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Aku  akan  tetap  terus  tersenyum 

Untuk semua 

Yang ada di dekat ku 

Aku  akan  terus  berjuang 

Demi membela keadilan    untuk  semua  orang 

Dan duniaku  tercinta 
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 ុ វកថា 

 

អនកប្វើការតាមផ្ទះភាគបប្ចើនជាស្តសតីន្ដ ែិតែំប្វើការបដើមបរីចួផុ្ត ីភា ប្កីប្ក និងេេ ួបាននូវជីវភា រស់បៅសម
រមយសប្មា ែ់ែួនឯងនិងប្គួសារ។ ដូចអនកប្វើការដនេបេៀតន្ដរ  ួកបគចងន់្សវងរកប្បាកកំ់នរសមរមយ េេ ួបានការ
ផ្ា ់តនមែ ការបោរ  និងបសចកតីនងែងនូរ និងេេួ បានការការពារ  កមមនិងការោពំារសងគមផ្ងន្ដរ។ 
 
 ៉ែុន្នតជាបរឿេៗ ការប្វើការងារតាមផ្ទះគឺមនិប្តូវបានបគផ្ា ់តនមែ និងជាការងារន្ដ េេ ួបានប្បាកក់នប្ម  ។ 
មូ បហតុគឺបោេសារន្តការងារផ្ទះជាការងារន្ដ ប្វើបោេស្តសតីន្ដ បប្ ៀ បានដូចជាការងារផ្ទះន្ដ  ួកបគប្វើ
បៅផ្ទះប្គួសាររ ស់ ួកោតអី់ចឹង។  ន្នាម ីបនះ ការងារផ្ទះគឺជាការងារន្ដ ប្វើកនុងផ្ទះ បហើេមនិប្តូវបានឲ្យតនមែ
ថាជា«ការងារ»  ៉ែុន្នតប្តូវបានបគគិតថាជាការងារប្សា ៗ និងងាេប្សួ ន្ដ បកមងៗ«អាចជួេ ប្វើបាន»។ ដូច
បនះបហើេបានជាអនកប្វើការងារតាមផ្ទះបនះមនិប្តូវបានបគចតចូ់ កនុងចំបណ្ដមជា«កមមករឬ ុគគ ិកការងារ»ប ើ
េ។ បហើេ ួកបគមនិសាិតបៅបប្កាមការការពារ ីចា ន់្ដ មានប្ សិេធភា  ប្ ម ងំងាេេេួ រងបប្ោះ ីការ
របំោភ ំពាន ការបមើ ងាេ និងការបកងប្ វញ័្ចជាបដើម។  

 
 កួបេើងន្ដ ជាប្វើការតាមផ្ទះបហើេភាគបប្ចើនគឺរស់បៅតាមផ្ទះឯកជនរ ស់អនកដនេឬផ្ទះនបោជកន្តង
ប្ ឈមនឹងហានិភេ័ែពស់ននការរងេុកខ ីការោេ ីការប ៀតប ៀន និងអំប ើហិងា ដូចជាអំប ើហិងាបេនឌរ័ជា
បដើម។  ួកបេើងភាគបប្ចើនជាស្តសតីនិងបកមងប្សី បហើេមេួចំនួនបេៀតជា ុរសនិងបកមងប្ ុស ន្ដ សុេធន្តអនកមក ី
ប្គួសារន្ដ មានជីវភា ប្កីប្កន្ដ ប្ ក ការងារន្ដ មនិសាិតកនុងប្កន្សន្ភនករ ស់សាធារណជន។ ការេីោ 
ការគំរាមកំន្ហងបផ្សងៗ បាន ងខំ កួបេើងឱ្យប្វើការប ើសចំននួបមា៉ែ ងកំណត ់ មនិឬេេ ួបានការប្បាកឈ់នួ 
   និងការប្វើការងារន្ដ មានភា បប្ោះថាន កខ់្ែ ងំ។  កួបេើងអស់សងឃមឹ បេើងេេ ួរងការឈចឺ  ់ខ្ត ង ់
និងជនួកា បាត ់ងេឹ់កចិតតកនុងការ នតដំបណើ របៅមុែផ្ងន្ដរ។ ការងារតាមផ្ទះគឺជាការងារមេួន្ដ បប្ ៀ បាន
ដូច សភា ន្ដ កំ ុងមានវតតមានពាសប ញ ិភ បោកនាប   ចចុ បននបនះ។  កួបេើងមេួចំននួប្តូវបាន
ឃាតឃ់ាងំមនិអនុញ្ញា តឲ្យចកបចញ ីផ្ទះនបោជក បហើេបេើងមេួចំននួបេៀតបានប្តូវកាែ េជាជនរងបប្ោះ ី
ការរបំោភ  រុណកមម និងឃាតកមមផ្ងន្ដរ។ 
 
 កួបេើង ងំោន ន្ដ ជាអនកប្វើការតាមផ្ទះ ន្ដ បានរមួោន ជាសហ ន័ធអនកប្វើការតាមផ្ទះអនតរជាតិ (IDWF) មាន
ជំបនឿជាកោ់៉ែ ងមុតមាថំាការរបំោភ ំពាន ងំអស់បនះមកប ើ កួបេើងប្តូវន្តដ ់ប   ញ្ច ប់ហើេ។  កួ
បេើងបានប្ ឹងន្ប្ ងោ៉ែ ងខ្ែ ងំកនុងការអនុមត័នូវសាងោ់រការងារ  កមមអនតរជាតិសាីអំ ីការេេួ បានការងារ
សមរមយសប្មា អ់នកប្វើការងារតាមផ្ទះកា  ីឆ្ន  ំ២០១១ និងការ ញ្ឈ រ់ា ់នូវការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាបផ្ស
ងៗកនុង ិភ ការងារកនុងឆ្ន  ំ ២០១៩។ អនកប្វើការតាមផ្ទះប្គ រូ់ សមនឹងេេ ួបានសិេធ ិងំដូចអនកប្វើការ
ការងារបផ្សងៗផ្ងន្ដរ។  ួកបគប្តូវន្តមានការងារនិងជីវតិរស់បៅន្ដ ោម នអំប ើហិងាជាោចខ់្ត។ សារដម៏ាន
សារៈសំខ្នប់នះប្តូវន្តប្ កាសនិងផ្ស វផ្ាេឲ្យដឹងជាសាធារណៈ ែណៈមានអនកប្វើការតាមផ្ទះជាបប្ចើនរូ 
កំ ុងេេ ួរងនូវ ញ្ញា  ងំបនះបោេសាៃ ត់ៗ ។ 
 
េវី អាសីុគឺជាតំ នន់្ដ មានអនកប្វើការតាមផ្ទះបប្ចើនជាងបគកនុង ិភ បោក។ អនកប្វើការតាមផ្ទះចំននួ៤នាកក់នុង
ចំបណ្ដមអនកប្វើការតាមផ្ទះ៥នាកគឺ់ជាស្តសតី និងមេួចំននួ្ំគឺជាកុមារ ភាគបប្ចើនជាបកមងប្សីនិងមានបកមងប្ ុសផ្ង 
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ន្ដរ។  
មានស្តសតីអាសីុជាបប្ចើននាកន់្ដ ប្វើចំណ្ដកប្សុកបៅប្វើការបៅការេីកន្នែងនិងប្ បេសបផ្សងៗកនុង ិភ បោក។ 
 កួបគ ាោមន្សវងរកប្បាកក់នប្មបដើមបផី្គតផ់្គងដ ់ប្កុមប្គួសាររ ស់ ួកបគបៅប្សុកកំបណើ ត  ៉ែុន្នតប្តូវប្ ឈម
 ញ្ញា មេួចំននួដ ់ែែួនឯង។  កួបគប្តូវរងការបមើ ងាេ និងបរ ើសបអើង  ីបប្ពាះបោេសារន្ត ួកបគជាស្តសតីបភេ 
មក ី ូជសាសនប៍ផ្សង មាន ណ៌សមបុរ សាសនា និងឋានៈតូច  កនុងសងគម។ បហើេ កួបគេេ ួការរបំោភ
 ំពានបោេសារន្ត ួកបគមានឋានៈនិងសាា នភា បសដឋកិចច  ជាងនបោជករ ស់បគ។ 

 

 កួបេើងន្ដ ជាអងគការអនកប្វើការតាមផ្ទះកនុងតំ នអ់ាសីុ និងប្ បេសគុេន្វ ៉ែត និងសមាជិករ ស់សហ ន័ធអនកប្វើ
ការតាមផ្ទះអនតរជាតិ (IDWF) បានប្វើការចងប្កងបសៀវបៅកំណតប់ហតុបនះប ើងកនុងបោ  ំណងបដើមបនី្ចក
រនំ្ កនូវបរឿងរា៉ែ វន្ដ បានបកើតប ើង ិតចំបពាះអនកប្វើការតាមផ្ទះកនុងតំ នអ់ាសីុន្ដ បានឆ្ែងកាតនិ់ងេេួ រង
េុកខ ំបាក ីការបប្ ើប្បាស់អំប ើហិងា និងការគំរាមកំន្ហងអាេុជីវតិបោេសារន្តការងារន្ដ  ួកបគបានប្វើ។ 
មនិប្តឹមន្ត ៉ែុបណ្ដណ ះបេ  កួបេើងកន៍្ចករនំ្ ក ី ញ្ញា ប្ ឈម ភា បជាគជេ័ និងឧ សគគ ភា  ិបាក ងំឡាេ
ន្ដ  ួកបេើងបានឆ្ែងកាតក់នុងការ ុះពារជេួ  កួបគន្សវងរកេុតតិ្មផ៍្ងន្ដរ។ 
 
 កួបេើងសងឃមឹថាកប្មងបរឿងរា៉ែ វ ិតននការរបំោភ ំពានបេនឌរ័បៅប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះនឹងោស់បតឿន ន្នាម 
និងជំុរុញប ើកេឹកចិតត ន្នាមដ ់អនកប្វើការតាមផ្ទះនិងអងគភា រ ស់ កួបគ នបោជក សាា  ន័នានា រោឋ ភបិា  
និងភាគីពាក ់ន័ធបផ្សងបេៀតកនុងការចូ រមួប្ ឆ្ងំនឹងការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងានិងការគំរាមកំន្ហងន្ដ អនក
ប្វើការតាមផ្ទះ។  កួបេើង បញ្ចញសកមមភា  ងំឡាេបដើមប ីម រឲ្យមានប្  ន័ធចា ម់ានប្ សិេធភា និង
េនតការណ៍ជំុរុញការអនុវតតចា ប់ដើមបេី ស់ាា តនិ់ង ញ្ឈ នូ់វរា ់សកមមភា គំរាមកំន្ហងប្គ េ់ប្មង ់ងំអស់។ 
 
 

អនកប្សី Novelita V. Palisoc 
គណៈកមាម ្ិការប្ តិ តតិ (សមាជិកប ញសិេធិ) អាសីុ, IDWF 
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រេៈប  ១៦នងៃននសកមមភា ប្ េុេធប្ ឆ្ងំនងឹអំប ើហិងាបេនឌរ័៖ ច  ់ីនងៃេី២៥ ន្ែវចិឆិកា រហូតដ ់នងៃេ១ី០ ន្ែ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 

 

បសចកាីបផ្ាើម 

 
អំប ើហិងាន្េនឌរ័បានកាែ េជាឃាតករោកម់ុែសមាែ  អ់នកប វ្ើការតាមផ្ទះ
ជាបប្ចើននាកប់ៅជុវំញិ ិភ បោក បោេសារន្ត ួកបេើងខ្ែ ចមនិហា ន
និោេបចញបប្ៅ និងខ្ែ ចបាត ់ងក់ារងារប វ្ើ។ បេើងប្តូវន្តតបមែើងសបមែង
រ ស់ ួកបេើងបដើមប ីញ្ឈ ក់ាររបំោភ ំពានមេួបនះ។  

អនកស្សី Myrtle Witbooi ស្រធាន្ សហព័ន្ធអនកធ្វើការតាមផ្ទះអន្តរជាតិ (IDWF)

9 

 



 

 

 

    

សហ ន័ធអនកប្វើការតាមផ្ទះអនតរជាតិ (IDWF) គឺជាអងគការសមាជិកភា សក អនកប្វើការតាមផ្ទះ។ គិតប្តឹមន្ែមី
នា ឆ្ន ២ំ០២០ IDWF មានសមាជិកចំននួ ៧៤ កនុងប្ បេសចំនួន ៥៧ ន្ដ តំណ្ដងឱ្យសមាជិកអនកប្វើការតាម
ផ្ទះសរុ ជាង ៥០០ ០០០ នាក។់ អនកប្វើការងារតាមផ្ទះគឺជា ុគគ ន្ដ  ំប ញការងារស វន្  ោ៉ែ ងកនុងផ្ទះ
បោេមានេំនាកេំ់នងជាការងារចញ្ច ឹមជីវតិ។ អនកប្វើការតាមផ្ទះប្តូវបានចងប្កងប ើងជាសហជី  សមាគម 
សហករណ៍ និង ណ្ដត ញកមមករជាបដើម។ បេើងមានការសងឃមឹបជឿជាកោ់៉ែ ងមុតមាថំាការងារផ្ទះគឺជាការងារ 
បហើេអនកប្វើការតាមផ្ទះកជ៏ាប្តូវន្តេេ ួបានសិេធិដូចោន នឹង ុគគ ិកការងារបផ្សងបេៀតន្ដរ។ បេើងកំ ុងកសាង
សាា  ន័អនកប្វើការតាមផ្ទះជាសក ដរ៏ងឹមា ំ ប្ ជា្ិ បតេយ និងបោេការរ ួរមួមេួបដើមបកីារពារនិងប ើកកមពស់
សិេធិរ ស់អនកប្វើការតាមផ្ទះប្គ េី់កន្នែងកនុង ិភ បោក។   

ច  ី់ឆ្ន  ំ២០០៩ កនែងមកសហ ន័ធអនកប្វើការតាមផ្ទះអនតរជាតិ (IDWF) បានចូ រមួោបំ្េោ៉ែ ងសកមមដ ់ការ
 បងាើតសតងោ់រការងារអនតរជាតិសាីអំ ីការងារសមរមយសប្មា អ់នកប្វើការតាមផ្ទះ។ កនុងឆ្ន  ំ ២០១១ រដឋសមាជិក
រ ស់អងគការ  កមមអនតរជាតិ ឬបៅកាតអ់ាេ ូ (ILO) ន្ដ បានប្ មូ ផ្តុ ំរោឋ ភបិា  អងគការ សាា  ន័និបោជិ
កនិងនិបោជកមក ីជំុវញិ ិភ បោក បានសបប្មចប ើការងារបជាគជេ័្ំប្ងមេួ បៅប  ន្ដ  កួបគបាន
អនុមត័អនុសញ្ញា ប ែ ១៨៩ (C១៨៩) និងអនុសាសនប៍ ែ ១៩០  (R១៩០) សាីអំ ីការប ើកកមពស់ការងារ
សមរមយសប្មា អ់នកប្វើការតាមផ្ទះ។ 

អនុសញ្ញា ប ែ ១៨៩ (C189) ចងែុ  ងាា ញ ីហានិភេ័ែពស់ននអំប ើហិងាប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះ៖ « ...ការងារ
ផ្ទះបៅន្តមានមនិបានបគបមើ ប ើញនិងឲ្យតនមែនិងជាការងាររ ស់ស្តសតីនិងបកមងប្សីន្ដ ភាគបប្ចើនជាជនចំណ្ដ
កប្សុក ឬជាសមាជិកសហគមនេ៍នប់ែាេន្ដ ជួ ការ ំបាក»។ អនុសញ្ញា បនះប្ កាសផ្ងន្ដរថាអនកប្វើការ
តាមផ្ទះងាេរងបប្ោះបោេសារការបរ ើសបអើងបៅកន្នែងការងារនិងការរបំោភសិេធិមនុសសដនេបេៀត ( ំនាបំដើម) 
និងអំពាវនាវឱ្យមានវធិានការនានា «បដើមបធីានាឲ្យបានថាអនកប្វើការតាមផ្ទះ ងំអស់េេ ួបានការការពារ
ប្ ក បោេប្ សិេធភា ប្ ឆ្ងំរា ់េប្មងន់នការរបំោភ ំពាន ប ៀតប ៀន និងអំប ើហិងានានា» (មាប្តា ៥) ។ 

បៅប ើឆ្កអនតរជាតិ កនុងឆ្ន  ំ ២០១៨ IDWF បានចូ រមួ បវេិកា ម រសាីអំ ីការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងា
ប្ ឆ្ងំស្តសតីនិង ុរសកនុង ិភ ការងារ (Platform of Demands on Violence and Harassment against 
Women and Men in the World of Work) បដើមប ីងាា ញ ីេុកខកងវ ់រ ស់អនកប្វើការតាមផ្ទះនិងោបំ្េដ ់
ដំបណើ រការកំណតស់តងោ់រការងារអនតរជាតិរ ស់អាេ ូ (ILO) កនុងការ បងាើតនិងអភវិឌឍសតងោ់រការងារអនតរ
ជាតិប្ ឆ្ងំនឹងការប ៀតប ៀននិងអំប ើហងិាប្គ េ់ប្មងក់នុង ិភ ការងារ។ បៅកនុងន្ែមងុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ បៅកនុង
សននិសីេការងារអនតរជាតិ (International Labour Conference) រដឋសមាជិក ILO បានអនុមត័ប ើអនុសញ្ញា ប ែ 
១៩០ (C១៩០) និងអនុសាសនប៍ ែ ២០៦ (R២០៦) បដើមប ុី  ំបាតក់ារប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាកនុង ិភ 
ការងារ។ 

សននិបាតប ើកេី ២ រ ស់ IDWF បៅប្ បេសអាស្តហវិកខ្ងតបូង កនុងឆ្ន  ំ២០១៨ សមាជិក IDWF បានអនុមត័
ដំបណ្ដះប្សាេបដើមប ុី  ំបាតអំ់ប ើហិងាបេនឌរ័ (Resolution to Eradicate Gender-Based Violence) 
ន្ដ ជាបោ ការណ៍កនុងរេៈប   ៥ ឆ្ន ខំ្ងមុែបនះ។ ការោកប់ចញនូវបោ ការណ៍ដំបណ្ដះប្សាេបនះគឺ
បដើមបបី្ កាសឲ្យដឹងនិងមានការបមើ ប ើញកានន់្តចាស់ននអំប ើហិងាបេនឌរ័ និងការតស ូមតិកនុងបោ 
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 ំណង ុ  ំបាតក់ារប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាបៅកនុង ិភ ការងារ។ 

បៅេវី អាសីុ កនុងឆ្ន  ំ២០១៧-២០១៨ IDWF បានប្វើការសទងម់តិមេួសតីអំ ី អំប ើហិងាបេនឌរ័បៅប ើអនកប្វើ
ការងារតាមផ្ទះ បៅប ើអងគការអនកប្វើការតាមផ្ទះ (DWOs) ចំននួ ១៣ បៅកនុងប្ បេសចំនួន ១២។ ការសទងម់តិ
បនាះបានរកប ើញចំណុចសំខ្ន់ៗ ដូចជា៖ 

 អងគការ ងំអស់សុេធន្តបានេេួ ពាកយ ណតឹ ងពាក ់ន័ធការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាន្ដ សមាជិក
រ ស់ កួបគបានប្ ឈម។ 

 ជនប មើសគឺជានិបោជក និងអនកដនេបេៀតបៅកនុងផ្ទះរ ស់នបោជក អនតរការកីារងារ (ភាគីន្សវងរក
ការងារ) ឬសមាជិកប្គួសារនបោជកផ្ទទ  ់។ 

 ប្ បភេអំប ើហងិាបេនឌរ័ន្ដ បគន្តងន្តប ើញបកើតមានជាញឹកញា ប់ៅប ើសមាជិកអនកប្វើការតាម
ផ្ទះរមួមាន ការរបំោភ ំពានន្ផ្នកបសដឋកិចច ការរបំោភ ំពានផ្ែូវចិតត ការរបំោភ ំពានផ្ែូវកាេ និងការ ំ
បោភ ំពានផ្ែូវបភេ ការរបំោភ ំពានបោេពាកយសមា ីនិងកងវះការេេ ួបានអាហារ របិភាគសមរមយ។ 

 ប្ បភេអំប ើហងិាន្ដ មនិសូវបកើតមានជាញឹកញា  ់ ៉ែុន្នតគរួឲ្យប្ ួេបារមភគឺការសមែុត ការ ងខឹត ងខ ំការ
របំោភប ើសិេធិឯកជន និងការដកហូតប្បាកន់្ែជាបដើម។ 

 អងគការអនកប្វើការតាមផ្ទះន្ដ ចូ រមួកនុងការផ្ា ់ការប្សងម់តិបនះភាគបប្ចើនចតេុ់កអំប ើហិងាបេនឌរ័
ជាបរឿងអាេិភា មេួ។  ួកបគបាន ញ្ញា ក ី់តប្មូវការកនុងការប ើកកមពស់ ការេ ់ដឹង ការតស ូមតិ និង
ការ ណតុ ះ ណ្ដត  អំ ីវ ិ្ ីបោះប្សាេអំប ើហិងា និងការប ៀតប ៀនកនុងចំបណ្ដមអនកប្វើការតាមផ្ទះនិង
សប្មា ក់ារកសាងភា ជានដគូនិងសមពន័ធភា ប្ ក បោេប្ សិេធភា បដើមបបី្ េុេធប្ ឆ្ងំនឹងអំប ើ
ហិងាបនះ។ 
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បៅបដើមឆ្ន  ំ២០១៩ IDWF បានអបញ្ា ើញសមាជិករ ស់ DWO  ងំអស់បដើមបបី្វើការបរៀ រា ប់រឿងរា៉ែ វករណីអំប ើ
ហិងាប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះកនុងបោ  ំណង បងាើនការអំពាវនាវអំ ីការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាបេនឌរ័ន្ដ 
អនកប្វើការតាមផ្ទះបៅតំ នអ់ាសីុកំ ុងប្ ឈមនិងបដើមបនី្ចករនំ្ ក ីរប ៀ ន្ដ  DWOs បានជេួ ជនរងបប្ោះ
ន្ដ ជួ េេ ួរងអំប ើហិងាបនះ។ ករណីបរឿងចំនួន ៨ ប្តូវបានបរៀ រា ប់ៅកនុងបសៀវបៅកំណតប់ហតុបនះ រមួ
 ងំមានមេួករណីមក ីសមាគមអនកប្វើការតាមផ្ទះបៅសានឌី់ហគីន (Sandigan Domestic Workers 
Association) បៅប្ បេសគុេន្វ ៉ែត បដើមប ីងាា ញ ីេំហំននការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាប ើរាងកាេ។ IDWF 
បានចងប្កងបរឿងរា៉ែ វ ងំបនះជាមេួនឹងបោ  ំណង៖ 

 កំណតអ់តតសញ្ញា ណេប្មងប់ផ្សងៗោន ននការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាបេនឌរ័ប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះ។ 
  ស្តញ្ញា  ការេ ់ដឹងកានន់្តសីុជបប្ៅអំ ីមូ បហតុន្ដ អនកប្វើការតាមផ្ទះងាេរងបប្ោះ ីការ

ប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាបេនឌរ័ 
 ន្សវងេ ់អំ ីភា  ំបាកនិងេុេធសាស្តសតបជាគជេ័កនុងការការពារនិងប្ េុេធប្ ឆ្ងំនឹងការប ៀតប ៀន

និងអំប ើហិងាប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះ។ 

បរឿងរា៉ែ វករណីហិងា ងំអស់ ណ៌នានិងបរៀ រា អំ់ ីសាា នភា ជីវតិ ិតរ ស់ជនរងបប្ោះ។ បរឿងរា៉ែ វ ងំបនះគឺ
បរៀ រា  ី់បរឿង ិតរ ស់អនកប្វើការតាមផ្ទះចំននួ ៦ រូ មក ីប្ បេស ងក់ាែ ន្ដស កមពុជា ឥណ្ដា  ឥណាូ បនសីុ និងហវី
 ី ីនន្ដ បានេេួ រងអំប ើហិងាបៅកនុងប្ បេសរ ស់ែែួន និងកនុងចំបណ្ដមបនាះន្ដរមានអនកប្វើការតាមផ្ទះចំ
ណ្ដកប្សុក ីររូ មក ីប្ បេសហវី ី ីនន្ដ រងការរបំោភ ំពានបៅេីប្កុងហុងកុង និងប្ បេសគុេន្វ ៉ែត។ 
បរឿងរា៉ែ វភាគបប្ចើន ងាា ញ ីករណីបកើតប ើងដអ៏ាប្កក ំ់ផុ្តន្ដ មនិអាចេេ ួេកបាននិង ងាផ្  ៉ែះពា ់ប ើ
ជនរងបប្ោះ  ៉ែុន្នតកម៍ានផ្ វជិាមាន ងាា ញ ីភា កាែ ហាននិងភា អត់្ មតរ់ ស់ កួបគផ្ងន្ដរ។  ួកបគបាន
បរៀ រា អំ់ ីប្  ន័ធចា ន់្ដ ប្តូវបានអនុវតតបដើមបបី្ េុេធប្ ឆ្ងំនឹងអំប ើហិងាន្  បនះ ឧ សគគន្ដ  DWOs 
បានជំនះ បោះប្សាេ និងេុេធសាស្តសតនិងវធិានការជាកន់្សតងន្ដ  ួកបគបានបប្ ើបដើមបបី្វើសកមមភា ប្ ឆ្ងំនឹង
ការរបំោភ ំពាន ងំបនាះបោេបជាគជេ័ផ្ងន្ដរ។ 

   



 

 

 

 ញ្ញា ប្ ឈមមានបប្ចើនណ្ដស់ ីបប្ពាះប្  ន័ធចា ក់ារពារប្គ ប់្ជុងបប្ជាេនិងេនតការផ្ត ់ េធភា មនិមានបៅ
កនុងប្ បេសភាគបប្ចើន ងំអស់បនាះ។ បៅកនុងប្ បេសមេួចំននួបៅមានការកងវះខ្តការេ ់ដឹងជាសាធារ
ណៈ និងការោបំ្េ ីសាា  ន័នានាបដើមបអីនុវតតប្ ក បោេប្ សិេធភា បោេសារន្តកតាត បេនឌរ័ និងភា 
 ំបអៀងចំបពាះអនកប្វើការតាមផ្ទះ។ បដើមបចូី រមួការពារការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាច  ី់ការបកើតប ើងនិង
រហូតដ ់ការន្សវងរកេុតតិ្មស៌ប្មា ជ់នរងបប្ោះ DWOs ន្ដ បានចូ រមួបៅកនុងរបាេការណ៍បនះបាន
សងាត់្ ៃនប់ ើតប្មូវការ៖  ត័ម៌ាននិងការេំនាកេំ់នង ការ បងាើត ណ្ដត ញនិងការចងប្កង ការោបំ្េ ីសាា  ន័សា
ធារណៈនិងសងគមសីុវ ិ ការ ះ ងនិ់ងការតស ូរ ស់ DWOs និងសមាជិករ ស់ កួបគ រមួ ងំការផ្ត ់ជំនួេ
ហិរញ្ា វតាុប្គ ប់្ោនដ់ ់ជនរងបប្ោះផ្ងន្ដរ។  
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សហ ន័ធអនកប វ្ើការតាមផ្ទះអនតរជាត ិ (IDWF) សូមន្ងែងអំណរគុណចំបពាះអនកប វ្ើការតាមផ្ទះនិង 
DWOs ន្ដ បានន្ចករនំ្ កបរឿងរា៉ែ វ ិតរ ស់ ួកបគបៅកនុងបសៀវបៅកំណតប់ហតុបនះ៖ 

 អនកនាង Murni និង JALA PRT, ប្ បេសឥណាូ បនសីុ 

 អនកប្សី ប្សីមុ ំនិង ADW, ប្ បេសកមពុជា 

 អនកប្សី Riza R. Amahan និង UNITED, ប្ បេសហវី ី ីន 

 អនកនាង Sunita Ekka និង NDWM, ប្ បេសឥណ្ដា  

 កុមារ ីSabina Khutan និង GKS, ប្ បេសឥណ្ដា  

 អនកប្សី Anowara Begum និង NDWWU ប្ បេស ងក់ាែ ន្ដស 

 អនកប្សី Maria និង SKDWA ប្ បេសគុេន្វ ៉ែត 

 អនកប្សី Baby Jane allas និង FADWU េីប្កុងហុងកុង 
 

សូមអរគុណចំបពាះ៖ អនកប្សី Fish Ip សប្មា ក់ារប្វើ េសមាភ សននិ៍ងការ ិនិតយប ើងវញិ, អនកប្សី 
Elizabeth Tang សប្មា ក់ារន្ណនារំមួ, Siewhwa Lee សប្មា ក់ារប្សាវប្ជាវ, Yuenmei Wong, 
Nelien Haspels និង Elsa Ramos – Carbon សប្មា ក់ារប្ពាង តាកន់្តង សរបសរ និងន្កសប្មួ ។ 
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អនកនាង Murni និ្ង JALA PRT, េីស្ក ងចាកាតា ស្រធេសឥណ្ឌូធន្ស ី 

ររិយាយធោយ Lita Anggraini 
 

 

អនកសស្មរសស្មួលថ្្្ក់ជាតិ, Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT ឬ  
រណាត្ញការតស ៊ូមតអិនកធ្វើការតាមផ្ទះជាត)ិ

 

 

 
 

   
kompas.com 

 

 

អំធពើរំធោភ្រំពាន្ 

អនកនាង Murni (មនិន្មនប ម្ ះ ិត) បកើតកនុងឆ្ន  ំ១៩៩៥ កនុងប្គួសារមេួបៅតំ ន ់Sundanese កនុង
ប្សុក Bogor ន្ដ ជាតំ នភ់នែំពស់បៅខ្ងបប្ៅេីប្កុងចកាតា រដឋធានីននប្ បេសឥណាូ បនសីុ។ ឪ ុក
រ ស់នាងជាកសិករនិងជាអនកប ើកឡាន និងមានមាត េជាស្តសតីបមផ្ទះ។ នាង Murni គឺជាកូនប្សីចបងកនុង
ចំបណ្ដម ង ែូន ៦ នាក។់ 

 នាទ   ី់ ញ្ច ថ់ាន ក ់ឋមសិកាបៅអាេុ ១២ឆ្ន  ំមាត េមងីរ ស់ Murni បានន្ណនាឲំ្យនាងប្វើការតាមផ្ទះ
បៅប្គួសារវណណ ៈកណ្ដត  មេួបៅតំ នច់កាតាខ្ងបកើត ន្ដ ចំណ្ដេប  ប្វើដំបណើ រប្ មាណ ៣ 
បមា៉ែ ង ីភូមរិ ស់នាងបៅតំ ន ់ Bogor។ នាងបានេ ់ប្ មប្វើការជាអនកប្វើការតាមផ្ទះ បោេនាងប្តូវ
បាននបោជកសនាជេួ រា៉ែ  រ់ង ងប់្បាកស់ប្មា ក់ារសិកាថាន កវ់េិា ័េរ ស់នាង។  ៉ែុន្នតតាម ិតបៅ 
នបោជកបនាះមនិន្ដ ប ើកប្បាកន់្ែឲ្យនាងបសាះប ើេ។ ប ើស ីបនះបៅបេៀត  កួបគបានផ្ត ់អាហារ
តិចតចួដ ់នាង បហើេហាមនាងមនិឱ្យេំនាកេំ់នងនិងប្បាប្ស័េ កេ់ងជាមេួនរណ្ដមាន កប់នាះប ើ
េ។ នាងមនិប្តូវអនុញ្ញា តិឲ្យចកបចញ ីផ្ទះបនាះបេ។ 

នាង Murni េេ ួែុសប្តូវន្ផ្នកចមែនិអាហារ បបាកគក ់ និងសំអាតផ្ទះ៣ជានរ់ ស់នបោជកន្ដ បាន
មានអនកប្វើការតាមផ្ទះ ៣ នាកប់េៀត បោេមាន កគឺ់ជាស្តសតីមក ីតំ ន ់ Serang  ុរសមាន កម់ក ីតំ ន ់
Tegal និង ុរសមាន កប់េៀតមក ី Pardi។ នបោជកប្សីមានមុែរ រជាអនកផ្ទតមុ់ែនិងជាបៅន្កហាងន្ក
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សមផសសជាបប្ចើនកន្នែង។ ចំន្ណកនបោជកប្ ុសមនិមានការងារឬមុែរ របនាះបេ  ៉ែុន្នតជួេ ប្  នធរ ស់
បោកកនុងការប្វើអាជីវកមម។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ការធរៀតធរៀន្ន្ិងអំធពើហិង្ាធយន្ឌ័រធលើអនកធ្វើការតាមផ្ទះ 
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និបោជករ ស់ Murni ឧសាហ៍វាេប្វើបា រូ នាងជាមេួរ ស់រ របផ្សងៗប ើរាងកាេនាង ចកេឹ់កបៅត ប ើ
នាង និងដុតនាងបោេឆ្ន អំ ុតផ្ងន្ដរ។  កួបគបានគំរាមនាងថាប ើមនិសាា   ់ងាគ  និ់ងមានេបងវើប្ ឆ្ងំតវា៉ែណ្ដ
មេួ បនាះ ួកបគនឹងប្វើបា កានន់្ត្ៃន់្ ៃរជាងបនះន្ងមបេៀត។  ៉ែុនាម នឆ្ន មំកបនះប្គួសាររ ស់នាង Murni បាន
មកប ងនាង  ៉ែុន្នតនិបោជករ ស់នាងមនិន្ដ ឱ្យ ួកបគបានជួ នាងបេ បហើេន្ងម ងំប្បា ប់ៅ កួបគថានាង
សុែស ាេ ឬនាងកំ ុងន្តប្វើការបៅកន្នែងបផ្សងជាមេួសមាជិកប្គួសាររ ស់ កួ។ 

នងៃមេួបៅន្កប្សីបនាះ បានបចេប្ កានន់ាង Murni ថានាងមានចំណងអ់ារមមណ៍ប ើ តីរ ស់អនកប្សី។ នាងបាន
ោកេ់ណា កមម Murni បោេសប្មាតសបមែៀក ំពាករ់ ស់នាងបហើេវាេដំ វ រមាសរ ស់នាងបោេបប្ ើបមទសនិង
រ ស់វាេបផ្សងៗ។ មនិប្តឹមន្ត ៉ែុបណ្ដណ ះបេ បៅន្កប្សីកំណ្ដចបនាះបាន ងខំឲ្យ ុរសប្វើការតាមផ្ទះ ីរនាកប់េៀត
របំោភនាងផ្ងន្ដរ។ អវីន្ដ នឹកសាម នមនិដ ់បេៀតបនាះគឺបៅន្កប្សីបាន ងខំឲ្យនាង របិភាគោមកសតវឆ្ម បៅ
កនុងផ្ទះបេៀតផ្ង ន្ដ ជា េធផ្ បប្កាេមកនាង Murni បានបកើតជំងឺរប ងបោេសារការឆ្ែងបមបរាគ។ 

សកមមភាពស្រឆំងនឹ្ងអំធពើរំធោភ្រំពាន្   
បៅឆ្ន  ំ២០១៦ បៅប  ន្ដ  Murni មានអាេុ ២១ឆ្ន  ំ បៅន្កប្សីរ ស់នាងបានេកអំបបាសវាេប្វើឲ្យមាត់
រ ស់នាងរងរ សួោ៉ែ ង្ៃន់្ ៃរ។ នាង Murni េ ់ប ើញថានាងមនិអាចប្ បំ្េនឹងេបងវើហិងាបនះបានបេៀតបេ
បប្ពាះបនះជាបរឿងហួសបហតុប កចំបពាះមនុសសជាតិ។ នាងបានសបប្មចចិតត ួចរតប់គចបចញ ីកន្នែងប្វើការ
រ ស់នាង។ នាងបានប ើងប ើន្ែសកា េូរេសសនប៍ហើេរតប់ៅ ៉ែុសតិ៍ ៉ែូ ិសសងាា តឲ់្យជេួ ។ បោងតាមរបាេ
ការណ៍រ ស់ ៉ែូ ិសបានឲ្យដឹងថានាងែវះអាហារូ តាមភ្ ៃន់្ ៃរ បហើេមានេំងនប់្តឹមន្ត ២៥ គី ូប្កាម ៉ែុបណ្ដណ ះ។ 
មស្តនតី ូ ិសមាន កប់ាននានំាងបៅមនទីប េយ ៉ែូ ិសមេួកន្នែងននេីប្កុងចកាតាខ្ងបកើត និងបានប្វើការ កេ់ង
ឪ ុកមាត េរ ស់នាងបៅតំ ន ់Bogor និងបាន កេ់ងជាមេួ JALA PRT និងវេិាសាា នជំនួេន្ផ្នកចា ស់្តសតី 
(IPH APIK) បៅចកាតាផ្ងន្ដរ។ 

យ េធសាស្តសតររស់ DWO ន្ិង ិធាន្ការអន្  តត  
បោេមានការចូ រមួោន ជាមេួវេិាសាា នជំនួេន្ផ្នកចា ស់្តសតី JALA PRT បានច ប់ផ្តើមេុេធនាការតស ូមតិ
បដើមបនី្សវងរកេុតតិ្មជូ៌នចំបពាះ Murni។  កួបគបានប្វើសននិសីេកាន្សត ផ្ត ់ជំនេួន្ផ្នកចា  ់និងតាមោន
ករណីបនះោ៉ែ ងដិតដ ់ ំផុ្ត។ ជា េធផ្  បៅន្ករ ស់ Murni ប្តូវបាននាែំែួនបៅតុោការបៅន្ែតុោ ឆ្ន ំ
២០១៦។  កួបគប្តូវបានរកប ើញថាមានប ស បហើេប្តូវបានផ្តនាទ ប សោក ់នធនាោររេៈប   ៩ ឆ្ន ។ំ 
ជេ័ជំនះប ើករណីរ ស់ Murni បនះបានកតស់មាគ  ់ជាប្ វតតិសាប្សដសំ៏ខ្នម់េួបៅកនុងការប្ េុេធប្ ឆ្ងំ
បដើមបកីារពារស្តសតីអនកប្វើការតាមផ្ទះបៅកនុងប្ បេសឥណាូ បនសីុ។ 

អនកប្សី Lita បានបរៀ ចំឲ្យនាង Murni រស់បៅបប្កាមដំ ូ រ ស់ JALA PRT។ មស្តនតី ៉ែូ ិសបានន្សវងេីកន្នែង
ឲ្យអនកប្វើការតាមផ្ទះចំនួន ៣ នាកប់ផ្សងបេៀតន្ដ ប្តូវបាននបោជកដូចោន បនាះរបំោភ ំពានកនុងប្គួសារមេួ
ខ្ងប ើ អាចសាន កប់ៅកនុងេីតាងំន្ដ មានការប្គ ប់្គងបោេរោឋ ភបិា ។ ប  ែែះឪ ុកមាត េរ ស់ Murni 
បានមកសាន កប់ៅជាមេួនាង Murni បៅេីជំរករ ស់ JALA PRT បនាះ។  ំណងប្បាថាន មេួដមុ៏តមារំ ស់ 
Murni គឺចង ់នតការសិកាបៅថាន កវ់េិា ័េរ ស់នាងកនុងនាមជាសិសសប ញវេ័។ មហិចឆិតារ ស់នាងគឺចង់
កាែ េជាប្គូ ងាា ត ់បប្ងៀនមា៉ែ សា។  ំណងប្បាថាន រ ស់នាងប្តូវបានកាែ េជាការ ិតបៅប  នាង ញ្ច ក់ារ



 

 

សិកាបៅថាន កវ់េិា ័េរ ស់នាងបៅកនុងសាោរ ស់ JALA PRT ន្ដ ការ បប្ងៀនបនាះប្តូវបានផ្ត ់ជូននិង
បរៀ ចំបោេប្កសួងអ រ់ឥំណាូ បនសីុ។ 

ឧរសគគស្រឈមនិ្ងផ្លូ ធឆ្្ះធៅម ែ 

អំប ើហិងាបកើតប ើប ើស្តសតីបៅន្តបកើតមានជាេូបៅបៅកនុងប្ បេសឥណាូ បនសីុ។ ប្កមប្ ហមេណា  ន្ចងអំ ីការ
ហាមការរបំោភប ើរាងកាេប ើមនុសសប្គ រូ់ ។ បៅឆ្ន  ំ២០០៤ ប្ បេសឥណាូ បនសីុបានអនុមត័ចា ប់ដើមបី
 ុ  ំបាតអំ់ប ើហិងាកនុងប្គួសារ (ចា ប់ ែ ២៣ ឆ្ន ២ំ០០៤) ។ ចា ប់នះបានោក ់ញ្ចូ  អនកប្វើការតាម
ផ្ទះន្ដ រស់បៅជាមេួនបោជកបៅកនុងនិេមនេ័ផ្ែូវចា ថ់ាជាប្គួសារន្តមេួ។ ដូបចនះ  កួបគប្តូវបាន
ការពារបោេចា ប់្ ឆ្ងំនឹងអំប ើហិងាផ្ែូវកាេ ផ្ែូវចិតត ផ្ែូវបភេ និងន្ផ្នកបសដឋកិចចបៅកនុងប្គួសារនិបោជក។ 
 ៉ែុន្នត ឧ សគគជាបប្ចើនបៅន្តមានកនុងការអនុវតតចា ប់នះប្ ក បោេប្ សិេធភា  ដូចជាការមនិបានអ រ់សំហ
គមននិ៍ងសាា  ន័នានាឱ្យបានេ ់ដឹង ន្នាមអំ ីអំប ើហិងាកនុងប្គួសារជាបដើម។ 

JALA PRT និង Komnas Perempuan (គណៈកមមការជាតិប្ ឆ្ងំអំប ើហិងាប ើស្តសតី) និងអងគការសមភា 
បេនឌរ័ជាបប្ចើនកំ ុង នតេុេធនាការ ុ  ំបាតអំ់ប ើហិងាប ើស្តសតី។ ច ត់ាងំ ីឆ្ន  ំ២០០៤ មក JALA PRT 
បានកាែ េជាអនក្នមុែបគកនុងការអភវិឌឍនិងតស ូមតិសប្មា ក់ារអនុមត័ចា  ់ Perlindungan Pekerja 
Rumah Tangga (PPRT ឬចា ក់ារការពារអនកប្វើការតាមផ្ទះ)។ ដំបណើ រការមានភា េតឺោ៉ែ វរហូតមកដ ់
 ចចុ បននបោេសារកងវះឆ្នទៈនបោបាេកនុងចំបណ្ដមសមាជិកសភាតំណ្ដងប្ ជាជនឥណាូ បនសីុ 
(Indonesian House of Representatives)។ ប ះោ៉ែ ងណ្ដបៅបដើមឆ្ន  ំ ២០២០ សភាបនះបានច ់
 ិចរណ្ដប ើបសចកតីប្ពាងចា ប់នះបដើមបកីារពារអនកប្វើការតាមផ្ទះ។ 
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អនកស្សី ស្សីម ំ ន្ិង ADW, រាជធានី្ភ្នំធពញ ស្រធេសកមពុជា  

ររិយាយធោយ អនកស្សី យឹម ស ្ី 
 

ស្រធាន្សមគមអនកធ វ្ើការតាមផ្ទះ (ADW)  
 

 

  

រ ូភា : ADW 
 

 

អំធពើរំធោភ្រំពាន្ 
អនកប្សី ប្សី មុ ំ(មនិន្មនប ម្ ះ ិត) អាេុ ២៩ ឆ្ន ជំាបកមងកំប្ពាន្ដ ប្តូវរស់បៅនិងចិញ្ច ឹម ីបាចប់ោេមាត េចិញ្ច ឹម
មាន ក។់ កនុងឆ្ន  ំ២០០៦ បៅប  នាងមានអាេុ ១៦ ឆ្ន នំាងបានច ប់ផ្តើមប្វើការជាអនកប្វើការតាមផ្ទះបោេរស់បៅ
ជាមេួប្គួសារនបោជកមេួបៅេីប្កុងភនបំ ញ ប្ បេសកមពុជា បោេរកចំណូ បាន ១២០ដុោែ រអាបមរកិកនុងមេួ
ន្ែ។  នាទ   ី់ប្វើការអស់រេៈប   ៣ឆ្ន  ំ ឪ ុករ ស់ប្គួសារនបោជករ ស់នាងបានឲ្យនាងបរៀ ការជាមេួកូន
ប្ ុសបៅរ ស់ោត។់ បោេសារភា ប្កីប្កនិងការេេ ួែុសប្តូវកនុងការបមើ ន្ងមាត េន្ដ មានជំងឺផ្ង នាងបាន
េ ់ប្ មបរៀ ការ។  នាទ  ម់កនាងច ប់ផ្តើមប្វើការជាអនកបរៀ ចំតុ ន្តង ិ្ីមងគ ការ និង ិ្ី ុណយនានា បោេ
េេ ួបានប្បាកច់េវាេតិចតចួ ីឪ ុកបកមកបោេសមាៃ ត។់ នាងសប្មា បានកូនប្ ុស ីរនាក។់ 
 
បៅឆ្ន ២ំ០១៥ ឪ ុកបកមករ ស់អនកប្សីបានេេួ មរណភា ។  នាទ  ម់ក  តីរ ស់អនកប្សីច ប់ផ្តើមសំុ ុេ ីនាង។ 
អនកប្សីបាន ដិបស្ថាអនកប្សីមនិន្ដ បានេេ ួប្បាក ី់ឪ ុកបកមកបនាះ ីមុនមកបេ។ ការ ដិបស្រ ស់នាងបាន
ជំុរុញឲ្យ តីនិងមាត េបកមករ ស់នាងច ប់ផ្តើមរបំោភ ំពានប ើរាងកាេរ ស់នាង។  កួបគបាន ញសករ់ ស់នាង 
អូសនាងចុះជបណតើ រ។ ជាញឹកញា ក់ា រ ស់នាងប្តូវបានប្គ ប្ ឡាក់្ មនិងមានសាន មជាបំ ញនដនិងបជើង 
បោេសារន្តការវាេប្វើបា ។ 
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សកមមភាពស្រឆំងនឹ្ងអំធពើរំធោភ្រំពាន្ 
 
ប្សីមុ ំ បានរាេការណ៍បរឿងបនះប្បា អ់នកជិតខ្ងន្ដ ជាមស្តនតី ៉ែូ ិសអំ ីការរបំោភ ំពានបនះ។ តាមបោ  ់អនក
ជិតខ្ងរូ បនាះ នាងបានោកព់ាកយ ណតឹ ងបៅកាន ់៉ែុសតិ៍ ៉ែូ ិសកនុងតំ ន។់  ៉ែុន្នតមស្តនតី ៉ែូ ិសមនិបានចតវ់ធិានការអវី
ចំបពាះមាត េបកមករ ស់នាងបេ បោេប្ ន្ហ មក ីឥេធិ  រ ស់មាា េបកមកនាងបៅកនុងសហគមនប៍នាះ។ បៅប  
ន្ដ អនករតរុ់មឺ៉ែកកង ី់ បានជូនប្សីមុបំៅប្វើការ បហើេបានឮដំណឹងអំ ីអំប ើហិងាបនាះ ោតប់ានន្ណនាបំ្សីមុបំៅ
ជ ួអនកប្សី េឹម សុ្ី ប្ ធាន ណ្ដត ញអនកប្វើការតាមផ្ទះកមពុជា (CDWN)។ បប្កាេមក ការផ្ទែ ស់ តូរបានច ប់ផ្តើម
បកើតប ើង។ 
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យ េធសាស្តសតររស់ DWO និ្ង ិធាន្ការអន្  តត   
 

បោេមានការចូ រមួជេួ បោេ នហ សុមា៉ែ  ី ប ខ្្ិការ CDWN អនកប្សី សុ្ី បាននាបំ្សីមុបំៅសមពន័ធន្ែមរ
ជំបរឿន និងការពារសិេធមនុសស  ីកាដូ (Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights
) បដើមបសំុីការជួេ  ី ួកបគ។ អងគការ ីកាដូ បានបរៀ ចំសំណំុបរឿងរ ស់នាងនិងបានជេួ នាងកនុងការោកព់ាកយ
 ណតឹ ងបៅតុោការ។ អនកប្សី សុ្ី កប៏ានជួេ ប្សីមុកំនុងការ កេ់ងគណៈកមាម ្ិការេេ ួ នទុកកិចចការនារ ីនិង
កុមារ ុំ សងាា ត ់(Commune Committee for Women and Children) តាមរេៈេូរស័ ទន្តោម ននរណ្ដមាន ក់
ប ើកេូរស័ ទបនាះបេ។ 
 
មនិេូរ ៉ែុនាម ន  តីរ ស់ប្សីមុបំានោកព់ាកយសំុន្ ង ះ។ ប្សីមុមំានភា  ិបាកខ្ែ ងំកនុងការចូ រមួសាត  ស់វនាការ
រ ស់តុោការ៖ មានមាងបនាះ នាងបានដ ួសនែ ប់ៅកនុងតុោការ បហើេជាបរឿេៗនាងេេួ រងសមាព ្ផ្ែូវចិតត
ោ៉ែ ងខ្ែ ងំបៅប  ប្តូវបានបគរ ឹំកប ើងវញិនូវប្ ឹតតិការណ៍ននការរបំោភ ំពានន្ដ បានេេួ រង ីប្កុម
ប្គួសារ ាីរ ស់នាង។ បៅេី ញ្ច  ់ បោេសារ ាីនាងមានការបប្ ើប្បាស់បប្គឿងបញៀន តុោការបានផ្ត ់សិេធិកនុង
ការចិញ្ច ឹម ីបាចប់ ញប ញប ើកូនប្ ុស ីរនាករ់ ស់នាង។ 

 

អនកប្សី សុ្ី និង សុមា៉ែ  ី បានជេួ េំនុក ប្មុងហិរញ្ា វតាុផ្ទទ  ់ែែួនដ ់ប្សីមុ ំ រហូតដ ់ កួបគឈ ប់្វើការបៅ 
CDWN កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ និង បងាើតសមាគមអនកប្វើការតាមផ្ទះ (ADW) បៅកមពុជា។ សមាគម ADW បានជេួ 
េេ ួែុសប្តូវប ើប្សីមុ ំ និងបានជេួ នាងការងារជាអនកប្វើការតាមផ្ទះ។ ប ះជាោ៉ែ ងណ្ដកប៏ោេ បៅេី ំផុ្ត
នាងបានបាត ់ងស់មតាភា កនុងការ ំប ញការងារតាមផ្ទះបោេសារន្ត ញ្ញា ផ្ែូវចិតត្ ៃន់្ ៃរ។ នាងបានមករស់
បៅជាមេួមាត េរ ស់នាងវញិបហើេបានប្វើការជាអនកបរ ើសសំរាមបោេរកប្បាកប់ានប្ោនប់ដើមបេិីញមាូ អាហារ
ផ្គតផ់្គងប់្គួសារ។ 
 

រេៈប   នួឆ្ន បំប្កាេការន្ ង ះ ប្សីមុបំៅន្តេេ ួរងការឈចឺ ប់ោេសារការរបំោភ ំពានកនែងមក
ន្ដ នាងបានឆ្ែងកាត ់បហើេ ឹងន្ផ្ែកការ ាបា ជំងឺបនះ។ បោេសារភា ប្កីប្កនិងភា  ំបាកន្ផ្នកហិរញ្ា វតាុ
កនុងការចំណ្ដេប ើការ ាបា រ ស់នាង (៣ ដុោែ រសប្មា ក់ារ ិបប្ោះបោ  ់ប្ ចនំ្ែនិងការ ងប់្បាក់
 ន្នាមសប្មា ថ់ាន  ំាបា ) នាងបានបបាះ ងប់ច េំន ួែុសប្តូវប ើការចិញ្ច ឹមកូនប្ ុសរ ស់នាង។ បប្កាេ
មកមាា េរ ស់នាងបានេេ ួមរណភា បៅបដើមឆ្ន  ំ ២០១៩ បហើេនាងកានន់្តជ ួការ ិបាកខ្ែ ងំប ើងកនុងការ
រស់បៅន្តមាន កឯ់ងតាងំ ីប  បនាះមក។  
 

   



 

 

 ចចុ បនននាងមានការងារបៅបភាជនីេោឋ នមេួន្ដ េេួ បានប្បាកឈ់នួ ប្ ចនំ្ែចំនួន ១២០ ដុោែ របោេ
ោម ននងៃឈ ស់ប្មាកបហើេ ៥០ ភាគរេននប្បាកឈ់នួ ប្ ចនំ្ែរ ស់នាងប្តូវបានបប្ ើប្បាស់ចេវាេប ើការ
 ងន់ងែឈនួ ផ្ទះ។ 
 

 

ឧរសគគស្រឈម  

បៅប្ បេសកមពុជា ចា ស់តី ីការេ ស់ាា តអំ់ប ើហិងាកនុងប្គួសារនិងការការពារជនរងបប្ោះ (Prevention of 

Domestic Violence and Protection of Victims) ប្តូវបានអនុមត័កនុងឆ្ន  ំ២០០៥  ៉ែុន្នតចា ប់នះមនិអាចប្តូវ
បានអនុវតតបោេបម ុំឬមស្តនតី ៉ែូ ិសបនាះបេ  ីបប្ពាះ េ បញ្ាតតិមនិប្តូវបានអនុមត័និងមនិមានប  បវោជាក់
ោកស់ប្មា នី់តិវ ិ្ ី ណតឹ ងប ើេ។ ដូបចនះ បៅប  ជនរងបប្ោះន្ដ ជ ួអំប ើហិងា បៅរកោកព់ាកយ ណាឹ ងបៅ
 ៉ែុសតិ៍ ៉ែូ ិសគឺ កួបគប្តូវបានបគន្ណនាឲំ្យប្វើ ណតឹ ងប្ ហមេណា  បហើេនីតិវ ិ្ ីសាិតបប្កាមប្កមប្ ហមេណា ប្តូវបាន
អនុវតតប ើបរឿង ណាឹ ងបនះ។ ែណៈន្ដ ប្កមប្ ហមេណា ហាមឃាតក់ាររបំោភ ំពានប ើរាងកាេវាជាការ ំបាក
សប្មា ជ់នរងបប្ោះននអំប ើហិងាកនុងប្គួសារកនុងការេេ ួបានេុតតិ្ម។៌ ប្សីមុបំានោកព់ាកយ ណតឹ ងប្ ហមេណា
កា  ីឆ្ន  ំ២០១៥  ៉ែុន្នតនាងមនិន្ដ ប្តូវបានតុោការបកាះបៅឲ្យមកផ្ត ់សកខីកមមបៅតុោការបេបហើេបរឿងកតីរ
 ស់នាងបៅន្តសាិតកនុងការរងច់មំកេ ់ប  បនះ។ សំណំុបរឿងរ ស់នាងប្តូវបានបផ្ទរ ីបៅប្កមមាន កប់ៅបៅប្កម
មាន កប់េៀតជាបប្ចើនដង បហើេបៅឆ្ន  ំ២០១៩ បមធាវកីារពារកតីប្តូវបានបគផ្ា ់ដំណឹងថាឯកសាររ ស់នាងបានបា
ត។់ បនះមានការោកក់ារសងសេ័ថា ៉ែូ ិសនិងអាជ្ា្រប្តូវបានេេួ សំណូក ីសំណ្ដកប់្កុមប្គួសារ ាីរ ស់ជន
រងបប្ោះ។ 
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អនកស្សី Riza R. Amahan និ្ង UNITED េីស្ក ងម ្នី្ល ស្រធេសហវីលីពីន្ 
 
ររិយាយធោយ Himaya Montenegro 
សហព័ន្ធរួររួមអនកធ វ្ើការតាមផ្ទះ (UNITED) 

 

 
 

ប្ បេសហវី ី ីន៖ កមមវ ិ្ ីកមមវ ិ្ ីជួ ជំុន្  កមានត UNITED សប្មា ស់មាជិកអនកប វ្ើការតាមផ្ទះ [រូ ភា : Del Bañares Via D. Montenegro] 
 

អំធពើរំធោភ្រំពាន្  
អនកនាង Riza R. Amahan មក ីេីប្កុង Kidapawan បែតត Cotabato កនុងប្ បេសហវី ី ីន មានអាេុ ២៣ 
ឆ្ន បំៅប  ន្ដ នាងប្តូវបានបប្ជើសបរ ើសបោេេីភាន កង់ារន្សវងរកការងារមេួបៅេីប្កុងមា៉ែ នី  រដឋធានីរ ស់
ប្ បេសបនះបដើមបបី្វើការជាអនកប្វើការតាមផ្ទះ។  នាទ   ី់បាន ំប ញការងារបានរេៈប  មេួន្ែ និបោជក
រ ស់នាងបាន ញ្ាូ ននាងប្ត  ប់ៅឲ្យភាន កង់ារបនាះវញិ បោេសារនាងធាែ កែ់ែួនឈនិឺងកំ ុងប  ថាន  ំ បហើេ
នបោជកបនាះ ម រអនកប្វើការងមីជំនសួនាងវញិ។ Riza មនិបានន្ដរប្បា  ី់ជំងឺបនាះបេ ីបប្ពាះនិបោជក
រ ស់នាងបានផ្ត ់ប្បាកន់្ែែពស់ជាងប្បាកឈ់នួ អ ប រមា បហើេនាងន្ងម ងប្តូវបានបគផ្ត ់កន្នែងសាន កប់ៅ
សមរមយនិងមានអាហារប្គ ប់្ោនប់េៀតផ្ង។ 
 

 នាទ   ី់បាត ់ងក់ារងារនាង Riza R. Amahan ប្តូវបានេីភាន កង់ារការងារបនាះ ុំែែួនអស់រេៈប  ជាងមេួ
សបាត ហ៍។ បោក Daniel មាច ស់េីភាន កង់ារបនាះ ន្តងន្តបជរប្ មាងនាងបោេបប្ ើពាកយបជរប្ មាង អសុរស 
បហើេបានបចេប្ កានន់ាងថាែាិ ប្ចអូស អាស និងរកសីុ កែ់ែួន។ នាងមនិប្តូវបានបគផ្ា ់ន្ប្គឲ្យសប្មាក
ប្តឹមប្តូវបេ បោេប្តូវបដកបៅប ើប តុងបោេោម នបែនើេឬភេួ។ បៅប  នាងមនិមាន េធភា  ងន់ងែការបប្ ើ
ប្បាស់អគគិសនីដ ់ភាន កង់ារបនះ នាងប្តូវបានោក ិ់នេ័បោេកាតផ់្ទត ច ី់ការេំនាកេំ់នងជាមេួមតិតភកតិនិង
សាចញ់ាតិ។ អវីន្ដ អាប្កក ំ់ផុ្តបនាះគឺនាងមនិប្តូវបានបគផ្ត ់អាហារនិងេឹកឲ្យ របិភាគប្គ ប់្ោនប់ហើេ
នាងន្តងន្តឃាែ នប្គ ប់  ។ 
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យ េធសាស្តសតររស់ DWO និ្ង ិធាន្ការអន្  តត   

 

អនកនាង Riza បានប្បា ស់ាចញ់ាតិរ ស់នាងប ម្ ះ Maricel Hermosa អំ ីការប្ ប្ ឹតតេបងវើអមនុសស្ម ី៌េី
ភាន កង់ារន្សវងរកការងារខ្ងប ើ បហើេនាងចងរ់តប់គច ីេីបនាះ។ នាង និង Maricel ន្ដ ជាសមាជិកសហ ន័ធ
រ ួរមួអនកប្វើការតាមផ្ទះបៅប្ បេសហវី ី ីន (UNITED) បាន បងាើតន្ផ្នការន្សវងរកការសបស្តងាគ ះឲ្យនាងរចួផុ្ត
 ីកន្នែងបនាះ។ 
 

ន្ផ្នការសបស្តងាគ ះបនះប្តូវបានបរៀ ចំបោេមានការចូ រមួ ីសំណ្ដក់
នាេកោឋ ន  កមមនងិការងារ (Department of Labor and 
Employment) និងការោិ ័េបសុើ អបងាតជាត ិ(National Bureau of 
Investigation)។ បៅប  ភាន កង់ាររោឋ ភបិា ចូ បៅដ ់ប ើកដំ ូង 
មាច ស់េីភាន កង់ារការងារបនាះបាន ដិបស្ពាកយ ណតឹ ងរ ស់ Riza បហើេ
 ម រឱ្យនាង ងន់ងែ PHP ៦,០០០,០០ (ប្ ន្ហ  ១១៤ ដុោែ រអាបម
រកិ) សប្មា ន់ងែឈនួ ន្សវងរកការងារបោេេីភាន កង់ារបនះន្ងមបេៀតផ្ង 
មុនប  នាងប្តូវបានអនុញ្ញា តិឲ្យចកបចញ។ ប ះជាោ៉ែ ងណ្ដកប៏ោេ 
 នាទ   ់កីារ ភិាកាអស់រេៈប  ោ៉ែ ងេូរបេើ េ ីំផុ្តបោក Daniel 
និងភរោិបានេ ់ប្ មអនុញ្ញា តឱ្យ Riza បៅចូ ជាមេួ United។ 
 ុគគ ិករ ស់ DOLE បានប ើកេឹកចិតត UNITED ឱ្យជួេ  Riza ោក់
ពាកយ ណតឹ ងប្ ឆ្ងំនងឹេភីាន កង់ារការងារខ្ងប ើបនាះ ៉ែុន្នតនាងបាន
 ដិបស្មនិប វ្ើដូបចនះបេបោេសារថាបោក Daniel មាច ស់េភីាន កង់ារ
ងបនាះ ជាអតតី ុគគ ិករោឋ ភបិា ចូ និវតតនម៍ាន កន់នសងាា ត ់Barangay
។ នាងមានភា តកស់ែុត មនិប្ មោកព់ាកយ ណតឹ ង ប្ោនន់្តចងប់្ត  ់
មកប្សុកកំបណើ តវញិន្ត ៉ែុបណ្ដណ ះ។

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ឌ្ឍន្ភាពនិ្ងឧរសគគស្រឈម 

កនុងឆ្ន ២ំ០១២ ហវី ី ីនបានកាែ េជាប្ បេសដំ ូងបគបៅេវី អាសីុន្ដ បានចុះហតាប ខ្និងផ្ត ់សចច  ន័ប ើ
អនុសញ្ញា  ILO ប ែ១៨៩ សតី ីការងារសមរមយសប្មា អ់នកប្វើការតាមផ្ទះ។ មេួឆ្ន បំប្កាេមកគឺកនុងឆ្ន  ំ២០១៣ 
ប្ បេសហវី ី ីនបានអនុមត័ចា ស់តី ីអនកប្វើការតាមផ្ទះ (Batas Kasambahay ឬបោ ការណ៍ បងាើតចា ់
សប្មា ក់ារពារនិងសុែុមា ភា រ ស់អនកប្វើការតាមផ្ទះ - Act Instituting Policies for the Protection and 
Welfare of Domestic Workers) ។ ប្ ធានា្ិ តី Benigno S. Aquino បានចុះហតាប ខ្ប ើចា ប់នះជា
ចា ប់ៅបដើមឆ្ន  ំ ២០១៣ បហើេវាបានចូ ជា្រមានបៅពាកក់ណ្ដត  ឆ្ន  ំ ២០១៣  នាទ   ី់ការប្ កាសឱ្យបប្ ើ
វធិាននិង េ ញ្ាតតិសតី ីការអនុវតត IRR (Implementing Rules and Regulations) ។ ច ត់ាងំ ីប  បនាះមក
ចា េ់េ ួសាគ  ់ការងារផ្ទះឬកនុងប្គួសារជាវស័ិេផ្ែូវការនន  កមមបៅប្ បេសហវី ី ីន។ ចា ប់នះផ្ត ់ការ
ការពារការងារនិងសងគមដ ់អនកប្វើការតាមផ្ទះបៅកនុងប្ បេសនិងការពារ កួបគ ីការរបំោភ ំពានបៅកនុង
ប្គួសារនិបោជក។ 

 

អនុបោមតាមចា ស់តីអំ ីអនកប្វើការតាមផ្ទះ(Domestic Workers Act)  េីភាន កង់ារផ្ត ់បសវាន្សវងរកការងារប្តូវ
ន្តធានាថាសិេធិរ ស់អនកប្វើការតាមផ្ទះប្តូវបានការពារ។ បោងតាមេសសនៈរ ស់ UNITED  DOLE គរួន្តប្វើការ
បសុើ អបងាត ន្នាមបេៀតប ះ ីជនរងបប្ោះមនិអាចោកព់ាកយ ណតឹ ងជាផ្ែូវការកប៏ោេ។ ន្តប ះជាោ៉ែ ងណ្ដក៏
បោេ បោេសារន្ត Riza មនិបានោកព់ាកយ ណតឹ ងជាផ្ែូវការ ដូចបនះជនប មើសមនិប្តូវបានោកប់ សបនាះ
ប ើេ  ុះប្តាន្េ United េកករណីរ ស់នាងកនុងេុេធនាការប ើកកមពស់សកមមភា និងការេ ់ដឹងជាសាធារ
ណៈ។ 
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បៅកំរតិថាន កប់្សុក Barangay, DOLE និងនាេកោឋ នសុែុមា ភា សងគមកិចចនិងការអភវិឌឍ (DSWD) បហើេ
និង ៉ែូ ិសប្តូវមានេំន ួែុសប្តូវចំបពាះការជួេ សបស្តងាគ ះនិងសាត រនីតិសមប រ ស់អនកប្វើការតាមផ្ទះន្ដ េេួ 
រងការរបំោភ ំពាន។  ៉ែុន្នត បៅកនុងការអនុវតតជាកន់្សតងន្ដ និបោជកនិងេីភាន កង់ារផ្ត ់បសវាការងារឯកជន
ភាគបប្ចើនមានេំនាកេំ់នងជិតសនិេធជាមេួមស្តនតីនិងអាជ្ា្រប្សុក Barangay បហើេវា ិតជាមានភា  ំបាកខ្ែ ងំ
ណ្ដស់កនុងការអនុវតតចា និ់ងការពារអនកប្វើការតាមផ្ទះ ីការរបំោភ ំពាន ងំឡាេ។ 
 
 

ហវី ី ីនជាប្ បេសន្តមេួគតប់ៅអាសីុន្ដ បានអនុមត័ចា ជ់ាតិជាកោ់កស់តី ីការងារតាមផ្ទះ។ ប ះោ៉ែ ង
ណ្ដតាម េ ិបសា្រ ស់ UNITED អនកប្វើការតាមផ្ទះបៅប្ បេសហវី ី ីនបៅន្តងាេរងបប្ោះប ះ ីជាមាន
ចា ប់នះកប៏ោេ បហើេមូ បហតុចំ ងគឺ៖ 

 កន្នែងប្វើការរ ស់អនកប្វើការតាមផ្ទះគឺជាផ្ទះឯកជន បហើេេនតការប្តួត ិនិតយសាា នភា ជាកន់្សតងបៅ
កន្នែងប្វើការបៅមានភា អនប់ែាេ។ 

 នាេកោឋ ន  កមមនិងការងារ (DOLE) បៅកប្មតិប្សុក Baragya មនិមានងវកិាប្គ ប់្ោនប់េ បហតុ
ដូបចនះបហើេបានជាមាន ញ្ញា ែវះ្នធានមនុសសនិងហិរញ្ា វតាុបដើមប ំីប ញភារកិចចរ ស់ ួកបគប្ស តាម
បោ ការណ៍ចា ។់ 

 ជនរងបប្ោះភាគបប្ចើនមានការបោរ ប្សោញ់ែែួនឯង  និងមក ីប្កុមប្គួសារន្ដ មានឋានៈតូច  
បៅកនុងសងគម។ ប្ សិនប ើោម នជំនួេ ីសហជី  សមាគម និងរោឋ ភបិា បេ បនាះមានការ ិបាកខ្ែ ងំ
ណ្ដស់សប្មា  ់កួបគកនុងការន្សវងរកេុតតិ្ម។៌ 
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អនកនាង Sunita Ekka និង NDWM, េីប្កុង Patna, ប្ បេសឥណ្ដា  
ររិយាយធោយ Leema Rose George អនកធ វ្ើការតផ្នកសងគម  
ចលនាអនកធ វ្ើការតាមផ្ទះជាតិ (NDWM) 

 

 

 

អនកនាង Sunita ប្តូវេេួ រងការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងា  ៉ែុន្នតមនិន្ដ ចុះចញ់បនាះប ើេ។ អនកនាង Sunita 
ប្តូវេេួ បានពានរងាវ ន ់Cimage សប្មា អ់នកជំរញុឲ្យមានការផ្ទែ ស់ ាូរកនុងសងគម បៅនងៃេី០៨ ន្ែមនីា ឆ្ន ំ
២០១៦។ 

 

 

អំធពើរំធោភ្រំពាន្ 
  

អនកនាង Sunita Ekka (មនិន្មនប ម្ ះ ិត) មក ីកុ សមពន័ធ Uraon បៅកនុងតំ ន ់Jharkhand ។ កា  ីន្ែមី
នាឆ្ន  ំ ២០១៤ បៅប  នាងមានអាេុ ១៦ឆ្ន  ំ អនកជិតខ្ងមាន កម់ក ីភូមកំិបណើ តរ ស់នាងបាននានំាងបៅេី
ប្កុង Patna ននរដឋ Bihar កនុងប្ បេសឥណ្ដា  បដើមបបី្វើការជាអនកប្វើការតាមផ្ទះឲ្យប្គួសារមេួ។ នាងមនិន្ដ 
េេ ួបានការេូ តប់្បាកឈ់នួ សប្មា ក់ារងាររ ស់នាងបេ។ រា ់ប  ន្ដ បៅន្កប្សីបចញបៅឆ្ៃ េ ី
ការងារ និបោជកប្ ុសជា ាីន្តងន្តប្វើបា និងប ៀតប ៀនផ្ែូវបភេប ើរូ នាង។ រេៈប   ៤ ន្ែបប្កាេមកបៅន្ក
ប្ ុសបានច រ់បំោភនាងមតងបហើេមតងបេៀតរេៈប  ៣នងៃ។ បៅប  នាងវាេតេ ់វញិ នាងប្តូវបៅន្ក
ប្ ុសរូ បនាះគំរាមសមាែ  ។់ នាងបានរាេការណ៍បរឿងបនះបៅប្  នធនិបោជករូ បនាះ  ៉ែុន្នតនបោជកជា តីប្  នធ
បនាះបានវាេដំនាងន្ងមបេៀតផ្ង។ 

 

យ េធសាស្តសតររស់ DWO និ្ង ិធាន្ការអន្  តត 
   

នងៃមេួបៅប  នាងបានបចញបៅេកកូននបោជក ីសាោបរៀន នាងបានជួ  Leena ន្ដ ជាបមដឹកនាបំ្កុម
អនកប្វើការបៅតាមផ្ទះ និងបានជន្ជកប ងជាមេួនាងជា្មមតា។  នាទ  ម់កនាង Sunita ច ប់ផ្តើមេបំហើេបាន
ប្បា  ់Leena  ីបរឿងរា៉ែ វន្ដ កំ ុងបកើតប ើងប ើរូ នាង។ បប្កាេមក Leena បាន ញ្ចុ ះ ញ្ចូ   Sunita  ឲ្យសំុ
ោកព់ាកយោឈ  ី់ការងាររ ស់នាង។ ច នាអនកប្វើការតាមផ្ទះជាតិ (NDWM) បាននានំាងបៅកាន់



 

 

 

ការោិ ័េនិងេីជំរកបៅកនុងច នាអនកប្វើការតាមផ្ទះជាតិ  (NDWM) បនាះ។ បៅនងៃ នាទ   ់NDWM បានជេួ 
នាងបរៀ ចំបរឿងកាីជាមេួ ៉ែូ ិស ាឹងផ្ា ់ តីប្  នធនិបោជកនិងអនកជិតខ្ងន្ដ បាននានំាងបៅេីប្កុង Patna 
បដើមបបី្វើការជាមេួប្គួសារនបោជកបនាះ។ នាង Sunita ប្តូវបានបគឲ្យបៅសប្មាកបៅ ៉ែុសតិ៍ ៉ែូ ិសរេៈប   ីរ
នងៃនិងប្តូវបាននាបំៅ ិនិតយសុែភា ។ ប ះោ៉ែ ងណ្ដ របាេការណ៍បវជា ណាិ តបាន ងាា ញថាោម នអវីបកើតប ើង
ប ើរូ នាង បហើេបនះបគសងសេ័ថាប្ ន្ហ ជា ៉ែូ ិសនិងប្គូប េយបនាះបានេេ ួសំណូក ីភាគីនបោជកខ្ង
ប ើ។ NDWM បាន ម រឲ្យមានការ ិនិតយសុែភា ឯករាជយមេួបផ្សងបេៀត បហើេរកប ើញថានាង Sunita 
ប្តូវបានបគច រ់បំោភ ិតន្មន។ ប ះោ៉ែ ងណ្ដកប៏ោេោម ននរណ្ដមាន កប់្តូវបានច ែ់ែួនបេ  ីបប្ពាះ ៉ែូ ិស
មូ ោឋ នប្តូវបានបគសូកបា៉ែ ន ំ់ ិេមាត។់
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ច នាអនកប្វើការតាមផ្ទះជាតិ (NDWM) បានជេួ នាង Sunita  កេ់ងមស្តនតីជានែ់ពស់និងេកបរឿងកតីរ ស់នាង
បៅោកប់សនើបៅអាជ្ា្រចា រ់ដឋ (State Legal Authority) ននរដឋ Bihar បោេបោងតាមមាប្តា ៣៧៦ សតី ី
 េប មើសផ្ែូវបភេបៅកនុងប្កមប្ ហមេណា ឥណ្ដា  (Indian Penal Code) ន្ដ មានន្ចង ីការផ្តនាទ ប សននការ
របំោភផ្ែូវបភេនិងការរបំោភបស សនាវៈ។ េឹកប្បាក ់១ ន្សនរូ ីឥណ្ដា  (ប្ ន្ហ  ១ ៣៩២ ដុោែ រអាបមរកិ) 
ប្តូវបានប្ គ ់បៅឲ្យ Sunita ជាសំណង ីរោឋ ភបិា   ហីារ បប្កាមបោ ការណ៍សំណងជនរងបប្ោះ  ហីារឆ្ន  ំ
២០១៤ (2014 Bihar Victim Compensation Scheme)។ ប ះ ីជាោ៉ែ ងណ្ដ រហូតមកដ ់នងៃបនះបៅមនិ
 នម់ាននរណ្ដមាន កប់្តូវបានច ែ់ែួនពាក ់ន័ធនឹងករណីហិងារបនាះប ើេ។ 

 

នាង Sunita មានភា កាែ ហានកនុងការ នតតស ូ បដើមបនី្សវងរកេុតតិ្មដ៌ ់ែែួននាង។ នាងមានសមាព ្ផ្ែូវចិតត ៉ែុន្នត
មនិន្ដ ចុះចញកនុងការន្សវងរកេុតតិ្មប៌នាះបេ។ បោេមានជំនេួ ី NDWM នាង Sunita េេ ួបាន
ការងារមេួបេៀតជាអនកប្វើការតាមផ្ទះនិងបាន ញ្ច ក់ារអ រ់សំតងោ់រេី ១២ រ ស់នាង។ នាងបាន នតដំបណើ រ
ជីវតិរ ស់នាងបៅមុែបហើេឥ ូវបនះនាងជាបមដឹកនាអំនកប្វើការតាមផ្ទះដរ៏ងឹមាមំាន ក។់  នាទ   ី់ការតស ូប ើបរឿង
កាីបនះអស់រេៈប  ជាបប្ចើនឆ្ន  ំបៅន្ែមនីា ឆ្ន ២ំ០១៩ េី ំផុ្តនាងបានេេ ួដំណឹង ីនាេកោឋ នបសុើ អបងាត
ប្ ហមេណា  (Criminal Investigation Department) បោេបសនើឲ្យមានករណីបនះសាិតបប្កាមចា ក់ារពារកុមារ
 ី េប មើសផ្ែូវបភេ (Protection of Children from Sexual Offences Act) (POCSO ន្ដ ប្តូវបានអនុមត័
បៅឆ្ន ២ំ០១២ និងប្វើវបិសា្នកមមបៅឆ្ន ២ំ០១៩)។  ៉ែុន្នត ជាមេួនឹងការផ្ទែ ស់ តូរបៅកនុងជីវតិផ្ទទ  ់ែែួន នាង
បានសបប្មចចិតតមនិ នតបរឿងកាីបនះបេៀតបេ។ ការ នាប  ផ្ា ់េុតតិ្ម ៌ ជាការ ងខំឲ្យបបាះ ងក់ារន្សវងរក
េុតតិ្ម ី៌សំណ្ដកជ់នរងបប្ោះ សូមបសី្តសតីវេ័បកមងមានភា រងឹមាដូំចនាង Sunita កប៏ោេ។ 
 

 

រញ្ហ្ស្រឈមន្ងិផ្លូ ធឆ្្ះធៅម ែ 

បប្ៅ ីដំបណើ រការដេូ៏រននការបសុើ អបងាតរ ស់ ៉ែូ ិសនិងតុោការ នាង Sunita ប្តូវមកប្ នឹំងការប្វើ «បតសតប្មាម
នដ ីរ» (ការប្វើបកាស យវនិិច័ឆេប ើរាងកាេនិងប ើ វ រមាសរ ស់នាងន្ងមបេៀត)  ីសំណ្ដកអ់ាជ្ា្រ។ ែណៈ
ប  ន្ដ  Sunita កំ ុងសំរាក ាបា បៅ NDWM បៅន្កប្ ុសរ ស់នាងន្តងន្តមក ួចបមើ នាងបៅេីបនាះ
បហើេរោឋ ភបិា កម៏និបានផ្ត ់ការការពារសុវតតិភា ណ្ដមេួដ ់ជនរងបប្ោះដូចរូ នាងបនាះប ើេ។ ប ះជា
ោ៉ែ ងណ្ដ នាង Sunita បានជាសះបសបើេបៅកនុងជប្មកសាន កប់ៅ NDWM បហើេមនិបានជ ួប្ េះ ញ្ញា បផ្សងបៅ
េីបនាះបប្ពាះន្តេីជប្មក Juniors Homes រ ស់រោឋ ភបិា បនះធាែ  ម់ានប្ វតតិជនរងបប្ោះបោេសារការរបំោភ
 ំពានមេួចំននួបានជ ួប្ េះការ ំពានផ្ែូវបភេបៅេីបនាះ1។ 
 
ច នាអនកប្វើការតាមផ្ទះជាតិ (NDWM), សមាគមស្តសតីមានមុែរ រផ្ទទ  ់ែែួន SEWA  (Self-Employed 

Women’s Association)  អងគការសិេធិស្តសតី, អងគការសិេធិកមមករនិងសិេធិកុមារជាបប្ចើនបេៀតបៅកនុងប្ បេសឥណ្ដា
បានរកប ើញថាកុមារនិងស្តសតីមក ីប្កុមជនជាតិភាគតិចនិងប្កុមអនកន្ដ មានជីវភា  ំបាកងាេនឹងរងបប្ោះ 

                                        
1 ស្វែងរក, ឧទាហរណ៍, https://www.aljazeera.com/indepth/features/tragedy-year-girls-raped-shelter-180731081743838.html 

និង  https://www.bbc.com/news/world-asia-india-45124802 (accessed 5 January 2020). 
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បោេការរបំោភផ្ែូវបភេនិងឃាតកមម។ ប  ែែះភា បឃារបៅ ងំបនះកប៏្តូវបានកតប់្តានិងន្ចកចេតាមប្  ន័ធ
អីុន្ឺណិតឬតាមវបីដអូនានា។ ការរបំោភ ំពានប ើរាងកាេនិងការរបំោភបស សនាវៈគឺជាអំប ើែុសចា ប់ប្កាម
ប្កមប្ ហមេណា ឥណ្ដា  (Indian Penal Code)  ៉ែុន្នតតាមការអនុវតតជាកន់្សតងវាជាការ ំបាកសប្មា ជ់នរងបប្ោះ
កនុងការកសាងសំណំុបរឿងជាមេួ ៉ែូ ិស បោេសារន្តបៅប  ន្ដ ជនរងបប្ោះោកព់ាកយ ណាឹ ងបោេមាន
ជំនេួ ីអងគការោបំ្េនានា  ៉ែូ ិសឬជននដដ ់និងប្កុមប្គួសារជនប មើសជាបរឿេៗន្តងន្តមានការគំរាមកំន្ហង
ដ ់ជនរងបប្ោះឬ ងប់្បាកឲ់្យជនរងបប្ោះបដើមបដីកពាកយ ណាឹ ងបនាះបចញ។ 
 
NDWM និងអងគការសិេធសិ្តសតីនិងកុមារនិងអងគការសិេធិមនុសសដនេបេៀតបៅកនុងប្ បេសឥណ្ដា បានផ្ត ់ជាបោ  ់
ថា៖ 

 តុោការោចប់ោេន្ កមេួគរួន្តប្តូវបាន បងាើតប ើងសប្មា ក់ារបសុើ អបងាតនិងប្វើការកាតប់ សជន
ប មើសកនុងករណីរបំោភ ំពាននានា។ 

 អងគភា  ិបសសមេួគរួន្តប្តូវបាន បងាើតប ើងបៅកនុង ៉ែុសាិ៍ ៉ែូ ិសបដើមបបីោះប្សាេករណី េប មើស
របំោភឬការោេផី្ែូវបភេ។ 

 មស្តនតី ៉ែូ ីសប្សីគរួន្តប្តូវបានចតត់ាងំឲ្យប្វើការ ិនិតយបកាស យវនិិចឆេ័ប ើជនរងបប្ោះជាស្តសតី (បកមងប្សី
និងស្តសតី) កនុងករណីរបំោភបស សនាវៈឬការ ំពានផ្ែូវបភេនានា។ 

 ជប្មកសប្មា ស់្តសតីនិងបសវាកមមប្ ឹកាគរួន្តប្តូវបានផ្ត ់ជូនបៅដ ់ជនរងបប្ោះន្ដ ជួ ការរបំោភ ការ
ោេផី្ែូវបភេ និងការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាប្គ េ់ប្មង។់ 

 

នាង Sunita  ិតជាមានភា កាែ ហានកនុ ងការ នតតស ូបដើមបីន្សវងេុតតិ្មស៌ប្មា ែ់ែួ ននាង។ នាង
មានសមាព ្ផ្ែូ វចិតត  ៉ែុន្នតមិនន្ដ បាកេឹ់កចិតតបនាះប ើេ ... 
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កុមារ ីSabina Khutan និងអងគការអនកប្វើការតាមផ្ទះ (GKS) េីប្កុង Gurgaon កនុងប្ បេសឥណ្ដា  
 
 ររោិេបោេ Elizabeth Khumallambam  

Gharelu Kaamgar Sangathan, Gurgaon (GKS)  
 

 

 

 
 

 

អំធពើរំធោភ្រំពាន្  
សាកស រ ស់កុមារ ី Sabina Khutan ប្តូវបានបគប្ េះប ើញចងកសមាែ  ែ់ែួនកា  ីនងៃេី២៩ ន្ែមករា ឆ្ន ំ
២០១៤ បៅកនុងបគហោឋ នរ ស់ប្កុមប្គួសារ Beri បៅេីប្កុង Gurgaon រដឋធានី Haryana ប្ បេសឥណ្ដា ។ កុមារ ី
Sabina គឺជាអនកប្វើការតាមផ្ទះ បហើេនាងមានអាេុ ១៤ ឆ្ន ។ំ ឪ ុកមាត េរ ស់នាងមក ីតំ ន ់West Bengal 
បោេមានឪ ុកប្វើការបៅ Rajasthan មុនប  ប្គួសារ កួបគ ងំអស់ផ្ទែ ស់បៅកានភូ់ម ិ Nathupur ន្ដ មនិ
ឆ្ៃ េ ីកន្នែងន្ដ ប្គួសារ Beri រស់បៅ។ កុមារ ីSabina ជាកូនបៅបៅកនុងប្គួសារន្ដ នាងមាន ងប្សីមាន កនិ់ង
 ងប្ ុសមាន ក។់ ឪ ុកនិង ងប្ ុសរ ស់នាងប្វើការសំណងប់ៅការោឋ នសំណង។់ 

យ េធសាស្តសតររស់ DWO និ្ង ិធាន្ការអន្  តត   
បៅនងៃន្ដ សាកស រ ស់ Sabina ប្តូវបានបគប្ េះប ើញសាែ   ់ ប្កុមប្គួសាររ ស់នាងបានកសាងសំណំុបរឿង
 ញ្ាូ នបៅ ៉ែូ ិសកនុងតំ ន ់  ៉ែុន្នត ៉ែូ ិសមនិប្ មេេួ េកសំណំុបរឿងបនាះបេ។ ប្កុមប្គួសារមានេុកខប្ ួេជាខ្ែ ងំ
បោេមនិដឹងថាប្តូវបៅេីណ្ដបេៀតប ើេ។ បប្កាេមក អនកប្វើការតាមផ្ទះមាន កន់្ដ ជាសមាជិករ ស់អងគការ 
Gharelu Kaamgar Sangathan (GKS ជាអងគការអនកប្វើការតាមផ្ទះបៅ បៅេីប្កុង Gurgaon បៅជិតរដឋធានីញូ
វបដ ីប្ បេសឥណ្ដា ) បានដឹង ីសាា នភា ប្គួសារ ស់កុមារ ី Sabina ែណៈប  កំ ុងន្ចកែិត ណ័ណ បៅតំ ន់
ន្កបរបនាះបហើេកនុងប  ន្តមេួសាចញ់ាតិមាន ករ់ ស់ Sabina កប៍ាន កេ់ងអងគការ GKS បនះន្ដរ។ បៅនងៃ
 នាទ   ់GKS បានបៅប ងប្គួសាររ ស់នាង បហើេ នាទ   ី់ការ ិភាកា ប្កុមការងារន្ផ្នកចា រ់ ស់ GKS និង
សមាជិកប្គួសារ ីរនាករ់ ស់កុមារ ី Sabina បានបៅោកព់ាកយ ណតឹ ងបៅេីសាន កក់ារ ៉ែូ ិស។ បប្កាេមក
សាកស រ ស់នាងប្តូវបាន ញ្ាូ នបៅមនទីរប េយបដើមប ិីនិតយ និងប្វើបកាស យវនិិចឆេ័។ 
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ដំ ូងប ើេ ៉ែូ ិសបាន ដិបស្មនិ បញ្ចញរបាេការណ៍ការ ិនិតយនិងបកាស យវនិិចឆេ័សាកស ប ើេ។ 
 នាទ  ម់កអងគការ GKS បានប្ មូ ផ្ាុ ំកមាែ ងំអនកប្វើការតាមផ្ទះបៅឯមុែមនទីរប េយបដើមប ីម ររបាេការណ៍
បនាះ។ អងគការ GKS និងសមាជិករ ស់ែែួនបាននិោេថាប្ សិនប ើមនទីរប េយមនិប្ មបចញរបាេការណ៍
បប្កាេមរណភា បេ  កួបគនឹង ដិបស្មនិេកសាកស បចញ ីេីបនាះប ើេ។  ុគគ ិកមនទីរប េយកស៍បប្មច
ចិតតផ្ត ់របាេការណ៍បៅប្កុមប្គួសាររ ស់ Sabina ។ ដំ ូង របាេការណ៍បនះបាននិោេថា Sabina បាន
សាែ  ប់ោេសារជំងឺសទះដបងាើម (asphyxia) បោេមនិមានការសរបសរបរៀ រា ណ់្ដមេួ ីការរបំោភ ំពានបនាះ
បេ។ GKS និងប្កុមប្គួសារមនិបជឿប ើរបាេការណ៍បនះ បប្ពាះប ើបោងតាមប្កុមប្គួសាររ ស់ Sabina បានឲ្យ
ដឹងថាបជើងរ ស់សាកស បាន ៉ែះនឹងដីបៅប  ន្ដ នាងប្តូវបានបគប្ េះប ើញចងក បហើេរាងកាេរ ស់
នាងមានសាន មរ សួបៅប ើមុែនិងករ ស់នាងន្ដ  ងាា ញ ីការវាេដំប ើរាងកាេ។ បោេសារន្តការតវា៉ែ បៅ
មនទីរប េយ សកមមជន GKS  ីរនាកប់្តូវបាន ៉ែូ ិសច ែ់ែួននិង ុំែែួនបហើេ កួបគប្តូវបានបោះន្ ងវញិបៅក
ណ្ដត  អប្ធាប្តេ ដ់ន្ដ ។ 

បប្កាេមក GKS បានោកព់ាកយ ណតឹ ងបៅតុោការប្សុក (District Court) បហើេ ម រឲ្យមានការ ិនិតយប ើ
រាងកាេសាកស សារជាងមី។ តុោការប្សុកបានេ ់ប្ មបហើេបាន ញ្ញា ឲ្យ ៉ែូ ិសប្វើការ ិនិតយប ើងវញិប ើ
សាកស បនាះ។ េនទឹមនឹងបនះន្ដរប្កុមប្គួសារ Beri បានផ្ត ់េឹកប្បាកជូ់នប្កុមប្គួសាររ ស់នាង Sabina ចំនួន
ជាង ៤ ១៧៨ដុោែ រអាបមរកិ បដើមប ីញ្ឈ ក់ារបសុើ អបងាតចំបពាះករណីសាែ  រ់ ស់ Sabina។  ៉ែុន្នតប្កុមប្គួសារជន
រងបប្ោះបាន ដិបស្និងបាន ម រន្សវងរកេុតតិ្មឲ៌្យកូនរ ស់ែែួនវញិ បប្ពាះរបាេការណ៍បប្កាេមរណភា 
ប ើកេី២ មានភា ែុសោន  ីរបាេការណ៍ប ើកេី១ បោេរបាេការណ៍បនះបាន ញ្ញា ក ី់ការសងសេ័ថារាង
កាេរ ស់ Sabina ប្តូវបានបគរបំោភ ំពានផ្ែូវបភេ។ GKS បាន ម រឲ្យ ៉ែូ ិសបសុើ អបងាតប ើប្កុមប្គួសារ 
Beri ចំបពាះករណីមរណភា បនះបោេសំណ្ដក្មរ ស់ជនសងសេ័ ៤ នាកន់្ដ មានឪ ុក កូនប្ ុស ីរនាក ់
និងអនកប ើក រមាន កប់្តូវបាន ញ្ាូ នបៅប្វើបតសត DNA ។ 

ច  ី់ន្ែកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៤ មក អងគការ GKS បានអំពាវនាវឲ្យមានការោិ ័េរោឋ ភបិា នានាជាបប្ចើនបដើមបបី ើក
ឲ្យមានការបសុើ អបងាតឲ្យបានហមតច់តនិ់ង នប់  បវោប ើករណីរបំោភ ំពានបនះ។  កួបគបានបៅជ ួ
ជាមេួគណៈកមមការជាតិការការពារសិេធិកុមារ NCPCR (National Commission for the Protection of Child 
Rights), គណៈកមាម ្ិការជាតិស្តសតី NCW (National Commission for Women), សនងការ ៉ែូ ិស (Police 
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Commissioner) ប្ ធានគណៈកមមការជនជាតិភាគតិច (Minority Commission) បៅរដឋធានីញូវបដ ី និង
 ៉ែូ ិសប្គ ជ់ានថ់ាន ក ់ កដូ៏ចជាសមាជិកសភានីតិ បញ្ាតតិ (Legislative Assembly) និងសមាជិកននសាជីវកមម 
(Municipal Corporation of Gurgaon) េីប្កុង Gurgaon ផ្ងន្ដរ។ បៅេី ំផុ្តបៅនងៃេី១១ ន្ែវចិឆិកា ឆ្ន  ំ
២០១៤ សវនាការសាធារណៈប្តូវបានបរៀ ចំប ើងបោេបវេិកាជាតិអនកប្វើការតាមផ្ទះ (National Platform for 
Domestic Workers) បហើេករណីរ ស់ Sabina ប្តូវបានប ើកប ើងកនុងបវេិកាបនះន្ដរ។ ប្ ធានគណៈកមមការ
ជាតិស្តសតី NCW (National Commission for Women) បោកប្សី Smt Lalitha Kumaramnagalam សមាជិក
គណៈវនិិចឆេ័បៅកនុងសវនាការសាធារណៈ បាននិោេថាបោកប្សីនឹង ិនិតយោ៉ែ ងេកចិតតេុកោកប់ ើករណី
 ិបសសបនះនិងចតវ់ធិានោ៉ែ ងហមតច់ត ំ់ផុ្ត។ 

 ៉ែុន្នត របាេការណ៍តុោការមនិបាន ងាា ញដ ់ប្កុមប្គួសារជនរងបប្ោះបៅប ើេ។ ដូបចនះ GKS បាន កេ់ង
អងគភា រោឋ ភបិា នានាបដើមប ីម រឲ្យមានការបចញផ្ាេរបាេការណ៍បនាះជាសាធារណៈ។ កនុងន្ែកុមភៈ ឆ្ន ំ
២០១៥ បោេមានជំនេួ ី GKS ផ្ងបនាះ  ងប្ ុសរ ស់នាង Sabina បានោកព់ាកយ ណាឹ ងសិេធិេេ ួបាន
 ត័ម៌ាន (Right to Information) បៅកានអ់គគនាេកោឋ ននគបា  (Director General of Police) បោក 
Haryana បដើមបេីេ ួបាន ត័ម៌ានអំ ីការបសុើ អបងាតនិងរបាេការណ៍ប្វើបតសត DNA។ បៅឆ្ន  ំនាទ  គឺ់បៅន្ែ
មករា ឆ្ន ២ំ០១៦  ណាឹ ងមេួបេៀតប្តូវបានោកប់ៅកានតុ់ោការជានែ់ពស់ (Chandigarh High court) បសនើសំុឲ្យ 
ការោិ ័េកណ្ដា  បសុើ អបងាត (Central Bureau of Investigation) តវា៉ែ អំ ីការ នាប  កនុងការបចញ
របាេការណ៍វភិាគមនទី ិបសា្នន៍នការ ិនិតយបប្កាេមរណភា ។  នាទ   ី់ការប្ ឹងន្ប្ ងន្សវងរកបនះ កនុងន្ែ្នូ ឆ្ន ំ
២០១៦ ប្កុមប្គួសាររ ស់ Sabina និង GKS បានេេ ួបានរបាេការណ៍ ត័ម៌ាន ឋម (First Information 
Report) ន្ដ បានសរបសរោ៉ែ ងថាការ ិនិតយសំណ្ដក DNA បៅប ើជនប្តូវបចេគឺបោក Apoorva Beri កូន
ប្ ុសមាន ករ់ ស់ប្កុមប្គួសារ Beri និងអនកប ើក រប ម្ ះ Om Prakash មាន កខណៈដូចោន នឹងសំណ្ដកន្ដ 
េកបចញ ីប្ ោ ប់ភេរ ស់សាកស ជនរងបប្ោះ។ ការប្វើបតសតខ្ងប ើបាន ញ្ញច កថ់ាជនជា ប់ចេ ងំ ២
នាកប់ានច រ់បំោភជនរងបប្ោះ ិតន្មន។ បោេសារនាង Sabina ជាអនីតិជន ការបចេប្ កានប់្តូវបានប្វើ
ប ើងបប្កាម ចា ក់ារការពារកុមារ ី េប មើសផ្ែូវបភេ (Protection of Children from Sexual Offences 
(POCSO) Act) ឆ្ន ២ំ០១២។ 

បៅប  ន្ដ  ៉ែូ ិសបចញដីកាច ែ់ែួនបោក Apoorva Beri និងបោក Om Prakash កា  ីន្ែមករា ឆ្ន ំ
២០១៧ គឺ កួបគ ងំ ីរនាកប់ានបភៀសែែួនបចញ ីប្ បេស។ បៅន្ែមនីា ឆ្ន ២ំ០១៧ ប្កុមប្គួសាររ ស់ Sabina 
ប្តូវបាន ញ្ចុ ះ ញ្ចូ  ឲ្យដកពាកយ ណាឹ ងជាងនូរនឹងប្បាក ់៨ ន្សនរូ ីឥណ្ដា  (ប្ ន្ហ  ១១ ១៤០ ដុោែ រអាបមរកិ) 
 ៉ែុន្នតបៅនងៃេី២៩ ន្ែមនីា ឆ្ន ២ំ០១៧ បៅប្កមបៅតុោការជានែ់ពស់ (Chandigarh High Court) បានប្ចនបច 
ការដកពាកយ ណាឹ ងបរឿងកាីបនាះ។  ៉ែុន្នតប ះជាោ៉ែ ងណ្ដ បៅនងៃេី៣០ ន្ែមនីា ឆ្ន ២ំ០១៧ ែណៈបមធាវជីាបប្ចើន
នាកកំ់ ុងប្វើកូដកមមតវា៉ែ  បៅប្កមមាន កប់េៀតបានេេួ េកការ ញ្ច ប់រឿងកាីបនះ។  នាទ  ម់កអងគការ GKS បាន
ោកព់ាកយ ណតឹ ងបៅតុោការបដើមប ិីនិតយប ើងវញិចំបពាះដកសំណំុបរឿងខ្ងប ើបនះ។ ែណៈន្ដ ជនសងសេ័
 ងំ ីរនាកប់ានរតប់គចែែួន ីប្ បេសឥណ្ដា  អងគការ GKS បាន កេ់ងប្កសួងការ របេស (Ministry of 
External Affairs) បដើមបសំុីបោ  ់  ៉ែុន្នតប្កសួងការ របេសបាន ញ្ញា កថ់ា ួកបគមនិអាចប្វើអវីបានប ើោម នដីកា
 ីតុោការ។  នាទ   ី់េេួ បានចបមែើេន្  បនះអងគការ GKS ោកព់ាកយ ណតឹ ងបនះបប្កាមប ម្ ះ GKS បៅ
តុោការមតងបេៀត។ បហើេបៅចបនាែ ះកនុងន្ែមនីា និងន្ែបមសា ឆ្ន ២ំ០១៨ តុោការបានប្ កាសថាបោក Om 
Prakash ន្ដ ជាអនកប ើកឡានប្វើការតាមផ្ទះរ ស់ប្គួសារជនប មើសប្តូវបានបគប្ កាសថាជាជន ងារ  ៉ែុន្នតមនិ
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ន្មនជាបោក Apoorva Beri  ន្ដ ជាកូនប្ ុសប្គួសារខ្ងប ើបនាះបេ។ 
 

អងគការ GKS បាន នតជំរុញឲ្យមានសវនាការបៅតុោការ។  នាទ  ម់កតុោការជានែ់ពស់ (Chandigarh High 
Court) បានបរៀ ចំសវនាការមេួន្ដ បប្ោងប្វើប ើងបៅនងៃេី១៨ ន្ែមនីា ឆ្ន ២ំ០១៩។  ៉ែុន្នតរហូតមកដ ់ប  
បនះសវនាការបនាះមនិ នប់ានប្វើប ើងបៅប ើេ បហើេបមធាវរី ស់អងគការ GKS បៅន្តជំរុញឲ្យតុោការប ើក
សវនាការសាកសួរអំ ីមូ បហតុន្ដ  បោក Apoorva Beri មនិប្តូវបានបចេប្ កានជ់ាជនប មើស។ អស់រេៈ
ប   ៥ ឆ្ន មំក ោម ននរណ្ដមាន កប់្តូវបានច ែ់ែួនោកប់ សបៅប ើេ។ 

ប្គួសារ Beri មានគឺជាប្គួសារន្ដ មានអំណ្ដចបហើេ កួបគប្ ន្ហ ជាបានសូកបា៉ែ ន ់៉ែូ ិសឲ្យ ញ្ឈ ឬ់ នារ
ប  ការបសុើ អបងាតកនែងមក។ ោម នអនកភូមណិ្ដមាន កហ់ា ននិោេអំ ីបរឿងកាីបនះបេៀតប ើេ បហើេអងគការ GKS 
កម៍និអាចេេ ួបាន ត័ម៌ាន ន្នាមអំ ីប្គួសារ Beri ដូចោន ។ ប្កុមអនកបសុើ អបងាត ៉ែូ ិសមានភា  ំបអៀងនិង
បឃាបៅចំបពាះប្កុមប្គួសាររ ស់ Sabina ន្ដ ជាជនរងបប្ោះនិងអងគការ GKS ។ របាេការណ៍ ៉ែូ ិសប ើកេី
មេួគឺជាការន្កែង នែំមនិន្មនជារបាេការណ៍ ិតប្បាកដ ន្ដ បានប្វើឲ្យអងគការ GKS និងប្កុមប្គួសារជនរង
បប្ោះែិតែំប្ ឹងន្ប្ ងអស់រេៈប  ជាង ៥ ឆ្ន មំកបហើេបដើមប ីម រឲ្យមានការបសុើ អបងាតប្តឹមប្តូវនិងការបចញ
របាេការណ៍បប្កាេមរណភា ប ើកេី២ ិតប្បាកដនិងរបាេការណ៍ការ ិនិតយ DNA។ 

រញ្ហ្ស្រឈមនិ្ងផ្លូ ធឆ្្ះធៅម ែ 

តាមរេៈ េ ិបសា្នរ៍ ស់អងគការ GKS បាន ងាា ញថាបដើមប ីញ្ចូ នបរឿងកតីបៅរកភា េុតិត្ មគឺ៌ប្តូវ ម រឲ្យ
មានសកមមភា ជំរុញបផ្សងៗបដើមបោីកស់មាព ្ប ើ ៉ែូ ិស តុោការ និងសាា  ន័រោឋ ភបិា នានាបដើមបឲី្យបរឿងកាីបនះ
បដើរបៅមុែ។ ជាអកុស វាមនិងាេប្សួ បេសប្មា ម់នុសសសាមញ្ាកនុងការោកព់ាកយ ណតឹ ងបានបជាគជេ័
បប្កាមចា ស់តី ីការប្ ឆ្ងំអំប ើ ុករ ួេ (Prevention of Corruption Act) បោេសារន្តអាជ្ា្រមនិប្វើ
សកមមភា បោេោម នភសតុតាងជាកន់្សតង បហើេដំបណើ រការបនះប្តូវចំណ្ដេប  េូរបេៀតផ្ង។ ប ើស ីបនះបៅ
បេៀត ប្ សិនប ើពាកយ ណតឹ ងមនិប្តូវបានប្ កាសថាជាករណី ុករ ួេបនាះបេ បដើម ណាឹ ងអាចនឹងប្តូវបានបគ តឹង
និងបចេប្ កាន ី់ េប្ ប្ ឹតតិែុសមនិខ្ន។ 

អងគការ GKS ចតេុ់កថាករណីរបំោភបស សនាវៈនិងឃាតកមមបៅប ើ Sabina ចងែុ  ងាា ញ ញ្ញា ឬសគ ់បៅ
កនុងចា ស់តី ី  កមមកុមារ (ការហាមឃាតនិ់ង េ ញ្ាតតិ) (Child Labour)  ីបប្ពាះចា ប់នះហាមឃាតន់្ត  
កមមកុមារកនុងការងារតាមផ្ទះសប្មា កុ់មារអាេុបប្កាម ១៤ ឆ្ន  ំ៉ែុបណ្ដណ ះ។  ៉ែុន្នត អនីតិជនអាេុចបនាែ ះ ី ១៤ បៅ ១៨ 
ឆ្ន បំ្តូវបានបគចតេុ់កថាជាមនុសសវេ័ជំេងន់្ដ មានការហាមឃាតប់កមងវេ័ជំេងក់នុងការប្វើការងារន្ដ មាន
បប្ោះថាន កម់េួចំននួ។ ប ះោ៉ែ ងណ្ដការងារតាមផ្ទះមនិប្តូវបានបគចតេុ់កថាជា «ការងារន្ដ មានបប្ោះថាន ក»់ 
សប្មា ប់កមងវេ័ជំេងប់នាះបេ ដូបចនះមនុសសន្ដ មានអាេុចបនាែ ះ ី ១៤-១៨ ឆ្ន អំាចប្វើការជាអនកប្វើការតាមផ្ទះបា
ន។ 

 ញ្ញា មេួបេៀតគឺ កេ់ងនឹងកងវះការអនុវតតចា ។់ អ្ិការកិចចការងារអាចចុះ ិនិតយបរាងចប្កឬកន្នែងប្វើការផ្ែូវ
ការបផ្សងបេៀត បហើេប្ សិនប ើមានការរបំោភ ំពានចា  ់គឺអាជ្ា ណ័ណ រ ស់បរាងចប្ក ឬប្កុមហ ុនបនាះនឹងប្តូវដក
ហូតបចញ។ ប ះោ៉ែ ងណ្ដកប៏ោេ មនិមានអនកប្តួត ិនិតយបមើ ការជួ   កមមកុមារបៅប្វើការកនុងផ្ទះឯកជន
បនាះបេ។ ដូបចនះ បហើេបានជា  កមមកុមារកនុងការងារតាមផ្ទះបៅន្តមានបប្ចើនបៅកនុងប្ បេសឥណ្ដា ។  
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រ ូភា : GKS 
េសសនៈរងឹមារំ ស់ GKS គឺកុមារប្តូវន្តមានសិេធិេេ ួបានការអ រ់បំ្តឹមប្តូវ បហើេកុមារនិងបកមងជំេងន់្ដ មាន
អាេុបប្កាម ១៨ ឆ្ន គំរួន្តប្តូវបានហាមឃាតម់និឲ្យចូ រមួកនុងការងារតាមផ្ទះន្ដ ការងារប្តូវបានចតថ់ាជាការងារ
បប្ោះថាន កដ់ ់អនកន្ដ មានអាេុបប្កាម ១៨ឆ្ន ។ំ មា៉ែងបេៀតគរួន្តមានបោ នបោបាេសាីអំ ីការប្វើការតាមផ្ទះ
បោេមានការកំណត ់កខែណា ការងារនិងសុែុមា ភា រ ស់ កួបគនិងេេ ួសាគ  ់សិេធិរ ស់ កួបគបោេមាន េ
 បញ្ាតតិចាស់ោស់និងវធិានការអនុវតតន ៍ ដូចជាការប្តួត ិនិតយការងារបៅកនុងប្គួសារឯកជនន្ដ ជាកន្នែងមានអនក
ប្វើការតាមផ្ទះ បប្មើការ។ 

ដូចនឹងច នាអនកប្វើការតាមផ្ទះជាតិកនុងប្ បេសឥណ្ដា  (NDWM) ន្ដរ អងគការអនកប្វើការតាមផ្ទះ (GKS) ោបំ្េការឲ្យ
មានការ បងាើតតុោការនិងអងគភា  ៉ែូ ិសោចប់ោេន្ កបោេមានមស្តនតីប្សីប្វើការេេ ួេកករណីរបំោភផ្ែូវបភេ
ប ើកុមារនិងស្តសតីរមួ ងំអនកប្វើការកនុងផ្ទះ។ អងគភា ឯករាជយនិងឯកបេសន្  បនះសប្មា ជ់នរងបប្ោះននការរបំោភ
 ំពានផ្ែូវបភេន្ដ ភាគបប្ចើនជាស្តសតី នឹងជួេ  បនែឿនការបសុើ អបងាតនិងដំបណើ រការតុោការបានោ៉ែ ង ែប្ បសើរ។ 

ចំណុចន្ដ ប្តូវន្កន្ប្ ននសាា  ន័មេួបេៀតន្ដ ប្តូវបោះប្សាេគឺគណៈកមមការជាតិដូចជា គណៈកមមការជាតិការ
ការពារសិេធិកុមារ (NCPCR) និងគណៈកមមការជាតិស្តសតី (NCW) ន្ដ  ចចុ បននមានតនួាេីជាសាា  ន័ប្ ឹកាបោ  ់
ដ ់រោឋ ភបិា បហើេមនិមានសិេធិអំណ្ដចបនាះប ើេ និងអំណ្ដចសាា  ន័បនះបដើមប ីញ្ញា ឲ្យនាេកោឋ នរោឋ ភបិា ប្វើ
សកមមភា បោះប្សាេ។ គណៈកមមការគរួន្តប្តូវបានផ្ត ់អំណ្ដច ន្នាមបេៀតកនុងការសួរបដញបោ ប ើករណីអវីមួ
េ។ ឧ ហរណ៍ ប្ សិនប ើគណៈកមមការបសនើសំុអងគភា រោឋ ភបិា បដើមបបីឆ្ែើេត ន្តមនិមានការបឆ្ែើេត ណ្ដមេួ គ
ណៈកមមការគរួន្តមានសិេធិអំណ្ដចបដើមបតីប្មូវឲ្យអងគភា ពាក ់ន័ធផ្ា ់ការ នយ ់ប ើបហតុផ្ មនិបឆ្ែើេត ប ើករណី
បនាះ។ 

 

...អន្ីតិជន្អាយ ចធនាល្ះពី ១៤ធៅ១៨ឆ្្ំ ស្តូ បាន្ធគចាត់េ កថ្ជាមន្ ស្ស ័យជំេង់
ធហើយមន្ការហាមឃាត់ជាក់ោក់ធោយច្ារ់កនុងការហាមឃាត់ធកមងជំេង់មិន្ឲ្យធ្វើ
ការកនុងការងារតែលមន្ធស្រះថ្្្ក់មួយចំន្ួន្។ 

   



 

 

 

ធ ះយា ្ងណាការងារតាមផ្ទះមិន្ស្តូ បាន្ធគចាត់េ កថ្ជា «ការងារតែលមន្ធស្រះ
ថ្្្ក»់ សស្មរ់ធកមង ័យជេំង់ធនាះធេ ែ៊ូធចនះក មរតែលមន្អាយ ចធនាល្ះពី ១៤-១៨ ឆ្្ំ
អាចធ្វើការអនកធ្វើការតាមផ្ទះបាន្។ 
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អនកស្សី Anowara Begum និ្ងសហជីពស្តសតីអនកធ វ្ើការតាមផ្ទះជាតិ (The National Domestic Women 
Workers Union), េីស្ក ងោកា (Dhaka), ស្រធេសរង់កាល្ធែស  

 

ររិយាយធោយធោកស្សី Murshita Akter អគគធលខា្ិការថ្ន្សហជីពស្តសតីអនកធ វ្ើការតាមផ្ទះជាតិ 
(NDWWU) 

 

 

 

 
 

សហជី ស្តសតីអនកប្វើការតាមផ្ទះជាតិ (NDWWU) បានជេួ អនកប្សី Anowara Begum ន្ដ មានអាេុ ៣៥ឆ្ន  ំ
កនុងការេេួ បានប្បាកឈ់នួ ៣ន្ែន្ដ មនិបានេូ តប់ោេនបោជក បោក Jahid តាមរេៈសកមមភា 
ប្ មូ ផ្ាុ ំផ្ទទ  ់និងរហ័សរ ស់ប្កុមអនកប្វើការតាមផ្ទះ។ 

 

អំធពើរំធោភ្រំពាន្ 
  

អនកប្សី Anowara ប្វើការជាអនកប្វើការតាមផ្ទះបប្ៅបមា៉ែ ងកនុងប្គួសាររ ស់បោក Jahid កនុងតំ ន ់Demra េីប្កុង 
Dhaka ប្ បេស ងក់ាែ បដស ច  ី់ន្ែសីហា រហូតដ ់ន្ែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៨។ បដើមប ើេ នបោជករ ស់អនកប្សី 
Anowara បានេ ់ប្ ម ងន់ងែប្បាកឈ់នួ ចំនួនប្ ន្ហ  ១៤ដុោែ រអាបមរកិ កនុងមេួន្ែសប្មា ក់ារងារជាអនក
ប្វើការតាមផ្ទះ។  ៉ែុន្នត បោក Jahid ន្តងន្ត ងខំឲ្យបោកប្សីបបាសសមាែ តប ញបមា៉ែ ងបោេេេួ បានប្បាក់
ឈនួ ប្ ចនំ្ែកនុងតនមែចរចោន ខ្ងប ើបៅវញិ។ ប ើស ីបនះ បោក Jahid មនិបានេូ តប់្បាកឈ់នួ ឲ្យអនក
ប្សី Anowara រេៈប  ៣ន្ែបនាះប ើេ។ 
 
កា បដើមន្ែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៨ អនកប្សី Anowara មនិប្ េត័នបានប្វើឲ្យធាែ កន់្កវេឹកបោេនចដនយ ែណៈន្ដ 
បោកប្សីកំ ុងោងចន នាទ   ី់ការេេួ  នអាហារប  ប្ ឹកបហើេ។ បោក Jahid ន្ដ ជានបោជកបាន
ផ្ទុះកំហឹងជាខ្ែ ងំ បហើេបានបជរ បណា ញបោកប្សីបចញ ីផ្ទះបោេមនិមានការេូ តប់្បាកឈ់នួ អវីប ើេ 
បហើេករណីបនះបាន្នចូ ដ ់អំប ើហិងារន្ងមបេៀត។ អនកប្សី Anowara ប្តូវេេ ួរងការវាេដំោ៉ែ ង



 

 

កំបរា ប្ មាណ ៣នាេី ីសំណ្ដកជ់បោជកកំណ្ដចរូ បនាះ។ បោក Jahid បានេះនិងវាេដំែនង  ញសក ់
អូសអនកប្សី Anowara  ីជានេី់៣ដ ់ជានផ់្ទទ  ់ដី។  ន្នាម ីបនះបេៀត នបោជករូ បនះន្ងម ងំបាន បណា ញ
អនកប្សីបចញ ីអាផ្ទតមនិ (apartment) ន្ងមបេៀត។ អនកប្សី Anowara េេ ួរងការឈចឺ ន់្ផ្នកកា  និងឈឺ
ឆ្ ប់ ញរាងកាេ។  
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យ េធសាស្តសតររស់ DWO និ្ង ិធាន្ការអន្  តត  
 នាទ   ី់ករណីអំប ើហិងារបនះបកើតប ើង អនកប្សី Anowara ន្ដ ជាសមាជិកមាន ករ់ ស់សហជី ស្តសតីអនកប្វើការ
តាមផ្ទះជាតិ (NDWWU) បានន្សវងរកជំនួេ ីបោកប្សី Shahanur Begum ប ខ្ន្ផ្នកចងប្កងរ ស់សហ
ជី ស្តសតីអនកប្វើការតាមផ្ទះ (NDWWU Organizing Secretary) កនុងតំ ន ់Demra។ នានងៃ នាទ   ់បោេមាន
ការជេួ  ីសំណ្ដកស់ហជី ស្តសតីអនកប្វើការតាមផ្ទះ ប្កុមអនកប្វើការតាមផ្ទះមានោន ប្ មាណ ៥០នាកក់នុងតំ ន ់
Demra បានប្ មូ ផ្ាុ ំោន និងបានប្វើដំបណើ របៅផ្ទះរ ស់បោក Jahid និងតវា៉ែ ឲ្យមានការេូ តប់្បាកឈ់នួ ជូន
អនកប្សី Anowara។ បោក Jahid មានការភាៃ កប់ផ្ែើ បោេប ើញមានប្កុមអនកប្វើការតាមផ្ទះបប្ចើននាកប់ ើក
ផ្ទទ ងំ ោសហជី ស្តសតីអនកប្វើការតាមផ្ទះជាតិ (NDWWU) បហើេបោកបានប្វើការេូ តប់្បាកឈ់នួ ជូនអនកប្សី 
Anawara ភាែ មៗ។  ៉ែុន្នត នបោជករូ បនះបានប្វើការកាតប់្បាកន់្ែចំនួន ២០តាកា (បសមើនឹង ០.២៤ន្សន) កនុង
តនមែន្កវន្ដ អនកប្សី Anawara បានប្វើឲ្យធាែ កន់្ ក។ 
 

ឧរសគគនិ្ង ិ្ីធោះស្សាយ 
បោងតាម េ ិបសា្នរ៍ ស់សហជី ស្តសតីអនកប្វើការតាមផ្ទះជាតិ (NDWWU) អនកប្វើការតាមផ្ទះបសទើន្ត ១០០
ភាគរេកនុងប្ បេស ងក់ាែ បដសគឺជាស្តសតី បហើេ កួបគប្ ឈមនឹង ញ្ញា ដូចៗោន ។ ករណីបរឿងបនះ ងាា ញឲ្យ
ប ើញថាអនកប្វើការតាមផ្ទះមាន កអ់ាចធាែ កែ់ែួនជាជនរងបប្ោះននអំប ើហិងាបេនឌរ័ន្ផ្នកបសដឋកិចចនិងផ្ែូវកាេ 
បោេសារន្ត កួបគគឺជាស្តសតីបភេ។ ស្តសតីងាេកនុងការធាែ កចូ់ កនុងការប្វើបា ន្ផ្នកផ្ែូវកាេនិងការន្កងប្ វញ័្ា ន្ផ្នក
បសដឋកិចចតាមរេៈរូ ភា នានាដូចជាការ ន្នាមបមា៉ែ ងប្វើការបោេមនិផ្ា ់ប្បាកឈ់នួ  ន្នាម  នាប  ឬដក
េុកប្បាកឈ់នួ ជាបដើម។ 
 
កនុងប្ បេស ងក់ាែ បដស ចា ប់្ ឆ្ងំនឹងការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងារប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះប្តូវបានោក់
 ញ្ចូ  កនុងប្កមប្ ហមេណា  (Penal Code) កនុងចា ក់ារងារ (Labour Act) ប្ បេស ងក់ាែ ន្ដស កនុងឆ្ន ២ំ០០៦ 
ន្ដ ប្តូវបានប្វើវបិសា្នកមមកនុងឆ្ន ២ំ០១៨ បោេអនុបោមតាមសាងោ់ររ ស់អាេ ូ (ILO) សាីអំ ីចា ់
ការពារការោ សងាតស់្តសតីនិងកុមារ ឆ្ន ២ំ០០០ (Prevention of Oppression against Women and Children 
Act of 2000) និងចា ក់ារងារនិងការប្វើចំណ្ដកប្សុកបប្ៅប្ បេសឆ្ន  ំ២០១៣ (Overseas Employment 
and Migration Act of 2013)។  
 

ប ើស ីបនះបេៀត បោ ការណ៍សុែុមា ភា និងការពារអនកប្វើការតាមផ្ទះ (Domestic Worker Protection 
and Welfare Policy) ន្ដ បានអនុមត័កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ និងកនុងឆ្ន ២ំ០០៩ តុោការកំ ូ  ងក់ាែ ន្ដស បានោក់
បចញនូវ បោ ការណ៍ន្ណនាបំ ើបោ នបោបាេ ងាា រការប ៀតប ៀនផ្ែូវបភេ (Guidelines on the 
Elimination and Prevention of Sexual Harassment Policy)។ ប ះ ីជាោ៉ែ ងណ្ដកប៏ោេ ចា ក់ារងារ
ឆ្ន ២ំ០០៦ (2006 Labour Act) មនិ នប់្តូវបានប្វើវបិសា្នកមមោក ់ញ្ចូ  អនកប្វើការតាមផ្ទះបៅប ើេបេ។ 
បោេសារន្តបហតុផ្ បនះបហើេ បោ នបោបាេឆ្ន ២ំ០១៥បដើមបកីារពារអនកប្វើការតាមផ្ទះ និងបោ 
ការណ៍ន្ណនាឆំ្ន ២ំ០០៩ ប្ ឆ្ងំនឹងការរបំោភ ំពានផ្ែូវបភេមនិ នប់្តូវបានអនុវតតឲ្យមានប្ សិេធភា បៅ
ប ើេបេ។ 



 

 

សហជី ស្តសតីអនកប្វើការតាមផ្ទះជាតិ (NDWWU) មានការបជឿជាកប់ ើកមាែ ងំននការចងប្កង។ អំ ុងរេៈប  
២ឆ្ន កំនែងបៅ សហជី ស្តសតីអនកប្វើការតាមផ្ទះ បានប្វើការចងប្កងអនកប្វើការតាមផ្ទះកនុងតំ នប់ផ្សងៗកនុងេីប្កុង 
Dhaka និងេីប្កុងនានាកនុងប្ បេស ងក់ាែ ន្ដស និងបានប្វើការផ្ា ់ជូននូវការ ណាុ ះ ណ្ដា  វ ិ្ ីសាស្តសត បងាើត
 ណ្ដា ញនិងចងប្កង ការពារនិងបោះប្សាេ ញ្ញា អំប ើហិងាបេនឌរ័ផ្ងន្ដរ។ សហជី ស្តសតីអនកប្វើការតាមផ្ទះ
ជាតិ (NDWWU) ចង ់ងាា ញនូវអំណ្ដចននការចងប្កងតាមរេៈការអនតរាគមនផ៍្ទទ  ់និងជាកន់្សាង។ បៅប  
មានអនកប្វើការតាមផ្ទះណ្ដមាន កប់្ ឈមនឹង ញ្ញា ជាមេួនបោជក ប្តូវប្វើការេំនាកេំ់នងបៅកានស់មាជិកអនក
ប្វើការតាមផ្ទះដនេបេៀត ន្ដ បនះប្វើឲ្យនបោជកប្តូវប្ ឈមនឹងប្កុមអនកប្វើការតាមផ្ទះជាបប្ចើននាក។់ ជា្មមតា 
នបោជកនឹងមានអារមមណ៍ភេ័ខ្ែ ចបៅប  មានសហជី បៅជ ួបោេមានប្កុមអនកប្វើការតាមផ្ទះបប្ចើននាក ់
បហើេ កួបគនឹងប្បាកដជាចងប់្វើការជន្ជកបោះប្សាេបោេសាៃ ត់ៗ មនិខ្ន។ ការប្វើន្  បនះគឺជាការោក់
សមាព ្បៅប ើនបោជកឲ្យមានការចរចនិងផ្ា ់ជូននូវការ ម រកនុងការចរច។  

សហជី ស្តសតីអនកប្វើការតាមផ្ទះជាតិ (NDWWU) កប៏ានរកប ើញផ្ងន្ដរថាការេុេធសាស្តសតចងប្កងនិង បងាើត
 ណ្ដា ញមានភា បជាគជេ័ជាបប្ចើនករណីរចួមកបហើេ បោេសារ េធផ្ ននការចរចេំនងមានភា បេរបៅ
រកអនកប្វើការតាមផ្ទះនិងអាចជេួ ឲ្យ កួបគេេួ បានេុតតិ្ម។៌ វធិានការផ្ែូវចា ម់ានរេៈប  េូរនិងប្តូវការ
ចំណ្ដេងវកិាបប្ចើន។ ជនរងបប្ោះន្ដ ជាអនកប្វើការតាមផ្ទះជាេូបៅប្តូវការការចេវាេប ើការប្វើដំបណើ រ និង
 ងប់្បាកក់នុងដំបណើ រសវនាការតុោរ បហើេចុងបប្កាេកម៏និចាស់ថាអាចេេួ បានេុតតិ្មឬ៌អតផ់្ង។ ដូបចនះ 
សហជី ស្តសតីអនកប្វើការតាមផ្ទះជាតិ (NDWWU) បប្ជើសបរ ើសសកមមភា ចងប្កងជាប្កុមបដើមបបីោះប្សាេ ញ្ញា
បោេផ្ទទ  ់រវាងអនកប្វើការតាមផ្ទះនិងនបោជក។ ការប្វើន្  បនះកអ៏ាចជាវ ិ្ ីមេួន្ដ ប្វើឲ្យនបោជកមានការ
បាកមុ់ែ អាមា៉ែ ស់ និងន្ងម ងំអាចជេួ ឲ្យជនរងបប្ោះេេ ួបានការសិេធ ិម រ ីនបោជកផ្ងន្ដរ។ 

 

មន្ ស្សស្រមណ្ជិត ១០០ភាគរយថ្ន្អនកធ្វើការតាមផ្ទះកនុងស្រធេសរង់កាល្តែសគឺជាស្តសតី ធហើយពួក
ធគកំព ងស្រឈមន្ឹងរញ្ហ្ែ៊ូចរ្្ន្ឹងរញ្ហ្ររស់អនកស្សី Anowara។ 
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អនកប្សី Maria និងសមាគមអនកប វ្ើការតាមផ្ទះសានឌី់ហគីន - គុេន្វ ៉ែត (SKDWA) េីប្កុងគុេ
ន្វ ៉ែត ប្ បេសគុេន្វ ៉ែត  
 
ររិយាយធោយ Mary Ann Abunda សាថ្រនិ្កសមគមអនកធ វ្ើការតាមផ្ទះសាន់្ឌីហគីន្ - គ យត ៉ែត (Sandigan-

Kuwait Domestic Workers Association) 
 

 
 

 

https://Unsplash.com/photos/I4vDYnveIbs [Tony Yang] 

 

អំធពើរំធោភ្រំពាន្ 

អនកប្សី Maria (មនិន្មនជាប ម្ ះ ិត) ជាអនកប្វើការតាមផ្ទះចំណ្ដកប្សុក ីេីប្កុងហាម ូហាគ ន (Zamboanga 
City) បកាះមនិោណ្ដវ (Mindanao) ប្ បេសហវី ី ីន បានច ប់ផ្ាើមប្វើការចំណ្ដកប្សុកជាអនកប្វើការតាមផ្ទះ
កនុងប្ បេសគុេន្វ ៉ែត កា  ីន្ែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៧។ អនកប្សីមានអាេុ ៣២ឆ្ន ។ំ អនកប្សី Maria បានប្វើការជាអនក
ប្វើការតាមផ្ទះកនុងប្គួសារមេួន្ដ មានសមាជិក៣នាក ់មាន ាីប្  នធ និងកូនប្សីអាេុ១៣ឆ្ន មំាន ក។់ មនិែុស ី
អនកប្វើការតាមផ្ទះចំណ្ដកប្សុកជាបប្ចើននាកប់ផ្សងបេៀតកនុងប្ បេសដីបកាះមេួបនះ អនកប្សី Maria ប្តូវបាន
េេ ួរងការប្វើបា  ការសមែុតគប្មាម វាេដំុរា ់នងៃ និងមនិេេួ បានប្បាកឈ់នួ ប ញប ញបនាះប ើេ។ 
 
អំ ុងប  ការប្វើ េសមាភ សការងារ បៅហាវ េប្សីន្ដ ជានបោជករ ស់អនកប្សីបាន ងាា ញបប្គឿងពាក់
សំោ ់ែែូនន្កែងកាែ េជា ៉ែូ ិសកនុងបោ  ំណង ំន្ ែងែែួនថាជា ៉ែូ ិសគុេន្វ ៉ែត ប ើប ះ ីជាប្កុមប្គួសាររ ស់
បោកប្សីមនិន្មនជាជនជាតិគុេន្វ ៉ែតកា។ី ការរបំោភ ំពានបានច ប់កើតប ើង នាទ   ី់នបោជក ងំ ីររូ  ាី
ប្  នធបនាះបានរកប ើញរូ ងតកូនប្សីរ ស់ែែួនកនុងកា ូ រ ស់ Maria។ អនកប្សី Maria ប្តូវបានបចេប្ កាន ី់
 េប្ ប្ ឹតតអំប ើផ្ែូវបភេប ើកុមារ និងសងសេ័ថាបានប្ ប្ ឹតត េប មើសច រ់បំោភកូនប្សីខ្ងប ើផ្ង។ 
បៅហាវ េប្សីរូ បនាះបាន ងខំឲ្យអនកប្សី Maria បឆ្ែើេសារភា  ី ំណងអាប្កករ់ ស់ែែួនបៅប ើកូនប្សីបៅមុែ



 

 

កាបមរា៉ែ វបីដអូ។ បៅហាវ េប្សីរូ បនាះបានគប្មាមអនកប្សី Maria ថាែែួននឹងេកវបីដអូបនាះបៅប្ គ ់ឲ្យ ៉ែូ ិស
និងឲ្យ ូ ិសោកប់ សអនកប្សី។ 
 
អនកប្សី Maria មានការភេ័ខ្ែ ចជាខ្ែ ងំ បោេអនកប្សីមនិហា ន ដិបស្នឹងបៅហាវ េប្សីរូ បនាះប ើេ 
បោេសារន្តអនកប្សីគិតថាបៅហាវ េប្សីរ ស់ែែួនគឺជាមស្តនតី ៉ែូ ិស។ នានងៃ នាទ   ់ កនុងសាា នភា អារមមណ៍បកើត
េុកខប្ ួេ Maria បានបភែចោងសមាែ តសា  ូកនុងបា៉ែ នន់្តមុនប  ប្វើការឆុ្ងន្ត។ អនកប្សីបៅហាវ េរូ បនាះបាន
បចេប្ កាន ់អនកប្សី Maria  ីអំ ី េឃាតកមមបោេបចតនា បហើេបៅហាវ េកំណ្ដចរូ បនាះបាន ងខំឲ្យ Maria 
ផឹ្កេឹកន្តន្ដ មានសា  ូកនុងបា៉ែ នន់្តបនាះ និង ងខំឲ្យផឹ្កេឹកសា  ូមេួដ ផ្ងន្ដរ។ ច ត់ាងំ ីប  បនាះមក 
អនកប្សី Maria ប្តូវបានោេ ី ំពារ ំពាន ីសំណ្ដកន់បោជកកំណ្ដចបោេឆ្ន ងំអ ុត កនស្តនត ជរ័ កា ិំត រពំាត ់
បសទើរា ់នងៃ។ នបោជកប្សីរូ បនាះបានកាតស់ករ់ ស់ Maria ោ៉ែ ងកំបរា ន្ដ ប្វើឲ្យមុតោចន់្សបកកា  និង
បានចកេឹ់កបែមះប ើសាន មរ សួោ៉ែ ងបឃាបៅន្ងមបេៀត។  
 

 

ថាន កដ់ឹកនាអំនកប្វើការតាមផ្ទះចំណ្ដកប្សុកហវី ី ីនមក ីតំ ន់បផ្សងៗោន បដើមបចូី រមួកមមវ ិ្ ីសននិសីេមេួកនុងន្ែ្នូ ២០១៩។ រូ ងត៖ ADWF  
 

េុេធសាស្តសតរ ស់ DWO និងវធិានការអនុវតត  
 

នានងៃមេួ នបោជករ ស់ Maria បានវាេដំុអនកប្សីោ៉ែ ងដំណំបោេដំ ង។ ការវាេដំបនះគឺជា ិតជាបឃាបៅ 
បោេ Maria មានអារមមណ៍បសទើសាែ  ប់សទើរស់។ កនុងប  បនាះ អនកប្សី Maria បានសបប្មចចិតតន្សវងរកជំនេួតាម
រេៈការ បងាា ះវបីដអូែែី មេួបៅប ើ ណ្ដា ញេំនាកេំ់នងបហវស ុក (Facebook) បោេបប្ ើប្បាស់បង ប ែតរ ស់
កូនប្សីនបោជកបនាះ។ ការ បងាា ះរ ស់អនកប្សីេេួ បានការច អ់ារមមណ៍ ីសំណ្ដក ់សមាគមអនកប្វើការតាម
ផ្ទះសានឌី់ហគីន - គុេន្វ ៉ែត (SKDWA) បហើេបានបសនើបៅកានស់ាា នេូតហវី ី ីនកនុងប្ បេសគុេន្វ ៉ែតបដើមបបី្វើការ
ជេួ  Maria។ បៅប  សាា នេូត ញ្ាូ នអនកតំណ្ដងបៅកានក់ន្នែងប្វើការរ ស់ Maria នបោជករូ បនាះបាន
 ដិបស្ថាែែួនមនិបានប្វើអំប ើរបំោភ ំពានន្  បនាះប ើេ។ អនកប្សី Maria មានភា ភេ័តកស់ែុតោ៉ែ ងខ្ែ ងំ 
និងបាន ដិបស្មនិចកបចញ ីផ្ទះនបោជកបនាះ។ បប្កាេមក កនុងន្ែបមសា ឆ្ន ២ំ០១៨ សាា នេូតគុេន្វ ៉ែតបាន
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ោកព់ាកយ ណាឹ ងបៅកាន ់៉ែូ ីសគុេន្វ ៉ែតបដើមបនីាែំែួន Maria បៅកាន ់៉ែុសតិ៍ ៉ែូ ិសបដើមបបី្វើការសាកសួរ។  
 
បៅ ៉ែុសតិ៍ ៉ែូ ិស អនកប្សី Maria បៅសៃ ស់ាៃ ត ់មនិមាត ់មនិសាីអវី ងំអស់។ អនកប្សី Ann ថាន កដឹ់កនាសំមាគមអនក
ប្វើការតាមផ្ទះសានឌី់ហគីន - គុេន្វ ៉ែត (SKDWA) បានមកជួ  Maria បៅ ៉ែុសតិ៍ ៉ែុ ិស និងបានប ើញថាមានសាន ម
រ សួនិងសាន មជាបំ ើប ញដងែែួនបៅបប្កាមកន្នសង ងក់ និងសំប ៀក ំពាករ់ ស់ Maria។ បៅប  េេ ួរង
អំប ើហិងាវាេដំ អនកប្សី Maria មនិបានេកនដបៅរងបដើមបកីារពារែែួនប្បាណបនាះប ើេ។ អនកប្សី Ann បាន
បសនើសំុឲ្យសាា នេូតគុេន្វ ៉ែតអនុញ្ញា តិឲ្យអនកប្សីអាចប្វើការនិោេជាមេួ Marai បោេភា ឯកជន។ បប្កាេមក
អនកប្សី Maria បានប្វើការបរៀ រា អំ់ ីបរឿងរា៉ែ វ និងការប្ ួេបារមភអំ ីបរឿង បងាា ះវបីដអូែែី បនាះ។ បមធាវមីេួរូ 
បាន ញ្ញា កប់្បា អ់នកប្សី Maria ថានបោជករ ស់អនកប្សីមនិអាចបប្ ើប្បាស់វបីដអូែែី បនាះបដើមប ំីភេ័អនកប្សី
បានប ើេ។  ៉ែុន្នត វបីដអូែែី បនាះអាចបប្ ើប្បាស់ជាភសាុតាងបដើមបនីាែំែួននបោជកបនាះបៅកានតុ់ោការបាន។ រ
េៈប  ១ន្ែបប្កាេមក អនកប្សី Maria បានោកព់ាកយ ណាឹ ងបៅកាន ់៉ែូ ិសគុេបវ ៉ែត បហើេេេ ួបានបមធាវ ីី
សាា នេូតហវី ី ីន បដើមបបី្វើជាបមធាវអំីណ្ដច ិបសស (Special Power Attorney) តំណ្ដងកនុងដំបណើ រការ
តុោការកនុងប្ បេសគុេន្វ ៉ែត។ 

  
ប ើប ះ ីជាោ៉ែ ងណ្ដកប៏ោេ រហូតមក  ់ប  បនះមនិ នម់ានដំណឹងណ្ដមេួ កេ់ងនឹងករណីខ្ងប ើ
បនាះប ើេ។ អនកប្សី Maria បានប្ត  ប់ៅផ្ទះវញិ និងេេួ រងការឈចឺ ន់្ផ្នករាេកាេ ីការវាេដំ របំោភ
 ំពាន។ អនកប្សី មានការរងរ សួខ្ែ ងំនិងន្តងន្តមានអារមមណ៍ចងក់ែួតចបងាែ រ រា ់ប  ្ំុកែិនសា  ូមាងៗ។ 
 
ឧរសគគស្រឈមនិ្ង ិ្ីធោះស្សាយ 
កនុងប្ បេសគុេន្វ ៉ែត ការរបំោភនិងការ ំពារ ំពានន្ផ្នករូ រាងកាេប្តូវចតចូ់ ជាចា ប់្កមប្ ហមេណា  បហើេ
ការផ្ា ់ការងារដ ់អនកប្វើការតាមផ្ទះចំណ្ដកប្សុកន្ដ មក ីប្ បេសដនេមានន្ចងកនុងចា អ់បនាត ប្ បវសននិ៍ង
ចា ក់ារងារផ្ងន្ដរ។ ចា ប់ ែ៦៨ (Law No. 68) ននការងារអនកប្វើការតាមផ្ទះឆ្ន ២ំ០១៥ (Employment of 

Domestic Workers of 2015) ន្ចងថា ុគគ ប្គ រូ់ ោម នសិេធិកនុងការ ងាែ   ់នាទ  បសចកាីនងែងនូររ ស់អនកប្វើការ
តាមផ្ទះប ើេ។  
 
សមាគមអនកប្វើការតាមផ្ទះសានប់ហគន - គុេន្វ ៉ែត (SKDWA) រកប ើញថា ៉ែូ ិសគុេន្វ ៉ែតន្តងន្តចតវ់ធិានការ
ប្ ឆ្ងំអំប ើរបំោភ ំពានបៅប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះបៅប  មានការរាេការណ៍ណ្ដមេួ។ ប ះ ីោ៉ែ ងកប៏ោេ 
ករណីមេួចំននួតូច ៉ែុបណ្ដណ ះន្ដ ប្តូវបានរាេការណ៍បៅ ៉ែូ ិស បោេសារកតាត ឧ សគគននភាសា ការសមែុតគំ
រា  និងភា សាទ កប់សទើររ ស់ជនរងបប្ោះកនុងការរាេការណ៍អំ ីការរបំោភ ំពានណ្ដមេួ  ីបប្ពាះនបោជក
រ ស់ កួបគនិង ៉ែូ ិសរស់បៅកនុងសហគមនជ៍ាមេួោន បោេមាន ៉ែូ ិសមេួចំននួមានជា ន់្ែស ឬសាចញ់ាតិ
ជាមេួជន ងាផ្ង។  
 
អនកប្វើការតាមផ្ទះចំណ្ដកប្សុកជាបប្ចើន ដូចជាអនកប្សី Maria ជាបដើម មានការសាទ កប់សទើមនិហា នកនុងការរាេ

42 

 



 

 

ការណ៍អំ ីអំប ើហិងា ការោេ ំីពារ ំពាន  ីបប្ពាះន្តចា អ់បនាត ប្ បវសនក៍នុងប្ បេសគុេន្វ ៉ែត កដូ៏ចកនុង
ប្ បេសដនេបេៀត ហាមមនិឲ្យអនកប្វើការតាមផ្ទះចំណ្ដកប្សុកចកបចញ ីផ្ទះនបោជក និងន្សវងរកនបោជកងមី
បោេោម នការប្ មបប្ ៀង ីនបោជកបដើមប ើេ ប ើប ះ ីជានបោជកបនាះរបំោភ ំពានជនរងបប្ោះកាី។ 

43 

 



 

 

  44  

 
អនកប្សី Baby Jane Allas និងសហ ន័ធសហជី អនកប្វើការតាមផ្ទះអាសីុហុងកុង (FADWU), តំ ន ូ់ ូន (Kowloon) 
េីប្កុងហុងកុង  
ររិយាយធោយ Kamei Lau, សហព័ន្ធសហជីពអនកធ វ្ើការតាមផ្ទះអាស ីហ ងក ង (FADWU) 
 

 

អនកប្សី Baby Jane allas និងថាន កដ់ឹកនាំសហ ន័ធសហជី អនកប្វើការតាមផ្ទះអាសីុ (FADWU)  នាទ   ់ីសាា  ់សវនាការតុោការការងារ (Labour Tribunal) 
កា  ីនងៃេី១៨ ន្ែបមសា ឆ្ន ២ំ០១៩ (រូ ងត: FADWU) 

 

អំធពើរំធោភ្រំពាន្ 

អនកប្សី Baby Jane Allas មានអាេុ ៣៨ឆ្ន  ំ គឺជាអនកប្វើការតាមផ្ទះចំណ្ដកប្សុកជនជាតិហវី ី ីន។ អនកប្សី 
Baby Jane Allas ប្តូវបានជ ួឲ្យបានប្វើការជាអនកប្វើតាមផ្ទះបោេអនកប្សី Jamil ច  ី់ន្ែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៧ 
រហូតដ ់ឆ្ន  ំ២០១៩ បៅប  អនកប្សីប្តូវបានបគ បញ្ចញបចញ ីការងារ។ ភា  ំបាកខ្ែ ងំកនុងប្គួសារនបោជក
ខ្ងប ើ បោេអនកប្សី Baby Jane ប្តូវបមើ ន្ង មំនុសសប ញវេ័៥នាក ់និងឪ ុករ ស់អនកប្សី Jamil ន្ដ មាន
ជំងឺរុានំរ ៉ែ។ អនកប្សី Baby Jane មនិប្តូវបានផ្ា ់ជូនកន្នែងសាន កប់ៅនិងមាូ អាហារ របិភាគប្តឹមប្តូវន្ដ មាន
កំណតក់នុងកុងប្តាការងារបនាះប ើេ។ អនកប្សី  របិភាគន្តអាហារស ់ នំ  សីគីត និងបគងបៅប ើន្ប្គ តក់នុង នទ ់
ោកស់មាភ រៈបៅបប្កាមជបណាើ រ ៉ែុបណ្ដណ ះ។  
 
អនកប្សី Baby Jane មនិន្ដ មានភា រកីរាេនឹងនងៃសប្មាកប ញមេួនងៃបរៀងរា ់សបាា ហ៍បនាះប ើេ 
បោេសារអនកប្សីប្តូវ បណាើ រសតវន្ឆ្ា សមាែ ត និង បប្មើប្គួសារនបោជកកនុងនងៃឈ ស់ប្មាក។ ប ើបោងតាម
មាប្តាេី ២ និង ១៧ រ ស់ចា ក់ារងារហុងកុង (Hong Kong’s Employment Ordinance) អនកប្វើការតាមផ្ទះ
េេ ួបាននងៃឈ ស់ប្មាកមេួនងៃកនុងមេួសបាា ហ៍ បោេមេួនងៃបនះមាននេ័ថាមានប  ឈ ស់ប្មាករេៈ
ប  ២៤បមា៉ែ ង។  ៉ែុន្នត នបោជកជាបប្ចើន ំពានចា  ់ បោេ កួបគន្តងន្តឲ្យអនកប្វើការតាមផ្ទះចំណ្ដកប្សុក
បរៀ ចំមាូ អាហារប  ប្ ឹកនានងៃអាេិតយ និងនងៃបផ្សងបេៀតមុន កួបគចកបចញបៅបប្ៅ។ ប ើស ីបនះ  កួបគឲ្យ
អនកប្វើការតាមផ្ទះ ងំបនាះមកដ ់ផ្ទះរ ស់ កួបគបៅបមា៉ែ ង ៦ ឬ៧ោៃ ចបដើមបសីមាែ តេីធាែ រផ្ទះ។  



 

 

 
កា  ីន្ែមករា ឆ្ន ២ំ០១៩ អនកប្សី Baby Jane បានប្វើការប្ ឹកាជាមេួបវជា ណាិ ត នាទ   ី់អនកប្សីមាន
អារមមណ៍មនិប្សួ ែែួន។ Baby Jane ប្តូវបានរកប ើញថាមានជំងឺមហារកីដំណ្ដកក់ា េី៣។ បវជា ណាិ តបាន
បចញនូវ ិែិត ញ្ញា ន្ដ អាចអនុញ្ញា តិឲ្យអនកប្សីមានប  បវោឈ ស់ប្មាកឈរឺេៈប  ៣សបាា ហ៍។  ៉ែុន្នត 
បប្កាេ ីនបោជករ ស់អនកប្សីដឹងបរឿងបនះ អនកប្សីប្តូវបាន បញ្ចញបចញ ីការងារនិងបចញ ិែិត ញ្ច ក់ារងារ
បោេសរបសរចាស់ៗថា «មហារកីមាតស់បូន»។  
 
ការបាត ់ងក់ារងារមាននេ័ថាអនកប្សី Baby Jane បាត ់ងសិ់េធិ ងំអស់ន្ដ េេួ បានកនុងនាមជាអនកប្វើការ
តាមផ្ទះហវី ី ីន កនុងេីប្កុងហុងកុង។ េីមេួ អនកប្សីប្តូវ ម រសិេធិេេ ួបាននងៃឈ ស់ប្មា ឈ់នឺ្ដ មាន
ន្ចងកនុងចា ក់ារងារមាប្តា ៣៣ ជំ ូក៥៧ (Employment Ordinance) (S.33, Ch.57)។ េី ីរ អនកប្សីប្តូវបាត់
 ងសិេធិេេួ ការផ្ា ់ជូនឥតគិតនងែការ ាបា កនុងប  ប្វើការន្ដ មានន្ចងកនុងកិចចសនាសាងោ់រអនកប្វើការ
តាមផ្ទះែ៩ ប ែ៤០៧ (clause 9, ID 407)។ កិចចសនាបនះតប្មូវឲ្យនបោជកផ្ា ់ជូនការ ាបា បោេឥត
គិតនងែបៅដ ់នបោជិក និងេិញធានារា៉ែ  រ ៉ែងការ ាបា ជូន ួកបគ។  
 
ការ បណត ញ ីការងារបោេមនិសមប្ស បនះប្វើឲ្យមានផ្ អវជិាមានកានន់្តបប្ចើន។ អនកប្វើការតាមផ្ទះន្ដ មាន
វសីា (Visa) ការងារមានសុ  ភា និងកិចចសនាការងារ និងេេួ បានអតតសញ្ញា ណ ណ័ណ ហុងកុង  ៉ែុន្នតអតត
សញ្ញា ណ ណ័ណ ហុងកុងអស់សុ  ភា កនុងរេៈប   ២សបាា ហ៍ នាទ   ី់ការ ញ្ឈ  ី់ការងារ។ ដូចបនះ អនកប្សី 
Baby Jane ប្តូវបាត ់ងក់ារងារ និងភា ជា  រដឋហុងកុងអស់កនុងរេៈប  ២សបាា ហ៍បប្កាេការ បណា ញ
បចញ ីការងារ។ 

   

 ិធាន្ការចំធពាះអំធពើរំធោភ្រំពាន្ 

អនកប្សី Baby Jane បានោកព់ាកយ ណាឹ ងនបោជករ ស់អនកប្សី ន្ដ ប្វើឲ្យអនកប្សីេេួ បានសិេធិជាអនកេសសនៈ
កិចចហុងកុង ីនាេកោឋ នអបនាត ប្ បវសនហុ៍ងកុង។ ការេេ ួបានសិេធិមេួបនះអនុញ្ញា តិឲ្យអនកប្សី អាចសាន កប់ៅេី
ប្កុងហុងកុងបដើមប ីនតការ ាឹងផ្ា ់ជាមេួនបោជករ ស់អនកប្សីបាន។  ៉ែុន្នត បោេសារន្តមានសិេធិប្តឹមន្តជាអនកេ
សសនៈកិចច អនកប្សី Baby Jane មនិអាចេេ ួបានបសវាសុែភា សាធារណៈ និងអាចប្វើការបដើមបរីកកនប្មបានប ើ
េ។ 

អនកប្សី Baby Jane បានបសនើឲ្យ ែូនប្សីរ ស់ែែួនគឺនាង Mary Anne ន្ដ ជាអនកប្វើការតាមផ្ទះកនុងេីប្កុងហុងកុង 
ឲ្យជេួ អនកប្សី។ បោេមានការជេួ  ីនាង Mary Anne និងនបោជករ ស់នាងគឺអនកប្សី Jessica ផ្ងបនាះ អនក
ប្សី Baby Jane បានចកបចញ ីផ្ទះរ ស់អនកប្សី Jamil បហើេបៅរស់បៅជាមេួ ែូនប្សីកនុងផ្ទះរ ស់អនកប្សី 
Jessica។ អនកប្សី Jessica បានជេួ បោេប ញេំហឹងបោេបានអនុញ្ញា តិឲ្យអនកប្សីសាន កប់ៅ និងការហូ ចុក 
និងន្ងម ងំបានជេួ នរអងាគ សប្បាកត់ាមរេៈេុេធនាការណ៍ រចិឆ គបដើមបេីកងវកិារបៅ ាបា ជំងឺរ ស់ Baby 

Jane ផ្ងន្ដរ។ 
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យ េធសាស្តសតររស់ DWO និ្ង ិធាន្ការអន្  តត  

បោេមានការជេួ េំនុក ំរុង ីសំណ្ដកន់បោជករ ស់ ែូនប្សីែែួនគឺអនកប្សី Jessica និងសហ ន័ធសហជី អនក
ប្វើការតាមផ្ទះអាសីុ (FADWU) ផ្ងបនាះ អនកប្សី Baby Jane បានោកព់ាកយ ណាឹ ងចំននួ២បផ្សងោន ។ េី១ 
 ម រអំ ីការ ញ្ឈ ក់ារងារន្ដ មនិប្ស តាមចា ប់ប្កាម េ ញ្ាតតិការងារ (Employment Ordinance) និង
េី២  ណាឹ ង ីការបរ ើសបអើងការងារ បប្កាម េ ញ្ាតតិបរ ើសបអើងជន ិការជំ ូក ៤៨៧ (Ch. 487) (Disability 
Discrimination Ordinance)។ ពាកយ ណាឹ ងេី១ប្តូវបានោកប់សនើបៅកានន់ាេកោឋ នការងារ (Labour 
Department) និងពាកយ ណាឹ ងេី២ប្តូវបានោកជូ់ន គណៈកមមការឱ្កាសបសមើភា ោន  EOC (Equal 
Opportunities Commission)។ 

បៅប  េេ ួបានពាកយ ណាឹ ង ីបដើម ណាឹ ង នាេកោឋ នការងារ (Labour Department) បានបរៀ ចំកិចចប្ ជំុ
 ុ កិចចសនារវាងភាគីនបោជក និងភាគីនបោជិកបដើមបរីកចំណុចប្ស ោន បដើមបី្ នដ ់ការ ុ កិចចសនា
បោេសនតិវ ិ្ ី។ អនកស្តសតី Jamil អតីតនបោជករ ស់អនកស្តសតី Baby Jane មនិបាន ងាា ញមុែកនុងការប្ ជំុបនាះ
ប ើេ បោេអនកស្តសតីនិោេថាអនកស្តសតីមនិប្សួ ែែួន បហើេអនកស្តសតីបានឲ្យបមធាវតំីណ្ដង ីររូ ចូ រមួ ែណៈ
ន្ដ អនកស្តសតី Baby Jane ន្ដ កំ ុងមានជំងឺមហារកី្ៃន់្ ៃរចូ ែែួនមកបោះប្សាេបៅវញិ។ បោេសារន្តមាន
ភាសាបដើមជាភាសា Tagalog ដូចបនះ Baby Jane មនិសូវបចះភាសាអងប់គែសបនាះបេ បហើេអនកស្តសតីគួរេេ ួ
បានជំនេួអនក កន្ប្ ដូចបានន្ចងកនុង បោ ការណ៍ន្ណនារំដឋបា សតី ីការប ើកកមពស់សមភា  ូជសាសន ៍
(Administrative Guidelines on Promotion of Racial Equality) ននការោិ ័េកិចចការដីបោកនិងរដឋ្ មមនុ
ញ្ា  (Constitutional and Mainland Affairs Bureau) បប្កាមបោ ការណ៍  េ ញ្ាតតិបរ ើសបអើង ូជសាសន ៍
(ជំ ូក ៦០២) (Race Discrimination Ordinance (Cap. 602))។  ៉ែុន្នត មនិមានការជេួ សប្មួ ណ្ដមេួន្ផ្នក
 កន្ប្ បនាះប ើេ ដូចបនះវា ិតជាមានភា  ិបាកខ្ែ ងំសប្មា  ់Baby Jane កនុងការន្សវងេ ់ មែតិននការប្ ជំុ
ន្ដ ប្វើប ើងជាភាសាអងប់គែសបនាះ។ ប ះ ីជាោ៉ែ ងណ្ដកប៏ោេ ភា គរួឲ្យរកីរាេបនាះគឺអនកស្តសតី Baby Jane 
បានការពារករណី ណាឹ ងបនាះបានបជាគជេ័។ 

បោេសារន្តការបោះប្សាេបនះមនិអាច្នដ ់ដ ់បសចកាីសបប្មចកនុងកិចចប្ ជំុរោំេកិចចសនា ករណី
 ណាឹ ងបនះប្តូវបាន ញ្ាូ នបៅកាន ់ តុោការការងារ (Labour Tribunal)។ បៅប  បនះអនកប្សី Baby Jane 
េេ ួបានបសវាកមម កន្ប្ កនុងតុោការ។ អនកប្សី Baby Jane បានផ្ា ់សិេធិបៅអនកតំណ្ដងរ ស់ សហ ន័ធ
សហជី អនកប្វើការតាមផ្ទះអាសីុ (FADWU) អនកប្សី Shiella Estrada ន្ដ មានតនួាេីជាប្ ធានសហជី 
ការងាររកីចបប្មើនរ ស់អនកប្វើការតាមផ្ទះកនុងេីប្កុងហុងកុង (Progressive Labor Union of Domestic 
Workers in Hong Kong (PLU)) បដើមបបី្វើជាអនកតំណ្ដងសហជី រ ស់អនកស្តសតី កនុងការសាា  ស់វនាការកនុង
តុោការការងារ (Labour Tribunal)។  ៉ែុន្នត ប ើប ះ ីជាអនកប្សី Shiiella Estrada បានោកប់សនើឯកសារប្វើជា
អនកតំណ្ដងសហជី រ ស់នាងកាី មស្តនតីតំណ្ដងប្ ធានបាន ដិបស្កនុងការបកាះបៅអនកប្សីកនុងការសាា  ស់វនា
ការ។ ជំនសួមកវញិ អនកប្សី Baby Jane ប្តូវបានសួរសំនរួបោេអវតតមានអនកតំណ្ដងសហជី រ ស់នាងបៅវ ិ
ញ។ មស្តនតីតំណ្ដងប្ ធានខ្ងប ើបានជំរុញរហូត  ់ន្តអនកស្តសតី Baby Jane ប្ មេេួ សំណងជាេឹកប្បាក ់
៣០ ០០០ដុោែ រហុងកុង (បសមើនឹងប្ មាណ ៣ ៨៤៦ដុោែ រអាបមរកិ)  ីនបោជករ ស់អនកស្តសតី ន្ដ បនះផ្ទុេ ី
ការ ម រ ីដំ ូងកនុងេឹកប្បាក ់៤៧ ០០០ដុោែ រហុងកុង។  
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រញ្ហ្ស្រឈមនិ្ង ិធាន្ការអន្  តត 

អនកប្វើការតាមផ្ទះកនុងេីប្កុងហុងកុងសុេធន្តមានការការពារបោេចា ។់ ការរបំោភបស សនាវៈនិងប ៀតប ៀន
រាងកាេមានន្ចងកនុងចា ប់្ ហមេណា  បហើេការងាររ ស់អនកប្វើការតាមផ្ទះគឺប្តូវបានន្ចងកនុងចា អ់បនាត ប្ បវ
សននិ៍ងចា ក់ារងារ។ 

  
 

កនុងេីប្កុងហុង  េ ញ្ាតតិការងារឆ្ន ១ំ៩៦៨ (Employment Ordinance of 1968) ន្ចងកនុងជំ ូក ៥៧ សប្មា ់
អនកប្វើការតាមផ្ទះ និងកិចចសនាសាងោ់រការងារ (Standard Contract for the Employment) អនកប្វើការតាម
ផ្ទះចំណ្ដកប្សុកប ែ ៤០៧ (ID407) ប្តូវន្តមានការ ំប ញនិងចុះហតាប ខ្បោេភាគីអនកប្វើការតាមផ្ទះនិង
ភាគីនបោជក។  េ ញ្ាតតិជាកោ់កម់េួចំននួបេៀតកប៏្តូវបានអនុមត័ផ្ងន្ដរដូចជា ការបរ ើសបអើងបភេ  ូជ
សាសន ៍ ិការភា  និងសាា នភា ប្គួសារជាបដើម។ កនុងបោ ការចា នី់មេួៗ ចា ប់្ តិ តតិប្តូវបានោកប់ចញ
បដើមបជីួេ សប្មួ ដ ់ការអនុវតតននចា  ់ងំបនះ។  

ប ើប ះ ីជាោ៉ែ ងណ្ដបនាះ កនុងេីប្កុងហុងកុង សិេធិការងាររ ស់អនកប្វើការតាមផ្ទះចំណ្ដកប្សុកន្ដ នឹងេេួ 
បាន កំ ុងមានការផ្ទែ ស់ ាូរបោេការរតឹ ណាឹ ងបៅប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះអបនាត ប្ បវសន ៍ ដូចជា «ចា  ី់រសបាា
ហ៍» (two-week rule) ន្ដ ចា ប់នះអនុញ្ា តិឲ្យអនកប្វើការតាមផ្ទះអាចសាន កប់ៅបានន្តរេៈប  ២សបាា ហ៍
បប្កាេ ញ្ច កុ់ងប្តាការងារជាមេួនបោជក ៉ែុបណ្ដណ ះ។ នបោជករ ស់អនកប្សី Baby Jane បានប្វើការ
 បណា ញអនកស្តសតីបចញបោេអេុតតិ្មប៌ោេសារន្តអនកប្សី Baby Jane មានជំងឺមហារកី។ ដូបចនះបហើេ អនកប្សី
មនិអាចេេួ បានបសវាន្ងរកាសុែភា សាធារណៈ ប ើប ះ ីអនកប្សីកំ ុងសាន កប់ៅកនុងហុងកុងបដើមប ីនតពាកយ
 ណាឹ ង ម រេុតតិ្មក៌ាី។ ប ើស ីបនះ អនកស្តសតី Baby Jane មនិប្តូវបានអនុញ្ញា តិឲ្យន្សវងរកការងារប្វើបដើមបរីក
កនប្មបនាះបេ។ អនកស្តសតី Baby Jane អាចសាន កប់ៅេីប្កុងហុងកុងបាន បនះកប៏ប្ពាះន្តមានការជេួ  ី ែូនប្សី និង
នបោជករ ស់នាង ន្ដ បានជេួ ជាងវកិារបដើមបនី្សវងរកមនទីប េយឯកជនបដើមប ីាបា ជំងឺ។  

ដំបណើ រការននការបោះប្សាេេំនាស់ន្ដ សាិតប្កុម  េ ញ្ាតតិការងារ (Employment Ordinance) ប្តូវបាន
ច ប់ផ្ាើម  នាទ   ី់អនកប្សី Baby Jane បានោកព់ាកយ ណាឹ ង  ៉ែុន្នតប្តូវបានអនុវតតបោេ ញ្ញា បកើតប ើង។ ដំ ូង
កនុងកិចចប្ ជំុ ញ្ច កិ់ចចសនាជាមេួភាគីនបោជក អនកប្សី Baby Jane មនិប្តូវេេ ួបានបសវា កន្ប្ សប្មួ  
បហើេកនុងតុោការងារងារ (Labour Tribunal) បេៀតបសាត មស្តនតីតំណ្ដងប្ ធានមនិេេ ួេកអនកតំណ្ដង
សហជី រ ស់អនកស្តសតី Baby Jane និងមនិអនុញ្ញា តិឲ្យតំណងបនាះចូ សាា  ស់វនាការបនាះប ើេ បហើេន្ រជា
ោកគំ់នា ឲ្យអនកប្សី Baby Jane េ ់ប្ មេេួ េកការបោះប្សាេបោេេឹកប្បាកន់្ដ មានចំននួតិចជាង
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ការ ម របៅវញិ។ 

ករណីបរឿងរ ស់អនកប្សី Baby Jane  ងាា ញោ៉ែ ងចាស់ថាវា ិតជាមានចបនាែ ះប្ បហាង្ំកនុងផ្ែូវចា ក់នុងេីប្កុង
ហុងកុង ពាក ់ន័ធនឹងការការពារអនកប្វើការតាមផ្ទះចំណ្ដកប្សុកបៅប   កួបគធាែ កែ់ែួនឈ។ឺ សប្មា ស់ហ ន័ធ
សហជី អនកប្វើការតាមផ្ទះអាសីុ (FADWU)  ញ្ញា អាេិភា ន្ដ ប្តូវបោះប្សាេជា នាទ នម់ានដូចខ្ងបប្កាម៖ 

 ការ ុ បច ចា ២់សបាា ហ៍ (two-week rule) 
 ការផ្ា ់បសវានិងការជេួ ោបំ្េ ីរោឋ ភបិា កនុងការអនុញ្ញា តិឲ្យអនកប្វើការតាមផ្ទះអាច នតពាកយ ណាឹ ង

រ ស់ែែួនកនុងតុោការ 
 ការេេ ួបានបសវាសុែភា សាធារណៈនិងការធានារា៉ែ  រ់ ៉ែងការ ាបា សប្មា អ់នកប្វើការតាមផ្ទះ

បោេមនិប្តឹមន្តកនុងអំ ុងការប្វើការបនាះបេ  ៉ែុន្នតន្ងម ងំបប្កាេការប្វើការ កនុងករណីមានការ ញ្ច ់
កិចចសនាការងារមុនអណតត។ 

បៅប  សរបសរសាចប់រឿងបនះ អនកប្សី Baby Jane បៅ នតោកព់ាកយ ណាឹ ងករណីរ ស់អនកប្សីបៅកានគ់ណៈ
កមមការឱ្កាសបសមើភា ោន  EOC (Equal Opportunities Commission) បប្កាម េ ញ្ាតតិបរ ើសបអើងជន ិការ 
(Disability Discrimination Ordinance) បហើេកំ ុងរងច់សំាា  ស់វនាការកនុងតុោការផ្ងន្ដរ។ សហ ន័ធ
សហជី អនកប្វើការតាមផ្ទះអាសីុ (FADWU) បានប្វើេុេធនាការណ៍មេួកនុងការជេួ ឲ្យអនកប្វើការតាមផ្ទះអាចប្វើ
ការបប្ ើប្បាស់បសវាសុែភា សាធារណៈបៅប  នបោជក ញ្ឈ ក់ារងាររ ស់ កួបគបោេអេុតតិ្ម ៌ បោេ
តាមរេៈការប្វើសននិសីេកាន្សតបដើមប ីងាា ញអំ ីសាា នភា រ ស់អនកប្សី Baby Jane និងកំ ុងបគៀងគរការជេួ 
ោបំ្េប ើេុេធនាការណ៍មេួបនះ ន្នាម។ សកមមភា  ងំបនះ ក ់ញចំណ្ដ អ់ារមមណ៍ ី ណ្ដា ញផ្ស វផ្ាេ
 ត័ម៌ាននានា ងំជាតិនិងអនតរជាតិ។ សវនាការមេួប្តូវបានប្វើប ើងបៅកនុងកិចច ិភាកាតុមូ សាីអំ ីអំណ្ដច
កមាែ ងំ  កមមននប្កុមប្ ឹកានីតិ ញ្ា តិត (Panel on Manpower of the Legislative Council) កា  ី
ពាកក់ណ្ដា  ន្ែបមសា ឆ្ន ២ំ០១៩ កនែងបៅ។ ច ត់ាងំ ីប  បនាះមក េុេធនាការណ៍រ ស់បេើងមនិ ន់
េេ ួបាន េធផ្ បៅប ើេបោេសារន្ត ញ្ញា វកឹវរផ្ននបោបាេកនុងេីប្កុងហុងកុង។ 

 

 

 

 

ចូ បៅកានក់ិចចប្ ជុំនងៃេី១៦ បមសា ២០១៩ ននណ្ដចកមាែ ងំ  កមម បប្កាមរប ៀ វារៈេី៤ «ជំនួេអនកប្វើការតាមផ្ទះ របេសកនុងការ
េេួ បានបសវា ាបា សុែភា » កនុងតំណភាា  ប់នះ៖  
https://www.legco.gov.hk/yr18-19/english/panels/mp/agenda/mp20190416.htm
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ការវភិាគនងិការ ភិាកា 

  

ការប ៀតប ៀននងិអបំ ើអបំ ើហងិាបេនឌរ័ 
 

ការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាគឺជាអំប ើរបំោភ ំពានបៅប ើឆ្នទះរ ស់ ុគគ ណ្ដមាន ក។់ ករណីបរឿងរា៉ែ វ ងំអស់
បនះ ងាា ញថាការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាគឺជាការ ំពារ ំពានបោេបប្ ើអំណ្ដចបៅប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះ។ 
កនុងបរឿងរា៉ែ វចំននួ ៦កនុងចំបណ្ដម ៨ករណី នបោជកមាន កឬ់បប្ចើននាកប់ានប្ ប្ ឹតតិអំប ើហិងានិងការប ៀតប ៀន
បៅប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះន្ដ ជានបោជិករ ស់ែែួន។ កនុងករណីប្ បេសហវី ី ីន មាច ស់ភាៃ កង់ារផ្ា ់បសវាន្សវង
ការងារ បានប ៀតប ៀន Riza បហើេកនុងប្ បេសកមពុជា ប្សីមុ ំ ប្តូវបានប្គួសារន្ដ នាងបរៀ ការជាមេួប្វើបា 
របំោភ ំពាន បប្កាេធាែ  ប់្វើការជាអនកប្វើការតាមផ្ទះជូនប្គួសារខ្ងប ើ។  
 
ការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាកនុង ិភ ការងារ ងាឲ្យមានសាា នភា ការងារន្ដ មនិ ែ មានការសមែុត ការគំរាម
កំន្ហង និងភា អាមា៉ែ ស់បៅដ ់ជនរងបប្ោះ និងន្ងម ងំប្វើឲ្យរារាងំសុែុមា ភា  និងេំនាកេំ់នងការងារ ែក់
កករន្ងមបេៀតផ្ង។ ការគំរាមកំន្ហងននអំប ើហិងានិងការប ៀតប ៀនកច៏តេុ់កថាជាអំប ើហិងាផ្ងន្ដរ។ ការ
គំរាមកំន្ហងបផ្សងៗដូចជាការគំរាមន្ហកបករ តិ៍ ឬន្ដ បគបៅថាអំប ើហិងារនិងការប ៀតប ៀន “quid pro quo” 
មាននេ័ថា «ការប្វើអវីមេួបដើមបជីាងនូរនឹងបានអវីមេួ»។ អំប ើន្  បនះបកើតប ើងបៅប  នបោជកឬ ុគគ ណ្ដ
មាន កន់្ដ មានអំណ្ដច ម រការផ្ា ់បសវាកមម ន្នាម ីអនកប្វើការតាមផ្ទះជាងនូរឲ្យអាច នតប្វើការងារ នតបាន។ 
អំប ើបនះ ងខំឲ្យអនកប្វើការតាមផ្ទះបប្ជើសបរ ើសរវាងការផ្ា ់ជូនបៅដ ់ការ ម រន្ដ ោម នបហតុផ្  ឬបាត ់ង់
ការងារឬផ្ ប្ បោជនក៍ារងារបនាះ។  
 
អនុសញ្ញា អនតរជាតិអាេ ូ (ILO) ប ែ 190 បានឲ្យនិេមនេ័នន «ការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាកនុងការងារ» 
ថាជា «អាក បកិរោិនិងការអនុវតតមនិសមរមយនានា ឬការគំរាមកំន្ហងណ្ដមេួ មនិថាសកមមភា បនាះបកើត
ប ើងមាងឬបកើតប ើងដន្ដ  ថា៖ 

 មានបោ  ំណង ឬ ងារជា ឬ បងាើតជាផ្  ៉ែះពា ់មនិ ែដ ់រូ រាងកាេ ផ្ែូវចិតត ផ្ែូវបភេ ឬន្ផ្នកហិរញ្ា
វតាុ 

 និងរមួ ងំការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាបេនឌរ័ កនុងមាប្តា១»។  
 

ការធរៀតធរៀន្និ្ងអំធពើហិង្ាផ្លូ កាយ គឺជាអំ ី ៉ែះពា ់នានាបៅដ ់រូ រាងកាេរ ស់ ុគគ មាន ក។់ ករណីសាច់
បរឿងរ ស់អនកប្វើការតាមផ្ទះន្ដ ប្តូវបានប្វើឃាត វាេដំុ ោ ់ ដុត ឬរុញប្ចនេមាែ ក ី់ប ើជបណាើ រជាបដើម។ ការ
 ងែតអ់ាហារ ដូចបកើតប ើងកនុងករណីបរឿងកនុងប្ បេសឥណ្ដា  ឥណាូ បនសីុ ហវី ី ីន និងគុេន្វ ៉ែត ការ ងខិត ងខំឲ្យ
 របិភាគោមកសតវឆ្ម  ឬ របិភាគសា  ូបដើមបជីាការោកប់ ស ឬការបការសកនិ់ងការប្វើឲ្យមានសាែ កសាន មប ើ
ន្សបកកា និងការចកេឹ់កបែមះជាបដើម គឺសុេធន្តេប្មងប់ផ្សងៗននអំប ើហិងាន្ផ្នករាេកាេន្ដ  ងាឲ្យកាែ េ
បៅជាការប្វើ រុណកមម និងជាការគំរាមកំន្ហងន្ដ បប្ោះថាន កដ់ ់អាេុជីវតិ ុគគ ។ អនកប្សី Baby Jane កនុង
េីប្កុងហុងកុង ប្តូវបបាះ ងសិ់េធិេេួ បានការ ាបា ជំងឺមហារកីមាតស់បូន បោេសារន្តនបោជករ ស់អនក
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ប្សីបាន បណា ញបចញ ីការងារបៅប  នបោជករូ បនាះបានដឹង ីជំងឺរ ស់អនកប្សី។ 
 
ការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាផ្ែូវកាេគឺជាេិដឋភា ចិតតសាស្តសត  ីបប្ពាះេបងវើន្  បនះគឺជាការប្វើឲ្យមានភា 
អាមា៉ែ ស់ បាកមុ់ែោ៉ែ ងខ្ែ ងំ។ អំប ើហិងារផ្ែូវកាេអាចជាការប ៀតប ៀនបករបភេដូចកនុងករណីច រ់បំោភ ឬការ
ប្ ប្ ឹតតបផ្សងៗបេៀតពាក ់ន័ធនឹងផ្ែូវបភេ។ ការមនិអនុញ្ញា តិឲ្យអនកប្វើការតាមផ្ទះបគងឬសប្មាក បោេ ងខំឲ្យប្វើ
ការបប្ចើនបមា៉ែ ងបោេមនិមានប  សប្មាកប្គ ប់្ោន ់ ឬការមនិផ្ា ់ជូននូវេីកន្នែងសប្មាកសមរមយកស៏ាិតកនុង
េប្មងជ់ាការប ៀតប ៀន និងអំប ើហិងាផ្ែូវកាេ និងផ្ែូវចិតតផ្ងន្ដរ។ 
 
ការធរៀតធរៀន្និ្ងអំធពើហិង្ាផ្លូ ចិតតគឺេបងវើ ងំឡាេណ្ដន្ដ  ៉ែះពា ់ដ ់ផ្ែូវចិតតនិងប្  ឹងវញិ្ញា ណតាមរេៈ
ការ ំភតិ ំភេ័ ការសមែុតគំរា  ការសមែងឹ ការគំរាមកំន្ហង និងការ ំពារ ំពានបោេពាកយសាីណ្ដមេួ បោេ
រា  ់ញ្ចូ   ងំការសនាែយ ់ផ្ងន្ដរ។ ឧ ហរណ៍ បៅប  នាង Murni ន្ដ មានអាេុ១២ឆ្ន និំងប្គួសារ
រ ស់នាងកនុងប្ បេសឥណាូ នាសីុប្តូវបាននបោជកសនាថានឹងប្វើការេូ តរ់ា៉ែ  រ់ងការចំណ្ដេប ើការអ រ់ ំ
បដើមបសិីកាបរៀនសូប្ត នត។  
 
ឧ ហរណ៍ននកងវះននឯកជនភា  បៅប  អនកប្វើការតាមផ្ទះសាន កប់ៅកនុងផ្ទះនបោជកោម នសិេធិ ិេ វ រ នទ ់
រ ស់ែែួន ឬបៅប  ប្តូវ ងខំឲ្យបគងបៅកនុងផ្ទះបាេ បប្កាមជបណាើ រ ឬបគងកនុង នទ ប់គងរ ស់អនកដនេជាបដើមគឺ
សុេធន្តជាេប្មងន់នការប ៀតប ៀតផ្ែូវចិតត។ ការបៅោចប់ោេន្ កកនុងេប្មងជ់ាការហាមឃាតអ់នកប្វើការតាមផ្ទះ
មនិឲ្យចកបចញ ីផ្ទះ ឬការរារាងំមនិឲ្យ កួបគអាចេំនាកេំ់នងបៅកានប់្គួសារឬមតិតភកាិ ដូចនឹងករណីបរឿងកនុង
ប្ បេសឥណាូ បនសីុមានផ្  ៉ែះពា ់ជាអវជិាមានដ ់សុែុមា ភា រ ស់នបោជិក។ 
 
ករណីសាចប់រឿងរ ស់អនកប្សី Maria កនុងប្ បេសគុេន្វ ៉ែត  ងាា ញឲ្យប ើញអំ ីអតតចរតិននការរបំោភ ំពាននន
អំប ើហិងារផ្ែូវចិតត។ េី១៖ បោេមានបោ  ំណង ំភតិ ំភេ័អនកស្តសតី Maria នបោជករ ស់អនកប្សីបានកុហក់
បបាកប្បាស់កនុងប  ប្វើការសមាភ សការងារថាែែួនគឺជាមស្តនតី ៉ែូ ិសមាន កន់្ដ មានអំណ្ដច។ េី២៖ នបោជករូ 
បនាះបានបចេប្ កានអ់នកប្សី Maria អំ ី េរបំោភ ំពានផ្ែូវបភេបៅប ើកូនប្សីរ ស់ែែួន (បកមងប្សីន្ដ អនកប្សី 
Maria ជាអនកបមើ ន្ង )ំ បោេសារន្តអនកប្សី Maria មានរូ ងតកូនប្សីមាន កប់នាះកនុងកា ូ នដរ ស់អនកប្សី។ េី
៣៖ នបោជករូ បនះបាន ងខំអនកប្សី Maria ឲ្យសារភា បៅចំបពាះមុែវបីដអូែែី អំ ីបោ  ំណងអាប្កករ់ ស់ែែួ
ន។ បោេមានវបីដអូបនាះកនុងនដ នបោជករូ បនាះបានគំរាមអនកប្សី Marai ថាែែួននឹងោកព់ាកយ ណាឹ ងប ើអំប ើ
 ំពាននិងអំប ើហិងាបនាះ។  
 
 

ការធរៀតធរៀន្និ្ងអំធពើហិង្ាផ្លូ ធភ្េ គឺជាេបងវើ ងំឡាេណ្ដន្ដ ពាក ់ន័ធនឹងផ្ែូវបភេន្ដ ប្ ប្ ឹតតិប ើងបោេ
របំោភប ើឆ្នទះរ ស់ ុគគ ណ្ដមាន ក។់ អំប ើ ងំបនាះគឺជាការ ងខិត ងខំ ុគគ មាន កឲ់្យឆ្ែងកាតឬ់ប្ ប្ ឹតតិអំប ើផ្ែូវ
បភេបោេរបំោភប ើឆ្នទះរ ស់ ុគគ បនាះ។ អនកប្វើការតាមផ្ទះន្ដ សាន កប់ៅកនុងផ្ទះនបោជកមានការប្ ឈម
នឹងហានិភេ័ែពស់ននការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាផ្ែូវបភេ  ីបប្ពាះន្ត កួបគប្វើការនិងរស់បៅជិតសនិេននឹងនបោ
ជកនិងសមាជិកប្គួសារដនេបេៀត ងំនងៃនិងេ ។់ ជនរងបប្ោះជាបប្ចើននាកក់នុងការរបំោភនិងការប ៀតប ៀន
ផ្ែូវបភេគឺជាបកមងប្សីនិងស្តសតីប្គ វ់េ័។ បកមងប្ ុស និងមាន ុរសែែះន្ដរកអ៏ាចកាែ េជាជនរងបប្ោះការប ៀតប ៀន
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និងអំប ើហិងាផ្ែូវបភេ។ ជនន្ដ ប្ ប្ ឹតតអំប ើហិងាផ្ែូវបភេបៅប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះភាគបប្ចើនគឺជា ុរស និងន
បោជក។ ករណីសាចប់រឿងចំននួ ីកនុងប្ បេសឥណ្ដា  និងឥណាូ បនសីុគឺជាឧ ហរណ៍មេួចំននួននការរបំោភ ូ
ក។ កនុងប្ បេសឥណ្ដា  កុមារ ីSabina មានអាេុ១៤ឆ្ន  ំប្តូវបាន ុរសនបោជកនិងអនកប្វើការតាមផ្ទះ ុរសមាន ក់
បេៀត ន្ដ ជាអនកប ើក រឲ្យប្គួសារនបោជកបនាះ ច រ់បំោភនិងសមាែ  ប់ច ។ 
 
ករណីសិកា ងំ ីរបផ្សងបេៀតបាន ងាា ញថាស្តសតីន្ដ ជាប្  នធឬមាា េន្ដ ជិតសនិេជាមេួ ុរស ជាញឹកញា ់
រមួគំនិតជាមេួ ុរសនិង ុ  ិតោន ប្ ប្ ិតតិអំប ើហិងារបំោភផ្ែូវបភេប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះ។ អនកនាង Sunita 
មក ីប្ បេសឥណ្ដា ប្តូវបានរបំោភ ំពានផ្ែូវបភេ និងប្តូវបានរបំោភជា នត នាទ  ប់ោេ ុរសនបោជក បៅ
ប  ន្ដ ប្  នធរ ស់នបោជកបនាះមនិបៅផ្ទះ។ អនកនាង Sunita បានរាេការណ៍បរឿងរា៉ែ វប្បា ស់្តសតីជាប្  នធ 
បហើេប្តូវ ុរសនបោជកវាេ និងប្វើបា បោេនបោកជន ងំ ីរបនាះ។ កនុងប្ បេសឥណាូ បនសីុ ស្តសតីនបោជក
បានបចេប្ កាន ់អនកនាង Murni ថាមានចំណងផ់្ែូវបភេជាមេួ ុរសជា ាីរ ស់ែែួន និងថាបានបប្ ើប្បាស់ចំណង់
តណ្ដា រ ស់ែែួនន្ដ ប្វើឲ្យករណីអំប ើហិងាផ្ែូវបភេបនះបកើនប ើង។ អនកប្សីនបោជកបានបប្ ើប្បាស់ការរបំោភ
ជាវ ិ្ ីសាស្តសតកនុងការ ងខំស្តសតីអនកប្វើការតាមផ្ទះ ុរស ីរនាកប់ផ្សងបេៀតរ ស់ែែួនរបំោភ Murni ន្ដ ជាអនកប្វើការ
តាមផ្ទះបកមងជាងបគកនុងប្គួសារបនាះ។ 
 
ការធរៀតធរៀនិ្ងអំធពើហិង្ាតផ្នកធសែឋកិចចឬហិរញ្ញ តថុ បកើតប ើងបៅប  នបោជកមនិប្វើការេូ តឬ់េូ តប់្បាក់
ឈនួ ន្ដ ន្ចងកនុងអប្តាតិចតចួបៅដ ់អនកប្វើការតាមផ្ទះ  នារការេូ តប់្បាកឈ់នួ  ឬបៅប  ន្ដ  កួបគ
 ម រឲ្យប្វើការហួសកប្មតិឬប្វើការប ើសតនួាេីេូបៅ បោេមនិមានសំណងសមរមយ។ េបងវើន្  បនះជាការ
ោ សងាតអ់នកប្វើការតាមផ្ទះឲ្យសាិតបប្កាមការប្គ ប់្គងរ ស់ ួកបគ និងជាការ ងខំអនក កួបគឲ្យប្វើការ ន្នាមនិង
ប្វើការកានន់្តខ្ែ ងំ។ 
 
អនកប្វើការតាមផ្ទះកនុងករណីសាចប់រឿងជាបប្ចើនធាែ  ប់្ ឈមនឹងការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាន្ផ្នកបសដឋកិចច។ អនក
ប្សី Murni កនុងប្ បេសឥណាូ បនសីុ និងអនកនាង Sunita កនុងប្ បេសឥណ្ដា  មនិន្ដ េេួ បានការេូ តប់្បាក់
ឈនួ  បោេប្វើការបដើមបនី្តមានជីវតិរស់បៅ ៉ែុបណ្ដណ ះ។ អនកប្សី Maria កនុងប្ បេសគុេន្វ ៉ែតមនិប្តូវបាននបោជ
កែែួនេូ តប់្បាកឈ់នួ ប ញនងែបនាះប ើេ។ ចំន្ណកកនុងប្ បេស ងក់ាែ ន្ដស ប ើប ះ ីអនកប្សី Anowara 
េ ់ប្ មប្វើការងារសមាែ តបប្ៅបមា៉ែ ង នបោជករ ស់អនកប្សីបាន ងខំឲ្យអនកប្សីប្វើការប ញបមា៉ែ ងបោេេូ ត់
ប្បាកន់្ែកនុងការអប្តាប្បាកន់្ែេ ់ប្ស ការងារបប្ៅបមា៉ែ ងបៅវញិ និងន្ងម ងំបានដកប្បាកន់្ែរេៈប  ៣ន្ែ
រ ស់អនកប្សីបេៀតផ្ង។ អនកប្សី Maria ប្តូវបាន បណា ញបចញ ីការងារ និងអូសបចញ ីផ្ទះបោេោម នការេូ ត់
ប្បាកន់្ែជូន បោេសារន្តអនកប្សីប្វើន្ កន្កវេឹកមេួ។ 
 
ឧ ហរណ៍េូបៅមេួបេៀតននអំប ើហិងាន្ផ្នកបសដឋកិចចគឺបៅប  ភាៃ កង់ារន្សវងរកការងារប្វើការ ម រប្បាក់
ឈនួ បជើងសារហួសកប្មតិ ីអនកប្វើការតាមផ្ទះជាងនូរកនុងការន្សវងរកការងារឲ្យប្វើ។ េបងវើន្  បនះ ងាឲ្យអនកប្វើ
ការតាមផ្ទះធាែ កែ់ែួនជា ជំ់ពាក ំ់ណុ វណ័ា ករ។ ការរបំោភផ្ែូវបភេនិងន្ផ្នកបសដឋកិចចជាញឹកញា ប់កើតប ើង
ជាមេួោន កនុងេប្មងន់នការគប្មាមផ្ែូវបភេ។ ឧ ហរណ៍ បៅប  នបោជកគំរាម បណា ញអនកប្វើការតាមផ្ទះ ី
ការងារ ឬប្វើការដកេកប្បាកឈ់នួ ឬមាូ អាហាររ ស់នបោជិក បដើមបជីាងនូរការផ្ា ់ជូនបសវាផ្ែូវបភេដ ់ែែួន។ 
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ការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាបេនឌរ័ ប្តូវបានឲ្យនិេមនេ័បោេអនុសញ្ញា  ILO ប ែ ១៩០ (ILO 
Convention 190) ថា៖ «ការប ៀតប ៀនិងអំប ើហិងាបៅប ើ ុគគ បោេសារន្តបភេឬបេនឌរ័ ឬការ ៉ែះពា ់
បេនឌរ័រ ស់ ុគគ មាន កប់ោេអំប ើមនិសមរមយ និងរមួ ងំការប ៀតប ៀនផ្ែូវបភេផ្ងន្ដរ» (កនុងមាប្តាេី១)។ ការ
ប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាបេនឌរ័ ចកឬ់សគ ់កនុងេំនាកេំ់នងននអំណាចមិន្ធសមើភាពរ្្រវាងរ រសនិ្ងស្តសតីន្ដ 
បកើតមានកនុងសងគមជាបប្ចើន។ េំនាកេំ់នងននអំណ្ដចមនិបសមើភា ោន គឺមនិមានជា ព់ាក ់ន័ធបៅនឹងកតាត ែុសោន នន
ជីវសាស្តសតបភេ ុរសនិងស្តសតីបនាះបេ  ៉ែុន្នតវាធកើតធ ើងកនុងតួនាេីធយន្ឌ័រកនុងសងគម តែលោក់រញ្ចូលកនុងធភ្េ ំង
ពីរកនុងជី ិតសងគមនិ្ងធសែឋកិចច។ កនុងប្ បេសជាបប្ចើន អនកប្វើការតាមផ្ទះប្តូវបានបមើ ប ើញថាមានឋានៈតូច
   ប្បាកឈ់នួ    ការងារជំនាញមនិសូវមានតប្មូវការ។ ដូបចនះបហើេ អនកប្វើការតាមផ្ទះប្តូវបានផ្ា ់តនមែ
   និងមនិប្តូវបានបគបមើ ប ើញ ប ើប ះ ីជា កួបគមានភា សំខ្នម់និអាចែវះបានកនុងប្គួសាររ ស់នបោជ
កកាី។ 
 

េស្មង់ែថ្េធេៀតថ្ន្ការធរើសធអើង អនកប្វើការតាមផ្ទះជាបប្ចើនមក ីប្កុមមនុសសន្ដ មានភា អតប់ែាេន្តងន្ត
ជ ួការបរ ើសបអើង មនិប្តឹមន្តបោេសារន្តកតាត បភេ និងបេនឌរ័បនាះបេ  ៉ែុន្នតមានកតាត ជាតិសាសន ៍ ជនជាតិ 
 ណ៌សមបុរ សាសនា សងគម ប្ បេសជាតិ ឬកំបណើ តមក ីេីោចប់្សោ   ិការភា  អាេុ ឋានៈជនអបនាត ប្ បវ
សន ៍ និនាន ការផ្ែូវបភេ ( Sexual Orientation) ឬ អតតសញ្ញា ណបេនឌរ័ (Gender Identity) ជាបដើម។ 
ឧ ហរណ៍ កតាត ជាបប្ចើនននការបរ ើសបអើស បៅប  អនកប្វើការតាមផ្ទះប្តូវបានបរ ើសបអើសបោេសារោតជ់ាស្តសតី
ជនជាតិភាគតិច ហានិភេ័ននការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាកានន់្តអាប្កកប់ ើង។ ករណីសាចប់រឿង ងាា ញោ៉ែ ង
ចាស់។ អនកប្សី Sunita កនុងប្ បេសឥណ្ដា មានបដើមកំបណើ តមក ីប្កុមប្គួសារកុ សមពន័ធ។ អនកប្សី Murni មក
 ីប្ បេសឥណាូ បនសីុច ប់ផ្ាើមប្វើការបៅអាេុ១២ឆ្ន ។ំ  ងំ Murni និង Riza គឺមក ីប្ បេសហវី ី ីន មាន
កំបណើ តមក ីេីជន េោចប់្សោ ។ កុមារ ី Sabina មក ីប្ បេសឥណ្ដា មានបដើមកំបណើ តមក ីប្គួសារជន
អបនាត ប្ បវសន ៍បហើេបៅអាេុ១៤ឆ្ន  ំកុមារបីនះប្តូវបានបគរបំោភនិងសមាែ  ។់ ចំន្ណកអនកប្សី Maria ប្វើអបនាត
ប្ បវសនម៍ក ីប្ បេសឥណាូ បនសីុបដើមបរីកការងារប្វើកនុងប្ បេសគុេន្វ ៉ែត និងអនកប្សី Baby ប្វើអបនាត ប្ បវសនម៍ក
 ីប្ បេសឥណាូ បនសីុបដើមបរីកការងារប្វើកនុងេីប្កុងហុងកុង។ 
 
អនកប្វើការតាមផ្ទះជាបប្ចើនអនកន្ដ ជាបភេេី ី អនកប្សោញ់បភេដូចោន  ឬអនកមានបេនឌរ័ ីរ កស៏ាិតកនុងហានិ
ភេ័ែពស់កនុងការធាែ កែ់ែួនកាែ េជាជនរងបប្ោះននការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាផ្ងន្ដរ បោេសារន្ត ួកបគមនិ
អាចសប្ម តាម េោឋ នសងគមបភេផ្ទុេោន បាន  ៉ែុន្នត កួបគមាននិនាន ការផ្ែូវបភេ (Sexual Orientation) ឬអតត
សញ្ញា ណបេនឌរ័ (Gender Identity) បផ្សងោន ។ 
 
ផ្លរ ះពាល់ថ្ន្ការធរៀតធរៀន្និ្ងអំធពើហិង្ាធលើអនកធ វ្ើការតាមផ្ទះ បោេសារន្តេំនាកេំ់នងននអំណ្ដចមនិបសមើ
ោន ជាមេួនបោជក អនកប្វើការតាមផ្ទះប្តូវបានបគគំរាមកំន្ហងឲ្យ ងខំេេ ួេក និងប្តូវសប្មុតគំរា បោេការ
 ំភតិ ំភេ័ ញ្ឈ  ី់ការងារ។ អនកប្វើការតាមផ្ទះភាគបប្ចើនរស់បៅ្ំធាតក់នុងសងគមន្ដ បពារប ញបោេការ
បរ ើសបអើងនិងមានភា  ំបអៀងបេនឌរ័ និងកងវះការអ រ់។ំ ការប្ ឈមនឹងសាា នភា ន្  បនះជាញឹកញា ប់្វើឲ្យ
 ុគគ មាន កែ់វះការប្សោញ់ឲ្យតនមែែែួនឯង និងមនិហា នតវា៉ែ នឹង ុគគ មានអំណ្ដច។ អនកប្វើការតាមផ្ទះប្តូវ
េេ ួេការប ៀតប ៀន និងអំប ើហិងាន្ដ បនះគឺជាបរឿង ិតន្ដ បកើតប ើងប ើ ុគគ ជាបប្ចើននាករ់ចួមកបហើ
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េ។ ប ើប ះ ីជាោ៉ែ ងកប៏ោេ ដូចបានប ើញកនុងករណីបរឿងរា៉ែ វជាបប្ចើន ការប្ ឈមនឹងការប ៀតប ៀននិងអំប ើ
ហិងាអាចនឹង ៉ែះពា ់បៅដ ់សុែភា រាងកាេនិងផ្ែូវចិតត បាត ់ងភ់ា កាែ ហាន េំនុកចិតតកនុងែែួន និងរារាងំ
សុែុមា ភា  ុគគ  និងអាចសមាែ  ជី់វតិ ុគគ បនាះន្ងមបេៀតផ្ង។  
 
ករណីសាចប់រឿងជាបប្ចើន ងាា ញថាអនកប្វើការតាមផ្ទះអាចនឹងេេួ រងការឈចឺ ប់ោេសារការ ំពារ ំពាន
្ៃន់្ ៃរកនុងរេៈប  បប្ចើនឆ្ន បំោេសារន្ត កួបគមនិអាចឬមនិហា នរតប់គចបដើមបនី្សវងរកេុតតិ្ម។៌ ឧ ហរណ៍ 
ករណីកនុងប្ បេសឥណ្ដា  កុមារ ីSabian ប្តូវបានបគរបំោភនិងសមាែ  ប់ច  និងអនកនាង Sunita ប្តូវបានបគ
របំោភនិងវាេប្វើបា ោ៉ែ ង្ៃន់្ ៃរមុននឹងសបប្មចចិតតហា នរតប់គចែែួនបចញ។ អនកនាង Murni កនុងប្ បេសឥណាូ
បនសីុប្សកេមៃនស់ ់ប្តឹមន្ត ២៥គី ូប្កាម ៉ែុបណ្ដណ ះ បៅប  អនកប្សីសបប្មចចិតត ាោមបគចែែួន ីផ្ទះរ ស់ន
បោជក។ ចំន្ណក អនកប្សី Maria កនុងប្ បេសគុេន្វ ៉ែតបាត ់ងភ់ា កាែ ហានកនុងការប្ ឆ្ងំតេ ់នឹងការ ំពារ
 ំពាន និងការពារែែួន ីសំណ្ដកន់បោជក។ ចុងបប្កាេ អនកប្សី Maria បានប្ត  ម់កប្សុកកំបណើ តកនុង
ប្ បេសហវី ី ីនវញិ  ៉ែុន្នតសាិតកនុងសភា ភេ័ខ្ែ ច និងន្តងន្តកែួតចងែុរបៅប  ្ំុកែិនសា  ូមាងៗ។ 
 
ការរបំោភ ំពាននិងកងវះការការរកន្សវងរកេុតតិ្មជូ៍នជនរងបប្ោះអាចនឹងនាឲំ្យជនរងបប្ោះបាត ់ងក់ាីសងឃមឹ 
មានជំងឺផ្ែូវចិតតនិងផ្ែូវកាេ និងបាត ់ងក់ារងារប្វើនិងប្បាកចំ់ណូ ន្ងមបេៀតផ្ង។ កនុងប្ បេសកមពុជា អនកប្សី 
ប្សី មុ ំបានធាែ កែ់ែួនឈ ឺនាទ   ី់េេួ រងអំប ើហិងាប្ ប្ ឹតតិបោេប្គួសារន្ដ នាងបានបរៀ ការជាមេួ។ ដូចោន
បនះន្ដរ អនកនាង Riza កនុងប្ បេសហវី ី ីនប្តូវបានវាេដំ នាទ   ី់េេ ួរងការប ៀតប ៀនបោេភាៃ កង់ារអនករក
ការងារប្វើ។ អនកប្សីមនិចងោ់កព់ាកយ ណាឹ ងបនាះបេ បោេសារអនកប្សីមានភា ភេ័ខ្ែ ច។ អវីន្ដ អនកប្សីចង់
បានគឺចងប់្ត  ប់ៅកានប់្សុកភូមកំិបណើ តវញិ។ 

 
  ៉ែុន្នតករណីសាចប់រឿងជាបប្ចើនកប៏ាន ងាា ញោ៉ែ ងចាស់ផ្ងន្ដរអំ ីអនកប្វើការតាមផ្ទះន្ដ រងការរបំោភ

 ំពានអាចមានការ្ូរបសបើេនិងអាចមានភា រងឹមា ំ រងឹ ឹងប ើងវញិ ប្ សិនប ើ ួកបគេេ ួបានការ
ជេួ អនកអងគការអនកប្វើការតាមផ្ទះ (DWOs)។ 

 បោេមានជំនេួ ី JALA PRT អនកនាង Murni មក ីប្ បេសឥណាូ បនសីុបានប្ត  ប់ៅសាោបរៀន
មាងបេៀតនិងបាន ញ្ច ក់ារសិការ ស់នាង។ 

 អនកនាង Sunita មក ីប្ បេសឥណ្ដា ប្តូវបានេេ ួរងការ ំពារ ំពាន  ៉ែុន្នតមនិចុះចញ់កនុងការ ម រ
េុតតិ្ម។៌ បោេមានជំនួេ ី NDWM អនកនាងហា នវាេេកេុតតិ្មោ៌៉ែ ងកាែ ហាននិងរកបានការងារ
ប្វើជាអនកប្វើការតាមផ្ទះន្ងមបេៀត។ នាង Sunita បាន ញ្ច ក់ារសិកា និងកាែ េជាបមដឹកនាអំនកប្វើការ
តាមផ្ទះដខ៏្ែ ងំមេួរូ ។ 

 កនុងប្ បេស ងក់ាែ ន្ដស អនកប្សី Anowara ន្ដ ជាសមាជិករ ស់ NDWUU បាន កេ់ងអនកដឹកនាំ
សាខ្រ ស់ែែួន បហើេអនកដឹកនាបំនាះន្ដ បានផ្ា ់ដំណឹងបៅដ ់សមាជិកអំ ីសាា នភា រ ស់អនក
ប្សី។  កួបគបានប្ មូ ផ្ាុ ំោន ន្សវងរកេុតតិ្ម ៌ បហើេសកមមភា ប្កុមរ ស់ កួបគបានេេ ួបានភា 
បជាគជេ័កនុងការចរចជាមេួនបោជក បោេ Anowara េេ ួបានការ ងប់្បាកឈ់នួ  ងំអស់មកវ ិ
ញ។ 
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ឧ សគគកនងុការប្ ឆ្ងំនងឹការប ៀតប ៀននងិអបំ ើហងិាបេនឌរ័ 
 

ប្គ ក់រណីបរឿងរា៉ែ វ ងំអស់ ណ៍នាអំ ីការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាបៅប ើស្តសតីនិងកុមារនី្ដ មក ីប្កុមប្គួសារ
ន្ដ អនប់ែាេ មានជា ឬ់សគ ់កនុងសងគមនិងសាា  ន័បផ្សងៗកនុងសងគមបនាះ ដូចជាសាា  ន័ ៉ែូ ិស ភាៃ កង់ារ
អនុវតតចា  ់ និងតុោការជាបដើម។ ការធរៀតធរៀន្និ្ងអំធពើហិង្ាប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះគឺប្តូវបានបគបមើ ប ើញ
ថាហាកដូ់ចជាអំប ើ «្មមតា» «ជាតផ្នកថ្ន្ជី ិតររស់ធយើង» ឬ«សឹងកាល្យជាតផ្នកមួយថ្ន្ រ្ប្ម៌ធៅធហើយ»។ អនកប្វើ
ការតាមផ្ទះមេួចំននួែែួនបគប្តូវបានសងគមសប្ម  និងបានេេួ េកគំនិតនិងេសសនៈន្  បនះ  ៉ែុន្នតេសសនៈ
ន្  បនះហាកដូ់ច្មមតាកនុងប្កន្សន្ភនកនបោជកន្ដ ប្ ប្ ឹតតិអំប ើប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាន្ដ មនិប្តូវេេ ួ
ប សេណ័ា បោេចា ។់ ជាញឹកញា  ់មស្តនតីន្ដ េេ ួែុសប្តូវប ើន្ផ្នកចា ម់ានការការពារគំនិតនិងេសសនៈ
ខ្ងប ើ និងេំនងជាមនិសូវបអើប ើនឹងតនួាេីរ ស់ែែួនប្ សិនប ើជនរងបប្ោះជាកុមារនិីងជាស្តសតីន្ដ មក ីប្គួសារ
ន្ដ មានការបរ ើសបអើងឬប្គួសារអនប់ែាេ។ ការកងវះការបោរ  ឲ្យតនមែប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះកនុងសហគម 
សងគម ងំមូ  កនុងចំបណ្ដមនបោជក និង ណ្ដា សាា  ន័នានាន្ដ អនុវតតចា និ់ងការពារអនកប្វើការតាមផ្ទះ ី
ការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាគឺជាឧ សគគន្ដ គរួឲ្យខ្ែ ច។ សស្មរ់ DWOs ការផ្ល្ស់រដូរគំនិ្តនិ្ងេស្សន្ៈចាស់
គស្មិល ំងធន្ះគឺជាអាេិភាពសស្មរ់សកមមភាពររស់ធយើង។ 
 
ករណីសាចប់រឿងចំននួ៥កនុងចំបណ្ដមករណីចំនួន៨គឺសុេធន្តមានពាក ់ន័ធនឹងការ ំពារ ំពានន្ផ្នករាងកាេ ផ្ែូវ
បភេ និងផ្ែវចិតតរ ស់អនកប្វើការតាមផ្ទះ ន្ដ ករណី ងំបនះប្តូវមានការោកប់ សេណ័ា បោេអនុបោមតាម
ប្កមប្ ហមេណា  និងចា ក់ារពារអនីតិជន ដូចកនុងករណីកនុងប្ បេសឥណ្ដា  និងចា ប់្ ឆ្ងំនឹងអំប ើហិងាកន
ងប្គួសារ ដូចកនុងករណីកនុងប្ បេសឥណាូ បនសីុនិងប្ បេសកមពុជា។ ករណីបរឿងរ ស់អនកប្សី Murni និង JALA 
PRT (ឥណាូ បនសីុ) អនកនាង ប្សីមុ ំនិងសមាគមអនកប្វើការតាមផ្ទះ ADW (ប្ បេសកមពុជា) និងកុមារ ីSabina និង 
GKS និងករណីរ ស់អនកនាង Sunita និង សហជី ប្សីតអនកប្វើការតាមផ្ទះជាតិ (NDWM) (ប្ បេសឥណ្ដា ) បាន
 ងាា ញអំ ីដំបណើ រការផ្ែូវចា ន់្ដ  ិបាកនិងមានរេៈប  េូរកនុងការន្សវងរកេុតតិ្មជូ៌នជនរងបប្ោះ និងការ
សូកបា៉ែ នរ់ ស់មស្តនតី ៉ែូ ិស និងតុោការ បោេនបោជកអាចរារាងំការអនុវតតចា និ់ងការោកប់ សជនប មើស
ផ្ងន្ដរ។ កនុងប្ បេសគុេន្វ ៉ែត កិចចប្ ឹងន្ប្ ងរមួបោេមានសមាគមអនកប្វើការតាមផ្ទះសានឌី់ហគីន - គុេន្វ ៉ែត 
(SKDWA)  ៉ែូ ិសគុេន្វ ៉ែត និងសាា នេូតហវី ី ីនផ្ង បានប្វើការជេួ សបស្តងាគ ះអនកប្សី Maria និងជូនអនកប្សីបៅ
កានប់្ បេសកំបណើ តវញិ  ៉ែុន្នតករណីរ ស់អនកប្សីប្តូវបាន យរួេុកបៅប ើេ។ 
 
ករណីបរឿងរា៉ែ វជាបប្ចើន ងាា ញអំ ីតួនាេីែ៏សំខាន់្ររស់ DWOs កនុងការជួយរំស្េអនកធ វ្ើការតាមផ្ទះកនុងេេួល
បាន្យ តតិ្ម៌។  

 សកមមភា ដម៏ានប្ សិេធភា  ីសំណ្ដក ់៉ែូ ិស ការោបំ្េរ ស់ ុគគ បៅប ើអនកនាង Murni និងការត
ស ូមតិបោេ Jala PRT និងមជឈមណា  ជំនេួន្ផ្នកចា ស់្តសតី បានជួេ ប្វើឲ្យមានការកាតប់ សនបោជ
ករ ស់ Murni ោក ់នធនាោរ។ 

 អនកនាង Sunita កនុងប្ បេសឥណ្ដា េេ ួបានប្បាកសំ់ណង បោេមានជំនួេ ី NDWM និងអនកប្សី 
Baby Jane កនុងេីប្កុងហុងកុង បានេេួ បានប្បាកសំ់ណងមេួចំននួ បោេមានការជេួ ប្ជុមន្ប្ជង ី 
FADWU។ 

54 

 



ការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាបេនឌរ័ប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះ 

 

 

 សមាគមអនកប្វើការតាមផ្ទះសានឌី់ហគីន - គុេន្វ ៉ែត (SKDWA) កនុងប្ បេសគុេន្វ ៉ែតបានបឆ្ែើេត បៅនឹង
សាររ ស់អនកប្សី Maria និងែិតែំ ាោមេំនាកេំ់នងអនកប្សីបដើមបនី្សវងរកសាន មជានិំងសាែ កសាន មប ើ
ដងែែួន។ សកមមភា ជាប្កុម ីសំណ្ដកប់មដឹកនានិំងសមាជិករ ស់ Anowara និង NDWUU នាឲំ្យមាន
ការេូ តប់្បាកឈ់នួ ហួសកំណត ់ងំអស់ជូន Marai។ 

 សកមមភា បោេការប ាជ្ាចិតត ី GKS និងប្គួសាររ ស់កុមារ ីSabina កនុងរេៈប  ជាង៥ឆ្ន នំាឲំ្យមាន
ការន្វកមុែនិងកំណតអ់តតសញ្ញា ណជនប មើសន្ដ បានរបំោភនិងសមាែ   ់ Sabina ប ើប ះ ីជាជន
ប មើស ងំបនាះមនិ នប់្តូវបានោកប់ សបៅប ើេកាី។ 
 

ករណីសាចប់រឿង ងំអស់បនះ ងាា ញោ៉ែ ងចាស់ថាច្ារ់តែលមន្តចងនិ្ងយន្តការថ្ន្ការអន្  តតច្ារ់មិន្អាច
សធស្មចធោយមន្ស្រសិេធភាពកនុងការជួយការពារជន្រងធស្រះអនកធ វ្ើការតាមផ្ទះរចួបចញ ីការ ំពាននិងអំប ើ
ហិងាប ើេ។ កនុងប្ បេសមេួចំនួនបេៀតមានន្តចា  ់ ប្កមប្ ហមេណា  ន្ដ អាចន្សវងរកមប្ាបាេផ្ែូវចា ់
ប ើការរបំោភ ំពានដូចជាការ ំពារ ំពានផ្ែូវកាេនិងផ្ែូវបភេ។ 

 កនុងប្ បេសកមពុជានិងឥណាូ បនសីុ ចា ប់្ ឆ្ងំនឹងអំប ើហិងាប្គួសារប្តូវបានអនុមត័។  ៉ែុន្នត ចា ក់នុង
ប្ បេសកមពុជាែវះេនតការកនុងការអនុវតតនិងប  បវោជាកោ់ក។់ ដូចបនះ ចា ម់និអាចអនុវតតបាន
 ែ។ កនុងប្ បេសឥណាូ បនសីុ អនកប្វើការតាមផ្ទះភាគបប្ចើនប្តូវរា  ់ញ្ចូ  ជាសមាជិកប្គួសារបោេ
អនុបោមតាមចា ។់  ៉ែុន្នត ចា ប់នះមនិមានប្ សិេធភា កនុងការអនុវតតបោេសារន្តកងវះការេេួ ដឹង
 ីសាធារណៈជន និងភា  ំបអៀងបេនឌរ័រ ស់មស្តនតីអនុវតតចា  ់តុោការ និងកនុងសងគម ងំមូ ។ ដូច
បនះ Jala PRT និងអងគការសិេធិមនុសស កុមារ និងស្តសតីមេួចំនួនចូ រមួកនុងេុេធនាការចំននួ២៖ ប្ ឆ្ងំ
នឹងការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាបេនឌរ័កនុងកន្នែងប្វើការ និងការអភវិឌឍនិងការអនុមត័ចា ក់ារពារអនក
ប្វើការតាមផ្ទះ។ 

 កនុងប្ បេសឥណ្ដា  ចា ប់្កមប្ ហមេណា គឺប្តូវបប្ ើប្បាស់បដើមបផី្ា ់នូវវធិានផ្ែូវចា ក់នុងករណីមានការ
 ំពានផ្ែូវបភេនិងផ្ែូវកាេ រមួ ងំអំប ើឃាតកមម ជនរងបប្ោះអនកប្វើការតាមផ្ទះផ្ងន្ដរ។ ចា ព់ាក ់ន័ធ
នានាកប៏្តូវបានអនុមត័បដើមបកីារពារកុមារ ីការ េប មើសផ្ែូវបភេ រារាងំ  កមមកុមារ  ងាា រនិងការពារ
ការប ៀតប ៀនផ្ែូវបភេប ើស្តសតីបៅកន្នែងប្វើការ។ ចា ប់ផ្សងបេៀតប្តូវបានោកប់សនើកនុងករណី GKS និង
ប្គួសាររ ស់ Sabina ជា ិបសសពាក ់ន័ធនឹងសិេធេេ ួបាន ត័ម៌ាន ការេ ស់ាា តអំ់ប ើ ុករ ួេ និង
ចា ប់្វើ តា ន័ (Extradition Act)  ីបប្ពាះជនប មើសបានចកបចញ ីប្ បេស។ ប ើប ះ ីជាោ៉ែ ង
ណ្ដកប៏ោេ ដំបណើ រការផ្ែូវចា  ់ម ររេៈប  រា ឆ់្ន  ំ និងតប្មូវការចំណ្ដេប្បាកក់ាកនិ់ងប  
បវោបប្ចើន ដូចកនុងករណីរ ស់ Sunita និងសហជី ស្តសតីអនកប្វើការតាមផ្ទះជាតិ (NDWWU)។  នាទ   ី់
អស់រេៈប  ជាបប្ចើនឆ្ន  ំប្កុមប្គួសាររ ស់ Sabina ចុងបប្កាេបានសបប្មចេេ ួេកសំណងតិចតចួ
មនិសមរមយ។ 
 

ដូចកនុងការអនុវតត ចា ក់នុងប្ បេសឥណ្ដា មនិមានដំបណើ រការ ែនិងមានប្ សិេធភា កនុងការជួេ កាត ់នាេការ
ប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាប ើស្តសតីនិងកុមារអនកប្វើការងារតាមផ្ទះ។ អងគការ GKS និង DNWM កំ ុងអំពាវនាវឲ្យ
មានវធិានការចាស់ោស់កនុងការ ប្ងឹងន្ផ្នកចា និ់ងកនុងការជំុរុញឲ្យសាា ន ន័នានាជេួ ការពារស្តសតីនិងកុមារ
អនកប្វើការតាមផ្ទះកានន់្តប្ បសើរ។ វធិានការ ងំបនាះរមួមាន៖ 
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 បចញបសចកាបី្ កាស ីភា ែុសចា ន់នការប្វើការងារផ្ទះចំបពាះកុមារនិងេុវវេ័អាេុបប្កាេ១៨ឆ្ន  ំ
បោេសារការងារបនះប្ ឈមភា បប្ោះថាន កចំ់បពាះកុមារ 

 អនុមត័វធិានការបឆ្ែើេត នឹងភា បសមើោន បេនឌរ័ ដូចជាការ បងាើតអងគភា  ៉ែូ ិស និងប្  ន័ធតុោការ
ោចប់ោេន្ កន្ដ មានមស្តនតីជាស្តសតីកនុងការប្វើការបោះប្សាេករណីអំប ើហិងាផ្ែូវបភេ និង 

  ប្ងឹងអំណ្ដចប្ តិ តតិរ ស់គណៈកមាម ្ិការជាតិការពារស្តសតីនិងសិេធិកុមារ (National Commissions 
for Women and for the Protection of Child Rights)។ ដូបចនះ បសចកាីន្ណនារំ ស់គណៈកមាម ្ិការ
បនះោកប់សនើបៅកានន់ាេកោឋ នរោឋ ភបិា នានា ដូចជាមស្តនតីអនុវតតចា ជ់ាបដើម នឹងផ្ារភាា  ជ់ាមេួ
កាត វកិចចកនុងកិចចការងារ។ 

 
ប្កមប្ ហមេណា និងចា ឧ់ប្កិដឋតប្មូវឲ្យមានការោក ់នទុកភសាុតាងបប្ចើននិងនិតិវ ី្ ីបោះប្សាេន្ដ  ម រ
ប  បវោេូរនិងការចំណ្ដេប្បាកក់ាកប់ប្ចើន។ អនកប្វើការតាមផ្ទះចំនួនតិច ៉ែុបណ្ដណ ះន្ដ ប្តូវបានការពារ ីការ
ប ៀតប ៀតនិងអំប ើហិងាន្ដ មានន្ចងកនុងចា ក់ារងារ។  

 កនុងប្ បេស ងក់ាែ ន្ដសនិងឥណ្ដា  ចា ក់ារងារប្តូវបានបគឲ្យដឹងថាមនិ នម់ានប្ សិេធិភា បៅប ើេ។  
 ប្ បេសហវី ី ីនគឺជាប្ បេសេីមេួន្ដ មានចា អ់នកប្វើការតាមផ្ទះជាតិប ញប ញបោេមានការ

អនុវតតចា និ់ង ញ្ាតតិនានាបដើមបផី្ា ់នូវការការពារន្ផ្នកការងារនិងសងគមដ ់អនកប្វើការតាមផ្ទះ។ កនុង
ប្ បេសអាសា នមេួបនះ ឧ សគគមេួបនាះគឺការអនុវតតចា ឲ់្យមានប្ សិេធភា កនុងថាន ក ុ់ំនិងថាន ក់
ប្សុកន្ដ ជាេូបៅនបោជកនិងមស្តនតីអនុវតតចា ជ់ាសាចញ់ាតិឬអនកសាគ  ់ោន  និង្នធានហិរញ្ា វតាុនិង
្នធានមនុសសមស្តនតីរោឋ ភបិា មានភា ែវះខ្ត។  

 បៅកនុងេីប្កុងហុងកុង អនកប្វើការតាមផ្ទះអបនាត ប្ បវសនេ៍េ ួការការពារបោេចា ក់ារងារនិងចា ់
សមភា  ដូចបនះ កួបគអាចន្សវងរកេនតការណ៍អនុវតតពាក ់ន័ធនានា ដូចជាេនតការណ៍ដំបណ្ដះប្សាេ
ជបមាែ ះការងារ និងេនតការសមភា នានា។ ករណីសាចប់រឿងរ ស់អនកប្សី Baby Jane បាន ងាា ញអំ ី
េនតការណ៍ដំបណ្ដះប្សាេជបមាែ ះន្ដ ប្តូវបានអនុវតត។  ៉ែុន្នតការអនុវតតមានភា បវៀចបវរបោេសារភា 
េនប់ែាេរ ស់អនកប្សី ប ើប ះ ីជានបោជករូ បនាះចុងបប្កាេបានសបប្មចឲ្យប្វើការេូ តសំ់ណង
បៅដ ់ជនរងបប្ោះកាី។ 
 

ប ះ ីជាោ៉ែ ងណ្ដកប៏ោេ សាា នភា រ ស់អនកប្សី Baby Jane អាចនាឲំ្យមានចបនាែ ះែវះខ្តដ៏្ ំមេួកនុងចា ់
ការងារន្ដ មានកនុងប្ បេស ន្ដ នបោជកតប្មូវឲ្យមានការេូ តសំ់ណងការ ាបា អនកប្វើការតាមផ្ទះ
អបនាត ប្ បវសនអំ៍ ុងការប្វើការរ ស់នបោជិក  ៉ែុន្នតនបោជកបនាះមនិបានប្វើការេូ តប់នាះប ើេ បហើេន្ងម
 ងំបាន ញ្ច កុ់ងប្តា និងប្វើការ បណា ញបចញោ៉ែ ងកបប្មា និងោ៉ែ ងអេុតតិ្ម ំ៌ផុ្ត។ អនកប្សី Baby Jane 
ប្តូវបាន បណា ញបចញបោេសារន្តអនកប្សីមានជំងឺមហារកី និងពាកយ ណាឹ ងេី២ប្ ឆ្ងំនឹងការបរ ើសបអើង
ការងារបប្កាម  េ ញ្ាតតិបរ ើសបអើងជន ិការ (Disability Discrimination Ordinance) បៅ យរួបៅប ើេបៅគ
ណៈកមមការឱ្កាសបសមើភា ោន  (EOC)។ 
 
 ន្នាម ីបនះ មាប្តាមេួចំននួន្ដ ន្ចងកនុងចា អ់បនាត ប្ បវសនហុ៍ងកុងកានន់្តប្វើឲ្យមានហានិភេ័ដ ់អនកប្វើ
ការតាមផ្ទះអបនាត រប្ បវសនឲ៍្យមានការប្ ឈមនឹងការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាបោេសារនបោជក។ មាប្តា
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ការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាបេនឌរ័ប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះ 

 

 

 ងំបនាះរមួមាន ងំចា ស់ាន កប់ៅជាមេួនបោជកន្ដ អនកប្វើការតាមផ្ទះប្តូវសាន កប់ៅកនុងការប្គ ប់្គងរ ស់
នបោជក និងចា ២់សបាា ហ៍ ន្ដ  ម រឲ្យអនកប្វើការតាមផ្ទះចកបចញ ីេីប្កុងហុងកុងកនុងរេៈប  ២ស
បាា ហ៍បប្កាេការ ញ្ឈ កិ់ចចសនាការងារ។ 
 

 

ការប្ មូ ផ្ាុ ំរ ស់សហ ន័ធសហជី អនកប្វើការតាមផ្ទះអាសីុ (FADWU) កនុងេីប្កងុហុងកុង [រ ូភា ៖ IDWF] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 



 

 

 
បសចកាី ញ្ច ់និងផ្លូវបឆ្ព ះបៅមុែ  
  

ធសចកដីរញ្ចរ់ 
ការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាបេនឌរ័ប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះគឺជា ញ្ញា ដគ៏ួរឲ្យប្ ួេបារមភកនុងប្ បេសកនុងេវី អា
សីុ។ ករណីសាចប់រឿងជាបប្ចើនបាន ងាា ញឲ្យប ើញជាឧ ហរណ៍មេួចំននួននេប្មងប់ផ្សងននការប ៀតប ៀននិង
អំប ើហិងាផ្ែូវកាេ ផ្ែូវចិតត ផ្ែូវបភេ និងន្ផ្នកបសដឋកិចចបៅប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះ និង ងាផ្  ៉ែះពា ់មេួចំននួ
បេៀតបៅប ើសុែុមា ភា និងសុែភា រ ស់ ួកបគផ្ងន្ដរ។ ការខ្ែ ចបាត ់ងក់ារងារប្វើ និងការមនិមាន
ជបប្មើសដនេ អនកប្វើការតាមផ្ទះប្តូវស ូ ប្ ជំាមេួការ ំពារ ំពាន រហូត  ់ន្តោម ន េធភា កនុងការស ូប្ តំេ ់
បេៀតបាន។ អនកប្វើការតាមផ្ទះមេួចំននួ ាោមន្សវងរកផ្ែូវរតប់គច និងមេួចំននួធាែ កែ់ែួនឈនិឺងឈរឺានំរ ៉ែ នាទ  ់
 ីប្តូវបានជួេ សបស្តងាគ ះ។ ប ើប ះ ីជាន្  បនះកាី អនកប្វើការតាមផ្ទះជាបប្ចើនមានប្កុម ណ្ដា ញជួេ ោបំ្េរ ស់
 កួបគ និងបហើេ កួបគប្តូវបានផ្ា ់ការជួេ ោបំ្េដូចជាការអ រ់ ំ និងការងារ បហើេ កួបគអាចជាសះបសបើេផ្ែូវ
ចិតតនិងមានកមាែ ងំរងឹមាកំនុងការជេួ  ប្ងឹងច នាអនកប្វើការតាមផ្ទះដូចកនុងករណីកនុងប្ បេស ងក់ាែ ន្ដស ឥណ្ដា  
និងឥណាូ បនសីុជាបដើម។ 
 
អនកប្វើការតាមផ្ទះជាបប្ចើនសាិតកនុងហានិភេ័ននការធាែ កែ់ែួនកាែ េជាជនរងបប្ោះននការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងា
បោេសារន្តការងារផ្ទះមនិប្តូវបានបគបមើ ប ើញឲ្យតនមែនិងចតេុ់កជាការងារ« ិត» បហើេអនកប្វើការតាមផ្ទះ
មនិប្តូវបានបគចតេុ់កជាកមមករ« ិត»។ ការងារផ្ទះជាេូបៅជាការងារសប្មា ឋ់ានៈ   និងប្តូវចតេុ់កថាជា
ការងាររ ស់ស្តសាីន្ដ ោម នជំនាញ។ អនកប្វើការតាមផ្ទះជាបប្ចើននាកគឺ់ជាស្តសតីនិងកុមារនី្ដ សុេធន្តកំ ុងប្ ឈម
មុែនឹងការបរ ើសបអើងបេនឌរ័។  កួបគ ងំបនាះន្តងន្តជ ួនឹងេប្មងក់ារបរ ើសបអើងបផ្សងៗ ីបប្ពាះ កួបគមក ី
ប្គួសារអនប់ែាេ េីជន េ ជនជាតិភាគតិច ប្កុមកុ សមពន័ធន្ដ មានការប្ កានជំ់បនឿសាសនា និងេេួ បាន
ការអ រ់ ំ ។  ួកបគ ងំបនាះប្វើការឲ្យនបោជកកនុងេីប្កុងន្ដ  កួបគ ងំបនាះជាអនកមាន មានឋានៈ តនួាេី
មុែមាត ់ មានការអ រ់ ំែ និងមានអំណ្ដចផ្ងន្ដរន្ដ ែុសឆ្ៃ េ ីអនកប្វើការតាមផ្ទះ។  ងំអស់បនះដូចោន នឹង
អនកប្វើការតាមផ្ទះន្ដ ប្វើអបនាត ប្ បវសន ី៍ប្ បេសកំបណើ តបៅកានប់្ បេសអភវិឌឍនសីុ៍វ ័ីេដនេបេៀតដូចោន ។ 
ការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះមនិន្មនជាសាា នភា ន្ដ មនិប្តូវបអើប ើ ប ើកន្ ងបនាះ
ប ើេ បោេវាមនិន្មនជាអំប ើបោេន្ ករ ស់ ុគគ នបោជកបៅប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះបៅប  បវោនិងេី
កន្នែងជាកោ់កប់នាះប ើេ។ ការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាបៅប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះគឺជា «ជាេបងវើជាប្  ន័ធ»។ 
វាគឺជាបាតុភូតននប្  ន័ធមេួន្ដ មានការ «ចកឬ់សគ ់ោ៉ែ ងបប្ៅកនុងរចនាសមពន័ធកនុងសងគម» រា ត់ាងំ ីរប ៀ 
ន្ដ ការងារផ្ទះប្តូវបានបរៀ ចំប ើង ចា េ់មាែ  ន់ានាប្តូវបានអនុវតតប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះ និងរប ៀ ន្ដ សាា  ័
នរោឋ ភបិា បដើរតជំួនសួ ួកបគ បៅប  មានការអនុវតតចា ។់ 
 

ករណ្ីធរឿងរា ្  ំងធនាះរងាហ្ញថ្៖ 

 ការកងវះការេ ់ដឹងនិងភា សាិតសាិរននភា បសមើោន បេនឌរ័និងេប្មងប់ផ្សងៗននការបរ ើសបអើងចំបពាះអនក
ប្វើការតាមផ្ទះ រារាងំមនិឲ្យមានការអនុវតតចា ម់ានប្ សិេធភា   ងាែ កក់ារអភវិឌឍនិង បងាើតចា ង់មី និង
 ងាការ ៉ែះពា ់ដ ់ការផ្ា ់ជំនួេនិងការោបំ្េបៅដ ់អនកប្វើការតាមផ្ទះន្ដ ជាជនរងបប្ោះ  ី
សំណ្ដកម់ស្តនតីរោឋ ភបិា  (មានដូចជា ៉ែូ ិស តុោការ មស្តនតីការងារនិងសុែភា ជាបដើម) បមដឹកនាសំហ
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ការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាបេនឌរ័ប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះ 

 

 

គមន ៍និងសាធារណៈជនេូបៅផ្ងន្ដរ។ 

 ប្កមប្ ហមេណា អាចប្វើការផ្ា ់ជូននូវសំណងបៅដ ់អនកប្វើការតាមផ្ទះកនុងករណីមានឃាតកមម និងការ
របំោភ ំពានផ្ែូវកាេនិងផ្ែូវបភេ ៉ែុបណ្ដណ ះ។ វា ិតជាមានភា ចបនាែ ះែវះខ្តខ្ែ ងំបៅប ើេនតការមាន
ប្ សិេធភា កនុងការអនុវតតចា  ់ផ្ា ់សំណងជំងឺចិតតបៅជនរងបប្ោះ និងោកប់ សជនប មើស។ DWOs 
និងជនរងបប្ោះជាបប្ចើននាកប់្តូវ ងខចិំតតចំណ្ដេ្នធានមនុសសនិងហិរញ្ា វតាុអស់ប  ជាបប្ចើនឆ្ន បំដើមបី
ន្សវងរកេុតតិ្មជូ៌នជនរងបប្ោះ។ ន្តកម៏ានករណីប ើកន្ ងមេួចំននួ បៅប  ការរបំោភ ំពានមាន
 កខណៈ្ៃន់្ ៃរខ្ែ ងំ បនាះ DWOs និងអងគការសងគមសីុវ ិដនេបេៀតអាចជួេ ន្សវងរកេុតតិ្មប៌ោេ
ោកប់ សជនប មើសបានបោេបជាគជេ័ តាមរេៈការ បងាើត ណ្ដា ញនិងបកណា ប្ មូ នាេកោឋ នរោឋ
ភបិា និងអងគការសងគមសីុវ ិ និងប ើកការតវា៉ែ តស ូមតិរមួោន ជាសាធារណៈ។ 

 អនកប្វើការតាមផ្ទះមនិប្តូវបានបគោក ់ញ្ចូ  កនុងចា ក់ារពារ  កមម សមភា  កិចចោពំារសងគមប ើេ
កនុងបសទើប្គ ប់្ បេស ងំអស់កនុង ិភ បោក។ បនះមាននេ័ថា កួបគមនិមានឬមានការការពារតិចតចួ
បៅនឹងេប្មងដ់នេបេៀតននការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាន្ដ មនិមានន្ចងឬោក ់ញ្ចូ  កនុងប្កមប្ ហមេ
ណា ។ ប ើស ីបនះ អនកប្វើការតាមផ្ទះនិងនបោជកមនិអាចេេួ បានប្ បោជនឬ៍ជំនេួ ីការោក់
ពាកយ ណាឹ ង ការបសុើ អបងាត និងេនតការបោះប្សាេជបមាែ ះន្ដ ផ្ា ់ជូនបប្កាមេិដឋភា ចា ប់ៅប ើ
េ។  

 
ជាចុងបប្កាេ ករណីបរឿងរា៉ែ វ ងាា ញថាវា ិតជាមានសារៈសំខ្នខ់្ែ ងំណ្ដស់សប្មា  ់ អនកធ វ្ើការតាមផ្ទះកនុងការ
ចងស្កងនិ្ងអភិ្ ឌ្ឍធ វ្ើឲ្យសហជីពនិ្ងអងគការអនកធ វ្ើការតាមផ្ទះ (DWOs) ឲ្យកាន់្តតខាល្ំងរតន្ថមធេៀត។ ករណី
បរឿងជាបប្ចើនកប៏ានប ើក ងាា ញអំ ី ភា ខ្ែ ងំន្ដ សហជី និងអងគការអនកប្វើការតាមផ្ទះ (DWOs) ថាជាន្ែស
ជីវតិរ ស់អនកប្វើការតាមផ្ទះន្ដ េេួ រងការឈចឺ  ី់អំប ើហិងានានា តាមរេៈការផ្ា ់ជប្មកសាន កប់ៅ 
ជំនេួន្ផ្នកចា  ់ចរចជាមេួនបោជកឬអាជ្ា្របដើមបេីេ ួបានេុតតិ្មជូ៌នជនរងបប្ោះ និងជួេ ជនរងបប្ោះ
ឲ្យរស់រងឹមាមំាងបេៀត និងកាែ េជាអនកដឹកនាអំនកប្វើការតាមផ្ទះផ្ងន្ដរ។  ន្នាម ីបនះការផ្ា ់បសវាជួេ ោបំ្េ
បោេផ្ទទ  ់  កួបគកចូ៏ រមួកនុងេុេធនាការ និងការតស ូមតិបដើមបកីារពារនិងបោះប្សាេអំប ើហិងាប ើអនកប្វើការ
តាមផ្ទះ ស្តសតី និងកុមារផ្ងន្ដរ។  ួកបគបប្កើនរ ឹំកនិង ស្តញ្ញា  ការេ ់ដឹងកនុងចំបណ្ដមសមាជិកនិងអនកប្វើការ
តាមផ្ទះ ន្នាម និងប្ មូ ផ្ាុ ំ កួបគបដើមបបី្វើសកមមភា ណ្ដមេួផ្ងន្ដរ។ 
 
អងគការ DWOs បៅន្ត នតចូ រមួសកមមភា េុេធសាស្តសតជាមេួនដគូរោឋ ភបិា និងបប្ៅរោឋ ភបិា  ន្នាម។  កួ
បគចងន់្សវងរកដំបណ្ដះប្សាេរេៈប  ន្វងដូចជាកំន្ណន្ប្ ប្  ន័ធចា  ់ និងេនតការណ៍អនុវតតមានប្ សិេធភា 
នានាបដើមបកីារពារនិងបោះប្សាេ ញ្ញា អំប ើហិងាប្ ឆ្ងំអនកប្វើការតាមផ្ទះ រមួ ងំកុមារ មនុសសវេ័ជំេង ់ និង
ប្កុមមនុសសេនប់ែាេកនុងសងគមផ្ងន្ដរ។ ករណីសិកាជាបប្ចើនបាន ងាា ញថា DWOs បានចូ រមួជាន្ផ្នក និង
ជេួ  ប្ងឹងច នាសិេធិមនុសសរ ស់ស្តសតី កមមករ រា ច់  ី់ថាន កតំ់ នរ់ហូតថាន កជ់ាតិនិងអនតរជាតិបដើមបធីានាថា
មនុសសប្គ រូ់ មានសិេធិរស់បៅ និងប្វើការបោេមនិមានការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងា។  
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ផ្លូ ធឆ្្ះធៅម ែ 
«ការរងាក្រការពារការធរៀតធរៀន្ន្ិងអំធពើហិង្ាកនុងពិភ្ពកាងារគឺមន្េំនាក់េំន្ង
យា ្ងសអិតលមួតកនុងឈាន្ែល់ការរញ្្ឈរ់ការធរើសធអើង ធលើកកមពស់សមភាព ន្ិងការ
ពស្ងីកសន្តិស ែហិរញ្ញ តថ។ុ» 
NDWWU, Bangladesh and SEWA, India.3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 IDWF, បវេិកា ម រ ញ្ឈ ក់ារប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាប ើស្តសតីនិង ុរសកនុង ិភ ការងារ, េីប្កុងហសនឺ្ណវ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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ការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាបេនឌរ័ប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះ 

 

 

 
 

អនុសញ្ញា អាេ ូ (ILO) ប ែ ១៨៩ (C189) និងអនុសាសនប៍ ែ ២០១ (R201) សាីអំ ីការងារសមរមយសប្មា ់
អនកប្វើការតាមផ្ទះ និងអនុសញ្ញា ប ែ ១៩០ (c190) និងអនុសាសនប៍ ែ ២០៦ (r206) សាីអំ ីការប ៀតប ៀននិង
អំប ើហិងារកនុង ិភ ការងារ ផ្ា ់នូវសតង់ោរការងារអនតរជាតិបដើមបកីារពារនិងកាត ់នាេការប ៀតប ៀននិងអំប ើ
ហិងាប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះ។ អនុសញ្ញា ប ែ ១៩០ (c190) អំពាវនាវឲ្យសមាជិកអាេ ូ (ILO)  ងំអស់ប្វើការ៖ 

 អនុមត័ការបឆ្ែើេត នឹងសមភា បេនឌរ័បដើមបកីារពារនិង ុ  ំបាត់ការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាកនុង ិភ 
ការងារ។ វ ិ្ ីន្  បនះប្តូវការបោះប្សាេប ើមូ បហតុមូ ោឋ ន និងកតាត ហានិភ័េ មានដូចជាផ្នតគ់ំនិតបេន
ឌរ័ េប្មងប់ផ្សងៗននការបរ ើសបអើង និងេំនាកេ់ំនងអំណ្ដចបេនឌរ័មនិបសមើភា ោន ជាបដើម។ 

 កំណតវ់ស័ិេ ប្ បភេការងារ និងការបរៀ ចំការងារន្ដ កមមករមានការប្ ឈមនឹងការប ៀតប ៀននិងអំប ើ
ហិងាបប្ចើនជាងបគ និងការប្វើការវាេតនមែហានិភ័េ 

 ធានាថាជនរងបប្ោះននការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាបេនឌរ័កនុង ិភ ការងារអាចប្វើការោក់ពាកយ ណាឹ ង
ការបឆ្ែើេត នឹងសមភា បេនឌរ័ សុវតតិភា និងប្ សិេធភា  និង ម រេនតការដំបណ្ដះប្សាេ ការជួេ ោំ
ប្េ ផ្ា បសវាកមមនិងមប្ាបាេផ្ែូវចា ន់ានា។ 

 
សហ ន័ធអនកប្វើការតាមផ្ទះអនតរជាតិ (IDWF) នឹងបៅន្ត នតការជួេ ោបំ្េនិងសហការជាមួេសមាជិករ ស់ែែួនកនុង
ការ ញ្ចុ ះ ញ្ចូ  រោឋ ភិបា ប្ បេសនានាកនុងការផ្ា ់សចច  ន័បៅប ើអនុសញ្ញា ប ែ ១៨៩ (C189) និងអនុសញ្ញា
ប ែ ១៩០ (c190) និងអនុវតតអនុសញ្ញា  ងំបនះបោេអនុបោមតាមអនុសាសនប៍ ែ ២០១ (R201) និងអនុ
សាសនប៍ ែ ២០៦ (R206) ផ្ងន្ដរ។ សមាជិករ ស់សហ ន័ធអនកប្វើការតាមផ្ទះអនតរជាតិ (IDWF) បៅកនុងប្ បេស
ជាបប្ចើនបានប្វើការកាត ់នាេការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាបេនឌរ័បៅប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះជាអាេិភា ចមបង។ 
 
ការបបាះ ុមពផ្ាេននករណីបរឿងរា៉ែ វ ងំអស់បនះគឺជាជំហានេី១កនុងការ បងាើនការេ ់ដឹងនិងន្ចករនំ្ ក េ
 ិបសា្នរ៍ ស់ DWOs បៅប ើការប្ េុេធប្ ឆ្ងំនឹងការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះកនុងតំ នអ់ា
សីុ។ 
 
ជំហានេី២បេើងនឹងប្វើការអភវិឌឍនិងោកឲ់្យបប្ ើប្បាស់ «កញ្ចរ់រណ្្ដះរណាត្ល៖ អនកធ្វើការតាមផ្ទះចងស្កងធែើម្បី
ស្រយ េធស្រឆំងន្ឹងការធរៀតធរៀន្ន្ិងអំធពើហិង្ា» បដើមប ីណាុ ះឲ្យអនកប្វើការតាមផ្ទះនិងសាា  ន័រ ស់ ួកបគឲ្យេេួ 
បានចំបណះដឹងនិងជំនាញកនុងការេេួ បានការងារសមរមយនិងកន្នែងការងារន្ដ មិនមានការប ៀតប ៀននិងអំប ើ
ហិងាសប្មា អ់នកប្វើការតាមផ្ទះ ងំអស់។ 
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ការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាបេនឌរ័ប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះ 

 

 

 

ឧ សមព័នធ 

រធរៀរសមភ្ស 

1. សូមន្ចករនំ្ កករណីបរឿងរា៉ែ វននអំប ើហិងាបេនឌរ័ (Gender Based Violence) ន្ដ សហជី 
រ ស់អនកបានជ ួប្ េះនិងបានជេួ បោះប្សាេ៖ បោងតាមេប្មងរ់ ស់ IDWF បដើមប ីម រអំប ើ
ហិងាបេនឌរ័ (GBV) េប្មងន់នអំប ើហិងារអាចជាផ្ែូវកាេ ផ្ែូវចិតត បសដឋកិចចឬហិរញ្ា វតាុ និងវ ប្ម៍
ជាបដើម។ 

2. សូមន្ចករនំ្ កការវភិាគឬការអបងាតរ ស់អនកពាក ់ន័ធនឹងឧ សគគនិងចបនាែ ះែវះខ្តកនុងការបប្ ើប្បាស់
ប្  ន័ធេុតតិ្មក៌នុងការជេួ ជនរងបប្ោះ។ បតើវធិានការអវីន្ដ សហជី រ ស់អនកបានប្វើប ើងបដើមបី
ន្សវងរកដំបណ្ដះប្សាេសប្មា ក់រណីបនះ? ព្ាយាមសរធសរសាច់ធរឿងធន្ះឲ្យបាន្យា ្ងធហាច
ណាស់អតិររិម ៤០០ពាក្យ។ 

តារាងធផ្ទៀងផ្ទ្ត់េិន្នន័្យ
 

 ត័ម៍ាន ប ម្ ះសាា  ន័ 
អាសេោឋ ន 
ប្ បភេសាា  ន័ 

 ំប ញរចួរា ់ (✓)  
/ មនិ នប់ាន ំប ញ (✕) 

អនកនិ នធ ប ម្ ះ 
ប ែេំនាកេ់ំនង (ប ែេូរស័ ទ/WhatsApp) 
អុីន្ម៉ែ  

 

របាយការណ្៍ករណ្ីធរឿង 
នរណ្ដ ជនរងបប្ោះ៖ 

ប ម្ ះ អាេុ បភេ េីកន្នែងកបំណើ ត ឆ្ន ចូំ ប្វើការ 
 
ជនប មើស៖ 
ប ម្ ះ 
អាេុ 
បភេ 
េីកន្នែងកំបណើ ត 
ឆ្ន ជំួ  បប្មើការងារ 

 

េីកន្នែង កនុងផ្ទះ (ផ្ទះបាេ,  នទ ប់គង,  នទ េ់េួ បភ្ៀវ, េីធាែ មែុ
ផ្ទះ) 
េីប្កុង 
ប្ បេស 
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ប  បវោ ភា ញឹកញា ៖់ 
បតើញឹកញា  ់៉ែុណ្ដណ ? (បរៀងរា ់នងៃ, បរៀងរា ់សបាា ហ៍, 
មេួន្ែមាង) 
 
នងៃេី & ឆ្ន ៖ំ 
 
បមា៉ែ ង៖  
ប  េ  ់(ពាកក់ណ្ដា  េ )់ 
នងៃ (ប្ ឹក របសៀ ) 

 

អវី ប្ បភេននអំប ើហិងាបេនដរ័៖ 
ផ្ែូវអារមមណ៍/ផ្ែូវកាេ/ន្ផ្នកហិរញ្ា វតាុ/វ ប្ម ៌ 
 
 ណ៍នាអ ំីអំប ើហិងា៖ 
សកមមភា  
 ណ៍នាសកមមភា  
 
បតើអវីជាអំប ើហិងាបេនឌរ័?  
សូមប្វើការ នយ ់។ 

 

រប ៀ ណ្ដ បតើអវីជាជបមាែ ះបកើតប ើង? 
បហតុផ្  
ភា ន្ែវងគំនតិ 
កំហុស 
 
បតើមូ បហតុននជបមាែ ះជាអវី? 
 
បហតុអវីមានអំប ើហិងាបេនឌរ័បកើតប ើង? 
សូមប្វើការ នយ ់។ 

 

ផ្លរ ះពាល់ថ្ន្អំធពើហិង្ាធយន្ឌ័រ 
ប ើជនរងបប្ោះ ផ្ែូវចិតត 

ផ្ែូវកាេ 
ផ្ែូវអារមមណ៍ 
ហិរញ្ា វតាុ 
សងគម (ប្គសួារ) 
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ការប ៀតប ៀននិងអំប ើហិងាបេនឌរ័ប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះ 

 

 

ប ើជនប មើស ផ្ែូវចិតត 
ផ្ែូវកាេ 
ផ្ែូវអារមមណ៍ 
ហិរញវតាុ 
សងគម (ប្គសួារ) 

 

ការធ ល្ើយតរពីជន្រងធស្រះ 
ការប្ តិកមម/ការបឆ្ែើេត 
ភាែ មៗ 

  

វធិានការអនុវតត   

 េធផ្ ននវធិានការ   

ឧ សគគប្ ឈម   

ការជួយរំស្េពីសាថ្រ័ន្នានា 
វធិានការអនុវតតបោេសហ
ជី  

  

 េធផ្ ននវធិានការ   

ឧ សគគប្ ឈម   

ករណីបជាគជេ័   

បមបរៀនន្ដ បានបរៀនសូប្ត   

ឆ្ែុះ ញ្ញច ំងការអនុវតត ែកនុង
ការការពារកុំឲ្យមានការ
បកើតប ើងមាងបេៀត 

  

ធរលការណ្៍ផ្លូ ច្ារ់ (ច្ារ់ & ធរលន្ធយាបាយ) 
វធិានការផ្ែូវចា ន់្ដ បាន
អនុវតត 

  

ការកាតក់ាី   

 េធផ្ ននការកាតក់ា ី   

ផ្  ៉ែះពា ់ប ើជនរង
បប្ោះ 

  

ផ្  ៉ែះពា ់ប ើជនប មើស   

ឧ សគគប្ ឈម   

ការសំណូម រប្វើការផ្ទែ ស់
 ាូរ 
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េនំាក់េនំងសាា  ន័នានា 
 

JALA PRT, Indonesia 

tel: +62 81247200500 

secretariat address: Jl. kalibata Utara I no.38 a, rt.1/rW.2, kalibata, kec. pancoran, kota 

Jakarta selatan, Daerah khusus Ibukota Jakarta 12740, Indonesia 

email: jala_prt@yahoo.com 

blog: http://www.tungkumenyala.com/ Facebook: Jala prt 

 
ADW — Cambodia 

tel: +855 078 711 494/098 575 174/097 55 92 109 

address: #1h, street 907, sangkat toul sangker, khan reosey kao, phnom penh, cambodia email: 

adwcambodia@gmail.com 

Facebook: association of Domestic Workers -aDW 

 
UNITED — Philippines 

tel: +63(02) 332-1434 

address: 94 scout Delgado, laging handa, quezon city, philippines email: 

unitedphildomworkers@gmail.com 

Facebook: United Domestic Workers of the Philippines 

 
NDWF Patna — India 

tel: + 91 9708809122 

address: 5b 1 kulharia complex, ashok rajpath, bankipur, patna 4, India email: 

indiandwf@gmail.com 

 
GKS — Gurgaon, India 

tel: +91 9560352313 / 7042310055 

address: house no 375, Dada wala mohalla, behind mcD school, kapashera, south West 

Delhi, India 

email: gksgurgaon@gmail.com
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NDDWU— Bangladesh 

tel: +88-01718683331 

address: 31/F, topkhana road, Dhaka-1000, 

bangladesh 

email:murshida_ndwwuakter@yahoo.com 

 

SKDWA - Kuwait 

email: sandigankw@gmail.com 

Facebook: Sandigan Kuwait Domestic Workers Association 

 
FADWU — Hong Kong 

tel: +852 2770 8668 / 9163 3734 

address: 19/F 557-559 nathan road, kowloon, 

hong kong email: fadwu.hk@gmail.com 

Facebook: @HKFADWU 
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      ការប ៀតប ៀននិងអំប ើហងិាបេនឌ័រប ើអនកប្វើការតាមផ្ទះ 
    ករណីបរឿងបកើតប ើងកនងុ ណ្ដា ប្ បេសអាសុ ី

 

 

 

 

 

 

International Domestic Workers Federation 

 

 

េំនាកេ់ំនង IDWF  
 

សហព័ន្ធអនកធ្វើការតាមផ្ទះអន្តរជាតិ (IDWF) 
Workshop No. 13, 13/F, Kwai Cheong Centre, 

No. 50 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, N.T. 

Hong Kong 

 

email: info@idwfed.org 

www.idwfed.org 

Facebook: IDWFED 

 

mailto:info@idwfed.org
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