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សមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសស លីកដូសមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសស លីកដូសមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសស លីកដូសមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសស លីកដូ    
     

លីកដូ គឺជអងគករសិទិធមនុសសជតិមូយេនកមពុជ។ ចប់តំងពីអងគករលីកដូ រតវូ 
បនបេងកតេឡងេនឆន ំ១៩៩២ អងគករេនះ គឺជអងគករសិថតេនជួរមុខេគកនុងកិចចករពរ 
សិទធិមនុសសេនកមពុជ និងេលកសទួយករេគរពសិទធិពលរដឋ និងសិទិធនេយបយតមរយៈ 
រជរដឋ ភិបលកមពុជ និងសថ ប័ននន។ ករកសងសមិទិធផលរបស់ខលួនកនុងអតីតកល  
លីកដូ លីកដូ លីកដូ លីកដូ បនបនតេដរតួជអនកតសូ៊មតិសរមប់របជពលរដឋ និងឃល េំមលរដឋ ភិបលតម 
រយៈកមមវធីិសិទិធមនុសសននពីករយិល័យកណត លរបស់ខលួនេនភនំេពញ និងេនតម

សខទូទំង១២ េខតត-រជធនីេផសងេទៀត។  
 

អងគករលីកដូ អនុវតតសកមមភពរបស់ខលួនតមរយៈកមមវធីិធំៗពីរៈ 
 

កមមវធីិឃល េំមល កមមវធីិឃល េំមល កមមវធីិឃល េំមល កមមវធីិឃល េំមល និងករពរសិទធិមនុសសៈនិងករពរសិទធិមនុសសៈនិងករពរសិទធិមនុសសៈនិងករពរសិទធិមនុសសៈ    
    

� ឃល េំមលកររេំលភសិទិធមនុឃល េំមលកររេំលភសិទិធមនុឃល េំមលកររេំលភសិទិធមនុឃល េំមលកររេំលភសិទិធមនុសសែដលរបរពឹតតេដយបុគគលរបស់រដឋេលកររេំលភសិទធិរសតី សសែដលរបរពឹតតេដយបុគគលរបស់រដឋេលកររេំលភសិទធិរសតី សសែដលរបរពឹតតេដយបុគគលរបស់រដឋេលកររេំលភសិទធិរសតី សសែដលរបរពឹតតេដយបុគគលរបស់រដឋេលកររេំលភសិទធិរសតី 
និងកររេំលភសិទធិកុមរៈ និងកររេំលភសិទធិកុមរៈ និងកររេំលភសិទធិកុមរៈ និងកររេំលភសិទធិកុមរៈ បុគគលិកេធវករេសុបអេងកតេលករណីរេំលភសិទិធមនុសស 
ែដលរបរពឹតតេដយបុគគលរបស់រដឋ ចំេពះកររេំលភបំពនេលរសតី និងកុមរ េហយជន
រងេរគះ រតូវបនផតល់េសវជួយេរជមែរជងតមរយៈករេធវអនតរគមន៍ជមួយអជញ ធរ 
មូលដឋ ន។    
    

� កររបឹកសែផនកចបប់ និងកិចចករពរែផនកចបប់ៈ កររបឹកសែផនកចបប់ និងកិចចករពរែផនកចបប់ៈ កររបឹកសែផនកចបប់ និងកិចចករពរែផនកចបប់ៈ កររបឹកសែផនកចបប់ និងកិចចករពរែផនកចបប់ៈ ជនរងេរគះ រតូវបនផតល់ជូននូវករ 
របឹកសែផនកចបប់ េហយចំេពះករណីសំខន់ៗ ទទួលបននូវកិចចករពរែផនកចបប់ 
ែដលផតល់ជូនេដយរកុមរបឹកសែផនកចបប់ និងរកមុេមធវកីរពរសិទធិមនុសស។    

    

� ករឃល េំមលពនធនគរៈ ករឃល េំមលពនធនគរៈ ករឃល េំមលពនធនគរៈ ករឃល េំមលពនធនគរៈ អនករសវរជវពនធនគរេធវករឃល េំមលពនធនគរចំនួន១៨ 
េដមបីេធវករវយតៃមលអំពីសថ នភពេនកនុងពនធនគរ និងេដមបធីន ថជនជប់ឃំុ 
ទទួលបននូវតំណងែផនកចបប់។     

    

� ជំនួយែផនកេវជជសរសតៈ ជំនួយែផនកេវជជសរសតៈ ជំនួយែផនកេវជជសរសតៈ ជំនួយែផនកេវជជសរសតៈ រកុមរគេូពទយផតល់េសវេវជជសរសតដល់ជនជប់ឃំុ និងមរនតី 
ពនធនគរចំនួន១២ កែនលង។ បែនថមពីេលេនះ ក៏ជួយផតល់េសវេវជជសរសត និងបញជូ ន 
ជនរងេរគះេដយកររេំលភសិទិធមនុសសេទកន់មនទីរេពទយ។     

    



 

� េសវកមមសងគមកិចចៈ េសវកមមសងគមកិចចៈ េសវកមមសងគមកិចចៈ េសវកមមសងគមកិចចៈ រកមុករងរេធវករវយតៃមលពីតរមូវកររបស់ជនរងេរគះ និងរកមុ 
រគួសររបស់ពួកេគ េហយផតល់ជំនួយសមភ រៈ និងមហូបអហររយៈេពលខលី។    

    

កមមវធីិទំនក់ទំនង និងករទក់ទញមតិគំរទៈកមមវធីិទំនក់ទំនង និងករទក់ទញមតិគំរទៈកមមវធីិទំនក់ទំនង និងករទក់ទញមតិគំរទៈកមមវធីិទំនក់ទំនង និងករទក់ទញមតិគំរទៈ    
    

� ករហវកឹហវនឺសហគមន៍ អប់រ ំករហវកឹហវនឺសហគមន៍ អប់រ ំករហវកឹហវនឺសហគមន៍ អប់រ ំករហវកឹហវនឺសហគមន៍ អប់រ ំ និងករតសូ៊មតិៈ និងករតសូ៊មតិៈ និងករតសូ៊មតិៈ និងករតសូ៊មតិៈ អនកហវឹកហវឺន និងអនកតសូ៊មតិេធវករអប់រ ំ
ដល់សធរណជនអំពីសិទិធរសតី និងសិទិធកុមរបេងកតបណត ញករពរេនតមមូលដឋ ន 
និងេធវករតសូ៊មតិេដមបឲីយមនករផល ស់បតូរសងគម និងេគរពចបប់។     
    

� ករតសូ៊មតិជសធរណៈ និងតមសហគមន៍ៈ ករតសូ៊មតិជសធរណៈ និងតមសហគមន៍ៈ ករតសូ៊មតិជសធរណៈ និងតមសហគមន៍ៈ ករតសូ៊មតិជសធរណៈ និងតមសហគមន៍ៈ ករណីរេំលភសិទធិមនុសសែដលេសុប 
អេងកតេដយលីកដូ រតូវបនចងរកងទុកេនកនុងរបព័នធទិនន័យ េដមបីឲយមនភពងយ 
រសួលកនុងករែសវងរកព័ត៌មន វភិគ ផលិតជរបយករណ៍ជរបចំ (ករេបះពុមភជ 
របយករណ៍ និងរបយករណ៍េសតទសសន៍)។     

    
    
    
    
    
ចំេពះព័ត៌មនបែនថមសូមទក់ទងៈចំេពះព័ត៌មនបែនថមសូមទក់ទងៈចំេពះព័ត៌មនបែនថមសូមទក់ទងៈចំេពះព័ត៌មនបែនថមសូមទក់ទងៈ    

    
េលករសីេវជជបណឌិ ត ពុង ឈីវេកក របធនអងគករលីកដូ 
អសយដឋ នៈ អងគករលីកដូ (សមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុសស) 
ផទះេលខ ១៦ ផលូវេលខ ៩៩ រជធនីភនំេពញ កមពុជ 
ទូរស័ពទៈ (+៨៥៥) ២៣ ៧២៧ ១០២/២១៦ ៦០២ ទូរសរៈ (+៨៥៥) ២៣ ៧២៧ ១០២/
២១៧ ៦២៦ 
អីុែម៉លៈ contact@licadho-cambodia.org 
េគហទំព័រៈ http://www.licadho-cambodia.org 



 

ម0ក 
 

េសច1តសេងខប .......................................................................................................... 1 

ករ4ភគៈ បញហ ចមបងៗជុំ4ញរ�កសសដ�ព�ពលកមមជនជបឃ់ុកំនុងពនធនគរ 4 

បញហ ែដលទក់ទងនឹងរបកសេនះ .................................................................. 4 

បទបញញតតិមនលកខណៈមិនចបស់លស់ និងកររបតិបតតិគម នភពរបកដរបជ . 7 

មជឈដឋ នអនតរជតិៈ ករនំេចញមិនែមនជបញហ ែតមួយមុខបុ៉េណណ ះេទ...........11 

អនុសញញ អងគករពលកមមអនតរជតិេលខ ២៩.............................................. 11 

លកខខណឌ ទំងឡយ ែដលរបហក់របែហលនឹងទំនក់ទំនងករងរេសរ ី..... 12 

សថ នភពកនុងពនធនគរេនកមពុជ .............................................................. 14 

ជនជប់ឃំុជចរនតរបក់ចំណូល................................................................. 16 

    

□□□ 

 



េយបល់ និងបណត អនុសសន៍ផលូវចបប់ៈ របកសសតីពីករហមឃត់ករេរបរបស់ពលកមមជនជប់ឃំុកនុងពនធនគរេដមបីផលិតទំនិញនំេចញ [1111] 

 

េសច1តសេងខប  

 

 

េនែខធនូ ឆន ំ២០១១    របេទសកមពុជបនអនុម័តចបប់ថមីសដីពីពនធនគរ    ែដលបចចុបបនន    
េដរតួនទីជអជញ ធរផលូវចបប់បឋមរបស់រពះរជណចរកកមពុជ    សរមប់រគប់រគងរបព័នធ1 
ពនធនគរ។        
    

មុនេពលអនុម័តចបប់េនះអងគករលីកដូ    បនេលកេឡងនូវកងវល់យ៉ងធងន់ធងរអំពី    
មរត៧១    ជបទបញញតតិមួយកនុងចបប់    ែដលអនុញញ តឲយរកុមហុ៊នឯកជនេរបរបស់ជនជប់    
ឃំុជនិេយជិត។2    ករចត់ែចងែបបេនះ ជញឹកញប់រតូវហមឃត់េដយចបប់អនតរជតិ    
េហយទមល ប់អនុវតតេនះ ក៏រតូវហមឃត់យ៉ងជក់ចបស់តមបទបញជ 3ពនធនគរមុនៗ។    

    

បែនថមេទេលកងវល់េនះ បណដ ញសរព័ត៌មនភគេរចនបនផសពវផសយរបយ
ករណ៍ទំងឡយែដលេលកេឡងថ    រកុមហុ៊នកមពុជបនេរបរបស់ជនជប់ឃំុេដមប ី
ផលិតសំេលៀកបំពក់សរមប់នំេចញ។4 សូមបីែតទមល ប់អនុវតតេនះ ក៏រតូវបនេលកេឡង    
និងេថក លេទស    េដយរដឋមរនតីរកសួងពណិជជកមម5    េដយសរែតអនកទិញសំេលៀកបំពក់
ថន ក់អនតរជតិេសទរែតទំងអស់    ហមរបមអនកេម៉ករ6របស់ពួកេគមិនឲយេរបរបស់ពលកមម

                                                           

1
 អគគនយកដឋ នពនធនគរបចចុបបននមនសមតថកិចចេទេលពនធនគរចំនួន ២៧ កនុងរបេទសកមពុជ រប់ទំងពនធនគរ ែដលេទបេបកថមីេនេខតតឧតដមន 
ជ័យ។ អងគករលីកដូ ឃល ំេមលពនធនគរចំនួន ១៨ កនុងចំេណមពនធនគរទំងេនះ រប់ទំងពនធនគរេយធផងេនទួលែសលង ែដលមិនែមនសថិតេន
េរកមសមតថកិចចរបស់អគគនយកដឋ នពនធនគរេឡយ។ 

2
 សូមេមល “េយបល់ និងបណដ អនុសសន៍ផលូវចបប់សដីពីេសចកដីរពងចបប់ពនធនគរ” របយករណ៍អងគករលីកដូ េចញផសយេនែខតុល ឆន ំ២០១១ (មន
េនកនុងេគហទំព័រ: http://www.licadho-cambodia.org/reports.php?perm=161)។ 

3
 នីតិវធីិពនធនគរេលខ ១១ កថខ័ណឌ ៣.៤ (២០០៣) បទបញជ ទំងឡយេនះ មិនរតូវបនលុបេចលតមបេចចកេទសេទ បុ៉ែនតតមករអនុវតតន៍ជក់ែសដង នីតិ
វធីិពនធនគរេលខ ១១ រតូវបនជំនួសេដយចបប់ពនធនគរ។  

4
 សូមេមល ឧទហរណ៍ Sebastian Strangio “ របេទសកមពុជ: កងវល់ពលកមមជនជប់ឃំុេនតមពនធនគរ” សរព័ត៌មន The Global Post េនៃថងទី១១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១១ (មនេនកនុងេគហទំព័រ: http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/asia-pacific/111206/ cambodia-prison-labor-garments-exports-
ILO)។ Abby Seiff and Kuch Naren “កមមវធីិផលិតែសបកេជងេនកនុងពនធនគររបកសេបកឲយេរបេដយសមង ត់” កែសត The Cambodia Daily េនៃថងទី
២៩ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១។ Liam Cochrane “អះអងថ ករសនយខងពលកមមជនជប់ឃំុេនតមពនធនគរកមពុជរតូវបនរេំលភបំពន” វទិយុអូរសត លី េន
ៃថងទី១២ ែខធនូ ឆន ំ២០១១ (មនេនកនុងេគហទំព័រ: http://www .radioaustralia.net.au/ international/2011-12-12/claims-cambodian-prison-labour-pledge-
broken/282720)។ 

5
 Abby Seiff “មរនតីទំងឡយេផដមេរៀបចំឲយបនសមរសបតមខន តបនទ ត់នូវអនកេម៉ករសំេលៀកបំពក់ ែដលពិបករគប់រគង” កែសត The Cambodia Daily 
េនៃថងទី៧ ែខកញញ  ឆន ំ២០១១។  

6
 ជឧទហរណ៍សូមេមល “លកខខណឌ កិចចសនយសរមប់ៃដគូពណិជជកមមរបស់ Kohl” មនេនកនុងេគហទំព័រ: http://www.kohlscorporation .com/Suppliers/ 
Forms/Kohl%27s_Terms_of_Engagement%20%28as%20of%2006%2015%2006%29.pdf ។ 



[2222] របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

េនតមពនធនគរ    េហយរបេទសមួយចំនួនក៏បនហមរបមដច់ខតមិនឲយនំចូលនូវ
ទំនិញ7ែបបេនះផងែដរ។    

    

ដូេចនះមរត៧១    មិនរគន់ែតរតូវបនបេងកតេឡង    េដយែផអកេលមូលដឋ នចបប់មិន    
េសម ះរតង់បុ៉េណណ ះេទ    បុ៉ែនតមរតេនះ គំរមេធវឲយខូចកិតយនុភពវស័ិយកត់េដរសំេលៀក 
បំពក់របស់របេទសកមពុជផងែដរ    ជឧសសហកមមវនិិេយគទុន    ៤    េកដិដុលល រអេមរកិែដល
េរបរបស់កមមកររបមណ    ៣៣៥,,,,០០០    នក់    េហយែដលទទួលបនទុកនំផលិតផលេចញ
ចំនួន    ៨៥% កនុងចំេណមផលិតផលនំេចញរបស់របេទសកមពុជទំងអស់។8 

    

អងគករលីកដូ និងអងគករេផសងៗេទៀត    បនជរមុញរដឋសភឲយេធវវេិសធនកមមមរត    
៧១    បុ៉ែនតេនទីបំផុតមរតេនះ រតូវបនអនុម័តេដយគម នករែកែរបេឡយ។    

    

អស់រយ::::េពល    ៣ែខ    បនទ ប់ពីបនអនុម័តចបប់េនះ    រជរដឋ ភិបលកមពុជបនចត់    
វធិនករមួយចំនួន    េដមបីេឆព ះេទរកករែកតរមូវកំហុសឆគងននកនុងមរត    ៧១    ៃនចបប់
េនះ។    េនៃថងទី១៩    ែខមីន ឆន ំ២០១២    រដឋ ភិបលបនេចញ    ““““របកសអនតររកសួងសដីពីករ
ហមឃត់ករេរបរបស់ពលកមមជនជប់ឃំុកនុងពនធនគរ    េដមបីផលិតទំនិញនំេចញ”។    

    

របកសេនះ    ----    េចញរមួគន េដយរដឋមរនតីរកសួងមហៃផទ    រកសួងហិរញញវតថុ    រកសួង    
ពណិជជកមម    និងរដឋមរនតីរកសួងករងរ    ----    ហមឃត់សហរគសទំងអស់មិនឲយេរបជនជប់    
ឃំុេអយផលិតទំនិញនំេចញ។    របកសេនះ ែចងពីករផដនទ េទសផងែដរេទេលអងគភព
ទំងឡយណែដលេរបជនជប់ឃំុ    េហយកមមវធីិពលកមមជនជប់ឃំុកនុងពនធនគរតរមវូឲយ
រដឋជ    ““““អនករគប់រគង” ” ” ” េដមបីឲយកមមវធីិទំងេនះ បេរមផលរបេយជន៍សធរណៈ។    

    

អងគករលីកដូ េជឿជក់ថ របកសេនះ    គឺជជំហនមួយកនុងទិសេដដ៏រតឹមរតូវ    បុ៉ែនត    
កងវល់ជេរចនេនែតបនតមនេនេឡយ។    

    

 ទី១    មនករខកចិតតែដលថ ចំណុចសំខន់មួយៃនចបប់    គឺមនែតេនកនុងរបកស
មួយជបទបញជ កំរតិទប    ែដលមិនមនលកខណ::::ខល ំងដូចចបប់ពិតៗ    េហយមនភពងយ
រសួលករេធវវេិសធនកមម។    
                                                           

7
 ជឧទហរណ៍សូមេមល ចបប់សដីពីករកំណត់ពនធអេមរកិេនឆន ំ១៩៣០ ែផនក ៣០៧ (ចងរកងជរកមេន ១៩ U.S.C. § ១៣០៧)។  
8
 Xinhua “ឧសសហកមមកត់េដរសំេលៀកបំពក់របស់របេទសកមពុជ បេងកតករងរបនចំនួន ៣៣៥,៤០០ េនឆន ំ២០១១” េនៃថងទី១៣ ែខមីន ឆន ំ២០១២ 
(មនេនកនុងេគហទំព័រ: http://www.chinadaily.com.cn/xinhua/2012-03-13/content_5406864.html)។ 



េយបល់ និងបណត អនុសសន៍ផលូវចបប់ៈ របកសសតីពីករហមឃត់ករេរបរបស់ពលកមមជនជប់ឃំុកនុងពនធនគរេដមបីផលិតទំនិញនំេចញ [3333] 

 

ទី២    របកសេនះ មនលកខណៈមិនចបស់លស់កនុងវស័ិយសំខន់ៗភគេរចននំឲយ    
ពកយេពរជគម នន័យតមទសសនៈចបប់។    េហតុដូេចនះ មិនមនករធនសរមប់កររបតិបតតិ
របកសេនះេឡយ។    

    

ឧទហរណ៍មរត    ៥    អនុញញ តឲយអជញ ធរដកហូតអជញ ប័ណណនំេចញរបស់អងគភព    
មួយកនុងករណី    “មិនរពមរងចល”    កនុងកររេំលភបំពនេទេលរបកសេនះ។    បុ៉ែនតរបកស    
េនះមិនកំណត់និយមន័យពកយ    “មិនរងចល”    ែដលេធវឲយកររបតិបតតិមិនអចពយករណ៍ទុក
មុនបន។    េនេពលជមួយគន េនះ មរត    ២    តរមូវថ កមមវធីិបណដុ ះបណដ លវជិជ ជីវៈេនកនុង
ពនធនគររតូវែត    “បេរមផលរបេយជន៍សធរណៈ”    ករេរៀបឃល េឃល ងទូលំទូលយេនះអច
នំឲយមនករបករសយមនន័យយ៉ងេរចន។    

    

ជចុងេរកយថវីេបមនករហមឃត់េដយរបកសេនះ    មិនឲយនំេចញទំនិញែដល    
ផលិតេដយជនជប់ឃំុកនុងពនធនគរ    រតូវបនសវ គមន៍ក៏េដយ    របកសេនះេដះរសយែត
ទិដឋភពៃនបញហ មួយរជងុបុ៉េណណ ះ    ែដលេចទេឡងតមមរត    ៧១    ៃនចបប់ពនធនគរ។    
តមចបប់អនតរជតិកិចចសនយសដីពីពលកមមជនជប់ឃំុកនុងពនធនគរ    ែដលជួលេទឲយរកមុ
ហុ៊នឯកជន    គឺជសថ នភពផលូវចបប់មួយដ៏េរគះថន ក់ េទះបីផលិតផលទំងេនះលក់ែតកនុង
របេទសក៏េដយ។    រតូវមនរបព័នធរតតួពិនិតយ    និងថលឹងែថលងអំណចមួយចំនួន    ែដលរតូវដក់
ឲយដំេណ រករ។    គិតមករតឹមបចចុបបននេនះ របព័នធែបបេនះមិនមនែចងេនកនុងចបប់កមពុជ
េទ។    េនចំេពះមុខរតវូមនចបប់បែនថមេទៀត    និងកររបតិបតតិឲយបនរតឹម។  

 
 

 

 

 

  

អនកជប់ឃំុជរមះេសម កនុងបរេិវណមណឌ លអប់រែំកែរបទី៤ េខតតេពធ0សត់ 



[4444] របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

ករ4ភគៈ បញហ ចមបងៗជុំ4ញរ�កសសដ�ព�ពលកមមជនជបឃ់ុំកនុងពនធនគរ 

អនកជប់ឃំុទទួលវគគបណតុ ះបណត លជំនញខលីៗ  
ឧបតថមភេដយអងគករេរករដឋ ភិបលកនុងពនធនគរ

េខតតរពះសីហនុ 

 

 
    

បញហ ែដលទកទ់ងន<ងរ�កសេនះ 
    

 អងគករលីកដូ សូមសវ គមន៍របកស
អនតររកសួងែដលហមឃត់ករេរបរបស់ពល    
កមមជនជប់ឃំុកនុងពនធនគរ    េដមបីផលិតទំនិញ
នំេចញ។    របកសេនះ    គឺជជំហនមួយដ៏    
សំខន់េឆព ះេទរកករសំេរចបននូវេគលេដ
២    ខុសគន     បុ៉ែនតជេគលេដែដលរបទក់រកឡ
គន ៈ    ករពរជនជប់ឃំុពីករេកងរបវញ័ច     និងែថ
រកសកិតយនុភពរបេទសកមពុជ ជផលិតករ
ទទួលខុសរតូវែផនកសងគម    កនុងករលក់ផលិត 
ផលវយនភណឌ េទឲយអនកទិញបរេទស។    
    

    បុ៉ែនត េនែតមនករខកចិតតេនេឡយ
ែដលថ    េគលេដសំខន់ៗែបបេនះ មនែត
េនកនុងរបកសបុ៉េណណ ះ    េហយមិនមនែចង
េនកនុងចបប់ ែដលមនកំរតិខពស់ជងេនះ
េឡយ េពលដូចជេនកនុងចបប់ពនធនគរេនះ។    
    

    របកស    គឺរគន់ែតជេសចកដីសំេរចកំរតិអនតររកសួង    ឬ កំរតិរកសួងែដលរតូវបនចុះ    
ហតថេលខេដយរដឋមរនតី9សមីុរកសួងពក់ព័នធ។    េនកនុងឋននុរកមឯកសរគតិយុតតិេន 
របេទសកមពុជ    របកសសថិតេនលំដប់េលខទី៥    បនទ ប់ពីរដឋធមមនុញញ ចបប់ រពះរជរកិតយ    
និងអនុរកិតយ។10 េបេរបៀបេធៀបេទនឹងចបប់ទំងេនះ    របកសមនកំលងំគតិយុតតិេខសយ
ជងេគ។    

                                                           

9
 “ករមងឯកសរចបប់មួយចំនួន ែដលកំពុងអនុវតតេនកនុងរពះរជណចរកកមពុជ” ករយិល័យឧតដមសនងករអងគករសហរបជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុសស
របចំរបេទសកមពុជ មនេនកនុងេគហទំព័រ: http://cambodia.ohchr.org/klc_pages/klc_english.htm។ 

10 
េយងឯកសរដូចគន នឹងេជងទំព័រទី៩។ 



េយបល់ និងបណត អនុសសន៍ផលូវចបប់ៈ របកសសតីពីករហមឃត់ករេរបរបស់ពលកមមជនជប់ឃំុកនុងពនធនគរេដមបីផលិតទំនិញនំេចញ [5555] 

 

    មិនដូចចបប់ែដលរតូវបនអនុម័តតមករេបះេឆន តពីរដឋសភ    និងរពឹទធសភេទ     
របកសអចរតូវែកែរបភល មៗ    េហយរគន់ែតតរមូវឲយមនករចុះហតថេលខពីរដឋមរនតីពក់
ពន់មួយរបូ    ឬ េរចនរបូែតបុ៉េណណ ះ។    មិនចំបច់ឲយមនកិចចពិេរគះេយបល់ជសធរណៈ    
ឬតមផលូវចបប់េឡយ។    របកសអចមនសុពលភពេនៃថងេនះ    េហយក៏អចអស់សុពល
ភពេទវញិេនៃថងែសអក    េដយករមផដល់ព័ត៌មនឲយសធរណៈជនបនដឹងជមុនចំេពះករ
ែកែរបេនះណស់។    
    

    ករេរបរបស់របកសេនកនុងករណីេនះ    គឺជករសងស័យផងែដរ    េដយសររបវតតិ
ពលកមមជនជប់ឃំុេនតមពនធនគរមនបញហ េនរបេទសកមពុជ។    ែផអកេលរបយករណ៍
យ៉ងេរចនតមរបព័នធផសយព័ត៌មន    រដឋ ភិបលទំនងជបនជួបរបទះនូវករលំបកធងន់ធងរ    
កនុងករបញឈប់ករផលិតសំេលៀកបំពក់កត់េដរេនតមពនធនគរ    េបទុកជរដឋ ភិបលបន
សនយយ៉ងដូេចន ះជសរធរណៈក៏េដយ។11    
 

 សំេលៀកបំពក់កត់េដរែដលសងស័យថ ជេគលេដនំេចញកំពុងរតូវបន 
ផលិតេនកនុងេរងជងេនតមពនធនគរចប់តំងពីេដមឆន ំ២០០៩។12    របភពរបស់អងគករ  
លីកដូ បងហ ញថ រដឋ ភិបលបនដឹងពីបញហ េនះេនេដមឆន ំ២០១០    េហយផលិតផលែដល
សងស័យ ថនំេចញបនបញឈប់េនចុងឆមសទី២    កនុងឆន ំ២០១០។    
    

    េនកនុងែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០    ឯកឧតដម    ចម    របសិទធ    រដឋមរនតីរកសួងពណិជជកមមបន 
សរេសរលិខិតមួយចបប់ជូនអនកទិញសំេលៀកបំពក់កត់េដរថន ក់អនតរជតិ    ----    ទំនងជលិខិត
តបេទនឹងកងវល់នន ែដលអនកទិញទំងេនះបនេលកេឡង    ----    េដយទទួលសគ ល់ថ 
សំេលៀកបំពក់កត់េដរ    រតូវបនផលិតេឡងេនតមពនធនគរចំនួន    ២    គឺមណឌ លអប់រែំក
ែរបទី    ១    និងមណឌ លអប់រែំកែរបទី    ២។13 លិខិតេនះសរេសរថ    សំេលៀកបំពក់កត់េដររតូវ
បន    ““““លក់េទឲយេរងចរក////អនកេមក៉រែដលមិនមនអជញ ប័ណណ” ” ” ” េហយថេនះជ    ““““ករយល់
រចឡំមួយ””””    ែដលនឹងមិនអចេកតមនេទៀតេឡយ។14    
    

                                                           

11
 សូមេមល Sebastian Strangio ”របេទសកមពុជ: កងវល់ពលកមមជនជប់ឃំុេនតមពនធនគរ” សរព័ត៌មន ,” The Global Post, supra ។ 

12
 េយងឯកសរដូចគន នឹងេជងទំព័រទី១១។ 
13

 Abby Seiff “លិខិតរកសួងបំភលឺយ៉ងចបស់អំពីពលកមមជនជប់ឃំុេនតមពនធនគរ” កែសត The Cambodia Daily ៃថងទី១០ ែខធនូ ឆន ំ២០១១។   
14

 េយងឯកសរដូចគន នឹងេជងទំព័រទី១៣។ 



[6666] របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

    បុ៉ែនតរបភពរបស់អងគករលីកដូ បងហ ញថករផលិតសំេលៀកបំពក់បនចប់េផដម
េឡងវញិេនេដមឆន ំ២០១១    េហយេនែតបនតផលិតអស់រយៈេពលែតបុ៉នម នែខបុ៉េណណ ះ    មុន
េពលបញឈប់េទវញិកនុងរដូវរបំងេនឆន ំ២០១១។    េនរតង់ចំណុចេនះ    រដឋមរនតីរកសួង
ពណិជជកមម បនសរេសរលិខិតមួយចបប់ជូនសមគមេរងចរកកត់េដរសំេលៀកបំពក់ 
កមពុជ    (GMAC) េដយេធវករបញជ ក់ពីបញហ េនះ។    ឯកឧតដម    ចម    របសិទធ    សរេសរថ15    អនក
េម៉ករមិនបនចុះបញជ ីមួយចំនួន    រមួគំនិតជមួយេរងចរកមួយចំនួន    េដមបីេរបពលកមមជន
ជប់ឃំុេដយអសីលធម៌សរមប់ផលិតសំេលៀកបំពក់    េហយហ៊នេផទរផលិតផលពក់ 
កណដ លសំេរចេទឲយជនជប់ឃំុេដមបផីលិតសំេរចសរមប់នំេចញ។    ឯកឧតដម    ចម    របសិទធ    
សរេសរបែនថមេទៀតេដយកត់សមគ ល់ថ បញហ េនះ    ““““គឺវបនេកតមនេនអំឡុងអតីត 
កល””””។16    
 

    បុ៉ែនត    ២ែខ េរកយមករបព័នធផសយព័ត៌មនបនរយករណ៍ថ    រកុមហុ៊ន New Star 
Shoes ជសមជិករបស់    GMAC    ែដលតមដឹងមកបននំេចញផលិតផលេទរបេទសជបុ៉ន    
កណដ    និងសហរដឋអេមរកិ េទបែតបនេបកេរងជងមួយេនពនធនគរ17េខតតរពះ 
សីហនុ។    េរកយមកមិនដល់    ២សបដ ហ៍ផង េរងជងេនះ ទំនងជរតូវបិទវញិ    របធន
ពនធនគរបដិេសធថ មិនែដលធល ប់មន18េរងជងេទ។    េដយែឡកកមមវធីិផលិតសំេលៀក
បំពក់កត់េដរមួយេនពនធនគរេខតតបត់ដំបង    ទំនងជបនតដំេណ រកររហូតមកទល់
បចចុបបននេនះ។

19    
    

    េហតុដូេចនះ បញហ ជសកដ នុពលជមួយមរត    ៧១    ៃនចបប់ពនធនគរទំនងជបន    
េលចេឡងអស់រយៈេពលជេរចនឆន ំមុនេពលអនុម័តចបប់េនះ    េហយេនែតមិនទន់បនេធវ    
អវីេសះេដមបីែកែរបអតថបទចបប់េនះ។    ចបប់េនះ រតូវបនអនុម័តតមខលឹមសរេដមទំង 
រសុង។    

                                                           

15
 Abby Seiff “មរនតីទំងឡយេផដមេរៀបចំឲយបនសមរសបតមខន តបនទ ត់នូវអនកេម៉ករសំេលៀកបំពក់ ែដលពិបករគប់រគង” កែសត The Cambodia 
Daily េនៃថងទី៧ ែខកញញ  ឆន ំ២០១១។ 

16 
េយងឯកសរដូចគន នឹងេជងទំព័រទី១៥។ 
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 Abby Seiff and Kuch Naren “កមមវធីិផលិតែសបកេជងេនកនុងពនធនគរ របកសេបកឲយេរបេដយសមង ត់” កែសត The Cambodia Daily , supra។ 

18
 Abby Seiff and Kuch Naren “របធនពនធនគរបដិេសធ ថមិនធល ប់មនកមមវធីិផលិតែសបកេជងេនកនុងពនធនគរ“ កែសត The Cambodia Daily ៃថងទី៩ 
ែខធនូ ឆន ំ២០១១។  

19
 Abby Seiff and KuchNaren “របធនពនធនគរទនទឹងរង់ចំចបប់សដីពីកមមវធីិពលកមមជនជប់ឃំុយ៉ងអនទះសរ” កែសត The Cambodia Daily ៃថងទី៣០ ែខ
វចិឆិក ឆន ំ២០១១។ 



េយបល់ និងបណត អនុសសន៍ផលូវចបប់ៈ របកសសតីពីករហមឃត់ករេរបរបស់ពលកមមជនជប់ឃំុកនុងពនធនគរេដមបីផលិតទំនិញនំេចញ [7777] 

 

    ថវីេបរបកសេនះ េផដមេចញដំេណ រេឆព ះេទរកករសំេរចេគលេដមួយដ៏មន
របេយជន៍ក៏េដយ    រពឹតតិករណ៍ជបនតបនទ ប់ែដលនំឲយេចញរបកសេនះ បនសល់ទុកនូវ
មនទិលសងស័យរុៃំរយ៉៉ងេរចន។    
 

� អនុសសន៍ៈអនុសសន៍ៈអនុសសន៍ៈអនុសសន៍ៈ អងគករលីកដូ សូមេលកជអនុសសន៍ថមរត ៧១ ៃនចបប់
ពនធនគររតូវែតេធវវេិសធនកមម េដមបីហមឃត់មិនឲយេរបជនជប់ឃំុផលិត ឬ
ែកៃឆនផលិតផលសរមប់នំេចញ។ ជឧតដមគតិមរតេនះ រតូវេធវវេិសធនកមម
េដមបីហមឃត់រកមុហុ៊នឯកជនទំងអស់កំុឲយេរបជនជប់ឃំុ េលកែលងែត
បំេពញតមលកខខណឌ តរមូវននៃនអនុសញញ អងគករពលកមមអនតរជតិេលខ ២៩ 
ដូចែដលបនេរៀបរប់ពិសដ រខងេរកមេនះ។ 

 

បទបញញ0តមនលកខណៈម�នចបសល់ស ់ន�ងកររ�0ប0តគម នភពរ�កដរ�ជ 
 

 របកសលយលកខណ៍អកសរមួយ បនេលកេឡងយ៉ងលអកនុងវស័ិយសនូលមួយ។ 
មរត ១ និងមរត ៣ ហមឃត់មិនឲយនំេចញមុខទំនិញ ែដលផលិតេដយេរបពលកមម
ជនជប់ឃំុេនកនុងពនធនគរ េហយរពមទំងផដនទ េទសេទេលរកមុហុ៊នណ ែដលរេំលភ
បំពនេទេលវធិនេនះ។ អនករេំលភបំពនរតូវផដនទ េទស េដយពិន័យជរបក់ចំនួន ៥ មឺុន
ដូលល រអេមរកិ និងផអ កអជញ ប័ណណ20នំេចញរយៈេពល ៣ ែខ។ 
 

 មរត ៤ ពរងីកករទទួលខុសរតូវចំេពះរកមុហុ៊នទំងឡយកនុងករផគត់ផគង់ផលិត 
ផលេបទុកជពួកេគមិនដឹងថមុខទំនិញរបស់ពួកេគកំពុងរតូវបននំេចញក៏េដយ។ 
 

 ដូចែដលអងគករលីកដូ បករសយពនយល់របកសេនះ េបរកមុហុ៊ន ក ទិញពីរកមុ
ហុ៊ន ខ នូវសំេលៀកបំពក់កត់េដរ ែដលផលិតេដយេរបពលកមមជនជប់ឃំុកនុងពនធនគរ 
េដយបិទសល កកំណត់តៃមលថមី និងនំេចញេទលក់េនបរេទស រកុមហុ៊នទំងពីរនឹងរតូវផដនទ
េទសពីបទរេំលភបំពនរបកសេនះ។  
 

 ក៏បុ៉ែនតអងគករលីកដូ េនែតមនកងវល់ខលះៗអំពីថេតករហមឃត់ និងករផដនទ
េទសនឹងដំេណ រករយ៉ងដូចេមដចកនុងករអនុវតតន៍ជក់ែសដង។ របកសេនះ មិនបនហម
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 មរត ៣ ៃនរបកសអនតររកសួងសដីពីករហមឃត់ករេរបរបស់ពលកមមជនជប់ឃំុកនុងពនធនគរ េដមបីផលិតទំនិញនំេចញ ែដលបនបកែរបជភស
អង់េគលសេរកផលូវករ េដយអងគករពលកមមអនតរជតិ។ 



[8888] របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

ឃត់សហរគសឯកជនមិនឲយេរបជនជប់ឃំុផលិតមុខទំនិញសរមប់េរបរបស់ កនុងរសុក
េឡយ។ អរស័យេហតុេនះ េតវយ៉ងដូចេម៉ដចែដរ របសិនេបរកុមហុ៊ន ក លក់សំេលៀក 
បំពក់កត់េដរ ផលិតកនុងពនធនគរេទឲយរកុមហុ៊ន ខ ែដលរកមុហុ៊ន ខ ធនថនឹងលក់ 
សំេលៀកបំពក់ទំងេនះ ែតេនកនុងរបេទសកមពុជបុ៉េណណ ះេទ? របសិនេបរកុមហុ៊ន ខ នំ
េចញមុខទំនិញទំងេនះេទលក់េនបរេទស េតរកុមហុ៊ន ក ជអនករេំលភបំពនរបកស
េនះ ឬយ៉ងណ?  
 

 យ៉ងដូចេមតចែដរ របសិនេបរកមុហុ៊ន ក េបករបស់រកមុហុ៊ន ខ អំពីសំេលៀកបំពក់ 
កត់េដរែដលេចញមកពីរបភពពនធនគរ េហយរកុមហុ៊ន ខ នំេចញមុខទំនិញទំងេនះ? េត 
រកុមហុ៊ន ខ ជអនកទទួលខុសរតូវ ឬយ៉ងណ? 
 

 េយងសេងកតេឃញថ មិនែមនេសណរយូ៉ីទំងអស់េនះសុទធែតមិនលអេនះេទ 
េដយសរែតមនមរនតីរដឋ ភិបលខលះបនសដីបេនទ សផទួនៗេទេល “អនកេមក៉រគម នអជញ  
ប័ណណ” ចំេពះបញហ ននពីមុនេដយមនករផលិតសំេលៀកបំពក់កត់េដរកនុងពនធនគរ។ 
ភពជប់ពក់ព័នធ គឺថអនកេមក៉រគម នអជញ ប័ណណកំពុងេធវករងរមិនេទៀងទត់21សរមប់ៃដ
គូែដលមនអជញ ប័ណណ។  
 

 អងគករលីកដូ េជឿជក់ថរបកសេនះ គួររតវូពនយល់បករសយេដមបីផដនទ េទសរកុម 
ហុ៊ន េដយមិនគិតថរកុមហុ៊នេនះបនដឹង ឬមិនបនដឹងពិតរបកដថមុខទំនិញេចញពី
របភពពនធនគរេនះេឡយ។ េហតុដូេចនះ កនុងឧទហរណ៍ខងេលរកុមហុ៊នទំងពីរជអនក 
ទទួលខុសរតូវ។ េទះបីយ៉ងណក៏េដយ េគេនែតរង់ចំេមល ថេតរបកសេនះនឹងរតវូ 
អនុវតតជក់ែសដងតមរេបៀបេនះ ឬយ៉ងណ។ 
 

� អនុសសន៍ៈអនុសសន៍ៈអនុសសន៍ៈអនុសសន៍ៈ េដមបេីធវឲយរបកដរបជថ នឹងមិនមនករេឆលៀតឪកសសរមប់នំ
េចញទំនិញពីពនធនគរ អងគករលីកដូ សូមេលកអនុសសន៍ថ រតូវែតអនុវតតឲយ
បនរតឹមរតូវបំផុតនូវមរត ១ មរត ៣ និងមរត ៤ ៃនរបកសេនះ តមែដល
អចេធវេទបន។ ជពិេសសអជញ ធររតូវរបកន់យកវធីិសរសតទទួលខុសរតូវតឹង 
រុងឹមួយកនុងករអនុវតតន៍ ករហមឃត់កនុងករនំេចញ។ បទបញញតតិទក់ទងនឹង
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 ឧទហរណ៍សូមេមល Abby Seiff “មរនតីទំងឡយេផដមេរៀបចំឲយបនសមរសបតមខន តបនទ ត់នូវអនកេម៉ករសំេលៀកបំពក់ែដលពិបករគប់រគង” កែសត 
The Cambodia Daily , supra; Abby Seiff, “លិខិតរកសួងបំភលឺយ៉ងចបស់អំពីពលកមមជនជប់ឃំុេនតមពនធនគរ” កែសត The Cambodia Daily, supra. 



េយបល់ និងបណត អនុសសន៍ផលូវចបប់ៈ របកសសតីពីករហមឃត់ករេរបរបស់ពលកមមជនជប់ឃំុកនុងពនធនគរេដមបីផលិតទំនិញនំេចញ [9999] 

 

ករផដនទ េទស និងករហមឃត់ រតូវដក់ឲយអនុវតតចំេពះរកុមហុ៊នណមួយ 
ែដលនំេចញមុខទំនិញផលិតកនុងពនធនគរ េទះបីអជញ ធរអចបងហ ញថ រកមុ
ហុ៊នេនះ “បនដឹងពិតរបកដ” ឬមិនបនដឹងពីរបភពទំនិញក៏េដយ។ ករ
របតិបតតិមិនបនតឹងរុងឹជសកដ នុពលនឹងផដល់រនំងបិទបំងករេរបរបស់ពលកមម
ជនជប់ឃំុកនុងពនធនគរេដមបីផលិតទំនិញនំេចញ។ 

 

អជញ ធរគួរពិចរណអនុម័តករហមឃត់ េទេលករផលិតសំេលៀកបំពក់កត់េដរ
កនុងពនធនគរផងែដរ កនុងេគលបំណងលុបបំបត់លទធភពណមួយ ែដលនឹងអច
នំេចញទំនិញែបបេនះ។ 
 

 មរត ២ ៃនរបកសេនះ មនបញហ ផងែដរ េហយជសកដ នុពលមិនរតឹមរតូវេទកនុង
របកសេនះ។ មរតេនះែចងថ “អនុញញ តឲយមនករេរបរបស់ពលកមមជនជប់ឃំុកនុង 
ពនធនគរ េដមបផីលិតនូវផលិតផលេរកមកមមវធីិបណដុ ះបណដ លវជិជ ជីវៈេនកនុងពនធនគរ 
ែដលសថិតេរកមកររគប់រគងរបស់រដឋសំេដបំេរ ផលរបេយជន៍សធរណៈែតបុ៉េណណ ះ”។22 

 

 ថវីតបិតែតបទបញញតតិេនះ ទំនងជមនភពវជិជមន ក៏បុ៉ែនតអតថន័យពិតរបកដរបស់វ
មនករលំបកបករសយ បនទ ប់ពីបនេធវករពិនិតយយ៉ងយកចិតតទុកដក់។ ជក់ែសដងមន
សំណួរមួយបនេលកេឡង ថេត “ផលរបេយជន៍សធរណៈ” មនន័យយ៉ងដូចេមដច? េត
ជនជប់ឃំុនឹងរតូវទទួលបនករអនុញញ តឲយេធវពលកមម ែដលជរបេភទករងរសធរណៈ
ែតបុ៉េណណ ះ ដូចជករងរផលូវថនល់ ករផលិតទំនិញសរមប់អងគភពសធរណៈ និងករងរ
េផសងៗេទៀត ឬយ៉ងណ? ឬថេតជនជប់ឃំុអចេធវករងរឲយរកុមហុ៊នឯកជន ែដលលក់
ទំនិញេទឲយអងគភពសធរណៈ ឬយ៉ងណ? ឬថេតពួកេគនឹងរតវូទទួលករអនុញញ តឲយ
េធវករសរមប់រកុមហុ៊នឯកជន ែដលលក់ទំនិញេលទីផសរចំហកនុងរសុក ឬយ៉ងណ? 

 

 របសិនេបមរត ២ រតូវបនបករសយកនុងន័យថ ជនជប់ឃំុអចេធវករងរ 
សធរណៈសរមប់ែតអងគភពសធរណៈបុ៉េណណ ះេនះ តមទឡហីករណ៍េនះវផទុយេទនឹង
មរត ៧១ ៃនចបប់ពនធនគរ។ មរត ៧១ អនុញញ តឲយពនធនគរ “ចុះកិចចសនយជមួយ 
របូវនតបុគគល ឬនីតិបុគគល ឬអងគករជតិ ឬអងគករអនតរជតិ េដមបីបេងកតករងរសរមប់
ឧសសហកមម ពនធនគរ សិបបកមម និងកមមវធីិកសិកមម”។ មរត ៧១ េនះក៏តរមូវឲយរបព័នធ
                                                           

22
 មរត ២ ៃនចបប់ពនធនគរ។ 



[10101010] របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

ពនធនគរ “ចុះកិចចសនយលក់ផលិតផល ែដលបនមកពីឧសសហកមមពនធនគរ សិបបកមម 
និងកសិកមមផងែដរ”។ 

 

របកសមិនមនកំលងំគតិយុតតិេដមបជំីនួសចបប់ ែដលរតូវបនអនុម័តយ៉ងរតឹម 
រតូវេឡយ។ េហតុដូេចនះ “ផលរបេយជន៍សធរណៈ” មិនអចរតូវបនបករសយកនុងន័យ 
ករងរសធរណៈបុ៉េណណ ះេទ។ 

 

 តមជេរមសេផសង “ផលរបេយជន៍សធរណៈ” អចរតូវបនបករសយេកដ បយក 
ពលកមមជនជប់ឃំុកនុងពនធនគរណមួយ។ ម៉យងវញិេទៀតករងរណមួយែដលេធវេដយ 
ជនជប់ឃំុអចរតូវបនេគកំណត់យ៉ងទូលំទូលយជផលរបេយជន៍សធរណៈ របសិន 
េបករងរេនះ រមួចំែណកកនុងករសដ រនីតិសមបទ។ ពកយេពរជកនុងមរត ២ រតវូករកំណត់ 
ឲយបនចបស់លស់បែនថមេទៀត េដមបីឲយមរតេនះមនន័យេទបន។ 
 

� អនុសសន៍អនុសសន៍អនុសសន៍អនុសសន៍: : : : េគលេដជក់ែសដងៃនមរត ២ ែដលតរមូវថ កមមវធីិពលកមមជន
ជប់ឃំុកនុងពនធនគររតូវដំេណ រករកនុង “ផលរបេយជន៍សរធរណៈ” ទំនងជ
សថិតេនេរកវសិលភពៃនរបកសទក់ទងនឹងករនំេចញទំនិញផលិត េដយ
ពនធនគរ។ បទបញញតតិេនះ រតូវបនេគេមលេឃញមិនរតឹមរតូវ េដយសរវខវះ
េសចកដីពិសដ រ។ អងគករលីកដូ សូមេលកអនុសសន៍ដូចតេទ សូមរដឋ ភិបល
េមតត អនុម័តអនុរកិតយមួយ ឬ េធវវេិសធនកមមចបប់ពនធនគរ េដមបកំីណត់រពំ
ែដនឲយបនជក់ចបស់កនុងកររគប់រគងកមមវធីិពលកមមជនជប់ឃំុកនុងពនធនគរ
របស់របេទសកមពុជ។ អងគករលីកដូ េជឿជក់ថ ចបប់េរកយៗរតូវហមឃត់
ករេរបរបស់ពលកមមជនជប់ឃំុកនុងពនធនគរ េដយអងគភពឯកជន េដយសរ
បចចុបបននលកខខណឌ ទំងឡយេនកនុងពនធនគរកមពុជ មិនមនអំេណយផលរគប់
រគន់សរមប់ឲយកមមវធីិែបបេនះ ដំេណ រករបនសមរសបេនេឡយ។ 

 

តមជេរមសេផសងេទៀត របសិនេបរដឋ ភិបលជរមញុែផនកររបស់ខលួន ឲយមន
ដំេណ រករេទមុខេដមបជួីលជនជប់ឃំុេទឲយរកមុហុ៊នឯកជន េនះចបប់េរកយៗ
រតូវដក់បញចូ លបទដឋ នអនតរជតិនន សដីពីករេរៀបចំចត់ែចងែបបេនះ។ េគល
ករណ៍គតិយុតតិអនតរជតិសដីពីកររគប់រគងករងរជនជប់ឃំុ េដយរកុមហុ៊នឯកជន
រតូវបនេលកេឡងយ៉ងពិសដ រដូចបនពនយល់បែនថមខងេរកម។ 



េយបល់ និងបណត អនុសសន៍ផលូវចបប់ៈ របកសសតីពីករហមឃត់ករេរបរបស់ពលកមមជនជប់ឃំុកនុងពនធនគរេដមបីផលិតទំនិញនំេចញ [11111111] 

 

 េនទីបំផុតមរត ៥ អនុញញ តឲយអជញ ធរដកហូតអជញ ប័ណណនំេចញពីអងគភពណ 
មួយកនុងករណី “មិនរពមរងចល”    កនុងកររេំលភបំពនេទេលរបកសេនះ។    បុ៉ែនតមរត    
េនះមិនបនកំណត់និយមន័យៃនពកយ    “មិនរពមរងចល”    ែដលេធវឲយករអនុវតតន៍មិនអច    
ពយករណ៍ទុកជមុនបន    និងគម នសមភព។    
    
 

� អនុសសន៍ៈអនុសសន៍ៈអនុសសន៍ៈអនុសសន៍ៈ មរត ៥ ៃនរបកសេនះ គួរកំណត់ឲយបនជក់ចបស់នូវេដមចម
សរមប់ដកហូតអជញ ប័ណណនំេចញពីរកុមហុ៊នណមួយ។ ករដកហូតេនះ គួរែត
េធវេឡងបនទ ប់ពីមនកររេំលភបំពនេលកទីពីរ។  
 

មជឈដឋ នអនតរជ0ៈ ករនំេចញម�នែមនជបញហ ែតមយួមខុប៉េុណណ ះេទ 
 

 កងវល់ចុងេរកយរបស់អងគករលីកដូ ទក់ទងនឹងរបកសេនះ    គឺែដនកំណត់នូវ
វសិលភពរបស់របកស។    មរត    ៧១    ៃនចបប់ពនធនគរអនុអញញ តឲយអងគភពឯកជនេរប
របស់ពលកមមជនជប់ឃំុកនុងពនធនគរ    ជែផនករមួយែដលយ៉ងតិចណស់បេងកតនូវ    
បញហ ពីរខុសពីគន ។    របកសេនះ េលកយកបញហ ែតមួយបុ៉េណណ ះកនុងចំេណមបញហ ទំងពីរ    
មកពិភកស គឺលទធភពែដលទំនិញផលិតេដយពនធនគរនឹងរតូវបនេគេធវករនំេចញ។    
បញហ ទីពីរេនែតជបញហ ដែដលៈ    សថ នភពផលូវចបប់របកបេដយេរគះថន ក់ ែដលេកតេឡង    
េនេពលសហរគសឯកជនេរបរបស់ពលកមមជនជប់ឃំុកនុងពនធនគរ    េទះជទំនិញទំង    
េនះរតូវបនផលិតកនុងពនធនគរសរមប់េរបរបស់កនុងរសុកក៏េដយ។        
    

អនុសញញ អងគករពលកមមអនតរជតិេលខអនុសញញ អងគករពលកមមអនតរជតិេលខអនុសញញ អងគករពលកមមអនតរជតិេលខអនុសញញ អងគករពលកមមអនតរជតិេលខ    ២៩២៩២៩២៩    
 

លិខិតុបករណ៍គតិយុតតិសំខន់សដីពីពលកមមជនជប់ឃំុកនុងពនធនគរ    គឺជអនុសញញ     
អងគករពលកមមអនតរជតិេលខ២៩(ILO)ែដលរបេទសកមពុជបនផដល់សចច ប័នេនឆន ំ១៩៦៩23

អនុសញញ េនះ    រតូវបនដក់បញចូ លេទកនុងចបប់កមពុជតមរយ::::មរត ១៥ ៃនចបប់សដីពី
ករងររបស់របេទសកមពុជ

24 និងតមរយៈរដឋធមមនុញញ។25 
    

                                                           

23
 សូមេមលអងគករពលកមមអនតរជតិ ឯកសរមនេនកនុង ILOLEX សំរប់របេទសកមពុជមនេនកនុងេគហទំព័រ: http://www. ilo.org /ilolex/cgi-lex/ 
countrylist.pl?country=Cambodia។ 

24
 មរត១៥ ៃនចបប់សដីពីករងរែចងថ “ករងរេដយបងខំ ឬ ជកតពវកិចចរតូវហមឃត់ជដច់ខត េដយអនុេលមតមអនុសញញ អនតរជតិេលខ២៩ សដី

ពីករងរេដយបងខំ ឬ ជកតពវកិចច”។ 

25
 មរត ៣១ ៃនរដឋធមមនុញញកមពុជ។ 



[12121212] របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

អនុសញញ អងគករពលកមមអនតរជតិេលខ២៩ ហមឃត់បណដ របេទសហតថេលខីមិន
ឲយេរបពលកមមេដយបងខំ    បុ៉ែនតអនុសញញ េនះ េធវករេលកែលងជក់លក់សរមប់ពលកមមជន    
ជប់ឃំុដ៏របណពលកមមេនះ រតូវបនេធវេដយទណឌិ ត    េហយ““““រតូវអនុវតតេរកមកររតតួ 
ពិនិតយ    និងរតតួរតេមលពីអជញ ធរសធរណៈ    េហយទណឌិ តមិនរតូវបនជួលេទឲយ    ឬ ដក់    
ឲយសថិតេរកមករចត់ែចងរបស់បុគគលឯកជន    រកមុហុ៊ន    ឬសមគមន៍េឡយ””””។26    ម៉យងេទៀត    
អនុសញញ េនះ    អនុញញ តឲយេធវពលកមមេដយបងខំកនុងពនធនគរបន    ដ៏របណពលកមមេនះ
រតូវបនរតួតពិនិតយេមលពីអជញ ធរសធរៈ    េហយជនជប់ឃំុមិនរតវូបន    “ជួលេទ” ឲយរកុម
ហុ៊នឯកជនេឡយ។27    
    

    េហតុដូេចនះអនុសញញ េនះ    មិនបនហមឃត់ជនជប់ឃំុមិនឲយសម័រគចិតតេធវករឲយ    
សហរគសឯកជនេទ។    បុ៉ែនតតមរបវតតិេរឿងរ៉វករដក់ឲយជប់ពនធនគរមនភពពក់ព័នធ    
េទនឹងករងរជកតពវកិចច    េហយជទូេទេគសនមត    ថជនជប់ឃំុេធវករងរេដយបងខំ។    
ដូចអងគករពលកមមអនតរជតិបនកត់សមគ ល់ខងេរកមៈ    
    

េលកែលងែតកនុងករណីមួយចំនួន ែដលករមបុ៉េណណ ះ ជនជប់ឃំុេធវករងរេដយ 
បងខំ។    គត់មិនអចេរជសេរ សយកករងរតមចិតត ដូចកមមករេសរេីឡយ បុ៉ែនតជ 
ធមមតរតូវែតេធវករងរែដលេគចត់ឲយខលួនេធវេទះជករងរអវីក៏េដយ។ រតូវបំេពញ
ករងរេរកមលកខខណឌ នន ែដលកំណត់ េដយេសចកដីសំេរចជឯកេតភគីពីរដឋ    

    ជនជប់ឃំុគម នសំេលងកនុងបញហ េនះេទ េហយជធមមតមិនអចបដឹងតវ៉េទតុលករ     
 បនេឡយ របសិនេបខលួនកល យជជនរងេរគះពីអំេពអយុតតិធម៌។28 
    

លកខខណឌ ទំងឡយលកខខណឌ ទំងឡយលកខខណឌ ទំងឡយលកខខណឌ ទំងឡយ    ែដលរបហក់របែហលនឹងទំនក់ទំនងករងរេសរ ីែដលរបហក់របែហលនឹងទំនក់ទំនងករងរេសរ ីែដលរបហក់របែហលនឹងទំនក់ទំនងករងរេសរ ីែដលរបហក់របែហលនឹងទំនក់ទំនងករងរេសរ ី   
 

េដយសរែតចរតិលកខណៈបងខិតបងខំែបលកេទេលជីវតិជប់ឃំុកនុងពនធនគរ គណៈ 
កមម ធិករអនកជំនញ ILO    ែដលជសថ ប័នទទួលបនទុកករងរបករសយអនុសញញ  ILO    បន
                                                           

26 
អនុសញញ អងគករពលកមមអនតរជតិេលខ២៩ រតង់មរត២ (២) (គ)។ 

27
 អងគករពលកមមអនតរជតិ របយករណ៍ទូេទៃនគណ:កមម ធិករអនកជំនញ សដីពីករអនុវតតន៍អនុសញញ  និងអនុសសន៍ទំងឡយឆន ំ២០១១ កថខណឌ ៨៦ 
និង១១៩។ គណ:កមម ធិករអនកជំនញ ILO មនករឈឺចប់េដយកត់សមគ ល់េឃញថ អនុសញញ េនះ មនលកខខណឌ តរមូវ ២ យ៉ងដច់ពីគន  - “កររតួត 
ពិនិតយេមលជសធរណៈ” និងករហមឃត់មិនឲយដក់ជនជប់ឃំុេនេរកមករចត់ែចងរបស់អងគភពឯកជនៈ “េហតុករណ៍ ែដលថជនជប់ឃំុបនត
សថិតេនេរកមកររតួតពិនិតយ និងកររតួតរតេមលពីអជញ ធរសធរណៈរគប់េពលេវលមិនែមនមិនឲយរដឋ ភិបលបំេពញលកខខណឌ ទីពីរេឡយ េពលគឺថ
ទណឌិ ត/ជនជប់ឃំុមិនរតូវបនជួលេទឲយ ឬ ដក់ឲយសថិតេរកមករចត់ែចងរបស់បុគគលឯកជន រកុមហុ៊ន ឬ សមគមេឡយ”។ 

28
 អនុសសរណៈ ILO សដីពីពលកមមជនជប់ឃំុកនុងពនធនគរ ករពិនិតយេឡងវញិនូវពលកមមអនតរជតិ Vol. XXV,១៩៣២ ទំព័រ៣១៣ - ៣១៤។ 



េយបល់ និងបណត អនុសសន៍ផលូវចបប់ៈ របកសសតីពីករហមឃត់ករេរបរបស់ពលកមមជនជប់ឃំុកនុងពនធនគរេដមបីផលិតទំនិញនំេចញ [13131313] 

 

តរមូវយ៉ងសមរសប ថរតូវែតឲយមនសុចនករសតយនុម័ត និងែដលអចេផទៀងផទ ត់បនថ 
ជនជប់ឃំុែដលេធវករឲយអងគភពឯកជន រតូវេធវករេដយសម័រគចិតតែមន។ ជពិេសសគណៈ
កមម ធិករេនះ បនែថលងថ មរត ២((((២) () () () (គ) ) ) ) ៃនអនុសញញ េលខ ២៩ អនុញញ តឲយជនជប់ឃំុ
េធវករឲយរកុមហុ៊នឯកជនក៏បន “ែតេនទីណែដលជនជប់ឃំុបំេពញករងរកនុងលកខខណឌ     
ទំងឡយ ែដលរបហក់របែហលេទនឹងទំនក់ទំនងករងរេសរ”ី។29 េលសពីេនះេទេទៀត    
ឈរេលតុលយភព “ពលកមមជនជប់ឃំុរតវូេធវេរកមកលៈេទសៈ    ែដលមិនគួរវសិមមរត
េពក ែដលទបជងទីផសេសរ ីែដលអចមនចរតិជករេកងរបវញ័ច ”។30 

    

េយងតមអងគករពលកមមអនតរជតិ សុចនករៃនទំនក់ទំនងករងរេសរមីនដក់    
បញចូ លនូវព័ត៌មនដូចខងេរកមៈ    

 

� ករយល់រពមជផលូវករពីជនជប់ឃំុជលយលកខណ៍អកសរ េដមបីបំេពញករងរ
េដយមនទរមង់បញជ ក់ពីរបក់ឈនួល និងលកខខណឌ ករងរ។ 
 

� លកខខណឌ ករងរ ែដលរសេដៀងេទនឹងករងរេរកពនធនគរ េពលគឺៈ     
� របក់ឈនួលរបហក់របែហលនឹងរបក់ឈនួលកមមករេសរ ី ែដលមនមុខជំនញ 
និងបទពិេសធន៍របហក់របែហលគន កនុងឧសសហកមម ឬ មុខរបរេដយគិតគូរ    
ពីកតត ទំងឡយ ដូចជករមិតផលិតកមម តៃមលែដលសហរគសរ៉ប់រង
សរមប់ែផនកសនតិសុខពនធនគរ និងកររតួតពិនិតយេមលកមមករ។ 
 

� របក់ឈនួលេបកជូនកមមករេដយផទ ល់។ កមមករគួរទទួលបនសល កព័ត៌មន 
របក់ឈនួលចបស់លស់ និងពិសដ រ េដយបញជ ក់ចំនួនេម៉ងបំេពញករងរ 
ចំនួនរបក់ឈនួលសនសបំន និងករកត់របក់ឈនួលមួយែផនកណមួយ ែដល 
អនុញញ តេដយចបប់សរមប់មហូបអហរ និងករសន ក់េន។    

    

� េម៉ងបំេពញករងររបចំៃថងឲយរសបតមចបប់។    
    

� វធិនករខងសុវតថិភព និងសុខភពែដលេគរពចបប់។    
    

                                                           

29
 អងគករពលកមមអនតរជតិ របយករណ៍ឆន ំ២០០៧ សដីពីករលុបបំបត់ករងរេដយបងខំៈ ជំពូក II។ អនុសញញ សដីពីករងរេដយបងខំ ឆន ំ១៩៣០ (េលខ ២៩) 
កថខណឌ ១១៦។ 

30
 អងគករពលកមមអនតរជតិ របយករណ៍ទូេទរបស់គណៈកមម ធិករអនកជំនញ សដីពីករអនុវតតន៍អនុសញញ  និងអនុសសន៍ទំងឡយ ឆន ំ២០០១ កថខណឌ  
១៤៣។ 



[14141414] របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

� កមមកររតូវបនដក់បញចូ លេទកនុងែផនករណ៍សនតិសុខសងគម ((((េបអចអនុវតតេទ
បន) ) ) ) សរមប់ធនរ៉ប់រងសុខភព និងឧបទទវេហតុ។ 
 

� កមមករទទួលផលរបេយជន៍ ដូចជេរៀនយកមុខជំនញថមីៗ និងមនឱកស
បំេពញករងរេដយសហករកនុងបរយិកសេរៀបរយ ែដលអចឲយពួកេគអភិវឌឍ
មុខជំនញតមរកុមនីមួយៗ។ 

 

� កមមករមនលទធភពបនតករងររបេភទដូចគន បនទ ប់ពីមនករេដះែលង។ 
 

� មនលទធភពដកករយល់រពមេនរគប់េពលេវល េដយអនុេលមេទតម
លកខខណឌ តរមវូ31ជូនដំណឹងសមេហតុផល។ 

 

លកខខណឌ តរមវូននខងេលអនុវតតសរមប់អងគភពឯកជនទំងអស់ ែដលេរបជន
ជប់ឃំុរប់ទំងអងគភពទំងឡយ ែដលរគន់ែតលក់ផលិតផលរបស់ពួកេគេនកនុងរសុក។ 
អនុសញញ     ILO េលខ ២៩ មិនមនែចងពីករនំទំនិញេចញេទ េហយក៏មិនមនែចងពីភព
ខុសគន រវងរកមុហុ៊នលក់ផលិតផលកនុងរសកុ និងរកុមហុ៊នែដលនំេចញផលិតផលេទលក់
េនេរករបេទសែដរ។ េនះជចំណុចខវះខតរបស់របកសេនះ។    

    

សថ នភពកនុងពនធនគរេនកមពុជសថ នភពកនុងពនធនគរេនកមពុជសថ នភពកនុងពនធនគរេនកមពុជសថ នភពកនុងពនធនគរេនកមពុជ    
    

 ចប់តំងពីឆន ំ២០០៨ អងគករលីកដូ បនេធវសមភ សន៍ជមួយជនជប់ឃំុ ែដលរតវូ 
បនេគេរបតមកមមវធីិករងរេផសងៗ េហយេគបនរកេឃញថមនសុចនករមួយចំនួនរតវូ 
បនបងហ ញដូចខងេល។ ម៉យងវញិេទៀតលកខខណឌ ករងរេនតមពនធនគរកមពុជមិនមន
ភពរបហក់របែហលេទនឹង “ទំនក់ទំនងករងរេសរេីឡយ”។ លកខខណឌ ទំងេនះេនដច់
ឆង យពីទំនក់ទំនងករងរេសរ។ី 
 

 ជនជប់ឃំុមិនបនចុះហតថេលខេលទរមង់យល់រពមជផលូវករ េហយទទួលបន
របក់ឈនួលមិនសមមរតេទនឹងកមមករេនេរកពនធនគរេឡយ។ ជនជប់ឃំុខលះ ែដលអងគ
ករលីកដូ េធវសមភ សន៍ជមួយបនអះអងថ ពួកេគមិនបនទទួលរបក់ឈនួលទល់ែត
េសះ ចំេពះអនកខលះេទៀតបនទទួលរបក់ឈនួលចប់ពី ១,០០០ េរៀល (US$0.25) េទ 

                                                           

31
 អងគករពលកមមអនតរជតិ របយករណ៍ឆន ំ២០០៧ សដីពីករលុបបំបត់ពលកមមេដយបងខំៈ ជំពូក II។ អនុសញញ សដីពីពលកមមេដយបងខំ ឆន ំ១៩៣០ (េលខ 
២៩) កថខណឌ  ១១៣ - ២០។ សំណួរ និងចេមលយសដីពីពណិជជកមម និងពលកមមេដយបងខំ “អងគករពលកមមអនតរជតិ ៃថងទី១ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០ មនេនកនុង
េគហទំព័រ: http://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/faqs/ WCMS _DOC _ENT _HLP _FL _FAQ_EN/lang--en/index.htm។ 



េយបល់ និងបណត អនុសសន៍ផលូវចបប់ៈ របកសសតីពីករហមឃត់ករេរបរបស់ពលកមមជនជប់ឃំុកនុងពនធនគរេដមបីផលិតទំនិញនំេចញ [15151515] 

 

៥,០០០ េរៀល (US $1.25) កនុងមួយែខ។ ខលះរយករណ៍ថ បនទទួលរបក់ឈនួលរហូតដល់
េទ ២០,០០០ េរៀល (US $5) កនុងមួយែខ។ អរតរបក់ឈនួលទំងេនះ មនចំនួនសរបុ
របែហល ១% េទ ៨% ៃនចំនួនរបក់ឈនួលតមបទដឋ នអបបបរម ែដលេសមនឹង ៦១ ដុលល រ
អេមរកិកនុងមួយែខសរមប់កមមករកត់េដរេនកមពុជ។  
 

តមករដឹងពីអងគករលីកដូ ជនជប់ឃំុមិនរតវូបនអនុញញ តឲយបេងកតសហជីព ឬ 
េរៀបចំចត់ែចង និងេធវករចរចរកិចចសនយ ឬ លកខខណឌ ករងរ ឬ ផល ស់បដូរករងរេដយ
េសរេីឡយ។ ដូចគន េនះែដរពំុមនករករពររតឹមរតូវចំេពះសិទធិកមមករ ដូចជករសំរក 
មតុភព ករសំរកពយបលជមងឺ របក់សំណងសរមប់េរគះថន ក់ដល់របួសសន មេនកែនលង
េធវករ េម៉ងបំេពញករងរៃថងឈប់សំរក របក់ឈនួលេធវករេលសេម៉ង និងអយុបំេពញ
ករងរអបបបរម។  
 

 ជនជប់ឃំុខលះរយករណ៍ថ លកខខណឌ ករងរមនលកខណៈគបសងកត់រប់ទំងករ
ខវះខតទឹក និងេពលសំរកេនកនុងេម៉ងកំពុងបំេពញករងរ និងបញហ េផសងៗេទៀត។ 
 

 េនកនុងករណីដ៏ធងន់ធងរបំផុតេនះ គឺជនជប់ឃំុជរសតីមួយរបូរយករណ៍ថ គត់បន
ទទួលរងនូវអំេពទរណុកមម ទក់ទងនឹងករងររបស់គត់កនុងេរងជងកត់េដរសំេលៀក 
បំពក់េនមណឌ លអប់រែំកែរបទី២ េនចុងឆន ំ២០០៩។ ជនជប់ឃំុេនះអះអងថ គត់ធល ក់
ខលួនឈឺេនេពលកំពុងេធវករ រចួេដរេចញពីកែនលងេធវករេដមបីឈប់សំរក។ ឆម ំពនធនគរ
បញជ គត់ឲយវលិរតឡប់មកេធវករវញិ បុ៉ែនតគត់មិនរពមមក។ បនទ ប់មកឆម ំពនធនគរពីររបូ
បនវយដំេលរងកយរបស់គត់ េដយេរបែសបកេជង និងែខសរកវត់។ ជនជប់ឃំុេនះក៏
បនបត់បង់ករងរ េរកយពីទទួលរងករវយដំុ េហយ ២០ ៃថងេរកយមកេគចប់បងខំគត់
ឲយចំណយេពលលំែហ េដយលុតជងគង់កនុងបរេិវណពនធនគរេនេរកមកំេដៃថង។ េរកយ
មករសតីេនះ បនបត់បង់េពលលំែហទំងអស់ចំនួន ២០ ៃថងបែនថមេទៀត។ 
 

 ថវីតបិតែតករវយដំមិនែមនជបទដឋ នក៏េដយ ក៏លកខខណឌ ឃំុខលួនដ៏េលសលុបេន
កនុងពនធនគរកមពុជេធវឲយទសសនទនៃន “ទំនក់ទំនងករងរេសរ”ី កល យជជំេនឿខុសឆគង 
មួយ។ ករបងខិតបងខំ គឺេកតមនជប់ជហូរែហ។ 
 

 ជនជប់ឃំុ រតវូបនេគដកហូតជរបចំនូវេសចកដីរតូវករជមូលដឋ នរប់ទំងមហូប
អហររគប់រគន់ ទឹក េពលលំែហ ករែថទំសុខភព និងសនតិសុខផទ ល់ខលួន។ តួយ៉ងជន



[16161616] របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

ជប់ឃំុអចខវះមហហូបអហរជដ៏រប មនជមងឺេដយសរទឹកមិនសអ ត េហយរតវូករ
ចំណយខពស់េទេលថន ំពយបល សថិតេរកមករគំរមកំែហងវយដំ ឬ ដក់េខន ះរចវក់ 
េដយសរខុសវន័ិយ និងរតូវករេពលេវលេចញេរកបនទប់ឃំុខលួន ែដលមនសមតថភពផទុក 
ជនជប់ឃំុបន ២០០%។ “បុពវសិទធិ” ភគេរចនរតូវបនេដះដូរជទំនិញ រប់ទំងេពលេវល 
េចញេរកបនទប់ឃំុខលួន។ មនករលំបកសរមប់ជនជប់ឃំុកនុងកលៈេទសៈែបបេនះ េដមបី
ចូលរមួកនុង “ទំនក់ទំនងករងរេសរ”ី ជពិេសសជទូេទេនេពលជនជប់ឃំុមនជេរមស 
ករងរែដលមនកំណត់ េហយគម នសិទធិបេញចញមតិទក់ទងនឹងលកខខណឌ ករងរ។ 
 

 ជនជប់ឃំុែដលអងគករលីកដូ បនសមភ សន៍មនបំណងចង់េធវករងរ ចង់េចញ 
េរកបនទប់ឃំុខលួនរបស់ពួកេគ និងចង់សនសំរបក់ េហយនឹងងយទទួលរងករេកងរបវញ័ច េល 
កំលងំពលកមមរបស់គត់។ សរបុេសចកដីមករបេទសកមពុជរតូវេធវដំេណ រែវងឆង យែថមេទៀត 
េដមបីបេងកតបរយិកសពនធនគរ ែដលកនុងបរយិកសែបបេនះ ជនជប់ឃំុអចមនលទធ
ភពចូលរមួកនុងទំនក់ទំនងករងរេសរ។ី  
  

ជនជប់ឃំុជចរនតរបក់ចំណូលជនជប់ឃំុជចរនតរបក់ចំណូលជនជប់ឃំុជចរនតរបក់ចំណូលជនជប់ឃំុជចរនតរបក់ចំណូល    
 

វទំនងផងែដរែដល ថករចប់អរមមណ៍ពីអជញ ធរកនុងកមមវធីិពលកមមជនជប់ឃំុកនុង 
ពនធនគរ គឺមិនែមនចក់ឫសកនុងទសសនៈមិនអតម និយមេទ។ ជនជប់ឃំុ គឺជចរនតរបក់ 
ចំណូល ជសកដ នុពលសរមប់របព័នធរគប់រគងពនធនគរ។ េយងតមរបយករណ៍ែខ 
មករ ឆន ំ២០១១ របស់អគគនយកដឋ នពនធនគរ កមមវធីិករងរពនធនគរផលិតបនរបក់

ចំណូលជង ១.០៣ េកដិេរៀល (របែហល US $257,000) េនឆន ំ២០១០។32 តួេលខេនះរប់

បញចូ លនូវកមមវធីិទំងអស់ចប់ពីមុខរបរកសិកមម និងសិបបកមមេឈរហូតដល់ករផលិត 
សំេលៀកបំពក់កត់េដរ។ 

 

                                                           

32
 អគគនយកដឋ នពនធនគរ របយករណ៍សដីពីករងរសំេរចបនកនុងឆន ំ២០១០ និងករេធវែផនករណ៍សំរប់ឆន ំ២០១១ េចញផសយេនែខមករ ឆន ំ២០១១ 
ទំព័រ៥ - ៦ បកែរបេរកផលូវករជភសអង់េគលស។ របយករណ៍េនះ សរេសរថជនជប់ឃំុ ១,៨៣៥ នក់ រតូវបនេរបរបស់េពញមួយឆន ំេនអំឡុងឆន ំ
២០១០ មនន័យថ ជមធយមជនជប់ឃំុមន ក់ៗសនសំបនរបក់ចំណូលចំនួន ៩,០០០ េរៀល (US $2.25) កនុងមួយែខ។ 



េយបល់ និងបណត អនុសសន៍ផលូវចបប់ៈ របកសសតីពីករហមឃត់ករេរបរបស់ពលកមមជនជប់ឃំុកនុងពនធនគរេដមបីផលិតទំនិញនំេចញ [17171717] 

 

អនកជប់ឃំុេដរសំេលៀកបំពក់អនកេទសកនុង
ពនធនគរេខតតរពះសីហនុ 

ជនជប់ឃំុទទួលបនរបក់ចំណូលរតឹមែត ២០% បុ៉េណណ ះ ឬ របែហល ២០០ លន 
េរៀល (US$50,000) ែដលមនចំនួនសរបុរបែហល ៩,០០០ េរៀល (US$2.25) កនុងមួយែខ 
សរមប់ជនជប់ឃំុមន ក់ េដយេរបរបស់តួេលខ

របស់អគគនយកដឋ នពនធនគរ។33 របក់ចំណូល

េនសល់បនេទមរនតីពនធនគរ ជអនកទទួល 

(ចំនួនរបែហល ៤០%)34 ចំណយេលករែកលំអ

េហដឋ រចនសមព័នធ គេរមងជួសជុលពនធនគរែក
លំអលកខខណឌ ករងរសរមប់មរនតីពនធនគរសង
សង់ពនធនគរថមី និងចំណយេលករែកលំអ 
េផសងៗេទៀត។  

 

ជក់ែសដងអគគនយកដឋ នពនធនគរ បន
ចប់េផដមពឹងពក់ េទេលកមមវធីិពលកមមជនជប់ឃំុ
េដមបីយកមូលនិធិមកផគត់ផគង់ដំេណ រកររបស់ខលួន។ 
េហតុករណ៍េនះ មិនែមនជបញហ ចំបច់េទ ករ
េរៀបចំចត់ែចងែបបេនះ គឺជេរឿងធមមតទូទំង
ពិភពេលកេទេហយ។ បុ៉ែនត ករពឹងពក់េទេលថវកិែដលបនមកពីពលកមមជនជប់ឃំុ គឺ
មនអតថរបេយជន៍ែដលរតូវចងចំ េនេពលពិនិតយេទេលផលប៉ះពល់ ែដលៃដគូពលកមម
សធរណៈ និងឯកជន។ អគគនយកដឋ នពនធនគរទទួលបនករេលកទឹកចិតតជរបក់
រងវ ន់េដមបីេធវអជីវកមមេលពលកមមជនជប់ឃំុ េហយលុយអចជកតត មួយដ៏មនសរៈ
សំខន់បំផុតកនុងករជំរញុឲយបេងកតៃដគូពលកមមពនធនគរសធរណៈ និងឯកជន។ រតូវគំ
រទកនុងករបេងកតកិចចករពរ េដមបីករពរសិទធិទំងឡយរបស់ជនជប់ឃំុតមអនុសញញ  ILO 
េលខ ២៩។ 

 

� អនុសសន៍ៈអនុសសន៍ៈអនុសសន៍ៈអនុសសន៍ៈ របសិនេបរបេទសកមពុជមនបំណងអនុញញ តឲយសហរគសឯកជន 
េរបរបស់ពលកមមជនជប់ឃំុកនុងពនធនគរ របព័នធរគប់រគងមួយរតូវែតដក់ឲយ

                                                           

33
 េយងឯកសរដូចគន នឹងេជងទំព័រទី៣២។  

34
 របយករណ៍មិនបនបងហ ញ ថេតរបក់ចំណូលសរមប់បុគគលិកពនធនគរ គឺេរបសរមប់េបៀវតសធមមត របក់ឧបតថមភ ឬរបក់រងវ ន់េផសងៗ ឬយ៉ងណ
េនះេទ។ 



[18181818] របយករណ៍សេងខប លីកដូ 

មនដំេណ រករ េដមបធីនថ រតូវបំេពញលកខខណឌ តរមូវននេរកមអនុសញញ  
ILO េលខ ២៩។ យ៉ងេហចណស់របព័នធរគប់រគងែបបេនះ រតូវែតមនកនុងចបប់
ពនធនគរ ឬ អនុរកិតយែដលរតវូតក់ែតងេឡងេដយមនកិចចពិេរគះេយបល់ពី
អនកជំនញអនតរជតិកនុងវស័ិយពលកមមជនជប់ឃំុកនុងពនធនគរ រប់ទំងអងគករ
ពលកមមអនតរជតិ អងគករពលកមមដ៏ៃទេទៀត ករយិល័យឧតដមសនងករអងគករ
សហរបជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុសសរបចំរបេទសកមពុជ រពមទំងសងគមសីុ
វលិផងែដរ។ 

 

ជនជប់ឃំុមិនរតូវអនុញញ តឲយេធវករបំេរ សហរគសឯកជនេឡយ រហូតទល់ែតកិចច 
ធនករពរទំងឡយេនះ រតូវបនដក់ឲយមនដំេណ រករ។ េលសពីេនះេទេទៀត
របសិនេបរបព័នធរគប់រគង ែដលអនុញញ តឲយជនជប់ឃំុេធវករបំេរ អងគភពឯកជនរតវូ
បនអនុវតតេនះ អគគនយកដឋ នពនធនគររតូវបងកលកខណៈឲយមនករឃល េំមល 
េដយឯករជយពីអងគករសងគមសីុវលិ េដមបីធនថសិទធិមនករងរេធវរបស់ជនជប់ 
ឃំុរតូវបនេគរព។ 
 

អងគករលីកដូ អំពវនវសំុឲយអងគករពលកមមអនតរជតិចត់វធិនករជំរញុរបេទស 
កមពុជឲយអនុវតតតមអនុសញញ េលខ ២៩ េហយនឹងេធវករឃល េំមលករអនុវតតន៍េនះ។ 
ែផអកេលករណីយុតតិសរសតមុនៗរបស់ ILO វធិនករេនះ គួរដក់បញចូ លអនុសសន៍
ថរដឋ ភិបលកមពុជរតូវេធវវេិសធនកមមចបប់ពនធនគរ។35 

 

 

□□□ 

                                                           

35
 ឧទហរណ៍សូមេមលអងគករពលកមមអនតរជតិ សំេណ ដក់ជូន Botswana េដយផទ ល់ពីគណ:កមម ធិករអនកជំនញសដីពីករអនុវតតន៍អនុសញញ  និងអនុ
សសន៍ទំងឡយ អនុម័តេនឆន ំ២០១១ េចញផសយ 101st ILC session (២០១២) (មនេនកនុងេគហទំព័: http:// www.ilo.org/dyn/normlex /en/f?p= 
1000:13100:2984050232233651::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2698190)។ Botswana បនអនុម័តចបប់មួយអនុញញ តឲយេរបជនជប់ឃំុេនេរក
ពនធនគរេរកមបទបញជ បនទ ន់ និងសរមប់ផលកៃរមរបស់ជនជប់ឃំុេរកពីអជញ ធរសធរណ:។ Botswana បងហ ញថចបប់េនះ មិនធល ប់បនអនុវតតជក់
ែសដងេទ បុ៉ែនតេបអនុវតតជនជប់ឃំុែដលចត់ឲយេទេធវករបំេរ រកុមហុ៊នឯកជននឹងរតូវេធវតមឆនទៈេដយេសររីបស់ខលួន។ េទះបីយ៉ងណក៏េដយ 
គណៈកមម ធិករបនែថលងថខលួន “សងឃឹមថនឹងចត់វធិនករចំបច់េដមបីេធវវេិសធនកមម..ចបប់ពនធនគរេនះ...សំេដធនថជនជប់ឃំុេធវករងរ ឬ
បំេពញេសវណមួយឲយរកុមហុ៊នរតូវេធវដូេចន ះតមករសម័រគចិតត េដយផដល់ករយល់រពមរេដយេសរ ី និងជផលូវករ ករយល់រពមែបបេនះរតូវបញជ ក់តម
លកខខណឌ  ករងរែដលមនលកខណៈរបហក់របែហលេទនឹងទំនក់ទំនងករងរេសរ។ី គណៈកមម ធិករេសនសំុរដឋ ភិបលផដល់ព័ត៌មនសដីពីភពេជឿន
េលឿនកនុងវស័ិយេនះ តមរយ:របយករណ៍េលកេរកយរបស់ខលួន”។ 


