
1 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ភាពរងគ្រោះគៅក្នងុវិសយ័កាត់គេរ៖ វិបតតិ
ជំងឺ COVID-19 បានគ្វើឱ្យក្ម្មក្រនិគោជិត

កាត់គេរគៅ្បគេសបង់កាា ដេស និងក្ម្ពុជា
ធ្លា ក្់ចូលគៅក្នងុវិបតត ិ

  



2 
 

 

តារាងមាតិកា 
1. សេចក្តីស្តើម………………………………………………………………………………………………………………………3 

2. អនុសាេន៍.................................................................................................................................... 4 

ក្ក្មុហ ុនមា៉ាក្យីសោ............................................................................................................................ 4 

រដ្ឋា ភិបាលក្នុងក្រសេេរង់កាា ដែេ និងក្មពុជា....................................................................................... 4 

រដ្ឋា ភិបាលអូស្ត្សាត លី............................................................................................................................. 5 

3. លេធ្លននការស្រសាវក្ជាវ..................................................................................................................... 6 

ក្រសេេរង់កាា ដែេ............................................................................................................................ 6 

ក្រសេេក្មពុជា....................................................................................................................................14 

4. សេចក្តីេននិដ្ឋា ន..............................................................................................................................    
21 

 
  



3 
 

1. សេចក្តីស្តើម 
អតថរេេំខាន់៖ សៅសេលជំងឺរាតតាត COVID-19 ស្វើឱ្យរ៉ា៉ះពាល់សៅែល់វេ័ិយកាត់សែរក្នុងដែ្នូ  ឆ្ន ំ2019    
មា៉ាក្េសមាៀក្រំពាក់្អនតរជាតិក្តូវក្រឈមមុែនឹងការដ្ឋច់ដែែក្ចវាក់្្គត់្គង់ និងការរិេោង ដែលបានគំរាម
កំ្ដហងសៅែល់ដ្នក្ខាងសក្កាមសៅក្នុងវេ័ិយសន៉ះ។ រយៈសេលេីរឆ្ន ំសក្កាយមក្សេៀត ក្មមការនីិកាត់សែរសៅក្នុង
ក្រសេេនានា ែូចជា រង់កាា ដែេ និងក្មពុជា ជាអនក្ខាតរង់ែ៏្ំរំ្ុត ែណៈដែលមា៉ាក្េសមាៀក្រំពាក់្ឈាន
មុែសគមួយចំនួនររេ់េិភេសោក្ដ្ឋក់្រនទុក្ចំណាយសលើក្មមក្រនិសោជិតដែល្លិតេសមាៀក្រំពាក់្ររេ់
សយើង។ 

ជំងឺ COVID-19 បានរងកឱ្យមានវរិតតិមនុេែ្ម៌ែ៏្ំរំ្ុតររេ់េិភេសោក្ សៅសេលដែលក្រសេេនានាជំុវញិ
េិភេសោក្ស្វើការក្រយុេធក្រឆំ្ង្លរ៉ា៉ះពាល់ដ្នក្េុែភាេ េងគម និងសេែាកិ្ចចែ៏ដេន្ងន់្ងរសដ្ឋយសារដត
ជំងឺរាតតាតសន៉ះ។ សដ្ឋយសោងសលើការេិតជាក់្ដេតងននវេិមភាេជាសាក្លដែលរង្ហា ញឱ្យស ើញោ៉ាង
ចាេ់សនា៉ះ គឺក្រសេេមានក្បាក់្ចំណូលទារដែលកំ្េុងរងសក្រ៉ះខាា ំងរំ្ុត ែណៈដែលក្រណីជំងឺរនតសក្ើន
ស ើង សហើយការេតុក្េុក្វា៉ាក់្សាំងសដ្ឋយក្រសេេអនក្មានបានស្វើឱ្យេហគមន៍ក្កី្ក្ក្រំ្ុតររេ់េិភេសោក្េំុ
បានេេួលវា៉ាក់្សាំងក្គរ់ក្រន់សែើមបីការពារអាយុជីវតិេលរែាររេ់ែាួន។ ក្រជាជនដែលក្រក្រការង្ហរក្បាក់្
ក្នក្មទារ និងេំុមានេុវតថិភាេ ជាេិសេេ ក្មមក្រនិសោជិតជាស្ត្េតី កំ្េុងក្រឈមមុែនឹងវរិតតិសេែាកិ្ចចដែល
រងកស ើងសដ្ឋយជំងឺរាតតាត។ 

រម នការធ្លា ក់្ចុ៉ះដ្នក្សេែាកិ្ចចេិភេសោក្ណា្ំជាងសាថ នភាេដែលក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរជួរក្រេ៉ះសៅ
ក្នុងអំ ុងសេលជំងឺរាតតាតស ើយ។ សៅសេលដែល COVID-19 ្ទុ៉ះស ើងជាសលើក្ែំរូងសៅេីក្ក្ុង Wuhan 
ក្រសេេចិនកាលេីដែ្នូ ឆ្ន ំ2019 ការ្គត់្គង់វតថុធ្លតុសែើមែល់ក្រសេេ្លិតេសមាៀក្រំពាក់្ែូចជារង់កាា ដែេ 
និងក្មពុជាក្តូវអាក់្ខានភាា មៗ។ ក្នុងរយៈសេលរ៉ាុនាម នដែរនាទ រ់ ោងលក់្េសមាៀក្រំពាក់្សៅេូទំាងេវីរអឺរ ៉ារុ 
និងេហរែាអាសមរកិ្ក្តូវបានរិេទាវ រោ៉ាងឆ្រ់រហ័េ។ សដ្ឋយសារ ក្រឈមមុែនឹងការខាតរង់ ការស្ាើយតរ
េីក្ក្ុមហ ុនមា៉ាក្យីសោអនតរជាតិមានភាេឆ្រ់រហ័េ សហើយបានជួរក្រេ៉ះវេិមភាេ និងការសក្ងក្រវញ័្ច សៅចំ
ក្ណាា លសរ៉ះែូងននវេ័ិយកាត់សែរេក្ល។  

ក្ក្ុមហ ុនមា៉ាក្យីសោនានាបានចាត់វធិ្លនការភាា មៗសែើមបីកាត់រនថយការ្លិត សដ្ឋយលុរសចាលការរញ្ជា
េិញ េនារសេលការេូទាត់ និងរហូតែល់រែិសេ្ទំាងស្រេុងនូវការេូទាត់េក្មារ់ការរញ្ជា េិញដែលបាន   
្លិតរចួសហើយ្ងដែរ។ ្លរ៉ា៉ះពាល់មក្សលើក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរគឺជា្លវបិាក្ែ៏ដេនអាក្ក្ក់្មួយ។ 
សគបា៉ា ន់បា៉ា ន់ក្រមាណថា សរាងចក្ក្កាត់សែរបានរញ្ឈរ់ ឬផ្អា ក្ការង្ហរក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរចំនួនមួយោន
នាក់្កាលេីដែមីនា ឆ្ន ំ2020 ក្រន់ដតសៅក្នុងក្រសេេរង់កាា ដែេដតមួយ។ សដ្ឋយសារមានលេធភាេតិចតួច
ក្នុងការេេួលបានការរំពារេងគម ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរក្រមាណ 80 ភាគរយជាស្ត្េតី បានធ្លា ក់្ចូលសៅ
ក្នុងភាេក្កី្ក្ក្ និងសក្រ៉ះអត់ឃ្លា នរដនថមសេៀត។ អនក្ដែលមានេំណាងក្គរ់ក្រន់ក្នុងការរក្ាការង្ហរររេ់ែាួន
មិនបានេេួលការហូរចុក្លាក្រសេើរស ើយ សដ្ឋយសារសៅដក្សរាងចក្ក្កាត់ក្បាក់្ឈនួល និងសមា៉ាងស្វើការ 
សហើយការក្រឈមនឹងការ្ាងជំងឺ COVID-19 សៅក្នុងសរាងចក្ក្កាត់សែរ បានសក្ើនស ើងោ៉ាងឆ្រ់រហ័េ
សដ្ឋយសារេំុមានឧរក្រណ៍ការពារក្គរ់ក្រន់។  

សាថ នការណ៍ដែលបានសក្ើតស ើងសៅក្នុងរយៈសេលេីរឆ្ន ំចុងសក្កាយសន៉ះ គឺការសក្ើតស ើងនូវវរិតតិ្ទួនៗរន សក្ចើន។ 
ជីវភាេររេ់ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរក្តូវជួរក្រេ៉ះការលំបាក្សដ្ឋយសារការរិេែទរ់ក្រសេេសៅសេលជំងឺ 
COVID-19 បាន្ទុ៉ះស ើង និងការស្ាើយតរររេ់មា៉ាក្យីសោអនតរជាតិចំសពា៉ះការធ្លា ក់្ចុ៉ះតក្មូវការេីអនក្សក្រើ
ក្បាេ់ក្នុងក្រសេេអនក្មាន រួមទំាងក្រសេេអូស្ត្សាត លី្ងដែរ។ ការស្រសាវក្ជាវសន៉ះ្តល់នូវរចចុរបននភាេអំេីសាថ ន
ភាេដែលក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរបានជួរក្រេ៉ះសៅក្នុងរយៈសេលេីរឆ្ន ំរនាទ រ់េីជំងឺរាតតាតបានសក្ើតស ើង។  
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តាមរយៈការេមាា េន៍ជាមួយក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរចំនួន 218 នាក់្សៅក្នុងក្រសេេរង់កាា ដែេ និងក្មពុជា 
របាយការណ៍សន៉ះ្តល់នូវការយល់ែឹងថាសតើជំងឺ COVID-19 បានរ៉ា៉ះពាល់ោ៉ាងែូចសមាចែា៉ះែល់ការង្ហរ និង
ក្បាក់្ចំណូលររេ់ក្មមក្រ េុវតថិភាេ និងេិេធិសៅក្ដនាងស្វើការ ក៏្ែូចជាការរេ់សៅររេ់េួក្រត់សៅក្នុង្ទ៉ះ
្ងដែរ។ ការស្រសាវក្ជាវសន៉ះរង្ហា ញអំេីររូភាេែ៏រខំានចិតតមួយ គឺការោតក្តដ្ឋងអំេីការេិតក្រចំានងងេក្មារ់
ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរសៅក្នុងសេលសក្ើតស ើងនូវជំងឺរាតតាត និងសលើក្រង្ហា ញអំេីការសក្ងក្រវញ័្ច សៅក្នុង 
វេ័ិយកាត់សែរសន៉ះដតមាង។ ឧេាហក្មមកាត់សែរសាក្លក្តូវការកំ្ដណេក្មង់ជាយូរោរណាេ់មក្សហើយ 
សហើយ សាថ នភាេជំងឺ COVID-19 បានស្វើឱ្យកិ្ចចការសន៉ះកាន់ដតមានភាេរនាទ ន់ដងមសេៀត។ 

2. អនុសាេន៍ 
សដ្ឋយអភិវឌ្ឍរដនថមសៅសលើការទាមទារររេ់ក្មមការនីិសរាងចក្ក្កាត់សែរសៅក្នុងក្រសេេរង់កាា ដែេ និង
ក្រសេេក្មពុជា អងគការ ActionAid និងនែគូនានាកំ្េុងអំពាវនាវឱ្យក្ក្មុហ ុនមា៉ាក្យីសោ និងរដ្ឋា ភិបាលនានា 
សរតជាា អនុវតតេក្មមភាេែូចខាងសក្កាម៖ 

ក្ក្មុហ ុនមា៉ាក្យីសោ 
1. តមាា ភាេ 

- ្ែេវ្ាយ និងរក្ារញ្ា ីសឈាម ៉ះសេញសលញររេ់សរាងចក្ក្្គត់្គង់ដែលជាក្រភេននការ្គត់្គង់ររេ់
ែាួនេីដែែេង្ហវ ក់្្គត់្គង់ក្គរ់ក្ក្មិតទំាងអេ់ រមួទំាងអនក្្គត់្គង់ស ៉ាការរនត្ងដែរ។ 

2. ក្បាក់្ឈនួលក្េក្េង់ជីវភាេ 
- សរតជាា ្តល់ក្បាក់្ឈនួលែល់ក្មមក្រនិសោជិតទំាងអេ់សៅក្នុងដែែេង្ហវ ក់្្គត់្គង់ររេ់ែាួននូវក្បាក់្

ឈនួលក្េក្េង់ជីវភាេ និងរសញ្ចញដ្នការលមាិតដែលរញ្ជា ក់្អំេីសេលសវោ និងវធិ្លនការដែលក្តូវ   
អនុវតតសែើមបីធ្លនាថាសរាងចក្ក្ទំាងអេ់ដែលែាួនេហការជាមួយកំ្េុង្តល់ក្បាក់្ឈនួលក្េក្េង់
ជីវភាេែល់ក្មមក្រនិសោជិត។ 

- ្ែេវ្ ាយសរលការណ៍នីតិវ ិ្ ីេិញក្រក្រសដ្ឋយការេេួលែុេក្តូវ ស្រេរតាមកាតេវកិ្ចចររេ់ក្ក្ុម
ហ ុនមា៉ាក្យីសោសៅសក្កាមសរលការណ៍ដណនំាររេ់អងគការេហក្រជាជាតិេតីេី្ុរកិ្ចច និងេិេធិ
មនុេែ និងការដណនំាេាីេីការក្តួតេិនិតយភាេក្តឹមក្តូវ  (Due Diligence Guides) OECD េក្មារ់ដែែ
េង្ហវ ក់្្គត់្គង់ដែលេេួលែុេក្តូវក្នុងវេ័ិយកាត់សែរ និងដេបក្សជើង។ 

o នីតិវ ិ្ ីេិញររេ់ក្ក្ុមហ ុនមា៉ាក្យីសោគួរដត្តល់ជូនសរាងចក្ក្្គត់្គង់នូវសេថរភាេននរញ្ជា
េិញ និងសេលសវោក្គរ់ក្រន់ក្នុងការស្វើដ្នការ និងការអនុវតតការរញ្ជា េិញ។ ការេូទាត់គួរ
ដតទាន់សេលសវោ សហើយគំរនូនការចំណាយដែលសក្រើក្បាេ់សដ្ឋយក្ក្ុមហ ុននានា គួរដត
អនុញ្ជា តឱ្យមានការេូទាត់ក្បាក់្ឈនួលក្េក្េង់ជីវភាេ និងអតថក្រសោជន៍ ្តល់កិ្ចចរំពារ
េងគម និងការអនុវតតការការពារេុវតថិភាេក្មមក្រ។ 

3. ជំងឺ COVID-19 

- េូទាត់ក្បាក់្េក្មារ់ការរញ្ជា េិញទំាងអេ់ដែលបានស្វើស ើងក្នុងអំ ុងសេលជំងឺរាតតាត និងមិន
សេនើេំុការេនារសេលេូទាត់ ការផ្អា េ់រតូររញ្ជា េិញសៅនាេីចុងសក្កាយ និង/ឬការរញ្ចុ ៉ះតនមា 
សដ្ឋយសារការទាមទារទំាងសន៉ះនឹងជ៉ះឥេធិេលអវជិាមានែល់ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរ។ 

- សរតជាា ចិតតជាសាធ្លរណៈក្នុងការធ្លនាក្បាក់្ឈនួល និងចរចាសដ្ឋយផ្អទ ល់ជាមួយេហជីេសលើកិ្ចចក្េម
សក្េៀងដែលអាចអនុវតតបានសលើការធ្លនាក្បាក់្ឈនួល និងមូលនិ្ិធ្លនាក្បាក់្រំណាច់ សែើមបីធ្លនាថា
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ក្មមក្រនិសោជិតទំាងអេ់ដែលស្វើការក្នុងអំ ុងសេលវរិតតិ COVID-19 េេួលបានក្បាក់្សរៀវតែសេញ
សលញររេ់ែាួន និង/ឬក្បាក់្រំណាច់អំ ុងសេលជំងឺរាតតាត។ 

- សដ្ឋ៉ះស្រសាយជារនាទ ន់នូវវវិាេក្បាក់្រំណាច់សៅក្នុងដែែេង្ហវ ក់្្គត់្គង់ សែើមបីឱ្យក្មមក្រនិសោជិតកាត់
សែរ េេួលបានក្បាក់្រំណាច់សេញសលញ និងេិេធិស្រេរចារ់ស្ែងសេៀត ជារនាទ ន់។ 

- សរៀរចំដ្នការេុវតថិភាេ និងេុែភាេការង្ហរជំងឺ COVID-19 េក្មារ់សរាងចក្ក្ទំាងអេ់ ដែល
រង្ហា ញេីេក្មមភាេដែលក្តូវអនុវតត សែើមបីដេវងរក្ និងេរ់សាក ត់ការរកី្រាលដ្ឋលជំងឺ COVID-19 រមួ
ទំាងការ្តល់ឧរក្រណ៍ការពារែល់ក្មមក្រនិសោជិត និងេិេធិឈរ់េក្មាក្សេលឈឺ ក្រេិនសរើក្មមក្រ
្ាងជំងឺ COVID-19។ 

4. េិេធិការង្ហរ 
- ធ្លនាថាអនក្្គត់្គង់ទំាងអេ់ការពារេិេធិររេ់ក្មមក្រនិសោជិតចំសពា៉ះសេរភីាេក្នុងការរសងកើតេមាគម 

និងការចរចាជាេមូហភាេ។ 

- ដេវងរក្សេវាេវនក្មមេងគមឯក្រាជយសែើមបីវាយតនមា និងស្ាើយតរសៅនឹងោនិភ័យេិេធិមនុេែសៅ
ក្នុងដែែេង្ហវ ក់្្គត់្គង់ សដ្ឋយមានការចូលរមួេីក្មមក្រនិសោជិត និងេហជីេ។ េវនក្មមេងគមគួរ៖ 

o ្ាុ៉ះរញ្ជច ំងអំេីកាតេវកិ្ចចររេ់ក្ក្ុមហ ុនមា៉ាក្យីសោសក្កាមសរលការណ៍ដណនំាររេ់អងគការ
េហក្រជាជាតិេតីេី្ុរកិ្ចច និងេិេធិមនុេែ និងការដណនំាេាីេីការក្តួតេិនិតយភាេក្តឹមក្តូវ  
(Due Diligence Guides) OECD េក្មារ់ដែែេង្ហវ ក់្្គត់្គង់ដែលេេួលែុេក្តូវក្នុងវេ័ិយ
កាត់សែរ និងដេបក្សជើង។ 

o ស្វើស ើងសដ្ឋយភាគីេីរីឯក្រាជយ សហើយគួរមានការេមាា េន៍សក្ៅ ក្ដនាងជាមួយក្មមក្រ
និសោជិត និងេហជីេ។ 

o ដ្ឋក់្រញ្ចូ លការវភិាគមូលសហតុសែើមសែើមបីកំ្ណត់ថាសតើ នីតិវ ិ្ ីកំ្ណត់តនមា និងេិញរ៉ា៉ះពាល់
ោ៉ាងែូចសមាចែល់អនុសោមភាេេិេធិការង្ហរ។ និង 

o ក្តូវបាន្ែេវ្ាយជាសាធ្លរណៈបានទាន់សេលសវោ។ 

- ចាត់វធិ្លនការសែើមបីធ្លនាថា សមែឹក្នំាេហជីេ ឬអនក្រាយការណ៍មិនក្តូវបានកំ្ណត់សរលសៅសៅ
ក្នុងការេយួរ និងការរញ្ឈរ់ការង្ហរសដ្ឋយមូលសហតុជំងឺរាតតាត។ 

5. េិេធិស្ត្េតី និងេមភាេសយនឌ័្រ 
- ្ែេវ្ាយអំេីសរលនសោបាយសយនឌ័្រលមាិតអំេីវធិ្លនការនានារដែលក្តូវអនុវតតសែើមបីេសក្មច

បានក្បាក់្ឈនួលសេមើភាេរន េក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិតជាស្ត្េតី និងធ្លនាថា ការសរៀតសរៀន្ាូវសភេ និង
អំសេើហិងាសលើស្ត្េតីមិនក្តូវបានអត់ឱ្នជាដ្ឋច់ខាតសៅក្ដនាងស្វើការ ក៏្ែូចជារសងកើតយនតការសដ្ឋ៉ះ
ស្រសាយេក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិតស្ត្េតីដែលជួរក្រេ៉ះការសរ ើេសអើងសយនឌ័្រ្ងដែរ។ 

រដ្ឋា ភិបាលក្នុងក្រសេេរង់កាា ដែេ និងក្មពុជា 
1. ដក្េក្មួលក្បាក់្ឈនួលអរបររមាជាមួយនឹងក្បាក់្ឈនួលក្េក្េង់ជីវភាេ 

- រសងកើនក្បាក់្ឈនួលអរបររមាស្រេរតាមេតង់ដ្ឋរក្បាក់្ឈនួលក្េក្េង់ជីវភាេអនតរជាតិដែលអាចេុក្ចិតត
បាន សែើមបីធ្លនាថា ក្បាក់្សរៀវតែសៅេូទំាងឧេាហក្មមកាត់សែរមានក្ក្មិតក្គរ់ក្រន់េក្មារ់រំសេញ
តក្មូវការជាមូលដ្ឋា នែូចជា អាោរ លំសៅឋាន និងឧរក្រណ៍សក្រើក្បាេ់។ 
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2. ធ្លនាឱ្យមានការរំក្េក្គរ់ក្រន់េក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិតក្នុងអំ ុងសេលជំងឺរាតតាត 
- ធ្លនាថាមានសរលនសោបាយចាេ់ោេ់សែើមបីែឹក្នំាវធិ្លនការស្ាើយតរចំសពា៉ះ្លរ៉ា៉ះពាល់

រចចុរបនន និងអនាគតននជំងឺរាតតាត។ 

- ក្តូវធ្លនាថា ចារ់ការង្ហរក្តូវបានអនុវតតចំសពា៉ះក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរទំាងអេ់ និងចាត់វធិ្លនការ
សែើមបីធ្លនាថា និសោជក្ទំាងអេ់សៅក្នុងឧេាហក្មមកាត់សែរស្វើអាជីវក្មមសដ្ឋយអនុសោមតាម
ចារ់ការង្ហរ។ 

- ធ្លនាថា កិ្ចចរំពារេងគមជាេក្លេក្មារ់រុគគលទំាងអេ់ដែលបាត់រង់ការង្ហរក្នុងអំ ុងសេលជំងឺ
រាតតាត មានជំនួយហិរញ្ាវតថុក្គរ់ក្រន់សែើមបីក្គរែណត រ់សលើនងាចំណាយេក្មារ់ការរេ់សៅ។  

3. សដ្ឋ៉ះស្រសាយអំសេើហិងា និងការសរៀតសរៀនសៅក្ដនាងស្វើការ  
- ្តល់េចាច រ័នសលើអនុេញ្ជា សលែ 190 ររេ់អងគការេលក្មមអនតរជាតិេតីេីអំសេើហិងា និងការសរៀតសរៀន

សៅក្ដនាងស្វើការ និងអនុវតតអនុសាេន៍ភាា រ់សលែ 206 ក្េមទំាងវនិិសោគសៅសលើការ្ែេវ្ាយជា
សាធ្លរណៈនូវរេដ្ឋា នទំាងសន៉ះ។ 

- សៅក្រសេេក្មពុជា ការ្តល់េចាច រ័នសលើអនុេញ្ជា សលែ 144 ររេ់អងគការេលក្មមអនតរជាតិសលើការ
េិសក្រ៉ះសោរល់ក្តីភាគីក៏្ក្តូវបាន្តល់អនុសាេន៍្ងដែរ សែើមបីធ្លនាថាកំ្ដណេក្មង់នីតិរញ្ាតតិក្តូវ
មានការេិសក្រ៉ះសោរល់ជាមុនក្រក្រសដ្ឋយក្រេិេធភាេជាមួយក្មមក្រនិសោជិត និងេហជីេ។ 

រដ្ឋា ភិបាលអូស្ត្សាត លី 
1. តមាា ភាេ 

- ស្វើរចចុរបននភាេចារ់ទាេភាេេម័យេំសនើរឆ្ន ំ2018 សែើមបីកំ្ណត់ឱ្យមានការរង្ហា ញអំេីដែែេង្ហវ ក់្
្គត់្គង់។ រញ្ា ីអនក្្គត់្គង់គួរមាននូវេ័ត៌មានដែលអាចអានសដ្ឋយមា៉ា េីុនអំេីសក្គឿងរងគុំ្លិតក្មម និង
ររកិាា រដក្នចនទំាងអេ់ ក្េមទំាងសឈាម ៉ះ អាេយដ្ឋា ន ក្រសភេ្លិត្លដែល្លិត ក្ក្ុមហ ុនសមនន
អាជីវក្មមសៅេីតំាងផ្អទ ល់ និងចំនួនក្មមក្រសៅតាមេីតំាងនីមួយៗ។ 

- ចារ់េតីេីទាេភាេេម័យេំសនើរគួរស្វើរចចុរបននភាេសែើមបីដ្ឋក់្រញ្ចូ លក្ក្រែណឌ អនុវតតែ៏រងឹមំា ដែល
ដ្ឋក់្រញ្ចូ លនូវការេិន័យេក្មារ់ក្ក្ុមហ ុនអាជីវក្មមដែលមិនរាយការណ៍ ឬ្តល់េ័ត៌មានមិនក្គរ់
ក្រន់ មិនេិត ឬរំភាន់។ 

2. រសងកើតចារ់សែើមបកីារពារេិេធិក្មមក្រនិសោជិត 
- សេចក្តីក្ពាង និងសរៀរចំចារ់ ដែលកំ្ណត់ឱ្យក្ក្ុមហ ុនអូស្ត្សាត លីដែលកំ្េុងក្រតិរតតិការសៅសក្ៅក្រសេេ 

អនុវតតការក្តួតេិនិតយភាេក្តឹមក្តូវដ្នក្េិេធិមនុេែស្ាើយតរចំសពា៉ះសយនឌ័្រ និងការពារកាតេវកិ្ចច
ររេ់េួក្សគស្រេរតាមសរលការណ៍ដណនំាររេ់អងគការេហក្រជាជាតិេតីេី្ុរកិ្ចច និងេិេធិមនុេែ៖ 

o ចារ់សន៉ះគួររសងកើតឱ្យមានយនតការសដ្ឋ៉ះស្រសាយអាចេេួលបានដែលមានលក្ាណៈឯក្រាជយ 
មាន្នធ្លនេំរូរដររ គណសនយយភាេ និងតមាា ភាេ ដែលមានេិេធិអំណាចក្នុងការសេុើរ
អសងកត និង្តល់នូវែំសណា៉ះស្រសាយអាចអនុវតតបានក្រក្រសដ្ឋយក្រេិេធភាេ។ 

- ដក្តក្មូវកិ្ចចក្េមសក្េៀងពាណិជាក្មមអូស្ត្សាត លីឱ្យស្រេរតាមកាតេវកិ្ចចេិេធិមនុេែអនតរជាតិ និងេមភាេ
សយនឌ័្រររេ់សយើង។ រេរបញ្ាតតិេាីេីេិេធិការង្ហរដែលភាា រ់កាតេវកិ្ចចគួរដ្ឋក់្រញ្ចូ លសៅក្នុងកិ្ចចក្េម
សក្េៀង សហើយរេរបញ្ាតតិទំាងអេ់ដែលរ៉ា៉ះពាល់ែល់េិេធិក្មមក្រនិសោជិតសដ្ឋយផ្អទ ល់ ឬសដ្ឋយក្រសោល
សៅក្នុងក្រសេេអូស្ត្សាត លី ឬសៅក្នុងក្រសេេនែគូ គួរដតក្តូវបានែក្សចញ។ 
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o កិ្ចចក្េមសក្េៀងពាណិជាក្មមគួរដ្ឋក់្រញ្ចូ លយនតការសដ្ឋ៉ះស្រសាយដែលអាចឱ្យក្មមក្រនិសោជិត
េេួលបានេំណង ជាការស្ាើយតរចំសពា៉ះក្រណីននការរសំោភេិេធិមនុេែ។ 

3. សដ្ឋ៉ះស្រសាយអំសេើហិងា និងការសរៀតសរៀនសៅក្ដនាងស្វើការ 
- ែឹក្នំាសៅក្នុងការ្តល់េចាច រ័នសលើអនុេញ្ជា  ILO 190 េតីេីអំសេើហិងា និងការសរៀតសរៀនសៅក្ដនាង

ស្វើការ និងអនុវតតអនុសាេន៍ភាា រ់សលែ 206 និងសលើក្ក្មពេ់អនុេញ្ជា ក្នុងវេ័ិយការេូតររសេេ។ 

4.  រររិេជំងឺ COVID-19 
- ធ្លនាឱ្យមានការវនិិសោគសៅសលើការសាត រស ើងវញិនូវវរិតតិជំងឺ COVID-19 សៅក្នុងតំរន់អាេីុអាសគនយ៍ 

្តល់អាេិភាេែល់ក្មមក្រនិសោជិតស្ត្េតីេុរគតដែលក្តូវបានសបា៉ះរង់សដ្ឋយសារវរិតតិ រមួទំាងក្មមក្រ
និសោជិតក្នុងឧេាហក្មមកាត់សែរ សដ្ឋយសផ្អត តសលើការក្សាងស ើងវញិឱ្យកាន់ដតក្រសេើរស ើង សែើមបី
ធ្លនាឱ្យមានការង្ហរេមរមយ ក្បាក់្ឈនួលក្េក្េង់ជីវភាេ និងកិ្ចចរំពារេងគម។ 

3. លេធ្លននការស្រសាវក្ជាវ 
្បគេសបង់កាា ដេស  
េិែាភាេេូសៅននឧេាហក្មមកាត់សែររង់កាា ដែេ  
ឧេាហក្មមកាត់សែរេសមាៀក្រំពាក់្រចួជាសស្រេចររេ់រង់កាា ដែេ គឺជាឧេាហក្មមសផ្អា តសលើការនំាសចញែ៏្ំ
រំ្ុតររេ់ក្រសេេ និងបានរមួចំដណក្ោ៉ាងេំខាន់ែល់កំ្សណើ នសេែាកិ្ចចោ៉ាងឆ្រ់រហ័េររេ់ក្រសេេ 
រង់កាា ដែេក្នុងរយៈសេលរ៉ាុនាម នេេវតែរក៍្នាងមក្សន៉ះ។ សដ្ឋយមានសរាងចក្ក្ចំនួន 4,600 ក្ដនាងសៅេូទំាង
ក្រសេេ និងមានក្មមក្រនិសោជិតចំនួន 4.22 ោននាក់្ ដែលក្នុងសនា៉ះក្រមាណ 60 ភាគរយគឺជាស្ត្េតី1 
ឧេាហក្មមកាត់សែរមានចំនួន 11.2 ភាគរយនន GDP ររេ់ក្រសេេរង់កាា ដែេ។2  

សៅរយៈសេលរ៉ាុនាម នឆ្ន ំមុនសក្ើតមានជំងឺរាតតាត វេ័ិយកាត់សែរមានកំ្សណើ នែ៏រងឹមំា សដ្ឋយការនំាសចញសក្ើន
ស ើងេី 2.54 ពាន់ោនែុោា រ ក្នុងឆ្ន ំ2015 សៅែល់ 3.4 ពាន់ោនែុោា រ ក្នុងឆ្ន ំ2019 ដែលជាការសក្ើនស ើង
ចំនួន 33.9 ភាគរយ។3 េី្ារនំាសចញេំខាន់ៗររេ់វេ័ិយសន៉ះ គឺេហភាេអឺរ ៉ារុ (62 ភាគរយ) និងអាសមរកិ្
ខាងសជើង (21 ភាគរយ) 4 សដ្ឋយក្រសេេអូស្ត្សាត លីគឺជាេី្ារនំាសចញ្ំរំ្ុតេី 11។5 វរិតតិជំងឺ COVID-19 បាន
ស្វើឱ្យរ៉ា៉ះពាល់ោ៉ាង្ងន់្ងរសៅែល់វេ័ិយកាត់សែរ សដ្ឋយក្បាក់្ចំណូលេីការនំាសចញបានធ្លា ក់្ចុ៉ះជិត 18 ភាគ
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https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/BGD/Year/2015/TradeFlow/Export/Partner/all/Product/50-
63_TextCloth/Show/Partner%20Name;XPRT-TRD-VL;XPRT-PRDCT-SHR;/Sort/XPRT-TRD-VL/Chart/top10  

https://mappedinbangladesh.org/wp-content/uploads/2021/08/Working-Paper_Worker-Ratio.pdf
http://textilefocus.com/review-outlook-2020-bangladesh-garments-textile-industry/
https://www.tbsnews.net/features/panorama/why-300000-new-rmg-jobs-mask-grave-reality-about-employment-growth-sector-312124
https://www.tbsnews.net/features/panorama/why-300000-new-rmg-jobs-mask-grave-reality-about-employment-growth-sector-312124
https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/54180-001-sd-04.pdf
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/BGD/Year/2015/TradeFlow/Export/Partner/all/Product/50-63_TextCloth/Show/Partner%20Name;XPRT-TRD-VL;XPRT-PRDCT-SHR;/Sort/XPRT-TRD-VL/Chart/top10
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/BGD/Year/2015/TradeFlow/Export/Partner/all/Product/50-63_TextCloth/Show/Partner%20Name;XPRT-TRD-VL;XPRT-PRDCT-SHR;/Sort/XPRT-TRD-VL/Chart/top10
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រយ មក្សៅក្តឹម 2.8 ពាន់ោនែុោា រក្នុងឆ្ន ំ 2020។ សទា៉ះរីជាមានរញ្ជា ក្រឈមជារនតរនាទ រ់េក្មារ់សៅដក្
សរាងចក្ក្ និងក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរោ៉ាងណាក្ាី វេ័ិយសន៉ះបានេទុ៉ះសងើរស ើងវញិសៅឆ្ន ំ2021 ដែលភាគ
សក្ចើនសដ្ឋយសារដតការសរើក្ោងេសមាៀក្រំពាក់្ស ើងវញិសៅេូទំាងេវីរអឺរ ៉ារុ និងេហរែាអាសមរកិ្។ ក្បាក់្
ចំណូលនំាសចញបានសក្ើនស ើងែល់ 3.4 ពាន់ោនែុោា រក្នុងឆ្ន ំ2021 រ៉ាុដនតសទា៉ះរីោ៉ាងណា ចំនួនសន៉ះសៅដត
ទារជាងក្ក្មិតមុនសេលមានជំងឺរាតតាត។ 

សៅក្នុងឧេាហក្មមកាត់សែរទំាងមូល ក្បាក់្ឈនួលក្រចំាដែររេ់ក្មមក្រនិសោជិតមានក្ក្មិតទារជាងក្បាក់្
ឈនួលក្េក្េង់ជីវភាេោ៉ាងខាា ំង។ ក្បាក់្ឈនួលអរបររមាេក្មារ់ឧេាហក្មមសន៉ះក្តូវបានកំ្ណត់ក្នុងឆ្ន ំ2018 
ដែលមានចំនួន 95 ែុោា រអាសមរកិ្ក្នុងមួយដែ (8,000 BDT) តិចជាងមួយភាគរួនននក្បាក់្ឈនួលក្េក្េង់
ជីវភាេដែលក្តូវបានគណនាសដ្ឋយ AFWA ដែលមានចំនួន 571 ែុោា រអាសមរកិ្ (48,000 BDT) ក្នុងមួយដែ
សៅក្នុងឆ្ន ំ2020 ដែលក្តូវបានដក្តក្មូវសែើមបអំីណាចេិញសេមើរន ។6 រដ្ឋា ភិបាលបានសក្រងែំស ើងក្បាក់្ឈនួល
អរបររមាសៅឆ្ន ំ2021 េី 95 ែុោា រអាសមរកិ្ (8,000 BDT) ែល់ 100 ែុោា រអាសមរកិ្ (8,400 BDT) ក្នុងមួយដែ 
ដែលជាតួសលែទារជាងការទាមទារររេ់េហជីេ និងសេទើរដតក្គរ់ក្រន់សែើមបីស្រេរតាមក្ក្មិតអតិ្រណា
សក្ើនស ើង ដែលគណនាមានចំនួន 5.5 ភាគរយសៅក្នុងដែេីោ ឆ្ន ំ2021។7 រ៉ាុដនតរញ្ជា កាន់ដតអាក្ក្ក់្ សៅ
សេលការរញ្ចុ ៉ះរញ្ចូ លេីវេ័ិយឯក្ជនបានរណាត លឱ្យរដ្ឋា ភិបាលេនារសេលការែំស ើងក្បាក់្ឈនួលអរបររមា 
ដែលស្វើឱ្យក្មមក្រនិសោជិត េូទាត់នងាចំណាយរេ់សៅដែលសក្ើនស ើងេីក្បាក់្ឈនួលមិនក្គរ់ក្រន់រចួសៅ    
សហើយ។  

្លរ៉ា៉ះពាល់ននជំងឺ COVID-19 មក្សលើឧេាហក្មមកាត់សែររង់កាា ដែេ 

វរិតតិសេែាកិ្ចចដែលរងកស ើងសដ្ឋយជំងឺរាតតាតមក្សលើឧេាហក្មមកាត់សែរររេ់ក្រសេេរង់កាា ដែេ8 ក្តូវ
បានសមើលស ើញថា ក្មមក្រនិសោជិតក្រមាណមួយោននាក់្ក្តូវបានែក្សចញ ឬរសណត ញសចញេីការង្ហរ9 
សដ្ឋយសារដតឧេាហក្មមសន៉ះក្តូវបានលុរសចាលរញ្ជា េិញ ការរិេសរាងចក្ក្ និងការែក្ខានេូទាត់ក្បាក់្ររេ់
មា៉ាក្យីសោអនតរជាតិេក្មារ់ការរញ្ជា េិញដែលកំ្េុងែំសណើ រការររេ់ែាួន។ សោងតាមេមាគម្លិតក្រ 
និងអនក្នំាសចញេសមាៀក្រំពាក់្រង់កាា ដែេ (BGMEA) ក្ក្ុមហ ុនមា៉ាក្យីសោចំនួន 1,931 ក្តូវបានេនារសេល 
ផ្អា ក្ ឬលុរសចាលជាឯក្សតាភាគីនូវរញ្ជា េិញរហូតែល់ 3.7 ពាន់ោនែុោា រអាសមរកិ្ សៅចសនាា ៉ះដែមីនា និង
ដែមិងុនា ឆ្ន ំ 2020។10 រនាទ រ់េីមានយុេធនាការនានា ែូចជាយុេធនាការ '#PayUp' ននយុេធនាការសបាេេមាា ត   

 
6 Based on living wage framework developed by the Asia Floor Wage Alliance using a PPP conversion rate for 
Bangladesh of 40.4, https://asia.floorwage.org/our-work/#tab-id-3   
7 Bangladesh Bank (2021) Inflation Indicator, https://www.bb.org.bd/econdata/inflation.php  
8 Rabbani, Atonu et al (2021) Impact of COVID-19 on Non-member RMG Factories in Bangladesh, Mapped in 
Bangladesh, 
https://mappedinbangladesh.org/wp-content/uploads/2020/09/MiB-Research-Brief-on-Non-Member-RMG-
Factories.pdf  
9 Anner, M (2020) Abandoned? The Impact of Covid-19 on Workers and Businesses 
at the Bottom of Global Garment Supply Chains, Penn State Centre for Global Worker Rights, 
http://www.workersrights.org/wp-content/uploads/2020/03/Abandoned-Penn-State-WRC-Report-March-27-
2020.pdf  
10 The Daily Star (2020) Is Foul Play the New Normal?, June 30, 
https://www.thedailystar.net/business/news/you-suffer-we-survive-1920733  

https://asia.floorwage.org/our-work/#tab-id-3
https://www.bb.org.bd/econdata/inflation.php
https://mappedinbangladesh.org/wp-content/uploads/2020/09/MiB-Research-Brief-on-Non-Member-RMG-Factories.pdf
https://mappedinbangladesh.org/wp-content/uploads/2020/09/MiB-Research-Brief-on-Non-Member-RMG-Factories.pdf
http://www.workersrights.org/wp-content/uploads/2020/03/Abandoned-Penn-State-WRC-Report-March-27-2020.pdf
http://www.workersrights.org/wp-content/uploads/2020/03/Abandoned-Penn-State-WRC-Report-March-27-2020.pdf
https://www.thedailystar.net/business/news/you-suffer-we-survive-1920733
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េសមាៀក្រំពាក់្ ។ ក្ក្ុមហ ុនមា៉ាក្យីសោជាសក្ចើន រមួទំាងក្ក្ុមហ ុនររេ់អូស្ត្សាត លី្ងដែរ បានសរតជាា ចិតតក្នុងការ
េិញរញ្ជា េិញររេ់ែាួន។ សទា៉ះរីោ៉ាងណា ក្ក្ុមហ ុនមួយចំនួនបានរនតសេនើេំុការរញ្ចុ ៉ះតនមាោ៉ាងសក្ចើន។11 

ឧេាហក្មមកាត់សែរក្តូវបានរង្លរ៉ា៉ះពាល់រដនថមសេៀតសដ្ឋយសារការរិេែទរ់ររេ់រដ្ឋា ភិបាលចារ់េីនងងេី26 
ដែមីនា ឆ្ន ំ2020 ដែលបានរិេក្គរ់វេ័ិយទំាងអេ់ សលើក្ដលងដតសេវាេសគង្ហគ ៉ះរនាទ ន់។ វធិ្លនការរតឹរនតឹង
ទំាងសន៉ះនឹងក្តូវរនតរយៈសេលចំនួន 7 ែង ក្នុងរយៈសេលរ៉ាុនាម នដែខាងមុែ និងក្តូវរនតអនុវតតរហូតែល់នងងេី30 
ដែឧេភា ឆ្ន ំ 2020។12 សដ្ឋយសារឧេាហក្មមកាត់សែរជួរក្រេ៉ះវរិតតិ រដ្ឋា ភិបាលរង់កាា ដែេបាន 
្តល់ក្ញ្ច រ់ងវកិាេសគង្ហគ ៉ះចំនួន 595 ោនែុោា រអាសមរកិ្ (50 ពាន់ោន BDT)13 សែើមបីរំក្េែល់សរាងចក្ក្នានា
ក្នុងការរនតសរើក្ក្បាក់្សរៀវតែជូនក្មមក្រនិសោជិតររេ់ែាួន សៅសេលដែលក្ក្ុមហ ុនមា៉ាក្យីសោនានាបានលុរ
សចាល ឬផ្អា ក្រញ្ជា េិញររេ់ែាួន។14 ក្ញ្ច រ់ងវកិាេសគង្ហគ ៉ះសន៉ះបាន្តល់ជំនួយេសគង្ហគ ៉ះដែលក្តូវការសក្ចើន
េក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរមួយចំនួន។ សទា៉ះរីោ៉ាងណា ការក្ក្មិតេិេធិេេួលបានមានន័យថា មានដត
សរាងចក្ក្ដែលជាេមាជិក្ននសាថ រ័នពាណិជាក្មមទំាងេីរ គឺេមាគមសរាងចក្ក្ និងអនក្នំាសចញេសមាៀក្រំពាក់្
រង់កាា ដែេ (Bangladesh Garment Manufacturers) (BGMEA) និងេមាគមសរាងចក្ក្ និងអនក្នំាសចញ 
េសមាៀក្រំពាក់្ចាក់្រង់កាា ដែេ (Knitwear Manufacturers and Exporters Association) (BKMEA) ដតរ៉ាុសណាណ ៉ះ
ដែលអាចេេួលបានជំនួយឧរតថមាសន៉ះ។ ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរទំាងអេ់សៅសរាងចក្ក្ស្ែងសេៀតក្តូវបាន
រញ្ឈរ់េីការង្ហរសដ្ឋយរម នជំនួយឧរតថមា។ 

ជាងសន៉ះសៅសេៀត សោងតាមរបាយការណ៍ដែលសចញ្ាយសដ្ឋយមជឈមណឌ លេិេធិក្មមក្រេក្លននសាក្ល
វេិាល័យ Penn State University និងេមាគមេិេធិក្មមក្រ (Penn State University’s Centre for Global 
Workers’ Rights and the Worker Rights Consortium (WRC)) មានក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរចំនួនជាងមួយ
ោននាក់្សៅក្នុងក្រសេេរង់កាា ដែេក្តូវបានរសណត ញសចញ ឬរញ្ឈរ់េីការង្ហរមុនសេលក្ញ្ច រ់ងវកិាេសគង្ហគ ៉ះ
ក្តូវបានក្រកាេ។ សរាងចក្ក្ដែលបានេទង់មតិបានសលើក្ស ើងថា 98 ភាគរយននអនក្រញ្ជា េិញររេ់ែាួនបាន
រែិសេ្មិនចូលរមួរង់នងាចំណាយសលើក្បាក់្ឈនួលមួយដ្នក្ែល់ក្មមក្រនិសោជិតដែលក្តូវកំ្ណត់សដ្ឋយ
ចារ់ស ើយ សហើយ 72 ភាគរយននក្មមក្រនិសោជិតដែលក្តូវបានរសណត ញសចញេីការង្ហរក្តូវបានរញ្ាូ នសៅ
ស្រេុក្កំ្សណើ ត សដ្ឋយរម នក្បាក់្ឈនួល។15  

ក្រសេេរង់កាា ដែេបានរងការវាយក្រោរសដ្ឋយរលក្េីេីរែ៏គួរឱ្យក្េួយបារមាននសមសរាគរំដលងងមី Delta 
COVID-19 សៅក្នុងដែសមសា ឆ្ន ំ2021។ រដ្ឋា ភិបាលបានក្រកាេអំេីការរិេែទរ់ែ៏តឹងរុងឹរយៈសេលមួយេបាត ហ៍
សៅនងងេី05 ដែសមសា សហើយសៅដតមានការរតឹរនតឹងសៅសលើការក្រមូល្តុំសាធ្លរណៈ និងវេ័ិយនានា សៅ
ចសនាា ៉ះដែសមសា និងដែមិងុនា។ សៅដែក្ក្កដ្ឋ េភាេ្ងន់្ងរននវរិតតិេុែភាេកំ្េុងគំរាមកំ្ដហងថានឹងអាចមាន

 
11 េក្មារ់េ័ត៌មានរដនថមេូមសមើល https://cleanclothes.org/campaigns/payup   
12 The Dhaka Tribune (2020) Coronavirus: Bangladesh declares public holiday from March 26 to April 4, 23 
March, https:/ /bit.ly/2DluRia    
13 The bailout package enabled factories to take out loans with private banks at subsidised interest rates, with 
the Bangladesh Government covering the bulk of the interest. 
14 Brac Institute of Governance and Development (2020) 5000 crore novel corona financial stimulus package for 
export-oriented industries: RMG trade union responses, 18 June, https://bigd.bracu.ac.bd/wp-
content/uploads/2020/06/Report_Trade-Union-Responses_Financial-Stimulus-Package.pdf  
15 Anner, M (2020) Abandoned? The Impact of Covid-19 on Workers and Businesses at the Bottom of Global 
Garment Supply Chains. 

https://cleanclothes.org/campaigns/payup
https://bigd.bracu.ac.bd/wp-content/uploads/2020/06/Report_Trade-Union-Responses_Financial-Stimulus-Package.pdf
https://bigd.bracu.ac.bd/wp-content/uploads/2020/06/Report_Trade-Union-Responses_Financial-Stimulus-Package.pdf
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ភាេសលើេលុរសៅសលើក្រេ័នធេុខាភិបាលដែលកំ្េុងដតមានេភាេោ៉ារ់យឺុនស្រសារ់សហើយការរិេែទរ់
ក្រសេេែ៏តឹងរុងឹមួយសេៀតក្តូវបានដ្ឋក់្ឱ្យអនុវតតចារ់េីនងងេី01 ែល់នងងេី14 ដែក្ក្កដ្ឋ សហើយរនាទ រ់េីមានការ
ែក្សចញមួយរយៈសេលែាី ចារ់េីនងងេី23 ដែក្ក្កដ្ឋ រហូតែល់នងងេី11 ដែេីោ។16 

ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរបានជួរក្រេ៉ះការលំបាក្ោ៉ាងខាា ំងសៅក្នុងអំ ុងសេលសន៉ះ។ សដ្ឋយ រងេមាព ្េី
សៅដក្សរាងចក្ក្ដែលកំ្េុងសដ្ឋ៉ះស្រសាយរញ្ជា លុរសចាលរញ្ជា េិញ និងអលេធភាេក្នុងការអនុវតតតាមការេនា
ក្នុងអំ ុងសេលសន៉ះ រដ្ឋា ភិបាល បានអនុញ្ជា តឱ្យសរាងចក្ក្រនតសរើក្ែំសណើ រការសៅអំ ុងសេលរិេែទរ់។17 
សដ្ឋយសារមិនអាចេេួលបានសេវារំពារេងគមក្គរ់ក្រន់ ក្មមក្រនិសោជិតបានរងាំចិតតស្វើការសែើមបីរំសេញ
តក្មូវការសេែាកិ្ចច រ៉ាុដនតសាថ នភាេសន៉ះបានមក្នូវោនិភ័យេំខាន់ៗ។ ជាងសន៉ះសៅសេៀត ក្រេ័នធែឹក្ជញ្ាូ នមិន
ែំសណើ រការ សហើយសដ្ឋយសាររម នសេវាែឹក្ជញ្ាូ នដែល្តល់សដ្ឋយសៅដក្សរាងចក្ក្កាត់សែរ ក្មមក្រនិសោជិត
ក្តូវសងើរសែើរតំាងេីក្េឹក្ក្េលឹមក្នុងចមាង យជាសក្ចើនគី ូដម៉ាក្តសែើមបីសៅែល់ក្ដនាងស្វើការររេ់ែាួន សហើយរនាទ រ់
មក្ក្តូវសែើរក្ត រ់សៅ្ទ៉ះវញិសៅសេលយរ់ រនាទ រ់េីរញ្ច រ់ការង្ហរររេ់ែាួនរចួរាល់។18 

 េិែាភាេេូសៅននវ ិ្ ីសាស្ត្េត  

អងគការ ActionAid បានស្វើការជាមួយោង Workers’ Cafés ដែលបានរសងកើតស ើងសៅេូទំាងក្ក្ុងដ្ឋកា សែើមបី
ស្វើការេទង់មតិជាមួយក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរចំនួន 100 នាក់្សៅេូទំាងសរាងចក្ក្ចំនួន 34 ដែលមានេីតំាង
សៅក្នុងក្ក្ុងដ្ឋកា។ ក្មមក្រនិសោជិតចំនួនសៅេិរក្បំារួន នាក់្ក្នុងចំសណាម 100 នាក់្ដែលក្តូវបានេទង់មតិ
េក្មារ់ការេិក្ាសន៉ះគឺជាស្ត្េតី។ ការេទង់មតិក្តូវបានកំ្ណត់ក្តឹមគំរេិូក្ាតូចៗ តំណាងសលើេលុរននចំនួន
ក្មមក្រនិសោជិតជាស្ត្េតី និងវ ិ្ ីសាស្ត្េតសក្ជើេសរ ើេគំរូេិក្ា សដ្ឋយក្ក្ុមគំរូេិក្ាអាស្រេ័យសលើអនក្ដែលចូលរមួ
សៅក្នុងោង Workers’ Cafés ក្នុងអំ ុងសេលដែលការស្រសាវក្ជាវក្តូវបានស្វើស ើង។  

ការសផ្អត តេំខាន់សលើសរាងចក្ក្ដែលមានមូលដ្ឋា នសៅេីក្ក្ុងដ្ឋកា ក៏្បានដ្ឋក់្ក្មមក្រនិសោជិតសៅមជឈមណឌ ល
ឧេាហក្មមស្ែងសេៀតជាសក្ចើន សៅសក្ៅវសិាលភាេននការស្រសាវក្ជាវសន៉ះ្ងដែរ។ ជាងសន៉ះសៅសេៀត ការ
ស្រសាវក្ជាវក្តូវបានស្វើស ើងសៅសលើក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរដែលរសក្មើការង្ហរសៅក្នុងសរាងចក្ក្ដែលជាេមាជិក្
េមាគមពាណិជាក្មម្ាូវការចំនួនេីរ គឺេមាគមសរាងចក្ក្ និងអនក្នំាសចញេសមាៀក្រំពាក់្រង់កាា ដែេ (Bangladesh 
Garment Manufacturers) និងេមាគមសរាងចក្ក្ និងអនក្នំាសចញេសមាៀក្រំពាក់្ចាក់្រង់កាា ដែេ (Knitwear 
Manufacturers and Exporters Association) 19ក្េមទំាងសរាងចក្ក្មិនដមនេមាជិក្ ដែលនំាឱ្យមានភាេែុេរន

 
16 Hindustan Times (2021) Bangladesh to Come Out of Covid-19 lockdown, August 11, 
https://www.hindustantimes.com/world-news/bangladesh-to-come-out-of-covid-19-lockdown-today-shops-malls-
offices-to-open-101628645745300.html  
17 The Daily Star (2021) Lockdown After Eid: Govt mulls allowing RMG units to stay open, July 15, 
https://www.thedailystar.net/health/disease/coronavirus/news/lockdown-after-eid-govt-mulls-allowing-rmg-units-
stay-open-2130566  
18 The Daily Star (2021) Garment workers forced to walk, board overcrowded vehicles on 2nd day of 'lockdown', 
April 15,  https://www.thedailystar.net/garment-workers-forced-walk-board-overcrowded-vehicles-2nd-day-
lockdown-2077845; Dhaka Tribune (2021) Survey: 81% RMG workers walk to their workplaces amid lockdown, 
https://www.dhakatribune.com/business/2021/04/26/survey-81-rmg-workers-walk-to-their-workplaces-amid-
lockdown   
19 Only factories that are members of BGMEA or BKMEA take direct orders from foreign buyers. Non-member 
factories then subcontract from member factories and range in their size and compliance labour laws. 

https://www.hindustantimes.com/world-news/bangladesh-to-come-out-of-covid-19-lockdown-today-shops-malls-offices-to-open-101628645745300.html
https://www.hindustantimes.com/world-news/bangladesh-to-come-out-of-covid-19-lockdown-today-shops-malls-offices-to-open-101628645745300.html
https://www.thedailystar.net/health/disease/coronavirus/news/lockdown-after-eid-govt-mulls-allowing-rmg-units-stay-open-2130566
https://www.thedailystar.net/health/disease/coronavirus/news/lockdown-after-eid-govt-mulls-allowing-rmg-units-stay-open-2130566
https://www.thedailystar.net/garment-workers-forced-walk-board-overcrowded-vehicles-2nd-day-lockdown-2077845
https://www.thedailystar.net/garment-workers-forced-walk-board-overcrowded-vehicles-2nd-day-lockdown-2077845
https://www.dhakatribune.com/business/2021/04/26/survey-81-rmg-workers-walk-to-their-workplaces-amid-lockdown
https://www.dhakatribune.com/business/2021/04/26/survey-81-rmg-workers-walk-to-their-workplaces-amid-lockdown
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ននលេធ្លេទង់មតិ សដ្ឋយសារភាេែុេរន ននរេរបញ្ាតតិ រេដ្ឋា នក្រតិរតតិការ និងការអនុសោមតាមចារ់
ការង្ហររវាងសរាងចក្ក្ជាេមាជិក្ និងមិនដមនេមាជិក្។  

លេធ្ លននការស្រសាវក្ជាវសៅក្រសេេរង់កាា ដែេ  
 
1. សាថ នភាេសេែាកិ្ចចមិនចាេ់ោេ់ររេ់ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរកាន់ដតមានេភាេ្ងន់្ងរសដ្ឋយសារ

ការរញ្ឈរ់េីការង្ហរក្នុងវរិតតជំងឺ COVID-19 និងការកាត់ក្បាក់្ឈនួល 

ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរសៅក្រសេេរង់កាា ដែេ បានេេួលក្បាក់្ឈនួលក្កី្ក្ក្រចួសៅសហើយ មុនសេលេេួល
រង្លរ៉ា៉ះពាល់េីវរិតតិជំងឺរាតតាត សដ្ឋយមានអនក្ស្ាើយេមាា េន៍ភាគសក្ចើន (90 ភាគរយ) បានសលើក្ស ើងថា
ែាួនមានក្បាក់្ចំណូលេីេីរសៅក្នុងក្គួសារ សដ្ឋយសារដតក្បាក់្ឈនួលដែលេួក្សគេេួលបានេីការង្ហរដតមួយ 
មិនក្គរ់ក្រន់េក្មារ់ក្េក្េង់ជីវភាេែាួនឯង និងក្គួសារររេ់ែាួនស ើយ។ 

● សៅក្នុងដែមក្រា ឆ្ន ំ2020 ក្មមក្រនិសោជិតដែលបានេទង់មតិ េេួលបានក្បាក់្សរៀវតែជាម្យមចំនួន 
108 ែុោា រអាសមរកិ្ (9,103.50 BDT) ដែលទារជាងក្បាក់្ឈនួលក្េក្េង់ជីវភាេក្រចំាដែចំនួន 571 
ែុោា រអាសមរកិ្ (48,000 BDT) 

● ក្មមក្រនិសោជិតភាគសក្ចើន រក្ក្បាក់្បានសក្ចើនជាងក្បាក់្ឈនួលអរបររមាមុនសេលវរិតតិជំងឺរាតតាត 
សទា៉ះរីោ៉ាង ចំនួន 8% បានសលើក្ស ើងអំេីការរក្ក្បាក់្ចំណូលបានទារជាងក្បាក់្ឈនួលអរបររមា។ 

សៅក្នុងវេ័ិយទំាងមូល ក្បាក់្ឈនួលររេ់ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរេថិតសៅសក្កាមក្បាក់្ឈនួលក្េក្េង់ជីវភាេ 
(571 ែុោា រអាសមរកិ្ ឬ 48,000 BDT ក្នុងមួយដែ)។ ចំណុចដែលកាន់ដតអាក្ក្ក់្ជាងសន៉ះគឺ ការគណនាក្បាក់្
ឈនួលក្េក្េង់ជីវភាេររេ់ក្រសេេរង់កាា ដែេមិនបានរារ់រញ្ចូ លក្បាក់្ចំណូលដែលរក្បានតាមរយៈការង្ហរ
សមា៉ាងរដនថមស ើយ រ៉ាុដនតក្បាក់្សរៀវតែដែលបានរាយការណ៍សដ្ឋយក្មមក្រនិសោជិតបានដ្ឋក់្រញ្ចូ ល ដែលស្វើ 
គមាា តរវាងក្បាក់្សរៀវតែក្មមក្រនិសោជិត និងក្បាក់្ឈនួលក្េក្េង់ជីវភាេកាន់ដតរកី្្ំដងមសេៀត។ ជាម្យម 
ក្មមក្របានសលើក្ស ើងថា ក្បាក់្សរៀវតែររេ់ែាួនបានដ្ឋក់្រញ្ចូ លេឹក្ក្បាក់្ចំនួន 13 ែុោា រអាសមរកិ្ (1,102.50 
BDT) ក្នុងមួយដែ ជាក្បាក់្ស្វើការដងមសមា៉ាង ដែលសេមើនឹង 12 ភាគរយននក្បាក់្សរៀវតែេរុរ។  

ចំណុចែ៏គួរឱ្យក្េួយបារមាសនា៉ះគឺថា ក្មមក្រនិសោជិត 1 នាក់្ ក្នុងចំសណាម 12 នាក់្បានសលើក្ស ើងថា ែាួន
េេួលបានក្បាក់្ចំណូលទារជាងក្បាក់្ឈនួលអរបររមាដែលបានកំ្ណត់ តំាងេីមុនសេលវរិតតិជំងឺរាតតាត
បានសក្ើតស ើង។ ចំណុចសន៉ះរង្ហា ញអំេីភាេែុេរន រវាងសរាងចក្ក្ដែលជាេមាជិក្ននេមាគមពាណិជាក្មម្ាូវ
ការទំាងេីរ និងសរាងចក្ក្មិនដមនេមាជិក្ដែលសែើរតួនាេីកិ្ចចេនារនត ដែលរេរបញ្ាតតិ និងការអនុវតតចារ់
ការង្ហរមានភាេេន់សែាយជាង និងមានការររេងកត់េីេហជីេកាន់ដតខាា ំងសៅក្នុងសរាងចក្ក្កិ្ចចេនារនត 
ដែលរណាា លឱ្យក្មមក្រនិសោជិតជាញឹក្ញារ់េេួលបានក្បាក់្សរៀវតែទារជាងក្បាក់្ឈនួលអរបររមា ឬ
េេួលបានការេូទាត់សៅតាមេិនន្លការង្ហរររេ់ែាួន។ 
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ការរញ្ឈរ់ក្មមក្រនិសោជិតេីការង្ហរដែលរកី្រាលដ្ឋលសៅក្នុងឧេាហក្មមកាត់សែររង់កាា ដែេទំាងមូល  
ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរបានធ្លា ក់្ចូលសៅក្នុងវរិតតិ COVID-19 ដែលរេ់សៅក្តដ្ឋរក្តែួេជាមួយនឹងក្បាក់្
ឈនួលតិចតួចរំ្ុត និងមានការរំពារតិចតួច សែើមបីជួយឧរតថមាសៅក្នុងក្រមានអាេនន។ រ៉ាុដនតជំងឺរាតតាត
បានស្វើឱ្យសាថ នការណ៍កាន់ដតអាក្ក្ក់្ខាា ំងស ើង សដ្ឋយក្មមក្រនិសោជិតជាសក្ចើនក្តូវបាត់រង់ការង្ហរ ជួរក្រេ៉ះ
ភាេអត់ការង្ហរស្វើរយៈសេលដវង រនាទ រ់េីក្តូវបានរសណត ញសចញេីការង្ហរ និងការមិនេេួលបានក្បាក់្
រំណាច់ជាសែើម។ 

● ក្មមក្រនិសោជិតចំនួន 36% ដែលបានេទង់មតិ បានបាត់រង់ការង្ហរររេ់ែាួនសៅក្នុងែំណាក់្កាលនន
ជំងឺរាតតាត 

● ក្នុងចំសណាមសនា៉ះ 94% ក្តូវបានរញ្ឈរ់េីការង្ហរសៅសេលដែលការរិេែទរ់ែំរូងក្តូវបានក្រកាេ
កាលេីនងងេី26 ដែមីនា ឆ្ន ំ2020 

● ចំនួន 27% បានចំណាយសេលេី រួន សៅ ក្បំាេីរ ដែសែើមបីដេវងរក្ការង្ហរស្ែងសេៀត 
● ចំនួន 30% រនតអត់មានការង្ហរស្វើរហូតែល់រយៈសេល 16 ដែ 
● មានក្មមក្រនិសោជិតដែលក្តូវបានរញ្ឈរ់េីការង្ហរចំនួនដត 14% រ៉ាុសណាណ ៉ះដែលបានេេួលក្បាក់្

រំណាច់ការង្ហរ  

លេធ្លទំាងសន៉ះរញ្ជា ក់្កាន់ដតចាេ់អំេីលេធ្លរក្ស ើញេីការស្រសាវក្ជាវមុន ដែលរង្ហា ញថា ក្មមក្រជា
សក្ចើនបានបាត់រង់ការង្ហររចួសៅសហើយសៅសេលដែលក្ញ្ច រ់ងវកិាេសគង្ហគ ៉ះររេ់រដ្ឋា ភិបាលក្តូវបានក្រកាេ
កាលេីនងងេី25 ដែមីនា ឆ្ន ំ2020។20 

ក្មមក្រនិសោជិតក៏្បានែិតែំដេវងរក្ការង្ហរងមី្ងដែរ សៅដែលជំងឺ COVID-19 រកី្រាលដ្ឋលសៅេូទំាងក្រសេេ 
ការលំបាក្ក្នុងការសក្រើក្បាេ់មស្ាបាយែឹក្ជញ្ាូ នសាធ្លរណៈ និងការស្វើែំសណើ រេីស្រេុក្មួយសៅស្រេុក្មួយ
បានស្វើឱ្យរ៉ា៉ះពាល់ែល់ក្មមក្រនិសោជិត ដែលបានរងាំចិតតវលិក្ត រ់សៅស្រេុក្កំ្សណើ តវញិ សដ្ឋយសារដតេួក្
សគេំុមានលេធភាេរង់នងាឈនួល្ទ៉ះ។ ក្នុងចំសណាមអនក្ដែលបាត់រង់ការង្ហរ មានចំនួន 27 ភាគរយបាន
ចំណាយសេលេី រួន សៅ ក្បំាេីរ ដែសែើមបីដេវងរក្ការង្ហរងមី សហើយក្មមក្រជិតមួយ នាក់្ក្នុងចំសណាមរីនាក់្ក្តូវ
ចំណាយសេលរហូតែល់ 16 ដែសែើមបីដេវងរក្ការង្ហរងមី។ អនក្ដែលបាត់រង់ការង្ហរក៏្ក្តូវចាក្សចញេីការង្ហរ
សដ្ឋយរម នជំនួយឧរតថមាេីសរាងចក្ក្ដែរ។ 

 
20 Anner, M (2020) Abandoned? The Impact of Covid-19 on Workers and Businesses at the Bottom of Global 
Garment Supply Chains.  
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ក្មមក្រនិសោជិតដែលបាត់រង់ការង្ហរមានការលំបាក្ក្នុងការេេួលបានក្បាក់្រំណាច់។ មានក្មមក្រនិសោជិត
ដតមាន ក់្រ៉ាុសណាណ ៉ះក្នុងចំសណាមក្បំាមួយនាក់្ដែលបានបាត់រង់ការង្ហរ បានសលើក្ស ើងថា ែាួនបានេេួលក្បាក់្
រំណាច់ សហើយរម នក្មមក្រនិសោជិតណាមាន ក់្បានេេួលក្បាក់្េីការផ្អា ក្ការង្ហរស ើយ។ ងវកិាេសគង្ហគ ៉ះររេ់     
រដ្ឋា ភិបាលបាន្តល់ក្បាក់្សរៀវតែក្តឹមដតរីដែរ៉ាុសណាណ ៉ះេក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិតសៅក្នុងសរាងចក្ក្ដែលជា
េមាជិក្ននសាថ រ័នពាណិជាក្មម BGMEA និង BKMEA។ េឹក្ក្បាក់្សន៉ះក្តូវបាន្តល់ជូនសដ្ឋយផ្អទ ល់ែល់ក្មមក្រ
និសោជិតតាមរយៈក្ក្ុមហ ុន្តល់សេវាហិរញ្ាវតថុចល័ត (MFS) និងបានរំក្េែល់អនក្ដែលមានការង្ហរស្វើរចួ
សហើយក្នុងរយៈសេលរីដែែំរូងននជំងឺរាតតាត។ ក្មមក្រនិសោជិតដែលមិនដមនជាេមាជិក្មិនបានេេួលការ
រំក្េស ើយ។ 

អតថរេដរក្ធ្លា យ៖ ក្មមក្រនិសោជិតេថិតក្នុងសាថ នភាេសរើមិនែិតែំនឹងេំុេេួលបានអវីទំាងអេ់ គឺទំាងអនក្
ដែលមានការង្ហរស្វើ និងអនក្ក្តូវមក្ស្វើការក្នុងអំ ុងសេលរិេសេវាក្មម សរើមិនែូសចាន ៉ះនឹងក្តូវរសណត ញសចញេី
ការង្ហរ។ ែូចដែលក្មមក្រនិសោជិតមាន ក់្បានសលើក្ស ើងថា រត់ក្តូវដតសែើរសៅស្វើការ សរើមិនែូសចាន ៉ះនឹងក្តូវសគ
រសណត ញសចញេីការង្ហរ។ 

ក្បាក់្ឈនួលររេ់ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរបានធ្លា ក់្ចុ៉ះចំនួន 8 ែុោា រអាសមរកិ្ក្នុងអំ ុងសេលជំងឺរាតតាត 
េនទឹមនឹងការរញ្ឈរ់េីការង្ហរ និងការលំបាក្ក្នុងការដេវងរក្ការង្ហរស្ែងសេៀត ក្មមក្រនិសោជិតចំនួន 46 
ភាគរយបានកាត់រនថយសមា៉ាងស្វើការ សដ្ឋយសារដតការកាត់រនថយក្បាក់្ចំណូលេីការង្ហរដងមសមា៉ាង។ ជា    
លេធ្ល ក្មមក្រនិសោជិតក្តូវបានកាត់ក្បាក់្ឈនួល សដ្ឋយសារដតមូលសហតុជំងឺរាតតាត។ 

● សៅក្នុងដែេីោ ឆ្ន ំ2021 ក្មមក្រនិសោជិតបានឱ្យែឹងថា ែាួនេេួលបានក្បាក់្សរៀវតែជាម្យម 100 
ែុោា រអាសមរកិ្ (8,423 BDT) ក្នុងមួយដែ។ 

● ចំនួនសន៉ះ្ាុ៉ះរញ្ជច ំងអំេីការកាត់រនថយចំនួន 8 ែុោា រអាសមរកិ្ (680.50 BDT) ក្នុងមួយដែ សលើក្បាក់្
សរៀវតែមុនជំងឺរាតតាត ដែលជាការកាត់ក្បាក់្ឈនួល 7.5 ភាគរយ។ 

េក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិតដែលកំ្េុងរេ់សៅ ឬេថិតសៅសក្កាមរនាទ ត់ក្កី្ក្ក្ ការកាត់ក្បាក់្ឈនួលសន៉ះកាន់ដតស្វើ
ឱ្យេួក្សគធ្លា ក់្សៅក្នុងភាេក្កី្ក្ក្ដងមសេៀត។  

 

 
 
 
2. ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរបានជួរក្រេ៉ះរញ្ជា អេនតិេុែសេបៀង្ងន់្ងរ និងរំណុលសក្ើនស ើងរនាទ រ់េីជំងឺ 
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ភាេមិនក្គរ់ក្រន់ននជំនួយហិរញ្ាវតថុដែលមានេក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរក្នុងអំ ុងសេលជំងឺរាតតាត
បានរនែល់េុក្នូវភាេអត់ឃ្លា ន និងរំណុលែ៏្ងន់្ងរ សដ្ឋយសារក្មមក្រនិសោជិតេិបាក្ដេវងរក្ក្បាក់្សែើមបី
ក្េក្េង់ជីវភាេររេ់ែាួន។ 

● 85% ននក្មមក្រដែលបានេទង់មតិ បានរងាំចិតតកាត់រនថយការចំណាយររេ់ែាួនក្នុងអំ ុងសេលមាន
ជំងឺរាតតាត សដ្ឋយចំនួន 15% បានសលើក្ស ើងថា ែាួនបានចំណាយអេ់ក្បាក់្េនែំសែើមបីរំសេញ
តក្មូវការក្រចំានងងររេ់ក្គួសារររេ់ែាួន 

● 70% េំុមានក្បាក់្ក្គរ់ក្រន់សែើមបីេេួលទានអាោរក្រចំានងងឱ្យបានក្គរ់ក្រន់េក្មារ់ែាួនឯង និង
ក្ក្ុមក្គួសារ  

● ក្នុងចំសណាមសនា៉ះ 36% បានរងាំចិតតអត់អាោរសរៀងរាល់េបាត ហ៍ សហើយ 25% បាននិោយថា ែាួន
បានក្រឈមមុែនឹងវរិតតិអាោរក្រចំានងង 

● 42% បានសលើក្ស ើងថា ែាួនក្តូវែក្ក្បាក់្ក្មចីរនាទ ន់សែើមបី្គត់្គង់ែាួនឯងក្នុងអំ ុងសេលជំងឺរាតតាត  

សៅសេលជំងឺរាតតាតចារ់ស្ាើម្ទុ៉ះស ើង រដ្ឋា ភិបាលបានអនុវតតក្មមវ ិ្ ីដចក្ចាយអាោរេសគង្ហគ ៉ះ
រនាទ ន់មួយចំនួន សដ្ឋយ្តល់អាោររយៈសេលមួយេបាត ហ៍ែល់ក្គួសារដែលរង្លរ៉ា៉ះពាល់។ សទា៉ះរីោ៉ាង
ណា មានក្មមក្រនិសោជិតដែលបានេទង់មតិចំនួនដតមួយភាគរីរ៉ាុសណាណ ៉ះដែលសលើក្ស ើងថា ែាួនបានេេួល
ការរំក្េតាមររូភាេមួយចំនួនេីរដ្ឋា ភិបាលក្នុងអំ ុងសេលដែលជំនួយឧរតថមាក្តូវបាន្តល់ជូន។  

អតថរេេំខាន់៖ ក្មមក្រនិសោជិតបានសលើក្ស ើថា ែាួនក្តូវឈរសៅខាងសក្ៅ និងរង់ចំាសៅតាមែង្ាូ វសដ្ឋយ
េងឃឹមថានឹងេេួលបានជំនួយេីរដ្ឋា ភិបាល ឬជំនួយសេបៀងអាោរេីអងគការេរបុរេ្ម៌ ចំដណក្ 
ក្មមក្រនិសោជិតស្ែងសេៀតបានែចីក្បាក់្ោ៉ាងសក្ចើនេីេមាជិក្ក្គួសារ ឬអនក្្តល់ក្បាក់្ក្មចី សែើមបីរា៉ា រ់រងការ
ចំណាយររេ់ែាួន។  

ក្នុងចំសណាមអនក្ដែលបានជួរក្រេ៉ះអេនតិេុែសេបៀង ចំនួនជាងពាក់្ក្ណាត លបាននិោយថា ែាួនបាន
េេួលរងវរិតតិអេនតិេុែសេបៀងក្ក្មិតម្យមសៅ្ងន់្ងរ សដ្ឋយមាន ក់្ក្នុងចំសណាមរីនាក់្បានអ៉ះអាងថាែាួនបាន
រងាំចិតតអត់អាោរសរៀងរាល់េបាត ហ៍ និងេំុមានអាោរេេួលទានជាសក្ចើននងង។ មួយភាគរួនក្នុងចំសណាមអនក្
ស្ាើយេមាា េន៍ទំាងអេ់បានជួរក្រេ៉ះសាថ នភាេកាន់ដតអាក្ក្ក់្សៅៗ សដ្ឋយសារេួក្សគបានសលើក្ស ើងថា 
ែាួនកំ្េុងក្រឈមមុែនឹងវរិតតិជាសរៀងរាល់នងងក្នុងការ្តល់អាោរក្គរ់ក្រន់េក្មារ់ែាួនឯង និងក្ក្ុមក្គួសារ។ 

ក្មមក្រនិសោជិតក៏្ជួរក្រេ៉ះរំណុលសក្ើនស ើងសៅក្នុងអំ ុងវរិតតិជំងឺរាតតាត្ងដែរ សពាលគឺក្នុងចំសណាម
អនក្ដែលបានេទង់មតិ ចំនួនជិតេីរភាគរីបានសលើក្ស ើងថា ែាួនេំុមានក្បាក់្េក្មារ់រង់នងាឈនួល សដ្ឋយក្មម
ក្រនិសោជិតបានអ៉ះអាងថា ែាួនសៅជំពាក់្នងាឈនួលមាច េ់្ទ៉ះ សហើយសេើរដតចារ់ស្តើមេងនងាឈនួលសន៉ះវញិ
រ៉ាុសណាណ ៉ះ។ ជាងសន៉ះសៅសេៀត អនក្ស្ាើយេមាា េន៍ចំនួន 4 នាក់្ ក្នុងចំសណាម 10 នាក់្បាននិោយថា ែាួនក្តូវ
ែក្ក្បាក់្ក្មចីរនាទ ន់សែើមបីយក្មក្្គត់្គង់ែាួនឯង សៅក្នុងសាថ នភាេដែលមិនចាេ់ោេ់រយៈសេលជាសក្ចើនដែ
ក្នុងអំ ុងសេលមានជំងឺរាតតាត។  

3. េិេធិក្មមក្រក្តូវរងការគំរាមកំ្ដហងក្នុងសេលសក្ើតមានជំងឺរាតតាត 

ការរញ្ឈរ់េីការង្ហរសដ្ឋយសារការរកី្រាលដ្ឋលជំងឺ និងការកាត់ក្បាក់្ឈនួលសៅក្នុងវេ័ិយកាត់សែរបាននំាឱ្យ
មានេមាព ្ចុ៉ះសក្កាមសៅសលើេិេធិក្មមក្រនិសោជិត សដ្ឋយក្មមក្រនិសោជិតដែលបានេទង់មតិបានសលើក្ស ើង
ថា ការផ្អា េ់រតូរការសក្ជើេសរ ើេរុគគលិក្ និងការអនុវតត្លិតក្មមចារ់តំាងេីជំងឺរាតតាតបានចារ់ស្តើម បានស្វើ
ឱ្យេួក្សគមានការក្េួយបារមាអំេីការរក្ាការង្ហរររេ់ែាួនសៅក្នុងរយៈសេលដវង។ 

● 38% ននអនក្ស្ាើយេមាា េន៍បានអ៉ះអាងថា ែាួនមានការក្េួយបារមាកាន់ដតខាា ំងអំេីេុវតថិភាេការង្ហរ 
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● 35% ននក្មមក្រនិសោជិត គិតថាេិេធិររេ់ែាួនសៅក្ដនាងស្វើការសៅែដែលចារ់តំាងេីជំងឺរាតតាត
បានចារ់ស្ាើម រ៉ាុដនត 28% បានអ៉ះអាងថា េិេធិររេ់ែាួនសៅក្ដនាងស្វើការបានធ្លា ក់្ចុ៉ះ 

● 41% ននអនក្ស្ាើយេមាា េន៍គឺ េមាជិក្េហជីេដែលបានចុ៉ះរញ្ា ី 
● អំណាចចរចារររេ់ក្មមក្រនិសោជិតេំនងជាមានការធ្លា ក់្ចុ៉ះសដ្ឋយសារជំងឺរាតតាត សដ្ឋយ     

លេធ្លននការេទង់មតិរង្ហា ញេីការងយចុ៉ះននគមាា តក្បាក់្សរៀវតែរវាងេមាជិក្េហជីេ និងមិន
ដមនេមាជិក្េហជីេ  

ក្មមក្រនិសោជិតដែលបានេទង់មតិបានសលើក្ស ើងេីការក្េួយបារមាជាសក្ចើនអំេីេិេធិររេ់ែាួនសៅក្ដនាងស្វើការ
សៅក្នុងសេលមានជំងឺរាតតាត។ ក្មមក្រមួយចំនួន្ំ គឺ 45 ភាគរយ បានសលើក្ស ើងថា សៅសេលសន៉ះក្បាក់្
សរៀវតែក្តូវបានសៅដក្សរាងចក្ក្សរើក្ជូនមិនសេៀងទាត់។ ក្មមក្រនិសោជិតក៏្បានអ៉ះអាង្ងដែរថា អនក្
ក្គរ់ក្គងសរាងចក្ក្បានសមើលមក្កូ្ែក្មមររេ់ក្មមក្រនិសោជិតក្នុងររូភាេអវជិាមាន សដ្ឋយស្ាើយតរោ៉ាងចាេ់
នែចំសពា៉ះតេ ូដែលមានការសរៀរចំក្រឆំ្ងនឹងការមិនសររេចារ់ររេ់សរាងចក្ក្។ លេធ្លេទង់មតិក៏្បាន
រង្ហា ញ្ងដែរថា ការរញ្ឈរ់េីការង្ហរសៅេូទំាងវេ័ិយ និងចំនួនេលក្មមសលើេលុរសដ្ឋយសារការធ្លា ក់្ចុ៉ះ
តក្មូវការេីក្ក្ុមហ ុនមា៉ាក្យីសោអនតរជាតិ បានជ៉ះឥេធិេលែល់េមតថភាេររេ់ក្មមក្រនិសោជិតេហជីេក្នុង
ការចរចាទាមទារក្បាក់្ឈនួលែពេ់ជាងមុន។ 

អតថរេេំខាន់៖ េហជីេមានសារៈេំខាន់ណាេ់សែើមបីេសក្មចបាននូវេិេធិររេ់ក្មមក្រនិសោជិតសៅ 
េូទំាងវេ័ិយកាត់សែរ សៅសេលេួក្សគចូលរមួក្នុងការចរចាជាេមូហភាេក្នុងនាមក្មមក្រនិសោជិត និងេក្មរ
េក្មួលការេនទនាជាមួយនិសោជក្ និងសាថ រ័នពាណិជាក្មមសែើមបីដក្លមាលក្ាែណឌ ការង្ហរ។ េហជីេសៅ
ក្រសេេរង់កាា ដែេក៏្្តល់ការរំក្េជាសក្ចើនែល់េមាជិក្ររេ់ែាួន រមួទំាងជំនួយសវជាសាស្ត្េត ការរំក្េ
េក្មារ់ការរញ្ឈរ់េីការង្ហរក្នុងលក្ាណៈរនាទ ន់ និងការស្វើកូ្ែក្មមេមូហភាេក្នុ ងក្រណីដែលសរាងចក្ក្ជំពាក់្
ក្មមក្រនិសោជិតនូវក្បាក់្ឈនួល និងអតថក្រសោជន៍ស្ែងៗសេៀត។ 

មុនសេលសក្ើតមានជំងឺរាតតាត ក្មមក្រនិសោជិតេហជីេេេួលបានក្បាក់្សរៀវតែជាម្យម 119 ែុោា រ      
អាសមរកិ្ក្នុងមួយដែ (10,010 BDT) ដែលសលើេេីេមភាគីមិនដមនេហជីេររេ់ែាួនចំនួន 18.5 ែុោា រ      
អាសមរកិ្ (1,556 BDT)។ សទា៉ះរីោ៉ាងណា គិតក្តឹមដែេីោ ឆ្ន ំ2021 លេធ្លេទង់មតិបានរង្ហា ញេីភាេ
ែុេរន តិចតួចននក្បាក់្សរៀវតែររេ់ក្មមក្រនិសោជិតេហជីេ និងមិនដមនេហជីេ ដែលរង្ហា ញអំេីអំណាច
ចរចាកាន់ដតសែាយក្នុងចំសណាមក្មមក្រនិសោជិតេហជីេ។  
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ការរកី្រាលដ្ឋលអំសេើហិងាដ្ាក្សលើសយនឌ័្រសៅក្ដនាងស្វើការ 
 
ជំងឺរាតតាតបានស្វើឱ្យសាថ នភាេការង្ហរសៅេូទំាងឧេាហក្មមកាត់សែរកាន់ដតមានភាេមិនចាេ់ោេ់ 
ដែលស្វើឱ្យក្មមក្រនិសោជិតកាន់ដតង្ហយជួរក្រេ៉ះអំសេើហិងា និងការសរៀតសរៀនសៅក្ដនាងស្វើការ។ សទា៉ះរី 
ក្មមក្រនិសោជិតមានភាេសាទ ក់្សេទើរក្នុងការដចក្រដំលក្រេេិសសា្ន៍អំេីការសរៀតសរៀន្ាូវសភេសដ្ឋយសារ 
ភ័យខាា ចអំេីចំណាត់ការមក្សលើែាួនវញិក៏្សដ្ឋយ រ៉ាុដនតលេធ្លេទង់មតិរង្ហា ញអំេីអំសេើហិងាសយនឌ័្ររកី្រាល
ដ្ឋលសៅក្នុងវេ័ិយកាត់សែររង់កាា ដែេទំាងមូល។ 

● 30% ននក្មមក្រនិសោជិតដែលបានេទង់មតិបានសលើក្ស ើងថា េួក្សគបានក្រឈមមុែនឹងអំសេើហិងា
សយនឌ័្រ (GBV) ក្នុងេក្មង់មួយចំនួន ែណៈសេលកំ្េុងស្វើការ  

● 41% បានអ៉ះអាងថា េួក្សគបានស ើញសដ្ឋយផ្អទ ល់ដភនក្ ឬសាគ ល់មិតតរមួការង្ហរដែលេេួលរងនូវការ
សរៀតសរៀន្ាូវសភេ 

● មានក្តឹមដត 25% រ៉ាុសណាណ ៉ះដែលរង្ហា ញថាបានដ្ឋក់្ពាក្យរណតឹ ង្ាូវការ រនាទ រ់េីឧរបតតិសហតុននការ
សរៀតសរៀន្ាូវសភេ 

ក្មមក្រនិសោជិតបានសលើក្ស ើងថា ក្រណីនន GBV មានរារ់ចារ់េីការសជរក្រមាងរហូតែល់អំសេើហិងាសលើររូ
រាងកាយ និង្ាូវសភេ សហើយរង្ហា ញថាឧរបតតិសហតុននការសរៀតសរៀនភាគសក្ចើនមិនក្តូវបានសគរាយការណ៍ 
ស ើយ។ ជាងសន៉ះសៅសេៀត ក្រណី្ាូវការជាសក្ចើនមិនបាននំាសៅរក្លេធ្លវជិាមានេក្មារ់ក្មមក្រដែលរង
្លរ៉ា៉ះពាល់សនា៉ះសេ សដ្ឋយចំនួនពាក់្ក្ណាត លននក្រណីដែលបានរាយការណ៍ ក្មមក្រនិសោជិតមិនសេញចិតត
នឹងវ ិ្ ីសដ្ឋ៉ះស្រសាយក្រណីទំាងសន៉ះស ើយ រ៉ាុដនតបានយល់ក្េមសលើការេសក្មចចិតតររេ់អនក្ក្គរ់ក្គងសរាងចក្ក្ 
សដ្ឋយសារដតខាា ចបាត់រង់ការង្ហរ។  

4. ជំងឺ COVID-19 ស្វើឱ្យរ៉ា៉ះពាល់ែល់េិេធិស្ត្េតី និងេមភាេសយនឌ័្រ  

សក្ៅេី្លរ៉ា៉ះពាល់មក្សលើដ្នក្សេែាកិ្ចច ជំងឺរាតតាតក៏្បានរងកឱ្យមានរញ្ជា ក្រឈមងមីៗេក្មារ់េិេធិស្ត្េតី 
និងេមភាេសយនឌ័្រសៅេូទំាងក្រសេេ។  

● 42% ននក្មមក្រនិសោជិតដែលបានេទង់មតិបានអ៉ះអាងេីការសក្ើនស ើងនូវេំនួលែុេក្តូវការង្ហរ្ទ៉ះ
ដែលមិនបានេេួលក្បាក់្សរៀវតែររេ់ែាួន 

● 32% បាននិោយថា ក្ងវ៉ះក្បាក់្ចំណូល និងអេនតិេុែសេបៀងបាននំាឱ្យេំនាេ់ក្នុងក្គួសារសក្ើនស ើង  
● 23% រដនថមសេៀតបានអ៉ះអាងថា ែាួនបានជួរក្រេ៉ះអំសេើហិងាក្នុងក្គួសារអំ ុងសេលរិេែទរ់ 

សដ្ឋយសារេមាជិក្ក្គួសារក្តូវសៅ្ទ៉ះកាន់ដតសក្ចើនក្នុងអំ ុងសេលរិេែទរ់ និងេមតថភាេរក្ក្បាក់្ចំណូល
ររេ់ស្ត្េតីមានក្ក្មិត រនទុក្ការង្ហរ្ទ៉ះកាន់ដតសក្ចើនបានធ្លា ក់្មក្សលើស្ត្េតី។ ក្មមក្រនិសោជិតជាស្ត្េតីក៏្បានសលើក្
ស ើងអំេីការសក្ើនស ើងននជសមាា ៉ះសៅក្នុង្ទ៉ះ និងរេេិសសា្ន៍ននអំសេើហិងាក្នុងក្គួសារ សដ្ឋយសាថ នភាេលំបាក្
ទំាងសន៉ះមានក្តាត រមួចំដណក្េីវធិ្លនការរតឹរនតឹងសដ្ឋយសារជំងឺ COVID-19 ដែលមានន័យថា ស្ត្េតីមួយចំនួន
ដែលធ្លា រ់េេួលរងអំសេើហិងាក្នុងក្គួសារបានរងាំចិតតេថិតសៅដតក្នុង្ទ៉ះររេ់ែាួន។   

្លរ៉ា៉ះពាល់មក្សលើសក្មងស្រេីរង្ហា ញអំេីវរិតតិេូទំាងក្រសេេ 
លេធ្លននការេទង់មតិបានសលើក្ស ើងអំេីការក្េួយបារមាខាា ំងពាក់្េ័នធនឹង្លរ៉ា៉ះពាល់ននជំងឺ COVID-19 
មក្សលើេុែុមាលភាេររេ់កុ្មារ ជាេិសេេោនិភ័យពាក់្េ័នធនឹងសក្មងស្រេី។  
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● ជិត 20% ននអនក្ស្ាើយេមាា េន៍ដែលមានកុ្មារអាយុសក្កាម 18 ឆ្ន ំបានអ៉ះអាងថា កូ្នររេ់ែាួនមួយ
ចំនួននឹងមិនក្ត រ់សៅសាោសរៀនវញិស ើយសៅសេលសាោសរើក្ែំសណើ រការស ើងវញិ។  

● ចំនួនសន៉ះបានសក្ើនស ើងែល់ 30% េក្មារ់អនក្ស្ាើយេមាា េន៍ដែលមានកូ្នស្រេី។  
● 13% ននអនក្ស្ាើយេមាា េន៍បានសលើក្ស ើងថា កូ្នររេ់ែាួនបានចារ់យក្ការង្ហរសក្ៅក្រេ័នធក្នុង

អំ ុងសេលជំងឺរាតតាត សែើមបជួីយរក្ក្បាក់្ចំណូលេក្មារ់ក្គួសារ។ 
● 25% ននអនក្ស្ាើយេមាា េន៍ដែលអ៉ះអាងេីេមាព ្សក្ើនស ើងក្នុងការសរៀរចំអាពាហ៍េិពាហ៍មុនអាយុ

េក្មារ់កូ្នស្រេីររេ់ែាួន។  

ក្រសេេរង់កាា ដែេបានជួរក្រេ៉ះការរិេសាោសដ្ឋយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈសេលយូររំ្ុតសៅសលើ
េិភេសោក្ សដ្ឋយសាោសរៀនសៅរនតរិេទាវ រចារ់េីនងងេី20 ដែមីនា រហូតែល់នងងេី16 ដែក្ញ្ជា  ឆ្ន ំ2020។  
រយៈសេលននការរិេសាោបានរ៉ា៉ះពាល់ែល់ការេិក្ា និងស្វើឱ្យអក្តាសបា៉ះរង់ការេិក្ាសក្ើនស ើង។ ក្មមក្រ
និសោជិតបានសលើក្ស ើងេីអេមតថភាេក្នុងការ្គត់្គង់ការេិក្ាររេ់កូ្នថាជាមូលសហតុចមបងរណាា លឱ្យ
រញ្ជា សន៉ះសក្ើតស ើង ចំដណក្អនក្ែនេស្ែងសេៀតបានរញ្ជា ក់្ថា កូ្នៗររេ់ែាួនសៅសេលសន៉ះកំ្េុងស្វើការង្ហរ
សែើមបីរក្ក្បាក់្្គត់្គង់ក្គួសារ។  

ការសក្ើនស ើងោនិភ័យអាពាហ៍េិពាហ៍កុ្មាររងកឱ្យមានការក្េួយបារមាអំេីេិេធិកុ្មារោ៉ាង្ងន់្ងរ សដ្ឋយមាន
អនក្ស្ាើយេមាា េន៍មួយចំនួនតូចបានឱ្យែឹងថា សដ្ឋយសារដតសាថ នភាេសេែាកិ្ចចធ្លា ក់្ចុ៉ះែុនដ្ឋន និងេមាព ្
េីេមាជិក្ក្គួសារជារនតរនាទ រ់ កូ្នស្រេីររេ់ែាួនបានសរៀរការក្នុងអំ ុងសេលជំងឺរាតតាត។ រញ្ជា សន៉ះរញ្ជា ក់្
កាន់ដតចាេ់អំេីភាេចំាបាច់ក្នុងការ្ាល់ការរំក្េរដនថមជារនាទ ន់ែល់ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរ សែើមបីកំុ្ឱ្យ
ការខាតរង់ដ្នក្សេែាកិ្ចចសដ្ឋយសារជំងឺរាតតាត រងក្លរ៉ា៉ះពាល់សៅសលើកុ្មារ។  

 

អក្តាននការចាក់្វា៉ាក់្សំាងែពេ់្តល់ការការពារេីជំងឺ COVID-19 រ៉ាុដនតសៅដតមានោនិភ័យ 
េិែាភាេវជិាមានននការស្ាើយតរចំសពា៉ះជំងឺ COVID-19 ររេ់រដ្ឋា ភិបាលរង់កាា ដែេ គឺការចារ់ស្តើមចាក់្វា៉ាក់្
សាំងភាា មៗេក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរ ដែលបានកាត់រនថយបានោ៉ាងសក្ចើននូវោនិភ័យននការរកី្
រាលដ្ឋលននជំងឺ COVID-19 តាមរយៈសរាងចក្ក្កាត់សែរ ដែលលក្ាែណឌ ការង្ហរ និងការពាក់្េ័នធជិតេនិេធ
រវាងរន  កាន់ដតស្វើឱ្យក្មមក្រនិសោជិតង្ហយរងសក្រ៉ះក្នុងការ្ាង និងរកី្រាលដ្ឋលននសមសរាគសន៉ះ។ 

● ក្មមក្រនិសោជិតដែលបានេទង់មតិទំាងអេ់បានអ៉ះអាងថា ែាួនបានចាក់្វា៉ាក់្សាំងសេញសលញ
សែើមបីការពារជំងឺ COVID-19 

● 68% ននអនក្ស្ាើយេមាា េន៍បាននិោយថា និសោជក្ររេ់ែាួនបានចាត់វធិ្លនការមួយចំនួនសែើមបី
ការពារការរកី្រាលដ្ឋលជំងឺ COVID-19 សៅក្នុងសរាងចក្ក្  

● ក្នុងចំសណាមអនក្ស្ាើយេមាា េន៍ មានដត 45% រ៉ាុសណាណ ៉ះដែលរង្ហា ញថា មា៉ាេ និងេឹក្អាល់កុ្ល
ោងនែក្តូវបាន្តល់ជូនក្មមក្រនិសោជិតសៅសេលចូលសរាងចក្ក្ និងក្នុងចសនាា ៉ះសេលសេៀងទាត់ 

● 43% បានឱ្យែឹងថា និសោជក្ររេ់ែាួនបានចាត់វធិ្លនការសែើមបីធ្លនាការរក្ាគមាា តេុវតថិភាេសៅ
ក្នុងសរាងចក្ក្ដែលែាួនស្វើការ 

ការ្តល់មា៉ាេ និងេឹក្អាល់កុ្លោងនែមិនក្តឹមដតមានអក្តាទាររ៉ាុសណាណ ៉ះសេ រ៉ាុនុដតក្មមក្រនិសោជិតមួយ
ភាគរួនបាននិោយថា មា៉ាេក្តូវបាន្តល់ជូនដតមួយែងរ៉ាុសណាណ ៉ះ សដ្ឋយសក្កាយៗមក្សេៀត ក្មមក្រ
និសោជិតក្តូវបានរេឹំងថា នឹងេិញមា៉ាេពាក់្សដ្ឋយែាួនឯង។ ជាងសន៉ះសៅសេៀត លេធ្លេទង់មតិបាន
រង្ហា ញថា សៅដក្សរាងចក្ក្មិនបានចាត់វធិ្លនការ្តល់មស្ាបាយស្វើែំសណើ រស្ែងសេៀត សែើមបីធ្លនាេុវតថិ
ភាេររេ់ក្មមក្រនិសោជិតសៅសេលស្វើែំសណើ រសៅមក្េីស្វើការស ើយ។ 
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្បគេសក្ម្ពុជា 
េិែាភាេេូសៅននឧេាហក្មមកាត់សែរក្មពុជា 
វេ័ិយកាត់សែរររេ់ក្រសេេក្មពុជាគឺជាវេ័ិយមួយសៅក្នុងចំសណាមវេ័ិយនំាសចញែ៏្ំរំ្ុតររេ់ក្រសេេ 
សហើយបានរមួចំដណក្ោ៉ាងេំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេែាកិ្ចចររេ់ែាួន។ វេ័ិយសន៉ះមានក្មមក្រនិសោជិតជាង 
800,000 នាក់្សៅេូទំាង 1,100 សរាងចក្ក្ សហើយបាននឹងកំ្េុងេក្ងីក្ែាួនោ៉ាងឆ្រ់រហ័េសៅមុនសក្ើតមានជំងឺ
រាតតាត COVID-19។ ការនំាសចញេសមាៀក្រំពាក់្បានសក្ើនស ើង 11 ភាគរយសៅចសនាា ៉ះឆ្ន ំ 2018 ែល់ 2019។ 
សទា៉ះរីោ៉ាងណា វេ័ិយសន៉ះបានរង្លរ៉ា៉ះពាល់សដ្ឋយសារការធ្លា ក់្ចុ៉ះសេែាកិ្ចចសៅក្នុងវរិតតិជំងឺរាតតាត 
សដ្ឋយការនំាសចញបានធ្លា ក់្ចុ៉ះ 10.2 ភាគរយ សៅក្នុងឆ្ន ំ2020 េីជាង 8 ពាន់ោនែុោា រក្នុង ឆ្ន ំ2019សៅ7  
ពាន់ោនែុោា រ។21 ការនំាសចញបានរនតធ្លា ក់្ចុ៉ះសៅសែើមឆ្ន ំ 2021 រ៉ាុដនត ការសរើក្ោងលក់្េសមាៀក្រំពាក់្
ស ើងវញិសៅេហរែាអាសមរកិ្ ចក្ក្ភេអង់សគាេ និងអឺរ ៉ាុរ សៅសេលសាថ នភាេជំងឺ COVID-19 មានភាេ្ូរ
ស្រសាល បានស្វើឱ្យវេ័ិយសន៉ះមានការសងើរស ើងវញិកាលេីសេលងមីៗក្នាងសៅសន៉ះ សដ្ឋយសារការរញ្ជា េិញ 
និងការនំាសចញបានសក្ើនស ើង។22  
 
ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរសៅក្មពុជាភាគសក្ចើនេេួលបានក្បាក់្ចំណូលទារជាងក្បាក់្ឈនួលក្េក្េង់ជីវភាេ។ 
ក្បាក់្ឈនួលអរបររមាក្តូវបានែំស ើងែល់ 192 ែុោា រអាមរកិ្ក្នុងមួយដែក្នុងឆ្ន ំ2021 ដែលទារជាងការ
ទាមទារែំស ើងររេ់េហជីេចំនួន 12 ែុោា រអាមរកិ្ក្នុងមួយដែ ស្រេរសៅតាមកំ្សណើ ន្លិតភាេ និងការ
សក្ើនស ើងនូវរញ្ជា េិញេីក្ក្ុមហ ុនមា៉ាក្យីសោអនតរជាតិ។ ការែំស ើងក្បាក់្ឈនួលមិនស្រេរតាមក្ក្មិតអក្តា
អតិ្រណាដែលមានចំនួន 2.9 ភាគរយក្នុងឆ្ន ំ2020។23 សៅឆ្ន ំ2020 AFWA បានគណនាក្បាក់្ឈនួលក្េក្េង់
ជីវភាេររេ់ក្មពុជា 588 ែុោា រអាមរកិ្ ដែលសក្ចើនជាងក្បាក់្ឈនួលអរបររមាចំនួនរីែង។24 

្លរ៉ា៉ះពាល់ននជំងឺ COVID-19  
្លរ៉ា៉ះពាល់ដ្នក្សេែាកិ្ចចននជំងឺរាតតាត COVID-19 មក្សលើឧេាហក្មមកាត់សែរក្មពុជាក្នុងរយៈសេលេីរឆ្ន ំ
ចុងសក្កាយសន៉ះ បានសក្ើតស ើង្ទួនៗរន ។ សដ្ឋយសារ 60 ភាគរយននវតថុធ្លតុសែើមដែលសក្រើក្បាេ់ក្នុង្លិតក្មម
កាត់សែរសៅក្មពុជាមានក្រភេមក្េីក្រសេេចិន ការសលចស ើងជំងឺ COVID-19 សៅេីក្ក្ុងវោូន និងរញ្ជា ដែែ
េង្ហវ ក់្្គត់្គង់ជារនតរនាទ រ់បានរខំានោ៉ាងខាា ំងែល់ឧេាហក្មមកាត់សែរក្មពុជា។25 សរាងចក្ក្បានជួរការ
លំបាក្ក្នុងការរញ្ជា េិញេីក្ក្ុមហ ុនមា៉ាក្យីសោអនតរជាតិ។ រនាទ រ់មក្សៅសេលដែលជំងឺរាតតាតបានវាយ

 
21 Open Development Cambodia (2021) ការនាំសចញ នងងេី12 ដែេីោ 
https://opendevelopmentcambodia.net/topics/exports/  
22 Xinhua (2021) ការនំាសចញេសមាៀក្រំពាក់្ររេ់ក្មពុជាសក្ើនស ើង 3.3 ភាគរយក្នុងរយៈសេល 8 ដែែំរូង៖ ក្ក្េួង
ពាណិជាក្មម នងងេី18 ដែក្ញ្ជា  http://www.news.cn/english/2021-09/18/c_1310196169.htm  
23 ្នាររអភិវឌ្ឍន៍អាេីុ (2021) េូចនាក្រសេែាកិ្ចចេក្មារ់ក្មពុ
ជាhttps://www.adb.org/countries/cambodia/economy  
24 ការគណនាររេ់ ActionAid សដ្ឋយដ្ាក្សលើេិននន័យក្បាក់្ឈនួលអរបរររមាេីេិននន័យក្បាក់្ឈនួលក្េក្េង់ជីវភាេឆ្ន ំ 
 2021 និង 2020 េីេមព័នធអងគការេិេធិការង្ហរ Asia Floor Wage Alliance។ ក្បាក់្ឈនួលក្េក្េង់ជីវភាេក្មារ់តំរន់អាេីុ
ឆ្ន ំ2020 ក្តូវបានគណនាមានចំនួន 1,420 PPP សហើយអក្តារាូរក្បាក់្ PPP េក្មារ់ក្រសេេក្មពុជាគឺ 1655.54, 
https://asia.floorwage.org/our-work/#tab-id-3 

25 ដែមរថាមេ៍ (ឆ្ន ំ 2020) សរាងចក្ក្កាត់សែរនឹងជួរក្រេ៉ះការអាក់្ខានការ្គត់្គង់វតថុធ្លតុសែើមេីក្រសេេចិន៖ GMAC  
នងងេី12 ដែកុ្មាៈ https://www.khmertimeskh.com/689917/garment-factories-to-experience-chinese-raw-material-
disruptions-gmac/  

https://opendevelopmentcambodia.net/topics/exports/
http://www.news.cn/english/2021-09/18/c_1310196169.htm
https://www.adb.org/countries/cambodia/economy
https://asia.floorwage.org/our-work/#tab-id-3
https://www.khmertimeskh.com/689917/garment-factories-to-experience-chinese-raw-material-disruptions-gmac/
https://www.khmertimeskh.com/689917/garment-factories-to-experience-chinese-raw-material-disruptions-gmac/
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ក្រោរសៅសលើេហរែាអាសមរកិ្ ចក្ក្ភេអង់សគាេ និងអឺរ ៉ារុកាលេីដែមីនា ឆ្ន ំ2020 ឧេាហក្មមក្មពុជាក្តូវរង
ឥេធិេលសាជាងមីមតងសេៀត សដ្ឋយសារក្ក្ុមហ ុនមា៉ាក្យីសោនានាបានលុរសចាលរញ្ជា េិញ េនារសេលការ
េូទាត់ មិនក្េមេូទាត់ក្បាក់្េក្មារ់ការរញ្ជា េិញ និងមិនបានដ្ឋក់្រញ្ជា េិញងមី។ សៅចសនាា ៉ះដែមក្រាែល់ 
ដែមិងុនា ឆ្ន ំ2020 េិននន័យនំាសចញរង្ហា ញអំេីការធ្លា ក់្ចុ៉ះនូវការនំាសចញេសមាៀក្រំពាក់្េីក្មពុជា 5.4 ភាគរយ 
សដ្ឋយសារការនំាចូលសៅេហរែាអាសមរកិ្បានធ្លា ក់្ចុ៉ះ 26 ភាគរយ និងសៅអឺរ ៉ារុ 25 ភាគរយ។26 ក្តាត សន៉ះជារ់
ពាក់្េ័នធនឹងសរាងចក្ក្កាត់សែរ សរាងចក្ក្ដេបក្សជើង និងវេ័ិយស្វើែំសណើ រ ជាង 130 ដែលបានរងាំចិតតផ្អា ក្
ក្រតិរតតិការររេ់ែាួន សហើយក្មមក្រនិសោជិតក្រដហល 100,000 នាក់្ បានបាត់រង់ការង្ហរររេ់ែាួនទំាងជារ
សណាត ៉ះអាេនន ឬជាអចិនគនតយ៍។27 កាលេីដែ្នូ ឆ្ន ំ2020 រដ្ឋា ភិបាលបានឱ្យែឹងថា សរាងចក្ក្ចំនួន 110 បានរិេ
ទាវ រសៅក្នុងឆ្ន ំ2020 ដែលរណាត លឱ្យក្មមក្រនិសោជិតជាង 55,000 នាក់្រម នការង្ហរស្វើ និងរម នក្បាក់្ចំណូល
េក្មារ់្គត់្គង់ក្គួសារររេ់ែាួន។  

ក្នុងដែសមសា ឆ្ន ំ2020 រដ្ឋា ភិបាលក្មពុជាបាន្តល់ជំនួយហិរញ្ាវតថុែល់ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរដែលក្តូវបាន
េយួរការង្ហរសដ្ឋយសារជំងឺរាតតាតសន៉ះ។ សទា៉ះរីោ៉ាងណា ការជួយឧរតថមាសន៉ះមានចំនួនតិចជាងក្បាក់្ឈនួល
្មមតាររេ់ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរ និងក្បាក់្ឈនួលអរបររមាស្រេរចារ់ររេ់ក្រសេេឆ្ង យណាេ់ ដែល
ជំរញុឱ្យក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរ កាន់ដតធ្លា ក់្ចូលសៅក្នុងភាេក្កី្ក្ក្ដងមសេៀត។ រនាទ រ់េីបានសេនើេំុក្បាក់្
ក្រចំាដែចំនួន 114 ែុោា រអាសមរកិ្ សៅេីរំ្ុត រដ្ឋា ភិបាលក្មពុជាបានយល់ក្េម្តល់ក្បាក់្ឈនួលែល់ក្មមក្រ
និសោជិតកាត់សែរចំនួន 70 ែុោា រអាមរកិ្ក្នុងមួយដែ សដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល្តល់ 40 ែុោា រអាសមរកិ្ និង 30 ែុោា រ
អាសមរកិ្ក្តូវេូទាត់សដ្ឋយខាងសរាងចក្ក្។28 សលើេេីសន៉ះសៅសេៀត សរាងចក្ក្មានេិេធិេេួលបានជំនួយឧរតថមា
េីរដ្ឋា ភិបាលលុ៉ះក្តាដតេួក្សគមិនបានេេួលរញ្ជា េិញេីក្ក្ុមហ ុនមា៉ាក្យីសោអនតរជាតិ និងបានជូនែំណឹងជា
្ាូវការែល់រដ្ឋា ភិបាលអំេីតក្មូវការររេ់ែាួនក្នុងការចូលរួមសៅក្នុងរររឧរតថមាសន៉ះ។ ជាេូសៅ សរាងចក្ក្ដែល
បានស ៉ាការរនតរញ្ជា េិញេំុមានេិេធិេេួលបានជំនួយេីរដ្ឋា ភិបាលស ើយ សហើយក្មមក្រនិសោជិតក្តូវបាន
ផ្អា ក្េីការង្ហរសដ្ឋយេំុេេួលបានជំនួយឧរតថមាហិរញ្ាវតថុស ើយ។ 

សទា៉ះរីមានភាេលាក្រសេើរជាងមុនមួយចំនួនសៅចុងឆ្ន ំ2020 ោ៉ាងណាក្ាី សាថ នភាេេក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិត
កាត់សែរសៅដតមានភាេក្ចរូក្ក្ចរល់ សដ្ឋយសារសរាងចក្ក្្លិតេឹងដ្ាក្សៅសលើតក្មូវការអនតរជាតិដែលមាន
ការដក្រក្រួលស ើងចុ៉ះសដ្ឋយសារដតការរិេែទរ់ និងការរតឹរនតឹង។ ការសក្ើនស ើងនូវក្រណីជំងឺ COVID-19 សៅ
ក្មពុជា សៅសែើមឆ្ន ំ2021 បាននំាមក្នូវរញ្ជា ក្រឈមងមីៗេក្មារ់ឧេាហក្មមកាត់សែរ និងោនិភ័យចំសពា៉ះ
េុែភាេ និងសេែាកិ្ចចេក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិតរារ់ពាន់នាក់្ដែល្លិតេសមាៀក្រំពាក់្េក្មារ់ក្ក្ុមហ ុនមា៉ាក្
យីសោអនតរជាតិ។ ការសក្ើនស ើងចំនួនក្រណី្ាងបានរណាត លឱ្យមានការរិេែទរ់េូទំាងក្រសេេកាលេី 
ដែសមសា ដែលបានអូេរនាា យសេលេក្មារ់តំរន់ដែលមានោនិភ័យែពេ់សៅក្នុងដែឧេភា ដែលស្វើឱ្យ 
ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែររម នការង្ហរស្វើ និងជួរការលំបាក្ក្នុងការរនតជីវតិរេ់សៅររេ់ែាួន។  

 
26 ILO (2020) ឥេធិេលននដែែេង្ហវ ក់្្គត់្គង់៖ ្លរ៉ា៉ះពាល់ននជំងឺ COVID-19 មក្សលើក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរ និង 
សរាងចក្ក្សៅអាេុី និងបា៉ាេុីហវិក្ ដែតុោ េំេ័រ 9 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-
bangkok/documents/briefingnote/wcms_758626.pdf  
27 កាដេតភនំសេញរ៉ាុេតិ៍ (ឆ្ន ំ 2020) សរាងចក្ក្កាត់សែរចំនួនជាង 110 ក្ដនាងបានរិេទាវ រ នងងេី22 ដែវចិឆិកា 
https://www.phnompenhpost.com/national/over-110-garment-factories-close 
28 កាដេតភនំសេញរ៉ាុេតិ៍ (ឆ្ន ំ 2020) ក្មមក្រនិសោជិតដែលក្តូវផ្អា ក្ការង្ហររសណាត ៉ះអាេនននឹងេេួលបានក្បាក់្ $70  
នងងេី07 ដែសមសា https://www.phnompenhpost.com/national/temporarily-laid-workers-get-just-70  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/briefingnote/wcms_758626.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/briefingnote/wcms_758626.pdf
https://www.phnompenhpost.com/national/temporarily-laid-workers-get-just-70
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រដ្ឋា ភិបាលមិនបាន្តល់ការរំក្េណាមួយែល់ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរក្នុងអំ ុងសេលរិេែទរ់ស ើយ។ រដ្ឋា ភិ
បាលក៏្បានជូនែំណឹងែល់សរាងចក្ក្ថា ែាួនមិនេេួលែុេក្តូវចំសពា៉ះការរំក្េក្មមក្រនិសោជិតស ើយ រ៉ាុដនត
អាច្ាល់ជំនួយឧរតថមាបានសៅតាមការេសក្មចចិតតររេ់ែាួន។ ែូសចន៉ះសហើយ ការរំក្េែល់ក្មមក្រនិសោជិត
កាត់សែរក្នុងអំ ុងសេលរិេែទរ់មានលក្ាណៈែុេរន ខាា ំង សដ្ឋយសរាងចក្ក្មួយចំនួនេសក្មចសរើក្ក្បាក់្សរៀ
វតែរស៍េញសលញែល់ក្មមក្រនិសោជិត ែា៉ះ្តល់ 20 ភាគរយ ននក្បាក់្សរៀវតែរ ៍ មួយចំនួនជួយឧរតថមាក្បាក់្
េក្មារ់រង់នងាឈនួល្ទ៉ះ ចំដណក្ក្មមក្រនិសោជិតែា៉ះសេៀតមិនបានេេួលជំនួយឧរតថមាអវីទំាងអេ់។ 

សរាងចក្ក្កាត់សែរជាសក្ចើនបានសរើក្ែំសណើ រការស ើងវញិសៅក្នុងដែឧេភា ដែលមានន័យថាក្មមក្រនិសោជិត
ដែលមិនរេ់សៅក្នុងតំរន់ក្ក្ហមដែលមានោនិភ័យែពេ់ អាចក្ត រ់សៅស្វើការវញិបាន។ សទា៉ះរីោ៉ាងណា 
សរាងចក្ក្ និងក្មមក្រនិសោជិតដែលមានេីតំាងសៅក្នុង “តំរន់ក្ក្ហម” ដែលមានការរតឹរនតឹងខាា ំងជាងសៅដត
េថិតសៅក្នុងការរិេែទរ់សៅស ើយ។ សទា៉ះរីសាថ នភាេសន៉ះបានស្វើឱ្យក្មមក្រមួយចំនួនេេួលបានក្បាក់្ចំណូល
ដែលកំ្េុងក្តូវការោ៉ាងខាា ំងក៏្សដ្ឋយ ោនិភ័យននការក្ត រ់សៅស្វើការវញិមានក្ក្មិតែពេ់។ សមសរាគសន៉ះបាន
រនតរកី្រាលដ្ឋលពាេសេញក្រសេេក្មពុជា ជាេិសេេសៅតាមសរាងចក្ក្កាត់សែរ ដែលក្មមក្រមិនអាចរក្ាគមាា ត
េុវតថិភាេសៅក្នុងសរាងចក្ក្។ ក្មមក្រនិសោជិតជួររញ្ជា ក្រឈម ជាេិសេេសៅអំ ុងសេលេក្មាក្អាោរនងង
ក្តង់ ដែលក្មមក្រនិសោជិតរារ់រយនាក់្ ឬរហូតែល់រារ់ពាន់នាក់្ ក្តូវក្រសក្ជៀតរន សៅតាមក្ដនាងតូចៗ និងេំុ
មានការសរៀរចំ សែើមបីេិញអាោរ។ ក្មមក្រនិសោជិតក៏្ក្តូវរងាំចិតតស្វើែំសណើ រតាមមស្ាបាយែឹក្ជញ្ាូ នដែល
ក្រសក្ជៀតរន ទំាងសៅ និងមក្េីក្ដនាងស្វើការ្ងដែរ។  

េិែាភាេេូសៅននវ ិ្ ីសាស្ត្េត  
អងគការ ActionAid បានេហការជាមួយេមព័នធេហជីេក្មពុជា សែើមបីស្វើការេទង់មតិជាមួយក្មមក្រនិសោជិត
កាត់សែរចំនួន 118 នាក់្សៅេូទំាងសរាងចក្ក្ចំនួន 6 សៅរាជធ្លនីភនំសេញ ក្រសេេក្មពុជា។ ក្រដហល 86 ភាគរយ
ននអនក្ដែលក្តូវេទង់មតិគឺជាស្ត្េតី 12 ភាគរយជារុរេ និង 2% ជាអនក្រតូរសភេ។ 

ក្ក្មិតននការេទង់មតិមានគំរូេិក្ាតូច ក៏្ែូចជាតំណាងែពេ់ននេមាជិក្េហជីេ (86.4 ភាគរយ) និងអនក្
ដែលរចចុរបននកំ្េុងមានការង្ហរស្វើ (95 ភាគរយ) ។ ការកំ្ណត់សន៉ះគឺសដ្ឋយសារការអនុវតតការេទង់មតិសដ្ឋយ
តំណាងេហជីេ និងសផ្អត តសៅសលើសរាងចក្ក្ដែលកំ្េុងែំសណើ រការ (រចចុរបនន សរាងចក្ក្ចំនួនក្បំាក្នុងចំសណាម
ក្បំាមួយ កំ្េុងមានែំសណើ រការ)។  

លេធ្លននការស្រសាវក្ជាវសៅក្រសេេក្មពុជា   
 
មនុេែចំនួន 118 នាក់្ក្តូវបានេទង់មតិ     

សរាងចក្ក្ចំនួន 6        

អនក្ស្ាើយេមាា េន៍ 91% ជាក្មមក្រចំណាក្ស្រេកុ្ 

90.7% ននអនក្ស្ាើយេមាា េន៍ក្េយួបារមាអំេីេុវតថិភាេការង្ហរររេ់ែាួន ចារ់តំាងេីជំងឺរាតតាតបានវាយ
ក្រោរ 

អនក្ស្ាើយេមាា េន៍ 13% បានបាត់រង់ការង្ហរសដ្ឋយសារជំងឺ COVID-19 

89% ននអនក្ស្ាើយេមាា េន៍បានអេ់ក្បាក់្េក្មារ់េិញអាោរសៅអំ ុងសេលជំងឺរាតតាត 
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1. ក្បាក់្ឈនួលក្កី្ក្ក្ស្វើឱ្យក្មមក្រនិសោជិតង្ហយរងសក្រ៉ះសដ្ឋយសារ្លរ៉ា៉ះពាល់សេែាកិ្ចចរណាា លមក្េីជំងឺ 
COVID-19 
ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរសៅក្រសេេក្មពុជាបានចូលសៅក្នុងវរិតតិសន៉ះ ដែលេេួលបានក្បាក់្ឈនួលក្កី្ក្ក្រចួសៅ
សហើយ ដែលស្វើឱ្យេួក្សគង្ហយរងសក្រ៉ះសដ្ឋយសារ្លរ៉ា៉ះពាល់សេែាកិ្ចចរណាា លមក្េីជំងឺរាតតាត។ ក្បាក់្
ឈនួលទារ្ាុ៉ះរញ្ជច ំងអំេីភាេមិនក្គរ់ក្រន់ននក្បាក់្ឈនួលអរបររមាននវេ័ិយសន៉ះ ដែលទារជាងខាា ំងេីក្បាក់្
ឈនួលក្េក្េង់ជីវភាេ សដ្ឋយក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរេឹងដ្ាក្សៅសលើក្បាក់្ស្វើការដងមសមា៉ាងសែើមបីរគងគរ់ក្បាក់្
ឈនួល្មមតា។  

● កាលេីដែមក្រា ឆ្ន ំ2020 មានក្មមក្រនិសោជិតដែលបានចូលរមួក្នុងការេទង់មតិសន៉ះចំនួនដត 2.2% 
រ៉ាុសណាណ ៉ះ ដែលេេួលបានក្បាក់្ឈនួលក្េក្េង់ជីវតិ។  

● សក្ចើនជាងេីរែងននចំនួនសនា៉ះ គឺ 5.6 ភាគរយ រក្ក្បាក់្មិនបានសលើេេីក្បាក់្ឈនួលអរបររមាស ើយ។  

ក្មមក្រនិសោជិតភាគសក្ចើនេេួលបានក្បាក់្ឈនួលសលើេេីក្បាក់្ឈនួលអរបររមារនតិចរនតួច សៅសេលគិតអំេី
ក្បាក់្សរៀវតែ និងក្បាក់្ដងមសមា៉ាង។ ជាង 3 ភាគ 4 (78 ភាគរយ) ននក្មមក្រដែលបានេទង់មតិ េេួលបានក្បាក់្
ចំណូលចសនាា ៉ះេី 200 សៅ 300 ែុោា រអាសមរកិ្ សដ្ឋយ 12 ភាគរយអាចរក្បានចារ់េី 300 សៅ 400 ែុោា រ   
អាសមរកិ្។ មានដត 3.3 ភាគរយននក្មមក្រដែលបានេទង់មតិ (មនុេែ រីនាក់្) រ៉ាុសណាណ ៉ះ ដែលរក្បានសលើេេី 
400 ែុោា រក្នុងមួយដែ ដែលសៅដតតិចជាងក្ក្មិតក្បាក់្ឈនួលក្េក្េង់ជីវភាេចំនួន 588 ែុោា រ សៅស ើយ។  

ការែំស ើង 2 ែុោា រសលើក្បាក់្ឈនួលអរបររមាសៅឆ្ន ំ2021 មិនបានស្វើឱ្យសាថ នភាេក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរ
មានភាេក្រសេើរស ើងស ើយ។ សដ្ឋយសរៀររារ់អំេីរញ្ជា ផ្អទ ល់ែាួន ក្មមក្រនិសោជិតបានសលើក្ស ើងថា សទា៉ះរី 
ក្បាក់្ឈនួលក្តូវបានែំស ើងរួចសហើយក្ាី ក៏្េួក្សគសៅដតជួរការលំបាក្ក្នុងការ្គត់្គង់ជីវភាេសដ្ឋយសារការ
ស ើងនងាឈនួលក្ដនាងសាន ក់្សៅ អាោរ សក្រងសាំង និងេំនិញស្ែងៗ។ សដ្ឋយសាររដ្ឋា ភិបាលមិនបានរំសេញ
តាមការអំពាវនាវររេ់ក្មមក្រនិសោជិត និងេហជីេដែលទាមទារឱ្យមានការែំស ើងចំនួន 12 ែុោា រ សៅសលើ
ក្បាក់្ឈនួលអរបររមាែល់ ស្វើឱ្យក្មមក្រសរាងចក្ក្កាត់សែរគិតថា ការេូទាត់ក្បាក់្ឈនួលក្េក្េង់ជីវភាេគឺេំុអាច
សៅរចួស ើយ។  

 

 
 

 

 

 

ក្បាក់្សរៀវតែទារសៅក្នុងឧេាហក្មមកាត់សែរក្មពុជាទំាងមូល គឺមានន័យថា ក្មមក្រនិសោជិតមិនក្តឹមដតជួរ
ការលំបាក្ក្នុងការចំណាយជីវភាេក្រចំានងងររេ់ែាួនរ៉ាុសណាណ ៉ះសេ រ៉ាុដនតេួក្សគេំុមានលេធភាេេនែំក្បាក់្េុក្
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ស ើយ ក្នុងក្រណីបាត់រង់ការង្ហរ ឬកាត់រនថយសមា៉ាងស្វើការ។ ក្តាត សន៉ះបានស្វើឱ្យក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរ
ង្ហយរងសក្រ៉ះសដ្ឋយសារជំងឺរាតតាត។  

2. ការរិេែទរ់ និងការរញ្ឈរ់ការង្ហរសដ្ឋយសារជំងឺ COVID-19 ជំរញុឱ្យក្មមក្រកាន់ដតធ្លា ក់្ក្នុងភាេអត់ឃ្លា ន 
និងភាេក្កី្ក្ក្ 
សរាងចក្ក្ចំនួនក្បំាក្នុងចំសណាមក្បំាមួយដែលក្តូវបានេិក្ាសៅក្នុងការស្រសាវក្ជាវសន៉ះសៅដតសរើក្ែំសណើ រការ
សៅក្នុងរយៈសេលជំងឺរាតតាតទំាងមូល សលើក្ដលងដតក្នុងសេលរិេែទរ់។ សទា៉ះរីោ៉ាងណា សៅសរាងចក្ក្ស្ែង
សេៀតគឺ Violet Apparel ក្មមក្រក្តូវបានផ្អា ក្ការង្ហរសៅក្នុងដែឧេភា ឆ្ន ំ2020 មុនសេលសរាងចក្ក្ក្តូវបានរិេ
ភាា មៗជាសរៀងរហូតសៅក្នុងដែក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ំ2020។29 លេធ្លេទង់មតិរង្ហា ញថា សទា៉ះរីក្មមក្រទំាងអេ់បានរង
្លរ៉ា៉ះពាល់អវជិាមានសដ្ឋយសារជំងឺរាតតាត សដ្ឋយក្រឈមនឹងការធ្លា ក់្ចុ៉ះក្បាក់្ចំណូល និងការសក្ើនស ើង
នូវសក្រ៉ះអត់ឃ្លា ន ក្មមក្រមក្េីសរាងចក្ក្ Violet Apparel ជួរក្រេ៉ះសាថ នភាេដែលអាក្ក្ក់្ជាងសន៉ះ។  

● 13% ននក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរដែលបានេទង់មតិ បានបាត់រង់ការង្ហរសដ្ឋយសារដតជំងឺរាតតាត 
● ក្នុងចំសណាមសន៉ះ មាន 93% ធ្លា រ់ស្វើការសៅសរាងចក្ក្ Violet Apparel 
● មានក្មមក្រដែលបាត់រង់ការង្ហរចំនួនដត 27% រ៉ាុសណាណ ៉ះដែលេេួលបានក្បាក់្រំណាច់ការង្ហរ  
● ក្មមក្រនិសោជិតចំនួន 41.5% រដនថមសេៀត បានបាត់រង់ក្បាក់្ចំណូលររេ់ែាួនសដ្ឋយសារដតការរិេ

សរាងចក្ក្ក្នុងអំ ុងសេលរិេែទរ់ 
● 40% ននក្មមក្រនិសោជិតដែលបានេទង់មតិបាននិោយថា សមា៉ាងស្វើការររេ់ែាួនក្តូវបានកាត់រនថយ

ចារ់តំាងេីសេលសក្ើតមានជំងឺរាតតាត 

ក្មមក្រនិសោជិតដែលក្តូវបានរញ្ឈរ់េីការង្ហរភាគសក្ចើន (93 ភាគរយ) បានអ៉ះអាងថា ែាួនបានឈរ់ស្វើការ
សលើេេី 12 ដែ។ េក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិតដែលបាត់រង់ក្បាក់្ចំណូលសដ្ឋយសារការរិេសរាងចក្ក្ក្នុងអំ ុង
សេលរិេែទរ់ភាគសក្ចើន (98 ភាគរយ) បានឱ្យែឹងថា ែាួនអត់ការង្ហរស្វើរយៈសេលេីមួយដែសៅេីរដែ។  

ការរិេសរាងចក្ក្ Violet Apparel នំាឱ្យវវិាេសលើរញ្ជា ក្បាក់្រំណាច់ ចារ់តំាងេីែាួនបានរិេែំសណើ រការកាលេី
ដែក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ំ2020 សហើយលេធ្លេទង់មតិរង្ហា ញឱ្យស ើញអំេីការអ៉ះអាងជារនតរនាទ រ់ននអតថក្រសោជន៍
ដែលមិនបានេូទាត់។ ក្មមក្រនិសោជិតដែលក្តូវបានរញ្ឈរ់េីការង្ហរភាគសក្ចើន (93 ភាគរយ) បានអ៉ះអាងថា 
ែាួនបានេេួលក្បាក់្សរៀវតែចុងសក្កាយរចួសហើយ។ សទា៉ះរីោ៉ាងណា ជាងសន៉ះសៅសេៀតសៅសេៀត ការេេួល
បានអតថក្រសោជន៍សៅមានក្ក្មិតតិចតួចសៅស ើយ។ ក្មមក្រនិសោជិតតិចជាងពាក់្ក្ណាត ល (40 ភាគរយ) 
បានសលើក្ស ើងថា ែាួនេេួលបានអតថក្រសោជន៍ក្រចំាឆ្ន ំ សហើយតិចជាងមួយភាគរីបានេេួលក្បាក់្រំណាច់ 
(27 ភាគរយ) និងេំណងជូនែំណឹងជាមុន (20 ភាគរយ)។ ក្រណីសន៉ះបានសក្ើតស ើងសទា៉ះរីជាអតថក្រសោជន៍
ទំាងសន៉ះក្តូវបានកំ្ណត់សៅក្នុងចារ់ននក្រសេេក្មពុជាក៏្សដ្ឋយ។30  

ជំនួយហិរញ្ាវតថុ COVID-19 មិនក្គរ់ក្រន់ សដ្ឋយសារក្ក្មុហ ុនមា៉ាក្យីសោអនតរជាតិសបា៉ះរង់សចាលក្មមក្រ
និសោជិតកាត់សែរ 
សដ្ឋយសារក្ក្ុមហ ុនមា៉ាក្យីសោអនតរជាតិបានសបា៉ះរង់ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរចំនួន 700,000 នាក់្សៅក្នុង 
វេ័ិយកាត់សែរក្មពុជា ការស្ាើយតរចំសពា៉ះជំងឺរាតតាតបានធ្លា ក់្សៅសលើរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជា ដែលេីរំ្ុតបាន

 
29 Nierhoff, A (2020) ក្មមក្រសរាងចក្ក្កាត់សែរក្មពុជាទាមទារេិេធិរនាទ រ់េីក្តូវរិេទាវ រសដ្ឋយសារជំងឺកូ្រ ៉ាូណា  
នងងេី16 ដែតុោ https://www.abc.net.au/news/2020-10-16/cambodia-violet-factory-workers-demand-
pay -after-coronavirus/12769364  
30

 ILO (2019) ការដណនំាអំេីចារ់ការង្ហរក្មពុជាេក្មារ់ឧេាហក្មមកាត់សែរ  https://betterwork.org/wp-
content/uploads/2020/03/Cambodian-Labour-Law-Guide2019.pdf  

https://www.abc.net.au/news/2020-10-16/cambodia-violet-factory-workers-demand-pay-after-coronavirus/12769364
https://www.abc.net.au/news/2020-10-16/cambodia-violet-factory-workers-demand-pay-after-coronavirus/12769364
https://betterwork.org/wp-content/uploads/2020/03/Cambodian-Labour-Law-Guide2019.pdf
https://betterwork.org/wp-content/uploads/2020/03/Cambodian-Labour-Law-Guide2019.pdf
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យល់ក្េម្តល់ (70 ែុោា រអាសមរកិ្ក្នុងមួយដែែល់ក្មមក្រដែលរង្លរ៉ា៉ះពាល់ រមួជាមួយការេូទាត់ដែលបាន
ដរងដចក្រវាងរដ្ឋា ភិបាល (40 ែុោា រអាសមរកិ្) និងសរាងចក្ក្កាត់សែរ (30 ែុោា រអាសមរកិ្)។ សទា៉ះរីការជួយ
ឧរតថមាសន៉ះមិនក្គរ់ក្រន់ដែលមានក្តឹមដត 40 ភាគរយននក្បាក់្ឈនួលអរបររមាដែលមានក្ក្មិតទាររចួ
សស្រេចសៅសហើយក្ាី ការរក្ស ើញជាវជិាមានេីការេទង់មតិសន៉ះគឺថា ការដ្ឋក់្ឱ្យអនុវតតនូវក្ញ្ច រ់ជំនួយហិរញ្ាវតថុ
ររេ់រដ្ឋា ភិបាលមានភាេរងឹមំាេក្មារ់សរាងចក្ក្ដែលសផ្អត តសលើការនំាសចញជា្ាូវការ។ សទា៉ះរីោ៉ាងណា គួរ
ក្ត់េមាគ ល់ថា ជំនួយសន៉ះមិនបានអនុវតតសៅសលើក្មមក្រនិសោជិតដែលស្វើការសៅសរាងចក្ក្កិ្ចចេនារនតស ើយ។ 

● 93% ននអនក្ស្ាើយេមាា េន៍អាចេេួលបានជំនួយឧរតថមាេីរដ្ឋា ភិបាលក្នុងអំ ុងសេលជំងឺរាតតាត។  
● 75.5% ននអនក្ស្ាើយេមាា េន៍បានសលើក្ស ើងថា ែាួនបានេេួលជំនួយឧរតថមាេីរដ្ឋា ភិបាលក្នុងអំ ុង

សេលរិេែទរ់។ 
● 22% បានេេួលជំនួយឧរតថមាសៅសេលេួក្សគក្តូវបានេយួរការង្ហរ។ 

សក្ៅេីការរំក្េដែលកំ្ណត់សដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល ជំនួយដ្នក្ហិរញ្ាវតថុដែល្តល់ែល់ក្មមក្រនិសោជិតមានភាេ
ែុេៗរន សៅតាមសរាងចក្ក្នីមួយ។ សដ្ឋយមិនរារ់រញ្ចូ លក្មមក្រដែលក្តូវបានរញ្ឈរ់េីការង្ហរ េីរភាគរីននអនក្
ស្ាើយេមាា េន៍បានអ៉ះអាងថា ែាួនេេួលបានជំនួយឧរតថមារដនថមមួយចំនួនេីនិសោជក្ររេ់ែាួនក្នុងអំ ុង
សេលជំងឺរាតតាត។ សទា៉ះរីោ៉ាងណា ចំសពា៉ះអនក្ស្ាើយេមាា េន៍ភាគសក្ចើន ការជួយឧរតថមាររេ់និសោជក្
ក្តូវបាន្ាល់ក្នុងររូភាេជាក្បាក់្សរៀវតែចុងសក្កាយររេ់ក្មមក្រនិសោជិត (57 ភាគរយ)។ ជាងសន៉ះសៅសេៀត 
32 ភាគរយននក្មមក្រនិសោជិតដែលបានេទង់មតិ មិនបានេេួលជំនួយឧរតថមាណាមួយេីនិសោជក្ររេ់ែាួន
ស ើយក្នុងអំ ុងសេលជំងឺរាតតាតសន៉ះ។  

ភាេអត់ឃ្លា នមានការសក្ើនស ើងសៅសេលក្មមក្រនិសោជិតរងាំចិតតែចីរុលសែើមបរីា៉ា រ់រងនងាចំណាយសលើការរេ់
សៅជាមូលដ្ឋា ន  
ជំនួយហិរញ្ាវតថុមិនក្គរ់ក្រន់េក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរ មានន័យថា ក្មមក្រនិសោជិតដែលក្រឈម
មុែនឹងការេយួរការង្ហរ ការរញ្ឈរ់ និងការកាត់រនថយសមា៉ាងស្វើការ ក្តូវបានរញុក្ចានឱ្យធ្លា ក់្ចូលក្នុងវរិតតិកាន់
ដត្ងន់្ងរ។  

● 89% ននក្មមក្រនិសោជិតបានឱ្យែឹងថា ក្គួសារររេ់ែាួនអេ់ក្បាក់្េក្មារ់េិញអាោរចារ់តំាងេី
ជំងឺរាតតាតបានចារ់ស្តើម 

● 68% បាននិោយថា ែាួនបានរងាំចិតតកាត់រនថយការចំណាយ  
● 35% បាននិោយថា ក្បាក់្ចំណូលររេ់ែាួនមិនក្គរ់ក្រន់េក្មារ់ការចំណាយក្រចំានងងស ើយ  
● 47% ននក្មមក្រនិសោជិតក្តូវរងាំចិតតែចីរុលក្បាក់្រដនថម សែើមបីយក្មក្ចំណាយក្នុងក្គួសារ 

សក្រ៉ះអត់ឃ្លា នដែលមានការសក្ើនស ើង និងញឹក្ញារ់ គឺជាសរឿង្មមតាក្នុងចំសណាមក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរ 
សដ្ឋយសេទើរដតពាក់្ក្ណាត លននក្មមក្រនិសោជិត (45 ភាគរយ) បានសលើក្ស ើងថា សេលែា៉ះែាួនែវ៉ះខាតក្បាក់្ 
េក្មារ់េិញអាោរ សហើយក្មមក្រ 2 នាក់្ ក្នុងចំសណាម 5 នាក់្ (42 ភាគរយ) បានអ៉ះអាងថា ក្រណីសន៉ះសក្ើត
ស ើងញឹក្ញារ់ ឬញឹក្ញារ់ខាា ំង។ ក្តាត សន៉ះ្ាុ៉ះរញ្ជច ំងអំេីក្បាក់្សរៀវតែរទ៍ារសៅក្នុងឧេាហក្មមកាត់សែរ
ទំាងមូលសៅក្នុងក្រសេេក្មពុជា ដែលនំាឱ្យក្មមក្រនិសោជិតជាសក្ចើនធ្លា ក់្ចូលសៅក្នុងវរិតតិជំងឺរាតតាតសដ្ឋយ
មានរនទុក្រំណុលែ៏្ងន់្ងរ។ សេទើរដតពាក់្ក្ណាត លននក្មមក្រនិសោជិតដែលបានេទង់មតិបានសលើក្ស ើងថា 
ែាួនបានែចីរុលក្បាក់្រដនថមក្នុងអំ ុងសេលជំងឺរាតតាតសន៉ះ ដែលជាភេតុតាងរង្ហា ញថា ចំនួនសន៉ះអាចមាន
សក្ចើន ជាងសន៉ះ។ 

េុវតថិភាេហិរញ្ាវតថុររេ់ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរក៏្រង្លរ៉ា៉ះពាល់្ងដែរសដ្ឋយសារការបាត់រង់ការង្ហរ និង
ការកាត់ក្បាក់្ឈនួលសៅក្នុងរងវង់ក្គួសារររេ់ែាួន ដែលមានន័យថា េូមបីដតក្នុងក្រណីដែលក្មមក្រដែលក្តូវ



24 
 

បានេទង់មតិសៅរនតមានការង្ហរស្វើក៏្សដ្ឋយ រ៉ាុដនតេមាជិក្ក្គួសារអាចក្រឈមនឹងការកាត់ក្បាក់្ឈនួល ដែល
រនាទ រ់មក្រ៉ា៉ះពាល់ែល់ការចំណាយក្នុងក្គួសារ និងរណាា លឱ្យមានភាេអត់ឃ្លា ន។ 

“ក្នុ ងអំ ុងសេលរិេែទរ់ ែាុ ំមិនបានេេួលជំនួយអាោរណាមួយេីអាជាា ្រមូលដ្ឋា ន ឬនរណាមាន ក់្ស ើយ។ 
ឪេុក្មាា យររេ់ែាុ ំក្តូវលក់្ក្ជូក្ររេ់រត់ សែើមបីស្ាើអាោរ និងក្បាក់្មក្ឱ្យែាុ ំ សែើមបីេរ់េល់នឹងសាថ នភាេ 
សដ្ឋយសារសយើងមិនអាចសចញសៅរក្ក្បាក់្បានសេ”។  

- ចាន់ណា ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរ ក្នុ ងក្រសេេក្មពុជា  

េក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិតដែលែចីរុលក្បាក់្រដនថមសែើមបីរា៉ា រ់រង ការចំណាយក្នុងក្គួសារររេ់ែាួន (47 ភាគរយ) 
ការេូទាត់េងរំណុលសនា៉ះមក្វញិបានរងកឱ្យមានភាេតានតឹងកាន់ដតខាា ំង។ ែរ់មួយ ភាគរយ បានឱ្យែឹង
ថា េួក្រត់ជួរការលំបាក្ក្នុងការេងេងរំណុលសនា៉ះសៅវញិ។ ជាងសន៉ះសៅសេៀត ជាងរីភាគរួន (81 ភាគ
រយ) ននក្មមក្រនិសោជិតកំ្េុងរំសេញការង្ហរបានេដមតងការក្េួយបារមាថា ក្រេិនសរើេួក្រត់បាត់រង់ការង្ហរ 
សនា៉ះេួក្រត់នឹងរម នលេធភាេេងរំណុលបានសេ។  

 

3. ក្បាក់្ឈនួលមានេថិរភាេ រ៉ាុដនតក្មមក្រនិសោជិតដែលក្តវូបានរញ្ឈរ់េីការង្ហរក្តូវបានកាត់ក្បាក់្ចំណូល
ក្នុងចំនួនោ៉ាងសក្ចើន 
េិននន័យក្បាក់្ឈនួលេីដែេីោ ឆ្ន ំ2021 ្តល់ការរង្ហា ញជាវជិាមានថា េក្មារ់ក្មមក្រដែលមិនក្រឈមមុែនឹង
ការរញ្ឈរ់េីការង្ហរក្នុងអំ ុងជំងឺរាតតាត ក្បាក់្ចំណូលបានក្ត រ់សៅក្ក្មិតមុនជំងឺរាតតាតវញិ សដ្ឋយ
ក្មមក្រនិសោជិតបានសលើក្ស ើងចាេ់អំេីការសក្ើនស ើងក្បាក់្ឈនួល។ ក្រណីសន៉ះេំនងជា្ាុ៉ះរញ្ជច ំងអំេីក្តាត
មួយចំនួន ដែលរមួមានេថិរភាេននេី្ារេសមាៀក្រំពាក់្អនតរជាតិ សដ្ឋយោងលក់្រាយនឹងសរើក្ស ើងវញិសៅ
េហរែាអាសមរកិ្ និងសៅេហភាេអឺរ ៉ារុ សហើយការលក់្េសមាៀក្រំពាក់្បានេទុ៉ះសងើរស ើងវញិរនាទ រ់េីការរិេ
ែទរ់អេ់រយៈសេល    ែ៏យូរ។ េនទឹមនឹងសន៉ះក៏្មានកំ្សណើ ន្លិតភាេ្ងដែរ សដ្ឋយសរាងចក្ក្មួយចំនួនេេួល
បានរញ្ជា េិញសក្ើនស ើង សហើយក្មមក្រនិសោជិតេេួលបានសរលសៅ្លិតក្មមែពេ់ និងេេួលបានការង្ហរ
ដងមសមា៉ាងកាន់ដតសក្ចើនជាងមុន។ 

សទា៉ះរីលេធ្លេទង់មតិមានភាេវជិាមាន រ៉ាុដនតគួរក្ត់េមាគ ល់ថា សទា៉ះរីជាមានការសងើរស ើងវញិដររសន៉ះក៏្
សដ្ឋយ ក្មមក្រនិសោជិតសេទើរដតទំាងអេ់សៅដតរក្ក្បាក់្ចំណូលបានទារជាងក្បាក់្ឈនួលក្េក្េង់ជីវភាេ
ែដែលសេ។ 

● សៅដែេីោ ឆ្ន ំ2021 ក្បាក់្សរៀវតែរាយការណ៍ជាម្យមេក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិតដែលមិនក្តូវបាន
រញ្ឈរ់េីការង្ហរមានចំនួន 276 ែុោា រក្នុងមួយដែ សរើសក្រៀរស្ៀរជាមួយក្បាក់្សរៀវតែជាម្យមចំនួន 
240 ែុោា រអាសមរកិ្ សៅមុនសេលជំងឺរាតតាតសក្ើតស ើង  

● ក្មមក្រនិសោជិតសេទើរដតទំាងអេ់សៅដតរនតរក្ក្បាក់្ចំណូលបានទារជាងក្បាក់្ឈនួលក្េក្េង់
ជីវភាេែដែល 

● ក្មមក្រនិសោជិតដែលក្រឈមនឹងការរញ្ឈរ់េីការង្ហរ ធ្លា រ់ក្តូវបានកាត់ក្បាក់្សរៀវតែជាម្យមចំនួន 
145.90 ែុោា រក្នុងមួយដែ 
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ក្មមក្រនិសោជិតដែលក្តូវបានរញ្ឈរ់េីការង្ហរក្នុងអំ ុងសេលជំងឺរាតតាតសៅដតេថិតក្នុងសាថ នភាេ្ងន់្ងរ។ 
មុនសេលក្តូវបានរញ្ឈរ់េីការង្ហរ ក្មមក្រនិសោជិតសៅសរាងចក្ក្ Violet Apparel េេួលបានក្បាក់្សរៀវតែជា
ម្យមក្រចំាដែចំនួន 343.90 ែុោា រអាសមរកិ្ ដែលជាចំនួនែពេ់រំ្ុតេក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិតដែលសយើងបាន
េទង់មតិ។ សៅដែេីោ ឆ្ន ំ2021 ក្បាក់្សរៀវតែជាម្យមក្រចំាដែេក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិតមក្េីសរាងចក្ក្ Violet 
Apparel មានចំនួន 198 ែុោា រ សពាលគឺការធ្លា ក់្ចុ៉ះក្បាក់្ឈនួលជាម្យម 145.90 ែុោា រក្នុងមួយដែ។  

 
 

4. ោនិភ័យែពេ់ននការ្ាងជំងឺ COVID-19 សៅតាមសរាងចក្ក្កាត់សែរ  
ការវលិក្ត រ់ចូលស្វើការវញិបាននំាមក្នូវរញ្ជា ក្រឈមមួយចំនួនេក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរ ជា
េិសេេសៅសេលក្រណីជំងឺ COVID-19 មានការសក្ើនស ើងសៅេូទំាងក្រសេេក្មពុជាសៅក្នុង្មាេេីមួយ  
ឆ្ន ំ2021។ ក្មមក្រនិសោជិតដែលបានេទង់មតិ បានេដមតងការក្េួយបារមាអំេីោនិភ័យននការ្ាងជំងឺ   
COVID-19 សៅក្នុងសរាងចក្ក្ដែលមានមនុេែក្ក្កុ្ញ សាលអាោរនងងក្តង់ដែលមានមនុេែសក្ចើនសចញចូល 
និងសៅសលើរងយនតស្វើែំសណើ ររួមដែលមានមនុេែជិ៉ះក្រសក្ជៀតរន ។  

● 51% ននក្មមក្រនិសោជិតដែលបានេទង់មតិគិតថា ែាួនមានភាេក្រឈមែពេ់ក្នុងការ្ាងជំងឺ  
COVID-19 សៅក្ដនាងស្វើការ សហើយ 28% គិតថា ែាួនមានោនិភ័យក្ក្មិតម្យម 

● 58% រង្ហា ញការអំេីក្េួយបារមាចំសពា៉ះក្រណីអាជាា ្រស្វើសតេតរក្ជំងឺ COVID-19 សហើយ 43% ក្េួយ
បារមាអំេីការដ្ឋក់្ឱ្យស្វើចតាត  ីេ័ក្ ក្រេិនសរើេួក្រត់ស្វើសតេតវជិាមាន 

● អនក្ស្ាើយេមាា េន៍តិចជាង 10% បាននិោយថា និសោជក្បានចាត់វធិ្លនការសែើមបីធ្លនាថា ក្មមក្រ
និសោជិតក្តូវបានរក្ាគមាា តេងគម 
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● មានដត 5% រ៉ាុសណាណ ៉ះដែលនិោយថា ក្ដនាងស្វើការររេ់ែាួនក្តូវបានេមាា ត និងបាញ់ថាន ំេមាា រ់ 
សមសរាគជាក្រចំា 

 
សេទើរដតទំាងអេ់ននអនក្ស្ាើយេមាា េន៍ (99 ភាគរយ) បាននិោយថា និសោជក្ររេ់ែាួនបានអនុវតតវធិ្លនការ 
ជាក់្ដេតងសែើមបីការពារេួក្សគមិនឱ្យ្ាងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការ្តល់មា៉ាេ និងដជលោងនែ និងស្វើការ
េិនិតយេីតុណា ភាេសៅក្ដនាងស្វើការ។ សទា៉ះរីោ៉ាងណា មានការសលើក្អំេីក្តីបារមាថា សេលែា៉ះក្រដ្ឋរ់វាេ់
ក្ស ា សលើថាង េមិនែំសណើ រការ ឬការេិនិតយេីតុណា ភាេស្វើស ើងដតសៅសេលក្េឹក្ សៅសេលដែលក្មមក្រចូល
សរាងចក្ក្ សហើយមិនក្តូវបានេិនិតយមាងសេៀតសៅសេលរសេៀលស ើយ។ 

ជាងសន៉ះសៅសេៀត មានអនក្ស្ាើយេមាា េន៍ដត 2.6 ភាគរយរ៉ាុសណាណ ៉ះដែលបាននិោយថា និសោជក្ររេ់ែាួន
កំ្េុងអនុវតតវធិ្លនការកាត់រនថយោនិភ័យររេ់ក្មមក្រក្នុងការ្ាងជំងឺ COVID-19 សៅសលើរងយនតែឹក្ជញ្ាូ ន
ដែលមានមនុេែក្រសក្ជៀតរន សៅសេលស្វើែំសណើ រសៅ និងមក្េីក្ដនាងស្វើការ។ ក្មមក្រនិសោជិតក៏្បានសេនើ
ស ើងថា ការរតូរសវនរន សែើមបីេេួលទានអាោរនងងក្តង់ និងសៅសេលសចញេីសរាងចក្ក្អាចជួយកាត់រនថយចំនួន 
មនុេែក្ក្កុ្ញ។  

ក្មមក្រនិសោជិតក្េួយបារមាអំេីលេធភាេក្នុងការរក្ក្បាក់្សៅសេលែាួន្ាងជំងឺ COVID-19។ អនក្ស្ាើយេមាា េន៍
ចំនួនជាងពាក់្ក្ណាត ល (50.5 ភាគរយ) បាននិោយថា េួក្រត់ក្េួយបារមាខាា ចសរាងចក្ក្ដែលែាួនស្វើការក្តូវ
រិេទាវ រ ក្រេិនសរើរក្ស ើញក្រណីជំងឺ COVID-19 សដ្ឋយសារវធិ្លនការការពារមិនបានក្គរ់ក្រន់េក្មារ់    
ក្មមក្រនិសោជិតសៅក្នុងសរាងចក្ក្ ដែលមានន័យថា េួក្រត់ក្តូវរងាំចិតតស្វើការក្នុងសាថ នភាេរម នេុវតថិភាេ
ទំាងក្រងុយក្រថាន សហើយអាចេេួលបានជំនួយហិរញ្ាវតថុតិចតួចរំ្ុត ក្រេិនសរើេួក្សគ្ាងសមសរាគសន៉ះ។  

5. េិេធិររេ់ក្មមក្រនិសោជិតក្តវូរងការគំរាមកំ្ដហង 
សៅសេលជំងឺ COVID-19 បានស្វើឱ្យវេ័ិយកាត់សែរក្មពុជាធ្លា ក់្សៅក្នុងភាេវកឹ្វរ េិេធិររេ់ក្មមក្រនិសោជិត 
មានភាេតានតឹងកាន់ដតខាា ំង។ មុនសេលមានជំងឺរាតតាត សរាងចក្ក្កាត់សែរជាសក្ចើនមិនបានសលើក្ក្មពេ់
េិេធិការង្ហរជាមូលដ្ឋា នររេ់ក្មមក្រនិសោជិតស ើយ ែូចជាសេរភីាេក្នុងការរសងកើតេមាគម និងការចរចាជា
េមូហភាេ ជាសែើម។ សៅសេលសន៉ះ ក្មមក្រនិសោជិតសលើក្ស ើថា សាថ នភាេសន៉ះកាន់ដតអាក្ក្ក់្សៅៗ។ 

● ក្មមក្រនិសោជិតដែលបានេទង់មតិចំនួន 90.7% បាននិោយថា ែាួនមានការក្េួយបារមាកាន់ដតខាា ំង
អំេីេុវតថិភាេការង្ហរ ចារ់តំាងេីជំងឺរាតតាតបានវាយក្រោរ  

● 56% បាននិោយថា េិេធិររេ់ែាួនសៅក្ដនាងស្វើការកាន់ដតោ៉ា រ់យឺុន ចារ់តំាងេីសេលសក្ើតមានជំងឺ
រាតតាត 

ការក្េួយបារមាជាេូសៅដែលសលើក្ស ើងសដ្ឋយក្មមក្រនិសោជិត រមួមានែូចជា េួក្សគមិនោ នដ្ឋក់្ពាក្យ
រណាឹ ងសៅក្នុងសាថ នភាេែូចរចចុរបនន សដ្ឋយមានក្មមក្រនិសោជិតរង្ហា ញអំេី្លវបិាក្ផ្អទ ល់ែាួន ែូចជាក្តូវ
បានសមក្ក្ុមដស្រេក្គំហក្ដ្ឋក់្ ឬដ្ឋក់្រនទុក្ឱ្យស្វើការង្ហរ្ងន់្ងរ ក្រេិនសរើេួក្សគសលើក្ស ើងអំេីរញ្ជា េិេធិររេ់
ក្មមក្រនិសោជិត។ អនក្ស្ាើយេមាា េន៍ក៏្បានសលើក្ស ើង្ងដែរថា ចារ់តំាងេីជំងឺរាតតាតបានចារ់ស្តើម 
និសោជក្មានភាេយឺតោ៉ា វក្នុងការស្ាើយតរសៅនឹងរណាឹ ងតវា៉ា រ៉ាុដនតេួក្សគមិនោ នសរៀរចំការតវា៉ា ដែល
ចំាបាច់សែើមបីជំរុញឱ្យសរាងចក្ក្ស្ាើយតរសៅនឹងក្ងវល់ និងការទាមទារររេ់ែាួន។  

 

របាយការណ៍សដ្ឋយដ ក្៖ ការរកី្រាលដ្ឋលក្រណីក្មមក្រនិសោជិតក្តវូបានសរៀតសរៀនសៅក្ដនាងស្វើការ 

របាយការណ៍ររេ់ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរអំេីការសរៀតសរៀនសៅក្ដនាងស្វើការគឺជាេញ្ជា គួរឱ្យក្េួយបារមា 
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● 45% ននអនក្ស្ាើយេមាា េន៍ជាស្ត្េតី និង 21% ននអនក្ស្ាើយេមាា េន៍ជារុរេបានអ៉ះអាងថា ែាួន
បានជួរក្រេ៉ះអំសេើហិងា ឬការសរៀតសរៀនសៅក្ដនាងស្វើការ។  

● 56% បាននិោយថា េួក្សគែឹងេីរុគគលស្ែងសេៀតដែលបានជួរក្រេ៉ះការសរៀតសរៀន ឬអំសេើ
ហិងាសយនឌ័្រសៅក្ដនាងស្វើការ។ 

● 63.5% ននអនក្ស្ាើយេមាា េន៍បានសលើក្ស ើងថា ក្រណីនានាមិនក្តូវបានរាយការណ៍ និងសដ្ឋ៉ះ
ស្រសាយស ើយ ឬេួក្សគមិនបានែឹងថា សតើក្រណីសន៉ះក្តូវបានសដ្ឋ៉ះស្រសាយឬែូចសមាចស ើយ។ 

េក្មង់េូសៅរំ្ុតននការសរៀតសរៀន គឺជាការរសំោភរំពានសដ្ឋយពាក្យេមាី សដ្ឋយក្មមក្រនិសោជិតដែលរង
្លរ៉ា៉ះពាល់សេទើរដតទំាងអេ់ (98 ភាគរយ) បានអ៉ះអាងថា ែាួនក្តូវបានសរៀតសរៀនសដ្ឋយពាក្យេមាីសៅ
ក្ដនាងស្វើការ។ 8 ភាគរយននអនក្ស្ាើយេមាា េន៍បានរញ្ជា ក់្ថា ែាួនក្តូវបានរសំោភរំពានសលើររូរាងកាយ 
និង 4 ភាគរយបាននិោយថា េួក្សគបានជួរក្រេ៉ះការរសំោភរំពាន្ាូវសភេ។ ចំសពា៉ះក្រណីពាក់្េ័នធនឹង
រុគគលស្ែងសេៀត អនក្ស្ាើយេមាា េន៍ចំនួនរីភាគរួន (77.3 ភាគរយ) បានអ៉ះអាងថា ក្រណីពាក់្េ័នធនឹង
ការសរៀតសរៀនសដ្ឋយពាក្យេមាី 13 ភាគរយពាក់្េ័នធនឹងការរសំោភរំពានរាងកាយ និង 9 ភាគរយពាក់្េ័នធ
នឹងការរសំោភរំពាន្ាូវសភេ។ 

សទា៉ះរីជាគំរូេក្មារ់អនក្ស្ាើយេមាា េន៍ជាអនក្រាូរសភេេំុមានចំនួនេថិតិសក្ចើនក៏្សដ្ឋយ រ៉ាុដនតគួរក្ត់េមាគ ល់ថា 
អនក្ស្ាើយេមាា េន៍រាូរសភេទំាងអេ់បានសលើក្ស ើងថា ែាួនបានជួរក្រេ៉ះអំសេើហិងា ឬការសរៀតសរៀនសៅ
ក្ដនាងស្វើការ។ 

 

ក្រណីភាគសក្ចើនមិនបានរាយការណ៍សេ សដ្ឋយមានដតមួយភាគរីននអនក្ស្ាើយេមាា េន៍ (32.2 ភាគរយ) 
រ៉ាុសណាណ ៉ះដែលបានរញ្ជា ក់្ថា ក្រណីក្តូវបានរាយការណ៍ និងមានការស្ាើយតរេីនិសោជក្ សដ្ឋយសលើក្
ស ើងអំេីវរប្ម៌និេណឌ ភាេសៅក្នុងសរាងចក្ក្កាត់សែរ ដែលក្មមក្រនិសោជិតេេួលរងការសរៀតសរៀន និង
ការរសំោភរំពានសដ្ឋយមានជសក្មើេែំសណា៉ះស្រសាយដតមួយចំនួនតូចរ៉ាុសណាណ ៉ះ។ 

4. សេចក្តីេននិដ្ឋា ន 
ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរសៅក្រសេេរង់កាា ដែេ និងក្មពុជាបានរេ់សៅសដ្ឋយេឹងដ្ាក្សលើក្បាក់្ឈនួលសក្កាម
ក្ក្មិតអរបររមារចួជាសស្រេច មុនសេលការ្ទុ៉ះស ើងនន COVID-19 ក្នុងដែ្នូ ឆ្ន ំ 2019 សដ្ឋយក្បាក់្ឈនួលក្កី្ក្ក្ 
និងលក្ាែណឌ ការង្ហរមិនលា គឺជាក្តាត ចមបងននឧេាហក្មមកាត់សែរក្នុងេិភេសោក្។ សៅសេលជំងឺរាតតាត
បានវាយក្រោរក្រសេេទំាងេីរក្នុងដែមីនា ឆ្ន ំ2020 ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរបានធ្លា ក់្ចូលសៅក្នុងវរិតតិ 
សដ្ឋយសារដតក្ក្ុមហ ុនមា៉ាក្យីសោររេ់អូស្ត្សាត លី និងអនតរជាតិ បានសបា៉ះរង់ក្មមក្រនិសោជិតដែល្លិត 
េសមាៀក្រំពាក់្ររេ់េួក្សគ។ 

រយៈសេលេីរឆ្ន ំសក្កាយមក្សេៀត វេ័ិយកាត់សែរបានក្រឈមមុែនឹងការអាក់្ខានដែែេង្ហវ ក់្្គត់្គង់ ការរិេ
ោង និងការគំរាមកំ្ដហងែល់ដែែរនាទ ត់ខាងសក្កាមននវេ័ិយសន៉ះ។ រ៉ាុដនតសទា៉ះរីក្ក្ុមហ ុនមា៉ាក្យីសោជាសក្ចើន
បានខាតរង់ក្បាក់្ចំសណញររេ់ែាួនោ៉ាងណាក្ាី រ៉ាុដនតគឺក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរសៅដ្នក្ខាងសក្កាមដែែ
ក្ចវាក់្្គត់្គង់េិភេសោក្សៅវញិសេដែលបានខាតរង់សដ្ឋយសារដតវរិតតិសន៉ះ។ សៅសេលការង្ហរក្តូវបាត់រង់ 
ក្បាក់្ឈនួលក្តូវបានកាត់រនថយ សហើយេិេធិសៅក្ដនាងស្វើការក្តូវរងការគំរាមកំ្ដហង ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរ
ធ្លា ក់្ចូលកាន់ដតសក្ៅសៅក្នុងភាេក្កី្ក្ក្ ភាេអត់ឃ្លា ន និងរំណុល។  

ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរបានទាមទារជាយូរមក្សហើយឱ្យមានកំ្ដណេក្មង់វេ័ិយដែលក្សាងរដនថមសៅសលើ
ការទាញយក្ក្រសោជន៍េីេួក្សគ សហើយជំងឺរាតតាតបានស្វើឱ្យការអំពាវនាវររេ់េួក្សគកាន់ដតជួរការ 
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លំបាក្។ ក្ក្ុមហ ុនមា៉ាក្យីសោអនតរជាតិ និងរដ្ឋា ភិបាលក្តូវសក្កាក្ស ើងសែើមបីសដ្ឋ៉ះស្រសាយរញ្ជា ក្រឈមដែល
រងកស ើងសដ្ឋយជំងឺ COVID-19 និងក្តូវសរតជាា ការក្សាងស ើងវញិឱ្យកាន់ដតក្រសេើរស ើងេីវរិតតិជំងឺរាតតាត
តាមរយៈការ្តល់កិ្ចចរំពារេងគមជាេក្ល និងការ្តល់ក្បាក់្ឈនួលក្េក្េង់ជីវតិែល់ក្មមក្រនិសោជិតទំាង
អេ់សៅក្នុងដែែេង្ហវ ក់្្គត់្គង់េសមាៀក្រំពាក់្។   

 

ការេិក្ាក្រណីេី១៖ ្លរ៉ា៉ះពាល់ននវរិតតិកូ្វែី សលើក្មមការនីកាត់សែរ 

 
 
សន៉ះគឺម៉ាុម អាយុ៣៤ឆ្ន ំ ែាុំស្វើការសៅសរាងចក្ក្ សហនសាំ ដែល្គត់្គងសៅ Walmart។ ែាុំស្វើការសៅេីសន៉ះរយ៉ះ
សេល ៥ឆ្ន ំ។ ែាុំបានស្វើការសៅេីសន៉ះអេ់រយៈសេល៥ឆ្ន ំ។ ែាុំបានចូលរមួក្នុងវេ័ិយកាត់សែរអេ់រយៈសេល ១៥
ឆ្ន ំសហើយ តំាងេីឆ្ន ំ២០០៦។ ែាុំមក្េីសែតតកំ្េង់ចាម។ 
 
១. សតើការង្ហរជាក្មមក្រសរាងចក្ក្មានន័យោ៉ាងណាចំសពា៉ះអនក្? 
ែាួនែាុំផ្អទ ល់ សយើងមិនមានជសក្មើេ។ សយើងជាក្មមក្រសាមញ្ា្មមតា រម នេមថភាេអីសៅស្វើការង្ហស្ែងសក្ៅេី
ការង្ហរសរាងចក្ក្ សក្ពា៉ះការង្ហរសរាងចក្ក្ ក្ក្មិតវរប្ម៏សគមិនកំ្ណត់។ ជាេូសៅស្រេុក្ដែមរសយើង េឹងដ្ាក្សលើ
ការង្ហរសរាងចក្ក្េំខាន់ ឱ្កាេការង្ហរវាេូលំេូោយ។ែាុំគិតថា សរើែាុំអត់ស្វើសរាងចក្ក្ ែាុំអត់មានចំណូលក្រចំា
នងង។ សៅសេលដែលសយើងក្តូវែចីក្បាក់្េី្នាររ េួក្សគក៏្តក្មូវឱ្យសយើងមានការង្ហរដែលចាេ់ោេ់ សហើយជា
ក្មមក្រសរាងចក្ក្ ការង្ហរររេ់សយើងគឺមានចាេ់ោេ់។ 
 
២. សតើជីវតិការង្ហរររេ់អនក្ផ្អា េ់រតូរោ៉ាងណាែា៉ះ រនាទ រ់េីកូ្វែីចូលមក្ក្នុងក្រសេេក្មពុជា? 
វាផ្អា េ់រាូរដែរនឹងរង ផ្អា េ់រាូរេី១ សរាងចក្ក្អត់េូវមានការដងមសមា៉ាង ឬក៏្ខាា ចមានោនិភ័យអីមួយសក្ើតស ើង 
ខាា ចសរាងចក្ក្សគរិេអី សគអត់មានគិតក្បាក់្ឈនួល អត់គិតក្បាក់្ក្រសោជន៍អីស្ែងៗឲ្យ ការដងមសមា៉ាងែូចជា
មានការកាត់រនថយជាងមុន សហើយការង្ហរសគរតិតបិតជាងកាលមិនទាន់មានកូ្វតី ចារ់ការង្ហរអីតឹងដតងជាងេី
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មុន ខាា ចក្ក្ុមហ ុនខាត រិេសរាងចក្ក្អីចឹង។ ែូចថា សេលសរាងចក្ក្ជួរសាថ នភាេកូ្វតីចឹង សៅដក្រត់អត់េូវ
ស ើងក្បាក់្ឈនួលឲ្យសយើង សក្ពា៉ះអីរត់សលើក្ស ើងថាកូ្វតីមិនអាចស ើងក្បាក់្ឈនួលនិងក្បាក់្ក្រចំាឆ្ន ំបាន
សក្ចើន និងកំ្ណត់អីវា៉ាន់សយើងសែរហួេសហតុជាង្មមតា   ក្បាក់្ដែអត់េូវស ើងសេ ដតសរាងចក្ក្តំស ើងេំនិញក្តូវ
សែរសក្ចើនរហូតែល់១០%។ ្មមតាក្នុងមួយឡាញ សគក្តូវកំ្ណត់អាវសចញ ក្តូវសែរឱ្យបាន ៣៥០ ឥ ូវ ចំនួន
ស ើងែល់ ៤០០។ េំុចារ់អីតឹងដតង។  េក្មារ់រុគគលិក្ងមី សៅដក្មិន្តល់រ.េ.េ។ សៅដក្ស្ាៀតឱ្កាេដែល
សរាងចក្ក្ជាសក្ចើនរិេសដ្ឋយសារកូ្វែី ក្មមក្រជាសក្ចើនកំ្េុងដេវងរក្ការង្ហរងមី សគបានយក្ឱ្កាេសន៉ះ សដ្ឋយមិន
បាន្តល់អតថក្រសោជន៍ែល់ក្មមក្រងមី។ សគ្តល់ក្បាក់្ក្រចំានងង ឱ្យក្មមក្រ ចឹងក្មមក្រអត់បានអតថក្រសោជន៍ឈរ់
េក្មាក្ចុងេបាា ហ៍ ឬអតថក្រសោជន៍ស្ែងសេ។ ក្រេិនសរើសគមិនេរាយចិតតនឹងសយើង សគអាចរសណត ញសយើង
ភាា មៗ សហើយសក្ជើេសរ ើេក្មមក្រងមី សក្ពា៉ះមានក្មមក្រជាសក្ចើនកំ្េុងដេវងរក្ការង្ហរស្វើ។ ជាេូសៅ ក្រេិនសរើក្មម
ក្រងមីស្វើបានលា សរាងចក្ក្ក្តូវ្តល់កិ្ចចេនាឱ្យេួក្សគក្តឹមក្តូវ។ រ៉ាុដនតឥ ូវសន៉ះ សគអត់ឱ្យសេ។  
 
វកិ្កយរក្តេឹក្សភាើងសក្ើនស ើងជាងមុនសេលមានកូ្វែីសេៀត។ វកិ្កយរក្តសភាើងររេ់ែាុំ បានសក្ើនស ើងេី ៥០០០ 
សរៀល សៅ ១០០០០ សរៀល។ វកិ្កយរក្តេឹក្ សៅ្មមតាសេ រ៉ាុដនតសៅ្ទ៉ះជួល េីរែាមក្សគគិត មួយគូរ ៦១០ ដតសរើ
តាម្ទ៉ះជួល គឺមួយគូរ៣០០០ សរៀល។ ចំសពា៉ះតនមាជួលវញិ សៅក្ដនាងែាុំសៅែដែល រ៉ាុដនតសៅ្ទ៉ះស្ែង សគស ើង
។ ្ទ៉ះជួលែា៉ះចង់ស ើងនងាជួល សេលឮថាក្បាក់្ដែក្មមក្រសក្ើនស ើង ២ ែុោា ររ។ តនមាអាោរស ើងនងាជាងេីមុ
ន។ ែូចជា ក្តីអីមួយគី ូ ១៥០០០ ឫ ១២០០០ អីចឹង។ ែូចរដនាអី ក៏្ស ើងនងាដែរ។ កាលេីមុន សយើងអាចេិញ 
៥០០ សរៀលសយើងអាចេាក្រន់ ឥ ូវសន៉ះសយើងក្តូវេិញ ១០០០ សរៀល សៅ ២០០០ សរៀល ក្នុងមួយសេល។ នងា
សាំងស ើងនងាេី ៣០០០សរៀល សៅ ៤០០០ សរៀល។ 
 
សយើងក៏្មានការក្រឈមនឹង កូ្វែីដែរ។ សៅសរាងចក្ក្ សគមានវធិ្លនការពាក់្មា៉ាេ និងបាញ់អាលកុ្លក្រចំានងង។ 
រ៉ាុដនតវាក្រឈមសៅសេលជិ៉ះឡានេីសែតតសៅក្ដនាងស្វើការ និងសេលេិញបាយញាំជំុៗរន ។ សគមិនបានចាត់វធិ្លន
ការអីសេ។ ែាុំសក្ចើនសៅហូរបាយ្ទ៉ះែាួនឯង មួយរយ៉ះហនឹង ្ ទ៉ះសែើរដត ១៥ នាេីរ៉ាុសណាណ ៉ះ។ ដតអនក្ដែលស្វើែំសណើ រ
មក្េីសែតត រត់មិនអាចសៅ្ទ៉ះបានសេ។ 
 
កាលេីដែ៤ ដែ៥ ្ាង៥០០នាក់្។ សេលស្វើសតេតសលើក្េីមួយសហើយ សគឱ្យសៅ្ទ៉ះ១៤នងង។ សលើក្េីេីរ រក្ស ើញ
៣០០នាក់្ស្ែង សហើយសគបានឱ្យសយើងសៅ្ទ៉ះេីររីនងងសេៀត សហើយចូលស្វើការវញិ។ ស្វើសតេតេី៣រក្ស ើញ១០០
នាក់្ជាងអីចឹង និងស្វើសតេតេី៤ មិនមានសេ។ ឥ ូវសន៉ះ សយើងទំាងអេ់រន បានចាក់្វា៉ាក់្សាំងសហើយក្គរ់រន ។ 
ក្នុងអំ ុងសេលរិេែទរ់ សៅដក្បានរង់ក្បាក់្ឱ្យសយើងចំនួន ២០% ននក្បាក់្ឈនួល រូក្រមួទំាងលុយអតថ
ក្រសោជន៍ េររុចំនួន ៦០ែុោា រ។ ចំសពា៉ះក្មមក្រដែលរក្ស ើញវជិាមានកូ្វែី សគបានេេួលការេាបាលេីរដ្ឋា
ភិបាល សហើយអត់មានសរើក្ក្បាក់្ដែឱ្យសេដតសគបានេីរ.េ.េ។ 
 
៣. សតើមានការផ្អា េ់រតូវជិាមាន េីការរាតតាតជមងឺកូ្វែី ដែរឫសេ?  
តំាងេីជួរក្រេ៉ះកូ្វែីមក្ ែូចអត់មានស ើញអីលា្ ង លក្ាែណឌ ការង្ហរែូចកាន់ដតតឹងដតង កាត់រនថយនងងរុណយ
នងងអីស្ែងៗសក្ចើន។ នងងឈរ់ នងងរុណយកាត់រនថយ (៦នងង) សរើ ចំនងងអាេិតយ អត់សលើក្សេ។ សរលសៅកាន់ដតសក្ើន
ស ើងែពេ់ េំនិញេី្ារកាន់ដតស ើងនងា ជីវភាេររេ់េួក្សយើងធ្លា ក់្ចុ។ ែូចសចន៉ះ មិនមានការរកី្ចសក្មើន រម ន
ភាេវជិាមានណាសក្ើតស ើងស ើយចារ់តំាងេីកូ្វែីមក្។  
 
៤. សតើអនក្ដែលសលើក្ក្ងវល់ ឫរញ្ជា ក្រឈម មក្និោយជាមួយសៅដក្ ដែឫសេ? សតើសៅដក្ររេ់អនក្បានស្វើអវី
ែា៉ះ សែើមបសីដ្ឋ៉ះស្រសាយរញ្ជា ក្រឈម ឬក្ងវល់ររេ់អនក្?   
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េីមួយែាុំបានសលើស ើងេីចំនួនកំ្ណត់ហួេសហតុសេក្ និងសក្ជើេក្មមក្រដែលអត់ឱ្យសេញេិេធិ សហើយសៅដក្សគ
បានសលើក្ស ើងថារចចុរបននហនឹងកូ្វែីចឹង សហើយសគសែរសខាអាវខាត សហើយអីវា៉ាន់សក្ចើនែក្សជើងសដ្ឋយសារកូ្វែី ចឹ
ងក្ក្ុមហ ុនសគខាតសក្ចើន សដ្ឋយសារសែរអត់ទាន់ឱ្យសគ សហើយសរាងចក្ក្ក្តូវបានេិន័យ។  
 
៥. សតើេហជីេររេ់អនក្បានជួយអវីែា៉ះ ក្នុងរញ្ជា សន៉ះ? 
ែាុំជាេមាជិក្ររេ់េហជីេក្មពុជា សៅកាត់ CATU។ ែាុំមាននាេីជាហិរញ្ាឹក្។ ែំរូងស ើយ ែាុំមិនគិតចង់ចូល
េហជីេដែរ ដតសេលែាុំស្វើការសៅែាុំស ើញការសគៀរេងកត់េីក្រធ្លនក្ក្ុម សជរកូ្នក្ក្ុម រំពានេិេធិ។ ែូចថារន
សែរចំនួនបានសហើយសជររន សេៀត  សេលដែលក្មមក្រឈឺ េំុសចញសៅសមា៉ាង ៤ រសេៀល សគអត់ឱ្យសចញ សហើយ
តក្មូវេួក្សគឱ្យស្វើការរដនថមសមា៉ាង។ សៅសេលែាុំស ើញសរឿងអេ់ហនឹង ែាុំមានអារមមណ៍ថាវាែុេ ែល់សេលចឹងែាុំ
ក៏្គិតថាសរើេិនជាែាុំតវា៉ាក្នុងនាមែាុំជាក្មមក្រ្មមតាគឺែាុំអត់ឈន៉ះសគសេ សយើងអត់មានេិេធិសៅតវា៉ា ឬក៏្ជដជក្
ជាមួយសៅដក្។ ចឹង ែាុំេសក្មចចិតតចូលេហជីេសែើមបីចងរន ជាក្ក្ុម សែើមបីការពារេិេធិក្មមក្រ។  
 
ក្នុងអំ ុងសេលកូ្វែី េហជីេជួយេក្មួលចារ់ ជួយការពារេិេធិ ជួយទាមទាររដ្ឋា ភិបាល និងសៅដក្ក្ក្ុម
ហ ុន ឱ្យជួយ្តល់ជំនួយហិរញ្ាវតថុែល់ក្មមក្រក្នុងអំ ុងសេលរិេែទរ់ក្នុងដែរួន រយៈសេល ២១នងងដែលេថិតសៅ
ក្នុងតំរន់សលឿងេំុ។ រហូតែល់ដែ ៥ េួក្ែាុំក្តូវបានសគយក្េំណាក្ មានអនក្ពាក់្េ័នធសក្ចើន ផ្អា ក្មួយរយៈសេល
ដែរ។  ក្មមក្រេេួលបាន ៤០ែុោា ររេីរដ្ឋា ភិបាល អត់បានេីក្ក្ុមហ ុនសេ។ រនាទ រ់មក្ក្នុងអំ ុងសេលចតាត  ី
េ័ក្រយៈសេល ២០ នងង ក្នុងដែឧេភា េហជីេ ស្វើេំសណើ សៅកាន់សៅដក្ សហើយសេនើសៅក្ក្េួង សក្កាយមក្
ក្ក្េួងបានស្ាើយតរថា រម នចារ់តក្មូវឱ្យសៅដក្ស្វើែូសចន៉ះសេ សន៉ះក្តូវេឹងសលើភាេេរបុរេររេ់សៅដក្។ សរាង
ចក្ក្ស្ែង សគមានមសនាេសញ្ច តនាជាមួយក្មមក្រគឺសគឲ្យ ១០០% ែូចជាសរាងចក្ក្រឺរ ីនិងសរាងចក្ក្ស្ែងសេៀត។ 
េក្មារ់សរាងចក្ក្ Handsome េហជីេដ្ឋក់្េំសណើ េំុឲ្យសៅដក្សរើក្ក្បាក់្ឈនួលឲ្យក្មមក្រ ១០០%។ ជាការ
ស្ាើយតរសៅនឹងេំសណើ ររេ់ CATU សៅដក្បានឱ្យសយើងចំនួន $៦០ (ដែលរមួរញ្ចូ ល ២០% ននក្បាក់្ដែ និង
អតថក្រសោជន៍មួយចំនួនស្ែងសេៀត)។ សរើេហជីេមិនតវា៉ាសរឿងសន៉ះសេ សយើងនឹងមិនេេួលបានអវីសេ សក្ពា៉ះរដ្ឋា
ភិបាលមិនបានចាត់វធិ្លនការសេ។ 
 
សក្ៅេីសន៉ះ េហជីេបានជួយទាមទារចារ់ឈឺ ចារ់ឈរ់េក្មាក្ បានជួយេក្មួលការសជរក្រមាងអីស្ែងៗ 
សហើយសរើមានការសតសៅក្មមក្រសៅក្េមាន េហជីេអាចជួយសដ្ឋ៉ះស្រសាយបានតាមនឹង។ ជាឧទាហរណ៍ សរើ
សយើងសែរអត់បានែូចចំនួនដែលសគកំ្ណត់ ែូចមួយសមា៉ាងក្តូវបាន ១២០ គឺក្តូវដតបាន១២០ សរើែវ៉ះដត២០ េីរី
សមា៉ាងសក្កាយសគែឹងដតសតសៅសៅក្េមាន។ ែាុំធ្លា រ់ជួរការក្េមានដែរកាលេីមុន កាលេីែាុំមិនទាន់ស្វើជា
េមាជិក្េហជីេ សេលនឹងែាុំស្វើបានេក្មចសរលសៅសហើយ ដតសគក្េមានែាុំសដ្ឋយសារមា៉ា េីុនែូច។ ែាុំបាន
តរសៅេួក្សគវញិ ែាុំេួរថា ចឹងសៅដក្រក្ដតឱ្កាេរសណា ញក្មមក្រ និងមិនការពារ្លក្រសោជន៍ក្មមក្រសេ? 
រនាទ រ់មក្ សគក៏្ឈរ់ថាអី។ 
 
អំេីសរលសៅសន៉ះ សៅដក្ថា សៅក្នុងក្រសេេស្ែងសេៀត ក្មមក្រអាច្លិតបានសរលសៅែពេ់ជាងសន៉ះសៅ
សេៀត សហើយែាុំក៏្ថា ចំនួនសយើងអាចសក្រៀរស្ៀរបាន សហតុអវីក្បាក់្ដែសក្រៀរស្ៀរមិនបាន សៅដក្អត់មាត់ រត់
ដររជាសលើក្ស ើងថាក្រសេេសយើងចឹង ែុេរន េីក្រសេេស្ែង។ សគថា សរើសយើងរនតទាមទារ នងងណាមួយសរាង
ចក្ក្នឹងក្តូវរិេ សហើយក្មមក្រនឹងបាត់រង់ការង្ហរ។ 
 
៦. សតើជំនួយអវីែា៉ះ អនក្គិតថានិសោជក្ររេ់អនក្គួរមាន សែើមបជួីយអនក្ឱ្យកាន់ដតក្រសេើរស ើងក្នុងអំ ុងសេលែ៏
លំបាក្សន៉ះ? 
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សៅដក្គួរដតជួយេក្មួលការង្ហរក្មមក្រ កំុ្កំ្ណត់សរលសៅែពេ់ហួេសហតុសេក្ េួក្សគគួរដតគិតេីេុែភាេ
ររេ់ក្មមក្រ េឹក្សៅា េឹក្ក្តជាក់្ ឲ្យរត់ហូរសៅសេលេម័យកូ្វតី កំុ្ឲ្យរត់ចំនាយងវកិារសៅេិញេឹក្ខាងសក្ៅ 
ក្បាក់្ដែតិចសហើយ ចំណាយលុយសក្ចើនសេៀត។ សៅដក្គួរដតមានេឹក្សាា តនិងមានេុវតថិភាេដ្ឋក់្សៅក្នុងសរាងច
ក្ក្។ ជាេិសេេរេេ ឲ្យរត់បានេូលំេូោយជាងមុន សហើយនិងេុវតថិភាេការង្ហរ សរៀរចំរសរៀររររ
ក្ដនាងការង្ហរឲ្យេួក្រត់ឲ្យមានភាេលាក្រសេើរ។ េំុឲ្យសៅដក្សេលដែលរន ស្វើការ សច៉ះសែរសហើយ កំុ្ឲ្យរន សែរ
េីុនងង គិតជាដែឲ្យេួក្រត់សៅសក្ពា៉ះរត់ក្តូវចិញ្ច ឹមក្គួសាររត់ កំុ្ែក្រត់សចញតាមដតចិតត ការស្វើដររសន៉ះគឺវា
អត់ក្តូវ ចង់ែក្ក៏្ែក្ ចឹងសៅវាអត់មានេិេធិសេញសលញ។ គួរដត្តល់កិ្ចចេនារយៈសេលដវងជាមួយនឹងេិេធិ
េេួលបានអតថក្រសោជន៍សេញសលញែល់ក្មមក្រ។ 
 
៧. សតើជំនួយអវីែា៉ះ ដែលអនក្គិតថារដ្ឋា ភិបាលគួរមាន សែើមបជួីយអនក្ឱ្យកាន់ដតក្រសេើរ ក្នុងអំ ុងសេលែ៏លំបាក្
សន៉ះ?  
រដ្ឋា ភិបាលមិនគួរកាត់រនថយអតថក្រសោជន៍ក្មមក្រសេក្ សហើយនិងជួយេក្មួលេំនិញេី្ារកំុ្ឲ្យស ើងែពេ់
សេក្ សក្ពា៉ះអីក្បាក់្ដែសយើងតិចសហើយ សរើេំនិញែពេ់សេក្ សយើងអត់មានេមតថភាេសៅេិញររេ់លាហូរ សែើមបី
ចិញ្ច ឹមេុែភាេសយើងឲ្យលា សែើមបីរសក្មើការង្ហរក្រចំានងង។ េី២ ក្រឈមនឹងក្មមក្រជំពាក់្រំណុលសគ េំនិញេី
្ារនងាសហើយក្បាក់្ដែទារ ចឹងសយើងក្រឈមនឹងការជំពាក់្រំណុលសគរហូត។  
 
េំុឲ្យរដ្ឋា ភិបាលសៅសេលដែលក្ក្ុមហ ុនមក្វនិិសោគក្នុងស្រេុក្ គួរដតេនយល់សៅដក្ក្ក្ុមហ ុនកំុ្ឱ្យរសំោភេិេធិ
ក្មមក្រសេក្ ឲ្យ្ាល់េិេធិឲ្យក្មមក្រ ឲ្យែឹងេីតនមាររេ់េិេធិមនុេែ និងចារ់ការង្ហរដែលក្ក្េួងសគបានដចងម
ក្។ សក្ពា៉ះអីសៅដក្ក្ក្ុមហ ុនមួយចំនួនរត់សក្ងក្រវញ័្ច ក្មាា ំងសញើេឈាមក្មមក្រសក្ចើន ែូចថារត់េំុដ្ឋក់្ចារ់
រត់មិនឲ្យដ្ឋក់្ ផ្អា ច់ការ មិនអនុសក្រ៉ះសេលឈឺលមមៗ មិនេូវយក្ចិតតេុក្ដ្ឋក់្េុែភាេក្មមក្រ។  
 
រដ្ឋា ភិបាល គួរដតរសងកើនក្រេិេធភាេននការសក្រើក្បាេ់រ័ណណរ.េ.េ.។ មគនតីេុខាភិបាលមិនគួរក្េសងើយក្សនតើយ 
ឬសរ ើេសអើងក្មមក្រសៅសេលេួក្សគសក្រើក្បាេ់រ័ណណរ.េ.េ.ស ើយ។  
 
រដ្ឋា ភិបាលគួរដតតក្មូវឱ្យសៅដក្សរាងចក្ក្្តល់ជំនួយហិរញ្ាវតថុ ែល់ក្មមក្រដែលមានជារ់ពាក់្េ័នធនឹងកូ្វែី។ ក្មម
ក្របានរសក្មើសរាងចក្ក្ជាសក្ចើនឆ្ន ំមក្សហើយ សហើយេួក្សគេមនឹងេេួលបានការដងទំា និងការរំក្េ សៅសេល
ដែលេួក្សគក្រឈមមុែនឹងរញ្ជា ។ 
 
រដ្ឋា ភិបាលគួរែំស ើងក្បាក់្ឈនួលអរបររមា សែើមបីឲ្យក្មមក្រមានជីវភាេ្ូរធ្លរ និងកាន់ដតក្រសេើរ។ ែាុំមិន
ក្បាក្ែថាសតើក្បាក់្ឈនួលអរបររមាគួររ៉ាុនាម នសេ សក្ពា៉ះសរើែាុំេំុ ៥០០ ែុោា រ សហើយតនមាេំនិញេី្ារស ើងនងា 
សយើងនឹងសៅដតលំបាក្ជាមួយ នឹងសាថ នភាេរេ់សៅររេ់សយើង។ 

 
៨. សតើមាច េ់ផ្អា ក្យីសោរអនតរជាតិ គួរស្វើអវីែា៉ះ សែើមបឱី្យអនក្ឱ្យកាន់ដតក្រសេើរស ើងក្នុងអំ ុងសេលែ៏លំបាក្
សន៉ះ? 
ែាុំចង់ឲ្យមាច េ់ផ្អា ក្យីសោជួយេក្មួលឲ្យមាច េ់ក្ក្ុមហ ុនសររេេិេធិក្មមក្រ និងកំុ្កំ្ណត់សរលសៅែពេ់សេក្ ឲ្យ
រត់សររេេិេធិក្មមក្រ្ង សក្ពា៉ះអីជាេិសេេ Walmart អត់េូវសររេេិេធិក្មមក្រសេ ។ ែាុំអត់ែឹងថាមាច េ់ផ្អា ក្
រត់គិតអីដែរ សេលដែលទាមទារអីឬក៏្ក្ក្ុមហ ុនរត់ស្វើអវីមួយរសំោភេិេធិក្មមក្រ សហើយសេលសយើងសៅ
ទាមទារអីសៅគឺេួក្រត់អត់េូវសអើសេើ េួក្សគមិនសអើសេើនឹងពាក្យរណតឹ ងររេ់ក្មមក្រ សន៉ះសរើតាមែាុំលឺេីេហជី
េ។ សក្ពា៉ះអីនាយក្ក្ក្ុមហ ុន រត់អត់្ាល់េិេធិឲ្យេួក្ែាុំ សរ ើេសអើងេហជីេ សហើយនិងក្រធ្លនដ្នក្ ក្រធ្លនក្ក្ុម
រត់សជរកូ្នក្ក្ុម សេលចឹងេួក្សយើងសៅរាឹងខាងនាយក្ឲ្យស្វើការដណនំា ដតេួក្រត់អត់េូវស្វើតាម។ 
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ែាុំចង់ឲ្យមាច េ់ផ្អា ក្យីសោ សៅក្នុងកំ្ ុងសេលកូ្វតី ជួយេក្មួលក្បាក់្ដែឲ្យក្មមក្រែា៉ះៗក្នុងសេលរិេែទរ់ កំុ្ឲ្យ
ផ្អា ច់អត់ឲ្យរន សសា៉ះ សក្ពា៉ះអីសយើងក្រឈមខាា ំង េីមួយសយើងអត់អាចសចញសៅរក្េីុអីបាន ជួនកាលរត់មាន
ក្គួសារចញ្ច ឹមកូ្នេីររី ចឹងសេលអត់រត់មាន ក់្សៅ កូ្នរត់អត់មានអី អត់បានសៅសរៀនសៅេូក្ត។ 
 
ក្នុងអំ ុងសេលរិេែទរ់ សហើយអត់មានក្បាក់្ដែ ក្នុងដែសមសាហនឹង ែាុំបានែចីលុយសគ ២០០ ែុោា រ រសែើមបីសដ្ឋ៉ះ
ទាល់នងារង់្ទ៉ះជួល។ ែាុំមិនទាន់បានេងសគវញិសេ សក្ពា៉ះអីក្បាក់្ដែតិចដែរ ចាយអត់ក្រន់។ រាល់នងងែាុំអាចរង់
ការក្បាក់្ឲ្យសគ ៤០ ែុោា រ ក្នុងមួយដែ ចារ់តំាងេីដែឧេភា។ ការក្បាក់្ ២០ ែុោា រ េក្មារ់លុយែចី ១០០ 
ែុោា រ ។ ែាុំេងឃឹមថាដែែា៉ះសេលមានការង្ហរដងមសមា៉ាងសក្ចើន ែាុំអាចរក្ក្បាក់្រដនថម សែើមបរីង់ឱ្យសគ។ 
 
ែាុំក៏្ក្តូវជួយឪេុក្មាា យេងក្បាក់្ក្មចីររេ់េួក្រត់ដែរ។ ឪេុក្មាត យែាុំបានែចីក្បាក់្ ៨០០០ ែុោា រ េី្នាររ
យក្សៅរលំេ់ែីដស្រេេីសក្ពា៉ះសៅសេលរងរាូនែាុំមានរញ្ជា  ឪេុក្មាា យែាុំបានយក្រ័ណណក្មមេិេធិែី យក្សៅែចី
លុយសែើមបីសដ្ឋ៉ះស្រសាយរញ្ជា  ែ៏សេលចឹងែាុំែចីលុយហនឹងសៅលេ់ែីដស្រេមក្វញិ។ សយើងក្តូវេងសគវញិេរុរ
ចំនួន ២៥០ែុោា រ ក្នុងមួយដែទំាងសែើមទំាងការ េក្មារ់រយៈសេល ៤ ឆ្ន ំ។ សយើងសេើរដតរង់ក្បាក់្ឱ្យ្នាររ
បានមួយឆ្ន ំសេ។ ក្នុងអំ ុងសេលកូ្វែី េួក្សគបានេនារសេល ការេងក្បាក់្រយៈសេលក្បំាមួយដែតំាងេីដែរិេ
ែទរ់ សហើយសៅដែវចិឆិកាសន៉ះ ែាុំនឹងក្តូវចារ់ស្តើមរង់ក្បាក់្ឱ្យសគវញិ។ ក្បាក់្ដែររេ់ែាុំបាន ២២០ ែុោា រ សៅ 
២៣០ ែុោា រ ក្នុងមួយដែសរើគិតទំាងការង្ហរដងមសមា៉ាង។ ែាុំជួយឪេុក្មាត យ ១៥០ ែុោា រ សហើយរងរាូនែាុំធ្លនា
ជួយ ១០០ ែុោា រ។ ែាុំជាអនក្សចញមុែេងលុយឲ្យ្នាររ។ 
រនាទ រ់េីបានរង់ក្បាក់្ក្មចីទំាងអេ់សន៉ះ រង់នងាជួល េឹក្សភាើងរចួ និោយសៅសរឿងហូរចុក្ ែាុំអត់េូវហូរសេ 
សក្ពា៉ះែាុំអត់មានលុយ ែាុំហូរបាយ ក្ញ្ច រ់អេ់ ១៥០០ សរៀល (០.៤០ ែុោា រ) មានបាយ១ក្ញ្ច រ់ េមាមួយងង់
តូច។ ែាុំចំណាយក្រដហល ៥០០០សរៀល (១.២៥ ែុោា រ) ក្នុងមួយនងងេក្មារ់ការញុាំ។ ែាុំេឹងដ្ាក្សលើក្បាក់្រង្ហវ ន់ 
េក្មារ់ការចំណាយក្រចំានងង ដែលែាុំអាចេេួលបានចសនាា ៉ះេី ៥ សៅ ៧ ែុោា រ ក្នុងមួយេបាត ហ៍េក្មារ់ការ
េសក្មចសរលសៅ។ 
 
ការគណនាក្បាក់្ក្មចី និងការេូទាត់េងររេ់មំុ៖ 
 សក្រងការណ៍េំណង ចំនួនដែលបានេងរចួ អក្តាការក្បាក់្  
ក្បាក់្ក្មចី ១ : ៨,០០០ 
ែុោា រ 

២៥០ ែុោា រ ក្នុង ១ដែ  x ៤ 
ឆ្ន ំ = ១២,០០០ ែុោា រ 

សេើរេងរួចបាន១ឆ្ន ំ 
៣០០០ ែុោា រ  

េឹក្ក្បាក់្េរុរដែលក្តូវ
េង ១២,០០០ ែុោា រ - 
ក្មចីសែើម ៨,០០០ ែុោា រ= 
៤,០០០ ែុោា រ (មានន័យ
ថាអក្តាការក្បាក់្៣៣%) 

ក្បាក់្ក្មចី ២ : ២០០ ែុោា ររ អាក្តាការក្បាក់្ ២០% ក្នុង
១ដែ 

រង់ការក្បាក់្ ៤០ ែុោា រ េី
ដែឧេភា ែល់តុោ  
៤០ ែុោា រ x ៦= ២៤០ 
ែុោា រ (ការក្បាក់្េុេធ មិន
ទាន់មានេងសែើមសេ) 

អក្តាការក្បាក់្េិតក្បាក្ែ
គឺែពេ់ជាង ២០% សៅសេល
ដែលក្មមក្រមិនអាចមាន
លេធភាេេងក្បាក់្ក្មចីេិត
ក្បាក្ែ។ ក្នុងរយៈសេល
ក្បាំមួយដែក្នាងមក្សន៉ះ មំុ
បានរង់ការក្បាក់្រហូត
ែល់ ១២០% ននក្បាក់្ក្មចី
ជាក់្ដេតង។ 
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ការគណនាចំណូល និងចំណាយក្រចំាដែររេ់មំុ៖ 
ចំណូល  ចំណាយ 
ក្បាក់្ដែ រួមរញ្ាូ លនឹង 
ការង្ហរដងមសមា៉ាង  

២៣០ែុោា រ ក្បាក់្ក្មចី ១  ១៥០ ែុោា រ 

ក្បាក់្រង្ហវ ន់ ៥x៤ េបាត ហ៍ = ២០ែុោា រ  ក្បាក់្ក្មចី ២  ៤០ ែុោា រ 
  ្ទ៉ះជួល  ៤០ ែុោា រ 
  វក័ិ្យរ័ក្តេឹក្សភាើង ៥ ែុោា រ 
  អាោរ ១.៥x៣១នងង=៣៨.៧៥ 
  ការស្វើែំសណើ រ ឫនងាសាំង  ១០ ែុោា រ 
  កាតេូរេ័េទ ៥ ែុោា រ 
  ស្ែងៗ ??? 
ចំណូេររុ ២៥០ ែុោា រ ចំណាយ េររុ ោ៉ាងសោចណាេ់  

២៨៨,៧៥ ែុោា រ 
 
 
ែាុំមានកូ្នស្រេីមាន ក់្ អាយុ ១៥ឆ្ន ំ កំ្េុងសរៀនថាន ក់្េី៩។ ក្នុងអំ ុងសេល កូ្វែី១៩ កូ្នែាុំមិនអាចសរៀនបានេូក្តសេ 
េូមបីដតអនឡាញ។ កូ្នែាុំសេើរដតបានសៅសាោសរៀនវញិ បានក្រដហល២េបាត ហ៍សន៉ះ សេលរត់បានសរៀន
បានេូក្តវញិចឹង ែាុំេរាយចិតត សក្ពា៉ះអីកំុ្ឲ្យរត់េំសនរ ឲ្យបានសរៀនបានេូក្តវញិ។ ែាុំសៅមាន ក់្ឯងសៅភនំសេញ 
ែាុំដរក្រន ជាមួយរតី ដតកូ្នរត់សៅឯសែតតរេ់សៅជាមួយដម៉ាសៅេគន់ ចារ់តំាងេីែាុំចារ់ស្តើមស្វើការសរាងចក្ក្។ ែាុំ
សៅសលងកូ្នមតង េីរែងក្នុងមួយដែតាមសេលេំសនរ។ តំាងេីកូ្វតីអត់េូវោ នសៅសលងសេ សេើរដតសៅមួយដែ 
េីរដែចុងក្សក្កាយសន៉ះដែរ កាលមុនខានសៅសលងជិតមួយឆ្ន ំ សដ្ឋយសារកូ្វតី្ទុ៉ះ សេលចឹងសៅខាា ចពាក់្េ័នធអី 
ក៏្អត់សៅ។ សេលសៅសលងកូ្ន ែាុំែចីម៉ាូតូេីរាូនស្រេីែាុំ ដែលសៅជិតសន៉ះដែរ រ៉ាុដនតេីមុនកូ្វែីែាុំជិ៉ះឡានឈនួល ។ 
រនាទ រ់េីស្វើការសៅនងងសៅរ ៍សេលោង ចែាុំស ើងឡានសៅសលងរត់ សហើយក្ត រ់មក្វញិសៅនងងអាេិតយ។  
   
ឪេុក្មាត យែាុំ ស្វើដស្រេសៅសែតត និងលក់្គុយទាវ និងរររសៅក្នុងភូមិ។ ែាុំមានរងរាូន៦នាក់្ស្ែងសេៀត រងក្រុេ
្ំែាុំរួេជាសោក្ រាូនក្រុេមាន ក់្សេៀតជាអនក្សរើក្ឡានឱ្យក្ក្ុមហ ុន និងរាូនសៅនិងរាូនមាន ក់្សេៀតសៅសរៀន។ រង
ស្រេីេីរនាក់្ស្ែងសេៀត េួក្សគស្វើការសៅក្នុងសរាងចក្ក្កាត់សែរ។ 
៩. សតើអនក្មានអារមមណ៏ោ៉ាងណា ចំសពា៉ះជីវតិររេ់អនក្?  
សេលែា៉ះ ែាុំហត់សនឿយខាា ំង។ ហត់សនឿយនឹងរក្លុយេងរំណុលសគអត់ទាន់។ ្មមតាសេលសរើក្លុយមក្ យក្
សៅឲ្យសគអេ់វញិ ែាុំមានអារមមណ៍ថាសាា យនិងហត់ អត់ស ើញលុយសៅនឹងនែ ចឹងសៅអេ់ក្មាា ំង។ ែាុំអត់
ដែលមានសេលស្វើអវីមួយេក្មារ់ែាួនឯងសសា៉ះ ចូលក្នុងសរាងចក្ក្ ែាុំសដ្ឋ៉ះស្រសាយរញ្ជា ក្នុងសរាងចក្ក្ សចញសៅ
្ទ៉ះ ែាុំសដ្ឋ៉ះស្រសាយរញ្ជា ក្គួសារ។  
 
១០. សតើអនក្មានក្តីស្រេនមដែរ ឫសេ? សតើវាជាអវី? 
ែាុំមានក្តីស្រេនម ក្តីស្រេនមររេ់ែាុំ គឺចង់មានលុយយក្សៅេងសគឲ្យអេ់ និងស្វើការង្ហរដែលែាុំចង់ស្វើ។ ឧទាហ
ណ៍ថា ចង់ស្វើការជាមួយេហជីេ ឫសរើក្តូរតូចមួយរក្េីុ។ ែាុំចង់សរៀរចំជីវតិែាួនឯង សៅនងងមុែ។ ែាុំមិនទាន់
មានលុយ េក្មារ់អនាគតររេ់ែាុំសៅស ើយសេ សហើយែាុំក៏្ក្តូវការលុយេក្មារ់ការេិក្ាររេ់កូ្ន ឱ្យកូ្ន
សរៀនឱ្យបានែពេ់ និោយសៅអត់ទាន់បានស្វើអីេក្មារ់ែាួនឯងសសា៉ះ។ ែាុំរវល់ដតសដ្ឋ៉ះស្រសាយរញ្ជា ក្គួសារ 
សហើយរម នសេលគិតអំេីដ្នការផ្អទ ល់ែាួនែាុំសេ។ ែាុំមិនែឹងថាសេលណាែាុំអាចសដ្ឋ៉ះស្រសាយជាមួយក្បាក់្ក្មចី
ទំាងអេ់សន៉ះបានសេ សក្ពា៉ះថាក្បាក់្ដែតិច មិនែឹងសេលណាេងសគអេ់។ ែាុំមិនមានេងឃឹមសេ។ វាោក់្ែូច
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ជារម ន្ាូវសចញ។ ែាុំខាា ចថាសៅសេលអនាគត ក្គួសារែាុំអាចជួរក្រេ៉ះនឹងរញ្ជា អីស្ែងសេៀត សហើយក្តូវការយក្
លុយសគតសេៀត សនា៉ះែាុំនឹងមិនអាចរញ្ច រ់សដ្ឋយការេងក្តលរ់វញិបានសេ។ 
 
១១. សតើអវីជាសារចុងសក្កាយររេ់អនក្ សៅកាន់មាច េ់សាា ក្យីសោ?  
សារររេ់ែាុំសៅកាន់មាច េ់សាា ក្យីសោគឺថា ក្រេិនសរើមាច េ់សាា ក្រត់បានអួតថារត់បានសររេេិេធិក្មមក្រ 
េូមឲ្យរត់ស្វើតាមអវីដែលបាននិោយអួតអាង កំុ្ឲ្យរត់សច៉ះដតនិោយ។ ការេិតជីវតិក្មមក្រកាត់សែរសៅក្មពុ
ជាកំ្េុងរងេុក្ាសវេនាខាា ំង សហើយវាកាន់ដត្ងន់្ងរក្នុងអំ ុងសេលកូ្វែីរាតតាតសេៀត។ សយើងតេ ូសែើមបី្គត់្គង់
ក្គួសារររេ់សយើង សហើយសយើងក្តូវការក្បាក់្ក្មចីរដនថមសេៀត។ 
 

 
 

ការេិក្ាក្រណីេី២៖ ការបាត់រង់ការង្ហរ កំ្ ុងសេលជួរវរិតតិកូ្វែី១៩ 
 
១. សតើការង្ហរររេ់អនក្សៅ Violet Apparel មានន័យោ៉ាងណាែា៉ះេក្មារ់អនក្?  
ែាុំសឈាម ៉ះ ចាន់ណា អាយុ ៣៣ ឆ្ន ំ ស្វើការសៅសរាងចក្ក្ Violet Apparel ជាង ១៣ ឆ្ន ំសហើយ ចារ់េីឆ្ន ំ ២០០៧ 
រហូតែល់សរាងចក្ក្រិេសៅដែមិងុនា ឆ្ន ំ ២០២០។ ការង្ហរសៅ Violet Apparel មានន័យខាា ំងណាេ់េក្មារ់
ែាុំ។ េីមួយសយើងមានអនក្ក្គរ់ក្គងលាដែលយក្ចិតតេុក្ដ្ឋក់្សលើរុគគលិក្ រត់ស្វើអីមួយគិតឲ្យកូ្នសៅេេួលបាន
្លក្រសោជន៍ សរើសទា៉ះរីជារត់ស្វសៅ សហើយសេលែា៉ះរត់ែឹងរនតិចដមន រត់ដតងដតស្វើអវីដែលអាចឲ្យ
សយើងបានេេួលក្រសោជន៍ សហើយក្រធ្លនសៅនឹងក៏្មានចិតតលា។ ែាុំមានមិតតរមួការង្ហរលាៗ  សហើយស្វើជាមួយរន
ជាសក្ចើនឆ្ន ំ។ អីវា៉ាន់វញិគឺេុេធដត្លិតមា៉ាក្លបីៗែូចជា Matalan និង Nike។ សហើយសយើងស្វើសៅនឹង មិនដមន
ស្វើមួយដែេីរដែអីឈរ់សេ សយើងស្វើរហូត សហើយក្បាក់្ដែសយើងក្នុងមួយដែសយើងេីុរុង។ សរៀងរាល់េីរេបាត ហ៍ែាុំ
សរើក្មាង ចឹងបាន 200 ែុោា រជាងដែរ សក្ពា៉ះអីខាងសវចែចរ់ែាុំគឺបានក្បាក់្ដែសក្ចើន សក្ពា៉ះសយើងគិតតាមតនមារុង 
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ចឹងវាបានសក្ចើន។ ែូចចឹង ក្បាក់្ដែក្នុងមួយដែអាចរក្បាន 500 ែុោា រជាង វាេីុេងនឹងក្មាា ំងសយើង េំខាន់
សយើងស្វើការសលឿន រហ័េ លា។ សយើងក្រឹង សយើងហត់ដមនដតសយើងបាន្លមក្វញិររ់ចិតត។  
 
២. សតើជីវតិររេ់អនក្បានផ្អា េ់រតូរោ៉ាងណា សៅសេលដែលអនក្បាត់រង់ការង្ហរសៅ Violet Apparel? 
សៅដែកុ្មាៈ ឆ្ន ំ ២០២០ ែាុំបានស្វើការរហូតែល់នងងេី ០៩ សហើយរនាទ រ់មក្ ែាុំបានឈរ់េំរាក្េក្មាលកូ្ន។ 
អំ ុងសេលេក្មាក្រ៉ាុនាម នដែហនឹង ែាុំេួរមិតតភក្តិសៅក្ដនាងស្វើការ សហើយេួក្សគថា សរាងចក្ក្ែំសណើ រការែូច្មម
តា។ ែាុំក្តូវក្ត រ់សៅស្វើការវញិសៅនងងេី ០១ ដែឧេភា រ៉ាុដនតសគថាឲ្យែាុំរង់ចំា សហើយលឺថាេយួរការង្ហរសេៀត។ 
សេលសនា៉ះែាុំមានអារមមណ៍ភ័យ និងតក់្េាុតណាេ់។ សេលដែលែាុំផ្អា ច់សដ្ឋ៉ះកូ្ន ការង្ហរក្តូវបានសគេយួរ សេលចឹ
ងសៅភ័យេិបាក្ចិតត។ េី១ អត់ែឹងថាសៅរក្ការង្ហរសៅណាស្វើ រាីក៏្អត់ទាន់មានការង្ហរស្វើ សក្ពា៉ះអីរាីែាុំឈឺ 
សេលចឹងែាុំេិបាក្ចិតតណាេ់។ សេលហនុងសគថា សគនឹងេក្មួល គិតលុយគិតអីឱ្យ ែំរូងខាងសរាងចក្ក្ថាសគគិត
លុយឲ្យសយើងសេញ ៥ចំណុចដែលសយើងអាចេេួលបាន សក្ពា៉ះអីសយើងយក្៥% មួយសលើក្សហើយ ចុ៉ះកុ្ងក្តា
តំាងេី ២០១៤ សហើយសគនិោយថាអនក្ដែលយក្បាន៥% សៅសេលដែលសរាងចក្ក្រិេ មាន ក់្ក៏្អាចបាន២០០០
ែុោា រ សៅ៣០០០ ែុោា រដែរ សៅតាមក្បាក់្ដែតិចឬសក្ចើន។ ែាុំេេួលបានែំណឹងហនឹង ែាុំអរ ែាុំេរាយចិតតដែរ 
សរើសទា៉ះរីសរាងចក្ក្រិេក៏្ែាុំបានលុយសក្ចើនលមម សេលសយើងចង់រក្េីុអវីមួយ ដតសេលលេធ្លវញិគឺវាអត់បាន
ែូចដែលសគនិោយ។  
 
ែាុំមានអារមមណ៍េិបាក្ចិតត។ ែាុំបានរក្ការង្ហរងមីស្វើសៅ Olive ដតសគមិនយក្ែាុំសេ សក្ពា៉ះសគថាឯក្សារែាុំរលុរ 
(អតតេញ្ជា ណរ័ណណ) មិនចាេ់ ក្តូវឲ្យភូមិ ំុសបា៉ះក្តាស ើងវញិ ដតសេលហនុងែាុំក៏្អត់ទាន់បានស្វើឯក្សារក្តឹម
ក្តូវតាមនឹងដែរ។ ែាុំសៅស្វើសៅសរាងចក្ក្ស្ែង សរាងចក្ក្តូចៗ សហើយសេលហនឹងែាុំស្វើបានជិតមួយឆ្ន ំដែរ ែល់
សេលសរាងចក្ក្នឹងវារសញ៉ារនញសេក្ សគររេងកត់ក្មមក្រសេក្ សហើយចិនសៅនឹងរត់អត់េូវគិតេីក្មមក្រ េួក្សគ
សក្ងក្រវញ័្ច ក្មមក្រ។ ក្បាក់្ដែវញិ ក៏្បានតិចដែរ ដតសយើងស្វើសម៉ាច សរើសយើងអត់មានការង្ហរស្វើមានដតក្ទំាស្វើេិន 
សក្ពា៉ះអីកូ្នសៅសមៅេឹក្សដ្ឋ៉ះ្ង រាីក៏្ឈឺមិនទាន់រក្លុយបាន។  សេលហនុងលំបាក្ណាេ់ ែាុំែចីលុយសគក៏្ែចី 
ជំពាក់្សគក៏្ជំពាក់្ រ៉ាុដនតអត់ែឹងស្វើសម៉ាចមានដតរសណាា យតាមនឹងេិន។ ែាុំមានការង្ហរស្វើ រ៉ាុដនតែាុំក្តូវឈរ់េីមួយ
សៅមួយ។ ែាុំឈរ់ សក្ពា៉ះសគររេងកត់ និងសក្ងក្រវញ័្ច ក្មមក្រសេក្។ សេលែាុំស្វើការជាមួយសរាងចក្ក្តូចៗសនា៉ះ 
សេើរែាុំែឹងថាសរាងចក្ក្ស្ែងមិនបានមួយចំណិតសរាងចក្ក្ Violet សេ។ ែាុំមានអារមមណ៍ថាសខាា ចចិតត េិបាក្ចិតត
ខាា ំងណាេ់ ដែលែាុំបាត់រង់ការង្ហរសៅក្ក្ុមហ ុន Violet ។ សេលែាុំឈរ់េីស្វើការេីសរាងចក្ក្តូចៗទំាងសនា៉ះ ែាុំ
សៅ្ទ៉ះេីរដែសែើមបីសមើលដងកូ្នឈ។ឺ រាីែាុំបានស្វើការែឹក្អីវា៉ាន់ ចឹងសៅរក្ក្បាក់្បានែា៉ះ។ រនាទ រ់មក្ែាុំសែើររក្
ការង្ហរងមី តាមសរាងចក្ក្ស្ែងៗ។ សហើយែាុំសច៉ះសែរតិចៗសគអត់យក្សេ សក្ពា៉ះអីមិនទាន់សច៉ះសែរសាទ ត់ ចឹងសគមិន
េូវសេញចិតតសយើងសេ។ រនាទ រ់មក្ែាុំបានរក្ស ើញការង្ហរមួយ ដែលសគ្តល់ក្បាក់្ដែឱ្យែាុំក្រចំាេបាា ហ៍។ មួយ
េបាត ហ៍ែាុំអាចរក្ចំណូលបាន ៧៥ ែុោា រ ឬសក្ចើនជាងសន៉ះ រ៉ាុដនតរញ្ជា គឺថា ែាុំមិនបានេេួលការង្ហរសេៀងទា
ត់។ តំាងេីរុណយភាុំរិណឌ សែើមដែតុោ រហូតែល់ឥ ូវសន៉ះ សគអត់មានការង្ហរឲ្យែាុំស្វើសេ។ មែិលមិញែាុំសេើរ
ដ្ឋក់្ពាក្យជារ់សៅក្ដនាងងមី សហើយសគឲ្យចារ់ស្តើមស្វើការសៅនងងដេាក្។ សគឲ្យែាុំ ១៨០ ែុោា រក្នុងមួយដែ សហើយ
រ៉ាុនាម នដែសេៀត សគនឹងឲ្យែាុំ ១៩០ ែុោា រ។ 
 
សៅ Violet ែាុំមានកាត រ.េ.េ រ៉ាុដនតែាុំមិនដែលសក្រើវាសេ។ សេលឈឺ ែាុំបានសៅេាបាលសៅគាីនិក្ឯក្ជន 
សដ្ឋយសារដតសក្រើរ័ណណ រ.េ.េ សៅមនទីរសេេយរែា សេវាមិនបានលា និងមិនរហ័េ។ សៅតាមសរាងចក្ក្តូចៗ
ទំាងសនា៉ះ េួក្សគមិន្តល់អតថក្រសោជន៍ែល់រុគគលិក្ដែលមាន រ.េ.េ សេ។ ក្មមក្រែា៉ះអាចស្វើការសៅេីសនា៉ះ
រយៈសេលក្បំាឆ្ន ំ។ េក្មារ់ែាុំ គឺែាុំក្ទំាស្វើមិនបានសេ សក្ពា៉ះអីចិនសៅេីសនា៉ះមិនឲ្យតនមាសយើងសេ រត់សក្រើសយើង
ហួេេីក្មាា ំងសហើយ ក្បាក់្ដែបានតិចសេៀត ដតែាុំក្ទំាបានសៅនឹងបានមួយឆ្ន ំ សក្ពា៉ះដតកូ្នែាុំសក្ពា៉ះរត់មិនដមន
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សៅសៅសដ្ឋ៉ះសេៀតសេ គឺកូ្នែាុំក្តូវសៅេឹក្សដ្ឋ៉ះសរ។ ែាុំក្តូវេុក្កូ្នសចាលសៅស្រេុក្ជាមួយឪេុក្មាា យែាុំ។ ែាុំក្តូវ
ចំណាយក្គរ់មុែ នងា្ទ៉ះ្ង និងនងាចំណាយស្ែងៗសេៀត សេលចឹងេិបាក្។  
 
សរើរាល់នងងសន៉ះ សរើេិនសរាងចក្ក្ Violet សៅសរើក្វញិែាុំមិនែឹងជាេរាយចិតតសម៉ាចសេ។ តាមេិតែាុំក្តូវបានលុយ
ឧរតថមាសេលេក្មាលកូ្នរចួ ឥ ូវអត់បានអីទំាងអេ់សក្ពា៉ះសរាងចក្ក្សគរិេ។ ែាុំក្តូវេក្មាក្េីរសមា៉ាង សែើមបី
រំសៅសដ្ឋ៉ះកូ្ន។ ែាុំបានឈរ់េក្មាក្េក្មាលកូ្នបានរយៈសេលរីដែ សហើយមុនសេលែាុំឈរ់េក្មាក្ សគបាន
សរើក្ក្បាក់្ឱ្យែាុំពាក់្ក្ណាា ល ក្នុងសនា៉ះសគគិតទំាងលុយេក្មារ់សេលែាុំេក្មាលកូ្ន និងក្បាក់្ដែដែលែាុំបាន
ស្វើការឲ្យសគចុងសក្កាយ សរើគិតសៅក្រដហល $1100 (រមួទំាងក្បាក់្ដែចុងសក្កាយររេ់ែាុំ)។ ចឹងេក្មារ់លុយ រ
.េ.េ សេលែាុំេក្មាលសហើយ ែាុំេេួលបានចំនួន $550។ សរើសទា៉ះរីសៅ Violet មានលក្ាែណឌ ការង្ហរលា ដត
សៅដតមានរញ្ជា ែា៉ះចឹង សេលែា៉ះអនក្ក្គរ់ក្គងជនជាតិចិនបានដស្រេក្ដ្ឋក់្េួក្សយើង។ រនាទ រ់េីដស្រេក្ សគក៏្មក្
និោយជាមួយសយើងែូច្មមតា សេលចឹងសៅសយើងថាែឹងរត់ សហើយស្វើឲ្យសយើងមានអារមមណ៍លាក្រសេើរវញិ  
ចឹងសៅ។ 
 
៣. សតើអនក្ែឹងេីចំនួនេឹក្ក្បាក់្ ដែលអនក្មានេិេធិេេួលបានសេ? សតើចំនួន ដែលអនក្បានេេួលជាចំនួនក្តឹម
ក្តវូ ឬសេ? សរើមិនែូសចាន ៉ះសេ សតើចំនួនេិតក្បាក្ែដែលអនក្គួរេេួលបានគឺរ៉ាុនាម ន? 
ែាុំមិនក្បាក្ែដែរេីរសរៀរេូទាត់លុយឲ្យែាុំសៅសេលសរាងចក្ក្រិេ ែាុំក្រន់ដតបានលឺេីសមររេ់ែាុំថា សគគិតសៅ
សលើក្បំាចំណុច សហើយេររុសៅែាុំបានក្រដហលជិត ៣ ពាន់ែុោា រ សក្ពា៉ះអីសគគិតតាមក្បាក់្ដែររេ់សយើង។ ដត
ក្មមក្រទំាងអេ់រមួទំាងែាុំអត់េេួលបានក្បាក់្សនា៉ះសេ មិតតរួមការង្ហរែាុំ និងេហជីេ (CATU) បានស្វើការតវា៉ា។ 
ែាុំមិនបានចូលរមួជាមួយេួក្រត់សេ សេលនឹងែាុំសៅសមើលកូ្នសៅឯ្ទ៉ះសៅសែតត។ ែាុំបានសមើលការឡាយផ្អទ ល់ 
សៅសេលស ើញ មិតតរួមការង្ហរររេ់ែាុំកំ្េុងឈរោលសភាៀង ោលែយល់ ែាុំមានអារមមណ៍តក់្េាុត រនធត់ចិតត
ណាេ់ សហើយេឹក្ដភនក្ ែាុំហូរមក្សដ្ឋយអត់ែឹងែាួន។ ែាុំមានអារមមណ៍ថាែាុំមិនចង់ឲ្យមានសរឿងសន៉ះ សក្ើតស ើង
សេ។ សរាងចក្ក្មិនគួររិេសេ។ សក្ពា៉ះអីមុនសេលរិេ រាូនស្រេីែាុំក៏្ស្វើការសៅេីសនា៉ះដែរ សហើយែាុំបាននិោយ
ជាមួយរាូនមុនសេលសរាងចក្ក្រិេ រាូនែាុំថា សគមានឥវា៉ាន់អីស្វើែូច្មមតា។ រនាទ រ់េីេយួរការង្ហររយៈសេលេីរដែ 
ក៏្សគថារិេសដ្ឋយអត់មាន្ាល់ែំណឹងមុនសេ គឺថា្ាល់ែំណឹងភាា មៗ សគថាសដ្ឋយសារដតកូ្វតី។  
 
ែាុំបានេសក្មចចិតតេេួលយក្ការេូទាត់ចុងសក្កាយេីសរាងចក្ក្ សទា៉ះរីជាវាមិនសេញក៏្សដ្ឋយ សក្ពា៉ះអីែាុំអត់លុ
យ។ ែាុំក្តូវការលុយេក្មារ់សដ្ឋ៉ះស្រសាយរញ្ជា ក្នុងក្គួសារ េក្មារ់រង់នងាជួល្ទ៉ះ េឹក្សដ្ឋ៉ះសរកូ្ន និងនងាចាយ
វាយក្រចំានងង។ សេលហនុងែាុំបាន ក្រដហលជិត ៧០០ ែុោា រ រមួរញ្ាូ លទំាងេំណងជូនែំណឹងជាមុន (១៥នងង) 
ក្បាក់្រំណាច់អតីតភាេការង្ហរេក្មារ់រយៈសេល ១ឆ្ន ំក្នា៉ះដតរ៉ាុសណាណ ៉ះ (ចារ់េីសេលដែលកិ្ចចេនាការង្ហរ
ក្តូវបានរតូរសៅជាកិ្ចចេនាការង្ហររម នដែនកំ្ណត់ (UDC) ០១/០១/២០១៩ – ៣០/០៦/២០២០) និងការឈរ់
េក្មាក្ក្រចំាឆ្ន ំដែលមិនបានសក្រើ។ 
 
៤. សតើការង្ហរសនា៉ះបាត់រង់សនា៉ះ ជ៉ះឥេធិេលោ៉ាងណាមក្សលើក្គសួារររេ់អនក្? សតើអនក្បានស្វើអវីសែើមបេីរ់េល់
នឹងសាថ នភាេសន៉ះ? 
សេលែាុំរម នការង្ហរស្វើ ែាុំស្វឆ្វដែរសក្ពា៉ះរម នលុយ សេលែា៉ះែាុំឆ្រ់ែឹងរក្សរឿងរតី។ ែាុំមានអារមមណ៍អត់លា 
មួស ៉ាដ្ឋក់្រាីែាុំ  ដែលរត់រក្លុយបានតិច សយើងែវ៉ះខាតសក្ចើន សហើយសយើងអត់មានលុយ។ សហើយឥ ូវសន៉ះែាុំក៏្
បាត់រង់ការង្ហរដែរ។ េក្មារ់ែាុំអត់អីអត់ចុ៉ះ ដតែាុំមិនចង់ឲ្យកូ្នែាុំរេ់ក្នុងសាថ នភាេលំបាក្ែូចែាុំសេ។ លាសហើយ
ដែលរាីែាុំរត់មានចរកឹ្ចាេ់េំុ។ រត់មិនក្រកាន់ជាមួយចរកឹ្ស្វឆ្វររេ់ែាុំ។ រាីែាុំដតងដតសោគយល់ រំក្េ 
និងសលើក្េឹក្ចិតតែាុំឱ្យេ ូក្ទំានឹងរញ្ជា លំបាក្ជាមួយរន ។ ែាុំក៏្េសក្មចចិតតែចីលុយសគ ១០០០ែុោា រ សក្ពា៉ះអី
សេលនឹងរាីែាុំឈឺ សហើយែាុំអត់ទាន់មានការង្ហរស្វើ សហើយកូ្នក្តូវការេឹក្សដ្ឋ៉ះសរ។ ដតលុយនឹងរម នបានចាយអី
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មា៉ានសេ េុក្ក្រន់សដ្ឋ៉ះស្រសាយរាីឈឺ។  ែាុំក្តូវរញ្ាូ នរត់សៅរនទរ់េសគង្ហគ ៉ះរនាទ ន់ ICU ។ សដ្ឋយសាររាីែាុំស្វើការ
សៅក្ក្ុមហ ុនែឹក្ជញ្ាូ ន រត់អត់មានរ័ណណរ.េ.េ.  សហើយរ័ណណរ.េ.េ.ែាុំសក្រើបានដតែាុំសេ។ ែាុំក្តូវេងលុយ
សគវញិក្នុងមួយដែ ១០០ ែុោា រ រយៈសេល ១៣ដែ។ ែាុំបានលក់្ដែែនែ ដែែក្េក្មារ់េរ់រញ្ជា ជីវភាេររេ់ែាុំ 
ែូចជារង់នងា្ទ៉ះ (៤៥ ែុោា រក្នុងមួយដែ)។  ែាុំក៏្ក្តូវេិញេឹក្សដ្ឋ៉ះសរេក្មារ់កូ្នែាុំដែរ សក្ពា៉ះអីសេលែាុំសៅស្វើ
ការ កូ្នែាុំក្តូវសៅេឹក្សដ្ឋ៉ះសរ សហើយកូ្នែាុំស្ាើសៅឪេុក្មាត យសៅឯស្រេុក្សៅសែតតនក្េដវង សហើយែាុំដតង សៅសលង
រត់សៅសរៀងរាល់ចុងេបាា ហ៍។ 

 

៥. សតើកូ្វែីមានឥេធិេលអវីែា៉ះចំសពា៉ះអនក្ និងក្គសួារររេ់អនក្? សតើអនក្អាចចាក់្វា៉ាក់្សំាងបានសហើយឬសៅ? សតើ
អនក្ធ្លា រ់បាន្ាងកាត់ឬក៏្បារមាេីការ្ាងកូ្វែីដែរសេ? 
និោយសៅជិតមួយឆ្ន ំសហើយ ែាុំមិនដែលបានជួរកូ្នសេ តំាងេីសគរិេែទរ់ក្នុងដែសមសាមក្ បានដតសតតាម
េូរេ័េទ រហូតែល់បានចាក់្វា៉ាក់្សាំងសហើយសេើរែាុំបានសៅស្រេុក្ សេើរបានសៅជួរកូ្ន។ សេលរយៈសេលរិេែទរ់
ហនឹងគឺេិបាក្ណាេ់ សៅក្ដនាងែាុំគឺមិនមានអនក្ណាមក្េួរនំាអីសេជិតក្នា៉ះដែដែរ។ និោយសៅេិបាក្សក្ចើន
សេលរិេែទរ់នឹង គឺអត់មានជំនួយេីខាងណាសេ មានដតជំនួយេីឪេុក្មាា យែាុំ េួក្រត់លក់្ក្ជូក្យក្លុយេិញ
អងករ េិញមាូរ រររេ់រររស្ាើតាមឡានមក្ឲ្យហូរ។  

 
៦. សតើអនក្ចង់និោយអវីសៅកាន់និសោជក្ ក៏្ែូចជាមាច េ់សាា ក្យីសោរ? 
ជូនចំសពា៉ះសៅដក្ Violet៖ 
ែាុំមិនចង់ទាមទារឲ្យរត់េូទាត់ក្បាក់្ចុងសក្កាយសេ។ ែាុំចង់ឲ្យខាងសរាងចក្ក្សរើក្ែំសណើ រការស ើងវញិសហើយ
យក្ក្មមក្រមុនៗ មក្ស្វើការវញិ សក្ពា៉ះអីស្វើការសៅក្ដនាងស្ែងេិបាក្ណាេ់។ សរើមិនចឹងសេ ចង់ឲ្យរត់េូទាត់
លុយដែលេួក្ែាុំមានេិេធិេេួលបាន សក្ពា៉ះក្មមក្រទំាងអេ់ ដែលបាត់រង់ការង្ហរ រត់េិបាក្ណាេ់។ 

 
សៅមាច េ់សាា ក្យីសោ៖ 
ចង់ឲ្យរត់គិតលុយឲ្យេួក្សយើងឲ្យបានក្តឹមក្តូវ តាមអីដែលសយើងមានេិេធិនឹងេេួលបាន និងេំុឱ្យរត់សរើក្
សរាងចក្ក្វញិក៏្បានដែរ សក្ពា៉ះក្ក្ុមហ ុនស្ែងសេៀតដែលជាក្ក្ុមក្គួសារជាមួយរន  រមួមាន Olive, Apple និង 
Berry សៅដតែំសណើ រការែដែល។  
 
៧. សតើអនក្ចង់និោយអវីសៅកាន់រដ្ឋា ភិបាល? 
ែាុំសជឿថា សៅសេលដែលមានសគមក្វនិិសោគសៅស្រេុក្ដែមរ ខាងរដ្ឋា ភិបាលសយើងបានចុ៉ះកិ្ចចក្េមសក្េៀងនិង
និោយរន រចួសហើយ មុនសេលសរើក្ែំសណើ រការសរាងចក្ក្នីមួយៗ រត់ក៏្ែឹងថាអវីក្តូវគិតឲ្យក្មមក្រឲ្យបានេម
រមយ សក្ពា៉ះអីក្មមក្រសៅស្រេុក្ដែមរសេលអត់សរាងចក្ក្សៅគឺេួក្សគេិបាក្ណាេ់ អនក្ែា៉ះរម នការង្ហរស្វើ អត់មានលុ
យ។ ែាុំចង់ឲ្យរត់ជួយសមើលក្មមក្រ្ង។ ចង់ឲ្យរដ្ឋា ភិបាលជួយេសនាឿនលុយដែលក្ក្ុមហ ុនថានឹងេូទាត់ឲ្យក្មម
ក្រឲ្យបានសលឿន្ង។ 

 
 

 

 


