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អ្នកចូលរួេរាធស្ចើននាក់បា្នស្នើសុំឲនយ រកនសាភពអនាេិក។ ធ�ើេនបីការពារអត្តសញ្នណ និងការងាររបស់អង្គការពួកនគ ព័ត៌មានផ្នល់ខ្លួននតរូវបានដកនចញពីនសចក្ដីដកនសង់។
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មា
តិកា

អកនសរកាត់       ៣
ធសចក្ដីសនងខេប       ៦
និយេន័យទាំងឡាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីការជួញដូរេនុសនស (TiP)  ៧

ជំពូក ១៖ ធសចក្ដីធ្្ដើេ    ៨
សនិទានភព      ៩
ធោលបំណងននការស្រាវនរាវ      ៩
ការស្បេូលេិន្នន័យ      ៩
វិរាលភពនផ្នកភូេិរាស្ស្ត      ១០
និយេន័យ      ១៤
ស្កបខ័ណ្ឌចនបាប់      ១៦
 
ជំពូក ២៖ ការជួញដូរក្នុងនបនេស   ២២
   
ជំពូក ៣៖ ការជួញដូរពីនបនេសកេ្នុរា  ២៨

ជំពូក ៤៖ ការជួញដូរពីនបនេសេីោ៉នន់មា៉ន    ៣៦

ជំពូក ៥៖ ការជួញដូរពីនបនេសឡាវ   ៤៦
 
ជំពូក ៦៖ ធសចក្ដីសន្និោ្នន និងអនុរាសន៍ ៥០
ធសចក្ដីសន្និោ្នន 
អនុរាសន៍ 

ឯករារនោង       ៥៦

អក
នសរកា

ត់ AEC   សហគេ្៍នសដ្ឋកិច្ចអារា៊នន
ASA  សមាគេន៍អាសុីអាធគ្នយ៍
ASEAN  សមាគេន៍នបរារាតិអាសុីអាធគ្នយ៍
AAPTIP    កេមវិធីអូស្រា្នលី-អាសុីធ�ើេនបីស្បយុទ្នបឆាំងនឹងការជួញដូរេនុសនស
BATWC   ការិោល័យស្បឆាំងការជួញដូរស្ស្តី និងកុមារ នននកសួងអភិវឌនឍន៍សង្គេ និងសន្តិសុខេនុសនសរាតិ
BCATIP  កិច្ចសហនបតិបត្តិការស្ពំនដ្នលើការស្បឆាំងនឹងការជួញដូរេនុសនស
CBO  អង្គការសហគេន៍េូលោ្នន
COMMIT   ការសនេបសនេរួលគំនិតផ្លួចន្្តើេថា្នក់រដ្ឋមនន្ីស្បឆាំងការជួញដូរេនុសនសនៅេហាអនុតំបន់ទន្លេនេគង្គ
CPPCR   គណៈកេមការន�ើេនបីការពារ និងនលើកកេ្ពស់សិេ្ិកុមារ
CRC   អនុសញ្នស្ដីពីសិេ្ិកុមារ
CWCC  អង្គការកេ្នុរាធ�ើេនបីជួយស្ស្តីមានវិបត្តិ
ETIP   កេមវិធីបញនឈប់ការជួញដូរេនុសនស (អង្គការេសនសនៈពិភពនោក)
DKBA   ធោធាកាករែ្នបននវែូឡង់ (Karen Benevolent) ស្បរាធិបនតយនយ
DSI  នាយកោ្ន្នស៊ើបការណ៍ពិនសស
ILO   អង្គការពលកេមអន្តររាតិ
IOM  អង្គការអន្តររាតិ�ននា្នស្បនវសន៍
LAK  រូបិយប័ណ្ណ គីប របស់នបនេសឡាវ
LAPTU  អង្គភពនបឆាំងការជួញដូរេនុសនសរបស់នបនេសឡាវ
Lao PDR/Laos រាធារណរដ្ឋនបរាមានិតឡាវ
MLSW  ស្កសួងការងារ និងសុខុមាលភពសង្គេ
MLoSW  ស្កសួងការងារ និងសង្គេកិច្ច (ឡាវ)
MoU   អនុសនសរណៈននការនោគយល់ោ្ន
MSDHS  ស្កសួងអភិវឌនឍន៍សង្គេ និងសន្តិសុខេនុសនសរាតិ
NGO  អង្គការេិននេនរោ្នភិបាល
NOCHT   េជនឈេណ្ឌលស្បតិបត្តិការរាតិេប់រា្នត់ និងបនងា្នបការជួញដូរេនុសនស)
PTC  េជនឈេណ្ឌលសំចតនបា៉នយនបែត
SEZ   តំប្់នសដ្ឋកិច្ចពិនសស
THB  នថបាត
TIP   ការជួញដូរេនុសនស (របាយការណ៍)
UN   អង្គការសហនបរារាតិ
UN–ACT   អង្គការសហនបរារាតិសនមាប់នបឆាំងការជួញដូរេនុសនស
UNIAP   គនស្មាងអន្តរភ្នក់ងារ ននអង្គការសហនបរារាតិ ធលើការជួញដូរេនុសនស
UNICEF  េូលនិធិអង្គការសហនបរារាតិន�ើេនបីកុមារ
UNODC  អង្គការសហនបរារាតិេេួលបន្នុកនផ្នកនស្គឿងន�ៀន និងឧស្កិដ្ឋកេម
WHO  អង្គការសុខភពពិភពនោក
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"ននបនទនសថន ក្នុងគនប់ឧសនសាហកេ្មទាំងអស់ លនកអ្នកតនងតនឃើញមាន 
កុមារ។  ដើេនបីឲនយលនកអ្នកអាចកំណត់ថាតើមានការកនងបនវ័ញ្ច ឬភាពធ្ងន់ធ្ងរ 

កមនិតណាននះ វាគឺជារឿងខុសបលេនកគ្នន។ ្នះគឺជាកនលេនងដនលនិយេន័យននពាកនយ  
ការជួញដូរ ចូលេក។ តើអ្នកចង់គូសបន្ទនត់វិសាលគេននការរំលនភបំពាននន 

កនលេនងណា? បនទនសថនពុំទាន់បានគូសបន្ទនត់្នះននឡើយទន។ ្នះគឺជាេូលហនតុ
ដនលធ្វើឲនយបញ្ហនការជួញដូរកុមារពិបាកយល់។"

បុគ្គលិកអង្គការេិននេនរដ្នភិបាល ទីនកុងបាងកក

†     
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សស
ចក

្ីស
នងខេប

ការជួញដូរកុមារនៅអនុតំបន់ទន្លេនេគង្គ

 » ស្បនេសនថមា្នសដ្ឋកិច្ចធំរាងនគបំផុតនៅអនុតំបន់ទន្លេនេគង្គ ធ�ើយ រាេឹក 
ដីននឱកាសទាំងឡាយរបស់បណ្នស្បនេសនកីនករាធស្ចើន កដលរស់នៅជិតខាង 
ដូចរា ឡាវ េីោ៉នន់មា៉ន និងកេ្នុរា។ េីផនសារនដលមានសន្នុះដ៏គំហុក និង  
នគររូបនីយកេមដ៏ឆាប់រហ័សរបស់នថ បនងកើតបាននូវតនេរូវការេីផនសារការងារតនេលេ 
ធថាកឥតឈប់ឈរ។ ធ�ើេនបីរាការន្លេើយតប កេមករ្ិនោជិករាប់ោននាក់បាន 
ធ្វើចំណកនសុកេកពីបណ្នស្បនេសជិតខាងន�ើេនបីបំនពញនូវតនេរូវការននះ។

 » តាេការបា៉នន់រា្នន មានជនចំណកនសុកចំនួន ៣.៧ ោននាក់នដលកំពុង 
រស់នៅស្បនេសនថ និងមានអ្នកនសវងរកការផ្ដល់សិេ្ិស្ជកនកាន និងជ្ន�ៀសខ្លួន 
ចំនួន ១៣០.០០០ នាក់បននថែមនទៀត។១  ភគនស្ចើនននជនចំណកនសុកនដលកំពុងរស់
ធៅស្បនេសនថសុទ្នតខុសចនបាប់ និងពុំបានចុះបញ្ី។ ការននះធ្វើឲនយ 
ការន្វើចំណកនសុកពិបាកក្នុងការស្គប់នគង ធ�ើយបញ្ន�ននា្នស្បនវសន៍ខុសចនបាប់ 
ការរត់ពន្េនុសនស និងការជួញដូរេនុសនសកា្នយនៅរាធរឿងនដលេិនអាចនវកនញក 
បាន និងនតរូវបា្នគនមើលរំលង។

 » ធោយមានការចាប់ខ្លួន និងការកាត់នទាសតិចតួចនស្កាេចនបាប់ជួញដូរ ការជួញ 
ដូរេនុសនសឆលេងនពំនដនកា្នយនៅរាធរឿងនដលកាន់នតមានការេេួលយក និងរា 
ធរឿងេូធៅធៅេូទាំងតំប្់ននះ។

 » មានការយល់ស្ចឡំរាេូធៅថា ការជួញដូរេនុសនសគឺរាធោលគំនិតនសបចនបាប់ 
េួយ ពីនស្ពាះអ្នកជួញដូរេនុសនសអាចនតរូវបានកាត់នទាសនស្កាេចនបាប់ស្ដីពីការងារ 
ធោយរារនតការជួលកុមារេិនទាន់នគប់អាយុ ឬរាអ្នករំធោភបំពានកុមារនស្កាេ 
ចនបាប់ការពារកុមារ។ សថែិតិអំពីការជួញដូរេនុសនសនដលអាចរកបានរាេូធៅបញ្នក់ពុំបាននគ
ប់នោន់អំពីបញ្ន ពីនស្ពាះសថែិតិទាំងននាះកផអែកនៅធលើការន្វើ 
មាតុភូេិនិវត្តន៍រាផ្លូវការនស្កាេពិធីរារស្សបចនបាប់ កដលតាេពិតនៅកុមារភគ 
ធស្ចើននតរូវបាននិរនេសនចញភ្នេៗធោយពុំមានការនចាទនបកាន់ ឬកំណត់នតា។

 » តនេរូវការកុមារសនមាប់ការងារនៅក្នុងវិស័យសំណង់ ធរាងចនក ធវចខ្ចប់នតី និង 
ធេសចរណ៍ផ្លូវនភេ មានកនេិតខ្ពស់នៅក្នុងនបនេសនថ។ ការជួញដូរកុមារគឺរា 
ធរឿងខុសចនបាប់ ធ�ើយខវះេិន្នន័យចំនួន។ ពុំមានេូលោ្ននេិន្នន័យអំពីកុមារនដល 
ស្តរូវបានកំណត់អត្តសញ្នណថាស្តរូវបានជួញដូរ កដលស្តរូវបានរកនសាេុកនោយ 
នគរបាលភូេិន្ទនថ ឬអារា្នធរដនទនទៀតន�ើយ ធទាះបីរាមានេិន្នន័យេួយនដល 
ធគដឹងថាសថែិតនស្កាេការអភិវឌនឍនោយស្កសួងអភិវឌនឍន៍សង្គេ និងសន្តិសុខ 
េនុសនសរាតិ (MSDHS) ក៏នោយ។ 

 » ខណៈកដលកុមាររាធស្ចើននតរូវបានជួញដូរពីបណ្នស្បនេសជិតខាង ការជួញដូរ 
នផ្ទក្នុង ការផ្នស់េីកុមារពីតំបន់ជនបទន�ើេនបីយកនៅធ្វើការនៅតាេទីនកុងគឺរា 
ធរឿងេូធៅធៅក្នុងនបនេសនថ។ចំនួនយុវជនយុវនារីជនរាតិនៃនៅក្នុងេីជនេក 
សនមាប់ជនរងនស្ោះពីការជួញដូរេនុសនសហាក់ដូចរាមា្នស្ចើន ធទាះបីរាេិន 
ធស្ចើនរាងចំនួនជនបរនេសក៏នោយ តាេការសនមត់រាេូធៅរបស់អារា្នធរនថ 
ធ�ើញថា កុមារជនរាតិនថពុំសូវងាយរងនស្ោះពីការជួញដូរនេ។

 » ជននកីនកីនៅតាេេីជនបេរបស់នបនេសនថ គឺរាធោលនៅសនមាប់អ្នកជួញ 
ដូរេនុសនស និងនេខនយល់នដលផ្ដល់លុយនស្ចើនសនមាប់រាការនោះដូររាេួយនឹង 
ពលកេមកុមារ។ កុមារនដលស្តរូវបានជួញដូរតាេមនធនោបាយននះ ធៅេីបំផុតនតង 
កតន្វើការនៅក្នុងវិស័យនពសនោចារ ធេសចរណ៍ផ្លូវនភេ ឬធៅក្នុងការងារនដលរង 
ការរំធោភបំពាន និងមា្នស្ោះថា្នក់។

 » វាគឺរាធរឿងខុសចនបាប់នៅក្នុងនបនេសនថ សនមាប់ជននដលមានអាយុធស្កាេ 
១៨ ឆា្នំ កដលស្បកបរបរនពសនោចារ។ ធទាះបីរាោ៉នងណ ការនផដនតការយកចិត្ត 
េុកោក់ននកិច្ចនបឹងនស្បងរបស់នគរបាលក្នុងរយៈធពលបែុនា្ននឆា្នំថមីៗធនះ គឺផត់ 
ធចញកុមារអាយុធស្កាេ ១៥ ឆា្នំពីការងារផ្លូវនភេ។ ធនះគឺនោយរារនតមានចំនួន 
�៏នស្ចើនននយុវវ័យនកមងៗ កដលនគរកន�ើញថាកំពុងន្វើការនៅក្នុងឧសនសាហកេមផ្លូវ 
ធភទនៅេូទាំងនបនេស។ ជនរងនស្ោះពីការជួញដូរកុមារនថ ក៏ន�ើញមា្នៅក្នុង 
វិស័យនផនសងៗធទៀតផងនដរ រួេមានដូចរា វិស័យននរាេ សំណង់ ការងារនរាងចនក 
កសិកេម និងផលិតកេមជ័រនរៅស៊ូ និងនស្បងដូងរាធ�ើេ។

 » មានតនេរូវការខ្ពស់នូវកុមារកេ្នុរាធ�ើមនបីន្វើរាអ្នកសុំទាន ឬអ្នកលក់ផ្នធៅតាេតំបន់ 

ធេសចរណ៍របស់នបនេសនថ។ ស្បព័ន្នដលបានបនងកើតន�ើងោ៉នងលអែរបស់នេខនយល់ និង 

អ្នកនាំេនុសនស បានបញ្លូនកុមារនៅកាន់ទីនកុងបាងកក បា៉នត់តាោ៉ន និងភូធកត។ រាេូធៅ  

កុមារបញ្ចប់ការងាររាអ្នកលក់ផ្នធៅរាឧស្កិដ្ឋកេមកំបុិកកំបែុក និងនពសនោចារ ធ�ើយក ៏

កា្នយរាអ្នកជួញដូរេនុសនសនោយខ្លួនឯងផងនដរ។

 » ស្បព័ន្ជួលកុមារេកពីឪពុកមាដនយរបស់ពួកនគ គឺរាធរឿងេូធៅធៅស្បនេសកេ្នុរា 

ធ�ើយ មានន័យថាកុមារខលេះកដលស្តរូវបានយកេកកាន់នបនេសនថស្តរូវបាន

ធ្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍។ ធោយរារនតមានឱកាសតិចតួចសនមាប់េេួលការអប់រំ 

និងការងារនៅស្បនេសកេ្នុរា ពួក ធេនតឡប់េកនបនេសនថវិញ កដលរាកននលេងនដលនគចាត់េុ

កថាងាយស្សួលរកលុយ។ ពុំ មានការរាដនរនីតិសេនបទា ឬការនថទាំបន្នបកបនោយស្បសិេ្

ភពសនមាប់ជនរងនស្ោះពី ការជួញដូរ កដលស្តឡប់េកកាន់នបនេសកេ្នុរាវិ�នស្រៅពីការ

កថទាំកដលផ្ដល់ជូ្នោយ អង្គការេិននេនរោ្នភិបាលេួយចំនួនតូចន�ើយ។

 » ស្ពំនដនដ៏នវងអនា្នយនដលមាននចកនចញចូលរាធស្ចើនរវាងនបនេសនថ និងេីោ៉នន់មា៉ន  

និងរោ្នភិបាលនោធាអស់រាធស្ចើនេសវតនសរ៍ ធ្វើឲនយរាំងស្ទះដល់នសដ្ឋកិច្ច និងសង្គេរបស់ 

េីោ៉នន់មា៉ន បា្ន្វើឲនយមានចំណកនសុកនផ្នកនសដ្ឋកិច្ចរាធស្ចើនរបស់េីោ៉នន់មា៉ន។ធេសត  

(Mae Sot) និងរា៉នន់ណុង (Ranong) គឺរាចំណុចឆលេងកាត់ពីរដ៏សំខាន់ចូលនៅក្នុង 

ស្បនេសនថសនមាប់ជន�ននា្នស្បនេសន៍នសបចនបាប់ និងខុសចនបាប់េកពីេីោ៉នន់មា៉ន។ ស្ចក 

ទាំងពីរននះក៏នតរូវបា្នស្បើនបាស់នោយអ្នកជួញដូរេនុសនស និងនេខនយល់នដលនាំកុមារចូល 

ធៅកាន់នបនេសនថផងនដរ។

 » កុមារចំណកនសុកេកពីនបនេសេីោ៉នន់មា៉ន ធ�ើញមា្នៅពាសនពញនបនេសនថ  

ធ�ើយមា្នៅស្គប់ឧសនសាហកមមនស្ទើរនតទាំងអស់។ មានក្ដីកងវល់រាពិនសសនៅធលើ  

រា្ននភពលំបាករបស់ជនរាតិរែូហីងោ៉ន (Rohingya) កដលបាត់បង់ភពរាពលរដ្ឋ 

ធ�ើយស្តរូវបានបនណដេ�នចញពីផ្ទះសនេនបងរបស់ពួកនគ ធោយរោ្នភិបាលេីោ៉នន់មា៉ន។ 

បុរស និង ធកមងនបុសជនរាតិរែូហីងោ៉នរាធស្ចើន ស្តរូវបានជួញដូរនៅកាន់កងនាវាធនរាេ 

កដល ស្បតិបត្តិការនៅក្នុងនដនេឹកភគខាងតនបលូងនបនេសនថ និងមា៉នធឡសុី។ 

 » មានការរាយការណ៍េកថា នថនិរនេសជនចំណកនសុកខុសចនបាប់របស់េីោ៉នន់មា៉ន 

ស្បមាណរា ៤០០ នាក់រាធរៀងរាល់នថងៃតាេទីនកុងរាប់នពំនដនភគពាយពនយតំប្់នេសត 

ធ�ើយខណៈធពលននាះកដរ មានកិច្ចនបឹងនស្បងនដលនផដនតការយកចិត្តេុកោក់រាពិនសស 

ធៅធលើការកំណត់អត្តសញ្នណជនរងនស្ោះពីការជួញដូរ ងិការន្វើមាតុភូេិនិវត្ត្៍នោយ 

សុវតថែិភព និងរាដនរនីតិសេនបទាពួកនគ មានការនថទាំបន្តតិចតួចនៅេីោ៉នន់មា៉ន។ ជនរង 

ធស្ោះកដលរាកុមារ កតងនតនតរូវបានជួញដូរេ្ដងនទៀតនៅកាន់នបនេសនថក្នុងរយៈធពលេិន 

ដល់េួយនែនស្កាយពីបា្ន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍។

 » ឱកាសការងារនៅមានកនេិតក្នុងនបនេសឡាវ ធ�ើយជនរាតិឡាវរាធស្ចើនឆលេងនដន 

ចូលនៅធ្វើការនៅស្បនេសនថ កដលនៅទីននាះធសដ្ឋកិច្ចមានភពរឹងមាំខា្នំងរាង។ ការន្វើ 

ចំណកនសុក និងការជួញដូរេនុសនសខុសចនបាប់ក៏នកើតមា្ន�ើងផងនដរ រាពិនសសការ 

ជួញដូរស្ស្តី និងកុមារីឡាវនដលរាអ្នករកនបាក់នៅក្នុងឧសនសាហកេមផ្លូវនភេ កដលមានតនេរូវ 

ការខ្ពស់ពីអតិថិជនក្នុងនសុក និងនភញៀវនេសចរណ៍។

 » ភពនសន�ៀងោ្នកផ្នកភរា និងវបនបធេ៌រវាងនថ និងឡាវ ធ្វើឲនយការនស្រើសនរីសកុមារពី 

ស្បនេសឡាវ មានការទាក់ទាញរាពិនសសពីអ្នកជួញដូរ។  

ជនរងនស្ោះកាន់នតមានភពរា៊នំ ធ�ើយស្តរូវបានចាត់េុកថាកាន់នតនចះបត់នបន 

និងរាអ្នកបនស្មើការនដលកាន់នតមាន ស្បសិេ្ភព។ រាេធនយេ មានការនិរនេសជនរង

ធស្ោះពីការជួញដូរស្បនហល ១៥០ នាក់នត ឡប់នៅកាន់នបនេសឡាវវិញក្នុងេួយឆា្នំ។ 

រាង ៩៥% គឺជាសស្ី សហើយ ៨០% នននស្តីទាំង ធនាះមានអាយុធស្កាេ ១៨ ឆា្នំ។ 

 » ស្បនេសអាសុីអាធគ្នយ៍ទាំងអស់ សុទ្នតបានចុះហតថែនលខា និងផ្ដល់សចា្នប័្នលើពិធី 

រារអង្គការសហនបរារាតិស្ដីពីការេប់រា្នត់ ការបនងា្នប និង ការផ្ដនា្នធទាសការជួញដូរ 

េនុសនសឆា្នំ ២០០០ (ពិធីរារ Palermo)។ ពិធីរារននះផ្ដល់នូវនកបខ័ណ្ឌចនបាប់រារួេ  

កដលក្នុងននាះ អ្នកជួញដូរអាចនតរូវបានផ្ដនា្នធទាសនៅេូទាំងតំបន់។ ការងារននះអាច 

សនស្េចបាននតក្នុងករណីនដលកាតពវកិច្ចផ្លូវចនបាប់ កដលបានេេួលយកនស្កាេពិធីរារ  

ស្តរូវបាននស្បកា្នយនៅរាចនបាប់រាធរមា្នៅក្នុងនបនេសនីេួយៗ។ បែុកន្តកិច្ចការននះស្តរូវនត 

សនស្េចឲនយបាន។
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និយេន័យរបាយការណ៍ស្ីពីការជួញដូរេនុសនស (TIP)

ចំណត់ថា្នក់េី ១៖ បណ្នស្បនេសនដលរោ្នភិបាលនោរពបា្នព�នល�នៅតាេបេោ្ននអបនបបរិមារបស់ចនបាប់
ការពារ ជនរងនស្ោះពីការជួញដូរ (TVPA) ។

ចំណត់ថា្នក់េី ២៖ បណ្នស្បនេសនដលរោ្នភិបាលេិ្នោរពបា្នព�នល�នៅតាេបេោ្ននអបនបបរិមារបស់  
TVPA បែុកន្តកំពុងខិតខំស្បឹងនស្បងរាដុំកំភួ្ន�ើមនបីន្វើឲនយពួកនគនោរពតាេបេោ្ននទាំងននាះ។

ចំណត់ថា្នក់េី ២ ក្នុងបញ្ីតាេោន៖ បណ្នស្បនេសនដលរោ្នភិបាលេិ្នោរពបា្នព�នល�នៅតាេបេដ្
ឋាន 
អបនបបរិមារបស់ TVPA បែុកន្តកំពុងខិតខំស្បឹងនស្បងរាដុំកំភួ្ន�ើមនបីន្វើឲនយពួកនគនោរពតាេបេោ្ននទាំងននាះ

 និង៖

• ចំនួនោច់ខាតននជនរងនស្ោះពីការជួញដូរស្េង់នទាយធងៃន់ធងៃរ មា្នស្ចើន ឬមានការនកើ្ន�ើងនស្ចើន
• មានភពបរាជ័យក្នុងការផ្ដល់ភ័ស្នុតាងអំពីកិច្ចខិតខំស្បឹងនស្បងក្នុងការស្បយុទ្នបឆាំងនឹងការជួញដូរេនុសនស 

ស្េង់នទាយធងៃន់ធងៃរកាលពីឆា្នំកនលេងេក

ឬ៖

• ការកំណត់នដលថា ស្បនេសេួយកំពុងខិតខំស្បឹងនស្បងរាដុំកំភួ្ន�ើមនបីន្វើឲនយពួកនគនោរពតាេបេោ្នន 
អបនបបរិមា គឺនផអែកនៅធលើការនប្ដរា្នចិត្តរបស់នបនេសននាះ ធ�ើេនបីចាត់វិធានការបននថែេសនមាប់ឆា្នំបនា្នប់។

ចំណត់ថា្នក់េី ៣៖ បណ្នស្បនេសនដលរោ្នភិបាលេិ្នោរពបា្នព�នល�នៅតាេបេោ្ននអបនបបរិមា 
ធ�ើយពុំ បានខិតខំស្បឹងនស្បងរាដុំកំភួ្ន�ើមនបីនោរពតាេបេោ្ន្ននាះធ�ើយ។

*
 » ចនបាប់នបឆាំងការជួញដូរេនុសនសឆា្នំ ២០០៨ គឺរាឯករារចនបាប់រាតិ

ស្ដីពីការជួញដូរ េនុសនសដំបូងរបស់នបនេសនថ។ ចាប់តាំងពីនពលននាះេក 

ចនបាប់រាតិនសន�ៀងោ្នធនះ ស្តរូវ បានអនុេ័តនោយបណ្នស្បនេសនផនសងៗធទៀតនៅក្នុ

ងតំបន់។ ធទាះបីរាកបបននះក៏នោយ កិត្តសព្ទរបស់អាសុីអាធគ្នយ៍នោយរារនតការជួ

ដូរេនុសនស និងការន្វើអាជីវកមមនលើេនុសនសនៅ កតេិនបាត់បង់ ធ�ើយតថភព និងភ

ពធងៃន់ធងៃរននរា្ននភពទាំងននាះពុំបានឆ្នុះបញ្នំង ស្តឹមនតរូវអំពីភរាចនបាប់របស់តំបន់

កដលពាក់ព័ន្នឹងការជួញដូរេនុសនសន�ើយ។

 » ធៅឆា្នំ ២០១៤ ស្បនេសនថថយេកនៅចំណត់ថា្នក់េី ៣ 

តាេរបាយការណ៍ស្ដីពីការ ជួញដូរេនុសនស (TIP) របស់នកសួងការបរនេស ស.រ.អា។ 

ចំណត់ថា្នក់េី ៣ គឺសនមាប់ បណ្នស្បនេស កដលរោ្នភិបាលេិ្នោរពបា្នពញ

ធល�នៅតាេបេោ្ននអបនបបរិមាននពិធី រារអង្គការសហនបរារាតិស្ដីពីការេប់រា្នត់ 

ការបនងា្នប និង ការផ្ដនា្នធទាសការជួញដូរ េនុសនសរាពិនសសនស្តី និងកុមារ (ពិធីរារ 

Palermo) ធ�ើយន�ើយពុំបានខិតខំស្បឹងនស្បង រាដុំកំភួ្ន�ើមនបីនោរពតាេបេោ្ន

្ននាះធ�ើយ។ ការថយចំណត់ថា្នក់ននះជំរុញឲនយ អារា្នធរនថនាំយកបញ្នជួញដូរេនុ

សនស េកោក់រាបញ្នសំខាន់រាងនគនៅក្នុងរនបៀបវារៈ ការអភិវឌនឍរបស់នបនេស។

 » ធស្កាយពីសថែិតនៅក្នុងចំណត់ថា្នក់េី ៣ ននរបាយការណ៍ TIP អស់រយៈធពលពីរ 

ឆា្នំ ស្បនេសនថបា្ន�ើងនៅកាន់ចំណត់ថា្នក់េី ២ ក្នុងបញ្ីតាេោ្នៅឆា្នំ 

២០១៦។ ការ ផ្នស់េីេកកាន់បញ្ីតាេោ្ននះបញ្នក់ឲនយធ�ើញថា 

ស្បនេសនថបានខិតខំស្បឹងនស្បងរាដុំ កំភួន ធ�ើមនបីន្លេើយតបនៅនឹងបេោ្ននអបនប

បរិមាកដលស្តរូវការសនមាប់នបយុទ្នបឆាំងនឹងការ ជួញដូរេនុសនស កដលមា្នរៀប

រាប់នៅក្នុងចនបាប់ការពារជនរងនស្ោះពីការជួញដូរឆា្នំ ២០០០។ ធទាះរាោ៉នងណ 

ធៅកតមានកងវល់ធំៗសនមាប់នបនេសនថ កដលបា្នលើកន�ើងនៅក្នុង 

របាយការណ៍ TIP រួេមានដូចរាចំនួននស្តី�៏នស្ចើន និងកុមារេកពីបណ្នស្បនេស 

ជិតខាង កដលកំពុងនតរូវបា្នគន្វើអាជីវកមមនៅក្នុងឧសនសាហកេមរាធស្ចើន  

រួេមានដូចរា ឧសនសាហកេមផ្លូវនភេ បុរស និងកុមារាកដលស្តរូវបា្នគន្វើអាជីវកេម 

ធៅក្នុង ការននរាទនបបពាណិជ្កេម និងជនរាតិរែូហីងោ៉នកដលស្តរូវបា្នគលក់ដូរន្វើ

រាទាសករ ធៅឲនយេូកននរាទនៅស្បនេសនថភគខាងតនបលូង។

 » ការជួញដូរេនុសនស បា្ន្វើឲនយខូចកិត្តសព្ទរបស់នបនេសនថ 

ធ�ើយកា្នយរាឧស្កិដ្ឋកេម មានការនរៀបចំឆលេងនបនេស។ វាគឺរាអតថែនបនោជន៍លអែបំផុ

តរបស់នថក្នុងការស្បយុទ្នបឆាំង នឹងឧស្កិដ្ឋកមមននះ តាេរយៈការអប់រំរបស់នគរបាល 

សមាជិកសភ មនន្ីរោ្នភិបាល និង េហាជនេូធៅ និងតាេរយៈការរារាំងបណ្នញ

ធេខនយល់។ ការពិន័យនផ្នកហិរញ្ញវត្នុចំនពាះ ធៅកកនដលន្វើអាជីវកមមនលើកុមារតាេរយៈ

ពលកេម គឺរាស្បភពេូលនិធិនដលមាន សកាដននុពលសនមាប់យុេ្នាការស្បឆាំងនឹងកា

រជួញដូរស្គប់នជុងនស្រាយ។

 » កិច្ចខិតខំស្បឹងនស្បងនបបសហការរបស់រោ្នភិបាលននសមាគមនបរា

រាតិអាសុីអាធគ្នយ៍ (ASEAN) និងអង្គការេិននេនរោ្នភិបាល  (NGOs) 

អាចបំនបកវដ្ដននជនរងនស្ោះកដល ស្តរូវបា្ន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍េិនឲនយស្តឡប់េកកាន់ប្

រនេសនថវិញ។ ស្តរូវមានកិច្ចសហ ស្បតិបត្តិការឆលេងនដ្ន�ើេនបីជួយដល់ការឧបតថែេ្ភោំេ្

រដល់ការអប់រំ និងពនងឹងការស្បតិបត្តិ ចនបាប់។

 » របាយការណ៍ននះសូេផ្ដល់រាអនុរាសន៍រាពិនសសនៅក្នុងនបនេសនថថា 

ពលកេម កុមារនៅស្គប់ឧសនសាហកេមទាំងអស់គួរនតនតរូវបាននបកាសថាខុសចនបា

ប់។ ចនបាប់នដល ហាេឃាត់កុមារអាយុធស្កាេ ១៨ ឆា្នំ កដលស្បកបរបរនពសនោចារ 

គួរនតនតរូវបាននបតិបត្តិ  រាេួយនឹងការរារាំងសកេមភពរាសកេ្

េ   ធ�ើយការអនុវត្ត្៍នៅថា tok khiew កដល មានន័យថា លក់នកមងនសីនៅឲនយផ្

េះប្ន�ើេនបីយកលុយនោះបំណុលរបស់ឪពុកមាដនយនាង គួរស្តរូវបានចាត់េុកថារាប

េឧស្កិដ្ឋ។
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សនិទានភាព 

អង្គការ Safe Child Thailand បា្ន្វើការនៅស្បនេសនថអស់រយៈធពល ៣៥ ឆា្នំ  
ធ�ើយបា្ន�ើញផ្នល់នភ្នកនូវផលបែះពាល់បំផលេិចបំផ្នញ កដលការជួញដូរ និងការ
ធ្វើអាជីវកមមនលើេនុសនសមា្នៅធលើកុមារ និងនកុមនគរួរាររបស់ពួកនគ។ 
ការស្រាវនរាវននះ 
ស្តរូវបា្នស្រើសនរីសយកន�ើេនបីជួយឲនយមានការនសវងយល់កាន់នតនបនសើរអំពីយន្តការ  
និងលកខេណៈននការជួញដូរកុមារនៅក្នុងតំបន់ទន្លេនេគង្គ កដលនៅតំប្់ននះ ស្បនេស 
នៃន្វើរាស្បភព ធោលនៅ និងចំណុចសំចតសនមាប់ការជួញដូរេនុសនស។

ស្បនេសនថគឺរាេជនឈេណ្ឌលនសដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់អាសុីអាធគ្នយ៍។ ធោយមាន 
ស្បនេសជិតខាងនដលស្កីនករាងរាធស្ចើនដូចរា ឡាវ េីោ៉នន់មា៉ន និងកេ្នុរាធនាះ 
ស្បនេសនថ និងមា៉នធឡសុីធៅភគខាងតនបលូង គឺរាធមនដកនសូបទាញេួយសនមាប់កេមករ 
ចំណកនសុកនដលនសវងរកចំនណកចនេុងចនស្មើននផ្នកនសដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកនគ។ ធៅ 
ស្បនេសនថ ស្េពនយសេនបត្តិស្បេូលផ្នុំធៅកណ្នលតំបន់ទីនកុង កដលទាក់ទាញការន្វើ 
ចំណកនសុកក្នុងនសុកនដលេកពីតំបន់ជនបទនកីនក។ ដូធច្នះធ�ើយ ការជួញដូរក្នុង 
ស្បនេសឬការជួញដូរក្នុងនសុក ក៏រាបាតុភូតរាេូធៅេួយផងនដរ ធ�ើយកាន់នតពិបាក 
ក្នុងការកំណត់ និងនោះស្រាយ។

ការជួញដូរេនុសនសឆលេងនបនេស បងករាបញ្នសនមាប់ការកំណត់អត្តសញ្នណ និង 
ការផ្ដនា្នធទាសអ្នកស្បស្ពឹត្តធលមើសធស្កាេរងវង់ចនបាប់កតេួយ។ កិច្ចសហស្បតិបត្តិការ 
ឆលេងកដនធៅស្គប់វិស័យទាំងអស់នតរូវនតមា្ន�ើេនបីឲនយការងារននះេេួលនរាគជ័យ។  
ភ័ស្នុតាងបានបងា្នញថា ធៅខវះកិច្ចសហនបតិបត្តិការនបបននះ។

ធៅឆា្នំ ២០១៤ ធៅធពលនដលរបាយការណ៍ននះស្តរូវបា្នស្រើសនរីសយក ស្បនេសនថ 
ថយចំណត់ថា្នក់េកនៅចំណត់ថា្នក់េី ៣  តាេរបាយការណ៍ស្បចាំឆា្នំស្ដីពីការជួញ 
ដូរេនុសនស (TIP) របស់នកសួងការបរនេស ស.រ.អា។ ២  
មានការនលើកន�ើងនូវកងវល់រាក់ 
ោក់ជុំវិញរបាយការណ៍អំពីនស្តី និងកុមារេកពីបណ្នស្បនេសជិតខាង កដលកំពុងនតរូវ
បា្នគន្វើអាជីវកមមនៅក្នុងឧសនសាហកេមរាធស្ចើន រួេមានដូចរា ឧសនសាហកេមផ្លូវនភេ 
បុរស និងកុមារាកដលស្តរូវបា្នគន្វើអាជីវកមមនៅក្នុងការននរាទនបបពាណិជ្កេម និង 
ជនរាតិរែូហីងោ៉នកដលស្តរូវបា្នគលក់ដូរន្វើរាទាសករនៅឲនយេូកននរាេ។

ធៅឆា្នំ ២០១៥ ស្បនេសនៃនៅកតសថែិតក្នុងចំណត់ថា្នក់េី ៣។ ការរកន�ើញរន្្ន 
រាកសពរាធស្ចើ្នៅតាេបនណ្នយស្ពំនដននថ-មា៉នធឡសុី បានផ្ដល់រាធោបល់ថា  
ស្បនេសនថបានបរាជ័យក្នុងការការពារបុរស ស្ស្តី និងកុមារជនរាតិរែូហីងោ៉នពីអង្គការ
ចាត់តាំងឧស្កិដ្ឋកេមជួញដូរេនុសនស។ ៣  ការននះធ្វើឲនយបញ្នជួញដូរេនុសនសមានលំោប់ 
ខ្ពស់នៅធលើរនបៀបវារៈ្នោបាយរបស់នបនេសនថ។

ធៅឆា្នំ ២០១៦ ស្បនេសនថបា្ន�ើងនៅកាន់ចំណត់ថា្នក់េី ២ ក្នុងបញ្ីតាេោន 
របស់របាយការណ៍   TIP កដលបញ្នក់ឲនយធ�ើញថា រោ្នភិបាលនថបានខិតខំស្បឹងនស្បង
រាដុំកំភួន ធ�ើេនបីស្បយុទ្នបឆាំងនឹងការជួញដូរេនុសនស។ ៤  វិធានការទាំងឡាយរបស់ 
រោ្នភិបាលនៃនដលន្វើធ�ើងន�ើេនបីលុបបំបាត់ការជួញដូរេនុសនស និងបំនពញតាេ 
កាតពវកិច្ចទាំងឡាយនៅក្នុងនោលការណ៍នណនាំរបស់អង្គការសហនបរារាតិរួេមាន
ដូចរា៖  ការពនងឹងការនស៊ើប�នងកតរបស់នគរបាល ការបនងកើនចំនួនននការនចាទនបកាន់  
និងការផ្ដនា្នធទាសនស្កាេចនបាប់នបឆាំងនឹងការជួញដូរេនុសនស និងន្វើវិធរាធនកេមចនបាប ់
ស្បឆាំងការជួញដូរេនុសនសឆា្នំ ២០០៨ ការផ្ដល់ការអនុញ្នតដល់អារា្នធរក្នុងការបិេ 
អាជីវកមមនដលពាក់ព័ន្នឹងពលកមមនោយបងខេំ និងការន្វើអាជីវកមមនលើជនរងនស្ោះ 
ពីការជួញដូរេនុសនស។ ធទាះបីរាកបបននះក៏នោយ របាយការណ៍  TIP ធៅកតគូសបញ្ន

ក់ភ័ស្នុតាងការជួញដូរ េនុសនសនៅក្នុងឧសនសាហកមមនស្ទើរនតទាំងអស់ក្នុងនបនេស។ 
ការន�ើងចំណត់ថា្នក់នតរូវបាន  
ការជនជកនដ�នោលនោយស្កុេសិេ្ិេនុសនសអន្តររាតិរាធស្ចើន កដលនៅកតរឹងរូសថា  
ស្បនេសនថគួរនតសថែិតនៅក្នុងចំណត់ថា្នក់េី ៣ ដនដល ធ�ើយថាការផ្នស់ទីននះគឺសថែិត 
ធស្កាមនហតុផល្នោបាយ ធ�ើយពុំមាននិរន្តរភពនេ។ ៥

របាយការណ៍ននះ មា្នោលបំណងរួេចំនណកក្នុងការផ្ដល់ចំនណះដឹងអំពីនបធានបេ 
ការជួញដូរេនុសនស។ វាស្តរូវបា្នបាះពុេ្ពផនសាយន�ើេនបីបនស្មើរាស្បភព និងឧបករណ៍េួយ 
សនមាប់រោ្នភិបាល និងអង្គការ NGOs កដលន្វើការន�ើេនបីស្បយុទ្នបឆាំងការជួញដូរ 
េនុសនសនៅក្នុងតំបន់។

សគលបំណងននការសសាវនជាវ

ធ�ើេនបីកសវងយល់ និងនស៊ើប�នងកតអំពីបាតុភូតននការជួញដូរកុមារ របាយការណ៍ននះមាន 
ធោលបំណងន្លេើយតបនឹងសំណួរស្រាវនរាវទាំងឡាយដូចតនៅ៖

 »  ធតើនបនេសនៃន្វើរា ស្បភព ធោលនៅ និងនបនេសសំចតសនមាប់ការជួញដូរកុមារ 
ដូចនេ្ដចខលេះ?

 » ធតើជនរងនស្ោះពីការជួញដូរេកពីកននលេងណខលេះ?

 »  ធហតុអវីបានរាកុមារ និងសហគេន៍េួយចំនួនមានហានិភ័យរាពិនសស?

 »  ធតើឪពុកមាដនយ និងនកុមនគរួរារមានតួនាេីអវីខលេះធៅក្នុង�ំនណើរការជួញដូរ?

 »  ធតើមានផ្លូវសំខាន់ៗណខលេះចូលនៅកាន់នបនេសនថ និងរាធោលនៅរួេចុង 
ធស្កាយសនមាប់នកុេខុសៗោ្ន?

 »   ធតើមានយុេ្រាស្ស្តរួេអវីខលេះសនមាប់នគចនវះពីការស្តរួតពិនិតនយតាមនពំនដន?

 »  ធតើរបាយការណ៍ស្ដីពីការជួញដូរេនុសនស (TIP) របស់រោ្នភិបាល ស.រ.អា 
ឆ្នុះបញ្នំង អំពីរា្ននភពននះបាននតឹមនតរូវនដរឬធេ?

 »  ធតើមានការិោល័យ និងអង្គការណខលេះកដលកំពុងន្វើការនៅស្គប់នសទាប់វណ្ណៈ 
ធ�ើេនបី ស្បយុទ្នបឆាំងនឹងការជួញដូរេនុសនស?

 »  ធតើមានឧបសគ្គធំៗអវីខលេះកដលរារាំងដល់ការស្បយុទ្នបឆាំងនឹងការជួញដូរកុមារ 
ធៅក្នុងអនុតំបន់ទន្លេនេគង្គ?

ការសបេូលទិន្នន័យ
ពុំមាននបព័ន្រារាកលក្នុងការនចករំកលកេិន្នន័យ និងកេមសិេ្ិបញ្នសនមាប់នរឿងក្ដីជួញ 
ដូរកុមារន�ើយ។ បែុកន្ត ធទាះបីរាមាននបព័្្ននះក៏នោយ ក៏ពុំមានេូលោ្ននេិន្នន័យថា្នក់
រាតិនៅក្នុងនបនេសនថ កេ្នុរា េីោ៉នន់មា៉ន ឬឡាវនដលជះឥេ្ិពលនៅធលើរបាយការណ៍ 
ធនះកដរ។ េិន្នន័យ និងសថែិតិនដលគួរឲនយធរឿេុកចិត្តបានអំពីសកេមភពខុសចនបាប់ននះមាន 
កងវះខាតោ៉នងខា្នំង ធោយរារនតមានការលំបាកក្នុងការេេួលសថែិតិនៅថា្នក់តំបន់ និង 
ថា្នក់រាតិ។

ធោយរារោ្ននេិន្នន័យនបបសថែិតិ របាយការណ៍ននះផ្ដល់នូវការបា៉នន់រា្នន និងការវិភគ 
ធោយនផអែកនៅធលើេិន្នន័យ កដលស្បេូលបានតាេរយៈការចុះដល់េូលោ្ននផ្នល់នៅក្នុង 
ស្បនេសនថ កេ្នុរា ឡាវ និងេីោ៉នន់មា៉ន។ ការជួញដូរេនុសនសមានភពនសនពចនសពិលរា 
ធស្ចើន។ ភពនចបូកនចបល់នតងនតបណ្នលេកពីការេិនបាននញកឲនយោច់ពីោ្នរវាងពាកនយ 
ថា ពលកេមកុមារ ការជួញដូរកុមារ និងការរត់ពន្កុមារ។ ពាកនយនីេួយៗ គឺរាបញ្នោច់ 
ធោយនឡកេួយ ធ�ើយរបាយការណ៍ននះពនោោេរកនសាការនផដនតការយកចិត្តេុកោក់នៅ 
ធលើការជួញដូរេនុសនសខា្នំងបំផុតតាមនដលអាចន្វើបាន។

ការចុះស្រាវនរាវដល់េូលោ្នន គឺរាមនធនោបាយនតេួយគត់ក្នុងការស្បេូលព័ត៌មានអំព ី
បញ្នធនាះធៅកនេិតេួយនដលអាចអនុវត្តបាន។ ធោយរារោ្ននព័ត៌មាននបបសថែិតិនដល 
អាចនរឿេុកចិត្តបាន និងនោយោ្ននមនធនោបាយណេួយក្នុងការេេួលព័ត៌មា្ននាះ  
ធយើងពឹងនផអែកេួយភគ្ំនៅធលើភ័ស្នុតាងរាធរឿងខលេីៗ និងបេពិនរាធន៍ផ្នល់ខ្លួន។

ការស្រាវនរាវននះោក់បញ្លូលព័ត៌មាននដលេេួលបានតាេរយៈ ៖ ការពិនិតនយឯករារ និង 
ការវិភគនៅធលើនបភពបនា្នប់បននសំ ការសមា្នសន៍អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗរាេួយ 
អារា្នធររដ្ឋ រួេមានដូចរា មនន្ីរោ្នភិបាល មនន្ី�ននា្នស្បនវសន៍ នាយកោ្ន្នស៊ើប�នងកត 
ពិនសស (DSI) និងនគរបាលភូេិន្ទនថ ការពិនិតនយឯករារចនបាប់ និង
ឯករាររោ្នភិបាល ធពាលគឺ ទនេង់នបបបេអត្តសញ្នណជនរងនស្ោះ កំណត់នតា 

សស
ចក

្ីស្
្ើេ

“

”

TIP [ការជួញដូរេនុសនស] គឺជាបញ្ហនថ្មីេួយ សហើ
យថ្មីៗសនះមាននបជាសបិយភាពក្នុងរយៈសពល ១០ 

ឆ្ននំចុងនសកាយននះ សហើយចនបាប់នបឆំងការជួញដូរេនុសនស 
មាននតរឹមនត ៦ ឆ្ននំ ប៉ុសណាណនះ។ ចនបាប់ភាគនសរើន

ផនសារភា្នប់បញ្ហនសនះតតជាេួយ នរឹងអំន�ើនពសនយាចារ 
ឬជនចំណាកនសុកនដលនធ្វើការក្នុង 

សា្ននភាពអាសកក់ប៉ុសណាណនះ។

បុគ្គលិកកាន់សំណុំសរឿងសនមាប់កុមារកុលសេ្័ន្ធភ្នំ ស្រនទសនថ
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និរនេស និងរបាយការណ៍ស្បចាំឆា្នំ ការសមា្នសន៍អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗរាេួយ 
េីភ្នក់ងារផ្ដល់ជំនួយអន្តររាតិ អ្នកមានវិរា្នជីវៈកផ្នកចនបាប់ បុគ្គលិកអង្គការ  NGOs  

បុគ្គលិកនសវាសង្គេកិច្ច និងបុគ្គលិកកាន់សំណុំធរឿង ការសមា្នសន៍រាេួយអារា្នធរេូលោ្នន  
ស្កុមនគរួរារ និងឪពុកមាដនយ និងការ�នងកតអ្នកជួញដូរ និងជនរងនស្ោះកដលរាកុមារ និង 
បនា្នស់េីរបស់ពួកនគនៅេូទាំងនបនេសនថ េីោ៉នន់មា៉ន ឡាវ និងកេ្នុរា។

វិសាលភាពភូេិសាសស្

េិន្នន័យស្តរូវបាននបេូលនៅក្នុងតំបន់ទាំងឡាយដូចតនៅ៖

ថថ

បាងកក៖ អង្គការអន្តររាតិ និងការិោល័យរោ្នភិបាលរាធស្ចើនមានេូលោ្ន្នៅទីនកុង 
បាងកក។ ការសមា្នសន៍រាេួយមនន្ីរោ្នភិបាល នគរបាល ស្កសួង និងអង្គការ NGOs នានា 
ស្តរូវបា្ន្វើធ�ើងនៅបាងកក ធ�ើេនបីេេួលបានពនលេឺអំពីនោល្នោបាយ និង 
រកនបភពេិន្នន័យនដលមាននរាប់អំពីការជួញដូរកុមារ។

ធខត្តឈុនប៊ុរី៖ បា៉នត់តាោ៉នគឺរាទីនបជុំជនធំរាងនគបំផុតនៅក្នុងនខត្តឈុនប៊ុរី និងរា 
ធោលនៅធេសចរណ៍ដ៏លនបីខាងនរឿងេិនលអែេួយរបស់នថ រាពិនសសនេសចរណ៍ផ្លូវនភេ។  
ស្សុកនដលមា្ន�លេើងភលេឺស្កហេដ៏លនបីននះ គឺរាេីជនេករបស់បុរស ស្ស្តី និងកុមាររាប់ពាន ់
នាក់នដលបានកា្នយរាជនរងនស្ោះពីការជួញដូរផ្លូវនភេ។ ការសមា្នសន៍ដំបូងនៅ 
បាងកក ជួយដល់ការកំណត់បានថា បា៉នត់តាោ៉ន គឺរាធោលនៅសំខាន់េួយសនមាប់ជន 
រងនស្ោះកុមារនដលន្វើការនៅក្នុងឧសនសាហកេមផ្លូវនភេ។

ធខត្តតាក៖ តាក មានេីតាំងនៅតាមនពំនដនរវាងនបនេសនថ និងេីោ៉នន់មា៉ន។ ធៅតាក  
មានជំរុំជ្ន�ៀសខ្លួនធំៗចំនួន ៣ កននលេង កដលរារួេផ្ដល់នូវេីជនេកដល់ជ្ន�ៀសខ្លួន 
ជនរាតិេីោ៉នន់មា៉នចំនួន ៦០,០០០ នាក់។ ២៥៦   ធេសត គឺរាស្សុកេួយនៅក្នុងនខត្តតាក  
កដលមាននពំនដនឆលេងនៅកាន់ េីោ៉នវា៉នត់ឌី កដលន្វើឲនយវាកា្នយនៅរាេជនឈេណ្ឌលេួយ 
សនមាប់សហគេន៍ចំណកនសុកភូមា។ ធខត្តតាក គឺរាធខត្តេួយក្នុងចំនណេតំបន ់
ធសដ្ឋកិច្ចពិនសស (SEZ) របស់នថ កដលរាតំបន់េួយនដលមា្នោលនៅធលើកស្លួយការ 
អភិវឌនឍនសដ្ឋកិច្ចតំបន់រវាងបណ្នរដ្ឋអារា៊នន។ ៦

ធេសត បនស្មើរាចំណុចសំចតេួយសនមាប់ជនរងនស្ោះកុមារ កដលបាននាំចូលេកកាន ់
ស្បនេសនថពីេីោ៉នន់មា៉ន។ ធលើសពីននះធទៀត របាយការណ៍ននះ បានកំណត់ថា ធេសតគឺ 
រាសហគេន៍នបភពដ៏សំខាន់សនមាប់ជនរងនស្ោះពីការជួញដូរនដលរាកុមារភូមា។ ធគ 
កតងនតន�ើញពួកនគន�ើរលក់ផ្នរនៅបាងកក ឬធ្វើការងារនថាកទាបនៅតាមនោលនៅ 
ធេសចរណ៍នផនសងនទៀតរបស់នថ។ តំប្់ននះគឺរាេីតាំងលអែសនមាប់អ្នកជួញដូរនដលនឆ្ៀត 
ធកងនបនោជន៍ពីភពងាយរងនស្ោះរបស់កេមករចំណកនសុក និងកូនៗរបស់ពួកនគ។
 
ធខត្តរា៉នក់ណង៖ រា៉នក់ណង ោតសន្ឹងនៅតាេបនណ្នយស្ពំនដនរវាងនបនេសនថ និង        
េីោ៉នន់មា៉ន ធឆាពនះធៅភគខាងតនបលូងនស្ចើនរាងនខត្តតាក។ ធោយរារនតមានេីតាំងនៅជិត 
ស្បនេសនថ កេមករចំណកនសុកភូមាខុសចនបាប់រាធស្ចើន ចូលេកកាន់នបនេសននះធៅតាេ 
ស្ចកនដលពុំមានសញ្នសមា្នល់នៅតាេបនណ្នយស្ពំនដន។ រា៉នក់ណង គឺរាធោលនៅដ៏ 
សំខាន់េួយសនមាប់ជនរាតិរែូហីងោ៉ន ធ�ើយរាចំណុចសំចតសនមាប់កុមារនដលស្តរូវបាន 
ធគន្វើអាជីវកមមនៅធលើេូកននរាទនៅស្បនេសនថភគខាងតនបលូង និងនបនេសមា៉នធឡសុី។

ធខត្តណងនខ៖ ណងនខ គឺរាធខត្តភគឦរានេួយរបស់នៃនៅតាេបនណ្នយមាត់ទននលេ 
ធេគង្គ កដលរាពននេិត្តភពបានតភ្នប់ោ្នរវាងនបនេសនថ និងឡាវ។ ណងនខ បនស្មើរា 
ចំណុចនោលនៅដំបូងសនមាប់កុមារឡាវ រាធរឿយៗគឺរាកុមារី កដលចូលេកកាន ់
ស្បនេសនថតាេរយៈរាជធានីរបស់ឡាវ គឺទីនកុងនវៀងច័ន្ទ។ ធៅធខត្តណងនខ មានផ្ទះបន 
រាប់រយកននលេង កដលជួលនកមងនសីេិនទាន់នគប់អាយុរបស់ឡាវ និងនៃន�ើេនបីបនស្មើអតិថិជន 
ឡាវ នថ និងបរនេស។ ណងនខ ក៏ន�ើរតួរាចំណុចសំចតសនមាប់កុមារនដលស្តរូវបា្នគ 
ជួញដូរនៅកា្់នោលនៅធេសចរណ៍ធំៗរបស់នថផងនដរ រួេមានដូចរា ទីនកុងបាងកក  
បា៉នត់តាោ៉ន និងភូធកត។

ធ�ៀងនេែ៖ ធ�ៀងនេែ គឺរាទីនកុងធំបំផុតេីពីររបស់នថ ធ�ើយរាេួយបណ្នធខត្តជុំវិញ 
ស្កុងននះ វាបនស្មើរាចំណុចសំចតសនមាប់បុរស ស្ស្តី និងកុមារភូមា កដលចូលេកកាន ់
ស្បនេសនថពីសហគេន៍ជនបេ តាេផ្លូវក្នុងនស្ព និងោនផ្លូវនដលោ្ននសញ្នសមា្នល់។  

ធ�ៀងនេែសថែិតនៅជិតសហគេន៍កុលសេ្ព័ន្ភ្នំរាធស្ចើន កដលរងនស្ោះធោយអ្នកជួញដូរ 
ធៅក្នុងតំប្់ននាះ។

ដូចោ្ននឹងនខត្តណងនៃនដរ ធ�ៀងនេែមានផ្ទះបនរាធស្ចើន កដលជួលកុមារកុលសេ្ព័ន្ និង 
កុមាររបស់ភូមា ភគនស្ចើនគឺន�ើេនបីបំនពញតនេរូវការពាណិជ្កមមនេសចរណ៍ផ្លូវនភេរបស់ 
ធ�ៀងនេែ។ ធ�ៀងនេែ គឺរាធោលនៅធេសចរណ៍�៏នពញនិយេេួយ កដលហ៊ុំព័ទ្នោយ 
សហគេន៍ជនរាតិន�ើមនៅេីជនបេ ធ�ើយបានកា្នយនៅរាធោលនៅដ៏សំខាន់េួយ 
សនមាប់កុមារនដលស្តរូវបា្នគជួញដូរ កដលនៅេីបំផុតន្វើការនៅក្នុងពាណិជ្កេមផ្លូវនភេ  
ឬធ្វើរាអ្នកសុំទាន ឬអ្នកលក់ផ្ន។

ធខត្តភូធកត៖ ភូធកត គឺរាធខត្ត�ីនកាះេួយនៅក្នុងសេុស្េអាន់ោមា៉នន់ ធៅភគខាង 
លិចនននបនេសនថ។ ភូធកត តភ្នប់នៅកាន់�ីនោកនោយផ្លូវថ្នល់។ វាគឺរាកំពង់នផ 
ធនរាេដ៏េមាញឹកេួយ និងរាធោលនៅសនមាប់ជួញដូរជនរងនស្ោះកដលស្តរូវបាន 
នាំេកកាន់នបនេសនៃន�ើមនបីន្វើការនៅធលើេូកននរាេ និងនៅក្នុងឧសនសាហកមមនវច 
ខ្ចប់នតី។ ភូធកត ក៏រាចំណុចនរៅដនកផ្នកនេសចរណ៍�៏នពញនិយេេួយផងនដរ ធ�ើយ 
មានេិដ្ឋភពនពសនោចារដ៏លនបីលនបាញេួយ កដលនៅេីបំផុតនកមងនបុស និងនកមងនសី 
ស្តរូវបា្នគនកងនបវ័ញ្ចយកនៅធ្វើការនៅក្នុងបារ និងផ្ទះបន។

កេ្ុជា

ធបា៉នយនបែត៖ ធបា៉នយនបែត គឺរាស្កុងេួយនៅក្នុងនខត្តបនា្នយមានជ័យ ធៅតាេបនណ្នយស្ពំ 
កដនរវាងកេ្នុរា និងនថ។ ធបា៉នយនបែត បនស្មើរាចំណុចផ្លូវការេួយសនមាប់ន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍ 
ជនរងនស្ោះពីការជួញដូរ និងនិរនេសជនចំណកនសុកខុសចនបាប់នៅកាន់នបនេសកេ្នុរា
វិញ។ រាង ៩០% ននកុមារកេ្នុរាកដលស្តរូវបា្នគជួញដូរនៅក្នុងនបនេសនថ និងមា៉នធឡសុី  
សុទ្នតេកពីតំបន់អនាធិបនតយនយ និងភូេិទាំងឡាយនៅក្នុងតំប្់ននះ។ ៧

មា៉ននឡ៖ មា៉ននឡ គឺរាស្សុកេួយនៅភគនិរតីន្នខត្តបនា្នយមានជ័យ សថែិតក្នុងភគ 
ពាយពនយនននបនេសកេ្នុរា។ មា៉ននឡ បនស្មើរាចំណុចចូលខុសចនបាប់នៅកាន់នបនេសនថ  
ធ�ើយនស្បើនបាស់នោយនេខនយល់នៅធពលមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុែនៅធបា៉នយនបែត។ កុមារ 
េកពីនសុកមា៉ននឡ រាញឹកញាប់នតងនតរាធោលនៅរបស់អ្នកជួញដូរ កដលសងនឃឹេថាធ្វើ 
ការនរៀបចំរាេួយឪពុកមាដនយពួកនគក្នុងនរឿងបំណុល។

េីយ៉នន់មា៉ន

េីោ៉នវា៉នត់ឌី៖ េីោ៉នវា៉នត់ឌី គឺរាស្កុងេួយនៅភគអាធគ្នយ៍ស្បនេសេីោ៉នន់មា៉ន សថែិតនៅ 
ក្នុងរដ្ឋកាយី្នៅតាេបនណ្នយស្ពំនដនរាេួយស្បនេសនថ។ េីោ៉នវា៉នត់ឌី ខ័ណ្ឌកចកព ី
ស្បនេសនថ (ធេសត)  ធោយទន្លេនេ (Moei River)។ ស្កុងននះគឺរាចំណុចពាណិជ្កេម 
សំខាន់រាងនគរវាងេីោ៉នន់មា៉ន និងនថ ធ�ើយគឺរាេីតាំងនចកខុសចនបាប់រាប់សិប កដលនេ 
ខនយល់ និងជនចំណកនសុកន្វើ�ំនណើរនៅេករវាងនបនេសទាំងពីរ។ ធៅធពលជនរងនស្ោះ 
កដលរាកុមារភូមាស្តរូវបា្ន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍ ពួកនេនតរូវបានបញ្លូ្នៅកាន់េីជនេកសំចត 
េីោ៉នវា៉នត់ឌី។ ក្នុងករណីរាធស្ចើន ការន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍�ំនណើរការនស្រៅផ្លូវការតាមនចកខុស 
ចនបាប់ កដលរាញឹកញាប់នតរូវបា្ន្វើឲនយស្សបចនបាប់សនមាប់ការនរៀបចំពាណិជ្កេមេួយចំ
នួន។

ឡាវ

ធវៀងច័ន្ទ៖ ធវៀងច័ន្ទ គឺរារាជធានីរបស់នបនេសឡាវ ធ�ើយោតសន្ឹងនៅតាមនពំនដនភគ 
ខាងនរើងនបនេសនថ។ ទីនកុងននះស្តរូវបានតភ្នប់នៅកា្់នខត្តណងនខរបស់នបនេសនថ 
ធោយរាពននេិត្តភព។ កុមាររាធស្ចើនេកពីតាេភូេិតូចៗេូទាំងនបនេស ធ្វើ�ំនណើរេក 
កាន់ទីនកុងនវៀងច័្្ទន�ើេនបីកសវងរកការងារន្វើ។ ធៅធពលនៅដល់ទីននាះ ពួកនេនតរូវបាន 
លនបលួងឲនយធៅកាន់នបនេសនៃនោយនេខនយល់ កដលបញ្នុះបញ្លូលពួកនគថាពួកនគនឹងរកលុយ 
បា្នស្ចើ្នៅស្បនេសនថ។ ធវៀងច័ន្ទ ក៏រាចំណុចផ្លូវការេួយសនមាប់ន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍ និង 
និរនេសជនរងនស្ោះឡាវ និងរាតំបន់នដលមានអង្គការ NGOs រាធស្ចើ្ន្វើការខាងនសវា 
ជួយជនរងនស្ោះផងនដរ។
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ឡាវ

កេ្ុជា

8

4

3

5

2

គនលេរឹះ
១.  បាងកក ស្រនទសនថ
២.  បា៉នត់តាយ៉ន ឈុនប៊ុរី ស្រនទសនថ
៣.  សេសត តាក ស្រនទសនថ
៤.  រ៉នក់ណង ស្រនទសនថ
៥.  ណងនខ ស្រនទសនថ
៦.  ស�ៀងនេ៉ ស្រនទសនថ
៧.  ភូសកត ស្រនទសនថ
៨.  សបា៉នយនប៉ត ស្រនទសកេ្ុជា
៩.  មា៉នថៃ ស្រនទសកេ្ុជា
១០. េីយ៉នវា៉នត់ឌី ស្រនទសេីយ៉នន់មា៉ន
១១. ស�ៀងច័ន្ទ ស្រនទសឡាវ

11

9

6

1

7

10

េីយ៉នន់មា៉ន

ថថ

មា៉នសៃសុី

ស�ៀតណាេ
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"រដ្នភិបាលនថចង់ដរឹងថាសតើមានជនរងនសគះសរុបប៉ុន្នននក់  

ដូសច្នះសហើយនទើបមានរបាយការណ៍ជាសសរើន តដលកំណត់អត្សញ្នណ 

ជនរងនសគះក្នុងចំនួនដ៏នសរើន សហើយនធ្វើឲនយស្រនទសនថខូចេុខមាត់។ តាេ 

ការពិត ពុំមានទិន្នន័យនដលអារន�ឿទុកចិត្បា្នទ។ អង្គការសបឆំងការ 

ជួញដូរេនុសនសនៅក្នុងន្រនទសននះសស្រើបទដ្ននខុសៗគ្ននក្នុងការកំណត់ 

ករណីជួញដូរេនុសនស។ ពុំមានការសបាសស័យទាក់ទង ឬសបព័ន្ធជាក់នស្ងក្នុងការ 

សស្រៀ្រនធៀបព័ត៌មាននដលបានដំន�ើរការពិនិតនយនឡើយ។"

បុគ្គលិកអង្គការ NGO ទីនកុងបាងកក

†     
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សតើកុមារជាអ្វី?

និយេន័យនដលមានការេេួលយកោ៉នងេូលំេូោយរាងនគបំផុត កដលបាន 
ផ្ដល់នោយអនុសញ្នអង្គការសហនបរារាតិស្ដីពីសិេ្ិកុមារឆា្នំ ១៩៨៩ គឺ ជនណ 
មា្នក់នដលមានអាយុធស្កាេ ១៨ ឆា្នំ។ ៨

ធទាះបីរាមាននិយេន័យននះក៏នោយ ស្បនេសរាធស្ចើន 
រាពិនសសនៅអាសុីអាធគ្នយ៍  មាននិយេន័យតាេេមា្នប់ខុសៗោ្ន 
និងេិននសបោ្នអំពី “កុមារ” និងមាននបនភេ 
ោច់នោយនឡកសនមាប់ “អនីតិជន” កដលន្វើឲនយពិបាកយល់តាេផ្លូវឧទាហរណ៍ 
ចនបាប់អំពីអវី កដលផនសំបានរាពាកនយ “ការជួញដូរកុមារ”។

ឧទាហរណ៍ េីោ៉នន់មា៉ន កំណត់និយេន័យ “កុមារ” ថារាជនណមា្នក់នដលមាន 
អាយុធស្កាេ ១៦ ឆា្នំ។ ៩ ការននះមានន័យថា ការជួញដូរកុមារអាយុធស្កាេ ១៦ 
ឆា្នំ  េំនងរាស្តរូវបានផ្ដនា្នធទាសពីបេជួញដូរកុមារ។ អនីតិជន កដលអ្នកនដលមាន 
អាយុចាប់ពី ១៦ ឆា្នំដល់ ១៨ ឆា្នំ េិនសូវនតរូវបានកំណត់ថារាជនរងនស្ោះពីការ 
ជួញដូរនេ ផ្នុយនៅវិញគឺរាពលករកុមារចំណកនសុក។

សតើការជួញដូរជាអ្វី?

េកេល់នឹងឆា្នំ ២០០០ ពុំមាននិយេន័យរួមនដលអាចេេួលយកបានរារាកល  
អំពីពាកនយថាការជួញដូរនៅធ�ើយនេ កដលន្វើឲនយការជួញដូរមានភពរីកចនស្មើន 
េិន អាចចាប់បាន និងេិនអាចកំណត់ថារា�ំនពើឧស្កិដ្ឋកមមនៅេូទាំងពិភព
ធោក។

និយេន័យអន្តររាតិអំពីការជួញដូរ កដលផ្ដល់នោយមាស្តា ៣ (ក) ននពិធីរារ  
Palermo គឺ៖

“ការនស្រើសនរីស ដឹកជញ្លូន ធផ្ទរ ផ្ដល់កននលេងរា្នក់នៅ ឬេេួលេនុសនស ធោយ 
មនធនោបាយគំរាេកំនហង ឬធស្បើកមា្នំងបាយ ឬការចាប់បងខេំ ការចាប់ពនងត់ ការ 
្នបាក ការបនលេំ ការរំធោភអំណច ឬការោក់ឲនយសថែិតក្នុងភពងាយរងនស្ោះ ឬការ 
ផ្ដល់ ឬេេួលស្បាក់ ឬអតថែនបនោជ្៍ន�ើេនបីេេួលបានការអនុញ្នតពីជននដលមាន 
ការស្គប់នគងនលើជនមា្នក់នផនសងនទៀត សនមាប់រាធោលបំណងននការនកងនបវ័ញ្ច
តាេ រូបភពនផនសងៗ។ ការនកងនបវ័ញ្ច រួេមានរាអបនបបរិមាដូចរា 
ការនកងនបវ័្្ចនោយ ធពសនោចារនៅធលើអ្នកដនេ ឬការនកងនបវ័ញ្ចផ្លូវនភេតាេរូបភ
ពនផនសងៗ ការងារ ឬ ធសវាធោយបងខេំ ទាសភព 
ឬការអនុវត្តន៍នសន�ៀងនឹងទាសភព ភពរាខញនុំបនស្មើ ឬ ការកាត់យកសរីរាង្គ។” 
១០

តាេនិយេន័យននះ ពិធីរារននះយល់ថា ការជួញដូរស្តរូវនតរួេបញ្លូលសមាសភព 
ស្លូលបីគឺ៖

សកេមភព៖ ការនស្រើសនរីស ការដឹកជញ្លូន ការនផ្ទរ ឬការផ្ដល់កននលេងរា្នក់នៅ 
ដល់េនុសនស។

មនធនោបាយ៖ ការនស្បើនបាស់កមា្នំងបាយ ការចាប់បងខេំ ការចាប់ពនងត់ ការ្នបាក  
ឬការនបាកបនញឆនត ការរំធោភបំពា្នលើភពរងនស្ោះ ឬការផ្ដល់ស្បាក់ដល់ជន 
កដលមានការស្គប់នគងនលើជនរងនស្ោះ

ធោលបំណង៖ ធោលបំណងគឺនកងនបវ័ញ្ច (ធកងនបវ័ញ្ចផ្លូវនភេ ធពសនោចារនយ 
ពលកមមនោយបងខេំ។ល។) ១១

ពិធីរារ Palermo ក៏បាននថលេងផងនដរថា ករណីជួញដូរកុមារស្តរូវការសមាសភព 
កតពីរបែុធណណនះក្នុងចំនណេសមាសភពទាំងបីគឺ៖ បនា្នស់េី និងការនកងនបវ័ញ្ច។  
តាេរយៈនិយេន័យននះ ធនះគឺនោយរារនតកុមារេិនអាចផ្ដល់ការអនុញ្នតនសប 
ចនបាប់ន�ើេនបីផ្នស់េីបា្នេ។

សតើការជួញដូរកុមារជាអ្វី?

ពិធីរារ Palermo ចាត់េុកការជួញដូរកុមារថារាការនស្រើសនរីស ការដឹកជញ្លូន 

ការ ផ្ដល់កននលេងរា្នក់នៅ ឬការេេួលជនណមា្នក់នដលមានអាយុធស្កាេ ១៨ ឆា្នំ  

សនមាប់រាធោលបំណងននការនកងនបវ័ញ្ច ធទាះបីវាពុំមានពាក់ព័ន្នឹងមនធនោបាយ 

ណេួយនដលបាននចងនៅក្នុងកថាខណ្ឌរង (ក) ននមាស្តាធនាះក៏នោយ។ ១២

ស្បនេសនៃនស្បើនបាស់និយេន័យននះ 
រាេូលោ្ននេួយសនមាប់ការន្វើចំណត់ថា្នក់ផ្លូវការនៅ 
ធលើការជួញដូរកុមាររបស់ខ្លួន៖

“ជនណក៏នោយ សនមាប់រាធោលបំណងននការនកងនបវ័ញ្ច សញ្នរកេម េិញ លក់ 
ធ�ើរលក់ នាំយកេកពី ឬបញ្លូ្នៅកាន់ ឬបងា្នំងេុក ផ្ដល់កននលេងរា្នក់នៅ ឬេេួលកុមារ 
ស្តរូវរាប់ ពិរុេ្ពីបេជួញដូរេនុសនស។” ១៣ 

កិច្ចនបឹងនស្បងនៅថា្នក់តំបន់ និងអន្តររាតិក្នុងការផ្ដល់និយេន័យតាេបេោ្ននអំពីការជួញ 
ដូរកុមារ មានឥេ្ិពលេួយចំនួន កដលវាោ្ននន័យខលេឹេរារអវីធ�ើយស្បសិ្នបើោ្ននការជួយ 
ឧបតថែេ្ភពីចនបាប់រាតិនៅស្គប់បណ្នស្បនេសពាក់ព័ន្ទាំងអស់ កដលមានការោំស្ទនលើនិយេ 
ន័យនដលមានភពនសបោ្នននពាកនយ “ការជួញដូរ” និង “កុមារ”។

ធោយរារអវត្តមា្ននះ ករណីជួញដូរេនុសនសរាធស្ចើនពុំស្តរូវបានកំណត់អត្តសញ្នណ  

េេួលរា្នល់ និង/ឬផ្ដនា្នធទាសន�ើយ។ ធៅក្នុងករណីេួយចំនួន ជនរងនស្ោះពីការជួញដូរ 

អាចនតរូវបានផ្ដនា្នធទាសថារាជនចំណកនសុកខុសចនបាប់ ធោយរារនតរា្ននភព និងឋា 

នៈរាជនរងនស្ោះរបស់ពួកនគពុំស្តរូវបានបនងកើតចនបាស់ោស់នៅក្នុងចនបាប់។ កុមារនដលមាន 

អាយុធស្កាេ ១៨ ឆា្នំ អាចនតរូវបានផ្ដនា្នធទាសដូចេនុសនសនពញវ័យនដរ ស្បសិ្នបើនបនេស 

កំនណើតរបស់ពួកនគនស្បើនបាស់និយេន័យខុសពីនិយេន័យននអវីកដលរួេផនសំបានរាអាយុ 

កុមារ និង/ឬអាយុស្គប់ការ។

សតើការជួញដូរនផ្ទក្នុងជាអ្វី?

ការជួញដូរក្នុងនបនេសនដលនគនៅេនោ៉នងនទៀតថាការជួញដូរក្នុងនសុក គឺរាការជួញដូរ 

បុគ្គល (ធោយេិនគិតពីភពរាពលរដ្ឋ ឬសញ្នតិ) ធៅក្នុងរងវង់នពំនដនរបស់នបនេស 

ណេួយ។១៤ ឧទាហរណ៍ កុមារនដលស្តរូវបានជួញដូរេកពីភូេិណេួយនៅស្បនេសនថ

ភគ ខាងនកើតនៅកាន់ទីនកុងបាងកក សនមាប់នោលបំណងនកងនបវ័ញ្ច 

គឺរាករណីជួញដូរនផ្ទក្នុង។

សតើការរំសោភបំពានកុមារជាអ្វី?

អង្គការសុខភពពិភពនោក (WHO) កំណត់និយេន័យការរំធោភបំពានកុមារថា 

“ស្គប់ រូបភពទាំងអស់នននបនពឹត្តនចនលើសនបើសេកនលើផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត 
ការរំធោភបំពានផ្លូវនភេ  ការេិនយកចិត្តេុកោក់ និងការនកងនបវ័ញ្ចនដលរាលេ្ផលប
ណ្នលឲនយមា្នស្ោះថា្នក់ រាក់នស្ដង ឬរាសកាដននុពលនៅធលើសុខភព ការលូតោស់ 
ឬធសចក្ដីនថលេថ្លូររបស់កុមារ។  សថែិតក្នុងនិយេន័យដ៏េូលំេូោយននះ ធគអាចនវកនញកនចញ
ពីោ្ននូវនបនភេរងចំនួននបាំគឺ  ការរំធោភបំពានផ្លូវកាយ ការរំធោភបំពានផ្លូវនភេ 
ការេិនយកចិត្តេុកោក់ និងការស្បនពឹត្ត េកនលើនោយេិនយកចិត្តេុកោក់ 
ការរំធោភបំពានផ្លូវចិត្ត និងការនកងនបវ័ញ្ច។”  ១៥

ធៅស្បនេសនថ មានការរំធោភបំពានកុមាររាធស្ចើននដលស្តរូវេេួលខុសនតរូវចំនពាះក្ដីកងវល់ 

ធនះ។ ធៅឆា្នំ ២០១៣ អង្គការ UNICEF បានរាយការណ៍ថា កុមាររាង ១៩,០០០ នាក់  

បានេកេេួលការពនោបាលនៅេន្ទីរនពទនយនខត្តេូទាំងនបនេសនថ កដលរាលេ្ផលននការ 

រំធោភបំពានតាេរូបភពេួយចំនួន។ ក្នុងចំនណេកុមារទាំង ១៩,០០០ នាក់ននះ 

៧០%  េេួលការពនោបាលសនមាប់ករណីរំធោភបំពានផ្លូវនភេ។ ១៦

ការជួញដូរកុមារ គឺរារូបភពេួយននការរំធោភបំពានកុមារ។ ធលើសពីននះ កុមារនដលស្តរូវ 

បា្នគជួញដូរ កដលសថែិតនៅក្នុងនបនេសនៃនោយោ្ននអាណពនោបាល ឬអ្នកនថទាំ 

សុទ្នត ស្បឈេនឹងហានិភ័យធងៃន់ធងៃរពីការរំធោភបំពានផ្លូវកាយ ផ្លូវនភេ និងផ្លូវចិត្ត 

និងការេិនយក ចិត្តេុកោក់។

ធៅស្បនេសនថ ធរឿងក្ដីជួញដូរកុមារអាចនតរូវបានបញ្លូ្នៅកាន់តុោការដូចោ្នធៅវិ�នៅ 

េកនឹងនរឿងក្ដីរំធោភបំពានកុមារនដរ។ ធោងតាេនគរបាលភូេិន្ទនថ ការរំធោភបំពាន 

កុមារគឺរាអវីេួយនដលបំពា្នៅធលើកុមារ។ ធោយរារនតមានភពនចបូកនចបល់ជុំវិញ 

និយេន័យននពាកនយ “ការជួញដូរ” ាធរឿយៗមានភពងាយស្សួលសនមាប់នគរបាលក្នុងការ 

េេួលបាននូវការផ្ដនា្នធទាសនោយបន្តសំណុំធរឿងក្ដីថារា “ការរំធោភបំពានកុមារ” 

រារាង ធស៊ើប�នងកត និងកំណត់នរឿងក្ដីធនាះថារា “ការជួញដូរកុមារ” ធៅវិញ 

ធទាះបីរាធៅធពល កដលកំពុងជួញដូរននាះគឺរាការរំធោភបំពានក៏នោយ។

និយ
េន

័យ
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សតើពលកេ្មកុមារគឺជាអ្វី?

ពលកេមកុមារ គឺរាការជួលកុមារនៅក្នុងការងារណេួយនដលដកកុមារនចញពីកុមារភព 
 របស់ពូកនគ ធស្រៀតនស្ជកសេតថែភពពួកនគក្នុងការនៅធរៀនឲនយបា្នទៀងទាត់ 
ធ�ើយវាមាន ធស្ោះថា្នក់ដល់ផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត ផ្លូវសង្គេ ឬសីលធេ៌ 
ធ�ើយបងកនស្ោះថា្នក់។១៧

ធទាះរាោ៉នងណ ពលកេមកុមារ ពុំកេនរានិច្ចកាលសុទ្នតរាលេ្ផលននការជួញដូរ 
ធ�ើយ កុមារនតងនតនតរូវបា្នគជួញដូរនៅក្នុងរា្ននភពពលកមមនោយបងខេំ ទាសភព  
និងភពរាខញនុំបនស្មើនៅតាេផ្ទះ។

ពលកេមកុមារ ស្តរូវបាននបកាសថាខុសចនបាប់នៅក្នុងនបនេសនថ ធ�ើយវារា�ំនពើខុសចនបាប់ 
ក្នុងការជួលជនណមា្នក់នដលមានអាយុធស្កាេ ១៥ ឆា្នំ។១៨  

តាមន្រនពណីនៅស្បនេសនថ ពលកេមកុមារបានចូលរួេចំនណកោ៉នងនស្ចើនដល់នសដ្ឋកិច្ច 
ជនបេ រាពិនសសក្នុងវិស័យកសិកេម។ ដូធច្នះ មា្នរឿងអាស្សូវសង្គេតិចតួច ឬោ្នន 
ទាល់នតនរាះទាក់េងនឹងការរំពឹងកុមារឲនយធ្វើការ។

សពវនៃងៃននះ មានកុមារនៃនដលកំពុងន្វើការកាន់នតតិចតួច ពីនស្ពាះសិេ្ិេេួលបានការអប់រំ 
មានការនកលេអែោ៉នងនស្ចើនគួរឲនយកត់សមា្នល់។១៩  
ខណៈកដលនរឿងននះតំណងឲនយការផ្នស់ ប្លូររាវិជ្មានសនមាប់កុមារនថក៏នោយ 
ធៅកតមានតនេរូវការពលកេមកុមារដនដល កដល តនេរូវការននះស្តរូវបានបំនពញជំនួសនោយ
កុមារចំណកនសុក និងកុមារេកពីសហគេន៍ ជនរាតិន�ើេភគតិចេកពីភគខាងនរើងប្
រនេសនថ កដលរាេូធៅពុំមានសិេ្ិរាពលរដ្ឋ នថ ឬពុំមានសិេ្ិេេួលបានការសិកនសាធ�ើយ
។

សំណុំធរឿងពលកេមកុមាររាធស្ចើន កតងនតនតរូវបានផ្ដនា្នធទាសនស្កាេចនបាប់ស្ដីពីការរំធោភ 
បំពានកុមារ។ ធៅធពលកុមារស្តរូវបានបងខេំឲនយសុំទា្នៅតាេដងផ្លូវនោយឪពុកមាដនយរបស់ 
ពួកនគ បញ្នធនះអាចរាលេ្ផលននការជួញដូរកុមារ ពលកេមកុមារ ឬការរំធោភបំពាន 
កុមារ កដលឪពុកមាដនយពួកនគអាចនតរូវបានផ្ដនា្នធទាសនស្កាេចនបាប់ការពារកុមារឆា្នំ  
២០០៣។

សតើមានភាពខុសគ្ននអ្វីខលេះរវាងការជួញដូរ និងការរត់ពន្ធ?

ស្កសួងការបរនេស ស.រ.អា កំណត់និយេន័យននពាកនយ “ការរត់ពន្េនុសនស” ថា “ការ 
សនេបសនេរួល ការដឹកជញ្លូន ការបែុនបែងដឹកជញ្លូន ឬការចូលនោយខុសចនបាប់របស់ជន 
ណមា្នក់កាត់តាមនពំនដនអន្តររាតិ កដលរាការបំពា្នៅធលើចនបាប់នបនេសរបស់នបនេស 
េួយ ឬធស្ចើន ធទាះធោយលួចោក់ក្ដី ឬធោយការលួចោក់ក្ដី ឬការ្នបាកក្ដីដូចរា ការ 
ធស្បើនបាស់ឯករារនកលេងកា្នយរាធ�ើេ។”  ២០

ការរត់ពន្េនុសនស រាេូធៅផ្ដល់ផលចំនណញដល់អ្នករត់ពន្ ពីនស្ពាះជននដលស្តរូវបា្នគ 
រត់ពន្បង់លុយន�ើេនបីឲនយធគដឹកជញ្លូនឆលេងនពំនដន (ឧ. ធៅកផ្នកខាងនស្កាយននឡានដឹក 
េំនិញ)។ ធទាះរាោ៉នងណ និយេន័យននះ ពុំទាេទារអតថែនបនោជន៍ហិរញ្ញវត្នុធ�ើយ។

ការរត់ពន្ ពុំមានពាក់ព័ន្នឹងការនរៀបចំឯករារ ឬការស្បកាសរាផ្លូវការអវីេួយន�ើយ  
ដូធច្នះធ�ើយបុគ្គលនដលស្តរូវបា្នគរត់ពន្ គឺរាជន�ននា្នស្បនវសន៍ខុសចនបាប់នោយ 
សវ័យស្បវត្តិ។ ពួកនគពុំកេនរាជនរងនស្ោះពីការជួញដូរនេ បែុកន្តរា្ននភពរបស់ពួកនគក្នុង 
នាេរាជន�ននា្នស្បនវសន៍ខុសចនបាប់ ធ្វើឲនយពួកនគងាយរងនស្ោះធោយរារការជួញដូរ និង 
ការនកងនបវ័ញ្ចតាេរូបភពនផនសងៗ។

ធៅស្បនេសនថ ករណីរត់ពន្រាធស្ចើនកា្នយនៅរាករណីជួញដូរេនុសនស។ បុគ្គលមា្នក់អាច 
នឹងនតរូវបង់លុយឲនយអ្នករត់ពន្ ធ�ើេនបីនាំពួកនគចូលនៅកាន់នបនេសនថ ធ�ើយនៅធពលេក 
ដល់ ពួកនេនតរូវបា្នគនាំធៅកាន់កននលេងន្វើការក្នុងនោលបំណងនកងនបវ័ញ្ច។ ឧស្កិដ្ឋកេម 
ធនះ ពុំស្តរូវបានចាត់ថា្នក់ កំណត់អត្តសញ្នណ ឬធចាទនបកា្់នស្កាេចនបាប់ស្ដីពីការជួញដូរ 
េនុសនសដូចោ្នធ�ើយ។

បុគ្គលនដលស្តរូវបា្នគរត់ពន្ គឺរាអ្នកនដលបានផ្ដល់ការអនុញ្នតឲនយធគនាំពួកនគឆលេងនពំ 
កដនរាតិនោយខុសចនបាប់។ ស្បសិ្នបើពុំមានការផ្ដល់ការអនុញ្នត ឬេេួលបានការ 
អនុញ្នតនោយការ្នបាកននាះ មានន័យថាបុគ្គលននាះស្តរូវបា្នគជួញដូរន�ើយ។

ដូធច្នះ ករណីនដលបុគ្គលនដលស្តរូវបា្នគរត់ពន្គឺរាកុមារ រានិច្ចកាលវារាករណីជួញដូរ 
ពីនស្ពាះកុមារពុំមានសេតថែភពនសបចនបាប់ ធ�ើេនបីផ្ដល់ការអនុញ្នតឲនយធគរត់ពន្ខ្លួន
ធ�ើយ។ ធទាះរាោ៉នងណ ពុំមានភពខុសោ្នក្នុងផ្លូវចនបាប់រាក់នស្ដងរវាងកុមារនដលស្តរូវ
បានរត់ពន្ និងកុមារនដលរាជនរងនស្ោះននការជួញដូរេនុសនសន�ើយ។

15

សតើអ្នកជួញដូរជាអ្វី?

អង្គការ UNICEF បាននថលេងបញ្នក់ថា ជនណមា្នក់នដលដឹងថា រាល់សកេមភពរបស ់
ខ្លួនអាចរានឹងនាំធៅរកការនកងនបវ័ញ្ចកុមារណមា្នក់ គឺរាអ្នកជួញដូរ ចំនណកអ្នកនដល 
ពុំមា្នចតនា ពុំបានដឹង ឬពុំមានការសងនស័យថាកុមារននាះនឹងនតរូវបា្នគនកងនបវ័ញ្ច ពុំ 
ស្តរូវបានចាត់េុកថារាអ្នកជួញដូរន�ើយ។២១

ការជួញដូរ កតងនតពាក់ព័ន្រាេួយនឹងបណ្នញឧស្កិដ្ឋកេមស្នុគរា្នញ ឧស្កិដ្ឋកេមឆលេង 
ស្បនេសនោយមានការនរៀបចំ ធ�ើយអ្នកជួញដូរ និងឧស្កិដ្ឋជន គឺរាអ្នកឃុបឃិតោ្នធ្វើ 
�ំនពើខុសចនបាប់។ ធទាះរាោ៉នងណ ក្នុងបរិបេេួយចំនួន ការជួញដូរនកើតន�ើងក្នុងរងវង ់
ជញ្នំងទាំងបួនននផ្ទះរបស់នគរួរារេួយ។ រាច់ញាតិ និងសូេនបីកតឪពុកមាដនយ ក៏អាចរា 
អ្នករួេគំនិតនៅក្នុងការជួញដូរកូនរបស់ខ្លួនផងនដរ កដលស្គរួរារខលេះកថេទាំងដឹងនទៀតថា 
កូនរបស់ខ្លួននឹងនតរូវធា្នក់ចូលនៅក្នុងរន្្នធស្ោះថា្នក់ និងនតរូវបា្នគនកងនបវ័ញ្ច។

“

”

អ្នកជួញដូរេនុសនស អាចជាបុគ្គលនតមា្ននក់ ឬអាចជាបណា្នញឧសកិដ្ឋ 
កេ្មដ៏ធំទូោយេួយ។  អ្នកគួកនជរសសី ស�ើងកាង សមាជិកនគរួសារ  
សេខនយល់ពលករ សៅតកខ្ុំ្រនសរើក្នុងនសុក មា្នស់អាជីវកេ្មខ្ននតតូច និង 
មា្នស់នរងចនកធំៗ សុទ្ធនែនតរូវបា្នគរកនឃើញថាជាប់ពិរុទ្ធពីបទជួញ 
ដូរេនុសនស។ ដំន�ើរនរឿងរបស់ពួកនគគឺ សចតនចង់នកងនបវ័ញ្ចេនុសនស 
ដនទនទៀតនដើេនបីរកផលរំនណញ។ 

ប៉ូឡារ២ី២

សូេពិចារណាសលើករណីទាំងឡាយដូចតនៅ៖

ករណីទាំងពីរសុទ្នតពាក់ព័ន្នឹងការនកងនបវ័ញ្ចកុមារ ពលកេមកុមារ និងការរំធោភ 
បំពានកុមារ។ ធទាះរាោ៉នងណ មាននតករណីេួយបែុធណណនះកដលរាករណីជួញដូរ។  
ទាំងននះគឺរាធសណរីយែូេូធៅធៅស្បនេសនថ ធ�ើយបងា្នញឲនយធ�ើញនូវភពលំបាកក្នុង 
ការកំណត់និយេន័យការជួញដូរកុមារ ពិបាកក្នុងការកំណត់អត្តសញ្នណករណីជួញដូរ 
កុមារ និងពិបាកក្នុងការផ្ដនា្នធទាសអ្នកជួញដូរកុមារនស្កាេចនបាប់ស្ដីពីការជួញដូរេនុសនស។  
រាល់ករណីជួញដូរទាំងអស់ សុទ្នតខុសៗោ្ន ធ�ើយគុណតនេលេ វបនបធេ៌ និងរំន្ឿរបស់ 
ស្បនេស និងសហគេន៍នីេួយៗជះឥេ្ិពលនៅធលើនិយេន័យ និងចនបាប់បន្តបនា្នប់ស្ដីព ី
ការជួញដូរេនុសនស និងពលកេមកុមារ។

ករណីេី ១៖ ធកមងនបុសអាយុ ១៣ ឆា្នំមា្នក់ រស់នៅរាេួយឪពុកមាដនយរាជនចំណកនសុក 
របស់ខ្លួ្នៅក្នុងភូេិេួយនននបនេសនថ។ ោត់តាេឪពុកមាដនយរបស់ោត់នៅធ្វើការនៅក្នុង 
ធរាងចនកវាយណភ័ណ្ឌេួយនៅក្នុងនកុងជិតននាះ។ ការន្វើការរាេួយឪពុកមាដនយរបស់ 
ោត់ក្នុងនរាងចនករយៈធពល ១០ ធមា៉នងក្នុងេួយនថងៃ ោត់រកនបាក់កនស្េបានបន្តិចបន្លួច 
កដលជួយសនមាលរា្ននភពនសដ្ឋកិច្ចនគរួរារ។

ធនះេិននេនរាករណីជួញដូរនេ។ ស្គរួរារចំណកនសុកននះធ្វើការនៅស្បនេសនថតាេ 
រនស្មើសរបស់ខ្លួន ធ�ើយនទាះបីរាសិេ្ិក្នុងការេេួលការអប់រំរបស់កុមារននះស្តរូវបាន 
ប�ិនសធ ធ�ើយស្តរូវបានរំពឹងថានឹងន្វើការនស្ចើ្នមា៉នង និងខុសចនបាប់ក៏នោយ ោត់នៅពុ ំ
ទាន់នតរូវបានជួញដូរនៅក្នុងរា្ននភពនកងនបវ័្្ចនៅធ�ើយនេ។

ករណីេី ២៖ ធកមងនសីអាយុ ១៥ ឆា្នំមា្នក់ កដលេកពីភគឦរាននបនេសនថ ស្តរូវបាន 
បញ្លូ្នោយឪពុកមាដនយរបស់នាងេកកាន់ទីនកុងបាងកក ធ�ើមនបីន្វើការនៅក្នុងបារេួយ 
កដលកាន់កាប់នោយបងប្លូនជីដូនេួយរាច់ឆា្នយមា្នក់។ ឪពុករបស់នាងអេ�ំនណើរេក 
រាេួយនាងេកកាន់ទីនកុងបាងកក ធ�ើយេុកឲនយនាងសថែិតនស្កាេការនថទាំរបស់បងប្លូន 
ជីដូនេួយរបស់នាង កដលនាងពុំធា្នប់បានជួបពីេុនេកនរាះ។ នាងនតរូវបានរំពឹងថានឹង 
ធ្វើការរាល់យប់នៅក្នុងបារ និងន្ញើលុយេកផ្ទះឲនយឪពុកមាដនយនាង។

ធនះគឺរាករណីជួញដូរេួយ។ កុមារននះបា្ន្វើ�ំនណើរេកកាន់ទីនកុងបាងកក ធ�ើយនពល 
ធៅដល់ទីននាះ មា្នគ “ផ្ដល់កននលេងឲនយរ្ានក់នៅ និងេេួលយក” ក្នុងនោលបំណងនកង 
ស្បវ័ញ្ច។ កុមារននះធ្វើ�ំនណើរេកឆា្នយពីេជនឈោ្ននមានសុវតថែិភព និងធា្នក់ចូលនៅក្នុង 
រា្ននភពនកងនបវ័ញ្ច។
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ការជួញដូរេនុសនស គឺរាឧស្កិដ្ឋកេមេួយនដលមានវិរាលគេេូទាំងរាកល 

ធោក។ ចនបាប់អន្តររាតិ បានបនស្មើរាឧបករណ៍ដ៏មានអំណចេួយ ធៅក្នុង 

ការស្បយុទ្នបឆាំងនឹងការជួញដូរេនុសនស បែុក្្តនទាះបីរាមានការអនុេ័ត  

លិខិតុបករណ៍អន្តររាតិស្ដីពីសិេ្ិេនុសនសបច្នុបនប្្នន�ើយក៏នោយ ក៏មានបណ្ន 

ស្បនេសនានាកដលស្បឈេនឹងបញ្នរាបន្តបនា្នប់ ធៅក្នុងការអនុវត្តន៍ 

ធោល្នោបាយ និងបំនពញកាតពវកិច្ចតាេសន្ិសញ្នអន្តររាតិផងនដរ។

ជំហានដំបូងក្នុងការនោរពតាេចនបាប់អន្តររាតិគឺ ការផ្ដល់សចា្នប័ន* និង/ឬ ការ 

ចូលរាភគី† ននអនុសញ្ន និងពិធីរាររបស់អនុសញ្នទាំងននាះ។ ការផ្ដល់សចា្នប័ន 

ពីនបនេសេួយ ធ្វើឲនយមានការស្តរួតពិនិតនយរាផ្លូវការពីគណៈកេមការអង្គការសហ 

ស្បរារាតិ (UN) កដលស្តរូវបានបនងកើតន�ើងន�ើមនបីនរៀបចំការស្រាវនរាវ និងនបេូល 

ព័ត៌មាននតឡប់ពីអង្គការនានា កដលន្វើការនៅស្គប់នសទាប់វណ្ណៈ។

ស្បរារាតិនដលបានផ្ដល់សចា្នប័្នលើអនុសញ្ន និងពិធីរាររាក់ោក់េួយចំនួន  

ស្តរូវោក់នស្នើរបាយការណ៍នដលបញ្នក់នបាប់ពីកនេិតននការនោរពរបស់ខ្លួន។ មាន 

បណ្នស្បនេសរាធស្ចើន កដលយឺតោ៉នវរាញឹកញាប់ក្នុងការផ្ដល់សចា្នប័្នលើ 

អនុសញ្ន ឬពិធីរារេួយ រហូតទាល់នតនបនេសខ្លួនបានឆលេងចនបាប់រាតិនដលន្វើឲនយ ពួក

ធគអាចបំនពញតាេកាតពវកិច្ចទាំងឡាយរបស់សន្ិសញ្នធនាះ។

ធៅឆា្នំ ២០០០ លិខិតុបករណ៍ចនបាប់សំខាន់ៗចំនួនបី ស្តរូវបា្ន្វើពនងាងនោយ 

ការិោល័យអង្គការសហនបរារាតិេេួលបន្នុកនផ្នកនស្គឿងន�ៀន និងឧស្កិដ្ឋកេម 

(UNODC)។ លិខិតុបករណ៍ទាំងននះរួេមានដូចរា៖

• អនុសញ្នអង្គការសហនបរារាតិនបឆាំងនឹងឧស្កិដ្ឋកេមឆលេងនបនេស 

ធោយមានការនរៀបចំ

• ពិធីរារអង្គការសហនបរារាតិស្ដីពីការេប់រា្នត់ ការបនងា្នប និង  

ការផ្ដនា្នធទាសការជួញដូរេនុសនស រាពិនសសនស្តី និងកុមារ (ពិធីរារ  

Palermo)

• ពិធីរារអង្គការសហនបរារាតិនបឆាំងនឹងការរត់ពន្ជនចំណក 

ស្សុកតាេផ្លូវនោក ផ្លូវេឹក និងផ្លូវអាកាស

តារាងនៅេំព័រេី ១៩ បងា្នញពីការនប្ដរា្នចិត្តនដលបា្ន្វើធ�ើងនោយស្បនេសនថ  

កេ្នុរា េីោ៉នន់មា៉ន និងឡាវ ចំនពាះចនបាប់អន្តររាតិសំខាន់ៗកដលទាក់េងនឹងឧស្កិដ្ឋ 

កមមនដលមានការនរៀបចំ និងការជួញដូរេនុសនស។

ពិធីសារ Palermo

ពិធីរារអង្គការសហនបរារាតិស្ដីពីការេប់រា្នត់ ការបនងា្នប និង ការផ្ដនា្នធទាស 
ការជួញដូរេនុសនស រាពិនសសនស្តី និងកុមារ ធៅេនោ៉នងនទៀតថា ពិធីរារ Palermo 

គឺរាសន្ិសញ្នដ៏សំខាន់ និងមានឥេ្ិពលរាងនគបំផុតនោះស្រាយបញ្នជួញដូរ 
េនុសនស។  វាគឺរាសំណុំកាតពវកិច្ចដ៏ធងៃន់ធងៃរ កដលមានសកាដននុពលក្នុងការន្វើឲនយ 
មានការផ្នស់ប្លូរពិតនបាកដ ចំនពាះវិធីនដលពិភពនោកន�ើរនឆាពនះធៅរកការជួញដូរ 
េនុសនស។

ពិធីរារននះ កំណត់និយេន័យការជួញដូរេនុសនសក្នុងបរិបេរារាកលេួយ ធ�ើយកំ
ណត់នូវបេោ្ននលេអែិតសនមាប់ការេប់រា្នត់ និងការផ្ដនា្នធទាសរាភរា 
កាតពវកិច្ចចនបាប់េួយ កដលស្បរាពលរដ្ឋក្នុងនសុកអាចយល់បាន។

កាតពវកិច្ចរបស់បណ្នស្បនេសហតថែនលខីននអនុសញ្ន Palermo រួេមាន បែុកន្តេិន

កំណត់ចំនពាះ៖

 »  កាតពវកិច្ចក្នុងការស្បកាសថា ការជួញដូរេនុសនសគឺរាឧស្កិដ្ឋកេម និងោក ់

ធទាសអ្នកនបនពឹត្តនលមើសតាេរយៈការអនុវត្តន៍ និងការស្បតិបត្តិចនបាប់រាតិ

 »  កាតពវកិច្ចក្នុងការកំណត់អត្តសញ្នណជនរងនស្ោះោ៉នងសកេម និងផ្ដល់ 

ឋានៈដល់ជនរងនស្ោះ

 »  កាតពវកិច្ចក្នុងការនស៊ើប�នងកតនរឿងក្ដីស្បកបនោយការយកចិត្តេុកោក់ និងផ្ដនា្នធទាសអ្នក 

ស្បនពឹត្តនលមើសជួញដូរេនុសនស

 »  កាតពវកិច្ចក្នុងការន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍ជនរងនស្ោះ កដលពុំមានឯករារស្តឹមនតរូវ ធោយជួយ 

សនេបសនេរួលឲនយពួកនគបានវិលស្តឡប់នៅស្បនេសកំនណើតរបស់ខ្លួនវិញ

 »  កាតពវកិច្ចក្នុងការការពារ ោំស្េ និងផ្ដល់ការោំពារពនោបាល 

និងរាដនរនីតិសេនបទាជនរងនស្ោះ

 »  កាតពវកិច្ចក្នុងការផ្ដល់វិធានការពិនសសសនមាប់ជនរងនស្ោះកដលរាកុមារ

 »  កាតពវកិច្ចក្នុងការកំណត់វិធីរាស្ស្តេប់រា្នត់ការជួញដូរោ៉នងសកេម

 »  កាតពវកិច្ចក្នុងការចូលរួេក្នុងការនោះដូរព័ត៌មាន និងការបណ្ដះបណ្នលន�ើេនបីេប់រា្នត់ 

ការជួញដូរ និងសនេបសនេរួលការន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍នបកបនោយសុវតថែិភព។២៣

ពិធីរារ Palermo មាននបសិេ្ភព និងនបសិេ្ផលនតនៅធពលនដលវាស្តរូវបានោក់ បញ្លូ

លនោយនរាគជ័យនៅក្នុងចនបាប់រាតិបែុធណណនះ។ ពិធីរារននះបនងកើតបាននតលកខេខណ្ឌ 

អបនបបរិមាសនមាប់រដ្ឋនានា កដលផ្ដល់នសរីភពដល់ពួកនគក្នុងការបំនពញបននថែមនៅធលើ 

បេបញ្ញត្តិទាំងឡាយណ កដលពួកនគយល់ថាចាំបាច់នតរូវោក់ចូលនៅក្នុងចនបាប់រាតិ 

របស់ពួកនគបែុធណណនះ។២៤  ធ�ើេនបីស្បយុទ្នបឆាំងនឹងការជួញដូរេនុសនសនបកបនោយស្បសិេ្ 

ភព ស្បរារាតិទាំងឡាយស្តរូវនតនកតនេរូវ ឬបនងកើតចនបាប់រាតិោ៉នងសកមមន�ើេនបីស្បកាន់ 

ខា្នប់តាេលកខេខណ្ឌរបស់ពិធីរារននះ។ រដ្ឋទាំងននាះក៏នតរូវនតោក់បញ្លូលបេោ្នន 

ទាំងឡាយរបស់ពិធីរារឲនយបា្នព�នល�នៅក្នុងចនបាប់ ិងនីតិវិធីរាធរមានផងនដរ។

អង្គការសហនបរារាតិ ខវះអំណចក្នុងការស្បតិបត្តិពិធីរារ Palermo ធ�ើយេិនអាច 

ធានាថា ស្បរារាតិទាំងឡាយនដលចុះហតថែនលខា និងផ្ដល់សចា្នប័្នលើពិធីរារននះ នឹង ស្ប

កាន់ខា្នប់តាេកាតពវកិច្ចទាំងឡាយតាេរយៈវិធានការនដលអាចអនុវត្តបាន និង/ឬ 

វិធានការចនបាប់បា្ន�ើយ។

ធៅធពលវាយតនេលេថាធតើ ស្បនេសេួយបានបំនពញតាេបេោ្នន និងកាតពវកិច្ចសេរេនយ 

សនមាប់ការេប់រា្នត់ និងការពារការជួញដូរេនុសនស ធយើងនតរូវនតយល់ថា សេតថែភពរបស់ ប្

រនេសនីេួយៗក្នុងការបំនពញតាេកាតពវកិច្ច នឹងខុសនបលេកោ្នោ៉នងខា្នំងអាស្ស័យនៅ 

ធលើ�នថរចនបាប់ និងសង្គេ-្នោបាយ។ កតា្នទាំងននះនឹងកំណត់នូវវិរាលភពនដលរដ្ឋ 

នីេួយៗអាចអនុវត្តបនច្ចកនេស វិធានការការពារ និងការផ្ដល់ជំនួយជនរងនស្ោះសនមាប់ 

ជនរងនស្ោះពីការជួញដូរនដលរាកុមារ។

បណ្នស្បនេសនោលនៅដូចរា ស្បនេសនថរាធ�ើេ កតងនតមានសេតថែភពនសដ្ឋកិច្ចខា្នំង 

រាងនបនេសជិតខាងរបស់ខ្លួន កដលរាញឹកញាប់ន�ើរតួរាស្បនេសនបភព។ ខណៈកដល កតា្ន

ទាំងននះេិនកាត់បនថែយកាតពវកិច្ចរបស់នបនេសនកីនក ក្នុងការចាត់វិធានការការពារ 

និងផ្ដនា្នធទាសបា្នទននាះ វិរាលភពសនមាប់ការបំនពញតាេបេោ្ននរបស់ពិធីរារ 

ធនះស្តរូវបានកំណត់ និងអាស្ស័យនៅធលើធនធាននដលអាចរកបាន។ រាការសំខាន់ ណស់

កដលស្តរូវពិចារណសេតថែភពរបស់នបនេសនីេួយៗ ក្នុងការបំនពញតាេ កាតពវកិច្ចទាំងននាះ 

ធៅធពលវិភគអំពីនបសិេ្ភពរបស់ចនបាប់រាតិ និងអន្តររាតិ។

សកបខ័ណ្ឌថា្ននក់តំបន់

ធៅឆា្នំ ២០០៤ ស្បនេសនថ ស្ពេរាេួយស្បនេសឡាវ កេ្នុរា េីោ៉នន់មា៉ន ធវៀតណេ និង 

ចិន បានបនងកើតនូវការសនេបសនេរួលគំនិតផ្លួចន្្តើេថា្នក់រដ្ឋមនន្ីស្បឆាំងនឹងការជួញដូរ 

េនុសនសនៅេហាអនុតំបន់ទន្លេនេគង្គ (COMMIT) កដលរាស្កបខ័ណ្ឌចនបាប់ថា្នក់តំបន ់

សនមាប់េេួលរា្នល់ និងនោះស្រាយបញ្នការជួញដូរេនុសនសនៅក្នុងអនុតំបន់ទន្លេនេគ

ង្គ។២៥

ធៅក្នុងកិច្ចនបឹងនស្បងនលើកកេ្ពស់ការយល់ដឹង និងកិច្ចសហនបតិបត្តិការរួេោ្នស្បនេស  

សក
បខ

សក
បខ

័ណ
្ឌចនបា

ប់

* ការផ្ដល់សចា្នប័ន - ចនបាប់អន្តររាតិ កដលតាេរយៈចនបាប់ននះរដ្ឋេួយបញ្នក់អំពីការយល់ស្ពេរបស់ខ្លួនចំនពាះការភ្នប់កាតពវកិច្ចអនុវត្តតាេសន្ិសញ្ន ស្បសិ្នបើបណ្នភគីទាំងននាះមា្នចតនាចង់បងា្នញពីការយល់ស្ពេរបស់ខ្លួនតាេ ចនបាប់ននះ។  
រា្នប័នផ្ដល់សចា្នប័ន ផ្ដល់ជូនរដ្ឋនីេួយៗនូវនកបខ័ណ្ឌធពលនវោកដលចាំបាច់ក្នុងការនសវងរកការអនុញ្នតនដលស្តរូវការសនមាប់សន្ិសញ្នស្ដីពីកនេិតក្នុងនសុក និងអនុេ័តចនបាប់នដលចាំបាច់ក្នុងការផ្ដល់ស្បសិេ្ភពក្នុងនសុកចំនពាះសន្ិសញ្នធនាះ។២

ការចូលរាភគី - ចនបាប់េួយ កដលតាេរយៈចនបាប់ននះ រដ្ឋេួយេេួលយកការផ្ដល់ជូន ឬឱកាសកា្នយរាភគីននសន្ិសញ្នកដលបានចរចារ និងចុះហតថែនលខារួចនោយរ�្ឋនផនសងនទៀត។ វាមាននបសិេ្ភពចនបាប់ដូចការផ្ដល់សចា្នប័ននដរ។៣
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ធ�ើយអាចបណ្នលឲនយមានកំនណើនការជួញដូរេនុសនស។

អ្នកអនុវត្តន៍ កដលនៅធ្វើការរាស្បចាំរាេួយជនរងនស្ោះពីការជួញដូរនៅអាសុីអាធគ្នយ៍  
មានការភ័យបារេ្ភថា ការបន្លូរបនថែយស្ពំនដននាធពលអនាគតនៅក្នុងសហគេន៍ AEC  នឹងប
ណ្នលឲនយមានការពនងីកបណ្នញជួញដូរេនុសនស កដលកំពុងនតមាននរាប់។ 
សនមាប់របាយការណ៍ននះ Rouse បានស្ទង់េតិបុគ្គលិកអង្គការ NGO អ្នកកាន់សំណុំ ធរឿង 
នគរបាល អារា្នធររោ្នភិបាល និងមនន្ី�ននា្នស្បនវសន៍ កដលអ្នកទាំងអស់ោ្នសុទ្នត 
ធ្វើការរាេួយនឹងនរឿងក្ដីជួញដូរេនុសនស។ ការេសនសន៍ទាយរបស់ពួកនគអំពីផលបែះពាល់នន 
ការបន្លូរបនថែយស្ពំនដនសហគេន៍ AEC អាចន�ើញមា្នៅេំព័រេី ១៩។

ស្រនទសនថ

ចនបាប់រាតិនននបនេសនថ កដលពាក់ព័ន្នឹងឧស្កិដ្ឋកមមនោយមានការនរៀបចំ និងការជួញដូរ 

េនុសនស៖

 

• ចនបាប់ស្ដីពីការេប់រា្នត់ និងបនងា្នបឧស្កិដ្ឋកេមឆលេងនបនេសនោយមានការនរៀបចំ ឆា្នំ 

២០១៣

• ចនបាប់នបឆាំងនឹងការជួញដូរេនុសនសឆា្នំ ២០០៨

• ចនបាប់នបឆាំងការោងលុយកខវក់ (ធលខ ២) ឆា្នំ ២០០៨

• ចនបាប់ការពាររាកនសី ឆា្នំ ២០០៣

• ចនបាប់ការពារកុមារឆា្នំ ២០០៣

• ចនបាប់ន្វើវិធរាធនកមមនកេនីតិវិធីនពហមេណ្ឌឆា្នំ ១៩៩៩

• ចនបាប់នគប់នគងការោងលុយកខវក់ឆា្នំ ១៩៩៩

ស្បនេសនថបានខិតខំស្បឹងនស្បងោ៉នងខា្នំង ក្នុងការពនងឹងចនបាប់រាតិនបឆាំងនឹងការជួញដូរ 

េនុសនស និងន�ើេនបីរាគុណស្បនោជន៍ដល់កិច្ចការពារកុមារន�ើេនបីបំនពញតាេកាតពវកិច្ច 

អន្តររាតិរបស់ខ្លួន។

ស្បនេសនថបានផ្ដល់សចា្នប័្នលើអនុសញ្ន និងពិធីរារអន្តររាតិសំខាន់ៗទាំងអស់ 

កដលពាក់ព័ន្នឹងការជួញដូរេនុសនស និងកិច្ចការពារកុមារ ធ�ើយកុមារនថេេួលបាននូវ 

ការនលើកកេ្ពស់ផ្លូវចនបាប់ និងកិច្ចការពារសិេ្ិរបស់ពួកនគបានលអែបំផុតនៅក្នុងនបនេសណ 

េួយនដលសថែិតនៅក្នុងតំបន់អារា៊នន។

ចនបាប់ការពារកុមារឆា្នំ ២០០៣ របស់នបនេសនថ បានោក់បញ្លូលនិយេន័យអន្តររាតិ 

ស្ដីពី “អនីតិជន” និងចនបាប់ទាំងឡាយនដលនចងអំពីការរំធោភបំពា្នលើសិេ្ិកុមារ។  

ស្បនេសនថបានពនងឹងសិេ្ិកុមារ តាេរយៈការនកលេអែសិេ្ិេេួលបានការោំពារសុខភព 

េូលោ្នន ការអប់រំ អាហារូបតថែេ្ភ សន្តិភព សន្តិសុខ និងកិច្ចការពារពីការរំធោភបំពាន  

ការេិនយកចិត្តេុកោក់ ការជួញដូរ ពលកេមកុមារ និងការនកងនបវ័ញ្ច និង�ំនពើហិងនសាតាេ 

រូបភពនផនសងៗ។៣០ 

ចនបាប់ននះក៏បនងកើតនូវគណៈកេមការរាតិការពារកុមារផងនដរ កដលមានភរកិច្ចក្នុងការស្តរួត 

ពិនិតនយនលើការស្បតិបត្តិ និងការអនុវត្តន៍ចនបាប់ននះផងនដរ។

កិច្ចការពារនដលសថែិតនស្កាេចនបាប់ននះ ធៅពុំទាន់បានពនងីកបននថែេឲនយធសមើោ្ននឹងចំនួនកុមារ 

ោ៉នងនស្ចើន កដលនៅពុំទាន់េេួលបានសញ្នតិនថ ឬឯករារណេួយ ធ�ើយអាចរា 

កំពុងសថែិតនៅក្នុងនបនេសនៃនោយខុសចនបាប់។  ចនបាប់ស្ដីពីសញ្នតិឆា្នំ ១៩៦៥ កចងថា  

ពាក់ព័ន្នឹងកុមារ សញ្នតិនថអាចេេួលបាននតតាេរយៈពងនសាវលីបែុធណណនះ។ ការននះធ្វើ 

ឲនយមានការលំបាកកាន់នតខា្នំងសនមាប់ជនចំណកនសុក ជ្ន�ៀសខ្លួន និងជនរាតិន�ើេ 

ភគតិច កដលពុំមានឯករារបញ្នក់កំនណើតន�ើេនបីេេួលបានកិច្ចការពារនស្កាេចនបាប ់

របស់នថ។៣១

ចនបាប់នបឆាំងការជួញដូរឆា្នំ ២០០៨ ហាមនបាេេិនឲនយមានការជួញដូរស្គប់រូបភពទាំង 

អស់ ធ�ើយអ្នកជួញដូរនដលមានពិរុេ្ ស្តរូវបានផ្ដនា្នធទាសឲនយរាប់ពន្នាោររយៈធពល  

ចាប់ពី ៤-១០ ឆា្នំ។ ចនបាប់ននះក៏កំណត់បេោ្ននខ្ពស់សនមាប់ការនស៊ើប�នងកតនរឿងក្ដីជួញដូរ 

េនុសនស ការកំណត់អត្តសញ្នណជនរងនស្ោះពីការជួញដូរ ការផ្ដនា្នធទាសអ្នកនបនពឹត្ត 

ធលមើស និងការរាដនរនីតិសេនបទា និងការន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍បុគ្គលនដលស្តរូវបា្នគជួញដូរ 

COMMIT បាននបកាសអនុសនសរណៈននការនោគយល់ោ្នធៅធលើកិច្ចសហនបតិបត្តិការ ស្ប

ឆាំងនឹងការជួញដូរេនុសនសនៅក្នុងេហាអនុតំបន់ទន្លេនេគង្គ។ អនុសនសរណៈធនះ គឺរា ជំហាន

ដំបូងនៅក្នុងការតនេឹេនិយេន័យពាកនយបនច្ចកនេសនៅក្នុងចនបាប់រាតិ ដូចរា 

“ការជួញដូរេនុសនស” និង “អាយុស្គប់ការ” េុ្នពលនដលពិធីរារ  Palermo ស្តរូវបាន 

អនុេ័តនោយស្គប់នបនេសទាំងអស់។ អនុសនសរណៈធនះ បានជួយបនងកើនកិច្ចសហនបតិបត្តិ 

ការឆលេងនដន ធទាះបីរាក្នុងភពរាក់នស្ដង ធៅកតមានការយល់ស្ចឡំរាេូធៅអំពីនោល គំនិត

កដលទាក់េងនឹងការជួញដូរនៅក្នុងបរិបេចនបាប់ក៏នោយ។

ក្នុងចំនណេបណ្នស្បនេសនៅក្នុងអនុតំបន់ទន្លេនេគង្គ ស្បនេសនថមាននកបខ័ណ្ឌចនបាប់ 

ស្គប់នជុងនស្រាយទាក់េងនឹងការជួញដូរ។ វិធានការរបស់នបនេសនៃនៅក្នុងចនបាប់ស្ដីពី  

ការេប់រា្នត់ និងបនងា្នបការជួញដូរស្ស្តី និងកុមារ ស្តរូវបានលុបនចាលនៅឆា្នំ ២០០៨  

ធ�ើយស្តរូវបានជំនួសេកវិ�នោយ ចនបាប់នបឆាំងការជួញដូរេនុសនសរាធលើកដំបូងរបស់ 

ស្បនេសននះ។ ចនបាប់រាតិនសន�ៀងោ្នធនះ កដលមានេូលោ្ន្នលើពិធីរារ Palermo  

របស់អង្គការសហនបរារាតិ ស្តរូវបានអនុេ័តនោយបណ្នស្បនេសអារា៊ន្នផនសងនទៀត 

ទាំងអស់ចាប់តាំងពីនពលននាះេក។ ធទាះរាោ៉នងណ អតថែិភពននចនបាប់ននះពុំបាន 

បញ្នក់រាចាំបាច់អំពីការស្បតិបត្តិចនបាប់ននាះធ�ើយ ធទាះធោយរារការខវះសេតថែភពក្ដី  

ឬធោយរារខវះថាេពលក្ដី ឬតាេពិតនៅធោយរារខវះឆន្ទៈក្ដី។

សមាគមនបជាជាតិអាសុីអាសគ្នយ៍ (អាសា៊នន)

សមាគមនបរារាតិអាសុីអាធគ្នយ៍ (អារា៊នន) ស្តរូវបានបនងកើតន�ើង ធៅឆា្នំ ១៩៦៧ ធោយ 
ស្បនេសហវីលីពីន មា៉នធឡសុី នថ ឥណ្ឌូធនសុី និងសិង្ហបុរី កដលបានរួេោ្នចុះហតថែនលខាធលើ 
ធសចក្ដីកថលេងការណ៍េួយនៅថាធសចក្ដីកថលេងការណ៍ស្កុងបាងកក។

គំនិតផ្លួចន្្ដើេបនងកើតសមាមាគេអារា៊នន ស្តរូវបានជំរុញេឹកចិត្តនោយរារការភ័យខា្នច 
លេ្ិកុេ្នុយនីស្តរួេោ្ន និងេហិច្ឆតាចង់បានការអភិវឌនឍនសដ្ឋកិច្ចឆាប់រហ័សក្នុងតំបន់។ 
បច្នុបនប្្នននះ អារា៊នន កដលបានពនងីកបននថែមន�ើេនបីបញ្លូលស្បនេសនវៀតណេ ស្ប៊ុយនណ 
ឡាវ េីោ៉នន់មា៉ន និងកេ្នុរា កសវងរកការជំរុញសន្នុះននភពរីកចនស្មើ្នសដ្ឋកិច្ច វឌនឍនភព 
សង្គេ និងការអភិវឌនឍវបនបធម៌នៅក្នុងតំបន់ និងន�ើមនបីនលើកស្លួយការសិកនសាអាសុីអាធគ្នយ៍ 
ធៅេូទាំងពិភពនោក។

ធៅឆា្នំ ២០១៥ អនុសញ្នអារា៊នននបឆាំងនឹងការជួញដូរេនុសនសរាពិនសសនស្តី និងកុមារ កដ
លនស្បើនបាស់នសចក្ដីកថលេងការណ៍អារា៊ននឆា្នំ ២០០៤ កដលមា្ន្្នះដូចោ្នធនះ។ ខុសនបលេក
ពីកាតពវកិច្ចទាំងឡាយនដលមាននចងនៅក្នុងលិខិតុបករណ៍រាតិ និងអន្តររាតិ  ធសចក្ដីកថលេង
ការណ៍ននះដំបូងន�ើយនសវងរកការនលើកេឹកចិត្តឲនយមានកិច្ចសហនបតិបត្តិកា ថា្នក់តំបន់តាេ
រយៈការនចករំកលកព័ត៌មាន ការពនងឹងនពំនដន និងការការពារកុំឲនយមានការ 
កកលេងបនលេំឯករារន្វើ�ំនណើរ។២៦

ធស្បវា៉នឡង់ស៍ននការជួញដូរេនុសនសនៅេូទាំងតំបន់អារា៊នន មានន័យថា វាបានកា្នយនៅ 
រាអាេិភពខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងសហគេន៍សន្តិសុខអារា៊នន កដលរាចលនាេួយបនងកើត 
ធ�ើងន�ើេនបីករាងសហគេន៍អារា៊នននដលមានការសហការោ្ន រាប់បញ្លូលោ្ន និងនចះ 
ធន់នទាំ។២៧

តាេរយៈការចូលរួមនៅក្នុងការស្បឈេនឹងបញ្ន រដ្ឋសមាជិកអារា៊ននបងា្នញពីការនប្ដរា្ន 
ចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារ និងនលើកកេ្ពស់សិេ្ិេនុសនស និងការលុបបំបាត់ការជួញដូរ 
េនុសនស។ ធទាះរាោ៉នងណ បញ្នេួយក្នុងចំនណេបញ្នធំៗរាធស្ចើននដលសហគេន៍  
អារា៊ននកំពុងនបឈេគឺ ភពេិនសុីោ្នោ៉នងខា្នំងនផ្នកនេពនយសេនបត្តិ និងការអភិវឌនឍរវាង 
ស្បរារាតិនដលចូលរួេសមាគមននះ។ កនលេងេក មានការន្វើចំណកនសុកោ៉នងខា្នំងេក ពីប
ណ្នស្បនេសនដលមាននបាក់ចំណូលទាប ចូលនៅកាន់នបនេសនដលមាននបាក់ 
ចំណូលេធនយេ ដូចរា ស្បនេសនថរាធ�ើេ។

សហគេ្៍នសដ្ឋកិច្ចអារា៊នន (AEC) កដលស្តរូវបានបនងកើតន�ើងនៅឆា្នំ ២០១៥ ស្តរូវបាន 
ដកនសង់សេ្ដីេកថារា “ធោលដ៏សំខា្់នៅក្នុងរនបៀបវារៈសមាហរណកមមនសដ្ឋកិច្ច 
តំប្់នៅក្នុងសមាគេអារា៊នន កដលផ្ដល់នូវឱកាសរាធស្ចើនតាេរូបភពេីផនសារធំេូោយ 
កដលមានេឹកនបាក់ ២.៦ កស្នកាដិដុោ្នរអាធេរិក និងមាននបរាជនរាង ៦២២ ោន 
នាក់។”  ២៨ សហគេ្៍នសដ្ឋកិច្ចអារា៊ននកំពុងសថែិតក្នុងភពនទើបនឹងចាប់ន្្ដើមន�ើងរបស់ 
ខ្លួន បែុកន្តរួេោ្នេក គឺរាធសដ្ឋកិច្ចធំរាងនគេីបីនៅអាសុី និងធំរាងនគទីនបាំពីរនៅក្នុងពិភព
ធោក។២៩ សហគេន៍ AEC ធលើកកេ្ពស់ឲនយមាននពំនដននដលកាន់នតមានការបន្លូរបនថែយ 
និងមានចលនាកាន់នត ធសរីរវាងនបរាជនរបស់រដ្ឋរាសមាជិក។ 
ចលនាកាន់នតនសរីរបស់ពលករជំនាញ នឹងសនេរួលដល់ការ ធ្វើចំណកនសុកនកើ្ន�ើង 
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ផងនដរ។៣២ ចនបាប់ននះបានបនងកើតនូវគណៈកេមការននេជនឈេណ្ឌលស្បតិបត្តិការរាតិេេួល 

បន្នុកនលើការេប់រា្នត់ និងការបនងា្នបការជួញដូរេនុសនស (NOCHT) កដលន្វើ និងនមើល 

ការខុសនតរូវនលើការនកសនេរួលចនបាប់ទាំងអស់ កដលពាក់ព័ន្នឹងការស្បឆាំងការជួញដូរ។

ស្រនទសកេ្ុជា

ចនបាប់រាតិរបស់កេ្នុរា កដលពាក់ព័ន្នឹងឧស្កិដ្ឋកមមនោយមានការនរៀបចំ និងការជួញដូរ 

េនុសនស៖

• ចនបាប់នបឆាំង�ំនពើពុករលួយឆា្នំ ២០១០

• ចនបាប់ស្ដីពីការបនងា្នប�ំនពើជួញដូរេនុសនស និងអាជីវកេមផ្លូវនភេឆា្នំ ២០០៧

• ចនបាប់ស្ដីពីការបនងា្នប�ំនពើពនងត់ និងលក់ដូរេនុសនស និង�ំនពើន្វើអាជីវកមមនលើេនុសនស 

ឆា្នំ  

១៩៩៦ 

េុ្នពលអនុេ័តពិធីរារ Palermo ភគនស្ចើនននការនផដនតការយកចិត្តេុកោក់នៅធលើការ 

ជួញដូរេនុសនសនៅកេ្នុរា គឺនៅធលើការជួញដូរស្ស្តី និងកុមារកេ្នុរាធៅក្នុងនពសនោចារ។៣៣

រាេួយនឹងការផ្ដល់សចា្នប័្នលើពិធីរារននះ កេ្នុរាបាននសវងរកការរុះធរីយន្តការរាតិ 

របស់ខ្លួន ធ�ើេនបីកកលេអែចនបាប់រាធរមាន និងពនងឹងនបសិេ្ភពចនបាប់នបឆាំងការជួញដូរ 

េនុសនសទាំងក្នុងនបនេសនិងឆលេងនដន។ ធស្កាេពិធីរារននះ មានោក់បញ្លូលនូវវិធានការ 

ទាំងឡាយក្នុងការេប់រា្នត់ការជួញដូរេនុសនស ផ្ដនា្នធទាសអ្នកជួញដូរេនុសនស 

និងការពារជនរងនស្ោះពី ការជួញដូរ។

កេ្នុរាបានអនុេ័តនិយេន័យរារាកលស្ដីពីការជួញដូរេនុសនស ធ�ើយបា្នរៀបចំការ 

ោក់នទាសេណ្ឌតាេផ្លូវចនបាប់សនមាប់ជននដលស្បនពឹត្តការជួញដូរេនុសនស និងឧស្កិដ្ឋកេម 

ឆលេងនបនេស។ ធទាះបីរាបានផ្ដល់សចា្នប័្នលើសន្ិសញ្នទាំងននះក៏នោយ កេ្នុរាធៅកតសថែិត 

ធៅចំណត់ថា្នក់េី ២ ននរបាយការណ៍ស្ដីពីការជួញដូរេនុសនស (TIP) របស់នកសួងការបរ 

ធេសសហរដ្ឋអាធេរិកដនដល។

កេ្នុរាបានផ្ដល់សចា្នប័នពិធីរារ កដលរារនស្មើសបននថែេពីនលើអនុសញ្នស្ដីពីសិេ្ិកុមារ 

ឆា្នំ ២០០២ កដលហាេឃាត់ការលក់ដូរកុមារ ធពសនោចារកុមារ និងរូបភពអាស 

អាភសកុមារ។ ធទាះរាោ៉នងណ ក្នុងនាេរាស្បនេសហតថែនលខីននចនបាប់ការពារកុមារ 

និងចនបាប់ស្ដី ពីសិេ្ិកុមារអន្តររាតិរាធស្ចើន កេ្នុរាធៅកតខវះចនបាប់រាតិនគប់នជុងនស្រាយន�ើេនបីកា

រពារសិេ្ិ កុមារដនដល។

ធបើនស្បៀបន្ៀបរាេួយនឹងបេោ្ននអន្តររាតិនានា កដលមានពននយល់នៅក្នុងពិធីរារ  

Palermo បននថែេពីនលើចនបាប់រាធរមានរបស់កេ្នុរា បានបងា្នញឲនយធ�ើញពីចំណុចខវះ 

ចននា្នះធៅក្នុងបេោ្ននរាតិនបឆាំងនឹងការជួញដូរ រាពិនសសនតង់នផ្នកកិច្ចការពារជនរងនស្ោះ។  

ចំណុចខវះចននា្នះទាំងននះ បណ្នលឲនយមានលំហូរឥតឈប់ឈរននអ្នកនដលស្តរូវបា្នគ 

ជួញដូរេ្ដងនទៀតពីកេ្នុរាធៅកាន់នបនេសនថ កដលកុមារនៅពុំទាន់មា្នគជួយ និងរាដនរ 

នីតិសេនបទាធៅកាន់េជនឈោ្នននដលមានការោំស្េ និងមា្នសថែរភពនៅធ�ើយនេ។

ស្រនទសេីយ៉នន់មា៉ន

ចនបាប់រាតិរបស់េីោ៉នន់មា៉នកដលពាក់ព័ន្នឹងឧស្កិដ្ឋកមមនោយមានការនរៀបចំ និងការជួញ 

ដូរេនុសនស៖

• ចនបាប់នបឆាំងការជួញដូរេនុសនសឆា្នំ ២០០៥

• ចនបាប់ស្ដីពីកុមារឆា្នំ ១៩៩៣

ដូចោ្ននឹងនបនេសនថ និងកេ្នុរាកដរ ស្បនេសេីោ៉នន់មា៉នបានបនងកើតចនបាប់រាតិនបឆាំងនឹង 

ការជួញដូរេនុសនស ធ�ើេនបីបងា្នញពីការនប្ដរា្នចិត្តរបស់ពួកនគក្នុងការបំនពញតាេបេោ្នន 

អន្តររាតិ។

បននថែេពីនលើចនបាប់នបឆាំងនឹងការជួញដូរេនុសនសឆា្នំ ២០០៥ របស់ខ្លួន 

រោ្នភិបាលេីោ៉នន់មា៉នបានបនងកើត ស្កុេការងារស្បឆាំងការជួញដូរេនុសនស ធ�ើេនបីអនុវត្តចនបាប់រាតិ 

និងផ្ដនា្នធទាសអ្នកនបនពឹត្តនលមើស។

េីោ៉នន់មា៉ន បានឆលេងចនបាប់ស្ដីពីកុមារនៅឆា្នំ ១៩៩៣ ធ�ើេនបីបំនពញកាតពវកិច្ចនៅក្នុងអនុសញ្នអ

ង្គការ សហនបរារាតិស្ដីពីសិេ្ិកុមារ (CRC)។ ធទាះរាោ៉នងណ 

រនមា្នះដ៏សកេមរវាងរោ្នភិបាល និងនកុេ ជនរាតិភគតិចនដលស្បោប់នោយអាវុធ កដលកាន់កា

ប់នពំនដនភគខាងនកើតរាេួយនថ បណ្នលឲនយ មានបញ្នកដលពិបាកនិោយោ្ន ធៅក្នុងការស្ប

តិបត្តិចនបាប់នបឆាំងការជួញដូរ។ េនុសនស ធស្គឿងន�ៀន សពា្នវុធ 

និងតនបលូងនតរូវបានរត់ព្្នោយនសរី។ រនមា្នះស្បោប់អាវុធ បានបនងកើតនូវលំហូរឥតឈប់ឈរនន 

ជនចំណកនសុក កដលនសវងរកឱកាសនសដ្ឋកិច្ចកាន់នតនបនសើរនៅបរនេស 

កដលកនេិតសេតថែភព របស់រោ្នភិបាលក្នុងកិច្ចការពារសហគេន៍ងាយរងនស្ោះពីការជួញដូរ

។

េីោ៉នន់មា៉ន បានកំណត់តាេផ្លូវចនបាប់នូវអាយុរបស់កុមារថា រាជននដលមានអាយុធស្កាេ ១៦ 

ឆា្នំ។៣៤ និយេន័យននះ ធលមើសនឹងអនុសញ្ន CRC និងនិយេន័យទាំងឡាយនដលនស្បើនបាស់

ធោយស្បនេស ដនទនទៀតនៅក្នុងតំបន់។ ការននះធ្វើឲនយមានភពេិននសបោ្ន 

និងភពនចបូកនចបល់ ធៅធពលកំណត់ និយេន័យ និងកំណត់អត្តសញ្នណការជួញដូរកុមារ

ធៅក្នុងនបនេសេីោ៉នន់មា៉ន ឬពលរដ្ឋេីោ៉នន់មា៉ន ធៅក្នុងនបនេសដនទនទៀត។ ធនះរាឧទាហរណ៍

អំពីរនបៀបនដលចនបាប់រាតិអាចជំនួសឲនយនិយេន័យរា រាកល 

កដលបណ្នលឲនយមានភពេិននបនកតី និងរារាំងដល់ការនោរពតាេចនបាប់អន្តររាតិ។

ស្រនទសឡាវ

ចនបាប់រាតិរបស់ឡាវ កដលពាក់ព័ន្នឹង នឹងឧស្កិដ្ឋកមមនោយមានការនរៀបចំ 

និងការជួញដូរេនុសនស៖

• ចនបាប់នបឆាំងការជួញដូរេនុសនសឆា្នំ ២០១៥

• ចនបាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារសិេ្ិកុមារឆា្នំ ២០០៧

• ចនបាប់ស្ដីពីកិច្ចអភិវឌនឍ និងកិច្ចការពារស្ស្តីឆា្នំ ២០០៤

កុមារស្តរូវបានការពារនស្កាេចនបាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារសិេ្ិកុមារឆា្នំ ២០០៧ 

កដលមានបេបញ្ញត្តិស្ដីពីកិច្ច ោំពារសុខភព ការចុះបញ្ីស្គរួរារ កិច្ចការពារកុមារ 

ជំនួយនផ្នកសង្គេ ស្ពេទាំងការស្តរួតពិនិតនយ និងការ ស្បតិបត្តិសិេ្ិកុមារ។

រោ្នភិបាលឡាវ មានការពាក់ព័ន្រាពិនសសរាេួយនឹងការជួញដូរេនុសនសនៅឆា្នំ ២០០៣ 

ធៅធពល កដលពួកនគកត់សមា្នល់ន�ើញនូវកំនណើនចំនួនពលរដ្ឋនដលរងការរំធោភបំពាន 

និងនកងនបវ័្្ចនៅ ស្បនេសនថ។ ស្បនេសឡាវសថែិតនស្កាេសមាពនធពីអន្តររាតិោ៉នងធងៃន់ធងៃរ 

ធោយរារនតមានក្ដីកងវល់អំពីការ ជួញដូរេនុសនស 

ភពោ្នននបសិេ្ផលននការន្លេើយតបរបស់ខ្លួន និងការយល់ន�ើញថា ធោយរារនត 

ោ្ននវិធានការនដលមាននបសិេ្ភព រា្ននភពននការជួញដូរេនុសនសនឹងកាន់នតអាស្កក់នៅៗ។

រាការន្លេើយតប ស្បនេសឡាវបា្ន្វើការនប្ដរា្នចិត្តចំនពាះកិច្ចការពារកុមារពីការជួញដូរេនុសនស 

ធោយ ផ្ដល់សចា្នប័្នលើចនបាប់អន្តររាតិសំខាន់ៗទាំងអស់។ 

ឡាវគឺរាស្បនេសេួយសថែិតក្នុងចំនណមនបនេស ដំបូងនគនៅក្នុងតំបន់ 

កដលផ្ដល់សចា្នប័្នលើពិធីរារ Palermo ។ ធទាះបីរាមានការផ្នស់ប្លូរដ៏ខា្នំងកា្ន 

ធោយរោ្នភិបាលឡាវក៏នោយ ក៏នៅកតមានការផ្ដនា្នធទាសតិចតួចចំនពាះអ្នកជួញដូរដនដល។

េុ្នពលនដលចនបាប់នបឆាំងការជួញដូរឆា្នំ ២០១៥ របស់ឡាវនតរូវបានអនុេ័តរួច 

ពុំមានចនបាប់រាតិនគប់ ស្ជុងនស្រាយ កដលនោះស្រាយរាពិនសសបញ្នជួញដូរេនុសនស 

ឬនិយេន័យចនបាប់ចនបាស់ោស់ន�ើយ។ ការជួញដូរមា្នលើកន�ើងនោយផ្នល់ ឬធោយស្ប

ធោលនៅក្នុងនផ្នកទាំងឡាយនននកមនពហមេណ្ឌ រាតិបែុក្្តនោលវិធីរាកផ្នកៗធនះ 

ផលិតបាននូវចនបាប់ោ្ននសង្គតិភព និងេិនអាចនរឿេុកចិត្តបាន ។៣៥ ឧទាហរណ៍ 

ចនបាប់ស្ដីពីកិច្ចអភិវឌនឍ និងកិច្ចការពារស្ស្តីឆា្នំ ២០០៤ ផ្ដល់នូវនិយេន័យនផ្នកចនបាប់ស្ដីពីការ 

ជួញដូរេនុសនស និងនស្តី និងកុមារនដលស្តរូវបានការពារពីការជួញដូរ 

និងរំធោភបំពានតាេរូបភពេួយ ចំនួន បែុកន្តពុំបានរាប់បញ្លូលការជួញដូរបុរស 

និងនកមងនបុសនេ។
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សតើការ្រនងកើតសហគេ្៍នសដ្ឋកិច្ចអាសា៊នននរឹងប៉ះពាល់ដល់ការជួញដូរកុមារនដរឬសទ?

៦២.៥% ការជួញដូរនរឹងនកើ្នឡើង
១២.៥% គ្ននអ្វីតសបនបរួលនទ
៩.៣៧% អ្នកជួញដូរនរឹងមានភាពងាយសសួលក្នុងការឆលេងនដន ប៉ុតន្ការវិ្ិនយគនៅ
េីយ៉នន់មា៉ន និងកេ្ុជាអាចកាត់បន្ថយចំនួននដលចង់ចាកនចញ
៦.២៥% េិននបាកដ
៦.២៥% ការជួញដូរនរឹងថយចុះ
៣.១៣% អាសា៊នននរឹងកា្នយជាតផ្នកេួយននដំនណាះសសាយ

៦២.៥% 

១២.៥% 

៩.៣៧% 

៦.២៥%

៦.២៥% 
៣.១៣%

សតើលទ្ធផលអវិជ្ជមានអ្វីខលេះតដលអាចបណា្នលេកពីការ្រនងកើតសហគេ្៍នសដ្ឋកិច្ចអាសា៊នន?

៤៥% នរឹងមានកំន�ើនជនចំណាកនសុកេកកាន់ន្រនទសនថ

២០% បញ្ហននរឹងកាន់នតស្ុគសា្នញនថរនទៀត

១០% និន្នការជួញដូរថ្មីនរឹងផុសនឡើង

៥% សា្ននភាពននជនចំណាកនសុកខុសចនបាប់នរឹងបន្យ៉នប់យុឺន

៥% បញ្ហននរឹងកាន់នតរីកសុះសាយទូទាំងតំបន់

៥% វានរឹងកា្នយនៅជាសរឿងកាន់នតទូសៅសនមាប់កុមារក្នុងការផ្នស់ទី និងនតរូវបា្នគផ្នស់ទី

៥% រដ្នភិបាលនរឹងេិននបតិកេ្មឆប់រហ័សរំនពាះនិន្ននការថ្មីៗសៅក្នុងការជួញដូរេនុសនសនឡើយ

៥% សេខនយល់/អ្នកជួញដូរេនុសនសនរឹងអាចឆលេងនដនបានកាន់នតងាយសសួល

៤៥%

២០%

៥%

១០% 

៥%

៥% ៥%

៥%

ចនបាប់ និងសន្ិសញ្នអន្តររាតិ អនុេ័តនៅឆា្នំ នថ កេ្នុរា េីោ៉នន់មា៉ន ឡាវ

អនុសញ្នស្ដីពីពលកមមនោយបងខេំរបស់អង្គការពលកេមអន្តររាតិ ១៩៣០ កុេ្ភៈ - ១៩៦៩ (R) កុេ្ភៈ - ១៩៦៩ (R) េីនា - ១៩៥៥ (R) េករា - ១៩៦៤ (R)

អនុសញ្នស្ដីពីការលុបបំបាត់ពលកមមនោយបងខេំរបស់អង្គការពលកេមអន្តររាតិ ១៩៥៧ ធ្លូ -១៩៦៩(R) សីហា - ១៩៩៩ (R) េីនា - ១៩៥៥ (R) េិនចុះហតថែនលខា
េិនផ្ដល់សចា្នប័ន

អនុសញ្នស្ដីពីការលុបបំបាត់នគប់រូបភពននការនរីសន�ើងនបឆាំងនស្តី ១៩៧៩ សីហា - ១៩៨៥ (A) តុោ - ១៩៨០ (S)
តុោ - ១៩៩២ (R)

កកកោ - ១៩៩៧ (A) កកកោ - ១៩៨០ (S)
សីហា - ១៩៨១ (R)

អនុសញ្នអង្គការសហនបរារាតិស្ដីពីសិេ្ិកុមារ ១៩៩០ េីនា - ១៩៩២ (A) តុោ - ១៩៩២ (A) កកកោ - ១៩៩១ (A) ឧសភ - ១៩៩១ (A)

អនុសញ្នស្ដីពីរូបភពអាស្កក់បំផុតននពលកេមកុមាររបស់អង្គការពលកេមអន្តររាតិ ១៩៩៧ កុេ្ភៈ - ២០០១ (R) េីនា - ២០០៦ (R) ធ្លូ - ២០១៣ (R) េិថុនា - ២០០៥ (R)

ពិធីរារអង្គការសហនបរារាតិនបឆាំងការរត់ពន្ជនចំណកនសុកតាេផ្លូវនោក ២០០០ ធ្លូ - ២០០១ (S)
េិនផ្ដល់សចា្នប័ន

វ ិច្ឆិកា - ២០០១ (S)
ធ្លូ - ២០០៥ (R)

េីនា - ២០០៤ (A) កញ្ន - ២០០៣ (A)

ពិធីរារអង្គការសហនបរារាតិនបឆាំងការផលិត និងការជួញដូរនោយខុសចនបាប់នូវអាវុធ 
ធស្គឿងបនា្នស់ និងសមាសភគ និងនស្គឿងរំធសវរបស់វា

២០០១ េិនចុះហតថែនលខា
េិនផ្ដល់សចា្នប័ន

ធ្លូ - ២០០៥ (A) េិនចុះហតថែនលខា
េិនផ្ដល់សចា្នប័ន

កញ្ន - ២០០៣ (A)

ពិធីរារអង្គការសហនបរារាតិស្ដីពីការេប់រា្នត់ បនងា្នប និងផ្ដនា្នធទាសការជួញដូរេនុសនស 
រាពិនសសនស្តី និងកុមារ (ពិធីរារ Palermo)

២០០០ ធ្លូ - ២០០១ (S) 
តុោ - ២០១៣ (R)

វិច្ឆិកា - ២០០១ (S) 
កកកោ - ២០០៧ (R)

េីនា - ២០០៤ (R) កញ្ន - ២០០៣ (R)

អនុសញ្នអង្គការសហនបរាតិនបឆាំងឧស្កិដ្ឋកេមឆលេងនបនេសនោយមានការនរៀបចំ ២០០០ ធ្លូ - ២០០១ (S)
តុោ - ២០១៣ (R)

វិច្ឆិកា - ២០០១ (S)
ធ្លូ - ២០០៥ (R)

េីនា - ២០០៤ (R) កញ្ន - ២០០៣ (R)

(S) = បានចុះហតថែនលខាសថែិតនស្កាេការផ្ដល់សចា្នប័នឬចូលរាភគី - ធៅធពលហតថែនលខាសថែិតនស្កាេការផ្ដល់សចា្នប័ន េេួលយក ឬឯកភព ហតថែនលខាធនាះពុំបនងកើតបាននូវមាតិកាកដលស្តរូវភ្នប់កាតពវកិច្ចអនុវត្តន�ើយ។ ធទាះរាោ៉នងណ 
វាគឺរាមនធនោបាយេួយក្នុងការបញ្នក់ហតថែនលខា  និងសនេ្ដងនូវឆន្ទៈរបស់រដ្ឋហតថែនលខីក្នុងការបន្ត�ំនណើរការបនងកើតសន្ិសញ្ន។ ហតថែនលខាផ្ដល់គុណវុឌនឍិដល់រដ្ឋហតថែនលែីន�ើេនបីចាត់នចងផ្ដល់សចា្នប័ន េេួលយក ឬឯកភព។ 
វាក៏បនងកើតផងនដរនូវកាតពវកិច្ចក្នុងការេប់រា្នត់នោយនរា្នះស្តង់ពីចនបាប់ទាំងឡាយនដលនឹងន្វើឲនយខូចខាតដល់កេមវត្នុ និងនោលបំណងននសន្ិសញ្ន។១

(R) = បានផ្ដល់សចា្នប័នធោយស្បធេស - ការផ្ដល់សចា្នប័នកំណត់នូវចនបាប់អន្តររាតិ កដលតាេរយៈធនះរដ្ឋេួយបងា្នញពីការយល់ស្ពេរបស់ខ្លួនចំធពាះការភ្នប់កាតពវកិច្ចអនុវត្តតាេសន្ិសញ្ន ស្បសិនធបើបណ្នភគីមានធចតនាចង់បងា្នញពីការយល់ស្ពេរបស់ខ្លួនធោ
យចនបាប់ធនាះ។ ករណីរាសន្ិសញ្នធេវភគី រាធេមតាការផ្ដល់សចា្នប័នសធស្េចបានធោយការធោះដូរលិខិតុបករណ៍កដលតស្េរូវឲនយមាន ចំនណកករណីសន្ិសញ្នពហុភគី នីតិវិធីរាធេមតាគឺសនមាប់ឲនយអ្នកេេួលបន្្ញើស្បេូលសចា្នប័នពីនគប់រដ្ឋទាំងអស់ ធោយរកនសាការជូ
នដំណឹងអំពីរា្ននភពដល់ភគីទាំងអស់។ រា្នប័នផ្ដល់សចា្នប័ន ផ្ដល់ជូនរដ្ឋនីេួយៗនូវនកបខ័ណ្ឌធពលនវោកដលចាំបាច់ក្នុងការនសវងរកការអនុញ្នតនដលស្តរូវការសនមាប់សន្ិសញ្នស្ដីពីកនេិតក្នុងនសុក និងអនុេ័តចនបាប់នដលចាំបាច់ក្នុងការផ្ដល់ស្បសិេ្ភពក្នុងនសុក
ចំនពាះសន្ិសញ្នធនាះ។២

(A) = ការចូលរាភគី - ការចូលរាភគីគឺរាចនបាប់េួយ កដលតាេរយៈចនបាប់ធនះ រដ្ឋេួយេេួលយកការផ្ដល់ជូន ឬឱកាសកា្នយរាភគីននសន្ិសញ្នកដលបានចរចារ និងចុះហតថែធលខារួចធោយរដ្ឋធផនសងធេៀត។ វាមានស្បសិេ្ភពចនបាប់ដូចការផ្ដល់សចា្នប័នកដរ។ 
រាធេមតា ការចូលរាភគីកតងកតធកើតធឡើងបនា្នប់ពីសន្ិសញ្នបានចូលរាធរមាន។ អគ្គធលខាធិការននអង្គការសហស្បរារាតិ ធៅក្នុងេុខងាររបស់ខ្លួនរាអ្នកេេួលបន្្ញើ ក៏បានេេួលការចូលរាភគីននអនុសញ្នេួយចំនួនផងនដរ េុ្នពលអនុសញ្នទាំងននាះចូលរាធ
រមាន។ លកខេខណ្ឌទាំងឡាយនដលការចូលរាសមាជិកសថែិតនស្កាេ  អាចនកើតមាន ធ�ើយនីតិវិធីនដលពាក់ព័ន្អាស្ស័យនៅធលើបេបញ្ញត្តិននសន្ិសញ្នធនាះ។ សន្ិសញ្នេួយអាចនឹងនចងអំពីការចូលរាភគីរបស់រដ្ឋទាំងអស់ ឬអំពីចំនួនរដ្ឋនដលមានកនេិត 
ឬមានកំណត់។ ស្បសិ្នបើោ្ននបេបញ្ញត្តិធនះធទននាះ ការចូលរាសមាជិកអាចនកើតន�ើងបាននតនៅធពលនដលរដ្ឋសុំចរចារេេួលបានការឯកភព ឬឯកភពរាបន្តបនា្នប់នលើសន្ិសញ្នធនាះធៅក្នុងករណីរដ្ឋបច្នុបនបន្ន។ 3 

____

១ មាស្តា ១០ និង ១៨ ននអនុសញ្នទីនកុងវីកយែនស្ដីពីចនបា្រ់ននសន្ិសញ្នឆា្នំ ១៩៦៩
២ មាស្តា ២ (១) (ខ) ១៤ (១) និង ១៦ ននអនុសញ្នទីនកុងវីកយែនស្ដីពីចនបា្រ់ននសន្ិសញ្នឆា្នំ ១៩៦៩
៣ មាស្តា ២ (១) (ខ) និង ១៥ ននអនុសញ្នទីនកុងវីកយែនស្ដីពីចនបា្រ់ននសន្ិសញ្នឆា្នំ ១៩៦៩

*សបេូលពីការស្ទង់េតិេួយនៅសលើអ្នកអនុវត្ន៍នដលនធ្វើការនលើនរឿងក្ីជួញដូរេនុសនសទូទាំងន្រនទសនថ េីយ៉នន់មា៉ន កេ្ុជា និងឡាវ។៣៦ 
19

ចនបាប់អន្រជាតិដនលបានអនុេ័តដនយបនទនសថន កេុ្ជា េីយ៉នន់ម៉ាន និងឡាវ
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“សបសិ្ន្រើនរឿងក្ីសនះេិនអាចរកភ័ស្ុតាងេកបញ្នក់ថា ជាការ 

សកងនបវ័ញ្ចនទននះ សយើងេិនអាចបញ្នក់ថាសរឿងននះជាការ 

ជួញដូរបា្នឡើយ។ ឧទាហរណ៍៖ សូេនបីតតឪពុកមា្នយលក់កូនៗ 

របស់ពួកនគក៏នដយ ក៏នយើងេិនអាចបងា្ហនញថាកុមារននះកំពុង 

សតរូវបា្នគនកងនបវ័ញ្ចបា្នឡើយ ដូសច្នះសៅទីបំផុត សយើងេិន 

អាចនិយយបានថា វាជាការជួញដូរបា្នឡើយ។”

នគរបាលភូេិន្ទនថ



21
†     



22

ជំពូក ២៖
ការជួញដូរក្នុងន្រនទស

*
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កា
រជ

ួញ
ដូរ

ក្នុង
ន្រ

នទស
 

ការជួញដូរកុមារនថ

ការជួញដូរក្នុងនបនេសគឺរាការជួញដូរេនុសនសក្នុងរងវង់នពំនដននននបនេសេួយ។ ធៅប្
រនេសនថមានការនផដនតការយកចិត្តេុកោក់រាពិនសសនៅធលើជនរងនស្ោះពី  
ការជួញដូររាជនបរនេស និងជនចំណកនសុកនដលងាយរងនស្ោះ។ ធទាះរា 
ោ៉នងណ ធៅក្នុងការស្ទង់េតិនៅធលើេីជនេករបស់រោ្នភិបាលសនមាប់ជនរង 
ធស្ោះពីការជួញដូរ កដល�ំនណើរការនោយស្កសួងអភិវឌនឍន៍សង្គេ និងសន្តិសុខ 
េនុសនសរាតិរបស់នថបានឲនយដឹងថា រាង ៨០% ននជនរងនស្ោះធៅក្នុងេីជនេកននាះ 
គឺរាកុមារ ធ�ើយស្បនហលពាក់កណ្នលននកុមារទាំងននាះរាជនរាតិនថ។៣៧

ស្បសិ្នបើយុវវ័យនថស្តរូវបានរកន�ើញថាធ្វើការនៅកននលេងនពសនោចារ រាញឹកញាប់ 
ធគនតងនតសនមត់ថា ពួកនគន្វើកបបននាះតាេរនស្មើសរបស់ពួកនគ។ ករណីទាំងននះ 
កនមនតរូវបា្នស៊ើប�នងកតនោយនគរបាលថារាករណីជួញដូរណស់។ ដូធច្នះ ការជួញ
ដូរកុមារក្នុងនបនេសពុំមា្នរៀបរាប់នគប់នោ្់នៅក្នុងកំណត់នតាអំពីការចាប់ ខ្លួន 
និងផ្ដនា្នធទាសន�ើយ។

ការសនមត់រាេូធៅគឺថា ការជួញដូរនផ្ទក្នុងកុមារនថមានការថយចុះ ធោយរារមាន 
ឱកាសនសដ្ឋកិច្ចនបនសើររាងេុន សនមាប់ឪពុកមាដនយ និងមានការនកលេអែនូវសិេ្ិ 
េេួលបានការអប់រំ។ ស្បធានការិោល័យស្បឆាំងការជួញដូរេនុសនសនន  MSDHS 

បានរាយការណ៍ថា ចំនួនកុមារនដលពាក់ព័ន្នឹងការជួញដូរមានការថយចុះ ធោយ
រារមានកិច្ចនបឹងនស្បងរបស់រោ្នភិបាលនថ ក្នុងការពនងីកឱកាសនៅក្នុងការ អប់រំ ធ�ើ
េនបីជំនះបញ្នកុមារនៃនៅប្នពសនោចារ។៣៨

មានការសងកត់ធងៃន់តិចតួចនៅធលើកិច្ចការពារការជួញដូរក្នុងនបនេសនោយរារនត 
មានរំន្ឿថាមានកំនណើនលំហូរកុមារបរនេសេកកាន់នបនេសនថ កដលនគកត់ 
សមា្នល់ន�ើញថា កុមារភគនស្ចើនេកពីនបនេសកេ្នុរា េីោ៉នន់មា៉ន និងឡាវ កដល 
បានបំបាត់តនេរូវការជួញដូរនផ្ទក្នុង។ កុមារនថស្តរូវបា្នគដឹងថាងាយរងនស្ោះតិច 
តួចរាងកុមារនដលេកពីនកុេទាំងននះ ធ�ើយស្បសិ្នបើនគន�ើញមានកុមារនៃនៅ 
ក្នុងរា្ននភពនកងនបវ័្្ចននាះ ធគនតងនតសនមត់េុករាេុនថារារនស្មើសរបស់ពួកនគ។

នាយកោ្ន្នស៊ើប�នងកតពិនសស (DSI) របស់រោ្នភិបាលនថបានអះអាងថា 
ភគនស្ចើនននកុមារនដលស្តរូវបា្នគជួញដូរ កដលពួកនគបានកំណត់អត្តសញ្នណ 
គឺរាជនបរនេស ធោយមានជនរាតិនៃនតេួយកាដនប់តូចបែុធណណនះកដលស្តរូវបានចុះ 
បញ្ីរាធរៀងរាល់ឆា្នំ។៣៩ ផ្នុយេកវិញ MSDHS បានរាយការណ៍ថា 
ធៅក្នុងេីជនេក របស់រោ្នភិបាលសនមាប់ជនរងនស្ោះពីការជួញដូរនៅស្បនេសនថ 
ចំនួនជនរងនស្ោះ កដលរាជនរាតិនថ និងជនបរនេសមា្នស្ទើរនតនសមើោ្ន។៤០

ការអភិវឌនឍេិ្នសមើោ្ន និងភពនកីនកីនៅេីជនបេ គឺរាកតាលីករសំខាន់េួយ 
សនមាប់ការជួញដូរកុមារនផ្ទក្នុងនៅស្បនេសនថ។ តំណង UN-ACT ស្បចាំធៅ 
ស្បនេសនថបានពននយល់ថា៖

“វាេិននេនរាបញ្នភពនកីនកនេ បែុកន្តវារាបញ្នវិសេភពនៅវិ�នេ រាពិនសស 
ធៅស្បនេសនថ។ វាេិនចាំបាច់ទាល់នតថាពួកនគទាំងននាះរាជននកីនកបំផុតនដល 
ស្តរូវបា្នគជួញដូរនេ ដូធច្នះការេមា្នក់កំហុសនៅធលើភពនកីនកគឺរាការស្ពនងើយ 
កន្្តើយនឹងភពខុសនបលេកោ្ន។”  ៤១

ការអភិវឌនឍេិ្នសមើោ្ន និងវិសេភពសង្គមនដលរាចលករននការជួញដូរក្នុង ស្បនេស
អាចនតរូវបា្នគនមើលន�ើ�នៅក្នុងកំនណើនចំនួនករណីនកមងនសីនថ កដល ស្តរូវបា្នគ
ជួញដូរនផ្ទក្នុងេកពីនគរួរារនដលមាននបាក់ចំណូលេធនយេ។ ធកមងនសី 
ទាំងននះេកពីភគឦរាននបនេសនថ។ អ្នកជួញដូរនកងនបវ័្្ចនលើនស្តីទាំងននះ 
តាេរយៈការលនបលួងពួកនគឲនយធា្នក់ចូលនៅក្នុង�ំនពើនពសនោចារ ធោយសននោថានឹង 
ផ្ដល់េំនិញនបណិតៗ សនេ្ៀកបំពាក់នច្នេែូតទាន់សេ័យ េូរស័ព្ទនបនភេរា្នតហ្លូន 
។ល។ ពួកនគេេួលបានការអប់រំ កដលរាញឹកញាប់បានយល់ដឹងពីហានិភ័យ 
បែុក្្តនមើលន�ើញថា �ំនពើនពសនោចារគឺរាអាជីពេួយនដលរកបានចំណូលខ្ពស់  
កដលន្វើឲនយ ជីវភពរស់នៅមានភពលអែស្បណិត។៤២

ការជួញដូរក្នុងន្រនទសនិងអំន�ើនពសនយាចារ

រាប់េសវតនសរ៍េកន�ើយ ស្បនេសនថមា្ន្្នះលនបីនោយរារនេសនចរណ៍ផ្លូវនភេ 
ធ�ើយ�ំនពើ ធពសនោចារគឺរាបញ្នសង្គមនដលកំពុងនតបន្តមា្នៅក្នុងនបនេស 
ធទាះបីរាវាបានរួេ ចំនណកេួយភគធំដល់នសដ្ឋកិច្ចរបស់នបនេសក៏នោយ។

េសវតនសរ៍ឆា្នំ ១៩៩០ គឺរាធពលនដលរោ្នភិបាលបានចាប់ន្្ដើេអនុេ័តចនបាប់ការពារអ្នក 
កដលន្វើការនៅក្នុងប្នពសនោចារ រាពិនសសកុមារ។ អតីតនាយករដ្ឋមនន្ីនថ គឺនោក 
ឈួន លីកនផ (Chuan Leekpai) (១៩៩២-១៩៩៥) 
បាននបកាសអំពីការចាត់វិធានការ កដលដឹកនាំធោយរោ្នភិបាលនៅធលើប្នពសនោចារ។ 
ខណៈកដល�ំនពើនពសនោចារនៅកត ស្សបចនបាប់ក្នុងនបនេសនថ ធោក លីកនផ 
បានអនុេ័តចនបាប់ន�ើេនបីបនងា្នប និងេប់រា្នត់ការ ធកងនបវ័្្ចនលើនស្តី 
និងបុរសនដលស្បកបរបរនពសនោចារ និងលុបបំបាត់�ំនពើនពសនោចារ 
របស់ជនណមា្នក់នដលមានអាយុធស្កាេ ១៨ ឆា្នំ។៤៣  ធស្កាមនោលការណ៍ទាំងននះ ោ្នន 
ធកមងនសីណមា្នក់អាចនតរូវបានបងខេំ ឬធស្បើអំណចបនងា្នបឲនយចូលធា្នក់ក្នុង�ំនពើនពសនោចារ 
ធ្វើទារណកេម ឬរំធោភបំពាន ធ�ើយនឹងមានការផ្ដនា្នធទាសកាន់នតខា្នំងចំនពាះ 
អ្នកគួកនជនសី។

ធៅអំឡនុងនពលននះ នាយការិោល័យរបស់អតីតនាយករដ្ឋមនន្ី និងរាអ្នកតស៊ូេតិសិេ្ិ 
កុមារ គឺនោក នសស៊ូរី ឈុតេីគល់ (Saisuree Chutikul) 
បានផ្ដល់បេសមា្នសន៍េួយ ធោយអះអាងថា៖

“បុរសនថយល់ថា ការរួមនភេរាេួយស្ស្តីធពសនោចារគឺដូចោ្ននឹងការផឹកកាធហវេួយនពង 
ធស្កាយនពលបាយនដរ។ ពួកនគេិនយល់ថាទាស់ខុសអីទាល់នតនរាះ [...] ឪពុកមាដនយ 
េួយចំនួនខ្ិលស្ចអូស ធ�ើយចង់ឲនយកូនៗរបស់ខ្លួនរកលុយឲនយបា្នស្ចើនសនមាប់ពួកនគ។ 
ពួកនគេិនខវល់ថាធតើកូនៗពួកនគន្វើការងារអវីធ�ើយ [...] បែុកន្ត ធទាះបីរាការនចៀសវាងពី 
�ំនពើនពសនោចារេិននគប់អាយុគឺរាធោល្នោបាយរបស់រោ្នភិបាលក៏នោយ ក៏មានមនន្ី 
រោ្នភិបាលរាធស្ចើននាក់ កដលពុំផ្ដល់កិច្ចសហនបតិបត្តិការនៅក្នុងបញ្នធនះធ�ើយ។” ៤៤

នគរបាលបានចាត់វិធានការនៅេូទាំងនបនេសនថ ធោយន្វើការស្តរួតពិនិតនយអត្តសញ្នណ 
ធៅធលើនកមងនសីនដលន្វើការនៅក្នុងបារ កលេឹបរាស្តី និងផ្ទះបន។ ធៅស្បនេសនថ 
ចនបាប់តនេរូវឲនយ ពលរដ្ឋទាំងអស់នដលមានអាយុចាប់ពី ១៥ ឆា្នំធ�ើងនៅស្តរូវកាន់អត្តសញ្ន
ណប័ណ្ណ។ ស្បសិ្នបើពួកនគពុំមានអត្តសញ្នណប័ណ្ណនទននាះ ធគសនមត់េុករាេុនថា 
ពួកនគមាន អាយុធស្កាេ ១៥ ឆា្នំ កដលមានន័យថា ធកមងនសីននាះស្តរូវបានចាត់េុកថាធ្វើ
ការរាស្ស្តី ធពសនោចារខុសចនបាប់។

ធោយរារនតបញ្នធនះ និងនរឿងនដលថា អាយុ ១៥ ឆា្នំ គឺរាអាយុស្គប់ការនៅស្បនេសនថ 
មានការេេួលយកោ៉នងឆាប់រហ័ស សនមាប់នកមងនសីក្នុងការស្បឡលូកក្នុង�ំនពើនពសនោចារ 
ធោយនបើកចំហ ឲនយកតពួកនគមានអាយុចាប់ពី ១៥ ឆា្នំធ�ើងនៅ។៤៥ បញ្នធនះធកើតន�ើង 
ធទាះបីរាចនបាប់ស្ដីពីការេប់រា្នត់ និងបនងា្នប�ំនពើនពសនោចារឆា្នំ ១៩៩៦ បាននចងោ៉នង 
ចនបាស់ថា វាគឺរាធរឿងខុសចនបាប់សនមាប់ជនណមា្នក់អាយុធស្កាេ ១៨ ឆា្នំ 
កដលន្វើការនៅ ក្នុងប្នពសនោចារក៏នោយ។
ធៅឆា្នំ ២០១៥ តំណងេួយរូបរបស់នគរបាលភូេិន្ទនថ បានអះអាងថា៖

“

 ”

ស្រនទសនថដរឹងពីវិសាលភាពននបញ្ហន 
សៅសពលនិយយអំពីការជួញ ដូរេនុសនស។ 

ពួកនគមានការយល់ដរឹង។ សៅសពលនិយយអំពីការ ជួញដូរក្នុងប្
រនទសបញ្ហនសនះពុំតេនជាបញ្ហនសាធារណៈសទ។ ពួក 

សេនតងនតចនបា្រ់នផនសងជំនួសវិញ ដូចជា ចនបាប់ស្ីពីអំន�ើនពសនយាចារ 
ឬ ចនបាប់ស្ីពីពលកេ្មជាសដើេ។ ពួកនគេិ្នស្រើចនបាប់ស្ីពីការជួ
ញដូរ េនុសនសនទ �ីនសពាះពួកនគយល់ថាវាសគន់នតជាករណីឆលេង

តដន ប៉ុសណាណនះ។

អ្នកជំនញនផ្នកជនចំណាកនសុក ទីនកុងបាងកក 
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ធកមងនសី កដលខលេះមានអាយុស្តឹមនត ១២ ឆា្នំបែុធណណនះ ស្តរូវបានបញ្លូនឲនយធៅធ្វើការនៅ 
ក្នុងផ្ទះប្នៅេូទាំងនបនេសនថ ធោយន្វើការន�ើេនបីសងបំណុលឪពុកពួកនគ 
ឬជួយដល់ការចិញ្ចឹេជីវិត របស់នគរួរារពួកនគ។ រូបភពននពលកេមភ្នប់កាតពវកិច្ចអនុវត្តនប
បននះ ពុំអាចនវកនញកឲនយខុសោ្នពីភពរាទាសករបា្ន�ើយ។

ធៅឆា្នំ ១៩៩៤ ស្កសួងការងារ និងសុខុមាលភពសង្គេ  (MLSW) 
បា្នោះស្រាយបញ្នធពសនោចារ និង “ការជួញដូរ” “រាច់េនុសនស” (ពាកនយ 
“ការជួញដូរេនុសនស” ធៅពុំទា្់នស្បើនបាស់នៅធ�ើយនេ)។ មាន ការបា៉នន់រា្ននថា 
ធកមងនសីនបមាណរា ១,៥០០ នាក់េកពីន�ៀងនរែ កដលរាធខត្តេួយនៅភគខាងនរើង 
ស្បនេសនថ កដលមានចំនួននស្តីសរុប ៦០០,០០០ នាក់ សថែិតក្នុងហានិភ័យនដលស្តរូវលក់នៅ
កាន់បន ធពសនោចារ។៥១ តួធលែននះ គឺនផអែកនៅធលើការបា៉នន់រា្នននដលបានផ្ដល់ជូន 
MLSW ធោយស្គរូបនស្ងៀនរបស់ ធកមងនសី ២,០០០ នាក់ 
កដលនគដឹងថាស្តរូវបានោក់បញ្នំធោយ tok khiew។

ធសដ្ឋកិច្ចរបស់នថបា្នរីបន�ើងោ៉នងនថរ ចាប់តាំងពីេសវតនសរ៍ឆា្នំ ១៩៩០ េក 
ធ�ើយការអនុវត្តន៍រាេូធៅ នូវ tok khiew មានការស្សុតចុះ។ ធទាះរាោ៉នងណ 
ផ្នត់គំនិតននះធៅកតមាន ធ�ើយស្គរួរារខលេះធៅកត 
ចាត់េុកថាវារាការអនុវត្តន៍នដលអាចេេួលយកបាន។

ការជួញដូរកុមារកុលសេ្័ន្ធភ្នំ

ពាកនយថា ”កុលសេ្ព័ន្ភ្ន”ំ ធស្បើសនមាប់បរិោយអំពីនកុេជនរាតិន�ើេភគតិចនដលរស់នៅតា
េភ្នំនានាធៅ ភគខាងនរើង និងភគឦរាននបនេសនថ ធោយមានភរា វបនបធេ៌ 
និងរំន្ឿរបស់ពួកនគ។៥២ ស្បវត្តិនន ការន្វើចំណកនសុករបស់ពួកនគចាប់ន្្ដើេេករាង 
២,០០០ ឆា្នំកនលេងេកន�ើយ។ ក្នុងសេ័យបច្នុបនប្្នននះ ស្កុមនដលមា្ន�ើេកំនណើតទីនប 
ភូមា និងចិន បានចំណកនសុកេកកាន់នបនេសនថ។

ស្កុេកុលសេ្ព័ន្ជនរាតិន�ើេទាំងននះ 
រាេូធៅកតងនតន�ើញមានេីជនេកនៅតំបន់ភគខាងនរើងនខត្ត ធ�ៀងនេែ ធេហងសន 
ធ�ៀងនរែ និង តាក។ ធបើតាមនបវត្តិរាស្ស្ត សហគេន៍កុលសេ្ព័ន្ភ្នំបងកឲនយមានការ 
គំរាេកំនហង ឬបញ្នតិចតួចសនមាប់រោ្នភិបាលនថ។ កនលេងេក 
មានការយកចិត្តេុកោក់ចំនពាះវត្តមាន របស់ពួកនគនោយរារនតចមា្នរអាធ�ៀនរបស់ពួកនគ 
កដលន្វើឲនយខូចខាតនស្ពន�ើដ៏ធំរបស់នថ កដល បណ្នលឲនយមា្នោលការណ៍េប់រា្នត់នស្គឿ
ងន�ៀន កដលន្វើឲនយការោំដុះអាធ�ៀនគឺរា�ំនពើខុសចនបាប់។ 

ធទាះបីរាការងារអង្គការ NGOs និងរោ្នភិបាលនដលនលើកេឹកចិត្តឲនយសហគេន៍កុលសេ្ព័ន្
ភ្នំោំដំណំ និងរុកខេរាតិនផនសងជំនួសវិញក៏នោយ 
ការលុបបំបាត់ដ៏ឆាប់រហ័សនូវផលិតកេមអាធ�ៀនពី “តំបន់នតីនកាណ មាស” 
បណ្នលឲនយមាន�នសថែរភព និងខនសត់នខនសាយហិរញ្ញវត្នុក្នុងចំនណមនបរាជននដលរាកុលសេ្ព័ន្
ភ្នំ េួយចំនួន។៥៣ រាេួយនឹងឱកាសនៅមានកនេិតសនមាប់ការបនងកើតនបាក់ចំណូល 
ស្គរួរារកុលសេ្ព័ន្ភ្នំរា ធស្ចើននតរូវនសវងរកការងារនៅតាេបណ្នទីនកុងរបស់នថ។

កុមារកុលសេ្ព័ន្ភ្នំរាធស្ចើន កដលធា្នក់ខ្លួនកា្នយរាជនរងនស្ោះននការជួញដូរេនុសនស 
ស្តរូវបាននាំយកេកពី តំបន់ភ្នំដ៏ធំលវឹងនលវើយនៅតាេបនណ្នយស្ពំនដននថ-េីោ៉នន់មា៉ន។ 
បច្នុបនប្្នននះ មាននតឹមនត ៥១% នន កុមារកុលសេ្ព័ន្ភ្នំបែុធណណនះ កដលបានចុះធ្្នះចូលនរៀ
្នៅថា្នក់បឋេសិកនសា កដលផ្នុយពីេធនយេភគ រាតិ ៨៧%។  មា្នកមងនបុសនតឹមនត 
៣៥.៦% និងនកមងនសី ២៩% បែុធណណនះ កដលបន្តការសិកនសាធៅថា្នក់ េធនយេសិកនសា។ 

“

 ”

ពុំមានព័ត៌មានពិែនបាកដអំពីបញ្ហនថនការជួញដូរនផ្ទក្នុងនទ។ 
ខ្ុំសបាកដថាវាកំពុងនកើតមា្នសរើន ប៉ុត្្នគន់នតពុំមាន 
ព័ត៌មា្នៅទីននះតតប៉ុសណាណនះ។ ពុំមាននរណាមា្ននក់បាន 

សសាវនជាវអំពីបញ្ហនសនះសទ...ខ្ុំេិនគិតថាពួកនគកំពុងនស្វងរក 
សៅកននលេងនដលសតរឹមនតរូ�នទ។

បុគ្គលិកអង្គការ NGO សខត្ន�ៀងនេ៉ 

"ភគនស្ចើនននកុមារនដលស្តរូវបា្នគជួញដូរនដលនយើងរកន�ើញគឺរាជនរាតិនថ ធ�ើយ 
ធ្វើការនៅក្នុងតំបន់មានប្នពសនោចារ បែុកន្តបញ្នធំបំផុតគឺការរកភ័ស្នុតាងអំពីការ 
ធកងនបវ័្្ចននាះ - ធទាះបីរាភគនស្ចើនន្នកមងនសីនដលសថែិតក្នុងប្នពសនោចារទាំង 
ធនះមានអាយុ ១៣-១៤ ឆា្នំក៏នោយ។ ពួកនគខលេះ ធ្វើការនស្រៅធមា៉នង ធ�ើយខលេះធទៀតន្វើ 
ការន�ើេនបីចិញ្ចឹេជីវិត។ មា្នកមងនសីនៃនស្ចើនរាងនកមងៗកដលរាជន�ននា្នស្បនវសន៍ 
ក្នុងឧសនសាហកមមននះ។”៤៦

េិន្នន័យបានផ្ដល់រាធោបល់ថា កុមារនៃនដលស្តរូវបា្នគជួញដូរ រាេូធៅធ�ើញ មា្នៅតា
េកននលេងនបកបអាជីវកេមបិេជិត ដូចរា ផ្ទះបន ឬសណ្នោរតូចៗធៅ តាេទីនកុង 
ឬរេណីយោ្ននធំៗរបស់នថ។

រាញកឹញាប់ ធក ម ងនសីៗ កតងនតនត រូ វបា្នគចាតេ់កុថាមា្នចតនាក ្ នុងការចលូរេួ ស្បនពតឹ ្ត 
ពីនស្ពាះពកួនគពនោោេរត់នគចនចញពអីារា ្នធរោ ៉នងសកេ ម រាល់នពលមាន 
ការឆ ម កច់លូនឆកនឆរេ ្ដងៗ។៤៧ ធទាះបរីាោ ៉នងណ ពកួនគេនំងរាស្ោន់នតភយ័ខា ្នច 
ការចាបខ់ ្ លួ នបែធុណ ណនះ។ ធៅក ្ នុងករណទីាងំននះ វារាការលបំាកបផំតុសនមាប់ នគរបាល 
នងិអង ្គការ NGOs ក ្ នុងការផលតិភស័ ្ នុតាងអពំកីារនកងនបវញ័ ្ច នងិការ ជញួដរូេនសុនស។

ធក ម ងនសរីាធស្ច ើននដលន្ វ ើការនៅក ្ នុងប្នពសនោចារ ពុសំ្បាបអ់ត ្តសញ ្នណពកួនគថារា 

ជនរងនស្ោះធ� ើយ ធ�ើយប�ិនសធេនិចលូរមួនៅក ្ នុង�ំនណើរការនស ៊ ើប�នង កត ធោយ េកុឲនយស្

ធរចនល ើការផ ្ដនា ្នធទាសនៅធល ើអ ្ន កជញួដរូេនសុនស អ ្ន កគកួនជនសី នងិមា ្នសផ់ ្ទ ះបន 

បែធុណ ណនះ។ នគរបាលេនិអាចផ ្ដលឋ់ានៈ ឬរា ្ននភពដលជ់នរងនស្ោះបា្ន� ើយ 

ស្បសិ្ នប ើពកួនគេនិចងប់ានវាធទននាះ។ រាលេ ្ ផល ការផ ្ដនា ្នធទាសនត រូ វបាននាធំៅ កានត់ុ

ោការនស្កាេចនបាប់នដលពាកព់ន័ ្ នងឹកចិ ្ច ការពារកមុារ ការរធំោភបពំានក ្ នុង ស្គ រួរារ 

ឬពលកេ ម ខសុចនបាប់ ធោយកាតប់ន ថែ យការយល់ន� ើញអពំកីារនក ើតមា្ន� ើង 

នវូការជញួដរូនផ ្ទក ្ នុង។

“

 ”

បញ្ហនសនះគឺ ឧសនសាហកេ្មផ្លូ�នភទ។ 
វាគឺជាតផ្នកេួយន្នទសចរណ៍ ដូសច្នះវានរឹងនៅតតមានជានិច្ច 

សហើយនតងនែនតរូវបា្នគ 
ចាត់ទុកថាជាសៅតកធំៗថនពលកម្មនដលមាន 

ការជួញដូរេនុសនស �ីនសពាះវាងាយសសួលសមា្នល់  
សដយអ្នកដរឹងចនបាស់ពីកននលេងនដលសតរូ�នៅរកវា។

បុគ្គលិកកាន់សំណុំសរឿងសនមាប់កុមារកុលសេ្័ន្ធភ្នំ ស្រនទសនថ 

Tok khiew (ការលក់នក្មងនសីនៅឲនយផ្ទះបន)

ធៅពាក់កណ្នលេសវតនសរ៍ឆា្នំ ១៩៩០ មានរបាយការណ៍រាធស្ចើនអំពីបាតុភូតេួយ 

ធៅក្នុងនបនេសនៃនដលនគនៅថា tok khiew កដលបកនស្បេកថា “ការស្បេូលផល 

ទាំងនៅខ្ចី” កដលមានន័យថា ការោក់បញ្នំស្សូវនៅខ្ចីធ�ើេនបីបាននបាក់កេ្ចី។៤៨

ធៅអំឡនុងវិបត្តិធសដ្ឋកិច្ចនថ កសិកររាធស្ចើនមានភពនកីនករាខា្នំងក្នុងការឧបតថែេ្ភ ចិញ្ចឹមនគរួ

រារពួកនគខណៈធពលពួកនគរង់ចាំរហូតដល់ស្សូវេុំ។ ពួកនេនតរូវនតោក់ បញ្នំដំណំរបស់ខ្លួ

្នៅឲនយអ្នកផ្ដល់ស្បាក់កេ្ចីក្នុងេូលោ្នន កដលរាមនធនោបាយក្នុង 

ការសងបំណុលរបស់ពួកនគបន្តិចេ្ដងៗ។ ពាកនយថា tok khiew ស្តរូវបា្នស្បើនបាស់រា ធស្ចើន

េសវតនសរ៍ធ�ើេនបីគូសបញ្នក់អំពីភពលំបាកនវេនារបស់កសិករនៅភគខាងនរើង ស្បនេសនថ 

កដលពឹងនផអែកនៅធលើកសិកមមន�ើេនបីចិញ្ចឹេជីវិត។៤៩

ធស្កាយវិបត្តិធសដ្ឋកិច្ចអាសុីធៅឆា្នំ ១៩៩៧ ធសដ្ឋកិច្ចនថកាន់នតធា្នក់ចូលនៅក្នុងវិបត្តិ 
កថមនទៀត ធ�ើយកសិករអស់សងនឃឹេកាន់នតខា្នំង។ ពួកនគចាប់ន្្ដើេោក់បញ្នំកូននសី 
របស់ពួកនគជំនួសឲនយដំណំរបស់ពួកនគ ធ�ើេនបីរាការនោះដូររាេួយនឹងេំនិញរាស 
មា្នរៈធផនសងៗ ឬរាការបង់រំធោះស្បាក់កេ្ចី។៥០
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រាលេ្ផល ២៥% នននកុេកុលសេ្ព័ន្ភ្នំពុំធចះអាន និងសរនសរ កដលផ្នុយពីេធនយេភគ 
រាតិនដលមាននតឹមនត ២% បែុធណណនះ។៥៤

ភពនកីនក គឺរាចលករដ៏សំខាន់េួយននការជួញដូរកុមារនៅេូទាំងអាសុីអាធគ្នយ៍។ ៦៤% 
នននគរួរារ កុលសេ្ព័ន្ភ្នំធៅធខត្តនេហងសន រស់នៅធស្កាេបនា្នត់ភពនកីនក (តិចរាង ២ 
ដុោ្នរក្នុង េួយនថងៃ) កដលមាន ២៣% ននចំនួននបរាជនសរុបននះកំពុងនតរស់នៅក្នុងភពក្
រីស្ក ធតាកោ៉នករាេីបំផុត (តិចរាង ១ ដុោ្នរក្នុងេួយនថងៃ)។៥៥

ស្គរួរារនដលរស់នៅក្នុងភពនកីនក មានេូលនហតុរាធស្ចើនសនមាប់ការនទារេ្់នៅតាេវិធ ី
របស់អ្នកជួញដូរ។ ពួកនេនតរូវការលុយទាំងអស់សងនឃឹេ ឬចង់នរឿថា វាគឺរាស្បនោជន៍លអែ 
បំផុតសនមាប់កូនពួកនគ កដលស្តរូវនៅរាេួយអ្នកជួញដូរ ពីនស្ពាះកូនពួកនគនឹងមាន ការងារន្វើ 
រកលុយបាន ធ�ើយមានឱកាសកាន់នតនបនសើរក្នុងជីវិត។ រាញឹកញាប់ ពួកនគ 
ស្បាប់នរឿងសមា្នត់ដល់កូន ធោយដឹងថារាធកមងនដលនៅរស់នៅរាេួយអ្នកដនេ កដលរា វិធីនតេួ
យគត់សនមាប់កុមារដនទនទៀតក្នុងការចិញ្ចឹេជីវិត។

ចនបាប់បច្នុបនបន្ន ធ្វើការរឹតបន្តឹងនៅធលើការផ្នស់ទីនោយនសរីរបស់ពួកកុលសេ្ព័ន្ភ្នំធៅក្នុង 
ស្បនេសនថ។ ពួកកុលសេ្ព័ន្រាធស្ចើន ខវះអត្តសញ្នណ និងឯករារេូលោ្នននដលមាន 
ន័យថា ពួកនគេិនអាចចាកនចញពីតំបន់កំណត់របស់ពួកនគបា្ន�ើយ។ ស្បរាជន 
កុលសេ្ព័ន្ភ្នំ រាញឹកញាប់នតងនតភ័យខា្នចក្នុងការផ្នស់ទីនចញពីតំបន់រឹតបន្តឹងរបស់ពួក ធគ 
ធ�ើយនឹងងាយរងនស្ោះស្បសិ្នបើពួកនគនលមើស។ រាេូធៅ សមាជិកនននកុេជនរាតិ 
ភគតិចឯធកាទាំងននះ មានអារេមណ៍ថាងាយស្សួលក្នុងការចាកនចញពីនសុកកំណត់ 
របស់ពួកនគ ស្បសិ្នបើមានជំនួយ។ ស្តង់ននះគឺរាកននលេងនដលនេខនយល់ចូលេក៖ សនេប 
សនេរួលការរត់ពន្ ការផ្នស់េី ឬជួញដូរបុរស ស្ស្តី និងកុមារនោយខុសចនបាប់។

ស្បព័្្នេខនយល់នៅស្បនេសនថ ក៏អាចនតរូវបា្នគនមើលន�ើញថាមានដូចោ្នធៅក្នុងនបនេស 
កេ្នុរា េីោ៉នន់មា៉ន និងឡាវ។ វិធីរបស់នេខនយល់គឺន្វើឲនយស្គរួរារមានភពអស់សងនឃឹេ ធកង 
ស្បវ័ញ្ចភពងាយរងនស្ោះ និងភពខវះឯករាររបស់ពួកនគ ធោយធានារា៉នប់រងដល់ស្គរួរារ ថា 
ពួកនគអាចរកការងារ ឬការអប់រំបន្តសនមាប់កូនៗពួកនគនៅក្នុងទីនបជុំជន និងទីនកុង 
នានារបស់នថ។ កុមារកុលសេ្ព័ន្ភ្នំរាធស្ចើន ភគនស្ចើនរាធកមងនសី ស្តរូវបា្នគជួញដូរនៅ 
ក្នុងឧសនសាហកេមផ្លូវនភេ។

ធោងតាេអង្គការស្បឆាំងការជួញដូរេួយនៅធ�ៀងនរែ៖

"មានឈ្លួញកណ្នល កដលជួយសនេបសនេរួលការដឹកជញ្លូ្នកមងនសីននាះពីសហគេន៍ 
នាងនោយផ្នល់នៅកាន់ មា៉នមា៉នរាន (ធេបន)។ ធៅផ្ទះប្ននាះ មា៉នមា៉នរាន ស្គប់នគង 
ធកមងនសីននាះ។ រាធេមតា មា៉នមា៉នរាន ក៏រាជនរងនស្ោះពីការជួញដូរផងនដរ។”៥៦

រាេួយនឹងការជួញដូរក្នុងនបនេសការលំបាកេួយគឺការតាេចាប់ឈ្លួញកណ្នលននះ 
កដលរាធេមតាគឺរាមា៉នមា៉នរាន កដលស្តរូវបានចាប់ខ្លួន រារាងនេខនយល់។

ធកមងនសីកុលសេ្ព័ន្រាធស្ចើន កដលស្តរូវបានជួញដូរនៅក្នុងឧសនសាហកេមផ្លូវនភេ កនេចាក 
ធចញពីនខត្តរបស់ពួកនគណស់។ ធគអាចន�ើញមានពួកនគនៅតាេផ្ទះប្នៅធ�ៀងនរែ 
និងន�ៀងនេែ។ ការន្វើកបបននះគឺន�ើេនបីឲនយមានភពងាយស្សួលក្នុងការដឹកជញ្លូនជនរង គ្
ធរាះធចញពីសហគេន៍នបភពន�ើេរបស់ពួកនគ ធ�ើយេិនសូវតនេរូវឲនយមានការងារនស្ចើន សេ្
រាប់នេខនយល់នដលទាក់េងមា៉នមា៉នរានរាស្បចាំ ធ�ើេនបីឲនយបំនពញកូតាធៅក្នុងផ្ទះបន។៥៧

ធ�ើេនបីកាត់បនថែយភពងាយរងនស្ោះរបស់នកមងនសីកុលសេ្ព័ន្ភ្នំ អង្គការរាធស្ចើននដលន្វើ 
ការនៅទីននាះ ធ�ើេនបីេេួលបានឯករារបញ្នក់អត្តសញ្នណសនមាប់កុមារជនរាតិន�ើេ។ 
អត្តសញ្នណប័ណ្ណ កដលផ្ដល់នោយរោ្នភិបាលនថ ធានាថាបុគ្គលមា្នក់ននាះស្តរូវបានចុះ 
បញ្ីធៅក្នុងេូលោ្ននេិន្នន័យនថ ធទាះបីរាសញ្នតិរបស់ពួកនគពុំស្តរូវបានកំណត់ថារា 
ជនរាតិនថក៏នោយ។ ធទាះបីរាោ៉នងណ ការននះពុំបានផ្ដល់សិេ្ិពលរដ្ឋដល់នកមងនសី 
កុលសេ្ព័្្ន�ើយ វាផ្ដល់ឲនយពួកនគនូវកំណត់នតាក្នុងេូលោ្ននេិន្នន័យ និងនបព័ន្តាេ ោន 
កដលអាចជួយកាត់បនថែយភពងាយរងនស្ោះរបស់ពួកនគ និងបនងកើនលេ្ភពពួកនគ 
ក្នុងការរា្នក់ចាប់នោយនគរបាល ខណៈធពលកំពុងផ្នស់ទីនោយអ្នកជួញដូរ។
ធៅស្បនេសនថភគខាងនរើង អង្គការរាធស្ចើនកំពុងបែុនបែងករាងរាោធរៀនសនមាប់ 
កុមារកុលសេ្ព័ន្ភ្នំ កដលរាកិច្ចនបឹងនស្បងេួយផ្ដល់សិេ្ិេេួលបានការអប់រំេូលោ្ននដល់ 
ពួកនគ។

ធនះគួរនតរារបាំងការពារេួយស្បឆាំងនឹងការជួញដូរ បែុកន្តរាអកុសល រាោធរៀនេួយ ចំនួ
នមានេីតាំងនៅកណ្នលទីនបជុំជន ធ�ើេនបីបនស្មើជូនភូេិរាធស្ចើន ធ�ើយតនេរូវឲនយ 
សិសនសនតរូវន្វើ�ំនណើរ ជួនកាលនច�នស្រៅតំបន់នដលពួកនគអាចន្វើ�ំនណើរបាន កដលន្វើ ឲ្
យពួកនគមានហានិភ័យបននថែេពីការរា្នក់ចាប់នោយអ្នកជួញដូរ ឬធោយនគរបាល។

កិច្ចសហនបតិបត្តិការរបស់នគរបាល ក្នុងការតាេចាប់នេខនយល់ និងសន្ងា្នះកុមារ គឺ 
រាបញ្នេួយនដលបានរាយការណ៍នោយអ្នកអនុវត្តនៅស្គប់នសទាប់វណ្ណៈ។ ស្បភព 
េួយបានរាយការណ៍េកថា៖

"ធោយរារ�ំនពើពុករលួយក្នុងចំនណេមនន្ីនគរបាល និងនរឿងនដលថាភគនស្ចើននន 
ផ្ទះបនទាំងននះស្តរូវបានកាន់កាប់នោយមនន្ី  [នគរបាល] មានឋានន្តរៈសក្ដិខ្ពស់ 
កដលជួញដូរកុមារនៅកាន់ផ្ទះបន ធ្វើឲនយបញ្នធនះធស្ទើរនតេិនអាចនោះស្រាយបាន។”  ៥៨

ធៅក្នុងករណីទាំងននះ ការនស៊ើប�នងកតគឺន�ើេនបីបញនឈប់ការជួញដូរ 
ធ�ើការងារននះធ្វើធ�ើងនោយ អារា្នធរនតេនោ៉នងគត់។ កុមារនដលស្តរូវបានកំណត់អត្តសញ្ន
ណថារាជនរងនស្ោះពីការជួញដូរ េនុសនស 
អាចនតរូវបានបញ្លូ្នៅកាន់េីជនេករោ្នភិបាលសមនសប ធ�ើយនឹងនតរូវបានការពារនស្កាេ 
ពិធីរារនដលបានគូសបញ្នក់នោយ MSDHS។ ក្នុងករណីនផនសងនទៀត 
នគរបាលដឹងពីអវីកដល កំពុងនកើតន�ើងនៅក្នុងផ្ទះបន បែុកន្តពុំមា្នចតនាក្នុងការនស៊ើប�នងក
តោ៉នងសកេម លុះស្តាកតមាន ការគំរាេកំនហងពីការនស៊ើប�នងកត ឬការយកចិត្តេុកោក់រប
ស់នបព័ន្ផនសពវផនសាយអន្តររាតិ។ ចាប់ តាំងពីមានការផ្នស់េីរបស់នៃនៅកាន់ចំណត់ថា្នក់េី 
៣ ក្នុងរបាយការណ៍ TIP ធ�ើយបនា្នប់េក ស្តឡប់នៅកាន់បញ្ីតាេោន 
មានេហិច្ឆតាោ៉នងខា្នំងក្នុងការផនសពវផនសាយរារាធារណៈ ធ�ើេនបី 
បងា្នញនបាប់សហគេន៍អន្តររាតិថា ស្បនេសនថមានការចូលរួមនបកបនោយថាេពលនៅក្នុ
ងការ ស្បយុទ្នបឆាំងនឹងការជួញដូរេនុសនស។

ក្នុងន័យេូលដ្ននទិន្នន័យកណា្នលសនមាប់ករណីជួញដូរ MSDHS មាន 
សិទ្ធិផលិតេូលដ្ននទិន្នន័យេួយ តដលពួកនគបានចា្រ់ន្្ើេ ប៉ុត្្នសកាយេក 

សទៀតសា្នត់ឈរឹង។ សយើងមានរបាយការណ៍េួយនដលសបេូលចំនួនសរុបនន ករណីជួញ
ដូរេនុសនសពីនគរបាលភូេិន្ទនថ និង DSI សហើយបានចងនកងវា បញ្លូលគ្នន។ សបសិ្ន្រើ

អ្នកសួរខ្ុំថាសតើនគរបាល្រនងកើតតួសលខននះតាេរន្រៀប ណាសនះ 
វាបានេកពីទនេង់នបបបទេួយន្្នះ ផសថស ០១ ។ ទនេង់នបប បបទននះ គឺសនមា
ប់នតកែ់នតាករណីជួញដូរេនុសនសេកពីប៉ុស្ិ៍នគរបាល នីេួយៗសៅជុំវិញន្រនទសនថ សហើ
យបន្ទនប់េកវាសតរូវបានបញ្លូ្នៅឲនយសគ បញ្លូលគ្ននជាេួយនរឹងចំនួនសរុបនដល MSDHS 

មាន។ ប៉ុតន្ MSDHS សៅ តតេិនទទួលបា្នជាគជ័យនៅក្នុងការចា្រ់ន្្ើេេូលដ្ននទិ
ន្នន័យកណា្នល 

ណាេួយនឡើយ។ នគរបាលរកនសាការតាេដនសំណំុសរឿង សទាះបីជាសំណំុសរឿង 
សនះសតរូវបានដក់ជូ្នេធាវី តដលជាអ្នកសនសេចថាសតើ សតរូវបញ្លូនសំណំុសរឿង 

សនះសៅកាន់តុោការនដរ ឬយ៉នងណាក៏នដយ។ សយើងអាចគិតថាវាជាការ ជួញដូរ ប៉ុន្
តតនៅទីបំផុតវាគឺជាសសចក្ីសនសេចរបស់តុោការ។

សតើពួកនគរំពរឹងថាសយើងនចបាច់បញ្លូលគ្នននូវតួសលខទាំងអស់ននះសដយរន្រៀប ណា សៅ
សពលនដលគ្នននបព័ន្ធណាេួយសនមាប់ដក់ជាសកុេជាេួយគ្នននូវ ទិន្នន័យនដលទទួលបា
នពីភាគីនីេួយៗរបស់នយើងននះ? សទាះជាយ៉នង ណា តួសលខនៅក្នុងទីជនេកេិននតរូវ

គ្នននរឹងតួសលខនដលនយើងមា្នទ �ីនសពាះពួកនគពុំរប់ចំនួនជនរងនសគះតដលេិនស្ថិតនៅ
ក្នុងទីជនេកនឡើយ គឺពួកនគពរឹងនផអែកទាំងនសុងនៅសលើចំនួនជនរងនសគះតដលពួកនគមា

ននត ប៉ុសណាណនះ [តដលសតរួតសុីគ្ននជាេួយនរឹងជនរងនសគះពីការរំសោភបំពាន]។ 
មានជនរងនសគះជាសសរើននក់ តដលេិនចង់រស់នៅក្នុងទីជនេក។ មាន សំណំុសរឿងេួយ

ចំនួននដលស្ថិតក្នុងការិយល័យអននតនស្រនវសន៍ តដលសតរូវ 
បានបញ្លូ្នៅកាន់នតមនន្ីនគរបាលក្នុងេូលដ្នននតប៉ុសណាណនះ។ គ្នន 

នរណាមា្ននក់អាចបញ្នក់អះអាងតួសលខណាេួយបា្នឡើយ កំណែ់នតា តដលនយើងមា
នសុទ្ធនតនៅសលើនកដសទាំងអស់។ សៅទីបំផុត នគរបាលគឺ 

ជាអ្នកទទួលបន្ុកនលើេូលដ្ននទិន្នន័យននះ។

នគរបាលភូេិន្ទនថ សកុងបាងកក 

“

 ”
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“មានឈ្ួញកណា្នល ដនលជួយសមនបសមនរួល 

ការដរឹកជញ្លូនក្មនងសនីននះពីសហគេន៍នង 

ដនយផ្ទនល់ទនកាន់ មា៉នមា៉នសាន។ ននផ្ទះបនននះ  

មា៉នមា៉នសាន គនប់គនងក្មនងសនីននះ។ ជាធេ្មតា  

មា៉នមា៉នសាន ក៏ជាជនរងគននះពីការជួញដូរផងដនរ។”

បនធានអង្គការ NGO នន�ៀងរ៉ន

†     
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ជំពូក ៣៖ ការជួញដូរពីន្រនទសកេ្ុជា*

*
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ស្រ
នទ

ស
ក

េ
្ុជា សាវតា

ស្បនេសនថបាន ទាក់ទាញពលករចំណកនសុកេកពីនបនេសកេ្នុរាចាប់តាំងពី 

េសវតនសរ៍ឆា្នំ ១៩៩០ េកនេលេះ ធ�ើយមានចំនួនជនរាតិនខមររាធស្ចើននដលន្វើកា

រនៅ ក្នុងនបនេសននះ ទាំងនសបចនបាប់ និងខុសចនបាប់។ ធៅឆា្នំ ២០១៤ 

ជនរាតិនខមររាង  ៨៨០,០០០ នាក់ ស្តរូវបានចុះបញ្ីថារាកេមករចំណកនសុក

ធៅស្បនេសនថ។  ធទាះរាោ៉នងណ កេមករទាំងននះ ស្ោន់នតតំណងឲនយ ៥% 

នននបរាជននខមរនដល សថែិតនៅក្នុងនបនេសនថបែុធណណនះ។

ធៅក្នុងការបែុនបែងេប់លំហូរឥតឈប់ឈរ 

ននជនចំណកនសុកកេ្នុរាចូលនៅក្នុង ស្បនេសនថ រោ្នភិបាលនថបាននសវងរកកា

ររារាំងជនចំណកនសុកសកាដននុពល ធោយរឹតបន្តឹងជនរាតិនខមរឲនយចូលនៅក្នុងឧ

សនសាហកេមទាំងឡាយណ កដលផ្ដល់ កតការងារមាននបាក់ឈ្លួលទាប 

កដលស្តរូវបានចាត់េុកថាកខវក់ ធស្ោះថា្នក់ និង ធថាកទាប។៦០

មានកុមារកេ្នុរារាប់ពាន់នាក់ កដលស្តរូវបានដកនចញពីបញ្ីរាតិ 

និងោ្ននភពរា ពលរដ្ឋោ៉នងមាននបសិេ្ភព។ ធៅក្នុងចំនួនអ្នកនដលេិនអាច

ធមើលដឹងបា្ននះ គឺរាកុមារនដលេកតាេឪពុកមាដនយពួកនគចូលក្នុងនបនេសនថ 

ក៏ដូចរាកុមារនដល ឆលេងនដននតមា្នក់ឯងនោយមានការសនេបសនេរួលពីនេខនយល់ 

ឬអ្នករត់ពន្។ មាន វិរាលភព្ំនធងសនមាប់ការជួញដូរេនុសនស។

ចាប់ពីឆា្នំ ១៩៧៥-៧៩ ស្បនេសកេ្នុរាស្តរូវបានកាន់កាប់នោយរបបនខមរស្កហេ 

រា របបអេនុសនសធេ៌េួយ កដលសមា្នល់នោយការស្បល័យពូជរាសន៍ធងៃន់ធងៃរ 

និង បំផលេិចបំផ្នញសង្គេរាតិ។ ធស្កាេរបបអំណចផដនច់ការរបស់  បែុល ពត 

ស្បរាជន កេ្នុរាស្បមាណ ២-៣ ោននាក់ ស្តរូវបា្ន្វើឃាតនៅក្នុង�ំនពើសមា្ន

ប់រងា្នលនដល ដឹកនាំធោយរដ្ឋ និងនោយឥេ្ិពលននអំណចផដនច់ការរំធោភបំ

ពាន។៦១ ស្បនេស កេ្នុរាស្តរូវបានបន្តកាន់កាប់នោយនវៀតណេ 

កដលកងកមា្នំងនបោប់អាវុធរបស់ ស្បនេសននះបានផ្លួលរំលំរបប បែុល ពត 

ធោយនរាគជ័យនៅឆា្នំ ១៩៧៩។

ធស្កាយពីសនងា្នេសុីវិល និង�នសថែរភព្នោបាយអស់រយៈធពលរាប់េសវតនសរ៍  

កេ្នុរាបន្តតស៊ូលំបាករាេួយនឹងភពនកីនកី�៏នលើសលប់ 

និងឱកាសនសដ្ឋកិច្ចនៅ មានកនេិតនៅក្នុងនបនេសរបស់ខ្លួន។ ជនរាតិនខមរចំ

ណកនសុកនៅធ្វើការនៅ ស្បនេសនថ កដលេេួលបាននបាក់កនស្េតិចតួចរហូត

ដល់ស្តឹមនត ៣,០០០ នថបាត ក្នុងេួយនខ (២-៣ ដុោ្នរ ក្នុងេួយនថងៃ)។

ភពនកីនកគឺរាកតាលីករដ៏សំខាន់េួយ កដលនាំឲនយមានការន្វើចំណកនសុកនោ

យ ោ្ននសុវតថែិភពពីនបនេសកេ្នុរាធៅកាន់នបនេសនថ។ 

ឱកាសអប់រំធៅមានកនេិត �ំនពើហិងនសាក្នុងនគរួរារ ជីវភពនគរួរារស្ចបូកនចបល់ 

និងសហគេន៍នដលមានការ ឆាធៅពីសង្គេ ក៏រាកតា្នសំខាន់ៗផងនដរ។ 

ធោយរារមានឱកាសការងារតិចតួច សនមាប់នគរួរារនដលរស់នៅជិតតំបន់នពំ

កដន ស្បនេសគឺរាពនលេឺននក្ដីសងនឃឹេ។

ស្បរាជននខមររាប់េិនអស់ ឆលេងនដនចូលនៅកាន់នបនេសនថរាធរៀងរាល់នថងៃ កដល 

មានការទាក់ទាញពីការដឹងថាមានភពសេនបលូរសបនបាយ និងឱកាសនៅក្នុង 

ស្បនេសននះ។ ធៅក្នុងភូេិអូរឫសនសី ធខត្តស្ទឹងនស្តង ៩៥% 

ន្នកមងជំេង់នតរូវបា្នគ រាយការណ៍េកថា មានឪពុក ឬមាដនយ ឬទាំងឪពុកមាដន

យន្វើការនៅស្បនេសនថ។ ធកមងជំេង់មា្នក់បាននិោយថា 

“មា្នក់ៗសុទ្នតចង់នៅស្បនេសនថ មានការងារន្វើ ធៅស្បនេសនថ។ ធៅទីននះោ្ន
នការងារអវីធ្វើធេ។”៦២

ស្បវត្តិរាស្ស្តដ៏លវីងជូរចត់របស់កេ្នុរា ដក់រាប់រានិច្ចនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់េនុ

សនស ធពញវ័យកេ្នុរារាធស្ចើននាក់។ ពួកនគរិះរកនគប់វិ្ីន�ើេនបីរួចផុតពីការរា្នប់ 

កដល បានបនងកើតរាវបនបធេ៌េួយនដលបណ្នយឲនយមានការជួញដូរេនុសនស។ ការអប់រំ 

ហាក់ដូចរាពុំស្តរូវបានឲនយតនមលេន�ើយ។ េនុសនសនពញវ័យភគនស្ចើន កដលខ្លួនពួកនគ ពុំ

េេួលបានការអប់រំធោយរារនតសនងា្នេ ធផដនតនតេនោ៉នងគត់នៅធលើភពអាចរស់ 

រានមានជីវិតបានបែុធណណនះ។ “ធទាះបីរាធយើងបា្នរៀនសូស្តក៏នោយ ធតើនស្កាយេក 
មានការងារអវីសនមាប់ឲនយពួកនយើងន្វើធៅ? ធតើមានន័យអវីធៅ?” ធនះគឺរាការនចាេ 

សួររបស់េនុសនសនពញវ័យមា្នក់េកពីភូេិេួយន្នខត្តស្ទឹងនស្តង ស្បនេសកេ្នុរា។៦៣

ធសនបៀងអាហារ គឺរាក្ដីកងវល់ដ៏ចេនបង និងសំខាន់រាងអវីធផនសងនទៀតទាំងអស់របស់ពួ

កនគ។ ការនរៀនសូស្តបានតិចតួចផ្លួបផនសំនឹងភពនកីនករាេីបំផុត 

មានភពនសន�ៀងោ្នរាធស្ចើន កដលេិនអាចរកកំហុសន�ើញ ចំនពាះរា្ននភពរប

ស់ពួកកុលសេ្ព័ន្ភ្នំធៅស្បនេសនថ ធ�ើយបា្នលើកេឹកចិត្តឲនយមាននបព័ន្ជួញដូរកុ

មារដ៏ទំន្ើប កដលភគនស្ចើនពុំមានបងា្នញ ធៅក្នុងសថែិតិណេួយរបស់រោ្នភិបាល

ធ�ើយ។

ស្រនទសកេ្ុជាក្នុងនេជាស្រនទសនបភ�នដើេ

េជនឈេណ្ឌលសំចតនបា៉នយនបែត (PTC) រាយការណ៍េកថា 

លំនាំននការជួញដូរកុមារេកពី ស្បនេសកេ្នុរាធៅកាន់នបនេសនថ ពុំមានការរាលោ

លនៅកាន់តំបន់នពំនដ្ន�ើយ។ 

តាេការរាយការណ៍ពីអ្នកនដលស្តឡប់េកនបនេសកំនណើតវិញពីនបនេសនថ 

បានបញ្នក់ ថា ៨០-៩០% ននជនរងនស្ោះរាកុមារ េកពីនខត្តបនា្នយមានជ័យ 

(ធបា៉នយនបែត) និងនសុក អូរនស្រៅ។ ធៅក្នុងតំបន់ទាំងននះ 

មានផ្លូវនស្រៅផ្លូវការរាប់េិនអស់ចូលនៅកាន់នបនេសនថ កដលកាត់តាមនស្ព វាលនស្ស 

និងផ្លូវតាេភ្នំ។

រាង ៩០% ននជនរងនស្ោះកុមារនដលនគរកន�ើ�នៅបា៉នត់តាោ៉នកតេួយ 

ស្តរូវបានកំណត់ អត្តសញ្នណថាមា្នគេកេេួល ឬលក់ដូរេកពីនបា៉នយនបែត។៦៤

ធបា៉នយនបែត កដលធា្នប់នតរាដីឥតនបនោជ្៍នស្កាយសនងា្នេ 

បច្នុបនប្្នននះបានកា្នយរាេី ស្បជុំជនដ៏មានតនេលេ 

ភគនស្ចើនគឺនោយរារនតមានចំណកនសុកោ៉នងខា្នំងចូលនៅកាន់ ស្បនេសនថ។ 

រាេួយនឹងកតា្នធនះ និងការនបើកកាសុីណូរាធស្ចើ្នៅក្នុងនកុង ធបា៉នយនបែត ធា្នប់នតរូវ

បាននបកាសនោយរោ្នភិបាលថារា “តំប្់នសដ្ឋកិច្ចនាធពលអនាគត។”៦៥  

បុគ្គលិកសង្គេកិច្ចេួយរូបបានអះអាងថា “ោ្នននរណមា្នក់មាននបភពកំនណើតេកពី 
ធបា៉នយនបែតននះធេ ធពាលេឺនកុមនគរួរារពួកនគផ្នស់េីលំនៅេកទីននះក្នុងេសវតនសរ៍ចុង 
ធស្កាយននះ ពីនស្ពាះពួកនគចង់នៅធ្វើការនៅស្បនេសនថ។”៦៦

ធបា៉នយនបែតមាននចកខុសចនបាប់រាង ២០ កដលឆលេងចូលនៅកាន់នបនេសនថ។ 

ស្ចករាធស្ចើន សុទ្នតងាយស្សួលឆលេងកាត់ ធ�ើយោ្នននគរបាលោេ។ 

កិច្ចនបឹងនស្បងនោយអង្គការ អន្តររាតិនានាកដលន្វើការនៅស្គប់នសទាប់វណ្ណៈ យូរៗេ្ដ

ងដឹកនាំឲនយមានការរឹតបន្តឹង សន្តិសុែនៅតាេបនណ្នយស្ពំនដ្នបា៉នយនបែត 

កដលន្វើឲនយការផ្នស់េីចូលនៅកាន់ ស្បនេសនថជួបការលំបាក។៦៧   

ធៅអំឡនុងនពលននះ ជនរាតិនខមរអាចន្វើ�ំនណើរក្នុងចមា្នយ បួនដប់គីឡលូកមែនតនៅកា

ន់ទីនបជុំជនតូចនៅតាមនពំនដនេួយនទៀតេឺនសុកមា៉ននឡ កដល 

មាននចកនពំនដនខុសចនបាប់រាង ១០ កដលនស្ទើរនតោ្ននសន្តិសុខទាល់នតនរាះ។ 

ធៅស្សុក មា៉ននឡ មានការរាយការណ៍េកថា ពួកនគអាចបង់លុយ ៥០០ ធរៀល 

ធៅឲនយមនន្ីកខមរេួយ ចំនួន ធ�ើេនបីឆលេងនដ្នោយខុសចនបាប់ចូលនៅផនសារនថ។

ធោងតាេអ្នកលក់នៅតាេចិន្្ចើេថ្នល់មា្នក់ កដលន្វើការនៅស្សុកមា៉ននឡ៖

“ធៅទីននះងាយស្សួលចូលនៅស្បនេសនថណស់។ 
មានផ្លូវរាធស្ចើ្នៅពីនស្កាយផ្ទះអ្នក ស្សុក ធ�ើយននះក៏រាកននលេងនដលេំនិញខុសចនបា
ប់រាធស្ចើ្នចញចូលផងនដរ។ វាហាក់ដូច រាវិធីេួយក្នុងការចូលនៅកាន់នបនេសនថ 
និងអ្នកនដលមានបំណងចង់ជួយអ្នក។”៦៨
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រាធរៀងរាល់នថងៃ មានជនរាតិនខមររាង ២០,០០០ នាក់ 

ឆលេងនដ្នចញចូលស្បនេសនៃន�ើេនបី ធៅរកសុី ធ្វើការសំណង់ 

និងន្វើការនៅផនសាររុងនក្ឿ។ ក្នុងចំនណេពួកនគ មានកុមាររាប់រយ 

នាក់ឆលេងនដនចូលនៅសុំទា្នៅផនសារនថ។ ពួកនគគឺរាចំណីនដលងាយរងនស្ោះពីនេខ្

យល់ កដលនាំពួកនគចូលនៅកាន់កននលេងនផនសងៗនននបនេសនៃន�ើេនបីសុំទាន 

ឬស្បកបរបរផ្លូវនភេ។៦៩

កុមារកេ្នុរាសថែិតក្នុងចំនណមនកុេងាយរងនស្ោះ កដលស្តរូវបា្នគជួញដូរចូលនៅក្នុង 

ស្បនេសនថ។ បុគ្គលិកនដលន្វើការនៅក្នុងេីជនេករបស់រដ្ឋសនមាប់ជនរងនស្ោះពីការ

ជួញ ដូរនៅស្បនេសនថបានកំណត់ថា ជនរាតិនខមរហាក់ដូចរាងាយរងនស្ោះរាពិ

ធសស ធោយ រារនតកាលៈធេសៈ និងជីវភពនកីនករបស់ពួកនគ។ 

កុមារភគនស្ចើនេកពីភូេិ និងតំបន់ 

អាណធិបនតយនយនដលរស់នៅក្នុងរា្ននភពនកីនក និងកខវក់ 

ធោយេេួលបានេឹករា្នត ការអប់រំ ការោំពារសុខភព និងអាហារូបតថែេ្ភេូលោ្នន

តិចតួចបែុធណណនះ។៧០

តំបន់ចំនួនពីរ កដលនគនតងនតចាប់ពនងត់កុមារ ឬជួលកុមារពីឪពុកមាដនយពួកនគន�ើេនបី

ឲនយ ធៅសុំទា្នៅស្បនេសនថគឺ តំបន់អនាធិបនតយនយបា៉នលីនឡ 

និងតំបន់អាណធិបនតយនយដី ស។ តំបន់អនាធិបនតយនយទាំងពីរននះ 

គឺរាេីជនេកសនមាប់កុមាររាង ៣០០ នាក់៧២ កដលរស់នៅស្បកបនោយហានិភ័យ

ោ៉នងខា្នំងពីការជួញដូរ និងនកងនបវ័ញ្ច។

ភគនស្ចើនននកុមារទាំងននះ រស់នៅរាេួយោយតាពួកនគ 

ចំនណកឪពុកមាដនយពួកនគន្វើ ការនៅស្បនេសនថ។ កុមារទាំងននះពុំបានចូលនរៀ្នេ 

ធ�ើយចំណយនពលយ្រ់នៃងៃនៅ តាេចិន្្ចើេថ្នល់សុំទា្នៅជុំវិញបារ 

និងកាសុីណូក្នុងនសុក។ ខណៈកដលមានរាោ ធរៀ្នៅជិតៗ ក៏នៅកតនតរូវបង់នថលេ

ឈ្លួលនដលស្គរួរារពួកនគពុំមានលេ្ភពបង់ និងពុំមាន ធចតនាបង់ រាពិនសសនោ

យរារនតការផ្ដល់តនេលេទាបនលើការអប់រំ ធោយរារនតឪពុក 

មាដនយពុំបានេេួលការអប់រំកដរ។ ការននះធ្វើឲនយកុមារស្តរូវនៅធស្រៅរាោ 

ធ�ើយនៅតាេ ចិន្្ចើេថ្នល់ ឬធៅតាេការោ្នន កដលពួកនគកា្នយនៅរាចំណីដ៏ងា

យស្សួលសនមាប់អ្នក ជួញដូរេនុសនស។

ផ្លូវជួញដូរនចញពីនបនេសកេ្នុរាធៅកាន់នបនេសនថ

សនមាប់នគរួរាររាធស្ចើននដលរស់នៅក្នុងជីវភពោ៉នប់យុឺនបំផុត 

ការេេួលបានលិខិត ឆលេងនដ្ន�ើមនបីន្វើ�ំនណើរ�ំនណើរនៅធ្វើការនៅស្បនេសនថ

ធោយស្សបចនបាប់ មានតនមលេនថលេ ធ�ើយទាេទារឲនយធ្វើ�ំនណើរនៅកាន់រាជធានីភ្នំធពញ 

សនមាប់�ំនណើរការនវងឆា្នយ មាន លកខេណៈរាការិោល័យធិបនតយនយ 

និងចំណយអស់លុយនស្ចើន។ សនមាប់នគរួរារនដល 

រស់នៅតាេបនណ្នយស្ពំនដននថ-កេ្នុរា 

ការន្វើ�ំនណើរស្តរូវចំណយនពលស្បនហលស្បាំបី ធមា៉នង។ 

ធទាះបីរាមានលិខិតឆលេងនដនក៏នោយ ជនរាតិនខមរស្តរូវបានរារាំងពីការឆលេងនដន 

ធោយស្សបចនបាប់។ មនន្ី�ននា្នស្បនវសន៍ភគនស្ចើន ធកងនបវ័្្ចនលើភពងាយរងនស្ោះ 

និងក ងវះការនរៀនសូស្តរបស់ពួកនគ ធោយទាេទារសំណូកសនមាប់ជំនួយឯករារ

ធោយឥត គិតនថលេ។៧៣

រនស្មើសបននថែេេួយនផនសងនទៀតសនមាប់ជនរាតិនខមរ 

កដលរស់នៅតាេបនណ្នយស្ពំនដនគឺ ការេេួលបានប័ណ្ណឆលេងនដន 

កដលស្តរូវបានបនងកើតនៅក្នុងនសុក និងមានតនេលេទាប។៧៤ ធទាះរាោ៉នងណ 

វាហាក់ដូចរាោ្ននន័យនរាះ ធស្ពាះកតការចំណយនពលនវោយូរ និង លុយកាក់ច្

ធរីនសនមាប់បង់នថលេឯករារស្សបចនបាប់ ខណៈកដលមានមនធនោបាយរាប់េិន 

អស់ក្នុងការឆលេងនដ្នោយេិនអស់លុយ។

ស្ោន់នតនបា៉នយនបែតេួយ មាននចកឆលេងកាត់ខុសចនបាប់ ឬធស្រៅផ្លូវការរាង ២០ 

កននលេងចូល ធៅកាន់នបនេសនថ។ ស្ចកឆលេងកាត់នស្រៅផ្លូវការននះមាននស្ព វាលនស្ស 

ស្ទឹង អូរ និងនថេទាំង មាននចកទា្នរតូចៗធចញេកពីកាសុីណូធៅក្នុងនកុងនទៀតផង។ 

ស្ចកនចញចូលស្ពំនដន ខុសចនបាប់នៅកាន់នបនេសនថ មា្ន្្នះធៅធស្រៅដូចរា ផ្ន 

ឬឪឡឹករាធ�ើេ។ ធោង តាមនកមងជំេង់មា្នក់ “ធ្្នះទាំងននះមានការផ្នស់ប្លូររានិច្ច 
ធ�ើយនតងនតមានបននថែេ កននលេងឆលេងកាត់ថមីៗរានិច្ច។ 
មានភពងាយស្សួលក្នុងការចូលនៅស្បនេសនថ តាេធេមតា ខញនុំធស្បើផ្ន 
ជួនកាលេិនអស់លុយ ធ�ើយជួនកាលស្តរូវបង់ ២០ បាត។”៧៥

រាេូធៅ កុមារធំៗកតងនតចូលនៅកាន់នបនេសនៃនតមា្នក់ឯង ធោយនសវងរកការងារន្វើ  

ធ�ើយនៅេីបំផុតធា្នក់ចូលក្នុងរា្ននភពនដលមានការនកងនបវ័ញ្ច។ កុមារតូចៗ រា 

ពិនសសនកមងនសី រាេូធៅចូលនៅកាន់នបនេសនៃនោយមានជំនួយពីនេខនយល់។ កុមារ កដ

លចូលនៅកាន់នបនេសនថរាេួយនេខនយល់ រាធេមតាគឺរាកុមារនដលធា្នប់នតរូវបា្នគ 

លក់ដូរ ជួលនចញេកនោយឪពុកមាដនយពួកនគ ឬចាប់ពនងត់នោយនេខនយល់នដលកំណត់  

ធោលនៅតំបន់អាណធិបនតយនយ និងភូេិនានាធៅធបា៉នយនបែត។៧៦

ធេខនយល់រាធស្ចើននដលជួញដូរកុមារនោយខុសចនបាប់ចូលនៅកាន់នបនេសនថ ស្តរូវបា្នគ 

រាយការណ៍េកថា ធស្បើនចកឆលេងកាត់ឪឡឹក។ ធៅទីននះ ធគនិោយនោយឥតភ័ស្នុតាងថា 

ធេខនយល់អាចរាបង់លុយឲនយមនន្ីនគរបាល ២០ បាត ធ�ើេនបីចូលនៅកាន់នបនេសនថតាេ 

ទា្នរតូចេួយ កដលនាំធៅកាន់ផនសារនថដ៏េមាញឹកេួយ។ ធៅទីននះ កុមារស្តរូវបា្នគនាំធៅ 

កាន់កននលេងនផនសងៗនននបនេសនថ។៧៧ បុគ្គលិកនដលេកពីអង្គការ NGOs ធៅកេ្នុរា ពុំ

អាចចូលនៅជិតនចកឆលេងកាត់ននះបា្នេ ពីនស្ពាះមានការោេកាេោ៉នងតឹងរុឹងនោយ 

នគរបាល។

តួនាេីរបស់ឪពុកមាដនយនៅក្នុងការជួញដូរកុមារកេ្នុរា

ចនបាប់ស្ដីពីសិេ្ិកុមារនដលនៅមានកនេិតរបស់កេ្នុរា ធ្វើឲនយកុមារពុំស្តរូវបានការពារនោ

យ ចនបាប់បាននគប់នោ្់ន�ើយ។ វាពុំកេនរាធរឿងនបលេកនេ 

កដលឪពុកមាដនយកុមារកេ្នុរាចូលរួេ ធៅក្នុងការជួញដូរកូនខ្លួនឯងននាះ។ 

ធៅក្នុងនសណរីយែូេួយចំនួន ឪពុកមាដនយនឹង  “ជួល” ឬលក់ដូរកូនរបស់ខ្លួ្នៅឲនយធេខនយ

ល់មា្នក់ក្នុងតនមលេនបនហល ១,៥០០ - ៣,០០០ នថ បាត។៧៨  ធនះគឺរាធរឿងេូធៅធស្ចើន

រាងការនដលអ្នកជួញដូរចាប់ពនងត់កុមារ។ កុមារនដលងាយរងនស្ោះបំផុតពីការនបាកប

ធញឆនតតាេវិ្ីននះ គឺរាកុមារនដលសុំទា្នៅក្នុងផនសាររុង 

ធក្ឿធៅតាមនពំនដនក្នុងេឹកដីនថ។

ធៅក្នុងករណីេួយចំនួន ឪពុកមាដនយនដលរាជនចំណកនសុករស់នៅស្បនេសនថ នាំកូន ពួកនគ

ធៅសុំទា្នៅតាេចិន្្ចើេថ្នល់រាេួយពួកនគនៅធពលយប់។ ស្បសិនបើអារា្នធរនថ 

ចាប់ពួកនគ ឪពុកមាដនយអាចនតរូវបានចាប់ខ្លួន និងោក់ពន្នាោរ ចំនណកកុមារស្តរូវបញ្លូន 

ស្តឡប់នៅកាន់នបនេសកេ្នុរាវិញ គឺនៅកាន់េីជនេករបស់រោ្នភិបាលកេ្នុរា 

កដលពួកនគ ស្តរូវរា្នក់នៅទីននាះ រហូតទាល់នតដល់នពលនដលអាចរកេីកននលេងរា្នក់នៅ

បានសេរេនយ ធផនសងពីកននលេងននះ។៧៩ ជួនកាល កុមារនឹងនតរូវនៅក្នុងេីជនេកននាះអស់រ

យៈធពលរាប់នខ ឬ រាប់ឆា្នំ រហូតដល់នពលពួកនគមានអាយុធស្ចើនលមមនដលអាចចាកនច

ញបាន។

ឪពុកមាដនយកុមារកេ្នុរាេួយចំនួន ចាត់េុកកូនៗពួកនគថារាការវិ្ិនោគ ធ�ើយនមើល 

ធ�ើញតនេលេតិចតួចពីការបញ្លូនកូនឲនយធៅធរៀនសូស្ត។ ឪពុកមាដនយខ្លួនឯង 

ក៏នតងនតរាជន រងនស្ោះពីការជួញដូរ និងនកងនបវ័ញ្ចផងនដរ ធ�ើយបានចាប់ន្្ដើមន្វើ

“

 ”

ភាពនកីនក បងខេំឪពុកមា្នយឲនយលក់ដូរកូនខ្ួនឯង។ ឪពុក 

មា្នយេួយចំនួនដរឹងថា សៅទីបំផុតកូនពួកនគនរឹងនៅជា 

យ៉នងណា ប៉ុត្្នបសិ្ន្រើមានកូនណាមា្ននក់អាចផ្ល់លុយ 

បានខលេះសនះ ពួកនគហ៊នននបថុយឲនយកូ្ននះសៅ។

បុគ្គលិកកាន់សំណុំសរឿង សកុងនបា៉នយនប៉ត
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ភូមិននះភគនស្ចើនមាននតេនុសនសចាស់ៗ។ េនុសនស 

ធពញវ័យភគនស្ចើននដលមានអាយុ ២០-៥០ ឆា្នំ 

បា្នៅធ្វើការនៅនថ ធោយេុកកូនឲនយោយតា 

ធមើលនថ។ ធោយមានេីតាំងនៅរាប់នឹងនចកឆលេង 

កដនខុសចនបាប់ ធា្នប់មានករណីជួញដូរនកមងនសីនៅ 

ស្បនេសនថរាធស្ចើនករណី។ ធេខនយល់ជនរាតិនៃនៅ 

កាន់ភូមិននាះរាញឹកញាប់។ ករណីភគនស្ចើន  

ោយតា ឬសមាជិកនគរួរារបង់លុយឲនយធេខនយល់ 

 ២,០០០ បាត ធ�ើេនបីនាំកុមារនៅធ្វើការនៅនថ និង 

អស្តាបននថែមនទៀត ស្បសិ្នបើពួកនគចង់ឲនយធេខនយល់ 

ធនាះយកនបាក់ចំណូលរបស់កូននតឡប់េកផ្ទះវិញ 

រាស្បចាំ។ ភគនស្ចើនននកុមារទាំងននាះ ធៅេីបំផុត 

ធ្វើរាអ្នកសុំទា្នៅតាេចិន្្ចើេថ្នល់ ចំនណកនកមង 

ស្សីន្វើការរាស្សីនពសនោចារ។

ភូេិទី ១

ភូមិននះ ធៅេីជនបេោច់នសោល ខវះរាោ 

ធរៀនរដ្ឋ។ រាោធរៀ្នស្រៅស្បព័ន្បានបនងកើតនោយ 

អ្នកដឹកនាំសហគេន៍ ធ�ើេនបីផ្ដល់ការអប់រំកនេិត 

េូលោ្ននដល់កុមារ។ កុមារភគនស្ចើនរស់នៅ 

រាេួយោយតា កដលេិ្នចះអាន និងសរនសរ  

និងោ្ននការអប់រំ។ កុមារនៅទីននះ ងាយរងនស្ោះ  

ពីនស្ពាះពួកនគនៅោច់នសោល ធ�ើយអាចេេួល 

បានតនេរូវការេូលោ្នននដលចាំបាច់បន្តិចបន្លួច។  

ធោយរារនតពួកនគពុំស្តរូវបានចុះធ្្នះធៅ 

រាោរដ្ឋ ពុំមាននរណមា្នក់កត់ចំណំពួកនគ 

ធ�ើយ ស្បសិ្នបើពួកនគបាត់ខ្លួន។

 កុមារមានអារេមណ៍ថាឯកា ធុញនទាន់ និង 

រា្នគេន៍ឱកាសនាំធៅកាន់នបនេសនថ កដលរា 

កននលេងនដលពួកនគអាចន្វើការ និងេេួលបានបេ 

ពិនរាធន៍ជីវិតនបបថមី និងទំន្ើប

មាននចកឆលេងកាត់នពំនដនខុសចនបាប់េួយ ធៅ 

ចំកណ្នលភូេិ។  ធេភូេិធា្នប់ន្វើរាអ្នកផ្គត់ផ្គង ់

ដ៏ធំនូវកុមារកេ្នុរាធៅកាន់នបនេសនថ។  

ោត់ន�ើរស្បេូលលុយពីនគរួរារស្កីនក 

សនមាប់បង់ពន្។ ស្គរួរារនដលេិនមាន 

លេ្ភពបង់ អាចលក់កូនពួកនគឲនយោត ់

ជំនួសវិញ។ោត់លក់កុមារភគនស្ចើនឲនយ 

ស្កុមនរើងកាង និងបណ្នញអ្នកសុំទា្នៅ 

ស្បនេសនថ បែុកន្តរកនសាេុកនកមងនសីេួយចំនួន 

សនមាប់បនស្មើនៅក្នុងនគរួរារ និងបនស្មើផ្លូវ 

ធភេ។ ធោយមានការចាប់ខ្លួន និងោក ់

ពន្នាោរោត់ ការជួញដូរកុមារនកមងៗ 

មានការថយចុះ បែុក្្តនៅកតមាន។ ជន 

រាតិនខមររាធស្ចើ្ន្វើ�ំនណើរនៅធ្វើការនៅ 

ស្បនេសនោយខុសចនបាប់ កដលភគនស្ចើន 

យកកូ្នៅរាេួយពួកនគ។

ភូេិទី ៣ភូេិទី ២

ការនៅវ័យនកមងខ្ចី។ ធកមងជំេង់មា្នក់នៅភូេិអូរឫសនសីបានពននយល់ថា “ឪពុកខញនុំវាយខញនុំ 
ពីនស្ពាះខញនុំចង់នៅធរៀន។ ោត់េិនយល់ថាធហតុអវីបានរាខញនុំចង់នៅធរៀ្នេ ោត់ចង់ឲ្
យខញនុំធ្វើការរកលុយឲនយោត់។ ”៨០

េនុសនសនពញវ័យរាធស្ចើ្នៅធបា៉នយនបែត តស៊ូលំបាករាេយយនឹងនបាក់កេ្ចី 

និងបំណុល ធ�ើយពុំធមើលន�ើញពីអតថែនបនោជន៍ននការសននសំស្បាក់ពីចំណូលរប

ស់ពួកនគ ធ�ើេនបីសង បំណុលរបស់ពួកនគវិ�ន�ើយ។ បុគ្គលិកនផ្នកសង្គេកិច្ចមា្នក់

ធៅធបា៉នយនបែតបានអះអាង ថា “ឪពុកមាដនយេិនសងបំណុលនោយនស្បើចំណូលរប
ស់ខ្លួ្នេ ពីនស្ពាះបំណុលននាះគឺ សនមាប់កូនពួកនគរាអ្នកសង។ ”៨១  

ធៅក្នុងករណីេួយចំនួន កុមារនដលបា្ន្វើមាតុភូេិ និវត្ត្៍នោយនរាគជ័យ និងបា

្នៅរួេរស់រាេួយស្កុមនគរួរារពួកនគេ្ដងនទៀតនស្កាយពីនតរូវ 

បានជួញដូរនៅកាន់នបនេសនថ ទាក់េងនេខនយល់ និងជួញដូរខ្លួនឯង 

ពីនស្ពាះពួកនគរង សមាពនធោ៉នងខា្នំងឲនយរកលុយ ធ�ើយមានការភ័យខា្នចក្នុងការស្តឡ

ប់នៅផ្ទះវិ�នោយនដ ទនេ។៨២

បននថែេពីនលើននះធទៀត ធោយរារខវះកផនការស្គរួរារ និងខវះការអប់រំធៅតាមនពំនដន  

ស្គរួរាររាធស្ចើនមានកូនរហូតដល់ ១០ នាក់ កដលពួកនគពុំមានលេ្ភពចិញ្ចឹេ

បាន។ មាដនយមា្នក់ក្នុងចំនណេមាដនយស្បាំបីនាក់នៅធបា៉នយនបែត 

កដលនគន�ើញសុំទានរាេួយកូន អាយុ ៤ ឆា្នំរបស់ោត់នៅជុំវិញកាសុីណូធៅធពល

យប់ បាននិោយថា៖

“ខញនុំមានកូន ៨ នាក់ កដលពួកនគពីរនាក់កំពុងន្វើការនៅនថ 
ខញនុំេិនដឹងថាធៅកននលេងណធេ។  ខញនុំដឹងថាពួកនគនឹងនតឡប់េកវិញ។ កូនមា្នក់នៅនថ 

ធ�ើយបាននតឡប់េកវិញកាលពី បែុនា្នននខេុ្ននះ។ ខញនុំចង់បញ្លូនកូនមា្នក់នៅកដរ 

[ចង្នុលនៅកាន់កូនអាយុ ៤ ឆា្នំ] បែុកន្តប្ដីខញនុំ ចង់ឲនយខញនុំេុកកូ្ននះ 

រារាងការលក់រាច់្េរបស់ោត់។” ៨៣

សនមាប់នគរួរារទាំងននះ ការជួលកូនគឺរាមនធនោបាយរួចផុតពីរា្ននភពនស្ោះថា្នក់។  

ភពនកីនករា៉នំនរែ បងខេំឲនយឪពុកមាដនយេិនអាចន្វើតាេការសនស្េចចិត្តនបបននះបា្នេ។ 

ឧទាហរណ៍អំពីសហគេន៍នបភពននសៅកេ្ុជា៨៤

“

 ”

អ្នកនគប់នគងនកងនបវ័ញ្ចនលើកុមារតាេវិធីជាសសរើន។ 
�នសរើសនន ឧសនសាហកម្មនដលកុមារចូលនៅ 

គឺអាសស័យនៅសលើអាយុរបស់កុមារ 
សនះ។ សបសិ្ន្រើកុមារមានអាយុ ១-២ ឆ្ននំ 

សេនតងនតនឃើញពួកនគនដើរ សុំទាន។ សៅសពលនដលកុមារ
តលងរកចំណូលសគប់នគន់សនមាប់ពួក 

សគបា្នទននះ ពួកនគលក់ដូរកុមារននះសៅឲនយអ្នកនគប់នគង
បន្ទនប់។

សបធានអង្គការ NGO សៅបា៉នត់តាយ៉ន

បែុកន្ត ការអនុវត្តន៍នបបននះ គឺរាការផ្ដល់កមា្នំងបននថែេដល់ស្បព័ន្ជួញដូរេនុសនស។

ស្បព័្្នេខនយល់កេ្នុរា

ការជួញដូរកុមារពីកេ្នុរាធៅកាន់នបនេសនថ ពាក់ព័ន្នឹងនបព័្្នេខនយល់ដ៏ទំន្ើប 
កដល មានការជួយោំស្េពីបណ្នញអ្នកជួញដូរេនុសនសដ៏ស្នុគរា្នញ។ 
ធោយរារនតមាន ឱកាសការងារតិចតួច និងបរិោកាសនសដ្ឋកិច្ចោ្ន្នសថែរភពនៅ
ធបា៉នយនបែត ស្បរាជន ភគនស្ចើនយល់ថាពួកនគមានការពាក់ព័ន្នឹងអាជីវកេម 
និងបណ្នញជួញដូរេនុសនស ធោយពុំបានដឹងខ្លួន។ ចំនពាះអ្នកខលេះ 
ការជួយនគឆលេងនពំនដ្នោយខុសចនបាប់ គឺរាធសវា សនមាប់នគរួរារស្កីនកនដលស្តរូវការ
ការងារនៅស្បនេសនថ។ ចំនពាះអ្នកខលេះធទៀត ធនះគឺរា អាជីវកេមដ៏សំខាន់ កដលស្បាក់
ចំណូលមា្នស្ចើនរាងការងារតូចតាចនផនសងនទៀតទាំង 
អស់នដលពាក់ព័ន្នឹងការចាប់ខ្លួន និងផ្ដនា្នធទាស។

ខណៈកដលការចាប់ពនងត់ និងការចាប់ជំរិតេួយចំនួ្នកើតន�ើងនៅក្នុងទីនបជុំជន
តាេ ស្ពំនដនរបស់កេ្នុរា កុមារកេ្នុរាកដលស្តរូវបានជួញដូរភគនស្ចើននតរូវបានជួលេក
ពីឪពុក មាដនយពួកនគនោយនេខនយល់មា្នក់។ ធេខនយល់រាងេំនាក់េំនងជិតស្និេ្រាេួយអ្ន
ករស់នៅ តំបន់អនាធិបនតយនយ និងភូេិនានា ធ�ើយក្នុងករណីេួយចំនួនរាងេំនាក់េំ
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នងរាេួយ នគរបាល និងអារា្នធរ�ននា្នស្បនវសន៍ក្នុងនសុក។៨៥  រាេូធៅ 
ធេខនយល់តនេង់នោលនៅធៅ រកនគរួរារនដលមានកូ្នស្ចើន ធោយនកងនបវ័្្ចនលើភពនកីនក 
និងភពចាំបាច់បំនពញតាេ ធសចក្ដីស្តរូវការរបស់កូនពួកនគ។

ធេខនយល់េួយចំនួន ជួលកុមារនោយផ្នល់ពីឪពុកមាដនយ ធោយសននោស្បគល់កុមារននាះេក 
វិ�នៅធពលចប់កិច្ចសននោការងារ ឬសកេមភពនស្រៅផ្លូវការ។៨៦ ឪពុកមាដនយមា្នចតនា អនុ
ញ្នតឲនយនាំកូនពួកនគនៅកាន់នបនេសនថ ធោយឈរនលើលកខេខណ្ឌេួយនដលថា ធៅេី បំផុតកូ
នពួកនគនឹងនតរូវបាននបគល់ឲនយេកវិញ េិននតឹមនតមានសុវតថែិភពបែុធណណនះធេ កថេទាំង េេួល
បានការនរៀនសូស្តកាន់នតនបនសើរនថមនទៀតរាេួយនឹង “បេពិនរាធន៍ការងារ”។ វាគឺ 
រាធរឿងនដលស្តរូវជនជកនវកនញកោ្នថាធតើ ឪពុកមាដនយបានដឹងពីកនេិតនដលកូនពួកនេនតរូវ បា
្នគនកងនបវ័្្ចនៅធពលពួកនគនៅស្បនេសនៃនដរឬធេ។

ធេខនយល់ដនទនទៀតេិញយកកុមារនតេ្ដង ធោយពុំចាំបាច់សននោថានឹងនបគល់ឲនយេកវិញ 
ធ�ើយ។  ពួកនគលួងនោេឪពុកមាដនយ ឬោយតារបស់កុមារថា ពួកនគនឹងជួយដល់ កុមារ 
ស្ពេទាំងនគរួរារទាំងេូលផងនដរ។ ពួកនគនឹងអនុញ្នតឲនយធ្ញើស្បាក់ចំណូលេួយ កផ្នករបស់កុ

អ្នកនគប់នគង េេួលបន្នុកឃា្នំធមើលជនរងនស្ោះកុមារ ធោយធានាថា ពួកនគេិនរត់នគច 
ធៅឆា្នយ ធ�ើយេិនមាននគរបាលេកេេួល។ ធៅេីរាធារណៈ ពួកនគន�ើរតួធ្វើហាក់ 
ដូចរាឪពុកមាដនយ ឬសមាជិកនគរួរាររបស់កុមារនដលស្តរូវបានជួញដូរ បែុកន្តក្នុងតថភព 
រាក់នស្ដង ពួកនគអាចរំធោភបំពា្នទាធលើកុមារនដលពួកនេនគប់នគង។ ជនរងនស្ោះ 
កដលរាកុមារកេ្នុរា ស្តរូវបា្នគន�ើញលក់ផ្នធៅធកាះរាេុយបានអះអាងថា ស្បសិ្នបើ 
នាងេិនអាចលក់ផ្នអស់នទននាះ អ្នកនគប់នគងនឹងបងខេំឲនយនាងសុីផ្នកដលនៅសល់ននាះ 
ធ�ើេនបីរាការោក់េណ្ឌកេមនាង និងរាការស្បនៅធមនរៀនដល់នាង។៩១

អង្គការ NGOs បានរាយការណ៍អំពីភពលំបាកក្នុងការអន្តរាគេន៍ រាពិនសសនៅធពល 
ពនោោេរាយការណ៍អំពីនេខនយល់ និងអ្នកនគប់នគងនបាប់អារា្នធរ។ មានការរាយការណ៍ 
េកនទៀតថា ស្កុេជួញដូរអាចរួេមានទាំងមនន្ីកេ្នុរា ឬសមាជិកនគរួរាររបស់ពួកនគផង កដរ។ 
បុគ្គលិកនផ្នកសង្គេកិច្ចេួយរូបបានពននយល់ថា េូលនហតុកដលចាប់នេខនយល់េិនបាន 
េករហូតននាះគឺថា “ពីនស្ពាះពួកនគភគនស្ចើនគឺរាមនន្ីនគរបាល ឬរាស្បពន្របស់ នគរបាល 
ដូធច្នះធ�ើយពួកនគមានអ្នកចាំការពាររានិច្ច។”៩២

កុមារកេ្ុជាសៅស្រនទសនថ

ជនរងនស្ោះពីការជួញដូរកេ្នុរា ភគនស្ចើ្នគន�ើ�ន�ើរសុំទា្នៅតាេតំបន់នានាដូចរា 
បា៉នត់តាោ៉ន ធកាះរាេុយ បាងកក រា៉នក់ណង និងភូធកត រាធ�ើេ។៩៣ នគរបាលភូេិន្ទនថ 
បានរាយការណ៍េកថា ធគនតងនតន�ើញកុមារកេ្នុរាធ�ើរសុំទា្នៅបា៉នត់តាោ៉ន រា៉នក់យែង 
និងបាងកក រាពិនសសនស្កាយនពលចប់រដូវនបេូលផល ធ�ើេនបីរកលុយបននថែមនទៀត។៩៤

កុមារេួយចំនួន ស្តរូវបា្នគជួញដូរយកនៅកតមា្នក់ឯងពីនបនេសកេ្នុរា កុមារដនទនទៀតគឺ រា
កុមារេកពីនគរួរារចំណកនសុកនដលន្វើការនៅស្បនេសនថ។ កុមារទាំងននះក៏សថែិតក្នុង ហានិភ័
យនដលមានបណ្នញអ្នកជួញដូរក្នុងនសុកេកេេួលផងនដរ។ ឧទាហរណ៍ ធៅ បា៉នត់តាោ៉ន មា
នសហគេន៍ពលករកេ្នុរាចំណកនសុកទាំងនសបចនបាប់ និងខុសចនបាប់រា ធស្ចើនកននលេង។ 
ធោយរារភ័យខា្នចនគនិរនេសេកវិញ កុមារទាំងននាះពុំចូលនរៀ្ន�ើយ។ រាលេ្ផល ធគនត
ងនតន�ើញពួកនគនៅកស្តតនតតតាេការោ្ននសំណង់ និងន�ើរមា្នក់ឯង តាេចិន្្ចើេថ្នល់។ 
ជួនកាលកុមារទាំងននះ ស្តរូវបានេកេេួលនោយបណ្នញអ្នកសុំទាន 
ធៅតាេបនណ្នយផ្លូវនឆ្នរសេុស្េ (Beach Road) និងផ្លូវន�ើរ (Walking Street) 
កដលរា េីតាំងលនបីលនបាញខាងនពសនោចារ និងនេសចរណ៍ផ្លូវនភទនៅបា៉នត់តាោ៉ន។ ស្បសិ្នបើ 
កុមារបាត់ខ្លួន កនេមានឪពុកមាដនយណេករកជំនួយពីនគរបាលន�ើេនបីជួយតាេរក 
ពួកនគណស់ ធោយរារពួកនគខា្នចការផកពិន័យ និងនិរនេសនចញ។៩៥

ធៅក្នុងករណីេួយចំនួន ឪពុកមាដនយចំណកនសុកខុសចនបាប់េួយចំនួន គឺរាអ្នកជួញដូរ 
កូនខ្លួនឯង។ ធៅបា៉នត់តាោ៉ន ធៅជុំវិញសហគេន៍ជនចំណកនសុកកេ្នុរា ធគអាចន�ើញ មាន
ឪពុកមាដនយផនសពវផនសាយលក់កូននសីឲនយបនស្មើនសវាផ្លូវនភេ កដលរាវិធីេួយសនមាប់ ឪពុកមាដនយនដ
លន្វើការនៅក្នុងការោ្ននសំណង់ ធ�ើេនបីរកនបាក់ចំណូលបននថែេពីកូននដលធំ ធពកនដលេិននតរូវ
សុំទា្នៅតាេចិន្្ចើេផ្លូវនេ។៩៦

ភគនស្ចើនននកុមារនដលនគន�ើញសុំទា្នៅស្បនេសនថគឺរាកុមារកេ្នុរា។៩៧ េូលនិធ ិ
កញ្ចក់សង្គេ (Mirror Foundation) កដលន្វើការន�ើេនបីលុបបំបាត់កុមារអនាថា និងសុំ 
ទា្នៅស្បនេសនថអះអាងថា ៩០% ននកុមារសុំទាននដលពួកនគន្វើការរាេួយ សុទ្នត 
េកពីនបនេសកេ្នុរា ធ�ើយកុមារកេ្នុរារាង ១,០០០ នាក់ កំពុងន�ើរសុំទា្នៅស្បនេស 
នថរាធរៀងរាល់នថងៃ។៩៨

ធៅស្បនេសនថ ការសុំទាននតរូវបា្នគនមើលន�ើញថារាបញ្នភពនកីនក ធ�ើយន្វើឲនយមាន 
ការអាណិតអាសូរពីជនរាតិនថ និងនភញៀវនេសចរណ៍ កដលមានអារេមណ៍ថាស្តរូវផ្ដល់លុយ 
ឲនយអ្នកសុំទានទាំងននាះ រាពិនសសកុមារ។ ផ្នត់គំនិតអាណិតអាសូរននះជំរុញកមា្នំងដល់ 
ឧសនសាហកេមកុមារសុំទាន និងបនងកើននូវតនេរូវការរកកុមារ កដលបណ្នលឲនយធេខនយល់នស្រើស ធរី
សនកមងៗកាន់នតនស្ចើននថមនទៀតពីកេ្នុរា។ ធោងតាេការនបាះធឆា្នតស្ទង់េតិអំពីកុមារសុំទាន 
កដលន្វើធ�ើងនោយ MSDHS បានឲនយដឹងថា ៦៥% នននបរាជននៃនដលនគបាន 
សមា្នសន៍បាននិោយថា ពួកនគមានអារេមណ៍អាណិតអាសូរ ធៅធពលពួកនគន�ើញ 
កុមារសុំទាន ធ�ើយឲនយលុយពួកនគខលេះ។៩៩ ការននះជួយពនងឹងដល់ឥរិោបថពុេ្ 
រាសនិកជន និងវបនបធេ៌ក្នុងតំបន់ ធៅធពលការោំស្េដល់កុមារទាំងននះគឺរារូបភព 
ននការន្វើបុណនយទាន។

កុមារតូចៗមានហានិភ័យ រាពិនសសនតរូវបានជួញដូរឲនយធៅសុំទា្នៅស្បនេសនថ។ 
ធគនតនតឲនយ ផ្នពួកនគន�ើរលក់ឲនយធភញៀវនេសចរណ៍នៅតាេផនសារ ឬធៅក្នុងបារន�លេើងពណ៌ស្កហេ
ធៅក្នុងនសុក។ ធៅធពលពួកនគកាន់នតធំរាងននះ ពួកនគអាចនតរូវបានបងខេំឲនយស្គប់នគងនកមងតូចៗ
រាងពួកនគ ឬ ផ្នស់ទីនៅកាន់ការងារនដលកាន់នតខា្នំងរាងននះ។១០០ 

មារននាះេកកាន់នកុមនគរួរាររាធរៀងរាល់នខ ធទាះរាោ៉នងណការន្វើកបបននះតនេរូវឲនយមានការ
គិតនថលេបននថែេ។៨៧

ធៅធបា៉នយនបែត នាយកនគប់នគងេីជនេកជនរងនស្ោះពីការជួញដូរេួយរូបបាន អះអាងថា៖

“ស្បព័្្នេខនយល់ ធៅកតសកេមរានិច្ចនៅធបា៉នយនបែត ពីនស្ពាះពួកនគកនមនតរូវបានចាប់ខ្លួន  
កុមារសថែិតនស្កាេការបងខេិតបងខេំ ធ�ើយនតងនតភ័យខា្នច ដូធច្នះពួកនគការពារអត្តសញ្នណ 
របស់នេខនយល់។ ” ៨៨

ធៅក្នុងករណីជួញដូរេនុសនសភគនស្ចើន កដលបានកត់នតាធោយេជនឈេណ្ឌលស្គរួរារថមី ធេ ខនយ
ល់ពាក់ព័ន្នឹង�ំនណើរការជួញដូរទាំងនសុង។ ធេខនយល់នាំកុមារនចញពីនគរួរារពួកនគ 
ដឹកជញ្លូនពួកនគ ធ�ើយស្បគល់ពួកនគនោយផ្នល់នៅកា្់នោលនៅ ធោយពុំមានការ 
ស្បគល់និងេេួលនៅស្ពំនដ្ន�ើយ។ ធៅធពលកុមារេកដល់នោលនៅចុងនស្កាយរបស់ពួក
ធគនៅស្បនេសនថ ពួកនគនឹងនតរូវបាននបគល់នៅឲនយអ្នកនគប់នគងក្នុងនសុកមា្នក់ 
រាេូធៅរាជនរាតិនវៀតណេ ឬកខមរ។89

តាេការរាយការណ៍េកថា មានបណ្ន�នេខនយល់នវៀតណមនៅធបា៉នយនបែត កដលន្វើការ 
រាេួយអ្នកេំនាក់េំនង និងអ្នកនគប់នគងនវៀតណមនៅស្បនេសនថ និងមា៉នធឡសុី។ កុមារ 
កដលស្តរូវបានជួញដូរេកពីនបា៉នយនបែត េីបំផុតនៅបា៉នត់តាោ៉ន កដលនៅទីននាះអ្នក 
ស្គប់នគងជនរាតិនវៀតណេ រកការងារឲនយពួកនគន្វើ ឬធមើលការខុសនតរូវនកុេអ្នកសុំទាន 
កដលមានការនរៀបចំ។ ពួកនគន្វើ�ំនណើរកាត់តាមនបនេសនថរាេួយនេខនយល់ជនរាតិនខមរ ឬ 
នថ កដលបនា្នប់េកលក់ពួកនគនៅឲនយអ្នកនគប់នគងក្នុងនសុក ធពលដល់បា៉នត់តាោ៉ន។៩០

“

 ”

សៅក្នុងករណីជាសសរើន វាមានភាពងាយសសួលក្នុងការចាប់អ្នក 
សគប់នគងជាងចា្រ់នេខនយល់។ សនះគឺនដយសារនតនគដរឹងថា  
អ្នកនគប់នគងភាគនសរើនគឺជាជនជាតិន�ៀតណាេ។ ជាទូសៅ  

កុមារសតរូវមានទូរស័ព្ទេួយនសគឿងតាេជាប់ខ្ួន សហើយទូរស័ព្ទ 
សនះបិទការនៅសចញ សដើេនបីកុំឲនយពួកនគនៅសចញ ប៉ុតន្អាច 

ទទួលការនៅចូលបាន។ ពួកនគេិននតរូវបានអនុញ្នតឲនយ 
និយយជាេួយនរណាមា្ននក់នលើសពី ២ នទីនឡើយ។ អ្នកនរឹង េិន

សឃើញពួកនគនៅឆ្នយពីអ្នកនគប់នគងរបស់ពួកនគនឡើយ។ 
សៅក្នុងករណីេួយចំនួន  សៅសពលនគរបាលរកនឃើញកុមារ  
ពួកនគអាចយកកុមារនៅកាន់ប៉ុស្ិ៍នគរបាល សហើយនៅសពល 
អ្នកនគប់នគងនៅទូរស័ព្ទេក ពួកនគនបាប់ថា កុមារននះមាន 
សសគះថា្ននក់ សហើយអ្នកនគប់នគងននះេកទទួលកុមារ។ ពួកនគ 
សដះសារសគប់នបបយ៉នងតាមនដលអារនធ្វើបាន សដើេនបីចាប់អ្នក 
សគប់នគង។ តផ្នកននះងាយសសួលជាងការចា្រ់នេខនយល់ តដលជា 
ធេ្មតាមានេូលដ្ន្នៅសបា៉នយនប៉ត។ ជាអកុសល សយើងដរឹងពី 

កននលេងនដលនេខនយល់ភាគនសរើនរស់នៅ សូេនបីកូ្នក្មងក៏ដរឹងនដរ។  
សៅក្នុងករណីេួយចំនួន កូ្នក្មងជួញដូរខ្ួនឯង កុមារមា្ននក ់

តដលមានអាយុ ១០ ឆ្ននំ ចង់នៅសធ្វើការនៅស្រនទសនថ ដូសច្នះ 
គត់នៅផ្ទះអ្នកជួញដូរនដយផ្ទនល់ តដលជាអ្នកលក់គត់នៅ 

ឲនយអ្នកនគប់នគងមា្ននក់។

បុគ្គលិកកាន់សំណុំសរឿង សៅបា៉នត់តាយ៉ន
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“ខ្ុំមានកូន ៨ នក់ តដលពួកនគពីរនក់កំពុងនធ្វើការនៅថថ 

ខ្ុំេិនដរឹងថាសៅកននលេងណាសទ។ ខ្ុំដរឹងថាពួកនគនរឹងនតៃប់េកវិញ។ 

ខ្ុំចង់បញ្លូនកូនមា្ននក់នៅតដរ ប៉ុតន្ប្ីខ្ុំចង់ឲនយខ្ុំទុកកូ្ននះ 

ជាជាងការលក់សាច់្េរបស់គត់។” 

មា្នយមា្ននក់ សៅសបា៉នយនប៉ត
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ធៅធពលនកមងនសីនខមរកាន់នតធំ ពួកនគ កតងនតនតរូវបានផ្នស់េីឲនយចូលនៅក្នុងឧសនសាហកេមផ្លូវ
ធភេ។ ធៅបា៉នត់តាោ៉ន ធគនតងនត ជួលពួកនគឲនយធ្វើការនៅតាេហាងមា៉នសនសា កដលរាធេមតាគឺ
រាជួរេុខសនមាប់ផ្ទះបន។១០១

និនា្នការេួយនផនសងនទៀតគឺ ការនស្បើនបាស់សនេ្ៀកបំពាកសិសនសរាោនថ ធ�ើមនបីនបាក 
បនញឆនតអ្នកឆលេងកាត់ឲនយបរិចា្នគលុយសនមាប់គនស្មាងរាោធរៀន។ សិសនសរាោរាធស្ចើន 
អស្ងរួនធុងសុំឲនយធគបរិចា្នគវិភគទានសនមាប់រាោធរៀ្នៅបាងកក តាេពិតនៅរាធកមង 
ជំេង់កេ្នុរា ពុំស្តរូវបានចាត់េុកថា “គួរឲនយស្សឡាញ់” ស្គប់នោន់សនមាប់ន�ើរសុំទា្នេ។ ពួក
ធគនស្ៀកពាក់ឯកសណ្ននសិសនសរាោនថ ពួកនគអាចនគចនចញពីការចាប់អារេមណ៍ 
របស់នគរបាលភូេិន្ទនថ ធ�ើយរត់នៅឆា្នយនោយន�ើរសុំទា្នៅតាេបណ្នទីនកុងធំៗ 
កដលអាចមានទាំងនៅខាងេុខហាងធំៗ និងនៅេុខបែុស្តិ៍នគរបាលនថមនទៀតផង។១០២

កុមារន�ើរសុំទានរារាធារណៈបំផុត ខណៈកដលស្តរូវបានចាត់េុកថាគួរឲនយរំខា្ននាះ ពុំ កេន
រាបញ្នកដលពាក់ព័ន្នឹងការជួញដូរនេ កដលមានន័យថា ជនរងនស្ោះពុំស្តរូវបា្នគ 
ដឹងពីអត្តសញ្នណន�ើយ។ រាធរៀងរាល់ឆា្នំ ជនចំណកនសុកខុសចនបាប់រាង ១០,០០០ 
នាក់ កដលនគន�ើ�ន�ើរសុំទាននតរូវបា្នគរាយការណ៍េកថាស្តរូវបាននាំធៅកាន់េណ្ឌល 
ជនោ្ននេីជនេកនន្ទបុរី។ េជនឈេណ្ឌលននះ ពុំកេនសនមាប់ការជួញដូរជនរងនស្ោះកដលរង 
ការរំធោភបំពា្នេ បែុកន្តសនមាប់អ្នកនដលបំពា្នៅធលើចនបាប់ស្ដីពីការស្គប់នគងការសុំ 
ទានឆា្នំ ១៩៤១ (ថមីៗធនះជំនួសនោយចនបាប់ស្ដីពីការស្គប់នគងអ្នកសុំទានឆា្នំ ២០១៦)។ 
បុរស ស្ស្តី និងកុមារទាំងននះ េីបំផុតនតរូវបាននិរនេសរាជនចំណកនសុកខុសចនបាប់។ ពួកនគ
េិននដលស្តរូវបានកំណត់អត្តសញ្នណ ឬកត់នតាថារាជនរងនស្ោះពីការជួញដូរ 
េនុសនសនេ។១០៣

ការន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍ជនរងនស្ោះកេ្នុរា

ស្កសួងការងារ សង្គេកិច្ច បណ្ដះបណ្នលវិរា្នជីវៈ និងយុវនីតិសេនបទា អះអាងថាបាន បនងកើ
តនូវយន្តការន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍នបកបនោយចីរភពេួយ កដលផ្ដល់ជូ្នសវាបញ្លូន និងសមា
ហរណកមមនបកបនោយសុវតថែិភពដល់ជនរងនស្ោះកុមារ។ ស្បព័្្ននះធានាថា កុមារនដលស្តរូវ
បានកំណត់អត្តសញ្នណថារាជនរងនស្ោះពីការជួញដូរ ស្តរូវបា្ន្វើ 
មាតុភូេិនិវត្តន៍តាមនចកឆលេងកាត់នពំនដននសបចនបាប់ តាេរយៈេជនឈេណ្ឌលសំចតរបស់រដ្ឋ 
ធៅធបា៉នយនបែត (PTC)។

ធៅធពល�ំនណើរការនោយ PTC កុមារនឹងនតរូវបានបញ្លូននតឡប់េកនសុកកំនណើតវិញ ធោ
យផ្ដល់ជូននូវការវាយតនមលេនលើនគរួរារថា មានសុវតថែិភពក្នុងការបញ្លូនេកវិញ។ េនោ៉នង 
វិ�នទៀត ពួកនគនឹងនតរូវបា្នផ្ទរផ្នស់នៅកាន់េីជនេកនផនសងៗធទៀត ធ�ើេនបីចាប់ន្្ដើេការ 
រាដនរនីតិសេនបទា និងសមាហរណកេមរាបន្តបនា្នប់ចូលនៅក្នុងសង្គេវិញ។ �ំនណើរការ ធនះ 
ទាេទារឲនយមានកិច្ចសហនបតិបត្តិការរវាងរោ្នភិបាលនថ និងកេ្នុរា ធ�ើយវាមានគូស 
បញ្នក់នៅក្នុង MoU ស្ដពីការបនងកើតេជនឈេណ្ឌលសំចត និងេេួលសនមាប់ជនរងនស្ោះ 
ពីការជួញដូរ និងនកុេងាយរងនស្ោះធផនសងៗ កដលមានចុះហតថែនលខាធោយស្បនេសទាំង 
ពីរនៅឆា្នំ ២០១៦។១០៤

កុមារនដលេិននតរូវបានកំណត់អត្តសញ្នណថារាជនរងនស្ោះពីការជួញដូរ រាញឹកញាប់ ស្តរូវ
បាននិរនេសរាជនចំណកនសុកខុសចនបាប់។ ពួកនេនតរូវបាននគរបាលយកេក 
ស្បគល់នោយជូ្នៅស្ពំនដនកេ្នុរា ធោយពុំមាននរណមា្នក់េកចាំេេួល ឬផ្ដល់ការ 
ឧបតថែេ្ភោំស្េដល់ពួកនគន�ើយ។  ធេខនយល់រង់ចាំឲនយកុមារឆលេងនពំនដនេកសិនេុននឹងជួញ 
ដូរពួកនគេ្ដងនទៀត។ ភគនស្ចើនននកុមារនដលស្តរូវបាននិរនេសនចញរាជនចំណកនសុក ខុ
សចនបាប់នោយពុំមានការនស៊ើប�នងកតនតឹមនតរូវណេួយ តាេពិតនៅគឺរាជនរងនស្ោះពី 
ការជួញដូរ ធ�ើយស្បព័ន្អនុញ្នតឲនយពួកនេនតរូវបាននបគល់ជូ្នេខនយល់វិ�នោយផ្នល់ កដល
រាអ្នកជួញដូរពួកនគតាំងពីន�ើេេក។១០៥

កុមាររាធស្ចើននដលស្តរូវបា្នេខនយល់ជួលពីឪពុកមាដនយរបស់ពួកនគ ស្តឡប់េកវិញតាេ 
ស្ចកនពំនដនខុសចនបាប់នតេួយ ដូចោ្ននឹងនចកនដលពួកនគបា្នស្បើនបាស់ក្នុងការចូលនៅ 
ស្បនេសនថ ធោយពុំមានឱកាសេេួលបានការរាដនរនីតិសេនបទា ការឧបតេថែភោំស្េក្នុង 
ការរាដនរនសដ្ឋកិច្ចន�ើងវិញ ឬសមាហរណកមមន�ើយ។ ការននះក៏បនងកើតបាននូវគមា្នតដ៏ធំ 
ធៅក្នុងេិន្នន័យនដលអាចរកបានអំពីករណីជួញដូរេនុសនស។ ស្បសិ្នបើកុមារនដលស្តរូវ បានជួ
ញដូរពុំធា្នប់នតរូវបា្នគកំណត់អត្តសញ្នណ ចុះបញ្ី និងន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍រាផ្លូវ 
ការតាេរយៈ PTC ធទននាះ ការជួញដូរពួកនគពុំមានកត់សមា្នល់នៅក្នុងនបព័្្នេ កដលន្វើ ឲ្
យវិរាលភពននរា្ននភពជួញដូរកុមារនៅកេ្នុរាេិនអាចកំណត់បរិមាណបាន។

កិច្ចការពារ និងទប់សា្នត់សនមាប់កុមារកេ្ុជា

ចនបាប់រាតិកេ្នុរាស្ដីពីការជួញដូរេនុសនសគឺ ចនបាប់ស្ដីពីការបនងា្នបការជួញដូរេនុសនស និង 
ការនកងនបវ័ញ្ចផ្លូវនភេ ស្តរូវបានឆលេងនោយរដ្ឋសភរាតិនៅឆា្នំ ២០០៧។ ចនបាប់ននះពុំធោរព តា

េនិយេន័យរារាកលស្ដីពីការជួញដូរេនុសនស កដលមាននចងនៅក្នុងពិធីរារ Palermo 
ធ�ើយ ធ�ើយខវះបេបញ្ញត្តិកដលបានផ្ដល់រាអនុរាសន៍សនមាប់ការពារជន រងនស្ោះ។ ធៅឆា្នំ 
២០១០ កេ្នុរាបានបនងកើតនូវនកមនពហមេណ្ឌថមីេួយ កដលេិនបាននចង 
រាពិនសសអំពីការជួញដូរេនុសនសន�ើយ បែុកន្តបនងកើតនូវបេបញ្ញត្តិទាំងឡាយសនមាប់ 
ផ្ដនា្នធទាស ‘ការយកអនីតិជ ន្ច�នោយខុសចនបាប់’ កដលអាចនតរូវបានអនុវត្តនៅធលើ េិដ្ឋភ
ពននការជួញដូរេនុសនសេួយចំនួន។១០៦

កងវះកផ្នកចនបាប់នៅកេ្នុរាមានន័យថា ការេេួលខុសនតរូវក្នុងការកំណត់អត្តសញ្នណជន 
រងនស្ោះពីការជួញដូរ កតងនតធា្នក់នៅធលើរោ្នភិបាលនថ ក្នុងការន្វើធសចក្ដីសនស្េចនស្កាេ 
ចនបាប់របស់ខ្លួន។ ធោងតាេចនបាប់នបឆាំងការជួញដូរេនុសនសឆា្នំ ២០០៨ របស់នថ MSDHS ស្តរូ
វការពារជនរងនស្ោះស្គប់រាតិរាស្៍នៅេីជនេករបស់ពួកនគ រហូតទាល់នត 
មានការចាត់វិធានការចាំបាច់សនមាប់ការន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍រាផ្លូវការ។

ស្បសិ្នបើកុមារពុំស្តរូវបានកំណត់អត្តសញ្នណថា រាជនរងនស្ោះពីការជួញដូរនទននាះ  
ពួកនគពុំស្តរូវបានកត់នតាធៅក្នុងនបព័ន្េូលោ្ននេិន្នន័យណេួយន�ើយ ធ�ើយអតថែ 
ស្បនោជន៍លអែបំផុតរបស់ពួកនគក៏ពុំស្តរូវបានកំណត់ ឬពិចារណកដរ។ ធៅធពលនដលស្តរូវ 
បាននិរនេស ការោំស្េ សុខុមាលភព និងការរាដនរនីតិសេនបទាដល់ជនរងនស្ោះ រាបន្នុក 
របស់អង្គការ NGOs កដលមានបេោ្ននវិរា្នជីវៈេូលំេូោយបំផុត។១០៧

អង្គការ NGOs រាធស្ចើ្ន្វើការរាសេ្ព័ន្ ធ�ើេនបីការពារកុមារ និងកូនៗរបស់ឪពុកមាដនយ 
ចំណកនសុកពីការជួញដូរ។ អង្គការ XP Missions ធ្វើការន�ើេនបីជួយឧបតថែេ្ភោំស្េដល់ នគរ
បាលក្នុងការកំណត់អត្តសញ្នណកុមារ កដលអាចនតរូវបានជួញដូរចូលនៅកាន់ ស្បនេសនថ ឬអ្ន
កនដលមានហានិភ័យពីការស្តរូវបានជួញដូរនៅធពលអនាគត។ អង្គការ ធនះធ្វើការោ៉នងជិតស្និ
េ្រាេួយេជនឈេណ្ឌលនេតា្នកុណធៅបា៉នត់តាោ៉ន កដលជួយនៅ ក្នុង�ំនណើរការនរៀបចំឯករារ 
ធ�ើេនបីធានានូវការន្វើមាតុភូេិនិវត្ត្៍នោយសុវតថែិភព។ ធៅទីនកុងបាងកក 
េូលនិធិកញ្ចក់សង្គេ (Mirror  Foundation) មានឯកនេសនៅក្នុង 
សំណុំធរឿងក្ដីកុមារសុំទាន និងនផដនតការយកចិត្តេុកោក់នលើភពងាយរងនស្ោះរបស់កុមារ 
កេ្នុរា។

ធៅធពលកុមារន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍នតឡប់នៅកាន់នបនេសកេ្នុរាវិញ តាេរយៈេជនឈេណ្ឌល 
សំចតនបា៉នយនបែត (PTC) មានេីជនេករាធស្ចើនសនមាប់កុមារនដលពុំមានលេ្ភពអាច វិលត្
រឡប់នៅកាន់នកុមនគរួរារពួកនគវិញ។ PTC មាននផនការនបើក�ំនណើរការេីជនេក ផ្នល់របស់
ខ្លួ្ន�ើមនបីនចៀសវាងការប្លូរកននលេងជនរងនស្ោះកុមារឥតឈប់ឈរ។ NGOs 

មានវត្តមានោ៉នងខា្នំងនៅធបា៉នយនបែត ធ�ើយអង្គការរាធស្ចើនជួលបុគ្គលិកនផ្នកសង្គេកិច្ច 
ធៅតំប្់ននាះ ធ�ើេនបីពិនិតនយតាេោនសហគេ្៍នៅតាេបនណ្នយស្ពំនដន និងវាយតនេលេ 
ហានិភ័យននការជួញដូរកុមារ។

ធបា៉នយនបែត កដលរាតំបន់នបភពចេនបងសនមាប់កុមារកេ្នុរាកដលស្តរូវបានជួញដូរចូលនៅ 
កាន់នបនេសនថ ស្តរូវការការោំស្េបននថែមនលើការស្បឆាំងនឹងការជួញដូរេនុសនស រាពិនសសគឺ 
កផ្នកកិច្ចការពារ។ ខណៈកដលមានេីជនេក និងរាោធរៀ្នៅក្នុងភូេិជុំវិ�ននាះ វាហាក់ ដូច
រាមានការងារេប់រា្នត់នដលមាននបសិេ្ភពតិចតួច ដូចរា អង្គភពចល័តនបឆាំង 
ការជួញដូរ កដលស្បតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់េួយចំនួនរបស់នថ។ អង្គភពនសន�ៀងោ្នកដល 
ស្បតិបត្តិការនៅតាេទីនបជុំជន និងភូេិនានាធៅតាមនពំនដននខមរ អាចមាននបសិេ្ភព បំផុត
ធៅក្នុងការនលើកកេ្ពស់ការយល់ដឹង  និងការពារកុមារពីការជួញដូរ។១០៨

ឧបសគ្គនៅក្នុងការសបយុទ្ធនបឆំងនរឹងការជួញដូរកុមារកេ្ុជា

“

 ”

ជាញរឹកញាប់ សយើងបានរង់ចាំកុមារនៅស្ំនដ្នៅសបា៉នយនប៉ត  
�ីនសពាះជួនកាលកុមារសតរូ�នគយកេកទមា្នក់នៅការិយល័យ 

អននតនស្រនវសន៍ ជំនួសឲនយសៅ PTC។ ពួកនគេិ្នរើលនថកុមារ 
ទាល់នតនសាះ។ សៅក្នុងការិយល័យអននតនស្រនវសន៍ មានអ្នក 

ជួញដូរនៅរង់ចាំទទួលកុមារននះេ្ងនទៀត។ សយើងបញ្លូនលិខិត 
សា្ននេ និងរូបថតរបស់កុមារនៅកាន់ PTC សដើេនបីឲនយបុគ្គលិក 

េណ្ឌលអាចទទួលកុមារជាផ្លូវការ។ សទាះបីជាតប្រននះក៏នដយ  
អ្នកជួញដូរនរឹងនៅទីននះតដរ សដើេនបីទទួលកុមារេុ្នពល 

បុគ្គលិករបស់ PTC េកដល់។

បុគ្គលិកអង្គការ NGO សៅសបា៉នយនប៉ត
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តនេរូវការកុមារសុំទា្នៅស្បនេសនថ ធៅកតមានរាប់រានិច្ច ធោយរារនតអាជីវកមមននះ 

ធៅកតមា្នសថែរភព។ ការផ្ដល់ការអាណិតអាសូរពីជនរាតិនថ និងនភញៀវនេសចរណ៍ 

បរនេសន្វើឲនយ “ស្កុេមា៉នហវ៊ើោ៉នសុំទាន” រីកចនស្មើ្នៅក្នុងនោលនៅធេសចរណ៍ធំៗ។ កិច្ច ខិត

ខំស្បឹងនស្បងេិនសុីសងា្នក់ោ្នរបស់អារា្នធរ បា្ន្វើឲនយធេខនយល់អាចន្វើឲនយតិចនិចរបស់ 

ពួកនគកាន់នតនបនសើរន�ើង ធោយ�ំន�ើងកននលេងរាធស្ចើន កដលនយើងនមើលន�ើញថារា 

ស្បព័ន្វិលជុំសនមាប់កុមារ។ កនលេងេក កុមារសុំទា្នៅកតេួយកននលេងនពញេួយនថងៃ។  

បច្នុបនប្្នននះ ធ�ើមនបីនចៀសវាងការតាេចាប់ពីនគរបាល កុមារស្តរូវបា្នគផ្នស់ប្លូរកននលេងវិល ជុំឥ

តឈប់ឈរពីកននលេងេួយនៅកននលេងេួយនទៀតនពញេួយនថងៃ។១០៩

ការកំណត់អត្តសញ្នណជនរងនស្ោះគឺរាធរឿងនដលពិបាកនស្កនលង។ ការរកភ័ស្នុតាង 

កដលបងា្នញពីការនកងនបវ័ញ្ច គឺរាកផ្នកដ៏លំបាករាងនគបំផុតនៅក្នុងការនស៊ើប�នងកត 

ករណីជួញដូររាសកាដននុពល។ ធោយរារនតកុមារកេ្នុរាកតងនតនតរូវបា្នគលក់ដូរជួល 

ឬធ�ើ�ន�ើរសុំទានរាេួយឪពុកមាដនយរបស់ពួកនគរាញឹកញាប់ននាះ រានិច្ចកាល នគរបាល

ពុំអាចចាប់បានភ័ស្នុតាងនដលបងា្នញថា កុមារននាះស្តរូវបា្នគនកងនបវ័ញ្ចបាន ធ�ើយ  ដូច្

ធនះធេនោន់នតរា្នល់ពួកនគថារាជនចំណកនសុកខុសចនបាប់ រារាងកុមារ 

កដលស្តរូវបា្នគជួញដូរ ធ�ើយស្តរូវបាននិរនេសនច�នោយពុំមានឋានៈរាជនរងនស្ោះ។

ស្បសិ្នបើកុមារណមា្នក់កំពុងន�ើរសុំទានរាេួយេនុសនសនពញវ័យ នគរបាលេិនអាចដឹង បា

្ន�ើយថាធតើេនុសនសនពញវ័យននាះគឺរាឪពុក ឬមាដនយរបស់កុមារននាះ ឬថាធតើកុមារ 

ធនាះគឺរាជនរងនស្ោះកដរឬធេ។ ការពិនិតនយតាេ DNA គឺរាវិធីនតេួយគត់ន�ើេនបីបងា្នញរា 

ចុងនស្កាយឲនយដឹងពីភពរាឪពុកមាដនយ។ ការពិនិតនយតាេវិ្ីននះស្តរូវចំណយអស់លុយ ធស្ចើន 

ដូធច្នះនគរបាលនតងនតជំនួសការពិនិតនយននះធោយន្វើការវាយតនមលេនោយនផអែកនៅ 

ធលើរូបរាងខាងនស្រៅ។ ធោយេិនអាចនចៀសផុត វិធីរាស្ស្តននះបណ្នលឲនយមានការកំណត់ 

អត្តសញ្នណខុសអំពីជនរងនស្ោះសកាដននុពល ធ�ើយរាលេ្ផលមានករណីរាធស្ចើនពុំ 

ស្តរូវបា្នស៊ើប�នងកត។១១០

អស្តាដ៏ខ្ពស់ននការជួញដូរេ្ដងនទៀត ធ្វើឲនយមានវដ្ដននការជួញដូរ និងនកងនបវ័ញ្ចកុមារោ៉នង 

ពុករលួយ។ ដូធច្នះធ�ើយ ធៅេីបំផុតកុមាររាធស្ចើននដលស្តរូវបានជួញដូរបានកា្នយនៅរា 

ធេខនយល់នោយខ្លួនឯង ពីនស្ពាះធនះគឺរាការរកសុីកតេនោ៉នងគត់នដលពួកនគនចះ។ ធោងតាេ 

បុគ្គលិកកាន់សំណុំធរឿងនៅធបា៉នយនបែត “កុមារទាំងននះពុំបា្នមើលន�ើញថាពួកនគកំពុង 
ស្តរូវបា្នគនកងនបវ័្្ចនេ ពីនស្ពាះទាំងអស់ននះគឺរាអវីកដលពួកនគធា្នប់បានដឹង។ ពួកនគ 
នឹងបន្តវ�្ដននះ ធៅធពលពួកនគមានអាយុធស្ចើនរាងននះ 
ធ�ើយក៏ោ្នន�ំនណះស្រាយនដរ។”១១១

កងវះខាតេូលោ្ននេិន្នន័យកណ្នល ធ្វើឲនយមានការលំបាកក្នុងការកំណត់អត្តសញ្នណ 

កុមារនដលធា្នប់នតរូវបា្នគជួញដូរ។ កេ្នុរាពុំមាននបព័ន្ចុះបញ្ីពលរដ្ឋរឹងមាំដូចនៃនេ ដូធច្នះក្

ធរាយពីនគរបាលសន្ងា្នះកុមារកេ្នុរា ពួកនេនតរូវនតតាេោនកុមារនោយនស្បើ ធ្្នះ 

កដលន្វើឲនយមានការខាតបង់នពលនវោ និងធនធា្នស្ចើន។ �ំនណើរការននះ រាញឹក 

ញាប់បណ្នលឲនយមានកំហុសនផនសងៗ កដលនាំធៅរកការជួញដូរកុមារេ្ដងនទៀត។

ធេខនយល់ស្បាប់កុមារឲនយប្លូរន្្នះពួកនគ រាល់នពលពួកនគឆលេងនដនចូលនៅកាន់នបនេសនថ និងត្

រឡប់េកកាន់នបនេសកេ្នុរាេ្ដងៗតាេរយៈ PTC។ ការន្វើកបបននះគឺន�ើមនបីនចៀស 

វាងការតាេចាប់ខ្លួន និងរារាំងកិច្ចខិតខំស្បឹងនស្បងក្នុងការកត់នតា និងតាេោនករណីជួញ 

ដូរេនុសនស។១១២

អារេមណ៍ោយឡំនឹងភពនកីនក និងភពអស់សងនឃឹេរបស់សហគេន៍ទាំងឡាយនៅ 

កេ្នុរា គឺរាឧបសគ្គធំបំផុតនដលរារាំងដល់ការស្បយុទ្នបឆាំងនឹងការជួញដូរេនុសនសនៅកាន់ 

ស្បនេសនថ។ កងវះឱកាស និងការងារនៅកេ្នុរាមានន័យថាសូេនបីកតកុមារនដលពុំ 

ស្តរូវបានជួញដូរនៅវ័យនកមង និងមានឱកាសបានចូលនរៀនក៏នោយ ក៏មានឱកាសតិចតួច បំផុ

តក្នុងការេេួលបានការងារនដលមាននបាក់ឈ្លួល។ ការន្វើការនៅស្បនេសនថ 

ធទាះបីរាស្តរូវនគជួញដូរក៏នោយ ស្តរូវបា្នគនមើលន�ើញថារាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួក

ធគ។ ស្បព័្្ននះមានន័យថា ការអប់រំមានតនេលេតិចតួច ឬោ្ននទាល់នតនរាះធៅក្នុងនផ្នក 

េួយននះរបស់កេ្នុរា ធ�ើយននះគឺរាបញ្នដ៏ធំសនមាប់កុមារតូចៗ កដលបនងកើន ហានិភ័យ

សនមាប់ពួកនគនោយរារការជួញដូរនៅកាន់ការងារខុសចនបាប់។

ខណៈកដលតនេរូវការកុមារនៅស្បនេសនថមានកនេិតខ្ពស់ខា្នំង ភពងាយស្សួល និងឆន្ទៈ 

ននសងា្នក់ផ្គត់ផ្គង់នៅកេ្នុរា ធ្វើឲនយកុមារកេ្នុរាកា្នយនៅរាស្កុេេួយនដលងាយរងនស្ោះ 

បំផុតពីការនសវងរកនបភពជនរងនស្ោះ។

“ កុមារទាំងននះពុំបា្នរើលនឃើញថាពួកនគកំពុងនតរូវបា្នគ 
សកងនបវ័ញ្ចនទ �ីនសពាះទាំងអស់ននះគឺជាអ្វីតដលពួកនគធា្នប់ 
បានដរឹង។ ពួកនគនរឹងបន្វដ្ននះ សៅសពលពួកនគមានអាយុ 

សសរើនជាងននះ សហើយក៏គ្ននដំនណាះសសាយនដរ។

មនន្ីអង្គការ NGO សៅសបា៉នយនប៉ត  ”

“

 ”

កុមារសតរូវបានបង្វរឹកឲនយសចះផ្នស់ប្លូរន្្នះរបស់ខ្ួនជានិច្ច សហើយ 
សដយគ្ននេូលដ្ននទិន្នន័យកណា្នល សបវត្ិរូបរបស់ពួកនគនតរូវ 

បានកែ់នតាតតនៅក្នុងអង្គការនីេួយៗសៅក្នុងនខត្នីេួយៗប៉ុសណាណនះ។ 
ដូសច្នះ សបសិ្ន្រើអ្នករកនឃើញកុមារនៅក្នុងនខត្េួយនផនសងនទៀត  

អ្នកពុំដរឹងថាសតើកុមារននះធា្នប់នតរូវបា្នគជួញដូរពីេុនេកនដរឬសទ។

បុគ្គលិកកាន់សំណុំសរឿង សៅបាងកក

ការជួញដូរកុមារកេ្ុជាសៅមា៉នសៃសុីតាមន្រនទសនថ

ដូចោ្ននឹងនបនេសនៃនដរ ស្បនេសមា៉នធឡសុីមា្នសដ្ឋកិច្ចដ៏មានសន្នុះ និងនតរូវការកមា្នំង 

ពលកមមនដលមានតនមលេនថាក។ ធទាះបីរាមា៉នធឡសុីពុំមាននពំនដនរាប់រាេួយកេ្នុរាក៏ ធោយ 

ជនចំណកនសុកបានរកន�ើញវិ្ីនៅធ្វើការនៅក្នុងនបនេសននះទាំងនោយស្សប ចនបាប់ 

និងនោយខុសចនបាប់។

ធៅឆា្នំ ២០០៨ គនស្មាងអន្តរភ្នក់ងារ ននអង្គការសហនបរារាតិ ធលើការជួញដូរេនុសនស 

(UNIAP) បានរាយការណ៍េកថា ជនរងនស្ោះកេ្នុរាចំនួន ២៨ នាក់ ស្តរូវបា្ន្វើមាតុភូេិ 

និវត្តន៍េកពីនបនេសមា៉នធឡសុី។ របាយការណ៍រាបន្តបនា្នប់េកពីនកសួងការបរនេសសហ 

រដ្ឋអាធេរិកយល់ស្សបោ្នថា ស្បនេសនថបានបនស្មើរាចំណុចសំចតសនមាប់ជួញដូរជន 

រាតិនខមរនៅកាន់នបនេសមា៉នធឡសុី អស់រយៈធពលរាធស្ចើនឆា្នំកនលេងេកន�ើយ ធោយមាន 

របាយការណ៍ផ្លូវការអំពីជនរងនស្ោះកុមារកេ្នុរា កដលស្តរូវបា្នគរកន�ើ�នៅស្បនេស  មា៉ន 

ធឡសុីកាលពីឆា្នំ ២០០៥។១១៣

បុគ្គលិកសង្គេកិច្ចេួយរូប កដលន្វើការនៅតាមនពំនដននថ-កេ្នុរា បានអះអាងថា៖

“ការជួញដូរកុមារនៅកាន់នបនេសមា៉នធឡសុី ពុំកេនរាធរឿងថមីធ�ើយ។ បញ្នធនះបា្នកើត 
ធ�ើងេួយរយៈកាលកនលេងេកន�ើយ។ ខញនុំេិនដឹងថាធតើពួកនគនៅកាន់កននលេងណធៅ 
ស្បនេសមា៉នធឡសុីធេ។ ស្បនហលរាពួកនគនៅកាន់តំប្់នេសចរណ៍ន�ើយនមើលនៅ។”១១៤

រាេូធៅ កុមារកេ្នុរាស្តរូវបា្នគសននោថានឹងជួយរកការងារនៅក្នុងវិស័យផ្ដល់នសវាធៅ 

ស្បនេសនថ បែុក្្តនស្កាយេកនទៀតពួកនេនតរូវបានបងខេំឲនយធៅធ្វើការនៅតាេប្នពសនោចារ 

ក្នុងនបនេសមា៉នធឡសុី។ ១១៥ ធោយេិនអាចនចៀសវាងបាន បណ្នញជួញដូរចាប់ន្្ដើមនៅ 

ធបា៉នយនបែត ធ�ើយរាេូធៅស្តរូវចំណយនពលពីរ្រីនៃងៃនៅទីនកុងបាងកក ធ�ើេនបីេេួលបាន ឯក

រារសនមាប់ន្វើ�ំនណើរចូលនៅក្នុងនបនេសមា៉នធឡសុី។

កុមារកេ្នុរារាធស្ចើន ស្តរូវបា្នគរាយការណ៍េកថា ពួកនេនតរូវបា្នគជួញដូរចូលនៅក្នុង ស្បនេ

សមា៉នធឡសុីធោយមានជំនួយពីនេខនយល់ជនរាតិនវៀតណេ។ ធេខនយល់នវៀតណេ មានេំនាក់

េំនងេូលំេូោយនៅស្បនេសនថ និងមា៉នធឡសុី ធ�ើយរាញឹកញាប់ពួកនគ 

ធរៀបចំឲនយមានការឈប់សំចត និងនគប់នគងកុមារកេ្នុរាកដលស្តរូវជួញដូរចូលនៅក្នុង 

ស្បនេសមា៉នធឡសុី។ ធៅឆា្នំ ២០១៤ េណ្ឌលសំចតនបា៉នយនបែត (PTC) បានេេួលកុមារ 

អាយុ ១២-១៨ ឆា្នំ កដលស្តរូវបា្ន្វើមាតុភូេិនិវត្ត្៍នៅកាន់េីជនេករបស់ពួកនគ រួេទាំង 

ជនរងនស្ោះកដលស្តរូវបា្ន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍េកពីនបនេសមា៉នធឡសុី និងនថផងនដរ។១១៦
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សាវតារ

កេមករចំណស្សុកភូមា បនងកើតបានរាចំនណកដ៏ធំននកមា្នំងពលកមមនថ រាពិនសស 
ធៅក្នុងឧសនសាហកេមសំណង់ និងននរាេ។ មានជនចំណកនសុកភូមាស្បមាណ  
៣ ោននាក់នដលកំពុងរស់នៅស្បនេសនថ។១១៧ ធគបា៉នន់រា្ននថា 
ពួកនគបនងកើតបាន ស្បនហល ៩% ននផលិតផលក្នុងនសុកសរុប (GDP) របស់នថ 
បែុកន្តតួធលែននះស្តរូវ កតយកេកផ្លូផ្គងនោយស្បយ័ត្ន ពីនស្ពាះចំនួនននកេមករនដលពុំ
បានចុះធ្្នះ ស្ោន់ កតរាការបា៉នន់រា្ននបែុធណណនះ។ ជនរាតិភូមាកាន់នតនស្ចើនេំន
ងរាចូលេកកាន់ ស្បនេសនថ ធោយមានការបន្លូរបនថែយនៅស្ពំនដន 
តាេការនស្នើសុំរបស់អារា៊នន និង ធោយមាននបាក់ឈ្លួលនថលេរាងសនមាប់កេមករចំ
ណកនសុក។

ការន្វើចំណកនសុករបស់ជនរាតិភូមា ចូលនៅក្នុងនបនេសនថ គឺរាការន្លេើយតប 
ធៅនឹងការធា្នក់ចុះន្នសដ្ឋកិច្ចភូមាបានេួយនផ្នក បនា្នប់ពីមានការស្គប់នគងនោយ 
ធោធា និងសនងា្នេសុីវិលអស់រយៈធពលរាងហាសិបឆា្នំេក។ ភពនកីនករាេូធៅ 
កដលបណ្នលេកពីរនមា្នះ បានបននសល់នូវការបំផលេិចបំផ្នញកសិកេម ធហោ្នរចនា 
សេ្ព័ន្ និងអាជីវកមមនសបចនបាប់របស់ភូមា។ ភពនកីនក គឺរាកតាលីករដ៏សំខាន់ 
សនមាប់ការន្វើចំណកនសុក និងការជួញដូរខុសចនបាប់ទាំងអស់ ធស្ពាះកតអវត្តមាន 
ននការអប់រំ។ ក្នុងរយៈធពលបែុនា្ននឆា្នំចុងនស្កាយននះ រោ្នភិបាលេីោ៉នន់មា៉នបាន 
ចំណយរហូតដល់ ៤.៨% នន GDP ធៅធលើវិស័យការពាររាតិ និងចំណយស្តឹេ 
កត ០.៦% បែុធណណនះធលើវិស័យអប់រំ។១១៨   
ធនាោរពិភពនោកបានរាយការណ៍េក 
ថា ធៅឆា្នំ ២០១២ សិសនសនរៀនថា្នក់េី ៣ ចំនួន ៩% ធៅស្កុងោ៉នងហកន េិ្នចះ 
អានពាកនយណេួយមា៉នត់នរាះ។១១៩

ធទាះបីរាមាននបព័ន្ចុះបញ្ីធ្្នះធៅនឹងកននលេងក៏នោយ ជនរាតិភូមារាធស្ចើន 
បានចូលនៅកាន់នបនេសនថ ធោយពុំមានការរាប់បញ្លូលនៅក្នុងនបព័ន្របស់នថ 
ធ�ើយ រាពិនសសកុមារ។ សហគេន៍ដ៏រឹងមាំ បានចងសេ្ព័ន្ោ្នរវាងជនចំណក 
ស្សុកភូមាធៅទីនកុង និងនខត្តពីររបស់នថដូចរា ធេសត រា៉នក់ណង ភូធកត រាេុត 
រាខន ចាត់វិធានការតិចតួចក្នុងការកាត់បនថែយភពងាយរងនស្ោះននកូនៗរបស់ 
ពួកនគ។ តាេការបា៉នន់រា្នន ស្បរាជនភូមាកដលេិនបានចុះបញ្ីធ្្នះធៅនថចំនួន 
៥០០,០០០ នាក់ ហាក់ដូចរាេិនអាចនមើលន�ើញ ធ�ើយមានហានិភ័យខ្ពស់ពី 
ការជួញដូរ។

ជនចំណកនសុកភូមាស្តរូវចំណយលុយ ២,៦៨០ បាត ធ�ើេនបីចុះធ្្នះធ្វើការងារ 
ធៅការិោល័យចុះបញ្ីក្នុងនសុក និងលុយចំនួន ៣,១៨០ បាតបននថែមនទៀត ស្ប
សិ្នបើពួកនគន្វើការនៅក្នុងឧសនសាហកមមននរាេ។ កុមារនដលនៅតាេឪពុក 
មាដនយរបស់ពួកនេនតរូវបង់លុយ ២៦៥ បាត សនមាប់កុមារមា្នក់នដលមានអាយុ 
ធស្កាេ ៧ ឆា្នំ និង ១,៦៨០ បាត សនមាប់កុមារមា្នក់នដលមានអាយុចាប់ពី ៧ ឆា្នំ 
ធ�ើងនៅ។

កញ្ចប់ចុះបញ្ីសនមាប់កុមាររួេមានដូចរា ប័ណ្ណចុះបញ្ី ‘រា្ននភពរាអ្នកនៅ 
តាេឪពុកមាដនយ’ កដលគួរនតការពារពួកនគពីការន្វើមាតុភូេិនិវត្ត្៍នៅកាន់នបនេស 
េីោ៉នន់មា៉ន និងកញ្ចប់ោំពារសុខភពេូលោ្នន។ កុមារចំណកនសុកនដលបានចុះ 
បញ្ីធ្្នះថារាជន�ននា្នស្បនវសន៍ និងមានអាយុស្សបចនបាប់ ធោងតាេចនបាប់ 
ការពារពលករឆា្នំ ២០១០ អាចន្វើការងារ និងសកេមភពងាយៗ រួេមានដូចរា 
ធសវាបនស្មើតាេផ្ទះរាធ�ើេ។១២០

កេមករភូមារាធស្ចើ្នៅស្បនេសនថ ចុះធ្្នះកតខ្លួនពួកនគបែុធណណនះ ពីនស្ពាះការចុះ 
ធ្្នះស្គរួរារពួកនគទាំងេូលមានតនមលេនពក។១២១ ដូធច្នះធ�ើយនទើបបននសល់នូវកុមារ 
រាប់រយនាក់ពុំស្តរូវបានរាប់បញ្លូលនោយស្បព័ន្ចុះបញ្ីរបស់នថ ធ�ើយរាចំណីដ៏ 
ងាយស្សួល និងមានសកាដននុពលសនមាប់នេខនយល់ រាពិនសសនោយរារនតពួកនគ 
ខវះឯករារសមា្នល់អត្តសញ្នណរាជនរាតិនថ។

ការជួញដូរពីនបនេសេីោ៉នន់មា៉ន ធកើតន�ើងក្នុងបរិបទននការន្វើចំណកនសុក 
ស្េង់នទាយធំ ទាំងក្នុងនបនេស និងឆលេងនដនចូលនៅក្នុងនបនេសនថ។ របាយការណ៍ 
រាធស្ចើនបានផ្ដល់ភ័ស្នុតាងថា រាងេួយភគ្រីនននបរាជនេីោ៉នន់មា៉ន បា្ន្វើ ចំ
ណកនសុកេកពីេីជនបទនៅកាន់តំបន់នបជុំជន កដលមានទីនកុងនានារបស់នថ 
រាធោលនៅចេនបងរបស់ពួកនគ។១២២

ស្រនទសេីយ៉នន់មា៉នក្នុងនេជាស្រនទសនបភ�នដើេ

កុមារភគនស្ចើននដលស្តរូវបានជួញដូរេកពីរដ្ឋកាករែន កដលចូលេកតាមនចកេីោ៉នវា៉នត់ឌី 
កដលរាទីនកុងនៅតាមនពំនដនេួយ ធៅជិតនឹងនេសតនៅភគខាងនថ។១២៣ កុមារភគ 
ធស្ចើននដលស្តរូវបានជួញដូរេកពីេីោ៉នន់មា៉ន ធស្បើនបាស់នចកនេសតរាចំណុតសំចត េុន 
ធពលបន្ត�ំនណើរតាេផ្លូវនោកនៅកា្់នោលនៅចុងនស្កាយរបស់ពួកនគ 
គឺនៅតាេបណ្ន ទីនកុងធំៗរបស់នថ។

ធៅក្នុងតំប្់នេសតនតេួយ មានសហគេន៍ជនរាតិភូមាងាយរងនស្ោះរាធស្ចើន 
កដលក៏ អាចនឹងនតរូវបា្នគជួញដូរនៅកាន់ទីនបជុំជនធំៗផងនដរ។ 
សហគេន៍អ៊ើរា្នេប៊ុេរុង (Islambumrung) កដលនៅេនោ៉នងនទៀតថា 
តំបន់អនាធិបនតយនយបង់កា្នធដស គឺរា េីជនេកសនមាប់នកុេេូសលេីេភូមារាធស្ចើននា
ក់ កដលពុំស្តរូវបានេេួលរា្នល់នោយរ ោ្នភិបាលនថ ឬរោ្នភិបាលេីោ៉នន់មា៉ន 
ធ�ើយបានតាំងេីលំនៅធៅក្នុងតំបន់ អនាធិបនតយនយេួយនៅរាយស្កុងននតំប្់នេ
សត។ ស្បរាចនភគនស្ចើ្នៅក្នុង សហគេ្៍ននះ េកពីតំបន់ប៊ុតធីឌួង 
(Buthiduang) កដលមានេួយចំនួនតូចេកពី សុីតវី (Sittwe) និងេួងោវ 
(Muangdaw)។១២៤

ធៅរា៉នក់ណង កុមាររងនស្ោះពីការជួញដូររាធស្ចើននាក់េកពីទីនបជុំជនេួយន្្នះ 
មា៉នក់រែង (Marang) ធៅតំបន់តានីនថារីយី (Tanintharyi) កដលសថែិតនៅចមា្នយ 
៣-៤ គីឡលូកមែនត ពីបែុស្តិ៍ស្តរួតពិនិតនយនពំនដនរា៉នក់ណង។១២៥

ផ្លូវជួញដូរ�ីនចញពីន្រនទសេីយ៉នន់មា៉នសៅកាន់ន្រនទសនថ

ការិោល័យកណ្នលននអង្គការ UN-ACT ធៅទីនកុងបាងកក បានរាយន្្នះស្ចកឆលេង 
កាត់នពំនដនធំៗ កដលខុសចនបាប់សនមាប់ឲនយជនរាតិភូមាផ្នស់េីចូលនៅកាន់នបនេសនថ 
ដូចរា៖ ធកងេុង/តារីនលខ (Kengtung/Tachileik) ធៅកា្់នមនស 
ស្ចកេីោ៉នវា៉នត់ឌីនៅ កា្់នេសត និងនចកខាវធួងនៅកាន់រា៉នក់ណង។១២៦

ធោងតាេនគរបាល�ននា្នស្បនវស្៍នខត្តតាក ធេសតគឺរាចំណុចសំចតដ៏សំខាន់ សេ្
រាប់កុមារនដលឆលេងចូលនៅក្នុងនបនេសនថពីេីោ៉នន់មា៉ន កដលស្តរូវបានជួញដូរ ឬេិន 
ជួញដូរ។ ធៅធេសត វារាធរឿងរាេញ្ញនដលឆលេងចូលនៅនថពីនចកេីោ៉នវា៉នត់ឌី។ 
ធៅធលើ ទន្លេនេគឺរារាពននេិត្តភព កដលតភ្នប់េីោ៉នវា៉នត់ឌី និងនចកនេសត។ ធៅទីននះ 
ពលរដ្ឋ ភូមាអាចឆលេងចូលនៅក្នុងនបនេសនៃនោយស្សបចនបាប់ 
ធោយមានឯករារស្តឹមនតរូវ។ ធទាះរាោ៉នងណ ចុះធៅកផ្នកខាងនស្កាមននទន្លេនេ 
មានចំណុចឆលេងកាត់ខុសចនបាប់រា ធស្ចើន កដលស្គប់នគងនោយនោធាភូមារាធស្ចើន 
ធ�ើយទាល់នតបង់នបាក់សំណូកនទើប អាចឆលេងកាត់បាន។ បណ្នញខុសចនបាប់នដលប្
ធរីស្បាស់ក្នុងការជួញដូរពលរដ្ឋភូមាចូល ធៅក្នុងនបនេសនថ ធ�ើយអាចរាផ្លូវដូចោ្នកតេួ
យនដលបា្នស្បើនបាស់ក្នុងការជួញដូរ ធស្គឿងន�ៀន និងអាវុធ ពីនស្ពាះរាញឹកញាប់នច
កទាំងននះស្តរូវបា្ន្វើរាចំណុចសំចត ស្សបចនបាប់ “បនណ្នះអាសន្ន” 
ធោយមនន្ីគយនៅទននលេភគខាងនថ។១២៧

ធ�ើេនបីចូលស្បនេសនថកាត់តាេចំណុចទាំងននះ មា្នក់ៗស្តរូវបង់លុយ ២០-៥០០ បាតឲនយ  
អារា្នធរេេួលបន្នុកនចកនីេួយៗ។128   ធគអាចន�ើញមានេូករាប់េិនអស់ 
កដលដឹកជន រាតិភូមាធៅេកកាត់តាមនពំនដ្ននាះ។ ដូចោ្នធៅកេ្នុរាកដរ 
រានិច្ចកាលនតងនតមាន មនធនោបាយក្នុងការចូលនៅក្នុងនបនេសនថ 
ធ�ើយចំណយេិនខ្ពស់នពកនេ។

ធទាះរាោ៉នងណ ការចាកនចញពីតំបន់នពំនដន និងការចូលនៅក្នុងនបនេសនថភគ 
កណ្នលស្តរូវចំណយអស់លុយនស្ចើនរាងននះ។ កុមារភូមាភគនស្ចើនចូលស្បនេសនថ 

“

 ”

កេ្មករកេ្មការីសរងចនកភាគនសរើ្នៅស្រនទសនថ េកពីតាេ 
ភូេិននសៅេីយ៉នន់មា៉ន។ កាល្ីនខេុន ខ្ុំបា្នៅសលង 
ភូេិពូរបស់ខ្ុំ។ វាជាភូេិធំេួយ តដលមានទីតាំងនៅតាេ 
មាត់ទននលេសុីតាង (Sittaung)។ មានផ្ទះចំនួន ២០ ខ្នងនៅ 
េ្ុំផ្ទះរបស់ពូខ្ុំ។ សៅតាេផ្ទះមានសល់នតេនុសនសចាស់ៗ  
និងនក្មងតូចៗប៉ុសណាណនះ។ វាហក់ដូចជាចនេលេក។ ខ្ុំបានសួរ 
ថាសតើពួកនគនៅណាអស់នហើយ។ េនុសនសវ័យជំទង់ និង 
េនុសនសនពញវ័យទាំងអស់ តដលអារនធ្វើការសុទ្ធនតនធ្វើការនៅ
ទីនកុងបាងកកទាំងអស់ ឬសៅកននលេងណាេួយនផនសង 
សទៀតក្នុងន្រនទសនថ។

បុគ្គលិកអង្គការសហគេ្៍នៅសេសត
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ជននកីនកនៅេីោ៉នន់មា៉ន ធ�ើយអួតអំពីបេពិនរាធន៍ការងាររបស់ពួកនគនៅស្បនេសនថ។” ១៣៦ 
រាេូធៅ ពួកនគនៅជួបឪពុកមាដនយនោយផ្នល់ ធ�ើយស្បាប់ពួកនគអំពីនបនភេការងារ កដលកូ
នៗពួកនគអាចន្វើបា្ន�ើេនបីរកលុយយកេកឲនយស្គរួរារ។ វាស្តរូវបានផ្ដល់តនេលេថារា 
ឱកាសការងារដ៏សំខាន់ ធ�ើយរាធរឿយៗឪពុកមាដនយនតងនតនឹកនសនេថា កូនពួកនគនឹង 
បានបនងកើនចំនណះដឹង និងបេពិនរាធន៍ការងារ។១៣៧ 

ខុសពីនបព័្្នេខនយល់កេ្នុរា ធៅេីោ៉នន់មា៉នមានករណីេិញដូរ ឬជួលកុមារពីឪពុកមាដនយ ឬ 
ោយតាតិចរាង។

សូេនបីកតជនរាតិភូមា កដលន្វើ�ំនណើរនោយមានលិខិតឆលេងនដនបនណ្នះអាសន្ន និងមាន 
ឯករារបញ្នក់អត្តសញ្នណស្តឹមនតរូវន�ើយក៏នោយ ក៏អាចធា្នក់ខ្លួនកា្នយរាជនរងនស្ោះ 
ធោយរារនេខនយល់ផងនដរ។ លិខិតឆលេងនដនបនណ្នះអាសន្ន ផ្ដល់សិេ្ិដល់ជន 
ចំណកនសុកភូមាវ័យនកមងរហូតដល់ ៦ ឆា្នំ នូវការរា្នក់នៅរយៈធពលពីរឆា្នំធៅ ស្បនេសនថ។ 
បុគ្គលិកអង្គការ NGO ភូមាេួយរូបបានអះអាងថា៖

“ធេខនយល់នឹងចូលខ្លួនេក ធៅធពលជនរាតិភូមាធៅពននោរលិខិតឆលេងនដនបនណ្នះអាសន្ន 
របស់ពួកនគ។ ពួកនគនឹងផ្ដល់នតមនបិ៍េិោ្នការនកលេងកា្នយេួយ ធោយនស្បកា្នយឯករារ 
កដលមានសុពលភពនតឹមនតរូវនៅរាឯករារនកលេងកា្នយ កដលពួកនគេិនអាចនស្បើនបាស់ 
េ្ដងនទៀតបា្ន�ើយ។ តាេបេពិនរាធន៍របស់ខញនុំផ្នល់ រាង ៩០% ននជនចំណកនសុក 
ភូមា (កដលនយើងន្វើការរាេួយ) បានធា្នក់ខ្លួនកា្នយរាជនរងនស្ោះធោយរារលនបិចកល 
ធនះ។ ” ១៣៨

ស្បព័្្នេខនយល់នៅរា៉នក់ណង មានលកខេណៈខុសោ្នពីននះ។ ធទាះបីរាមានការអះអាងថា  
ការជួញដូរនៅតំបន់រា៉នក់ណងមានការថយចុះធ�ើយក៏នោយអង្គការ UN-ACT បាន 
កំណត់អត្តសញ្នណផ្លូវពីតំបន់ខាវធួងនៅកាន់រា៉នក់ណង ថារាផ្លូវេួយក្នុងចំនណេផ្លូវ 
កំពូលទាំងបី សនមាប់ជួញដូរឆលេងនដនពីនបនេសេីោ៉នន់មា៉នធៅកាន់នបនេសនថ។ បុគ្គលិក ចុះេូ
លោ្ន្នៅរា៉នក់ណងបានរាយការណ៍ថា បញ្នធំរាងនគបំផុតនៅទីននាះ កលងរា 
បញ្នជួញដូរេនុសនសនទៀតន�ើយ បែុកន្តរាបញ្នរត់ពន្េនុសនសនៅវិ�នេ។១៣៩

ការមានការយល់ស្ចឡំរាេូធៅចំនពាះនិយេន័យននការរត់ពន្ និងការជួញដូរ ធ�ើយ 
ពាកនយទាំងននះ ស្តរូវបា្នស្បើនបាស់ជំនួសឲនយោ្នធៅវិ�នៅេក។ ភពខុសោ្នធំរាងនគគឺថា ការរ
ត់ពន្ពាក់ព័ន្នឹងការយល់ស្ពេពីបុគ្គលនដលនឹងនតរូវផ្នស់េីចូលនៅក្នុងនបនេស 
េួយនផនសងនទៀត។ មាននតេនុសនសនពញវ័យបែុធណណនះកដលអាចផ្ដល់ការយល់ស្ពមនបបននះ បាន 
ធ�ើយក៏នបនហលរាបានបង់លុយសនមាប់ការន្វើ�ំនណើររបស់ពួកនគផងនដរ។ កុមារ 
េិនអាចផ្ដល់ការយល់ស្ពេបា្ន�ើយ ដូធច្នះកុមារនដលន្វើ�ំនណើរនតមា្នក់ឯងឆលេងកាត់នពំ 
កដន រានិច្ចកាលស្តរូវបានចាត់ថា្នក់ថារាកុមារនដលស្តរូវបានជួញដូរ។

“ជួនកាលឪពុកមាដនយស្បាប់បងប្លូនជីដូនេួយ ឬរាច់ញាតិណមា្នក់នផនសងនទៀតរបស់ពួក ធគ 
ឲនយស្បគល់កូននដលពុំមានឯករារស្តឹមនតរូវនៅឲនយរាច់ញាតិណមា្នក់នផនសងនទៀត កដល 
ធ្វើការនៅរា៉នក់ណង។ តាេធេមតា រាច់ញាតិននាះនឹងជួលនរណមា្នក់ឲនយជួយសនេប 
សនេរួលការន្វើ�ំនណើរននះ។ ធេខនយល់ភូមារាធស្ចើនរង់ចាំធៅស្ពំនដនខាងនថ ឬធៅធកាះសង។ 
ពួកនគរង់ចាំធៅកំពង់នផ ធ្វើរាផឹកកាធហវ រកនមើលអ្នកនដលនមើលនៅដូចរាវនងវងផ្លូវ ឬរក 
ធមើលកុមារនដលន្វើ�ំនណើរនតមា្នក់ឯង។ ”  ១៤០

ធៅរា៉នក់ណង ក៏មានករណីទាំងឡាយនដលអ្នករត់ពន្ដឹកជញ្លូ្នោយខុសចនបាប់នូវជនចំ
ណក ស្សុកភូមាកដលេករកការងារន្វើធៅស្បនេសនថផងនដរ។ ធ�ើមនបីនគចពីអារា្នធរ 
អ្នករត់ពន្នឹងន្វើ ការទាក់េងនោយផ្នល់រាេួយនេខនយល់ភូមាមា្នក់ កដលរាអ្នកនបាប់អ្នករត់ព
ន្អំពីកននលេងនដលស្តរូវ យកកបា៉នល់ចូលនផ។ ធៅកននលេងននះ ធេខនយល់នឹងនកងនបវ័ញ្ចឱកាសនោ
យលនបលួងជនចំណកនសុក ខុសចនបាប់ឲនយបា្នស្ចើនតាមនដលអាចន្វើបាន 
ធ�ើេនបីរកការងារឲនយពួកនគន្វើ។

ការិោល័យ MSDHS ធខត្តនៅរា៉នក់ណង បានអះអាងថា ទាំងននះគឺរាករណីរត់ពន្។ 
ធទាះរា ោ៉នងណ កុមារនដលន្វើ�ំនណើរនតមា្នក់ឯងនតរូវនតកំណត់អត្តសញ្នណនៅក្នុងឧទា
ហរណ៍ទាំង ធនះ ថារាជនរងនស្ោះពីការជួញដូរ ពីនស្ពាះកុមារេិនអាចផ្ដល់ការយល់ស្ពេឲនយខ្លួ
នពួកនេនតរូវបាន ដឹកជញ្លូ្នោយអ្នករត់ពន្បា្ន�ើយ។ ធៅក្នុងករណីេនុសនសនពញវ័យ 
ស្បសិ្នបើមានការនបាក បនញឆនតណេួយនៅក្នុងការចរចាររវាងនេខនយល់ 
និងបុគ្គលនដលនឹងនតរូវបានរត់ពន្ (េុ្នពលន្វើ �ំនណើរេកកាន់ 
ឬធៅធពលេកដល់ស្បនេសនថ) ធនាះ ធរឿងក្ដីធនះនឹងផ្នស់ប្លូរពីការរត់ពន្េនុសនស 
ធៅរាការជួញដូរេនុសនសវិញ។១៤១

តួនទីរបស់ឪពុកមា្នយនៅក្នុងការជួញដូរកុមារភូមា

កុមាររាធស្ចើ្នៅអាសុីអាធគ្នយ៍ ស្តរូវបានចិញ្ចឹេឲនយធំដឹងក្ដីធ�ើងនរឿថា 
ពួកនគមានេំនួលខុសនតរូវក្នុង ការជួយដល់ស្គរួរារតាមនគប់វិធីនដលអាចន្វើបាន 

តាេផ្លូវភគខាងនរើង (ធមនស ធេសត និងន�ៀងនរែ) ធ�ើយស្តរូវបា្នគនាំធ�ើរកាត់នស្ព
ភ្នំធៅ ខាំកផងនផត េុននឹងនតរូវបានដឹកជញ្លូ្នៅកាន់តំប្់នផនសងនទៀតក្នុងនបនេស
នថ។១២៩

ធោយចាប់ន្្ដើមនៅធេសត កដលរាចំណុចសំចត ឬចំណុចនបភពសនមាប់កុមារភូមា មា
ននបព័ន្ដឹកជញ្លូនេួយនដលនគយល់រាេូធៅ ធ�ើយវាខុសៗោ្នអាស្ស័យនៅធលើចំនួនេឹ
កនបាក់ កដលកុមារ ឬធេខនយល់មាន។ ធៅក្នុងករណីភគនស្ចើន ឡានដឹកបនន្នតរូវបា្នស្បើ 
ស្បាស់ន�ើេនបីដឹកកុមារេកពីនេសត ធឆាពនះធៅកាន់ចំណុចនផនសងៗរាធស្ចើនេូទាំងនបនេស 
នថ។១៣០

មានការរាយការណ៍េកថា សនមាប់លុយស្បនហល ១៨,០០០ បាត 
ធគអាចនបើកជូនកុមារ ធោយមានមនន្ីនគរបាល ធៅក្នុងរថយន្តនដលេិនមានោក់ផ្នក
សមា្នល់ ធ�ើយឆលេងកាត់ បែុស្តិ៍ស្តរួតពិនិតនយ�ននា្នស្បនវសន៍ទាំងអស់នបកបនោយសុវតថែិភព 
ធោយោ្នននរណសួរនាំ អវីធ�ើយ។ សនមាប់លុយ ១៥,០០០ បាត កុមារននាះអាចនតរូវ
បានោក់នៅធស្កាមនបអប់ ឬ ធកសោក់បន្លេនៅក្នុងរថយន្តដឹកេំនិញ 
ធ�ើយនឹងនតរូវនចញពីរថយ្្តននាះ និងន្វើ�ំនណើរ ធោយនៃមើរនរើងេួយនភលេតៗធ�ើមនបីនគច
ពីការចាប់ខ្លួ្នៅស្តង់បែុស្តិ៍ស្តរួតពិនិតនយរបស់នគរបាល នថ។ សនមាប់កុមារ 
ឬធេខនយល់នដលមានលុយ ៦,០០០ បាត េិញផ្លូវនដលមានការការពារ តិចតួចបំផុតនៅ
កាន់ទីនកុងធំៗក្នុងនបនេសនថ ការន�ើរកាត់នស្ពភ្នំ និងភូេិរាស្ស្តនស្ោះ ថា្នក់រយៈធពល 
៤-៥ នថងៃ ធោយនគចពីបែុស្តិ៍ស្តរួតពិនិតនយនៅតាេផ្លូវននាះ។១៣១ មនន្ី�ននា្នស្បនវ 
ស្៍នៅធខត្តតាកបានអះអាងថា វាមានការលំបាកក្នុងការរារាំងេិនឲនយកុមារ និងអ្នកជួញ 
ដូរន្វើ�ំនណើរនោយនៃមើរនរើង ធោយរារនតនស្ពន�ើផ្ដល់នូវការការពារ 
និងោក់កំបាំងបាន លអែបំផុត។១៣២

រា៉នក់ណង កដលសថែិតនៅភគខាងតនបលូននងនបនេសនថ ក៏បនស្មើរាស្ចកចូលនៅក្នុងនបនេស 
នថតាេផ្លូវេឹកផងនដរ។ ជនរងនស្ោះកដលេកដល់រា៉នក់ណង អាចរា្នក់នៅស្បនេសនថបាន 
បែុកន្តវាក៏រាចំណុចសំចតសនមាប់អ្នកនដលស្តរូវបានជួញដូរនៅកាន់នបនេសមា៉នធឡសុីផង 
កដរ។១៣៣ ការឆលេងកាត់នបបននះ ទាេទារឲនយមានការន្វើ�ំនណើរនោយេូកកាត់តាេ 
ខាវធួង កដលនគនៅរាភរានថថា ធកាះសង។ រា៉នក់ណង ដូចោ្ននឹងនេសតនដរ 
មានចំនួននបរា ជនភូមាកដលនស្ចើនរាងចំនួននបរាជននថ។ រា៉នក់ណង 
មាននសុកចំនួននបាំ កដលស្សុក នីេួយៗសុទ្នតនៅជិតនពំនដនភូមា។ ស្សុកេួយេឺនសុក 
ស្កាប៊ុរី សថែិតនៅចមា្នយជិតលមេ នឹងអាចឲនយស្បរាជនេីោ៉នន់មា៉នឆលេងនពំនដ្នោយនៃមើរនរើង 
ធៅអំឡនុងនពលលំនាចសេុស្េ។

សបព័្្ធនេខនយល់ភូមា

បណ្នញជួញដូរនដលផ្នស់េីកុមារពីេីោ៉នន់មា៉នធៅនថ មានភពស្នុគរា្នញ ធោយរារ 
កតនគរួរារចំណកនសុកភូមា កដលចូលនៅកាន់នបនេសនថមានចំនួ្នស្ចើន។ ការជួញដូរ 
ឆលេងនដនពីេីោ៉នន់មា៉ន ពឹងនផអែកនៅធលើកិច្ចសហនបតិបត្តិការរវាងនេខនយល់នថ និងភូមា។ ធេ
ធាវីកផ្នកសិេ្ិេនុសនសភូមាេួយរូបបានពននយល់ថា៖

“ធបើោ្ននការជួយនស្រាមនស្ជងពីនេខនយល់នៃនទននាះ ធេខនយល់ភូមាេិនអាចន្វើកបបននះបាន
ធេ [ជួញដូរកុមារ] ពីនស្ពាះ [ធេខនយល់ភូមា] ពុំមានការជួយេំនុកបនេុងនស្ចើនពីអារា្នធរ
ធ�ើយ។ ” ១៣៤

ធៅក្នុងករណីភគនស្ចើន ធេខនយល់ភូមាសនេបសនេរួលការឆលេងនពំនដន បនា្នប់េកនបគល់ 
កុមារឲនយធៅធេខនយល់នថ កដលយកកុមារននាះធៅស្បគល់ឲនយធៅកកនៃនៅក្នុងឧសនសាហកេម 
កដលពួកនគនឹងនតរូវន្វើការ។ រាេូធៅ ធេខនយល់នថនាំយកកុមារនៅកាន់កននលេងន្វើការ បែុកន្ត 
ធេខនយល់ភូមាកដលបា្នស្រើសនរីស ឬនាំយកកុមារននាះេក កតងនតទាក់េងរាេួយស្កុេ 
ស្គរួរារកុមារ។១៣៥

កុមារចំណកនសុកនដលបា្នៅក្នុងនបនេសនថរួចន�ើយននាះ ឧទាហរណ៍  កុមារនដល 
េកពី សហគេន៍អ៊ើរា្នេប៊ុេរុង រាធេមតាស្តរូវបានដឹកន�នោយនេខនយល់ ពីរនាក់ 
កដលរាេូធៅគឺរាជនរាតិភូមា៖ ធេខនយល់មា្នក់គឺរាអ្នកនាំពួកនគនៅ 
កា្់នោលនៅរបស់ពួកនគ ធ�ើយនេខនយល់មា្នក់នទៀតគឺរាអ្នកដឹកនដពួកនគ 
ធៅក្នុងទីនកុង។ បណ្ន�ននះេិនសូវមានភពស្នុគរា្ន�ន�ើយ កដល 
ទាេទារឲនយមា្នេខនយល់តិចោ្នសនមាប់ដឹកនដ និងដឹកជញ្លូនកុមារ ធោយរារពុំចាំបាច់មា
នការសនេបសនេរួលឆលេងនពំនដ្ន�ើយ។

ធេខនយល់នដលរកនបភពកុមារបានេកពីេីោ៉នន់មា៉ន រាេូធៅធា្នប់បា្ន្វើការនៅស្បនេសនថ 
អស់រយៈធពលរាធស្ចើនឆា្នំ ធ�ើយនៅេីបំផុតនបកបរបរជួញដូរេនុសនស កដលរាធរឿយៗពុំ 
ានដឹងចនបាស់ថាការងារនដលពួកនគកំពុងនតន្វើគឺរាឧស្កិដ្ឋកមមន�ើយ។

បុគ្គលិកសង្គេកិច្ចនៅធេសតបានអះអាងថា “រាធេមតា ធេខនយល់ភូមាធៅកាន់សហគេន៍ 



39

ថា្នក់របស់នថេកនៅចំណត់ថា្នក់េី ៣ របស់នកសួងការបរនេសសហរដ្ឋអាធេរិកគឺ ការឆមក់ 
ចូលចាប់នកុេជួញដូរេនុសនសេួយស្កុមនៅបាងកក។ ធៅក្នុងការឆមក់ចូលននាះ នគរបាល 
អាចចាប់អ្នកនគប់នគងមា្នក់ កដលេេួលខុសនតរូវចំនពាះកុមារភូមាកដលស្តរូវបា្នគជួញដូរ ឲ្
យនៅលក់ផ្នកូោបនៅតាេផ្លូវខាវរាន។១៤៦  សរុបឲនយខលេីេក 
បនា្នប់ពីការឆមក់ចូលចាប់ននះ កុមារទាំងននាះហាក់ដូចរាបាត់ខ្លួនអស់។ ពីរបីនែនស្កាយេក 
ការយកចិត្តេុកោក់របស់ ស្បព័ន្ផនសពវផនសាយមានការផ្នស់ប្លូរ 
ធ�ើយកុមារស្តឡប់នៅកាន់េីតាំងដនដល និងបន្តការ ធ�ើរលក់ផ្នកូោបនទៀត។

កុមារនដលេកដល់រា៉នក់ណង រាធរឿយៗកតងនតជិះរថយន្នបនភេ Transit 
ធៅកាន់នបនេស មា៉នធឡសុី។ កុមារទាំងឡាយនដលនៅកតសថែិតក្នុងនបនេសនថ 
រាញឹកញាប់នតងនតន្វើ�ំនណើរ ធៅកាន់ទីនកុងបាងកក ធ�ើមនបីន្វើការនៅតាេសណ្នោរ 
ឬធៅរាេុតរាខ្ន�ើមនបីន្វើការ ធៅធលើេូកននរាេ ឬធរាងចនកនវចខ្ចប់នតី។ 
កុមារដនទនទៀត ធ្វើ�ំនណើរនៅភគខាងតនបលូង គឺ ធៅកាន់ស៊ុងខា្ន ស៊ូរា៉នតថានី និងភូធកត 
ធ�ើេនបីរកការងារស្សន�ៀងោ្នធនះធៅក្នុងឧសនសាហកេម ធនរាេ ឬធៅតាេចមា្នរនរៅស៊ូ 
ឬធៅការោ្ននសំណង់។ ធទាះបីរាេនុសនសរាធស្ចើនបានស នមត់ថា 
ធៅរា៉នក់ណងបញ្នចេនបងគឺ ពលកេមកុមារនៅតាេកំពង់នផ និងនៅក្នុងឧសនសាហកេម 
ធនរាេ ក៏មា្នពសនោចារកុមាររាធស្ចើនផងនដរ។ ធកមងនសីរាធស្ចើន រាេូធៅអាយុចននា្នះ  
១៥ និង ១៧ ឆា្នំ ធ្វើការនៅក្នុងបារ និងផ្ទះប្នៅរា៉នក់ណង។១៤៧

ការនធ្វើមាតុភូេិនិវត្ន៍កុមារនដលសតរូវបា្នគជួញដូរសតៃប់ 
សៅស្រនទសេីយ៉នន់មា៉នវិញ

ធោងតាេមាស្តា ៣៣ ននចនបាប់នបឆាំងការជួញដូរេនុសនសរបស់នថ (Anti-Trafficking 

in Persons Act B.E. 2551) ធៅធពលនដលកុមារស្តរូវបានកំណត់អត្តសញ្នណថារា

ជន រងនស្ោះរួចន�ើយ ពួកនគនឹងនតរូវបានបញ្លូ្នៅកាន់េីជនេករបស់រោ្នភិបាល 

កដលស្តរូវបាន អនុញ្នតឲនយ�ំនណើរការន�ើេនបីការពារពួកនគេុ្នពលន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍។ 

ធៅេីជនេកននះ កុមារស្តរូវផ្ដល់សកខេីភព និងភ័ស្នុតាងអវីក៏នោយនដលចាំបាច់ន�ើេនបីបនងកើត

បានរាសំណុំធរឿង េួយនៅតុោការនថ។ ១៤៨  

�ំនណើរការចនបាប់ ទាេទារឲនយរោ្នភិបាលនថសហការរាេួយរោ្នភិបាលេីោ៉នន់មា៉ន ធោយ កច

ករំកលកេិន្នន័យសំណុំធរឿងក្ដីតាេរយៈស្បព័ន្ជីវនមែនតេួយ។ MOU រវាងនបនេសនថ និង 

េីោ៉នន់មា៉ន គឺរាអនុសនសរណៈកតេួយរវាងបណ្នស្បនេសជិតខាងទាំងបី កដលទាេទារឲនយ 

ភគីទាំងសងខាងសហនបតិបត្តិការ ធ�ើេនបីបនងកើតនូវលកខេណៈវិនិច្ឆ័យរួមនៅក្នុងការកំណត់ 

អត្តសញ្នណជនរងនស្ោះពីការជួញដូរេនុសនស ធោយបងា្នញពីក្ដីកងវល់របស់  េីោ៉នន់មា៉ន 

ចំនពាះការកំណត់អត្តសញ្នណពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲនយបាននតឹមនតរូវ។ 

ធៅធពលមានការបញ្នក់អះអាងអំពីសញ្នតិរបស់ជនរងនស្ោះ �ំនណើរការន្វើមាតុភូេិ និវ

ត្តន៍រាផ្លូវការនឹងចាប់ន្្ដើេ។១៤៩

ការន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍ ធកើតន�ើងតាេរយៈស្ចកនពំនដននសបចនបាប់នដលនចញពីនេសត 

ធឆាពនះធៅកាន់េីោ៉នវា៉នត់ឌី។ ធៅធពលនៅដល់េីោ៉នវា៉នត់ឌីន�ើយ ការិោល័យកិច្ចសហ ស្បតិ

បត្តិការស្ពំនដនេេួលបន្នុកការស្បឆាំង�ំនពើជួញដូរេនុសនស (BCATIP) នឹងេេួល កុមារ 

ធ�ើយដឹកជញ្លូនពួកនគនៅកាន់េីជនេកសំចតេីោ៉នវា៉នត់ឌី។១៥០

ធៅធពលកុមារបាន្្នៅដល់ជនេកសំចតេីោ៉នវា៉នត់ឌីន�ើយ ការស្បាស្ស័យទាក់េង 

ោ្នរវាងអារា្នធរនថ និងេីោ៉នន់មា៉នស្តរូវបញ្ចប់។ ធេធាវីភូមាមា្នក់បានពននយល់ថា៖

“ធៅធពលេកដល់េីជនេក កុមារនឹងេេួលបានការវាយតនេលេបឋេ ធ�ើយបនា្នប់េកមាន 
អ្នកអេ�ំនណើរនៅកាន់េីជនេកេែឡាំយីន (Mawlamyine) 
ធស្កាយរយៈធពលេួយយប់។  ធៅធពលេកដល់ក្នុងេីជនេកេែឡាំយី្ន�ើយ 
កុមារននាះអាចរា្នក់នៅ ឬចាកនចញតាេ 
បំណងរបស់ពួកនគ។”១៥១ 

ធទាះបីរា BATWC អះអាងថា ស្កសួងសុខុមាលភពសង្គមនៅេីោ៉នន់មា៉នស្តរូវនតន្វើការ 

តាេោននគរួរារនៅធលើកុមារមា្នក់ៗ (កុមារមា្នសរីភពក្នុងការចាកនច�នៅកាន់ 

េីជនេកេីពីរនទៀត) ដូធច្នះធគេិនអាចធានាបានថា ពួកនគនឹងនតរូវបា្ន្វើសមាហរណកេម 

រាេួយស្កុមនគរួរារពួកនគេ្ដងនទៀតន�ើយ។១៥២ ស្បសិ្នបើកុមារនស្រើសនរីសចាកនចញ 

ពួក ធគអាចន�ើរស្តឡប់នស្កាយនៅកា្់នេខនយល់ផ្នល់ ឬស្បថុយនឹងហានិភ័យក្នុងការចាក

ធ�ើេនបីបនងកើតនបាក់ចំណូលបននថែេ និងសង “បំណុល” ជំនួសឪពុកមាដនយរបស់ពួកនគ រាការ
តបស្នងចំនពាះឪពុកមាដនយនដលបានចិញ្ចឹេបីបាច់ ពួកនគ។ 
ធោយរារនតមានរំន្ឿកបបននះធ�ើយ វាគឺរាធរឿងេូធៅសនមាប់ឪពុកមាដនយ និងនថេទាំង 
កូនពួកនគផងនដរ កដលស្តរូវន�ើរតួធៅក្នុងការជួញដូរននាះ។  
វាអាចរាបញ្នស្បឈេេួយក្នុងការ ពននយល់ស្បាប់កុមារនដលរាជនរងនស្ោះថា 
ពួកនេនតរូវបា្នគជួញដូរ ធ�ើយវារាឧស្កិដ្ឋកេម។ វារឹតនត មានការលំបាករាងននះធៅធទៀត 
ក្នុងការបញ្នុះបញ្លូលឪពុកមាដនយឲនយរួេគំនិតនៅក្នុងការជួញដូរ កូនខ្លួនឯ។

កិច្ចសហនបតិបត្តិការរវាងរោ្នភិបាលនថ និងេីោ៉នន់មា៉ន បនងកើតនបព័ន្នគប់នគង�ននា្នស្បនវសន៍
េួយ កដលបុគ្គលិកសង្គេកិច្ច ស្តរូវបានចាត់តាំងឲនយធ្វើការវាយតនមលេនៅធលើហានិភ័យសកាដននុ
ពលននការ ជួញដូរកុមារេ្ដងនទៀត ធោយនស្បើឧបករណ៍វាយតនមលេនគរួរារតាេបេោ្ននេួយ។ 
ធទាះរាោ៉នងណ ស្បព័្្ននះមានបញ្នស្បឈេផ្នល់របស់វា។ ធោងតាេមនន្ីធៅការិោល័
យ�ននា្នស្បនវស្៍នខត្ត តាក បានឲនយដឹងថា កុមារេិនងាយនឹងផ្ដល់ភ័ស្នុតាងនដលអាចនាំឲនយ
មានការចាប់ខ្លួនឪពុកមាដនយ ធគន�ើយ។ ធលើសពីននះ 
ការចាប់ខ្លួនឪពុកមាដនយន្វើឲនយរា្ននភពរបស់កុមារកាន់នតលំបាក ោ៉នប់យុឺននថមនទៀត។

ដូចោ្ននឹងឪពុកមាដនយនៅកេ្នុរាកដរ ឪពុកមាដនយរាធស្ចើនមា្នចតនាចង់ឲនយកូនពួកនគនៅស្ប
ធេសនថ រាេួយនេខនយល់ ពីនស្ពាះពួកនគមានេំនុកចិត្តថា កូនពួកនគនឹងនតឡប់េកផ្ទះវិ�នោ
យមានលុយ កាក់ និងមានចំនណះដឹងនបនសើររាងេុន។១៤២  ធទាះរាោ៉នងណ 
េិនដូចោ្ននឹងកេ្នុរាធ�ើយ កុមារ កនមនតរូវបា្នគ “ជួល” ណស់ 
បែុកន្នោន់នតយកនៅធោយសននោថា ពួកនគនឹងនតឡប់េកវិញ បែុធណណនះ។ 
ធៅក្នុងករណីរាធស្ចើន កុមារពុំបានវិលស្តឡប់េកផ្ទះវិ�នេ។ ផ្នុយេកវិញ ពួកនគន�ើររក ការ
ងារន្វើដូចេនុសនសនពញវ័យនៅស្បនេសនថ។ 

ស្បធានភូមិននសហគេន៍អ៊ើរា្នេប៊ុេរុងនៅធេសតបានរាយការណ៍េកថា 
រាធរឿយៗឪពុកមាដនយេក ពីេីោ៉នន់មា៉នតនេង់េកកាន់តំបន់អនាធិបនតយនយ 
ធ�ើេនបីតាេោនកូនៗពួកនគ។១៤៣

ការយល់ដឹងរាេូធៅក្នុងចំនណមនគរួរារចំណកនសុកភូមាគឺថា 
កូ្នកមងនតរូវបា្នគជួញដូរនតនៅ ធពលនដលពួកនេនតរូវបា្នគចាប់ពនងត់នៅកតបែុធណណនះ។ 
ធៅក្នុងនកនសនភ្នករបស់នគរួរារចំណក ស្សុកភូមា កុមារនដលចង់ន្វើការ ធោយេិនខវល់ថា
ការនកងនបវ័ញ្ចមានកនេិតបែុណណនធេ ពុំស្តរូវបា្នគ ជួញដូរន�ើយ។ 

“

 ”

សគនបាប់ខ្ុំថា ខ្ុំនរឹងបានជួបកូនខ្ុំេ្ងនទៀត។  
ខ្ុំពុំដរឹងថាកូនខ្ុំសៅឯណា សហើយសតរូវទាក់ទង 
សៅសគនដយរន្រៀបណាសទ។ ខ្ុំតថេទាំងេិន 
ដរឹងថាសតរូ�នៅរកនេខនយល់នដលនំសគនៅសនះ 

តាេរន្រៀបណាសទ។

មា្នយជនរងនសគះពីការជួញដូរ សៅេីយ៉នវា៉នត់ឌី

មាដនយជនចំណកនសុកភូមាមា្នក់ កដលន្វើការនៅរាោធរៀនសនមាប់ 
ជនចំណកនសុកនៅធេសត បានអះអាងថា កុមាររាធស្ចើ្នៅស្បនេសនថតាេឆន្ទៈ 
ធោយនសរីរបស់ពួកនគ៖

“ខញនុំគិតថា ស្បសិ្នបើកុមារចង់ន្វើការននាះ កុមារនឹងនៅធោយខ្លួនឯង។ ធនះេិននេនរា 
ការជួញដូរនេ។ កុមាររាធស្ចើនឈប់នរៀ្នៅធពលពួកនគមានអាយុ ១៥ ឆា្នំ។ ពួកនគ 
ធចញពីនេសត ធ�ើយរកមនធនោបាយចូលនៅក្នុងនបនេសនថ រាធេមតាធៅតាេឡាន 
ដឹកបននលេ។ ពួកនគេេួលបាននបាក់កេ្ចីពីនរណមា្នក់ ធ�ើយចុងនស្កាយស្តរូវសងវាធៅឲនយ 
ធគវិញ។ កូននបុសខញនុំធ្វើកបបននះ ឥឡលូវននះោត់កំពុងន្វើការនៅធលើេូកននរាទន�ើេនបីរក ប្
រាក់សងបំណុលសនមាប់ការន្វើ�ំនណើររបស់ោត់។ ”១៤៤

កុមារភូមាសៅស្រនទសនថ

កុមារេកពីនេសត រាពិនសសសហគេន៍អ៊ើរា្នេប៊ុេរុង រាធេមតាស្តរូវបាននាំយកនៅកាន់ 
ទីនកុងបាងកក ធ�ើមនបីន�ើរលក់ផ្នធៅតាេតំប្់នេសចរណ៍នានាក្នុងទីនកុង។ វាមានភព ងា
យស្សួលក្នុងការនមើលន�ើញកុមារទាំងននះ កដលពួកនគរត់នៅជុំវិញផ្លូវខាវរាន (Khao 

Sarn) កដលលនបីខាងនរឿងេិនលអែរបស់ទីនកុងបាងកក ធ�ើរលក់ផ្នកូោប 
និងមានអន្តរ�ំនពើ រាេួយនភញៀវនេសចរណ៍រហូតដល់យប់ៗធស្រៅ។ 
មានកុមារេូសលេីេភូមាចននា្នះពី ៥០០-៦០០ នាក់ ធ�ើរលក់ផ្នកូោបនៅេូទាំងនបនេស
នថ។១៤៥

ករណីេួយ កដលបានេេួលការយកចិត្តេុកោក់ពីអន្តររាតិនស្កាយពីការធា្នក់ចុះចំណត់ 
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ធចញ  និងនតរូវបា្នេខនយល់នផនសងនទៀតេកេេួលយក។ 

ភ័ស្នុតាងនដលនៅមានកនេិតននរបាយការណ៍ និងេិន្នន័យតាេោននគរួរារ រកនសាេិនឲនយ ស្បសិ

េ្ភពនននបព័ន្តាេោននគរួរារស្តរូវបានវាស់ស្ទង់។  ភ័ស្នុតាងបានផ្ដល់រាធោបល់ ថា កុមារ

មា្នសរីភពក្នុងការន�ើរន�ើរតាេរនស្មើសរបស់ពួកនគ ធៅធពលពួកនគេកដល់ 

ក្នុងនបនេសេីោ៉នន់មា៉ន ធ�ើយបច្នុបនប្្នននះធៅពុំមាននីតិវិធីតាេោននដលតនេរូវនោយ 

អារា្នធរនៃនៅធ�ើយនេ។

ស្បរាជននបនហល ៤០០ នាក់ ស្តរូវបាននិរនេសនតឡប់េកពីតំប្់នេសតនៅកាន់ 

ស្បនេសេីោ៉នន់មា៉នវិញរាធរៀងរាល់នថងៃ។១៥៣ �ំនណើរការពិនិតនយឯករារអ្នកនដលស្តរូវនិរនេស ធច

ញនតរូវបា្ន្វើធ�ើងោ៉នងឆាប់រហ័សនៅធពលស្ពឹក ធោយរារសមាពន្នៅធលើមនន្ី 

�ននា្នស្បនវសន៍ កដលស្តរូវផ្នស់ទីនបរាជនឲនយបានឆាប់រហ័ស។១៥៤ ការន្វើកបបននះផ្ដល់នូវ ធព

លនវោតិចតួចក្នុងការកំណត់អត្តសញ្នណកុមារ កដលអាចរាជនរងនស្ោះពីការជួញ ដូរ។ 

ធទាះរាោ៉នងណអង្គការ NGOs ក្នុងនសុកេួយចំនួ្ន្វើការរាេួយការិោល័យ 

�ននា្នស្បនវសន៍ ធ�ើេនបីពិនិតនយនមើលកុមារនដលកំពុងនតរូវបាននរនេស និងវាយតនេលេថាធតើមាន 

ជនរងនស្ោះពីការជួញដូរក្នុងចំនណេពួកនគនដរឬធេ។

កុមារនដលេិននតរូវបានកំណត់អត្តសញ្នណថារាជនរងនស្ោះពីការជួញដូរ ស្តរូវបាន 

និរនេសនច�នោយនស្បើបណ្នញ និងនីតិវិធីដូចោ្នកដលបា្នស្បើនបាស់សនមាប់ជន�ននា្ន 

ស្បនវសន៍ខុសចនបាប់នដរ។ សនមាប់កុមារេួយចំនួន រារាងការនិរនេសពួកនគនចញតាេផ្លូវ 

រាពននេិត្តភព កុមារទាំងននះអាចនតរូវបាននិរនេសតាមនចករនបៀងខុសចនបាប់ដូចោ្ននឹង 

ធពលនដលពួកនគចូលក្នុងនបនេសនៃនដរ។ ធៅភគីខាងនថ ស្ចករនបៀងទាំងននះស្តរូវបា្ន្វើ ឲ្

យមានលកខេណៈស្សបចនបាប់រាបនណ្នះអាស្្ននស្កាេចនបាប់ពន្គយ បែុក្្តនៅភគីខាង ភូមាវិញ 

វាធៅកតរាស្ចកផ្លូវខុសចនបាប់ចូលនៅក្នុងនបនេសនថដនដល។១៥៥ កុមារនដលស្តរូវ 

បាននិរនេសនចញ នឹងមានអារា្នធរទាំងឡាយនៅចាំេេួល កដលអារា្នធរទាំងននាះគឺរា អ្នកគ្

រប់នគងនចកនពំនដននដលពួកនគបានឆលេងកាត់។ ធៅេីោ៉នវា៉នត់ឌី រាធេមតាគឺនោធាកា 

ករែ្នបននវែូឡង់ (Karen Benevolent) ស្បរាធិបនតយនយ (DKBA) ។ អ្នកនដលស្តរូវបាន 

និរនេសនចញ ស្តរូវនតបង់លុយសំណូកនៅស្ចកទា្នរន�ើេនបីេេួលបានការអនុញ្នតនតឡប់ 

ធៅកាន់នបនេសេីោ៉នន់មា៉នវិញ។ អ្នកនដលពុំមានលេ្ភពបង់លុយសំណូកសនមាប់ការ 

ចូលនៅេ្ដងនទៀតនទននាះ នឹងនតរូវបញ្លូ្នៅកាន់េណ្ឌលឃុំខ្លួនបនណ្នះអាសន្ន រហូត ទាល់

កតមាននរណមា្នក់អាចបង់លុយសនមាប់ការនោះកលងពួកនគ កដលរាញឹកញាប់គឺ រាធេខនយ

ល់នដលបាននាំពួកនគចូលក្នុងនបនេសនថ។

មានការនចាទនបកាន់ថា ស្បសិ្នបើកុមារេិនអាចទាក់េងនេខនយល់នដលមានបំណងបង់ 

ពិន័យនទននាះ DKBA នឹងនសវងរកនេខនយល់ជំនួសឲនយពួកនគវិញ។ ការនចាទនបកាន់េួយ 

ចំនួនបានផ្ដល់រាធោបល់ថា DKBA មានការពាក់ព័្្នៅក្នុងការលក់ដូរកុមារនៅកាន់ ការ

ោ្ននសំណង់នៅតាមនពំនដនភគីខាងភូមា។១៥៦ ស្បព័្្ននះគឺរាការជំរុញបននថែេ 

សនមាប់ការជួញដូរជនរងនស្ោះធ�ើងវិញ ធ�ើយវ�្ដននះនឹងចាប់ន្្ដើេេ្ដងនទៀត។

ធោងតាេការិោល័យជន�ននា្នស្បនវស្៍នខត្តតាក មានកំពង់នផចំនួន ២២ កននលេង  

ធៅទន្លេនេ កដលអាចនស្បើនបាស់នោយនគរបាល�ននា្នស្បនវសន៍។១៥៧ រាពននេិត្តភពគឺរា ស្ចក

ឆលេងនពំនដននសបចនបាប់នតេួយគត់។ ស្ចករនបៀងនផនសងៗស្តរូវបានអនុញ្នតរា បនណ្នះអាសន្នក្

ធរាេចនបាប់ស្ដីពីពន្គយ ធ�ើេនបីនាំចូល និងនាំធចញេំនិ�នៅេកនបនេស េីោ៉នន់មា៉ន។ 

មនន្ីេួយរូបបានពននយល់ស្បាប់ថា៖

"ធៅធពលនយើងនិរនេសជនចំណកនសុកខុសចនបាប់ ធយើងមានេនុសនសរាង ៤០០ នាក់។ 
ធយើងេិនអាចនិរនេសពួកនគតាេរាពននបា្នេ ពីនស្ពាះរោ្នភិបាលភូមាពុំបានចាត់េុក េនុសនស
�៏នស្ចើនទាំងននះថារាពលរ�្ឋន�ើយ ដូធច្នះធយើងនតរូវនតនិរនេសពួកនគនច�នៅតាេ 
កំពង់នផទាំងននះ។ ”  ១៥៨

កំពង់នែនដលស្តរូវបា្នស្បើនបាស់សនមាប់ការនិរនេស ធ្្នះថា ស្ចកនលខ ១៣ ធៅភគី 

ខាងនថ និងនចកនលខ ៩៩៩ ធៅភគីខាងភូមា។ កុមារភូមាកដលរស់នៅតំប្់នេសត 

បានកំណត់ថាស្ចកនលខ ៩៩៩ គឺរាកំពង់នផេួយនដលពួកនគនឹងនតរូវបា្នគឃុំខ្លួន ស្បសិន

ធបើពួកនេនតរូវបញ្លូននតឡប់នៅកាន់នបនេសេីោ៉នន់មា៉នវិញ។១៥៩

ពុំមានកំណត់នតាណេួយស្តរូវបានរកនសា ពាក់ព័ន្នឹងកុមារនដលស្តរូវបាននិរនេសតាេវិធី 

ធនះធ�ើយ ដូធច្នះធៅធពលនិរនេស ពុំមាននបព័ន្តាេោនណេួយន�ើេនបីពិនិតនយឲនយដឹងថា 

ធតើជ្ននាះបានចូលស្បនេសនថេ្ដងនទៀតនដរឬធេ។ ស្សន�ៀងោ្នធនះកដរ ធៅស្បនេសនថ 

ស្បសិ្នបើកុមារនដលស្តរូវបានជួញដូរ បា្ន្វើសមាហរណកមមនោយនរាគជ័យរាេួយ 

ស្កុមនគរួរារពួកនគវិញ ពុំមាន�ំនណើរការតាេោ្នៅនឹងកននលេង ធ�ើេនបីរារាំងការជួញដូរ 

កុមារេ្ដងនទៀតន�ើយ។

ខណៈកដលនេសត ស្តរូវបានកំណត់ថារាចំណុចន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍ផ្លូវការនតេួយគត់រវាង 

េីោ៉នន់មា៉ន និងនថ មានករណីរនស្មើសពីរបី កដលជនរងនស្ោះធា្នប់នតរូវបា្នគន្វើមាតុភូេិ 

និវត្តន៍តាមនកាះសងនៅរា៉នក់ណង។ អង្គការ NGOs េួយចំនួន 

កំពុងនតបែុនបែងន្វើឲនយរា៉នក់ណង កា្នយរាចំណុចន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍ផ្លូវការេួយសនមាប់ជនរ

ងនស្ោះ។ ធទាះរាោ៉នងណ ធ�ើមនបីន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍កុមារណមា្នក់នចញពីចំណុចននះ 

កុមារននាះស្តរូវនតមានអ្នកអេ �ំនណើររាេួយតាេេូកនឆាពនះធៅកា្់នកាះសង 

ធ�ើយននះគឺរាស្បទាញនបេង់ោ្នកផ្នក ធនធានរបស់រោ្នភិបាល។១៦០

 
កិច្ចការពារ និងទប់សា្នត់សនមាប់កុមារភូមា

ធៅឆា្នំ ២០០៤ េីោ៉នន់មា៉ន បានកា្នយរាស្បនេសេីេួយនៅក្នុងតំបន់ទន្លេនេគង្គ កដលចុះ 

ហតថែនលខាធលើពិធីរារ Palermo ។ េួយឆា្នំធស្កាយេក េីោ៉នន់មា៉នបានអនុេ័តចនបាប់ស្ដីពី 

ការជួញដូរេនុសនសនគប់នជុងនស្រាយរបស់ខ្លួនគឺ ចនបាប់នបឆាំងការជួញដូរេនុសនស។ ចនបាប់ 

របស់េីោ៉នន់មា៉ន បានកំណត់និយេន័យននការជួញដូរថារា ការលក់ ការេិញ ការខ្ចី ការ 

ជួល ការនស្រើសនរីស ដឹកជញ្លូន ការនផ្ទរ ឬការេេួលេនុសនស។ មានបេបញ្ញត្តិកដលោក់ 

ពិន័យនៅធលើការបនលេំឯករារស្នុំកូន ធរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងការនកលេងបនលេំឯករារ (រាព 

សិនសសសនមាប់កុមារ) ក្នុងនោលបំណងជួញដូរកុមារឆលេងកាត់នពំនដន។ ជំពូក VI មាន 

បេបញ្ញត្តិទាំងឡាយ រាពិនសសសនមាប់នស្តី កុមារ និងយុវវ័យ។១៦១

ធទាះរាោ៉នងណ ចនបាប់រាតិពិបាកក្នុងការអនុេ័តនស្បើនបាស់នៅស្ពំនដនភគីខាងភូមា កដលសង្គ

េសុីវិលសថែិតក្នុងសភពនកឡាប់ចាក់ ធ�ើយអំណចនតរូវបាននបងនចកោ្នរវាង 

រា្នប័នសុីវិលពុករលួយនពាលគឺ ធោធារាតិ និង DKBA ។ សេតថែភពរោ្នភិបាលភូមា  

នឹងនតរូវការពនងឹងបននថែេ េុ្នពលពួកនគអាចនោះស្រាយស្បកបនោយស្បសិេ្ភពរាេួយ 

នឹងកុមារនដលស្តរូវបានជួញដូរ។

ធៅភគីខាងនថ មានអង្គការ  NGOs រាធស្ចើននដលន្ វើការនៅស្គប់នសទាប់វណ្ណៈ ធ�ើេនបីជួយ 

ការពារកុមារនដលធា្នប់នតរូវបា្នគជួញដូរ ឬកំពុងនបឈេនឹងហានិភ័យននការជួញដូរ។ 

ធៅធេសត អង្គការអន្តររាតិ ធ្វើការន�ើេនបីកាត់បនថែយភពងាយរងនស្ោះរបស់កុមារនដល 

កំពុងនបឈេនឹងហានិភ័យ (ឧ. កូនៗរបស់ជនចំណកនសុក កដលោ្ននឯករារស្សប ចនបាប់ 

ឬឋានៈរាអ្នកេកតាេឪពុកមាដនយ) ធោយេេួលបាននូវឯករារបញ្នក់អត្ត សញ្នណស្តឹមនតរូវ

កដលមានទនេង់រាអត្តសញ្នណប័ណ្ណនថ ១៣ ខ្ទង់។១៦២

គលេីនិកនេសត និងគណៈកេមការន�ើេនបីការពារ និងនលើកកេ្ពស់សិេ្ិកុមារ (CPPCR)  

ជួយឪពុកមាដនយចំណកនសុកឲនយេេួលបានសំបុស្តកំនណើត សនមាប់កុមារភូមាកដលនកើត 

ធៅស្បនេសនថ។ ការមានសំបុស្តកំនណើត ធ្វើឲនយកុមារភូមាអាចេេួលបានការអប់រំ និង ការោំ

ពារសុខភពកនេិតេូលោ្ននពីរោ្នភិបាលនៃនៅធពលអនាគត។១៦៣ កុមារភគនស្ចើន 

ស្តរូវបានកត់នតា និងចុះបញ្ីធ្្នះធោយគលេីនិក បែុកន្នបសិ្នបើ�ំនណើរការននះពុំស្តរូវបា្ន្វើ 

ចប់សពវនគប់ក្នុងរយៈធពល ១៥ នថងៃ ធស្កាយនពលនកើត ឬសនមាប់កុមារនដលគលេីនិកពុំបាន ដឹង 

(ឧ. កុមារនដលនកើតនៅផ្ទះ) ការេេួលខុសនតរូវេឺនតរូវនផ្ទរនៅឲនយ CPPCR វិញ។

ហាក់ដូចរាមានអង្គការតិចតួចបែុធណណនះ កដលន្វើការនៅស្គប់នសទាប់វណ្ណៈធ�ើេនបីការពារ 

កុមារងាយរងនស្ោះននសហគេន៍អ៊ើរា្នេប៊ុេរុងដ៏ោច់នសោល។ អង្គការ  NGOs 

បានបនងកើត រាោធរៀនេួយនៅក្នុងតំបន់អនាធិបនតយនយននាះ 

បែុកន្តវាកលងមានេូលនិធិជំនួយ ធ�ើយ ស្តរូវបងខេំចិត្តបិេទា្នរ។ ការបិេទា្នររាោ ធ្វើឲនយកុ

មារនៅក្នុងសហគេ្៍ននះងាយរងនស្ោះ រាេីបំផុត។ រាលេ្ផល កុមារអ៊ើរា្នេប៊ុេរុងរាច្

ធរីននតរូវបា្នគន�ើ�ន�ើរសុំទា្នៅ តាេចិន្្ចើេផ្លូវ កដលរាការបនងកើននូវនស្ោះថា្នក់នថ

មនទៀតពីការចាប់ពនងត់នោយអ្នកជួញ ដូរ។១៦៤

មានកិច្ចនបឹងនស្បងយកចិត្តេុកោក់នៅភគីនៃនោយអង្គការ NGOs ក្នុងកិច្ចការពារកុមារ។ 
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អង្គការ NGOs ខលេះឆលេងចូលនៅក្នុងនបនេសេីោ៉នន់មា៉ន ធ�ើេនបីផ្ដល់ការបណ្ដះបណ្នលស

ហគេន៍ េូលោ្នន និងនលើកកេ្ពស់យល់ដឹងអំពីការជួញដូរ 

ធោយបនស្ងៀនឲនយឪពុកមាដនយឲនយធចះ ស្បយ័ត្ននបនយងរាេួយនឹងនេខនយល់។

េីោ៉នន់មា៉ន ក្នុងនាេរាស្បនេសនបភពន�ើេេួយ មានរា្នប័នតិចតួចនៅនឹងកននលេងសនមាប់ 

ការពារកុមារពីការជួញដូរ ឬ�ំនណើរការរាដនរនីតិសេនបទា និងន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍ 

ស្បកបនោយស្បសិេ្ភព ធ�ើេនបីជួយដល់កុមារក្នុងការវិលស្តឡប់ពីនបនេសនថវិ�ន�ើេនបី 

ករាងជីវិតពួកនគរាររាថមី និងនគចនចញពីការជួញដូរេនុសនសេ្ដងនទៀត។

 ឧបសគ្គនៅក្នុងការសបយុទ្ធនបឆំងនរឹងការជួញដូរកុមារពីេីយ៉នន់មា៉ន

រា្នប័ននដលន្វើការក្នុងនបនេសនថ ធ�ើេនបីស្បយុទ្នបឆាំងនឹងការជួញដូរកុមារពីេីោ៉នន់មា៉ន 

ស្បឈេនឹងបញ្នលំបាករាធស្ចើន។ នគរបាលភូេិន្ទនថ បានរាយការណ៍េកថា ពួកនគពុំ 

មានអ្នកបកនស្បនគប់នោ្់ន�ើេនបីជួយសនេរួលដល់នគរបាល និងមនន្ី�ននា្នស្បនវស្៍ន�ើេនបី 

ធ្វើការនស៊ើប�នងកត និងការងារសំណុំធរឿង។ របាយការណ៍បងា្នញឲនយធ�ើញថា 

អ្នកបកនស្ប កតងនតបកនស្បេិននសបោ្ន ធ�ើយអ្នកបកនស្បនដលអង្គការ NGOs បញ្លូនេក 

កតងនតបកនស្បលំន�ៀងរាច់នរឿងនដលពួកនគកំពុងបកនស្ប។១៦៦ សច្ចៈភពអំពី 

ការផ្ដល់សកខេីភពរបស់ជនរងនស្ោះ ពឹងនផអែកទាំងនសុងនលើគុណភពននការប 

កនស្បនដលបានផ្ដល់ជូន។ ការបកនស្បខុស អាចន្វើឲនយការនស៊ើប�នងកតទាំងេូលខុស 

ធ�ើយេិនអាចផ្ដនា្នធទាសបាន។

និយេន័យទាំងឡាយនៅក្នុងចនបាប់ស្ដីពីការជួញដូររបស់ភូមា និងចនបាប់ស្ដីពីការជួញដូរ 

របស់នថមានភពខុសោ្ន ធ�ើយការននះបែះពាល់ដល់រនបៀបនដលសំណុំធរឿងក្ដីស្តរូវបាន

ធគ យល់ដឹង និងនោះស្រាយនៅធលើនពំនដនទាំងសងខាង។ 

ធនះគឺរាធរឿងរាក់នស្ដងនៅក្នុង ការនិរនេសជនរងនស្ោះកុមារ ធស្កាេឋានៈរាជនរងនស្ោះ

កុមាររបស់ជនចំណកនសុក ខុសចនបាប់។  ធៅេីោ៉នន់មា៉ន ធគចាត់េុកកុមារថាស្តរូវបា្នគជួ

ញដូរនោយស្បវត្តិ ស្បសិ្នបើ ពួកនគមានអាយុធស្កាេ ១៥ ឆា្នំ 

ធ�ើយកំពុងន្វើការនៅស្បនេសនថ។ ធៅធពលមនន្ីនថ និរនេសកុមារទាំងននះថារាជនចំ

ណកនសុកខុសចនបាប់ ធោយពុំមានឋឋានៈរាជនរង ធស្ោះ មនន្ីភូមាេិនអាចដឹងបានថា

ធតើពួកនេនតរូវការការន្វើសេហរណកេមេ្ដងនទៀតនដរឬ ធេ។ ស្បសិ្នបើពួកនេនតរូវបាននិ

រនេសក្នុងនាេរាជនរងនស្ោះធនាះ រោ្នភិបាលភូមាអាច 

រាកននលេងនដលជួយការពារពួកនគបាននបនសើររាង។១៦៧

កុមារនដលស្តរូវបាននិរនេសនចញក្នុងនាេរាជនចំណកនសុកខុសចនបាប់ ធោយោ្ននការ 

ធស៊ើប�នងកត និងនតរួតពិនិតនយឲនយបាននតឹមនតរូវ ពុំស្តរូវបានកត់នតាក្នុងនបព័ន្�ននា្នស្បនវសន៍ 

ធ�ើយ ធ�ើយភពងាយរងនស្ោះរបស់ពួកនគនឹងនកើ្ន�ើងរហូតដល់ចប់�ំនណើរការ 

និរនេសទាំងនសុង។ 

ឧបសគ្គេួយក្នុងចំនណេឧបសគ្គធំៗបំផុត កដលស្បឈមនោយនគរបាលគឺ ការបញ្នុះ 

បញ្លូលឲនយរងនស្ោះសហការរាេួយនឹងការនស៊ើប�នងកត។ ទាល់នតមានការសហការពីជន 

រងនស្ោះធទើបនគរបាលអាចរកភ័ស្នុតាងបញ្នក់ពីការជួញដូរ និងការនកងនបវ័ញ្ចបាន។ 

ធបើ ោ្ននភ័ស្នុតាងបញ្នក់នទននាះ នគរបាលេិនអាចរាងសំណុំធរឿងសនមាប់ការជួញដូរ 

េនុសនសបា្ន�ើយ។

 

ជនរងនស្ោះេួយចំនួន េិនមានអត្តសញ្នណរាជនរងនស្ោះធេ ធ�ើយមានអារេមណ៍ថា 

រា្ននភពរបស់ពួកនគគឺរាអវីកដលនកើតន�ើងរាធេមតា។ អ្នកដនទនទៀតរងរបួសផ្លូវចិត្ត 

ធ�ើយចង់វិលស្តឡប់នៅេីោ៉នន់មា៉នវិញ។ ករណីជួញដូរេនុសនសអាចរាធរឿងនវងឆា្នយ និង 

ស្តរូវចំណយនពលនវោ។ ធោយរារនបបននះធ�ើយ ទាំងជននរងនស្ោះ និងនគរបាលពុំ 

ស្តរូវបា្នគនមើលន�ើញថាជំរុញឲនយមានការផ្ដនា្នធទាសការជួញដូរន�ើយ។ 

ករណីរាធស្ចើន េកពីេីោ៉នន់មា៉ន ស្តរូវចំណយនពលយូរនសមើនឹងពីរដងននករណីនដលេក

ពីនបនេសកេ្នុរា និងឡាវ ពីនស្ពាះអារា្នធរនីេួយៗស្តរូវនតបំនពញ�ំនណើរការបញ្នក់សុព

លភពថា្នក់រាតិ ធោយរោ្នភិបាលេីោ៉នន់មា៉នសនមាប់ជនរងនស្ោះ។

ភពនៅជិតោ្នរវាងនបនេសនថ និងេីោ៉នន់មា៉ន មានន័យថាមាន “ចំណុចនខនសាយ” រាប់េិន 

អស់នដលេិនអាចពិនិតនយតាេោ្នៅតាេមាត់សេុស្េរបស់នថបា្នេ។ ធៅរា៉នក់ណង មានផ្លូ

វរាធស្ចើនសនមាប់ចូលស្បនេសនៃនោយខុសចនបាប់គឺនៅតាេ ស្កាប៊ុរី ស្សុកឡាអ៊ុន ឬ 

មា៉នលីវា៉នន់។ ធៅស្កាប៊ុរី ធៅធពលេឹករំននារស្សកចុះអស់ េនុសនសនាំោ្នធ�ើរចូលស្បនេសនថ។ 

ធៅរា៉នក់ណងខាងតនបលូង មានឆកសេុស្ទនដលមា្នក់អាចចតេូករបស់ពួកនគ ធ�ើយន�ើរ ចូល 

ធៅក្នុងេឹកដីនៃនោយផ្នល់។ ពុំមានការឃា្នំធមើលនៅតាេកននលេងទាំងននះធ�ើយ ធ�ើយ ស្ប

រាជនេកពីេីោ៉នន់មា៉នអាចផ្នស់េីចូលនៅក្នុងនបនេសនៃនោយនសរី និងោ្ននការតាេ 

ចាប់ខ្លួ្ន�ើយ។១៦៨

ការជួញដូរកុមាររ៉ូហីងយ៉នសៅកាន់មា៉នសៃសុីតាមន្រនទសនថ

រែូហីងោ៉ន (Rohingya)  គឺរាស្កុមនបរាជនឥរា្នេឥណ្ឌូ-អារនយ័ន (Indo-Aryan) េកពី 

ស្បនេសេីោ៉នន់មា៉ន កដលទាេទារសិេ្ិរាមា្នស់នសុកននរដ្ឋរា៉នក់ឃីន (Rakhine) ។ អ្នកនបវត្តិ 

រាស្តភូមា ក៏ដូចរារោ្នភិបាលភូមា បានេេូចអះអាងថា ពួកនគបានផ្នស់េីេកពី ស្បនេស

បង់កា្នធដសនៅអំឡនុងនពលអង់នគលេសនគប់នគង។ ពាកនយ  Rohingya កា្នយេកពី ពាកនយ 

“rohang” កដលរាធ្្នះចាស់របស់រដ្ឋរា៉នក់ឃីន កដលជនរាតិរែូហីងោ៉នធា្នប់បាន 

រស់នៅអស់នពលរាធស្ចើនសតវតនសរ៍។ ធទាះបីរាមាននបវត្តិរាស្ស្តយូរលង់នបបននះក៏នោយ 

ធគនតងនិយមនៅពួករែូហីងោ៉នថា “Bengali” កដលផ្ដល់រាធោបល់ថាពួកនគេិននេនរា 

ជនរាតិភូមា ធ�ើយក៏ពុំធា្នប់រាជនរាតិភូមាកដរ បែុកន្តរាជនចំណកនសុកខុសចនបាប់។

ធស្កាយពីមានឯករាជនយភពពីអង់នគលេសនៅឆា្នំ ១៩៤៨ ពួករែូហីងោ៉នកដលេកពីរដ្ឋរា៉នក់ឃីន  

បានរួេចំនណកោ៉នងខា្នំងកា្នធៅក្នុង�ំនណើរការករាងរាតិ េឺនោន់នតន�ើេនបីឲនយពួកនេនតរូវ បា

នចាត់េុកថារាបរនេសនៅក្នុងរដ្ឋសេ័យទំន្ើបរបស់េីោ៉នន់មា៉ន។ ពួករែូហីងោ៉ន បាន និងកំ

ពុងទាេទារសុំសិេ្ិរាពលរ�្ឋនៅេីោ៉នន់មា៉នតាំងពីេសវតនសរ៍ឆា្នំ ១៩៧០ េកនេលេះ ធ�ើយបាន

រួចផុតពីការបែុនបែងដកពួកនគនចញ ធោយនស្បើនោល្នោបាយក្នុងនសុក។ 

ការបែុនបែងរបស់រោ្នភិបាលភូមា ធ�ើេនបីរុញនចានពួករែូហីងោ៉នធច�នស្រៅស្បនេស បា្ន្វើឲនយ 

មានលំហូរោ៉នងនលឿនឥតឈប់ឈរននជន�ននា្នស្បនវស្៍នចញពីរដ្ឋរា៉នក់ឃីន និងចូលនៅ 

ស្បនេសេួយចំនួនដូចរា នថ មា៉នធឡសុី ឥណ្ឌូធនសុី និងបង់កា្នធដស។១៦៩

ក្នុងចំនណេលំហូរជន�ននា្នស្បនវសន៍ទាំងននះ បណ្នញជួញដូរនផនសងៗស្តរូវបានបនងកើត ធ�ើ

ងន�ើេនបីសងកត់សងកិ្នៅធលើរា្ននភពលំបាកននពួករែូហីងោ៉នកដលងាយរងនស្ោះ។

 ធៅឆា្នំ ២០០១ ពួករែូហីងោ៉នបានបនងកើតនូវចំណងនរើងធំរាប់កំណត់នតាធលើកេីេួយ 

របស់ខ្លួ្នៅស្បនេសនថ ធៅធពលនដលរបាយការណ៍េួយបានអះអាងថា ទាហា្នរើង េឹក

នថស្បនពឹត្តេិនគបនបីនៅធលើពួករែូហីងោ៉នកដលរកន�ើ�នៅធលើេូក។១៧០ ការន្វើចំណក ស្

រុកនៅដំណក់កាលដំបូងតាេសេុស្ទននះ មានភពរីកចនស្មើ្នៅេុែនោោរកតា្ន 

ធសដ្ឋកិច្ច។

បុរសជនរាតិរែូហីងោ៉នរាធស្ចើននាក់ កដលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆា្នំធ�ើងនៅ  សុខចិត្តន្វើ 

ការន្វើចំណកនសុកនៅស្បនេសមា៉នធឡសុី ធ�ើេនបីរកការងារន្វើ។ ស្បនេសមា៉នធឡសុីមាន 

តនេរូវការពលករោ្ននជំនាញរាធស្ចើន ធ�ើយនដលនគដឹងថារាឋានសួគ៌ដ៏មានសុវតថែិភព 

សនមាប់ពួករែូហីងោ៉ន។ ខណៈកដលព័ត៌មានអំពីជីវិតថមីរបស់ពួកនគនៅមា៉នធឡសុីដឹងឮ 

ដល់រដ្ឋរា៉នក់ឃីន មានពួករែូហីងោ៉នរាធស្ចើននាក់នទៀតនតរូវបា្នលើកេឹកចិត្តឲនយធ្វើ�ំនណើរ 

ធោយខ្លួនឯង កដលបណ្នលឲនយមានការន្វើចំណកនសុករាស្េង់នទាយ្ំនៅកាន់នបនេស 

មា៉នធឡសុីតាេផ្លូវេឹករបស់នបនេសនថ។

ធេខនយល់បា្នកងនបវ័្្ចនលើនបវត្តិធរាគជ័យននះ ធ�ើេនបីលនបលួងលួងនោេេនុសនសឲនយធ�ើងនលើ 

េូករបស់ពួកនគ ធោយសននោថានឹងនាំពួកនគនៅដល់ស្បនេសមា៉នធឡសុីកតេ្ដង។ ធៅេីបំផុត 

ការន្វើចំណកនសុកដំណក់កាលេីពីរបា្នកើតន�ើង កដលបន្តរហូតេកដល់ សពវនៃងៃននះ 

កដលពាក់ព័ន្នឹងនស្តី និងនកមងនសីេិននគប់អាយុ កដលសងនឃឹេថានឹងបា្នៅ 

រួេរស់រាេួយឪពុក បង ឬប្លូននបុស ពូឬអ៊ុំស្បុស ស្ពេទាំងប្ដី កដលកំពុងន្វើការនៅស្បនេស 

មា៉នធឡសុី។១៧១
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“ ពួកគនរនញពីរនសត ហើយរកេធនយាបាយចូលទនក្នុង ទីកនុងបាងកក 

ជាធេ្មតាទនតាេឡានដរឹកបនលេន។ ពួកគន ទទួលបានបននក់កេ្ចីពីនរណាមា្ននក់ 

ហើយចុងកននយ ែនរូវសងវាទនឲនយគនវិញ។ កូនបនុសខ្ុំធ្វើបនប្នះ  

ឥឡលូវ្នះគត់កំពុងធ្វើការននលើទូក្នសាទដើេនបី  

រកបននក់សងបំណុលសមននប់ការធ្វើដំ�ើររបស់គត់។”

អ្នកភូេិននេីយ៉នវា៉នត់ឌី

†     
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ថមីៗធនះ ស្ពឹត្តិការណ៍េួយបានបនញ្ឆះឲនយមានផ្នធ�លេើងដ៏ធំេួយនៅក្នុងការន្វើចំណកនសុក

រា បន្តបនា្នប់របស់ពួករែូហីងោ៉នេកពីនបនេសេីោ៉នន់មា៉ន។ ធៅកខឧសភ ឆា្នំ ២០១២ 

បុរស េូសលេីេចំនួនបីនាក់នតរូវបា្នចាទនបកាន់ពីបេរំធោ�នសពសន្វៈ 

និងន្វើឃាតនស្តីពុេ្ រាសនិកមា្នក់។ 

ការនចាទនបកា្់ននះបានបនងកើននូវភពតានតឹងនដលធា្នប់មានពីេុន 

េករវាងពុេ្រាសនិកនៅរែូហីងោ៉ន និងរា៉នក់ឃីន។ �ំនពើហិងនសាបានរីករាលោលនៅភូេិ 

ភគខាងនរើងននរដ្ឋរា៉នក់ឃីន ធ�ើយបានរួេចំនណកនាំឲនយមានការដុតបំផ្នញផ្ទះរាប់ពាន់ 

ខ្នង កដលបណ្នលឲនយរា្នប់ពួករែូហីងោ៉នរាង ១០០ នាក់។១៧២

ធស្កាយពីមានការនបកខា្នយ�ំនពើហិងនសាធៅឆា្នំ ២០១២ ពួករែូហីងោ៉នរាប់ពាន់នាក់បានដុះ 

រា្នបនហាះធ�ើរនចញពីនបនេសេីោ៉នន់មា៉ន កដលន្វើឲនយេណ្ឌលឃុំខ្លួនជន�ននា្នស្បនវសន៍ 

របស់នថស្តរូវនពញនណន ធ�ើយបននសល់នូវរនស្មើសពីរបីសនមាប់នបនេសនថ។ ស្បនេសពុំ 

កេនរាស្បនេសហតថែនលខីននអនុសញ្នជ្ន�ៀសខ្លួនឆា្នំ ១៩៥១ ឬពិធីរារឆា្នំ ១៩៦៧ 

របស់វាធ�ើយ ធ�ើយក៏ពុំមាននកបខ័ណ្ឌផ្ដល់សិេ្ិស្ជកនកានចាំបាច់ន�ើេនបីឧបតថែេ្ភោំស្េ 

ដល់ការហូរចូលជ្ន�ៀសខ្លួនដ៏គំហុកនបបននះកដរ (អង្គការ UNHCR 

ស្បចាំធៅស្បនេស នថ)។ អ្នកសនងកតការណ៍េួយរូបបា្នចាទនបកាន់ថា៖

“ធៅធពលបា្ន�ើងនលើេូកន�ើយ ពួកនគឆលេងកាត់តាមនដនេឹករបស់នថ។ ទាហា្នរើង 

េឹករបស់នថ កតងនតឃាត់កបា៉នល់ឲនយឈប់ ធ�ើយនស្នើសុំការសូកបា៉នន់លុយខលេះធ�ើេនបីឲនយ

ពួក ធគបន្តការន្វើ�ំនណើរនៅធទៀតបាន។ អ្នកនដលោ្ននលេ្ភពបង់លុយសំណូក 

ស្តរូវបាននាំ យកនៅកាន់េណ្ឌលឃុំខ្លួនជន�ននា្នស្បនវស្៍នៅស្បនេសនថ 

ខណៈកដលអ្នកនដលនៅ ធសសសល់េំនងរាស្តរូវបាននាំធៅកាន់ជំរុំធៅស្ពំនដនខាងនបនេ

សមា៉នធឡសុី។ ”១៧៣

�ំនណើរការននះ មានបងា្នញរារូបភពនៅេំព័រេី ៤៥។ តួធលខដំបូងេួយនទៀតបាន 

អះអាងថា៖

“ពួករែូហីងោ៉នរាធស្ចើននាក់ រា្នក់នៅក្នុងេណ្ឌលឃុំខ្លួនរយៈធពលយូរ េុ្នពលស្តរូវបាន 

ធេនបាប់ថារា្ននករណ៍នៅេីោ៉នន់មា៉នបានថយចុះភពតានតឹង ធ�ើយអាចបញ្លូនពួកនគ 

ឲនយវិលស្តឡប់នៅស្សុកកំនណើតវិញបាន។ ក្នុងសភពរាក់នស្ដង អារា្នធរស្ោន់នតយកពួក 

ធគនៅស្បគល់ឲនយអ្នកជួញដូរេនុសនស កដលរង់ចាំពួកនគនៅសេុស្េ កដលចាត់េុកពួកនគរា 

ចំណប់ខា្នំង។ ” ១៧៤

ខណៈកដលស្បនេសនថេិនអាចមានកននលេងផ្នុកពួករែូហីងោ៉ន ធៅក្នុងេណ្ឌលឃុំខ្លួនរបស ់

ពួកនគ ធ�ើយស្បនេសេីោ៉នន់មា៉នប�ិនសធេិនេេួលយកពួករែូហីងោ៉នវិញ ស្បនេសនថស្តរូវ 

សថែិតនៅក្នុងរា្ននភពដ៏លំបាក។ សកេមជនបានផ្ដល់រាធោបល់ថា ធោយរារកតា្នធនះ 

ធ�ើយនទើបនាំឲនយស្បនេសនថអនុេ័ត “កផនការឆា្នស់” ធ�ើមនបីនោះស្រាយបញ្នទាំងឡាយ 

របស់ពួករែូហីងោ៉នកដលកំពុងនៅក្នុងនបនេសននះស្រាប់។១៧៥

របាយការណ៍របស់នបព័ន្ផនសពវផនសាយ បា្នលចធា្នយកាលពីនពលថមីៗធនះ បានបងា្នញ 

ឲនយធ�ើញនូវជំរុំោក់ខ្លួ្នៅក្នុងនស្ពនស្រៅ ធៅតាេបណដេយស្ពំនដននថ/មា៉នធឡសុី។ ធគ 

និោយថា ធៅទីននះអ្នកជួញដូរទាេទារលុយនោះខ្លួនពីអ្នកនដលមានរាច់ញាតិតាំង 

េីលំនៅធោយនរាគជ័យនៅមា៉នធឡសុី។ ធៅភូធកត ពួករែូហីងោ៉នរាធស្ចើននាក់ េិនមាន 

លេ្ភពសូកបា៉នន់បា្នេ ពួកនគនៅធកមងៗធពក ឬពុំមាននគរួរារ កដលរាលេ្ផលពួកនគ 

ស្តរូវបានលក់នៅឲនយេូកននរាេ។១៧៦

កាលពីេុន ធេខនយល់ទាេទារឲនយស្គរួរារបង់លុយចំនួន ១,២០០,០០០ MMK (លុយខា្នត ់

េីោ៉នន់មា៉ន) សនមាប់ការនោះកលងរាច់ញាតិរបស់ពួកនគ។ បច្នុបនប្្នននះ ធោយរារនេ 

ខនយល់មានកំនណើននេពនយសេនបត្តិ ពួកនគអនុញ្នតឲនយរាច់ញាតិបង់លុយរាបីដំណក ់

កាលោច់នោយនឡកពីោ្ន។១៧៧

ធគនិោយថា �ំនណើរការននះគឺរាលេ្ផលន្នោល្នោបាយនដលបានបនងកើតន�ើង 

ធោយនគរបាលភូេិន្ទនៃនៅថា “រនស្មើសេីពីរ” ធ�ើេនបីលុបបំបាត់ការឃុំខ្លួនពួករែូហីង

ោ៉ន កណនណន់តាន់តាប់នៅក្នុងេណ្ឌល កដលពួកនគេិនអាចនិរនេសនតឡប់នៅកាន់ 

ស្បនេសេីោ៉នន់មា៉នវិញបាន។ បច្នុបនប្្នននះ មាន “ជំរុំចំណប់ខា្នំង” ធៅតាេបនណ្នយ 

ស្ពំនដននថ/មា៉នធឡសុី។១៧៨

ធោងតាមនេធាវីការពារសិេ្ិេនុសនស កដលន្វើការន�ើមនបីន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍ជនរងនស្ោះ  

រែូហីងោ៉នបានឲនយដឹងថា កុមាររាធស្ចើននដលរកន�ើ�នៅធលើេូកននរាទនៃងៃននះ ពុំធា្នប់ 

បាននសវងរកការន�ៀសខ្លួ្នៅស្បនេសមា៉នធឡសុីធ�ើយ បែុកន្នតរូវបានលួងនោេ ធោយអ្នកជួ

ញដូរេកពីេីោ៉នន់មា៉នផ្នល់ ធោយសននោថានឹងផ្ដល់ការងារឲនយធ្វើ។ ធកមងនបុសអាយុ ១៤ 

ឆា្នំមា្នក់ ស្តរូវនគសននោថាផ្ដល់ការងារមាននបាក់ឈ្លួល ធៅមា៉នធឡសុី ធ�ើយនេខនយល់ស្បាប់ថា កា

រន្វើ�ំនណើររបស់ោត់នឹងេិនអស់លុយកាក់ អវីធ�ើយ។ ធេខនយល់ទាំងននះ េេួលបានលុយ

ឈ្លួលសនមាប់ការនាំបុរសមា្នក់ៗធៅ ស្បគល់ឲនយេូក ធ�ើយនឹងនបាកបនញឆនតនកមងនបុសឲនយគិត

ថា ពួកនគកំពុងនត ធស្រើសនរីសកេមករសនមាប់ការងារនដលមាននបាក់ឈ្លួល។១៨០

“រាង ៨០% ននជនរងនស្ោះធៅធលើេូកទាំងននះ រាកុមារនដលមានអាយុធស្កាេ ១៨ ឆា្នំ។

ភគនស្ចើនននពួកនគសុទ្នតេកមា្នក់ឯង ពីនស្ពាះភគនស្ចើនននឪពុកមាដនយរបស់ពួកនគេិន 

ធៅរស់នេ។  ពួកនគងាយនឹងនតរូវបានលួងនោមនោយនេខនយល់ឲនយធ�ើងនលើេូក។”១៨១

ភគនស្ចើនននបុរស ស្ស្តី និងកុមាររែូហីងោ៉ន ចូលនៅស្បនេសនថតាមនខត្តផងងា៉ន ឬធខត្ត 

រាធុន កដលរាកននលេងេូកចូលចត។ ធៅធពលរកន�ើញករណីទាំងននះ អ្នកនដលស្តរូវបាន 

ធគរត់ពន្នតរូវបាននិរនេសនចញ។ បែុកន្តពួកនគងាយស្សួលក្នុងការរកផ្លូវនតឡប់នៅធ�ើងេូក 

និងន�ើររកការងារន្វើធៅមា៉នធឡសុី កដលន្វើឲនយពួកនគមានហានិភ័យពីការជួញដូរេ្ដងនទៀត។ 

រាធេមតា ការនិរនេសគឺតាេរា៉នក់ណង និងខាវធួង។ រា៉នក់ណងនៅកតរាចំណុចនចញចូល 

ដ៏សកេមសនមាប់ពួករែូហីងោ៉ន កដលចូលេកកាន់នបនេសនថ បែុកន្តេិនសូវសកេមដូចផង 

ងា៉ន និងរាធុ្នេ។

រោ្នភិបាលបានប�ិនសធថាពួករែូហីងោ៉នេិននតរូវបា្នគជួញដូរន�ើយ រហូតទាល់នតរក ធ�ើ

ញរន្្នរាកសពរាធស្ចើនកននលេងនៅតាេបនណ្នយស្ពំនដនមា៉នធឡសុី។ រាេូធៅ 

នាយកោ្ន្នស៊ើប�នងកតពិនសស (DSI) ចាត់េុកថាពួករែូហីងោ៉នងគឺរាេនុសនសនដលស្តរូវ 

បា្នគរត់ពន្។ មនន្ីមា្នក់បានអះអាងថា “ពួកនេនតរូវបាននាំចូលេកនបនេសនៃនោយ 

ខុសចនបាប់ ធ�ើយស្តរូវបានរត់ពន្ប្្តនៅកាន់មា៉នធឡសុី។ ខញនុំសន្និោ្ននថា ពួកនគេួយចំនួន 

អាចរាជនរងនស្ោះននការជួញដូរ បែុក្្តនយើងនតរូវនតនស៊ើប�នងកតករណីនីេួយៗធ�ើេនបីឲនយដឹង 

ចនបាស់។ ” ១៨ ២

ដរាបណេីោ៉នន់មា៉នប�ិនសធេិនផ្ដល់សិេ្ិពលរដ្ឋដល់ពួកនគ ោ្ននអវីេួយផ្នស់ប្លូរនេ។  

PHANG NGA

SATUN

បុរស ស្ស្តី និងកុមារនឹងនៅកតបន្នតរូវបា្នេខនយល់េកេេួល និងបញ្លូ្នៅឆា្នយនៅកាន់ 

ជំរុំជួញដូរេនុសនស។
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តផនទីជួញដូរពួករ៉ូហីងយ៉ន

ឡាវ

កេ្ុជា

បង់កា្នសដស

េីយ៉នន់មា៉ន

ថថ

មា៉នសៃសុី

ទូកពួករ៉ូហីងយ៉ន

គនសមាងផ្លូ�នៅកាន់មា៉នសៃសុី

ជំរុំជួញដូរេនុសនស

ផ្លូវជិតជាងនៅមាត់សេុសទសនមាប់ទូកនដលបានសា្ទនក់ចា្រ់នដយ/
ណាត់ជួបជាេួយទាហ្ន�ើងទរឹកនថ  និងបន្ឃុំខ្ួន

សកាះបងា្ហនញជាសទង់នទាយធំ

ចំណុចនដលទាេទារទំនិញ ការផកពិន័យ  និងនបាក់នោះខ្ួន

េណ្ឌលឃុំខ្ួន

ចំណុចចាំសា្ទនក់របស់ទាហ្ន�ើងទរឹកនថ 
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ជំពូក ៥៖
ការជួញដូរពីន្រនទសឡាវ



47

ស្រ
នទស

ឡា
វ មារនដលរាជនរងនស្ោះពីការជួញដូរអាចនតរូវបាន 

តាេោនរហូតដល់បណ្នសហគេន៍នានាកដលនៅឆា្នយោច់នសោល

េូទាំងនបនេស។ របាយការណ៍អំពីជនរងនស្ោះកដលបា្ន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍នដលបា្ន្វើប

ច្នុបនបន្នភពកាលពីនខេុនបានបងា្នញឲនយដឹងថា ធៅចននា្នះឆា្នំ ២០០១ និងឆា្នំ ២០១៤ 

តំបន់កំពូសៗទាំង ៥ កដលកុមារស្តរូវបានជួញដូរនៅកាន់រួេមាន៖ រាវា៉នន់ណធខត (៦៤៥ 

នាក់) ចំបា៉នរាក់ (២៨៧ នាក់) រារា៉នវា៉នន់ (២៧១ នាក់) រាោស្កុងនវៀងច័ន្ទ (២៣៥ 

នាក់) និងនកុងនវៀងច័ន្ទ (១៤៤ នាក់)។១៨៩

“

 ”

តំបន់ជនបទទាំងអស់នៅស្រនទសឡាវ សុទ្ធនតងាយរងនសគះ 
 និងមានហនិភ័យពីការជួញដូរ។ សខត្នៅជាប់ន្ំនដនមានជន 
ចំណាកនសុកជាសសរើន ប៉ុតន្ជាទូសៅពួកនគចូលនៅសដយងាយ 

សសួលនដយពុំេនឯកសារនឡើយ។ សយើងនឃើញជនរងនសគះជា 
សសរើននដលបា្នធ្វើមាតុភូេិនិវត្្៍នៅតំបន់នដលកាន់នតដច់ 

សសយលក្នុងន្រនទស។

បុគ្គលិកអង្គការ NGO អន្រជាែិនបចាំសៅស្រនទសឡាវ

ផ្លូវជួញដូរពីន្រនទសឡា�នៅកាន់ន្រនទសនថ

េិនដូចោ្ននឹងនបនេសកេ្នុរា និងេីោ៉នន់មា៉នធេ ជនរងនស្ោះកុមារភគនស្ចើននដលេកពី 

ស្បនេសឡាវចូលស្បនេសនថ ធោយមានឯករារស្សបចនបាប់តាេរូបភពេួយចំនួន។ ការចូ

លនោយស្សបចនបាប់នៅក្នុងនបនេសនថ ទាេទារឲនយមានលិខិតឆលេងនដន កដលផ្ដល់ សិេ្ិឲនយព

លរដ្ឋឡាវចូលនោយស្សបចនបាប់រយៈធពល ៣០ នថងៃ។ ធកមងនសីឡាវភគនស្ចើន កដលស្តរូវបាន

ធគរកន�ើញថាមា្នគជួញដូរនៅក្នុងឧសនសាហកេមផ្លូវនភេ បានឆលេងនពំនដន 

តាេបែុស្តិ៍ស្តរួតពិនិតនយនពំនដនអន្តររាតិ ធោយមានលិខិតឆលេងនដន ឬធសៀវនៅឆលេងនដន។ ធកមងស្

រីដនទនទៀតចូលតាមនចកនពំនដនតាេេមា្នប់ ឬស្្រនពណី ធោយមាននតនសៀវនៅ 

ឆលេងនដនបែុធណណនះ។ ធសៀវនៅឆលេងនដន ផ្ដល់សិេ្ិចូលស្សបចនបាប់រយៈធពល ៣ នថងៃ ២ យប់ 

ធ�ើយពុំទាេទារឲនយមានលិខិតឆលេងនដនអវីធ�ើយ។ មា្នសៀវនៅឆលេងនដនពីរស្បនភេ ធសៀវ

ធៅេួយមានសុពលភពសនមាប់នតការនៅេួយនលើក ធ�ើយនសៀវនៅេួយនទៀត 

មានសុពលភពរយៈធពលេួយឆា្នំ កដលអនុញ្នតឲនយធៅបា្នស្ចើ្នលើក។១៩០

កុមារនដលោ្ន្នសៀវនៅឆលេងនដន ឬកុមារនដលន្វើ�ំនណើររាេួយនេខនយល់ ចូលស្បនេស 

នៃនោយខុសចនបាប់ ធោយនគចពីនចកនពំនដន និងបែុស្តិ៍ស្តរួតពិនិតនយនសបចនបាប់។ ពួកនគ 

អាចឆលេងចូលនៅស្បនេសនៃនោយនៃមើរនរើង ឬធោយេូកកាត់តាេទន្លេនេគង្គ កដល 

បនងកើតបានរាស្ពំនដនរវាងនបនេសឡាវ និងនថ។

កុមារនដលឆលេងចូលនោយស្សបចនបាប់ រាេូធៅកតងនតរា្នក់នៅយូររាងរយៈធពល ៣០ 

នថងៃក្នុងេិោ្នការរបស់ពួកនគ។ ធកមងនសីេិននគប់អាយុរាធស្ចើន ចូលស្បនេសនៃនោយ 

ស្សបចនបាប់ ធ�ើយបនា្នប់េកបន្តការរា្នក់នៅធោយខុសចនបាប់ ធស្កាយពីបានតាំង េីលំនៅ

ក្នុងទីនកុងធំណេួយរបស់នថ។ ធៅក្នុងករណីខលេះ ពលរដ្ឋឡាវចូលនៅ 

តាេរយៈធពលសុពលភព ៣០ នថងៃ ធ្វើការរយៈធពល ២៩ នថងៃ រួចន�ើយស្តឡប់េកកាន់ 

ស្បនេសឡាវវិញ ធ�ើេនបីចូលស្បនេសនថរយៈធពលបននថែេ ៣០ នថងៃេ្ដងនទៀត។ 

ចំនួនេនុសនសនពញវ័យនដលចូលស្បនេសនថ ធោយមានេិោ្នការការងារនដលមានការ 

េេួលរា្នល់ពីនកសួងការងារ និងសុខុមាលភពសង្គេឡាវ  (MoLSW) មានការនកើន 

ធ�ើងបន្តិចេ្ដងៗ។ ធទាះរាោ៉នងណ រោ្នភិបាលឡាវ េិនអនុញ្នតឲនយកុមារអាយុធស្កាេ 

១៨ ឆា្នំធ្វើការនៅបរនេសន�ើយ ដូធច្នះពលរដ្ឋឡាវទាំងអស់នដលមានអាយុធស្កាេ ១៨ 

ឆា្នំនិងកំពុងន្វើការសុទ្នតខុសចនបាប់ ធ�ើយរាការរំធោភបំពា្នៅធលើការអនុញ្នត។ 

របាយការណ៍បានផ្ដល់រាធោបល់ថា រាងពាក់កណ្នលននកេមករឡាវនៅនថ គឺរាធកមង 

ស្សីេិននគប់អាយុ កដលចូលេកនបនេសនៃនោយមានឯករារស្សបចនបាប់រារូបភពេួយ 

ចំនួន បនា្នប់េកពួកនគបន្តការរា្នក់នៅរហូតដល់ផុតរយៈធពលនដលបានអនុញ្នត។ 

រាេូធៅ ធកមងនសីទាំងននះពាក់ព័ន្នឹងនពសនោចារ។១៩១ 

ផ្លូវជួញដូរ�៏នពញនិយេពីឡាវចូលនៅនថគឺ ណងនខ ឬធ�ៀងនរែ។១៩២ ធទាះរាោ៉នងណ 

ធោងតាេបុគ្គលិកអង្គការ NGO េួយរូបនៅក្នុងរាជធា្ីនវៀងច័ន្ទ បានឲនយដឹងថា 

សាវតារ

រាធារណរដ្ឋនបរាមានិតឡាវ (ឡាវ)  រាស្បនេសនដលមាននបាក់ចំណូលនស្កាេ 

េធនយេ កដលមាននបរាជនចំនួន ៦.៧ ោននាក់។១៨៣ រាេួយនឹង�នសថែរភពនន 

រូបិយប័ណ្ណ គីប របស់នបនេសឡាវ (LAK) ការវិ្ិនោគនសដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌនឍ 

ធហោ្នរចនាសេ្ព័ន្រាធារណៈ រងការខូចខាត្ំនធង ធទាះបីរាស្បនេសននះមាន ធន

ធានធេមរាតិនស្ចើនសន្ឹកសនា្នប់ក៏នោយ។

នេ្ភបីភគរយនននបរាជនឡាវ រស់នៅធស្កាេបនា្នត់នកីថា្នក់រាតិ ធ�ើយរាង ៦០% 

រស់នៅរាេួយនឹងនបាក់ចំណូលតិចរាង ៣.១០ ដុោ្នរក្នុងេួយនថងៃ។១៨៤ រា្ននភព 

ធៅពុំទាន់មានការរីកចនស្មើនរាដុំកំភួ្នៅធ�ើយនេ កដលន្វើឲនយឡាវមានគុណវិបត្តិ 

ធៅក្នុង AEC ពីនស្ពាះមានការទាក់ទាញវិ្ិនោគិនតិចតួចចូលេកកាន់នបនេស 

ធនះ។ ដូចោ្ននឹងនបនេសកេ្នុរា និងេីោ៉នន់មា៉នកដរ ចលនាចូលនៅកាន់នបនេសនថ 

ហាក់ដូចរា�ំនណះស្រាយដ៏មានមានការទាក់ទាញសនមាប់នោះស្រាយភពនកីនក 

ភពោ្ននការងារន្វើ និងកងវះឱកាស កដលរាធហតុធ្វើឲនយមានការន្វើចំណក 

ស្សុកនេង់នទាយធំរបស់កេមករ ទាំងនសបចនបាប់ និងខុសចនបាប់។ ធោយមានភរា 

និងវបនបធម៌នសន�ៀងោ្ននឹងនថ ស្បរាជនេកពីនបនេសឡាវយល់ន�ើញថាមានភព 

ងាយស្សួលក្នុងការស្បឡលូកចូលសង្គមនថ ធ�ើយរាញឹកញាប់នបព័ន្�ននា្នស្បនវសន៍ 

នថពុំអាចចាប់ពួកនគបា្ន�ើយ។

ដូចោ្ននឹងករណីកុមារនដលេកពីេីោ៉នន់មា៉នកដរ មានេហិច្ឆតាដ៏ខា្នំងកា្នក្នុងការ 

ចូលនៅកាន់នបនេសនៃន�ើេនបីរកលុយ កដលបណ្នលឲនយកុមារស្តរូវធា្នក់នៅក្នុងការ 

លួងនោមនបាកបនញឆនតរបស់អ្នកជួញដូរ។ នាយកការិោល័យអង្គការ UN-ACT 

ស្បចាំធៅស្បនេសឡាវបានអះអាងថា “ធយើងេិនអាចបននា្នសការជួញដូរ កុមារនោ
យរារនតភពនកីនកនទៀតបា្ន�ើយ ធពលនវោបានផ្នស់ប្លូរន�ើយ។  
កុមារចង់ន្វើការ ពួកនគចង់ផ្នស់េី។”  ១៨៥

កាលពីេុន ករណីជួញដូរក្នុងនបនេសេកពីតំបន់ជនបទនៅកាន់ទីនកុងធំៗធៅក្នុង 

ស្បនេសឡាវ េេួលបានការយកចិត្តេុកោក់តិចតួច។ បែុកន្តកំនណើន�៏នថរននការន្វើ 

ចំណកនសុកឆលេងនដន និងកំនណើនការយកចិត្តេុកោក់ពីអន្តររាតិនៅធលើការជួញ 

ដូរេនុសនសបានបងខេំឲនយឡាវនបឈេេុខនឹងបញ្ន។ បែុក្្តនោយរារនតោ្ននចនបាប់ ស្បឆាំ

ងនឹងការជួញដូរស្បកបនោយការតាំងចិត្តនៅនឹងកននលេងននាះ ឡាវយល់ 

ធ�ើញថាខ្លួនឯងពិការ ធៅធពលនិោយអំពីនរឿងនបយុទ្នបឆាំងនឹងការជួញដូរ 

េនុសនស ទាំងក្នុងនបនេសនិងឆលេងនដនចូលនៅកាន់នបនេសនថ។

រហូតដល់ឆា្នំ ២០០៥ ឡាវពុំមាននិយេន័យចនបាប់អំពីការជួញដូរ ឬមនធនោបាយ ចនបា

ស់ោស់ក្នុងការផ្ដនា្នធទាសនេខនយល់នៅក្នុងនបនេសនបកបនោយស្បសិេ្ភព 

ធៅធ�ើយនេ។ និយេន័យអំពីការជួញដូរេនុសនស ស្ពេទាំងការផ្ដនា្នធទាសសនមាប់ 

ជននដលស្តរូវបានរកន�ើញថាធ្វើ�ំនពើជួញដូរ ស្តរូវបានោក់បញ្លូលនៅក្នុងមាស្តា 

១៣៤ នននកមនពហមេណ្ឌ។១៨៦ ដូចោ្នកដរ ធៅឆា្នំ ២០០៥ រោ្នភិបាលឡាវបាន 

បនងកើតអង្គភពនបឆាំងការជួញដូរឡាវ (LAPTU) កដលមានអង្គភពនបឆាំងការ ជួ

ញដូរថា្នក់នខត្តចំនួននបាំេួយនខត្ត ស្តរូវបានបនងកើតន�ើងនៅឆា្នំបនា្នប់ៗធស្កាយេក 

ធទៀត ធ�ើេនបីសនេបសនេរួលដល់ការស្បតិបត្តិចនបាប់ក្នុងនសុក។

ឡាវបាននណនាំចនបាប់ដំបូងរបស់ខ្លួន គឺចនបាប់នបឆាំងការជួញដូរនៅកខកុេ្ភៈ ឆា្នំ 

២០១៦ ។ ធគនៅពុំទាន់បា្ន�ើញមានឥេ្ិពលអវីេួយនៅធលើសេតថែភពរបស់ 

ឡាវក្នុងការកំណត់អត្តសញ្នណ និងផដននា្នធទាសករណីជួញដូរនៅធ�ើយនេ។
 
ស្រនទសឡាវក្នុងនេជាស្រនទសនបភ�នដើេ

ធោយរារនតកងវះចនបាប់នបឆាំងការជួញដូរពីេុនៗធៅក្នុងនបនេសឡាវ និងការ យល់

ស្ច�ំនៅធលើអវីកដលបនងកើតបានរាករណីជួញដូរននាះ ការស្បេូលេិន្នន័យពុំ 

មាននបសិេ្ភពនេ។១៨៧ ធៅចននា្នះឆា្នំ ២០០១ និង ២០១៤ 

ជនរងនស្ោះពីការជួញ ដូរចំនួន ២,២១៧ នាក់ ស្តរូវបា្ន្វើមាតុភូេិនិវត្ត្៍នៅកាន់ប្

រនេសឡាវវិញ កដល ក្នុងននាះ ១,៨៧២ (៨៤.៥%) ននជនរងនស្ោះទាំងននះគឺរា

កុមារអាយុធស្កាេ ១៨ ឆា្នំ។ ស្ោន់នតក្នុងឆា្នំ ២០១៤ េួយ 

ជនរងនស្ោះេិននគប់អាយុចំនួន ១១៣ នាក់ ស្តរូវ បា្នគន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍។១៨៨ កុ
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ផ្លូវចូលនៅ ស្បនេសនៃនតងនតមានការផ្នស់ប្លូររានិច្ច។

“កាលពីេុននបរាជនអាចឆលេង [ចូលស្បនេសនថ] ធោយេិនចាំបាច់មានឯករារ បែុកន្ត ឥឡលូវពួក
ធគអាចេេួលបា្នសៀវនៅឆលេងនដនមានសុពលភព ៣ នថងៃ កដលអនុញ្នតឲនយ ពួកនគន្វើដំ
ធណើរក្នុងរយៈចមា្នយមានកនេិតេួយនៅស្បនេសនថ។ កុមារក៏ដូចោ្នកដរ។ ស្បសិ្នបើពួកនគេិន
មានលិខិតឆលេងនដ្នទននាះ ពួកនគអាចចូលនៅបា្នោយនសៀវនៅ ឆលេងនដនរយៈធពល ៣ 
នៃងៃនដរ កដលរាវិធីងាយបំផុត ធ�ើយរាចុងនស្កាយពួកនគន្វើ�ំនណើរ េូទាំងនបនេសនថ ជួនកា
លនោយមានជំនួយពីនេខនយល់នដលពួកនគបានជួបនៅស្ពំនដន។ ធៅេីបំផុតពួកនគសថែិតក្នុងរា្នន
ភពងាយរងនស្ោះ កដលចនបាស់រានឹងនាំធៅរកការជួញ ដូរ និងនកងនបវ័ញ្ចកាន់នតខា្នំងនថមនទៀ
ត។ ”  ១៩៥

សបព័្្ធនេខនយល់ឡាវ

ស្បព័្្នេខនយល់តាមន្រនពណី មា្នៅនឹងកននលេងន�ើេនបីជួយសនេបសនេរួលការជួញដូរ 

កុមារពីតំបន់នកីនក និងេីជនបទនននបនេសឡាវចូលនៅក្នុងនបនេសនថ។ ស្បភពេួយនៅ 

ទីនកុងនវៀងច័ន្ទបានអះអាងថា ធេខនយល់នៃនតងនតចូលនៅស្បនេសឡាវក្នុងនាេរាធភញៀវ 

ធេសចរណ៍។ បនា្នប់េក ពួកនគអាចចូលនៅកាន់ភូេិងាយរងនស្ោះធោយផ្នល់ ធ�ើយ កសវងរ

កកុមារន�ើេនបីបំនពញតនេរូវការ សនមាប់សងា្នក់ផ្គត់ផ្គង់នៅស្បនេសនថ។១៩៦ រាេូធៅ ធេខនយល់ 

គឺរាេនុសនសមា្នក់នដលសហគេន៍រា្នល់ ធ�ើយនៅេីបំផុតចាប់ន្្ដើមនរឿេុកចិត្ត។ ធេខនយល់ទាំ

ងននះបនងកើតេំនាក់េំនងជិតស្និេ្រាេួយស្កុមនគរួរារ ធ�ើយនៅក្នុងករណី េួយចំនួន 

ធេខនយល់គឺរារាច់ញាតិ។ 

បុគ្គលិកកាន់សំណុំធរឿងេួយរូបបានពននយល់ថា៖

“មា្នក់ៗសុទ្នតមានេនុសនសេំនាក់េំនងនដលពួកនគរ្ានល់ ស្បសិ្នបើពួកនគចង់នសវងរកការងារ
ធ្វើធៅស្បនេសនថ។ ពួកនគទាក់េងនេខនយល់ននះ ធ�ើយជួយនរៀបចំអវីៗស្គប់ោ៉នង។ ធេខនយល់
ធនះគឺរាអ្នកនដលនសវងរកកេមករកុមារនៅតាេសហគេន៍ោច់នសោល។ ”១៩៧

ធៅក្នុងការន្វើ�ំនណើរតាេគំនិតផ្លួចន្្ដើេរបស់ខ្លួន កុមារចំណកនសុក កដលរាេូធៅគឺរា 

ធកមងនសីជំេង់ កតងនតចូលនៅស្បនេសនថរាេួយេិត្តភក្ដិរបស់ពួកនគ។ ពួកនគធា្នក់នៅក្នុង 

កណ្ន្រ់នដរបស់នេខនយល់ កដលន្វើលនបិចរាជួយពួកនាងរាេួយនឹងឯករារន្វើ�ំនណើរ កដលនាំ

ធៅរកការសុំឲនយធេខនយល់ជួយរកការងារឲនយធ្វើ។ បញ្នធនះអាចនកើតន�ើងនៅស្ពំ 

កដនទាំងសងខាងរបស់ឡាវ-នថ។ បុគ្គលិកអង្គការ NGO ធៅទីនកុងនវៀងច័ន្ទ 

“

 ”

វាមានភាពងាយសសួលសនមា្រ់នេខនយល់នថក្នុងការចូលនៅ 
ឡាវក្នុងនេជាសភ្ៀ�នទសចរណ៍មា្ននក់។ បន្ទនប់េក ពួកនគ 

អាចចូលនៅកាន់ភូេិងាយរងនសគះសដយផ្ទនល់ សហើយនស្វង 
រកកុមារនដើេនបី្រំនពញែនេរូវការ សនមាប់សងា្នក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ 

ពួកនគ។

បុគ្គលិកអង្គការ NGO សៅទីនកុងន�ៀងច័ន្ទ 

តួនទីរបស់ឪពុកមា្នយនៅក្នុងការជួញដូរកុមារឡាវ

ធកមងជំេង់ឡាវរាធស្ចើ្ន្វើការសនស្េចចិត្តក្នុងការចូលនៅស្បនេសនៃនតមា្នក់ឯង ធ�ើេនបី 

កសវងរកការងារន្វើ។១៩៨   ការចូលស្បនេសនថពីនបនេសឡាវពុំកេនរាធរឿងពិបាកដូចនបនេស 

ជិតខាងដនទនទៀតន�ើយ ដូធច្នះមានចលនាឈប់ឈរចូលនៅក្នុងនបនេសនថ។ អវីកដលរា ការ

ពិតសនមាប់ពន្គយក្នុងតំបន់គឺថា មានឧទាហរណ៍អំពីឪពុកមាដនយនដលនលើកេឹក ចិត្តឲនយកូន

ធៅរកការងារន្វើធៅស្បនេសនថ ធ�ើេនបីបនងកើតនបាក់ចំណូលបននថែេសនមាប់ ស្គរួរារ។

ស្បាកដណស់ មានសមាពនធតិចតួចនលើកុមារឡាវក្នុងការនៅធ្វើការទាំងនៅវ័យនកមងខ្ចី។ ស្កុមនគរួ

រារអាចនលើកេឹកចិត្តឲនយកូនពួកនគចំណកនសុក បែុកន្តពួកនគេិនបងខេំឲនយពួកនគនៅ ឬេេូចនស្កា

េសមាពនធដូចនដលនគធា្នប់បា្ន�ើ�នៅក្នុងនគរួរារនថ កុលសេ្ព័ន្ភ្នំ កេ្នុរា 

និងភូមាធ�ើយ។១៩៩៩   ធទាះរាោ៉នងណ មានការរាយការណ៍អំពីករណីនដលឪពុកមាដនយ 

េិនអាចមានលេ្ភពចិញ្ចឹេបីបាច់កូនពួកនគ ធ�ើយន្វើឲនយពួកនេនតរូវចាកនចញពីនគរួរារ និងរ

ស់នៅក្នុងភពមា្នស់ការទាំងនៅធកមងខ្ចី រារាងការនដលនយើងន�ើញរាេូធៅធៅតាេ 

បណ្នស្បនេសនផនសងៗក្នុងតំបន់។២០០

កុមារឡា�នៅស្រនទសនថ

ធោយរារមានភពនសន�ៀងោ្នកផ្នកភរា និងវបនបធេ៌ កុមារឡាវមានភពងាយស្សួល 

ក្នុងការចូលស្បឡលូកក្នុងសង្គមនថ ធ�ើយេិនសូវឯធកាដូចកុមារចំណកនសុកជនរាតិភូមា 

និងកេ្នុរាធេ។  ពលរដ្ឋឡាវ ពិបាកក្នុងការកំណត់អត្តសញ្នណ ពីនស្ពាះធគអាចនចឡំ 

រាេួយនឹងជនរាតិនថ។ រាលេ្ផល ការជួញដូរជនរងនស្ោះពីនបនេសឡាវអាចន�ើញ 

មា្នៅធស្ទើរស្គប់េីកននលេងក្នុងនបនេសនថ កដលន្វើការបនស្មើនៅកក និងឧសនសាហកេមសេនបលូរ 

កបបរាធស្ចើន។ របាយការណ៍បញ្នក់ថា ជនរងនស្ោះឡាវេកពីភូេិភគកណ្នល និងភគ 

ខាងតនបលូងនននបនេសឡាវ ចូលចិត្តនៅធ្វើការនៅទីនកុងបាងកក។

ធកមងនសីេិននគប់អាយុ កដលចូលេកតាមនចកនសបចនបាប់កាត់តាេណងនខ រាេូធៅកតង 

កតន�ើ�ន្វើការនៅណងនខ ឬបាងកក។ ធកមងនសីនដលេកពីនបនេសឡាវ 

ក៏ន�ើ�ន្វើការ ធៅក្នុងបារនៅធខត្តនានាក្នុងនបនេសភគខាងតនបលូង 

កដលផ្ដល់រាធោបល់ថា ពុំមាន ធោលនៅរាក់ោក់សនមាប់ជនរងនស្ោះឡាវ 

ធ�ើយពួកនគនៅស្គប់េីកននលេងនដលមាន តនេរូវការការងារ។

របាយការណ៍ស្ដីពីការជួញដូរេនុសនសឆា្នំ ២០១៤ របស់នកសួងការបរនេសបញ្នក់ថា ជន 

រងនស្ោះឡាវរាធស្ចើ្ន្វើការនៅក្នុងឧសនសាហកេមផ្លូវនភេ។២០១ 

ព័ត៌មា្ននះស្តរូវបានអះអាង ធោយរបាយការណ៍ផ្លូវការស្ដីពីអ្នកនដលន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍ 

កដលបងា្នញថា ធៅឆា្នំ ២០១៤ ធកមងនសីេិននគប់អាយុជិត ១០០ 

នាក់នតរូវបា្ន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍ក្នុងនាេរាជន រងនស្ោះពីការជួញដូរផ្លូវនភេ ខណៈកដលក្

ធេងនបុសេិននគប់អាយុតិចតួចបែុធណណនះកដល ស្តរូវបា្ន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍។ ស្បនហល 

៩៥% ននជនរងនស្ោះកដលបា្ន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍គឺ រាស្ស្តី កដល ៨០% 

ននពួកនគសុទ្នតពុំស្គប់អាយុ។២០២

ធៅកខេករា ឆា្នំ ២០១៥ អារា្នធរនថបានសន្ងា្នះធកមងជំេង់ឡាវចំនួន ៧២ នាក់ (អាយុ 

១៣-២០ ឆា្នំ) កដលន�ើ�ន្វើការរាធពសនោចារនៅក្នុងបារខារា៉នអូធខចំនួនបួ្នៅស្សុក 

សងភីណង ន្នខត្តស៊ូផនប៊ុរី ភគកណ្នលនននបនេសនថ។២០៣

ការជួយសន្ងា្នះធនះ ទាញចំណប់អារេមណ៍ និងក្ដីកងវល់ពីនបព័ន្ផនសពវផនសាយអន្តររាតិ 

ធៅធលើឧសនសាហកេមផ្លូវនភេ ស្ពេទាំងការនកងនបវ័ញ្ចោ្ន្នេតា្នធៅធលើជនរងនស្ោះកុ

មារ។

ធកមងនសីឡាវមានតនេរូវការខ្ពស់នៅក្នុងឧសនសាហកេមផ្លូវនភេ ពីនស្ពាះធគដឹងថាពួកនគមាន 

រូបសនេស់ទាក់ទាញទាំងនភញៀវនថ និងនភញៀវបរនេស។ ធកមងនសីឡាវមានរូបសេនបត្តិខាងនស្រៅ  

និងជំនាញភរាកដលចាំបាច់ក្នុងការទាក់ទា�នភញៀវទាំងពីរស្បនភេ ដូធច្នះពួកនគមាន 

តនេរូវការខ្ពស់ ធ�ើយងាយស្សួលក្នុងការដឹកជញ្លូ្នៅេូទាំងនបនេស។២០៤

ឧសនសាហកេមផ្លូវនភេ ផ្ដល់ឲនយនគរបាលនូវភ័ស្នុតាងចនបាស់ោស់អំពីការនកងនបវ័ញ្ច។ �ំនពើ 

ធពសនោចារងាយស្សួលក្នុងការពិនិតនយតាេោន ពីនស្ពាះរាេូធៅអារា្នធរដឹងពីកននលេងនដល ត្

រូវនៅរកនមើលជនរងនស្ោះកដលរាធកមងនសីេិននគប់អាយុ។ ធកមងនសីនដលបានសន្ងា្នះពី 

ផ្ទះបន ផ្ដល់ភ័ស្នុតាងដល់នគរបាលភូេិន្ទនថសនមាប់យកនៅផ្ដនា្នធទាសនស្កាេចនបាប់ 

ស្បឆាំងការជួញដូរេនុសនសឆា្នំ ២០០៨។

ធកមងនបុសឡាវ ក៏នតរូវបានជួញដូរនៅស្បនេសនថផងនដរ ធ�ើមនបីន្វើការនៅក្នុងឧសនសាហកេម 

ធស្បើកមា្នំង ធទាះបីរាោ៉នងណ រាញឹកញាប់ពុំមានការរាយការណ៍ ឬធ�ើញពួកនគនេ។ 

វា អាចរានឹងកាន់នតពិបាកក្នុងការផ្ដនា្នធទាសអ្នកជួញដូរនកមងនបុស ពីនស្ពាះឧសនសាហកេម 

“

 ”

សក្មងនសីឡាវ មានពណ៌សេនបុរនសនបកភលេឺថា្ន តដលនធ្វើឲនយពួក 

សគនរើលនៅសា្នត។ ចរិកលកខេណៈស្លូតបូតរបស់ពួកនគ  

ពិតជាមានភាពទាក់ទាញសនមាប់បុរសជនជាតិនថ។

ជនអនេិកនៅទីនកុងបាងកក 
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កដលជួលពួកនគ (ធរាងចនក កសិកេម េូកននរាេ និងការងារតាេផ្ទះ) េិនងាយនឹងផ្ដល ់

ភ័ស្នុតាងសំខាន់អំពីការនកងនបវ័្្ចននាះធ�ើយ។២០៥

ការនធ្វើមាតុភូេិនិវត្ន៍កុមារនដលសតរូវបានជួញដូរសតៃ្រ់នៅកាន់ 
ស្រនទសឡាវវិញ

កុមារនដលស្តរូវបានកំណត់អត្តសញ្នណថារាជនរងនស្ោះពីការជួញដូរ នឹងនតរូវបា្ន្វើ មា

តុភូេិនិវត្តន៍នតឡប់នៅកាន់នបនេសឡាវវិញ តាេេីជនេកសំចតនកុងនវៀងច័្្ទនៅតាេ 

ស្ពំនដន។ អនុសនសរណៈធោគយល់រវាងឡាវ និងនថ បាននចងថា កុមារគួរនតសថែិតនៅក្នុង 

េីជនេករយៈធពលអតិបរិមា ៧ នថងៃ ខណៈកដលករណីននះស្តរូវបានរាយការណ៍ជូននកសួង 

សុខុមាលភពសង្គេ (ឡាវ) ធៅថា្នក់នខត្ត ធ�ើេនបីផ្លួចន្្ដើេ�ំនណើរការសមាហរណកេមជន 

រងនស្ោះធនាះ។

បច្នុបនប្្នននះ ពុំមានេីជនេកនៅធវៀងច័្្ទន�ើេនបីេេួលជនរងនស្ោះបុរសនដលស្តរូវបា្ន្វើ 

មាតុភូេិនិវត្ត្៍ន�ើយ គឺមានសនមាប់នតនស្តីបែុធណណនះ។ រហូតេកេល់នឹងនពលថមីៗធនះ ពាកនយ  

ការជួញដូរ ស្តរូវបានអនុវត្តនតនៅធលើជនរងនស្ោះរាស្ស្តី និងកុមារបែុធណណនះ ធោយ មាន

ការយចិត្តេុកោក់តិចតួចនៅធលើេនុសនសនបុសនពញវ័យ។

មានេិន្នន័យនដលមានកនេិត កដលអាចរកបា្ន�ើេនបីបញ្នក់អះអាងអំពីភពនរាគជ័យ 

នន�ំនណើរការន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍ ឬសមាហរណកេម មានព័ត៌មានបន្តិចបន្លួចអំពីអវីកដល ធកើ

តន�ើងរាក់នស្ដងនៅស្ពំនដនទាំងសងខាង និងការស្បាស្ស័យទាក់េងនដលមានកនេិត 

រវាងអារា្នធរនថ និងឡាវ។ កងវះការសន្ទនា អាចរារាំងដល់�ំនណើរការន្វើសមាហរណកេម 

ពីនស្ពាះព័ត៌មានអំពីនបវត្តិននសំណុំធរឿង អំពីបេពិនរាធន៍របស់កុមារនៅស្បនេសនថ ពុំស្តរូវ 

បាននបគល់នៅឲនយអារា្នធរឡាវន�ើយ។

 

កិច្ចការពារ និងទប់សា្នត់កុមារឡាវ

ធៅកខកុេ្ភៈ ឆា្នំ ២០១៥ មនន្ី�ននា្នស្បនវសន៍នថ បានឃាត់ខ្លួ្នកមងនសីេិននគប់អាយុរាង 

១០០ នាក់ កដលពនោោេចូលស្បនេសនៃនោយស្សបចនបាប់តាេរាពននេិត្តភព។ 

មនន្ី�ននា្នស្បនវសន៍េួយរូប កដលន្វើការនៅណងនខ បាននថលេងបញ្នក់ថា៖

“ធកមងនសីនិោយថា ពួកនគនឹងនៅធ្វើការនៅបាងកករាេួយនរណមា្នក់។ ពួកនគអាចនឹង
មានហានិភ័យកា្នយនៅរាជនរងនស្ោះពីការជួញដូរេនុសនស។ ធយើងខា្នចនតពួកនគេិន ដឹង
ថាពួកនេនតរូវបា្នគលនបលួងឲនយចូលនៅបនស្មើនសវាផ្លូវនភេណស់។ ” ២០៦

ការចាត់វិធានការបានចាប់ន្្ដើមនៅធ�ើេឆ្ នាំ ២០១៥ 

កដលនកើតន�ើងនៅស្ពំនដនភគីខាង នថ ធោយរា រនតមានចំនួនអនីតិជ្នស្ចើ្នលើសល

ប់នដលោ្ននអ្ន  កអេ�ំនណើរ កដល ពនោោេចូលក្នុងនបនេសនថ 

ធោយោ្នននបាក់ និងកននលេងនដលស្តរូវនៅ។ ធទាះបីរាការ 

ចាត់វិធានការននះធ្វើឲនយមានការភ្នក់ន្អែើលដល់េតិេ  ហាជននថក៏នោយ ការយកចិត្ត 

េុកោក់ពីរបាយការណ៍ TIP របស់នកសួងការបរនេសសហរដ្ឋអាធេរិក ឬស្បព័ន្ ផនសពវផនសា

យនផដនតការយកចិត្តេុកោក់នៅធលើនកមងនសីជំេង់ កដលស្តរូវបានសន្ងា្នះពីតាេ 

បារខារា៉នអូធែនៅភគកណ្នលស្បនេសនថ ក៏ទនងវើធនះគឺរាជំហានវិជ្មា្នឆាពនះធៅេុខេួយ 

របស់រោ្នភិបាលនថផងនដរ។

NGOs ធៅស្បនេសឡាវ ធ្វើការន�ើេនបីផ្ដល់ការអប់រំដល់កុមារអំពីនស្ោះថា្នក់ននការជួញដូរ 

ធ�ើយជួយរាដនរនីតិសេនបទាអ្នកនដលបា្ន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍ ធោយន្វើការន�ើេនបីលុប បំបាត់

របួរា្នេផ្លូវចិត្តនដលនៅដក់រាប់ក្នុងដួងចិត្តជនរងនស្ោះ ធៅធពលពួកនគបា្ន្វើ 

មាតុភូេិនិវត្តន៍េកវិញ។

ពុំមានេិន្នន័យរារូបី កដលពាក់ព័ន្នឹងការជួញដូរជនរងនស្ោះឡាវចូលនៅស្បនេសនថ 

េ្ដងនទៀតន�ើយ។ ធទាះបីរាមានការបែុនបែងបនងកើតឱកាសបណ្ដះបណ្នលវិរា្នជីវៈកាន់នត 

ធស្ចើនក៏នោយ ធកមងនសីជំេង់រាធស្ចើននតឡប់េកភពនកីនកនដលបានបននសល់េុក បែុកន្តបាន 

រាកលនបងរសរាតិថមីននភពសេនបលូរសបនបាយ សមា្នរៈនិយមនៅស្បនេសនថ ធ�ើយពួកនគ មា

នបំណងពនោោេចូលនៅកាន់នបនេសនថេ្ដងនទៀត។

 

ឧបសគ្គនៅក្នុងការសបយុទ្ធនបឆំងនរឹងការជួញដូរកុមារពីឡា�នៅថថ

វាហាក់ដចូរាមានការយល់ដឹងតិចតួចអំពីការជួញដូរ រាពិនសសនៅតាេេីជនបេោច់ 

ស្សោលរបស់នបនេសឡាវ។ បញ្នេួយក្នុងចំនណេបញ្នធំបំផុតសនមាប់អង្គការ 

NGOs និង 

ការិោល័យរោ្នភិបាលដូចោ្នធនះ គឺការយល់ដឹងអំពីចនបាប់ និងនោល្នោបាយនៅ 

ថា្នក់រាតិ និងការអនុវត្តន៍ចនបាប់ និងនោល្នោបាយទាំងននាះធៅស្គប់នសទាប់វណ្ណៈ។ 

មានគមា្នតដ៏ខា្នំងរវាងបេោ្ននចនបាប់ និងបេបញ្ន និងអវីកដលនកើតន�ើងនៅក្នុងតថភព

រាក់នស្ដង ធ�ើយហាក់ដូចរាមានកងវះការនស៊ើប�នងកតតាេោ្នៅធលើករណីជួញដូរ 

េនុសនស។ ដូចោ្នកដរ ក្នុងន័យកិច្ចការពារ ពុំមានការតាេោនប្្តនទៀតន�ើយ។២០៧

ភពសុស្កិតននឯករារបញ្នក់អត្តសញ្នណផ្លូវការ គឺរាធរឿងនដលស្តរូវនចាេសួរ។ 

នគរបាលភូេិន្ទនថ បា្នចាេសួរថា ធៅក្នុងករណីរាធស្ចើន 

អាយុកដលផ្ដល់នៅធលើលិខិត ឆលេងនដនពុំសុីោ្នរាេួយនឹងរូបរាងខាងនស្រៅ 

របស់អ្នកកាន់លិខិតឆលេងនដ្ននាះធរាះ។ ធោយរារនតវារាឯករារផ្លូវការនបបននះ

ធ�ើយ  ធទើបការនចាេសួរអំពីភពសុស្កិតនន ព័ត៌មាននដលមានរាេួយរោ្នភិបាលឡាវ 

អាចរាបញ្នរនសើបនផ្នក្នោបាយ។ កាលពី េុន ធបើោ្ននការេេួលបានឯករារស្សប

ចនបាប់នោយងាយៗ រាេូធៅនគរបាលន្វើការ ស្តរួតពិនិតនយលអែិតលអែន់ ធ�ើមនបីនចៀសវាងការ

ភ័ន្នចឡំអាយុរបស់ជនរងនស្ោះ។២០៨

បច្នុបនប្្នននះ ធសវាបនស្មើជនរងនស្ោះទាំងអស់នៅឡាវ ស្តរូវបានផ្ដល់ជូននស្តី និងកុមារ។  

មា្នសវាេួយចំនួនតូចនដលោច់នោយនឡកពីោ្ន ធ�ើេនបីបំនពញតនេរូវការរបស់បុរស កដ

លស្តរូវបា្ន្វើមាតុភូេិនិវត្តន៍ក្នុងនាេរាជនរងនស្ោះពីការជួញដូរ។ ខណៈកដលចំនួន 

ននជនរងនស្ោះរាបុរសនៅកតមានទាប ធបើនស្បៀបន្ៀបរាេួយជនរងនស្ោះរាស្ស្តី ពុំមាន 

ស្បព័ន្ណេួយនៅនឹងកននលេងសនមាប់ការពារបុរសតាេវិធីណេួយន�ើយ។ បច្នុបនប្ននះ 

ជនរងនស្ោះស្ស្តី និងបុរស ស្តរូវបានោក់នៅក្នុងេីជនេកនតេួយ កដលបងកឲនយមានការ រឹតតនបិ

តបននថែមនៅក្នុង�ំនណើរការរាដនរ និងន្វើសមាហរណកេម។

.

ការជួញដូរកុមារឡា�នៅកាន់ន្រនទសមា៉នសៃសុីតាមន្រនទសនថ

របាយការណ៍ TIP របស់នកសួងការបរនេសសហរដ្ឋអាធេរិកឆា្នំ ២០១៤ បានបញ្នក់ 

អះអាងថា ស្បនេសនៃនៅកតន�ើរតួរាស្បនេសសំចតសនមាប់នកមងនសីជំេង់ឡាវនដលស្តរូវ 

បានជួញដូរឲនយធៅធ្វើការនៅក្នុងឧសនសាហកេមផ្លូវនភទនៅមា៉នធឡសុី។២០៩ របាយការណ៍ពី 

អង្គការ�ននា្នស្បនវសន៍អន្តររាតិ (IOM) 

បានបងា្នញឲនយធ�ើញពីចំនួន�៏នស្ចើនគួរសមននជន រងនស្ោះឡាវេិននគប់អាយុ 

កដលន្វើការនៅមា៉នធឡសុី ធ�ើេនបីបនស្មើសហគេន៍កេមករចំណ ក ស្សុកឡាវ។២១០

វារាធរឿងនដលេិនអាចនៅរួចន�ើយ ក្នុងការបា៉នន់រា្ននពីចំនួនកុមារឡាវនៅមា៉នធឡសុី ធៅ 

ក្នុងប្នពសនោចារ ឬធៅធលើេូកននរាទនៅកដនេឹករបស់មា៉នធឡសុី។ េិន្នន័យពី ការិោ

ល័យ�ននា្នស្បនវសន៍នថបានបងា្នញថា ធៅឆា្នំ ២០១១ ពលរដ្ឋឡាវចំនួន ៤៨,០០០ នាក់ 

បានចំណកនសុកនៅកាន់មា៉នធឡសុីកាត់តាមនបនេសនថ ធោយមាននត ៤៦,០០០ នាក់បែុ

ធណណនះកដលវិលស្តឡប់នៅកាន់នបនេសឡាវវិញ។២១១

ចាប់តាំងពីឆា្នំ ២០១១ េក រោ្នភិបាលឡាវ បានយកចិត្តេុកោក់បននថែមនៅធលើចំនួន 

ធកមងនសីឡាវេិននគប់អាយុ កដលន្វើ�ំនណើរនច�នៅធស្រៅស្បនេស រាពិនសសនៅកាន់ 

ស្បនេសមា៉នធឡសុី។ ធកមងនសីរាធស្ចើន ធា្នប់នតរូវបា្នគរាយការណ៍េកថា “បាត់ខ្លួន” ឬ 

“ស្តរូវបា្នគលក់ដូរ” ធស្កាយពីមានបេបញ្នថមីសនមាប់ការពារពួកនគពីការនរៀបការខុសច្

បា ប់។ ធៅធពលេកដល់ស្បនេសមា៉នធឡសុី ធកមងនសីនតរូវបានបងខេំឲនយធៅធ្វើការនៅប្នពស្

ោ ចារ។២១២

ការ្នបាកននះ មានលកខេណៈសកេម និងរីករាយភយោ៉នងខា្នំងក្នុងនពលបច្នុបនបន្ន។ 

អង្គការរាធស្ចើន កដលន្វើការន�ើេនបីការពារនកមងនសីនថភគឦរាន និងនកមងនសីឡាវពីការ  

ជួញដូរចូលនៅក្នុងឧសនសាហកេមផ្លូវនភេ បានបញ្នក់អះអាងថា 

ពួកនគបា្ន�ើ�នកមងនសី ឡាវរាធស្ចើ្នៅស្បនេសមា៉នធឡសុី ពីនស្ពាះមានតនេរូវការខ្ពស់

ធោយរារនតរូបសនេស់ របស់ពួកនគ ធ�ើយក៏នោយរារនតពួកនគងាយស្សួលក្នុងការលួ

ងនោេតាេរយៈការ សននោរកការងារឲនយធ្វើផងនដរ។២១៣
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ន្និដ

្នន សែើន្រនទសនៃនដើរតួជាស្រនទសនបភព សគលនៅ និងសំចត 
សនមាប់ការជួញដូរកុមារនដយរន្រៀបណាខលេះ?

ការជួញដូរកុមារនៅស្បនេសនថ ធកើតន�ើងរាលកខេណៈក្នុងនសុកផង និងឆលេងនដនផ
ងរាេួយនឹងបណ្នស្បនេសជិតខាងទាំងអស់នលើកនលងនតមា៉នធឡសុី។ កុមារជន 
រាតិភគតិចនថ និងកុលសេ្ព័ន្ភ្នំ ស្តរូវបានជួញដូរក្នុងនបនេសេកពីតាេបណ្នភូេិ 
ស្កីនក ធៅកាន់តំបន់ទីនកុងធំៗ។ ខណៈកដលមានការនផដនតការយកចិត្តកាន់នតនស្ចើ
្នៅធលើការជួញដូរឆលេងនដន មានការបា៉នន់រា្ននថា ពាក់កណ្នលននជនរង 
ធស្ោះពីការជួញដូរកុមារនៅស្បនេសនថ គឺកុមារនថ។

កុមារស្តរូវបានជួញដូរកាត់តាមនពំនដនរបស់នៃនដលមាននចកនចញចូលរាធស្ចើន 
េកពីកេ្នុរា េីោ៉នន់មា៉ន និងឡាវ។ ពួកនេនតរូវបាននាំយកេកពីតាេតំបន់ ស្ពំនដន 
ធផនសងៗរាធស្ចើនតាេរយៈបណ្ន�នេខនយល់ដ៏ស្នុគរា្នញ ធៅកា្់នោលនៅ 
ធផនសងៗធៅេូទាំងនបនេសនថ។ ធេខនយល់លក់ដូរកុមារនៅឲនយឧសនសាហកេមរាធស្ចើន 
ស្បនភេរួេមានដូចរា៖ ឧសនសាហកេមផ្លូវនភេ ធរាងចនក លក់ផ្ន និងឧសនសាហកេម 
ធនរាេ។

មានរបាយការណ៍ផងនដរអំពីកុមារនដលេកពីបណ្នស្បនេសនបភព កដលស្តរូវបាន 
ជួញដូរតាេរយៈស្បនេសនៃនៅតាេផ្លូវនៅស្បនេសមា៉នធឡសុី។ ធកមងនសីនតរូវបាននាំ 
យកនៅកាន់នបនេសមា៉នធឡសុី ធ�ើេនបីឲនយធ្វើការនៅក្នុងឧសនសាហកេមផ្លូវនភេ ចំនណ 
កនកមងនបុសចូលរួមនៅក្នុងឧសនសាហកមមននរាេ កដលនៅឆា្នយពីនចាំងសេុស្េរបស់ 
នថ និងមា៉នធឡសុី។

សតើសហគេន៍ណាខលេះសៅស្រនទសកេ្ុជា េីយ៉នន់មា៉ន និង 
ឡាវ តដលជាសគលនៅរបស់អ្នកជួញដូរ?

រាេូធៅ ការជួញដូរជនរងនស្ោះ ធចញេកពីតាេបណ្នសហគេន៍នានាធៅតំបន់ 

ស្ពំនដន។ ភពនៅជិតនឹងនបនេសនថ ធ្វើឲនយមានភពងាយស្សួលសនមាប់នេខនយល់ 

ក្នុងការជួញដូរកុមារតាមនពំនដន ធ�ើយនគចរួចពីអារា្នធរ។ ធៅកេ្នុរា ៩០% នន 

កុមារនដលស្តរូវបានជួញដូរ េកពីតំបន់នពំនដ្នបា៉នយនបែត។ ទីនកុងនវៀងច័្្ទន�ើរតួរា

ចំណុចនោលនៅ និងចំណុចសំចតសនមាប់នាំកុមារនដលស្តរូវបានជួញដូរេកពី 

ស្បនេសឡាវចូលនៅកាន់នបនេសនថ។

កុមារស្តរូវបា្នគលនបលួងយកេកពីតាេបណ្នភូមិនកីនកនានាធៅេូទាំងនបនេសឡាវ 

រាេួយនឹងការសននោរកការងារឲនយធ្វើ ធ�ើយនស្កាយេកនទៀតនតរូវបានជួញដូរនៅ 

ក្នុងពលកមមនោយបងខេំធៅក្នុងទីនកុងធំៗរបស់នបនេសនថ។ ធៅធពលនដលតំបន់ 

ស្ពំនដនេួយចំនួ្នៅកេ្នុរា និងឡាវគឹរាធោលនៅេូធៅរបស់នេខនយល់ េីោ៉នន់មា៉ន 

គឺរាករណីខុសនបលេកពីនគ កដលកុមារនដលបានជួញដូរសុទ្នតេកពីនគប់នចកល្ហក 

េូទាំងនបនេស ធោយរារនតមានចំណកនសុកនេង់នទាយធំរបស់ជនចំណ 

កនសុកភូមាចូលនៅស្បនេសនថ។ កុមារនដលស្តរូវបានជួញដូរ េកពីនបនេសេីោ៉នន់ 

មា៉ន បែុកន្តក៏េកពីនគរួរារចំណកនសុកភូមាធៅតាមនពំនដននថ-េីោ៉នន់មា៉នផងនដរ។

ធៅក្នុងនបនេសនថ ធកមងនសីជនរាតិភគតិចនៃនដលេកពីនគរួរារស្កីនកនៅ 

េីជនបេ គឺរាធោលនៅរបស់អ្នកជួញដូរ កដលសននោថានឹងបា្នៅរស់នៅក្នុង ជីវិ

តភពកាន់នតនបនសើរនៅក្នុងទីនកុងធំៗរបស់នបនេសនថ។ កុមារនដលេកពី 

កុលសេ្ព័ន្ភ្នំកដលមានការអភិវឌនឍ គឺរាធោលនៅរបស់អ្នកជួញដូរ ពីនស្ពាះ ធសរីភ

ពននការផ្នស់េីរបស់ពួកនេនតរូវបានរឹតតនបឹត កដលន្វើឲនយចាំបាច់នតរូវរត់ព្្នៅ កាន់តំ

ប្់នផនសងៗធទៀតរបស់នបនេសនៃន�ើមនបីន្វើការនៅទីននាះ។

សហតុអ្វីបានជាកុមារ និងសហគេន៍ទាំងននះមាន 
ហនិភ័យជា�ិនសស?

កផអែកនលើការស្រាវនរាវនៅកេ្នុរា និងឡាវ កដលកុមារស្តរូវបានជួញ 
ដូររាស្បចាំេកពីនបនេសទាំងពីរននះ ធយើងបានកំណត់កតា្នរួេេួយ ចំនួននដលន្វើ
ឲនយសហគេន៍ងាយរងនស្ោះពីការជួញដូរ។ កតា្នរួេ ទាំងននះរួេមានដូចរា៖ 
ភពនកីនក ខវះឱកាសេេួលការអប់រំ និង ស្្រនពណីចាត់េុកកុមារថារាអ្នកចូលរួេដ៏
សកមមនៅក្នុងការបនងកើតនបាក់ចំណូល ស្គរួរារ។

ធៅកេ្នុរា មានន្រនពណីេួយរបស់ឪពុកមាដនយនដល ‘ជួល’ កូនរបស់ពួកនគនៅឲនយធេ 

ខនយល់ កដលនាំពួកនគយកនៅធ្វើការនៅស្បនេសនថ។ ឪពុកមាដនយនរឿធលើនេខនយល់

ធៅធពលពួកនគនិោយថា ពួកនគនឹងនបគល់កូនពួកនគនៅធពលចប់កិច្ចសននោ 

កដលជួយ សនេបសនេរួលការជួញដូរកុមារកេ្នុរាចូលនៅស្បនេសនថ។

វាគឺរាធរឿងនដលកាន់នតពិបាកក្នុងការកំណត់អំពីកតា្នទាំងឡាយ កដលន្វើឲនយកុមារមាន ហា

និភ័យពីការជួញដូរនៅក្នុងនបនេសេីោ៉នន់មា៉ន ពីនស្ពាះការន្វើចំណកនសុក ស្េង់នទាយធំបែះ

ពាល់ដល់សហគេន៍នានាេូទាំងនបនេស េិននតឹមនតនៅធលើនពំនដន បែុធណណនះធេ។ 

កាលៈធេសៈពិនសសៗធៅេីោ៉នន់មា៉ន – សនងា្នេសុីវិលបង្លូរ្េរា៉នំនរែ 

ការនកលមអែនបនេសរាតិយឺតោ៉នវរបស់នកុេវរជ្នោធាដឹកនាំស្បនេស និងកងវះ 

ឱកាសេេួលបានការអប់រំ បានរួេបញ្លូលោ្នធ្វើឲនយជីវិតនៅក្នុងនបនេសមានការទាក់ ទាញ

រាពិនសសសនមាប់អនីតិជនេូសលេីមនដលរងការន្វើេុកខេបុកនេ្នញ។ ការបា៉នន់រា្នន 

បានផ្ដល់រាធោបល់ថា ជនចំណកនសុកភូមាចននា្នះពីពីរនៅបីោននាក់រា្នក់នៅ 

ក្នុងនបនេសនថ។

ជនចំណកនសុកមានកនេិតននភពនសបចនបាប់ខុសៗោ្នធៅក្នុងនបនេសនថ។ ការននះ ធ្វើឲនយ

កុមារនដលេកពីនគរួរារចំណកនសុក អំពាវនាវរកអ្នកជួញដូរេនុសនស ពីនស្ពាះ កុមាររាធស្ចើន

ពុំស្តរូវបានចុះបញ្ីរាេួយមនន្ី�ននា្នស្បនវសន៍នៃន�ើយ។

ការអនុវត្តន៍របស់ជនរាតិនថ កដលលក់កូននសីនៅឲនយផ្ទះបន (tok  kheiw) ធ្វើឲនយធេ ខនយ

ល់ជួញដូរនកមងនសីពីនគរួរារស្កីនកនៅជនបេ ធៅកាន់បណ្នទីនកុងធំៗធៅក្នុង ស្បនេសនថ រា

ការបញ្លូនកូននសីឲនយធៅធ្វើការនៅតាេទីនកុង ធ�ើេនបីសងបំណុលរបស់ ស្គរួរារ គឺរាការអនុវ

ត្តន៍រាេូធៅរាប់េសវតនសរ៍កនលេងេកន�ើយ។ ធេខនយល់នកងយកផល ស្បនោជន៍ពីការផ្ដល់ស្បា

ក់កេ្ចីធៅឲនយស្គរួរារទនមាំដល់នពលស្បេូលផលស្សូវរបស់ពួក ធគ ធោយជួញដូរកូននសីរបស់ពួ

កនគឲនយធៅធ្វើការនៅក្នុងឧសនសាហកេមផ្លូវនភេ។ កុមារ កុលសេ្ព័ន្ភ្នំគឺរាធោលនៅននការជួញ

ដូរ ពីនស្ពាះសហគេន៍ទាំងននាះខវះការអប់រំ ចំនណះេូធៅ និងឱកាសនសដ្ឋកិច្ច។ ឪពុកមាដនយត្

រូវបានលនបលួងឲនយបញ្លូនកូននសីរបស់ ខ្លួ្នៅរាេួយនេខនយល់ ពីនស្ពាះធេខនយល់សននោថា 

កូនពួកនគនឹងមានជីវិតកាន់នត ស្បនសើរ មានការងារ លុយ និងឱកាសបានចូលនរៀន។

សតើនេខនយល់នដើរតួនទីអ្វីខលេះសៅក្នុងការជួញដូរកុមារនៅកាន់  
ស្រនទសនថ?

ការជួញដូរពឹងនផអែកនលើបណ្ន�នេខនយល់ និងអ្នកនគប់នគងដ៏ទំន្ើប កដលនេខនយល់ខលេះរា 

ជនរាតិនថ បែុកន្តខលេះធទៀតរាជនរាតិនខមរ ភូមា ឡាវ និងនវៀតណេ។ កងវះឱកាស ធសដ្ឋកិច្ច

ធៅក្នុងនបនេសកំនណើតរបស់ខ្លួន ទាក់ទាញឲនយអ្នកនដលេកពីបណ្នស្បនេស 

ធៅជុំវិញឲនយេកកាន់នបនេសនថ ធោយមានសងនឃឹេថានឹងមានជីវិតនបនសើររាងេុន។ 

ស្កុមនគរួរារនឹងនស្បើអ្នករត់ពន្ ឲនយជួយពួកនគក្នុងការឆលេងនដន។ កុមារនដលស្តរូវបានរត់ ពន្ 

អាចមានហានិភ័យនៅចំនពាះេុខ ធៅធពលពួកនគដឹងថាពួកនគកំពុងសថែិតក្នុង 

ស្បនេសេួយនដលភរារបស់នបនេសននាះ រាភរាកដលពួកនគេិ្នចះនិោយ។ បញ្ន

ធនះអាចបណ្នលឲនយកុមារស្តរូវបានជួញដូរនៅកា្់នរាងចនក និងផ្ទះបន 

ធោយរារនតការខវះចំនណះដឹង និងការយល់ដឹងអំពីការជួញដូរេនុសនស និងអវីៗកដល 

កំពុងនកើតន�ើងចំនពាះពួកនគ។

ធតើនគរួរារន�ើរតួនាេីអវីខលេះធៅក្នុង�ំនណើរការជួញដូរេនុសនស? ការផនសំគំនិតរបស់នគរួរារ 

ធៅក្នុងការជួញដូរកូនរបស់ពួកនគ មានភពខុសោ្នអាស្ស័យនៅធលើកាលៈធេសៈ និង ចំ

ធណះដឹងអំពីអវីកដលបនងកើតបានរាការជួញដូរេនុសនស។ កុមារេួយចំនួននតរូវបាន 

បញ្លូ្នៅរាេួយនេខនយល់ ធោយនផអែកនលើន្រនពណីនដលមានេករាយូរលង់ណស់េក 

ធ�ើយ ដូចរា ការលក់កូននសីនៅឲនយផ្ទះបន និងនបព័ន្ ‘ជួល’ ធកមងរបស់កេ្នុរា។ 

ធទាះរាោ៉នងណ សនមាប់នផ្នកភគនស្ចើន ការផនសំគំនិតរបស់នគរួរារនៅក្នុងការជួញដូរ កុមារ 

ស្តរូវបានជំរុ�នោយភពនកីនក និងនសចក្ដីធឆាតលងៃង់។

អ្នកជួញដូរនដលសុំយកកុមារនៅ ធ�ើេនបីផ្ដល់ការអប់រំកដលលអែសនមាប់ពួកនគ និង 

ការងារនៅស្បនេសនថ ស្បាប់ឪពុកមាដនយនដលមានេហិច្ឆតាថា នឹងផ្ដល់វអវីៗស្គប់ោ៉នង 

កដលលអែបំផុតនៅក្នុងជីវត។ ភគនស្ចើននននគរួរារនដលបញ្លូនកូនរបស់ខ្លួ្នៅរាេួយ ធេខនយ

ល់គឺរាេនុសនសនដលពុំបានេេួលការអប់រំ និងខវះចំនណះដឹង។ ពួកនគពុំបានដឹងថា នឹងមាន

ធរឿងអវីធកើតន�ើងចំនពាះកូនរបស់ខ្លួ្ន�ើយ បែុកន្តអារេមណ៍នដលោយឡំនឹង ភពនកីនក 

និងការចាំបាច់ខា្នំងរបស់នគរួរារ ធ្វើឲនយពួកនគបញ្លូនកូនរបស់ខ្លួនឲនយធៅឆា្នយ។

សតើមានផ្លូវសំខន់ៗណាខលេះចូលនៅក្នុងន្រនទសនថ និងមាន 
សគលនៅចុងនសកាយរួេណាខលេះ?

ស្បព័្្នេខនយល់បនស្មើនសចក្ដីស្តរូវការរបស់ឧសនសាហកេមខុសោ្ន និងការរកសុីខុសចនបាប់  
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ធ�ើយវាបានកំណត់ពីនោលនៅកដលនគជួញដូរកុមារយកនៅ។ 

កុមារកេ្នុរាធ�ើរសុំទាន និងលក់ផ្ន 

ភគនស្ចើ្នៅក្នុងេជនឈេណ្ឌលនភញៀវនេសចរណ៍ធំៗដូចរា បា៉នត់តាោ៉ន ភូធកត 

និងបាងកក។ កុមារភូមាេួយចំនួន ក៏សុំទាន និងលក់ផ្នផងនដរ 

បែុកន្តកុមារដនទនទៀតដូច រាកុមារកុលសេ្ព័ន្ភ្នំ ធ�ើ�នៅតាេផ្ទះបន ធរាងចនក 

និងនៅធលើេូកននរាេ។

កុមារនដលេកពីកុលសេ្ព័ន្ភ្នំ កតងនតនតរូវបានលក់ដូរនៅកាន់ផ្ទះប្នៅភគពាយព្

យនន ស្បនេសនថ ចំនណកនកមងនសីឡាវនតរូវបាននាំយកនៅោក់នៅតាេផ្ទះប្នៅបា

ងកក។ តនេរូវការពលករេូទាំងនបនេសមានន័យថា 

កុមារនដលស្តរូវបានជួញដូរអាចន�ើញមាន ធៅតាេទីនកុងធំៗភគនស្ចើនេូទាំងនបនេ

សនថ។

សតើមានយុទ្ធសាសស្ទូសៅអ្វីខលេះសនមា្រ់នគរនចញពីការសតរួតពិនិតនយ
សៅ ស្ំនដន?

េឹកដីនថមាននពំនដនសរុប ៤,៨៦៣ គីឡលូកមែនត (៣០២២ នេែល៍) 

កដលភគនស្ចើននន ស្ពំនដនសុទ្នតនគបដណដេប់នោយនស្ពន�ើ។ 

ពុំមានលេ្ភពនដលអាចអនុវត្តបាន សនមាប់េប់រា្នត់នបរាជនេិនឲនយចូល 

ឬចាកនចញពីនបនេសនស្រៅផ្លូវការន�ើយ។ យុេ្រាស្ស្ត 

កដលនគនិយមនស្បើរាងនគបំផុតគឺ ធ្វើរាេិនដឹងេិនឮ។ ការចូលេកពី 

ស្បនេសេីោ៉នន់មា៉ន មានបញ្នធស្ចើនរាងេកពីកេ្នុរា ឬឡាវ 

េិននេ្នោយរារនតនពំនដន មាននចកតិចរាងន�ើយ 

បែុក្្តនោយរារនតមា្នោធា និងបែុស្តិ៍នគរបាលស្តរួតពិនិតនយ 

ធស្ចើនរាងនៅតាេផ្លូវនៅកាន់នពំនដន ធ�ើយនេនតរូវនតនគចនចញពីបែុស្តិ៍ស្តរួតពិនិតនយទាំ

ងននះ។

មានការរាយការណ៍េកតាេការដឹងតៗោ្នថា 

ធគអាចជួលនគរបាលឲនយធ្វើរាអ្នកនបើក ឡានឲនយអ្នកមានលុយ 

ធ�ើយមានតារាងពន្គយសនមាប់នសវាធនះ ដូចោ្ននឹងការរត់ពន្ 

តាេឡានដឹកេំនិញ ឬការនាំធ�ើរកាត់តាមនស្ពភ្នំកដរ។ 

ទនងវើធនះស្តរូវបានេេួលយករា េមា្នប់ រាកផ្នកេួយននជីវភពនបចាំនថងៃ។

សតើរបាយការណ៍ស្ីពីការជួញដូរេនុសនស (TIP) របស់នកសួងការ 
បរនទសសហរដ្ឋអាសេរិកឆ្ុះបញ្នំងបាននតរឹមនតរូវអំពីសា្ននភាពនគ 
ប់នសទាប់វណ្ៈតដរឬសទ?

បច្នុបនប្្នននះ ស្បនេសនថឈរនៅចំណត់ថា្នក់េី ២ ក្នុងបញ្ីតាេោនននរបាយការណ៍   

ស្ដីពី ការជួញដូរេនុសនសរបស់នកសួងការបរនេសសហរដ្ឋអាធេរិក 

ធស្កាយពីបា្ន�ើង ចំណត់ ថា្នក់េកពីចំណត់ថា្នក់េី ៣ ធៅឆា្នំ ២០១៦។ 

ការន�ើងចំណត់ថា្នក់ននះបញ្នក់ថា មាន ភ័ស្នុតាងនដលបងា្នញឲនយធ�ើញថា រោ្នភិ

បាលនថបានខិតខំស្បឹងនស្បងរាដុំកំភួន ធ�ើេនបី បំនពញតាេបេោ្ននអបនបបរិមា កដលត្

រូវការសនមាប់នបយុទ្នបឆាំងនឹងការជួញដូរ េនុសនស ដូចមានគូសបញ្នក់នៅក្នុងរបា

យការណ៍ TIP ។

ការន�ើងចំណត់ថា្នក់ននះ 

បានដុតបនញ្ឆះឲនយមានការរិះគន់ពីនកុេសិេ្ិេនុសនសអន្តររាតិ ថា ស្បនេសនថគួរនតសថែិ

តនៅចំណត់ថា្នក់េី ៣ ក្នុងចំនណេអ្នកនបនពឹត្តិធលមើសអាស្កក់ 

បំផុតនៅក្នុងការជួញដូរេនុសនស។

របាយការណ៍ TIP ធលើកន�ើងពីកិច្ចនបឹងនស្បងរបស់រោ្នភិបាលក្នុងការលុបបំបាត់

ការ ជួញដូរេនុសនសនៅក្នុងនពំនដនរបស់ខ្លួន ធោយបនងកើនការនស៊ើប�នងកត 

ការផ្ដនា្នធទាស និង ការោក់េណ្ឌកេម ធោយន្វើវិធរាធនកេមចនបាប់នបឆាំងការជួញដូរ

េនុសនសឆា្នំ ២០០៨ កដលផ្ដល់ការអនុញ្នតដល់រោ្នភិបាល ក្នុងការបិេអាជីវកេមទាំង

ឡាយណកដលអាច ពាក់ព័ន្នឹងពលកមមនោយបងខេំ។ ធទាះបីរាកបបននះក៏នោយ 

របាយការណ៍ននាះធៅកត គូសបញ្នក់អំពីភ័ស្នុតាងអំពីការជួញដូរេនុសនសនៅក្នុងឧស្

រាហកមមនស្ទើរនតទាំងអស់ ធៅេូទាំងនបនេស ធ�ើយបា្នលើកន�ើងពីការផនសំគំនិ

តរបស់រោ្នភិបាលនៅក្នុងឧស្កិដ្ឋកេម ជួញដូរេនុសនស។

ធៅក្នុងភពរាក់នស្ដង រោ្នភិបាលនថបានចាត់វិធានការសំខាន់ៗេួយចំនួនរួចន�ើយ។ 

ជនចំណកនសុកភូមាចំនួន ២ ោននាក់ និងជនចំណកនសុកកេ្នុរាចំនួន 

១០០,០០០ នាក់ ស្តរូវបានចុះបញ្ីរាេួយការិោល័យ�ននា្នស្បនវសន៍នថ កដលកាត់ បនថែ

យហានិភ័យរបស់ពួកនគពីការោក់ចូលក្នុងបញ្ីធ្្នរបស់នេខនយល់។ ធោយរារនត 

បានចុះបញ្ី ជនចំណកនសុកទាំងននះអាចមានសិេ្ិេេួលនសវាសុខភព និង 

អតថែនបនោជន៍សង្គមនផនសងៗ។

កុមារចំណកនសុក មានការរា្នគេន៍កាន់នតនស្ចើនឲនយចូលនរៀ្នៅរាោធរៀននថ 

ធ�ើយ ធោល្នោបាយអប់រំកបបោក់បញ្លូលថមី 

បានផ្ដល់រាធោបល់ឲនយកកសនេរួលស្បព័ន្អប់រំ និងធនធា្នផនសងៗធ�ើេនបីឲនយសេនឹងនសច

ក្ដីស្តរូវការរបស់កុមារចំណកនសុក។ ធរាងចនក ក៏កាន់នតមានការនោរពតាេចនបាប់ការងារ 

និងចាប់ន្្ដើេេូទាត់នបាក់ឈ្លួលអបនបបរិមាដល់ ជនចំណកនសុកផងនដរ ធោយកាត់បនថែ

យការនកងនបវ័ញ្ចនផអែកនលើតនេរូវការពលករមាន តនមលេនថាក។

ខណៈកដលនថ កេ្នុរា េីោ៉នន់មា៉ន និងឡាវ ធៅពុំទាន់បានអនុវត្តនបព័ន្ឆលេងនបនេស សេ្

រាប់ពិនិតនយតាេោនការជួញដូរកុមារននាះ ការបនងកើតេូលោ្ននេិន្នន័យសនមាប់ករណី 

ជួញដូរេនុសនសនដលជិតបនងកើតនោយ MSDHS គឺរាការនបាះជំហា្នៅេុខដ៏អរា្នរនយ

ធៅ ក្នុងកិច្ចសហការ និងការស្បេូលេិន្នន័យឆលេងនបនេស 

កដលដឹកនាំធោយរោ្នភិបាលនថ។

ធទាះបីរាមានវិធានការស្បកបនោយការេេួលខុសនតរូវ និងមានភពខា្នំងកា្នក៏នោយ 
របាយការណ៍ TIP និងការនស៊ើប�នងកតរបស់នគរបាលភូេិន្ទនថចំនពាះរន្្នរាកសពដ៏ 
ធស្ចើននដលរកន�ើ�នៅជិតនពំនដនមា៉នធឡសុីបងា្នញថា ធៅក្នុងរយៈធពលបែុនា្ននឆា្នំថមីៗ 
ធនះ ជនរងនស្ោះពីការជួញដូរេួយចំនួននតរូវបានរំធោភបំពានោ៉នងខា្នំងនស្កនលង។ ធរឿង 
កដលនកើតន�ើងនស្ចើ្នលើសលប់ោ៉នងអាស្កក់រាេីបំផុតនៅក្នុងឧសនសាហកមមននរាេ 
និង ធរាងចនកនវចខ្ចប់បងា្ន គឺរាធរឿងនដលេិនអាចតវា៉នបាន។ 
មានកិច្ចការរាធស្ចើ្នទៀតនដល ស្តរូវន្វើ ធៅក្នុងការេេួលរា្នល់ការរំធោភបំពានសិេ្ិ
េនុសនស និងនៅក្នុងការកំណត់រក ករណីជួញដូរេនុសនសនៅក្នុងឧសនសាហកមមននះ។

សតើមានឧបសគ្គធំៗអ្វីខលេះសៅក្នុងការសបយុទ្ធនបឆំង 
នរឹងការជួញដូរកុមារ?

ការស្បយុទ្នបឆាំងនឹងការជួញដូរកុមារនៅក្នុងតំប្់នេគង្គ គឺរាកផ្នកេួយននសង្គេដ៏េូលំ 
េូោយស្បឆាំងនឹងការជួញដូរេនុសនស។ របាយការណ៍ TIP រីកចនស្មើ្នៅអាសុីអាធគ្នយ៍  
ពីនស្ពាះពុំមានកិច្ចនបឹងនស្បងថា្នក់តំបន់ណេួយក្នុងការបញនឈប់ការជួញដូរេនុសនស
ធ�ើយ។

ឧបសគ្គេីេួយគឺ ខវះកិច្ចសហនបតិបត្តិការអន្តររាតិ។ ឧបសគ្គេីពីរគឺ ខវះការសនេប សេ្
រួលសកេមភពនបឆាំងការជួញដូរេនុសនសនៅក្នុងនបនេសនថ និងឧបសគ្គេីបីគឺ ភព ស្កីក្
រីធៅតាេតំបន់េួយចំនួនរបស់នបនេសនថ និងបណ្នស្បនេសជុំវិញនដលន្វើឲនយស្បាក់ 
ឈ្លួលរបស់នថហាក់ដូចរាបាននថលេរាង សូេនបីកតការងារតូចតាចក៏នោយ។

ឧបសគ្គបនា្នប់ និងមានការពាក់ព័ន្រាពិនសសរាេួយនឹងការេប់រា្នត់ការជួញដូរកុមារ 
គឺ តនេរូវការបុរស និងនស្តីធកមងៗឲនយធ្វើការនៅក្នុងឧសនសាហកេមផ្លូវនភទនៅស្បនេសនថ 
កដល មានអស្តាស្បាក់ឈ្លួលនស្ចើន ធលើសពីការងារោ្ននជំនា�នផនសងៗធទៀតទាំងអស់។  
ធេសចរណ៍ផ្លូវនភេ និងនស្បវា៉នឡង់ស៍របស់វាធៅស្បនេសនថ គឺរាបញ្នដ៏ចេនបងេួយ កដល 
បនងកើតនូវតនេរូវការអ្នកបនស្មើការងារផ្លូវនភេឥតឈប់ឈរ។

ឧបសគ្គចុងនស្កាយគឺ មានសំណួរអំពីឥរិោបថផ្នុយពីោ្នរបស់ឪពុកមាដនយចំនពាះការ 
ជួញដូរកុមារ។ ភពនពនងើយកន្្តើយរបស់ឪពុកមាដនយចំនពាះហានិភ័យនដលពាក់ព័ន្នឹង 
ការជួញដូរេនុសនស អាចងាយស្សួលជំនះរាងនិនា្នការរបស់ពួកនគ កដលចាត់េុកកូនខ្លួន 
ឯងដូចរាេុខេំនិញនដលអាចេិញ លក់ ឬជួលបាន។ បែុកន្តឥរិោបថទាំងននះ អាច 
ចាប់ន្្ដើេមានការផ្នស់ប្លូរ ស្បសិ្នបើឪពុកមាដនយអាចយល់ដឹងថា កុមារនដលមានការ 
អប់រំអាចរកនបាក់បាននគប់នោន់ ធ�ើេនបីជួយនលើកស្លួយស្គរួរារនចញពីភពនកីនកបាន។

សតើការបន្លូរបន្ថយស្ំនដនអាសា៊ននអាចមានផលប៉ះពាល់អ្វីខលេះ 
សៅសលើការជួញដូរកុមារ?

អង្គការនដលន្វើការនៅស្គប់នសទាប់វណ្ណៈ មានការស្ពរួយបារេ្ភថា 
ការបន្លូរបនថែយក្នុងការស្តរួត ពិនិតនយនពំនដ្នស្កាមនកបខ័ណ្ឌអារា៊នន នឹងន្វើឲនយការជួញដូរ
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េនុសនសកាន់នតមានភព ងាយ   ស្សួល។ ធទាះរាោ៉នងណ ស្ពំនដននបនេសនថមាននបនវងឆា្ន
យបំផុត ធ�ើយអាចនស្រៀត ចូលបាន កដលអ្នកជួញដូរេនុសនសអាចឆលេងកាត់តាមនចកទាំង
ធនាះតាេ�ំនពើចិត្ត។ ការបន្លូរ បនថែយស្ពំនដនសនមាប់ការផ្នស់ទីនចញចូលនោយនសរីធស្កាមនក
បខ័ណ្ឌអារា៊នន អាចន្វើឲនយ មានភពខុសោ្នតិចតួច ឬោ្ននទាល់នតនរាះចំនពាះសកេមភពរ
បស់អ្នកជួញដូរេនុសនស កដលឆលេងនៅឆលេងេកនបនេសនថបានោ៉នងងាយស្សួល។

មានមនធនោបាយរាធស្ចើននដលអារា៊នន អាចជួយន្វើឲនយរា្ននការណ៍លអែស្បនសើរន�ើងបាន។ 
ដំបូង ក្នុងន័យេូធៅ ស្តរូវនតមានក្ដីសងនឃឹេថា អារា៊នននឹងជំរុញឲនយមានកិច្ចសហនបតិបត្តិការ 
កាន់នតជិតស្និេ្រវាងបណ្នស្បនេសនៅតំបន់ទន្លេនេគង្គ ធ�ើេនបីឲនយមានោ៉នងនហាចណស់វិធាន
ការថា្នក់តំបន់នដលមាននបសិេ្ភពនបឆាំងនឹងការជួញដូរេនុសនស កដលបច្នុបនប្្នននះពុំ 
មានទាល់នតនរាះ។ ឱកាសនៅធៅស្បនេសនោយស្សបចនបាប់ អាចកាត់បនថែយការរត់ពន្ និង 
ការជួញដូរេនុសនសនពញវ័យ  ដូធច្នះធ�ើយនទើបមានការនមើលន�ើញពីផលចំនណញនផ្នក ហិរ
ញ្ញវត្នុពីបណ្នញឧស្កិដ្ឋកេមេួយចំនួន។
 
វារាធរឿងេិនេំនងរាធកើតន�ើងបា្នេថា អារា៊នននឹងនាំេកនូវអតថែនបនោជន៍រាធស្ចើនដល់ 
កុមារនដលរាជនរងនស្ោះពីការជួញដូរ។ ោ៉នងនហាចណស់ ធ�ើញមានេនុសនសវ័យជំេង់ 
ទាំងននាះធ្វើការនៅតាេចិន្្ចើេថ្នល់ កដលសថែិតនៅជិតពិភពឧស្កិដ្ឋកេម។ កុមារន�ើរសុំទាន 

និងន្វើរាអ្នកលក់ផ្ន ដូធច្នះពួកនគនឹងបន្តបាត់បង់ការសិកនសា កដលន្វើឲនយថយចុះនូវឱកាស 
េេួលបានការងារជំនាញ និងរុញនចានពួកនគចូលនៅក្នុងជីវិតរាេនុសនសនពញវ័យស្កីនក និង 
ឧស្កិដ្ឋកេមកំបុិកកំបែុករាសកាដននុពល។

សរុបនសចក្ដីេក ការស្បេូលព័ត៌មាន និងេិន្នន័យអំពីការជួញដូរេនុសនសគឺរាជំហានដំបូង 
ធៅក្នុងការនសវងយល់ និងនរៀបចំវិធានការេប់េល់ស្បកបនោយស្បសិេ្ភព សនមាប់ការ 
ស្បយុទ្នបឆាំងនឹងការជួញដូរកុមារ។

រាេួយនឹងរបាយការណ៍ននះ ធយើងសងនឃឹេថានឹងបាននតរួសនតាយផ្លូវឲនយមានកិច្ចសន្ទនា
កបប រា្នបនាក្នុងចំនណេអង្គការរាតិ និងអង្គការស្បចាំតំបន់នានា កដលស្បឡលូកនៅក្នុងការ 
ស្បយុទ្នបឆាំងនឹងការជួញដូរេនុសនស។ ខណៈកដលោ្នន�ំនណះស្រាយរួេសនមាប់បញ្ន
ធនះ មានវិធានការរាធស្ចើននដលអាចចាត់ន្វើធៅធលើភគីទាំងសងខាងនននពំនដន 
ធ�ើមនបីនលើកេឹក ចិត្តឲនយមានវិធានការស្បកបនោយស្បសិេ្ភពនៅក្នុងកិច្ចការពារ 
និងេប់រា្នត់កុមាររងនស្ោះ រាសកាដននុពល។
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ការជួញដូរេនុសនស ធ្វើឲនយខូចខាតសង្គមនថ និងកិត្តិស័ព្ទរបស់នបនេសនថទាំងេូល។ ជំហររបស់នបនេសនៅធលើឆាកអភិវឌនឍន៍អន្តររាតិរងការឈឺចាប់ ធស្កាយពីមានចំណុចអាស្កក់នៅក្នុងរបាយកា
រណ៍ TIP ក្នុងរយៈធពល បែុនា្ននឆា្នំថមីៗធនះ។ ការអត់ឱនចំនពាះពលកមមនបបនកងនបវ័ញ្ច រាពិនសសនៅធពលនដលពាក់ព័ន្នឹងកុមារ នឹងបន្តបនងកើតនូវលំហូរន្នរឿងអាស្កក់ៗថមីៗ 
កដលនឹងបន្តភពខូចខាតននាះ។ រូបភពនននបនេសនថក្នុងនាេរាស្បនេស ទំន្ើប មានវបនបធេ៌ខ្ពស់ និងមានការអភិវឌនឍ ស្តរូវបា្ន្វើឲនយអាប់ឱ្នោយកុមារសុំទាន ធពសនោចារកុមារ 
និងពលកមមនោយបងខេំ។

ស្បនេសនថស្តរូវការឲនយធរឿងរា៉នវទាំងននះបញ្ចប់។ កុមារនដលស្តរូវបានជួញដូរនៅនៃងៃននះ អាចកា្នយរាធចារឆក់កំបុិកកំបែុក ឬរាអ្នកចរាចរណ៍នស្គឿងន�ៀ្នៅនថងៃអនាគត៖ 
ការជួញដូរេនុសនសបណ្នលឲនយមានវបនបធេ៌ឧស្កិដ្ឋកេម ធោយរារេនុសនសនដលឯធកា និងអស់សងនឃឹេ។ ស្បនេសនថអាចកា្នយនៅរាស្បនេសនដលស្បនសើររាងននះធោយេិនចាំបាច់មានការជួញដូរកុ
មារ។

ការអប់រំ៖ កុមារ និងនកុមនគរួរារអាចនឹងនតរូវផ្នកពីការចូលនរៀ្នៅរាោរដ្ឋ៖ កុមារនដលធា្នប់នតរូវបានជួញដូរ និងនតរូវបានបញ្លូននតឡប់េកវិញ អាចនតរូវវបានរាដនរនីតិសេនបទា 
និងរារាំងេិនឲនយពួកនគកា្នយនៅ រាអ្នកជួញដូរេនុសនស។

ការកំណត់អត្តសញ្នណ៖ បណ្ន�នេខនយល់ និងអ្នកនគប់នគងអាចនតរូវបានបំនបកបាន តាេរយៈការនចករំកលកការណ៍សមា្នត់ កដលអាចនាំធៅរកការកំណត់អត្តសញ្នណជនរងនស្ោះពីការជួញដូរ 
ក៏ដូចរាធេខនយល់ផងនដរ។ ស្កុេទាំងននះ អាចនតរូវបានរារំាងតាេរយៈការោក់ពន្នាោរេិត្តភក្ដិរបស់ពួកនគ។

បេបញ្ការងារ៖ ធៅកកនដលនកងនបវ័ញ្ចោ្ន្នេតា្នធៅធលើកុមារនដលស្តរូវបានជួញដូរ ធទាះធៅក្នុងវាលចមា្នរក្ដី ធៅក្នុងនរាងចនកក្ដី េូកននរាេក្ដី ឬធៅផ្ទះបនក្ដី គួរនតនបឈេនឹងការផកពិន័យរា
ហិរញ្ញវត្នុឲនយបានធងៃន់ធងៃរ ធ�ើេនបីឲនយហានិភ័យនផ្នកហិរញ្ញវត្នុមានតនមលេនស្ចើនរាងអវីកដលរកបានេក។ ស្បាក់ចំណូលពីការផកពិន័យទាំងននះ 
អាចជួយនោះស្រាយការចំណយស្គប់នជុងនស្រាយនៅកេមវិធីនបឆាំងការជួញដូរេនុសនស។

អង្គការ Safe Child Thailand បានផ្ដល់រាធោបល់ស្បកបនោយការនោរព ធស្កាយពីមានអនុរាសន៍ចំនពាះអារា្នធរនថថា 
រាជំហានដ៏មានរារៈស្បនោជ្៍នឆាពនះធៅរកការកាត់បនថែយការជួញដូរកុមារ និងជួសជុលការ ខូចខាតនដលបា្ន្វើចំនពាះកិត្តស័ព្ទរបស់នបនេសនៃនោយរាររបាយការណ៍ TIP ៖:

១. ធៅថា្នក់អនុតំបន់ទន្លេនេគង្គ ស្បនេសនថគួរចាប់ន្្ដើមន�ើងវិញនូវភពរាអ្នកដឹកនាំថា្នក់តំបន់ កដលខ្លួនបានចង្នុលបងា្នញតាេរយៈ COMMIT និងនៅក្នុងកិច្ចខិតខំស្បឹងនស្បងយកចិត្តេុកោ
ក់េួយក្នុងការ អនុវត្តន៍បេបញ្ញត្តិទាំងឡាយននពិធីរារ Palermo ឲនយមាននបសិេ្ភពរាេួយនឹងនបនេសជិតខាងរបស់ខ្លួ្នោយមា្នោលបំណងដូចតនៅ៖

•   ធ�ើមនបីនលើកកេ្ពស់ការស្បាស្ស័យទាក់េងោ្នធៅថា្នក់អន្តររោ្នភិបាល មានការនោគយល់ និងន្វើការស្បកបនោយស្បសិេ្ភព រាពិនសសនោយកត់នតា ពិនិតនយតាេោន និងរាដនរនីតិសេនប
ទាកុមារនដលបា្ន្វើ មាតុភូេិនិវត្តន៍េកពីនបនេសនថ។

•   ធ�ើេនបីជួយសនេរួលដល់រោ្នភិបាលថា្នក់រាតិនៅក្នុងការនរៀបចំ និងអនុវត្តន៍កេមវិធីអប់រំស្បឆាំងការជួញដូរេនុសនសនៅតាេរាោធរៀន និងសហគេន៍នានា។
•   ធ�ើេនបីជំរុញឲនយមានកិច្ចសហនបតិបត្តិការឆលេងនដនរវាងេីភ្នក់ងារស្បតិបត្តិចនបាប់ រាពិនសសការនោះដូរការណ៍សមា្នត់អំពីការជួញដូរេនុសនស និងនេខនយល់ ធ�ើេនបីអាចតាេចាប់ 

និងផ្ដនា្នធទាសពួកនគនោងនៅ តាេពិធីរារ Palermo ។

២. ស្បនេសនថ អាចនស្បើនបាស់នវេិកាអន្តររាតិ ធ�ើេនបីោក់សមាពន្នៅធលើរោ្នភិបាលនននបនេសេីោ៉នន់មា៉ន ឲនយមាន�ំនណះស្រាយនបបសុីវីល័យចំនពាះបញ្នរបស់ពួករែូហីងោ៉ន។ ស្បសិ្នបើពួករែូហីង
ោ៉នអាចរា្នក់នៅក្នុង ស្បនេសេីោ៉នន់មា៉នធោយសុវតថែិភពននាះ ពួកនគនឹងនលងរាបញ្នសនមាប់នបនេសនៃនទៀតន�ើយ។

៣. ស្បនេសនថគួរេេួលរា្នល់ពីភពរាពលរដ្ឋនថរបស់ពួកជនរាតិន�ើេភគតិច និងពួកកុលសេ្ព័ន្ភ្នំ និងផ្ដល់ជូនពួកនគរាេួយនឹងឯករារបញ្នក់អត្តសញ្នណនដលមានសុពលភព 
ធសរីភពក្នុងការន្វើ�ំនណើរ និង ឱកាសអប់រំកាន់នតនបនសើរ។ កនេិតចំនណះដឹង និងការអប់រំទាបរបស់ពួកនគ ធ្វើឲនយពួកនគរឹតនតងាយរងនស្ោះពីការជួញដូរ និងនកងនបវ័ញ្ច។ ការន្វើកបបននះ នឹងជួ
យកាត់បនថែយបានភ្នេៗនូវការជួញដូរក្នុងនបនេសនចញពី ស្កុមននះបាន។

៤. ពលករចំណកនសុក ស្តរូវនតេេួលបានោ៉នងនហាចណស់នបាក់ឈ្លួលអបនបបរិមាថា្នក់រាតិសនមាប់នបនេសនថ ធ�ើយនៅកកនដលនកងនបវ័ញ្ចគួរនតនបឈេនឹងការផកពិន័យរាហិរញ្ញវត្នុឲនយបា
នធងៃន់ធងៃរ ឬបិេអាជីវកេម កតេ្ដង។ ធៅកកគួរនតដឹងថាមានហានិភ័យនស្ចើន និងមាននបាក់ចំនណញតិចចំនពាះការនស្បើនបាស់ពលកមមនោយបងខេំ ឬពលកមមនបបនកងនបវ័ញ្ច។ 
ការទារយកលុយេកវិញសនមាប់ការចំណយនៅ ធលើការន្វើ�ំនណើរចូលនៅស្បនេសនថ តាេរយៈការកាត់យកនបាក់ឈ្លួលពីកេមករ គួរនតរាទនងវើខុសចនបាប់។

៥. ពលកេមកុមារនៅក្នុងឧសនសាហកមមនគប់នបនភេ គួរនតរាទនងវើខុសចនបាប់ ធ�ើយស្តរូវនតអនុវត្តការហាេឃាត់នៅធលើអ្នកមានអាយុធស្កាេ ១៨ ឆា្នំ កដលន្វើការរាធពសនោចារ។

៦. ការអនុវត្តន៍លក់កូន (tok khiew)  ពីនស្ពាះវាពាក់ព័ន្នឹងការលក់នកមងនសី (ឬធកមងនបុស) ធៅកននលេងនពសនោចារន�ើេនបីសងបំណុល គួរនតរាទនងវើខុសចនបាប់។
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សមននប់បញ្ជីរយនេការិយល័យ ឬអង្គការននដនលធ្វើការននក្នុង 

វិស័យជួញដូរេនុសនសននអនុតំបន់ទ្លេនរនគង្គ សូេរើល៖ 

safechildthailand.org/trafficking-report
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