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ឯកសារ២.៣ ការអនុវត្តល្អ៖ អង្គការអនកធ វ្ ើការតាមផ្ទះ ជួយបញ្ឈប់ពល្កមមកុមារកនុង្ការងារតាមផ្ទះនងិ្ការ

ការពារអនកធ វ្ ើការតាមផ្ទះវ័យធកមង្ (ប្រភព៖ ស ៀវសៅ IDWF/ILO  តីពីពលកម្មកុមារកនុ ងការងារតាម្ផ្ទះ) 
 បទពិសោធន៍ក្នុងក្ន្នែងសសេងៗគ្នន សៅជុុំវញិពិភពសោក្ បានបង្ហា ញថាថា ការតស ៊ូមតិប្បក្បសោយប្បសិទធ
ភាពជាមួយកុ្មារសធវើការង្ហរតាមសទះនិងក្នុងនាមកុ្មារសធវើការង្ហរតាមសទះ គួរសធវើរមួគ្នន ជាមួយនឹងការសតល់សសវាក្មមប្ប
ក្បសោយប្បសិទធភាព គឺសសវាក្មមន្ែលការពារកុ្មារ។ សសវាក្មមទុំងសនះ ក្ោងចុំស ះែឹងនិងទុំនុក្ចិតតែល់កុ្មារ
សធវើការង្ហរតាមសទះ និងបសងកើតទុំនុក្ចិតតរបស់ឪពុក្មាត យ និសោជក្ និងដែគ៊ូសុំខាន់ៗ ក្នុងសហគមន៍របស់ពួក្សគ។ 
ែ៊ូចគ្នន សនះន្ែរ សទះបើមានការសតល់ប្បសោជនែ៍ម៏ានតដមែែល់បុគគលក្ស៏ោយ ក្ក៏ារសតល់សសវាក្មមន្ែលគ្នម នការតស ៊ូ
មតិ មិនអាចសតល់ន៊ូវការផ្លែ ស់បត៊ូរប្បក្បសោយចើរភាពទ៊ូលុំទ៊ូោយបានសនាះសទ។  
 

ការពឹង្ផ្ផ្អកគ្នន ធៅវិញធៅមកអំពីការត្ស ៊ូមត្ិនិង្សកមមភាពផ្តល្ធ់សវាកមម៖ ចល្នាអនកធ វ្ ើការតាមផ្ទះថ្នន ក់

ជាត្ិ (NDWM), ប្បធេសឥណ្ឌា  

 ក្នុងប្បសទសឥណ្ឌា  សសវាក្មមជាសប្ចើនសប្មាបកុ់្មារសធវើការតាមសទះ ប្តូវបានបសងកើតស ើងសោយោា បន័នានា
ថាន ក្ជ់ាតិដនចលនាអ្នក្សធវើការតាមសទះថាន ក្់ជាតិ។ សសវាក្មមក្មមទុំងសនះ មានចាប់ពើការចុះស ម្ ះច៊ូលសរៀននិងការ
គ្នុំប្ទការអ្បរ់ ុំសប្មាប់កុ្មារសធវើការតាមសទះសៅតាមោោសរៀន រហ៊ូតែល់ការប តុ ះបណ្ឌត លជុំនាញ, ការសសគង្ហគ ះនិង
អ្នតរាគមន៍សពលមានវបិតតិ, ការគ្នុំប្ទសៅវញិសៅមក្ និងការសតល់ការប្បឹក្ាសោបល់ ប្ពមទុំង ការច៊ូលរមួក្នុងការ
សន្មតងសៅតាមសែ៊ូវ និងសក្មមភាពក្ើឡាសសេងៗ។ សសវាក្មមទុំងសនះ មានអ្មសោយការពិភាក្ាជាមួយបុគគលនិងការ
ពិភាក្ាជាប្ក្ុម ការប្បជុុំ និងវគគប តុ ះបណ្ឌត ល សែើមបើសលើក្ក្មពស់ការយល់ែឹងែល់ឪពុក្មាត យ ថាន ក្ែឹ់ក្នាុំ
សហគមន៍ និងប្គូបសប្ងៀន។ កុ្មារពាក្់ពន័ធជាសប្ចើន បានបសងកើតក្ែឹបកុ្មារជាសប្ចើន។ កុ្មារទុំងសនាះមានភាពសក្មម
សៅក្នុងសក្មមភាពយុទធនាការរបស់ចលនាអ្នក្សធវើការតាមសទះថាន ក្់ជាតិ ែ៊ូចជា ការប្បម៊ូលសតុ ុំ ការសធវើសននិសើទកាន្សត 
ការសនទនាជាមួយមគនតើរោា ភិបាល ការប្បម៊ូលហតាសលខា សែើមបើហាមឃាតព់លក្មមកុ្មារនិងសែើមបើការអ្នុមត័ចាប់
ការពារអ្នក្សធវើការតាមសទះទុំងអ្ស់។  
 

សកមមភាពធោយចល្នាអនកធ វ្ ើការតាមផ្ទះថ្នន កជ់ាត្ិ 
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 ចាប់តាុំងពើឆ្ន ុំ២០០៦ ចលនាអ្នក្សធវើការតាមសទះថាន ក្់ជាតិ បានចាតន្ចងឲ្យមានម ា លសប្ៅប្បពន័ធសប្មាប់
កុ្មារសធវើការង្ហរតាមសទះ និងអ្នក្សបាះបង់ការសិក្ា ឬកុ្មារមិនបានច៊ូលោោសរៀន (អាយុ៦ ែល់១៤ឆ្ន ុំ)។ ចលនា
អ្នក្សធវើការតាមសទះថាន ក្់ជាតិ ប្បម៊ូលកុ្មារច៊ូលសរៀនមុខវជិាា សសេងៗគ្នន  សោយប្គូន្ែលមានលក្ខ ៈសមបតតិប្គប់ប្គ្នន់។ 
ពួក្សគអាចសៅសរៀនបើសមា៉ោ ង ក្នុងមួយដងៃ ៦ដងៃក្នុងមួយសបាត ហ៍។ កុ្មារទទួលបានសមាា រៈសិក្ា សសៀវសៅ និងអាហារ
ន្ែលមានជើវជាតិអាហារ៊ូបតាមា។ ែុំប៊ូង ប្គូបសប្ងៀននិងប្ក្ុមចលនាអ្នក្សធវើការតាមសទះថាន ក្់ជាតិ ជួបជាមួយឪពុក្មាត យ 
សែើមបើសលើក្ក្មពស់ការយល់ែឹងអ្ុំពើោរៈសុំខាន់ដនការអ្ប់រ ុំនិងសលប្បសោជន៍ក្នុងការបញ្ា៊ូ នក្៊ូនឲ្យសៅសរៀនសៅ
ម ា លន្ែលកុ្មារអាចសរៀនជាមួយអ្នក្មានអាយុប្សបាលគ្នន  និងសប្តៀមខែួនសែើមបើច៊ូលសរៀនក្នុងប្បពន័ធ។ 
 ប្គូបសប្ងៀន មានការទក្់ទងជាសទៀងទតជ់ាមួយនឹងោោសៅម៊ូលោា ន។ ចាប់តាុំងពើឆ្ន ុំ២០០៦មក្ 
សិសេប្បន្ហល៧០០នាក្់ បានឆ្ែងកាត់ម ា លទុំងសនះ។ សោយោរន្តមាត យរបស់កុ្មារទុំងសនះ ជាអ្នក្សធវើការតាម
សទះសោយផ្លទ ល់ខែួនសនាះ ពួក្សគន្តងទទួលច៊ូលរមួក្នុងការពិភាក្ាន្បបោា បនាជាមួយអ្នក្តស ៊ូមតិរបស់ចលនាអ្នក្សធវើ
ការតាមសទះថាន ក្ជ់ាតិ។  
 ការអ្នុវតតលអមួយសសេងសទៀត គឺក្មមវធិើសលើក្ក្មពស់ការយល់ែឹងប្បឆ្ុំងនឹងការជួញែ៊ូរកុ្មារនិងគសតើ។ សៅក្នុង
ប្សុក្ន្ែល ការជួញែ៊ូរមានភាពរ ើក្ោល ចលនាអ្នក្សធវើការតាមសទះថាន ក្់ជាតិ មានក្មមវធិើរមួមួយន្ែលរមួមានការន្ចក្
ខិតតប ា  ការសន្មតងតាមសែ៊ូវ ការោក្់បង្ហា ញផ្លទ ុំងរ៊ូបភាព និងយុទធនាការប្បពន័ធសេពវសាយ។ សៅតុំបនម់ួយចុំនួន 
គ ៈក្មមការយុវជន ប្តូវបានបសងកើតស ើងសោយតាមោនការជួញែ៊ូរកុ្មារនិងក្ុំ ត់រក្ឲ្យស ើញអ្នក្ជួញែ៊ូរនិងសធវើ
ការរះិគន់ែល់អ្នក្ជួញែ៊ូរសនាះ។ 
 
ធមធរៀនេេួល្បាន៖ សមសរៀនន្ែលទទួលបានពើចលនាអ្នក្សធវើការតាមសទះថាន ក្់ជាតិ មានែ៊ូចជា៖ 

- ការក្ោងភាពសនិទធិោន លជាមួយឪពុក្មាត យ គឺជាអាទិភាពទើមួយ 
- ទក្ទ់ងនិងសរៀបចុំសក្មមភាពជាប្បចាុំសប្មាបឪ់ពុក្មាត យនិងកុ្មារ មានោរៈសុំខាន់ខាែ ុំងណ្ឌស់ 
- ការប្បម៊ូលទិនននយ័ គួរន្តជាសក្មមភាពជាបនតបនាទ ប់មិនោច់ 
- ការទទួលោគ ល់កុ្មារក្នុងការបសងកើតប្កុ្មរបស់ពួក្សគ និងក្ោងអ្នក្ែឹក្នាុំក្នុងចុំសណ្ឌមប្កុ្មកុ្មារ មាន

ោរៈសុំខាន់ 
- ការប តុ ះបណ្ឌត លអ្ុំពើការសលើក្ទឹក្ចិតត សប្មាប់អ្នក្សធវើការតាមសទះសពញវយ័ សតើពើការការពារកុ្មារនិងការ

សោះប្ោយក្រ ើ ដនការរ ុំសោភបុំពាននិងការសក្ងប្បវញ័្ច  គឺជាការចាុំបាចប់្តូវន្តសធវើ 
- ការចងបណ្ឌត ញជាមួយប្កុ្មន្ែលមានទឹក្ចិតតែ៊ូចគ្នន  ជាការសុំខាន់ 

*********** 
 
 

ករណីចល្នាអនកធ វ្ ើការតាមផ្ទះថ្នន កជ់ាត្ិ ធៅរដ្ឋប ៊ីហា 

 ក្នុងរែាប ើហា (រែាន្ែលមានប្បជាជនសប្ចើនជាងសគទើបើ សៅប្បសទសឥណ្ឌា ) អ្នក្សធវើការតាមសទះ ន្ែលសសទើរន្ត
ទុំងអ្ស់ជាគសតើ រស់សៅក្នុងតុំបន់អាណ្ឌធិបសតយយជាមួយប្គួោររបស់ពួក្សគ សទះបើជាសពលសវោភាគសប្ចើនសៅ
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ក្ន្នែងសធវើការក្៏សោយ។ បតើរបស់ពួក្សគ សធវើការតាមន្ែលអាចរក្បាន ែ៊ូចជា អ្៊ូសដឆ្ន្ក្វ គ៊ូរគុំន៊ូរ ជាងក្ុំសបារ ជាសែើម 
សហើយការសឹក្ប្ោ គឺជាសក្មមភាពរ ើក្ោយភាពខាែ ុំង។ ក្៊ូនរបស់ពួក្សគ មិនទទួលបានសិទធិជាម៊ូលោា នសទ ែ៊ូចជា 
សិទធិទទួលបានការអ្បរ់ ុំ សុខភាព អ្នាម័យ សហើយសៅសពលន្ែលកុ្មារសធវើជាពលក្រ ពួក្សគមិនបានទទួលសិទធិ
ការពារសជៀសសុតពើការរ ុំសោភបុំពាននិងការសក្ងប្បវញ័្ច សនាះសទ។  
 កុ្មារ ើសសទើរន្តទុំងអ្ស់ (ជិត ៩៩%) ច៊ូលសៅសធវើការង្ហរតាមសទះ។ កុ្មារ ើខែះមានអាយុ៤ឆ្ន ុំ សៅជាមួយមាត យ
របស់ពួក្សគ សហើយសពលធុំបនតិច ក្ច៏ាបស់សតើមសធវើការខែួនឯង។ ការសិក្ាងមើៗមួយសោយ ចលនាសសគង្ហគ ះកុ្មារក្នុង
ប្បសទសឥណ្ឌា  បានបង្ហា ញថា កុ្មារជាសប្ចើនក្នុងចសនាែ ះអាយុ ៦ ែល់ ១៤ឆ្ន ុំ ន្ែលបានចុះស ម្ ះច៊ូលសរៀនសៅក្នុង
ប្សុក្ ោរធង្ហ៉ោ  តាមពិតសៅក្ុំពុងសធវើការសងបុំ ុលសគសៅក្នុងប្កុ្ងញ៊ូ សែលើ។ ការសិក្ាសនះ បានោតប្តោងថា 
កុ្មារចសនាែ ះអាយុ ៦ ែល់ ១៤ ឆ្ន ុំ ចុំនួន២៥% សៅសប្ៅោោសរៀន។ សទះបើជាការសតល់ការង្ហរឲ្យកុ្មារសប្កាមអាយុ
១៤ឆ្ន ុំ ក្នុងការង្ហរតាមសទះឬការង្ហរប្បសភទណ្ឌក្៏សោយ ប្តូវបានហាមឃាតក់្៏សោយ ក្អ៏ាជាា ធររែាមាន “ភាពទន់
ភែន់” ជាមួយនិសោជក្របស់កុ្មារណ្ឌស់។  
 មានកុ្មារសធវើការតាមសទះសពញសមា៉ោ ង ន្ែលប្តូវសគជួញែ៊ូរមក្ពើតុំបន់ជនបទនិងតុំបន់កុ្លសមពន័ធ  សហើយោក្់
ឬលក្់សៅឲ្យប្គួោរសសេង សៅក្នុងទើប្កុ្ងរែាធានើ បា៉ោ ត់ណ្ឌ និងតុំបន់សសេងៗសទៀត។ កុ្មារទុំងសនះ សប្ចើនន្តប្តូវបាន
សគរ ុំសោភបុំពានសែ៊ូវកាយ សែ៊ូវសភទ ឬសែ៊ូវអារមម ៍ សហើយភាគសប្ចើនមិនបានទទួលប្បាក្់ក្ដប្ម និងមិនអាចសចញសៅ
ខាងសប្ៅឬទក្ទ់ងសៅប្គួោររបស់ពួក្បានសទ។ ក្រ ើ ដនការបាត់ខែួនកុ្មារពើតុំបនកុ់្លសមពន័ធ មានសក្ើតស ើងជាហ៊ូ
ន្ហ។  
 
សាលាជំនួស សប្មាប់កុមារនិង្មនុសសធពញវ័យធ វ្ ើការតាមផ្ទះ៖ ចាឡា ភីអ្ី (Jala PRT) បណ្ឌត ញអនក

ធ វ្ ើការតាមផ្ទះ, ឥណាូ ធណសីុ 

 ចាឡា ភើអ្ធើ (Jala PRT) គឺជាបណ្ឌត ញតស ៊ូមតិមួយរបស់អ្នក្សធវើការង្ហរតាមសទះសៅថាន ក្់ជាតិ ន្ែលបាន
បសងកើតស ើងក្នុងន្ខក្ក្កោ ឆ្ន ុំ២០០៤។ បណ្ឌត ញសនះ មានអ្ង្ហគ រមិនន្មនរោា ភិបាលនិងប្កុ្មនានាចុំនួន២៦ ន្ែល
សផ្លត តសលើការការពារអ្នក្សធវើការង្ហរតាមសទះ។ បណ្ឌត ញសនះ ប្គប់ប្គងោោជុំនួសសប្មាបអ់្នក្សធវើការង្ហរតាមសទះ 
ស ម្ ះ រា៉ោនព់ន់ ក្នុងទើប្កុ្ងយ៉ោ៊ូោ៉ោ ការតា។ ោោសរៀន អ្នុវតតក្មមវធិើសប្មាង់អ្នក្សធវើការតាមសទះវយ័សក្មង ន្ែលភាគ
សប្ចើនមានអាយុ១៥ ឬសលើសពើសនះ សលើមុខវជិាា សសេងៗែ៊ូចជា ការសបើក្បរ ភាោអ្ងស់គែស កុ្ុំពយ៊ូទរ័ ការប្គបប់្គងក្នុង
សទះ ការសមើលន្ងទរក្ គិោនុបោា ក្បឋម សុខភាពនិងសនតិសុខ សិទធិបនតព៊ូជ ជាសែើម។ បន្នាមពើសលើសនះ ោោសរៀន
សនះ ក្ម៏ានវគគអ្ុំពើការសន្មតង តគនតើ និងក្ើឡា។ អ្វើន្ែលសធវើឲ្យោោសរៀនសនះ មានលក្ខ ៈពិសសសសនាះ គឺសោយោរ
ន្តវាសផ្លត តសៅសលើការសលើក្ក្មពស់ការយល់ែឹងអ្ុំពើអ្នក្សធវើការង្ហរតាមសទះ អ្ុំពើសិទធិរបស់ពួក្សគ និងអ្ុំពើរសបៀបការពារ
សិទធិទុំងសនះ។ វគគសតើពើសិទធិមនុសេ សិទធិការង្ហរ និងសិទធិកុ្មារ សមភាពសយនឌ័រ ពលរែាវជិាា  ចាប់ និងការក្ោង
និងពប្ងឹងអ្ងគការអ្នក្សធវើការតាមសទះ ប្តូវបានបញ្ច៊ូ លសៅក្នុងក្មមវធិើ។ 
 ក្មមវធិើសរៀនស៊ូប្តរបស់ ចាឡា ភើអ្ធើ (Jala PRT) បានជុំរុញទឹក្ចិតតឲ្យសមាជិក្បណ្ឌត ញសសេងសទៀត ឲ្យ
បសងកើតោោប្សសែៀងគ្នន សនះ សប្មាប់កុ្មារសធវើការង្ហរតាមសទះ សហើយវាបានពប្ងឹងកិ្តតិយសរបស់ចាឡា ភើអ្ធើ (Jala 
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PRT) ថាជាអ្នក្តស ៊ូមតិក្នុងការប្បយុទធប្បឆ្ុំងនឹងពលក្មមកុ្មារក្នុងការង្ហរតាមសទះ និងក្នុងការការពារនិងចងប្ក្ង
អ្នក្សធវើការង្ហរតាមសទះវយ័សក្មង។ ការោិល័យពលក្មមមនុសេ (នាយក្ោា នការង្ហរ) និងរោា ភិបាលសខតតយ៉ោ៊ូោ៉ោ ការតា 
ចាត់ទុក្កិ្ចចសនាការង្ហររបស់អ្ងគការនិងលក្ខខ ា តប្មូវការជាសតង់ោរសប្មាប់ការការពារ ជាគប្មូក្នុងការបសងកើត
ទុំនាក្់ទុំនងការង្ហរលអ រវាងនិសោជក្និងអ្នក្សធវើការង្ហរតាមសទះ សហើយជាលទធសល វាបសងកើតបានន៊ូវលក្ខខ ា ការង្ហរ
លអជាងមុន សប្មាប់អ្នក្សធវើការតាមសទះវយ័សក្មង។ 

 

ការកសាង្សមព័នធនិង្ការពប្ង្ឹង្កិចចសហប្បត្ិបត្តិការ៖ ស ៊ូមា៉ា ពី ហវីល្ីពីន 

 បសងកើតស ើងក្នុងឆ្ន ុំ១៩៩៥ ស ៊ូមា៉ោ ពើ គឺជាអ្ងគការអ្នក្សធវើការង្ហរតាមសទះែុំប៊ូងសគក្នុងប្បសទសហវើលើពើន។ 
ស ៊ូមា៉ោ ពើ ប្តូវបានបសងកើតស ើងសោយមានការគ្នុំប្ទពើអ្ងគការសវទិកាវោិោ៉ោ ន (Visayan Forum) ន្ែលជាអ្ងគការមិន
ន្មនរោា ភិបាលមួយ សធវើការសែើមបើពប្ងឹងភាពអ្ងអ់ាចរបស់អ្នក្ចុំណ្ឌក្ប្សុក្ន្ែលង្ហយរងសប្គ្នះ ជាពិសសស ជនរង
សប្គ្នះសោយោរការជួញែ៊ូរមនុសេ និងទសភាពតាមសទះ និងសែើមបើប្បឆ្ុំងពលក្មមកុ្មារ។ ការង្ហរចងប្ក្ងរបស់
អ្ងគការស ៊ូមា៉ោ ពើ មានទិសសៅក្នុងការ្នច៊ូលសៅឲ្យែល់អ្នក្សធវើការតាមសទះវយ័សក្មងនិងចងប្ក្ងពួក្សគ ន្ែលភាគ
សប្ចើនជាគសតើ សោយពួក្សគប្បម៊ូលសតុ ុំគ្នន សៅដងៃអាទិតយន្ែលជាដងៃសប្មាក្ពើការង្ហរ។ អ្ងគការស ៊ូមា៉ោ ពើ រមួមានប្កុ្មសន៊ូល
របស់បណ្ឌត ញន្ែលមានម៊ូលោា នសៅតាមសួន តាមោោសរៀន តាមប្ពះវហិារ និងតាមទើតាុំងសសទរការជួញែ៊ូរ។ ពួក្
សគបានរមួគ្នន  និោយសលើក្ស ើងអ្ុំពើោា នភាពលុំបាក្លុំបិនរបស់អ្នក្សធវើការតាមសទះ ជាពិសសស កុ្មារសធវើការង្ហរតាម
សទះ។ ស ៊ូមា៉ោ ពើ ែឹក្នាុំសែ៊ូវតាមរសបៀបវារៈ១០ចុំ ុច សតើពើការង្ហរលអប្បសសើរសប្មាប់អ្នក្សធវើការង្ហរតាមសទះ សោយក្នុង
សនាះរមួមានទុំង ក្ុំន្ ទប្មងច់ាប់ វធិានការប្បឆ្ុំងការជួញែ៊ូរ តប្មូវការក្នុងការធានាឲ្យមានចុំណ្ឌក្ប្សុក្សោយ
សុវតាិភាព និងការសតល់អាទិភាពសៅសលើការអ្បរ់ ុំសប្មាប់កុ្មារសធវើការង្ហរតាមសទះ។  
 ចុំ ុចខាែ ុំងជាពិសសសរបស់ ស ៊ូមា៉ោ ពើ គឺសមតាភាពក្នុងការច៊ូលរមួពាក្ព់័នធជាមួយោា បន័សងគមសុើវលិសសេង
សទៀត និងការបញ្ចុ ះបញ្ច៊ូ លអាជាា ធរថាន ក្ត់ុំបន់ ក្នុងការក្ុំ តឲ់្យបានន៊ូវចសនាែ ះប្បសហាងន្សនក្ចាប។់ ឧទហរ ៍ ក្នុង
អ្ុំ ុងសពលបសងកើតនិងអ្នុម័តចាប់សតើពើអ្នក្សធវើការតាមសទះក្នុងប្បសទសហវើលើពើន អ្ងគការស ៊ូមា៉ោ ពើ បានអាសនៈជាសទៀង
ទត់មួយសៅក្នុងប្កុ្មការង្ហរបសចចក្សទសថាន ក្ជ់ាតិ ន្ែលសធវើការពិភាក្ាអ្ុំពើចាប់សនាះ និងសតល់ឲ្យតុំណ្ឌងរបស់ខែួន
ន៊ូវតួនាទើសសប្មចចិតតគនែឹះមួយសៅថាន ក្់ជាតិ ក្នុងែុំស ើ រការន្ែល្នសៅែល់ការអ្នុមត័ចាប់ែ៏សុំខាន់សនះ សៅ
ក្នុងន្ខមក្រា ឆ្ន ុំ២០១៣។ ទនទឹមសពលជាមួយគ្នន សនះន្ែរ សមាជិក្អ្ងគការស ៊ូមា៉ោ ពើ បានជួយែឹក្នាុំការតស ៊ូមតិរបស់
សងគមសុើវលិ ឲ្យមានការសតល់សចាច បន័អ្នុសញ្ញា  ILO សតើពើអ្នក្សធវើការតាមសទះ ឆ្ន ុំ២០១១ (អ្នុសញ្ញា សលខ ១៨៩) 
ន្ែលសតល់សចាច បន័សោយរោា ភិបាលហវើលើពើនក្នុងឆ្ន ុំ២០១២ ន្ែលជាប្បសទសទើពើរក្នុងពិភពសោក្ន្ែលបានសតល់
សចាច បន័អ្នុសញ្ញា សនះ។ ថាន ក្ែឹ់ក្នាុំអ្ងគការស ៊ូមា៉ោ ពើមាន ក្ ់បាននិោយថា “សមាជិក្របស់សយើងជាសប្ចើនក្ុំពុងសធវើការ
ចងប្ក្ង និងនិោយជាមួយមគនតើនសោបាយនិងមគនតើោធារ ៈ ទមទរសិទធិកុ្មារសធវើការង្ហរតាមសទះ ប្ពមទុំងសធវើ
ការបញ្ចុ ះបញ្ច៊ូ ល។ ឆ្ន ុំមុន ក្នុងអ្ុំ ុងសពលសុនទរក្ថារបស់សោក្ប្បធានាធិបតើ គ្នត់បានប្បកាសថា ែល់សពលន្ែល
សយើងប្តូវមានចាប់ជាតិមួយសែើមបើការពារកុ្មារសធវើការតាមសទះសហើយ ែ៊ូសចនះ រោា ភិបាលបានទទួលោគ ល់ថា ការគ្នុំប្ទ
ែល់សសចក្តើប្តូវការរបស់កុ្មារសធវើការតាមសទះ ជាការសុំខាន់”។  

************ 



Handout 2.3 Good practices: Domestic workers’ organizations helping to stop child labour in domestic work and protecting young domestic workers 

 

ធរឿង្របស់អាណុល្ ថ្នន កដ់្ឹកនាអំង្គការស ៊ូមា៉ា ពី មកពីេីប្កុង្ធសប ៊ូ 

 “ខាុ ុំបានចាប់សសតើមក្នុងនាមជាសមាជិក្មាន ក្់របស់អ្ងគការស ៊ូមា៉ោ ពើ សៅសពលន្ែលខាុ ុំសរៀនឆ្ន ុំទើមួយសៅវទិា
ល័យ។ ខាុ ុំគឺជាកុ្មារសធវើការង្ហរតាមសទះមាន ក្់ សៅក្នុងទើប្កុ្ងសសប ៊ូ។ ខាុ ុំមិនបានែឹងថា និសោជក្របស់ខាុ ុំនឹងមិនសធវើបាប
ខាុ ុំសនាះសទ។ សគមិនឲ្យខាុ ុំសែក្សលើន្ប្គក្នុងបនទបស់ទ គឺសគឲ្យខាុ ុំសែក្សៅក្នុងហាង សហើយខាុ ុំប្តូវហ៊ូបអាហារន្ែលសៅសល់។ 
សគយក្ខាុ ុំសៅសធវើជាបាវោក្់សប្មាប់ដវ ៉ោ។ ងវើតបតិន្តោ៉ោ ងសនះក្តើ ខាុ ុំសៅន្តសៅោោសរៀន សហើយនាយក្ោោបានជួយ
ខាុ ុំ។ សៅសពលសនាះសហើយន្ែលខាុ ុំបានជួបអ្ងគការសវទិកាវោិោ៉ោ ននិងអ្ងគការស ៊ូមា៉ោ ពើ សហើយសគបានតប្មង់ទិសប្បាប់ខាុ ុំ
ថាអ្ងគការស ៊ូមា៉ោ ពើ សធវើអ្វើខែះ និងប្បាបខ់ាុ ុំអ្ុំពើសិទធិកុ្មារសធវើការង្ហរតាមសទះ។ ពួក្សគបានចាក្់វ ើសែអ្៊ូមួយឲ្យខាុ ុំសមើល សហើយ
សពលសនាះ គឺជាសពលន្ែលខាុ ុំែឹងថា អ្វើន្ែលនិសោជក្សធវើមក្សលើខាុ ុំ គឺជាទសងវើខុសឆ្គង និងែឹងថាខាុ ុំមានសិទធិ។ សៅ
សពលន្ែលខាុ ុំែឹងថា ខាុ ុំប្តូវសគបុំពាន ខាុ ុំបានចាប់សសតើមសធវើជាអ្នក្សម័ប្គចិតតរបស់អ្ងគការស ៊ូមា៉ោ ពើ។ បុគគលិក្មាន ក្់បានសួរខាុ ុំ
ថាសតើខាុ ុំចង់ោក្ព់ាក្យប តឹ ងសៅសលើនិសោជក្របស់ខាុ ុំឬសទ។ ខាុ ុំក្ស៏ឆ្ែើយថាសទ ពើសប្ពាះ ខាុ ុំមិនចង់ឲ្យនរណ្ឌមាន ក្់ឈឺ
ចាបស់ទ។ ែ៊ូសចនះ ខាុ ុំបនតសធវើការរហ៊ូតែល់ដងៃមួយន្ែលនិសោជក្របស់ខាុ ុំ យក្កាុំសភែើងមក្ខាុ ុំ សហើយបានសក្ះដក្កាុំសភែើង
សនាះ (សុំណ្ឌងលអ វាមិនប្តូវចុំខាុ ុំ)។ ែ៊ូសចនះ ខាុ ុំក្ប៏ានោក្់ពាក្យបតឹង សហើយសៅក្នុងអ្ុំ ុងសពលសវនាការជាោធា
រ ៈ ខាុ ុំបានអ្ះអាងអ្ុំពើសិទធិរបស់ខាុ ុំ។ អ្នក្ប្បឹក្ាសោបល់មាន ក្់បានក្ត់សមាគ ល់ជាពិសសសសលើក្រ ើ របស់ខាុ ុំ និងបាន
ជួយខាុ ុំសចញសុតពើោា នភាពែល៏ុំបាក្សនាះ។ គឺសៅសពលសនាះសហើយន្ែលខាុ ុំបានកាែ យសៅជាថាន ក្ែឹ់ក្នាុំមាន ក្។់ ខាុ ុំបាន
សរៀនចប់វទិាល័យ សហើយបនាទ ប់មក្ អ្ងគការស ៊ូមា៉ោ ពើ បានជួយខាុ ុំតាមរយៈការសតល់អាហារ៊ូបក្រ ៍សរៀនខាងន្សនក្សារ
ន្ែក្ សហើយបចចុបបននសនះ ខាុ ុំគឺជាជាងសារន្ែក្ន្ែលមានអាជាា ប ័ណមាន ក្់”។  
 

ការច៊ូល្ធៅដ្ល្់កុមារធ វ្ ើការតាមផ្ទះ តាមរយៈការឲ្យនិធោជកមានការច៊ូល្រួមពាក់ព័នធ, វ៉ា៊ូធត្សាវា៉ា  ប្បធេស

ត្ង្់ហាធនៀ 

 វ ៉ោ៊ូសតោវា៉ោ  គឺជាប្កុ្មមួយែឹក្នាុំសោយយុវជនន្ែលជាអ្តើតកុ្មារសធវើការតាមសទះនិងកុ្មារក្ុំពុងសធវើការង្ហរតាម
សទះ សៅទើប្កុ្ងមាវ៉ោ ន់ហា ប្បសទសតង់ហាសនៀ សហើយប្កុ្មសនះបសងកើតស ើង សែើមបើពប្ងឹងភាពអ្ង់អាចែល់កុ្មារសធវើការ
ង្ហរតាមសទះ ក្នុងការតស ៊ូមតិទមទរសិទធរិបស់ពួក្សគ និងសែើមបើរស់សៅរចួសុតពើការរ ុំសោភបុំពាន អ្ុំសពើហងិាសែ៊ូវសភទ 
និងពលក្មមកុ្មារ ប្គប់ទប្មង។់ រហ៊ូតមក្ែល់សពលសនះ ប្កុ្មយុវជនវ ៉ោ៊ូសតោវា៉ោ  បានសប្ជើសសរ ើសនិងប តុ ះបណ្ឌត ល
អ្តើតកុ្មារសធវើការតាមសទះនិងកុ្មារក្ុំពុងសធវើការង្ហរតាមសទះរាប់រយនាក្់ សែើមបើបសងកើតបណ្ឌត ញអ្នក្តស ៊ូមតិ ន្ែលជួបជុុំ
គ្នន បើន្ខមតងជាសទៀងទត់ សែើមបើពិភាក្ាអ្ុំពើបញ្ញា ន្ែលក្ុំពុងសក្ើតស ើង និងសែើមបើសសប្មចចិតតសៅសលើយុទធោគសត។ 
ប្កុ្មសនះ ក្ជ៏ួយែល់សមាជិក្របស់ខែួន ក្នុងការអ្ភិវឌឍនជ៍ុំនាញន្សវងរក្ការង្ហរជុំនួស។  
 តាមរយៈសមាជិក្ ប្កុ្មយុវជនវ ៉ោ៊ូសតោវា៉ោ  បានសសគង្ហគ ះនិងសតល់ប្បឹក្ាសោបល់ែល់កុ្មារសធវើការតាមសទះមួយ
ចុំនួនន្ែលប្តូវសគរ ុំសោភបុំពាន។ ប្កុ្មសនះបានច៊ូលរមួជាមួយមគនតើម៊ូលោា ន ក្នុងការបសងកើតលក្ខនតិក្ៈសែើមបើការពារ
កុ្មារសធវើការង្ហរតាមសទះ និងបានច៊ូលរមួជាប្បចាុំក្នុងក្មមវធិើពិភាក្ាតាមវទិយុ និងក្នុងោរពត័៌មាន។ ប្កុ្មយុវជនវ ៉ោ៊ូសត
ោវា៉ោ  ក្ស៏ាិតសៅជួរមុខសគក្នុងការខិតខុំប្បឹងន្ប្បង សែើមបើបសងកើតសមពន័ធអ្នក្សធវើការតាមសទះតង់ហាសនៀ ន្ែលបានចុះបញ្ា ើ
ជាសែ៊ូវការក្នុងឆ្ន ុំ២០១២ន្ែរ។  
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Handout 2.3 Good practices: Domestic workers’ organizations helping to stop child labour in domestic work and protecting young domestic workers 

 

ប្កុមយុវជនវ៉ា៊ូធត្សាវា៉ា  ធ វ្ ើឲ្យនិធោជកមានការច៊ូល្រួមពាក់ព័នធ ធដ្ើមបីេេួល្សាគ ល្់សិេធិកុមារ៖ 

 “សៅសពលសយើងចាប់សសតើម និសោជក្ភាគសប្ចើនមិននិោយប្តងស់ោយចុំហ ថាពួក្សគមានកុ្មារសធវើការតាមសទះ
សនាះសទ។ ពួក្សគថា កុ្មារទុំងសនាះជាោចញ់ាតិ សហើយកុ្មារទុំងសនាះ ក្យ៏ល់ប្សបថាែ៊ូសចាន ះន្ែរ សោយខាែ ចថា សបើ
និោយការពិត នាុំឲ្យបាត់បងក់ារង្ហរ។ បួនឆ្ន ុំមុន វាពិតជាមានការលុំបាក្ខាែ ុំងណ្ឌស ់ក្នុងការរក្ឲ្យស ើញកុ្មារ
ទុំងសនះ សោយោរន្តនិសោជក្ ោក្់កុ្មារទុំងសនាះ។ កុ្មារខែួនឯង ក្ស៏ៅសសៃៀម គឺពួក្សគមិនទនស់ប្តៀមខែួនរចួ
រាល់ក្នុងការពិភាក្ាបញ្ញា របស់ពួក្សគសោយសបើក្ចុំហសៅស ើយសទ សហើយវាហាក្់ែ៊ូចជាពួក្សគបានសុខចិតតទទួល
យក្ោា នភាពសនះសោយខាែ ុំងឯងសហើយ”។  
 “ចាបត់ាុំងពើសពលសនាះមក្ សយើងអាចច៊ូលសៅែល់កុ្មារសធវើការង្ហរតាមសទះ តាមរយៈការសធវើឲ្យនិសោជក្ែឹង
អ្ុំពើសិទធិរបស់កុ្មារ។ សយើងបានសប្បើប្បាស់ចាប់សតើពើកុ្មារឆ្ន ុំ២០០៩ ជាចុំ ុចចាប់សសតើមសែើមបើឲ្យនិសោជក្ 
អ្នុញ្ញា តិឲ្យកុ្មារប្ត ប់សៅោោសរៀនវញិ សហើយបានបសងកើតប្កុ្មនិសោជក្ សែើមបើតាមោននិសោជក្ និងធានាថា
និសោជក្ ប្បកាន់ខាា ប់សៅសលើសិទធិកុ្មារ។ និសោជិក្១២នាក្់ បានច៊ូលរមួពាក្ព់ន័ធសៅក្នុងឆ្ន ុំ២០០៩ សហើយបួនឆ្ន ុំ
សប្កាយមក្ ចុំនួននិសោជក្បានសក្ើនស ើងសលើស២០០នាក្់”។  
 


