីការជាម្ួយកុារ កនុងដពលពួកដគររ់ដៅកនុងបរោិការស្គួស្ថរ/រហគម្ន៍ ជាជដស្ម្រីជនំួរ
ការដងទាដំៅតាម្ម្ែឌ ល។ ដទាេះបីវាម្និរុទ្យធដែជាជដស្ម្រីលែរស្ាប់កុារស្ែូវដគជួញែូរទាងំអ្រ់ក៏ដោយ (ដែល
ខលេះានស្បភពពីបរោិការស្គួស្ថរដែលគ្នម នរុវែាិភាព) វាជាវ ិ្ ីស្ថគរតដែលែំដែីរការបាន រស្ាប់កុារជាដស្ចី
ន។ ដៅដពលផ្តល់ការគ្នសំ្ទ្យតាម្វ ិ្ ីដនេះ ដៅកនុងដពលដ្វរីាហរែកម្ម (ែូចជា តាម្រយៈការរស្ម្ុេះរស្ម្លួ
ស្គួស្ថរ ការតាម្ោន ជនំយួហរិញ្ាវែាុ) ការដ្វីដបបដនេះបានជយួពស្ងងឹបរោិការស្គួស្ថរឱ្យែំដែីរការបាន
រស្ាប់ការវលិស្ែ ប់ថ្នកុារនិងយុវជន។ 

ជដស្ម្ីរលែជាងរស្ាប់រាហរែកម្មថ្នកុារដែលស្ែូវដគជួញែូរ គឺស្ែូវជួយកុារដែលវលិស្ែ ប់ម្កររ់ដៅជា
ម្ួយស្គួស្ថរពកួដគ។ វ ិ្ ីដនេះគួរដែជស្ម្ុញ ដៅកនុងស្គប់ស្ថា នភាព ដែលស្ែូវបានចាែ់ទុ្យកថ្នជាជដស្ម្ីរានរុវែាភិាព 
និងរងឹារំស្ាប់កុារ។51 រិទ្យធកុិារកនុងការររ់ដៅជាម្យួស្គសួ្ថរខលួន ានដចងកនុងចែុំចជាដស្ចីដៅកនុង CRC។52 
ដ្វីការជាម្ួយស្គសួ្ថរ ដៅកនុងករែីរម្ស្រប អាចធានថ្ន កុារវលិស្ែ ប់ម្កបរោិការស្គួស្ថរវញិដោយដជាគ
ជ័យ និងការោររិទ្យធិរបរ់ពួកដគ ែូចានដចងកនុងចាប់រតីពរីិទ្យធិម្នុរសអ្នតរជាែ។ិ 

 

ការស្បឈម្កនុងការងារជាម្យួស្គួស្ថរជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរ 
បរោិការស្គសួ្ថរដែលជាកដនលងបុគគលស្ែូវដគជួញែូរវលិម្កវញិ គឺជាដផ្នករំខាន់ម្យួកនុងដជាគជ័យថ្ន    

រាហរែកម្ម ដហយីអ្ងគការននគួរផ្តល់ការគ្នសំ្ទ្យែល់ការដកលម្ែទ្យំនក់ទ្យនំងកនុងស្គសួ្ថរ និងដលីករាួយទ្យំនក់
ទ្យំនងវជិជានកនុងស្គួស្ថរ។ ស្បការរំខាន់ែូចគ្នន ដែរគឺ ការទ្យទ្យួលស្ថគ ល់ និងដោេះស្ស្ថយែស្ម្ូវការជំនួយរបរ់រាជិក
ស្គួស្ថរជនរងដស្គ្នេះ។ អ្ងគការខលេះម្ិនបានគែិបញ្ចូល និងដរវងរកការរស្ម្បរស្ម្ួលស្ថា នភាពស្គសួ្ថររបរ់ជនស្ែូវដគ
ជួញែូរដ យី ដៅកនុងការផ្តល់ដរវា នងិដ្វីការជាម្ួយស្គសួ្ថរដនេះទាងំមូ្ល ដែលជាដផ្នកម្ួយថ្នការដ្វីរាហរែ 
កម្ម។ ផ្ាុយដៅវញិ អ្ងគការនងិស្គឹេះស្ថា នខលេះ បានជួយរាជិកស្គសួ្ថរជនរងដស្គ្នេះ ឬបញ្ជូ នពកួដគដៅស្ថា ប័នែថ្ទ្យ
ដទ្យៀែដែីម្បទី្យទ្យួលជនំួយ។ កនុងករែីជាដស្ចីន ដនេះគឺជាវភិាគទានែ៏រខំាន់ ចំដោេះរាហរែកម្មបុគគល ឬ ដៅកនុង
ការពស្ងឹងដជាគជ័យថ្នែំដែីរការរាហរែកម្មដែលរដស្ម្ចបានម្កទ្យល់បចចុបបននដនេះ។ 

 

                                                        
51 រូម្អាន United Nations (2010) Guidelines for the Alternative Care of Children, A/RES/64/142, 14. Available at 

http://www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English(2).pdf 
52 ាស្តា ៩ ដចងថ្ន មិ្នស្ែូវបំដបកកុារដចញពីឪពុកាត យរបរព់កួដគដែលផ្ាុយនឹង្នាៈរបរព់ួកដគដ យី ដលីកដលងដែស្របតាម្ចាបជ់ា្រ
ាន ដៅដពលចាបំាចស់្ែូវបំដបក ដែីម្បឧីែតម្ស្បដោជនរ៍បរកុ់ារដនេះ។ ាស្តាដនេះបនតដោយដចងថ្ន ការកំែែដ់បបដនេះ អាចចាបំាច ់ កនុង
ករែីជាកោ់ក ់ ែូចជា ោកព់ន័ធនឹងការបំោន ឬការមិ្នយកចិែតទុ្យកោក់របរឪ់ពុកាត យចំដោេះកុារដនេះ ឬ កនុងករែីដែលឪពុកាត យររ់
ដៅដបកគ្នន  ដហយីចាបំាចស់្ែូវានការរដស្ម្ច អំ្ពីកដនលងរស្ាបក់ារររដ់ៅរបរកុ់ារដនេះ។ ាស្តា ៧ ថ្ន CRC ដនេះ ផ្តលឱ់្យកុារ “តាម្ដែអាច
ដ វ្ីបាន នូវរិទ្យធិដែីម្បែឹីង និងបានទ្យទ្យលួការដងរកាដោយឪពុកាត យ”។ ាស្តា ៥ ដចងបដនាម្ថ្ន៖ “រែាភាគី ស្ែូវដគ្នរពការទ្យទ្យលួខុរស្ែូវ រិទ្យធិ 
និងកាែពវកិចចរបរឪ់ពុកាត យ កនុងករែីដែលអាចដ វ្ីបាន រាជិកថ្នស្គួស្ថរស្ថចឆ់្ៃ យ ឬ រហគម្ន ៍ ែូចានដចង តាម្ស្បថ្ពែីកនុងមូ្ល
ោា ន អ្នកដងទាសំ្របចាប ់ឬបុគគលែថ្ទ្យដទ្យៀែ ដែលានការទ្យទ្យលួខុរស្ែូវតាម្ចាប ់រស្ាបកុ់ារដនេះ ស្ែូវផ្តលែំ់បូនម ននិងការដែនរំម្
ស្របតាម្វ ិ្ ីដែលស្របគ្នន ជាម្យួការវវិែតរម្ែាភាពរបរ់កុារ ដែីម្បពីកួដគអាចអ្នុវែតរិទ្យធិដែលបានទ្យទ្យលួស្ថគ លក់នុងអ្នុរញ្ញា ដនេះ”។  
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 ដទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ កម្មវ ិ្ ីជំនួយជាដស្ចីន ម្និបានគែិបញ្ចូ លស្គប់ស្គ្នន់អ្ំពីបរោិការស្គួស្ថរថ្ន ជា
ដផ្នកម្ួយថ្នការស្គប់ស្គងករែីដ យី នងិម្ិនបានដ្វកីារដោយតា ល់ជាម្ួយស្គួស្ថរ ដៅកនុងែំដែីរការដ្វរីាហរ
ែកម្មជនស្ែូវដគជួញែូរដ យី។ អ្ងគការខលេះដទ្យៀែ ពុំានអាែែតិ ឬ ្នធាន ដែីម្បជីយួរាជកិស្គួស្ថររបរ់ជនរង
ដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរដោយតា ល់ដ យី នងិម្ិនបានបញ្ជូ នករែីរបរ់ពួកដគ ដៅភាន ក់ងារ ឬស្ថា ប័នែថ្ទ្យដែមី្បី
បានការគ្នសំ្ទ្យដ យី។ កនុងករែីជាដស្ចនី ការអ្ដងកែោនស្គសួ្ថរនិងការវាយែថ្ម្ល ម្និបានដ្វីដ ងី(រម្ស្រប)ដែល
ជាដផ្នកម្ួយថ្នជំនយួ នងិម្ិនផ្តល់កិចចការោរែល់កុាររងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរដែលររ់ដៅោច់ពីស្គសួ្ថរ
ដ យី ដៅកនុងការដផ្ាៀងតា ែ់ថ្នដែី ការជបួជុំស្គសួ្ថរ គឺជាជដស្ម្ីរគួរដែអ្នុវែតឬដទ្យ និងដែីម្បដីស្ែៀម្ស្គសួ្ថរ និងកុារ
រស្ាប់ការជបួជុំគ្នន ។ 

បញ្ញា  និងការស្បឈម្នន ដែលអ្ងគការនិងស្គេឹះស្ថា នននបានស្បឈម្ដៅកនុងការដ្វីការជាម្ួយស្គួស្ថរជន
រងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ ានបងាា ញ និងពិភាកាខាងដស្កាម្ដនេះ៖ 

១. អ្ងគការម្និបានដ្វកីាររស្ម្េុះរស្ម្លួស្គសួ្ថរដ យី 
២. ែស្ម្វូការរបរ់រាជកិស្គសួ្ថរ ម្និបានការទ្យទ្យលួស្ថគ ល់ថ្នរខំាន់ចដំោេះរាហរែកម្មដ យី 
៣. ្នធានកនុងកស្ម្ែិកែំែ់ដែមី្បឧីបែាម្ារាជកិស្គសួ្ថរ 
៤. ការបញ្ជូ នរាជកិស្គសួ្ថរដៅរកដរវាែថ្ទ្យដទ្យៀែ ឬ អ្នកផ្តល់ដរវាែថ្ទ្យានកស្ម្ែិកែំែ់ 
៥. ការស្គប់ស្គងករែីម្និបានគែិគូរស្គប់ស្គ្នន់អ្ពំបីរោិការស្គសួ្ថរដ យី 

ទ្យាល ប់លែ៖ ដ្វកីារជាម្យួស្គសួ្ថរនន 

គរតីវយ័ដកមងាន ក់ ស្ែូវដគជួញែូរពីស្បដភទ្យម្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ដៅរងឹាបូរ ី ដែីម្បដី្វីការកនុងផ្ាេះ បានទ្យទ្យួលម្ិនស្ែមឹ្ដែជនំួយ
រស្ាប់ខលួនគ្នែ់ កនុងដពលដ្វីរាហរែកម្មប៉ាុដណាណ េះដទ្យ ប៉ាុដនតក៏បានទ្យទ្យលួជនំួយដវជជស្ថគរតរស្ាប់ាត យនង
ផ្ងដែរ ដែលតាម្្ម្មតាគ្នែ់ពុំានលទ្យធភាពទ្យទ្យួលការបានការដងទាដំវជជស្ថគរត ដែីម្បដីោេះស្ស្ថយបញ្ញា រុខភាព
្ៃន់្ៃររបរ់គ្នែ់ដ យី។ អ្ងគការផ្តល់ការឧបែាម្ា បានបញ្ជូ នាត យនងដៅរកកម្មវ ិ្ ី(ម្ិនដម្នស្បឆ្ងំការជួញែូរ)
ែថ្ទ្យដទ្យៀែ ដែលបានផ្តល់ឱ្យគ្នែ់នូវការដងទាដំវជជស្ថគរតចាបំាច់រស្ាប់ស្ថា នភាពរបរ់គ្នែ់។ ការពុំចាបំាច់ទ្យញិថ្នន  ំ
គឺជាការជួយបានដស្ចីនចំដោេះស្គួស្ថរដនេះទាងំមូ្ល ដោយស្ថរអាចកាែ់បនាយែស្ម្ូវការចណំាយ និងផ្តល់លទ្យធភាព
ែល់គ្នែ់កនុងការបញ្ជូ នបែូនស្ររីបរ់គ្នែ់ដៅដរៀន។ 

គរតីដខមរាន ក់ស្ែូវដគជួញែូររស្ាប់ការដកងស្បវញ័្ច ផ្លូវដភទ្យ ដៅស្បដទ្យរថ្ង បានទ្យទ្យួលជនំយួដៅកនុងកម្មវ ិ្ ីថ្នម្ែឌ ល
ម្ួយ បនា ប់ពគី្នែ់វលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ។ ដៅដពលរួរថ្នដែីគ្នែ់ានែស្ម្ូវការណាម្យួដែលពុទំាន់បានទ្យទ្យលួ
ជំនួយ គ្នែ់បានពនយល់ថ្ន ស្គប់ែស្ម្ូវការរបរ់គ្នែ់រុទ្យធដែបានទ្យទ្យលួ ដែលរមួ្ទាងំ ការផ្តល់ការដងទារុំខភាព
រស្ាប់កូនរបរ់គ្នែ់ ដែលគ្នែ់ចាែ់ទុ្យកថ្ន ានទ្យហំំ្ ំដ្ងណារ់ និងជាអ្វមី្ួយដែលគ្នែ់ម្និអាចផ្តល់ដោយ
ខលួនឯងបាន។ 
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១. អ្ងគការម្និបានដ្វកីាររស្ម្េុះរស្ម្លួស្គសួ្ថរដ យី៖ ជនស្ែូវដគ
ជួញែូរម្ួយចំនួនែូច ដែលបានរាា រ បានអ្្ិបាយពកីារទ្យទ្យួលជំនួយ
កនុងការស្គប់ស្គង និងរស្ម្ុេះរស្ម្ួលភាពតានែឹង និងបញ្ញា កនុងបរោិការ
ស្គួស្ថររបរ់ខលួន។ ដនេះគឺជាករែីម្ួយ រូម្បជីាម្ួយជនដែលស្ែូវដគជួញែូរ 
ដែលដស្ចីនដែស្ែូវការឱ្យានការគ្នសំ្ទ្យែល់ការដែនអំ្ំពកីារវលិស្ែ ប់ម្ក
បរោិការស្គសួ្ថររបរ់ពួកដគវញិ និងកនុងការកស្ថង និងជួរជុលទ្យំនក់
ទ្យំនងស្គសួ្ថររបរ់ពួកដគដ ងីវញិក៏ដោយ។ កនុងស្ថា នភាពជាដស្ចីន កុារ
ដែលស្ែូវដគជញួែូរ ស្ែូវបានបំដបកពីស្គសួ្ថរ នងិោក់កនុងការដងទាតំាម្ស្ថា
ប័ន ជាវធិានការែបូំង ជាងជាវធិានការចុងដស្កាយ ដោយគ្នម នកិចចស្បឹង
ដស្បងដែីម្បដីរវងយល់ពីការវលិម្ករកបរោិការស្គួស្ថរ ដោយានការគ្នំ
ស្ទ្យ តាម្ោននិងការរស្ម្េុះរស្ម្ួលដ យី។  

២. ែស្ម្វូការរបរ់រាជកិស្គសួ្ថរ ម្និបានការទ្យទ្យលួស្ថគ ល់ថ្នរខំាន់
ចដំោេះរាហរែកម្មដ យី៖ ជនស្ែូវដគជួញែូរនិោយអ្ពំីការដរនីរុជំំនួ
យរស្ាប់រាជកិស្គួស្ថរ ដែលជាទូ្យដៅ គ្នម នការផ្តល់ដ យី។ កនុងករែី
ខលេះ ទ្យីភាន ក់ងារបានពនយល់ែល់ជនរងដស្គ្នេះថ្ន ពួកដគម្ិនអាច    ផ្តល់ជំនួយ
ែល់រាជិកស្គសួ្ថរដ យី ដោយពួកដគអាចជួយដែជនស្ែូវដគជញួែូរ
ប៉ាុដណាណ េះ។ ដទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ រស្ាប់ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការ
ជួញែូរជាដស្ចនី ដនេះគឺជាការដញកភាពខុរគ្នន ម្និោច់ដស្រច ដោយស្ថរ
ែស្ម្ូវការរបរ់រាជកិទាងំអ្រ់កនុងស្គសួ្ថរ ជាប់ទាក់ទ្យងគ្នន  ដៅកនុងដពល
ជាម្ួយគ្នន ។ 

ទ្យីភាន ក់ងារខលេះ ម្ិនដ្លីយែបនងឹរំដែីរបរ់ជនរងដស្គ្នេះ ដែីម្បរុីំ
ឱ្យជួយស្គួស្ថរដនេះដ យី ដែលដ្វីឱ្យជនស្ែូវដគជញួែូរ ម្និអាចយល់បានចារ់ ថ្នដែពីួកដគាន(និងគ្នម ន)រិទ្យធិ
ទ្យទ្យួលបានជំនយួអ្វីខលេះ។ វាក៏នឱំ្យានការម្ិនរបាយចិែត រស្ាប់ជនស្ែូវដគជួញែូរផ្ងដែរ ដែលបានចាែ់ទុ្យក
ជំនួយរស្ាប់ស្គួស្ថរ ជាែស្ម្ូវការជំនួយរំខាន់បំផុ្ែរស្ាប់រូបដគ ប៉ាុដនតជាែស្ម្ូវការដែលម្ិនបានទ្យទ្យួលស្ថគ ល់ ឬ 
ម្ិនបានចាែ់ជាអាទ្យិភាព និងម្ិនានការដ្លីយែប។  

៣. ្នធានកនុងកស្ម្ែិកែំែ់ដែមី្បឧីបែាម្ារាជកិស្គសួ្ថរ៖ អ្ងគការ និងស្គេឹះស្ថា នខលេះ ពុំានអាែែត ិឬ្នធាន
ដែីម្បជីួយរាជិកស្គួស្ថរជនរងដស្គ្នេះដ យី។ កុាោាន ក់ស្ែូវដគជួញែូរដៅកនុងស្បដទ្យរម្ោី៉ា ន់ា៉ា  បានទ្យទ្យួលជំនួយ
ដែីម្បចូីលដរៀនវញិ។ ដទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ អ្ងគការដនេះពុំាន្នធាន ដែីម្បជីួយស្គសួ្ថរគ្នែ់បដងកែីរបរខាន ែែូច
ម្ួយ ឬជួយឪពុកាត យគ្នែ់ដែីម្បដីរវងរកការងារដ យី។ ស្បការដនេះប៉ាេះោល់ែល់រុាលភាពរបរ់ស្គសួ្ថរដនេះទាងំ
មូ្ល (ឪពុកាត យ បនតពុេះោរោ៉ា ងលំបាកចំដោេះស្ថា នភាពដរែាកិចច) ដែលកំហែិចំដោេះជដស្ម្ីររាហរែកម្ម

ការដស្បស្បលួតាម្ដពលដវោ 

បរោិការស្គួស្ថរ នឹងដស្បស្បួលតាម្
ដពលដវោ ដហយីទ្យំនក់ទ្យំនងកនុងស្គួស្ថរ
ដស្ចីនដែដស្បស្បួល (ដកលម្ែ ក៏ែូចជា 
ធាល ក់ចុេះ) ដៅកនុងអ្ំ ុងដពលរាហរ
ែកម្ម។ ជនស្ែូវដគជួញែូរខលេះនិោយ
អ្ំពីានការស្ថវ គម្ន៍ដៅកនុងផ្ាេះ ប៉ាុដនតក៏
ស្បឈម្នឹងបញ្ញា និងភាពតានែឹងផ្ង
ដែរ ដោយស្ថរដែស្ថា នភាពរងគម្និង
ដរែាកិចចដស្កាយដពលវលិស្ែ ប់ ដែល
នឱំ្យខូចទ្យំនក់ទ្យំនងកនុងស្គួស្ថរ។ ផ្ាុយ
ដៅវញិជនស្ែូវដគជួញែូរខលេះបានស្បឈម្
បញ្ញា ពីែំបូងដៅដពលវលិស្ែ ប់ ប៉ាុដនត
ដស្កាយម្ក បញ្ញា ទាងំដនេះស្ែូវបានដោេះ
ស្ស្ថយ ដហយីទ្យំនក់ទ្យំនងកនុងស្គួស្ថរ
បានដកលម្ែ។ ស្បការរំខាន់គឺស្ែូវវាយ
ែថ្ម្លទ្យំនក់ទ្យំនងរវាង រាជិកស្គួស្ថរ 
និងែស្ម្ូវការរបរ់រាជិកស្គួស្ថរជាបនត
បនា ប់ដែីម្បធីានឱ្យរាហរែកម្ម
ានដជាគជ័យ និងនិរនតរភាព។ ស្បការ
រំខាន់ផ្ងដែរគឺ ស្ែូវដបងដចក រវាងរា
ជិកខុរៗគ្នន កនុងស្គួស្ថរ ដោយដផ្ែកដលីអ្វី
ខលេះជាទ្យំនក់ទ្យំនងវជិជាន និងអ្វជិជាន។ 
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របរ់កុារដនេះ នងិដៅកនុងស្ថា នភាព្ៃន់្ៃរ អាចជស្ម្ញុឱ្យគ្នែ់ដបាេះបង់ដចាលស្ថោដរៀន ដែីម្បដី្វីការ នងិជួយ
ស្ទ្យស្ទ្យង់ស្គួស្ថរ។ 

កនុងករែីែថ្ទ្យដទ្យៀែ ជំនួយដែលផ្តល់ែល់រាជកិស្គួស្ថរ ានកស្ម្ិែកែំែ់ នងិបានរមួ្ចំដែកស្ែឹម្ែិច
ែួច ចំដោេះដជាគជ័យថ្នរាហរែកម្មជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ។ គរតីដវៀែណាម្ាន ក់ ដែលស្ែូវដគជួញែូរ 
ដៅា៉ា ដ រុ ី ដែីម្បដីរៀបការដោយបងខំ បានទ្យទ្យួលការបែតុ េះបណាត លដៅម្ែឌ លរស្ាប់រយៈដពលខលី មុ្ននងឹចាក
ដចញពីកម្មវ ិ្ ីដនេះដែីម្បដីរៀបការ។ ស្ថវ ម្ីរបរ់គ្នែ់ បានទ្យទ្យួលជនំួយឥែរែំង បនួោនែុង [ស្បាែ១៩០ 
ែុោល អាដម្រកិ] ដែមី្បបីដងកែីរបរជួរជុលម្៉ាូែូម្ួយ។ ពីែំបូង មុ្ខរបរគ្នែ់ែំដែីរការបានលែ និងបានទ្យទ្យលួស្បាក់
ចំែូលរម្គួរ ដែលានឥទ្យធពិលវជិជានចំដោេះស្គួស្ថរ។ ដទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ បនតចិដស្កាយម្ក គ្នែ់ចាប់ដផ្តមី្
ដរពដស្គឿងស្រវងឹ ដោយស្ែូវចំណាយស្បាក់ោ៉ា ងដស្ចនីដែលគ្នែ់រកបាន។ 

វ ិ្ ីដែលទ្យភីាន ក់ងារផ្តល់ជំនយួែល់រាជិកស្គសួ្ថរ ស្ែូវដែានការពិចារណាដោយស្បងុស្បយែ័ន។ ការពិចារ
ណាដបបដនេះ ានស្ថរៈរំខាន់ខាល ងំណារ់ កនុងករែីកុារស្ែូវដគជួញែូរ ដែលស្គួស្ថររបរ់ខលួនអាចដស្បីស្បារ់ស្បាក់ 
ដែលជួយ តាម្វ ិ្ ីដែលម្ិនរុទ្យធដែដតត ែដលីែស្ម្ូវការរាហរែកម្មរបរ់កុារស្ែូវដគជួញែូរដ យី។ កុាោាន ក់
ដៅម្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ស្ែូវដគជួញែូរដៅកនុងស្បដទ្យរដែីម្បដីកងស្បវញ័្ច កាល ងំពលកម្ម បានទ្យទ្យលួជំនួយពអី្ងគការម្យួ ដែមី្បី
ចិញ្ច ឹម្ស្ជូក ជាម្ដ្ាបាយដែមី្បបីដងកីនស្បាក់ចែូំល។ ដទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ ឪពុកាត យរបរ់គ្នែ់ គឺជាអ្នកដែល
ទ្យទ្យួលស្បាក់ដនេះ និងដែលចញិ្ច ឹម្ស្ជូក ដហយីស្បាក់ដែលបានពីការចញិ្ច ឹម្ស្ជកូ ម្ិនបានបស្ម្ុងទុ្យករស្ាប់រាហរ
ែកម្មគ្នែ់ដ យី។ ជាជំនរួ ឪពុកាត យគ្នែ់ បានដ្វទីានស្ជូកដនេះ ដៅដពលដែលបងស្បុររបរ់គ្នែ់បួរជាស្ពេះ
រងឃ ដោយដ្វីឱ្យស្គសួ្ថរដនេះគ្នម នស្បភពស្បាក់ចែូំល។ ដលីរពីដនេះ ស្បាក់ម្ួយចំនួនដែលស្គសួ្ថរដនេះដស្បីស្បារ់ អាច
ផ្ាុយពីបែំងរបរ់អ្នកផ្តល់ដរវា - ែូចជា ដៅដពលផ្តល់ស្បាក់ែល់ឪពុកាត យរស្ាប់មុ្ខរបរខាន ែែូច ដែមី្បកុីារ
ដនេះអាចវលិចូលដរៀនវញិ ប៉ាុដនត កុារដនេះដៅដែស្ែូវដ្វកីាររស្ាប់របរដនេះ ជាងដៅស្ថោដរៀន។ 

៤. ការបញ្ជូ នរាជកិស្គសួ្ថរដៅរកដរវាែថ្ទ្យដទ្យៀែ ឬអ្នកផ្តល់ដរវាែថ្ទ្យ ានកស្ម្ែិកែំែ់៖  ការបញ្ជូ នរាជិ
កស្គួស្ថរ ដៅរកដរវាែថ្ទ្យដទ្យៀែ អាចផ្តល់ការឧបែាម្ាោ៉ា ងដស្ចីន រស្ាប់រាហរែកម្មជនស្ែូវដគជញួែូរ។ គរតី    វ ័
យដកមងាន ក់ ដែលស្ែូវដគជួញែូរពីស្បដទ្យរម្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ដៅរងឹាបូរ ីដែមី្បដី្វីការកនុងស្គួស្ថរ បានទ្យទ្យលួម្ិនស្ែឹម្ដែជំនួយ
រស្ាប់គ្នែ់ខលួនឯងប៉ាុដណាណ េះដទ្យ ប៉ាុដនតដងម្ទាងំជំនយួដវជជស្ថគរតរស្ាប់ាត យរបរ់គ្នែ់ផ្ងដែរ ដែលម្ិនានការ
ដងទាដំវជជស្ថគរត និងស្ែូវពុេះោរដែីម្បបីំដពញថ្ងលចណំាយដលីការពាបាលគ្នែ់។ អ្ងគការដែលផ្តល់ជំនួយ បានបញ្ជូ ន
ាត យគ្នែ់ដៅកម្មវ ិ្ (ីម្ិនដម្នស្បឆ្ងំការជញួែូរ)ម្ួយ ដែលបានផ្តល់ឱ្យគ្នែ់នូវការពាបាលចាបំាច់រស្ាប់បញ្ញា
រុខភាពោុថំ្រ ៉ារបរ់គ្នែ់។ ការពុំចាបំាច់ទ្យញិថ្នន  ំ គជឺាការជយួម្ួយែល់ស្គួស្ថរដនេះទាងំមូ្ល។ វាជាការកាែ់បនាយការ
ចំណាយ ដែលអាចជួយបែូនស្រីពីរនក់ឱ្យចូលដរៀន។ 

៥. ការស្គប់ស្គងករែី ម្និបានគែិគូរស្គប់ស្គ្នន់អ្ពំបីរោិការស្គសួ្ថរដ យី៖ ការម្ិនបានគិែអ្ពំីែស្ម្ូវការ
ជំនួយរបរ់រាជិកស្គសួ្ថរជនរងដស្គ្នេះ នឱំ្យានការប៉ាេះោល់ ជនួកាលចំដោេះមុ្ខ និងតា ល់ ចំដោេះដជាគជ័យថ្នរ
ាហរែកម្មរបរ់ជនរងដស្គ្នេះ។ ជនស្ែូវដគជួញែូរខលេះ ានបែំងដ្វីចណំាកស្រុកដ ងីវញិ ដោយស្ថរដែពកួដគ
ម្ិនអាចស្ទ្យស្ទ្យង់នងិដងរការាជិកស្គសួ្ថរបាន។ អ្នកែថ្ទ្យដទ្យៀែ ម្និអាចបនត្នដៅតាម្ទ្យិរវជិជាន ដោយស្ថរ



 120 

ដែែស្ម្ូវការបនា ន់រស្ាប់ជំនយួែល់រាជិកស្គួស្ថរែថ្ទ្យដទ្យៀែ។ ជនជាែិម្ីោ៉ា ន់ា៉ា ាន ក់ បានស្ែ ប់ម្កផ្ាេះ 
ដស្កាយពីស្ែូវដគជញួែូរ និងស្ែូវបានអ្ងគការម្ួយជួយបដងកែីរបរខាន ែែូចម្ួយ។ ដទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ ដៅដពល
ដែលរាជិកាន ក់កនុងស្គួស្ថរធាល ក់ខលួនឈ ឺពួកដគចាបំាច់ស្ែូវដស្បីស្បារ់ស្បាក់ដែលានដនេះ ដែលរស្ាប់ជាដែីម្ទុ្យន
កនុងការវនិិដោគ ដែីម្បបីង់ថ្ងលពាបាល។ អាស្រ័យដហែុដនេះ របរដនេះបោជ័យ ដហយីអ្ងគការដែលជាអ្នកជួយ ពុំានបំ
ែងផ្តល់ការគ្នសំ្ទ្យបដនាម្ដ យី ដោយស្ថរពួកដគបានវាយែថ្ម្លករែីដនេះថ្នជា”បោជ័យ”ម្ួយ។ ឧទាហរែ៍ដនេះ
គូរបញ្ញជ ក់ពីម្និស្ែឹម្ដែែស្ម្ូវការឱ្យពិចារណាបរបិទ្យ្ំទូ្យោយរបរ់ស្គសួ្ថរប៉ាុដណាណ េះដទ្យ ដៅកនុងការវាយែថ្ម្លដជាគ
ជ័យថ្នរាហរែកម្ម ប៉ាុដនតក៏ស្ែូវគិែអ្ពំីែស្ម្ូវការស្គប់ស្គងករែីផ្ងដែរ ដែីម្បវីភិាគករែីដនេះទាងំមូ្ល (រូម្
អានវរ័ិយដរវា ១០)។ 
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 ករែីរកិា៖ ដ្វកីារជាម្យួស្គសួ្ថរនន 

គរតាីន ក់ស្ែូវដគជួញែូរដៅស្បដទ្យរថ្ង ដែីម្បដីកងស្បវញ័្ច កាល ងំពលកម្ម បានពនយល់ថ្ន វាជាភាពតានែឹងដៅកនុង
ស្គួស្ថរគ្នែ់ ដែលនឱំ្យគ្នែ់ដ្វីចំណាកស្រុក។ មុ្ខរបរស្បចាសំ្គួស្ថរម្ិនែំដែីរការបានលែ ដហយីគ្នែ់ានបែុំល
ដែលស្ែូវរង។ ដលរីពីដនេះ ស្គួស្ថរខាងបតីរបរ់គ្នែ់ម្ិនដពញចិែត ឬ ទ្យទ្យលួគ្នែ់ដ យី ែូដចនេះគ្នែ់ក៏រដស្ម្ចចែិត
ចាកដចញពបីរោិការស្គួស្ថរ និងដ្វីការដៅដស្ៅស្បដទ្យរ។ គ្នែ់បានឮអ្ពំីឱ្ការការងារលែដៅស្បដទ្យរថ្ង និង
បានទ្យទ្យលួយក។ គ្នែ់បានដស្គ្នងស្ែ ប់ម្កវញិ ដៅដពលដែលគ្នែ់រកស្បាក់ពកីារងារដៅដស្ៅស្បដទ្យរ និងអាច
រងបែុំលបាន។ 

បុររដខមរាន ក់ពនយល់ថ្ន គ្នែ់បានដ្វីចណំាកស្រកុម្កដស្ៅស្បដទ្យរដែមី្បដី្វីការ ដោយស្ថរដែានអ្នកឈដឺៅកនុង
ស្គួស្ថរគ្នែ់។ គ្នែ់ស្ែូវរកស្បាក់ ដែីម្បបីង់ថ្ងលពាបាលភរោិគ្នែ់ដែលានជម្ៃឺ និងកូនស្បរុអាយុ ៤ ឆ្ន  ំដែលាន
បញ្ញា រុខភាព្ៃន់្ៃរដោយស្ថរដោគដបេះែូង។ ចំណាកស្រុករបរ់គ្នែ់បាននឱំ្យធាល ក់ខលួនកនុងការជួញែូរពលកម្ម។  

កុារាន ក់ ស្ែូវដគជួញែូរកនុងស្បដទ្យរម្ោី៉ា ន់ា៉ា  ដែីម្បដីកងស្បវញ័្ច កាល ងំពលកម្ម បានរដស្ម្ចទ្យទ្យលួយកការងារ
ដនេះ ដោយស្ថរដែឪពុកគ្នែ់ានរបួរដជីងដៅដពលដ្វីការ និងម្ិនអាចដែីរបាន ឬដ្វកីារបានដទ្យៀែដ យី។ ដលីរ
ពីដនេះ ាត យគ្នែ់ឈ ឺ ដោយានដោគពកក ដែលគ្នម នការដ្វីដោគវនិិចឆ័យ និងគ្នម នការពាបាល ដហយីស្គួស្ថរដនេះ
គ្នម នស្បាក់ដែមី្បដីៅទ្យទ្យលួការពាបាលដៅគលនីិកដ យី។ 

កុាោាន ក់ពីស្បដទ្យរម្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ស្ែូវដគជញួែូរដៅា៉ា ដ រុ ីបានស្ែ ប់ម្កផ្ាេះដៅកនុងភូម្ិរបរ់ខលួនវញិ ប៉ាុដនតបាន
ជួបការលបំាក ដោយស្ថរគ្នែ់ស្ែូវររ់ដៅកនុងផ្ាេះដែលានាត យ ក៏ែូចជា ឪពុក និងាត យចុង ដែលរុទ្យធដែាន   
ជម្ៃឺ។ ទ្យំនក់ទ្យំនងដៅកនុងស្គសួ្ថរានភាពតានែងឹខាល ងំណារ់ និងអារម្មែ៍តានែងឹ ដហយីជាញឹកញាប់ាន
ជដាល េះរវាងាត យគ្នែ់ និងាត យចុង។ ឪពុកគ្នែ់ក៏ដរពដស្គឿងស្រវងឹជាញឹកញាប់ និងដស្បហីងិាដពលគ្នែ់ស្រវងឹ។  

គរតីដវៀែណាម្ាន ក់ ស្ែូវដគជញួែូរដៅហុងកុង បានស្បឈម្បែុំល្ៃន់្ៃរ ដៅដពលគ្នែ់ស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ ដោយ
ស្ថរស្បាក់ដែលស្គួស្ថរគ្នែ់បានខចីរស្ាប់គ្នែ់ដ្វចីំណាកស្រុក។ គ្នែ់នងិស្ថវ ម្ីានជដាល េះជាញឹកញាប់ ដោយ
ស្ថរដែបែុំល ដែលប៉ាេះោល់អ្វជិជានែល់រុភម្ងគលកនុងស្គួស្ថរគ្នែ់ នងិការដរៀនរូស្ែរបរ់កូនដៅស្ថោផ្ង
ដែរ។ កូនស្បុងចបងរបរ់គ្នែ់បានរដស្ម្ចឈប់ដរៀន ដែីម្បដី្វីការជួយកនុងស្គួស្ថរ។ 

 

បុររាន ក់ពីស្បដទ្យរម្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ស្ែូវដគជួញែូរដៅស្បដទ្យរថ្ង។ គ្នែ់បានដចញពីផ្ាេះអ្រ់រយៈដពលជាងបីឆ្ន  ំជាលទ្យធ
ផ្ល គ្នែ់ពុំដែលបានជបួកូនស្បុរដៅដ យី។ កូនស្បុរចបងគ្នែ់ ដែលដៅែូច ដពលគ្នែ់ចាកដចញ ម្ិនចាមុំ្ខ
គ្នែ់ដស្ថេះ ដៅដពលគ្នែ់ស្ែ ប់ម្កវញិ។ គ្នែ់ក៏ពុំដែលទាក់ទ្យងកូនទាងំអ្រ់ដែរ កាលពីគ្នែ់ស្ែូវដគជួញែូរដៅ
ស្បដទ្យរថ្ង។ ការវលិស្ែ ប់ម្កផ្ាេះរបរ់គ្នែ់ គឺជាដលកីែំបូងដែលពកួគ្នែ់ជួបគ្នន  និងស្ថគ ល់ឪពុក ដហយីពួកដគ
ស្ែូវការដពលដែមី្បបីដងកីែទ្យំនក់ទ្យំនងដនេះ។ 

គរតីាន ក់ពមី្ីោ៉ា ន់ា៉ា ស្ែូវដគជញួែូរដៅស្បដទ្យរថ្ង ដែីម្បដីកងស្បវញ័្ច ផ្លូវដភទ្យ។ គ្នែ់ស្ែវូបានរដគងាគ េះកនុងស្បដទ្យរថ្ង  
និងបានជួយឱ្យស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ ដោយនគរបាលម្ីោ៉ា ន់ា៉ា ។ ដៅដពលម្កែល់ផ្ាេះ គ្នែ់ម្ិនបានស្បាប់ស្ថវ ម្ីអ្ំពី
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បទ្យពិដស្ថ្ន៍ជញួែូររបរ់គ្នែ់ដ យី ដោយស្ថរគ្នែ់បារម្ាថ្ន បតីគ្នែ់នឹងដលងលេះគ្នែ់។ ប៉ាុដនត បតីគ្នែ់រងសយ័ថ្ន 
គ្នែ់បានដ្វកីារដៅផ្ាេះបន ការរងសយ័ដែលដកីនដ ងីដោយស្ថរការខសបឹដខសៀវកនុងរហគម្ន៍។ បតីគ្នែ់បដនា រ
គ្នែ់ដែលស្ែូវដគដកងស្បវញ័្ច  និងចាប់ដផ្តមី្បំោនដលីរូបគ្នែ់។ គ្នែ់ម្ិនអាចចាកដចញដចញពចីែំងអាោហ៍
ពិោហ៍ដែលានអ្ំដពីហងិាដនេះបានដទ្យ ដោយស្ថរគ្នែ់ម្និអាចចិញ្ច ឹម្កូនដោយខលួនឯងបាន។ 

គរតីាន ក់ ស្ែូវដគជួញែូរពមី្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ដៅស្បដទ្យរថ្ង បានស្ែ ប់ម្កផ្ាេះវញិ ជាម្ួយកូនែូចាន ក់។ គ្នែ់បានពនយល់
ថ្ន ាត យគ្នែ់ខងឹ ដោយស្ថរគ្នែ់ស្ែ ប់ម្កវញិជាម្ួយទារក និងគ្នម នបតី។ ថ្ងៃម្យួ ដៅដស្កាយដ ល្ េះគ្នន  ាត យគ្នែ់
ខឹងខាល ងំ នងិវាយគ្នែ់ នងិស្បាប់ឱ្យគ្នែ់ចុេះដចញពីផ្ាេះជាម្យួកូនស្បរុរបរ់គ្នែ់។ គ្នែ់គ្នម នវ ិ្ ីដែីម្បចីិញ្ច ឹម្កូន
ស្បុរគ្នែ់ដ យី ប៉ាុដនតាត យគ្នែ់ម្ិនអ្នុញ្ញា ែឱ្យកូនស្បុរគ្នែ់ររ់ដៅជាម្ួយគ្នែ់កនុងផ្ាេះដនេះដ យី។ គរតីដនេះស្ែូវ
បានបងខចំិែតស្បគល់កូនស្បុរដៅស្ថច់ញាែ។ គ្នែ់ពនយល់ពីការឈចឺាប់ដៅដពលស្បគល់កូនស្បរុដៅដគ ប៉ាុដនត
ដោលថ្ន គ្នែ់គ្នម នជដស្ម្ីរដផ្សងដ យី។ 

កុារដីខមរាន ក់ ស្ែូវដគជួញែូរដែីម្បដីពរាកម្ម ានស្បភពពីស្គួស្ថរងាយរងដស្គ្នេះបផុំ្ែម្យួ។ គ្នែ់ស្ែូវបានផ្តល់
កដនលងស្ថន ក់ដៅកនុងកម្មវ ិ្ មី្ែឌ លម្ួយ និងបានទ្យទ្យលួការដងទាដំពញដលញ។ ដទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ នងាន
ការបារម្ាអ្ំពរុីខុាលភាពថ្នស្គួស្ថររបរ់នង នងិបានរុអំ្ងគការឱ្យជយួផ្តល់អ្ងករខលេះែល់ពួកដគ ជាដរៀងោល់ដខ 
ដែីម្បជីយួបំដពញែស្ម្ូវការជាមូ្លោា នរបរ់ពកួដគ។ អ្ងគការម្ិនផ្តល់ការគ្នសំ្ទ្យដនេះដទ្យ។ ដៅដពលរួរថ្នដែីាន
បញ្ញា ណាម្យួដទ្យ ដែលគ្នែ់ម្ិនបានទ្យទ្យួលជំនួយ គ្នែ់បានពនយល់ថ្ន កនុងដពលដែលនងបានទ្យទ្យួលការឧបែាម្ា
ោ៉ា ងលែ នងម្ិនអាចរុកំារជយួឧបែាម្ាែល់ស្គួស្ថរបានដ យី ដែលជាស្បភពថ្នអារម្មែ៍ម្ិនលែរស្ាប់នង។ 

គរតីដកមងាន ក់ពីស្បដទ្យរឡាវ ស្ែូវបានដគជញួែូរដៅស្បដទ្យរថ្ង ដែីម្បពីលកម្ម បានបែិដរ្ជាបដណាត េះអារនននូវ
ការឧបែាម្ា ដោយស្ថរគ្នែ់ស្ែវូការជួយស្គួស្ថរ ដោយដ្វកីារដលីចំការរបរ់ស្គួស្ថរ។ ការស្ថន ក់ដៅកនុងម្ែឌ ល (ជា
ស្បដភទ្យជំនយួដែលបានផ្តល់ឱ្យនង) ានន័យថ្ន ម្ិនអាចរមួ្ចំដែកចំដោេះដរែាកិចច ស្គួស្ថរដ យី ដែលម្ិន
ដម្នជាជដស្ម្រីរស្ាប់នងដ យី។ 

កុារឡីាវាន ក់ ស្ែូវដគជួញែូរដៅស្បដទ្យរថ្ង ដែីម្បដីពរាកម្ម បានពនយល់ថ្ន នងបានដរនីរុជំំនួយដរែាកិចច
រស្ាប់ស្គសួ្ថរនង ប៉ាុដនតអ្ងគការម្ិនបានផ្តល់តាម្រំដែីដ យី។ ស្គសួ្ថរនងស្កីស្ក ដហយីនងម្និយល់ដហែុអ្វី
អ្ងគការម្ិនអាចជយួពួកដគដ យី។ ចំដោេះគ្នែ់ ការគ្នសំ្ទ្យចំដោេះស្គួស្ថរនង គជឺាដផ្នករខំាន់ម្ួយថ្នជំនួយដែល
នងខលួនឯងស្ែូវការដែមី្បដី្វីរាហរែកម្ម។ 

កុារដីខមរាន ក់ ស្ែូវដគជួញែូរដៅកនុងស្បដទ្យរ ដែមី្បដីពរាកម្ម បានទ្យទ្យួលការឧបែាម្ា ដៅកនុងកម្មវ ិ្ ីម្ែឌ លម្ួយ។ 
នងបានដរនីរុំការឧបែាម្ាដែមី្បជីួយស្គួស្ថរនង ប៉ាុដនតអ្ងគការបានបែិដរ្។ ពួកដគពនយល់ថ្ន ពួកដគអាចជួយដែ
កុារដែលស្ែូវដគជួញែូរប៉ាុដណាណ េះ ម្ិនអាចជួយអ្នកដៅកនុងជំពូកែថ្ទ្យដ យី។  
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តាោងស្ែួែពិនិែយ៖ ការពិចារណាគនលេឹះដែីម្បដី វ្កីារជាមួ្យស្គួស្ថរជនរងដស្គ្នេះ 
ការបដងកែីកម្មវ ិ្  ី
 ជយួរាជកិស្គសួ្ថរដែមី្បសី្ទ្យស្ទ្យង់ែល់ដជាគជ័យថ្នរាហរែកម្ម៖ គរួផ្តល់ការឧបែាម្ានិងដរវា ម្ិនស្ែឹម្ដែែល់
ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរដនេះដទ្យ ប៉ាុដនតរាជិកស្គួស្ថររបរ់ពួកដគផ្ងដែរ ដែលបានរងដស្គ្នេះដោយស្ថរ
ផ្លវបិាកថ្នការជួញែូរ។ ជំនយួដនេះអាចោប់បញ្ចូល ការស្បកឹា និងជយួស្គួស្ថរដែមី្បសី្គប់ស្គងទ្យំនរ់ និងភាពតាន
ែឹងដៅកនុងស្គួស្ថរ ការរកការងារឱ្យដ្វីរស្ាប់រាជិកស្គសួ្ថរដែលស្ែូវការការងារ ការដងទាដំវជជស្ថគរត ឬ ការគ្នសំ្ទ្យ
ែល់ការរកិា រស្ាប់កុារថ្នស្គួស្ថរជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ។ ស្ែូវបដងកីែ្នធានរស្ាប់ជួយរាជកិ
ស្គួស្ថររបរ់ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរដោយតា ល់។ ផ្តល់ការបញ្ជូ នដៅអ្ងគការដែលផ្តល់ការឧបែាម្ាែថ្ទ្យ
ដទ្យៀែ ដៅដពលម្ិនអាចដ្លីយែបនឹងែស្ម្ូវការជនំួយថ្នរាជិកស្គសួ្ថរបាន។ 

 ជយួជនស្ែវូដគជញួែូរ បដងកែីទ្យនំក់ទ្យនំងជាម្យួរាជកិស្គសួ្ថរ ដៅមុ្នវលិស្ែ ប់ នងិការដ្វរីាហរែកម្ម៖ 
ការទាក់ទ្យងជាស្បចាជំាម្ួយរាជិកស្គសួ្ថរ ដៅដពលបានជួយឯដស្ៅស្បដទ្យរ គឺជាស្បភពរំខាន់ម្ួយថ្នការគ្នសំ្ទ្យ
រស្ាប់ជនស្ែូវដគជញួែូរ។ ការទាក់ទ្យងដៅមុ្នវលិស្ែ ប់ គួរដែបានជួយឧបែាម្ា ជាជហំានែំបូង ដៅកនុងការបដងកីែ
ទ្យំនក់ទ្យនំង(ដ ងីវញិ) ដែលដស្ចីនដែជារនូលថ្នដជាគជ័យរស្ាប់រាហរែកម្ម។ 

 ដ្វកីារងារតា ល់ជាម្យួស្គសួ្ថរដែមី្បដីោេះស្ស្ថយបញ្ញា នន៖ ចូលរមួ្ដៅកនុងការរស្ម្េុះរស្ម្លួស្គួស្ថរ ដែីម្បដីោេះ
ស្ស្ថយោល់ឧបរគគ ឬហានិភ័យចំដោេះការវលិស្ែ ប់ថ្នជនរងដស្គ្នេះម្កកនុងស្គសូ្ថរ(ដែលរមួ្ទាងំ ការាក់ងាយ នងិ
ការដររីដអ្ីង នងិភាពតានែងឹ/បញ្ញា ដៅកនុងទ្យនំក់ទ្យនំងស្គសួ្ថរ) និង ក៏ជយួស្គួស្ថរបដងកីែការស្បាស្រ័យទាក់ និង
ទ្យំនក់ទ្យនំងដែលានស្បរិទ្យធភាព និងរងឹា ំដែលអាចបដងកនីកស្ម្ិែដជាគជ័យថ្នរាហរែកម្មផ្ងដែរ។ 

 ដរវងយល់ជដស្ម្រីរាហរែកម្មតាម្ដបបដផ្សង៖ ដៅដពលទ្យំនក់ទ្យំនងស្គួស្ថរម្ិនរងឹា ំនិងគ្នម នរុវែាិភាព ការ
ជួបជុំស្គសួ្ថរម្ិនរុទ្យធដែដស្បកាល យជារាហរែកម្មដោយដជាគជ័យដ យី។ អ្នកផ្តល់ដរវា គួរដែដរវងរកជដស្ម្ីរ
ជំនួររស្ាប់រាហរែកម្ម ដៅដពលដែលស្គួស្ថរម្និផ្តល់បរោិការគ្នសំ្ទ្យ និងរងឹា។ំ កនុងករែីខលេះ ការដ្វីដបប
ដនេះអាចោក់ព័នធនឹងការររ់ដៅជាម្ួយរាជិកស្គួស្ថរែថ្ទ្យដទ្យៀែ ឬ ររ់ដៅោច់ដោយដ កពីស្គសួ្ថរ។ 

 ងវកិារស្ាប់ែស្ម្វូការជយួស្គសួ្ថរ៖ ស្ែូវវភិាជន៍្នធានដែីម្បជីួយម្និស្ែឹម្ដែជនរងដស្គ្នេះដនេះដទ្យ ប៉ាុដនតក៏ស្ែូវជួយ
រាជិកស្គសួ្ថរផ្ងដែរ។ ស្ែវូោក់បញ្ចូលការជួយរាជកិស្គួស្ថរ ដៅកនុងដផ្នការការងារ និងងវកិា និងែរ ូម្ែិ
ជាម្ួយាច រ់ជំនួយ និងរោា ភបិាល ដែីម្បោីក់បញ្ចូលែស្ម្ូវការជំនួយរាជិកស្គួស្ថរដៅកនុងរាហរែកម្ម។ 

ការយកចែិតទុ្យកោកព់ដិររចដំោេះកុារ 
 ដ្វកីារដរវងរក នងិទាក់ទ្យងស្គសួ្ថរ៖ ែស្ម្ូវការដរវងរក នងិទាក់ទ្យងស្គួស្ថរ ដែលស្ែូវអ្នុវែតឱ្យបានឆ្ប់តាម្ដែអាច
ដ្វីបាន ដោយរកាការែ៍រាៃ ែ់ ជាម្យួការស្ពម្ដស្ពៀងពកុីារ។ 

 វាយែថ្ម្លលទ្យធភាពរស្ាប់ការវលិស្ែ ប់របរ់កុារម្កស្គសួ្ថរវញិ៖ រម្ែាភាព និង្នាៈរបរ់ឪពុកាត យកនុងការ
ទ្យទ្យួលយកកូនរបរ់ខលួន និងការដងទាឱំ្យបានរម្ស្រប នងិការោរកុារ គួរដែបានវាយែថ្ម្ល ដែីម្បកីែំែ់ថ្នដែ ី
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កុារគួរដែវលិម្កជបួជុំជាម្យួស្គួស្ថរខលួនវញិឬដទ្យ។ ស្ែូវដ្វីការវាយែថ្ម្លស្ថា នភាពស្គសួ្ថរ ជាដផ្នកម្យួថ្នការវាយ
ែថ្ម្លឧែតម្ស្បដោជន៍របរ់កុារ ដែីម្បបីា៉ា ន់ស្ថម នស្ថា នភាពស្គួស្ថររស្ាប់កុារដែលស្ែូវដគជួញែូរាន ក់ៗោច់ពីគ្នន ។ 

 ជយួកុារដែមី្បអីាចទាក់ទ្យងជាម្យួស្គសួ្ថរ ដៅកនុងករែីដែលអាចដ្វបីាន៖ ស្បរនិដបីដបកពីស្គួស្ថរ កុារគួរដែ 
បានជួយឧបែាម្ា ដែីម្បបីដងកែី និងរកាការទាក់ទ្យងជាម្ួយស្គួស្ថររបរ់ពួកដគដ ងីវញិ ដលីកដលងដែការដ្វីដបបដនេះ
ម្ិនានរុវែាិភាព ឬ ម្និរម្ស្របរស្ាប់ពួកដគ ឬ រស្ាប់រាជកិស្គួស្ថរ។ 

 ដ្វកីារជាម្យួស្គសួ្ថររបរ់កុារ ដែមី្បបីដងកែីជនំញ នងិរម្ែាភាពរបរ់ពកួដគរស្ាប់គ្នសំ្ទ្យរាហរែកម្ម៖ 
ចំែុចដនេះអាចោប់បញ្ចូ លការបដងកីែជំនញដែនកូំន និងការដែន ំ ដែលទាក់ទ្យងនងឹការគ្នសំ្ទ្យកុារ ដែលបាន
បងាា ញពីអាកបបកិរោិអ្វជិជាន និងបងកការបតំល ញ ដែលផ្ារភាជ ប់ជាម្ួយការដកងស្បវញ័្ចពួកដគ។ កនុងករែីអាចដ្វី
បាន និងរម្ស្រប ស្ែូវផ្តល់ការឧបែាម្ាែល់របរចិញ្ច ឹម្ជីវែិរបរ់ឪពុកាត យដែមី្បរីស្ម្លួស្ថា នភាពដរែាកចិចដៅកនុង
ស្គួស្ថរ។ 

 ជយួកុារដែលជាជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរ៖ កុារជាជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ អាចរងការប៉ាេះ
ោល់ជាពិដររ ដោយស្ថរការដកងស្បវញ័្ច ដលឪីពុកាត យពួកដគ នងិ/ឬ ស្បឈម្ការលបំាកដែីម្បែីភាជ ប់ទ្យនំក់ទ្យនំង 
ដៅដស្កាយការដបកគ្នន ោ៉ា ងយូរ។ ស្ែូវធានថ្ន ែស្ម្ូវការរបរ់កុារដែលជាជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ ស្ែូវ
បានគិែគូរ ដៅកនុងការបដងកីែដផ្នការរាហរែកម្មនិងអ្នតោគម្ន៍ទាងំអ្រ់។ ស្ែូវពចិារណា និងដោេះស្ស្ថយែស្ម្វូ
ការជំនួយរបរ់កុារ ដែលដកែីដៅកនុងស្ថា នភាពថ្នការជួញែូរផ្ងដែរ។  

ដគ្នលនដោបាយ/ការែរ ូម្ែ ិ

 ដ្វកីារែរ ូម្ែដិែមី្បបីដងកនីការយកចែិតទុ្យកោក់ចដំោេះស្គសួ្ថរទាងំមូ្លដៅកនុងដពលដ្វរីាហរែកម្ម៖ ស្ែូវដ្វីការ
ែរ ូម្ែ ិ ដែមី្បឱី្យានរបូភាពស្គប់ស្ជុងដស្ជាយថ្នរាហរែកម្មដែលគិែគូរ ម្ិនស្ែឹម្ដែែស្ម្ូវការរបរ់ជនរងដស្គ្នេះ
ដោយស្ថរការជួញែូរដនេះដទ្យ ប៉ាុដនតរាជិកស្គសួ្ថរទាងំមូ្លផ្ងដែរ នងិបរបិទ្យស្គួស្ថរដែលជាកដនលងកុារស្ែូវស្ែ ប់
ម្កររ់ដៅជាម្ួយដនេះវញិ។ ស្ែូវដ្វីការែរ ូម្ែិដែមី្បបីដងកីែ និងអ្នុវែតនីែិវ ិ្ អី្ដងកែោនស្គសួ្ថរឱ្យបានរម្ស្រប។ 

 បញ្ចូលជនំយួែល់រាជកិស្គសួ្ថរដៅកនុងស្បព័នធបញ្ជូ ន៖ ស្ែូវដ្វីការែរ ូម្ែិដែីម្បឱី្យានស្បព័នធបញ្ជូ ន ដែីម្បគីែិ
បញ្ចូ លែស្ម្ូវការរបរ់រាជកិស្គួស្ថរជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ បដនាម្ដលីែស្ម្ូវការរបរ់ជនរងដស្គ្នេះដោយ
ស្ថរការជួញែូរតា ល់។ 

 ដ្វកីារែរ ូម្ែដិែមី្បផី្តល់ជនំយួែល់ស្គសួ្ថរ៖ ការជួយជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ ដស្ចីនដែានន័យថ្ន ស្ែូវ
ជួយស្គួស្ថរពកួដគផ្ងដែរ។ ស្ែូវដ្វីការែរ ូម្ែិដែីម្បឱី្យានការទ្យទ្យួលស្ថគ ល់ស្ថរៈរំខាន់ថ្នបរបិទ្យ្ំទូ្យោយថ្ន
ស្គួស្ថរ ដៅកនុងការដ្វរីាហរែកម្មឱ្យបានដជាគជ័យ។ ស្ែូវបញ្ចូ លជំនួយែល់ស្គសួ្ថរ ដៅកនុងការបដងកីែ និងអ្នុវែត
ដគ្នលនដោបាយ និងកម្មវ ិ្ រីាហរែកម្ម។



ឡសវាណ្នកទី ១០. ការម្រគបម់្រគងករណី 
ការឧបែាម្ាែលរ់ាហរែកម្មដៅកនុងរយៈដពលដវង 

ែស្មូ្វការដែមី្បសី្គបស់្គង នងិតាម្ោនករែីនន 

រាហរែកម្មគឺជាែំដែីរការរយៈដពលដវងម្ួយ។ ជាទូ្យដៅ ដគស្ែូវការរយៈដពលជាដស្ចនីឆ្ន  ំមុ្ននងឹជនរង
ដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរអាចដ្វីរាហរែកម្មដោយនិរនតរភាព។ ជនស្ែូវដគជួញែូរ ដស្ចីនដែស្បឈម្”ែំដែីរ
ងយដស្កាយ” និង”បោជ័យ” ដៅកនុងែំដែីរការដនេះ ដែលអាចដ្វីឱ្យខូចកិចចស្បឹងដស្បងរបរ់ពួកដគដែីម្បសី្ថត រដ ងីវញិ 
និងការ្នដចញពីការជួញែូរ។ កនុងករែីខលេះ ដៅដពលជួបនឹងែំដែីរងយដស្កាយ នងិការស្បឈម្នន ដៅកនុង
ជីវែិរបរ់ពួកដគ បនា ប់ពីស្ែូវដគជួញែូរ ជនស្ែូវដគជញួែូរ ានអារម្មែ៍ថ្ន ពកួដគានជដស្ម្ីរកនុងកស្ម្ិែកែំែ់ 
ដែលនឱំ្យពួកដគដ្វីដរចកតរីដស្ម្ច ដែលប៉ាេះោល់អ្វជិជានម្កដលរីាហរែកម្មពួកដគ។ គរតីដវៀែណាម្ាន ក់ស្ែូវ
បានជួញែូរដៅស្បដទ្យរចិន បានវលិស្ែ ប់ម្កវញិអ្រ់ជាដស្ចីនឆ្ន  ំ នងិានស្ថា នភាពដរែាកិចចដកលម្ែជាបនតបនា ប់ 
ដស្កាយពីបានវលិស្ែ ប់។ ដទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ ដស្កាយដពលកូនស្បរុគ្នែ់ានដស្គ្នេះថ្នន ក់ម្៉ាូែូ គ្នែ់ស្ែូវខចីស្បាក់ 
៣ោនែុង (ស្បាែ ១៤៥០ែុោល ) រស្ាប់ការដងទាដំវជជស្ថគរត ដែលដ្វីឱ្យគ្នែ់ធាល ក់ចូលោ៉ា ងដស្ៅកនុងបែុំល 
និងដ្វីឱ្យខូចរាហរែកម្មរបរ់គ្នែ់។ ជនស្ែូវដគជញួែូរខលេះានអារម្មែ៍ថ្ន ពកួដគគ្នម នជដស្ម្ីរដផ្សងដ យី ដស្ៅ
ពីដ្វីចំណាកស្រកុជាងមីដទ្យៀែ ដែលអាចដ្វីឱ្យខលួនដគស្បឈម្ហានិភ័យថ្នការស្ែូវដគដកងស្បវញ័្ច បដនាម្ដទ្យៀែ នងិអាច
ជាការជួញែូរដ ងីវញិផ្ងដែរ។ 

ការស្គប់ស្គងករែី ានែួនទ្យីរំខាន់ដៅកនុងការគិែទុ្យកជាមុ្ន និងការដោេះស្ស្ថយកិចចការ និងបញ្ញា នន 
ដែលជនស្ែូវដគជួញែូរបានស្បឈម្ដៅកនុងអ្ំ ុងថ្នរាហរែកម្ម។ ការស្គប់ស្គងករែី គឺជាែំដែីរការរហការ
ម្ួយដែលបា៉ា ន់ស្បាែ ដរៀបចំដផ្នការ អ្នុវែត រស្ម្បរស្ម្ួល តាម្ោន នងិវាយែថ្ម្លជដស្ម្ីរ និងដរវានន ដែមី្បី
ដ្លីយែបនងឹែស្ម្ូវការរាហរែកម្មរបរ់បុគគលាន ក់ៗ តាម្រយៈការស្បា
ស្រ័យទាក់ទ្យងនងិ្នធានដែលាន។ 53  តាម្្ម្មតា វាផ្សដំ ងីដោយការដរៀប
ចំ និងការអ្នុវែតដផ្នការរាហរែកម្មរស្ាប់បុគគលាន ក់ៗ ដែលបដងកីែ
ដ ងីដោយអ្នកស្គប់ស្គងករែី (តាម្្ម្មតា បុគគលិករងគម្កិចចាន ក់) ដោយ
រហការជាម្យួអ្នកទ្យទ្យួលផ្ល។ តាម្្ម្មតា អ្នកស្គប់ស្គងករែីដនេះ ដ្វីការជា
ម្ួយស្កុម្ពហុជនំញ(ែូចជា អ្នកចិែតស្ថគរត បុគគលិកដពទ្យយ ដម្ធាវ ីស្គូបដស្ងៀន/
អ្នកបែតុ េះបណាត ល)ដែីម្បរីដស្ម្ចដគ្នលដៅ និងរកម្មភាពននដែលបានកែំែ់ដៅកនុងដផ្នការនីម្យួៗ ដែលរមួ្
ទាងំការផ្តល់ជំនួយឧបែាម្ាផ្ងដែរ។ អ្នកស្គប់ស្គងករែីក៏រស្ម្បរស្ម្ួលការបញ្ជូ នដៅរកដរវាពីអ្ងគការ និងស្គឹេះ
ស្ថា នែថ្ទ្យដទ្យៀែផ្ងដែរ (ែូចជា ដរវារងគម្របរ់រែា អ្ងគការរុខភាពស្ថធារែៈ ស្គឹេះស្ថា នចាប់ ស្ថោដរៀន 

                                                        
53 រូម្អាន Case Management Society of America (2010) Standards of Practice for Case Management, Arkansas: Case 

Management Society of America. Available at http://www.cmsa.org/portals/0/pdf/memberonly/standardsofpractice.pdf 

តាម្រយៈការស្គប់ស្គងករែី 
“ទាងំជនរងដស្គ្នេះ និងអ្នកដងទា ំ
នឹងានដគស្ថត ប់ ដហយីពួកដគ
ដរវងរកែំដណាេះស្ស្ថយជាម្ួយគ្នន  
ស្បរិនដបីានបញ្ញា ណាម្ួយ” 
(អ្នកផ្តល់ដរវាដៅកនុ ង GMS) 
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ម្ែឌ លបែតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ ដរវាកម្មផ្តល់ការងារ។ល។) និង ស្បរិនដបចីាបំាច់ ក៏ស្ែូវដ្វីការែរ ូម្ែិ កនុងនម្
អ្នកទ្យទ្យលួផ្លដែីម្បទី្យទ្យួលបានដរវាចាបំាច់ននផ្ងដែរ។ 

ការស្គប់ស្គងករែី ក៏ចាបំាច់ផ្ងដែរ ដែីម្បធីានថ្ន ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ អាចទ្យទ្យួលបានដរវា
រាហរែកម្ម នងិរទិ្យធិែូចានដចងកនុងចាប់រតីពរីិទ្យធមិ្នុរសអ្នតរជាែ។ិ លទ្យធផ្លរំខាន់ៗចនំួនបីថ្នការស្គប់
ស្គងករែីដៅកនុង GMS គឺថ្ន វាផ្តល់ការគ្នសំ្ទ្យែល់ែដំែីរការរាហរែកម្ម ដែលនដំៅរកការបញ្ជូ នដៅដរវាែថ្ទ្យ
ដទ្យៀែ និងរមួ្ចដំែកកនុងការយល់ែងឹបានកាន់ដែស្បដររីអ្ពំរីាហរែកម្មកនុងចដំណាម្អ្នកផ្តល់ដរវានន។ 

គ្នសំ្ទ្យែល់ែដំែីរការរាហរែកម្ម៖ ការស្គប់ស្គងករែីបានដែីរែរួំខាន់ ដៅកនុងការគ្នសំ្ទ្យែល់ែំដែីរការរា
ហរែកម្ម ដែលអាចបដញ្ជ ៀរ”ែំដែីរងយដស្កាយ”ខលេះៗ។ ដៅកនុងករែីែថ្ទ្យដទ្យៀែ វាជយួជាបណាត ញរុវែាភិាព ដៅ
ដពលាន”ែំដែីរងយដស្កាយ”។ ដោយស្ថរករែីននស្ែូវបានស្គប់ស្គងដៅតាម្ដពលដវោ ដរវា និងការគ្នសំ្ទ្យ ស្ែូវ
បានដស្ែៀម្បស្ម្ុង កនុងការដ្លយីែបនងឹវបិែតិ ដោយអាចផ្តល់ជាម្ដ្ាបាយកនុងការពស្ងងឹែំដែីរការរាហរែក
ម្ម។ ការស្គប់ស្គងជាស្បចាដំលកីរែីនមី្ួយៗ អាចឱ្យអ្ងគការននកែំែ់បានបញ្ញា ដៅកនុងែំណាក់កាលែបូំង និងដ្វី
ការជាម្ួយអ្នកទ្យទ្យលួផ្លដែីម្បដីោេះស្ស្ថយបញ្ញា ទាងំដនេះ។ ការស្គប់ស្គងករែី ដស្ចនីដែទាក់ទ្យងស្របគ្នន ដោយ
តា ល់ជាម្យួលទ្យធផ្លថ្នរាហរែកម្ម។ 

នដំៅរកការបញ្ជូ នជនរងដស្គ្នេះដែីម្បីដរវងរកដរវា៖ ការស្គប់ស្គងករែីផ្ារភាជ ប់ជាម្ួយែំដែីរការបញ្ជូ ន ដែលាន
ស្បរិទ្យធភាព។ ដៅដពលអ្ងគការតាម្ោន និងដ្វីការជាម្យួអ្នកទ្យទ្យួលផ្លជាស្បចា ំពួកដគអាចកែំែ់បានបញ្ញា នន 
និងបញ្ជូ នអ្នកទ្យទ្យួលផ្លដៅអ្ងគការែថ្ទ្យដទ្យៀែ ដែីម្បទី្យទ្យលួបានដរវារម្ស្រប។ ការបញ្ជូ នដៅអ្ងគការ/ស្ថា ប័នដែល
ានឯកដទ្យរស្បឆ្ងំការជួញែូរ និងដៅរកដរវារងគម្ជាទូ្យដៅផ្ងដែរ។ 
រមួ្ចដំែកកនុងការបដងកនីការយល់ែឹងអ្ពីំរាហរែកម្ម៖ ការស្គប់ស្គងករែី រមួ្ចំដែកកនុងការបដងកីនចំដែេះែងឹ
និងរម្ែាភាពរបរ់អ្នកផ្តល់ដរវាដៅកនុងវរ័ិយរាហរែកម្ម។ វាអាចឱ្យពកួដគតាម្ោនកាន់ដែជិែរនិទ្យធនិងយល់
ែឹងពីលនំខុំរៗគ្នន ថ្នរាហរែកម្ម នងិអ្វីដែលតាម្្ម្មតាដ្វីឱ្យ(ឬម្និដ្វីឱ្យ)្នដៅរករាហរែកម្ម
ដោយដជាគជ័យ។ ការស្គប់ស្គងរាហរែកម្មរយៈដពលដវងអាចឱ្យបុគគលិកកម្មវ ិ្  ី នងិាច រ់ជនំួយវាយែថ្ម្លលទ្យធ
ផ្លថ្នរាហរែកម្ម ការដស្បីស្បារ់រតង់ោរចារ់ោរ់ និងរូចនករជាក់ោក់និងដែលដផ្ាៀងតា ែ់បាន។ 

ការស្គប់ស្គងករែី និងការតាម្ោនជាស្បចា ំ គួរដែដ្វីដ ងីដោយរម័ស្គចិែត។ វាគួរដែបានដ្វីដ ងីដោយ
ានការពិដស្គ្នេះដោបល់ជាម្យួជនស្ែូវដគជួញែូរ និងជាម្យួការស្ពម្ដស្ពៀងដោយានព័ែ៌ានស្គប់ស្គ្នន់។ ជនស្ែូវ
ដគជួញែូរខលេះ ម្និចង់ឱ្យានការដ្វីទ្យរសនកិចចដោយទ្យីភាន ក់ងារផ្តល់ជនំួយដ យីដៅកនុងភូម្ិរបរ់ពកួដគ ដោយស្ថរ
ការដ្វដីបបដនេះ”បានបងាា ញអ្ែតរញ្ញា ែ”ពួកដគែល់ម្នុរសទាងំឡាយកនុងរហគម្ន៍ និងអាចនឱំ្យានការដររី
ដអ្ីង និងរហូែែល់ការាក់ងាយ។ អ្នកខលេះាន្នាៈចង់ឱ្យានការទាក់ទ្យងតាម្ទូ្យររ័ពា ឬ ជួបដៅកនុងភូម្ជិាែិខាង។ 
ដ្វីការជាម្ួយជនស្ែូវដគជួញែូរ ដែីម្បកីំែែ់អ្ែតរញ្ញា ែវ ិ្ ីស្បដរីរបផុំ្ែ ដែីម្បដី្វកីារស្គប់ស្គងករែី ានស្ថរៈ
រំខាន់ជាស្ថរវនត កនុងការធានថ្ន កិចចការដនេះបានដ្វីដោយដគ្នរពស្កម្រីល្ម៌្ នងិរម្ស្រប នងិពុំរដំោភដលីរទិ្យធ ិ
និងរុខុាលភាពរបរ់ពួកដគដ យី។ 
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ការស្បកាន់ដគ្នលការែ៍ថ្នស្កម្រីល្ម៌្ ទាងំរស្ាប់ម្នុរស្ំ និងកុារ ទាម្ទារឱ្យអ្នកដែលដ្វកីារតាម្
ោនកម្មវ ិ្ រីាហរែកម្ម បានទ្យទ្យលួការបែតុ េះបណាត លស្គប់ស្គ្នន់ អ្ំពីស្កម្រលី្ម៌្ និងវ ិ្ សី្ថគរតដែលដផ្ែកដលី
រិទ្យធិម្នុរស។ ចែុំចដនេះោប់បញ្ចូ ល ការបែតុ េះបណាត ល ម្ិនស្ែឹម្ដែែល់បុគគលកិដែលដ្វីការងាររាហរែកម្ម
ប៉ាុដណាណ េះដទ្យ ប៉ាុដនតក៏ែល់បុគគលែថ្ទ្យដទ្យៀែផ្ងដែរ ដែលអាចទាក់ទ្យងជាម្ួយជនស្ែូវដគជញួែូរ ឬ ជាអ្នកស្បមូ្លទ្យិននន័យ 
- អ្នកបកដស្ប បុគគលកិរែាបាល ជំនួយការតាម្មូ្លោា ន ថ្នន ក់ស្គប់ស្គងអ្ងគការ ាច រ់ជំនយួ។ល។  

*កែំែ់រគំ្នល់ពដិររអ្ពំកុីារ៖ កុារទ្យនំងជាស្ែូវការដពលដវងជាង រស្ាប់ការស្គប់ស្គងករែី និងការតាម្
ោន ដែលជាដផ្នកម្ួយថ្នរាហរែកម្ម ដោយស្ថរស្ថា នភាពដោយដ ករបរ់ពួកដគ និងភាពងាយរងដស្គ្នេះ 
ស្ពម្ទាងំដោយស្ថរ ពកួដគពុរំាិែកនុងជំហរដែលអាចដងរកាខលួនឯងបានដ យី។ ដលរីពីដនេះ ស្បដភទ្យជំនួយដែល
កុារស្ែូវការ - ែូចជា ការអ្ប់រកំនុងស្បព័នធ - ជាទូ្យដៅ ទាម្ទារដពលដវង ជាញឹកញាប់ ដែលស្ែវូការដពលជាដស្ចីនឆ្ន ។ំ 
កនុងករែីខលេះ កុារដែលស្ែូវដគជួញែូរ ស្ែូវទ្យទ្យួលការគ្នសំ្ទ្យ និងការតាម្ោនពអី្ងគការផ្តល់ការគ្នសំ្ទ្យជាដស្ចនីឆ្ន ។ំ 
កុារដីវៀែណាម្ាន ក់ ស្ែូវបានដគជួញែូរដៅកនុងស្បដទ្យរដែមី្បពីលកម្ម ជាែំបូងបានទ្យទ្យលួជំនួយ ដែមី្បចូីលដរៀន
វញិដៅឆ្ន  ំ២០០៨។ ដៅដពលរាា រកនុងឆ្ន  ំ២០១២ នងដៅដែទ្យទ្យួលជនំួយរស្ាប់ការរិកាដៅដ យី នងិ
ការគ្នសំ្ទ្យែថ្ទ្យដទ្យៀែ ស្បរិនដបីចាបំាច់។ នងរាែិកនុងការទាក់ទ្យងជាស្បចាជំាម្ួយបុគគលកិ NGO ដែលបានគ្នសំ្ទ្យ
នង ដហយីវឌ្ឍនភាពរបរ់នង ស្ែូវបានតាម្ោនជាដទ្យៀងទាែ់ និងជាលកខែៈស្បព័នធ។ ផ្ាុយដៅវញិ កុារដែល
ស្ែូវដគជួញែូរខលេះ អាចានការស្គប់ស្គងករែី និងការតាម្ោនែិចែួច ឬ គ្នម នដស្ថេះ។ 

កនុងករែីកុារ ការស្គប់ស្គងករែីក៏ោក់ព័នធនឹងស្គួស្ថរ នងិអ្នកដងទាកុំារដនេះផ្ងដែរ។ អ្នកស្គប់ស្គងករែីដស្បី
ស្បារ់វ ិ្ ីននថ្នការបដងកែីទ្យនំក់ទ្យំនងការងារ ជាម្ួយអ្នកទ្យទ្យួលផ្ល និងស្គួស្ថរ ដែីម្បពីស្ងឹងភាពអ្ង់អាច ពស្ងីក
រុខុាលភាពរបរ់ពួកដគ នងិរម្ែាភាពដោេះស្ស្ថយបញ្ញា  ដ្វីការដោេះស្ស្ថយបញ្ញា ដែលដៅដរររល់ ផ្តល់
ព័ែ៌ានអ្ំពីរដបៀបទ្យទ្យួលបានដរវា និង្នធាន ដៅកនុងរហគម្ន៍របរ់ពកួដគ និងដ្វកីារដឆ្ព េះដៅរកកចិចគ្នោំរ
អ្នកទ្យទ្យលួផ្ល និងស្គួស្ថររបរ់ពួកដគ ដែលជួនកាលម្ិនអាចដ្វីដបបដនេះបានដោយខលួនឯង។ 

អ្នកស្គប់ស្គងករែី ដ្វីការជាម្ួយកុារ និងយុវជនដែលស្ែូវដគជួញែូរ ដែីម្បធីានការចូលរមួ្ និងការោក់ព័នធ
ោ៉ា ងរកម្មរបរ់ពួកដគ។ CRC ដចងអ្ំពីកាែពវកចិចខាងដផ្នកចាប់ ដែលែស្ម្ូវឱ្យរែាធានថ្ន កុារដែលានរម្ែា
ភាពរំដែងអ្ំពទី្យរសនៈតា ល់ខលួន ានរិទ្យធិរំដែងទ្យរសនៈទាងំដនេះដៅកនុងស្គប់កិចចការដែលប៉ាេះោល់ចំដោេះពួក
ដគ ដហយីដែលទ្យរសនៈទាងំដនេះបានទ្យទ្យួលការងលឹងដងលង ស្របតាម្វយ័ នងិភាពចារ់ទុ្យរំបរ់កុារ។ 54  ដនេះម្ិន
រុទ្យធដែជាករែីដៅកនុងែំបន់ GMS ដ យី ដែលែស្ម្ូវការរបរ់កុារ និងយុវជនដែលស្ែវូដគជួញែូរ ដស្ចីនដែស្ែូវ
កំែែ់ទាងំស្រុងដោយអ្នកផ្តល់ដរវា ឬ ដោយអ្នកផ្តល់ដរវា ដោយពិដស្គ្នេះដោបល់ជាម្ួយឪពុកាត យ និងអ្នក
ស្គប់ស្គង។ កុារាីន ក់ពីម្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ស្ែូវដគជួញែូរដៅា៉ា ដ រុ ីដែមី្បរូីម្ទាន និងលក់របរ់របរ។ ដៅដពលនងស្ែ
 ប់ម្កវញិ នងបានទ្យទ្យលួជំនួយពីអ្ងគការម្ួយតាម្ែស្ម្ូវការរបរ់នង ដហយីនងរកីោយដែលបានទ្យទ្យួល
ជំនួយដនេះ។ ប៉ាុដនត ដៅដពលរួរថ្នដែី នងានកងវល់ណាម្ួយអ្ំពីការទ្យទ្យលួជំនួយដនេះឬដទ្យ នងបានរំដែងអ្ំពី

                                                        
54 ាស្តា ១២ ថ្ន CRC. 
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ការម្ិនរបាយចិែត ដោយស្ថរម្ិនបានចូលរមួ្ោ៉ា ងរកម្មដៅកនុងការដ្វីដរចកតីរដស្ម្ចអ្ំពីជនំួយដែលនងបាន
ទ្យទ្យួល និងដផ្នការរស្ាប់រាហរែកម្មរបូនង និងជីវភាពដៅកនុងរយៈដពលដវង។ នងបានពនយល់ថ្ន ដៅ
ដពលបុគគលិកអ្ងគការបានម្កជួបនង ពួកដគនិោយដៅរកដែាត យនង។ ពួកដគម្ិនបានពិដស្គ្នេះជាម្ួយនងដ ី
យ។ 

ាស្តា ២៥ ថ្ន CRC ដចងថ្ន កុារដៅកនុងកម្មវ ិ្ រីាហរែកម្ម ានរិទ្យធិទ្យទ្យួលការស្គប់ស្គងករែី និងការតាម្
ោន។55 ស្បការដនេះោក់ព័នធនងឹ រិទ្យធិរបរ់កុារ កនុងការទ្យទ្យលួពែ៌ានដពញដលញអ្ំពកីម្មវ ិ្ ីរាហរែកម្មពួក
ដគ ដែលរមួ្ទាងំ ឱ្ការដែលផ្តល់ឱ្យ ក៏ែូចជា ហានិភ័យ ឬ ដែនកែំែ់ននផ្ងដែរ និងស្ែូវផ្តល់ ឬ ែកហូែការ
ស្ពម្ដស្ពៀង(និងការស្ពម្ដស្ពៀងជាបនត)ជាម្ួយព័ែ៌ានស្គប់ស្គ្នន់ រស្ាប់ការចូលរមួ្កនុងកម្មវ ិ្ ីដនេះ។ ោល់ដផ្នការ
រាហរែកម្ម រស្ាប់កុារដែលស្ែូវដគជួញែូរ គួរដែធានថ្ន កុារបានចូលរមួ្ោ៉ា ងរកម្មដៅកនុងការបដងកីែ 
ការអ្នុវែត និងការដករស្ម្ួលដផ្នការដនេះ។ 

 

ការស្បឈម្ដៅកនុងការស្គបស់្គងករែី 

ការស្គប់ស្គងករែី គជឺារនូលថ្នការងាររាហរែកម្ម។ អ្ងគការ ឬ ស្ថា ប័នខលេះដៅកនុងែំបន់ដនេះ បានតាម្
ោនអ្នកទ្យទ្យួលផ្លរយៈដពលពីរ ឬបីឆ្ន ជំាដទ្យៀងទាែ់ ដោយពិនិែយដម្លីករែីរបរ់ពួកដគ និង ស្បការរំខាន់គឺ បាន
ដស្ែៀម្ខលួន រស្ាប់ករែីដែលានែស្ម្ូវការ ឬដពលានវបិែតិ។ ដនេះជាឥទ្យធិពលវជិជានម្កដលីដជាគគជ័យថ្នរា
ហរែកម្ម នងិនដំៅរកករែីជាដស្ចនីថ្នរាហរែកម្មដែលានដជាគជ័យ និងាននិរនតរភាព។ 

                                                        
55 ាស្តា ២៥ ថ្ន CRC ដចងថ្ន៖ “រែាភាគីទ្យទ្យលួស្ថគ ល់រិទ្យធិរបរ់កុារ ដែលអាជ្ា្រានរម្ែាកិចចបានោកក់នុងម្ែឌ លរស្ាបដ់គ្នលបំែង
ថ្នការដងទា ំគ្នោំរ និងពាបាលរុខភាពផ្លូវកាយ និងស្ថម រែីរបរព់កួដគ រស្ាបក់ារពិនិែយកនុងចដនល េះដពលដទ្យៀងទាែថ់្នការពាបាល ដែល
បានផ្តលរ់ស្ាប់កុារដនេះ និងស្គប់កាលៈដទ្យរៈែថ្ទ្យដទ្យៀែដែលោក់ពន័ធនឹងការោកកុ់ារទាងំដនេះ។” 

 

ទ្យាល ប់លែៈ ការស្គប់ស្គងករែី 

គរតីឡាវាន ក់ បានទ្យទ្យលួជំនយួអ្រ់រយៈដពលប៉ាុនម នឆ្ន មំ្កដហយី កនុងដពលគ្នែ់បានទ្យទ្យួលការបែតុ េះបណាត ល
ជំនញអ្ ុែរក់ នងិបានទ្យទ្យលួការគ្នសំ្ទ្យដែមី្បបីដងកីែហាងអ្ ុែរក់ម្ួយ។ គ្នែ់ដលងបានទ្យទ្យួលជំនួយដទ្យៀែដហយី 
ប៉ាុដនត អ្នកផ្តល់ដរវាដែងដែបានទាក់ទ្យងម្កជាដទ្យៀងទាែ់៖ “ខ្ុ ំដលងទ្យទ្យួលជនំួយណាម្ួយដហយី ប៉ាុដនត[អ្ងគការ
ដនេះ] ទូ្យររ័ពាម្កម្តងកនុងម្ួយដខ ដែីម្បសី្ថករួរថ្នដែីមុ្ខរបររបរ់ខ្ុ ំានែំដែីរការលែឬដទ្យ។” 

គរតីាន ក់ពមី្ីោន់ា៉ា  ស្ែូវដគជញួែូរដៅស្បដទ្យរចិន ដែមី្បដីរៀបការដោយបងខំ ដៅដពលស្ថករួរអ្ំពជីំនួយអ្វីខលេះដែល
ានស្បដោជន៍បំផុ្ែ បានដោលថ្ន គឺការទាក់ទ្យងម្កជាស្បចា ំដោយបុគគលិករងគម្កិចច ដែលបានម្កទ្យរសនកចិច
និងពិនែិយគ្នែ់ និងស្គសួ្ថរ។ គ្នែ់បានរំដែងការដពញចែិត និងការវាយែថ្ម្លខពរ់ ចំដោេះរារភាគស្គប់ស្គង
ករែី ដោយដោលថ្ន៖ “ខ្ុ ំដពញចិែតចំដោេះជនំួយដនេះជាងដគ។” 
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ការស្គប់ស្គងករែីរស្ាប់រយៈដពលដវង នងិការតាម្ោន ម្ិនបានដ្វីដ យីចាលកខែៈជានិោម្ដនេះ
ដ យីរស្ាប់ជនស្ែូវដគជួញែូរជាដស្ចីន។ ជាក់ដរតង អ្នកទាងំដនេះជាដស្ចីនបានោយការែ៍ថ្ន ដៅដពលម្កែល់ផ្ាេះ 
ពួកដគានការទាក់ទ្យងកនុងកស្ម្ិែកែំែ់ និងជនួកាលគ្នម នការទាក់ទ្យងបដនាម្ដស្ថេះ ជាម្យួអ្ងគការដែលផ្តល់ជំនួយ 
ឬ ស្ថា ប័នគ្នសំ្ទ្យរងគម្កិចច។ ជាទូ្យដៅ ស្បការដនេះានការប៉ាេះោល់អ្វជិជានែល់រុខុាលភាព និងរាហរែកម្ម
របរ់ពួកគ្នែ់។ ការស្បឈម្ដៅកនុងការស្គប់ស្គងករែីរស្ាប់រយៈដពលដវងរមួ្ាន៖  

១. គ្នម នការផ្តល់ការស្គប់ស្គងករែី ឬ ានស្ែមឹ្ែចិែចួ 
២. ការស្គប់ស្គងករែីានរស្ាប់ដែរយៈដពលខល ី
៣. ខវេះ្នធាន 

១. គ្នម នការផ្តល់ការស្គប់ស្គងករែី ឬ ានស្ែមឹ្ែចិែចួ៖ ការស្គប់ស្គងករែីម្ិនបានដ្វីដ យីរស្ាប់ជនស្ែូវ
ដគជួញែូរជាដស្ចនី ដែលានន័យថ្ន ពុំបានទ្យទ្យួលជំនួយរយៈដពលដវង  នងិម្ិនបានបញ្ជូ នដែីម្បទី្យទ្យួលជំនួយរស្ាប់
បញ្ញា ដែលពួកដគស្បឈម្កនុងែំណាក់កាលខុរៗគ្នន ថ្នរាហរែកម្មដ យី។ អ្នកផ្តល់ដរវាជាដស្ចីន ម្ិនទ្យនំងជា
អ្នុវែតវ ិ្ សី្ថគរតជាលកខែៈស្បព័នធ ឬ ឧបករែ៍រតង់ោរដ យី ដៅកនុងការវាយែថ្ម្លស្ែូវការ។ កនុងករែីជាដស្ចីន ការ
វាយែថ្ម្លែស្ម្វូការរស្ាប់បុគគលោច់ពគី្នន  បានដ្វីដ ងីដោយស្ែួរៗជាលំហាែ់”ដែម្តងប៉ាុដណាណ េះ”។ កនុងករែីែថ្ទ្យ

គរតីដវៀែណាម្ាន ក់ ដែលស្ែូវដគជួញែូរដៅស្បដទ្យរា៉ា ដ រុ ី ដែីម្បដីរៀបការដោយបងខ ំបានដកាែររដរីរ ការទាក់
ទ្យងម្កជាស្បចា ំដែលដ្វីដ ងីជាម្ួយបុគគលិកផ្តល់ជនំួយកនុងរយៈដពលជាដស្ចនីឆ្ន កំនលងម្កដនេះ។ គ្នែ់បានពនយល់
ថ្ន បុគគលិកដនេះចែិតលែ និងបានចុេះម្កពនិិែយជាម្ួយគ្នែ់ម្តងាក ល ដហយីស្បការដនេះបានដ្វឱី្យគ្នែ់ានអារម្មែ៍
ដពញចិែត និងទ្យនុំកចែិត។  

គរតីថ្ងាន ក់ ដែលស្ែូវដគជួញែូរដែីម្បដីពរាកម្មដៅស្បដទ្យរជប៉ាុន ានទ្យនំក់ទ្យនំងជាដទ្យៀងទាែ់ជាម្ួយបុគគលិក
រងគម្កចិច ដៅកនុងអ្ំ ុងដពលថ្នរាហរែកម្ម។ បុគគលិករងគម្កចិចរូបដនេះ បានទូ្យររ័ពាម្កនងជាដទ្យៀងទាែ់ 
ដែីម្បសី្ថករួររុខទុ្យកខនង ទាក់ទ្យងនឹងទ្យែិាភាពននថ្នការររ់ដៅ នងិថ្នដែនីងានបញ្ញា អ្វីដែរឬដទ្យ ឬ ាន
ែស្ម្ូវការណាម្ួយដែលម្ិនបានទ្យទ្យួលជំនួយ។ ដោយស្ថរគ្នែ់ានបញ្ញា រុខភាពោុថំ្រ ៉ា ដែលទាម្ទារការដលបថ្នន  ំ
បុគគលិករងគម្កិចចក៏ធានថ្ន គ្នែ់អាចទ្យទ្យួលបានថ្នន ដំែលគ្នែ់ស្ែូវការ រស្ាប់ស្ថា នភាពរបរ់គ្នែ់ នងិការពា   
បាលតាម្ការចាបំាច់ផ្ងដែរ។ 

បុររវយ័ដកមងាន ក់ ស្ែូវបានដគជួញែូរដៅកនុងស្បដទ្យរម្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ដែីម្បដីកងស្បវញ័្ច កាល ងំពលកម្ម បានអ្្បិាយអ្ំពី
ការានទ្យំនក់ទ្យំនងជាដទ្យៀងទាែ់ និងបានទ្យទ្យួលជំនួយជាលកខែៈបុគគលពីអ្នកស្គប់ស្គងករែីរបរ់គ្នែ់។ អ្នក
ស្គប់ស្គងករែីរបរ់គ្នែ់ បានដរៀបចំដផ្នការរាហរែកម្មជាម្ួយគ្នែ់ និងជបួគ្នែ់ស្បចាសំ្ែីារ ដែីម្បពីិនិែយ
ដម្ីលដែីអ្វីៗានែំដែីរការដបបណា នងិដែីម្បពីភិាកាបញ្ញា  ឬ ែស្ម្ូវការដែលដលចដ ងី គិែចាប់ពីដពលជបួគ្នន
ដលីកចុងដស្កាយ។ គ្នែ់ពនយល់ថ្ន រស្ាប់គ្នែ់ ការទាក់ទ្យងជាស្បចា ំនិងការគ្នសំ្ទ្យដបបដនេះ ានស្ថរៈរំខាន់ខាល ងំ
ណារ់ ចំដោេះគ្នែ់ នងិបានជយួជាដស្ចីនដៅកនុងរាហរែកម្មរបរ់គ្នែ់។ 
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ដទ្យៀែ ការវាយែថ្ម្លែស្ម្ូវការរស្ាប់បុគគលជាលកខែៈស្បព័នធទ្យំនងជាដ្វីជាលកខែៈរមួ្ដៅកនុងកម្មវ ិ្ ីតាម្ម្ែឌ ល។ 
ប៉ាុដនត រូម្បដីៅកនុងកម្មវ ិ្ តីាម្ម្ែឌ ល ស្ថា នភាពនងិែស្ម្ូវការរបរ់បុគគល
ាន ក់ៗម្ិនរុទ្យធដែស្ែូវបានពចិារណាដោយស្បុងស្បយែ័ន ដ យី។ 

ជនស្ែូវដគជញួែូរម្ួយចំនួនបានអ្្ិបាយថ្ន ស្ែូវដគផ្តល់(និង
បានទ្យទ្យលួយក)ដរវា និងការបែតុ េះបណាត ល ដែលម្ិនរុទ្យធដែស្របគ្នន
ជាម្ួយែស្ម្ូវការរបរ់ពកួដគដ យី ដហយីពួកដគម្និទ្យំនងជាបានទ្យទ្យលួ
ការដែនសំ្គប់ស្គ្នន់ដ យីពអី្នកដ្វីការដលកីរែីរបរ់ខលួន កនុងការែស្ម្ង់
ទ្យិរែល់ការដ្វដីរចកតរីដស្ម្ច  និងជដស្ម្ីររបរ់ពកួដគ។ កនុងករែីខលេះ 
ជនស្ែូវដគជញួែូរបានដរនីរុជំនំួយជាក់ោក់បផុំ្ែដែីម្បបីំដពញែស្ម្ូវការ 
ឬ ដគ្នលដៅតា ល់របរ់ខលួន ប៉ាុដនតស្ែូវបាន”បែិដរ្”ដោយអ្នកផ្តល់ដរវា 
ដោយស្ថរដនេះម្ិនដម្នជាដផ្នកម្ួយថ្នកញ្ច ប់រតង់ោរដរវារបរ់អ្ងគការ
ដនេះដ យី។ 

រូម្បដីៅដពលដែលការវាយែថ្ម្លបុគគលាន ក់ៗ ពិែជាបានដ្វីក៏
ដោយ ជាទូ្យដៅានដពលកែំែ់រស្ាប់ចំណាយដលីទ្យិែាភាពថ្នការងារ
ដនេះ។ ដនេះស្គ្នន់ដែជាការជួបស្បជុំដែម្តង ដែលកនុងដនេះានការកំែែ់ជា
មុ្នអ្ំពីស្បដភទ្យដរវាដែលស្ែូវផ្តល់ និងស្ែូវដស្ជរីយក។ ជនស្ែូវដគជួញែូរ 
ជាទូ្យដៅ ម្និបានអ្្ិបាយអ្ំពីការពិភាកា ពភីាពរម្ស្រប និងលទ្យធ
ភាពថ្នជដស្ម្រីជំនយួខុរៗគ្នន ដ យី ដែលជាការផ្តល់ដរវា ឬ អ្នកផ្តល់
ដរវាដែលផ្តល់ជដស្ម្រី កនុងការដរវងយល់ពីជនំួយដបបដផ្សងដែលអាច
រម្ស្របជាងរស្ាប់ពកួដគដនេះដ យី។ ជាទូ្យដៅ ពកួដគម្ិនបាន
អ្្ិបាយអ្ពំីការដរវងយល់ពឱី្ការអ្វីដែលពកួដគខលួនឯងចង់បាន ឬ 
ដែលបានផ្តល់ដពលដវោដែមី្បី្ លុេះបញ្ញច ងំអ្ំពជីដស្ម្ីរខុរៗគ្នន ដ យី។ 

២. ការស្គប់ស្គងករែីានរស្ាប់ដែរយៈដពលខល៖ី កនុងករែីជា
ដស្ចីន ជំនយួគឺជាដរវា”ដែម្យួដលីក” ឬ ជំនយួរស្ាប់រយៈដពលខល ី ដោយគ្នម នការតាម្ោន ឬ តាម្ោនែចិែចួ 
រស្ាប់រយៈដពលដវង។ ឧទាហរែ៍ កុាោាន ក់ ដែលពែីំបូងស្ែូវបានជួយឱ្យចូលដរៀនដ ងីវញិ ដស្កាយម្កបាន
ដបាេះបង់ថ្នន ក់ដរៀន ដោយស្ថរបញ្ញា ដរែាកិចចដៅកនុងស្គួស្ថររបរ់គ្នែ់ ដែលគ្នែ់ស្ែូវឈប់ដរៀន ដែីម្បជីយួដោេះស្ស្ថយ
ដោយស្ែូវដ្វីការ។ ចំដោេះគ្នែ់ ការស្គប់ស្គងករែីបានរម្ស្រប អាចបញ្ជូ នឪពុកាត យរបរ់គ្នែ់ដៅរកកម្មវ ិ្ ី
ជំនួយដរែាកិចចខលេះៗ (ែូចជា ការដរវងរកការងារ ឬរកម្មភាពបដងកីែស្បាក់ចែូំល) ដែលអាចឱ្យគ្នែ់ដៅបនតដរៀន
រូស្ែ ទ្យនាឹម្នឹងអាចានការងារដ្វី។ ការស្គប់ស្គងករែីរស្ាប់រយៈដពលដវង ានផ្លវជិជានម្កដលីដជាគជ័យថ្ន
ការដ្វីរាហរែកម្ម នងិផ្តល់ការគ្នសំ្ទ្យដែលស្ែូវការជាចាបំាច់រស្ាប់ជនស្ែូវដគជួញែូរ។  

ការដស្បស្បលួតាម្ដពលដវោ 

ការស្គប់ស្គងករែីស្ែូវដែដ្វីរស្ាប់    
រយៈដពលដវង។ ជនស្ែូវដគជួញែូរជា
ដស្ចីនស្ែូវការនូវការស្គប់ស្គងករែីោ៉ា ង
រកម្ម រស្ាប់រយៈដពលពីរ ដៅបីឆ្ន  ំ
មុ្នដពលរាហរែកម្មបានទ្យទ្យួល
ដជាគជ័យ។ ប៉ាុដនត តាម្្ម្មតា ស្បពល
ភាពថ្នការស្គប់ស្គងករែី បានងយចុេះ
ជាបដែតី រៗ ដោយជនស្ែូវដគជួញែូរ 
ស្ែូវការនូវការគ្នសំ្ទ្យកាន់ដែែិចដៅៗ 
ដស្កាយដពលដែលពួកដគានរាិរភាពពី
ែំបូង។ ប៉ាុដនត រាហរែកម្មម្ិនរុទ្យធ
ដែជាែំដែីរការស្ែង់រតូកដនេះដទ្យដហយី
អ្នកស្ែូវដគជួញែូរខលេះជួបែំដែីរងយ
ដស្កាយឬបោជ័យដៅតាម្លំនផំ្លូវដនេះ។ 
ដៅដពលស្បឈម្វបិែតិ ឬ ែំដែីរងយ
ដស្កាយ ែូដចនេះដគអាចស្ែូវានការស្គប់
ស្គងករែីរកម្មជាងមុ្នរស្ាប់
អ្ំ ុងដពលដនេះ។ ការស្គប់ស្គងករែី
គួរដែានរស្ាប់ជនស្ែូវដគជួញែូរ រូ
ម្បដីស្កាយដពលដែលាន”ដជាគជ័យ” ក៏
ដោយ និងបានបិទ្យបញ្ច ប់ដោយបុគគល
ដែលដ្វីការដលីករែីដនេះក៏ដោយ។ 
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៣. ខវេះ្នធាន៖ ជាញឹកញាប់ កងវេះការស្គប់ស្គងករែី គឺដោយស្ថរដែខវេះ្នធាន ដៅកនុងអ្ងគការផ្តល់ជំនយួ ឬ 
ស្ថា ប័នរែា។ ការស្គប់ស្គងករែី ទាម្ទារឱ្យដ្វកីិចចការដស្ចនី ដែលោក់ព័នធនឹងការទាក់ទ្យងជាដទ្យៀងទាែ់ជាម្ួយជនស្ែូវ
ដគជួញែូរជាបនតបនា ប់។ បុគគលិក នងិ្នធានស្គប់ស្គ្នន់ គឺជាែស្ម្ូវការ ដែីម្បដី្វីការស្គប់ស្គងករែី ដែលជាការ
ស្បឈម្ម្យួ ដៅដពលដែលអ្ងគការ ឬ ស្ថា ប័នានករែីជាចនំួនដស្ចនី នងិ/ឬ ានអ្នកស្គប់ស្គងករែីកនុងចនំនួ
កំែែ់។ ការពិចារណាម្ួយដផ្សងដទ្យៀែ នងិដែនកែំែ់ ម្ិនស្ែឹម្ដែអ្ំពី្នធានម្នុរស គឺ្នធានដែលចាបំាច់ 
រស្ាប់រកាទ្យនំក់ទ្យនំង ជាម្យួអ្នកទ្យទ្យួលផ្ល - ែូចជា ថ្ងលដ្វីែំដែីរ ថ្ងលទូ្យររ័ពា។ល។ 

ករែីរកិា៖ ការស្បឈម្កនុងការស្គប់ស្គងករែី នងិការតាម្ោនរយៈដពលដវង 

បុររដខមរាន ក់បានទ្យទ្យួលជនំយួដែីម្បចីិញ្ច ឹម្ទា ប៉ាុដនតគ្នែ់គ្នម នបទ្យពិដស្ថ្ន៍ដៅកនុងការងារដនេះ និងខវេះជនំញកនុង
របរដនេះដ យី។ ទាដែលគ្នែ់ទ្យិញពីែបូំង ងាប់អ្រ់កនុងម្យួរយៈដពលខលីដស្កាយម្ក បនា ប់ម្កគ្នែ់ជាប់បែុំល 
ដោយស្ថរស្ែូវខចីស្បាក់ដែីម្បទី្យញិទាម្កបដនាម្ដទ្យៀែ។ អ្នកផ្តល់ដរវា ម្ិនបានតាម្ោនករែីរបរ់គ្នែ់ដទ្យ ដៅកនុង
ដពលដនេះ ដហយីគ្នែ់ស្ែូវពាោម្ដោេះស្ស្ថយបញ្ញា ដនេះដោយខលួនឯង ដបីដទាេះជាខវេះជនំញកនុងការចិញ្ច ឹម្ទា ឬ 
កនុងមុ្ខរបរជាទូ្យដៅក៏ដោយ។ គ្នែ់បានបនតស្បឈម្បញ្ញា  ដៅកនុងការពាោម្ចិញ្ច ឹម្ទា និងធាល ក់ខលួនកនុងបែុំល
កាន់ដែដស្ៅ តាម្រយៈកិចចស្បងឹដស្បងរបរ់គ្នែ់កនុងការរកាមុ្ខរបរដនេះ។ អ្នកផ្តល់ជំនួយ ម្ិនបានទាក់ទ្យងគ្នែ់
ដ យីដទាេះដៅកនុងែណំាក់កាលណាម្យួក៏ដោយ កនុងការតាម្ោនវឌ្ឍនភាពដនេះ។ ជាលទ្យធផ្ល គ្នែ់ស្បឈម្
បញ្ញា ដរែាកិចច ្ៃន់្ៃរជាងពីមុ្ន ដពលដែលគ្នែ់បានទ្យទ្យួលទាដៅដទ្យៀែ ដែលជាជនំួយពអី្នកផ្តល់ដរវា។ 

បុររឡាវាន ក់ បានអ្្ិបាយពីករែីដែលអ្ងគការផ្តល់ជំនយួបានម្កជួបគ្នែ់ ដៅដពលដែលគ្នែ់ម្កែល់ផ្ាេះជា
ែំបូង នងិម្ួយរយៈដស្កាយម្ក ជាម្ួយា៉ា រុីនបូម្ទ្យឹកម្ួយ។ គ្នែ់ម្ិនបានទាក់ទ្យងជាបនតជាម្ួយអ្ងគការដនេះដទ្យៀែ
ដទ្យ ចាប់តាងំពគី្នែ់បានទ្យទ្យលួា៉ា រុីនបូម្ទ្យឹកដនេះ៖ “គ្នម នដទ្យ ដស្កាយពួកដគបានឱ្យា៉ា រុនីបូម្ទ្យឹកដនេះម្កខ្ុ ំ ពួកដគ
ម្ិនបានម្កជបួខ្ុ ំដទ្យៀែដទ្យ។”  

បុររដខមរាន ក់បានទ្យទ្យួលជនំយួពីែំបូងដៅដពលគ្នែ់ម្កែល់ផ្ាេះជាែំបូង ប៉ាុដនតគ្នម នការតាម្ោនបនតដ យី ពីអ្ងគ
ការដនេះ៖ “[អ្ងគការ]បានជយួខ្ុ ំ ដៅដពលដែលខ្ុ ំស្ែ ប់ម្កភូម្កិំដែីែខ្ុ ំបានពីរដខ។ ពួកដគបានផ្តល់ទាចនំួន 
១៣០កាលរស្ាប់ចិញ្ច ឹម្។ វាជាជំនួយដែម្តងរស្ាប់ខ្ុ។ំ” 

គរតីាន ក់ ដែលស្ែូវដគជញួែូរពមី្ីោ៉ា ន់ា៉ា  ម្កស្បដទ្យរចិន ដែីម្បដីរៀបការដោយបងខំ បានទ្យទ្យួលជំនយួដែីម្បសី្ែ ប់
ម្កផ្ាេះវញិ នងិបានទ្យទ្យួលជំនយួជាស្បាក់ការខលេះៗកាលពែីំបូង ដៅដពលគ្នែ់ម្កែល់។ គ្នែ់ស្ែូវបានអ្នកផ្តល់ដរ
វាម្កជួបែល់ផ្ាេះដៅកនុងដពលម្ួយ ដែីម្បបីា៉ា ន់ស្បាែែស្ម្វូការរបរ់គ្នែ់ ប៉ាុដនតគ្នែ់ម្ិនដែលបានទ្យទ្យលួការទាក់
ទ្យងណាម្ួយដងម្ដទ្យៀែដទ្យតាងំពីដពលដនេះម្ក និងពុំដែលបានទ្យទ្យួលជំនួយបដនាម្ដ យី។ 
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តាោងស្ែួែពិនិែយ៖ ការពិចារណាគនលេឹះដៅកនុងការស្គប់ស្គងករែីរយៈដពលដវង 

ការបដងកែីកម្មវ ិ្  ី
 ដ្វកីារវាយែថ្ម្លែស្ម្វូការជាលកខែៈបុគគល៖ ការវាយែថ្ម្លែស្ម្ូវការជាលកខែៈបុគគល គួរដែបានដ្វីដ ងីជាម្ួយ
ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរាន ក់ៗ ដែីម្បបីា៉ា ន់ស្បាែស្ថា នភាពបុគគល នងិែស្ម្ូវការ ស្ពម្ទាងំផ្លស្បដោជន៍
ជាក់ោក់របរ់ពកួដគ។ ជនំយួគ្នែ់ដែងបានផ្តល់ឱ្យពកួដគ អ្នុដោម្តាម្ការវាយែថ្ម្លែស្ម្ូវការដនេះ។ ការវាយែថ្ម្ល
ែស្ម្ូវការគួរដែបានពិនែិយ និងដករស្ម្ួលដ ងីវញិជាបនតបនា ប់។ 

 បដងកែី នងិតាម្ោនដផ្នការរាហរែកម្ម ដោយរហការជាម្យួជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរាន ក់ៗ៖ អ្នក
ស្គប់ស្គងករែី គួរដ្វីការជាម្ួយជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ ដែមី្បបីដងកីែដផ្នការរាហរែកម្មរស្ាប់
បុគគលាន ក់ៗ ដែលស្ែូវគ្នន ជាម្យួែស្ម្ូវការ និងដគ្នលដៅរយៈដពលដវងរបរ់ពួកដគ។ ស្ែូវធានថ្ន ជនរងដស្គ្នេះដោយ
ស្ថរការជួញែូរ បានចូលរមួ្ោ៉ា ងរកម្មដៅកនុងែំដែីរការដនេះ នងិបានទ្យទ្យួលព័ែ៌ានដពញដលញអ្ំពីហានភ័ិយ នងិ
ដែនកែំែ់នន។ ស្ែូវធានថ្ន ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ ានអារម្មែ៍ថ្ន ពួកដគអាចផ្តល់ ឬ រកាទុ្យកការ
ស្ពម្ដស្ពៀងអ្ពំីការចូលរមួ្ដៅកនុងកម្មវ ិ្ ី ឬការទ្យទ្យួលដរវា។ វឌ្ឍនភាពថ្នដផ្នការរាហរែកម្ម គួរដែបានវាយ
ែថ្ម្លជាដទ្យៀងទាែ់ជាបនតបនា ប់ ដោយពិដស្គ្នេះដោបល់ និងពភិាកាជាម្ួយអ្នកទ្យទ្យួលផ្ល។ 

 រស្ម្បរស្ម្លួ នងិជយួរស្ម្លួែល់ដរវា កនុងនម្ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរ៖ ដោយដផ្ែកដលីស្ថា នភាព 
និងែស្ម្ូវការជំនួយរបរ់បុគគលាន ក់ៗ។ ស្ែូវធានថ្ន ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរបានទ្យទ្យួលព័ែ៌ានដពញ
ដលញអ្ំពីដរវាទាងំអ្រ់ ដែលផ្តល់ដោយអ្នកផ្តល់ដរវាខុរៗគ្នន  នងិបញ្ជូ នពួកដគ ឬរស្ម្លួែល់ពួកដគកនុងការ
ទ្យទ្យួលបានដរវាទាងំដនេះ។ ដនេះអាចោប់បញ្ចូល ដរវារស្ាប់រាជិកស្គសួ្ថររបរ់ជនរងដស្គ្នេះ ជាម្ួយែស្ម្ូវការ
ជំនួយដែល ស្បរនិដបីគ្នម នការជួយឧបែាម្ាដទ្យដនេះ អាចដ្វឱី្យខូចរាហរែកម្មជនរងដស្គ្នេះ។ 

 បដងកែីស្បព័នធស្គប់ស្គងករែីរស្ាប់ដ្វកីារជាម្យួជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរ៖ អ្ងគការ នងិស្គឹេះស្ថា នដែល
ជួយជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ គួរបដងកែីស្បព័នធស្គប់ស្គងករែី ស្របតាម្កម្មវ ិ្ រីាហរែកម្មដែលបាន
អ្នុវែត។ អ្នកស្គប់ស្គងករែីទាងំអ្រ់ គួរដែបានទ្យទ្យួលការបែតុ េះបណាត លនិងដ្វីការ ស្របតាម្ស្បព័នធស្គប់ស្គង
ករែីដនេះ។ 

 អ្នុវែតនែីវិ ិ្ រីស្ាប់ស្គប់ស្គង នងិែកឹនកំារស្គប់ស្គងករែី៖ ស្ែូវចាែ់តាងំករែីថ្នអ្នកទ្យទ្យួលផ្លនីម្ួយៗ ដៅ
ដស្កាម្អ្នកស្គប់ស្គងករែីាន ក់ ដែលានភារៈទ្យទ្យួលខុរស្ែវូដលីការឧបែាម្ា នងិជួយពួកដគ។ ការចាែ់តាងំបុគគល 
ណាាន ក់ដែមី្បែីឹកនកំរែី នឹងជួយដៅកនុងការធានឱ្យានការរស្ម្បរស្ម្លួ នងិតាម្ោនករែី នងិដរវាដែល
បានផ្តល់ឱ្យជនស្ែូវដគជញួែូរ ានលកខែៈស្របគ្នន ជាម្យួជាម្ួយរតង់ោរអ្បបរា។ អ្នកស្គប់ស្គងករែី ក៏គួរដែ
រាិែដស្កាម្ការែឹកនផំ្ងដែរដៅកនុងការងាររបរ់ខលួន។ 
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 បដងកែី្នធានដែមី្បឧីបែាម្ាែល់ការស្គប់ស្គងករែីរស្ាប់រយៈដពលដវង៖ ដជាគជ័យថ្នរាហរែកម្ម អាស្រ័យ
ដលីការតាម្ោនជាបនតជាម្ួយបុគគលនន ដែលទ្យទ្យលួដរវា។ ដគគួរដែបដងកនី្នធានកម្មវ ិ្ ី និងដតត ែការដស្បីស្បារ់
្នធានទាងំដនេះរស្ាប់ការឧបែាម្ា និងការធានឱ្យានការស្គប់ស្គងករែី។ 

 ការស្គប់ស្គងករែីគរួដែដ្វដី ងីដោយរមស័្គចែិត នងិអ្នុវែតស្របជាម្យួែស្ម្វូការរបរ់ជនស្ែវូដគជញួែូរ៖ ការស្គប់
ស្គងករែី និងការតាម្ោនជាស្បចា ំ គួរដែដ្វីដ ងីដោយរម័ស្គចិែត នងិគួរដែដ្វីដែកនុងករែីដែលានការពិដស្គ្នេះ
ដោបល់ជាម្យួជនស្ែូវដគជញួែូរដែប៉ាុដណាណ េះ។ ការស្គប់ស្គងករែីគួរដែដ្វីដ ងី ស្របជាម្ួយរដបៀបដែលពកួដគចង់
ឱ្យានការស្គប់ស្គងករែីរបរ់ពួកដគដែប៉ាុដណាណ េះ។ អ្នកផ្តល់ដរវា គួរដ្វកីារជាម្ួយជនស្ែូវដគជួញែូរ ដែីម្បកីែំែ់
វ ិ្ ីលែបំផុ្ែដែីម្បដី្វកីារស្គប់ស្គងករែី។ 

 ដោេះស្ស្ថយឧបរគគខាងភាស្ថ៖ ស្ែូវដោេះស្ស្ថយោល់ឧបរគគខាងភាស្ថកនុងការងារស្គប់ស្គងករែី។ ស្ែូវធានថ្ន 
ជនស្ែូវដគជញួែូរយល់ស្គប់ព័ែ៌ានអ្ពំីជំនួយ និងដផ្នការរាហរែកម្មរបរ់ពកួដគ និងបានទ្យទ្យួលការពិដស្គ្នេះ
ដោបល់ដៅស្គប់ែំណាក់កាល ជាភាស្ថ ដែលពួកដគយល់ និងអាចស្បាស្រ័យទាក់ទ្យងជាម្ួយបាន។ 

ការយកចែិតទុ្យកោកព់ដិររចដំោេះកុារ 
 ការដរវងរកស្គសួ្ថរគរួដែបានដ្វដី ងីតាម្វ ិ្ ដីែលានរុវែាភិាព នងិដគ្នរពស្កម្រលី្ម៌្៖ អ្នកផ្តល់ដរវាាន
កាែពវកចិចដរវងរករាជិកស្គសួ្ថររបរ់កុារដែលស្ែូវដគជញួែូរ “ឱ្យបានឆ្ប់តាម្ដែអាចដ្វីបាន” ប៉ាុដនតជហំានណា
ម្ួយដែីម្បដីរវងរកស្គសួ្ថររបរ់កុារ ម្ិនស្ែូវដ្វឱី្យកុារ ឬស្គួស្ថររបរ់ពួកដគរាិែកនុងហានិភ័យដ យី។ ការដរវងរក
ស្គួស្ថរអាចម្និរុទ្យធដែដ្វីដៅបាន ឬរុទ្យធដែរម្ស្របដ យី ដហយីមុ្ននឹងចាែ់វធិានការណាម្ួយ ស្ែូវដ្វកីារវាយ
ែថ្ម្លអ្ំពអី្វីជាឧែតម្ស្បដោជន៍របរ់កុាររិន។  

 ដ្វឱី្យកុារបានចូលរមួ្កនុងស្គប់ទ្យែិាភាពថ្នការស្គប់ស្គងករែី៖ កុារគួរដែបានទ្យទ្យលួការពិដស្គ្នេះដោបល់ ដៅកនុង
ការបដងកីែ និងអ្នុវែតដផ្នការរាហរែកម្មនីម្ួយៗ នងិជាដផ្នកម្យួថ្នការងារស្គប់ស្គងករែីទាងំអ្រ់។ ស្ែូវ
បដងកីែ និងអ្នុវែតពិ្ ីស្ថរ និងនីែិវ ិ្ ីកុារដម្ស្ែីរស្ាប់ដ្វីឱ្យកុារចូលរមួ្ដៅកនុងែំដែីរការដនេះតាម្វ ិ្ ីដែលាន
ស្បរិទ្យធភាព ពស្ងងឹភាពអ្ង់អាច និងដគ្នរពស្កម្រីល្ម៌្។ 

 ដ្វឱី្យស្គសួ្ថរចូលរមួ្កនុងការស្គប់ស្គងករែីជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជញួែូរ៖ អ្នកស្គប់ស្គងករែីគួរដ្វីការម្និ
ស្ែឹម្ដែជាម្យួកុារដែលស្ែូវដគជួញែូរដនេះដទ្យ ប៉ាុដនតក៏ជាម្យួស្គួស្ថរ នងិអ្នកដងទាពំួកដគផ្ងដែរ ទ្យនាឹម្នឹងទ្យទ្យួល
ស្ថគ ល់ និងដោេះស្ស្ថយឥរោិបង នងិអាកបបកិរោិខុរៗគ្នន ថ្នរាជិកខុរៗគ្នន កនុងស្គសួ្ថរ និងថ្នដែីការដ្វដីបប
ដនេះានឥទ្យធិពលដបបណាម្កដលីរាហរែកម្មពួកដគផ្ងដែរ។ 

ដគ្នលនដោបាយ/ការែរ ូម្ែ ិ

 បដងកែី នងិស្បកាន់ខាជ ប់ស្កម្រលី្ម៌្ថ្នការអ្នុវែត៖ ោល់ការស្គប់ស្គងករែីស្ែូវស្បកាន់ខាជ ប់រតង់ោរថ្នស្កម្រលី
្ម៌្ខពរ់បំផុ្ែ ដែលរមួ្ទាងំ ដគ្នលការែ៍ថ្នការរកាភាពរាៃ ែ់ ភាពគ្នម នការដររីដអ្ីង គ្នម នការវនិចិឆ័យ នងិភាពឯក
ជន។ ការស្បកាន់ដគ្នលការែ៍ថ្នស្កម្រលី្ម៌្ រស្ាប់ទាងំម្នុរសដពញវយ័ និងកុារ ទាម្ទារឱ្យអ្នកដែលដ្វីការ
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ស្គប់ស្គងកម្មវ ិ្ រីាហរែកម្ម បានទ្យទ្យលួការបែតុ េះបណាត លស្គប់ស្គ្នន់ និងអ្ភិស្កម្ដែលដផ្ែកដលីរទិ្យធិម្នុរស។ 
ស្បការដនេះោក់ព័នធនឹងបុគគលកិទាងំអ្រ់ ដែលទាក់ទ្យងនងឹជនស្ែូវដគជួញែូរ - ទាងំអ្នកផ្តល់ដរវា/អ្នកដ្វីការកនុង
ករែីនមី្ួយៗ និងបុគគលិកដផ្នកគ្នសំ្ទ្យផ្ងដែរ។  

 ពស្ងកីរម្ែាភាពការងាររងគម្ នងិការស្គប់ស្គងករែី៖ ដលីកកំពរ់ និងពស្ងឹងែនួទ្យីដរវារងគម្របរ់រែា នងិអ្ងគ
ភាពគ្នោំរកុារ ក៏ែូចជា ទ្យភីាន ក់ងារថ្នរងគម្រុីវលិដៅកនុងដផ្នកស្គប់ស្គងករែីផ្ងដែរ។ ស្ែូវពស្ងីកកចិចរហស្បែិបែតិ
ការ និងការរស្ម្បរស្ម្ួលដរវារងគម្របរ់រែាដៅតាម្មូ្លោា ន នងិ NGOs ដែលដ្វកីារខាងរាហរែកម្ម ដែមី្បី
ឧបែាម្ាែល់ការតាម្ោនរស្ាប់រយៈដពលដវងដលីការស្គប់ស្គងករែី ដែលរមួ្ទាងំ ការស្គប់ស្គងករែីរមួ្គ្នន  
ស្បរិនដបចីាបំាច់ និងរម្ស្រប។ 

 ដ្វកីារែរ ូម្ែដិែមី្បឱី្យានការផ្តល់្នធានរស្ាប់ការស្គប់ស្គងករែី៖ ស្ែូវធានឱ្យាន្នធានស្គប់ស្គ្នន់ែល់
ដរវារងគម្កិចចរបរ់រែា នងិថ្ែគូរងគម្រុីវលិ រស្ាប់ការស្គប់ស្គងករែី និងការតាម្ោនរយៈដពលដវងដលីរាហ
រែកម្មជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ។ ស្ែូវដ្វកីារែរ ូម្ែិដែីម្បឱី្យានវភិាជន៍ងវកិា ទាងំដៅថ្នន ក់ជាែិ និងថ្នន ក់
មូ្លោា ន ដែីម្បធីានថ្ន បុគគលិករងគម្កចិចរបរ់រែា ាន្នធានរស្ាប់ការងារស្គប់ស្គងករែី។ 

 ដកលម្ែ នងិពស្ងកីការបញ្ជូ នដែមី្បពីស្ងងឹការស្គប់ស្គងករែី៖ ស្ែូវដកលម្ែស្បព័នធបញ្ជូ នដៅថ្នន ក់ជាែ ិនិងថ្នន ក់មូ្ល
ោា ន ដែីម្បធីានថ្ន ជនរងដស្គ្នេះដោយស្ថរការជួញែូរ នងិស្គួស្ថររបរ់ពួកដគ ានលទ្យធភាពទ្យទ្យួលបានការឧបែាម្ា
រស្ាប់រយៈដពលដវង នងិការស្គប់ស្គងករែីដៅកនុងស្បដទ្យរដែីម្របរ់ខលួន កនុងដពលជាបនតបនា ប់។ កនុងករែីកុារ 
ការឧបែាម្ាដនេះគួរដែោក់ព័នធផ្ងដែរជាម្យួការបញ្ចូលពួកដគដៅកនុងស្បព័នធគ្នោំរកុារដៅកនុងមូ្លោា ន។ 
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៦. ការសននិោា ន  
ជនស្ែូវដគជញួែូរដៅទូ្យទាងំម្ហាអ្នុែំបន់ដម្គងគ បានជួបស្បទ្យេះបទ្យពិដស្ថ្ន៍ថ្នការជួញែូរខុរៗគ្នន  និងជា

ញឹកញាប់បផុំ្ែានលកខែៈរមុគស្ថម ញ និងានរបួរផ្លូវចែិត។ អ្នកទាងំដនេះជាដស្ចីនបានទ្យទ្យួលការឧបែាម្ា នងិការ
គ្នសំ្ទ្យខុរៗគ្នន ដៅកនុងការររ់ដៅបនា ប់ពីស្ែូវដគជួញែូរ ដែលការឧបែាម្ា និងការគ្នសំ្ទ្យទាងំដនេះានដគ្នលដៅជួយ
ពួកដគជនំេះ និង្នបនតពីបទ្យពិដស្ថ្ន៍របរ់ពួកដគ។ ជនស្ែូវដគជួញែូរ ជាញឹកញាប់ានបទ្យពិដស្ថ្ន៍វជិជានអ្ពំី
ជីវែិដៅដស្កាយការជួញែូរ។ អ្នកទាងំដនេះជាដស្ចនីស្ែូវបានកែំែ់អ្ែតរញ្ញា ែទាន់ដពលដវោ នងិតាម្វ ិ្ ីដែល
ានការគិែគូររម្ស្រប ដោយស្ែូវបានបញ្ជូ នដៅទ្យទ្យួលការឧបែាម្ាដៅដស្កាយផ្លវបិាកថ្នការជួញែូរភាល ម្ៗ បាន
ទ្យទ្យួលការជួយឧបែាម្ាដែមី្បវីលិស្ែ ប់ម្កាែុភូម្ិវញិ នងិស្ែូវដគផ្តល់ឱ្យនូវការគ្នសំ្ទ្យ នងិដរវាននជាដស្ចីន រស្ាប់
រាហរែកម្មពួកដគដោយនិរនតរភាពដៅកនុងរហគម្ន៍ និងស្បដទ្យរដែីម្របរ់ខលួន។ ជនស្ែូវដគជញួែូរម្ួយចំនួន 
ដែលបានរាា រ ឥ ូវដនេះបានដ្វីរាហរែកម្មដោយដជាគជ័យដៅកនុងស្គួស្ថរ និងរហគម្ន៍របរ់ខលួនវញិ និង
បាន្នបនតដចញពីបទ្យពិដស្ថ្ន៍ថ្នការជួញែូររបរ់ខលួន។ ដគអាចដរៀនបានដស្ចនីអ្ំពបីទ្យពិដស្ថ្ន៍ទាងំដនេះ និង”
ដជាគជ័យ”ដៅកនុងការបដងកែី និងអ្នុវែតកម្មវ ិ្  ីនិងដគ្នលនដោបាយរាហរែកម្មដៅអ្នគែ។ 

ដទាេះបីជាានដជាគជ័យរខំាន់ៗទាងំដនេះក៏ដោយ ជនស្ែូវដគជួញែូរជាដស្ចនីានបទ្យពិដស្ថ្ន៍វជិជានែចិ
ែួចណារ់ដៅកនុងែំបន់ GMS និងពុបំានែងឹអ្ំពកីារឧបែាម្ា និងជំនយួដែលអាចានស្ថរៈរំខាន់ជារនូលចំដោេះការ
ស្ថត រ និងរាហរែកម្មដៅដស្កាយការជួញែូរដ យី។ របកគំដហញីរំខាន់ម្យួថ្នការរិកាស្ស្ថវស្ជាវ បនា ប់ពីស្ែូវ
ដគជួញែូរ ដែលជាមូ្លោា នថ្នការដរៀបដរៀងដរៀវដៅដែនដំនេះគថឺ្ន ែំដែីរការដ្វរីាហរែកម្ម ម្និរុទ្យធដែ
ស្បស្ពឹែតដៅដោយរលូន និងស្របតាម្ចាប់ ដគ្នលនដោបាយ រតង់ោរ និងដគ្នលការែ៍ននដែលបានដរៀបចំជាដរ
ចកតីស្ោងដៅថ្នន ក់ជាែ ិនិងអ្នតរជាែិដ យី។ ឧទាហរែ៍ ជនស្ែូវដគជញួែូរជាដស្ចនីពុំបានទ្យទ្យួលការឧបែាម្ា ឬបាន
ទ្យទ្យួលែចិែួច ដហយីជនស្ែូវដគជួញែូរកនុងែិចបំផុ្ែដែលបានទ្យទ្យលួអ្វីដែលអាចដៅថ្ន “ការដងទាដំពញដលញ”។ 
ជនដែលស្ែូវបានដគជួញែូរែថ្ទ្យដទ្យៀែបែិដរ្ការឧបែាម្ា ជួនកាលដៅចំដោេះមុ្ខែស្ម្ូវការខាល ងំក៏ដោយ ពីដស្ោេះការ
ឧបែាម្ាដនេះពុំដ្លីយែបនឹងែស្ម្ូវការឬពុំស្របគ្នន នងឹស្ថា នភាពថ្នការររ់ដៅជាក់ដរតងបនា ប់ពីស្ែូវដគជញួែូរដ យី។ 
អ្នកែថ្ទ្យដទ្យៀែ បានទ្យទ្យលួជំនយួម្ិនស្គប់ស្គ្នន់ ានគុែភាពទាប និងបរាិែែិចែចួ។ ដគអាចដរៀនបានដស្ចីនពី
បទ្យពិដស្ថ្ន៍ម្និរូវដជាគជ័យទាងំដនេះ ដែលោក់ព័នធនឹងរដបៀបដកលម្ែ និងពស្ងកីការងារអ្ែតរញ្ញា ែកម្ម ការដ្វី
ាែុភូម្និិវែតន៍ និងរាហរែកម្មជនស្ែូវដគជួញែូរ។  

អ្នកផ្តល់ដរវាដែលដ្វីការដលកីម្មវ ិ្ ីរាហរែកម្មបុគគលនន ផ្តល់ដរវាដែលានស្ថរៈរំខាន់ជារនូល
រស្ាប់ជនស្ែូវដគជញួែូរ ប៉ាុដនតានបញ្ញា ជាដស្ចីនដៅកនុងការផ្តល់ដរវាទាងំដនេះ។ ដៅកនុងស្គប់ដផ្នកថ្នដរវា ដទាេះបី
ានការបដងកែីកម្មវ ិ្ ីរងឹាខំលេះៗក៏ដោយ ក៏ដគដ ញីានលទ្យធភាពរស្ាប់ការដកលម្ែ នងិការអ្ភិវឌ្ឍបដនាម្ដទ្យៀែ។ 
ការដកលម្ែទាងំដនេះោក់ព័នធជាម្ួយការបែតុ េះបណាត ល និងការកស្ថងរម្ែាភាពបុគគលិកកម្មវ ិ្ ី ការដបតជ្ាខាងវជិាជ   
ជីវៈ នងិ្នធានស្គប់ស្គ្នន់ រស្ាប់ការងាររាហរែកម្ម។ វាក៏ទាម្ទារផ្ងដែរនូវភាពបែ់ដបន ដែីម្បធីានឱ្យាន
ភាពរម្ស្រប នងិការោក់ព័នធថ្នដរវាននរស្ាប់ជនស្ែវូដគជួញែូរខុរៗគ្នន ។ ការធានឱ្យានការដកលម្ែដៅកនុង
ដរវាទាងំដនេះ ទាម្ទារនូវការតាម្ោនដលីរាហរែកម្មបុគគលដែលស្ែូវដគជួញែូរ ដហយីរំខាន់ជាងដនេះដទ្យៀែគ ឺ
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ការតាម្ោនដៅថ្នន ក់ជាែិដលជីំនួយរាហរែកម្មដោយស្ថា ប័នជាែិ។ ការអ្នុវែតកម្មវ ិ្ ីទាងំអ្រ់ និងការតាម្ោន 
គួរដែបានអ្នុវែត ស្របតាម្រតង់ោរស្កម្រីល្ម៌្ ដែលតាម្្ម្មតា គួរដែានដចងដៅកនុងចាប់។ 

អ្នកផ្តល់ដរវា គឺជា្នធានែ៏រំខាន់ដៅកនុងស្គប់កម្មវ ិ្ ីរាហរែកម្ម។ ការដ្វីរាហរែកម្ម គឺជា
ែំដែីរការរមុគស្ថម ញនិងោក់ព័នធជាម្ួយការងារជាដស្ចីន ដែលទាម្ទារនូវអ្នកដែលានវជិាជ ជីវៈ និងានជំនញខពរ់ 
ានការយល់ែឹងដស្ចនី ដគ្នរពស្កម្រលី្ម៌្ នងិានការដបតជ្ាចិែតខពរ់ ដែលដ្វីការជាម្ួយជនស្ែូវដគជួញែូរជាបនត
បនា ប់។ ទ្យនាមឹ្នឹងដនេះ ស្បការទាងំអ្រ់ដនេះទាម្ទារឱ្យានការវនិិដោគដលីការអ្ភិវឌ្ឍវជិាជ ជីវៈ និងរម្ែាភាពរបរ់
អ្នកផ្តល់ដរវាទាងំដនេះ។ ការកស្ថងរម្ែាភាព និងជនំញរបរ់អ្នកផ្តល់ដរវា អាចានឥទ្យធិពលចំដោេះមុ្ខ ម្កដលី
រដបៀបអ្នុវែតការងាររាហរែកម្ម រស្ាប់ជនស្ែូវដគជញួែូរជាដស្ចីន។ ស្បការរខំាន់ផ្ងដែរដនេះគឺថ្ន អ្នកដរវា
ស្ែូវគិែគូរពខីលួនឯងផ្ងដែរ។ រុខុាលភាពផ្លូវចិែតលែរបរ់ពួកដគ នឹងរមួ្ចំដែកដកលម្ែគុែភាពថ្នដរវាដងទាជំន
រងដស្គ្នេះផ្ងដែរ។ ការពិភាកាឱ្យបានចារ់ោរ់អ្ពំីរម្ែាភាពវជិាជ ជីវៈ ដៅកនុងការធានឱ្យានការយល់ែងឹដពញ
ដលញ នងិអាកបបកិរោិដគ្នរពស្កម្រលី្ម៌្ កនុងចំដណាម្អ្នកផ្តល់ដរវា។ ស្បព័នធគែដនយយភាពគឺជាែស្ម្ូវការ
ចាបំាច់ ដែមី្បធីានថ្ន អ្នកជនំញទាងំអ្រ់ដែលដ្វីការដលរីាហរែកម្ម ស្បកាន់ខាជ ប់រតង់ោវជិាជ ជីវៈ នងិស្កម្រីល
្ម៌្ខពរ់បំផុ្ែ។ 

ដរៀវដៅដែនដំនេះ គឺជា្នធានរស្ាប់ការអ្នុវែតម្ួយ រស្ាប់អ្នកផ្តល់ដរវា នងិអ្នកកស្ថងដគ្នលនដោ
បាយ ដៅកនុងកិចចស្បឹងដស្បងជាស្បចារំបរ់ពួកដគ ដែមី្បគី្នសំ្ទ្យនិងជយួែល់ការដ្វរីារែកម្មជនស្ែូវដគជួញែូរដៅ
កនុងែំបន់ GMS។ ស្បដទ្យរនមី្ួយៗដៅកនុងែំបន់ដនេះ ានស្កបខ័ែឌ រាហរែកម្ម នងិការដ្លីយែបខុរៗគ្នន ។ 
ស្បដទ្យរនមី្ួយៗ ក៏ានឱ្ការ និងការស្បឈម្ោច់ដោយដ កខុរៗគ្នន ផ្ងដែរ ដៅកនុងការផ្តល់ការគ្នសំ្ទ្យែល់រា
ហរែកម្ម។ ដទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ ដម្ដរៀនពីជនស្ែូវដគជួញែូរ ក៏ែូចជា ដោបល់ជាក់ដរតងដែលបានបងាា ញដៅ
កនុងដរៀវដៅដែនដំនេះ អាចជាចំែុចចាប់ដផ្តីម្ែ៏ានស្បដោជន៍ម្ួយរស្ាប់អ្នកផ្តល់ដរវា ដៅទូ្យទាងំែំបន់ GMS 

កនុងការដកលម្ែជនំួយ នងិការគ្នសំ្ទ្យដែលជនស្ែូវដគជួញែូរទ្យទ្យួលបាន ជាដផ្នកម្ួយថ្នរាហរែកម្ម និងជីវែិដៅ
បនា ប់ពកីារជួញែូរ។ 



៧. ្នធាន ការម្រសាវម្រាវ និងឯកសារអាំណានបណនថម្ 
រាហរែកម្ម - ទូ្យដៅ 

 
Arensen, L. and I. Quinn (2005) Reintegration assistance for trafficked women and children in 
Cambodia. The Asia Foundation. Available at: 
http://www.childtrafficking.com/Docs/asiafoundation_250806.pdf  
 
Beesey, A. (2004) From Lao PDR to Thailand and Home Again: The Repatriation of Trafficking Victims 
and other Exploited Woman and Girl Workers. Bangkok: IOM. 
 
Bjerkan, Lise (2005) A life of one's own: Rehabilitation of victims of trafficking for sexual exploitation. 
Fafo. Available at: http://www.fafo.no/pub/rapp/477/477.pdf 
 
Brunovskis, A & R. Surtees (2012) ‘Coming home: Challenges in family reintegration for trafficked 
women’, Qualitative Social Work. 
 
Brunovskis, A & R. Surtees (2012) No place like home? Challenges in family reintegration after 
trafficking. Oslo: Fafo and Washington: NEXUS Institute. 
 
Brunovskis, A. and R. Surtees (2008) ‘Agency or illness – conceptualizing trafficking victims’ choices 
and behaviors’. Gender, Technology and Development, Vol. 1. 
 
Brunovskis, A & R. Surtees (2007) Leaving the past behind. When trafficking victims decline assistance. 
Oslo: Fafo and Vienna: NEXUS Institute. 
 
Buet, Laura, Bashford, Peter and Basnyat, Muna (2012) Looking Towards Tomorrow: A Study on the 
Reintegration of Trafficking Survivors. Asha Nepal, Terre des hommes Foundation and Shakti Samuha. 
Available at: http://www.asha-nepal.org/dbfiles/pages/116/reintegration_study.pdf 
 
Busch-Armendariz, Noel et al. (2009) A research study on human trafficking victims: Survivors speak 
out about long-term needs. Center for Social Work Research, The University of Texas at Austin. 
Available at: 
http://www.utexas.edu/ssw/dl/files/cswr/institutes/idvsa/publications/survivorsspeakout.pdf 
 
Chattopadhyay, Ronita (2012) 'Our stories': Reintegration experiences of survivors of trafficking and 
exploitation. Terre des homes Foundation and Sanlaap. Available at: 
http://s3.amazonaws.com/webdix/media_files/1209_OurStorieslayout8X6inch_original.pdf 
 
Cody, C. (2012) Reintegration of victims of trafficking: ‘Towards’ good practice in Cambodia. National 
Committee to Lead the Suppression of Human Trafficking, Smuggling, Labour and Sexual 
Exploitation and World Vision. Available at: 
http://www.childrecovery.info/fileadmin/pdf/WVC_Final_03_Reduced.pdf  
 
Derks, A. (1998) Reintegration of Victims of Trafficking in Cambodia. Phnom Penh, Cambodia: IOM & 
CAS. 
 

http://www.childtrafficking.com/Docs/asiafoundation_250806.pdf
http://www.fafo.no/pub/rapp/477/477.pdf
http://www.asha-nepal.org/dbfiles/pages/116/reintegration_study.pdf
http://www.utexas.edu/ssw/dl/files/cswr/institutes/idvsa/publications/survivorsspeakout.pdf
http://s3.amazonaws.com/webdix/media_files/1209_OurStorieslayout8X6inch_original.pdf
http://www.childrecovery.info/fileadmin/pdf/WVC_Final_03_Reduced.pdf


 138 

Huguet, J. & V. Ramangkura (2007) A long road home: Analysis of regional and national processes for 
the return and reintegration of victims of trafficking in the Greater Mekong Sub-region. IOM. 
 
Lisborg, A. (2009) Re-thinking reintegration: What do returning victims really want and need? Evidence 
from Thailand and the Philippines. SIREN Report. Bangkok: UNIAP. Available at: http://www.no-
trafficking.org/reports_docs/siren/GMS-07_rethinking_reintegration.pdf  
 
Lisborg, A. and S. Plambech (2009) Coming back and moving on: life after human trafficking. Bangkok: 
ILO. 
 
Lisborg, A. and S. Plambech (2009) Going back, moving on: a synthesis report of the trends and 
experiences of returned trafficking victims in Thailand and the Philippines. ILO. Available at: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-
bangkok/documents/publication/wcms_116030.pdf 
 
Miles, S., Sophal, H., Vanntheary, L., Phally, S. & D. So (2013) The Butterfly Longitudinal Research 
Project. Researching the life cycle of sexual exploitation and trafficking in Cambodia. Phnom Penh, 
Cambodia: Chab Dai Coalition. Available at: 
http://chabdai.org/download_files/Butterfly_Year_2013.pdf  
 
Miles, S., Sophal, H., Vanntheary, L., Phally, S. & D. So (2012) The Butterfly Longitudinal Research 
Project. Researching the life cycle of sexual exploitation and trafficking in Cambodia. Phnom Penh, 
Cambodia: Chab Dai Coalition. Available at: 
http://www.childrecovery.info/fileadmin/pdf/Butterfly_Annual_Report_2012-1__1_.pdf  
 
Miles, S., Sophal, H., Vanntheary, L., Phally, S. & D. So (2011) The Butterfly Longitudinal Research 
Project. Researching the life cycle of sexual exploitation and trafficking in Cambodia. Phnom Penh, 
Cambodia: Chab Dai Coalition. Available at: 
http://chabdai.org/download_files/Butterfly%20Year%202%20Eng%20Reduced.pdf  
 
Miles, S., Sophal, H., Vanntheary, L., Phally, S. & D. So (2010) The Butterfly Longitudinal Research 
Project. Researching the life cycle of sexual exploitation and trafficking in Cambodia. Phnom Penh, 
Cambodia: Chab Dai Coalition. Available at: 
http://chabdai.org/download_files/Butterfly%20Progress%20Report%202010.pdf 
 
Sammon, E. (2009) An evaluation of the ant-trafficking and reintegration programme of the Ministry of 
Social Affairs, Veteran’s and Youth Rehabilitation, Cambodia. Phnom Penh: UNICEF. Available at: 
http://www.unicef.org/evaldatabase/files/Cambodia_2009-002_-
_ATRO_Report_Revised_October_2009.pdf   
 
Shigekane, R. (2007) Rehabilitation and community integration of trafficking survivors in the United 
States. Human Rights Quarterly. 
 
Surtees, R., Johnson, L.S., Zulbahary, T & S. Daeng Caya (2016) Going home. Challenges in the 
reintegration of trafficking victims in Indonesia. Washington, DC: NEXUS Institute. Available at: 
https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2016/05/going-home-english-a41.pdf 
 

http://www.no-trafficking.org/reports_docs/siren/GMS-07_rethinking_reintegration.pdf
http://www.no-trafficking.org/reports_docs/siren/GMS-07_rethinking_reintegration.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_116030.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_116030.pdf
http://chabdai.org/download_files/Butterfly_Year_2013.pdf
http://www.childrecovery.info/fileadmin/pdf/Butterfly_Annual_Report_2012-1__1_.pdf
http://chabdai.org/download_files/Butterfly%20Year%202%20Eng%20Reduced.pdf
http://chabdai.org/download_files/Butterfly%20Progress%20Report%202010.pdf
http://www.unicef.org/evaldatabase/files/Cambodia_2009-002_-_ATRO_Report_Revised_October_2009.pdf
http://www.unicef.org/evaldatabase/files/Cambodia_2009-002_-_ATRO_Report_Revised_October_2009.pdf


 139 

Surtees, R. (2016) Our Lives. Vulnerability and resilience among trafficking victims in Indonesia. 
Washington, DC: NEXUS Institute 
 
Surtees, R. (2016) Moving on. Family and community reintegration among Indonesian trafficking 
victims. Washington, DC: NEXUS Institute 
 
Surtees, R. (2013) After trafficking. Experiences and challenges in the (re)integration of trafficked 
persons in the GMS region. UNIAP & NEXUS Institute. Available at: 
https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2015/03/after-trafficking_experiences-and-
challenges-in-reintegration-in-the-gms.pdf 
 
Surtees, R. (2008) Re/integration of trafficked persons – handling “difficult” cases. Brussels: KBF & 
Vienna: NEXUS Institute. Available at: 
http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/Reintegration%20of%20trafficked%20persons%20-
%20handling%20’difficult’%20cases.pdf  
 
Surtees, R. (2008) Re/integration of trafficked persons – how can our work be more effective? Brussels: 
KBF & Vienna: NEXUS Institute. Available at: 
http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/Reintegration%20of%20trafficked%20persons%20-
%20how%20can%20our%20work%20be%20more%20effective.pdf  
 
Surtees, R. (2008) ‘Trafficked men, unwilling victims’, St. Antony’s International Review. 4(1): 16-36. 
 
Surtees, R. (2007) Listening to victims: experiences of identification, return and assistance in SEE. 
USAID, ICMPD & NEXUS Institute. Available at: 
http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/Listening%20to%20victims.pdf  
 
Trees, David, Thanh, Vu Pham Thi Nguyen, and Tran Ban Hung (2012) Assessment report on 
reintegration support models for victims of trafficking in Viet Nam. IOM. Available at: 
http://publications.iom.int/bookstore/free/Assessment_Report_VietNam_26Dec2012.pdf  
 
UNIAP, World Vision & NEXUS Institute (2012) (Re)Integration. Perspectives of victim service agencies 
on successes and challenges in trafficking victim (re)integration in the Greater Mekong Sub-region. 
Bangkok, Thailand: UNIAP, World Vision and NEXUS Institute. Available at: http://www.no-
trafficking.org/Apr%202012%20COMMIT%20reintegration%20booklet.pdf   

 
រាហរែកម្ម – កុារនងិយុវជនដែលស្ែវូដគជញួែូរ 

 
Asquith, S. and Turner, E. (2008) Recovery and reintegration of children from the effects of sexual 
exploitation and related trafficking. Geneva: Oak Foundation. Available at: 
https://www.childwatch.uio.no/research/migration-
children/trafficking/Recovery_and_Reintegration_English.pdf 
 
Bhattacharya, Debraj and Sen, Roop (2005) Homecoming: a report on repatriation of trafficked and 
smuggled children. Sanjog Groupe Developpement. Available at: 
http://www.childtrafficking.com/Docs/sanjog_groupe_developpement_2005_homecoming_a_report
_on_repatriation_16.pdf 

http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/Reintegration%20of%20trafficked%20persons%20-%20handling%20'difficult'%20cases.pdf
http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/Reintegration%20of%20trafficked%20persons%20-%20handling%20'difficult'%20cases.pdf
http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/Reintegration%20of%20trafficked%20persons%20-%20how%20can%20our%20work%20be%20more%20effective.pdf
http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/Reintegration%20of%20trafficked%20persons%20-%20how%20can%20our%20work%20be%20more%20effective.pdf
http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/Listening%20to%20victims.pdf
http://publications.iom.int/bookstore/free/Assessment_Report_VietNam_26Dec2012.pdf
http://www.no-trafficking.org/Apr%202012%20COMMIT%20reintegration%20booklet.pdf
http://www.no-trafficking.org/Apr%202012%20COMMIT%20reintegration%20booklet.pdf
https://www.childwatch.uio.no/research/migration-children/trafficking/Recovery_and_Reintegration_English.pdf
https://www.childwatch.uio.no/research/migration-children/trafficking/Recovery_and_Reintegration_English.pdf
http://www.childtrafficking.com/Docs/sanjog_groupe_developpement_2005_homecoming_a_report_on_repatriation_16.pdf
http://www.childtrafficking.com/Docs/sanjog_groupe_developpement_2005_homecoming_a_report_on_repatriation_16.pdf


 140 

 
Boyle, R. (2009) My Heart is Here, Alternative Care and Reintegration of Child 
Trafficking Victims and Other Vulnerable Children in Cambodia. Phnom Penh, Cambodia: IOM. Available 
at: http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/countries/docs/my-heart-is-
here-alternative-care-reintegration-child-trafficking-cambodia.pdf 
 
Chenda, Keo (2006) Life after reintegration: The situation of child trafficking survivors. Phnom Penh: 
IOM. 
 
Cody, Claire (2013) What do we know about reintegrating into a new community or setting: one option 
for children affected by sexual exploitation and related trafficking? Working Paper. The Child Recovery 
and Reintegration Network. Available at: http://www.childrecovery.info/Our-working-
papers.175.0.html 
 
Cody, Claire (2013) What do we know about returning home: one option for children affected by sexual 
exploitation and related trafficking? Working Paper. The Child Recovery and Reintegration Network. 
Available at: http://www.childrecovery.info/Our-working-papers.175.0.html 
 
Dottridge, M. (2008) Young People’s Voices on Child Trafficking: Experiences from South Eastern 
Europe. UNICEF. Available at: http://www.unicef-irc.org/publications/518  
 
IOM (2006) Life after reintegration: The situation of child trafficking survivors. Available at: 
http://www.humantrafficking.org/uploads/publications/Life_after_Reintegration_-
_The_Situation_of_Child_Trafficking_Survivors.pdf 
 
Franklinand, Anita and Doyle, Lisa (2013) Still at risk: A review of support for trafficked children. 
Refugee Council and The Children's Society. Available at: 
http://www.childrenssociety.org.uk/sites/default/files/tcs/still_at_risk_-_full_report_-
_refugee_council__the_childrens_society.pdf 
 
Reimer, L., Langeler, B., Seng Sophea & Sok Montha  (2007) The road home. Toward a model of 
reintegration and considerations for alternative care for children trafficked for sexual exploitation in 
Cambodia. Phnom Penh, Cambodia: World Vision and Hagar. 
 
SCEP (ed) (20o9) Statement of Good Practice. Separated Children in Europe Programme. Fourth 
Edition. Terry Smith (Ed). Save the Children, UNHCR & UNICEF Available at: 
http://scep.sitespirit.nl/images/18/219.pdf 
 
Surtees, R. (2014) Re/integration of trafficked persons – Working with trafficked children and youth. 
KBF, GIZ & NEXUS Institute. 
 
School of Women's Studies (2012) Summary Report - 'Look at us with respect' Perceptions and 
experiences of reintegration: The voices of child survivors of sexual exploitation and practitioners in 
West Bengal and Jharkhad. Jadavpur University. Available at: 
http://www.childrecovery.info/fileadmin/pdf/CRC003a.pdf 

 
Veitch, Helen (2013) ‘Feeling and being a part of something better’. Children and young people’s 

http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/countries/docs/my-heart-is-here-alternative-care-reintegration-child-trafficking-cambodia.pdf
http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/countries/docs/my-heart-is-here-alternative-care-reintegration-child-trafficking-cambodia.pdf
http://www.childrecovery.info/Our-working-papers.175.0.html
http://www.childrecovery.info/Our-working-papers.175.0.html
http://www.childrecovery.info/Our-working-papers.175.0.html
http://www.unicef-irc.org/publications/518
http://www.humantrafficking.org/uploads/publications/Life_after_Reintegration_-_The_Situation_of_Child_Trafficking_Survivors.pdf
http://www.humantrafficking.org/uploads/publications/Life_after_Reintegration_-_The_Situation_of_Child_Trafficking_Survivors.pdf
http://www.childrenssociety.org.uk/sites/default/files/tcs/still_at_risk_-_full_report_-_refugee_council__the_childrens_society.pdf
http://www.childrenssociety.org.uk/sites/default/files/tcs/still_at_risk_-_full_report_-_refugee_council__the_childrens_society.pdf
http://www.childrecovery.info/fileadmin/pdf/CRC003a.pdf


 141 

perspectives on reintegration. UK: Child Recovery and Reintegration Network. Available at: 
http://www.childrecovery.info/fileadmin/pdf/CRC007_01.pdf 
 
World Vision International (2014), Smart Navigator Toolkit -The Vanguard Series: Paving innovative 
ways to combat trafficking and unsafe migration.  Available at: 
http://www.wvi.org/publications/47816/ 
 
 World Vision International (2014), Smart Navigator Training Manual -The Vanguard Series: Paving 
innovative ways to combat trafficking and unsafe migration.  Available at: 
http://www.wvi.org/publications/47816/ 
 
World Vision International (2015), Voice up for Change Toolkit  -The Vanguard Series: Paving innovative 
ways to combat trafficking and unsafe migration.  Available at: 
http://www.wvi.org/publications/47816/ 

 
ការផ្តល់លដំៅោា ន នងិកដនលងស្ថន ក់ដៅ 

 
Boyle, R. (2009) My Heart is Here, Alternative Care and Reintegration of Child 
Trafficking Victims and Other Vulnerable Children in Cambodia. Phnom Penh, Cambodia: IOM. 
 
Brodie, I., Melrose, M., Pearce, J. and C. Warrington (2011) Providing Safe and Supported 
Accommodation for Young People who are in the Care System and who are at Risk of, or Experiencing, 
Sexual Exploitation or Trafficking for Sexual Exploitation. UK: University of Bedfordshire. Available at: 
http://www.beds.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0008/120788/SafeAccommodationreport_finalOct2011I
B_1.pdf  
 
Corinna Csaky (2009) Keeping children out of harmful institutions. Why we should be investing in 
family-based care. Save the Children Fund. 
 
Clawson, H. & and Lisa Goldblatt-Grace (2007) Finding a path to recovery: Residential facilities for 
minor victims of domestic sex trafficking. US Department of Health and Human Services. Available at: 
https://aspe.hhs.gov/basic-report/finding-path-recovery-residential-facilities-minor-victims-domestic-
sex-trafficking 
 
Claramunt, C. (2007) Child and adolescent victims of CSEC. A care model for organisatoins and 
institutions. ILO-IPEC. 
 
Cody, Claire (2013) What do we know about safe accommodation and alternative care for children 
affected by sexual exploitation and related trafficking? Working Paper. The Child Recovery and 
Reintegration Network. Available at: http://www.childrecovery.info/Our-working-papers.175.0.html 
 
Delap, E. (2011) Scaling down. Reducing, reshaping and improving residential care around the world.  
Every Child.  

 
ECPAT (2011) On the Safe Side: Principles for the safe accommodation of child victims of trafficking. 
United Kingdom: ECPAT UK. Available at: 
http://s3.amazonaws.com/rcpp/assets/attachments/1348_on_the_safe_side_original.pdf  

http://www.childrecovery.info/fileadmin/pdf/CRC007_01.pdf
http://www.wvi.org/publications/47816/
http://www.wvi.org/publications/47816/
http://www.wvi.org/publications/47816/
http://www.beds.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0008/120788/SafeAccommodationreport_finalOct2011IB_1.pdf
http://www.beds.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0008/120788/SafeAccommodationreport_finalOct2011IB_1.pdf
http://www.childrecovery.info/Our-working-papers.175.0.html
http://www.everychild.org.uk/docs/ScalingDown_LowResProof_FINAL.pdf
http://www.everychild.org.uk/docs/ScalingDown_LowResProof_FINAL.pdf
http://s3.amazonaws.com/rcpp/assets/attachments/1348_on_the_safe_side_original.pdf


 142 

Frederick, J. (2005) Guidelines for the operation of care facilities for victims of trafficking and VAW, 
Kathmandu, Nepal: Planete Enfants. Available at: 
https://www.crin.org/en/docs/Guidelines%20for%20the%20operation%20of%20care%20facilities%20for%
20victims%20.pdf 
 
Gallagher, A. & E. Pearson (2008) Detention of Trafficked Persons in Shelters: A Legal and Policy 
Analysis. AusAid & Cardno ACIL.  
 
Mauney, R. & Rachana Srun (2012) Assessment of shelter versus community based services for 
survivors of trafficking in persons in Cambodia. Phnom Penh, Cambodia: Winrock International. 
 
MoSVY (2011) With the best intentions. A study of attitudes to residential care in Cambodia. Phnom 
Penh, Cambodia: Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation (MoSVY). Available at: 
http://www.unicef.org/eapro/Study_Attitudes_towards_RC.pdf  
 
Pearce, H. (2011) Safe accommodation for separated children’ in Kelly, E. And Bohhari, F. (ed) 
Safeguarding children from abroad. Refugee, asylum seeking and trafficked children in the UK. London: 
Jessica Kingsley Publishers  
 
SOS Villages & ISS (2010) Guidelines for the alternative care of children. A United Nations framework. 
SOS Villages & ISS. 
 
Surtees, R. (2013) After trafficking. Experiences and challenges in the (re)integration of trafficked 
persons in the GMS region. UNIAP & NEXUS Institute. 
 
Surtees, Rebecca (2008) Why shelters? Considering residential approaches to trafficking assistance. 
Vienna: NEXUS Institute. Available at: 
http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/Why%20Shelters%20-
%20%20Residential%20approaches%20to%20trafficking%20assistance%20NEXUS%202008.pdf 
 
United Nations (2010) Guidelines for the Alternative Care of Children. A/RES/64/142. Available at: 
http://www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English(2).pdf  
 
UNICEF (2011) With the best intentions. A study of attitudes of residential care in Cambodia. Phnom 
Penh, Cambodia: UNICEF. Available at: 
http://www.unicef.org/eapro/Study_Attitudes_towards_RC.pdf 
 
Oswald, E. (2009) Because we care. Programming guidance for children deprived of parental care.  
World Vision International. 
 
ជនំយួដវជជស្ថគរត 

 
Kirtley, P. (2013) “If you shine a light you will probably find it”. Report of a grassroots survey of health 
professionals with regard to their experiences of dealing with child sexual exploitation. NWG Network. 
Available at: http://www.nhs.uk/aboutNHSChoices/professionals/healthandcareprofessionals/child-
sexual-exploitation/Documents/Shine%20a%20Light.pdf  
 

http://www.unicef.org/eapro/Study_Attitudes_towards_RC.pdf
http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/Why%20Shelters%20-%20%20Residential%20approaches%20to%20trafficking%20assistance%20NEXUS%202008.pdf
http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/Why%20Shelters%20-%20%20Residential%20approaches%20to%20trafficking%20assistance%20NEXUS%202008.pdf
http://www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English(2).pdf
http://www.unicef.org/eapro/Study_Attitudes_towards_RC.pdf
http://www.nhs.uk/aboutNHSChoices/professionals/healthandcareprofessionals/child-sexual-exploitation/Documents/Shine%20a%20Light.pdf
http://www.nhs.uk/aboutNHSChoices/professionals/healthandcareprofessionals/child-sexual-exploitation/Documents/Shine%20a%20Light.pdf


 143 

Kiss, L. (2015) Health of men, women, and children in post-trafficking services in Cambodia, Thailand, 
and Vietnam: an observational cross-sectional study’, Lancet Global Health. 3: 154-161. Available at: 
http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X%2815%2970016-1/fulltext?rss=yes 

 
Surtees, R. (2013) After trafficking. Experiences and challenges in the (re)integration of trafficked 
persons in the GMS region. UNIAP & NEXUS Institute. 

 
Zimmerman, Cathy et al. (2009) Caring for Trafficked Persons: Guidance for Health Providers. Geneva: 
IOM. Available at: http://publications.iom.int/bookstore/free/CT_Handbook.pdf  
 

ការគ្នសំ្ទ្យផ្លូវចែិត នងិការស្បកឹាដោបល់ 

 
Bass, J. et al. (2011) Implementing Trauma-Focused Cognitive Behavioural Therapy among formerly 
trafficked sexually exploited and sexually abused girls in Cambodia. World Vision Cambodia, World 
Vision USA & Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. 
 
Bass, J., Bolton, P. & L. Beaurup (2010) Assessment of trafficked and abused girls living in shelters in 
Cambodia. Development and testing of a locally adapted psychosocial assessment instrument. World 
Vision Cambodia, World Vision USA & Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. 
 
Chi-Ying Chung, R.-(2009) ‘Cultural perspectives on child trafficking, human rights & social justice: A 
model for psychologists’, Counselling Psychology Quarterly. 22(1).  
 
Clawson, H. et al (2008) Treating the hidden wounds. Trauma treatment and mental health recovery 
for victims of human trafficking. US Department of Health and Human Services. Available at: 
https://aspe.hhs.gov/pdf-report/treating-hidden-wounds-trauma-treatment-and-mental-health-
recovery-victims-human-trafficking 
 
Devine, S. (2009) Psychosocial and mental health service provision for survivors of human trafficking. 
Baseline research in the GMS and Indonesia. Bangkok: IOM. 
 
Emerson, D., Sharma, R., Chaudry, S. & J. Turner (2009) ‘Trauma-Sensitive Yoga: Principles, Practice, 
and Research’. International Journal of Yoga Therapy, 19, pp. 123-128. 
 
Hossain, M. et al. (2010) ‘The relationship of trauma to mental disorders among trafficked and 
sexually exploited girls and women’, American Journal of Public Health December 100(12):2442-9.  
 
Kiss, L. (2015) Health of men, women, and children in post-trafficking services in Cambodia, Thailand, 
and Vietnam: an observational cross-sectional study’, Lancet Global Health. 3: 154-161. Available at: 
http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X%2815%2970016-1/fulltext?rss=yes 
 
Spinazzola, J., Rhodes, A., Emerson, D., Earle, E. & K. Monroe (2011) ‘Application of Yoga in 
Residential Treatment of Traumatized Youth’. Journal of the American Psychiatric Nurses, 17, pp. 431-
44. 
 
Surtees, R. (2013) After trafficking. Experiences and challenges in the (re)integration of trafficked 
persons in the GMS region. UNIAP & NEXUS Institute. 

http://publications.iom.int/bookstore/free/CT_Handbook.pdf


 144 

 
WestCoast Children’s Clinic (2012). Research to Action: Sexually Exploited Minors (SEM) Needs and 
Strengths. Oakland, CA: WestCoast Children’s Clinic. Available at: 
http://www.westcoastcc.org/WCC_SEM_Needs-and-Strengths_FINAL.pdf 
 
Vijayasree, B. & S. Radhika (2013) ‘Child Trafficking: Psychological Effect and the  
Need for Counseling’, International Journal of Science and Research. 5(3) 
 
Yakushko, Oksana (2009) Human Trafficking: A Review for Mental Health 
Professionals. Educational Psychology Papers and Publications. Paper 91.  Available at: 
http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/91/?utm_source=digitalcommons.unl.edu%2Fedpsychp
apers%2F91&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages 
 

ការអ្ប់រ ំការបែតុ េះបណាត ល នងិបែិំនជវីែិ 

 
Dedace, J. J. (2008) From the Margin to the Mainstream: Reintegration into Community Life of 
Prostituted Women Through Nonformal Education. M.A. Thesis. Diliman, Quezon City: University of 
the Philippines. 
 
Frederick, J. (2005) Power girls: Life skills for personal strength and social confidence. Asia 
Foundation. 
 
Reimer, J. K. (2013) What do we know about education and training for children affected by sexual 
exploitation and related trafficking? Working Paper. The Child Recovery and Reintegration Network. 
Available at: http://www.childrecovery.info/Our-working-papers.175.0.html 
 
School of International Public Affairs Columbia University (2008) Market assessment toolkit for 
vocational training providers and youth. Linking vocational training programmes to market 
opportunities Women's Commission for Refugee Women and Children. Available at: 
https://www.crin.org/en/docs/ug_ysl_toolkit.pdf 
 
Surtees, R. (2013) After trafficking. Experiences and challenges in the (re)integration of trafficked 
persons in the GMS region. UNIAP & NEXUS Institute. 
 
WRC (2011) Tapping the potential of displaced youth. Guidance for non-formal education and livelihood 
development policy and practice. New York: Women's Refugee Commission. 
 

 

កម្មវ ិ្ ពីស្ងងឹភាពអ្ង់អាចខាងដរែាកចិច 
 
Pennotti, C. & M. Brand (2008) Economic strengthening for vulnerable children and youth. AED. 
 
Caro, D. (2009) Livelihood options for girls. A guide for program managers. for USAID. Available at: 
http://www.healthpolicyinitiative.com/Publications/Documents/1072_1_Livelihood_Options_for_Girls
_A_Guide_for_Program_Managers_FINAL_3_1_10_Print_PDF_acc.pdf 
 

http://www.childrecovery.info/Our-working-papers.175.0.html
https://www.crin.org/en/docs/ug_ysl_toolkit.pdf


 145 

EMES & UNDP (2008) Social enterprise. A new model for poverty reduction and employment 
generation. An examination of the concept and practice in Europe and the Commonwealth of 
Independent States (CIS). UNDP & EMES European Research Network Project. 
 
Ferguson, K. (2012) ‘Implementing a social enterprise intervention with homeless, street-living 
youths in Los Angeles’, Social Work, January. Available at: 
http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6467/is_2_52/ai_n29349010/pg_2/?tag=content;col1 
 
Hagar (2011) Career pathways. Integrated economic empowerment. Presentation presented at 2nd 
Annual Practitioners' Forum on the Re-integration of Victims of Trafficking: “Towards Good 
Practice”. Phnom Penh, Cambodia, August 9-11. 
 
Kozlova, N. (2006) ‘Setting up small business as one of the possibilities of successful reintegration of 
the trafficked persons’. In V. Rusu (Ed.) Good practices in ensuring adequate assistance to all categories 
of trafficked persons. A source book, pp. 55-59. Moldova: The International Center for Women Rights 
Protection and Promotion “La Strada”.  

 
Miller, O. (2006) ‘Motivation as key factor of successful economical reintegration of the trafficked 
persons’. In V. Rusu (Ed.) Good practices in ensuring adequate assistance to all categories of trafficked 
persons. A source book, pp. 51-54. Moldova: The International Center for Women Rights Protection 
and Promotion “La Strada”.  
 
Pennotti, C. & M. Brand (2008) Economic strengthening for vulnerable children and youth. AED: USA. 
Available at: 
http://www.aed.org/Publications/loader.cfm?url=/commonspot/security/getfile.cfm&pageid=30861  
 
Sanlaap (2008) Real lives, real options. A study exploring the livelihood options for trafficking survivors 
in urban and rural areas. Sanlaap: India. Available at: 
http://www.childtrafficking.com/Docs/real_lives_0509.pdf   
 
SARI/Equity (2006) South Asian resource book on livelihood options for survivors of trafficking and 
other forms of violence. New Delhi, India: South Asian Regional Initiative/Equity Support Program. 
Available at: http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/knowledge/south_asian_resource_book.pdf  
 
Surtees, R. (2013) After trafficking. Experiences and challenges in the (re)integration of trafficked 
persons in the GMS region. UNIAP & NEXUS Institute. 
 
Surtees, R. (2012) Re/integration of trafficked persons. Supporting economic empowerment. KBF, GIZ & 
NEXUS Institute. Available at: 
http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/NEXUS_Economic%20Empowerment.pdf 

 

ការគ្នសំ្ទ្យខាងរែាបាល នងិកចិចការចាប់ 

 
Cody, C (2009) Count every child. The right to birth registration. Plan International 
 
Crawley, H. (2007) When is a child not a child? Asylum, age disputes and the process of age assessment. 
Immigration Law Practitioners' Association. 

http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6467/is_2_52/ai_n29349010/pg_2/?tag=content;col1
http://www.aed.org/Publications/loader.cfm?url=/commonspot/security/getfile.cfm&pageid=30861
http://www.childtrafficking.com/Docs/real_lives_0509.pdf
http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/knowledge/south_asian_resource_book.pdf
http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/NEXUS_Economic%20Empowerment.pdf


 146 

 
European Union Agency for Fundamental Rights (2015) Guardianship systems for children deprived of 
parental care in the European Union, With a particular focus on their role in responding to child 
trafficking. Vienna, Austria: European Union Agency for Fundamental Rights. Available at: 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-guardianship-systems-in-the-eu_en.pdf 
 
Pais, M. S. (2007) ‘The Problem of Birth Registration’. Italy: United Nations Children's Fund Innocent 
Research Centre. Available at: 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/20070417/libe/santos_pais_1_en.pdf  
 
 
Todres, J. (2006) The important of realizing ‘other rights’ to prevent sex trafficking’, Cardozo Journal 
of Law and Gender. 
 
Todres, J. (2003) ‘Birth registration. An essential first step in ensuring the rights of all children’. 
Human Rights Brief. 
 
UNICEF (2007) Birth Registration and Armed Conflict. Italy: United Nations Children's Fund. Available 
at: http://www.unicef.org/protection/birth_registration_and_armed_conflict(1).pdf  
 
Vital Voices (2007) Stateless and Vulnerable to Human Trafficking in Thailand. Washington, DC: Vital 
Voices. Available at: 
http://www.humantrafficking.org/uploads/publications/Vital_Voices_Stateless_and_Vulnerable_to_H
uman_Trafficking_in_Thailand.pdf 

 

ជនំយួ នងិការគ្នសំ្ទ្យខាងដផ្នកចាប់ 

 
COMPACT (n.d.) Guidance on representing trafficked persons in compensation claims. A practical tool 
for lawyers, counselling centers and service providers. La Strada International and Anti-Slavery 
International. Available at: http://www.ungift.org/doc/knowledgehub/resource-
centre/CSOs/Guidance_on_representing_trafficked_persons_in_compensation_claims.pdf  
 
Farbenblum, B., Taylor-Nicholson, E. & S. Paoletti (2013) Migrant Workers' Access to Justice at Home: 
Indonesia. New York: Open Society Foundations. 
 
OSCE (2008) Compensation for Trafficked and Exploited Persons in the OSCE Region. Organization for 
Security and Cooperation in Europe. Available at: http://www.osce.org/odihr/32023  
 
Polaris Project and Fulbright & Jaworski, LLP (2013) Maximizing Restitution Awards for Labor and Sex 
Trafficking Victims: A Guide for Federal Prosecutors and Pro Bono Attorneys. United States: Polaris 
Project and Fulbright & Jaworski, LLP. 
 
Roongwitoo, Napaman (n.d.) Pursuing justice. The struggles of trafficked women. Bangkok, Thailand: 
Live our Lives (LOL) and Foundation for Women (FFW). Available at: 
http://www.jica.go.jp/project/thailand/0800136/materials/ku57pq00001uvau3-att/seigi_en.pdf  
 

http://www.europarl.europa.eu/hearings/20070417/libe/santos_pais_1_en.pdf
http://www.unicef.org/protection/birth_registration_and_armed_conflict(1).pdf
http://www.humantrafficking.org/uploads/publications/Vital_Voices_Stateless_and_Vulnerable_to_Human_Trafficking_in_Thailand.pdf
http://www.humantrafficking.org/uploads/publications/Vital_Voices_Stateless_and_Vulnerable_to_Human_Trafficking_in_Thailand.pdf
http://www.ungift.org/doc/knowledgehub/resource-centre/CSOs/Guidance_on_representing_trafficked_persons_in_compensation_claims.pdf
http://www.ungift.org/doc/knowledgehub/resource-centre/CSOs/Guidance_on_representing_trafficked_persons_in_compensation_claims.pdf
http://www.osce.org/odihr/32023
http://www.jica.go.jp/project/thailand/0800136/materials/ku57pq00001uvau3-att/seigi_en.pdf


 147 

Solidarity Center & ICMC (2004) Assisting Victims of Human Trafficking in the Indonesian Legal Process: 
A Manual for Service Providers. American Center for International Labor Solidarity and International 
Catholic Migration Commission. 
 
Surtees, R. (2013) After trafficking. Experiences and challenges in the (re)integration of trafficked 
persons in the GMS region. UNIAP & NEXUS Institute. 
 
UNIAP, Department of Special Investigations (DSI) in Thailand, Labour Rights Promotion Network 
(LPN), Alliance Anti-Trafic (AAT) (2013) Trafficking Victim Participation in the Thai Criminal Justice 
Process. SIREN Report, TH-03. Bangkok: UNIAP. 
 
 

ការវាយែថ្ម្លរុវែាភិាព នងិរនតរុិខ 

 
Brunovskis, A & R. Surtees (2012) ‘Coming home: Challenges in family reintegration for trafficked 
women’, Qualitative Social Work. 
 
Brunovskis, A & R. Surtees (2012) No place like home? Challenges in family reintegration after 
trafficking. Oslo: Fafo and Washington: NEXUS Institute. 
 
Gallagher, A. (2010) Commentary to the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and 
Human Trafficking.  Available at: http://works.bepress.com/anne_gallagher/15  

 
LEFOE (n.d.) Quality standards for risk assessment and the safe return and reintegration of trafficked 
persons. Vienna: LEFOE. Available at: http://www.ungift.org/doc/knowledgehub/resource-
centre/CSOs/Lefoe_RueckkehrFrauenhandel_ENGLISH.pdf  
 
Surtees, R. (2013) After trafficking. Experiences and challenges in the (re)integration of trafficked 
persons in the GMS region. UNIAP & NEXUS Institute. 
 
UNODC (2009) Anti-human trafficking manual for criminal justice practitioners: Module 5. Risk 
assessment in trafficking in persons investigations. New York: United Nations. Available at: 
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module5_Ebook.pdf  

 

ការរស្ម្េុះរស្ម្លួស្គសួ្ថរ នងិការស្បកឹាដោបល់ 

 
Brunovskis, A & R. Surtees (2012) ‘Coming home: Challenges in family reintegration for trafficked 
women’, Qualitative Social Work. 
 
Brunovskis, A & R. Surtees (2012) No place like home? Challenges in family reintegration after 
trafficking. Oslo: Fafo and Washington: NEXUS Institute. 
 
Chaffin, J. & A. Kalyanpur (2014) What do we know about economic strengthening for family 
reintegration of separated children? The Inter-Agency Group on Children’s Reintegration. Available at: 
file:///Users/sjohnson/Downloads/Economic-Strengthening---Family-Reintegration.pdf  
 

http://works.bepress.com/anne_gallagher/15
http://www.ungift.org/doc/knowledgehub/resource-centre/CSOs/Lefoe_RueckkehrFrauenhandel_ENGLISH.pdf
http://www.ungift.org/doc/knowledgehub/resource-centre/CSOs/Lefoe_RueckkehrFrauenhandel_ENGLISH.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module5_Ebook.pdf
file:///C:/Users/sjohnson/Downloads/Economic-Strengthening---Family-Reintegration.pdf


 148 

Surtees, R. (2014) ‘What is home? (Re)integrating children born of trafficking’, Women and therapy, 
special issue on human trafficking. 
 
Surtees, R. (2013) After trafficking. Experiences and challenges in the (re)integration of trafficked 
persons in the GMS region. UNIAP & NEXUS Institute. 
 
Wedge, J., Krumholz, A. and L. Jones (2013) Reaching for home: Global learning on family reintegration 
in low and lower-middle income countries. Interagency Group on Reintegration. Available at: 
http://www.familyforeverychild.org/sites/default/files/resources/Reaching%20for%20home.pdf  

 

ការស្គប់ស្គងករែី  

 
Brunovskis, A & R. Surtees (2008) Why victims of trafficking decline assistance. Feedback from 
European trafficking victims. GMS-05 SIREN report. Bangkok, Thailand: UNIAP. 
 
Brunovskis, A. & R. Surtees (2007) Leaving the past behind? When victims of trafficking decline 
assistance. Washington, DC: NEXUS & Oslo: Fafo. Available at: 
http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/Leaving%20the%20past%20behind.pdf 
 
Clawson, H. & N. Dutch (2007) Case Management and the Victim of Human Trafficking: A Critical Service 
for Client Success. U.S. Department of Health and Human Services. Available at: 
http://aspe.hhs.gov/hsp/07/humantrafficking/CaseMgmt/ib.pdf  
 
Frederick, John (2009) Handbook for caregivers on the case management process. UNICEF. 
 
La Strada (2008) Reintegration plan for victims of trafficking in human beings. Good practice and 
recommendations. International Center for Women Rights Protection and Promotion 'La Strada'. 
Available at: http://www.lastrada.md/publicatii/ebook/Good_practice.pdf 
 
Surtees, R. (2013) After trafficking. Experiences and challenges in the (re)integration of trafficked 
persons in the GMS region. UNIAP & NEXUS Institute. 
 
Surtees, Rebecca (2010) Monitoring anti-trafficking re/integration programmes. A manual. Brussels: 
KBF & Washington, DC: NEXUS Institute. Available at: 
http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/Monitoring%20AT%20reintegration%20programmes
_manual_NEXUS.pdf  
 
World Vision International (2016), Case Management System Manual: (Re)integration Assistance for 
Survivors of Human Trafficking -The Vanguard Series: Paving innovative ways to combat trafficking and 
unsafe migration.  Available at: http://www.wvi.org/publications/47816/ 

 

ឯកស្ថរដែន ំនងិដរៀវដៅដែនអំ្ពំរីាហរែកម្ម 
 
Delaney, S. (2012) (Re)building the future. Supporting the recovery and reintegration of trafficked 
children. A handbook for project staff and frontline workers.  Terre des homes and Child Frontiers. 
 

http://www.familyforeverychild.org/sites/default/files/resources/Reaching%20for%20home.pdf
http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/Leaving%20the%20past%20behind.pdf
http://aspe.hhs.gov/hsp/07/humantrafficking/CaseMgmt/ib.pdf
http://www.lastrada.md/publicatii/ebook/Good_practice.pdf
http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/Monitoring%20AT%20reintegration%20programmes_manual_NEXUS.pdf
http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/Monitoring%20AT%20reintegration%20programmes_manual_NEXUS.pdf
http://www.wvi.org/publications/47816/


 149 

Frederick, John (2009) Handbook for caregivers on the case management process. UNICEF. 
 
IOM (2016) Mapping Government Services and Resources for Victim Assistance Handbook. Jakarta, 
Indonesia: IOM. 
 
IOM (2007) The IOM Handbook on direct assistance for victims of trafficking. Geneva: IOM.  
 
NEXUS (2016) Directory of Services for Trafficking Victims and Exploited Migrant Workers. Washington, 
DC: NEXUS Institute. Available at: 
https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2016/05/directory-of-services-nexus-final-
2016.pdf 
 
Surtees, Rebecca (2010) Monitoring anti-trafficking re/integration programmes. A manual. Brussels: 
KBF & Washington, DC: NEXUS Institute. Available at: 
http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/Monitoring%20AT%20reintegration%20programmes
_manual_NEXUS.pdf  
 
Surtees, R. (2009) Re/integration of trafficked persons: developing monitoring and evaluation 
mechanisms. Brussels: KBF & Vienna & Washington: NEXUS Institute. 
 

 

រតង់ោរ នងិពិ្ សី្ថរកុារដម្ស្ែ ីការចូលរមួ្របរ់កុារ 
 
Di Maio, M. A, Kanics, J. & O. Haldorsson (2007) Position Paper on Preventing and Responding to 
Trafficking of Children in Europe. SC/SCEP. 
 
Mitchels, B. (2004) Let’s Talk. Developing effective communication with child victims of abuse and 
human trafficking. Practical handbook for social workers, police and other professionals. UNICEF and 
UNMIK / Government of Kosovo Ministry of Labour and Social Welfare. 
 
Dottridge, Mike (2006) Reference Guide on Protecting the Rights of Child Victims of Trafficking in 
Europe. Geneva: UNICEF. Available at: 
http://www.unicef.org/ceecis/UNICEF_Child_Trafficking_low.pdf  
 
ECPAT (2011) On the Safe Side: Principles for the safe accommodation of child victims of trafficking. 
United Kingdom: ECPAT UK. Available at: 
http://s3.amazonaws.com/rcpp/assets/attachments/1348_on_the_safe_side_original.pdf  
 
European Union Agency for Fundamental Rights (2015) Guardianship systems for children deprived of 
parental care in the European Union, With a particular focus on their role in responding to child 
trafficking. Vienna, Austria: European Union Agency for Fundamental Rights. Available at: 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-guardianship-systems-in-the-eu_en.pdf 
 
ILO (2006) Child friendly standards and guidelines for the recovery and integration of trafficked 
children. ILO: Bangkok. 
 
Keeping Children Safe Coalition (2007) Keeping Children Safe. Standards for Child Protection. Second, 

http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/Monitoring%20AT%20reintegration%20programmes_manual_NEXUS.pdf
http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/Monitoring%20AT%20reintegration%20programmes_manual_NEXUS.pdf
http://www.unicef.org/ceecis/UNICEF_Child_Trafficking_low.pdf
http://s3.amazonaws.com/rcpp/assets/attachments/1348_on_the_safe_side_original.pdf


 150 

Revised Edition. United Kingdom: Save the Children. Available at: 
https://www.un.org/en/pseataskforce/docs/keeping_children_safe_standards_for_child_protection_
tool.pdf  
 
Oswald, Elizabeth (2009) Because We Care: Programming Guidance for Children Deprived of Parental 
Care. California: World Vision. Available at: http://www.crin.org/docs/Because%20We%20Care.pdf 
 
Pearce, J., Hynes, P. and S. Bovarnick (2009) Breaking the wall of silence: Practitioners’ responses to 
trafficked children and young people. NSPCC. Available at: 
http://www.nspcc.org.uk/inform/research/findings/breaking_the_wall_of_silence_report_wdf66135.
pdf 
 
Plan (2009) How to: Include Child Protection in All Monitoring, Evaluation and Research Initiatives. 
Woking, Plan Ltd. Unpublished document. 
 
Save the Children (2003) So you want to consult with children? A toolkit of good practice. UK: Save the 
Children. Available at: http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/so-you-want-
consult-children-toolkit-good-practice  
 
Save the Children UK (2000) Children and participation. Research, monitoring and evaluation with 
children and young people. UK: Save the Children. Available at: 
http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/children-and-participation-research-
monitoring-and-evaluation-children-and 
 
Schenk, K. & J. Williamson (2005) Ethical Approaches to Gathering Information from Children and 
Adolescents in International Settings: Guidelines and Resources. Washington, DC: Population Council. 
 
Terre des hommes (2009) Supporting Child (Re)Integration. Terre des hommes. Available at: 
http://tdh-childprotection.org/documents/supporting-child-reintegration  
 
UNICEF (2006) Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking. NY: UNICEF. 
 
United Nations (1989) Convention on the Rights of the Child. New York: United Nations. Available at: 
http://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iv-11&chapter=4&lang=en  
 
UN Committee on the Rights of the Child (2009) Convention on the Rights of the Child, General 
Comment No. 12, the right of the child to be heard. UN Committee on the Rights of the Child, UN 
document CRC/C/GC/12, 1 July. 
 
UNHCR (2008) UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child. Geneva: UNHCR. 
Available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/48480c342.html  
 

 

បញ្ញា  នងិដគ្នលការែ៍រលី្ម៌្ដែលទាក់ទ្យងនងឹរាហរែកម្ម 
 
Gallagher, A. (2010) Commentary to the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and 
Human Trafficking.  Available at: http://works.bepress.com/anne_gallagher/15  

https://www.un.org/en/pseataskforce/docs/keeping_children_safe_standards_for_child_protection_tool.pdf
https://www.un.org/en/pseataskforce/docs/keeping_children_safe_standards_for_child_protection_tool.pdf
http://www.crin.org/docs/Because%20We%20Care.pdf
http://www.nspcc.org.uk/inform/research/findings/breaking_the_wall_of_silence_report_wdf66135.pdf
http://www.nspcc.org.uk/inform/research/findings/breaking_the_wall_of_silence_report_wdf66135.pdf
http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/so-you-want-consult-children-toolkit-good-practice
http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/so-you-want-consult-children-toolkit-good-practice
http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/children-and-participation-research-monitoring-and-evaluation-children-and
http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/children-and-participation-research-monitoring-and-evaluation-children-and
http://tdh-childprotection.org/documents/supporting-child-reintegration
http://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iv-11&chapter=4&lang=en
http://www.unhcr.org/refworld/docid/48480c342.html
http://works.bepress.com/anne_gallagher/15


 151 

 
Plan (2009) How to: Include Ethical Standards in all Monitoring, Evaluation and Research Initiatives. 
Woking, Plan Ltd. Unpublished document. 
 
Surtees, Rebecca (2013) Ethical principles in the re/integration of trafficked persons. Experiences from 
the Balkans. KBF, NEXUS Institute & GIZ. Available at: 
http://nexusinstitute.net/publications/pdfs/Ethical%20Principles%20for%20the%20reintegration%20of%
20trafficked%20persons.pdf  
 
UNIAP (2008) Guide to ethics and human rights in counter-trafficking. Ethical standards for counter-
trafficking research and programming. Bangkok: United Nations Inter-Agency Project on Human 
Trafficking (UNIAP). 
 
UNOHCHR (2002) Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking. 
Addendum to the Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights to the 
Economic and Social Council, UN document E/2002/68/Add.1, 20 May 2002. Available at: 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf  
 
WHO (2003) Ethical and Safety Recommendations for Interviewing Trafficked Women. Geneva: WHO. 
 
Zimmerman, Cathy et al. (2009) Caring for Trafficked Persons: Guidance for Health Providers. Geneva: 
IOM. Available at: http://publications.iom.int/bookstore/free/CT_Handbook.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

http://nexusinstitute.net/publications/pdfs/Ethical%20Principles%20for%20the%20reintegration%20of%20trafficked%20persons.pdf
http://nexusinstitute.net/publications/pdfs/Ethical%20Principles%20for%20the%20reintegration%20of%20trafficked%20persons.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf
http://publications.iom.int/bookstore/free/CT_Handbook.pdf

