
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ 
 

ក្ម្ែ ាំងនៃក្ងបញ្ជា ការដ្ឋា ៃសោធាពិសេេ ត្រូវបាៃដ្ឋក្់ពត្ាយ 
ស ើម្បបីង្ក្ាា បក្ម្មក្រសោងចត្ក្ថ្ លក្ាំពុងរវ៉ា  

 

 

ថ្ងង២ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៤ - អង្គការសមព័ន្ធខែមរជាំររឿន្ និ្ង្ការពារសិទិិធមនុ្សស លីកាដូ និ្ង្មជឈមណ្ឌ លអប់រ ាំ
ច្បាប់សរាប់សហគមន៍្ ាន្ការរោកោា យយ៉ាង្ខ្ល ាំង្រៅរលើសកមមភាពថ្ន្ការបង្ក្រា បរោយអាំរពើហិង្ានាថ្ងងរន្េះ
រៅរលើកមមករមួយច្បាំនួ្ន្ ខដលជាអនកបាតុករពីសាំណាក់កាល ាំង្កង្បញ្ជា ការរយធាពិរសស រហើយនិ្ង្ាន្ការចាប់
ែលួន្យ៉ាង្ហិង្ារៅរលើរមដឹកនាាំសហជីព កមមករររាង្ច្បរកកាត់រដរ និ្ង្រពេះសង្ឃមួយច្បាំនួ្ន្។  

 

ការររបើរបាស់កង្កាល ាំង្ថ្ន្ទីិបញ្ជា ការោា ន្ពិរសសឆ័រតរយង្រលែ៩១១ រដើមបីបង្ក្រា បការតវ៉ារៅខកបរររាង្
ច្បរកយ៉ា ក់ជីង្ ខដលសថិតកនុង្ែណ្ឌ រពាធិ៍ខសន្ជ័យថ្ន្រាជធានី្ភនាំរពញ គឺមិន្ធាល ប់ាន្ពីមុន្មករទិ រហើយជាសញ្ជា ថ្ន្
វធីិោស្តសាថ្ន្ការរ ាំខ្ន្ងមីមួយពីសាំណាក់អាជាា ធរមួយច្បាំនួ្ន្ រដើមបីបង្ក្រា បបាតុកមមអហិង្ា។  

 

ភាពតាន្តឹង្បាន្ាន្សភាពកាន់្ខតអារកក់រៅៗរៅរពឹកមិញរន្េះ រៅរពលខដលកមមករររាង្ច្បរកកាត់រដរ
មកពីររាង្ច្បរកមួយច្បាំនួ្ន្រៅខកបរររាង្ច្បរកយ៉ាកជីង្ បាន្របមូលផាុាំគ្នន ជរមុញឲ្យកមមករដថ្ទិរទិៀតចូ្បលរមួបាតុកមមរដើមបី
ទាមទារតាំរឡើង្របាក់ខែរគ្នល។ រយធាមួយច្បាំនួ្ន្មកពីទីិបញ្ជា ការោា ន្រលែ៩១១ ខដលរៅខកបររនាេះ រតូវបាន្ោក់
ពររយភាល មៗ រដើមបីបង្ក្រា បរកុមបាតុកមម ខដលបណាា លឲ្យាន្ការប៉ាេះទិង្គិច្បគ្នន រោយហិង្ាច្បាំនួ្ន្ពីរបាន្រកើតរឡើង្។ 
រយធាមួយច្បាំនួ្ន្ រតូវបាន្រគរ ើញថាបាន្កាន់្នូ្វបាំពង់្ខដក កាាំបិត កាាំរភលើង្ AK47 ជាំពាម និ្ង្ដាំបង្។  

 

មនុ្សសច្បាំនួ្ន្ ១០នាក់ រតូវបាន្រគរជឿជាក់ថា រតូវបាន្ចាប់ែលួន្ យ៉ាង្តិច្បណាស់រមួាន្ទាាំង្រោក វ ៉ាន្ រៅ 

ខដលជារបធាន្សាគមរបជាធិបរតយយឯករាជយថ្ន្រសដាកិច្បចររៅរបព័ន្ធ (IDEA) និ្ង្រពេះសង្ឃច្បាំនួ្ន្ ៤ អង្គ រហើយនិ្ង្
រោក រងង្ ោរវឿន្ អនកសរមបសរមួលថ្ន្សមព័ន្ធសហគមន៍្កសិករកមពុជា (CCFC)។ អនកទាាំង្រនាេះ រតូវបាន្ឃាត់ែលួន្
រៅកនុង្ទីិបញ្ជា ការោា ន្រយធាពិរសសរលែ៩១១។  

 

ររាង្ច្បរកយ៉ា ក់ជីង្ រតូវបាន្រគរជឿជាក់ថា ជាអនកផគត់ផគង់្សាំរលៀកបាំពាក់រៅកាន់្រកុមហ ុន្សាំរលៀកបាំពាក់
ា៉ាកលបីៗដូច្បជា GAP Walmart Pink និ្ង្ Old Navy។  

 

ណាលី ពីឡូក នាយិកាអង្គការសមព័ន្ធខែមរជាំររឿន្ និ្ង្ការពារសិទិិធមនុ្សស លីកាដូ បាន្ាន្របោសន៍្ថា៖ 

“រយើង្ែាុាំាន្ការរពួយបារមភជាខ្ល ាំង្អាំពីសុវតថិភាពរបស់អនក ខដលរតូវបាន្ឃាត់ែលួន្ទាាំង្រនាេះ ជាពិរសសរៅកនុង្ោថ ន្
ភាពថ្ន្ការគរាមកាំខហង្បច្បចុបបន្នរន្េះ រៅរលើរមដឹកនាាំសហជីព និ្ង្សាគមររៅរបព័ន្ធមួយច្បាំនួ្ន្”។ មនុ្សសមួយ
ច្បាំនួ្ន្ថ្ន្អនកខដលរតូវបាន្ឃាត់ែលួន្ទាាំង្រនាេះ រតូវបាន្រគដឹង្ថា រតូវបាន្វយដាំឲ្យរបួសយ៉ាង្ធងន់្ធងរ រៅរពលខដល
អនកទាាំង្រនាេះរតូវបាន្ចាប់ែលួន្។ រពេះសង្ឃ និ្ង្កមមករមួយច្បាំនួ្ន្ ខដលមកពីររាង្ច្បរកមួយច្បាំនួ្ន្រៅខកបររនាេះ រតូវបាន្
វយដាំឲ្យរបួសពីសាំណាក់កង្រាជអាវធុហតថកនុង្អាំឡុង្រពលប៉ាេះទិង្គិច្បគ្នន ។  

 

រយើង្ែាុាំ សូមអាំពាវនាវដល់អាជាា ធរ សូមរោករមតាា ធានានូ្វសុវតថិភាពរបស់អនក ខដលរតូវបាន្ចាប់ែលួន្ និ្ង្
អនុ្ញ្ជា តឲ្យអនកទាាំង្រនាេះជួបជាមួយរកុមរគួរពទិយជាបនាា ន់្ របសិន្របើចាាំបាច់្ប។ បុគគលណាក៏រោយ ខដលរតូវបាន្
ចាប់ែលួន្រោយោរអនកទាាំង្រនាេះបាន្ររៀបច្បាំ ឬ ចូ្បលរមួរៅកនុង្ការតវ៉ារោយអហិង្ា គួរខតរតូវបាន្រោេះខលង្ភាល មៗ។ 

បុគគលណា ខដលរតូវបាន្សង្ស័យថាបាន្របរពឹតាិបទិរលមើសរពហមទិណ្ឌ    រតូវខតរតូវបាន្រចាទិរបកាន់្    រោយគ្នម ន្ការ 
ពន្ារពល រោយខផែករលើភសាុតាង្រងឹ្ាាំ និ្ង្រតូវខតទិទួិលបាន្សិទិិធាន្រមធាវកីារពារ។  

 

 រោក រមឿន្ តុោ របធាន្កមមវធីិការររថ្ន្មជឈមណ្ឌ លអប់រ ាំច្បាប់សរាប់សហគមន៍្ បាន្ាន្របោសន៍្
ថា៖ “រយើង្ែាុាំ សូមសាំណូ្មពរដល់រគប់ភាគីខដលពាក់ព័ន្ធរៅកនុង្ការតវ៉ា និ្ង្ជរាល េះរលើវស័ិយការររនារពលងមីៗរន្េះ 



រហើយនិ្ង្អាជាា ធរទាាំង្អស់ សូមរោករមតាា រគ្នរពច្បាប់ជាធរាន្ អនុ្វតាឲ្យបាន្ខ្ា ប់ែាួន្ និ្ង្រកាឲ្យបាន្នូ្វ
សកមមភាពអហិង្ា។ វនឹ្ង្ាន្ការបញ្ច ប់នូ្វអាំរពើហិង្ា ការចាប់ែលួន្ និ្ង្ការររ ើសរអើង្រៅរលើអនកខដលអនុ្វតាសិទិិធ
កនុង្ការជួបជុាំ និ្ង្ការតថ្ងលរបាក់ខែជាសមូហភាពរបស់អនកទាាំង្រនាេះ”។  

 

សកមមភាពរបស់អាជាា ធរមួយច្បាំនួ្ន្ គឺជាការរ ាំរោភយ៉ាង្ធងន់្ធងររលើសិទិិធរសរភីាពកនុង្ការជួបជុាំរបស់កមមករ
ររាង្ច្បរកកមពុជា និ្ង្ជាការពាយមយ៉ាង្ែុសច្បាប់ និ្ង្រោយឥតោក់រលៀមកនុង្ការបាំខបកការតវ៉ា     រោយស្សប
ច្បាប់។ កនុង្នាមជារបរទិសហតថរលែីរៅរលើអនុ្សញ្ជា របស់អង្គការពលកមមអន្ារជាតិ (ILO) សាីពីរសរភីាពកនុង្ការជួប
ជុាំ អាជាា ធរាន្កាតពវកិច្បចតាមរគ្នលការណ៍្របស់អង្គការពលកមមអន្ារជាតិ ខដល“អាជាា ធរថ្ន្រដាមិន្គួរាន្វធិាន្
ការណ៍្កនុង្ការចាប់ ុាំឃាាំង្បុគគល រោយរគ្នន់្ខតាន្មូលរហតុថ្ន្ការបាន្ររៀបច្បាំ ឬចូ្បលរមួរៅកនុង្ការបាតុកមម
រោយអហិង្ារនាេះរទិ”។ អាំរពើហិង្ារលើរាង្កាយការចាប់ែលួន្ ឬការ ុាំែលួន្រលើសកមមជន្សហជីពពាក់ព័ន្ធរៅនឹ្ង្
បាតុកមមអហិង្ា គឺជាការរ ាំរោភយ៉ាង្ច្បាស់រៅនឹ្ង្រគ្នលការណ៍្ទាាំង្រនាេះ រហើយរ ាំរោភរលើច្បាប់ជាតិ និ្ង្អន្ារ 
ជាតិ។ 

 

រយើង្ែាុាំ សូមរធវើការរ ាំលឹកដល់អាជាា ធ សូមរោករមតាា រគ្នរពនូ្វសិទិិធកនុង្ការតវ៉ា ខដលបាន្ខច្បង្រោយរដាធមម-
នុ្ញ្ា និ្ង្ច្បាប់ការរររបស់កមពុជា រហើយនិ្ង្ល័កខែ័ណ្ឌ ថា “របាក់ឈនួលយ៉ាង្តិច្បណាស់រតូវខតរសមើនឹ្ង្របាក់ឈនួល
ខដលរតូវបាន្ធានា រហើយរបាក់រន្េះ រតូវខតធានាដល់រគប់កមមករទាាំង្អស់ឲ្យាន្ជីវភាពរស់រៅសមរមយ កនុង្រសច្បកាី
ថ្ងលងនូជាមនុ្សស” ដូច្បខដលាន្ខច្បង្រៅកនុង្ច្បាប់ការររ។ រយង្តាមរសច្បកាីសររមច្បរបស់រៅរកមអន្ារជាតិ កនុង្
អាំឡុង្រពលសវនាការរបជាជន្សាីពីរបាក់ឈនួលកាលពីខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១២ កមមករខដលរតូវបាន្ផាល់របាក់ឈនួល 

ខដលមិន្បាន្រគប់រគ្នន់្កនុង្ការច្បាំណាយរលើតរមូវការមូលោា ន្របស់អនកទាាំង្រនាេះ មិន្អាច្បរស់រៅសមរមយកនុង្រសច្ប
កាីថ្ងលងនូរជាមនុ្សសរនាេះរទិ។ ការស្ោវរជាវជាររច្បើន្រាប់មិន្អស់ បាន្បរា ញថា ការផាល់របាក់ឈនួល ១០០ ដុោល រ កនុង្
មួយខែ គឺពិតជាមិន្រគប់រគ្នន់្កនុង្ការបាំរពញនូ្វតរមូវការជាមូលោា ន្របស់កមមករររាង្ច្បរក និ្ង្កមមករដថ្ទិរទិៀតរនាេះ
រទិ។ រហតុដូរច្បនេះរហើយ អាជាា ធរមិន្បាន្បាំរពញកាតពវកិច្បចស្សបច្បាប់របស់ែលួន្កនុង្ការធានាឲ្យាន្តរមូវការជាមូល
ោា ន្របស់កមមករ ខដលជារបជាពលរដារបស់ែលួន្ ខដលជាអនកាន្សិទិិធកនុង្ការតថ្ងលរបាក់ឈនួលជាសមូហភាព រដើមបី
ទិទួិលរបាក់ឈនួលសមរមយរនាេះរទិ។ 
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