េលីៃផទសមុរទៃនទវីបអរហវក
ិ
ករជ ួញដ ូរកមមករេនសទកមពុជេនកនុងរបេទស

អរហវិកខងតបង
ូ

របយករណ៍សេងខប

Rebecca Surtees
,ទយសថន NEXUS
ឆនំ ២០១៤

5ចចសហរប8ប8តកររសវរជវរវង,ទយសថន NEXUS និងអងគករ IOM

ឯកសរេនះគឺជែផនកមួយកនុងចំ េណមករសិកសរសវរជវរបស់វ ិទយសថន

NEXUS

និងគេរមងរបយុទធរបឆំងអំេពជួញដូរមនុ សសរបស់អងគករ IOM ។ របយកណ៍េនះទទួល
បនករឧបតថមភគំរទឲយេបះពុមពផសយពី រកសួងករបរេទសសហរដឋអេមរ ិក េលខ S-SGTIPGR-0070

។

គំនិតែដលបនេលកបងហញេនកនុងឯកសរេនះជទសសនៈរបស់េសមរផទល់

េដយមិនបនឆលុះបញ
ច ង
ំ ពីទសសនៈរបស់រកសួងករបរេទសសហរដឋអេមរ ិក

និ ងអងគករ

អនតរជតិេទសនតររបេវសន៍ េឡយ ។
ករតក់ែតង និងរូបភពេផសងៗែដលបនបងហញកនុងរបយករណ៍ទំងមូលេនះមិន

បនបញ
ជ ក់នូវករយល់េឃញេផសងៗេនកនុងែផនកណមួយរបស់អងគករ IOM ទក់ទងនឹង
ទិដឋភពចបប់ៃនរបេទស ែដនសមតថកិចច ទីរកុង ឬតំបន់ ឬសមតថកិចចរបស់អជញធរ ឬ
ទក់ ទងនឹ ងរពំ ែដន និងខណឌសីម៉របស់របេទសណមួ យេឡយ ។
រូបថតែដលបនេរបរបស់េនកនុងរបយករណ៍េនះ គឺមិនែមនជរបស់ជនរងេរគះ

េដយសរអំេពជួញដូរមនុសស ឬេនកនុងសថនភពជួ ញដូរេនះេទ ។ រូបថតេនះរតូវបនេរប
របស់ េដមបីបងហញឲយេឃញអំពីរទង់ រទយននៃនឧសសហកមមេនសទទូេទ ក៏ដូចជ
សថនភពេផសងៗែដលកមមករេនសទែដលេគជួញដូរអចជួបរបទះអំឡុងេពលទទួលរង

េកងរបវ ័ញច ។ រូបថតទំងេនះក៏រតូវបនេរប របស់េដ មបីឆុលះបញ
ច ង
ំ ពីជីវ ិត និ ងករងរេនកនុង
របេទសកមពុជ និងអរហវិកខងតបូងផងែដរ ។
អងគករអនតរជតិេទសនតររបេវសន៍ េបតជញចិតតេគរព

និ ងអនុ វតតតមេគលករណ៍

របកបេដយ មនុសសធម៌ ែដលករេធវេទសនតររបេវសន៍េរៀបរយផតល់អតថរបេយជន៍ ដល់ជន
េទសនតររបេវសន៍ ខួនឯងផង
ល
និងសងគមជតិផង ។ កនុងនមអងគករអនតររដឋភិបលមួយអងគ
ករ IOM េធវករជមួ យៃដគូរបស់ខួលនេនកនុងសហគមន៍អនតរជតិ េដមបីជួយេធវឲយសេរមច
នូវកិ ចចខិតខំរបឹ ងែរបងរបតិ បតតិករករងរេទសនតររបេវសន៍

បេងកនករយល់ដឹងបែនថមអំពី

បញ
ហ េទសនតររបេវសន៍ េដមបីជរមុញឲយមនករអភិ វឌឍន៍ េសដឋកិចច និងសងគមកិចចតមរយៈ
ករេធវេទសនតររបេវសន៍
ជនេទសនតររបេវសន៍ ។

និងជរមុញឲយមនករេគរពេសចកតីៃថលថូនរ

អតថបទេបះពុមផ
ព សយេនះរតូវបនេរៀបេរៀងេឡង

និងសុខុមលភពៃន

េដយមិនមនករេផទៀងផទត់ជ

ផលូវករណមួយពី អងគករអនតរជតិ េទសនតររបេវសន៍េឡយ ។
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េដយគមនករសុំអនុ ញញតជលយលកខណ៍អកសរពី អនកេបះពុ មពផសយជមុ នេនះេទ ។
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ែផនទីរបេទសអរហវក
ិ ខងតបង
ូ និងរបេទសកមពជ
ុ

របភពែផនទីេនះទទួលបនពី Laura S. Johnson

3

ែផនទីៃផទសមុរទជុ,
ំ ញរបេទសអរហិវកខងតបង
ូ

របភពរូបភពែផនទី ទទួ លបនពី Laura S. Johnson

4

អរមភកថ
របយករណ៍េនះបនពិពណ៌នអំពីបទពិ េសធន៍ៃនបុ រសកមពុជែដលរតូវបនធលក់

ខលួនេទកនុងទសភពេដយករជួញដូ រមនុសស ឬទទួលរងនូវករេកងរបវ ័ញច ធងន់ធងរ េនេល
ទូកេនសទេនកនុងែដនទឹករបស់របេទសអរហវិកខងតបូង
Surtees

។

េលករសី

Rebecca

អនករសវរជវជន់ខពស់បនរបឡូកករងរសិកសរសវរជវជមួយ

វ ិទយសថន

NEXUS េផតតករយកចិតតទុកដក់េលបញ
ហ ជួញដូរមនុសសេនសមុរទមន ជអទិ៍៖ េលៃផទ
សមុ រទ៖ ករជួញដូរមនុសស កនុងេគលបំ ណងេកងរបវ ័ញច កមលំងពលកមម កនុងវ ិស័យេនសទ
េនសមុរទមកពីអ៊ុយែរកន ។ ករេរបរបស់រកបខ័ណឌចបប់ និង បទបបញញ តិតននកនុងករ
បងករទប់សកត់ និងរបយុទធរបឆំងនឹងករជួញដូរមនុសសយក េទេនសទ និងករជួញដូរ
មនុ សសេនសមុរទ។ ករេកងរបវ ័ញចកមលំងពលកមមែផនកេនសទេនអ៊ុយែរកនជេដម ។
ជមួ យគនេនះែដររបយករណ៍ទំងេនះចងរកងេរឿងរ៉ វរបស់បុរសែដលែសវងរក
ករងរេដ មបីជួយជីវភពខលួន

និងរគួសរតមរយៈករងរយកនុងឧសសហកមមេនសទ

ឬ)

ករងរេផសងៗេទៀតេនសមុរទ( េទះបីជករងរេនះរបឈមខលំងេទនឹ ងទសភព អំ េព
ហិងសខលំង
នដកមម

និងករេកងរបវ ័ញចកតី

។

បទពិេសធន៍ ដ៏ជូរចត់របស់ពួកេគបងហញពីេសក

និងកររ ីករលដលៃនករជួញដូ រេនេលនវកនុងៃផទសគរេកតមនេឡងេនជុំ

វ ិញពិភពេលក ។

របកគំេហញកនុងករសិកសរសវរជវកនលងមកជទឡីក
ហ រណ៍បែនថមេលរបយករណ៍ែដលេលកអនកកំពុងអនេនះកន់ែតចបស់ពីអំេពហឹងសេលរប
ូ រងកយេដមបីបងខំឲយ
េធវករងរេនេលៃផទសមុរទេទវេឡងែថមេទៀត៖ អនកេឆលយតបសំណួរ២នក់កុនង

ចំេណមជនរងេរគះ៣១នក់ ែដលសមភសកនុងករសិកសរសវរជវេនះទទួ លករ

វយដំេលរងកយនិ ងអំេព ហឹងសខណៈេពលែដលកំ ពុងេធវករងរេនេលនវ
េនសទកនុងែដនសមុ រទអរហវិកខងតបូង…ពួកេគបនេរៀបរប់ ករបំពនដ៏ធងន់ធងរ
េលពួកេគ ឧទហរណ៍ - េគដល់ វយដំ េដយដំបងេឈ ដំ បងឫសសី ឬរបមថ
េដយអវុធជេដម។
បុរសមនក់ របប់ថេគវយកបលគត់េដយេថនលទំពក់េដ មបីបងខំឱយគត់េទេធវករ។
ករេលកេឡងកនុងករកិចចសមភសន៍កុនងករសិកខរសវរជវេនះបនេរបៀបេធៀបករ
េធវទុកខបុកេមនញែដលពួ កេគបនជួបរបទះកនុងខណៈខលួនជជនរងេរគះៃនករជួញដូរ
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មនុ សសេនសមុរទថ៖ “សូមបីែតេនេពលែដលេយងមនករឈឺ ឬរងរបួ សេនះពួកេគេន
ែតបងខំេយងឱយេធវករ ...េមលេទវសហវជងរបបប៉ុ លពតេទេទៀត… ”
ករដក់ឲយសថិតេនដច់ឆងយៃនជនរងេរគះជវ ិធីសរសតមួយែដលអនកជួញដូរ
មនុ សសេរប របស់កុងេគលបំ
ន
ណងកត់បនថយលទធភពរត់េគចខលួន ឬករជួ យសេរងគះពីអនក
ដៃទ ។ នវេនសទធំៗេធវអជីវកមមេនសទេននយសមុរទរយៈេពលយូរណស់េដយ
ករមចូលមកកំពង់ែផ ដូេចនះវជមជឈដឋនសមរសបបំ ផុតដល់អនកជួញដូរមនុសសលក់បំង
អំេព ឧរកិដឋរបស់ខួលនែដលបនរបរពឹតតេទេលពលករ ែដលសថិតេនេលនវេនះ ។ េនេល
មហសគរដ៏ ធំលឹវងេលវយ

អនកជួ ញដូរមនុសសបនរបរពឹ តតអំេពេឃរេឃេទេលរប
ូ រង

កយ និងសមរតី របស់ជនរងេរគះែដលកំពុងសថិតេនឆងយពិបករត់េគចេដមបីែសវងរកេសរ ី
ភពខលួន ។
ថវីតបិតែតករជួ ញដូរមនុសសបនទទួលសគល់ថជអំេពឧរកិដឋយ៉ងធងន់ធរង

និងជ

កររ ំេលភេលសិទិម
ធ នុសសជសកលយ៉ ងណកតីជនរបរពឹ តិតេលមសទំងេនះរស់េនយ៉ ង
សុខសនតេនេលៃផទមហសគរលវឹងេលវយផុតពីសំណញ់ចបប់ ដែដល ។
របយករណ៍េនះគូសបញ
ជ ក់ពីបញ
ហ សមុរគសមញទំងឡយែដលរដឋភិបលេនជុំ

វ ិញពិភពេលករបឈមមុខនឹងករមុ នេពលពួកេគអចមនលទធភពកនុងករបញចប់និទណឌ

ភពរបស់ជនេលមស និងផតល់កិចគ
ច ំពរជនរងេរគះេដយសរករជួញដូរមនុសសេនេលៃផទ
ទឹកេនេលែផនដី េនះ ។ ជំហនចប់េផតមមួយចំនួនែដលចំបច់សរមប់កររបយុទធរបឆំង
នឹងទរមង់ ៃនករជួញដូរមនុ សសែបបេនះរតូវបនរ ំេលចកនុងករសិកសរសវរជវបនទប់ពីកិចច
សមភសន៍ ជមួ យជនរងេរគះេដយផទល់ ។
េនខណៈេពលែដលែផនកមួយៃនដំេណះរសយរតូវែតជករយកចិ តទ
ត ុក
ពរងឹ ងករអនុវតតលិខិតូបករណ៍ជតិ

និង

និងអនតរជតិេទនឹងករជួញដូរេនេលៃផទសមុរទ

ចបប់ថីមៗរបកបេដយសកតនុ ពលសរមប់ របឆំងនឹងទំរង់ជក់ លក់ៃនករជួញដូររតូវបន
អនុ ម័តចូលជធរមន ។ អនុសញញអងគករសហរបជជតិរបឆំងឧរកិដឋកមមឆលងែដន និង
ពិធីសរ ទក់ទិននឹ ងកររបឆំងករជួញដូ រមនុសស (ពិធីសរប៉ ឡឺម៉ូ) អំពវនវដល់បណ
ត
របេទសរបស់ទំងអស់េធវកររួមគនេដ មបីលុបបំបត់ករជួ ញដូរមនុសសេនជុំវ ិញពិភពេលក
។ វមិ នពក់ព័នធេទនឹងអណតតិៃនកររបយុទធរបឆំងនឹងករជួញដូរមនុសសករេកងរបវ ័ញច
ជធតុផសំៃនឧរកិ ដក
ឋ មមៃនករជួញដូរមនុ សសថេតបនរបរពឹតតេនេលដី
េទឬដូ ចេនកនុងករណីជេរចន)

ឬេនសមុ រទេនះ

ករេកងរបវ ័ញច េកតេឡងេនរួមគនទំងេនេលៃផទសមុរទ
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និងេនេលដីេគក។ េទះបី ជរកបខ័ណឌចបប់ (អនដរជតិទមទរឲយកន់ែតជក់លក់ និង
រ ឹងមំកីត ករអនុ វតតែដលបនពិពណ៌នេនកនុងរបយករណ៍ទំងេនះ ជកតពវកិចចសរមប់
របេទសកនុងករកំណត់ដក់ទណឌកមម និងកររបយុទធជករជួញដូរមនុ សស ។
រដឋភិបលនឹងរតូវអនុម័តយុទធសរសតដ៏ទូលំទូលយតមលកខណៈពិេសសមួយៃន
ទរមង់ជួញដូរមនុ សសែបបេនះ ។ ពួកេគរតូវែតជំរញ
ុ យុទធសរសតថីមៗកនុងករបេងកត និងធន
ឱយបននូវរបសិទិធភព តមលភពកនុងសងវក់ផគត់ផគង់ជលផលេនសទ ។ េនេពលអនគត
តមរយៈកររួមបញូច លគនៃនបេចចកវ ិទយទូរគមនគមន៍កររបរស័យទក់ទងគនយ៉ ងឆប់

រហ័ស ករែចករ ំែលកព័ត៌មន និងសរេលកកមពស់ករយល់ដឹងែដលផលិតេដយរបព័នធ
ផសពវផសយសងគម និងមេធយបយេផសងេទៀត អនកទទួលទននឹងទទួលព័ត៌មនជក់លក់
េដមបីសេរមចចិតតផលិតផលណមួយែដលខលួននឹងេរបរបស់

។

អតិថិជនៃនផលិតផល

ឧសសហកមមេនសទនឹងេលកទឹកចិតតដល់រកុមហ៊ុនណែដលលក់ជលផលេនសទេដយ
មិនេកងរបវ ័ញចកមលំងដូចែដលបនពិ ពណ៌នេនកនុងកររសវរជវេនះ ។ អតិថិជននឹងេធវព
ហិករមិនេរបរបស់ផលិតផលណមួយ ពីរកុមហ៊ុនែដលពក់ ព័នជ
ធ មួយរល់ទរមង់ៃនករ
េកងរបវ ័ញច ។
ខណៈេពលែដលករចូលរួមរបស់អតិថិជនេក នេឡង សហគមន៍អនតរជតិ នឹងចប់
េផតមកត់សមគល់ពីករេចញអជញប័ណណពីរដឋភិបល ឬករអនុវតតន៍របស់រកុមហ៊ុនែដលបន
កលយជេគសគល់ថជប់ទក់ទិនេទនឹង ឬជួ យសរមួលឲយមនករជួញដូ រមនុសស ។
កលណមនៃនកិចចសហរបតិបតតិករអនតរជតិខលំងកលតមរយៈរបេទសននេន
េលពិភពេលកទទួលយក

និ ងអនុ វតតតមពិធីសរប៉ ឡឺម៉ូេដមបីបេងកតយុទធសរសត

និង

ដំេណះរសយែដលមនចរ ិតជអនតរជតិរបកបេដយរបសិទិភ
ធ ពរបឆំងនឹងទរមង់ៃនករ
ជួញដូរមនុ សសេនះ ។ វនឹ ងទមទរឱយរដឋភិបល សហគមន៍ពណិជជករ និង សងគមសុីវ ិល
េធវកររួមគនេដ មបីទទួ លបនេជគជ័យ ។
ករវ ិភគ និងកររកេឃញមនេនកនុងរបយករណ៍របស់វ ិទយសថន NEXUS ជករ

អំពវនវឲយរដឋភិ បលទំងឡយចត់ វ ិធនករជបនទន់េលបញ
ហ ជួ ញដូរមនុ សសសរមប់
េកងរបវ ័ញចពលកមមេលទូកេនសទនិងេនតម

សមុរទេនេល)

ដំេណះរសយទំងអស់នឹងមិ នមនភពងយរសួលេទ

។

នវរគប់របេភទ។

(

ែតេទះជយ៉ ងណកតីក៏ករ

ជួញដូរមនុ សសេនកនុងវ ិស័យេនះអចលុបបំបត់បន ។ ខញំុសងឃឹមថកររសវរជវេនះនឹ ង
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េដរតួនទី ែចករ ំែលកព័ត៌មន និងករជំរញ
ុ កិ ចព
ច ិភកសយ៉ ងម៉ត់ចត់េនទូទំងពិភពេលក
សតីពីករចត់វ ិធនករេដមបីបញច ប់ករេធវទសភពៃនមនុសសេនេលៃផទសមុ រទទំងរសុង ។

េលក Stephen Warnath
សថបនិ ក របធននិងជនយករបតិបតតិ
វ ិទយសថន NEXUS
1701 Pennsylvania Ave NW
Washington, D.C. 20006
www.NEXUSInstitute.net

8

េសចAតែថលងអំណរគុណ
អតថបទសិកសរសវរជវេនះ (និងទិដឋភពទូេទៃនគេរមង) ទទួ លបនថវ ិកឧបតថមភ
សបបុរសធម៌ពីករ ិយល័យពិនិតយតមដននិងរបយុទធរបឆំងករជួ ញដូរមនុសស
រកសួង
ករបរេទសសហរដឋអេមរ ិក (J/TIP) ។ គេរមង សិកសរសវរជវរួមគនរវងអងគករ IOM/
វ ិទយសថនNEXUS េនះបេងកតេឡងេដ មបីពរងឹងចំេណះដឹងថមីៗសតីពីអំេពជួញដូ រមនុសសេដយ
បេងកតកររសវរជវកំណត់ េគលេដ ។ ករសិកសរសវរជវេនះក៏មនេគលបំណងេធវ
ករប៉ ន់របមណផងែដរអំពីវ ិធី សរសត

និងយុទធសរសតននកនុងករជួញដូរមនុ សសន

ដំណក់ កលេផសងៗគន េហយក៏េដមបីេឆលយតបេទនឹងសថនភពខុសៗគនផងែដរ ។ សូម
ែថលងអំណរគុណករ ិយល័យពិនិតយតមដន និងរបយុទធរបឆំងករជួ ញដូរមនុសស (J/TIP)
របស់រកសួងករបរេទសសហរដឋអេមរ ិកសរមប់ករគំរទដល់គេរមង

និ ងឆនទៈកនុងករ

ជួយជរមុញករសិកសរសវរជវេនះសេរមចេទបន ។ េយងខញំុក៏សូមែថលងអំណរគុណផង
ែដរដល់េលក Richard Danziger (អតី តរបធនែផនករបយុទធរបឆំងអំេព ជួញដូរមនុសសរបស់

អងគករ IOM េនទីរកុងហសឺែណវ បចចុបបននជរបធនេបសកកមមេនរបេទសអហគនីសថន)
េលក Stephen Warnath (សថបនិក និងជអគគនយក និ ងរបធនរបតិ បតតិៃនវ ិទយសថន
NEXUS េនទីរកុងវ៉ សុីនេតន) និងអនករសី Sarah Craggs (អតី តអនករសវរជវរបស់អងគករ
IOM សនក់ ករកណ
ត ល បចចុបបននជអនកឯកេទសែផនកជំ នួយដល់ពលករេទសនតររបេវសន៍
ថនក់ តំបន់ របស់អងគករ IOM ថនក់ តំបន់ េនMENA Cairo) ែដលបនចូលរួមេនកនុងគេរមង

និងផតួចេផតមគំនិត េហយនឹងថមីៗេនះគឺេលកLaurence Hart (របធនែផនកជំ នួយដល់ពលករ

េទសនតររបេវសន៍ របស់អងគករ IOM ទីរកុងហសឺែណវ) សរមប់ករគំរទកនុងដំណក់កលទី

២ៃនគេរមងេនះ ។

អតថបទសិកសរសវរជវេនះគឺែផអកេលករងរតមមូ លដឋនេនកនុងរបេទសកមពុជឆនំ

២០១៣-២០១៤
២០១៤

។

និងកិចចសមភសន៍ជមួយអនកជំនញេនរបេទសអរហវិកខងតបូងកនុងឆនំ

ខញំុសូមែថលងអំ ណរគុ ណកមមករេនសទកមពុជែដលបនយល់រពមនិ យយអំពី
េរឿងរ៉ វ បទពិេសធន៍ រតូវបនេគជួញដូ រ រពមទំងបញ
ហ របឈមែដលពួកេគបនជួបរបទះ
ចប់ តំងពី េពលែដលបនចកេចញពីអំេព ជួញដូរេនះមក ។ ទំងេនះគឺ ជកិចចសមភសន៍ដ៏
លំបកមួយ

ប៉ុែនតពួកគត់ មនឆនទៈចង់ ែចករ ំែលកេរឿងរ៉ វឈឺចប់របស់ពួកគត់

េដមបី

បេងកតករសិកសេនះេឡង។
ខញំុក៏សូមែថលងអំ ណរគុ ណផងែដរដល់ អនករសី Helen Sworn (នយិកអនតរជតិ និង
សថបនិ ករបស់សមព័នធចប់ៃដកមពុជ) ែដលជអនកេលកេឡងនូវបញ
ហ របស់បុរសកមពុ-ជែដល

រតូវេគជួញដូរេទកន់របេទសអរហវិកខងតបូងសរមប់ករងរេលទូកេនសទ ថជបញ
ហ
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សំខន់កុនងករសិកសរសវរជវ ។ អនករសីក៏បនេដរតួ ជជំនួយករដ៏អសចរយមួយរូបកនុងករ

ែចករ ំែលកព័ត៌មន

និងទំនក់ទំនងបុគគលមួយចំ នួនេនកនុងរបេទសកមពុជ

និងអរហវិក

ខងតបូង េហយែថមទំងជួយេរៀបចំកិចចសមភសន៍សកលបង េនកនុង កំ ឡុងេពលេធវករ
តមមូលដឋនផងែដរ ។ ខញំុក៏សូមែថលងអំណរគុណផងែដរដល់បុគគលិកអងគករមជឈមណឌល
អប់ រ ំចបប់ សរមប់សហគមន៍ (េលក ហ៊ុយ េពរជសុវណណ េលក Brandais York និងេលក
Joel Preston) សមគមន៍ករពរសិទិម
ធ នុ សស និងអភិវឌឍន៍េនកមពុជ (អនករសី លឹម មុនីន)

សមព័នច
ធ ប់ ៃដ (កញញ ថូ ណរ៉ ន់ និងេលក យ៉ន េពរជ) និងអងគករជំនួយែផនកចបប់ដល់
កុមរ និងរសតី (អនករសី លី វ ិជជុត េលក ឈន រសី និងេលក មុំ សុខចរ) សរមប់ករជួ យ
ទំនក់ទំនង
និងសរមបសរមួលកនុងដំេណរករសមភសន៍ជមួយកមមករេនសទកមពុជ
សរមប់ករសិកសរសវរជវេនះ។

អងគករ IOM កមពុជក៏ជៃដគូយ៉ងសំខន់ផងែដរេនកនុងគេរមងេនះ ខញំុសូមែថលង
អំណរគុ ណ េលក នុត សំអុល (បុគគលិកគេរមង) ែដលបនេធវកិចចសមភសន៍ជមួយបុរស
ែដលរតូវបនេគជួញដូរសរមប់ករងរេនសទេនអរហវិកខងតបូង
Dickson

(មរនតីគេរមង)

សរមប់ករជួយគំរទេនកនុងគេរមង

និងេលក

Brett

និងជួយេរៀបចំករងរ

រសវរជវដល់មូលដឋន ។ ក៏សូមែថលងអំ ណរគុណ េលក នុត សំអុល និ ងេលក Brett
Dickson ែដលបនជួយពិនិតយេម ល

និងផតល់េយបល់េទេលករសិកស

និងផតល់ជអនុ

សសន៍ មួយចំនួនផងែដរ ។ កិចចគំរទេនះរតូវបនផតល់ផងែដរេដយអនករសី Zoe Rohde
(របធនអនុ ករ ិយល័យរបស់អងគករ IOM េនទី រកុង Cape Town) សរមប់ករជួ យគំរទ
របស់គត់ េទេលករសិកសរសវរជវ

និងជួយេធវករទំនក់ទំនងអនកផតល់ព័ត៌មនមួយ

ចំនួនេនអរហវិកខងតបូង ។ អនករសីក៏បនជួយពិនិតយ និងផតល់េយបល់បែនថមេទេលករ
សិកសរសវរជវេនះផងែដរ។

ខញំុក៏សូមែថលងអំ ណរគុ ណផងែដរេទដល់អនករសី េសង សុភ (អនកបកែរបឯករជយ
និងជំនួយករៃនករសិកសរសវរជវ) ែដលបនផតល់ជំនួយយ៉ ងេរចនអេនក កនុងករបក
ែរបកំឡុងេពលសមភសជមួយអនកផតល់ព័ត៌មនសំខន់ៗ រពមទំងបកែរប និងវយអតថបទ

កិចចសមភសន៍ជមួយបុរសែដលរតូវបនេគជួញដូរ ។ អនករសីក៏បនជួយកនុងករេរៀបចំកិចច

សមភសន៍ កំឡុងេពលរសវរជវដល់មូលដឋនផងែដរ ។
ជបនតេនះ

េសចកតីែថលងអំណរគុណដ៏េសមះរតង់ ផងែដរដល់អនកជំនញេនកនុង

ករងររបយុទធរបឆំងអំ េព ជួញដូរមនុ សស និងេនកនុងវ ិស័យេនសទទំងកនុងរបេទសកមពុជ

និងអរហវិកខងតបូង

ែដលបនយល់រពមផតល់កិចចសមភសន៍

និងែចករ ំែលកចំេណះដឹង

និងជំនញរបស់ពួកគត់ ។ សូមែថលងអំ ណរគុណេទដល់សថប័នជតិ និ ងអងគករមួយចំនួន
ដូចជ៖
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របេទសកមពជៈ
រកសួងករងរ និងបណុត ះបណ
ត លវ ិជជជី វៈ រកសួងករបរេទស និង
ុ
សហរបតិ បតតិករអនតរជតិ គណៈកមមធិករជតិ ដឹកនំបរងកបអំ េពជួញដូរ រត់ពនធ េកង
របវ ័ញចកមលំងពលកមម និងអជីវកមមេលរសតី និងកុមរ រកសួងមហៃផទ រកសួងសងគមកិចច
អតី តយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ អងគករជំនួយែផនកចបប់ដល់កុមរ និ ងរសីត មជឈមណឌល
អប់ រ ំចបប់ សរមប់សហគមន៍

អងគករអនតរជតិេទសនតររបេវសន៍កមពុជ

អងគករពលកមម

អនតរជតិ សមព័នធចប់ៃដ អងគករ Winrock អនតរជតិ អងគករ UNIAP អងគករជំហនដំបូង
អងគករ Love 146 សមគម អនកករពរសិទិធមនុសស និ ងករអភិវឌឍន៍េនរបេទសកមពុជ និង
អងគករទសសនៈពិ ភពេលក ។

អរហវក
ិ ខងតបូងៈ អងគករអនតរជតិេទសនតររបេវសន៍េនទីរកុង Cape Town
ប
ណ
ត ញេសរ ីភពជតិ (NFN) រកុមនហ៊ុនេមធវ ីែផនកនវចរ Alan Goldberg និងសហករ ី
សហព័នធកមមករដឹ កជញូជ នអនតរជតិ (ITF) េសវនគរបលអរហវិក (SAPS) សវ ័កសមុ រទ

េបសកកមមសរមប់កមមករនវ យុទធនករ A21 S-Cape េនអរហវិកខងតបូង មូលនិធិ
យុតិតធម៌បរ ិសថន(EJF) និងសថនទូតសហរដឋអេមរ ិក ។

អតថបទេនះក៏ទទួលបនផលរបេយជន៍អំពីករផតល់េយបល់

និ ងរួមចំ ែណកពីអនក

រតួតពិនិតយឯករជយខងេរកផងែដរ ។ សូមែថលងអំ ណរគុណ េលក Brandais York (ទី
របឹកសរតួតពិនិតយ និងវយតៃមល របស់អងគករ CLEC កមពុជ) េលក លឹម ទិ តយ (អនកសរមប
សរមួលគេរមងថនក់ ជតិ របស់អងគករ UNIAP កមពុជ) និងអនករសី Helen Sworn (នយិក
អនតរជតិ និ ងសថបនិករបស់សមព័នធចប់ ៃដ) ។

ជចុ ងេរកយ ខញំុសូមែថលងអំណរគុណេទដល់បុគគលិកេនកនុងវ ិទយសថន NEXUS និង
អងគករ IOM ែដលបនេធវករេដយផទល់េនកនុងគេរមងេធវករសិកសរសវរជវរួមគនេនះ
។ េនអងគករ IOM សូមែថលងអំ ណរគុណេទដល់អនករសី Ayima Okeeva (អនករសវរជវជន់

ខពស់ និងអនកសរមបសរមួលករវ ិភគទិ ននន័យ) សរមប់ករគំរទទូេទរបស់អនករសីេទកនុង

គេរមង រពមទំងផតល់េយបល់ និងសំេណរមួយចំនួនេនកនុងអតថបទេនះ ។ សូមែថលង
អំណរគុ ណផងែដរដល់បុគគលិកអងគករ IOM ែដលបនពិ និតយេមល និងផតល់េយបល់រត

ឡប់េលករសិកសេនះដូចជ Ana Maria Martinez Castroagudin (មរនតីកមមវ ិធីអងគករ IOM
ទីរកុងហសឺែណវ) Yoko Kimura (សហករ ីឯកេទសរបស់អងគករ IOM ទីរកុងហសឺែណវ) និ ង
Rosilyne Borland (អនកឯកេទសបេចចកេទសថនក់តំបន់សីព
ត ី សិទិជ
ធ នេទសនតររបេវសន៍ និ ង
រកុមងយរងេរគះេនBuenos Aires ) ។
េនវ ិទយសថន NEXUSខញំុសូមែថលងអំណរគុណយ៉ ងរជលេរជេទដល់អក
ន រសី Laura
S. Johnson (សហករ ីរសវរជវរបស់វ ិទយសថនNEXUS) ែដលបនរួមចំែណកយ៉ ងេរច ន
េទកនុងករសិកសរសវរជវេនះ (និងគេរមងទូេទ) ។ អនករសីបនទទួ លយកករងរជ
េរច នរួមទំងបេងកត និងវយអតថបទកិចស
ច មភសន៍ ជមួយអនកផតល់ព័ត៌មនមួយចំនួនេនអ
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រហវិកខងតបូង ផតល់ជសវតរគប់រទង់រទយទំងអស់ៃនឧសសហកមមេនសទ ពិនិតយ និង

ដក់ េលខកូដទិននន័យសមភស រចនែផនទី រករូបថតមួយចំនួន និងជួយែកសរមួលរបយ
ករណ៍ ។ របែហលជែផនកសំខន់បំផុតរបស់អក
ន រសីេនះ គឺករពិនិតយ និ ងផតល់េយបល់
េទេលករសិកសរសវរជវេនះ ។ ក៏សូមែថលងអំណរគុណផងែដរដល់ អនករសី Christina
Parello (អនកវ ិភគែផនក ចបប់ និងអនកសរមបសរមួលគេរមងៃនវ ិទយសថន NEXUS) សរមប់
ករពិនិតយ យ៉ ង របុងរបយ័តន និងផតល់េយបល់េទេលពរងងអតថបទរសវរជវេនះ ។ ចុង
េរកយអរគុណយ៉ ងរជលេរជដល់េលក Stephen Warnath ែដលជសថបនិ ក និង អគគ
នយកៃនវ ិទយសថន NEXUS បុគគលែដលខញុំរ ីករយនឹងេធវករជមួយ ។ អតថបទេនះ និងករ
សិកសរសវរជវេនះផងែដរបនទទួលផលរបេយជន៍ យ៉ងេរចនអំពីឯកេទស និងករផតល់

េយបល់អំពីរប
ូ េលក ។ ឆនទៈកនុងករពរងឹងករយល់ដឹងអំពីអំេពជួញដូរមនុ សសតមរយៈ

កររសវរជវបទពិេសធន៍ គឺជសរសរដ៏ រ ឹងមំរបស់គេរមង ។

Rebecca Surtees
អនករសវរជវជន់ខពស់
វ ិទយសថន NEXUS
ទីរកុងវ៉ សុីនេតន ឌីសុី
www.nexusinstitute.net
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បញជ ីពកយកត់ និងអកសរកត់

ADHOC

សមគមអនកករពរសិទិម
ធ នុសស និងករអភិវឌឍន៍េនរបេទសកមពុជ

AT

របយុទធរបឆំងអំេពជួញដូរមនុសស

CCA

តំបន់រតួតពិនិតយពនធគយ

CLEC

មជឈមណឌលអប់រ ំចបប់សរមប់សហគមន៍

CT

អំេព ជួញដូ រមនុសស

DHA

រកសួងមហៃផទ

EEZ

តំបន់េសដឋកិចចផតច់មុខ

EJF

មូលនិធិយុតិធ
ត ម៌បរ ិសថន

FAO

អងគករេសបៀងអហរ និងកសិកមមរបស់អងគករសហរបជជតិ

FCV

កប៉ ល់ជួលរបស់បរេទស

FoC

ទង់ ជតិែដលេរប របស់េលនវបរេទសេដ មបីភពងយរសួលឆលងកត់

FoNC

ទង់ ជតិមិនអនុវតតតម

FSU

អតី តសហភពសូេវៀត

GO

អងគកររដឋភិបល

J/TIP

ករ ិយល័យពិនិតយតមដន និងរបយុទធរបឆំងករជួញដូរមនុ សស រកសួង
ករបរេទសសហរដឋអេមរ ិក

HQ

ទីសនក់ ករកណ
ត ល

ILO

អងគករពលកមមអនតរជតិ

IMO

អងគករសមុរទអនតរជតិ

IO

អងគករអនតរជតិ

IOM

អងគករអនតរជតិេទសនតររបេវសន៍

ITF

សហព័នធពលករដឹកជញជូ នអនតរជតិ

IUU

ខុសចបប់ មិ នរយករណ៍ និងមិនរបរកតី

LICADHO

សមព័នធែខមរជំេរឿន និ ងករពរសិទិម
ធ នុសស

LSCW

ជំនួយែផនកចបប់ដល់កុមរ និ ងរសតី

MLC

អនុ សញញពលកមមេលៃផទសមុរទ

MoFAIC

រកសួងករបរេទស និងសហរបតិបតតិករអនតរជតិ

MoI

រកសួងមហៃផទ
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MoLVT

រកសួងករងរ និងបណុត ះបណ
ត លវ ិជជជី វៈ

MoSAVY

រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ

MoU

អនុ សសរណៈៃនករេយគយល់គន

NCCT

គណៈកមមធិករជតិរបយុទធរបឆំងអំេព ជួញដូ រមនុសស
ពលកមម និងអជីវកមមផូវេភទេល
ល
រសតី និងកុ មរ

NFN

បណ
ត ញេសវ ីភពជតិ

NGO

អងគករមិនែមន/េរករដឋភិបល

PSC

កំពង់ែផរដឋ

RFO

អងគករជលផលថនក់ តំបន់

RFMO

អងគកររគប់រគងវ ិស័យជលផលថនក់ តំបន់There

RSA

សធរណរដឋអរហវិកខងតបូង

SEA

អសុីអេគនយ៏

SEE

ែប៉កអេគនយ៏ៃនទវីបអឺ រប
៉ុ

SIM

ម៉ូឌុល អតតសញញណ អតិថិជន

TIP

អំេព ជួញដូ រមនុសស

UN

អងគករសហរបជជតិ

UNCLOS

អនុ សញញអងគករសហរបជជតិសីព
ត ីនីតិសមុរទ

UNIAP

គេរមងអនតរទី ភនក់ងរអងគករសហរបជជតិរបឆំងករជួញដូរមនុសស

UNODC

ករ ិយល័យអងគករសហរបជជតិរបឆំងេរគឿងេញៀន និងឧរកិ ដឋកមម

US

សហរដឋអេមរ ិក

USD

របក់ដុលលរអេមរ ិក

VoT

ជនរងេរគះេដយអំេពជួញដូរមនុ សស

WIF

អនុ សញញសតីពីករងរកនុងវ ិស័យជលផល
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េសចAតសេងខប
១.

េសAតេផតម
ី
ករជួញដូ រេនកនុងវ ិស័យឧសសហកមមេនសទេនរបេទសអរហវិកខងតបូងរតូវបន

ទទួ លសគល់

និងយកចិតតទុកដក់កន់ែតខលំងេឡងៗ

េនកនុងចំ េណមរបព័នធផសពវផសយ
អនករសវរជវ អនកអនុវតតកមមវ ិធី និ ងអនកបេងកតេគលនេយបយនប៉ុនមនឆនំថីមៗេនះ ។ ជន

រងេរគះេដយអំេពជួញដូរមនុសសេនេលកប៉ ល់េនសទជទូេទគឺជបុរស

(េហយមួយ

ចំនួនគឺជេកមងរបុស) ែដលមកពីរបេទសៃថ កមពុជ ភូម ឥណូឌ េនសុី ែដលរតូវបនេគេកង
របវ ័ញចេនកនុងសមុរទៃថ ម៉ េឡសុី និ ងឥណូឌ េនសុី ។ បុរសមួ យចំនួនមកពីអសុីអេគនយ៏ រតូវ
បនេគជួរបទះេនេលកប៉ ល់ែសនឆងយពីផទះ

ែដលមកេធវករតមរយៈទី ភនក់ងរេរជស

េរ សពលកររសបចបប់ ។ អតថបទសិកសេនះរកេឃញ និ ងពិភកសអំពីបទពិេសធន៍ របស់
បុរសកមពុជែដលេធវេទសនតររបេវសន៍ ករងរេនកនុងឧសសហកមមេនសទ តមរយៈទីភនក់

ងរេរជ សេរ សែដលបនទទួលអជញប័ណណរសបចបប់ េនរបទសកមពុជគឺទីភនក់ងរេរជស

េរ សពលករ Giant Ocean International Fishery Company Limited (Giant Ocean) ែដលេន
ទីបំផុតរតូវបនេគជួញដូរ និងេកងរបវ ័ញច េនេលកប៉ ល់េនសទឆងយពី រចំងអរហវិកខង

តបូង ។ ខណៈេពលែដលករប៉ ន់ របមណចំនួនបុរសកមពុជែដលរតូវបនេគជួញដូរជកមម
ករេនសទតមរយៈទីភនក់ ងរេរជ សេរ ស Giant Ocean មនភពខុសៗគន អវីែដលចបស់
េនះគឺថជនជតិ កមពុជរប់ រយនក់រតូវបនេគេកងរបវ ័ញចតមវ ិធីេនះ

។

មរនតីនគរបល

ទទួ លបនបណឹត ងជង ២០០ករណី េហយប៉ ន់សមនថបុ រសរបែហលជ ៧០០នក់ រតូវ

បនបញជូ នេទេធវករេនេលទូកេនសទេរករបេទសតមរយៈទីភនក់ងរេរជ សេរ សGiant
Ocean េនះ ។ បុ រសែដលរតូវបនេគជួ ញដូរទំងេនះក៏បនរបប់ផងែដរថ អនកភូមិ និ ង
សហគមន៍ ជមួយគនជេរច ននក់ ក៏បនទទួលយកករងរតមរយៈទីភនក់ងរេរជសេរ ស
Giant Ocean េនះផងែដរ។
តួេលខខពស់ៃនកមមករេនសទែដលរតូវេគជួញដូ រតមរយៈទីភនក់ងរេរជសេរ សពល
ករេនកនុងរបេទសកមពុជែតមួយប៉ុេណណះ បនបេងកនកតីរពួយបរមភយ៉ងខលំងកនុងកររ ីករល
ដលៃនករជួញដូរ
និ ងេកងរបវ ័ញច ៃនកមមករេនសទពីរបេទសមួយ
និងេនកនុងវ ិស័យ
េនសទកន់ែតធំ េទៗ

។

វក៏ បនឆលុះបញ
ច ង
ំ ឲយេឃញផងែដរនូវកងវះកិ ចចករពរេនកនុង

របព័ នេធ រជ សេរ ស និងកររកករងរឲយេធវ ។ ករសិកសរសវរជវេនះបនពិភកសអំពីករ
ជួញដូរបុរសកមពុជសរមប់ ករងរេនសទេនរបេទសអរហវិកខងតបូង

និង/ឬ

សមុរទ

អរហវិកខងតបូង វ ិធីែដលបុរសទំងេនះរតូវបនេរជសេរ ស និងដឹកជញជូ ន រពមទំងបទ
ពិេសធន៍េនកនុងសមុរទផងែដរ ។ ករសិកសេនះក៏បនពិភកសអំ ពីវ ិធីែដលកមមករេនសទ
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ែដលរតូវបនេគជួញដូរទំងេនះ រតូវបន (េហយភគេរច នមិនរតូវបន) េគកំ ណត់
សញញណថជជនរងេរគះេដយសរអំេពជួញដូរេនកនុងអរហវិកខងតបូងេឡយ

អតត
េហយ

ថេតជំនួយអវីែដលពួកគត់បន (ឬមិនបន)ទទួ ល េនេពលែដលពួកគត់រត់េគច និ ងរត
ឡប់េទផទះវ ិញេនរបេទសកមពុជ រពមទំងបនែសវងរកករជួយេធវសមហរណកមមរតឡប់
េទកន់រគួសរ និងសហគមន៍របស់ពួកគត់ វ ិញ ។

ករសិកសរសវរជវេនះមនបំណងផតល់សំេឡងដល់បុរសកមពុជែដលរតូវបនេគ

ជួញដូរេលកប៉ ល់េនសទ េហយនឹងបេងកនករយល់ដឹងអំពីេរឿងរ៉ វែដលបនេក តេឡង

ចំេពះពួកគត់ េនេពលែដលពួកគត់បនេធវេទសនតររបេវសន៍ករងរ េដយរសបចបប់
េទេរករបេទស ។ មនរទង់ រទយៃនបទពិេសធន៍ របស់ពួកគត់ រួមទំងបរ ិបទេរជ សេរ ស
ផលូវកររសបចបប់ែដលពួកគត់បនឆលងកត់ េហយអចបងហញឲយេឃញនូវភពងយរង
េរគះែបលកៗ ជពិេសសគឺកងវះកិចក
ច រពរពីរកុមហ៊ុនេរជសេរ ស និ ងដក់ឲយេធវករងរ មិ ន
បនផតល់េនកនុងរបព័ នរធ បស់ខួលន ។ ករសិកសេនះេផតតេទេលអីវែដលេយងអចេរៀនសូរត
បនពីបទពិេសធន៍ទំងេនះ េដ មបីជព័ ត៌មនសរមប់អនកបេងកតេគលនេយបយ និង

កមមវ ិធីរបយុទធរបឆំងអំេពជួញដូរមនុសស និងេដមបីពរងឹ ងករេឆលយតប និងកិ ចចអនតរគមន៍
សរមប់កមមករេនសទែដលរតូវបនេគជួ ញដូរេទសមុរទេនះបនកន់ែតរបេសរេឡង។

,ធីសរសតរសវរជវ និងកររបម ូលទិនន
ន យ
័
២.១. ,ធីសរសតរសវរជវ
ចំនួន

អតថបទសិកសរសវរជវេនះពឹងែផអកេទេលបទពិេសធន៍របស់បុរសជនជតិកមពុជ
៣១

នក់ែដលរតូវបនេគជួញដូរេទេលទូកេនសទេនអរហវិកខងតបូងរវងឆនំ

២០១០ និង ២០១៣ ។ បុរសចំនួន ១១ នក់បនសមភសន៍េនកនុងែខ មករ ឆនំ២០១៤។

កិចចសមភសន៍េផតតេទេលបទពិេសធន៍ រតូវបនេគជួ ញដូរ (េរជ សេរ ស ដឹកជញូជ ន េកង
របវ ័ញច ចកេចញពីករជួញដូរ និងទទួលបនករជួយគំរទណមួយ) សថនភពបចចុបបនន

របស់ពួកគត់ និងែផនករអនគត និងតរមូវកររបស់ពួកគត់ ។ សំណុំេរឿងចំ នួន ២០
បែនថមេទៀតរបស់បុរសកមពុជែដលរតូវបនេគជួញដូ រេទេលទូកេនសទេនអរហវិកខង

តបូងរតូវបនសមភសន៍ ដក់េលខកូដ និងវ ិភគេដយេរបរបស់រកបខ័ណឌ និងករចត់
របេភទវ ិភគដូ ចគន ។ េលសពីេនះេទៀត កិចចសមភសន៍ រតូវបនេរៀបចំេឡងជមួយបុរស
កមពុជចំនួន ៧ នក់ េផសងេទៀតែដលរតូវបនេរជ សេរ សតមរយៈទី ភនក់ ងរេរជសេរ ស
Giant Ocean ប៉ុែនតរតូវបនរកេឃញមនករេកងរបវ ័ញច េនេលកប៉ ល់េនសទេនរបេទស
ហវីជី និងម័ររ ីទុស ។
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កិចចសមភសន៍រតូវបនេរៀបចំេឡងជមួយអនកផតល់ព័ត៌មនសំខន់ៗចំនួន ៤២ នក់
កនុងកំឡុងេពលេធវកររសវរជវេនះ ទំងេនកនុងរបេទសកមពុជ និងអរហវិកខងតបូង ។
កររសវរជវដល់ទីកែនលងចំ នួន ៤ េលកបនេរៀបចំេឡងេនរបេទសកមពុជន ែខសីហ

ឆនំ២០១៣ ដល់ែខមករ ឆនំ២០១៤ និង២េលកេទៀតេនែខមីន ឆនំ២០១៤ ។ ជសរុប អនក
ផតល់ព័ត៌មនសំខន់ៗចំនួន

២៨នក់ រតូវបនសមភសន៍

ែដលពួកគត់តំណងឲយអងគករ

អនតរជតិ អងគករមិ នែមនរដឋភិបល និងមរនតីរកសួងសំខន់ៗរបស់រជរដឋភិ បលកមពុជ ។
េដយែឡកមនករណីចំនួន ៦ ែដលអនកផតល់ព័ត៌មនសំខន់ៗ រតូវបនសមភសន៍ េលសពី
មតង។
កិចចសមភសន៍រតូវបនេរៀបចំេឡងជមួយអនកផតល់ព័ត៌មនសំខន់ៗចំនួន ១៤ នក់
េនកនុងរបេទសអរហវិកខងតបូង នែខធនូ ឆនំ២០១៣ ដល់ែខឧសភ ឆនំ២០១៤ ែដលពួក
គត់តំណងឲយអងគករមិនែមនរដឋភិបល និងសងគមសុីវ ិល អងគករអនតរជតិ រដឋភិបល
អនករសវរជវ និងសថនទូ ត រួមទំងអនកឯកេទសខងេនសទខុសចបប់ IUU េដមបីេរៀនអំ ពី
បញ
ហ េនកនុងឧសសហកមមទូេទ ក៏ដូចជេនកនុងបរ ិបទៃនឧសសហកមមេនសទខុសចបប់
IUU េនកនុង និ ងជុំវ ិញអរហវិកខងតបូងផងែដរ ។

២.២. ភពេនមនករមិតៃន,ធីសរសត
ករសិកសេនះេផតតសំខន់ែតេទេលជនជតិ កមពុជែដលរតូវេគជួញដូរតមរយៈទី

ភនក់ ងរេរជសេរ ស Giant Ocean ែតប៉ុ េណណះ ។ ដូចជករេរជសេរ សតមរយៈភនក់ងរផលូវ
ករ «រសបចបប់ » េធវេទសនតររបេវសន៍ េដយមនឯកសររសបចបប់ និងលិខិតអនុ ញញត
ករងរ ។ល។ ករសិកសេនះតំណងឲយបទពិេសធន៍ និងគនលងៃនករជួញដូរដ៏ជក់លក់
មួយ និងមិនតំណងឲយបទពិេសធន៍ និងតរមូវករៃនកមមករេនសទែដលរតូវបនេគជួញ
ដូរទូ េទេនះេទ ។ ជអទិ៍បុរសកមពុជជេរចនរតូវបនេគជួញដូ រតមរយៈរបព័ នធមិនរសប

ចបប់ និងេទតមសណ
ឋ នេរជ សេរ សខុសៗគន ។ បទពិេសធន៍ និងតរមូវកររបស់ពួកេគ
ទំនងជមនភពខុសៗគនេទតមែផនក

និ ងករមិតៃនករេកងរបវ ័ញចនិមួយៗ

ែដលបុរស

រតូវេគជួញដូរេទេលទូកេនសទបនជួបរបទះេនអរហវិកខងតបូង ។ ករកំណត់នូវកិចច

អនតរគមន៍ដ៏សមរមយេនកនុងករណីទំងេនះ

នឹងទមទរកររសវរជវេធវករវស់ែវងេទ

តមបទពិ េសធន៍ និងតរមូវករជក់លក់ របស់ពួកេគ ។
គំរៃូ នករសិកសេនះអចមនទំហំតូច

េបេរបៀបេធៀបេទនឹងចំនួនបុរសែដលរតូវ

បនេគេរជសេរ ស និងរបែហលជអចជួញដូ រតមរយៈទីភនក់ងរេរជសេរ សGiant Ocean
រប់ រយនក់ ។ ករកំណត់រក និងទំនក់ ទំនងេទអនកផតល់ព័ត៌មនមនបញ
ហ លំបកេដយ
សរេពលេវលខលីសរមប់កររបមូលទិននន័យ និងពក់ព័នធដល់ករេធវដំេណរ ។ ដូចេនះករ
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សិកសេនះមិនអចតំណងឲយបទពិ េសធន៍ជួញដូរ

និងតរមូវករជួយគំរទទូលំទូលយ

បនេទ ។
ទិននន័យៃនករសមភសន៍េនះក៏មនភពលេមអៀងផងែដរ ។ វជករលំបកសរមប់
បុរសទំងេនះកនុងករផតល់ព័ត៌មនេទេលរបធនបទមួយចំនួន ។ ព័ត៌មនខលះពួកគត់មិន

បនចងចំេទ េហយមួយចំនួនេទៀតពួ កគត់ អចនឹ ងេរ សយកករមិនចងចំ េដមបីេចៀស
វងករគិត និងពិភកសអំ ពីកលៈេទសៈលំបកបំផុតេនកនុងឆកជី វ ិតរបស់ពួកគត់ ។

េពលខលះបុរសទំងេនះមិ នយកចិតតទុកដក់ចំេពះរបេភទព័ ត៌មនជក់លក់េទ ឧ. ព័ត៌មន
លំអិតអំពីកប៉ ល់ សមជិ កេនកនុងកប៉ ល់ និងព័ត៌មនេផសងៗេទៀត ។ េនកនុងករណីខលះ

េទៀត ព័ត៌មនខលះបុរសទំងេនះមិនបនដឹងែតមតងេដយសរភពខុសគនៃនភសេនេល
ទូក ក៏ ដូចជេនកនុងរបេទសអរហវិកខងតបូង (បុរសទំងេនះជេរឿយៗមិនអចទំ នក់

ទំនងជមួ យ ឬយល់អំពីសមតថកិចច និងអវីែដលេកតេឡងេនអរហវិកខងតបូងេឡយ) ។ វ

មនករលំបកកនុងករទំនក់ទំនងជមួយអនកផតល់ព័ត៌មនផងែដរ ជពិេសសេនអរហវិក

ខងតបូង ែដលមិនអចឲយេយងេធវកររសវរជវដល់ទីកែនលង េហយអចរតឹ មែតេរៀបចំកិចច
សមភសន៍ ជមួ យមរនតីពីខងរដឋភិ បលែតមនក់ ប៉ុេណណះ ។ េនះមនន័ យថមនព័ត៌មនពី
របេទសេគលេដ អចជរបេយជន៍សរមប់ ករយល់ដឹងកន់ែតរបេសរេឡងអំពីអីវែដល
េកតេឡងេនកនុងករណីទំងេនះ។

២.៣. បញ
ហ រកមសីលធម៌
កិចចសមភសន៍និមួយៗបនចប់េផតមេដយមនករជូនដំ ណឹងលមអិតអំ ពីដំេណរករៃនករ
ទទួ លករយល់រពមជមុន ែដលរួមមនករពនយល់អំពីេគលបំណងៃនករសិកស សំណួរែដលនឹង
រតូវេចទសួរ សិទិធរបស់ពួកេគកនុងករបដិេសធសំណួរណមួយ ឬបញចប់ ករសមភសន៍េនេពល

ណមួយ និងធនរកសករសំងត់ ។ កិចចសមភសន៍រតូវបនេរៀបចំេឡងេនទី តំងែដលេរជសេរ ស
េឡងេដយអនកេឆលយតប ។ រល់កិចចសមភសន៍ ទំងអស់គឺបនរកសករសំងត់យ៉ងតឹងែតង និង
ធនសុវតថិភពេដយេយងតមេគលនេយបយរកសទិ ននន័យៃផទកុនងរបស់វ ិទយសថន NEXUS ។

អនករសវរជវរតូវបនផតល់ឲយនូវព័ត៌មនអំពីេសវបញជូ នបនតកុងេពលបចច
ន
ត ីេសវកមម និង
ុបបននសីព

ភនក់ងរែដលផតល់ករគំរទ និងជំ នួយតមរបេភទេផសងៗ ។ អនកេឆលយតបទំងអស់ទទួលបនឯក
សរេសវបញូជ នបនតេនះ ែដលជែផនកមួយៃនដំេណរករកិចចសមភសន៍ ។ េដយសរបញ
ហ សគុណ
អចនឹងបេងកតនូវសមពធកនុងករចូលរួមកនុងដំេណរកររសវរជវ ជវ ិធីេដមបីទទួលបនករយល់
រពម ដូចេនះសគុណមិនរតូវបនផតល់ជូន កនុងែផនកណមួយៃនករសិកសេនះេទ ។ ប៉ុែនតមូលនិធិ
មួយចំនួនរតូវបនផតល់ជូនដល់អនកេឆលយតប េដមបីរ៉ប់រងករសនក់េន ករហូកចុក និងេធវដំេណរ
េនេពលែដលកិចស
ច មភសន៍រតូវបនេធវេឡងេរកពីផទះរបស់ពួកេគ ។ «អំេណយ» តិចតួច (ឧ.
អហរបរ ិេភគ) ជសំណងសរមប់ករបត់បង់របក់ចំណូល ។
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៣. និយមន័យ ពកយ និងេគលគំនត
ិ
និយមន័យ ពកយ និងទសសនទនែដលេរបេនកនុងករសិកសេនះគឺេនជុំវ ិញរបធន

បទពីរសំខន់ ១/ ែផនកទំងមូលេផតតេលករយល់ដឹងអំពីករជួញដូរមនុសស និងជពិេសស
េផតតេទេលករជួញដូរេនេលៃផទសមុរទ និង ២/ េផតតេទេលឧសសហកមម េនសទ ។

៣.១. ករយល់ដឹងអំពអ
ី ំេពីជ ួញដ ូរមនុសស
ករជួញដូរមនុសសៈ អំេព ជួញដូរេនកនុងករសិកសេនះសំេដេទេលនិយមន័យែដល

មនែចងេនកនុងពិធីសរអងគករសហរបជជតិ េដ មបីបងករទប់សកត់ ផតនទេទស និ ងដក់
ទណឌកមមអំេព ជួញដូរមនុសស ែដលបនឲយនិយមន័ យអំេពជួញដូ រមនុសសថៈ

(...) ករេរជសេរ ស ដឹកជញជូ ន េផទរ សំចត ឬទទួលមនុ សស េដយមេធយបយគ

រមមកំ ែហង ឬេរបរបស់កមលំង ឬទរមង់េផសងេទៀតៃនករបងខំ អំ េព ពរងត់ េបក

បេញ
ឆ ត បនលំ បំពនេដយអំណច ឬបំពនភពងយរងេរគះ ឬេដយផតល់ ឬ
ទទួ លរបក់កៃរម ឬផលរបេយជន៍ េដមបីទទួលបនករយល់រពមពីបុគគលកនុងករ
រតួតរតេលអនកណមនក់ សរមប់េគលបំ ណងេកងរបវ ័ញច។ េកងរបវ ័ញចជអបបបរ

មអចរួមមនៈ ករេកងរបវ ័ញចអំេព េពសយចររបស់ជនដៃទ ឬទរមង់េផសងេទៀតៃន
ករេកងរបវ ័ញចផលូវេភទ ពលកមម ឬេសវកមមេដយបងខំ ទសភព ឬករអនុវតតរស

េដៀងគនេទនឹងទសភព េសវភព ឬករដកហូតអវៈយវៈ ។
ករជួញដូរេនសមុរទៈ

គឺជករជួញដូ រែដលេក តេឡងេនទី កែនលងមួយែដលពក់

ព័នធនឹងកមមករនវ និងកមមករេនសទេនកនុងបរ ិបទសកមមភពទំងឡយណេនសមុរទ។
•

កមមករេនសទៈ គឺជបុគគលែដលរតូវបនេគជួល ឬជប់កិចចសនយេនកនុងសមតថកិចច
ណមួយ ឬចប់ យកអជី ពណមួយេនេលកប៉ ល់េនសទ េដយរប់ ទំងបុគគល
ែដលេធវករេនកនុងកប៉ ល់ែដលទទួលរបក់ឈួលតមករែចកភគផលែដលចប់
ន

បន ប៉ុែនតមិនរប់បញចូ លអនកេបកបរ បុគគលិកនវ បុគគលេផសងេទៀតេនកនុងេសវអ
ចិៃរនតយ៏របស់រដឋភិបល

បុគគលិកតមរចំងសមុរទែដលេធវេរកកប៉ ល់េនសទ

និងអនកឃលេំ មលផលិតផលជលផលេនះេទ ។
•

កមមករនវៈ គឺជបុគគលណែដលរតូវបនជួល ឬជប់កិចចសនយេនកនុងសមតថកិចច
ណមួយេនកនុងនវ

េទះបីជសធរណៈ

ឬឯកជនកតី

ជទូេទចូ លរួមកនុង

សកមមភពនវពណិជជកមម ជជងពក់ព័នធនឹងនវេនសទ ។
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«វ ិធីសរសត P ទំងបី»ៃនកររបយុទធរបឆំងអំេពជួញដូរមនុ សសរួមមន៖ ករបងករទប់
សកត់ កិចចករពរ និ ងករផតនទេទស។
•

ករបងករទប់សកត់ សំេដេទេលករបងករសកមមភពជួញដូ រ ។ េនកនុងបរ ិបទទប់
សកត់ករជួ ញដូរកមមករេនសទ

អចេផតតេទេលករបេងកនករយល់ដឹងអំ ពីេរគះ

ថនក់ ៃនអំេពជួញដូរេនកនុងវ ិស័យករងរ

ទំងតមរយៈរបព័នធរសបចបប់

និងមិន

រសបចបប់ ។
•

កិចចករពរ សំេដេទេលកិចចករពរជនរតូវបនេគជួញដូរ ែដលទមទរទំងករ
កំណត់ ជផលូវករអំពីអតតសញញណជនរងេរគះេដយសរអំ េពជួញដូ រ

និងករផតល់

ជំនួយ (េដយសម័រគចិតត) េគលបំណងេដមបីសតរ និងសមហរណកមមជនែដលរតូវ
បនេគជួញដូរេនះ។
•

ករផតនទេទស ករផតនទេទសសំេដេទេលសកមមភពយុតិតធម៌រពហមទណឌជេរចន
ដំណក់ កល េដយចប់ េផតមពី ករេសុបអេងកតសកមមជមុ ន និ ងបញចប់េដយករ
ផតនទេទសដល់ជនរបរពឹតតបទឧរកិដឋជួញដូរមនុសស
របរពឹតតបទឧរកិដឋ

និងបញចប់អជីវកមមែដល

ប៉ុ ែនតក៏អចរប់ បញូច លទំងបណឹត ងរដឋបបេវណី

ឬបណឹត ងេផសង

េទៀត (ឧ. បណឹត ងរដឋបល)។

៣.២. រទង់រទយៃនឧសសហកមមេនសទ និងករងរេនសមុរទ
ករេនសទខុសចបប់ IUU ៖ ករេនសទខុសចបប់ មិនបនរយករណ៍ និងមិន
មនភពរបរកតី

គឺជករេនសទែដលេក តេឡងេដយគមន

ឬេដយរ ំេលភអជញប័ណណ

េនសទ កនុងតំបន់ករពរ ឬេដយគមនកររយករណ៍ពី ផលិតផលែដលចប់បនកនុងស
មុរទ េដយេយងេទតមបទបញ
ជ េនសទ ។

កប៉ ល់េនសទ៖

គឺជកប៉ ល់ែដលេរប របស់សរមប់អជីវកមមេនសទរតី

សតវ

សមុ រទ ឬជី វធនធនេនកនុងសមុរទ ។
•

កប៉ ល់អូសមង៖

ជកប៉ ល់េនសទណែដលសថិតេនេលៃផទសមុរទរយៈេពលយូរ

ែខ រហូតដល់ឆនំក៏មន មុនេពលចូ លចតេនកំពង់ែផ ។ (ករេនសទអូសមងេនះជ
របេភទេនសទជក់ លក់មួយែដលរបមូ លផលែដលេគកំណត់ែតប៉ុេណណះ ។ េគ
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េរប កប៉ ល់ពីមកអូសមង ចមងយដ៏ ឆងយេហយចប់េផតមព័ទជ
ធ រងវង់ េហយទូកតូចៗ
េបកចូលកនុងរងវង់េនេដមបីចប់រតី ែតមតង) ។
•

កប៉ ល់អូសមងបែណតត និងកប៉ ល់រយមងបែណតត៖ កររយមងបែណតត គឺ ជវ ិធី
សរសតដក់មងពយួរចុ ះេរកមរតង់ េហយអូសឆងយពីកប៉ ល់។ កប៉ ល់ែដលេរបវ ិធី
សរសតរយមងបែណតតេនះេហថ កប៉ ល់រយមងបែណតត។

•

ករេនសទេដយេរបសនទូចរនង ឬសនទូចសង និងកប៉ ល់េរបសនទូចរនង ឬសនទូច

សងៈគឺជរបេភទៃនកររបមូលផលេនសទមួយេដយេរបសនទូច («សនទូចរនង ឬ
សនទូចសង») គឺរតូវអូសយ៉ ងឆងយពីកប៉ ល់។ ែខសសនទូចេនះគឺ រតូវបនរកសទុកឲយ
អែណតតេដយេពង េហយេនចេនលះែខសសនទូចនី មួយៗ មនែខសសនទូចទី ពីរភជប់
បនលយចុះេរកមេទកនុងទឹក។ កប៉ ល់ែដលេរបរបស់សនទូចរនង ឬសនទូចសងេនះ
េហថកប៉ ល់េរបសនទូចរនង ឬសនទូចសង។
•

កប៉ ល់កលេស៖ ជកប៉ ល់បំពក់េដយឧបករណ៍សរមប់កលេស វេដ រតួ ជកប៉ ល់
េម របមូ លយកផលិតផលេនសទពីកប៉ ល់េផសងៗេទៀតេនេលៃផទសមុរទ ។

•

ករេផទរេចញពី កប៉ ល់៖ គឺជករេផទរទំនិញ ឬរតីេចញពីកប៉ ល់មួយេទកន់ កប៉ ល់
មួយេទៀត ។

ករអនុ វតតករេរជ សេរ សពលករសរមប់ ករងរេនសទ
•

េមខយល់៖ គឺជបុគល
គ ែដលេរជសេរ សបុគគលណមនក់ េទេធវករជកមមករេនេល
កប៉ ល់េនសទ ។

•

ទីភនក់ងរកមមករេនសទ៖ គឺជរកុមហ៊ុនឯកេទសមួយែដលេធវករេរជសេរ សកមមករ
េនសទ និងនវ ិកេទឲយកប៉ ល់ែដលរតូវករកមមករ ក៏ អចេហថទីភនក់ងរេរជស
េរ សផងែដរ។

•

រកុមហ៊ុនេនសទ៖

គឺជរកុមហ៊ុនែដលពឹ ងែផអកេទេលទំហំ

និ ងរពំែដន

ែកៃចន

ផលិតផលពីសមុ រទ និង/ឬជទីផសររតី ។

ចបប់េនសទ
•

លំហរសមុ រទ៖ ជែផនកទំងឡយៃនសមុរទ ែដលមិនសថិតេនេរកមអធិបេតយយ
ភព ឬយុតតធិករៃនរដឋណមួយ។
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•

កររគប់រគង

ផតល់ទង់ជតិេដយរដឋ៖

គឺជរបព័នធៃនយុតតធិ ករេនលំហរសមុរទ

ែដលកប៉ ល់ទំងអស់រតូវែតចុ ះបញជ ីេនរបេទសណមួ យ និ ងដក់ ទង់ជតិរបេទស
េនះ ។
•

ទង់ ជតិែដលេរប របស់េលនវបរេទសេដ មបីភពងយរសួលឆលងកត់៖

គឺជទង់

ជតិ របស់រដឋមួយ េបកចំហរកនុងករបញជ ី ែដលមិនអច ឬមិនមនេចតនបងហញអតត
សញញណទង់ ជតិ របស់រដឋខួលន (ទំងកនុងន័យរបតិ បតតិចបប់ ជតិែដលមនរសប់ ឬ
ទំងកនុងន័ យអនុវតតចបប់)
•

ទង់ ជតិមិនរបតិបតតិតម៖ គឺជទង់ជតិរដឋែដលមិនចំបច់ចុះបញជីករ ដូ ចជទង់
េលនវបរេទសបនេទ ប៉ុែនតមិនអនុវតតកតពវកិចចរបស់រដឋផតល់ទង់ជតិ ជពិ េសស
េនកនុងលំហរសមុរទ ឬចមងយៃផទទឹកេនសទ។

•

បូរណភពែដនសមុរទ៖ បូរណភពែដនសមុរទ (ឬរពំែដនសមុរទ) គឺជៃផទសមុរទ
ែដលជែផនកមួ យៃនែដនេឆនរសមុរទរបស់រដឋមួយ

េហយឋិតេនេរកមយុតតធិករ

របស់រដឋជមចស់េឆនរសមុរទេនះ ។
•

តំបន់តភជប់៖ គឺជតំបន់ែដលភជប់ េទនឹងែដនសមុ រទ ែដលរដឋមចស់កមមសិទិធេឆនរ
សមុ រទអចអនុវតតយុតតធិករេដមបីបងករ និ ងដក់ ទណឌកមមដល់កររ ំេលភចបប់ និង
បទបញ
ជ េនកនុងសមុរទែដនសមុរទខលួន ។

•

តំបន់េសដឋកិចចផតច់មុខ៖

គឺជតំបន់ សមុ រទែដលរដឋជមចស់ែតមនក់គត់មនសិទិរធ ក
ុ

រកធនធនធមមជតិទំងអស់ ។
•

រដឋមចស់់កមមសិទិធេឆនរសមុរទ៖ គឺជរដឋែដលមនបេណ
ត យេឆនរ មនសិទិផ
ធ ត ច់ មុខកនុង
កររុករកធនធនធមមជតិ

សិទិធេរប របស់យុតតធិ ករខលួនេនកនុងែដនសមុរទែដល

បនកំណត់ទុក ។
•

ែផរដឋ៖ គឺជរដឋែដលមនេឆនរសមុរទ និងមនយុតតធិ ករេលកំពង់ ែផ ។

•

កំពង់ែផេសរ ី៖ គឺជកំពង់ែផែដលរដឋជមចស់បូរណភពមិនអច ឬមិ នមនបំណង
អនុ វតតយុតតធិកររបស់ខួន
ល ។

•

កររគប់រគងរដឋែផ៖
េយគយល់គន

គឺជរបព័នធមួយែដលរដឋបនចុ ះហតថេលខេលអនុសសរណៈ

កនុងករបនតយុតតធិករេលេឆនរសមុរទ

េដ មបីអនុ ញញតិឲយេធវអធិករ

កិចចកប៉ ល់បរេទសេនកនុងែផរបស់ជតិខួលន ។
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•

តំបន់គយ៖ គឺជតំបន់េនកនុងែផែដលបនកំណត់សរមប់ទុកដក់ទំនិញពណិជជ-

កមម ែដលមិនទន់បនបនបង់ពនធេនេឡយ ។
•

តំបន់រតួតពិនិតយរបស់គយ៖ គឺជតំបន់សុវតថិភព និងរគប់រគងរល់សកមមភពទំង
អស់រតូវេដយអជញធរគយ ។

៤.

នរណជជនរងេរគះ ? កមមករេនសទកមពុជែដលរតូវបនេគ

ជ ួញដ ូរេទ និងមកពីអរហវក
ិ ខងតបង
ូ

េភទ អយុ និងសញ
ជ តិ៖ កមមករេនសទកមពុជែដលរតូវបនេគជួញដូ រគឺ ជបុរស

េពញវ ័យ ជនជតិ កមពុជ សញ
ជ តិ កមពុជ។ ពួកគត់ មនអយុចេនលះពី ២៤ េទដល់ ៥៤ ឆនំ
េនេពលែដលេគជួញដូ រ ។

រគួសរ និងសថនភពេសដឋកិច៖
ច មនបុរសជេរចនេរៀបកររួចេហយ និងមនកូនជ
ទូេទចេនលះពី ៣េទ ៥ នក់ ។ បុរសែដលេរៀបកររួចទំងេនះ ភគេរច នរស់េនជមួយ
របពនធ និងកូនៗរបស់ពួកគត់ ។ បុរសវ ័យេកមងមិ នទន់ េរៀបករ ែតងែតរស់េនជមួយ
ឪពុ កមតយ

បងបអូន និងសច់ញតិ។ ពួ កេគទំងអស់គឺជជនបេងគលកនុងករែសវងរក
ចំណូលេដ មបីឧបតថមភជីវភពដល់សមជិ កកនុងរគួសរខលួន ។
ករមិតវបបធម៌៖

បុរសភគេរចនបនចូលេរៀនរតឹមែតករមិតមូលដឋនប៉ុេណណះ

។

ភគេរចនបនចូលេរៀនរតឹ មែតថនក់ទី ២ ឬ ទី ៣ប៉ុេណណះ េហយមិនបនបញច ប់ បឋមសិកស
ផងេទ (ថនក់ទី ៦) ។ បុរសពីរនក់ កុងចំ
ន
េណមបុរសទំងអស់មិនបនចូលេរៀនទល់ែត
េសះ ដូេចនះពួ កគត់ មិនេចះអន និងសរេសរអកសរេឡយ ។

វគគបណុត ះបណ
ត លជំនញ និងបទពិេសធន៍ករងរ៖ មនែតបុរសមនក់ ប៉ុេណណះ
ះបណ
ែដលមនបទពិេសធន៍កុនងករេនសទេនសមុ រទ ។ បុរសទំងអស់េធវករេនកនុងវ ិស័យ

ខុសៗគនមុ នេពលេគេរជសេរ ស ។ ជទូ េទពួកគត់ជកមមករសំណង់ និងកសិកមម ។ តរមូវ
ករេដមបីជួយផគត់ផង
គ ់ ជីវភពរគួសរជកតតរុញរចនឲយបុ រសទំងេនះសេរមចចិ តតទទួល
យក និងែសវងរកករងរេរករបេទស។ ជួនកលេដយសរពក់ព័នធនឹងសមពធៃនបំណុល
េធវឲយបុ រសទំងេនះងយធលក់ចូលេទកនុងឧបយកល

«េបកបេញ
ឆ ត»

ជពិ េសសករ

សនយផតល់នូវរបក់ែខេរចន និងគួរឲយទុកចិតតបនេនេរករបេទស ។
រសុកកំេណតៈ បុរសទំងេនះរតូវបនេរជសេរ សេចញពីេខតតេផសងៗគនពសេពញ
របេទសកមពុជេដយរួមមនៈ ភនំេពញ កំពត ៃរពែវង េសៀមរប បនទយមនជ័យ កំពង់ឆនំង
កំពង់ចម កំ ពង់សឺព រកេចះ និ ងតែកវ ។
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៥.

ករេរជីសេរីសពលករេនសទកមពជ
ុ
ត ួនទីរបស់ទីភនក់ងរ Giant Ocean

ករេរជសេរ សរសបចបប់ និងទីភនក់ងរេរជសេរ ស៖ កមមករេនសទកមពុជែដលរតូវ

បនេគេរជ សេរ សេទកន់ អរហវិកខងតបូងគឺរតូវបនេរជសេរ សេដយរសបចបប់

េដមបី

េទេធវករជកមមករេនសទតមរយៈទីភនក់ ងរេរជសេរ សេឈមះ Giant Oceanែដលបនចុះ
បញជីជមួយរកសួងករងរ

និ ងបណុត ះបណ
ត លវ ិជជជីវៈកមពុជ

។ ដំេណរករេរជសេរ ស

េដយរសបចបប់ តមរយៈរកុមហ៊ុនចុះបញជីរតឹមរតូវេធវឲយមនុសសមនផងទំងពួងគិតថនឹង
មនសុវតថិភពរគប់រគន់ និងគួរឲយទុកចិតតបន ។ បុរសជេរចនែដលេយងបនសមភសន៍
មនទសសនៈែបបេនះ ។ ពួកគត់បននិយយអំពីអរមមណ៍ែដលគិតថភពរសបចបប់េនះ
េហយែដលពួកគត់ទុកចិតតរកុមហ៊ុនេរជ សេរ សពលករេនះ ។ បុ រសជេរច នបនេចៀសវង
«កររបថុយ» េដយករពក់ ព័នធដំេណរករេរជសេរ សតមរយៈេមខយល់រកកងរមិនរសប
ចបប់ (ែដលគត់បនដឹងថអចនំេទករជួញដូរមនុសស) គត់ មិនែដលគិតថតមរយៈ
ដំេណរករេរជសេរ សរសបចបប់ និងភពេជឿជក់េលសុវតថិភពមិនអចមននំគត់េទរក
ទទួ លលទធផលែបបេនះេឡយ ។ េបេមលពី ខងេរក ដំ េណរករេរជសេរ សពលករេនះគឺ
មនលកខណៈរសបចបប់ និងផលូវករ ប៉ុែនតធតុពិតគឺទីភនក់ងរែដលបនចុះបញជ ីរសបចបប់

េនះមិនមនអជញប័ណណកុនងករេរជ សេរ សពលករេនសទេនះេឡយ

។

េនះជចមងល់

ែដលបនេចទសួរេលយនតកររតួតពិ និតយ និងតមដនទីភនក់ងរេរជសេរ សពលករ និង

យនតករផអកអជីវកមមបនទប់ ពីរកេឃញថទីភនក់ងរេរជសេរ សពលករេនះបនរ ំេលភេល
សរចរណ៍ែណនំេនះ ។
តួនទី
នទីរបស់េមខយល់

និងឈមញកណ
ត ល៖ បុរសភគេរច នបនដឹងអំពីទីភនក់ងរ
ួ
េរជ សេរ សGiant Ocean តមរយៈេមខយល់ ឬឈមួញកណ
ត ល ែដលមកដល់ភូមិរបស់ពួក
គត់ មនក់ៗេដមបីេរជសេរ សពលករ ។ បុរសខលះបនដឹងអំពីទីភនក់ងរេនះ តមរយៈមិតតភកតិ

ឬអនកជិតខង ឬតមរយៈករផសពវផសយេនតមវ ិទយុ និងកនុងរពឹតិតប័រតព័ត៌មន ។ មិនមន
បុរសណមនក់បង់កៃរមេសវេរជសេរ សេទឲយេមខយល់ ឬទីភនក់ងរេរជសេរ សពលករេនះ
េទ ។
ករសនយករងរេនេពលេធវ
ករសនយករងរេនេពលេធវករេរជសេរ ស៖ េសទររគប់ករណីទំងអស់ (២៧ ករណី
កនុងចំេណម ៣១) បុរសទំងេនះរតូវបនទី ភនក់ងរេរជសេរ សរបប់ថពួកគត់ នឹងរតូវេធវ
ករេនេលកប៉ ល់េនសទ ។ ប៉ុែនត ពួកគត់មិនបនពនយល់ចបស់លស់អំពីករងរែដល
នឹងតរមូវឲយេធវេនះេទ ។ ភគេរចនៃនបុរសទំងេនះ (១៧នក់) រតូវបនសនយករងរេន
របេទសជប៉ុន ។ មនបុ រសចំនួន ៦ នក់ ែដលបនដឹងថពួកគត់នឹងរតូវេទអរហវិកខង
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តបូង េហយបុរសេផសងេទៀតបនដឹងថពួកគត់នឹងរតូវេទទវីបអរហវិក ប៉ុែនតមិនចបស់ថ
របេទសណេទ ។ បុរសបីនក់មិនរតូវបនរបប់ពីកែនលងែដលពួ កគត់នឹងរតូវបញជូ នេទ

េនះេទ ។ បុរសមនក់ រតូវបនសនយករងរជកមមករេនសទេនរបេទសេនប៉ ល់ អនកេផសង
េទៀតេនរបេទសសឹងហបុរ ី មនក់េទៀតេនរបេទសចិន ។
ករសនយរបក់ែខ និងអតថរបេយជន៍េផសងេទៀត និងលកខខណឌករងរ៖ បុរសភគ
េរច នរតូវបនសនយឲយរបក់ែខ ១៥០ ដុលលរសហរដឋអេមរ ិកកនុងមួយែខ េដយមនរបក់

បែនថមសរមប់ករងរែថមេម៉ ង ឬសរមប់ករចប់បនរបេភទរតីពិេសសណមួ យ ។ មន

ករដក់ទណឌកមម និងផកពិ ន័យែដរ ខណៈែដលមនកររ ំេលភេលកិចស
ច នយ ឧ. មិនបន
បញចប់រយៈេពលកិចចសនយករងរ ែដលជទូេទរវងពី ២ េទ ៣ឆនំ។
កិចស
ច នយ និងកិចចរពមេរពៀងករងរៈ បុរសភគេរច ន (១៥ នក់កុនងចំ េណម ៣១)

បនចុះហតថេលខេលកិចចសនយ លយលកខណ៍អកសរជផលូវករជមួយទីភនក់ ងរេរជសេរ ស
Giant Ocean ។ កនុងករណីខលះ បុ រសទំងេនះបនចុះហតថេលខេលកិចចសនយទំងពីរ

ភស គឺភសែខមរ និងអង់ េគលស េហយយ៉ ងេហចណស់ ក៏ពួកគត់បនយល់អំពី

លកខខណឌែដលបនេរៀបរប់េនកនុងចបប់ជភសែខមរេនះែដរ ។ ករណីខលះេផសងេទៀត កិ ចច
សនយមិនមនភសែខមរេឡយ ។ បុរសមនក់ បនរបប់ថ គត់បនចុះហតថេលខេលកិចច

សនយែដលមនែតជភសអង់េគលស និងភសចិនប៉ុេណណះ ែដលគត់មិនអចអន និង
យល់បន ។ េលសពីេនះេទៀត បុរសមួ យចំនួនមិនេចះអកសរ ឬមនករមិតវបបធម៌ទប
េហយមិនអចអន និងយល់នូវលកខខណឌៃនកិចចសនយ ដូេចនះមិ នសំេដែតេលភសមួយ
មុខេទែដលបងកឲយមិនបនយល់ដឹងពីកិចស
ច នយេនះ ។ បុ រសខលះទទួលបននូ វចបប់ ថត
ចមលងៃនកិ ចចសនយរបស់ខួលន េដមបីរកសទុក ។ ប៉ុែនតជទូ េទទីភនក់ ងរេរជសេរ សពលករជ

អនករកសទុ កកិចចសនយករងរេនះបនទប់ពីបនចុះហតថេលខរួច ឬដកហូតវពី បុរសទំង

េនះេនេពលពួកគត់ េចញដំេណរេទេធវករេរករបេទសេរកមេលស «រកសសុវតថិភព» ។
បុរសមួយចំនួនបនរតឹមែតផតល់កិចចរពមេរពៀងផទល់មត់ជមួយទីភនក់ងរេរជសេរ ស
ប៉ុេណណះ េដយមិនបនចុ ះហតថេលខេលកិចស
ច នយករងរជលយលកខណ៍អកសរេឡយ ។
តៃមលៃនដំេណរករេរជសេរ ស និងតៃមលេសវរបស់ទីភនក់ងរ៖ មិនមនបុ រសណមនក់
បង់ ៃថលេសវេរជសេរ សេទទីភនក់ ងរេឡយ ។ ផទុយេទវ ិញ ទីភនក់ងរបនផតល់ដល់បុរស
ទំងេនះនូវករេប ករបក់ែខមុនកនុងចំនួន ១០០ ដុលលរសហរដឋអេមរ ិក ។ បុរសពី រនក់

បនខចីរបក់មុនេពលចកេចញ េដមបីជួយដល់សមជិករគួសររបស់គត់ ទរមំដល់េពល
ែដលគត់ ទទួលបនរបក់ ែខដំបូងរបស់គត់ពីកែនលងករងរេនេរករបេទស ។ ថវីតបិតែត
របក់ែដលបនខចីេនះមនចំ នួនតិ ចតួ ចយ៉ ងណកតីពួកគត់បននិ យយថពួកគត់មនកតី
រពួយបរមភកន់ែតខលំងេឡងេដយសរបំណុលេនះ ។
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«វគគបណុត ះបណ
ល»» មុនេពលចកេចញ៖ បុរសមួ យចំនួនបនទទួលករែណនំ
ត ល
ដល់ពួកគត់ែដលេគចត់ទុកជ «វគគបណុត ះបណ
ត លមុនេពលេចញដំ េណរ» ែដលផតល់ដល់
ពួកគត់នូវជំនញ េហយនឹងពរងឹងកមលំងកយែដលរតូវករសរមប់ករងរេនេលកប៉ ល់

េនសទ ។ ធតុពិតវគគបណុត ះបណ
ត លេនះគឺមិនែមនសតីពីករងរេនសទេនះេទ ប៉ុែនតវ

េផតតេទេលលំហត់ របណ និងកសងកមលំងសរមប់ករងរ និងជីវ ិតរស់េនេលទូកែត
ប៉ុេណណះ ។ បុរសមួយចំនួនមិនបនទទួលករតរមង់ទិសអវីទំងអស់ ប៉ុែនតរតូវបនដក់ឲយ
េធវករភលមៗបនទប់ពីករេរជសេរ សរួច ។ វគគបណុត ះបណ
ត លេនះ ទំនងជករេឆលៀតេពល

កនុងខណៈេពលែដលទីភនក់ងរេរជសេរ សពលកររង់ ចំេរៀបចំ និងរត់ករឯកសរេផសងៗ ឬ
តរមូវករពលករពីកប៉ ល់េនសទែតប៉ុេណណះ ។
លិខិតឆលងែដន ប័ណណករងរ
ករងរ និងេសៀវេភសំគល់ជកមម
ជកមមករេនសទ៖
ករង
រេនសទ៖ ជទូ េទឯក
សរទំងេនះរតូវបនេរៀបចំ េឡងកនុងកំ ឡុងេពលបណុត ះបណ
ត ល/ដំណក់កលេរៀបចំ

រួម

មនលិខិតឆលងែដនអនតរជតិ ប័ណណករងរ ទិដឋករ និង/ឬ េសៀវេភសំគល់ខួលនកមមករ
េនសទ ។ បុរសទំងអស់រតូវេធវដំេណរជមួយលិខិតឆលងែដន ។ ពួកគត់ទទួលបន
ទិដឋករមនសុពលភព និងប័ណណករងរ ប៉ុែនតមិនបនរបប់អំពីព័ត៌មនលំអិតអំពីនីតយនុ
កូលភព និ ងសុពលភពៃនឯកសរទំងេនះេទ ។ ទីភនក់ ងរេរជសេរ សពលករ Giant
បនេចញប័ណណបញ
ជ ក់ករងរេទឲយបុ រសទំងេនះេដយបិទសលកថជប័ ណណ

Ocean
ករងរ

។

ទីភនក់ ងរេរជសេរ សGiant Ocean ក៏បនេចញេសៀវេភសំគល់ខួនកមម
ល
ករ

េនសទឲយបុរសទំងេនះផងែដរ ប៉ុ ែនតជទូេទេសៀវេភេនះ គួរែតរតូវបនេចញេដយអជញ

ធរនវចរណ៍េនកនុងរបេទសកំ េណត េហយមិនែមនសរមប់កមមករេនសទេនះេទ ។ ឯក

សរទំងអមបលមនរតូវបនេរៀបចំ និ ងបង់ ៃថលេដយទីភនក់ងរេរជសេរ សពលករ ។ មិន
មនបុរសណមនក់បនចូលរួមផទល់កុងដំ
ន
េណរកររត់ករឯកសរទំងេនះេទ េហយក៏មិន

មនអនកណរបប់ថបនបង់ៃថលរត់ករឯកសរទំងេនះេដយខលួនឯងផទល់ែដរ ។

៦.

ពីរបេទសកមពុជេទកន់អរហវិកខងតបង៖
gធីែដលបុរសទំង
ូ

េនះបនឆលងកត់

មេធយបយេធវដំេណរ និងផលូវេធវដំេណរៈ ករេធវដំេណររតូវបនេរៀបចំ និងបង់ៃថល

េដយទីភនក់ងរេរជសេរ សពលករ ។ បុរសទំងអស់ទទួលបនសំបុរតយនតេហះមុនេចញ
ដំេណរេនឯរពលនយនតេហះ ។ មិនមនអនកណមនក់ បង់ៃថលេសហ៊ុយេធវដំេណរេនះជ

មុនេទ គឺតៃមលទំងអស់េនះនឹងរតូវកត់េចញពីរបក់ ែខែដលគត់ ទទួ លបនេនេលកប៉ ល់
នេពលខងមុ ខ ។ ផលូវេធវដំេណររបស់កមមករេនសទកមពុជេទកន់អរហវិកខងតបូងមន
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ភពខុសៗគន ។ ភគេរចនៃនបុរសទំងេនះ (២០នក់ ) បនេធវដំេណរតមយនតេហះេទ
កន់ អរហវិកខងតបូង

េដយចុះចតបតូរេជងយនតេហះេនកនុងរបេទសមួយចំនួនដូ ចជ

របេទសៃថ ម៉ េឡសុី UAE (ឌូៃប) កូេរ ៉ និ ងកត (ឌូហ) ។ បុរសខលះមិនបនដឹងចបស់អំពី
ផលូវេធវដំេណរទំងេនះេទ
េដយរកុមហ៊ុនមិនបនរបប់
េហយក៏មិនអចអនសញញ
ព័ត៌មន ឬទំនក់ទំនងជមួយអជញធរ ឬអនកេផសងេទៀតេនតមរបេទសេដយចុះចតេនះ
េឡយ

។

បុរសពីរនក់បនេធវដំេណរេទកន់អរហវិកខងតបូងតមយនតេហះេទកន់

របេទសសឹងប
ហ ុ រ ីជមុន េហយបនទប់ មកចុ ះតមនវេទកន់ អរហវិកខងតបូងែតមតង ។

ឯកសរ និងលិខិតអនុញញតិ ករឆលងែដន និងចូលរបេទស៖ បុរសែដលរតូវបនេគ

ជួញដូរេទេធវជកមមករេនសទេនសមុរទអរហវិកខងតបូង

បនចូលេទកនុងរបេទស

អរហវិកខងតបូងេដយរសបចបប់ េដយេរបរបស់លិខិតឆលងែដនអនតរជតិ និងទិដឋករ ។

បុរសែដលមកតមរយៈយនតេហះ ជទូ េទរតូវបនេគផតល់នូវ «ទិដឋករនវ ិក» បេណ
ត ះ

អសនន េនឯរពលនយនតេហះអរហវិកខងតបូង ែដលអនុញញតិឲយពួកគត់អចចូលកនុង
របេទស និងចុះកប៉ ល់បន ។ សរមប់បុរសែដលមកតមរយៈេជ ងទឹក ទិ ដឋកររបស់ពួក
គត់ មិនមនលកខណៈចបស់លស់េនះេទ ។
ករមកដល់ និងចុះកប៉ ល់៖ បុរសទំងអស់ែដលេធវដំេណរតមរយៈយនតេហះ ជ
ទូេទបនជួបជមួយអនកទទួលេនឯរពលនយនតេហះេនេពលេទដល់អរហវិកខងតបូង

េហយអមដំេណរពួកគត់េទកន់ កំពង់ែផ Cape Town ។ អនកែដលមកទទួ លពួកគត់មន

សញ
ជ តិ ខុសៗគន ភគេរចនចិនដីេគក ឬចិ នៃតវ៉ ន់ ប៉ុ ែនតក៏មនសញ
ជ តិេផសងែដលពួ កេគ
ជតំ ណងរកុមហ៊ុនេនសទរបចំេនឯកំ ពង់ែផ ។ បុរសខលះបនចុះកប៉ ល់ភលមៗេនេពល
ែដលពួកគត់េទដល់កំពង់ ែផ េហយចកេចញពីកំពង់ែផែតមតង ។ អនកេផសងេទៀតនិ យយ
ថពួ កគត់ បនសនក់ េនេលកប៉ ល់ែដលចតេនកំ ពង់ ែផ Cape Town មួយរយៈ េដមបីេធវ
ករេរៀបចំ ករងរ និងបណុត ះបណ
ត លអំ ពីវ ិធីេនសទរតី ។ បុរសមួយចំនួនរតូវបនរង់ ចំ

េនកំពង់ែផមុនេពលចុះកប៉ ល់

េដយរកុមហ៊ុនផតល់កែនលងសនក់េនបេណ
ត ះអសននេន

កនុងបនទប់េនកំ ពង់ែផ ។ បុ រសមនក់រតូវបនេគចក់ េសរទុកកនុងបនទប់េនឯកំពង់ ែផ េដយ
មិនអចេចញេទណទំងអស់ េហយរតូវបនឃលេំ មលយ៉ ងតឹងរ ឹងពីកងសនតិសុខ ។

៧.

ករេកងរបវ័ញចេនសមុរទ និងតំបន់េរកែដនទឹក អរហវក
ិ ខង

តបង
ូ ៖ បទពិេសធន៍ៃនករជ ួញដ ូរមនុសស
របេទសេគលេដ និងករេកងរបវ ័ញច ៖ េនកនុងករសិកសេនះ បុរសទំងអស់ែដល
រតូវបនេគជួញដូ រេលកប៉ ល់េនសទរតូវេគេកងរបវ ័ញចេនេលកប៉ ល់េនសទេនកនុងែដន

ទឹក និ ងខងេរកសមុ រទអរហវិកខងតបូង ។ ទីតំងជក់លក់ ៃនករេនសទមិ នចបស់
28

លស់េទ ប៉ុែនតអចនឹងេនបរ ិេវណសមុរទែដនដីអរហវិកខងតបូង (េដយរប់ទំងតំបន់ ត

ភជប់ ផងែដរ) តំបន់េសដឋកិចចផតច់មុខ និងខពង់របបតសមុរទ ឬលំហសមុរទហួសពីយុតតធិ

កររបស់អរហវិកខងតបូង ។ បុរសមនក់ ដំបូងេឡយរតូវបនេគេកងរបវ ័ញចេនកនុងបរ ិេវណ
អរហវិកខងតបូង

ប៉ុែនតេរកយមករតូវបនចុះកប៉ ល់េនសទេទកន់ សមុរទប៉ សុីហិក
វ ជ

កែនលងែដលគត់រតូវេគេកងរបវ ័ញចសរមប់អជី វកមមេនសទផងែដរ ។
របេភទកប៉ ល់ និងរបេភទរតី៖ រល់ករងរទំងអស់េទេនេលកប៉ ល់េនសទែដល
អូសមងឆងយៗ េដយចំណយេពលរប់ែខ រហូតដល់ឆនំេនឯសមុរទ េហយជេរឿយៗេធវ
ដំេណរយ៉ ងែវងឆងយ

។

មិ នមនបុរសណមនក់បនដឹងចបស់អំពីរបេភទរតីជក់លក់

ែដលកប៉ ល់របស់ខួលនចង់បនេនះេទ ប៉ុែនតតមរយៈករេរៀបរប់ វហក់បីដូចជភគេរច ន

ពួកគត់ចុះទូកេដ មបីរកចប់ របេភទពូជរតី ធូណ។

េឈមះកប៉ ល់ និងទង់ជតិ៖ បុរសរបែហលជមួយភគបីប៉ុេណណះ ែដលអចចំ
េឈមះ

ឬេលខកប៉ ល់ែដលពួកគត់ េធវករបន

។

អនកេផសងេទៀតមិនអចអនេឈមះ

កប៉ ល់េនះ ឬចងចំេឡយ ។ បុរសខលះអចចំ និ ងពណ៌នអំពីរប
ូ រងទង់ ជតិេនេល
កប៉ ល់

ជកែនលងែដលពួ កគត់រតូវេគេកងរបវ ័ញចេនះ

ែដលទង់ជតិទំងេនះរតូវបន

សំគល់ថជរបស់របេទសចិន េខតតៃតវ៉ ន់របស់របេទសចិ ន ជប៉ុន និងអរហវិកខងតបូង ។
អនកេបកនវភគេរច នគឺមកពី របេទសចិ ន ឬេខតតៃតវ៉ ន់របស់របេទសចិន។ ចំែណកឯកមម

ករេលកប៉ ល់េនសទជទូេទមនចរមុះជតិសសន៍ែដលមកពី របេទស ភូម កមពុជ ចិន
ហវីលីពីន ឥណូឌ េនសុី ម៉ េឡសុី េខតតៃតវ៉ ន់ៃនរបេទសចិន និ ងេវៀតណម ។
លកខខណឌករងរេនេលកប៉ ល់៖

រគប់ បុរសទំងអស់រតូវបនេគេកងរបវ ័ញច េនេល

កប៉ ល់េនសទឯកណ
ត លមហសគរ េធវករេរចនេម៉ ង និងសថនភពដ៏លំបកលំបិន ។
កមមករេនសទកមពុជេធវករងរជេរចនរបេភទេនកនុងសមុរទទក់ទងនឹងករេនសទ និ ង

ករងរេផសងៗេទៀតេលទូកេនសទ ។ ជទូេទពួ កគត់ េធវករយ៉ ងតិចបំផុត ១៨េម៉ ង

េហយរបែហលជពក់កណ
ត លកនុងចំ េណមបុ រសទំងអស់េធវកររហូតដល់ ២០េម៉ ង ឬ

េរច នជងេនះកនុងមួយៃថងៗ ។ ពួកគត់រតូវបនេគបងខំឲយេធវករេទះបីជឈឺ មនរបួស ឬ
អស់កមលំងក៏េដយ

។

បុរសទំងេនះក៏រតូវតស៊ូផលស់បូតរជីវ ិតរបស់ខួនឯង
ល

ឲយបត់ែបន

សរមប់េធវករេនសមុ រទផងែដរ ឧ. ករពុលរលក អកសធតុអរកក់ខលំង រងរបួស
េដយប៉ះទងគិចនឹងឧបករណ៍េនេលនវជេដម។

ពួ កគត់ មនេពលេវលសរមកែតេន

េពលែដលពួកគត់ចូលចតេនកំ ពង់ែផប៉ុេណណះ ែដលវជេរឿងករមខលំងណស់ ។ វមិ ន
ែមនជេរឿងចែមលកេទ

ែដលពួ កគត់ មួយចំនួនរតូវបនេកងរបវ ័ញចអស់រយៈេពលេរច នែខ

េនះេរពះកមមករេនសទឯេទៀតរតូវេគេកងរបវ ័ញចរហូតដល់ ៣ ឆនំឯេណះ ។ េនេពល
េនះ បុរសទំងេនះចំណយេពលយ៉ ងយូរេនឯសមុ រទ េដយករមនឹងបនចូលមកជន់
ដីេគកណស់ ។
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សុខភព និងសុវតថិភពករងរ៖ កមមករេនសទកមពុជបនជួ បរបទះកររងរបួ ស និង

ជំងឺជេរច នែដលជលទធផលមកពីករងរលំបក និ ងមិនមនសុវតថិភពេនេលកប៉ ល់ ។
បុរសទំងេនះេរៀបរប់ថពួ កគត់ ែតងែតរងរបួស

និងមនជំងឺេដយសរែតលកខខណឌ

ករងរមិនលអ ឬករងរលំបកខលំងែតមតង ។ កមមករេនសទេនេលកប៉ ល់អូសមងែតងែត
ជួបបទពិេសធន៍ រងរបួសៃដ ដូចជរតូវមុត និងដំ េបពីករចប់ រតី ឬដកទមពក់ែផលសនទូច
េចញពីមត់រតី ឬេដយសរែតយកៃដ និងរមមៃដចប់រតីកុនងមង េរបរបស់សមភរៈេរគឿង

យនតគមនសុវតថិភពដូ ចជ សនទូចរសវមង ែដកខូ ង របដប់ចិរញ
ច ន
ំ ុយជេដម ។ ពួកគត់ក៏
ធលក់ ខួលនឈឺ ឬសលប់ជលិកេដយសរែតករេធវករេនកនុងកែនលងកក/បនទប់កលេសផងែដរ

។ កមមករេនសទកមពុជែដលរតូវបនេកងរបវ ័ញចេនេឆនរអរហវិកខងតបូង ហក់ ដូចជមិន

មនសមភរៈ បរ ិកខសមរមយសរមប់ េរបរបស់កុនងករងរេនេលកប៉ ល់េនសទទំងេនះេទ

។ មិនមនអនកណមនក់រតូវបនផតល់ឲយនូវឧបករណ៍ចំបច់មួយចំនួនដូ ចជែវនតករពរ
ែភនក អវករពរ ឬេរគឿងករពររតជក់/េសមេឡយ ។ មិនមនបុ រសកមពុជណមនក់ ែដល
បនបញជូ នេទអរហវិកខងតបូងបនទទួ លនូវអវេពងសុវតថិភព
ជីវ ិតេឡយ ខណៈេពលេនេលកប៉ ល់េនសទេនះេសះេឡយ ។
លកខខណឌរស់េនេលកប៉ ល់េនសទ៖
មនលកខណៈសតង់ដ

គមនផសុកភព

ឬអចរកេពងករពរ

លកខខណឌរស់េនេលកប៉ ល់េនសទគឺមិន

គមនអនម័យ

និងមិនមនលកខណៈជមនុសស

េឡយ ។ បុរសទំងេនះបននិ យយអំពីករធលក់ខួលនឈឺ េដយសរែតកងវះ (ឬគុ ណភព
មិនលអ)

អហរ

ចេងអៀត

និងកងវះទឹកសប

។

ែផនកសរមប់សនក់េនេលកប៉ ល់មនលកខណៈ

េពលខលះគមនចេនលះសរមប់បុរសទំងេនះរគន់ែតទេរមតខលួនេទក៏គមនែដរ

។

បុរសមួយចំនួនបនធលក់ខួលនឈឺ េដយសរែតលកខខណឌរស់េនមិនលអ ែថមទំងគមនអន

ម័យសរមប់រងកយេទៀតផង ។ បុ រសខលះេទៀតឈឺេដយសរែតមិ នមនអហរ និងទឹ ក
រគប់ រគន់ ឬអនម័យលអ ។ ទំងជំងឺ និងរបួសជួនកលមិនបនពយបលមិនបនសមរមយ
ឬដិ តដល់េឡយ ។
បទពិេសធន៍ៃនកររ ំេលភបំ
ំេលភបំពន និងហិងសេនេលកប៉ ល់េនសទ៖ បុរសពី រនក់
កនុងចំេណម ៣១ នក់េនកនុងករសិកសេនះមនបទពិេសធន៍ រងករវយដំ េលរងកយ
និងហិងសខណៈេពលរតូវបនេគជួញដូ រេនេលកប៉ ល់េនសទេនកនុងមហសមុរទជុំវ ិញ

អរហវិកខងតបូង។

បុរសទំងេនះបនេរៀបរប់ថពួកគត់បនទទួលករបំពនេលរង

កយ និងវយដំជេរចនេលកេរចនសរ េដយករទះតប់ និងករដល់ រពមទំងករវយ
នឹងដំបងេឈ និ ងដំបងឬសសី និងករគរមមនឹ ងកំេភលងផងែដរ ។ មូលេហតុ ៃនករេរប
ហិងសេលរងកយេនះគឺ ជេរឿយៗទក់ទងនឹងករេធវករយឺតយ៉ វ

ឬមិនបនលអ

(យ៉ ង

េហចណស់រតឹមករកំណត់របស់នយនវ និងេមករចង់បន) ។ បុរសមួយចំនួនក៏រតូវ
បនវយដំ េដយសរែតងងុ យេដក ឬសរមកយូរេពក ឬញឹកញប់ េពក ។ ភសក៏ ជ
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ឧបសគគេធវឲយពួកគត់មិនអចយល់នូវករបងហត់បងហញ ែដលញ
ុ ំងឲយកមមករកមពុជែតងែត
រងអំ េពហិងស ជទណឌកមមចំេពះករេធវករមិនបនលអ ។ ករណីខលះអំ េព ហិងសហក់ដូចជ

រតូវបនេរបរបស់ជមេធយបយរតួតរត និងរកសភពភ័យខលច និ ងេធវឲយកមមករទំងេនះ
បក់ សបត ។ ហិងសក៏រតូវបនេរបជទណឌកមមសរមប់អកបបកិរ ិយមិនសមរមយផងែដរ ។
អំេព ហិងសមិនរតឹ មែតរតូវបនេរប របស់េដយនយនវ
ករែដលរតូវេគជួញដូ រេនះេទ

និងេមករេដមបីទប់ទល់នឹងកមម

ប៉ុ ែនតវគឺជលកខណៈសំគល់ពិេសសៃនជីវ ិតរស់េនេល

កប៉ ល់េនសទមួ យចំនួន ។ បុរសមួយចំនួនេរៀបរប់ថអំេពហិងស និងករវយតប់គនរវង
កមមករ និ ងបរ ិយកសតឹងែតង និ ងហិងស រែមងេកតេឡងញឹកញប់ េនេលកប៉ ល់ ។
បុរសទំងេនះបនេរៀបរប់ ថករមិ តៃនករបំ ពនផលូវចិ តម
ត នដូចជ ែរសកដក់ និង

េជររបមថ គរមមេធវករវយដំ ហិងស និ ងរហូតដល់សមលប់ ។ មិនមនបុរសណមនក់
របប់ថបនជួ បរបទះកររ ំេលភបំ ពនផលូវេភទេឡយខណៈេពលែដលរតូវបនេគេកង
របវ ័ញចេនេលទូកេនសទ

េប េទះបីជអនកផតល់េសវេនកនុងរបេទសកមពុជែដលបនជួយ

ដល់បុរសរងេរគះមួយចំ នួនតូចបនរយករណ៍ថមនករេបៀតេបៀនេករខ
៍ត ម ស

ខណៈ

េពលពួកេគរតូវេគជួ ញដូរេនេលទូកេនសទកតី ។
ករបង់របក់ែខ និងករកត់យករបក់
ន ៖ កមមករេនសទកមពុជបនបញូជ នេទ
ករបក់ឈួល៖
ល

េរករបេទសតមរយៈទី ភនក់ងរេរជ សេរ សGiant Ocean េទេធវករេនសទេនេឆនរអរហវិក
ខងតបូង បនទទួលរបក់ឈួនលតិចតួច ឬមិនបនទទួលរប់ែខ និងរហូតដល់ឆនំក៏មន ។
េដយសរែតបុរសទំងេនះរតូវបនបញូជ នេទេលសមុរទរប់ ែខ រហូតដល់រប់ឆនំ េទបេធវ
ឲយពួ កគត់ អចរតឹមដឹងពីករមិនបនទទួលរបក់ឈួនលេនេពលែដលពួកគត់មកដល់

កំពង់ែផបនទប់ ពីអស់មួយរយៈមក ។ បុរសខលះ (ែតមិ នែមនទំងអស់េនះេទ)ទទួលបន
របក់បនតិចបនតួចពីនយនវេនេពលែដលពួកគត់ចូលចតេនកំពង់ែផ («របក់េហេប៉»)

ជទូ េទរបែហលពី ៥០ េទ ២០០ ដុលលរ ែដលអចឲយពួ កគត់អចទិ ញសេមលៀកបំពក់ថីមៗ
និងសមភរៈេរបរបស់ ឬទូរស័ពទេទរកុមរគួសរ ។ បុរសមួយចំនួនក៏បនទទួលរបក់បនតិច
បនតួចេនេពលែដលពួកគត់បនចកេចញពីកប៉ ល់ផងែដរ របមណជ ៥០ េទ ៣០០
ដុលលរ ។
កររ ិតតបិតេសរ ីភពៃនករេដរេហរ

និងករេរបរបស់អំណចរតួតរតៈ

កមមករ

េនសទកមពុជបនេរៀបរប់ អំពីវ ិធី េផទរផលេនសទែដលរកបនេនសមុរទ
និងករដក់
បែនថមនូវសមភរៈមួយចំនួនផងែដរពី កប៉ ល់េមមួយ ។ បុរសទំងេនះរតូវបនបមលស់ទីពី
កប៉ ល់មួយេទកប៉ ល់មួយេទៀតេនឯសមុ រទ ។ ករេធវែបបេនះ គឺេដមបីធនថកមមករ
មនជំនញចំបច់មនេនតមកប៉ ល់េនសទទំងអស់ ។ ប៉ុែនតវក៏ទំនងជមេធយបយ
កនុងកររតួតពិនិតយបុរសទំងេនះ បងករកុំឲយពួកគត់រត់ េគចេនកំពង់ ែផផងែដរ ។ បុរស
ទំងេនះបនរស់េនឯសមុ រទេសទរែតេពញមួ យជីវ ិតែដលរតូវបនេគជួញដូរ ។ េទះបីជ
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េនកំពង់ែផ ក៏កមមករេនសទកមពុជទំងេនះជទូ េទមិនែដលទំេនរេទ ។ ពួកេគតរមូវឲយ

េធវករបនត េលករតី ដក់ចុះ ជួសជុ ល និ ងេមលែថទំេរគឿងម៉ សុីនកប៉ ល់ ប៉ ះមង និងែខស

សនទូចជេដម។ ជេរឿយៗពួ កគត់ រតូវបនេគរ ិតតបិតេសរ ីភពកនុងករេដរេហរ េហយឋិត
េនេរកមករឃលេំ មល និ ងរតួតរតជនិចច។ មិ នមនបុរសណមនក់យកឯកសរេទតម
ខលួនេឡយេនេពលេនេលកប៉ ល់
ឯកសរទំងេនះរតូវបនដកហូតេនេពលែដលពួ ក
គត់ េទដល់កំពង់ែផ េហយរកសទុ កេននយនវ ឬរកុមហ៊ុនេនសទឯកំពង់ែផ ។

៨.

ករចកេចញពីកប៉ល់៖ ចកេចញ រត់េគច ជ ួយសេរងគះ និង

េដះែលង
ចកេចញ រត់េគច េដះែលង និងជួយសេរងគះ កមមករេនសទកមពុជអចចកេចញ

ពីសថនភពជួញដូររបស់ពួកគត់េនេពលែដលកប៉ ល់ចូលចតកំពង់ែផែតប៉ុ េណណះ ។ មន
ែតបុ រសមនក់ ប៉ុេណណះែដលបនេរៀបរប់ ថ «រតូវបនេគជួយសេរងគះ» ពីសថនភពជួញដូរ
របស់គត់ បនទប់ពីគត់ទូរស័ពទេទផទះសុំេគជួយឲយចកេចញពីកប៉ ល់េនះ ។ កនុងករណី
េផសងេទៀត ជទូេទជនរងេរគះរត់េគច ែសវងរកជំ នួយេដមបីចកេចញពីកប៉ ល់/កំពង់ែផ
េហយរកវ ិធីរតឡប់េទកន់ ផទះវ ិញេដយខលួនឯង

។

េនះេកតេឡងបនទប់ពីពួកគត់បន

ទូរស័ពទេទផទះជួបរកុមរគួសររបស់គត់ េហយដឹងថពួកេគមិនបនទទួលរបក់ឈួនល រ ីឯ

រកុមហ៊ុនក៏ បនបត់ដំណឹងែដរ ។ កមមករេនសទខលះបនរត់េចញពីកប៉ ល់េដយខលួនឯង

ផទល់ ឬជមួយអនករួមករងរកនុងកប៉ ល់េនះមួយចំនួន ។ ករណីខលះេទៀត បុរសកមពុជបន

ចកេចញពីកប៉ ល់ជរកុមធំ ។ ឧ. កមមករកនុងកប៉ ល់ចំនួនបួនេផសងគន ែដលេធវករជមួ យ

គនេនឯសមុរទបនចកេចញពីកប៉ ល់ទំងអស់គន

េនេពលែដលកប៉ ល់ចូលចតេន

កំពង់ែផ ។ ក៏េនមនករណីមួយចំ នួនខលះេទៀត ែដលកមមករេនសទែដលរតូវបនេគជួញ
ដូររតូវបននយនវ«េដះែលង» ប៉ុែនត «ករេដះែលង» េនះ ជទូ េទេកតេឡងបនទប់ពី
ពួកគត់េធវករបន ២ េទ ៣ ឆនំេហយ (ឧ. រយៈេពលបញច ប់ កិចចសនយ) េហយបុរសទំង
េនះទទួ លបនរបក់ តិចតួច ឬមិនបនរបក់ទល់ែតេសះ ។ ករណីមួយចំ នួនេទៀត ករ
េដះែលងបុ រសទំងេនះហក់ដូចជជប់ ពក់ ព័នធនឹងអជញធរែដនដី ។ ប៉ុែនតេពលខលះវរតូវ
ករចំណយេពលយូរេដមបីេរៀបចំ រត់ ករឯកសរ និ ងករេធវដំេណរេនះែដរ ។ េបេទះបីជ
អជញធរែតងែតបនចូលរួមពក់ព័នន
ធ ឹ ងករចរចរយកឯកសរទំងេនះរតឡប់មកវ ិញក៏
េដយ ក៏ វរតូវករចំណយេពលខលះែដរ ។
បញ
ហ

និងកររបឈមេនេពលចកេចញពីសថនភពជួញដូរៈ

ខណៈេពលែដល

ិធី េផសងៗយ៉ ងណក៏ េដយ
បុរសទំងេនះចកេចញពីសថនភពេកងរបវ ័ញចរបស់ខួនតមវ
ល

ក៏មនបញ
ហ របឈមមួយចំនួនជទូេទពួ កគត់ បនជួ បរបទះ ែដលេធវឲយករចកេចញមន
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លកខណៈសមុគសមញ

េហយជទូេទររំងពួកគត់ពីករកំណត់អតតសញញណ

និងទទួល

បនជំនួយកនុងឋនៈជជនរងេរគះេដយអំ េពជួញដូរេនអរហវិកខងតបូង ។ េរឿងរ៉ វទំង
េនះរួមមន៖
•

័ ច មិនរតូវបនចត់ទុកជ
កងវះករកំណត់អតតសញញណ--កមមករេនសទែដលរតូវេគេកងរបវញ
ជនរងេរគះេដយអំេពជួញដូរេទ៖
o

កងវះរកបខណឌគតិយុតិេត នអរហិក
វ ខងតបូង

o

អំេព ជួញដូររតូវបនសនិនដននថ រតូវឆលងកត់តមបណ
ត ញមិនរសបចបប់

o

ជនរងេរគះេដយអំេពជួញដូរមិនបនដឹងថខលួនរតូវបនេគជួញដូរេនះេទ និង

o

ិ ័យេនសទជទូេទ
កងវះករយល់ដឹងអំពីបញ
ហ ជួញដូរមនុសសេនកនុងវស

•

បញ
ហ ឆនទៈ និ ងធនធន

•

កងវះបទពិេសធន៍ អនតរគមន៍កុនងកប៉ ល់េនសទ

•

រយៈេពលអនតរគមន៍មនករមិត គឺេនេពលែដលកប៉ ល់ចូលចតេនឯកំពង់ែផ

•

ភស

•

កមមករេនសទែដលរតូវេគជួញដូរ មិនរតូវបនជួយគំរទេនអរហវិកខងតបូង

•

របេទសកមពុជមិ នមនសថនទូ តេនអរហវិកខងតបូងេហយដំេណរករករយ
ិ ធិ បេតយយ
ពនយេពលអនតរគមន៍។

៩.

តមផលូវេទកន់លំេនដឋន,ញ - ករ,លរតឡប់ពីករជ ួញដ ូរ
កររតឡប់េទផទះ

របវ ័ញចេនអរហវិកខងតបូង

កមមករេនសទកមពុជែដលរតូវបនេគជួញដូ រ
បនបងហញពី អរមមណ៍ធូរេសបយ

រតូវបនេគេកង

និងមនសុភមងគលយ៉ ង

ខលំងេនេពលទីបំផុតពួកគត់មនេសរ ីភពពីសថនភពជួញដូររបស់ពួកគត់ េហយអចរត
ឡប់ េទផទះវ ិញ ។ បុរសជេរចនបនរងចំអស់មួយរយៈេនកំពង់ែផ Cape Town េដយមិន
ចបស់ថពួ កគត់ អចវ ិលរតឡប់ េទផទះវ ិញ និងេដយរេបៀបណេនះេទ ។
បុរសទំងេនះរតឡប់ មករបេទសកមពុជវ ិញតមរយៈយនតេហះ
ដំេណរជរកុម

។

មួយចំ នួនេធវ

ែដលជទូ េទេដយសរពួ កគត់បនចកេចញពី កប៉ ល់

និងែសវងរក

ជំនួយជមួ យគន ។ ប៉ុែនតេទះជយ៉ ងណក៏ េដយ ក៏មនបុ រសមួយចំ នួន បនេធវដំេណរ
េដយខលួនឯងែដរ ។ េដយសរករវ ិលរតឡប់របស់ពួកគត់ ែវងឆងយ អនកខលះបនចុះចត
េនរបេទសជេរចន េធវឲយេនឿយហត់ និងធុ ញរទន់យ៉ងខលំង។
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មិនមនបុ រសណមនក់ រតូវបនេគទមទរឲយបង់ៃថលេធវដំេណររតឡប់េទវ ិញេឡយ
។ ប៉ុែនតព័ត៌មនលំអិត និងករេរៀបចំ េផសងៗ ជុំវ ិញករវ ិលរតឡប់ របស់កមមករេនសទែដល
រតូវេគជួញដូរ ពីរបេទសអរហវិកខងតបូងមក មិនមនភពចបស់លស់េទ សូមបីែតបុរស

ខលួនឯងផទល់ក៏េដយ ។ ភគេរច នបងហញឲយេឃញថរកុមហ៊ុនេនសទ របែហលជនយ
នវបនេរៀបចំ និ ងបង់ៃថលេធវដំេណររតឡប់េទផទះវ ិញដល់បុរសទំងេនះ ។ ប៉ុ ែនត អនកខលះ
អចបនវ ិលរតឡប់មកវ ិញេដយសរករេរៀបចំ

និ ងបង់ៃថលេសហ៊ុយពី ទីភនក់ងរេរជ ស

េរ ស Giant Ocean មុនេពលទី ភនក់ងរេនះបនបិទទវរផងែដរ ។ អងគករ IOMនិង/ឬ អងគករ
មិនែមនរដឋភិបលកមពុជក៏ បនជួ យអនតរគមន៍េលករណីេនះមួយចំ នួនធំ ែដរ ។ ចំែណកឯ
មិនបនផតល់ថវ ិករជំនួយសរមប់ករវ ិលរតឡប់មកវ ិញ

រជរដឋភិបលកមពុជ

េទដល់

បុរសែដលរតូវបនេគជួញដូរេនអរហវិកខងតបូងេឡយ ។
ភគេរចនបុរសទំងេនះ

មិនបនជួ បជមួ យអនកណេទេនេពលែដលពួ កគត់ រត

ឡប់ មកដល់របេទសកមពុជវ ិញ ពួកគត់េធវដំេណរេទផទះជួបរកុមរគួសរ និងសហគមន៍
េដយខលួនឯងផទល់

។

មនពី របីករណីែដរ

គឺថបុរសទំងេនះបនេទករ ិយល័យទី

ភនក់ ងរេរជសេរ ស Giant Ocean ភលមៗបនទប់ពីមកដល់របេទសកមពុជវ ិញេដ មបីេទទរ
របក់ឈួនលរបស់េគ ែតរកុមហ៊ុនបនបិ ទេទេហយ ដូ េចនះពួកគត់មិនដឹងថរតូវេទណ
េដមបីទមទរយករបក់ របស់ពួកេគេឡយ ។
បញ
ហ របឈម និងផលលំបកកនុងករវ ិលរតឡប់េទផទះវ ិញៈ កមមករេនសទកមពុជ
បនជួបរបទះបញ
ហ រសបគនមួយចំ នួន េពលវ ិលរតឡប់មកពីរបេទសអរហវិកខងតបូងេទ
កន់ ផទះវ ិញ ។ បញ
ហ ទំងេនះរួមមន៖
•

ៃថលេធវដំេណររតឡប់េទវ ិញៃថល

•

ករពនយេពលករវ ិលរតឡប់េទផទះវ ិញនំឲយមនអរមមណ៍តនតឹងផលូវចិតត

េដយសរកររងចំយូរ
•

កមមករេនសទែដលរតូវេគជួញដូរមិនបនជួបអនកណមនក់េឡយេនេពលវ ិលរត
ឡប់ មកដល់របេទសកមពុជវ ិញ

•

េនេពលមកដល់របេទសកមពុជវ ិញ

ពួ កគត់មិនរតូវបនេគកំ ណត់អតតសញញណ

េទ

o កងវះករពិនិតយរកបញ
ហ ចបស់លស់េនរចកចូលកនុងរបេទសកមពុជ និង
o ករវ ិលរតឡប់ េទវ ិញរបស់ជនរងេរគះគឺ «មិនផលូវករ»
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១០.

ជី,តបនទប់ពីករជ ួញដ ូរ-ករសតរ និងសមហរណកមមេនរបេទសកមពជ
ុ

ករមកដល់ផះ
ទ វ ិញៈ បុរសភគេរច នេរៀបរប់ ពីអរមមណ៍រ ីករយែដលបនរតឡប់មក

ដល់ផទះេនរបេទសកមពុជវ ិញ ។ រកុមរគួសររបស់ពួកគត់ បនសវះែសវងរកគត់អស់មួយ

រយៈេពលមកេហយតមរយៈពីរជរដឋភិបល និ ងអងគករមិ នែមនរដឋភិ បល កនុងេគល
បំណងសុំឲយពួកេគជួ យដល់បុរសទំងេនះឲយបនវ ិលរតឡប់ មកវ ិញ ។ រគួសរមួយចំនួន
មនកររពួយបរមភថបុ រសទំងេនះបនបត់បង់ជីវ ិតេទេហយ ។
បញ
ហ របឈម និងផលលំបកកនុងករសតរ និងសមហរណកមម៖ ករវ ិលរតឡប់ មក

ផទះវ ិញគឺ ជជីវ ិតែផអមលវីងសរមប់បុរសទំងេនះ និ ងរកុមរគួសររបស់ពួកគត់ ។ ខណៈ

េពលកំពុងរ ីករយមនអរមមណ៍ធូ រេសបយេពលបនវ ិលរតឡប់ មកផទះវ ិញ ែតពួ កគត់ ក៏រតូវ
របឈមនិងបញ
ហ មួយចំនួន ែដលពួកគត់ បនជួបរបទះ េដមបីែសវងរកករសតរពី ករេកង
របវ ័ញច និងសមហរណកមមេទកនុងរគួសរ និងសហគមន៍របស់ពួកគត់វ ិញផងែដរ ។ បុរស
ែដលរតូវបនេគជួញដូរេទអរហវិកខងតបូងបនជួបសមភសន៍ េនដំណក់កលខុ សៗគន

បនទប់ពីបនវ ិលរតឡប់មកដល់ផទះវ ិញ

អនកខលះបនវ ិលរតឡប់មកដល់ផទះវ ិញេនឆនំ

។

២០១០ និង ២០១១ ប៉ុែនតភគេរចនបនវ ិលរតឡប់ មកវ ិញថមីៗេនះ កនុងឆនំ ២០១២ និង
២០១៣ ។ ករណីមួយចំ នួន បុរសខលះេទ បែតបនវ ិលរតឡប់ មកផទះវ ិញ រយៈេពលពីរបីែខ
ថមីៗេនះប៉ុេណណះ ។ េនះមនន័យថ ពួ កគត់ សិត
ថ េនកនុងដំ ណក់ កលសមហរណកមម

ខុសៗគន

េហយបនជួបរបទះបញ
ហ របឈម

និងផលលំបកមួយចំ នួនខុសៗគនផងែដរ

ែដលរួមមន៖
•

កររតឡប់ េទកន់សថនភពេសដឋកិចល
ច ំបកលំបិន៖ បុរសទំងេនះជទូេទបនរត
ឡប់េទផទះវ ិញ េទកន់សថនភពេសដឋកិចល
ច ំបកវ ិញ ។ រកុមរគួសររបស់ពួកគត់

បនតស៊ូយ៉ងេវទនកំឡុងេពលគត់មិនេន ។ បនទប់មកបុ រសទំងេនះអចរក
ករងរេធវបន ។ ប៉ុែនតេទះជយ៉ ងណក៏ េដយ សថនភពេសដឋកិចចរបស់ពួកគត់
មិនេទៀងទត់េនេឡយ េពលខលះវដូចេពលមុនែដលគត់ រតូវបនេគជួញដូ រ េពល
ខលះវកន់ែតយ៉ ប់យុឺនេទវែថមេទៀត

។

ពួកគត់ភគេរច នជជនបេងគល

និងជ

ទូេទរករបក់ចំណូលែតមនក់ឯងសរមប់រគួសរ ។ បុរសពីរនក់បនរបឈមនឹង
បំណុលយ៉ ងេរច នមុ នេពលចកេចញេទេរករបេទស គឺជបំណុលែដលេចះេកន
េរច នេឡងៗ ។ ទំងេនះរតូវបនកលយជសថនភពកន់ ែតលំបកបនទប់ ពីករជួ ញ
ដូរ ។ មនបុ រសែដលរតូវបនេគេកងរបវ ័ញចេនកនុងអរហវិកខងតបូងជេរចន បន
េធវេទសនតររបេវសន៍ សរជថមីជេរចនដងរួចមកេហយ

េដយសរសថនភពេសដឋ
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កិចចដ៏លំបករបស់ពួកគត់ បងខំពួកគត់

េពលខលះពួ កគត់ េទកន់េខតតេផសងៗេទៀត

ៃនរបេទសកមពុជ ជួនកលេទេរករបេទសែថមេទៀតផង ។
•

ករទប់ទល់នឹងផលប៉ះពល់ៃនអំេពជួញដូរ៖
ដូរ

កមមករេនសទែដលរតូវបនេគជួញ

បនតស៊ូេដមបីសតរេឡងវ ិញពីបទពិ េសធន៍ជួញដូររបស់គត់

ទំងរបួសផលូវ

កយ និងផលូវចិតត ែដលជលទធផលៃនករេកងរបវ ័ញចេនអរហវិកខងតបូង ។ បុរស
មនក់ េនេពលេរៀបរប់ពីបទពិេសធន៍េនអរហវិកខងតបូង បនចត់ទុកវជ«ករ
ប៉ះទងគិចផលូវកយ» អនកខលះេទៀតេនែតបនតភពឈឺចប់ ពីរបួសែដលបងកេឡងេដយ
អនកេកងរបវ ័ញច រួមមនករឈឺកបលរ៉ុ ៃំ រ ៉មកពី េរបះឆអឹងលលដ៏កបល និងឈឺចប់
េដយសរករបក់ែបកឆអឹងែដលមិនបនពយបលរតឹមរតូវ ។ េរកពី េនះក៏មនជំងឺ
េផសងៗេទៀតបងកភពឈឺចប់ដូចជ កងវះអហររូបតថមភ ជំងឺេសរែសបក និងមួេម៉
េកតរកហយ និ ងបញ
ហ សួតជេដម ។ បុរសទំងេនះក៏បនេរៀបរប់អំពីរបតិកមមផូលវ
ចិតតមួយចំ នួន

និងផលប៉ះពល់ចិតតសងគម

ែដលបណ
ត លមកពីសថនភពជួញដូរ

របស់ពួកគត់ផងែដរ ។
•

កងវះករជួយគំរទដល់បុរសែដលរតូវេគជួញដូ េគមិ នជួយ ឬជួ យតិចតួច៖ វជ
ភពករមយ៉ ងខលំងសរមប់ ករជួយគំរទដល់បុរសែដលរតូវបនេគជួញដូរេនកនុង
របេទសកមពុជ ។ មនកមមវ ិធី/េសវកមមែតពីរេទបី ប៉ុេណណះ ែដលបុ រសរតូវបនេគ
ជួញដូរអចទទួលយកបន ភគេរចនគឺសរមប់ កលៈេទសៈសេរងគះបនទន់ មិ ន
ែមនេផតតេលសមហរណកមមរយៈេពលយូរអែងវងេនះេទ
បុរសមិនសូវជមនេរចនេទ

។

េសវកមមសរមប់

ប៉ុែនតេផតតសំខន់េទតមតំបន់ែដលរតូវបនេរជ ស

េរ សសរមប់េសវកមមទំងេនះេទៀតផង ។ អនកផតល់េសវមួ យចំនួនបនេរៀបរប់ថ
បនផតល់េសវែថរកសសុខភពសេរងគះបនទន់ ពិេរគះេយបល់ ជំនញវ ិជជជីវៈ និ ង
ជំនួយែផនកចបប់ ។ បែនថមពីេលេនះេទៀត ករែបងែចកេសវកមមមនភពលេមអៀង
េទតមទី តំងភូមិសរសត ែដលតំបន់ខលះៃនៃផទរបេទសកមពុជ មិនមនេសវកមមណ
មួយសរមប់បុរសរតូវបនេគជួញដូរេនះេឡយ េហយេសវកមមរបេភទខលះ (ដូចជ
ករគំរទចិ តស
ត ងគម) អចរកបនែតេនទីរកុងភនំេពញប៉ុ េណណះ ។ បុរសទំងេនះ
មនតរមូវករជំនួយខុសៗគន ប៉ុែនតទទួ លបនតិចតួ ចរហូតដល់គមនែតមតង េរកយ
ពីរងករជួ ញដូ រេនះ េបេទះបី ជពួកគត់រតូវបនេគកំណត់ អតតសញញណថជជន
រងេរគះេដយអំេពជួញដូរេដយរដឋភិបល និង/ឬ អងគករមិនែមនរដឋភិបល/អនតរ
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ជតិ ក៏េដយ

។

បុរសមួយចំនួនរបប់ថគត់បនេសនសុំជំនួយែតមិនទន់ទទួល

បនេនេឡយេទ ។
•

េសវផតល់ជំនួយមិនរតូវតមសថនភពជី វ ិតរបស់ពួកគត់ - ជំ នួយមិ នរតូវតមតរមូវ
កររបស់ពួកគត់ ៖ ជំនួយែដលអចរកបន មិនែមនែតងែតសុទធែតរតូវតមអវីែដល
បុរសរតូវបនេគជួញដូរចង់ បនេនះេឡយ ។ បុរសមួយចំនួនបនេរៀបរប់ថចង់
េរៀនជំនញវ ិជជជី វៈ

ប៉ុែនតរតូវរបឈមនឹ ងឧបសគគផទល់ខួលន

និងបេចចកេទសមួយ

ចំនួនែដលររំងពួកគត់ពីករទទួ លផលពី េសវកមមេនះ ។ ជទូេទេដយសរែត
ពួកគត់រតូវជួយផគត់ផគង់រគួសររបស់គត់ េហយមិនអចៃលលកេពលេវលេទរក
របក់ចំណូលបនេទេនេពលពួកគត់េទេរៀនជំនញេនះ ។ សូមបីែតជំ នួយអច
រកបន

ប៉ុែនតវមិនែមនែតងែតសមរសបសរមប់កមមករេនសទែដលរតូវបនេគ

ជួញដូរអចេធវេនះេទ េហយឱកសករងរ និ ងអជីវកមមេនកនុងសហគមន៍ែដល
បុរសទំងេនះរស់េនក៏មនករមិតផងែដរ ។ របេភទៃនជំនួយខលះក៏លំបកទទួល
យកេដយសរែតមូលេហតុមិនមនភពងយរសួយសរមប់ពួកេគ ។ សរមប់េស
វកមមសុខភិបល និងពិ េរគះេយបល់ជទូេទមនេនកនុងទីរកុង និងេនតមទី រម
ួ
េខតតធំៗ

េហយកែនលងទំងេនះភគេរចនមិនែមនជកែនលងែដលបុ រសរតូវបនេគ

ជួញដូររស់េនបនទប់ ពីករជួញដូ រេនះេឡយ ។ ទំងេនះមនន័យថករេធវដំេណរ
េទទទួលយកេសវទំងេនះ

គឺ រតូវចំណយលុយសរមប់ករេធវដំេណរ

េហយ

កលណេធវដំេណរេទេនះនឹងមិនបនេទេធវករងរេទ របសិនេបមិនបនេទេធវ
ករងរេទេនះនឹងមិនមនចំ ណូលសរមប់រគួសរែដរ ។
•

ករជួបជុំជមួយរកុមរគួសរ(េឡងវ ិញ) - ករមកដល់ផទះវ ិញ៖ បុរសភគេរច នបន
រតឡប់មករួបរួមជមួ យរកុមរគួសរេឡងវ ិញបនទប់ពីករេកងរបវ ័ញចេនឯសមុរទ
េហយបនរតឡប់មករស់េនកនុងផទះរបស់ពួកគត់ និងសហគមន៍េឡងវ ិញ ។ ប៉ុែនត
ជួនកលករែបករយៈេពលយ៉ ងយូរ មនន័យថបុរសទំងេនះបនវ ិលរតឡប់េទ

ផទះេដ មបីែសវងរករគួសរ «ែបកបក់» របស់គត់ វ ិញ របពនធ និ ងកូនៗរបស់គត់បន
ផលស់បូតរជី វ ិតរស់េនរបស់ពួកគត់ កំឡុងេពលអវតតមនរបស់គត់ ។ ករវ ិលរតឡប់
េទផទះវ ិញមិ នែមនជេរឿងងយរសួលេនះេទ

េហយកមមករេនសទែដលរតូវេគ

ជួញដូរបនជួបរបទះបញ
ហ និងភពតឹងែតង សូមបីែតបនជួបជុំជមួយរកុមរគួសរ
េហយកតី ។ ភពតឹងែតងមនសភពខុសគនពីរគួសរមួយេទមួ យ ពួកគត់ ភគ
េរច នរតូវរបឈមមុខជុំវ ិញបញ
ហ ៃនកររ ំពឹ ងទុករបស់រគួសរ េហយនឹងរបតិកមមតប
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ចំេពះករេធវេទសនតររបេវសន៍

(មិនេជគជ័ យ)របស់បុរសទំងេនះ

បុរសមួយចំនួនមិ នបនវ ិលរតឡប់េទផទះវ ិញភលមេទ

។

ធតុពិត

បនទប់ពីបនរត់េគចេចញពី

ករជួញដូ រ េដយេរជសេរ សេធវករេនេលទូកេផសងេទៀតជំ នួសវ ិញ េដយសងឃឹម
ថនឹ ងអចរករបក់ខលះសរមប់វ ិលរតឡប់ េទផទះវ ិញ ។ រកុមរគួសរបុ រសទំងេនះ
មិនែមនសុទធែតបនដឹងេរឿងរ៉ វឈឺចប់ទំងឡយ ែដលបនេកតេឡងចំេពះបុរស
េនសទទំងេនះេទ េហយវក៏មិនែមនជេពលេវលលអបំផុតកនុងករបញ
ជ ក់

និង

េលកសរេសរពីភពលំបកែដលបុរសេនះបនជួបរបទះកនុងន័យរតូវេគេកងរបវ ័ញច

េនះេឡយ ។ វរតូវករេពលេដមបីចងរកងមេនសេញចតនកនុងរគួសរ ជពិេសស

រវងបតីរបពនធែដលបនរស់េនែបកគនយ៉ ងយូរ េហយអចនឹងមនភពអក់អន់ចិតត
ជពិ េសសេនេពលែដលមិ នបនដឹងេរឿងរ៉ វែដលបនេកតេឡងេនះ ។ ប៉ុែនតេនះគឺ
ជបញ
ហ សរមប់សមជិករគួសរទំងអស់ មិ នែមនែតេកមងៗេនះេទ ។ ករណីមួយ
ចំនួន កនុងករគិ តរបស់កុមរ គឺេគក៏មនរបតិកមមតបលំបកចំេពះឪពុករបស់ពួកេគ
ែដលបនទុកេគេចល ។
•

ករេធវសមហរណកមមេទកន់សហគមន៍វ ិញ - ភពអណិតអសូរ និងករគំរទ
ករសតីបេនទស និងភពអម៉ ស់៖ េនេពលែដលសួរពីករសវគមន៍េនកនុងសហគម
ន៍របស់ពួកគត់បនទប់ពីករវ ិលរតឡប់េទវ ិញ

បុ រសមួយចំ នួនបនេរៀបរប់ ថពួក

គត់ ទទួលបនកររក់ទក់ និងកក់ េកតពីសមជិ កសហគមន៍របស់ពួកគត់ ។ ប៉ុែនត
អនកេផសងេទៀតបនតស៊ូជមួយរបតិកមមតបរបស់សហគមន៍គត់
បទពិេសធន៍ រងករជួញដូររបស់ពួកគត់

។

េដយខមស់េគពី

អរមមណ៍េនះទំនងជមនភពជប់

ទក់ ទងយ៉ ងេរច នេទនឹងបរជ័យកនុងករវ ិលរតឡប់ េទផទះេដយគមនរបប់មក
ជមួ យ េនេពលែដលកលយខលួនជពលករេទសនតររបេវសន៍បរជ័យ ។ បុរសជ
េរច នមនភពលំបកកនុងករវ ិលរតឡប់ េទផទះវ ិញេដយបតៃដទេទ ។ វរបែហល
ជេដយសរតមវបបធម៌ ែដលបនែចងេនកនុងរកមចបប់ សងគម កនុងនមជបុរស
គួរែតអចេមលែថខលួនឯងបន និងជួយផគត់ផគង់រគួសរ េដយមិ នគួ រេធវឲយបរជ័យ
ែបបេនះេទ។
•

បញ
ហ េនកនុងដំេណរករផលូវចបប់ -តរមូវករទមទរសំណង៖ ជំនួយសំខន់ សរមប់

បុរសែដលរតូវបនេគជួញដូរ

បនទប់ពីករវ ិលរតឡប់េទកន់ របេទសកមពុជវ ិញ

េនះគឺជួយដក់ពកយបណឹត ងទីភនក់ ងរេរជសេរ សពលករ
ទទួ លយកជំនួយេនះ

។

បុរសជេរចនបន

ខណៈេពលែដលបុរសទំងេនះនិយយអំពីបំណងចង់

ទទួ លបនយុតិតធម៌ និងចង់ឲយអនកេធវករេរជសេរ សេនះទទួលខុសរតូវ ភគេរច ន
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ពួកគត់ចប់អរមមណ៍ដំបូងេនកនុងផលូវចបប់ ែដលជយនតករេដមបីទទួលបនរបក់

ែខែដលពួ កគត់ មិនទន់ទទួលបនេនះរតឡប់មកវ ិញ

(ឬសំណងសរមប់ករ

ែដលមិនបនទទួ លបនរបក់ ែខ) ។ កលពីៃថង ២៩ ែខេមស ឆនំ២០១៤ របធនទី
ភនក់ ងរេរជសេរ សពលករ Giant Ocean រតូវបនេចទរបកន់ ពីបទជួញដូ រមនុសស
ប៉ុែនតមុនេពលដំេណរករករណីេនះ គឺវបនចំណយេពលយ៉ ងយូរ និ ងសមុគសមញ

េដយរួមមនទំងបញ
ហ ដូចជដំេណរករេសុបអេងកតយឺតយ៉ វ
រតូវពនយេពល

សវនករែតងែត

មិនបនចប់ ខួលនជនជតិកមពុជេផសងេទៀតែដលបនជប់ពក់ព័នធ

នឹងករេកងរបវ ័ញច បុរសទំងេនះ េធវឲយបុរសទំងេនះមនអរមមណ៍តនតឹងផលូវចិតត
េហយរតូវចំណយេសហ៊ុយផទល់ខួលនកនុងករេដរតួជជនរងេរគះ/សកសីជេដម ។

១១.

េសចAតសនិនដឋន និងអនុសសន៍
ខណៈេពលែដលករជួញដូរកមមករេនសទកមពុជមិនែមនជេរឿងថមីេទ

ករេរជ ស

េរ ស និងករដឹកជញជូ នកមមករេនសទតមរយៈទី ភនក់ងរេរជសេរ សពលករ ែដលបនចុះ

េឈមះរសបចបប់ និងេដយមនឯកសររសបចបប់ និ ងលិខិតអនុញញតិ ករងរផងេនះ
បនកលយជទំ លប់ របតិបតតិពីរបេទសកមពុជ

និងែដលមនរបសិទិធភពមយងេនះគឺបិទ

បំងេចតនេកងរបវ ័ញច និ ងជួ ញដូរបុរសទំងេនះ ។ បុរសកមពុជរប់ រយនក់បនេធវេទស
នតររបេវសន៍ករងរកនុងឧសសហកមមេនសទ

របវ ័ញចេនេលកប៉ ល់េនសទ

េហយទីបំផុតរតូវបនេគជួ ញដូរ

និ ងេកង

ែដលបនរបតិបតតិករេនតមបេណ
ត យតំបន់េឆនរអរហវិក

ខងតបូង ក៏ ដូចជេនតមតំ បន់ េគលេដៃនមហសមុ រទអរហវិក និងប៉ សុីហិក
វ េផសងៗ
េទៀតផងែដរ ។ េនះគឺជករឆលុះបញ
ច ង
ំ ពីតរមូវករយកចិតតទុកដក់យ៉ងរបុងរបយ័តនេទេល
ករេរជសេរ សពលករ និងករេធវេទសនតររបេវសន៍តមរយៈរបព័នធេរៀបរយ និងរសបចបប់

ពីរបេទសកមពុជេដយសរែតឱកសបំពនចបប់េនះេនែតអចេកតមនេនកនុងរបេទស

កមពុជ ។ វក៏ រ ំេលចឲយេឃញមតងេទៀតអំពីេរគះថនក់ៃនអំ េពជួញដូរេនកនុងឧសសហកមម
េនសទ មិនរតឹមែតកនុងតំ បន់អសុីអេគនយ៏ ប៉ុែនតេនតមតំបន់ភូមិភគននេនេលពិភព

េលកផងែដរ ។ ករសិកសនះក៏េធវេឡងេដមបីបងហញពីរបេទសអរហវិកខងតបូង ែដលជ
របេទសេគលេដសរមប់ ករជួញដូរកមលំងពលកមម

ជពិ េសសេនកនុងវ ិស័យអជីវកមម

េនសទ ែដលជទរមង់ថីមមួយៃនករជួ ញដូរែដលមនករទទួលសគល់ និ ងមនលកខណៈ
ផលូវចបប់សរមប់របេទស ។
វជេរឿងសំខន់កុនងករចងរកងឯកសរសតីពីវ ិធី ែដលអំេពជួញដូរេកតេឡងចំ េពះ
ករណីទំងេនះគឺករចងរកងរេបៀបែដលជនរតូវបនេគជួ ញដូររតូវបន

(និងមិនបន)

កំណត់ អតតសញញណ និងករជួយឧបតថមភ (មូលេហតុ ) ។ កមមករេនសទែដលរតូវបនេគ
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ជួញដូរបនជួបរបទះបញ
ហ

និ ងឧបសគគជេរច នទំងេនរបេទសអរហវិកខងតបូង

និង

កមពុជេនេពលរត់េគចពីសថនភពរ ំេលភបំពន កររ ិះរកវ ិធីរតឡប់មកផទះវ ិញ និ ងករសតរ
សមបទរបស់ខួលនេឡងវ ិញបនទប់ ពីរងករេកងរបវ ័ញច និ ងករជួញដូរ ។ កនុងករណីមួយចំនួន
ភពខវះចេនលះ

និ ងបរជ័ យកនុងករេឆលយតបចំេពះកររបយុទធរបឆំងអំេពជួញដូរមនុសស

េនអរហវិកខងតបូង

បននំឲយកមមករេនសទែដលរងករជួញដូ រមិ នរតូវបនេគកំណត់

អតតសញញណ េហយរតូវចប់ បញជូ នរតឡប់េទសមុរទវ ិញ និ ងបនតរងករឈឺចប់ ពីករេកង

របវ ័ញចេនេលកប៉ ល់េនសទអស់រយៈេពលរប់ែខរហូតដល់រប់ឆនំបនតេទៀត ។ ករណីខលះ
េទៀត បុរសមួយចំ នួនេនែតបនតរស់េនេលកប៉ ល់ និ ងកនុងៃដរបស់អនកេកងរបវ ័ញច កំ ឡុង

េពលសថនភពរបស់ពួកគត់រតូវបនេគេរៀបចំេធវករប៉់ ន់របមណ

និងបញូជ នរតឡប់ េទ

វ ិញេហយក៏េដយ ។ ចំែណកឯមួយចំ នួនែដលបនរតឡប់េទផទះវ ិញេហយកតី ក៏ខវះខត
ករជួយគំរទ និងេសវកមម ែដលេទះជតមផលូវចបប់ គឺពួកគត់ ជជនរងេរគះេដយអំេព
ជួញដូរមនុ សសក៏េដយ
េហយែតងែតរបឈមមុខនឹ ងកររកវ ិធីសតរលទធភពខលួនឯង

ឲយរបេសរ និ ងអចេរ បរមះេចញពីករជួញដូរមនុសសេនះ ។

អនុ សសន៍ខងេរកមេនះមនេគលបំណងបងហញយ៉ ងចបស់សរមប់រដឋភិបល
អងគករមិនែមនរដឋភិ បល អងគករអនតរជតិ សហជីព និងសមគមន៍ និងអនកពក់ព័នធកុង
ន

រសុក េដ មបីេធវករេឆលយតបេទនឹងករជួញដូ រកមមករេនសទកមពុជ ។ អនុ សសន៍ទំងេនះ
រតូវបនបេងកតេឡងជុំវ ិញវ ិធីសរសត

«Ps

»

ៃនកររបឹងែរបងរបយុទធរបឆំងអំេពជួញដូរ

មនុ សស៖ ករបងករទប់សកត់ កិចក
ច រពរ ករផតនទេទស និ ងភពជៃដគូរ។
១) ករបងករទប់សកត់
ក.

ពរងឹ ងករចុះរតួតពិនិតយទីភនក់ងរេរជសេរ សពលករ

ខ.

រដឋភិបលគួរែតពរងឹ ងរបព័ នធព័ត៌មនែដលមនរសប់ សរមប់កមមកេនសទ
េនឯទី ភនក់ងរេរជសេរ សពលករ

គ.

មចស់នវ និ ងរកុមហ៊ុនេនសទ គួរែតធននូវករេរជ សេរ សកមមកររបកប
េដយរកមសីលធម៌

ឃ.

អនុ វតតេគលនេយបយ និងចបប់ែដលមនរសប់សីព
ត ី ករេរជសេរ សតម
របព័ នេធ រៀបរយ/រសបចបប់

ង.

បេងកតេគលនេយបយឲយបនចបស់លស់សីតពីករេរជសេរ សកមមករ
េនសទេទសនតររបេវសន៍ែដលមនដំ េណរករសមរមយ និងកិចចករពររគប់
រគន់

ច.

ផតល់សចចប័នអនុ សញញអងគករ ILO (េលខ ៩ និងេលខ ១៧៩) សតីពីករ
រគប់ រគងទីភនក់ងរេរជសេរ សពលករ និ ងរកករងរឲយេធវ
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ឆ.

ផតល់សចចប័នអនុ សញញ WIF និងេធវឲយអនុសញញចូ លជធរមន

ជ.

ចុះរតួតពិនិតយករផសពវផសយពណិជជកមមករងរ

ឲយមនលកខណៈអចទុ ក

ចិតតបន និងមនរសបចបប់
ឈ.

បេងកនករយល់ដឹងអំ ពីេរគះថនក់ៃនអំ េពជួញដូរតមរយៈទីភនក់ ងរកមមករ
ែដលបនចុះេឈមះរសបចបប់

ញ.

ផតល់ព័ត៌មន និ ងរបភពឲយបនចបស់លស់េដមបីអចឲយកមមករេនសទអច
ពិនិតយេមលករដក់ពកយសុំករងរេធវ ។

២. 5ចចករពរ
២.១. ករកំណត់អតតសញញណ
ក.

ែកលំអករកំណត់អតតសញញណកមមករនវ និ ងកមមករេនសទែដលរតូវបន
េគជួ ញដូរ

ខ.
គ.

េធវកររតួតពិនិតយរកបញ
ហ ជួ ញដូរមនុសសេនកនុងឧសសហកមមេនសទ

បេងកតពិធីសរេដ មបីអនតរគមន៍ េនកនុងឧសសហកមមែដលមនករជួញដូរ

មនុ សស
ឃ.

ពរងឹ ងសមតថភពរបស់មរនតីជួរមុខកនុងករកំ ណត់អតតសញញណកមមករនសទ
ែដលរតូវបនេគជួញដូរ

ង.

ពរងឹ ងតួនទីសថនទូត
េនសទែដលរតូវេគជួ ញដូរ

ច.

និងកុ ងស៊ុលកនុងករកំ ណត់អតតសញញណកមមករ

ធនថកមមករេនសទទទួលបនព័ត៌មនសរមប់ ទំនក់ទំនងសុំជំនួយកនុង

កប៉ ល់ និងមេធយបយៃនករេធវទំនក់ទំនង
ឆ.

យកជនែដលរតូវសងស័យថជជនរងេរគះេដយអំ េពជួញដូរេចញពីសថន
ភពជួញដូ រមនុសសជបនទន់

ជ.
ឈ.

េដះរសយបញ
ហ ភសកនុងករកំណត់ អតតសញញណជនរងេរគះ

េដះរសយបញ
ហ ែខវងគំនិតគនកនុងករកំណត់ អតតសញញណជនរងេរគះ ។

២.២. ករផតលជ
់ ំនយ
ួ
ក.

ែកលំអដំេណរករបញូជ នរតឡប់មកវ ិញនូវជនរងេរគះរបស់រដឋភិបលកនុង

ឲយកន់ ែតរបេសរេឡង និងឆប់ រហ័ស
ខ.

ធននូ វករផតល់ជំនួយសមរមយេទដល់ជនរងេរគះេដយអំេពជួញដូរជ
បុរសេនកនុងរបេទសកមពុជ និងេនអរហវិកខងតបូង
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គ.

ពរងឹ ងសមតថភពអនកផតល់េសវែដលេធវករជមួយជនរងេរគះេដយអំេព
ជួញដូរមនុ សសជបុរស

ឃ.

សហករជមួយអនកផតល់េសវែដលេធវករជមួ យកមមករេនសទ

ង.

សរមបសរមួលករណីេដមបីធននូវករផតល់ជំនួយបនទូ លំទូលយេទដល់
ជនរងេរគះេដយអំេពជួញដូរមនុ សស

ច.

បេងកតមូលនិធិផតល់ជំនួយសរមប់ កមមករតមសមុរទ និ ងកមមករេនសទ

ឆ.

ចំណយសរមប់ ជំនួយ ជបនទុករបស់រដឋែដលផតល់ទង់ជតិឲយនវ ។

៣. ករផតនទេទស
ក.

ផតនទេទសទីភនក់ ងរេរជសេរ សពលករ
កប៉ ល់ែដលពួកគត់រងករេកងរបវ ័ញច

ខ.

ែដលបញូជ នកមមករេទេធវករកនុង

ផតនទេទសរកុមហ៊ុនេនសទែដលបនផលចំេណញពី ករេកងរបវ ័ញចកមមករ
េនសទ

គ.

បេងកតរបព័ នស
ធ ហរបតិបតតិករឆលងែដនសរមប់មរនតីអនុវតតចបប់ និងករផតនទ
េទសៃនអំ េពជួញដូរមនុសស

ឃ.
ង.
ច.
ឆ.

ធនថសកសី និងជនរងេរគះអចចូលរួមផតល់សកខីកមមដក់បនទុកបន
អនុ វតតករទទួលខុសរតូវតមផលូវចបប់ របស់រដឋែដលបនផតល់ទង់ជតិ

បនតដំេណរករករណីជួញដូ រកមលំងពលកមម រួមទំងករណីេនសទផងែដរ

សហករជមួយេមធវ ីេជងទឹកេដ មបីផល
ត ់ជំនួយដល់ជនរងេរគះែដលរងករ
រ ំេលភបំពន និ ងកមមករេនសទែដលេគេបះបង់ េចល

ជ.

ែកលំអខលឹមសរចបប់ េដយបញចូ លបែនថមអំ េពហឹងសេកតមនេនកនុង

ឧសសហកមមេនសទ
ឈ.

ែសវងរករគប់វ ិធីទំងអស់ េដ មបីទមទររកសំណងជូ នកមមករេនសទវ ិញ ។

៤. ភពជៃដគ ូ
ក.

បេងកតពិធីសរ និងដំេណរករេដ មបីែចករ ំែលកទិននន័យអំពីកររ ំេលភបំពន
ឲយមនសុវតថិភព និងរកសករសំងត់

ខ.

បេងកតយនតករបញជូ នបនតរវងអរហវិកខងតបូង

សរមបសរមួលករកំណត់ អតតសញញណ

និងរបេទសកមពុជេដ មបី

និងមតុភូមិនិវតតន៍កមមករេនសទ

ែដលរតូវបនេគជួញដូរ
គ.

បេងកតទំនក់ទំនងរវងរកុមករងរពក់ព័នធរបយុទធរបឆំងអំេពជួញដូរ

និង

រកុមករងរែដលេធវករេដ មបីជួយដល់កមមករេនសទ
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ឃ.

េធវករតស៊ូមតិ កុនងករផតល់ទង់ជតិ FoCs និងទង់ជតិមិនអនុវតតតម FoNCs
េដមបីពរងឹ ងករេឆលយតបកររបយុទធរបឆំងអំេពជួញដូរមនុ សស

ង.

ពរងឹ ងករយកចិតតទុកដក់

និងដក់ សមពធដល់ករជួញដូ រេនសមុរទតម

រយៈរបយករណ៍អំេពករជួញដូរមនុសសរបស់សហរដឋអេមរ ិក។
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