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 លីកាដូ គឺជាអង្គការសិទិ្ធមនុស្សជាតិមូយនៅកម្ុជា។ ចាបត់ាងំពីអង្គការលីកាដូ តតរូវបានបនងកើត 
ន�ើងនៅឆ្នា ១ំ៩៩២ អង្គការននះ គឺជាអង្គការដដលសិ្ថតនៅជួរមុខនគ កនាុងកិច្ចការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋ សិទិ្ធ 
ននោបាយ សិទិ្ធនសដ្ឋកិច្ច និងសិទិ្ធសង្គមរបស់តបជាពលរដ្ឋនៅកនាុងតបនទសកម្ុជា និងនលើកកម្ស់ការ
នោរពសិទ្ធិទាងំនោះ ពីរាជរដ្្ឋ ភបិាលកម្ុជា និងអង្គការោោ។ នដ្យបានកសាងនូវសមទិិ្ធផលល្អកនាុង 
អតីតកាល។ លីកាដូ បានបន្តនដើរតួោទីជាអនាកតសូ៊មតិសតរាបត់បជាពលរដ្ឋ និងន្វើការឃ្លា នំមើលរាជរដ្្ឋ
ភបិាលតាមរយៈកម្មវ ិ្ ីសិទិ្ធមនុស្សោោ ពីការោិល័យកណ្្ត លរបស់ខលាួននៅភនានំពញ និងនៅ តាមសាខា 
ទូទាងំ ១៣ នខត្ត-រាជធានីនផ្សងនទៀត។ 

ឃ្លាំម�ើលកលាររំមលោភសិទិ្ធ�នុស្ស ដែលប្រប្រឹត្ិ មែោយ
្រុគ្គលអលាជ្លាធរ មលើកលាររំមលោភសិទ្ធិបស្រី និងកលាររំមលោភសិទ្ធិកុ�លារៈ 
បុគ្គលិកលីកាដូ ន្វើការនសីុបអនងកតនលើករណីរនំោភសិទិ្ធមនុស្ស 
ដដលតបតពរឹត្ត នដ្យអាជាញា ្រ ចំនពាះការរនំោភបំពាននលើសស្តី និង 
កុរារ ន�ើយជនរងនតោះ តតរូវបានផ្តល់នសវាជួយ�នតជាមដតជងតាម 
រយៈការន្វើអន្តរាគមនជ៍ាមយួអាជាញា ្រមូលដ្្ឋ ន និងមសន្តី 
តុោការ។

ជំនួយដ្នែកមេជ្ជសលាបស្ និងមសេលាក�្មសង្គ�កិច្ៈ
តករុមតគរូនពទ្យផ្តល់នសវានវជ្ជសាសស្តដល់ជនជាបឃុ់ំ និងមសន្តី 
ពន្ធោោរ ចំនួន១៤ កដនលាង ជនរងនតោះពីការរនំោភសិទិ្ធមនុស្ស 
និងតគរួសារ ដដលស្ថិតនៅតំបនត់ាងំទីលំនៅថ្មី។ តករុមការងារនសវា
សង្គមន្វើការវាយតមមលាពីតតមរូវការរបស់ជនរងនតោះ និងតករុមតគរួសារ 
របស់ពួកនគ ន�ើយផ្តល់ជំនួយ សរាភា រៈ និងម្ូបអាហារ 
រយៈនពលខលាី។

កលារឃ្លាំម�ើល្ន្ធនលាគលារៈ
អនាកតសាវតជាវពន្ធោោរ ន្វើការឃ្លា នំមើលពន្ធោោរចំនួន១៨ នដើម្ ី
ន្វើការវាយតមមលាអំពីសា្ថ នភាពនៅកនាុងពន្ធោោរ និងនដើម្ធីាោថា 
ជនជាបឃុ់ំ ទទួលបាននូវតំណ្ងដផនាកចបាប។់

កលារប្ររឹក្សលាដ្នែកច្លា្រ់ និងកិច្កលារ្លារដ្នែកច្លា្រ់ៈ
ជនរងនតោះ តតរូវបានផ្តល់ជូននូវការតបរឹកសាដផនាកចបាប ់ន�ើយចំនពាះ 
ករណីសំខាន់ៗ ទទួលបាននូវកិច្ចការពារដផនាកចបាប ់ដដលផ្តល់ជូន 
នដ្យតករុមតបរឹកសាដផនាកចបាប ់និងតករុមនមធាវកីារពារសិទ្ធិមនុស្ស។

ទលាក់ទលាញ�តិគលាំបទជលាសលាធលារណៈ និងតលា�សហគ�ន៍ៈ 
ករណីរនំោភសិទ្ធិមនុស្ស ដដលនសុីបអនងកត នដ្យអង្គការ

លីកាដូ  តតរូវបានចងតកងទុកនៅកនាុងតបពន័្ធទិននានយ័នដើម្ឲី្យរាន
ភាពងាយតសរួលកនាុងការដសវងរកពត័រ៌ាន វភិាគ ផលិត ជា 

របាយការណ៍ជាតបចា ំ(ការនបាះពុមភាជារបាយការណ៍ និងរបាយ 
ការណ៍នសាតទស្សន)៍ និងសតរាបន់្វើការតសូ៊មតិនផ្សងៗនទៀត។

កលារហ្រឹកហ្វឺនសហគ�ន៍ អ្រ់រំ និងកលារតស៊ូ�តិៈ
 អនាក�វរឹក�វឺន និងអនាកទាកទ់ាញមតិោតំទ ន្វើការអបរ់ដំល់តករុម
នោលនៅជាកោ់កម់យួចំនួន បណ្្ត ញោតំទកិច្ចការពារសិទិ្ធ

មនុស្សនៅថានា កម់ូលដ្្ឋ ន និងន្វើការតសូ៊មតិសតរាបក់ារផ្លា ស់ប្តូរ
សង្គម និងចបាប ់ជាមយួសស្តី យុវវយ័ និងកុរារ។

គលាំបទសហជរី្ បកុ�្លរែ្ឋ�ូលែ្ឋលាន និង 
្រណ្លាញនលានលាៈ 

ជួយ�ដល់ស�ជីព តករុមពលរដ្ឋមូលដ្្ឋ ន និងស�គមន ៍ដដល 
រងនតោះ នដ្យផ្តល់នូវកិច្ចការពារនសវាកម្មដផនាកចបាប ់តពមទាងំ

ជួយ�ពតងរឹងនូវសមត្ថភាពរបស់ពួកនគ កនាុងការន្វើយុទ្ធោការ 
និងការតសូ៊មតិអំពីសិទិ្ធមនុស្ស។

សប�លា្រ់្័ត៌�លាន្រដនថែ� សូ�ទលាក់ទងៈ
នោកតសីនវជ្ជបណិ្ត ពុង ឈវីនកក, តបធានអង្គការសិទិ្ធមនុស្ស លីកាដូ

ផ្ះនលខ ១៦ ផលាូវ៩៩ រាជធានីភនានំពញ កម្ុជា
ទូរស័ព្នលខៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៦ ៦០២

ទូរសារៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៧ ៦២៦

អីុដមលៈ contact@licadho-cambodia.org
នគ�ទំពរ័ៈ www.licadho-cambodia.org Facebook: www.facebook.com/licadho Twitter: www.twitter.com/licadho 

សម្ព័ន្ធខ្មែរជំររឿន និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស 
(លីកាដូ)

ក�្មេិធរីឃ្លាំម�ើល និងកលារ្លារសិទ្ធិ�នុស្ស ក�្មេិធរីមលើកក�្ពស់ និងកលារទលាក់ទលាញ�តិគលាំបទ
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សេចក្តីស្្ើម
កនាុងរយៈនពល ២០ឆ្នា នំនះ តបនទសកម្ុជារានការរកី

ចនតមើនដផនាកនសដ្ឋកិច្ចជាបន្ត បោ្ប ់ ន�ើយជាលទ្ធផល        
វស័ិយសំណងន់ៅកម្ុជា កំពុងរានការនកើនន�ើងោ៉ា ង 
ខាលា ងំ។ ទីតករុង្ំៗបំផុតដូចជា រាជធានីភនានំពញ តករុងតពះ- 
សី�នុ និងតករុងនសៀមរាប រានការពតងីកជាបន្តបោ្ប ់
តាមរយៈការសាងសងនូ់វអោរការោិល័យ នរាងចតក 
អោរខុនដូរ សំណងផ់្ះ សណ្្ឋ ោរ និងផសារទំននើបជា 
នដើម១។ គនតរាងទាងំនោះតតរូវការឥដ្ឋចំនួននតចើនន�ើយរាន 
សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋកនាុងតសរុកជានតចើន កំពុងដតតតរូវបាន 
បនងកើតន�ើងនដើម្ផី្គតផ់្គងឥ់ដ្ឋដល់គនតរាងទាងំអស់នោះ។ 
សិប្កម្មទាងំនោះ ពរឹងដផ្អកនៅនលើករាលា ងំពលកម្មរបស់ 
ទាសករសមយ័ថ្មី គឺសំនៅនលើតគរួសាររបស់មនុស្សនពញ 
វយ័និងកុរារជានតចើនជំោន ់ ដដលតតរូវបញ្្ច ំខលាួននៅកនាុង 
សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ នដើម្នី្វើការនដ្ះបំណុល។

ការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុល និងពលកម្មកុរារជា 
តបនភទការងារខុសចបាប ់នោងតាមចបាបរ់បស់កម្ុជា និង
សន្ធិសញ្ញា អន្តរជាតិជានតចើននទៀត ដដលកម្ុជាជារដ្ឋភាគី 
ប៉ាុដន្ត ការអនុវត្តការងារទាងំននះកំពុងរានភាពរកីដុះដ្ល 
នៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ុជា។ របាយការណ៍ននះ
បានន្វើន�ើងនដ្យដផ្អកនលើការតសាវតជាវនៅតាមសិប្កម្ម
ផលិតឥដ្ឋ ដដលស្ថិតនៅភាគខាងនជើងមនរាជធានីភនានំពញ
និងនខត្ត ត្ងូឃ្មុ ំ។ ការតសាវតជាវននះបង្ាញថា ការបញ្្ច ំ   

ខលាួននដ្ះបំណុលជាមន្យោបាយ ដដលតតរូវបាននតបើតបាស់ជា
ទូនៅនដ្យរា្ច ស់សិប្កម្ម នដើម្ទីទួលបាននូវករាលា ងំ 
ពលកម្មរយៈនពលយូរ រានតមមលានថាក និងនចះសា្ត ប ់
បងា្គ ប។់ កុរារតតរូវបានបង្ំជាញរឹកញាបឲ់្យជួយ�ការងារ 
របស់ឪពុករា្ត យនៅសិប្កម្មទាងំនោះ នដ្យសារដតតបាក ់
ឈនាួលពលកម្មទាប ន�ើយតបពន័្ធមនការផ្តល់តបាកឈ់នាួល 
ពលកម្មតតរូវគិតតាមចំនួនផលិតផល។ លក្ខណ្ការងារ
នៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋគឺតបកបនដ្យនតោះថានា កន់�ើយ 
កដនលាងសានា កន់ៅរបស់កម្មករោ្ម នអោមយ័ និងមនិរានអវី 
នតចើននោះនទ។ នតោះថានា កន់កើតន�ើងជាញរឹកញាប ់ ន�ើយ 
កនាុងករណីខលាះ រានអនាករងរបសួ្្ងន់្ ្ងរដ្ចអ់វយវៈ និងរ�ូត
ដល់បាតប់ងអ់ាយុជីវតិករ៏ានផងដដរ។

សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋភាគនតចើន ដដលតតរូវបានតសាវ-
តជាវនៅកនាុងរបាយការណ៍ននះ គឺរានភាពងាយតសរួលកនាុង
ការដសវងរកសតរាបអ់នាកន្វើដំនណើ រនចញ ពីរាជធានីភនានំពញ 
ន�ើយសិប្កម្មទាងំនោះ ងាយនរឹងនមើលនឃើញពីនលើផលាូវ 
ជាតិសំខាន់ៗ ។ នៅតគបក់រណីទាងំអស់ ប៉ាុស្តិ៍នគរបាល 
មូលដ្្ឋ ននិងអាជាញា ្រឃុំ គឺស្ថិតនៅដក្រនោះ។ ការនកង     
តបវញ័្ច ដដលន្វើន�ើងនដ្យរា្ច ស់សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ និង 
លក្ខណ្នៅទីនោះ គឺមនិពិបាកកនាុងការោតតតដ្ងនោះ
នទ ន�ើយបុគ្គលដដលទទួលខុសតតរូវចំនពាះការអនុវត្តចបាប់
កប៏ានដរឹងោ៉ា ងចបាស់ន�ើយដដរ។ ប៉ាុដន្តសិប្កម្មទាងំនោះ

១ ស�ោងតាមធៃាគារពិភពសលោក វិេ័�េំណង់ ៃិងអចលៃសទព្យ បាៃរួមចំណណកសសចើៃ្ាងសគ ចំសពោះការលូតលាេ់ទិៃ្្ល ក្នុងសេុកេរុប 
(GDP) ក្នុងឆ្ាំ២០១៤ ៃិងឆមាេទដី១នៃឆ្ាំ២០១៥។ ធៃាគារពិភពសលោក, បច្នុប្ៃ្ភាពសេ�្ឋកិច្កម្នុ្ា ណខតុលា ឆ្ាំ២០១៥, http://documents.
worldbank.org/curated/en/115911468188931886/pdf/100537-WP-Box393233B-PUBLIC-Final-October-2015-CEU-report-
English-reduce-size.pdf.

ទិដ្ឋភាពសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ  និងកដនលាងសានា កន់ៅរបស់កម្មករ

ការអភវិឌ្ឍនលើទាសភាព  ”ការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុល និងពលកម្មកុរារនៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ុជា” ១

http://documents.worldbank.org/curated/en/115911468188931886/pdf/100537-WP-Box393233B-PUBLIC-Final-October-2015-CEU-report-English-reduce-size.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/115911468188931886/pdf/100537-WP-Box393233B-PUBLIC-Final-October-2015-CEU-report-English-reduce-size.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/115911468188931886/pdf/100537-WP-Box393233B-PUBLIC-Final-October-2015-CEU-report-English-reduce-size.pdf


នៅដតអាចដំនណើ រការបាននដ្យោ្ម នឧបសគ្គអវីន�ើយ។ 
ការមនិយកចិត្តទុកដ្កពី់សំណ្កអ់ាជាញា ្រ និងកងវះឆន្ៈ
ពីសំណ្កម់សន្តីអនុវត្តចបាប ់ អំនពើពុករលួយនិងភាពអស់ 
ជនតមើសរបស់តបជាពលរដ្ឋតកីតកបំផុត កនាុងការផ្គតផ់្គងជី់វ-
ភាពរាននយ័ថាចបាបម់និតតរូវបានអនុវត្ត ន�ើយរា្ច ស់     
សិប្កម្មមនិតបឈមនរឹងទណ្កម្មអវីទាងំអស់។

រាជរដ្្ឋ ភបិាលកម្ុជារានកាតពវកិច្ចកនាុងការបញ្ចប់
ការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុលនិងពលកម្មកុរារ ន�ើយការ 

បញ្ចបប់ញ្្ននះគឺស្ថិតនៅនតកាមអំណ្ចរបស់អាជាញា ្រផង
ដដរ។ រាជរដ្្ឋ ភបិាលអាចអនុវត្តវធិានការបោ្ននិ់ងរយៈ 
នពលយូរ នដ្យរានការជួយ�នតជាមដតជងពីសំណ្កអ់តិ-
ថិជនទិញឥដ្ឋ និងភាគីពាកព់ន័្ធនផ្សងនទៀតនដើម្សីនតមច 
បាននូវនោលនៅននះ។ នៅចុងបញ្ចបម់នរបាយការណ៍ននះ 
ក ៏រានផ្តល់អនុសាសនម៍យួចំនួនជូនរាជរដ្្ឋ ភបិាលន�ើយ 
តបសិននបើរានការអនុវត្តតាម នោះន្វើឲ្យរាជរដ្្ឋ ភបិាល  
អាចសនតមចបាននូវការលុបបំបាតក់ារនកងតបវញ័្ច  និងការ
ងារតបកបនដ្យនតោះថានា កទ់ាងំននះ។

វិធតីេាសេ្នៃការសេាវស្ាវ

ការតសាវតជាវនៅកនាុងរបាយការណ៍ននះ តតរូវបានន្វើ
ន�ើងជាចំបងនៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋមយួចំនួន ដដល
ស្ថិតនៅជាយភាគខាងនជើងមនរាជធានីភនានំពញ និងកនាុងនខត្ត 
កណ្្ត ល តាមបនណ្្ត យផលាូវជាតិនលខ៥ និងផលាូវជាតិនលខ 
៦អា។ ទីតាងំននះតតរូវបាននតជើសនរ ើសនដ្យសារភាពងាយ 
តសរួលកនាុងការន្វើដំនណើ រសតរាបអ់នាកតសាវតជាវ និងនដ្យ
សារវាស្ថិតនៅជិតរាជធានីភនានំពញ (ទីតករុង្ំជាងនគ និង 
រានការរកីចនតមើនជាងនគនៅកម្ុជា) រាននយ័ថាវាតបដ�ល 
ជាតំបនផ់លិតឥដ្ឋ្ំជាងនគនៅកម្ុជាផងដដរ។

អង្គការ លីកាដូ បានកំណតនិ់ងនតជើសនរ ើសតំបន ់   
សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋចំនួន១១នដើម្នី្វើការតសាវតជាវ ដដល 
តំបនខ់លាះរានសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋចំនួន ១ ឬ ២ ដតប៉ាុនណ្ណ ះ 
ន�ើយទីតាងំដមទនទៀតរានសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋនតចើន រ�ូត 
ដល់ ៣៩ កនាុងមយួតំបន ់ (សូមនមតា្ត នមើលដផនទីនៅទំពរ័ 
កណ្្ត លមនរបាយការណ៍)២។ សិប្កម្មទាងំនោះរានទំ�ំ 
ខុសោនា  នដ្យសារសិប្កម្មខលាះរានចំនួនកម្មករតិច គឺ 
តតរឹមដត ៣-៤ តគរួសារ ខណៈដដលសិប្កម្មខលាះនទៀត 
រានចំនួនកម្មកររ�ូតដល់ ២០-៣០ តគរួសារឯនណ្ះ។ 
នៅតគបសិ់ប្កម្មផលិតឥដ្ឋទាងំអស់ កម្មកររស់នៅកនាុងខ្ម 
ដដលស្ថិតនៅកនាុងបរនិវណមនសិប្កម្មទាងំនោះ។ ចំនួន     
តគរួសារសរបុនៅកនាុងតំបន ់ដដលតតរូវបាននតជើសនរ ើសនដើម្នី្វើ
ការតសាវតជាវននះ គឺរានភាពលំបាកកនាុងការរាបឲ់្យបាន 
ចបាស់ ប៉ាុដន្តតបាកដណ្ស់ថា កម្មកររានចំនួនរាបព់ាន ់
តគរួសារ។

កនាុងអំ�ុងដខមថុិោ និងដខសីហា ឆ្នា ២ំ០១៦ បុគ្គលិក 
អង្គការលីកាដូ បានចុះនៅតសាវតជាវនៅកនាុងតំបននី់មយួៗ 
ន�ើយនយើងបានន្វើការសរាភា សជាលក្ណៈបុគ្គល ជាមយួ
កម្មករសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋទាងំនោះ នៅនពលដដលអាចន្វើ 

នៅរចួ។ កនាុងករណីនផ្សងនទៀត ពត័រ៌ានតតរូវបានតបមូលតាម 
រយៈការសរាភា សជាតករុមនដ្យរានទាងំកុរារ និងមនុស្ស 
នពញវយ័ផងដដរ។ ជាលទ្ធផល បុគ្គលិកអង្គការលីកាដូ 
បានសរាភា សកម្មករតបរាណ ៥០ោក ់ កនាុងអំ�ុងនពល 
នោះ។  ការតសាវតជាវបឋមកធ៏ាលា បប់ានន្វើន�ើងនៅឆរាស 
ទី១មនឆ្នា ២ំ០១៥ នៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋកនាុងឃុំនមៀន 
តសរុកអូររាងំឪ នខត្តត្ងូឃ្មុ ំ និងកនាុងឃុំតពះតបសប ់ តសរុក 
ខសាចក់ណ្្ត ល នខត្តកណ្្ត ល។ ោនពលនោះ កុរារចំនួន
៤ ោកន់ិងមនុស្សនពញវយ័ចំនួន៤ ោកត់តរូវបានសរាភា ស
នៅកនាុងតំបននី់មយួៗ ដដលោឲំ្យចំនួនសរបុមនអនាកដដល
បានផ្តល់ការសរាភា សរាន ១៦ោក។់

នទាះបីជាការសរាភា សជាលក្ណៈបុគ្គលឯកជនរាន 
សារសំខានខ់ាលា ងំ សតរាបក់ារសិកសាតសាវតជាវដបបននះក ៏
នដ្យ ប៉ាុដន្តវ ិ្ ីសាសស្តមនការតបមូលពត័រ៌ានតតរូវដតរានការ
បតដ់បននៅតាមលក្ខណ្នៅកនាុងសិប្កម្ម និងសា្ថ នការ
ណ៍មនការចុះន្វើការតសាវតជាវនោះ។ សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ 
ភាគនតចើន មនិរានកដនលាងនដើម្នី្វើការសរាភា សជាលក្ណៈ
បុគ្គលឯកជននទ ន�ើយអំ�ុងនពលមនការចុះន្វើការតសាវ- 
តជាវភាគនតចើន ខវះនពលនវោតគបត់ោនស់តរាបន់្វើការ 
សរាភា ស នដ្យសារដតកម្មករតតរូវតត�បចូ់លនៅន្វើការវញិ 
បោ្បពី់ការសតរាកទទួលទានអាហារមថ្ងតតងរ់ចួនោះ។ 
នៅកនាុងការតសាវតជាវ មនិរានការនតជើសនរ ើសអនាកផ្តល់ការ 
សរាភា សតាមដបបផលាូវការនោះនទ ផ្ុយនៅវញិការសរាភា ស 
តតរូវ បានន្វើន�ើងដតជាមយួកម្មករណ្ដដលរាននពលនវោ 
និងចងផ់្តល់ការសរាភា សដតប៉ាុនណ្ណ ះ។ គួរកតស់រា្គ ល់ផង 
ដដរថា កនាុងករណីខលាះរា្ច ស់សិប្កម្មបានបងកការលំបាកកនាុង
ការជួបសរាភា សជាមយួកម្មករ ឬនដើរមកជិតនៅនពលដដល
បុគ្គលិកអង្គការលីកាដូពយោោមនិោយនៅកានក់ម្មករ។ 

២ ចំៃួៃក្នុងទដីតាំងៃដីមួ�ៗសបណែល្ាមិៃច្ាេ់លាេ់។ បុគ្គលិកអង្គការលដីកា�ូ រាប់ចំៃួៃេិប្កម្ម្លិតឥ�្ឋណ�លពួកគាត់បាៃស�ើញ សែើ�ក្នុង 
ករណដីខ្ះ បញ្ាក់តួសលខសៃះ្ាមួ�អា្្ាធរ�ុំ។

ការអភវិឌ្ឍនលើទាសភាព  ”ការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុល និងពលកម្មកុរារនៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ុជា”២



នៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋមយួនោះរានកម្មករភាគនតចើន
ពយោោមោកខ់លាួន ន�ើយមនិនិោយជាមយួបុគ្គលិក 
អង្គការលីកាដូនោះនទ។ កម្មកររានា កប់ានពន្យល់ថា រា្ច ស់
សិប្កម្មបានតបាបព់ួកោតឲ់្យន្វើដបបននះ តបសិននបើរាន 
បុគ្គលិកអង្គការមនិដមនរដ្្ឋ ភបិាលចុះមកកានទី់នោះ។

កិច្ចសរាភា សនិងការពិភាកសាជាតករុមបាននលើកន�ើង
ពីតបធានបទជានតចើនដូចជា ពត័រ៌ានលំអិតអំពីជីវតិរស់
នៅតបចាមំថ្ងនិងការងាររបស់កម្មករ សា្ថ នភាព�ិរញញា វត្ថុនិង 
ចំនួនទរឹកតបាកដ់ដលពួកោតឬ់តគរួសាររបស់ពួកោតជំ់ពាក់
រា្ច ស់សិប្កម្ម ពត័រ៌ានទាកទ់ងនរឹងនដើមន�តុដដលោឲំ្យ
ពួកោតម់កន្វើការនៅសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ ការអនុវត្តកិច្ច- 
សនយោការងារ ការនតបើតបាស់ពលកម្មកុរារ ការទទួលបាន 
ការសិកសាអបរ់ ំនិងនតោះថានា កប់ងកន�ើងនដ្យនតគឿងរា៉ា សីុន
ជានដើម។

បុគ្គលិកអង្គការលីកាដូ កប៏ានជួបពិភាកសាជាមយួ
នមឃុំចំនួនពីរោក ់ និងមសន្តីនគរបាលរានា ក។់ ការជួប        
ពិភាកសានោះ មនិដមនជាការជួបសរាភា សដដលរានការនរៀប
ចំសំណួរល្អិតល្អនន់ោះនទ ប៉ាុដន្តតបធានបទមយួចំនួនតតរូវ
បាននលើកន�ើងនៅកនាុងជំនួបពិភាកសានោះដូចជា ចំនួន 
សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ ចំនួនតគរួសារនៅកនាុងឃុំ ពលកម្មកុរារ
នៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ ការទទួលបានការសិកសាអបរ់ ំ
បំណុលរបស់កម្មករ និងនតោះថានា កក់ារងារនៅកនាុងសិប្-
កម្មទាងំនោះផងដដរ។

នៅកនាុងការតសាវតជាវចំនួនពីរនលើកននះ បុគ្គលិកអង្គ-
ការលីកាដូ បានចុះនៅកានសិ់ប្កម្មផលិតឥដ្ឋនៅទូទាងំ 
តបនទស ន�ើយបានជួបពិភាកសាជាមយួកម្មករដដលន្វើការ
នៅទីនោះនិងអាជាញា ្រមូលដ្្ឋ នជានតចើននលើកកនាុងរយៈនពល
ពីរទសវត្សរចុ៍ងនតកាយននះ។ បទពិនសា្ននិ៍ងពត័រ៌ាន 
ដដលទទួលបានកនលាងមកននះ បានោតំទនិងរមួចំដណកជា 
នតចើននៅកនាុងលទ្ធផលមនរបាយការណ៍ននះ។

ទំ�ំផលិតកម្ម មនសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ នៅទូទាងំ     
តបនទសកម្ុជាមនិតតរូវបានដរឹងចបាស់នោះនទ ប៉ាុដន្តនយើង 
នឃើញសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋរាននស្ើរតគបន់ខត្ត-តករុង ននះរាន
នយ័ថាករាលា ងំពលកម្មនៅទូទាងំតបនទសរានចំនួនរាបម់ុនឺ
ោក។់ ការនតបៀបន្ៀបនៅកនាុងរបាយការណ៍ននះគឺនោង 
នៅនលើលទ្ធផលមនការតសាវតជាវ នៅកនាុងតំបនផ់លិតឥដ្ឋ 
ចំនួនពីរដតប៉ាុនណ្ណ ះ ន�ើយតំបនទ់ាងំននះករ៏ានចំនួនសិប្-
កម្មផលិតឥដ្ឋនិងកម្មករតិចដដរ។ ប៉ាុដន្តនទាះជាោ៉ា ងណ្ 
កន៏ដ្យ ពត័រ៌ានដដលទទួលបានពីកម្មករទាងំនោះរាន  
ភាពសីុចងាវ កោ់នា ោ៉ា ងខាលា ងំ ពាកព់ន័្ធនរឹងការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះ 
បំណុល លក្ខណ្ការងារ ការអនុវត្តកិច្ចសនយោការងារ 
និងពលកម្មកុរារជានដើម។ នលើសពីននះនៅនទៀត ពត័រ៌ាន
ទាងំននះរានភាពសីុចងាវ កោ់នា ជាមយួនរឹងពត័រ៌ាន និងបទ
ពិនសា្នដ៍ដលបុគ្គលិកអង្គការលីកាដូ ទទួលបានពីតំបន់
ដមទនទៀតមនតបនទសកម្ុជា។ ននះបង្ាញថា របាយការណ៍
ននះរានភាពតតរឹមតតរូវសតរាបត់ំបនម់នការតសាវតជាវទាងំពីរ 
ន�ើយកត៏បដ�លជាអាចឆលាុះបញ្្ច ំងបាន ពីសា្ថ នភាពនៅ 
កនាុងតបនទសកម្ុជាទាងំមូលផងដដរ។

សៃៅក្នុងេិប្កម្ម្លិតឥ�្ឋមួ�
សៃោះមាៃកម្មករភាគសសចើៃព្យា�ាម 
លាក់ខ្លួៃ សែើ�មិៃៃិ�ា�្ាមួ� 

បុគ្គលិកអង្គការលដីកា�ូសៃោះសទ។ 
កម្មករម្ាក់បាៃពៃ្យល់ថា ម្ាេ់        
េិប្កម្មបាៃសបាប់ពួកគាត់ឲ្យ 

សធវើណបបសៃះ សបេិៃសបើមាៃ បុគ្គលិក 
អង្គការមិៃណមៃរ�្ឋាភិបាល 

ចុះមកកាៃ់ទដីសៃោះ។

នក្មងតបរុសតូចនៅតាមឪពុកដដលកំពុងន្វើការជីកដីឥដ្ឋ



លទ្ធ្លនៃការសេាវស្ាវ
កលារ្រញ្លាំខ្លួនមែោះ្រំណុល

ការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុល គឺជាសា្ថ នភាពមយួដដល 
នកើតរានន�ើង នៅនពលករាលា ងំពលកម្មរបស់មនុស្សរានា ក ់  
តតរូវបាននតបើតបាស់នដើម្នី្វើការទូទាតស់ងបំណុល។ ជា 
ទូនៅ កម្មករដដលន្វើការងារនដើម្នីដ្ះបំណុលទទួលបាន 
តបាកក់មតមទាបោ៉ា ងខាលា ងំ ដដលជានរឿយៗោឲំ្យពួកោត ់
ជំពាកប់ំណុលកានដ់តនតចើន ន�ើយោ្ម នលទ្ធភាពសង 
បំណុលទាងំនោះវញិនទ។ ពួកោតអ់ាចតបឈមនរឹងការ 
នកងតបវញ័្ច ពលកម្ម នដ្យសារដតការពរឹងដផ្អកនលើរា្ច ស់ 
បំណុល ន�ើយរានកម្មករជានតចើនោកត់តរូវបានបង្ំឲ្យន្វើ
ការនៅកនាុងលក្ខណ្ការងារ ដដលតបកបនដ្យនតោះថានា ក់
និងមនិសមរម្យ។ ការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុលតតរូវបានចបាប ់
អន្តរជាតិចាតទុ់កថា ជាការអនុវត្តតសនដៀងោនា នៅនរឹងទាស 
ភាព៣ ន�ើយអនាករាយការណ៍ពិនសសរបស់អង្គការស�-    
តបជាជាតិ ស្តីពីទតមងទ់ាសភាពសមយ័ទំននើបកប៏ានយល់
ថា ននះជាទតមងម់យួមនទាសភាពសមយ័ថ្មីផងដដរ៤។

កម្មករទាងំអស់ ដដលបានផ្តល់ការសរាភា សនៅកនាុង
ការតសាវតជាវននះបាននលើកន�ើងថា ពួកោតជំ់ពាកត់បាក់
រា្ច ស់សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ។ តបាកប់ំណុលទាបបំផុតដដល 
បានរាយការណ៍រានចំនួន ១.០០០ ដុោលា រ ប៉ាុដន្តពួកោត់
ភាគនតចើនជំពាកត់បាករ់ា្ច ស់សិប្កម្ម ចនោលា ះពី ២.០០០ 
នៅ ៣.០០០ ដុោលា រ ន�ើយកម្មកររានា កប់ានឲ្យដរឹងថាោត់
ជំពាកត់បាករ់ា្ច ស់សិប្កម្មចំនួន ៦.០០០ ដុោលា រ។ កម្មករ
ទាងំអស់ដដលបានផ្តល់ការសរាភា ស បាននិោយថា          
តគរួសារទាងំអស់នផ្សងនទៀត នៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ  
របស់ពួកោតជំ់ពាកត់បាករ់ា្ច ស់សិប្កម្មកនាុងចំនួនតបហាក ់
តបដ�លោនា ។

កម្មករទាងំអស់ដដលបានផ្តល់ការសរាភា ស បាន      
តបាបនូ់វនរឿងរា៉ា វតសនដៀងោនា  អំពីន�តុផលដដលន្វើឲ្យពួក 
ោតជ់ំពាកប់ំណុលរា្ច ស់សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ។ ពួកោតជ់ា 
នតចើនបាននរៀបរាបថ់ា ដំបូង ពួកោតធ់ាលា កខ់លាួនជំពាកត់បាក់
រា្ច ស់សិប្កម្ម នដ្យសារដតពួកោតត់តរូវទូទាតច់ំនពាះមថលា
ចំណ្យនលើការពយោបាល ដដលបណ្ដា លមកពីការរានមផ្ 
នពាះ ឬការឈសឺាក តន់ៅកនាុងតគរួសារ។ ពួកោតម់យួចំនួន

នទៀតបានខ្ចីតបាកន់ដើម្នីៅទិញតោបពូ់ជ ឬសតវពា�នៈ 
ន�ើយោ្ម នលទ្ធភាពសងវញិនដ្យសារដតទទួលបានទិននា-
ផលមនិល្អ។ អនាកខលាះនទៀតបាននលើកន�ើងថា ពួកោតប់ាន
ខ្ចីតបាកន់ដ្យសារដតភាពតកលំបាក ន�ើយមនិរានដី    
សតរាបប់ងកបនងកើនផល និងោ្ម នមន្យោបាយកនាុងការរក 
តបាក។់

ករណីភាគនតចើន ពួកោតប់ាននផដាើមខ្ចីតបាកពី់្ោ-
ោរ ឬអនាកផ្តល់តបាកក់ម្ចនីផ្សងនទៀតនៅកនាុង មូលដ្្ឋ នរបស់ 
ពួកោត។់ នៅនពលពួកោតម់និរានលទ្ធភាពសងតបាក់
នោះវញិ ឬតតរូវការខ្ចីតបាកប់ដន្ថមនទៀត ពួកោតត់តរូវនផ្រ       
បំណុលនោះនៅឲ្យរា្ច ស់សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ នដើម្សីង 
ជំនួស ន�ើយសនយោន្វើការឲ្យរា្ច ស់សិប្កម្មនោះនដើម្សីង
បំណុលដដលពួកោតប់ានជំពាក។់ ននះជាជនតមើសដទ៏ាក់
ទាញសតរាបព់ួកោត ់ នដ្យសាររា្ច ស់សិប្កម្មមនិគិត 
ការតបាកន់លើតបាកប់ំណុលនោះនទ ន�ើយផ្តល់កដនលាងសានា ក់
នៅកនាុងបរនិវណសិប្កម្មដថមនទៀត។ កម្មករជានតចើនដដល
បានផ្តល់ការសរាភា ស បានន្វើចំណ្កតសរុកមកន្វើការនៅ 
សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ។ នៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋដក្រ      
រាជធានីភនានំពញ រានកម្មករជានតចើនតគរួសារមកពី នខត្តមតព-
ដវង កំពង់្ ំ កំពងច់ាម តាដកវ និងនខត្តសាវ យនរៀង។ ចំនពាះ
សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋនៅនខត្តត្ងូឃ្មុ ំវញិ កម្មករភាគនតចើនជា
អនាកនខត្តត្ងូឃ្មុ ំ ដូចននះពួកោតម់និបានន្វើចំណ្កតសរុក

៣ មាសតា ១ (ក) នៃអៃុេញ្ាបំសពញបណៃ្មេ្តដីពដីការលុបបំបាត់សចោលៃូវទាេភាព ការ្ួញ�ូរទាេភាព េ្ាប័ៃ ៃិងការអៃុវត្តសេស�ៀងទាេភាព 
ឆ្ាំ១៩៥៦ អង្គការេែសប្ា្ាតិ, http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/SupplementaryConventionAbolitionO
fSlavery.aspx.
៤ ក្នុងណខកញ្ា ឆ្ាំ២០១៦ អ្ករា�ការណ៍ពិសេេអង្គការេែសប្ា្ាតិ បាៃចាត់ទុកការងារស�ោះបំណុល ថា្ា "ទសមង់មួ�នៃទសមង់ណ�លកំពុងរីក
រាល�ាលបំ្ុតនៃទាេភាពេម័�ថ្មដី”, http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20504&Lang 
ID=E. េូមសមើល្ងណ�រៃូវរបា�ការណ៍របេ់អ្ករា�ការណ៍ពិសេេអង្គការេែសប្ា្ាតិ េ្តដីពដីទសមង់បច្នុប្ៃ្នៃការងារណបបទាេភាព ស�ោ�រួម 
ទាំងមូលសែតុ ៃិងលទ្ធ្លរបេ់វា្ងណ�រ នថងៃទដី៤ ណខកក្ក�ា ឆ្ាំ២០១៦, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/142 
/67/PDF/G1614267.pdf?OpenElement

ពួកគាត់្ាសសចើៃបាៃសរៀបរាប់ថា 
�ំបូង ពួកគាត់ធ្ាក់ខ្លួៃ្ំពាក់សបាក់    

ម្ាេ់េិប្កម្មស�ោ�េារណតពួកគាត់   
សតូវទូទាត់ចំសពោះនថ្ចំណា�សលើការ   

ព្យាបាលណ�លបណ្ាលមកពដីការមាៃ 
ន្្ទសពោះ ឬការឈឺេ្កាត់សៃៅក្នុងសគួេារ។ 

ពួកគាត់មួ�ចំៃួៃសទៀតបាៃខ្ដីសបាក់ 
ស�ើម្ដី�កសទៅទិញសគាប់ពូ្ ឬេតវ 
ពាែៃៈ សែើ�គ្មាៃលទ្ធភាពេង       

វិញស�ោ�េារណតទទួលបាៃទិៃ្្ល 
មិៃល្អ។

ការអភវិឌ្ឍនលើទាសភាព  ”ការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុល និងពលកម្មកុរារនៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ុជា”៤

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/SupplementaryConventionAbolitionOfSlavery.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/SupplementaryConventionAbolitionOfSlavery.aspx
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20504&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20504&LangID=E
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/142/67/PDF/G1614267.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/142/67/PDF/G1614267.pdf?OpenElement


ឆ្្ង យនោះនទ។ ដំបូងន�ើយ កម្មករចំណ្កតសរុកទាងំនោះ
បានដរឹងពត័រ៌ានអំពីការងារនៅសិប្កម្ម ផលិតឥដ្ឋពីអនាក 
ភូមនិផ្សងនទៀត ដដលកំពុងន្វើការនៅសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ 
នៅនពលអនាកភូមទិាងំនោះតត�បន់ៅតសរុកភូមវិញិ អំ�ុង
នពលឈបស់តរាកមនពិ្ីបុណ្យជាតិនផ្សងៗ។ រា្ច ស់សិប្- 
កម្មផលិតឥដ្ឋ បានតបាបឲ់្យកម្មករទាងំនោះជួយ�ដចកចាយ 
ពត័រ៌ាននៅអនាកភូមនិផ្សងនទៀត អំពីលទ្ធភាពកនាុងការខ្ចីតបាក ់
កដនលាងសានា កន់ៅ និងការងារនៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ    
នដើម្ទីាកទ់ាញអនាកភូមនិផ្សងនទៀតឲ្យមកន្វើការ។

កនាុងចំនណ្មកម្មករទាងំអស់ ដដលបានផ្តល់ការ 
សរាភា ស មនិរានកម្មករណ្រានា ករ់ានកិច្ចសនយោការងារ
នោះនទ។ នៅនពលដដលសួរពីកិច្ចសនយោការងារ ពួកោត់
នលើកន�ើងពីកិច្ចសនយោខ្ចីតបាកន់ៅវញិ ពីនតពាះពួកោតរ់ាន 
តតរឹមដតកិច្ចសនយោខ្ចីតបាក ់ដដលជាឯកសារភស័្តុតាងដតមយួ
គតក់នាុងការបញ្្ជ កទ់ំោកទ់ំនងរវាងពួកោត ់ និងរា្ច ស់ 
សិប្កម្ម។ ពួកោតទ់ាងំអស់មនិរានតបាកន់បៀវត្សរត៍បចាំ
ដខនោះនទ ប៉ាុដន្តពួកោតទ់ទួលបានតបាកឈ់នាួលនៅតាម 
ចំនួនផលិតផល។ ចំនួនតបាកឈ់នាួលតបចាមំថ្ងដដលពួក 
ោតទ់ទួលបានរានចំនួនខុសៗោនា  អាតស័យនៅនលើ          
តបនភទការងារមនចងាវ កផ់លិតកម្ម ដដលពួកោតប់ានន្វើ  
និងចំនួនសរាជិកតគរួសារ ដដលចូលរមួជួយ�កនាុងការងារ 
នោះ។ ចំនួនតបាកឈ់នាួលតបចាមំថ្ងដដលពួកោតទ់ទួលបាន
គឺរានចនោលា ះពី ២.៥ដុោលា រ នៅ ១០ដុោលា រ។ តគរួសារភាគ 
នតចើនយល់នឃើញថា តបាកឈ់នាួលននះ គឺមនិតគបត់ោន ់     
សតរាបផ់្គតផ់្គងជ់ីវភាពរស់នៅរបស់ពួកោតន់ទ នដ្យននះ
មនិគិតពីការបងរ់នំោះតបាកប់ំណុលរបស់ពួកោតផ់ង៥ ។ 
នលើសពីននះនៅនទៀត ចំនួនតបាកច់ំណូលតបចាមំថ្ងខាងនលើ
ននះអាចរកបានដតកនាុងរដូវតបាងំដតប៉ាុនណ្ណ ះ (រដូវននះចាបពី់
ដខវចិ្ិកាដល់ដខនមសា)។ កនាុងរដូវវសសាចាបពី់ដខឧសភា 
ដល់ដខតុោ ឥដ្ឋហាលតកស្ងួតន�ើយតបាកច់ំណូលរបស់
ពួកោតធ់ាលា កចុ់ះ។ ពួកោតម់យួចំនួនបាននរៀបរាបថ់ាពួក
ោតត់តរូវនបះបដនលានៅកនាុងមតព ន�ើយយកនៅលកន់ៅផសារ  
នដើម្ជីួយ�តទតទងជី់វភាពតគរួសារបដន្ថម។ ប៉ាុដន្តកនាុងរដូវវសសា 
ននះ ពួកោតរ់ានការលំបាកជាខាលា ងំកនាុងការតទតទងជី់វភាព 
តបចាមំថ្ង ន�តុននះន�ើយនទើបពួកោតត់តរូវខ្ចីតបាកប់ដន្ថម 
នទៀតពីរា្ច ស់សិប្កម្ម នដើម្នីដ្ះទាល់ទតរារំដូវតបាងំថ្មីមក
ដល់។ កម្មករខលាះនទៀតបានឲ្យដរឹងថារា្ច ស់សិប្កម្មមយួ   
ចំនួនបានផដាល់ជាជំនួយដផនាកសរាភា រៈនផ្សងនទៀត។ 
ឧទា�រណ៍ដូចជា៖ សស្តីរានា កប់ានរានតបសាសនថ៍ារា្ច ស់
សិប្កម្មរបស់ោតប់ានទិញអងករទម្ងន ់១០ គី�ូតកាម ជា   
នតចើនថងក់នាុងតមមលាលកដុ់ំនដើម្ដីចកដល់កម្មករ។ ប៉ាុដន្តមថលា    

ទិញអងករននះ តតរូវបានបូកបញ្ចូ លបដន្ថមនៅកនាុងចំនួនតបាក់
ដដលពួកោតប់ានជំពាករ់ា្ច ស់សិប្កម្មនោះ។ កនាុងសា្ថ ន- 
ភាពដបបននះ តបាកប់ំណុលរបស់កម្មករនកើនន�ើង ជានរៀង 
រាល់ឆ្នា  ំ ន�ើយលទ្ធភាពរបស់ពួកោតក់នាុងការសងបំណុល
វញិរានកានដ់តតិចនៅៗ។

ការចំណ្យនលើមថលាពយោបាលជំងឺ គឺជានដើមន�តុ   
ចម្ង ដដលបណ្្ត លឲ្យពួកោតជំ់ពាកប់ំណុលកានដ់ត 
នតចើនន�ើង។ សា្ថ នភាពការងារតបកបនដ្យនតោះថានា កនិ់ង 
លក្ខណ្មនការរស់នៅមនិល្អនៅ កនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ 
រាននយ័ថា ការឈសឺាក ត ់ឬការរងរបសួនកើតន�ើងជាញរឹក 
ញាប។់ ការខវះការយល់ដរឹងនលើការពនយោរកំនណើ តឲ្យបាន 
តតរឹមតតរូវកជ៏ាបញ្្មយួដដរ ខណៈដដលសស្តីមយួចំនួនតតរូវ

៥ ស�ោងតាមមាសតា ១០៨ នៃច្ាប់េ្ដីពដីការងារកម្នុ្ា សបាក់ឈ្លួលេសមាប់ការងារតាមបរិមាណ្លិត្ល សតូវគិត�៉ាងណាឲ្យកម្មករៃិស�ោ្ិតណ�ល
មាៃការប៊ិៃសបេប់មធ្យមសធវើការ្ាធម្មតាបាៃទទួលក្នុងថិរសវលាសធវើការ�ណ�ល ៃូវសបាក់ឈ្លួល�៉ាងតិចសេ្មើៃឹងសបាក់ឈ្លួលអប្បរមា ណ�លសតូវធាៃា 
សែើ�ណ�លកំណត់េសមាប់កម្មការៃិស�ោ្ិត។

ឥដ្ឋតតរូវបានយកនៅហាលមថ្ងទុកមុននពលយកនៅដុត

ការអភវិឌ្ឍនលើទាសភាព  ”ការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុល និងពលកម្មកុរារនៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ុជា” ៥



សតរាលកូននរៀងរាល់១ឆ្នា  ំ ឬ ២ឆ្នា មំ្តង។ កនាុងករណីមយួ 
នោះ សស្តីរានា កប់ានរានតបសាសនថ៍ាោតប់ានទទួលការវះ
កាតច់ំនួនពីរដង នដើម្ធីាោសុវត្ថិភាពមនការសតរាលកូន
ពីរោកចុ់ងនតកាយរបស់ោត ់ នដ្យសារោតម់និអាច 
សតរាលកូនតាមដបប្ម្មជាតិបាន។ ោតត់តរូវបានរា្ច ស់ 
សិប្កម្មជួយ�រា៉ា បរ់ងបងម់ថលាវះកាតទ់ាំងំពីរនលើក ប៉ាុដន្តការ    
ចំណ្យនលើមថលាវះកាតជ់ាង ៥០០ ដុោលា រ កនាុងមយួនលើកៗ
នោះតតរូវបានបូកបញ្ចូ លបដន្ថមនទៀត នៅនលើចំនួនទរឹកតបាក់
ដដលោតប់ានជំពាករ់ា្ច ស់សិប្កម្ម ដដលន្វើឲ្យតបាក ់
បំណុលរបស់ោតន់កើនន�ើងជិត ២០០ ភាគរយ។

ករណីមយួចំនួននទៀត នៅនពលតគរួសារកម្មករតតរូវការ 
តបាកន់តចើននដ្យបោ្ន ់ ន�ើយនពលនោះរា្ច ស់សិប្កម្ម  
មនិចងផ់្តល់តបាកឲ់្យពួកោតខ់្ចីបដន្ថម ពួកោតត់តរូវប្តូរកដនលាង
ការងារនៅន្វើឲ្យសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋនផ្សងនទៀត។ ពួកោត់
ខ្ចីតបាកពី់រា្ច ស់សិប្កម្មថ្មី កនាុងចំនួនមយួនតចើនជាងតបាក ់
បំណុលដដលោតជំ់ពាករ់ា្ច ស់សិប្កម្មចាស់ នដើម្ឲី្យពួក
ោតអ់ាចសងតបាកប់ំណុលនៅរា្ច ស់សិប្កម្មចាស់ន�ើយ 
អាចសល់តបាក ់២០០ ឬ ៣០០ ដុោលា រផង។ កម្មករដដល
បានផ្តល់ការសរាភា សនស្ើរដតទាងំអស់ បានផ្លា ស់ប្តូរកដនលាង 

ន្វើការោ៉ា ងតិចណ្ស់ចំនួនពីរដង នដើម្ឲី្យពួកោតអ់ាច
ខ្ចីតបាកប់ដន្ថមនទៀតបាន។ សស្តីរានា កដ់ដលកំពុងជំពាកត់បាក់
រា្ច ស់សិប្កម្មចំនួន ៣.០០០ ដុោលា រ ធាលា បន់្វើការនៅកនាុង 
សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋចំនួនដបម់កន�ើយ។

តគរួសារកម្មករទាងំនោះ នរឹងមនិអាចសងបំណុល 
អស់នោះនទ នដ្យសារដតបំណុលរបស់ពួកោតរ់ានការ
នកើនន�ើងជាបន្តបោ្ប ់ ន�ើយកូននៅរបស់ពួកោតជំ់ោន ់
នតកាយ នរឹងតតរូវទទួលរា៉ាបរ់ងសងតបាកប់ំណុលទាងំនោះ 
បន្តនៅនទៀត។ អំ�ុងនពលមនការតសាវតជាវននះបុគ្គលិក 
អង្គការលីកាដូ បានជួបជាមយួតគរួសារកម្មករមយួចំនួន 
ដដលបានរស់នៅ និងន្វើការនៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ 
៣ជំោនម់កន�ើយ។ តបាកប់ំណុលដំបូងតតរូវបានជំពាក ់
នដ្យសរាជិកតគរួសារជំោនម់ុន។

ទំនលាក់ទំនងរេលាង�្លាស់សិ្រ្ក�្ម និងក�្មករ

នទាះបីជាពួកោតប់ាន ជួបតបទះនូវការនកងតបវញ័្ច  
និងសា្ថ នភាពជីវតិដលំ៏បាក ប៉ាុដន្តរានកម្មករតិចណ្ស់ 
ដដលសដមដាងនូវការមនិសបបាយចិត្ត ឬកទ៏ទូចទាមទារឲ្យ 
រា្ច ស់សិប្កម្ម ផ្តល់នូវលក្ខណ្ការងារឬសិទ្ធិការងារ 

នក្មងតបរុសជំទងន់បើកបររនទះដរឹកឥដ្ឋនៅនដើម្យីកនៅដុតកនាុង�

ការអភវិឌ្ឍនលើទាសភាព  ”ការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុល និងពលកម្មកុរារនៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ុជា”៦



តបនសើរជាងមុន។ ននះហាកដូ់ចជាមកពីពួកោតច់ាតទុ់ក
រា្ច ស់សិប្កម្មជារា្ច ស់ជាជាងននោជក ន�ើយចាតទុ់ក 
ខលាួនឯងជាកូននៅជាជាងបុគ្គលិក។ ជាទូនៅចំណុចននះតតរូវ 
បាននលើកន�ើងនដ្យកម្មករ ដដលបានផ្តល់ការសរាភា សថា 
រា្ច ស់សិប្កម្មជាមនុស្សល្អពីនតពាះោតប់ានផ្តល់តបាកក់ម្ចី
ដល់ពួកោតដ់ដលជួយ�ឲ្យពួកោត ់ និងតគរួសារអាចរស់រាន 
បាន។ ន�តុដូនចនាះន�ើយបានជាពួកោតរ់ានការពរឹងដផ្អក
និងដរឹងគុណចំនពាះរា្ច ស់សិប្កម្មនៅវញិ។

នោងតាមការសរាភា សបង្ាញថា ភាពពរឹងដផ្អក     
ដដលពួកោតរ់ាននៅនលើរា្ច ស់សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋបានន្វើ
ឲ្យពួកោតម់និចាបអ់ារម្មណ៍ចំនពាះការនកងតបវញ័្ច  ដដល 
ពួកោតប់ានកំពុងជួបតបទះ។ មនិរានកម្មករណ្រានា ក ់
បង្ាញនូវការមនិសបបាយចិត្ត ចំនពាះបញ្្តបាកឈ់នាួល 
ទាប ឬសា្ថ នភាពការងារតបកបនដ្យនតោះថានា ក ់ ឬសា្ថ ន- 
ភាពរស់នៅមនិសមរម្យនោះនទ។ ន�ើយកម៏និរាននរណ្
រានា កប់ានត្អូញដត្អរថា រា្ច ស់សិប្កម្មបាននតបើតបាស់តបាក ់ 
បំណុលជាមន្យោបាយ កនាុងការបង្ិតបង្ំឲ្យពួកោតន់្វើការ
ងារនោះដដរ។ ផ្ុយនៅវញិពួកោតហ់ាកដូ់ចជាចាតទុ់ក 
រទនងវើទាងំនោះជាទរឹកចិត្តនមតា្ត  ឬជាការជួយ�យកអាសារ
ដដលតតរូវសងគុណនៅវញិ។

ភាពដរឹងគុណននះគឺតតរូវបានគួបផ្សោំនា  និងជតមរុញ 
បដន្ថមនទៀតនដ្យការភយ័ខាលា ច។ នដ្យសារកម្មករសិប្- 
កម្មផលិតឥដ្ឋទាងំនោះោ្ម នជនតមើសដមទនទៀត កនាុងការ 
តទតទងជី់វភាពរស់នៅ ពួកោតជ់ានតចើនរានការតពរួយបារមភា
ចំនពាះការបាតប់ងអ់ត្ថតបនោជនដ៍ដលទទួលបាន ពីការ 
រកសាទំោកទ់ំនងជាមយួរា្ច ស់សិប្កម្ម ន�តុននះន�ើយ 
បានជាន្វើឲ្យលទ្ធភាពរបស់អនាកទាងំនោះកនាុងការតវា៉ាចំនពាះ
ការរនំោភបំពាន ឬការនកងតបវញ័្ចរានកានដ់តតិចនៅៗ។ 
ចំនពាះកម្មករនៅសិប្កម្ម ដដលបានពយោោមោកព់ួនពី 
បុគ្គលិកអង្គការលីកាដូ រានកម្មកររានា កដ់ដលមនិបាន 
ោកព់ួនបានពន្យល់តបាបថ់ា កម្មករដដលន្វើការជាមយួ
ោតទ់ាងំនោះមនិចងឲ់្យអង្គការមនិដមនរដ្្ឋ ភបិាល ដរឹងពី
លក្ខណ្ការងារនៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋនោះនទនដ្យ

សារពួកោតរ់ានការតពរួយបារមភាថាសិប្កម្មដដលពួកោត់
កំពុងន្វើការអាចនរឹងតតរូវបិទទាវ រន�ើយពួកោតន់រឹងតតរូវបាត់
បងទី់ជតមកនិងការងារ។ ការគំរាមកំដ�ងកជ៏ាន�តុផល 
ដដលន្វើឲ្យរានការភយ័ខាលា ច នដ្យសារដតរានកម្មករជា 
នតចើនបាននរៀបរាបថ់ា រា្ច ស់សិប្កម្មបានតពរាននៅ    
នគរបាលន�ើយពួកោតអ់ាចនរឹងតតរូវចាបខ់លាួន តបសិននបើ   
ពួកោតព់យោោមចាកនចញ នដ្យមនិសងតបាកជំ់ពាក ់
រា្ច ស់សិប្កម្មនោះវញិនទ។

ននះហាកបី់ដូចជា មនិដមនជាការគំរាមកំដ�ងនលង 
នោះនទ។ បុគ្គលិកអង្គការលីកាដូ បានជួយ�អន្តរាគមនលើ 
ករណីមយួពាកព់ន័្ធនរឹងបុរសវយ័នក្មងរានា ក ់ ដដលបានចាក
នចញពីកដនលាងន្វើការនៅសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ នដ្យសារដត 
រា្ច ស់សិប្កម្មនោះ បានរ រឹបអូសយកតបាករ់បស់តគរួសារ 
ោតទ់ាងំអស់នដើម្ទូីទាតប់ំណុល ដដលន្វើឲ្យពួកោតោ់្ម ន 
តបាកជ់ាបន់រឹងខលាួនទាល់ដតនសាះ។ បុរសនោះបាននៅខ្ចី       
តបាកប់ដន្ថមពីរា្ច ស់សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋមយួនទៀត នដើម្នីផញាើ 
មកឲ្យឪពុក      រា្ត យរបស់ោតដ់ដលកំពុងរស់នៅនិងន្វើការ 
នៅសិប្កម្មចាស់។ រា្ច ស់សិប្កម្មចាស់បាននៅមសន្តី 
នគរបាលតសរុក ឲ្យមកចាបខ់លាួនឪពុករា្ត យរបស់ោតយ់ក
នៅប៉ាុស្តិ៍នគរបាល នដើម្បីង្ំឲ្យបុរសនោះ     តត�បម់កវញិ។ 
អង្គការលីកាដូបានជួយ�អន្តរាគមន�ើយរយៈនពល ៣/៤ 
នរា៉ា ងនតកាយមក ឪពុករា្ត យរបស់បុរសនោះតតរូវបាននដ្ះ
ដលងមកវញិ ប៉ាុដន្តករណីននះបង្ាញឲ្យនឃើញថាមសន្តីនគរ-
បាលរាននចតោ កនាុងការនតបើតបាស់អំណ្ចរបស់ខលាួននដើម្ ី
បនតមើតបនោជនរ៍ា្ច ស់សិប្កម្ម ន�ើយដ្កពិ់នយ័ចំនពាះ 
កម្មករដដលមនិន្វើតាមរា្ច ស់សិប្កម្ម។

្លក�្មកុ�លារ

ពលកម្មកុរារ រាននតចើននៅកនាុងសិប្កម្មផលិត 
ឥដ្ឋ។ កុរារទាងំអស់ដដលបានផ្តល់ការ សរាភា សជា 
លក្ណៈបុគ្គលបាននរៀបរាបថ់ា ពួកនគន្វើការមយួដផនាកនៅ
កនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ ដដលជាកដនលាងពួកោតរ់ស់នៅជា
មយួឪពុករា្ត យ។ ពួកោតរ់ានអាយុចនោលា ះពី១៣ឆ្នា នំៅ១
៥ឆ្នា  ំ ប៉ាុដន្តអង្គការលីកាដូបានសនងកតនឃើញកុរារខលាះរាន
អាយុតតរឹមដត៩ឆ្នា ឬំ១០ឆ្នា ដំតប៉ាុនណ្ណ ះ។ នៅតំបនសិ់ប្កម្ម
ផលិតឥដ្ឋកនាុងរាជធានីភនានំពញ ឪពុករា្ត យភាគនតចើនបាន
នលើកន�ើងថានទាះបីជាោ៉ា ងណ្កន៏ដ្យ កកូ៏នៗរបស់   
ពួកោត ់ បានជួយ�ន្វើការងារពួកោតន់ដើម្បីនងកើនតបាក ់
ចំណូលសតរាបត់គរួសារ។ ននះគឺជាកតា្ត ជតមរុញឲ្យកុរារន្វើ
ដបបនោះ នដ្យសារដតតបាកឈ់នាួលតតរូវទូទាតន់ៅតាម 
ចំនួនផលិតផល អញ្ច រឹងន�ើយនពលណ្តគរួសារពួកោត ់
ផលិតបានចំនួនឥដ្ឋនតចើន ពួកោតក់ទ៏ទួលបានចំណូល 
នតចើនដដរ។ កនាុងករណីមយួចំនួនកុរារបាននិោយថា ពួក 
នគជួយ�ន្វើការឪពុករាដា យ នដើម្ឲី្យតគរួសាររបស់ពួកនគរាន

មាៃកម្មករ្ាសសចើៃ 
បាៃសរៀបរាប់ថា ម្ាេ់េិប្កម្ម         

បាៃសពមាៃសែៅៃគរបាល 
សែើ�ពួកគាត់អាចៃឹង       

សតូវចាប់ខ្លួៃ សបេិៃសបើពួកគាត់         
ព្យា�ាមចាកសចញស�ោ�                
មិៃេងសបាក់្ំពាក់ម្ាេ់ 

េិប្កម្មសៃោះវិញសទ។

ការអភវិឌ្ឍនលើទាសភាព  ”ការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុល និងពលកម្មកុរារនៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ុជា” ៧



ករណដីេិក្ា - បញ្ា
បញ្ាមាៃអា�ុ៣៧ឆ្ាំ បាៃសធវើការ

សៃៅក្នុងេិប្កម្ម្លិតឥ�្ឋអេ់រ�ៈសពល 
្ាង២០ឆ្ាំមកសែើ�។ គាត់គ្មាៃ្្ទះឬ�ដីសៃៅ 
សេុកកំសណើតរបេ់គាត់សៃោះសទ សែតុសៃះ 
សែើ� សទើបគាត់មាៃការលំបាកក្នុងការរេ់
សៃៅទដីសៃោះ។ គាត់បាៃចាប់ស្្តើមសធវើការសៃៅ 
េិប្កម្ម្លិតឥ�្ឋ បៃ្ទាប់ពដីគាត់បាៃខ្ដីសបាក់ 
ពដីម្ាេ់េិប្កម្មសៃោះ ស�ើម្ដី�កសទៅទូទាត់នថ្
ចំណា�សលើការព្យាបាល្ំងឺកូៃរបេ់គាត់។ 
សបាក់កម្ដីសៃះបាៃសកើៃស�ើងរែូត�ល់ 
១.២០០�ុល្ារ បៃ្ទាប់ពដីគាត់បាៃខ្ដីសបាក់   
េសមាប់ការសទសទង់ការចំណា�សបចាំនថងៃ 
បណៃ្មសទៀត។ គាត់បាៃសធវើការឲ្យេិប្កម្ម
សៃោះរ�ៈសពល១៨ឆ្ាំ។ កាលពដី៣ឆ្ាំមុៃ    
គាត់បាៃប្តតូរកណៃ្ងការងារមកសធវើការឲ្យ      
េិប្កម្ម្លិតឥ�្ឋបច្នុប្ៃ្ណ�លគាត់កំពុង
សធវើការ សែើ�បាៃេុំឲ្យម្ាេ់េិប្កម្មថ្មដីសៃោះ
្ួ�េងសបាក់ចំៃួៃ១.២០០�ុលា្រ ណ�ល 
គាត់្ំពាក់ម្ាេ់េិប្កម្មចាេ់។ គាត់    
េប្ា�ចិត្តក្នុងការចាកសចញពដីេិប្កម្ម 
ចាេ់ពដីសសពោះ ម្ាេ់េិប្កម្មចាេ់សៃោះធ្ាប់
បាៃទាក់ទងសទៅមនៃ្តដីៃគរបាលសៃៅសពលមាៃ
កម្មករណាម្ាក់ចង់ចាកសចញពដីទដីសៃោះ     
សែើ�សធវើការគុណបណៃ្មសបាក់្ំពាក់សគប់ 
សពលណ�លគាត់ចង់សធវើ។ គាត់មិៃបាៃសធវើកិច្
េៃ្យាការងារ្ាមួ�ៃឹងម្ាេ់េិប្កម្មសទ  
ប៉ុណៃ្តគាត់ពិត្ាបាៃ្្តិតសមន�សលើកិច្េៃ្យាខ្ដី
សបាក់ សៃៅសពលណ�លគាត់ចូលសទៅសធវើការសៃៅ
ទដីសៃោះ។ គាត់សរៀបរាប់ថាម្ាេ់េិប្កម្ម 
បច្នុប្ៃ្ មាៃេណ្ាៃចិត្តល្អ ពដីសសពោះគាត់ណត
ងបញ្តូៃកម្មករសទៅមៃ្ទដីរសពទ្យសៃៅសពលមាៃ 
កម្មករណាម្ាក់មាៃ្ំងឺ។ គាត់ក៏្ួ�រ៉ាប់រង
ការចំណា�សលើនថ្ទឹកសសបើសបាេ់កណៃ្ងេ្ាក់ 
សៃៅៃិងនថ្អគ្គិេៃដី្ងណ�រ។ សៃៅេិប្កម្ម 
ថ្មដីសៃះ បញ្ាសធវើការ្ាអ្កកាប់�ដី �ឹក�ដី ៃិង 
្ួ�្ួេ្ុលម៉ាេុដីៃ។ បញ្ាមាៃកូៃចំៃួៃ 
៥ៃាក់ សែើ�ក្នុងសៃោះមាៃ៣ៃាក់បាៃសទៅ 
សរៀៃ។ បៃ្ទាប់ពដីការេិក្ា កូៃៗរបេ់គាត់   
្ួ�្ញ្តូៃឥ�្ឋសចញពដី�ៃិង�ឹកឥ�្ឋទាំង
សៃោះតាមរសទះ។ បញ្ាសលើកស�ើងថាគាត់មិៃ
បាៃបងខេំកូៃៗរបេ់គាត់ឲ្យសធវើការសៃោះសទ 
ប៉ុណៃ្ត គាត់បាៃេុំឲ្យកូៃៗទាំងសៃោះ្ួ�ស�ើម្ដី
ពសៃ្ឿៃការងារ សែើ�ស�ើម្ដីឲ្យគាត់អាច  
្លិតឥ�្ឋបាៃសគប់សគាៃ់ៃិងទទួលបាៃ 
សបាក់ឈ្លួលណ�លគាត់សតូវការ។ បៃ្ទាប់ពដីសធវើ
ការសៃៅេិប្កម្ម្លិតឥ�្ឋអេ់រ�ៈសពល្ា
ង២០ឆ្ាំមកបញ្ាមាៃការធុញសទាៃ់្ាមួ�
ៃឹងការងារសៃះ សែើ�គាត់មិៃចង់ឲ្យកូៃ   
របេ់គាត់មាៃ្ដីវិតលំបាក�ូចគាត់សៃោះសទ។

នក្មងតបរុសពីរោកក់ំពុងនរៀបឥដ្ឋនៅដ្កហ់ាលមថ្ង



តបាកទិ់ញមូ្បអាហារ។ ឪពុករា្ត យទាងំអស់បានដរឹងពី                   
ការងារនតោះថានា កន់ៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ ន�ើយមនិចង ់
ឲ្យកូនៗរបស់ពួកោតន់្វើការនៅទីនោះនទ ប៉ាុដន្តពួកោត ់
ោ្ម នជនតមើស។

នទាះបីជាមនិរានកុរារណ្រានា កនិ់ោយថា ោត ់ 
បំនពញតគបកិ់ច្ចការទាងំអស់នៅកនាុងសិប្កម្ម ប៉ាុដន្តវាចបាស់ 
ណ្ស់ថា កុរារទាងំនោះចូលរមួតគបដំ់ណ្កក់ាលមន 
ដំនណើ រការរផលិតឥដ្ឋ។ ោ៉ា ងតិចណ្ស់កុរាររានា កក់នាុង   
ចំនណ្មកុរារដដលបានផ្តល់ការសរាភា សនៅនខត្ត ត្ងូឃ្មុ ំ 
បាននិោយថា ោតប់ានបំពញកិច្ចការមយួកនាុងចំនណ្ម 
កិច្ចការដូចជា ការនតបើពូនៅនិងដប៉ាលនដើម្ជីីកដីឥដ្ឋពីពំនូក 
ដី ការនលើកដីឥដ្ឋដ្កចូ់លកនាុងរា៉ា សីុនផលិតឥដ្ឋតូច/្ំ 
ដរឹកឥដ្ឋនរឹងរនទះនឈើតូចឬតតាកទ់រ័ ហាលឥដ្ឋនតកាមកន ដ្ា  
មថ្ង ដរឹកឥដ្ឋដដលហាលរចួយកនៅដ្កក់នាុង�ឥដ្ឋ ពុសអុស 
សតរាបដុ់តកនាុង� បិទរាត�់ជាមយួនរឹងដីឥដ្ឋ និងជញ្ជួ ន
ឥដ្ឋនចញពី�នៅដ្កក់នាុងរថយន្តជានដើម។

ការងារនៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ ពិតជាតតរូវការ 
ករាលា ងំកាយខាលា ងំណ្ស់ ជាពិនសសចំនពាះកុរារ។ កុរារ
រានា កក់នាុងចំនណ្មកុរារដដលបានផ្តល់ការសរាភា ស បាន   
និោយថាោតន់តកាកពីនគងនៅនរា៉ា ង៣ តពរឹកជានរៀងរាល់ 
មថ្ងនដើម្ជីីកដី។ ោតន់្វើដបបននះនដើម្ឲី្យោតអ់ាចបញ្ចប ់  
កិច្ចការដដលតតរូវនតបើករាលា ងំកាយខាលា ងំននះ មុននពលមថ្ងន ្្ត  
ខាលា ងំ។ អំ�ុងនពលមនការចុះតសាវតជាវបុគ្គលិកអង្គការ   
លីកាដូ កប៏ានសនងកតនមើលកុរារដមទនទៀតដដលកំពុងន្វើ
ការ ន�ើយបាននឃើញថាពួកនគរានការលូតោស់សាចដំុ់
ខុសពី្ម្មតា ជាពិនសសជុំវញិឆ្អរឹងខនាងរបស់ពួកនគដដល 
ននះ អាចបណ្ដា លមកពីការន្វើការនដ្យនតបើករាលា ងំកាយ 
្្ងន់្ ្ងរនពក។

កុរារ៥ ោកក់នាុងចំនណ្មកុរារចំនួន៨ ោកដ់ដល  
បានផដាល់បទសរាភា សជាលក្ណៈបុគ្គល បាននិោយថា 
ពួកនគទទួលបានការសិកសានៅសាោនរៀន។ ពួកនគនៅ 
នរៀននៅនពលតពរឹកឬនពលរនសៀល ន�ើយពួកនគជួយ�ការងារ
ឪពុករា្ត យនតកាយនពលបញ្ចបពី់ការសិកសា។ កុរារទាងំ 
៣ោកដ់ដលមនិបាននៅសាោនរៀន ធាលា បប់ាននៅនរៀន 
កាលពីមុន ប៉ាុដន្តនតកាយមកកប៏ាននបាះបងក់ារសិកសានៅ
វញិ។ កុរារអាយុ១១ឆ្នា រំានា កក់នាុងចំនណ្មកុរារទាងំនោះ

បានចាបន់ផ្តើមន្វើការតាងំពីអាយុ៥ឆ្នា  ំ ន�ើយបាននបាះបង់
ការសិកសានៅថានា កទី់២។ នៅនពលសួរថាន�តុអវីបានជាពួក 
ោតត់តរូវន្វើការ ពួកោត៣់ោក ់បាននិោយថានដ្យសារ 
ឪពុករា្ត យរបស់ពួកោតជំ់ពាកប់ំណុលនគ។ រឯីកុរារដមទ
នទៀតបាននលើកន�ើងអំពីភាពតកីតកនៅកនាុ ្ងងតគរួសារ ឬការ 
អាណិតអាសូរចំនពាះឪពុករា្ត យ ន�ើយពួកោតច់ងជ់ួយ� 
ឪពុករា្ត យ។

នត្ពីភាពចាបំាច ់ ដដលកុរារទាងំនោះតតរូវន្វើការ 
នដើម្បីនងកើនតបាកច់ំណូលរបស់ឪពុករា្ត យ មថលាសិកសានៅ 
សាោនរៀន កជ៏ាឧបសគ្គមយួសតរាបត់គរួសារជានតចើនផង
ដដរ។ ជានោលការណ៍សាោរដ្ឋគឺមនិតតមរូវឲ្យរានការ 
បងត់បាកន់ោះនទ ប៉ាុដន្តវាជានរឿងសាមញញា នៅទូទាងំតបនទស
កម្ុជា ដដលតគរូបនតងៀនតតមរូវឲ្យសិស្សបងត់បាកន់ត្ផលាូវការ
នដើម្ទីទួលបានការសិកសានៅសាោនរៀន។ បុគ្គលិកអង្គ-
ការលីកាដូ បានជួបជាមយួតគរួសារមយួដដលរស់នៅកនាុង 
សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋកនាុងឃុំដតពកអញ្្ច ញ។ ពួកោតប់ាន 
នរៀបរាបថ់ា មថលាសិកសានៅសាោរដ្ឋដដលស្ថិតនៅដក្រនោះ
គឺ៥០០នរៀល៦ (១២.៥ នសន ដុោលា រ) កនាុងមយួមថ្ង ន�ើយមថលា
សិកសានត្នរា៉ា ងបដន្ថមជាមយួតគរូដដដលនលើមុខវជិា្ជ  ដូចជា 
គណិតវទិយោ និងអក្សសាសស្តដខ្មរគឺ ៥០០នរៀលកនាុង១នរា៉ា ង។ 
តគរួសារនោះរានកូន៣ ោកប់៉ាុដន្តរានលទ្ធផលបញ្ជូ នកូន 
ឲ្យនៅសាោនរៀនតតរឹមដតរានា កប់៉ាុនណ្ណ ះ។ បងប្អូនពីរោក់
នទៀតដដលមនិបាននៅសាោនរៀនបាននិោយថា ពួកោត ់
ចងន់ៅនរៀនជាមយួបង/ប្អូន ន�ើយចងន់ចះអាននិងសរនសរ 
អក្សរ ប៉ាុដន្តពួកោតម់និដដលបាននៅសាោនរៀននោះនទ។

សគួេារសៃោះមាៃកូៃ៣ៃាក់ ប៉ុណៃ្ត 
មាៃលទ្ធ្លបញ្តូៃកូៃឲ្យសទៅេាលា
សរៀៃសតឹមណតម្ាក់ប៉ុសណណោះ។ បងប្អតូៃ 

ពដីរៃាក់សទៀតណ�លមិៃបាៃសទៅ 
េាលាសរៀៃ បាៃៃិ�ា�ថាពួកគាត់ 
ចង់សទៅសរៀៃ្ាមួ�បង/ប្អតូៃ សែើ� 
ចង់សចះអាៃៃិងេរសេរអក្រ ប៉ុណៃ្ត 

ពួកគាត់មិៃណ�លបាៃសទៅ   
េាលាសរៀៃ សៃោះសទ។

៦ សបាក់សរៀលរបេ់កម្នុ្ា

ការអភវិឌ្ឍនលើទាសភាព  ”ការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុល និងពលកម្មកុរារនៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ុជា” ៩



ករណដីេិក្ា - ពដីង
ពដីង មាៃអា�ុ១០ឆ្ាំ។ ៃាងចាប់ស្្តើម

សធវើការសៃៅក្នុងេិប្កម្ម្លិតឥ�្ឋ សៃៅសពល 
ៃាងមាៃអា�ុ៩ឆ្ាំ។ ៃាង្ាអ្កសលើកឥ�្ឋ 
ណ�លសទើប្លិតរួចថ្មដីៗសទៅ�ាក់សលើរថ�ៃ្ត 
ស�ើម្ដី�ឹក្ញ្លួៃសទៅណចកចា�តាមការ�្ឋាៃ
េាងេង់្ុំវិញរា្ធាៃដីភ្ំសពញ។ ៃាង 
ទទួលបាៃសបាក់កនសម១សរៀល (០.០២៥ 
សេៃ �ុល្ារ) េសមាប់ការសលើក�ាក់ឥ�្ឋ១�ុំ។ 
រថ�ៃ្តៃដីមួ�ៗ�ឹកឥ�្ឋបាៃសបមាណ១៥.០០
០ឥ�្ឋ សែើ�ឥ�្ឋមួ��ុំៗមាៃទមងៃៃ់ សបណែល 
១ គដី�តូសកាម។ ្ាធម្មតា ពដីងសលើកឥ�្ឋ�ាក់
សលើរថ�ៃ្តបាៃចំៃួៃ១រថ�ៃ្ត (ទមងៃៃ់ ១៥ 
សតោៃ) សៃៅសពលសពឹកមុៃសពលៃាងសទៅេាលា
សរៀៃៃាសពលរសេៀល។ សៃៅសពលមមាញឹក 
ខ្ាំងពដីងមិៃបាៃសទៅេាលាសរៀៃសៃោះសទ 
សែើ�សតូវសលើក�ាក់ឥ�្ឋសពញមួ�នថងៃ។ 
កាលពដីមុៃ ៃាងសលើកឥ�្ឋ�ាក់សលើរថ�ៃ្ត 
បាៃចំៃួៃ៣រថ�ៃ្តក្នុង១នថងៃ ណ�លមាៃ 
ទមងៃៃ់េរុបសបណែល៤៥សតោៃ។ ពដីងបាៃ 
ៃិ�ា�ថា ៃាងសធវើការស�ើម្ដី្ួ�ស�ោះ        
បំណុលណ�លឪពុកម្តា�ៃាង្ំពាក់ម្ាេ់ 
េិប្កម្ម។ ម្ាេ់េិប្កម្មអះអាងថា គាត់  
មិៃបាៃសសបើសបាេ់ពលកម្មកុមារសៃោះសទ ប៉ុណៃ្ត
គាត់អៃុញ្តឲ្យអ្ក�ឹក្ញ្តូៃឥ�្ឋ (អ្កេុដី 
ឈ្លួល�ឹក្ញ្តូៃឯក្ៃ) សសបើសបាេ់ពលកម្ម
កុមារក្នុងេិប្កម្មរបេ់គាត់។ ឪពុកម្តា� 
របេ់ពដីង្ំពាក់សបាក់ម្ាេ់េិប្កម្មសបណែល
៣.០០០�ុល្ារ។ ពដីងមាៃបងសេដី២ៃាក់ៃិង
ប្អតូៃសបុេ២ៃាក់ សែើ�ៃាងបាៃសបាប់ថា 
សបេិៃសបើៃាងមិៃសធវើការ សៃោះសគួេារៃាង  
មិៃមាៃម្តូបអាែារស�ើម្ដីទទួលទាៃសៃោះសទ។ 
ឪពុកម្តា�របេ់ៃាងមាៃការសពួ�បារម្ភ 
ចំសពោះៃាង្ាខ្ាំងពដីសសពោះ បៃ្ទាប់ពដីសធវើការ 
បាៃ១ឆ្ាំរួចមក ៃាងចាប់ស្្ើមឈឺខ្ង ឈឺ 
ស�ើមសទូង ពិបាក�ក�សង្ើម ៃិងសគងមិៃលក់ 
សៃៅសពល�ប់្ាសបចាំ។ សទោះបដី្ាៃាងខិតខំ
សរៀៃេូសត�៉ាងខ្ាំងស�ើម្ដីទទួលបាៃចំណាត់
ថ្ាក់ល្អ ក៏សគូបសសងៀៃរបេ់ៃាងមាៃការសពួ�
បារម្ភចំសពោះការេិក្ារបេ់ៃាង ស�ោ�េារ
ណតចំណាត់ថ្ាក់របេ់ៃាងមាៃការធ្ាក់ចុះ  
សពលណាេិប្កម្មមាៃភាពមមាញឹកខ្ាំង 
សែើ�ៃាងមិៃអាចមកសរៀៃបាៃ។ ពដីងក៏ 
បាៃសបាប់ថា ៃាងសតូវបាៃេ្គាល់ថា្ាអ្ក
សលើក�ាក់ឥ�្ឋពូណកម្ាក់ សែើ�សពលខ្ះអ្ក 
សបើកបររថ�ៃ្ត�ឹកឥ�្ឋមួ�ចំៃួៃសទៅ�កៃាង 
ពដីណក្រេាលាសរៀៃមកេិប្កម្មណ�លៃាង 
េ្ាក់សៃៅ។

នក្មងតសីកំពុងតបមូលឥដ្ឋដដលបានដុតរចួនចញពី�



ែំមណើរកលារននកលារ្លិតឥែ្ឋ

ឥដ្ឋនៅកម្ុជា តតរូវបានផលិតន�ើង
នដ្យការោយដីឥដ្ឋជាមយួទរឹក និងដី 
្ម្មតា រចួចាកពុ់មភាឥដ្ឋនិងហាលមថ្ង មុន  
នពលដុតឥដ្ឋកន ដ្ា  កនាុងសីតុណ្ភាពខ្ស់ 
កំផុតនៅកនាុង�ឥដ្ឋដដលដុតនដ្យអុស។ 
ជាទូនៅ �ឥដ្ឋរានកន ដ្ា ចនោលា ះពី៩០០ 
នៅ១.២០០អងសារនស។

ដំនណើ រការមនការផលិតឥដ្ឋ តតរូវការ 
ករាលា ងំពលកម្មខាលា ងំ។ នៅទសវត្សរចុ៍ង      
នតកាយននះ សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋមយួចំនួន
បានបនងកើនការនតបើតបាស់នតគឿងរា៉ា សីុនប៉ាុដន្ត 
សូម្ដីត ដំនណើ រការនដ្យនតបើតបាស់នតគឿង
រា៉ា សីុននតចើន កន៏ៅដតអាតស័យនលើករាលា ងំ 
ពលកម្មរបស់មនុស្សដដរ។ នៅកនាុងសិប្- 
កម្ម ដដលនតបើនតគឿងរា៉ា សីុនទំននើបៗ ដីឥដ្ឋ 
និងដី្ម្មតា តតរូវបានដ្កចូ់លកនាុងរា៉ា សីុន
នដ្យនតគឿងរា៉ា សីុន ន�ើយោយ និងចាក ់
ពុម្ឥដ្ឋកនាុងនពលដតមយួ   មុននពលឥដ្ឋនៅ
តតរូវបានកាតជ់ាកំណ្តដំុ់ឥដ្ឋសតរាប ់
ហាលមថ្ងនិងដុតកន ដ្ា ។

ឥដ្ឋ តតរូវបានដុតកន ដ្ា កនាុងសីតុណ្-
ភាពខ្ស់ខាលា ងំរយៈនពលជានតចើនមថ្ង នដ្យ 
នតបើតបាស់កំណ្ត ់នឈើជានតចើនដំុ។ សិប្-
កម្មមយួចំនួននតបើតបាស់សំរាម និងកំនទច 
តកណ្តន់ដើម្ដុីតជំនួសអុស។ �ឥដ្ឋភាគ 
នតចើន រានទំ�ំ្ំណ្ស់អាចឲ្យកម្មករ 
នបើកតតាកទ់រ័ចូលបាន។

បោ្បពី់ដុតកន ដ្ា រចួមកឥដ្ឋតតរូវបាន 
ទុកឲ្យតតជាក។់ បោ្បម់កឥដ្ឋអាចនតបើ 
តបាស់បាន ន�ើយតតរូវនលើកដ្ករ់ថយន្ត 
នដ្យមដ នដើម្យីកនៅដចកចាយដល់ការ-
ដ្្ឋ នសាងសងន់ផ្សងៗ។ ជាម្្យម តមមលា 
លករ់ាយកនាុងឥដ្ឋមយួដំុចនោលា ះពី២ នសន 
នៅ៣នសនដុោលា រ ឬក ៏ ៨០នរៀល នៅ 
១២០នរៀល។ តមមលាពលកម្មសតរាបក់ម្មករ
ជាមនុស្សនពញវយ័ កនាុងឥដ្ឋមយួដំុទទួល 
បាន ០.០៥នសនដុោលា រ ឬ២នរៀល។

នក្មងៗន្វើការនៅកដនលាងរា៉ា សុីនកាតឥ់ដ្ឋ







សថែលានភលា្មនៅកនែនុងសិ្រ្ក�្ម្លិតឥែ្ឋ

សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ ជាកដនលាងដដលរានបរោិកាស 
ការងារតបកបនដ្យនតោះថានា ក ់នដ្យសារដត�ឥដ្ឋន ្្ត ខាលា ងំ 
រា៉ា សីុនដំនណើ រការនលឿន គំនរឥដ្ឋមនិរានលំនរឹង និង្ូលី
ដដលអាចបងកឲ្យរាននតោះថានា ក។់ ជាទូនៅការងារជាមយួ 
នតគឿងរា៉ា សីុនតបឈមនរឹងនតោះថានា កខ់ាលា ងំណ្ស់ តបសិននបើ 
កម្មករន្វើការជាមយួដផនាកខលាះរបស់វាដូចជា ដខ្សពានម៉ាូទរ័និង 
មុខកំបិត។ បរនិវណសិប្កម្មរានភាពរនញ៉ារមញ៉ានពញនដ្យ 
គំនរអុស និងគំនរដីឥដ្ឋកម្ស់រាបសិ់បដម៉ាតតដដលមនិរាន
លំនរឹង។ ភាគនតចើនកុរារជាអនាកនបើកបរនតគឿងចតក្ុន្្ងន ់
កនាុងបរនិវណសិប្កម្ម នដ្យរានការឃ្លា នំមើលតិចតួចឬមនិ
រានទាល់ដតនសាះ។

កម្មករដដលន្វើការនដើម្នីដ្ះបំណុល និងតករុមតគរួសារ 
របស់ពួកោតរ់ស់នៅកនាុងបរនិវណសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ។ 
កម្មករដដលបានផ្តល់ការសរាភា សមយួចំនួន បាននលើក 
ន�ើងថា ការផ្តល់កដនលាងសានា កន់ៅជាកតា្ត ទាកទ់ាញមយួ 
ដដលោឲំ្យពួកោតម់កន្វើការនៅសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ ប៉ាុដន្ត
កដនលាងសានា កន់ៅដដលផ្តល់នដ្យរា្ច ស់សិប្កម្មនោះ គឺមនិ 
រានអវីនតចើននទ ន�ើយតតរូវបានសាងសងន់�ើងនដ្យនឈើ 
និងបន្ះដដកោ្ម នគុណភាព ដដលតតរឹមដតអាចតជកបានដត 
ប៉ាុនណ្ណ ះ។ នស្ើរដតោ្ម នការដបងដចកឬោ្ម ននសាះដតម្តងរវាង
កដនលាងន្វើការនិងកដនលាងសានា កន់ៅរបស់កម្មករ ដដលន្វើឲ្យ 
ពួកោតត់បឈមនរឹងនតោះថានា ក ់ នដ្យសារនតគឿងរា៉ា សីុន  
និងសា្ថ នភាពបរោិកាសជុំវញិដូចបាននរៀបរាបខ់ាងនលើ។ 
កដនលាងសានា កន់ៅរានភាពតូចចនង្អៀត ន�ើយោ្ម នការដថទា ំ
ឲ្យបានតតរឹមតតរូវ នដ្យសារោ្ម នការបិទបាងំជាលក្ណៈ 

ឯកជនរវាងសរាជិកនៅកនាុងតគរួសារនិងកម្មករដមទនទៀត។ 
តំបនសិ់ប្កម្មផលិតឥដ្ឋភាគនតចើ នដដលបានន្វើការតសាវ-
តជាវ គឺខវះអោមយ័ នដ្យសារោ្ម នបង្គននិ់ងទរឹកសា្អ ត 
សតរាបន់តបើតបាស់។ ផ្ុយនៅវញិ រា្ច ស់សិប្កម្មរស់នៅកនាុង 
វឡីាថ្មីទំននើបដដលអាចនមើលមកនឃើញសិប្កម្មនោះ។

អំ�ុងនពលចុះន្វើការតសាវតជាវ បុគ្គលិកអង្គការ   
លីកាដូមនិតតរឹមដតនឃើញកុរារន្វើការ និងនតបើតបាស់នតគឿង
រា៉ា សីុនប៉ាុនណ្ណ ះនទ ប៉ាុដន្តដថមទាងំនឃើញកុរារនលងដក្រ 
�ឥដ្ឋ រមួទាងំគំនរដីឥដ្ឋដដលោ្ម នលំនរឹង គំនរឥដ្ឋដដល 
កំពុងហាលកន ដ្ា មថ្ង រា៉ា សីុនកាតន់ឈើ និងរា៉ា សីុនកិនដី 
នទៀតផង។ នៅកនាុងសិប្កម្មមយួនោះ កុរារអាយុនតកាម 
២ឆ្នា រំានា ក ់ តតរូវបាននឃើញថាកំពុងនដកកនាុងអតងរឹងដដលចង
នៅចនោលា ះ�ឥដ្ឋនៅដក្រកម្មករកំពុងដុតនភលាើង�។ កុរារ 
អាយុនតកាម៥ ឆ្នា រំានា កក់ត៏តរូវបាននឃើញនៅកនាុងកដនលាងនបើក 
បរនតគឿងចតកសតរាបក់ាយដី ខណៈដដលសរាជិកតគរួសារ
កំពុងកាបដី់ពីគំនរដី្ំៗ ដដលស្ថិតនៅពទ័្ធជំុវញិបរនិវណ 
សិប្កម្មនោះ។

កលាររងរ្រួស

ការនតបើតបាស់នតគឿងរា៉ា សីុន នៅកនាុងសិប្កម្មផលិត 
ឥដ្ឋ និងសា្ថ នភាពដដលកុរារន្វើការងាររស់នៅ និងនលង
នៅកនាុងបរនិវណសិប្កម្មរាននយ័ថា ហានិភយ័មនការ 
ទទួលរងនតោះថានា កគឺ់រានខ្ស់។ ការន្វើការនតចើននរា៉ា ងជា 
មយួរា៉ា សីុនដដលងាយបងកនតោះថានា ក ់និងលក្ណៈការងារ 
ដដលនតបើតបាស់ករាលា ងំពលកម្មខាលា ងំ កអ៏ាចបងកឲ្យមនុស្ស 
នពញវយ័ដដលន្វើការជាមយួរា៉ា សីុននោះតបឈមនរឹងហា-

នគ�ដ្្ឋ នរបស់រា្ច ស់សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ

ការអភវិឌ្ឍនលើទាសភាព  ”ការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុល និងពលកម្មកុរារនៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ុជា”១៤



ក្នុងរ�ៈសពល២ឆ្ាំចុងសសកោ�សៃះ 
អង្គការលដីកា�ូបាៃសធវើការេុដីបអសង្កត

សលើករណដីចំៃួៃ៣ ណ�លពាក់ព័ៃ្ធ       
ៃឹងករណដីកុមារ�ាច់ន�ស�ោ�េារ 

ម៉ាេុដីៃ្លិតឥ�្ឋ... កុមារម្ាក់បាៃ 
បាត់បង់្ដីវិតស�ោ�េារការរងរបួេ។

និភយ័ផងដដរ នៅនពលណ្ពួកោតន់្វសតបដ�សដត  
បន្តិចអាចនរឹងន្វើឲ្យរានផលលំបាក្្ងន់្ ្ងរ។ នតោះថានា ក ់
ដដលនកើតរានជាញរឹកញាបប់ំផុតគឺអាចជាការដ្ចម់ដតតរឹម
នលើដកងមដ។

កនាុងរយៈនពល២ឆ្នា ចុំងនតកាយននះ អង្គការលីកាដូ 
បានន្វើការសីុបអនងកតនលើករណីចំនួន៣ ដដលពាកព់ន័្ធនរឹង
ករណីកុរារដ្ចម់ដនដ្យសាររា៉ា សីុនផលិតឥដ្ឋ។ ករណី
ទី១គឺពាកព់ន័្ធនរឹងកុរាររានា ក ់អាយុ៧ឆ្នា ដំដលនលងនៅដក្រ 
រា្ត យរបស់ោត ់ខណៈនពលរា្ត យោតក់ំពុងន្វើការជាមយួ
រា៉ា សីុនផលិតឥដ្ឋដដលោ្ម នគំរប។ ករណីទី២ពាកព់ន័្ធនរឹង 
នក្មងតបរុសរានា កអ់ាយុ៩ ឆ្នា ដំដលកំពុងន្វើការដ្កដី់ចូលកនាុង
រា៉ា សីុន។ ករណីទី៣គឺនកើតរានចំនពាះកុរារអាយុ១៤ឆ្នា ំ
រានា ក ់ ដដលកំពុងន្វើការដ្កដី់ចូលកនាុងរា៉ា សីុនផលិតឥដ្ឋ
ដដរ។  កុរារាអាយុ៩ឆ្នា បំានបាតប់ងអ់ាយុជីវតិនដ្យសារ
ដតរបសួរបស់ោត។់

សស្តីរានា កក់នាុងចំនណ្មមនុស្សនពញវយ័ ដដលបាន   
ផដាល់ការសរាភា សជាលក្ណៈបុគ្គល បានបាតប់ងម់ដសា្ត ំ 
របស់ោតក់ាលពី១០ឆ្នា មំុន។ សស្តីរានា កន់ទៀតបាននរៀបរាប់
អំពីនរឿងន�តុដដលោឲំ្យសាវ មរីបស់ោតព់ិការដភនាកបោ្បពី់ 
ផ្ក នភលាើងបានធាលា កចូ់លកនាុងដភនាកសាវ មរីបស់ោត ់ ន�ើយដភនាក 
សាវ មរីបស់ោតក់រ៏ានការឆលាងនមនរាគ។ បុរសរានា កប់ាន 
ទទួលរងការបាកម់ដ ន�ើយបុរសរានា កន់ទៀតបានឲ្យដរឹងថា 
កូនតបរុសោតដ់្ចត់រាមមដមយួ បោ្បពី់រនទះដដលដរឹកឥដ្ឋ 
នពញបានធាលា កន់លើកូនោត។់ កនាុងករណីទាងំបនួននះ 
រា្ច ស់សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ បានរា៉ាបរ់ងចំនពាះការចំណ្យ 
ពយោបាលជាបោ្ន ់ ប៉ាុដន្តកនាុងនោះរានពីរករណីដដលមថលា     
ចំណ្យពយោបាលតតរូវបានបូកបញ្ចូ លបដន្ថម នៅកនាុងតបាក់
បំណុលដដលកម្មករបានជំពាករ់ា្ច ស់សិប្កម្មកនលាងមក។ 
ោ្ម នករណីណ្មយួដដលរា្ច ស់សិប្កម្មបានរា៉ាបរ់ងចំនពាះ
ការចំណ្យពយោបាលរយៈនពលយូរ ឬផដាល់ថានា បំំបាតក់ារ
ឈចឺាបន់ោះនទ។

ចំនួនទិននានយ័នតោះថានា ក ់ និងរងរបសួនៅសិប្កម្ម 
ផលិតឥដ្ឋមនិតតរូវបានដរឹងឮនោះនទពីនតពាះ មនិរានការ 
កតត់តាសរបុ។ ការរងរបសួដដលបាននរៀបរាបខ់ាងនលើគឺ     
តោនដ់តជាករណី ដដលបានរាយការណ៍មកអង្គការលីកាដូ 
ោនពលថ្មីៗននះ និងជាពត័រ៌ានដដលទទួលបានពីការ 
សរាភា សមយួចំនួនកនលាងមកដតប៉ាុនណ្ណ ះ។ ននះអាចបង្ាញ
ថាការរងរបសួអាចនកើតន�ើងជាញរឹកញាប។់

រណ្កាតន់ឈើសំរាបយ់កនៅដុតកនាុង�ឥដ្ឋ



ករណដីេិក្ា - សេដីៃិច
សេដីៃិចអា�ុ៥០ឆ្ាំ។ គាត់បាៃចាប់ស្្តើមសធវើការសៃៅក្នុងេិប្កម្ម្លិតឥ�្ឋរ�ៈសពល១៥ឆ្ាំមកសែើ�ស�ោ�េារ

ណតគាត់្ំពាក់សបាក់ម្ាេ់បំណុល្ាសសចើៃ សែើ�បាៃលក់�ដីណសេអេ់។ គាត់សតូវការសបាក់េសមាប់េសមាលកូៃសបុេសពៅ 
របេ់គាត់ សែតុសៃះសែើ�សទើបបាៃ្ាគាត់េុំខ្ដីសបាក់ពដីម្ាេ់េិប្កម្ម សែើ�ក៏សធវើការសៃៅទដីសៃោះណតម្តង។ ការងារចំបង 
របេ់គាត់គឺសលើកឥ�្ឋ�ាក់�ាៃ សលើក�ដីឥ�្ឋ ឬ�ុំឥ�្ឋ�ាក់រសទះ ៃិងែាលឥ�្ឋសសកោមកសម្តៅនថងៃ។ គាត់រកបាៃសបាក់ឈ្លួល 
សបមាណពដី៥.០០០សរៀល សទៅ១០.០០០សរៀល (១.២៥ - ២.៥ �ុល្ារ) ក្នុងមួ�នថងៃ។ មាៃនថងៃខ្ះ គាត់មិៃអាចរកសបាក់បាៃ
ទាល់ណតសេោះក៏មាៃណ�រ។ វាអាសេ័�ថាសតើមាៃរថ�ៃ្តមក�ឹកឥ�្ឋឬអត់។ សបាក់ចំណូលរបេ់គាត់គឺមិៃសគប់សគាៃ់ 
េសមាប់ការចំណា�សលើម្តូបអាែារ អង្ករ ៃិងេម្ភារៈណ�លកូៃគាត់សតូវការស�ើម្ដីសទៅេាលាសរៀៃសៃោះសទ។ ការចំណា�    
សបចំានថងៃរបេ់សគួេារគាត់គឺសបណែល២០.០០០សរៀល (៥ �ុល្ារ)។ សបាក់បំណុលបច្នុប្ៃ្ណ�លគាត់្ំពាក់ម្ាេ់េិប្កម្ម 
មាៃចំៃួៃ៦.០០០.០០០សរៀល (១.៥០០ �ុល្ារ) ណ�លមូលសែតុចម្ងគឺស�ោ�េារណតការឈឺេ្កាត់សៃៅក្នុងសគួេារ។ សៃៅ
សពលមាៃៃរណាម្ាក់ក្នុងសគួេារមាៃ្ំងឺ ម្ាេ់េិប្កម្មណតងណត្្ល់សបាក់ឲ្យខ្ដី សែើ�កត់ចូលក្នុងបញ្ដីបំណុល។ ណភ្ក 
របេ់េវាមដីគាត់បាៃពិការស�ោ�េារ្្កាសភ្ើងបាៃធ្ាក់ចូលក្នុងណភ្កអំ�នុងសពលណ�លគាត់កំពុងសធវើការ។ ម្ាេ់េិប្កម្ម
បាៃ្ួ��ឹកេវាមដីរបេ់គាត់សទៅកាៃ់មៃ្ទដីរសពទ្យសៃៅសខត្តកំពង់ចាម សែើ�បៃ្ទាប់មកសទៀតបាៃ�ឹកមកភ្ំសពញ។ សគួេារ
គាត់ចំណា�សបាក់សបមាណ១.០០០.០០០សរៀល (២៥០ �ុល្ារ) េសមាប់ការចំណា�នថ្ព្យាបាលសៃោះ។ ម្ាេ់េិប្កម្ម 
បាៃឧបត្ម្ភសបាក់៥០�ុល្ារេសមាប់ការព្យាបាលសៃោះ។ សសកោ�ពដីទទួលបាៃការព្យាបាលរួចសែើ� េវាមដីគាត់ចូលសទៅសធវើ 
ការវិញ ប៉ុណៃ្តណភ្ករបេ់េវាមដីគាត់មាៃការឆ្ងសមសរោគ សែើ�បាៃតសមូវឲ្យសខវះសគាប់ណភ្កសៃោះសចញណតម្តង។ េវាមដីគាត់បាៃ 
ឈប់សធវើការ។ សេដីៃិចមាៃក្តដីសេនមចង់មាៃចំការមួ� សែើ�ឲ្យកូៃៗរបេ់គាត់ណថទាំវា។ ប៉ុណៃ្តគាត់បាៃសលើកស�ើងថា 
ស�ោ�េារណតគាត់សកៃិង្ំពាក់សបាក់សគសសចើៃ �ូចសៃះកូៃៗរបេ់គាត់ក៏ៃឹងសកណ�រ។ កូៃៗរបេ់គាត់ៃឹងមិៃអាចចាក   
សចញពដីេិប្កម្មសៃោះបាៃសទៃិងសបណែល្ាសតូវធំលូតលាេ់ស�ើម្ដីសធវើការសៃៅក្នុងេិប្កម្ម្លិតឥ�្ឋសៃោះណតម្តង។

រា្ត យ និងកូនតបរុសនលើកឥដ្ឋដ្កក់នាុងឡាននដើម្ដីរឹកយកមកភនានំពញ



ច្ាប់េ្តីពតីការបញ្ាំខ្លួៃស�ាះបំណុល ៃិងពលកម្មកុមារ

ច្លា្រ់ស្រី្រីកលារជួញែូរ

ចបាបស់្តីពីការបសងាក បអំនពើជួញដូរមនុស្ស  និងការន្វើ 
អាជីវកម្មផលាូវនភទ៧ (“នៅកាតថ់ា ចបាបស់្តីពី ការជួញដូរ) 
រានដចងោ៉ា ងចបាស់ អំពីការផ្តោ្នទាសចំនពាះការនតបើ 
តបាស់ពលកម្មកុរារ។ រាតតា១២ រានដចងពីបទនល្មើស 
ទាកទ់ងនរឹង “ការនតជើសនរ ើសនដ្យមនិតសបចបាបស់តរាប់
នកងតបវញ័្ច ”។ “ការនតជើសនរ ើសនដ្យមនិតសបចបាប”់ រាន 
នយ័ថា ការបញ្ចុ ះបញ្ចូ ល ការជួល ឬការឲ្យបុគ្គលណ្មយួ 
បនតមើការ នតកាមទតមងម់នការនកងតបវញ័្ចតាមមន្យោបាយ 
នបាកបនញ្្ត បំពានអំណ្ច ការបង្ាងំខលាួន ការនតបើតបាស់ 
ករាលា ងំ ការគំរាមកំដ�ង ឬមន្យោបាយបង្ិតបង្ំជានដើម។ 
“ទតមងម់នការនកងតបវញ័្ច នផ្សងនទៀត” តតរូវបានដចងកនាុងរាតតា 
១០ រមួរានទាងំការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុលផងដដរ។ ការ  
ផ្តោ្នទាស ចំនពាះការនតជើសនរ ើសនដ្យមនិតសបចបាប ់  
សតរាបន់កងតបវញ័្ច គឺជាបព់ន្ធោោរចនោលា ះពី៧ ឆ្នា នំៅ១ ៥
ឆ្នា  ំ ឬ ១៥ឆ្នា នំៅ២០ឆ្នា  ំ តបសិននបើជនរងនតោះរានអាយុ 
នតកាម១៨ឆ្នា ។ំ ការពរឹងដផ្អកនលើរា្ច ស់សិប្កម្មរបស់កម្មករ 
ដដលន្វើការនដើម្នីដ្ះបំណុល និងការមនិរានអំណ្ចកនាុង 
ការតវា៉ា  គួបផ្សជំាមយួនរឹងការគំរាមកំដ�ងថាពួកោតអ់ាច
នរឹងតតរូវចាបខ់លាួន តបសិននបើពួកោតប់៉ាុនប៉ាងចាកនចញពី   
សិប្កម្មនដ្យមនិទូទាតស់ងតបាកប់ំណុល ទាងំអស់ននះ 
ហាកដូ់ចជា ន្វើឲ្យការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុលនៅសិប្កម្ម 
ផលិតឥដ្ឋស្ថិតនតកាមវសិាលភាពមន “ការនតជើសនរ ើសនដ្យ 
មនិតសបចបាប”់។

ការអនុវត្តការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុលនៅកនាុងសិប្- 
កម្មផលិតឥដ្ឋ តបដ�លជាស្ថិតនតកាមវសិាលភាពមនរាតតា
នផ្សងនទៀតមនចបាបស់្តីពីការជួញដូរផងដដរ ជាពិនសស   
រាតតា ទាកទ់ងនរឹងការោយំកនចញនដ្យមនិតសបចបាប ់
ដដលរាននយ័ថា “ការោយំកមនុស្សរានា កពី់ទីកដនលាងដដល
នគកំពុងរស់នៅនៅកានទី់កដនលាងដមទនទៀត ដដលស្ថិតនៅ   
នតកាមការតតរួតពិនិត្យរបស់ខលាួន ឬ របស់តតិយជនតាម 
មន្យោបាយបង្ិតបង្ំ គំរាមកំដ�ង នបាកបនញ្្ត បំពាន 
អំណ្ច ឬលួងនោម”។ នៅនពលការោយំកនចញនដ្យ 
មនិតសបចបាបត់តរូវបានន្វើន�ើង កនាុងនោលបំណងនកង- 

តបវញ័្ច  រមួទាងំការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុល ការផ្តោ្នទាស គឺ 
ដ្កព់ន្ធោោររយៈនពលចនោលា ះពី ៧ឆ្នា  ំ នៅ ១៥ឆ្នា  ំ ឬពី 
១៥ឆ្នា  ំ នៅ២០ឆ្នា  ំ តបសិននបើជនរងនតោះរានអាយុនតកាម
១៨ឆ្នា ។ំ ចបាបស់្តីពីការជួញដូរមនិរានដចងនូវលក្ខណ្ 
ដដលតតមរូវឲ្យន្វើការឆលាងដដន៨ ឬកំណតច់រា្ង យអប្បររិា
ជាកោ់កណ់្មយួ នដើម្ចីាតជ់ាការោយំកនចញនដ្យ 
មនិតសបចបាបន់ោះនទ ដូនចនាះរាននយ័ថា ការោយំក      
មនុស្សរានា កន់ចញពីភូមកិំនណើ ត នៅកានសិ់ប្កម្មផលិត 
ឥដ្ឋ គួរដតតគបត់ោនក់នាុងការចាតជ់ាការោយំកនចញនដ្យ
មនិតសបចបាប។់ ននះជាករណីដដលនកើតរានចំនពាះសិប្-
កម្មផលិតឥដ្ឋទាងំអស់ដដលអង្គការលីកាដូបានដរឹងកនលាង
មក។ ការផ្តល់តបាកក់ម្ចនីដ្យមនិគិតការតបាកនិ់ងការផ្តល់ 
កដនលាងសានា កន់ៅឲ្យនស្ើរតគបក់ម្មករទាងំអស់អាចតតរូវចាតជ់ា
ការលួងនោម។ នៅនពលការលួងនោមតតរូវបានន្វើន�ើង 
រា្ច ស់សិប្កម្មមនិអាចសំអាងនលើន�តុផលថា កម្មករទាងំ 
នោះ ជាអនាកសនតមចចិត្តនៅន្វើការនៅសិប្កម្មនដ្យខលាួន 
ឯងនោះនទ ន�ើយមនិអាចនតបើតបាស់ន�តុផលននះនដើម្នី្វើ
ការការពារខលាួនបានន�ើយ។៩

ចបាបស់្តីពីការជួញដូរ ករ៏ានដចងពីការផ្តោ្នទាស 
ចំនពាះអំពីជួញដូរមនុស្សផងដដរ។ អំនពើជួញដូរមនុស្សរាន 
នយ័ថា ការនផ្រនូវការតគបត់គងនលើបុគ្គលណ្រានា កន់ដ្យ 
នដ្ះដូរជាមយួនរឹងវត្ថុរានតមមលាអវីមយួ១០ ន�ើយអំនពើននះអាច 
តតរូវផ្តោ្នទាសដ្កព់ន្ធោោររយៈនពលចាបពី់២ ឆ្នា នំៅ៥
ឆ្នា ១ំ១។ តបសិននបើនោលបំណងមនការន្វើអាជីវកម្មនោះ   
នដើម្នីកងតបវញ័្ច រមួទាងំការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុល ការផ្តោ្ 
នទាសគឺដ្កព់ន្ធោោររយៈនពលចាបពី់៧ឆ្នា នំៅ១៥ឆ្នា  ំ ឬ 
១៥ឆ្នា នំៅ២០ឆ្នា  ំ តបសិននបើជនរងនតោះរានអាយុនតកាម 
១៨ឆ្នា ១ំ២។ កនាុងអំ�ុងនពលមនការតសាវតជាវ អង្គការលីកាដូ 
មនិបានជួបតបទះនូវករណីជួញដូរកម្មករ ដដលន្វើការនដ្ះ
បំណុលរវាងរា្ច ស់សិប្កម្មផ្្ល់នោះនទ។ នទាះជាោ៉ា ង 
ណ្ បទនល្មើសននះតបដ�លអាចអនុវត្តចំនពាះករណី ដដល 
តគរួសារកម្មករ តតរូវបានោយំកនចញពីសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ 
មយួនៅសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋមយួនទៀត នដើម្ជីាមន្យោបាយ
កនាុងការបនងកើនការខ្ចីតបាក។់ តបាកក់ម្ចដីដលទទួលបានពី 
រា្ច ស់សិប្កម្មថ្មី តតរូវបាននតបើតបាស់សតរាបយ់កនៅទូទាត់

៧ ច្ាប់េ្តដីពដីការបនង្កាបអំសពើ្ួញ�ូរមៃុេ្ ៃិងអំសពើសធវើអា្ដីវកម្ម្្តូវសភទ។ ច្ាប់សៃះអៃុវត្តតាមពិធដីេារស�ើម្ដីទប់េ្កាត់ បនង្កាប ៃិង្្តៃ្ទាសទោេការ 
្ួញ�ូរមៃុេ្ ្ាពិសេេសេ្តដី ៃិងកុមារ ឆ្ាំ២០០០ អង្គការេែសប្ា្ាតិ។
៨ សបេិៃសបើអំសពើរួម្្ំណាមួ�នៃបទសល្មើេ្ួញ�ូរសបសពឹត្តស�ើងសៃៅក្នុងណ�ៃ�ដីនៃសពះរា្ាណាចសកកម្នុ្ា សៃះសគប់សគាៃ់ក្នុងការអៃុវត្តច្ាប់េ្តដីពដីការ
្ួញ�ូរ តាមមាសតា ២។
៩ ច្ាប់េ្តដីពដីការ្ួញ�ូរ មាសតា ៨ ៃិង ១០ េូមអាៃ្ាមួ�គ្ា។
១០ ច្ាប់េ្តដីពដីការ្ួញ�ូរ មាសតា ១៣
១១ ច្ាប់េ្តដីពដីការ្ួញ�ូរ មាសតា ១៤
១២ ច្ាប់េ្តដីពដីការ្ួញ�ូរ មាសតា ១៥

ការអភវិឌ្ឍនលើទាសភាព  ”ការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុល និងពលកម្មកុរារនៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ុជា” ១៧



សងរា្ច ស់សិប្កម្មចាស់ នដើម្រីចួខលាួនពីការតគបត់គងមន 
រា្ច ស់សិប្កម្មចាស់ ប៉ាុដន្តបនងកើតកាតពវកិច្ចនិងទំោកទ់ំនង
មនការតគបត់គងនដ្យរា្ច ស់សិប្កម្មថ្មី។

ច្លា្រ់ស្រី្រីកលារងលារ

ចបាបស់្តីពីការងារបស់កម្ុជារានដចងនូវបទបញញាត្តិ
ស្តីពីពលកម្មកុរារ កនាុងនោលបំណងការពារកុរារពីការ 
នកងតបវញ័្ច  និងការងារតបកបនដ្យនតោះថានា ក ់ ដូចជា      
ការងារនៅតាមសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋជានដើម។ នោងតាម 
រាតតា១៧៧ កតមតិអាយុអប្បររាដដលអាចន្វើការងារ  
កនាុងសា្ថ នភាពនតោះថានា កដ់ល់សុខភាព និងសុវត្ថិភាព គឺ 
អាយុ១៨ឆ្នា ។ំ១៣

តបនទសកម្ុជា ករ៏ានកាតពវកិច្ចអនុវត្តតាមចបាប ់
អន្តរជាតិ ដដលមនិអនុញ្ញា តឲ្យរានពលកម្មកុរារនិងការ
បញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុល។ កនាុងឆ្នា ២ំ០០៥ រាជរដ្្ឋ ភបិាល 
កម្ុជាបានផ្តល់សចា្ច បន័នលើអនុសញ្ញា នលខ១៨២ របស់ 
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ដដលអំពាវោវឲ្យរានការហាម 
ឃ្ត ់ និងលុបបំបាតរ់ាល់ទតមង់្ ្ងន់្ ្ងរបំផុតមនពលកម្ម 
កុរារជាបោ្ន១់៤។ អនុសញ្ញា ននះកប៏ានចាតទុ់កការបញ្្ច ំ
ខលាួននដ្ះបំណុល ជាទតមងម់យួមនទតមង់្ ្ងន់្ ្ងរបំផុតមន 
ពលកម្មកុរារផងដដរ។

តកសួងការងារ និងបណ្តុ ះបណ្្ត លវជិា្ជ ជីវៈ បាន 
ស�ការជាមយួអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ នដើម្ផី្តួចនផ្តើមនូវ 
“ ដផនការសកម្មភាពថានា កជ់ាតិស្តីពីការលុបបំបាតទ់តមង ់
្្ងន់្ ្ងរបំផុតមនពលកម្មកុរារ” កនាុងឆ្នា ២ំ០០៥។ ដផនការ
ននះរានទិសនៅកាតប់ន្ថយអតតាមនពលកម្មកុរារ កនាុង    
ចំនណ្មកុរារដដលរានអាយុចាបពី់ ៥ឆ្នា  ំ នៅ ១៧ឆ្នា  ំ
មកតតរឹម ៨ភាគរយ តតរឹមឆ្នា ២ំ០១៥ និងបញ្ចបទ់ាងំតសរុងនូវ 
ទតមង់្ ្ងន់្ ្ងរបំផុតមនពលកម្មកុរារតតរឹមឆ្នា ២ំ០១៦១៥។
កនាុងឆ្នា ២ំ០០៧ តកសួងការងារនិងបណ្តុ ះបណ្្ត លវជិា្ជ ជីវៈ
បាននចញនសចក្តីតបកាសនលខ៣០៩១៦ ស្តីពីលក្ខណ្ 
ការងារនិងការរស់នៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ។ តបកាស 
ននះ រានដចងនូវលក្ខណ្ទាកទ់ងនរឹងសនមលាៀកបំពាក ់   
ការពារ ការផ្តល់នូវសរាភា រៈបរក្ិារសតរាបអ់ោមយ័ន�ើយក ៏
ន្វើការហាមឃ្តោ់៉ា ងចបាស់មនិឲ្យកុរារអាយុនតកាម ១៥ 
ឆ្នា  ំ ន្វើការនៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ នទាះបីជាកុរារនោះ
រានបំណងចងជ់ួយ�ឪពុករា្ត យកន៏ដ្យ១៧។ នោងតាម 
ចបាបស់ដាីពីការងារ អ្ិការកិច្ចការងាររានកាតពវកិច្ចចុះ      
តតរួតពិនិត្យតគបត់គរឹះសា្ថ នការងារទាងំអស់នដើម្ធីាោនូវការ
អនុវត្តបទបញញាត្តិមនចបាបស់ដាីពីការងារ និងតបកាសដដល 
ពាកព់ន័្ធ ន�ើយទាមទារឲ្យចាតវ់ធិានការចំនពាះននោជក
ណ្ដដលនល្មើសនរឹងបទបញញាត្តិទាងំនោះ១៨។ ការពិនយ័ជា 

១៣ ច្ាប់េ្ដីពដីការងារ មាសតា ១៧៧
១៤ អៃុេញ្ាេ្តដីពដីទសមង់ធងៃៃ់ធងៃរនៃពលកម្មកុមារ ឆ្ាំ១៩៩៩ អង្គការពលកម្មអៃ្តរ្ាត ិ http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p= 
NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312327.
១៥ អង្គការពលកម្មអៃ្តរ្ាតិ ណ្ៃការេកម្មភាព CAMFEBA េ្តដីពដីការលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារ (WF) (CAMFEBA - PAECL) សៃៅកម្នុ្ា (២០១២ - 
២០១៦) ណខេដីែា ឆ្ាំ២០១២ ទំព័រ ៥-៦។ http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_country=KHM&p_
classification=04&p_origin=COUNTRY&p_sortby=SORTBY_COUNTRY.
១៦ សបកាេ្ាសបសភទមួ�នៃច្ាប់បំសពញបណៃ្ម
១៧ អង្គការពលកម្មអៃ្តរ្ាតិ អង្គការ Winrock ៃិងសកេួងការងារ ៃិងបណ្នុះបណ្ាលវិ្្ា្ដីវៈ កសមងសបកាេរបេ់សកេួងការងារ ៃិងបណ្នុះបណ្ាល 
វិ្្ា្ដីវៈ មាសតា ៦។
១៨ ច្ាប់េ្ដីពដីការងារ មាសតា២៣៣

នក្មងតបរុសចូកដីដ្កចូ់លកនាុងរា៉ា សុីនោយដីឥដ្ឋ

ការអភវិឌ្ឍនលើទាសភាព  ”ការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុល និងពលកម្មកុរារនៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ុជា”១៨

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312327
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312327
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_country=KHM&p_classification=04&p_origin=COUNTRY&p_sortby=SORTBY_COUNTRY
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_country=KHM&p_classification=04&p_origin=COUNTRY&p_sortby=SORTBY_COUNTRY


តបាកត់តរូវអនុវត្តនៅនពលនិនោជកមនិអនុវត្តតាមចបាប។់ 
ការដ្កទ់ណ្កម្ម ចំនពាះការរនំោភបទបញញាត្តិពាកព់ន័្ធនរឹង
ពលកម្មកុរារ គឺការពិនយ័ជាតបាកដ់ដលរានតមមលានស្មើនរឹង
តមមលាពលកម្មនោលតបចាមំថ្ងចាបពី់៣១មថ្ងនៅ៦០មថ្ង។

និទ្ទណ្ឌភលា្

ការនរៀបរាបខ់ាងនលើទាកទ់ងនរឹងចបាបស់្តីពីការហាម
ឃ្តនិ់ងការផ្តោ្នទាសចំនពាះការនតបើ តបាស់ការបញ្្ច ំខលាួន 
នដ្ះបំណុល ពលកម្មកុរារ និងការអនុវត្តដដលពាកព់ន័្ធ 
នផ្សងនទៀតគឺមនិទានអ់ស់នៅ ន�ើយនទ។ បទបញញាត្តិជា    
នតចើននទៀតករ៏ានដចងពីបញ្្ទាងំននះដដរដូចជា តកមតព�្ម 
ទណ្១៩ ចបាបស់ដាីពីការងារ២០  ចបាបអ់ន្តរជាតិ២១ ចបាប ់
បដន្ថម២២ និងសូម្ដីតរដ្ឋ្ម្មនុញញាករ៏ានដដរ២៣។ នោងតាម 
ការពិភាកសាជាមយួនៅសងាក ត ់ ឬនមឃំុនិងមសន្តីនគរបាល 
នៅកនាុងតំបនសិ់ប្កម្មផលិតឥដ្ឋមយួចំនួន បានបង្ាញថា 
ទាងំអាជាញា ្ររដ្ឋបាល និងអាជាញា ្រអនុវត្តចបាប ់ បានដរឹង     
ចបាស់អំពីការអនុវត្តដដលនកើតរានកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ
ទាងំនោះរមួទាងំការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុល និងពលកម្ម 
កុរារ។ ប៉ាុដន្តអាជាញា ្រទាងំពីរដផនាកននះ ជានរឿយៗដតងដត      
តបនងើយកននដាើយកនាុងការអនុវត្តចបាប ់ ចំនពាះរា្ច ស់សិប្កម្ម
ផលិតឥដ្ឋនៅកម្ុជា ន�ើយអង្គការលីកាដូមនិធាលា បប់ានដរឹង 
អំពីការផ្តោ្នទាស ឬសូម្ដីតពិនយ័ជាតបាកច់ំនពាះរា្ច ស់
សិប្កម្មដដលមនិអនុវត្តតាមចបាបទ់ាងំនោះនទ។

សូម្ដីតករណីកម្មកររងរបសួ្្ងន់្ ្ងរ រា្ច ស់សិប្កម្ម 
នៅដតទទួលបាននិទ្ណ្ភាព។ កនាុងចំនណ្មករណីទាងំបី 
ដដលអង្គការ លីកាដូ បាននសើុបអនងកតតាងំពីឆ្នា ២ំ០១៥ 
ឪពុករា្ត យរបស់កុរាររងនតោះមយួចំនួនបានពយោោមប្តរឹង
នៅមសន្តីនគរបាល ប៉ាុដន្តមសន្តីនគរបាលបានបដិនស្បញ្ជូ ន
សំណំុនរឿងទាងំនោះនៅកានតុ់ោការ។ កនាុងសំណំុនរឿង    
មយួពាកព់ន័្ធនរឹងកុរាររានា កអ់ាយុ១៤ឆ្នា  ំ មសន្តីនគរបាល  
បានតបាបឪ់ពុករា្ត យរបស់កុរារនោះថា នតោះថានា កន់កើត
ន�ើងនដ្យសារកំ�ុសរបស់ឪពុករា្ត យ ដដលឲ្យកូនន្វើការ 
ន�តុដូចននះ វាោ្ម នតបនោជនអ៍វីដដលតតរូវប្តរឹងនៅតុោការ 

នោះនទពីនតពាះពួកោតន់រឹងចាញ់ក្តី។ រា្ច ស់សិប្កម្មកប៏ាន 
អះអាងថា ននះមនិដមនជាកំ�ុសរបស់ោតព់ីនតពាះោត ់
មនិបានជួលកុរារឲ្យន្វើការនោះនទ។ អង្គការលីកាដូបាន
ពិភាកសាជាមយួតគរួសារនោះថា ពួកោតអ់ាចដ្កព់ាក្យបដារឹង
បណ្តរឹ ងសីុវលិ និងបណដារឹ ងតព�្មទណ្នៅតុោការ ប៉ាុដន្ត      
តគរួសារនោះរានការស្ាកន់ស្ើរ ពីនតពាះពួកោតប់ានតបាប ់
ថា រា្ច ស់សិប្កម្មរានសណ្្ត នចិត្តល្អចំនពាះពួកោត។់    
តគរួសារនោះ មនិទទួលបានសំណងអវីពីរា្ច ស់សិប្កម្ម
នោះនទ ប៉ាុដន្តជាការនដ្ះដូររា្ច ស់សិប្កម្មបានលុបនចាល  
តបាកប់ំណុលដដលពួកោតជំ់ពាកព់ាកក់ណ្្ត លពី៤.២០០ 
ដុោលា រមកតតរឹមដត២.១០០ដុោលា រ។ តគរួសារនោះមនិចងប់ន្ត
រស់នៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋនោះនទៀតនទ បោ្បពី់ការ 
តពមនតពៀងងននះបានន្វើន�ើង ដូចននះពួកោតប់ានខ្ចីតបាក់
ចំនួន២.១០០ដុោលា រពីរា្ច ស់សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋមយួនទៀត 
នដើម្យីកនៅសងរា្ច ស់សិប្កម្មចាស់ ន�ើយពួកោតប់ាន 
ប្តូរនៅន្វើការឲ្យរា្ច ស់សិប្កម្មថ្មីវញិ។ ពួកោតប់ន្តន្វើការ
នៅសិប្កម្មថ្មី ន�ើយកុរារាដដលធាលា បរ់ងនតោះថានា កន់ោះក៏
ន្វើការជាអនាកនបើកបរោនយន្តនៅសិប្កម្មថ្មីដដរ។

ចំនពាះករណីពាកព់ន័្ធនរឹងកុរារារានា កអ់ាយុ៧ឆ្នា  ំមសន្តី 
នគរបាលបានបដិនស្មនិទទួលពាក្យបណ្តរឹ ង ពីតគរួសារ 
របស់កុរារានោះ។ មសន្តីនគរបាលនោះបាននលើកន�ើងថា  
នតោះថានា កដ់ដលនកើតន�ើង ជាកំ�ុសរបស់ឪពុករា្ត យ 
ន�ើយនដ្យសារដតនពលជួបនតោះថានា ក ់ កុរារានោះកំពុង 
នលង មនិដមនន្វើការនទ ន�តុននះរា្ច ស់សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ 
មនិរានទំនួលខុសតតរូវនោះនទ។ ដូចករណីខាងនលើដដរ 
អង្គការ លីកាដូបានពិភាកសាជាមយួតគរួសារកុរារារងនតោះ
ថា ពួកោតអ់ាចដ្កព់ាក្យបណ្តរឹ ងផ្្ល់នៅតុោការន�ើយ 
ចំនពាះករណីននះ តគរួសារកុរារារងនតោះមនិរានការស្ាក់
នស្ើរនដ្យសារការដរឹងគុណចំនពាះរា្ច ស់សិប្កម្ម ដូច 
ករណីមុននោះនទ ពីនតពាះរា្ច ស់សិប្កម្មននះធាលា បរ់នំោភ 
បំពាននៅនលើកម្មករ ន�ើយព្យរួតបាកព់លកម្មរបស់កម្មករ
ជាញរឹកញាប។់ នទាះជាោ៉ា ងណ្ រា្ត យរបស់កុរារារងនតោះ 
នៅជាបជំ់ពាកប់ំណុលរា្ច ស់សិប្កម្មនោះចំនួន៣.០០០

១៩ មាសតា ២៧៤ នៃសកមសពែ្មទណ្ឌកម្នុ្ា ែាម�ាត់លកខេខណ្ឌនៃការងារប៉ះពាល់�ល់សេចក្តដីនថ្ថ្តូររបេ់មៃុេ្។
២០ មាសតា ១៦ នៃច្ាប់េ្ដីពដីការងារែាម�ាត់ការងារស�ោះបំណុលរបេ់កម្មករៃិស�ោ្ិត។ មិៃ�ូចបញ្ត្តិសៃៅក្នុងច្ាប់្ួញ�ូរ ការសល្មើេមាសតាសៃះ     
សគាៃ់ណតមាៃការពិៃ័�ៃិស�ោ្ក្ាសបាក់ប៉ុសណណោះ។ មាសតា ១៧៣ ៃិង ១៧៦-១៧៩ នៃច្ាប់េ្ដីពដីការងារទាក់ទងៃឹងកុមារ។
២១ ្ាឧទាែរណ៍ មាសតា ៨ នៃកតិកាេញ្ាអៃ្តរ្ាតិេ្តដីពដីេិទ្ធិពលរ�្ឋ ៃិងៃស�ោបា� ទាក់ទងៃឹងទាេភាព មាសតា ៦ ៃិង ៧ នៃកតិកាេញ្ា 
អៃ្តរ្ាតិេ្តដីពដីេិទ្ធិសេ�្ឋកិច្ េង្គម ៃិងវប្ធម៌ ទាក់ទងៃឹងេិទ្ធិសធវើការងារ សស្ើេសរើេការងារ ៃិងលកខេខណ្ឌការងារអប្បរមា មាសតា ៣២ នៃ 
អៃុេញ្ាេ្តដីពដីេិទ្ធិកុមារ ទាក់ទងៃឹងការសកងសបវ័ញ្ ៃិងពលកម្មកុមារ អង្គការពលកម្មអៃ្តរ្ាតិ សលខ ២៩ (អៃុេញ្ាេ្តដីពដីការងារស�ោ�បងខេំ) លំៃាំ
ស�ើមនៃអៃុេញ្ាអង្គការពលកម្មអៃ្តរ្ាតិសលខ ១០៥ (អៃុេញ្ាេ្តដីពដីការលុបបំបាត់ការងារស�ោ�បងខេំ) មាសតា ៣ នៃ អៃុេញ្ាអង្គការពលកម្មអៃ្តរ
្ាតិសលខ ១៣៨ (អៃុេញ្ាេ្តដីពដីអា�ុអប្បរមា)។
២២ មាសតា ១ ៃិង ២ នៃសបកាេ ១០៦ សកេួងេង្គមកិច្ ការងារ បណ្នុះបណ្ាលវិ្្ា្ដីវៈ ៃិង�ុវៃដីតិេម្ទារ (MOSALVY) ឆ្ាំ២០០៤ ែាម�ាត់ 
កុមារមិៃឲ្យសធវើការសៃៅណក្រ�ឥ�្ឋ សបតិបត្តិ ឬ ណថទាំមសធ្យោបា��ឹក្ញ្តូៃ ៃិងសសគឿងម៉ាេុដីៃ សធវើការក្នុងេដីតុណ្ហភាពសក្តៅខ្ាំង ការសលើក�ាក់ធងៃៃ់ស�ោ� 
កុមារ មាសតា ៣ ៃិង ៤ នៃសបកាេ ៤៦៧ របេ់សកេួងការងារ ៃិងបណ្នុះបណ្ាលវិ្្ា្ដីវៈ ឆ្ាំ២០១៥ ែាម�ាត់ការ្ួលកម្មករៃិស�ោ្ិតវ័�សក្មង 
សធវើការងារណបបសសគោះថ្ាក់ សបកាេ ០០២ របេ់សកេួងេង្គមកិច្ ការងារ បណ្នុះបណ្ាលវិ្្ា្ដីវៈ ៃិង�ុវៃដីតិេម្ទា ឆ្ាំ២០០៨ េ្តដីពដីទសមង់ការងារ 
ណ�លអៃុញ្ាតេសមាប់កុមារមាៃអា�ុពដី ១២ សទៅ ១៥ ឆ្ាំ។
២៣ មាសតា ៣៦ នៃរ�្ឋធម្មៃុញ្េ្តដីពដីេិទ្ធិការងារ មាសតា៣៨ េ្តដីពដីការការពារសេចក្តដីនថ្ថ្តូរ្ មាសតា ៤៦ េ្តដីពដីការ្ួញ�ូរ មាសតា ៤៨ េ្តដីពដីេិទ្ធិកុមារ ៃិង 
ពលកម្មកុមារ។ បទ�្ឋាៃេិទ្ធិមៃុេ្អៃ្តរ្ាតិក៏អាចអៃុវត្តបាៃតាមមាសតា ៣១ នៃរ�្ឋធម្មៃុញ្្ងណ�រ។ 

ការអភវិឌ្ឍនលើទាសភាព  ”ការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុល និងពលកម្មកុរារនៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ុជា” ១៩



ដុោលា រ ដដលជាបំណុលជំពាកន់ដ្យកូនតបសាររបស់ោត ់
ប៉ាុដន្តតតរូវធាលា កម់កនលើោតន់ដ្យសារដតកូនតបសារនោះបាន
លួចរតន់ចញពីសិប្កម្មនៅន�ើយ។ មសន្តីនគរបាលបាន 
តបាបោ់តថ់ា តបសិននបើោតដ់្កព់ាក្យបណ្តរឹ ងនៅតុោការ 
រា្ច ស់សិប្កម្មនរឹងដ្កព់ាក្យបណ្តរឹ ងប្តរឹងោត ់ នដើម្ឲី្យោត់
សងតបាកជ់ាបោ្នន់�ើយោតន់រឹងតតរូវជាបព់ន្ធោោរ។ 
ន�តុដូចននះ ោតរ់ានការភយ័ខាលា ចកនាុងការដ្កព់ាក្យ 
បណ្តរឹ ង ន�ើយនតកាយមកអង្គការលីកាដូ បានទទួល 
ពត័រ៌ានថា តករុមតគរួសារោតទ់ាងំមូលបានរតន់ចញពី 
សិប្កម្មទាងំកណ្្ត លយប ់ នដើម្នីៅរស់នៅជាមយួសាច់
ញាតិនៅនខត្តនផ្សងនទៀត។ ននះរាននយ័ថា ោតម់និបាន 
ទទួលតបាកសំ់ណង ន�ើយកម៏និបានសងតបាករ់ា្ច ស់ 
សិប្កម្មនោះវញិដដរ។

ករណីចុងេ្រកយពកព់ន័�នឹងកុមារែដលបានបាត ់
បងជី់វតិ េហើយសំណំុេរឿងេនះកំពុងដំេណើ រករេនេឡើយ។ 
ដូចករណីខងេលើែដរ ម�ន�ីនគរបាលបានបដិេសធមនិ 
ចតវ់ធិានករេនាះេទ។ េដយមានករអន�រគមពីអង�ករ 
លីកដូ ្រពះរជអជា� បានបង� បឲ់្យប��ូ នសំណំុេរឿងេនះ 
េទតុលករ។ េ្រគាះថា� កប់ានេកើតេឡើងកលពីែខេមស 
ឆា� ២ំ០១៦ េហើយ្រពះរជអជា� បង� បឲ់្យប��ូ នសំណំុេរឿង 
េនែខមថុិនាឆា� ២ំ០១៦។ គិត្រតឹមេពលសរេសររបាយ- 
ករណ៍េនះ មនិទនម់ានចណំាតក់របែន�មេទៀតេនេឡើយ 
េទ។ បនា� បពី់កុមារ េនាះទទួលមរណភាព មា� ស់សិប្បកម� 
ផលិតឥដ� បានផ�ល់្របាកច់ំនួន ៥០០.០០០េរៀល (១២៥ 
ដុល� រ)  ប៉ុែន�កូន្រប�សរបស់មា� ស់សិប្បកម�បានយកវញិ 
ចំនួន ២០០.០០០េរៀល (៥០ ដុល� រ) េដយនិយាយថា 
្របាកេ់នះស្រមាបៃ់ថ�រថយន�េពទ្យែដលដឹកកុមាររងេ្រគាះ
េទមន�ីរេពទ្យ។

ករណីទាងំ៣ខាងនលើននះ បានឆលាុះបញ្្ច ំងនូវកតា្ត  
ចម្ងៗដដលោឲំ្យរា្ច ស់សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ នគចផុតពីការ 
ដ្កន់ទាស៖ ការភយ័ខាលា ចនិងភក្តីភាពដដលកម្មកររាន 
ចំនពាះរា្ច ស់សិប្កម្មរាននយ័ថា ពួកោតរ់ានការស្ាក់
នស្ើរកនាុងការជតមរុញសំណំុនរឿងរបស់ខលាួននៅកនាុងតបពន័្ធយុត្តិ- 
្ម។៌ ការខវះខាតការោតំទពីសំណ្កម់សន្តីនគរបាល និង 
អាជាញា ្រមូលដ្្ឋ ន នរឹងន្វើឲ្យជនរងនតោះកានដ់តរានភាព
ស្ាកន់ស្ើរដថមនទៀត នដ្យសារដតនមើលនៅហាកដូ់ចជា 
អាជាញា ្រពយោោមការពាររា្ច ស់សិប្កម្មោ៉ា ងខាលា ងំនដើម្ ីរចួ 
ផុតពីការផ្តោ្នទាស។

ភក្តីភាពរបស់មសន្តីនគរបាល និងអាជាញា ្រមូលដ្្ឋ ន
ដដលរានចំនពាះរា្ច ស់សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ មនិដមនជានរឿង

ដដលគួរឲ្យភាញា កន់ផ្អើលនោះនទនៅតបនទសកម្ុជា ដដលរាន 
តបពន័្ធយុត្តិ្មន៌ពារនពញនដ្យអំនពើពុករលួយ២៤។ ចនំពាះ 
ករណីដដលបាននរៀបរាបខ់ាងនលើ បុគ្គលិកអង្គការលីកាដូ 
មនិរានភស័្តុតាង នដើម្បីញ្្ជ កថ់ារា្ច ស់សិប្កម្មបានផ្តល់ 
តបាកន់ៅឲ្យមសន្តនីគរបាលឬអាជាញា ្រមូលដ្្ឋ ននោះនទ ប៉ាុដន្ត 
បុគ្គលិកនយើងបានធាលា បន់ឃើញ រា្ច ស់សិប្កម្មបានផ្តល់ 
អំនណ្យដូចជា តសានបៀរ អាហារ និងតបាកឧ់បត្ថមភានៅឲ្យ
មសន្តនីគរបាលនិងអាជាញា ្រមូលដ្្ឋ ន ោនពលបុណ្យនផ្សងៗ 
ដូចជា បុណ្យចូលឆ្នា ដំខ្មរ និងបុណ្យចូលឆ្នា ចំិនជានដើម។  
អំនណ្យទាងំននះ ជាទតមងម់យួមនការឧបត្តមភានដើម្ជីួយ� 
រកសានូវភក្តភីាពពីសំណ្កអ់ាជាញា ្រ ចនំពាះរា្ច ស់សិប្កម្ម 
នៅនពលដដលរា្ច ស់សិប្កម្មតតរូវការជំនួយពីអាជាញា ្រ។ 
ផ្ុយនៅវញិ កម្មករសិប្កម្មោ្ម នលទ្ធភាពកនាុងការផ្តល់អវី 
មយួដល់មសន្តីនគរបាលឬអាជាញា ្រមូលដ្្ឋ ន នដើម្ឲី្យអាជាញា -
្រជួយ�ពួកោតន់ោះនទ។ ន�តុននះនទើបពួកោតោ់្ម ន   
ឱកាសទទួលបាននសវាល្អតបនសើរពីតបពន័្ធយុត្តិ្ម។៌

នបើនទាះជាមនិរាននតោះថានា កន់កើតន�ើងកនាុងសិប្កម្ម
កន៏ដ្យ ការរនំោភ្្ងន់្ ្ងរនលើចបាបស់្តីពីការងារបាននកើត 
រានន�ើងជានរៀងរាល់មថ្ង ជាពិនសសការនតបើតបាស់ពលកម្ម 
កុរារនៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ ដដលននះជានរឿងខុស 
ចបាប ់ នទាះបីជារា្ច ស់សិប្កម្មមនិបានជួលកុរារឲ្យន្វើការ
នដ្យផ្្ល់កន៏ដ្យ។ នោងតាមចបាបស់ដាីពីការងារ សិប្-
កម្មផលិតឥដ្ឋ គួរដតទទួលបាននូវការចុះន្វើអ្ិការកិច្ចជា 
តបចា ំនដើម្ធីាោថាការរនំោភបំពានទាងំននះតតរូវបានលុប
បំបាត។់ ប៉ាុដន្តមនិរានភស្តុតាងណ្មយួដដលបង្ាញថា
ការចុះន្វើអ្ិការកិច្ចតតរូវបានន្វើន�ើងនោះនទ។ កនាុងចំនណ្ម 
មនុស្សនពញវយ័ទាងំ៨ ោកដ់ដលបានផ្តល់បទសរាភា សជា 
លក្ណៈបុគ្គលកាលពីឆ្នា ២ំ០១៥ ពួកោត៤់ោកប់ាន 
នលើកន�ើងថា ពួកោតម់និដដលធាលា បប់ាននឃើញនរណ្ 
រានា កចុ់ះមកន្វើអ្ិការកិច្ចនៅកនាុងសិប្កម្មនោះនទ។ កនាុង 
ចនំណ្មពួកោត៤់ោក ់ រានរានា កប់ានន្វើការនៅសិប្កម្ម 
ផលិតឥដ្ឋរយៈនពល១៧ឆ្នា  ំ និងរានា កន់ទៀតបានន្វើការរយៈ
នពល១៥ឆ្នា មំកន�ើយ។ ពួកោតរ់ានា កប់ានតបាបថ់ា មសន្តី 
នគរបាលមូលដ្្ឋ ន និងនមភូម ិបានចុះមកម្តងរាក ល។ កនាុង 
ចនំណ្មពួកោត៤់ោកន់ផ្សងនទៀត រានរានា កប់ានឲ្យដរឹងថា 
កនាុងរយៈនពល១៧ឆ្នា កំនលាងមក ោតធ់ាលា បប់ាននឃើញមសន្តី 
អ្ិការកិច្ចបានចុះមកម្តង។ មសន្តីអ្ិការកិច្ចនោះបាន       
តបាបរ់ា្ច ស់សិប្កម្ម ឲ្យសាងសងប់ង្គនអ់ោមយ័សតរាប ់
កម្មករ ន�ើយតបាបឲ់្យកម្មករបញ្ជូ នកូនៗនៅសាោនរៀន។ 
ពួកោត២់ោកន់ផ្សងនទៀតបាននិោយថា ោតម់និដដល 
ធាលា បប់ានដរឹងថា នតើរានមសន្តីអ្ិការកិច្ចធាលា បចុ់ះមកនោះ

២៤ វិទ្យាេ្ាៃេិទ្ធិមៃុេ្គណៈសមធាវី រវាង�ុត្តិធម៌ ៃិងអំសពើពុករលួ�ៈ ឧបេគ្គចំសពោះឯករា្្យភាពនៃតុលាការកម្នុ្ា ណខកញ្ា ឆ្ាំ២០១៥។

ការអភវិឌ្ឍនលើទាសភាព  ”ការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុល និងពលកម្មកុរារនៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ុជា”២០



នទ។ នមឃុំរានា កក់នាុងចំនណ្មនមឃំុដដលបានផ្តល់បទ 
សរាភា សបានរានតបសាសនថ៍ា មសន្តីអ្ិការកិច្ចធាលា បចុ់ះ 
មកម្តង បោ្បពី់បានទទួលពត័រ៌ានអំពីនតោះថានា កដ់ដល 
បណ្្ត លឲ្យកុរារារានា ករ់ងរបសួ។ ប៉ាុដន្តមសន្តីអ្ិការកិច្ច

នោះបានចាកនចញនៅវញិ នដ្យពុំរានចាតវ់ធិានការអវី 
នោះនទ ន�ើយកោ៏្ម នអវីនកើតន�ើងបោ្បពី់ការចុះមកន្វើ 
អ្ិការកិច្ចនោះដដរ។

នក្មងតបរុសកំពុងឈរន្វើការពីនលើរា៉ា សុីនន្វើពុម្ឥដ្ឋ



សេចក្តីេសងខេប
របាយការណ៍ននះបង្ាញអំពីការរកីរាលដ្លមនការ

ន្វើការងារនដើម្នីដ្ះបំណុលកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ នៅ 
កម្ុជា ន�ើយមន្យោបាយនដ្ះបំណុលននះបានជតមរុញនិង
ោតំទឲ្យរានពលកម្មកុរារ។ ការអនុវត្តទាងំពីរននះរានការ 
ជាបព់ាកព់ន័្ធោនា ោ៉ា ងខាលា ងំ ន�ើយកតា្ត ទាងំពីរននះបានន្វើឲ្យ 
តគរួសារជានតចើនជំោនម់និអាចរចួចាកផុតពីភាពតកីតក និង 
ការជិះជានប់ាននទ។

កម្មករសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋទាងំអ ស់ចាបន់ផ្តើមនដ្យ 
ភាពតកីតក ដដលបណ្ដា លមកពីកតា្ត ជានតចើន ដូចជាការអត ់
ការងារន្វើ ោ្ម នដី ការឈសឺាក ត ់ខវះជំោញ និងខវះចំនណះ 
ដរឹងតគបត់ោន។់ ន�តុននះនទើបពួកោតប់ានមកចាបយ់ក
ការងារនៅសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ ដដលជាដំនណ្ះតសាយ   
ចំនពាះបញ្្បោ្នន់ដើម្ផី្គតផ់្គងជី់វភាពរបស់ខលាួន។ រា្ច ស់
សិប្កម្មនកងតបវញ័្ច ពីសា្ថ នភាពតកីតក និងភាពអស់ជនតមើស 
របស់កម្មករទាងំនោះ ន�ើយផ្តល់នូវលក្ខណ្ការងារដដល 
មនិអាចន្វើឲ្យពួកោតរ់ចួចាកផុតពីភាពតកីតកបាន។ ពួក 
ោតភ់ាគនតចើន អាចរកតបាកច់ំណូលបានតតរឹមដតសតរាប ់
រស់នៅដតប៉ាុនណ្ណ ះ នដ្យសារដតបំណុលដដលពួកោត ់
ជំពាក ់និងតបាកឈ់នាួលពលកម្មទាប។ ពូកោតម់និអាចន្វើ
ការសន្សតំបាកទុ់កសតរាបក់ារចំណ្យនផ្សងៗនទៀតដូចជា 
នពលរានមផ្នពាះ ឬនពលរានជំងឺ ឬនពលរងរបសួដដលតតរូវ 
ការពយោបាល ន�ើយនៅនពលដដលនរឿងន�តុទាងំននះនកើត 
ន�ើង ពួកោតន់រឹងជំពាកប់ំណុលកានដ់តនតចើនជាងមុនដថម 
នទៀត។ ជាងននះនៅនទៀត ការងារននះជតមរុញឲ្យពួកោត ់
នលើកទរឹកចិត្តឲ្យកូនជួយ�ន្វើការ នដើម្បីនងកើនតបាកច់ំណូល
សតរាបត់គរួសារ នដ្យសារដតពួកោតទ់ទួលបានតបាក ់
ឈនាួលនៅតាមចំនួនផលិតផល ជំនួសឲ្យតបាកន់បៀវត្សរ ៍
តបចាដំខ។ ផលវបិាកមយួដដលបណ្្ត លមកពីការអនុវត្ត
ដបបននះគឺថា កុរារមនិអាចនៅសាោនរៀនបានឬនបាះបង់
ការសិកសាទាងំខលាួននៅនក្មង ន�ើយកុរារភាគនតចើននៅដតមនិ 
អាចយល់ដរឹងសូម្ដីតជំោញគិតនលខ និងអក្សរសាសស្ត 
មូលដ្្ឋ ន។ ជាលទ្ធផល កុរារអាចធាលា កចូ់លនៅកនាុងសា្ថ ន
ភាពដូចឪពុករា្ត យរបស់នគដដរ ន�ើយអោគតរបស់កុរារ 
ទាងំនោះ នរឹងតតរូវទទួលរា៉ាបរ់ងសងបំណុលជំនួសឪពុក 
រា្ត យ និងចុងបញ្ចបប់ំណុលនោះអាចធាលា ករ់�ូតដល់កូន
ៗរបស់កុរារទាងំនោះដថមនទៀតផង។

បុគ្គលដដលទទួលបានអត្ថតបនោជនន៍តចើនបំផុត ពី 
ការអនុវត្តដបបននះ គឺរា្ច ស់សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋដដលអាច
ជាអនាកបន្តទទួលចំនណញពីករាលា ងំពលកម្មនថាក និងសា្ត ប ់
បងា្គ ប ់ន�ើយអតិថិជនទិញឥដ្ឋ (ចាបពី់បុគ្គលឯកជនសាង 
សងផ់្ះរបស់ខលាួនរ�ូតដល់តករុម�ុ៊នជាតិ និងអន្តរជាតិ 

ដដលរាន គនតរាងសាងសងសំ់ណងអ់ោរ្ំៗ) អាចទិញ
ឥដ្ឋកនាុងតមមលាមយួទាបជាងោ៉ា ងនតចើនពីតមមលាករាលា ងំពលកម្ម
ពិតដដលតតរូវការកនាុងការផលិតវា។

នបើនទាះជាភាពតកីតក ដដលជាកតា្ត ជតមរុញឲ្យមនុស្ស
នៅន្វើការនៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ ជាបញ្្ស្មុគសា្ម ញ 
ពិបាកនដ្ះតសាយ ប៉ាុដន្តបញ្្និទ្ណ្ភាពដដលជតមរុញឲ្យ
រា្ច ស់សិប្កម្មទាងំនោះបន្តការនកងតបវញ័្ច  គឺមនិរានភាព
ស្មុគសា្ម ញពិបាកនដ្ះតសាយនោះនទ។ ទាងំការបញ្្ច ំខលាួន 
នដ្ះបំណុល និងពលកម្មកុរារ គឺជាការងារខុសចបាប ់
ដដល ជាពិនសសរានការផ្តោ្នទាស្្ងន់្ ្ងរចំនពាះការនតបើ 
តបាស់ការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុល។ នទាះជាោ៉ា ងណ្ 
បញ្្ទាងំពីរនៅដតបន្តនកើតរានជាទូនៅនៅចំនពាះមុខនិង
ដរឹងោ៉ា ងចបាស់ពីសំណ្កអ់ាជាញា ្រ ដដលអាជាញា ្រគួរណ្
ស់ដតរានការទទួលខុសតតរូវខលាះៗ កនាុងការលុបបំបាតប់ញ្្
ទាងំពីរដដរ។ អាជាញា ្រនិងមសន្តីនគរបាលទាងំនោះ តតរូវ      
រាយការណ៍ និងចាតវ់ធិានការផលាូវចបាបច់ំនពាះរា្ច ស់សិប្-
កម្មណ្ ដដលដំនណើ រការអាជីវកម្មរបស់ខលាួននដ្យពរឹងដផ្អក
នលើការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុល និងពលកម្មកុរារ។ អាជាញា ្រ 
មូលដ្្ឋ ន តតរូវដតទទួលបានការោតំទកនាុងការបំនពញកិច្ចការ
ននះពីសំណ្កតុ់ោការ រាជរដ្្ឋ ភបិាល និងអតិថិជនទិញ 
ឥដ្ឋ។ នបើចំណ្តក់ារដបបននះមនិតតរូវបានន្វើន�ើងនោះនទ 
ទតមងអ់ាតកកម់នទាសភាពសមយ័ទំននើបននះនរឹងបន្តរកីរាល 
ដ្លនៅកនាុងតបនទសកម្ុជា។

�ដុតឥដ្ឋ២២



អនុសលាសន៍

►►► ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

សូមនសនាើឲ្យរាជរដ្្ឋ ភបិាលនចញបទបញ្្ជ ជាបោ្ន ់ នដើម្លុីបនចាលបំណុលដដលរានទាងំអស់រវាងរា្ច ស់សិប្កម្ម 
ផលិតឥដ្ឋនិងកម្មករដដលន្វើការនដើម្នីដ្ះបំណុល ន�ើយសូមឲ្យតបកាសផ្តល់ការនលើកដលងនទាសដល់រា្ច ស់សិប្កម្មណ្
ដដលបានអនុវត្តតាមបទបញ្្ជ ននះចំនពាះបទនល្មើសដដលបានតបតពរឹត្តកនលាងមក។ រាជរដ្្ឋ ភបិាលតតរូវធាោថាការតបកាសននះ 
តតរូវបានផ្សពវផសាយនៅដល់កម្មករ និងរា្ច ស់សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋទាងំអស់។

រាជរដ្្ឋ ភបិាលគួរអនុវត្តចបាបជ់ាតិ និងអន្តរជាតិស្តីពីការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុល ន�ើយជាពិនសសតតរូវធាោថារានការ
ផ្តោ្នទាសនៅតាមចបាបស់្តីពីការជួញដូរចំនពាះរា្ច ស់សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋណ្ ដដលបន្តឲ្យកម្មករន្វើការនដើម្នីដ្ះបំណុល។

រាជរដ្្ឋ ភបិាលតតរូវធាោថា នគរបាលមូលដ្្ឋ នរាន្នធានតគបត់ោនន់ដើម្នី្វើការនសើុបអនងកតឲ្យបាននពញនលញ     
ចំនពាះបទនល្មើសដដលតបតពរឹត្តនដ្យរា្ច ស់សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ ន�ើយគួរដំន�ើងតបាកន់បៀវត្សរជូ៍នមសន្តីនគរបាល មសន្តីថានា កឃុ់ំ 
និងមសន្តីអ្ិការកិច្ចការងារ នដើម្កីាតប់ន្ថយអំណ្ចរបស់រា្ច ស់សិប្កម្មកនាុងការទិញទរឹកចិត្តមសន្តីទាងំនោះ។

រាជរដ្្ឋ ភបិាលគួរផ្សពវផសាយនូវបទបញ្្ជ ដល់មសន្តីនគរបាលទាងំអស់ថា នគរបាលមនិតតរូវន្វើការចាបខ់លាួន ឬឃំុខលាួន 
កម្មករសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ នដ្យសារដតមនិសងបំណុលឬប៉ាុនបងចាកនចញពីសិប្កម្មនោះនទ។

រាជរដ្្ឋ ភបិាលគួរផ្សពវផសាយនូវតបកាសសដាីពីការហាមឃ្តន់លើការផ្តល់តបាកឈ់នាួលតាមចំនួនផលិតផល ន�ើយធាោ
ឲ្យរានការផ្តល់តបាកឈ់នាួលអប្បររាទាងំនៅរដូវវសសា និងរដូវតបាងំ។

រាជរដ្្ឋ ភបិាលតតរូវធាោការអនុវត្តតាមចបាបជ់ាតិ និងអន្តរជាតិឲ្យបាននពញនលញកនាុងការលុបបំបាតព់លកម្មកុរារ។

រាជរដ្្ឋ ភបិាលគួរផ្តល់ថវកិាតគបត់ោនន់ដើម្ធីាោថា មសន្តីអ្ិការកិច្ចការងារបំនពញតួោទីបាននពញនលញ ដដលអាច
ឃ្លា នំមើលនិងនស៊ើបអនងកតនលើករណីពលកម្មកុរារ និងន្វើការដ្កន់ទាសសមតសបដូចរានដចងនៅកនាុងចបាបស់ដាីពីការងារ និង 
តបកាសពាកព់ន័្ធនផ្សងនទៀត។

រាជរដ្្ឋ ភបិាលគួរបងា្គ បឲ់្យរានការផ្តល់អាទិភាពមនការចុះន្វើអ្ិការកិច្ចនដ្យមសន្តីអ្ិការកិច្ចការងារ ចំនពាះសិប្កម្ម 
/ឧសសា�កម្មដដលតបកបនដ្យនតោះថានា ក ់ដូចជាសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋ។

រាជរដ្្ឋ ភបិាលគួរន្វើការជាមយួតំណ្ងរបស់វស័ិយសំណងឯ់កជននិងស�ជីព ន�ើយសនតមចនូវតមមលាឥដ្ឋនោល 
ដដលបង្ាញពីមថលានដើមពិតមនការផលិត ជាពិនសសតបាកន់បៀវត្សររ៍បស់កម្មករ។

►►►  ចំពោះរដ្ឋាភិបាលបរទាស និងអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា

នៅនពលជដជកជាមយួមសន្តីរាជរដ្្ឋ ភបិាលកម្ុជា រដ្្ឋ ភបិាលបរនទសគួរនលើកន�ើងអំពីក្តីកងវល់ ចំនពាះបញ្្ការបញ្្ច ំ
ខលាួននដ្ះបំណុលនិងពលកម្មកុរារកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ុជា ន�ើយនសនាើដល់រាជរដ្្ឋ ភបិាលឲ្យចាតវ់ធិានការនដើម្ ី
លុបបំបាតប់ញ្្ទាងំពីរននះ។

រដ្្ឋ ភបិាលបរនទសគួរនលើកកម្ស់ការយល់ដរឹងដល់វនិិនោគិនបច្ចុប្ននានិងអោគត ដដលមកពីតបនទសរបស់ខលាួន អំពី
បញ្្ការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុលនិងពលកម្មកុរារ។

រដ្្ឋ ភបិាលបរនទសគួរពតងរឹងយន្តការចបាបន់ដ្យឲ្យតករុម�ុ៊នឯកជនរានការទទួលខុសតតរូវ ដូចជាការចុះបញ្ជ ី ឬ 
ដំនណើ រការនៅកនាុងតបនទសរបស់ខលាួន ចំនពាះការនតបើតបាស់ការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុលនិងពលកម្មកុរារនទាះជាស្ថិតនៅដផនាក
ណ្មនចងាវ កផ់លិតកម្មកន៏ដ្យ។

រដ្្ឋ ភបិាលបរនទសគួរស�ការជាមយួវស័ិយឯកជននិងរាជរដ្្ឋ ភបិាលកម្ុជា នដើម្បីនងកើតកម្មវ ិ្ ីទទួលសា្គ ល់ ចំនពាះ
សិប្កម្មផលិតឥដ្ឋណ្ដដលបានលុបបំបាតក់ារបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុលនិងពលកម្មកុរារ៕

ការអភវិឌ្ឍនលើទាសភាព  ”ការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុល និងពលកម្មកុរារនៅកនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ុជា” ២៣



នក្មងតបរុសកំពុងអូសរនទះដរឹកឥដ្ឋនៅដដលនទើបនរឹងន្វើរចួ



www.licadho-cambodia.org




