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Handout H1.3 - The rights of the child: international and national laws on 
child labour and children and youth in domestic work (adapted for the 
workshop) 
 

ឯកសារ H1.3 - សទិ្ធកុិមារ៖ ច្បាបអ់ន្តរជាតិនិ្ងច្បាបជ់ាតិ សតពីីពលកម្មកុមារ និ្ង កុមារនិ្ងយុវជន្កនុងការងារតាម្ផ្ទះ 
(សម្ម្ួលសម្មាប់សិកាា សាលា) 
 

1. ដេតុអ្វីបនជាច្បាប់សាំខាន់?  

 ច្បាប ់គឺជាវធិាន្ ដែលច្បងម្នុ្សសទាំងអស់ដែលរស់នៅកនុងសហគម្ន្៍ណាម្ួយ។ ច្បាប់ជាតិ ការពារសុវតថិ
ភាពទូ្នៅរបស់នយងី និ្ងការពារសិទ្ធិរបស់នយងី។ ច្បាប ់នលីកកម្ពស់អាំនពីលអទូ្នៅ ផ្តល់ែាំនណាះម្សាយនោយសន្តិវធីិ
នៅនពលមាន្ជនមាល ះ និ្ងផ្តល់នសវាកម្មជាកល់ាក់ែល់សងគម្ និ្ងែល់បុគគលនៅកនុងសងគម្ន ះ។ មាន្ច្បាប់ជាតិ 
ច្បាប់អន្តរជាតិ កែូ៏ច្បជាច្បាប់តាំបន្់ ច្បាប់នេតត ច្បាប់មូ្លោា ន្ (ជួន្កាល នគនៅថា បទ្បបញ្ញតតិ ឬវធិាន្) ដែលម្គប
ែណ្ត បត់ាំបន្់ជាក់លាក។់  
 បញ្ហា   ទកទ់្ងនឹ្ងពិភពការងារ ដតងមាន្បបញ្ញតតិនៅកនុងច្បាប់ការងារឬម្កម្ការងារថាន ក់ជាតិ។ សិទ្ធិនិ្ង
ភារកិច្បច របស់កម្មករនិ្ងនិ្នោជក មាន្ដច្បងនៅកនុងច្បាបទ់ាំងន ះ ែូច្បការទ្ទ្ួលេុសម្តូវរបស់រោា ភិបាលដែរ។ 
ច្បាប់ទាំងនន្ះ ដតងមាន្បទ្បបញ្ញតតិអាំពីអាយុអបបបរមាសម្មាប់ការងារនិ្ងវធិាន្ការការពារសម្មាប់កុមារនិ្ងអនកនធវី
ការវយ័នកមង។ 
 ជាទូ្នៅ ច្បាប់ការងាររបស់ម្បនទ្សភាគនម្ចី្បន្បាំផុ្ត ម្គបែណ្ត ប់ដតនៅនលីអនកនធវីការនៅកនុងវសិ័យសាធា
រណ្ៈនិ្ងឯកជន្ផ្លូវការ (ម្ន្តន្តីរាជការ អនកនធវីការកនុងធ គារ នរាងច្បម្ក សាំណ្ង សណាា គារនិ្ងនភាជនី្យោា ន្ គិលា
នុ្បោា ក ម្គូបនម្ងៀន្ ជានែីម្) ប ុនណាណ ះ។ នោយសារដតអនកនធវីការភាគនម្ចី្បន្ (រមួ្មាន្ទាំង អនកនធវីការតាម្ផ្ទះផ្ង) 
ជាពិនសសនៅកនុ ងម្បនទ្សកាំពុងអភិវឌ្ឍន្៍ សថិតនៅកនុ ងវសិ័យនម្ៅម្បព័ន្ធន ះ សហជីពនិ្ងអងគការរបស់អនកនធវីការ
បាន្នធវីយុទ្ធ ការអស់រយៈនពលជានម្ចី្បន្ឆ្ន ាំ នែីម្បីនធវីឲ្យវសិ័យទាំងនន្ះជាវសិ័យផ្លូ វការកនុ ងម្បពន័្ធ នែីម្បីឲ្យអនកនធវីការ
នៅកនុ ងវសិ័យនសែាកិច្បចនម្ៅម្បពន័្ធ ទ្ទ្ួលបាន្ឋាន្ៈនិ្ងសិទ្ធិនសមីគាន  ែូច្បអនកនធវីការនៅកនុ ងម្បពន័្ធដែរ។ ម្ពឹតតិការណ៍្ជា
នគាលសាំខាន្់ៗនៅកនុងយុទ្ធ ការទូ្ទាំងពិភពនលាកនន្ះ ម្តូវបាន្នរៀបច្បាំន ងីនែីម្បឲី្យមាន្ការអនុ្ម្ត័អនុ្សញ្ហញ  ILO 
នលេ ១៧៧ សតីពីការងារផ្ទះ កនុងឆ្ន ាំ១៩៩៦, អនុ្សញ្ហញ  ILO នលេ ១៨៩ សតីពីការងារតាម្ផ្ទះកនុងឆ្ន ាំ២០១១ និ្ង
អនុ្សាសន្៍អងគការ ILO នលេ ២០៤ សតីពីការផ្ទរពីនសែាកិច្បចនម្ៅម្បពន័្ធនៅនសែាកិច្បចផ្លូវការ ឆ្ន ាំ២០១៥។  
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 ម្បនទ្សភាគនម្ចី្បន្មាន្ច្បាប់សម្មាប់ការពារកុមារ រមួ្ទាំងអនកនធវីការជាកុមារផ្ង ឲ្យនជៀសផុ្តពីការរ ាំនលាភ
បាំពាន្និ្ងការនកងម្បវញ័្ច ។ ម្បនទ្សនផ្សងនទ្ៀត មាន្ច្បាបជ់ាក់លាក់សតីពីពលកម្មកុមារ នោយដផ្អកនលីអនុ្សញ្ហញ  ILO 
និ្ងអនុ្សញ្ហញ អងគការសហម្បជាជាតិសតីពីសិទ្ធកុិមារ។  
 

2. អ្នុសញ្ហា  ILO 

 អនុ្សញ្ហញ អងគការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO), ដែលជាទី្ភាន កង់ារអងគការសហម្បជាជាតិម្គបែណ្ត ប់នលីពិភព
ការងារ ផ្តល់នូ្វម្កបេណ្ឌ សម្មាប់ច្បាប់ជាតិសតីពីការការពារកុមារនៅកដន្លងនធវីការ និ្ងសតីពីពលកម្មកុមារ។ មាន្អនុ្
សញ្ហញ  ILO ច្បាំន្ួន្បី ដែលនោះម្សាយនៅនលីបញ្ហា ពលកម្មកុមារនៅកនុ ងការងារតាម្ផ្ទះ 

- អនុ្សញ្ហញ  ILO នលេ ១៣៨ (១៩៧៣) សតីពីអាយុអបបបរមាសម្មាប់នធវីការងារ 
- អនុ្សញ្ហញ  ILO នលេ ១៨២ (១៩៩៩) សតីពីទ្ម្ម្ងអ់ាម្កកប់ាំផុ្តនន្ពលកម្មកុមារ 
- អនុ្សញ្ហញ  ILO នលេ ១៨៩ (២០១១) សតីពីការងារតាម្ផ្ទះ 

 
អនុ្សញ្ហញ  ILO នលេ ១៣៨ គឺជាច្បាប់អន្តរជាតិម្ួយ នែីម្បលុីបបាំបាត់ពលកម្មកុមារ។ នៅនពលដែលផ្តល់

សច្ចច បន័្ែល់អនុ្សញ្ហញ នន្ះនហយី រែានិ្មួ្យៗ ម្តូវទ្ទ្ួលេុសម្តូវកនុងការនគារពនិ្ងអនុ្វតតវានៅកនុងច្បាប់និ្ងនៅកនុង
ការអនុ្វតតជាក់ដសតង។ អនុ្សញ្ហញ នន្ះ ទម្ទរឲ្យរែាដែលបាន្ផ្តល់សច្ចច បន័្នហយី ម្តូវបនងកីន្អាយុអបបបរមាតាម្ការ
វវិតតន្៍ សម្មាប់ការអនុ្ញ្ហញ តឲ្យផ្តល់ការងារឬចូ្បលនធវីការ។  

អនុ្សញ្ហញ  ILO នលេ ១៨២ គឺជាច្បាប់អន្តរជាតិម្ួយដែលហាម្ឃាត់និ្ងលុបបាំបាត់ “ទ្ម្ម្ង់អាម្កក់បាំផុ្ត
នន្ពលកម្មកុមារ” ជាប ទ ន្់។ 

អនុ្សញ្ហញ  ILO នលេ ១៨៩ ទ្ទ្ួលសាគ ល់ថា៖ ក) ការងារតាម្ផ្ទះ គឺជា ការងារ, េ) ែូនច្បនះ អនកនធវីការងារ
តាម្ផ្ទះ គួរមាន្សិទ្ធិែូច្បគាន នៅនឹ្ងអនកនធវីការងារនផ្សងនទ្ៀតដែរ និ្ង គ) តាម្លកាណ្ៈនន្ការងាររបស់ពួកនគនិ្ង
កដន្លងដែលពួកនគនធវីការងារន ះ អនកនធវីការងារតាម្ផ្ទះ ម្តូវការកិច្បចការពារជាក់ជាក។់ អនុ្សញ្ហញ នន្ះ បាន្នរៀបរាប់
នូ្វសិទ្ធិនិ្ងនគាលការណ៍្ជាមូ្លោា ន្ និ្ងតម្ម្ូវឲ្យរោា ភិបាលច្ចត់វធិាន្ការជាប់ជាបន្តប ទ ប់ សាំនៅនធវឲី្យការងារលអ
ម្បនសីរ កាល យនៅជាការពិតសម្មាប់អនកនធវីការតាម្ផ្ទះ។  

អនុ្សញ្ហញ  ILO នលេ ១៣៨ និ្ង ១៨២ ម្តូវបាន្ម្បនទ្សជានម្ចី្បន្នៅអាសីុ/បា សីុហវិក ផ្តល់សច្ចច ប័ន្រចួ្ប
នហីយ។ ម្កទ្ល់នឹ្ងនពលបច្បចុ បបន្ននន្ះ មាន្ដតម្បនទ្សហវីលីពីន្ម្ួយគត់ដែលបាន្ផ្តល់សច្ចច ប័ន្អនុ្សញ្ហញ  ILO 
នលេ ១៨៩។ ការផ្តល់សច្ចច បន័្នលីអនុ្សញ្ហញ នន្ះ គឺជាជាំហាន្ោ ងសាំខាន្់កនុងការនលីកកម្ពស់លកាេណ្ឌ ការងារលអ
ម្បនសីរ សម្មាបក់ម្មករនធវីការតាម្ផ្ទះម្គប់អាយុ។   
 

3.  អ្នុសញ្ហា អ្ងគក្ខរសេស្របជាជាតិសី្ពីសិទធិកុមារ (CRC) 

 នម្កាម្ច្បាប់សិទ្ធិម្នុ្សសអន្តរជាតិ កុមារមាន្សិទ្ធិម្នុ្សសច្បាំន្ួន្ពីរម្បនភទ្៖ 
ក. ទី្មួ្យ កុមារមាន្សិទ្ធិជាមូ្លោា ន្ទូ្នៅែូច្បម្នុ្សសនពញវយ័ដែរ នទះបីជាសិទ្ធិេលះ ែូច្បជាសិទ្ធិនរៀប
អាពាហ៍ពិពាហ៍ មិ្ន្អាច្បអនុ្វតតបាន្រហូតែល់នពលដែលពួកនគម្គប់វយ័នរៀបការ។ 
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េ. ទី្ពីរ កុមារមាន្សិទ្ធិម្នុ្សសពិនសស ដែលមាន្ភាពច្ចាំបាច្ប់ នែីម្បីការពារពួកនគកនុ ងនពលនៅតូច្ប គឺថា 
រហូតែលអ់ាយុ១៨ឆ្ន ាំ។ 
សិទ្ធិម្នុ្សសពិនសសរបស់កុមារ រមួ្មាន្ែូច្បជា សិទ្ធិរស់រាន្មាន្ជីវតិ សិទ្ធិមាន្ន ម្ ះ សិទ្ធិទ្ទ្ួលបាន្ការ

ការពារពីការនកងម្បវញ័្ច នសែាកិច្បចនិ្ងផ្លូវនភទ្ សិទ្ធិទ្ទ្ួលបាន្ការអបរ់ ាំ សិទ្ធិបនញ្ចញទ្សសន្ៈនោបល់របស់េលួន្នៅនលី
បញ្ហា ដែលពាកព់ន័្ធនឹ្ងកុមារ សិទ្ធិទ្ទ្ួលបាន្នសរភីាពគាំនិ្ត សតិសម្បជញ្ញៈ និ្ងសាស  ម្ពម្ទាំងសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាន្
ការដែទាំសុេភាព ជានែីម្។ 

សិទ្ធិកុមារ គឺជាបញ្ញតតិម្ួយែមី។ វានទី្បដតនៅកនុងសតវតសទី្១៩-២០នន្ះនទ្ ដែលនគច្ចប់នផ្តីម្ពិច្ចរណាអាំពី
សិទ្ធិកុមារ។ មុ្ន្នពលន ះ នគច្ចត់ទុ្កកុមារជាម្ទ្ពយសម្បតតរិបស់ឪពុកមាត យឬម្នុ្សសច្ចស់ នហយីម្នុ្សសនពញវយ័ 
“នកមង/តូច្ប” ម្តូវនៅនម្កាម្ការម្តួតម្តារបស់ម្នុ្សសនពញវយ័ "ធាំ/ច្ចស់”។ ែាំបូង ការពិភាកាអាំពីសិទ្ធិកុមារ ផ្តល់ភាគ
នម្ចី្បន្នៅនលីសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាន្ការការពារ ែូច្បជា ការោកព់លកម្មកុមារជាការេុសច្បាប់ (ដែលសូម្បដីតនៅនពលន ះ 
មាន្ការរកីរាលោលរចួ្បនៅនហយី) ជាជាងការពិភាកាអាំពីការដែលកុមារម្តូវទ្ទ្ួលបាន្សិទ្ធិែូច្បពលរែាដែលមាន្
ភាពនសមីគាន កនុងពិភពនលាក។  

កនុងឆ្ន ាំ១៩២៤ សម្ពន័្ធម្បជាជាតិ មុ្ន្ការច្ចប់កាំនណី្តអងគការសហម្បជាជាតិ បាន្អនុ្ម្ត័នសច្បកតីម្បកាស
ែាំបូងសតីពីសិទ្ធិកុមារ។ នសច្បកតីម្បកាសនលីកទី្ពីររបស់អងគការសហម្បជាជាតិ ម្តូវបាន្អនុ្ម្័ត៣៥ឆ្ន ាំនម្កាយម្ក 
គឺកនុងឆ្ន ាំ១៩៥៩។ នគបាន្ច្បាំណាយនពល៣០ឆ្ន ាំ កនុងការពិភាកានិ្ងនែញនោលដវកដញកទូ្ទាំងសាកលនលាក 
មុ្ន្នពលដែលអងគការសហម្បជាជាតិអនុ្ម្័តអនុ្សញ្ហញ សតីពីសិទ្ធិកុមារ កនុ ងឆ្ន ាំ១៩៨៩។ អនុ្សញ្ហញ សតីពីសិទ្ធិកុមារ 
ដែលម្តូវបាន្ម្បនទ្សនសទីរដតទាំងអសប់ាន្ផ្តល់សច្ចច ប័ន្នហយីន ះ គឺជាឧបករណ៍្ែពិ៏នសសម្ួយ គឺថាជាច្បាប់អន្តរ
ជាតិម្ួយដែលម្បមូ្លសតងោ់រជាសាកលទកទ់្ងនឹ្ងសិទ្ធិពលរែា សិទ្ធិន្នោបាយ សិទ្ធិនសែាកិច្បច សិទ្ធិសងគម្កិច្បច 
និ្ងសិទ្ធិម្នុ្សសធម្៌ របស់កុមារ។ ច្បាប់នន្ះបញ្ហា ក់ច្បាស់ថា កុមារម្តូវទ្ទ្ួលបាន្មិ្ន្ដម្ន្ម្តឹម្ដតសិទ្ធិម្នុ្សសរបស់
េលួន្ន ះនទ្ វាដែម្ទាំងម្តូវទ្ទ្ួលបាន្សិទ្ធិពិនសស និ្ងការការពារពិនសស នោយសារដតតម្ម្ូវការពិនសសរបស់ពួក
នគ។ ម្បនទ្សទាំងឡាយ មាន្កាតពវកិច្បចកនុងរាយការណ៍្តាម្កាលកាំណ្តន់ៅកាន្់គណ្ៈកមាម ធិការសិទ្ធិកុមាររបស់
អងគការសហម្បជាជាតិ។ នោយដផ្អកតាម្របាយការណ៍្ទាំងន ះ គណ្ៈកមាម ធិការនធវីការវាយតនម្លអាំពីរនបៀបដែល
ម្បនទ្សទាំងន ះ អនុ្វតតបទ្បបញ្ញតតិកនុងអនុ្សញ្ហញ សិទ្ធិកុមារ និ្ងផ្តល់ការដណ្ ាំសម្មាប់ការដកលម្អនៅនលីការអនុ្វតត
របស់ម្បនទ្សទាំងន ះ។ 

អនុ្សញ្ហញ នន្ះ មាន្៤១មាម្តា។ មាម្តា៣២ ដច្បងជាពិនសស សតីពីពលកម្មកុមារ។ ដផ្អកតាម្អនុ្សញ្ហញ
អងគការ ILO, អនុ្សញ្ហញ សិទ្ធិកុមារ អាំពាវ វែល់ម្បនទ្សទាំងអស់ឲ្យ៖ 

ក) ទ្ទ្ួលសាគ ល់សិទ្ធិកុមារកនុងការទ្ទ្ួលបាន្ការការពារ៖ 
 ពីការនកងម្បវញ័្ច នសែាកិច្បច និ្ង 
 ពីការនធវីការងារណាម្ួយ ដែលទ្ាំន្ងជាអាច្ប៖ 

 មាន្នម្គាះថាន ក់ 
 រ ាំខាន្ែល់ការអបរ់ ាំរបស់កុមារ ឬ 
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 បងកការេូច្បខាតែល់សុេភាពរបស់កុមារ ឬែល់ការអភិវឌ្ឍន្ផ៍្លូវកាយ ផ្លូវចិ្បតត ផ្លូវសាម រតី 
ដផ្នកសីលធម្៌ ឬដផ្នកសងគម្ 

េ) ដច្បងអាំពីអាយុអបបបរមា ឬអាយុអបបបរមា សម្មាបក់ារអនុ្ញ្ហញ តិកនុងការផ្តល់ការងារ 
គ) ដច្បងអាំពីការកាំណ្ត់ច្បាំន្ួន្នមា ង និ្ងលកាេណ្ឌ នន្ការផ្តល់ការងារ, និ្ង 
ឃ) ដច្បងអាំពីការោក់នទសទ្ណ្ឌ ឲ្យបាន្សម្ម្សបឬអាំពីទ្ណ្ឌ កម្មនផ្សងនទ្ៀត នែីម្បធីា ឲ្យមាន្ការពម្ងឹង
ការអនុ្វតតបទ្បបញ្ញតតិដែលបាន្នលីកន ងីខាងនលី។ 

 មាម្តា២៨ នន្អនុ្សញ្ហញ សតីពីសិទ្ធិកុមារ ដច្បងជាពិនសសអាំពីការអបរ់ ាំ។ មាម្តានន្ះ អាំពាវ វែល់ម្បនទ្សទាំង
អស់ឲ្យទ្ទ្ួលសាគ ល់សិទ្ធិកុមារកនុងការទ្ទ្ួលបាន្ការអបរ់ ាំ និ្ងម្តូវ៖ 

 ោក់ការអបរ់ ាំថាន ក់បឋម្សិកាជាកាតពវកិច្បច អាច្បរកបាន្ និ្ងមិ្ន្បង់កនម្ម្សម្មាប់ទាំងអស់គាន  
 ច្ចត់វធិាន្ការកនុងការនលីកទឹ្កចិ្បតតែល់ការនៅនរៀន្ជានទ្ៀងទត់នៅសាលា និ្ងកាតប់ន្ថយអាម្តា

នបាះបង់ការសិកា 
 

4. ច្បាប ់វធិាន្ បទ្បបញ្ញតតថិាន កជ់ាតិ សតពីីការងារតាម្ផ្ទះ 
 ច្បាប់ការងាររបស់ម្បនទ្សភាគនម្ចី្បន្បាំផុ្តនៅអាសុី/បា សុីហវកិ បាន្កាំណ្តអ់ាយុអបបបរមាសម្មាប់ការផ្តល់
ការងារ និ្ងដច្បងអាំពីលកាេណ្ឌ ដែលកុមារអាច្បនធវីការបាន្។ កប៏ ុដន្ត មាន្ម្បនទ្សច្បាំន្ួន្តិច្បតួច្បប ុនណាណ ះនៅកនុ ងតាំបន្់
នន្ះ ដែលមាន្ច្បាប់សម្មាប់ការពារអនកនធវីការងារតាម្ផ្ទះ ម្នុ្សសនពញវយ័ និ្ងកុមារ។ នន្ះគឺនោយសារដតការងារ
តាម្ផ្ទះ នៅដតម្តូវនគច្ចត់ចូ្បលជាម្បនភទ្ការងារនម្ៅម្បពន័្ធ នហតុែូនច្បនះនហីយ ម្តូវសថិតនៅនម្ៅការម្គបែណ្ត ប់របស់
ច្បាប់ការងារ។ 
 មាន្ការនកីន្ន ងីនូ្វវធិាន្និ្ងបទ្បបញ្ញតតិកម្មិ្តតាំបន្់និ្ងកម្មិ្តមូ្លោា ន្ កនុងការការពារអនកនធវីការជាកុមារ
និ្ងជាយុវវយ័។ វធិាន្និ្ងបទ្បបញ្ញតតិទាំងនន្ះម្ួយច្បាំន្ួន្ មាន្ម្បសិទ្ធភាពកនុងការពារកុមារនិ្ងយុវជន្កនុងការងារតាម្
ផ្ទះ។  
 

5. ការយកច្បាបន់ៅអនុ្វតត៖ បញ្ហា ម្បឈម្ 
 បញ្ហា នៅម្តង់ថា ច្បាប់កនុងម្បនទ្សជានម្ចី្បន្ រមួ្ទាំងនៅអាសុី/បា សុីហវចិ្ប បន្តមាន្ដតនៅនលីម្កោសដត
ប ុនណាណ ះ។ មាន្ការងារជានម្ចី្បន្ដែលម្តូវនធវី នែីម្បីយកច្បាប់ វធិាន្ និ្ងបទ្បបញ្ញតតិ ម្ពម្ទាំងអនុ្សញ្ហញ ទាំងន ះ ឲ្យ
កាល យនៅជានគាលន្នោបាយនិ្ងសកម្មភាពម្បកបនោយម្បសិទ្ធភាព រមួ្ទាំង ការោកន់ទសបបញ្ញតតិនិ្ងការោក់
ទ្ណ្ឌ កម្ម សម្មាប់ការមិ្ន្អនុ្នលាម្តាម្។ មាន្បញ្ហា ម្បឈម្ជានម្ចី្បន្ដែលម្តូវជាំន្ះ រមួ្មាន្ែូច្បជា៖ 
 ឥរោិបទ្រាលោល 
 នៅកនុងសងគម្ភាគនម្ចី្បន្បាំផុ្ត មាន្ទ្សសន្ៈែស៏ាយភាយថា ឪពុកមាត យ (ឬអាណាពាបាល) គឺជាអនក
ដែលនធវីការសនម្ម្ច្បចិ្បតតជាំនួ្សកូន្ សូម្បដីតការសនម្ម្ច្បចិ្បតតទាំងន ះ នធវីឲ្យមាន្នម្គាះថាន ក់ែល់សុេមាលភាពផ្លូវកាយ 
ផ្លូវចិ្បតត្ និ្ងដផ្នកសីលធម្រ៌បស់កូន្កន៏ោយ និ្ងមិ្ន្នែីម្បឧីតតម្ម្បនោជន្៍របស់កូន្កន៏ោយ។ ឧទហរណ៍្ ការ
សនម្ម្ច្បចិ្បតតកនុងការបញ្ាូ ន្កូន្នៅនធវីការ ជាំនួ្សឲ្យការនៅសាលានរៀន្ គឺច្បាស់ណាស់ ថាមិ្ន្បាន្ជាឧតតម្ម្បនោជន្៍
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របស់កូន្ន យី។ អនុ្សញ្ហញ សតីពីសិទ្ធិកុមារនិ្ងអនុ្សញ្ហញ  ILO ដច្បងថា ការនធវីដបបនន្ះ គឺជាការរ ាំនលាភបាំពាន្សិទ្ធិ
កុមារ នហយីច្បាប់នៅកនុងម្បនទ្សជានម្ចី្បន្បាន្ហាម្ឃាតក់ារនធវីដបបនន្ះ។ 
 ជាំហរទ្ន្ន់េាយនិ្ងឋាន្ៈទបរបសកុ់មារ 
 ជាំហរទ្ន្់នេាយនិ្ងឋាន្ៈទប ដែលជាប់ម្កជាម្ួយកុមារនន្ះ គឺជាកតីបារម្ភជាក់លាក់ម្ួយ។ សាថ ន្ភាពនន្ះ 
កាន្់ដតមាន្ភាពអាម្កក់ន ងី នោយសារដតការបែិនសធជាទូ្នៅ កនុងការច្ចត់ទុ្កកុមារនធវីការតាម្ផ្ទះ ជាអនកនធវីការ 
និ្ងនោយសារដតសាវតាសងគម្និ្ងនសែាកិច្បចដែលទ្ទ្ួលបាន្ការយកចិ្បតតទុ្កោកតិ់ច្បតួច្ប។ ជាលទ្ធផ្ល កុមារ គាម ន្
សនម្លង មាន្ឥទ្ធិពលតិច្បតួច្ប និ្ងមាន្ការលាំបាកខាល ាំងកនុ ងការទម្ទរសិទ្ធិរបស់េលួ ន្។  
 ម្កបេណ្ឌ ច្បាប ់ការពម្ងឹងការអនុ្វតត និ្ងការតាម្ោន្ 
 ពាសនពញអាសុី/បា សុីហវកិ មាន្បញ្ហា ជានម្ចី្បន្ទកទ់្ងែល់ច្បាប់ ែូច្បមាន្ខាងនម្កាម្នន្ះ៖ 

- ជាទូ្នៅ ការងារតាម្ផ្ទះរបសកុ់មារ ម្តូវបាន្នគនមី្លនឃីញថាជាដផ្នកម្ួយនន្នសែាកិច្បចនម្ៅម្បព័ន្ធ។ ែូនច្បនះ
នហយី វាបន្តសថិតនៅនម្ៅវសិាលភាពនន្ច្បាប់ការងាររបស់ម្បនទ្ស សូម្បដីតច្បាប់សតីពីពលកម្មកុមារ 
មាន្ជាទូ្នៅនហយីកន៏ោយ។ ឧទហរណ៍្ នៅកនុងម្បនទ្សឥណាឌ  ច្បាបស់តីពីពលកម្មកុមារ (ការហាម្ឃាត់
និ្ងនិ្យត័កម្ម) មិ្ន្បាន្បញ្ចូ លកុមារនធវីការងារតាម្ផ្ទះនទ្ នោយសារដតច្បាប់ការងារនៅថាន ក់ជាតិ មិ្ន្បាន្
ដច្បងច្បាស់លាស់អាំពីការងារតាម្ផ្ទះ ឬការផ្តល់ការងារកនុងម្គួសារ។ ជាងនន្ះនទ្ៀត ការពិនិ្តយនមី្លនលីច្បាប់
ទកទ់្ងនឹ្ងពលកម្មកុមារ ផ្តល់នូ្វច្បាំណាប់អារម្មណ៍្ម្ួយថា រោា ភិបាលមិ្ន្បាន្ពិច្ចរណាច្ចតទុ់្ក ការងារ
តាម្ផ្ទះរបស់កុមារជាការងារេុសច្បាប់ ឬច្ចត់ចូ្បលជាទ្ម្ម្ងដ់ែលមាន្នម្គាះថាន ក់នន្ពលកម្មកុមារ ដែលម្តូវ
ការោក់បបញ្ញតិតឬហាម្ឃាត់ន ះនទ្។   

- នសទីរដតម្គប់ម្បនទ្សទាំងអស់នៅអាសីុ/បា សីុហវិក (នលីកដលងម្បនទ្សឥណាឌ និ្ងម្បនទ្សម្ួយច្បាំនួ្ន្តូច្ប
នទ្ៀត) បាន្ផ្តល់សច្ចច បន័្អនុ្សញ្ហញ  ILO ១៨២ សតីពីទ្ម្ម្ងអ់ាម្កក់បាំផុ្តនន្ពលកម្មកុមារ។ អនុ្សញ្ហញ នន្ះ 
អាំពាវ វែល់ម្បនទ្សទាំងន ះ ឲ្យនរៀបច្បាំជាបញ្ា ីនន្ម្បនភទ្នម្គាះថាន ក់ដែលគួរោក់បញ្ចូ លនៅកនុ ងទ្ម្ម្ង់
អាម្កក់បាំផុ្តនន្ពលកម្មកុមារ ប ុដន្តម្បនទ្សជានម្ចី្បន្នៅដតមិ្ន្ទន្ប់ាន្អនុ្នលាម្តាម្កាតពវកិច្បចនន្ះនៅ
ន ីយនទ្។  នហយីនៅកនុងម្បនទ្សជានម្ចី្បន្ កុមារអាយុ១៦-១៧ឆ្ន ាំ មិ្ន្ម្តូវបាន្នគែកនច្បញពីបញ្ា ីជន្ដែល
ម្តូវការពារឲ្យរចួ្បផុ្តពីការងារដែលមាន្នម្គាះថាន ក់ន យី ដែលជាការទុ្កឲ្យពួកនគសថិតកនុងភាពងាយ
រងនម្គាះនម្កាម្ទ្ម្ម្ង់អាម្កក់បាំផុ្តនន្ពលកម្មកុមារ។  

- ការពម្ងឹងការអនុ្វតតច្បាប់សតីពីពលកម្មកុមារ នៅដតជាបញ្ហា បរ្ឈម្ម្ួយនៅកនុងម្បនទ្សជានម្ចី្បន្ នោយសារ
ដតកងវះអនកនធវីអធិការកិច្បចការងារ និ្ងកងវះធន្ធាន្ម្គប់ម្គាន្ក់នុ ងការអនុ្វតតការតាម្ោន្ឲ្យបាន្សម្ម្សប
នៅអនកនធវីការជាកុមារ នោយរមួ្ទាំងកងវះការបណ្តុ ះបណាត លអនកនធវីអធិការកិច្បចនិ្ងអនកតស ូម្តិ។ កនុងករណី្
ពលកម្មកុមារកនុងការងារតាម្ផ្ទះ ការលាំបាកច្បម្បង គឺការតាម្ោន្កដន្លងនធវីការ ដែលជាផ្ទះឯកជន្។ 
ច្បាំណុ្ច្បនន្ះ បាន្បងាាំឲ្យអាជាា ធរនែីរតួ ទី្ជាអនកម្បតិកម្ម ជាជាងតួ ទី្គិតគូរសកម្ម កនុងការទ្បស់ាក តក់ារ
រ ាំនលាភបាំពាន្និ្ងការនកងម្បវញ័្ច កុមារនធវីការតាម្ផ្ទះនៅវញិ។ នហតុែូនច្បនះនហយី វាជាតម្ម្ូវការប ទ ន្ក់នុ ងការ
បនងកីតម្បពន័្ធតាម្ោន្តាម្សហគម្ន្៍និ្ងនធវីឲ្យវាកាល យនៅជាលកាណ្ៈសាថ បន័្ សម្មាបក់ារម្បមូ្លពត័ម៌ាន្
និ្ងទិ្ន្នន្យ័ នែីម្បីកាំណ្ត់រកឲ្យនឃីញកុមារនធវីការតាម្ផ្ទះ និ្ងតាម្ោន្សាថ ន្ភាពរបស់ពួកនគ។ កិច្បចសហ
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ម្បតិបតតិការរវាងម្ន្តន្តីថាន កម់្សុក/មូ្លោា ន្ សមាគម្មាច ស់ផ្ទះ និ្ងម្កុម្សាស /ម្ពះវហិារតាម្មូ្លោា ន្ 
នែីម្ប ីការទ្បស់ាក ត ់ការតាម្ច្ចបមុ់្េសញ្ហញ  និ្ងការតាម្ោន្ គួរមាន្ការនលីកទឹ្កចិ្បតត។ ពួកនគគឺជាអនកដែល
មាន្ម្នធាបាយទកទ់្ងនិ្ងែឹងអាំពីទ្ាំ ក់ទ្ាំន្ងរវាងកុមារនធវីការតាម្ផ្ទះនិ្ងនិ្នោជក។ នៅទី្នន្ះ ម្នុ្សស
នពញវយ័នធវកីារតាម្ផ្ទះ ជាពិនសសអនកដែលនធវកីារជាម្យួកុមារឬជិតកុមារ អាច្បនែីរតួ ទី្សាំខាន្។់ 

- ការោក់ទ្ណ្ឌ កម្មម្ពហមទ្ណ្ឌ ខាល ាំង និ្ងការោកន់ទសបបញ្ញតតិសម្មាប់ការមិ្ន្អនុ្នលាម្ ម្តូវដតមាន្ដច្បង 
ម្បសិន្នបីច្បង់ឲ្យច្បាប់ វធិាន្ និ្ងបទ្បបញ្ញតតិទាំងន ះ មាន្ម្បសិទ្ធភាព។ កនុងម្បនទ្សហវលីីពីន្ អនកតស ូ
ម្តិនែីម្បសីិទ្ធិអនកនធវីការងារតាម្ផ្ទះ បាន្ច្ចតទុ់្កថា នទសបបញ្ញតតិដែលបាន្កាំណ្តន់ោយច្បាប់សតីពីអនក
នធវីការតាម្ផ្ទះ មាន្កម្មិ្តម្សាលនពករហូតែល់មិ្ន្អាច្បនធវីឲ្យអនករ ាំនលាភបាំពាន្រាងច្ចលបាន្ន យី។ អនក
តស ូម្តិ កប៏ាន្នសនីន ងីថា ការបងន់ែលសាំណ្ងរែាបបនវណី្ឬការេូច្បខាត   អនកនធវីការជាកុមារ គួរដតមាន្
កម្មិ្តេពស់សម្មាបអ់នកនធវីការនពញវយ័។ 

- ការមិ្ន្ទ្ទ្ួលសាគ ល់និ្ងការផ្តល់តនម្លទបែល់ការងារតាម្ផ្ទះ 
សាថ ន្ភាពកុមារនធវីការតាម្ផ្ទះ មាន្ច្បាំណ្ងជិតសនិទ្ធិនៅនឹ្ងជាំហររបស់អនកនធវីការតាម្ផ្ទះនពញវយ័ ដែលការ
ងាររបស់េលួន្ម្តូវបាន្ផ្តល់តនម្លទបជាម្បច្ចាំ និ្ងមាន្ច្បាប់ម្គបម់្គងនេាយ នហយីដែលភាគនម្ចី្បន្នធវីការ
នម្ចី្បន្ហួសនហតុ បាន្កនម្ម្ទប និ្ងមិ្ន្មាន្ការការពារ។ ការទ្ទ្ួលសាគ ល់ការងារតាម្ផ្ទះ ជា “ការងារពិត” 
នៅគនុ ងនគាលន្នោបាយការងារថាន ក់ជាតិនិ្ងនគាលន្នោបាយសងគម្ បនងកីតឲ្យមាន្ម្កបេណ្ឌ ដណ្ ាំម្ួយ 
និ្ងជាច្បាំណុ្ច្បចូ្បលសម្មាប់នោះម្សាយនិ្ងលុបបាំបាត់ពលកម្មកុមារកនុ ងការងារតាម្ផ្ទះ និ្ងនែីម្បីផ្តល់ការ
ការពារអនកនធវីការតាម្ផ្ទះវយ័នកមងឲ្យបាន្កាន្ដ់តម្បនសីរ។ នោយសារដតយុទ្ធ ការនិ្ងការបញ្ចុ ះបញ្ហច ាំងែ៏
ខាល ាំងកាល  នោយអនកតស ូម្តិនែីម្បសីិទ្ធិអនកនធវីការងារតាម្ផ្ទះន ះ ឥ ូវនន្ះ មាន្ការនកីន្ន ងីច្បាប់ ម្កឹតយ
និ្ងបទ្បញ្ហា កម្មិ្តម្កសួងជានម្ចី្បន្ នៅថាន ក់ជាតិ ថាន កន់េតត/រែា និ្ងថាន ក់ម្កុង នៅកនុងទ្វីបអាសុីឧទហរណ៍្ 
នៅកនុងម្បនទ្សហវលីីពី ហុងកុង ឥណាឌ  ឥណ្ឌូ នណ្សុី និ្ងម្បនទ្សនែ 


