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Handout 1.2 What is child labour in Domestic Work? 
 

For Nepal regional workshop 

សម្រាបស់កិ្ខា សាលាថ្នា កត់បំនន់ៅម្របនេសនេប៉ា ល ់

ឯកសារ ១.២. នតើអ្វើជាពលកម្មកុារកាុងក្ខរងារតាម្ផ្ទះ? 

១. នតើអ្វើជាក្ខរងារតាម្ផ្ទះ? អ្នុសញ្ញា  ILO នលខ ១៨៩ សតើពើក្ខរងារតាម្ផ្ទះ កំេត់និយម្ន័យ “ក្ខរងារតាម្ផ្ទះ” 
ជាក្ខរងារដែលន វ្ើន ើងនៅកាុងឬសម្រាប់ម្ររួសារម្ួយឬម្ររួសារនម្ររើន។ “កម្មក្ខរក្ខរងារតាម្ផ្ទះ” ាននយ័ថ្ន អ្ាក
ដែលន វ្ើក្ខរតាម្ផ្ទះនៅកាុងេំនាក់េំនងក្ខរងារ។ ក្ខរងារតាម្ផ្ទះ ម្ររបែេត បន់ៅនលើកិរចក្ខរនិងនសវាកម្មជានម្ររើន 
ដែលអារខុសគ្នា ពើម្របនេសមួ្យនៅម្របនេសម្ួយនេៀត។ វាអារានភាពខុសគ្នា អាម្រស័យនៅតាម្ អាយុ នយនឌរ័ 
សាវតាជនជាតិ និងឋានៈនេសនតរម្របនវសន៍របស់កម្មករ ម្រពម្ទងំបរបិេវបប្ម្៌និងនសែឋកិរចដែលពួកនរន វ្ើក្ខរ។ វា
អាររមួ្ាន ក្ខរសាា ត, ក្ខរដសំល, ក្ខរនបករក់និងអ្ ុតសនម្លៀកបំពាក់, ក្ខរនម្ើលដែទកូំននកមង ម្នុសសចាស់ ឬ
ម្នុសសពិក្ខរ, ក្ខរនបើកបរ, ក្ខរយាម្ផ្ទះ ឬក្ខរដែសួន ជានែើម្។ ភាពខុសគ្នា រវាងក្ខរងារតាម្ផ្ទះ និងក្ខរងារនផ្សង
នេៀតននាះ រឺថ្ន កម្មករម្រតូវបននរជួលនិងម្រតូវផ្តល់នសវាកម្ម សម្រាប់ម្ររួសារអ្ាកែទេដែលមិ្នដម្នជាម្ររួសាររបស់
ខលួ នឯង។ 

២. នតើអ្ាកណាជាកុារ? អ្នុសញ្ញា អ្ងគក្ខរសហម្របជាជាតិសតើពើសិេធិកុារ និងអ្នុសញ្ញា  ILO សតើពើពលកម្មកុារ 
(នលខ ១៣៨ និង ១៨២) បនកំេត់និយម្ន័យ កុារ ជា “បុរគលដែលានអាយុនម្រក្ខម្១៨ឆ្ា  ំនលើកដលងដត
ានក្ខរកំេតន់ដយរាប់ទនម្របនេសណាម្ួយអំ្ពើយុវវយ័”។ នៅកាុ ងម្របនេសភារនម្ររើនបំផុ្ត នដយរមួ្ទងំកាុ ងេវើប
អាសុើ/ប៉ា សុើហវិរដែរននាះ អាយុតាម្ផ្លូ វរាបម់្រសាប់ម្នុសសនពញវយ័រឺ១៨ឆ្ា  ំ។  

៣. នតើក្ខរងារនៅកាុងផ្ទះដែលកុារន វ្ើនៅកាុងផ្ទះរបសព់កួនរ រាបរូ់លជាក្ខរងារតាម្ផ្ទះរបសកុ់ារឬនេ? ក្ខរងារនៅ
កាុងផ្ទះ ដែលកុារន វ្ើនៅកាុងផ្ទះខលួនឯង កាុងលកាខេឌ សម្នហតុផ្លនិងនម្រក្ខម្ក្ខរនម្ើលខុសម្រតូវរបស់ម្នុសសជិត
សាិេធជាម្ួយកុារទងំននាះ រឺជារំដេកែស៏ំខាន់ទនជើវតិកាុងម្ររួសារនិងទនក្ខរលូតលាស់របស់កុារ។ ប៉ាុដនត វាអារ
ានសាា នភាពម្រសនែៀងនឹងពលកម្មកុារ ម្របសិននបើក្ខរងារននាះ រខំានែល់ក្ខរអ្បរ់រំបស់កុារ ឬនម្ររើនហួសនហតុ ឬ
្ងន់្ងរហួសនហតុ។ កុារដែលន វ្ើក្ខរងារនៅកាុងផ្ទះខលួនឯង និងក្ខរងារន វ្ើក្ខរងារតាម្ផ្ទះ (កាុងផ្ទះរបសនិ់នយាជក) 
អារម្របដហលន វ្ើក្ខរម្រសនែៀងគ្នា ។ សម្រាប់ក្ខរងារន វ្ើក្ខរងារកាុងផ្ទះខលួនឯង វាមិ្នានធាតុណាមួ្យជាក្ខរន វ្ើក្ខរននាះ
នេ ែូនរាះ នយើងមិ្នរួរចាត់េុកថ្នវាជាក្ខរងារតាម្ផ្ទះននាះនេ។ កប៏៉ាុដនត នៅនពលដែលឪពុកាត យតម្រម្ូវឲ្យកូនរបស់
ខលួន ន វ្ើក្ខរងារនៅកាុងផ្ទះសម្រាប់ម្ររួសារកាុងលកាខេឌ មិ្នអារេេួលយកបន នរចាត់េុកវាថ្នជាពលកម្មកុារនៅ
កាុងក្ខរងារតាម្ផ្ទះដែលម្រតូវក្ខរលុបបំបត់មិ្នឲ្យានន ើយ។  

៤. នតើអ្វើជាក្ខរងារតាម្ផ្ទះសម្រាបកុ់ារ? ក្ខរងារតាម្ផ្ទះសម្រាបកុ់ារ រឺជាពាកយេូនៅសម្រាប់ ក្ខរងារដែលកុារ
ន វ្ើនៅកាុ ងផ្ទះរបសនិ់នយាជកណាមួ្យ។ បញ្ាតតិេូនៅននះ ម្ររបែេត ប់នៅនលើសាា នភាពដែលរាប់អ្នុញ្ញា ត និង
ដែលរាប់មិ្នអ្នុញ្ញា ត។ សាា នភាពដែលរាប់អ្នុញ្ញា ត រឺជាក្ខរងារដែល៖ 
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- នគ្នរពតាម្អាយុអ្បបរានតាម្រាប់ សម្រាប់ម្របនេេនិងលកាខេឌ ក្ខរងារដែលកុារម្រតូវន វ្ើ 
- មិ្នរខំានែល់ក្ខរអ្បរ់រំបស់កុារ និង 

- មិ្នបងកនម្រគ្នះថ្នា ក់ែល់សុខាលភាពរាងក្ខយ ផ្លូវរិតត ឬសើល្ម្រ៌បស់កុារ នដយសារដតលកាេៈរបស់
ក្ខរងារ ឬនដយសារដតលកាខេឌ អ្នុវតតក្ខរងារននាះ។ 

៥. នតើអ្វើជាពលកម្មកុារនៅកាុងក្ខរងារតាម្ផ្ទះ នហើយនតើនៅនពលណាដែលនរចាតេុ់កថ្នវាជា “េម្រម្ងអ់ាម្រកកប់ផុំ្តទន
ពលកម្មកុារ”? ថ្ននតើេម្រម្ង់ជាកល់ាក់ណាម្ួយទនក្ខរងារតាម្ផ្ទះ អារនៅថ្នជា “ពលកម្មកុារ” បនឬមិ្នបន
ននាះ អាម្រស័យនៅនលើ អាយុកុារ ម្របនេេនិងរំនួននា៉ា ងក្ខរងារ ម្រពម្ទងំ លកាខេឌ នផ្សងៗនេៀតដែលកុារន វ្ើក្ខរ
ងារននាះ។ 

ម្របអ្បេ់ើ១ នតើអ្វើជាពលកម្មក្ខរងារកាុងក្ខរងារតាម្ផ្ទះ?  
 ពលកម្មក្ខរងារកាុងក្ខរងារតាម្ផ្ទះ សំនៅនៅនលើ សាា នភាពដែលរាប់មិ្នអ្នុញ្ញា ត រំនពាះក្ខរងារដែល
កុារន វ្ើ នហើយកុារននាះ ានអាយុនម្រក្ខម្អាយុអ្បបបរា សាិតកាុងលកាខេឌ ាននម្រគ្នះថ្នា ក់ ឬសាិតកាុងសាា នភាព
ែូរជាទសករ។ កុារដែលសាិតកាុងសាា នភាពពលកម្មកុារកាុងក្ខរងារតាម្ផ្ទះ ម្រតូវបននរែកហូតនូវ កុារវយ័ 
សក្ខត នុពល និងនសរកតើទែលែាូរ។  

- ពួកនរន វ្ើក្ខរដែលរាប់មិ្នអ្នុញ្ញា ត នដយសារដតអាយុវយ័នកមងរបស់ពួកនរ។ 

- សុខាលភាពរាងក្ខយ ផ្លូវរិតត ឬសើល្ម្៌របស់ពួកនរ សាិតកាុងសភាពនម្រគ្នះថ្នា ក់ នដយសារលកាេៈ
ទនក្ខរងារដែលពួកនរន វ្ើ និងលកាខេឌ នផ្សងៗនេៀតដែលកុារន វ្ើក្ខរងារននាះ 

- ក្ខរងារននាះ រខំានែល់ក្ខរសិការបស់កុារ ែកហូតឱក្ខសកាុងក្ខរនៅសាលានរៀន តម្រម្ូវឲ្យកុារឈប់
នរៀនមុ្នអាយុ ឬតម្រម្ូវឲ្យកុារម្រតូវនៅនរៀនរួបផ្សជំាម្ួយនឹងម្រតូវន វ្ើក្ខរនម្ររើននិង្ងន់្ងរហួសនហតុ។ 

 
េម្រម្ងអ់ាម្រកកប់ផុំ្តទនពលកម្មកុារ 
 ាម្រតា៣ ទនអ្នុសញ្ញា  ILO នលខ ១៨២ កំេតនិ់យម្នយ័ េម្រម្ង់អាម្រកកប់ំផុ្តទនពលកម្មកុារ ជា៖ 

ក) រាល់េម្រម្ង់ទសភាព ឬក្ខរអ្នុវតតម្រសនែៀងទសភាព ែូរជា ក្ខរលកឬ់ជួញែូរកុារ កញ្ជ ះបំេុល 
និងពលកម្មនដយបងាំឬពលកម្មចាបំរ់ខានមិ្នបន នដយរាប់បញ្ចូ លទងំ ក្ខរនម្រជើសនដយបងាំឬនដយ
ចាបំរ់ខានមិ្នបននៅនលើកុារសម្រាប់នម្របើនៅកាុងជនាល ះម្របដប់អាវុ្ដែរ 
ខ) ក្ខរនម្របើម្របស់ សញ្ច រកម្ម ឬក្ខរផ្តល់កុារសម្រាប់នពសាចារយ, សម្រាបក់្ខរផ្លិតភាពយនតអាស
អាភាស ឬសម្រាប់ក្ខរសដម្តងដបបអាសអាភាស 
រ) ក្ខរនម្របើម្របស់ សញ្ច រកម្ម ឬក្ខរផ្តល់កុារសម្រាប់សកម្មភាពខុសរាប ់ជាពិនសសសម្រាប់ក្ខរផ្លិត
និងជួញែូរនម្ររឿងនញៀន ែូរានកំេត់នៅកាុងសនធិសញ្ញា អ្នតរជាតិដែលជាប់ទក់េង 
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ឃ) ក្ខរងារដែលានលកាេៈឬានសាា នភាពេំនងជាន វ្ើឲ្យានក្ខរខូរខាតែល់សុខភាព សុវតាិភាព 
ឬសើល្ម្រ៌បសកុ់ារ នៅនពលដែលកុារន វ្ើក្ខរងារននាះ។ «(សាគ ល់៖ “ក្ខរងារដែលាននម្រគ្នះ
ថ្នា ក់”)» 

 េម្រម្ង់អាម្រកក់បំផុ្តទនពលកម្មកុារ រមួ្ានសាា នភាពរបស់ណាាា ក់ដែលម្រតូវបននរជួញែូរឲ្យនៅផ្តល់
នសវាន វ្ើក្ខរងារតាម្ផ្ទះ 

- ជាទសករ ឬកាុងលកាខេឌ ែូរទសករ 
- ដែលម្រតូវនរបំពានផ្លូវនេេឬនកងម្របវញ័្ច ផ្លូវនេេ ឬពាកព់ន័ធនឹងក្ខរងារដែលរាប់ជាតិកំេតថ់្នជាក្ខរងារ

ដែលាននម្រគ្នះថ្នា ក់ នដយពិចារណានៅនលើអ្នុសាសន៍នលខ ១៩០ របស់អ្ងគក្ខរ ILO ដែរ។ 
 

រាលេ់ម្រម្ងអ់ាម្រកកប់ផុំ្តទនពលកម្មកុារន វ្ើក្ខរតាម្ផ្ទះ រឺជាេម្រម្ងដ់ែលមិ្នអារេេលួយកបននិងម្រតូវដតលុប
បបំតន់ចាល។ កុារទងំឡាយ ររួម្រតូវែកនរញពើសាា នភាពដបបននះ នហើយរេុំរននះ ម្រតូវចាតេុ់កជាចណុំចអាេិ
ភាព។” 
 
ម្របេព៖ Helping hands or shackled lives? Understanding child domestic labour and 

responses to it, ILOIPeC, Geneva, 2004 
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=348. 
 

 

៦. ក្ខរេ៍ពិតនិងតនួលខម្យួរនំនួអំ្ពើក្ខរងារតាម្ផ្ទះសម្រាបកុ់ារ (ម្របេព៖ Source: ILO-IPEC fact 

sheet. 2013,  “Child domestic work: Global estimates 2012”) 

 ានេសតុតាងនលើសពើម្ររបម់្រគ្ននន់ៅជំុវញិពិេពនលាក នដយរាប់ទងំអាសុើ/ប៉ា សុើហវកិផ្ងននាះ ថ្ន ពលកម្ម
កុារកាុ ងក្ខរងារតាម្ផ្ទះ ានសភាពរ ើកសាយភាពយា៉ា ងេូលាយ។ 

- កុាររំនួន ១៧,២ លាននាក ់កំពុងន វ្ើក្ខរងារនដយបនម្របក់ឈាួលឬមិ្នបនម្របក់ឈាួល នៅកាុងផ្ទះ
របស់ភារើេើបើ ឬនិនយាជក 

- ក្នុងចំណោមណ េះ កុ្មារ ១១,៥លា នាក្់ ស្ថិតណៅក្នុ ងស្ថថ  ភាពពលក្មមកុ្មារ 
- ក្នុងណនាេះ កុ្មារ ៣,៧លា នាក្ក់្ំពុងណ វ្ើការងារដែលមា ណ្រេះថ្នន ក្់ (២១,៤% ន កុ្មារណ វ្ើការតាមផ្ទេះទងំ

អស្់) 

- ៥,៧ លា នាក្ ់ដែលភាគណ្ចើ ជាកុ្មារវយ័ជំទង ់ក្ំពុងណ វ្ើការងារដែលអ ុញ្ញា តណោយចាប់ ប ុដ ែ ពួក្ណគ
្តូវការទទួលបា ការការពារពើការបំពា   ិង្តូវការទទួលបា ការងារស្មរមយ 

- បដ ថមពើណលើណ េះ កុ្មារក្នុងចំ ួ មួយដែលមិ អាចក្ំណត់បា  ក្ំពុងណ វ្ើការងារតាមផ្ទេះ ណោយស្ថរដត
ពលក្មមណោយបងខំ  ិងការជួញែូរ 
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- ក្នុងចំណោមពលក្មមណ វ្ើការណោយបងខំចំ ួ  ២០,៩លា នាក្់ មា កុ្មារអាយុ១៧ឆ្ន ចុំេះណ្កាម ចំ ួ  
២៦% ន ជ រងណ្រេះណោយស្ថរពលក្មមណោយបងខំ (ឬណស្នើ ឹងកុ្មារចំ ួ  ៥,៥លា នាក្់)។ ណទេះបើជា ណគ
មិ ែឹងចំ ួ កុ្មារជាក្់លាក្ដ់ែលណ វ្ើការណោយបងខំ ិង្តូវណគជួញែូរឲ្យណ វ្ើការងារតាមផ្ទេះក្ណ៏ោយ ក្៏
ភស្ែុតាងបា បងាា ញអំពើចំ ួ កុ្មារជាណ្ចើ ដែលជាក្ញ្ជ េះបំណុល ជាជ រងណ្រេះណោយការជួញែូរ  ិង
ស្ថិតក្នុងស្ថថ  ភាពែូចទស្ក្រ។  

- ៦៧,១% ន កុ្មារណ វ្ើការងារតាមផ្ទេះទងំអស្់ គឺជាកុ្មារ ើ។ មា ការបា  ់្ បមាណថ្ន កុ្មារ ើអាយុណ្កាម១៦
ដែលក្ំពុងផ្ែលណស្វាក្មមតាមផ្ទេះ មា ចំ ួ ណ្ចើ ជាងណៅក្នុងវសិ្័យការងារោៗទងំអស្់។  

- ៦៥,១% ន កុ្មារណ វ្ើការងារតាមផ្ទេះទងំអស្់ មា អាយុណ្កាម១៤ឆ្ន  ំក្នុងណនាេះរមួមា  ៧,៤% អាយុពើ៥ 
ែល់១១ឆ្ន  ំ ិង ៣,៨% អាយុពើ១២ ែល់១៤ឆ្ន ។ំ 

៧. លក្ខណៈពិណស្ស្ស្ថមញ្ាន ការងារតាមផ្ទេះរបស្កុ់្មារ  ិងកុ្មារណ វ្ើការងារតាមផ្ទេះណៅអាសុ្ើ/បា សុ្ើហ្វកិ្ 

- អាយុកុ្មារណ វ្ើការងារតាមផ្ទេះទំ ងជាមា អាយុពើ១២ឆ្ន ណំ ើងណៅ ណទេះបើជាមា កុ្មារជាណ្ចើ  ចាប់ណផ្ែើមណ វ្ើ
ការណៅអាយុតិចជាងណ េះក្ណ៏ោយ 

- កុ្មារ ើមា ចំ ួ ភាគណ្ចើ បំផុ្ត។ ពួក្ណគណ វ្ើការដែលជា្មមតាចាត់ទុក្ថ្នជាចំដណក្ន ការងារ្បចានំងៃរបស្់
ម ុស្ស្ស្ើ ែូចជា ណមើលដងណក្មង ណបាស្ស្មាា ត ណបាក្អ ុតណោអាវ ោសំ្ល ែងទឹក្ ិងណ្បងមក្ផ្ទេះ ណមើលដងស្តវ
ចិញ្ច ឹមរបស្់្គួស្ថរ ណៅទិញទំ ិញ ណែើរណៅណ េះណៅណនាេះ ណមើលដងម ុស្សចាស្់ ជាណែើម។ ជួ កាល ពួក្ណគ
ជួយរក្សុ្ើឬលក្ែូ់ចតិចតួច។ 

- ណៅណពលដែលណគជួលណក្មង្បុស្ឲ្យណ វ្ើការ ជា្មមតា ណគណ្ចើ ដតឲ្យណ វ្ើការណ្ៅផ្ទេះណ្ចើ ជាង (ដងស្ួ  ណបាស្
ស្មាា តទើធ្លល  លាងឡា ) 

- កុ្មារជាណ្ចើ ណៅក្នុង្បណទស្បង់កាល ណែស្ បា គើស្ថថ    ិង្ស្ើលងាា  ្តូវណគយក្មក្ណ វ្ើការជាអនក្ណ វ្ើការងារ
តាមផ្ទេះ ណោយស្ថរដតការជាបជំ់ពាក្់បំណុល។ 

- ភាពងបប់ារមភ ិងការឲ្យតនមលខ្លួ ឯងទប ដែលណក្ើតណ ើងណៅកុ្មារណ វ្ើការងារតាមផ្ទេះ បោែ លមក្ពើស្ថថ  
ភាពរណំលាភបំពា  ្តូវបា ណគរក្ណ ើញថ្ន ជាឧបស្គគយ ងស្ំោ ់ ក្នុងការព្ងឹងភាពអង់អាចែល់ពួក្ណគ 

- ការមា ឱកាស្ទទួលការអបរ់ ិំងការប ែការស្ិក្ា គឺជាណរឿងដែលលំបាក្បំផុ្តស្្មាប់កុ្មារណ វ្ើការងារ
តាមផ្ទេះ។ ស្្មាប់កុ្មារដែលណៅប ែណៅស្ថលាណរៀ បា  ការងារបា រោំ ជា្បចាណំៅណលើស្មតថភាពក្នុង
ការណ វ្ើកិ្ចចការស្ថលា ិងណរៀ មិ ឲ្យទ ់ណគ 

- ជាណរឿយៗ ស្ថលាណរៀ មិ បា ែឹងអំពើត្មូវការរបស្់កុ្មារណ វ្ើការងារតាមផ្ទេះណទ ដែលជាណហ្តុណ វ្ើឲ្យកុ្មារ
មា អារមមណ៍ភិតភយ័ ិងណអៀ ោម ស្ ណៅចំណពាេះមុខ្មិតែភក្ែិរបស្់ពួក្ណគ 
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- កុ្មារណ វ្ើការងារតាមផ្ទេះក្នុងចំ ួ ណ្ចើ ដម ដទ  មក្ពើ្កុ្មជ ជាតិភាគតិច ិង្ក្ុមកុ្លស្មព ័ធ ឬមក្ពើ
វណណៈឬឋា ៈស្ងគមទប 

- កិ្ចច្ពងណ្ពៀងការងារលាយលក្ខណ៍អក្សរ ណៅដតជាណរឿងចដមលក្យ ងោល ងំែដែល 

- ក្ងវេះោតណស្រ ើភាពក្នុងការចាក្ណចញពើ្គួស្ថរដែលកុ្មារណ វ្ើការឲ្យណនាេះ គឺជាណរឿង្មមតា្គបក់្ដ លង។ ឧទ
ហ្រណ៍ ក្នុង្បណទស្ឥោា  មា ការរាយការណ៍ថ្ន ជ រងណ្រេះន ការជួញែូរណែើមបើការងារតាមផ្ទេះ
របស្់កុ្មារ មា ទំនាក្់ទំ ងស្ងគមតិចតួចបំផុ្តឬរម  ណស្ថេះ ណ្ៅដតពើទំនាក្ទំ់ ងក្នុង្គួស្ថររបស្់ ិណយ
ជក្ណនាេះ។ 

- កុ្មារជាណ្ចើ  យល់ថ្នខ្លួ ្តូវបា បងខំឲ្យស្្មបតាមភាស្ថ ិងវបប្ម៌របស្់្គួស្ថរដែលខ្លួ ណ វ្ើការឲ្យ 
- ក្នុង្គួស្ថរដែលមាែ យជាអនក្ណ វ្ើការងារតាមផ្ទេះ កូ្ របស្់ពួក្ណគ ភាគណ្ចើ ទំ ងកាល យណៅជាកុ្មារណ វ្ើការតាម

ផ្ទេះដែរ។ 

៨. ណហ្តុអវើការងារតាមផ្ទេះរបស្កុ់្មារមា ការលាក្ប់ាងំ  ិងពិបាក្ណោេះ្ស្ថយោល ងំ? ការងារតាមផ្ទេះរបស្់កុ្មារ ណ្ចើ 
ដត្តូវបា លាក្ប់ាងំ  ិងពិបាក្ក្នុងការណោេះ្ស្ថយ ណោយស្ថរដត វាមា ការតភាជ ប់ជាមួយ ឹងដបបដផ្ រស្់ណៅក្នុ ង
ស្ងគម ិងវបប្ម។៌ 

 ក្តាែ ស្ងគម ិងវបប្ម៌៖ ក្នុង្បណទស្ជាណ្ចើ  ការងារតាមផ្ទេះរបស្់កុ្មារ ្តូវបា ណគទទួលយក្ជាលក្ខណៈ
ស្ងគម ិងជាលក្ខណៈវបប្ម។៌ ណគក្ច៏ាត់ទុក្វាក្នុងលក្ខណៈវជិជមា មួយថ្ន ជា្បណភទការងារដែលមា ការពារ មា 
សុ្វតថិភាព  ិងស្មរមយ  ិង្តូវបា ណគចងប់ា ជាងទ្មងក់ារងារណផ្សងៗណទៀត ជាពិណស្ស្ ស្្មាប់កុ្មារ ើ។ ការងារ
តាមផ្ទេះរបស្់កុ្មារ មា ភាពរ ើក្រាលោល ណោយស្ថរដតឥរយិបងស្ងគមដែល្បកា ់ភាជ ប់ជាយូរយរោស្់មក្
ណហ្ើយ ទក្ទ់ង ឹងតួនាទើ ិងការទទួលខុ្ស្្តូវរបស្់ស្តស្ែើ ណៅក្នុង ិងណៅណ្ៅ្គួស្ថរ។ ជាទូណៅ ការងារតាមផ្ទេះ ្តូវ
ណគចាតទុ់ក្ថ្នជាដផ្នក្មួយន ការ “ណរៀ សូ្្តហ្វកឹ្ហ្វ ឺ” របស្់កុ្មារ ើ ស្្មាបណ់ពល្ំ ិងណរៀបអាពាហ៍្ពិពាហ៍្។  

 

 

ប្រអរ់ទី២៖ វិ សាលភាព យេនឌ័រ 

 ណគណជឿថ្ន កុ្មារ ើណ្ចើ ជាង ១០០លា នាក្់ ចណនាល េះអាយុពើ ៥ ែល់ ១៧ឆ្ន  ំក្ំពុងជាប់ពាក្ព់ ័ធ ឹងពល
ក្មមកុ្មារណៅទូទងំពិភពណលាក្។ ក្នុងចំណោមណ េះ ណគបា  ់្បមាណថ្ន មា ជាងពាក្ក់្ោែ ល (៥៣លា នាក្)់ 
ក្ំពុងណ វ្ើការមា ណ្រេះថ្នន ក្។់ ការណ៍ពិតដែលគួរឲ្យភាា ក្់ណផ្ាើលជាពិណស្ស្ណនាេះ គឺថ្ន កុ្មារ ើ គឺជាចំ ួ 
ស្មាមា្តែ៏្ ំមួយន កុ្មារដែលក្ំពុងណ វ្ើការណៅក្នុងទ្មងព់លក្មមកុ្មារដែលមា ណ្រេះថ្នន ក្់បំផុ្ត រមួទងំ
ការងារណោយបងខំ ការងារណោេះបំណុល  ិងណពស្ាចារ។ 
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Handout 1.2 What is child labour in Domestic Work? 
 

 ណយ ឌ័រ គឺជាក្តាែ ស្ំោ ់បំផុ្តណៅក្នុ ងការងារតាមផ្ទេះរបស្់កុ្មារ។ កុ្មារ ើ ្តូវណគរពឹំងជាណ វ្ើការតាមផ្ទេះជា
ចមបងឬដតមួយមុខ្គត់ ណៅក្នុងវបប្ម៌ជាណ្ចើ  ែូណចនេះ ការងារក្នុង្គួស្ថរទងំវយ័ណក្មង ្តូវណគចាតទុ់ក្ថ្ន “ជា
ណរឿង្មមតា” ស្្មាប់ពួក្ណគ។ ការងារតាមផ្ទេះ ក្ណ៏្ចើ ដត្តូវណគណមើលណ ើញថ្ន មា តនមលជាង ផ្លដែលទទួលបា 
ពើការអបរ់ដំែរ ជាពិណស្ស្ ណៅក្នុងក្រណើ ដែលឪពុក្មាែ យគណនា ថ្នណតើពួក្ណគអាចបង់នងលស្ថលា ិងការចំោយ
ណផ្សងៗណទៀតណោយរណបៀបោ ិងស្្មាបកូ់្ មួយោណនាេះ។ ជាទូណៅ ឪពុក្មាែ យឲ្យកូ្ ្បុស្ណៅណរៀ  ណ្ចើ 
ជាងឲ្យកូ្ ្ស្ើ។ ជាងណ េះណទៀត ស្ថលាណរៀ ជាណ្ចើ  ជាក្ដ លងណែលគួរឲ្យភយ័ោល ច់ស្្មាប់កុ្មារ ើ ណោយស្ថរដត
កុ្មារ ើមា ហា ិភយ័ពើការយយើរោំ ផ្លូវណភទពើមិតែរមួថ្នន ក្់ ិងពើ្គូ ្ពមទងំមិ សូ្វទទួលបា ការយក្ចិតែទុក្
ោក្់ណោយស្ថរដតបុណរ ិចឆ័យ ិងក្មមវ ិ្ ើស្ិក្ាមិ លា។ ែូណចនេះ ណោយស្ថរដតណយ ឌ័រមួយមុខ្គត់ណនាេះ បា ណ វ្ើឲ្យ
កុ្មារ ើជាណ្ចើ ្តូវបា ណគទុក្ណចាលមិ ឲ្យណៅស្ថលាណរៀ  ឬ្តូវណបាេះបងក់ារស្ិក្ា ណហ្ើយចុងណ្កាយ្តូវធ្លល ក្ក់្នុង
ការងារដែល្តូវណគណក្ង្បវញ័្ច ។ ក្នុងចំណោមកុ្មារមិ បា ចូលស្ថលាណរៀ ជាង ១១០លា នាក្ណ់នាេះ មា ចំ ួ 
ជិត ២ ភាគ ៣ ជាកុ្មារ ើ។ ចំណុចណ េះ ក្ជ៏ាការព យល់ដែរថ្ន ណហ្តុអវើបា ជាស្តស្ែើមា ចំ ួ ណស្ទើរដតជិត ២ ភាគ ៣ 
ជា្បជាជ មិ ណចេះអក្សរ។ ណៅណពលដែល្គួស្ថរបញ្ជូ  កុ្មារ ើឲ្យណៅណ វ្ើការណៅក្នុង្គួស្ថររបស្់អនក្ែនទ កុ្មារ ើទងំ
ណនាេះ ឹងស្ថិតណៅណ្កាមការ្តួត្តាទងំ្ស្ុងរបស្់ ិណយជក្ឬស្ថចញ់ាតិ ដែល្បដហ្លជាមិ គិតអំពើឧតែម
្បណយជ ៍របស្់កុ្មារ ើទងំណនាេះណៅក្នុងចិតែរបស្់ពួក្ណគណ ើយ។ ការដែលរម  ្បព ័ធោមួយស្្មាប់្គប់្ គងឬ
ព្ងឹងការអ ុវតែស្ិទធិរបស្់កុ្មារណទណនាេះ កុ្មារ ើវយ័ណក្មងៗដែលងាយរងណ្រេះទងំណ េះ អាច ឹងទទួលការការវាយែំ
 ិងការណ វ្ើបាបណោយន្ពនផ្ស ក្ែូ៏ចជាការរណំលាភបំពា តាមពាក្យស្មែើ ិងផ្លូវណភទផ្ងដែរ។  
 ការទទួលរងការរណំលាភបំពា ជា្បចាដំបបណ េះ  ឹងនាឲំ្យបាត់បង់ការឲ្យតនមលខ្លួ ឯងជាក្់ជាមិ ោ 
ណ ើយ ណោយណ វ្ើការឲ្យកុ្មារ ើ្ ពមទទួលយក្ឋា ៈតូចទប  ិងមិ មា លទធភាពក្នុងការជំ េះ ឹងស្ថថ  ភាព
ណ ើយ។  
 ការយល់ែឹងថ្នការណរ ើស្ណអើងណយ ឌរ័ គឺជាបុពវណហ្តុចមបងន ពលក្មមកុ្មារណ វ្ើការតាមផ្ទេះ មា ស្ថរៈ
ស្ំោ ់ោល ងំោស្់ ក្នុ ងការការពារក្មមក្រជាកុ្មារ  ិងក្នុ ងការទបស់្ថា ត់ ិងលុបបំបាត់ពលក្មមកុ្មារក្នុ ងការងារ
តាមផ្ទេះ។ ែូណចនេះ ទស្ស ៈយល់ណ ើញអំពើការ្បឆ្ងំការណរ ើស្ណអើង ជាត្មូវការចាបំាច់ក្នុងការអ ុវតែកំ្ដណទ្មង់
ចាប់ ណរល ណយបាយ  ិងក្មមវ ិ្ ើនានា  ិងក្នុងការបា  ់្ បមាណវាយតនមលអំពើផ្លវបិាក្ដផ្នក្ស្ងគម ណស្ែឋកិ្ចច 
 ិងសុ្ខ្ភាពន ការងារតាមផ្ទេះរបស្់កុ្មារ។  
 
្បភព៖ Give girls a chance:  tackling child labour, a key to the future,  ILO-IPeC, Geneva, 

2009, Give_girls_a_ chance_report_en_Web.pdf.; Beyond child labour:  affirming rights, 
UNICef, March 2001, http://www. unicef.org/publications/files/pub_beyond_en.pdf.; de 
Silva-de-Alwis R.,  Legislative reforms on child domestic labour:  a gender analysis, UNICef, 
New York, January 2007http://www.unicef.org/gender/ 
files/Leg_Reform_on_Child_Domestic_Labour(1).pdf. 

 

ភាពឯណកាន ការងារតាមផ្ទេះ៖ ណោយស្ថរដតការណរៀបចំត្មូវឲ្យណ វ្ើការោចណ់ោយដ ក្ពើណគឯង ិងដតឯង
ណនាេះ ទ្មង់អា្ក្ក្់បំផុ្តន ពលក្មមកុ្មារ អាចណក្ើតណ ើងកា ់ដតងាយ្ស្ួល ចំណពាេះការងារតាមផ្ទេះ ជាស្ថថ  ភាពការ
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Handout 1.2 What is child labour in Domestic Work? 
 

ងារែនទណទៀត ណហ្ើយណ វ្ើឲ្យអនក្ណ្ៅ មិ បា ស្ណងាតណ ើញ។ ែូណចនេះ កុ្មារដែលទទួលរងការរណំលាភបំពា ផ្លូវកាយ ផ្លូវ
អារមមណ៍  ិងផ្លូវណភទ  ិងការ្បឈមមុខ្ ឹងលក្ខខ្ណា ការងារដែលមា ណ្រេះថ្នន ក្ណ់នាេះ មិ អាចមា លទធភាពក្នុង
ការដស្វងរក្ស្ំណង  ិង/ឬ ការការពារបា ណ ើយ។ ចំណុចណ េះ ជាការពិតកា ់ដតពិណស្ស្ ស្្មាបកុ់្មារវយ័ណក្មង
ដែលពឹងដផ្ាក្ទងំ្ស្ុងណៅណលើ ិណយជក្ ដែលជា”ឪពុក្មាែ យជំ ួស្” របស្់ពួក្ណគ ស្្មាប់ណរឿងរា វ្គប់ដបបយ ង
ទងំអស្់ណនាេះ។  

ការអ ុវតែតាមលំោប់ឋានា ុ្ក្មណៅក្នុ ងការងារតាមផ្ទេះ៖ លំោប់ឋានា ុ្ក្មក្នុងស្ងគម (្កុ្មម ុស្ស
ដែលមា លំោប់ថ្នន ក្ខ់្ពស្់ទបណៅក្នុងស្ងគម) បា ចាក្ឫ់ស្យ ងណ្ៅណៅក្នុងការងារតាមផ្ទេះ ដែលជាមុខ្របរមួយ
ក្ំណត់ណ ើងតាមរយៈការបំណពញណស្វាក្មមផ្ទទ ល់ខ្លួ  ែល់ម ុស្សណផ្សងណទៀតតាមបញ្ញជ របស្់ណគ។ អនក្ណ វ្ើការងារតាម
ផ្ទេះភាគណ្ចើ  ណចញមក្ពើ្គួស្ថរ្ក្ើ្ក្ គឺជាវណណៈ/ឋា ៈ”ទប” ជា្ក្ុមជ ជាតិភាគតិចឬ្កុ្មកុ្លស្មព ័ធ  ិង/ឬ ជា
អនក្មក្ពើតំប ់ជ បទ។ ពួក្ណគ ណ្ចើ ដតមា ការស្ិក្ាជាផ្លូវតិចតួចបំផុ្តឬរម  ណស្ថេះ។ ជាទូណៅ  ិណយជក្របស្់
ពួក្ណគ ណចញមក្ពើវណណៈ/ឋា ៈក្ោែ លឬខ្ពស្់  ិងមា ការអបរ់ផំ្លូវការ្តឹមក្្មិតោមួយ។ ទំនាក្់ទំ ងអំោច 
គឺចាស្់ោស្់ លណមាៀងណៅោង ិណយជក្។  

 ិណយជក្ភាគណ្ចើ បំផុ្ត ណៅដតមិ ទ ណ់ជឿ្បាក្ែក្នុងចិតែថ្ន អនក្ណ វ្ើការតាមផ្ទេះឲ្យពួក្ណគ គឺជាក្មមក្រ
ដែលមា ស្ិទធិែូចក្មមក្រណផ្សងណទៀតណៅណ ើយណទ។ តាមពិតណៅ ណៅក្នុង្គប់ភាស្ថទងំអស្់ ពាក្យថ្ន “អនក្ណ វ្ើការ
តាមផ្ទេះ” ក្្ម្តូវបា ណគណ្បើោស្់។ អនក្ណ វ្ើការតាមផ្ទេះ ្តូវណគណៅថ្ន “ឈនួល” “អនក្បណ្មើ” “ណក្មង្បុស្” ឬ “អនក្
ជួយក្នុងផ្ទេះ” ឬ្តូវបា ណគណៅ ណោយណយងតាមការងារចមបងរបស្់ពួក្ណគ ែូចជា “អនក្ណបាក្គក្”់ “អនក្ោសំ្ល/ចុង
ណៅ” “អនក្ណមើលណក្មង” “អនក្ណមើលដង” “អនក្ស្មាា ត” “អ ្ក្ដងស្ួ ” ឬ “ស្ ែិសុ្ខ្”។ ការងារដែលពួក្ណគណ វ្ើ ្តូវបា 
ចាត់ទុក្ថ្នជាការងារដែលរម  ជំនាញ ឬមិ ្តូវការជំនាញណ្ចើ  ណហ្តុែូណចនេះណហ្ើយ ្តូវទទួលបា ឋា ៈទប។  

កុ្មារណ វ្ើការងារតាមផ្ទេះ ស្ថិតណៅថ្នន ក្់ទបបំផុ្តក្នុងលំោប់ក្នុងស្ងគម។ ណោយស្ថរដតពួក្ណគណៅណក្មង ពួក្ណគ
ណ វ្ើការមិ បា លទធផ្លណ្ចើ ែូចក្មមក្រណពញវយ័ណនាេះ  ិណយជក្មា ណលស្ក្នុងការផ្ែល់ក្ន្មពលក្មមទប ឬជួ 
កាលផ្ែល់ឲ្យ្តឹមដតអាហារ ិងជ្មក្ស្ថន ក្ណ់ៅដតប ុណោណ េះ។ ជាណរឿយៗ  ិណយជក្អេះអាងថ្ន ពួក្ណគចាត់ទុក្កុ្មារណ វ្ើ
ការងារតាមផ្ទេះ ែូចជាកូ្ ្បុស្ឬកូ្ ្ស្ើរបស្់ពួក្ណគអញ្ច ឹង។ ភស្ែុតាងពើការ្ស្ថវ្ជាវ ិងស្ិក្ានានាក្នុង្បណទស្ជា
ណ្ចើ  បា បងាា ញថ្ន ការអេះអាងណ េះរម  មូលណហ្តុណនាេះណទ ណលើក្ដលងដតក្រណើ តិចតួចបំផុ្ត (សូ្មណមើលក្នុង្បអប់
ទើ៣  ិងទើ៤)។ កុ្មារ ជាពិណស្ស្កុ្មារដែលណក្មងោល ងំ ស្ឹងដតរម  អវើណៅតាូញដតារអំពើទណងវើដែលពួក្ណគបា ទទួលពើ
”ឪពុក្មាែ យជំ ួស្” របស្់ពួក្ណគណនាេះណទ។ កុ្មារមួយចំ ួ ដបរជាមា អារមមណ៍ថ្ន ជំពាក្គុ់ណ ិណយជក្ដែល
្គួស្ថររបស្់កុ្មារបា ផ្ែល់ទំ ុក្ចិតែឲ្យណៅវញិណទៀតផ្ង។ 

  

្បអបទ់ើ៣៖ ទនំាក្ទ់ ំងអោំចណៅក្នុងការងារតាមផ្ទេះ 
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 “ណោយស្ថរដតទំនាក្់ទំ ងអំោចមា ជាបម់ក្ជាមួយ ឹងពលក្មមការងារតាមផ្ទេះ្ស្ថប់មក្ណហ្ើយណនាេះ 
កុ្មារ ើ អាច្តូវបា ម ុស្ស្បុស្ណពញវយ័រណំលាភបំពា ណៅក្នុង្គួស្ថរឬណោយកុ្មារអាយុណ្ចើ ជាងឬោល ងំជាង។ 
ពួក្ណគក្៏្ បដហ្លជា្បឈម ឹងការរណំលាភបំពា ផ្លូវណភទពើអនក្មក្ណលង្គួស្ថរណនាេះ ឬណោយអនក្ដែលជួយណ វ្ើការ
ណផ្សងណទៀតណៅក្នុងផ្ទេះណនាេះដែរ ...។ កុ្មារណៅក្នុងណស្វាក្មមតាមផ្ទេះ ក្អ៏ាចទទួលរងការបំពា ណលើរាងកាយ អាច្តូវ
ណគវាយែំជា្បព ័ធណែើមបើឲ្យកុ្មារណនាេះណ វ្ើតាមដតណគ្បាប់ ិងមិ តមាត់ ឬ្តូវណគវាយែំជាទរុណក្មមណៅណពលដែល
ណគណ ើញណ វ្ើការយតឺយ វឬមិ ្ពមស្ហ្ការណ៍ ឬមា ក្ំហុ្ស្អវើមួយក្នុងការងារ។ កុ្មារទងំអស្់អាច្តូវណគែុតឬ
អាចណ វ្ើទរុណក្មម ណោយម ុស្ស្ំណពញវយ័ក្នុង្គួស្ថរណនាេះ  ិងណោយកូ្ ណក្មងណៅក្នុង្គួស្ថរណនាេះដែលបា 
ណមើលណ ើញ ូវការ្ប្ពឹតែអំណពើណោរណៅ ថ្នជាទំនាក្់ទំ ងដែលមា សុ្ពលភាពណៅណលើស្មាជិក្ “តូចទប” 
ណៅក្នុង្គួស្ថរ ឬណោយអនក្ជួយណ វ្ើការក្នុងផ្ទេះណផ្សងណទៀត ដែលពាយមចង់ោក្ ូ់វឋានា ុ្ក្មលំោបថ់្នន ក្់របស្់
ខ្លួ  សូ្មបើដតក្នុងចំណោមអនក្ដែល្តូវណគណក្ង្បវញ័្ច ែូចរន ”។ 
 
្បភព៖ Helping hands or shackled lives? Understanding child domestic labour and 

responses to it, ILOIPeC, Geneva, 2004 
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=348. 

 

៩. ណហ្តុអវើបា ជាកុ្មារ ពិណស្ស្កុ្មារ ើ ្តូវបា រញុឬទញឲ្យចូលណៅក្នុងការងារតាមផ្ទេះ? មា ឫស្គល់ជាណ្ចើ ន 
ការងារតាមផ្ទេះរបស្់កុ្មារ ប ុដ ែ ជាទូណៅ ណយើងអាចដញក្ណចញពើរន រវាងក្តាែ  “រុញ្ចា   ិង ្ស្ូបទញ”។ ក្តាែ រុញ
្ចា  គឺជាបញ្ញា ដែលនាឲំ្យកុ្មារធ្លល ក្់ចូលណៅក្នុងការងារតាមផ្ទេះ រ ើឯក្តាែ ្ស្ូបទញ គឺជាលក្ខខ្ណា ដែលណ វ្ើឲ្យ
ការងារតាមផ្ទេះរបស្់កុ្មារ ណមើលណៅអាចទទួលយក្បា  ឬអាចមា ភាពកា ដ់តទក្់ទញជាែំណោេះ្ស្ថយ
ចំណពាេះបញ្ញា មួយចំ ួ ។ ក្នុងចំណោមក្តាែ រុញ្ចា  មា ែូចជា៖ 

- ភាព្ក្ើ្ក្ ិងការផ្ទត់ណចញពើស្ងគម (ក្ងវេះ/ការបែិណស្្ការទទួលបា ្ ធ្ល  ស្ិទធិ ឱកាស្ ទំ ិញ  ិង
ណស្វាក្មមនានា) 

- ក្ងវេះការអបរ់ ិំងឱកាស្អបរ់ ំ
- ការណរ ើស្ណអើងណោយដផ្ាក្ណៅណលើណយ ឌ័រ (សូ្មណមើល្បអបទ់ើ២) ពូជាស្ថស្ ៍ ពណ៌ស្មបុរ ស្ថស្នា ណែើម

កំ្ណណើ តជាតិ ្បភពស្ងគម 
- អំណពើហ្ងិាដែលកុ្មារទទួលរងណៅក្នុងផ្ទេះរបស្ខ់្លួ  
- ការផ្ទល ស្់បែូរលំណៅោឋ  ណោយបងខំ (ណោយស្ថរជណមាល េះ្បោប់អាវុ្ ជណមាល េះនផ្ទក្នុង  ិងការបំពា ស្ិទធិម ុស្ស

ជាទមាល ប់ ្ពមទងំ ណ្រេះមហ្ ែរាយ្មមជាតិឬបងាណោយម ុស្ស) 
- ការណ វ្ើចំោក្្ស្ុក្ពើជ បទមក្តំប ់ទើ្កុ្ង  ិង 
- ការបាត់បងឪ់ពុក្មាែ យ ណោយស្ថរដតជណមាល េះ  ិង/ឬ ជំងឺ។  
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ក្នុងចំណោមក្តាែ ្ស្ូបទញ មា ែូចជា៖ 

- ការជំពាក្់បំណុល (ឬណគស្ថគ ល់ថ្នជា ទស្ភាពបំណុល ឬពលក្មមណោេះបំណុល) គឺជាការស្ ារបស្់
បុគគលមាន ក្ក់្នុងការផ្ែល់ពលក្មមឬណស្វាក្មមរបស្់ខ្លួ ឬរបស្់កូ្ ខ្លួ  ណៅ ិណយជក្ ជា្ទពយធ្លនា ស្្មាប់
ការស្ងបំណុងឬស្ងកាតពវកិ្ចចណផ្សងណទៀត្ត ប់ណៅវញិ។ 

- ការណក្ើ ណ ើងន វសិ្មភាពស្ងគម ិងណស្ែឋកិ្ចច 
- ការទទួលយក្ ិងការរពឹំងទុក្ដផ្នក្ស្ងគម ិងវបប្ម៖៌ ការងារតាមផ្ទេះ មា ”សុ្វតថិភាព”  ិងជាការងារស្ម

រមយស្្មាប់កុ្មារ ជាពិណស្ស្ កុ្មារ ើ 
- ការយល់ណ ើញថ្ន  ិណយជក្គឺជាអនក្ជាប់ស្ថច់ញាតិ ែូណចនេះ  ិណយជក្ណនាេះ ឹងផ្ែល់ ូវបរយិកាស្មួយ

ការពារែល់កុ្មារណនាេះ 
- ការណក្ើ ណ ើង ូវត្មូវការម ុស្ស្ស្ើមក្”ជំ ួស្”ការងារក្នុងផ្ទេះ ណែើមបើឲ្យពួក្ណគបា ចូលណៅក្នុងទើផ្ារ

ការងារ 
- ្តូវការក្មមក្រវយ័ណក្មងកា ់ដតណ្ចើ ណ ើង ណោយស្ថរដតតនមលឈនួលទប  ិងមា ហា ិភយ័ទបស់្្មាប់

 ិណយជក្៖ ការណរៀបចំការងារឯក្ជ  ិងផ្ទទ ល់ខ្លួ  ក្មមក្រមិ រងឹរូស្ ងាយ្ស្ួលណក្ង្បវញ័្ច  បញ្ឈប់  ិងរក្
ជំ ួស្ 

- ការភ ័ែ្ ច ថំ្នណស្វាក្មមការងារតាមផ្ទេះ ផ្ែល់ឱកាស្ែល់ក្មមក្រជាកុ្មារស្្មាប់ការអបរ់ ំ
- ណស្ចក្ែើ្បាថ្នន ផ្ទទ ល់របស្់កុ្មារ ចង់មា អនាគតលា្ បណស្ើរជាងណ េះ 

 

្បអបទ់ើ៤៖ “ែូច្គួស្ថរដតមយួ”៖ ទនំាក្ទ់ ំង្ស្ពិច្ស្ពិល 
 

“ណទេះបើជាឪពុក្មាែ យជាណ្ចើ ែឹងថ្ន កូ្ របស្់ខ្លួ  ឹងណៅណ វ្ើការងារឲ្យណគក្ណ៏ោយ ក្ឪ៏ពុក្មាែ យណ្ចើ ដត
ោក្់កូ្ ខ្លួ  ណៅជាមួយ្គួស្ថរងមើ មិ ដម ជា “អ ្ក្ណ វ្ើការ” ណទ ដតជា “កូ្ ្ស្ើ” ឬ “កូ្ ្បុស្”។ ភាពមិ ផ្លូវការ
ន ការណរៀបចំណ េះ ្តូវ ឹងការចង់បា ទងំរបស្់ឪពុក្មាែ យ ិងរបស្់ ិណយជក្ គឺថ្ន វាអ ុញ្ញា តឲ្យឪពុក្មាែ យ
ប ែណ វ្ើពុតថ្ន កូ្ របស្់ខ្លួ ្តូវបា ណគណមើលដង ណៅក្នុងបរយិកាស្្គួស្ថរមួយ ្ស្បរន ជាមួយ ឹងការណលើក្
ទឹក្ចិតែឲ្យ ិណយជក្ណជឿថ្ន ពួក្ណគក្ំពុងដតជួយកុ្មារ ិង្កុ្ម្គួស្ថររបស្់កុ្មារណនាេះ។ ក្ប៏ ុដ ែ វាដតងណែើរផ្ទុយ ឹង
ផ្ល្បណយជ រ៍បស្់កុ្មារ តាមរយៈការតុបដតងណរៀបចំដបបណក្ង្បវញ័្ច   ិងបិទបាងំអំណពើហ្ងិា ិងការរណំលាភ
បំពា ។ ណៅក្នុងស្ងគមមួយចំ ួ ណៅអាសុ្ើ/បា សុ្ើហ្វកិ្ គំ ិតដែលថ្ន ិណយជក្ជាអនក្ផ្ែល់្បណយជ ណ៍នាេះ ្តូវបា 
ណ វ្ើឲ្យមា ភាព្ស្បចាប់ តាមរយៈការពិពណ៌នាទំនាក្ទ់ំ ងណ េះជា ”ការស្មុ ំកូ្ ” ណោយជ មិ ស្ថគ ល់ ឬ ”ការ
ចិញ្ច ឹម” ណោយជ ដែលជាប់ជាស្ថចញ់ាតិ។ ចំណុចណ េះ បា បណងាើត ូវការយល់ណ ើញអំពើទំនាក្់ទំ ងស្ថចញ់ាតិ
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ដែលណចេះណមើលដងទរំន   ិងការរំ្ ទជាស្ហ្គម ៍ ក្នុងការចិញ្ច ឹមកូ្ ។ តាមការពិត ចំណុចណ េះ បា លាក្ប់ាងំ
 ូវហា ិភយ័ន ពលក្មមកុ្មារ ដែលបា ណក្ើតណ ើងណៅក្នុងការងារតាមផ្ទេះណៅវញិណទ”។ 

 
្បភព៖ Tackling child labour and protecting young workers in domestic work:  a 

resource manual, ILOIPeC/Global March Against Child Labour, New Delhi, ILO & 

Global March, 2014. 

 

 
 

១០. ណតើលក្ខខ្ណា ការងារ ិងស្ថថ  ភាពរស្ណ់ៅរបស្កុ់្មារ ិងយុវជ ក្នុងការងារតាមផ្ទេះមា លក្ខណៈែូចណមែចខ្លេះ? 
ក្នុងរយៈប ុនាម  ឆ្ន ងំមើៗណ េះ ការស្ិក្ា្តូវបា ណ វ្ើណ ើងណៅក្នុងក្ដ លងជាណ្ចើ ណៅក្នុងពិភពណលាក្ ណោយរមួទងំតំប ់
អាសុ្ើ/បា សុ្ើហ្វចិដែរ ស្ែើពើលក្ខខ្ណា ការងារ ិងស្ថថ  ភាពរស្់ណៅរបស្់កុ្មារ ិងយុវជ ក្នុងការងារតាមផ្ទេះ។ ការ
ស្ិក្ាទងំណ េះ បា បញ្ញជ ក្ច់ាស្់ថ្ន ទ្មង់អា្ក្ក្់បំផុ្តន ពលក្មមកុ្មារ មា ភាពរ ើក្រាលោលយ ងោល ងំណៅក្នុង
ការងារតាមផ្ទេះ៖ 

- កុ្មារណ វ្ើការណ្ចើ ណមា ង ពើ១០ ណៅ១២ ណមា ងក្នុងមួយនងៃ 
- កុ្មារណ្ចើ ដតណ វ្ើការពើ៦ ណៅ៧នងៃ ក្នុងមួយស្បាែ ហ៍្ 
- កុ្មារមា ណពលស្្មាក្ខ្លើៗ ភាគណ្ចើ ស្្មាក្ហូ្បអាហារ 
- កុ្មារមួយភាគ្ ំ(៩១% ក្នុង្បណទស្ឥោា ) មិ មា នងៃស្្មាក្ពើការងារណទ 
- ការវាយែំ មិ ដម ជាណរឿងចដមលក្ណទ (ឧទហ្រណ៍ ៣៥% ក្នុង្បណទស្ឥោា ) 
- ណៅក្នុងក្រណើ ភាគណ្ចើ បំផុ្ត ្បាក្ឈ់នួល មា ចំ ួ តិចតួចស្ែួចណស្ែើង ណហ្ើយជួ កាលរម ្បាក្់ឈនួលណទ ឬ

្បាក្ឈ់នួល្តូវបា កាត់ទុក្ 
- ការដបក្ណចញពើ្គួស្ថរ ិងបងបាូ បណងាើត គួបផ្សជំាមួយឱកាស្តិចតួចបំផុ្តក្នុងការចងមិតែ ិងចូលរមួក្នុង

ស្ងគម ្តូវបា រក្ណ ើញថ្នបា គំរាមក្ំដហ្ងែល់សុ្វតថិភាពផ្លូវអារមមណ៍  ិងណ វ្ើឲ្យអារមមណ៍ភ័ ែ្ច កំា ់ដត
មា ស្ភាពោល ងំណ ើង ណៅណលើកុ្មារណ វ្ើការងារតាមផ្ទេះ 

- មា ចំណងតភាជ ប់យ ងចាស្់រវាងកុ្មារក្នុងណស្វាក្មមការងារតាមផ្ទេះ ិងការជួញែូរម ុស្ស (ដែលម ុស្ស
្តូវបា ភាន ក្ង់ារោមួយចាប់ខ្លួ  ឬលួងណលាម ណហ្ើយបនាទ ប់មក្លក្ណ់ៅឲ្យអនក្ទិញណែើមបើណក្ង្បវញ្័ចពល
ក្មមឬផ្លូវណភទ) 

- កុ្មារទទួលរងណ្រេះណោយស្ថរអាហារូបតថមភមិ ្គប់្រ ់ ក្ងវេះភាពឯក្ជ   ិងក្ងវេះណពលណវលាទំណ រ
ស្្មាប់ក្ំស្ថ ែ ឬស្្មាប់មិតែភាព 

- កុ្មារមា ស្ិទធិទទួលបា ការអបរ់តិំចតួចឬរម  ស្ិទធិទល់ដតណស្ថេះ 
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ប្រអរ់ទី៥៖ សយលេងកុមារយ វ្ ើការតាលផ្ទះ 

 “ខ្ាុ ំណ្កាក្ពើណែក្ណៅណមា ង៤្ពឹក្ ... ោសំ្ល ស្មាា ត លាងចា   ិងណបាស្ស្មាា ត។ ណៅណពលកូ្ ណគណ្កាក្
ពើណែក្ ខ្ាុ ំងូតទឹក្ឲ្យ។ ណៅណពលកូ្ ដង តណែក្លក្់ ខ្ាុ ំជួយយយងូតទឹក្ណោយស្ថរដតរត់ចាស្់ោស្់ណហ្ើយ។ 
បនាទ ប់មក្ ខ្ាុ ំបណងាើយការងារោសំ្ល  ិងណមើលដងទកូំ្ តូចៗ។ ណៅណពលឪពុក្មាែ យណគ ្ត ប់មក្ពើណ វ្ើការវញិ ... ខ្ាុ ំ
អ ុតណោអាវ  ិងណរៀបចំអាហារណពលលាៃ ចឲ្យរចួជាណ្ស្ច”។ កុ្មារណ វ្ើការងារតាមផ្ទេះ មក្ពើ្បណទស្ឥណាូ ណណសុ្ើ។  
 “ខ្ាុ ំបា ចាប់ណផ្ែើមណ វ្ើការណៅអាយុ១២ឆ្ន ។ំ ចាបត់ាងំពើណពលណនាេះមក្ ខ្ាុ ំមិ ដែលបា ជួប្គួស្ថរខ្ាុ ំណទ។ 
ស្្តូវ្ំបំផុ្តរបស្់ខ្ាុ ំ គឺការ ឹក្ផ្ទេះ។ មាែ យខ្ាុ ំបា ជួបខ្ាុ ំ ណៅណពល ិណយជក្របស្់ខ្ាុ ំ្បាប់រត់ជាចុងណ្កាយ
អំពើក្ដ លងដែលខ្ាុ ំណ វ្ើការណៅក្នុងទើ្កុ្ងមា  ើល។ ពួក្ណគមិ អ ុញ្ញា តឲ្យអនក្ោមក្ជួបខ្ាុ ំណទ ពើណ្ពាេះពួក្ណគ
ដតងដតនវ  ខ្ាុ ំ។ ខ្ាុ ំដតងដតចង ិ់យយ្បាប់ឪពុក្មាែ យរបស្់ខ្ាុ ំអំពើជើវតិែល៏ំបាក្របស្់ខ្ាុ ំ ប ុដ ែខ្ាុ ំរន ឱកាស្បា ្បាប់
រត់ណទ"។ កុ្មារណ វ្ើការងារតាមផ្ទេះ មក្ពើ្បណទស្ហ្វើលើពើ ។ 
 “ឪពុក្ខ្ាុ ំបា ស្ថល ប់ណៅណពលដែលខ្ាុ ំអាយុ១៣ឆ្ន ។ំ ខ្ាុ ំណ វ្ើការណៅក្នុងដ្ស្របស្់ពូខ្ាុ ំ ណែើមបើជួយចិញ្ច ឹម
្គួស្ថរ។ ណៅណពលដែលរត់ឈប់ឲ្យណយើងណ វ្ើការងារណ េះ ខ្ាុ ំ្តូវរក្ការងារណៅក្ដ លងណផ្សងណទៀត ជាពិណស្ស្ ចាប់
តាងំពើមាែ យរបស្់ខ្ាុ ំធ្លល ក្់ខ្លួ ពិការណោយស្ថរណ្រេះថ្នន ក្់ចរាចរណ៍។ ខ្ាុ ំបា ជួបបុរស្មាន ក្់ដែលបា  ិយយថ្ន រត់
អាចរក្ការងារឲ្យខ្ាុ ំណ វ្ើណៅក្នុង្បណទស្នង។ ចុងណ្កាយ ខ្ាុ ំបា ណៅណ វ្ើការជាអនក្បណ្មើតាមផ្ទេះណៅក្នុងទើ្កុ្ងបាងក្ក្ 
ស្មាា តផ្ទេះ ណបាក្ណោអាវ  ិងលាងចា ។ ណៅដក្ខ្ាុ ំជាបុរស្ចំោស្់មាន ក្។់ ណបើខ្ាុ ំណងើយណមើលណ ើងណលើ រតន់វ  ខ្ាុ ំ
ណហ្ើយ។ ្បព ធរត់ជាម ុស្សលា ិងមា ចិតែលា។ ្បព ធរត់បា ស្ួរខ្ាុ ំថ្នមា បញ្ញា អវើ ប ុដ ែខ្ាុ ំមិ អាច្បាបប់ា 
ណទ។ ខ្ាុ ំយរំាល់យប់អស្់រយៈណពល៣ដខ្។ ខ្ាុ ំមិ បា ទទួល្បាក្់ឈនួលអវើណទ ណហ្ើយចុងណ្កាយ ខ្ាុ ំបា លួចរត់
ណចញ។ ណោយមា ការជួយពើប ូលើស្នង ខ្ាុ ំបា ណៅែល់មណា លស្ថន ក្់ណៅមួយ ដែលខ្ាុ ំអាចណរៀ ជំនាញងមើៗ មុ 
ណពល្ត ប់ណៅផ្ទេះវញិ”។ --កុ្មារណ វ្ើការតាមផ្ទេះមក្ពើ្បណទស្ឡាវ។  
 “អវើដែលឈចឺាបប់ំផុ្តណនាេះ មិ ដម ការោក្់ទណា ណលើរាងកាយឬតាមពាក្សស្មែើណនាេះណទ ណនាេះគឺពួក្ណគមិ 
បា បងាា ញ ូវទឹក្ចិតែឬការណររពែល់ខ្ាុ ំសូ្មបើដតប ែិចោទល់ដតណស្ថេះ ណទេះបើជាខ្ាុ ំខំ្្បឹងណ វ្ើការយ ងោក្៏
ណោយ។ ខ្ាុ ំមិ ស្បាយចិតែជាោល ងំ ណៅណពលដែលខ្ាុ ំនាកូំ្ ណគណៅស្ថលាណរៀ ឬណៅណលងស្ួ  ណហ្ើយខ្ាុ ំមិ អាច
ចូលរមួជាមួយបា ដែរ”។ --កុ្មារណ វ្ើការតាមផ្ទេះមក្ពើ្បណទស្ឥោា ។  
 
្បភព៖ Jonathan Blagbrough, They respect their animals more – voices of child 

domestic workers,  AntiSlavery International London, 2007. 
 

 

ណ្រេះថ្នន ក្់ដែលជាប់ណៅ ឹងកុ្មារតាមផ្ទេះរបស្់កុ្មារ មា ណ្ចើ  ដែលជាណហ្តុណ វ្ើឲ្យ្បណទស្មួយចំ ួ  បា 
អ ុមត័ចាប់ ិងបទបបញ្ាតែិជាតិ ណោយក្ំណតអំ់ពើលក្ខខ្ណា ថ្នណតើការងារអវើខ្លេះដែលកុ្មារអាយុណ្កាម១៨ឆ្ន  ំអាច
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ណ វ្ើបា ។ ោងណ្កាមណ េះ គឺជាណ្រេះថ្នន ក្់ស្ថមញ្ាៗបំផុ្តដែលកុ្មារ្បឈមណៅក្នុងណស្វាក្មមការងារតាមផ្ទេះ ដែល
កា ដ់តមា ភាព្ៃ ់ ៃ្រ ណៅណពលដែលពួក្ណគរស្់ណៅក្នុង្គួស្ថររបស្់ ិណយជក្៖ 

- ចំ ួ នងៃណ វ្ើការមា រយៈណពលយូរ ិងមា ការណ ឿយហ្ត់ណ្ចើ  ណែក្មិ ្គប់្រ ់ 
- ណ្បើ្បាស្់ស្ថរធ្លតុគើមើពុល 

- ណលើក្របស្់្ៃ ់ៗ រមួមា  ទឹក្ ណ្បង ស្មាភ រៈ្តូវណបាក្អ ុត  ិងណក្មងែនទណទៀត 

- ណ វ្ើការជាមួយរបស្់មា ណ្រេះថ្នន ក្់ ែូចជា កាបិំត ពូណៅ  ិងឆ្ន ងំណៅែ  
- ណ្បើ្បាស្់/ែំណណើ រការឧបក្រណ៍ ែូចជា ជណណែើ រ មា សុ្ើ បូម្ូលើ មា សុ្ើ ្ក្ ុក្ មា សុ្ើ ក្ំណៅមាូប 

្ុងហាគ ស្  ិងមា សុ្ើ ណបាក្ណោអាវ 
- អាហារ ិងក្ដ លងស្្មាក្ មិ ្គប់្ រ  ់្ពមទងំ 

- ការណ វ្ើទណងវើណមើលងាយឬបនាទ បបណនាថ ក្ រមួមា  អំណពើហ្ងិារាងកាយ អំណពើហ្ងិាពាក្យស្មែើ  ិងការ
រណំលាភបំពា ផ្លូវណភទ 

ការណ វ្ើការងារណ្កាមស្ថថ  ភាពទងំណ េះ មា ផ្លប េះពាល់រយៈណពលយូរណៅណលើសុ្ខ្មាលភាពផ្លូវកាយ ផ្លូវ
ចិតែ  ិងផ្លូវស្ើល្មរ៌បស្់កុ្មារ។ ការោក្់ឲ្យកុ្មារ្បឈម ឹងណ្រេះថ្នន ក្ទ់ងំណ េះ គឺជាបែិណស្្មិ ផ្ែល់
ស្ិទធិជាមូលោឋ  ែល់ពួក្ណគ៖ ឲ្យទទួលបា ការដងទ ំ ិងការការពារពើការខូ្ចោត, ការស្្មាក្ ិងការ
ណលង, មា ការទក្ទ់ងជា្បចាជំាមយយឪពុក្មាែ យ ិងមិតែភក្ែិវយ័ែំោលរន , មា ស្ិទធិទទួលបា ការ
អប់រ។ំ  

១១. ណហ្តុអវើបា ជាការអបរ់ ំមា ស្ថរៈស្ោំ ោ់ល ងំ ក្នុងការលុបបបំាតព់លក្មមកុ្មារណៅក្នុងការងារតាមផ្ទេះ?  

 “កុ្មារមាន ក្ ់្គូមាន ក្់ ណស្ៀវណៅមួយក្ាល ប ិចមួយណែើម អាចផ្ទល ស្់បែូរពិភពណលាក្បា ” ណ េះជាស្មែើរបស្ ់
មា ឡាឡា យូស្ថហ្វនហ្ស ដែលជាស្ក្មមជ ជ ជាតិបា គើស្ថថ  ណែើមបើទមទរការអបរ់សំ្្មាប់ស្តស្ែើ ិង ិងអនក្ទទួល
បា ពា រងាវ  ់ណូដបលវយ័ណក្មងជាងណគបំផុ្ត (២០១៤)។  

ការទទួលបា ការអបរ់សំ្្មាបកុ់្មារ ិងការលុបបំបាត់ពលក្មមកុ្មារ មា ការជាបទ់ក្ទ់ងរន យ ងជិតស្និទធ។ ណៅ
ណពលដែលការអបរ់ ំជាកាតពវកិ្ចចោ មិ បា  មិ បងក់្ន្ម  ិងមា គុណភាពលា វាអាចជួយកាតប់ ថយពលក្មម
មា យ ង្ំណ្ង។ ក្ប៏ ុដ ែ ចំណុចណ េះ មិ ទ ់អាចស្ណ្មចបា ណៅណ ើយណទណៅក្នុង្បណទស្ជាណ្ចើ ណៅអាសុ្ើ/បា សុ្ើ
ហ្វកិ្។ ការអប់ររំបស្់កុ្មារ អាចជាប ទុក្ែ៏្ំមួយស្្មាប់្គួស្ថរ្ក្ើ្ក្ សូ្មបើដតណៅក្នុង្បណទស្ដែលការអបរ់ជំាមូល
ោឋ   មិ ចាបំាចប់ង់ក្ន្មអវើក្៏ណោយ។ ឧទហ្រណ៍ តាមចាប់ ការអបរ់មិំ ចាបំាច់បងក់្ន្មណទ ណហ្ើយជាកាតពវកិ្ចច
ោ មិ បា  ណៅក្នុង្បណទស្បង់កាល ណែស្ រហូ្តែល់ថ្នន ក្់ទើ្បា ំប ុដ ែ ក្តាែ ជាណ្ចើ  បា រមួចំដណក្ណ វ្ើឲ្យកុ្មារមិ 
អាចបញ្ចប់ក្្មិតបឋមស្ិក្ាបា  ែូចជា អា្តាស្មាមា្តខ្ពស្់រវាងស្ិស្ស-្គូ ណមា ងស្ិក្ាខ្លើដែលមា រយៈណពលដត
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២ ណៅ ៣ ណមា ងប ុណោណ េះ ្ពមទងំការចំោយខ្ពស្់ោល ងំស្្មាប់នងល្គូ ណស្ៀវណៅ ឯក្ស្ោឋ   ការណ វ្ើែំណណើ រ  ិង
អាហារ។ ្បណទស្ជាណ្ចើ ណៅក្នុងតំប ់ ែូចជា្បណទស្ហ្វើលើពើ  ដែលចាប់ោក្់ក្ំណតអំ់ពើការអបរ់មូំលណោយមិ 
បង់ក្ន្មក្ណ៏ោយ ក្ស៏្ថិតណៅក្នុងស្ថថ  ភាព្ស្ណែៀងរន ណ េះដែរ។ បដ ថមពើណលើណ េះ ទើតាងំស្ថលាណរៀ ដែលណៅឆ្ៃ យ 
មិ បា បងាលក្ខណៈងាយ្ស្ួលែល់ស្ិស្សក្នុងតំប ់ជ បទណទ ជាពិណស្ស្ ស្ិស្សដែលណរៀ ណៅក្្មិតម្យម
ស្ិក្ា។ ែូណចនេះ ្គួស្ថរ្ក្ើ្ក្ជាណ្ចើ  បញ្ជូ  កូ្ របស្់ខ្លួ  ជាពិណស្ស្កូ្ ្ស្ើ ឲ្យណៅណ វ្ើការជាអនក្ណ វ្ើការតាមផ្ទេះណៅ
ក្នុងផ្ទេះរបបស្់ស្ថច់ញាតិឬអនក្ែនទដែលមា ្ទពយណ្ចើ ជាងខ្លួ  ណោយស្ងឃមឹថ្ន កូ្ របស្់ខ្លួ  ឹងបា ទទួលការ
អបរ់។ំ ប ុដ ែ ពលក្មមកុ្មារ គឺជា ឧបស្គគែច៏មបងមួយចំណពាេះការអបរ់។ំ កុ្មារដែលណ វ្ើការណ្ចើ ណមា ង ជាណរឿយៗក្នុង
លក្ខខ្ណា ដែលមា ណ្រេះថ្នន ក្់ ពិតជាមិ អាចនលលក្ណពលណៅស្ថលាណរៀ ណទ។ កាលោកុ្មារណ វ្ើការកា ់ដតណ្ចើ 
ណមា ង កុ្មារកា ដ់តទទួលបា ្បណយជ ៍តិចតួចពើការណរៀ សូ្្ត។ ជាងណ េះណទៀត ្បព័ ធអប់រភំាគណ្ចើ  មិ បា 
ណរៀបចំឲ្យមា រចនាស្មព ័ធស្្មាប់ជួលស្្មួលែល់កុ្មារណ វ្ើការតាមផ្ទេះដែលមា ណមា ងណ វ្ើការមិ ណទៀងទត់ណនាេះណទ។  

 ការទទួលបា ការអបរ់ ំគឺជាស្ិទធមូិលោឋ  មួយរបស្់កុ្មារ ដែលមា ស្ថរៈស្ំោ ់ោល ងំស្្មាប់ការអភិវឌឍ ៍
 ិងសុ្ខ្មាលភាពជាទូណៅរបស្់កុ្មារ។ ការអប់រ ំបណងាើ ជណ្មើស្ ផ្ែល់ក្ែើស្ងឃមឹស្្មាប់អនាគត  ិងផ្ែល់ការណគច
ណចញពើការងារតាមផ្ទេះរយៈណពលដវង។ ការណៅស្ថលាណរៀ ណ វ្ើឲ្យណគណមើលណ ើញកុ្មារ ផ្ែល់ការការពារមួយចំ ួ   ិង
ផ្ែល់ផ្ល្បណយជ ៍ដផ្នក្ស្ងគមក្នុងទ្មង់ជាមិតែភាព ជាស្ក្មមភាពស្ងគម  ិងការរំ្ ទពើម ុស្ស្ំ។ ស្ថលាណរៀ ណែើរ
តួនាទើស្ំោ ់បដ ថមចំ ួ ពើរណទៀត។ ទើមួយ តាមរយៈការតាមោ វតែមា  ្គូអាចក្ំណតអ់តែស្ញ្ញា ណក្មមក្រកុ្មារ 
 ិងអាចអនក្ោល ណំមើលណៅណលើក្រណើ ន ការរណំលាភបំពា  ិងការណក្ង្បវញ័្ច ។ ទើពើរ ការផ្ែល់អាហារណោយមិ បងក់្ន្ម
ណៅតាមស្ថលាណរៀ  បា បញ្ញជ ក្់ចាស្់ថ្នជាមណ្ាបាយែម៏ា ្បស្ិទធភាពមួយក្នុងការកាត់ប ថយពលក្មមកុ្មារ។ 
អាហារនងៃ្តង់ណោយមិ បងក់្ន្មស្្មាប់កុ្មារ គឺជាការណលើក្ទឹក្ចិតែស្្មាប់ឪពុក្មាែ យក្នុងការបញ្ជូ  កូ្ ណៅ
ស្ថលាណរៀ  ណោយស្ថរដតវាប ថយការចំោយនងលអាហារស្្មាប់្គួស្ថរ្ក្ើ្ក្។ ណ េះជាការអ ុវតែទូណៅមួយណៅក្នុង
ក្មមវ ិ្ ើមួយចំ ួ  ណែើមបើកាត់ប ថយពលក្មមកុ្មារណៅក្នុងទវើបអាណមរចិឡាទើ ។ ណៅក្នុង្បណទស្ហ្វើលើពើ  ក្មមវ ិ្ ើ 
“ណផ្ទរ្បាក្់មា លក្ខខ្ណា  (ប ងត់ាវ ើែ)” ដែលរំ្ ទងវកិារណោយរោឋ ភិបាល ផ្ែល់ការណលើក្ទឹក្ចិតែជាលុយ ែល់
្គួស្ថរ្ក្ើ្ក្ ណ្កាមលក្ខខ្ណា ថ្ន កូ្ របស្់ពួក្ណគណៅណរៀ ណទៀងទត។់ ្ស្ណែៀងរន ណ េះដែរ ណៅក្នុង្បណទស្
ឥណាូ ណណសុ្ើ ក្មមវ ិ្ ើ “រំ្ ទការលុបបំបាត់ពលក្មមកុ្មារ (PPA-PKH)” ដែលជាក្មមវ ិ្ ើណផ្ទរ្បាក្ម់ា លក្ខខ្ណា តាម
្គួស្ថរ បា ផ្ែល់ ូវផ្លវជិជមា មួយក្នុងការរក្ាកុ្មារឲ្យណៅក្នុងស្ថលាណរៀ ។  

 ការវ ិិណយគក្នុ ងការអបរ់ ំណៅដតមា ក្្មិតទបហ្ួស្ណហ្តុណៅអាសុ្ើ/បា សុ្ើហ្វិក្ ជាពិណស្ស្ណៅក្នុងអាសុ្ើោង
តបូង។ ្បណទស្បង់កាល ណែស្ ចំោយដត ២.៦%,  ្បណទស្បា គើស្ថថ   ចំោយដត ២.៧%  ិង្បណទស្ឥោា  
ចំោយដត ៣.៣% ន ងវកិាចំណូលរបស្់ជាតិណៅណលើវសិ្័យអបរ់។ំ ្បណទស្ឥោា  មា កុ្មារ ៤៤៥លា នាក្់, 
្បណទស្បង់កាល ណែស្មា កុ្មារ ៦៤លា នាក្ ់ ិង្បណទស្បា គើស្ថថ   មា កុ្មារ ៧០លា នាក្។់ ្បណទស្ទងំបើណ េះ 
ជា្បណទស្ដែលមា កុ្មារចំ ួ  ១/៣ ន កុ្មារទូទងំពិភពណលាក្។ ្បណទស្ឥោា  ិង្បណទស្បា គើស្ថថ   មា ចំ ួ 
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កុ្មារណៅណ្ៅស្ថលាណរៀ  ណ្ចើ ជាងណគណៅក្នុងពិភពណលាក្។ ទក្ទ់ង ឹងការណរ ើស្ណអើងយ ងរ ើក្រាលោលណៅណលើកុ្មារ ើ
ណនាេះ វធិ្ល ការជាក្ល់ាក្់ក្នុងការដក្លមាការទទួលបា ការអបរ់ ំពិតជាមា ស្ថរស្ំោ ់ោល ងំន្ក្ដលង។ ការវ ិិណយគ
ក្នុ ងការអបរ់ណំក្មង្ស្ើ មិ ្តឹមដតផ្ែល់្បណយជ ៍ែល់ការអភិវឌឍ ៍បុគគលប ុណោណ េះណទ គឺវាដងមទងំជាមណ្ាបាយមួយ
រំ្ ទែល់ការរ ើក្ចណ្មើ ស្ងគម ិងការអភិវឌឍ ណ៍ស្ែឋកិ្ចចជាទូណៅណទៀតផ្ង។ 

 

្បអបទ់ើ៦៖ ផ្ល្បណយជ ន៍ ការអបរ់កុំ្មារ ើ 
 ការកាត់ប ថយអា្តាមា កូ្ របស្់ស្តស្ែើ៖ ស្តស្ែើដែលទទួលបា ការអបរ់កំ្នុង្បព ័ធ ទំ ងជាព ារការណរៀប
អាពាហ៍្ពិពាហ៍្ ិងការមា កូ្  ណហ្ើយកូ្ មា ចំ ួ តិច ិងមា សុ្ខ្ភាពលាជាងស្តស្ែើដែលមិ បា ទទួលការអបរ់ ំ
ក្នុង្បព ័ធ។  
 ប ថយអា្តាមរណៈទរក្ ិងកុ្មារ៖ ស្តស្ែើដែលទទួលបា ការអបរ់កំ្នុង្បព ័ធខ្លេះៗ ទំ ងជាដស្វងរក្ការ
ដងទណំវជជស្ថស្តស្ែណ្ចើ  ដស្វងរក្ការធ្លនាថ្នកូ្ របស្់ពួក្ណគមា ្បព ័ធការពាររាយកាយមាទំ ំមា ការយល់ែឹង
អំពើត្មូវការជើវជាតិរបស្់កូ្   ិងទទួលយក្ការអ ុវតែអនាម័យលា។ ជាលទធផ្ល ទរក្របស្់ពួក្ណគ មា អា្តា
រស្់ខ្ពស្់  ិងទំ ងជាមា សុ្ខ្ភាពលាជាង  ិងលូតលាស្់លាជាង។ 

ប ថយអា្តាមរណៈមាតា៖ ស្តស្ែើដែលទទួលបា ការអបរ់កំ្នុង្បព ័ធ ទំ ងជាមា ចំណណេះែឹងដផ្នក្ដងទំ
សុ្ខ្ភាពលា្ បណស្ើរជាង។ ពួក្ណគមិ សូ្វមា នផ្ទណពាេះណៅវយ័ណក្មងណនាេះណទ។ ពួក្ណគទំ ងជាមា នផ្ទណពាេះតិចជាង 
 ិងមា គមាល ត្បណស្ើរជាង ្ពមទងំមា ការដស្វងរក្ការដងទមុំ ស្្មាល ិងណ្កាយស្្មាល។  

ការពារ្បឆ្ងំ ឹងការឆ្លងណមណរាគ/ជងឺំណអែស្៍៖ ការអបរ់កុំ្មារ ើ គឺជាមណ្ាបាយែម៏ា ្បស្ិទធភាពបំផុ្ត
មួយ ក្នុងការកាត់ប ថយភាពងាយរងណ្រេះរបស្់កុ្មារ ើ ចំណពាេះការឆ្លងណមណរាគ/ជំងឺណអែស្៍។  

បណងាើ អា្តាចូលរមួក្នុ ងក្មាល ងំពលក្មមរបស្់ស្តស្ែើ ិងបណងាើ ចំណូល៖ ការអបរ់បំណងាើតស្កាែ  ុពលចំណូល
ស្្មាប់អនក្រក្ចំណូល  ិងដក្លមាផ្លិតភាពស្្មាប់ ិណយជក្។  

ការជួយែល់ម ុស្សជនំា ់បនាទ ប៖់ មាែ យមួយរូបដែលទទួលបា ការអបរ់កំ្នុង្បព ័ធពើរបើឆ្ន  ំទំ ងជា
បញ្ជូ  កូ្ របស្់ខ្លួ ណៅស្ថលាណរៀ ោល ងំ។ 
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