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សម័័ន្ធធសហូជីំពក់ម័ុជា (CATU)

សមុន័ធសហជំពីក់មុុជា គឺជឺាសហពន័ធសហជំពីឯក់រាជំយមយួ ខែ�លបាន�ុ�បញីី្ជី�សបតាម�ាប ់ត់�ណា�ឱ្យយក់មមក់រ ក់មមការនិ ីកុំ់�វិស័ិយផ្សាលិត់ក់មម
ង្ខេ�កុំ់��បង្ខេ�សក់មុុជា តា��ពីឆំ្នាំ�២០១១។ សមុន័ធសហជំពីក់មុុជា ត់�ណា�ឱ្យយក់មមក់រ ក់មមការនិ ីង្ខេរា���ក់កាត់ង់្ខេ�រ ស�ង្ខេលៀក់ប�ពាក់ ់ខែសែក់ង្ខេជំ�� សម្ភាា រ�

ង្ខេ�ើ���ង្ខេណ៍� រ និ�កាបបូ ង្ខេ�កុំ់��បង្ខេ�សក់មុុជា។ សមុន័ធសហជំពីក់មុុជា បានជំយួក់មមក់រ ក់មមការនិ ីរាបមុ់នឺនាក់ ់ង្ខេ��មែ�ី�ួលបានអត់ថ�បង្ខេ�ជំន៍
ង្ខេ���នជា�អើខីែ�ល�ាបប់ានក់�ណ៍ត់ ់និ�ផ្លាា ស់បូរូការង្ខេ�ប��បាស់ក់�ិចសនាការងាររយ�ង្ខេពល�ា ីង្ខេ�ជាក់�ិចសនាការងារមនិម្ភានង្ខេថុរង្ខេវិលាក់�ណ៍ត់ ់និ�ការ

ង្ខេល�ក់ក់មុស់សុ�ុម្ភាលភាព ន�ិលក់េ�ណ៍ឌ សុវិត់ថភិាពង្ខេ�ក់ខែនា�ង្ខេ�ើ�ការ។ សមុន័ធសហជំពីក់មុុជា ក់ប៏ានជួំយក់មមក់រ ក់មមការនិ ីរាបព់ានន់ាក់ ់ឱ្យយបាន�ត់ឡប់
�ូលមក់ង្ខេ�ើ�ការវិញិ កុំ់�ង្ខេនា�ម្ភានអំក់ខែ�ល��ួលរ�ការង្ខេរ �សង្ខេអ��ពីការម្ភានផ្ទៃផ្សាៃង្ខេពា� ឬសក់មមភាពការងារសហជំពីផ្សា�ខែ�រ។ 

មជំឈមណុឌ លសម័័ន្ធធភាពការងារ ន្ធិងសទិ្ធិធិមន្ធុសស (សង់ត្រា�ល)់

អ�គការស��់តាល់ ផ្សាតល់អ�ណា��ល់�បជាពលរ�ឋខែ�មរជាអំក់ង្ខេ�ើ�ការងារ ង្ខេ��មែឱី្យយពួក់គាត់ទ់ាមទារង្ខេ�យម្ភានអភិបិាលក់�ិច�បក់បង្ខេ�យ ត់ម្ភាា ភាព និ�
គឺណ៍ង្ខេនយយភាពស�ម្ភាបវ់ិស័ិយការងារ ន�ិសិ�ធមិនុសសតាមរយ�ការផ្សាតល់ជំ�នយួខែផំ្សាក់�ាបន់�ិមង្ខេ�ាបាយសម�សប�ផ្ទៃ�ង្ខេ�ៀត់។ �ក់េវុិស័ិយផ្ទៃនអ�គការ
ង្ខេន�គឺឺថា �បជាពលរ�ឋក់មុុជាជាម្ភាច ស់ផ្ទៃន�បង្ខេ�ស រស់ង្ខេ�ជាមយួង្ខេស�កីូ់ផ្ទៃថុាថូំុរកុំ់�ភាពជាមនុសស ន�ិសនតភិាព។ អ�គការស��់តាល់ ���ក់� និ�គា���
�កុ់មអំក់ង្ខេ�ើ�ការងារតាមរយ� ការផ្សាតល់ជំ�នយួខែផំ្សាក់�ាប ់និ�មង្ខេ�ាបាយសមរមយង្ខេផ្សាស�ង្ខេ�ៀត់ ង្ខេ��មែ�ី�ួលបានអភិបិាលក់�ិចខែ�ល�បក់បង្ខេ�យត់ម្ភាា ភាព

 ន�ិគឺណ៍ង្ខេនយយភាពស�ម្ភាបសិ់�ធកិារងារ ន�ិសិ�ធមិនុសស ង្ខេ��មែរីមួ��ខែណ៍ក់ឱ្យយម្ភានអភិបិាលក់�ិច�បក់បង្ខេ�យ ត់ម្ភាា ភាព និ�គឺណ៍ង្ខេនយយភាព ស�ម្ភាប់
សិ�ធមិនុសស ន�ិសិ�ធកិ់មមក់រ ក់មមការនិ ីង្ខេ�កុំ់��បង្ខេ�សក់មុុជា។

សម័័ន្ធធខ្មែ�ែរជំំធ្វើរឿន្ធ ន្ធិងការពារសទិ្ធិធិមន្ធុសស លកីាដូូ

លីកា�ូ គឺឺជាអ�គការសិ�ិធមនុសសជាត់មិយួង្ខេ�ក់មុុជា។  ចាបត់ា��ពីអ�គការលីកា�ូ �តូ់វិបានបង្ខេ�ើ�ត់ង្ខេឡ��ង្ខេ�ឆំ្នាំ�១៩៩២ អ�គការលីកា�ូគឺឺសិថត់ង្ខេ�ជួំរមុ�
ង្ខេគឺ កុំ់�កិ់�ច�តិ់���បឹ�ខែ�ប� ការពារសិ�ធពិលរ�ឋ សិ�ិធនង្ខេ�បាយ សិ�ិធង្ខេស�ឋក់�ិច ន�ិសិ�ិធស�គម ង្ខេ�កុំ់��បង្ខេ�សក់មុុជា ន�ិង្ខេល�ក់ក់មុស់  ការង្ខេគារពសិ�ធិ
ទា��ង្ខេន� ពីស�ណាក់រ់ាជំរ�ឋ ភិបិាលក់មុជុា ន�ិស្ថាថ បន័ពាក់ព់ន័ធនានា។  ង្ខេ�យបានក់ស្ថា�នូវិ សម�ិធផ្សាលលអកុំ់�អតី់ត់កាល   អ�គការលីកា�ូ  បានបនត

ង្ខេ��រតួ់នា�ជីាអំក់ត់សូូមតិ់ស�ម្ភាប�់បជាពលរ�ឋក់មុុជា  ន�ិង្ខេ�ើ�ការឃ្លាំា �ង្ខេម�លស្ថាថ នភាពស�គមតាមរយ�ក់មមវិ�ិឃី្លាំា �ង្ខេម�ល ន�ិការពារសិ�ិធមនុសស របស់
ការ�ិល័យក់ណាត លរបស់�ានួង្ខេ�កុំ់�រាជំធានីភិំ�ង្ខេពញ និ�ង្ខេ�តាមស្ថាខាទា�� ១៣ ង្ខេ�ត់តង្ខេផ្សាស�ង្ខេ�ៀត់។



មាតិកិា

�ាឹមស្ថារសង្ខេ�េប ��ពរ័ ១

វិ�ិីស្ថាស្រ្តសត ��ពរ័ ៤

ការរក់ង្ខេ��ញផ្ទៃនការសិក់ា ��ពរ័ ៤

អនុស្ថាសន៍ ��ពរ័ ១០

ការ�ស្ថាវិ�ជាវិង្ខេន�គឺឺមនិ�តូ់វិបានង្ខេ�ើ�ង្ខេឡ��កុំ់�ង្ខេគាលប�ណ៍�ត់�ណា�ឱ្យយតួ់ង្ខេល�ទា��អស់ង្ខេ�កុំ់��បង្ខេ�សក់មុុជា
 ឬត់�ណា�ឱ្យយអតិ់ថិុជំនទា��អស់ផ្ទៃន�គឺឺ�ស្ថាថ នម�ីកូ់ហរិញ្ជីញវិត់ថងុ្ខេ�ក់មុុជាង្ខេ�។ របាយការណ៍៍ង្ខេន��គានខ់ែត់�តូ់វិបាន

ង្ខេ�ើ�ង្ខេឡ�� ង្ខេ��មែបីងាា ញអ�ពីបញ្ហាា មយួ��នួនខែ�លអំក់�ស្ថាវិ�ជាវិបានរក់ង្ខេ��ញង្ខេ�តាម�ក់មុង្ខេគាលង្ខេ� �ូ�ជា
 ក់មមក់រ ក់មមការនីិ ង្ខេរា���ក់កាត់ង់្ខេ�រ ខែ�លង្ខេ�ើ�ឱ្យយបះ�ពាល់�ល់ស្ថាថ នភាពសិ�ធមិនុសសរបស់�បជាពលរ�ឋក់មុុជា

ជាង្ខេ���ននាក់។់ 



ខ្លឹ ឹ �មសារសង្ខេ� េប

ក់មមក់រ ក់មមការនិ ី ផ្ទៃនវិស័ិយកាត់ង់្ខេ�រង្ខេ�កុំ់��បង្ខេ�សក់មុុជា ក់�ពុ�រ�ង្ខេ�គា�
�ះ ��ងន�់ងរពីផ្សាលបះ�ពាល់ខែផំ្សាក់ង្ខេស�ឋកិ់�ចខែ�លបណាត លមក់ពីការរកី់
រាល�លផ្ទៃនវិរីសុកូ់វិ�ី១៩ ។ ង្ខេ�យស្ថារក់មមក់រ ក់មមការនិ ី ង្ខេ�កុំ់�វិស័ិយ
មួយង្ខេន�ង្ខេ�ខែត់��ួលបាន�បាក់់ខែ�តិ់�អស់រយ�ង្ខេពលជាង្ខេ���នឆំ្នាំ�មក់
ង្ខេហ�យង្ខេនា� ង្ខេ��បជំ�រញុឱ្យយពួក់គាត់ព់�ឹខែផ្សាអក់ង្ខេល�ការ�ច�ីបាក់ ់ ង្ខេ��មែជីំយួ
ផ្សាគត់ផ់្សាគ�ជ់ំវីិភាពរស់ង្ខេ��បចា�ផ្ទៃថុង ខែ�លភាគឺង្ខេ���នផ្ទៃន�បាក់ក់់មចទីា��ង្ខេន� គឺឺ
ផ្សាតល់ង្ខេ�យ�គឺ�ឹស្ថាថ នម�ីកូ់ហរិញ្ជីញវិត់ថ ុ ង្ខេ�យ�ត់វូិ�ក់ប់ណ័៍ណ សម្ភាគ ល់ក់មមសិ�ធិ
ឬលិ�តិ់បញី្ហាក់ក់ារកានក់ាប�់�ីា ី របស់ម្ភាច ស់��ពយង្ខេ�ើ�ជា��ពយធានា ។
 ក់មមក់រ ក់មមការនិ ីរាបខ់ែសននាក់ ់     ខែ�លក់�ពុ�ជំ�ពាក់ប់�ណុ៍លង្ខេគឺ�ះ �ង្ខេ���ន
បានបាត់ប់�ក់ារងារបនាៃ បព់ងី្ខេរា���ក់កាត់ង់្ខេ�ររាបរ់យង្ខេរា���ក់បានផ្លាអ ក់
��ង្ខេណ៍� រការ។ បញ្ហាា ង្ខេន�បានង្ខេ�ើ�ឱ្យយពួក់គាត់�់បឈមនឹ�ហានិភិយ័ផ្ទៃន
ការបាត់ប់��់�ីា ី ន�ិការរ �ង្ខេលាភិសិ�ធមិនុសស�ផ្ទៃ�ង្ខេ�ៀត់។ វិស័ិយមយួង្ខេន�
ក់ប៏ាន ��ួលរ�ផ្សាលបះ�ពាល់ង្ខេ�យស្ថារការសង្ខេ�ម��ក់ខែផំ្សាក់�ា�ផ្ទៃន�បពន័ធ
អនុង្ខេ�គា�ពនធង្ខេល���និញ�គឺបម់�ុង្ខេល�ក់ខែល�ខែត់សពាើ វុិ� (EBA) កាលពី
ខែ�កុ់មា� ឆំ្នាំ�២០២០ ក់នា�ង្ខេ�ង្ខេន�ផ្សា�ខែ�រ ។ ង្ខេស�ក់តសីង្ខេ�ម�ង្ខេន�ង្ខេ�ើ�ង្ខេឡ��
បនាៃ បព់ ី សហភាពអរឺ ះបុខែ�លជា�ិសង្ខេ�នា�ង្ខេ�ញ��ប�ផុ្សាត់មយួរបស់វិស័ិយ
កាត់ង់្ខេ�រង្ខេន� បានរក់ង្ខេ��ញថា “ម្ភានការរ �ង្ខេលាភិសិ�ធមិនុសស�ងន�់ងរ ន�ិជា
លក់េណ៍��បពន័ធង្ខេ�កុំ់��បង្ខេ�សក់មុុជា” ។ 

ល�ធផ្សាលផ្ទៃនការ�ស្ថាវិ�ជាវិង្ខេន� បានមក់ពីការសៃ�ម់តិ់ង្ខេ�ង្ខេល�ក់មមក់រ
ក់មមការនិកីាត់ង់្ខេ�រ��នួន១៦២នាក់ ់ (ស្រ្តសត១ី៥៨នាក់)់ ង្ខេហ�យការសៃ�ម់តិ់
ង្ខេន�ង្ខេ�ើ�ង្ខេឡ��ង្ខេ��ង្ខេនាា �ខែ�មនីា ន�ិខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២០។ ក់មមក់រ
ក់មមការនិ ី ខែ�លបាន�ូលរមួកុំ់�ការសិក់ាង្ខេន� មក់ពីង្ខេរា���ក់កាត់ង់្ខេ�រ
��នួន៣ង្ខេផ្សាស�គំា ខែ�លង្ខេរា���ក់�ា�បានពយួរការងារង្ខេ�យខែផំ្សាក់ ន�ិ�ា�ង្ខេ�ៀត់
បានពយួរការងារទា���សុ� ។ អំក់�ស្ថាវិ�ជាវិបានរក់ង្ខេ��ញថា ពរីភាគឺបីផ្ទៃន
ក់មមក់រ ក់មមការនិ ី �តូ់វិប�ស់�ក់មចឥីណ៍ទាន�ះ �តិ់�ណាស់ក់ម៏យួក់ខែនា�

ខែ�រ ។ ពកួ់គាត់�់តូ់វិយក់�បាក់�់�ណូ៍លភាគឺង្ខេ���នខែ�លរក់បានង្ខេ�មុនង្ខេពល
ពយួរការងារ ង្ខេ��មែបី�ស់�ក់មចឥីណ៍ទានទា��ង្ខេន� ។ គឺតិ់ជាម�យម ��នួន
�បាក់ប់�ស់�ប�ណុ៍ល ន�ិ�បាក់ស់�ម្ភាប�់�ណាយង្ខេល�ផ្ទៃថុាមាបូ�ហារ
�បចា�ខែ� ម្ភាន��នួនង្ខេ���នជា��បាក់ខ់ែ�របស់ពកួ់គាត់ ់ ង្ខេ�ង្ខេ�ៀត់�ូង្ខេ�ំ�
ពកួ់គាត់�់តូ់វិកាត់ប់នថយការ��ណាយង្ខេល�ផ្ទៃថុាមាូប�ហារង្ខេ��មែសីនស��បាក់់
�ុក់ប�ស់�ប�ណុ៍លវិញិ ។ ៩៦% ផ្ទៃនអំក់ផូ្សាល់ប�សម្ភាា សនខ៍ែ�លជាបជ់ំ�ពាក់់
ក់មចឥីណ៍ទានខំាត់តូ់�បាននិ�យថា ជំវីិភាពរស់ង្ខេ�របស់ពកួ់គាត់ ់ “ល�បាក់
ខាា ��” (៨០%) ឬ “ល�បាក់ត់�ិតួ់�” (១៦%) ង្ខេ�កុំ់�ង្ខេពលប�ចបុែនំ ង្ខេប�
ង្ខេ�បៀបង្ខេ�ៀបង្ខេ�នឹ�ង្ខេពលខែ�លពកួ់គាត់ម់និទានជ់ាបជ់ំ�ពាក់ក់់មចឥីណ៍ទាន

ខំាត់តូ់� ។ អំក់ផូ្សាល់ប�សម្ភាា សន�៍តឹ់មខែត់ ២% បះងុ្ខេណាណ �ខែ�លនិ�យថា
 ជំវីិភាពរស់ង្ខេ�របស់ពកួ់គាត់ ់“�បង្ខេស�រជា�មុនបនត�ិ” ន�ិគាម ននរណាមំ្ភាក់់
ន�ិយថា ជំវីិភាពរស់ង្ខេ�របស់ពកួ់គាត់ ់“�បង្ខេស�រខាា ��” ង្ខេនា�ង្ខេ� ។ 

�គឹឺ�ស្ថាថ នម�ីកូ់ហរិញ្ជីញវិត់ថ ុ�នាគារពាណិ៍ជីំក់មម ន�ិផ្ទៃ�គូឺវិនិងិ្ខេ�គឺ ខែ�លភាគឺង្ខេ���ន
គឺជឺា�ភំីាក់ង់ារអភិវិិឌ្ឍឍន ៍ ឬជា�នាគាររ�ឋរបស់�បង្ខេ�សង្ខេ��ីើបអឺុរ ះបុ គឺឺជា
អំក់��ួល�ុស�ត់វូិ��ង្ខេពា�ការជំ�ពាក់ប់�ណុ៍លង្ខេ���នង្ខេល�សលុបង្ខេសៃ�រខែត់�គឺប�់កី់ខែនា�
ង្ខេ��បង្ខេ�សក់មុុជា ។ ស្ថាថ បន័ទា��ង្ខេន� ង្ខេ�ខែត់បនតផ្សាតល់មលូន�ិ ិង្ខេ��មែពី��ីក់�ះ �
គឺ�ហុក់នូវិវិស័ិយឥណ៍ទានខំាត់តូ់� ន�ិ��ហ�ក់មចផី្សាលប�័ត់ឥណ៍ទាន ង្ខេប�ង្ខេទា�ជា
អំក់ង្ខេស�ឋក់�ិច ន�ិអ�គការសិ�ធមិនុសស ធាា បប់ាន�ពម្ភានពីការផ្សាតល់�បាក់ក់់មចី
ង្ខេ���នហសួង្ខេហតុ់ ន�ិការរ �ង្ខេលាភិប�ពាន ង្ខេ�កុំ់�វិស័ិយង្ខេន�ក់ង៏្ខេ�យ ។ គឺតិ់�តឹ់ម
ប�ណា�ឆំ់្នាំ�២០១៩ង្ខេន� �បជាពលរ�ឋក់មុុជាជា� ២លាន៦ខែសននាក់ ់ ក់�ពុ�
ជាបជ់ំ�ពាក់ក់់មចឥីណ៍ទានខំាត់តូ់�ជា�១០ពានល់ាន�ុលាា រ ជាមយួន�ឹអ�តា
ក់មចជីាម�យម ៣.៨០៤ �ុលាា រ ខែ�លជា��នួនង្ខេ���នជា�ង្ខេគឺង្ខេ�ង្ខេល�ពភិិពង្ខេលាក់
ន�ិ�ុស់ជា�ផ្សាលិត់ផ្សាលសរបុកុំ់��សកុ់ (GDP) ឬ��ណូ៍ល�បចា�ឆំ្នាំ� ស�ម្ភាប់
មនុសសមំ្ភាក់។់ 

ង្ខេ�កុំ់�អ�ឡុ�ង្ខេពលផ្ទៃនការរកី់រាល�លផ្ទៃនវិរីសុកូ់វិ�ី១៩ ផ្ទៃ�គូឺអភិវិិឌ្ឍឍនគ៍ឺរួ
អនុវិត់តក់មមវិ�ិសី�ម្ភាលបនៃកុ់ប�ណុ៍ល�ល់�បជាពលរ�ឋក់មុុជា ខែ�លក់�ពុ�ជួំប
ការល�បាក់ ។ ផ្សាៃយុង្ខេ�វិញិ ផ្ទៃ�គូឺអភិវិិឌ្ឍឍនទ៍ា��ង្ខេន� ខែបរជាបនតព��ីក់វិស័ិយ
ឥណ៍ទានខំាត់តូ់� ខែ�លម្ភាន��ហ���ហសួង្ខេហតុ់�ស្ថាបង់្ខេ�វិញិ ។ ង្ខេ�កុំ់�
ខែ�មក់រា ឆំ្នាំ�២០២០ ម្ភានការង្ខេ�ញផ្សាាយង្ខេស�ក់ត�ីបកាសពត័់ម៌្ភានមយួ
ថា នាយក់�ឋ នកិ់�ចការបរង្ខេ�ស ន�ិពាណិ៍ជីំក់មម (DFAT) របស់�បង្ខេ�ស
អសូ្រ្តស្ថាត លី �ភំីាក់ង់ារសហរ�ឋ�ង្ខេមរកិ់ស�ម្ភាបអ់ភិវិិឌ្ឍឍនអ៍នតរជាត់ ិ (USA

-
AID) ន�ិអ�គការសហ�បជាជាត់បិានសហការគំាង្ខេ��មែគីា���គឺង្ខេ�ម្ភា�មយួ
ម្ភានង្ខេ�ម �ថា មលូប�ត់ប�ណុ៍ល២ស�ម្ភាបជ់ំវីិភាពរស់ង្ខេ�របស់ស្រ្តសត ី (Wome-
en’s Livelihood Bond 2) ខែ�លបានផ្សាតល់មលូន�ិ�ិបម្ភាណ៍ជា ៦លាន
�ុលាា រ�ល់�គឹឺ�ស្ថាថ នម�ីកូ់ហរិញ្ជីញវិត់ថងុ្ខេ�កុំ់��បង្ខេ�សក់មុុជា ។ ង្ខេ�កុំ់�ខែ�មនីា
 DEG ខែ�លជា�គឹឺ�ស្ថាថ នហរិញ្ជីញវិត់ថងុ្ខេ��មែអីភិវិិឌ្ឍឍនរ៍បស់�បង្ខេ�ស�ឡមឺះ�់
 ន�ិជាស្ថាខារបស់�នាគាររ�ឋង្ខេ��មែអីភិវិិឌ្ឍឍនខ៍ែ�លង្ខេ�កាត់ថ់ា KfW បាន
�បកាសថា�ាួននឹ�ផ្សាតល់�បាក់ក់់មច�ី�នួន១៨លាន�ុលាា រ�ល់�គឹឺ�ស្ថាថ ន
ម�ីកូ់ហរិញ្ជីញវិត់ថហុតាថ ក់សិក់រ ខែ�លជា�គឹឺ�ស្ថាថ នម�ីកូ់ហរិញ្ជីញវិត់ថ�ុ�ប�ផុ្សាត់មយួ
ង្ខេ�កុំ់��បង្ខេ�សក់មុុជា ។ ង្ខេ�កុំ់�ខែ�ង្ខេមស្ថា ស្ថាជំវីិក់មមហរិញ្ជីញវិត់ថអុនតរជាត់ិ
 (IFC) របស់�នាគារពភិិពង្ខេលាក់ បានង្ខេសំ�សុ�មលូន�ិ�ិ�នួន១៥លាន�ុលាា រ

“មស្រ្តនតឥីណ៍ទាន [មក់ពី�នាគារស្ថាថ បនា] បាន

�បាប�់ំុ �ឱ្យយ�ច�ីបាក់ព់កី់ខែនា�ង្ខេផ្សាស�ង្ខេ��មែយីក់មក់ស�ប�ណុ៍លង្ខេ�
ស្ថាថ បន័គាត់ ់។”

“ �ំុ �គាម នស�ឹមឹថានឹ�ម្ភានការងារង្ខេ�ើ�វិញិង្ខេ� ។ �ំុ �ពិត់ជា
បារមា��ង្ខេពា��គឺួស្ថាររបស់�ំុ �ណាស់ ង្ខេហ�យមនិ�ឹ�ថា��
រក់�បាក់ម់ក់ពីណា ង្ខេ��មែ�ី�ណាយង្ខេល�ផ្ទៃថុាមាូប�ហារ ផ្ទៃថុា

ជំួលផ្សាៃ� ផ្ទៃថុាពាបាលជំ��ឺ និ�ការប�ស់�ប�ណុ៍ល�នាគារ 
និ�អំក់��ការ�បាក់ឯ់ក់ជំនបានង្ខេនា�ង្ខេ�។”

១



ឱ្យយ�គឹឺ�ស្ថាថ នម�ីកូ់ហរិញ្ជីញវិត់ថ ុ ង្ខេអ អមឹ ង្ខេ� ខែ�លជា�គឹឺ�ស្ថាថ នម�ីកូ់ហរិញ្ជីញវិត់ថ�ុ�
ប�ផុ្សាត់មយួង្ខេផ្សាស�ង្ខេ�ៀត់     ង្ខេ�កុំ់��បង្ខេ�សក់មុុជា។ ង្ខេគាលប�ណ៍�ផ្ទៃនការផ្សាតល់
មលូន�ិងិ្ខេន� គឺឺង្ខេ��មែងី្ខេល�ក់ក់មុស់ឱ្យកាស��លួបានហរិញ្ជីញវិត់ថ�ុល់ស្រ្តសតងី្ខេ�
ក់មុុជា។ បះខុែនតអើខីែ�ល�បជាពលរ�ឋក់មុុជាអំក់ �ច�ីបាក់�់តូ់វិការនាង្ខេពលប�ចបុែនំ
ង្ខេន� គឺឺក់មមវិ�ិសី�ម្ភាលបនៃកុ់ប�ណុ៍លមនិខែមនជា�ឹក់�បាក់រ់ាបល់ាន�ុលាា រ
ខែ�លង្ខេ�ប�ស�ម្ភាបប់ង្ខេ�ើ�ន�បាក់�់�ង្ខេណ៍ញរបស់�គឹឺ�ស្ថាថ នម�ីកូ់ហរិញ្ជីញ វិត់ថុខែ�ល
ភាគឺង្ខេ���ន ជាក់មមសិ�ធរិបស់ជំនបរង្ខេ�ស ង្ខេ��មែពី��ីក់��ហ�ផ្សាលប�័ត់ឥណ៍ទាន
របស់�ានួង្ខេនា�ង្ខេឡ�យ ។ 

ង្ខេយ���ុំ�ជំ�រញុឱ្យយ�គឹឺ�ស្ថាថ នម�ីកូ់ហរិញ្ជីញវិត់ថ ុ ន�ិ�ីភំាក់ង់ារអភិវិិឌ្ឍឍនទ៍ា�� ង្ខេន�
  ចាត់វ់ិធិានឱ្យយបានឆ្នាំបប់�ផុ្សាត់ ង្ខេ��មែកីាត់ប់នថយបនៃកុ់ប�ណុ៍លរបស់�បជាពលរ�ឋ
ក់មុុជា ន�ិស�ម្ភាល�ុក់េង្ខេវិ�នារបស់អំក់�ច�ីបាក់ផ់្សា�ខែ�រ ។ 

ការ�ស្ថាវិ�ជាវិង្ខេន�មនិបានរក់ង្ខេ��ញភិសតតុា�ណាមយួ ខែ�លគា���នូវិការ
អ���ថា ឥណ៍ទានខំាត់តូ់� �ូលរមួជួំយបង្ខេ�ើ�ន�បាក់�់�ណូ៍លរបស់អំក់�ចី

�បាក់ង់្ខេនា�ង្ខេ� ។ ង្ខេហតុ់ផ្សាល�មែ�ខែ�លង្ខេគឺជំ�ពាក់�់បាក់ក់់មចឥីណ៍ទានគឺឺង្ខេ��មែី
 “ស្ថា�ស�ផ់្សាៃ�” ង្ខេ��មែ ី“ស�ប�ណុ៍ល” ន�ិង្ខេ�យស្ថារ “ង្ខេហតុ់ផ្សាលង្ខេផ្សាស� ”ៗ 

(ភាគឺង្ខេ���នគឺឺយក់ង្ខេ��ញិ��ពយសមែត់ត�ូិ�ជាមះតូូ់ ឬ�ី�ាជីាង្ខេ��ម) ។ ការ�ចី
�បាក់ឥ់ណ៍ទាន “ង្ខេ��មែងី្ខេ�ើ��ជំវីិក់មម”  “ង្ខេ��មែពីាបាលជំ��”ឺ ន�ិ “ង្ខេ��មែងី្ខេ�ើ�
ក់សិក់មម” ម្ភានត់�ិតួ់�ប�ផុ្សាត់ ។  ការរក់ង្ខេ��ញង្ខេន� បានង្ខេចា�ជាស�ណួ៍រ
ថាង្ខេត់�ម្ភាន�គឹឺ�ស្ថាថ នម�ីកូ់ហរិញ្ជីញវិត់ថបុះនុាម នភាគឺរយ ខែ�លមនិត់�មូវិថា ក់មចី
ឥណ៍ទាន គឺឺផ្សាតល់ឱ្យយស�ម្ភាបយ់ក់ង្ខេ�ង្ខេ�ប��បាស់ ង្ខេ��មែបីង្ខេ�ើ�ន�បាក់�់�ណូ៍ល
បះខុែនតខែបរជាពឹ�ខែផ្សាអក់ង្ខេល�សុវិត់ថភិាពបណ័៍ណ សម្ភាគ ល់ក់មមសិ�ធ ិ ឬលិ�តិ់បញី្ហាក់់
ការកានក់ាប�់�ីា ី របស់អំក់�ច�ីបាក់ង់្ខេ��មែធីានា ការប�ស់�ក់មចឥីណ៍ទាន
�ត់ឡបម់ក់វិញិ ។ ក់មមក់រ ក់មមការនិ ីង្ខេរា���ក់ ១៦នាក់ ់ខែ�លជាអំក់ជំ�ពាក់់
ក់មចឥីណ៍ទានខំាត់តូ់� បានលក់�់រីបស់ពកួ់គាត់ ់ង្ខេ��មែសី�ប�ណុ៍ល ង្ខេហ�យ
ក់មមក់រ ក់មមការនិ ី៣៣នាក់ង់្ខេផ្សាស�ង្ខេ�ៀត់ ង្ខេ�គា�នឹ�លក់�់ងី្ខេ��មែសី�ប�ណុ៍ល
ង្ខេ�កុំ់�ង្ខេពលឆ្នាំប់ៗ ខា�មុ�ង្ខេន� ។ 

ការលក់�់ងី្ខេ�យការរ�សមុ្ភា�ង្ខេ�ខែត់បនតង្ខេក់�ត់ម្ភាន ង្ខេប�ង្ខេទា�ជាម្ភានវិធិានការ
ព�ីនាគារជាត់ ិ កាលពខីែ�មនីាក់នា�ង្ខេ� ង្ខេ�យបានជំ�រញុឱ្យយ�គឹឺ�ស្ថាថ ន
ម�ីកូ់ហរិញ្ជីញវិត់ថ ុង្ខេ���ស្ថាយបញ្ហាា ក់មចឥីណ៍ទានជាមយួអំក់�ច�ីបាក់ ់ខែ�លក់�ពុ�
ជំបួការល�បាក់តាមភាពជាក់ខ់ែសត� ។ ង្ខេ�កុំ់�រយ�ង្ខេពលបះនុាម នខែ��ុ�ង្ខេ�កាយ
ង្ខេន� �នាគារជាត់ ិ បានជួំយង្ខេ���ស្ថាយបញ្ហាា របស់អំក់�ច�ីបាក់ម់យួ��នួន
ខែ�លបាន�ក់ព់ាក់យបណ៍តឹ �ផ្សាាវូិការ ��ង្ខេពា�ការ�ក់ស់មុ្ភា�ង្ខេ�យមនិសម
ង្ខេហតុ់ផ្សាលពសី�ណាក់�់គឹឺ�ស្ថាថ នម�ីកូ់ហរិញ្ជីញវិត់ថ ុ ។ ��ណាត់ក់ារខែបបង្ខេន� បាន
�លួរមួជួំយស�ម្ភាលបនៃកុ់របស់អំក់�ច�ីបាក់ទ់ា��ង្ខេនា� បះខុែនតម្ភានអំក់�ច�ីបាក់់
រាបខ់ែសននាក់ង់្ខេផ្សាស�ង្ខេ�ៀត់ កុំ់�ង្ខេនា�ម្ភានក់មមក់រ ក់មមការនិ ី ង្ខេរា���ក់ផ្សា�ខែ�រ
ខែ�លពុ�បាន�ក់ព់ាក់យបណ៍តឹ �ផ្សាាវូិការណាមយួ ង្ខេ�យស្ថារ�ើ�មង្ខេ�ាបាយ�ើ�
ពត័់ម៌្ភាន ន�ិ/ឬ �ើ���ង្ខេណ៍��ឹ�សតពីនីតី់វិិ�ិ ី ផ្ទៃនការ�ក់ព់ាក់យបណ៍តឹ �ង្ខេន�។ ង្ខេយ��

“�ំុ �ពិត់ជា�ពួយបារមា��ង្ខេពា�ការប��់បាក់ស់�ក់មច�ីនាគារ
ង្ខេអសីុលី� និ�ម្ភាច ស់ប�ណុ៍លង្ខេផ្សាស�ង្ខេ�ៀត់ណាស់ ។

 �បសិនង្ខេប��ំុ �គាម នល�ធភាពស�ង្ខេ� ង្ខេនា�ង្ខេគឺនឹ�របឹអូសផ្សាៃ� 
និ��ីល�ង្ខេ��ឋ នរបស់�ំុ �ង្ខេហ�យ ។”

ការលក់់ដីីដើដីើម្បីីសីងបំណុំុល

អ្ននក់ស្រីសី សុភា អាយុុ ៤០ឆ្នាំន  ំ គឺឺជាក់ម្បីមការនីិីដើ�ងចស្រីក់ដើ�ើើការដើ�ក់នុងដើ�ងចស្រីក់កាត់់ដើដីរមួ្បីយុដើ�ក់នុង�ជធានីីភ្នំនដំើ�ញ ។ ស្រី�ក់់ខែ�របំស់អ្ននក់ស្រីសី

�នីជួយុឱ្យយអ្ននក់ស្រីសីមានីលទ្ធធភា�ចិញឹ្ចឹ� ម្បីកូ់នី�ីរនាក់់ ក់នុងដើនាះមានីមាន ក់់ជាម្បីនុីសសដើ�ញវ័យ័ុ និីងមាន ក់់ដើទ្ធៀត់ដើទ្ធើបំខែត់មានីអាយុុ៦ឆ្នាំន  ំ ។ បំុុខែនីែ

ស្រី�ក់់ខែ�របំស់អ្ននក់ស្រីសីម្បីិនីអាចបំដំើ�ញត់ស្រីម្បីូវ័ការស្រីបំចាំថំ្ងៃ�ៃស្រីគឺបំ់ស្រី�នី់ដើនាះដើទ្ធ ដូីដើចនះអ្ននក់ស្រីសី�នី�ឹីឥណុទានីខ្នាន ត់តូ់ច�ី�នា�រដើអ្នសីុលីដា ដើដីើម្បីី ី
ស្រីបំក់បំរបំរលក់់ដូីរតាម្បីអីុ្ននី�ឺដើណុត់ ។ ស្រីក់ុម្បីស្រីគឺួសាររបំស់អ្ននក់ស្រីសី�នីធាា ក់់ក់នុងសាា នីភា�ល�ំក់ដើ�ដើ�លបំែីរបំស់អ្ននក់ស្រីសី ខែដីលជាអ្ននក់រក់សីុដើ�ុ

ការសណំុង ់ចាំញ់ដើ�ក់ដើ�ខែក់សណំុង់ ។ ដូីដើចនះអ្ននក់ស្រីសីក់៏�នីដើ��ឹីស្រី�ក់់�ីស្រីគឺ�ះសាា នីម្បីីស្រីក់ូហិិរញ្ចឹញវ័ត់ាុ មួ្បីយុដើ�សងដើទ្ធៀត់គឺឺ ស្រីគឺ�ះសាា នីម្បីីស្រីក់ូហិិរញ្ចឹញវ័ត់ាុ
វ័សិីនីហ្វាើ នី់ ដើដាយុ�ត់�់នីស្រី�បំស់្រីគឺ�ះសាា នីដើនីះថា �ត់ច់ង�់នីក់ម្បីឹឥីណុទានីមួ្បីយុ ដើដីើម្បីីយីុក់ដើ�សងក់ម្បីឹឥីណុទានីរបំស់�នា�រដើអ្នសីុលីដា ។

 ស្រីគឺ�ះសាា នីម្បីសី្រីក់ហិូិរញ្ចឹញវ័ត់ាុ វ័សិីនីហ្វាើ នី ់ខែដីល�នីលក់ហុុ់ិនី និីងបំែូរដើ�ម ះដើ�ជា ដាប់ំខែបំលុយូុបំុ ីហ្វាើ យុខែនីនី ក់�៏នីយុល់ស្រី�ម្បី ។ 

ដើ�ក់នុងខែ�ដើម្បីសា ឆ្នាំន ២ំ០២០ ដើ�ខែក់ដើ�ងចស្រីក់របំស់អ្ននក់ស្រីសី�នី�យួរការងារបុំគឺគលិក់ដើដាយុសារខែត់ការរកី់�លដាលថ្ងៃនីវ័រុីសកូ់វ័ដីី១៩ ។ បំញ្ហាា ដើនីះ

�នីដើ�ើើឱ្យយស្រីគួឺសារអ្ននក់ស្រីសី�ត់ប់ំងស់្រី�ក់ច់ណូំុល និីង�ម នីលទ្ធធភា�បំងស់ងក់ម្បីឹឥីណុទានីវ័ញិដើទ្ធ ។ ដីបូំំងម្បីន្រ្តីនីែីឥណុទានីរបំស់ដាបំខ់ែបំលុ យូុបំុ ី

ហ្វាើ យុខែនីនី �នីយុល់ស្រី�ម្បីផ្អាា ក់ការបំងស់ងស្រី�ក់ក់់ម្បីឹរីយុៈដើ�ល៦ខែ� បំុុខែនីែភាា ម្បីៗដើស្រីកាយុ�ី�នីយុល់ស្រី�ម្បីដូីដើចនះ ម្បីន្រ្តីនីែីរូបំដើនាះ�នីទាក់់ទ្ធងម្បីក់

អ្ននក់ស្រីសីវ័ញិថា “ថាន ក់់ដើលើរបំស់�ត់់ម្បីិនីយុល់ស្រី�ម្បីដើទ្ធ” និីងទ្ធទូ្ធចឱ្យយអ្ននក់ស្រីសីសងក់ម្បីឹីឥណុទានីទាងំអ្នស់វ័ញិ ។ ម្បីន្រ្តីនីែីឥណុទានីដីខែដីលបំនីែថា

 “ស្រីបំសិនីដើបំើអ្ននក់ស្រីសី�ម នីលទ្ធធភា�សងស្រី�ក់់ក់ម្បីឹីវ័ញិដើទ្ធ អ្ននក់ស្រីសីស្រីត់ូវ័ខែត់លក់់ដីី”។ ដើដាយុការភ្នំ័យុខ្នាា ច ដើស្រី�ះស្រីគឺ�ះសាា នីម្បីីស្រីក់ូហិិរញ្ចឹញវ័ត់ាុ ដើនីះ�នី

កានី់កាបំ់បំ័ណុណសមាគ ល់ក់ម្បីមសិទ្ធធិ ឬលិ�ិត់បំញ្ហាា ក់់ការកានី់កាបំ់ដីី�ាី ខែដីលជាស្រីទ្ធ�យធានា អ្ននក់ស្រីសី�នីសដើស្រីម្បីចលក់់ដីីខែស្រីសរបំស់អ្ននក់ស្រីសីដើ�ឯ

ស្រីសុក់ក់ដំើណុើ ត់ ដើដីើម្បីីយីុក់ស្រី�ក់់សងក់ម្បីឹីឥណុទានីរបំស់ ដាបំ់ខែបំុលយូុបំុ ី ហ្វាើ យុខែនីនីវ័ញិ ។ អ្ននក់ស្រីសីនិីយាយុថា “វា�ិត់ជាឈឺចឺាំបំ់” “វា�ិត់ជា

ល�ំក់ណាស់” ។

២



ជំ�រញុឱ្យយ�នាគារជាត់ ិ  ជំយួគា����ល់ក់មមក់រ ក់មមការនិ ី ង្ខេរា���ក់ខែ�ល
ក់�ពុ�ជួំប�ប��ការល�បាក់កុំ់�ជីំវិភាពរស់ង្ខេ�តាមរយ� ការអនុវិត់តនូវិវិធិានការ
ផ្សាាវូិ�ាបខ់ែ�ល�គឺប�ណ៍ត បង់្ខេល��គឺបវ់ិស័ិយ រមួម្ភានការផ្លាអ ក់ប�ស់��បាក់ក់់មចី
ន�ិការ�បាក់ជ់ាបង្ខេណាត ��សនំ ង្ខេ��មែធីានាថាពុ�ម្ភានក់មមក់រ ក់មមការនិ ី ណា
មំ្ភាក់រ់�ង្ខេ�គា�ង្ខេ�យស្ថារបញ្ហាា ង្ខេន� ។ 

វិ�ិសី្ថាស្រ្តសតង្ខេផ្សាស�ង្ខេ�ៀត់ខែ�លក់មមក់រ ក់មមការនិ ី ខែត់�អនុវិត់ត ង្ខេ��មែសីនស��បាក់�ុ់ក់
ប�ស់�ក់មចឥីណ៍ទាន រមួម្ភានការកាត់ប់នថយ��ណាយង្ខេល�ផ្ទៃថុាមាបូ�ហារ
 ការ�ច�ីបាក់ប់ខែនថម ន�ិការង្ខេ�ើ���ណាក់�សុក់ង្ខេ��មែរីក់ការងារង្ខេ�ើ�ជាង្ខេ��ម។ ក់មមក់រ
 ក់មមការនិ ី ខែ�លផ្សាតល់ប�សម្ភាា សនភ៍ាគឺង្ខេ���ននិ�យថា ពកួ់គាត់ន់�ឹអនុវិត់ត
វិ�ិសី្ថាស្រ្តសតខែបបង្ខេន�ង្ខេ�ង្ខេពលខា�មុ� ខែ�លការអនុវិត់តខែបបង្ខេន�ង្ខេ�ើ�ឱ្យយពួក់គាត់់
�បឈមនឹ�ហានិភិយ័កានខ់ែត់�ុស់ ។ វិបិត់តសិិ�ធមិនុសសង្ខេន�នឹ�កានខ់ែត់�ងន�់ងរ
ង្ខេឡ�� �បសិនង្ខេប��គឹឺ�ស្ថាថ នម�ីកូ់ហរិញ្ជីញវិត់ថ ុ ង្ខេ�ខែត់បនតង្ខេ�ើ�ឱ្យយពួក់គាត់�់បឈមនឹ�
ការរ�សមុ្ភា�ខែផំ្សាក់ង្ខេស�ឋក់�ិចង្ខេន� ។ 

ង្ខេ��ពជីាបជ់ំ�ពាក់ក់់មចឥីណ៍ទានខំាត់តូ់� ក់មមក់រ ក់មមការនិ ីង្ខេរា���ក់ ខែ�ល�ួល
រមួកុំ់�ការសៃ�ម់តិ់ង្ខេន� ក់ប៏ាន�ច�ីបាក់ព់អំីក់��ការ�បាក់ឯ់ក់ជំន ឬស្ថា�ញ់ាតិ់ 
ង្ខេប�ង្ខេទា�ជាក់រណី៍ខែបបង្ខេន�ពុ�សូវិម្ភានង្ខេ���ន�ូ�ក់មចឥីណ៍ទានក់ត ី។ 

�បាក់ក់់មចងី្ខេ��ផ្សាាវូិការទា��ង្ខេន� ម្ភាន��ហ�តូ់�ជា�ក់មចឥីណ៍ទាន  ន�ិជា�ូង្ខេ�
មនិទាមទារឱ្យយម្ភាន��ពយធានាង្ខេនា�ង្ខេ� ង្ខេហ�យអំក់�ច�ីបាក់ភ់ាគឺង្ខេ���នម្ភាន
ល�ធភាព�គឺប�់គាន ់ កុំ់�ការ�គឺប�់គឺ�ប�ណុ៍ល�បង្ខេភិ�ង្ខេន�។ ង្ខេល�សពងី្ខេន�
ង្ខេ�ង្ខេ�ៀត់ មលូង្ខេហតុ់�ូង្ខេ�ផ្ទៃនការ��ការ�បាក់ឯ់ក់ជំនគឺឺង្ខេ��មែយីក់ង្ខេ� “ប�់
ស�ប�ណុ៍លខែ�លម្ភាន�ស្ថាប”់ ខែ�លមូលង្ខេហតុ់ង្ខេន�បងាា ញឱ្យយង្ខេ��ញថា 
អំក់ជំ�ពាក់�់បាក់ក់់មចជីាញឹក់ញាប�់តូ់វិ��ការ�បាក់ឯ់ក់ជំនង្ខេ��មែបី�ស់�ក់មចី
ឥណ៍ទានផ្សាាវូិការ ។ ជាការពិត់ មលូង្ខេហតុ់ស�ខានជ់ា�ង្ខេគឺផ្ទៃនការ��ការ�បាក់់
ឯក់ជំន ង្ខេ�កុំ់���ម�ណ់ាក់ង៏្ខេ�យ គឺងឺ្ខេ��មែយីក់ង្ខេ�ស�ប�ណុ៍លខែ�ល
ម្ភាន�ស្ថាប ់ ខែ�លការអនុវិត់តខែបបង្ខេន�បងាា ញឱ្យយង្ខេ��ញថា �ផី្សាារឥណ៍ទាន
ង្ខេ�កុំ់��បង្ខេ�សក់មុុជា ម្ភានបរមិ្ភាណ៍��ហសួង្ខេហតុ់ គឺរួឱ្យយ�ពួយបារមា។

ប�ណុ៍លម�ីកូ់ហរិញ្ជីញវិត់ថ�ុ�ន�ជាក់តាត ជំ�រញុបខែនថម ឱ្យយអំក់�ច�ីបាក់ក់ានខ់ែត់ពឹ�ខែផ្សាអក់
ង្ខេល�អំក់��ការ�បាក់ឯ់ក់ជំនមនិផ្សាាវូិការ ខែ�លផ្សាៃយុពកីារអ���របស់អំក់ផ្សាតល់
ក់មចឥីណ៍ទានខំាត់តូ់� ។ 

ល�ធផ្សាលផ្ទៃនការ�ស្ថាវិ�ជាវិខែ�លបានរក់ង្ខេ��ញបញ្ហាា ជាង្ខេ���ន បានជំ�រញុឱ្យយ
អំក់�ស្ថាវិ�ជាវិង្ខេ�ើ�ការង្ខេសំ�សុ�ជាថុមមីត�ង្ខេ�ៀត់ ឱ្យយ�គឹឺ�ស្ថាថ នម�ីកូ់ហរិញ្ជីញវិត់ថ ុ ន�ិ
វិនិងិ្ខេ�គិឺនអនតរជាត់ ិ ខែ�លបាន��ណាយ�ឹក់�បាក់រ់ាបរ់យលាន�ុលាា រ ន�ិ
បានប�ើជាបនៃកុ់ ផ្ទៃនការជាបជ់ំ�ពាក់ប់�ណុ៍លវិណ័៍ឌ ក់ �ល់�បជាពលរ�ឋក់មុុជា
ឱ្យយ�ក់ង់្ខេ�ញឱ្យយបានឆ្នាំបនូ់វិក់មមវិ�ិសី�ម្ភាលបនៃកុ់ប�ណុ៍ល។ �ភំីាក់ង់ារ
របស់រ�ឋ ភិបិាល ខែ�លម្ភាន�ូ�ជា BMZ ន�ិ KfW របស់�បង្ខេ�ស�ឡឺមះ�់
 FMO របស់�បង្ខេ�សហូឡ� ់ SAIDA របស់�បង្ខេ�សសុូយខែអត់  OeEB របស់
�បង្ខេ�សអូ��ីស ន�ិ�ីភំាក់ង់្ខេផ្សាស�ង្ខេ�ៀត់ ង្ខេ�យបកូ់រមួទា��ផ្ទៃ�គូឺសហ�បតិ់បត់តកិារ
 ង្ខេ�ើភាគឺ ីខែ�លម្ភាន�ូ�ជា ស្ថាជំវីិក់មមហរិញ្ជីញវិត់ថអុនតរជាត់ ិន�ិ �នាគារអភិវិិឌ្ឍឍន៍
�សីុផ្សា�ខែ�រ �តូ់វិ��ួលស្ថាគ ល់ថា ការវិនិងិ្ខេ�គឺ�ស៏ង្ខេមែ�មង្ខេ�កុំ់�វិស័ិយ
�គឹឺ�ស្ថាថ នម�ីកូ់ហរិញ្ជីញវិត់ថងុ្ខេ�កុំ់��បង្ខេ�សក់មុុជា បាននា�ឱ្យយម្ភានវិបិត់តងិ្ខេ�កុំ់�
វិស័ិយង្ខេន�។ �ូង្ខេ�ំ�ស្ថាថ បន័ទា��ង្ខេន� �តូ់វិចាត់វ់ិធិានការឱ្យយបានឆ្នាំបរ់ហ័ស
ង្ខេ��មែជីំយួគា���អំក់�ច�ីបាក់ ់ ខែ�លក់�ពុ�រ�ង្ខេ�គា�ង្ខេ�យផ្លាៃ ល់ ពកីារវិនិងិ្ខេ�គឺ
របស់ពកួ់ង្ខេគឺ។ ង្ខេយ���ុំ�ក់សូ៏មង្ខេសំ�សុ�ឱ្យយរាជំរ�ឋ ភិបិាលក់មុជុា ព��ីក់ក់មមវិ�ិី
ការពារ�បជាពលរ�ឋខែ�លជាអំក់�ច�ីបាក់ ់ ន�ិអនុវិត់តឱ្យយបានឆ្នាំបរ់ហ័សនូវិ
វិធិានការតាមផ្សាាវូិ�ាប ់ ខែ�ល�គឺប�ណ៍ត បង់្ខេល��គឺបវ់ិស័ិយ រមួម្ភានការផ្លាអ ក់ជា
បង្ខេណូា��សនំ នូវិការប�ស់��បាក់ក់់មចនី�ិការ�បាក់ ់ ន�ិការ�បគឺល់បណ័៍ណ
សម្ភាគ ល់ក់មមសិ�ធ ិ ឬលិ�តិ់បញី្ហាក់ក់ារកានក់ាប�់�ីា ី ខែ�លបាន�ក់ជ់ា��ពយ
ធានាឱ្យយម្ភាច ស់��ពយវិញិ �ពមទា��យក់�ិត់ត�ុក់�ក់�ុ់ស់ ��ង្ខេពា�អំក់�ច�ីបាក់់
ខែ�លរ�ផ្សាលបះ�ពាល់�ងន�់ងរជា�ង្ខេគឺ �ូ�ជាក់មមក់រ ក់មមការនិ ីង្ខេរា���ក់កាត់ង់្ខេ�រ
ជាង្ខេ��ម។ ��ណាត់ក់ារង្ខេន� ជាមង្ខេ�ាបាយ��៏បង្ខេស�រប�ផុ្សាត់ ង្ខេ��មែកីារពារ
សិ�ធមិនុសសរបស់អំក់ជំ�ពាក់�់បាក់ក់់មចខំីាត់តូ់�ទា��អស់ ជាពងិ្ខេសសក់មមក់រ
 ក់មមការនិ ីង្ខេរា���ក់កាត់ង់្ខេ�រ ខែ�លក់�ពុ�គាម នការងារង្ខេ�ើ� ។ 

៣



វិធិីសីាស្រ្តសត
ង្ខេ��ង្ខេនាា �ខែ�មនីា រហូត់�ល់ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២០ អំក់�ស្ថាវិ�ជាវិបាន
សម្ភាា សក់មមក់រ ក់មមការនិ ីង្ខេរា���ក់កាត់ង់្ខេ�រ��នួន ១៦២នាក់ ់(ស្រ្តសត១ី៥៨នាក់)់ ខែ�ល
ជាសម្ភាជំកិ់របស់សមុន័ធសហជំពីក់មុុជា (CATU) មក់ពីង្ខេរា���ក់កាត់ង់្ខេ�រ
��នួន ៣ង្ខេផ្សាស�គំា ។ កុំ់�ង្ខេនា�ង្ខេរា���ក់��នួន២ សថតិ់ង្ខេ�កុំ់�រាជំធានីភិំ�ង្ខេពញ 
ន�ិង្ខេរា���ក់�ី៣សថតិ់ង្ខេ�កុំ់�ង្ខេ�ត់តក់�ព�ឆំ់្នាំ�� ។ ង្ខេ�យស្ថារបញ្ហាា វិរីសុកូ់វិ�ី១៩
 អំក់�ស្ថាវិ�ជាវិបានផូ្សាល់ម្ភាះ ស់ �កឹ់លា�ផ្ទៃ� ការពិនតិ់យសីតុ់ណ៍ា ភាពអំក់�ូលរមួ
 ន�ិរក់ាគឺម្ភាា ត់ពីគំា ង្ខេ��មែកីារពារ�ានួឯ� ក់�ូ៏�ជាអំក់ផូ្សាល់ប�សម្ភាា សន ៍។

កុំ់�ការសៃ�ម់តិ់ង្ខេន� អំក់�ស្ថាវិ�ជាវិបានសួរស�ណួ៍រជាង្ខេ���នង្ខេ�ក់មមក់រ
ក់មមការនិ ីង្ខេរា���ក់ ទាក់�់�នឹ�ពត័់ម៌្ភានផ្លាៃ ល់�ានួ ថុវិកិារបស់�គួឺស្ថារ ន�ិក់មចី

ឥណ៍ទានជាង្ខេ��ម ។ អំក់�ស្ថាវិ�ជាវិង្ខេសំ�ឱ្យយអំក់�ូលរមួខែប�ខែ�ក់ឱ្យយ��រ់វា�ក់មចី
ឥណ៍ទានខំាត់តូ់� ន�ិ��ម�ង់្ខេផ្សាស�ង្ខេ�ៀត់ផ្ទៃនប�ណុ៍ល (�ូ�ជាការ�ច�ីបាក់ព់អំីក់
��ការ�បាក់ឯ់ក់ជំន ន�ិការ�ច�ីបាក់ព់សី្ថា�ញ់ាតិ់ជាង្ខេ��ម)។ ក់មមក់រក់មមការនិី
 �តូ់វិបាន�បធានសហជីំពកុំ់�ង្ខេរា���ក់នីមយួ ងៗ្ខេ�ជំ�សង្ខេរ �ស ង្ខេ�យខែផ្សាអក់ង្ខេល�
ល�ធភាព ខែ�លពួក់គាត់�់��ូលរមួបានង្ខេ�កុំ់�ការសិក់ាង្ខេន�និ�មនិ�តូ់វិ
បានពនិតិ់យជាមុនង្ខេ�ង្ខេល�ក់�មតិ់ប�ណុ៍ល ឬពត័់ម៌្ភានទាក់�់�នឹ�ង្ខេស�ឋក់�ិច
 ឬស�គមកិ់�ចរបស់ពកួ់គាត់ ់ ង្ខេ�មនុង្ខេពលសិក់ា�ស្ថាវិ�ជាវិង្ខេឡ�យ ។ ក់មមក់រ
 ក់មមការនិ ីទា��អស់ង្ខេ�ា�យស�ណួ៍រសៃ�ម់តិ់ង្ខេរៀ�ៗ�ានួ ។

ការរកង្ខេ�ើញនៃ�ការសកិ�
 � ក់ំុ���ង្ខេណាមក់មមក់រ ក់មមការនិី សរុប ១៦២នាក់ ់ ខែ�ល�ូលរមួ

ក់ំុ�ការសៃ�ម់តិ់ង្ខេន� ម្ភានក់មមក់រ ក់មមការនិី ��នួន ១៥៨នាក់ ់បាន
ជំ�ពាក់ក់់មចឥីណ៍ទាន�ះ �តិ់�មយួក់ខែនា� ។ 

 � ភាគឺង្ខេ���នផ្ទៃន�បង្ខេភិ�ក់មចទីា��ង្ខេន�គឺឺជា ក់មចឥីណ៍ទានខំាត់តូ់�
របស់�គឹឺ�ស្ថាថ នម�ីក់ូហិរញ្ជីញ វិត់ថុ ឬ�នាគារ ។ ក់មមក់រ ក់មមការនិី
 ��នួន ១០៦ នាក់ ់ (៦៥% ផ្ទៃន��នួនក់មមក់រ ក់មមការនិី សរុប) 
ជាបជ់ំ�ពាក់ក់់មចឥីណ៍ទាន�ះ �តិ់�មយួ ។

 � ក់ំុ���ង្ខេណាមក់មមក់រ ក់មមការនិី ��នួន ១០៦ នាក់ង់្ខេន� ភាគឺង្ខេ���នផ្ទៃន
ពួក់គាត់ប់ានកាត់ប់នថយការ��ណាយង្ខេល�ផ្ទៃថុាមាូប�ហារ (៧២%) 
ឬ�ចីក់មចឥីណ៍ទានង្ខេផ្សាស�មយួង្ខេ�ៀត់ (៥១%) ង្ខេ��មែយីក់មក់ស�ក់មចី
ឥណ៍ទានខំាត់តូ់�របស់ពួក់គាត់ ់ត់ ់។

 � ក់ំុ���ង្ខេណាមក់មមក់រ ក់មមការនិី ��នួន ១០៦ នាក់ង់្ខេន� ម្ភាន១៦នាក់ ់
(១៥%) បានលក់�់ី ង្ខេ��មែសី�ក់មចឥីណ៍ទានខំាត់តូ់� �ណ៍�ខែ�ល
ក់មមក់រ ក់មមការនិី ង្ខេសម�នឹ�ពីរ��ផ្ទៃនភាគឺរយង្ខេន� ម្ភានគឺង្ខេ�ម្ភា�លក់់
�ីង្ខេ�ង្ខេពលខា�មុ� ។ 

 � ក់មមក់រ ក់មមការនិី ៩៥% បាននិ�យថា ពួក់គាត់គ់ាម នល�ធភាព
ស�ក់មចឥីណ៍ទានខំាត់តូ់�ង្ខេ� �បសិនង្ខេប�ង្ខេរា���ក់ពយួរការងារ
របស់ពួក់គាត់។់ 

 � ក់មមក់រ ក់មមការនិី  ៩៦% បាននិ�យថា ជំីវិភាពរស់ង្ខេ�របស់
ពួក់គាត់ក់ានខ់ែត់ល�បាក់ខាា ��ង្ខេឡ��ៗ ឬល�បាក់ត់ិ�ត់ួ� បនាៃ បពី់
ជាបជ់ំ�ពាក់ក់់មចឥីណ៍ទាន។ 

 � មូលង្ខេហតុ់�មែ� ខែ�លពួក់គាត់�់ចីក់មចឥីណ៍ទានក់ំុ��បង្ខេភិ�ណា
ក់ ៏ង្ខេ�យ គឺឺង្ខេ��មែយីក់ង្ខេ�ស�ក់មចឥីណ៍ទានង្ខេផ្សាស�មយួង្ខេ�ៀត់។

 � ការ��ណាយជាម�យម ស�ម្ភាបប់�ស់�ក់មចឥីណ៍ទាន និ�ការ
��ណាយង្ខេល�ផ្ទៃថុាមាូប�ហារម្ភាន��នួន ង្ខេ���នជា��បាក់�់�ណូ៍ល
ជាម�យមរបស់ពួក់គាត់ ់ ។

 � គឺិត់ជាម�យម ក់មមក់រ ក់មមការនិី មំ្ភាក់�់ត់ូវិផ្សាគត់ផ់្សាគ�ស់ម្ភាជំិក់ក់ំុ�
�គឺួស្ថារក់ំុ�បនៃុក់�បម្ភាណ៍ជាបនួនាក់ ់។

ប្របង្ខេ�ទនៃ�ប្រ�ក់កម ីដីែ�លកម មករ កម មការ�ិ ី១៥៨នាក់��ជាប់ជំពំាក់ (ចំ�ំ�ួកម ី=ី២២៧)

៤



 � ក់មមក់រ ក់មមការនិី ភាគឺង្ខេ���នជាបជ់ំ�ពាក់ក់់មចឥីណ៍ទាន�ះ �តិ់�
មយួ ។ ការជាបជ់ំ�ពាក់�់បាក់ង់្ខេ���នក់ខែនា� ក់ំុ���ង្ខេណាមអតិ់ថុិជំន
ផ្ទៃនក់មចឥីណ៍ទានខំាត់តូ់� ខែ�លបាន�ចី�បាក់ប់ខែនថម ពីអំក់�� 
ការ�បាក់ឯ់ក់ជំន គឺឺម្ភាន��នួនង្ខេ���នគឺួរឱ្យយក់ត់ស់ម្ភាគ ល់ ។ 

 � ការ�ស្ថាវិ�ជាវិក់នា�មក់បានបងាា ញថា ង្ខេពល�ា� មស្រ្តនតីឥណ៍ទាន
បានជំ�រុញឱ្យយអតិ់ថុិជំនរបស់�ាួន �ចី�បាក់ពី់អំក់��ការ�បាក់់
ឯក់ជំន ង្ខេ��មែយីក់ង្ខេ�ស��គឺឹ�ស្ថាថ នម�ីក់ូហិរញ្ជីញ វិត់ថុវិញិ ។ 

 � ��ហ��បាក់ក់់មចមីក់ពីអំក់��ការ�បាក់ឯ់ក់ជំន និ�ស្ថា�ញ់ាតិ់ម្ភាន
��ហ�តូ់�ជា� ក់មចឥីណ៍ទានខំាត់តូ់�គិឺត់ជាម�យម ពីរបី�� ។

 � អំក់�ចី�បាក់ម់និសូវិបងាា ញពីក់�ើល់ខាា �� ��ង្ខេពា�ប�ណុ៍លរបស់
ពួក់គាត់ជ់ាមយួអំក់��ក់ារ�បាក់ឯ់ក់ជំន ឬស្ថា�ញ់ាតិ់ង្ខេ� បះុខែនត
ពួក់គាត់�់ើល់ខាើ យខាា ����ង្ខេពា�ការប�ស់�ក់មចឥីណ៍ទាន�បចា�ខែ�
ក់ំុ���នួន�ង៏្ខេ���ន ង្ខេ��គឹឺ�ស្ថាថ នម�ីក់ូហិរញ្ជីញ វិត់ថុ ឬ�នាគារ ។  

៣%

៦៣%

២៤%

១០%

គ្មា ន ចំនួនមួយ ចំនួនពីរ ចំនួនបី
 $-

 $500
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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ អ្នរចងការឯរជន ស្ថច់ញ្ញញ ត្ិ

០

២០

៤០

៦០

៨០

១០០

១២០

១៤០

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ អ្នរចងការឯរជន ស្ថច់ញ្ញញ ត្ិ

ចចំំននួួ
ននឥឥ

ណណ
ទាទា
ននសស

ររុបុប

អ្ត្តសញ្ញញ ណប័ណណ កាត្គ្ីម ៉ូត្៉ូ បលង/់ប័ណណ សម្គា ល់រមមសិទ្ធិដីធ្លី ផ្សេងៗ គ្មម ន

 � ៧៩% ផ្ទៃនក់មចឥីណ៍ទានខំាត់តូ់�ទា��អស់ បានយក់បណ័៍ណ
សម្ភាគ ល់ក់មមសិ�ធិ ឬលិ�ិត់បញី្ហាក់ក់ារកានក់ាប�់ី�ាី ង្ខេ�ើ�ជា��ពយ
ធានា �ណ៍�ខែ�លភាគឺង្ខេ���នផ្ទៃនក់មចឥីណ៍ទានង្ខេផ្សាស�ង្ខេ�ៀត់ មនិ
ម្ភាន��ពយធានាង្ខេ� ។

 � ការសិក់ា�ស្ថាវិ�ជាវិក់នា�មក់បានរក់ង្ខេ��ញថា ការ�ក់ប់ណ័៍ណ
សម្ភាគ ល់ក់មមសិ�ធិ ឬលិ�ិត់បញី្ហាក់ក់ារកានក់ាប�់ី�ាី ង្ខេ�ើ�ជា��ពយ
ធានា គឺឺជាការ�ក់ស់មុ្ភា��ងន�់ងរ�ល់អំក់�ចី�បាក់ ់។

 � ការ�ក់អ់ត់តសញ្ហាញ ណ៍បណ័៍ណ ង្ខេ�ើ�ជា��ពយធានា ��បញី្ហាក់ថ់ា 
អំក់�ចី�បាក់�់គានខ់ែត់ត់�មូវិឱ្យយផ្សាតល់�ាប�់មា� ផ្ទៃនអត់តសញ្ហាញ ណ៍
បណ័៍ណ  របស់ពួក់គាត់ខ់ែត់បះុង្ខេណាណ � ង្ខេ�ង្ខេពលង្ខេសំ�សុ�ក់មច ី ។ បះុខែនត
អំក់�ស្ថាវិ�ជាវិពុ�បានស្ថាក់សួរល�អិត់បខែនថមពីបញ្ហាា ង្ខេន�ង្ខេ� ។

ចំ�ំ�ួកម ីឥីណទា�ដែ�លកម មករ កម មការ�ិ ីមាា ក់ប្រតិវូិប�់ស� ទហំំំប្រ�ក់កម ីគីិតិិជាមធីយម

ប្របង្ខេ�ទនៃ�ប្រទព្យយធានា

៥



៥៣

១៦
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០
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២០

៣០
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សាងសងផ់្ទះ ធ្វើកសិកម្ម ប្រកររររ ព្យាបាលជម្ងឺ ធ ះរំណុល ធផ្េងៗ

ចចំំនន
ួួននឥឥ
ណណ
ទាទា
នន

ប្្រះសាា នម្បី្កូហរិញ្ញ វត្ាុ អ្នកចងការឯកជន សាចញ់្ញញ ត្ិ ចំនួនសរុរ

 � �ង្ខេមា�យជាង្ខេ���ន�ត់ូវិបាន��ួលយក់ ស�ម្ភាបម់ូលង្ខេហតុ់ខែ�លនា�
ឱ្យយអំក់�ចី�បាក់ ់សង្ខេ�ម��ិត់ត�ចី�បាក់ក់់មច ី។ 

 � មូលង្ខេហតុ់ស�ខានជ់ា�ង្ខេគឺ ខែ�លនា�ឱ្យយពួក់គាត់�់ចី�បាក់ក់់ំុ��បង្ខេភិ�
ណាក់ង៏្ខេ�យ គឺឺង្ខេ��មែយីក់ង្ខេ�ស�ប�ណុ៍ល ខែ�លម្ភាន�ស្ថាប។់
ការអនុវិត់តខែបបង្ខេន� បងាា ញឱ្យយង្ខេ��ញពីការរកី់រាល�លផ្ទៃនការ
ជាបជ់ំ�ពាក់ប់�ណុ៍ល�ង៏្ខេ���នង្ខេល�សលុប ង្ខេ�ក់ំុ�វិស័ិយង្ខេរា���ក់
កាត់ង់្ខេ�រង្ខេ�ក់ំុ��បង្ខេ�សក់មុុជា ។

 � មូលហតុ់�មែ�ង្ខេផ្សាស�ង្ខេ�ៀត់ ខែ�លនា�ឱ្យយពួក់គាត់�់ចីក់មចឥីណ៍ទាន

ខំាត់តូ់�គឺឺ ង្ខេ��មែយីក់ង្ខេ� “ស្ថា�ស�ផ់្សាៃ�” ។ មូលង្ខេហតុ់ស�ខាន់
�ីពីរគឺឺយក់ង្ខេ� “ស�ប�ណុ៍លខែ�លម្ភាន�ស្ថាប”់ និ� មូលង្ខេហតុ់
“ង្ខេផ្សាស�ង្ខេ�ៀត់” (ជា�ូង្ខេ�ពួក់គាត់�់ចីយក់ង្ខេ��ិញ�ី ឬ�ិញមះូតូ់) ។ 

 � ការ��ណាយង្ខេល�ផ្ទៃថុាពាបាលជំ��ឺក់ជ៏ាមូលង្ខេហតុ់�មែ�មយួខែ�ល
នា�ឱ្យយក់មមក់រ ក់មមការនិី ជំ�ពាក់�់បាក់ក់់មច ី ។ ជាង្ខេរឿយៗ ក់មមក់រ
ក់មមការនិី �ត់ូវិ��ណាយង្ខេល�ផ្ទៃថុាខែថុទា�សុ�ភាព អស់ពីង្ខេហាង្ខេ ះ៉
ង្ខេប�ង្ខេទា�ជា ពួក់គាត់ប់ាន�ុ�ង្ខេ�ម �ជាសម្ភាជំិក់ ង្ខេ�ង្ខេបឡា
ជាត់ិរបបសនតិសុ�ស�គម ខែ�លជាក់មមវិ�ិីខែថុទា�សុ�ភាពរបស់
រាជំរ�ឋ ភិបិាលក់ង៏្ខេ�យ ។ 

ប្រាក់ខែគោល

ប្រាក់បខថែមគ ៉ោ ង

សងបំណុល

អាហារ

ថ្លៃជួលបថទប់
ទឹក គ្ៃើង
គសេងៗ

 $-
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ប្រាក់ចំណូល (មុថការរាតតាតជមងកូឺវ ើដ១៩) ប្រាក់ចំណូល  (គប្រកាយការរាតតាតជមងកូឺវ ើដ១៩) ការចំណាយប្របចខំែ

 � គឺិត់ជាម�យម ក់មមក់រ ក់មមការនិី មំ្ភាក់�់�ណាយ�បាក់ស់�ម្ភាប់
ប�ស់�ក់មចឥីណ៍ទាន និ��ិញមាូប�ហារង្ខេ���នជា���ណូ៍ល
�បចា�ខែ�ខែ�លពួក់គាត់រ់ក់បាន ។ 

 � គឺិត់ជាម�យម �បាក់�់�ណាយង្ខេល�ការប�ស់�ប�ណុ៍ល ង្ខេ���នជា�
ពាក់ក់់ណាត លផ្ទៃន�បាក់ខ់ែ�របស់ពួក់គាត់ ់។ 

 � សពើផ្ទៃថុងង្ខេន� �បាក់ឈ់ំួលអបែបរម្ភា ង្ខេ�ក់ំុ�វិស័ិយង្ខេរា���ក់
កាត់ង់្ខេ�រគឺឺ ១៩០�ុលាា រក់ំុ�មយួខែ� ។ ង្ខេ�ឆំ្នាំ�២០២០ អ�គការ 
The Asia Floor Wage Alliance    បានរក់ង្ខេ��ញថា  �បាក់ឈ់ំួល
សមរមយ�បចា�ខែ� ង្ខេ�ក់ំុ��បង្ខេ�សក់មុុជាគឺឺ ២.៣៥០.៨៦៧ ង្ខេរៀល 
ឬ�បខែហលនឹ� ៥៧៣ �ុលាា រ ។

មលូង្ខេហំតិនុៃ�ការជាប់ជំពំាក់កម ីឥីណទា�

ថវិកិាក ា��ប្រគិសួារប្របចាំដំែខ្លឹជាមធីយម
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ចចំំននួួ
ននអ្អ្

ននកកខ្ខ្
ចច ីី

ធ្លា ប់បានធ វ្ើ ធក្ោងនឹងធ វ្ើ

 � អំក់�ចីក់មចឥីណ៍ទានភាគឺង្ខេ���ន បានកាត់ប់នថយការបរងិ្ខេភាគឺ
�ហារ ង្ខេ��មែសីនស��បាក់�ុ់ក់ស�ម្ភាបប់�ស់�ប�ណុ៍ល ខែ�ល
ក់រណី៍ង្ខេន� �ូ�គំាង្ខេ�នឹ�ការរក់ង្ខេ��ញ ង្ខេ�ក់ំុ�របាយការណ៍៍
របស់អ�គការសិ�ធិមនុសស និ�វិនិិង្ខេ�គឺិនក់ំុ�វិស័ិយ�គឹឺ�ស្ថាថ ន
ម�ីក់ូហិរញ្ជីញ វិត់ថុង្ខេ�ក់មុុជាផ្សា�ខែ�រ ។ 

 � អំក់�ចី�បាក់�់�នួន១៥% បានលក់�់ីង្ខេ��មែសី�ក់មចឥីណ៍ទានខំាត់
តូ់� របស់ពួក់គាត់ ់�ណ៍�   ខែ�លអំក់�ចី�បាក់ ់៣០%              ង្ខេផ្សាស�ង្ខេ�ៀត់ 
ង្ខេ�គា�នឹ�លក់�់ី ង្ខេ��មែសី�ក់មចឥីណ៍ទាន ង្ខេ�ក់ំុ�ង្ខេពលខា�មុ� ។

 � អំក់ជំ�ពាក់�់បាក់ក់់មច�ីបម្ភាណ៍ជា� ១៥% បានង្ខេ�ើ���ណាក់�សុក់
ង្ខេ��មែរីក់�បាក់ម់ក់ស�ប�ណុ៍ល  ខែ�លក់ំុ�បរបិ�ផ្ទៃនការសិក់ា
ង្ខេន�គឺឺស�ង្ខេ�ង្ខេល� ការ��ណាក់�សុក់  ង្ខេ�ក់ំុ��បង្ខេ�សក់មុុជា 
ខែត់បះុង្ខេណាណ � ។   

 � �បខែហលជាពាក់ក់់ណូាល ផ្ទៃនអំក់�ចីក់មចឥីណ៍ទានខំាត់តូ់� បាន
រាយការណ៍៍ថា ពួក់គាត់�់ចី�បាក់ ់បខែនថមង្ខេផ្សាស�ង្ខេ�ៀត់ ង្ខេ��មែយីក់ង្ខេ�
ស�ប�ណុ៍ល ។

 � �គឺបត់់ួង្ខេល�ផ្ទៃនអំក់�ចី�បាក់ ់ ខែ�លលក់�់ី កាត់ប់នថយការ
បរងិ្ខេភាគឺ�ហារ ឬបញ្ឈបកូ់់នមនិឱ្យយង្ខេ�ង្ខេរៀនសូ�ត់ ង្ខេ��មែី
ស�ប�ណុ៍ល គឺួរខែត់មនិ����ួលយក់បានង្ខេ� ស�ម្ភាប�់គឹឺ�ស្ថាថ ន
ម�ីក់ូហិរញ្ជីញ វិត់ថុ និ�វិនិិង្ខេ�គិឺន ។ ការរ�សមុ្ភា� ខែ�លនា�ឱ្យយ
ម្ភានការលក់�់ី ការកាត់ប់នថយការបរងិ្ខេភាគឺ�ហារ ការបញ្ឈប់
កូ់នមនិឱ្យយបនតការសិក់ា ការង្ខេ�ើ���ណាក់�សុក់ ឬការលក់់
��ពយសមែតិ់ត�ូ�ជាមះូតូ់ ង្ខេ��មែសី�ក់មចឥីណ៍ទានបានបងាា ញ
ឱ្យយង្ខេ��ញ�ះ ��ាស់ថា វិស័ិយឥណ៍ទានខំាត់តូ់�ង្ខេ��បង្ខេ�ស
ក់មុុជាពុ�បានជំួយ�ង្ខេល�ក់ក់មុស់សុ�ម្ភាលភាព និ�សិ�ធិមនុសស
របស់អំក់ជំ�ពាក់�់បាក់ជ់ា��ិភាពង្ខេនា�ង្ខេ� ។ 

វិធិីសីាស្រ្តសតប�់ស�បណុំលឥណទា�ខ្នាាតិតិចូំ

៧



៨១%

១៥%

២% ២%

ពបិាកខ្ល ាំង ពបិាកបន្តិចបន្ដួច ធម្មតា ល្អប្បស ើរ

៥%

៩៥%

អាចសងបាន មនិអាចសងបាន

 � ភាគឺង្ខេ���ន ផ្ទៃនអំក់ជំ�ពាក់ក់់មចឥីណ៍ទានខំាត់តូ់� (៨១%) បាន
ង្ខេល�ក់ង្ខេឡ��ថា ក់�មតិ់ជីំវិភាពរស់ង្ខេ�របស់ពួក់គាត់ក់ានខ់ែត់     “
ល�បាក់ខាា ��” បនាៃ បពី់�ចីក់មចឥីណ៍ទាន ។ អំក់ជំ�ពាក់�់បាក់ ់១៥% 
ង្ខេផ្សាស�ង្ខេ�ៀត់  បានង្ខេរៀបរាបថ់ា  ក់�មតិ់ជីំវិភាពរស់ង្ខេ�របស់ពួក់គាត់់
 “ល�បាក់ត់ិ�ត់ួ�” ។

 � អំក់ជំ�ពាក់�់បាក់�់តឹ់មខែត់ ២% បះុង្ខេណាណ � ខែ�លបានរាយការណ៍៍
ថា ក់�មតិ់ជីំវិភាពរស់ង្ខេ�របស់ពួក់គាត់ ់ “ពុ�ម្ភានការខែ�ប�បួលអើី
ទា��អស់” ឬ “�គានង់្ខេប�ជា�មុនបនតិ�” �ណ៍�ខែ�លគាម នអំក់ណា
មំ្ភាក់រ់ាយការណ៍៍ថា ក់�មតិ់ជីំវិភាពរស់ង្ខេ�របស់ពួក់គាត់ ់“�បង្ខេស�រ
ង្ខេឡ��ខាា ��” ជា�មុនង្ខេនា�ង្ខេ� បនាៃ បពី់�ចីក់មចឥីណ៍ទាន ។  

 � ង្ខេគឺ��បក់�ស្ថាយជា�ូង្ខេ� ��ង្ខេពា��ង្ខេមា�យទា��ង្ខេន�ថា អំក់�ចី�បាក់់
��ួលរ�សមុ្ភា� ង្ខេ�យស្ថារ�ត់ូវិប�ស់��បាក់ក់់មច ី �ណ៍�ង្ខេពល
ខែ�ល ពួក់គាត់ម់និម្ភាន�បាក់�់�ណូ៍ល�គឺប�់គាន ់ ង្ខេហ�យពួក់គាត់់
ភិយ័ខាា �  ��ង្ខេពា�ការខែ�ល�ត់ូវិលក់�់ី      ង្ខេ��មែសី�ប�ណុ៍ល។
អំក់�ា�បានង្ខេល�ក់ង្ខេឡ��ថា ពួក់គាត់ម់និ��ង្ខេគឺ�លក់�់សួលឬ
ម្ភាន�រមមណ៍៍លអ ង្ខេ�យស្ថារខែត់ ពួក់គាត់ប់រងិ្ខេភាគឺ�ហារមនិ
�គឺប�់គាន ់។ 

 � អំក់�ចី�បាក់ង់្ខេសៃ�រខែត់ទា��អស់ (៩៥%) បាននិ�យថា ពួក់គាត់់
នឹ�គាម នល�ធភាព ង្ខេ��មែបី�ស់�ក់មចឥីណ៍ទានវិញិង្ខេនា�ង្ខេ�
�បសិនង្ខេប�ង្ខេរា���ក់ ខែ�លពួក់គាត់ង់្ខេ�ើ�ការ �ត់ូវិផ្លាអ ក់��ង្ខេណ៍� រការ
ង្ខេទា�បីជាពួក់គាត់�់�ួលបាន�បាក់ឧ់បត់ថមាមយួ��នួន ពីង្ខេរា���ក់ 
ឬរាជំរ�ឋ ភិបិាលក់ង៏្ខេ�យ ។ 

 � រាជំរ�ឋ ភិបិាលក់មុុជាបានសនាថា នឹ�ផ្សាតល់�បាក់ឧ់បត់ថមា�ល់
ក់មមក់រ ក់មមការនិី ��នួន ៤០�ុលាា រក់ំុ�មយួខែ� និ�ខែណ៍នា�
ជាង្ខេគាលការណ៍៍ឱ្យយភាគីឺង្ខេរា���ក់ផ្សាតល់�បាក់�់�នួន ៣០�ុលាា រ
បខែនថមង្ខេ�ៀត់ បះុខែនតក់មមវិ�ិីផ្សាតល់�បាក់ឧ់បត់ថមាង្ខេន� មនិទាន�់ត់ូវិ
បានអនុវិត់តឱ្យយបាន�ូល��ូលាយ និ��ូ�គំាង្ខេ��គឺបង់្ខេរា���ក់
ង្ខេ�ង្ខេឡ�យង្ខេនា�ង្ខេ� ។ 

 � ��នួន�កឹ់�បាក់ង់្ខេន� មនិ�គឺប�់គានស់�ម្ភាបអំ់ក់�ច�ីបាក់ ់ ង្ខេ��មែរីាះ បរ់�
ង្ខេល�ការ��ណាយចា�បា� ់ និ�ការប�ស់�ប�ណុ៍លង្ខេ�។ បញ្ហាា ង្ខេន� 
ង្ខេចា�ជាស�ណួ៍រ�គ៏ឺួរឱ្យយ�ពួយបារមាថាង្ខេត់� ក់មមក់រ ក់មមការនិី ខែ�ល
ជាអំក់�ចី�បាក់ ់ នឹ��ត់ូវិរ�សមុ្ភា� ឬ�ត់ូវិបានប�េ� ឱ្យយង្ខេ�ប��បាស់
មង្ខេ�ាបាយស�ប�ណុ៍លខែបបណា ង្ខេ�ង្ខេពលខា�មុ� ។

ការផឹ្លាស់ប ត�រកប្រមតិិជំវីិភាព្យរស់ង្ខេ�បនាា ប់ព្យជីំពំាក់កម ីឥីណទា�ខ្នាាតិតិចូំ លទ ធភាព្យក ា��ការប�់ស�បណុំលជាមយួ� ��ចំណូំលង្ខេ�ង្ខេប្រកាយង្ខេព្យលព្យយួរការងារ

ង្ខេ��ចំប្រក ��ិ/ឬការងាររ� ឋ

៨



�ឹីស្រី�ក់់ដើដីើម្បីីសីងស្រី�ក់់

អ្ននក់ស្រីសី បុំ�ា  អាយុុ៣៩ឆ្នាំន  ំ ម្បីក់�ីដើ�ត់ែតាខែក់វ័ ជាក់ម្បីមការនីិីដើ�ក់នុងដើ�ងចស្រីក់កាត់់ដើដីរមួ្បីយុ ខែដីល�គត់់�គង់�លិត់�លឱ្យយមុាក់អ្ននីែរជាត់ិដូីចជា

Adidas និីង New Balance ។ ដើ�ងចស្រីក់មួ្បីយុដើនីះ�នីអ្ននុីញ្ហាញ ត់ឱ្យយអ្ននក់ស្រីសីបុំ�ា ឈឺបំ់សស្រីមាក់ក់នុងឱ្យកាសបុំណុយចូលឆ្នាំន ខំែ�មរ ដើដីើម្បីីដីើ�ដើម្បីើលខែ�

មាែ យុឈឺដឺើ�ឯស្រីសុក់ក់ដំើណុើ ត់ ។ �ីរថ្ងៃ�ៃបំនាា បំ់�ីអ្ននក់ស្រីសីម្បីក់ដីល់�ាះ មាែ យុអ្ននក់ស្រីសីក់៏�នីទ្ធទួ្ធលម្បីរណុៈភា� ដើហិើយុដើ�ងចស្រីក់ក់៏អ្ននុីញ្ហាញ ត់ចាបំ់

បំនីែដើដីើម្បីីឱី្យយអ្ននក់ស្រីសីដើ�ដើ�ើើបុំណុយស�មាែ យុ ។ 

ដើ�ដើ�លម្បីក់ដីល់�ជធានីីភ្នំនដំើ�ញវ័ញិ ខ្នាងដើ�ងចស្រីក់�នីស្រី�បំ់អ្ននក់ស្រីសីថា ដើគឺ�នី�យួរការងាររបំស់អ្ននក់ស្រីសីជាមួ្បីយុនិីងក់ម្បីមក់រ ក់ម្បីមការនីិី

 ដើ�សងដើទ្ធៀត់ចនួំីនី ៦០០នាក់់ អ្នស់រយុៈដើ�ល�ីរខែ�ម្បីក់ដើហិើយុ និីងត់ស្រីម្បីូវ័ឱ្យយអ្ននក់ស្រីសីដើ�ើើចតាែ ឡីីស័ក់រយុៈដើ�ល១៤ថ្ងៃ�ៃ ។ ដើ�ងចស្រីក់�នីបំងំអំ្ននក់ស្រីសី

ឱ្យយដាក់់�ក់យលាឈឺប់ំ ខែត់អ្ននក់ស្រីសីម្បីិនីយុល់ស្រី�ម្បី ដើស្រី�ះអ្ននក់ស្រីសីម្បីិនីអាចរក់ការងារ�មី�នីដើដាយុងាយុស្រីសួលដើនាះដើទ្ធ ។ ម្បីាងុដើទ្ធៀត់ដើបំើឈឺបំ់ 

ដើនាះអ្ននក់ស្រីសីនី�ង�ត់់បំង់អ្នត់ាស្រីបំដើយាជន៍ីខែដីលដើ�ដើសសសល់មួ្បីយុចនួំីនីដូីចជា ការទ្ធទួ្ធល�នីដើសវាខែ�ទាសុំ�ភា�ដើដាយុឥត់គឺិត់ថ្ងៃ�ាតាម្បីរយុៈ

ដើបំឡាជាត់ិរបំបំសនីែិសុ�សងគម្បីជាដើដីើម្បី ។ 

អ្ននក់ស្រីសីបុំ�ា  និីងបំងស្រីបំុសរបំស់អ្ននក់ស្រីសីស្រីត់ូវ័សងបំណុំុល�នា�រដើអ្នសីុលីដា ខែដីលមានីដាក់់បំ័ណុណសមាគ ល់ក់ម្បីមសិទ្ធធិ ឬលិ�ិត់បំញ្ហាា ក់់ការ

កានី់កាបំ់ដីី�ាី របំស់បំងស្រីបំុសអ្ននក់ស្រីសីដើ�ើើជាស្រីទ្ធ�យធានា ។ ក់ម្បីឹីឥណុទានីខែដីលជាចខំែណុក់ទ្ធទួ្ធល�ុសស្រីត់ូវ័របំស់អ្ននក់ស្រីសីមានីចនួំីនីស្រីបំខែហិលជា 

១.៤០០ដុីលាា រ ខែដីលស្រីត់ូវ័បំង់សងស្រីបំចាំខំែ�ចនួំីនី ១០៦ដុីលាា រ ។ អ្ននក់ស្រីសីបុំ�ា  និីងសាើ ម្បីី�នី�ឹីស្រី�ក់់ដើនីះ ដើដីើម្បីីយីុក់ដើ�សងក់ម្បីឹីឥណុទានីរបំស់

ស្រីគឺ�ះសាា នីម្បីីស្រីក់ូហិិរញ្ចឹញវ័ត់ាុ ដើ�សងមួ្បីយុដើទ្ធៀត់ ដើដាយុ�នីយុក់មូុ្បីតូ់ដាក់់ជាស្រីទ្ធ�យធានា ។ អ្ននក់ស្រីសី និីងសាើ ម្បីី ក់៏មានីជ�ំក់់ស្រី�ក់់អ្ននក់ចងការស្រី�ក់់

ឯក់ជនី ខែដីល�នីយុក់ដើ�បំង់សងក់ម្បីឹីឥណុទានីខែដីលមានីស្រីសាបំ់ និីងសស្រីមាបំ់�គត់់�គង់ការចណំាយុស្រីបំចាំថំ្ងៃ�ៃ ។ កាល�ីមុ្បីនី អ្ននក់ស្រីសី�ឹីស្រី�ក់់

�ីសាច់ញាត់ិដើដីើម្បីីយីុក់ដើ�សងបំណុំុល បំុុខែនីែដើ�លដើនីះ សាច់ញាត់ិរបំស់អ្ននក់ស្រីសី ក់៏ក់�ុំងជួបំស្រីបំទ្ធះបំញ្ហាា ហិិរញ្ចឹញវ័ត់ាុ ដូីច�ន  ដើហិើយុក់៏ក់�ុំង

�ិចាំរណា�ឹីស្រី�ក់់�ីអ្ននក់ចងការស្រី�ក់់ឯក់ជនី�ងខែដីរ ។ 

អ្ននក់ស្រីសីបុំ�ា  និីងសាើ ម្បីីគឺឺជាអ្ននក់រក់ស្រី�ក់់ចណូំុលសខំ្នានី់ដើ�ក់នុងស្រីគឺួសារ ដើដាយុមានីកូ់នីៗចនួំីនីបំីនាក់់ដើ�ក់នុងបំនីាុក់ ។ ស្រីគឺួសារមួ្បីយុដើនីះ�នី

កាត់់បំនីាយុការចណំាយុដើលើថ្ងៃ�ាម្បីាូបំអាហ្វារ និីងខែត់ង�រម្បីភថាដើត់ើ�ួក់�ត់់នី�ងដើដាះស្រីសាយុយុាងណា ស្រីបំសិនីដើបំើ�ួក់�ត់់ជួបំបំញ្ហាា សុ�ភា�

ដើនាះ ។ អ្ននក់ស្រីសី�នីនិីយាយុថា៖ “�ំុ �ិំត់ជាស្រី�ួយុ�រម្បីភខ្នាា ងំណាស់ ដើ�ដើ�ល�ំុមំ្បីិនីអាចជួយុសស្រីម្បីួលបំនីាុក់ស្រីគឺួសារ�នី” ។  

៩



អ�ុសាស�៍
អនុស្ថាសនទ៍ា��អស់ ង្ខេ�កុំ់�របាយការណ៍៍ង្ខេន� ធាា ប�់តូ់វិបានង្ខេបា�ពុមុ
ផ្សាាយមត�រ�ួមក់ង្ខេហ�យង្ខេ�យអ�គការសិ�ធមិនុសស ឬសហជំពីក់មមក់រ
ង្ខេ�កុំ់��បង្ខេ�សក់មុុជា ។ ង្ខេទា�បជីាអនុស្ថាសនទ៍ា��ង្ខេន� មនិខែមនជា
អនុស្ថាសនថ៍ុម ី បះខុែនតម្ភានភាពចា�បា�ប់នាៃ នថ់ុម ី ខែ�លទាមទារឱ្យយអនុវិត់តនូវិ
អនុស្ថាសនទ៍ា��ង្ខេន� អ�ឡុ�ង្ខេពលរ�ផ្សាលបះ�ពាល់ ខែផំ្សាក់ង្ខេស�ឋក់�ិចប�ើង្ខេ�យ
ការរកី់រាល�លផ្ទៃនវិរីសុកូ់វិ�ី១៩ ជាពិង្ខេសស ង្ខេ�កុំ់�វិស័ិយកាត់ង់្ខេ�រខែត់មត� ។
 វិនិងិ្ខេ�គឺនិបរង្ខេ�សមនិបានយក់�ិត់ត�ុក់�ក់ ់  អស់រយ�ង្ខេពលយូរណាស់
មក់ង្ខេហ�យ នូវិសញ្ហាញ គួឺរឱ្យយ�ពួយបារមា ង្ខេ�កុំ់�វិស័ិយ�គឹឺ�ស្ថាថ នម�ីកូ់ហរិញ្ជីញវិត់ថុ
ង្ខេ�កុំ់��បង្ខេ�សក់មុុជា ង្ខេហ�យអំក់ទា��ង្ខេនា�គួឺរខែត់ចាត់វ់ិធិានការឱ្យយបានឆ្នាំប់

ង្ខេ��មែធីានាថាការវិនិងិ្ខេ�គឺរបស់ពកួ់ង្ខេគឺ មនិបាននា�ឱ្យយម្ភានការរ �ង្ខេលាភិសិ�ធិ
មនុសសរបស់�បជាពលរ�ឋក់មុុជាអំក់�ច�ីបាក់ ់ ។ ង្ខេយ���ុំ�ក់ស៏�ឹមឹថា 
រាជំរ�ឋ ភិបិាលក់មុជុា ��បង្ខេ�ើ�នការការពារ�ល់អំក់ជំ�ពាក់ ់ក់មចឥីណ៍ទាន
ង្ខេ��មែធីានាថា គាម នអំក់ណាមំ្ភាក់�់តូ់វិបានប�េ�ឱ្យយលក់�់ ី ឬ�តូ់វិ��ួលរ�
ការរ �ង្ខេលាភិប�ពានង្ខេផ្សាស�ង្ខេ�ៀត់ ង្ខេ�កុំ់�អ�ឡុ�ង្ខេពលម្ភានឱ្យនភាពង្ខេស�ឋក់�ិច
ង្ខេន� ។ អំក់ផ្សាតល់ឥណ៍ទានខំាត់តូ់� ង្ខេ�កុំ់��បង្ខេ�សក់មុុជា គឺរួធានា
ថាពកួ់ង្ខេគឺនឹ�មនិង្ខេ�ើ�ឱ្យយម្ភានការរ �ង្ខេលាភិសិ�ធមិនុសសង្ខេល�អំក់�ច�ីបាក់ ់ កុំ់�
ការធានាសុវិត់ថភិាពផ្ទៃនការប�ស់�ក់មចឥីណ៍ទានរបស់�ានួ ។ 

សប្រមាប់ប្រកមុហំុ�ុបញ្ជាា ទញិ ��ិអ ាកផ្គ គត់ិផ្គ គ�់

1. គឺួរង្ខេរៀប��ថុវិកិាសង្ខេស្រ្តងាគ �បនាៃ ន ់ស�ម្ភាបក់់មមក់រនិង្ខេ�ជំិត់ខែ�ល�តូ់វិបានពយួរពីការងារ ។

2. គឺួរគឺណ៍នា�ិនំនយ័ក់�មតិ់ត់�មូវិការផ្សាលិត់ក់មមអបែបរម្ភា ង្ខេ��មែធីានាថាង្ខេរា���ក់ង្ខេ���ង្ខេណ៍� រការ រមួទា��ការបាត់ប់�់
សមត់ថភាពខែផ្សាំក់សងាើ ក់ផ់្សាលិត់ក់មម និ��បសិ�ធភាព អ��ែុ�ង្ខេពល ការរកី់រាល�លផ្ទៃនវិរីុសកូ់វិ�ី១៩ និ�វិធិានការបងាើ រនានា ។

សប្រមាប់�ជំរដ្ឋាឋ��ិលកម ុ�ជា

3. ង្ខេយ���ំុ �ស�ឹមឹថា រាជំរ�ឋ ភិបិាលក់មុុជា��ធានាបានថា �គឺប�់គឹឺ�ស្ថាថ នម�ីក់ូហិរញ្ជីញ វិត់ថុទា��អស់ពិត់ជាបានផ្លាអ ក់ការប�ស់�
�បាក់ក់់មច ីនិ�ការ�បាក់ ់ង្ខេ�ក់ំុ�រយ�ង្ខេពល�ះ �តិ់�៣ខែ� ។

4. និ���ធានាបានថា �គឺប�់គឹឺ�ស្ថាថ នម�ីក់ូហិរញ្ជីញ វិត់ថុទា��អស់ពិត់ជាបាន�បគឺល់បណ័៍ណ ក់មមសិ�ធិ�ី�ាីរាបល់ានបា�ខ់ែ�ល�ត់ូវិបាន
�ក់ជ់ា��ពយធានា ឱ្យយង្ខេ�ម្ភាច ស់��ពយវិញិ ។  

សប្រមាប់ប្រគិ ��សាា �មបី្រកហូំរិញ្ញញវិតិ ា� ��ិធីនាគារដែ�លផ្គ តលឥ់ណទា�ខ្នាាតិតិចូំ

1. សូមង្ខេសំ�ឱ្យយខែ�ក់ខែ�បង្ខេគាលការណ៍៍ផ្ទៃផ្សាៃក់ំុ� ង្ខេ��មែបីញ្ឈបក់ារយក់បណ័៍ណ សម្ភាគ ល់ក់មមសិ�ធិ ឬលិ�ិត់បញី្ហាក់ក់ារកានក់ាប�់ី�ាី ង្ខេ�ើ�ជា
��ពយធានាស�ម្ភាបក់ារផ្សាតល់ក់មចខំីាត់តូ់�ថុមីទា��អស់ ។

2. និ�ផ្លាអ ក់ការប�ស់�ប�ណុ៍លឥណ៍ទានខំាត់តូ់� និ�ការ�បាក់ក់់ំុ�រយ�ង្ខេពល�ះ �តិ់�៣ខែ� និ���ពនាង្ខេពលង្ខេល�សពីង្ខេន� 
�ល់អំក់�ចី�បាក់ទ់ា��អស់ ខែ�ល��ួលរ�ផ្សាលបះ�ពាល់ង្ខេស�ឋកិ់�ចង្ខេ�យស្ថារការរកី់រាល�លផ្ទៃនវិរីុសកូ់វិ�ី១៩ ។

សប្រមាប់វិ�ិងិ្ខេ�គិ�ិបរង្ខេទស ��ិនៃ�គិអូ�វិិឌ្ឍឍ� ៍

1. គឺួរសហការជាមយួរាជំរ�ឋ ភិបិាលក់មុុជា និ�សហគឺមនអ៍ភិវិិឌ្ឍឍអនតរជាតិ់ ង្ខេ��មែបីង្ខេ�ើ�ត់ក់មមវិ�ិីស�ម្ភាលបនៃុក់ប�ណុ៍ល ង្ខេ��មែី
ធានាឱ្យយបានថា អតិ់ថុិជំនរបស់�គឹឺ�ស្ថាថ នម�ីក់ូហិរញ្ជីញ វិត់ថុ មនិ�តូ់វិរ�ការប�េិត់ប�េ�ឱ្យយលក់�់ី ង្ខេ��មែសី�ប�ណុ៍លង្ខេនា�ង្ខេ� ខែ�ល
ង្ខេគាលប�ណ៍�ស�ខានផ់្ទៃនវិធិានការង្ខេន�គឺឺ ង្ខេ��មែលុីបប�បាត់ទ់ា���សុ�នូវិការលក់�់ី�ាីង្ខេ�យប�េ� ។ 

2. គឺួរង្ខេ�ើ�ការង្ខេស�ុបអង្ខេ�ើត់ និ��ស្ថាវិ�ជាវិល�អិត់ឱ្យយបាន��ល��ូលាយបខែនថម ពីបញ្ហាា រ �ង្ខេលាភិសិ�ធិមនុសសង្ខេ�យ�គឺឹ�ស្ថាថ ន
ម�ីក់ូហិរញ្ជីញ វិត់ថុង្ខេ�ក់ំុ��បង្ខេ�សក់មុុជា និ�បង្ខេ�ើ�ត់ឱ្យយម្ភានយនតការ�ុ�ឃ្លាំា �ង្ខេម�លជាង្ខេ�ៀ�ទាត់ ់ និ�តឹ់�រ�ឹប�ផុ្សាត់ ង្ខេ��មែវីាយត់ផ្ទៃមាពី
ស្ថាថ នភាពជាក់ខ់ែសត�របស់អំក់�ចី�បាក់ង់្ខេ�ក់ំុ��បង្ខេ�សក់មុុជា ៕ 

១.

២. 

១.

២.

១.

២.

១.

២.

១០




