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 លីកាដូ គឺជាអង្គការសិទិ្ធមនុស្សជាតិមយួនៅកម្ុជា។ ចាបត់ាងំពីអង្គការលីកាដូ តតរូវបានបនងកើត 
ន�ើងនៅឆ្នា ១ំ៩៩២ អង្គការននះ គឺជាអង្គការដដលសិ្ថតនៅជួរមុខនគ កនាុងកិច្ចការពារសិទ្ធពិលរដ្ឋ សិទិ្ធ 
ននោបាយ សិទិ្ធនសដ្ឋកិច្ច និងសិទិ្ធសង្គមរបស់តបជាពលរដ្ឋនៅកនាុងតបនទសកម្ុជា និងនលើកកម្ស់ ការ
នោរពសិទ្ធិទាងំននះពីសំណាករ់ាជរដ្្ឋ ភបិាលកម្ុជា និងអង្គការនានា។ នដ្យបានកសាងនូវ 
សមទិិ្ធផលល្អកនាុងអតីតកាល លីកាដូ បានបន្តនដើរតួនាទីជាអនាកតសូ៊មតិសតរាបត់បជាពលរដ្ឋ និងន្វើការ 
ឃ្លា នំមើលសា្ថ នភាពសង្គមតាមរយៈកម្មវ ិ្ ីឃ្លា នំមើល និងការពារសិទិ្ធមនុស្ស ពីការោិល័យកណា្ត ល របស់ 
ខលាួន នៅរាជធានីភនានំពញ និងនៅតាមសាខាទាងំ ១៣ នខត្តនផ្សងនទៀត។ 

ឃំ្លាំ��មើ�ើលកា�ររំមើលោភសិិទិិ្ធ��នុុសិស សិិទិ្ធ�សិ្ត្រីសីិ� និុងសិទិិ្ធ�កុិា��រ 
បុគ្គលិកអង្គការលីកាដូ ន្វើការឃ្លា នំមើល និងតសាវតជាវនលើករណី 
រនំោភសិទិ្ធមនុស្ស ករណីរនំោភបំពាននលើសស្តី និងកុរារ ន�ើយ 
ជនរងនតោះ   តតរូវបានផ្តល់នសវាជួយ�នតជាមដតជង តាមរយៈការន្វើ 
អន្តរាគមនជ៍ាមយួអាជាញា ្រមូលដ្្ឋ ន និងមសន្តីតុោការ។

ជ�នុួយផ្នែកាមើសិវ�សិុខភ�ព នុិងមើសិវ�កា�្មសិង្គ�កាិច្ច
តកុមតគរូនពទយផ្តល់នសវាសុខភាពដល់ជនជាបឃុ់ុំ ំនិងមសន្តី 
ពន្ធនាោរនៅជនបទ និងទីតកុង ជនរងនតោះពីការរនំោភសិទិ្ធ
មនុស្ស និងតគួសារ ដដលស្ថិតនៅតំបនត់ាងំទីលំនៅថ្មី្មី។ 
តកុមការងារនសវាសង្គមន វ្ើការវាយតម្លៃមលាពីតតមរូវការរបស់ជនរងនតោះ
 និងតកុមតគួសារ របស់អនាកទាងំននាះ ន�ើយផ្តល់ជំនួយ សរាា រៈ និង
មូូបអាហារ រយៈនពលខលាី។

កា�រស្ត្រី្រឹកាស�ផ្នែកាច្�្់ដល់ជនុជ�្់ឃុ្លាំ�
អនាកតបឹកាដផនាកចាប ់ផ្តល់ការតបឹកាដល់ជនជាបឃុ់ុំំនៅពន្ធនាោរ 
នៅជនបទ និងទីតកុង នដើមីនី្វើឲ្យយតបាកដថា ជនជាបឃុ់ុំំទាងំននាះ
រានតំណាង ដផនាកចាប ់នៅតគបដ់ំណាកក់ាលម្លៃននីតិវ ិ្ ីដដល
ពាកព់ន័្ធ។ 
កា�រពិមើស្ត្រីរោះមើយោ្ល់ផ្នែកាច្�្់
ជនរងនតោះ តតរូវបានផ្តល់ជូននូវការពិនតោះនោបល់ដផនាកចាប ់
ន�ើយចនំពាះ ករណីសំខាន់ៗ ទទួលបាននូវកិច្ចការពារដផនាកចាប ់
ដដលផ្តល់ជូន នដ្យតកុមតបឹកាដផនាកចាប ់និងតកុមនមធាវកីារពារ
សិទ្ធិមនុស្ស។

ទិ្ធ�កា់ទិ្ធ�ញ�តិរ��ស្ត្រីទិ្ធជ�សិ�ធ�រណៈ នុិងត��សិហរ�នុ៍ 
ករណីរនំោភសិទ្ធិមនុស្ស ដដលអង្គការលីកាដូបានឃ្លា នំមើល 

និងតសាវតជាវ តតរូវបានចងតកងទុកនៅកនាុងតបពន័្ធផ្ុកទិននានយ័ នដើមី ី
ឲ្យយរានភាពងាយតសួលកនាុងការដសវងរកពត័រ៌ាន វភិាគ ផលិត 

ជារបាយការណ៍ (ការនបាះពុមាជារបាយការណ៍ និងរបាយការណ៍ 
នសាតទស្សន)៍ និងសតរាបន់្វើការតសូ៊មតិនផ្សងៗនទៀត។

រ��ស្ត្រីទិ្ធសិហជ�ព ស្ត្រីកាុ�ពលរដឋ�ូលដឋ�នុ នុិង ្ណា�ញនុ�នុ� 
ជួយដល់ស�ជីព តកុមពលរដ្ឋមូលដ្្ឋ ន និងស�គមន ៍ដដល

រងនតោះ នដ្យផ្តល់នូវកិច្ចការពារនសវាកម្មដផនាកចាប ់ និង
នសវាសុខភាព តពមទាងំជួយ�ពតងឹងសមត្ថភាពរបស់អនាកទាងំននាះ 

កនាុងការតសូ៊មតិ។

សិស្ត្រី��្់ព័ត៌��នុ្ផនុែ� សិូ�ទិ្ធ�កា់ទិ្ធងៈ
នោកតសីនវជ្ជបណិ្ត ពុង ឈវីនកក, តបធានអង្គការសិទិ្ធមនុស្ស លីកាដូ

ផះ្នលខ ១៦ ផលាូវ៩៩ រាជធានីភនានំពញ កម្ុជា
ទូរស័ព្នលខៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៦ ៦០២

ទូរសារៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៧ ៦២៦

អីដុមលៈ contact@licadho-cambodia.org
នគ�ទំពរ័ៈ www.licadho-cambodia.org Facebook: www.facebook.com/licadho Twitter: www.twitter.com/licadho 

សម្ព័ន្ធខ្មែរជំររឿន និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស 
(លីកាដូ)

កា�្មវិធ�ឃ្លាំំ��មើ�ើល នុិងកា�រព�រសិិទិ្ធ�ិ�នុុសិស កា�្មវិធ�មើលើកាកា�្ពសិ់ នុិងកា�រទិ្ធ�កា់ទិ្ធ�ញ�តរិ��ស្ត្រីទិ្ធ



��តិកា�

ខ្លឹឹ�មសាារសាង្ខេ�េប ទំំព័័រ១

ទំំព័័រ៤

ទំំព័័រ៦

ការតសាវតជាវននះ គឺមនិតតរូវបានន្វើន�ើងកនាុងនោលបំណងតំណាងឱ្យយតួនលខទាងំអស់នៅកនាុងតបនទស កម្ុជា ឬការ
រកនឃុំើញពីអតិថិ្មីជនទាងំអស់ម្លៃនតគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុនៅកម្ុជាននាះនទ។ របាយការណ៍សនងេបននះ តោនដ់តតតរូវ
បានន្វើន�ើង នដើមីបីងូាញអំពីបញូ្ហាមយួចំនួនដដលអនាកតសាវតជាវបានរកនឃុំើញនៅតាមតំបនន់ោលន� ដូចជាការ

ចំណាកតសុកជានដើម ដដលន វ្ើឱ្យយសា្ថ នភាពសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ុជាកានដ់តធាលា កចុ់ះ និងន្វើឱ្យយភាពតកីតកនៅកម្ុជា
កានដ់តនកើនន�ើង។

របាយការណ៍សនងេបននះ គឺជារបាយការណ៍នលើកទីពីរម្លៃនរបាយការណ៍មយួចំនួន
នទៀតរបស់អង្គការ លីកាដូ អំពីឥណទានខានា តតូចនៅកម្ុជា។

សាាវតាា

វិធីីសាាស្រ្តសាត

ទំំព័័រ៧កាាររកាង្ខេ�ើញនៃ�កាារសាិកាាា

ទំំព័័រ១០ង្ខេសាចកាតីសា�ិិដ្ឋាាា� �ិ�អ�ុសាាសា�៍

ទំំព័័រ១១

ឧបសាម័័�ធទំី១៖ កាារផ្តតល់់មូល់�ិធីិដ្ឋាល់់ស្រ្ត���សាាា�
មីស្រ្តកូាហិិរញ្ញញវតាុ�កាមុ�ជាាជាារូបិយវតាុ�បាាតារបសា់
ស្រ្តបង្ខេទំសានៃ� ពលករចំំណាកស្រុ�ុកស្រុ�លប់ម់កពីស្រុប់ទេ��ថៃ� (របូ់ភាព

��ួលបានពីពលករចំំណាកស្រុ�ុក)



ខ្លឹមសារសង្ខេប 

វស័ិយមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុដ៏្ ំសនមី ើមនៅកម្ុជា បានពឹងដផ្អកនិងជួយ
ជំរញុឱ្យយរានការន វ្ើចំណាកតសុករបស់ពលរដ្ឋកមុ្ជាន�កានត់បនទស
ម្លៃថ្មី នដើមីជីួយតទតទងក់ម្ចខីានា តតូចដដលរានអតតាគិតជាម្យមខ្ស់
បំផុតនៅនលើពិភពនោក ។ នៅកនាុងរយៈនពលបុុនា្ម នដខចុងនតកាយ
ននះ ការរកីរាលដ្លម្លៃនបញូ្ហាវរីសុកូវដី ១៩ (Covid-19) នៅកនាុង
តំបន ់ ន្វើឱ្យយពលករចំណាកតសុក ជាង៩០.០០០នាក ់ វលិតត�ប់
ពីតបនទសម្លៃថ្មី ចូលមកតបនទសកម្ុជាវញិ។១ ពលករទាងំអស់ននះ

មិនតតឹមដតតតរូ វ តបឈមមុខន�នឹងការលំបាកកនាុ ងការសតមបខលាួ ន
ជាមយួជីវភាពរស់នៅតបចាមំ្លៃថ្មីៃកនាុងតសុកវញិននាះនទ២  បុុដន្តតបវត្តិ
ដដលអនាកទាំងននះវលិតត�ប់មកតសុកកំនណើ តនៅកនាុងអំ�ុងនពល
ម្លៃនការផ្ុះន�ើងម្លៃនវរីសុកូវដី១៩ និងការមនិទទួលបានឱ្យកាសការងារ
នៅកនាុងតបនទសកំនណើ ត បានន្វើឱ្យយអនាកទាងំននះ ជួបបញូ្ហាកានដ់ត្ៃន់
្ៃរន�ើងៗ។ បញូ្ហាទាងំននះអាចជាមូលដ្្ឋ ន ដដលបងកន�ជាវបិត្តិ
ដផនាក សិទ្ធិមនុស្ស ដដលអាចន្វើតបជាពលរដ្ឋកម្ុជារាបដ់សននាកឆ់្ប់
បាតប់ងត់បភពចំណូល និងោ្ម នលទ្ធភាពសងបំណុលតគឹះសា្ថ ន
មតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ ដដលភាគនតចើនម្លៃនបំណុលទាងំននះ រានការយកបណ័ណ
កម្មសិទ្ធីដី្លាីន្វើជាតទពយធានាបំណុល (បញ្ហា្ច )ំ ។ 

នៅកនាុងដខកញ្ហាញ  ឆ្នា ២ំ០១៩ មុនការរកីរាលដ្លម្លៃន វរីសុកូវដី១៩
អនាកតសាវតជាវរបស់អង្គការលីកាដូ បានន្វើការស្ងម់តិអំពីទំនាក ់ទំនង
រវាងការន្វើចំណាកតសុក និងមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុនៅកនាុងភូមមិយួ៣ស្ថិត   កនាុង
នខត្តបន្ាយរានជយ័ ដដលជាបត់ពដំដនតបនទសកមុ្ជា-ម្លៃថ្មី។ការស្ងម់តិ

ននះនតបើតបាស់ទតមងសំ់ណួរនបើក និងន�្ត តជាសំខានន់�នលើផល
បះុ ពាល់ និងទំនាកទំ់នងរវាងការន្វើចំណាកតសុក និងបំណុល
មតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុន�នលើជីវភាពរបស់អនាកភូម ិ និងតកុមតគួសាររបស់អនាក
ទាងំននាះ ដដលកំពុងរស់នៅកនាុងភូមនិោលន� ។ 

លទ្ធផលម្លៃនការសិកាននះបងូាញថា បំណុលមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ គឺជា

មូលន�តុចមីងនាឱំ្យយតគួសារភាគនតចើននៅកនាុងភូមនិោលន� ដដល
ចូលរមួកនាុងការសិកាននះ ន្វើចំណាកតសុក ។ ការរកនឃុំើញននះដូចោនា
ន�នឹងការសិការបស់អង្គការស�តបជាជាតិ និងអនាកតសាវតជាវ
ឯករាជយនផ្សងនទៀត ដដលបាននលើកន�ើងថាបំណុលគឺជាមូលន�តុ
សំខាន ់ ដដលនាឱំ្យយរានចំណាកតសុក និងការជូញដូរមនុស្ស។
តបជាពលរដ្ឋដដលផ្តល់បទសរាា សន៍កនាុ ងភូមិនោលន�ភាគនតចើន
រាយការណ៍ ថា ពលករចំណាកតសុកជួបតបទះបញូ្ហាជានតចើនដូចជា
ការរនំោភបំពានពី  សំណាកអ់ាជាញា ្រ និងការរស់នៅឆ្ៃ យពីតកុម
តគួសារជានដើម។ការ សិកាននះកប៏ងូាញផងដដរថា តគួសារម្លៃន
ពលករចំណាកតសុកនៅកនាុងភូមនិៅជិតតពំដដនកម្ុជា-ម្លៃថ្មី ទទួលរង
ការភយ័ខាលា ច និងការន្វើទុកេបុកនមនាញ បណា្ត លមកពីបំណុល
មីតករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ របស់អនាកទាំងននះដដលភាគនតចើនម្លៃនបំណុលទាំងននះ
 រានដ្កប់ណ័ណ កម្មសិទ្ធិដី្លាីន្វើជាតទពយធានា ។ អនាកភូមដិដលផ្តល់
បទសរាា សនភ៍ាគនតចើនរាយការណ៍ថា ការតពួយបារមាខាលា ចបាតប់ង់
ដី្លាី និងតទពយសមីត្តិគឺជាលទ្ធផលដដលនកើតន�ើងនដ្យ�្ល់ពី
បំណុលមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ។ អនាកផ្តល់បទ សរាា សនភ៍ាគនតចើន បងូាញ
អារម្មណ៍អវជិ្ជរាន ចំនពាះបំណុលមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ ខណៈអារម្មណ៍ដដល
អនាកទាងំននាះរានចំនពាះការន វ្ើចណំាកតសកុរានលកេណៈនផ្សងៗោនា  ។

នៅកនាុងករណីខលាះ តគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ ជាអនាកជួយជំរញុនដ្យ�្ល់

១  រង្ខេល់ខ្លឹង្ខេ�� ស្រ្តតាូវបាា�ង្ខេល់ើកាង្ខេ�ើ�កុា��សាុ�ទរកា�ាថ្លែ�ឹ�ង្ខេដ្ឋាោយឯកាឧតាតម ម៉ម បុុ�ង្ខេហិ� រដ្ឋាាមន្រ្តី�តីស្រ្តកាសាួ�សាុខ្លឹាភិិបាាល់ង្ខេ�ៅនៃ�ៃទំី២០ ថ្លែខ្លឹង្ខេមសាា ឆ្នាំិាំ២០២០
២  “Debt and the Migration Experience: Insights from South-East Asia”, International Organization for Migration 2019 available at: https://publications.iom.int/system/files/pdf/debt_and_the_
migration_experience_insights_from_southeast_asia_2.pdf
៣ ង្ខេ�ះោ�ភិូមិ �ិ�រាល់់ព័័តា៌មា�ទំាកា់ទំ����អតាតសាញ្ញញាណរបសា់អិកាភូិមិ ថ្លែដ្ឋាល់ផ្តតល់់បទំសាមាាសា�៍ ���ស្រ្តតាូវរកាាាជាាកាារសាមៃាតា់ 

៉ប្រ�សិិនបើ�ើបើ�ើងមាានកូូនបើ�ើើកូារបើនៅប្រ�បើ�សិថៃ� 
បើ�ើងអាាចខ្ចីី�ប្រ�ាកូ់ពី�មា�ប្រកូូហិិរញ្ញញវត្ថុុ��ាន  ៉

�ា�ងប្រ�ាកូ់ខ្ចីំ�� និងប្រ�ាក់ូកូូនខ្ចីំ�� ប្រត្ថុូវ�កូបើ�ៅ
សិង��ណុុល ។ បើនៅបើពីលដែ�លខ្ចីំ���ាន

សិង��ណុុលមា�ប្រកូូហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រួច ខ្ចីំ��នឹងមាិនឱ្យយកូូនខ្ចីំ��
បើ�ៅបើ�ើើកូារបើនៅប្រ�បើ�សិថៃ�បើ�ៀត្ថុបើនះ�បើ� ។

ប្រ�ឹ�សិុានមា�ប្រកូូហិិរញ្ញញវត្ថុុ��ា�ងបើនះ��ាន��ូចឱ្យយ
ខ្ចីំ���កូប្រ�ាកូ់កូមាី��ដែនុមា �៉�ដែនែខ្ចីំ��មាិនចង់��ួល

ប្រ�ាកូ់កូមាី��ដែនុមាបើ�ៀត្ថុបើ�។

១

https://publications.iom.int/system/files/pdf/debt_and_the_migration_experience_insights_from_southeast_asia_2.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/debt_and_the_migration_experience_insights_from_southeast_asia_2.pdf


ឱ្យយតបជាពលរដ្ឋន្វើចំណាកតសុក តាមរយៈការមនិផ្តល់កម្ចតីបសិននបើ
តគួសារោ្ម នភស្តុតាងណាមួយបញ្ហា្ជ ក់ថារានសរាជិកតគួសាររានា ក់
ោុងតិច  បានន�ន្វើជាពលករចំណាកតសុកនៅបរនទស ។  នៅកនាុង
ករណីខលាះនទៀត តគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ ផ្តល់កម្ចដីល់ អនាកភូមសិតរាប់
ចំណាយរតក់ារនដើមីបីានន�ន្វើការនៅបរនទស ដដលរមួរានទាងំ
ចំណាយផលាូវការ និងចំណាយនត�ផលាូវការផងដដរ ។ 

ទំនាកទំ់នងរវាង បំណុលមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ និងការចំណាកតសុកគឺ
ពាកព់ន័្ធនដ្យ�្ល់ន�នឹងជំនួយ�ិរញ្ញញ វត្ថុ ដដលផ្តល់នដ្យរា្ច ស់
ជំនួយអន្តរជាតិរបស់តគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ ដដលរមួរានទាងំទី
ភានា ក់ងាររដ្្ឋ ភិបាលរបស់តបនទសកនាុងស�ភាពអឺរ ុុបមួយចំនួនផង
     ដដរ។ សា្ថ ប័នរបស់រដ្្ឋ ភិបាលទាំងននះផ្តល់តបាក់កម្ចីជារូបិយវត្ថុបាត
របស់តបនទសម្លៃថ្មី ដល់តគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុនៅកនាុងតបនទសកម្ុជា
(សូមនមើលឧបសម្ន័្ធទី១) ។ បន្ាបម់កតគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ

កនាុងតសុកបានផ្តល់កម្ចជីារបូិយវត្ថុបាតបន្ត ដល់តបជាពលរដ្ឋកម្ុជា
 នតកាយពីរានការធានាអះអាងថា អនាកទាងំននាះរានតបភពចំណូល
ពីសរាជិកតគួសាររានា កោុ់ងតិច ដដលកំពុងន្វើការជាពលករ
ចំណាកតសុកនៅតបនទសម្លៃថ្មី នដើមីសីងបំណុលតត�បន់�វញិ ។ 

តគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ បានជួយជំរញុឱ្យយរានការន្វើចំណាកតសុក
និង ពឹងដផ្អកនលើការន្វើចំណាកតសុកននះអស់រយៈនពលជានតចើន
ឆ្នា មំកន�ើយ នដើមីជីួយតទតទងង់អាជីវកម្មរបស់ខលាួន ។ តគឹះសា្ថ ន
មតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ តពមទាងំរា្ច ស់ជំនួយអន្តរជាតិ រាននោលការណ៍
ទំនួលខុសតតរូវតបកបនដ្យតកមសីល្ម ៌ នដើមីធីានាថាយុទ្ធសាសស្ត
�ិរញ្ញញ វត្ថុបច្ចុបីននា ននះ នឹងមនិបណា្ត លឱ្យយរានការន្វើចំណាកតសុក
នដើមីនីដ្ះបំណុល ការបាតប់ងដ់ី្លាី ឬរងការរនំោភសិទ្ធមិនុស្ស
នផ្សងនទៀតន�ើយ ។

២



៣



សាវតា

នៅកនាុងដខសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ អង្គការលីកាដូ និងសរាគមធាងនតានា ត
បាននចញផាយរបាយការណ៍រួមមួយស្តីពីទំនាក់ទំនងរវាងវស័ិយ
មតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុដ៏្ ំសនមី ើម និងការរនំោភសិទ្ធិមនុស្សដដលនកើតន�ើង
នដ្យសារភាពជំពាកប់ំណុលនតចើននលើសលុប ។ ទិននានយ័ដដលតតរូវ
បានន្វើបច្ចុបីននាភាព បានបងូាញថា វបិត្តិននះកានដ់ត្ៃន់្ ៃរន�ើង
ចាបត់ាងំពីនពលដដលរបាយការណ៍ននះ តតរូវបាន នបាះពុម្ផាយជា
សាធារណៈ ។ នៅបំណាចឆ់្នា ២ំ០១៩  តបជាពលរដ្ឋកម្ុជាអនាកខ្ចីតបាក់
ជាង ២.៦  ោននាកប់ានជាបជ់ំពាកប់ំណុលតគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ
ជាង ១០ោនដុោលា ស�រដ្ឋអានមរកិ នដ្យរានតបាកក់ម្ចី
ជាម្យម៣.៨០៤ដុោលា ស�រដ្ឋអានមរកិ ជាចំនួនដន៏តចើនបំផុតនៅកនាុង
ពិភពនោក និងខ្ស់ជាងកតមតិគួរឱ្យយតពួយបារម្មណ៍ជាម្យមដដល
រានតតឹមដត ៣.៣៧០ដុោលា ស�រដ្ឋអានមរកិនៅចុងឆ្នា ២ំ០១៨។
បំណុលននះ ដដលភាគនតចើនតតរូវយកបណ័ណ កម្មសិទ្ធិដី្លាីន្វើជាតទពយ
ធានា នៅដតបន្តគំរាមកំដ�ងោុង្ៃន់្ ៃរដល់សុវត្ថិភាពកម្មសិទ្ធិ
ដី្លាីរបស់តគួសារដដលជាបប់ំណុល និងអាចបងកន�ជាការរនំោភ
សិទ្ធិមនុស្ស្ៃន់្ ៃរជាលកេណៈតបពន័្ធ នៅទូទាងំតបនទសកម្ុជា 
នដ្យរមួទាងំការចំណាកតសុកនដ្យសារបំណុលផងដដរ ។

ការន វ្ើចំណាកតសុកបាននកើនន�ើងកានដ់តនតចើននៅកនាុងតបនទសកម្ុជា
ជាពិនសសនៅតំបនភ់ាគពាយព័យម្លៃនតបនទស នពាលគឺនៅតាមតពំដដន
តបនទសកម្ុជា-ម្លៃថ្មី ។ លទ្ធផលជាបឋមម្លៃនជំនរឿនកនាុងឆ្នា ២ំ០១៨បងូាញ
ថាតប ជាពលរដ្ឋកម្ុជាចំនួន ១.២៣ោននាក ់ បានន�ន្វើជាពលករ
នៅបរនទស កនាុងននាះរានពលករចំនួន ១.១ោននាកប់ានន�
ន្វើការនៅកនាុងតបនទសម្លៃថ្មី ។ ននះតោនដ់តជាតួនលខដដលគិតចំនពាះដត

ពលករដដលរានឯកសារតតឹមតតរូវតាមចាបប់ុុនណាណ ះ ដូនចនាះចំនួន
ពលករចំណាកតសុកជាកដ់ស្តងអាចខ្ស់ជាងននះ ។ នៅកនាុងតួនលខ
ផលាូវការរបស់ រដ្្ឋ ភបិាលបានបញ្ហា្ជ ក ់ នៅកនាុងជំនរឿនចុងនតកាយថា
 “កំនណើ នតបជាជនកម្ុជា បានធាលា កចុ់ះោុងខាលា ងំ  នដ្យសារដត ការ
ថ្មីយចុះម្លៃនអតតាកំនណើ ត និងចំណាកតសុកន�បរនទស ជាពិនសស
ចំណាកតសុកន�តបនទសជិតខាង ។”៤

ការសិកាកនាុងរយៈនពលកនលាងមកបានសនិដ្្ឋ នថា អតតាម្លៃនកំនណើ ន
ោុងឆ្បរ់�័សម្លៃនបំណុលមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ ពិតជារានទំនាកទ់ំនង
�្ល់ជាមយួការន្វើចំណាកតសុក ។ នៅកនាុងរបាយការណ៍
របស់អង្គការចំណាកតសុកអន្តរជាតិ ដដលនចញផាយនៅកនាុង
ឆ្នា ២ំ០១៦បានរកនឃុំើញថា ៤០.៦% ម្លៃនជនចំណាកតសុកចាកនចញ
ពីតបនទសកម្ុជា នដ្យសារបំណុល  ។៥ នៅកនាុងរបាយការណ៍របស់
អង្គការស�តបជាជាតិស្តីពីនតគឿងនញៀន និងបទឧតកិដ្ឋនៅកម្ុជា 
ដដលនចញផាយនៅកនាុងឆ្នា ២ំ០១៧ បានសរា្គ ល់ឱ្យយនឃុំើញថាបំណុល
មីតករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុជាកតា្ត ដដលជំរុញឱ្យយតបជាពលរដ្ឋកមុ្ជាធាលា ក់ចូលន�

កនាុងភាពតកីតក ។ របាយការណ៍ននះបាននលើកន�ើងថា “ទំនាកទ់ំនង
រវាងបំណុលមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ និងចំណាកតសុក និងការជួញដូរមនុស្ស
ពំុទានត់តរូវបានចងតកងជាឯកសារ ឬសិកាឱ្យយបានតគបត់ជុងនតជាយ

មាន្ត្រីនែ�ឥណុ�ានប្រ�ឹ�សិុានមា�ប្រកូូហិិរញ្ញញវត្ថុុ��ានប្រ�ា�់ខំ្ចី���ា
 "ប្រ�សិិនបើ�ើអានកូមាិនមាានប្រ�ាកូ់ប្រ��់ប្រ�ាន់សិង��ណុុល
រ�ៈបើពីល��ដែខ្ចីបើនះ�បើ� ពីួកូបើ�ើងនឹងរឹ�អាូសិ�កូផ្ទះះ�
រ�សិ់អានកូ" ខ្ចីំ��មាិន�ឹង�ានឹងមាានប្រ�ាកូ់សិងបើ�បើ�ះ�

របើ�ៀ�ណុាបើនះ�បើ�

��ណុុលមា�ប្រកូ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� មាិនដែមានជាាប្រ�ាកូ់ជា�នួ�បើ�
 �៉�ដែនែវាជាាមាបើ�យះ�ា�រកូប្រ�ាកូ់ច�ណូុលរ�សិ់ប្រ�ឹ�សិុាន

មា�ប្រកូូហិិរញ្ញញវត្ថុុ��ា�ងបើនះ� ។ ប្រ�ឹ�សិុាន�ា�ងបើនះ�
 មាិន�ានជាួ�កូាត់្ថុ�នុ�ច�នួនអានកូច�ណុាកូប្រសិ�កូ
បើនះ�បើ� បើប្រពីះ�អានកូច�ណុាកូប្រសិ�កូមួា�ច�នួនដែ�ល
ជា�ពីាកូ់ប្រ�ាកូ់មា�ប្រកូូហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ប្រត្ថុូវបើ�ើើច�ណុាកូប្រសិ�កូ

បើ�ើើកូារងាររកូប្រ�ាក់ូបើ�ើមាី�បើ�ះ���ណុុលមា�ប្រកូូហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
បើនះ�វិញ ។

៤

៤  "ជាំង្ខេរឿ�ស្រ្តបជាាជា�កាមុ�ជាាង្ខេ�ៅកុា��ឆ្នាំិាំ២០១៩" វិទំាាសាាា�ជាាតាិសាាិតាិ, ទំំ.៨, ឆិ្នាំាំ២០១៨ ថ្លែដ្ឋាល់អាចទំាយយកាបាា�តាាមរយៈ 

https://www.nis.gov.kh/nis/Census2019/Provisional%20Population%20Census%202019_English_FINAL.pdf

៥  “ Assessment Reportt: Profile of Returned Cambodian Migrant Workers”, International Organization for Migration (IOM) Cambodia, p. 14, 2016, available at: 

https://www.iom.int/sites/default/files/country/docs/IOM-AssessmentReportReturnedMigrants2016.pdf.

https://www.nis.gov.kh/nis/Census2019/Provisional%20Population%20Census%202019_English_FINAL.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/country/docs/IOM-AssessmentReportReturnedMigrants2016.pdf


នៅន�ើយនទ...បុុដន្តបានបញ្ហា្ជ កព់ីភាពចាបំាចម់្លៃនការយកចិត្តទុកេដ្ក ់
និងការសិកាវភិាគបដន្ថម ។”៦ 

ចំណាកតសុក នដ្យស្ម័តគចិត្តមនិដមនជាបញូ្ហាសិទ្ធិមនុស្សននាះ
នទ បុុដន្តទំនាកទ់ំនងដស៏្មុគសា្ម ញរវាងចំណាកតសុក ភាពតកីតកនិង
បំណុល ជាពិនសសបំណុលមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ នៅកនាុងតបនទសកម្ុជា ន្វើ
ឱ្យយចំណាកតសុកនដ្យសារបំណុល កាលា យជាទតមងម់្លៃនចំណាកតសុក
រានហានិភយ័ខ្ស់ និងន្វើឱ្យយពលករចំណាកតសុកតបឈមមុខនឹង
ហានិភយ័ម្លៃនការរនំោភបំពាន្ៃន់្ ៃរ ។ របាយការណ៍របស់អង្គការ
ចណំាកតសុកអន្តរជាតិ ដដលនចញផាយនៅកនាងុឆ្នា ២ំ០១៩ បាន
កតស់រា្គ ល់ឱ្យយនឃុំើញថា វាជាលកេណៈទូន�របស់មតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុនៅ 
កនាុងតបនទសកម្ុជា ជាពិនសសការតតមរូវឱ្យយតមកល់បណ័ណ កម្មសិទ្ធិដី្លាីជា
តទពយធានាដន៏ពញនិយម ដដលអាចនាឱំ្យយរានការរនំោភសិទ្ធិមនុស្ស
នដ្យ�្ល់ ។ របាយការណ៍ដដដលបានបញ្ហា្ជ កប់ដន្ថមនទៀតថា “ការ
តបឈមនឹង ការបាតប់ងផ់្ះសដមីង ឬដី្លាី អាចកាលា យជាសរ្ា្ខាលា ងំ

ដល់កូនបំណុល កនាុងការទូទាតស់ងបំណុល តត�បន់�វញិនិងន្វើ
 ឱ្យយកូនបំណុលដដលអាចកាលា យជាពលករចំណាកតសុកនៅម្លៃថ្មីៃមុខ
 សនតមចចិត្តយកជនតមើសដដលរានហានិភយ័ខ្ស់ និងអាចដតបកាលា យ
ន�ជាភាពអាសននា ដដលនកើតរានដតកនាុងទតមងម់្លៃនការផ្តល់កម្ចដីបប 
ននះ” ។៧ តកុមអនាកតសាវតជាវរបស់អង្គការចំណាកតសុកអន្តរជាតិ កប៏ាន
សនងកតនឃុំើញដដរថា ទីភានា កង់ារនតជើសនរ ើសពលករចំណាកតសកុបាន
ដណនា ំ អតថិ្មីជិនរបស់ខលានួឱ្យយន�នសនាើតបាកក់ម្ចពី ី តគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ
មយួចំនួន នដើមីនី្វើជានសា�ុ៊យ៨  ដដលននះជាទំនាកទ់ំនងពីរផលាូវ
តសនដៀងោនា ន�នឹងអវី ដដលអនាកតសាវតជាវរបាយការណ៍ននះ បាន
កតស់រា្គ ល់  គឺតគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុតបាបអ់តិថ្មីិជនរបស់ខលាួនឱ្យយ
បងូាញភស្តុតាងដដលបញ្ហា្ជ កថ់ា ោុងតិចណាស់រានសរាជិក
តគួសាររានា ក ់ កំពុងន្វើការជាពលករចំណាកតសុក មុននពលទទួល
បានឥណទាន ។ 

៥

៦ “Trafficking in Persons from Cambodia, Lao PDR and Myanmar to Thailand”, United Nations Office on Drugs and Crime, p.18, August 2017, available at: 

https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//Publications/2017/Trafficking_in_persons_to_Thailand_report.pdf.
៧ “Debt and the Migration Experience: Insights from South-East Asia”, International Organization for Migration (IOM), p. 7, 2019, available at: 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/debt_and_the_migration_experience_insights_from_southeast_asia_2.pdf
៨ Ibid, p. 24

https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//Publications/2017/Trafficking_in_persons_to_Thailand_report.pdf


វិធីសាសស្ត

នដ្យនតបើតបាស់ទិននានយ័របស់រដ្្ឋ ភបិាល តកុមអនាកតសាវតជាវកំណត់
យកភូមចិំនួន៩៣ នៅទូទាងំតបនទស ដដលរានអតតាបំណុល
មតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ និងអតតាចំណាកតសុកខ្ស់ (នលើសពី៤០% ម្លៃនមនុស្ស
នពញវយ័) ។ ភាគនតចើនម្លៃនភូមទិាងំននះ (ចននាលា ះពី៨០ន�៩០ភូម)ិ 
ស្ថិតនៅកនាុងនខត្តភាគពាយព័យម្លៃនតបនទសកម្ុជា ជិតតពំតបទល់តបនទស
កម្ុជា-ម្លៃថ្មី ។ តកុមអនាកតសាវតជាវនតជើសនរ ើសភូមមិយួនៅកនាុងនខត្ត
បន្ាយរានជយ័នដើមីនី្វើការសិកា ។ នោលបំណងម្លៃនការសិកាននះ
គឺនដើមីនី្វើការស្ងម់តិន�នលើភាគរយខ្ស់បំផុត ម្លៃនចំនួនតបជាជន
សរបុនៅកនាុងភូមដិតមយួ នដើមីដីសវងយល់សីុជនត�ពីទំនាកទំ់នងរវាង
បំណុល និងចំណាកតសុកនៅកនាុងភូម ិ ។ តកុមអនាកតសាវតជាវនជឿ ជាក់
ថា ោ្ម នន�តុផលណាមយួបញ្ហា្ជ កថ់ា ភូមដិដលនតជើសនរ ើសយកមក
សិការានកតមតិចំណាកតសុក និងបំណុលតគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ
ខុសោនា ខាលា ងំពីភូមនិផ្សងនទៀតននាះនទ ។ 

តកុមអនាកតសាវតជាវចុះសិកា តគបផ់្ះនៅកនាុងភូមនិោលន� (រាន
ចំនួនតបរាណជា ៦០ផ្ះ) ដដលនីតិវ ិ្ ីននះតតរូវបាននផ្ៀង�្តន់ដ្យ
របូភាពពី�ក យរណប និងការអនងកតនៅទីតាងំ�្ល់ ដដលអាចឱ្យយ
អនាកតសាវតជាវន្ វើការសិកាន�នលើតបជាពលរដ្ឋចនំនួ ៣០តគួសារ ។ នស្ើរដត
តគបក់រណីទាងំអស់ តកុមអនាកតសាវតជាវោ្ម នឱ្យកាសបានសរាា ស
ពលករចំណាកតសុកនដ្យ�្ល់នទ គឺសរាា សបានតតឹមដតសរាជិក
តគួសាររបស់ពលករចំណាកតសុកដដលនៅផ្ះដតបុុនណាណ ះ ។ នៅកនាុង

បទសរាា សនទ៍ាងំននះ តកុមអនាកតសាវតជាវនតបើទតមងសំ់ណួរនបើក
នដើមីដីសវងយល់ពីបទពិនសា្ន ៍ ដដលអនាកទាងំននះរានចំនពាះការ
ន្វើចំណាកតសុក និងបំណុលតគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ ។ រានផ្ះ
មយួចំនួនដដលអនាកតសាវតជាវមនិបានន្វើការសិកា កនាុងននាះរានផ្ះ
ចំនួន ៨ ោ្ម នមនុស្សរស់នៅ ផ្ះចំនួន ៧ ពំុរានសរាជិកណារានា កន់�
ន្វើជាពលករចំណាកតសុក និងផ្ះចំនួន ១៥ នផ្សងនទៀត ោ្ម នលកេណៈ
តគបត់ោនន់ដើមីអីាចយកមកសិកាបាន នដ្យសារកតា្ត នផ្សងៗ ដដល
ភាគនតចើនោ្ម នវត្តរានមនុស្សអាយុោុងតិច ១៨ឆ្នា នំៅផ្ះជានដើម ។ 

តកុមអនាកតសាវតជាវទទួលបានការអនុញ្ហាញ តពីអនាកចូលរមួ នដើមីសួីរ
សំណួរស្តីពីពត័រ៌ាន�្ល់ខលាួន និងសំណួរទតមងន់បើកស្តីពីតគឹះសា្ថ ន
មតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ បំណុល និងចំណាកតសុក នៅកនាុងចំនណាមតគួសារ
សរបុចំនួន ៣០តគួសារ ដដលសុទ្ធសឹងដតរានឆន្ៈចងព់ិភាកា
ជាមយួតកុមអនាកតសាវតជាវ ។ ការស្ងម់តិននះនរៀបចំន�ើងកនាុងលកេណៈ
ជាទតមងន់បើក នដើមីឱី្យយអនាកផ្តល់បទសរាា សនអ៍ាចបងូាញពីផល
បះុពាល់ជាវជិ្ជរាន និងអវជិ្ជរានម្លៃនការន្វើចំណាកតសុក និងបំណុល
តគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ ។ តកុមអនាកតសាវតជាវទទួលយកតគបច់នមលាើយ
សតរាបសំ់ណួរទាងំអស់ បុុដន្តអនាកចូលរមួខលាះនសនាើសំុមនិនឆលាើយសំណួរ
មយួចំនួន ឬដផនាកខលាះម្លៃនការសិកាននះ ។ ជាទូន� បទសរាា សននី៍
មយួៗតតរូវចំណាយនពលចននាលា ះពី ២០ ន� ៤០នាទី ។ 

៦

ផ្ទះះ�ទុុកចោ�លរបស់់គ្រួ�ួសារចំំណាកគ្រួស់ុកចោ�គ្រួបចោទុស់ថៃ�



កាាររកាង�ីញនៃ�កាារសិកាាា

អនាកភូមទិាងំអស់ដដលផ្តល់បទសរាា សន ៍ (៣០នាក ់ កនាុងចំនណាម
មនុស្សសរបុ ៣០នាក)់ រានសរាជិកតគួសារោុងតិចរានា កប់ានន�
ន្វើជាពលករចំណាកតសុកនៅកនាុងតបនទសម្លៃថ្មី ។ អនាកនឆលាើយតបទាងំ
៣០នាកន់នះ បានរាយការណ៍ថា ពួកោតទ់ាងំអស់រានសរាជិក
តគួសារសរបុចំនួន ៩២នាក ់ ដដលអនាកខលាះរានសាចញ់ាតិរ�ូតដល់
ន� ៧នាកជ់ាពលករចំណាកតសុក ។  តគួសារភាគនតចើន ដដលផ្តល់
បទសរាា សនសុ៍ទ្ធសឹងដតធាលា ប ់ និងកំពុងជំពាកប់ំណុលតគឹះសា្ថ ន
មតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ (២៣តគួសារ កនាុងចំនណាមតគួសារសរបុ៣០តគួសារ) ។
បំណុលជាមូលន�តុចមីង ដដលនាឱំ្យយតគួសាររបស់អនាកទាងំននះតតរូវ
ន្វើចំណាកតសុក ។ នៅនពលសួរពីអារម្មណ៍ចំនពាះបំណុលតគឹះសា្ថ ន
មតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ អនាកនឆលាើយតបភាគនតចើនបងូាញអារម្មណ៍ភយ័តពួយ ។

ការភយ័ខាលា ចននះភាគនតចើន គឺជាអារម្មណ៍ម្លៃនសរ្ា្ដដលតតរូវសង 
បំណុលតត�បន់�តគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុវញិ  និងអារម្មណ៍ភតិភយ័
ដដលអាចនឹងតតរូវលកដី់នដើមីសីងបំណុល ឬជាអារម្មណ៍ភយ័ខាលា ច
តិចតួចជាងននះដូចជា បញូ្ហាសុវត្តិភាព និងសន្តិសុខរបស់សរាជិក
តគសួារ ដដលតតរូវន្វើជាពលករចំណាកតសុកនដ្យសារបំណុល ។ 
រានតគួសារចំនួន២ កនាុងចំនណាមតគួសារសរបុចំនួន៣០ បាននរៀបរាប់
ថាពួកោតប់ានលកដី់ នដើមីសីងបំណុលតគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ។
តគសួារជានតចើនបានឱ្យយដឹងថា ពួកោតក់រ៏ានគនតរាងលកដ់ី បុុដន្ត
នដ្យសារដតពុំសូវសមីរូឱ្យកាសការងារ ដីនៅតាមបនណា្ត យតពំដដន
រានតម្លៃមលាទាបណាស់ ។ 

បំណុលតគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុកជ៏ាមូលន�តុចមីង ដដលនាឱំ្យយ
សរាជិកតគួសារតតរូវន្វើចំណាកតសុក ។ តគួសារជានតចើន ដដលបាន
ជំពាកបំ់ណុលតគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ បានខ្ចីតបាកព់ីនតចើនតបភព កនាុង
ននាះរានខ្ចីតបាកព់ីតគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុមយួ ឬនតចើន តសបនពល
ដដលកំពុងជំពាកត់បាកអ់នាកចងការតបាកឯ់កជននផ្សងនទៀត ។ 

ពលករចំណាកតសុកជាអនីតិជន កន៏ចាទជាបញូ្ហា្ៃន់្ ៃរផងដដរ។នបើ
តាមចនមលាើយរបស់អនាកភូម ិ ោុងតិចណាស់ករ៏ានពលករ ៥នាកដ់ដរ 

ដដលរានអាយុនតកាម ១៨ឆ្នា  ំនៅនពលពួកោតន់្វើចំណាកតសុកនលើក 
ដំបូង នដ្យកនាុងននាះរាននក្មងតសីអាយុ១៤ឆ្នា  ំចំនួន២នាក ់នក្មងតបសុ
អាយុ១៥ឆ្នា រំានា ក ់នក្មងតសីអាយុ១៦ឆ្នា រំានា ក ់និងនក្មងតបុសអាយុ១៦ឆ្នា ំ
រានា ក ់ ។ តនួលខននះអាចខ្ស់ជាងននះ នតពាះអនាកផ្តល់បទសរាា សន៍
ជានតចើនបានបដិនសដមនិតបាបត់កុមអនាកតសាវតជាវពីអាយុពិតរបស់
ពលករនៅនពលអនាកទាងំននាះន្វើចំណាកតសុកជានលើកដំបូង ឬនឆលាើយ
ថា មនិអាចចាបំាន ។ 

្ញ្ហាា�មើកាើត��នុមើ�ើងមើដោយកា�រមើធើើច�ណ�កាស្ត្រីសិុកា

អនាកផ្តល់បទសរាា សនជ៍ានតចើនបានឱ្យយដឹងថា ពួកោតនិ់ងតកុមតគសួារ
ទទួលរងផលបះុពាល់ ទាងំវជិ្ជរាន  និងអវជិ្ជរាន ពីការន្វើចំណាក 

តសុក។ ផលបះុពាល់ជាវជិ្ជរាន គឺសំន�នលើចំណូលពីតបាកដ់ខខ្ស់
នតពាះ វាបានជួយ�តគួសារឱ្យយរានលទ្ធភាពសងបំណុលតគឹះសា្ថ ន
មតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ ជាជាងការនលើកកម្ស់កតមតិជីវភាពរស់នៅឱ្យយតបនសើរ
ន�ើង។ ផលបះុពាល់អវជិ្ជរានរមួរានភាពលំបាក ម្លៃនសា្ថ នភាព
រស់នៅសតរាបព់លករចំណាកតសុកនិងតគួសាររបស់ពួកោតរ់ស់នៅ
កនាុងតបនទស ។ ជាពិនសស តគួសារមយួចំនួនតតរូវបានកតស់រា្គ ល់ថា

ចំនួន៖ ២១ �ក់

�រម�ណ៍�� ល់របស់អ�កខ�ី��ក់ចំេ�ះ��ក់
កម�ីមី�ក�ហិរ��វត�ុ

១៥

២

២
១

១

ភ័យ�� ច ជីវ�ពអន់ថយ
�� ន�រម�ណ៍អ�ី�ងំអស់�� នផលចំេណញអ�ីេ�ះ ធម��

១២
៦

២

៧

ចេម�ីយេ�ចីន�ងមួយ�ត�វ�ន�ប់ប��ូល, ចំនួន៖ ២៦ �ក់

 
ប�� �បឈមៃន�រេធ�ីចំ�ក�ស �ក

�� នលិខិតឆ�ងែដន�ឱំ�ជួប�បទះប�� �មួយបូ៉លីស/��� ធរ
�ត�វ�នេ�ែក/េមខ�ល់េ�ក��ស់ �� ន �� ត�� យពី�គ��រ

៧

១៧

ចេម�ីយេ�ចីន�ងមួយ�ត�វ�ន�ប់ប��ូល, ចំនួន៖ ២៦ �ក់
េហតុអ�ី�ន�ស�ជិក�គ��ររបស់អ�កសេ�មចចិត�ចំ�ក�ស �ក?

រក��ក់សងបំណុល
មី�ក�ហិរ��វត�ុ

មិន�ន�រ�រ ទទួល�ន��ក់
កៃ�មខ�ស់

េផ�ងៗ

១៥ ១៤

៤



នក្មងតូចៗមនិអាចន�តាមឪពុករា្ត យ ដដលបានន្វើចំណាកតសុក
ន�តបនទសម្លៃថ្មីនទ ដូនចនាះនក្មងៗទាងំននះ តតរូវបានទុកឱ្យយនៅជាមយួ
ជីដូនជីតានដើមីនីមើលដថ្មី។ កងវល់នកើតនចញពីការរស់នៅឆ្ៃ យពីោនា
គឺជានរឿងទូន�  ន�ើយវាជាវបិីដិសារមីយួ នៅនពលឪពុករា្ត យ
តតរូវរស់នៅឆ្ៃ យពីកូនរបស់ខលាួនអស់រយៈនពលយូរ។ រានតគួសារ
មយួ ចំនួនតូចបុុនណាណ ះ បានផ្តល់ចនមលាើយ នដ្យរានដតចំណុច
វជិ្ជរានឬអវជិ្ជរានម្លៃនចំណាកតសកុ ដដលននះបងូាញថាតគួសារ
ភាគនតចើនទទួលរងផលបះុពាល់ទាងំវជិ្ជរាន និងអវជិ្ជរាន ពីការ
ន្វើចំណាក តសកុ។ នៅនពលសាកសួរពីបញូ្ហាទាកទ់ងនឹងការន្វើ
ចំណាកតសុកដដលពលករចំណាកតសុកធាលា បជ់ួបតបទះ រានដតតគួសារ
ចំនួន៦បុុនណាណ ះ បាននឆលាើយថាពួកោតោ់្ម នបញូ្ហាអវីនទ ខណៈតគួសារ
ចំនួន ២០នផ្សងនទៀតនលើកន�ើងបញូ្ហាមយួ ឬនតចើនជាងននះ ។ 

ការោ្ម នលិខិតឆលាងដដនគឺជាបញូ្ហាដដលតតរូវបានរាយការណ៍ថាបាន
នកើតន�ើងជាញឹកញាបជ់ាងនគបំផុត ន�ើយពលករចំណាកតសុក
ទាងំននះតតរូវបងេំចិត្តន្វើចំណាកតសុកតាមរយៈនមខយល់ ឬអនាករតព់ន្ធ
មនុស្សនដើមីឆីលាងដដន ។ អនាកផ្តល់បទសរាា សនប៍ាននរៀបរាបថ់ា
ចំណាកតសុកខុសចាបអ់ាចនាឱំ្យយពលករតតរូវចាបខ់លាួន តតរូវរតន់គចពី
មសន្តីនគរបាល តតរូវោកខ់លាួនកនាុងម្លៃតពជានតចើនម្លៃថ្មីៃ នដ្យអតអ់ាហារឬ
តតរូវចាញ់នបាកនមខយល់ ឬន�ដកនៅកនាុងតបនទសម្លៃថ្មី ។ ការន្វើការងារ
ខុសចាបន់ៅកនាុងតបនទសម្លៃថ្មី អាចបងកជាបញូ្ហាជានតចើន ដូចជាការ
ជាបព់ន្ធនាោរ និងការចាញ់នបាកន�ដកម្លៃថ្មីជានដើម ។ សរ្ា្ម្លៃនការ
�លា ស់ប្តូរការងារជាញឹកញាប ់ និងការរកការងារបដន្ថមកាលា យជាបន្ុក
ដ៏្ ៃន់្ ៃរបដន្ថមនទៀត ដល់ពលករចំណាកតសុកខុសចាប ់ និងតកុម
តគួសាររបស់ពួកោត ់។ 

នបើនទាះជាពលករចណំាកតសកុរានលិខតិឆលាងដដនន�ើយក្ត ី កព៏កួោត់
នៅដតជួបតបទះបញូ្ហាជានតចើនដូចជា ការចាញ់នបាកន�ដកម្លៃថ្មី ឬនមខយល់
ជាជនជាតិដខ្មរ ការ�លា ស់ប្តូរការងារជាញឹកញាប ់ ការន្វើការោ្ម ន

នពលសតរាកនដើមីរីកតបាកន់ផញាើមកផ្ះ និងការមនិអាចតត�បម់កផ្ះ
នដើមីជីួបជំុតកុមតគួសារជានដើម ។ 

ច�ណ�កាស្ត្រីសិុកា នុិង្�ណុលស្ត្រីររឹះសិែ�នុ��ស្ត្រីកូាហិរញ្ហាញវតែ�

តគួសារជានតចើនបាននរៀបរាបពី់មូលន�តុសំខានន់ផ្សងៗោនា កនាុងការខ្ចី
តបាកពី់តគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ ។ មូលន�តុទាងំននះតតរូវបានដបងដចក

ន�តាមតបនភទដូចជា អនាកខលាះខ្ចីតបាកពី់តគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុនដើមី ី
ទិញដី ឬដកលម្អរដីដតសចំការដដលរានតសាប ់ អនាកខលាះខ្ចីតបាកន់ដើមី ី
ចំណាយនលើការរតក់ារ ឬនសា�ុ៊យនដើមីនី�ន្វើការនៅតបនទសម្លៃថ្មី
 ខលាះនទៀតខ្ចីតបាកន់ដើមីបីងម់្លៃថ្មីលាពយាបាលជំងឺ និងនដើមីសីាងសងផ់្ះ

៉ខ្ចីំ��បើ�ើើកូារបើនៅកូន�ងច�កូាររាល់ថៃ�ងៃ �៉�ដែនែខ្ចីំ��មាាន
អាារមា្មណុ៍�ា�ូចបើ�ើើកូារឱ្យយបើ� [ប្រ�ឹ�សិុាន

មា�ប្រកូូហិិរញ្ញញវត្ថុុ�]។  �នះា�់ពី�ជា�ពីាកូ់��ណុ�លបើ�
បើហិើ� រកូល��មាិនដែ�លសិល់បើសិះ� ។  ៉

ចេម�ីយេលីសពីមួយ�ត�វ�ន�ប់ប��ូល, ចំនួន៖ ២១ �ក់
ប�� �ក់ទងនឹង�គឹះ�� នមី�ក�ហិរ��វត�ុ

៨

៧

៥

៤

ភ័យ�� ចអំពី�រ�ក់ដីធ�ី��ទព�ប�� ំ �ឱំ��ន�រចំ�ក�ស �ក
ឥរ ��បទម�ន�ីឥណ�ន �� ន

៨

ក្រុ�ុមក្រុ�ួសារដែ�លបានវិលិក្រុ�លប់ម់�ក្រុប់ទេ�ស�មុ�ជាវិញិ ពីីក្រុប់ទេ�សថៃ�
អំំឡុ�ងទេពីលការរ�ីរាលដាលថៃនជំំងឺ�ូវិ�ី១៩។ (របូ់��សងក់្រុ�ល់)



ជានដើម។ មូលន�តុបន្ាបប់ន្សនំផ្សងនទៀតរានដូចជាខ្ចីតបាកន់ដើមី ី
នរៀបចំពិ្ីមង្គលការកូន ឬនដើមីនី្វើនដើមទុនរកសីុជានដើម ។

អនាកផ្តល់បទសរាា សនភ៍ាគនតចើន (១៧នាក ់ កនាុងចំនណាម ២១នាក)់ 
បានឱ្យយដឹងថាពួកោតរ់ានបញូ្ហាោុងតិចចំនួនមយួ ជាមយួតគឹះសា្ថ ន
មតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ ចំដណកឯអនាកនផ្សងនទៀតនសនាើសំុមនិនឆលាើយ ។ បញូ្ហាដដល
ដតងដតនកើតន�ើងញឹកញាបជ់ាងនគ គឺអាម្មណ៍ចំនពាះការគំរាមកំដ�ង 
ឬការរងសរាា ្បន្ាបព់ីតតរូវនគបងេំឱ្យយដ្កប់ណ័ណ កម្មសិទ្ធិដី្លាីន វ្ើជាតទពយ
ធានា នដើមីទីទួលបានឥណទាន ។ តគួសារខលាះនរៀបរាបថ់ាពួកោត់
រានសរ្ា្នៅនពលតតរូវបញ្ញ្ជូ នសរាជិកតគួសារឱ្យយន�ន វ្ើជាពលករ
ចំណាកតសុក នតពាះតគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុបានតបាបព់ួកោតោុ់ង
ចាស់ថារានដតមន្យាបាយននះនទ នទើបអាចទទួលបានឥណទាន ។

តគួសារជានតចើនកប៏ានកតស់រា្គ ល់ថា មសន្តីឥណទានធាលា បដ់្កស់រ្ា្
ដល់ពួកោត ់ នដ្យនពលខលាះនលើកន�ើងពីលទ្ធភាពម្លៃនការបងេំឱ្យយលក់
តទពយធានារបស់អនាកខ្ចីតបាក ់ នដើមីធីានាថាបំណុលតតរូវដតទូទាតស់ង
តត�បន់�វញិ ។ មសន្តីឥណទានខលាះនទៀត នលើកទឹកចិត្តឱ្យយអនាកភូមិ
ន្វើជាពលករចំណាកតសុក ឬទាមទារឱ្យយពួកោតប់ញ្ហា្ជ កថ់ាោុងតិច
ណាស់រានសរាជិកតគួសាររានា កប់ានន�ន្វើ ការជាពលករនទើប
សនតមចផ្តល់ឥណទានឱ្យយពួកោត ់ ចំដណកមសន្តីឥណទានខលាះនទៀត
បងា្គ បឱ់្យយអនាកភូមកុិ�កពីមូលន�តុម្លៃនការនតបើតបាស់កម្ច ី ឬនសនាើសំុកម្ចី

បដន្ថម ។ 

អនាកភូមរិានា កប់ាននលើកន�ើងថា មសន្តីឥណទានរានា កជ់ាបុគ្គលិករបស់
 តគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុតបាសាក ់ បានគំរាមបងេំឱ្យយដ្កល់កដី់
 តបសិន នបើអនាកខ្ចីតបាក ់ ោ្ម នលទ្ធផលសងតបាកក់ម្ចវីញិ ។ អនាកភូមិ
រានា កន់ទៀតនរៀបរាបថ់ា មសន្តីឥណទានមកពីតគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ
សា្ថ បនាបានដណនាឱំ្យយពួកោតកុ់�ក ពីមូលន�តុម្លៃនការនសនាើសំុ
ឥណទាននតពាះន�តុផលពិតម្លៃនការនសនាើសំុឥណទានននះ គឺនដើមី ី
សងបំណុល តគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុមយួនទៀត គឺតគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ
អតមតឹ។ អនំពើទុច្ចរតិរបស់បុគ្គលជាមសន្តីឥណទានទាងំននះគឺដូចន�
នឹងលទ្ធផលម្លៃនការសិការមួោនា របស់អង្គការលីកាដូ និងសរាគម
ធាងនតានា តកនលាងមក ដដលជាថ្មី្មីម្ដងនទៀតបងូាញថា នបើនទាះបីជារាន
នោលការណ៍កតមតិសា្ថ បន័ ដដលហាមឃ្តម់សន្តីឥណទានមនិឱ្យយ 
តបតពឹត្តអាកបីកិរោិមនិសមរមយណាមយួក្តី កក៏ារអនុវត្តជាកដ់ស្តងម្លៃន
នោលការណ៍ននះនៅរានចននាលា ះតបនហាង ។ 

៉ផ្ទះលប្រ�បើ�ះជាន៍�ានពី�ប្រ�ឹ�សិុានមា�ប្រកូូហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មាាន
ត្ថុិច ដែត្ថុប្រពីួ��ារមាភខ្ចីំា�ង  ៉

៩



ងសចកា្តីស�្ិដ្ា� �ិ្អ�ុសាស�៍

លទ្ធផលម្លៃនការសិកាននះ ដូចោនា ន�នឹងលទ្ធផលម្លៃនការសិកាមុនៗ 
ដដលបងូាញថាបំណុល តគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុគឺជាកតា្ត ជួយជំរញុឱ្យយ
តបជាពលរដ្ឋកម្ុជាជានតចើន តតរូវន្វើជាពលករចំណាកតសុកន�តបនទស
ម្លៃថ្មី នដ្យរមួរានទាងំការន្វើចំណាកតសុកខុសចាប ់ ដដលរាន
ហានិភយ័ខ្ស់ និងអាចន្វើឱ្យយពលករធាលា កខ់លាួនកនាុងហានិភយ័ខ្ស់ម្លៃនការ
រងនតោះពីការរនំោភបំពាន។  អារម្មណ៍ភយ័ខាលា ច និងការគំរាមកំដ�ង
គឺផ្ុយតស�ះពីនោលបំណងរបស់តគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ កនាុង
ការនលើកកម្ស់កតមតិជីវភាពរស់នៅរបស់អនាកខ្ចីតបាក ់ ។ នពលខលាះ 
តគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុមយួចំនួន  តតមរូវ ឬនលើកទឹកចិត្តឱ្យយ អតិថ្មីិជន
របស់ខលាួនន្វើចំណាកតសុក មុននពលសនតមចផ្តល់តបាកក់ម្ច ីនិងនៅកនាុង
ករណីខលាះនទៀត តគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុជំរញុឱ្យយតគួសារបញ្ញ្ជូ នសរាជិក
តគួសារន�ន្វើជាពលករចំណាកតសុក  នដើមីបីនងកើនតបាកច់ំណូល។
ការផ្តល់តបាកក់ម្ចជីារបូិយវត្ថុបរនទស គឺនដើមីធីានាអះអាងថាការន្វើ

ចំណាកតសុកជានរឿងចាបំាច ់ និងអាចទទួលមូលនិ្ិពីម្លៃដគូអភវិឌ្ឍឍន៍
បរនទសបាន ។ ការអនុវត្តដបបននះ បានចូលរមួចំដណកបនងកើនការន្វើ
ចំណាកតសុកថ្មី្មីៗនទៀត និងនៅកនាុងករណីខលាះនទៀត អាចឈានន�ដល់
ការដបកបាកត់គួសារ និងការជួញដូរមនុស្ស នដ្យរមួរានទាងំការន្វើ
ចំណាកតសុករបស់អនីតិជនផងដដរ ។ 

នដ្យសារពលករចំណាកតសុកជានតចើននៅនពលននះ តតរូវបងេំចិត្ត
តត�បម់កផ្ះវញិ និងតតរូវតបឈមមុខនឹង សា្ថ នភាពនសដ្ឋកិច្ច
មនិអំនណាយផល ដដលធាលា បប់ងេំឱ្យយពួកោត ់ សនតមចចិត្តន្វើការ
ចំណាកតសុកជានលើកដំបូង និងការទទួលបន្ុកដ៏្ ៃន់្ ៃរម្លៃនបំណុល
មតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុផងននាះ នយើងខញាុ ំសងឹមឹថា រាជរដ្្ឋ ភបិាល តគឹះសា្ថ ន
មតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ រា្ច ស់ជំនួយរបស់តគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ នឹងអាច
ពិចារណាចាត់វធិានការបន្ាន់បដន្ថមនទៀតនដើមីកីារពារអនាកខ្ចីតបាក់
តគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ ដដលវធិានការទាងំននះរមួរាន៖

កា�រវ�យតម�ំមើ�ើងវិញនុូវកា�រ្ីល់ នុិងកា�ររ��ស្ត្រីទិ្ធកា�្ច�ជ�រូ្ិយវតែ�ប�តរ្សិ់ស្ត្រី្មើទិ្ធសិមៃ ដល់អនែកាខ្ច�ស្ត្រីប�កា់ជ�
ជនុជ�តិផខ្មរ នុិងមើធើើកា�រមើស៊ិើ្អមើងកេតឱ្យប�នុស្ត្រីរ្់ស្ត្រីជុងមើស្ត្រីជោយ ៃ�មើតើ��ស្ត្រីកាូឥណទិ្ធ�នុទិ្ធ��ងមើនុះប�នុរ�ួច�ផណកា
កានែ�ងកា�រ្មើងកេើតឱ្យ��នុច�ណ�កាស្ត្រីសិុកាផដលស្ត្រី្ឈ�នុរឹងមើស្ត្រីរោះៃនែ�ក់ា ឬកា�ររំមើលោភសិិទិ្ធ�ិ�នុុសិសមើ្សងមើទិ្ធៀត ឬ
យ៉�ងណ� ។ 

កា�រ្ា�កាសិង្�ណុល��ស្ត្រីកូាហិរញ្ហាញវតែ� នុិងកា�រស្ត្រីប�ក់ាទិ្ធ��ងអសិ់យ៉�ងតិច្�្ុតរយៈមើពល្�ផខ មើដោយអ�ចពនុ្យ�
មើពលមើលើសិព�មើនុះ ដល់អនែកាខ្ច�ស្ត្រីប�ក់ាទិ្ធ��ងអសិ់ ។

កា�រស្ត្រី្រល់្័ណ្ណកា�្មសិិទិ្ធ�ិដ�ធំ� ផដលកា�ពុងកា�នុ់កា�្់មើដោយស្ត្រីររឹះសិែ�នុ��ស្ត្រីកាហូិរញ្ហាញវតែ�មើទិ្ធៅ�្ច�សិ់មើដើ�វិញ មើដើ�្�
ធ�នុ�ៃ�រ្ម�នុកា�រលកា់ដ�មើដោយ្ង្�មើកាើតមើ�ើង មើដោយសិ�រផត្ល្៉ះព�ល់មនុវីរុសិកាូវីដ១៩ ។

កា�រ្មើងកេើតកា�្មវិធ�សិស្ត្រី��ល្នុ្�កា្�ណុលដូចជ�កា�្មវិធ�មើលើកាផលង្�ណុល ផដលអ�ចជួយសិស្ត្រី��ល្នុ្�កា
ដល់ពលការច�ណ�កាស្ត្រីសិុកាផដលមើទិ្ធើ្ផតស្ត្រីត�្់�កាស្ត្រីសិុកាកា�មើណើតវិញនុ�មើពលៃ្ម�ៗមើនុះ ។ 
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ឧបសម្ព័�្ធទី១៖ កាារផ្តល់មូល�ិធិដល់គ្លឹឹះស្ា�មីគកាូហិរញ្ញវត្ថុកាម្ថុជាជា
រូបិយវត្ថុបាតរបស់គបងទសនៃៃ  

មូលនិ្ិ The Microfinance Enhancement Facility តតរូវបាន
បនងកើតន�ើងនដ្យ្នាោររបស់រដ្្ឋ ភបិាលអា�ឺមងុ ់នឈា្ម ះថា KFW 
Entwicklungsbank (KFW) នៅកនាងុឆ្នា ២ំ០០៩ នងិសារជវីកម្ម�ិរញ្ញញ វត្ថុ
អន្តរជាតិ(IFC) ដដលជាសរាជកិមយួរបស់្នាោរពភិពនោក។
មូលនិ្ិននះ បញ្ហា្ជ កន់ដ្យខលាួនឯងថា “ខលាួនរាននោលបំណងោតំទ
ការអភវិឌ្ឍឍនន៍សដ្ឋកិច្ច និងវបិុលភាពសកលតាមរយៈការផ្តល់
�ិរញ្ញញ វត្ថុសតរាបអ់ភវិឌ្ឍឍនប៍ដន្ថមដល់មតីករូស�តោស តាមរយៈ
តគឹះសា្ថ នដដលរានលកេណៈសមីត្តិនពញនលញ ។” មូលនិ្ិននះ
តគបត់គងនដ្យតកុម�ុ៊នវនិិនោគឯកជនចំនួនបនួ គឺ BlueOrchard 
Finance AG , Incofin Investment Management, 
responsAbility Investments AG, និង Symbiotics SA ។
 អនាកវនិិនោគរបស់មូលនិ្ិននះ រមួរានទីភានា កង់ារសតរាបក់ិច្ច
ស�តបតិបត្តកិារអភវិឌ្ឍឍនអ៍ន្តរជាតិតបនទសសុ៊យដអត (SIDA), 
តបនទសអតូទីស (OeOB), តបនទស�ូ�ង ់(FMO) នងិ តបនទស អា�មឺងុ់

 (BMZ) តពមទាងំសា្ថ បន័មយួចំនួននផ្សងនទៀត ដូចជា IFC ្នាោរ
វនិិនោគរបស់ស�ភាពអឺរ ុបុ និងមូលនិ្ីសតរាបអ់ភវិឌ្ឍឍនអ៍ន្តរជាតិ
ន�កាតថ់ា OPEC ។ 

នបើនោងន�តាមរបាយការណ៍របស់មូលនិ្ី MEF បានឱ្យយដឹង
ថាមូលនិ្ និនះ បានវនិនិោគទកឹតបាកច់នំនួ ៦១.៨ោនដុោលា
ស�រដ្ឋអានមរកិ នៅកនាងុវស័ិយតគះឹសា្ថ នមតីករូ�រិញ្ញញវត្ថ ុ នៅកមុ្ជា។
របាយការណ៍បញ្ហា្ជ កថ់ា ទឹកតបាកច់ំនួន ៣០.៤ោនដុោលា
ស�រដ្ឋអានមរកិតតរូវបានវនិិនោគជារូបិយវត្ថុបាតរបស់តបនទសម្លៃថ្មី
ជាមយួតគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុចំនួនបីគឺ តគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុ
�តា្ថ កសិករចំនួន ១៦ោនដុោលា ស�រដ្ឋអានមរកិ តគះឹសា្ថ នមតីករូ
�រិញ្ញញ វត្ថអុលិអអូលិសីុ (LOLC) ចនំនួ៣.៣ោនដុោលា ស�រដ្ឋអានមរកិ
និង តគឹះសា្ថ នមតីករូ�ិរញ្ញញ វត្ថុតបាសាកច់ំនួន ១១.១ោនដុោលា
ស�រដ្ឋអានមរកិ ៕
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