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១. ្របកឈ់នួលអបបបរម 

១.១. Critics take aim at union law  

Monday, 17 January 2011 20:12 Brooke Lewis and Mom Kunthear  
(Phnom Penh Post) 

 
 
Garment workers protest outside a Phnom Penh factory during a wave of strikes in September, 
which saw thousands of workers voice demands for a higher minimum wage. 
Civil society and union representatives have expressed concerns about the latest draft of the 
Kingdom’s first law on trade unions, ahead of a three-day consultation meeting set to begin 
today. 

The latest version of the proposed law, circulated by the Ministry of Labour this month and 
obtained by The Post today, follows an initial draft released by the ministry in June. 

Moeun Tola, head of the labour programme at the Community Legal Education Centre, said the 
new draft was “worse” than the initial one in terms of the kinds of restrictions it could impose on 
the rights of workers to organise. 

“I want to emphasise that the freedom of trade unions is in danger,” he said. 

Moeun Tola said his main concerns were that the law in its current form would make it difficult 
for unions to register with the Labour Ministry. 

If they did receive certification, he added, they would not be able to “freely exercise” their role 
as unions because they could be “dissolved any time by the court or Ministry of Labour”. 

The concerns echo those raised following the release of the initial draft in June. Critics had 
expressed concerns about provisions requiring the designation of a “most representative” union 
with the “exclusive right” to negotiate on behalf of workers throughout an industry. 

Criticism was also directed at requirements that unions file financial reports with the government 
each year. 

Some also expressed worries that the draft law’s prohibition of participation in “illegal” strikes 
could lead some unionists to face criminal charges. 

All three provisions have been carried over to the latest version of the draft law, according to an 
unofficial translation seen by The Post. 

Rong Chhun, the head of the Cambodian Confederation of Unions, expressed frustration with the 
consultation process today, claiming that suggestions made by union representatives last year 
had not been incorporated into the latest draft of the law. 

“I read the draft law and I didn’t see anything change after we suggested that they change some 
points,” he said, adding that he did not expect this week’s meeting to be any more productive 
than previous consultations. 



“I think there will have to be a movement from the union or the workers to demand the law is 
corrected,” he said. 

The law would be “useless” for workers and their representatives if the ministry failed to 
consider their suggestions, Rong Chhun added. 

“I think the freedom of unions will be ended when this law is approved, if it does not change 
through the [suggestions of] unionists,” he said. 

Ken Loo, secretary general of the Garment Manufacturers Association in Cambodia, said today 
that there had been “significant changes to certain articles” of the draft law following 
consultations last year. 

He said the draft law in its latest form “clarifies where the labour law was inadequate” and offers 
better protection to both workers and employers. 

Huon Soeur, deputy director of the Labour Ministry’s Department of Labour Disputes, said this 
week would be the last opportunity for union, industry and civil society representatives to meet 
with officials to discuss the law. 

He said the ministry had already considered unions’ demands following consultations last year. 

He declined to comment, however, on whether any of the suggestions had been incorporated into 
the latest version of the draft law. 

He also declined to give a timeline for the passage of the draft law. 

“I can’t say when to expect this draft law will be finalised or approved,” he said. 

“To create a new law is not too easy to do. We have to do it carefully because we need to talk to 
each other in order to get a good law.” 

John Ritchotte, a labour relations specialist at the International Labour Organisation, said today 
that it would be “premature” for him to comment on the draft law at this stage, but noted that the 
ILO would submit official comments to the Labour Ministry “within the next few months”. 

“The ministry has informed the ILO that it will request official comments from the ILO,” he 
said. 

“It’s standard procedure for the ILO to submit comments on draft legislation, if so requested by 
an ILO member state.” 

David Welsh, country director for the American Centre for International Labour Solidarity, said 
a strong trade union law could help prevent the sort of large-scale strikes that broke out in 
September, which broke out after a hike in the minimum wage fell far short of unions’ demands. 

“We saw the frustration that happened in September,” Walsh said today. 

“Had the law been in place in September, maybe that wouldn’t have happened.” 

 



១.២. ្រកុម្របកឹ ករងរបនសេ្រមចដេំឡើង្របកែ់ខដល់កមមករេ ងច្រកកតេ់ដរ  

េ យ គង ់សុ នរទិធ វអូីេអ ែខមរ | ភនេំពញ  ៃថងចន័ទ, 07 ែខមនិ 2011  

ចបព់ីែខមនិេនះតេទ កមមករ កមមករនិីេ ងច្រកកតេ់ដរសេម្ល កបំពក ់ និងេ ងច្រកែដលបេ្រមើឲយវស័ិយនេំចញ

ដៃទេទៀត នឹងទទួលបនករដំេឡើង្របកែ់ខពីរដុ ្ល រជបែនថមេទៀតកនុងមយួែខ ្របសិនេបើពកួេគេធ្វើករេ យពំុមន

ករឈបស់្រមកេ យ្របករ មយួ។  

«លទធផលេនះេនមនិទនដ់ល់ក្រមតិែដលេយើងេពញចិត្តេទ។ េគលករណ៍របស់េយើងគឺេយើងចរចឲយបន 

៣ដុ ្ល រ (កនុងមយួែខ) េទើបជករេពញចិត្ត»។ 

ភនេំពញ៖ កមមករេ ងច្រកកតេ់ដរ និងេ ងច្រក យនភណ្ឌ ដៃទេទៀតនឹងទទលួបន្របកឧ់បតថមភបែនថមេទៀត ចបព់ី
ែខមនិេនះតេទ។ កលពី្រពឹកៃថងចន័ទេនះ ្រកុម្របឹក ករងរេទើបែតបនសេ្រមចដំេឡើង្របកែ់ខ ្របកប់ែនថមេម៉ង 

និង្របកអ់តតីភពករងរដល់កមមករ។ 

ចបព់ីែខមនិេនះតេទ កមមករ កមមករនិីេ ងច្រកកតេ់ដរសេម្ល កបំពក ់ និងេ ងច្រកែដលបេ្រមើឲយវស័ិយនេំចញ

ដៃទេទៀត នឹងទទួលបនករដំេឡើង្របកែ់ខពីរដុ ្ល រជបែនថមេទៀតកនុងមយួែខ ្របសិនេបើពួកេគេធ្វើករេ យពំុមន

ករឈបស់្រមកេ យ្របករ មយួ។ ជងេនះេទៀត ្រកុមកមមករនឹងទទលួបន្របកឧ់បតថមភ រចំននួ

២០០០េរៀល ឬេសមើនឹង្រប ក្់របែហល០,៥០េសនដុ ្ល រ េមរកិស្រមបេ់ធ្វើករ បែនថមេម៉ង រមួទងំនឹងទទលួ

បន្របកឧ់បតថមភស្រមបអ់តតីភព ករងរពីពីរដុ ្ល រហូតដល់១១ដុ ្ល រកនុងមយួែខ ្របសិនេបើកមមករបំេពញ

ករងរចបព់ីពីរឆន រំហូត ដល់១១ឆន យ៉ំងតិច។ 

េនះគឺជេសចក្ដីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ករងរកលពី្រពឹកៃថង ចន័ទេនះ។ ្រកុម្របឹក ករងររមួមន្រកសួងករងរ

និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជវីៈ តំ ងេថែកឧស ហកមមកតេ់ដរ និងតំ ងសហជីពកមមករ។ 

េសចក្ដីសេ្រមចេនះេធ្វើេឡើង បនទ បពី់ករដំេឡើង្របកឈ់នួលអបបបរមដល់្រកុមកមមករ កលពីែខកកក  ឆន ២ំ០១០ 

ចំននួ្របដុំ ្ល រស្រមបក់មមករកនុងរយៈេពល កលបងនិងេធ្វើឲយ ្របកឧ់បតថមភចំននួ១១ដុ ្ល រដល់កមមករេពញសិទធិ
េនះ េទជ្របកែ់ខផ្លូវករ។ កប៏៉ុែន្ដករដំេឡើង្របកែ់ខេនះ្រតូវបនជំទស់េ យ្រកមុសហជីព កមមករ េ យ រែត

ពួកេគេលើកេឡើងថ ករតំេឡើង្របកឈ់នួលេនះេនតិចតួច េហើយមនិសម្រសប មករេឡើងៃថ្លទំនញិេនេលើ
ទីផ រេទ។ 

េ ក ត ់ ធន ់ ្របធនសមពន័ធសហជពី្របជធិបេតយយ កមមករកតេ់ដរកមពុជ េ កតថ់ CCAWDU មន

្រប សនថ៍ េ កេនមនិទនេ់ពញចិត្តចំេពះករសេ្រមចេនះេនេឡើយេទ។ 

«លទធផលេនះេនមនិទនដ់ល់ក្រមតិែដលេយើងេពញចិត្តេទ។ េគលករណ៍របស់េយើងគឺេយើងចរចឲយបន 

៣ដុ ្ល រ (កនុងមយួែខ) េទើបជករេពញចិត្ត»។ 



េ យែឡក េ កជ មុននី ្របធនសហជីពេសរកីមមករៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េលើកេឡើងថ េ ក ចទទួល

យកចំណុចមយួចំនួនកនុងចំេ មអតថ្របេយជនទ៍ងំបីចំណុច ខងេលើេនះ។ 

«េយើងខញុ ំ ចទទលួយកបនចំណុចមយួចំនួន េហើយចំណុចមយួចនំួនេទៀត សំុឲយ្រកុម្របឹក ករងរេធ្វើករ

ពិចរ េឡើងវញិ»។ 

ចំណុចែដលេ កជ មុននទីមទរឲយមនករគិតគូរេឡើងវញិេនះគឺករផ្ដល់្របកអ់តតីភព ករងររបស់កមមករ

ែដល ចបន១២ដុ ្ល រកនុង១ែខ េ្រកយពីករបំេពញករងរអស់រយៈេពល១១ឆន  ំ គឺមនិែមន១១ដុ ្ល រដូចេពល

េនះេទ។ េ កជ មុននីចតទុ់កថ ករសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ករងរេន េពលេនះ គឺេដើមបបីេញច សកូដកមមរបស់

្រកុមកមមករែដលទមទរដំេឡើង្របកែ់ខ។ ្រកុមសហជីពគំ មេធ្វើកូដកមមកនុងែខមនិេនះ ្របសិនេបើេ ងច្រកកតេ់ដរ

មនិ្រពមបែនថម្របកផ់ល្របេយជនដ៍ល់កមមករ េទេនះ។ 

កមមករេ ងច្រកេនកនុង្របេទសកមពុជមនចំននួ្របមណជ ៣៦០០០០នក ់ និងមនេ ងច្រក្របមណជិត៣០០

េ ងច្រក េនះេបើេយង មតួេលខផ្លូវករ។ 

េ កេខន លូ (Ken Loo) អគគេលខធិករសមគមេ ងច្រកកតេ់ដរកមពុជ េ កតថ់ GMAC  មន្រប សន៍

ថ េសចក្ដីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ករងរេនៃថងេនះេធ្វើេឡើងបនទ បព់ី មនករចរចគន ជេ្រចើនរ ងេថែកេ ងច្រក

និងសហជពីកមមករ េហើយេ កេជឿថ េសចក្ដីសេ្រមចេនះនឹងនមំកនូវផល្របេយជនរ៍មួ។ 

«េនះគឺជករេជឿនេលឿនេទមុខមយួ េហើយេយើងសងឃមឹថ នឹងជួយ េធ្វើឲយមនភព្របេសើរេឡើងនូវ ថ នភព

ទំនកទ់ំនងរ ង េ ងច្រកនិងកមមករ េហើយ នឹងជួយ េធ្វើឲយសង្វ កផ់លិតកមម្របេសើរេឡើង ែថមេទៀតផងែដរ»។ 

វស័ិយ យនភណ្ឌ គឺជវស័ិយចលករស្រមបកំ់េណើ នេសដ្ឋកិចចកមពុជ យ៉ងសំខនម់យួ។ ទឹក្របកប់នពី
ករនេំចញកនុងវស័ិយេនះមនទំហំជង២០០០ ន ដុ ្ល រកលពីឆន មុំន៕ 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Benefit Negotiation  

 2.1	Garment	benefit	talks	held		
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3. Freedom of Association  

៣.១ សងគមសីុវលិបរមភពកីររតឹតបតិសិទធេិសរភីពរបស់កមមករ  

េ យ ែខ សុណង (វទិយុ សីុេសរ)ី 

2011-01-19 

ម្រន្តីអងគករសងគមសីុវលិ រមួមន្រកុមអនកដឹកនសំហជីព សែម្ដងករ្រពួយបរមភអំពកីររតឹតបតិសិទធិេសរភីពរបស់

កមមករ េនខណៈែដល្រកសួងករងរ និង្រកសួងមនទរីពកព់ន័ធកំពុងជួប្របជំុគន រយៈេពល ៣ៃថង េដើមបេីធ្វើករពិភក

េលើកទី២ េលើេសចក្ដី្រពងចបបស់្ដីពីសហជពី។ 

២៥-កកក -២០១០: ្របធនសហភពករងរកមពុជ េ ក ត ់ធន ់ដឹកនកំមមករទមទរសំុដំេឡើង្របកែ់ខ េន

ខងមុខរដ្ឋសភ កនុង ជធនភីនេំពញ។ 



ម្រន្តីអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលេធ្វើករករពរសិទធិ កមមករ និងេមដកឹនសំហជពី បនអះ ងថ ្របសិនេបើេសចក្ដី
្រពងចបបស់្ដីពីសហជពីបនចូលជធរមនេនះ នឹងរតឹែតបងកឲយមនករលំបកចំេពះករត ៉  ទកទ់ងលកខខណ្ឌ

ករងរ ្របកច់ំណូល រមួទងំសុខភពរបស់កមមករជមនិខន។ 

្របធនកមមវធិីសិទធិករងរៃនមជឈមណ្ឌ លអបរ់ចំបបស់្រមប ់សហគមន ៍ េ ក េមឿន តុ  មន្រប សនេ៍នៃថង

អងគ រ ទី១៨ ែខមក ថ ចបបគ់ឺបន កក់ំហិតេទេលើសិទធិពលករកនុងករេរៀបចំសហជីព។ េ កថ អ្វីែដលជក្ដី
បរមភេនះ គឺទ្រមងៃ់នេសចក្ដី្រពងេនះេធ្វើឲយសហជពីមនករលំបកកនុងករ ចុះបញជ ីជមយួ្រកសួងករងរ េហើយ

្របសិនេបើពួកេគបនលិខិតបញជ កក់េ៏ យ កព៏ួកេគមនិ ចអនុវត្តតួនទីជសហជពីបនេ យេសរេីនះែដរ 

ពីេ្រពះសហជីពេនះ ចនឹងរ ំ យេចលបន្រគបេ់ពលេ យ្រកសួងករងរ។ 

េ ក េមឿន តុ  បែនថមថ ៖ «ភគេ្រចើនៃនេសចក្ដី្រពងេនះ គមឺនិែមនេលើកសទួយេសរភីពសហជពីេទ ែត េទ
ជកតប់នថយេសរភីពសហជពីេទវញិ។ ទ១ី េនេពលែដលកមមករចង្រកងគន េទជសហជីពេទេហើយេនះ គត់
្រតូវមនឧបសគគេនកនុងករចុះបញជ ីករេទៀត ្រកសួងករងរមនសិទធិេទៀត»។ 

េ កបញជ កថ់ េសចក្ដី្រពងចបបេ់នះមនចំណុចមយួចំននួបនផទុយេទនឹងអនុសញញ  អងគករពលកមមអន្តរជតិ 

េលខ៨៧ េនកនុង្របករ៤ ែដលបនែចងថ អងគកររបស់កមមករនិេយជិក នងិអងគករនិេយជក មនិ ច្រតូវបន

ពយរួ ឬករ៏ ំ យេ យអងគកររដ្ឋបលរបស់រដ្ឋេទ។ 

រ ្ឋ ភបិលកមពុជ ែដលមនភគី្រកសួងករងរ និង្រកសួងមនទរីពកព់ន័ធ សមគម នេិយជក េ ងច្រកកតេ់ដរ និង

អនកដឹកនសំហជពី កនុងរយៈេពល ៣ៃថង ចបព់ីៃថង១៨ ដល់ៃថងទី២០ ែខមក េនះ កំពុងជួបជុំគន េនកនុងកិចច្របជុំ

ពិេ្រគះេយបល់េលើកទី២ េលើេសចក្ដី្រពងចបបស់្ដីពីសហជីព បនចបេ់ផ្ដើមេឡើង ងំពីែខមថុិន ឆន ២ំ០១០ ែដល

មន ១៧ជំពូក នងិ ៩២ម្រ ។ 

េ ក ត ់ ធន ់ ្របធនសមពន័ធសហជីព្របជធិបេតយយកមមករកតេ់ដរកមពុជ ែដលបនចូលរមួេនកនុងកិចចពិេ្រគះ

េយបល់េនះែដរ បនែថ្លងថ េសចក្ដី្រពងចបបេ់នះនឹងបងកឲយមនឧបសគគជេ្រចើន ដូចជករបិទេសរភីពដល់

កមមករ នងិថន កដ់ឹកនសំហជពីផងែដរ។ 

េ កបែនថមថ គណៈកមមករៃនព្រងងចបបេ់នះបនយកចំននួតិចតួចែតប៉ុេ ្ណ ះ ែដលបនេសនើេឡើងឲយែកត្រមូវពី
សហជីព ៖ «េបើចបបហ់នឹងអនុមត័េទ េហើយមនិមនករែកែ្រប ម comment (េយបល់) របស់េយើងេនះ ស់ 

ខញុ ំគិតថ សហជីពករពរសិទធិកមមករមនិមនេទៀតេទ អនកដឹកនំ ែដលចងម់នហនឹង្រតូវជបគុ់ក េហើយកមមករ

នឹង្រតូវបតប់ងសិ់ទធិេនកនុងករចរច េដើមបទីមទរផល្របេយជន ៍ឬកអ៏នុសញញ រមួេនះ គឺគម នសិទធិចរចេទ»។ 

វទិយុ សីុេសរមីនិ ចទកទ់ងេ ក ត មុត អនុរដ្ឋេលខធិករ្រកសួងករងរ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជវីៈ 

និងជ្របធនគណៈកមមករព្រងងចបបស់្ដីពីសហជពីបនេទ។ 



អនុ្របធននយក ្ឋ នវ ិ ទករងរ េ ក េខៀវ វធុ មន្រប សនថ៍ មរយៈកិចច្របជុពិំេ្រគះេយបល់េលើ
េសចក្ដី្រពងចបបស់្ដីពីសហជពី េនះ មន្រតីភគីែដលមន្រកសួងពកព់ន័ធ សមគម នេិយជក និងសហភព

សហជីព បនពិភក គន មនរយៈេពល ៣ៃថង ស្រមបែ់កត្រមូវឲយចបបេ់នះមនលកខណៈល្អ្របេសើរ។ 

េ ក េខៀវ វធុ បន្តថ ៖ «េយើង កឆ់្លងេយបល់េទ្រគបភ់គី ពកព់ន័ធទងំអស់។ ធមម េទ! ជំហរមយួៗចង់
បនេរៀងៗខ្លួនេហើយ ជទំស់ ឬមនិជទំស់ មនិបញ្ហ អីេទ េយើងចងប់នេយបល់ពគីត់ ស់»។ 

េទះជយ៉ង កិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល់េនះ គឺមនែត្រតីភគី ចចូលរមួបន ែដលមនភគីរ ្ឋ ភបិល 

សមគមវនិិេយគេ ងច្រកកតេ់ដរ និងសហជពី ពុំមនករអនុញញ តឲយ្រកុមអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលចូលរមួ ្ត ប ់

និងបេញចញេយបល់េនះេទ៕ 

៣.២ កមពុជេធ្វើចបបថ់មមីយួស្រមប្់រគប្់រគងសហជពីកមមករ 

េ យ ជន សក្ត  វអូីេអ ែខមរ | ភនេំពញ  ៃថងអងគ រ, 15 ែខមនិ 2011  

«ខញុ ំគិតថ េបើចបបេ់នះនឹង្រតូវបនអនុមត័េ យគម នករបញចូ លអនុ សនរ៍បស់ សហជពីេទ សហជីពកមមករមនិ

មនវត្តមនេនកមពុជ នេពលអនគត ប៉ុែន្តមនែតសហជពីែដលគ្ំរទេ យេថែកេ ងច្រកប៉ុេ ្ណ ះ។ ករត ៉

េដើមបដីំេឡើង្របកឈ់នួល ល័កខខណ័្ឌ ករងរ សុខភព និងេសរភីពសហជីពនឹងមនិមនេទៀតេទ»។ 

្របេទសកមពុជកំពុង កែ់តងចបបថ់មីមយួស្រមប្់រគប្់រគង សហជីពកមមករ។ ្រកុមេមដឹកនសំហជពីបនេ

េសចក្តី្រពងចបបេ់នះថ ជឧបករណ៍ចបបស់្រមប់ ងំសិទធិេសរភីពៃនករបេងកើតសហជីព ករចូលរមួសហជីព 

និងករេធ្វើសកមមភពរបស់សហជពី។ ប៉ុែន្តម្រន្តីរ ្ឋ ភបិលបនបដេិសធករអះ ងេនះេ យបញជ កថ់ េសចក្តី
្រពងចបបេ់នះមនបំណងេធ្វើឱយមនភពសុខដុមេនកនុងសងគម។ 

្រកសួងករងរកំពុងែត កែ់តងេសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីសហជីព កមមករេដើមប្ីរគប្់រគងេលើសហជីពជេ្រចើនេនកនុង

្របេទសកមពុជ។ ្រកុមេមដឹកនសំហជីពកមមករេនៃថងអងគ រេនះបនសែម្តងករ្រពួយ បរមភអំពីករេ្របើេសចក្តី
្រពងចបបេ់នះេដើមប្ីរបឆងំនឹងសហជីព  ែដលមនិេធ្វើ មបនទ តន់េយបយរបស់រ ្ឋ ភបិល។ 

េសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីសហជីពែដលមន៩២ម្រ បនែចងថ ចំេពះលកខខណ្ឌ ត្រមូវឱយេសនើសំុចុះបញជ ី បញជ ី យ

នមៃនសមជិកែដលបនបងភ់គទនយ៉ងេ ច ស់២០ភគរយ ឬសមជិកចំននួ២០ភគរយែដលបន

អនុញញ តឱយកត្់របកឈ់នួល េដើមបបីងភ់គទន។ សហជពី្រតូវ យករណ៍ពីសកមមភពករងរេទ្រកសួងករងរ

ជេទៀងទត ់ េបើមនិដូេចនះេទ ្រកសួងករងរនឹងមនសិទធិពយរួ ឬបញចបស់កមមភពរបស់សហជីព។ សហជពីនឹង្រតូវ

បនរ ំ យេ យេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករ េនេពលមនពកយបណ្តឹ ងពីជនពកព់ន័ធទីបី ឬ្រកសួងករងរ។ េម

ដឹកនសំហជីព ែដលបនរកេឃើញថ មនកររេំ ភេលើលកខខណ្ឌ ែដលបនែចងេនកនុងម្រ ចបបេ់នះនឹង ្រតូវ

ពិនយ័រហូតដល់២៥០០ដុ ្ល រ េមរកិ និងជបព់នធនគររហូតដល់បីឆន ។ំ 



េ ក ត ់ ធន ់ ្របធនសមពន័ធសហជីព្របជធិបេតយយកមមករកតេ់ដរកមពុជ បនែថ្លង្របប្់រកមុអនក យករណ៍

ពត័ម៌នេនស ្ឋ គរ នេ់វថ៉ ចបបេ់នះមនកររតឹបន្តឹងយ៉ងខ្ល ងំេទេលើសិទធិេសរភីពកនុងករ បេងកើតសហជីព 

ករចូលរមួសហជីព នងិករេធ្វើសកមមភពសហជពី។ 

«ខញុ ំគិតថ េបើចបបេ់នះនឹង្រតូវបនអនុមត័េ យគម នករបញចូ លអនុ សនរ៍បស់ សហជពីេទ សហជីពកមមករមនិ

មនវត្តមនេនកមពុជ នេពលអនគត ប៉ុែន្តមនែតសហជពីែដលគ្ំរទេ យេថែកេ ងច្រកប៉ុេ ្ណ ះ។ ករត ៉

េដើមបដីំេឡើង្របកឈ់នួល ល័កខខណ័្ឌ ករងរ សុខភព និងេសរភីពសហជីពនឹងមនិមនេទៀតេទ»។ 

េ ករ ៉ងុ ឈុន ្របធនសហភពសហជីពកមពុជ បនបញជ កថ់ ចបបេ់នះនឹងបិទមតេ់មដឹកនសំហជពី មនិសនិទធ

នឹងរ ្ឋ ភបិល េបើចបបេ់នះមនិបនេធ្វើករែកលំអរេនះ។ 

«ម្រ ១២ ១៩ ២០ ២១ ២៧ ២៩ ៣០ និង៣៩បនរតឹបន្តឹងសិទធិេសរភីពសហជពី ធងនធ់ងរ ស់ ែដលផទុយពី
អនុសញញ ពលកមមអន្តរជតិ និងរដ្ឋធមមនុញញ កមពុជ»។ 

េ កេមឿន តុ  ម្រន្តទីទួលបនទុកកិចចករអបរ់ចំបបស់្រមបស់ហគមន ៍បនែថ្លងថេសចក្តី្រពងចបបេ់នះជ្របពន័ធ

ៃនចំណងចបប ់ េដើមបបីេងកើតសហជីព និងបនផ្តល់អំ ចយ៉ងធំេធងដល់្រកសួងករងរ កនុងករចុះ ឬមនិចុះ

បញជ ីករ។ 

«្រកសួងមនសិទធិបដេិសធករសំុបញជ ីកររបស់សហជីព និងពយរួបញជ ីកររបស់សហជីព និងដកហូតបញជ ីកររបស់

សហជីព និងប្តឹងេទតុ ករ េដើមបលុីបេចលបញជ ីកររបស់សហជពី និងគបសងកតថ់ន កដ់ឹកនសំហជពីែដល

ច្របឈមនឹងករជប ់ពនធនគរ»។ 

េ កហួយ នសុង អនុរដ្ឋេលខធិករ្រកសួងករងរ បនែថ្លងថ េសចក្តី្រពងចបបេ់នះមនបំណងេធ្វើឱយមន

ភពសុខដុមេនកនុងសងគម និងមនិមនបំណងគបសងកតេ់លើភគី មយួេទ េហើយេសចក្តី្រពងចបបកំ់ពុងែត

ដំេណើ រករ កែ់តងេនកនុងៃដរបស់ ្រកសួងករងរ។ 

្របេទសកមពុជមនសហជពីកមមករចំននួ៦២។ សហជីពខ្លះមនជំហរេទរករ ្ឋ ភបិល និងេថែកេ ងច្រក េនះេបើ
េយង ម្រកមុេមដឹកនសំហជីព៕ 
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៣.៤ កមមករេ ងច្រកេនកពំងឆ់ន ងំត ៉ថេថែករេំ ភសិទធ ិ

េ យ មណ្ឌ លែកវ (វទិយុ សីុេសរ)ី 

2011-03-25 

កមមករ្របែហល ៥០០នក ់និងសហជពីចំននួ២ េនកនុងេ ងច្រកអុឹមេវ ៉កតេ់ដរ អន្តរជតិ លីមធីិត េន្រពឹកៃថងទី២៤ 

ែខមនី បន្របមូលផ្ដុ ំមុខេ ងច្រកបេញចញ្របតិកមមត ៉  េ យេចទ្របកនេ់ថែកេ ងច្រកេនះថ បនរេំ ភេលើ
សិទធិេសរភីព និងេមើលងយកមមករ។ 

២១-សី -២០១០: រថយន្តសេ្រងគ ះបនទ ន ់ ចូលដឹកកមមករែដលសន្លបេ់ចញពីេ ងច្រកកតេ់ដរ អឹុមេវ ៉ អន្តរជតិ 

លីមធីតិ (M&V INTERNATIONAL MANUFACTURING LTD.) េនកនុងែខ្រតកំពងឆ់ន ងំ។ 

កមមករនិីេឈម ះ មស សុខេខន បនែថ្លង្របបវ់ទិយុ សីុេសរថី េថែកេ ងច្រកបនបញជ ឲយ្រកុមសន្តិសុខេធ្វើបប

កមមករ េ យេធ្វើករែឆកយកនំចំណី ឬរបស់ែដល្រស្តី្រគបរ់បូែតង្រតូវករេ្របើ្របស់ជ្របចែំខេនះ កម៏និឲយយកចូល



កនុងេ ងច្រកែដរ។ កមមករនិីរបូេនះបន្តថ សូមបែីតសករ្រគប ់ដបេ្របងខយល់ ឬេ្របងកូ  កម៏និឲយកមមករយកចូលមក

េ្របើ្របស់កនុងេ ងច្រកែដរ។ 

កមមករនិី មស សុខេខន បន្តថ ៖ «កមមករញំុពីេ្រកេទមនិទន ់ ដល់េម៉ងអុចីងឹចបយ់កថងន់ំកមមករយកេទ
េបះេចលកនុងធុងសំ ម។ សូមបែីតសំឡីអនមយ័កម៏និឲយយកចូលែដរ ពិបក ស់»។ 

កមមករនិីេឈម ះ ទឹម សីុ ត ់បែនថមថ កុំថេឡើយែតនំចំណី សូមបែីតទឹកសុទធកេ៏គមនិឲយកនចូ់លមកកនុងេ ងច្រក

ផងែដរ។ កមមករនិីរបូេនះបន្តថ កមមករ កមមករនិី នឹងេធ្វើកូដកមម្របសិនេបើពំុមនដំេ ះ្រ យឲយបនឆប់ៗ េទ

េនះ ៖ «ឥឡូវ សូមបែីតនំចំណីគន ទញិទុកហូបេពលគន ឃ្ល នកេ៏គមនិឲយយកចូល ែដរ។ មនិែមនយកចូល គរ
េធ្វើករេទ គឺមនិឲយយកចូលកនុងេ ងច្រកែតម្ដង»។ 

្របធនសហជីព្របជធិបេតយយេជឿនេលឿន្របចេំ ងច្រកអុឹមេវ ៉ គឺអនក្រសី ជួប សំអុល និង្របធនសហជពីកមមករ

កមពុជ អនក្រសី ជ រ ្ឋ វ ី ែថ្លង្របបវ់ទិយុ សីុេសរថី ្រប ក្់របែហលគន ថ េរឿង ៉ វេនះេផ្តើមេចញពីករ ចទឹ់កេន

កនុងេ ងច្រក កលពីៃថងទី១៦ ែខមនី។ អនក្រសីទងំ២បន្តថ េពលែដលសហជពីេចញមុខករពរកមមករេ យសំុ

ជួបជមយួេថែក េដើមបចីរចរកដំេ ះ្រ យបញ្ហ ទឹកឲយកមមករ ្រ បែ់តេថែកេ ងច្រកេនះែបរជេចទ្របកនថ់ 

សហជីពនកំមមករឲយបះេបរេទវញិ។ 

អនក្រសី ជួប សំអុល បែនថម ៖ «សហជពី បនអន្ត គមនេ៍ទខងសហពន័ធឲយជួយ េ ះ្រ យទកឹឲយកមមករ េហើយ
បនេសនើេទ្រកសួងករងរឲយកមមករេចញ េ្រពះគម នទឹកសូមបែីតកនុងបងគនអ់នមយ័។្រកសួងយល់្រពម ខញុ ំកឲ៏យកមមករ
េចញ ្រ បែ់តឥឡូវេថែកមកេចទ្របកនថ់ សហជពីនកំមមករឲយបះេបរ»។ 

អនក្រសីទងំ២បញជ កថ់ ចប់ ងំពីៃថងេនះមក េថែកេ ងច្រកេនះកប៏ញជ ឲយសន្តិសុខេ ងច្រករតឹបន្តងឹ និងេធ្វើបប

កមមកររហូត។ ប៉ុែន្តេថែកេ ងច្រកអុឹមេវ ៉ មរយៈអនកបកែ្របេឈម ះេ ក ភរមយ បនពនយល់ចំេពះបញ្ហ េនះថ 

ភគីេ ងច្រកមនិបន្រប្រពឹត្តហួសេហតុដូចែដលកមមករ និងសហជពីបនេចទ្របកនេ់នះេទ។ ប៉ុែន្តេ កទទលួ

គ ល់ថ េ ងច្រកមនកររតឹបន្តឹងែផនកស ្ដ បធ់ន ប ់និងអនមយ័កនុងេ ងច្រកែមន។ 

េ ក ភរមយ បែនថមថ ៖ «ខងខញុ ំបនេរៀបចំកែន្លងឲយពួកគតេ់ន កែន្លងេ ងកង ់ ឲយពួកគតហូ់បបយេហើយ។ 
្រតងក់មមករេចទថ មនិឲយយកទកឹចូលេនះមនិពតិេទ»។ 

យ៉ង កេ៏ យ ្របធនមនទរីករងរ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជវីៈេខត្តកំពងឆ់ន ងំ គឺេ ក េព សីុថ មន

្រប សនថ៍ េ កទទួលបនេសចក្ដី យករណ៍ និងករសំុជួបចរចរបស់តំ ងកមមករ និងសហជីពមូល ្ឋ ន

រចួេហើយ។ េ កថ េ កទុកេពលឲយសហពន័ធសហជពីេធ្វើករេ ះ្រ យមយួជំ នសិន ្របសិនមនិបន

សេ្រមចេ កនឹងេធ្វើករេ ះ្រ យជបនទ ប។់ ប៉ុែន្ត្របភពពីសហជពីមូល ្ឋ នទងំ២ បនឲយដឹងថ ករអូស

បន្ល យសកមមភពរតឹបន្តងឹសិទធិេសរភីពកមមករ ចបងកឲយមនចលនកូដកមមរបស់កមមករ៕ 

 

 



4. Work Related Accident  

៤.១ កមមករេ ងច្រកមន ករ់បសួផុងល ដ៏ ្ល បក់នុងមនទរីេពទយេខត្តមនិដងឹមូលេហតុ 

ច័នទ, 10 មក  2011 17:21 េ យេកះសន្តិភព 

 

កំពងឆ់ន ងំ៖យុវជនជកមមករេ ងច្រកកតេ់ដរ M.Vមន កប់នរងរបសួផុងល ដក៍បលខងមុខយ៉ងធងនធ់ងរេហើយ

បន ្ល បេ់្រកយដឹកចូលមកកនម់នទរីេពទយេខត្តបនជង៣េម៉ងេ្រកយមក ប៉ុែន្តករណីេ្រគះថន កច់ ចរេនះេកើត

េឡើងេ យពុំទនដ់ឹងពីមូលេហតុចបស់ ស់េនះេទ។ 

េ ក្រគេូពទយេខត្តបននិយយឲយដឹងថយុវជនរងេ្រគះរបូេនះេឈម ះ សឹុម វធុ េភទ ្របុស យុ ២៥ឆន រំស់េន

ភូមឃិ្ល ងំ្របកស់ងក តេ់ផ្អរ្រកុងកំពងឆ់ន ងំមុខរបរជកមមករេ ងច្រក M.V ។ េនេវ េម៉ង ៤ និង ៣០នទី ជិតភ្ល្ឺរគូ

េពទយបនេឃើញមតិ្តភក័្ដិរបស់េគដឹកជនរងេ្រគះមកដល់ មនទរីេពទយេខត្តេ យមនរបសួផុងល ដក៍បលខងមុខ

យ៉ងធងនធ់ងរ ។ េពល្រគូេពទយសួរមតិ្តភក្តេិគេឆ្លើយថេគេឃើញមតិ្តភក្តិេគដួលម៉ូតូមុខ បំេពញវជិជ េខត្តកនុងភូមិ
ក ្ដ លសងក តក់ំពងឆ់ន ងំរចួកន៏គំន ដឹកមកមនទរីេពទយេខត្តែតម្ដង មនិដឹងថេគេ្រគះថន កេ់ យ រអ្វីេនះេទ។ 

មករពិនតិយភនិភគ ្ល ក ន មមុខរបសួរបស់ជនរងេ្រគះ គឺរបសួែតល ដក៏បលខងមុខចំែណកម៉ូតូម៉កេវវ

េអសពណ៌េខម េសរ ី ២០១០ អត់ ្ល កេលខរបស់ជនរងេ្រគះបកែ់បកចេងក ងខងមុខនិងកបលខងេឆ្វងែដល

ពិនិតយេទដូចជ្រតូវេគបុកចំពីមុខែផនកខងេឆ្វងេទើបខូចខតម៉ូតូែបបេនះ៕ 

 

4.2 Falling steel kills worker in Phnom Penh  
Tuesday, 01 February 2011 15:02 Thomas Miller and Kim Yuthana  
By Phnom Penh Post 

 
A contruction worker died in Phnom Penh this weekend while he was about to be transported to 
Vietnam for medical treatment after a metal pole fell 13 stories and struck his head, police, 
workers and an eyewitness said yesterday. 
 
The man was working on Saturday afternoon without a helmet, according to a witness, on an 
apartment building owned by Greater Apartment Building company in Chamkarmon district’s 
Boeung Keng Kang I commune. 
 
The general manager for the apartment was “busy” when contacted yesterday. 
 
A commune police official, who requested anonymity, said the worker, identified as Ngel Vy, 
36, was from Prey Veng province. An investigation into the incident is ongoing, but several 
testimonies suggested it was an accident, he said.  
 
He did not know whether the company would pay compensation, which he said may be 



negotiated by a relative of the deceased who works at the same site. 
 
A construction worker, who also asked not to be named, said Ngel Vy was transported to 
Mekong Hospital, but then sent to Calmette Hospital because of his critical condition. 
 
He said Ngel Vy’s relative on the site requested that he then be sent to Vietnam for treatment. He 
died on the way. 
 
A witness, who asked not to be named, said he heard the accident and saw the worker splayed on 
the ground amid a panicked scene. 
 
“I was 10 feet away. It was apparent he had a massive head injury,” he said. 
 
Workers loaded the man onto the back of a motorcycle, he said. 
 
“He was just like a wet noodle, hanging off, blood spilling everywhere,” he said. 
 
The policeman said Ngel Vy had been taken away by the time he arrived, and saw only a pool of 
blood. 
 
The head of the construction site “did not cooperate” or provide detailed information about the 
accident, he said.  
 
Chhouy Meng, head of the emergency care unit and vice chief of the technical office at 
Calmette, said doctors at Calmette do not usually transfer patients in critical condition to 
Vietnam for treatment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Migrant worker 

 ៥.១ ពលករចំ ក្រសុកជង ១០០០ នក្់រតូវបនបញជូ នមកវញិ ម្រចកេប៉យែបត៉ 

 ៃថងទី ០៧ មក  ឆន  ំ២០១១ (the Cambodia Daily) 

 



 



៥.២ កមមករែខមរមន កធ់្ល កព់អីគរ៥ជន់ ្ល បេ់ន្រកុងបងកក 

 

េ យ ៖ រេនច (website Nokorwatcenter) 

ៃថងទី 07-01-2011 េម៉ង 16:57:26 

េខត្ដបនទ យមនជយ័៖ កសពពលករែខមរមន ក្់រតូវបនភគីៃថដឹក មរថយន្ដបញជូ នមក្របេទសកមពុជវញិ ម

្រចកទ្វ រអន្ដរជតិេប៉យែបត៉េខត្ដបនទ យមនជយ័បនទ បពី់ធ្ល កពី់េលើអគរកមពស់៥ជន ់។ 

កសពកមមករែខមរមន កេ់នះ្រតូវបនភគីៃថដឹក មរថយន្ដបញជូ នឱយ ្រកមុ្រគួ រេន្រចកទ្វ រអន្ដរជតិេប៉យ ែបត៉

កលពីៃថង៧មក  ឆន ២ំ០១១ ម លិមញិេនះ ។ ម្របភពពត័ម៌ន បនឱយដឹងថ កសពជនរងេ្រគះែដល ធ្ល ក់

ពីេលើអគរកមពស់៥ជនេ់នះេឈម ះញណ កញញ  េភទ្របុស យុ៣៤ឆន  ំ មន ្រសុកកំេណើ តេនភូមពិែពល ឃំុ

រ ល ្រសុក្រពះេន្រត្រពះ េខត្ដបនទ យមនជយ័ ។ ជនរងេ្រគះញណ កញញ  បនឆ្លងែដន ចូលេទកនុងទឹកដីៃថ

អស់រយៈេពលជង២ែខមកេហើយ េ យេទេធ្វើជកមមករ សំណងេ់នទី្រកុងបងកក េហើយមនិែដល បនមកេលង

្រសុកែខមរម្ដង េទ ។ 

្របភពពត័ម៌នពត័ម៌នបនឱយដឹង េទៀតថ េនៃថងទី៥ ែខមក  ឆន ២ំ០១១ ជនរងេ្រគះ្រតូវេមករឱយេធ្វើករេនជន ់

ទី៥ ៃនអគរ ងសងថ់មី េហើយជៃចដនយ បនរអិលេជើងធ្ល កពី់កមពស់៥ជនដ់ល់ដី  ប ្ដ លឱយ ្ល បភ់្ល មមយួ

រេំពច ។ បនទ បព់ីមនេហតុករណ៍េនះេកើតេឡើង ជញ ធរៃថបនដឹក កសពយកមក ្របគល់ឱយ្រគួ រជនរង

េ្រគះ ម្រចក ទ្វ រេប៉យែបត៉ េហើយកនុងករណីេនះមនិ ្រតូវបនេគដឹងថ េមករជងសំណង ់ ្រតូវសងជំងឺចិត្ដដល់

្រគួ រជនរងេ្រគះ  ប៉ុនម នេនះេទ ។ 

គួរបញជ កថ់េបើេទះបីជ ថ នករនេយបយេន្រពែំដនកមពុជ -ៃថមន ភពតឹងែតងយ៉ង កេ៏ យកម៏ន 

្របជពលរដ្ឋែខមរកដូ៏ចជពលករជេ្រចើន បនស្រមុកេទេធ្វើករេន្របេទសៃថេហើយមនពលករខ្លះ្រតូវបន ្ល ប់

េ យ រឆ្លងែដនខុសចបប ់ និងមយួចំននួេទៀតបន ្ល បក់នុងេ្រគះថន កក់រងរេហើយ្រតូវបន ជញ ធរៃថបញជូ ន

មក មតុ្របេទសវញិជបន្ដបនទ ប ់៕ 

៥.៣ ម៉េឡសីុមនិផកពនិយ័េលើពលករែខមរ៤៩នកន់ងិ២៥នកប់ន្តេសុើបអេងកត 

េ យ សុខ េសរ ី(វទិយុ សីុេសរ)ី 

2011-01-14 

្រកសួងករបរេទសកមពុជ បនឲយដឹងថ មនសញញ វជិជមនខ្លះៗេហើយកនុងករេ ះ្រ យជុំវញិសំណំុេរឿង

្របជពលរដ្ឋែខមរែដលកំពុងែតជបឃំុ់ខ្លួនេ្រកមករ្រគប្់រគងេ យនគរបលអេន្ត ្របេវសនេ៍នកនុង្របេទសម៉េទបសីុ 

េ្រកមបទេចទថ បន ន កេ់នកនុង្របេទសេនះខុសចបប។់ 

ម្រន្តី្រកសួងករបរេទសកមពុជ បនឲយដឹងថ ជញ ធរនគរបលអេន្ត ្របេវសនេ៍នកនុង្របេទសម៉េឡសីុ បន

សេ្រមចមនិផកពិនយ័េលើ្របជពលរដ្ឋែខមរចំននួ ៤៩នក ់និងបន្តេសុើបអេងកតករណី្របជពលរដ្ឋែខមរចំននួ ២៥នក់

េទៀត ែដលកំពុងែតជបឃំុ់ខ្លួនេនកនុងជំរ្ំរបមូលផ្តុ ំមយួកែន្លងេនកនុង្របេទសម៉េទបសីុ េ្រកមបទេចទថ បន ន ក់

េនកនុង្របេទសេនះេលើសេពលកំណត ់េនកនុងទិ ្ឋ ករ និងខ្វះឯក រ ន កេ់ន។ 



ករសេ្រមចបនធូរបនថយេទសេនះ គឺេ្រកយពី្រកសួងករបរេទសកមពុជ និង ថ នទូតកមពុជ េនកនុងទី្រកុង

កូ ពំួរ ្របេទសម៉េទបសីុ បនេសនើជផ្លូវករសំុឲយេ ះែលង្របជពលរដ្ឋែខមរចំននួ ៧៤នកេ់នះមក្របេទស

កមពុជវញិ។ 

ម្រន្តីអនកនពំកយ្រកសួងករបរេទសកមពុជ េ ក កុយ គួង បនមន្រប សន្៍របបវ់ទិយុ សីុេសរ ីេនៃថងទី១៤ ែខ

មក េនះថ េ ករពំឹងថ ្របជពលរដ្ឋែខមរចំននួ ៧៤នកេ់នះ នឹង្រតូវបនេ ះែលងឲយវលិ្រតឡបម់ក្របេទស

កមពុជវញិ។ 

េ ក កុយ គួង បែនថមថ ៖ «េយើងបនេសនើឲយខងភគ្ីរបេទសម៉េទបសីុហនងឹ េធ្វើេមច៉ជួយ េ ះែលងេ យកំុឲយ
ពនិយ័បង្់របកេ់ផ ងៗ។ េគបនរកេឃើញថ គតស់ថិតេនកនុង្របេទសេគខុសចបប។់ សប្ដ ហ៍េ្រកយេនះ អនកែដល
ចមនលទធភពមក្របេទសកមពុជ េយើងបន គឺមកជបន្តបនទ ប ់េនះខញុ ំយល់»។ 

ឯកអគគរដ្ឋទូតកមពុជ ្របចេំនកនុង្របេទសម៉េទបសីុ គឺ្រពះអងគមច ស់ អរណុ រសមី បនជួបសួរសុខទុកខ្របជពលរដ្ឋែខមរ 

៧៤នកេ់នះ កលពីៃថងទី១២ ែខមក  ថមីៗេនះ េ យបនពិនតិយេឃើញថ អនកទងំេនះមនសុខភពល្អជធមម  

ចប់ ងំពី ជញ ធរនគរបលអេន្ត ្របេវសន្៍របេទសម៉េទបសីុ បនចបឃំុ់ខ្លួនពួកេគ ងំពីៃថងទី១ ែខមក  សប្ដ ហ៍

កន្លងេទេនះ។ 

្របភពពីម្រន្តី្រកសួងករបរេទសកមពុជ បនឲយដឹងថ ្របជពលរដ្ឋចំននួ ៧៤នកេ់នះបនចូលកនុង្របេទស

ម៉េទបសីុ ងំពីឆន ២ំ០០៨ និងឆន ២ំ០០៩ កន្លងេទ េដើមបេីទេធ្វើជអនកេទសចរណ៍ និងេទរកករងរេធ្វើ េហើយបន

ន កេ់នេលើសេពលកំណតក់នុងទិ ្ឋ ករ។ 

្របជពលរដ្ឋចំននួ ៧៤នកេ់នះ មនបុរសចំននួ ១៧នក ់្រស្តីចំននួ ៤៤នក ់និងកុមរចំននួ ១៣នក។់  

្របធនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលេឈម ះ ខ ៉ម កមពុជ (Caram Cambodia) េ ក យ៉ វធុ បនមន

្រប សនថ៍ េ កកំពុងែត ម ន និងជួយ េ ះ្រ យសំណំុេរឿងេនះេ យយកចិត្តទុកខ កផ់ងែដរ ៖ «ខញុ ំ
ម លិមញិបនផ្តល់ពត័ម៌នេទៃដគូខញុ ំបែនថមេទៀត េដើមបបីែនថមពត័ម៌នេរឿងេនះបែនថមេទៀត េហើយឥឡូវហនងឹគតអ់ត់
ទនផ់្តល់ពត័ម៌នឲយខញុ ំេទ។ េបើសិនជខញុ ំបនទទួលពត័ម៌នខញុ ំនឹងផ្តល់ឲយ»។ 

្របេទសម៉េទបសីុ គឺជទីផ រករងរដធំ៏មយួរបស់ពលករចំ ក្រសុកកមពុជ ចំននួជង ១មុនឺនក្់រសបចបប ់ប៉ុែន្ត

ជេរឿយៗ េគែតងែតេលចឮករផ្ដល់ពត័ម៌នពីពលករមយួចំននួ មរយៈអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល និង្រគួ រឲយ

ដឹងថ មនកររេំ ភសិទធិមនុស េ យមច ស់ផទះែដលពលករចំ ក្រសុកកមពុជ បេ្រមើករងរឲយ្រគួ រេនះ។  

ម្រន្តី្រកសួងករងរ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជវីៈ និង្រកសួងករបរេទសកមពុជ កន្លងមកបន្រពមនអំពីករេធ្វើ
ចំ ក្រសុកេទរកករងរេធ្វើេនបរេទសេ យខុសចបប ់និងងយរងេ្រគះ៕ 

 

 

 

 

 



5.4 Trafficked women returns after year of slave labor 
 14 Jan, 2011 (Phnom Penh Post) 
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េ យ សួន សុផល មុននី (វទិយុ សីុេសរ)ី 

2011-01-19 

កលពីៃថងទី១៧ ែខមក  ឆន ២ំ០១១ សមតថកិចចៃថបនចប្់របជពលរដ្ឋែខមរចំននួ ៥នក ់ េនកនុងេខត្តនគរ ជ 

្របេទសៃថ េ យេចទ្របកនព់ីបទ ន កេ់នកនុងទឹកដីៃថខុសចបប។់ 

្រកុម ជញ ធរែខមរបនេធ្វើកិចចអន្ត គមនេ៍ទខងភគីៃថ េដើមបេីសនើសំុឲយមនករេ ះែលង្របជពលរដ្ឋែខមរចំននួ ៥

នក ់ ែដល ជញ ធរៃថបនចបឃំុ់ខ្លួន កលពីេពលថមីៗេនះ េ យេចទ្របកនពី់បទឆ្លងែដនចូលេទ ន កេ់នកនុង

្របេទសៃថខុស ចបប ់េនកនុងេខត្តនគរ ជ ្របេទសៃថ ជបន់ឹង្រពំែដនេខត្តឧត្តរមនជយ័ ្របេទសកមពុជ។ 

នយករយិល័យទំនកទំ់នង្រពំែដនកមពុជ-ៃថ េ ក ឧត្ដមេសនីយ ៍ឌី េភន បនមន្រប សនេ៍ន្រពឹកៃថងពុធ ទី
១៩ ែខមក  ឆន ២ំ០១១ េនះថ ករយិល័យទំនកទំ់នង្រពំែដនកមពុជ-ៃថ និងអគគកុងសុ៊លែខមរ្របចេំខត្ត្រសះែកវ 

ៃថ បនេធ្វើកិចចអន្ត គមនេ៍ទភគី ជញ ធរកនុងេខត្តនគរ ជ ៃថ េដើមបឲីយមនករេ ះែលង្របជពលរដ្ឋែខមរទងំ ៥

នកម់កវញិ ៖ «ឥឡូវ ហនងឹេយើងឯកភពគន ថនឹងបញជូ នពួកគតម់កវញិ ម្រចកអូរ ម ច ់េខត្តឧត្តរមនជយ័ អុចឹីង
េម៉ង២ េម៉ង៣ ង ច (ៃថងទី១៩ ែខមក  ឆន ២ំ០១១) េគ ចបញជូ នមកដល់េហើយ ខញុ ំបនទកទ់ងេទខង្រកុមករ
ងរខញុ ំេនអូរ ម ច ់ថឲយេ្រត មចទំទលួផង ខញុ ំឲយនយំកដល់្រកុម្រគួ រជនរងេ្រគះ»។ 

កលពី ង ចៃថងទី១៧ ែខមក  ឆន ២ំ០១១ ជញ ធរេខត្តនគរ ជ ៃថ បនចុះចប្់របជពលរដ្ឋែខមរចំននួ ៥នក ់

េ យេចទ្របកនថ់ ្របជពលរដ្ឋែខមរទងំេនះ បនឆ្លងែដនចូលេទរកករងរេធ្វើ និង ន កេ់នកនុងទឹកដីៃថខុស

ចបប។់ 

េមឃំុអូរបីជន ់ េ ក សុង េមឿន បនមន្រប សនថ៍្របជពលរដ្ឋែខមរទងំ ៥នកេ់នះ ជអនករស់េនភូមេិជគ

ជយ័ ឃំុអូរបីជន ់ ្រសុកអូរេ្រជ េខត្តបនទ យមនជយ័ បនេធ្វើដំេណើ រឆ្លងចូលេទកនុង្របេទសៃថ កលពីៃថងទី១៦ ែខ

មក  ឆន ២ំ០១១ ៖ «អនកចូលេទេនះជអនកចូល េទសីុឈនួលៃថ េហើយេចញពីភូមេិនះេទេម៉ង ៧យប់ ង ចៃថងទី
១៦ ឆ្លង មផ្លូវកត ់ ដល់េពលត្រមួតៃថចបប់នេន្រសុកនគរ ជ េខត្តនគរ ជ ចបេ់នេវ េម៉ង១២ ៃថង្រតង ់
គតេ់ចញេទពីៃថងទី១៦ អុចីងឹេទចបប់នេនៃថងទី១៧ ែខមក  ឆន ២ំ០១១»។ 

េ កេមឃំុបនបន្តថ ្របជពលរដ្ឋែខមរទងំ ៥នកេ់នះ មនេឈម ះ ម៉ក ់ ចិ្រត េភទ្របសុ យុ១៦ឆន  ំ េឈម ះ 

ម៉ក ់ម ី េភទ្រសី យុ២៨ឆន  ំ េឈម ះ ធន ធ ី េភទ្របុស យុ១៦ឆន  ំ េឈម ះ សួន ថ េភទ្របុស យុ១៩ឆន  ំនិង 

ធន ថន យុ៣០ឆន ។ំ អនកទងំ៥នករ់ស់េនភូមេិជគជយ័ ឃំុអូរបីជន ់្រសុកអូរេ្រជ េខត្តបនទ យមនជយ័។ 

កលពី ង ចៃថងទី១០ ែខមក  ឆន ២ំ០១១ ជញ ធរេខត្ត្រសះែកវ ៃថ បនចុះចប្់របជពលរដ្ឋែខមរចំននួ ៣០នក ់េន

ផ ររងុេក្ល  សថិតកនុងភូមខិ្លងលឹក ឃំុខ្លងលឹក ្រសុក រញញ  េខត្ត្រសះែកវ ៃថ េ យេចទ្របកនថ់ ្របជពលរដ្ឋែខមរ

ទងំ ៣០នកេ់នះ បនឆ្លងែដនចូលេទ ន កេ់នកនុងទឹកដីៃថខុសចបប។់ ប៉ុែន្តេនេ្រកយករចបខ់្លួន្របជពលរដ្ឋ



ែខមរទងំ ៣០នកម់ក ភគីកមពុជបនេធ្វើកិចចអន្ត គមនេ៍ទភគីៃថ េហើយភគីៃថបនេធ្វើករសេ្រមចេ ះែលង្របជ

ពលរដ្ឋែខមរចំននួទងំ ៣០នកម់កកមពុជវញិជបន្តបនទ ប។់ 

ម្រន្តីទំនកទ់ំនង្រពំែដនកមពុជ-ៃថ បនឲយដឹងថ ្របជពលរដ្ឋែខមរេនែតបន្តឆ្លងែដនពីទឹកដីែខមរ ចូលេទទឹកដីៃថ

ខុសចបប ់ េដើមបរីកករងរេធ្វើបន្របកក់ៃ្រម។ េហើយសមតថកិចចៃថកនុងមយួៃថង បនចបព់ួកេគបញជូ នមកឲយ ជញ ធរ

កមពុជ ម្រចកទ្វ រអន្តរជតិេប៉យែបត៉ កនុងេខត្តបនទ យមនជយ័ កនុងមយួៃថងៗ មនចបព់ីមយួរយនកេ់ឡើងេទ៕ 

 ៥.៦ េកមង្រសីបេ្រមើ មផទះមន កអ់ះ ងថ នង្រតូវបនរេំ ភបពំនេនម៉េឡសីុ 

 ៃថង ចន័ច ទី ២៤ មក  ២០១១ (Cambodia Daily) 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



5.7 Cambodia recruitment firm 'detained staff illegally' 
By Guy De Launey BBC News, Phnom Penh  

 
Cambodians often seek work abroad due to low and limited options at home  

Cambodian police have asked prosecutors to charge a recruitment company with illegally 
detaining its staff.  

The firm has been under investigation since one woman died and another was hurt at its training 
centre this month.  

T&P's lawyer has denied the company has done anything wrong and says its training 
programmes comply with Cambodia's labour laws. 

It is one of a growing number of firms which are training Cambodians to work overseas - often 
as domestic staff. 

The T&P company is facing serious allegations.  

One young woman was so desperate to escape its facility in Phnom Penh that she jumped from a 
window, breaking both her legs.  

She has since said that she was not allowed to leave the centre at any time. 

Days later, a woman in her 30s died from a suspected heart attack.  

Her husband has complained that she had been feeling sick for days - but the company had not 
allowed her to leave.  

Other staff have alleged that they have not been allowed to leave the training facility to visit their 
families.  

Human rights organisations have also raised concerns about other labour brokers.  

T&P is one of a growing number of companies which recruit and train Cambodians to work 
overseas.  

It is an attractive option to many young people - around a quarter of a million of them come onto 
the job market each year - and the options at home are limited.  

Migrant workers send back a total of more than $300m (£186m) a year to their families.  

But some complain about poor treatment on their return.  

 

 

 



៥.៨ ្រកុមហុ៊ននពំលករេទម៉េឡសីុគំ មចបអ់នកផ្ដល់បទសមភ សន ៍

េ យ មណ្ឌ លែកវ (វទិយុ សីុេសរ)ី 

2011-02-16 

្រគួ រពលករែដលបនផ្ដល់បទសមភ សនដ៍ល់អនក រពត័ម៌នេនេពល កន្លងេទ អពីំករលំបកននកនុងេពល

បំេពញករងរេន្របេទសម៉េឡសីុ ្រតូវបនបុគគលិក្រកុមហុ៊ន IIS មកគំ មថ នងឹឲយប៉ូលិសមកចបគ់ត ់ ្របសិន

េបើគតម់និ្រពមេទេឆ្លើយបំភ្លឲឺយ្រកុមហុ៊នចំេពះករណីផ្ដល់ បទសមភ សនេ៍នះេទ។ 

អនក្រសី សុ៊ម សីុម ែដល្រតូវជម្ដ យ និងពលករនិីេឈម ះ ្រពីង េម៉ បនែថ្លង្របបវ់ទិយុ សីុេសរ ី េន្រពឹកៃថងទី១៥ 

ែខកុមភៈថ ពួកគត្់រតូវបនបុគគលិក្រកុមហុ៊ននពំលករេចញេទេធ្វើករេន្របេទស ម៉េឡសីុ េឈម ះ្រកុមហុ៊ន

យ. យ.េអស (IIS) មកគំ មថ នឹងឲយប៉ូលិសមកចបគ់តចំ់េពះករណីែដលគតប់នផ្ដល់បទសមភ សនដ៍ល់ 

វទិយុ សីុេសរ ី េនេពលកន្លងេទ ៖ «្រកុមហុ៊នេគមកពីរនក ់ េគចងឲ់យខញុ ំេទបំភ្លេឺទៀត េគអតសុ់ខចតិ្តេទ។ េគថ េគ
នងឹយកប៉ូលិសមកអន្ត គមនយ៍កខញុ ំេទឲយទល់ែតបន ២នកកូ់នខញុ ំ»។ 

កលពីៃថងទី៣ ែខកុមភៈ ពលករនីិេឈម ះ ្រពងី េម៉ យុ ២២ឆន  ំមនទីលំេនេនភូមអិណ្តូ ង្រចុះ ឃំុរ េប្អ រ ្រសុក

រ េប្អ រ េខត្តកំពងឆ់ន ងំ ែដលបន្រតឡបព់ី្របេទសម៉េឡសីុវញិ បនេចទ្របកន្់រកុមហុ៊ន IIS ថ បនបងខឲំយ

គតប់ង្់របកឲ់យ្រកុមហុ៊នចំននួ ១ពនដុ់ ្ល រេទើបេគ្រពមបញជូ នគតឲ់យ្រតឡបម់ក្រសុកែខមរ វញិ។ពលករនិីរបូេនះ

បនែថ្លង្របបវ់ទិយុ សីុេសរថី នងបនេចញដំេណើ រេទេធ្វើករេន្របេទសម៉េឡសីុ មរយៈ្រកុមហុ៊ន IIS កលពី
ៃថងទី១២ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០ បនរយៈេពល ២០ៃថង នងកទ៏ទួលរងនូវករចបរ់េំ ភែតមនិសេ្រមចពីបុរសចំ ស់

មន ក ់ ែដលជឪពុករបស់មច ស់ផទះែដលនងេនេធ្វើករបេ្រមើ។ ពលករនិី ្រពីង េម៉ បន្តថ េ យករភយ័ខ្ល ច និង

្រពួយបរមភេពក នងកទ៏មទរឲយេគបញជូ ននង្រតឡបម់ក្រសុកែខមរវញិ។ 

ករណីេនះក្៏រតវូបនេលើកេឡើងែដរ កនុងេវទកិ ធរណៈែដលេរៀបចំេឡើងេ យអងគករខុមែ្រហ្វល កលពៃីថងទី២៦ 

ែខមក  កន្លងេទ េនឃំុរ េប្អ រ េដើមបឲីយ្របជពលរដ្ឋេឡើងសែម្ដងពីក្ដីកង្វល់របស់ពួកគតឲ់យ ជញ ធរជួយ 

េ ះ្រ យេនះ។ 

បុគគលិក្រកុមហុ៊ន IIS េឈម ះ ភរិណុ បនបដេិសធករេចទ្របកនេ់នះ េ យេ កមន្រប សនថ៍ េ ក

្រគនែ់តបំេពញតួនទីកនុងនមជបុគគលិក្រកុមហុ៊នមកផ្ដល់ ពត័ម៌នឲយអនក្រសី សុ៊ម សីុម េទជួប្រកុមហុ៊នប៉ុេ ្ណ ះ 

េ កពំុបនេធ្វើករគំ មអ្វីដល់្រគួ រអនក្រសី សុ៊ម សីុម េនះេទ ៖ «អេញជ ើញ គតេ់ឡើងេទបក្រ យេន្រកុមហុ៊ន 
េហើយេបើគតម់និេទេទ ជសិទធិរបស់គត។់ អីុចងឹខញុ ំនងឹផ្ដល់តួនទេីនះេទឲយខងជួញដូរផ្លូវេភទៃនសនងករ េខត្ត
កំពងឆ់ន ងំ ឲយគតអ់េញជ ើញមកផទ ល់ ខញុ ំអស់តួនទ្ីរតមឹហនឹង»។ 

គួរបញជ កថ់ បនទ បព់ីបង្់របកេ់ហើយ ្រកមុហុ៊នបនបងខំឲយអនក្រសី ្រពមទងំពលករនិី ្រពីង េម៉ ឲយេធ្វើកិចចសនយ

េ យផ្ដិតេមៃដថ មនិេធ្វើករប្ដឹងផ្ដល់ ឬនិយយបញ្ហ េនះ្របបន់រ ទងំអស់ េបើមនិដូេចន ះេទ គឺ្រតូវទទួលខុស

្រតូវចំេពះមុខចបប ់េហើយកិចចសនយេនះមនេមធវរីបស់្រកុមហុ៊នចុះហតថេលខ និងេបះ្រ ដឹងឮេទៀតផង។ 



នយក្របតបិត្តអិងគករខ ៉ម កមពុជ (CARAM Cambodia) េ ក យ៉ វធុ មន្រប សនថ៍ កិចចសនយមនិ

ឲយប្ដឹងផ្ដល់ មផ្លូវចបប ់និងមនិឲយនិយយេរឿងេនះ្របបអ់នកដៃទ គឺជកិចចសនយមនិ្រសបចបប ់និងជករបងខតិបងខំ 

៖ «កចិចសនយ ែបបេនះគឺខុសចបបទ់ងំ្រសុងេហើយ។ េធ្វើអុចីងឹគបំឺបទិសិទធិេសរភីពេគេហើយ។ កចិចសនយែបបេនះេគ
ចប្ដងឹសំុេមឃភពបន។ កចិចសនយែបបេនះ តុ ករកម៏និអនុវត្តែដរ គម នសុពលភពផ្លូវចបបេ់ទ»។ 

្របធនអងគករករពរសិទធិកមពុជ េ កេមធវ ី សុក សំេអឿន មន្រប សនថ៍ ករេធ្វើកិចចសនយែបបេនះ គឺខុស

ចបបទ់ងំ្រសុង។ េ កថ អនករងកររេំ ភបំពន្រតូវែតមនសិទធិកនុងករប្ដឹងផ្ដល់ និងបេញចញមត៕ិ 

5.9 Woman dies in labour firm custody  
Sunday, 27 February 2011 19:13 Mom Kunthear (Phnom Penh Post) 

 
 
Members of a disabled community in Kratie province protest outside Prime Minister Hun Sen’s 
Phnom Penh residence last year. 

Family members have dropped a legal complaint over the death of a 36-year-old woman who 
died this weekend while in the custody of a labour recruitment firm, in exchange for US$4,000 
in compensation from the company, they said today, while a rights group has called for further 
investigation into the case. 

Chhem Sopheap, 36, died at the labour recruitment firm IIS in Dangkor district’s Dangkor 
commune in Phnom Penh on Saturday night after battling a month-long illness. 

Chhem Sopheap’s husband, Heng Saroeun, 52, said the company refused to release his wife for 
treatment at the hospital, despite repeated requests, demanding he pay them US$800 to 
reimburse the costs of her training. 

“I went to the company on Monday last week to ask the director [if I could] take my wife for 
treatment at home or the hospital, but they declined and said if I want my wife to leave the 
company I have to give them $800,” Heng Saroeun said. 

“He denied me, and asked me to find the money for the company because he is afraid of us 
cheating the company.” 

IIS paid Chhem Sopheap 1.2 million riels ($297) when she entered their programme, which 
trains women to become maids and connects them with employment in Malaysia, Heng Saroeun 
said. 

Chhem Sopheap would have paid back the cost of her training from her salary. 

Heng Saroeun said he negotiated IIS down to $400 for his wife’s release, but didn’t have 
enough. 

“I took my land title [and] I sold my moto to get $190 to exchange to take my wife from the 
firm, but they still denied my request until my wife died in my arms,” he said. 

Officials at Preah Kossomak hospital had told him the cause of death was a heart attack, he said, 
but they could not be reached directly for confirmation today. 



Heng Saroeun said his wife had previously been healthy and suspected that she was underfed at 
the two-month training programme. 

Thach Sotharath, the IIS director, denied responsibility for Chhem Sopheap’s death. 

“She died of a heart attack and we tried our best to help her to send her to the hospital, but she 
could not be helped,” he said. 

“Chhem Sopheap got sick and we sent her to the private clinic four times already while she was 
training … and we also spent about $200 on her treatment,” Thach Sotharath said. 

Chhem Sopheap’s mother, Chea Pov, 60, did not believe her daughter died of a heart attack. 

She said Chhem Sopheap had called her a week before she died to tell her she had vomited blood 
and felt severe body pains. 

“We filed the complaint to the police to demand $10,000 for compensation and find out the 
reason my daughter died.” 

“First the firm director agreed to give me 3 million riel ($743) for compensation, but I could not 
accept it. My daughter’s life is not cheap like this. She is a person, not an animal,” Chea Pov 
said. 

They agreed, however, to accept $4,000 and drop the complaint. 

Am Sam Ath, technical supervisor for the rights group Licadho, said his organisation would 
continue investigating the case and called on police to do the same. 

“It is the right of the family to drop the complaint and take the money, but for the law the police 
officials have to keep investigating with this case whether the woman died because she was sick 
or detained,” he said. 

Keo Thea, director of the municipal Anti-Human Trafficking and Juvenile Protection Office in 
the Ministry of Interior, said he was not aware of the case, but that police were obligated to 
investigate further to find out the cause of death. 

 

៥.១០ ្រកុមហុ៊ន IIS បងខ ងំ្រស្តីពលករមន កឲ់យ ្ល បម់និបញជូ នេទមនទរីេពទយ 

េ យ ែដន អយុធយ (វទិយុ សីុេសរ)ី 

2011-02-27 

្រគួ រ្រស្តីរងេ្រគះមន កអំ់ពវនវដល់សមតថកិចចឲយជួយ រក  យុត្តិធមចំ៌េពះ្រកុមហុ៊ននពំលករេទេធ្វើករេន្របេទស

ម៉េឡសីុ េឈម ះ IIS INVESTMENT ែដលបនបងខ ងំ្រស្តីអនកជំងមឺន កេ់ យមនិបញជូ នេទមនទរីេពទយ។ 

បុរសេឈម ះ េហង េរឿន ែដលអះ ងថ ្រតូវជប្តីរបស់្រស្តីរងេ្រគះេឈម ះ ជឹម សុភព េនៃថងទី២៧ ែខកុមភៈ បន

េចទ្រកុមហុ៊នេឈម ះ យ យែអសអិុនវសិមុនិ (IIS INVESTMENT) ែដលជ្រកមុហុ៊ននពំលករែខមរេចញេទ



េធ្វើករេន្របេទសម៉េឡសីុ ថបនបងខ្ំរបពនធរបស់ខ្លួនែដលមនជំងឺទុកកនុង គរ្រកុមហុ៊ន មនិឲយេចញេទ

ពយបលជំង ឺរហូតដល់ ្ល ប។់ 

្របភពបនឲយដឹងថ ្រស្តីរងេ្រគះេឈម ះ ជមឹ សុភព រស់េនឃំុកំពងសី់  ្រសុកកំពងសី់  េខត្ត្រពះសីហនុ បន

ធ្ល កខ់្លួនឈចឺបព់ីេដើមែខកុមភៈមកេម្លះ៉ បនទ បពី់បនមក ន កេ់នកនុង គរ្រកុមហុ៊ន IIS មយួរយៈ េដើមបេី្រត មេចញ

េទេធ្វើករេន្របេទសម៉េឡសីុ ប៉ុែន្តែបរ្រកុមហុ៊នគំ មមនិឲយេចញេទពយបលជំងឺេនមនទីរេពទយ េ យេលើកេហតុ

ផលថ ខ្ល ចជនរងេ្រគះមនិវលិមក្រកុមហុ៊នវញិ។ 

បុរសជ ្វ ម្ីរស្តីរងេ្រគះេរៀប បប់ែនថម ៖ «េន្រកុមហុ៊ន ខញុ ំបនពយយមម្ដងេហើយម្ដងេទៀត កជ់វីតិ កប់្លងដី់អី
កេ៏គអតយ់កែដរ។ ៃថងចន័ទ ទតិយមុនេនះ ខញុ ំកប៏នពយយមសំុម្ដ យខញុ ំបនសំពះ ែតេគនិយយថេគ្រតូវករលុយបង់
បនឲយេចញ»។ 

្រគួ រសព្រស្តីេឈម ះ ជមឹ សុភព បនឲយដឹងថ ្រស្តីរងេ្រគះបនទ បពី់បន ចខ់យល់ ្ល បេ់នកនុង គរ ន ក ់ េន

របស់្រកុមហុ៊ន មនទី ងំផទះេលខ ២១A ្រកុមទី៦ សងក តក់កប ខណ្ឌ ដេងក ។ តំ ង្រកុមហុ៊នកប៏នបញជូ ន

សពភ្ល មៗ យកមករក ទុកេនមនទរីេពទយមតិ្តភពែខមរ-សូេវៀត។ 

េ ក អំ សំ ត ម្រន្តីេសុើបអេងកតជនខ់ពស់អងគករលីកដូ (LICADHO) ែដលបន ម នករណី ្ល ប្់រស្តីរង

េ្រគះ បនចតទុ់កទេង្វើរបស់្រកុមហុ៊ន យ យែអស ថបនរេំ ភេទេលើសិទធិមនុស ធងនធ់ងរ និងទមទរឲយ

សមតថកិចចជំនញេបើកករេសុើបអេងកតបនទ នម់យួ េដើមបផី្ដល់យុត្តិធមជូ៌នជនរងេ្រគះ ៖ «កល េបើទុកមនិបន
បញជូ នមកពយបល គជឺករណីរេំ ភសិទធមិនុស មយួដធ៏ងនធ់ងរ»។ 

េ ក អំ សំ ត បន្តថ បចចុបបននសព្រស្តីរងេ្រគះេឈម ះ ជមឹ សុភព ្រតូវបន្រកុម្រគួ រនយំកេទតមកល់ទុកេន

កនុងវត្តទឹកថ្ល  េដើមបេីធ្វើបុណយ ម្របៃពណី។ 

េ ក មស លីេអង ្របធនរដ្ឋបល្រកុមហុ៊ន យ យែអស បនបដេិសធនម៍និផ្ដល់ពត័ម៌នលំអិតជំុវញិករ

្ល ប្់រស្តីរងេ្រគះ េឈម ះ ជឹម សុភព េនះេទ េនរេសៀលៃថងទី២៧ ែខកុមភៈេនះ។ េ ក មស លីេអង ឲយដឹងដូេចនះ 

៖ «បទខញុ ំអតដឹ់ងេទ េ្រពះអីៃថងេនះៃថង ទិតយ ខញុ ំអតប់នមក្រកុមហុ៊នេទ សូមអធយ្រស័យ»។ 

េទះយ៉ងេនះក្តី េ ក ទូច រ ៉ថុ សនងករនគរបល្រកុងភនេំពញ េនរេសៀលៃថងទី២៧ ែខកុមភៈេនះ បនែថ្លងថ 

សមតថកិចចនឹងេបើកករេសុើបអេងកតបនទ ន១់ ជុំវញិករ ្ល ប្់រស្តីរងេ្រគះេឈម ះ ជមឹ សុភព បនទ បព់ីទទួលបនពកយ

បណ្ដឹ ង ៖ «ពត័ម៌នែដលេយើងទទួលបនថ គងំេបះដូង ដូេចនះ្រគនែ់តជពកយសម្ដែីដលេគនិយយមកអីុចងឹ។ 
ប៉ុែន្តសំខនគឺ់េយើងចងប់នេកសលយវចិយ័ពមីនទរីេពទយថេតើអនក ហនឹងថ្វតីបតិែតយកេទដល់េពទយ ្ល ប ់ កប៏៉ុែន្ត ្ល ប់
េ យ រអ។ី េពទយ្របែហលជដឹងជងសមតថកិចច»។ 

វទិយុ សីុេសរមីនិ ចទកទ់ងេ កេវជជបណ្ឌិ ត យ េសងលី ្របធនមនទរីេពទយមតិ្តភពែខមរ-សូេវៀត បនេទ េន

រេសៀលៃថងទី២៧ ែខកុមភៈ េ្រពះេ កមនិទទួលទូរស័ពទ។ ប៉ុែន្ត មលិខិតេកសលយវចិយ័របស់ម្រន្តីបេចចកេទសៃន

សនងករនគរបល ្រកុងភនេំពញ េចញេ យមនទរីេពទយមតិ្តភពែខមរ-សូេវៀត ចុះៃថងទី២៧ ែខកុមភៈ ផ្ដល់ជូន្រគួ រសព



ជនរងេ្រគះដឹកសពេចញពីមនទរីេពទយេនះ បនឲយដឹងថ ្រស្តីរងេ្រគះេឈម ះ ជមឹ ភព បន ្ល បេ់ យ រជំងគឺងំ

េបះដូង។ 

ម្រន្តីអងគករលីកដូបនឲយដឹងថ ្របេទសកមពុជមន្រកមុហុ៊ន្របមណ៣០ កំពុងេធ្វើសកមមភពនពំលករេចញេទ

េធ្វើករេនេ្រក្របេទស កនុងេនះពលករែខមរែដលបនេចញេទ្របេទសម៉េឡសីុ គតិ្រតឹមឆន ២ំ០១០ មនជិត ២មុនឺ

នក។់ 

្រកសួងម ៃផទ និង្រកសួងករងរបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ កលពីេពលថមីៗេនះ បនចតវ់ធិនករប្រងក ប្រកុមហុ៊ន

នពំលករេទេធ្វើករេនេ្រក ្របេទសមយួចំននួ ពីបទបងខ ងំមនុស ខុសចបប ់េដើមបកីរពរសិទធិពលករែខមរ ប៉ុែន្តទេង្វើ
បងខ ងំពលករខុសចបប ់េគសេងកតេឃើញេនបន្តេកើតមន ដូចជករណី្រកុមហុ៊ន យ យែអស េនះ្រ ប៕់ 

៥.១១ នកឹផទះនកឹកូនពលករនិមីន កេ់ តពេីលើផទះបកេ់ជើងទងំពរី 

េ យ : (ៃថងទ ី2 មនី 2011) (វទិយុ សីុេសរ)ី 

ភនេំពញ: ពលករនិីមន ករ់ងរបសួបកេ់ជើងទងំសងខង េ យ រែតនងសេ្រមចចិត្តេផ្ល ះរបងរតេ់ចញពី្រកុមហុ៊ន 

កលពីេម៉ង០០និង៣០នទី ៃថងទី០២ មនីេនះ េនចំណុចផទះេលខ៣៤ ្រកុម៥ ផ្លូវ២៧១ ភូម្ិរតពងំឈូក សងក ត់

ទឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ។ 

 

ជនរងេ្រគះេឈម ះ េឆ េម៉ េ  េឆ ក ់ យុ ៣០ឆន  ំ ន កេ់នកនុង្រកុមហុ៊ន T&P Co;LTD នពំលករេទ

ម៉េឡសីុ មន្រសុកកេំណើ តភូមិ ែរន ឃំុ ន ម្រពះ ្រសុកបកន េខត្តេពធិ ត ់មនកូន ២នក។់ 

 

មូលេហតុ េ យ រនឹកផទះនឹកកូន ប៉ុែន្ត្រកុមហុ៊នមនិឲយេទ ន កេ់នកនុង្រកុមហុ៊នបន ៥ែខេហើយ នងក៏

សេ្រមចចិត្តេ តពីេលើផទះេដើមបេីផ្ល ះរបង រងរបសួបកេ់ជើងទងំពីរ ្រតូវបនអនកជិតខងសេ្រងគ ះ ប៉ុែន្ត្រកុមហុ៊នមនិ

រវល់ រហូតដល់េម៉ង ៤េទៀបភ្ល ឺេទើប្របជជនជិតខងដឹងទូរស័ពទេទប៉ូលិសឲយយកជនរងេ្រគះេទេពទយេ សងឃ 

។ ្រកុមហុ៊នពយយម កប់ងំ និងសូមបញជ កថ់ ្រកមុហុ៊នេ្រប បដូចពនធនគរ េហើយមនុស  និងប៉ូលិស

ពយយមទូរស័ពទេទ្រកុមហុ៊ន ប៉ុែន្តមនិ ចទំនកទំ់នងបន។ 

 

េ ក មក ់ហុង បនសហករជមយួកម្ល ងំជួញដូរអនតីិជន េដើមប្ីរ វ្រជវករណីេនះ ថេតើមនចបបឬ់អត ់នឹង

ចតក់រ មចបប៕់  

 

 

 



៥.១២ ្រកសួងករងរ ករពរពលករែខមរ េនបរេទស  

Thursday, 03 March 2011 18:27 េ យ ៖ ស៊ន សុភ្រក្ត  

ភនេំពញ ៖ ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ កនុងេនះកម៏នម្រន្តីមកពី ថន កជ់តិ និងថន កេ់ខត្ត 

បនសហករជមយួ អងគករអន្តរជតិ និងអងគករសងគមសីុវលិ េដើមបេីរៀបចំែផនករ សកមមភព ែដលជ 

ែផនទីបង្ហ ញផ្លូវ កនុងេគលបណំងករពរ ពលករែខមរ ែដលកំពុងបេ្រមើករងរេនបរេទស។ 

គួរបញជ កថ់ កិចច្របជុំខងេលើេនះ បនេធ្វើេឡើងនៃថងទី៣ ែខមនី ឆន ២ំ០១១ េពលកិចច្របជុេំនះកប៏នេធ្វើេឡើងផង 

ែដរ បនទ បព់ីពលករែខមរ ១៥៨នក ់ ្រតូវបន ជញ ធរេសៀមចបខ់្លួន េ យេចទ្របកន ់ ថ ពលករទងំេនះបន 

េធ្វើករេនកនុង ្របេទសេសៀមេ យខុសចបប។់ 

េយង មេសចក្តែីថ្លងករណ៍ របស់អងគករពលកមម ពិភពេ ក េនៃថងទី៣ ែខមនី ឆន ២ំ០១១ េនះ បនឱយដឹងថ 

កិចចករពរពលករចំ ក ់្រសុកចំនួន ៣ែផនក ្រតូវបនេលើកយកមក ពិភក  កនុងេនះរមួមន ទី១ ករ្រតួត ពិនិតយ 

និងករេ្រជើសេរ ើសពលករ, ទ២ី ករ បេងកើតស្តង់ រ និងទី៣ េស គ្ំរទនន។ 

ែផនករសកមមភពេនះ ក្៏រតូវបនបេំពញតួនទីជ្រកបខណ័្ឌ មយួ ស្រមបស់្រមបស្រមួលកិចច ខិតខំ្របងឹែ្របងរបស់ 

ជរ ្ឋ ភបិល ្រកសួងករងរ អងគករអន្តរជតិ សងគមសីុវលិ នងិ អនកពកព់ន័ធដៃទេទៀតផងែដរ។  

្របធនទី្របកឹ បេចចកេទស របស់គេ្រមង Triangle េ ក Nilim  Baruah បនមន្រប សនថ៍ “ចំននួពលករ 

ចំ ក្រសុកជ្រស្តី និងបុរស កពុំងមនករេកើនេឡើង េហើយកិចចខិតខំ្របងឹ ែ្របងរកករងរឱយពួកេគេធ្វើ ្រតូវមនកិចច 

ខិតខំ្របឹងែ្របង ផ្តល់ករករពរដល់ពួកេគ អមជមយួ។ េយើង ចកំណត់ ក់ ទិភព នងិេរៀបចំលំ ប ់

លំេ យៃនវធិនករ ជេ្រចើន េដើមបពី្រងឹងកចិចករពរេនះ។ េនះ ្រគនែ់តជករចបេ់ផ្តើមៃនដំេណើ រករេនះ ែត 

ប៉ុេ ្ណ ះប៉ុែន្ត គឺជមេធយបយដសំ៏ខន ់ មយួ ែដលគូសបញជ ក ់ យ៉ងចបស់ពីបណំង របស់រ ្ឋ ភបិល និងៃដគូ 

សំខន់ៗ ទងំអស់ េនកនុងឆន ខំងមុខ ”។  

សូមបញជ កថ់ គេ្រមង Triangle មនេគលបំណងបេងកើត និងែកលំអេគលនេយបយ និងករអនុវត្តនក៍រ 

េ្រជើសេរ ើស  និងកិចចករពរដល់ពលករេនកនុងតបំនេ់នះ។ ចបេ់ផ្តើមដេំណើ រករ កលពីឆន កំន្លងេទ គេ្រមងេនះនឹង 

េលើកកមពស់ឱយមនករសហ ករបែនថមេទៀត រ ងរ ្ឋ ភបិល សហជពី និងសមគមនិេយជក េនកនុងតំបនេ់នះផង 

ែដរ។ 

េសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់ ; ILO បនបន្តថ គេ្រមងេនះ នឹងេផ្ត តជពេិសស េលើករបងក រ និងករពរពលករ 

ចំ ក្រសុក ពីករេកង្របវេ័ញច េនកនុងវស័ិយនន ែដល ពួកេគងយរងេ្រគះ េ យ រកររេំ ភ បំពនដូចជ 

ករងរបេ្រមើ មផទះ សំណង ់ផលិតកមម ចំករ េន ទ និងែកៃចន រ សមុ្រទជេដើម។  

េមធវ ី Angeles Wong- Garcia អតតី្របធនស្តីទៃីន រដ្ឋបលករងរេ្រក្របេទស របស់ហ្វីលីពីន បនមន្រប 

សនថ៍ “បចចុបបននេសចក្តី្រពងអនុ្រកិតយ ស្តីពីករ បញជូ នពលករេទ េធ្វើករងរេនេ្រក ្របេទសែដលបន 



អនុមត័េនឆន  ំ ១៩៩៥ កំពុងសថិត កនុងៃដគណៈរដ្ឋម្រន្តី ្រតូវបនកតស់មគ ល់ថ ជឧបករណ៍ែដលមន ភព្រគប ់

្រជុងេ្រជយ និងេឆ្លើយតបជង អនុ្រកិតយេលខ៥៧បចចុបបនន”។ 

គេ្រមង Triangle គឺជ គេ្រមងមយួកនុង ចេំ មគេ្រមងទងំ១៤ របស់អងគករពលកមមអន្តរជតិេនកមពុជ ។ 

គេ្រមងទងំេនះ្រគបដណ្ត បេ់លើបញ្ហ ជេ្រចើនែដលពកព់ន័ធនឹងករងរ និងកែន្លងេធ្វើករដូចជករទប់ ក តព់ល 

កមមកុមរ ករែកលំអលកខខណ្ឌ  កនុងេ ងច្រកកតេ់ដរ និងករ្រទ្រទងជ់វីភពរស់េន របស់ជនជតិ េដើមភគតិច។ 

េសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់; ILO បនបញជ កថ់ គេ្រមងនីមយួៗ ្រតូវបនបញចូ លកនុងកមមវធិីករងរសមរមយ្របច ំ

្របេទសកមពុជ ែដលមនេគលបំណង សេ្រមចឱយបននូវវស័ិយ ជ ទិភពចំននួ៣ របស់អងគករពលកមម 

អន្តរជតិ េនះគឺករ ងរនងិករអភវិឌ នជំ៍នញ អភបិលកិចច និងសិទធិរបស់កម្ល ងំពលកមម រមួទងំកិចចករ 

ពរសងគម។ 

5.13 Worker injured in escape bid  
Thursday, 03 March 2011 15:03 Thet Sambath (Phnom Penh post) 

 
 
A 31-year-old woman broke both of her legs late on Tuesday night after jumping from the 
offices of T&P Co Ltd, a company that trains domestic workers for employment in Malaysia.  
 
Heng Hak said she wanted to leave the facility to visit her family but had been refused. “My 
request to visit my children was rejected by the company, so I decided to jump from the building 
to escape,” she said yesterday. 
 
She said that she had climbed down a pipe from the third to first floor and that neighbouring 
residents had taken her to Preah Kossamak hospital for treatment. 
 
A trainer at T&P, who declined to be identified, said the woman had been permitted to visit her 
children on three previous occasions and that the company had not refused any of her requests. 
 
“This time she did not ask permission and tried to escape from our company,” the trainer said, 
adding that the company had given money up front for expenses related to her training. 
 
Tola Moeun, head of the labour program unit at the Community Legal Education Centre, said 
there have been 20 cases of people trying to escape from such training centres since 2010 
because living conditions were too strict. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.14 Injured maid recruit fears return to employer 
 
 04 March, 2011 (Cambodia Daily) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.15 Labor ministry launches an investigation into inured maid 
 06 March, 2011 (Cambodia Daily) 

 

 
  



៥.១៦ ្រកុមហុ៊នបញជូ នពលករេទេ្រក្របេទសរងករេចទ្របកន ់

េ យ ទីន ហ ករយ៉ី (វទិយុ សីុេសរ)ី 

2011-03-07 

កនុងរយៈេពលចុងេ្រកយេនះ េគសេងកតេឃើញថ មន្រកុមហុ៊នែដលេ្រជើសេរ ើសពលករយកេទបេ្រមើករងរេនេ្រក

្របេទសេនះ បនបិទសិទធិេសរភីពពលករ មនិឲយេចញេទខងេ្រក។ 

ម្រន្តីេសុើបអេងកតៃនមជឈមណ្ឌ លអបរ់ចំបបស់្រមបស់ហគមន ៍បនឲយដឹងេនៃថងទី៧ មនិ ថ្រកុម្រគួ រជនរងេ្រគះ

ចំននួពីរនកេ់្រគងនឹង កព់កយប្ដឹង ្រកមុហុ៊នបញជូ នពលករេទេធ្វើករេនេ្រក្របេទសចំននួពីរេផ ងគន  េ យ រ

កូនរបស់ពួកគតប់ន ្ល បេ់នកនុង្រកុមហុ៊នទងំេនះ។ 

េ ក ហុ៊យ េព្រជសុវណ្ណ  អនកេសុើបអេងកតៃនមជឈមណ្ឌ លអបរ់ចំបបស់្រមបស់ហគមន ៍ បនមន្រប សនថ៍ 

មន្រកុម្រគួ រជនរងេ្រគះពីរនក ់ បនមក កលិ់ខិតេសនើសំុពឹងពកេ់មធវៃីនអងគកររបស់េ ក េដើមប ី កព់កយ

បណ្ដឹ ងេទតុ ករ កនុងករទរសំណងជំងឺចិត្តពី្រកុមហុ៊ននពំលករេទេ្រក្របេទសចំននួ ពីរ គឺ្រកុមហុ៊ន យ 

យ ែអស អុីនែវសមនិ (IIS Investment) និង្រកុមហុ៊ន ធ ីែអន ភ ី(T&P Co ltd.) ៖ "គតគ់តិថថវកិ ៣ ន
េរៀលហនងឹ គតយ់កមកេធ្វើបុណយមនិ្រគបផ់ង គតថ់កូនរបស់គតម់និេថកដល់ថន កហ់នងឹេទ"។ 

កលពីយបៃ់ថងទី៥ មនី ្រស្តីជពលករចំ ក្រសុកមន ក ់ េឈម ះ សឹុង សីុ  យុ៣៥ឆន  ំ បន ្ល ប ់ េនកនុង

្រកុមហុ៊នេឈម ះ ធី ែអន ភ ី នទី្រកុងភនេំពញ េហើយ្រកុមហុ៊នបនផ្ដល់្របកច់ំននួ ៣ នេរៀល ដល់្រកុម្រគួ រ 

េដើមបេីធ្វើបុណយសព។ 

េន្រពឹកៃថងទី៧ មនិ េនះ េគសេងកតេឃើញ្រពះ ជ ជញ រង ដំបូង ជធនីភនេំពញ រមួទងំម្រន្តនីគរបល

្រកសួងម ៃផទ និងម្រន្តីកង ជ វធុហតថបនចុះេទ្រ វ្រជវពីមូលេហតុ ្ល ប ់ ប៉ុែន្តផទុយេទវញិ ពួកេគមនិបន

ផ្ដល់បទសមភ សនជ៍មយួអនក រពត័ម៌នេទ ទកទ់ងនិងករណី ្ល បព់លករេនះ។ 

កលពីៃថងទី២៦ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១១ មនពលករនិីមន កេ់ទៀត េឈម ះ ជឹម សុភព យុ៣១ឆន  ំបន ្ល បេ់នកនុង

្រកុមហុ៊ន IIS Investment េហើយ្រកុមហុ៊នបនផ្ដល់្របកសំ់ណង ៤ពនដុ់ ្ល រ េ យ កល់កខខណ័្ឌ មនិឲយអនក

្រសីប្ដឹងេទៀតេទ។ 

ម្ដ យជនរងេ្រគះេឈម ះ ជឹម សុភព គឺអនក្រសី ជ េព បនមន្រប សនថ៍ អនក្រសីនឹងប្ដឹងភគី្រកុមហុ៊ន េដើមប ី
ផ្ដល់សំណងចំេពះកូនគត់ ្ល បេ់នះ ពីេ្រពះថេនមុនេពលកូនគត់ ្ល ប ់ ទងំប្ដីអនករងេ្រគះ ទងំរបួអនក្រសីបន

មកអង្វរសំុភគី្រកុមហុ៊ន េដើមបយីកកូនរបស់គតេ់ទពយបលជំង ឺ ែត្របធន្រកុម IIS Investment ទរលុយលួស

ចំននួ ៨០០ដុ ្ល រជមុនសិន េទើបេគអនុញញ តឲយកូនគតេ់ចញពី្រកុមហុ៊ន ៖ "ខ្លួនខញុ ំផទ ល់ េលើកៃដសំពះគត ់អនក
្រគេូហើយសូមអនក្រគអូធយ្រស័យ សំុអនក្រគ ូ ៤០០ដុ ្ល របនែដរអត ់ ខញុ ំេដើរខចេីគេទ គតក់ឯ៏កភពែដរ ែតគតថ់ 
ែស្អកហនឹង្រតូវឲយបន  េបើសិនជ្រកុមេគេឡើងៃថ្ល គតអ់តទ់ទួលខុស្រតូវេទ ខញុ ំេទឆកឯ់ ទនែ់ដល្រកុមហុ៊ន
បញជ ហនងឹ អុចីងឹបនថជវីតិកូនខញុ ំអភព្វ ស់ ខញុ ំរកលុយមនិទន ់ដល់កូនខញុផុំតជីវតិ"។ 



តំ ង្រកុមហុ៊ន T&P មនិបនេធ្វើករអធបិបយេទ រឯី្របធន្រកុមហុ៊ន IIS វទិយុ សីុេសរមីនិ ចទកទ់ងបនេទ 

េនៃថងទី៧ មនី ឆន ២ំ០១១េនះ។ 

ម្រន្តីនគរបលៃននយក ្ឋ នជួញដូរមនុស  ្រកសួងម ៃផទ េ ក វរេសនីយេ៍ទ ្រសី ម៉ឌី មនិេធ្វើអធបិបយ

ជុំវញិនិងករណី ្ល បរ់បស់ពលករទងំពីរនកេ់នះេទ េ យេ កឲយសួរេទថន កេ់លើ។ េទះជយ៉ង ក្ដី ម្រន្តី
េសុើបអេងកតៃនមជឈមណ្ឌ លអបរ់ចំបបស់្រមបស់ហគមន ៍ េ ក ហុ៊យ េព្រជសុវណ្ណ  បនទទូចេទរ ្ឋ ភបិល និង

ថ បន័ែដលពកព់ន័ធទងំអស់ សំុឲយរកយុត្តិធមចំ៌េពះជនរងេ្រគះទងំពីរនកេ់នះ ពីេ្រពះថ្រកុមហុ៊នទងំេនះ

បនបងខ ងំមនុស កនុងផទះខុសចបប ់ដូេចនះ្រកមុហុ៊ន្រតូវែតទទលួខុស្រតូវចំេពះមុខចបប៕់ 

5.17 SRP investigates labour firm  
Thursday, 10 March 2011 22:37 (Phnom Penh Post) 
Thet Sambath  
 

Sam Rainsy Party lawmaker Son Chhay speaks to reporters and employees of T&P Co Ltd at the 
company’s training centre in Phnom Penh’s Sen Sok district Today. 

Lawmakers from the opposition Sam Rainsy Party visited the offices of the T&P Co Ltd labour 
recruitment firm where a 35-year-old trainee died on Sunday and where current trainees say they 
are being held against their will. 

Son Chhay, Mu Sochua and Ho Van met with company representatives and labour trainees to 
investigate claims of false imprisonment and to interview trainees who earlier this week were 
questioned by military police about conditions at the firm, located in Phnom Penh’s Sen Sok 
district. 

Son Chhay said after the meeting that the practices of some labour firms border on human 
trafficking. 

“They take people to the company and detain them for as much as three months, using force and 
intimidation,” he said. 

During the visit, Mu Sochua spoke to Srun Channang, 23, who said she had tried unsuccessfully 
to get permission to leave the company, where she has been living since December 12. 

“I want to leave, but my request was rejected,” she said. 

“If I want to leave, I have to pay … 1.5 million riel, but I have no money.” 

However, a company representative who declined to be named said the trainees are free to come 
and go as they please, but only if they are picked up from the office by a family member. 

“We do not deny anyone the right to leave here. They are free to walk and leave here if they have 
their parents to accept them,” the representative said. 

Srun Channang said, however, that the company has strict rules for leaving the grounds, 
requiring a staff member to accompany any worker who leaves. 



Son Chhay said today that the company, local authorities and officials from the Ministry of 
Labour could all be to blame for failing to regulate the firm and make sure that rights abuses are 
not being committed. 

He added that SRP officials would continue to speak to company representatives as well as 
Phnom Penh Municipal Court officials to make sure that women who want to leave the firm are 
allowed to do so. 

Cheng Monyra, deputy chief of Sen Sok district, said today that four women have asked to leave 
the company, but the district prosecutor and relevant officials have decided to delay a decision 
until further investigation can be conducted. 

“This case is still being investigated by the authorities and the court. The Sam Rainsy Party 
parliamentarians should not have come here,” he said. 

៥.១៨ តំ ង ្រស្តបក ្របឆងំទមទរឲយបទិ្រកុមហុ៊ននពំលករ ធ ី& ភ ី 

េ យ សុខ េសរ ី(វទិយុ សីុេសរ)ី 

2011-03-11 

េ្រកយពីមន្រពឹត្តិករណ៍ពលករេ តេចញព្ីរកុមហុ៊ន និងមនពលករ ្ល បេ់នកនុង្រកុមហុ៊ន ធី & ភ ី ខូអិលធីឌី 

(T & P Co., LTD.) ថមីៗេនះ តំ ង ្រស្តគណបក  សម រង ុ ីបនចុះមកពិនតិយ្រកុមហុ៊នេនះ េដើមបែីស្វងរកករ

ពិត និងបន្រពមនេទេមករ្រកុមហុ៊នមនិឲយបន្តកររេំ ភសិទធិេសរភីព ពលករ។  

តំ ង ្រស្តគណបក  សម រង ុ ី េ ក្រសី មូរ សុខហរួ (េឆ្វង) និងេ ក សុន ឆយ័ (របូបនទ ប)់ ចុះពិនិតយ

្រកុមហុ៊ននពំលករេចញេទេ្រក្របេទសេឈម ះ ភ ី& ធី ខូអិលធីឌី (P & T Co., LTD.) ន ជធនភីនេំពញ កលពី
ៃថងទី១០ ែខមនី ឆន ២ំ០១១។ 

តំ ង ្រស្តគណបក  សម រង ុ ី េ ក សុន ឆយ័ និងេ ក្រសី មូរ សុខហរួ េនៃថងទី១០ ែខមនី ឆន ២ំ០១១ 

បនទទូចសំុឲយ្រកសួងករងរ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជវីៈ និង ជញ ធរនគរបលពកព់ន័ធចតវ់ធិនករតឹងរុងឹជ

បនទ ន ់ េដើមបបី្ដឹង និងបិទ្រកមុហុ៊ននេំចញពលករេឈម ះ ធី & ភ ី ខូអិលធឌីី (T & P Co., LTD.) ែដលបន

ឃំុឃងំមនុស ខុសចបបក់ន្លងមក។ 

ករទមទរេនះ េនេពលែដលេគបនេទពិនតិយ ថ នករណ៍រស់េនរបស់ពលករជ្រស្តីេភទ វយ័េកមងៗ កំពុងែតរស់

េនេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់្រកុមហុ៊ន ធី & ភ ី េនកនុងទី្រកុងភនេំពញ ែដលបណ្ដុ ះប ្ដ លពលករជិត ១០០នក ់

េដើមបនីេំចញេទ្របេទសេ្រក បទ់ងំ្របេទសម៉េទបសីុជេដើម។ 

តំ ង ្រស្តគណបក  សម រង ុ ីេ ក សុន ឆយ័ បនមន្រប សន្៍រពមនេទេមករ្រកុមហុ៊នថ េបើសិន

្រកុមហុ៊នេនះមនិេគរពសិទធិពលករេទ េ កមនិឲយសុខេទ ឬមនិឲយរចួខ្លួនេទ ៖ «ទ១ី ្រកសួងករងរ្រតូវប្ដងឹ្រកុមហុ៊ន
េនះ េបើសិនជ្រកសួងមនិបនពកព់ន័ធកនុងករទទួលសំណូកពី្រកុមហុ៊ន េដើមបកីង្រកុមហុ៊នេនះ េដើមបេីធ្វើអំេពើឧ្រកិដ្ឋ



េនះេទ ្រកសួង្រតូវេចញមុខប្ដងឹ។ ទី២ ្រតូវឲយមនវធិនករចបស់ ស់អំពេីសរភីពរបស់ពលរដ្ឋមកសិក  ឬមក
េរៀបចំខ្លួនមុនេចញេទេធ្វើករេនេ្រក្របេទស»។ 

េមកររបស់្រកុមហុ៊ន ធី & ភ ី ែដលមនិ្របបេ់ឈម ះបនែថ្លងថ ្រកុមហុ៊នេនះមនិកររេំ ភសិទធិពលករដូចករ

េចទ្របកនេ់នះេទ ៖ «េ យ រ ែតេយើងមនបញ្ហ ្ល បម់ន ក ់េយើងកំពុងែតេរៀបចំកែន្លង េដើមបេីធ្វើយ៉ង ឲយល្អ 
។ េយើងអតឲ់យេលើសព ី១០០នកេ់ទ។ េយើងមន ៣ែល្វង កមពស់ ៣ជន ់អតម់នចេង្អ តែដរ»។ 

្របភពពី្រគួ រេនជិតខង្រកុមហុ៊នេនះ និង្របភពពលករបនែថ្លងថ េនកនុងបនទបតូ់ចមយួ េគ កព់លករឲយរស់

េនជមយួគន រ ង ៣០នក ់ េទ ៤០នក ់ និងបនបិទសិទធិេសរភីពមនិឲយពលករេចញពី្រកុមហុ៊នេ យគម នករ 

អនុញញ តេទ។ ្រកុមហុ៊នេនះហុ៊មពទ័ធេ យបន្ល លួស និងរបងំស័ងកសីពណ៌េខៀវ។  

កលពីយបៃ់ថងទី១ ែខមនី ពលករមន កេ់ឈម ះ េហង ក ់ យុ ៣១ឆន  ំមកពី្រសុកបកន េខត្តេពធិ៍ ត ់បន

សេ្រមចចិត្តេ តេចញពីអគរ្រកុមហុ៊នកមពស់ ៣ជន ់ប ្ដ លឲយបកេ់ជើងទងំ២ េ យ រែតពលកររបូេនះនឹក

កូនេពក ប៉ុែន្ត្រកុមហុ៊នមនិអនុញញ តឲយេទសួរសុខទុកខកូនជេ្រចើនែខមក េហើយ។ 

េនយបៃ់ថងទី៦ ែខមនី ឆន ២ំ០១១ ពលករមន កេ់ទៀតេឈម ះ សឹុង សីុ  យុ ៣៥ឆន  ំមកពីេខត្តកំពងច់ម បន

េដក ្ល បេ់នកនុង្រកុមហុ៊នេនះ េ យ រគងំេបះដូងេ យមនិដឹងមូលេហតុជក់ កេ់នេទប ើយេទ។ 

ម្រន្តនីគរបល្របឆងំករជួញដូរមនុស ៃន្រកសួងម ៃផទ និង្រពះ ជ ជញ តុ ករ្រកុងភនេំពញ  ្រពមទងំ

នគរបលជំនញពិនតិយ កសព បនចុះមកពិនតិយ្រកុមហុ៊នេនះ ប៉ុែន្តគម នករបញជ កថ់ េតើេគនឹងចតវ់ធិនករ

យ៉ង េទ។  

្របធនកមមវធិីសិទធិករងរ េ ក េមឿន តុ  ៃនមជឈមណ្ឌ លអបរ់ចំបបស់្រមបស់ហគមន ៍ ែដល ម នសំណំុ

េរឿងេនះ បនមន្រប សនថ៍ ៖ «ពកព់ន័ធនងឹអនក្រសី េហង ក ់ ហនឹង គឺដូចជមនិទនម់នករេ ះ្រ យ
យ៉ងេមច៉េទ ប៉ុែន្តខងមនទរីេពទយេធ្វើករវះកតេ់ជើងគតេ់ហើយ។ េ យែទបកករណីអនក ្ល បក់លពសីប្ដ ហ៍មុនេនះ 
កលពីៃថង ទិតយមុនេនះ ម្រកុម្រគួ រៃនសពបនអះ ងថ ្រកុមហុ៊នបនសង ៣ នេរៀល (េសមើ្របមណ 
៧៥០ដុ ្ល រ េមរកិ)»។ 

េ កបញជ កថ់ ជញ ធររ ្ឋ ភបិលគួរែតមនវធិនករផ្លូវចបបត់ឹងរុងឹ្របឆងំនឹង ្រកុមហុ៊ន ធី & ភ ី េដើមប្ីរពមន

ដល់្រកុមហុ៊នដៃទេទៀត៕ 

 

 

 

 



៥.១៩ ពលករែខមរេនៃថជតិ១ពនន់កប់ន្តេធ្វើកូដកមមទមទរ្រតឡបម់ក្រសុកវញិ 
េ យ គឹម េព (វទិយុ សីុេសរ)ី 

2011-01-13 

ពលករែខមរែដលកំពុងេធ្វើករងរេនកនុង្របេទសៃថ ្រតូវបនេគ យករណ៍មកថ បនទទួលរងនូវកររេំ ភបំពន

េលើចបបក់រងរយ៉ងធងនធ់ងរ ប៉ុែន្ត្រកុមអនកជំនញពិបកកនុងករអន្ត គមន ៍េដើមបជួីយ អនកទងំេនះ ស់។ 

្របភពពីពលករែខមរេន្របេទសៃថ បនឲយដឹងថ មនពលករែខមរែដលបេ្រមើករងរេនកនុងេ ងច្រកផលិតសីុឌី (CD) 

កនុងេខត្តភបិបុរ ី ្រសុកអំភេឺខយយ៉ ្របមណជិត ១ពនន់ក ់មកដល់ៃថង១៣ មក  េនែតបន្តកូដកមមអតចូ់លបេ្រមើ
ករងរេនេឡើយ កនុងករទមទរសំុ្រតឡបម់កផទះវញិ។  

កមមករេឈម ះ ឌឹម េរន៉ មកពីេខត្តកំពងឆ់ន ងំ បនឲយដឹងថ លកខខណ្ឌ ករងរេនទីេនះពិបក េធ្វើករងរធងនធ់ងរ ប៉ុែន្ត

មនិទទលួបនផលកៃ្រមសមរមយេឡើយ េហើយែថមទងំគម នសិទធិេសរភីពៃនករេដើរេហើរ េ យ រែតេគបនដក

លិខិតឆ្លងែដនអស់។  

ឌឹម េរន៉ បនបញជ កថ់ គតប់នទទលួ្របក្់របែហល ៦៦ដុ ្ល រ កនុងរយៈេពល ២សប្ដ ហ៍ េហើយជួនកល្របក់

ឈនួលេនះ្រតូវបនេថែកកតយ់កអស់គម នសល់ ៖ «ខញុ ំចងប់នយកប៉សសព័រ េដើមប្ីរតឡបេ់ទផទះវញិ េមើលេទដូច
យ៉បេ់ពក េទេធ្វើករកែន្លងថមីៗ ។ េមើលេទែបបេគកត ់ កែន្លងខ្លះ្រតូវេធ្វើបីនកឲ់យេធ្វើែតមន ក ់ េហើយហត់ ស់ េគ
កតេ់ឈម ះេចលដូចអអីុីចងឹ»។ 

កមមករមន កេ់ទៀតេឈម ះ ឌនិ យី  យុ ២២ឆន  ំមកពីេខត្ត ែកវ ែថ្លងថ គតប់នេធ្វើកមមករេនទីេនះរយៈេពល 

៣ែខមកេហើយ េដើមបែីស្វងរកករចិញច ឹមជីវតិ េ្រកយពីករងរែ្រសចមក រេនភូមកំិេណើ តមនិកកក់ប ៖ «េន្រសុកខញុ ំ
អតម់នករងរេធ្វើ អតម់ន្រប យទកឹ្រប យអេីធ្វើែ្រសឲយបនដិតដល់ ្រគួ រ្រក្ីរក េហើយខញុ ំេរៀនចបម់នែត
សេ្រមចចតិ្តមករកសីុេន្របេទសេគ»។  

កូដកមមរបស់កមមករែខមរ បនេធ្វើេឡើងអស់ជេ្រចើនៃថងមកេហើយ េ្រកយពីេ ងច្រកេនះបនបញឈបក់មមករែខមរជបន្ត

បនទ ប ់ និងេធ្វើករផ្ល ស់ប្ដូរកមមករែខមរឲយេទេធ្វើករេនតំបនេ់ផ ងៗ។ កមមករែខមរទងំេនះមនិសុខចិត្តេទ េ យ រ

មនករ្រពួយបរមភអំពីករេបក្របស់បន្តបនទ បម់និេបើក្របកេ់បៀវត ឲយ និងករ្រទ្ំរទចំេពះសមព ធករងរមនិ

បន។  

កមមករែខមរទងំអស់េនះ្រតូវបនបញជូ នឲយេទេធ្វើករ្រសបចបបេ់នកនុង្របេទសៃថ មរយៈ្រកុមហុ៊នែខមរកនុង្រសុក

មយួេឈម ះ សីុឌអឹីម (CDM)។  

តំ ង្រកុមហុ៊ន សីុឌីអឹម េ ក ែកវ សុ ្ណ ៉ ន ់មនិេធ្វើអ ថ ធបិបយេ្រចើនេទ ប៉ុែន្តបញជ កថ់ េ កកំពុងែតេធ្វើករ

េ ះ្រ យបញ្ហ េនះេហើយ។  

ម្រន្តីអងគករខ ៉ម កមពុជ (CARAM Cambodia) េ ក យ៉ វធុ បនអះ ងថ ពលករែខមរែដលបេ្រមើ
ករងរេនកនុង្របេទសៃថ េ្រចើនជួបបញ្ហ ករងរធងន ់ បញ្ហ ជំពកបំ់ណុលេថែក្រកុមហុ៊នេន្របេទសែខមរ មុនេពល

េទដល់្របេទសៃថ និងបញ្ហ គបសងកតេ់ធ្វើបប ែដលបញ្ហ ទងំេនះនឲំយ្រកុមម្រន្តីករងរែផនកពលករេនកមពុជ 

ពិបកកនុងករជួយ អន្ត គមន។៍ 

េ ក យ៉ វធុ បែនថមថ ៖ «េហើយរហូតដល់មនអនកខ្លះ រតេ់ចញពីករងរ េហើយអនកខ្លះ ្ល បប់តប់ងជ់វីតិ។ 
អុចីងឹេយើងេឃើញថ កន្លងមក ម ថ នភពែដលពលករ យករណ៍មក គិតថ រ ្ឋ ភបិល ជពិេសសម្រន្តី
្រកសួងករងរ គតគ់ួរចុះេទពនិតិយេមើល ថ នភពពលករ»។ 



្របភពដែដលបនឲយដឹងថ ពលករែខមរែដលកំពុងបេ្រមើករងរេន្របេទសៃថ មនចំននួ្របែហល ២ែសននក ់កនុង

េនះកមមករ្រសបចបបម់នចំននួ ៨មុនឺនក។់ ភគេ្រចើនៃនពលករទងំេនះបនបេ្រមើករងរសីុឈនួលែផនកកសិកមម 

េធ្វើករងរេលើទូកេន ទ និងេធ្វើករងរេ ងច្រក៕ 

5.20 Labour firm fakes paperwork  
Monday, 14 March 2011 14:21  
Mom Kunthear and Chhay Channyda (Phnom Penh Post) 

 
 
A female trainee looks out through the metal bars on a balcony at the T&P Co Ltd training centre 
in Phnom Penh’s Sen Sok district on Friday. 
Labour recruitment firm T&P Co Ltd has been faking documents for under-age women to make 
them eligible for domestic work abroad, a local rights advocate said today.  

Moeun Tola, head of the labour programme at the Community Legal Education Centre, said 
today that at least two of five women recently released from the firm’s training centre are under 
age. 

Moeun Tola said that Yorn Srey Leab, 17, from Kampong Chhnang province, was listed by T&P 
Co Ltd as 21-year-old Yorn Srey Houch – her sister’s name – and Sok Phal, 17, from Kampong 
Chhnang was listed as 21-year-old Kong Phalla. 

“Authorities shall take tough action and punish [T&P Co Ltd] or shut their office to prevent 
other companies from following them,” said Moeun Tola. 

T&P Co Ltd, which trains women for domestic work abroad, has come under scrutiny after a 35-
year-old trainee died last Sunday and current trainees say they are being held against their will. 

The five women released were Sok Phal, Yorn Srey Leab, Sorm Sophary from Kampong Thom 
province, Sao Chatou from Pursat province and Srun Channang from Kampong Cham province, 
who was publicly released last Friday in front of local authorities, prosecutors and Sam Rainsy 
Party parliamentarians. 

Yorn Srey Leab said that T&P Co Ltd was forcing her to pay US$550. 

“My living condition in the centre is like staying in prison because I was not given the right to 
walk out,” she said. 

Kek Galabru, president of rights group Licadho, said that there was no law that workers have to 
be detained in the firm after they registered. 

“The government and the Labour Ministry have to clearly investigate this case because the 
government allowed the firms to recruit the workers,” she said. 

Sam Rainsy Party lawmaker Son Chhay said that the company had no guidance from the 
ministry or local authorities. 

“It seems normal for some recruitment firms that they have to detain the workers,” said Son 
Chhay, adding that at least 10 recruitment firms were detaining workers. 

“Some local officials hide the cases of companies that detain workers.” 



Cambodian People’s Party spokesman Cheam Yeap said that companies have to report activities 
and internal rules to police and relevant ministries. 

“If they don’t report to them I think it is illegal because they recruit the workers for detaining.” 
ADDITIONAL REPORTING BY THET SAMBATH 

៥.២១ ្រកុមហុ៊ន ធ ី& ភ ីេ ះែលងពលករ៥នក ់

េ យ សុខ េសរ ី

2011-03-12 

េ្រកយពីបនរងច់អំស់រយៈេពលេពញមយួៃថង េនៃថងទី១១ ែខមនី ឆន ២ំ០១១ ពលករចំននួ ៥នក ់ ែដលចងវ់លិ

្រតឡបេ់ទកនផ់ទះសែមបងវញិ ្រតូវបនេ ះែលងជផ្លូវករេហើយ េ្រកមកិចចអន្ត គមនជ៍េ្រចើនពីតុ ករ ជញ ធរ

ែដនដី និងតំ ង ្រស្តគណបក  សម រង ុ ីផង។ 

ពលករេឈម ះ ្រសុ៊ន ចន័ទ ង ( វ្រកហម) ែដល្រតូវ្រកមុហុ៊នេ ះែលងឲយ្រតឡបេ់ទផទះវញិ កលពីៃថងទី១១ ែខ

មនី ឆន ២ំ០១១។ 

្រកុមហុ៊ន  ធី & ភ ីខូអិលធីឌី (T & P Co., Ltd.) ែដលរងករេចទថ បនបងខ ងំពលករខុសចបប ់និងបិទសិទធិ
េសរភីពពលករកន្លងមក បនសេ្រមចេ ះែលងពលករជ្រស្តីេភទចំននួ ៥នក ់ ឲយវលិ្រតឡបេ់ទផទះសែមបងវញិ

េហើយ េនៃថងទី១០ ែខមនី និងៃថងទី១១ ែខមនី ឆន ២ំ០១១ េ្រកមករទមទរយ៉ងទទូចេ យតំ ង ្រស្ត

គណបក  សម រង ុ។ី 

្រស្តីជពលករ ៤នក ់ែដល្រតូវបនេ ះែលងកលពីយបៃ់ថងទី១០ ែខមនី កន្លងេទេនះ មនេឈម ះដូចតេទ ៖ ទី១ 

េឈម ះ សុខ ផល េនកនុងេខត្តកំពងឆ់ន ងំ ទី២ េឈម ះ េ ម សុផរ ីេនកនុងេខត្តកំពងធ់ ំទី៣ េឈម ះ យ៉ន ្រសីហួច 

េនកនុងេខត្តកំពងឆ់ន ងំ ទី៤ េឈម ះ េ  ចនធូ េនកនុងេខត្តេពធិ៍ ត ់និងទី៥ចុងេ្រកយ ្រតូវបនេ ះែលងេន ង ច

ៃថងទី១១ ែខមនី មនេឈម ះ ្រសុ៊ន ចន័ទ ង យុ ២៤ឆន  ំេនកនុងេខត្តកំពងច់ម។  

តំ ង ្រស្តគណបក  សម រង ុ ីេ ក្រសី មូរ សុខហួរ បនមន្រប សន្៍របកសេនមុខ្រកុមហុ៊ន  ធី & ភ ីេន

ង ចៃថងទី១១ ែខមនី ថ ្រកុមហុ៊នមនិទមទរយកបំណុលវញិេទ ៖ «េយើង បនេ ះ្រ យបញ្ហ ទងំ ៥េនះ 
ករណីទងំ៥ េ យេជគជយ័។ កនុងនមនងខញុ ំជអនកតំ ង ្រស្ត ខញុ ំសបបយចតិ្តេ យមនកិចចសហកររមួ
គន »។ 

ពលករេឈម ះ ្រសុ៊ន ចន័ទ ង យុ ២៤ឆន  ំ ែដលមនេសរភីពេទផទះសែមបងវញិអមដំេណើ រេ យម្ដ យ និង

សកមមជនករពរសិទធិមនុស  បនែថ្លងទងំទឹកមុខញញឹមថ ៖ «សបបយ បនេទផទះ»។ 

ម្ដ យរបស់ពលករេឈម ះ ្រសុ៊ន ចន័ទ ង គឺេ ក្រសី េឡង ឈុនលី យុ ៥៤ឆន  ំមកពីេខត្តកំពងច់ម បនែថ្លង

ថ ៖ «បនគតជ់ួយ ឲយរចួព្ីរកុមហុ៊នហនងឹ។ ចងម់កេ យខ្លួន  ដល់េពលេឃើញអុចីងឹេទ ខ្ល ច»។ 



តំ ងសមគមេ្រជើសេរ ើសពលករ និងតំ ង្រកុមហុ៊ន  ធី & ភ ី បនបដេិសធមនិផ្ដល់អ ថ ធិបបយអ្វីេទ េន

េពលអនកកែសតពយយម កសួរសំុេសចក្ដី្របតកិមម។ 

្រពះ ជ ជញ រងៃនតុ ករ្រកុងភនេំពញ េ ក មស ចន័ទពិសិដ្ឋ បនមន្រប សនយ៉៍ងខ្លីថ ជករេជគជយ័

េនៃថងេនះ។ 

ករេ ះែលងេនះបនចូលរមួេ យម្រន្តនីគរបល្របឆងំករជួញដូរ មនុស ៃន្រកសួងម ៃផទ េ ក ជវី ផល្លី 

្រពះ ជ ជញ រងៃនតុ ករ្រកុងភនេំពញ េ ក មស ចន័ទពិសិដ្ឋ តំ ងសមគមេ្រជើសេរ ើសពលករេទេ្រក

្របេទស និងតំ ង ្រស្តគណបក  សម រង ុ។ី 

ករេ ះែលងេនះ គឺមនិយូរប៉ុនម នេ្រកយពីមនេរឿង ្រសូវផទុះេឡើងេនកនុង្រកុមហុ៊ន ធី & ភ ីថមីៗេនះ។ 

កលពីយបៃ់ថងទី១ ែខមនី ពលករមន កេ់ឈម ះ េហង ក ់ យុ ៣១ឆន  ំមកពី្រសុកបកន េខត្តេពធិ៍ ត ់បន

សេ្រមចចិត្តេ តេចញពីអគរ្រកុមហុ៊នកមពស់ ៣ជន ់ប ្ដ លឲយបកេ់ជើងទងំ២ េ យ រែតពលកររបូេនះនឹក

កូនេពក ប៉ុែន្ត្រកុមហុ៊នមនិអនុញញ តឲយេទសួរសុខទុកខកូនជេ្រចើនែខមក េហើយ។ 

េនយបៃ់ថងទី៦ ែខមនី ឆន ២ំ០១១ ពលករមន កេ់ទៀតេឈម ះ សឹុង សីុ  យុ ៣៥ឆន  ំមកពីេខត្តកំពងច់ម បន

េដក ្ល បេ់នកនុង្រកុមហុ៊នេនះ េ យ រគងំេបះដូង៕ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5.22 Police say Agency illegally detained trainees  
 15 March, 2011 (Cambodia Daily) 

 

 

 

 

 



5.23 SRP investigates labour firm  
Tuesday, 15 March 2011 19:08 
Thet Sambath (Phnom Penh Post) 

 
Female trainees preparing their clothes on the roof of T&P co ltd training center in Phnom 
Penh’s Sen Sok district last week. 
Lawmakers from the opposition Sam Rainsy Party visited the offices of the T&P Co Ltd labour 
recruitment firm where a 35-year-old trainee died on Sunday and where current trainees say they 
are being held against their will. 

Son Chhay, Mu Sochua and Ho Van met with company representatives and labour trainees to 
investigate claims of false imprisonment and to interview trainees who earlier this week were 
questioned by military police about conditions at the firm, located in Phnom Penh’s Sen Sok 
district. 

Son Chhay said after the meeting that the practices of some labour firms border on human 
trafficking. 

“They take people to the company and detain them for as much as three months, using force and 
intimidation,” he said. 

During the visit, Mu Sochua spoke to Srun Channang, 23, who said she had tried unsuccessfully 
to get permission to leave the company, where she has been living since December 12. 

“I want to leave, but my request was rejected,” she said. 

“If I want to leave, I have to pay … 1.5 million riel, but I have no money.” 

However, a company representative who declined to be named said the trainees are free to come 
and go as they please, but only if they are picked up from the office by a family member. 

“We do not deny anyone the right to leave here. They are free to walk and leave here if they have 
their parents to accept them,” the representative said. 

Srun Channang said, however, that the company has strict rules for leaving the grounds, 
requiring a staff member to accompany any worker who leaves. 

Son Chhay said today that the company, local authorities and officials from the Ministry of 
Labour could all be to blame for failing to regulate the firm and make sure that rights abuses are 
not being committed. 

He added that SRP officials would continue to speak to company representatives as well as 
Phnom Penh Municipal Court officials to make sure that women who want to leave the firm are 
allowed to do so. 

Cheng Monyra, deputy chief of Sen Sok district, said today that four women have asked to leave 
the company, but the district prosecutor and relevant officials have decided to delay a decision 
until further investigation can be conducted. 

“This case is still being investigated by the authorities and the court. The Sam Rainsy Party 
parliamentarians should not have come here,” he said. 



៥.២៤ តំ ង ្រស្តេចទសួរអពំកីរនពំលករេទេ្រក្របេទស 

េ យ សុខ េសរ ី(វទិយុ សីុេសរ)ី 

2011-03-16 

តំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុ ី េសនើសំុឲយរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងករងរ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជវីៈមកេឆ្លើយបំភ្លអឺំពកីរនំ

ពលករេទេធ្វើ ករេ្រក្របេទស។ 

តំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុ ី េ ក សុន ឆយ័ បនេសនើសំុជផ្លូវករឲយេ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន 

អនុញញ តឲយរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងករងរ នងិបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជវីៈ េ ក វង សូ្រត ចូលេឆ្លើយបំភ្ល ឺ េនកនុងសភជតិឲយ

បនឆប ់ មែត ចេធ្វើេទបន ចំេពះករេសនើសំុឲយមនករែកលម្អ ថ នភពៃនករនពំលករកមពុជ េទេធ្វើករងរ

េនបរេទស។ 

ករេសនើេនះ បនេធ្វើេឡើង មរយៈលិខិតចុះៃថងទី១៤ ែខមនី ឆន ២ំ០១១ ជូនេ ក ហុ៊ន ែសន មរយៈ្របធន

សភជតិ េ ក េហង សំរនិ។ 

តំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុ ី េ ក សុន ឆយ័ បនមន្រប សន្៍របបវ់ទិយុ សីុេសរេីនៃថងទី១៦ ែខមនី ថ

ចបំច្់រតូវែតមនករែកស្រមួល និងចតវ់ធិនករណ៍្របឆងំ្រកុមហុ៊នមយួចំននួ ែដលរតព់នធមនុស  មរយៈនំ

េចញពលករេទេ្រក្របេទសកមពុជ ៖ "្រកសួងករងរ នងិបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជវីៈេនះ គឺអតប់នបំេពញតួនទី
្រតមឹ្រតូវេទ េនកនុងករចតវ់ធិនករណ៍េលើ្រកុមហុ៊ន ែដលយកមនុស េទេធ្វើករងរេនេ្រក្របេទសេនះ ទងំករ
េចញ ជញ បណ័្ណ ឲយ ទងំករចតវ់ធិនករណ៍េនេពលមនេរឿងរេំ ភេលើសិទធិរបស់កមមករទងំ េនះ។ ដូេចនះេយើង
ចបំច្់រតូវែតឲយនយករដ្ឋម្រន្តជួីយ ចតែ់ចងផង"។ 

លកខខណ័្ឌ មយួចំននួ ត្រមូវឲយមនករែកស្រមួលេនះ មនដូចតេទ៖ ទី១ ករេ្របើ្របស់លុយ នងិកិចចសនយេ យ

ខុសចបបរ់បស់្រកុមហុ៊ន ទី២ ទី ងំហ្វឹកហ្វនឺកមមកររបស់្រកុមហុ៊ន T&P មនលកខណៈដូចជមនទរីឃំុឃងំ ទី៣ 

មនេសចក្ដី យករណ៍ថ ្រកមុហុ៊ន T&P បនទទលួយកេកមងេ្រកម យុ ១៨ឆន  ំទ៤ី ្រកសួងករងរ និងបណ្ដុ ះ

ប ្ដ លវជិជ ជីវៈ មនភពធូររលុងកនុងករផ្ដល់ ជញ បណ័្ណ នមំនុស េចញេទេធ្វើករ ងរេនបរេទស ទី៥ សំុឲយ

រ ្ឋ ភបិលកមពុជ ម្របមករដកអត្តសញញ ណបណ័្ណ  ឬលិខិតឆ្លងែដនពីកមមករ នងិទី៦ សំុឲយរដ្ឋម្រន្តី្រកសួង

ករងរ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជវីៈចូលេឆ្លើយបំភ្លេឺនកនុងសភជតិ។ 

្របធនកមមវធិីសិទធិករងរៃនមជឈមណ្ឌ លអបរ់ចំបបស់្រមប ់ សហគមន ៍ េ ក េមឿន តុ  ែដលបន ម ន

សំណំុេរឿងរបស់្រកុមហុ៊ន T&P កន្លងមក បនមន្រប សនថ៍ េ កគ្ំរទសំេណើ េនះ ៖ "ចបេ់ផ្ដើមមន ករ
សង យ័េនេពលែដលមនេរឿងធំ២ េកើតេឡើង េហើយ្រកុមហុ៊នមនិបនអនុញញ តឲយអនក រពត័ម៌ន កដូ៏ចជអនក
អេងកតករណ៍ខងសងគមសីុវលិហនងឹបនចូលេទជួប នងិពនិតិយ កសពេទ។ ជពិេសសៃថងេកើតេហតុេនះែត
ម្ដង"។ 



េ ក សុន ឆយ័ បនឲយដឹងថ េ ក កំពុងែតរងច់ចំេម្លើយពីេ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន ែដលចបបប់ន

ែចងថ សំេណើ របស់តំ ង ្រស្តេទរ ្ឋ ភបិល គបបមីនករេឆ្លើយតបវញិកនុងរយៈេពល ១សប្ដ ហ៍។ 

េ ក សុន ឆយ័ បនសរេសរលិខិតេទ ថ នទូត្របេទសម៉េឡសីុ និង ថ នទូត្របេទសសិង្ហបុរ ី េនកនុង្របេទស

កមពុជផងែដរ េដើមបសំុីឲយចូលរមួ ម នសំណំុេរឿងេនះ េ យ រែតេ កសង យ័ថ មន្រកុមហុ៊នមយួចំនួន 

បទ់ងំ្រកុមហុ៊ន T&P រតព់នធមនុស េទេ្រក្របេទសកមពុជ។ 

តំ ង្រកុមហុ៊ន T&P កន្លងមកបនបដេិសធករេចទ្របកនេ់នះ។ ករេសនើេ យេ ក សុ៊ន ឆយ័ េនះ គឺ
េ្រកយពីែដលមនផទុះេរឿង ្រសូវធំមយួ េនកនុង្រកុមហុ៊ននេំចញពលករេទ្របេទសម៉េឡសីុេឈម ះ T&P េ យ

រែតមន្រស្តីេឈម ះ េហង ក ់បនេ តេចញពី គរ្រកុមហុ៊ន T&P កមពស់ ៣ជន ់កលពីយបៃ់ថងទី១ ែខ

មនី ឆន ២ំ០១១ ប ្ដ លឲយបកេ់ជើងទងំ២ និងមន្រស្តីមន កេ់ទៀតេឈម ះ សឹុង សីុ  បនេដក ្ល បេ់នកនុង

្រកុមហុ៊នេនះ កលពីយបៃ់ថងទី៥ ែខមនី ឆន ២ំ០១១ េ យ រគងំេបះដូង៕ 

 

៥.២៥ ជញ ធរ្រតួតពនិតិយ្រកុមហុ៊ននពំលករេទេធ្វើករេនេ្រក្របេទស 

េ យ សុខ េសរ ី

2011-03-20 

ជញ ធរខណ្ឌ ែសនសុខចតវ់ធិនករណ៍្រតតួពិនតិយបែនថមេលើ ្រកុមហុ៊ន នពំលករេចញេទេ្រក្របេទស េដើមប ី
ទប់ ក តម់និឲយេរឿង ្រសូវេកើតមនេទៀតេនៃថងអនគត។ 

១៩-សី -២០១០: ពលករចំ ក្រសុកែខមរ ែដល្រតូវបនជួយ សេ្រងគ ះពី្របេទសម៉េឡសីុ េនកនុងករយិល័យ

អងគករសិទធិមនុស លីកដូ កនុង ជធនីភនេំពញ។  

ជញ ធរខណ្ឌ ែសនសុខ ្រកុងភនេំពញ កំពុងែតបន្តករេសុើបអេងកតេលើ្រកុមហុ៊ននេំចញពលករេទេ្រក្របេទស ចំននួ 

១០េទៀត អំពី ថ នករណ៍រស់េនរបស់កមមករ និងេសរភីពរបស់ពួកេគេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់្រកមុហុ៊នទងំេនះ។ 

ករណ៍ែដល ជញ ធរចបេ់ផ្ដើម្រតួតពិនតិយេឡើងវញិេនះ គឺេ្រកយពីមនផទុះេរឿង ្រសូវេន្រកុមហុ៊នធីែអនភ ី (T&P) 

កលពីេដើមែខមនីកន្លងេទេនះ ប ្ដ លឲយកមមករមន កេ់ តពីេលើអគរបកេ់ជើងទងំ២ និងមនកមមករមន កេ់ទៀត

បន ្ល បេ់នកនុង គររបស់្រកុមហុ៊នេនះ។ 

ករព្រងងឹសុវតថភិពេនះែដរ ជញ ធរបនបេងកើតឲយមនគណៈកមមករពិេសសមយួ ែដលមនសមសភពមកពីកង

ជ វធុហតថ្រកុងភនេំពញ ែផនកករពរអនតីិជន ្រពះ ជ ជញ ៃនតុ ករ្រកុងភនេំពញ និង ជញ ធរខណ្ឌ ែសនសុខ។ 



្រកុមហុ៊ននេំចញពលករេឈម ះ ធីែអនភ ី ែដលមនេរឿង្រសូវកន្លងមក ្រតូវបនបិទជផ្លូវករេហើយ ប៉ុែន្តកមមករែដល

េនេសសសល់ េគបនរេំ ះេចញឲយេទេន ខមយួេទៀត េនកនុងេខត្តកំពងឆ់ន ងំ។ េទះយ៉ងេនះក្ដី សំណំុេរឿង

របស់្រកុមហុ៊នធីែអនភ ីកំពុងែតសថិតកនុងៃដរបស់តុ ករ្រកុងភនេំពញកំពុងេធ្វើករេសុើប អេងកតេនេឡើយ។ 

អភបិលរងខណ្ឌ ែសនសុខ េ ក ជយ័ មុននី ៉  បនមន្រប សន្៍របបវ់ទិយុ សីុេសរេីនៃថងទី២០ ែខមនី ថ

ជញ ធរខណ្ឌ ែសនសុខកំពុងែតមនករ្របុង្របយត័នេលើ្រកុមហុ៊នន ំ េចញពលករដៃទេទៀត ៖ "្រកុមហុ៊នទងំអស់
ហនងឹ មុនេពល្របកប ជវីកមមរបស់ខ្លួន ្រតូវែតមនចបប។់ ហនងឹសំខនគឺ់ហនងឹមយួ។ េនេពលែដលគតប់នចុះ
បញជ ីពណិជជកមម សំុឲយគតអ់នុវត្តឲយបន្រគប្់រជុងេ្រជយ"។ 

េ ក ជយ័ មុននី ៉  បនបញជ កថ់ េនកនុងខណ្ឌ ែសនសុខ មន្រកុមហុ៊ននេំចញពលករចំននួ១០។ ្រកុមហុ៊នចំននួ

២ ្រតូវបនចុះ្រតួតពិនតិយេនៃថងទី១១ ែខមនី កន្លងមកេនះ គឺមនដូចជ ្រកុមហុ៊នេឈម ះសីុធីអឹុម ែមន៉េផេវុ ើ (CTM 

Man Power) និង្រកុមហុ៊នេឈម ះវសីុីមុនិេផេវុ ើ (V CMEN Power)។ ជញ ធរខណ្ឌ ែសនសុខកំពុងែតបន្ត្រតួត

ពិនតិយេលើ្រកុមហុ៊នដៃទេទៀត ឲយ្រគបចំ់ននួ១០ េនះ។ 

ចំណុចសំខន់ៗ  ែដល ជញ ធរខណ្ឌ ែសនសុខ ត្រមូវឲយ្រកុមហុ៊ននេំចញពលករែកស្រមួល និងបំភ្លចំឺេពះមុខ

សមតថកិចច មនដូចជ ទី១ ជញ បណ័្ណ ្រសបចបបន់េំចញពលករ ទី២ ករអនុញញ តឲយេបើកទី ងំ ទី៣ បរ ិ ថ នេន

កនុង្រកុមហុ៊ន ដូចជអនមយ័ និងករហូបចុក ទី៤ ករ្រតួតពិនតិយសុខភពរបស់កមមករ និង ទី៥ េសរភីពរបស់

កមមករកនុងករទកទ់ងជមយួ្រកុម្រគួ រ។ 

អគគនយកៃនអគគនយក ្ឋ នករងរៃន្រកសួងករងរ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជវីៈ េ ក េសង សកក  ធ្ល បប់ន

្របបឲ់យវទិយុ សីុេសរដីឹងកលពីែខកុមភៈថ មន្រកុមហុ៊ននេំចញពលករសរបុចំននួ៣៤ េនកនុង្របេទសកមពុជ។ 

្របធនកមមវធិីសិទធិករងរៃនមជឈមណ្ឌ លអបរ់ចំបបស់្រមប ់សហគមន ៍ េ ក េមឿន តុ  បនមន្រប សនថ៍ 

មនចំណុចមយួចំនួនេទៀត ែដល ជញ ធរគបប្ីរតួតពិនតិយផងែដរ ៖ "្រកុម្រគួ រភគេ្រចើន គតថ់ គតអ់តដ់ងឹេទ 
គ្ឺរកុមហុ៊នហនឹងផ្ដល់ជូនគត ់ ្របបថ់ ជ្របកឧ់បតថមភ គតម់និដឹងថ ហនឹងជ្របកប់ំណុលេទ។ ចុងេ្រកយេន
េពលែដលគតសំុ់ឈប ់ បនអះ ងថជ្របកក់មច។ី ចំណុចមយួេទៀតែដរ េរឿងករបន្លំឯក រអនកមន យុ១៥
ឆន  ំឬ១៦ឆន  ំេគែក្លងបន្លំ កេ់ឈម ះអនកេផ ង ២េទៀត ហនឹងជេរឿងធងនធ់ងរ ស់"។ 

េ្រកយពីមនផទុះេរឿង ្រសូវេន្រកុមហុ៊ននេំចញពលករេឈម ះធីែអន ភ ី កលពីេដើមែខមនី កន្លងមក តំ ង

្រស្តគណបក សមរង ុ ី េ ក សុន ឆយ័ បនសរេសរលិខិតមយួចបប ់ ចុះៃថងទី១៤ ែខមនី ជូនេ កនយករដ្ឋ

ម្រន្ត ីហុ៊ន ែសន មរយៈ្របធនសភជតិ េ ក េហង សំរនិ។ 

លិខិតេនះមនលកខខណ័្ឌ មយួចំននួ ត្រមូវឲយមនករែកស្រមួលដូចតេទ ទ១ី ករេ្របើ្របស់លុយ និងកិចចសនយ

េ យខុសចបបរ់បស់្រកុមហុ៊ន ទី២ ទី ងំហ្វឹកហ្វឺនកមមកររបស់្រកុមហុ៊ន T&P មនលកខណៈដូចជមនទរីឃំុឃងំ 

ទី៣ មនេសចក្ដី យករណ៍ថ ្រកុមហុ៊ន T&P បនទទួលយកេកមងេ្រកម យុ១៨ឆន  ំ ទ៤ី ្រកសួងករងរ និង

បណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជវីៈមនភពធូររលុងកនុងករផ្ដល់ ជញ បណ័្ណ  នមំនុស េចញេទេធ្វើករងរេនបរេទស ទី៥ សំុឲយ



រ ្ឋ ភបិលកមពុជ ម្របមករដកអត្តសញញ ណបណ័្ណ  ឬលិខិតឆ្លងែដនពីកមមករ នងិទី៦ សំុឲយរដ្ឋម្រន្តី្រកសួង

ករងរ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជវីៈចូលេឆ្លើយបំភ្លេឺនកនុងសភជតិ។ 

េ ក សុន ឆយ័ បនមន្រប សនថ៍ េ កកំពុងែតរងច់ចំេម្លើយេនេឡើយ។ សង យ័ថមន្រកុមហុ៊ននេំចញ

ពលករមយួចំននួរតព់នធមនុស េទេ្រក ្របេទសកមពុជ។ តំ ង្រកុមហុ៊នធីែអនភ ីធ្ល បប់នបដេិសធេរឿងេនះ៕ 

 

៥.២៦ សងគមសីុវលិចងេ់ឃើញករនខំ្លួនមច ស់្រកុមហុ៊ននពំលករ T&P មកកតេ់ទស 
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្រកុមម្រន្តអីងគករសងគមសីុវលិបននិយយេន្រពឹកៃថងចនទ េនះថ ពួកេគចងេ់ឃើញមនករនខំ្លួនមច ស់្រកុមហុ៊ននំ

ពលករេទបំេរ ើ ករងរេនេ្រក្របេទសេឈម ះ T&P ែដលេពរេពញេ យេរឿង ្រសូវ យកមកកតេ់ទស មចបប់

របស់្របេទសកមពុជ។ 

្រកុមហុ៊ន T&P ែដលទទលួសិទធិពីរ ្ឋ ភបិលកនុងករនពំលករកមពុជេទេធ្វើករេន ្របេទសម៉េឡសីុ ្រតូវបនរក

េឃើញសំណំុេរឿងជេ្រចើនទកទ់ងេទនឹងករបងខ ងំពលករេ យ ខុសចបប។់ េរឿង ៉ វមយួកនុងសំណំុេរឿងទងំេនះ

្រតូវបនរកេឃើញេ យ្រកុមអនក តំ ង ្រស្តបក ្របឆងំ ខណៈែដលពលករមន កព់ីេខត្តកំពងច់មបន្របបថ់ 

គត្់រតូវបន្រកុមហុ៊នេនះបងខ ងំទុកឲយេនកនុងបរេិវណ ន កក់រ របស់េគែដលពទ័ធេ យរបងសីុមង៉ត់ ៌និងបន្ល លួស

រងឹមេំនកនុងខណ្ឌ ែសនសុខ ជយ្រកុងភនេំពញមនិឲយេចញេ្រក េនេពលែដលគតច់ងេ់ទជួបកូន្រសីរបស់គតេ់ន

្រសុកកំេណើ តឯេខត្ត កំពងច់មេនះ។ ក្៏រតូវបន យករណ៏ផងែដរថ កន្លងមកមនពលករេ តចុះពីេលើអគរ

ៃនទី ន កក់រេនះប ្ត លឲយបក ់ េជើង និងករ ្ល បែ់ដល្រតូវបនេគេចទថ ប ្ត លមកពកីរបងខ ងំពលករទងំ

េនះ។ 

្រកុមអនកតំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុែីដលបនចុះេទេធ្វើករ អេងកតដល់ទីកែន្លងេកើតេហតុកលពីសប្ត ហ៏កន្លង

េទ បនេធ្វើករទមទរឲយរ ្ឋ ភបិលចតវ់ធិនករ្រកុមហុ៊នេនះេទ ម ចបបរ់បស់្របេទសកមពុជ ែដលេគបនេធ្វើ
ករបងខ ងំមនុស េ យខុសចបប។់ ភ្ល មៗ្រកុមម្រន្តីប៉ូលិសរបស់ ជញ ធរ្រកុងភនេំពញ ទទួលបនទុកខងករជួញដូរ

មនុស បនេបើកករេសុើបអេងកត និង កព់កយប្តឹង្រកុមហុ៊នេនះេទកនតុ់ ករ េហើយកលពីៃថងសុ្រកចុងសប្ត ហ៏

កន្លងេទ កម៏នករជ្រមុញបែនថមេ យនយករដ្ឋម្រន្តែីខមរ ហុ៊ន ែសន ផងែដរឲយអងគភព្របឆងំអំេពើពុករលួយ 

ដឹកនេំ យ ឱម យិុនេទៀង េធ្វើករេសុើបអេងកត ល់្រកុមហុ៊នែដលនពំលករកមពុជេទេធ្វើករេន េ្រក្របេទស។ 

េបើេទះជដូេចនះក្តី េ ក េមឿន តុ  ្របធនែផនកសិទធិករងរ ៃនមជឈមណ្ឌ លអបរ់ចំបបស់្រមបស់ហគមន ៏ ែដល

ជអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលកនុង្របេទសកមពុជេនះ បនេធ្វើករទមទរឲយនខំ្លួនមច ស់្រកមុហុ៊ន T&P មកទទួលខុស

្រតវូចំេពះមុខចបប។់ ជអ្វីែដលអនកតំ ងអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលរបូេនះបនេលើកេឡើងថ ្រកុមហុ៊នេនះបន



្រប្រពឹត្តិនូវកំហុសជេ្រចើន ដូចជករណីបងខ ងំមនុស  ករេ្រជើសេរ ើសពលករមនិ្រគប់ យុករងរ និងបន្លឯំក រ 

និងករតេម្លើង យុពលករជេដើម។ 

គួរបញជ កថ់ ្រកុមហុ៊ន T&P ្រតូវបន្រកសួងករងរបញឈបឲ់យេធ្វើសកមមភពកលពីចុងសប្ត ហ៏ កន្លងេទ បនទ បព់ី
មនករបន្លឺសេម្លងឲយេសុើបអេងកត្រកុមហុ៊ននពំលករេចញ ពីកមពុជេ យនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន។ ប៉ុែន្តេបើេទះ

ជដូេចនះក្តី េន្រពឹកមញិេនះ មនេសចក្តី យករណ៏ឲយដឹងថ ្រកុមហុ៊ន T&P ពំុទន្់រតូវបនដកហូត ជញ បណ័្ណ

េ្រជើសេរ ើសពលករេទេ្រក្របេទស របស់ខ្លួនេនេឡើយេទ៕ 

5.27 PM pushes home jobs  
Tuesday, 22 March 2011 15:03 
Cheang Sokha and David Boyle (Phnom Penh Post) 

 
 
Prime Minister Hun Sen yesterday called for a crackdown on labour trafficking to Thailand, 
amid a new round of concerns over training centres for Cambodians seeking work abroad. 
 
Speaking at a groundbreaking ceremony for construction on National Road 57B in Battambang 
province, Hun Sen urged Cambodians to work in the Kingdom rather than migrate to Thailand. 
 
He said many people cross the border for jobs to harvest rice, sugar or corn, but there were 
equally valuable work opportunities at home. 
 
“We’ve had a lack of labourers recently, so I would like to appeal to our people that there are 
many job opportunities in Cambodia,” he said.  
 
“The wage is not different [in Thailand, and] we are not the employers, we are labourers in the 
agriculture sector, the same as in Cambodia.” 
 
Hun Sen said people who chose to work in Cambodia could avoid abuse and mistreatment from 
Thai employers and would not risk arrest when crossing the border illegally.  
 
Hun Sen also ordered a crackdown on labour traffickers who smuggle Cambodians to work 
illegally in Thailand. 
 
Soum Chankea, a coordinator for the local rights group Adhoc based in Banteay Meanchey 
province, said locals travel to Thailand seeking day labour, seasonal work and long-term 
employment because of the opportunities next door in contrast to low levels of local 
employment. 
 
“It’s a culture of the local Cambodians to work in Thailand – we cannot stop them,” Soum 
Chankea said. “Despite our border dispute, villagers continue to enter Thailand without concern 
for their safety.” 
 
Soum Chankea said labourers on local farms could earn more than 10,000 riels per day 
(US$2.48) and would expect a similar price in Thailand.  
 
Cambodians, however, could avoid being shamed by their neighbours for being labourers if they 
worked in Thailand, he said, adding that some villagers take their entire families across the 
border after the rice harvest in order to supplement their income. 



 
Nilim Baruah, chief technical advisor at the International Labour Organisation, said wage 
differences between the two countries provided a “push factor” for Cambodians. 
 
Nearly 125,000 Cambodians were legally registered to work in Thailand as of last year, in 
addition to untold thousands more undocumented migrants. 
 
Dy Phen, director of the Cambodia-Thailand Border Relations Office in Banteay Meanchey 
province’s Poipet town, has told The Post previously that Cambodian authorities received 
between 150 and 200 workers daily from Thai authorities after they had been caught crossing 
illegally. 
 
Dy Phen said at the time that authorities routinely informed local villagers about the dangers of 
crossing the border illegally, including the risk of being shot by Thai border officials. 
 
Winai Wittayanugool, vice governor of Thailand’s Sa Kaeo province, which borders Banteay 
Meanchey province, said earlier this month that more than 10,000 Cambodians cross into the 
Thai side daily to do business and find work at the Rung Cleur market. 
 
Hun Sen’s comments on migrant labour come amid a growing controversy surrounding a 
training centre in Phnom Penh accused of illegally detaining trainees headed to Malaysia to work 
as maids. 
 
The International Labour Organisation on Sunday issued a statement condemning the detention 
of female trainees at the T&P Co Ltd training centre. 
 
“There is a pressing need for legislation in Cambodia for better regulation of recruitment 
agencies,” the statement said. 
 
One woman died at the firm this month, while another broke both her legs while trying to escape 
by jumping from T&P. 
 
Maeve Galvin, a communications officer at the ILO, said the government was aware of the issue 
and open to assistance. 
 
“They know themselves that they need to get a grip on this and they’re quite open and willing to 
hear our advice,” Galvin said. 
 
Matthieu Pellerin, a consultant for the rights group Licadho, said, however, the government was 
too slow to act on the issue. 
 
“I think words do very little. I think what matters is action and up to now what we’ve seen is the 
Ministry of Labour [is] very reluctant to overview the actions of these companies, they’ve very 
much closed their eyes to these centres,” Pellerin said. 
 
Baruah from the ILO said proper oversight could ensure work abroad was safe and profitable. 
 
“In general and in the short to medium term, however, because of proximity and wage 
differentials, Cambodians can benefit from job opportunities in Thailand provided these are safe, 
legal and do not increase debt (due to high recruitment costs),” he said. 
 



៥.២៨ ម៉េឡសីុេឆ្លើយតបេ ក សុន ឆយ័ ពបីញ្ហ ពលករែដលរងករេធ្វើបប 
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អគគរដ្ឋទូត្របេទសម៉េឡសីុ ្របចទីំ្រកុងភនេំពញ េ ក តុ ម ម៉ំត ់ហូ៊េសន (Datuk Mohd Hussein) កល

ពីៃថងទី១៧ ែខមនី បនេឆ្លើយតបតំ ង ្រស្តគណបក  សម រង ុ ី េ ក សុន ឆយ័ មរយៈលិខិតមយួថ កនុង

នមរ ្ឋ ភបិលរបស់្របេទសម៉េឡសីុ េ កមនករតកស់្លុតយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះករ្រពួយបរមភអំពី 

សុខុមលភពៃនពលករកមពុជ ែដលកំពុងបង្ហ តប់េ្រង នេ យ្រកុមភន កង់រកនុង្រសុក និងអំពី ថ នភពដ៏

យ៉បយឺុ់នកនុងមជឈមណ្ឌ លេ្រជើសេរ ើសពលករ។ 

៣-មនី-២០១១: ្រស្តីពលករេឈម ះ េហង ក ់ ែដលបនេ តេចញពីអគរ្រកុមហុ៊ន េ្រពះចងជ់ួប្រកុម្រគួ រ 

ស្រមកពយបលេនមនទរីេពទយេ កសងឃ ជធនីភនេំពញ។ 

េ ក ហូ៊េសន ែថ្លងថ ពលករទងំេនះគួរ្រតូវបនគពំរយ៉ងមនុស ធមជ៌ងេនះ និងករសងជំងឺចិត្តឲយបន

្របេសើរជងេនះ។  

េ កែថ្លងថ ថ នទូតម៉េឡសីុ ែតងបនពិនតិយអំពីដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើសពលករែខមរែដលេធ្វើេឡើងេ យ ភន កង់រ

េ្រជើសេរ ើសមយួេនកមពុជ មុនេពលេចញទិ ្ឋ ករ (visa) ឲយពលករែខមរទងំេនះ។ េ កបញជ កថ់ ថ នទូត

ម៉េឡសីុ គម នសិទធិ ឬអំ ច មយួចតវ់ធិនករេទេលើភន កង់រេ្រជើសេរ ើសពលករែដលរងករ េចទថ បនេធ្វើ
បបពលករទងំេនះេឡើយ េហើយករណីេនះ រ ្ឋ ភបិលែខមរគឺជអនកែដលមនសមតថកិចចកនុងករដកហូត 

ជញ បណ័្ណ ពីភន កង់រេ្រជើសេរ ើសពលករេនះបន។  

េ កបនបញជ កប់ែនថមថ ពលករែដលេទេធ្វើករេន្របេទសម៉េឡសីុ ្រតូវទទលួបនករគពំរសុខុមលភព 

ករ ន កេ់នសមរមយ និង្របកែ់ខ្រគប្់រគន ់ េហើយនិេយជក ែដលេធ្វើបបពលករទងំេនះ ្រតូវផ្ដនទ េទសេទ

មចបបរ់បស់ម៉េឡសីុ។ ករណីេនះ្រតូវបនតុ ករម៉េឡសីុ ផ្តនទ េទស ឬផកពិនយ័យ៉ងធងនធ់ងរដល់

និេយជក្របេភទេនះជេ្រចើនមកេហើយ។  

េ កបនបញជ កប់ែនថមថ ្របសិនេបើពលករែខមរទងំ យ រងករេធ្វើបបពីនិេយជកម៉េឡសីុ សូម

យករណ៍ជបនទ នេ់ទកនប់៉ូលិសអេន្ត ្របេវសន ៍េដើមបេីបើកករេសុើបអេងកត នងិអន្ត គមន៕៍ 

 

 

 



៥.២៩ ថ នទូតម៉េឡសីុ នងឹអន្ត គមន ៍ជយួ នរែីខមរមន កែ់ដល្រតូវបនេថែកេធ្វើបបេលើ ងកយ  

Tuesday, 22 March 2011 17:16 េ យៈ កញញ  េអង គមឹជង  

ភនេំពញៈ ថ នទូតម៉េឡសីុ្របចកំមពុជ បន្របកសឱយដឹងថ ខ្លួននឹងអន្ត គមនជ៍ួយ រេំ ះនរមីន ក ់ ែដលេធ្វើករ 

េន្របេទសម៉េឡសីុ ្រតូវបនេថែកេធ្វើបប េ យករឃំុឃងំ និងរេំ ភបំពនេលើនង ឱយបន្រតលបម់ក្រសុក 

កំេណើ តវញិ កនុងេពលឆប់ៗ ខងមុខេនះ។ 

េយង មលិខិតមយួរបស់ ថ នទូតម៉េឡសីុ បនឱយដឹងថ ពលករនីែខមរកំពុងែស្វងរកជំនួយពី ជញ ធរឱយជួយ  

ដល់នងកនុងករចុះផ យេនះ នងបនបញជ កថ់ នង្រតូវបនេថែករបស់នងឃំុឃងំ និងរេំ ភបំពន 

យ៉ងៃ្រពៃផ បំផុត។ 

បនទ បព់ីមនករចុះផ យេនះរចួមក ថ នទូតម៉េឡសីុ បនទំនកទ់នំង មទូរស័ពទ េហើយបននិយយជមយួ 

្រស្តីែដល្រតូវបនបញជ កថ់ ខ្លួននងផទ ល់្រតូវបនទទួលរងនូវករឈចឺប ់និងទុកខ្រពួយជពនេ់ពក។ ថ នទូតបន 

ែណនដំល់ ជញ ធរករងរ ែដលបនេរៀបចំដំេណើ រករ ចំេពះករងររបស់នងេនកនុង្របេទសកមពុជ កដូ៏ចជ 

្របេទសម៉េឡសីុ។ 

ថមីៗេនះ េ យមនករខិតខំ្របឹងែ្របង និង ម ន ដល់ទកីែន្លង ន កេ់នរបស់្រស្តីមន កេ់នះ ្រពមទងំបនផ្តល់នូវ 

ជំនួយដសំ៏ខនេ់ផ ងៗ េទេលើ្រស្តីេនះផងែដរ ករខតិខំ្របងឹែ្របងេនះ បនេធ្វើេឡើងេ យមនករសហករជមយួ 

ភគីពកព់ន័ធ េន្របេទសម៉េឡសីុផងែដរ។ 

ថ នទូតម៉េឡសីុបនសនយថ នឹងេធ្វើករជមយួ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ឱយបនខ្ល ងំក្ល បែនថមេទៀត ្រពមទងំភគី 

ពកព់ន័ធដៃទេទៀត េដើមបកីរពរសិទធរិបស់កមមករ របស់្របេទសកមពុជ មនិថកនុងអំឡុងេសនើសំុ េនកនុង្របេទស 

កមពុជ កដូ៏ចជេពលែដលពកួេគេធ្វើករេន្របេទសម៉េឡសីុ។ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



	 5.30 Malaysia answers on labor recruiter abuses  
  23 March, 2011 (Cambodia Daily) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ៥.៣១ ករបរមភជំុវញិករេកើនេឡើងចនំនួអនកប្រមី មផទះែដល្រតួវបនបញជូ នេទម៉េឡសីុ 

 ២៣ មនិ ២០១១ (Cambodia Daily)

 



 

5.32 Repatriation: Remains of migrants returned  
Wednesday, 23 March 2011 15:03  
Buth Reaksmey Kongkea (Phnom Penh Post) 

 
Repatriation 
The bodies of four Cambodian migrant workers killed in an car accident in Thailand last week 
were returned to their families on Monday via the Poipet border crossing. 
 
Sum Chankea, a coordinator for the local rights group ADHOC in Banteay Meanchey province, 
identified the four Cambodians as Nov Saban, 27, and his wife Nguon Sophy, 21, and Tun 
Thorn, 29, and his wife Nov Sabo, 23. 
 
He said the two couples, from Svay Chrum village in Svay Rieng province, died when a taxi they 
were passengers in crashed en route to Ranong province in Thailand. 
 
“These two families illegally entered Thailand via illegal brokers,” Sum Chankea said. “They 
were on their way to Ranong to find work but were severely injured when their taxi crashed.” 
 
He said they were taken to a hospital following the crash and later died from their injuries. 
 
Sum Chankea said that at least 200 Cambodian nationals are detained by Thai authorities each 
day and returned to the Kingdom at the Poipet international border checkpoint for illegally 
entering Thailand, according to data compiled by the rights group.  
 

 



៥.៣៣ ្រកុមហុ៊ន ធ ី& ភ ីរងករេចទថកបិ្របកព់លករ 

េ យ មណ្ឌ លែកវ (វទិយុ សីុេសរ)ី 

2011-03-24 

ឪពុកម្ដ យពលករមន កែ់ដលេទបេ្រមើករងរេន្របេទសម៉េឡសីុ េន្រពឹកៃថងទី២៣ មនី បនមក កប់ណ្ដឹ ងេន

អងគករករពរសិទធិមនុស លីកដូ េខត្តេពធិ៍ ត ់ េ យគតប់នេចទ្របកន្់រកមុហុ៊ននពំលករេចញេទបេ្រមើ
ករងរេនឯ ្របេទសេ្រកេឈម ះ ធី & ភ ី ខូអិលធឌីី (T&P Co.,Ltd.) ថ ចងកិ់បេកងលុយែដលកូនគតប់នេផញើ
មកឲយគត។់ 

អនក្រសី ធួន ៊ នធ យុ ៥២ឆន  ំមនទីលំេនកនុងភូមទិួល្រកួស សងក តចំ់េរ ើនផល ្រកុងេពធិ៍ ត ់ែថ្លង្របបវ់ទិយុ
សីុេសរ ី េន្រពឹកៃថងទី២៣ មនី ថ កូន្រសីគតេ់ឈម ះ ហ៊ន លកខិ  បនេចញេទេធ្វើករេន្របេទសម៉េឡសីុ 

កលពីេដើមឆន ២ំ០០៩ មរយៈ្រកុមហុ៊ន ធ ី& ភ ីខូអិលធីឌី រហូតដល់ចុងឆន ២ំ០១០ េ យគតម់នជំង ឺគតក់៏

សេ្រមចចិត្តទូរស័ពទឲយកូនគតេ់ផញើ្របកម់យួចំននួេដើមប ីពយបល។ 

អនក្រសីបន្តថ េនៃថងទី២៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០ កូនគតប់នទូរស័ពទ្របបថ់ លុយបនេផញើមកដល់្រកុមហុ៊នេហើយឲយ

គតេ់ទយក។ ែតរហូតដល់ៃថងេនះ គតេ់នែតពំុទនប់នទទួលលុយែដលកូនគតប់នេផញើមកចំនួន ៩៣០ដុ ្ល រ

េនះេនេឡើយ េហើយ្រកុមហុ៊នេចះែតសនយពីមយួៃថងេទមយួៃថង េនេពលគតេ់ទសួរម្តងៗ ម្រន្តី្រកុមហុ៊នបនេ្របើ
ពកយសម្ដ្ីរទេគះេបះេបកមកេលើរបូគតេ់ទៀត ផង។ 

អនក្រសី ធួន ៊ នធ បែនថមថ ៖ «ខញុ ំសួរថ េតើេបើកឲយខញុ ំៃថង ខញុ ំេនច?ំ េគែ្រសក កខ់ញុ ំថ មងីឯងនយិយមនិ
េចះ ្ដ បគ់ន េទ។ ្រកុមហុ៊នមនិែមនេធ្វើករស្រមបែ់តមងីឯងមន កេ់នះេទ។ ខញុ ំថ លុយមកដល់្រកមុហុ៊នេហើយេមច៉
មនិេបើកឲយខញុ ំ? េគេដញខញុ ំេចញព្ីរកុមហុ៊នែតម្ដង។ ខញុ ំសំុថ កំណតៃ់ថងឲយខញុ ំមក េគថ េគមនិកំណតប់នេទ»។ 

វទិយុ សីុេសរមីនិ ចទកទ់ងសំុករបំភ្លពឺីនយក្រកុមហុ៊ន ធ ី& ភ ីខូអិលធឌីី េ ក សំ ពិសី និងម្រន្តីែផនករដ្ឋបល

្រកុមហុ៊នេឈម ះ អនក្រសី ចន ់េន ង ចៃថងទី២៣ មនីេនះ េ យទូរស័ពទទងំ២ែខ មនិ ចទកទ់ងបន។ 

ម្រន្តីស្រមបស្រមួលអងគករករពរសិទធិមនុស លីកដូ េខត្តេពធិ៍ ត ់ េ ក េអង ឈុន ន មន្រប សនថ៍ 

បនទ បព់ីទទួលបណ្ដឹ ងពីជនរងេ្រគះ េ កនឹងេធ្វើអន្ត គមនជួ៍យ ្រគួ រពលករនិី េឈម ះ ហ៊ន លកខិ  េនះ ម

ផ្លូវចបប ់ កនុងករទមទរ្របកែ់ដលនងបនេផញើមកឲយឪពុកម្ត យេនះ ៖ «េយើងនឹងជរំញុឲយអងគករលីកដូ ភនេំពញ 
ឲយជួយ គតក់នុងករទមទរ្របកែ់ដលជកម្ល ងំពលកមមរបស់គត ់ ែដលគតប់នេផញើមកជួយ ្រគួ រេនះ មផ្លូវ
ចបប»់។ 

អគគេលខធិករសមគមភន កង់រេ្រជើសេរ ើសពលករកមពុជ េ ក សុខ ចនភ់ក្តី មន្រប សនថ៍ ចេំពះករណី

េនះ ្រគួ រពលករនិី ហ៊ន លកខិ  គួរ កប់ណ្ដឹ ងេទ្រកសួងករងរ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជវីៈ មរយៈមនទរី

ករងរបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈេខត្តេពធិ៍ ត ់េទើបជករ្របេសើរ។ 



េ ក សុខ ចនភ់ក្ដី មន្រប សនដូ៍េចនះ ៖ «ចំេពះពលករ នងិពលករនីិែដលគតេ់ចញេទេធ្វើករ មរយៈ
្រកុមហុ៊នែដលមនករទទួល គ ល់ព្ីរកសួងករងរ េគមននីតវិធីិកនុងករជួយ គត។់ ្របសិនេបើគតម់និទទួល
បន្របកេ់បៀវត  ឬកគ៏តទ់ទលួភពអយុត្តធិម៌ មយួ គត្់រតូវទំនកទំ់នងមក្រកសួងករងរ ឬមនទរីករងរេខត្ត 
្រកុង េដើមបឲីយ្រកសួងករងរ កប់នទុកមកេលើបុគគល ឬ្រកមុហុ៊នេនះ េហើយេបើបុគគល ឬ្រកុមហុ៊នេនះមនិេចញមុខ
េ ះ្រ យេទ ្រកសួងករងរនងឹកត្់របកែ់ដលបុគគល ឬ្រកុមហុ៊នេនះតមកល់ទុកេន្រកសួងករងរ យកមក
េ ះ្រ យឲយពលករ និងពលករនិីទងំេនះ»។ 

អនុ្របធនមនទីរករងរបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈេខត្តេពធិ៍ ត ់េ ក កុល ប៊ុនេធឿន មន្រប សនថ៍ េ កកំពុង

ចូលរមួកនុងសិកខ េនភនេំពញ។ េ កបន្តថ េពលបញចបសិ់កខ េ កនឹងេធ្វើករ្រ វ្រជវបញ្ហ េនះ។ 

េនះជករណីទី៤េហើយែដល្របជពលរដ្ឋេខត្តេពធិ៍ ត ់ បន កប់ណ្តឹ ងេនអងគករសិទធិមនុស ឲយជួយ ពួកគត់

អំពីករណីែដល ពួកគតជ់ួបករលំបកកនុងករេបើក្របកេ់បៀវត  ែដលជកម្ល ងំពលកមមផទ ល់របស់គតពី់្រកុមហុ៊ន

នពំលករេចញេទ ្របេទសម៉េឡសីុ មន្រកុមហុ៊ន ហ្វលីីមរ័ (Phili More Cambodia Co.,Ltd.) ្រកុមហុ៊ន 

សីុអុីសីុេអចឆ (CECH) ្រកុមហុ៊ន អុនិ្រហគុប (N Group) និង្រកុមហុ៊ន ធ ី& ភ ី(T & P Co., Ltd.)៕ 

៥.៣៤ ហុ៊ន ែសនថចំ ក្រសុកេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់ករសិក របស់េកមងៗ េពលែដលសកមមភព

ឆកប់្លនដ់ធី្លរីបស់្របជពលរដ្ឋបនេកើនេឡើង 

េ រ ៍26 មនិ 2011 9:23 AM | េព្រជ បណ្តូ ល ( រពត័ម៌នេសរ)ី 

ជែផនក ៃនករេឃសនយកល្អេនចំេពះមុខសំណំុេរឿងដម៏ ្រកកជ់េ្រចើន របស់រ ្ឋ ភបិលេនះេនះ កនុងពិធី
មយួឯវទិយ ថ នជតិអបរ់កំលពីៃថង្រពហសបតិ៍ េ ក ហុ៊ន ែសន បនេធ្វើជនិយយ កដូ់ចជយកចិត្ដទុក ក់

ចំេពះេកមងៗជកូន ្រគួ រអនក្រក្រកីថ ចំ ក្រសុកបនេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់ករសិក របស់ពួកេគ។ គឺជករែថ្លង

ខណៈែដលេគកតស់មគ ល់េឃើញអំេពើពុករលួយ និងករេ្របើអំ ចឆកប់្លនយ់កដីធ្លីរបស់្របជពលរដ្ឋេ យ្រកុម 

្រគួ រ បកខពួក ហុ៊ន ែសន គឺជមូលេហតុសំខនែ់ដលេធ្វើឲយចំនួនអនក្រកី្រកបតប់ងផ់ទះសែមបង ករេធ្វើចំ ក្រសុក 

ចំ ក្របេទសកនែ់តេ្រចើនេឡើងេនះ។ 

េកមង្របុសរស់េនកនុងសហគមនបឹ៏ងកកម់ន កេ់នះ ែដលផទះសែមបង របស់េគ កំពុង្រតូវបនគ្រមមឆកប់្លនយ់ក 

យ៉ងរេនថើនពី ្រកុមហុ៊ន សូ៊កគូអុីន ែ្រសកថ កុំយកផទះខញុ ំ កំុបេណ្ដ ញពួកខញុ ំ ខញុ ំ ្រតូវករេរៀនសូ្រត 

េ កហុ៊ន ែសន បនែថ្លងេលើកេឡើងដូេចនះថ «ករេធ្វើចំ ក្រសុក របស់បងប្អូនពីតបំនម់យួេទតំបនម់យួ ជ

លកខណៈ្រគួ រ នឹងេធ្វើឲយកុមរ ឬយុវជន្រតូវេបះបងេ់ចលករសិក »។ េ យគតេ់នះបនជ្រមុញឲយ្រកសួងអបរ់ ំ

សហករជមយួ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ចុះ្រ វ្រជវរកចំនួនកុមរទងំេនះ េដើមបឲីយពួកេគទទលួបនករេរៀនសូ្រត។ 

្ដ បម់យួែភ្លត កដូ់ចជេមដឹកនែំខមររបូេនះេចះគិតគូសេមប ើម ស់អំពីសុខមលភពរបស់កុមរ និងធនធន

មនុស ែខមរ។ ប៉ុែន្ដជកែ់ស្ដងពុំដូេចនះេទ េ យ រែតសមព ធជីវភព្រក្ីរក ករបតប់ងផ់ទះសែមបងដីធ្លសី្រមប្់របកប

របរកសិកមម របស់្រកុម្រគួ ររបស់េគបនបងខំឲយកុមរែខមរជេ្រចើនពនន់ក ់ សថិតកនុងសភពទុរគត។ គឺកុំថេឡើយ



ែតករសិក  សូមបែីត រហូបចុកកេ៏សទើរពុំមន្រគប្់រគនផ់ង។ កុមរមយួចំននួែដលដល់វយ័សិក ្រតូវបនពង្វក់

េ យេ្រគ ងេញ នក្ល យ ជមនុស ្រពេហើនេកងកច  ខ្លះេទៀតយកគំនរសំ មេធ្វើជឆន ងំបយគួឲយសេង្វគ។ ែដល

េនះខុសផទុយពីកុមរសថិតេនកនុង្រកុម្រគួ រអនកមនអំ ចមយួ ក្ដ បតូ់ចរបស់េគ ែដលជមយួករទទួលបនករ

ែថទយ៉ំងដិតដល់ កូនៗរបស់ពួកេគសុទធសឹងែតបនបញជូ នឲយេទេរៀនេនបរេទស។ 

ដូេចនះអ្វីែដលបនេលើកេឡើងេ យ េ កហុ៊ន ែសន គឺ្រគនែ់តជភ ្របជភថុិតេបក្របស់ពលរដ្ឋែខមរ

ប៉ុេ ្ណ ះ។ ប៉ុែន្តរហូតមកដល់េពលេនះ ពលរដ្ឋែខមរភគេ្រចើនែដលរស់្រ ជំមយួភពទុរ ភកិ យូរឆន េំ យ សម្ដេីបក

្របសេនះ កដូ់ចដឹងខ្លួនជបេណ្ដើ ៗេហើយ។ េហើយេគេជឿថ មនិយូរេទ រ ្ឋ ភបិលេនះនឹង្រតូវវនិសពីកមពុជ៕ 

៥.៣៥ ្រកុមហុ៊ន ធ-ីភ ីលបេីឈម ះ ្រកក ់ដល់ ថ នទូត ម៉េឡសីុ  

Saturday, 26 March 2011 14:10 េ យ ៖ េ្រសង ៉  (េដើមអមពលិ) 

ភនេំពញៈ េរឿង ្រសូវរបស់្រកុមហុ៊ននពំលករ េចញេទេធ្វើក េន្របេទសម៉េឡសីុ បនលបេីឈម ះេទដល់ 

ថ នទូតម៉េឡសីុ ្របចកំមពុជ បនទ បព់ីមនេរឿងពលករនិី េ តពីេលើអគរ នងិពលករនីិ ្ល ប។់  

បនទ បព់ីមនេរឿងេហតុេកើតេឡើងមនិេចះមនិេចះេហើយ ចំេពះ្រកុមហុ៊ន T&P ែដលមនទី ងំេនកនុងសងក តទ់កឹថ្ល  

ខណ្ឌ  ែសនសុខ េនេពលថមីៗកន្លងមកេនះ ជញ ធរខណ្ឌ ែសនសុខ បនចុះ្រតួតពនិិតយ ្រគបប់ ្ត ្រកុមហុ៊នឱយែត 

ពកព់ន័ធ្រកុមហុ៊ននពំលករេចញេទេ្រក្របេទស ។ ខណៈែដល ជញ ធរចុះ្រតួតពិនិតយេន មប ្ត ្រកុមហុ៊នេនះ 

្រ បែ់ត្រកុមហុ៊នមយួចំនួនមនិអនុវត្តេទ មបទបញជ ករងរ េ យ្រកុមហុ៊នមយួចំននួេនះ មនិសំុចបប ់

ជីវកមមទី ងំែបរជសំុេផ្ល ះរលំងេទ្រកសួងករងរែតម្តង ជកែ់ស្តងដូចជវសីុីេមនេផវរ័។ 

្របភពព្ីរបជពលរដ្ឋបនឱយដឹងថ ្រកុមហុ៊នវសីុីេមនេផវរ័កម៏នេរឿង ្រសូវមនិតចិ ស់ែដរ ដូចជមនពលក 

រនិីេ តពីេលើអគរ្រកុមហុ៊នរតេ់ចញេ យ រែត្រកុមហុ៊នអះ ងថ ្រកុមនងៗទងំេនះនឹកសង រ ែត្របភព 

្របជពលរដ្ឋអះ ងេផ ងថ ្របែហលជ្រកុមហុ៊នេធ្វើបបខ្ល ងំេពក។ េ យែឡកពកព់ន័ធនឹង្រកុមហុ៊ន T&P 
វញិេនះ បនទ បព់ីមនេរឿង ្រសូវ និងអងគករសងគមសីុវលិរះិគនរ់ចួមក ្រ បែ់ត្រកុមហុ៊នបនេរ ើទី ងំ 

្រកុមហុ៊នេទេនកែន្លងថមី េ យេរ ើទងំឆន ងំបយទងំឆន ងំច្រងក ន រមួទងំពលករេទអស់ េ យខ្ល ចជបព់កព់ន័ធ 

កនុងេរឿងេនះបែនថម ពីេ្រពះកន្លងមកបនទ បព់ីមនពលករនិរីបសួនងិ ្ល បេ់ហើយេនះ មជឈមណ្ឌ លពត័ម៌ន 

េដើមអមពលិ បនេធ្វើករ ន នចុះផ យ ល់េលខ រមួទងំសហករជមយួម្រន្តីឃ្ល េំមើលសិទធិករងរចុះអេងកត 

ដល់ភូម្ិរសុកកំេណើ តពលករនីិ។ 

េ្រកយពមីជឈមណ្ឌ លពត័ម៌នេដើមអមពលិទទលួពត័ម៌នថ ្រកុមហុ៊ន T&P ែក្លងឯក រប្តូរអត្តសញញ ណពលករនិី 

ជពិេសសេកង្របវញ័ច កម្ល ងំពលករមនិ្រគប់ យុ ែដលជទេង្វើខុសចបបសុ់ទធ ធ រមួផ  ំ និង្រកុមហុ៊នមយួេនះ 

ផ្តល់ទី ន កក់រឱយពលករនិី ន កេ់ន មនិសម្រសបេទ មលកខណៈ្រកុមហុ៊ន ដូចជ្រកុមហុ៊នមយួេនះមន 

ករបិទបងំ និងហំុ៊បន្ល លួសដូចពនធនគរ មនិែតប៉ុេ ្ណ ះ ស្រមបប់នទបដ់តូ៏ចមយួ្រកុមហុ៊នែបរជផទុកពលករ 

ន កេ់នព៣ី០េទ៤០នក ់ េធ្វើឱយពលករទងំេនះខ្លះខយល់គខ្លះសុខភពមនិល្អ និងបូកបញចូ ល និង ហូបចុកមនិ 

្រគប្់រគន ់។  



ទេង្វើទងំេនះ ែដលជទេង្វើខុសចបបស់ម ស់ តុ ករគរួែតផ្តនទ េទសមច ស់្រកុមហុ៊ន ជពិេសសគឺ្រកសួង 

ករងរ ែដលេចញចបបឱ់យ មនិគួរ បែណ្ត តបេ ្ត យឱយេរឿងតូច ក្ល យជេរឿងធំេនះេទ ។ េហើយរហូតមក 

ដល់េពលេនះ ្របភពម្រន្តីមយួចំនួន្របបថ់ សូមបែីត ថ នទូតម៉េឡសីុ្របចកំមពុជ ករ៏ះិគនអ់ំពីបញ្ហ េនះែដរ 

េ យ រែត្រកុមហុ៊នមយួេនះ េធ្វើករ្របសចកចបប។់ 
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CAMBODIA will face challenges from the inevitable worker migration that takes place across 
the ASEAN region once full economic integration arrives in 2015, trade union experts said on 
Friday.  
 
In a meeting held at the Sunway Hotel in Phnom Penh, the Cambodian labour community 
expressed concern about the effect that integration could have on the Kingdom. 
 
“We will face the flow of workers among ASEAN member states, so we are concerned about the 
impact on migrant workers’ rights. That’s a very big issue,” said Vong Sovan, president of the 
Cambodian Confederation of Trade Unions. He said it was critical these issues be addressed 
before the integration take place. 
 
Som Aun, president of the Cambodian Labor Union Federation, said Cambodia needs to make a 
better effort to facilitate cooperation among the concerned institutions and government to 
improve working conditions here, as well as regulation.  
 
“Our participation in the [ASEAN Services Employees Trade Union Council] is to recommend 
to the government that it protect competition,” he said. Som Aun also called for better training 
for Cambodian workers ahead of 2015 so that they could compete with neighboring countries for 
jobs. 
 
Christopher Ng, regional secretary of UNI Asia & Pacific Global Union, said the integration 
would impact workers’ standard of living according to their circumstances in each ASEAN 
country. Therefore, Cambodia must benefit as much as it can from that integration. 
 
“The migration of workers is a very important issue. ASEAN has to discuss policy to ensure that 
the migration of workers would be carefully regulated,” he said. “The trade unions here have to 
be … participating in the discussion regarding the migration policy.” 

 

 

 

 

 



៥.៣៧ ្រកុមហុ៊ន T&P បន្តសកមមភពឃុឃំងំពលករ 

េ យ េ រ ជតិ (វទិយុ សីុេសរ)ី 

2011-03-31 

្រកុមហុ៊ននពំលករេទេធ្វើករេន្របេទសម៉េឡសីុ េឈម ះ្រកុមហុ៊ន ធីែអនភ ី (T& P) ែដលធ្ល បម់នេករ ្តិ៍េឈម ះ

្រកក្់រតូវបនរ ្ឋ ភបិលបញជ ឲយបិទ ទ្វ រមជឈមណ្ឌ លករងរេនភនេំពញ។ 

ម្រន្តីអងគករសិទធិមនុស កនុង្រសុកនន កំពុង ម ន និងឃ្ល េំមើល្រកុមហុ៊ន ធីេអនភ ី (T& P) ែដលកំពុងេធ្វើ
សកមមភពជេម្ល សនរវីយ័េកមងេចញពីទី ន កក់រ ្រកុមហុ៊នេនះ េនេខត្តកំពងឆ់ន ងំ េទ កេ់នកនុងចមក រមយួ ច់

្រសយល េដើមប ី កបំ់បងំពីករែឆកេឆររបស់ប៉ូលិស។ 

េ ក េមឿន តុ  ្របធនកមមវធីិសិទធករងររបស់មជឈមណ្ឌ លអបរ់ចំបបស់្រមបស់ហគមន ៍មន្រប សនេ៍នៃថង

ទី៣១ ែខមនីថ ្រកុមហុ៊ន ធីេអនភ ី បនេបើក ខេរ ើសពលករនិីេធ្វើករេន្របេទសម៉េឡសីុមយួេទៀត េនេខត្ត

កំពងឆ់ន ងំ បនទ បព់ី ជញ ធរបនបិទទ្វ រមណ្ឌ ល្រកុមហុ៊នេនភនេំពញ កលពីពកក់ ្ដ លែខមនីេនះ។ 

ែតេ កបនសង យ័ថ ករេបើក ខ្រកុមហុ៊នេនះ កដូ់ចជមនសកមមភពលួច ក ់ េហើយបនជេម្ល ស

នរេីកមងៗ ែដលបនមកែស្វងរកករងរេធ្វើេន្របេទសម៉េឡសីុរបស់្រកុមហុ៊ន យកេទ កទុ់កកនុងៃ្រពចមក រមយួ

កែន្លងកលពីេម៉ង៧ និង៤០នទីយប ់ ៃថងទី៣០ មនី កនុងេនះមនពលករនិីខ្លះមនិទន្់រគប់ យុេធ្វើករផង ៖ 

«្រកុមហុ៊ន ហនឹងបនដកឹពលករនិីពរី នេចញេហើយ។ អុចីងឹមយួ ន ១០នកជ់ង េយើងបូកេទ្របែហល២៥ 
ឬ២៦នក។់ ដឹកេពល ង ចេចញព្ីរកុមហុ៊នហនឹងែតម្ដង»។ 

េ កបញជ កថ់ ករជេម្ល សពលករនីិេចញេនះ េ យ រ្រកុមហុ៊នមនិទុកចិត្តថ ជញ ធរនឹង ចចុះេទែឆកេឆរ

ទី ន កក់រ្រកមុហុ៊នែដលមនពលករនិី ន កេ់នហ្វឹក តក់រងរជេមផទះ ែតមកទល់ៃថងទី៣១ មនីេនះ េគមនិ

ទនេ់ឃើញមនសមតថកិចចចុះេទែឆកេឆរេនេឡើយេទ។ 

េ ក េមឿន តុ  បន្តថ េ កបន ម នករណីេនះ េហើយបនចុះេទដល់កែន្លង កព់លករនិីេនះ េហើយ

បន្របទះេឃើញមនផទះមយួែដលេគទុកេចលកនុងចមក រមយួកែន្លង ែដលមនិមនអនមយ័ និងមនិមនទឹក

េ្របើ្របស់ ែដល ចបះ៉ពល់ដល់សុខភពពលករនិីទងំេនះ េហើយផទះវ ិ ែដលេគទុកពលករនីិេនះ េមើលេទ

ដូចជកែន្លងឃំុឃងំមនុស េ យមនបងំរបងជិតជុំវញិ មេចញ ចូល ៖ «េនកែន្លងនងឹ ខ្វះទកឹេ្របើ្របស់ េ្របើ
ស្រមបចូ់លបនទបទឹ់ក ឬមយួកងូ៏តេ្រពះកែន្លងនងឹផទះមយួែដលេគទុកេចលយូរេហើយ អតម់នទកឹ្រគប្់រគន ់
េហើយេយើងេមើលេឃើញេ្រកពកីែន្លងបរ ិ ថ ន ពលករនិីេនេគអតឲ់យេចញេ្រកេទ េបើចងទិ់ញេនចំណីអីហនងឹគឺ ម
្របេ ះរបងផទះវ ិ  ែតេគៃវបងំស័ងកសីបិទជិតអតឲ់យេមើលេឃើញេទេ្រកេទ ែតេគេចះ្របេ ះមយួេដើមបឲីយ
ពលករនិីទញិទំនញិ ទិញទឹក េបើសិនជចងទិ់ញ»។ 

្រកុមហុ៊ន ភែីអនធី ្រតូវបនម្រន្តកីរពរសិទធិមនុស  និងម្រន្តី បក សមរង ុេីចទ្របកនថ់ បនឃំុមនុស ខុសចបប់

េនមជឈមណ្ឌ ល្រកុមហុ៊ន េនម្ដុទំឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ កលពីពកក់ ្ដ លែខមនី ឆន ២ំ០១១។ 



ករេចទ្របកនេ់នះ េធ្វើេឡើងេ្រកយពីមនពលករនីិ មន កប់កេ់ជើង េ យបនេ តេគចខ្លួនេចញពីផទះែល្វងជន់

ទី៣ ែដលជមជឈមណ្ឌ លហ្វឹក តព់លកររបស់្រកុមហុ៊ន ធីែអនភ ី េទេធ្វើករេន្របេទសម៉េឡសីុ កលពីៃថងទី១ 

មនី ឆន ២ំ០១១ េហើយបនួៃថងេ្រកយមកេទៀតមនពលករនីិមន កប់ន ្ល បេ់នកែន្លងេដក កនុង្រកុមហុ៊នេនះ។ 

បនទ បម់កមជឈមណ្ឌ លៃន្រកមុហុ៊នេនះ្រតូវបនបិទ។ កប៏៉ុែន្តេនេពលេនះ មនពត័ម៌នពី្រកុមសិទធិមនុស ថ 

្រកុមហុ៊នេនះមនេបើកមណ្ឌ លមយួេទៀតេនេខត្តកំពងឆ់ន ងំមយួេទៀតយ៉ង ថក៌ំបងំ។ 

េ ក អំ សំ ត ម្រន្តី្រតតួពិនតិយបេចចកេទសៃនអងគករសិទធិមនុស លីកដូ (Licado) បនសែម្ដងចមងល់ថ េតើ
រ ្ឋ ភបិលបនបិទ្រកុមហុ៊នេនះ ឬយ៉ង  បនជ្រកុមហុ៊នេនះ ចេបើកមជឈមណ្ឌ លមយួកែន្លងេទៀត េនេខត្ត

កំពងឆ់ន ងំេទៀតបន េ្រពះថ ្រកុមហុ៊នេនះបនេធ្វើឲយមនុស ្ល ប ់និងរបសួជេ្រចើននក ់ េ យ រឃំុខ្លួនពលករ

កនុងបនទបតូ់ចចេង្អ ត មនិមនអនមយ័ ប ្ដ លឲយ្រទុឌេ្រទមសុខភពនឲំយ ្ល ប ់ និងផ្ដល់ចំណី រមនិ្រគប់

្រគនជ់េដើម។ េ កថ េបើេគពិនតិយលកខណៈមណ្ឌ លរបស់្រកុមហុ៊នេនេខត្តកំពងឆ់ន ងំេនះេទៀត េ ត មនិខុសពី
មណ្ឌ លែដលេបើកេនភនេំពញកន្លងមក ែដលបនបិទរបងជិត មនិ ចេចញចូលបន េហើយេ ក េមឿន តុ  សំុ

ឲយ ជញ ធរេសុើបអេងកតេរឿងេនះបនទ ន ់ ៖ «េនកំពងឆ់ន ងំេយើង មនិទនេ់ឃើញមនករេសុើបអេងកតេទ ពី ជញ ធរ 
េយើងេឃើញមនករេសុើបអេងកតេនមណ្ឌ លភនេំពញកន្លងមក។ អុចីងឹពត័ម៌នេនះ េយើសំុសំណូមពរយ៉ងទទូចសំុឲយ
ជញ ធរថសំុឲយេធ្វើករេសុើប អេងកតបែនថមេទៀតចំេពះករេ ះដូរមណ្ឌ លេនកំពងឆ់ន ងំេនះបន្តេទេទៀត បទ»។ 

ទកទ់ងេទនឹងពត័ម៌នមនទិលសង យ័េនះេ ក សំ ពិសី ្របធន្រកមុហុ៊ន ធីែអនភ ី មន្រប សនេ៍នៃថងទី៣១ 

មនី ថ ករអះ ងរបស់្រកុមសិទធិមនុស មនិពិតេទ ែតេ កបដេិសធមនិ្រពមអធបិបយពិ ្ដ រអំពី ខេរ ើស

ពលករនិី េនេខត្តកំពងឆ់ន ងំេនះេទ េ ក្រគនែ់តបេង្ហើបថ សមគមភន កង់រេ្រជើសេរ ើសពលករកមពុជ នឹងេធ្វើ
សននិសីទកែសតមយួស្ដីពី្រកុមហុ៊នរបស់េ កេនេពលឆប់ៗ េនះ។ 

េ ក អន ប៊ុន ក ់ ្របធនសមគមភន កង់រេ្រជើសេរ ើសពលករកមពុជ បនបញជ កយ៉់ងមុងឺម៉តជំ់នួសេថែក

្រកុមហុ៊នធីែអនភថី ្រកុមហុ៊នេនះបនសំុចបបេ់បើក ខ្រកមុហុ៊នេនេខត្តកំពងឆ់ន ងំ កលពីពីរសប្ដ ហ៍មុន េ យ

មន ជញ ធរ្រគបជ់នថ់ន កប់នអនុញញ តឲយ ៖ «ទី ងំេនះ កេន្លងេនះជកែន្លង្រសបចបប ់ េហើយខញុ ំគតិថគតម់និ
ែមនយកេទ កេ់ទ ពេី្រពះគតជូ់នដណឹំងេហើយ ជូនដំណឹងេទទងំនយក ្ឋ ន្របឆងំករជួញដូរមនុស  និង
ករពរអនតីជិន ្រកសួងករងរបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជវីៈ េហើយគតចំ់ហ។ ដូេចនះេយើងគិតថ មនិែមនគតយ់ក
មនុស េទ កេ់នទីេនះេទ គតប់នចបបេ់បើកមជឈមណ្ឌ លេនទីេនះ េហើយខញុ ំគិតថ េយើងទងំអស់គន ែដលជ
អនកបរមភ េយើង ចេទេមើលេនទេីនះបន»។ 

ទកទ់ងេទនឹងចមងល់ែដលថ បិទ្រកុមហុ៊នភែីអនធី ឬមនិបិទេនះ ម្រន្តី្រកសួងករងរមនិបនបញជ កច់បស់ថ េតើ
្រកុមហុ៊នធីែអនភេីនះ ្រតូវបនបិទទ្វ រេ្រកយពីមនេរឿង ្រសូវេនេដើមែខមនី ែដលប ្ដ លឲយមនុស ្ល បក់នុង

្រកុមហុ៊ន និងមនមនុស េ តេគចខ្លួនពីផទះថមជនទ់ី៣ ែដលជកែន្លងហ្វឹកហ្វនឺរបស់្រកុមហុ៊នេនភនេំពញ ឬយ៉ង

េនះេទ។ 

ែតេ ក ហូ៊ វទុធី អនុ្របធននយក ្ឋ នករងរ្រកសួងករងរមន្រប សនថ៍ មកដល់ែខមនីេនះ ្រកសួងមនិ

បនបិទ។ ្រកមុហុ៊នបនបិទទ្វ រមជឈមណ្ឌ លមយួ ែតេ កមនិបនបញជ កេ់ឈម ះថ ជមជឈមណ្ឌ លរបស់្រកមុហុ៊ន



េនះេទ េ យេ កបញជ កថ់ េ កមនិចងផ់្ដល់ពត័ម៌ន មទូរស័ពទ ខ្ល ចមនករភណ្ឌ ្រចឡំ ៖ «េនមនិ
ទនម់នបទិ្រកុមហុ៊នមយួេទមកទល់ែខហនងឹ ែតេយើងបនបិទមជឈមណ្ឌ លមយួ»។ 

ករអះ ងរបស់ម្រន្តី្រកសួងករងរ និងម្រន្តីសមគមភន កង់រេ្រជើសេរ ើសពលករកមពុជ ្រតូវបន្រកុមម្រន្តសិីទធិ
មនុស មយួចំននួមនចមងល់ េហើយេចទសួរថ េហតុអ្វីបន្រកុមហុ៊នធីែអនភ ី ធ្ល បឃំុ់ខ្លួនមនុស  េហើយមន

មនុស ្ល បក់នុង្រកុមហុ៊ន ែបរជមនិបន្របឈមមុខចបប ់ េហើយែបរជរ ្ឋ ភបិលអនុញញ តចបបឲ់យ្រកុមហុ៊នេបើក

ខបន្តេទ េទៀតដូេចនះេទវញិ៕ 

ចបប់ស្តពីីករងរ 

ជំពូកទី ១០ 

កររកករេ យេធ្វើ ករេ្រជើសេរ ើសកមមករនេិយជិត 

ែផនកទី ១ 

កររកករេ យេធ្វើ 

ម្រ ២៥៨៖ ជនទងំ យែដលរកករងរេធ្វើ ចេទចុះេឈម ះេនករយិល័យរកករេ យេធ្វើ 

ៃន្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយករងរ ឬករយិល័យករងរៃនេខត្ត-្រកងុខ្លួន។ 

និេយជកទងំអស់្រតូវជូនដំណឹងមកករយិល័យរកករេ យេធ្វើ ៃន្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយករងរ ឬ 

ករយិល័យករងរែដល ងំេនកនុងេខត្ត-្រកុងខ្លួន អំពកីែន្លងេធ្វើករទំេនរែដលមនេនកនុងសហ្រគស 

ឬកែន្លងថមីែដលសហ្រគស្រតូវករបញចូ លបុគគលិកបែនថមេទៀត។ 

និេយជក ចេ្រជើសេរ ើសេ យផទ ល់នូវកមមករនេិយជិតសំ បេ់ធ្វើករេ យខ្លួនបន េហើយ្រតូវបំេពញ 

ែបបបទដូចមនែចងកនុងម្រ  ២១ ៃនចបបេ់នះ។ 

ម្រ ២៥៩◌ៈ និេយជកទងំ យមនិ ច្រតូវបងខំេ យទទួលកមមករនេិយជិត ែដលករយិល័យ 

រកករេ យេធ្វើបញជូ នេ យខ្លួនេឡើយ។ ទិភពកនុងករទទួលកមមករនិេយជតិ្របេភទខ្លះនងឹ្រតូវ 

កំណតក់នុងបទបបញញត្តិ និងបទបញជ េ យែឡក។ 

ម្រ ២៦០◌ៈ មឃតម់និេ យបុគគលិកេនករយិល័យរកករេ យេធ្វើ្រគបរ់បូ តំរវូេ យអនក 

សំុករងរេធ្វើផ្តល់កៃំរ ឬ្រពមទទួលកំៃរអ្វីែដលេកើតមនមកពីកររកករេ យេធ្វើេនះេឡើយ។ 

  

 

 



6. Labor Dispute Resolution 

៦.១ កមមករេ ងច្រក PCCS ជួប្រកសួងករងរឲយជយួ រកដេំ ះ្រ យ 

េ យ េឡង ម៉លី (វទិយុ សីុេសរ)ី 

2011-01-09 

កមមករកមមករនីិេនេ ងច្រកកតេ់ដរេឈម ះ PCCS Garment Limited កនុងសងក តទឹ់កថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ្រកុង

ភនេំពញ ជង ១ពនន់ក ់ ជួប្រកសួងករងរ នងិបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ េនៃថងចន័ទ ទី១០ មក េនះ េដើមបែីស្វងរក

អន្ត គមនឱ៍យជួយ ពួកគតជ់ថមី ពេី្រពះពួកគតក់ំពុងមនជីវភពលំបក េនេពលែដលេ ងច្រកអតក់រងរឱយេធ្វើ។ 

កមមករជជងម៉សីុនមយួរបូេឈម ះ ញឹុង េ ន មន្រប សនថ៍ ពកួេ កកំពុងត ៉ទមទរឱយេ ងច្រកផ្ដល់

ករងរឱយពួកគតេ់ធ្វើ េបើមនិដូេចនះេទ សំុឱយេ ងច្រកផ្ដល់្របកទូ់ទតប់ញចបក់រងរ ្របសិនេបើេ ងច្រកមនគេ្រមង

នឹងបញចបក់ិចចសនយករងររបស់ពួកគត ់ ៖ «េ្រពះអេី ងច្រកេគថ េគអតបិ់ទ។ េគឱយសីុ្របកែ់ខប៉ុណ្ណឹ ងចងប់នអី
េទៀត។ មនិែមនថ មនិចងប់នេទ គឺចងប់នអនកខ្លះេគចងរ់កករងរេធ្វើេទៀត េ្រពះ េខើច»។ 

តំ ងកមមករមយួរបូេឈម ះ ចន ់្រសីេព មន្រប សនថ៍ ពួកគតម់និ ចរស់បននឹង្របកែ់ខេគលចំននួ ៦១

ដុ ្ល រ ែដលេ ងច្រកផ្ដល់ឱយកនុងេពលអតក់រងរេធ្វើេនះេទ។ 

េ ក ញឹុង េ ន មន្រប សនថ៍ ពួកគតកំ់ពុងទមទរ ៥ចំណុចពីេ ងច្រក ទមីយួគឺករទូទត្់របកប់េណ្ត ញ

េចញ ជំងឺចិត្ត ជូនដំណឹង ្របកែ់ខចុងេ្រកយ និង្របកបំ់ ចស់្រមបក់រឈបស់្រមក្របចឆំន  ំែដលេនសល់។ 

កប៏៉ុែន្តខងេថែកេ ងច្រកមនិ្រពម េហើយ្របបក់មមករេនេពលជួបចរចគន េនឯ្រកសួងសងគមកិចចថ េ ងច្រកមនិ

មនគេ្រមងបិទេទ និងផ្តល់្របកេ់គល ៦១ដុ ្ល រដល់កមមករ។  

កមមករបនឱយដឹងថ េ ងច្រក PCCS Garment Limited ែដលធ្ល បម់នកមមករកតេ់ដរចំននួជង ៣ពនន់ក ់

ចបេ់ផ្តើមមនបញ្ហ ករងរ ងំពីេដើមឆន ២ំ០១០ មកេម៉្លះ េហើយចបពី់ៃថងទី៣០ ែខវចិឆកិ េ ងច្រកបនរ ំ យកមមករ 

និងេបើក្របកបំ់ ចដ់ល់កមមករ។ កមមករខ្លះសុខចិត្តទទួលយក្របកប់ំ ចក់រងរ េហើយខ្លះេទៀតេនមនិទន់

្រពមេនេឡើយ៕ 

6.1 Factory ordered to reinstate jobs  
Monday, 28 February 2011 20:08 Tep Nimol (Phnom Penh Post) 

 

The Arbitration Council issued a letter ordering a garment factory in Phnom Penh’s Sen Sok 
district to reinstate jobs to more than 1,000 garment workers on Friday, after the factory 
suspended its production in December last year. 

The meeting was called in response to a December 11 complaint filed by worker representatives, 
who had become concerned that PCCS Garments Ltd might be closed down after orders began 
drying up, production at the factory became irregular and equipment was shipped out. 

The letter stated that after two separate meetings at the Arbitration Council in January and 
February, they reached a conclusion that the company must provide employment for its workers 
within the next two months or provide ample wage compensations. 



PCCS suspended its production in December last year but did not close, which prompted more 
than 1,000 garment workers to demand the closure of the factory to get wage benefits expected 
to total more than US$1,000 per worker. 

Worker representative Tep Somaly said today the letter came too late for workers, most of whom 
had received meagre compensation from the factory, contrary to stipulations in the labour law. 

Chhun Ny, a worker who stayed on at the factory,  said today nearly 60 workers  refused the 
compensation package, which totalled between $300 and $700. 

You Meng Try, the PCCS factory representative, could not be reached for comment today. 

Moeun Tola, head of the labour programme at the Community Legal Education Centre, said 
today that the order from the Arbitration Council is legal, but that the inspectors working for the 
Labour Ministry did not take proper measures to uncover the real reason the factory had stopped 
production. 

7. Strike and Lock out 

៧.១ សហជពីកមមករបេនទ សគន េរឿងបទពេិ ធបតុកមមនងិកូដកមម 

ៃថងេ រ ៍15 មក  2011 11:17 AM | េ យ ៖ េព្រជ បណ្តូ ល ( រព័ត៌មនេសរ)ី 

ករបដេិសធរបស់្រកុមេថែកេ ងច្រកមនិឲយកមមករយ៉ងេ ច ស់៣រយនក ់ ែដលទកទ់ងករេធ្វើកូដកមមទម

ទរឲយមនករតេម្លើង្របកែ់ខេគល កលពីែខកញញ ឆន េំទ េនេពលេនះបនក្ល យេទជវញិញ រ ែដលនឲំយមន

ករេចទគន េទវញិ េទមក រ ង្រកុមសហជីព អំពីបទពិេ ធករេធ្វើបតុកមម និងកូដកមម។ 

េ ក ជ មុនី ្របធនសហជីពេសរកីមមករ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលមនេឈម ះេលចេធ្ល អំពីករេធ្វើបតុកមម 

និងកូដកមម េដើមបរីកយុត្តិធមឲ៌យដល់កមមករបន្តពីបង្របសុរបស់េ ក គឺេ ក ជ វជិជ  អតតី្របធនសហជីពេនះ 

ែដល្រតូវបនឃតកបញ់សម្ល បក់លពីៃថងទី២២ មក  ឆន ២ំ០០៤េនះ បនែថ្លងរះិគនថ់ ផលវបិកែដលេធ្វើឲយ

កមមករបតប់ងក់រងរេធ្វើ គឺេ យ រែត្រកុមសហជីពែដលដឹកនកំមមករេធ្វើកូដកមមកលពីែខកញញ ឆន េំទ ពំុមន

បទពិេ ធ្រគប្់រគន ់េហើយពំុបនយល់អំពីរេបៀបរបប និងចបបទ់ម្ល ប។់ 

េ ក ជ មុន ីបនែថ្លង្របបទ់ស នវដ្តី រពត័ម៌នេសរ ី េន្រពឹកៃថងេ រ ៍ទី១៥ មក  េនះដូេចនះថ «េមដឹកនំ

កមមករែដលខ្វះបទពិេ ធន ៏កល ដឹកនេំទ ប ជយ័។ ខញុ ំចងប់ញជ កថ់ ្រកុម្របឹក ករងរបនតេម្លើង្របក់

េបៀវត រេ៍ហើយ េហតុអីកេ៏យើង្របកសេធ្វើកូដកមម េហើយពួកេយើងជសមជិក្រកុម្របកឹ ករងរ ចុះេហតុអីកេ៏យើង

ដឹកនេំធ្វើកូដកមម។ ែបបេនះេធ្វើពួកអនកវនិិេយគេមើលេឃើញថ សហជីពេនះេកមងខចី»។ 

េ យចបេ់ផ្តើមកលពីៃថងទ១ី៦ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១០ រលកកូដកមមរបស់កមមករកតេ់ដរ ែដលដឹកនេំ យេ ក 

ត ធន ់ ្របធនសហពន័ធសហជពី្របជធិបេតយយកមមករកតេ់ដរកមពុជ ែដលេគពំុសូវ គ ល់េឈម ះ បនេកើតេឡើង

ជេ្រចើនេ ងច្រកទូទងំ្របេទសកមពុជ កនុងេគលេ ទមទរឲយ្រកុមហុ៊នកតេ់ដរតេម្លើង្របកែ់ខេគលដល់កមមករ

្របមណពីជង៧០ េទជង៩០ដុ ្ល រ ខណៈែដល្រកុម្របឹក ករងរ ែដលមនេ ក ត ធន ់ជសមជកិែដរ 

បនយល់្រពមចំេពះករតេម្លើង្របកែខេគលកនុងមយួែខចំននួ៦១ដុ ្ល រេហើយេនះ។ 

ករេធ្វើកូដកមមបនេធ្វើឲយសកមមភពេ ងច្រក្រតូវជបគ់ងំ េហើយខតបង្់របក់ ប់ នដុ ្ល រ។ បញ្ហ េនះ ជករ

សងសឹកពួកនិេយជកបនសេ្រមច កព់កយប្តឹង្រកុមអនកដឹកនេំធ្វើកូដកមមេនះេទកនតុ់ ករ េហើយកមមករេផ ង



េទៀត្រតូវបនបញឈបព់ីករងរ។ ប៉ុែន្តេ្រកយមកសំណំុេរឿងេនះ្រតូវបនអន្ត គមនពី៏នយករដ្ឋម្រន្ត ី ហុ៊ន ែសន ឲយ

បញឈបក់រប្តឹង និងឲយកមមករទងំអស់បនចូលេធ្វើករវញិ។ 

ប៉ុែន្តយ៉ង កេ៏ យ មនែតកមមករចំននួតិចតួចប៉ុេ ្ណ ះែដល្រតូវបនេ ងច្រកេបើកទ្វ រឲយចូលេធ្វើករវញិ ចំែណក

េផ ងេទៀត ែដល្រតវូបនេ ក ត ធន ់ អះ ងថ ជសមជកិសហជីពរបស់េ ក ពុំ្រតូវបនេគអនុញញ តិឲយ

ចូលេធ្វើករដូចេដើមវញិេឡើយ។ ែដលអនកទងំេនះមន្របមណជង៣រយនក។់ 

េ ក ត ធន ់បនពយយមអន្ត គមនេ៏ដើមបឲីយទទលួយកកមមករែដលបនបេញ្តញេចញ េ យ រកូដកមមែដល

មនេ កជអនកដឹកនេំនះបនចូលេធ្វើករេឡើងវញិ ែដលពួកេគកំពុង្របឈមេទនឹងវបិត្តិជីវភពធងនធ់ងរេនេពល

េនះ។ 

េទះជដូេចនះក្តី េ ក ជ មុន ីបននិយយថ េ កេជឿថ េថែកេ ងច្រកមយួចំនួនេគបនបញជូ នពកយបណ្តឹ ង

របស់េគ ែដលប្តឹងអនកនឲំយមនករេធ្វើកូដកមមេនះហួសេទេហើយ េហើយែដលករអន្ត គមនរ៏បស់នយករដ្ឋម្រន្ត ី

ហុ៊ន ែសន ចពុំមនឥទធិពលអ្វីេទេលើបញ្ហ េនះេទ៕ 

៧.២ កមមករ-កមមករនិជីតិ៤ពនន់កេ់ធ្វើបតុកមមត ៉យ៉ងផុលផុសទមទរឱយេថែកេគរព

ចបបក់រងរ 

េ យ ៖ េកះឯក ជយ 

ៃថង ្រពហសបតិ៍ ទី ២៧ ែខ មក  ឆន  ំ២០១១ 

កមមករ-កមមករនិីេ ងច្រកកតេ់ដរពូេយៀនបន្របមូលផ្តុ ំគន េធ្វើបតុកមម ជធនភីនេំពញ ៖ កមមករ-កមមករនីិេ ង

ច្រកកតេ់ដរពូេយៀន ចំននួ៣.៧០០នកស់ថិតកនុងភូមែិស្លងរេលើង សងក តទឹ់កថ្ល  បន្របមូលផ្តុ ំគន េធ្វើបតុកមមយ៉ង

ផុសផុល ងំពីកនុងបរេិវណ េ ងច្រករហូតេហៀរមកឈរេ្រត ប្រ េលើដងផ្លូវខងេ្រកបងកឱយ មនករភញ កេ់ផ្អើល និង

សទះច ចរផងែដរ កលពីេវ េម៉ង៧និង៣០នទី្រពឹកៃថងទី២៧ មក  ២០១១ ។ 

ករត ៉ យ៉ងកេ្រកើកេនះ្រកុមកមមករបនទមទរ ឱយេថែកអនុវត្ត និងេគរពចបបក់រងរ២៤ចំណុចដូចជសំុឱយ

អនុញញ តឱយកមមករ ឈបសំ់ កេពលមនជំងឺ និងធុរកិចចចបំច,់ កុំែហក្រក សសំុចបបេ់ចល, កុំេ្របើពកយសំដី
្រទេគះេបះេបកេធ្វើេមើលែតកមមករទសករ ចៃ់ថ្ល, កំុែកែ្របកិចចសនយករងរេពញសិទធិពី៦ែខមក១ឆន .ំ..៕ 

៧.៣ សហជពីគ្រមមេលើកគន េទត ៉ េនមុខផទះ ហុ៊ន ែសន ជុវំញិករណីបទិទ្វ ររបស់េ ងច្រក ក

្វ ត 

ច័នទ 21 មិន 2011 2:47 PM | ស បទុម ( រព័ត៌មនេសរ)ី 

សហជីពេសរកីមមករ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលមនអនកគ្ំរទេ្រចើនជងេគ បនេធ្វើករ្រពមនេន្រពឹកៃថងចនទ

េនះថ នឹងេលើកកមមករេទេធ្វើករត ៉ េនមុខផទះនយករដ្ឋម្រន្ត ីហុ៊ន ែសន េបើសិនជពំុមនករេ ះ្រ យផ្តល់ភព

យុត្តិធម៌ មយួដល់្រកុម កមមករ បនទ បព់ីេ ងច្រកេនះ្រតូវបនបិទទ្វ រ េហើយេថែកលួចជញជូ នឥ ៉ នេ់ចញអស់

េនះ។ 



េ ក ជ មុនី ្របធនសហជពីេសរកីមមករ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បននិយយេន្រពកឹមញិ មករកត់

សមគ ល់ថ «គណៈកមមករច្រមុះេ ះ្រ យករណីេ ងច្រក ក ្វ ត មន ងំែតពីឆន ២ំ០០៩មកេម្លះ។ ប៉ុែន្ត

គណៈកមមករេនះអតដ់ំេណើ រករេ ះ ទុកឲយេថែក្របមូលឥ ៉នយ់កអស់ េហើយ្រកុមកមមករពំុ្រតូវបនេគេ ះ្រ យ

ផ្តល់យុត្តិធមឲ៌យ»។ 

ករ្រពមនបនេកើតេឡើងបនទ បព់ី្របធនសហជពីរបូេនះបនេផញើលិខិត មយួចបបេ់ទរដ្ឋេលខធិករ្រកសួងសងគម

កិចច និងអតតីយុទធជន េ យ កក់រជ្រមុញ្រតូវែតេធ្វើករេ ះ្រ យបញ្ហ បិទទ្វ ររបស់េ ង ច្រក ែដលបនដំេណើ រ

ករអស់រយៈេពល១៥ឆន មំកេនះ។ 

េ ងច្រក ក ្វ តែដលមនទី ងំេនកនុងសងក តច់កអ់ែ្រងេលើ ខណ្ឌ មនជយ័ ្រកុងភនេំពញ បនបេញចញឲយដឹង

អំពីែផនករបិទទ្វ រ បនទ បព់ី្រកុមកមមករែដលមនអតតីភពយូរឆន បំំេរ ើករេនកនុងេ ង ច្រកេនះបនដឹងពីែផនករ 

េហើយបនេលើកគន កស់មព ធ្រតួតពិនតិយ េ យបរមភែ្រកងខ្ល ចមនករជញជូ នឥ ៉ នេ់ចញេ យ្រកុមេថែកេនះ។ 

េ យ រែតករ កស់មព ធ គេ្រមងករែដលថនឹងផ្តល់្របកចុ់ងេ្រកយ្រ បក់មមករ១៥០ដុ ្ល រ ្រតូវបនតេម្លើង

ដល់១៨០ដុ ្ល រ។ 

គួរបញជ កថ់ េបើេទះបីជេ ងច្រក យនភន័្ឌនន មុនេពលចបេ់ផ្តើមដំេណើ រកររកសីុកនុង្របេទសកមពុជ ្រតូវែតឆ្លង

កតល់កខខណ្ឌ ឲយមនតមកល់្របកស់្រមប់ និភយ័កនុង ករទូទត្់របកដ់ល់កមមករ នងិ្របកឈ់នួលេផ ងៗ េន

េពលែដលេ ងច្រកក យ័ធនេ់នះក្តី កេ៏គកតស់មគ ល់េឃើញថ មនេ ងច្រកជេ្រចើន ស់មកដល់េពលេនះ បន

បិទទ្វ រ េ យពុំបនទូទតត់ៃម្ល្របកែ់ខេញើសឈមឲយកមមករ កមមករនិេីទ។ េហើយ្របកែ់ដលេគ កត់មកល់េន

រតនគរស្រមបធ់ន និភយ័េនះ ្រតូវបន្របភពខ្លះពីម្រន្តរី ្ឋ ភបិលឲយដឹងថ គឺ្រគនែ់តជចំននួទឹក្របក់

ែដលមនេនេលើ្រក ស់ ន មែតប៉ុេ ្ណ ះ ែដលេនះេកើតេឡើងពីអំេពើពុករលួយឃុបឃិតគន  រ ងេថែកេ ងច្រក និង

្រកុមម្រន្តពីកព់ន័ធ ែដលទីបញចបេ់ទ បនក្ល យេទជេសចក្តីទុកខេ កយ៉ងធងនធ់ងរមយួស្រមបក់មមករ 

កមមករនិីែខមរ ែដលភគេ្រចើនជកូនអនក្រកី្រកមកពី មជនបទែ្រសចំករ៕ 

 

៧.៤ កមមករេ ងច្រកមថិនិ េនែតបន្តកូដកមមទមទរទម្ល ក្់របធនរដ្ឋបលេទះប្ីរកសួងករងរ 

េ ះ្រ យឲយយ៉ង ក្ត ី

Wednesday, 23 February 2011 13:40 េ យ ៖ េ្រសង ៉  (េដើមអមពិល) 

ភនេំពញ ៖ កមមករ-កមមករនីិ េ ងច្រក កតេ់ដរជនួតិច ្ត យ (មថុិន) សថិតេន ម បេ ្ត យផ្លូវសហពន័ធរសុ  ី

សងក តទ់ឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ េន្រពកឹៃថងទី២៣ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១១េនែតបន្តេធ្វើកូដកមមដែដល េដើមបទីមទរ 

បញឈប្់របធនរដ្ឋបលេ ងច្រក េទះបីជមនដេំ ះ្រ យរបស់្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 

េហើយយ៉ង ក្តី។ 



្រកុមកមមករកមមករនិី បន្របបម់ជឈ មណ្ឌ លពត័ម៌នេដើមអមពលិឱយដឹងថ បនទ ប ់ពីតំ ងកមមករបន កលិ់ខិត 

មយួចបប ់ ជូនេថែកេ ងច្រក េដើមបទីមទរបញឈប ់ ្របធនរដ្ឋបលកលពីេពលកន្លងេទ េន ្រពកឹៃថងទី២៣ ែខ 

កុមភៈេនះ ពួកេគទងំអស់ គន  េនែតបន្តេធ្វើកូដកមមដែដល ។ 

្រកុមកមមករកមមករនិីដែដលបននិយយ េទៀតថ មូលេហតុែដលពួកេគត ៉ េ យ រ ែត្របធនសហជីពេសរអីនក 

្រសីេផង ជូ បន ដកឹន ំេហើយ្របបក់មមករកមមករនិីថ ពួក េយើងនគំន ទមទរ្របកឧ់បតថមភេផ ងៗ េពលែដល្រកុម 

កមមករ្របមូលផ្តុែំបរជបែង្វ ទិសេ េទជទមទរបញឈប្់របធនរដ្ឋបល េទវញិ ។ ជំុវញិករត ៉ េដើមបទីមទរ 

បញឈប្់របធនរដ្ឋបលេនះមនិេចះចបម់និ េចះេហើយ េពលគឺត ៉ជេ្រចើនេលើកេ្រចើន មកេហើយ ែតេបើ ម 

កមមករមយួចំនួន និយយថ េ យ រែតេរឿង្របេយជន ៍ ផទ ល់ខ្លួនពី្របធនសហជពីេសរកីមមករ េពល 

គឺកលពីឆន ២ំ០០៨កន្លង េទខងេ ងច្រក ខងេលើ បនប្តងឹេទនគរបល្រកសួងម  ៃផទឱយឃតខ់្លួនប្អូន 

ៃថ្លអនក្រសី េផង ជូ ែដល ជ្របធនសហពន័ធសហជីពេសរ ី បនទ បព់ីប្អូន ៃថ្លរបូេនះបនែក្លងបន្លែំសក របស់េ ង 

ច្រកជង៨០០០ដុ ្ល រ េមរកិ។ 

ជុំវញិករទមទរបញឈប្់របធនរដ្ឋបល គឺេ កេមង៉ ្រទី ្រតូវបនរដ្ឋបលមន កេ់ទៀត រមួនិង្របធន្រគប្់រគងេ ង 

ច្រកជនជតិចិន បក្រ យថ េ យ រែត្របេយជនផ៍ទ ល់ ខ្លួននិងេរឿងគំនំុបុគគល េទើបកមមករមយួចំនួន 

្ត បក់រញុះញងព់្ីរបធនសហពន័ធសហជីព កមមករ គឺអនក្រសី េផង ជូ ។ 

េយង មពកយបណ្តឹ ងតំ ងេ ងច្រក មថុិន កលពៃីថងទី១០ ែខកុមភៈកន្លងេទ គឺ តំ ងេ ងច្រក 

បនប្តងឹសំុេចញដីករសេ្រមច រក ករពរបងគ បឱ់យកមមករេ ងច្រកកត ់ េដរខងេលើ ែដលកំពុងេធ្វើកូដកមម 

សំុឱយបញឈប ់ ករេធ្វើកូដកមមជបនទ ន ់ េពលេនះកមមករមយួ ចំននួ្រតូវបន ជញ ធរមនសមតថកិចច ងំ 

េហើយពួកេគកប៏ញឈបក់រេធ្វើកូដកមម ម ប៉ុែន្ត េពលេនះកូដកមមេនែតបន្ត កប់ីដូចជមនិ ខ្ល ចរ ចបបេ់នះេទ ។ 

គួររលឹំកថ កលពៃីថងទ១ី០ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០១១កន្លងេទ កមមករកមមករនិី បរ់យ នក ់បននគំន េធ្វើកូដកមមទមទរ 

បញឈប ់ ្របធនរដ្ឋបល និង្របធន្រគប្់រគងកនុងេ ង ច្រក ប៉ុែន្តមយួរយៈេ្រកយមក្របធន្រគប ់ ្រគងកនុងេ ងច្រក 

មនិ្រតូវបនេគទមទរឱយ បញឈបេ់លើកែលងែត្របធនរដ្ឋបល គឺេន ែតបន្តេធ្វើកូដកមមឱយបញឈបដ់ែដលេទះបីជ 

តំ ង្រកសួងករងរបនេ ះ្រ យនូវលទធ ផលឱយយ៉ង ក្តី ។ 

េយង មដីេកះរបស់អយយករអម ដំបូង ជធនីភនេំពញ េលខ៤២៦ របស់េ កមស ចន័ទពិសិដ្ឋ 

េធ្វើេនៃថងទី១៧ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១១បនឱយដឹងថ អនក្រសី េផង ជូ ន កេ់នេលខផទះេលខ២១ ភូមែិ្រពក សំេ ង 

ឃំុ េខម  ្រសុក េខម  េខត្តក ្ត ល ឱយចូលខ្លួនមកកនអ់យយករអម ដំបូង ជធនភីនេំពញេនៃថងទី២៣ 

ែខកុមភៈ ឆន  ំ ២០១១ េវ េម៉ង២និង៣០នទីរេសៀល េដើមប ី កសួរ បនទ បព់េីឈម ះលី ៃថឃីត 

ប្តឹងពីបទគំ មកំែហងនិងបងកឱយមនករខូច ខត្របេយជន ៍របស់្រកុមហុ៊នកតេ់ដរ។ 

 

 



៧.៥ កមមករេ ងច្រកកតេ់ដរជង១ពនន់កត់ ៉ចេំពះករកបឹេកង្របករ់បស់េថែក េចញបទិផ្លូវ

ជតេិលខ២ 

េ យ ៖ អប  (េកះសន្តិភព 

ៃថង ចន័ទ ទី ២៨ ែខ មនិ ឆន  ំ២០១១ 

ជធនភីនេំពញ ៖ កមមករ-កមមករនីិកតេ់ដរជង១ពនន់ក ់ របស់េ ងច្រក ក់ ្វ ត បនេកើតទុកខមនិសុខចតិ្ត

ចំេពះកររតឹតបតិរបស់េថែក កដូ៏ចជអនក្រគប្់រគងមកេលើពួកេគ ជពិេសសរេំ ភចបបក់រងរមនិេបើក្របកេ់ទ

មករកំណតរ់បស់ចបបក់រងរ េធ្វើឱយពួកេគមនិ ចទទួលយកបន កេ៏ចញេធ្វើករត ៉ បិទផ្លូវជតិេលខ២ េនម្តុ ំ

ភូមៃិ្រព នូ សងក តច់កអ់ែ្រងេលើ ខណ្ឌ មនជយ័ កលពីេវ េម៉ងជង៨្រពឹកៃថងទី២៨ មនី ២០១១ ។ 

បនទ បព់ីកមមករេផ្អើលឆុលេធ្វើករត ៉ េ យបិទ ផ្លូវ បងកឱយសទះច ចរណ៍េនះ ្របែហលជ៣០នទី េគេឃើញសមតថកិចច

ប៉ូលិស-េបអ៉មឹ្របមណជង៣០០នក ់បនមកដល់េរៀបចំស ្ត ប ់ធន បម់នដំបង ែខល េ យឈរពុះក ្ត ល

្រទូងផ្លូវ រញុ្រចន្រកុមបតុករឱយែញកេចញេទ ខងចិេញច ើមផ្លូវេបើកឱយអនក ដំេណើ រេធ្វើច ចរេទ ម្រប្រកតីភពេឡើង

វញិ...្រកុមកមមករបន ែ្រសកចំអកេទកនស់មតថកចិចថ ពួកេគត ៉ ចំេពះករកឹបេកងបរស់េថែកេ ងច្រក ែដលៃគ

បំបត្់របកេ់ផ ងៗរបស់ពួកេគ កនុងនមពួកេគជពលករ ឬកមមករស្លូត្រតងែ់តប៉ុេ ្ណ ះ េហតុអ្វីសមតថកិចច

មនិជួយ អន្ត គមនឈ៍ឆឺ្អ លដល់ពួកេគ ែបរជមកគបសងកតពួ់កេគែថមេទៀតេទ វញិ ។ 

កមមករបនទមទរថ សូមឱយេថែកេបើក្របកបំ់ ចឆ់ន  ំ ្របកអ់តីតភពករងរ ្របកជូ់នដំណឹងេពលេ ងច្រក

ក យ័ធន និង្របកេ់ផ ងៗជេ្រចើនេទៀត ែដលេថែកមនិបនេបើកឱយ...្រកុមកមមករបនេធ្វើករត ៉ ងំពីៃថង ទី១៦ 

មនី ២០១១ មកេម៉្លះ ប៉ុែន្តេថែកមនិ្រពមេ ះ្រ យេទ អញច ឹងេហើយេទើបពួកេគេធ្វើករត ៉ មកដល់ៃថងេនះ និងេ្រគង

បន្តេទៀត ៕ 

៧.៦ កមមករទរទម្របកែ់ខពេីថែកេ ងច្រកក យ័ធន 

េ យ េហង រសមី វអូីេអ ែខមរ | ភនំេពញ  ៃថងច័នទ, 28 ែខមិន 2011  

កមមករេ ងច្រកកតេ់ដរេធ្វើបតុកមមទមទរតេម្លើង្របកែ់ខ េនជង្រកុងភនេំពញកលពីៃថងទី១៣ែខកញញ ឆន ២ំ០១០។ 

«កមមករៃដទេទេ ះ េហតុអ្វី យកមមករ?» 

យ៉ងតិចមន្រកុមកមមករកតេ់ដរសេម្ល កបំពក្់របមណ៥នកប់នទទួល រងរបសួតិចតួចេនេពល ែដលមន

ករបះ៉ទងគចិគន មយួឈុតកលពី្រពឹកៃថងចន័ទេនះកនុងខណៈ ែដល្រកុម ជញ ធរប៉ូលីស្រប បេ់ យ វធុ ែខល និង

ដំបងឆក ់បន យបំែបកករត ៉ របស់្រកុមកមមករ។ េនះេបើ មករអះ ងរបស់ ក េីឃើញផទ ល់ែភនក៕ 



្រកុមកមមករេ ងច្រកកតេ់ដរសេម្ល កបំពក់ ក ្វ ត្របមណជង៥០០នក ់  បនបិទកំ តផ់្លូវ ជតិេលខ២ 

ែដលមនទី ងំេនកនុងសងក តច់កអ់ែ្រងេលើ្រកុងភនេំពញ ្រពមទងំបនដុតកង់ នចស់ៗ េដើមបទីមទរឲយេថែក

េ ងច្រកទូទត្់របកប់ំ ចេ់ផ ងៗេទ មចបប ់ករងរ។ 

ករបិទផ្លូវរបស់្រកុមកមមករ បនេធ្វើេឡើងរយៈេពលែតមយួេម៉ងែតប៉ុេ ្ណ ះ េហើយេ្រកមមក្រតូវ បន ជញ ធរប៉ូលីស

យបំែបក។ ប៉ុែន្តពុំមនេសចក្តី យករណ៍ថ មនកមមករ មន កទ់ទួលរងរបសួ ធងនធ់ងរេទ។ 

អនក្រសី សំុ៊ សុខេហង យុ២៨ឆន  ំ កមមករេ ងច្រកកតេ់ដរសេម្ល កបំពកៃ់នេ ងច្រក ក ្វ តបននិយយថ 

អនក្រសីបនទទលួរងរបសួ្រតងៃ់ដខង ្ត ំ េនេពលែដលមនករបះ៉ទងគចិគន ជមយួ្រកុមប៉ូលីស។ អនក្រសីបន

និយយេ យសម្តខី្ល ងំៗថ៖ 

«ពួក យ អតម់ននិយយខុស្រតូវ។ ពួក ចបប ់ ែតចបបបំ់ពនេលើចបប ់ េធ្វើបបកមមករ។ កមមករៃដទេទេ ះ 

េហតុអ្វី យកមមករ។ កមមករមនកេំភ្លើង មនកំបតិមកេធ្វើេទ ហនឹងបន ច យបន។ កមមករៃដទេទ មក

េធ្វើអញច ឹង។ចបបប់ននយ័ថ េមច៉»។ 

្រកុមកមមករកតេ់ដរសេម្ល កបំពកៃ់នេ ងច្រក ក ្វ ត បនត ៉ទមទរអស់រយៈេពលជងពរី សប្ត ហ៍មកេហើយ 

េដើមបទីមទរឲយេថែកេ ងច្រកេបើក្របកេ់បៀវត រ ៍ និង្របកបំ់ ចេ់ផ ងៗបនទ បព់ី េ ងច្រកបន្របកស់ថ 

ក យ័ធន េ យមនិបនជូនដំណឹងដល់្រកមុកមមករជមុន។ 

«េ ងច្រកបិទទ្វ រ អតម់នជូនដំណឹងកមមករមុនេទ ខុសចបបេ់ពញទំហឹងេហើយ។ េហតុអ្វីគណៈកមមករច្រមុះគត់

មនិចុះមកេ ះ្រ យកមមករខញុ។ំ េមច៉កគ៏តម់និេមើលផង។ កមមកររងទុកខេវទន»។ 

កមមករនីីមយួ ែដលនិយយកនុងល័កខខណ័្ឌ សំុមនិបេញចញេឈម ះ បនឲយដឹងថ ករត ៉ រយៈេពលជងពីរសប្ត ហ៍មក

េនះ េថែកេ ងច្រកេនមនិទនម់នដំេ ះ្រ យេនេឡើយេទ។ 

អនក្រសីបននិយយេទៀតថ ្រកុមកមមករបន កេ់វនគន យមេនេពលយប ់ េដើមបឲីយេថែកេចញ មកទទួលខុស្រតូវ

ចំេពះករេបើក្របកេ់បៀវត រដ៏ល់ពួកេគ។ អនក្រសីែថ្លងទងំទឹកែភនកថ៖ 

«យប់ៗ  ខញុ ំមកយម ៦ េទ ៧នក ់ទឹកែភនក ទឹកសំេបរហូត។ េហើយគម នរ ្ឋ ភបិល ជួយ េ ះ ្រ យេ ះ»។ 

េ កគួច ចំេរ ើន អភបិលខណ្ឌ មនជយ័ ែដលមនវត្តមនេនេពលែដល្រកុមកមមករេធ្វើករត ៉ ែដរ េនះពុំបនេធ្វើ
អ ថ ធបិបយ មយួចំេពះអនកយកពត័ម៌នេទ។ 

េ កជ មុននី ្របធនសហជពីេសរកីមមកររបស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បនមន្រប សនថ៍ ្របសិន េបើគិត

េទ ម យុកលៃនករងរ ្រកុមកមមករមន ក់ៗ នឹងទទួលបន្របកសំ់ណងជមងចឺិត្តពី ១០០០ដុ ្ល រ រហូតេទដល់

២០០០ដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ។ េ កបនមន្រប សនេ៍ទៀតថ រ ្ឋ ភបិលគួរែតជំរញុឲយនិេយជិកទទលួ

ខុស្រតូវដល់្រកុម កមមករ។ េ ក ជ មុននី បន្តថ៖ 



«េនះជអំេពើមយួែដលរ ្ឋ ភបិលគតម់និទទួលខុស្រតូវ ចំេពះសកមមភពែដលនិេយជកេធ្វើបបកមមករ កមមករនីី
េកញ្របវញ័ញ កមមករ កមមករនីី»។ 

បនទ បព់ីមនករបះ៉ទងគចិគន រ ង្រកុមកមមករ និង ជញ ធរប៉ូលីស គណៈកមមករចំរះុមយួ ែដលបេងកើត េឡើងេ យ

មនករចូលរមួពីតំ ងរ ្ឋ ភបិល តំ ងសហជីព និងតំ ង្រកុមកមមករ បនេបើកកិចច ្របជុភំ្ល មៗ ជបនទ ន់

មយួ េដើមបបីញជបេ់នវ ិ ទេនះ ។ 

កញញ យ៉ុង ភ តំ ងសហជពីេសរកីមមករ្របចេំ ងច្រក ក ្វ តបននិយយថ កិចច្របជំុអស់ រយៈេពលជង

បីេម៉ងកន្លងេទេនះមនិទនម់នដំេ ះ្រ យេនេឡើយេទ។ េហើយេនៃថងពុធែស្អកេនះ គណៈកមមករច្រមុះ នឹង

េកះេ េថែកេ ងច្រក េដើមបពីិភក ៕ 

8. Workers of Informal Sector 

៨.១ កមមករអូសរេទះជ្រស្តីមនចនំនួកនែ់តេកើនេឡើង 

២៣ មក  ២០១១ (េកះសន្តភិព)   

្រកុងេប៉យែបត៉ ៖ បចចុបបននមនករកតសំ់គល់ថ កមមករអូសរេទះជ្រស្តីេន្រចកទ្វ រអន្តរជតិេប៉យែបត៉ មនចំននួ

េកើនេឡើងខុសពីេពលមុនេសទើរែតពុំមន ។ ភគេ្រចើនៃន្រស្តីអូសរេទះែតងែតយកកូនតូចៗរបស់ខ្លួនជប ់ ជមយួ

េ យខ្លះអងគុយ ខ្លះេដកេលើរេទះ ។ របូភពេនះបង្ហ ញថ ម ទងំ យ េទះសថិតកនុង ថ នភពែបប ក៏

េ យ ករផ រភជ បជ់មយួកូនពិតជធងនជ់ងបុរសជឪពុក ។ ពួកេគបេញចញកំ ំងពលកមមដូចជមនុស ្របុស 

េដើមប្ីរកពះ និង្រកុម្រគួ រ ។ 

្រស្តីអូសរេទះេនេពលអនកយកពត័ម៌នសួរន ំភគេ្រចើនបនបដេិសធមនិបេញចញពីអត្តសញញ ណេទ ។ ខ្លះនិយយ

ថ ប្តីរបស់គតព់ិករមនិ ចរកអ្វីបន ឯអនកខ្លះថ ខ្លួនជ្រស្តីេមម៉យគម នអនករកសីុចិញច ឹមកូន េទើបមកអូសរេទះ 

និងយកកូន មយ៉ងដូេចនះ ។ ្រស្តីេឈម ះ ត ់ងឹប យុ៣២ឆន  ំមនទីលំេនកនុងភូមកិបល ព ន សងក តេ់ប៉យ

ែបត៉ែដលរេទះរបស់គតម់នទងំកូនតូចេដកលកេ់្រកមកំេ  ៃថង គួរឱយ ណិតបននិយយថ េបើគតម់និេចញ

រក្របកេ់ទ កនុង្រកុម្រគួ រនឹងគម នអ្វីហូប មយង៉ប្តីរបស់គតគ់ិតែតពីផឹក្រ  មនិគិតពីកររកសីុចិញច ឹមកូនេឡើយ ។ 

អ្វីែដលកនែ់តធងនធ់ងរសំ ប្់រកុម្រគួ រគតែ់ថមេទៀតេនះគឺកូនៗ ្របសុ្រសី៣នករ់បស់គតម់និបនចូល េទ 

។ គតម់នកូន្រសីចបង យុ១២ឆន  ំនងិកូនទី២ យុ១០ឆន  ំ ។ 

មូលេហតុែដលកូនគតម់និបនចូល គត ់ េរៀប បទ់ងំទឹកែភនកថ េ យ របញ្ហ ្រកី្រកេនះឯង ។ សំ ប់

ថ នភពអូសរេទះេន្រចកទ្វ រអន្តរជតិជតិេប៉យែបត៉នេពល បចចុបបននេកមងមនិ្រគប់ យុ កពុ់ំមនដូចេពល

មុនេទ ប៉ុែន្តសំ បកុ់មរហិតកវអនថ េនមនេនេឡើយ។ ្រស្តីខ្លះអូសរេទះែដលកូនតូចជិះពីេលើ ឯប្តី ពិករជអនក

េដើររញុពីេ្រកយ ។ សកមមភពេនះគឺគម នអ្វេី្រកពី េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ្រកពះេឡើយ ៕ 

 



9. General News 

	 ៩.១ ពលករចំ ក្រសុកជង ១០០០00 នក្់រតូវបនបញជូ ន្រតឡបម់កវញិ ម្រចកេប៉យែបត៉ 

 ៃថងទ ី០៧ ែខ មក  ២០១១ (Cambodia Daily) 

 



 

 



៩.២ តំ ងនងិកមមករ្រពួយបរមភ ខណៈសហជពីមយួអុកឡុក បងកឱយបះ៉ពល់ករងររបស់ខ្លួន 

េ យ ៖ េកះឯក ជយ (េកះសន្តិភព) 

ៃថង ពុធ ទី ១២ ែខ មក  ឆន ំ ២០១១ 

  

ជធនភីនេំពញ ៖ តំ ងកមមករេ ងច្រកកតេ់ដរយីេ ន់ ក យ (Sun Sky) សរបុជង១.៤០០នក ់

កំពុងមនករ្រពួយបរមភចំេពះផលបះ៉ពល់ដល់ករងររបស់ខ្លួន បនទ បព់ីមនករអុកឡុកពីសំ កស់មពន័ធសហ

ជីពចលនកមមករ េ យបនអូសទញឱយពួកេគចូលជសមជិក និងបងខំឱយចូលរមួេធ្វើកូដកមម្របឆងំេថែកេ ង

ច្រក។ មនិែតប៉ុេ ្ណ ះេពលែដលពួកេគមនិយល់្រពមេធ្វើ ម្រតូវ្រកុមសមពន័ធសហជីពចលនកមមករទងំេនះគំ ម

កំែហង េ យនិយយ កម់្ីរកូគំ ម និង្របមថេទៀតផង។ 

បនទ បព់ីមនករអុកឡុកេនះ តំ ងកមមករបនជួបជំុគន ន្រពឹកៃថងទី១១ មក  ឆន ២ំ០១១ េនកនុងេ ងច្រក

ខងេលើែដលមនទី ងំសថិតេនកនុងភូមៃិ្រពទ សងក តេ់ចមេច ខណ្ឌ ដេងក  េដើមបេីរៀបចំ កព់កយបណ្តឹ ងសំុអន្ត

គមនពី៍សមតថកិចច និង្រកសួងករងរ និង ចឈនដល់តុ ករេទៀតផង។ តំ ងកមមករទងំេនះបននិយយ

ថ កមមករេនកនុងេ ងច្រក ន់ ក យេនះ មនចំននួសរបុ១.៤៥០នក ់ ែដលបនបំេរ ើករងរចប់ ងំពីេ ងច្រក

េទើបេកើតដបូំងមកេម៉្លះគិតរហូតមកទល់នឹងេពលេនះមនរយៈេពល៦ឆន េំហើយ។ មនិែតប៉ុេ ្ណ ះរ ងពួកេគនិង

េថែកកដូ៏ចជែផនក្រគប្់រគងរដ្ឋបលេ ងច្រក គឺេចះេយគយល់អធយ្រស័យចំេពះគន ខ្ល ងំ ស់។ រឯី្របកឈ់នួល

សមរមយ ចទទលួយកបន មនិែដលមនបញ្ហ អ្វីែដលនឱំយពួកេគេធ្វើកូដកមមម្តង េឡើយ។ 

តំ ងកមមករទងំេនះបនបន្តថ េនរយៈេពល២ ទិតយចុងេ្រកយេនះ ពួកេគទទួលរងនូវករភយ័ខ្ល ច 

េ យ រមនុស មយួ្រកុមេនកនុងសមពន័ធសហជីពចលនកមមករបនេដើរបងខតិបងខំឱយពួកេគចូលជសមជិកគ្ំរទ

សហជីពរបស់ខ្លួន េ យបនេដើរអូសទញពួកេគដល់ផទះ ន កេ់នែតម្តង។ មនិែតប៉ុេ ្ណ ះេនេពលពួកេគមនិ្រពម 

មនុស មយួ្រកមុេនះបនគំ មកំែហងេធ្វើបបដល់ពួកេគ្រគបែ់បបយ៉ង។ ជងេនះេទេទៀតេពលដល់េម៉ងចូលេធ្វើ
ករ ្រកុមសហជីពខងេលើបន ងំ និងែ្រសកេជរតំ ងកមមករែដល្របមូលកមមករឱយចូលេធ្វើករ មម្ីរកូេទៀត

ផង។  

តំ ងកមមករបនបន្តេទៀតថ សព្វៃថងពួកេគបន្របកឈ់នួលេផ ង និង្របកែ់ថមេម៉ងេផ ង ឯ្របកែ់ថម

េម៉ងេនះ គឺសំ បច់យ យេ ះ្រ យបញ្ហ ករជួលផទះ និងហូបចុក្របចៃំថង ចំែណកឯ្របកឈ់នួលសល់បនេផញើ
ឱយ្រកុម្រគួ រេន្រសុកកំេណើ ត។ ប៉ុែន្តប៉ុនម នៃថងមកេនះ ពួកេគអតប់នេធ្វើករែថមេម៉ងេទ េ្រពះអត់ ៊ នេនេធ្វើករ

យបេ់ទៀត េ យ រខ្ល ចេពលេចញេទវញិ ្រតូវ្រកុមមនុស របស់សហជីពខងេលើ ទ ក់ យេធ្វើបប មផ្លូវ។ 

ដូេចនះេហើយេទើបពួកេគេសនើសំុដល់េថែកផ្អ កេធ្វើករែថមេម៉ងមយួរយៈេពលសិន ទំ កំរ កព់កយប្តឹងសំុអន្ត គមន៍

្រតូវបនេ ះ្រ យចបស់ព្វ្រគប។់ ទនទមឹនឹងេនះ ពួកេគកេ៏សនើសំុឱយ ជញ ធរមនសមតថកិចច្រគបលំ់ បថ់ន ក ់ េម ្ត

ជួយ អន្ត គមនដ៍ល់ពួកេគផង ពួកេគ្រពយួបរមភយ៉ងខ្ល ងំខ្ល ចអតក់រងរេធ្វើ ខ្ល ចមនករែបកបកគ់ន េ យ រ

ែតកររញុះញងខ់ងេលើ។ 

ចំែណកឯតំ ងេ ងច្រក ន់ ក យ បនឱយដឹងថ េគសំុេកតសរេសើរចំេពះកមមករ កមមករនិីទងំអស់

ែដលមនិបន្រតេចៀកសេជឿេទេលើករអូសទញរបស់្រកុមសមពន័ធសហជីពចលនកមមករែដលខំអូសទញឱយពួកេគ

ចូលជសមជិក និងេធ្វើកូដកមម ។ មនិែតប៉ុេ ្ណ ះ សហជីពមយួេនះបនបំេប៉ងពកយសំដី មរយៈេវប៉ យរបស់

ពួកេគរយៈេពល២ៃថងមកេហើយថ កមមករទងំអស់េនេ ងច្រក ន់ ក យេធ្វើកូដកមមេនៃថងទី១០ មក ។ មយង៉



េទៀត ពួកេគកប៏នបំៃភ្លនូវករទមទរខុសពីករពិតជេ្រចើនេទៀត ែដលផទុយេទវញិ កមមករមនិបនឈកឺបលចំេពះ

ករអូសទញេនះេទ ពួកេគបនេធ្វើករជធមម ។ ជមយួេនះេន្រពឹកៃថងទី១១ មក  ពួកេគបន ងំកមមករមនិឱយ

ចូលេធ្វើករ ប៉ុែន្តេ យ រ ងំមនិឈនះ េទើបពួកេគ កម់្ីរកូែ្រសកេជរ្របមថកមមករយ៉ងចស់ៃដ រហូតមនអន្ត

គមនពី៍កំ ំងប៉ូលិសមូល ្ឋ ន េទើបសងប់ ង ត៕់ 

៩.៣ កមមករកតេ់ដរកនុង្របេទសកមពុជបរមភអពំកីរបទិេ ងច្រក 

ពត័ម៌នថមីៗ 15:01:39, 12 January 2011 (ABC Australia) 

មនរបយករណ៍ឲយដឹងថ េ ងច្រកកតេ់ដរមយួែដលជួលកមមករជិត១ពនន់កេ់នកនុង ទី្រកុងភនេំពញកំពុងយក 

ឧបករណ៍ផលិតកមមេចញពបីរេិវណ។ 

តំ ងកមមករនិយយថ ពួកេគបរមភថ េ ងច្រក យនភណ្ឌ  PCCS នឹងបិទទ្វ រេនៃថង មយួេហើយថពួកេគ 

នឹងបតប់ងក់រងរ។ 

តំ ងកមមករទងំេនះនិយយថ េ ងច្រក PCCS កំពុងេរ ើឧបករណ៍េចញពីបរេិវណ បនទ បព់ីកមមករបន្រពមន 

អនក្រគប្់រគងេ ងច្រកេនះេនកនុងករ្របជំុមយួកលពីសប្ត ហ៍ 

មុនថ េនេ្រកមចបបក់រងររបស់្របេទសកមពុជ កមមករគរួែតទទួលបន្របកក់ៃ្រមខ្លះ ្របសិនេបើេ ងច្រកបិទទ្វ រ។ 

អនកតំ ងកមមករេ ក េទព សូម៉លី និយយថ េនឯករ្របជុំេនះមច ស់េ ងច្រកបនសនយថេ ងច្រកេនះ 

នងឹមនិបិទេឡើយ ប៉ុែន្តេ កសូម៉លី បែនថមថ កមមករមនករបរមភថ មច ស់េ ងច្រកកំពុងពយយមបិទេ ងច្រក 

េ យមនិេបើកលុយសំណងជូនកមមករ។ 

អនកនពំកយរបស់េ ងច្រកេនះ និយយថ េ ងច្រកយកឧបករណ៍ផលិតកមមេនះេទលកេ់ហើយអនកនពំកយ 

របូេនះ បនបដិេសធមតែិដលថ េ ងច្រក ចនឹងបិទទ្វ រេនះ៕ 

(ែ្របស្រមួលេ យ ៉ន ់មុនរីត័ន) 

 

 

 

 

 

 

 



៩.៤ អនកេ្របើ្របស់្រតូវបនជំរញុឲយបញជុ ះបញជូល្រកុមហុ៊នេដើមបឲីយកមមករចូលេធ្វើករវញិ 

 ៃថងទ ី១៤ ែខ មក  ២០១១ (Cambodia Dailly) 

 



 

៩.៥ អនកទញិ្រតូវបនេសនើឲយ កគ់នំបេលើេ ងច្រកកតេ់ដរ េដើមបឲីយកមមករបនចូលេធ្វើករ 

ៃថងសុ្រក 14 មក  2011 9:31 AM | េ យ ៖ ស បទុម ( រព័ត៌មនេសរ)ី 

ជវធិីថមីមយួេទៀត បនទ បពី់ករពយយមេសនើឲយកមមករែដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញកនុងមូលេហតុេធ្វើកូដកមមកលពីឆន ំ

េទ េ យ្រកុមសហជីព្រតូវបនប ជយ័ េនះគឺករទមទរឲយ្រកុមអនកបញជ ទិញផលិតផលពីឧស ហកមម យ

នភណ័្ឌ ពី្របេទសកមពុជ កគ់ំនបេលើេ ងច្រក ជសមព ធេដើមបកីមមករបនចូលេធ្វើករវញិ។ 

 

េនកនុងសប្ត ហ៏េនះ សមពន័ធ Clean Clothes Campaign (CCC) បនេសនើឲយអនកេ្របើ្របស់ផលិតផលនចូំលពី
កមពុជ េផញើអុីែមលេទ្រកុមហុ៊ននផំលិតផលសេម្ល កបំពកព់ីកមពុជ េដើមបទីមទរឲយេគទទួលយកកមមករ ែដលេគ

ពយរួករងរកលពីែខកញញ េនះ បនចូលេធ្វើករេឡើងវញិ។ 

េ ក វេីហគើ េវនថូល អនកស្រមបស្រមួល CCC ែដលជសមពន័ធភពៃនអងគករនន េនទូទងំ្របេទសអឺរ ៉បុចំននួ១៥

្របេទស ែដលមនបំណងេធ្វើឲយលកខខណ្ឌ ្របេសើេឡើងេនកនុងឧស ហកមមកតេ់ដរពិភពេ កេនះ បននិយយថ 

្រកុមខ្លួនបននឹងកំពុងទកទ់ងេទ្រកុមហុ៊ន Gap ្រកុមហុ៊ន Zara និង្រកុមហុ៊ន H&M េដើមបេីសនើឲយ្រកុមហុ៊នទងំ

េនះពិនតិយេមើលលកខខណ្ឌ  េដើមបឲីយមនករធនថ កមមករ ចេ្របើ្របស់សិទធិរបស់ខ្លួន និងជ្រមុញឲយ្រកុមហុ៊ន

ននេធ្វើករចរចជមយួសហជីពអំព្ីរបកែ់ខ។ 

េ ក េវនថូល បនបន្តថ «េយើងបនបញជ កថ់ អនកទិញកម៏នករទទួលខុស្រតូវចំេពះលកខខណ្ឌ េនកនុងេ ង

ច្រកទងំេនះែដរ រមួទងំ្របកែ់ខផង»។ 

េបើេទះបីជមនករអន្ត គមនពី៏េមដឹកនែំខមរនយករដ្ឋម្រន្ត ី ហុ៊ន ែសន េដើមបឲីយកមមករែដល្រតូវបនបេញ្តញេចញ

េ យ រករេធ្វើកូដកមមសំុតេម្លើង្របកែ់ខរបស់ពួកេគឲយចូលេធ្វើករវញិកលពីឆន េំទក្ត ី កប៏៉ុែន្តអនកែដល្រតូវបនេគ

េ្រជើសេរ ើសឲយចូលេធ្វើករវញិេនះមនចំននួតិចតួចបំផុត។ សហជីពបននយិយថ យ៉ងេ ច ស់មនកមមករ



ែដល្រតូវបនេគបេណ្ត ញេចញជង៣រយនក ់ ពុំទន្់រតូវបន្រកុមហុ៊នេ ងច្រកទទួលឲយចូលេធ្វើករវញិេទ។ េគថ 

នឹងពយយមបញជូ នបញ្ហ េនះេទេ ក ហុ៊ន ែសន េដើមបឲីយមនអន្ត គមន៏ រជថមី មន្របសិទធិភព េដើមបឲីយសហ

េសវកិរបស់េគបនទទួលករងរេឡើងវញិ៕ 

 9.6 Labor leader’s wife, supporters gather to demand his release 
 ៃថងទី ១៧ ែខ មក  ២០១១ (Cambodia Daily) 

 

 

 

 



៩.៧ េ ងច្រក្រ េបៀរ ឃងឹដមឹ្រប៊ូេវ ើររីបស់ ្រកុមហុ៊នេខមបូ  លីមតីធតី េបើកដេំណើ រករ 

ផលិតបេ្រមើជូន អតថិជិនេនកម្តុជ  

Wednesday, 19 January 2011 18:58 េ យ ៖ េដើមអមពិល  

ភនេំពញ ៖ េនកនុងសននិបត រពត័ម៌ន មយួកលពីេពលថមីៗេនះ េ ក Peter Brongers នយក្របតិបត្តិ 

របស់េ ងច្រក្រ េបៀរ ឃីងដមឹ្រប៊ូេវ ើរ ី ( KINGDOM PREWERIES) បនបញជ កថ់ បចចុបបននេ ងច្រក 

ផលិត្រ េបៀឃីងដឹម្រប៊ូេវរ ីសថិតេនទី ងំ េទើបនឹងេបើកថមី អតតីេ ងច្រកទឹកេ ះេគ ផ រតូច ខណ្ឌ បញស ែីកវ ជ 

ធនីភនេំពញ បនេបើកដេំណើ រករេនពកក់ ្ត លឆន  ំ ២០០៩ ែតមនិសូវលបេីឈម ះេនកមពុជ េទើបែតេនឆន  ំ

២០១០-២០១១េនះ អតថិិជន ែដលនិយមចូលចិត្តពិ ្រ េបៀរេនះត្រមូវឱយករផលិតរបស់េយើង បេងកើនេទ្វដង។ 

មេសចក្តី្រតូវករេនកនុង្របេទសកមពុជ ្រកុមករងរេយើងបនេរៀបចំឱយដំេណើ រករ នូវករផលិត និងបនេរៀបចំ 

ដំេឡើងេ្រគ ង ច្រកដូចជ ធុង្រ េបៀរស្រមបដ់ំេណើ រករ ្រចកចូលដប នងិចង្វ កផ់លិតកមមទងំមូល បន្រតឹម្រតូវ 

្រសប មត្រមូវករ ISO ៩០០១ និង ISO ២០០៨។ 

េ កបន្តថ ្រកុមករងរេ កនឹងខតិ ខំផលិតឱយបនល្អបផុំតកនុងករអភវិឌ ន ៍ និង ព្រងងឹនូវគុណភផលិត 

ជូនអតិថិជនេដើមបឱីយផលិតផលរបស់្រ េបៀរ ឃីងដឹម្រប៊ូេវ ើរ ី ែដលទទួលបនក្រមតិស្តង់ រ ISO មន 

ភពល្អ្របេសើរ។ េ ងច្រក្រ េបៀឃីងដឹម គឺជេ ងច្រក្រ េបៀរមយួកនុងចេំ ម េ ងច្រក្រ េបៀរ ែដលមនែត 

២ ឬ ៣ ប៉ុេ ្ណ ះេនកនុង្របេទសកមពុជែដលសេ្រមចបននូវេគលករណ៍អនុវត្តដ្៏រតឹម្រតូវនិង តឹងរុងឹពី ISO។ 

េ ក ែឆម លឹមេ្រសង ្របធន្រគប ់្រគងែផនកទីផ របញជ កថ់ ្រ េបៀរឃីង ដឹម្រប៊ូេវ ើរ ីបននបំេចចកវទិយេ្របើ្របស់ 

នូវេ្រគ ងផ ដំល៏្អបំផុតពី្របេទស ល្លឺមង៉ ់ េហើយេនទី្រកុងភនេំពញនិងេនទូទងំ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ឃីងដឹម 

្រប៊ូេវ ើរេីខមបូ លីមតីធីតបនបេងកើតេឡើងេនពកក់ ្ត លឆន ២ំ០០៩ េនទ្ីរកុងភនេំពញមនទី ងំេន ម 

បេ ្ត យមតទ់េន្ល ប គឺជេ ងច្រកឯក ជយមយួរបស់កមពុជ ែដលបចចុបបនន្រ េបៀរឃីងដឹម្រប៊ូេវ ើរបីនផលិត 

និង ែចកចយ្រ េបៀរភលីេសទើរដប េហើយ្រកុមករងរ និងអនកបេចចកេទសេយើងកំពុងខិតខំផលិតជកបំ៉ុងឱយបន 

ល្អបំផុតេនពកក់ ្ត លឆន ២ំ០១១េនះ។ េដើមបងីយ្រសួល ម ត្រមូវកររបស់អតិថិជនកនុង្រសុកេយើង។ 

ជេរៀង ល់ៃថង ឃីងដមឹ្រប៊ូេវ ើរ ីបនបេ្រមើ ដល់ ធរណជន នូវករទស នេ ងច្រក ្រ េបៀរ អំពីករេ្របើបេចចកវទិយ 

ផលិតដទ៏េំនើប។ ល់អនកទស នទងំអស់នឹងេទ បន្តភ្លក ្រ េបៀរេដើមប ី យតៃម្លគុណភព។ បចចុបបននេនះ 

្រ េបៀរឃីងដឹម្រប៊ូេវ ើរបីន ែចកចយេនេខត្តេសៀម ប, បតដ់បំង, ែកប, េខត្ត្រពះសីហនុ, ក ្ត ល និងទី្រកុង 

ភនេំពញ។ េនឆន ២ំ០១១េនះ្រកុមហុ៊ននឹង ព្រងកីប ្ត ញឱយបន្រគប២់៤េខត្ត-្រកុង។ 

  

 

  

 



៩.៨ ករនេំចញ សេម្ល កបពំក ់របស់កម្តុជ បន្តេកើនេឡើង េទះ្រតូវឆ្លងកត ់កម លួវបិត្តេិសដ្ឋកចិច  

Thursday, 27 January 2011 15:48 េ យៈ បន ចក ់(េដើមអមពលិ) 

ភនេំពញៈ ម្រន្តី្រកសួងពណិជជកមមកមពុជ បនសែម្តងគំនិតសុទិដ្ឋិនិយមចេំពះករបន្តេកើនេឡើង ៃនចំនួននេំចញ 

ផលិតផលសេម្ល កបំពក ់េទកនទី់ផ របរេទស េបើេទះជ្រតូវឆ្លងកតវ់បិត្តេិសដ្ឋកិចចពភិពេ កកេ៏ យ។  

រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងពណិជជកមម េ ក ប៉ន ់ សូ ៉ ស័ក្តិ បនែថ្លង្របបអ់នក រពត័ម៌នបនទ បពី់បិទវគគសិកខ  

ស្តីពី “គេ្រមងជំនួយពណិជជកមម េដើមបអីភវិឌ ន ៍ និងសមធមឆ៌ន ២ំ០០៦-២០១០េ កតថ់ ទ េដ 

េន្រពកឹៃថងទី២៧ ែខមក  ឆន ២ំ០១១េនះ កមពុជនឹងមនករេកើនជលំ បច់ំេពះករនសំេម្ល កបំពក ់ េទកន ់

បរេទសេនះ កេ៏្រពះែតសហគមនអ៍ឺរ ៉បុ បនបនទនឥ់រយិបថជងមុន េដើមបឱីយ្របេទសដតូ៏ចមយួេនះ នចូំលសេម្ល ក 

បំពកឱ់យកនែ់តេ្រចើន។  

េ កបន្តថ ចបព់ីឆន ២ំ០១១េទសហគមនអ៍រឺ ៉បុ បនេបើកទូ យចំេពះចបបទ់ម្ល ប ់ គឺមនិបនរតឹតបតិដូចពី 

មុនេនះេទ។ 

ជមយួគន េនះផងែដរ េ ក សូ ៉ ស័ក្ត ិបនបន្តថ សេម្ល កបំពកែ់ដលនេំចញពី្រសុកែខមរ េទកនប់រេទសគឺមន 

្របែហលជិតបីពន់ នដុ់ ្ល រ គឺ មនករេកើនេឡើងជងឆន ២ំ០០៩ ។ េ កបនបន្តថ សេម្ល កបំពកែ់ដល 

បននេំទេនះ គឺមន្របេទសធំៗចំនួន៣ គឺ្របេទស ក  េមរកិ និងសហគមន ៍ អឹរ ៉បុ (អុីយូ) 

េហើយកនុងេនះ្របេទស េមរកិមន្របែហលជិត១០ភគរយ។ េនកនុងឆន ២ំ០១១ខងមុខេនះ េ កមនសុទិដ្ឋ ិ

និយមថ នឹង េកើនេឡើងែថមេទៀត។េ កបនបញជ កថ់“ កនែ់តេកើនេឡើង ទី១គឺ្របេទសអរឹ ៉បុ ឬអុីយូេនះ 

គឺគតម់នករទនភ់្លនេ់គអនុញញ តិឱយេយើងផលិតេខ វហនឹង 

េ យមនចបបម់យួទនភ់្លនជ់ងមុនគឺចបេ់ផ្តើមពីឆន ២ំ០១១េទ ែដលេគេ ថ ្របភពេដើមៃនេខ វេនះ។” 

គួរបញជ កថ់ ករនេំចញសំេលៀកបំពកព់ី្របេទសកមពុជ េទេ្រក្របេទសេនះ េនកនុងឆន ២ំ០១០េនះ គឺេកើនេឡើង 

ជងឆន ២ំ០០៩ រហូតដល់២០,២ភគរយ គឺចនំួន ២៤៩.៥៣៨.៧៥៤ដុ ្ល រ េនកនុងឆន ២ំ០១០ េហើយឆន ២ំ០០៩ 

ទទួលបន ២០៧.៥៥៨.៨២៥ដុ ្ល រ។ 

៩.៩ េ ងច្រកសករសេនេខត្ត្រកេចះចបេ់ផ្តើមេបើកករ ្ឋ ន 

េ យ : បរបូិណ៍ (ៃថងទី 20 មក  2011) (Cambodian Express News) 

្រកេចះ: ្រកុមហុ៊ន Kamad Hennu Venture មកពី្របេទសឥ ្ឌ  បនេបើកករ ្ឋ ន ងសងក់លពីៃថងទី១៩ 

មក  ឆន ២ំ០១១េនះ មនទី ងំេន្រសុកសំបូរ េខត្ត្រកេចះ ែដលជេ ងច្រកផលិតសករសថមពលអគគសិនី និង 

េអ ណុល េ យមនចូលរមួរបស់េ កឧបនយករដ្ឋម្រន្តីគត ឈន ់ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ, 

េ កអូន ពន័ធមុនរីត័ន រដ្ឋម្រន្តី្របតភូិអមនយករដ្ឋម្រន្តី និងជ ្របធនឧត្តម្រកុម្របឹក េសដ្ឋកិចចជតិ, អនកវនិិេយគនិ

ឥ ្ឌ និង្រកុមម្រន្តីជេ្រចើនរបូេទៀត ។ 



     

េ កឧបនយករដ្ឋម្រន្តីគត ឈន ់ មន្រប សនថ៍ ករេបើកករ ្ឋ នសងេ់ ងច្រកផលិតសករសថមពល

អគគិសនី និង េអ ណុលនេពលេនះ ជសមទិធផលថមីនឹងរមួចែំណក្របកបេ យចីរភពដល់កិចចអភវិឌ និងេលើក 

កំពស់ជីវភពរបស់្របជពលរដ្ឋ េហើយកប៏នែ្របក្ល យតំបនេ់នះេទជមូល ្ឋ នផលិតកមមមយួៃនផលិតផលសករស 

និងថមពលអគគសីនី ។ េ កបនមន្រប សនថ៍ កមពុជពិតជមនសក្ត នុពលដខ៏្ល ងំក្ល េលើករ ដុំះដំ ំ

អំេព ស្រមបែ់កៃចនជសករស្រសបគន េទនងឹករេប្តជញ ចិត្តកនុងដំេណើ រ េឆព ះេទមុខរបស់កមពុជេលើករអភវិឌ វស័ិយ

ឯកជនដូចជករជរំញុ េលើកទឹកចិត្តដល់ករវនិេិយគ។ 

 

េ កបនមន្រប នប៍ែនថមថ េយើងទងំអស់គន ពិតជមនេមទនភពចំេពះសមទិធផលថមីេនះពីេ្រពះថ 

ក នុវត្តភពថមីៗជេ្រចើនេលើករអភវិឌ សងគមេសដ្ឋកិចចនឹងេកើតេឡើង ្រពមគន  កនុងេនះមនករបេងកើនផលិតភព

ជតិករបេងកើតករងរថមីៗនិងករបេងកើត មុខរបរចិញច ឹមជីវតិ។ 

    

 េ ក ន ់ កកូម៉ ្របធន្រកុមហុ៊ន Kamad Hennu Ven ture បនមន្រប សនថ៍ ករ ្ឋ នេនះ

េនេពលសងសងរ់ចួ េ ងច្រកនឹង ចផលិតសករសបន្របមណ ១០០.០០០ េ ន កនុងមយួឆន  ំ។ េហើយេ ងច្រក

េនះកម៏នសមតថភពផលិតថមពលអគគសិនីបន ចំនួន ២៦ េម គ ៉ ត ់ ជេរៀង ល់េម៉ង និងផលិតេចញជ

េអ ណុលបនចំននួ ៣៥.០០០ លី្រត កនុងមយួៃថង េហើយេនកនុងរយះេពល ៥ េទ ៧ ឆន  ំ េទៀតេ ងច្រកេនះ

នឹងមនសមតថភពផលិតេកើនេឡើងខពស់ជបន្តបនទ បសំ់ ប ់ បំេពញេសចក្តី្រតូវករេ្របើ្របស់្របចៃំថងរបស់្របជជន 

និង ែ្របក្ល យតំបនេ់នះេទជតំបនអ់ភវិឌ នថមីមយួេនភូមភគេនះ ។ 

         

    មកទល់េពលេនះ្របេទសកមពុជបននិងកពុំងក េ ងច្រកសករអេំពបន ្របមណជ ៣កែន្លងេហើយ មយួេន

េកះកុង កំពងស់ពឺ និងេខត្ត្រកេចះ៕ 

9. 10 Garment sector sews success  
Thursday, 20 January 2011 15:01 Chun Sophal  
(Phnom Penh Post) 

 
A garment factory worker stitches children’s pyjamas at a factory in Phnom Penh. 
 
The Kingdom’s garment exports increased 26 percent in 2010, over the year previous, according 
to figures received from the Garment Manufacturers Association of Cambodia. 
 
Garment exports were worth a total of US$2.99 billion in 2010, compared with $2.38 billion for 
2009, the figures show. 
 
The Kingdom was picking up business that had previously been sourced to China, as many 
workers in the China had pushed for higher wages, according to GMAC president Van Sou Ieng. 
 
“This year garment exports will continue to increase, because many international buyers are 
interested in the quality and stable pricing of Cambodian garments,” he said. 
 
Some two thirds of Cambodia’s total garment production, worth about $2 billion, was exported 
to the United States, while shipments to Europe consisted more than $750 million. 



 
Van Sou Ieng said that labour actions in the garment sector were likely to decrease with the 
continuing global economic recovery, adding that increased stability would assist Cambodia in 
attracting orders from abroad this year.Japan was one market that was opening up to Cambodian 
garment exports, having placed orders worth as much as $200 million for the coming year. 
 
“We are seeing growing demand for Cambodian garment products, so we hope that this year 
exports will increase from a year earlier,” Van Sou Ieng said.  
 
Ministry of Commerce secretary of state Uk Boung said garment exports to the United States 
were likely to remain stable in 2011, but exports to nations such as Japan and ASEAN members 
may increase, as the government has increased business agreements made with these countries. 
 
“I think Cambodian garment exports in 2011 will remain positive – however, it will require extra 
effort,” he said yesterday. 
 

៩. ១១ តុ ករេ ះែលងជនជបេ់ចទបញ់សម្ល ប្់របធនសហជពីមន ក ់

េ យ សុខ េសរ ី(វទិយុ សីុេសរ)ី 

2011-03-02 

េ ក ថច ់ េវត៉ បនជបគុ់កេនៃ្រពស ចំនួន ៧ឆន មំកេហើយ េ្រកមបទេចទថ បនបញ់សម្ល ប្់របធន

សហជីពេសរកីមមករកមពុជ េ ក រស់ សុវណ្ណ េរត៉ េនឆន ២ំ០០៤ កន្លងេទ។ 

ម្ដ យរបស់េ ក ថច ់ េវត៉ េ ក្រសី ហនួ ផ ្ល  ផ្ដល់បទសមភ សនដ៍ល់អនកកែសតេ្រកយពីករ្របកស

លដីករបស់ តុ ករកំពូល េនៃថងទី២ ែខមនី ឆន ២ំ០១១។ 

តុ ករកំពូល្របេទសកមពុជ េនៃថងទី២ ែខមនី បន្របកស លដីកេ ះែលងេ ក ថច ់ េវត៉ ឲយមន

េសរភីពេនេ្រកឃំុជបេ ្ដ ះ សនន េហើយបនបងគ បឲ់យបង្វិលសំណំុេរឿងឃតកមមេនះឲយ ឧទធរណ៍េសុើប 

អេងកតជថមី េ យ រែតគម នភស្តុ ងេដើមប ី កប់នទុក។ 

េច្រកមជ្រមះក្ដី េ ក ឃឹម ប៉ុណ្ណ  បន ន លដីកថ ភស្តុ ង កប់នទុកកន្លងមក គឺមនែត ក ែីដល

េរៀបចំេ យនគរបល ដូេចនះ្រតូវែតបង្វិលសំណំុេរឿងេនះឲយតុ ករ ឧទធរណ៍េសុើបអេងកត ជថមី េបើមនិដូេចន ះ

េទ នឹងបះ៉ពល់ដល់ម្រ ទី៣៨ ៃនចបបរ់ដ្ឋធមមនុញញកមពុជ។ 

េ កបនបន្តថ តុ ករកំពូលសេ្រមចឲយេ ក ថច ់ េវត៉ មនេសរភីពេនេ្រកឃំុជបេ ្ដ ះ សនន េ្រកម

ករឃ្ល េំមើលរបស់តុ ករកំពូល គឺ្រតូវមកបង្ហ ញខ្លួនេនេពល ែដលតុ ករេកះេ ជថមី។ 

េ ក ថច ់ េវត៉ េ  ចន ់សុភ្័រក យុ ២៨ឆន  ំ្រតូវបនតុ ករ ដំបូង្រកុងភនេំពញ កតេ់ទសឲយជប់

គុក ១៥ឆន  ំកលពីឆន ២ំ០០៥ កន្លងេទ េ្រកមបទេចទថ បនបញ់សម្ល បេ់ ក រស់ សុវណ្ណ េរត៉ ្របធន ខ



សហជីពេសរកីមមករកមពុជ ្របចេំនេ ងច្រកកតេ់ដរ េឈម ះ ្រទនុីកហគូល កូម ៉  (Trinuggle Komara) កលពីៃថង

ទី៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៤។ 

តុ ករ ឧទធរណ៍បនសេ្រមចតមកល់ ល្រកមរបស់តុ ករ្រកុងភនេំពញ េនឆន ២ំ០០៧។ 

្រកុមសកមមជនករពរសិទធិមនុស  បនេ េ ក ថច ់ េវត៉ ថ ជឃតកសិបបនិមមតិដូចករណីេ ក បន៊ 

សំ ង និង សុខ សំេអឿន ផងែដរ។  

េមធវកីរពរក្ដីឲយេ ក ថច ់ េវត៉ គឺេ ក សំ ចំេរ ើន បនមន្រប សនថ៍ េ កនឹងេរៀបចំនីតវិធិី និង

ឯក រេ ះែលងកូនក្ដីឲយេនេ្រកឃំុេនេពលឆប់ៗ េនះ ៖ «អំេពើេចទ នងិភស្តុ ង គឺមនិមនអ្វសីុីសង្វ កគ់ន  មនិ
មនទំនកទំ់នងជមយួគន  សូមបែីតបន្តចិបន្តួចកអ៏តម់នែដរ»។  

ម្ដ យរបស់េ ក ថច ់ េវត៉ េ ក្រសី ហួន ផ ្ល  យុ ៤៩ឆន  ំបនែថ្លង្របបអ់នកកែសតេ្រកយពីករ្របកស

េនះថ េ ក្រសីរកី យយ៉ងខ្ល ងំ ៖ «េយើងបនេនេ្រកឃំុចតថ់េយើងបន េដើរេហើរបន។ សូមអរគុណដល់អនក
បនជួយ ទងំអស់គន ។ ឲយែតបនេចញខញុ ំនឹងសំុេធ្វើរេំ ះេ្រគះ េចញ»។ 

្របធនកមមវធិីសិទធិករងរៃនមជឈមណ្ឌ លអបរ់ចំបបស់្រមបស់ហគមន ៍ េ ក េមឿន តុ  បនមន្រប សនថ៍ 

៖ «ទ ី១ ខញុ ំ ្វ គមនក៍រសេ្រមចចតិ្តរបស់តុ ករកំពូល ប៉ុែន្តេទះបជីយ៉ង កេ៏ យ ករេ ះែលងឲយេនេ្រក
ឃំុ គឺមនិទនជ់ករេពញចិត្តទងំ្រសុង្រសប មអ្វែីដលេយើង ម ន កន្លងមក គឺ ថច ់ េវត៉ គឺជអនកែដល
មនិមនេទសទល់ែតេ ះពកព់ន័ធនងឹករសម្ល បេ់ ក រស់ សុវណ្ណ េរត៉ ហនងឹ»។ 

េនកនុងសវនករកលពីែខកុមភៈ កន្លងេទ េនឯតុ ករកំពូល េ ក ថច ់ េវត៉ បនេឆ្លើយថ ដំបូងេទប ើយ

នគរបលបនចបខ់្លួនេ ក េ្រកមបទេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន ប៉ុែន្តេ្រកយមក្រតូវបនតុ ករេចទ្របកនេ់្រកម

បទមនុស ឃតគិត ទុកជមុនេទវញិ។ េនៃថងបញ់សម្ល បេ់ ក រស់ សុវណ្ណ េរត៉ េនកនុងទី្រកុងភនេំពញេនះ គឺ
េ កេនកនុងេខត្តេសៀម ប៕ 

៩.១២ តុ ករកពូំលេលើកេពល្របកស ល្រកមេរឿងសម្ល បេ់មសហជពីែខមរ  

េ យ េហង រសមី វអូីេអ ែខមរ | ភនំេពញ  ៃថងពុធ, 16 ែខកុមភៈ 2011  

ពិធីដែង្ហសពអតតី្របធនសហភពសហជីព េសរកីមមករ េ ក ជ វជិជ  ែដល្រតូវបនសម្ល បក់លពីៃថងទី២២ែខ

មក ឆន ២ំ០០៤។ េ ករស់ សុវ ្ណ េរត៉ ្របធនសហជីពេសរកីមមករកមពុជ ្របចេំ ងច្រក្រទីណុង ក ល់កុម  

្រតូវបនឃតករចំននួពីរនកប់ញ់សម្ល បក់លពីៃថងទ៤ីែខឧសភ ឆន ២ំ០០៤ េនជតិម្តុ េំ ពីរ សងក តទ់ឹកល្អក់

្រកុងភនេំពញ ។ 

«េនះ បញជ កថ់ តុ ករកនុង្របេទសកមពុជមនិមនភពឯក ជយ មនិមនភពចបស់ ស់ មនិ ចយកវជិជ ជវីៈ

របស់ខ្លួនេទេ្របើ្របស់បនេទ»។ 



តុ ករកំពូលបនេលើកេពល្របកស ល្រកមជនជបេ់ចទែដលជបព់ក ់ពន័ធនឹងករ បញ់សម្ល បេ់ ក រស់ 

សុវ ្ណ េរត៉ ្របធនសហជពីេសរកីមមករ្របចេំ ងច្រក្រទណុីង ក ល់កុម  េទ ៃថងទី២ែខមនិខងមុខេនះ។ 

ករេលើកេពល្របកស ល្រកមេនះបនេធ្វើេឡើងេនៃថងពុធេនះេហើយ្រសបេពល ែដលេ ក សូ៊យ៉ ្រប ទ 

សូ៊ែបឌ៊ី (Surya Subedi) អនក យករណ៍ពិេសសអងគករសហ្របជជតិមនវត្តមនេនកនុងតុ ករ កំពូលែដល

ជែផនកមយួៃនេបសកមមរបស់េ កចំននួ១០ៃថងេនកមពុជ េដើមបឃី្ល េំមើលកំែណទ្រមង្់របពន័ធតុ ករ។ 

តុ ករកំពូលបនេបើកសវនករជំនុជំ្រមះេរឿងក្តីេនះ កលពីៃថងទី០៩កុមភៈកន្លងេទេនះ កប៏៉ុែន្តមនិទនប់ន

សេ្រមច្របកស ល្រកមេទ េ យេ កឃឹម ប៉ុណ្ណ  ្របធនេច្រកមជំនុជំ្រមះៃនតុ ករកំពូលបន្របកសថ

ល្រកមេនះនឹង ្របកសជផ្លូវករេនៃថងទី១៦ែខកុមភៈេនះ។ កប៏៉ុែន្តេ្រកយមកតុ ករកំពូលបនសេ្រមចេលើក

េពល្របកស ល្រកមម្តង េទៀត។ 

េ កសូ៊យ៉ ្រប ទ សូ៊ែបឌ៊ី េនៃថងពុធេនះបនេទដល់េខ្ល ងទ្វ ររបងរបស់តុ ករកំពូលេដើមប ី ចូលរមួ ្ត ប់

ករ្របកស ល្រកមរបស់តុ ករ។ កប៏៉ុែន្តេ្រកយមក្រតូវបនម្រន្តីតុ ករ្របបថ់បនេលើកេពល ្របកស

ល្រកមេហើយ។ 

េ កសូ៊យ៉ ្រប ទសូ៊ែបឌ៊ី បនមកេធ្វើទស នកិចច្របេទសកមពុជេដើមបែីស្វងយល់អំពីកំែណទ្រមង ់ ្របពន័ធ

តុ ករ និងករេគរពសិទធិមនុស ។ 

េ កជ មុននី ្របធនសហជពីេសរកីមមកររបស់្របេទសកមពុជបនមន្រប សនថ៍ករេលើក េពល្របកស

ល្រកមរបស់តុ ករកំពូលបនបង្ហ ញឲយេឃើញថតុ ករមនិ ឯក ជយ។ 

«េនះ បញជ កថ់ តុ ករកនុង្របេទសកមពុជមនិមនភពឯក ជយ មនិមនភពចបស់ ស់ មនិ ចយកវជិជ ជវីៈ

របស់ខ្លួនេទេ្របើ្របស់បនេទ។ អញច ឹងករណីហនឹងេហើយែដលេយើងេឃើញថ ល់ករែដលកតេ់សចក្តីកន្លងមក 

េធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋស្លូត្រតងែ់ដលមនិបន្រប្រពឹត្តនូវបទេលមើស ទទលួនូវបទេលមើសជំនួសអនកែដលបងកបទេលមើស»។ 

េ កឃឹម ប៉ុណ្ណ  ្របធនេច្រកមជំនុជំ្រមះៃនតុ ករកំពូល មនិ ចេសនើសំុអ ថ ធិបបយបនេទ េនៃថងពុធេនះ។ 

កប៏៉ុែន្តេបើ មករបញជ ករ់បស់េ កៃផ សីុផន អនកនពំកយទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីបន្រចនេចលករេលើកេឡើង

េនះ។ 

េ កៃផ សីុផន បនមន្រប សនថ៍តុ ករមនឯក ជយភព្រគប្់រគនក់នុងករសេ្រមច្របកស ល្រកម ឬ

មនិ្របកស ល្រកម។ 

េ កបនមន្រប សនេ៍ទៀតថ វត្តមនរបស់ម្រន្តអីងគករសហ្របជជតិគម ន្របេយជនអ៍្វីដល់តុ ករកមពុជ

េទ។ 



«អនកដៃទេទៀត េទះជឥស រជនមកពីខង កម៏និ ចមនឥទធិពលជះេទេលើករសេ្រមចរបស់ តុ ករែដរេនះ

ចំណុចទីមយួ។ ចំណុចទីពរី តុ ករមនឯក ជយ្រគប្់រគនស់្រមបខ់្លួនេគកនុងករងរ្របកសឬ មនិ្របកស។ 

េនះជឆនទ នុសិទធិរបស់តុ ករ»។ 

េ ករស់ សុវ ្ណ េរត៉ ្របធនសហជពីេសរកីមមកររបស់្របេទសកមពុជ ្របចេំ ងច្រក្រទីណុង គ ល កុម  

្រតូវបនឃតករបញ់សម្ល បក់លពីៃថងទ០ី៤ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៤ េនជិតម្តុ េំ ពរី សងក តទ់ឹកល្អក ់្រកុងភនេំពញ។ 

ជញ ធរប៉ូលីស បនចបខ់្លួនេ កថច ់ េវត៉ េ ចន ់ សុភ្័រក ែដលសង យ័ថ ជបព់កព់ន័ធេទនឹងករណី

ឃតកមមខងេលើេនះ។ 

េ កថច ់ េវត៉ យុ២៨ ឆន  ំ ្រតូវបនតុ ករ្រកុងភនេំពញ និង ឧទធរណ៍បនផ្តនទ េទសឲយជប់

ពនធនគររយៈេពល១៥ឆន  ំនិងពិនយ័ជ្របកជ់ិត២.០០០ដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ។ 

អនក្រសីហនួ ផ ្ល  យុ៤៩ឆន  ំម្ត យបេងកើតរបស់េ កថច ់ េវត៉ បនមន្រប សនថ៍ កូន្របុសរបស់អនក្រសី

មនិជបព់កព់ន័ធេទនឹងករណីឃតកមមេនះេទ។ 

អនក្រសីបននិយយទងំអលួេដើមកេនកនុងបរេិវណរបស់តុ ករកំពូល ថ អនក្រសីចងឲ់យតុ ករកំពូល្របកស

ល្រកមឲយបនឆប់ៗ េដើមប ីបញចបនូ់វមនទលិសង យ័ចំេពះករណីឃតកមមេនះ។ 

«ខញុ ំចងដឹ់ង ឃតករ ែដលបញ់ រស់ សុ ្ណ េរត៉ មនិែមនកូនខញុ ំអនកបញ់។ េហើយ ម មុខី្លួន និយយថ 

ែដលេគប្តងឹ។ ប៉ូលីស ថ មនិែមនប្តឹងកូនខញុ ំឯ ។ ែត ប៉ូលីសេតើ មកចបកូ់នខញុ ំ។ ឥឡូវ ប៉ូលីសខណ្ឌ

ទលួេគកជបគុ់កអស់េហើយេនែតកូនខញុ ំអតរ់ចួេទៀត»។ 

េ កសំ ចេំរ ើន េមធវកីរពរក្តីជនជបេ់ចទ បនមន្រប សនថ៍ រយៈេពលមយួសប្ត ហ៍មក េហើយ តុ ករ

មនេពល្រគប្់រគនក់នុងករ្របកស ល្រកមេនះ។ កប៏៉ុែន្តេទះជយ៉ង  កេ៏ យក ៏េ កបនមន្រប សន៍

ថ ករពនយរេពល គឺជឆនទ នុសិទធិរបស់តុ ករ៕ 

9.13 Exports lost in factory fire  
Wednesday, 23 February 2011 20:12 Soeun Say  

 (Phnom Penh Post) 
 
People walk past a wing of the Magnate Footwear Company factory which caught fire on 
Tuesday night in Phnom Penh’s Dangkor district. An electrical failure is believed to have caused 
the blaze which is said to have cost the company millions of dollars. 

Shoe exports bound for Japan were destroyed when a factory building belonging to Magnate 
Footwear caught fire, with possible losses totalling millions of dollars, according to an insider. 

An electrical fault is believed to have led to the blaze, which set alight one of six buildings 
belonging to Magnate Footwear in Phnom Penh’s Dangkor district on Tuesday night. 

Yong Mey, administration manager of Magnate Footwear, said today: “We have lost shoes 
filling about 10 containers, which were already prepared for export to Japan this week.” 



She added that a few machines had been burned and the fire was believed to have been caused 
by an electrical failure. Production at the company’s other facilities was continuing, she said. 

Yong Mey said that total company losses were still being calculated, but a worker who spoke 
with The Post and asked not to be named reported that workers had been told of millions of 
dollars in losses by a high-ranking official. 

The report could not be verified further today. 

Net Vantha, director of Phnom Penh Municipal Police Fire Brigade, said today that the Chinese 
company had not provided details about its losses due to it being an “internal affair”. 

Today, a job announcement banner was hanging in front of the factory and Yong Mey confirmed 
that workers were still being recruited. 

9. 14 Garment workers protest  
Thursday, 24 February 2011 15:01 Mom Kunthear and Adam Miller  

 (Phnom Penh Post) 
 
Garment factory workers exit through the front gate of June Textiles company in Phnom Penh’s 
Sen Sok district yesterday, where protesters are seeking the dismissal of two factory managers. 
 
About 2,000 garment workers at the June Textile Company in Phnom Penh’s Sen Sok district 
held a protest yesterday, demanding that the company fire two high-ranking factory officials, 
according to worker representative Chhoub Nith.  
 
“The workers are not satisfied with the two high-ranking factory  managers and they want the 
factory director to fire them,” he said yesterday.   
 
“If the factory does not fire them, then the protests will keep going without a deadline.” 
 
Meng Kry, administrative director, and Ung Sokret Yuthea, information technology manager, 
were accused of firing workers without cause, altering workers’ union affiliations and creating 
forged documents to claim a percentage of workers’ salaries, Chhoub Nith said. 
 
The workers also staged a similar protest on February 11, but the two officials were not fired.  
 
“The unions don’t have any proof to say that they are guilty.They always make false 
allegations,” Albert Teoh, director of the factory, said yesterday. 
 
He added that problems arose when a union leader was replaced, causing a rift within the 
factory. 
 
“Tomorrow maybe they want to get rid of the whole management ... the union denies everything 
and misleads the workers, by saying the management is wrong,” he said.  
 
Meng Kry and Ung Sokret Yuthea could not be reached for comment yesterday. 
 
Doung Sinat, a textile worker at the factory, said yesterday that she protests voluntarily in order 
to gain benefits for the workers. 
 
“There is no one forcing me or the other workers to protest to demand the company fire Meng 



Kry and Ung Sokret Yuthea, who always take workers’ benefits. We will keep protesting until 
the company fires those two men,” she said 
 

៩.១៥ ពលករែខមរេនកូេរត៉្អូញពកីរចំ យេ្រចើនស្រមបេ់ស េន ថ នទូត 

េ យ ែខ សុណង 

2011-03-29 

ម្រន្តី ថ នទូតែខមរ្របចរំដ្ឋធនីេសអ៊ូល ៃន ធរណរដ្ឋកូេរ ៉ រងករេចទ្របកនព់ីពលករេន្របេទសកូេរថ៉ បនទរ

លុយកនុងចំននួេ្រចើនកនុងេពលផ្ដល់េស រដ្ឋេផ ងៗ ដូចជករ កព់កយសំុពនយរសុពលភពលិខិតឆ្លងែដន ឬកេ៏ធ្វើ
លិខិតបញជ កឲ់យពួកេគេនទីេនះ។ 

ពលករែខមរែដលកំពុងេធ្វើករេន្របេទសកូេរខ៉ងតបងូ បនត្អូញែត្អរថ ពួកេគ្រតូវចំ យ្របកេ់ទឲយម្រន្តី ថ នទូត

ែខមរ្របច្ំរបេទសេនះ ពី ៧០០ដុ ្ល រ េទ ៨០០ដុ ្ល រ កនុងករពនយរលិខិតឆ្លងែដន ឬេធ្វើលិខិតឆ្លងែដន េឡើង

វញិ។ 

ពលករមន កេ់ឈម ះ សូនី បនផ្ដល់សមភ សនពី៍្របេទសកូេរម៉កវទិយុ សីុេសរ ី េនៃថងអងគ រ ទី២៩ ែខមនីថ ពលករ

ែខមរែដលកំពុងបំេពញករងរេន្របេទសកូេរខ៉ងតបងូ បនជួប្របទះនូវបញ្ហ មយួចំននួពីម្រន្តី ថ នទូតែខមរ្របច ំ

រដ្ឋធនីេសអ៊ូល ៃន ធរណរដ្ឋកូេរ ៉ ែដលបនទរ្របកពី់ពួកគតក់នុងចំននួេ្រចើន េនេពលពួកគត់ កព់កយសំុ

ពនយរលិខិតេផ ងៗ។ 

េ ក សូនី មនបញជ កថ់ ៖ «េរឿងេនះ មនពិតែមន េគេធ្វើអុចីងឹ។ ដូចថ ករណីបតអី់អុចីងឹ េយើងេទេធ្វើថមី ម
ខញុ ំឮ អស់្របែហល ៨០មុនឺ ៦០មុនឺកូេរហ៉នងឹ េសមើ ៦០០ េទ ៨០០ដុ ្ល រ គឺេលខ ថ នទូតេគ កប់េង្ហ ះ ម 
Website (េគហទំពរ័) ហនងឹែតម្ដង ថ នទូតែខមរេយើង។ ខញុ្ំរគនែ់តសួរគតថ់ ពនយរម្ដងបនប៉ុនម នឆន ?ំ អីុចងឹេគថ 
បន ២ឆន មំ្ដង កនុង ១ឆន  ំ៥មុនឺវ ៉នុ េសមើ្របែហល ៥០ដុ ្ល រ។ ពលករកនុង្របកែ់ខគត ់ េបើសិនជ ថ នទូតេគយក
ប៉ុណ្ណឹ ង គតម់នលទធភពឲយ ប៉ុែន្តយក្រប ក្់របែហលហនងឹ ចងេ់សមើ្របកែ់ខគតេ់ហើយ»។ 

បុរសរបូេនះបនសំណូមពរដូេចនះ ៖ «ករណីេនះខញុ ំ អតប់នដឹង ចបស់ថ ខង ថ នទូត េគលករណ៍េគឲយយក
ប៉ុនម នពនយរហនងឹ េហើយេធ្វើថមេីនះេគយកប៉ុនម ន អតម់នពត័ម៌នតៃម្លហនងឹឲយបនចបស់ ស់»។ 

វទិយុ សីុេសរមីនិ ចទកទ់ងម្រន្តី ថ នទូតែខមរ្របច្ំរបេទសកូេរខ៉ងតបងូបនេទ េ យទូរស័ពទពុំមនអនកទទួល។ 

េ ក យ៉ វធុ នយក្របតបិត្តិអងគករខ ៉ម កមពុជ (CARAM Cambodia) មន្រប សនថ៍ កន្លងមក

េ កពំុែដលបនទទួលពត័ម៌នេនះព្ីរបេទសកូេរខ៉ងតបងូេនះ េទ។ កប៏៉ុែន្ត្របសិនេបើមនករណីដូេចនះែមន េ ក

សំុឲយមនករេសុើបអេងកតឲយបនចបស់ ស់។ 

េ ក យ៉ វធុ មន្រប សនប៍ែនថមដូេចនះ ៖ «្រតូវមនករបំភ្ល ឺពី ថ នទូតែខមរេន្របេទសកូេរហ៉នងឹ េតើមនបញ្ហ
អុចីងឹែដរ ឬយ៉ងេមច៉? េហើយសំុឲយពលករបញជ កវ់ញិថ អនក ជអនកយកលុយ េជៀស ងករេចទ្របកនគ់ន



េទវញិេទមក។ េបើសិនជដូចករេចទ្របកនរ់បស់ពលករែមន បញ្ហ ហនងឹគួរែតមនករេ ះ្រ យជបនទ ន ់
ពេី្រពះ េធ្វើឲយបះ៉ពល់េទដល់កតិ្តយិសរបស់ទូតេយើងផង»។ 

យ៉ងេនះក្ដីេ ក កុយ គួង អនកនពំកយ្រកសួងករបរេទស បន្រចនេចលចំេពះករេចទ្របកនេ់នះ េហើយ

េ កបនអះ ងថ ្រកសួងនឹងេបើកករេសុើបអេងកតជផ្លូវករចំេពះករណីេនះ ៖ «ពីេ្រពះ កន្លងមកមនអនក
ខលិខូចមយួចំននួ អនករតក់រប៉សសព័រអហីនឹង គឺមនិបនឆ្លងកត់ ថ នទូតេយើងេទ បនរតក់រេ្រកផ្លូវករ េគបន
េបកបេញឆ តពលករមយួចំននួ េហើយេគយកលិខិតឆ្លងែដនេនះយកមកពនយរេពលេនកនុង្របេទសែខមរេយើង។ ករ
ពនយរេពលលិខិតឆ្លងែដន ជកែ់ស្ដងេន ថ នទូតេយើង ១ែខៗមនតិចតួចបំផុត មនមន កព់ីរនកប់៉ុេ ្ណ ះែដល
បនមកេធ្វើផទ ល់»។ 

េនកនុងសប្ដ ហ៍េនះ មនកែសតកនុង្រសុកកប៏នចុះផ យលិខិតមយួចបបរ់បស់ពលករថ េយើងខញុ ំទងំអស់គន ជ

ពលករ ពលករនីិ ែដលកំពុងបេ្រមើករងរេន មេ ងច្រក សហ្រគស ្រកុមហុ៊ន េនកនុង ធរណរដ្ឋកូេរ។៉ េយើង

ទងំអស់គន មនិែមនមននយ័បងក ចប់ងខូច ឬកជ៏្រកុមបក ពួកនិយមេនះេឡើយ ប៉ុែន្ត្រគនែ់តចងទ់ម្លុះេរឿង ៉ វមយួ

ចំននួែដលម្រន្តី ថ នទូតែខមរ ្របចំ ធរណរដ្ឋកូេរស៉ព្វៃថងមនិែដលេធ្វើករបេ្រមើផល្របេយជនដ៍ល់ ពួកេយើងេទ។ 
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