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សមាហរណកមមននបរុសខ្មមរខ្ដលររវូបានជញួដូរ 
និន្នប ការននការជញួដូរ និងសសវាខ្ដលមានរាប ់

 
 
 
“មញុ ុំចងឲ់្យអងគការន្នន្ន រពមទុំងរដ្ឋឌ ភបិាលដឹងពីបទពិសាធនខ៍្ដលមញុ ុំ និងអបកដនទសទៀរបានជបួ 
សដើមផឲី្យពួកគារអ់ាចជួយ ពកួសយើងសៅនងៃណាមយួ។ សូមបញ្ជូ នាររបស់មញុ ុំសៅដល់អងគការន្នន្ន 
រពមទុំងរដ្ឋឌ ភបិាល ទុំងកបុង និងសរៅរបសទស ឲ្យពកួគារជ់យួ ដល់របជាជនកមពុជា [ខ្ដលររូវបាន
ជញួដូរ]” 1  
 
  --ជនរចួជវរិពីការជួញដូរសៅន្នវាសនាទ 

 
 
 
 
 
 
 
សរៀបសរៀងសដ្ឋយ Kate Day សរមាប ់អងគការ ហាការ កមពុជា 
ខ្មមនិ្ន ឆ្ប ុំ២០១៥ 
 
 
 

                                           
1
Survivor quoted in Rebecca Surtees, In African waters. The trafficking of Cambodian fishers in South Africa 

(Geneva; Washington D.C.: IOM/NEXUS Institute, 2014), 155.  
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សសចកថសីសងេប 

បុរសសៅខ្របនថជាមុមសញ្ញដ មយួភាគធុំខ្ដលររូវបានកុំណរថ់ាជាជនរងសរគាោះននការជញួដូរសៅ 
កបុងរបសទសកមពុជា។ សបើសទោះបីជាមនិមានទិនបនយ័មូលដ្ឋឌ នជាកល់ាកអ់ុំពីចុំននួជនរងសរគាោះ  សៅ
ចសន្នល ោះឆ្ប ុំ ២០១១ និងឆ្ប ុំ២០១៤ កបុងចុំសណាមជនរងសរគាោះខ្ដលររូវបានជយួ សដ្ឋយកមមវធីិរបឆ្ុំង
ការជញួដូរមនុសសដុំណាកក់ាលទី ២ (គុំសោង CTIP ទី២)មានបុរស ៥៩ ភាគរយ សហើយជាង 
៨៨ ភាគរយ ននជនរងសរគាោះទុំងសន្នោះររូវបានជួយ សដ្ឋយអងគការអនថរជារិខ្ផបក 
សទសនថររបសវសន ៍(IOM) ប្បចាំនៅរបសទសកមពុជា។២ ជាមធយមចាបត់ុំងពីឆ្ប ុំ ២០១២ គុំសោង 
CTIP ទី២ បានជយួ បុរសរងសរគាោះននការជួញដូរ ចុំនួន១៦០ន្នកក់បុងមយួឆ្ប ុំ។ មានបុរសោបព់ាន់
ន្នកស់ទៀរខ្ដលទុំនងជាមនិទនរ់រូវបានសគាគ ល់អរថសញ្ញដ ណ ប ុខ្នឋសៅខ្រមានការមវោះសសវារមួ
បញ្ចូ ល រសឺមាហរណកមមសរមាបបុ់រស ជាពិសសសបុរសសពញវយ័ សៅមនិទនរ់គបរ់គានស់ៅសឡើ
យ។ ការសិកាមយួកបុងឆ្ប ុំ២០១៣ សលើបុរសរងសរគាោះចុំននួ៧៨ន្នកក់បុងចុំសណាមបុរសខ្ដលររូវ
បានជញួដូរសៅកបុងមហាអនុរុំបនទ់សនលសមគងគ (កបុងសន្នោះមានបុរសខ្មមរចុំននួ២៧ន្នក)់ បានរក
ស ើញថា មានខ្របុរសចុំនួន១០ន្នកប់ ុសណាត ោះខ្ដលទទលួបានជុំនយួសពញសលញ ។៣ ការសិកាងមី
មយួអុំពី កមមករសនាទជនជារិខ្មមរខ្ដលររូវបានជញួដូរ បានរកស ើញថា បុរសភាគសរចើនបាន
ទទលួជុំនួយខ្ផបកចាប ់ប ុខ្នថពកួសគទទួលបានជុំនយួខ្ផបកសផសងសទៀររិចរចួប ុសណាត ោះ សទោះបីជាជន
រចួជីវរិទុំងអស់សន្នោះមិរមុំខ្សវងរកការគាុំរទយ ងសកមមកស៏ដ្ឋយ។៤ 

 
សគាលបុំណងននការរាវរជាវសនោះ គឺសដើមផជូីនដុំណឹងដល់រកុមអបកផថល់សសវាខ្ដលមានបុំណង
បុំសពញចសន្នល ោះមវោះខារខាងសលើសនោះ កបុងការផឋល់សសវាដល់បុរសរងសរគាោះបន្នធ បពី់ពួកសគរចួជីវរិពីការ
ជញួដូរ។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

២ Data supplied to author. CTIP II data is for the period October 2011-December 2014, and IOM Cambodia data for the 

period 2011-2014. ៣
 Rebecca Surtees, After trafficking: Experiences and challenges in (re)integration in the Greater Mekong Sub-region 

(Bangkok: UNIAP/NEXUS Institute, 2013), 110. ៤ Rebecca Surtees, In African waters. The trafficking of Cambodian fishers in South Africa (Geneva, Washington D.C.: 

IOM/NEXUS Institute, 2014).  
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ការរាវរជាវសនោះសយងតមការវភិាគសៅសលើឯការខ្ដលមានរាប ់និងទិនបនយ័ខ្ដលបានមកពី
រកុមអបកផថល់សសវា សដ្ឋយបូក 
បញ្ជូ លទុំងការសធវើបទសមាា សនជ៍នបសគគ លខ្ដលដឹងពរ័ម៌ានចុំននួ៣៣ន្នក ់និងបទសមាា សនជ៍ា
រកុមជាមយួជនរចួជីវរិពីការជញួដូរចុំននួដបរ់បាុំបីន្នក ់។   
របាយការណ៍សនោះបានរគបដណថ បស់លើរបធានបទដូចខាងសរកាម: 

 និន្នប ការកបុងការជញួដូរបុរសកមពុជាសដ្ឋយសតថ រសលើការជញួដូរមនុសសសៅន្នវាសនាទ 

 ររមូវការសមាហរណកមមននជនរចួជីវរិ 

 សមាហរណកមមបុរស និងសសវាកមមខ្ដលមានរាបស់ៅកបុងរបសទសកមពុជា 
 

ការរាវរជាវសនោះជួយ បុំសពញចសន្នល ោះមវោះខារសៅកបុងការរាវរជាវសលើនិន្នប ការកបុងការជញួដូរបុរសកមពុ
ជា។  វាគជាការសិការមយួបខ្នទមសលើការសិការពីរ រកឺបី៏ប ុសណាត ោះខ្ដលសធវើសឡើងអុំពី  
សមាហរណកមមសរមាបជ់នរចួជីវរិពីការជួញដូរសៅន្នវាសនាទ។ 

 

ចុំនុចសុំខានៗននការរកស ើញ 
និន្នប ការកបុងការជួញដូរបុរស៥ 
បុរសខ្មមរររូវបានជញួដូរសៅកបុងវស័ិយមុសៗគាប  សហើយជាទូសៅភាគសរចើនគឺ វស័ិយសនាទ 
សុំណង ់កសិកមម ការគរសោងចរក និងសុុំទន។ ជនរចួជីវរិខ្ដលររូវបានសគកុំណរ ់
អរថសញ្ញដ ណ ភាគសរចើនគឺវលិររឡបម់កពីរបសទសនង បន្នធ បម់កគឺរបសទសឥណឍូ សនសីុ  
សវៀរណាម និងរបសទសមា សឡសីុ។ ជនរចួជីវរិទុំងសន្នោះភាគសរចើនគឺមកពីរុំបនដ់្ឋចរ់សយល និង
ជនបទ។ ពកួសគករមទទួលបានការសិកាសលើសពីកុំររិថាប កអ់បរ់ ុំបឋមសិកាណាស់។ ពកួសគសសធើរ
ខ្រទុំងអស់គឺជាអបករកសីុចិញ្ច ឹមរគួារ ជាសហរុន្នុំឲ្យការតល ស់ទីមានកុំររិមពស់សដ្ឋយារខ្រពកួ
សគររូវសធវើដុំសណើ រសៅខ្សវងរកការគរសធវើ។ ភាគសរចើនពួកសគមានរបភពសដើមមកពីសមរថបន្នធ យមាន
ជយ័ សមរថកុំពងច់ាម បារដ់ុំបង កុំពងធ់ុំ ឧរថរមានជយ័ សសៀមោប និងសមរថាវ យសរៀង។ ជនរង
សរគាោះមយួចុំននួរូចររូវបានរកស ើញថា 
មកពីសមរថរុំបនភ់ាគឦាន។ ជារមួ ជនរចួជីវរិមានរបភពមកពីរគបរ់ុំបនទូ់ទុំងរបសទស សហើយ
ពាកក់ណាថ លននពកួគារទ់ុំងអស់ប្រូវបាន “ចរ់ជាប្រុមមនុសស” ដែលមរពីភមូិដរមួយ នប្រោះ

រនុងចាំនោមពួរគារ់ យ៉ា ងនោចោស់រ៏មានជនរងនប្គាោះមានរ់ដែរ ដែលមរពីភូមិជាមួយគាន។ 

 

 

៥ International Labour Organisation (ILO) and Asian Research Centre for Migration, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn 

University, Employment practices and working conditions in Thailand’s fishing sector, (Bangkok: ILO, 2013), 68. 
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ការជញួដូរមនុសសសៅន្នវាសនាទ 
ការជញួដូរសៅឧសាហកមមសនាទររីសៅកបុងរុំបន ់មានចុំននួសរចើនជាងពាកក់ណាថ លននជនរង
សរគាោះជាបុរសខ្ដលររូវបានកុំណរអ់រថសញ្ញដ ណ។ សដ្ឋយសហរុផលសនោះ ការជួញដូរមនុសសសៅ
ន្នវាសនាទររូវបានរ ុំសលចសទផើងជាពិសសសសៅកបុងរបាយការណ៍សនោះ។ អបកសនាទខ្ដលររូវបាន
សគជញួដូរចុំននួ ជាង ៣០០ន្នក ់បានររឡបម់កវញិសៅចសន្នល ោះឆ្ប ុំ២០១០ និងឆ្ប ុំ២០១៤ 
សទោះបីជាវាទុំនងថាជនរងសរគាោះជាសរចើនសទៀរមនិររូវបានកុំណរអ់រថសញ្ញដ ណក ៏
សដ្ឋយ។ ការសិកាមយួសឋីពីឧសាហកមមសនាទរបស់របសទសនង បានរកស ើញថាចុំននួរបាុំបនួ
ភាគរយននអបកសនាទជាជនជារិខ្មមរកុំពុងកាល យជាជនរងសរគាោះននការបងេិរបងេុំសលើកុំលាុំងពលក
ម។៥  
សបើគិរររឹមខ្រអរតរសួលមននរកុមអបកសនាទខ្ដលចុំណាយសពលយូរសៅសលើទូកសនាទខ្រមយ ង 
គឺមានករមរិមពស់ជាងវស័ិយដនទសទៀររចួសៅសហើយ។ ការសិកាមយួសឋីពីរបជាជនកមពុជាខ្ដលររូវ
បាននិរសទសពីរបសទសនង បានរកស ើញថា មាប កក់បុងចុំសណាមអបកសនាទ៥ន្នកខ់្ដលររូវបានសគ
និរសទស អាចជាមនុសសខ្ដលររូវបានសគជួញដូរ។៦  
 
ទុំនងជាមានរបជាជនកមពុជាោបមុ់នឺន្នកក់ុំពុងសធវើការសៅសលើទូកសនាទនង។ របជាជន 
កមពុជាជាង ២២,០០០ ន្នកប់ានចុោះស ម្ ោះជាផលូវការ៧ ប ុខ្នថចុំននួពិររបាកដគឺទុំនងជាមពស់ជាង
សនោះ។  អងគការពលកមមអនឋរជារិ (ILO) បានបា នរ់បមាណថារបជាជនកមពុជាមានចុំននួ ៤០ ភាគ
រយននអបកសនាទសៅកុំពងខ់្ផសុំខាន់ៗ ទុំងបនួរបស់របសទសនង។៨ ការបា នរ់បមាណអុំពីចុំននួ
របជាសនាទសៅសលើន្នវាសៅរបសទសនងមានចុំនួនរបខ្ហលពី ១០០,០០០ សៅ ១៤៣,០០០ ន្ន
ក។់ ៩លទនផលននការសិការខាងសលើ បានបគា ញថា មយួចុំននួធុំននកមមករសនាទកមពុជាទុំនងជា
ជនរងសរគាោះននការជួញដូរ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

៥
International Labour Organisation (ILO) and Asian Research Centre for Migration, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn 

University, Employment practices and working conditions in Thailand’s fishing sector, (Bangkok: ILO, 2013), 68. 

៦ 
United Nations Action for Cooperation Against Trafficking in Persons (UN-ACT), Migration experiences of Cambodian workers 

deported from Thailand in 2009, 2010 & 2012 Poipet, Cambodia, (Bangkok: UN-ACT, 2015), 49. 
៧ Data from ILO, Bangkok. 
៨ “The workers were sampled in proportion to size of the total population by nationality in the occupation.” ILO and Asian Research 

Centre for Migration, 2013, 5.  
៩ See discussion in ILO and Asian Research Centre for Migration, 2013, p. 4-5. 
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ការជញួដូរមនុសសភាគសរចើនសកើរសឡើងសៅសពលខ្ដលបុរសសធវើចុំណាករសុកសដ្ឋយសម័រគចិរថសៅ 
តមរចកមនិរសបចាប ់សដ្ឋយគាម នឯការសធវើដុំសណើ រ សហើយសរកាយមកររូវបានសមមយល់សបាក
បសញ្ញោ រសដ្ឋយបញ្ជូ នពកួសគសៅទូកសនាទ ឬលកព់ួកសគសអាយអបករគបរ់គងន្នវាន្នវា។ ករណី
សលើកខ្លងមយួចុំសពាោះនិន្នប ការសនោះ គឺជាករណីននរកុមហ ុន Giant Ocean International 
Fishery Co., Ltd (Giant Ocean)ខ្ដលជាទីភាប កគ់រសរជើសសរ ើសពលករខ្ដលមានអាជាញ បណ័ត  
ខ្ដលបានជួញដូររបជាជនកមពុជារបមាណជា ៧០០ន្នក ់សៅកានន់្នវាសនាទសៅកបុងរបសទសជា
សរចើន។១០ ភាប កគ់រផថល់ជុំនយួសសរគោះន្នន្នបានសធវើការពយករង មនុសសរបខ្ហល ២០០ ន្នកន់ន
ជនរងសរគាោះទុំងសនោះររូវបានររឡបម់កវញិ ប ុខ្នថមនុសសជាសរចើនរយន្នកស់ៅខ្របារម់លួន។ 

 

អបកសនាទកមពុជាខ្ដលររូវបានជញួដូរ ខ្រងទទួលរងនូវបទពិសាធនន៍ន ការរ ុំសលាភបុំពានយ ង
ធៃនធ់ៃរ សលើោងកាយ និងផលូវចិរថ ផលប ោះពាល់សដ្ឋយារអាកាសធារុ ការគររបឈមនឹងសរគាោះ
ថាប កម់ពស់ រងវោះអាហារូបផរទមា និងការខ្ងទុំសុមភាព និងាទ នភាពរស់សៅខ្ដលមនិមានសុវរទិភា
ព។ ភាគសរចើនមនិទទលួបានរបាកក់នរម រទឺទួលបានរិចរួចបុំផុរ។ ការសិកាងមីមយួសធវើសឡើង
សដ្ឋយ IOM និងLondon School of Hygiene and Tropical Medicine សលើសុមភាព និងការជួញ
ដូរមនុសស បានរកស ើញថា សុំណាកននអបកសនាទខ្ដលររូវបានសគជួញដូរចុំននួ២១៩ន្នក ់បាន
សធវើការជាមធយម ១៩.៥ សមា ងកបុងមយួនងៃ។១១ ពីរភាគបីននអបកទុំងសន្នោះបានទទលួរងសរគាោះសដ្ឋយ
អុំសពើហិងាសលើោងកាយ។ ជនរងសរគាោះ១៦ ន្នករ់រូវបានបងេុំសអាយទទលួទនថាប ុំសញៀន និងបនួ
ន្នកប់ានោយការណ៍ថាបានទទួលរងសរគាោះសដ្ឋយអុំសពើហិងាផលូវសភទ។១២ របាយការណ៍សថីពីបទ
ពិសាធនន៍នអបកសនាទខ្ដលររូវបានសគជួញដូរចុំនួន៤៩ន្នក ់បានរកស ើញថា ៥៩ ភាគរយបាន
សធវើាកសថីាមានការសមាល បម់នុសសសដ្ឋយអបករគបរ់គងន្នវា។១៣ បុរសទុំងសន្នោះភាគសរចើនជាប ុ់ុំ
សៅសលើន្នវារយៈសពលសរចើនឆ្ប ុំ៖ ការសិកាខាងសលើចុំសពាោះសុំណាកអបកសនាទទុំង២១៩ បានរក
ស ើញថា សសធើរខ្រ៥០ភាគរយននពួកសគរស់សៅកបុងាទ នភាពននការជញួដូរសនោះរយៈ សពលសរចើន
ជាងពីរឆ្ប ុំ។ ។១៤ សហើយមនុសសមយួចុំនួនសទៀរររូវបានសគជញួដូររហូរដល់សៅជាង១០ឆ្ប ុំ។ 

 

បន្នធ បពី់ការររស់គចមលួន វាគឺជាសរឿងទូសៅបុំផុរខ្ដលជនរងសរគាោះបានចុំណាយសពលសវលាសៅកបុង 
ការ ុុំឃុំង។ អបកសផសងសទៀរបានទទួលរងការសកងរបវញ័្ច បខ្នទមសទៀរ ឬររូវបានសគជួញដូរមថង 
សទៀរមុនសពលខ្ដលពួកសគបានវលិររឡបម់កផធោះវញិសៅទីបុំផុរ។ 
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ររមវូការរបស់ជនរចួជីវរិ  
ររមវូការខ្ផបកសសដឌកិចច គឺមានារៈសុំខានប់ុំផុរសរមាបជ់នរចួជីវរិភាគសរចើន។ ពកួគារភ់ាគសរចើន
គាម នជុំន្នញកបុងការរបកបរបរចិញ្ច ឹមជីវរិ សហើយពកួសគររឡបស់ៅកានរ់ុំបនជ់នបទដ្ឋចរ់សយល
ខ្ដលជាកខ្នលង មានភាពពិបាកជាខាល ុំងសរមាបព់កួគារក់បុងការបសងកើរសសទរភាពរបាកច់ុំណូលសពញ
មយួឆ្ប ុំ។ ដូសចចោះការសធវើចុំណាករសុការជាងមីគឺជាសរឿងខ្ដលខ្រងខ្រសកើរមានសទផើង។ ការជញួដូរ
សរចើនន្នុំសអាយមានបញ្ញា ហិរញ្ដ វរទុកានខ់្រធៃនធ់ៃរបខ្នទមសទៀរសុំោបជ់នរចួជីវរិទុំងសន្នោះ។ ពកួគារ់
មលោះមានបុំណុលរគួាររហូរដល់១០០០ ដុលាល រសហរដឌអាសមរកិ។ បនធុកទុំងសនោះបសងកើរសអាយ
មានភាពតនរឹងផលូវចិរថ និងបគា កជ់នរចួជីវរិមនិសអាយពកួគារម់ានលទនភាពខ្សវងរកការគាុំរទ។ 

 
របជាជនខ្មមរខ្ដលរស់ោនមានជីវរិពីការជួញដូរ ជាញឹកញាបព់ួកសគមានសសចកថីររូវការខ្ផបកសុម
ភាពជានិចច។ អបករស់ោនមានជីវរិបានោយការណ៍ថា ពកួគារប់ានរងការឈចុឺកចាបក់ាលោុុំនរ   
មវោះជីវជារិ ឈមឺបង ឈសួឺរ និងបញ្ញា ពាកព់ន័ននឹងការរ ុំលាយអាហារ រមួទុំងជុំងឺសផសងៗសទៀរ។ 
ការសធងម់រិជាមយួជនរចួជីវរិ បានរកស ើញថា សុមភាពោងកាយគឺជាកងវល់រមួមយួ។ របខ្ហល
ជាពីរភាគបីននបុរសខ្ដលបានសឆលើយរបចុំសពាោះការសធងម់រិ ពកួសគរបាថាប ចងជ់បួជាមយួរគូសពទយ។
១៥ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១០
Police estimated that more than 700 men were sent abroad by Giant Ocean. Surtees, 2014, 17. 

១១
 Cathy Zimmerman et al., “Health and human trafficking in the Greater Mekong Subregion. Findings from a survey of men women 

and children in Cambodia, Thailand and Viet Nam, International Organization for Migration and London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, Cambodia results,” (presentation at STEAM launch held by London School of Hygiene and Tropical Medicine and 
IOM Cambodia, Phnom Penh, 18 November 2014).  ១២

 Data provided by London School of Hygiene and Tropical Medicine and IOM Cambodia, 2014. 

១៣
 UNIAP, Exploitation of Cambodian men at sea: Facts about the trafficking of Cambodian men onto Thai fishing boats, SIREN series 

CB-03, (Bangkok: UNIAP, 2009). ១៤ Zimmerman et al, 2014. 

១៥
 Ibid. 



 7 

សុមភាពផលូវចិរថអនស់មាយខាល ុំងគឺជាសរឿងខ្ដលសកើរសទផើងទូសៅសៅកបុងចុំសណាមជនរចួជីវរិទុំងអស់
សន្នោះ។ សៅកបុងការសិកាមយួសលើសុមភាព និងការជួញដូរមនុសស សធវើសទផើងសដ្ឋយ IOM និង
London School of Hygiene and Tropical Medicine រកស ើញថា ៦២ភាគរយននបុរសសពញវយ័
ខ្ដលររូវបានជួញដូរ បានបគា ញសោគសញ្ញដ ននជុំងឺធាល កទឹ់កចិរថ ៥៤ភាគរយមានការងបប់ារមា និង
៤៦ភាគរយមានជុំងឺបាកស់ារ។១៦ ភាៃ កគ់រផថល់សសវបានរ ុំឭកអុំពីករណីននជនរចួជីវរិថាបាន
ទទលួរងការប ោះទងគិចផលូវចិរថ មានឥរយិបងបងកសរគាោះថាប ក ់សរបើារធារុសញៀន និងបញ្ញា ការចង
ចាុំ។ 
 
ជនរចួជីវរិលទនភាពខ្ដលជនរចួជីវរិអាចទទលួបានការគាុំរទពី សងគម អាចនឹងមានភាពសមុគ
ាម ញសដ្ឋយារសហរុផលជាសរចើន។ ជនរចួជីវរិខ្ដលររឡបម់កវញិជាញឹកញាបម់ានអារមមណ៍
ថា មានកុំហុស ឬអាមា ស់ ខាល ចមានការសរ ើសសអើង ឬបារមាពីបញ្ញា កបុងការសរមបមលួនសៅនឹងការ
តល ស់បថូរបរយិកាសជុុំវញិមលួន និងទុំន្នកទ់ុំនង។ 

 

សមាជិករគួារជនរងសរគាោះ អាចររូវបានចារទុ់កថាជា "ជនរងសរគាោះបន្នធ ប"់ សៅសពលពួកសគមាន 
បញ្ញា ខ្ដលជាលទនផលបានមកពីបទពិសាធនរ៍បស់ជនរងសរគាោះខ្ដលររូវបានសគជញួដូរ ។ 
សមាជិករគួារអាចររូវរងផលប ោះពាល់សដ្ឋយរបសយលសដ្ឋយារបញ្ញា សុមភាពឬបញ្ញា សសដឌ
កិចចរបស់ជនរងសរគាោះ ឬផលប ោះពាល់សដ្ឋយតធ ល់ពីអាកបផកិរយិណាមយួរបស់ជនរងសរគាោះខ្ដល
របឆ្ុំងនឹងសងគមជនរចួជីវរិខ្ដលសមាជិករគួារសន្នោះររូវសដ្ឋោះរាយ។ សមាជិករគួារកម៏ាន
ររមូវការខ្ផបក 
សសដឌកិចច សុមភាព និងររមូវការសផសងសទៀរខ្ដលពកួសគគរួខ្របគា ញសចញសដើមផមីលួនឯងតធ ល់ និង
សដើមផជីួយ សអាយពកួគារអ់ាចជយួ គាុំរទដល់ជនរចួជីវរិសន្នោះបាន។ 
 
 
 
 
 
 
 
 

១៦ Ibid. 
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ជនរងសរគាោះជាសរចើនររវូការកខ្នលងាប កស់ៅជាបសណាថ ោះអាសនបសៅសពលខ្ដរពួកសគររឡបម់ក 
វញិ។ មានររឹមខ្រមយួចុំនួនរូចសទខ្ដរររូវការជុំនយួជាមយួនឹងការាប កស់ៅរយៈសពលខ្វង។ ជន
រងសរគាោះជាសរចើនររូវការជុំនយួខ្ផបកចាបស់ដើមផទីមទសុំណង ឬដ្ឋកព់ាកយបណឋឹ ងរបឆ្ុំងអបកជញួ
ដូរពកួសគ។ រនុងររណីខ្លោះជនរងសរគាោះមយួចុំននួមានការភយ័ខាល ចចុំសពាោះសុវរទិភាពរបស់ពកួសគ 
សហើយអបកមលោះសរជើសសរ ើសមនិសអាយមានការលារររដ្ឋងពីបទពិសាធនជ៍ញួដូរខ្ដលពកួសគទទួល
រង ដូសចបោះសហើយពកួសគមានររមូវការខ្ផបកសនឋសុិម និងភាពឯកជនរបស់ពកួសគ។ 

 

សមាហរណកមមខ្ដលទទលួបានសជាគជយ័ និងសសវាកមមខ្ដលមានរាបស់ៅ 
កបុងរបសទសកមពុជា 
ដូចខ្ដលបានកុំណរស់ដ្ឋយ Surtees ការសធវើសមាហរណកមម  គឺជាដុំសណើ រការននការជាសោះ
សសផើយសឡើងវញិ និងការររឡបស់ៅរស់សៅកបុងរបពននសសដឌកិចច និងកបុងសងគមសឡើងវញិ បន្នធ បពី់
ទទលួរងបទពិសាធនន៍នការជញួដូរមនុសស។ សមាហរណកមមសុំសៅសលើទុំងការតុំងទីលុំសៅកបុង
បរយិកាសខ្ដល 
មានសុមសុវរទិភាព  ការទទលួបាននូវការរស់សៅខ្ដលមានបទដ្ឋឌ នសមសហរុផល សុមុមាលភាព
ផលូវចិរថ និងផលូវកាយ ឱកាសសរមាបក់ារអភវិឌណនត៌ធ ល់មលួន ការអភវិឌណនស៌ងគម និងសសដឌកិចច  រពម
ទុំងការទទលួបាននូវការគាុំរទខ្ផបកសងគម និងផលូវចិរថ។ ជនខ្ដលររូវបានសគជួញដូរអាចសរជើស
សរ ើសកបុងការរស់សៅកបុងសហគមនរ៍បស់ពកួគារ ់(សមាហរណកមម) រសឺៅកបុងសហគមនង៍មីមយួ(ការ
រមួបញ្ចូ ល)។១៧ 
ការរមួបញ្ចូ ល រកឺារសធវើសមាហរណកមមខ្ដរសពារសពញសដ្ឋយសជាគជយ័គឺពាកព់ន័នសៅនឹងខ្ផបកជា
សរចើន ខ្ដលមនិពឹងខ្ផាកខ្រសលើជនរចួជីវរិសន្នោះសទ ប ុខ្នថកពឹ៏ងខ្ផាកសលើបរយិកាសខាង សរៅខ្ដរ។ 
សហរុសនោះសហើយបានជាដុំសណើ រការសនោះមានភាពសមុគាម ញយ ងខាល ុំង សហើយគយនឹងោុំងសធោះ 
សហើយសដ្ឋយារការជបួនូវឧបសគគសផសងៗ ជាញឹកញាបវ់ាររូវការសពលជាសរចើនឆ្ប ុំ។ កតថ សុំខាន់
កបុងការសធវើសមាហរណកមម (រកឺាររមួបញ្ជូ ល)សដ្ឋយសជាគជយ័ គឺររូវដកសចញនូវកតថ ននភាពគយ
រងសរគាោះដុំបូងខ្ដលបានសធវើសអាយជនរងសរគាោះធាល កស់ៅកបុងការជញួដូរ។ 

 

 

បញ្ញា សយនឌរ័គរួររូវបានពិចារណាផងខ្ដរសៅកបុងការរមួបញ្ចូ ល រកឺារសធវើសមាហរណកមម។ ការ
យល់ស ើញអុំពីសយនឌរ័ គឺមានសកាថ នុពលសធវើសអាយជនរចួជីវរិគយធាល កស់ៅកបុងការជញួដូរ ប៉ាោះ

១៧ 
Surtees, 2013, 38. 
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រល់ែលរ់រមូវការរបស់ពួកសគសរកាយការជញួដូរ សសវាខ្ដលអាចរកបាន រពមទុំងប ោះពាល់ដល់ឆ
នធៈរបស់ជនរចួជីវរិកបុងការទទលួយកសសវាទុំងសនោះ។  

 

សសវាបចចុបផនប បញ្ញា របឈម និងឱកាស 
ទិដឌភាពទូសៅននការផថល់សសវាន្នសពលបចចុបផនប - សទោះបីជារដ្ឋឌ ភបិាលកមពុជាមានរកុមការគរចុោះផថ
ល់ការគាុំរទសរមាបបុ់រសខ្ដលររូវបានសគជួញដូរ ប៉ាុដនែរដ្ឋឌ ភបិាលជបួនូវការមវោះងវកិារ មាននយ័ថា
ភាគសរចើនននបនធុកសមាហរណកមមសនោះ ររូវធាល កស់ៅសលើអងគការមនិខ្មនរដ្ឋឌ ភបិាលរនុងប្សុរ និង
អងគការអនឋរជារិ។ បចចុបផនបរនួ្នទីរបស់រកសួងសងគមកិចច អរីរយុទនជន និងយុវនីរិសមផទ 
(MoSVY) និងន្នយកដ្ឋឌ នសងគមកិចច អរីរយុទនជន និងយុវនីរិសមផទ (DoSVY) សៅកបុងការរមួ
បញ្ចូ ល  រកឺារសធវើសមាហរណកមមហាកដូ់ចជាមានករមរិ ររឹមខ្រការបញ្ជូ ន និងការបុំសពញរកដ្ឋស
ាប ម ចុំខ្ណកឯការសួរសុមទុកេអរិងិជនវញិរដ្ឋឌ ភបិាលអាចសធវើបានរបសិនសបើមានអងគការសរៅ 
រដ្ឋឌ ភបិាលណាមយួអាចបងស់លើការចុំណាយសរមាបស់កមមភាពសនោះប ុសណាត ោះ។ 

 

យ ងសហាចណាស់មានអងគការមនិខ្មនរដ្ឋឌ ភបិាលកបុងរសុក និងអងគការអនថរជារិចុំននួដបពី់រ 
ខ្ដលផថល់នូវជុំនួយសលើការរមួបញ្ជូ ល រសឺមាហរណកមមតមខ្បបខ្ផនមយួចុំននួ ជូនដល់បុរស
ខ្ដលររូវបានសគជញួដូរ។ សសវាសនោះមានលកេណៈខ្ផាកសលើសហគមនស៍សធើទុំងរសុង កបុងរបសទស
កមពុជាមានមណឍ លសរមាបជ់យួ ដល់បុរសរងសរគាោះសដ្ឋយការជញួដូរខ្រមយួគរ។់ ភាគសរចើនននការ
ផថល់ជុំនយួសនោះ បានសកើរសឡើងសៅកបុង សហគមនខ៍្ដលជនរចួជីវរិសន្នោះធាល បរ់ស់សៅ។  
 
មាន ករណីរិចរចួប ុសណាត ោះខ្ដលររូវបានគាុំរទសលើការសធវើសមាហរណកមមសៅកខ្នលងសផសង។ 
 
មូលនិធិ- មូលនិធិសរមាបជ់ុំនយួការសធវើ(សមាហរណកមម) រមួបញ្ចូ ល ជាចមផងគឺបានមកពីកមមវធីិ
របស់ USAID គុំសោង CTIP II ខ្ដលមានបូករមួទុំងមាច ស់ជុំនយួមយួចុំននួបខ្នទមសទៀរ។ មូលនិធិ
គឺជាធមមតមានចុំននួរបខ្ហល៨០០សៅ១០០០ដុលាល សហរដឌអាសមរកិសរមាបោ់ល់ជុំនួយកបុងការ
សធវើ(សមាហរណកមម)ការរមួបញ្ចូ លអរិងិជនមាប ក។់ អបកផថល់សសវាមយួចុំនួនបានបា នរ់បមាណថា 
សដើមផសីអាយការគាុំរទ អាចសធវើសៅបានសពញសលញ សគររូវការទឹករបាកច់ុំននួ២០០០ដុលាល សហរដឌ
អាសមរកិ។ 
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ការកុំណរអ់រថសញ្ញដ ណ 
មានអងគការមយួចុំននួខ្ដលខ្សវងរក ឬសធវើការពិនិរយសមើលសដើមផកីុំណរអ់រថសញ្ញដ ណជនរងសរគាោះ
សៅសបា យខ្ប រ និងសមរថសកាោះកុង រសទោះជាយ ងណា កក៏ារពិនិរយសន្នោះមនិទនម់ានខ្ផនការររឹម
ររូវសៅសទផើយ សដ្ឋយការពិនិរយសន្នោះសកើរសទផើងសៅសពលខ្ដលអបកផថល់សសវាមានធនធានខ្រ
ប ុសណាត ោះ។ គាម នការខ្សវងរកយ ងសកមមសដើមផរីកជនរងសរគាោះ របសទសសគាលសៅសទ សបើសទោះបីជា
សមើលស ើញថារបជាជនកមពុជាអាចនឹងររូវបានជាបគ់ាុំងសៅសលើសកាោះ ឬកុំពងខ់្ផបរសទសកស៏ដ្ឋយ។ 
មនិមានបញ្ជ ីផសពវផាយជនបារម់លួនសទ សបើសទោះបីជាជនរងសរគាោះោបរ់យន្នកន់នរកុមហ ុនមហាស
មុទយយកស (Giant Ocean) អាចនឹងមនិររូវបានោបប់ញ្ចូ លកស៏ដ្ឋយ។ ជាលទនផល ចុំននួនន ជន
រងសរគាោះខ្ដលររូវបានកុំណរអ់រថសញ្ញដ ណ គឺមានករមរិទបខាល ុំងណាស់ សបើសរបៀបសធៀបសៅនឹង
ទុំហុំននបញ្ញា ខ្ដលមានសនោះ។ 

 

ជុំនួយជាមូលដ្ឋឌ ន 
យ ងសហាចណាស់មានអងគការចុំននួរបាុំពីរមានផថល់ជុំនយួជាមូលដ្ឋឌ ន (ដូចជាការពិនិរយសុមភាព 
កញ្ចបម់ាូបអាហារ និងងវកិារសរមាបស់ធវើដុំសណើ រ) ដល់ជនរងសរគាោះខ្ដលររូវបានកុំណរអ់រថសញ្ញដ ណ
បាន សៅសពលខ្ដលពួកសគវលិររឡបម់កវញិ។ អងគការមលោះបងរ់បាកស់រមាបក់ារាប កស់ៅផធោះសុំណាក ់ 
រយៈសពលពីរបីនងៃ។ មានមណឍ លខ្រមយួគរស់ៅរបសទសកមពុជាខ្ដលផថល់ជរមកដល់បុរសរងសរគាោះពី
ការជញួដូរ គឺមជឈមណឍ លកមពុជាសដើមផកីារពារសិទនិកុមារ (CCPCR) សៅសមរថាវ យសរៀង។ អងគការ 
អនថរជារិ IOM ឆ្ប់ៗ សនោះនឹងសបើកមណឍ លាប កស់ៅបសណាថ ោះអាសនបមយួសៅទីរកុងភបុំសពញ។ 
 
ការបញ្ជូ ន- បចចុបផនបសនោះពុុំមានរបពន័នបញ្ជូ នជាផលូវការសន្នោះសទ។ ជនរងសរគាោះជាសរចើនន្នកម់និខ្ដលររូវ
បានបញ្ជូ នសដើមផសីៅទទលួសសវា(សមាហរណកមម) រមួបញ្ចូ លសន្នោះសទ របខ្ហលជាមកពីអបកសឆលើយរប
ដុំបូង មនិបានដឹងពីារៈសុំខានន់នការគាុំរទ រកឺម៏និដឹងថាមានជសរមើសននការបញ្ជូ នបនថ។ ជនរចួជីវរិ
ដនទសទៀរររូវបានបញ្ជូ នសៅអងគការខ្ដលផថល់នូវជុំនួយរបសភទខ្រមយួគរ ់(ដូចជាជុំនយួខ្ផបកចាប ់ឬ
ការបណថុ ោះបណាថ លវជិាជ ជីវៈ)។ ជនរចួជីវរិទុំងសនោះករមររូវបានបញ្ជូ នសៅទទលួការគាុំរទសលើររមូវការ
សផសងសទៀររបស់ពួកសគណាស់។ ជនរចួជីវរិខ្ដលររូវបានបញ្ជូ នសដើមផទីទលួបានការរគបរ់គងករណីរ
យៈសពលខ្វងបានទទលួការគាុំរទដស៏ពញសលញ 
បុំផុរ។ ផថល់ការបណថុ ោះបណាថ លដល់អបកសឆលើយរបដុំបូង និងអបកផថល់ជុំនួយទុំងអស់សដើមផបីញ្ជូ នជនរចួ
ជីវរិសៅអងគការខ្ដលផថល់សសវារគបរ់គងករណី ខ្ដលអាចជយួ សដ្ឋោះរាយចសន្នល ោះមវោះខារខ្ដលមាន
កបុងសពលបចចុបផនបសនោះ។ 
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ការសរមបសរមលួននការជយួ សសរគគ ោះ 
ការសរមបសរមួលននការផថល់សសវា សរមាបបុ់រសខ្ដលររូវបានសគជួញដូរគឺមានរិចរួចបុំផុរ។ សៅ
ឆ្ប ុំ ២០១៤ អងគការអនថរជារិ IOM បានផថួចសផថើមសអាយកិចចរបជុុំរវាងអបកផថល់សសវាសដើមផពិីភាកាអុំពី
ការ 
ជយួ សសរគគ ោះដល់ជនរចួជីវរិសៅសពលពកួសគវលិររឡបម់កវញិ។ មនិមានការជួបជុុំជាសទៀងទរស់ដើមផី
ពិភាកាអុំពីការគាុំរទបនថចុំសពាោះបុរសខ្ដលសគជួញដូរសន្នោះសទ សហើយកម៏និមានការសរមបសរមួលកបុង
ការរបមូលទិនបនយ័ខ្ដរ។ 
 

ជុំនួយខ្ផបកចាប ់
យ ងសហាចណាស់មានអងគការចុំននួបនួផថល់ជុំនយួខ្ផបកចាប។់ អងគការទុំងសនោះរុំណាងឱយជនរង
សរគាោះជាង១៥០ន្នកស់ៅកបុងសុំណុុំ សរឿងរបឆ្ុំងនឹងរកុមហ ុន មហាសមុរទយកស (Giant Ocean) ខ្ដល
ន្នុំឱយជនជាបស់ចាទនរវា នច់ុំននួរបាុំមយួន្នករ់រូវបានផថន្នធ សទស។ អងគការទុំងសនោះបានទទួលយក 
សុំណុុំ សរឿងរបឆ្ុំងនឹងសមមយល់ជនជារិខ្មមរផងខ្ដរ ខ្ដលបានជញួដូរបុរសទុំងអស់ 
សន្នោះ។ សទោះជាយ ងណា ករណីរុលាការដុំសណើ រការសៅយ ងយរឺយ វបុំផុរ។ សូមផខី្រសៅសពលខ្ដល
ជនសលមើសររូវបានផថន្នធ សទស កជ៏នរងសរគាោះករមនឹងទទលួបានសុំណងណាស់។ ករណីខ្ផបកចាបស់ៅ
សរៅរបសទស គឺករមមានខាល ុំងណាស់សទោះបីជាការពិរខ្ដលថាជនសលមើសភាគសរចើនសទិរសៅកបុងរបសភទ
សរឿងសនោះ ។ 
 

ការរពិនិរយសុមភាពអាចរកបានសរមាបជ់នរងសរគាោះភាគសរចើនសៅសពលពួកសគររូវបានកុំណរ ់ 
អរថសញ្ញដ ណជាសលើកដុំបូង។ សទោះជាយ ងណាកស៏ដ្ឋយ អបកផថល់សសវាបានរ ុំឭករបាបថ់ាមានករណី
រិចរចួណាស់សៅកបុងការខ្ដលជនរចួជីវរិបានទទលួជុំនយួជាបនថសុំោបប់ញ្ញា សុមភាព។ ចុំណុចន
ហាកបី់ដូចជាមនិធមមត សៅសពលខ្ដលមានករណីសិកា និងការសិការាវរជាវជាសរចើនខ្ដលបគា ញ
ថាមានជនរងសរគាោះជាសរចើនខ្ដលបនថមានបញ្ញា សុមភាព។ ជនរចួជីវរិមយួចុំនួនបានសរៀបោបពី់បញ្ញា
សុមភាពរយៈសពលខ្វងខ្ដលកុំពុងបនថមានបន្នធ បពី់ការជញួដូរសន្នោះ សដ្ឋយពកួគារម់និបានទទលួ
ជុំនយួបនថសទៀរ។ 
 
ការគាុំរទសុមភាពផលូវចិរថសរមាបជ់នរចួជីវរិគឺមានរិចរចួបុំផុរ។ អបករគបរ់គងករណីជាធមមតររូវបាន
បណថុ ោះបណាថ លអុំពីការរបឹកាសយបល់ជាមូលដ្ឋឌ នប ុសណាត ោះ សហើយសធវើការបញ្ជូ នបនថចុំសពាោះករណីធៃនធ់ៃ
រ។ អបកផថល់សសវាបានសធវើការរ ុំលឹកសឡើងវញិថា ការបញ្ជូ នជនរចួជីវរិសអាយទទួលយកសសវាបនថ ពិរជា
មានារៈសុំខានណ់ាស់កបុងការជយួ ដល់ពួកសគសអាយមានភាពរបសសើរសទផើង។ សទោះជាយ ងណាក៏
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សដ្ឋយ កអ៏បករគបរ់គងករណី ខ្រងខ្រមនិអាចសមាគ ល់ស ើញបញ្ញា សុមភាពផលូវចិរថ ឬសធវើការបញ្ជូ នសៅរក
សសវាសនោះសទ។ ជាងសនោះសៅសទៀរ របសទសកមពុជាមានអបកជុំន្នញខ្ផបកសុមភាពផលូវចិរថរិចរចួណាស់ 
សហើយ ជាធមមតជនរចួជីវរិររូវមានលទនភាព និង 
ឆនធៈកបុងការសធវើដុំសណើ រសៅកានទី់របជុុំជនសដើមផពីយបាល។ មានជនរចួជីវរិរិចរួចប ុសណាត ោះខ្ដលមាន
ចុំសណោះដឹង ឬធនធានសផសងសទៀរសដើមផសីធវើការសនោះសដ្ឋយគាម នការគាុំរទពីអបក 
ផថល់សសវា។ ជនរចួជីវរិមយួចុំនួនររូវបានអសញ្ជ ើញឱយចូលរមួដុំសណើ រកុំានថដកងយមយួ 
រយៈជាមយួនឹងជនរងសរគាោះដនទសទៀរ ប ុខ្នថមនិខ្មនទុំងអស់គាប សុទឌខ្រទទលួបានឱកាសសនោះសទ។ មនិ
មានរកុមគាុំរទខ្ដលមានរាប ់សរមាបជ់នរងសរគាោះជាបុរសសទផើយ។ 
 
ការរគបរ់គងករណីរយៈសពលខ្វង និងការគាុំរទសរមាបសិ់ទនអិុំណាចសសដឌកិចច- ជនរចួជីវរិខ្ដលទទលួ
បានជុំនយួដស៏ពញសលញបុំផុរ គឺអបកទុំងឡាយណាខ្ដលររូវបានបញ្ជូ នបនថសៅអងគការមយួកបុង
ចុំសណាមអងគការចុំននួបនួ ខ្ដលផថល់នូវការរគបរ់គងករណីរយៈសពលខ្វង។  អងគការទុំងសនោះបានចារ់
ខ្ចងអបករគបរ់គងករណីសអាយកានក់រណីរបស់ជនរចួជីវរិមាប កម់យួ (ខ្ដលជាទូសៅសៅថា មរនថីសមា
ហរណកមម) ខ្ដលទទលួមុសររូវសរមាបក់ារជយួ សរមួលការគាុំរទដល់ររមូវការរបស់ជនរងសរគាោះ ។ 
អបករគបរ់គងករណីររូវបានបណថុ ោះបណាថ លអុំពីជុំន្នញពិសរគាោះបញ្ញា ករមរិមូលដ្ឋឌ ន និងសដើមផជីួយ សធវើ
ការបញ្ជូ នជនរចួជីវរិទុំងសន្នោះសៅទទលួយកសសវាសផសងសទៀរ។ មយួខ្ផបកធុំននរួន្នទីរបស់មរនថីទុំង
សន្នោះ គឺជួយ សរមបសរមួលសអាយមានការគាុំរទខ្ផបកសិទនិអុំណាចសសដឌកិចច។ ចុំណុចសនោះពាកព់ន័ឌសៅ
នឹងការបញ្ជូ នសៅទទួលវគគបណថុ ោះបណាថ លជុំន្នញវជិាជ ជីវៈ ការគាុំរទដល់ការបសងកើរអាជីវកមមខាប ររូច
មយួ ឬជាមថងមាក លគឺរកការគរសអាយសធវើ។ ការជយួ ទុំងសនោះអាចមានរយៈសពលរហូរដល់សៅពីរឆ្ប ុំ ឬ
យូរជាងសនោះ។ ការរគបរ់គងករណីរយៈសពលខ្វងបានជយួ ដល់ជនរចួជីវរិមយួចុំននួសអាយមាន
សសទរភាពសសដឌកិចច ទទលួបានការសជឿជាកស់លើមលួនឯង ឬការយកឈបោះ សលើបញ្ញា សុមភាពផលូវចិរថ។ 

សទោះជាយ ងណាកស៏ដ្ឋយ កប៏ញ្ញា ជាសរចើនសធវើសអាយប ោះពាល់ដល់គុណភាពននការផថល់ជុំនយួរយៈសពល
ខ្វង។ ធនធានខ្ដលសៅមានករមរិ គឺជាឧបសគគដល់ការផថល់ការគាុំរទរបស់អបករគបរ់គងករណី ជា
ពិសសសរូបភាពននការរកីោលដ្ឋលននជនរចួជីវរិខ្ដលមានសៅតមរុំបនភូ់មាិរសថសផសងៗគាប ទូទុំង
របសទស ។ ការពនយរសពលកបុងការជយួ  អាចបណាថ លសអាយជនរចួជីវរិទុំងសន្នោះបងេុំចិរថសធវើចុំណាក
រសុការជាងម។ី ការរកាទុំន្នកទ់ុំនងជាមយួជនរងសរគាោះខ្ដលចល័រខាល ុំងសពកមានការលុំបាកយ ង
សសមផើមផងខ្ដរ។ សលើសពីសនោះសៅសទៀរ វគគបណថុ ោះបណាថ លខ្ដលអបករគបរ់គងករណីបានទទលួ មនិ
បានជយួ ឱយពកួគារអ់ាចសមាគ ល់ស ើញនូវររមូវការសមុគសមាម ញជាសរចើនខ្ដលពកួគារអ់ាចជបួរបទោះ
សន្នោះសទ។ មូលនិធិកម៏ានកុំណរផ់ងខ្ដរ គឺមានមាច ស់ជុំនយួពីរ រកឺបី៏ប ុសណាត ោះខ្ដលមាន 
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ឆនធៈកបុងការផថល់មូលនិធិសលើការចុំណាយដម៏ពស់សរមាបក់ារ(សមាហរណកមម)រមួបញ្ចូ លគាប រយៈសពល
ខ្វង។ 

 

ការគាុំរទសរមាបក់ារផថល់សិទនអិុំណាចខ្ផបកសសដឌកិចចកម៏ានបញ្ញា របឈមមយួចុំននួខ្ដរ: 
•  ការជយួ  សពលមលោះមនិសមរសបសៅនឹងបរបិទរបស់ជនរចួជីវរិ ឬកងវោះននការតមដ្ឋនបាន
ជោះផលប ោះពាល់ជាអវជិជមានដល់ការគាុំរទ។ 
•  ជនរចួជីវរិរបឈមមុមនឹងឧបសគគកបុងការទទលួយកការបណថុ ោះបណាថ លជុំន្នញ  
ជាពិសសសគឺមនិមានលទនភាពកបុងការរករបាកច់ុំណូលកបុងអុំទផុងសពលទទួលការបណថុ ោះបណាថ
ល 
•  សទោះបីជាពកួសគសធវើការរបកបរបរសដ្ឋយមលួនឯង "សដ្ឋយសជាគជយ័" កស៏ដ្ឋយ កព៏កួសគសៅខ្រ
រកបានរបាកច់ុំណូលបានរិចរចួ សហើយពកួសគសៅខ្រគយរងសរគាោះសដ្ឋយារការខ្របរបួល
សលើទីផារ សហើយទុំនងជាសៅខ្រសធវើចុំណាករសុការជាងម ី។ 
•  ការផថល់ជុំនយួររូវបានសតថ រជាសុំខានស់សធើររគបក់រណី សៅសលើផធោះកបុងសហគមន ៍សទោះបីជា
ការបសងកើររបាកច់ុំណូលសៅកបុងបរបិទសន្នោះមនិមានភាពរបាកដនិយមកស៏ដ្ឋយ។ វាមានការ
ពិចារណារិចរចួណាស់អុំពីជសរមើសសផសងននសមាហរណកមម ដូចជារកការគរសអាយសធវើ ឬ
របកបរបរសដ្ឋយមលួនឯងសៅកបុងសហគមនង៍មីមយួ។ 

 

ជនរចួជីវរិជាសរចើនបានសធវើចុំណាករសុកមថងសទៀរសដ្ឋយារខ្រការគាុំរទខ្ផបកសសដឌកិចចររូវ 
បោជយ័។ មានឱកាសសរមាបក់ារនចបរបឌិរសៅកបុងការគាុំរទខ្ផបកសសដឌកិចច ជាពិសសសសដើមផខី្សវង
យល់ពីភាពទូលុំទូលាយននការរបកបរបរសដ្ឋយមលួនឯង  និងជសរមើសននវគគបណថុ ោះបណាថ ល ការមាន
ការគរសធវើសៅឯសហគមន ៍រសឺៅកខ្នលងសផសង និងជសរមើសននការរមួបញ្ចូ លសផសងសទៀរ នោយមានការ
គាុំរទជនរចួជីវរិកបុងការសធវើចុំណាករសុកសដ្ឋយសុវរទិភាពសៅកានស់ហគមនម៍យួខ្ដលមាន 
ឱកាសការគរកានខ់្ររបសសើរ។ 
 

អនុាសន ៍
សរមាបរ់ដ្ឋឌ ភបិាលកមពុជា 

ក. បសងកើនងវកិារបរិបរថិការរបស់រកសួងសងគមកិចច អរីរយុទនជន និងយុវនីរិសមផទ 
សដើមផរីកសួងអាចសដើររនួ្នទីកានខ់្រធុំកបុងការជួយ សលើការ(សមាហរណកមម)រមួបញ្ចូ ល។ 

ម. ខ្កលមាការររួរពិនិរយសៅឯរពុំខ្ដន។ ខ្ណន្នុំអុំពីចុំណុចសគាលសៅនន និរសទសជន 
ខ្ដលោយការណ៍ថាកាលពីមុនពួកសគបានសធវើការសៅសលើទូកសនាទ។ 
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គ. សធវើបចចុបផនបភាពសលើកមមវធីិបណថុ ោះបណាថ លសរមាបម់រនថ ីនិងប ូលីសអសន្នថ របសវសន ៍
កមពុជាសដើមផសីអាយពកួគារអ់ាច (១) បញ្ជូ នជនរចួជីវរិខ្ដលររូវបានកុំណរអ់រថសញ្ញដ ណទុំង

អស់ សៅឱយអបកផថល់ជុំនយួសដើមផផីថល់សសវារគបរ់គងករណី និង (២) របខ្ជងនឹងគុំនិរ
យល់មុសថាបុរសមនិខ្មនជាជនរងសរគាោះននការជញួដូរមនុសស។ 

 .  
បខ្នទមធនធានដល់ ាទ នទូរ និងាទ នកុងស ុល - អាចបសងកើរជា អនុពន័នការគរ 

 - សដើមផបីសងកើនសលផឿនការសធវើមារុភូមនិិវរថន ៍និងសដើមផសីដើររួន្នទីយ ងសុំខានក់បុងការកុំណរអ់រថ
សញ្ញដ ណជនរងសរគាោះ។ ផថល់អាទិភាពចុំសពាោះ របសទសមា សឡសីុ និងឥណឍូ សនសីុ។ 
 

ង. ខ្កលមាភាពគយរសួលសៅតមរចករពុំខ្ដនខ្ដលមានសុវរទិភាពឧទហរណ៍ការ
បុំសពញឯឯការសលឿនរហ័ស និងមានរនមលសថាកខ្ដលអាចទទួលយកបាន។ 

 
 
សរមាបអ់បកផថល់សសវាជយួ សសរគគ ោះ 
ការកុំណរអ់រថសញ្ញដ ណ 
ក. សុំរបសុំរលួការរបមូលទិនបនយ័ តមអងគការន្នន្នទូទុំងរបសទសកបុងសគាលបុំណងពិនិ

រយតមដ្ឋនសអាយបានររឹមររូវសលើនិន្នប ការននកុំណរអ់រថសញ្ញដ ណ។ 
ម.  ផថួចសផថើមការផសពវផាយជាភាាខ្មមរសៅតមកុំពងខ់្ផសរៅរបសទសសដើមផកីុំណរអ់រថ

សញ្ញដ ណជនរងសរគាោះ សហើយរភាជ ប ់ពួកសគសៅនឹងការផថល់ជុំនយួសសរគគ ោះ។ 
គ.  បសងកើរបញ្ជ ីជនជារិខ្មមរខ្ដលបារម់លួន 
 . រស ូមរិដល់រដ្ឋឌ ភបិាលរបសទសសគាលសៅសដើមផរីរួរពិនិរយរកជនរងសរគាោះកបុង

ចុំសណាមនិរសទសជន ជនជាប ុ់ុំ និងរបជាជនចុំណាករសុកទូសៅ ជាពិសសសសរមាប់
អបកទុំងទផយណាខ្ដលសធវើការសលើន្នវាសនាទ។ 

 

ជុំនយួកបុងការសធវើមារុភូមនិិវរថន ៍
 

ក. រស ូមរិសរមាបរ់កសួងការបរសទសសដើមផបីសងកើនធនធានាទ នកុងស ុលកមពុជាជាបន្នធ ន ់ 
សដើមផបីសងកើនសលផឿនននការវលិររឡបន់នជនរងសរគាោះខ្ដលររូវបានកុំណរអ់រថសញ្ញដ

ណ។  
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ម.  បងវិលសងរបាកដ់ល់រកុមរគួារខ្ដលបានចុំណាយរបាកត់ធ ល់មលួនកបុងការសធវើដុំសណើ រ
ររទផបម់កវញិរបស់ជនរងសរគាោះ កបុងសគាលបុំណងសដើមផរី ុំសដ្ឋោះរកុមរគួាររបស់ពកួសគ
សអាយរចួផុរពីបុំណុល។ 

 

ការទទលួាវ គមនស៍ៅកបុងរបសទសកមពុជា និងជុំនយួការមូលដ្ឋឌ ន 
 

ក. សយងតមបទដ្ឋឌ នននការអនុវរថ សគររូវបញ្ជូ នជនរចួជីវរិណាខ្ដលមានបុំណងចង់
ទទលួយកនូវជុំនួយពីអងគការខ្ដលផថល់នូវការរគបរ់គងករណីរយៈសពលខ្វងមយួ។ 
របសិនសបើជនរចួជីវរិមនិមានររមូវការចាស់លាស់សៅសពលមកដល់ សូមសលើកទឹក
ចិរថឱយពកួគារស់ធវើការភាជ បទ់ុំន្នកទ់ុំនងកបុងករណីខ្ដលពកួសគមានររមូវការន្នសពល
អន្នគរ 

ម. ខ្កលមា ឯកជនភាពកបុងអុំឡុងសពលពិធីទទួលពួកសគសៅោជធានីភបុំសពញ។ ការពារជន
រងសរគាោះពីរបពន័នផសពវផាយ។ របឆ្ុំងចុំសពាោះគុំនិរមនិររឹមររូវខ្ដលថា ជនរងសរគាោះជា
បុរសមនិមានការភយ័ខាល ចខាងសុវរទិភាពសទ។ 

  

គ. សូមគិរអុំពីឱកាសននការរបមូលផថុ ុំ ជនរចួជីវរិមយួរយៈមលីកបុងការខ្ចករ ុំខ្លកពរ័ម៌ាន
អុំពីសុមភាពផលូវចិរថ ការសធវើចុំណាករសុកខ្ដលមានសុវរទិភាព ឬឱកាសការគរ។ 

 

ការទទលួបានយុរថធិម ៌និងសុំណង 
រ. ពរងឹងភាពជានដគូសដើមផបីនថករណីផលូវចាបស់ៅកបុងរបសទសនង។ 
ខ្. បនថផថល់ការរស ូមរិ និងរបាកស់ុំណងផលូវចាប ់សដើមផសីធវើសអាយសិទនិជនរង សរគាោះកបុង

ការទទលួសុំណងររូវបានទទលួាគ ល់។ 

 

ការរគបរ់គងករណីរយៈសពលខ្វង  
រ. ខ្កលមារបពន័នបញ្ជូ ន សដ្ឋយផថល់អាទិភាពដល់ោល់ការបញ្ជូ នជនរចួជីវរិ សៅសអាយអងគ

ការមយួខ្ដលផថល់នូវការរគបរ់គងករណីរយៈសពលខ្វង។ បណឋុ ោះបណាឋ លរកុមអបក
សឆលើយរបដុំបូងសគ និងអបកផថល់សសវាសផសងសទៀរសដើមផបីញ្ជូ នជនរចួជីវរិទុំងអស់សៅ
ទទលួសសវារគបរ់គងករណី។ សធវើបចចុបផនបភាពសលើកមមវធីិបណថុ ោះបណាថ សអាយរសបតម
ាទ នភាពខាងសលើ។ 

ខ្. ការបសងកើនធនធានសរមាបក់ាររគបរ់គងករណីសដើមផធីាន្នថាការរគបរ់គងករណីអាច 
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ផថល់នូវការគាុំរទដស៏ពញសលញ និងទនស់ពលសវលា។ កុំណរច់ុំនួនករណីជនរង សរគាោះ
ខ្ដលអបករគបរ់គងករណីសធវើការជាមយួសអាយបានហមរច់រ។់ 

គ. បណថុ ោះបណាថ លសមរទភាពអបករគបរ់គងករណី សដើមផអីាចកុំណរពី់ររមូវការ និងសធវើការ
បញ្ជូ នសដ្ឋយររឹមររូវ សដើមផសីធវើការជាមយួរកុមរគួារ និងសដើមផសីធវើការ សរជើសសរ ើសនូវ
ការគាុំរទសលើការពរងឹងអុំណាចសសដឌកិចចដល៏ាបុំផុរខ្ដលសមសៅនឹងបរបិទ។ 

 . ខ្សវងរកជសរមើសងមីៗសរមាបក់ាររកាទុំន្នកទ់ុំនងជាមយួជនរចួជីវរិ ឧទហរណ៍ផថល់
នូវការសលើកទឹកចិរថសរមាបជ់នរចួជីវរិកបុងការបនថទុំន្នកទ់ុំនងជាមយួអបកផថល់សសវា។ 

ង. សររៀមសរៀបចុំសរមាបជ់នរចួជីវរិខ្ដលចុំណាករសុកជាយថាសហរុសឡើងវញិសដ្ឋយការ
កាងបណាថ ញនដគូបញ្ជូ នបនថសពញរបសទស និងសៅកបុងរបសទសនង។ 

ច. ខ្សវងរកវធីិកបុងការសុំរបសុំរលួជុំនួយរយៈសពលខ្វងជាមយួនឹងអបកផថល់សសវា។ សូម
ពិចារណាចាបស់ផឋើមកិចចរបជុុំសទផើងវញិជាសទៀងទរជ់ាមយួអបកផថល់សសវា។ 

 

 
 
ការគាុំរទខ្ផបកសុមភាព 

រ. សធវើការសសុើបអសងករជាកខ់្សថងសលើករមរិការគាុំរទសុមភាពបនថខ្ដលមានកុំររិទបខ្ដល
បានផថល់ជូន សបើសធៀបសៅនឹងបញ្ញា សុមភាពខ្ដលបានចងរកងជាឯការជាលកេណៈ
សិកា។  

ម. ពរងីកវាិលភាពននការវាយរនមលសុមភាពបឋម។ 
 

ការគាុំរទខ្ផបកសុមភាពផលូវចិរថ 
រ. ខ្សវងរកមសធយបាយសដើមផកីារប់នទយឧបសគគដល់បុរសកបុងការទទលួយកការគាុំរទ 

ខ្ផបកសុមភាពផលូវចិរថ ដូចជាការដ្ឋកប់ញ្ចូ លសមាសភាគសុមភាពផលូវចិរថចូលសៅកបុង 
ការបណថុ ោះបណាថ លវជិាជ ជីវៈ ផថល់ជូននូវការពិសរគាោះបញ្ញា តមទូរស័ពធ  ខ្ចករ ុំខ្លកការ
អបរ់ ុំសុមភាពផលូវចិរថជាមូលដ្ឋឌ នសៅសពលមកដល់ដុំបូង  ឬការបគា ញពីសរមងម់រិ
របស់ជនរចួជីវរិខ្ដលបានសអាយរនមលសលើការជួយ សសរគគ ោះ។ 

ម. សធវើបចចុបផនបភាពសលើកមមវធីិបណថុ ោះបណាថ សរមាបអ់បករគបរ់គងករណីសដើមផបីសងកើនលទន
ភាពឱយពកួសគអាចកុំណរអ់រថសញ្ញដ ណ ររមូវការសុមភាពផលូវចិរថ និងការយល់ពីវធីិ
ារសថដម៏ានរបសិទនិភាពកបុងការសធវើការជាមយួបុរស។ 
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គ. ខ្សវងយល់ពីសកាថ នុពលននរកុមជយួ មលួនឯង ឬការគាុំរទពីរកុមសផសងសទៀរ។ ផថល់នូវ
ការសដើរកុំានថដកងយជារកុមធុំសុំោបជ់នរចួជីវរិទុំងសន្នោះ។ 

  . រស ូមរិសរមាបក់ារអភវិឌណរមួននការផថល់សសវាសុមភាពផលូវចិរថសៅកបុងរបសទសកមពុជា។ 
 

ការគាុំរទដល់រកមុរគាួរ 
រ. តមរយៈជុំនយួទុំងអស់សុំោបជ់នរចួជីវរិ គរួពិចារណារកវធីិសដើមផគីាុំរទដល់ 

ររមូវការរបស់សមាជិករគួារខ្ដលពួកគារជ់ាជនរងសរគាោះបន្នធ ប។់ 
ម. សូមពិចារណាអុំពីវធីិសដើមផអីបរ់ ុំដល់សមាជិករគួារអុំពីសុមភាពផលូវចិរថ។ ផថល់ 

ការពិសរគាោះបញ្ញា ជូនរកុមរគួារ ការគាុំរទខ្ផបកសុមភាព និងសុមភាពផលូវចិរថ  
ដល់សមាជិករគួារ។ ពិចារណាបខ្នទមដុំសណើ រកុំានថដល់ជនរចួជីវរិ សដ្ឋយរមួ
បញ្ចូ លទុំងសមាជិករគួាររបស់ពកួសគ។ 

គ. រមួបញ្ចូ លសមាជិករកុមរគួារកបុងការផថល់សិទនិអុំណាចសសដឌកិចច។ 

 

ការគាុំរទខ្ផបកសិទនអិុំណាចសសដឌកិចច 
ក. សូមពិចារណាពីជសរមើសខ្ដលបសងកើររបាកច់ុំណូលទុំងកបុង និងសរៅសហគមនរ៍បស់

ជនរចួជីវរិ។ របសិនសបើជនរចួជីវរិសន្នោះមានបុំណងសធវើ 
ចុំណាករសុក ររូវជួយ ពកួសគសអាយសធវើបានសដ្ឋយសុវរទិភាព សហើយសធវើការតមដ្ឋនសៅ
កបុងទីតុំងងមីសន្នោះ។ 

ម. បសងកើរឱយមានកមមវធីិរកការគរសដ្ឋយចងជានដគូជាមយួវស័ិយឯកជន 
គ. របសិនសបើជនរចួជីវរិសរជើសសរ ើសរបកបរបរសដ្ឋយមលួនឯង សូមធាន្នសអាយបានថា

ខ្ផនការអាជីវកមមរបស់ពកួសគររូវនឹងររមូវការសៅកបុងទីផារកបុងរសុក។ 
 . ររមូវវគគបណថុ ោះបណាថ លវជិាជ ជីវៈសអាយរសបនឹងជុំន្នញខ្ដលមវោះខារ និងផថល់នូវ

ជុំន្នញកានខ់្រសរចើន សៅកបុងវស័ិយខ្ដលកុំពុងរកីចសរមើន។ ការប់នទយឧបសគគន្នន្ន
ចុំសពាោះការបណឋុ ោះបណាឋ លសដ្ឋយផឋល់កខ្នលងាប កស់ៅ ការសធវើដុំសណើ រ និងនងលចាយវាយ
សរមាបសិ់កាេ កាម។ 

ង. ខ្សវងរកជសរមើសសដើមផគីាុំរទដល់ថាប កភូ់ម ិ ុុំ ឬសដើមផគីាុំរទដល់ជនរចួ 
ជីវរិចុំរុោះខ្ដលររូវបានសគដ្ឋកស់អាយរស់សៅជារកុមជិរគាប ។ 

ច. សរៀបចុំខ្ផនការបុំរុង កបុងករណីវធីិារសថរករបាកច់ុំណូលខ្ដលបានសរគាងទុកសន្នោះ 
បោជយ័។ 
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ការផថល់មូលនិធិ 

ក. បសងកើនងវកិាជូនដល់ជនរចួជីវរិមាប ករ់ហូរដល់ ២០០០ ដុលាល រអាសមរកិ  
ឬកស៏រចើនជាងសនោះ ។ 

ម. សលើកទឹកចិរថឱយមាច ស់ជុំនួយ ផឋល់មូលនិធិដល់បុរសកដូ៏ចជារសឋី និងកុមារ។  
គ. រស ូមរិសអាយរកសួងសងគមកិចច អរីរយុទឌជន និងយុវនីរិសមផទ  

បសងកើនងវកិារបរិបរថិការរបស់មលួន សដើមផរីកសួងអាចសដើររនួ្នទីកានខ់្រធុំកបុង 
ការផថល់ជុំនួយសមាហរណកមម។ 


