ភាពរងគ្រោះគៅក្នងវិ
សយ
័ កាត់គេរ៖ វិបតតិ
ុ
ជំងឺ COVID-19 បានគ្វើឱ្យក្ម្មក្រនិគោជិត

កាត់គេរគៅ្បគេសបង់កាាដេស និងក្ម្ពជា
ុ
ធ្លាក្់ចូលគៅក្នងវិ
បតតិ
ុ

1

តារាងមាតិកា
1. សេចក្តីស្តើម………………………………………………………………………………………………………………………3
2. អនុសាេន៍....................................................................................................................................

4

ក្ក្ុមហុនមា៉ា ក្យីសោ............................................................................................................................ 4
រដ្ឋាភិ បាលក្នុងក្រសេេរង់ កាាដែេ និងក្មពុជា....................................................................................... 4
រដ្ឋាភិ បាលអូស្ត្សាតលី............................................................................................................................. 5
3. លេធ្លននការស្រសាវក្ជាវ..................................................................................................................... 6
ក្រសេេរង់ កាាដែេ............................................................................................................................ 6
ក្រសេេក្មពុជា....................................................................................................................................14
4. សេចក្តីេននិដ្ឋាន..............................................................................................................................
21

2

1. សេចក្តីស្តើម
ិ ័យកាត់សែរក្នុងដែ្នូ ឆ្នំ2019
អតថរេេំខាន់៖ សៅសេលជំ ងឺរាតតាត COVID-19 ស្វើឱ្យរ៉ា៉ះពាល់សៅែល់វេ
មា៉ា ក្េសមាៀក្រំពាក្់អនតរជាតិក្តូវក្រឈមមុែនឹងការដ្ឋច់ដែែក្ចវាក្់្គត់្គង់ និងការរិេោង ដែលបានគំរាម

ិ ័យសន៉ះ។ រយៈសេលេីរឆ្នំសក្កាយមក្សេៀត ក្មមការិនី កាត់សែរសៅក្នុង
ក្ំដហងសៅែល់ដ្នក្ខាងសក្កាមសៅក្នុងវេ

ក្រសេេនានា ែូចជា រង់កាាដែេ និងក្មពុជា ជាអនក្ខាតរង់ែ៏្ំរំ្ុត ែណៈដែលមា៉ា ក្េសមាៀក្រំ ពាក្់ឈាន
មុែសគមួយចំនួនររេ់េិភេសោក្ដ្ឋក្់រនទុក្ចំ ណាយសលើក្មមក្រនិសោជិតដែល្លិតេសមាៀក្រំ ពាក្់ររេ់
សយើង។

ិ
ជំងឺ COVID-19 បានរងកឱ្យមានវ ិរតតិមនុេែ្ម៌ែ៏្ំរំ្ុតររេ់េិភេសោក្ សៅសេលដែលក្រសេេនានាជុំវញ
េិភេសោក្ស្វើការក្រយុេធក្រឆ្ំង្លរ៉ា៉ះពាល់ដ្នក្េុែភាេ េងគម និងសេែាក្ិចចែ៏ដេន្ងន់្ងរសដ្ឋយសារដត
ជំងឺរាតតាតសន៉ះ។
ចាេ់សនា៉ះ
ស

ិ មភាេជាសាក្លដែលរង្ហាញឱ្យស
សដ្ឋយសោងសលើការេិតជាក្់ដេតងននវេ

គឺ ក្រសេេមានក្បាក្់ចំណូលទារដែលក្ំេុងរងសក្រ៉ះខាាំងរំ្ុត

ើញោ៉ា ង

ែណៈដែលក្រណីជំ ងឺរនតសក្ើន

ើង សហើយការេតុក្េុក្វា៉ា ក្់សាំងសដ្ឋយក្រសេេអនក្មានបានស្វើឱ្យេហគមន៍ ក្ក្ី ក្ក្រំ ្ុតររេ់េិភេសោក្េុំ

ិ េលរែាររេ់ែួន។
បានេេួលវា៉ា ក្់សាំងក្គរ់ក្រន់សែើមបីការពារអាយុជីវត
ា

ក្រជាជនដែលក្រក្រការង្ហរក្បាក្់

ក្នក្មទារ និងេុំ មានេុវតថិភាេ ជាេិសេេ ក្មមក្រនិ សោជិតជាស្ត្េតី ក្ំេុងក្រឈមមុែនឹងវ ិរតតិសេែាក្ិចចដែល
រងកស

ើងសដ្ឋយជំងឺរាតតាត។

រមនការធ្លាក្់ចុ៉ះដ្នក្សេែាក្ិចចេិភេសោក្ណា្ំជាងសាថនភាេដែលក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរជួរក្រេ៉ះសៅ
ក្នុងអំ ុងសេលជំងឺរាតតាតស ើយ។ សៅសេលដែល COVID-19 ្ទុ៉ះស ើងជាសលើក្ែំរូងសៅេីក្ក្ុង Wuhan
ក្រសេេចិនកាលេី ដែ្នូ ឆ្នំ2019 ការ្គត់្គង់វតថុធ្លតុ សែើមែល់ក្រសេេ្លិតេសមាៀក្រំ ពាក្់ែូចជារង់កាាដែេ
និងក្មពុជាក្តូវអាក្់ខានភាាមៗ។ ក្នុងរយៈសេលរ៉ាុនាមនដែរនាទរ់ ោងលក្់ េសមាៀក្រំ ពាក្់សៅេូ ទាំងេវីរអឺ ររ
ុ ៉ា

និងេហរែាអាសមរ ិក្ក្តូវបានរិេទាវរោ៉ា ងឆ្រ់ រហ័េ។ សដ្ឋយសារ ក្រឈមមុែនឹងការខាតរង់ ការស្ាើយតរ
ិ មភាេ និ ងការសក្ងក្រវញ្
័ ច សៅចំ
េីក្ក្ុមហុនមា៉ា ក្យីសោអនតរជាតិមានភាេឆ្រ់រហ័េ សហើយបានជួរក្រេ៉ះវេ
ិ ័យកាត់សែរេក្ល។
ក្ណា
ា លសរ៉ះែូងននវេ
ិ នការភាាមៗសែើមបីកាត់រនថយការ្លិត សដ្ឋយលុរសចាលការរញ្ជ
ក្ក្ុមហុនមា៉ា ក្យីសោនានាបានចាត់វធ្ល
ា
េិញ េនារសេលការេូ ទាត់ និងរហូតែល់រែិ សេ្ទាំងស្រេុងនូវការេូទាត់ េក្មារ់ ការរញ្ជ
ា េិញដែលបាន
ិ ក្ែ៏ដេនអាក្ក្ក្់មួយ។
្លិតរួចសហើយ្ងដែរ។ ្លរ៉ា៉ះពាល់មក្សលើក្មមក្រនិសោជិតកាត់ សែរគឺ ជា្លវបា
សគបា៉ា ន់ បា៉ាន់ ក្រមាណថា សរាងចក្ក្កាត់ សែរបានរញ្ឈរ់ ឬផ្អាក្ការង្ហរក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរចំនួនមួ យោន
នាក្់កាលេី ដែមីនា ឆ្នំ2020 ក្រន់ដតសៅក្នុងក្រសេេរង់កាាដែេដតមួ យ។ សដ្ឋយសារមានលេធភាេតិចតួច

ក្នុងការេេួ លបានការរំពារេងគម ក្មមក្រនិ សោជិតកាត់សែរក្រមាណ 80 ភាគរយជាស្ត្េីត បានធ្លាក្់ចូលសៅ
ក្នុងភាេក្ក្ី ក្ក្ និងសក្រ៉ះអត់ ឃ្លានរដនថមសេៀត។ អនក្ដែលមានេំណាងក្គរ់ក្រន់ក្ុងការរក្ាការង្ហរររេ់
ន
ែួាន
មិនបានេេួ លការហូរចុក្លាក្រសេើរស

ើយ សដ្ឋយសារសៅដក្សរាងចក្ក្កាត់ក្បាក្់ឈួនល និងសមា៉ា ងស្វើការ

សហើយការក្រឈមនឹងការ្ាងជំងឺ COVID-19 សៅក្នុងសរាងចក្ក្កាត់ សែរ បានសក្ើនស

ើងោ៉ា ងឆ្រ់រហ័េ

សដ្ឋយសារេុំមានឧរក្រណ៍ការពារក្គរ់ ក្រន់។
សាថនការណ៍ដែលបានសក្ើតស

ើងសៅក្នុងរយៈសេលេី រឆ្នំចុងសក្កាយសន៉ះ គឺ ការសក្ើ តស

ិ តតិ្ួទនៗរនសក្ចើន។
ើងនូ វវរ

ជីវភាេររេ់ក្មមក្រនិ សោជិតកាត់សែរក្តូវជួរក្រេ៉ះការលំបាក្សដ្ឋយសារការរិេែទរ់ក្រសេេសៅសេលជំងឺ
COVID-19

បាន្ទុ៉ះស ើង និងការស្ាើយតរររេ់មា៉ាក្យីសោអនតរជាតិ ចំសពា៉ះការធ្លាក្់ចុ៉ះតក្មូវការេីអនក្សក្រើ
ក្បាេ់ក្ុនងក្រសេេអនក្មាន រួមទាំងក្រសេេអូស្ត្សាតលី្ងដែរ។ ការស្រសាវក្ជាវសន៉ះ្តល់នូវរចចុរបននភាេអំេីសាថន
ភាេដែលក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរបានជួ រក្រេ៉ះសៅក្នុងរយៈសេលេីរឆ្នំរនាទរ់េីជំងឺរាតតាតបានសក្ើ តស
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ើង។

តាមរយៈការេមាាេន៍ ជាមួ យក្មមក្រនិ សោជិតកាត់ សែរចំ នួន 218 នាក្់សៅក្នុងក្រសេេរង់កាាដែេ និ ងក្មពុជា
របាយការណ៍សន៉ះ្តល់នូវការយល់ែឹងថាសតើជំងឺ COVID-19 បានរ៉ា៉ះពាល់ោ៉ាងែូចសមាចែា៉ះែល់ការង្ហរ និង

ក្បាក្់ចំណូលររេ់ក្មមក្រ េុវតថិភាេ និងេិ េិធសៅក្ដនាងស្វើការ ក្៏ែូចជាការរេ់សៅររេ់េួក្រត់សៅក្នុង្ទ៉ះ

្ងដែរ។ ការស្រសាវក្ជាវសន៉ះរង្ហាញអំេីររ
ូ ភាេែ៏រខា
ំ នចិតតមួយ គឺ ការោតក្តដ្ឋងអំេីការេិតក្រចាំនងងេក្មារ់
ក្មមក្រនិសោជិតកាត់ សែរសៅក្នុងសេលសក្ើតស

័ ច សៅក្នុង
ើងនូ វជំងឺរាតតាត និងសលើក្រង្ហាញអំេីការសក្ងក្រវញ្

វ ិេ័យកាត់ សែរសន៉ះដតមាង។ ឧេាហក្មមកាត់ សែរសាក្លក្តូវការក្ំដណេក្មង់ ជាយូរោរណាេ់មក្សហើយ
សហើយ សាថនភាេជំងឺ COVID-19 បានស្វើឱ្យក្ិចចការសន៉ះកាន់ដតមានភាេរនាទន់ដងមសេៀត។

2. អនុសាេន៍
សដ្ឋយអភិ វឌ្ឍរដនថមសៅសលើការទាមទារររេ់ក្មមការ ិនី សរាងចក្ក្កាត់សែរសៅក្នុងក្រសេេរង់ កាាដែេ

និង

ក្រសេេក្មពុជា អងគការ ActionAid និងនែគូនានាក្ំេុងអំពាវនាវឱ្យក្ក្ុមហុនមា៉ា ក្យីសោ និងរដ្ឋាភិ បាលនានា
សរតជាាអនុវតតេក្មមភាេែូចខាងសក្កាម៖
ក្ក្ុមហុនមា៉ា ក្យីសោ
1. តមាាភាេ
-

្ែេវ្ាយ និងរក្ារញ្ាីសឈាម៉ះសេញសលញររេ់សរាងចក្ក្្គត់្គង់ដែលជាក្រភេននការ្គត់្គង់ររេ់
ែាួនេីដែែេង្ហវក្់្គត់្គង់ក្គរ់ ក្ក្មិតទាំងអេ់ រួមទាំងអនក្្គត់្គង់ស

៉ាការរនត្ងដែរ។

2. ក្បាក្់ ឈួលក្េក្េង់
ន
ជីវភាេ
-

សរតជាា្តល់ក្បាក្់ឈួនលែល់ក្មមក្រនិសោជិតទាំងអេ់សៅក្នុងដែែេង្ហវក្់្គត់្គង់ររេ់ែួននូ
ា
វក្បាក្់

ឈនួលក្េក្េង់ជីវភាេ និងរសញ្ចញដ្នការលមាិតដែលរញ្ជ
ា ក្់ អំេីសេលសវោ និងវ ិធ្លនការដែលក្តូវ
អនុវតតសែើមបីធ្លនាថាសរាងចក្ក្ទាំងអេ់ដែលែាួនេហការជាមួយក្ំេុង្តល់ក្បាក្់ ឈួលក្េក្េង់
ន
ជីវភាេែល់ក្មមក្រនិសោជិត។
-

ិ ីេិញក្រក្រសដ្ឋយការេេួលែុេក្តូវ
្ែេវ្ាយសរលការណ៍នីតិវ្

ស្រេរតាមកាតេវក្ិចចររេ់ក្ក្ុម

ហុនមា៉ា ក្យីសោសៅសក្កាមសរលការណ៍ដណនាំររេ់អងគការេហក្រជាជាតិ េីេ
ត ី្ុរក្ិ ចច

និងេិេិធ

មនុេែ និងការដណនាំ េីេ
ា ី ការក្តួតេិនិតយភាេក្តឹមក្តូវ (Due Diligence Guides) OECD េក្មារ់ ដែែ
ិ ័យកាត់ សែរ និងដេបក្សជើង។
េង្ហវក្់្គត់្គង់ដែលេេួ លែុ េក្តូវក្នុងវេ
o

នីតិវ ិ្ីេិញររេ់ក្ក្ុមហុនមា៉ា ក្យីសោគួ រដត្តល់ជូនសរាងចក្ក្្គត់្គង់នូវសេថរភាេននរញ្ជ
ា
េិញ និងសេលសវោក្គរ់ក្រន់ ក្ុងការស្វ
ន
ើ ដ្នការ និងការអនុវតតការរញ្ជ
ា េិ ញ។ ការេូ ទាត់គួរ
ដតទាន់ សេលសវោ

សហើយគំរនូ នការចំ ណាយដែលសក្រើ ក្បាេ់សដ្ឋយក្ក្ុមហុននានា

អនុញ្ជាតឱ្យមានការេូ ទាត់ ក្បាក្់ឈួលក្េក្េង់
ន
ជីវភាេ

និងអតថក្រសោជន៍

គួរដត

្តល់ក្ិចចរំពារ

េងគម និងការអនុវតតការការពារេុវតថិភាេក្មមក្រ។
3. ជំងឺ COVID-19
-

េូទាត់ក្បាក្់ េក្មារ់ការរញ្ជ
ា េិញទាំងអេ់ដែលបានស្វើស

ើងក្នុងអំ

ុងសេលជំងឺរាតតាត និងមិន
សេនើេុំការេនារសេលេូ ទាត់ ការផ្អាេ់រូតររញ្ជ
ា េិ ញសៅនាេីចុងសក្កាយ និង/ឬការរញ្ុច ៉ះតនមា
សដ្ឋយសារការទាមទារទាំងសន៉ះនឹងជ៉ះឥេធិេលអវ ិជាមានែល់ក្មមក្រនិ សោជិតកាត់ សែរ។

-

សរតជាាចិតតជាសាធ្លរណៈក្នុងការធ្លនាក្បាក្់ឈួល
ន និងចរចាសដ្ឋយផ្អទល់ជាមួ យេហជី េសលើក្ិចចក្េម
សក្េៀងដែលអាចអនុវតតបានសលើការធ្លនាក្បាក្់ឈួនល និ ងមូលនិ្ិធ្លនាក្បាក្់រំណាច់ សែើមបីធ្លនាថា
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ុងសេលវ ិរតតិ COVID-19 េេួ លបានក្បាក្់ សរៀវតែសេញ
ុងសេលជំងឺរាតតាត។

ក្មមក្រនិសោជិតទាំងអេ់ដែលស្វើការក្នុងអំ
សលញររេ់ែួន
ា និង/ឬក្បាក្់ រំណាច់អំ
-

សដ្ឋ៉ះស្រសាយជារនាទន់នូវវ ិវាេក្បាក្់រំណាច់សៅក្នុងដែែេង្ហវក្់្គត់្គង់ សែើមបីឱ្យក្មមក្រនិ សោជិតកាត់
សែរ េេួលបានក្បាក្់រំណាច់ សេញសលញ និ ងេិេិធស្រេរចារ់ស្ែងសេៀត ជារនាទន់។

-

សរៀរចំដ្នការេុវតថិភាេ និងេុែភាេការង្ហរជំងឺ COVID-19 េក្មារ់សរាងចក្ក្ទាំងអេ់ ដែល
រង្ហាញេី េក្មមភាេដែលក្តូវអនុវតត សែើមបីដេវងរក្ និងេរ់ សាកត់ការរ ីក្រាលដ្ឋលជំងឺ COVID-19 រួម
ទាំងការ្តល់ឧរក្រណ៍ការពារែល់ក្មមក្រនិ សោជិត និងេិេិធឈរ់េក្មាក្សេលឈឺ ក្រេិនសរើក្មមក្រ
្ាងជំងឺ COVID-19។

4. េិេិធការង្ហរ
-

ធ្លនាថាអនក្្គត់្គង់ទាំងអេ់ការពារេិេិធររេ់ក្មមក្រនិ សោជិតចំ សពា៉ះសេរភា
ី េក្នុងការរសងកើតេមាគម
និងការចរចាជាេមូហភាេ។

-

ដេវងរក្សេវាេវនក្មមេងគមឯក្រាជយសែើ មបីវាយតនមា និងស្ាើយតរសៅនឹងោនិភ័យេិេិធមនុេែសៅ
ក្នុងដែែេង្ហវក្់្គត់្គង់ សដ្ឋយមានការចូ លរួមេី ក្មមក្រនិ សោជិត និងេហជី េ។ េវនក្មមេងគមគួ រ៖
o

្ាុ៉ះរញ្ជ
ច ំងអំេីកាតេវក្ិចចររេ់ក្ក្ុមហុនមា៉ា ក្យីសោសក្កាមសរលការណ៍ដណនាំររេ់អងគការ
េហក្រជាជាតិ េីេ
ត ី្ុរក្ិចច និ ងេិេិធមនុ េែ និងការដណនាំ េីេ
ា ីការក្តួតេិនិតយភាេក្តឹមក្តូវ
(Due Diligence Guides) OECD េក្មារ់ដែែេង្ហវក្់្គត់្គង់ដែលេេួ លែុ េក្តូវក្នុងវ ិេ័យ
កាត់សែរ និងដេបក្សជើង។

o

ស្វើស

ើងសដ្ឋយភាគីេីរីឯក្រាជយ សហើយគួរមានការេមាាេន៍សក្ៅ ក្ដនាងជាមួយក្មមក្រ

និសោជិត និងេហជីេ។
o

ដ្ឋក្់រញ្ូច លការវ ិភាគមូ លសហតុសែើមសែើមបីក្ំណត់ ថាសតើ នីតិវ ិ្ីក្ំណត់តនមា និងេិ ញរ៉ា៉ះពាល់
ោ៉ា ងែូចសមាចែល់អនុសោមភាេេិេិធការង្ហរ។ និង

o
-

ក្តូវបាន្ែេវ្ាយជាសាធ្លរណៈបានទាន់ សេលសវោ។

ិ នការសែើមបីធ្លនាថា សមែឹក្នាំេហជីេ ឬអនក្រាយការណ៍មិនក្តូវបានក្ំ ណត់សរលសៅសៅ
ចាត់វធ្ល
ក្នុងការេយួរ និងការរញ្ឈរ់ ការង្ហរសដ្ឋយមូលសហតុ ជំងឺរាតតាត។

5. េិេិធស្ត្េតី និងេមភាេសយនឌ្័ រ
-

្ែេវ្ាយអំេីសរលនសោបាយសយនឌ្័រលមាិតអំេីវ ិធ្លនការនានារដែលក្តូវអនុ វតតសែើ មបីេសក្មច
បានក្បាក្់ឈួនលសេមើភាេរនេក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិ តជាស្ត្េតី និងធ្លនាថា ការសរៀតសរៀន្ាូវសភេ និង
អំសេើហិងាសលើស្ត្េតីមិនក្តូវបានអត់ឱ្នជាដ្ឋច់ខាតសៅក្ដនាងស្វើការ ក្៏ែូចជារសងកើតយនតការសដ្ឋ៉ះ
ស្រសាយេក្មារ់ក្មមក្រនិ សោជិតស្ត្េីតដែលជួរក្រេ៉ះការសរេ
ើ សអើងសយនឌ្័រ្ងដែរ។

រដ្ឋាភិបាលក្នុងក្រសេេរង់កាាដែេ និងក្មពុជា

1. ដក្េក្មួលក្បាក្់ឈួនលអរបររមាជាមួយនឹ ងក្បាក្់ឈួនលក្េក្េង់ជីវភាេ
-

រសងកើនក្បាក្់ឈួនលអរបររមាស្រេរតាមេតង់ដ្ឋរក្បាក្់ ឈួលក្េក្េង់
ន
ជីវភាេអនតរជាតិ ដែលអាចេុក្ចិតត

បាន សែើមបីធ្លនាថា ក្បាក្់ សរៀវតែសៅេូ ទាំងឧេាហក្មមកាត់សែរមានក្ក្មិតក្គរ់ ក្រន់េក្មារ់រំសេញ
តក្មូវការជាមូ លដ្ឋានែូ ចជា អាោរ លំសៅឋាន និងឧរក្រណ៍សក្រើក្បាេ់ ។
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2. ធ្លនាឱ្យមានការរំក្េក្គរ់ក្រន់ េក្មារ់ក្មមក្រនិ សោជិតក្នុងអំ
-

ុងសេលជំងឺរាតតាត
ិ នការស្ាើយតរចំ សពា៉ះ្លរ៉ា៉ះពាល់
ធ្លនាថាមានសរលនសោបាយចាេ់ោេ់សែើមបីែឹក្នាំ វធ្ល
រចចុរបនន និងអនាគតននជំងឺរាតតាត។

-

ិ នការ
ក្តូវធ្លនាថា ចារ់ការង្ហរក្តូវបានអនុវតតចំសពា៉ះក្មមក្រនិ សោជិតកាត់ សែរទាំងអេ់ និងចាត់វធ្ល
សែើមបីធ្លនាថា និសោជក្ទាំងអេ់សៅក្នុងឧេាហក្មមកាត់ សែរស្វើអាជី វក្មមសដ្ឋយអនុ សោមតាម
ចារ់ការង្ហរ។

-

ធ្លនាថា ក្ិចចរំពារេងគមជាេក្លេក្មារ់រុគគលទាំងអេ់ដែលបាត់រង់ការង្ហរក្នុងអំ

ុងសេលជំងឺ

រាតតាត មានជំនួយហិរញ្ា វតថុក្គរ់ក្រន់ សែើមបីក្គរែណតរ់សលើនងាចំណាយេក្មារ់ការរេ់សៅ។
3. សដ្ឋ៉ះស្រសាយអំសេើ ហិងា និងការសរៀតសរៀនសៅក្ដនាងស្វើការ
-

្តល់េចាចរ័នសលើអនុេញ្ជាសលែ 190 ររេ់អងគការេលក្មមអនតរជាតិេីេ
ត ីអំសេើ ហិងា និ ងការសរៀតសរៀន
សៅក្ដនាងស្វើការ និងអនុ វតតអនុសាេន៍ ភាារ់សលែ 206 ក្េមទាំងវ ិនិ សោគសៅសលើការ្ែេវ្ាយជា
សាធ្លរណៈនូ វរេដ្ឋានទាំងសន៉ះ។

-

សៅក្រសេេក្មពុជា ការ្តល់េចាចរ័នសលើអនុេញ្ជាសលែ 144 ររេ់អងគការេលក្មមអនតរជាតិ សលើការ
េិសក្រ៉ះសោរល់ក្តី ភាគីក្៏ក្តូវបាន្តល់អនុសាេន៍្ងដែរ សែើមបីធ្លនាថាក្ំ ដណេក្មង់នីតិរញ្ា តិត ក្តូវ
មានការេិសក្រ៉ះសោរល់ជាមុ នក្រក្រសដ្ឋយក្រេិេធភាេជាមួយក្មមក្រនិសោជិត និងេហជីេ។

រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្សាតលី
1. តមាាភាេ
-

ស្វើរចចុរបននភាេចារ់ ទាេភាេេម័យេំ សនើរឆ្នំ2018 សែើមបីក្ំណត់ឱ្យមានការរង្ហាញអំ េីដែែេង្ហវក្់

្គត់្គង់។ រញ្ាីអនក្្គត់្គង់គួរមាននូវេ័ត៌មានដែលអាចអានសដ្ឋយមា៉ា េុីនអំេីសក្គឿងរងគំុ ្លិតក្មម និង
ររ ិកាារដក្នចនទាំងអេ់ ក្េមទាំងសឈាម៉ះ អាេយដ្ឋាន ក្រសភេ្លិត្លដែល្លិត ក្ក្ុមហុនសមនន
អាជីវក្មមសៅេីតាំងផ្អទល់ និងចំនួនក្មមក្រសៅតាមេី តាំងនី មួយៗ។
-

ចារ់េីេ
ត ី ទាេភាេេម័យេំ សនើរគួរស្វើរចចុរបននភាេសែើមបីដ្ឋក្់រញ្ូច លក្ក្រែណឌអនុ វតតែ៏រ ឹងមាំ ដែល
ដ្ឋក្់រញ្ូច លនូ វការេិន័យេក្មារ់ ក្ក្ុមហុនអាជីវក្មមដែលមិនរាយការណ៍

ឬ្តល់េ័ត៌មានមិនក្គរ់

ក្រន់ មិនេិត ឬរំភាន់។

2. រសងកើតចារ់ សែើមបីការពារេិេិធក្មមក្រនិសោជិត
-

សេចក្តីក្ពាង និងសរៀរចំចារ់ ដែលក្ំណត់ឱ្យក្ក្ុមហុនអូ ស្ត្សាតលីដែលក្ំេុងក្រតិរតតិការសៅសក្ៅក្រសេេ
អនុវតតការក្តួតេិនិតយភាេក្តឹ មក្តូវដ្នក្េិេិធមនុេែស្ាើយតរចំសពា៉ះសយនឌ្័ រ និងការពារកាតេវក្ិចច
ររេ់េួក្សគស្រេរតាមសរលការណ៍ដណនាំររេ់អងគការេហក្រជាជាតិ េីេ
ត ី្ុរក្ិចច និ ងេិេិធមនុ េែ៖
o

ចារ់សន៉ះគួររសងកើតឱ្យមានយនតការសដ្ឋ៉ះស្រសាយអាចេេួ លបានដែលមានលក្ាណៈឯក្រាជយ
មាន្នធ្លនេំរូរដររ គណសនយយភាេ និងតមាាភាេ ដែលមានេិេិធអំណាចក្នុងការសេុើរ
អសងកត និង្តល់នូវែំសណា៉ះស្រសាយអាចអនុវតតបានក្រក្រសដ្ឋយក្រេិេធភាេ។

-

ដក្តក្មូវក្ិចចក្េមសក្េៀងពាណិជាក្មមអូស្ត្សាតលីឱ្យស្រេរតាមកាតេវក្ិចចេិេិធមនុ េែអនតរជាតិ និងេមភាេ
សយនឌ្័ រររេ់សយើង។ រេរបញ្ា តិតេីេ
ា ី េិេិធការង្ហរដែលភាារ់កាតេវក្ិចចគួរដ្ឋក្់រញ្ូច លសៅក្នុងក្ិចចក្េម

សក្េៀង សហើយរេរបញ្ា តិតទាំងអេ់ដែលរ៉ា៉ះពាល់ែល់េិេិធក្មមក្រនិ សោជិតសដ្ឋយផ្អទល់ ឬសដ្ឋយក្រសោល
សៅក្នុងក្រសេេអូ ស្ត្សាតលី ឬសៅក្នុងក្រសេេនែគូ គួរដតក្តូវបានែក្សចញ។

6

o

ក្ិចចក្េមសក្េៀងពាណិជាក្មមគួរដ្ឋក្់រញ្ូច លយនតការសដ្ឋ៉ះស្រសាយដែលអាចឱ្យក្មមក្រនិ សោជិត
េេួលបានេំណង ជាការស្ាើយតរចំសពា៉ះក្រណីននការរ ំសោភេិេិធមនុ េែ។

3. សដ្ឋ៉ះស្រសាយអំសេើ ហិងា និងការសរៀតសរៀនសៅក្ដនាងស្វើការ
-

ែឹក្នាំសៅក្នុងការ្តល់េចាចរ័ នសលើអនុ េញ្ជា ILO 190 េតីេីអំសេើហិងា និងការសរៀតសរៀនសៅក្ដនាង
ិ ័យការេូ តររសេេ។
ស្វើការ និងអនុ វតតអនុសាេន៍ ភាារ់សលែ 206 និងសលើក្ក្មពេ់អនុេញ្ជាក្នុងវេ

4. ររ ិរេជំ ងឺ COVID-19
-

ធ្លនាឱ្យមានការវ ិនិ សោគសៅសលើការសាតរស

ិ នូ វវ ិរតតិជំងឺ COVID-19 សៅក្នុងតំរន់ អាេុីអាសគនយ៍
ើងវញ

្តល់អាេិ ភាេែល់ក្មមក្រនិសោជិតស្ត្េីតេុរគតដែលក្តូវបានសបា៉ះរង់ សដ្ឋយសារវ ិរតតិ រួមទាំងក្មមក្រ
និសោជិតក្នុងឧេាហក្មមកាត់សែរ សដ្ឋយសផ្អតតសលើការក្សាងស

ិ ឱ្យកាន់ដតក្រសេើរស
ើ ង វញ

ើង សែើមបី

ធ្លនាឱ្យមានការង្ហរេមរមយ ក្បាក្់ឈួនលក្េក្េង់ជីវភាេ និ ងក្ិចចរំពារេងគម។

3. លេធ្លននការស្រសាវក្ជាវ
្បគេសបង់កាាដេស
េិែាភាេេូ សៅននឧេាហក្មមកាត់សែររង់ កាាដែេ
ឧេាហក្មមកាត់ សែរេសមាៀក្រំពាក្់ រច
ួ ជាសស្រេចររេ់រង់ កាាដែេ គឺជាឧេាហក្មមសផ្អាតសលើការនាំសចញែ៏្ំ
រំ្ុតររេ់ក្រសេេ

និងបានរួមចំ ដណក្ោ៉ា ងេំខាន់ ែល់ក្ំសណើនសេែាក្ិចចោ៉ាងឆ្រ់រហ័េររេ់ក្រសេេ

រង់កាាដែេក្នុងរយៈសេលរ៉ាុ នាមនេេវតែរ ៍ក្នាងមក្សន៉ះ។ សដ្ឋយមានសរាងចក្ក្ចំនួន 4,600 ក្ដនាងសៅេូ ទាំង

ក្រសេេ និងមានក្មមក្រនិ សោជិតចំនួន 4.22 ោននាក្់ ដែលក្នុងសនា៉ះក្រមាណ 60 ភាគរយគឺជាស្ត្េី1ត
ឧេាហក្មមកាត់ សែរមានចំនួន 11.2 ភាគរយនន GDP ររេ់ក្រសេេរង់កាាដែេ។2
ិ ័យកាត់សែរមានក្ំសណើនែ៏ រ ឹងមាំ សដ្ឋយការនាំសចញសក្ើន
សៅរយៈសេលរ៉ាុ នាមនឆ្នំមុនសក្ើ តមានជំងឺរាតតាត វេ
ស

ើងេី 2.54 ពាន់ោនែុ ោារ ក្នុងឆ្នំ2015 សៅែល់ 3.4 ពាន់ោនែុោារ ក្នុងឆ្នំ2019 ដែលជាការសក្ើនស ើង
ចំនួន 33.9 ភាគរយ។3 េី្ារនាំសចញេំខាន់ៗររេ់ វ ិេ័យសន៉ះ គឺ េហភាេអឺ ររ
ុ ៉ា (62 ភាគរយ) និងអាសមរ ិក្
ខាងសជើង (21 ភាគរយ)

4

ិ តតិជំងឺ COVID-19 បាន
សដ្ឋយក្រសេេអូស្ត្សាតលីគឺជាេី្ារនាំសចញ្ំរំ្ុតេី 11។5 វរ

ិ ័យកាត់ សែរ សដ្ឋយក្បាក្់ចំណូលេីការនាំសចញបានធ្លាក្់ចុ៉ះជិត 18 ភាគ
ស្វើឱ្យរ៉ា៉ះពាល់ោ៉ាង្ងន់្ងរសៅែល់វេ

1
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https://mappedinbangladesh.org/wp-content/uploads/2021/08/Working-Paper_Worker-Ratio.pdf
2

Textile Focus (2020) Review and Outlook, 2020 Bangladesh Garments and Textile Industry,

http://textilefocus.com/review-outlook-2020-bangladesh-garments-textile-industry/
3

The Business Standard (2021), Why 300,000 new RMG jobs mask a grave reality about employment growth in

the sector, 6 October, https://www.tbsnews.net/features/panorama/why-300000-new-rmg-jobs-mask-gravereality-about-employment-growth-sector-312124
4

Asian Development Bank (2021) COVID-19 and the Readymade Garments Industry in Bangladesh,

https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/54180-001-sd-04.pdf
5

World Integrated Trade Solutions (2021) Bangladesh Textiles and Clothing Exports,

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/BGD/Year/2015/TradeFlow/Export/Partner/all/Product/5063_TextCloth/Show/Partner%20Name;XPRT-TRD-VL;XPRT-PRDCT-SHR;/Sort/XPRT-TRD-VL/Chart/top10

7

រយ មក្សៅក្តឹម 2.8 ពាន់ ោនែុោារក្នុងឆ្នំ 2020។ សទា៉ះរីជាមានរញ្ជ
ា ក្រឈមជារនតរនាទរ់ េក្មារ់ សៅដក្
ិ ័យសន៉ះបានេទុ៉ះសងើរស
សរាងចក្ក្ និងក្មមក្រនិ សោជិ តកាត់សែរោ៉ា ងណាក្ាី វេ
សក្ចើនសដ្ឋយសារដតការសរើក្ោងេសមាៀក្រំ ពាក្់ស
ចំណូលនាំសចញបានសក្ើនស

ើងវ ិញសៅេូ ទាំងេវីរអឺ ររ
ុ ៉ា

ិ សៅឆ្នំ2021 ដែលភាគ
ើ ងវ ញ

និងេហរែាអាសមរ ិក្។

ក្បាក្់

ើងែល់ 3.4 ពាន់ោនែុោារក្នុងឆ្នំ2021 រ៉ាុដនតសទា៉ះរីោ៉ាងណា ចំនួនសន៉ះសៅដត

ទារជាងក្ក្មិតមុនសេលមានជំងឺរាតតាត។

សៅក្នុងឧេាហក្មមកាត់សែរទាំងមូល ក្បាក្់ឈួនលក្រចាំដែររេ់ក្មមក្រនិ សោជិតមានក្ក្មិតទារជាងក្បាក្់
ឈនួលក្េក្េង់ជីវភាេោ៉ា ងខាាំង។ ក្បាក្់ឈួនលអរបររមាេក្មារ់ឧេាហក្មមសន៉ះក្តូវបានក្ំណត់ក្ុងឆ្
ន
ន ំ2018
ដែលមានចំនួន 95 ែុោារអាសមរ ិក្ក្នុងមួ យដែ (8,000 BDT) តិចជាងមួ យភាគរួនននក្បាក្់ឈួលក្េក្េង់
ន

ជីវភាេដែលក្តូវបានគណនាសដ្ឋយ AFWA ដែលមានចំនួន 571 ែុោារអាសមរ ិក្ (48,000 BDT) ក្នុងមួយដែ
សៅក្នុងឆ្នំ2020 ដែលក្តូវបានដក្តក្មូវសែើមបីអំណាចេិ ញសេមើរន។6 រដ្ឋាភិ បាលបានសក្រងែំស ើងក្បាក្់ឈួល
ន

អរបររមាសៅឆ្នំ2021 េី 95 ែុោារអាសមរ ិក្ (8,000 BDT) ែល់ 100 ែុោារអាសមរ ិក្ (8,400 BDT) ក្នុងមួ យដែ
ដែលជាតួសលែទារជាងការទាមទារររេ់េហជីេ និងសេទើរដតក្គរ់ ក្រន់សែើមបីស្រេរតាមក្ក្មិតអតិ្រណា
សក្ើនស

ើង ដែលគណនាមានចំនួន 5.5 ភាគរយសៅក្នុងដែេីោ ឆ្នំ2021។7 រ៉ាុដនតរញ្ជ
ា កាន់ដតអាក្ក្ក្់ សៅ

ិ ័យឯក្ជនបានរណា
សេលការរញ្ុច ៉ះរញ្ូច លេី វេ
ត លឱ្យរដ្ឋាភិបាលេនារសេលការែំស ើងក្បាក្់ឈួនលអរបររមា
ដែលស្វើឱ្យក្មមក្រនិ សោជិត េូទាត់នងាចំណាយរេ់សៅដែលសក្ើនស ើងេីក្បាក្់ឈួនលមិ នក្គរ់ក្រន់ រច
ួ សៅ
សហើយ។

្លរ៉ា៉ះពាល់ននជំងឺ COVID-19 មក្សលើឧេាហក្មមកាត់ សែររង់ កាាដែេ
វ ិរតតិសេែាក្ិចចដែលរងកស
បានសមើ លស

ើញថា

ើងសដ្ឋយជំងឺរាតតាតមក្សលើឧេាហក្មមកាត់ សែរររេ់ក្រសេេរង់កាាដែេ8

ក្តូវ

ឬរសណតញសចញេី ការង្ហរ9

ក្មមក្រនិសោជិតក្រមាណមួ យោននាក្់ក្តូវបានែក្សចញ

សដ្ឋយសារដតឧេាហក្មមសន៉ះក្តូវបានលុរសចាលរញ្ជ
ា េិ ញ ការរិេសរាងចក្ក្ និងការែក្ខានេូទាត់ក្បាក្់ ររេ់
មា៉ា ក្យីសោអនតរជាតិ េក្មារ់ ការរញ្ជ
ា េិ ញដែលក្ំេុងែំសណើរការររេ់ែួន។
ា

សោងតាមេមាគម្លិតក្រ

និងអនក្នាំសចញេសមាៀក្រំ ពាក្់រង់កាាដែេ (BGMEA) ក្ក្ុមហុនមា៉ា ក្យីសោចំនួន 1,931 ក្តូវបានេនារសេល
ផ្អាក្ ឬលុរសចាលជាឯក្សតាភាគីនូវរញ្ជ
ា េិញរហូតែល់ 3.7 ពាន់ោនែុោារអាសមរ ិក្ សៅចសនាា៉ះដែមី នា និង
ដែមិងុនា ឆ្នំ 2020។10 រនាទរ់េីមានយុេធនាការនានា ែូចជាយុេធនាការ '#PayUp' ននយុេធនាការសបាេេមាាត

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-RMGFactories.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-272020.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

8

េសមាៀក្រំ ពាក្់ ។ ក្ក្ុមហុនមា៉ា ក្យីសោជាសក្ចើន រួមទាំងក្ក្ុមហុនររេ់អូស្ត្សាតលី ្ងដែរ បានសរតជាាចិ តតក្ុងការ
ន
េិញរញ្ជ
ា េិ ញររេ់ែួន។
ា
សទា៉ះរីោ៉ាងណា ក្ក្ុមហុនមួ យចំនួនបានរនតសេនើេុំការរញ្ុច ៉ះតនមាោ៉ាងសក្ចើន។11

ឧេាហក្មមកាត់សែរក្តូវបានរង្លរ៉ា ៉ះពាល់រដនថមសេៀតសដ្ឋយសារការរិ េែទរ់ររេ់រដ្ឋាភិបាលចារ់ េីនងងេី26
ិ ័យទាំងអេ់ សលើក្ដលងដតសេវាេសគង្ហគ៉ះរនាទន់។ វធ្ល
ិ នការរ ឹតរនតឹង
ដែមីនា ឆ្នំ2020 ដែលបានរិេក្គរ់វេ
ទាំងសន៉ះនឹងក្តូវរនតរយៈសេលចំនួន 7 ែង ក្នុងរយៈសេលរ៉ាុ នាមនដែខាងមុែ និងក្តូវរនតអនុវតតរហូតែល់នងងេី30
ដែឧេភា ឆ្នំ 2020។12 សដ្ឋយសារឧេាហក្មមកាត់សែរជួរក្រេ៉ះវ ិរតតិ រដ្ឋាភិបាលរង់ កាាដែេបាន
ិ េសគង្ហគ៉ះចំនួន 595 ោនែុ ោារអាសមរ ិក្ (50 ពាន់ោន BDT)13 សែើមបីរំក្េែល់សរាងចក្ក្នានា
្តល់ក្ញ្ចរ់ ងវកា
ក្នុងការរនតសរើក្ក្បាក្់ សរៀវតែជូនក្មមក្រនិ សោជិតររេ់ែួន
ា សៅសេលដែលក្ក្ុមហុនមា៉ា ក្យីសោនានាបានលុរ
14
សចាល ឬផ្អាក្រញ្ជ
ា េិ ញររេ់ែួន។
ា
ក្ញ្ចរ់ងវ ិកាេសគង្ហគ៉ះសន៉ះបាន្តល់ជំនួយេសគង្ហគ៉ះដែលក្តូវការសក្ចើន
េក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិ តកាត់ សែរមួ យចំនួន។ សទា៉ះរីោ៉ាងណា ការក្ក្មិតេិេិធេេួ លបានមានន័យថា មានដត
សរាងចក្ក្ដែលជាេមាជិក្ននសាថរ័នពាណិជាក្មមទាំងេី រ គឺេមាគមសរាងចក្ក្ និ ងអនក្នាំសចញេសមាៀក្រំ ពាក្់
រង់កាាដែេ (Bangladesh Garment Manufacturers) (BGMEA) និងេមាគមសរាងចក្ក្ និ ងអនក្នាំសចញ
េសមាៀក្រំ ពាក្់ ចាក្់រង់ កាាដែេ (Knitwear Manufacturers and Exporters Association) (BKMEA) ដតរ៉ាុសណាណ៉ះ
ដែលអាចេេួ លបានជំ នួយឧរតថមាសន៉ះ។

ក្មមក្រនិសោជិ តកាត់សែរទាំងអេ់សៅសរាងចក្ក្ស្ែងសេៀតក្តូវបាន

រញ្ឈរ់េីការង្ហរសដ្ឋយរមនជំ នួយឧរតថមា។
ជាងសន៉ះសៅសេៀត សោងតាមរបាយការណ៍ដែលសចញ្ាយសដ្ឋយមជឈមណឌលេិេិធក្មមក្រេក្លននសាក្ល
វ ិេាល័យ Penn State University និងេមាគមេិេិធក្មមក្រ (Penn State University’s Centre for Global
Workers’ Rights and the Worker Rights Consortium (WRC)) មានក្មមក្រនិ សោជិតកាត់សែរចំនួនជាងមួយ
ិ េសគង្ហគ៉ះ
ោននាក្់សៅក្នុងក្រសេេរង់ កាាដែេក្តូវបានរសណតញសចញ ឬរញ្ឈរ់េីការង្ហរមុ នសេលក្ញ្ចរ់ងវកា
ក្តូវបានក្រកាេ។ សរាងចក្ក្ដែលបានេទង់មតិ បានសលើក្ស

ើងថា 98 ភាគរយននអនក្រញ្ជ
ា េិញររេ់ែួនបាន
ា

រែិសេ្មិ នចូលរួមរង់ នងាចំណាយសលើក្បាក្់ឈួលមួ
ន
យដ្នក្ែល់ក្មមក្រនិសោជិ តដែលក្តូវក្ំណត់ សដ្ឋយ
ចារ់ស

ើយ សហើយ 72 ភាគរយននក្មមក្រនិសោជិ តដែលក្តូវបានរសណតញសចញេី ការង្ហរក្តូវបានរញ្ូា នសៅ

15
ស្រេុក្ក្ំ សណើត សដ្ឋយរមនក្បាក្់ឈួល។
ន

ក្រសេេរង់ កាាដែេបានរងការវាយក្រោរសដ្ឋយរលក្េី េីរែ៏គួរឱ្យក្េួយបារមាននសមសរាគរំដលងងមី

Delta

COVID-19 សៅក្នុងដែសមសា ឆ្នំ2021។ រដ្ឋាភិ បាលបានក្រកាេអំេីការរិេែទរ់ែ៏តឹងរុងរយៈសេលមួ
ឹ
យេបាតហ៍

សៅនងងេី05 ដែសមសា សហើយសៅដតមានការរ ឹតរនតឹងសៅសលើការក្រមូ ល្តំុសាធ្លរណៈ និងវ ិេ័យនានា សៅ
ចសនាា៉ះដែសមសា និងដែមិងុនា។ សៅដែក្ក្កដ្ឋ េភាេ្ងន់្ងរននវ ិរតតិេុែភាេក្ំេុងគំរាមក្ំ ដហងថានឹងអាចមាន

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/wpcontent/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.

9

ភាេសលើេលុរសៅសលើក្រេ័នធេុខាភិ បាលដែលក្ំេុងដតមានេភាេោ៉ា រ់យុឺនស្រសារ់ សហើយការរិេែទរ់
ក្រសេេែ៏តឹងរុងមួ
ឹ យសេៀតក្តូវបានដ្ឋក្់ ឱ្យអនុវតតចារ់េីនងងេី01 ែល់នងងេី14 ដែក្ក្កដ្ឋ សហើយរនាទរ់េីមានការ
ែក្សចញមួ យរយៈសេលែាី ចារ់េីនងងេី23 ដែក្ក្កដ្ឋ រហូតែល់នងងេី11 ដែេីោ។16
ក្មមក្រនិសោជិតកាត់ សែរបានជួរក្រេ៉ះការលំបាក្ោ៉ា ងខាាំងសៅក្នុងអំ

ុងសេលសន៉ះ។ សដ្ឋយ រងេមាព្េី
សៅដក្សរាងចក្ក្ដែលក្ំ េុងសដ្ឋ៉ះស្រសាយរញ្ជ
ា លុរសចាលរញ្ជ
ា េិញ និងអលេធភាេក្នុងការអនុ វតតតាមការេនា

ក្នុងអំ ុងសេលសន៉ះ
រដ្ឋាភិ បាល
បានអនុញ្ជាតឱ្យសរាងចក្ក្រនតសរើក្ែំសណើរការសៅអំ ុងសេលរិេែទរ់។17
សដ្ឋយសារមិនអាចេេួ លបានសេវារំពារេងគមក្គរ់ក្រន់ ក្មមក្រនិ សោជិតបានរងាំចិតតស្វើការសែើមបីរំសេញ
តក្មូវការសេែាក្ិចច រ៉ាុដនតសាថនភាេសន៉ះបានមក្នូវោនិភ័យេំខាន់ៗ។ ជាងសន៉ះសៅសេៀត ក្រេ័នធែឹក្ជញ្ូា នមិន
ែំសណើរការ សហើយសដ្ឋយសាររមនសេវាែឹក្ជញ្ូា នដែល្តល់សដ្ឋយសៅដក្សរាងចក្ក្កាត់ សែរ ក្មមក្រនិសោជិត
ក្តូវសងើរសែើ រតាំងេីក្េឹក្ក្េលឹមក្នុងចមាងយជាសក្ចើនគី
មក្ក្តូវសែើរក្ត

ា សហើយរនាទរ់
ូដម៉ាក្តសែើមបីសៅែល់ក្ដនាងស្វើការររេ់ែួន
18
ិ សៅសេលយរ់ រនាទរ់េីរញ្ចរ់ ការង្ហរររេ់ែួនរួ
រ់សៅ្ទ៉ះវញ
ា ចរាល់។

េិ ែាភាេេូសៅននវ ិ្ីសាស្ត្េត
អងគការ ActionAid បានស្វើការជាមួ យោង Workers’ Cafés ដែលបានរសងកើតស

ើងសៅេូទាំងក្ក្ុងដ្ឋកា សែើមបី

ស្វើការេទង់មតិជាមួ យក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរចំនួន 100 នាក្់សៅេូ ទាំងសរាងចក្ក្ចំនួន 34 ដែលមានេី តាំង
សៅក្នុងក្ក្ុងដ្ឋកា។ ក្មមក្រនិសោជិតចំនួនសៅេិរក្បាំរួន នាក្់ក្ុងចំ
ន
សណាម 100 នាក្់ ដែលក្តូវបានេទង់មតិ
េក្មារ់ការេិក្ាសន៉ះគឺ ជាស្ត្េី។
ត ការេទង់មតិ ក្តូវបានក្ំ ណត់ក្តឹមគំ រេ
ូ ិក្ាតូចៗ តំ ណាងសលើេលុរននចំនួន
ិ ីសាស្ត្េតសក្ជើេសរេ
ក្មមក្រនិសោជិតជាស្ត្េីត និងវ្
ើ គំរូេិក្ា សដ្ឋយក្ក្ុមគំរូេិក្ាអាស្រេ័យសលើអនក្ដែលចូ លរួម
សៅក្នុងោង Workers’ Cafés ក្នុងអំ

ុងសេលដែលការស្រសាវក្ជាវក្តូវបានស្វើស

ើ ង។

ការសផ្អតតេំខាន់សលើសរាងចក្ក្ដែលមានមូ លដ្ឋានសៅេីក្ក្ុងដ្ឋកា ក្៏បានដ្ឋក្់ក្មមក្រនិសោជិតសៅមជឈមណឌល
ឧេាហក្មមស្ែងសេៀតជាសក្ចើន សៅសក្ៅវ ិសាលភាេននការស្រសាវក្ជាវសន៉ះ្ងដែរ។ ជាងសន៉ះសៅសេៀត ការ
ស្រសាវក្ជាវក្តូវបានស្វើស

ើងសៅសលើក្មមក្រនិ សោជិតកាត់សែរដែលរសក្មើ ការង្ហរសៅក្នុងសរាងចក្ក្ដែលជាេមាជិ ក្

េមាគមពាណិជាក្មម្ូាវការចំ នួនេីរ គឺ េមាគមសរាងចក្ក្ និ ងអនក្នាំសចញេសមាៀក្រំពាក្់ រង់កាាដែេ (Bangladesh
Garment Manufacturers) និងេមាគមសរាងចក្ក្ និងអនក្នាំសចញេសមាៀក្រំ ពាក្់ ចាក្់ រង់កាាដែេ (Knitwear
Manufacturers and Exporters Association) 19ក្េមទាំងសរាងចក្ក្មិនដមនេមាជិក្ ដែលនាំឱ្យមានភាេែុេរន

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-mallsoffices-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-unitsstay-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-daylockdown-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-amidlockdown
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.

10

ននលេធ្លេទង់មតិ សដ្ឋយសារភាេែុ េរនននរេរបញ្ា តិត រេដ្ឋានក្រតិរតតិការ និងការអនុ សោមតាមចារ់
ការង្ហររវាងសរាងចក្ក្ជាេមាជិក្ និងមិនដមនេមាជិក្។

លេធ្លននការស្រសាវក្ជាវសៅក្រសេេរង់កាាដែេ
1.

សាថនភាេសេែាក្ិចចមិនចាេ់ោេ់ររេ់ក្មមក្រនិ សោជិតកាត់សែរកាន់ដតមានេភាេ្ងន់្ងរសដ្ឋយសារ
ការរញ្ឈរ់េីការង្ហរក្នុងវ ិរតតជំងឺ COVID-19 និងការកាត់ក្បាក្់ឈួនល

ក្មមក្រនិសោជិតកាត់ សែរសៅក្រសេេរង់ កាាដែេ បានេេួ លក្បាក្់ឈួនលក្ក្ី ក្ក្រួចសៅសហើយ មុនសេលេេួ ល
រង្លរ៉ា៉ះពាល់េីវ ិរតតិជំងឺរាតតាត សដ្ឋយមានអនក្ស្ាើយេមាាេន៍ ភាគសក្ចើន (90 ភាគរយ) បានសលើក្ស

ើងថា

ែាួនមានក្បាក្់ចំណូលេីេីរសៅក្នុងក្គួសារ សដ្ឋយសារដតក្បាក្់ឈួលដែលេួ
ន
ក្សគេេួលបានេីការង្ហរដតមួយ
មិនក្គរ់ក្រន់ េក្មារ់ក្េក្េង់ ជីវភាេែាួនឯង និងក្គួសារររេ់ែួនស
ា
ើយ។
●

សៅក្នុងដែមក្រា ឆ្នំ2020 ក្មមក្រនិសោជិ តដែលបានេទង់មតិ េេួលបានក្បាក្់ សរៀវតែជាម្យមចំនួន
108 ែុ ោារអាសមរ ិក្ (9,103.50 BDT) ដែលទារជាងក្បាក្់ ឈួលក្េក្េង់
ន
ជីវភាេក្រចាំដែចំនួន 571
ែុោារអាសមរ ិក្ (48,000 BDT)

●

ក្មមក្រនិសោជិតភាគសក្ចើន រក្ក្បាក្់ បានសក្ចើនជាងក្បាក្់ ឈួលអរបររមាមុ
ន
នសេលវ ិរតតិជំងឺរាតតាត
សទា៉ះរីោ៉ាង ចំនួន 8% បានសលើក្ស

ើងអំេីការរក្ក្បាក្់ចំណូលបានទារជាងក្បាក្់ឈួនលអរបររមា។

សៅក្នុងវ ិេ័យទាំងមូល ក្បាក្់ ឈួលររេ់
ន
ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរេថិតសៅសក្កាមក្បាក្់ ឈួលក្េក្េង់
ន
ជីវភាេ
(571 ែុោារអាសមរ ិក្ ឬ 48,000 BDT ក្នុងមួ យដែ)។ ចំណុចដែលកាន់ដតអាក្ក្ក្់ជាងសន៉ះគឺ ការគណនាក្បាក្់

ឈនួលក្េក្េង់ជីវភាេររេ់ក្រសេេរង់ កាាដែេមិនបានរារ់ រញ្ូច លក្បាក្់ចំណូលដែលរក្បានតាមរយៈការង្ហរ
សមា៉ា ងរដនថមស ើយ រ៉ាុ ដនតក្បាក្់ សរៀវតែដែលបានរាយការណ៍សដ្ឋយក្មមក្រនិសោជិតបានដ្ឋក្់រញ្ូច ល ដែលស្វើ
គមាាតរវាងក្បាក្់សរៀវតែក្មមក្រនិសោជិត និងក្បាក្់ឈួនលក្េក្េង់ជីវភាេកាន់ដតរ ីក្្ំ ដងមសេៀត។ ជាម្យម
ក្មមក្របានសលើក្ស

ើងថា ក្បាក្់សរៀវតែររេ់ែួនបានដ្ឋក្់
ា
រញ្ូច លេឹក្ក្បាក្់ចំនួន 13 ែុ ោារអាសមរក្
ិ (1,102.50

BDT) ក្នុងមួ យដែ ជាក្បាក្់ ស្វើការដងមសមា៉ា ង ដែលសេមើនឹង 12 ភាគរយននក្បាក្់ សរៀវតែេរុរ។

ចំណុចែ៏គួរឱ្យក្េួយបារមាសនា៉ះគឺថា ក្មមក្រនិសោជិ ត 1 នាក្់ ក្នុងចំសណាម 12 នាក្់ បានសលើក្ស ើងថា ែាួន
េេួលបានក្បាក្់ចំណូលទារជាងក្បាក្់ឈួនលអរបររមាដែលបានក្ំ ណត់ តាំងេីមុនសេលវ ិរតតិជំងឺរាតតាត
បានសក្ើតស

ើង។ ចំណុចសន៉ះរង្ហាញអំេីភាេែុ េរនរវាងសរាងចក្ក្ដែលជាេមាជិក្ននេមាគមពាណិជាក្មម្ូាវ

ការទាំងេីរ និងសរាងចក្ក្មិ នដមនេមាជិ ក្ដែលសែើ រតួ នាេី ក្ិចចេនារនត ដែលរេរបញ្ា តិត និងការអនុវតតចារ់

ការង្ហរមានភាេេន់សែាយជាង និងមានការររេងកត់េីេហជីេកាន់ ដតខាាំងសៅក្នុងសរាងចក្ក្ក្ិចចេនារនត
ដែលរណា
ា លឱ្យក្មមក្រនិ សោជិតជាញឹក្ញារ់េេួ លបានក្បាក្់ សរៀវតែទារជាងក្បាក្់ ឈួលអរបររមា
ន
ឬ
េេួលបានការេូទាត់ សៅតាមេិនន្លការង្ហរររេ់ែួាន។
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ការរញ្ឈរ់ក្មមក្រនិសោជិតេីការង្ហរដែលរ ីក្រាលដ្ឋលសៅក្នុងឧេាហក្មមកាត់សែររង់កាាដែេទាំងមូ ល

ក្មមក្រនិសោជិតកាត់ សែរបានធ្លាក្់ចូលសៅក្នុងវ ិរតតិ COVID-19 ដែលរេ់សៅក្តដ្ឋរក្តែួេជាមួ យនឹងក្បាក្់

ឈនួលតិចតួចរំ្ុត និងមានការរំពារតិចតួច សែើមបីជួយឧរតថមាសៅក្នុងក្រមានអាេនន។ រ៉ាុដនតជំងឺរាតតាត
បានស្វើឱ្យសាថនការណ៍កាន់ ដតអាក្ក្ក្់ ខាាំងស ើង សដ្ឋយក្មមក្រនិសោជិតជាសក្ចើនក្តូវបាត់រង់ការង្ហរ ជួរក្រេ៉ះ
ភាេអត់ការង្ហរស្វើរយៈសេលដវង

រនាទរ់េីក្តូវបានរសណតញសចញេី ការង្ហរ

និ ងការមិនេេួ លបានក្បាក្់

រំណាច់ជាសែើម។
●

ក្មមក្រនិសោជិតចំនួន 36% ដែលបានេទង់មតិ បានបាត់រង់ការង្ហរររេ់ែួនសៅក្ន
ា
ុងែំ ណាក្់កាលនន
ជំងឺរាតតាត

●

ក្នុងចំសណាមសនា៉ះ 94% ក្តូវបានរញ្ឈរ់េីការង្ហរសៅសេលដែលការរិេែទរ់ែំរូងក្តូវបានក្រកាេ
កាលេី នងងេី26 ដែមីនា ឆ្នំ2020

●

ចំនួន 27% បានចំ ណាយសេលេី រួន សៅ ក្បាំេីរ ដែសែើមបីដេវងរក្ការង្ហរស្ែងសេៀត

●

ចំនួន 30% រនតអត់ មានការង្ហរស្វើរហូតែល់រយៈសេល 16 ដែ

●

មានក្មមក្រនិសោជិតដែលក្តូវបានរញ្ឈរ់េីការង្ហរចំនួនដត 14% រ៉ាុសណាណ៉ះដែលបានេេួលក្បាក្់
រំណាច់ការង្ហរ

លេធ្លទាំងសន៉ះរញ្ជ
ា ក្់កាន់ ដតចាេ់អំេីលេធ្លរក្ស

ើញេីការស្រសាវក្ជាវមុន ដែលរង្ហាញថា ក្មមក្រជា

សក្ចើនបានបាត់រង់ការង្ហររួចសៅសហើយសៅសេលដែលក្ញ្ចរ់ងវ ិកាេសគង្ហគ៉ះររេ់រដ្ឋាភិបាលក្តូវបានក្រកាេ
កាលេី នងងេី25 ដែមីនា ឆ្នំ2020។20
ក្មមក្រនិសោជិតក្៏ បានែិតែំ ដេវងរក្ការង្ហរងមី្ងដែរ សៅដែលជំ ងឺ COVID-19 រក្
ី រាលដ្ឋលសៅេូ ទាំងក្រសេេ
ការលំបាក្ក្នុងការសក្រើក្បាេ់មស្ាបាយែឹក្ជញ្ូា នសាធ្លរណៈ និងការស្វើែំសណើរេី ស្រេុក្មួយសៅស្រេុក្មួ យ
ិ ក្ត
បានស្វើឱ្យរ៉ា៉ះពាល់ែល់ក្មមក្រនិសោជិត ដែលបានរងាំចិតតវល

ិ សដ្ឋយសារដតេួក្
រ់សៅស្រេុក្ក្ំ សណើតវញ

សគេុំមានលេធភាេរង់នងាឈួនល្ទ៉ះ។ ក្នុងចំ សណាមអនក្ដែលបាត់រង់ ការង្ហរ មានចំនួន 27 ភាគរយបាន

ចំណាយសេលេី រួន សៅ ក្បាំេីរ ដែសែើមបីដេវងរក្ការង្ហរងមី សហើយក្មមក្រជិតមួ យ នាក្់ក្ុនងចំសណាមរីនាក្់ ក្តូវ
ចំណាយសេលរហូតែល់ 16 ដែសែើមបីដេវងរក្ការង្ហរងមី។ អនក្ដែលបាត់រង់ ការង្ហរក្៏ក្តូវចាក្សចញេីការង្ហរ
សដ្ឋយរមនជំនួយឧរតថមាេីសរាងចក្ក្ដែរ។

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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ក្មមក្រនិសោជិតដែលបាត់រង់ការង្ហរមានការលំបាក្ក្នុងការេេួ លបានក្បាក្់រំណាច់ ។ មានក្មមក្រនិ សោជិត
ដតមានក្់រ៉ាុសណាណ៉ះក្នុងចំសណាមក្បាំមួយនាក្់ ដែលបានបាត់រង់ការង្ហរ បានសលើក្ស
រំណាច់ សហើយរមនក្មមក្រនិ សោជិតណាមានក្់ បានេេួ លក្បាក្់ េីការផ្អាក្ការង្ហរស

ើងថា ែាួនបានេេួ លក្បាក្់

ិ េសគង្ហគ៉ះររេ់
ើយ។ ងវកា

រដ្ឋាភិ បាលបាន្តល់ក្បាក្់សរៀវតែក្តឹមដតរី ដែរ៉ាុសណាណ៉ះេក្មារ់ក្មមក្រនិ សោជិតសៅក្នុងសរាងចក្ក្ដែលជា

េមាជិ ក្ននសាថរ័ នពាណិជាក្មម BGMEA និ ង BKMEA។ េឹ ក្ក្បាក្់ សន៉ះក្តូវបាន្តល់ជូនសដ្ឋយផ្អទល់ែល់ក្មមក្រ
និសោជិ តតាមរយៈក្ក្ុមហុន្តល់សេវាហិរញ្ា វតថុចល័ត (MFS) និងបានរំក្េែល់អនក្ដែលមានការង្ហរស្វើរច
ួ

សហើយក្នុងរយៈសេលរីដែែំរូងននជំងឺរាតតាត។ ក្មមក្រនិសោជិតដែលមិនដមនជាេមាជិក្មិនបានេេួ លការ
រំក្េស

ើយ។

អតថរេដរក្ធ្លាយ៖ ក្មមក្រនិ សោជិតេថិតក្នុងសាថនភាេសរើ មិនែិតែំនឹងេុំេេួលបានអវីទាំងអេ់ គឺទាំងអនក្

ដែលមានការង្ហរស្វើ និងអនក្ក្តូវមក្ស្វើការក្នុងអំ ុ ងសេលរិេសេវាក្មម សរើមិនែូសចាន៉ះនឹ ងក្តូវរសណតញសចញេី
ការង្ហរ។ ែូចដែលក្មមក្រនិ សោជិតមានក្់ បានសលើក្ស ើងថា រត់ក្តូវដតសែើ រសៅស្វើការ សរើមិនែូសចាន៉ះនឹងក្តូវសគ
រសណតញសចញេីការង្ហរ។
ក្បាក្់ ឈួលររេ់
ន
ក្មមក្រនិសោជិតកាត់ សែរបានធ្លាក្់ចុ៉ះចំនួន 8 ែុោារអាសមរ ិក្ក្នុងអំ

ុងសេលជំងឺរាតតាត
េនទឹមនឹងការរញ្ឈរ់េីការង្ហរ និងការលំបាក្ក្នុងការដេវងរក្ការង្ហរស្ែងសេៀត ក្មមក្រនិសោជិតចំនួន 46
ភាគរយបានកាត់រនថយសមា៉ា ងស្វើការ

សដ្ឋយសារដតការកាត់រនថយក្បាក្់ចំណូលេីការង្ហរដងមសមា៉ា ង។

ជា

លេធ្ល ក្មមក្រនិសោជិតក្តូវបានកាត់ក្បាក្់ឈួនល សដ្ឋយសារដតមូ លសហតុ ជំងឺរាតតាត។
●

●

សៅក្នុងដែេីោ ឆ្នំ2021 ក្មមក្រនិសោជិ តបានឱ្យែឹងថា ែាួនេេួលបានក្បាក្់សរៀវតែជាម្យម 100
ែុោារអាសមរ ិក្ (8,423 BDT) ក្នុងមួយដែ។
ចំនួនសន៉ះ្ាុ៉ះរញ្ជ
ច ំងអំេីការកាត់រនថយចំនួន 8 ែុោារអាសមរ ិក្ (680.50 BDT) ក្នុងមួ យដែ សលើក្បាក្់
សរៀវតែមុនជំងឺរាតតាត ដែលជាការកាត់ ក្បាក្់ឈួនល 7.5 ភាគរយ។

េក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិ តដែលក្ំេុងរេ់សៅ ឬេថិតសៅសក្កាមរនាទត់ ក្ក្ី ក្ក្ ការកាត់ក្បាក្់ឈួលសន៉ះកាន់
ន
ដតស្វើ
ឱ្យេួក្សគធ្លាក្់ សៅក្នុងភាេក្ក្ីក្ក្ដងមសេៀត។

Percentage of surveyed workers

Wages in August 2021
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2.

ក្មមក្រនិ សោជិតកាត់សែរបានជួរក្រេ៉ះរញ្ជ
ា អេនតិេុែសេបៀង្ងន់្ងរ និងរំណុលសក្ើនស
COVID-19
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ើងរនាទរ់េីជំងឺ

ភាេមិនក្គរ់ក្រន់ននជំ នួយហិរញ្ា វតថុដែលមានេក្មារ់ ក្មមក្រនិសោជិតកាត់ សែរក្នុងអំ

ុងសេលជំងឺរាតតាត
បានរនែល់េុក្នូ វភាេអត់ ឃ្លាន និងរំណុលែ៏្ងន់្ងរ សដ្ឋយសារក្មមក្រនិសោជិតេិ បាក្ដេវងរក្ក្បាក្់សែើមបី
ក្េក្េង់ជីវភាេររេ់ែួន។
ា
●

85% ននក្មមក្រដែលបានេទង់មតិ បានរងាំចិតតកាត់រនថយការចំ ណាយររេ់ែួនក្ន
ា ុងអំ
ជំងឺរាតតាត សដ្ឋយចំនួន 15% បានសលើក្ស

●

តក្មូវការក្រចាំនងងររេ់ក្គួសារររេ់ែួន
ា

ុងសេលមាន
ើងថា ែាួនបានចំណាយអេ់ក្បាក្់ េនែំសែើ មបីរំសេញ

70% េុំ មានក្បាក្់ ក្គរ់ក្រន់ សែើមបីេេួលទានអាោរក្រចាំនងងឱ្យបានក្គរ់ ក្រន់ េក្មារ់ែួានឯង និង
ក្ក្ុមក្គួសារ

●

ក្នុងចំសណាមសនា៉ះ 36% បានរងាំចិតតអត់អាោរសរៀងរាល់េបាតហ៍ សហើយ 25% បាននិ ោយថា ែាួន
បានក្រឈមមុែនឹងវ ិរតតិអាោរក្រចាំនងង

●

42% បានសលើក្ស

ើងថា ែាួនក្តូវែក្ក្បាក្់ ក្មចីរនាទន់សែើមបី្គត់្គង់ែួនឯងក្ន
ា
ុ ងអំ

សៅសេលជំ ងឺរាតតាតចារ់ ស្ាើម្ទុ៉ះស

ុងសេលជំ ងឺរាតតាត

ើង រដ្ឋាភិ បាលបានអនុវតតក្មមវ ិ្ី ដចក្ចាយអាោរេសគង្ហគ៉ះ

រនាទន់មួយចំនួន សដ្ឋយ្តល់អាោររយៈសេលមួ យេបាតហ៍ែល់ក្គួសារដែលរង្លរ៉ា ៉ះពាល់។ សទា៉ះរីោ៉ាង
ណា មានក្មមក្រនិសោជិតដែលបានេទង់មតិចំនួនដតមួ យភាគរីរ៉ាុសណាណ៉ះដែលសលើក្ស
ការរំក្េតាមរូរភាេមួ យចំនួនេីរដ្ឋាភិ បាលក្នុងអំ

អតថរេេំខាន់៖ ក្មមក្រនិសោជិតបានសលើក្ស

ើងថា ែាួនបានេេួ ល

ុងសេលដែលជំនួយឧរតថមាក្តូវបាន្តល់ជូន។

ើថា ែាួនក្តូវឈរសៅខាងសក្ៅ និងរង់ ចាំសៅតាមែង្ាូវសដ្ឋយ

េងឃឹមថានឹងេេួ លបានជំនួយេីរដ្ឋាភិ បាល ឬជំនួយសេបៀងអាោរេីអងគការេរបុរេ្ម៌ ចំដណក្

ក្មមក្រនិសោជិតស្ែងសេៀតបានែចីក្បាក្់ោ៉ាងសក្ចើនេីេមាជិក្ក្គួសារ ឬអនក្្តល់ក្បាក្់ក្មចី សែើមបីរា៉ារ់ រងការ
ចំណាយររេ់ែួ ន។
ា
ក្នុងចំសណាមអនក្ដែលបានជួ រក្រេ៉ះអេនតិេុែសេបៀង ចំ នួនជាងពាក្់ក្ណា
ត លបាននិ ោយថា ែាួនបាន
េេួលរងវ ិរតតិអេនតិេុែសេបៀងក្ក្មិតម្យមសៅ្ងន់្ងរ សដ្ឋយមានក្់ក្ុងចំ
ន
សណាមរីនាក្់ បានអ៉ះអាងថាែាួនបាន
រងាំចិតតអត់អាោរសរៀងរាល់េបាតហ៍ និងេុំ មានអាោរេេួលទានជាសក្ចើននងង។ មួ យភាគរួនក្នុងចំ សណាមអនក្
ស្ាើយេមាាេន៍ ទាំងអេ់បានជួរក្រេ៉ះសាថនភាេកាន់ ដតអាក្ក្ក្់សៅៗ សដ្ឋយសារេួក្សគបានសលើក្ស

ើងថា

ែាួនក្ំេុងក្រឈមមុែនឹ ងវ ិរតតិជាសរៀងរាល់នងងក្ុងការ្ត
ន
ល់អាោរក្គរ់ ក្រន់េក្មារ់ ែួនឯង
ា
និងក្ក្ុមក្គួសារ។
ក្មមក្រនិសោជិតក្៏ជួរក្រេ៉ះរំណុលសក្ើនស

ន
សណាម
ុងវ ិរតតិជំងឺរាតតាត្ងដែរ សពាលគឺក្ុងចំ
ើងថា ែាួនេុំ មានក្បាក្់ េក្មារ់រង់នងាឈួល
ន សដ្ឋយក្មម

ើងសៅក្នុងអំ

អនក្ដែលបានេទង់មតិ ចំនួនជិតេីរភាគរីបានសលើក្ស

ិ
ក្រនិសោជិ តបានអ៉ះអាងថា ែាួនសៅជំ ពាក្់ នងាឈួលមា
ន
ច េ់្ទ៉ះ សហើយសេើរដតចារ់ ស្តើមេងនងាឈួលសន៉ះវ
ន
ញ
រ៉ាុសណាណ៉ះ។ ជាងសន៉ះសៅសេៀត អនក្ស្ាើយេមាាេន៍ចំនួន 4 នាក្់ ក្នុងចំ សណាម 10 នាក្់បាននិោយថា ែាួនក្តូវ

ែក្ក្បាក្់ក្មចីរនាទន់ សែើមបីយក្មក្្គត់្គង់ែួនឯង
ា
សៅក្នុងសាថនភាេដែលមិនចាេ់ោេ់រយៈសេលជាសក្ចើនដែ
ក្នុងអំ ុងសេលមានជំងឺរាតតាត។
3.

េិេិធក្មមក្រក្តូវរងការគំរាមក្ំ ដហងក្នុងសេលសក្ើតមានជំងឺរាតតាត

ិ ័យកាត់សែរបាននាំឱ្យ
ការរញ្ឈរ់ េីការង្ហរសដ្ឋយសារការរ ីក្រាលដ្ឋលជំ ងឺ និងការកាត់ក្បាក្់ឈួនលសៅក្នុងវេ
មានេមាព្ចុ៉ះសក្កាមសៅសលើេិេិធក្មមក្រនិសោជិត សដ្ឋយក្មមក្រនិសោជិតដែលបានេទង់មតិបានសលើក្ស

ើង

ថា ការផ្អាេ់រូតរការសក្ជើ េសរេ
ើ រុគគលិក្ និងការអនុ វតត្លិតក្មមចារ់តាំងេីជំងឺរាតតាតបានចារ់ស្តើម បានស្វើ
ឱ្យេួក្សគមានការក្េួយបារមាអំេីការរក្ាការង្ហរររេ់ ែួនសៅក្ន
ា
ុងរយៈសេលដវង។
●

38% ននអនក្ស្ាើយេមាាេន៍ បានអ៉ះអាងថា ែាួនមានការក្េួយបារមាកាន់ដតខាាំងអំេីេុវតថិភាេការង្ហរ
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●

●
●

35% ននក្មមក្រនិសោជិត គិតថាេិេិធររេ់ែួនសៅក្ដនា
ា
ងស្វើការសៅែដែលចារ់ តាំងេីជំងឺរាតតាត
បានចារ់ ស្ាើម រ៉ាុដនត 28% បានអ៉ះអាងថា េិេិធររេ់ែួនសៅក្ដនា
ា
ងស្វើការបានធ្លាក្់ចុ៉ះ
41% ននអនក្ស្ាើយេមាាេន៍ គឺ េមាជិក្េហជីេដែលបានចុ៉ះរញ្ាី

អំណាចចរចារររេ់ក្មមក្រនិសោជិតេំនងជាមានការធ្លាក្់ ចុ៉ះសដ្ឋយសារជំងឺរាតតាត សដ្ឋយ
លេធ្លននការេទង់មតិរង្ហាញេីការងយចុ៉ះននគមាាតក្បាក្់ សរៀវតែរវាងេមាជិក្េហជីេ និងមិន
ដមនេមាជិក្េហជីេ

ក្មមក្រនិសោជិតដែលបានេទង់មតិ បានសលើក្ស

ើងេី ការក្េួយបារមាជាសក្ចើនអំេីេិេិធររេ់ ែួនសៅក្ដនា
ា
ងស្វើការ

សៅក្នុងសេលមានជំងឺរាតតាត។ ក្មមក្រមួ យចំនួន្ំ គឺ 45 ភាគរយ បានសលើក្ស ើងថា សៅសេលសន៉ះក្បាក្់
សរៀវតែក្តូវបានសៅដក្សរាងចក្ក្សរើក្ជូនមិនសេៀងទាត់។ ក្មមក្រនិសោជិតក្៏បានអ៉ះអាង្ងដែរថា អនក្

ក្គរ់ក្គងសរាងចក្ក្បានសមើ លមក្ក្ូែក្មមររេ់ក្មមក្រនិសោជិតក្នុងរូរភាេអវ ិជាមាន សដ្ឋយស្ាើយតរោ៉ា ងចាេ់
នែចំសពា៉ះតេូដែលមានការសរៀរចំក្រឆ្ំងនឹងការមិនសររេចារ់ររេ់សរាងចក្ក្។ លេធ្លេទង់មតិ ក្៏បាន

រង្ហាញ្ងដែរថា ការរញ្ឈរ់ េីការង្ហរសៅេូទាំងវ ិេ័យ និ ងចំនួនេលក្មមសលើេលុរសដ្ឋយសារការធ្លាក្់ចុ៉ះ
តក្មូវការេី ក្ក្ុមហុនមា៉ា ក្យីសោអនតរជាតិ បានជ៉ះឥេធិេលែល់េមតថភាេររេ់ក្មមក្រនិ សោជិតេហជីេក្នុង
ការចរចាទាមទារក្បាក្់ ឈួលែព
ន
េ់ជាងមុ ន។

អតថរេេំខាន់៖ េហជីេមានសារៈេំខាន់ណាេ់សែើមបីេសក្មចបាននូវេិេិធររេ់ក្មមក្រនិសោជិ តសៅ

ិ ័យកាត់ សែរ សៅសេលេួក្សគចូ លរួមក្នុងការចរចាជាេមូ ហភាេក្នុងនាមក្មមក្រនិសោជិត និងេក្មរ
េូទាំងវេ
េក្មួលការេនទនាជាមួ យនិសោជក្ និងសាថរ័នពាណិជាក្មមសែើមបីដក្លមាលក្ាែណឌ ការង្ហរ។ េហជីេសៅ
ក្រសេេរង់ កាាដែេក្៏្តល់ការរំក្េជាសក្ចើនែល់េមាជិក្ររេ់ ែួ ន
ា រួមទាំងជំនួយសវជាសាស្ត្េត ការរំក្េ

េក្មារ់ការរញ្ឈរ់េីការង្ហរក្នុងលក្ាណៈរនាទន់ និងការស្វើក្ូែក្មមេមូ ហភាេក្នុងក្រណីដែលសរាងចក្ក្ជំពាក្់
ក្មមក្រនិសោជិតនូវក្បាក្់ឈួ នល និងអតថក្រសោជន៍ស្ែងៗសេៀត។

មុនសេលសក្ើតមានជំងឺរាតតាត ក្មមក្រនិ សោជិតេហជី េេេួលបានក្បាក្់សរៀវតែជាម្យម 119 ែុោារ
អាសមរ ិក្ក្នុងមួ យដែ (10,010 BDT) ដែលសលើេេីេមភាគី មិនដមនេហជីេររេ់ែួនចំ
ា
នួន 18.5 ែុោារ

អាសមរ ិក្ (1,556 BDT)។ សទា៉ះរីោ៉ាងណា គិ តក្តឹមដែេីោ ឆ្នំ2021 លេធ្លេទង់មតិបានរង្ហាញេី ភាេ
ែុេរនតិចតួចននក្បាក្់ សរៀវតែររេ់ក្មមក្រនិសោជិតេហជីេ និងមិនដមនេហជីេ ដែលរង្ហាញអំេីអំណាច
ចរចាកាន់ដតសែាយក្នុងចំ សណាមក្មមក្រនិសោជិតេហជីេ។

Average Salary in USD

Salary comparision of unionised and non-unionised workers
during the pandemic (USD)
120
101

100

Unionised workers

99

Non-unionised workers

Average salary before Feburary 2020

Average salary in August 2021
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ការរ ីក្រាលដ្ឋលអំ សេើហិងាដ្ាក្សលើសយនឌ្័ រសៅក្ដនាងស្វើការ
ជំងឺរាតតាតបានស្វើឱ្យសាថនភាេការង្ហរសៅេូ ទាំងឧេាហក្មមកាត់ សែរកាន់ ដតមានភាេមិនចាេ់ោេ់
ដែលស្វើឱ្យក្មមក្រនិ សោជិតកាន់ដតង្ហយជួរក្រេ៉ះអំ សេើហិងា និងការសរៀតសរៀនសៅក្ដនាងស្វើការ។ សទា៉ះរី
ក្មមក្រនិសោជិតមានភាេសាទក្់សេទើរក្នុងការដចក្រដំ លក្រេេិសសា្ន៍អំេីការសរៀតសរៀន្ាូវសភេសដ្ឋយសារ

ិ ក្៏ សដ្ឋយ រ៉ាុ ដនតលេធ្លេទង់មតិរង្ហាញអំេីអំសេើ ហិងាសយនឌ្័ ររ ីក្រាល
ភ័យខាាចអំ េីចំណាត់ ការមក្សលើែួនវ
ា ញ
ិ ័យកាត់ សែររង់កាាដែេទាំងមូល។
ដ្ឋលសៅក្នុងវេ

30% ននក្មមក្រនិសោជិតដែលបានេទង់មតិ បានសលើក្ស

●

ើងថា េួក្សគបានក្រឈមមុ ែនឹងអំសេើហិងា

សយនឌ្័ រ (GBV) ក្នុងេក្មង់មួយចំនួន ែណៈសេលក្ំេុងស្វើការ
41% បានអ៉ះអាងថា េួក្សគបានស

●

ើញសដ្ឋយផ្អទល់ដភនក្ ឬសាគល់មិតតរម
ួ ការង្ហរដែលេេួលរងនូ វការ

សរៀតសរៀន្ាូវសភេ
មានក្តឹមដត 25% រ៉ាុសណាណ៉ះដែលរង្ហាញថាបានដ្ឋក្់ ពាក្យរណឹត ង្ាូវការ រនាទរ់េីឧរបតតិសហតុ ននការ

●

សរៀតសរៀន្ាូវសភេ

ក្មមក្រនិសោជិតបានសលើក្ស
រាងកាយ
ស

ើយ។

និង្ាូវសភេ

ើងថា ក្រណីនន GBV មានរារ់ចារ់េីការសជរក្រមាងរហូតែល់អំសេើ ហិងាសលើររ
ូ

សហើយរង្ហាញថាឧរបតតិសហតុ ននការសរៀតសរៀនភាគសក្ចើនមិ នក្តូវបានសគរាយការណ៍

ជាងសន៉ះសៅសេៀត

ក្រណី្ាូវការជាសក្ចើនមិនបាននាំសៅរក្លេធ្លវ ិជាមានេក្មារ់ក្មមក្រដែលរង

្លរ៉ា៉ះពាល់សនា៉ះសេ សដ្ឋយចំនួនពាក្់ក្ណា
ត លននក្រណីដែលបានរាយការណ៍ ក្មមក្រនិសោជិតមិនសេញចិតត
នឹងវ ិ្ីសដ្ឋ៉ះស្រសាយក្រណីទាំងសន៉ះស

ើយ

រ៉ាុដនតបានយល់ក្េមសលើការេសក្មចចិតតររេ់អនក្ក្គរ់ក្គងសរាងចក្ក្

សដ្ឋយសារដតខាាចបាត់ រង់ការង្ហរ។
4.

ជំងឺ COVID-19 ស្វើឱ្យរ៉ា៉ះពាល់ែល់េិេិធស្ត្េីត និងេមភាេសយនឌ្័ រ

សក្ៅេី្លរ៉ា៉ះពាល់មក្សលើដ្នក្សេែាក្ិចច ជំងឺរាតតាតក្៏ បានរងកឱ្យមានរញ្ជ
ា ក្រឈមងមីៗេក្មារ់ េិេិធស្ត្េតី
និងេមភាេសយនឌ្័រសៅេូទាំងក្រសេេ។
●

●
●

42% ននក្មមក្រនិសោជិតដែលបានេទង់មតិ បានអ៉ះអាងេី ការសក្ើនស

ើងនូ វេំនួលែុេក្តូវការង្ហរ្ទ៉ះ

ដែលមិនបានេេួ លក្បាក្់ សរៀវតែររេ់ែួាន

32% បាននិោយថា ក្ងវ៉ះក្បាក្់ចំណូល និងអេនតិេុែសេបៀងបាននាំឱ្យេំនាេ់ក្ុងក្គួ
ន
សារសក្ើនស
23% រដនថមសេៀតបានអ៉ះអាងថា ែាួនបានជួរក្រេ៉ះអំសេើ ហិងាក្នុងក្គួសារអំ

ើង

ុងសេលរិ េែទរ់

សដ្ឋយសារេមាជិក្ក្គួសារក្តូវសៅ្ទ៉ះកាន់ ដតសក្ចើនក្នុងអំ

ុងសេលរិេែទរ់ និងេមតថភាេរក្ក្បាក្់ចំណូល
ររេ់ស្ត្េីមា
ត នក្ក្មិត រនទុក្ការង្ហរ្ទ៉ះកាន់ ដតសក្ចើនបានធ្លាក្់ មក្សលើស្ត្េី។
ត ក្មមក្រនិសោជិ តជាស្ត្េតីក្៏បានសលើក្
ស

ើងអំេីការសក្ើ នស

ើងននជសមាា៉ះសៅក្នុង្ទ៉ះ និងរេេិសសា្ន៍ននអំសេើ ហិងាក្នុងក្គួសារ សដ្ឋយសាថនភាេលំបាក្

ទាំងសន៉ះមានក្តាតរួមចំ ដណក្េី វ ិធ្លនការរ ឹតរនតឹងសដ្ឋយសារជំងឺ COVID-19 ដែលមានន័ យថា ស្ត្េតីមួយចំនួន
ដែលធ្លារ់េេួ លរងអំ សេើ ហិងាក្នុងក្គួសារបានរងាំចិតតេិត
ថ សៅដតក្នុង្ទ៉ះររេ់ែួន។
ា
្លរ៉ា៉ះពាល់មក្សលើសក្មងស្រេីរង្ហាញអំេីវ ិរតតិេូទាំងក្រសេេ
លេធ្លននការេទង់មតិ បានសលើក្ស

ើងអំេីការក្េួយបារមាខាាំងពាក្់េ័នធនឹង្លរ៉ា៉ះពាល់ននជំងឺ COVID-19

មក្សលើេុែុមាលភាេររេ់ក្ុមារ ជាេិ សេេោនិភ័យពាក្់េ័នធនឹងសក្មងស្រេី។
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●

ជិត 20% ននអនក្ស្ាើយេមាាេន៍ ដែលមានក្ុមារអាយុសក្កាម 18 ឆ្នំបានអ៉ះអាងថា ក្ូ នររេ់ែួនមួ
ា
យ
ចំនួននឹងមិនក្ត

ិ ស
រ់សៅសាោសរៀនវញ

●

ចំនួនសន៉ះបានសក្ើនស

●

13% ននអនក្ស្ាើយេមាាេន៍ បានសលើក្ស

ិ ។
ើ ងវ ញ

ើងែល់ 30% េក្មារ់ អនក្ស្ាើយេមាាេន៍ ដែលមានក្ូនស្រេី។

អំ
●

ើយសៅសេលសាោសរើក្ែំ សណើរការស

ើងថា ក្ូនររេ់ែួនបានចារ់
ា
យក្ការង្ហរសក្ៅក្រេ័នធក្ុង
ន

ុងសេលជំងឺរាតតាត សែើ មបីជួយរក្ក្បាក្់ចំណូលេក្មារ់ក្គួសារ។
25% ននអនក្ស្ាើយេមាាេន៍ ដែលអ៉ះអាងេី េមាព្សក្ើនស ើងក្នុងការសរៀរចំ អាពាហ៍េិពាហ៍មុនអាយុ
េក្មារ់ក្ូនស្រេីររេ់ែួាន។

ក្រសេេរង់ កាាដែេបានជួរក្រេ៉ះការរិេសាោសដ្ឋយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈសេលយូររំ្ុតសៅសលើ
េិភេសោក្ សដ្ឋយសាោសរៀនសៅរនតរិេទាវរចារ់េីនងងេី20 ដែមី នា រហូតែល់នងងេី16 ដែក្ញ្ជា ឆ្នំ2020។
រយៈសេលននការរិេសាោបានរ៉ា៉ះពាល់ែល់ ការេិក្ា និងស្វើឱ្យអក្តាសបា៉ះរង់ការេិក្ាសក្ើនស
និសោជិតបានសលើក្ស
រញ្ជ
ា សន៉ះសក្ើតស

ើង។ ក្មមក្រ

ើងេីអេមតថភាេក្នុងការ្គត់្គង់ការេិក្ាររេ់ក្ូនថាជាមូ លសហតុចមបងរណា
ា លឱ្យ

ើង ចំ ដណក្អនក្ែនេស្ែងសេៀតបានរញ្ជ
ា ក្់ថា ក្ូនៗររេ់ែួនសៅសេលសន៉ះក្ំ
ា
េុងស្វើការង្ហរ

សែើមបីរក្ក្បាក្់្គត់្គង់ក្គួសារ។
ការសក្ើនស

ើងោនិភ័យអាពាហ៍េិពាហ៍ក្ុមាររងកឱ្យមានការក្េួយបារមាអំេីេិេិធក្ុមារោ៉ា ង្ងន់្ងរ សដ្ឋយមាន

អនក្ស្ាើយេមាាេន៍មួយចំនួនតូចបានឱ្យែឹងថា សដ្ឋយសារដតសាថនភាេសេែាក្ិចចធ្លាក្់ចុ៉ះែុនដ្ឋន និ ងេមាព្
េីេមាជិក្ក្គួសារជារនតរនាទរ់ ក្ូនស្រេីររេ់ែួានបានសរៀរការក្នុងអំ

ា សន៉ះរញ្ជ
ា ក្់
ុងសេលជំងឺរាតតាត។ រញ្ជ
កាន់ដតចាេ់អំេីភាេចាំបាច់ ក្ុងការ្ា
ន
ល់ការរំក្េរដនថមជារនាទន់ែល់ក្មមក្រនិសោជិ តកាត់សែរ
សែើមបីក្ុំឱ្យ
ការខាតរង់ ដ្នក្សេែាក្ិចចសដ្ឋយសារជំងឺរាតតាត រងក្លរ៉ា៉ះពាល់ សៅសលើក្ុមារ។

អក្តាននការចាក្់វា៉ាក្់សាំងែពេ់្តល់ការការពារេីជំងឺ COVID-19 រ៉ាុ ដនតសៅដតមានោនិភ័យ
េិែាភាេវ ិជាមានននការស្ាើយតរចំសពា៉ះជំងឺ COVID-19 ររេ់រដ្ឋាភិបាលរង់ កាាដែេ គឺ ការចារ់ស្តើមចាក្់វា៉ាក្់
សាំងភាាមៗេក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិតកាត់ សែរ ដែលបានកាត់រនថយបានោ៉ា ងសក្ចើននូ វោនិភ័យននការរ ីក្
រាលដ្ឋលននជំងឺ COVID-19 តាមរយៈសរាងចក្ក្កាត់ សែរ ដែលលក្ាែណឌការង្ហរ និងការពាក្់េ័នធជិតេនិេធ
រវាងរន កាន់ ដតស្វើឱ្យក្មមក្រនិ សោជិតង្ហយរងសក្រ៉ះក្នុងការ្ាង និងរ ីក្រាលដ្ឋលននសមសរាគសន៉ះ។
●

ក្មមក្រនិសោជិតដែលបានេទង់មតិទាំងអេ់បានអ៉ះអាងថា ែាួនបានចាក្់វា៉ាក្់សាំងសេញសលញ
សែើមបីការពារជំងឺ COVID-19

●

●

●

68% ននអនក្ស្ាើយេមាាេន៍ បាននិោយថា និសោជក្ររេ់ែួនបានចាត់
ា
វ ិធ្លនការមួយចំនួនសែើមបី
ការពារការរ ីក្រាលដ្ឋលជំងឺ COVID-19 សៅក្នុងសរាងចក្ក្

ក្នុងចំសណាមអនក្ស្ាើយេមាាេន៍ មានដត 45% រ៉ាុ សណាណ៉ះដែលរង្ហាញថា មា៉ា េ និងេឹក្អាល់ក្ុល
ោងនែក្តូវបាន្តល់ជូនក្មមក្រនិសោជិ តសៅសេលចូ លសរាងចក្ក្ និងក្នុងចសនាា៉ះសេលសេៀងទាត់

ិ នការសែើមបីធ្លនាការរក្ាគមាាតេុវតថិភាេសៅ
43% បានឱ្យែឹ ងថា និសោជក្ររេ់ែួនបានចាត់
ា
វធ្ល
ក្នុងសរាងចក្ក្ដែលែាួនស្វើការ

ការ្តល់មា៉ាេ និងេឹក្អាល់ក្ុលោងនែមិនក្តឹមដតមានអក្តាទាររ៉ាុ សណាណ៉ះសេ រ៉ាុ នុដតក្មមក្រនិសោជិ តមួយ
ភាគរួនបាននិោយថា មា៉ា េក្តូវបាន្តល់ជូនដតមួ យែងរ៉ាុសណាណ៉ះ សដ្ឋយសក្កាយៗមក្សេៀត ក្មមក្រ
និសោជិតក្តូវបានរ ំេឹងថា នឹ ងេិញមា៉ា េពាក្់សដ្ឋយែាួនឯង។ ជាងសន៉ះសៅសេៀត លេធ្លេទង់មតិ បាន

ិ នការ្តល់មស្ាបាយស្វើែំសណើរស្ែងសេៀត សែើមបីធ្លនាេុវតថិ
រង្ហាញថា សៅដក្សរាងចក្ក្មិ នបានចាត់ វធ្ល
ភាេររេ់ក្មមក្រនិសោជិតសៅសេលស្វើែំសណើរសៅមក្េី ស្វើការស

17

ើយ។

្បគេសក្ម្ពជា
ុ
េិែាភាេេូ សៅននឧេាហក្មមកាត់សែរក្មពុជា

ិ ័យមួ យសៅក្នុងចំសណាមវេ
ិ ័យនាំសចញែ៏្ំរំ្ុតររេ់ក្រសេេ
វ ិេ័យកាត់ សែរររេ់ក្រសេេក្មពុជាគឺជាវេ
សហើយបានរួមចំ ដណក្ោ៉ា ងេំខាន់ក្ុងការអភិ
ន
វឌ្ឍសេែាក្ិចចររេ់ែួន។
ា

វ ិេ័យសន៉ះមានក្មមក្រនិសោជិតជាង

800,000 នាក្់ សៅេូទាំង 1,100 សរាងចក្ក្ សហើយបាននឹងក្ំេុងេក្ងីក្ែាួនោ៉ា ងឆ្រ់ រហ័េសៅមុនសក្ើតមានជំងឺ
រាតតាត COVID-19។ ការនាំសចញេសមាៀក្រំពាក្់ បានសក្ើនស
សទា៉ះរីោ៉ាងណា

ើង 11 ភាគរយសៅចសនាា៉ះឆ្នំ 2018 ែល់ 2019។

ិ ័យសន៉ះបានរង្លរ៉ា៉ះពាល់សដ្ឋយសារការធ្លាក្់ចុ៉ះសេែាក្ិចចសៅក្នុងវ ិរតតិជំងឺរាតតាត
វេ

សដ្ឋយការនាំសចញបានធ្លាក្់ចុ៉ះ 10.2 ភាគរយ សៅក្នុងឆ្នំ2020 េី ជាង 8 ពាន់ោនែុ ោារក្នុង ឆ្នំ2019សៅ7
ពាន់ោនែុោារ។21 ការនាំសចញបានរនតធ្លាក្់ចុ៉ះសៅសែើមឆ្នំ 2021 រ៉ាុ ដនត ការសរើក្ោងលក្់េសមាៀក្រំពាក្់
ស

ើងវ ិញសៅេហរែាអាសមរ ិក្ ចក្ក្ភេអង់សគាេ និងអឺរុរ
៉ា សៅសេលសាថនភាេជំងឺ COVID-19 មានភាេ្ូ រ

ស្រសាល

ិ ័យសន៉ះមានការសងើរស
បានស្វើឱ្យវេ

និងការនាំសចញបានសក្ើ នស

ិ កាលេីសេលងមីៗក្នាងសៅសន៉ះ
ើ ង វញ

សដ្ឋយសារការរញ្ជ
ា េិ ញ

ើង។22

ក្មមក្រនិសោជិតកាត់ សែរសៅក្មពុជាភាគសក្ចើនេេួលបានក្បាក្់ចំណូលទារជាងក្បាក្់ ឈួលក្េក្េង់
ន
ជីវភាេ។
ក្បាក្់ឈួនលអរបររមាក្តូវបានែំស
ទាមទារែំស
សក្ើនស

ើងែល់ 192 ែុោារអាមរ ិក្ក្នុងមួ យដែក្នុងឆ្នំ2021 ដែលទារជាងការ

ើងររេ់េហជី េចំនួន 12 ែុោារអាមរ ិក្ក្នុងមួយដែ ស្រេរសៅតាមក្ំសណើន្លិតភាេ និងការ

ើងនូ វរញ្ជ
ា េិញេី ក្ក្ុមហុនមា៉ា ក្យីសោអនតរជាតិ ។ ការែំ ស

ើងក្បាក្់ឈួលមិ
ន
នស្រេរតាមក្ក្មិតអក្តា

អតិ្រណាដែលមានចំ នួន 2.9 ភាគរយក្នុងឆ្នំ2020។23 សៅឆ្នំ2020 AFWA បានគណនាក្បាក្់ឈួនលក្េក្េង់
ជីវភាេររេ់ក្មពុជា 588 ែុ ោារអាមរ ិក្ ដែលសក្ចើនជាងក្បាក្់ឈួលអរបររមាចំ
ន
នួនរី ែង។24
្លរ៉ា៉ះពាល់ននជំងឺ COVID-19
្លរ៉ា៉ះពាល់ដ្នក្សេែាក្ិចចននជំងឺរាតតាត COVID-19 មក្សលើឧេាហក្មមកាត់ សែរក្មពុជាក្នុងរយៈសេលេីរឆ្នំ
ចុងសក្កាយសន៉ះ បានសក្ើតស

ើង្ទួនៗរន។ សដ្ឋយសារ 60 ភាគរយននវតថុធ្លតុសែើមដែលសក្រើក្បាេ់ក្ុនង្លិតក្មម
កាត់សែរសៅក្មពុជាមានក្រភេមក្េីក្រសេេចិន ការសលចស ើងជំងឺ COVID-19 សៅេី ក្ក្ុងវូោន និ ងរញ្ជ
ា ដែែ
េង្ហវក្់្គត់្គង់ជារនតរនាទរ់ បានរខា
ំ នោ៉ា ងខាាំងែល់ឧេាហក្មមកាត់សែរក្មពុជា។25
លំបាក្ក្នុងការរញ្ជ
ា េិ ញេីក្ក្ុមហុនមា៉ា ក្យីសោអនតរជាតិ។
21

សរាងចក្ក្បានជួរការ

រនាទរ់មក្សៅសេលដែលជំងឺរាតតាតបានវាយ

Open Development Cambodia (2021) ការនាំសចញ នងងេី12 ដែេីោ

https://opendevelopmentcambodia.net/topics/exports/
22

Xinhua (2021) ការនាំសចញេសមាៀក្រំពាក្់ររេ់ក្មពុជាសក្ើនស

ើង 3.3 ភាគរយក្នុងរយៈសេល 8 ដែែំរូង៖ ក្ក្េួង

ពាណិជាក្មម នងងេី18 ដែក្ញ្ជា http://www.news.cn/english/2021-09/18/c_1310196169.htm
23

្នាររអភិវឌ្ឍន៍អាេុី (2021) េូចនាក្រសេែាក្ិចចេក្មារ់ក្មពុ

ជាhttps://www.adb.org/countries/cambodia/economy
24

ការគណនាររេ់ ActionAid សដ្ឋយដ្ាក្សលើេិននន័យក្បាក្់ឈួលអរបរររមាេី
ន
េិននន័យក្បាក្់ឈួលក្េក្េង់
ន
ជីវភាេឆ្នំ

2021 និង 2020 េីេមព័នធអងគការេិេិធការង្ហរ Asia Floor Wage Alliance។ ក្បាក្់ឈួលក្េក្េង់
ន
ជីវភាេក្មារ់តំរន់អាេុី

ឆ្នំ2020 ក្តូវបានគណនាមានចំនួន 1,420 PPP សហើយអក្តារាូរក្បាក្់ PPP េក្មារ់ក្រសេេក្មពុជាគឺ 1655.54,

https://asia.floorwage.org/our-work/#tab-id-3
25

ដែមរថាមេ៍ (ឆ្នំ 2020) សរាងចក្ក្កាត់សែរនឹងជួរក្រេ៉ះការអាក្់ខានការ្គត់្គង់វតថុធ្លតុសែើមេីក្រសេេចិន៖ GMAC

នងងេី12 ដែក្ុមាៈ https://www.khmertimeskh.com/689917/garment-factories-to-experience-chinese-raw-materialdisruptions-gmac/
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ក្រោរសៅសលើេហរែាអាសមរក្
ិ ចក្ក្ភេអង់ សគាេ និងអឺ ររ
ុ ៉ា កាលេី ដែមី នា ឆ្នំ2020 ឧេាហក្មមក្មពុជាក្តូវរង

ឥេធិេលសាជាងមីមតងសេៀត សដ្ឋយសារក្ក្ុមហុនមា៉ា ក្យីសោនានាបានលុរសចាលរញ្ជ
ា េិញ េនារសេលការ
េូទាត់

មិនក្េមេូ ទាត់ក្បាក្់ េក្មារ់ការរញ្ជ
ា េិ ញ និងមិនបានដ្ឋក្់រញ្ជ
ា េិញងមី។

សៅចសនាា៉ះដែមក្រាែល់

ដែមិងុនា ឆ្នំ2020 េិននន័យនាំសចញរង្ហាញអំេីការធ្លាក្់ចុ៉ះនូវការនាំសចញេសមាៀក្រំ ពាក្់េីក្មពុជា 5.4 ភាគរយ
សដ្ឋយសារការនាំចូលសៅេហរែាអាសមរ ិក្បានធ្លាក្់ ចុ៉ះ 26 ភាគរយ និងសៅអឺ ររ
ុ ៉ា 25 ភាគរយ។26 ក្តាតសន៉ះជារ់

ិ ័យស្វើែំសណើរ ជាង 130 ដែលបានរងាំចិតតផ្អាក្
ពាក្់េ័នធនឹងសរាងចក្ក្កាត់ សែរ សរាងចក្ក្ដេបក្សជើង និងវេ
ក្រតិរតតិការររេ់ែួន
ា សហើយក្មមក្រនិសោជិតក្រដហល 100,000 នាក្់ បានបាត់រង់ការង្ហរររេ់ែួានទាំងជារ
សណា
ត ៉ះអាេនន ឬជាអចិ នគនតយ៍។27 កាលេីដែ្នូ ឆ្នំ2020 រដ្ឋាភិ បាលបានឱ្យែឹងថា សរាងចក្ក្ចំនួន 110 បានរិេ
ទាវរសៅក្នុងឆ្នំ2020 ដែលរណា
ត លឱ្យក្មមក្រនិសោជិតជាង 55,000 នាក្់ រមនការង្ហរស្វើ និងរមនក្បាក្់ចំណូល
េក្មារ់្គត់្គង់ក្គួសារររេ់ ែួន។
ា

ក្នុងដែសមសា ឆ្នំ2020 រដ្ឋាភិ បាលក្មពុជាបាន្តល់ជំនួយហិរញ្ា វតថុែល់ក្មមក្រនិសោជិ តកាត់សែរដែលក្តូវបាន
េយួរការង្ហរសដ្ឋយសារជំងឺរាតតាតសន៉ះ។ សទា៉ះរីោ៉ាងណា ការជួយឧរតថមាសន៉ះមានចំនួនតិចជាងក្បាក្់ឈួនល
្មមតាររេ់ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរ និងក្បាក្់ឈួនលអរបររមាស្រេរចារ់ ររេ់ក្រសេេឆ្ងយណាេ់ ដែល
ជំរញ
ុ ឱ្យក្មមក្រនិសោជិ តកាត់ សែរ

កាន់ ដតធ្លាក្់ចូលសៅក្នុងភាេក្ក្ី ក្ក្ដងមសេៀត។

រនាទរ់េីបានសេនើេុំក្បាក្់

ក្រចាំដែចំនួន 114 ែុោារអាសមរ ិក្ សៅេី រំ្ុត រដ្ឋាភិ បាលក្មពុជាបានយល់ក្េម្តល់ក្បាក្់ឈួនលែល់ក្មមក្រ
និសោជិតកាត់សែរចំនួន 70 ែុោារអាមរ ិក្ក្នុងមួ យដែ សដ្ឋយរដ្ឋាភិបាល្តល់ 40 ែុោារអាសមរ ិក្ និង 30 ែុោារ
អាសមរ ិក្ក្តូវេូ ទាត់សដ្ឋយខាងសរាងចក្ក្។28 សលើេេី សន៉ះសៅសេៀត សរាងចក្ក្មានេិេិធេេួ លបានជំនួយឧរតថមា

េីរដ្ឋាភិ បាលលុ៉ះក្តាដតេួក្សគមិនបានេេួ លរញ្ជ
ា េិ ញេីក្ក្ុមហុនមា៉ា ក្យីសោអនតរជាតិ និងបានជូនែំណឹងជា
្ាូវការែល់រដ្ឋាភិបាលអំេីតក្មូវការររេ់ែួនក្ន
ា ុងការចូលរួមសៅក្នុងរររឧរតថមាសន៉ះ។ ជាេូសៅ សរាងចក្ក្ដែល
បានស ៉ាការរនតរញ្ជ
ា េិ ញេុំ មានេិេិធេេួលបានជំនួយេីរដ្ឋាភិបាលស ើយ
សហើយក្មមក្រនិសោជិតក្តូវបាន
ផ្អាក្េីការង្ហរសដ្ឋយេុំេេួ លបានជំនួយឧរតថមាហិរញ្ា វតថុស

ើយ។

សទា៉ះរី មានភាេលាក្រសេើរជាងមុនមួយចំនួនសៅចុងឆ្នំ2020 ោ៉ា ងណាក្ាី សាថនភាេេក្មារ់ ក្មមក្រនិសោជិត
កាត់សែរសៅដតមានភាេក្ចរូ ក្ក្ចរល់ សដ្ឋយសារសរាងចក្ក្្លិតេឹងដ្ាក្សៅសលើតក្មូវការអនតរជាតិដែលមាន
ការដក្រក្រួលស

ើងចុ៉ះសដ្ឋយសារដតការរិេែទរ់ និ ងការរ ឹតរនតឹង។ ការសក្ើនស

ើងនូ វក្រណីជំងឺ COVID-19 សៅ

ក្មពុជា សៅសែើមឆ្នំ2021 បាននាំមក្នូវរញ្ជ
ា ក្រឈមងមីៗេក្មារ់ឧេាហក្មមកាត់ សែរ និងោនិភ័យចំសពា៉ះ
េុែភាេ និងសេែាក្ិចចេក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិតរារ់ ពាន់នាក្់ដែល្លិតេសមាៀក្រំ ពាក្់ េក្មារ់ ក្ក្ុមហុនមា៉ា ក្
យីសោអនតរជាតិ។
ដែសមសា

ការសក្ើនស

ើងចំនួនក្រណី្ាងបានរណា
ត លឱ្យមានការរិេែទរ់េូទាំងក្រសេេកាលេី

ដែលបានអូេរនាាយសេលេក្មារ់តំរន់ដែលមានោនិភ័យែពេ់សៅក្នុងដែឧេភា

ដែលស្វើឱ្យ

ក្មមក្រនិសោជិតកាត់ សែររមនការង្ហរស្វើ និងជួរការលំបាក្ក្នុងការរនតជីវ ិតរេ់សៅររេ់ែួន។
ា

26

ILO (2020) ឥេធិេលននដែែេង្ហវក្់្គត់្គង់៖ ្លរ៉ា៉ះពាល់ននជំងឺ COVID-19 មក្សលើក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរ និង

សរាងចក្ក្សៅអាេុី និងបា៉ា េុីហវិក្ ដែតុោ េំេ័រ 9 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---robangkok/documents/briefingnote/wcms_758626.pdf
27

កាដេតភនំសេញរ៉ាុេតិ៍ (ឆ្នំ 2020) សរាងចក្ក្កាត់សែរចំនួនជាង 110 ក្ដនាងបានរិេទាវរ នងងេី22 ដែវ ិចឆិកា

https://www.phnompenhpost.com/national/over-110-garment-factories-close
28

កាដេតភនំសេញរ៉ាុេតិ៍ (ឆ្នំ 2020) ក្មមក្រនិសោជិតដែលក្តូវផ្អាក្ការង្ហររសណា
ត ៉ះអាេនននឹងេេួលបានក្បាក្់ $70

នងងេី07 ដែសមសា https://www.phnompenhpost.com/national/temporarily-laid-workers-get-just-70
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រដ្ឋាភិ បាលមិនបាន្តល់ការរំក្េណាមួ យែល់ក្មមក្រនិ សោជិតកាត់ សែរក្នុងអំ

ុងសេលរិេែទរ់ស ើយ។ រដ្ឋាភិ
បាលក្៏ បានជូនែំណឹងែល់សរាងចក្ក្ថា ែាួនមិនេេួ លែុ េក្តូវចំសពា៉ះការរំក្េក្មមក្រនិសោជិតស ើយ រ៉ាុដនត
អាច្ាល់ជំនួយឧរតថមាបានសៅតាមការេសក្មចចិតតររេ់ែួន។
ា
ែូសចន៉ះសហើយ ការរំក្េែល់ក្មមក្រនិសោជិត
កាត់សែរក្នុងអំ

សដ្ឋយសរាងចក្ក្មួយចំនួនេសក្មចសរើក្ក្បាក្់សរៀ
ុងសេលរិេែទរ់មានលក្ាណៈែុ េរនខាាំង
វតែរ ៍សេញសលញែល់ក្មមក្រនិ សោជិត ែា៉ះ្តល់ 20 ភាគរយ ននក្បាក្់សរៀវតែរ ៍ មួ យចំ នួនជួយឧរតថមាក្បាក្់
េក្មារ់រង់ នងាឈួល្ទ
ន
៉ះ ចំដណក្ក្មមក្រនិ សោជិតែា៉ះសេៀតមិនបានេេួ លជំនួយឧរតថមាអីវទាំងអេ់។
សរាងចក្ក្កាត់ សែរជាសក្ចើនបានសរើក្ែំសណើរការស

ិ សៅក្នុងដែឧេភា
ើ ង វញ

ដែលមិនរេ់សៅក្នុងតំរន់ ក្ក្ហមដែលមានោនិភ័យែពេ់ អាចក្ត

ដែលមានន័យថាក្មមក្រនិ សោជិត

ិ បាន។ សទា៉ះរីោ៉ាងណា
រ់សៅស្វើការវញ

សរាងចក្ក្ និងក្មមក្រនិសោជិ តដែលមានេី តាំងសៅក្នុង “តំ រន់ក្ក្ហម” ដែលមានការរ ឹតរនតឹងខាាំងជាងសៅដត
េថិតសៅក្នុងការរិេែទរ់សៅស

ើយ។ សទា៉ះរីសាថនភាេសន៉ះបានស្វើឱ្យក្មមក្រមួ យចំនួនេេួលបានក្បាក្់ចំណូល

ដែលក្ំេុងក្តូវការោ៉ា ងខាាំងក្៏សដ្ឋយ ោនិភ័យននការក្ត

ិ មានក្ក្មិតែពេ់។ សមសរាគសន៉ះបាន
រ់សៅស្វើការវញ

រនតរ ីក្រាលដ្ឋលពាេសេញក្រសេេក្មពុជា ជាេិ សេេសៅតាមសរាងចក្ក្កាត់ សែរ ដែលក្មមក្រមិ នអាចរក្ាគមាាត
េុវតថិភាេសៅក្នុងសរាងចក្ក្។ ក្មមក្រនិសោជិតជួររញ្ជ
ា ក្រឈម ជាេិសេេសៅអំ

ុងសេលេក្មាក្អាោរនងង
ក្តង់ ដែលក្មមក្រនិសោជិតរារ់រយនាក្់ ឬរហូតែល់រារ់ពាន់នាក្់ ក្តូវក្រសក្ជៀតរនសៅតាមក្ដនាងតូចៗ និងេុំ
មានការសរៀរចំ សែើមបីេិញអាោរ។ ក្មមក្រនិសោជិតក្៏ ក្តូវរងាំចិតតស្វើែំសណើរតាមមស្ាបាយែឹក្ជញ្ូា នដែល
ក្រសក្ជៀតរនទាំងសៅ និងមក្េីក្ដនាងស្វើការ្ងដែរ។
េិែាភាេេូ សៅននវ ិ្ីសាស្ត្េត
អងគការ ActionAid បានេហការជាមួ យេមព័នធេហជីេក្មពុជា សែើមបីស្វើការេទង់មតិ ជាមួយក្មមក្រនិ សោជិត

កាត់សែរចំនួន 118 នាក្់ សៅេូ ទាំងសរាងចក្ក្ចំនួន 6 សៅរាជធ្លនីភំសន េញ ក្រសេេក្មពុជា។ ក្រដហល 86 ភាគរយ
ននអនក្ដែលក្តូវេទង់មតិគឺជាស្ត្េីត 12 ភាគរយជារុរេ និង 2% ជាអនក្រតូរសភេ។

ក្ក្មិតននការេទង់មតិ មានគំ រូេិក្ាតូច ក្៏ែូចជាតំ ណាងែពេ់ននេមាជិក្េហជីេ (86.4 ភាគរយ) និងអនក្
ដែលរចចុរបននក្ំេុងមានការង្ហរស្វើ (95 ភាគរយ) ។ ការក្ំ ណត់សន៉ះគឺសដ្ឋយសារការអនុ វតតការេទង់មតិសដ្ឋយ
តំណាងេហជីេ និងសផ្អតតសៅសលើសរាងចក្ក្ដែលក្ំ េុងែំសណើរការ (រចចុរបនន សរាងចក្ក្ចំ នួនក្បាំក្ុងចំ
ន
សណាម
ក្បាំមួយ ក្ំេុងមានែំ សណើរការ)។

លេធ្លននការស្រសាវក្ជាវសៅក្រសេេក្មពុជា
មនុ េែចំនួន 118 នាក្់ក្តូវបានេទង់មតិ
សរាងចក្ក្ចំនួន 6
អនក្ស្ាើយេមាាេន៍ 91% ជាក្មមក្រចំ ណាក្ស្រេុក្
90.7% ននអនក្ស្ាើយេមាាេន៍ ក្េួយបារមាអំេីេុវតថិភាេការង្ហរររេ់ែួន
ា ចារ់ តាំងេីជំងឺរាតតាតបានវាយ
ក្រោរ

អនក្ស្ាើយេមាាេន៍ 13% បានបាត់រង់ ការង្ហរសដ្ឋយសារជំងឺ COVID-19
89% ននអនក្ស្ាើយេមាាេន៍ បានអេ់ក្បាក្់ េក្មារ់េិញអាោរសៅអំ
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ុងសេលជំងឺរាតតាត

1. ក្បាក្់ ឈួលក្ក្ី
ន
ក្ក្ស្វើឱ្យក្មមក្រនិសោជិតង្ហយរងសក្រ៉ះសដ្ឋយសារ្លរ៉ា៉ះពាល់សេែាក្ិចចរណា
ា លមក្េីជំងឺ
COVID-19

ក្មមក្រនិសោជិតកាត់ សែរសៅក្រសេេក្មពុជាបានចូលសៅក្នុងវ ិរតតិសន៉ះ ដែលេេួ លបានក្បាក្់ ឈួលក្ក្ី
ន
ក្ក្រួចសៅ
សហើយ ដែលស្វើឱ្យេួក្សគង្ហយរងសក្រ៉ះសដ្ឋយសារ្លរ៉ា ៉ះពាល់សេែាក្ិចចរណា
ា លមក្េីជំងឺរាតតាត។ ក្បាក្់

ិ ័យសន៉ះ ដែលទារជាងខាាំងេី ក្បាក្់
ឈនួលទារ្ាុ៉ះរញ្ជ
ច ំងអំេីភាេមិនក្គរ់ក្រន់ ននក្បាក្់ឈួនលអរបររមាននវេ
ឈនួលក្េក្េង់ជីវភាេ សដ្ឋយក្មមក្រនិសោជិតកាត់ សែរេឹងដ្ាក្សៅសលើក្បាក្់ស្វើការដងមសមា៉ា ងសែើមបីរគងគរ់ក្បាក្់
ឈនួល្មមតា។
●

កាលេី ដែមក្រា ឆ្នំ2020 មានក្មមក្រនិសោជិតដែលបានចូ លរួមក្នុងការេទង់មតិ សន៉ះចំនួនដត 2.2%
រ៉ាុសណាណ៉ះ ដែលេេួលបានក្បាក្់ឈួលក្េក្េង់
ន
ជីវ ិត។

●

សក្ចើ នជាងេី រែងននចំនួនសនា៉ះ គឺ 5.6 ភាគរយ រក្ក្បាក្់មិនបានសលើេេីក្បាក្់ឈួនលអរបររមាស

ើយ។

ក្មមក្រនិសោជិតភាគសក្ចើនេេួលបានក្បាក្់ឈួលសលើ
ន
េេី ក្បាក្់ឈួនលអរបររមារនតិចរនតួច សៅសេលគិតអំេី

ក្បាក្់ សរៀវតែ និងក្បាក្់ ដងមសមា៉ា ង។ ជាង 3 ភាគ 4 (78 ភាគរយ) ននក្មមក្រដែលបានេទង់មតិ េេួលបានក្បាក្់
ចំណូលចសនាា៉ះេី 200 សៅ 300 ែុោារអាសមរ ិក្ សដ្ឋយ 12 ភាគរយអាចរក្បានចារ់េី 300 សៅ 400 ែុោារ
អាសមរ ិក្។ មានដត 3.3 ភាគរយននក្មមក្រដែលបានេទង់មតិ (មនុេែ រី នាក្់) រ៉ាុសណាណ៉ះ ដែលរក្បានសលើេេី
400 ែុ ោារក្នុងមួ យដែ ដែលសៅដតតិចជាងក្ក្មិតក្បាក្់ឈួនលក្េក្េង់ជីវភាេចំនួន 588 ែុោារ សៅស
ការែំ ស

ើង 2 ែុោារសលើក្បាក្់ឈួលអរបររមាសៅឆ្
ន
ន ំ2021 មិនបានស្វើឱ្យសាថនភាេក្មមក្រនិសោជិតកាត់ សែរ

មានភាេក្រសេើរស

ើងស

ក្បាក្់ឈួនលក្តូវបានែំស
ស

ើ យ។

ើយ។ សដ្ឋយសរៀររារ់អំេីរញ្ជ
ា ផ្អទល់ែួន
ា ក្មមក្រនិសោជិតបានសលើក្ស

ើងរួចសហើយក្ាី

ើងថា សទា៉ះរី

ក្៏េួក្សគសៅដតជួរការលំបាក្ក្នុងការ្គត់្គង់ជីវភាេសដ្ឋយសារការ

ើងនងាឈួនលក្ដនាងសានក្់សៅ អាោរ សក្រងសាំង និងេំ និញស្ែងៗ។ សដ្ឋយសាររដ្ឋាភិបាលមិនបានរំ សេញ

តាមការអំ ពាវនាវររេ់ក្មមក្រនិសោជិត និងេហជីេដែលទាមទារឱ្យមានការែំ ស

ើងចំ នួន 12 ែុោារ សៅសលើ

ក្បាក្់ឈួនលអរបររមាែល់ ស្វើឱ្យក្មមក្រសរាងចក្ក្កាត់សែរគិតថា ការេូ ទាត់ ក្បាក្់ឈួនលក្េក្េង់ជីវភាេគឺេុំអាច
សៅរួចស

ើ យ។

ក្បាក្់ សរៀវតែទារសៅក្នុងឧេាហក្មមកាត់សែរក្មពុជាទាំងមូ ល គឺ មានន័យថា ក្មមក្រនិ សោជិតមិនក្តឹមដតជួរ
ការលំបាក្ក្នុងការចំ ណាយជី វភាេក្រចាំនងងររេ់ែួនរ៉ា
ា
ុសណាណ៉ះសេ រ៉ាុដនតេួក្សគេុំ មានលេធភាេេនែំក្បាក្់េុក្
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ស

ើយ ក្នុងក្រណីបាត់រង់ ការង្ហរ ឬកាត់រនថយសមា៉ា ងស្វើការ។ ក្តាតសន៉ះបានស្វើឱ្យក្មមក្រនិ សោជិតកាត់សែរ

ង្ហយរងសក្រ៉ះសដ្ឋយសារជំងឺរាតតាត។

2. ការរិេែទរ់ និងការរញ្ឈរ់ ការង្ហរសដ្ឋយសារជំងឺ COVID-19 ជំ រញ
ុ ឱ្យក្មមក្រកាន់ដតធ្លាក្់ក្ុងភាេអត់
ន
ឃ្លាន
និងភាេក្ក្ីក្ក្

សរាងចក្ក្ចំ នួនក្បាំក្ុងចំ
ន
សណាមក្បាំមួយដែលក្តូវបានេិក្ាសៅក្នុងការស្រសាវក្ជាវសន៉ះសៅដតសរើក្ែំ សណើរការ

សៅក្នុងរយៈសេលជំងឺរាតតាតទាំងមូល សលើក្ដលងដតក្នុងសេលរិេែទរ់។ សទា៉ះរីោ៉ាងណា សៅសរាងចក្ក្ស្ែង
សេៀតគឺ Violet Apparel ក្មមក្រក្តូវបានផ្អាក្ការង្ហរសៅក្នុងដែឧេភា ឆ្នំ2020 មុនសេលសរាងចក្ក្ក្តូវបានរិេ
ភាាមៗជាសរៀងរហូតសៅក្នុងដែក្ក្កដ្ឋ ឆ្នំ2020។29 លេធ្លេទង់មតិរង្ហាញថា សទា៉ះរីក្មមក្រទាំងអេ់បានរង
្លរ៉ា៉ះពាល់អវ ិជាមានសដ្ឋយសារជំងឺរាតតាត សដ្ឋយក្រឈមនឹងការធ្លាក្់ចុ៉ះក្បាក្់ចំណូល និងការសក្ើនស

ើង

នូវសក្រ៉ះអត់ឃ្លាន ក្មមក្រមក្េីសរាងចក្ក្ Violet Apparel ជួ រក្រេ៉ះសាថនភាេដែលអាក្ក្ក្់ជាងសន៉ះ។
●

13% ននក្មមក្រនិសោជិតកាត់ សែរដែលបានេទង់មតិ បានបាត់រង់ ការង្ហរសដ្ឋយសារដតជំ ងឺរាតតាត

●

ក្នុងចំសណាមសន៉ះ មាន 93% ធ្លារ់ស្វើការសៅសរាងចក្ក្ Violet Apparel
មានក្មមក្រដែលបាត់រង់ការង្ហរចំនួនដត 27% រ៉ាុសណាណ៉ះដែលេេួលបានក្បាក្់រំណាច់ ការង្ហរ

●
●

●

ក្មមក្រនិសោជិតចំនួន 41.5% រដនថមសេៀត បានបាត់រង់ ក្បាក្់ចំណូលររេ់ែួនសដ្ឋយសារដតការរិ
ា
េ

សរាងចក្ក្ក្នុងអំ ុងសេលរិេែទរ់
40% ននក្មមក្រនិសោជិតដែលបានេទង់មតិ បាននិោយថា សមា៉ា ងស្វើការររេ់ែួនក្តូ
ា
វបានកាត់រនថយ
ចារ់តាំងេី សេលសក្ើតមានជំងឺរាតតាត

ក្មមក្រនិសោជិតដែលក្តូវបានរញ្ឈរ់ េីការង្ហរភាគសក្ចើន (93 ភាគរយ) បានអ៉ះអាងថា ែាួនបានឈរ់ ស្វើការ
សលើេេី 12 ដែ។ េក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិ តដែលបាត់ រង់ក្បាក្់ចំណូលសដ្ឋយសារការរិ េសរាងចក្ក្ក្នុងអំ ុង
សេលរិេែទរ់ភាគសក្ចើន (98 ភាគរយ) បានឱ្យែឹងថា ែាួនអត់ការង្ហរស្វើរយៈសេលេីមួយដែសៅេី រដែ។

ការរិេសរាងចក្ក្ Violet Apparel នាំឱ្យវ ិវាេសលើរញ្ជ
ា ក្បាក្់រំណាច់ ចារ់តាំងេីែួនបានរិ
ា
េែំសណើរការកាលេី
ដែក្ក្កដ្ឋ

ឆ្នំ2020

សហើយលេធ្លេទង់មតិ រង្ហាញឱ្យស

ើញអំ េីការអ៉ះអាងជារនតរនាទរ់ននអតថក្រសោជន៍

ដែលមិនបានេូ ទាត់។ ក្មមក្រនិសោជិតដែលក្តូវបានរញ្ឈរ់េីការង្ហរភាគសក្ចើន (93 ភាគរយ) បានអ៉ះអាងថា
ែាួនបានេេួ លក្បាក្់សរៀវតែចុ ងសក្កាយរួចសហើយ។ សទា៉ះរី ោ៉ាងណា ជាងសន៉ះសៅសេៀតសៅសេៀត ការេេួល
បានអតថក្រសោជន៍ សៅមានក្ក្មិតតិចតួចសៅស ើយ។ ក្មមក្រនិសោជិ តតិចជាងពាក្់ក្ណា
ត ល (40 ភាគរយ)
បានសលើក្ស

ើងថា ែាួនេេួ លបានអតថក្រសោជន៍ក្រចាំឆ្នំ សហើយតិចជាងមួ យភាគរីបានេេួ លក្បាក្់រំណាច់
(27 ភាគរយ) និ ងេំណងជូ នែំណឹងជាមុន (20 ភាគរយ)។ ក្រណីសន៉ះបានសក្ើតស ើងសទា៉ះរីជាអតថក្រសោជន៍
ទាំងសន៉ះក្តូវបានក្ំណត់ សៅក្នុងចារ់ននក្រសេេក្មពុជាក្៏សដ្ឋយ។30
ជំនួយហិរញ្ា វតថុ COVID-19 មិនក្គរ់ ក្រន់ សដ្ឋយសារក្ក្ុមហុនមា៉ា ក្យីសោអនតរជាតិសបា៉ះរង់សចាលក្មមក្រ
និ សោជិតកាត់សែរ

សដ្ឋយសារក្ក្ុមហុនមា៉ា ក្យីសោអនតរជាតិបានសបា៉ះរង់ក្មមក្រនិសោជិ តកាត់ សែរចំ នួន 700,000 នាក្់ សៅក្នុង

វ ិេ័យកាត់ សែរក្មពុជា ការស្ាើយតរចំសពា៉ះជំងឺរាតតាតបានធ្លាក្់សៅសលើរដ្ឋាភិ បាលក្មពុជា ដែលេីរំ្ុតបាន
29

Nierhoff, A (2020) ក្មមក្រសរាងចក្ក្កាត់ សែរក្មពុជាទាមទារេិេិរ
ធ នាទរ់ េីក្តូវរិេទាវរសដ្ឋយសារជំងឺក្ូរូណា
៉ា

នងងេី16 ដែតុ ោ https://www.abc.net.au/news/2020-10-16/cambodia-violet-factory-workers-demandpay -after-coronavirus/12769364
30

ILO (2019) ការដណនាំអំេីចារ់ការង្ហរក្មពុជាេក្មារ់ឧេាហក្មមកាត់សែរ https://betterwork.org/wp-

content/uploads/2020/03/Cambodian-Labour-Law-Guide2019.pdf

22

យល់ក្េម្តល់ (70 ែុោារអាសមរ ិក្ក្នុងមួ យដែែល់ក្មមក្រដែលរង្លរ៉ា៉ះពាល់ រួមជាមួ យការេូទាត់ដែលបាន
ដរងដចក្រវាងរដ្ឋាភិ បាល (40 ែុោារអាសមរ ិក្) និងសរាងចក្ក្កាត់សែរ (30 ែុោារអាសមរក្
ិ )។ សទា៉ះរីការជួយ
ឧរតថមាសន៉ះមិនក្គរ់ ក្រន់ដែលមានក្តឹមដត
សស្រេចសៅសហើយក្ាី ការរក្ស

40

ភាគរយននក្បាក្់ឈួនលអរបររមាដែលមានក្ក្មិតទាររួច

ើញជាវ ិជាមានេី ការេទង់មតិ សន៉ះគឺថា ការដ្ឋក្់ឱ្យអនុវតតនូវក្ញ្ចរ់ជំនួយហិរញ្ា វតថុ

ររេ់រដ្ឋាភិ បាលមានភាេរ ឹងមាំេក្មារ់ សរាងចក្ក្ដែលសផ្អតតសលើការនាំសចញជា្ាូវការ។ សទា៉ះរីោ៉ាងណា គួរ
ក្ត់េមាគល់ថា ជំនួយសន៉ះមិនបានអនុវតតសៅសលើក្មមក្រនិសោជិតដែលស្វើការសៅសរាងចក្ក្ក្ិចចេនារនតស
●
●

93% ននអនក្ស្ាើយេមាាេន៍ អាចេេួ លបានជំនួយឧរតថមាេីរដ្ឋាភិ បាលក្នុងអំ
75.5% ននអនក្ស្ាើយេមាាេន៍ បានសលើក្ស
សេលរិេែទរ់។

●

ើយ។

ុងសេលជំងឺរាតតាត។
ើងថា ែាួនបានេេួលជំនួយឧរតថមាេីរដ្ឋាភិ បាលក្នុងអំ ុង

22% បានេេួ លជំនួយឧរតថមាសៅសេលេួក្សគក្តូវបានេយួរការង្ហរ។

សក្ៅេីការរំក្េដែលក្ំ ណត់សដ្ឋយរដ្ឋាភិ បាល

ជំនួយដ្នក្ហិរញ្ា វតថុដែល្តល់ែល់ក្មមក្រនិសោជិ តមានភាេ

ែុេៗរនសៅតាមសរាងចក្ក្នី មួយ។ សដ្ឋយមិនរារ់ រញ្ូច លក្មមក្រដែលក្តូវបានរញ្ឈរ់េីការង្ហរ េី រភាគរី ននអនក្
ស្ាើយេមាាេន៍ បានអ៉ះអាងថា

ែាួនេេួ លបានជំនួយឧរតថមារដនថមមួ យចំនួនេីនិសោជក្ររេ់ែួនក្ន
ា ុងអំ ុង
សេលជំងឺរាតតាត។ សទា៉ះរី ោ៉ាងណា ចំ សពា៉ះអនក្ស្ាើយេមាាេន៍ ភាគសក្ចើន ការជួ យឧរតថមាររេ់និសោជក្
ក្តូវបាន្ាល់ក្ុងរូ
ន រភាេជាក្បាក្់សរៀវតែចុងសក្កាយររេ់ក្មមក្រនិសោជិត (57 ភាគរយ)។ ជាងសន៉ះសៅសេៀត
32 ភាគរយននក្មមក្រនិ សោជិ តដែលបានេទង់មតិ មិនបានេេួលជំនួយឧរតថមាណាមួយេីនិសោជក្ររេ់ែួន
ា
ស

ើយក្នុងអំ

ុងសេលជំងឺរាតតាតសន៉ះ។

ភាេអត់ឃ្លានមានការសក្ើនស

ើងសៅសេលក្មមក្រនិ សោជិតរងាំចិតតែីរ
ច ុលសែើមបីរា៉ារ់ រងនងាចំណាយសលើការរេ់

សៅជាមូ លដ្ឋាន
ជំនួយហិរញ្ា វតថុមិនក្គរ់ ក្រន់ េក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិ តកាត់ សែរ មានន័ យថា ក្មមក្រនិសោជិតដែលក្រឈម

មុែនឹងការេយួរការង្ហរ ការរញ្ឈរ់ និងការកាត់រនថយសមា៉ា ងស្វើការ ក្តូវបានរុញក្ចានឱ្យធ្លាក្់ចូលក្នុងវ ិរតតិកាន់
ដត្ងន់្ងរ។
●

89% ននក្មមក្រនិសោជិតបានឱ្យែឹងថា ក្គួសារររេ់ែួនអេ់
ា
ក្បាក្់េក្មារ់ េិញអាោរចារ់តាំងេី
ជំងឺរាតតាតបានចារ់ស្តើម

●
●
●

68% បាននិោយថា ែាួនបានរងាំចិតតកាត់រនថយការចំ ណាយ
35% បាននិោយថា ក្បាក្់ចំណូលររេ់ែួនមិ
ា
នក្គរ់ ក្រន់ េក្មារ់ការចំ ណាយក្រចាំនងង ស

ើយ

47% ននក្មមក្រនិសោជិតក្តូវរងាំចិតតែីរ
ច ុលក្បាក្់ រដនថម សែើ មបីយក្មក្ចំណាយក្នុងក្គួសារ

សក្រ៉ះអត់ឃ្លានដែលមានការសក្ើនស

ើង និងញឹក្ញារ់ គឺ ជាសរឿង្មមតាក្នុងចំ សណាមក្មមក្រនិសោជិតកាត់ សែរ

សដ្ឋយសេទើរដតពាក្់ក្ណា
ត លននក្មមក្រនិសោជិត (45 ភាគរយ) បានសលើក្ស

ើងថា សេលែា៉ះែាួនែវ៉ះខាតក្បាក្់

េក្មារ់េិញអាោរ សហើយក្មមក្រ 2 នាក្់ ក្នុងចំ សណាម 5 នាក្់ (42 ភាគរយ) បានអ៉ះអាងថា ក្រណីសន៉ះសក្ើត
ស ើងញឹក្ញារ់ ឬញឹក្ញារ់ ខាាំង។ ក្តាតសន៉ះ្ាុ៉ះរញ្ជ
ច ំងអំេីក្បាក្់ សរៀវតែរទា
៍ រសៅក្នុងឧេាហក្មមកាត់ សែរ
ិ តតិជំងឺរាតតាតសដ្ឋយ
ទាំងមូលសៅក្នុងក្រសេេក្មពុជា ដែលនាំឱ្យក្មមក្រនិសោជិតជាសក្ចើនធ្លាក្់ចូលសៅក្នុងវរ

មានរនទុក្រំណុលែ៏្ងន់្ងរ។
សេទើរដតពាក្់ក្ណា
ត លននក្មមក្រនិសោជិតដែលបានេទង់មតិបានសលើក្ស ើងថា
ែាួនបានែចីរុលក្បាក្់រដនថមក្នុងអំ ុងសេលជំងឺរាតតាតសន៉ះ ដែលជាភេតុតាងរង្ហាញថា ចំនួនសន៉ះអាចមាន
សក្ចើន ជាងសន៉ះ។

េុវតថិភាេហិរញ្ា វតថុររេ់ក្មមក្រនិសោជិ តកាត់ សែរក្៏ រង្លរ៉ា៉ះពាល់្ងដែរសដ្ឋយសារការបាត់រង់ ការង្ហរ និង

ការកាត់ក្បាក្់ឈួនលសៅក្នុងរងវង់ក្គួសារររេ់ែួន
ា
ដែលមានន័យថា េូមបីដតក្នុងក្រណីដែលក្មមក្រដែលក្តូវ
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បានេទង់មតិសៅរនតមានការង្ហរស្វើក្៏សដ្ឋយ រ៉ាុដនតេមាជិ ក្ក្គួសារអាចក្រឈមនឹងការកាត់ក្បាក្់ឈួនល ដែល
រនាទរ់មក្រ៉ា៉ះពាល់ែល់ការចំ ណាយក្នុងក្គួសារ និងរណា
ា លឱ្យមានភាេអត់ឃ្លាន។

“ក្នុងអំ ុ ងសេលរិេែទរ់ ែាុំមិនបានេេួ លជំនួយអាោរណាមួយេី អាជាា្រមូ លដ្ឋាន ឬនរណាមានក្់ ស ើយ។
ឪេុក្មាាយររេ់ែុ ំក្ា តូវលក្់ក្ជូក្ររេ់រត់ សែើមបីស្ាើអាោរ និងក្បាក្់មក្ឱ្យែាុំ សែើមបីេរ់េល់នឹងសាថនភាេ
សដ្ឋយសារសយើងមិនអាចសចញសៅរក្ក្បាក្់បានសេ”។
-

ចាន់ណា ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរ ក្នុងក្រសេេក្មពុជា

េក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិ តដែលែចីរុលក្បាក្់រដនថមសែើមបីរា៉ារ់រង ការចំ ណាយក្នុងក្គួសារររេ់ែួន
ា (47 ភាគរយ)
ការេូ ទាត់ េងរំណុលសនា៉ះមក្វ ិញបានរងកឱ្យមានភាេតានតឹងកាន់ដតខាាំង។ ែរ់មួយ ភាគរយ បានឱ្យែឹង

ិ ។ ជាងសន៉ះសៅសេៀត ជាងរីភាគរួន (81 ភាគ
ថា េួក្រត់ជួរការលំបាក្ក្នុងការេងេងរំណុលសនា៉ះសៅវញ

រយ) ននក្មមក្រនិសោជិ តក្ំេុងរំសេញការង្ហរបានេដមតងការក្េួយបារមាថា ក្រេិនសរើ េួក្រត់បាត់រង់ការង្ហរ
សនា៉ះេួក្រត់នឹងរមនលេធភាេេងរំណុលបានសេ។

3. ក្បាក្់ ឈួលមានេថ
ន
ិរភាេ រ៉ាុ ដនតក្មមក្រនិសោជិតដែលក្តូវបានរញ្ឈរ់េីការង្ហរក្តូវបានកាត់ក្បាក្់ចំណូល

ក្នុងចំនួនោ៉ា ងសក្ចើន
េិននន័យក្បាក្់ឈួនលេីដែេីោ ឆ្នំ2021 ្តល់ការរង្ហាញជាវ ិជាមានថា េក្មារ់ក្មមក្រដែលមិនក្រឈមមុែនឹង

ិ
សដ្ឋយ
ុងជំងឺរាតតាត ក្បាក្់ចំណូលបានក្ត រ់សៅក្ក្មិ តមុនជំងឺរាតតាតវញ
ក្មមក្រនិសោជិតបានសលើក្ស ើងចាេ់ អំេីការសក្ើនស ើងក្បាក្់ឈួល។
ន
ក្រណីសន៉ះេំនងជា្ាុ៉ះរញ្ជ
ច ំងអំេីក្តាត
ការរញ្ឈរ់ េីការង្ហរក្នុងអំ

មួយចំនួន ដែលរួមមានេថិរភាេននេី្ារេសមាៀក្រំ ពាក្់ អនតរជាតិ សដ្ឋយោងលក្់រាយនឹងសរើក្ស
េហរែាអាសមរ ិក្ និងសៅេហភាេអឺ ររ
ុ ៉ា សហើយការលក្់ េសមាៀក្រំ ពាក្់បានេទុ៉ះសងើរស
ែទរ់អេ់រយៈសេល

បានរញ្ជ
ា េិ ញសក្ើនស

ិ សៅ
ើ ងវ ញ

ិ រនាទរ់េីការរិេ
ើ ងវ ញ

ែ៏ យូរ។ េនទឹមនឹងសន៉ះក្៏ មានក្ំសណើន្លិតភាេ្ងដែរ សដ្ឋយសរាងចក្ក្មួយចំនួនេេួល
ើង សហើយក្មមក្រនិ សោជិតេេួ លបានសរលសៅ្លិតក្មមែពេ់ និងេេួលបានការង្ហរ

ដងមសមា៉ា ងកាន់ដតសក្ចើនជាងមុ ន។
សទា៉ះរី លេធ្លេទង់មតិ មានភាេវ ិជាមាន រ៉ាុ ដនតគួរក្ត់េមាគល់ថា សទា៉ះរីជាមានការសងើរស

ិ ដររសន៉ះក្៏
ើ ងវ ញ

សដ្ឋយ ក្មមក្រនិ សោជិតសេទើរដតទាំងអេ់សៅដតរក្ក្បាក្់ចំណូលបានទារជាងក្បាក្់ឈួនលក្េក្េង់ជីវភាេ
ែដែលសេ។
●

សៅដែេីោ ឆ្នំ2021 ក្បាក្់ សរៀវតែរាយការណ៍ជាម្យមេក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិ តដែលមិនក្តូវបាន
រញ្ឈរ់េីការង្ហរមានចំ នួន 276 ែុោារក្នុងមួ យដែ សរើ សក្រៀរស្ៀរជាមួ យក្បាក្់សរៀវតែជាម្យមចំ នួន
240 ែុ ោារអាសមរ ិក្ សៅមុនសេលជំងឺរាតតាតសក្ើតស

●

ើង

ក្មមក្រនិសោជិតសេទើរដតទាំងអេ់សៅដតរនតរក្ក្បាក្់ ចំណូលបានទារជាងក្បាក្់ឈួនលក្េក្េង់
ជីវភាេែដែល

●

ក្មមក្រនិសោជិតដែលក្រឈមនឹងការរញ្ឈរ់ េីការង្ហរ ធ្លារ់ក្តូវបានកាត់ ក្បាក្់សរៀវតែជាម្យមចំ នួន
145.90 ែុោារក្នុងមួ យដែ
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ក្មមក្រនិសោជិតដែលក្តូវបានរញ្ឈរ់េីការង្ហរក្នុងអំ

ុងសេលជំងឺរាតតាតសៅដតេថិតក្នុងសាថនភាេ្ងន់្ងរ។
មុនសេលក្តូវបានរញ្ឈរ់េីការង្ហរ ក្មមក្រនិ សោជិតសៅសរាងចក្ក្ Violet Apparel េេួ លបានក្បាក្់សរៀវតែជា
ម្យមក្រចាំដែចំនួន 343.90 ែុោារអាសមរ ិក្ ដែលជាចំនួន ែពេ់រំ្ុតេក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិតដែលសយើងបាន
េទង់មតិ។ សៅដែេីោ ឆ្នំ2021 ក្បាក្់ សរៀវតែជាម្យមក្រចាំដែេក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិ តមក្េីសរាងចក្ក្ Violet
Apparel មានចំនួន 198 ែុ ោារ សពាលគឺ ការធ្លាក្់ចុ៉ះក្បាក្់ឈួលជាម្យម
ន
145.90 ែុ ោារក្នុងមួ យដែ។

4. ោនិភ័យែពេ់ននការ្ាងជំងឺ COVID-19 សៅតាមសរាងចក្ក្កាត់ សែរ
ការវ ិលក្ត

រ់ចូលស្វើការវ ិញបាននាំមក្នូវរញ្ជ
ា ក្រឈមមួ យចំនួនេក្មារ់ក្មមក្រនិសោជិតកាត់សែរ

េិសេេសៅសេលក្រណីជំងឺ
ឆ្នំ2021។

COVID-19

មានការសក្ើ នស

ក្មមក្រនិ សោជិតដែលបានេទង់មតិ

ជា

ើងសៅេូទាំងក្រសេេក្មពុជាសៅក្នុង្មាេេីមួយ

បានេដមតងការក្េួយបារមាអំេីោនិភ័យននការ្ាងជំងឺ

COVID-19 សៅក្នុងសរាងចក្ក្ដែលមានមនុេែក្ក្ក្ុ ញ សាលអាោរនងងក្តង់ ដែលមានមនុេែសក្ចើនសចញចូល
និងសៅសលើរងយនតស្វើែំសណើររួមដែលមានមនុ េែជិ៉ះក្រសក្ជៀតរន។
●

51% ននក្មមក្រនិសោជិតដែលបានេទង់មតិគិតថា ែាួនមានភាេក្រឈមែពេ់ក្ុងការ្ា
ន
ងជំងឺ
COVID-19 សៅក្ដនាងស្វើការ សហើយ 28% គិតថា ែាួនមានោនិភ័យក្ក្មិតម្យម

●

58% រង្ហាញការអំេីក្េួយបារមាចំសពា៉ះក្រណីអាជាា្រស្វើសតេតរក្ជំងឺ COVID-19 សហើយ 43% ក្េួយ
បារមាអំេីការដ្ឋក្់ឱ្យស្វើចតាត

●

ីេ័ក្ ក្រេិនសរើេួក្រត់ ស្វើសតេតវ ិជាមាន

ិ នការសែើ មបីធ្លនាថា ក្មមក្រ
អនក្ស្ាើយេមាាេន៍ តិចជាង 10% បាននិោយថា និ សោជក្បានចាត់ វធ្ល
និសោជិតក្តូវបានរក្ាគមាាតេងគម
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●

មានដត 5% រ៉ាុសណាណ៉ះដែលនិ ោយថា ក្ដនាងស្វើការររេ់ ែួនក្តូ
ា
វបានេមាាត និងបាញ់ថានំេមាារ់
សមសរាគជាក្រចាំ

ិ នការ
សេទើរដតទាំងអេ់ននអនក្ស្ាើយេមាាេន៍ (99 ភាគរយ) បាននិោយថា និសោជក្ររេ់ែួានបានអនុវតតវធ្ល
ជាក្់ដេតងសែើមបីការពារេួក្សគមិនឱ្យ្ាងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការ្តល់មា៉ាេ និងដជលោងនែ និងស្វើការ
េិនិតយេីតុណាភាេសៅក្ដនាងស្វើការ។ សទា៉ះរីោ៉ាងណា មានការសលើក្អំេីក្ីតបារមាថា សេលែា៉ះក្រដ្ឋរ់វាេ់
ក្ស ា សលើថាងេមិនែំសណើរការ ឬការេិនិតយេីតុណាភាេស្វើស

ើងដតសៅសេលក្េឹក្ សៅសេលដែលក្មមក្រចូល

សរាងចក្ក្ សហើយមិនក្តូវបានេិនិតយមាងសេៀតសៅសេលរសេៀលស

ើយ។

ជាងសន៉ះសៅសេៀត មានអនក្ស្ាើយេមាាេន៍ ដត 2.6 ភាគរយរ៉ាុសណាណ៉ះដែលបាននិោយថា និសោជក្ររេ់ែួន
ា
ក្ំេុងអនុវតតវ ិធ្លនការកាត់រនថយោនិភ័យររេ់ក្មមក្រក្នុងការ្ាងជំងឺ COVID-19 សៅសលើរងយនតែឹក្ជញ្ូា ន
ដែលមានមនុ េែក្រសក្ជៀតរនសៅសេលស្វើែំសណើរសៅ និងមក្េីក្ដនាងស្វើការ។ ក្មមក្រនិ សោជិតក្៏បានសេនើ
ស

ើងថា ការរតូរសវនរនសែើមបីេេួលទានអាោរនងងក្តង់ និ ងសៅសេលសចញេី សរាងចក្ក្អាចជួយកាត់រនថយចំនួន

មនុេែក្ក្ក្ុញ។

ក្មមក្រនិសោជិតក្េួយបារមាអំេីលេធភាេក្នុងការរក្ក្បាក្់សៅសេលែាួន្ាងជំងឺ COVID-19។ អនក្ស្ាើយេមាាេន៍

ចំនួនជាងពាក្់ក្ណា
ត ល (50.5 ភាគរយ) បាននិ ោយថា េួក្រត់ក្េួយបារមាខាាចសរាងចក្ក្ដែលែាួនស្វើការក្តូវ
រិេទាវរ

ក្រេិនសរើ រក្ស

ើញក្រណីជំងឺ

COVID-19

ិ នការការពារមិ នបានក្គរ់ ក្រន់េក្មារ់
សដ្ឋយសារវធ្ល

ក្មមក្រនិសោជិតសៅក្នុងសរាងចក្ក្ ដែលមានន័ យថា េួ ក្រត់ក្តូវរងាំចិតតស្វើការក្នុងសាថនភាេរមនេុវតថិភាេ
ទាំងក្រងុ យក្រថាន សហើយអាចេេួលបានជំនួយហិរញ្ា វតថុតិចតួចរំ្ុត ក្រេិនសរើេួក្សគ្ាងសមសរាគសន៉ះ។
5. េិេិធររេ់ក្មមក្រនិ សោជិតក្តូវរងការគំរាមក្ំដហង
សៅសេលជំ ងឺ COVID-19 បានស្វើឱ្យវ ិេ័យកាត់សែរក្មពុជាធ្លាក្់សៅក្នុងភាេវ ឹក្វរ េិេិធររេ់ក្មមក្រនិ សោជិត

មានភាេតានតឹងកាន់ដតខាាំង។ មុនសេលមានជំងឺរាតតាត សរាងចក្ក្កាត់ សែរជាសក្ចើនមិ នបានសលើក្ក្មពេ់
េិេិធការង្ហរជាមូលដ្ឋានររេ់ក្មមក្រនិសោជិតស

ើយ ែូចជាសេរភា
ី េក្នុងការរសងកើតេមាគម និងការចរចាជា

េមូហភាេ ជាសែើម។ សៅសេលសន៉ះ ក្មមក្រនិ សោជិតសលើក្ស

ើ ថា សាថនភាេសន៉ះកាន់ ដតអាក្ក្ក្់ សៅៗ។

●

ក្មមក្រនិសោជិតដែលបានេទង់មតិចំនួន 90.7% បាននិោយថា ែាួនមានការក្េួយបារមាកាន់ដតខាាំង
អំេីេុវតថិភាេការង្ហរ ចារ់ តាំងេីជំងឺរាតតាតបានវាយក្រោរ

●

56% បាននិោយថា េិេិធររេ់ែួនសៅក្ដនា
ា
ងស្វើការកាន់ ដតោ៉ា រ់យុឺន ចារ់ តាំងេី សេលសក្ើតមានជំ ងឺ
រាតតាត

ការក្េួយបារមាជាេូ សៅដែលសលើក្ស

ើងសដ្ឋយក្មមក្រនិសោជិត រួមមានែូចជា េួក្សគមិនោនដ្ឋក្់ ពាក្យ

ិ ក្ផ្អទល់ែួន
រណឹា ងសៅក្នុងសាថនភាេែូចរចចុរបនន សដ្ឋយមានក្មមក្រនិសោជិតរង្ហាញអំេី្លវបា
ា ែូចជាក្តូវ
បានសមក្ក្ុមដស្រេក្គំហក្ដ្ឋក្់ ឬដ្ឋក្់រនទុក្ឱ្យស្វើការង្ហរ្ងន់្ងរ ក្រេិនសរើេួក្សគសលើក្ស
ក្មមក្រនិសោជិត។ អនក្ស្ាើយេមាាេន៍ ក្៏បានសលើក្ស

ើងអំេីរញ្ជ
ា េិេិធររេ់

ើង្ងដែរថា ចារ់ តាំងេីជំងឺរាតតាតបានចារ់ស្តើម

និសោជក្មានភាេយឺតោ៉ា វក្នុងការស្ាើយតរសៅនឹងរណឹា ងតវា៉ា រ៉ាុដនតេួក្សគមិនោនសរៀរចំការតវា៉ា ដែល
ចាំបាច់ សែើមបីជំរុញឱ្យសរាងចក្ក្ស្ាើយតរសៅនឹងក្ងវល់ និងការទាមទារររេ់ ែួន។
ា

របាយការណ៍សដ្ឋយដ

ក្៖ ការរ ីក្រាលដ្ឋលក្រណីក្មមក្រនិ សោជិតក្តូវបានសរៀតសរៀនសៅក្ដនាងស្វើការ

របាយការណ៍ររេ់ក្មមក្រនិ សោជិតកាត់ សែរអំេីការសរៀតសរៀនសៅក្ដនាងស្វើការគឺ ជាេញ្ជាគួរឱ្យក្េួយបារមា
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●

45% ននអនក្ស្ាើយេមាាេន៍ ជាស្ត្េតី និង 21% ននអនក្ស្ាើយេមាាេន៍ ជារុរេបានអ៉ះអាងថា ែាួន
បានជួរក្រេ៉ះអំសេើ ហិងា ឬការសរៀតសរៀនសៅក្ដនាងស្វើការ។

●

56% បាននិោយថា េួក្សគែឹងេី រុគគលស្ែងសេៀតដែលបានជួរក្រេ៉ះការសរៀតសរៀន ឬអំសេើ
ហិងាសយនឌ្័ រសៅក្ដនាងស្វើការ។

●

63.5% ននអនក្ស្ាើយេមាាេន៍ បានសលើក្ស
ស្រសាយស

ើងថា ក្រណីនានាមិនក្តូវបានរាយការណ៍ និ ងសដ្ឋ៉ះ

ើយ ឬេួក្សគមិនបានែឹងថា សតើក្រណីសន៉ះក្តូវបានសដ្ឋ៉ះស្រសាយឬែូចសមាចស

ើយ។

េក្មង់េូសៅរំ្ុតននការសរៀតសរៀន គឺជាការរសំ ោភរំពានសដ្ឋយពាក្យេមាី សដ្ឋយក្មមក្រនិសោជិតដែលរង
្លរ៉ា៉ះពាល់សេទើរដតទាំងអេ់ (98 ភាគរយ) បានអ៉ះអាងថា ែាួនក្តូវបានសរៀតសរៀនសដ្ឋយពាក្យេមាីសៅ

ក្ដនាងស្វើការ។ 8 ភាគរយននអនក្ស្ាើយេមាាេន៍ បានរញ្ជ
ា ក្់ថា ែាួនក្តូវបានរ ំសោភរំ ពានសលើររ
ូ រាងកាយ
និង 4 ភាគរយបាននិោយថា េួក្សគបានជួរក្រេ៉ះការរ ំសោភរំពាន្ាូវសភេ។ ចំសពា៉ះក្រណីពាក្់ េ័នធនឹង
រុគគលស្ែងសេៀត អនក្ស្ាើយេមាាេន៍ ចំនួនរី ភាគរួន (77.3 ភាគរយ) បានអ៉ះអាងថា ក្រណីពាក្់ េ័នធនឹង

ការសរៀតសរៀនសដ្ឋយពាក្យេមាី 13 ភាគរយពាក្់េ័នធនឹងការរសំ ោភរំ ពានរាងកាយ និ ង 9 ភាគរយពាក្់េ័នធ
នឹងការរ ំសោភរំពាន្ាូវសភេ។
សទា៉ះរី ជាគំរូេក្មារ់អនក្ស្ាើយេមាាេន៍ ជាអនក្រាូរសភេេុំ មានចំនួនេថិតិសក្ចើនក្៏ សដ្ឋយ រ៉ាុដនតគួរក្ត់េមាគល់ថា
អនក្ស្ាើយេមាាេន៍រូារសភេទាំងអេ់បានសលើក្ស
ក្ដនាងស្វើការ។

ើងថា ែាួនបានជួរក្រេ៉ះអំសេើ ហិងា ឬការសរៀតសរៀនសៅ

ក្រណីភាគសក្ចើនមិនបានរាយការណ៍សេ សដ្ឋយមានដតមួ យភាគរី ននអនក្ស្ាើយេមាាេន៍ (32.2 ភាគរយ)
រ៉ាុសណាណ៉ះដែលបានរញ្ជ
ា ក្់ ថា ក្រណីក្តូវបានរាយការណ៍ និង មានការស្ាើយតរេីនិសោជក្ សដ្ឋយសលើក្
ស

ើងអំេីវរប្ម៌និេណឌភាេសៅក្នុងសរាងចក្ក្កាត់សែរ ដែលក្មមក្រនិ សោជិតេេួ លរងការសរៀតសរៀន និង

ការរ ំសោភរំពានសដ្ឋយមានជសក្មើ េែំសណា៉ះស្រសាយដតមួ យចំនួនតូចរ៉ាុ សណាណ៉ះ។

4. សេចក្តីេននិដ្ឋាន
ក្មមក្រនិសោជិតកាត់ សែរសៅក្រសេេរង់ កាាដែេ និងក្មពុជាបានរេ់សៅសដ្ឋយេឹ ងដ្ាក្សលើក្បាក្់ ឈួលសក្កាម
ន
ក្ក្មិតអរបររមារួចជាសស្រេច មុនសេលការ្ទុ៉ះស

ើងនន COVID-19 ក្នុងដែ្នូ ឆ្នំ 2019 សដ្ឋយក្បាក្់ ឈួលក្ក្ី
ន
ក្ក្
និងលក្ាែណឌការង្ហរមិ នលា គឺជាក្តាតចមបងននឧេាហក្មមកាត់សែរក្នុងេិភេសោក្។ សៅសេលជំ ងឺរាតតាត
បានវាយក្រោរក្រសេេទាំងេីរក្នុងដែមី នា

ក្មមក្រនិសោជិតកាត់ សែរបានធ្លាក្់ចូលសៅក្នុងវ ិរតតិ

ឆ្នំ2020

សដ្ឋយសារដតក្ក្ុមហុនមា៉ា ក្យីសោររេ់អូស្ត្សាតលី

និងអនតរជាតិ

បានសបា៉ះរង់ក្មមក្រនិសោជិ តដែល្លិត

េសមាៀក្រំ ពាក្់ររេ់េួក្សគ។
រយៈសេលេី រឆ្នំសក្កាយមក្សេៀត វ ិេ័យកាត់ សែរបានក្រឈមមុែនឹងការអាក្់ ខានដែែេង្ហវក្់្គត់្គង់ ការរិេ
ិ ័យសន៉ះ។ រ៉ាុដនតសទា៉ះរី ក្ក្ុមហុនមា៉ា ក្យីសោជាសក្ចើ ន
ោង និងការគំរាមក្ំដហងែល់ដែែរនាទត់ខាងសក្កាមននវេ
បានខាតរង់ក្បាក្់ចំសណញររេ់ែួនោ៉ា
ា
ងណាក្ាី

រ៉ាុ ដនតគឺក្មមក្រនិ សោជិតកាត់សែរសៅដ្នក្ខាងសក្កាមដែែ

ិ តតិសន៉ះ។
ក្ចវាក្់្គត់្គង់េិភេសោក្សៅវ ិញសេដែលបានខាតរង់សដ្ឋយសារដតវរ

សៅសេលការង្ហរក្តូវបាត់រង់

ក្បាក្់ឈួនលក្តូវបានកាត់រនថយ សហើយេិេិធសៅក្ដនាងស្វើការក្តូវរងការគំរាមក្ំ ដហង ក្មមក្រនិសោជិតកាត់ សែរ
ធ្លាក្់ចូលកាន់ ដតសក្ៅសៅក្នុងភាេក្ក្ី ក្ក្ ភាេអត់ឃ្លាន និងរំណុល។

ក្មមក្រនិសោជិតកាត់ សែរបានទាមទារជាយូរមក្សហើយឱ្យមានក្ំដណេក្មង់ វ ិេ័យដែលក្សាងរដនថមសៅសលើ
ការទាញយក្ក្រសោជន៍េីេួក្សគ

សហើយជំងឺរាតតាតបានស្វើឱ្យការអំ ពាវនាវររេ់េួក្សគកាន់ ដតជួរការ
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លំបាក្។ ក្ក្ុមហុនមា៉ា ក្យីសោអនតរជាតិ និងរដ្ឋាភិ បាលក្តូវសក្កាក្ស
រងកស

ើងសដ្ឋយជំងឺ COVID-19 និងក្តូវសរតជាាការក្សាងស

តាមរយៈការ្តល់ក្ិចចរំពារេងគមជាេក្ល
អេ់សៅក្នុងដែែេង្ហវក្់ ្គត់្គង់េសមាៀក្រំ ពាក្់។

ើងសែើមបីសដ្ឋ៉ះស្រសាយរញ្ជ
ា ក្រឈមដែល

ិ ឱ្យកាន់ ដតក្រសេើរស
ើ ងវ ញ

ើងេីវ ិរតតិជំងឺរាតតាត

និងការ្តល់ក្បាក្់ឈួនលក្េក្េង់ជីវ ិតែល់ក្មមក្រនិ សោជិតទាំង

ការេិក្ាក្រណីេី១៖ ្លរ៉ា៉ះពាល់ននវ ិរតតិក្ូវ ីែ សលើក្មមការនីកាត់ សែរ

សន៉ះគឺម៉ាុម អាយុ៣៤ឆ្នំ ែាំុស្វើការសៅសរាងចក្ក្ សហនសាំ ដែល្គត់្គងសៅ Walmart។ ែាំុស្វើការសៅេី សន៉ះរយ៉ះ
ិ ័យកាត់ សែរអេ់រយៈសេល ១៥
សេល ៥ឆ្នំ។ ែាំុ បានស្វើការសៅេីសន៉ះអេ់រយៈសេល៥ឆ្នំ។ ែាំុបានចូ លរួមក្នុងវេ
ឆ្នំសហើយ តាំងេីឆ្នំ២០០៦។ ែាំុមក្េីសែតតក្ំេង់ ចាម។

១. សតើ ការង្ហរជាក្មមក្រសរាងចក្ក្មានន័យោ៉ា ងណាចំ សពា៉ះអនក្?
ែាួនែាំុផ្អទល់ សយើងមិនមានជសក្មើេ។ សយើងជាក្មមក្រសាមញ្ា ្មមតា រមនេមថភាេអី សៅស្វើការង្ហស្ែងសក្ៅេី
ការង្ហរសរាងចក្ក្ សក្ពា៉ះការង្ហរសរាងចក្ក្ ក្ក្មិតវរប្ម៏ សគមិនក្ំណត់ ។ ជាេូ សៅស្រេុក្ដែមរសយើង េឹងដ្ាក្សលើ
ការង្ហរសរាងចក្ក្េំខាន់ ឱ្កាេការង្ហរវាេូ លំេូោយ។ែាំុ គិតថា សរើែំុាអត់ស្វើសរាងចក្ក្ ែាំុអត់មានចំណូលក្រចាំ

នងង។ សៅសេលដែលសយើងក្តូវែចីក្បាក្់េី្នាររ េួក្សគក្៏តក្មូវឱ្យសយើងមានការង្ហរដែលចាេ់ោេ់ សហើយជា
ក្មមក្រសរាងចក្ក្ ការង្ហរររេ់សយើងគឺ មានចាេ់ោេ់។
២. សតើជីវ ិតការង្ហរររេ់អនក្ផ្អាេ់រូតរោ៉ា ងណាែា៉ះ រនាទរ់េីក្ូវ ីែចូ លមក្ក្នុងក្រសេេក្មពុជា?

វាផ្អាេ់រូារដែរនឹងរង ផ្អាេ់រូារេី១ សរាងចក្ក្អត់ េូវមានការដងមសមា៉ា ង ឬក្៏ខាាចមានោនិភ័យអីមួយសក្ើតស

ើង

ខាាចសរាងចក្ក្សគរិេអី សគអត់មានគិតក្បាក្់ឈួនល អត់គិតក្បាក្់ ក្រសោជន៍អីស្ែងៗឲ្យ ការដងមសមា៉ា ងែូចជា
មានការកាត់រនថយជាងមុន សហើយការង្ហរសគរ ិតតបិតជាងកាលមិនទាន់ មានក្ូវ ីត ចារ់ ការង្ហរអីតឹងដតងជាងេី
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ី ចឹង សៅដក្រត់អត់េូវ
មុន ខាាចក្ក្ុមហុនខាត រិេសរាងចក្ក្អីចឹង។ ែូ ចថា សេលសរាងចក្ក្ជួរសាថនភាេក្ូ វត
ស

ើងក្បាក្់ ឈួលឲ្យសយើ
ន
ង

សក្ពា៉ះអី រត់សលើក្ស

ើងថាក្ូវ ីតមិនអាចស

សក្ចើន និងក្ំណត់អីវា៉ាន់សយើងសែរហួេសហតុ ជាង្មមតា ក្បាក្់ដែអត់ េូវស

ើងក្បាក្់ ឈួលនិ
ន
ងក្បាក្់ ក្រចាំឆ្នំបាន
ើងសេ ដតសរាងចក្ក្តំស

ើងេំនិញក្តូវ

សែរសក្ចើនរហូតែល់១០%។ ្មមតាក្នុងមួ យឡាញ សគក្តូវក្ំណត់អាវសចញ ក្តូវសែរឱ្យបាន ៣៥០ ឥ
ស

ូវ ចំនួន
ើងែល់ ៤០០។ េុំចារ់អីតឹងដតង។ េក្មារ់រុគគលិក្ងមី សៅដក្មិន្តល់រ.េ.េ។ សៅដក្ស្ាៀតឱ្កាេដែល

សរាងចក្ក្ជាសក្ចើនរិេសដ្ឋយសារក្ូវ ីែ ក្មមក្រជាសក្ចើនក្ំេុងដេវងរក្ការង្ហរងមី សគបានយក្ឱ្កាេសន៉ះ សដ្ឋយមិន
បាន្តល់អតថក្រសោជន៍ែល់ក្មមក្រងមី។ សគ្តល់ក្បាក្់ ក្រចាំនងង ឱ្យក្មមក្រ ចឹងក្មមក្រអត់បានអតថក្រសោជន៍ ឈរ់
េក្មាក្ចុងេបាាហ៍ ឬអតថក្រសោជន៍ ស្ែងសេ។ ក្រេិនសរើ សគមិនេរាយចិតតនឹងសយើង សគអាចរសណតញសយើង
ភាាមៗ សហើយសក្ជើេសរេ
ើ ក្មមក្រងមី សក្ពា៉ះមានក្មមក្រជាសក្ចើ នក្ំេុងដេវងរក្ការង្ហរស្វើ។ ជាេូសៅ ក្រេិនសរើក្មម
ក្រងមីស្វើបានលា សរាងចក្ក្ក្តូវ្តល់ក្ិចចេនាឱ្យេួក្សគក្តឹមក្តូវ។ រ៉ាុ ដនតឥ
វ ិក្កយរក្តេឹក្សភាើងសក្ើនស

ូវសន៉ះ សគអត់ឱ្យសេ។

ើងជាងមុនសេលមានក្ូវ ីែសេៀត។ វ ិក្កយរក្តសភាើងររេ់ែំុា បានសក្ើនស

ើងេី ៥០០០

ិ កយរក្តេឹ ក្ សៅ្មមតាសេ រ៉ាុ ដនតសៅ្ទ៉ះជួល េី រែាមក្សគគិ ត មួយគូ រ ៦១០ ដតសរើ
សរៀល សៅ ១០០០០ សរៀល។ វក្
ិ សៅក្ដនាងែាំុសៅែដែល រ៉ាុ ដនតសៅ្ទ៉ះស្ែង សគស
តាម្ទ៉ះជួល គឺ មួយគូរ៣០០០ សរៀល។ ចំសពា៉ះតនមាជួលវញ
។ ្ទ៉ះជួលែា៉ះចង់ស

ើងនងាជួល សេលឮថាក្បាក្់ដែក្មមក្រសក្ើនស

ើង ២ ែុោាររ។ តនមាអាោរស

ើង

ើងនងាជាងេីមុ

ន។ ែូចជា ក្តីអីមួយគី

ូ ១៥០០០ ឫ ១២០០០ អីចឹង។ ែូ ចរដនាអី ក្៏ ស ើងនងាដែរ។ កាលេីមុន សយើងអាចេិ ញ
៥០០ សរៀលសយើងអាចេាក្រន់ ឥ ូវសន៉ះសយើងក្តូវេិ ញ ១០០០ សរៀល សៅ ២០០០ សរៀល ក្នុងមួយសេល។ នងា
សាំងស

ើងនងាេី ៣០០០សរៀល សៅ ៤០០០ សរៀល។

ិ នការពាក្់មា៉ាេ និងបាញ់អាលក្ុលក្រចាំនងង។
សយើងក្៏ មានការក្រឈមនឹង ក្ូវ ីែដែរ។ សៅសរាងចក្ក្ សគមានវធ្ល
រ៉ាុដនតវាក្រឈមសៅសេលជិ៉ះឡានេីសែតតសៅក្ដនាងស្វើការ និងសេលេិ ញបាយញាំជុំៗរន។ សគមិនបានចាត់ វ ិធ្លន
ការអី សេ។ ែាំុសក្ចើនសៅហូរបាយ្ទ៉ះែាួនឯង មួយរយ៉ះហនឹង ្ទ៉ះសែើរដត ១៥ នាេីរ៉ាុសណាណ៉ះ។ ដតអនក្ដែលស្វើែំសណើរ
មក្េីសែតត រត់មិនអាចសៅ្ទ៉ះបានសេ។

កាលេី ដែ៤ ដែ៥ ្ាង៥០០នាក្់។ សេលស្វើសតេតសលើក្េី មួយសហើយ សគឱ្យសៅ្ទ៉ះ១៤នងង។ សលើក្េីេីរ រក្ស
៣០០នាក្់ ស្ែង សហើយសគបានឱ្យសយើងសៅ្ទ៉ះេីររីនងងសេៀត សហើយចូលស្វើការវ ិញ។ ស្វើសតេតេី៣រក្ស

ើញ

ើញ១០០

ូវសន៉ះ សយើងទាំងអេ់រនបានចាក្់ វា៉ាក្់សាំងសហើយក្គរ់រន។
សៅដក្បានរង់ ក្បាក្់ឱ្យសយើងចំនួន ២០% ននក្បាក្់ ឈួនល រូក្រួមទាំងលុយអតថ

នាក្់ជាងអី ចឹង និងស្វើសតេតេី៤ មិនមានសេ។ ឥ

ក្នុងអំ ុងសេលរិេែទរ់
ក្រសោជន៍ េរុរចំនួន ៦០ែុ ោារ។ ចំ សពា៉ះក្មមក្រដែលរក្ស

ើញវ ិជាមានក្ូវ ីែ សគបានេេួ លការេាបាលេី រដ្ឋា

ភិបាល សហើយអត់មានសរើក្ក្បាក្់ដែឱ្យសេដតសគបានេីរ.េ.េ។
៣. សតើមានការផ្អាេ់រូតវ ិជាមាន េីការរាតតាតជមងឺក្ូវ ីែ ដែរឫសេ?
តាំងេីជួរក្រេ៉ះក្ូវ ីែមក្ ែូ ចអត់មានស

ើញអីល្
ា ង លក្ាែណឌការង្ហរែូចកាន់ ដតតឹងដតង កាត់រនថយនងងរុណយ

នងងអីស្ែងៗសក្ចើន។ នងងឈរ់ នងងរុណយកាត់រនថយ (៦នងង) សរើ ចំនងងអាេិតយ អត់ សលើក្សេ។ សរលសៅកាន់ដតសក្ើន
ស

ើងែពេ់ េំនិញេី្ារកាន់ ដតស

ភាេវ ិជាមានណាសក្ើតស

ើ ងស

ើងនងា ជី វភាេររេ់េួក្សយើងធ្លាក្់ចុ។ ែូចសចន៉ះ មិនមានការរ ីក្ចសក្មើន រមន

ើយចារ់ តាំងេីក្ូវ ីែមក្។

៤. សតើអនក្ដែលសលើក្ក្ងវល់ ឫរញ្ជ
ា ក្រឈម មក្និោយជាមួយសៅដក្ ដែឫសេ? សតើ សៅដក្ររេ់អនក្បានស្វើអីវ
ែា៉ះ សែើមបីសដ្ឋ៉ះស្រសាយរញ្ជ
ា ក្រឈម ឬក្ងវល់ររេ់អនក្?
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េីមួយែាំុបានសលើស
បានសលើក្ស

ើងេីចំនួនក្ំណត់ហួេសហតុសេក្ និងសក្ជើេក្មមក្រដែលអត់ឱ្យសេញេិេិធ សហើយសៅដក្សគ

ើងថារចចុរបននហឹង
ន ក្ូវ ីែចឹង សហើយសគសែរសខាអាវខាត សហើយអីវា៉ាន់សក្ចើនែក្សជើងសដ្ឋយសារក្ូ វ ីែ ចឹ

ងក្ក្ុមហុនសគខាតសក្ចើន សដ្ឋយសារសែរអត់ទាន់ឱ្យសគ សហើយសរាងចក្ក្ក្តូវបានេិន័យ។
៥. សតើ េហជីេររេ់អនក្បានជួ យអវីែា៉ះ ក្នុងរញ្ជ
ា សន៉ះ?

ែាំុជាេមាជិក្ររេ់េហជីេក្មពុជា សៅកាត់ CATU។ ែាំុ មាននាេី ជាហិរញ្ាឹក្។ ែំរូងស ើយ ែាំុ មិនគិតចង់ចូល
េហជីេដែរ ដតសេលែាំុ ស្វើការសៅែាំុស ើញការសគៀរេងកត់េីក្រធ្លនក្ក្ុម សជរក្ូនក្ក្ុម រំពានេិេិធ។ ែូ ចថារន
សែរចំនួនបានសហើយសជររនសេៀត សេលដែលក្មមក្រឈឺ េុំសចញសៅសមា៉ា ង ៤ រសេៀល សគអត់ឱ្យសចញ សហើយ
តក្មូវេួក្សគឱ្យស្វើការរដនថមសមា៉ា ង។ សៅសេលែាំុស ើញសរឿងអេ់ហឹង
ន ែាំុមានអារមមណ៍ថាវាែុេ ែល់សេលចឹងែាំុ
ក្៏គិតថាសរើ េិនជាែាំុតវា៉ា ក្ុងនាមែា
ន
ំុជាក្មមក្រ្មមតាគឺែំុអ
ា ត់ ឈន៉ះសគសេ សយើងអត់ មានេិេិសធ ៅតវា៉ា ឬក្៏ជដជក្
ជាមួយសៅដក្។ ចឹង ែាំុ េសក្មចចិតតចូលេហជីេសែើមបីចងរនជាក្ក្ុម សែើមបីការពារេិេិធក្មមក្រ។

ក្នុងអំ ុងសេលក្ូ វ ីែ េហជី េជួយេក្មួលចារ់ ជួយការពារេិេិធ ជួ យទាមទាររដ្ឋាភិ បាល និងសៅដក្ក្ក្ុម
ហុន ឱ្យជួ យ្តល់ជំនួយហិរញ្ា វតថុែល់ក្មមក្រក្នុងអំ ុងសេលរិេែទរ់ក្ុងដែរួ
ន
ន រយៈសេល ២១នងងដែលេថិតសៅ
ក្នុងតំរន់សលឿងេុំ។ រហូតែល់ដែ ៥ េួក្ែាំុ ក្តូវបានសគយក្េំណាក្ មានអនក្ពាក្់េ័នធសក្ចើន ផ្អាក្មួ យរយៈសេល
ដែរ។ ក្មមក្រេេួ លបាន ៤០ែុោាររេី រដ្ឋាភិបាល អត់ បានេីក្ក្ុមហុនសេ។ រនាទរ់មក្ក្នុងអំ

ុងសេលចតាត ី
េ័ក្រយៈសេល ២០ នងង ក្នុងដែឧេភា េហជីេ ស្វើេំសណើសៅកាន់ សៅដក្ សហើយសេនើសៅក្ក្េួង សក្កាយមក្
ក្ក្េួងបានស្ាើយតរថា រមនចារ់តក្មូវឱ្យសៅដក្ស្វើែូសចន៉ះសេ សន៉ះក្តូវេឹងសលើភាេេរបុរេររេ់សៅដក្។ សរាង
ចក្ក្ស្ែង សគមានមសនាេសញ្ចតនាជាមួ យក្មមក្រគឺ សគឲ្យ ១០០% ែូចជាសរាងចក្ក្រឺរ ី និ ងសរាងចក្ក្ស្ែងសេៀត។

េក្មារ់សរាងចក្ក្ Handsome េហជីេដ្ឋក្់េំសណើេុំឲ្យសៅដក្សរើក្ក្បាក្់ឈួលឲ្យក្មម
ន
ក្រ ១០០%។ ជាការ
ស្ាើយតរសៅនឹងេំសណើររេ់ CATU សៅដក្បានឱ្យសយើងចំ នួន $៦០ (ដែលរួមរញ្ូច ល ២០% ននក្បាក្់ ដែ និង

អតថក្រសោជន៍មួយចំនួនស្ែងសេៀត)។ សរើ េហជីេមិនតវា៉ា សរឿងសន៉ះសេ សយើងនឹងមិនេេួលបានអវីសេ សក្ពា៉ះរដ្ឋា
ិ នការសេ។
ភិបាលមិនបានចាត់វធ្ល
សក្ៅេីសន៉ះ េហជីេបានជួ យទាមទារចារ់ឈឺ ចារ់ឈរ់ េក្មាក្ បានជួ យេក្មួលការសជរក្រមាងអី ស្ែងៗ
សហើយសរើ មានការសតសៅក្មមក្រសៅក្េមាន េហជីេអាចជួយសដ្ឋ៉ះស្រសាយបានតាមនឹង។ ជាឧទាហរណ៍ សរើ
សយើងសែរអត់បានែូចចំ នួនដែលសគក្ំណត់ ែូចមួ យសមា៉ា ងក្តូវបាន ១២០ គឺ ក្តូវដតបាន១២០ សរើែវ៉ះដត២០ េីរី
សមា៉ា ងសក្កាយសគែឹងដតសតសៅសៅក្េមាន។

ែាំុ ធ្លារ់ជួរការក្េមានដែរកាលេីមុន
កាលេីែំុម
ា ិនទាន់ ស្វើជា
េមាជិក្េហជីេ សេលនឹងែាំុស្វើបានេក្មចសរលសៅសហើយ ដតសគក្េមានែាំុសដ្ឋយសារមា៉ា េុីនែូច។ ែាំុ បាន

តរសៅេួក្សគវ ិញ ែាំុេួរថា ចឹងសៅដក្រក្ដតឱ្កាេរសណាញក្មមក្រ និងមិនការពារ្លក្រសោជន៍ក្មមក្រសេ?
រនាទរ់មក្ សគក្៏ឈរ់ ថាអី។
អំេីសរលសៅសន៉ះ សៅដក្ថា សៅក្នុងក្រសេេស្ែងសេៀត ក្មមក្រអាច្លិតបានសរលសៅែពេ់ជាងសន៉ះសៅ
សេៀត សហើយែាំុ ក្៏ថា ចំនួនសយើងអាចសក្រៀរស្ៀរបាន សហតុ អីវក្បាក្់ ដែសក្រៀរស្ៀរមិនបាន សៅដក្អត់ មាត់ រត់
ដររជាសលើក្ស

ើងថាក្រសេេសយើងចឹ ង ែុេរនេី ក្រសេេស្ែង។ សគថា សរើ សយើងរនតទាមទារ នងងណាមួ យសរាង

ចក្ក្នឹងក្តូវរិេ សហើយក្មមក្រនឹងបាត់រង់ ការង្ហរ។
៦. សតើជំនួយអវីែា៉ះ អនក្គិតថានិសោជក្ររេ់អនក្គួរមាន សែើមបីជួយអនក្ឱ្យកាន់ ដតក្រសេើរស
លំបាក្សន៉ះ?
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ើងក្នុងអំ

ុងសេលែ៏

សៅដក្គួរដតជួ យេក្មួលការង្ហរក្មមក្រ ក្ុំ ក្ំណត់ សរលសៅែពេ់ហួេសហតុសេក្ េួក្សគគួរដតគិតេី េុែភាេ
ិ រសៅេិ ញេឹក្ខាងសក្ៅ
ររេ់ក្មមក្រ េឹក្សៅាេឹក្ក្តជាក្់ ឲ្យរត់ ហូរសៅសេលេម័ យក្ូវ ីត ក្ុំឲ្យរត់ចំនាយងវកា
ក្បាក្់ ដែតិចសហើយ ចំ ណាយលុយសក្ចើនសេៀត។ សៅដក្គួ រដតមានេឹក្សាាតនិងមានេុវតថិភាេដ្ឋក្់ សៅក្នុងសរាងច
ក្ក្។ ជាេិសេេរេេ ឲ្យរត់ បានេូ លំេូោយជាងមុ ន សហើយនិ ងេុវតថិភាេការង្ហរ សរៀរចំ រសរៀររររ
ក្ដនាងការង្ហរឲ្យេួក្រត់ឲ្យមានភាេលាក្រសេើរ។ េុំឲ្យសៅដក្សេលដែលរនស្វើការ សច៉ះសែរសហើយ ក្ុំឲ្យរនសែរ
េុីនងង គិតជាដែឲ្យេួក្រត់ សៅសក្ពា៉ះរត់ក្តូវចិ ញ្ចឹមក្គួសាររត់ ក្ុំែក្រត់ សចញតាមដតចិតត ការស្វើដររសន៉ះគឺវា
អត់ក្តូវ ចង់ែក្ក្៏ែក្ ចឹងសៅវាអត់មានេិេិធសេញសលញ។ គួរដត្តល់ក្ិចចេនារយៈសេលដវងជាមួយនឹងេិេិធ
េេួលបានអតថក្រសោជន៍ សេញសលញែល់ក្មមក្រ។
៧. សតើ ជំនួយអវីែា៉ះ ដែលអនក្គិតថារដ្ឋាភិ បាលគួរមាន សែើមបីជួយអនក្ឱ្យកាន់ ដតក្រសេើរ ក្នុងអំ
សន៉ះ?

រដ្ឋាភិ បាលមិនគួរកាត់រនថយអតថក្រសោជន៍ក្មមក្រសេក្

ុងសេលែ៏ លំបាក្

សហើយនិ ងជួ យេក្មួលេំ និញេី្ារក្ុំឲ្យស

ើងែពេ់

សេក្ សក្ពា៉ះអីក្បាក្់ដែសយើងតិ ចសហើយ សរើេំនិញែពេ់សេក្ សយើងអត់មានេមតថភាេសៅេិ ញររេ់លាហូរ សែើមបី
ចិញ្ចឹមេុែភាេសយើងឲ្យលា សែើមបីរសក្មើ ការង្ហរក្រចាំនងង។ េី ២ ក្រឈមនឹងក្មមក្រជំពាក្់រំណុលសគ េំនិញេី
្ារនងាសហើយក្បាក្់ ដែទារ ចឹ ងសយើងក្រឈមនឹងការជំពាក្់ រំណុលសគរហូត។
េុំឲ្យរដ្ឋាភិ បាលសៅសេលដែលក្ក្ុមហុនមក្វ ិនិសោគក្នុងស្រេុក្ គួរដតេនយល់សៅដក្ក្ក្ុមហុនក្ុំឱ្យរសំ ោភេិេិធ
ក្មមក្រសេក្ ឲ្យ្ាល់េិេិធឲ្យក្មមក្រ ឲ្យែឹងេី តនមាររេ់េិេិធមនុេែ និងចារ់ការង្ហរដែលក្ក្េួងសគបានដចងម
័ ច ក្មាាំងសញើេឈាមក្មមក្រសក្ចើន ែូ ចថារត់ េុំដ្ឋក្់ចារ់
ក្។ សក្ពា៉ះអីសៅដក្ក្ក្ុមហុនមួ យចំនួនរត់សក្ងក្រវញ្
រត់មិនឲ្យដ្ឋក្់ ផ្អាច់ ការ មិនអនុសក្រ៉ះសេលឈឺលម
ម ៗ មិនេូវយក្ចិតតេុក្ដ្ឋក្់េុែភាេក្មមក្រ។
រដ្ឋាភិ បាល គួរដតរសងកើនក្រេិេធភាេននការសក្រើក្បាេ់រ័ណណរ.េ.េ.។ មគនតីេុខាភិ បាលមិនគួរក្េសងើ យក្សនតើយ
ឬសរើេសអើងក្មមក្រសៅសេលេួ ក្សគសក្រើក្បាេ់រ័ណណរ.េ.េ.ស

ើយ។

រដ្ឋាភិ បាលគួរដតតក្មូវឱ្យសៅដក្សរាងចក្ក្្តល់ជំនួយហិរញ្ា វតថុ ែល់ក្មមក្រដែលមានជារ់ ពាក្់េ័នធនឹងក្ូ វ ីែ។ ក្មម

ក្របានរសក្មើសរាងចក្ក្ជាសក្ចើ នឆ្នំមក្សហើយ សហើយេួក្សគេមនឹងេេួ លបានការដងទាំ និងការរំក្េ សៅសេល
ដែលេួក្សគក្រឈមមុែនឹងរញ្ជ
ា ។
រដ្ឋាភិ បាលគួរែំ ស

ើងក្បាក្់ ឈួលអរបររមា
ន

សែើមបីឲ្យក្មមក្រមានជី វភាេ្ូរធ្លរ

ែាំុមិន
ក្បាក្ែថាសតើក្បាក្់ឈួនលអរបររមាគួ ររ៉ាុ នាមនសេ សក្ពា៉ះសរើែំុាេុំ ៥០០ ែុោារ សហើយតនមាេំនិញេី្ារស ើងនងា
សយើងនឹងសៅដតលំបាក្ជាមួ យ នឹងសាថនភាេរេ់សៅររេ់សយើង។
៨. សតើមាចេ់ផ្អាក្យីសោរអនតរជាតិ គួ រស្វើអីវែា៉ះ សែើមបីឱ្យអនក្ឱ្យកាន់ដតក្រសេើរស
សន៉ះ?

និងកាន់ដតក្រសេើរ។

ើងក្នុងអំ

ុងសេលែ៏ លំបាក្

ែាំុចង់ឲ្យមាចេ់ផ្អាក្យីសោជួ យេក្មួលឲ្យមាចេ់ក្ក្ុមហុនសររេេិេិធក្មមក្រ និងក្ុំក្ំណត់សរលសៅែពេ់សេក្ ឲ្យ
រត់សររេេិេិធក្មមក្រ្ង សក្ពា៉ះអីជាេិ សេេ Walmart អត់េូវសររេេិេិធក្មមក្រសេ ។ ែាំុអត់ែឹងថាមាចេ់ផ្អាក្
រត់គិតអីដែរ

សេលដែលទាមទារអីឬក្៏ ក្ក្ុមហុនរត់ ស្វើអីវមួយរំសោភេិេិធក្ មមក្រ

សហើយសេលសយើងសៅ

ទាមទារអីសៅគឺេួក្រត់អត់ េូវសអើ សេើ េួក្សគមិនសអើ សេើនឹងពាក្យរណឹត ងររេ់ក្មមក្រ សន៉ះសរើតាមែាំុ លឺេីេហជី

េ។ សក្ពា៉ះអីនាយក្ក្ក្ុមហុន រត់អត់្ាល់េិេិឲ្
ធ យេួក្ែាំុ សរេ
ើ សអើងេហជីេ សហើយនិ ងក្រធ្លនដ្នក្ ក្រធ្លនក្ក្ុម
រត់សជរក្ូនក្ក្ុម សេលចឹងេួ ក្សយើងសៅរាឹងខាងនាយក្ឲ្យស្វើការដណនាំ ដតេួក្រត់អត់ េូវស្វើតាម។
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ែាំុចង់ឲ្យមាចេ់ផ្អាក្យីសោ សៅក្នុងក្ំ ុងសេលក្ូវ ីត ជួយេក្មួលក្បាក្់ ដែឲ្យក្មមក្រែា៉ះៗក្នុងសេលរិេែទរ់ ក្ុំឲ្យ
ផ្អាច់អត់ឲ្យរនសសា៉ះ សក្ពា៉ះអីសយើងក្រឈមខាាំង េីមួយសយើងអត់អាចសចញសៅរក្េុីអីបាន ជួនកាលរត់ មាន
ក្គួសារចញ្ចឹមក្ូនេី ររី ចឹងសេលអត់រត់ មានក្់ សៅ ក្ូនរត់ អត់មានអី អត់ បានសៅសរៀនសៅេូក្ត។
ក្នុងអំ ុងសេលរិេែទរ់ សហើយអត់មានក្បាក្់ ដែ ក្នុងដែសមសាហនឹង ែាំុ បានែចីលុយសគ ២០០ ែុោារ រសែើ មបីសដ្ឋ៉ះ
ិ សេ សក្ពា៉ះអីក្បាក្់ ដែតិចដែរ ចាយអត់ ក្រន់ ។ រាល់នងងែំុអា
ទាល់នងារង់្ទ៉ះជួល។ ែាំុមិនទាន់បានេងសគវញ
ា ចរង់
ការក្បាក្់ឲ្យសគ ៤០ ែុោារ ក្នុងមួយដែ ចារ់តាំងេីដែឧេភា។ ការក្បាក្់ ២០ ែុោារ េក្មារ់ លុយែចី ១០០
ែុោារ ។ ែាំុេងឃឹមថាដែែា៉ះសេលមានការង្ហរដងមសមា៉ា ងសក្ចើន ែាំុអាចរក្ក្បាក្់រដនថម សែើ មបីរង់ឱ្យសគ។

ែាំុក្៏ក្តូវជួ យឪេុក្មាាយេងក្បាក្់ក្មចីររេ់េួក្រត់ដែរ។ ឪេុក្មាតយែាំុបានែចីក្បាក្់ ៨០០០ ែុោារ េី្នាររ
យក្សៅរល
ំ េ់ែីដស្រេេី សក្ពា៉ះសៅសេលរងរាូនែាំុ មានរញ្ជ
ា
ឪេុក្មាាយែាំុបានយក្រ័ណណក្មមេិេិធែី យក្សៅែចី
លុយសែើមបីសដ្ឋ៉ះស្រសាយរញ្ជ
ា

ិ ។
ែ៏សេលចឹងែាំុែីចលុយហនឹងសៅលេ់ែីដស្រេមក្វញ

សយើងក្តូវេងសគវ ិញេរុរ

ចំនួន ២៥០ែុោារ ក្នុងមួ យដែទាំងសែើមទាំងការ េក្មារ់ រយៈសេល ៤ ឆ្នំ។ សយើងសេើរដតរង់ក្បាក្់ ឱ្យ្នាររ
បានមួយឆ្នំសេ។ ក្នុងអំ ុងសេលក្ូវ ីែ េួក្សគបានេនារសេល ការេងក្បាក្់រយៈសេលក្បាំមួយដែតាំងេី ដែរិេ

ិ ិកា
ែទរ់ សហើយសៅដែវច
ឆ សន៉ះ ែាំុនឹងក្តូវចារ់ ស្តើមរង់ក្បាក្់ឱ្យសគវ ិញ។ ក្បាក្់ដែររេ់ែំុាបាន ២២០ ែុោារ សៅ
២៣០ ែុោារ ក្នុងមួយដែសរើ គិតទាំងការង្ហរដងមសមា៉ា ង។ ែាំុជួយឪេុក្មាតយ ១៥០ ែុ ោារ សហើយរងរាូនែាំុ ធ្លនា
ជួយ ១០០ ែុោារ។ ែាំុ ជាអនក្សចញមុែេងលុយឲ្យ្នាររ។

រនាទរ់េីបានរង់ក្បាក្់ក្មចីទាំងអេ់សន៉ះ រង់នងាជួល េឹក្សភាើងរួច និោយសៅសរឿងហូរចុក្ ែាំុអត់ េូវហូរសេ
សក្ពា៉ះែាំុអត់មានលុយ ែាំុហូរបាយ ក្ញ្ចរ់អេ់ ១៥០០ សរៀល (០.៤០ ែុោារ) មានបាយ១ក្ញ្ចរ់ េមាមួយងង់
តូច។ ែាុំចំណាយក្រដហល ៥០០០សរៀល (១.២៥ ែុោារ) ក្នុងមួយនងងេក្មារ់ ការញា
ុ ំ។ ែាុំេឹងដ្ាក្សលើក្បាក្់ រង្ហវន់

េក្មារ់ការចំ ណាយក្រចាំនងង ដែលែាំុអាចេេួលបានចសនាា៉ះេី ៥ សៅ ៧ ែុ ោារ ក្នុងមួ យេបាតហ៍េក្មារ់ ការ
េសក្មចសរលសៅ។
ការគណនាក្បាក្់ក្មចី និងការេូទាត់េងររេ់មុំ៖
ក្បាក្់ក្មចី

១

:

៨,០០០

ែុោារ

សក្រងការណ៍េំណង

ចំនួនដែលបានេងរួច

អក្តាការក្បាក្់

២៥០ ែុោារ ក្នុង ១ដែ x ៤

សេើរេងរួចបាន១ឆ្នំ

េឹក្ក្បាក្់េរុរដែលក្តូវ

៣០០០ ែុោារ

េង ១២,០០០ ែុោារ -

ឆ្នំ = ១២,០០០ ែុោារ

ក្មចីសែើម ៨,០០០ ែុោារ=
៤,០០០ ែុោារ (មានន័យ
ថាអក្តាការក្បាក្់៣៣%)
ក្បាក្់ក្មចី ២ : ២០០ ែុោាររ

អាក្តាការក្បាក្់ ២០% ក្នុង
១ដែ

រង់ការក្បាក្់ ៤០ ែុោារ េី

អក្តាការក្បាក្់េិតក្បាក្ែ

ដែឧេភា ែល់តុោ

គឺែពេ់ជាង ២០% សៅសេល

៤០ ែុោារ x ៦= ២៤០

ដែលក្មមក្រមិនអាចមាន

ែុោារ (ការក្បាក្់េុេធ មិន

លេធភាេេងក្បាក្់ក្មចីេិត

ទាន់មានេងសែើមសេ)

ក្បាក្ែ។

ក្នុងរយៈសេល
ក្បាំមួយដែក្នាងមក្សន៉ះ មុំ
បានរង់ការក្បាក្់រហូត
ែល់ ១២០% ននក្បាក្់ក្មចី
ជាក្់ដេតង។

32

ការគណនាចំណូល និងចំ ណាយក្រចាំដែររេ់មុំ៖
ចំណូល
ក្បាក្់ដែ

ចំណាយ
រួមរញ្ូា លនឹង

២៣០ែុោារ

ក្បាក្់ក្មចី ១

១៥០ ែុោារ

៥x៤ េបាតហ៍ = ២០ែុោារ

ក្បាក្់ក្មចី ២

៤០ ែុោារ

្ទ៉ះជួល

៤០ ែុោារ

វ ិក្័យរ័ក្តេឹក្សភាើង

៥ ែុោារ

អាោរ

១.៥x៣១នងង=៣៨.៧៥

ការស្វើែំសណើរ ឫនងាសាំង

១០ ែុោារ

កាតេូរេ័េទ

៥ ែុោារ

ស្ែងៗ

???

ចំណាយ េរុរ

ោ៉ា ងសោចណាេ់

ការង្ហរដងមសមា៉ា ង
ក្បាក្់រង្ហវន់

ចំណូេរុរ

២៥០ ែុោារ

២៨៨,៧៥ ែុោារ

ី ១៩ ក្ូនែាំុមិនអាចសរៀនបានេូក្តសេ
ែាំុមានក្ូនស្រេីមានក្់ អាយុ ១៥ឆ្នំ ក្ំេុងសរៀនថានក្់េី៩។ ក្នុងអំ ុងសេល ក្ូវែ
ិ
េូមបីដតអនឡាញ។ ក្ូនែាំុសេើរដតបានសៅសាោសរៀនវញ
បានក្រដហល២េបាតហ៍សន៉ះ សេលរត់បានសរៀន

ិ ចឹង ែាំុេរាយចិតត សក្ពា៉ះអីក្ុំឲ្យរត់េំសនរ ឲ្យបានសរៀនបានេូក្តវញ
ិ ។ ែាំុ សៅមានក្់ឯងសៅភនំសេញ
បានេូក្តវញ

ែាំុដរក្រនជាមួ យរតី ដតក្ូនរត់សៅឯសែតតរេ់សៅជាមួ យដម៉ា សៅេគន់ ចារ់ តាំងេីែំុចា
ា រ់ ស្តើមស្វើការសរាងចក្ក្។ ែាំុ
សៅសលងក្ូ នមតង េីរែងក្នុងមួ យដែតាមសេលេំ សនរ។ តាំងេីក្ូវ ីតអត់ េូវោនសៅសលងសេ សេើរដតសៅមួយដែ

េីរដែចុងក្សក្កាយសន៉ះដែរ កាលមុនខានសៅសលងជិតមួ យឆ្នំ សដ្ឋយសារក្ូ វ ីត្ទុ៉ះ សេលចឹងសៅខាាចពាក្់េ័នធអី
ី ែាំុជិ៉ះឡានឈនួល ។
ក្៏អត់សៅ។ សេលសៅសលងក្ូ ន ែាំុែីម
ច ៉ាូតូេីរូនស្រេី
ា
ែំុា ដែលសៅជិតសន៉ះដែរ រ៉ាុដនតេីមុនក្ូវែ
ិ សៅនងងអាេិតយ។
រនាទរ់េីស្វើការសៅនងងសៅរ ៍ សេលោងចែាុំស ើងឡានសៅសលងរត់ សហើយក្ត រ់មក្វញ

ឪេុក្មាតយែាុំ ស្វើដស្រេសៅសែតត និងលក្់គុយទាវ និងរររសៅក្នុងភូមិ។ ែាុំមានរងរាូន៦នាក្់ស្ែងសេៀត រងក្រុេ
្ំែំុរ
ា ួេជាសោក្ រាូនក្រុេមានក្់សេៀតជាអនក្សរើក្ឡានឱ្យក្ក្ុមហុន និងរាូនសៅនិងរាូនមានក្់សេៀតសៅសរៀន។ រង
ស្រេីេីរនាក្់ ស្ែងសេៀត េួក្សគស្វើការសៅក្នុងសរាងចក្ក្កាត់ សែរ។
៩. សតើអនក្មានអារមមណ៏ោ៉ា ងណា ចំ សពា៉ះជី វ ិតររេ់អនក្?

សេលែា៉ះ ែាុំហត់ សនឿយខាាំង។ ហត់សនឿយនឹងរក្លុយេងរំ ណុលសគអត់ទាន់។ ្មមតាសេលសរើ ក្លុយមក្ យក្
សៅឲ្យសគអេ់វ ិញ ែាំុមានអារមមណ៍ថាសាាយនិងហត់ អត់ ស ើញលុយសៅនឹងនែ ចឹងសៅអេ់ក្មាាំង។ ែាំុអត់
ដែលមានសេលស្វើអីវមួយេក្មារ់ែួនឯងសសា៉ះ
ា
ចូលក្នុងសរាងចក្ក្ ែាំុសដ្ឋ៉ះស្រសាយរញ្ជ
ា ក្នុងសរាងចក្ក្ សចញសៅ
្ទ៉ះ ែាំុសដ្ឋ៉ះស្រសាយរញ្ជ
ា ក្គួសារ។

១០. សតើអនក្មានក្តីស្រេនមដែរ ឫសេ? សតើវាជាអវី?
ែាំុមានក្តីស្រេនម ក្តីស្រេនមររេ់ែំុា គឺចង់មានលុយយក្សៅេងសគឲ្យអេ់ និងស្វើការង្ហរដែលែាំុចង់ស្វើ។ ឧទាហ
ណ៍ថា ចង់ស្វើការជាមួ យេហជីេ ឫសរើក្តូរតូចមួយរក្េុី។ ែាំុ ចង់សរៀរចំជីវ ិតែាួនឯង សៅនងងមុែ។ ែាំុមិនទាន់
មានលុយ េក្មារ់អនាគតររេ់ែំុសា ៅស
សរៀនឱ្យបានែពេ់

ើយសេ សហើយែាំុ ក្៏ក្តូវការលុយេក្មារ់ ការេិក្ាររេ់ក្ូន ឱ្យក្ូន

និោយសៅអត់ទាន់ បានស្វើអីេក្មារ់ ែួនឯងសសា៉ះ។
ា

សហើយរមនសេលគិតអំេីដ្នការផ្អទល់ែួានែាំុសេ។

ែាំុរវល់ដតសដ្ឋ៉ះស្រសាយរញ្ជ
ា ក្គួសារ
ែាំុមិនែឹងថាសេលណាែាំុអាចសដ្ឋ៉ះស្រសាយជាមួ យក្បាក្់ក្មចី

ទាំងអេ់សន៉ះបានសេ សក្ពា៉ះថាក្បាក្់ដែតិច មិនែឹងសេលណាេងសគអេ់ ។ ែាំុមិនមានេងឃឹមសេ។ វាោក្់ែូច
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ជារមន្ាូវសចញ។ ែាំុ ខាាចថាសៅសេលអនាគត ក្គួសារែាំុ អាចជួរក្រេ៉ះនឹងរញ្ជ
ា អី ស្ែងសេៀត សហើយក្តូវការយក្
ិ បានសេ។
លុយសគតសេៀត សនា៉ះែាំុនឹងមិ នអាចរញ្ចរ់សដ្ឋយការេងក្តលរ់វញ
១១. សតើអីវជាសារចុងសក្កាយររេ់អនក្ សៅកាន់ មាចេ់សាាក្យីសោ?
សារររេ់ែំុាសៅកាន់មាចេ់សាាក្យីសោគឺ ថា

ក្រេិនសរើ មាចេ់សាាក្រត់បានអួតថារត់ បានសររេេិេិធក្មមក្រ

េូមឲ្យរត់ ស្វើតាមអវីដែលបាននិោយអួតអាង ក្ុំឲ្យរត់សច៉ះដតនិោយ។ ការេិតជី វ ិតក្មមក្រកាត់ សែរសៅក្មពុ
ុងសេលក្ូ វ ីែរាតតាតសេៀត។ សយើងតេូសែើមបី្គត់្គង់
ក្គួសារររេ់សយើង សហើយសយើងក្តូវការក្បាក្់ក្មចីរដនថមសេៀត។
ជាក្ំេុងរងេុក្ាសវេនាខាាំង សហើយវាកាន់ ដត្ងន់្ងរក្នុងអំ

ការេិក្ាក្រណីេី ២៖ ការបាត់រង់ ការង្ហរ ក្ំ

ុងសេលជួរវ ិរតតិក្ូវ ីែ១៩

១. សតើ ការង្ហរររេ់អនក្សៅ Violet Apparel មានន័ យោ៉ា ងណាែា៉ះេក្មារ់អនក្?
ែាំុសឈាម៉ះ ចាន់ណា អាយុ ៣៣ ឆ្នំ ស្វើការសៅសរាងចក្ក្ Violet Apparel ជាង ១៣ ឆ្នំសហើយ ចារ់េីឆ្នំ ២០០៧
រហូតែល់សរាងចក្ក្រិេសៅដែមិងុនា ឆ្នំ ២០២០។ ការង្ហរសៅ Violet Apparel មានន័ យខាាំងណាេ់េក្មារ់
ែាំុ។ េីមួយសយើងមានអនក្ក្គរ់ ក្គងលាដែលយក្ចិតតេុក្ដ្ឋក្់ សលើរុគគលិក្ រត់ ស្វើអីមួយគិ តឲ្យក្ូនសៅេេួ លបាន
្លក្រសោជន៍ សរើ សទា៉ះរី ជារត់ ស្វសៅ សហើយសេលែា៉ះរត់ែឹងរនតិចដមន រត់ដតងដតស្វើអីវដែលអាចឲ្យ
សយើងបានេេួ លក្រសោជន៍ សហើយក្រធ្លនសៅនឹងក្៏ មានចិ តតលា។ ែាំុមានមិតតរម
ួ ការង្ហរលាៗ សហើយស្វើជាមួយរន
ិ គឺេុេធដត្លិតមា៉ា ក្លបីៗែូចជា Matalan និង Nike។ សហើយសយើងស្វើសៅនឹង មិ នដមន
ជាសក្ចើនឆ្នំ។ អីវា៉ាន់វញ

ស្វើមួយដែេី រដែអីឈរ់ សេ សយើងស្វើរហូត សហើយក្បាក្់ដែសយើងក្នុងមួ យដែសយើងេុីរុង។ សរៀងរាល់េីរេបាតហ៍ែំុា
សរើក្មាង ចឹងបាន 200 ែុោារជាងដែរ សក្ពា៉ះអី ខាងសវចែចរ់ែំុគ
ា ឺបានក្បាក្់ ដែសក្ចើន សក្ពា៉ះសយើងគិតតាមតនមារុង
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ចឹងវាបានសក្ចើន។ ែូចចឹង ក្បាក្់ដែក្នុងមួយដែអាចរក្បាន 500 ែុោារជាង វាេុីេងនឹងក្មាាំងសយើង េំខាន់
ិ ររ់ ចិតត។
សយើងស្វើការសលឿន រហ័េ លា។ សយើងក្រឹង សយើងហត់ដមនដតសយើងបាន្លមក្វញ

២. សតើជីវ ិតររេ់អនក្បានផ្អាេ់រូរោ៉ា
ត
ងណា សៅសេលដែលអនក្បាត់រង់ ការង្ហរសៅ Violet Apparel?

សៅដែក្ុមាៈ ឆ្នំ ២០២០ ែាំុ បានស្វើការរហូតែល់នងងេី ០៩ សហើយរនាទរ់មក្ ែាំុបានឈរ់ េំរាក្េក្មាលក្ូន។
អំ ុងសេលេក្មាក្រ៉ាុ នាមនដែហនឹង ែាំុ េួរមិតតភក្តិសៅក្ដនាងស្វើការ សហើយេួ ក្សគថា សរាងចក្ក្ែំសណើរការែូច្មម
ិ សៅនងងេី ០១ ដែឧេភា រ៉ាុដនតសគថាឲ្យែាំុរង់ ចាំ សហើយលឺថាេយួរការង្ហរសេៀត។
តា។ ែាំុក្តូវក្ត រ់ សៅស្វើការវញ
សេលសនា៉ះែាំុ មានអារមមណ៍ភ័ យ និងតក្់ េុតណាេ់
ា
។ សេលដែលែាំុ ផ្អាច់សដ្ឋ៉ះក្ូន ការង្ហរក្តូវបានសគេយួរ សេលចឹ
ងសៅភ័ យេិ បាក្ចិតត។ េី១ អត់ែឹងថាសៅរក្ការង្ហរសៅណាស្វើ រាីក្៏អត់ ទាន់ មានការង្ហរស្វើ សក្ពា៉ះអីរីែ
ា ំុឈ
ា
ឺ
សេលចឹងែាំុ េិបាក្ចិតតណាេ់។ សេលហនុងសគថា សគនឹងេក្មួល គិតលុយគិតអី ឱ្យ ែំរូងខាងសរាងចក្ក្ថាសគគិត
លុយឲ្យសយើងសេញ ៥ចំណុចដែលសយើងអាចេេួ លបាន សក្ពា៉ះអីសយើងយក្៥% មួ យសលើក្សហើយ ចុ៉ះក្ុងក្តា

តាំងេី ២០១៤ សហើយសគនិោយថាអនក្ដែលយក្បាន៥% សៅសេលដែលសរាងចក្ក្រិេ មានក្់ក្៏អាចបាន២០០០
ែុោារ សៅ៣០០០ ែុោារដែរ សៅតាមក្បាក្់ដែតិចឬសក្ចើន។ ែាំុេេួលបានែំណឹងហនឹង ែាំុអរ ែាំុ េរាយចិតតដែរ
ិ គឺវាអត់បាន
សរើសទា៉ះរីសរាងចក្ក្រិេក្៏ែំុាបានលុយសក្ចើ នលមម សេលសយើងចង់រក្េុីអីម
វ ួយ ដតសេលលេធ្លវញ
ែូចដែលសគនិោយ។

ែាំុមានអារមមណ៍េិ បាក្ចិតត។ ែាំុបានរក្ការង្ហរងមីស្វើសៅ Olive ដតសគមិ នយក្ែាំុ សេ សក្ពា៉ះសគថាឯក្សារែាំុរលុរ
(អតតេញ្ជាណរ័ណណ) មិនចាេ់ ក្តូវឲ្យភូមិ ុំសបា៉ះក្តាស ើងវ ិញ ដតសេលហនុងែាំុក្៏អត់ ទាន់បានស្វើឯក្សារក្តឹម

ក្តូវតាមនឹងដែរ។ ែាំុ សៅស្វើសៅសរាងចក្ក្ស្ែង សរាងចក្ក្តូចៗ សហើយសេលហនឹងែាំុស្វើបានជិតមួ យឆ្នំដែរ ែល់
សេលសរាងចក្ក្នឹងវារសញ៉ារនញសេក្ សគររេងកត់ក្មមក្រសេក្ សហើយចិនសៅនឹងរត់អត់ េូវគិតេីក្មមក្រ េួក្សគ
ិ ក្៏បានតិចដែរ ដតសយើងស្វើសម៉ាច សរើ សយើងអត់មានការង្ហរស្វើមានដតក្ទាំស្វើេិន
សក្ងក្រវ ័ញ្ចក្មមក្រ។ ក្បាក្់ ដែវញ
សក្ពា៉ះអីក្ូនសៅសមៅេឹក្សដ្ឋ៉ះ្ង រាីក្៏ឈឺមិនទាន់ រក្លុយបាន។

សេលហនុងលំបាក្ណាេ់ ែាំុែីចលុយសគក្៏ែីច
ជំពាក្់សគក្៏ ជំពាក្់ រ៉ាុ ដនតអត់ែឹងស្វើសម៉ា ចមានដតរសណា
ា យតាមនឹងេិន។ ែាុំមានការង្ហរស្វើ រ៉ាុដនតែុំក្ា តូវឈរ់េីមួយ
សៅមួ យ។ ែាំុឈរ់ សក្ពា៉ះសគររេងកត់ និងសក្ងក្រវ ័ញ្ចក្មមក្រសេក្។ សេលែាំុ ស្វើការជាមួយសរាងចក្ក្តូចៗសនា៉ះ
សេើរែាុំែឹងថាសរាងចក្ក្ស្ែងមិ នបានមួយចំណិតសរាងចក្ក្ Violet សេ។ ែាុំមានអារមមណ៍ថាសខាាចចិតត េិ បាក្ចិតត

ខាាំងណាេ់ ដែលែាំុ បាត់រង់ ការង្ហរសៅក្ក្ុមហុន Violet ។ សេលែាំុឈរ់េីស្វើការេី សរាងចក្ក្តូចៗទាំងសនា៉ះ ែាំុ
សៅ្ទ៉ះេី រដែសែើមបីសមើ លដងក្ូនឈឺ។ រាីែុំាបានស្វើការែឹ ក្អី វា៉ាន់ ចឹងសៅរក្ក្បាក្់បានែា៉ះ។ រនាទរ់មក្ែាុំសែើ ររក្
ការង្ហរងមី តាមសរាងចក្ក្ស្ែងៗ។ សហើយែាំុសច៉ះសែរតិចៗសគអត់យក្សេ សក្ពា៉ះអីមិនទាន់ សច៉ះសែរសាទត់ ចឹងសគមិន
េូវសេញចិ តតសយើងសេ។ រនាទរ់មក្ែាំុបានរក្ស

ើញការង្ហរមួយ ដែលសគ្តល់ក្បាក្់ដែឱ្យែាំុក្រចាំេបាាហ៍។ មួយ

េបាតហ៍ែំុាអាចរក្ចំណូលបាន ៧៥ ែុោារ ឬសក្ចើនជាងសន៉ះ រ៉ាុដនតរញ្ជ
ា គឺ ថា ែាំុមិនបានេេួលការង្ហរសេៀងទា
ត់។ តាំងេីរុណយភាំុរិណឌសែើ មដែតុោ រហូតែល់ឥ ូវសន៉ះ សគអត់ មានការង្ហរឲ្យែាំុ ស្វើសេ។ មែិលមិញែាំុសេើរ

ដ្ឋក្់ពាក្យជារ់សៅក្ដនាងងមី សហើយសគឲ្យចារ់ ស្តើមស្វើការសៅនងងដេាក្។ សគឲ្យែាំុ ១៨០ ែុោារក្នុងមួ យដែ សហើយ
រ៉ាុនាមនដែសេៀត សគនឹងឲ្យែាំុ ១៩០ ែុោារ។
សៅ Violet ែាំុ មានកាត រ.េ.េ រ៉ាុ ដនតែំុម
ា ិនដែលសក្រើវាសេ។ សេលឈឺ ែាំុ បានសៅេាបាលសៅគាីនិក្ឯក្ជន
សដ្ឋយសារដតសក្រើរ័ណណ រ.េ.េ សៅមនទីរសេេយរែា សេវាមិ នបានលា និងមិនរហ័េ។ សៅតាមសរាងចក្ក្តូចៗ
ទាំងសនា៉ះ េួក្សគមិន្តល់អតថក្រសោជន៍ែល់រុគគលិក្ ដែលមាន រ.េ.េ សេ។ ក្មមក្រែា៉ះអាចស្វើការសៅេី សនា៉ះ
រយៈសេលក្បាំឆ្នំ។ េក្មារ់ែំុា គឺែំុក្ា ទាំស្វើមិនបានសេ សក្ពា៉ះអីចិនសៅេី សនា៉ះមិនឲ្យតនមាសយើងសេ រត់ សក្រើសយើង
ហួេេីក្មាាំងសហើយ ក្បាក្់ ដែបានតិចសេៀត ដតែាំុក្ទាំបានសៅនឹងបានមួយឆ្នំ សក្ពា៉ះដតក្ូ នែាំុសក្ពា៉ះរត់មិនដមន
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សៅសៅសដ្ឋ៉ះសេៀតសេ គឺក្ូនែាំុ ក្តូវសៅេឹក្សដ្ឋ៉ះសរ។ ែាំុក្តូវេុក្ក្ូនសចាលសៅស្រេុក្ជាមួ យឪេុក្មាាយែាំុ។ ែាំុ ក្តូវ
ចំណាយក្គរ់មុែ នងា្ទ៉ះ្ង និងនងាចំណាយស្ែងៗសេៀត សេលចឹងេិ បាក្។
សរើរាល់នងងសន៉ះ សរើ េិនសរាងចក្ក្ Violet សៅសរើក្វ ិញែាំុមិនែឹ ងជាេរាយចិតតសម៉ាចសេ។ តាមេិតែាំុក្តូវបានលុយ
ឧរតថមាសេលេក្មាលក្ូនរួច ឥ

ូវអត់បានអី ទាំងអេ់សក្ពា៉ះសរាងចក្ក្សគរិេ។ ែាំុក្តូវេក្មាក្េីរសមា៉ា ង សែើមបី
រំសៅសដ្ឋ៉ះក្ូន។ ែាំុ បានឈរ់ េក្មាក្េក្មាលក្ូនបានរយៈសេលរីដែ សហើយមុនសេលែាំុ ឈរ់េក្មាក្ សគបាន
សរើក្ក្បាក្់ឱ្យែាំុពាក្់ក្ណា
ា ល ក្នុងសនា៉ះសគគិតទាំងលុយេក្មារ់ សេលែាំុេក្មាលក្ូន និ ងក្បាក្់ ដែដែលែាំុ បាន
ស្វើការឲ្យសគចុងសក្កាយ សរើគិតសៅក្រដហល $1100 (រួមទាំងក្បាក្់ ដែចុងសក្កាយររេ់ែំុ)ា ។ ចឹងេក្មារ់លុយ រ

.េ.េ សេលែាំុេក្មាលសហើយ ែាំុេេួលបានចំនួន $550។ សរើសទា៉ះរីសៅ Violet មានលក្ាែណឌការង្ហរលា ដត
សៅដតមានរញ្ជ
ា ែា៉ះចឹង សេលែា៉ះអនក្ក្គរ់ ក្គងជនជាតិចិនបានដស្រេក្ដ្ឋក្់េួក្សយើង។ រនាទរ់ េីដស្រេក្ សគក្៏មក្
និោយជាមួយសយើងែូ ច្មមតា សេលចឹងសៅសយើងថាែឹងរត់ សហើយស្វើឲ្យសយើងមានអារមមណ៍លាក្រសេើរវ ិញ
ចឹងសៅ។
៣. សតើអនក្ែឹងេីចំនួនេឹក្ក្បាក្់ ដែលអនក្មានេិេិធេេួ លបានសេ? សតើចំនួន ដែលអនក្បានេេួ លជាចំ នួនក្តឹម
ក្តូវ ឬសេ? សរើមិនែូ សចាន៉ះសេ សតើចំនួនេិតក្បាក្ែដែលអនក្គួរេេួលបានគឺ រ៉ាុនាមន?
ែាំុមិនក្បាក្ែដែរេីរសរៀរេូទាត់លុយឲ្យែាំុ សៅសេលសរាងចក្ក្រិេ ែាំុក្រន់ ដតបានលឺេីសមររេ់ែំុាថា សគគិតសៅ
សលើក្បាំចំណុច សហើយេរុរសៅែាំុបានក្រដហលជិត ៣ ពាន់ ែុោារ សក្ពា៉ះអីសគគិតតាមក្បាក្់ដែររេ់សយើង។ ដត
ក្មមក្រទាំងអេ់រម
ួ ទាំងែាំុអត់ េេួលបានក្បាក្់សនា៉ះសេ មិតតរួមការង្ហរែាំុ និងេហជី េ (CATU) បានស្វើការតវា៉ា ។
ែាំុមិនបានចូ លរួមជាមួ យេួក្រត់សេ សេលនឹងែាំុ សៅសមើលក្ូនសៅឯ្ទ៉ះសៅសែតត។ ែាំុ បានសមើលការឡាយផ្អទល់
សៅសេលស ើញ មិតតរួមការង្ហរររេ់ែំុាក្ំេុងឈរោលសភាៀង ោលែយល់ ែាំុ មានអារមមណ៍តក្់ េុត
ា រនធត់ចិតត
ណាេ់ សហើយេឹក្ដភនក្ ែាុំហូរមក្សដ្ឋយអត់ែឹងែាួន។ ែាុំមានអារមមណ៍ថាែាុំមិនចង់ឲ្យមានសរឿងសន៉ះ សក្ើតស ើង
សេ។ សរាងចក្ក្មិនគួ ររិេសេ។ សក្ពា៉ះអីមុនសេលរិេ រាូនស្រេីែំុក្
ា ៏ ស្វើការសៅេី សនា៉ះដែរ សហើយែាំុបាននិ ោយ
ជាមួយរាូនមុនសេលសរាងចក្ក្រិេ រាូនែាុំថា សគមានឥវា៉ា ន់អីស្វើែូច្មមតា។ រនាទរ់េីេយួរការង្ហររយៈសេលេី រដែ
ក្៏សគថារិេសដ្ឋយអត់ មាន្ាល់ែំណឹងមុនសេ គឺ ថា្ាល់ែំណឹងភាាមៗ សគថាសដ្ឋយសារដតក្ូវ ីត។

ែាំុបានេសក្មចចិតតេេួ លយក្ការេូ ទាត់ចុងសក្កាយេី សរាងចក្ក្ សទា៉ះរី ជាវាមិនសេញក្៏ សដ្ឋយ សក្ពា៉ះអីែំុអ
ា ត់លុ
យ។ ែាុំក្តូវការលុយេក្មារ់សដ្ឋ៉ះស្រសាយរញ្ជ
ា ក្នុងក្គួសារ េក្មារ់រង់ នងាជួល្ទ៉ះ េឹក្សដ្ឋ៉ះសរក្ូន និងនងាចាយ

វាយក្រចាំនងង។ សេលហនុងែាំុ បាន ក្រដហលជិត ៧០០ ែុ ោារ រួមរញ្ូា លទាំងេំណងជូនែំណឹងជាមុន (១៥នងង)
ក្បាក្់រំណាច់អតីតភាេការង្ហរេក្មារ់ រយៈសេល ១ឆ្នំក្នា៉ះដតរ៉ាុសណាណ៉ះ (ចារ់េីសេលដែលក្ិចចេនាការង្ហរ
ក្តូវបានរតូរសៅជាក្ិចចេនាការង្ហររមនដែនក្ំណត់ (UDC) ០១/០១/២០១៩ – ៣០/០៦/២០២០) និងការឈរ់
េក្មាក្ក្រចាំឆ្នំដែលមិនបានសក្រើ។

៤. សតើការង្ហរសនា៉ះបាត់រង់ សនា៉ះ ជ៉ះឥេធិេលោ៉ា ងណាមក្សលើក្គួសារររេ់អនក្? សតើអនក្បានស្វើអីវសែើ មបីេរ់េល់
នឹងសាថនភាេសន៉ះ?
សេលែាំុ រមនការង្ហរស្វើ ែាំុស្វឆ្វដែរសក្ពា៉ះរមនលុយ សេលែា៉ះែាំុឆ្រ់ែឹងរក្សរឿងរតី។ ែាំុមានអារមមណ៍អត់ លា
មួស ៉ាដ្ឋក្់រីែ
ា ំុា ដែលរត់រក្លុយបានតិច សយើងែវ៉ះខាតសក្ចើន សហើយសយើងអត់ មានលុយ។ សហើយឥ ូវសន៉ះែាំុក្៏

បាត់រង់ការង្ហរដែរ។ េក្មារ់ែំុអ
ា ត់អីអត់ចុ៉ះ ដតែាំុមិនចង់ ឲ្យក្ូនែាំុរេ់ក្ុងសា
ន
ថ នភាេលំបាក្ែូចែាំុសេ។ លាសហើយ
ដែលរាីែំុារត់ មានចរ ឹក្ចាេ់េុំ។ រត់មិនក្រកាន់ជាមួ យចរ ឹក្ស្វឆ្វររេ់ែំុ។
ា រាីែំុាដតងដតសោគយល់ រំក្េ
និងសលើក្េឹ ក្ចិតតែំុឱ្
ា យេូក្ទាំនឹងរញ្ជ
ា លំបាក្ជាមួ យរន។ ែាំុក្៏េសក្មចចិតតែីចលុយសគ ១០០០ែុោារ សក្ពា៉ះអី
សេលនឹងរាីែំុឈ
ា
ឺ សហើយែាំុអត់ ទាន់មានការង្ហរស្វើ សហើយក្ូ នក្តូវការេឹ ក្សដ្ឋ៉ះសរ។ ដតលុយនឹងរមនបានចាយអី
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មា៉ា នសេ េុក្ក្រន់សដ្ឋ៉ះស្រសាយរាីឈឺ។ ែាំុក្តូវរញ្ូា នរត់ សៅរនទរ់េសគង្ហគ៉ះរនាទន់ ICU ។ សដ្ឋយសាររាីែំុសា ្វើការ
សៅក្ក្ុមហុនែឹក្ជញ្ូា ន រត់ អត់មានរ័ណណរ.េ.េ. សហើយរ័ណណរ.េ.េ.ែាំុសក្រើបានដតែាំុសេ។ ែាំុក្តូវេងលុយ
ិ ក្នុងមួ យដែ ១០០ ែុ ោារ រយៈសេល ១៣ដែ។ ែាំុ បានលក្់ ដែែនែ ដែែក្េក្មារ់េរ់រញ្ជ
សគវញ
ា ជីវភាេររេ់ែំុា
ែូចជារង់នងា្ទ៉ះ (៤៥ ែុោារក្នុងមួយដែ)។ ែាំុក្៏ក្តូវេិញេឹ ក្សដ្ឋ៉ះសរេក្មារ់ក្ូនែាំុ ដែរ សក្ពា៉ះអីសេលែាំុសៅស្វើ
ការ ក្ូនែាំុក្តូវសៅេឹក្សដ្ឋ៉ះសរ សហើយក្ូនែាំុ ស្ាើសៅឪេុក្មាតយសៅឯស្រេុក្សៅសែតតនក្េដវង សហើយែាំុ ដតង សៅសលង
រត់សៅសរៀងរាល់ចុងេបាាហ៍។

៥. សតើក្ូវ ីែមានឥេធិេលអវីែា៉ះចំ សពា៉ះអនក្ និងក្គួសារររេ់អនក្? សតើអនក្អាចចាក្់វា៉ាក្់សាំងបានសហើយឬសៅ? សតើ
អនក្ធ្លារ់ បាន្ាងកាត់ឬក្៏ បារមាេីការ្ាងក្ូវ ីែដែរសេ?
និោយសៅជិតមួ យឆ្នំសហើយ ែាំុមិនដែលបានជួរក្ូនសេ តាំងេី សគរិេែទរ់ក្ុងដែសមសាមក្
ន
បានដតសតតាម
េូរេ័េទ រហូតែល់បានចាក្់ វា៉ាក្់សាំងសហើយសេើរែាំុបានសៅស្រេុក្ សេើរបានសៅជួរក្ូន។ សេលរយៈសេលរិេែទរ់

ហនឹងគឺេិបាក្ណាេ់ សៅក្ដនាងែាំុគឺមិនមានអនក្ណាមក្េួរនាំអីសេជិតក្នា៉ះដែដែរ។ និោយសៅេិ បាក្សក្ចើន

សេលរិេែទរ់នឹង គឺអត់មានជំ នួយេីខាងណាសេ មានដតជំ នួយេី ឪេុក្មាាយែាំុ េួក្រត់ លក្់ក្ជូក្យក្លុយេិ ញ
អងករ េិ ញមាូរ រររេ់រររស្ាើតាមឡានមក្ឲ្យហូរ។

៦. សតើ អនក្ចង់និោយអវីសៅកាន់និសោជក្ ក្៏ ែូចជាមាចេ់សាាក្យីសោរ?
ជូនចំ សពា៉ះសៅដក្ Violet៖
ែាំុមិនចង់ទាមទារឲ្យរត់េូទាត់ក្បាក្់ចុងសក្កាយសេ។
ែាំុ ចង់ឲ្យខាងសរាងចក្ក្សរើ ក្ែំសណើរការស ើងវ ិញសហើយ
ិ សក្ពា៉ះអី ស្វើការសៅក្ដនាងស្ែងេិបាក្ណាេ់។ សរើមិនចឹ ងសេ ចង់ឲ្យរត់េូទាត់
យក្ក្មមក្រមុនៗ មក្ស្វើការវញ
លុយដែលេួក្ែាំុមានេិេិធេេួ លបាន សក្ពា៉ះក្មមក្រទាំងអេ់ ដែលបាត់រង់ ការង្ហរ រត់េិបាក្ណាេ់។
សៅមាចេ់សាាក្យីសោ៖
ចង់ឲ្យរត់ គិតលុយឲ្យេួក្សយើងឲ្យបានក្តឹមក្តូវ តាមអី ដែលសយើងមានេិេិធនឹងេេួលបាន និងេុំឱ្យរត់ សរើក្
ិ ក្៏បានដែរ សក្ពា៉ះក្ក្ុមហុនស្ែងសេៀតដែលជាក្ក្ុមក្គួសារជាមួយរន រួមមាន Olive, Apple និ ង
សរាងចក្ក្វញ
Berry សៅដតែំ សណើរការែដែល។
៧. សតើអនក្ចង់និោយអវីសៅកាន់រដ្ឋាភិ បាល?
ែាុំសជឿថា សៅសេលដែលមានសគមក្វ ិនិ សោគសៅស្រេុក្ដែមរ ខាងរដ្ឋាភិ បាលសយើងបានចុ៉ះក្ិចចក្េមសក្េៀងនិ ង
និោយរនរួចសហើយ មុនសេលសរើក្ែំ សណើរការសរាងចក្ក្នី មួយៗ រត់ក្៏ែឹងថាអវីក្តូវគិ តឲ្យក្មមក្រឲ្យបានេម
រមយ សក្ពា៉ះអីក្មមក្រសៅស្រេុក្ដែមរសេលអត់ សរាងចក្ក្សៅគឺេួក្សគេិបាក្ណាេ់ អនក្ែា៉ះរមនការង្ហរស្វើ អត់ មានលុ
យ។ ែាំុចង់ឲ្យរត់ជួយសមើ លក្មមក្រ្ង។ ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយេសនាឿនលុយដែលក្ក្ុមហុនថានឹ ងេូទាត់ឲ្យក្មម
ក្រឲ្យបានសលឿន្ង។

37

