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 សៅជុុំវញិពិភពសោកស ះ រដ្ឋា ភិបាល  ហជីព អងគការអនកស វ្ីការងារតាម្ផ្ទះ  ិងអងគកមិ្ មម្ រដ្ឋា ភិបាល
នានា បា ចាតវ់ធិា ការ ុំខា ់ៗស ីម្បរីញ្ចរ់ពលកម្មកុមារស វ្ីការតាម្ផ្ទះម លមា លកខណៈសកងប្រវញ័្ច  ិងមា ការ
រ ុំសោភរុំពា   ិងស ីម្បកីារពារកុមារស វ្ីការងារតាម្ផ្ទះម លអាយុអាចស វ្កីារប្ រតាម្ការកុំណតរ់រ ់ចារ។់ ខាង
សប្កាម្ស ះ ជាឧទាហរណ៍ម្ួយចុំ ួ ៖  

 កនុងមែមិ្នា ឆ្ន ុំ២០១៣ ប្រសេ អាហសងេី់  បា អ ុម្ត័ចារ់ តីពីអនកស វ្ីការតាម្ផ្ទះថ្មីមួ្យម លមា 
កុំណត់អាយុអរបររមា ១៦ឆ្ន ុំ  ប្មារ់ការងារតាម្ផ្ទះ, ដ្ឋក់កុំណត់សៅសលីចុំ ួ សមា៉ោ ងស វ្ីការ ប្មារអ់នក
ស វ្ីការចសនាល ះអាយុ១៦ ល់១៨ឆ្ន ុំ ឲ្យស វ្ីការមតចុំ ួ  ៣៦ សមា៉ោ ងកនុង១ បាត ហ៍ ប្ពម្ទាុំងហាម្ឃាតអ់នក
ស វ្ីការតាម្ផ្ទះម លមា អាយុសប្កាម្១៨ មិ្ ឲ្យរ ់សៅកនុងផ្ទះររ ់ ិសោជកសេ។  

 កនុងប្រសេ ប្ លីងាា  អាជាា ្រជាតិការពារកុមារ មា អុំណាចកនុងការចូលសៅមែកសៅកនុងេីតាុំងណា ម ល
ែលួ មា សហតុផ្លកនុងការសជឿថាកុំពុងសកីតមា អុំសពីរ ុំសោភរុំពា សលីកុមារ សដ្ឋយរមួ្ទាុំងផ្ទះឯកជ ផ្ង។ 

 កនុងប្រសេ តងហ់ាស ៀ  ហជីពស ម្ ះចូដ្ឋវូ បា រសងាីតគណៈកម្មការពលកម្មកុមារសៅកនុងភូមិ្ ស ីម្បជីួយ
កុំណត់រកករណីពលកម្មសកងប្រវញ័្ច ,  ប្ម្រ ប្ម្ួលកនុងការ កកុមារសចញពីស្ថា  ភាពសកងប្រវញ័្ច   ិងផ្តួច
សផ្តីម្វធិា ការផ្លូវចារ់សៅសលី ិសោជក សៅសពលម លចាុំបាច។់ 

 កនុងប្រសេ កម្ពុជា  គណៈកម្មការអ តរ ហជីពស ីម្បពីលកម្មកុមារ មា សោល សោបាយប្គរ ណត រ់
េូទាុំង ហជីព តីពីពលកម្មកុមារស វ្ីការតាម្ផ្ទះ ម លមចងថា ោម   មាជិក ហជីពណាម្ួយ អាចជួល
កុមារស វ្ីការតាម្ផ្ទះម លមា អាយុសប្កាម្១៥ឆ្ន ុំបា ស យី។ សោល សោបាយស ះ កប៏ា រញ្ជា ក់ចា ់
អុំពីប្បាកឈ់្នួលអរបររមា ប្មារ់កុមារស វ្ីការងារតាម្ផ្ទះម លអាយុសលីពីអាយុអរបររមា ចុំ ួ  ៦០.០០០ 
សរៀល (US$១៥) សដ្ឋយមិ្ រាររ់ញ្ចូ លអាហារ ការស្ថន ក់សៅ  ិងផ្លប្រសោជ ៍សផ្សងសេៀត  ូចជា មាា រៈ
 ិកា  សម្លៀករុំពាក់ ប្បាក់រងាវ  ់ ជាស ីម្។ 
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 កនុងប្រសេ ហវលីពីី  សវេិការអងគការវសិ្ថោ៉ោ   បា ស វ្ីការជាម្ួយអនកប្គរប់្គងរ ាបាលស្ថោសរៀ  ស ីម្បី
រសងាីតកម្មវ ិ្ ី ិកាពិស    ប្មារ់កុមារស វ្ីការងារតាម្ផ្ទះម លអ ុញ្ជា តឲ្យពួកសគបា ចូលស្ថោសរៀ 
សៅសរៀងរាល់ថ្ថ្ៃអាេិតយ ម លជាថ្ថ្ៃឈ្រ់ ប្មាកេូសៅ  ិងស ីម្បជីាចុងសប្កាយេេួលបា  ញ្ជា រ័ប្ត។ 

 

ប្រសេ ម្ួយចុំ ួ  រមួ្មា  រងក់ាល ស   សប្រ ុលី ហាាណា ឥណឌូ សណ ុ ីមិុ្ច ុចិ ម្៉ោូរ ៉ោកុ ហវលីពីី  ិងតកួគី 
បា កាត់រ ាយអាប្តាពលកម្មកុមារ រមួ្ទាុំងកាត់រ ាយកុមារស វ្ីការតាម្ផ្ទះផ្ង តាម្រយៈការផ្តល់ប្បាក់ឧរតាម្ា ល់
ប្គួស្ថរប្កីប្ក ស ីម្បលីររ់ុំបាតគ់ុំនារហរិញ្ាវតាុម លប្តូវរញ្ាូ  កុមារសៅស វ្ីការ។  

 យុេធនាការតាម្ប្រព ័ធផ្សពវផ្ាយកនុងប្រសេ កូស្ថត រកីា ប្រសេ ហុង ុយរា៉ោ   ិងប្រសេ បា៉ោណាមា៉ោ  បា 
ផ្សពវផ្ាយតាម្វេិយុ ិងេូរេ ស ស៍ៅតាម្រ៉ោុ តិ៍ ុំខា ់ៗ ស ីម្បសីលីកកម្ព ់ការយល់ ឹង ិងេរ់ស្ថា តព់លកម្ម
កុមារស វ្ីការតាម្ផ្ទះ។ 

 កនុងប្រសេ តូហាូ អងគការវ៉ោ វអាហ្វហវកិ (NGO WAO Afrique) បា រញ្ាូ  រុគគលិក ងគម្កិចចសៅតាម្ផ្ទះ
 ិមួ្យៗ ស ីម្បកីុំណត់រកកុមារស វ្ីការតាម្ផ្ទះ  ិងផ្តល់ពត័ម៌ា  តីពី ិេធិកុមារ។ អងគការស ះ អាច កកុមារ
ជាសប្ចី រយនាកស់ចញពីការងារតាម្ផ្ទះ ិងឲ្យពួកសគបា ជួរជុុំជាម្ួយប្គួស្ថរវញិ។ 

 រដ្ឋា ភិបាលប្រសេ ណាមី្រ ោី៉ោ  បា ចាតត់ាុំងឲ្យមា គណៈកមាម ្ិការប្បាក់ឈ្នួល ប្មារ់អនកស វ្ីការតាម្ផ្ទះ
កនុងឆ្ន ុំ២០១២ រនាទ រ់ពីមា ការោុំប្េពីថ្ គូ ងគម្នានា។ គណៈកមាម ្ិការម លមា  មាជិកចុំ ួ ៥រូរ
សនាះ បា រញ្ចូ លតុំណាងម្កពី ហជីព  ិង ហព ័ធ ិសោជក។ គណៈកមាម ្ិការស ះមា អាណតតិ
េូោយ កនុងការផ្តល់អ ុស្ថ  ឲ៍្យមា ប្បាក់ឈ្នួលអរបររមាថ្មីមួ្យ ប្មារ់អនកស វ្ីការតាម្ផ្ទះ, កនុងការ
ស ុីរអសងាតលកខែណឌ ការងារ  ិងកនុងការផ្តល់អ ុស្ថ  ៍អុំពីការការពារកុមារស វ្ីការតាម្ផ្ទះ សដ្ឋយ
សប្រីប្បា ់អ ុ ញ្ជា  ILO ១៨៩ ជាម្គគុសេ ក។៏  

 កនុងេវរីអា ុ ីគសប្មាង ILO Promote សតត តសៅសលីការលុររុំបាត់ពលកម្មកុមារសៅកនុងការងារតាម្ផ្ទះ តាម្
រយៈការពប្ងឹង ម្តាភាពអងគការអនកស វ្ីការងារតាម្ផ្ទះ ស ីម្បោីុំប្េ ិងចងប្កងអនកស វ្ីការតាម្ផ្ទះ។ យុេធ
ស្ថហ្វ ត ុំខា ់ៗររ ់គសប្មាងស ះ គឺ ោុំប្េឲ្យមា ការផ្តល់ ចាច រ ័អ ុ ញ្ជា  ILO, កនុងប្រសេ ឥណឌូ សណ
 ុី ការសលីកកម្ព ក់ារអ ុម្័តចារ់ តីពីការងារតាម្ផ្ទះ ិងរេរបញ្ាតតិថាន ក់សែតត ិងថាន ក់ប្ ុក ស ីម្ប ីលរ់
រុំបាត់ពលកម្មកុមារកនុងការងារ, សលីកកម្ព ់ភាពជាថ្ គូយុេធស្ថហ្វ ត ជាម្ួយ ហជីព ិងអងគការអនកស វ្ីការ
ងារតាម្ផ្ទះសៅកប្មិ្តតុំរ ់ ិងកប្មិ្តអ តរជាតិ ប្ពម្ទាុំងរសងាី ការសរៀ  ូប្ត ិង កម្មភាពេូទាុំងេវីរអា ុី 
 តីពីការងារលអប្រស ីរ ប្មារអ់នកស វ្ីការងារតាម្ផ្ទះ។  


