
 





Preface 

 

CLEC’s Labor Program is collecting interesting and important labor related news from many 
different newspapers and websites. Every three months, the collected news are compiled into 
(book) and make the publication available to readers, especially NGOs, institutions or 
individuals working on labor area in the Kingdom of Cambodia, with an aim to enable 
accessibility to relevant news and events. 

No analysis or detail explanation on any news is made in the book. However, law articles, public 
notices (Prakas) and criculars are inserted into the book of compiled news so that readers can 
read and try to understand what have happened in relation to laws, circulars and Prakas. 

Readers can find in the book of the compiled news in Khmer and English of various articles 
which are collected from newspaper or websites. In order to keep the original content of the 
news and to avoid conflict of journalism, we try no attempt to translate those articles.  

The working group of CLEC’s Labor Program would like to extend their thanks to readers and 
wish that the readers continue to support our next publication of the book of compiled news on 
Labor Right. 

If you wish to give us comments or sugest any improvemnt of the book, we are pleased to have 
them. Below is our contact:   

#54, Street 306, Boeung Keng Kong 1, Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodian 

Tel: (855) 23 215 590, E-mail: admin@clec.org.kh, or clec-lpu@clec.org.kh 
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១) ពលកមមកមុរ 

១.១ ភព កី កជំរញុឲយេកមងេបះបង់ករសិក  

េ យ គឹមេព  វទិយុ សីុេសរ ី

2011-05-31 

េន គែដលទំនិញទីផ រេចះែតេឡងៃថមិនឈប់ឈរ របយករណ៍ពីសមគម គបេ ង នបនអះ ងថ 
មនេកមងៗកូនអនកែ សចមក រជេ ចននក់ បនបងខំចិតលះបង់ករសិក េដមបីស មលជីវភពឪពុកមយ
របស់ ខួន។ 

 

RFA/Kim Peou 

២៦-ឧសភ-២០១១៖ េកមង បសេនឃំុ ទល សកប យណ៍ េខតកំពង់ធំ បចទឹកេចញពីែ ស ជួយករ 
ងរឪពុកមយ។ 

េនេពលែដលេយងចូលេទដល់កនុងភូមិគិរអីែណត ឃំុ ទល សកប យណ៍ េខតកំពង់ធំ ែដលសថិតេន
បែហលជង ១០០គីឡូែម៉ តពីទី កងភនំេពញ េគបនេឃញផទះអនកភូមិេនទីេនះតូចៗរេយ៉ករយ៉ក សុទធែត 
សង់អំពីសឹកេ ន ត និងសឹកដូង មនសភពចស់ ទឌេ ទមធុះមុខធុះេ កយ។ 

ផទះជេ ចនបនបិទទរេចល េ យ រមច ស់ផទះរវល់េទសីុឈនួលេនតំបន់េផ ងៗ រឯីេកមងៗ យុ ១៥
ឆន ំចុះេ កមេនកនុងភូមិេសទរទំងអស់គន មិនបនេទ េរ នេឡយ បុ៉ែនពួកេគបន បមូលផំុគន កកកុញ 
េនកែនងេ ងករមួយកនុងភូមិ េដមបីសំុ រទទួលទន េ យ រែតផទះរបស់ពួកេគគម នអងករស មប់

ំបយ។ 

បធនសមគម គបេ ង នកមពុជឯក ជយ េ ក រ ៉ងុ ឈុន បនឲយដឹងថ េកមងៗែដលសថិតកនុង កម គ រ 
អនក កី កជង ៣៦% បនលះបង់េចលករសិក  េ យ រែតឪពុកមយគម ន បក់ចំណូល គប់ គន់
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ស មប់ទិញ រ េហយក៏គម ន បក់ស មប់ឲយកូនេចចំ យទិញេស វេភ ក សេមេរ ន និងេរ ន
គួរជេដមេនះេឡយ។ 

 
 
២៦-ឧសភ-២០១១៖េកមងៗេនឃំុ ទល សកប យណ៍េខតកំពង់ធំេរ នសរេសរអក រេនេលផទះ។ RFA/Kim Peou  

អងគុយេនមុខផទះខទមសឹកែដលមនទទឹង និងបេ យ បែហល ២ែម៉ តបួន ជង សីវយ័ក លេឈម ះ 
អុ៊ក ចន់  យុ ៣៣ឆន ំ មនមុខ សេពន បនេរ ប ប់ បប់ថ កូន សីរបស់គត់ ២នក់ យុជង 
១០ឆន ំ បនឈប់េរ នថមីៗេនះ េដមបីជួយសីុឈនួលេរ ស គប់ យចនទី េ កយពីជីវភព គ រកន់ែតធក់
ចុះដុន បមួយរយៈេពលេនះ េ យ រែតឪពុកមយគម នករងរេធ និងបញទំនិញេចះែតេឡងៃថ។ 

អនក សីឲយដឹងបនថ ៖ «ៃថទំងសព សូមបីែតអងករេឡងមួយគីឡូ កម ២ពន់េរ លេហយ េនកូនសំុទិញ
េស វេភ និង គសំុលុយអីេទ។ យ ស់េពលែដលកូនឈប់េរ ន បុ៉ែនមិនដឹងេធយ៉ងេម៉ចទ័ល
េហយ។ ែម៉ក៏អត់ កូនក៏អត់ មិន ចយឹតេយងគន បន»។ 

អនកភូមិចំនួន ៣៦៥ គ រេនទីេនះ សុទធែតមនជីវភពដុន ប ខះេធជអនកសីុឈនួលជ មះេ ម  េរ ស
គប់ យចនទី សីុឈនួលេនចមក រេកសូ៊ និងខះេទ តបនេធចំ ក សកេ យទុកកូនេចល។ 

េនរដូវសំបូរករងរេធ ជីវតិអនកភូមិេនទីេនះ ក់ដូចជរកី សស់បនិចជមួយនឹង រ ទទួលទន ដូច
ជ តី ច់ និងបែន បុ៉ែនេនរដូវគម នករេធ អនកភូមិខះ ច់េសប ង។ 

គឹម េព៖ បងបុកអំបិលេធអីហនឹង? អុ៊ក ចន់ ៖ បុកអំបិលឲយកូនហូបបយ។ … ជួនកល ច់ខំងរក
លុយមិនបន បនអំបិល បី៊េចងហនឹងហូបេទ។ 
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២៦-ឧសភ-២០១១៖េកមងៗនិងអនកភូមិេនឃំុ ទល សកប យណ៍េខតកំពង់ធំ។ RFA/Kim Peou  

អនក សី នួន គំ យុ ៤៧ឆន ំ បនឲយកូន បសជំទង់ ២នក់ឈប់េរ នេនឆន ំេនះ េ យ រែតជីវភព
ដុន ប កនុងចំេ មកូនចំនួន ៥នក់កនុងបនទុក។ 

អនក សីមន ប សន៍េ យសំេឡងកុកកួលអំពីករឈប់េរ នរបស់កូនគត់ េដមបីជួយរក បក់ស មល
គ រ ៖ «ខះ ខតលុយ ដូេចនះឈប់ជួយរកលុយ ជួយែម៉ ជួយបញ់កណុរ ជួយេរ ស យចនទី។ បញ់
កណុរ (សំេឡងយំ) យកពនត់លក់លក់។ កូនសុទធែត បស ខញុំចង់ឲយេរ នដល់ថន ក់ទី១២ ឯេ ះ ែតមិន
បន ខញុំេទមិនរចួ»។ 

ដូចគន េនះែដរ េ ក ពំុ វណ យុ ៣៩ឆន ំ បននិយយថ កនុងមួយៃថង គ ររបស់េ ករក បក់
ចំណូលបន បែហល ៣មឺុនេរ ល េ យ រែតឲយកូនចំនួន ៣នក់ឈប់េរ នេដមបីជួយរក បក់ បុ៉ែនេន
ែតមិនទន់ គប់ គន់េនេឡយេទេដមបីចិញច ឹមកូនេផ ងៗ េទ តឲយបនេរ នសូ តែវងឆង យេនះ។ 

េ កបនេរ ប ប់ដូេចនះ ៖ «កូនខញុំេរ នថន ក់ទី៧ ឈប់អស់ ៣នក់េហយ បុ៉ែនេន ២នក់េនះ េរ នថន ក់ទី
៣ និងថន ក់ទី៤។ េយងខះជីវភព េយងអត់ខំង»។ 

គឹម េព៖ ចុះ ២នក់េទ តេនះេមលេទនឹងេរ នដល់ថន ក់ បនេទ ត? ពំុ វណ៖ មិនទន់ ៊ នថែដរ 
ពីេ ពះេយងខះខតដូេចនះ មិនទុកចិតែដរ។ ជួនកលថន ក់ទី៥ ឬ ទី៦ អីក៏ខញុំឲយឈប់ែដរ ពីេ ពះេយង
ខះខតយ៉ងេនះ។ 

េមភូមិគិរអីែណត េ ក នូ ជួន បញជ ក់ថ អនក សកេនទីេនះបនធក់ខួន កកន់ែតខំងេ យ រែត
ពួកេគ គម នដីធីស មប់េធែ សចមក រ។ អនកភូមិ តវរស់េនសីុឈនួលេគ បន ពឹកខះ ង ច េហយេនេពល
ទំនិញេឡងៃថ ករចំ យេលមូប រកន់ែតខពស់ បននំឲយក មិតជីវភពកន់ែតធក់ចុះ។ 

េ កបែនថមេទ តថ គបេ ង នសម័ គចិតេនកនុងភូមិបន ឈប់បេ ង នអក រដល់ េកមងៗ េ យ រ
ែត បក់ឧបតថមភតិចេពក គឺមួយែខ ៤មឺុនេរ ល េសម បមណ ១០ដុ រ បនប លឲយ គសម័ គចិតរត់
េចលសិស ចូលេទសីុឈនួលេបះែផ ចនទីែដរ េដមបីចិញច ឹម គ រ។ 



4  ពលកមមកុមរ 

េ កេមភូមិ នូ ជួន បញជ ក់ថ ៖ «ខះ ស់! គិតថ តីឆន ំមុនមួយគីឡូ កម ៨ពន់ េទ ១មឺុន (េរ ល) 
ឥឡូវេនះេឡង ១៥.០០០ េទ ១៦.០០០េរ ល ច់ ជកវញិេឡងជង ២មឺុន (េរ ល)។ សូមបីែតកូនខញុំក៏
ឈប់ែដរ េប បក់ែខេមភូមិបនែត តី ឬ ច់ ជកមួយគីឡូអស់េហយ»។ 

អនក គ េសង ម បេ ង នថន ក់ទី៥ ៃនបឋមសិក ទល ែថងថ មុនដំបូងេកមងថន ក់ទី៦ បនឈប់េរ ន 
េហយេ កយមកេទ តេកមងេរ នថន ក់ទី៥ ក៏បនបត់មុខជបនបនទ ប់។ អនក គរអូ៊ថ េនះគឺជ ពឹតិករណ៍ធំ
េនតំបន់េនះ។ េកមងៗបនចកេចញពី េរ នេទសីុឈនួល មឪពុកមយរបស់េគជ បនបនទ ប់មិន
ឈប់ឈរេឡយេនកនុងឆន ំេនះ។ 

អនក គមន ប សន៍បែនថមដូេចនះ ៖ «េនះគឺជេ គះថន ក់ធំ បំផុតែដលេធឲយេកមងេបះបង់េចលករសិក  
េហយជីវភព កី កនឹងឈនេទបនេទ ត េ យ រែតេគមិនបនេរ នសូ តេ ចន។ ខញុំ ណិតដល់
ពួកេគបន តឹមែត ណិតែតមិន ចជួយអីបន»។ 

របយករណ៍របស់វទិយ ថ នសថិតិជតិបនឲយដឹងថ តៃមទំនិញេន បេទសកមពុជ បនហក់េឡងជិតមក
ដល់ជិត ៤% េហយមកដល់េពលេនះ ជពិេសសតៃមេ បង ំង និងមូប រ។ ច់ ជក ច់មន់ 

ច់ តី និង បេភទ រេផ ងេទ ត បនេកនតៃមចេនះពី ៥ពន់េរ ល េទ១មឺុនេរ លកនុងមួយគីឡូ កម 
េបេ ប បេធ បេទនឹងឆន ំចស់។ 

ទក់ទងេទនឹងេរ ងេនះ ម នី កសួងអប់របំនរញុគន ពីមន ក់េទមន ក់កនុងករផល់ អ ថ ធិបបយឲយដឹង េហយ
េនទីបំផុតអនក សី ទន់ អីុម អនុរដេលខធិករ កសួងអប់រ ំបនមន ប សន៍ទទួល គ ល់អំពីរបយ 
ករណ៍ៃនករលះបង់ករសិក របស់េកមងៗ បុ៉ែនអនក សីេនែតបដិេសធថ អ កូនសិស ែដលលះបង់
ករសិក មិនែមនេ យ រែតទំនិញេឡងៃថ និងភព កី កេនះេទ។ 

អនក សីបនថ េកមងៗភគេ ចនបនលះបង់ករសិក េចល េ យ រែតេគ តវេធចំ ក សក ម
ឪពុកមយែដលរកសីុចល័តពីទី កែនងមួយេទទីកែនងមួយេទ ត ៖ «អនករស់េនទីជនបទឥឡូវមិនមន 
ជីវភពលំបកដល់ថន ក់អត់មន បក់ឲយកូនេទ េនះេទ។ មយ៉ងេន េរ នេយងមិនបនត មវ
ឲយបង់ បក់ ហនឹងជករសំខន់»។ 

ម នីជន់ខពស់ៃន កសួងអប់ររំបូេនះបញជ ក់បែនថមថ រ ភិបលមនែផនករឧបតថមភជេ ចនដល់ កម រ 
អនក កី ក។ 

អនក សី េសង ចន់ថូ សមជិក កម បឹក ឃំុ ទលវញិ មន ប សន៍ថ អនក សីក៏បនឮដូេចនះែដរ បុ៉ែន
ជំនួយេនះមិនទន់េឃញធក់មកេទ ៖ «អត់មន។ ដូចថ ឆន ំេនះខញុំទមទរលុយដឹកជញជូ ន សី កុមរេទ
េពទយ េគឲយខញុំបន ២០០ដុ រមួយឆន ំ េហយអនក កេយងមនដល់ជងមួយពន់នក់ ដឹកែត ១០នក់អស់
េហយ អត់មនេទ។ លុយែដល តវជួយេកមងៗ កលពីឆន ំមុនៗ េយង ចេដរសំុអងគករទិញេស វេភអី 
បុ៉ែនឆន ំេនះ ច់េ ះែតមង...»។ 

បភពពីវទិយ ថ នសថិតិជតិបនឲយដឹងថ អ អនករស់េនេ កមបនទ ត់ៃនភព កី កេន បេទសកមពុជ 
មនចំនួន ២៦% បចចុបបនន។ 
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អនកវភិគេសដកិចចបនពនយល់ថ េនេពលែដលទំនិញេឡងៃថ អនករស់េនេ កមបនទ ត់ៃនភព កី ក និង
អនករស់េនេលបនទ ត់ៃនភព កី កបនិច ែដលមនចំនួនមនុស ប់ ននក់កនុងៃផទ បេទស ជអនកងយ
រងេ គះខំងជងេគ េហយេកមងៗៃន កម គ រអនក កទំងេនះែដលកំពុងែតលះបង់ករ សិក ជបន
បនទ ប់។ 

ថីេបអនកជំនញែផនកេសដកិចចដែដលទស ន៍ទយថ តៃមទំនិញនឹងមិនធក់ចុះេទ បុ៉ែនរតឹែតបនេឡងេទ
េទ តេនឆន ំេ កយ។ 

ចំែណកអនកភូមិេនភូមិ ទល សកប យណ៍ េខតកំពង់ធំវញិ បន សៃមថ ពួកេគនឹងមនករជួយ
េ ជមែ ជងេធឲយពួកេគមនករេធជ បចំ េដមបីបន បក់ទិញ រ និងទប់ទល់មិនឲយមនករលះបង់ 
ករសិក របស់កូនេច៕ 

១.២ អបអរ ទរទិ កុមរអនរជតិ ១ មិថុន េនពនធនគរេខតេពធ ត់ 

េ យ មណល ែកវ វទិយុ សីុេសរ ី

2011-06-01 

េដមបីអបអរ ទរទិ កុមរអនរជតិ ១ មិថុន អងគករ លីកដូ (LICADHO) េខតេពធ ត់បននំយកនំ
ចំណី និងរបស់របរេ ប បស់ បចំៃថងស មប់កុមរជេ ចនមុខចំនួន ៤៦ កញច ប់យកេទែចកជូនដល់
អនកេទស ែដលជអនីតិជនេនកនុងពនធនគរេខតេនះ េដមបីចូលរមួេលកសទួយសិទធិរបស់ពួកេគ និងផល់
នូវករ ណិត សូរ ភពកក់េក េន គែដលពួកេគកំពុងមនទុកខលំបកជប់កនុងពនធនគរ។ 

េ ក េអង ឈុន ន ម នីស មបស មលអងគករ លីកដូ េខតេពធ ត់ បនឲយដឹងេន ពឹកៃថងពុធ ទី 
១ មិថុនថ ជេរ ង ល់ឆន ំ កនុងឱកសទិ កុមរអនរជតិទី ១ មិថុន អងគករ លីកដូ ែដលមនទី ន ក់ 
ករេន ១២ េខត និង ជធនី ែតងែតសំុករអនុញញ តពីម នីទទួលបនទុក គប់ គងពនធនគរេន េខតេរ ង
ខួន េដមបីចូលេទ កសួរសុខទុកខ កមអនីតិជន ឬកុមរ ែដលកំពុងជប់ឃំុឃំង ក៏ដូចជ កមកុមរ 
ែដល មមយមករស់េនកនុងពនធនគរផងែដរ េដមបីេលកទឹកចិតពួកេគ កំុឲយអស់សងឃឹមកនុងឆកជីវតិ។ 

ទនទឹមគន េនះ អងគករ លីកដូ ក៏បននំយកនូវអំេ យជនំចំណី និងរបស់របរេ ប បស់ បចំៃថងមួយ
ចំនួនេទផល់ឲយពួកេគផងែដរ ៖ «េយងគិតដល់ឧតម បេយជន៍របស់កុមរ ែដលជជនជប់េចទ។ េយង
ជួយពួកេគេលវស័ិយផូវចបប់ ដូចជ ជួយរកេមធវ ី េដមបីឲយពួកេគមនឱកសេធករត ៉ មផូវចបប់។ 
េយងក៏ជួយពួកេគែដរេលែផនកសុខភព េ យជ បចំកនុងមួយែខមង កមេវជជបណិតរបស់អងគករលីកដូ 
ែតងចូលេទពិនិតយសុខភពដល់កុមរទំងេនះ»។ 

អំេ យចំនួន ៤៦ កញច ប់េនះែចកេចញជ ៣ បេភទខុសៗ គន ។ ១៣ កញច ប់ែចកជូនេទកុមរជប់
ពនធនគរ។ ២ កញច ប់ែចកជូនេទកុមរ ែដលគម នអនកេមលែថ េហយ តវេទរស់េនជមួយមយ ែដល
ជប់ពនធនគរ។ មួយកញច ប់ែចកជូនេទ សី ែដលមនៃផទេពះ េហយជប់ពនធនគរ និង ៣០ កញច ប់ែចក
ជូនេទកុមរ ែដលជកូនម នីអនុរក ពនធនគរ។ 
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កនុងេគលេ េដមបីឲយកុមរ ចទទួលបននូវកុមរភពមួយ បកបេ យ សុភមងគល ែដលជគុណ
បេយជន៍ស មប់ខួនផទ ល់ និងស មប់សងគមជតិ េនៃថងទី ២០ ែខវចិឆិក ឆន ំ១៩៨៩ ម សននិបត
អងគករសហ បជជតិ បនអនុម័តអនុសញញ សីពីសិទធិកុមរមួយ ែដលមន ៣ ជំពូក និង ៥៤ ម  និង
េសចកី បកសសីពីសិទធិ កុមរមួយ ែដលមនេគលករណ៍ចំនួន ១០ េដមបីជ បេយជន៍កនុងករករពរ 
និងករែថទំជពិេសស រមួទំងកិចចគំពរែផនកចបប់ផងដល់កុមរ។ 

បធនពនធនគរេខតេពធ ត់ េ ក ងួន យ មន ប សន៍ថ ករយកចិតទុក ក់ចំេពះកុមរ 
គឺជកតពកិចចរបស់មនុស គប់របូ។ េ កបនថ េ កសូមគំ ទ ពមទំងែថងអំណរគុណដល់អងគករ 
លីកដូ ែដលបនជួយរែំលកទុកខលំបកចំេពះកុមរកនុងពនធនគរេខត េពធ ត់េនះ។ 

េ ក ងួន យ ៖ «ខញុំអបអរ ទរចំេពះអងគករ លីកដូ ែដលគត់មនមនុស ធម៌េ យគត់យល់េឃញ
ថ អនកែដលជប់កនុងពនធនគរ ក៏មនសិទធិបនទទួលអំេ យ។ខញុំយល់ថ ករែចកអំេ យេនះ គឺជករ
ល ែដលជក ជួយជំរញុទឹកចិតកុមរឲយមនសងឃឹមកនុងជីវតិ។ ខញុំគំ ទសកមមភពេនះទំង សង»។ 

ពនធនគរេខតេពធ ត់ មនកុមរជប់ឃំុឃំងចំនួន ១៣ របូ និងកុមរែដលគម នអនកេមលែថេហយ តវ
េទរស់េនជមួយមយ ែដលជប់ពនធនគរចំនួន ២ របូ៕ 

១.៣ ថ នភពកុមរកមពុជបចចុបបនន 

េ យែខសុណង វទិយុ សីុេសរ ី

2011-06-02 

ៃថងទី១ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១ គឺជៃថងែដល បេទសជំុវញិពិភពេ ក បរពធទិ កុមរអនរជតិ ខួបេលកទី
៦២។ កមអងគករមិនែមនរ ភិបលែដលេធករេលវស័ិយអប់រ ំ និងកិចចករពរកុមរេនកមពុជ បន
អះ ងថ ថ នភព និងករេគរពសិទធិកុមរកមពុជ ក់មនភពល បេសរពីមួយឆន ំេទ១ឆន ំ។ 

 

RFA/Vohar Cheath ១-មិថុន-២០១១៖ េកមងៗអងគុយេលងេនខងមុខ រមនទីរជតិ ជធនីភនំេពញ 

កុមរគឺជ សទប់មនុស វយ័េកមងបំផុត និងជអនកបនេវនេទអនគតស មប់ដឹកនំ បេទសជតិ ឬេគ
េ ចនេ បពកយថកុមរគឺជទំពំងសនងឫស ីជេដម។ 
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េដមបីជករេ កនរលឹំកបេងកនករយកចិតទុក ក់ចំេពះកុមរ េលកសទួយសិទធិកុមរ និងរមួគន ករពរ
កុមរ កមម នីអងគករមិនែមនរ ភិបល បន បរពធនូវទិ កុមរអនរជតិ ១ មិថុន ខួបេលកទី៦២ នឆន ំ
២០១១េនះ។ 

បធនកមមវធីិសិទធិកុមរៃនគណៈកមម ធិករអងគករមិនែមន រ ភិបលេដមបីសិទធិកុមរ េ ក លី សំ ង 
បន យតៃមថ ថ នភពកុមរកមពុជ ប់ ំងពីករេគរពសិទធិ និងករទទួលបនេស េផ ងៗរបស់
កុមរកន់ែតមនភពល បេសរពី ឆន ំេទមួយឆន ំ។ ក៏បុ៉ែនទនទឹមគន េនះ េ កថ មនកុមរជេ ចនកំពុង
ជួប បទះនូវកររេំ ភបំពន និងខះករជួយគំ ទពីសងគមេនេឡយ។  

េ ក លី សំ ង មន ប សន៍បែនថម ៖ «ករេ ប បស់េ គ ងេញ ន កររេំ ភបំពនសិទធិកនុងករ
ចូលរមួរបស់កុមរ កនុងករេធករសេ មចចិតែដលជសិទធិមួយេនកនុងចំេ មសិទធិ េផ ងៗ ែដលេគែចង
កនុងអនុសញញ  ដូចជករចូលេរ នអីុចឹង េទះបីថ រ ភិបលគត់បនខិតខំ បឹងែ បង ឬក៏េបជញ ចិត
ជមួយេ កមករេ ជមែ ជងពីអងគករសងគមសីុវលិ ករចូលេរ នេនែតមនបញ មនន័យថ ករចូល
េរ នរបស់េយងអត់ទន់ ១០០% េទ»។ 

េ ក លី សំ ង បនបនថ េដមបីឲយកុមរទទួលបនសិទធិេពញេលញបន លុះ ែតមនករចូលរមួ
ពីអនកពក់ព័នធទំងអស់ រមួមនរ ភិបល អងគករមិនែមនរ ភិបលេធករេលវស័ិយកុមរ និង កម
គ រ។  

េ ក ជ ពីែដន នយក បតិបតិអងគករគំពរកុមរែដលងយទទួលរងេ គះ មន ប សន៍ថ េ កពី
ថ នភពសងគម និងភព កី ករបស់ បជពលរដេនះ ពយបលក៏ជចំែណកមួយនំ ឲយកុមររង 

េ គះ និងបត់បង់ឱកសទទួលបនចំេណះវជិជ  េនេពលែដលពួកេគេភចខួន ៖ «េន មជនបទ គ រ
កី កេនមួយចំនួនេទ ត គត់អត់មនមុខរបរ មនបញេ ចនទក់ទងនឹងករអប់ររំបស់កូន ទក់ទង
សុខភព គត់អត់មនចំណូល ជួនកលគត់ចំ ក សកេផ ងៗ មក កងអត់បនគិតគូរដល់កូន េធឲយ
មនបញេ ចន ឪពុកមយគត់មនអំេពហិង  គត់ផឹក  េលងែលបង យគន អីុចឹង អត់គិតគូរកូន 
ហនឹងជបញមួយ»។ 

េ យ រែតមនករ ពយបរមភពីកុមរកមពុជ ថេនែត បឈមនូវបញមួយចំនួន ដូចជអំេពជួញដូរ 
បញេ គ ងេញ ន អំេពហិង េលកុមរ ពលកមមកុមរ ភព កី ក គុណភពអប់រ ំ ខះ រូបតថមភ និង
ជំងឺតមក ត់េផ ងៗេនះ ទំង កមអងគករមិនែមនរ ភិបល និង កសួង ថ ប័នរដពក់ព័នធនន ក៏បន
សហករគន បរពធទិ កុមរអនរជតិ ១ មិថុន េនះែដរ។ 

ឯក រមួយចំនួនបនសរេសរទក់ទង និង បវតិៃនករ បរពធទិ កុមរអនរជតិ ១ មិថុន េនះថ គឺេដមបី
រលឹំកេឡងវញិនូវឧ កិដកមមេឃរេឃ ៃ ពៃផ របស់ពួក សីុសហីុែត ែដលបនសមប់ បជជន និង
កុមរចំនួន ១៩២នក់ េនភូមិលីឌីែស៊ បេទសែឆក និងដុតកុមរទំងរស់ចំនួន ២០០នក់ កនុងភូមិអូ៊ ៉ ឌូ 
បេទសប ងំ។ សកមមភពេនះ បនេធឲយមនុស ជតិទំងអស់រមួគន  េ កកឈរ បឆំង េថក លេទស
ចំេពះទេងេនះ និងចងចំជនិចច។ 
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រឯី បេទសកមពុជ កនុងអំឡុងឆន ំ១៩៧៥ ដល់ឆន ំ១៩៧៩ បជជន និងកុមរ ក៏បនទទួលរងនូវអំេពឧ កិដ 
កមមេនរបប បល័យពូជ សន៍ផងែដរ។ 

បេទសកមពុជបនផល់សចច ប័នេលអនុសញញ អនរជតិសីពីសិទធិ កុមរេនៃថងទី១៥ ែខតុ  ឆន ំ១៩៩២ 
និងបន បរពធទិ េនះ ចប់ពីៃថង១ មិថុន ឆន ំ១៩៤៩ គិតមកដល់េពលេនះមនចំនួន ៦២េលកមកេហយ។ 
េនឆន ំ២០១១ េនះ រ ភិបលបនសេ មចយកៃថង បរពធទិ េនះ គឺជៃថងឈប់ស មក បចំឆន ំវញិ បនទ ប់
ពីមិនអនុញញ តឲយបនឈប់ស មក ំងពីឆន ំ២០០៧ មក និងេ យមនសំេណ សំុពី កសួងសងគមកិចច 
អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ និង កម បឹក ជតិកមពុជេដមបីកុមរេនះ។ 

ទក់ទងបញេនះ ម នីជន់ខពស់ កសួងសងគមកិចច និងម នី កម បឹក ជតិកមពុជេដមបីកុមរ បនេធ
ដំេណ រេទទី កងហ ឺែណវ បេទសសីស េដមបីេធេសចកី យករណ៍ពីករ ម នករអនុវតសិទធិកុមរ
េន កមពុជ េទកន់គណៈកមមករអងគករសហ បជជតិសីពីកុមរ។ 

នយក បតិបតិអងគករគំពរកុមរែដលងយទទួលរងេ គះ េ ក ជ ពីែដន បនបញជ ក់េទ តថ ៃថង១ 
មិថុន ពំុែមន គន់ែតជៃថងឈប់ស មក ឬជៃថងជួប បជំុគន េនះេទ ក៏បុ៉ែនគឺជៃថងបញជ ក់ថ េយង
ទំងអស់គន តវរះិរកយុទធ សថមីៗបែនថមេទ ត កនុងករទប់ ក ត់កររេំ ភបំពនេលកុមរ ៖ «ទក់ទង

ថ នភពកុមរ េយងេឃញថ បេសរេឡងពីមួយឆន ំេទមួយឆន ំ។ អីែដលេយងចប់ រមមណ៍ថ បេសរ 
គឺមនព័ត៌មន គប់ គន់កនុងករជួយេកមង កនុងករេធអន គមន៍េផ ងៗ»។ 

ជំេរ នទូេទេន បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ២០០៨ ែដលជករ វ ជវចុងេ កយ បនបងញ
ថ អ កុមរកមពុជមនចំនួន ៤១% ៃន បជជនសរបុ បែហល ១៤ ននក់។ 

ចំែណកឯកុមរជទណិត និងជពិរទុធជនេន មពនធនគរវញិ ក៏មនករយកចិតទុក ក់ពីម នីអងគករ
សិទធិមនុស មួយចំនួន ផងែដរ។ 

នយករងទទួលបនទុកែផនកឃំេមល និងករពរសិទធិមនុស  ៃនអងគករលីកដូ េ ក ហ៊ម សុ៊នរទិធ បន
ែថងថ ពនធនគរពំុែមនជទីកែនងស មប់កុមរ និងអនីតិជនេទ ពីេ ពះ បព័នធេនះកនុងេពលបចចុបបននពំុ
ទន់ ចផល់ត មវករ ជមូល នដល់កុមរេឡយ។ 

េ កបនថ ៖ «ករអប់រេំនះជករសំខន់ ស់ស មប់មណលអប់រែំកែ ប ជពិេសសគឺេរ ងករបេងកត
វជិជ ជីវៈស មប់ពួកេគែដល ច បកបមុខរបរ េនេពលពួកេគេចញេទវញិ ហនឹងជចំណុចគនឹះ។ េយង
កំពុងែតេធ បុ៉ែនមិនទន់បនសព គប់េនកនុងកមមវធីិពនធនគរកនុង បេទស េទ»។ 

សថិតិរបស់រ ភិបលគិតមកដល់ែខេម  ឆន ំ២០១១ បងញថ មនអនកេទសជអនីតិជន បមណជ 
៧៣០នក់ ែដលបនជប់ឃំុឃំងេនកនុងពនធនគរចំនួន ២៥ របស់ បេទសកមពុជ។ 

េនៃថងទី១ មិថុន ទិ កុមរអនរជតិេនះ អងគករលីកដូ ក៏បនែចកចយមូប រ និងសមភ រៈដល់កុមរ 
រមួទំង សីមនៃផទេពះេន មពនធនគរចំនួន ១៤ កនុង បេទសកមពុជេទ តផង៕ 
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១.៤ រ ភិបលសនយលុបបំបត់ពលកមមកុមរទ មង់ធងន់េនឆន ២ំ០១៦ 

េ យ សុខ េសរ ីវទិយុ សីុេសរ ី

2011-06-03 

រ ភិបលកមពុជ បន បកសេនៃថងទី៣ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១ ឲយដឹងថ ខួន បឹងែ បងកត់បនថយ និងលុប 
បំបត់ពលកមមកុមរទ មង់ធងន់ធងរឲយអស់េនឆន ំ២០១៦ េ យសហករជមួយអងគករមិនែមនរ ភិបល
ជតិ និងអនរជតិមួយចំនួនេនកមពុជ។ 

 

RFA/Mom Sophon�១៩-មីន-២០១១៖ កុមរេន សក កគរ េខតេពធ ត់ ជួយកិចចករេន ទរបស់ឪពុក
មយ។ 

ែផនករេលកទី១ៃនករលុបបំបត់ពលកមមកុមរ គឺេនឆន ំ២០០៨ ដល់ឆន ំ២០១២ និងែផនករេលកទី២ គឺ
េនឆន ំ២០១៣ ដល់ឆន ំ២០១៦។  

អងគករពលកមមអនរជតិ (ILO) េនកនុង បេទសកមពុជ បនរកេឃញថ េនឆន ំ២០០២ កនងេទ គឺមន
កុមរកមពុជ ចំនួន ៧៥០.០០០នក់បនេធករងរពលកមមេដមបីេសដកិចច គ រ បុ៉ែនកុមរចំនួនជង 
២៥០.០០០នក់េទ ត បនេធករងរពលកមមកនុងទ មង់ធងន់ធងរ ដូចជ លីែសង េធេពសយចរ ជួញដូរផូវ
េភទ េសពេ គ ងេញ ន សីុឈនួលេន មផទះ េធេន ទេនសមុ ទ ផលិតអំបិល េធករងរេនឡឥដ 
េនចមក រេកសូ៊ និងែរជ៉េដម េ យគម នលកខខណករងរ។ 

បធនទី បឹក បេចចកេទសរបស់អងគករពលកមមអនរជតិ េ ក អឹមភី យូេសហ (MP Joseph) បនមន
ប សន៍េនកនុងសននិសីទកែសតេរ បចំេ យ កសួងព័ត៌មន េនៃថងទី៣ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១ ថ 
ឫសគល់សំខន់ៃនពលកមមកុមរទ មង់ធងន់ធងរេនះ គឺេ យ រភព កី ក និងខះករយល់ដឹងរបស់ឪពុក
មយ ដូេចនះករលុបបំបត់ ឬកត់បនថយ បឈមមុខករសមុគ ម ញ។  

េ កបនថ ៖ «ករលុបបំបត់ពលកមមកុមរមិនែមនេធែត មរយៈ ករផនទ េទសជនេលមសបុ៉េ ះេទ 
បុ៉ែនគឺ មរយៈករែកែ បឥរយិបថសងគម និងឥរយិបថ និងទស នៈៃន គ រ បជពលរដផងែដរជករ
សំខន់។ ករ ក់េទសជនេលមស គឺជជេ មសចុងេ កយ»។ 
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តំ ងអងគករពលកមមអនរជតិ (ILO) េនកមពុជ បងញរបូភព បឆំងពលកមមេលកុមរទ មង់ធងន់ កនុង
សននិសីទកែសត េនៃថងទី៣ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១។ RFA/Sok Serey  

បធននយក នអប់រេំ ក បព័នធៃន កសួងអប់រយុំវជន និងកី  េ ក គួច គូលំអ បនមន ប សន៍ 
ថ កុមរចំនួនជង ៣០.០០០នក់មិនេចះអក រ បនចុះេឈម ះចូលេរ នកនងមក េន គែដលមនកុមរ 
ចំនួន ១០មឺុននក់ េសម៨% បនេបះបង់េចលករសិក  េ យ រែតភព កី កនិងមូលេហតុេផ ងៗេទ ត។ 

េ កមន ប សន៍េទ តថ ៖ «ឪពុកមយគត់ផស់ទីលំេន បូរកែនង អីុចឹងគត់េបះបង់េចលករ
សិក ។ េយង បមូលគត់មក បណុះប លគត់ េហយបញជូ នេទវញិ»។ 

យុទធ សែដលអងគករពលកមមអនរជតិ និងរ ភិបលេ ប បស់េដមបកីត់បនថយ និងលុបបំបត់
ពលកមមកុមរទ មង់ធងន់ធងរខងមុខេនះ គឺមនដូចជករអប់រ ំ បជពលរដ ផល់ព័ត៌មនដល់ បជពលរដ 
និងវនិិេយគ និងប ញជ បករអប់រេំន មមូល ន េនកនុងឃំុសងក ត់ចំនួន ១.៦២១កែនងេនកមពុជ េ យ
មនកិចចសហករពី កសួងព័ត៌មន កសួងអប់រ ំ កម បឹក រកសិកមម និង កសួងករងរជេដម។ 

េខត កងែដលេគបនរកេឃញថមនពលកមមកុមរទ មង់ធងន់ធងរកនងមក មនដូចជេខតកំពត េខតែកប 
និងេខតបនទ យមនជ័យ។ ករងរធងន់ធងរទំងេនះមនដូចជ ករលីែសង និងផលិតអំបិល។ 

បេទសកមពុជបនផល់សចច ប័នេលអនុសញញ អនរជតិចំនួន២ េនឆន ំ២០០៥ និងឆន ំ១៩៩៩ េដមបីលុប 
បំបត់ពលកមមកុមរទ មង់ធងន់ធងរ និងចត់វធិនករបនទ ន់ បឆំងពលកមមកុមរទ មង់ធងន់ធងរេនះ។ 

កលពីៃថងទី១៦ ែខមិថុន ឆន ំ២០០៨ កនងេទ េ កនយករដម នី ហុ៊ន ែសន បនចុះហតថេលខេល
អនុ កឹតយមួយេដមបីលុបបំបត់ពលកមមកុមរទ មង់ ធងន់ធងរេនះ៕ 
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១.៥ កុមរខះេនេខតេពធ ត់េចលករសិក េ ពះភព កី ក 

េ យ មណល ែកវ វទិយុ សីុេសរ ី

2011-06-06 

េនឃំុបែណតទឹកមួយ េឈម ះឃំុកំពង់លួង សថិតកនុង សក កគរ េខតេពធ ត់ េគេឃញកុម  កុមរជី
េ ចន កមកំពុងបនឹមខួនកនុងទឹក ែដលមនជេ ម បមណ ១ ែម៉ ត ខះ វរក និងេរ សយក របស់របរែដល
េគេបះេចលកនុងទឹក ឬេអតចយ។ ឯខះេទ ត ដងកំពឹស ឬ យមងយក តី។ 

 

RFA/Mondul Keo ៤-មិថុន-២០១១ ៖ របូភពកុមរកំពុងដួសកំពឹសេ យឧបករណ៍េន ទថនង ែដលភ អនក
សកេ ថ រញុកំពឹស េនឃំុកំពង់លួង សក កគរ េខតេពធ ត់។ 

កុមរទំងេនះ គឺជកូនអនកេន ទ កី ក ែដលបចចុបបននបនេបះបង់េចលករសិក  េ យ រផល
េន ទថយចុះេធឲយប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរដល់ជីវភព បចំ ៃថងកនុង គ រ ែដលត មវឲយកុមរទំងេនះខះ 
េធករកនុងទឹក េដមបីជួយេ ះ យជីវភព គ រ។ 

េ កមកេមៃថងេកែហង កុម េឈម ះ ហីុ ហុ៊យ យុ ១៧ ឆន ំ កំពុងបនឹមខួនកនុងទឹក តឹមចេងកះ េហយកនុង
ៃដកន់ថនងដួសកំពឹសផង (ែដលជឧបករណ៍េន ទជលកខណៈ គ រមួយ បេភទ) បនែថងទំងទឹក
មុខ សេពនថ បូនបនេបះបង់េចលករសិក តឹមថន ក់ទី ៥ េដមបីជួយរក បក់េ ះ យជីវភព
គ រ។ 

ហីុ ហុ៊យ ឱយដឹងថ ឪពុកបូនជអនកេន ទេនទីេនះ។ ក៏បុ៉ែន េ យ រែតផលេន ទថយចុះផង និង
កររក តីជួបករលំបកេ ចន ដូចជ ករគបសងកត់ពីេថែកឡូត៍ និងសមតថកិចចជំនញផងេនះ ឪពុកបូន
ក៏សេ មចចិតឈប់រក តី េហយងកេទេធជកមមករ ំដំឡូងឲយ កមហុ៊នវញិ។ ចំែណករបូបូនវញិ េ ពះ
ែតមូលេហតុដូចគន េនះ បូនក៏សេ មចចិតឈប់េរ ន េដមបីជួយេធករស មលបនទុក គ រ។ 

កុម  ហីុ ហុ៊យ ៖ «បូនខញុំឈឺ ២ នក់េនផទះ កំុអីពួកខញុំ ៣ នក់បងបូនមករញុកំពឹសទំងអស់គន ។ដល់
េពលេរ នពួក េទេរ ន។ ដល់មកពីេរ នវញិ មកជួយរញុកំពឹសទំងអស់គន ឲយបនេ ចន។ ែតឥឡូវ ឈឺ
ទំង ២ នក់េហយ េ ពះអីៃថងេកេពក»។ 
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កុម េឈម ះ ឌុក វតិ យុ ១៥ ឆន ំ ែដលកំពុងេ ះ តីពីមងេនះែថងថ បូនក៏បនបញច ប់ករសិក តឹម
ថន ក់ទី ៥ ែដរ េដមបីមកជួយលក់នំ េក និង យមងរក តីលក់េ ះ យជីវភព គ រ ៖ «ខញុំឈប់េរ ន
តឹមថន ក់ទី ៥ េ ពះ គ រ កី កេពក។ បសិនេបមនជីវភព គប់ គន់ខញុំចង់េទេរ នបនេទ ត»។ 

បភពពី ជញ ធរែដនដីភូមិឃំុបនឲយដឹងថ ឃំុកំពង់លួងមន បជពលរដរស់េនចំនួន ១.១២១ គ រ 
គិតជចំនួនមនុស មន ៨.៥០៣ នក់។ ជង ៦៥% ៃន បជពលរដកនុងឃំុ បកបរបរេន ទ តី។ កុមរ
ចប់ពី យុ ១២ ឆន ំដល់ ១៤ ឆន ំចំនួន ៦៥,៤៤%។ យុចប់ពី ១៥  ដល់ ១៧ ឆន ំមន ៦៨,៧១% មិន
បនេទេរ ន។ 

កនុងសិកខ ពិេ គះេយបល់ថន ក់េខតសីពីលទធផលរកេឃញបឋម ពីករសិក វ ជវេលពលកមម
កុមរ េនកនុងវស័ិយកសិកមមលកខណៈ គ រ និងករេន ទទឹក ប អងគករវនីរក់៉ អនរជតិ(WINROCK 

INTERNATIONAL)ែដលជអងគករមួយទទួលបនករឧបតថមភគំ ទពី កសួងករងរសហរដ េមរកិ 
កលពីៃថងទី ១៤ កុមភៈកនងេទ បនរកេឃញថ េ យ រភព កី ក កុមរេនកនុងឃំុកំពង់លួងចំនួន 
៧៩% បនចូលរមួកនុងករេន ទ ែដលជទ មង់ធងន់ធងរៃនពលកមមកុមរ។ 

នយកអនុវទិយល័យកំពង់លួង េ ក ឡុង ឈុនគី មន ប សន៍ថ អ ៃនករេបះបង់េចលករ
សិក របស់កុមរ ែដលរស់េនកនុងឃំុកំពង់លួង មនករេកនេឡងេបេ ប បឆន ំសិក  ២០០៩-២០១០ េទ
នឹងឆន ំសិក  ២០១០- ២០១១។ េ កបនថ គិតរហូតមកដល់ែខមិថុនេនះ មនសិស បមណ ១០% 
កនុងចំេ មសិស សរបុចំនួន ១៥៥ នក់ៃនអនុវទិយល័យេនះ បនេបះបង់េចលករសិក េ យ រ
ក ជីវភព។ 

េ ក ឡុង ឈុនគី ៖ «ពិបក េ ចនេរ ងអត់ តីែតមង។ អនកភូមិេនះ គត់ពឹងែផកេលករេន ទ ដូចអនក
សកេលេគពឹងេលែ សអីុចឹង។ េយងអនកទេន គឺេធករេន ទរហូតដល់អត់ តី គឺជួបករលំបកេហយ។ 
កូនសិស ដល់ែតែម៉ឪជួបលំបកកូនសិស ក៏េបះបង់េចលករសិក  េ ចនែដរ េហយជួនកលរក តីមិន
បន ឪពុកមយសិស ក៏េធចំ ក សក កូនក៏េធដំេណ រ មក៏េបះបង់េចលករសិក េទ»។ 

សមជិក កម បឹក ឃំុកំពង់លួងទទួលបនទុកអប់រ ំ គឺេ ក ជួប ឈន មន ប សន៍ថ ករលំបក
របស់ បជពលរដកនុងឃំុកំពង់លួងេលបញជីវភព គឺជក ចមបង ែដលេធឲយកុមរកនុងឃំុេនះភគេ ចន
េបះបង់េចលករសិក េនេពល បញច ប់បឋមសិក  េដមបីរមួចំែណកកនុងករជួយេ ះ យជីវភព
គ រ។ សមជិក កម បឹក ឃំុកំពង់លួងរបូេនះទទួល គ ល់ថ ករថយចុះៃនផលេន ទ គឺជក
ចមបង ែដលនំឱយអ សិស េបះបង់េចលករសិក េ ចនកនុងឃំុេនះ។ 

េ ក ជួប ឈន ៖ «េកមងេនឃំុេនះឈប់េរ នេ ចនេពល េឡងេទ អនុវទិយល័យ េ ពះ តវេទេរ ន
ឆង យ។ ដល់ែត គ រមនករខះខត ក៏ឈប់េទ។មយ៉ងេទ ត គ រខះគន េមម៉យទល់ៃដទល់េជង
គន ក៏បញឈប់កូន េដមបីឲយមកជួយ គ រក៏មន»។ 
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េមឃំុកំពង់លួង គឺេ ក ែកវ សុវ េរត៉ មន ប សន៍ថ កនងេទអងគករេ ករ ភិបលមួយចំនួន 
ដូចជ អងគករ វនីរក់៉ អនរជតិ អងគករវឌ នភពជេដម បនជួយផល់ របូករណ៍ដល់សិស កី ក
កនុងឃំុកំពង់លួង េដមបីរមួចំែណកទប់ ក ត់អ េបះបង់េចលករសិក េនះែដរ ែតអ េបះបង់េចល
ករសិក របស់សិស េនែតខពស់េនេឡយ។ 

ម នីស មបស មលអងគករ លីកដូ េខតេពធ ត់ េ ក េអង ឈុន ន មន ប សន៍ថ ដំេ ះ
យស មប់បញេនះ ពំុ ចេធបន តឹមថន ក់ឃំុេនះេឡយ ែត ជបញែដល តវមនករចូលរមួពី

ថន ក់ជតិ េទប ចមនលទធភពេ ះ យបន។ 

េទះជយ៉ង ក៏េ យ កីសងឃឹម ក់មិនទន់ផុតរលត់េនេឡយស មប់កុម  ឈុន ឌី េនេឡយ
េទ។ េនកនុងៃដកន់ថនងដងកំពឹស េហយែភនកសមឹងេមលេទទឹកទេនធំលឹងេលយជមួយនឹងេកះេ តយ 
ឆង យសនឹម កុម  ឈុន ឌី និយយថ បូននឹងេទបួសកនុងេពលដ៏ឆប់ខងមុខេនះ េដមបីបនករសិក
រហូតឱយបនសេ មចបំណង បថន ចង់កយជ គេពទយមួយរបូ េហយនឹងវលិ តឡប់មកពយបលជំងឺជូន
អនក កី កកនុងឃំុេនះវញិ៕ 

១.៦ សិកខ សីពីករជួយកុមររងេ គះេ យអំេពេកង បវញ័ច ផូវេភទ 

េ យែខសុណង 

2011-06-23 

កមអងគករេ ករ ភិបលជតិ និងអនរជតិចំនួន ២៤អងគករ បនរមួគន េបកកិចចពិភក មួយ េដមបីកត់
បនថយគមតៃនករផល់េស ដល់ជនរងេ គះេនកមពុជ។ 

 
 
RFA/Khe Sornong សិកខ េរ បចំេ យអងគករកូេសកំ (COSECAM) កលពីៃថងទី២៣ មិថុន េន ជធនី
ភនំេពញ 
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ម នីអងគករមិនែមនរ ភិបលែដលេធករេលបញេកង បវញ័ច  ផូវេភទេលកុមរកនុង បេទសកមពុជបន
អះ ងថ ករជួយជនរងេ គះពំុមនសង់ រ តឹម តវ បននំឲយជនរងេ គះជបុរស សី និងកុមរ 
ែដលរងករេកង បវញ័ច កមំងពលកមម កររេំ ភបំពនផូវេភទ និងករេ បអំេពហិង នេពលកនងមក 
ធក់េទរក ថ នភពេដម និងកន់ែតធងន់ធងរេទេ កយេពលបនជួយសេ ងគ ះ។ 

ែថងេនកនុងសិកខ មួយរបស់សមព័នធអងគករកូេសកំ (COSECAM) េនៃថង ពហសបត ទី២៣ មិថុន 
ន ជធនីភនំេពញ សីពីេឆព ះេទរកករករពរជនរងេ គះ បកបេ យ បសិទធភព ករកត់បនថយគមត
ៃនករផល់េស  េ ក ទួន វចិិ ត បធនសមព័នធអងគករេ ករ ភិបលេដមបីេ ះ យបញេកង 
បវញ័ច ផូវេភទេលកុមរកនុង បេទសកមពុជ េ ថអងគករ កូេសកំ មន ប សន៍ថ េ កបនអេញជ ញ
អងគករពក់ព័នធែដលមនដូចជ មច ស់ជំនួយ អងគករសងគមសីុវលិគឺជអនកអនុវតករងរ និង ថ ប័ន
រ ភិបល ែដលមន កសួងម ៃផទ កសួងសងគមកិចច មកពិភក គន  និងបងញពីយុទធ សកនុងករ
ជួយជនរងេ គះ េហយែសងរកគមតៃនករផល់េស ជួយសេ ងគ ះ ែដលជនរងេ គះមិនទទួលបនន
េពលកនងមក ៖ "អងគករែដលគត់ទទួល ឬ មណលែដលគត់ទទួលគត់កំណត់ យតៃមត មវកររបស់
ជនរងេ គះ េ យែផកេលត មវករែដលគត់មន អញច ឹងមិនេឆយតប និងត មវកររបស់ជនរងេ គះេទ 
មនន័យថជនរងេ គះគត់មនបញេ ចន តវមនករសិក យ តៃមជលកខណៈមួយទូលំទូ យពី
ត មវកររបស់គត់េដមបីចង កងជ ឯក រ បនទ ប់មកេទ តកំណត់ពីធនធនែដលមន េហយបញជូ នេទ
ទីកែនងែដលគត់ តវករេហយែដលមនជំនញដល់គត់"។ 

េឆយតបបញេនះ េ ក បក់ ចន់េធ ន អគគនយកបេចចកេទសៃន កសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និង
យុវនីតិសមបទ បនែថងថ បេទសកមពុជកំពុង តវករមណលសំចត បមណ៥មណលបែនថមេទ ត 
េដមបីទទួលជនរងេ គះេ យករជួញដូរ ពី បេទសជិតខងែដលបញជូ នមក េ យេ ពះបចចុបបននកមពុជ
មនមណលសំចតែត១បុ៉េ ះ េនឯ កងេប៉យែប៉ត េខតបនទ យមនជ័យ។ េ កបនទទួល គ ល់ថ 
កិចចករពរជនរងេ គះរបស់ កមអងគករមិនែមនរ ភិបល និងរ ភិបល េនមនករខះចេនះេន
េឡយែដលនំឲយជនរងេ គះេ យអំេពេផ ងៗេន ែតេកតមនេឡង ៖ "កនងមកករងរតួនទីភរកិចចគឺ
មនេ យែឡកៗពីគន  ែដលេលកេឡងជ ទឹសី េនកនុងេនះបនេលកេឡងថ ចងកឹះមួយេដមេគកច់បច់ 
ែតចងកឹះមួយបច់េគមិន ចកច់បក់បនេទ តង់េនះេហយែដលបញជ ក់ថ គួររមួគន េតែផនកសុខភិបល
េគេធអី កនុងរ ភិបលេគេធអី អងគករេ ករ ភិបលេគេធអី េដមបីេរ បចំេស នន េទឲយជនរងេ គះ 
មិនែមនកនងមកេយងមិនេរ បចំេទ មនករេរ បចំលិតលន់ ស់ បុ៉ែន េនែតមនចំណុចខះខត"។ 

េ ក ទួន វចិិ ត បធនសមព័នធអងគករេ ករ ភិបលេដមបីេ ះ យបញេកង បវញ័ច ផូវេភទេលកុមរ
កនុង បេទសកមពុជ បនឲយដឹងេទ តថ េគលបំណងកត់បនថយគមតរ ងអនកបេងកតកមមវធីិ អនកក ង
ែផនករ អនកអនុវតនិងអនកផល់េស  ទក់ទងនិងករកំណត់អតសញញ ណ ករសេ ងគ ះ ករ រនីតិសមបទ 
និងសមហរណកមម ជនរងេ គះ ែដលរមួមនជនរងេ គះជបុរស សី និងកុមរ ែដលរងករេកង បវញ័ច
កមំងពលកមម កររេំ ភបំពនផូវេភទ និងករេ បអំេពហិង  កនុងករេឆយតបមួយដ៏ល បេសរស មប់
កិចចករពរជនរងេ គះ ៖ "កល ជួយអត់មន បសិទធភពគឺ ជនរងេ គះគត់អត់បនេជ សផុតពីបញ
របស់គត់េទគត់និងធក់េទ ថ នភពេដមវញិ ឬក៏ករណីខះគត់មនបញផូវចិតចឹង ផល់េស មិនបន
គប់ គន់ េធឲយភពប៉ះពល់កន់ែត ធងន់ធងរេទ អស់ជំេន ពីសងគមជួនកលគត់ែបរេទេធអីេផ ងៗ 
ដូចជ េធអតឃតជេដម ។ល។ និង។ល។ េស េធឲយប៉ះពល់ជីវភពរបស់គត់ បនន័យថគត់មិន ច
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េជ សផុតពីភពរងេ គះេនះបន េហយេបេស ល ជួយសេ ងគ ះមិនែមនជបញេទ ែតករទប់ ក ត់មិន
ឲយគត់វលិេទរកសភពេដមវញិ ករេធសមហរណកមមេ យេជគជ័យជេរ ងសំខន់"។ 

សិកខ សីពី េឆព ះេទរកករករពរជនរងេ គះ បកបេ យ បសិទធភព ករកត់បនថយគមតៃនករ
ផល់េស េនះ មន កមអងគករេ ករ ភិបលជតិ អនរជតិ និងមច ស់ជំនួយ ចំនួន២៤ អងគករ និង កម

វ ជវភគឦ នគឺជ កមអងគករជតិ អនរជតិ ដូចជអងគករ UNIAP អងគករេទសនរ បេវសក៍ 
IOM អងគករមូលនិធិ សីុ Oxfam សមព័នធអងគករចប់ៃដ និងសមព័នធអងគករកូេសកំ ជេដមែដលបនរមួគន
ពិភក ពីបញេនះ៕ 

១.៧ កូនកសិករ កី កជេ ចនេនកំពង់ធំបងខំចិតេបះបង់ករសិក  

េ យ ទីន ហ ករយ៉ី វទិយុ សីុេសរ ី

2011-06-26 

ភពឥតករងរេធ គឺជកីកងល់របស់ បជពលរដេនកនុងែខ តកំពង់ធំ ែដលេធឲយពួកគត់ បឈមនឹង
បញលំបកែផនកជីវភព បចំៃថង និងបញសុខភពេផ ងៗ។ 

 

Tin Zakariya របូថតៃថងទី២៦ មិថុន ២០១១៖ កុមរជួីយឪពុកមយេធករងរផទះេនកំពង់ធំ 

ភពឥតករងរេធរបស់ បជកសិករ េ កពីមុខរបរេធែ ស និងគម នករងរអីេផ ងៗេទ តេធ ែដលមិន
ចរកចំណូល បចំៃថងស មប់េ ប បស់េនកនុងសងគម គ របន មិនែមនែតជឧបសគគេលករ

ចំ យទិញចំណី របរេិភគ បចំៃថង បុ៉េ ះេទ គឺ េធឲយប៉ះពល់ដល់កូនៗរបស់ពួកគត់ តវបងខំ
ចិតេបះបង់ករសិក ទំងេនកុមរភព ៖ "ឲយកូនេទេរ នមួយ ពឹក ៥០០ ១០០០មន ក់"។ 

កនុងវយ័ជង ៣០ឆន ំ បុរសេឈម ះ ម៉ម េព េនឃំុស ន់ សកស ន់ បនេរ ប ប់ថ សពៃថងេ ក
គម នលុយ គប់ គន់ស មប់ទិញសំេល កបំពក់ និងផល់លុយឲយកូនេទេរ ន គប់ គន់េទ។ េ យ រ
ែតជីវភពរបស់េ កខះខត កូន សីរបស់េ ក យុជង ១០ឆន ំ ែដលេរ នេនថន ក់ទី៤ បនេទសីុ
ឈនួលេគជ មះេ ម ចមក រេគេនៃថងស មក េដមបីយកលុយេទេរ ន។ 
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េទះជយ៉ង  េ ក ម៉ម េព បនសែមងករ ពយបរមភថ កូនរបស់េ កនឹងមិនបនករសិក ដល់
ថន ក់វទិយល័យេទ េ យ រែតបញជីវភព ៖ " មូបសីុមិន គប់ េខ វកូនេទេរ នេទ ត លំបក

ស់ ហនឹង"។ 

េ ក េម៉ង នី យុ៤៧ឆន ំ េនភូមិែ សចង់ សកស ន់ បននិយយថ សិស េន មតំបន់ជនបទ
ភគតិច ស់មនឱកសកនុងករសិក  េ យ រែតក ជីវភពរបស់ឪពុកមយរបស់ពួកេគ គម ន
លទធភពឲយបនករសិក  កំុថេឡយឲយបនករសិក ដល់ថន ក់ម វទិយល័យ សូមបីេរ ន តឹមថន ក់បឋម
សិក  គ រមួយចំនួនេសទរែតគម នលទធភពឲយកូនេរ នចប់ថន ក់បឋម សិក ផង ៖ "ដល់េពលសិស េពញ
វយ័េចះេធករអីេហយ រត់េចល េ ចន ចប់ពីថន ក់ទី៥ ដល់ថន ក់ទី១២ រត់េចល េ ចន"។ 

ករតូញែតររបស់ឪពុកមយសិស អំពីបញខះលទធភពឲយកូន របស់ពួកគត់បនករសិក េនះ មិនែមន
មនែតេន សកស ន់េនះេទ គឺមន បជពលរដមួយចំនួនេទ តេន សក ប ទសំបូរ សក
ប យណ៍ និង កងសទឹងែសន ពួកគត់បនេលកេឡង ប ក់ បែហលគន អំពីបញលំបក េ យ រែត
ពួកគត់គម នមុខរបរេធពិត បកដ។ 

សីមួយរបូមន យុជង ២០ឆន ំ េឈម ះ មិត ភង េនភូមិ សយូវ ឃំុេគល សក ប ទសំបូរ រស់េន
ផទះខទមតូចមួយធុះធយជញជ ំង និងដំបូល បក់សបូវេនតំបន់ ច់ សយលមួយ បនេរ ប ប់ទំងកីអស់
សងឃឹមេនកនុងឆកជីវតិរបស់អនក សីថ សពៃថង នងមនកូនពីរនក់ គប់ យុេទេរ នេហយ បុ៉ែននង
គម នលទធភពទិញសំេល កបំពក់ឲយកូនរបស់នងេទេរ នេទ។ 

មិត ភង បនេរ ប ប់េសទរែត សក់ទឹកែភនកថ សពៃថងេនះកំុថេឡយបញជូ នកូនេទ  សូមបីែតនង 
ចង់មនលុយបនិចបនូចេទពយបលជំងឺក៏គម នលុយេទ េពទយែដរ។ មិត ភង បញជ ក់ថនងមនជំងឺខះ
ឈម និងមនៃផទេពះទត េ យ រែតនងខះមូប របរេិភគ គប់ គន់ ៖ "លំបកេ ចន ស់ខញុំមិន 
ែដលបនជពីជំងឺ េហយសីក៏ខះហូបទំងអស់ឲយែតខនសីុឈនួលេគ អត់មនលុយចយ អត់មនអីហូប"។ 

អនកភូមិេនកនុងែខ តកំពង់ធំមួយចំនួនបនេលកេឡងថ បក់ចំណូលរបស់ពួកគត់ បចំៃថង េ កពីេធ
ែ សបនទិននផល សវបនិចបនូច ពួកគត់េដរសីុឈនួលេគជ មះេ ម  េនកនុងចមក រដំឡូងមីេគ ទំងចស់
ទំងេកមង កនុងមួយៃថងបន ១មឺុនេរ ល។ បក់១មឺុនេរ លេនះ ចំ យេលករទិញមូបេសទរែតមិន គប់
ស មប់ គ រ មនសមជិក េ ចន។ េបៃថង ឈឺ គឺពួកគត់ បឈមនឹងបញលំបកគម នលុយ
ពយបលជំងឺ និងគម នលុយឲយកូនេទេរ នជេដម។ 

បជពលរដរស់េនឃំុ សយូវ កងសទឹងែសន េឈម ះ ចំ ប់ បនបញជ ក់ថ កូនរបស់េ កឈប់េរ ន
េនថន ក់ទី៥ េ យ រែតេ កគម នមុខរបរអីេធពិត បកដ។ ចំ ប់ បនសែមងករេ ក យថ 
ចំេណះវជិជ មន រសំខន់ស មប់មនុស មន ក់ៗ ែតជអកុសលេ កគម នលទធភពឲយកូនេរ នបនបន 
៖ " ណិតកូន េឃញកូនេគេរ នបនខពស់ៗ េចះដឹងេទ ខញុំខំរកែដរ ែត មិនបនលំបក"។ 

របយករណ៍វទិយ ថ នអភិវឌ ន៍បរេទសរបស់ បេទសអង់េគស (United Kingdom-based Oversea 
Development) បនចុះផ យកលពីៃថងទី១៣ មិថុន បងញថ អ សិស េបះបង់េចល េរ នដ៏
េ ចន អ សិស េរ នធក់ថន ក់ចំនួនេ ចន បញ គយកលុយសិស ខុសចបប់ និងបញ បក់ែខ គតិច គឺ
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ជក អវជិជមនគួរឲយភញ ក់េផល ែដលប លឲយដំេណ រករេលកតេមកងគុណភពខងវស័ិយអប់ររំបស់
កមពុជ សតចុះ ដល់ចំ ត់ថន ក់ទបបំផុតេ ប បេធ ប បេទស កី កដៃទេលសកលេ ក។ 

បធនមនទីរអប់រែំខ តកំពង់ធំ េ ក កឹម វសុិទធ បនឲយដឹងេនៃថងទី២៥ មិថុន ថមកទល់េពលេនះ 
េ កមិនទន់មនរបយករណ៍ពីនយក នីមួយៗ េនកនុងែខ តកំពង់ធំ ថមនសិស េបះបង់

ចំនួនបុ៉នម ននក់េនេឡយ ៖ "មនបញអីក៏េយងផ ពផ យ មរយៈករ បជំុេផ ងៗ េហយ
នយកទំងេនះក៏េគខំផ ពផ យឲយេកមងៗចូលេរ នែដរ"។ 

សិស េបះបង់ មិនែមនមនែតេន ម បឋមសិក មួយចំនួនៃន ែខ តកំពង់ធំេនះេទ គឺមន 
សិស សិក េនថន ក់វទិយល័យក៏បនេបះបង់ករសិក ែដរ ពួកេគមួយចំនួនេនះបនេធចំ ក សក
េចលករសិក ទំងក លទី។ 

គបេ ង នេនវទិយល័យ សះបនទ យ េន សកប យណ៍ បនមន ប សន៍ថ េ កមនករ ពយ
បរមភ ចំេពះសិស េបះបង់ករសិក  េ យ រែតក ជីវភពរបស់ពួកេគ។ េ កបញជ ក់ថ យុវជនគឺ
ជមូល ន គឹះ កនុងកររមួចំែណកអភិវឌ បេទសជតិ មរយៈធនធនចំេណះដឹង ែតេប កេឡកេមល
យុវជនេនតំបន់ជនបទ ឈប់េរ នេ ចនែបបេនះ ជកីបរមភស មប់សងគមទំងមូល ៖ "េដមឆន ំអីុចឹងដូច
ជ ថន ក់ទី៧ មន៥ថន ក់ កនុងមួយថន ក់មនសិស  ៥០នក់ បុ៉ែនដល់ចុងឆន ំេន ៥ថន ក់ដែដល ែតសិស កនុង 
១ថន ក់ មន២០នក់េទ បត់៥០%"។ 

កម បជពលរដបនេលកេឡងថេទះបីជកនងមករ ភិបលបន ជំរញុឲយ បជពលរដបញជូ នកូនេទ
េរ ន និងេធ េរ នេសទរែត គប់ទីកែនងយ៉ង កី ែត មិនមនផលវជិជមនេ ចនេទ បសិន

េបរ ភិបលមិនបនកត់បនថយភព កី ក បជពលរដេន ម តំបន់ជនបទេទេនះ ៖ "មិនងយរកី
ចំេរ នេទ  ស មប់អនកមនេគេនែតមនកូនេគេរ ន បនេធធំស មប់េយងអនក កេនែត ក កូនមិន
បនេរ នេទ មិនងយេទ"។ 

យុវតីេឈម ះ ទី លី ង ែដលនងបនឈប់េរ នេនថន ក់ ៦ បននិយយថ ក កី កបនរញុ ចននង
ឲយបងខំចិតឈប់េរ នទំងេនេកមង វយ័។ លី ង បនេលកេហតុផលថ មនមូលេហតុជេ ចនបនបងខំ
ចិតនងេបះបង់ករសិក េ យ រ ែត េនឆង យ គម នលុយទិញេស វេភ នងជកូនកំ ពឱពុក 
៖ "ចង់េរ នែដរ ែតេរ នមិនេកតេទ គិតេ ចន មិនេចះ នអក រេទ ឈប់េរ នយូរេហយ"។ 

បធនសមគម គបេ ង នកមពុជ ឯក ជ េ ក រង់៉ ឈុន បនសែមងករ ពយបរមភថ េបសិនជ
រ ភិបលមិនមនវធិនករទប់ ក ត់សិស េបះបង់ េទ កមពុជនឹងមិន ចសេ មចទិសេ សិក
អភិវឌ ន៍សហស វត ឆន ំ២០១៥ បនេទ។ 

របយករណ៍ពីសមគម គបេ ង នកមពុជឯក ជបនសរេសរថ េកមងៗ ែដលសថិតកនុង កម គ រអនក កី
កជង ៣៦% េនកមពុជបចចុបបនន បនេបះបង់េចលករសិក េ យ រែតឪពុកមយគម ន បក់
ចំណូល គប់ គន់ស មប់ទិញ រ ក៏គម ន បក់ឯ ស មប់ឲយកូនេចចំ យទិញេស វេភ
ក សេមេរ ន និងេរ នគួរជេដម៕ 
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ឯក រចបបទ់កទ់ងេទនងពលកមមកមុរ 

ម ១៧២ 
 
និេយជកនិងនយក គឹះ ថ នែដលមនេ បកមមករជេកមង ឬកូនជង យុតិចជង ១៨ឆន ំ ឬ សីឱយេធករ 
កនុងេនះ តវេមលឱយមនកិរយិមយទល េហយនិងរក ករសមរមយ ចំេពះ ធរណជនផង។ តវ 

មឃត់យ៉ងតឹងរុងឹចំេពះកររេំ ភខងផូវេភទ គប់ ទង់ ទយទំងអស់។ 

ម ១៧៣ 

បកស កសួងទទួលបនទុកវស័ិយករងរ តវកំណត់ បេភទករងរ ែដល ច បេងកតេ គះថន ក់ ឬ
េលសកមំង េហយែដល តវ មឃត់េកមង យុតិចជង១៨ឆន ំ។ បកសេនះក៏ តវកំរតិផងែដរនូវ
លកខខណពិេសស េដមបីឱយអនីតិជន ចេធករបន េនកនុង គឹះ ថ ន  ែដល ចប លឱយមន
េ គះថន ក់ ឬែដលនំឱយខូចសុខភពបុគគលិកេធករេនទីេនះ។ 

ម ១៧៤ 

អនីតិជន យុតិចជង ១៨ ឆន ំ មិន ចេ បឱយេធករេនអណូងែរ ៉ឬករយកែរ ៉ឬ យកថមកនុងដីេឡយ។�

បកស កសួងទទួលបនទុកវស័ិយករងរ តវកំណត់លកខខណពិេសសៃនករងរ និងករហឹកហឺនវជិជ ជីវៈ 
ដល់អនីតិជន យុពី១៦ឆន ំ េទេ កម១៨ឆន ំ ស មប់េធករេ កមដី ។ 

ម ១៧៥ 

េកមង និេយជិត កមមករ ឬកូនជងមន យុតិចជង១៨ឆន ំ មិន ចេ បឱយេធករ 
េពលយប់កនុងសហ គស ដូចមនចងុលកនុងម ១ ៃនចបប់េនះេទ។ 

បកស កសួងទទួលបនទុកវស័ិយករងរ តវកំណត់លកខខណែដល ចអនុញញ តឱយមនបដិបបញញតិ ជ
ពិេសសបនចំេពះេកមងមន យុេ ចនជង ១៦ឆន ំ ៖ 

ក- ែដលេធករកនុងែផនកឧស ហកមមដូចមន ប់េរ បខងេ កមេនះ េហយែដល តវេដរឥតឈប់ 
ទំង យប់ទំងៃថង ម បេភទរបស់ខួនត មវ ៖ 

- េ ងច កសែដក និងែដកែថប 
- េ ងច កេធែកវ 
- េ ងច កេធ ក ស 
- េ ងច កេធសករ 
- េ ងច កបំែបកែរម៉ស 

ខ-កល មនករណីេជ សមិនរចួជឧបសគគ ងំមិនឱយ កឹះ ថ នមនដំេណ រករជធមម   

ម ១៧៦ 

ករស មកេពលយប់ស មប់េកមងេភទ ក៏េ យ តវឱយមនថិរេវ ជ អបបបរម ១១ េម៉ង 
បនបនទ ប់គន ។ 
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ខ- ករងរស មប់េកមង 

ម ១៧៧ 

១. យុអបបបរម ចចូលេធករជកមមករនិេយជិត តវបនកំណត់ តឹមដប់ បំឆន ំ។ 

២. យុអបបបរមរបស់កមមករនិេយជិត តវកំណត់ដល់ដប់ បំបីឆន ំ ចំេពះមុខរបរ ឬ ករងរ គប់ 
បេភទ ែដល ចេធឱយខូចសុខភព សនិសុខ ឬសីលធម៌របស់មនុស េពញជំទង់ េ យ រែតលកខខណ 
ឬ បេភទ របស់មុខរបរនិងករងរទំងេនះបងកេឡង ។ ែបបែផនៃនមុខរបរ ឬករងរែដលមនែចងកនងមុក 
ថខ័ណេនះ តវកំណត់េ យ បកស កសួងទទួលបនទុកវស័ិយករងរ បនទ ប់ពីបនពិេ គះេយបល់ 
ជមួយគណៈកមមករ បឹក ករងរ។ 

៣.េ យមិនគិតដល់បទបបញញតិទំង យៃនកថខ័ណទី ២ ខងេល បនទ ប់ពីបនពិេ គះ 
េយបល់ជមួយគណៈកមមករ បឹក ករងរ កសួងទទួលបនទុកវស័ិយករងរ ចអនុញញ តឱយមនមុខ 
របរ ឬករងរស មប់មនុស េពញជំទង់ចប់ពី យុដប់ បំឆន ំេឡងេទ កនុងលកខខណែដល សុខភព 
សនិសុខ និងសីលធម៌របស់អនកទំងេនះ តវបនធនេ យេពញេលញ េហយអនកទំងេនះ ចទទួល 
បននូវករអប់រពិំេសស និង តឹម តវ ឬករបណុះប លវជិជ ជីវៈ េនកនុងែផនកសកមមភពែដលពក់ព័នធ។ 

៤. េ យមិនគិតិដល់បទបបញញតិទំង យៃនកថខ័ណទី១ខងេល េកមងែដលមន យុពីដប់ពីរ 
ដល់ដប់ បំឆន ំ ចអនុញញ តឱយេធែតករងរ លៗកនុងលកខខណដូចតេទ ៖ 

ក. ករងរទំងេនះមិនប លឱយខូចសុខភព ឬករអភិវឌ ៃនចិត និងកយរបស់កុមរ។ 

ខ. ករងរទំងេនះមិនប លឱយប៉ះពល់ដល់ករសិក ជេទ ងទត់ ករចូលរមួកនុងកមមវធីិ 
ទ មង់ទិសឬកមមវធីិបណុះប លវជិជ ជីវៈែដលបនកំណត់េ យ ជញ ធរមនសមតថកិចច។ 

៥. បនទ ប់ពីបនពិេ គះេយបល់ ជមួយគណៈកមមករ បឹក ករងរ កសួងទទួលបនទុកវស័ិយករ 
ងរ េចញ បកសកំណត់អំពីែបបែផនៃនមុខរបរ និងកំណត់អំពីលកខខណករងរ ជពិេសស 
អំពីថិរេវ  េធករអតិបរមែដល ចអនុញញ តបន េ យែផក មកថខ័ណទី ៤ ខងេល។ 

៦. បនទ ប់ពីបនពិេ គះេយបល់ជមួយគណៈកមមករ បឹក ករងរ រួចេហយ កសួងទទួលបនទុក 
វស័ិយករងរ ចដកេចញមិនឱយអនុវតម េនះ មួយែផនក ឬទំង សង ចំេពះ បេភទៃន 
មុខរបរ ឬករងរជកំណត់ េ យយល់េឃញថករអនុវតម េនះចំេពះ បេភទៃនមុខរបរ 
ឬករងរទំងេនះ នំឱយមនករលំបកខំង។ 

ម ១៧៨ 

អធិករករងរ ចសំុឱយ គេពទយែដលទទួលខុស តវអងគភព ធរណៈ មួយ មកពិនិតយេកមង យុ
តិចជងដប់ បំបីឆន ំ ែដលេធករកនុងសហ គសេដមបីបញជ ក់ថ ករងរែដល េគ ក់ឱយេធេនះមិនេលស
កមំងេទ។ កនុងករណីចុងេ កយេនះ អធិករករងរមនសិទធិបងខំឱយបូរ ករងរេកមងទំងេនះ ឬបញឈប់ពី
គឹះ ថ ន េ យមនេយបល់ សបអំពី គេពទយ េហយនិងេ កយ ែដល គេពទយបន ពិនិតយផទ ល់ បសិន
េបមនករត ៉ពីឪពុកមយៃនេកមងេនះ។ 
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ម ១៧៩ 

និេយជកទំង យ តវមនេស វេភបញជ ីចុះនមេកមង យុតិចជងដប់ បំបីឆន ំ ែដលខួនយកមកេ ប 
េ យមនកត់កលបរេិចឆទកំេណ តៃនេកមងេនះផង។ េស វេភបញជ ីេនះ តវជូនអធិករករងរចុះទិ ករ
េធេសចកីសេងកត និងេសចកី ពមន។ 

ម ១៨០ 

េនកនុងមនទីរសេ ងគ ះកុមរកំ ព និងកនុង គឹះ ថ នជកុសលកិចច ែដលមនេបកបឋម សិក  ករបេ ង ន
េធហតថកមម ឬវជិជ ជីវៈចំេពះេកមង យុតិចជងដប់បួនឆន ំ មិន តវ ប ពឹតេទ ឱយហួស ពីបីេម៉ងកនុងមួយ
ៃថងេទ។ តវមនេស វេភបញជ ីមួយស មប់ចុះកលបរេិចឆទកំេណ ត និងល័កខខ័ណ ករងរ ហតថកមមៃនេកមង 
ពមទំងករេ បេកមងកនុងមួយៃថង េពលគឺករែចកេពលេរ ន េពលេធករ ហតថកមម េពលឈប់ស មក និង
េពលបយ។ 

េស វេភបញជ ីេនះ តវជូនអធិករករងរចុះទិ ករេន ល់ដំ ច់ឆន ំ ពមទំងេសចកី ពមន និង 
េសចកីសេងកតផង។ 

ម ១៨១ 

គម នេកមង មន ក់ យុតិចជង ១៨ ឆន ំ េភទ ក៏េ យែដលមិនទន់ផុត ពីករ គប់ គងរបស់ឪពុក
មយឬអនក ពយបល ចចុះកិចចសនយករងរេ យគម នករ យល់ ពមអំពីជន ែដលខួនេនេ កម
ករ គប់ គងេនះេទ។ 

បកសរបស់ កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ 

បកសេលខ១៤៤ សកបយ ចុះៃថងទី១០ ែខមិថុន ឆន ំ២០០២ សីពីបដិបបញញតិចំេពះករ ម ឃត់មិន
េ យេ បេកមងេធករេពលយប់។ 

បកសេលខ១៤៥ សកបយ ចុះៃថងទី១០ ែខមិថុន ឆន ំ២០០២ សីពីករហឹកហឺនវជិជ ជីវៈដល់េកមង សំ ប់
េធករេ កមដី។ 

បកសេលខ១០៦ សកបយ ចុះៃថងទី២៨ ែខេម  ឆន ំ២០០៤សីពីករ មឃត់កុមរេធករ េនកែនង
ករងរ បកបេ យេ គះថន ក់។ 

បកសេលខ៣០៩ សកបយ ចុះៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ំ២០០៧សីពីលកខខ ករងរ និងជីវភពរស់េន កនុង
សហ គសឡឥដ បក៦  

បកសេលខ៣០៨ សកបយ ចុះៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ំ២០០៧សីពីលកខខណករងរ និងនិងជីវភពរស់ េន 
កនុងសហ គសែ សអំបិល បករ៧ 

បកសេលខ៣០៩ សកបយ ចុះៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ំ២០០៧សីពីលកខខណអនម័យ និងសនិសុខ ករងរ 
កនុងេ ងច កេដរសំេល ក បំពក់ និងេដរែសបកេជង បករ៧ 

បកសេលខ៣០៦ សកបយ ចុះៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ំ២០០៧ សីពីលកខខណករងរ និងជីវភពរស់ េន កនុង
ចំករ បករ៩ 

បកសេលខ៣០៥ សកបយ ចុះៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ំ២០០៧ សីពីករងរេន ទសមុ ទ បករ៦ 
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ករ កសសពសទធមនសុ  
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២) េសរភពសហជីព 

២.១ េ ងច កផលិតសករ គប់ តវបនេចទ បកន់ថ បនបំែបកសហជីព 

ៃថងទី២១ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១ 
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2.1 Candy Factory Accused of Union Busting 
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២.២ កមមករនិយយថ េ ងច កចង់េ យមនករបញឈប់ករត ៉ 

ៃថងទី០៧ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Factory Workers Say Oners Want Planned Protest Quashed 
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២.៣ កមមករេ ងច កកត់េដរ៨០០នក់េធបតុកមមេ យ រករបញឈប់ពីករងរ 

ៃថងទី១០ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១ 
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២.៤ កមកមមករត ៉ជំុវញិករឃំុខួនតំ ងសហជីពេសរកីមមករ 

ៃថងទី១៦ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Worker Protest Trade Union Leader’s Detention 
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2.5 Anti-union action 'increases' 
Phnom Penh Post 
Thursday, 09 June 2011 15:02  
Thomas Miller  
 

 
 
Photo by: Will Baxter  
 
Garment workers protest outside a factory in the Canadia Industrial Park in Phnom Penh during a 
nationwide strike last September. 
 
Anti-union repression has increased across the Asia Pacific, and Cambodia is no exception to the 
trend, an international trade union said in a report released yesterday. 
 
In its 2011 survey of trade union rights violations in 143 countries, the International Trade Union 
Confederation recounted the murders of 90 trade union activists, 49 of which occurred in Colombia, 
75 recorded death threats, 2,500 arrests and at least 5,000 “sackings of unionists because of union 
activities” among other abuses over the course of last year. 
 
“Employers and leaders in the Asia-Pacific region have once again chosen violence and the 
repression of trade union demands for social dialogue,” the report said. 
 
In Cambodia, ITCU singled out dismissals of workers for participating in strikes, the use of 
temporary contracts and the establishment of “yellow” pro-employer unions as actions that violated 
or undermined workers’ rights in the Kingdom last year. 
 
“Anti-union practices and obstacles to organising remain widespread. Collective bargaining is rare 
and difficult. Cambodia has still not established labour courts and impunity continues to be the rule 
when it comes to trade union rights violations,” the report states. 
 
The Brussels-based organisation also denounced the suspension and dismissal of hundreds of 
workers who took part in nationwide protests that shook the garment industry in September. 
 
The ITUC said a number of restrictions limited the effectiveness of existing legal protections, such 
as the exclusion of civil servants and domestic workers from the Labour Law, which recognises the 
right to organise and form unions.  
 
Ken Loo, Secretary General of the Garment Manufacturers Association in Cambodia, dismissed the 
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report yesterday, saying he was “amused”.  
 
“If there was really so much anti-union discrimination in Cambodia there wouldn’t be that many 
trade unions around,” he said. “Basically, I think the Cambodian labour law is one of the most 
liberal when it comes to freedom of association, because it does not even have a minimum number 
with regards to the number of workers required to form a union,” Loo said.  
 
“I don’t think you can find any other country with a law that’s more liberal.” 
 
Loo said concerns about “yellow” unions were based on a false premise.  
 
“The simple assumption is that this union never strikes so therefore they are a yellow union; the 
other union conducts strikes very often, so they are independent,” he said.  
 
Oum Mean, secretary of state at the Ministry of Labour, declined to comment yesterday, while other 
officials could not be reached. 
 
The Ministry of Labour introduced a new draft labour law earlier this year, but a number of unions 
and other civil society groups have called for its overhaul, saying the legislation would squeeze the 
labour movement by giving too much authority to the state over the registration, suspension and 
dissolution of unions. 

 

2.6 Union woman released 
 
Phnom Penh Post 
Tuesday, 10 May 2011 
May Titthara 
 

 

Photo by: Sovan Philong. Union representative Pheng Chou, 38, waves from a United Nations vehicle after she was 
released from police custody yesterday in Phnom Penh. 

 

A union representative arrested during a violent protest over severance pay in Phnom Penh’s Sen 
Sok district on Sunday was released without charge yesterday.  
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Pheng Chou was one of the leaders of a 1,000 person-strong demonstration, which saw at least eight 
people injured when former June Textile employees clashed with police. She said yesterday that she 
was released after police failed to force her to confess to beating them.  

“I didn’t agree to thumbprint [a confession] because I am a worker. I did not do what they accused 
me of, how could I [beat them] when I did not have a gun or an electric baton,” she said. Police, she 
said, declined her offer to thumbprint the confession if they agreed to admit to beating workers 
during the protest, which blocked Russian Boulevard. Free Trade Union President Chea Mony had 
helped secure her release, she added.  

The protest was the latest flare up of an ongoing industrial dispute that has raged since 4,000 
workers were laid-off after a June Textile’s factory burnt down in late March. June Textile has 
offered sacked workers $US20 severance pay per year of service but protestors have called for 
$US150 for each year worked.  

Mouen Tola, head of the labour programme at Cambodian Legal Education Center said yesterday 
that another protestor, Meas Narin, was taken by police for questioning last night but released 
shortly afterward. Pol Phithey, deputy municipal police chief, told reporters to ask Pheng Chou why 
police had released her.  

2.7 Unions lobby Subedi 
 
Phnom Penh Post 
Thursday, 02 June 2011 
Meas Sokchea 
 

 

Rong Chhun (left), president of the Cambodian Confederation of Unions, and Ath Thorn (right), president of the 
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union, speak to reporters yesterday. (Photo by: Heng Chivoan) 

 

Surya Subedi, the United Nations special rapporteur on human rights, agreed to take concerns raised 
over the government’s draft union law during a one-hour meeting with union leaders Ath Thorn and 
Rong Chhun to a meeting of the UN in Geneva in June, the pair told reporters yesterday.  
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Outside the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights in Phnom Penh, 
Ath Thorn, president of Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union, said he had 
raised concerns with Subedi that the law would give excessive arbitrary state control over trade 
unions.  

 “This law restricts the creation [of unions] and when they are already created it makes it easy to 
destroy them,” he said.  

“And when they are destroyed, the leaders of [the unions] face imprisonment.”  

Particular attention was drawn, Ath Thorn said, to article 85 of the law, which he said allows the 
imprisonment of those who obstructs the operation of a business.  

Om Mean, secretary of state of at the Ministry of Labour and Vocational Training defended the 
draft law yesterday, saying continuing debate within the government was intended to ensure the law 
struck the right balance between the interests of unions, employees and employers.  

 

Rong Chhun and Ath Thorn said they also raised concerns at yesterday’s meeting over workers 
from 13 factories who had been refused permission to return to work after participating in garment 
strike in September last year that involved tens of thousands of employees. Surya Subedi could not 
be reached for comment. 

2.8 Workers protest over imprisoned union representative 
Phnom Penh Post 
Wednesday, 15 June 2011  
Kim Yuthana  

 
More than 300 workers from the Sang Vo garment factory gathered in front of Kampong Speu 
provincial court yesterday to demand the release of a union representative who was arrested after a 
scuffle with another employee.  
 
Free Trade Union of Cambodian Workers representative, Sun Pisey, was arrested last Friday for 
allegedly scaring line leader, Soem Voleak, during an altercation.  
 
Worker representative, Yan Rathkeo Pisey, claimed yesterday that the line leader had initiated the 
violence, spitting on Sun Pisey and slapping him after he started advocating the benefits of joining 
his union. Some Voleak could not be contacted yesterday. 
 
“Workers met together in front of Kampong Speu provincial court after three witnesses defending 
Sun Pisey, who works for Sang Vo factory, were summoned by the Kampong Speu provincial court 
prosecutor for questioning and explanations in the case,” said Yan Rathkeo. None of the witnesses 
were available for comment. 
 
Meng Sokha, chief of Sang Vo factory administration, said yesterday the matter was an individual 
dispute between the two employees, but added if workers did not return to their jobs by June 16 
their positions would be terminated.  
 
“The factory does not get involved in individual affairs. It is a person’s right to find a legal way to 
defend himself,” he said.   
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Chea Mony, president of the Free Trade Union of Cambodian Workers, yesterday accused the Sang 
Vo factory of provoking the dispute, which he said had previously attempted to break up union 
activities.  
 
Khut Sopheang, director of Kampong Speu provincial prosecutors, said that Sun Pisey was accused 
of causing scars and was being temporarily detained in prison. 

 

២.៩ តុ ករេ ះែលងេមសហជីពេនេខតកំពង់សព ឺ

េ យ អុ៊ក វបូរ ីវទិយុ សីុេសរ ី

2011-06-22 

េមដឹកនំ ខសហជីពេសរកីមមករៃន ពះ ជ ច កកមពុជ បចំេ ងច កកត់េដរ ង វ ៉ ូ (Sang 
Woo) េនេខតកំពង់សពឺ តវតុ ករេខតកំពង់សពឺ េ ះែលងពីករឃំុឃំងេហយេនេម៉ង ១១ៃថង តង់ ៃន
ៃថងពុធ ទី២២ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១។ 

េ ក សុ៊ន ពិសី េមដឹកនំ ខសហជីពេសរកីមមករៃន ពះ ជ ច កកមពុជ បចំេ ងច កកត់េដរ 
ង វ ៉ ូ េនេខតកំពង់សពឺ េ កយពីបនេ ះែលងឲយមនេសរភីពវញិ បនែថងថ េ កគម នករ

ខឹងសមបនឹងអនក សី សឹម វរលកខណ៍ ែដលបនបឹងេ ក ក់ឃំុេ ចនៃថងមកេនះេទ។ 

បធនសហជីពេសរកីមមករៃន ពះ ជ ច កកមពុជ េ ក ជ មុនី បនឲយដឹងថ កមមករេ ចនរយនក់
ៃនេ ងច កកត់េដរ ង វ ៉ ូ បនបញឈប់ករេធបតុកមម និងបនចូលេធករ ំងពី ពឹកៃថងពុធ ទី២២ 
មិថុន មុនករេ ះែលងេ ក សុ៊ន ពិសី េ ពះកមមករទំងអស់េជ ជក់េលែបបបទរបស់េច កមេខត
កំពង់សពឺ េ ក កូត េព ជ កលពីរេស លៃថងអងគ រ េដមបីេ ះែលងេ ក សុ៊ន ពិសី។ 

េ ក សុ៊ន ពិសី ជេមសហជីពេសរកីមមករ បចំេ ងច កកត់េដរ ង វ ៉។ូ េ ក តវសមតថកិចចេខត
កំពង់សពឺ ចប់ឃំុ ំងពីរេស លៃថង១០ មិថុន ឆន ំ២០១១ បនទ ប់ពីេ កបន កសួរអនក សី សឹម 
វរលកខណ៍ ពីករ ងំកមមករមិនឲយចូលជសមជិកសហជីពេសរកីមមករ។ េ កយមកអនក សី សឹម 
វរលកខណ៍ បនបឹងេចទថ េ ក សុ៊ន ពិសី បន យដំេលអនក សី បុ៉ែន កមកមមករេ ចនរយនក់បនេធ

ក ីថ េ ក សុ៊ន ពិសី មិនបន យដំអនក សី សឹម វរលកខណ៍ េទ េហយបនេធបតុកមមេនមុខ
េ ងច កកត់េដរ ង វ ៉ ូ ទមទរឲយេ ះែលងេ ក សុ៊ន ពិសី រហូតតុ ករេ ះែលងពិត បកដ 
េទបពួកេគ ពមចូលេធករវញិេនៃថងទី២២ មិថុន៕ 
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២.១០ បក សិទធិមនុស េ ក យចំេពះកររេំ ភសិទធិកមមករ 

េ យ ទីន ហ ករយ៉ី វទិយុ សីុេសរ ី

2011-04-29 

គណបក សិទធិមនុស  បនេចញេសចកីែថងករណ៍មួយសែមងនូវករេ ក យចំេពះកររេំ ភសិទធិ 
កមមករ ពលករ េនកមពុជ េនែតេកតមន េបេទះបីជកមពុជ មនកិចច ពមេ ព ងទី កងប៉រសី ៃថងទី២៣ 
តុ  ឆន ំ១៩៩៣ េហយកមពុជ បនបេងកតចបប់ករងរបនចូលជធរមនកលពីឆន ំ១៩៩៧ មកកី។  

េសចកីែថងករណ៍េនៃថងទី២៩ ែខេម  ឆន ំ២០១១ បនសរេសរថ េនៃថងទី១ ឧសភ ខងមុខេនះ គឺជ
ខួបេលកទី១២៥ ៃនទិ ពលកមមអនរជតិ េហយពិភពេ កបនឯកភពគន កំណត់ឲយកមមករ ពលករ គប់
ជតិ សន៍នន តវេធករងរ ៨េម៉ងកនុងមួយៃថង និងៃថងឈប់ស មកេ យមន បក់េប វត រស៍មរមយ 
រស់េន បកបេ យេសចកីៃថថនូរកនុង នៈជមនុស ។  

េសចកីែថងករណ៍េនះបនបញជ ក់ថ េគសេងកតេឃញថ កមពុជេនែតរេំ ភកមមករ ពលករ ដូចជសិទធិ
បេញចញមតិ សិទធិទទួលបនករធនសុខភព សិទធិេធបតុកមមអហិង  ។ល។ ផទុយេទវញិកមំង
សមតថកិចចប ងក បយ៉ងខំងក េហយេពលខះបនបញ់ ប រេទេលកមមករ ពលករ និងតំ ងកមមករ 
េន គែដលពួកេគបនេធករត ៉ទមទរករធនសុខភព និងសំុដំេឡង បក់េប វត រេ៍នះ។  

គណបក សិទធិមនុស សំុទទូចេទរ ភិបល ត មវឲយេថែកទំងេនះេគរពឲយបនហមត់ចត់នូវចបប់ករងរ 
និងសំុឲយែសងរកឃតកែដលបញ់សមប់កមមករ ពលករ និងតំ ងសហជីពយកមកផនទ េទសេទ

មទំហំបទេលមសែដលេគបន ប ពឹត។  

វទិយុ សីុេសរមិីនទន់ ចទក់ទងម នីៃន កសួងករងរបនេនេឡយេទ េដមបីេឆយបំភឺទក់ទងេទនឹង
េសចកីែថងករណ៍របស់គណបក សិទធិ មនុស  េនៃថងទី២៩ េម េនះ៕  
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ចបបព់កព់ន័ធនងសទបេងកត 

នងចលូរមួជសមជិកអងគករ ជជ ជវីៈ

សហជពីកមមករនេយជិត/សមគមនេយជក 

១-េសចកីែថងករណ៍ជសកលសីពីសិទិមនុស  

ម ២៤ ចំនុចទី៤ 

មនុស គប់របូ មនសិទិបេងកតសហជីព និងចូលរមួជសមជិកសហជីព េដមបី ករពរផល បេយជន៍
របស់ខួន។ 

 

២-កតិករសញញ អនរជតិ សីពីសិទិ េសដកិចច សងគម និងវបបធម៌ 

ម ៨ ចំនុច១ 

រដជភគី ៃនកតិកសញញ េនះ សនយធនឱយបននូវៈ 

(ក) សិទិស មប់ជន គប់របូបេងកតសហជីព និងចូលរមួសហជីព មករេ ជសេរ សរបស់ខួន េ យ
សថិតេនេ កមវធិនទំង យ ែដលកំណត់េ យអងគករពក់ពន េដមបីេលកសទួយ និងករពរ ផល
បេយជន៍េសដកិចច និងសងគមកិចចរបស់ខួន។ ករេ ប បស់សិទិេនះមិន ចរតឹតបិតបនេនះេទ េលក
ែលងែតកររតឹតបិតេនះមនែចងេនកនុងចបប់ និងជវធិនករចំបច់េនកនុងសងគម បជធិបេតយយ ជ
ផល បេយជន៍ដល់សនិសុខជតិ ឬស ប់ធន ប់ ធរណៈ ឬេដមបីករពរសិទិ និងេសរភីព អនក 
ដៃទ។ 

(គ) សិទិរបស់សហជីព េធសកមមភពេ យេសរ ីេ យគម នកំរតិ ពំែដន េលកែល់ងែត ពំែដនេនះ មន 
ែចងេនកនុងចបប់ និងជវធិនករចំបច់េនកនុងសងគម បជធិបេតយយ ជផល បេយជន៍ដល់សនិសុខ 
ជតិ ឬស ប់ធន ប់ ធរណៈ ឬេដមបីករពរសិទិ និងេសរភីពអនកដៃទ។ 

 

៣-កតិសញញ សីពីសិទិពលរដ និង សិទិនេយបយ 

ម ២២ 

១-ជន គប់របូមនសិទិចូលរមួជសមគមេ យេសរជីមួយអនកដៃទ ប់ទំងសិទិបេងកត សហជីព និង
សិទិចូលរមួជសមជិកសហជីព េដមបីករពរផល បេយជន៍របស់ខួន។  

២-ករេ ប បស់សិទិេនះ ចមនកររតិតបិត ែដលកំណត់េ យចបប់ែតបុ៉េ ះ និងែដលចំបច់េន
កនុងសងគម បជធិបេតយយ កនុងផល បេយជន៍ៃនសនិសុខជតិ ឬ សុវតថិភព ធរណៈ  ឬស ប់ធន ប់

ធរណៈ ករករពរសុខភព ធរណៈ ឬសីលធម៌ ឬ ករពរសិទិ និងេសរភីព អនក ដៃទ...។ 
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៣-គម នបទបញញ តិ មួយៃនម េនះ អនុញញ តិឱយរដភគីៃនអនុសញញ ឆន ំ១៩៤៨ របស់អងគករករងរ 
អនរជតិសីពីេសរភីពខងសហជីព និងករករពរសិទិខងសហជីព ចត់វធិនករខងផូវចបប់ ឬអនុវត 
ចបប់ មរេប បែដលេធេ យប៉ះពល់ដល់ករធន ែដលមនែចងេនកនុងអនុសញញ េនះេឡយ។ 

៣-រដធមមនុញញៈ 

ម ៣៦ កថខណ៥ -៦ 

បជពលរដែខមរទំងពីរេភទ មនសិទិបេងកតសហជីព និងចូលជសមជិក សហជីព។ ករេរ បចំ និង
ករ ប ពឹតេទៃនសហជីព នឹងមនកំណត់េនកនុងចបប់។ 

 

៤-ចបប់សីពីករងរ 

ម ២៦៦ 

េ យគម នករ បកន់អីទំងអស់ និងេ យពំុចំបច់មនករអនុញញ តជមុន កមមករនិេយជិត និង
និេយជកមនសិទធិបេងកតអងគករវជិជ ជីវៈ មករេ ជសេរ សរបស់ខួន កនុងេគលបំណង សំ ប់ែតករ
សិក េលកតំេកងផល បេយជន៍ និងករករពរសិទធិ ក៏ដូចជផល បេយជន៍ែផនក ម រតី និងសំភរៈ ជ
សមូហភព និងជឯកតជន ចំេពះបុគគលិកែដលលកខនិកៈរបស់អងគករេនះបនកំណត់។ ល់អងគករ
វជិជ ជីវៈរបស់កមមករនិេយជិតមនេឈម ះថ “សហជីពកមមករនិេយជិត”។ 

ល់អងគករវជិជ ជីវៈរបស់និេយជក មនេឈម ះថ “សមគមនិេយជក”។ 

មន័យៃនចបប់ករងរេនះ តវ មឃត់មិនេ យបេងកតសហជីព ឬសមគមទំង យ 
ែដលរមួបញចូ លនិេយជក និងកមមករនិេយជិតេទកនុងសហជីព ឬសមគមែតមួយជមួយគន ។ 

 

ម ២៧៩ 

តវ មឃត់ចំេពះនិេយជក គប់របូ មិនេ យយកករចូលរមួជសមជិករបស់ សហជីព ឬករចូល
រមួកនុងសកមមភពរបស់សហជីពៃនកមមករនិេយជិត េដមបីេធករសំេរចចិតកនុងករ េ ជសេរ សេ យចូល
េធករងរ ករដឹកនំ និងែបងែចកករងរ ករតំេលងថន ក់ ករផល់ បក់ឈនួល និងករផល់ផល
បេយជន៍ វធិនករ ក់វន័ិយ និងករបេណញេចញ។ 

 

ម ២៨០ 

អំេពេ ជ តែ ជកទំង យ តវ មឃត់។ មន័យៃនម េនះ តវចត់ទុកជ អំេពេ ជ តែ ជក ជ
ទគឺ វធិនករែដលសំេ បេងកតអងគករកមមករនិេយជិតេ យសថិតេនេ កម ឥទធិពលរបស់និេយជក 

ឬអងគករ មួយរបស់និេយជក ឬមួយជករ ទ ទង់អងគករកមមករនិេយជិត មមេធយបយហិរញញវតថុ 
ឬមេធយបយេផ ងេទ តកនុងេគលបំណង ក់អងគករទំងេនះេ យេន េ កមករ តត របស់និេយជក 
ឬអងគករ មួយរបស់និេយជក។ 
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ម ២៩៣ 

ល់ករបញឈប់ បតិភូបុគគលិក ឬ ល់ករបញឈប់េបកខជន មន ក់ពីករងររបស់ខួន ចេធបនលុះ
ែតមនករយល់ ពមពីអធិករករងរ។ វធិនករករពរទំង យដូចគន េនះ តវអនុវតចំេពះអតីត

បតិភូបុគគលិកេ កយេពលបញច ប់ ណតិរបស់ខួនបីែខ និងកនុងរយៈេពលបីែខ ចំេពះអតីតេបកខជនមិន
ជប់េឆន តេ កយករ បកសលទធផលៃនករេបះេឆន ត។ ល់គំេ ងផស់បូរ ឬ េផទរករងររបស់ បតិភូ
ែដលនំេ យមនករបត់បង់តំែណងកនុង ណតិ ក៏ តវ ក់េ យសថិតេ កម នីតិវធីិេនះែដរ។ 

អធិករករងរែដលបនទទួលពកយបណឹងសំុបញឈប់កមមករនិេយជិតដូចមនែចងកនុងម េនះ 
តវ ផល់េសចកីសំេរចរបស់ខួនដល់និេយជក ដល់កមមករនិេយជិតែដល តវបញឈប់ ក៏ដូចជដល់អងគករ 
សហជីពែដល គប់ គងកមមករនិេយជិតេនះ កនុងរយៈេពលមួយែខយ៉ងយូរេ កយទទួលពកយបណឹង។ 

បនទ ប់ពីបនទទួលេសចកីសំេរចេនះ និេយជក កមមករនិេយជិតែដល តវបញឈប់ ឬអងគករ 
សហជីព របស់កមមករនិេយជិតេនះមនរយៈេពលពីរែខ េដមបីេធឧប ស័យេទរដម នី កសួងទទួល 
បនទុកវស័ិយករងរ។ រដម នី កសួងទទួលបនទុកវស័ិយករងរ ចបដិេសធេចល ឬែកសំរលួេសចកី 
សំេរច របស់អធិករករងរ។ 

េបគម នករជូនដំណឹងអំពីេសចកីសំេរចរបស់អធិករករងរ កនុងរយៈេពលែដលបនកំណត់េ យ 
េទ ឬេបគម នករជូនដំណឹងអំពីេសចកីសំេរចរបស់រដម នី កសួងទទួលបនទុកវស័ិយករងរ កនុងរយៈេពល 
ពីរែខ បនទ ប់ពីបនទទួលឧប ស័យ ម ននុ កមេនះ ពកយបណឹង និងឧប ស័យេនះ តវចត់ 
ទុកថ បនបដិេសធេចល។ 
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៣) ពលករចំ ក សក 

៣.១ ជញ ធរម៉េឡសីុជួយស ងគ ះជនជតិែខមរ៧នក់ែដល តវេគជួញដូរ 
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3.1 Trafficked Cambodians Rescued in Malaysia 

ៃថងទី២០ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38  ពលករចំ ក សក 

3.2 Maid in Malaysia Was Raped, Mother Claims 
ៃថងទី០៥ ែខេម  ឆន ំ២០១១ 
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3.3 Maid Offered Money to Drop Rape Claim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40  ពលករចំ ក សក 

៣.៤ អងគករននៈ ពលករចំ ក សក បឈមកររេំ ភបំពនេនមជឈមិបូព៌ 

 ៃថងទី០៤ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១ 
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3.4 Workers Facing Abuse in Mideast, Groups Say 
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៣.៥ ពលករែខមរេន ម៉េឡសីុមន ក់ តវេថែកចប់រេំ ភ 
DAP 
Monday, 04 April 2011 
សុ ក វចិឆិក  

ភនំេពញៈ ម នីអងគករសិទធិមនុស បន យករណ៍ឱយដឹងេនៃថងទី៤ ែខេម  ថ ពលករនីិែខមរេនម៉េឡសីុ 
មន ក់ តវបនបន េថែកចប់រេំ ភ ក៏បុ៉ែន ជនសង ័យជជន ជតិម៉េឡសីុ មិន តវបនចប់ខួនេនះេទ 
េ យនងមិន ៊ ន បប់បូ៉លិស។ 

េ ក ហុ៊យ េព ជសុវណ ម នីកមមវធីិ ែផនកសិទធិមនុស ៃនមជឈមណលអប់រចំបប់សហគមន៍បន បប់ 
មជឈមណលព័ត៌មន េដមអមពិលឱយដឹងថ សីរងេ គះបនទូរស័ពទមកមយថ នង តវបនេថែករេំ ភ 
ែត នងមិន ៊ ន បប់សមតថកិចចម៉េឡសីុេនះេទ េ ពះនងខចេគេធបប េទ តម៉យង នងគម នញតិ 
សននេនះេទ។ 

សីរងេ គះេនះមន យុ២៨ឆន ំ នងបនេទេធករេន បេទសម៉េឡសីុ កលពី ែខកញញ ឆន ំ២០១០ 
មរយៈ កមហុ៊នចមប៉ែមនេផវរ៍ ។ មយ សីរងេ គះេនះបន េរ ប ប់បែនថមថ កូនរបស់គត់បន 

ចូលេទេធករេនកែនងទីមួយេ យ តវេថែកេធបបរហូត េទបនង ទំមិនបនក៏សំុផស់េទេនកែនង 
ទីពីរ។ ែតេនែតអកុសល នង តវេថែកចប់រេំ ភពីរដង េ យេលកទីមួយេនៃថងទី៣០ ែខមីនកនង 
េទ និងេលកទីពីរកលពីេពលថមីេនះ ។ សីរងេ គះេនះបនទូរស័ពទេទមយឱយជួយនង។ 

េ កបនថ មយរបស់ សីេនះបនមក បឹងដល់អងគកររបស់េ ក េដមបីជួយអន គមន៍ េធយ៉ង  
ឱយកូន សីរបស់ខួនបនវលិមករក សកកំេណ តវញិ។ 

េ កបញជ ក់ថ អងគកររបស់េ ក បនទំនក់ទំនងេទទូតែខមរេនម៉េឡសីុេដមបីេធយ៉ង ជួយអន-
គមន៍ េហយអងគករ របស់េ ក ពមទំងបនសហករជមួយអងគករៃដគូផងែដរ។ 

េ កបញជ ក់ថ រហូតមកទល់េពលេនះ េ កេនពំុទន់ទទួលបនករេឆយតបព័ត៌មន ពីម នីទូត 
និងអងគករៃដគូេនះេទ។ 

េ ក យ៉ វធុ បធនអងគករ ខ ៉ម ែដលជអងគករមួយករពរសិទធិពលករចំ ក សកធប់ 
និយយថ ពលករ ែដលេធករចំ ក សក បថុយ បថនេ យខុសចបប់រែមងែតងែត តវបនេគ 
រេំ ភេលសិទធិករងរទំងកមំងកយនិង កមំងចិត។ 

គួរបញជ ក់ថ កលពីេពលកនងេទថមីៗេនះ សេមចេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដម នីៃន ពះ ជ ច ក 
កមពុជបនអំពវនងឱយ បជជនែខមរ េម កំុេធករចំ ក សក មរយៈេមខយល់េ យខុសចបប់ េ ពះ 
សកែខមរមនករងរេ ចន ស់ែដល ច បកបរបរចិញច ឹមជីវតិបន។ 
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៣.៦ កមហុ៊ន បណុះប ល ពលករែខមរ បដិេសធព័ត៌មនថ េធបបពលករេ ត មេទម៉េឡសីុ 
 
DAP 
Saturday, 02 April 2011 
សុ ក វចិឆិក-គឹម ចនថ   

ភនំេពញ ៖ នយក កមហុ៊ន Job Asia មជឈមណលទី៣ ែដលមនទី ំង េន ជធនីភនំេពញ បនេចញ 
មុខបក យ និងបំភឺថ កមហុ៊ន របស់េ កែដលជ កមហុ៊ន េ ជសេរ សបណុះប លពលករែខមរ 
េទេធករេនបរេទសដូចជម៉េឡសីុ ៃថ និងជបុ៉ន ថ មិនបនេធបប ឬបិទេសរភីពពលករ ែដលបន 
េចទ កមហុ៊នេនះេទ។ 

ករ យបំភឺ របស់ភគី កមហុ៊នេធេឡង បនទ ប់ពីបីរបស់ សីរងេ គះ បន បប់មជឈមណលព័ត៌មន 
េដមអមពិល ថ បពនេឈម ះ លកខណ៍ យុ២៤ឆន ំ តវបន កមហុ៊នែដលមនេឈម ះខងេលថ បន 
បងខ ំង បពនរបស់គត់ ៣េទ៤ៃថងេហយ េហយកូនកនុងៃផទពីរែខ បនរលូតេធយ៉ង ឱយបនេទេធករ 
េនេ ក បេទស។ 

េឆយតបេទបញេនះ េ ក េអង សុវណរទិ នយក កមហុ៊ន Job Asia មជឈមណលទី៣ បន បប់ 
មជឈមណលព័ត៌មន េដមអមពិលឱយដឹងថ ជករពិត សីេនះបនមកចុះេឈម ះ េន កមហុ៊នរបស់េ ក 
េដមបីមនបំណងេទេធករេន បេទសេ ក េ យបញជ ក់ថ ខួនពំុមន មី ឬកូនេនះេទ េហយខួនមន 
បំណងចង់េទេធករេនេ ក បេទស េទបមកចុះេឈម ះេន កមហុ៊នេនះេ យជំពក់ឯក រមួយចំនួន។ 

បនទ ប់មកខង កមហុ៊នបននំ សីេនះ េទពិនិតយឈម េដមបីរកេមេ គេអដសន៍ េនេពលេនះេគដឹង 
ថ សីរបូេនះមនៃផទេពះ ពីរែខេទបខង កមហុ៊នសួរបកេទ សីេនះវញិថ េហតុអីបនជមនកូន 
េប សីេនះអះ ងថគម នបី ែត សីរបូេនះនិយយថ អត់េទជកូនែដលេគរេំ ភនងេទ។ 

េ យទទួលបនព័ត៌មនេនះខង កមហុ៊នក៏មិន ពមទទួលយកករចុះេឈម ះរបស់ សីេនះេទ តេទ ក៏បុ៉ែន 
េ យចិតចង់បនករងរ េធេនេ ក បេទសខំងេពក សីេនះក៏សំេរចចិតរលូំតកូនេហយ កមហុ៊ន 
ចំ យ បក់ បមណជ៤០ដុ រ ស មប់ មួយៃថងបនទ ប់ សីេនះបនរត់េគចេចញពី កមហុ៊ន។ 

េ ក េអង សុវណរទិ និយយថ សីេនះបនេបក បស់លុយ កមហុ៊ន ែដលមកចុះេឈម ះេរ នេនះ 
ខង កមហុ៊នឱយ បក់ ចំនួន បមណជង៦០មឺុនេរ លមុន។ េ កថ សីរបូេនះនិយយមិនចបស់ 

ស់មងេចះមងចុះ។ េហយេ កក៏មិនចង់បឹងផល់ ចំេពះ សីេនះែដរេ ពះ សីេនះពំុមនលំេន ន 
ចបស់ ស់។ េ កបនថ សីរបូេនះបននំគន ៣០០នក់ មកត ៉េនមុខសងក ត់បងកឱយមនច ចល។ 

បីរបស់ សីែដលអះ ងថជជនរងេ គះេនះ បន បប់េដមអមពិល មទូរស័ពទេន ពឹកៃថងទី០២ ែខេម  
ឆន ំ២០១១ថ កល ពី៤-៥ៃថងមុន បពនធរបស់ខួនែដលមនៃផទ េពះពីរែខផងេនះ បនេទេបះ តកួនេន 
មត់ទេន េ យ រែត បពនធរបស់ខួនជ អនកលក់ តកួនេនផ រក ល។ បុរសរបូេនះ ែដលមនមុខរបរ 
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ជកមមករសំណង់បន េរ ប ប់េទ តថ េនេពលែដល បពនធរបស់ខួនកំពុងេបះ តកួន ប់ែត បពនធបន 
េធ ដំេណ រ មមូ៉តូកង់៣េទជមួយេគបត់េទ េ យេ កបនអះ ងថ ច បែហលជ តវថន ំ ។ 

េ កបនបនថ េពលេនះបនបត់ បពនធ៣យប់៤ៃថង បនទ ប់មកេទបដឹងថ បពនធរបស់ខួនសថិតេន 
កនុង កមហុ៊នខងេល េដមបីចង់នំនងេទេធករេន បេទសម៉េឡសីុ។ បីរបូេនះបនបនថ ប់ែតេន 

ង ចៃថងទី០១ ែខេម  ខណៈែដល បពនធរបស់ខួន តវបន កមហុ៊នយកមកពិនិតយសុខភពក៏លួចរត់មក 
េ បងបូនេនផ រក លទី១ េដមបីឱយជួយ េហយបចចុបបននកំពុង ន ក់េនជមួយមយមីង។ 

គួរបញជ ក់ផងែដរថ េនៃថង បទុស យគន េនះែដរ ខងបូ៉លិសបុ៉សបនរបឹអូសកម ៉របស់អនកកែសត 
ែដលបនកំពុងផិតយករបូភព ៃនករ បទុស យគន េនះែដរ ែតេរ ងេនះ តវបនអន គមន៍ពីអធិករផង 
ែដរ។ 

ទក់ទិននឹងអនុ បធនបុ៉សផ រក ល ទី១ េឈម ះែហម ហីុម ដកហូតម៉សីុនថត អនកកែសតេនះ តវ 
បនេ កហុ៊ន សុធី អធិករនគរបលខណដូនេពញបនឱយដឹង កលពី ពឹកមិញថេ កបនឱយ 
អធិកររងមន ក់េទេ ះ យបញេនះេហយ ។ 

 
៣.៧ កមហុ៊ន  T&P  បនសកមមភពឃំុឃងំពលករខុសចបប់ 

 
នគរវត 
េ យ ៖ សហករ ី
ៃថងទី 03-04-2011 

ភនំេពញ៖ កមហុ៊ននំពលករេទេធករេន បេទសម៉េឡសីុេឈម ះ T & P Co .,Ltd . ែដល ធប់មន
េករេឈម ះ កក់ តវបន បភពឱយដឹងថរ ភិបលបញជ ឱយបិទទរមជឈមណលករងរេនភនំេពញឥឡូវ 
មនេរ ងេទ តេហយ។  

ម នីអងគករសិទធិមនុស កនុង សកននកំពុង ម ននិងឃំេមល កមហុ៊ន T&P ែដលកំពុងេធសកមម 
ភពជេម សនរវីយ័េកមងេចញពីទី ន ក់ករ កមហុ៊នេនះ េនេខតកំពង់ឆន ំងេទ ក់េនកនុងចមក រ ច់
សយលមួយេដមបី ក់បំបំងពីករែឆកេឆររបស់សមតថកិចច។ 
េ ក េម ន តុ   បធនកមមវធីិសិទធិករងររបស់មជឈមណលអប់រចំបប់ស មប់សហគមន៍មន 

ប សន៍ កមហុ៊ន T & P បន េបក ខេរ សពលករនីិេធករេន បេទសម៉េឡសីុមួយេទ តេនេខត
កំពង់ឆន ំងបនទ ប់ពី ជញ ធរបនបិទទរមណល កមហុ៊នេនភនំេពញកលពីពក់ក លែខមីន។ 

េ កបនសង ័យថករេបក ខ កមហុ៊នេនះ ក់ដូចជមនសកមមភពលួច ក់េហយបន
ជេម សនរេីកមងៗ ែដលបនមកែសងរកករងរេធេន បេទសម៉េឡសីុរបស់ កមហុ៊នយកេទ ក់ទុក
កនុងៃ ពចមក រមួយកែនងកលពីេម៉ង១៩និង៤០នទីយប់ៃថងទី៣០ ែខមីនកនុងេនះមនពលករនីិខះមិន
ទន់ គប់ យុេធករផង។ 
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េ កបញជ ក់ថ ករជេម សពលករនីិេចញេនះេ យ រ កមហុ៊នមិនទុកចិតថ ជញ ធរនឹង ចចុះ

េទែឆកេឆរទី ន ក់ករ កមហុ៊ន ែដលមនពលករនីិ ន ក់េនហឹក ត់ករងរជេមផទះែតមកទល់ៃថងទី
៣១ មីនេនះេគមិនទន់េឃញមនសមតថកិចចចុះេទែឆកេឆរទីកែនងេនេខតកំពង់ឆន ំងេនេឡយេទ។ 

កមហុ៊ន T&P តវបនម នីករពរសិទធិមនុស េចទ បកន់ថបនឃំុមនុស ខុសចបប់េនមជឈមណល 
កមហុ៊នេនមំុទឹកថខណែសនសុខ ជធនីភនំេពញកលពីពក់ក លែខមីនឆន ំ២០១១។ ករេចទ
បកន់េនះេធេឡង េ កយពីមនពលករនីិមន ក់បក់េជងេ យបនេ តេគចខួនេចញពីផទះែលងជន់ទី
៣ ែដលជមជឈមណលហឹក ត់ពលកររបស់ កមហុ៊ន T&P េទេធករេន បេទសម៉េឡសីុកលពីៃថងទី
១ មីនឆន ំ២០១១ េហយ៤ ៃថងេ កយមកេទ តមនពលករនីិមន ក់បន ប់េនកែនងេដកកនុង កមហុ៊ន
េនះ។បនទ ប់មកមជឈមណលៃន កមហុ៊នេនះ តវបនបិទ។ ក៏បុ៉ែនេនេពលេនះមនព័ត៌មនពី កមសិទធិ
មនុស ថ កមហុ៊នេនះមនេបកមណលមួយេទ តេនេខតកំពង់ឆន ំងយ៉ង ថ៌កំបំង។ 

េ កអំសំ តម នី តតពិនិតយបេចចកេទសៃនអងគករសិទធិមនុស លីកដូ (Licado ) បនសែមងចមងល់
ថេតរ ភិបលបនបិទ កមហុ៊នេនះ ឬយ៉ង បនជ កមហុ៊នេនះ ចេបកមជឈមណលមួយកែនង
េទ តេនេខតកំពង់ឆន ំងបនេ ពះថ កមហុ៊នេនះបនេធឱយមនុស ប់និងរបួសជេ ចននក់ េ យ 

រឃំុខួនពលករកនុងបនទប់តូចចេង តមិនមនអនម័យប លឱយ ទឌេ ទមសុខភពនំឱយ ប់ និង
ផល់ចំណី រមិន គប់ គន់ជេដម។ 

េ កថ េបេគពិនិតយលកខណៈមណលរបស់ កមហុ៊នេនេខតកំពង់ឆន ំងេនះេទ តេ តមិនខុសពី
មណលែដលេបកេនភនំេពញកនងមកែដលបនបិទរបងជិតមិន ចេចញចូលបន េហយេ ក េម ន
តុ  សំុឱយ ជញ ធរេសុបអេងកតេរ ងេនះបនទ ន់។  

ទក់ទងេទនឹងព័ត៌មនមនទិលសង ័យេនះេ កសំពិសី បធន កមហុ៊ន T &P មន ប សន៍ថករ
អះ ងរបស់ កមសិទធិមនុស មិនពិតេទ ែតេ កបដិេសធអធិបបយពិ រអំពី ខេរ សពលករនីិេន
េខតកំពង់ឆន ំងេនះេទេ ក គន់ែតបេងបថ សមគមភន ក់ងរេ ជសេរ សពលករកមពុជនឹងេធសននិសីទ
កែសតមួយសីពី កមហុ៊នរបស់េ កេនេពលឆប់ៗេនះ។ 

េ កអនបុ៊ន ក់ បធនសមគមភន ក់ងរេ ជសេរ សពលករកមពុជបនបញជ ក់យ៉ងមឺុងម៉ត់ជំនួស
េថែក កមហុ៊ន T & P ថ កមហុ៊នេនះបនសំុចបប់េបក ខ កមហុ៊នេនេខតកំពង់ឆន ំងកលពីពីរស
បហ៍មុនេ យមន ជញ ធរ គប់ជន់ថន ក់បនអនុញញ តឱយ តឹម តវ។ 

ទក់ទងេទនឹងចមងល់ែដលថបិទ កមហុ៊ន T & P ឬមិនបិទេនះម នី កសួងករងរមិនបនបញជ ក់
ចបស់ថេត កមហុ៊ន T & P េនះ តវបនបិទទរេ កយពីមនេរ ង សវេនេដមែខមីនែដលប ល
ឱយមនុស ប់កនុង កមហុ៊ននិងមនមនុស េ តេគចខួនពីផទះថមជន់ទី៣ ែដលជកែនងហឹកហឺនរបស់
កមហុ៊នេនភនំេពញឬយ៉ង េនះេទ។ 
ករ អះ ងរបស់ម នី កសួងករងរនិងម នីសមគមភន ក់ងរេ ជសេរ សពលករកមពុជ តវបន កមម

នីសិទធិមនុស មួយចំនួនមនចមងល់េហយេចទសួរថេហតុអីបន កមហុ៊ន T & P ធប់ ឃំុខួនមនុស
េហយមនមនុស ប់កនុង កមហុ៊នែបរជមិនបន បឈមមុខចបប់េហយែបរជរ ភិបលអនុញញ ត
ចបប់ឱយ កមហុ៊នេបក ខបនេទេទ តដូេចនះេទវញិ៕ 
 



46  ពលករចំ ក សក 

3.8 Domestic work in spotlight 
 
Phnom Penh Post 
Friday, 27 May 2011  
Thomas Miller 

Cambodia officials will support a proposal for legally binding international standards for domestic 
work at a meeting in Geneva next week, an official said yesterday. 

Government officials, labour representatives and business leaders from countries that belong to the 
International Labour Organisation are set to consider a proposed convention on “decent work” for 
domestic workers. If adopted and ratified by individual countries, the convention would be legally 
binding. 

Nisha Varia, a senior researcher for the women’s rights division at Human Rights Watch, called the 
convention an “exciting initiative” demonstrating “global concern”. 

“Governments around the world have recognised that domestic work has been traditionally 
excluded from key labour protections, and that workers in this sector are often at high risk of 
abuse,” she said. 

Hou Vudthy, deputy director-general at the Ministry of Labour and a delegate to the meeting, said 
yesterday that the ministry would support the convention. 

“We have considered the proposal… [and] have decided to support it,” he said. 

Incidents this year at several training centres run by firms that recruit Cambodians for domestic 
work abroad have sparked questions about debt bondage, forced detention and poor health 
conditions that many workers have complained of facing. Rights groups have called for better 
protections for domestic workers and tighter law enforcement. 

Without the clear mechanisms to inspect the conditions of the workers … we cannot say the 
workers are protected 

Moeun Tola, head of the labour programme at the Community Legal Education Centre NGO, said 
yesterday that most domestic workers in Cambodia were underage, underpaid and overworked. 

“Some workers report that they are required to work more than 20 hours per day,” he said. 

Moeun Tola said the convention would be a positive step if it is ratified, but that further action 
would be required for it to be fully implemented. 

“Without the clear mechanisms to inspect the conditions of the workers and so on, we cannot say 
the workers are protected,” he said. 

Some employers, however, may prefer a non-binding recommendation from the ILO instead of a 
convention. Malaysia, where an estimated 30,000 Cambodians are employed as domestic workers, 
has proposed the same, according to a summary of recommendations provided by the ILO. 

Sandra D’Amico, vice president of the Cambodian Federation of Employers and Business 
Associations, will travel to Geneva for the meeting next week. She said by email yesterday that a 
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non-binding ILO 
recommendation would still reflect the importance of domestic work but would better encourage 
“immediate action and creative policies” to address concerns. 

“What is important, is to ensure that we enforce our laws and adhere to the policies and 
international standards that we already have in place,” she said. 
 

3.9 Domestic worker convention adopted 
 

Phnom Penh Post 
Monday, 20 June 2011  
Thomas Miller  

 
Cambodia has supported an “historic” international convention that has earned praise from rights 
groups for setting the first global standards for domestic work. 
 
The treaty passed overwhelmingly on Friday at a meeting of International Labour Organisation 
member states in Geneva. 
 
The convention calls on all ILO member states to provide protection for an estimated 53 to 100 
million people, mostly women and girls, who work in private homes around the world. 
 
Reasonable working hours, a minimum wage and time off were some of the standards adopted, the 
ILO said in a statement on Friday. Such measures would have to be ratified by parliament before 
they could be legally binding. 
 
An Bunhak, director of the Cambodian Recruitment Agencies, said it was too early for Cambodia to 
ratify the treaty, claiming such a move would “destroy the harmony” between employers and 
domestic workers.  
 
He said households employing domestic workers “consider them as a member of the family” and 
often provided support for education or vocational training. “Our culture is different,” he said.  
 
If domestic workers were brought under the labour law, he warned, such benefits could cease and 
wages would not be sufficient to support education and living expenses in cities such as Phnom 
Penh. 
 
Moeun Tola, head of the labour programme at the Community Legal Education Centre, said it was  
“very seldom” that domestic workers in Cambodia, many of whom were children, actually attended 
school.  
Moreover, employers paid them “based on their favour”, rather than a contractual obligation, 
leaving the door open for abuse, he said.  
A number of recent allegations that Cambodian domestic workers in Malaysia have been abused by 
both their employers and the recruitment firms that train them have highlighted a gap in worker 
protections.  
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An Bunhak said Cambodia should urge Malaysia – which expressed opposition to a legally binding 
agreement and abstained from the vote in Geneva – to ratify the convention.  
 
An estimated 30,000 Cambodians are employed as domestic workers in Malaysia.  
 
Eni Lestari, chair of the International Migrants’ Alliance, said a refusal by Cambodia to ratify the 
convention might  become an obstacle if it asked Malaysia to do so or adopt a bilateral agreement 
with adequate protections for Cambodian domestic workers.  
 
Officials at the Ministry of Labour could not be reached for comment yesterday. 

 

3.10 Labour trainees charge false detention at IIS 
Phnom Penh Post 
Friday, 01 April 2011 15:03 
Chhay Channyda 

 
An official at the Community Legal Education Centre said yesterday that the group had received 
calls from four women training at the IIS labour recruitment company in Phnom Penh accusing the 
facility of false detention. 
 
The women, aged between 18 and 24, said they were not allowed to visit family for months at a 
time, a claim the company denies, and were being asked to pay US$1,500 to be released form their 
contractual commitment to work for two years in Malaysia, according to Chhon Sokha, a labour 
program unit officer at CLEC. 
 
Chhon Sokha said she received calls on Thursday morning from four workers living at IIS 
recruitment company’s offices, located in the capital’s Dangko district, who wanted to return to 
their families, but were unable to afford the additional $1,500 debt that would be added to the $200 
dollars they already owed the company for training and administrative costs. 
 
Hay Chetra, 20, one of the four trainees, said the company refused to give her permission to visit 
her family in her homeland, so she no longer wanted to fulfill her obligation to work overseas. 
 
“I previously worked in Malaysia through another recruitment firm,” said Hay Chetra. “But while 
staying with IIS they have been so strict with us. So I don’t want this job anymore. I miss my 
parents.” 
 
Thach Sotharath, the director of IIS, said workers were allowed to visit home two to three times 
during their three months living in the company’s Phnom Penh training facilities, but added that the 
company required express permission from parents or official guardians. 
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3.11 Maid retracts rape claims 

Phnom Penh Post 
Thursday, 07 April 2011 
Mary Kozlovski and Sen David 
 

 
 
Photo by: Hong Menea  
Srey Sophal, the mother of a woman allegedly held in Malaysia, speaks to reporters yesterday in 
Phnom Penh to say she ‘misunderstood’. 
 
A maid working in Malaysia has retracted claims made through her mother this week that she was 
raped twice by a member of her employer’s family, as an agreement that will allow her to come 
home was brokered. 
 
At a press conference held yesterday at National Police headquarters in Phnom Penh, a letter was 
released in which the woman apologised to both her employer and recruitment agency Champa 
Manpower Group Ltd stating that she “was not raped” and her mother had “misunderstood”. 
 
The letter, dated April 5, was signed by a representative of the Cambodian Embassy in Malaysia. 
 
The woman’s 66-year-old mother, Srey Sophal, also apologised yesterday and said that the rape did 
not occur.  
 
On Monday, the widow from Svay Rieng province fronted a press conference held by opposition 
Sam Rainsy Party lawmaker Mu Sochua where she claimed that her daughter had been raped and 
abused in Malaysia and requested government intervention. 
 
“Before, I had got phone call from my daughter that she was raped but she called to me again that 
she was not raped,” said Srey Sophal yesterday.  
 
Huy Pichsovann, program officer at the Community Legal Education Centre, said that he had 
received a phone call on Tuesday in which Srey Sophal said she had been talking to Champa 
Manpower over a possible compensation deal. 
 
“Her mother told me that [her daughter] decided to reach the [compensation] agreement because she 
is afraid that the Malaysian authorities would not allow her to return to Cambodia,” he said. 
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“I think she is signing the agreement under pressure.” 
 
Yesterday, managing director of Champa Manpower Group, Van Sakrany, confirmed at the 
conference that his company would pay for Srey Sophal’s daughter to return to Cambodia. When 
asked if dropping the rape allegations was related to compensation, Srey Sophal repeated that she 
had “misunderstood” her daughter and was following what her daughter wished. 

 

៣.១២ អនរសភ ៊ នពិភក អំពីបញពលករចំ ក សក 

េ យ ទីន ហ ករយ៉ី វទិយុ សីុេសរ ី

2011-04-04 

អនរសភ ៊ ន (AIPA) េធសិកខ បងញពីតួនទីសមជិកសភកនុងកិចចករពរ និងេលកកមពស់
សិទធិពលករេទសនរ បេវសន៍េនកនុងតំបន់ ៊ នេលកទី ៣២ ែដលកមពុជេធជមច ស់ផទះ ពីៃថងទី៣ ដល់
ៃថងទី៦ ែខេម  េដមបីរកដំេ ះ យេលបញ បឈមរបស់ពលករេទសនរ បេវសន៍។ 

 

RFA/Tin Zakariya 

បធនសភកមពុជ េ ក េហង សំរនិ ែថងកនុងកិចច បជំុរបស់អនរសភ ៊ ន េនស គរ ន់េវ ៉
ជធនីភនំេពញ េនៃថងទី៤ ែខេម  ឆន ំ២០១១។ 

បធនរដសភកមពុជ បនអំពវនវេនកនុងកិចច បជំុេនៃថងទី៤ េម  ឲយថន ក់ដឹកនំ ថ ប័ននីតិបបញញតិៃន
បេទស ៊ នទំងអស់ ឲយពិនិតយេមលេសចកីែថងករណ៍រមួេនកនុងកិចច បជំុកំពូល ៊ ន េលកទី១២ 
កលពីឆន ំ២០០៧ េនទី កងេសបូ៊ បេទសហីលីពីន អំពីកតពកិចចរបស់ បេទសបញជូ នពលករ និង
បេទសទទួលពលករ េដមបីឯកភពគន កនុងករករពរ និងេលកកមពស់សិទធិពលករេទសនរ បេវសន៍ ឬ
ពលករចំ ក សកកនុងតំបន់។  

េ ក េហង សំរនិ បធនរដសភកមពុជ និងជ បធនអនរសភ ៊ ន (AIPA) បនមន ប សន៍ថ 
បចចុបបននករេធេទសនរ បេវសន៍េដមបីែសងរកករងរេធ គឺជបញដ៏សំខន់មួយែដលកំពុងែតជះឥទធិពល
េទដល់េសទរែត គប់ បេទសេនេល កលេ ក។ 
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េ ក េហង សំរនិ បនបញជ ក់ពីពលករចំ ក សកថ គឺជវធីិ សមួយស មប់ បជពលរដ កី ក
កមពុជ ស មប់រេំ ះខួនេចញពីភព កី ក។ 

កលពីឆន ំ២០០៨ គណៈកមម ធិករ ៊ នសីពីករអនុវតេសចកីែថងករណ៍រមួរបស់ ៊ ន បនបេងកត
កមករងរមួយេដមបីបេងកតលិខិតុបករណ៍មួយស មប់ អនុវតេសចកីែថងករណ៍រមួឆន ំ២០០៧ បុ៉ែនករ
េរ បចំលិខិតុបករណ៍េនះមនចរនពីរផទុយគន  បនជអូសបនយដល់បចចុបបនន គឺចរនទី១ ស មប់ប
បេទសបញជូ នពលករ ែដលចង់ឲយលិខិតុបករណ៍េនះមនវ ិ លភព គបដណប់េទេលពលករ េទសនរ 
បេវសន៍ែដលមនឯក រ និងពលករេទសនរ បេវសន៍ែដលមិនមនឯក រ ពមទំង កម គ ររបស់
ពួកេគ េហយលិខិតុបករណ៍េនះមនទ មង់ជកិចច ពមេ ព ងែដលចងកតពកិចច។ បុ៉ែនចរនទី២ គឺ
ស មប់ប បេទសទទួលចង់ឲយលិខិតុបករណ៍មនវ ិ លភព គប ដណប់ តឹមែតពលករេទសនរ 
បេវសន៍ែដលមនឯក របុ៉េ ះ និងមិនចងកតពកិចចេទ។  

តំ ង សគណបក  សម រង ុ ី េ ក សុន ឆ័យ បនជំរញុឲយ AIPA ពិេសសគឺសភៃន បេទស
នីមួយៗេនតំបន់ ៊ ន តវែតេធករឯកភពគន ចំេពះលិខិតុបករណ៍ែដលផទុយគន េនះ មិន តវអូស
បនយតេទេទ តេទ េនខណៈែដលពលករែខមរកំពុង បឈមនឹងករេធបបពីេថែករបស់ខួន េនះ។ 

េ ក យ៉ វធុ នយក បតិបតិអងគករ ខ ៉ម កមពុជ (CARAM Cambodia) បនអំពវនវឲយ
រ ភិបលៃន បេទស ៊ នទំង១០េនះ េធយ៉ង េធករអនុម័តេលលិខិតុបករណ៍ ៊ ន ែដល
សងគមសីុវលិបនេធេសចកី ពង ក់ជូន ៊ នទំងេនះ េធយ៉ង គបដណប់ទំងពលករ មន
ឯក រ និងពលករមិនមនឯក រ។ 

បធន កមជតិ យប៉កមពុជ និងជអនុ បធនអចិៃ នយ៍ៃនគណៈកមម ធិករេរ បចំ យប៉ េលកទី៣២
េនះ េ ក ជម េយ ប បនបងញរបយករណ៍ថ ៊ នមន បជពលរដសរបុជង ៦០០ ននក់ 
េសមនឹង ៨,៨% ៃន បជពលរដេលពិភពេ ក និងមនកមំងពលកមមសរបុជង ២៦៣ ននក់។  

ចប់ ំងពីឆន ំ១៩៩៥មក បេទសកមពុជ តវបនចត់ទុកជ បេទសបញជូ នពលករយ៉ងសំខន់េទកន់
បេទសេន កនុងតំបន់ ដូចជ បេទសៃថ ម៉េឡសីុ កូេរខ៉ងតបូង និង បេទសមួយចំនួនេនកនុងឈូង
សមុ ទ ដូចជ ៉ បី៊ អូ៊ឌីត (Saudi Arabia) ក  (Katar) និងគុយែវត៉ (Kuwait)។ 

របយករណ៍ពី កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ កនងមកបនបងញថ ពលករចំ ក សក
ទំង សបចបប់ និងមិន សបចបប់េទ បេទសៃថ មនជង ១៨០ពន់នក់ េទម៉េឡសីុ មនជង ២មឺុន
នក់ និងកូេរខ៉ងតបូង បមណ ៩នក់ បុ៉ែនស មប់ឆន ំ២០១១េនះ េគមិនទន់ដឹងថ មនចំនួនពលករ
ចំ ក សកេទ បេទសទំងេនះ បនេកនេឡងដល់ចំនួនបុ៉នម នេនេឡយ៕ 
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៣.១៣ ែខមរមួយចំនួនកយេទជទសករេលទូកេន ទកនុង បេទសៃថ 

េ យ យន់ េម ន វទិយុ សីុេសរ ី

2011-04-06 

កមមវធីិគេ មងេសរភីពេដមបីបញច ប់ទសភពកនុងសម័យទំេនប របស់ទូរទស ន៍សហរដ េមរកិ សីុអិុនអិុន 
(CNN) ផ យកលពីៃថងទី៥ េម  បនឲយដឹងថ បជពលរដែខមរអត់ករងរេធមួយចំនួន តវបនេម
ខយល់េបក បស់ ឲយេទេធករងរេលទូកេន ទេន បេទសៃថ ជកែនងែដលពួកេគបនកយេទជ
ទសករ។ 

ពំ ឌី  និង ពំ បូលីន បងបូន បសបេងកតនឹងគន  ជអតីតទសកររបស់មច ស់ទូកេន ទជនជតិៃថ 
កលពីបីឆន ំមុន បន បប់កមមវធីិទូរទស ន៍សហរដ េមរកិ សីុអិុនអិុន ថ ពួកេគបនធក់ខួនជទសករ
េន ទអស់រយៈេពល ៣ែខ េ យ រែតពួកេគចញ់េបកេមខយល់សនយផល់ បក់ែខេ ចន។ 

កមមវធីិទូរទស ន៍ សីុអិុនអិុន Freedom Project Ending Modern-Day Slavery ផ យកលពីៃថងអងគ រ ទី៥ 
េម  បនដក សង់បទពិេ ធន៍របស់ ពំ ឌី  និង ពំ បូលីន ែដលធប់បនចញ់េបកេមខយល់ 
េហយធក់ខួនជទសករេលទូកេន ទៃថ។ 

អនកយកព័ត៌មនរបស់ទូរទស ន៍ សីុអិុនអិុន េ ក ន រវីរ័ (Dan Rivers) បនេរ ប ប់ថ ពំ ឌី  និង 
ពំ បូលីន បនចកេចញពីផទះរបស់ខួន េ យ រែតពួកេគជួប បទះបញជីវភព។ ពួកេគធប់ជអនក
បកបរបរដំដំុថមយក បក់ស មប់ចិញច ឹម ជីវតិ។  

េ ក ន រវីរ័ បនេរ ប ប់បនេទ តថ េនេពលេមខយល់បបួលអនកទំងពីរេទេធករេន បេទសៃថ 
ពួកេគសងឃឹមថ ពួកេគ ចរក បក់ែខបនេ ចន បុ៉ែនករសនយេនះមិនែមនជករពិត។  

ពំ ឌី  និង ពំ បូលីន តវបនជប់គុកេនេលទូកេន ទមួយកនុងសមុ ទៃថ កនុងេខត មុត ប័កកន 
(Samut Prakan) ចំនួនបីែខជទសករ។ 

បងបូន បសទំងពីរេរ ប ប់ បប់ទូរទស ន៍ សីុអិុនអិុន ថ ទសករខះែដលមិនឧស ហ៍េធករ តវបន
មច ស់ទូកសមប់េចល។ 

ពំ ឌី  និង ពំ បូលីន ចរចួពីទសភពេ យ រែតរត់េគចខួនពីទូកេនេពលចូលចត ចំងេទ 
បេទសម៉េឡសីុ។ ពួកេគបនេធករេន បេទសម៉េឡសីុចំនួន ៣ឆន ំ េទបសន ំបន បក់វលិមក សក
ែខមរវញិ។ បចចុបបននពួកេគបនកយជអនកកត់សក់េនកមពុជ។ 

ទូរទស ន៍ សីុអិុនអិុន បនដក សង់សមីរបស់ម នីសមគមជលផលជតិៃថថ សមគមមិនបនទទួល
របយករណ៍អំពីទសភពេលទូកេន ទេនះេទ កនុងរយៈេពលបីបួនឆន ំចុងេ កយេនះ បុ៉ែនម នីេនះ
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បនទទួល គ ល់ថ សមគមបនទទួលពកយបណឹងមួយចំនួនេចទ បកន់មច ស់ទូកេន ទខះ ថ បន
េបក បស់កមមករេន ទពីតៃម បក់ឈនួល និងលកខខណករងរ។  

េមដឹកនំៃន បេទសជសមជិក ៊ ន កំពុងែសងរកមេធយបយេដមបីបំបត់ករជួញដូរមនុស  និង
ករពរពលករចំ ក សក េដមបីែសងរកករងរេធ។ 

សមជិកសភៃន បេទស ន កលពីៃថងច័នទ ទី៤ ែខេម  បនជួបជំុគន េនទី កងភនំេពញ េដមបី
ព ងឹង និងករពរសិទធិរបស់ពលករ។ 

កែសត ហីល រ (Phil Star) របស់ហីលីពីន បនដក សង់សមី បធនសភកមពុជ េ ក េហង សំរនិ 
ជ បធនអងគ បជំុថ ករងរពលករចំ ក សកជករងរងយ សលរងេ គះថន ក់ េហយបនបងកជកី
បរមភឲយ គ រ និងសងគម។ េ កបនថ ជួនកលពលរដចំ ក សក តវបនេកង បវញ័ច  និងកយជ
ជនរងេ គះៃនករជួញដូរមនុស ។  

កែសតបនេទ តថ កមពុជបនបញជូ នពលករចំនួន ១ែសន២មឺុននក់េទេធករេនម៉េឡសីុ ៃថ 
កូេរខ៉ងតបូង និងជបុ៉ន៕ 
 

៣.១៤ ភព កី កប លឲយពលករមន ក់កយជមនុស ពិករ 

េ យគឹមេព វទិយុ សីុេសរ ី

2011-06-11 

ភព កី កេនកមពុជ បនបងខំឲយ បជពលរដែខមរជេ ចនមឺុននក់េធចំ ក សក ែសងរកករងរេធេន
េ ក បេទស េដមបីរក បក់ចិញច ឹម កម គ រ។ 

 

CLEC Photo ៣-មីន-២០១១: សីពលករេឈម ះ េហង ក់ ែដលបនេ តេចញពីអគរ កមហុ៊ន េ ពះចង់ជួប
កម គ រ ស មកពយបលេនមនទីរេពទយេ កសងឃ ជធនីភនំេពញ។ 
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កនុងករេធចំ ក សក កមមករខះមនភ័ពសំ ងបនទទួលករងរល បុ៉ែនកមមករខះេទ តបនជួប
បទះនូវេ គះថន ក់គួរឲយភ័យខច េនកនុងជីវតិរបស់ពួកេគ។  

េនកនុងមណលៃនអនកកន់ សន គិសមួយកែនង េហង ក់ យុ ៣១ឆន ំ ែដលមនដងខួន និងេជង
ទំងសងខងរុបំង់របួស តវបនជួយសេ ងគ ះេ យ កមអងគករមនុស ធម៌កនុង សក និងអងគករលីកដូ 
េ កយពីនងបនេ តទមក់ពីេលផទះកមពស់បីជន់ េដមបីេគចេចញពីមណលហឹក ត់មួយកែនងរបស់
កមហុ៊ន ធី េអន ភី (TNP) កលពីចុងែខឧសភ ឆន ំ២០១១ កនងេទេនះ។  

េនកនុងទឹកមុខេ ក ម កំ ស មកសូកសឹងេនេលែ គ េ យ រែតនងពំុ ចកេ មកខួនបន កមមករនីិ
របូេនះបនសែមងនូវេសចកីខល់ខយយ៉ងខំងចំេពះ សនកូនតូចៗរបស់នង េ កយពីនង តវធក់
ខួនពិករ ៖ «ខញុំ អស់សងឃឹម តឹមហនឹងេហយកនុងជតិេនះ គម នអីនឹងជួយេ ះ យខញុំេទ តេទ។ ខញុំ ពយថ 
អនគតេទកូនខញុំអក រក៏អត់េចះ ដូចខញុំ េហយគម នលុយគម នកក់ចិញច ឹម។ ខញុំ ពយយ៉ងខំងខចកូនខញុំ
អនគតេទដូចខញុំដូេចនះែដរ»។ 

េហង ក់ រស់េនភូមិ ែរន៉ ឃំុ ន ម ពះ សកបកន េខតេពធ ត់។ នងមនកូនៗចំនួនពីរនក់ 
ែដលមន យុ ៩ឆន ំ និង យុ ១៣ឆន ំ។ រយៈេពលជេ ចនឆន ំមកេហយ េហង ក់ និងកូនតូចរបស់
នង បនេដរ ច់ចរ គប់ទីកែនងេដមបីែសងរកករងរចិញច ឹមជីវតិ េ កយពីដីធី និងផទះសែមបងរបស់នង 
តវបនធនគរ េអសីុលី  របឹអូសយកអំឡុងេពលែដលនងខចីបុលស មប់េធជេដមទុនកនុងកររកសីុ។ 

នងបនេរ ប ប់េ យ សងូត សងត់ថ ជួនកលនងបនធក់ខួនេទសីុឈនួលេបះែផេឈេន បេទស
ៃថ េហយេនេពលអស់ករងរេធេនទីេនះ នងបនវលិមក បេទសែខមរវញិសីុឈនួលដកសទូង និងេធ
ករងរជេ ចនកែនង។  

កូនទំងពីររបស់នងមិនែដល គ ល់ េរ នេទ។ ពួកនងេទដល់កែនង  នង តវសំុជ មកមច ស់
កសិ ន ឬមច ស់ផទះអនកជួលនង ជកេកនជបេ ះ សននទ មំអស់ករងរ េធេទបពួកេគេធដំេណ រ
េទកន់កែនងេផ ងេទ ត។  

េ យ រែត ថ នភពេ តចចរេដរសីុឈនួលកនុង សកពិបកខំង េហង ក់ បនសេ មចចិតេឡងមក
កន់ កងភនំេពញ េដមបីហឹក ត់េធជអនកសីុឈនួលបេ ម មផទះេន បេទស ម៉េឡសីុ មរយៈ កមហុ៊ន 
ធី េអន ភី េ យករបបួលរបស់េមខយល់ែដលបនសនយនូវករទំនុកប មងរបស់ កមហុ៊ន និងករសនយ
ជេ ចនសីអំពីលកខខ័ណករងរ។  

នងបនេរ ប ប់បនេទ តថ នងនឹកថនងនឹង ចរេំ ះខួនេចញពីភព កី កបន េបសិនជនងបន
ករងរេធលែបបេនះែមន បុ៉ែនទីបំផុតកែនងហឹក ត់េនះេ ប បបនេទនឹងកែនងេធ ទរណុកមម និង
ឃំុឃំងមនុស  ៖ «ពិបកេពក! ខញុំពិបកទំងពីករេដក ករហូបចុក អត់ឲយេចញេដរ។ ខញុំសំុេទេលងកូន
អត់ឲយេទ។ កលមក ខញុំបនសួរហមត់ចត់ថ ឲយេទេលងកូនេទ? ថ ឲយេទ ដល់ែតខញុំចង់េទ ថទល់ែត
មនបង់ដីធីបនឲយេទ។ … េពលេដកទល់ែតត មង់ជួរគន េដក េហយេគពិន័យខញុំរត់សឹង ល់ៃថង»។  



ពលករចំ ក សក     55 

 
េនទីបំផុត េហង ក់ បនសេ មចចិតែលងគិតពីជីវតិ ប់រស់របស់នងេទ តេហយ េហយនងក៏បន
េ តទមក់ពីផទះែលងកមពស់ ៣ជន់មួយកែនងៃនមណលហឹក ត់របស់ កមហុ៊ន ធី េអន ភី េនភូមិ
តពំងឈូក កនុងបំណងរត់េគចឲយខងែតបន មិនបេ មករងរេនះតេទេទ តេទ។ 

នងបនថ ៖ «ខញុំសេ មចចិតហក់មក េ យ រែតខញុំថ េន សកេយងពិបក ដូេចនះេហយទ មំេទដល់
សកេគ។ ទំែលងបនេមលេទកន់ែតពិបកេទៗ។ ខញុំនឹកេទដល់កូនខញុំ មិនដឹងបនអីសីុបនអីចយ។ 
ទូរស័ពទក៏អត់ឲយេ បទក់ទងេទបងបូនអនក សក។ េនយូរេទចិតពិបកេនះពិបក មួយពិបកខួន
ឯងផង មួយគិតេទដល់កូនផង នឹកេឃញថ ដឹងអីុចឹងអត់មកេទ»។ 

េជងសងខងរបស់នងបនបក់ឆឹងេខទច េហយឆឹងខនងរបស់នង តវបនបក់មួយចំនួនផងែដរ។ 

ម នីអនកករពរសិទធិមនុស ៃនអងគករលីកដូ េ ក អំ សំ ត ែថងថ កមមករនីិរបូេនះកំពុងែត បឈម
នឹងពិករភពអស់មួយជីវតិ េហយេគក៏មិនដឹងថ តវេធយ៉ង បនេទ តែដរ េនេពលែដលគត់មន
កូនតូចៗ ២នក់េនកនុងបនទុកបែនថមេទ តេនះ។ 

េ ក អំ សំ ត មន ប សន៍ថ ៖ «ដូេចនះេយងគិតថ កសួងករងរ និង កមហុ៊នែដលគិតមិនដល់ 
កំពុងែតបនផលវបិកដល់សងគម ពីេ ពះមយរងរបួសធងន់ េហយពិករ េហយកូនេនតូចៗេទ ត អត់មន
អនកជួយចិញច ឹម ដូេចនះបនទុកេនេលសងគម។ អីុចឹងេយងមនែតសំុេធយ៉ង ឲយរ ភិបល និង កមហុ៊ន
ជួយទំនុកប មងដល់គត់ផង េហយេធយ៉ង ឲយេគរពចបប់ េដមបីករពរកំុឲយមនេ គះថន ក់ដល់
កមមករេ កយៗេទ ត»។ 

អនកតំ ង សៃនគណបក បឆំង សម រង ុ ី អនក សី មូរ សុខហួរ មន ប សន៍បញជ ក់ថ រ ភិបល
តវែតទទួលខុសេនកនុងករែសងរកករងរឲយ បជពលរដ និងករែថរក សុវតថិភពពលរដ ៖ «េហយ
េគលនេយបយរបស់ រ ភិបលែដលផល់ករងរ េហយករងរេនះអត់មនសុវតថិភព េហយ
រ ភិបលក៏ តវទទួលខុស តវែដរ មិន ចឲយ បជពលរដរងេ គះពិករខួនបនអស់មួយជីវតិ េហយ
ែតលេ លមិនដឹងេទ  េហយេយងេ ះៃដ...»។ 

េ កយពីធក់ខួនពិករ េហង ក់ បន ក់បណឹងជេ ចន សូមឲយបិទ កមហុ៊ន ធី េអន ធី េ យបន
េចទថ កមហុ៊នេនះបនឆេបកកមមករ និងបនបឹងឲយសងជំងឺចិតចំេពះករបត់បង់កយសមបទ បុ៉ែន
មកដល់េពលេនះ េគេនមិនទន់េឃញមនចំ ត់កររបស់តុ ករេទេល កមហុ៊នេនះេនេឡយ
េទ។  

សថិតេនកនុង ថ នភពពិករ កី កគម នទីជ មក គម នករគំ ទពីរ ភិបល េហង ក់ បនែថងេ យកី
អស់សងឃឹមថ នងមិនដឹងេទ មក េទេនេពលខងមុខ េ កយពីជេសបយពីជំងឺ។ េនែកបរនង 
កូនតូចៗទំងពីររបស់នងបនចប់េផមរមួចំែណកជមួយ កមអនក កន់ សន គិស េដមបីែសងរក
េសចកី ណិត សូរ៕  
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៣.១៥ ៃថចប់ពលករែខមរជង១០០នក់ ក់គុក 

េ យ ទីន ហ ករយ៉ី វទិយុ សីុេសរ ី
2011-05-15 

មនេសចកី យករណ៍ពី បេទសៃថមកថ ជញ ធរៃថបនេបកយុទធនករចប់ពលករខុសចបប់េនកនុង
បេទសៃថ ជបនបនទ ប់ េនកនុងរយៈេពលចុងេ កយេនះ។ 

 

RFA/Soun Sophalmony កមអនកកែសតថតរបូរថយនែដលដឹកពលករ ែខមរ ២១នក់ បញជូ នមកពី បេទសៃថ មក
ដល់ទឹកដីែខមរេនជប់គល់ ព នមិតភពកមពុជ-ៃថ កនុង កងេប៉យែប៉ត េខតបនទ យមនជ័យ កលពីៃថងទី២៩ ែខ
កញញ  ឆន ំ២០១០។  

កមមករេន ទែខមរខុសចបប់ជង ១០០នក់ ែដលេធករេនកនុង សកខងហ ៊ុន ែខ ត ត បេទសៃថ 
ជប់ ពំ បទល់ែខ តេកះកុង ៃន បេទសកមពុជ តវបន ជញ ធរៃថចប់ ក់គុក កលពីេដមែខឧសភ 
េនបនទ ប់ពីស ងគ មែខមរ-ៃថ បនផទុះេឡងជថមីកលពីៃថងទី២២ ឧសភ។ 

អតីតម នី ជករេនែខ តេកះកុងមួយរបូ ែដលបចចុបបននេធករជេមករទូកេន ទេន សកខងហ ៊ុន 
េ ក ជ័យ សុវ ៉  បនឲយដឹងេនៃថងទី១៥ ថចប់ពីេដមែខឧសភ មកទល់េពលេនះ ជញ ធរៃថ បន
ចប់ខួនកមមករេន ទែខមរចំនួន ៤េលកមកេហយ។ េ ក ជ័យ សុវ ៉  បនបញជ ក់ថ ចំនួនកមមករ
េន ទខុសចបប់ ែដល តវ ជញ ធរៃថចប់ខួន គឺមនចំនួនេនះនឹងេកនេឡងែថមេទ តេទ ត ៖ "េថែក
ខះ េគខះកមមករអីអីុចឹងេទ េគេទេ ះវញិ ៤ ៥នក់វញិេទ េទដល់គុកធំ ហនឹង គឺៃថអត់ឲយធនេទ 
រង់ចំៃថងេឡងតុ ករ"។ 

អនកេសុបអេងកតៃនអងគករសិទធិមនុស លីកដូរ បចំែខ តេកះកុង េ ក អិុន គង់ជិត បនមន
ប សន៍ថ េ កក៏ទទួលបនព័ត៌មនចប់ខួនេនះែដរ បុ៉ែនករចប់ខួនេនះ ជញ ធរៃថមិនសំេ ែត
េលកមមករេន ទបុ៉េ ះេទ គឺ ជីវករែខមរនំទំនិញលក់េចញចូល ពំែដនែខមរ-ៃថ ក៏េគចប់ខួនែដរ 
បសិនេបពួកេគគម នលិខិតឆងែដន។ 
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កលពីៃថងទី១៤ ឧសភ កែសតបងកកបុ៉ស (Bangkok Post) របស់ៃថ បនចុះផ យថ រ ភិបលៃថ
េ គងនឹងេបសសំ តពលករខុសចបប់េនកនុង បេទសៃថ បនទ ប់ពីេគបនផល់ឱកសចុងេ កយដល់
ពលករខុសចបប់ទំងអស់ែដល មកពី បេទសែខមរ ភូម និង វ បមណ ២ ននក់ត មវឲយចូលខួន
ចុះបញជ ីេន មករយិល័យននៃន នយក នករងរៃថ ចប់ពីៃថងទី១៥ មិថុន ដល់ៃថងទី១៤ កកក  
េ កយពីបន បកសេសចកីសេ មចកលពីៃថង២៦ េម កនងេទ កនុងករ តតពិនិតយយ៉ងហមត់ចត់េទ
េល កមពលករខុសចបប់ែដល កំពុងេធករេនកនុង បេទសៃថ។ 

ម នីនំពកយៃន កសួងករបរេទសែខមរ េ ក កុយ គួង បនមន ប សន៍ថ េ កនឹងទក់ទងេទ
ម នី ថ នទូតែខមរ បចំេនទី កងបងកក េដមបីរកមេធយបយជួយពលករែខមរែដល តវបនៃថចប់ខួន
េនះ ៖ "ពក់ព័នធ េទនឹងពលករេយង តវបនេគឃត់ខួនេ យ បករេផ ងៗ ថ នទូត ឬ ថ នកុងសុ៊ល
េយង បចំេនទី កងបងកកហនឹង ែតងែតចុះេទផទ ល់ ពលករ ពក់ព័នធេទករកត់េទសចូល
បេទសេគខុសចបប់ ឲយមនេមធវកីរពរ ឬេទ មផូវចបប់"។ 

េ ក កុយ គួង បនេលកេឡងេទ តថ កនងមកកមពុជបនបេងកតគណៈកមមករច មះេនទី កងបងកក 
េដមបីជួយចុះបញជ ីពលករែខមរគម នឯក រ េដមបីឲយពួកេគមនឯក រ តឹម តវ មចបប់។ 

បធនអងគករខ ៉មកមពុជ (CARAM) េ ក យ៉ វធុ បនអំពវនវឲយរ ភិបលៃថជូនដំណឹងមក
ដល់រ ភិបលកមពុជ អំពីករចប់ខួនពលករ កមមករែខមរខុសចបប់េនកនុងទឹកដីៃថ េហយសូមកំុយកករ
ចប់ខួនពលករេធជចំ ប់ខម ំង េ ពះថជេមះែខមរ-ៃថ មិនទក់ទងេទនឹងកមមករទំងអស់េនះេទ ៖ 
"មក ពីេថែកៃថហនឹង េ កចូលចិតជួលពលករែដលមិនមនឯក រ េ ពះេថកជងតៃមហនឹង េហយ
ងយ សលកនុងករេកង បវញ័ច  អីុចឹងេហយេបសិនជកំុឲយមនពលករឆងែដនខុសចបប់ គឺរ ភិបលៃថ
ហនឹង តវ ក់េទសទណអនកជួលពលករខុសចបប់ហនឹង"។ 

វទិយុ សីុេសរមិីនទន់ទក់ទងសំុករបំភឺពីម នី ថ ន ទូតៃថ បចំេនទី កងភនំេពញ េដមបីជ មបសួរអំពី
បញេនះបនេទ េនៃថង ទិតយ ទី១៥ ឧសភ។ 

កមពុជ និងៃថបនចុះអនុ រណៈេយគយល់គន  (MOU) សីពីករបញជូ នពលករ ំងពីឆន ំ២០០៣ កនង
មក។ េ ក យ៉ វធុ បនជំរញុឲយភគីៃថេគរពនូវអនុ រណៈេនះ េដមបីរក ភព សះ សលគន កនុង
នមជ បេទសជិតខងគន ។ 

បចចុបបននរ ភិបលែខមរេទបែតបនេរ បចំឲយពលករែខមរ បមណ ៩មឺុននក់ឲយមនឯក ររស់េន សប
ចបប់កនុងចំេ មពលករែខមរជង ២ែសននក់ ែដលកំពុងបេ មករងរេនកនុង បេទសៃថេ យគម ន
ឯក រ៕ 
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៣.១៦ ពលករែខមរ៧នក់ តវបនសេ ងគ ះេន បេទសម៉េឡសីុ 

េ យសុខេសរ ីវទិយុ សីុេសរ ី

2011-06-17 

ពលករចំ ក សកកមពុជ ចំនួន ៧នក់ េនកនុងចំេ ម ១២នក់ តវបនសេ ងគ ះេនកនុង បេទស
ម៉េឡសីុ េ យ រករជួញដូរកមំងពលកមម និងករេកង បវញ័ច កមំងជអនកេន ទេនសមុ ទ។ 

 

Photo courtesy of CLEC ពលករែខមរ ៤នក់ កនុងចំេ ម ៧នក់ ែដល តវបនជួយសេ ងគ ះេន បេទសម៉េឡសីុ 

ករសេ ងគ ះបនេជគជ័យេនះ គឺមនកិចចសហកររ ងមជឈមណលអប់រចំបប់ស មប់សហគមន៍េន
កមពុជ ជមួយអងគករជៃដគូេនកនុង បេទសម៉េឡសីុ ជមួយ ថ នទូតកមពុជ េនកនុង បេទសម៉េឡសីុ 
និង ជញ ធរនគរបលម៉េឡសីុ ផងែដរ។ 

ម នីេសុបអេងកតៃនមជឈមណលអប់រចំបប់ស មប់សហគមន៍េន កមពុជ េ ក ហុ៊យ េព ជសុវណ ែដល
កំពុងែតសថិតេនកនុង បេទសម៉េឡសីុ បនមន ប សន៍ មទូរស័ពទមកថ ពលករចំ ក សកចំនួន 
៧នក់ មិនទន់ ចមក បេទសកមពុជវញិេនេឡយេទ េ យ រកំពុងរកចំ ថ នទូតកមពុជ េធលិខិត
ឆងែដន និងេរ បចំនីតិវធីិមួយចំនួន។ 

េ កបនថ ៖ «ទំងគន អត់មន Passport (លិខិតឆងែដន) អត់មនឯក រេធដំេណ រ គត់មិនទន់ ច
េធដំេណ រមក សកែខមរជមួយខញុំេនះេទ។ ថ នទូតែខមរគត់ចុះេទេធឯក រេធដំេណ រឲយពួកគត់ េហយ

ថ នទូតែខមររកលុយទិញសំបុ តយនេ ះឲយពួកគត់ ពីេ ពះរ ភិបលម៉េឡសីុ អត់េចញៃថសំបុ ត
យនេ ះឲយេទ»។ 

អនកនំពកយ កសួងករបរេទសកមពុជ េ ក កុយ គួង បនមន ប សន៍ថ េ ក គមន៍អំពីករ
េជគជ័យេនះ។ េ កនឹងទក់ទងេទ ថ នទូតកមពុជ េន បេទសម៉េឡសីុ េផតេលេរ ងេនះ។ 
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ពលករចំ ក សកកមពុជចំនួន ៧នក់េនះ ទី១ េឈម ះ ទិត សុភ័ ក េនេខតបត់ដំបង ទី២ េឈម ះ ស 
៉  េនេខតបត់ដំបង ទី៣ េឈម ះ ផត សុៃផ េនេពធ ត់ ទី៤ េឈម ះ ហុ៊ន ប ងំ េនេប៉យែប៉ត ទី៥ 

េឈម ះ េន វទុធី េនេខតកំពត ទី៦ េឈម ះ ផន សុ ៉ ត់ េនេខតេស ម ប និងទី៧ េឈម ះ េ គ ល រតនៈ 
េនេខតបនទ យមនជ័យ។ 

ករ វ ជវរបស់មជឈមណលអប់រចំបប់ស មប់សហគមន៍ បនឲយដឹងថ អនកទំង ៧នក់េនះបន
ចូលកនុង បេទសៃថ េ យខុសចបប់ កលពីឆន ំ២០១០ និងឆន ំ២០១១ មរយៈេមខយល់ជនជតិែខមរេទ
េធករេន បេទសៃថ បុ៉ែនេថែកៃថ បនលក់កមំងពលកមមបនឲយេថែកជនជតិម៉េឡសីុ ឲយេធករងរ
ជអនកេន ទេនកនុងសមុ ទ។ 

ម នីេសុបអេងកត េ ក ហុ៊យ េព ជសុវណ បនមន ប សន៍ថ េ កកំពុងែតែសងរកពលករចំ ក 
សកកមពុជចំនួន ៥នក់េទ ត ែដលេថែកជនជតិម៉េឡសីុ កំពុងែត ក់ទុកេន គែដលធយព័ត៌មន
សីពីករសេ ងគ ះពលករ ចំ ក សកកមពុជ ចំនួន ៧នក់ថមីៗេនះ។ 

បភពពី បធនសមគមភន ក់ងរេ ជសេរ សពលករកមពុជ េ ក អ៊ន បុ៊ន ក់ បនមន ប សន៍ថ 
ពលករចំ ក សកកមពុជ សបចបប់ែដលេធករងរេនកនុង បេទសម៉េឡសីុ គឺមនចំនួនសរបុជង ២
មឺុននក់។ 

កលពីែខមីន ឆន ំ២០១១ កនងេទេនះ េ កនយករដម នី ហុ៊ន ែសន បនបញជ ឲយប ងក បេមខយល់
ននែដលរត់ពនធមនុស  និងជួញដូរកមំងពលកមមខុសចបប់េទកន់ បេទសៃថ និង បេទសមួយចំនួន
េទ ត៕ 

៣.១៧ តុ ករៃថេកះេ ពលករែខមរ៤នក់េធ ក  ី

េ យ សួន សុផល មុននី វទិយុ សីុេសរ ី

2011-06-18 

កលពីឆន ំ២០១០ ថ នទូតែខមរ បចំទី កងបងកក បេទសៃថ បនអន គមន៍រេំ ះពលករែខមរ ២៩នក់ 
យកមក សកែខមរវញិ។ 

េ ក ឡត ែកវ រស់េនឃំុ ប ទ សក ពះេន ត ពះ េខតបនទ យមនជ័យ និងជតំ ងពលករែខមរ
ទំង ២៩នក់ បនែថងឲយដឹងេនៃថងេ រ ៍ ទី១៨ ែខមិថុន ថ កលពីៃថងទី១៣-១៤ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១ 
ម នី ថ នទូតែខមរ បចំ កងបងកក បេទសៃថ បនទូរស័ពទមក បប់ថ តុ ករៃថបនេកះេ
តំ ង បជពលរដែខមរ ៤នក់ កនុងចំេ មពលករែខមរ ២៩នក់ ចូលខួនេធជ ក ីជបនបនទ ប់ េន
ែខេ កយេនះ ៖ «េនៃថងទី១២ ែខកកក  ១៩ ែខកកក  ២៧ ែខកកក  រហូតដល់ចប់េនៃថងទី៨ ែខសី
ចប់ េឡងទំងអស់ ៤ដង វគគបញច ប់»។ 
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ពលករែខមរ ៤នក់ ែដល តវេធដំេណ រេទេឆយបំភឺេធជ ក ីជូនតុ ករៃថ េនកនុងេខត មុត ខន 
បេទសៃថ នៃថងទី១២ ែខកកក ខងមុខេនះ មនេឈម ះ ៉ត េវ ន េឈម ះ សឹុម លត េឈម ះ ម៉ង់ ងិះ 
និងេឈម ះ េប៊ េព អនកទំង ៤នក់ បចចុបបននរស់េនេខតបនទ យមនជ័យ និងេខតបត់ដំបង។ 

កលពីេដមឆន ំ២០១០ បជពលរដែខមរទំង ២៩នក់ ជអនករស់េនេខតបនទ យមនជ័យ និងេខត
បត់ដំបង តវបនេមខយល់ពី សកែខមរ នំេទជួញដូរកមំងពលកមម េ យគម នកៃ ម ឲយេធករេន កម
ហុ៊នផលិត បហិតៃថមួយ េន សកម ៃឆ េខត មុត ខន បេទសៃថ។ បុ៉ែនេ កយពីមនករ
អំពវនវពី កមពលករែខមរទំង ២៩នក់េនះមក ម នី ថ នទូតរ ភិបលែខមរ បចំ កងបងកក បេទស
ៃថ បនេធកិចចអន គមន៍រេំ ះពួកេគយកមក សកែខមរវញិ។ 

េ ក សី ឈ ម៉និត បធនមជឈមណលសំចតេប៉យែប៉ត បនមន ប សន៍ថ បជពលរដែខមរ
ទំង ២៩នក់ េ កយពីបនរេំ ះមកពី សកៃថ មកជួបជំុ កម គ របងបូន ឪពុកមយរបស់ពួកេគេន

ម សកភូមិ េន បេទសកមពុជ។ 

េ ក សីបនថ ពលករែខមរទំង ២៩នក់ េនពំុទន់ទទួលបន បក់សំណងជំងឺចិតពីេថែក កមហុ៊ន
ផលិត បហិតជនជតិៃថេនះេទ េ យ រពួកេគ តវេនរង់ចំករកត់េសចកីរបស់តុ ករៃថ ៖ «អត់ 
ទន់មនអនក បនអីេទ ( បក់សំណង) មនែតខង World Vision មន CC មន CWCC េហយនិង
កកបទ កហម េហយករខញុំបញជូ នេទផទះេទេធករ បគល់េន សក ពះេន ត ពះ ខញុំេឃញេច យ
សករងគត់េចញលុយេ េប៉គត់ឲយមន ក់ ១មឺុនេរ ល»។ 

ម នី ថ នទូតែខមរ បចំ កងបងកក បេទសៃថ មិន ចទក់ទងសំុេសចកីបញជ ក់បែនថមជំុវញិករណី 
ពលករែខមរទំង២៩នក់ ែដលេ ត មចូលខួនេទបំភឺជូនតុ ករៃថេនះបនេទ។ បុ៉ែនអនុរដេលខធិករ 
និងជម នីនំពកយ កសួងករបរេទសែខមរ េ ក កុយ គួង ធប់បនមន ប សន៍ថ ពលករែខមរខះកនុង
ចំេ មពួកេគ ២៩នក់ នឹង តវចូលខួនេទេធជ ក ី េឆយបំភឺជូនតុ ករៃថ ទក់ទិនសំណំុេរ ង
េថែក កមហុ៊នផលិត បហិតជនជតិៃថ ែដលេគេចទពីបទជួញដូរកមំងកមមខុសចបប់៕ 

៣.១៨ ែខមរឥ ម២នក់ជប់េចទពីបទសមប់មនុស េនម៉េឡសីុ 

េ យ ទីន ហ ករយ៉ី វទិយុ សីុេសរ ី

2011-04-19 

យុវជនែខមរពីនក់បងបូន ែដលេទេធជកមមករេនេលទូកេន ទរបស់ជនជតិៃថ េហយបនចូល
េន ទេលែដនទឹក បេទសម៉េឡសីុខុសចបប់ តវបនជប់េចទថ ជជនៃដដល់សមប់េមករ។ 

ម នីជន់ខពស់ៃន កសួងករបរេទសែខមរបនឲយដឹងេនៃថងទី ១៩ េម  ថម នី ថ នទូតែខមរ បចំេន
បេទសម៉េឡសីុកំពុងែត វ ជវ អំពីករណីតុ ករម៉េឡសីុបនកត់េទស ប រជីវតិបុរសែខមរ
ឥ ម ពីរនក់ ពីបទ ប ពឹតិអំេពឃតកមមេមករទូកេន ទៃថ។ 
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េ ក កុយ គួង ម នីនំពកយ កសួងករបរេទសបនមន ប សន៍ថ េ កបនទក់ទងេទ ថ នទូត
ែខមរេនទី កងកូ ំពួររចួេហយ បនទ ប់ពីទទួលព័ត៌មនេនះ កលពីៃថងទី១៨ េម  េដមបីសះែសងរក
ករពិត និងរកេមធវេីដមបជួីយពួកេគ។ 

រព័ត៌មនម៉េឡសីុ េឈម ះ ឌឺេបរ ម (The bernama) បនចុះផ យថ តុ ករម៉េឡសីុបនកត់
េទសបុរសសីុឈនួលេលទូកេន ទពីរនក់ េឈម ះ រហីីន សេឡះ (Arifin Salleh) េភទ បស យុ២៧
ឆន ំ និងេឈម ះ កេទ រ (Kadir) េភទ បស យុ២៥ឆន ំ អនកទំងពីរមកពី បេទសកមពុជ។ តុ ករបន
េចទ បកន់អនកទំងពីរមនុស ឃតេលជនជតិៃថេឈម ះ ផត ភីតភុក (Phat Phetpuk) កលពីេវ
េម៉ង ១រេស ល ៃថងទី២៧ មីន កនងេទ េនេលទូកេន ទមួយ េនកនុងែដនទឹកម៉េឡសីុ។ 

េ យែឡកចំេពះបុរសេឈម ះ កេទ រ (Kadir) តវបនតុ ករេចទ បកន់បែនថមមួយករណីេទ ត ពីបទ
បុ៉នប៉ងមនុស ឃតេលអនកេន ទៃថដៃទេទ ត េនកនុងេពលែតមួយ កនុងេពលែដលេធករេលទូកជមួយ
គន េនះ។ 

រព័ត៌មនេនះបនសរេសរេទ តថ ករេចទ បកន់បុរសទំងពីរនក់េនះ េយង មចបប់ ពហមទណ
ៃន បេទសម៉េឡសីុ គឺ តវផនទ េទស ប រជីវតិ។ េនេ កយេពលេច កមជំនំុជ មះ េ ក ៃហ ល់ 

បី៊ឌីន កម៉រឌីុន (Zainal Abidin Kamaruddin) បន បកសផនទ េទសរចួមក អនកទំងពីរពំុមនករ
អងរឲយមនករេលកែលងេទសេនះេទ។ ែតេទះជយ៉ង ក៏េ យ ករកត់េទសជនជប់េចទ
បុរសពីរនក់បងបូនេនះ មិនទន់មនេមធវកីរពរកីពួកេគេនះេឡយ កលពីៃថងទី១៨ េម េនះ។ 

វទិយុ សីុេសរមិីនទន់ទក់ទងេដមបីសំុករបំភឺពីម នី ថ នទូតម៉េឡសីុ បចំេនកមពុជបនេនេឡយេទ 
េនៃថងទី១៩ េម  េដមបីជ មបសួរបែនថមអំពីករណីេនះ។ 

នយក បតិបតិអងគករខ ៉មកមពុជ (CARAM) េ ក យ៉ វធុ បនឲយដឹងថ េ កមិនទន់ដឹងអំពី
ករណីេនះេនេឡយេទ បុ៉ែនេ កបញជ ក់ថ េ កនឹងពយយមេទអងគករៃដគូរបស់េ ក េដមបីរក
េមធវកីរពរពួកេគ។ 

េ ក យ៉ វធុ បនបែនថមថ រហូតមកទល់េពលេនះ េគមិន ច សង់សថិតិ បជពលរដកមពុជ េទ
សីុឈនួលេគចុះទូកេន ទេនកនុង បេទសៃថ និងម៉េឡសីុថមនចំនួនបុ៉នម ននក់េនះេទ។ បុ៉ែនេ ក
បញជ ក់ថ របយករណ៍ពី កសួងករងរកមពុជបនេចញផ យកលពីេដមឆន ំ២០១១េនះ ែដលសហករ
ជមួយ កសួងករងរៃថ ែដលេគបនចុះេរ បចំពលករែខមរែដលគម នឯក រេនកនុង បេទសៃថ ឲយមន
ឯក រវញិ មនជង៨មឺុននក់។ រឯី បេទសម៉េឡសីុមនជង ២មឺុននក់ ចំេពះពលករ សបចបប់
េនះ៕ 
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៣.១៩ ពលករែខមរេនម៉េឡសីុមន ក់ បឌិតេរ ងេដមបបីន តឡប់មក សក 

េ យសុខេសរ ីវទិយុ សីុេសរ ី

2011-04-21 

សំណំុេរ ងេចទ បកន់អំពីចប់រេំ ភពលករនីិមន ក់េនកនុង បេទសម៉េឡសីុកនងមក តវបនបូ៉លិស
អះ ងថ បនកយជេរ ង បឌិតេទវញិ េ យ រែតពលករនីិែដលេធករេន បេទសម៉េឡសីុេនះ 
គម នជេ មសេ កពីេនះ េដមបីយកេលសវលិ តឡប់មកផទះវញិ។ 

 

RFA/Sok Serey ពលករនីិ អុ៊ក េសង និងេ កឧតមេសនីយ៍ តី ជីវ ផលី េធសននិសីទកែសតេនអគគសនងករ ន
នគរបលជតិ េនៃថង២១ េម  ២០១១។ 

ពលករនីិមន ក់ែដលកនងមកបនេចទ បកន់ថ ខួនបនរងករចប់រេំ ភេសពសនថវៈចំនួន២ដងេ យ 
មច ស់ផទះេនកនុង បេទសម៉េឡសីុ និងបនរងករេធទរុណកមមេនះ បនវលិ តឡប់មកដល់ បេទសកមពុជ 
វញិេហយ េនៃថងទី២១ ែខេម  ឆន ំ២០១១។  

េនឯនយក ន បឆំងករជួញដូរមនុស  និងករពរអនីតិជនេនអគគសនងករនគរបលជតិកមពុជ េន
ៃថងទី២១ ែខេម  ពលករនីិេឈម ះ អុ៊ក េសង ែដលេទបវលិ តឡប់មកដល់ បេទសកមពុជវញិ បនែថង
បប់េនកនុងសននិសីទកែសតថ នងចង់មកផទះវញិ ដូេចនះេហយនងភូតកុហក េ យ បឌិតេរ ងចប់
រេំ ភេដមបីឲយេគសេ ងគ ះមកកមពុជវញិ ៖ «អត់ ចង់េនេធករេនម៉េឡសីុ ខញុំនឹកកូនខញុំ។ េ ទូរស័ពទ
បក់គត់ (មយ) ថ មនេគចប់រេំ ភ ពីេ ពះ មពិត អត់មនេទ»។ 

នង អុ៊ក េសង យុ ២៧ឆន ំ មន សកកំេណ តេនភូមិេធក សក យ ជំ េខត យេរ ង បនេទេធ
ករងរេនកនុង បេទសម៉េឡសីុ េនែខកញញ  ឆន ំ២០១០ កនងេទ មរយៈ កមហុ៊នេឈម ះ ចំប៉ ែមន 
េផេវ រ (Champa Man Power) េនកនុង បេទសកមពុជ។ 

នង អុ៊ក េសង និងមយរបស់ខួនេឈម ះ សី សុផល េនកនុងសននិសីទកែសតបនសំុេទសដល់
សមតថកិចច និង កមហុ៊ននំេចញពលករ ចំេពះករ បឌិតេរ ងមិនពិតេនះ។ 
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បធនសមគមភន ក់ងរេ ជសេរ សពលករកមពុជ េ ក អន បុ៊ន ក់ បនមន ប សន៍ថ ចំេពះករ
សំុេទសេនះ េ កពំុមនគេ មងករបឹងេ កមបទបរ ិ រេករ និងផ យព័ត៌មនមិនពិតេនះេទ ៖ «គឺ
េយងសំុរក សិទធិកនុងករបឹង កនុងករបរ ិ រេករ ឬផល់ព័ត៌មនមិនពិតេទដល់ ធរណៈ កនុងករណី
ែដលេលកេ កយ បសិនមនអនកយកត មប ម»។ 

េ កបនឲយដឹងថ េ យ រែតេរ ង បឌិតេនះបនេធឲយរ ភិបល បេទសម៉េឡសីុ ចប់េផមរតឹបនឹង 
េធឲយពលករ ន ក់េនកនុងមណលហឹកហឺនពនយរេពលេលស ៣ែខ េដមបីទមទរយកឯក រ គប់ គន់ 
និងជឯក រេដម និងមននីតិវធីិសមុគ ម ញជងមុន។  

ម នីកមមវធីិអប់រៃំនមជឈមណលអប់រចំបប់ និងសហគមន៍ េ ក អុ៊យ េពជយសុវណ បនមន ប សន៍
ថ េបចង់ែសងរកករពិត លុះ ែតមនករេសុបអេងកតេពញេលញមួយេលសំណំុេរ ងេនះ ៖ «ដូេចនះ 
េយងមិន ចសននិ នថ ព័ត៌មន មួយពិត ព័ត៌មន មិនពិតេនេឡយេទ។ ខញុំគិតថ លុះ ែត
មនករេសុបអេងកតមួយជផូវករ។ េនែតមនករមនទិលសង ័យរបស់ទស នៈ របស់ ធរណជន»។ 

កលពីៃថងទី៤ ែខេម  ឆន ំ២០១១ កនងេទ មយរបស់ពលករនីិរបូេនះ គឺេ ក សី សី សុផល យុ 
៦៦ឆន ំ េនេខត យេរ ង បនេចទ បកន់េនកនុងសននិសីទកែសតេនឯករយិល័យ របស់
តំ ង សគណបក  សម រង ុ ី គឺេ ក សី មូរ សុខហួរ េនកនុងសភជតិថ កូន សីេឈម ះ អុ៊ក េសង 
បនរងករចប់រេំ ភេសពសនថវៈចំនួន ២ដង េ យមច ស់ផទះេនកនុង បេទសម៉េឡសីុ េហយបនរងករ
េធទរណុកមមបងត់បយេទ តផង។ 

បធននយក ន បឆំងករជួញដូរមនុស  និងករពរអនីតិជន េ កឧតមេសនីយ៍ តី ជីវ ផលី បន
មន ប សន៍ថ េបសិន េរ ងជេរ ងពិត េ កចង់ឲយពលករនីិរបូេនះ ក់ពកយបណឹង េដមបីេបក
ផូវឲយសមតថកិចចេបកករេសុបអេងកត ៖ «េតឲយបូ៉លិសចត់ករយ៉ងេម៉ចេទ? េបសិនបូ៉លិសចត់ករបញជូ ន
សំណំុេរ ងេទ េតតុ ករចត់យ៉ងេម៉ច េបអត់អនកបឹង?»។ 

បភពពីម នី កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ និងម នីសមគម ភន ក់ងរេ ជសេរ សពលករ
កមពុជ បនឲយដឹងថ មនពលករនីិ សបចបប់េនកនុង បេទសម៉េឡសីុ ចំនួន ៣០.០០០នក់ និងមន
កមហុ៊ននំេចញពលករចំនួន ៣៤ េនកនុង បេទសកមពុជ៕ 

៣.២០ ពលករែខមរេនម៉េឡសីុមន ក់រងករេធបប 

េ យមណលែកវ វទិយុ សីុេសរ ី

2011-04-21 

ពលករនីិមួយរបូែដលកំពុងេធករេន បេទសម៉េឡសីុ បនទូរស័ពទមកឪពុកមយេនេខតេពធ ត់ ឲយ
រកមេធយបយជួយយករបូនងមក សកកំេណ តវញិ េ ពះខួននងមិន ច ទំរស់េនេ យ ទំ ទនឹង
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ករងរែដលនង កំពុងេធសពៃថង ពមទំងមនករេធបបពីសំ ក់េថែក កមហុ៊នOSM ែដល
បចំករេន បេទសម៉េឡសីុ េនះបនេឡយ។ 

 

RFA/Mondulkeo ផទះ គ រពលករនីិ េ ព ង មំុ េនភូមិដងឡង ឃំុេកះជំុ សកកេណ ង េខតេពធ ត់  

សីេឈម ះ ម៉ម ណំុ យុ ៥០ឆន ំ មនទីលំេនកនុងភូមិដងឡង ឃំុេកះជំុ សកកេណ ង េខតេពធ ត់ 
តវជមយបេងកតរបស់ពលករនីិេឈម ះ េ ព ង មំុ បនែថង បប់វទិយុ សីុេសរ ី េន ពឹកៃថងទី២០ េម  
ឆន ំ២០១១ ថ កូន សីគត់ តវបន កមហុ៊ន OSM េធបប េ យបងខំឲយេធករងរែដលកូនគត់មិន ច
ទំេធេទបន។ 

អនក សីបនថ េ យ គ រគត់ កី កេទបបញជូ នកូនឲយេទេធករងរេន បេទស ម៉េឡសីុ េ យសងឃឹម
ថ នឹងបន បក់មកជួយ គ រ ែតឥឡូវគត់ែលងចង់បន បក់េទ តេហយ គត់ចង់បនែតកូនគត់
បន តឡប់មកវញិែតបុ៉េ ះ ៖ «ខញុំ កនុងនមជមយ គឺខញុំចង់បនែតកូនខញុំ តឡប់មកវញិបុ៉េ ះ។ ខញុំ
ែលងចង់បនលុយកក់អីេហយ ែ កងេគេធបបកូន។ សូមអងគករនន ក៏ដូចជ ជរ ភិបល ជួយឲយ
កូនខញុំបនមកវញិផងចុះ»។ 

ពលករនីិេឈម ះ េ ព ង មំុ យុ ២១ឆន ំ បនេចញេទេធករងរេន បេទសម៉េឡសីុ មរយៈ កមហុ៊ន
នំពលករេចញេទេធករេនឯ បេទសេ កមួយេឈម ះ កមហុ៊ន OSM។ 

ពលករនីិ េ ព ង មំុ បនែថង បប់វទិយុ សីុេសរ ី មទូរស័ពទទំងសំេឡងខ ឹកខ ួលថ កមហុ៊នបនបងខំ
ឲយនងបេ មករងរកនុង គ រមួយែដលនង តវ េធករងរជេ ចនកនុងមួយៃថងៗ រមួទំងករ ងសមត
ល់ករបេនទ របង់របស់មនុស ចស់មន ក់ កនុង គ រេនះផង េទបនងមិន ច ទំេធករេនទីេនះបន។ 

េ ព ង មំុ បន មរយៈមយនងថ េពលនងសំុដូរកែនងេធករ នង តវរងករេធបប និងករគំ មពី
កមហុ៊ន េទបនងចង់ តឡប់មក សកែខមរវញិ ៖ «ខញុំនិយយទូរស័ពទជមួយ ខង កមហុ៊ន សំុដូរកែនងក៏
េគមិនឲយ ដល់អីុចឹងខញុំថ ខញុំសំុេទផទះ េថែកគត់ ពមេហយែតខង កមហុ៊នេគមិន ពម។ កមហុ៊នថ េប
េទបនេទខួនឯងេទ េហយេគគំ មថ េប ៊ នត ៉ជមួយេគេ ចនេគនឹងចប់ខញុំ ក់គុក»។ 
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វទិយុ សីុេសរមិីន ចទក់ទងសំុករបំភឺពី កមហុ៊ន OSM បនេទ េនរេស លៃថងទី២០ េម េនះ េ យ
ទូរស័ពទមិន ចភជ ប់បន។ 

យ៉ង ក៏េ យ អនុ បធនមនទីរករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈេខតេពធ ត់ គឺេ ក កុល 
បុ៊នេធ ន មន ប សន៍ថ មនទីរករងរេខតនឹងជួយេធអន គមន៍ចំេពះបញេនះ ៖ «េយង តវែតជួយ
សហករេដមបីរេំ ះគត់មកវញិ េ ពះអំេពែដលេគរេំ ភេលគត់ ធងន់ធងរ ស់។ អីែដលពលករនីិ
មិនេពញចិត គឺគត់មនសិទធិសំុផស់បូរ េហយេប កមហុ៊នមិនឲយផស់ គឺជកររេំ ភេលចបប់ និងកិចច
សនយែដលគត់បនេធជមួយ កសួងករងរ។ េរ ងេនះគឺេយងនឹងផល់ព័ត៌មនេទ កសួងករងរ េ ពះ
កសួងករងរមនភន ក់ងរស មប់ចុះេទពិនិតយ។ ឧទហរណ៍ថ េបេនម៉េឡសីុ គឺេយងេទដល់
ម៉េឡសីុេនះែតមង»។ 

គួរបញជ ក់ថ កលពីយប់ៃថងទី១ ែខមីន ឆន ំ២០១១ ពលករនីិមន ក់េឈម ះ េហង ក់ យុ ៣១ឆន ំ េន
ភូមិ ែរន៉ ឃំុ ន ម ពះ សកបកន េខតេពធ ត់ បនេ តេចញពីអគរ កមហុ៊ន ធី & ភី (T&P) 
ជន់ទី៣ ប លឲយបក់េជងទំង២ េ យ រែត កមហុ៊នមិនអនុញញ តឲយគត់េទជួបសួរសុខទុកខកូន
គត់ េបេទះបីជគត់បនសំុករអនុញញ តជេ ចនដងមកេហយកី។ 

សថិតិផូវករពីនយក នករងរៃន កសួងករងរនិងបណុះប ល វជិជ ជីវៈ បនឲយដឹងថ ពលករ- 
ពលករនីិែខមរែដលកំពុងេធករេន បេទសម៉េឡសីុ មនចំនួនសរបុ ២មឺុននក់៕ 

៣. ២១ ទូតកមពុជែសងរកពលករែខមរ៥នក់េទ តែដលកំពុងបត់ខួនេនម៉េឡសីុ 

េ យសុខេសរ ីវទិយុ សីុេសរ ី

2011-06-21 

កសួងករបរេទសកមពុជ ែណនំឲយ ថ នទូតកមពុជ េនកនុង បេទសម៉េឡសីុ សហករ និងេធករេ យ
ផទ ល់ ជមួយ ជញ ធរម៉េឡសីុ េដមបីែសងរក និង សេ ងគ ះពលករែខមរចំនួន ៥ នក់េទ ត ែដលកំពុងែត
បត់ខួនេន បេទសម៉េឡសីុេនេឡយ បនទ ប់ពីពលករែខមរចំនួន ៧ នក់ តវបនសេ ងគ ះេ យ
េជគជ័យ កលពីសបហ៍កនងេទថមីៗ េនះ េនកនុង បេទសម៉េឡសីុ េដមបីេគចឲយផុតពីអំេពជួញដូរ
មនុស  និងករេកង បវញ័ច កមំងពលកមមជទសករ។ 

អនកនំពកយ កសួងករបរេទសកមពុជ េ ក កុយ គួង មន ប សន៍េនៃថងទី ២១ ែខមិថុនថ  កសួង
ករបរេទសកមពុជ និង ថ នទូតកមពុជ េន បេទសម៉េឡសីុ កំពុងែតយកចិតទុក ក់េ ះ យសំណំុ
េរ ងេនះ។ 

េ ក កុយ គួង ៖ «បញហនឹងេយងកំពុងែតេធករជមួយ ជញ ធរម៉េឡសីុ ក៏ដូចជជមួយគត់ផងែដរ។ 
សួរព័ត៌មនគត់បែនថមេទ តសិន េដមបីជួយសេ ងគ ះគន គត់េផ ងេទ ត។ បញផូវចបប់ែដល តវបំេពញ
ែបបបទ និងបញជូ នគត់ តឡប់មកវញិ មិនែមនជបញលំបកេទ»។ 
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ម នីៃន ថ នទូតកមពុជ េនកនុង បេទសម៉េឡសីុមន ក់ ែដលកំពុងែត ម នសំណំុេរ ងេនះ មន
ប សន៍ មទូរស័ពទមកថ ជញ ធរ បេទសម៉េឡសីុ កំពុងែតេសុបអេងកតបែនថមែសងរកករពិត «េយង
បនជួយសេ ងគ ះែមន។ ក៏បុ៉ែន េគក៏មិនទន់ចបស់ថ េយងជជនរងេ គះ ឬមកេធករងរខុសចបប់ ពី
េ ពះេយងរត់េចញមក សំងំេធករងរេនហនឹង ២ ឬ ៣ ែខទ មំរក បភពរកអីជួយ។ េទះបីជយ៉ង  
ក៏េយងជួយពួកគត់ េដមបីឲយរចួផុតពីករ ក់េទស។ ខងម៉េឡសីុ េ គងេចទេយងថ មកេធករងរ
ខុសចបប់»។ 

កលពីសបហ៍កនងេទេនះ ពលករចំ ក សកខុសចបប់កមពុជចំនួន ៧ នក់ េនកនុងចំេ ម ១២ 
នក់ តវបនសេ ងគ ះេនកនុង បេទសម៉េឡសីុ េ កមកិចចសហកររ ងមជឈមណលអប់រចំបប់ស មប់
សហគមន៍េនកមពុជ ជមួយអងគករជៃដគូ ថ នទូតកមពុជេនកនុង បេទសម៉េឡសីុ និង ជញ ធរ
នគរបលម៉េឡសីុ។ 

អនកទំងេនះ បនរងករជួញដូរកមំងពលកមម មរយៈេមខយល់ជនជតិែខមរ លក់ឲយេថែកៃថ េនឆន ំ 
២០១០ និងឆន ំ ២០១១ បុ៉ែន េ កយមក េថែកៃថបនលក់កមំងពលកមមឲយេធករងរជអនក 
េន ទេនសមុ ទ ជមួយទូកេន ទម៉េឡសីុ៕ 

៣.២២ គ រពលករចញ់េបកេមខយល់សំុឲយអងគករលីកដូជួយ 

េ យមណលែកវ វទិយុ សីុេសរ ី

2011-06-22 

បនទ ប់ពីទទួលបនព័ត៌មនថ េមខយល់ែដលនំ ច់ញតិពួកគត់េចញេទ បេទសៃថ តវបន ជញ ធរ
មនសមតថកិចចេខតេពធ ត់ ចប់ឃំុខួន គ រពលករជេ ចននក់បនមក ក់បណឹងសំុឲយអងគករ
លីកដូជួយ ពួកគត់។ 

ម នីអេងកតអងគករលីកដូ េខតេពធ ត់ េ ក សឹុង ែសនករុ  បនឲយដឹងេន ពឹកៃថងអងគ រ ទី២១ 
មិថុន ថ គ រពលករចំ ក សកចំនួន ៣៧នក់បែនថមេទ ត បននំគន មក ក់បណឹងឲយអងគករ
លីកដូ ជួយបងបូនកូនេចពួកគត់ែដលចំនួនៃនជនរងេ គះបនេកនេឡងដល់ ៤៨នក់ េហយ តវបន
អនកជួញដូរមនុស  ឬេ ថ េមខយល់នំេទលក់េន បេទសៃថ។ 

េ ក សឹុង ែសនករុ  បនថ ៖ «មកដល់ៃថងេនះ អងគករេយងបនទទួលបណឹងចំនួន ៤៨នក់េហយ
កនុងចំេ មពលករែដលេចញេទៃថ ជមួយគន ចំនួន ៥៧នក់កនុងៃថងជមួយគន េនះ។ េយងកំពុងេធករ
េរ ងេនះជបនបនទ ប់ េ យបញជូ នព័ត៌មនេទករយិល័យក លេនភនំេពញ េដមបីេធអន គមន៍
ជមួយអងគករៃដគូ ក៏ដូចជ ថ នទូតែខមរ បចំ បេទសៃថ ឲយជួយអន គមន៍េរ ងេនះ...»។ 

បុរសេឈម ះ ែង៉ត គី យុ ៦៦ឆន ំ បជពលរដេនភូមិខន ចរមស ឃំុបឹងខន រ សកបកន េខត
េពធ ត់ ែដលមនកូន ២នក់ តវបនេមខយល់នំេចញេទ បេទសៃថ កលពីៃថងទី២៣ ឧសភ ឆន ំ
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២០១១ ជមួយអនកភូមិមួយចំនួនេទ តេនះបនឲយដឹងេនរេស លៃថងទី២១ មិថុន ថ បនទ ប់ពីកូនគត់
បនទូរស័ពទពី បេទសៃថ មក បប់គត់ថ បនចញ់េបកេមខយល់ េគនំ យកមកលក់ឲយេធកមមករ
េ ងច កេ យពំុមន បក់ែខ និងទទួលទនមិនែឆតេទ តផង េទបគត់មក ក់បណឹងឲយអងគករលីកដូ 
ជួយយកកូនគត់មក សកវញិ។ 

េ កបនថ ៖ «កនុង ១៥ៃថង េគទុកឲយែត ២០០បត។ កូនខញុំ ថ ហូបអត់ គប់ េហយ មកំណត់េនៃថងទី
២០ តវេបកលុយឲយមងេទ ត ែត មិនេឃញេបកឲយ ដល់សួរេទេគថ េមខយល់េបកយកអស់េហយ។ 
អីុចឹងកូនខញុំបនអីហូប េម៉ចេធអីុចឹង!...»។ 

កលពីៃថងទី១៦ មិថុន នគរបលេខតេពធ ត់ បនចប់ខួនេមខយល់ែដលនំពលករខុសចបប់េទេធ
កមមករេន បេទស ៃថ េឈម ះ សំ ឈុនេឡង បញជូ នេទតុ កររចួេហយ។ 

បភពពី កមជនរងេ គះែដលកំពុង តវបងខំឲយេធករេន េ ងច កផលិតទឹកែផេឈេនតំបន់ ច់
សយលមួយសថិតកនុងភូមិ ណង កះដូង សកម៉ង កចុម េខតសុផន់បូរ ីឲយដឹងថ ពួកេគបនេចញេទ
បេទសៃថ េនៃថង២៤ ឧសភ ឆន ំ២០១១ រមួជមួយអនកភូមិេផ ងេទ តសរបុ ៥៧នក់។ 

ព័ត៌មនចុងេ កយ មរយៈពលកររងេ គះមន ក់េឈម ះ ឈន់ ឈុនលី េភទ បស យុ ២៨ឆន ំ ឲយដឹង
មទូរស័ពទពី បេទសៃថ េនរេស លៃថងទី២១ មិថុន ថ បនទ ប់ពី ជញ ធរែខមរបនចប់េមខយល់េនេខត

េពធ ត់ េឈម ះ សំ ឈុនេឡង េនះ េន ពឹកៃថង២១ មិថុន េមករេ ងច កៃថ បនសេ មចបេណញ
ពលករែខមរទំងអស់េចញពីេ ងច កេ យពំុមនផល់ លុយកក់អីទំងអស់ ៖ «ឥឡូវេគេដញពួកខញុំេចញ 
ពួកខញុំកំពុងពិបកចិតមិនដឹងជ តវេទ  េហយេគបំែបកពួកខញុំេចញពីគន េទ ត។ គេ មងេគយក ន
មកដឹកពួកខញុំេចញ េហយេបេយងមិន ពមេចញមិនបនេទ ត...»។ 

ពលករែខមររងេ គះទំងអស់បនអំពវនវឲយ ជញ ធរែខមរេម  ជួយពួកគត់ជបនទ ន់ េ ពះបនទ ប់ពី តវ
បេណញេចញពីេ ងច កមិនដឹងថ េត សនពួកគត់េទជយ៉ង េនះេទ។ 

យ៉ង ក៏េ យ ម នីអេងកតអងគករករពរសិទធិមនុស លីកដូ េខតេពធ ត់ គឺេ ក សឹុង 
ែសនករុ  មន ប សន៍ថ អងគករលីកដូ កំពុងេធករទក់ទងជមួយ ថ ប័នមនសមតថកិចចពក់ព័នធ
េដមបីជួយ សេ ងគ ះពលករទំងេនះេហយ៕ 

៣.២៣ រ ភិបលអន គមន៍ជួយសេ ងគ ះពលករែខមរ៨នក់េនម៉េឡសីុ 

េ យ សួន សុផលមុននី វទិយុ សីុេសរ ី

2011-05-28 

ថ នទូតែខមរ បចំ បេទសម៉េឡសីុ កំពុងេធកិចចអន គមន៍ជួយសេ ងគ ះ បជពលរដែខមរ ៨នក់ ែដល តវ
ជនជតិៃថ ចប់យកេទជួញដូរកមំងពលកមមេនេលទូកេន ទកនុង បេទសម៉េឡសីុ។ 
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រ ភិបលកមពុជកំពុងេធកិចចអន គមន៍ជួយរេំ ះ បជពលរដ ែខមរចំនួន ៨នក់ ពីែដនសមុ ទរបស់
បេទសម៉េឡសីុ យកមក បេទសកមពុជវញិ េ កយពី បជពលរដែខមរទំង ៨នក់ េនះ តវជនជតិៃថ 
បនចប់ពួកេគយកេទលក់ឲយេធករេលទូកេន ទ េលៃផទសមុ ទកនុងេខត ៉ ៉ក់ បេទសម៉េឡសីុ 
អស់រយៈេពលេ ចនែខកនងមក។ 

េ កឧតមេសនីយ៍ តី ជីវ ផលី អនុ បធននយក ន បឆំងករជួញដូរ និងករពរអនីតិជនៃនអគគ
សនងករនគរបលជតិ កសួងម ៃផទ បនមន ប សន៍កលពីៃថងសុ ក ទី២៧ ែខឧសភថ កសួង
ម ៃផទៃន បេទសកមពុជ បនអេញជ ញ កម គ រជនរងេ គះែខមរែដលកំពុងជប់ខួនេនកនុងែដនសមុ ទ
បេទសម៉េឡសីុ កសួរ បមូលយកព័ត៌មនននេដមបីឈនេទរកករជួយរេំ ះពលរដែខមរទំង ៨
នក់េនះមកវញិ។ 

េ ក ជីវ ផលី មន ប សន៍េទ តថ ៖ «េហយេយង តវែតសហករជមួយខងម៉េឡសីុេទ ត េហយ
និង ជញ ធរមនសមតថកិចចេនម៉េឡសីុ េដមបីេយងជួយសេ ងគ ះគត់ េហយេយងនិងរកេមខយល់ែដល
បននំគត់េទេ យខុសចបប់ហនឹង»។  

កលពីៃថងអងគ រ ទី២៤ ែខឧសភ េ ក សី េអ ង ដុន យុ ៥៦ឆន ំ រស់េនភូមិថនល់បទ ឃំុសំេពលូន 
សកសំេពលូន េខតបត់ដំបង បនមន ប សន៍ថ កូនរបស់េ ក សី និងអនកភូមិចំនួន ៧នក់េផ ង
េទ ត បនបត់ដំណឹងអស់រយៈេពលជេ ចនែខមកេហយ ចប់ ំងពីែខមក  ឆន ំ២០១១ េ កយពីពួកេគ
បនឆងែដនពីទឹកដីែខមរេទសីុឈនួលេធករឲយេគ កនុង បេទសៃថ។ េទបែតកនុងរយៈេពលថមីៗេនះ េ ក សី
ទទួលដំណឹង មទូរស័ពទពីកូន បសរបស់គត់ បប់ថ កូនរបស់គត់ និងអនកភូមិចំនួន ៧នក់េផ ងេទ ត 
តវបនជនជតិៃថ ចប់យកេទលក់ឲយេធករេនេលទូកេន ទេនកនុងសមុ ទៃន បេទស ម៉េឡសីុ។ 

េ ក ទិតយ សុភកកិ ែដលកំពុងជប់ឃំុខួនេនទីេនះបនែថងពី បេទសម៉េឡសីុ មទូរស័ពទមកថ 
ពួកេគទំង ៨នក់កំពុងសថិតេនកនុងសមុ ទមួយកនុងេខត ៉ ៉ក់ របស់ បេទសម៉េឡសីុ រងករេធទុកខបុក
េមនញ និងករគំ មកំែហងពីមច ស់ទូកេន ទេសទរ ល់ៃថង ចប់ ំងពីជនជតិៃថ មនគន ចំនួន ៤នក់
ប ប់េ យ វធុបនចប់ពួកេគកលពីែខមក  ឆន ំ២០១១ េនកនុងេខត សះែកវ បេទសៃថ យកេទ
លក់ឲយបេ មករកនុងទូកេន ទកនុង បេទសម៉េឡសីុ។  

េ ក សី លឹម មុននី អនុ បធនកមមវធីិ សីៃនសមគម ដហុក បនមន ប សន៍ថ បជពលរដែខមរ
ចំនួន ៦នក់ បនែចកជពីរ កម កនុងមួយ កមៗមនគន បីនក់ ន ក់េនជមួយផទះរបស់ បជជន ម៉េឡសីុ
េ យសុវតថិភព បុ៉ែនមនពលរដែខមរពីរនក់េទ តកំពុងសថិតេនេលទូកេន ទេនេឡយ ៖ «េយងក៏បន
ទក់ទងេទខង IOM បុ៉ែន IOM ករងររបស់គត់ចំែតេចញលុយយកជនរងេ គះមក លុះ ែតមន
សំេណ  និងរបយករណ៍ពី កសួងករបរេទសែខមរ។ អីុចឹងខញុំបនេធករទំនក់ទំនង គប់ បព័នធទំងអស់
េហយ ឥឡូវេយងរង់ចំព័ត៌មនពី ថ នទូតែខមរ បចំេនម៉េឡសីុ»។ 

ម នីនំពកយ កសួងករបរេទសកមពុជ េ ក កុយ គួង បនមន ប សន៍ថ កសួងករបរេទសកមពុជ 
បនេធករទំនក់ទំនងេទ ថ នទូតែខមរ បចំទី កងកូ ំពួរ េហយខងម នីៃន ថ នទូតែខមរបនបញជ ក់ 
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ថ កលពីៃថងទី២៤ ែខឧសភ មនពលករែខមរមន ក់កនុងចំេ ម ៨នក់ បនទូរស័ពទេទទំនក់ទំនងខង

ថ នទូតែខមរឲយជួយពួកគត់។ 

េ ក កុង គួង បែនថម ៖ «ដូេចនះេហយ ឥឡូវេនះខងម នី ថ នទូតេយងឲយគត់បញជ ក់កែនងហនឹងឲយបន 
លមិតបនិច េ ពះគត់បញជ ក់ថ េនទី កងសីុបួ៊ រដ ៉ ៉ក់ ៃន បេទសម៉េឡសីុ ទូតេយងបនបញជ ក់
ឲយគត់លមិតកែនងឲយចបស់ េដមបីឲយម នី ថ នទូតងយ សលេទជួបរេំ ះគត់ ពលរដែខមរេយងទំង ៨
នក់ហនឹង»។ 

ជនរងេ គះែខមរទំង ៨នក់ ែដលកំពុងសថិតេនកនុងសមុ ទរបស់ បេទសម៉េឡសីុ េនះមនេឈម ះ ឯម 
សុទី េឈម ះ សូ ៉  េឈម ះ បី សីុន េឈម ះ មស រនុ េឈម ះ ទិតយ សុភកកិ េឈម ះ កឹម និងេឈម ះ ពីង 
ពួកេគជអនករស់េនកនុង សកសំេពលូន សកកំេរ ង េខតបត់ដំបង បចចុបបននកំពុងសថិតេនកនុងៃផទសមុ ទ
មួយកនុងែដនទឹក េខត ៉ ៉ក់ បេទសម៉េឡសីុ៕ 

៣.២៤ បញករេ ជសេរ សពលករនីិេទេធករេនម៉េឡសីុ 

េ យេម៉សុធនី វទិយុ សីុេសរ ី

2011-06-10 

េទះបីជ ជរ ភិបលកមពុជ បនបដិេសធជញឹកញប់ក៏េ យ ក៏របយករណ៍េសុបអេងកតមួយកល
ពីេពលថមីៗេនះ បនរកេឃញភសុ ងជេ ចនែដលបងញថ កមហុ៊នបញជូ នពលករនីិកមពុជ េទេធករ

មផទះេន បេទសម៉េឡសីុ មនពលករនីិខះជកុមរេីនមិនទន់ គប់ យុ េហយ តវបនេថែក
ជនជតិម៉េឡសីុ យេធបប និងចប់រេំ ភផូវេភទ។ 

ពលករនីិែខមរែដលេធចំ ក សកេទេធករជ សីបេ ម ម ផទះេន បេទសម៉េឡសីុ ជួប បទះនឹង
បញជេ ចន។ េនះជករអះ ងរបស់េ ក សី ហយូស  េផែឌល (Jyotsna Poudyal) ម នីេសុប
អេងកតរបស់អងគករឃំេមលសិទធិមនុស  Human Rights Watch ែដលបនចុះេធករេសុបអេងកតករណី
េនះេ យផទ ល់ជមួយសហេសវកិមន ក់េទ ត រយៈេពល៣សបហ៍េនកនុង បេទសកមពុជ និងមួយសបហ៍
េទ តេន បេទសម៉េឡសីុ កលពីេពលថមីៗកនងមកេនះ។ 

េ ក សីបនថ ៖ «ករពិតេទ អងគករ Human Rights Watch េធដំេណ រេទ បេទសកមពុជ និងម៉េឡសីុ 
ចេនះពីែខេម  និងឧសភ កនងមកេនះ េដមបីពិនិតយេមល ថ នភពទក់ទងនឹងពលករនីិែខមរែដលេធ
ចំ ក សក េទេធករជអនកបេ មេន មផទះកនុង បេទសម៉េឡសីុ និងវធិនករមួយចំនួនរបស់ កសួង
ពក់ព័នធ េដមបីទប់ ក ត់ និងករពរ សីទំងេនះកំុឲយធក់ខួនជជនរងេ គះកនុងអំេព ហិង  យេធបប 
ករចប់រេំ ភផូវេភទ។ ខញុំសូមបញជ ក់ថ របយករណ៍ពិ រេនះនឹងចុះផ យជ ធរណៈេនកនុងែខ
កញញ  ឆន ំ២០១១េនះ ។ បុ៉ែនេយងកំពុងេធករវភិគពិនិតយឲយបនហមត់ចត់ និងរង់ចំករបញជ ក់ពីម នី
រ ភិបលកមពុជ និងព័ត៌មនបែនថម។ បុ៉ែនខញុំ ច បប់ពីអីែដលេយងរកេឃញ និង ពយបរមភ»។ 
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េ ក សី ហយូស  េផែឌល បនមន ប សន៍ បប់វទិយុ សីុេសរ ី មទូរស័ពទកលពីៃថងទី៦ ែខ
មិថុន េនះថ េ កយពីបនជួបពិភក ជមួយពលករនីិែខមរជេ ចន ម នី ថ នទូតែខមរ កមហុ៊ន
េ ជសេរ សពលករ និងម នីអងគករេ ករ ភិបលមួយចំនួនេន បេទសម៉េឡសីុមក េ ក សីមនករ
ភញ ក់េផល និង ពយបរមភជខំង េ កយពីបនរកេឃញថ ពលករនីិែខមរែដលេទេធករជអនកបេ មេន
ផទះកនុង បេទស ម៉េឡសីុ ជួប បទះនឹងបញជេ ចន។ 

េ ក សី ហយូស  េផែឌល  ៖ «អីែដលខញុំរកេឃញ គឺ សី និងយុវនរទំីងេនះពំុមនលិខិតឆងែដន ពំុ
មន បក់កក់ ទទួលបនព័ត៌មនតិចតួច សូមបីែតភ ក៏មិនសូវេចះែដរកនុងករនិយយ បប់េគេន
េពលមន បញចង់ឲយេគជួយ។ និយយឲយចំេទ សីពលករនីិទំងេនះគឺរស់េនេ យខួនេគ ពំុមន
នរ ជួយ សូមបីែតេគរងនឹងករេធបប និងករចប់ខួនបញជូ នមកកមពុជវញិ។ បញទំងេនះេហយែដល
េធឲយេយងមនករ ពយបរមភខំង ស់។ មយ៉ងវញិេទ ត េយងរកេឃញថ ពលករនីិទំងេនះជំពក់
បក់ កមហុ៊ន េហយ តវេធករសងេគវញិ រមួទំងតៃមេស ផងែដរ»។ 

បញជ ក់ បប់បែនថមេទេលកររកេឃញរបស់ម នីេសុបអេងកតរបស់ អងគករ Human Rights Watch េនះ 
េ ក សី មូរ សុខហួរ តំ ង សៃនគណបក  សម រង ុ ី និងជអតីតរដម នី កសួងកិចចករនរ ីបន
មន ប សន៍ទទួល គ ល់ថ សី និងយុវវយ័ែខមរែដលេទេធករេនកនុង បេទសម៉េឡសីុេនះ ពំុមន
ចបប់ករពរ តឹម តវេឡយ។ 

េ ក សីតំ ង ស មូរ សុខហួរ បនមន ប សន៍បនថ េទះបីជ កមហុ៊នែដលេ ជសេរ ស
ពលករែខមរ ប ពឹតអំេពខុសឆគង ក៏េ យ ក៏ កសួងពក់ព័នធកមពុជ ពំុបនចត់វធិនករសម សប មួយ
េដមបីទប់ ក ត់េឡយ ៖ « កសួង ករងរ មិន ចទប់ទល់ មិន ច ម ននូវអំេពែដល ប ពឹតខុសចបប់ 
េហយ កមហុ៊នមួយចំនួនេនះមិនទទួលទណកមមពីចបប់ ដូចជយកលិខិតឆងែដនពីពលរដ បងកឲយ កម
គ រខចីលុយ ជំពក់សង ប់ឆន ំ េធសំបុ តកំេណ តែកងកយ េ យដំេឡង យុក៏េ យ»។ 

ទក់ទងនឹងករេលកេឡងរបស់ម នីេសុបអេងកតរបស់អងគករ Human Rights Watch និងេ ក សី
តំ ង ស មូរ សុខហួរ េ ក កុយ គួង អនកនំពកយៃន កសួងករបរេទសកមពុជ បនែថង បតិកមមថ 
កសួងពក់ព័នធៃន ជរ ភិបលកមពុជ បនយកចិតទុក ក់កនុងេរ ងបញពលករែខមរែដលេទេធករេន 
បេទសេ ក។ 

ក៏បុ៉ែនេប មករអះ ងរបស់េ ក សី ហយូស  េផែឌល ម នីេសុបអេងកតៃនអងគករ Human Rights 
Watch ែដលេទបបនបញច ប់ករេសុបអេងកតរយៈេពលមួយែខ ទក់ទងនឹងករណីពលករនីិែខមរ ប់ពន់
នក់ែដលេទេធករជអនក បេ ម មផទះេនកនុង បេទសម៉េឡសីុ បនរកេឃញថ មនពលករនីិ តវេគ
េកង បវញ័ច ពលកមម និងរេំ ភសិទធិមនុស មរបូភពេផ ងៗ។ ខះ តវទទួលរងេ គះពីករ យេធបប 
ករបងត់ រ េធករេ ចនហួសេម៉ងមិនមនេពលឈប់ស មក។  

បែនថមពីេនះ ថ នទូតែខមរេនទី កងកូ ំពួរ មិនមនអនុព័នធករងរទទួលខុស តវ េដមបីជួយេ ះ 
យេនេពលែដលមនទូរស័ពទេ ចូលពី សី និងកុមររីងេ គះ ែដលបនអងរករសំុឲយជួយពួកេគ 
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ខណៈកំពុងជប់ឃំុឃំងកនុងផទះ និង តវបនេថែកជនជតិម៉េឡសីុ ចប់រេំ ភផូវេភទ និងដកហូតលិខិត
ឆងែដន។ 

របយករណ៍ពិ រៃនកររកេឃញបញែដលបនេរ ប ប់ខងេលេនះរបស់ អងគករឃំេមលសិទធិមនុស  
Human Rights Watch េនះ នឹងេចញផ យជ ធរណៈេនែខកញញ  ឆន ំ២០១១ ខងមុខេនះ៕ 

៣.២៥ េមខយល់នំមនុស េទេធករខុសចបប់េនៃថ តវបូ៉លីសចប់ខួន 

េ យមណលែកវ វទិយុ សីុេសរ ី

2011-06-17 

េមខយល់ែដលនំមនុស  ១១ នក់េទេធករខុសចបប់េន បេទសៃថ កលពីែខឧសភ ឆន ំ២០១១ កនង
េទ តវបូ៉លិសេខតេពធ ត់ចប់ខួនបនទ ប់ពីប ញ រព័ត៌មន ផ ពផ យពីបញឪពុកមយជនរង
េ គះទំង ១១ នក់ បឹងអងគករ លីកដូ េ យេចទថេមខយល់េនះ បនយកកូនពួកគត់េទលក់េទឲយ
េថែកេ ងច កផលិតទឹកែផេឈ េនតំបន់ ច់ សយលមួយកនុងេខតច័នទបូរ ី បេទសៃថ។ 

បធនករយិល័យនគរបលករពរអនីតិជន និង បឆំងករជួញដូរមនុស ៃនសនងករ ននគរបល 
េខតេពធ ត់ េ ក ៊ ង សីុថ បនឲយដឹងេនរេស លៃថងទី ១៦ មិថុនថ េឈម ះ សំ ឈុន េឡង 
េភទ បស មនទីលំេនៗ ភូមិផទះ  ឃំុខន រទទឹង សកបកន េខតេពធ ត់ តវបនឃត់ខួន កលពី
ៃថងទី ១៥ មិថុន ពីបទជួញដូរមនុស ខុសចបប់។ 

េ ក ៊ ង សីុថ ៖ «ខញុំបនេសុបអេងកត វ ជវេទេឃញថ ករងរែដលគត់េឃសននំពលករេទ
េធករខុសចបប់េនះ គឺពំុមន ជញ ប័ណពី កសួងមនសមតថកិចចពក់ព័នធេនះេទ។េមលេទ ពំុមន
លិខិត ន មអី មចបប់អីទំងអស់»។ 

កលពីៃថងទី១៣ ឧសភ ឆន ំ ២០១១ កនងេទ េមខយល់េឈម ះ សំ ឈុនេឡង េភទ បស យុ បែហល 
៤៤ ឆន ំ មនលំេន េនភូមិផទះ  ឃំុខន រទទឹង សកបកន េខតេពធ ត់ បននំមនុស  ១១ នក់ឲយ
េទេធករេន បេទសៃថេ យអះ ងថ ខួនជប ញ កមហុ៊ន ថប់ែមនេផេវ រ (TOP MAN 
POWER)។ 

េមខយល់របូេនះបនត មវឲយជនរងេ គះបង់ បក់ជមុនចំនួន ១៧០ ដុ រ េមរកិ េដមបីេធលិខិតឆង
ែដន និងរត់ករឯក រេផ ងៗ។ បុ៉ែន លុះេទដល់កែនងេធករេនឯ បេទសៃថ េមករកនុងេ ងច ក បប់
ថពួកេគ តវបនយកមកលក់ ែដលត មវឲយេធករចំនួន ១ ឆន ំ េដមបីកត់លុយសិនេទប ចេបក បក់ែខ
បន។ 

អគគនយក កមហុ៊ន ថប់ែមនេផវ ឺ (TOP Man Power) េ ក អន បុ៊ន ក់ បនបដិេសធថ េឈម ះ សំ 
ឈុនេឡង ពំុមនករទក់ទងអីជមួយ កមហុ៊ន ថបែមនេផវ ឺ េនះេទ។ េ កែថងថ េ កនឹង ក់
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ពកយបណឹងេឈម ះេនះ េទសមតថកិចចពីបទែកងបនំឯក រ និងេ បេឈម ះ កមហុ៊នេទ ប ពឹតអំេពខុស
ចបប់។ 

េ ក អន បុ៊ន ក់  ៖ «ខង កមហុ៊នខញុំបនពិភក ជមួយេមធវ ីរចួេហយ ចំេពះករណីេនះ។េយងនឹង
ក់ពកយបឹងចំេពះបុគគល សំ ឈុនេឡង េនះពីបទេ ប បស់េឈម ះ កមហុ៊ន េដមបីរត់ពនធមនុស េទ

បេទសៃថេ យខុសចបប់  េទនយក ន បឆំងករជួញដូរមនុស  និងករពរអនីតិជន»។ 

បភពពី កមជនរងេ គះទំង ១១ របូ ែដលកំពុង តវបងខំឲយេធករេនេ ងច កផលិតទឹកែផេឈេនតំបន់ 
ច់ សយលមួយ េនេខតច័នទបូរ ី បនឲយដឹងថ ពួកេគេចញេទ បេទសៃថេនៃថងទី ២៤ ឧសភ ឆន ំ 

២០១១ រមួជមួយអនកភូមិេផ ងៗ េទ តសរបុ ៥៧ នក់។ 

តំ ងឲយឪពុកមយជនរងេ គះទំង ១១ របូ គឺេ ក ជ េឈ ន បនអំពវនវសំុឲយ ជញ ធរមន
សមតថកិចចជួយរកយុតិធម៌ េ យករផនទ េទសេមខយល់របូេនះ មផូវចបប់ និងជួយនំកូនពួកគត់
តឡប់មក សកវញិ ពមទំងទមទរឲយេមខយល់របូេនះ សងជំងឺចិត និង បក់ែដលពួកគត់បនបង់ឲយេម
ខយល់របូេនះផងែដរ។ 

េ ក ជ េឈ ន ៖ «ខញុំសំណូមពរឲយរដអំ ច និងអងគករសិទធិមនុស ឲយជួយេ ះ យយកកូនខញុំមក
វញិ េហយសំុឲយរដអំ ចឃត់ខួនេមខយល់េនះផង េដមបីឲយគត់រក បក់សងឲយពួកខញុំវញិ ែដលគត់
បនយកពីពួកខញុំេនះ»។ 

េ ក ៊ ង សីុថ បធនករយិល័យនគរបលករពរអនីតិជន និង បឆំងករជួញដូរមនុស េខត
េពធ ត់ ក៏បនឲយដឹងេនរេស លៃថងទី ១៦ មិថុនេនះែដរថ េ កកំពុងក ងសំណំុេរ ង េដមបី
បញជូ នេមខយល់េឈម ះ សំ ឈុនេឡង េទតុ ករ៕ 

៣.២៦ ពលករែខមរ ១៦នក់ តវេគយកេទលក់បនេន បេទសៃថ 

េ យមណលែកវ វទិយុ សីុេសរ ី

2011-06-27 

ពលករែខមរ ៨នក់កនុងចំេ មពលករែខមរ ៥៧នក់ ែដល តវបនប ញជួញដូរមនុស យកេទលក់ឲយ
េ ងច កផលិតែផេឈ ក់កំបុ៉ងមួយេន បេទសៃថេនះ ឥឡូវ តវបនេគលក់បនេទឲយេ ងច កេធថង់
បសទិកមួយេទ ត េហយ។ 

ពលករនីិរងេ គះេឈម ះ គង់ េវត៉ យុ៤២ឆន ំ បនឲយដឹងេនយប់ៃថងទី២៦ មិថុន មទូរស័ពទពី បេទស
ៃថមកថ គត់ តវបនេគដឹកេចញពីេ ងច កផលិតែផេឈ ក់កំបុ៉ង េនភូមិណង កះដួង សកដនយ៉ឌី 
េខតសុផន់បុរ ី េនេវ េម៉ង បមណ ១០យប់ ៃថងទី២១ មិថុន ជមួយពលករែខមរេផ ងេទ តចំនួន ១៦
នក់។ េហយឥឡូវេគលក់ពួកគត់បនឲយេ ងច កេធថង់បសទិកមួយេន តំបន់ ៉តបត កនុងេខតចក់ចឺង
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វ (Chachoengsao) ៃន បេទសៃថ កនុងតៃមមន ក់ៗ ចំនួន ៤ពន់បត។ គត់បនថ មកដល់ទីេនះេគ

បំែបកពួកគត់ជ ២ កមេទ ត ែដលមួយ កមមនគន  ៨នក់ ៖ «សំុឲយ ជញ ធរជួយខញុំឲយបនេទ សកែខមរ
វញិផង េ ពះអីេគយកខញុំមកលក់ ៣ដងេហយ។ មងេនេ ងច កផលិតមន ស់ ក់កំបុ៉ង ឥឡូវេគលក់បន
េទឲយេ ងច កេធថង់បសទិកេទ ត។ សំុឲយ ជញ ធរជួយយកខញុំេទ សកែខមរវញិផង...»។ 

ពលករែខមរមន ក់េទ តេឈម ះ ៉ ត និយយបែនថមពីករលំបករបស់គត់ថ ៖ «េគ ដឹកខញុំយកមកលក់
េនេ ងច កេធ ក ស និងថង់បសទិក។ បុ៉នម នៃថងេនះ េគដូរកែនងេធកររហូត មង ក់កែនងេនះ មង

ក់កែនងេនះ។ ខញុំចង់េទ សកវញិែតេទមិនរចួ...»។ 

បភពពីពលករែដលបនរត់េគចខួនរចួកលពីៃថងទី២២ មិថុន មកដល់ភូមិ សកវញិចំនួន ១៧នក់េនះ 
បនឲយដឹងថ ពលករែខមរ ២ កម មួយ កម ១៥នក់ និងមួយ កមេទ ត ១៦នក់ កនុងចំេ មពលករែខមរ 
៤០នក់ ែដលេនសល់ពីអនករត់មក សកែខមរវញិេនះ តវបនេគដឹកេចញពីេ ងច កេនៃថង២១ មិថុន ែត
មិនដឹងថេគយកេទទី េនះេទ។ េនយប់ៃថងទី២៦ មិថុន កមពលករ ៨នក់េនះបនទក់ទងមក
គ រេទបដឹងថពួកគត់ តវេគយកេទលក់ បនឲយេ ងច កេធថង់បសទិកេនចក់ចឺង វ។ 

អនុ បធននយក ន បឆំងករជួញដូរមនុស  និងករពរអនីតិជន កសួងម ៃផទ ឧតមេសនីយ៍ តី ជីវ 
ផលី មន ប សន៍ថ េ កបនផល់ព័ត៌មនេនះេទឲយករយិល័យ បឆំងករជួញដូរមនុស  េខត
បនទ យមនជ័យ និងនយក នទំនក់ទំនង ពំែដនកមពុជ-ៃថ រចួេហយ េដមបីឲយម នីៃន ថ ប័នមន
សមតថកិចចទំង២េនះ េទជួបទក់ទងជមួយភគីៃថេដមបីជួយរេំ ះពលករទំងេនះមកវញិ ៖ «ខញុំ បន
បប់េទេ ក បធនករយិល័យជួញដូរមនុស េខតបនទ យមនជ័យ និងខងទំនក់ទំនង ពំែដនែខមរ-
ៃថ េហយៗ កំពុងចត់ែចងទំនក់ទំនងជមួយភគីៃថ េហយអីុចឹងខញុំគិតថ មិនយូរេទេយង ចរកេឃញ
ពួកគត់ និងយកពួកគត់មកវញិ...»។ 

អនុរដេលខធិករ និងជអនកនំពកយ កសួងករបរេទសែខមរ េ ក កុយ គួង មន ប សន៍ថ េ ក
នឹងេធសកមមភពជបនទ ន់ េដមបីសេ ងគ ះពលករ-ពលករនីិទំងេនះ ៖ «ខញុំបនទក់ទងជមួយ ថ នទូត
រចួេហយៗ ថ នទូតក៏បនទក់ទងេទខង ជញ ធរៃថភមៗ ែដរ។ ខញុំនឹង បឹងឲយអស់ពីលទធភព និង
សមតថភពេដមបីជួយសេ ងគ ះពួកគត់ តឡប់មកវញិ...»។ 

យ៉ងេនះកី ម នីសងគមសីុវលិននបនរះិគន់ថ រយៈកលកនងេទ េគសេងកតេឃញមនករនំ មនុស
េចញេទេធករខុសចបប់េន បេទសេ កជេ ចនករណី ែដល ជញ ធរពំុ ច វ ជវរកេឃញេមខយល់ 
េដមបីចប់យកមកផនទ េទស េទបេធឲយសកមមភពៃនករនំមនុស េចញេទេធករខុសចបប់េន បេទស
េ ក ឬេ ថករជួញដូរមនុស េចះែតេកតេឡងមិនេចះចប់យ៉ងដូេចន ះ៕ 
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៣.២៧ ពលករនីិបក់េជងទំងពីរ មិនទន់ទទួលសំណងពី កមហុ៊ន T&P 

េ យទីនហ ករយ៉ី វទិយុ សីុេសរ ី

2011-05-30 

មនេសចកី យករណ៍មកថ ពលករនីិមួយរបួ ែដលបនេ តពីេលផទះជន់ទីបីបក់េជងទំងពីរ ៃន
កមហុ៊ន ធី & ភី (T&P) ែដលជ កមហុ៊នបញជូ នពលករនីិេទេធករេន បេទសម៉េឡសីុេនះ គឺនងមិន
ទន់ទទួលបនសំណងសមរមយពី កមហុ៊នេនេឡយេទ។ 

 

RFA/Sok Serey ១០-មីន-២០១១ ៖ ពលករនីិកំពុងេរ នភ អង់េគសេនមជឈមណលហឹកហឺនរបស់ កមហុ៊ន 
ធី&ភី (T&P) មុននឹង តវបញជូ នេទេ បករងរេនេ ក បេទស។ 

អនកតំ ង សៃនគណបក  សម រង ុ ី េ ក សី មូរ សុខហួរ ែដលបន ម នេលករណីេនះ បនឲយ
ដឹងេនៃថងទី២៩ ឧសភថ នររីងេ គះេឈម ះ េហង ក់ យុ ៣១ ឆន ំ ែដលបនេ តពីេលផទះ េដមបី
េគចពីករឃំុឃំងរបស់េថែក កមហុ៊ន បចចុបបននកំពុង បឈមនឹងបញលំបកខះថវកិពយបលជំងឺ 
េ យ រែតតុ ករ ឬរ ភិបលមិនបនជួយរកយុតិធម៌ជួយនងេនះ ផទុយេទវញិ កមហុ៊ន 
ធី.ែអន.ភី (T&P) េនែតបនេបកទទួលយកពលករដែដលេនកនុងែខ តកំពង់ឆន ំង។ 

េ ក សី មូរ សុខហួរ ៖ «រ ភិបលមិនបនេសុបអេងកតឱយឆប់រហ័ស េហយម៉ត់ចត់េទ អនុញញ តឱយ
កមហុ៊នេនះយក សីទំងបុ៉នម នេនះ យកេទ ក់េខតកំពង់ឆន ំង រតឹែតឆង យពីករេសុបអេងកតៃនេយង
ទំងអស់គន  និងអងគករេ ករ ភិបលេទេទ ត។ ដូេចនះ កមហុ៊ន និងរ ភិបលជមួយនឹងតុ ករ
ចូលេទកនុង បព័នធែតមួយ»។ 

វទិយុ សីុមិនទន់សំុករបំភឺពីភគី កមហុ៊ន និងម នី កសួងករងរ េដមបីជ មបសួរអំពីករណីេនះបន 
េនេឡយេនៃថងទី២៩ឧសភ ។ 
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កមហុ៊ន ធី&ភី តវបនម នីករពរសិទធិមនុស  និងម នីបក  សម រង ុ ី េចទ បកន់ថ បនឃំុមនុស
ខុសចបប់ េនមជឈមណល កមហុ៊ន េនសងក ត់ទឹកថ ខណែសនសុខ ជធនីភនំេពញ កលពីពក់
ក លែខមីន ឆន ំ២០១១។ 

ករេចទ បកន់េនះ េធេឡងេ កយពីមនេហតុករណ៍េកតេឡងផទួនៗ គន េន កមហុ៊ន ធី&ភី ែដលជ
មជឈមណលហឹក ត់ពលករស មប់េទេធករេន បេទសម៉េឡសីុ គឺមនពលករនីិមន ក់េឈម ះ េហង 

ក់ បនបក់េជង កលពីៃថងទី១ មីន ឆន ំ២០១១ េ យ រែតេ តេគចខួន េចញពីផទះែលងជន់ទី៣ 
ៃនមជឈមណលហឹក ត់ពលកររបស់ កមហុ៊ន ធី&ភី េហយបួនៃថងេ កយមកេទ ត មនពលករនីិ
មន ក់េទ ត បន ប់េនកែនងេដកកនុង កមហុ៊នេនះ៕ 

៣.២៨ មូរ សុខហួរ រកអន គមន៍េដមបសីេ ងគ ះពលករចំ ក សកមន ក់ 

េ យ សុខ េសរ ីវទិយុ សីុេសរ ី

2011-04-04 

តំ ង សគណបក  សម រង ុ ី ែសងរកអន គមន៍េដមបីសេ ងគ ះពលករនីិែខមរមន ក់ ែដលរងករេធបប
យ៉ងធងន់ធងរេន បេទសម៉េឡសីុ។ 

 

RFA/Sok Serey តំ ង សគណបក  សម រង ុ ី េ ក សី មូរ សុខហួរ េធសននិសីទកែសតនរដសភ េនៃថងទី
៤ ែខេម  ឆន ំ២០១១។ 

តំ ង សគណបក  សម រង ុ ី េ ក សី មូរ សុខហួរ េនៃថងច័នទ ទី៤ ែខេម  ឆន ំ២០១១ បនេចញ
មុខបឹងេទ កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ កសួងករបរេទសកមពុជ និង ថ នទូត បេទស
ម៉េទបសីុ េនកនុង បេទសកមពុជ សូមអន គមន៍ឲយបនឆប់កនុងករសេ ងគ ះពលករនីិមន ក់ែដលបន រង
កររេំ ភេសពសនថវៈ និងេធទរណុកមមយ៉ងធងន់ធងរេនកនុង បេទសម៉េទបសីុ េនេពលថមីៗេនះ។ 

ពលករនីិរងេ គះេនះ មនេឈម ះ អុ៊ក េសង យុ ២៧ឆន ំ េនកនុងឃំុេធក សក យ ជំ េខត
យេរ ង។ ពលករនីិរបូេនះបនេទេធករងរជអនកបេ មេនកនុងផទះ េន បេទសម៉េទបសីុ កលពីែខ
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កញញ  ឆន ំ២០១០ កនងមក។ នងបនទូរស័ពទមក បប់មយថ មច ស់ផទះចប់រេំ ភនងចំនួន ៣ដង និង
បនគំ មសមប់ េបសិន នងទមយេរ ងេនះឲយអនកដៃទបនដឹងឮ។ 

នងបន បប់មកមយថ េនេពល មច ស់ផទះេចទថ នងេបសជូតផទះមិន ត េគចក់េ ឃំុកនុង
បនទប់ យេធបប និងបងត់បយ។ នងចង់វលិ តទបប់មកផទះសំែបងវញិឲយបនឆប់។ 

តំ ង សគណបក  សម រង ុ ី េ ក សី មូរ សុខហួរ បនមន ប សន៍ បប់អនកកែសតេនកនុង
សននិសីទកែសតេនកនុងសភ ជតិថ េ ក សីមិន ចទទួលយកបនេទចំេពះេរ ងេនះ គឺចំបច់ តវ
មនករេ ះ យជបនទ ន់ ៖ «គឺេយងេឃញថ ថ នករណ៍ េរ ង សីេយងេទម៉េទបសីុេនះ គឺជ

ថ នករណ៍ដ៏ធងន់ធងរ ស់។ ែតផទុយេទវញិ េបេយងេមលេទ កសួងករងរវញិ េឃញថ េធករងរ
េនះេ យរេំភយ»។ 

មយរបស់ពលករនីិរងេ គះ គឺេ ក សី សី សុផល យុ ៦៦ឆន ំ េនឃំុេធក សក យ ជំ េខត
យេរ ង បនែថងថ េ ក សីសំុឲយរ ភិបលកមពុជ និង ជញ ធរពក់ព័នធជួយសេ ងគ ះកូន សីឲយបន

ឆប់មក បេទស កមពុជវញិ ៖ «រេំ ះកូនខញុំឲយបនមក សកែខមរវញិកនុងេពល ឆប់ៗ ពីេ ពះកូនខញុំភ័យ
ស់ យំែ សកមក។ ខចថ អនកចប់រេំ ភហនឹងយកថន ំមកឲយេលប មិនដឹងជថន ំអី មិន គ ល់ខចេគ

ឲយេលបថន ំេញ ន វេងងវងន់ែលងដឹងអី»។ 

េ ក សីបនថ េ ក សីបនរងករគំ មបឹងពី កមហុ៊ននំពលករេឈម ះ ចំប៉ ែមន េផេវ  (Champa 
Man Power) េនកនុង បេទសកមពុជ េបសិន េរ ងេនះមិនពិត។ 

វទិយុ សីុេសរ ី មិនទន់ ចទក់ទងតំ ង កមហុ៊ន ចំប៉ ែមន េផេវ  បនេនេទបយេទ េដមបីសំុករបំភឺ
ចំេពះករេ ះ យេរ ងេនះ េ យ រទូរស័ពទបនបិទ បុ៉ែន បធនសមគមភន ក់ងរេ ជសេរ ស
ពលករកមពុជ េ ក អ៊ន បុ៊ន ក់ បនមន ប សន៍ថ េបសិន េរ ងេនះជេរ ងពិត សីរងេ គះ
គបបីបឹងេទនគរបល បេទសម៉េទបសីុ ឬ ថ នទូតកមពុជ េនកនុង បេទសម៉េទបសីុ។ 

េ ក អ៊ន បុ៊ន ក់ មន ប សន៍បនថ ៖ «េបសិនជមនកររេំ ភ បំពនយ៉ងេនះ េគេលកទឹកចិត
ឲយេយង ក់ពកយបណឹងេទេគ ពីេ ពះកនងមក េយងឭែតថ មនបញចប់រេំ ភបំពន បុ៉ែនេយង
មិនែដលមនករណី មួយបញជូ នេទេគេទ»។ 

បភពពីម នី កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ បនឲយដឹងថ មនពលករនីិកមពុជ សរបុជង 
២៥.០០០នក់េនកនុង បេទសម៉េទបសីុ។  

កលពីេដមែខមីន ឆន ំ២០១១ កនងេទេនះ ម នីតំ ង កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ ម នី
នគរបល កសួងម ៃផទ តំ ង កមហុ៊ននំេចញពលករ និងតំ ង កមអងគករមិនែមនរ ភិបល
បនជួប បជំុគន េដមបី ព ងឹងចបប់ និងេគលករណ៍នន កនុងករករពរពលករចំ ក សក និងករពរ
សិទធិរបស់ពួកគត់មិនឲយរងេ គះេ កមអំេពជួញដូរ កមំងពលកមម អំេពរត់ពនធមនុស  និងករេកង បវញ័ច
ផូវេភទជេដម៕ 
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៣.២៩ េពល តឡប់ពីម៉េឡសីុវញិ ពលករនីិ បែកកថមិនមនកររេំ ភេទ 

េ យ គង់ សុ នរទិធ វអូីេអ ែខមរ | ភនំេពញ  ៃថង ពហសបត, 21 ែខេម  2011 

 

របូថត៖ វអូីេអ ែខមរ  

មនពលករនីិកមពុជែដលកំពុងែតបេ មេន មផទះេន បេទសម៉េឡសីុ យ៉ងតិចចំនួន ៣០.០០០ នក់
េនកនុងេពលបចចុបបននេនះ។ 

«ចំេពះខញុំ គឺមនកររេំ ភេកតេឡង េហយមនករបងខំមិនឲយជនរងេ គះនិយយករណ៍ពិត»។ 

អតីតពលករនីិេន បេទសម៉េឡសីុបន ចនេចលេនៃថង ពហសបត េនះនូវករអះ ងរបស់ខួនកលពី
េលកមុនថខួនបនទទួលរងកររេំ ភបំពនផូវេភទ េនកនុងេពលែដលកំពុងបេ មករេនេ ក បេទស។ 

ករបក យេឡងវញិបនេធឲយម នីឃំេមលកររេំ ភសិទធិ មនុស មនករភញ ក់េផល េហយម នី
គណបក ជំទស់ចត់ទុកថ ពលករនីិរបូេនះទទួលរងនូវករេក បសងកត់។ 

អនក សីអុ៊ក េសង យុ២៧ឆន ំ មកពីេខត យេរ ង តវមយរបស់នងអះ ងថបនទទួលរងករ
រេំ ភបំពនផូវេភទចំនួនពីរដង កលពីែខមីនឆន ំ២០១១ េ យេថែករបស់នងេន បេទស ម៉េឡសីុ។ 

មយរបស់នង គឺអនក សី សី សុផល បន បប់ កមអនកកែសតែដលេរ បចំេ យេ ក សី មូរ សុខហួរ 
តំ ង សគណបក ជំទស់សម រង ុ ី កលពីេដមែខេម  ថ កូន សីរបស់អនក សី បនទូរស័ពទមកពី
បេទសម៉េឡសីុែសងរកជំនួយ យឡំជមួយ នឹងករយំេ ក បកបេទេ យ ករភ័យខចអនក សី
អះ ងថ កូនរបស់អនក សីទទួលរងករេធទរណុកមម និងខះ រ គប់ គន់។ 
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េនកនុងសននិសីទកែសត កនុងទី កងភនំេពញ ែដលេរ បចំេ យបូ៉លីស កសួងម ៃផទ អនក សី អុ៊ក េសង 
ែដលេទបមកពី បេទសម៉េឡសីុ បន ចនេចលេសចកីអះ ងខងេលទំង សង។ 

អនក សីនិយយថ អនក សី និងមយរបស់អនក សី បន ពមេ ព ងគន េធករភូតកុហក បឌិតនូវព័ត៌មនអំពី
ករចប់រេំ ភ និងករេធទរណុកមម េ យ រអនក សីនឹកកូននិងចង់វលិ តឡប់មក បេទសកមពុជវញិ។ 

«ខញុំសូមជ មបជូនថ អត់មនអនក ចប់រេំ ភខញុំេទ។ គឺជពកយមិនពិត»។ 

សូមបញជ ក់ថមយរបស់អនក សីអុ៊ក េសង គឺអនក សី សី សុផល ធប់បន បកស បប់ កមអនកកែសត
យ៉ងរងឹមំំថ កូនរបស់អនក សីពិតជទទួលរងនូវកររេំ ភេ យេថែករបស់នងែមន។ េ ក សីបន
បកសនេពលេនះថ៖ 

«សូមេម ជួយរេំ ះកូនខញុំឲយបនមក សកែខមរវញិកនុងេពល ឆប់ៗពីេ ពះកូនខញុំភ័យ ស់។ យំ ែ សក
មកគឺមនករលំបកភ័យេហយខចអនកែដលចប់រេំ ភ យកថន ំមកឲយេលប ថមិនដឹងថន ំអីមិន គ ល់។ 
ខច ឲយេលបថន ំេញ ន ថន ំអីេទវេងងវងន់មិនដឹងអី ភ័យឮសំេឡងកូនែ សក ទេ យំមក ខញុំសឹងសនប់
េហយ។ ឮេពញពិភពេ កអស់េទេហយេនែត កមហុ៊នពីម ិលមិញ គំ មខញុំថ បយ័តនែតេរ ងហនឹងមិន 
ពិតេគបឹងបកវញិ»។ 

ក៏បុ៉ែនេ កយមកអនក សី សី សុផល បនេលកេឡងថ អនក សីបន ប់ ចឡំេនកនុងករនិយយទូរស័ពទ 
ជមួយកូន សីរបស់អនក សីពី បេទសម៉េឡសីុ។ 

េសចកីអះ ងេនះ បនេធេឡងេនកនុងសននិសីទកែសត ែដលេរ បចំេ យបូ៉លីស កសួងម ៃផទ
េនមុនពិធីបុណយចូលឆន ំែខមរ។ 

េនៃថងេនះែដរ អនក សី សី សុផល ែដលមនវតមនេនកនុងសននិសីទកែសតេរ បចំេ យ បូ៉លីស កសួង
ម ៃផទជេលកទី២េនះែដរបននិយយ ចនេចលេសចកីអះ ង អំពីកររេំ ភ ផូវេភទេទេលកូន សី
របស់អនក សីជថមីមងេទ ត។ 

េ ក សីមូរ សុខហួរ តំ ង សគណបក សម រង ុ ី េជ ថមយនិងកូនែដលជអតីតពលករនីិកមពុជ
េន បេទសម៉េឡសីុ បនទទួលរងករេក បសងកត់។ 

«ចំេពះខញុំ គឺមនកររេំ ភេកតេឡង េហយមនករបងខំមិនឲយជនរងេ គះនិយយករណ៍ពិត»។ 

ជមួយគន េនះែដរ េ កអំ សំ ត បធនករយិល័យ គប់ គងបេចចកេទសេសុបអេងកតរបស់អងគករ
ករពរសិទធិមនុស  LICADHO ចត់ទុកថ ករបដិេសធរបស់អនកបេ មេន មផទះេន បេទសម៉េឡសីុ 
គឺជ បករគួរឲយសង ័យ។ 

«េបសិនជ មិនមនេរ ង ៉ វេកតេឡងេទ សំណួរែដលឆងល់ េហតុអីបនជេគឲយកូនគត់ តឡប់មកវញិ»។ 
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េ យែឡកេ ក ជវ ផលី អនុ បធននយក ន បឆំងករជួញដូរមនុស  និងករពរអនីតិ ជនរបស់
កសួងម ៃផទ មន ប សន៍ថ េ កនឹងបនេធករេសុបអេងកតេទេលករណីេនះជបែនថមេទ ត។ 

េ កបុ៊ន ក់ បធនភន ក់ងរសមគមេ ជសេរ សពលករកមពុជ បនមន ប សន៍ជំនួសឲយ កមហុ៊ន
ចំប៉ែមនផូវរ័ ែដលជ កមហុ៊នេ ជសេរ សអនក សីអុ៊ក េសង េទេធករេន បេទសម៉េឡ សីុ េនះ ថ
កមហុ៊ន នឹងមិនេធករបឹងផល់ បឆំងេទ និងអនក សីអុ៊ក េសង េទ េទះបីជមនករអះ ងអំពីករបំៃភ
ភូតកុហកេនះក៏េ យ។ 

មនពលករនីិកមពុជែដលកំពុងែតបេ មេន មផទះេន បេទសម៉េឡសីុ យ៉ងតិចចំនួន ៣០.០០០ នក់
េនកនុងេពលបចចុបបននេនះ។ 

េសចកី យករណ៍ជេ ចន បនេលកអំពីកររេំ ភបំពនេទេលពួកេគេនទីេនះ េហយយ៉ងេ ច 
ស់ មនពលករនីិចំនួនពីរនក់ បន ប់េនមណលរបស់ កមហុ៊នេ ជសេរ សពលករេនេដម

ឆន ំ២០១១េនះ មុននឹងពួកេគេចញដំេណ រេទ បេទសម៉េឡសីុ៕ 
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អនសុញញ សពលករចំ ក សក 

Migration Workers Convention 
 

Convention concerning decent work for domestic workers (Note: Date of coming into force 
Convention:C189  
Place:Geneva  
Date of adoption:16:06:2011  
Session of the Conference:100  
 
 
Status: Up-to-date instrument This Convention was adopted after 1985 and is considered up to date.  

The General Conference of the International Labour Organization, Having been convened at 
Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its 100th 
Session on 1 June 2011, and 

Mindful of the commitment of the International Labour Organization to promote decent work for all 
through the achievement of the goals of the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights 
at Work and the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, and 

Recognizing the significant contribution of domestic workers to the global economy, which 
includes increasing paid job opportunities for women and men workers with family responsibilities, 
greater scope for caring for ageing populations, children and persons with a disability, and 
substantial income transfers within and between countries, and 

Considering that domestic work continues to be undervalued and invisible and is mainly carried out 
by women and girls, many of whom are migrants or members of disadvantaged communities and 
who are particularly vulnerable to discrimination in respect of conditions of employment and of 
work, and to other abuses of human rights, and 

Considering also that in developing countries with historically scarce opportunities for formal 
employment, domestic workers constitute a significant proportion of the national workforce and 
remain among the most marginalized, and 

Recalling that international labour Conventions and Recommendations apply to all workers, 
including domestic workers, unless otherwise provided, and 

Noting the particular relevance for domestic workers of the Migration for Employment Convention 
(Revised), 1949 (No. 97), the Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 
143), the Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156), the Private 
Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181), and the Employment Relationship 
Recommendation, 2006 (No. 198), as well as of the ILO Multilateral Framework on Labour 
Migration: Non-binding principles and guidelines for a rights-based approach to labour migration 
(2006), and 

Recognizing the special conditions under which domestic work is carried out that make it desirable 
to supplement the general standards with standards specific to domestic workers so as to enable 
them to enjoy their rights fully, and 
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Recalling other relevant international instruments such as the Universal Declaration of Human 
Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights, the International Convention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, and in 
particular its Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women 
and Children and its Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, the 
Convention on the Rights of the Child and the International Convention on the Protection of the 
Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, and 

Having decided upon the adoption of certain proposals concerning decent work for domestic 
workers, which is the fourth item on the agenda of the session, and 

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention; 

adopts this sixteenth day of June of the year two thousand and eleven the following Convention, 
which may be cited as the Domestic Workers Convention, 2011. 

Article 1 

For the purpose of this Convention: 

(a) the term domestic work means work performed in or for a household or households; 

(b) the term domestic worker means any person engaged in domestic work within an employment 
relationship; 

(c) a person who performs domestic work only occasionally or sporadically and not on an 
occupational basis is not a domestic worker. 

Article 2 

1. The Convention applies to all domestic workers. 

2. A Member which ratifies this Convention may, after consulting with the most representative 
organizations of employers and workers and, where they exist, with organizations representative of 
domestic workers and those representative of employers of domestic workers, exclude wholly or 
partly from its scope: 

(a) categories of workers who are otherwise provided with at least equivalent protection; 

(b) limited categories of workers in respect of which special problems of a substantial nature arise. 

3. Each Member which avails itself of the possibility afforded in the preceding paragraph shall, in 
its first report on the application of the Convention under article 22 of the Constitution of the 
International Labour Organisation, indicate any particular category of workers thus excluded and 
the reasons for such exclusion and, in subsequent reports, specify any measures that may have been 
taken with a view to extending the application of the Convention to the workers concerned. 

Article 3 
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1. Each Member shall take measures to ensure the effective promotion and protection of the human 
rights of all domestic workers, as set out in this Convention. 

2. Each Member shall, in relation to domestic workers, take the measures set out in this Convention 
to respect, promote and realize the fundamental principles and rights at work, namely: 

(a) freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining; 

(b) the elimination of all forms of forced or compulsory labour; 

(c) the effective abolition of child labour; and 

(d) the elimination of discrimination in respect of employment and occupation. 3. In taking 
measures to ensure that domestic workers and employers of domestic workers enjoy freedom of 
association and the effective recognition of the right to collective bargaining, Members shall protect 
the right of domestic workers and employers of domestic workers to establish and, subject to the 
rules of the organization concerned, to join organizations, federations and confederations of their 
own choosing. 

Article 4 

1. Each Member shall set a minimum age for domestic workers consistent with the provisions of the 
Minimum Age Convention, 1973 (No. 138), and the Worst Forms of Child Labour Convention, 
1999 (No. 182), and not lower than that established by national laws and regulations for workers 
generally. 

2. Each Member shall take measures to ensure that work performed by domestic workers who are 
under the age of 18 and above the minimum age of employment does not deprive them of 
compulsory education, or interfere with opportunities to participate in further education or 
vocational training. 

Article 5 

Each Member shall take measures to ensure that domestic workers enjoy effective protection 
against all forms of abuse, harassment and violence. 

Article 6 

Each Member shall take measures to ensure that domestic workers, like workers generally, enjoy 
fair terms of employment as well as decent working conditions and, if they reside in the household, 
decent living conditions that respect their privacy. 

Article 7 

Each Member shall take measures to ensure that domestic workers are informed of their terms and 
conditions of employment in an appropriate, verifiable and easily understandable manner and 
preferably, where possible, through written contracts in accordance with national laws, regulations 
or collective agreements, in particular: 

(a) the name and address of the employer and of the worker; 
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(b) the address of the usual workplace or workplaces; 

(c) the starting date and, where the contract is for a specified period of time, its duration; 

(d) the type of work to be performed; 

(e) the remuneration, method of calculation and periodicity of payments; 

(f) the normal hours of work; 

(g) paid annual leave, and daily and weekly rest periods; 

(h) the provision of food and accommodation, if applicable; 

(i) the period of probation or trial period, if applicable; 

(j) the terms of repatriation, if applicable; and 

(k) terms and conditions relating to the termination of employment, including any period of notice 
by either the domestic worker or the employer. 

Article 8 

1. National laws and regulations shall require that migrant domestic workers who are recruited in 
one country for domestic work in another receive a written job offer, or contract of employment that 
is enforceable in the country in which the work is to be performed, addressing the terms and 
conditions of employment referred to in Article 7, prior to crossing national borders for the purpose 
of taking up the domestic work to which the offer or contract applies. 

2. The preceding paragraph shall not apply to workers who enjoy freedom of movement for the 
purpose of employment under bilateral, regional or multilateral agreements, or within the 
framework of regional economic integration areas. 

3. Members shall take measures to cooperate with each other to ensure the effective application of 
the provisions of this Convention to migrant domestic workers. 

4. Each Member shall specify, by means of laws, regulations or other measures, the conditions 
under which migrant domestic workers are entitled to repatriation on the expiry or termination of 
the employment contract for which they were recruited. 

Article 9 

Each Member shall take measures to ensure that domestic workers: 

(a) are free to reach agreement with their employer or potential employer on whether to reside in the 
household; 

(b) who reside in the household are not obliged to remain in the household or with household 
members during periods of daily and weekly rest or annual leave; and 

(c) are entitled to keep in their possession their travel and identity documents. 
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Article 10 

1. Each Member shall take measures towards ensuring equal treatment between domestic workers 
and workers generally in relation to normal hours of work, overtime compensation, periods of daily 
and weekly rest and paid annual leave in accordance with national laws, regulations or collective 
agreements, taking into account the special characteristics of domestic work. 

2. Weekly rest shall be at least 24 consecutive hours. 

3. Periods during which domestic workers are not free to dispose of their time as they please and 
remain at the disposal of the household in order to respond to possible calls shall be regarded as 
hours of work to the extent determined by national laws, regulations or collective agreements, or 
any other means consistent with national practice. 

Article 11 

Each Member shall take measures to ensure that domestic workers enjoy minimum wage coverage, 
where such coverage exists, and that remuneration is established without discrimination based on 
sex. 

Article 12 

1. Domestic workers shall be paid directly in cash at regular intervals at least once a month. Unless 
provided for by national laws, regulations or collective agreements, payment may be made by bank 
transfer, bank cheque, postal cheque, money order or other lawful means of monetary payment, 
with the consent of the worker concerned. 

2. National laws, regulations, collective agreements or arbitration awards may provide for the 
payment of a limited proportion of the remuneration of domestic workers in the form of payments 
in kind that are not less favourable than those generally applicable to other categories of workers, 
provided that measures are taken to ensure that such payments in kind are agreed to by the worker, 
are for the personal use and benefit of the worker, and that the monetary value attributed to them is 
fair and reasonable. 

Article 13 

1. Every domestic worker has the right to a safe and healthy working environment. Each Member 
shall take, in accordance with national laws, regulations and practice, effective measures, with due 
regard for the specific characteristics of domestic work, to ensure the occupational safety and health 
of domestic workers. 

2. The measures referred to in the preceding paragraph may be applied progressively, in 
consultation with the most representative organizations of employers and workers and, where they 
exist, with organizations representative of domestic workers and those representative of employers 
of domestic workers. Article 14 

1. Each Member shall take appropriate measures, in accordance with national laws and regulations 
and with due regard for the specific characteristics of domestic work, to ensure that domestic 
workers enjoy conditions that are not less favourable than those applicable to workers generally in 
respect of social security protection, including with respect to maternity. 
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2. The measures referred to in the preceding paragraph may be applied progressively, in 
consultation with the most representative organizations of employers and workers and, where they 
exist, with organizations representative of domestic workers and those representative of employers 
of domestic workers. Article 15 

1. To effectively protect domestic workers, including migrant domestic workers, recruited or placed 
by private employment agencies, against abusive practices, each Member shall: 

(a) determine the conditions governing the operation of private employment agencies recruiting or 
placing domestic workers, in accordance with national laws, regulations and practice; 

(b) ensure that adequate machinery and procedures exist for the investigation of complaints, alleged 
abuses and fraudulent practices concerning the activities of private employment agencies in relation 
to domestic workers; 

(c) adopt all necessary and appropriate measures, within its jurisdiction and, where appropriate, in 
collaboration with other Members, to provide adequate protection for and prevent abuses of 
domestic workers recruited or placed in its territory by private employment agencies. These shall 
include laws or regulations that specify the respective obligations of the private employment agency 
and the household towards the domestic worker and provide for penalties, including prohibition of 
those private employment agencies that engage in fraudulent practices and abuses; 

(d) consider, where domestic workers are recruited in one country for work in another, concluding 
bilateral, regional or multilateral agreements to prevent abuses and fraudulent practices in 
recruitment, placement and employment; and 

(e) take measures to ensure that fees charged by private employment agencies are not deducted 
from the remuneration of domestic workers. 2. In giving effect to each of the provisions of this 
Article, each Member shall consult with the most representative organizations of employers and 
workers and, where they exist, with organizations representative of domestic workers and those 
representative of employers of domestic workers. 

Article 16 

Each Member shall take measures to ensure, in accordance with national laws, regulations and 
practice, that all domestic workers, either by themselves or through a representative, have effective 
access to courts, tribunals or other dispute resolution mechanisms under conditions that are not less 
favourable than those available to workers generally. 

Article 17 

1. Each Member shall establish effective and accessible complaint mechanisms and means of 
ensuring compliance with national laws and regulations for the protection of domestic workers. 

2. Each Member shall develop and implement measures for labour inspection, enforcement and 
penalties with due regard for the special characteristics of domestic work, in accordance with 
national laws and regulations. 

3. In so far as compatible with national laws and regulations, such measures shall specify the 
conditions under which access to household premises may be granted, having due respect for 
privacy. 
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Article 18 

Each Member shall implement the provisions of this Convention, in consultation with the most 
representative employers and workers organizations, through laws and regulations, as well as 
through collective agreements or additional measures consistent with national practice, by 
extending or adapting existing measures to cover domestic workers or by developing specific 
measures for them, as appropriate. 

Article 19 

This Convention does not affect more favourable provisions applicable to domestic workers under 
other international labour Conventions. 

Article 20 

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the 
International Labour Office for registration. 

Article 21 

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour 
Organization whose ratifications have been registered with the Director-General of the International 
Labour Office. 

2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members 
have been registered with the Director- General. 

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date 
on which its ratification is registered. 

Article 22 

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years 
from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the 
Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not 
take effect until one year after the date on which it is registered. 

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following 
the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of 
denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, 
thereafter, may denounce this Convention within the first year of each new period of ten years 
under the terms provided for in this Article. 

Article 23 

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the 
International Labour Organization of the registration of all ratifications and denunciations that have 
been communicated by the Members of the Organization. 
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2. When notifying the Members of the Organization of the registration of the second ratification that 
has been communicated, the Director-General shall draw the attention of the Members of the 
Organization to the date upon which the Convention will come into force. 

Article 24 

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-
General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the 
United Nations full particulars of all ratifications and denunciations that have been registered. 

Article 25 

At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International Labour Office 
shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall 
examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in 
whole or in part. 

Article 26 

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention, then, unless the new 
Convention otherwise provides: 

(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the 
immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 22, if and 
when the new revising Convention shall have come into force; 

(b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall 
cease to be open to ratification by the Members. 

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those 
Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention. 
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េគលករណ១៍០ចំណុចរបស់ កសងួករងរ 
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អនុ តយ 

សព 

ករេរ បចនំងករ ពតេទ 

របស់ កសងួករងរនងបណុះប ល ជជ ជវីៈ 

េលខៈ ៥២ អប ក/បក 

ម ១៣ 

នយក នមុខរបរ និងហតថពលកមមទទួលបនទុក ៖ 

• សិក  និងេលកវធិនករស មប់អភិវឌ ន៏ និងករករពរមុខរបរ 
• គប់ គង េចញប័ណករងរ េស វេភករងរ និង 

ផល់ទិ ករករងរដល់កមមករនិេយជិតែខមរែដល 

េធករេនកនុង និងេ ក បេទស 

• តតពិនិតយ និងផល់ប័ណករងរ េស វេភករងរដល់ជនបរេទសែដលមក បកបមុខរបរេន កនុង 

ពះ ជ ច កកមពុជ 

• េរ បចំ កបខណខ គតិយុតពីវធិនករទំងអស់ ក់ឱយអនុវតវធិនករ និង ម នករអនុវត 

• ករេរ បចំឱយមនករយិល័យរកករងរេធ េន មមនទីរករងរ 
និងបណុះប លវជិជ ជីវៈេខត កង 

• ក ងសិតថិមុខរបរ និងហតថពលកមមកនុង និងេ ក បេទស 
េទ មលំ ប់ថន ក់សកមមភពេសដកិចច 

• ក់ែតងបទបបញញតិ និង បទបញជ សីពីករ គប់ គងជនបរេទសែដលមក បកបមុខរបរេនកនុង 

ពះ ជ ច កកមពុជ និងសីពីករ គប់ គងកមំងពលកមម 
និងពលករែខមរេទេធករេនេ ក បេទស 

- គប់ គងជនបរេទសែដលមក បកបរបរកនុង ជ ច កកមពុជ និងពលករែខមរេ ចន ចេសន បេងកត 
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អនុពនធករងរ 

- ែសងរកទីផ រករងរជូនពលករែខមរេទេធករេនេ ក បេទស 

- អនុវតភរកិចចេផ ងៗេទ ត ែដល កសួង បគល់ជូន 

នយក នមុខរបរ និងហតថពលកមមដឹកនំេ យមួយរបូ 
និងអនុ បធនជជំនួយករ ម នចំបច់ 

ម ១៥ 

នយក នេពទយករងរទទួលបនទុក ៖ 

- ក់ែតងនិងអភិវឌ េគលនេយបយចបប់ និង បទបបញញតិនន ែដលពក់ព័នធនឹងពលកមមករកុមរ 

- អនុវតេគលនេយបយរបស់ ជរ ភិបល អនុសញញ  និងសនធិសញញ អនរជតិែដលពក់ពនធ័នឹងពល 
កុមរ ជពិេសសទ មង់ធងន់ធងរបំផុតៃនពលកមមកុមរ 

• ម ន តតពិនិតយករអនុវតែផនករសកមមភពជតិអនុសញញ អនរជតិែដលពក់ពនធ័េទ 
នឹងពល កមមកុមរ 

• បេងកនកិចចសហ បតិបតិករ ស មបស មលជមួយ កសួង ថ ប័ន អងគករេ ករ ភិបល 
និងអងគករអនរជតិេដមបីេ ះ យបញែដលពក់ពនធ័នឹងពលកមមកុមរ 

• សហករអនុវត និង យតៃមករអនុវតេគលករណ៏ គេ មង កមមវធីិនន 
ែដលពក់ពនធ័នឹងករលុបបំបត់ទ មង់ធងន់ធងរបំផុតៃនកុមរជមួយៃដគូ កសួង 
អងគករេ ករ ភិបល និងអងគករអនរជតិនន 

• េធអន គមន៏ េដមបីេ ះ យ ល់បញពនធ័នឹងករទប់ ក ត់ទ មង់ធងន់ធងរបំផុតៃនពលកមមកុមរ 
• េរ បចំទិ ពិភពេ ក បឆំងនឹងកុមរ ១២ ែខមិថុន ជេរ ងឆន ំ 
• អនុវតភរកិចចេផ ងៗេទ ត ែដល កសួង បគល់ជូន 

នយក នករងរកុមរដឹកនំេ យ បធនមួយរបូ និង 
អនុ បធនជជំនួយករ មករចំបច់ ។ 

ម ១៨ 

នយក ន គប់ គងកិចចករអប់រ ំបណុះប លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ ទទួលបនទុក ៖ 

• េរ បចំ ក់ែតងអតថបទចបប់ និងលិខិតបទ នននស មប់ករ គប់ គង គឹះ ថ នអប់របំណុះ 
ប លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ ធរណៈ ឯកជន អងគករេ ករ ភិបល និងអងគករអនរជតិ 
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• គប់ គង គឹះ ថ នអប់រ ំបណុះប ល ឬថន ក់ដឹកបណុះប លវជិច ជីវៈ ធរណៈឯកជន 
អងគករេ ករ ភិបល និងអងគករអនរជតិ 

• ស មបស មល គប់ គងសកមមភពករងរអប់របំណុះប លបេចចកេទសនិងវជិជ ជីវៈៃន គឹះ ថ
នសិក  

ធរណៈ ឬថន ក់បណុះប លវជិជ ជីវៈែដលសថិតេ កមឱ ទ កសួងនន 

• បមូលទិនន័យ េរ បចំសថិតិ ស មប់ករងរអប់រ ំបណុះប ល បេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ 
• ក ងែផនករស មប់អភិវឌ បពនធ័អប់រ ំបណុះប លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ 
• តតពិនិតយ និង យតៃមគុណភពករងរអប់រ ំបណុះប លបេចចកេទស 

និងវជិជ ជីវៈៃន គឹះ ថ ន សិក ធរណៈ ឯកជន អងគករេ ករ ភិបល និង អងគករអនរជតិ 

• ពិនិតយ និងសំេរចេលសំេណ សំុបេងកត គឹះ ថ នអប់រ ំបណុះប លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ 
ឬថន ក់បណុះ ប លវជិជ ជីវៈ ធរណៈឯកជន អងគករេ ករ ភិបល និង អងគករអនរជតិ 

• អភិវឌ េគលនេយបយស មប់មូលនិធិជតិបណុះប ល 

• សិក វ ជវេល មុខរបរែដល តវេធករបណុះប លឱយសម សប មត មវករជក់ែសង 
កនុង តំបន់នីមួយៗ ពិេសសត មវករទីផ រករងរកនុង និង េ ក បេទស 

• េរ បចំែផនករផល់មួលនិធិជតិបណុះប លដល់ ថ បន័ ធរណៈ ឯកជន 
អងគករេ ករ ភិបល និងអងគករអនរជតិ ែដលេធករបណុះប ល 

• តតពិនិតយ និង យេលគេ មងេសនសំុរបស់ ថ បន័ ធរណៈ ឯកជន អងគករេ ករ ភិបល 
និងអងគករអនរជតិ ែដលេធករបណុះប ល 

• ផល់ឥណទនដល់សហគមន៏ជន កី ក ែដលបនទទួលករបណុះប លរចួ 
េដមបី បកបមុខរបរេ យ ខួនឯង 

• ម ន និង យតៃមេលសកមមភពបណុះប ល និងឥណទនែដលបនផល់ជូន 

• អនុវត នកិចចេផ ងៗេទ ត ែដល កសួង បគល់ជូន 

នយក ន គប់ គងកិចចករអប់រ ំបណុះប លបេចចកេទស 
និងវជិជ ជីវៈដឹកនំេ យ បធនមួយរបូ និងអនុ បធន គប់ គងកិចច 
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រដធមមនញុញ  

ៃន ពះ ជ ច កកមពជុ 

ឆន ំ១៩៩៣ 
 

ជំពូកទី៣ អំពីសិទធិ និងករណីយកិចចរបស់ បជពលរដែខមរ 
 
ម  ៤៦  
អំេពលក់ដូរមនុស  អំេពេធ ជីវកមមែផនកេពសយកមម និងអំេព ស ភស ែដលប៉ះពល់ដល់េសចកី
ៃថថនូររបស់នរ ី តវ មឃត់។ 
 
តវ មឃត់មិនឱយមនកបញឈប់នរពីីករងរ េ យមូលេហតុមនគភ៌ ។ នរមីនសិទធិឈប់សំ ក
េនេពលស មលកូន េ យទទួល បក់េប វត  និងេ យមនករធនរក  សិទធិអតីតភពកនុងករងរ 
និងអតថ បេយជន៏សងគមេផ ងៗេទ ត។ 

រដនិងសងគមយកចិតទុក ក់បងកលកខណៈឱយនរ ី ជពិេសសនរេីនជនបទ ែដលគម នទីពឹង បនទទួល
ករឧបតថមេដមបីមនមុខរបរ មនលទធភពពយបលជំងឹ ឱយកូនេទេរ ន និងមនជីវភពរស់េនសមរមយ។ 

 
ម ៤៨  
រដធនរក ករពរសិទធិរបស់កុមរ ែដលមនែចងកនុងអនុសញញ សីពីកុមរ ជពិេសសមន ជីវតិរស់េន 
ទទួលករអប់រេំរ នសូ ត សិទធិ តវបនទទួលករគំពរកនុង ថ នករណ៏មនស ងគ ម និងករពរ បឆំង 
នឹង ជីវកមម េសដកិចច ឬកមគុណេលកុមរ ។ 

រដគំពរ បឆំងនឹងករងរទំង យ ែដល ចេធឱយខូចដល់ករអប់រ ំ និងករេរ នសូ តរបស់កុមរ 
ឬែដលនំឱយអន យដល់សុខភព ឬសុខុមលភពរបស់កុមរ  

 



98  កូដកមម និង ឡុកេ  

៤. កដូកមម នង ឡកុេ  

៤.១ កមមករែដលេធកូដកមមេចទថ តវបននគរបលបងខំេ យ តឡប់េទេធករវញិ 
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4.1 Protesters Say Police Violently Forced Them Back to Work 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៤.២ កមមករេ ងច កសូ៊េភថិចេធកូដកមមទមទរេបក បក់ែខ 

េ យ ែដន អយុធយ វទិយុ សីុេសរ ី

2011-06-23 

កមមករ-កមមករនីិ បេ មករេនេ ងច កសូ៊េភថិច (Super Text) មនទី ំងេនសងក ត់ចក់អែ ងេ កម 
សថិតកនុងខណមនជ័យ កងភនំេពញ បនបន បមូលផំុគន េធកូដកមមអស់រយៈេពលជិតពីរសបហ៍ េដមបី
ទមទរេបកេប វត ។ 

កមមករ-កមមករនីិ បមណ ២០០នក់ កនុងចំេ មកមមករសរបុជង ១៣០០នក់ េធករេនេ ងច ក
សុ៊បេភធិច (Super Text) េនៃថងទី២៣ ែខមិថុន េនបន បមូលផំុគន េធករត ៉ េដមបីេសនកិចចអន គមន៍
េទ បមុខដឹកនំ និងថន ក់ដឹកនំ ថ ប័នពក់ព័នធឲយជួយជំរញុេទេថែកេ ងច ក ឲយេបក បក់េប វត
ស មប់ែខឧសភដល់កមមករ។ 

កមកមមករេ ងច កសុ៊បេភធិច ែដលបនឈរត ៉េ កមកេមៃថងេនពីមុខេ ងច ក ជប់ មបេ យផូវ
ជតិេលខ២ បនសំណូមពរេទេ កនយករដម នី ហុ៊ន ែសន ជួយដល់ពួកេគ េដមបីឲយេថែកេបក
បក់ែខៗឧសភ និង បក់បំ ចេផ ងៗ ជូនពួកេគ េ ពះ កមកមមករកំពុងជួប បទះករខះខត និងមិន
មនថវកិស មប់ចំ យៃថជួលផទះ និង រទទួលទន ៖ « បក់ ែខៗឧសភ តវេបកៃថងទី១០ ែត
ឥឡូវេលស ១៣ៃថងេហយ។ ខញុំេសនេទនយករដម នី ហុ៊ន ែសន េហយក៏បុ៉ែនគម ននរ េគជួយេ ះ

យឲយេទ។ ចង់ឲយសេមច ហុ៊ន ែសន គត់មកជួយេ ះ យ បក់ែខ គឺអត់មនលុយៃថផទះ ៃថបយ 
គឺអត់មន។ ពួកខញុំឈរេនពីមុខេ ងច ក គឺេដមបទីមទរ បក់ែខៗឧសភរបស់ខញុំ ែដលេថែកមិនទន់
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បនេបកឲយ។ ពួកខញុំេធករេពញ ១ែខ និងែថមេម៉ងដល់ ៨យប់។ ជួយេ ះ យ កមកមមករផង ពួកខញុំ
េវទន ស់ ឥឡូវហនឹងអត់មនលុយទិញបយហូបេទ»។ 

កមកមមករេ ងច កសុ៊បេភធិច បនឲយដឹងថ ពួកេគបនមក បមូលផំុគន ត ៉េនពីមុខេ ងច កអស់រយៈ
េពលជិត ២សបហ៍ មកេហយ បុ៉ែនេនមិនទន់មនដំេ ះ យេនេឡយ េបេទះមនម នីមកពី
កសួងករងរបនបងញវតមនមងមក ល កី។ 

អនក សី ែសន គឹម ៊ ង បធនសហជីពែខមរ បចំេ ងច កសុ៊បេភធិច ក៏បនឲយដឹងែដរថ បសិនេបវ ិ ទ
េនេ ងច កេនះ ជញ ធរពក់ព័នធមិនជួយរកដំេ ះ យជូនកមមករឲយបនឆប់េទ កមមករមនគេ មង
ឈរបិទផូវជតិេលខ២ េនេពលដ៏ឆប់ខងមុខ េដមបីបងញពីភពអយុតិធម៌ និងេសនឲយមនករជួយ
អន គមន៍ពី ថ ប័នពក់ព័នធដល់ពួកេគ។ អនក សី គឹម ៊ ង បនថ វ ិ ទេន កមហុ៊នសុ៊បេភធិចេនះ 
តំ ងកមមករបន ក់សំេណ ជួយអន គមន៍េទ ថ ប័នទីសីករគណៈរដ ម នី កសួងករងរ រដសភ 
កសួងម ៃផទ និងខុទទកល័យេ កនយករដម នី ហុ៊ន ែសន ជេដម េដមបីឲយថន ក់ដឹកនំ ថ ប័នទំង
េនះជួយជំរញុេទេថែក កមហុ៊ន សុ៊បេភតិច ឲយេបក បក់ែខស មប់ែខឧសភ ជូនពួកេគឲយបនឆប់ ៖ 
«ជំ ន ទី១ ខងខញុំចង់បន បក់ែខសិន េ ពះអីពួកខញុំជួលផទះេគ ៃថផទះ ៃថមូប រជីវភពផគត់ផគង់សព
គប់»។ 

េ ក សុខ សមបតិ បុគគលិករដបល បចំេ ងច កសុ៊បេភតិច ធប់បនឲយដឹងថ កមមករទំងអស់បេ ម
ករេនេ ងច កកត់េដរសំេល កបំពក់សុ៊បេភតិច មនកមមករសរបុចំនួន ១៨០០នក់ កនុងចំេ មេនះ
មនែតកមមករចំនួន ៤៥០នក់េទ ែដលេថែកបនេបក បក់ែខៗឧសភជូន េ កពីេនះ មិនថែតកមមករ
េទ សូមបីបុគគលិករដបលក៏មិនទទួលបន បក់ែខដូចកមមករែដរ ៖ «អត់ ទំងអស់េថែកផលិតបនេហយ
សនយេបកលុយឲយកមមករៃថងទី១០ ជទមប់ បុ៉ែនឥឡូវអត់េបកឲយេទ មិនថកមមករេទ រដបល 
គណេនយយទំងអស់គន ហនឹងអត់ទន់េបកលុយ»។ 

េទះយ៉ង  េ ក សុ៊ ផែរន៉ ម នីេ ះ យវ ិ ទករងរៃន កសួងករងរ បនមន ប សន៍ថ 
ជេមះរ ងេថែកេ ងច កសុ៊បេភតិច និងកមមករ កសួងកំពុងេរ បចំឯក រ ក់ជូនេទម នី កម បឹក

ជញ ក ល ៃន កសួងករងរឲយជួយរកដំេ ះ យ េដមបីបញច ប់វ ិ ទឲយបនឆប់ ៖ «េ ងច ក
សុ៊បេភធិចអត់ទន់មនដំេ ះ យអីេទ។ ខងខញុំកំពុងេរ បចំបញជូ នសំណំុេរ ងេទ កម បឹក ជញ
ក ល េដមបីឲយេគេកះ បជំុេ ះ យទំនស់េនះ»។ 

កមកមមករេ ងច កសុ៊បេភតិច បន បមូលផំុគន េធកូដកមមេនពីមុខេ ងច ក ចប់ពីៃថងទី១១ ែខមិថុន 
មកេម៉ះ េ យបនអះ ងដូចៗគន ថ នឹងបនេធកូដកមមេនពីមុខេ ងច ក ឬឈនដល់បិទផូវជតិេលខ
២ កនុងេពលឆប់ៗេនះ  េបសិនេថែក កមហុ៊នេនះ េនបនេគចេវះមិនទទួលខុស តវ កនុងករេបក បក់ែខ 
និង បក់បំ ចេផ ងៗ ជូនពួកេគឲយបនឆប់េទេនះ៕ 
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៤.៣ កមមករេ ងច កែសបកេជង បមណ២ពន់នក់េធកូដកមម 

េ យ សុខ េសរ ីវទិយុ សីុេសរ ី

2011-06-02 

កមមករ បមណ ២ពន់នក់េនេ ងច កែសបកេជង េឈម ះ ចូែខម ហូត ែវរ៉ (Jocam Foot wear Co., Ltd.) 
េនខណែសនសុខ ជយទី កងភនំេពញ បននំគន េធកូដកមមអហិង េនខងមុខេ ងច ក េដមបីទមទរ
ឲយេថែកេ ងច កទទួលតំ ងកមមករ ២នក់ឲយចូលេធករវញិ េ កយពី តវបនបេណញេចញពីករងរ
កនងមក និងសំុឲយេថែកេ ងច កបញឈប់ករបងខំឲយកមមករេធករេលសេម៉ង។ 

 

RFA/Sok Serey ២-មិថុន-២០១១៖ កមមករេ ងច កែសបកេជង ចូែខម ហូត ែវរ៉ (Jocam Foot wear Co., Ltd.) េន
ខណែសនសុខ ជយទី កងភនំេពញ េធកូដកមមអហិង េនខងមុខេ ងច ក។ 

កូដកមមេនះបនេធេឡងរយៈេពល ៣ៃថងមកេហយ គិតមកដល់ៃថងទី២ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១ េ យ រែត
គម នដំេ ះ យ។ កមកមមករបនគំ មថ េគនឹងបនករត ៉េនះជបនេទ ត។ 

កមមករេឈម ះ ជ រុ ំ យុ ៣៣ឆន ំ មកពីេខត ែកវ កំពុងឈរត ៉េនេ កេ ងច ក បនែថងថ ៖ «អត់
េធករទំងអស់គន  ែតចូលេទេគចក់េ អត់ឲយេចញ។ ឃំុខួនកមមករទុក េហយកមមករទូរស័ពទេ ខញុំ ទំង
កនុង និងេ ក ឲយជួយផង។ មូលេហតុគឺេគបញឈប់តំ ងសហជីពេ យ រមនកំហុសែត កមហុ៊នមិន
ឲយ គត់ចូលេ ះ យ និយយពីកំហុសគត់េទ»។ 

តំ ងសហជីពកមមករចំនួន ២នក់ គឺ បសមន ក់ និង សីមន ក់ បនរងករបញឈប់ពីករងរេ យខុស
ចបប់ និងគម នេហតុផលជក់ ក់កលពីេពលថមីៗេនះ។ កមមករបនរងករបងខំឲយេធករែថមេម៉ង ពីេម៉ង 
៤ ង ច ដល់េម៉ង ៦ ង ច និងបនែថមេម៉ងរហូតដល់យប់េ ជ។ កមមករែដលេទបែតេធករងរចំនួន ៣
ែខ មិន ពមេធករងរែថមេម៉ង តវបញឈប់ពីករងរ។ 

វទិយុ សីុេសរពំុីទន់ ចទក់ទងតំ ងេ ងច ក េដមបីសំុករបំភឺជំុវញិករេចទ បកន់េនះបនេទ 
េ យ រែតេ ងច កបិទទរ េន គែដលកូដកមមកំពុងែតេកតេឡង៕ 



102  កូដកមម និង ឡុកេ  

៤.៤ កមមករេ ងច កេនចក់អែ ងេ កមេធកូដកមមទមទរេបក បក់ែខ 

េ យ ែដន អយុធយ វទិយុ សីុេសរ ី

2011-06-17 

កមមក-កមមករនីិជង ១ពន់នក់ េធករេនេ ងច កសូ៊េភ ថិច (Super Text) មនទី ំងេនចក់អែ ង 
េ កម កនុងខណមនជ័យ កងភនំេពញ បន បមូលផំុគន េធកូដកមមេដមបីទមទរេបកេប វត រ ៍ ស មប់ែខ
េម  េ កយេពលេថែកេគចេវះមិនេបក បក់ែខជូនពួកេគ។ 

តំ ងកមមករេ ងច កសូ៊េភ ថិច េ ក ងួន វ  មន ប សន៍េន ពឹកៃថងទី១៧ ែខមិថុន ថ កមមករ
តវករ បក់េដមបីបង់ៃថចំ យេផ ងៗ េហយេប ជញ ធរមិនជួយឲយមនករេ ះ យេទេនះ កមមករ
ចបិទផូវជតិេលខ ២េទ តផង េដមបីជគំនបឲយមនករជួយេ ះ យឲយបនឆប់។ 

េ ក ងួន វ  បែនថម ៖ «ចង់ឲយខង កសួងពក់ព័នធមកជួយេធ អន គមន៍ឲយបនេល ន េ ពះអីមក
ដល់ៃថងទី១៧ ែខមិថុន េទេហយ ពួកខញុំអត់មនលុយស មប់េបកឲយៃថផទះ ឬេ ះ យជីវភពផង
េទ»។ 

បែនថមេលេនះ កមកមមករែដល បមូលផំុគន េធកូដកមមេនមុខ េ ងច កសូ៊េភ ថិច េនៃថងទី១៧ ែខមិថុន 
បនសំណូមពរេទម នី ថ ប័នពក់ព័នធ ពិេសសេ កនយករដម នី ហុ៊ន ែសន ឲយជួយជំរញុេទេថែក
េ ងច កឲយេបក បក់ែខជូនពួកេគឲយ បនឆប់ េ ពះសពៃថងេនះកមមករមិនមនថវកិស មប់ចំ យ
េទេលៃថជួល ផទះ និងៃថមូប រេនះេទ។ 

កមមករេផ ងេទ តបែនថម ៖ «កមមករឥឡូវខះេគេដញេចញពីផទះេហយ អត់មនលុយបង់ឲយៃថផទះេគ សំខន់
គឺលុយបយែតមង។ ឥឡូវដល់ៃថងហនឹងេហយេថែកមិនទន់បង់លុយឲយេទ ត។ ពិបកខំង ស់ េ ពះ
មច ស់ផទះេគែលងចង់ឲយេនេហយ ផទះជួល ហូបចុកអត់លុយហូបចុក េវទន ស់!»។ 

ទក់ទងបញេនះែដរ េ ក សី ែសន គឹម ៊ ង បធនសហជីពែខមរ បចំេ ងច កសូ៊េភ ថិច ក៏បនឲយ
ដឹងថ វ ិ ទេនះសហជីពេ ក សីបន ក់លិខិតេទ ថ ប័នពក់ព័នធ មនដូចជទីសីករគណៈរដម នី 
កសួងករងរ រដសភ កសួងម ៃផទ និងខុទទកល័យេ កនយករដម នី ហុ៊ន ែសន ជេដម េដមបីឲយ
ថន ក់ដឹកនំ ថ ប័នទំងេនះជួយជំរញុេទេថែក កមហុ៊ន សូ៊េភ ថិច ឲយេបក បក់ែខស មប់ែខេម  ជូន
កមមករឲយបនឆប់។ 

េ ក សុខ សមបតិ បុគគលិករដបល បចំេ ងច កសូ៊េភ ថិច បនឲយដឹងថ េ ងច កកត់េដរសេម ក
បំពក់សូ៊េភ ថិច មនកមមករសរបុចំនួន ១.៨០០នក់ កនុងចំេ មេនះមនកមមករចំនួន ៤៥០នក់េទ ែដល
េថែកបនេបក បក់េប វត រែ៍ខេម  ជូន េ កពីេនះមិនថែតកមមករេទ សូមបីបុគគលិករដបលដូចរបូ
េ កជេដម ក៏មិនទទួលបន បក់ែខដូចកមមករែដរ។ 
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េ ក សុខ សមបតិ ឲយដឹងបែនថម ៖ «អត់ទំងអស់ េថែកផលិតបនេហយសនយេបកលុយឲយកមមករៃថងទី
១០ ជទមប់ បុ៉ែនឥឡូវអត់េបកឲយេទ មិនថកមមករេទ រដបល គណេនយយទំងអស់គន ហនឹងអត់ទន់េបក
លុយ»។ 

េទះយ៉ង  េ ក សុ៊ ផែរន៉ ម នីេ ះ យវ ិ ទករងរៃន កសួងករងរមន ប សន៍ថ ជេមះ
រ ងេថែកេ ងច កសូ៊េភ ថិច និងកមមករ កសួងកំពុងេកះរកដំេ ះ យេ យបនេកះេ ភគី
ពក់ព័នធ មកចរចេដមបីបញច ប់វ ិ ទ បុ៉ែនមកដល់េពលេនះមិនទន់មនលទធផលេនះេទ ៖ « ង ចេនះេយង
េធលិខិតេលកេពលមួយ ត់ជួបភគីទំងអស់េនេ ងច ក េដមបីេ ះ យេរ ងហនឹងតេទេទ ត»។ 

កមកមមករេ ងច កសូ៊េភ ថិច បនអះ ងដូចគន ថ ពួកេគនឹងបនេធកូដកមមេនពីមុខេ ងច ក ឬឈន
ដល់បិទផូវជតិេលខ២ េនៃថងខងមុខ េដមបីទមទរឲយេថែក កមហុ៊នេនះេបក បក់េប វត រស៍ មប់ែខ
េម  បក់អតីតភពករងរ និង បក់អតថ បេយជន៍េផ ងៗ េបសិនេថែក កមហុ៊នេនះេនបនេគចេវះ
មិនទទួលខុស តវេបក បក់ ែខជូនពួកេគឲយបនទន់េពលេទេនះ៕ 

៤.៥ កមមករេ ងច ក ង វ ៉ ូេធបតុកមមទមទរឲយេ ះែលងតំ ង 

េ យ អុ៊ក វបូរ ីវទិយុ សីុេសរ ី

2011-06-16 

កមកមមករកត់េដរេ ងច ក ង វ ៉ ូ(Sang Woo) កំពុងបនេធបតុកមមអហិង េនេ កេ ងច កេ ចនៃថងមក
េហយ េដមបីទមទរឲយមនករេ ះែលងតំ ងសហជីពមន ក់ែដលមនជេមះកនុងេ ងច ក បនទ ប់មក
សមតថកិចចក៏ចប់ឃំុខួនកលពីចុងសបហ៍មុន េហយបញជូ នេទតុ ករេ យេចទពីបទបងករបួស ន ម។ 

សំេឡងែ សក ក់ឧេគឃសនស័ពទ ៖ "កមមករ កមមករនីិ ជ មបនយក កមហុ៊ន ង វ ៉ ូឲយបន ជបថ 
ឲយេ ះែលងេ ក សុ៊ន ពិសី ឲយចូលេធករវញិ"។ 

កមមករ បមណ ៥០០នក់ បននំគន េធបតុកមមអហិង េនះចំនួន ៥ៃថងមកេហយ េនមុខេ ងច កកត់
េដរ ង វ ៉ ូ មដងផូវជតិេលខ៤ កនុង សកសំេ ងទង េខតកំពង់សពឺ េ កយពីតំ ងសហជីពេសរ ី
កមមករៃន ពះ ជ ច កកមពុជមន ក់ គឺេ ក សុ៊ន ពិសី យុ ២៨ឆន ំ តវសមតថកិចចចប់ឃំុកលពីេម៉ង 
៤រេស ល ៃថងទី១០ មិថុន េហយមកដល់េពលេនះេនពំុទន់មនដំេ ះ យេនេឡយ។ 

អនក សី សិុន សី សស់ ជភរយិេ ក សុ៊ន ពិសី បនអះ ងថ េន ពឹកៃថង១០ មិថុន មនកមមករជ
សមជិកសហជីពេ ចននក់បនមក បប់បីគត់ថ បធនែផនកកត់ ពយសេម កបំពក់េឈម ះ អនក សី 
សឹុម វរលកខណ៍ បន បប់េទកមមករថ េបអនក ចូលជសមជិករបស់សហជីពេសរកីមមករៃន ពះ ជ-

ច កកមពុជ បញប់ ក់ពកយឈប់េធករេទ េ ពះេ ងច កមិន តវករសហជីពេនះេទ។ 

េនេពលបយៃថង តង់ បីគត់ (សុ៊ន ពិសី) េទជួបអនក សី សឹុម វរលកខណ៍ េដមបី កសួរពីបញេនះ។ 
បុ៉ែនករ កសួរែបរជអនក សី សឹុម វរលកខណ៍ េ ះទឹកមត់ ក់មុខ និង យបីគត់ែតមង េហយបីគត់
បនយកៃដ គ សករពរខួន ក៏ តវមុខអនក សី សឹុម វរលកខណ៍។ េនរេស លេម៉ង ៤ ៃថងទី១០ ែខមិថុន 
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េនះ បូ៉លិសេខតកំពង់សពឺ បនមកចប់បីគត់យកេទឃំុ។ េនៃថងអងគ រ ទី១៤ មិថុន បីគត់ (សុ៊ន ពិសី) 
តវតុ ករេខតកំពង់សពឺ េចទពីបទបងករបួស ន ម ៖ «ដូច អយុតិធម៌ ស់ េគេនេធករ េហយបីខញុំ
េនជប់គុក»។ 

វទិយុ សីុេសរ ី េនៃថងពុធ ទី១៥ ែខមិថុន មិន ចទក់ទងអនក សី សឹុម វរលកខណ៍ ជ មបសួរព័ត៌មន
េឆយតបចំេពះករេចទ បកន់េនះបនេឡយ។ 

បធនសហជីពេសរកីមមករៃន ពះ ជ ច កកមពុជ បចំតំបន់ផូវជតិេលខ៤ េ ក ស គឹម ន 
បនែថងថ កមកមមករត ៉េនះេដមបទីមទរឲយមនករេ ះែលងេមសហជីពរបស់េគ និងសំុឲយខង
េ ងច កជួយអន គមន៍ និងយកបុគគលិករបស់ខួនមកេធករវញិ។ 

េ កថ េ ងច ក ក់េរ សេអងសហជីពេសរកីមមករមិនឲយមនវតមនកនុងេ ងច កេនះ ៖ «ជំហរកមមករ
េគេនែតេធដែដលទល់ែតេ ះែលង សុ៊ន ពិសី េនះមកវញិសិនបនេគ ចនិយយពីករចូលេធករអី
បន េ ពះអីថ ជេមះបុគគលអី េបមន ក់ៃវ ៉ សុ៊ន ពិសី េនេធករធមម  េហយ ពិសី េនជប់គុក 
អយុតិធម៌ តង់ហនឹង»។ 

បធន គប់ គងធនធនមនុស ៃនេ ងច កកត់េដរ ង វ ៉ ូ េ ក មិុច សុខ បនែថងថ េថែក
េ ងច កមិន ចជួយអន គមន៍បនេឡយ េ ពះជេមះបនេកតកនុងេ ងច កពិតែមន បុ៉ែនជេរ ង
ជេមះបុគគល និងបុគគល។ ពួកេគបនបឹងេទសមតថកិចចេដមបីរកយុតិធម៌េទ មផូវចបប់។ 

រឯីករេចទ បកន់ថ េ ងច កេរ សេអងសហជីពេនះ េ កបនបដិេសធថ ជករមិនពិត េ ពះកនុង
េ ងច កកត់េដរ ង វ ៉ ូមនសហជីព ៦ កំពុងជួយករពរសិទធិដល់កមមករ។ ចំេពះករេធបតុកមមរបស់
កមមករេនមុខេ ងច កមិន ពមចូលេធករ េ ងច កបនេចញេសចកីជូនដំណឹងឲយកមមករចូលេធករចប់
ពីៃថង េនះ រហូតដល់ៃថង១៦ មិថុន េបហួសកំណត់ៃថង បកស េ ងច កមិនទទួលខុស តវេទ។ 

េ ក មិុច សុខ បនថ ៖ «ថេរ សេអងសហជីពមួយ ចុះបីបួនេទ តេម៉ចក៏មិនេរ សេអង អីុចឹងបញេនះខញុំ
គិតថ ដូចជមិនមនបញហនឹងេទ»។ 

ម នីករពរសិទធិមនុស េខតកំពង់សពឺ េ ក រ ថ  វ ី បនែថងថ កមកមមករមិនបន ក់ពកយបឹងមក
សមគម ដហុក ឲយជួយករពរផូវចបប់ពីបញេនះេទ។ បុ៉ែនេប មកមមករេ ចនរយនក់អះ ងេន
មុខតុ ករកលពីៃថង អងគ រ ទី១៤ មិថុន ថ េ ក សុ៊ន ពិសី ែដលជប់ឃំុ និង តវតុ ករេចទពីបទ
បងករបួស ន មេនះ ពិតជជនរងេ គះេ កមករ យដំពីអនក សី សឹុម វរលកខណ៍ េ កយេ ក សុ៊ន ពិសី 
បន កសួរ ងំកមមករមិនឲយចូលជសមជិកសហជីពែមន គួរែតតុ ករពិចរ ឲយែមនែទនមុន
េធករេចទ បកន់ េ ពះកមំងអនកករពរជនជប់េចទមនដល់េទេ ចនរយនក់ ឯអនកេចទមនែត
មន ក់៕ 
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៤.៦ កមមករេ ងច កែសបកេជងជង២០០នក់បនេធកូដកមម 

េ យ សុខ េសរ ីវទិយុ សីុេសរ ី

2011-05-10 

កមមករេ ងច កែសបកេជងចំនួនជង ២០០នក់ េនេ ងច កេឈម ះ ឃីន សឺុខូល (Clean Circle) េន
ជយទី កងភនំេពញ េនៃថងទី១០ ែខឧសភ ឆន ំ២០១១ កំពុងែតបនេធកូដកមមមិនចូលេធករងររយៈេពល 
៤ៃថងមកេហយ េដមបីសែមងករទមទរឲយេថែកេ ងច កេនះទទួលយកកមមករចំនួនជង ២០នក់ ែដល
រងករបញឈប់ពីករងរេ យ រែតចប់កិចចសនយ។ 

បភពពីកមមករបនឲយដឹងថ កមកមមករកំពុងែតឈរេនេ កេ ងច ក េដមបីសែមងករទមទរេ យ
សនិវធីិេ កមកេមៃថង ំងពីៃថងទី ៧ ែខឧសភមក។ តំ ងេ ងច កបនេចញមកជួបកមមករ បុ៉ែនមិន
ទន់បនេ ះ យេនេឡយេទ។ ចំែណកឯកងកមំងនគរបលមួយចំនួនបនឈរេជងឃំេមល កម
កមមករ ត ៉ទំងេនះខចែ កងមនអំេពហិង ។  

កមមករេ ងច កែសបកេជងេឈម ះ គឹម សុខទបយ យុ ២៤ឆន ំមកពីេខតក ល បនែថង បប់ ម
ទូរស័ពទថ ដ ប ករទមទរមិន តវបនេ ះ យ កូដកមមេនែតបន ៖ «ខញុំ ចង់ជួយកមមករេនកនុង
ហនឹង កមមករចស់ែដលគត់ផុត កង េហយ ែដលគត់ដកេចញេហយ គត់មិនបនជ មបពួកគត់
មុន។ គត់ដកក៏ដកចុះ េ ពះអីផុតកុង  បុ៉ែនសំុឲយគត់េធ មចបប់។ ពួកខញុំមិនថកមមករថមី ឬកមមករ
ចស់េទ គឺអត់សុខចិតេទែដលគត់ដកអីុចឹង»។  

បធនសមព័នធសហជីព បជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ េ កត់ថ សីុខឌូ (C.CAWDU) បចំករ
េនេ ងច កែសបកេជងេនះ គឺេ ក អុ៊ក ភីរមយ យុ ២៩ឆន ំ បនែថងថ សហជីពសំុឲយេថែកេ ងច ក
េ ះ យជបនទ ន់ ៖ «េ ះ យកមមករឲយសមរមយ កមមករហនឹងអត់មនកំហុសអីេទ។ សំុឲយកមមករហនឹង
ចូលេធករវញិដូចេដម។ សំណូមពរមួយេទ តខញុំសំុឲយ កមហុ៊នហនឹងបនកិចចសនយករងរឲយកមមករទំង
អស់វញិ»។ 

កមមករចំនួនជង ១០០នក់េផ ងេទ តេនែតបនករងរជធមម  គឺមិនចូលរមួេធកូដកមមេនះេទ។ កូដកមម
េនះបនចប់េផម ំងពីៃថងទី៦ និងៃថងទី៧ ែខឧសភ កនងេទេនះ។  

តំ ងេ ងច កែសបងេជងេឈម ះ ម៉ៃទប បនបញជ ក់ថ េថែកេ ងច កកំពុងែតេ ះ យបញេនះ។  

ម នីនយក នៃន កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ សំុមិនឲយបេញចញេឈម ះ បនមន
ប សន៍ថ ម នីជំនញកំពុងែតេ ះ យេរ ងេនះ េហយ កសួងចង់ឲយបញេនះបញច ប់ឲយបនឆប់ 
េដមបីមិនឲយ ងំសទះដល់ដំេណ រករេ ងច ក និងផលិតកមម៕ 
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៥. េ គះថន កក់រងរ 

5.1 Mass faintings at city factory 
Phnom Penh Post 
Friday, 17 June 2011  
Mom Kunthear and David Boyle  
 

 

Photo by: Heng Chivoan Thorn Sinorn, 19, is comforted by Theang Chan Thorn, 21, at the Cambodian-
Russian Friendship Hospital after she fainted at the King Fashion garment factory in Dangkor district 
yesterday. 

 
Hundreds of garment workers received medical treatment after fainting at the King Fashion garment 
factory in Dangkor district on Wednesday evening and yesterday morning. 
 
More than 200 workers reportedly fainted at the factory in Choam Chao commune on Wednesday 
evening, followed by about 100 who collapsed the following morning, district police said. 
 
At the Cambodian-Russian Friendship hospital, 28-year-old worker Doeun Sophana said she had 
found it difficult to breathe in the factory, becoming dizzy and vomiting before fainting yesterday 
morning. 
 
“I think the workers fainted because of chemicals spread on the clothes,” she said. 
 
El Sameal, a 22-year-old worker at from the factory who stayed on her feet and helped colleagues to 
the hospital, said an unpleasant smell had lingered in the factory for two days ahead of the faintings. 
 
But Ken Loo, secretary general of the Garment Manufacturers Association in Cambodia, said 
medical examinations of the workers had revealed that low blood-glucose levels had caused them to 
faint.  
Hazardous chemicals, he added, are not used in GMAC factories.  
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“The workers that fainted last evening or yesterday were of course sent to a medical facility where 
they had blood tests and were certified fit, with the only observation being that their blood level was 
a bit on the low side,” he said.  
 
He added that many of the workers who fainted yesterday morning had returned from the hospital 
the previous night. 
 
Maeve Galvin, a communications officer at the International Labour Organisation, said yesterday 
that the cause of the faintings will remain unclear until the necessary inquiry is conducted. 
 
“It just seems unusual for a mass number of people to faint from malnutrition,” she said, adding that 
it was “absolutely a cause for alarm” if malnutrition is indeed the reason for the faintings. 
 
Mouen Tola, head of the labour programme at the Community Legal Education Centre, said 
yesterday that many workers are not properly trained in dealing with fabrics that have been treated 
with chemicals to prevent insects from destroying them.  
 
“They had over 200 workers faint, and what the government should do is to clean up everything 
inside the factory,” Moeun Tola said.  
 
“Even [if] we don’t know what is the cause, we have to clean up the environment before we allow 
them to go back to work.”  
 
Pok Vanthat, director of the occupational health department at the Ministry of Labour, said 
yesterday that investigations into the case were ongoing. King Fashion representatives could not be 
reached for comment. 

 

5.2 Woman killed in lightning strike 
 
Phnom Penh Post 
Tuesday, 10 May 2011 
Tep Nimol 

One woman was killed and nine others injured when lightning struck a group of workers at a 
cassava plantation owned by Pheapimex in Pursat province’s Krakor district on Sunday. Em Sarun, 
Krakor district deputy police chief said yesterday 43-year-old Sam Sambok was killed instantly 
when lightning struck in Ansar Chambak commune during a light shower. He said the others, three 
with serious injuries, were rushed to an on-site company clinic with skin burns but were in stable 
condition yesterday. 
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5.3 Worker dies after fall from building 
Phnom Penh Post 
Wednesday, 22 June 2011 
Sen David  

 
Aconstruction worker died yesterday after falling from the sixth floor of Yellow Tower building in 
Chroy Changvar commune in Phnom Penh’s Russei Keo district.  
 
Commune police chief Veng Chok said yesterday that 18-year-old Mon Phally, from Kampong 
Cham province, was not wearing his safety belt properly when he fell after receiving an electric 
shock while installing windows with his father. 
 
“When he had completed the job with his father, he received an electric shock and fell down from 
the building,” he said, adding that Mon Phally’s family had taken his body to Kampong Cham for a 
funeral. 
 
Veng Chok said that Mon Phally died on impact of head and leg injuries and that the construction 
company would pay an unspecified amount in compensation to his family. 
 
Van Thol, a deputy director at the Cambodian Construction Workers Trade Union Federation, said 
yesterday that the Labour Ministry and some construction companies did not care about worker 
safety. 
 
“[Workers] are at higher risk as the construction rate is getting higher and higher,” he said. 
“Construction companies and the Labour Ministry should be promoting workers’ safety widely.” 
 
Van Thol said that sometimes companies did not want to reveal information about deaths and 
injuries at construction sites.  
 
Hou Vuthy, deputy director general at the Labour Ministry, said yesterday that the ministry 
monitored worker safety. 
 
“The company should take care of worker safety first because the company is responsible,” he said. 
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5.4 Worker safety take-up slow 
Phnom Penh Post 
Tuesday, 07 June 2011 15:01  
Liam Barnes and Soeun Say  
 

 
 
A construction worker lays bricks at a construction site on Monivong Boulevard in Phnom Penh's Chamkarmon district 
yesterday. Some have claimed slow progress on construction worker health and safety in the Kingdom. Photo by: 
Sovan Philong  
 
WORKING conditions in Cambodia’s  construction industry show few signs of improvements 
despite regulations introduced earlier this year, according to industry experts. 
 
Four prakas, or edicts,  were introduced by the Ministry of Labour and Vocational Training in 
March setting standards for onsite issues such as working conditions, sanitation and waste disposal. 
 
The initiative to improve health and safety at the Kingdom’s construction sites is welcomed, though 
there is little evidence the rules have been widely adopted, Cambodia National Federation of 
Building and Wood Construction President Sok Sovandeith said yesterday. 
 
“According to my observations, everything remains the same. I have seen no changes since the 
prakas were issued,” he said. 
 
“Construction companies are still failing to provide good working environments and safety 
equipment like boots, hard helmets, gloves and safety harnesses.” 
 
He called on the government authorities and particularly private companies to ensure health and 
safety laws are adhered to, in order to reduce the “unacceptably high rate of deaths and injuries 
among construction workers.” 
 
Large numbers of workers are injured on a daily basis throughout Cambodia, though no concrete 
figures are available, according to Sok Sovandeith. 
 
“We don’t know the exact figures because the construction companies hide them,” he claimed. 
 
The four prakas on occupational health and safety in the construction industry came into effect on 
March 30, though some industry players told The Post they were not aware of them until recently. 
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“I received a copy two weeks ago, and that was from the Australian Business Advisory Council, 
prior to this, I was not aware of the prakas,” said regional mechanical and electrical company CPS 
Group Asia’s Cambodia Manager Dougall McMillan. 
 
He said the firm wholly supports and follows the regulations, but added he expects difficulties in 
implementing them at a grass-roots level. 
 
“This is the first step in the right direction, but the potential for it to be ignored is the same as other 
directives,” he said. 
 
“Enforcement needs to begin at the company level in order for the prakas to be successful 
nationwide.”  
 
Ministry of Labour and Vocational Training of State Spokesman Huy Hang Song said that 
cooperation from individual construction companies is essential to ensure the rules are being 
followed. 
 
Employers who fail to respect the regulations risk serious punishment, he said. However, he didn’t 
specify details on what the punishments would entail. 
 
It is the duty of employers to provide workers with a safe and healthy working environment and 
also accept responsibility for work-related accidents that may occur, he said. 
 
“If they are not involved in accidents, labourers can work and earn good incomes, allowing them to 
further support their families.” 
 
He added the rules were not highly technical, but designed to ensure construction workers were 
protected and sites made secure. 
 
Lao Tip Seiha, Director of the Department of Construction at the Ministry of Land Management, 
Urban Planning and Construction, acknowledged worker protection is necessary, but said it was a 
matter for separate ministries and the construction sector to implement. 
 
The construction sector currently employs between 37,500 and 40,000 workers, he said. Unskilled 
workers earn an average of US$5 per day and skilled workers can expect around $10 to $15, while 
architects and engineers command a monthly salary between $600 and $1200.  
 
The sector also requires additional labour, he said. 
 
“We are currently lacking construction workers because the construction sector has grown this 
year,” he said. 
 
Previous data shows Ministry construction approvals more than doubled in the first quarter 2011 
compared to the same period last year, with $324 million worth of projects receiving approval. 
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៥.៥ កមមករេ ងច កកត់េដរជង២០០នក់ដួលសនប់ 

េ យ សុខ េសរ ីវទិយុ សីុេសរ ី

2011-06-16 

សកមមជនករពរសិទធិមនុស បនឲយដឹងេនៃថងទី១៦ ែខមិថុន ថ មនកមមករជង ២០០នក់ េនេ ង
ច កកត់េដរេឈម ះ ឃីង េហសិុន (King's Fashion) េនខណដេងក  ជយទី កងភនំេពញ បនដួលសនប់
ជបនបនទ ប់េ យមិនដឹងមូលេហតុចបស់ ស់ ចប់ទំងពីៃថងទី១៥ ែខមិថុន មក។ 

 

Photo Courtesy of CLEC រថយនដឹកកមមករែដលសនប់េចញពី េ ងច ក ឃីង េហសិុន (King's Fashion) េនខណ
ដេងក  ជធនីភនំេពញ េន ពឹកៃថងទី១៦ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១។ 

រថយនេពទយជេ ចនេ គ ង មនដូចជរថយនធុនធំ រថយនសេ ងគ ះបនទ ន់ និងរថយនឯកជន បនមក
ដឹកកមមកររងេ គះជបនបនទ ប់យកេទពយបលេនមនទីរេពទយ រដ និងឯកជន។ មន គេពទយជេ ចននក់
មកពិនិតយេនេ ងច កផងែដរ។ 

បធនកមមវធីិសិទធិករងររបស់មជឈមណលអប់រចំបប់ស មប់ សហគមន៍ េ ក េម ន តុ  ែដលបន
ម នករណីេនះ បនមន ប សន៍ថ ៖ «កមមករ គត់ បប់ គត់អត់ចបស់ថមូលេហតុអីែដរ បុ៉ែន

ដំបូងេទបយេគសង ័យថ ពុលទឹក បុ៉ែនខញុំ ប់ ប សន៍របស់បូ៉លិសមន ក់ គត់បននិយយ គឺថ ដូច
ជមិនពុលទឹកេទ ពីេ ពះមនអនកែដលអត់ញំុទឹកក៏ពុលែដរ។ អីុចឹង បែហលជកិន ក ត់េ ចនជង។ 
ខញុំបនេឃញមនម នីខងបរ ិ ថ ន និងខង ប.ស.ស. េគេទែដរ បុ៉ែនមិនដឹងថ េហតុផលៃនករដួល
សនប់គត់រកេឃញថ យ៉ងេម៉ចេទ»។ 

េ ងច កកត់េដរេឈម ះ ឃីង េហសិុន េនះ មនកមមករសរបុចំនួនជង ៤.០០០នក់៕ 
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៥.៦ កមមករជង៧០នក់រងេ គះថន ក់េ យ រ ក ប់រថយន 

េ យ ែខ សុណង វទិយុ សីុេសរ ី

2011-04-23 

កមមករនីិេ ងច ក ម៉រឈូុន (Maro Chuan) ជង ៧០នក់ បនេ គះថន ក់ច ចរណ៍េ យ រែតរថយន
ដឹកជញជូ នកមមករេទេធករ េនះ បនែបកកង់ប លឲយ ក ប់េនចំណុចវតេជងឯក សថិតកនុងសងក ត់
េជងឯក ខណដេងក  ជធនីភនំេពញ។ 

ម នីកមមវធីិសិទធិករងរៃនមជឈមណលអប់រចំបប់ស មប់ សហគមន៍ អនក សី ឆន សុខ បនឲយដឹងថ 
េ គះថន ក់េនះបនេកតេឡងេនេពលេវ េម៉ង បមណ ៦ និង ២០នទី កលពី ពឹក ពលឹមៃថងេ រ ៍ទី
២៣ េម  ខណៈេពលែដលរថយនដឹកកមមករេទេធករ។ 

អនក សីបនថ កមមករចំនួន ៧២នក់បនរបួសធងន់ និងបក់ៃដបក់េជង និងមួយចំនួនរងរបួស ល ក៏
បុ៉ែនេគេនពំុទន់ដឹងថ កមមករនីិទំងេនះ ចរងេ គះថន ក់ដល់ជីវតិេនះេទ ៖ « នេគ ដឹកកមមករ ន
ទងៗ មខញុំសួរកមមករថ មួយ នហនឹង ៧២នក់។ នហនឹងែបកកង់ េហយ ក ប់មនុស មួយ

នេនះមនបញទំងអស់ មនរបួសធងន់របួស ល។ រហូតមកដល់េពលេនះេយងអត់ដឹងថ មន
អនក ប់ ខញុំេឃញ ថ នភពកមមករេនេពទយបញញ ស័ក មនរបួសធងន់េ ចន បញ កំកនុង កំអីេយងអត់ទន់
ដឹងេទ េ ពះមនអនកខះគត់ខទ ំ កនុងេពទយេគអត់ទន់បនថតអស់»។ 

កមមករនីិែដលរងេ គះទំងេនះ តវបន កមហុ៊នបញជូ នេទសេ ងគ ះេនឯមនទីរេពទយនន ដូចជមនទីរ 
េពទយមិតភពែខមរ-សូេវ ត េ មនទីរេពទយរសុ ុ ី និងគីនិកមួយចំនួន ដូចជ គីនិកេចមេច គីនិកបញញ ស័ក 
គីនិកអងគរ និងគីនិកគីមសុង ជេដម៕ 

៥.៧ កមមករេដរែសបកេជងជង១០០នក់ដួលសនប់គម នមូលេហតុ 

េ យែខសុណង វទិយុ សីុេសរ ី

2011-04-09 

កមមករកមមករនីិេដរែសបកេជង ប់រយនក់ េនេ ងច កេឈម ះ ហុ៊យ េច ន (Huy Chuen) េ េ ងច ក៦
ជន់ កងភនំេពញដួលសនប់បនបនទ ប់ េ យពំុទន់ដឹងមូលេហតុចបស់ ស់ េនទី៩ ែខេម  
ឆន ំ២០១១។ 

កមមករកមមករនីិេ ងច កេដរែសបកេជងមួយេឈម ះ ហុ៊យ េច ន (Huy Chuen) ឬេ េ ងច ក៦ជន់ សថិត
េនផូវ េវង េ សង កនុងសងក ត់េចមេច ខណដេងក  ជធនីភនំេពញ បមណជង ១០០នក់ បនដួល
សនប់ជបនបនទ ប់េ យពំុដឹងមូលេហតុ េនះេប មករអះ ងពីម នីសហជីព បចំេ ងច ក។ 

បធនសហព័នធសហជីពែខមរ បចំេ ងច ក ហុ៊យ េច ន េ ក ពុទធ សុវណ បនឲយដឹងថ កមមករបន
ដួលសនប់ជបនបនទ ប់េ យពំុដឹងមូលេហតុ បនទ ប់ពីពួកគត់បនេឃញកមមករចំនួនបួន បំនក់ដំបូង 
បនសនប់កនុងេពលបំេពញករងរ។ េ កបនថ កមមករនីិទំងេនះ តវបនបញជូ នេទសេ ងគ ះបនទ ន់
េន មគីនិកមួយចំនួនេហយ។ 
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េ ក ពុទធ សុវណ ៖ «ចប់ពីេម៉ង បែហលជេម៉ង ៨ និង ៥០នទី ចប់េផមសនប់តិចៗ បែហលេម៉ង 
៩ កនះ បនចប់េផមមនករសនប់េ ចន យកេទគីនិកឯកជន ដូចជ គីនិកឯក ជយ គីនិកអងគរ គីនិក
ចន់ ែវន៉ គីនិកមំុេនះ ក់សឹង គប់គីនិក»។ 

បុ៉ែនម នីកមមវធីិសិទធិករងរៃនមជឈមណលអប់រចំបប់ ស មប់សហគមន៍ (CLEC) េ ក េម ន តុ  
បនែថងថ េ កបនជួបសមភ សន៍ជមួយកមមកររងេ គះ េ កប៉ន់ បមណថ មនកមមករ បមណ
ជិត ៣០០ នក់ ែដលបនសនប់ និងមនសភពេខ យេទ។ េ កថ រហូតមកដល់េម៉ង បមណ ៥ 
រេស ល មនកមមករ ២ នក់ ែដលគត់បនជួបេនមនទីរេពទយមិតភពែខមរសូេវ តេនពំុទន់បន ដឹងខួន
េនេឡយ។ 

េ ក េម ន តុ  បញជ ក់ ៖ « មករេឆយែដលពួកខញុំ កសួរកមមករ មន ៣ មនអនកខះគត់ថគត់
ហូបទឹក េហយគត់ក៏សនប់ អនកខះគត់ថឆួលកិនក៏សនប់ អនកខះគត់ថដូចជហប់ខយល់មក េហយ
េឃញ េគសនប់ក៏គត់សនប់នឹងេគេទ»។ 

ទក់ទងបញេនះ បុគគលិកែផនករដបលៃនេ ងច ក ហុ៊យ េច ន េ ក ហីុម ផ  បនែថងថ បនទ ប់ពី
មនេហតុករណ៍េនះេកតេឡង កមហុ៊នបនផកឲយកមមករឈប់ស មកករងរមួយរយៈេហយ។ 

េ ក ហីុម ផ  ៖ «អត់ចង់ថខញុំសននិ នេទថ ជករេ ះ រ ស់ ចំេមលរបយករណ៍រមួរបស់
កសួងចុះមក យតៃម ស់»។ 

ចំេពះព័ត៌មនថ ករដួលសនប់េនះពំុទន់មនករបញជ ក់ពីមូលេហតុចបស់ ស់េន េឡយ។ អនកខះ
អះ ងថ បនទ ប់ពីកមមករមួយចំនួនបនទទួលទនទឹកកនុងេ ងច កេនះរចួ ក៏មនករដួលសនប់ែតមង។ 
ម នីសុខភិបល បនយកទឹកកនុងេ ងច កេនះេទេធពិេ ធន៍ េហយែតេនមិនទន់ដឹងលទធផលេន
េឡយមកដល់ ង ចៃថងេ រ ៍ទី៩ ែខេម ៕ 

៥.៨ រថយនេធផូវជតិេលខ៥៩ ក ប់សងកត់កមមករ ប់៣នក់ 

វទិយុ សីុេសរ ី

2011-06-18 

រថយនធុនធំរបស់ កមហុ៊នចិន CRBC េធផូវជតិេលខ៥៩ បនដឹកថមេធផូវ ក ប់សងកត់កមមករែខមរបី
នក់ ប់េននឹង កែនងភមៗ កលពីេវ េម៉ង ៣រេស ល ៃថងេ រ ៍ទី១៨ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១ េនកនុង
ភូមិ ស សកភនំ ពឹក េខតបត់ដំបង។ 

បភពពីអនកភូមិជ ក ីេឃញេហតុករណ៍ បនែថងថ េនមុនេកតេហតុ រថយនរបស់ កមហុ៊នចិនេធ
ផូវជតិេលខ៥៩ បនដឹកថម អង ឌឺ េចញពីចេងកះភនំ ពឹក េនេពលេបកមកដល់ចំណុចេ ងែដលកមមករ
កំពុង ជកែកបរចិេញច មផូវ កនុងភូមិ សដែដលេនះ ក៏ ក ប់សងកត់េទេលេ ងរបស់កមមករ ជកេន
េនះែតមង។ 

េ ក សួន េក ន អភិបល សកភនំ ពឹកបនែថងថ សមតថកិចចបូ៉លិសកំពុងចុះេធកំណត់េហតុទក់ទិន
ករណីេ គះថន ក់ ខងេលេនះ។ េទះយ៉ង  េគេនមិនទន់បនដឹងពីអតសញញ ណកមមកររងេ គះ
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ប់ទំងបី នក់ខងេលេនះេទ បុ៉ែន ក ីបនបញជ ក់ថកមមករទំងបីនក់ែដលរងេ គះថន ក់ ប់េនះ 
មន បស ២នក់ សីមន ក់៕ 

៥.៩ េ ងច ក M&V េខតកំពង់ឆន ងំមនកមមករនីិដួលសនប់ជេលកទី៤ មងេនះមកពីចុចកណឹង ចឡំ 

 
CEN 
បរបូិរណ៍ (ៃថងទី 4 េម  2011) 

 

កំពង់ឆន ំង: កមមករនីិេ ងច កតមបញ អឹុមនិងេវេ៉ខតកំពង់ឆន ំង ែដលមនទី ំងសថិតេន ភូមិ តពំងចិក  សងក ត់
កំពង់ឆន ំង កងកំពង់ឆន ំង េខតកំពង់ឆន ំង បនដួលសនប់ជបនបនទ ប់កលពីេវ េម៉ង១០ និង៣០នទី ពឹកៃថងទី
៤ ែខេម  ឆន ំ២០១១េនះ េពលកំពុងេធករ ។ 

     កមមករនីិែដលដួលសនប់ទំងេនះ តវរថយនសេ ងគ ះរបស់មនទីរេពទយបែងកេខតកំពង់ឆន ំង និងរថ 
យនសេ ងគ ះរបស់សនងករ ននគរបលេខតកំពង់ឆន ំង េទដឹកយកមកកន់មនទីរេពទយភមៗផងែដរ ។ 

     េ កហុ៊ល សន អធិកររងនគរបល កងកំពង់ឆន ំង បនេ យដឹងថ មូលេហតុែដលប ល 
េ យកមមករនីដួលសនប់េនះមកពីមនកមមករនីមន ក់បនេទចុចកុង ក់ បិតទឹក ចឡំេទចុចកុង ក់
បកស សននប លេ យមនករភញ ក់េផលេឡងរត់ ជល ចបល់ និង មនកមមករនីដួលជបន 
បនទ ប់ែតមង។ 
 
    គួររលឹំកែដរថ កលពីេវ េម៉ង ២ និង ៣០នទី រេស លៃថងទី២០ ែខសី  ឆន ំ២០១០ មនកមមកនី
ចំនួន ១៥០នក់ បនដួលសនប់កនុងេពលកំពុងេធករងរ េហយេនៃថងបនទ ប់គឺៃថងទី២១ សី  េនេពល 
ែដល កមមករ-កមមករនីិ ចូលេធករបនដួលសនប់ ១៦០នក់ បែនថមេទ ត តវបនេគដឹកមកសេ ងគ ះេន
មនទីរេពទយបែងក េខតកំពង់ឆន ំង និងេនៃថងទី២៤ ែខសី  ឆន ំ២០១០ មនកមមករនីដួលសនប់ចំនួន ៥០
នក់ផងែដរ ។ បភពពីសមតថកិចចែដលចូលេទជួយសេ ងគ ះ កមមករនីិែដលដួលសនប់ទំងអស់មនចំនួន 
៤១នក់ បុ៉ែនេនកនុងមនទីរេពទយមនែត ៣៧ នក់បុ៉េ ះ ។ 

    េ កយពីមនករដួលសនប់កមមករនីជបនបនទ ប់ចំនួន៣េលកជប់ៗ គន កលពីៃថងទី២៦ សី  ឆន ំ
២០១០ គណៈកមមករច មះមួយបនចុះពិនិតយអេងកត វ ជវេរ ងកមមករនីិ ដួលសនប់េន កនុងេ ងច ក 
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អឹមនិង េវេ៉នះ េហយកនុងេពលេនះគណៈកមមករបនកំណត់េ យេថែកេ ងច ក េនះេធករែកលមរ នូវ
ចំនុចខះខតមួយចំនួន ។ ចំនុចសំខន់ែដល តេធជបនទ ន់េនះគឺ បព័នធបឺុតខយល់  េហយេប ម បភព
មួយបនេ យដឹងថ េថែកេ ងច កេនះកនងេទមិនបនេធ មករកំណត់ ម ករែណនំរបស់
គណៈកមមករច មះេនះេឡយ េគ គន់ែតេធករែកស មល បព័នធបឺុតខយល់តិចតួចែតបុ៉េ ះ េរ ងអី
េផ ងេទ ត េគមិនបនេធករែកលមរេឡយ។ 

 ៃចដនយ កក់ េពលេនះកមមករនីិេ ងច កដែដលេនះបនដួលសនប់បនេទ តេ យ រែតេរ ង 
មិនគួរឱយេជ  គឺេរ ងចុចកណឹង បកស សនន ចឡំ ៕  

៥.១០ កមមករជង៧០នក់រងេ គះថន ក់េ យ រ ក ប់រថយន 

េ យ ែខ សុណង វទិយុ សីុេសរ ី

2011-04-23 

កមមករនីិេ ងច ក ម៉រឈូុន (Maro Chuan) ជង ៧០នក់ បនេ គះថន ក់ច ចរណ៍េ យ រែតរថយន
ដឹកជញជូ នកមមករេទេធករេនះ បនែបកកង់ប លឲយ ក ប់េនចំណុចវតេជងឯក សថិតកនុងសងក ត់
េជងឯក ខណដេងក  ជធនីភនំេពញ។ 

ម នីកមមវធីិសិទធិករងរៃនមជឈមណលអប់រចំបប់ស មប់សហគមន៍ អនក សី ឆន សុខ បនឲយដឹងថ 
េ គះថន ក់េនះបនេកតេឡងេនេពលេវ េម៉ង បមណ ៦ និង ២០នទី កលពី ពឹក ពលឹមៃថងេ រ ៍ទី
២៣ េម  ខណៈេពលែដលរថយនដឹកកមមករេទេធករ។ 

អនក សីបនថ កមមករចំនួន ៧២នក់បនរបួសធងន់ និងបក់ៃដបក់េជង និងមួយចំនួនរងរបួស ល ក៏
បុ៉ែនេគេនពំុទន់ដឹងថ កមមករនីិទំងេនះ ចរងេ គះថន ក់ដល់ជីវតិេនះេទ ៖ « នេគ ដឹកកមមករ ន
ទងៗ មខញុំសួរកមមករថ មួយ នហនឹង ៧២នក់។ នហនឹងែបកកង់ េហយ ក ប់មនុស មួយ

នេនះមនបញទំងអស់ មនរបួសធងន់របួស ល។ រហូតមកដល់េពលេនះេយងអត់ដឹងថ មន
អនក ប់ ខញុំេឃញ ថ នភពកមមករេនេពទយបញញ ស័ក មនរបួសធងន់េ ចន បញ កំកនុង កំអីេយងអត់ទន់
ដឹងេទ េ ពះមនអនកខះគត់ខទ ំ កនុងេពទយេគអត់ទន់បនថតអស់»។ 

កមមករនីិែដលរងេ គះទំងេនះ តវបន កមហុ៊នបញជូ នេទ សេ ងគ ះេនឯមនទីរេពទយនន ដូចជមនទីរ 
េពទយមិតភពែខមរ-សូេវ ត េ មនទីរេពទយរសុ ុ ី និងគីនិកមួយចំនួន ដូចជ គីនិកេចមេច គីនិកបញញ ស័ក 
គីនិកអងគរ និងគីនិកគីមសុង ជេដម៕ 
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ចបបទ់កទ់ងេទនងេ គះថន កក់រងរ 

ម ២៤៨ 

តវចត់ទុកជេ គះថន ក់ករងរ េ គះថន ក់ែដលេកតេឡងេ យេធករ ឬកនុងេពល េធករ េទះេ យ
េហតុយ៉ង ក៏េ យ េហយេទះមនកំហុសមកពីកមមករនិេយជិត ឬគម នក៏េ យ គឺេ គះថន ក់ែដល
ធក់េលរបូកយកមមករនិេយជិត កនុងេពលេធករឱយនិេយជក ឬនយកសហ គស ឬធក់េលសិស
វជិជ ជីវៈមនឈនួលកី ឥតឈនួលកី កន់មុខងរជអី េនទីកែនង ក៏េ យ។ 

ម៉យងេទ ត តវចត់ទុកជេ គះថន ក់ករងរែដរ ចំេពះេ គះថន ក់ ែដលធក់េលកមមករនិេយជិតកនុង 
េពលែដល មីខួនេធដំេណ រពីលំេន នខួន តង់េឆព ះេទទីកែនងេធករ ឬវលិមកវញិេ យគម នឈប់ 
ឬេ យគម ន ងេទកែនងេផ ងជ បេយជន៍ផទ ល់ខួន ឬេ កពីករងរែដលេគត មវឱយេទ។ 

ជំងឺប លមកពីវជិជ ជីវៈទំងអស់ដូចមនបញជ ក់កនុងចបប់ តវចត់ទុកជេ គះថន ក់ករងរ េហយទទួល 
ករជួសជុលដូចគន ែដរ។ 

ម ២៤៩ 

នយកសហ គស តវទទួលខុស តវេលេ គះថន ក់ករងរទំងអស់ ដូចមនេរ ប ប់កនុងម ខងេល
េនះ េទះបីលកខនិកៈផទ ល់ខួនរបស់កមមករនិេយជិតមន ក់ៗេនះមនលកខណៈយ៉ង  ក៏េ យ។ 

ករទទួលខុស តវដូចគន េនះ តវអនុវតេល ៖ 

- អនក គប់ គង គឹះ ថ នពយបលឯកជន ចំេពះែតបុគគលិកែដលអនក គប់ គងេនះេ ប 

- ជនែដលមនវជិជ ជីវៈេសរ ីចំេពះែតេ គះថន ក់េលកមមករនិេយជិតរបស់ជនេនះ 

- សហ គសសិបបកមម ចំេពះកមមករនិេយជិតេ កពី បពនធ កូនរបស់សិបបករ 

- មច ស់ផទះ ចំេពះែតេ គះថន ក់េលអនកបំេរ កនុងផទះរបស់ខួន 

- សហ គសកសិកមមចំេពះេ គះថន ក់ៃនកមមករនិេយជិតកនុងសហ គសេនះ។ 

េ កពី បេភទដូចមនែចងជក់ ក់កនុងកថខ័ណខងេដមេនះ ជន ែដលទទួលកមមករនិេយជិតឱយ 
បកបករ មួយជ បកដ និងមងមក លឱយខួន តវែតជួសជុលេ គះថន ក់េផ ងៗ ែដលកមមករនិេយជិត 
តវរងេ គះកនុងឱកសែដលបំេពញករងរេនះ។ 

ម ២៥០ 

នយកសហ គស គប់របូ តវចត់ ឬេ បឱយេគចត់វធិនករចំបច់ទំងអស់េដមបី បងក រេ គះថន ក់
ករងរេផ ងៗ។ 
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ម ២៥១  

កមមករទំង យែដលេធករែតឯង ជធមម មិន ចត មវឱយេនេ កមបទបបញញតិ ៃនជំពូកេនះ ពម
ទំងអតថបទចបប់ស មប់ករអនុវតេទ េប គន់ែតទទួលមិតភ័កិមន ក់ ឬេ ចននក់មក េធករជមួយមង
មក លេនះ។ 

ម ២៥២ 

អនករងេ គះ ឬអនកសិទធិវនមនសិទធិ តវបនទទួល បក់បំ ច់អំពីនយកសហ គស ឬនិេយជកកនុង
ករណីែដលមនេ គះថន ក់ករងរធក់េលខួន ប លឱយ ក់ខនេធករមិនេកតមួយ រយៈេពល បុ៉ែន
បក់បំ ច់េនះ ចបនែតកនុងលកខខណ ែដលេ គះថន ក់េនះប លឱយខនេធករ េលសពីបួនៃថង
េទ។ េបេ គះថន ក់ករងរប លឱយ ក់ខនេធករមិនេកតកនុងរយៈេពលបួនៃថង ឬតិច ជងេនះ អនក
រងេ គះ តវបនទទួល បក់ឈនួលដូចធមម ។ 

អនករងេ គះែដលបនបងកេ គះថន ក់េ យេចតនខួនឯង មិន តវបន បក់បំ ច់អីេទ។ 

តុ ករមនសមតថកិចច ច ៖ 

- បនថយ បក់បំ ច់ស មប់ជួសជុលេនះបន កល រកេឃញថេ គះថន ក់ប លមកពី 
កំហុសធងន់ៃនអនករងេ គះ 

- បែនថម បក់បំ ច់េនះបន កល េគរកេឃញថេ គះថន ក់ប លមកពីកំហុសធងន់ៃន 
និេយជក ឬ អនកជំនួសជនេនះកនុងកិចចដឹកនំករងរ។ 

ម ២៥៣ 

កនុងករណីែដលមនេ គះថន ក់ដល់ ប់ ឬេ គះថន ក់ែដលប លឱយបត់បង់សមតថភព ពលកមមជ
អចិៃ នយ៍ បក់បំ ច់ តវេបកឱយអនករងេ គះ ឬអនកសិទធិវនជធន ភ។ 

តវឱយ បក់បំ ច់បែនថមដល់អនករងេ គះថន ក់  ែដលត មវឱយមនមនុស ដៃទមន ក់េនែថទំខួន 
ជនិចច។ 

កនុងករណីេធករមិនេកត បក់បំ ច់េនះ តវេបកឱយយ៉ងយូរ ស់េនៃថងទី បំ េ កយពីេ គះថន ក់។ 

ម ២៥៤ 

អនករងេ គះថន ក់ករងរ តវមនសិទធិទទួលករពិនិតយ ពយបលជំងឺ (ករផល់ជវតថុ ករពយបលជំងឺ និង
ករផល់ថន ំ ពមទំងកែនងស មកពយបលជេដម) និងករពយបលខងវះកត់ និង ផល់បែនថមវតថុ
ែដលចំបច់បនទ ប់ពីេ គះថន ក់ទំងេនះ។ 
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ម ២៥៥ 

េទះបីមនបទបបញញតិខងេលេនះក៏េ យ អនករងេ គះថន ក់ករងរ ចនឹងបនផល បេយជន៍ បេសរ
ជងេនះ កលេបមនករ ពមេ ព ងរ ងគូភគី។ 

ម ២៥៦ 

តវមនរបបទូេទមួយខងករ ៉ ប់រងជកតពកិចចចំេពះេ គះថន ក់ករងរ។ របបេនះ តវ ប ពឹតេទ
េ កមករ ៉ ប់រងរបស់េប ជតិសនិសុខសងគម។ 
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៦. ករណេឆះេ ងច កមថនុ 

៦.១ េភងេឆះេ ងច កមិថុនេនសងក ត់ទឹកថ 

េ យ េឡង ម៉លី វទិយុ សីុេសរ ី

2011-04-01 

អគគីភ័យបនឆបេឆះេ ងច កកត់េដរកមពស់ ៤ជន់មួយកែនងេឈម ះ June Textile Co., Ltd. ឬេ ថ 
េ ងច កមិថុន សថិតេនកនុងសងក ត់ទឹកថ កងភនំេពញ កលពី ង ចៃថង ពហសបត ទី៣១ ែខមីន ឆន ំ
២០១១។  

បធនរដបលេ ងច កបនឱយដឹងថ េភងបនចប់េផមឆបេឆះកលពីេវ េម៉ងជង ៤រេស ល េន
ឃំងសុក ក ត់ជន់េ កម េ យមិនដឹងមូលេហតុ ៖ «ឥឡូវហនឹងេយងអត់ទន់ដឹងថមូលេហតុអីេទ។ 
ខញុំ ចសននិ នថ មកពីកេមទចេភង មួយេ កពីទុេស ែខ េភង»។ 

បធនរដបលេ ងច ករបូេនះបនឱយដឹងផងែដរថ មនកមមករជិត ២,០០០នក់កំពុងេធករេនកនុង
េ ងច កេនះេនេពលែដលេភងបន ឆបេឆះ។ បុ៉ែនរហូតមកដល់េពលេនះ មិនទន់មនរបយករណ៍
អំពីមនុស ប់េនេឡយេទ េ កពីមនកមមករមន ក់សនប់ េ យ រករភ័យសុត។ 

បធនរដបលេ ងច កបនបញជ ក់ថ េ ងច កេនះមនបំពក់ បព័នធបងក រ និងផល់សញញ អគគីភ័យ បុ៉ែន
េនៃថងេកតេហតុ បព័នធទំងេនះមិនដំេណ រករ េហយបុគគលិកេ ងច កមិន ចប ងក បេភងេនះបន៕ 

 

៦.២ កមមករនីិេ ងច កជូនតិចថយស៍តូញែតរគម នលុយពយបល 

េ យ អុ៊ក វបូរ ីវទិយុ សីុេសរ ី

2011-04-02 

កមមករនីិេនេ ងច កកត់េដរ ជូនតិចថយស៍ ខូអិលធីឌី េខមបូ  (June Textiles Co. Ltd., Cambodia) 
ែដលអគគីភ័យបនេឆះ កលពីៃថងទី៣១ មីន កនងមក បនបនតូញែតរថ របូគត់ពំុមនថវកិ បង់ៃថ
ពយបល។ 
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RFA/Ouk Savborey 

េ ងច កកត់េដរ ជូនតិចថយស៍ ខូអិលធីឌី េខមបូ  (June Textiles Co. Ltd., Cambodia) េនជយ
កងភនំេពញ តវអគគីភ័យឆបេឆះ កលពីៃថងទី៣១ មីន ២០១១ 

កមមករនីិ េឈម ះ សុខ លីម យុ២៦ឆន ំ បនដួលសនប់េ យ រឈក់ែផ ងេភងេឆះេ ងច កជូនតិច
ថយស៍ ខូអិលធីឌី េខមបូ  (June Textiles Co. Ltd., Cambodia) បនអះ ងថ គត់បនខចី បក់េគ 
េដមបីបង់ៃថពយបល ១យប់ ៧២ដុ រ ឲយេទគីនិកឯកជនមួយ េឈម ះែសនសុខ។ 

កញញ បនថ េ យ ររថយនសេ ងគ ះដឹកគត់េទសេ ងគ ះេនគីនិកឯកជនែសនសុខ គេពទយយកចិត
ទុក ក់ពយបល រហូតគត់បនដឹងខួនេឡងវញិ។ បុ៉ែនតៃមពយបលកនុង ១ៃថង ៧២ដុ រ េនះគឺ េលស
បក់ែខរបស់គត់ េហយស មប់ បក់ែខមីនេនះ េថែកមិនទន់េបកឲយេនេឡយ េ យ តវរង់ចំដល់
ៃថងទី៥ ែខេម ។ បញេនះេធឲយគត់ជំពក់លុយេគេ ចនគន  េដមបីបង់ៃថពយបលេនះ ៖ "ម៉ៃងគិតអស់
ជិត១០០។ គន់ែតៃថែ គ ២៥ ៃថដុកទ័រ ១៥ េសរ ៉មូ ២កំេបក ២៥ េហយេគគិតេរ ងឯក រអី េគរត់ចុះ
រត់េឡងបុ៉នម ន គប់ ៧២ ែតបនិចេទ តេបផុតេម៉ងពីរដណប់ េគគិត ២៥ ៃថែ គ ២៥េទ ត"។ 

កលពីៃថងទី៣១ ែខមីន េវ េម៉ងជង ៤រេស ល មនេភងេឆះេចញពីបនទប់សុក ក ត់ជន់េ កម ៃន
អគររបស់េ ងច កកត់េដរសំេល កបំពក់ជូនតិចថយស៍ ខូអិលធីឌី េខមបូ ។ ករេឆះេនះ បនេធ
ឲយកមមករនីិមន ក់សនប់ និងម នីពនត់អគគីភ័យរបស់អងគភព ង៧០ ចំនួន២នក់ បនសនប់ផងែដរ។ 
េទះជយ៉ង  មូលេហតុេ ងច កេឆះមិនទន់មនករកំណត់ចបស់េនេឡយ។ ករេឆះេ ងច កកត់
េដរេនះេទ ត បនេធឲយកមមករ កមមករនីិ ជង៤០០០នក់ េធករេនកនុងេ ងច កេនះ កំពុងែតបត់បង់
ករងរ និងរង់ចំេបក បក់ែខរបស់ខួន។ 

បធនរដបលេ ងច កកត់េដរជូនតិចថយស៍ ខូអីលធីឌី េខមបូ  េ ក េម៉ង គី មន ប សន៍ថ 
ចំេពះ បក់ជួយពយបលកមមករ កមមករនីិ ែដលបនរងេ គះ កនុងឧបទទវេហតុ មួយកនុងេពលកំពុងេធ
ករ អនកទទួលខុស តវបង់ៃថពយបល គឺភរកិចចរបស់ កសួងករងរ បណុះប លវជិជ ជីវៈ និង កមហុ៊ន 
ឬេ ងច ក ែដល មីខួនអនកជំងឺបនេធករជមួយ។ 
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បុ៉ែនកមមករនីិ សុខ លីម ែដលបនសនប់េនះ ខងេ ងច ក គន់ែតបនបញជូ នេទមនទីរេពទយ ែតមិនបន
ដឹងថ គត់ ន ក់េនមនទីរេពទយ េទ។ គត់នឹង សង់េឈម ះបញជូ នេទ កសួងករងរ េដមបីឲយ កសួង
ជួយេចញ បក់ពយបលកមមករនីិេនះ ៖ "កមមករ កមមករនីិៃនេ ងច កហនឹងទំងអស់ ជទូេទគត់ទទួល
បនព័ត៌មនអំពីេសចកី បកសថ តវ កសួង េគ តវជួយគត់យ៉ងេម៉ច កមហុ៊នជួយគត់យ៉ងេម៉ច 
មូលេហតុអីគត់អត់មនទំនក់ទំនងមកខង កមហុ៊នេ ះអីុចឹង បុ៉ែនខញុំបនទំនក់ទំនងេទ កសួងករ
ងរ េដមបីឲយគត់ជួយេ ះ យ ពីេ ពះ េនះេគេ ថ េហតុករណ៍មួយែដល កសួងករងរគត់
ទទួលខុស តវ"។ 

ម នី កសួងករងរ បណុះប លវជិជ ជីវៈ វទិយុ សីុេសរមិីន ចទក់ទងជ មបសួរព័ត៌មនខងេល
បនេទ េនៃថងេ រ ៍ទី២ ែខេម ។ 

េ ក េម៉ង គី រដបលេ ងច កកត់េដរជូនតិចថយស៍ ខូអិលធីឌី េខមបូ  បនថ ចំេពះ បក់ែខ
កមមករ កមមករនីិ បចំែខមីន ខងេ ងច កកំពុងគិតគូរេបក បុ៉ែនមនឯក រខះបនេឆះែដលមិន ច
ដឹងថ កមមករ កមមករនីិ  ែដលេធករបែនថមេម៉ង បនទទួលបុ៉នម នេនះេទ។ បុ៉ែនដំេ ះ យ
របស់េ ងច កជបឋម គឺគិត មករែណនំរបស់ កសួងករងរ ែដលឲយ គប់េ ងច កគិត បក់ែខ ម
អតីតភពករងររបស់កមមករ បូកនឹង បក់ែខេគល ៖ "េបសិនជមនអនក មន ឲយគត់កន់បុងនឹង
េទ ទុកស មប់េបសិនជ កមហុ៊នេបកខុស យ៉ងេម៉ច ឲយកត់ចំយក មកផល់ព័ត៌មនជូន កមហុ៊នេទ 
ពីេ ពះឥឡូវអត់មនទិននន័យអីទំងអស់ ខញុំអត់ដឹងថទិននន័យហនឹង ចេនកនុងេសេវុ េយង ឬមួយក៏អត់

"។ 

កញញ  សុខ លីម កមមករនីិបង់ បក់ៃថពយបលផទ ល់ខួនឲយដឹងថ គត់េធករេនេ ងច កជូនតិចថយស៍ 
ខូអិលធីឌី េខមបូ  អស់រយៈេពល ៦ឆន ំ មកេហយ គត់ចង់ឲយេថែកេ ងច ករកករងរឲយគត់េធបន
េទ ត េបគម នករងរឲយកត់េធបនេទ តេទ គត់សំុេបក បក់ែខផច់ រមួទំង បក់អតីតភពផង េដមបីឲយ
គត់ ចេទរកករងរថមី៕ 

៦.៣ េថែកេ ងច កមិថុនចប់េផមទូទត់ បក់ែខចុងេ កយឲយកមមករ 

េ យ ែខ សុណង វទិយុ សីុេសរ ី

2011-04-05 

បនទ ប់ពីេ ងច ក ជូន តិចថយស៍ (June Textiles Co., Ltd. Cambodia) ឬេគ គ ល់ថ េ ងច កមិថុន 
តវបនអគគិភ័យឆបេឆះជិត ១សបហ៍មកេនះ េន ពឹកៃថងអងគ រ ទី៥ ែខេម  កមមករកមមករនីិមួយចំនួន
កនុងចំេ មកមមករជង ៤ពន់នក់ តវបនេថែកេ ងច កចប់េផមដំេណ រករទូទត់ បក់ែខចុងេ កយ 
ឲយពួកេគជបេណ រៗេហយ។ 
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RFA/Khe Sonorng កមមករឈរត មង់ជួរចំេបកលុយពីេថែក េ ងច ក ជូន តិចថយស៍ (June Textiles Co., Ltd. 
Cambodia) ឬ េ ងច កមិថុន េនបរេិវណេ ងច ក ជធនីភនំេពញ េនៃថងទី៥ ែខេម  ឆន ំ២០១១។ 

កមមករនីិមន ក់េឈម ះ សី ខួច បធន កមកមមករចំនួន ៨៩នក់ បនឲយដឹងថ កូន កមរបស់នងមន ក់កនុង
ចំេ ម ៨៩នក់ មិន តវបនេថែកេបក បក់ឈនួលឲយេនះេទ គឺេ យ រែតប័ណសមគ ល់ខួនរបស់
នង តវេភងេឆះអស់ ំងពី ៃថងេកតេហតុមក។ 

សី ខួច បនថ ៖ «លុយសីុបុងអីបំបត់េចលទំងអស់ បនែត បក់ែខ ែខ (មីន) េនះ។ អីែដលពួកខញុំចង់
បន គឺពួកខញុំេធ ១៦ឆន ំហនឹង ចង់បនអតីតភពករងរ។ េគចង់បនែតកតសមគ ល់ខួនេយងហនឹង ែតកត
ែដលអនកេឆះហនឹងេគអត់បនេបកឲយផង សុបទុកសិន»។ 

កមមករនីិមន ក់េទ តេឈម ះ សិុន ម៉នីន ែដលកំពុងអងគុយរង់ចំេបក បក់ែខេនមុខេ ងច ក បនសំណូម
ពរឲយេថែកេ ងច កទូទត់ បក់ែខចុងេ កយែដលពួកគត់បន េធកលពីែខមីន និង បក់អតីតភព
ករងរ េ ពះេពលេនះពួកេគកំពុង បឈមមុខនឹងបញអត់ករងរេធ។ 

កមមករនីិរបូេនះបនតូញែតរថ ៖ «បងេអយ! បក់ែខបុ៉ណឹង ជួលផទះេគ ១ែខ ២០ (ដុ រ) ៃថទឹក ៃថ
េភងគម នសល់អីមួយេរ លេទ េបមួយែខអស់ ចងករេគចយមួយែខេទ ត។ សូមជួយផង! ពួកខញុំអត់មន
លុយេទផទះមួយេរ លេទចូលឆន ំេនះ អនកខះចងករេគចយេគមកទរេទ ត។ ខញុំសូមឲយេថែកគិតគូរ បក់
ែខខញុំ ែខ៣េនះ េហយេធេម៉ចគិតលុយឆន ំឲយពួកខញុំមក»។ 

េទះជមនករេសនសំុពីកមមករយ៉ងេនះកី បធនរដបលេ ងច ក ជូន តិចថយស៍ េ ក េម៉ង គី បន
បប់ឲយ សីុេសរដឹីងេនៃថងអងគ រ ទី៥ ថ ភគីេ ងច កកំពុងដំេណ រករេបក បក់ែខែដលកមមករេធបន
កនុងែខ មីន ឆន ំ២០១១ ែតបុ៉េ ះ ៖ «គឺ តវយកកតសមគ ល់ថ គត់ជកមមករ កមមករនីិៃន កមហុ៊នេនះ 
អីុចឹងេយងនឹងេធករេបក បក់េប វត រជូ៍នគត់ គត់ ចយកអតសញញ ណប័ណ េដមបីេផទ ងជមួយ
េឈម ះគត់ េត ពិត ឬក៏អត់ និងេផទ ងជមួយ បធនែផនក បធន កម គត់ឲយបនចបស់ ស់»។ 

ទក់ទងនឹងករណីេភងេឆះេ ងច កេនះ ម នីកមមវធីិសិទធិករងរៃនមជឈមណលអប់រចំបប់ស មប់សហគមន៍ 
(CLEC) េ ក យន់ សុខន់ បនពនយល់ែផនកចបប់ពីករទូទត់ បក់ជូនកមមករថ ៖ «េនះ េ យ រកនុង
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ករណី បធនសកិ មនន័យថ ថ នភពមួយែដលេកតេឡងេយងអត់ ចដឹងមុន ករណីេនះកមមករគត់
អត់ ចទរ បក់អតីតភពបនេទ ពីេ ពះ ថ នភពេនះ ខងនិេយជិកក៏គត់ខូចខតអីុចឹងែដរ។ េន
កនុងម  ៨៩ ចបប់សីពីករងរ េយងបននិយយចបស់ថ កមមករនិេយជិកគឺអត់ទទួលបនេទ បនែត
បក់ែខចុងេ កយ និងករឈប់ស មក បចំឆន ំែដលេនេសសសល់ ករឈប់ស មកេនះទូទត់ជ
លុយ»។ 

េ កបញជ ក់ថ យ៉ង ក៏េ យ ករទូទត់ បក់ជូនកមមករមិនសថិតេទេលករេសុបអេងកតពីមូលេហតុ 
ៃនបញេឆះេ ងច កេនះេទ។ 

េ ងច ក ជូន តិចថយស៍ សថិតកនុងសងក ត់ទឹកថ ខណែសនសុខ ជធនីភនំេពញ មនកមពស់ ៤ជន់ តវ
បនអគគិភ័យឆបេឆះកលពីេម៉ង ៤ និង ៣០នទី ង ចៃថងទី៣១ ែខមីន រហូតដល់ ពឹកៃថងទី១ ែខេម  
េទបរលត់។ រហូតមកដល់ៃថងទី៥ ែខេម  កមគណៈកមមករេសុបអេងកតករណីេភងេឆះេ ងច កេនះ 
េនពំុទន់បងញពីមូលេហតុប លឲយេភងេឆះ និងលទធផលៃនករខូចខត ទពយសមបតិ ឬទឹក បក់
អស់ចំនួនបុ៉នម នេនេឡយ៕ 

៦.៤ កមមករេ ងច កកត់េដរមិថុន ប់ពន់នក់មកទមទររកដំេ ះ យេបក បក់

អតីតភព មសនយ 

េកះសនិភព 
ៃថងអងគ រ ទី១៩ ែខេម  ឆន ំ២០១១ 
 

 
 
ជី  - កមមករ -កមមករនីិកត់េដរេ ងច កមិថុន  

ជធនីភនំេពញ ៖កមមករ -កមមករនីិកត់េដរេ ងច កមិថុនបនមកជួបជំុគនប់ពន់នក់េនមុខេ ងច ក
របស់ខួនយ៉ងកកកុញ កលពីេវ េម៉ង៧និង៣០នទី ពឹកៃថងទី២០ េម ២០១១េដមបីទមទរ

ដំេ ះ យេបកបក់អតីតភពករងរបក់បំ ច់ឆន ◌ំនិង បក់ឧបតថមភេផ ងៗែដលតំ ងេ ង
ច កបនសនយេ ះ យជូនកមមករ ខណៈេថែកវលិ តឡប់មកពី បេទសសិងបុរវីញិ ។ 
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កមមករ ប់ពន់នក់ែដលឈរេ ត ប េលកំ ត់ម វថីិសហព័នធរសុ ុ ីបនទមទរថសំុឱយេថែក
េ ងច កេបក បក់អតីតភពរបស់ពួកេគ បក់េលកទឹកចិត និង បក់ឧបតថមភមួយចំនួនេទ តបុ៉ែនអីែដល
សំខន់េនះគឺ បក់អតីតភពករងរ េ ពះពួកេគេធករេនេ ងច កមិថុនេនះមនអនកខះពី៧េទ៨ឆន ំ 
េហយនិងអនកខះេទ តេលស១០ឆន ំឯេ ះ ។ករមកទមទររកដំេ ះ យរបស់ កមកមមករនេពល
េនះបន ប ពឹតេឡងយ៉ងផុសផុលបងកឱយមនករឈឺកបលដល់ ជញ ធរមូល នមនបូ៉លិស -អឹមេប៉និង 

និងម នីសងក ត់-ខណចុះ េទពិនិតយនិងស មបស មល...។  

សូមរឭំកេឡងវញិថកមមករ-កមមករនីិេ ងច កកត់េដរមិថុន ប់ពន់នក់េនះធប់បន បមូលផំុគន ជ
េ ចនេលករចួមកេហយ និងបិទផូវសហព័នធរសុ ុ ីមិនឱយយនយន គប់ បេភទេធដំេណ រឆងកត់េទ តផង 
េនកនុងអីែដលពួកេគអះ ងថ េធបតុកមមទមទរឱយខងេថែកេ ងច កេបក បក់ឧបតថមភេផ ងៗដល់
ពួកេគេ យករទមទរេនះមនសនទុះយ៉ងខំងកកលពីេវ េម៉ង៨ ពឹក ៃថងទី៧ េម  ២០១១សថិត
កនុងសងក ត់ទឹកថ ខណែសនសុខ ។ 

គួររឭំកផងែដរថ កលពីៃថងទី៧ េម  ២០១១ កនងមកេនះ បធនរដបលេ ងច កមិថុន េ កេម៉ង 

ទី  បនឱយដឹងថ  ខងេ ងច កមិនទន់ ចេ ះ យបនេទ មករទមទររបស់កមមករ  េល បក់

អតីតភពករងរ និង បក់ឧបតថមភេផ ងៗេទ តេនះេទ  េ ពះេពលេនះេ កេថែកធំបនេចញេទ

បេទសសិងបុរបីត់េហយ  រង់ចំគត់ តឡប់មកវញិ េនៃថងទី២០ េម   េទបមនដំេ ះ យ...ឥឡូវ

កមកមមករបនមកេធករទម ទររកដំេ ះ យ មករសនយេនះេហយ៕ 

៦.៥ កមមករេ ងច កមិថុនេធកូដកមមទមទរ បក់អតីតភពករងរ 

េ យ ែខ សុណង វទិយុ សីុេសរ ី

2011-04-30 

កមកមមករកមមករនីិជិត ២ពន់នក់ េន ពឹកៃថងេ រ ៍ ទី៣០ េម  បនបនេធកូដកមមឈរេនមុខអគរ
េឆះៃនេ ងច ក ជូន តិចថយស៍ ខូអិលធីឌី េខមបូ  (June Textile Co. Ltd, Cambodia) ឬេ ថ 
េ ងច កមិថុន េដមបីទមទរឲយេថែកេបក បក់អតីតភពករងរ។ 

តំ ងសហជីពកីសងឃឹមៃនកមមករ បចំេ ងច កកត់េដរ ជូន តិចថយស៍ ខូអិលធីឌី េខមបូ  េ ក 
បុ៉ក សំ ត បនែថងថ ំងពីេ ងច កបនេឆះកលពីៃថង៣១ មីន មក េថែកមិនទន់ បប់ពួកេគថ 
នឹងមនករងរេធេឡងវញិេទេនះេទ។ ដូេចនះេទបកមមករនំគន ទមទរសំុេបក បក់ អតីតភពករងរកនុង
មន ក់ ១៥០ដុ រកនុង១ឆន ំ ពីេ ពះពួកេគបនេធករេ ងច កេនះ មន ក់ៗពី ៣ឆន ំ េទដល់ ១៦ឆន ំ បសិនេប
េថែកេ ងច កគម នលទធភពផល់ករងរឲយកមមករេធេទេនះ។ 

េ កបនថ ៖ « ចបិទផូវមួយៃថងមួយេម៉ង ឬ ២េម៉ង បុ៉ែនេបមនសមតថកិចចវញិ ខញុំអត់េឈះេទ ខញុំថយ
កមំងខញុំវញិមកេ ងច ក ចថ កូដកមមឲយេភញ វេគេដរមកមនមតិជតិ អនរជតិ េគបនយល់»។ 
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េ ងច ក ជូន តិចថយស៍ ខូអិលធីឌី េខមបូ  មនទី ំងសថិតេនសងក ត់ទឹកថ ខណែសនសុខ ជធនី
ភនំេពញ បនេឆះកលពីៃថង៣១ ែខមីន ឆន ំ២០១១ េនេម៉ងជង ៤រេស ល ឆងចូលៃថងទី១ េម  េទប
រលត់ េហយមនកមមករ បមណ ៤ពន់នក់អត់ករងរេធ ក៏បុ៉ែនេថែកេ ងច កបនទូទត់ បក់ែខចុង
េ កយឲយកមមករ កលពីៃថងទី៥ និងទី៦ ែខេម ។  

ទនទឹមនឹងគន េនះសហជីពទំងអស់កនុងេ ងច កបនេធលិខិតរមួ គន មួយ េសនសំុ បក់អតីតភពករងរ
បចំឆន ំ កនុង១ឆន ំ កមមករមន ក់សំុ បក់ ១៥០ដុ រ។ បុ៉ែនេថែកេ ងច កបនបិទ បកសថ េ ះ យ
ឲយកមមករ កនុង ១ឆន ំ កមមករមន ក់ទទួលបនែត ២០ដុ រេទ៕ 

6.6 June Textile workers plead 
 

Phnom Penh Post 
Friday, 06 May 2011 
Phak Seangly  

 
 
Photo by: Pha Lina  
About 200 garment workers formerly employed by the June Textile factory gather at the office of the local rights group 
Adhoc yesterday to seek help after their factory burnt down in March. 
 
About 200 workers from June Textile Company gathered at Adhoc’s office in Phnom Penh 
yesterday, asking help in receiving compensation after a fire shut down the factory last month and 
caused millions of dollars in damages.  
 
Brach Davy, 49, a garment worker who had worked at the company for 18 years, said:  “We can’t wait 
for a solution anymore. We still have to spend money on our homes and food.” She added that some 
workers had been forced to leave their rented rooms because they could not afford to pay the fees. 
 
Brach Davy said that workers were demanding that the factory offer them the five points of 
compensation the company is required to pay under Cambodia’s 1997 labour law. 
 
So far, factory owners had only agreed to give US$20 to each employee for each year they had 
worked with the company. 
 
Chan Saveth, head of monitoring for the rights group Adhoc, said in front of the crowd of workers 
that Adhoc had no power to put pressure on the factory owners, but they would work with relevant 
officials to find a solution.  
Oum Mean, secretary of state at the Labour Ministry, said yesterday that the issue is still being resolved.  
No one at June Textile was available for comment. 
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៦.៧ េ ះែលងេមដឹកនំសហជីពែដល តវឃត់ខួន េ កយពីមនករត ៉េ យហិង  

ៃថងទី១០ ែខឧសភ ឆន ំ២០១១ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
6.7 Detained Union Leader Released After Violent Protest 
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៦.៨ បូ៉លីស ងំកមមករេ ងច កជូនតិចថយែហកបួន 

2011-05-25 

បូ៉លិស ជធនីភនំេពញ ប ប់ វធុជេ ចននក់ បន ងំមិនឲយកមមករេ ងច កកត់េដរេឈម ះ ជូន តិច
ថយ (June Textile) បមណ ២០០នក់ ែហកបួនេចញពីេ ងច ក េនៃថងទី២៥ ឧសភេនះ។ 

 
 

RFA/Kim Peou បូ៉លិសចប់ខួនតំ ងកមមករ ២នក់ កនុងេហតុករណ៍ប ងក បបតុកមមកលពីៃថងទី៨ ឧសភ 
២០១១ 

កមកមមករ ែដលដឹកនំេ យេ ក រ ៉ងុ ឈុន បធនសហភពសហជីពកមពុជ េ គងដែងកបួនេចញពី
េ ងច កេនកនុងសងក ត់ទឹកថ ខណែសនសុខ េឆព ះេទកន់ទី នេសរភីព េដមបីសែមងករត ៉ឲយ
រ ភិបលអន គមន៍េទេថែកេ ងច ក ឲយេគរព មចបប់សីពីករងរ៥ចំណុច និងសំុឲយភគីេ ងច ក
ផល់នូវ បក់អតថ បេយជន៍យ៉ងតិច១០០ ដុ រកនុងមួយឆន ំ។ 

អនក សី ឯម សុវ រ ីកមមករនីិេ ងច កមិថុន បនែថងថ ពួកគត់ទមទរឲយេថែកបង់ បក់អតីតភព
ករងរមកដល់កមមករដូច ចបប់សីពីករងររបស់ បេទសកមពុជ ៖ "សំុឲយជួយគិត បំ ចំណុចមកឲយពួកខញុំ
បនលុយសមរមយថយកេទ បកបមុខរបរកែនង  េ ពះអីេទេធករអីក៏មនផលពិបកែដរសំុឲយេ ក
ជួយេមលេ ះ យ។ កំុពួកខញុំ គន់ែតពួកខញុំមកេឡងអត់មនេទឈក លថនល់ឲយខូចស ប់ធន ប់
ផងយកពួកប ងក បមកទំង នៗ។ ពួកខញុំខច ស់មិនចង់មក បឈមមុខឲយេគ យដំេទពូ"។ 

កនុងេពលែដល កមកមមករេធបតុកមមេនះ កមសនិសុខរបស់សងក ត់ទឹកថ បនមក យេ ក រ ៉ងុ ឈុន 
េហយដេណ មយកឧបករណ៍បំពងសំេឡងែដលេ ក រ ៉ងុ ឈុន កំពុងនិយយេទកន់ កមកមមករ។ 
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កមកមមករបនបំែបកគន តឡប់េទផទះវញិេ កយេពលជួប បជំុ គន រយៈេពលជង២េម៉ង េ យេបះបង់
េចលគេ មងដែងកបួនេទកន់ទី នេសរភីព។ សបេពលគន េនះ កមសមតថកិចចច មះបនបែនថម
កមំងសរបុ បមណ ២០០នក់ រមួទំងសមតថកិចចេស កពក់ឯកស ន និងេស កពក់សីុវលិ។ 

េ ក រ ៉ងុ ឈុន បធនសហភពសហជីពកមពុជ បនែថងថ េថែកបនពយយមេគចេវះពីករទទួល
ខុស តវចំេពះ បក់សំណងមកដល់ កមមករ។ េ កបនថ ករណីេភងេឆះេ ងច កេនះ គឺមិនែមនជ
ករណី បធនសកិដូចេ គះធមមជតិ ឬស ងគ មេទ េ កសងឃឹមថ រ ភិបលនឹងរកវធិនករជួយដល់
កមកមមករទំងេនះ ៖ "គេ មងែដលេយងេ គងដែងេឆព ះេទសួនេសរភីព បនទ ប់ពីសែមងមតិេនសួន
េសរភីព េយងេឆព ះេទ ក់ញតិេន ថ នទូត េមរកិ េន ថ នទូតសហគមន៍អឺរ ៉បុ ក់ញតិេទរដសភ 

ក់េទខុទទកល័យេ កនយករដម នី។ បុ៉ែនឥឡូវេនះេយងគិតថ នឹងមនករលំបកកនុងករដែង
កបួនអីុចឹងេយងនឹងេធករផស់ បូរបទ"។ 

កមកមមករេ ងច កជូនតិច ថ យ (June Textiles) េ េ ងច កមិថុន េនះបនបត់បង់ករងររបស់ខួន
រយៈេពលជិត២ែខ េហយេ យ រែតេ ងច ក តវេភងេឆះ េហយេថែកបនបញឈប់កមមករទំងអស់
េ យយល់ ពមបង់ បក់អតីតភព ២០ដុ រ កនុងកមមករមន ក់កនុងមួយឆន ំ ែត កមកមមករមិនយល់ ពម 
េ យទមទរ បក់អតីតភពកនុងមន ក់ ១០០ដុ រកនុង១ឆន ំ។ េ យ រេថែកមិន ពមបង់ មករទម
ទរ េទបបនកមមករសេ មចនំគន េធបតុកមម៕ 

6.9  Worker march blocked 
Phnom Penh Post 
Thursday, 26 May 2011  
Tep Nimol  
 

 
 
Photo by: Sovan Philong  
Rong Chhun (right) scuffles with security guards and police yesterday outside the June Textile factory. 
 
Police in Sen Sok district blocked a march planned for yesterday by workers from the June Textile 
garment factory, who have been demanding severance payments since the facility burned down in 
March. 
Roughly 100 workers and activists gathered outside June Textile yesterday, planning to march to 
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the capital’s Freedom Park and to government buildings.  
 
They were surrounded by around 200 district and municipal police, however, who prevented them 
from marching and ripped away the megaphone of Cambodian Confederation of Unions president 
Rong Chhun, who spoke at the rally. 
 
The roughly 1,000 workers from the factory have previously called for severance payments of 
US$150 for every year worked at the factory, though Rong Chhun put the demand yesterday at 
$100. Factory representatives have offered $20 per year worked. 
 
Rong Chhun said he planned to appeal to garment buyers in the United States and Europe if the 
issue is not resolved shortly. 
 
“I don’t want to do anything to affect the buyers, so I gave the boss one week to settle this matter,” 
he said. 
 
Dave Welsh, country director for the American Centre for International Labor Solidarity, said a 
hearing in the case had been scheduled for May 31 at the Arbitration Council, where workers will 
be joined by staff from ACILS and the Community Legal Education Centre. He called the 
management offer of $20 per year worked unacceptable. 
 
“The $20, basically, they’re pulling out of the hat, so we’re hoping that’s just an opening offer, 
because it has no basis in law,” he said. 
 
But Ken Loo, secretary general of the Garment Manufacturers Association in Cambodia, said the 
fire qualified as an “act of God” under the Kingdom’s Labour Law, and therefore that the company 
did not owe any severance beyond what it has already agreed to pay out for annual leave and wages 
for the month of March. The $20 offer, he added, came as a result of “compassion” rather than a 
legal requirement. 
 
“Everyone has suffered in this incident, so that’s just the way it is,” he said. 
 
Police on the scene of yesterday’s protest declined to comment, as did Sen Sok deputy governor 
Cheng Monira. 
 
Ky Say, a June Textile representative, said yesterday that the firm lived up to its legal obligations.  
“The factory has suffered damage and can only offer a small amount of money to support the 
workers,” he said. 
Former employees said, however, that they were prepared to continue the struggle. 
 
“If there is no resolution, the workers will continue protesting,” said Mom Sophors, a 15-year 
veteran of June Textile. 
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៦.១០ សហភពសហជីពកមពុជេសនសហជីពអនរជតិជួយកមមករេ ងច កមិថុន 

េ យ ែដន អយុធយ វទិយុ សីុេសរ ី

2011-05-27 

េមដឹកនំសហភពសហជីពកមពុជ េសនសហជីពអនរជតិធំៗេនេលពិភពេ កឲយជួយអន គមន៍េទ
េថែក េ ងច ក ជូន ថិចថយល៍ (June Textile) ឬេ េ ងច កមិថុន ឲយេបក បក់បំ ច់អតីតភព 
និង បក់អតថ បេយជន៍េផ ងៗេទ តជូនកមមករឲយបន ១០០ដុ រកនុង១ឆន ំ។ 

 
 

RFA/Khe Sonorng កមមករេ ងច កកត់េដរមិថុន ត ៉េនខងមុខអគរេ ងច កែដលេឆះ ន ជធនីភនំេពញ កល
ពីៃថងទី៥ ែខេម  ឆន ំ២០១១។ 

សហភពសហជីពកមពុជ ដឹកនំេ យេ ក រ ៉ងុ ឈុន េនៃថងទី២៧ ែខឧសភ បនេផញលិខិត១ចបប់ ក់
ជូនេទអងគករសហជីពអនរជតិធំៗេនេល ពិភពេ ក មនអងគករពលកមមអនរជតិ (ILO) ជេដម ឲយ
ជួយកមមករេ ងច កមិថុន ែដលេថែក កមហុ៊នេនះេគចមិនេបក បក់អតីតភពជូនពួកេគ។ 

ករ ក់លិខិតេនះ បនទ ប់ពីសមតថកិចចបំែបកកបួនេដរដែងបតុកមមរបស់កមមករេ ងច ក ជូន ថិចថយល៍ ឬ
េ ងច កមិថុន កលពីៃថងទី២៥ ែខឧសភ ែដលេ គងដែងេទកន់ ថ នទូត េមរកិ ថ នទូតៃនប
បេទសកនុងសហគមន៍អឺរ ៉បុ មនទីររដសភ និងខុទទកល័យេ កនយករដម នី ហុ៊ន ែសន េដមបីេសនជួយ
ជំរញុេទេថែក កមហុ៊នឲយេបក បក់អតីតភព ករងរជូនកមមករឲយបនកនុង១ឆន ំ ១០០ដុ រ តវ
ប ជ័យមកេនះ។ 

េ ក រ ៉ងុ ឈុន មន ប សន៍ថ មូលេហតុសហជីព ក់លិខិតេទអងគករសហជីពអនរជតិេពលេនះ 
េដមបីឲយ ថ ប័នេនះជួយជំរញុេទេថែកេ ងច កមិថុន ឬ កសួង ថ ប័នពក់ព័នធឲយជួយអន គមន៍េបក
បក់អតីតភពករងរ ជូនកមមករឲយបនកនុង១ឆន ំ ១០០ដុ រស មប់កមមករមន ក់។ 
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េ ក រ ៉ុង ឈុន មន ប សន៍បែនថម ៖ «អងគករជៃដគូ ដូចជ យ.អិល.អូ (ILO) យ.ភី.យូ.សីុ 
(IPUC) េហយនិងសហជីពអនរជតិធំៗេនេលពិភពេ កេ ចនេទ ត េដមបីជួយ ក់សមព ធេទដល់
កសួងសងគមកិចច ក៏ដូចជរ ភិបល ឬជីម៉ក (GMAC) េហយនិងនិេយជក តវេគរពេទ មចបប់ 
ពីេ ពះករែដលេឆះេនះមិនែមនជករណី បធនសកិេនះេទ»។  

េ ងច កមិថុន មនទី ំងសថិតកនុងសងក ត់ទឹកថ ខណែសនសុខ ជធនីភនំេពញ តវបនេភងេឆះកលពី
ៃថងទី៣១ ែខមីន។ េផមពីេ គះអគគិភ័យេនះ េថែក កមហុ៊នបនបិទទរ កមហុ៊នមិនទទួលខុស តវចំេពះ
បក់ បំ ច់អតីតភពករងរ ឬ បក់អតថ បេយជន៍េផ ងេទ តជូនកមមករេនះេទ  ែដលនំឲយកមមករ
បមណ ៤ពន់នក់េធកូដកមមត ៉អស់រយៈេពលជិត ២ែខេនមិនទន់មនដំេ ះ យេនេឡយ។  

អនក សី េផង ជូ បធនសហជីពេសរកីមមករ បចំេ ងច កមិថុន បនែថងថ រហូតមកដល់េពលេនះមន
កមមករជិត ២ពន់នក់ មិន ពមទទួលយក បក់អតីតភពករងរចំនួន ២០ដុ រ កនុង១ឆន ំស មប់កមមករ
មន ក់ ែដលេថែកផល់ជូនេនះេទ។ 

អនក សីបនថ កមកមមករនឹងបនេធកូដកមម ពមទំងបនែសងរកកិចចអន គមន៍ពី ថ ប័នរ ភិបល 
ថ ប័នសងគមសីុវលិឲយជួយរកដំេ ះ យកនុងេរ ងេនះ។ 

អនក សី េផង ជូ បែនថម ៖ «កមមករខញុំគត់អំពវនវ គប់កែនង ជួយឲយបន មចបប់ករងរ េ ពះអី កមហុ៊ន
តវបនេគសង ១៦ នដុ រ។ ដូេចនះករែដលេគេចញសង ១៦ នហនឹង គឺមិន ចចត់ចូលកនុង
បធនសកិេទ តេទ។ កមហុ៊ន តវេចញសងកមមករឲយេពញ គឺចង់បន ១០០ដុ រកនុង១ឆន ំ»។ 

េ ងច កមិថុន តវបនេភងេឆះកលពីៃថងទី៣១ ែខមីន បនទ ប់មកេថែកក៏បន បកសបិទទរ កមហុ៊ន
េ យមិនបនផល់ បក់អតីតភពករងរ ឬ បក់អតថ បេយជន៍េផ ងៗសមរមយជូនកមមករេទេ យេលក
េហតុផលថ េ ងច កែដល តវេភងេឆះ តវចត់ទុកថ ជករណី បធនសកិ ឬេ គះអន យពី
ធមមជតិ។ បុ៉ែនេហតុករណ៍អគគីភ័យេនះ តវបនេមដឹកនំសហជីពកមមករ អះ ងថ មិន ចចត់ទុកជ
ករណី បធនសកិបនេទ។ 

តង់ចំណុចេនះ េ ក រ ៉ងុ ឈុន បញជ ក់ថ េយង មចបប់ករងរម ៨២ និងម  ៨៥ បនែចងថ 
ករណី បធនសកិ ដូចជមហន យ ទឹកជំនន់ រញជួ យែផនដី និងស ងគ ម េទបចត់ទុកជ បធនសកិ។ 
បុ៉ែនករណីេ ងច កមិថុន តវេភងេឆះ ជករេធស បែហសរបស់និេយជក មិនែមនជេ គះមហន យ
ធមមជតិេនះេទ។ 

េ ក េម៉ង គី បធនរដបលេ ងច កមិថុន បនឲយដឹងថ កមហុ៊នមិនមនលទធភពផល់ បក់
អតីតភពករងរជូនកមមករឲយ បន ១០០ដុ រ មករទមទរេទ គឺ កមហុ៊នមនលទធភពផល់ជូន
ចំនួន ២០ដុ រកនុង១ឆន ំ ស មប់កមមករមន ក់។ 

ម នី កសួងករងរមួយរបូសំុមិន បប់េឈម ះ បនឲយដឹងថ បញកំពុងេកតមនេនេ ងច កមិថុន បន
ផុតពីសមតថកិចច កសួងករងរ តវេ ះ យ និងបនធក់ដល់ៃដម នី កម បឹក ជញ ក លជអនក
រកដំេ ះ យបន។ បុ៉ែនមកដល់េពលេនះ កមកមមករបនអះ ងថ កម បឹក ជញ ក លមិន
ទន់បនចត់វធិនករជូនពួកេគេនេឡយ េទ៕ 
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sarNa 
krNIeragcRkCUnticfayl_ 

1> esckþIepþIm 
 eragcRkCUnticfayl_ CaeragcRkkat;edr EdlmankmμkrnieyaCitbMerIkargar mkdl;éf¶TI 31 Ex mina 
qñaM 2011 cMnYnCagbYnBan;nak; ¬4096 nak;¦ EdlPaKeRcInénkm μkrnieyaCitTaMgenaHKWCaRsþI .  
 PaKeRcInénkmμkrnieyaCitenAkñúgeragcRk manGtItPaBeRcInqñaM rhUtdl; 15 qñaM Edl)anbMerIkargar 
nigCYyrkR)ak;cMeNj[nieyaCkénRkumh‘unenHya:geRcInRkas;ERkl enAkñúgeBlEdlkmμkrnieyaCitTaMgenaH 
TTYl)anR)ak;Ex RtwmEtrs;sRmab;EtmYyExeTAmYyEx énR)ak;QñÜlRbcaMExrbs;xøÜnEtb:ueNÑaH .  
 

2> GgÁehtu³  
enAéf¶TI 31 Ex mina qñaM 2011 em:agRbEhl 4 Cag manGKÁIP½yekIteLIg bN<al[eqHeragcRk 

GKarfμ I CaehtueFVI[kmμkrnieyaCitTaMgGs;RbQmnwgPaBGt;kargareFVI ehIymUlehtuénkareqH hak;sßitenA 
kñúgPaBminc,as;las; nigPaBmnÞilsgS½y . eBlEdlGKÁIP½yekItmaneLIgenH minRtUv)anGHGag[c,as; 
las;fa edaysarmUlehtuGVIenaHeT?  

eyagtamkarbMPøWrbs;km μkrnieyaCitmYycMnYn)anelIkeLIgfa GKÁIP½y)anekIteLIg BYKKat;mankar 
esaksþayNas; minKYrekItmanGKÁIP½yEbbenHeT BIeRBaHBYkKat;RtUv)at;bg;kargar R)ak;cMNUl nigeFVI[ 
CIvPaBRKYsarkan;EtdundabeTA² .  

 ebIeyagtamkarelIkeLIgbEnßmeTotfa TidæPaBelIsßanPaBénkarqabeqHBIdMbUgenaH minKYrNamin 
GacTb;sáat;)anenaHeT ebIsinCaRkumh‘unRbwgERbg[Gs;lT§PaBenaH BIeRBaHePøIgeqHdMbUgminmanel,ÓnelOn 
enaHeT. sßanPaBeqHenaH lμmEtGacTb;sáat;;)an RbsinebImankareRbIR)as;[Gs;lT§PaBkñúgkarTb;sáat; .  
km μkrnieyaCitelIkeLIgeTotfa EtpÞúyeTAvij Rkumh‘unhak;dUcCabENþtbeNþay[GKÁIP½yekIteLIgtam 
dMeNIr minshkarCamYysmtßkic© kñúgkarcat;viFankarTb;sáat;[)anTan;eBlevla .  

mankmμkrmYycMnYn)anelIkeLIgfa GKÁIP½yenHhak;dUcCamankarerobcMTukCamun edaykmμkrnieyaCit 
TaMgenaHelIkeLIgnUvehtukarN_mYycMnYnmuneBlmanGKÁIP½yqabeqH dUcteTA³  

1> munGKÁIP½yeqHb:unμanéf¶ km μkrnieyaCitRtUv)an[eFVIkarsMGatma:sIunedr edaykarcak;eRbgecjBI 
ma:suInedrTaMgGs; ehIy[km μkrnieyaCiteRbIR)as;ma:sIunTaMgK μaneRbg .  

etImUlehtuGVI EdlRkumh‘uneFVIEbbenH?  
2> enAmunGKÁIP½yb:unμanéf¶ kmμkrnieyaCitsegáteXIjfa kNþwgeraT×sRmab;ema:gecj nigcUleFVIkar 

rbs;km μkrnieyaCit  kNþwgsRmab;eBlmanGKÁIP½y RtUv)ankat;p<ac;min[dMeNIrkar . Caerogral;éf¶ enAeBl 
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dl;ema:gkm μkrnieyaCitcUleFVIkar nigecjBIeFVIkar EtgEtmankNþwgeraTi×CasBaØa[kmμkrnieyaCitdwg nigcUl 
tameBlevlakMNt; EtmunGKÁIP½yb:unμanéf¶ RtUv)ankat;p<ac; . cMENkÉkNþwgeraTi×eBlmanGKÁIP½yk¾dUcKñaEdr . 
knøgmkeBlmanGKÁIP½y  kNþwgenaHeraTi×CasBaØa[km μkrdwg .  

3> enAmuneBlmanGKÁIP½yb:unñanéf¶ Rkumh‘un)anseRmc[kmμkrnieyaCitEdlbMerIkargarenAeragcRk 
enHTaMgGs; Qb;sRmakBIkargarmYyéf¶edaymanR)ak;QñÜl edaymindwgBImUlehtuc,as;lal; .  

etIRkumh‘unyk»kasenH edIm,IerobcMkargarrbs;xøÜn[)anerobry muneBlbgá[manGKÁIP½yb¤?  
GgÁehtudUc)anerobrab;xagelI KWCacMNucsgS½yminGacemIlrMlg)aneLIy. 
  

k>  viFankarrbs;nieyaCk bnÞab;BImankareqH nigkarTUTat;rbs;nieyaCkknøgmk[kmμkrnieyaCit³  
bnÞab;BImankareqHenaHmk  KWenAéf¶TI 05 Exemsa qñaM 2011 ³ nieyaCk)anebIkR)ak;QñÜl ExmIna 

[kmμkrnieyaCit . bnÞab;mkenAéf¶TI 20 Ex emsa qñaM 2011 mankarCYbKñarvagkmμkrnieyaCit nignieyaCk 
edaymanshCIBcUlrYmEdr EtminmanlT§plGVICaEpøpáaenaHeT . rhUtdl;éf¶TI 06 Ex ]sPa qñaM 2011 
nieyaCk)anecjkarbkRsaybMPøW  nwgTUTat;[kmμkrnieyaCit nUvR)ak;]btßmÖ mñak; 20 duløar kñúgmYyqñaMGtIt 
PaBkargar bUknwgR)ak;GtItPaBkargarEdlenAsl; .  

pÞúyBIkarsgÇwmKitTukrbs;kmμkrEdlfa nieyaCknwgBüayamcat;viFankarya:gNa eFVI[BYkKat;Gac 
rkSakargar)an pÞúyeTAvij skm μPaBrbs;nieyaCk dUc)anerobrab;xagelI eFVI[kmμkrnieyaCitkan;EtGs; 
sgÇwmya:gxøaMg BIeRBaHnieyaCkminmanqnÞ³nwgpþl;kargar[kmμkrnieyaCiteTotenaHeT pÞúyeTAvijnieyaCk 
Rbkaspþl;R)ak;]tßmÖ sRmab;karpþac;kic©snüakargarrbs;kmμkrnieyaCieTAvij . 

eqøIytbnwgkarpþl;R)ak;]btßmÖxagelI Rkumh‘un)anelIkeLIgfa enHCakrNI {RbFans½kþi} EdlminekIteLIgBIw 
qnÞ³rbs;Rkumh‘uneT dUcenHRkumh‘unminmankatBVkic©TTYlxusRtUvcMeBaHkm μkrnieyaCitenaHeLIy . karGHGagenH RKan;Et 
CakaredaHsarykrYcxøÜnrbs;Rkumh‘unEtb:ueNÑaH EtcMeBaHkarTTYlxusRtUvtampøÚvc,ab;rbs;Rkumh‘unvijenaH KWRtUvEtTUTat; 
sMNg[kmμkrnieyaCitTaMgGs;CagbYnBan;nak; .  

x> karFanara:b;rg ³   
Rkumh‘unminmankarxatbg;enaHeT BIeRBaHRkumh‘unmankarFanara:b;rg . eragcRkmifuna b¤CUnticfayl_ 

TTYl)ankarFanara:b;rgBIRkumh‘unkñúgRsuk nigTTYlkarFanara:b;rgbnþBIédKUFanara:b;rgenAÉbreTs Edlkar 
vaytMélCMhandMbUg manTwkR)ak;RbmaNcMnYn 16 landuløarshrdæGaemrik .  

CaeKalkarN_c,ab; Rkumh‘unnwgTTYl)ankarFanara:b;rgeTAtamkarkMNt;énc,ab;eBjelj BIeRBaHenaH 
CakarTTYlxusRtUvtampøÚvc,ab;rbs;Rkumh‘unFanara:b;rg cMeBaHRkumh‘un  dUcKñanwgkarTTYlxusRtUvrbs;Rkumh‘un 
cMeBaHkm μkrnieyaCitEdr . Rkumh‘unminGaceKcevs BIkarTTYlxusRtUvtamc,ab;enaHeT  enAeBlEdlRkumh‘un 
xøÜnÉg k¾TamTar[mankarkarTTYlxusRtUvBIRkumh‘unFanara:b;rgtampøÚvc,ab;EdrenaH . 
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3> GgÁc,ab; 
 

eyagtamc,ab;s<IBIkargar 
maRta 82³ PaKITaMgLaymin)ac;eKarBkatBVkic©eGaydMNwgmunkñúgkrNIdUcteTA³ 

- kñúgkrNIcUleFVIkarsakl,g b¤km μsikSaEdlmanEcgkñúgkic©snüa . 
- kñúgkrNImankMhusF¶n;énPaKINamYy . 
- kñúgkrNIRbFans½kþiEdlPaKImçagminGaceKarBkic©snüarhUtteTA)an . 

maRta85³tamn½yénmaRta 82 vaküx½NÐTI 3 nieyaCkKμanlT§PaBbMeBjxsnüakñúgkrNICaGaT×dUcteTA³ 
1- karbiTTVarshRKasEdlraCkarsaFarN³tRmUv[biT . 
2- mhnþray {TwkCMnn; rBa¢ÜyEpndI s®gÁam} EdlbNþaleGayGnþraysMPar³minGac[bnþkargar 

)anGs;eBly:agyUr . mrNPaBénnieyaCkEdlbNþal[biTTVarRKwHsßan ebIksiT§i[kmμkrnieyaCit 
)anR)ak;bMNac;es μ Inwgry³eBleGaydMNwgmun . 

eyagtamc,ab;PUmi)al nig c,ab;sþIBIkargar  
c,ab;PUmi)al³ RBwt<ikarN_EdlekItmaneLIgedaymindwgCamun¬Baküfa mindwgCamun mann½yfa 

minGacmannrNamñak;Kitfa nwgmanerOgehtumhnþrayNamYyenaHekIteLIgeLIy edaysarvasßit 
enAhUskars μan nigemIleXIj ehIymnusSminGac)a:n;sμan)anfa mhnþrayenaHnwgekIteLIgenAeBlNa 
ehIymanTMhMb:uNÑaenaHeT¦ minGac)a:n;sμan)anCamun nigminGacCMnH)an .  

c,ab;sþIBIkargar³ krNIRbFans½kþimandUcCa³ karbiTTVarshRKas EdlraCkarsaFarN³tRmUv  
mhnþrayTwkCMnn; rBa¢ÜydI s®gÁam EdlbNþal[GnþraysMPar³ minGac[bnþkargarGs;ry³eBlya:gyUr.  

etIkareqHedaysarmUlehtuénkarqøgcrnþGKÁisnI CakrNIRbFans½kþiEdrb¤eT ? 
 minEmnCakrNIRbFans½kþienaHeT BIeRBaHvamin)anbMeBjn½yeTAtamkarkMNt;rbs;c,ab;enaHeT . 

nrNak¾dwgfa crnþGKÁisnInwgqøgcrnþ RbsinCaminmankareRbIR)as; nigerobcM[RtwmRtUvtambec©keTs ehIy 
edIm,IeCosputBIkarekItmaneLIgnUvkarqøgcrnþ RKb;Kñadwgfa manviFIkarBarbgáarmin[mankrNIenHekItman 
eLIg RKan;Etfa eKcat;viFankar b¤k¾Gt; .  

dUcenH eKGac)an;sμan)anCamunfa nwgmankarqøgcrnþ .  
etIkareqHedaysarEtmankarlYcdut CakrNIRbFans½kþiEdrb¤eT ? 
 minEmnCakrNIRbFans½kþienaHeT BIeRBaHvak¾minbMeBjn½ykrNIRbFans½kþienaHEdr edaymUlehtufa 

krNIenHekIteLIgBIqnÞ³rbs;mnusS EteTaHbIminEmnCaqnÞ³rbs;nieyaCkk¾eday k¾vaenAEtCakatBVkic©rbs; 
nieyaCkkñúgkarEsVgrkCnEdl)anRbRBwtþ b:uEnþnieyaCkRtUvEtTTYlxusRtUvCadMbUgcMeBaHkmμkrnieyaCit Edl 
enHCakarTTYlxusRtUveTAtampøÚvc,ab; . 
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dUcenHkrNIrbs;eragcRkCUnticfayl_ minEmnCakrNIRbFans½kþiya:gBitR)akd ehIynieyaCk 
dac;xatRtUvEteFVIkarTUTat;[kmμkrneiyaCiteTAtampøÚvc,ab; cMeBaHkarbBa©b;kic©snüakargarrbs;kmμkrnieyaCit .  

krNIkic©snüakargarmanfir³evlakMNt;  eyagtammaRta 73³ kmμkrnieyaCit Edlmankic©snüa 
kargarkMNt;RtUvTTYl)an ³  

4> R)ak;QñÜlcugeRkay³  
¬krNIenH nieyaCk)anTUTat;R)ak;QñÜl ExmIna EdlCaR)ak;QñÜlcugeRkayrYcehIy¦ 

5> R)ak;CYskarCUndMNwgmun ³  
enAkñúgGgÁehtuenH nieyaCkCaGñkbBa©b;kic©snüakargarrbs;kmμkrnieyaCit edaynieyaCkeFVIkarRbCuM 

crcaCamYyshCIB EtminmanPsþútagNabgðajfa nieyaCk)anCUndMNwgGMBIkarbB©ab;kic©snüakargarrbs;kmμkr 
nieyaCitenaHeT . dUcenH nieyaCkRtUvEtTUTat;karCUndMNwgmuneyageTAtammaRta 73 énc,ab;sþIBIkargar . 

6> R)ak;CYskarQb;sRmakEdlenAsl;³ maRta 167 
7> R)ak;bMNac;bBa©b;kic©snüakargar TaMgkic©snüamanfirevlakMNt; nigfirevlaminkMNt; ³ 

eyageTAtamc,ab;sþIBIkargar maRta 73 nigmaRta 89³  
cMeBaHkm μkrnieyaCitEdlmankic©snüakargarmanfirevlakMNt; RtUvTTYl)annUvR)ak;bMNac;bBa©b; 

kic©snüakargar >>> .  
cMENkÉkm μkrnieyaCitEdlmankic©snüakargarmanfirevlaminkMNt; RtUvTTYl)an>>>.  
enAkñúgkrNIenH nieyaCkCaGñkbBa©b;kic©snüakargar dUcenHnieyaCkRtUvTUTat;[km μkrnieyaCit . 
mUldæanénkarKitR)ak;bMNac;enH KWRtUvTUTat;edayykR)ak;QñÜl ¬R)ak;QñÜleKal bUkR)ak;Efmema:g 

bUknwgR)ak;rgVan;GtItPaBkargar¦ 12Ex cugeRkay bUkbB©ÚalKña  rYcEckrkmFümPaK  rYcehIyEcknwg 26 
éf¶kñúgmYyEx . 

8> R)ak;sMNgCm¶Wcitþ³ 
eyageTAtamc,ab;sþIBIkargarmaRta 91³ karrMlaykic©snüakargartamqnÞ³pÞal;énPaKINamYy eday 

K μanehtuplRtwmRtUvenaH GacebIksiT§i[PaKImçageTotTarsgesah‘uyCMgWcitþ)an .  
enAkñúgkrNIenH nieyaCkCaGñkbBa©b;kic©snüakargar rbs;kmμkrnieyaCitmun  edayminmanehtupl 

c,as;las; BIeRBaHRkumh‘unmin)anbiTTVareragcRkQb;dMeNIrkarenaHeT ehIymüa:gvijeTot Rkumh‘unmankar 
Fanara:brgeBjeljeTAtampøÚvc,ab; BIRkumh‘unFanara:b;rg eTAtamkarxUcxatrbs;xøÜn . cMENkÉkmμkr 
nieyaCitvij minTTYl)annUvkarFanara:b;rgNaesaHeLIy . dUcenHnieyaCkRtUvEtTUTat;[km μkrnieyaCit  
BIeRBaHehtuplénkarbBa©b;kic©snüakargarrbs;nieyaCkminsmRsmenaHeT . 

dUcenH nieyaCkRtUvEteFVIkarTUTat;[kmμkrnieyaCiteTAtampøÚvc,ab; dUc)anerobrab;xagelI .  
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៧. ករបញឈបព់ករងរ 

7.1 Resolution for Some in Tack Fat Factory Case 

ៃថងទី១២ ែខេម  ឆន ំ២០១១ 

 

 

 

 

 

 

 

 

៧.២ កមមករេ ងច កសីុន ឃីតេធបតុកមមដុតកង់ ន 

េ យែខសុណង វទិយុ សីុេសរ ី

2011-04-19 

កមមករេ ងច កេដរសំេល កបំពក់មួយេឈម ះ សីុន ឃីត គ មិន (Sinfa Kid garment) សថិតេនខណ
ែសនសុខ បននំគន េធបតុកមមេចទ បកន់ថេថែកថរត់េចលមិនេបក បក់ឈនួល។ 

កមមករេ ងច កេដរសំេល កបំពក់ បមណ ១០០នក់ េនៃថងអងគ រ ទី១៩ េម  បនជួបជំុគន េធបតុកមម
ដុតកង់ ន េនខងមុខេ ងច ក េ កយពិធីបុណយចូលឆន ំែខមររចួ េហយបនអះ ងថេថែកេ បលបិច
រត់េចល េ យមិនទូទត់ បក់ឈនួលឲយកមមករ។ 

កមមករនីិមន ក់េឈម ះ សុខ សុភព កនុងចំេ មអនកត ៉ដៃទ បនែថងថ ករត ៉េនះេ យេ ពះេថែក
េ ងច កមិនបនបងញមុខេ ះ យឲយកមមករ ំងពីៃថង ៨ េម  មក។ កមមករនីិរបូេនះបនថ ករត ៉ 
របស់កមមករមនបីចំណុចទី១ សំុឲយេថែកទូទត់ បក់ែខចុងេ កយ គឺ បក់ឈនួលែខេម  ទី២ បក់
បំ ច់ឆន ំ និង បក់៥% េទ មកិចចសនយរ ងេថែកនិងកមមករ។ គត់បនេទ តថ កមហុ៊នេនះមិនបន
េលក កេឈម ះេឡយ បុ៉ែនេនកនុងប័ណសមគ ល់ខួនរបស់កមមករ េគ ក់េឈម ះ សីុន  ឃីត គ មិន 
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(Sinfa Kid garment) សថិតេនភូមិ បយប សងក ត់ភនំេពញថមី ខណែសនសុខ ជធនីភនំេពញ ៖ "កមមករៃថង 
េនះនំគន មកទមទរលុយ បក់ែដលេថែករត់េចល បក់ែខបុ៉នម នៃថងេនះ េហយនិងែខ៤ េហយនិង
បំ ច់ឆន ំ និង៥ភគរយ។ េយងជួលផទះអត់មនលុយៃថផទះ េហយអត់មនលុយហូបបយ េថែកេចះឲយ
េនរង់ចំអីុចឹង េហយេយងមនបនរកករងរឯ េផ ង េយងេចះែតេនរង់ចំេនហនឹង េចះឲយចំចំ ថ
ៃថង១៨ ចូល េហយដល់មកអត់ ដុតកង់ នដុតអីេពញមុខហនឹងេទ"។ 

បធនរដបលៃនេ ងច កសីុន ឃីត គ មិន (Sinfa Kid garment) េ ក ភិន សំេអ ន បនែថងថ
កមមករសរបុចំនួន ១៦០នក់ ែដលេថែកេ ងច ក តវេ ះ យឲយកមមករ។ រឯីសមភ រៈ មនតៃមមួយ
ចំនួនកនុងេ ងច ក តវបនមច ស់ឃំងែដលជួលឲយ កមហុ៊នេនះរក ទុកេទវញិ ៖ "និយយេទេនសល់
ែត បក់ជង ១០ៃថង និង បក់ ៥% និង បក់បំ ច់ឆន ំ គិតសរបុទំងអស់មន ក់បន បែហល ៤០ដុ រ 
ខះក៏៣០ដុ រ ខះក៏៦០ដុ រ និយយេទេយងចង់បនរបស់គត់េទ េដមបីេ ះ យឲយកមមករ សមភ រៈ 
គត់មនម៉សីុន ក ត់េ ចនែដរ ែតេបេ ះ យបនេ យធូរ មច ស់ឃំងគឺអត់មនរបស់អីេទ ែត
គត់មកកក់របស់េគអត់ឲយេចញ"។ 

វទិយុ សីុេសរមិីន ចទក់ទងមច ស់ទី ំងឃំងជួលឲយ កមហុ៊នេនះបនេទ។ ម នីសហព័នធសហជីពែខមរ 
េ ក ជ សុផត បនែថងថ កលពី ពឹកៃថងទី១៩ េម  កមមករជង ៧០នក់ បននំគន ផិតេមៃដ ក់
ពកយបណឹងេទ ជញ ធរខណែសនសុខ េដមបីឲយជួយករពរ ទពយសមបតិកនុងេ ងច ក ទ មំមនករ
េ ះ យឲយកមមករ ៖ "ករពិតលុយេនះមិនេ ចនបុ៉នម នេទ ែតខង កមហុ៊ន និងខងឃំងគត់អត់េចញ
មុខេដមបីេ ះ យ អីុចឹងេហយគត់េសនសំុឲយខញុំសហជីពេនះ ជួយេធេម៉ចស មបស មលបនខះមក 
ខងខញុំបនបឹងេទអធិករខណែសនសុខ ឲយគត់េមល ទពយសមបតិកនុងេ ងច កេនះ យ៉ងេម៉ចេគ ច
បេងកតគណៈកមមករមួយចុះមកេ ះ យឲយមនលុយមន កក់ខះ េយងេ ះ យឲយកមមករេទ"។ 

េ កបនថ អភិបលរងខណែសនសុខ គឺ គន់ែតទទួលពកយបណឹងពីកមមករ ក៏បុ៉ែនពំុមនករេ ះ
យឲយកមមករេនះេទ។ េទះជយ៉ង  ករត ៉របស់កមមករេនះ ពំុមនលទធផលអីេឡយ ពួកេគ

អះ ងថេ គងេធករត ៉បនេទ ត៕ 
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៨. េរ ង របសេ់ ក សសួ ចនថ  

ៃថងទី១៩ ឧសភ ឆន ំ២០១១ 

៨.១ រយៈេពល៦ែខបនទ ប់ពីករចប់ខួនេមដឹងនំសហជីពមន ក់ ករ ពយបរមភេនែតមន 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



េរ ងកីរបស់េ ក សួស ចនថ     141 

8.1 Six Months Following Union Leader’s Arrest, Fears Linger 
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៨.២ ពិធីបួងសួងសំុឲយេ ះែលងេមដឹកនំសហជីពពីពនធនគរ 

េ យ សុខ េសរ ីវទិយុ សីុេសរ ី

2011-05-19 

េនឯគុកៃ ពស ជយ ជធនីភនំេពញ េនៃថងទី១៩ ឧសភ មនពិធីបួងសួង មែបប សនមួយ េដមបី
សំុឲយមនករេ ះែលងេមដឹកនំសហជីពមន ក់ឲយមនេសរភីព វញិ។ 

 
 
RFA/Sok Serey សកមមជនករពរសិទធិមនុស  និងេមដឹកនំសហជីពកមមករ បួងសួង បេងះេប៉ងេប៉ងេនេ កគុក
ៃ ពស េដមបីសំុឲយេ ះែលងតំ ងសហជីពកមមករេឈម ះ សួស ចនថ  ឲយមនេសរភីពវញិ េនៃថងទី១៩ ែខឧសភ 
ឆន ំ២០១១។  

សកមមជនករពរសិទធិមនុស  និងេមដឹកនំសហជីពកមមករកត់េដរកមពុជ សរបុជង ៥០នក់ េនៃថងទី១៩ 
ែខឧសភ ឆន ំ២០១១ បននំគន បួងសួងបេងះេប៉ងេប៉ង និងែលងសតចប េនេ កគុកៃ ពស េដមបី
ទទូចសំុឲយរ ភិបលកមពុជ េ ះែលងេមដឹកនំសហជីពកមមករេ ក សួស ចនថ  ឲយមនេសរភីពវញិ។ 

ពិធីបួងេនះេគបនេធេនកនុងវតអងគេម តី ឬេ ថវតៃ ពស េនែកបរគុកៃ ពស នជយ ជធនីភនំេពញ។ 
ចំែណកឯករបេងះេប៉ងេប៉ង និងករែលងសតចប បនេធេនខងមុខគុកៃ ពស។  

បធនសមព័នធសហជីព បជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ េ ក ត់ ធន់ ែដលបនដឹកនំេនកនុងពិធី
បួងសួងេនះ បនមន ប សន៍េនេ កគុកៃ ពសថ េ ក សួស ចនថ  ពំុមនកំហុសដូចករេចទ
បកន់េទ ៖ «េយងដឹងថ េ កយេពលគត់បនេធករយ៉ងលស មប់កមមករ បនន័យថ ជទីសមប់
របស់និេយជក និងអនកែដលទទួល បេយជន៍ពីនិេយជកេទវញិ។ សូមឲយយុតិធម៌គឺមនស មប់កមមករ 
ក៏ដូចជជនរមួជតិផង េហយសូមឲយមនករេ ះែលង សួស ចនថ  េចញពីពនធនគរ និងេ ះ យឲយ
ផុតពីករេចទ បកន់ែតមង»។ 

បង សីរបស់េ ក សួស ចនថ  គឺេ ក សី សួស សូផត យុ ៣០ឆន ំ េន សកពញឮ េខតក ល 
បនែថងថ បូន បសរបស់េ ក សី តវបនេគេចទ បកន់ និងចប់ខួនេ យអយុតិធម៌ ៖ «ឃំុខួន
រយៈេពល ៦ (ែខ) េហយ អីុចឹងសំុឲយមនដីកេ ះែលង េ ពះខងតុ ករមនករេសុបអេងកតេហយ»។ 
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ជញ ធរគុកៃ ពស បនអនុញញ តឲយឪពុកមយ និង បពនធរបស់េ ក សួស ចនថ  ចូលសួរសុខទុកខេនកនុង
គុកៃ ពស េនមណលអប់រែំកែ បម១ េនៃថងទី១៩ ែខឧសភ ឆន ំ២០១១។  

អគគនយកៃនអគគនយក នពនធនគររបស់ កសួងម ៃផទ េ ក សុ៊យ ៉នស៊ន បនមន ប សន៍
ថ ពនធនគរ ចេ ះែលងឲយមនេសរភីពវញិបន ដ ប មនករសេ មចពីតុ ករជមុន ៖ «ចង់
ឲយកមពុជកយជ បេទសនីតិរដ បុ៉ែនពួកគត់េភចថ ពួកគត់មិនេគរពខួនឯង។ អនកែដលមនសិទធិ
េ ះែលងបន និងចប់ឃំុឃំងបន គឺមនែតសមតថកិចច ជញ ធរតុ ករែតបុ៉េ ះ។ េគមិនគួររេំ ភ
េលចបប់យ៉ងដូេចន ះេទ»។ 

បធនសមព័នធសហជីព បជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ េ ក សួស ចនថ  បចំករេនេ ងច កកត់
េដរ យូៃណធិត ប់េភេរ ល (United Aparel) េនជយ ជធនីភនំេពញ តវបន ជញ ធរនគរបលកមពុជ 
បនចប់ខួនកលពីៃថងទី១៩ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ កនងេទ េ កមបទជួញដូរេ គ ងេញ ន។ 

េ ក សួស ចនថ  តវបនឃំុខួនេនកនុងគុកៃ ពស រយៈេពល ៦ែខគត់ រហូតដល់ៃថងទី១៩ ែខឧសភ ឆន ំ
២០១១ េ យគម នករជ មះកីេនេឡយ េបេទះបីជករេសុបអេងកតសំណំុេរ ងេនះបនចប់សព គប់
ក៏េ យ។ 

េ ក សួស ចនថ  តវបនកត់សមគ ល់ថ េ កជសកមមជនករពរសិទធិកមមករែដលបនចូលរមួដឹកនំ
កូដកមមរបស់ កមមករជិត ២.០០០នក់ កលពីែខកកក  ឆន ំ២០១០ កនងេទ េដមបីទមទរករដំេឡង
បក់ែខកមមករកត់េដរ។ កូដកមមេនះបនេធឲយេថែកេ ងច កមិនសបបយចិត៕  

៨.៣ បធនសហជីពមន ក់ជប់េទស១០ែខពីបទែចកចយេ គ ងេញ ន 

េ យសុខេសរ ីវទិយុ សីុេសរ ី

2011-06-24 

សំណំុេរ ងចប់ខួនរបស់ បធនសហជីពកមមករមន ក់ គឺេ ក សួស ចនថ  ែដលេគបនកប់ទុករយៈេពល
ជង ៧ែខមកេហយេនះ ឥឡូវេនះតុ ករ កងភនំេពញ បនេលកយកមកជ មះកីេហយ េ យបន
សេ មចផនទ េទស ក់គុក ១០ែខ។ 

 
 

RFA/Sok Serey េ ក សួស ចនថ  (ឯកស នពណ៌េខ វ ទី២) កនុងេពលនំយកមកជំនំុជ មះេទស នតុ ករ
កងភនំេពញ េនៃថងទី២៤ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១។ 
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េទះបីមនករត ៉ពីអងគករករពរសិទធិមនុស មួយចំនួនថ ករចប់ខួនេ ក សួស ចនថ  ជ បធន
ខសហជីពកមមករកត់េដរេឈម ះ សីុខវឌូ េនេ ងច កកត់េដរេឈម ះ យូៃណធិត ប់េភេរ ល 

(United Apperel) មិន តឹម តវកី ក៏តុ ករ កងភនំេពញ េនៃថងទី២៤ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១ បនេលកយក
ករណីេ ក សួស ចនថ  មកកត់េទសឲយជប់គុកចំនួន ១០ែខ េ កមបទែចកចយេ គ ងេញ នខុស
ចបប់កលពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ កនងេទ បុ៉ែនអនុវតជប់ឃំុែត ៧ែខ ៥ៃថង បុ៉េ ះ។ 

មនសកមមជនករពរសិទធិមនុស  និងតំ ងសហជីពកមមករកត់េដរ បមណ ៥០នក់ រង់ចំេនេ ក
តុ ករេដមបីចង់ដឹង ល កមេនះ។ 

េច កមជ មះកី េ ក ឌិន វទុធី េ កយពីេបកសវនករេពញមួយ ពឹកេនៃថងទី២៤ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១ 
បន ន ល កមថ តុ ករផនទ េទសេឈម ះ សួស ចនថ  ចំនួន ១០ែខ គឺអនុវតេទសកនុងពនធនគរ
ចំនួន ៧ែខ ៥ៃថង ចប់ពីៃថងចប់ខួន បុ៉ែនេទសេនសល់គឺ តវពយួរ។ តុ ករ កងភនំេពញ េបកផូវឲយបឹង
ទស់េទ ឧទធរណ៍កនុងរយៈេពល ៣០ៃថង។  

េច កមបនបញជ ក់ថ តុ ករមនភសុ ង គប់ គន់េដមបី ក់បនទុក ដូចជថន ំេញ នចំនួន ៩កញច ប់
តូចៗ ក់កនុងែកបមូ៉តូ និងភសុ ងមួយចំនួនេទ ត។ ករកត់េទសេនះគឺែផក មម ទី ៣៣ ៃន
ចបប់សីពីករ តតពិនិតយេ គ ងេញ ន។  

កមសកមមជនករពរសិទធិមនុស បនអះ ងថ េគកំពុងែតេសនសំុឲយ កសួងម ៃផទ េ ះែលងេ ក 
សួស ចនថ  ឲយមនេសរភីពវញិេនេពលឆប់ៗេនះ េ យ រែតេ ក សួស ចនថ  បនអនុវតេទស
ចំនួនជង ៧ែខរចួេហយ ចប់ពីៃថងចប់ខួនេនមុនករកត់េទសេនះ។  

បធនសមព័នធសហជីព បជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ េ កត់ថ សីុខវឌូ (C-Cawdu) គឺេ ក 
ត់ ធន់ បនមន ប សន៍ថ េ ក ទរចំេពះ ល កមេនះ ៖ «េយងេនែតេជ ជក់ថ ចនថ  ជ

មនុស ល អីុចឹងេយងអត់ទន់ដឹងថ េយង តវបឹងឧទធរណ៍ ឬយ៉ង ? បុ៉ែនេទះបីជយ៉ង ក៏េ យ 
ករកត់កី េយងមិនទន់ ចទទួលយក ១០០% េនេឡយ»។ 

ភរយិរបស់េ ក សួស ចនថ  គឺេ ក សី ចំេរ ន លឹមេហង បនែថងេនេ កតុ ករថ ល កមេនះ
ចទទួលយកបន ៖ «អត់អីេទ ខញុំ គន់ែតថ ករសេ មចឲយមនករេ ះែលងឆប់ៗ គឺខញុំយល់ សប»។ 

េ ក សួស ចនថ  យុ ២៤ឆន ំ ជ បធន ខសហជីពកមមករកត់េដរ េឈម ះ សីុខវឌូ េនេ ងច ក
កត់េដរេឈម ះ យូៃណធិត ប់េភេរ ល តវបនកង ជ វធុហតថ ទី កងភនំេពញ បន ទ ក់ចប់ខួនេន
ៃថងទី១៩ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ កនងេទ េ កមបទែចកចយេ គ ងេញ ន េ យ រែត ជញ ធរបនរក
េឃញេម សចំនួន ៩កញច ប់តូចៗ ក់កនុងែកបមូ៉តូ  បុ៉ែនេ ក សួស ចនថ  បនេឆយកនុងតុ ករថ 
េ កមិន គ ល់េម េនះេទ។ េ កគិតថ មនមនុស ក់ទុកេដមបីទមក់កំហុសេលរបូេ កេ យ
េចតនមិនល។ 

េ កបនេឆយកនុងតុ ករថ េថែកេ ងច កបនពយួរករងររបស់េ ក េ យ រែតេ កបន
ដឹកនំកូដកមមរបស់កមមករចំនួនជង ២.០០០នក់ េដមបីទមទរករដំេឡង បក់ែខ។ េ ក ឈប់ពី
សហជីពមួយមកចូលរមួជមួយសហជីពមួយេទ ត េឈម ះ សីុខវឌូ គឺមួយៃថងេ កយមក េ ក តវបន
សមតថកិចច ទ ក់ចប់ខួន៕ 
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8.4 Union Leader Suos Chantha Ot After Trail 
 

ៃថងទី២៥ ឧសភ ឆន ំ២០១១ 
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៨.៥ េ ក សួស ចនថ  នឹងបនករងរេឡងវញិបនទ ប់ពីមនជំនួយពី កមហុ៊ន Gap 

ៃថងទី២៧ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១ 
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8.6 Union leader convicted of drug charges 
 

Phnom Penh Post 
Monday, 27 June 2011 
Chhay Channyda  
 

 
 
Photo by: Heng Chivoan - Suos Chantha (centre) leaves Phnom Penh Municipal Court on Friday. 
 
A prominent union leader was released from prison on a suspended sentence on Friday after being 
convicted by Phnom Penh Municipal Court of what many believe were spurious drug trafficking 
charges. 
 
Municipal Court Judge Din Sivuthy found 29-year-old Suos Chantha, a union leader at United 
Garment Factory in the capital’s Sen Sok district, guilty of drug trafficking and sentenced him to 10 
months in prison, with three months of the sentence suspended. 
 
Suos Chantha had served seven months and five days in pre-trial detention, and was therefore 
released on Friday. 
 
“I do not know who planted the drugs on me,” Suos Chantha said in court, adding that someone had 
wanted to create problems for him because he was leading a defection of hundreds of workers to an 
alternate union. 
 
Suos Chantha was charged with drug trafficking on November 19 last year, following his arrest 
when officials allegedly confiscated nine small packets of methamphetamines from his motorbike. 
 
At the time of his arrest, Suos Chantha was in talks to lead a defection of around 1,000 workers 
from the government-aligned Independent and Democratic Union Federation to the independent 
CCAWDU, prompting claims that he was framed in retaliation for the move. Suos Chantha’s 
lawyer, Seng Sokkhim, expressed concern yesterday that officials who carried out the arrest were 
not summoned to testify at court. 
“I don’t know why the court did not summon the Sen Sok district military police officials who 
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arrested my client,” he said, adding that only municipal police officials were summoned. 
 
Khun Tharo, programme officer at the US-based American Centre for International Labour 
Solidarity, questioned yesterday the circumstances surrounding Suos Chantha’s arrest. 
 
“It seems like everything has been set up and it seems that something is behind the raid [on Suos 
Chantha],” he said. “When he decided to align with CCAWDU, this case started.” 
 
Khun Tharo added that, according to the Labour Law, Suos Chantha would be unable to perform his 
duties as a union leader while on a suspended sentence. 
 
CCAWDU president Ath Thorn said on Friday that he was consulting with Suos Chantha’s family 
about whether to file an appeal against the verdict. 
 
On Wednesday, representatives from six rights groups and labour organisations, including Amnesty 
International and the International Federation for Human Rights, sent a letter to Interior Minister 
Sar Kheng and Deputy Prime Minister Sok An, calling for Suos Chantha’s “immediate and 
unconditional release”. 
 
Jan Beanland, Cambodia campaigner at Amnesty International, said yesterday that the organisation 
was “very disappointed” that Suos Chantha was convicted. 
 
“We believe that the charges were unfounded and baseless, and that he was primarily targeted 
because of his activities as a union leader,” she said.  
 
ADDITIONAL REPORTING BY MOM KUNTHEAR AND MARY KOZLOVSKI 
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៩. ដំេ ះ យ ទតករងរ 

៩.១ េមដឹកនំសហជីពជួបម នី កសួងករងរ េរ ងបុគគលិកកមមករែដលេគបញឈប់ 

េ យ សុខ េសរ ីវទិយុ សីុេសរ ី

2011-06-21 

េ យ រែតរង់ចំចេមយ និងដំេ ះ យយូរេពក បនញំុងឲយសកមមជនសហជីពកមមករមួយ កម 
នំគន េទជួបចរចជមួយម នី កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ េដមបីជំរញុឲយេ ះ យសំណំុ
េរ ងកមមករ ែដលរងករបញឈប់ពីករងរកនងមក។ 

េមដឹកនំសហភពករងរកមពុជ េនៃថងទី ២១ ែខមិថុន ឆន ំ ២០១១ បនជួបចរចជមួយម នីជន់ខពស់
ៃន កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ េដមបីសំុឲយ កសួងជួយេធអន គមន៍ អនុញញ តឲយបុគគលិក
កមមករជេ ចនរយនក់ ចូលេធករេន កមហុ៊នឯកជនវញិ បនទ ប់ពីេថែកបេណញេចញពីករងរេ យ
គម នមូលេហតុចបស់ ស់ កលពីឆន ំ ២០០៩ កនងេទ។ 

ករចរចបិទទរមួយ បនេធេឡងេនឯ កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ រ ង បធនសហភព
ករងរកមពុជ េ ក ត់ ធន់ ជមួយ បធនអគគនយក ន កសួងករងរ គឺេ ក េសង សកក ។ 

េនេ កយពីជំនួបេនះ េ ក ត់ ធន់ មន ប សន៍ បប់អនកកែសតេនឯ កសួងករងរ និង
បណុះប លវជិជ ជីវៈថ មនសញញ វជិជមនេ ចនពីម នី កសួងករងរកនុងករេ ះ យ េរ ងេនះ។ 

េ ក ត់ ធន់ ៖ «េយងអត់ទន់ទុកចិត ១០០% ថ ខងរ ភិបល នឹងេធអី មសនយ។ បុ៉ែន េយង
មនជំេន ថ នឹងេធអី ែដលបនសនយ ជំរញុឲយ កមហុ៊នទទួលយកពួកេគចូលេធករងរវញិ។ ទី២ េធឲយ
រ ភិបលេធយ៉ង  ឲយ កមហុ៊នទំងេនះបង់ទូទត់នូវ បក់សំណង។ បនន័យថ ំងពីគត់បញឈប់
រហូតដល់ចូលេធករវញិ និងបង់ បក់រលឹំកជមធយម»។ 

បធនអគគនយក នករងរៃន កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ េ ក េសង សកក  មិនបន
ែថង បប់អនកកែសតេទ។ បុ៉ែន េ ក តវបនេ ក ត់ ធន់ ដក សង់សមីថ េ ករកី យកនុងេធករ
សហ បតិបតិករ េដមបីេធយ៉ង ឲយរកីចំេរ នកនុងវស័ិយករងរេនកមពុជ។ 

អតីតបុគគលិកមន ក់ៃន កមហុ៊ន កសីុណូ េឈម ះ ក េវ ល (NAGA World Casino) េនកនុងទី កង
ភនំេពញ េឈម ះ សុផន់ ៉  យុ ៣២ ឆន ំ ែដលរងករបញឈប់ពីករងរ េ យ រែតេងបត ៉ទមទរ
ដំេឡង បក់ែខ េនឆន ំ ២០០៩ កនងមក បនែថងថ េថែកមិនបនអនុវតន៍ មេគលករណ៍ចបប់េទ 
កនុងករេ ះ យកនងមកេនះ។ 

អនក សី សុផន់ ៉  ៖ «េ កយពីេយង បកស បប់សមជិកេយងថ លទធផលរបស់េយង អត់ទទួល
បនផលអីេហយ េយង បជំុៃថងទី ២៤ គឺៃថងទី ២៦ ែខ ២ ឆន ំ ២០០៩ គឺេគបនបញឈប់េយងែតមង។ េយង
បន បជំុ បន២ៃថង េគបញឈប់េយងែតមង។ េគឆគក (escort) េយងេចញេ ក។ អត់ឲយេយងេន»។ 
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បភពពីសហភពករងរកមពុជ បនឲយដឹងថ េថែកកសីុណូ គ វុលឺ េនកនុងទី កងភនំេពញបន
បញឈប់បុគគលិកជបនបនទ ប់ ចំនួនជិត ៦០ នក់ កលពីឆន ំ ២០០៩ កនងេទ។ 

ជញ ធរ អប  បនបញឈប់កមមករពីករងរ ចំនួន ៣០០ នក់ េនឆន ំ ២០០៦ កនងេទ េ យពំុមនករ
េ ះ យ មសំេណ របស់សហជីពឲយទទួលយកកមមករចូល េធករងរវញិេនេឡយ។ 

ចំែណកឯអងគករ េជ. េអស. េអ ( JSA ) បនបញឈប់កិចចសនយករងររបស់កមមករទំងអស់ចំនួន ៥៥ 
នក់ ពីករងរ េនចុងឆន ំ ២០០៥ េនេពលបនឈនដល់គេ មងទី២៕ 

9.2 Call for action in old disputes 
Phnom Penh Post 
Wednesday, 22 June 2011 15:03  
Phak Seangly and Thomas Miller  
 

 
 
Photo by: Heng Chivoan - Ath Thorn, head of the Cambodian Labour Confederation, speaks to reporters yesterday at 
the Labour Ministry in Phnom Penh. 
 
Outspoken union leader Ath Thorn said yesterday that the government had failed to take action in 
numerous long-standing labour disputes, but that officials at the Ministry of Labour “promised” to 
make progress on the issues. 
 
The Cambodian Labour Confederation president said that Seng Sakada, director general of the 
labour department at the ministry, had “promised” during a meeting yesterday to seek resolution for 
a number of incidents on a “case-by-case” basis. 
 
Ath Thorn described the meeting as “positive”, but said he would wait to see action from the 
government.  
 
“We do not believe the promise 100 percent, but we hope that the ministry will help to solve the 
issues related to workers,” he said at an impromptu press conference after the meeting.  
 
“If the ministry and the other unions do not solve these problems, those companies will violate the 
rights of workers more and more.” 
 
The labour leader claimed in a letter sent yesterday to Labour Minister Vong Soth that anti-union 
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activity was a “serious” concern, in part because of collusion between officials and employers. 
 
Men Socheat, cabinet director for Vong Soth, dismissed the allegations of corruption yesterday and 
claimed that the ministry had helped to resolve “countless” disputes between workers and 
employers. 
 
“It cannot be corruption at the department. If there is an irregular case, we will examine it 
immediately,” he said, referring other questions to Seng Sakada, who could not be reached for 
comment. 
 
Ath Thorn said in the letter that a number of unions had been shut down “because they were 
badgered through threats, discrimination and firings”.  
 
He said he highlighted two cases at the meeting that have been brought to the attention of the 
International Labour Organisation, which has submitted recommendations on the issues to the 
government. 
 
One case dates back to 2005 and involves allegations against the Authority for the Protection and 
Management of Angkor and the Region of Siem Reap, the Japan-APSARA Safeguarding Angkor 
Authority and the Angkor Golf Resort. 
 
The organisations are accused of unfairly dismissing workers, refusing to negotiate with a trade 
union and committing acts of anti-union discrimination, according to a March ILO report. 
 
The report concluded that in 2006, APSARA, “apparently after having ignored repeated requests 
from the union for negotiations, issued a statement demanding that its employees renounce 
membership in the union concerned, should they wish to retain their employment”, and a day later 
dismissed 14 union leaders. The other two companies face similar accusations.  
 
The latest information provided by the government, the report stated, was that it had referred related 
cases to the Arbitration Council in December 2009 and January 2010. 
 
The ILO also made recommendations regarding a case in which Phnom Penh’s NagaWorld casino 
was found responsible for dismissing 14 trade union leaders who were “forced to sign severance 
agreements under duress” following inconclusive salary negotiations in 2009. 
 
The Arbitration Council ordered that four of the union leaders be reinstated, but the company 
lodged an appeal in February last year. 
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១០. េរ ង របស់ កមហ៊នុធ&  

១០.១ តុ ករេកះេ េដមបណឹងសួរេរ ង កមហុ៊ន ធី & ភី 

េ យ សុខ េសរ ីវទិយុ សីុេសរ ី

2011-06-23 

តុ ករ កងភនំេពញ េនៃថង២៣ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១ បនេកះេ កមមករមន ក់េឈម ះ េហង ក់ យុ 
៣២ឆន ំ េដមបីសួរចេមយទក់ទងនឹងបណឹងែដលបនទមទរឲយរ ភិបលបិទ កមហុ៊នេឈម ះ ធី & ភី 
(T&P) និងទមទរសំណងជំងឺចិត េ យ រែតបនឃំុខួន និងបិទសិទធិេសរភីពកមមករកនងមក។ 

កមមករេឈម ះ េហង ក់ មកពីេខតេពធ ត់ ែដលបនចូលេឆយបំភឺពកយបណឹងបនែថងថ េ ក
សីសំុឲយតុ ករែសងរកយុតិធម៌ និងសងជំងឺចិត ៖ «ខញុំបឹងអំពី កមហុ៊នពីបទបិទសិទធិខញុំមិនឲយខញុំេចញ
េទ េទណី។ ខញុំឲយខងតុ ករគត់ផនទ េទសបិទ កមហុ៊ន េហយសំុឲយគត់បង់សងជំងឺចិតខញុំ»។ 

កមមកររបូេនះបន ក់ពកយបណឹងបឹងេថែក កមហុ៊ននំពលករេទេ ក បេទសេឈម ះ ធី & ភី េនជយ
កងភនំេពញ កលពីែខមីន កនងេទ។ 

កលពីៃថងទី១ ែខមីន ឆន ំ២០១១ កនងេទ កមមករនីិេឈម ះ េហង ក់ របូេនះ បនេ តេចញពីអគរ
របស់ កមហុ៊ន ធី & ភី កមពស់ ២ជន់ េដមបីរត់េគចខួនប លឲយបក់េជងទំង២។  

ករេ តេនះ គឺេ យ រែត កមហុ៊ន ធី & ភី បនរងករេចទថ បនបិទសិទធិេសរភីព និងបងខ ំង
កមមករជេ ចនែខមិនឲយេទេលងផទះសែមបង និងជួបជំុជមួយ គ រេទ។ េ កយមកេន ៃថងទី៦ ែខមីន 
ឆន ំ២០១១ មនកមមករនីិមន ក់េទ តេឈម ះ សឹុង សីុ  បន ប់េនកនុង កមហុ៊នេនះ េ យ រែតគំង
េបះដូង។ 

ក បញជ ីៃនតុ ករ កងភនំេពញ បនឲយដឹងថ េនះជករ កសួរ គឺខងេដមបណឹង។ តុ ករបន
េកះេ ភគី កមហុ៊ន ធី & ភី ជចុងេចទរចួេហយ េដមបីមក កសួរជេ កយ៕ 
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១១. ទ ពលកមមអនរជ  

១១.១ សហជីពកមមករនឹង បរពធទិ ពលកមមអនរជតិៃថង១ឧសភ 

េ យ ែដន អយុធយ វទិយុ សីុេសរ ី

2011-04-23 

អងគករសហជីពកមមករេ ចន េ គងេរ បចំករែហកបួន បរពធទិ ពលកមមអនរជតិ ៃថងទី ១ ឧសភ ខួប
េលកទី ១២៥។ 

សហភពករងរកមពុជ ែដលមនអងគករសហជីពកមមករេ ចនេទ ត េ គងេរ បចំ បរពធទិ ពលកមម
អនរជតិ ៃថងទី ១ ឧសភ ខួបេលកទី ១២៥ េ យេសនសំុេ ប បស់ម វថីិ ពះសីុសុវតថិ ដែងកបួន េចញពី
សួនចបរ កម បឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ សីុ.ឌី.សីុ (CDC) ែកបរវតភនំ េឆព ះេទ ក់ញតិេនវមិនរដសភថមី។ 

សហជីពកមមករ ក៏នឹងអំពវនវេទ បមុខរ ភិបលឲយជួយេ ះ យបញ បឈមកមមករកំពុងជួប បទះ។ 

េ ក អុ៊ វ ិ ល ម នីចបប់ជន់ខពស់ៃនសមព័នធសហជីព បជធិបេតយយកមមករកត់ េដរកមពុជ មន
ប សន៍ថ កលពីៃថងទី ២១ ែខេម  សហភពករងរកមពុជ បន ក់លិខិតជូនដំណឹងេទេ ក 
ែកប ជុតិម អភិបល ជធនីភនំេពញ េដមបីេសនសំុ បរពធទិ ពលកមមអនរជតិ ៃថង ១ ឧសភ េ យ ម
គេ មងមនមនុស បមណ ៣ ពន់នក់ចូលរមួ។ 

េ ក អុ៊ វ ិ ល បនឲយដឹងថ កនុងទិ ពលកមមអនរជតិ ខួបេលកទី ១២៥ ៃនៃថង ១ ឧសភ ែដលពិភព
េ កបន បរពធពិធីេនះ េនកមពុជយ៉ងេ ច ស់មនសហជីពធំៗ ចំនួន ៧ នឹងេរ បចំពិធីេនះេឡង
ផងែដរ េ កម បធនបទ «េយងទំងអស់គន តវករេសរភីពសហជីព សមគម និងកររស់េន
សមរមយ»។ 

េ កបនថ ទិ ពលកមមអនរជតិ ៃថង ១ ឧសភ សហជីពកមមករបនេ ត ម ក់សំេណ ជកងល់របស់
កមមករេទេ កនយករដ ម នី ហុ៊ន ែសន ក់ជូនេទ កសួងយុតិធម៌ និងរដសភ េដមបីឲយ ថ ប័នទំង
បី ជួយឈឺឆលដល់កងល់ និងត មវករកមមករកំពុងជួប បទះ ជពិេសសទក់ទងនឹងេសរភីពសហជីព 
ពមទំងលកខខណករងរ និងករដំេឡង បក់ឈនួលកមមករឲយបនសមរមយជេដម។ 

េ ក អុ៊ វ ិ ល ៖ «េនកមពុជទក់ទងនឹងករ បឆំងេរ សេអងសហជីព ក់បីដូចជមនសភព
ធងន់ធងរ េហយជករ ពយបរមភ ែដលសហជីពមិន ចេនេសង ម ឬ ចថចូលដល់លកខណៈ បកស

សននអំពីេសរភីពសហជីពេនះ។ ពីេ ពះថ សហជីពឥឡូវេនះ គឺេយង បឈមមុខនឹងករេរ សេអង
ខំងែមនែទន។ សំេណ ទី ១ ែដលេយង ក់ជូនេ កនយកម នី េដមបីឲយគត់ ជបពីេរ ងេនះនឹងជួយ
អន គមន៍»។ 
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ម នីសហជីពបនឲយដឹងថ បញ បឈមរបស់កមមករធំបំផុតសពៃថង គឺ បក់ឈនួល បចំែខរបស់ពួកេគ 
មិនមនតុលយភព នឹងតៃមទំនិញ គប់ែបបយ៉ងេនេលទីផ រ ែដលមនតៃមៃថខពស់កប់ពពកេនះេទ។ 
តង់ចំណុចេនះ េ ក អុ៊ វ ិ ល បនែថងថ េនកនុងទិ ពលកមមអនរជតិ ១ ឧសភខងមុខ កមកមមករ 
នឹងេលកេឡងពីកងល់របស់ពួកេគ អំពវនវេទថន ក់ដឹកនំរ ភិបល និង កសួង ថ ប័នពក់ព័នធឲយជួយ
ដំេឡង បក់ឈនួលជូនកមមករឲយ បនេ ចនជងេពលបចចុបបនន។ 

េ ក អុ៊ វ ិ ល បែនថម ៖ «តៃមទំនិញសព រេព ជពិេសសតៃមេ បង ំងមនករេឡងជបនបនទ ប់
រហូត េហយកមមករ បឈមករេឡងទំងៃថទឹកៃថេភង ៃថឈនួលផទះ និងៃថដឹកជញជូ នគឺេឡងដូចគន ។ អី
ែដល បក់ឈនួលេឡង គឺមកេ ប បេធ បនឹងទំនិញទីផ រេឡង មិនមនតុលយភពនឹងគន េទ។ ហនឹងជ
បញ»។ 

ចំែណក េ ក ភួង សុវណ បធនសមគមម នី ជករឯក ជយកមពុជ បនឲយដឹងែដរថ េនៃថងទី ១ 
ឧសភ ជៃថង បរពធទិ ពលកមមអនរជតិ។ សមគមម នី ជកររបស់េ កក៏បនេសនសំុ និង ក់ញតិ
ជូនេទ ថ ប័នកំពូលៗ ៃន ជរ ភិបល ឲយជួយដំេឡង បក់េប វត របស់ម នី ជករឲយសមរមយជង
សពៃថង េដមបីកររស់េនរបស់ម នី ជករមនជីវភពៃថថនូរ។ េ កែថងថ បក់េប វត ម នី ជករេន
ទូទំង បេទស សរបុមនជង ១៧ មឺុននក់ េ យម នី ជករថន ក់េ កម ឬថន ក់មូល ន ទទួលបន
េប វត ចេនះពី ១០ មឺុន េទជង ២០ មឺុនេរ លកនុងមួយែខ និងម នី ជករថន ក់ខពស់ ឬថន ក់បរញិញ ទទួល
បនពី ៣០ មឺុន េទជង ៤០ មឺុនេរ លកនុងមួយែខ ែដលេប វត េនះមិនមនតុលយភពេទនឹងតៃមទំនិញ 
េនេលទីផ រមនតៃមខពស់កនុងេពលបចចុបបននេនះេទ។ 

េ ក ភួង សុវណ បនអំពវនវ៖ «អំពវនវដល់ ជរ ភិបលេ យទទូចនូវករដំេឡង បក់េប វត ជូន 
ម នី ជករ គប់ ថ ប័នទំងអស់ ពីេ ពះថ បក់េប វត  និងតៃមទំនិញ គឺអតុលយភពែមនែទនេធឲយជីវភព 
រស់េនរបស់អនកេធករងរជម នី ជករ ក៏ដូចជកមមករនិេយជិកទំងអស់ហនឹងគត់ជួបករលំបក»។ 

េ ក ជ មុនី បធនសហជីពេសរកីមមករៃន ពះ ជ ច កកមពុជ េនកនុងទិ ពលកមមអនរជតិ ១ 
ឧសភ ឆន ំេនះ សំេណ របស់សហជីពេ កគម នអីេ កអំពីសំណូមពរដល់ បមុខរ ភិបល ក៏ដូចជថន ក់
ដឹកនំ ថ ប័នរដសភ និង កសួងករងរ ឲយជួយដំេឡង បក់េប វត  និង តវជំរញុឲយេថែក កមហុ៊ន
អនុវតចបប់ករងរឲយបន តឹម តវ។ 

េ ក ជ មុនី បែនថម ៖ «េសនេទសភជតិេដមបីឲយសភជតិពិនិតយ េឡងវញិនូវចបប់សីពីករងរមួយចំនួន 
ែដលចបប់េនះមិនមនដំេណ រករឲយបនរលូនល ឬក៏ចង់សែមងថចបប់ហនឹងមិន តវបនេគអនុវត»។ 

ទិ េនះែដរ េ កនយករដម នី ហុ៊ន ែសន ក៏បនេផញ រអបអរ ទរ ១ ចបប់ចំនួន ៣ ទំព័រ ជូនចំេពះ
បងបូនកមមករនិេយជិក និេយជក និងជនរមួជតិទំងអស់ េនកនុងឱកសខួបេលកទី ១២៥ ៃនទិ ពលកមម 
អនរជតិៃថងទី ១ ឧសភ ឆន ំេនះែដរ។ េ កនយករដម នីបនឲយដឹងថ បេទសកមពុជ េនេ កយៃថងទី ៧ 
ែខមក  ឆន ំ ១៩៧៩ គឺបនកំណត់យកៃថងទី ១ ែខឧសភ ជៃថងបុណយករងររបស់ បជពលករ និងជៃថង
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ឈប់ស មកស មប់ម នី ជករ និងកមមករនិេយជិកទំងអស់ ដូចជៃថងបុណយជតិ បុណយ បៃពណី និង
បុណយអនរជតិែដរ។ 

បែនថមេលេនះ េ ក ហុ៊ន ែសន ក៏បនេបជញ ចិតេលកកមពស់លកខខណករងរ និងលកខខណសុវតថិភពករ 
ងររបស់កមមករនិេយជិក អំពីករអនុវតេសរភីពអងគករវជិជ ជីវៈរបស់កមមករនិេយជិក និងរបស់និេយជក 
និងអំពីករព ងឹង បព័នធយនកររក សុខដុមរមនកនុងទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈ។ េ កពីេនះ រ ភិបលក៏បន 
គិតគូរខពស់អំពីសនិសុខជីវភពរបស់កមមករនិេយជិក េ យបនបេងកតេប ជតិរបបសនិសុខសងគម 
ែដលជ គឹះ ថ ន ធរណៈរបស់រដទទួលបនទុកអនុវតចបប់សីពី របបសនិសុខសងគមស មប់ជនទំង

យ ែដលសថិតេនេ កមបទបញញតិៃនចបប់សីករងរ និងបនផល់មូលនិធិពិេសសស មប់េធករបណុះ
ប លវជិជ ជីវៈ ជូនកមមករនិេយជិក ែដលបត់បង់ករងរផងែដរ។ 

េទះយ៉ង ក៏េ យ ម នីសហជីពឲយដឹងថ មកដល់ៃថងទី២៣ ែខេម េនះ ម នី ជធនី
ភនំេពញ េនមិនទន់បនេឆយតប ចំេពះសំេណ េរ បចំ បរពធទិ ពលកមមអនរជតិៃថងទី ១ ឧសភ ែដល
មនដែងកបួនពីសួនចបរ កម បឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ ឬ CDC មនទី ំងជិតវតភនំ មបេ យម វថីិ
ពះសីុសុវតថិ េឆព ះេទកន់វមិនរដសភថមី េដមបី បគល់ញតិជូន ជរ ភិបល និងរដសភជតិេនេឡយ
េទ។ម នីសហជីពបនឲយដឹងថ ទិ ពលកមមអនរជតិៃថង ១ ឧសភ ឆន ំេនះ មគេ មងមនសហជីព
ករងរធំៗ ចំនួន ៧ ចូលរមួ មនដូចជ វស័ិយសំណង់ វស័ិយេទសចរណ៍ វស័ិយចំណី រ និង
េស កមម សហជីពម នី ជករ សហជីពេសដកិចចេ ក បព័នធ និងកសិកមម បនរមួគន បរពធទិ េនះេឡង 
គឺចប់ពីេម៉ង ៦ ពឹក រហូតដល់េម៉ង ១ រេស ល។ ករ បរពធទិ ពលកមមអនរជតិេនះ កនុងបំណង
អបអរ ទរទិ ពលកមមអនរជតិ និង ក់សំេណ ជូន ជរ ភិបល និងសភជតិ េដមបីេ ះ យ
បញ បឈមមួយចំនួន ែដលរ ភិបលមិនទន់េ ះ យបន៕ 
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េសចកី បកស រព័ត៌មន អំពី បក់ឈនួលសមរមយទបបំផុតេន សីុ 
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១២. កឈ់នលួ 

១២.១ កមមករជង ១០០០ នក់រង់ចំ បក់ែខ 

ៃថងទី១៥ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

12.1 1000 Garment Workers at Suptertex Waite On Salaries 
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12.2 Missing owners: Workers protest over lost wages 
 

Phnom Penh Post 
Tuesday, 14 June 2011 15:02  
Mom Kunthear and Tep Nimol 

 
Missing owners 
More than 1,300 garment workers, who fear the Taiwanese owner of Supertex Ltd has sold off 
company assets and fled without paying them wages, protested yesterday outside a factory in 
Phnom Penh’s Meanchey district. 
 
Rose Channa, a worker representative, said workers still had not received last month’s wages.  
 
“We don’t have money to buy food and support our daily lives,” she said, adding they were each 
owed between US$85 and $200.  
 
Relevant ministries and CPP parliamentarian Men Sam An had failed to responded to letters sent 
last week seeking their intervention in the dispute, she said.  Tep Kim Vannary, president of the 
Cambodian Federation of Independent Trade Unions, said officials from the Ministry of Labour had 
visited the factory but had been unable to meet the owner.  
 
Ly Vannchay, Supertex factory administrative manager, could not be reached yesterday, but another 
staff member, who declined to named, said the factory’s owner had not been sighted for many days. 
Ken Loo, secretary general of the Garment Manufacturers Association of Cambodia, said yesterday 
he didn’t know where the owner of the GMAC listed factory was.  
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១៣. ពត័ម៌នទេូទទកទ់ងេទនងពលកមម 

១៣.១  របយករណ៏ េមរកិេលកេឡងថ កិចចខិតខំ បឹងែ បង បឆំងករជួញដូរមនុស កំពុង

ជប់គំង 

ៃថងទី២៩ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១ 
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3.1 Anti-Trafficking Efforts Stalling, US Report Says 
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13.2 Investment approvals Flow Into Garment Sector 

ៃថងទី១២ ែខេម  ឆន ំ២០១១ 
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13.3 Korean Probe Widens to Cambodian Investments 
ៃថងទី១៧ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១ 
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១៣.៤ កមអនកេន ទខន តតូចេនេខត ពះសីហនុជប់បំណុលេគេ ចន 

ៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ំ២០១១ 
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13.4 Small-Scale Fishermen Face Big-Time Debt 
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១៣.៥ ក ប់រថយនេនៃថេធេ យពលករចំ ក សកែខមរ៨នក់របួស 

ៃថងទី១៦ ែខឧសភ ឆន ំ២០១១ 
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13.6 Without Permits, Cambodian Workers at Risk of Deportation 
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13.7 Workers Held for Encroaching on Protected Temple Land in R’kiri 
ៃថងទី១២ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១ 
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១៣.៨ កមពុជសថតិេនកនុងចំេ ម បេទសផគត់ផគង់សេម កបំពក់េកនេឡងឆប់រហ័សបំផុត 

ៃថទី២០ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១ 
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13.9Migrant workers face Thai action 
Monday, 16 May 2011 15:01  
David Boyle and Mom Kunthear  
 

 
Labourers work at a construction site in downtown Bangkok in December last year. Reuters  
 
THAILAND has ordered that an estimated two million migrant workers from Cambodia, Myanmar 
and Laos register their presence by a deadline set two months from now or face legal action or 
deportation. 
 
Under the scheme, migrant workers will be required to pay 3,880 baht (US$128) for health 
insurance, a medical check-up and work permits that allow their children, if younger than 15, to 
stay in the country, The Bangkok Post reported on Friday.  
 
The July 14 registration deadline, confirmed by Nilim Baruah, chief technical advisor on Asian 
regional migration at the International Labour Organisation, drew mixed reactions from civil 
society organisations in Cambodia yesterday.    
 
While some welcomed the move, others warned the mandatory registration process would either 
serve as a public-relations stunt with no meaningful impact or could even have unintended negative 
consequences.  
 
Baruah said registration would regulate migrant worker employment and better ensure the 
protection of rights. However, he questioned why such a short period of time had been given to 
register.  
 
“It would have been better if there had been a bit more time given for the information dissemination 
process,” he said. Mattieu Pellerin, a legal consultant with the rights group Licadho, said the 3,880 
baht fee for registration could force legitimate workers underground or encourage debt bondage if 
employers agreed to cover the expense for them.  
 
“If the process involves relatively large amounts of money for those official’s fees and bribes and 
corruption fees, I think the end result will be forcing people into unofficial migrant work and you 
will end up with the opposite effect [to that intended],” he said.  
 
“If this legal work is not accessible to them, then that would be an incentive to entice them into 
illegal work and then the risk of being trafficked increases,” he said.  



ព័ត៌មនទូេទទក់ទងេទនឹងពលកមម   177 

 
Phil Robertson, deputy Asia director at Human Rights Watch, said yesterday that the move 
represented an acknowledgement from the Thai government labour officials that their past labour 
migration policies had failed, but would not curb either corruption or opaque recruitment methods. 
 
“In July, there will be crackdown on migrant workers. That will last for a couple of weeks while the 
Thais try to send a signal that: ‘We’re serious this time and a bunch of unfortunate migrant workers 
will get arrested and deported’,” he said.   
 
“The government is a little schizophrenic on this. On one hand they want workers to fill positions in 
key parts of the economy but other parts of the government see migrant workers as a security 
threat,” he said.  
 
“And then another part of the government, the police, just treat them like walking ATM machines – 
you just grab them and shake until the money comes out.” 
 
Robertson said Cambodian migrants in Thailand mainly worked in palm and rubber plantations, 
large farms, animal rearing and construction – especially on island resorts such as Koh Chang.  
 
Numerous efforts by the government since 2005 to register migrant workers through nationality 
verification programs, he said, had failed to give any reliable indication of the total number of 
migrant workers in Thailand. He described this latest registration push as a “pipe dream.” 
 
International Organisation for Migration statistics show that through a series of registration 
programmes initiated by the Thai government in 2006, 550,003 foreigners from Cambodia, Laos 
and Myanmar had obtained legal work permits by February 2011, including 103,826 Cambodians. 
 
Thai government officials were unavailable for comment yesterday but permanent secretary for 
labour, Somkiat Chayasriwong, told The Bangkok Post on Friday the mandatory registrations were 
intended to encourage foreigners to work in Thailand while preventing abuse.   
 
Deputy General Director at Cambodia’s Ministry of Labour Hou Vuthy, said yesterday: “I cannot 
say whether the number of illegal workers who go to work in Thailand will reduce after they are 
made to register because our people will still seek work by hiding from the authorities.” 
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13.10Cambodia targeted by Malaysian franchises 
 

Monday, 27 June 2011 15:00  
Kristin Lynch  

 

Minister of Commerce Cham Prasidh views products at the Young Entrepreneurs Convention. Photo by: KRISTIN 
LYNCH  

 
CAMBODIA presents a relatively untapped market for Malaysian firms looking to expand abroad, 
according to SQV Consulting Group official Denming Ho. 
 
Although the Kingdom’s market is relatively small compared to its neighbours, it has unmet 
demand for Malaysian products and offers potentially lucrative returns, he said. 
 
“It’s easy for Malaysian companies to penetrate this market because it requires only a small 
investment of capital in comparison to other Asian markets,” he said.  
 
“The Cambodian market offers lots of opportunities for Malaysian companies.” 
 
Twenty-eight Malaysian companies, ranging from lingerie apparel firms to three-in-one coffee 
producers, attended the Young Entrepreneurs Convention in Phnom Penh on Saturday and Sunday.  
 
Put on by SQV and MCdi Brand Interactive, the convention aimed to allow Malaysian firms a 
chance to showcase their products and search for potential franchisees and investors to expand to 
the Kingdom. 
 
Domestic partners were crucial to plans for expansion in the Kingdom, according to representatives 
of some Malaysian firms. 
 
“They [Cambodian investors] know what Cambodian consumers want, and the right price to sell 
our products at,” said Eddy Ch’ng, Director of XKL Worldwide, a health food producer. 
 
“Otherwise, it would be hard to take advantage of the market.” 
 
Cambodian entrepreneurs say they are eager to invest in bringing foreign franchises to the 
Kingdom, although finding worthwhile projects was the challenge. 
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The right opportunity was critical for O’stin Design Company Director Virakboth Yoeung. “I am an 
entrepreneur, I have my own printing and design firm, so I am here to look for good business 
opportunities and places of investment,” he said. 
 
He said he was particularly interested in becoming the local distributor for Tamrah Sewing Machine 
company. 
 
Minister of Commerce Cham Prasidh highlighted the ease for firms to export from Cambodia as 
well as serving the domestic market. Cambodia’s status as a Least Developed Country meant it has 
quota and duty free access to most markets, he said in a speech. 
 

13.11Cambodian bank loan growth in mixed sectors 
 

Thursday, 16 June 2011 15:00  
Tom Brennan  

 
DOMESTIC lending soared 25 percent in 2010 as banks eyed emerging opportunities in growth 
sectors, according to National Bank of Cambodia statistics.  
 
Total lending among the Kingdom’s 29 commercial banks and six specialised banks reached 
US$3.31 billion at the end of 2010, up from $2.64 billion in 2009, on banks’ shifting lending 
strategies, the NBC’s Supervision Report 2010 showed.  
 
Non-performing loans dropped to 3 percent from 4.4 percent year-on-year. 
 
While total credit increased, the statistics show the growth in lending was unevenly spread across 
the Kingdom’s economic sectors. 
 
“Overall credit increased … mainly because of the hefty recovery of the garment sector and 
exports,” as well as tourism, NBC Director General and Spokeswoman Nguon Sokha said 
yesterday. 
 
However, the construction and real estate sectors have not fully recovered from the financial crisis, 
shesaid. 
 
Wholesale trade registered the biggest jump of the 18 sectors surveyed, climbing to 17.5 percent of 
total loans in 2010 from about 13 percent in 2009. 
Cambodian Economic Association President Chan Sophal reckoned exports at least offered banks a 
safer way to profit.  
 
Firms exporting rice or rubber may need only short-term loans, and can offer a letter of credit from 
buyers to prove they’ll pay back the banks, he said. The entire process may take just a month, 
thereby reducing risk for lenders. 
 
“It’s a quick transaction,” he added. 
 
However, the move toward lending to wholesale traders was more strategic for at least one bank. 
 
Canadia Vice President Dieter Billmeier said the bank had noticed a lack of investment in that area 
in 2009 and made it a priority last year. As a result, Canadia’s lending to wholesale traders more 
than tripled to $145.6 million from $44.5 million year-on-year. 
 
While that sector saw a bump in its share of loans, other sectors like real estate and construction did 
not.  
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The construction industry’s borrowing grew 2.9 percent to $232.7 million between 2009 and 2010, 
though most other sectors registered double-digit gains.  
 
Meanwhile, real estate and public utilities dropped 7.5 percent to $153.3 million in the same period, 
making it one of two industries to see declines.  
 
ANZ Royal Bank Chief Executive Officer Stephen Higgins attributed the lackluster performance to 
the small number of new transactions, “which aren’t enough to replace the continued runoff of 
existing portfolios.” 
 
“This results in a drop in lending to that sector,” he said. 
 
Still, the NBC pointed out positive changes in regards to non-performing loans, as the NPL rate 
dipped about 1.5 percentage points in 2010 compared to 2009.  
 
“This favourable trend can be attributed partially to efforts by banks to clean their portfolios,” 
Nguon Sokha said. 
 
The Kingdom saw credit grow 5.2 percent in 2009, but a sustained economic recovery in 2010 had 
led to the 25 percent increase, she said. 
 
Among the highest NPLs for 2010 were at Vattanac, Cambodia Mekong and Booyoung Khmer 
Banks, which reported rates of 14 percent, 26 percent and 54 percent, respectively. 
 
Booyoung Khmer claimed no NPLs in 2009, while Vattanac was at about 8 percent in the year. 
 
Mekong Bank Chairman Michael Stephen said his firm’s NPL rate has shrunk from 36 percent the 
year before, noting each year’s loan portfolio reflected the economy at that time. 
 
He also said the NBC has very strict guidelines for the various classifications of loans.   
 
“Even a small delay in payment can trigger a classification although it may not be a true indication 
that a particular loan is in trouble,” he said. 
 
Officials from Booyoung Khmer and Vattanak did not comment when contacted by The Post. 
 
Canadia’s Dieter Billmeier pointed out that while the NBC’s figures offer a snapshot of the 
industry, they may differ from those generated by independent accountants. 
 
“These figures do not necessarily conform to external audited reports,” he said. 

13.12Concerns raised over new procurement law 
 

Thursday, 05 May 2011 15:03  
Vong Sokheng and James O’Toole  

 
The government’s draft law on procurement is set to go to the Council of Ministers next week, 
despite concern from civil society groups about whether the legislation will effectively promote 
transparency in bidding for public contracts. 
 
Ou Bon Long, a secretary of state at the Ministry of Economy and Finance, said yesterday that his 
ministry “is preparing to send the draft law to the Council of Ministers next week”, adding that the 
law would support the government’s efforts in public financial reform. “We made this law with the 
aim to ensure transparency in the public bidding process,” he said. 
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The legislation addresses a process that has long been fertile ground for corruption, plagued by 
“cronyism” and a lack of transparency, said Chheng Kimlong, a lecturer in business and economics 
at the University of Cambodia. But some NGO officials fear that the draft law does not go far 
enough in promoting an open bidding process and needs to provide for greater oversight. 
 
The draft law calls for public contracts to be awarded through “public, competitive bidding” with 
oversight from the Finance Ministry, though it is not clear how such transparency will be compelled 
and information from the bidding process made available. 
 
A provision for independent groups to access to this information and monitor the procurement 
process could help address this issue, said San Chey, local fellow for the Affiliated Network for 
Social Accountability in East Asia and the Pacific.  
 
“If there is a lack of participation by watchdogs within the bidding process, it will create 
opportunities for corruption … that will affect public services and create losses from the national 
budget,” he said. 
 
The law does not apply to procurements deemed “politically sensitive” or otherwise exempted by 
order of the Council of Ministers or the Prime Minister, according to an unofficial translation of the 
draft. It also does not apply to the concession process and the sale of state properties, nor to 
procurement projects funded by donors that are subject to their own financing regulations. 
 
The current guidelines for public procurement are set out in a government guidebook on project 
implementation, and by the respective regulations of ministries involved in such projects. 
 
Sok Sam Oeun, executive director of the Cambodian Defenders Project, said local authorities 
should be given more of a role in procurement under the new legislation in order to reduce the 
bureaucracy involved and make the process easier for bidders. 
 
“We demand that the government deliver power to local authorities, with the participation of NGO 
watchdogs, in order to ensure transparency when there is an opportunity for procurement,” he said. 
 
Another worry for some observers is the fact that there has been little public consultation on the 
draft law. In addition to the criticisms from NGOs, Chheng Kimlong said there were “lots of 
concerns” from the private sector that could be addressed through a more inclusive drafting process. 
 
Ou Bon Long said the Finance Ministry was willing to make changes to the law “when civil society 
groups are able to provide appropriate recommendations”. 
 
United States embassy spokesman Mark Wenig said in an email yesterday the US was 
“encouraged” by the draft law, and that a more transparent procurement process “will benefit both 
bidders and procuring agencies, and increase Cambodia’s attractiveness as a destination for foreign 
investment”. 

13.13Former accountant found guilty of stealing $65,000 from employer 
 

Tuesday, 10 May 2011 15:02  
Buth Reaksmey Kongkea  

 
Phnom Penh Municipal Court sentenced a man to six years in prison yesterday for using fake 
identification cards to steal US$65,000 from a Chinese air-conditioning company in Phnom Penh in 
2008. 
 
Municipal Court presiding judge Ker Sokhorn said yesterday that 26-year-old Vong Song Tung, a 
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former accounting manager at Chin Huang Air-Conditioning Company, had  used fake 
identification cards to steal from the firm after he was given cheques – intended to pay staff – by the 
company director. 
 
“The suspect … used fake identification cards to steal money from the bank account,” he said. 
Ker Sokhorn said that Vong Song Tung was sued by the company director and escaped arrest after 
he was officially charged with stealing company money and using fake identification in December 
2008. 
He was not present to hear the judgment and was sentenced in absentia. 
 
“Based on his activities, documents and witnesses that we have collected from the bank where he 
[withdrew] the money, the court has found that he was involved and committed the crimes as 
accused,” Ker Sokhorn said.  
 
“[The court] also ordered Vong Song Tung to return a total of US$65,000 to the company and to 
pay the company another 10 million riel (roughly US$2,500) in compensation.” 
 
Vong Song Tung was also fined 5 million riel (about US$1,250) by the court. 
 
Pang Sothea, Vong Song Tung’s defence lawyer, yesterday denied the charges against his client.  
 
“My client has acknowledged that he had been given cheques worth US$65,000 by the company,” 
Pang Sothea said.  
 
“He has not stolen any money from the company.” 
 
Pang Sothea added that he believed the verdict was “heavy”. 
 
“I think that his verdict is very heavy and it is unjust for him,” he said.  
 
“To find truth and justice for him, I will talk to his family about an appeal.” 
 
Representatives from the Chin Huang Air-Conditioning Company were unable to bee reached for 
comment yesterday. 

13.14 Garment inputs hit with price increase 
Thursday, 19 May 2011 15:00  
May Kunmakara  
 
THE value of Cambodia’s imports of raw garment material increased by nearly 50 percent in the 
first quarter compared year-on-year, while volumes of material declined by some 24 percent, 
according to data from Camcontrol, a division of the Ministry of Commerce.  
 
Figures show import volumes dropped to 98,888.46 tonnes in the first quarter 2011 from 
129,862.89 last year, while the value increased by 49.83 percent during the same period to US$539 
million. 
 
Buyers should consider increasing order prices to assist the industry’s growth, according to 
Garment Manufacturers Association in Cambodia Secretary General Ken Loo. 
 
“The price of clothes and cotton has nearly doubled on the global market, hence the decline in our 
import [volumes] of raw material,” he said.  
 
“We’ll see whether or not buyers agree to increase prices, which is very important.” 
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Ministry of Commerce Secretary of State Chan Nora also noted that rising prices of raw garment 
materials will impact production. 
 
“I’m not clear on the reasons for the rising cost of raw garment materials, it could be due to an 
increase on the global market, or a rise in oil prices,” he said. 
 
However, he is confident the industry will continue to grow as a result of the Kingdom’s recovery 
from the global economic crisis. 
 
China, Taiwan, Japan and South Korea remain the prime import sources, according to Ministry of 
Commerce. 
 
The industry continues to increase orders from these countries, but there has been no change to cost, 
Ken Loo said. 
 
“We haven’t seen a drop in orders from buyers, however they should consider the suitability of the 
price. If they keep the same price, the owners [here] will lose out on profit,” he said. 
 
Cambodia had a number of factories producing cloth and thread during the 1960s, but the sector 
failed to recover from the civil war. 
 
Additionally, there has been a sharp increase in garment export to EU markets since it relaxed rules 
of origin for its preferential tariffs on goods from Least Developed Countries, noted Ken Loo. 
 
He believes this will contribute to the continuing growth of the sector. 
 
The Kingdom has 273 garment factories, an increase of 11 since December, while total garment and 
textile exports in the first quarter 2011 rose 45.48 percent compared year-on-year, according to the 
Ministry of Commerce figures. 
 

13.15Malaysia firm mulls Cambodia 
 

Monday, 20 June 2011 
May Kunmakara  

 
MALAYSIA’S Mutiara Group International is considering opening an international hotel and 
supermarket in Cambodia, Chairman Christopher Soo says. 
 
Speaking at a meeting with Commerce Minister Cham Prasidh last week, he said the firm was 
interested in the Kingdom’s tourism potential. 
 
“Our intention today is firstly to assess the possibility of  investing in an international-standard 
hotel and commercial market in Phnom Penh,” Soo said. 
 
Mutiara Group, which has listed companies in Australia, China and Hong Kong, claims its annual 
turnover is $1 billion. 
 
The Commerce Minister highlighted Cambodia’s open economy and foreign ownership rules at the 
meeting. 
 
Tourism Minister Thong Khon said Phnom Penh could use more hotels to meet the rapidly 
expanding demand created by tourism. 
 
“We still lack international-standard hotels in Phnom Penh, as the number of foreign tourists has 



184  ព័ត៌មនទូេទទក់ទងេទនឹងពលកមម 

increased dramatically in recent months,” Thong Khon said. 
 
Currently, the Kingdom’s capital had about 7,000 hotel rooms, he said. “We need more five- star 
hotels to complement the rise in demand.” 
 
Council for the Development of Cambodia figures show investments totalling $167 million were 
approved in 2010, making it the third largest source of foreign investment in Cambodia during that 
period. 
 

13.16 Malaysian giant talks Cambodia investment 
 
ៃថងទី២១ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១ 
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13.17 Migrant rights in spotlight 
 
Phnom Penh Post 
By David Boyle 
2 June 2011 
 
Rights groups warned yesterday of a renewed urgency for Cambodia to pen an agreement with 
Kuala Lumpur on migrant labour recruitment regulation, after Indonesia this week lifted a two-year 
freeze on sending domestic workers to Malaysia. 

The memorandum of understanding, signed on Monday, paves the way for potentially hundreds of 
thousands of Indonesian migrant workers to once again fill jobs in a market they dominated until a 
spate of reported abuses led Jakarta to impose the freeze in June 2009. 

Increased competition from the Indonesian labour pool would likely result in some Cambodian 
labour firms cutting corners on wages and protections, deputy Asia director at Human Rights 
Watch, Phil Robertson, said yesterday. 

“The only thing they can compete on is price. That comes out of the hide of the Cambodian worker 
– driving down price by cutting corners … [the] protection of human rights, fair wages, all those 
types of things,” he said. 

The MoU between Indonesia and Malaysia, allbeit imperfect, could set an example of some 
negotiated protections that the Cambodian government should aspire to, he said. It guarantees a day 
off per week and the worker’s right to hold their passport. However, it was criticised by Human 
Rights Watch yesterday for failing to curb recruitment practices that facilitate debt bondage or 
provide a minimum wage. 

An Bunhak, president of the Association of Cambodian Recruitment Agencies, welcomed the MoU 
yesterday and said Cambodia would seek a similar agreement, though he predicted this probably 
would not happen until next year. He believes Cambodian labour recruitment firms would not be 
affected by increased competition because they would retain a niche market with ethnic Chinese-
Malaysians, who he said preferred Buddhist employees. 

Irene Fernandez, director of the Malaysia-based rights group Tenaganita, said yesterday that, 
without the protections afforded to Indonesian workers in the MoU, Cambodians would be left even 
more vulnerable to abuse. 

Om Mean, Secretary of State at the Ministry of Labour, said that provisions for a guarantee on a 
minimum wage for workers and limits to working hours had been added to a sub-decree on migrant 
worker protections being debated in the Council of Ministers. 
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13.18 NagaCorp plans $369m expansion 
 

Wednesday, 15 June 2011 
Liam Barnes and Jeremy Mullins  

 
NAGACORP Ltd has announced Phnom Penh expansion plans worth US$369 million, according to 
a Hong Kong Stock Exchange filing.  
 
NagaCorp, the owner of the capital’s sole casino NagaWorld, has proposed two main projects under 
the names City Walk Inc and TSC Inc, with construction planned to begin in the third quarter of 
2011. 
 
City Walk’s projects include a two-level walkway with retail facilities covering 15,778 square 
metres called NagaCity Walk, and a 9,934-square metre tourist park sited along the Tonle Bassac 
River opposite Hun Sen Park. 
 
TSC Inc is the company developing TSCLK Complex, a 97,620-square-metre project with gaming, 
retail, hotel and conference facilities. TSCLK Complex is slated to be completed in about 2016 near 
NagaWorld in Tonle Bassac commune. 
 
Both projects will be developed by NagaCorp CEO Chen Lip Keong independently of NagaCorp. 
Upon completion, the projects will be acquired by NagaCorp in exchange for convertible bonds 
worth US$369 billion at a conversion price of HK$1.8376 (US$0.24) per share.  
 
Chen Lip Keong building the project independently reduces risk for the HKSE listed firm, the filing 
claimed. 
 
“[NagaCorp] will not need to bear the development funding, cost escalation and completion risks 
which are risks borne by [Chen Lip Keong],” the Monday filing said. 
 
“In the event of cost overrun, the Consideration will still be capped at US$369,000,000 and there 
will not be any pricing adjustments for actual increment of costs incurred by [Chen Lip Keong],” 
while lower actual costs will also not result in a pricing adjustment. 
 
The firm said the deal would allow NagaCorp to expand its operations and revenues.  
 
“The Directors expect that the Acquisition represents a good investment opportunity for the 
Company to enlarge its asset base and enhance its source of income and competitiveness.” 
 
Chen Lip Keong currently holds 63.07 percent of the issued share capital of NagaCorp, but he will 
end up with between 75 percent and 78.92 percent upon conversion of the bonds following the 
completion of the projects, the filing said. 
 
Forbes magazine in May listed Chen Lip Keong as the 26th richest Malaysian, placing his net worth 
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at $375 million. 
 
Government approval for the projects has already been received, and development is slated to start 
in the third quarter 2011, according to the filing.  
 
Some US$31.2 million has been spent on the projects to date. 
 
Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction officials could not be reached late 
yesterday for comment. 
 

13.19 Phnom Penh SEZ to add workers to meet shortfall 
Phnom Penh Post 
Friday, 20 May 2011 15:01  
Soeun Say  
 

 
 
Chhuon Kimsuon, 18, makes shoes at Sin Chn Hong Plastics Industry Company in the Phnom Penh Special Economic 
Zone yesterday. Photo by: Heng Chivoan  
 
THE Phnom Penh Special Economic Zone began a national recruitment drive yesterday, aiming to 
add workers to meet an anticipated rise in demand for labour.   
 
Businesses are increasingly setting up in the SEZ, but finding workers has proven a challenge, 
according to PPSEZ Managing Director Hiroshi Uematsu. 
 
“Demand for investment in Cambodia is so high that our partners often have trouble finding 
workers from varying skill levels,” he said.  
 
The zone continues to grow and provide opportunities for unskilled and skilled workers to enter the 
labour market, said PPSEZ Customer Service Manager Kim Va. 
 
“Workers no longer need to go abroad to find work, they can now have a good future near their 
homes,” he added. 
 
In February, the PPSEZ announced it had begun work on its US$20 million second phase, aiming 
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for it to be completed in two years, and cover 162 hectares.  
 
It claimed its 141 hectare first phase has been completely booked. 
 
The PPSEZ said it assists businesses through measures such as hosting quality on-site utilities, 
access to relevant government authorities, as well as support with worker requirements. 
 
It assists in training workers who have potential but not the required skillsets, according to PPSEZ 
Human Resource Manager Kvach Kimsan. 
 
“We currently have 27 companies in the PPSEZ and the number is annually increasing, so the 
demand for workers is also growing,” he said.  
 
“Currently, we need thousands of workers in our economic zone.” 
 
Kvach Kimsan added that the PPSEZ currently employs 4,915 workers, but aims to add 1,500 
workers this year, 3,000 next year, and a further 4,000 by the end of 2013. 
 
Evergreen Industries garment factory employee Pum Sreyleak said yesterday that the PPSEZ 
provided a good, safe working environment. 
 
“I don’t want to work abroad as my country now provides more jobs,” the 22-year old told The 
Post. 
 
“People who want jobs should come here.” 
 
The Phnom Penh SEZ includes tenants such as Aiinomoto and Yamaha. 
 

13.20 Rescued underage worker data revealed 
Phnom Penh Post 
Wednesday, 06 April 
Vong Sokheng and David Boyle 

 
 
More than 50 underage girls were rescued from labour recruitment firms during raids last year, 
leading to the apprehension of eight suspects, according to a report released by a department of the 
Ministry of Interior yesterday. 
 
The report, released at a four-day ASEAN Inter-Parliamentary Assembly seminar on human 
trafficking, said suspects had been apprehended at six different labour recruitment firms regarding 
the use of 55 underage workers but did not specify the names of the companies.  
 
Chou Bun Eng, Secretary of State at the Ministry of Interior, said yesterday she couldn’t recall 
which companies the suspects came from.  
 
“We arrested eight suspects from the companies and rescued the underage workers and allowed 
them to return to their parents,” she said. 
 
Jeff Vize, a consultant at the rights group Licadho, said the Ministry of Interior had informed them 
in August that 53 underage trainees had been rescued so far that year. 
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“It would be more useful if they would give us specific details about which companies and for 
what,” said Vize. 
 
“We could verify that actual actions had been taken. Up until now [we have not been] aware of any 
prosecutions in relation to any of the recruitment cases we’ve highlighted.” 
 
The report also highlighted a 68-percent rise in the number of human trafficking related 
prosecutions handed down by Cambodian courts in 2010, compared to 2009. Prosecutions were said 
to have reached 163 last year. 
 
But Eric Meldrum, operations director at South East Asia Investigations into Social and 
Humanitarian Activities, said alternative figures provided by the East West Management Institute 
put the number of trafficking-related prosecutions closer to 36.  
 
“If you go out and say there were 163 people prosecuted for human trafficking you think 163 
human traffickers were prosecuted, when that could include people prosecuted for prostitution or  
pornography,” he said. 
 

13.21 Trade deficit to fuel growth 
 

Friday, 17 June 2011 15:01  
May Kunmakara  

 
CAMBODIA’S trade deficit has been downplayed as a concern by experts as figures showed the 
Kingdom imported US$882 million more in goods than it exported during the first five months of 
this year. 
 
Ministry of Commerce figures showed imports increased to US$2.65 billion in the first five months, 
a growth of 58 per cent on the corres-ponding period last year.  
 
Exports grew 47 per cent during the same period to $1.77 billion year-on-year.  
 
The growth in imports had come from increased domestic consumption stemming from an 
improved economy, Economic Institute of Cambodia senior researcher Neou Seiha said. 
 
“The trade deficit … is not a bad sign,” he said yesterday. 
 
“It’s because we need raw materials to supply production here, and the deficit grows along with 
increa-ses in demand.” 
 
A large trade deficit did not mean  imports ought to be banned, but  that the Kingdom should work 
on increasing its own production capacity to compete, Neou Seiha said. 
 
Local producers had gradually improved their production capacity, curbing the flows of imported 
products to some extent, but challenges remained, he said. 
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“We need more time to improve our labour to a high standard, although we can import more high-
tech mat-erial to improve our production,” Neou Seiha said. 
 
Agricultural exports more than doubled in value during the first five months of 2011, hitting $176 
million this year. Garment exports increased 27 per cent in value to $1.446 billion, the statistics 
showed. 
 
Ministry of Commerce secretary of state Chan Nora said recent agreements with many advanced 
economies, such as China, had helped  boost the Kingdom’s agricultural production this year.  
 
Without agreements, Cambodian agricultural producers had fewer markets to sell their produce to, 
resulting in lower prices, he said. 
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13.22 Unions need to muscle up 
 
Phnom Penh Post 
 
ៃថងទី ២៨ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១ 
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១៣.២៣ បញេប វត រទ៍បេនកមពុជ 
 
េ យ េម ង ទុម វទិយុ សីុេសរ ី
2011-05-02 

 
េនកនុងឱកស បរពធទិ ពលកមមអនរជតិ កលពីៃថងទី១ ែខឧសភ ឆន ំ២០១១ េនះ អនកតំ ង ស 
ម នីអងគករសងគមសីុវលិមួយចំនួន និងបក បឆំងបនែថងអំពីកីកងល់ជំុវញិបញ បក់េប វត រ ៍ទប។ 

 
RFA/Khe Sonorng 
បូ៉លិសប ងក ប កមកមមករេធបតុកមមេនមុខេ ងច ក ក ត (Tack Fat) េនខណមនជ័យ ជធនីភនំេពញ 

បធនសមគម គបេ ង នកមពុជឯក ជយមន ប សន៍ថ បចចុបបនន គបេ ង នជទូេទ ប់ទំងថន ក់
បឋម ដល់វទិយល័យ ទទួលបន បក់េប វត េគលមន ក់ៗ បនជមធយម បមណពី ៤៥ដុ រ េទ៦០
ដុ រកនុងមួយែខ។ គខះបនេ ចនបំផុត តឹម ១០០ដុ រ េនះមិនគិតរមួទំង បក់បេ ង នេម៉ងបែនថម
ផងេទ។ េ ក រ ៉ងុ ឈុន បធនសមគម គបេ ង នកមពុជឯក ជយបញជ ក់ថ បក់ែខទំង គបេ ង ន 
ទំងកមមករបុគគលិក ជករទបែបបេនះ េធឲយពួកគត់រស់ទំងលំបកលំបិន ទប់ទល់េទនឹងកំេណ នតៃម
ទំនិញេន មទីផ រ ដូចជេ បងឥនធនៈកនុងមួយលី តតៃមជង ៥ពន់េរ ន ឬជង ១ដុ រ េមរកិ ៖ 
« គន់ែត គចំ យេលករចក់ ំងេសទរមិន គន់ េ ពះ ំងមួយលី តៃថ ៥៥០០េរ ល។ េនះមិន
ទន់គិតដល់ករចំ យេលត មវករេផ ងៗ ដូចជថន ំេពទយ ជេដមផងេទ»។ 

េ ក រ ៉ងុ ឈុន បនឲយដឹងថ មកដល់ឆន ំេនះ ចំនួន គបេ ង ន គប់ក មិតសិក េនទូទំង បេទស មន
ទំងអស់ជង ១០មឺុន ៤ពន់នក់ កនុងេនះភគេ ចនមនជីវភពយ៉ប់យឺុនេ យេហតុថ ៖ «រ ភិបល
ទប់តៃមៃថរបស់ទំនិញមិនបន»។ 

េ ក បធនសមគមមន ប សន៍ថ ចំែណកកមមករវញិ ក៏មនបញលំបកខំង ស់ែដរ ចំេពះ
បក់េប វត រទ៍ប ែដលកនុងមន ក់បន បក់ែខេគល តឹមជង ៦០ដុ រកនុងមួយែខ េនះេ យមិនគិតរមួ
ទំង បក់េធករេលសេម៉ងផងេទ។ បុ៉ែននយក បតិបតិៃនសហព័នធនិេយជក និងសមគមពណិជជកមម
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កមពុជ េ ក េ ម ចំ ន មន ប សន៍បំភឺថ េបបូកទំង បក់េធករេម៉ងបែនថមផងេនះ កមមករ
េន មេ ងច កកត់េដរឯកជន ជទូេទអនកែដលេធករយូរឆន ំ ខះ ចបនដល់ ១៣០ដុ រ កនុងមួយ
ែខ ៖ «ជទូេទបន ៦១ដុ រ បូកនឹង បក់េម៉ងបែនថម ចរស់បនសមរមយ បនេ ចនជង បក់ែខ
បុគគលិករ ភិបល»។ 

េ ក េ ម ចំ ន បញជ ក់ថ េប ថ នភពេសដកិចចធូរ លេនះនិេយជក មច ស់េ ងច ក ចនឹង
ដំេឡង បក់េប វត រជូ៍នកមមករ មករគួរ។ អនកតំ ង សមណលកំពត េ ក សី មូរ សុខហួរ ពី
គណបក សមរង ី មន ប សន៍ខល់ខយអំពីបញ បក់េប វត រទ៍បរបស់កមមករ និងបុគគលិក ជករ
េនះែដរ ៖ «ទំនិញសព រេពៃថ េស សុខភព តវបង់ៃថ ដូេចនះគណបក សមរង ីេសនឲយ បក់ែខ
បុគគលិក ជករបនមន ក់ ១០០ដុ រ េទប ចរស់បន េ ពះសពៃថងបនមន ក់ែត ៥០ដុ រ ឬតិចជង»។ 

េ ក រ ៉ងុ ឈុន មន ប សន៍ថ ចំែណក កមេ កក៏បន ក់លិខិតជផូវករកលពីៃថងទី២៨ ែខ
េម  កនងមកថមីៗ េនះ េសនឲយរ ភិបលដំេឡង បក់េប វត រដ៍ល់កមមករ និងបុគគលិក ជករជទូេទ ៖ 
«ែតសមគមេសនឲយបនយ៉ងតិច ២៥០ដុ រ»។ 

េ ក ហុ៊ន ែសន នយករដម នីៃនរ ភិបលកមពុជ បនែថងេឡងកលពីចុងែខកញញ  ឆន ំ២០០៨ 
បងញនូវយុទធ សចតុេកណ កនុងនីតិកលទី៤ េដមបីករងរសមភព និង បសិទធភពេនកមពុជ គឺថ
រេប ប រៈេគលនេយបយសងគមេសដកិចច គឺជេសចកី បកសអំពីេបសកកមម និងករេបជញ ចិតយ៉ង
មឺុងម៉ត់របស់ ជរ ភិបល កនុងសកមមភពែកទ មង់ េដមបីព ងឹងគុណភពអភិបលកិចច និង ទ ទង់
កំេណ នេសដកិចចកនុងក មិតខពស់ ែដលេ កថ ជក ដ៏ចំបច់បំផុត ស មប់ធនចិរភពៃនករអភិវឌ  
និងករកត់បនថយភព កី ក។ បុ៉ែនអនកនំពកយគណបក សិទធិមនុស  មន ប សន៍ថ ៨០%ៃន បជ
ពលរដកមពុជ ១៤ ននក់ជកសិករ។ េ ក បុ៉ល ហំ អនុ បធនគណៈកមម ធិករនយកៃនគណបក
សិទធិមនុស បញជ ក់ថ សពៃថងេនះ កសិករែខមរទំងេនះ ភគេ ចនរស់េនកនុង ថ នភព កី កយ៉ប់យឺុន 
មិនខុសពីជីវភពរស់េនរបស់កមមករ និងបុគគលិក ជករជទូេទេនះេទ។ េ ពះរ ភិបលមិន ច
ដំេឡង បក់េប វត រឲ៍យខពស់ មត មវករ ចំបច់ មិន ចទប់តៃមៃថរបស់ទំនិញេន មទីផ របន 
ែដលបញទំងេនះបងកេឡងេ យក អវជិជមនមួយចំនួនដូចជ ៖ «ចំនួន ម នីេ ចនហួសក មិត 
បុគគលិកមនែតេឈម ះអត់មនុស េធករជក់ែសង និងមនអំេពពុករលួយគួរែតរ ភិបលេ ះ យ»។ 

វទិយុ សីុេសរពីយយមទូរស័ពទទក់ទងរដម នី កសួង េសដកិចច និងហិរញញវតថុ េដមបីបំភឺពីបញេនះ បុ៉ែន
មិន ចទក់ទងបនេទមកដល់េពលេនះ៕ 
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១៣.២៤ បញគមតរ ងអនកមននិងអនក កេនកមពុជ 

 
េ យ ែកវ និមល វទិយុ សីុេសរ ី

2011-04-06 

របយករណ៍របស់ធនគរពិភពេ កេចញផ យកលពីៃថង២១ មីន កនងេទ អំពីករេងបេឡងវញិៃន
េសដកិចចេនកនុងតំបន់ សីុខងេកត បនបងញឲយដឹងថ េទះបីជកំេណ នេសដកិចចរបស់កមពុជ បន
េងបេឡងវញិពី -១% េនកនុងឆន ំ២០០៩ េហយបនេកនេឡងដល់ ៦,៧% កនុងឆន ំ២០១០ ក៏េ យ ក៏គមត
រ ងអនកមន និងអនក កេនកមពុជ មនទំហំធំេនេឡយ។ 

 
RFA/Tin Zakariya 

១៥-មក -២០១០: កូនៗរបស់េយធិនពិករហូបបយជមួយនឹងសមែដលសពីសឹកេឈ េនកនុងភូមិថមសំេល ង ឃំុ

កយ ែខ តកំពង់ធំ។ 

េនកនុងរបយករណ៍េចញផ យៃថងទី២១ មីន របស់ករយិល័យធនគរពិភពេ កេនកមពុជ េ កម
ចំណងេជងថ របយករណ៍បចចុបបននភព សីុបូព៌ និង សីុប៉សីុហិក បនបងញឲយដឹងថ ចំនួនអនក
មន ២០% េនកមពុជ មន បក់ចំ យេ ចនជងអនក ក ២០% េនកមពុជ ដល់េទជិត ៨ដង។ ករខុស
គន មរយៈ ទពយធនគឺមនចំនួនធំ េហយករខុសគន ខង ទពយធនែដលរកបនេ យមិន តឹម តវ ម
ចបប់ េនះ ចជ បភពេធឲយកររបួរមួគន កនុងសងគមមនករថយចុះ និងបងកឲយមនករខឹងសមបេនកនុង
សងគមេទ តផង។ 

របយករណ៍បនបងញឲយដឹងផងែដរថ ករ ពយបរមភជពិេសសេនះ កល មនភពមិនេសមគន
កនុងករទទួលេស ចំបច់ននរបស់មនុស  េនះ ចមនផលប៉ះពល់សុខុមលភព និង ចបងក
ជេ គះថន ក់ស មប់រយៈេពលយូរអែងងេទ តផង។ 

របយករណ៍បនេលកជឧទហរណ៍ថ ដូចជកុមរមិនបនទទួលេស ពយបលែថទំសុខភព តឹម តវ
េនះ ចមនឥទធិពលជប់រហូតដល់ករអភិវឌ ទំងរបូ ងកយ និង ម រតីេទអនគត។  
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ម នីធនគរពិភពេ កេនកមពុជ ែដលជអនកវភិគេសដកិចច េ ក នក់ សមែសន បនមន
ប សន៍ឲយដឹងថ ៖ «ផលវបិក េនះ ចមន ២ែផនក។ ទី១ េទេលបញេសដកិចច គឺកល
បេទសមួយមនគមតខពស់ ករអភិវឌ េសដកិចចេនះមិនបនេល នដូច បេទសែដលគត់មនគមត 
តូចជងេនះេទ។ ែផនកទី២ កល បេទសេនះមនគមតរ ងអនកមន និងអនក កខពស់ ចបងកឲយ
មនបញេនកនុងសងគមេ ចន»។  

េ ក ៃផ សីុផន រដេលខធិករ និងជអនកនំពកយទីសីករគណៈរដម នី បនមន ប សន៍េនៃថងទី៥ 
ែខេម ថ របយករណ៍របស់ធនគរពិភពេ កទក់ទងជមួយករេកនេឡងៃនេសដកិចច កមពុជ និង
ករមនគមតគន េ ចនរ ងអនកមនជមួយអនក កេនកមពុជ េនះ គន់ែតជព័ត៌មនបងញមួយបុ៉េ ះ 
េហយកនងមករ ភិបលកមពុជ មននេយបយ និងបនចត់វធិនករមួយចំនួនេហយ េដមបីកត់
បនថយភព កី ករបស់ពលរដកមពុជ។ 

េ កបនថ ៖ «បុ៉ែនអីែដល ជរ ភិបលបនចត់ែចងរចួមក េហយ េហយកំពុងដំេណ រករ គឺេធឲយ
គមតរ ងអនកមន និងអនក ក ឲយ ខិតចូលគន បនិចមងៗ ែដលេយងេ ថ សមធម៌។ េតសមធម៌េយង
េធយ៉ងេម៉ច? េនកនុងករ នេសដកិចចេយងមនេធករែកទ មង់ចំ យ ែដលេគេ ថ ប ក់ទុន

ធរណៈ កនុងករបេងកនចំណូលរបស់ បជពលរដ កសិករ កមមករ ែដលបេងកតឲយមនករងរេធ បេងកត
ទឹកកនុងែ ស បេងកតថនល់ឲយមនករផស់បូរទំនិញឲយ មនលទធភព ត មវករ មទីផ រេនះឯង»។  

រ ភិបលកមពុជ បនេបជញ កត់បនថយភព កី កឲយបន ១% កនុងមួយឆន ំ េហយកមពុជ ជ បេទសមួយ
ែដលេងបេចញពីភព កី ក និងេ កយេពលមនស ងគ មជេ ចនឆន ំកនងមក ៖ «ទី១ ែដលខំងជងេគ
បំផុតេនះ គឺេយងែកទ មង់ហិរញញវតថុ េដមបីឲយករប ក់ទុន ធរណៈេនះឲយមន បសិទធភព ពេន ន
េសដកិចចេនកនុងសងគមេនះឯង េហយចំណុចទី២ េយងមនករែកទ មង់យុតិធម៌ េដមបីធនបនសមធម៌
កនុងករទទួលបនយុតិធម៌ េដមបីបញច ប់គមតរ ងអនក ក និងអនកមន េដមបីកំុឲយឆង យពីគន េពក»។ 

េ ក សុន ឆ័យ សមជិកសភមកពីគណបក  សម រង ុ ី បនមន ប សន៍ថ បេទសកមពុជ មន
គមតខុសគន ឆង យរ ងអនកមននិងអនក កេនះជយូរមកេហយ េហយករមនគមតឆង យគន េនះ 
េ យ រមនករែបងែចកទុន និងផលចំណូលដល់ បជពលរដមិនបន តឹម តវ។ ជមួយេនះែដរ ករ
គប់ គងថវកិជតិមិនបនល េ យមនថវកិជតិមួយចំនួនចូលេទកនុងេ េប៉ម នីកិបេកងមួយចំនួន 
េ យខុសចបប់។ 

េ ក សុន ឆ័យ បែនថមថ ៖ «ករ បមូលថវកិជតិេនកនុងនីតិវធីិ ម បព័នធចំណូលជតិ មនពនធ រ 
មនពនធគយ មនករជួល និងលក់សមបតិរដ សមបទនដីជេដមេនះ គឺថ េធអត់ តឹម តវ។ ករលួចបនំ
ពនធ ករេគចពនធ ករទទួលសំណូកេ កផូវករ គឺេធឲយបត់បង់េសទរែតពក់ក លៃនថវកិជតិ។ អីុចឹង
បនជចំនួន បក់ែដល បមូលបនស មប់ថវកិជតិែចកចយេនះ តឡប់េទសងគមមនុស វញិេនះ គឺ
បត់ពក់ក ល េហយពក់ក លេនះចូលេទដល់កនុងមនុស មិនដល់ ១០% ផង ជពិេសសពួក

ម នីកន់អំ ចបនំ»។ 
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េ ក សុន ឆ័យ បនមនេយបល់ថ េដមបីកត់បនថយគមតរ ងអនកមន និងអនក ក ទល់ែតរ ភិបល
មនវធិនករឲយបនតឹងរុងឹ បំបត់ករកិបេកងថវកិជតិ និងមនតមភពកនុងករ គប់ គងថវកិជតិ និង
ជពិេសសបំបត់អំេពពុករលួយឲយមន បសិទធភព ៖ « តវរតឹ បនឹងករបនំេនះ េ យេធចបប់សីពីសិទធិ
ទទួលបនព័ត៌មន េដមបីឲយម នីែដលធប់េធកិចចសនយផល់ ជញ ប័ណ គឺថ េធចំហេដមបីឲយពលរដជួយ

ម ន។ ទី២ គឺេរ បចំថវកិជតិឲយសម សបេទេលេសចកី តវករ េហយជពិេសស ករផល់ បក់
េប វត រស៍មរមយដល់ម នី។ េនេពលេយងទទួលបនចំណូលជតិបន តឹម តវ គឺមិន តវយកមកែបង 
ែចកឲយែតថន ក់ដឹកនំខងេលេទ គឺ តវយកមកឲយម នី គបេ ង ន ឬ ជករ េដមបីឲយគត់មនលទធភព 
ជីវភពព ងឹងេស គត់»។ 

េ ក គល់ បញញ  ជអនកេសដកិចច និងជនយក បតិបតិរបស់អងគករខុមែ ហល (COMFREL) បនមន
ប សន៍ថ ករមនគមតឆង យគន រ ងអនកមន និងអនក កេនកមពុជ េកតមនេ យ រចំណូលរបស់
ម នីអនកមនអំ ច និងអនកមនេដមទុនមនករេកនេឡងខពស់។ 

េ កមន ប សន៍បែនថមេទ តថ ៖ « អត់ធក់េទ ដែដលេទ ែតដែដលហនឹងចំនួនេកនេឡងែតមន
េកនមនតិចតួច បុ៉ែន មិនដូចអនកមនអំ ច និងមនលុយេទ គឺថចំណូលផូវករមិនផូវករអី េកន គឺ
េកនេឡងេ ចនែមនែទន េហយេគយកលុយេនះេទវនិិេយគ យកេទរកសីុអី េកនែមនែទន»។ 

េ ក គល់ បញញ  បនេរ ប ប់ពីផលប៉ះពល់ែដលេកតមនេ យ រករមនគមតខុសគន  ឆង យរ ង
អនកមនេនកមពុជថ ករមនកំេណ នពលករចំ ក សកេនះេហយែដលជសញញ បងញថ អនក ក
មិន ចបនរស់េនកនុង សកបនតេទេទ ត េ យ របំេពញករងរបន បក់ចំណូលទប េ ប បេធ ប
ជមួយករេទបំេពញករងរេនកែនងេផ ង ជពិេសសករចកេចញេទបំេពញករងរេនបរេទស។ 

េនកនុងរបយករណ៍របស់ធនគរពិភពេ កសីពីបចចុបបននភព សីុ បូព៌ និង សីុប៉សីុហិក បន
បងញឲយដឹងផងែដរថ ករមិន ចទយទុកមុនបនៃនករកត់បនថយភព កី កេនកនុង បេទសតំបន់

សីុបូព៌ និងប៉សីុហិក កនុងរយៈេពល ៣០ឆន ំមកេនះ េ យអមជមួយករេកនេឡងៃន បក់ចំណូល
មិនេសមភពគន េនកនុង បេទសខះ។ ករមិនេសមភពគន េនះបនេកនេឡងយ៉ងធងន់ធងរេន បេទសចិន បុ៉ែន
មនេកនេឡងេន បេទសមួយចំនួនេទ ត ដូចជឥណូេណសីុ (Indonesia) មុ៉ងេ គ លី (Mongolia) 
េវ ត ម (Vietnam) និងកមពុជ។ 

េនកនុងេពលែដលករមិនេសមភពគន េនះកំពុងមននិនន ករធក់ ចុះេនកនុង បេទសជេ ចនេន េមរកិ 
ទីន (Latin America) ជលទធផល អនកដឹកនំនេយបយកនុងតំបន់កំពុងមនករ ពយបរមភកន់ែត

េ ចនេឡង អំពីករមិនេសមភព និងករែ ប បលសងគមេនកនុង បេទសរបស់ខួន៕ 
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១៣.២៥ សងគមសីុវលិជំរញុឲយ ជញ ធរទប់ ក ត់ករេឡងៃថឈនួលរថយន 

 
េ យ ស់ ន វទិយុ សីុេសរ ី
2011-04-12 
 

កនងមកថមីៗេនះ អងគករសមព័នធភព បជពលរដេដមបីគណេនយយភពសងគមបនេផញលិខិត មួយចបប់ជូន
អភិបល ជធនីភនំេពញ េសនជួយេធអន គមន៍កំុឲយមច ស់រថយន ក់សីុ រថយន កង និងរថយនឈនួល
គប់ បេភទ ដំេឡងៃថដល់អនកដំេណ រកនុងឱកសបុណយចូលឆន ំថមី បៃពណីជតិ។  

 
អងគករសមព័នធភព បជពលរដេដមបីគណេនយយភពសងគម (Civic Alliance for Social Accountability=CASA) 
បនពណ៌នកនុងលិខិតរបស់ខួនេទជូនេ ក ែកប ជុតិម អភិបល ជធនីភនំេពញថ រថយនឈនួល គប់
បេភទែតងដំេឡងៃថឈនួលដល់អនកដំេណ រកនុងបុណយទន ដូចជចូលឆន ំែខមរ ភជុំបិណ េហយរហូតដល់
សម័យេបះេឆន តជតិក៏ដំេឡងៃថែដរ។ 
 
អងគករេនះបនេសនសំុឲយមនអន គមន៍ពីរដអំ ច កង និងរ ភិបល ស មលបនទុកចយ យរបស់
ពលរដកនុងករេធដំេណ រពីកែនងមួយេទ កែនងមួយ េដមបីេទេលង សកកំេណ តឲយបនសបបយកនុង
ឱកសបុណយចូលឆន ំថមី េនះ។ 
 
េ ក េហង សំអ៊ន អគគេលខធិករៃនអងគករ យ  (IDEA) បប់វទិយុ សីុេសរ ីេន ង ចៃថងច័នទ ទី១១ 
ែខេម េនះថ រដអំ ច ជធនីបនជួយែដរ ែត គន់ែតជូនដំណឹង មេគហទំព័រៃន បព័នធ
េអឡិច តនិកបុ៉េ ះ មិនបន បកស មវទិយុ ទូរទស ន៍ ឲយ ធរណជនបនដឹងេ ចនេនះេទ ៖ «េគ
បកសែដរ ែតេគថ តៃមឈនួលទំងេនះអនុេ មេទ មត មវករទីផ រ ដូេចនះមិន ចកំណត់ឲយេគ
បនេឡយ»។ 
 
កនុងលិខិតដែដល អងគករសមព័នធភព បជពលរដេដមបីគណេនយយភពសងគម បនសែមងកីេ ក យ
ថ ករដំេឡងៃថ តវបនេគេមលេឃញថ ប លមកពីករទរលុយពីភន ក់ងរមនសមតថកិចចេន ម
ដងផូវ ករេឡងៃថ ស ង និងតៃមចំណត តវេឡងៃថមួយជពីរ។ 
េ ក េហង សំអ៊ន បញជ ក់ថ េទះជរដអំ ចមិន ចជួយបន ក៏ កម ជីវកររកទទួលទនជអនក
េបកបរយនជំនិះស មប់អនកដំេណ រ បនេធសហ បតិបតិករស មលបនទុក បជពលរដេទ មករ
យល់ទុកខ ធុរៈេទវញិ ៖ «ពួកគត់មនករយល់ដឹងកនុងករចំ យេពលបុណយទន»។ 
 
អងគករេនះសរេសរថ ករដំេឡងៃថ មករនឹកេឃញេ យមច ស់ចំណត កមហុ៊នដឹកអនកដំេណ រ មច ស់
រថយន ក់សីុ េធឲយប៉ះពល់ដល់ជីវភព បចំៃថង និងសតិ រមមណ៍របស់ បជពលរដ ជពិេសសអនកមន
បក់ចំណូលទប ដូចជកមមករសំណង់ កមមករ-កមមករនីិេ ងច ក និងអនក កី កទំង យែដលមន
បំណងេទជួបជំុ ច់ញតិេន សកកំេណ ត៕ 
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១៣.២៦ កមពុជនំទំនិញចូលេ ចនជងនំេចញ 

េ យ ស់ ន វទិយុ សីុេសរ ី

2011-04-18 

កសួងពណិជជកមមបនផ យឲយដឹងថ តុលយភពៃនជំនួញរ ងកមពុជ និង បេទសដៃទ មនអសមភព
េ ចន េពលគឺ កមពុជដឹកទំនិញេចញមនបរមិណតិច រឯីដឹកចូលមនបរមិណេ ចន។ 

េយង មករចុះផ យកនុងកែសតភនំេពញបុ៉ស កលពីៃថងទី១៣ េម  កមពុជដឹកទំនិញ គប់ បេភទ
េចញ មនទឹក បក់ ៧៥៧ នដុ រ កនុងរ ងែខមក  និងែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១ េនះ។ តួេលខេនះ េឃញ
ថ េកនជងឆន ំមុន ២០១០ ែដលមនទឹក បក់ ៥១៤ នដុ រ។ បុ៉ែន កនុងរ ងែខមក  និងែខកុមភៈ ឆន ំ
២០១១ េនះ កមពុជនំទំនិញ គប់មុខចូល មនទឹក បក់ ១ពន់ ៧ នដុ រ គឺេកនជងឆន ំ២០១០ ែដល
មន តឹមែតជិត ៦០០ នដុ រ។ មករបញជ ក់ពីនយកករយិល័យសថិតិៃន កសួងពណិជជកមម 
េ ក គង់ ពុទធ ៉  កនុងទឹក បក់ ៧៥៧ នដុ រ ែដលកមពុជនំទំនិញេចញ ៦៥២ នដុ របនពីករ
នំេចញសំេល កបំពក់។ 

ជមួយគន េនះ រព័ត៌មន ជីវកមមេវ ត មេឈម ះ Vietnam Business and Economic News ផ យ
កលពីេដមឆន ំេនះថ េវ ត មនំទំនិញចូលកមពុជ មនទឹក បក់ជិត ១ពន់ ៦រយ នដុ រ កនុងឆន ំ
២០១០ រឯីកមពុជ នំទំនិញេទកន់ បេទសេវ ត មវញិ មនទឹក បក់ ២១០ នដុ រ។ ចំេពះ
ពណិជជកមមជមួយចិនដីេគកវញិ រព័ត៌មនចិន China Daily ផ យេដមឆន ំ២០១១ េនះថ កមពុជដឹក
ទំនិញេទ សកចិន មនទឹក បក់ជិត ៦០ នដុ រ រឯីចិនដឹកទំនិញមកកមពុជវញិមនទឹក បក់ជង ១
ពន់ នដុ រ៕ 

១៣.២៧  ទំនិញេឡងៃថប៉ះពល់ដល់ករសិក របស់សិស  

េ យ គឹម េព វទិយុ សីុេសរ ី

2011-05-20 

សហភពសហជីពកមពុជ ែដលេធករងរជមួយកមមករ និង គបេ ង នេនកមពុជ បនតូញថ ថ នភព
ជីវភពកមមករ និង គបេ ង នកំពុងែតធក់កនុងសភពដុន បេទៗ េន គែដលតៃមទំនិញេនេលទីផ រ
បនេកនេឡងខពស់ ផទុយពី បក់េប វត រ ៍ែដលមនក មិតសួចេសងខំង។ 
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RFA/Leng Maly២២-មីន-២០១១៖ អនកលក់ទំនិញេនផ រចបរអំេព ន ជធនីភនំេពញ 

សហភពសហជីពកមពុជ េនៃថង ពហសបត ទី១៩ បនេសនឲយ បមុខរ ភិបល េ កនយករដម នី 
ហុ៊ន ែសន េធអន គមន៍បញចុ ះតៃមទំនិញេនេលទីផ រ េន គែដលតៃមទំនិញ គប់ បេភទ ជពិេសស
ទំនិញទទួលទនបនេឡងខពស់េទេនឆន ំេនះ។  

បធនសមគម គបេ ង នកមពុជឯក ជយ និងជ បធនសភពសហជីពកមពុជ េ ក រ ៉ងុ ឈុន បន
អះ ងថ បញទំនិញេឡងៃថកំពុងែតកយេទជបញធងន់ធងរស មប់ បជជនេន មតំបន់ ច់
សយល និងេន មប េខតមួយចំនួន ដូចជេនេខតមណលគិរ ីេស ម ប រតនគិរជីេដម។  

េ ក រ ៉ុង ឈុន បញជ ក់ថ ៖ «បញេនះ ប៉ះធងន់ធងរស មប់ បជពលរដ កី ក ក៏ដូចជសិស កី ក។ 
កល អ តៃមទីផ រកន់ែតខពស់ េធឲយជះឥទធិពលដល់ករសិក របស់កូនសិស  និង បជពលរដ
កី ក»។ 

ករ វ ជវរបស់សមគម គបេ ង ន កលពីឆន ំ២០០៩ កនងេទ បនបញជ ក់ថ អ សិស េបះបង់
េចលករសិក មនចំនួន ៣៦% េ យ រែតភព កី ក និងករចំ យខពស់េទេលករសិក របស់
សិស  ថីេប េរ ន ធរណៈរបស់រដមិនត មវឲយមនករបង់ បក់ ក៏េ យ។ 

ថីេបមិនមនករ វ ជវថមី បុ៉ែន បភពពី គបេ ង នេន ម សកែ សបនអះ ងថ ករលះបង់ករ
សិក របស់សិស មនេ ចនេលសមុនេនឆន ំ២០១១េនះ េ យ រករធក់ចុះៃនក មិតជីវភព គ រ។  

អនក សី េសង ចន់ថូ េនឃំុ ទល សកប យណ៍ េខតកំពង់ធំ មនកូនចំនួន ៧នក់ បនអះ ងថ កនុង
មួយៃថងអនក សី តវចំ យ បែហល ២មឺុនេរ លស មប់ឲយកូនេទេរ នគួរ និងទិញ ក សេមេរ នេនឯ

េរ នរដ។ សរបុេទកនុងមួយៃថងអនក សី តវចំ យ បក់ បែហល ៤មឺុនេរ លកនុងមួយៃថង េដមបី
ធនករចិញច ឹមជីវតិស មប់ កម គ រទំងមូល។  

អនក សីរអូ៊បែនថមថ ករសិក របស់កូនរបស់អនក សីកំពុង បឈមមុខនឹងបញេនះេហយ េន គែដល
ករចំ យកន់ែតរកីខពស់ខំងជង បក់ចំណូល ៖ «ឥឡូវេនះទប់ទល់អត់ឈនះេទ េ យ រែតមូប
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េឡងៃថ អត់ែដលបនេឡងផ រទិញមូបអីឲយ សលេនះេទ។ កូនេចះែតរកកមរកអីបនិចបនួច េហយ
ៃឆបូ៉វអីេចះែតបែនថមេទ ចអត់មនលុយឲយកូនេទេរ ន គប់ គន់េនះេទ។ ខញុំេធករ បក់ែខមនែត 
១០មឺុន (េរ ល) ទប់ទល់នឹងកូនេរ នអត់ឈនះ»។ 

កមមករសំណង់មនកូនចំនួន ៤នក់េនកនុងបនទុក េ ក េម៉ ៉ ន់ឌី មន ប សន៍ថ េ កកំពុង ពយ
បរមភខំងពីបញេនះផងែដរ ៖ « បែហល ជេវទនេទៗ ពីេ ពះទំនិញេឡងៃថយ៉ងេនះ។ ចំេមលេទ
មុខបនិចេទ ត េតកូនេរ នបនខពស់មិនបន ចំេមលេទមុខេទ ត ែតេបសិនថ េនែតដូេចនះ កូន ច
ឈប់េហយ ពីេ ពះថ ទំនិញេឡងៃថ េហយេយងរកមិនបន»។ 

របយករណ៍របស់វទិយ ថ នសថិតិជតិបនបងញថ តៃមទំនិញែដលេឡងៃថខំង គឺមូប រ និង
េ បង ំង។ កនុងរយៈេពលមួយែខ ចេនះពីែខកុមភៈ មកដល់ែខមីន ឆន ំ២០១១េនះ តៃមេ បង ំងបន
េកនេឡងចំនួន ២% និងតៃមមូប របនេកនេឡងចំនួន ០,៧%។  

អតិផរ ៃនមុខទំនិញជទូេទេនេពលបចចុបបននេនះមនចំនួនជិត ៤% េហយ េពលេបេ ប បេធ បតៃម
េ បង ំងកលពីេដមឆន ំ២០១០ ែដលមនតៃម ៤.៥០០េរ ល បចចុបបននមនដល់ ៥.២០០េរ លេហយ។ 
តៃម តីែដលមនតៃមមួយគីឡូ កម បែហល ១មឺុន២ពន់េរ ល បចចុបបននបនេកនេឡងដល់ជិត ២មឺុន
េរ លេហយ។ ដូចគន េនះែដរ តៃម ច់ ជកែដលមនតៃម ១មឺុន៥ពន់េរ ល បចចុបបននេឡងមកដល់ជង 
២មឺុនេរ លេហយ។ 

ម នីជន់ខពស់គណបក បជជនកមពុជ និងជ បធនគណៈកមមករេសដកិចចហិរញញវតថុ និងធនគរៃនរដ
សភ េ ក ជម េយ ប មន ប សន៍ថ វបិតិេ បងេនកនុងពិភពេ ក ជមួយនឹងករេឡងៃថេ បង 
បននំឲយមនករេឡងៃថមុខទំនិញេផ ងៗេទ ត។ េ កពនយល់ថ រ ភិបលបនឧបតថមភ បក់ចំនួន 
៥០ នដុ រកនុងមួយែខស មប់រក សថិរភពេ បងកំុឲយៃថ ជល ក៏ជករែដលេគកំពុងែតគិតគូរអំពី
បញេឡងៃថមុខទំនិញផងែដរ។ 

េ ក ជម េយ ប មន ប សន៍បែនថមដូេចនះ ៖ «អីុចឹងេទ វធិនកររបស់រ ភិបល...។ ខញុំយល់េហយ 
គឺកមមករ ឬ NGO (អងគករ) ែដលេធពកយេទសេមចកនុងនមសេមចជអនកដឹកនំេនះ អីុចឹងខញុំគិតថ 
សេមចនឹងយកចិតទុក ក់បញេនះ េហយនិងែណនំេទ កសួងេសដកិចច ហិរញញវតថុ េដមបី តតពិនិតយេន
េលទីផ រនូវ ល់មុខទំនិញទំងអស់»។ 

ចរយែផនកេសដកិចចៃនសកលវទិយល័យកមពុជ េ ក េហង គឹមឡុង ធប់បន បប់វទិយុ សីុេសរថី 
អតិផរ ៃនមុខទំនិញេន បេទសកមពុជ េនមិនទន់ឈនដល់ក មិត សននរបស់កមពុជេនេឡយេទ។  

កលពីៃថងទី១ ឧសភ កនងេទ កមអនករត់មូ៉តូឌុប អនករត់រុម៉ឺក និងកមមករធប់បនសរេសរលិខិតមងរចួ
េទេហយ សំុរដសភជតិ និងរ ភិបល េ ះ យបញទំនិញេឡងៃថ បុ៉ែនេនមិនទន់មនករេឆយ
តបេនេឡយេទ។ 
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របយករណ៍ វ ជវថមីមួយរបស់អងគករសហ បជជតិ ទទួលបនទុកែផនកេសដកិចច និងសងគម បចំ
តំបន់ សីុប៉សីុហិក បនពយករថ តៃមទំនិញេន បេទសកមពុជ នឹងហក់េឡងមកដល់ ៦% េនឆន ំ
២០១១៕ 

១៣.២៨ កមពុជបរមភអំពីអតិផរ  

េ យ សុខ េសរ ីវទិយុ សីុេសរ ី

2011-04-21 

រដម នី កសួងេសដកិចច និងហិរញញវតថុ េ ក គត ឈន់ េនៃថងទី២០ ែខេម  កនងេទេនះ បនសំែដង
ករ ពយបរមភថ បញអតិផរ  និងទំនិញេឡងៃថ ដូចជេ បង ំងជេដម កំពុងែតប៉ះពល់ដល់
ជីវភពរស់េនរបស់ បជពលរដកមពុជ។ 

បភពពី បជពលរដបនតូញែតរថ សពៃថងេនះ ទំនិញហូបចុកបនេឡងៃថេសទរ គប់មុខេនេលទីផ រ 
ដូចជ ច់ ជក មួយគីឡូ កម មនតៃម ១៩០០០េរ ល េ ប បេធ បេពលមុនមនតៃម ១៥០០០េរ ល។ 
តីរស់មួយគីឡូ កម មនតៃម ១២០០០េរ ល េ ប បេធ បេពលមុន តៃម ៨០០០េរ ល។ ចំែណកឯេ បង

ំងសុ៊បែព មួយលី ត តៃមជង ៥០០០េរ ល េ ប បេធ បេពលមុនតៃម ៤០០០េរ ល។ េ កពីមូប
របែនែផឈឺេឡងៃថ របស់េផ ងៗេទ តក៏បនេឡងៃថ មគន ែដរ ដូចជមូ  បរ ី ថន ំចុក ជ

េដម៕ 

១៣.២៩ គេពទយេនកំពង់ចម បតិកមមនឹងករកត់ បក់េលកទឹកចិត 

វទិយុ សីុេសរ ី

2011-06-26 

បុគគលិកមនទីរេពទយ សកចមក រេលបនត ៉មិនឲយរ ភិបល កត់ បក់េលកទឹកចិត បចំែខែដលបនេ ប 
បស់ថវកិជំនួយ ឧបតថមភជេរ ង ល់ែខដល់ម នីសុខភិបល។ 

បក់េលកទឹកចិតែដលឧបតថមភបែនថមពីរ ភិបលេ យអនុវតន៍ ថវកិជំនួយេដមបីផល់ជូនម នី ជករកនុង
ថ ប័នសុខភិបល តវបនបុគគលិកមនទីរេពទយបែងក សកចមក រេលេលកេឡងថ តវបនអនក គប់ គង

មនទីរេពទយេនះមិនបនេបកជូន មករកំណត់។ 

បុគគលិកមនទីរេពទយែដលផល់សមភ សន៍េ យសុទធែតមិន ៊ នបេញចញ េឈម ះបនឲយដឹងថ បក់េលកទឹក
ចិតេនះ តវបនផល់ជូនមន ក់ៗ ម នៈមនពី៧០ េទជង១០០ដុ រកនុងមួយែខ បុ៉ែននយែផនក គប់ 
គងេនទីេនះេបកជូនមិន គប់េទ េ យកត់េទេលករេធករងរេទវញិ។ េពទយឆមបែដលមិនសបបយ
ចិតេនះបនេលកេឡងថអនក សី តវកត់អស់៣០% ៖ " បធនករយិល័យបនកត់ បក់ែខបុគគលិក
ដូចខញុំ ឆមបគិ នុប កធមម អីុចឹង េយងកុង េគ ១១០ដុ រែតដល់េពលេបកបនែតជង៧០ េទ អនក
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េនករយិល័យហនឹងគឺចុះមក យកតៃមមិនែមនគត់កត់ តឹមមនទីរេពទយេទ មណលសុខភពក៏កត់ែដរ
ករយិល័យចមក រេលសទឹង តង់មន ១៣មណលសុខភព"។ 

បុគគលិកដៃទេទ តបនេលកេឡងពីករមិនសបបយចិត ប ក់ បែហលគន ែដរ អំពីករកត់េនះេ យពួក
េគទមទរឲយ បក់េនះេបកជូនដូចកនុងកិចចសនយ៖ "េយងមិនចង់ឲយកត់អីុចឹងលុយកនុងកិចចសនយបុ៉នម នឲយ
បនបុ៉ណឹងដូចខញុំ ំងេហ មីេញ (infirmier) បន ៧១ដុ របុ៉ែនេបកមិនែដលបនេទនេយបយហនឹងខុស
ពីកិចចសនយ"។ 

បុគគលិកេពទយទំងអស់េនះបនអះ ងថ ករ យតៃមករងរេដមបីទទួល បក់ឧបតថមភេនះ គឺេធេឡង
េ យគម នតមភព។ 

េ ក ជ េអ កឆយ ែដល តវបុគគលិកេពទយទំងេនះេចទ បកន់ថបនកត់ បក់េលកទឹកចិតគម ន
តមភពេនះបនជ មបកលពីៃថងទី២៦ ថេ កបន គ ល់េហយអនកបងកច ចលេនទីេនះមន
បមណែត បំ ឬ បំមួយនក់បុ៉េ ះកនុងករ យតៃមេហយេ កថទីភន ក់ងរ បតិបតិករពិេសស
មិនែមនេធែតមន ក់េ កេទ ៖ " យតៃមហនឹង មិនែមនែតខញុំែដលជ បធនេមលែតឯងេទ មន កមខញុំ ៦
នក់ ចូលរមួ យតៃម បចំ តីមសេគ ក់ឧបករណ៍ស មប់ឲយពួកខញុំជ អនក គប់ គងអនុវតេមលេទករ
ផល់េស តតពិនិតយេមល ថ នភព ទូេទដូចអនម័យគុណភពឯក រ និងបទបញជ ៃផទកនុង"។ 

េ ក ជ េអ កឆយ បនបែនថមថ មពិតគឺពួកគត់មិនទទួលខុស តវខួនឯងេ យចង់បន បក់េនះ 
មកចយ យេ យមិនេធករេ យេ កបញជ ក់ថ បព័នធហនឹងេគេធមិនឲយេយងយកលុយចយ សល
េទ េហយថមនអងគករចំនួន៧ បនឃំ តតពិនិតយេមលពីេលេទ តេហយថគណៈកមមករសវនកមម 
បនចុះ តតពិនិតយជ បចំ េ យពំុមនេចទថគម នតមភពេឡយ។ េ ក េអ ក ឆយ បែនថមេទ តថ 
បក់ែដលបនកត់េនះ គឺទុកជកញច ប់ស មប់ែចកជូនបុគគលិកគន គត់ែដលសកមម ដូេចនះមិន ចទទួល
បក់េនះេ យគម នករ យតៃមេឡយ៕ 

១៣.៣០ ស ងគ មែខមរ-ៃថប៉ះពល់ដល់លំហូរេទសចរ 

េ យ សួន សុផលមុននី វទិយុ សីុេសរ ី

2011-04-28 

ករេធស ងគ មចបំងគន រ ងកងទ័ពកមពុជ និងកងទ័ពៃថ េន មែខ បនទ ត់ ពំែដនែខមរ-ៃថ កំពុងគំ ម 
កំែហងេទលំហូរេភញ វេទសចរណ៍បរេទស ែដលមនបំណងចង់េធដំេណ រមកទស នកម នេនកនុង
បេទសកមពុជ ឆង ម បេទសៃថ។ 

បធន កមហុ៊នដឹកជញជូ នេភញ វេទសចរណ៍ ហង  េទព េ ក សី សីុម េរត៉ បនមន ប សន៍េនៃថង
ពហសបត ទី២៨ ែខេម  ថ េភញ វេទសចរណ៍ជនជតិៃថ មនករធក់ចុះេ ចនជងេភញ វអឺរ ៉បុ ៖ «េគ អត់
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៊ នមក េគថ េយងបញ់គន  បុ៉ែនចំេពះេភញ វអឺរ ៉បុមនមក។  ធប់មក ៥០អីឥឡូវ មក តឹម ៣០អី 
េលកែលងែតេភញ វជនជតិៃថ េភញ វែដលជ កមធំៗ ៥០នក់ ៦០នក់អី េគលុបេចលអស់េហយ...»។ 

កងទ័ពកមពុជ-ៃថ បនចប់េផមចបំងគន ជថមីចប់ ំងពីៃថងទី២២ ែខេម  រហូតដល់ៃថង ពហសបត ទី
២៨ ែខេម  ឆន ំ២០១១។ ករបញ់េផងផក់ ក់គន ទំងកំេភងតូច កំេភងធំ រ ងកងទ័ពៃន បេទស
ទំងពីរ កមពុជ-ៃថ េនតំបន់ ពំែដនកនុងេខតឧតរមនជ័យ បេទសកមពុជ េនែតេកតមនមិនទន់ចប់ 
េហយ ចេធឲយប៉ះពល់ដល់ រមមណ៍េភញ វេទសចរណ៍ កនុងករសេ មចចិតេធដំេណ រមកទស នកនុង
បេទសទំងពីរ កមពុជ-ៃថ។ 

ចំែណកឯតំ ង កមហុ៊នខះែដលមនភគហុ៊នជមួយ កមហុ៊នៃថ បនែថងថ ពួកេគេនែតមនករ
ពយបរមភចំេពះករចបំងគន រ ងកងទ័ព កមពុជ-ៃថ ចអូសបនយរយៈេពលយូរ ែដលេធឲយប៉ះពល់
បញសនិសុខរបស់េភញ វេទសចរណ៍បរេទស ៖ « កមហុ៊ន ខងៃថ េគបន បប់េយងថ ចំេមលេរ ងខួន 
ចំេមល មេហតុករណ៍ េគមិនមនៃថងកំណត់ឲយេយងេទ។ េលកមុនពនយរ អីុចឹង ច់អស់ អត់មនអី 
េ ពះថេគខច»។ 

បធនមនទីរេទសចរណ៍េខតបនទ យមនជ័យ េ ក ជុង ឡឹម បនមន ប សន៍ថ ចំនួនេភញ វេទសចរណ៍ 
បរេទស ែដលឆងកត់ ចកទរអនរជតិេប៉យែប៉ត មនករ សតចុះបនិចេទ មរដូវកល បុ៉ែនមិនែមន
េ យ រករផទុះ វធុចបំងគន េនះេទ ៖ « មខញុំពិនិតយេមលដូចអត់មនអីប៉ះពល់ដល់េភញ វេទសចរណ៍
បរេទសេទ េភញ វេទសចរណ៍បរេទសគត់មក ក់ដូចជពំុមនករចប់ រមមណ៍ភ័យខចចំេពះសភព 
ករណ៍ គត់មកធមម  េយងសួរនំគត់ គត់មកធមម »។  

េ ក បធនមនទីរេទសចរណ៍ បនបនថ ចំនួនេភញ វេទសចរណ៍លំ ប់ថន ក់េលខ១ ែដលេធដំេណ រឆង
កត់ ចកទរអនរជតិេប៉យែប៉ត គឺជេភញ វជនជតិរសុ ុ ី លំ ប់េលខ២ គឺេភញ វជនជតិកូេរ ៉លំ ប់េលខ៣ 
គឺេភញ វៃថ បនទ ប់មកជបុ៉ន ចិន េមរកិ និងេភញ វជនជតិអង់េគស។ 

េ កបនថ ៖ «បុ៉ែនគួរកត់សមគ ល់ ំងពីចូលឆន ំ ចកទរេនះេឡងលំ ប់េលខ១ គឺេភញ វរសុ ុ ី ៃថង ក៏ 
១០០ជង េទ ២០០ជងែដរ ែដលឆន ំេទ ចកទរេនះេដរតួេលខ១ ជួនកលកូេរ ៉ជួនកលៃថ មែខ ែខ
ខះកូេរ ៉េឡងេលខ១ ែខខះៃថេឡងេលខ១ ដល់ចូលឆន ំេនះេភញ វរសុ ុ ី...»។ 

សថិតិរបស់មនទីរេទសចរណ៍េខតបនទ យមនជ័យ បនបងញថ ចំនួនេភញ វេទសចរណ៍បរេទសែដលេធ
ដំេណ រឆងកត់ ចកទរអនរជតិ េប៉យែប៉ត កនុងរយៈេពលបីែខ េនេដមឆន ំ២០១១េនះ េភញ វេទសចរណ៍
បរេទសមនចំនួន ១១៦.៣៤៩នក់ េកនេឡងេ ចនជងេដមឆន ំ២០១០ កនងេទ ែដលកនុងរយៈេពលបីែខ
ដូចគន  មន តឹមែត ៩០.៨២៦នក់៕ 
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១៣.៣១ ជីវភពអតីត គបេ ង ន េ កយេពលចូលនិវតន៍ 

 
េ យ អុ៊ក វបូរ ីវទិយុ សីុេសរ ី
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ជទូេទ បក់ែខស មប់ម នី ជករ គបេ ង ន មិន ចផគត់ផគង់ជីវភព បចំៃថងបនេទ។ េនេពលចូល
និវតន៍ ពួកគត់មិន ចបន បក់ចំណូលពីករបេ ង នេ កេម៉ងបនែដរ។ 
 

 

RFA/Ouk Savborey 

ផទះែដលអនក គ េប បូរ ីេនចំដីឲយេគ េនភូមិដក់ពរ ៍ឃំុរេវ ង សកសំេ ង េខត ែកវ 

កនុងវយ័ចំ ស់បនិច មនទឹកមុខ សពប់ សេពន អនក គ េប បូរ ី បចចុបបននរស់េនភូមិដក់ពរ ៍ ឃំុរេវ ង 
សកសំេ ង េខត ែកវ ឲយដឹងថ ពីមុនគត់ជ គបេ ង នែផនកពលរដវទិយ េនវទិយល័យបុ៊ន នី
ហុ៊នែសន ភនំជីសូរ កនុងេខត ែកវ។ គត់បនចូលនិវតន៍ ៤ឬ៥ឆន ំេហយ។ បចចុបបននគត់មន យុ៦៦ឆន ំ។ 
គត់ថផទះកំពុងរស់េនេនះ គត់ តវេគជួលឲយចំេទ។ គត់គម នផទះរស់េនេឡយ ំងពីគត់ផស់ពីេខត
េកះកុង មកបេ ង នេនវទិយល័យបុ៊ន នីហុ៊នែសន ភនំជីសូរ កនុងេខត ែកវ។ េ កយចូលនិវតន៍ ឬបញច ប់
ភរកិចចជ គបេ ង នេ ចនឆន ំមក គត់គម នមុខរបរេទ េ កពីចំផទះឲយេគ។ 

បក់ែខតិច េបកមិនេទ ងទត់ 

អនក គ េប បូរ ីបែនថមថ បក់ែខចូលនិវតន៍កនុង ១ែខ ទទួលបន ១៩មឺុន ១៤០០េរ ល។ បក់េនះ េប
សិនម នីគណេនយយេបកឲយេទ ងទត់ ល់ែខ គត់ ចចយបនដល់េទ ២០ៃថងែដរ។ បុ៉ែនេបេបកមិន
េទ ងទត់ គត់ជំពក់េគវវីក់ ៖ "េ កយពីចូលនិវតន៍មក បក់១ឆន ំបនេបកបន។ បុ៉ែនឥឡូវេនះ ខញុំចូល
និវតន៍៤, ៥ឆន ំេហយ អីុចឹង បក់ចូលនិវតន៍ហនឹង េបក អត់េទ ងទត់ ដូច គបេ ង នេន ម ។ 
ឧបមដូច គបេ ង នេន ម  ច់ែខេបកេហយ។ េបខញុំឯេណះឧបមថ ច់ែខហនឹង ចូលែខមួយ
េទ ត រហូត ច់ែខេទ តបនេបកឲយ។ ដូច បក់ែខ១ មកេបកបនេនែខ៣។ េហយដល់អីុចឹង ដល់ករ
េបកអត់េទ តទត់ហនឹង េធឲយេយងមនករលំបកកនុងជីវភព"។ 
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អនក គេបបូរ ី យុ៦៦ឆន ំបនចូលនិវតន៍េនភូមិដក់ពរឃំុ៍រេវ ង សកសំេ ងេខត ែកវ 

អនក គ េប បូរ ី មន ប សន៍ទំងកុកកួលថ គត់េនចំផទះឲយេគេនះគម នបនកៃ មេទ។ មច ស់ផទះបន
ទិញែ សមួយឲយគត់េធ បុ៉ែនគត់មិនមន បក់ គប់ គន់ ចេធែ សបន គត់បន ប ស់ែ សជមួយេគ 
បន សវែដលកិនជអងករ ចទទួលទនបន ៤េទ៥ែខែដរ ៖ "កូនែ សមួយតូច េគឲយខញុំេធែដរ ែតខញុំគម ន
លទធភព េ ពះឈនួលដកសទូង ចតអីអស់ៃថ ស់។ ដល់អីុចឹង ប ស់នឹងេគេទ បន សវហូប ៤ ៥ែខ
ែដរ បនជង ១០េ សវនឹង ែតហូបអត់ គន់េទ"។ 

អនក គបនថ សពៃថងគត់គម នកូនេចេនរស់ ចពឹងពក់បនេទ មិនែតបុ៉េ ះ កូនរបស់គត់បន ប់
កនុងេពលេចរបន់ នកំពុងេធដំេណ រ បន ល់េច បសមន ក់ឲយគត់ចិញច ឹម ំងពីតូចរហូតមក។ បចចុបបនន
េច បសកំពុងេរ នថន ក់ទី១២ វទិយល័យបុ៊ន នីហុ៊នែសន ភនំជីសូរ ៖ " េរ នេខ យេទ ត េ ពះេចហនឹង
ែបប សុតកលេគបន់ ន េគបញ់េទ េ កយមកេចេនះឲយែតេឃញមនុស ែ សកបត់ ម រតី។ 
េហយេបេចហនឹង បឡងជប់េទ ខញុំគិតថ េទេនរកសីុលក់ែផេឈចិញច ឹមេចឲយ បនេរ ន"។ 

អនក គបនថ េ យ រេចជប់សិក  គត់មិនទន់ ៊ នេធដំេណ រេទរកសីុេនកែនងេផ ងេឡយ ម
ករគិតទុក គត់នឹងេទរកសីុេដរលក់ែផេឈេនភនំេពញ េ ពះមនេ ក គ អនក គចូលនិវតន៍បនរត់េទ
រកសីុលក់ែផេឈេនភនំេពញ បនកៃ មចិញច ឹមជីវតិ បេសរជងលក់ដូរេនជនបទ។ អនក គបនឲយដឹងថ 
កនុង១ៃថង គត់ ៊ នចំ យ ២ពន់េរ ល ទិញមូបបុ៉េ ះ ៖ "ដល់ចុង... េយងពក់ក លឆន ំេទ តវអស់
អងករដល់អស់អងករ េយង តវៃលលកសន ំ បក់ែខបនិចៗ ទុកទិញអងករអីេទ ដូចថកនុង ១ែខ សន ំឲយសល់ 
១មឺុនៗ អីេទ។ េហយមូប ដូចថេយងអត់ ៃថង េនះពងទ ឆបែនអីេទ េហយសល់លុយេនះ េចះែត
ទុកៗ េទដល់េពលេយងអស់ សវនឹងេទ េយងមនលុយទិញអងករ បន ១េ  អីុចឹងេទ"។ 

ជញ ធរឃំុរេវ ង េ ក កឹម ណិល ឲយដឹងថ កនុងឃំុរេវ ង មនេ ក គ អនក គ បមណ ១០នក់ បន
ចូលនិវតន៍។ ករ បកបរបរេនកនុងឃំុេនះ ដូចកនុងភូមិដក់ពរ ៍ មនរបរតបញហូល តបញ កម អំេបះជ
េដម។ បុ៉ែនសិបបកមមេ យៃដេនះ តវករ បក់េ ចនស មប់េធេដមទុន េ ក គ អនក គចូលនិវតន៍
ទទួលបន បក់ែខទប មិនមនលទធភពកនុងករ បកបមុខរបរតមបញេនះបនេទ។ របរតបញ ទល់ែត
មនេដមទុនទិញកីតបញ និងមនេដមទុនទិញសូ ត ឬអំេបះមកតបញ។ 
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េ ក គ អនក គ េនភូមិដក់ពរ ៍ បប់ថេ ក គមន ក់េទ ត េទបចូលនិវតន៍ ឆន ំ២០១០ គត់េឈម ះ កឹម 
ថ។ េ កយចូលនិវតន៍ បក់ែខមិនងយេបកបនជង ១ឆន ំ មកេនះ េ ក គ កឹម ថ បន រកសីុលក់
បបរេនកនុងភូមិ។ គត់លក់េពញ១ៃថង បន បក់ចំេណញ បមណ ៥ពន់េរ ល មិន ចផគត់ផគង់ជីវភព
បចំៃថងបនេទ។ 

លក់េប វត រ ៍

េ ក គ កឹម ថ សេ មចចិតលក់ បក់េប វត រ ៍ ចូលនិវតេនះេទឲយអនកេផ ង។ អនកទិញ បក់ែខចូល
និវតន៍របស់េ ក គ កឹម ថ េគបនឲយ បក់គត់ ែតពក់ក លៃន បក់គត់នឹងទទួលបនសរបុជង 
១ ន ៦០មឺុនេរ ល។ េ កយជីវភពកន់ែត ត ប តដួស េ ក គបននំភរយិេទរកសីុទូលែផេឈ
លក់េន មផ រ កនុង កងភនំេពញ។ 

េ ក គមន ក់េទ តេទបចូលនិវតន៍ឆន ំ២០១០ ែដរ េឈម ះ គិន សូ៊ អះ ងថ ំងពីគត់ចូលនិវតន៍ មក
ដល់សពៃថងជង ១ឆន ំ េហយ គត់មិនទន់ទទួលបន បក់ បចំែខចូលនិវតន៍េទ។ កសួងអប់របំន
ឧបតថមភ បក់គត់ ៨ែខ ែដលគត់ ចយកមក បកបរបរ ប ស់ែ ស និងេមេគជមួយអនក សក ៖ "េធ 
ែ សខះបនិចបនួច និងមនេមេគមួយ និងកូនេគេចះែតែថៗ េទ លក់ មេ ះ យ មជីវភព

មនឹងេទ។ ចិញច ឹមេមេគយកកូនលក់េទ េបចិញច ឹមេ ចន ក៏រត់មិនរចួែដរ េ ពះឥឡូវេគអី ក៏េយងមិន
េទកន់ឯ េកត ទល់ែតទិញេ ម េគមួយបច់ ពីរអីេទ េដមបីេ ះ យ េគសីុេទ។ េទបេយងបន
េមេគមួយ កូនេគមួយហនឹង េ ពះេគឥឡូវក៏ មិនសូវ េនះបុ៉នម នែដរេ ពះ មធុនែដរ េគមនលក៏ៃថ
េទ េគខះក៏  ១ នជង ២ នជង មគុណភពេគ។ េហយដល់ខញុំ េបចិញច ឹមេគហនឹង មនបនអី
ឲយេគលដូចេគ បន គន់ែតឲយមន ចម៍ខះ េហយនឹងបនលក់អីបនិចបនួចហនឹងកូនហនឹង"។ 

េ ក គិន សូ៊ បនឲយដឹងថ កូនគត់ ៥នក់ មន គ រខះ បនេចះជួយចិញច ឹមគន ។ ចំែណកគត់មនដី
ភូមិេនសល់ បនេធេ ងជួលឲយេគលក់គុយទវ បនកៃ ម ៥មឺុនេរ ល កនុង១ែខែដរ។ 

េ ក គ អនក គចូលនិវតន៍បនអំពវនវថ ពួកគត់កន់ែតចស់ មិន ចមនកមំងរកចំណូលបន
េ ចនេទ គត់សំុឲយរ ភិបលបេងកតកែនងស មប់ជួយដល់មនុស ចស់ ឬម នី ជករចស់ជ  គម នកូន
េចទីពឹង ឲយគន បន ន ក់េន មន រហូប ល់ៃថង មន គេពទយចំពយបលមិនគិតៃថជេដម៕ 
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១៣.៣២ គក មិតមធយម េបក បក់ែខក មិតបឋម 

េ យ ទីន ហ ករយ៉ី 
2011-06-26 

េន គែដលទំនិញកន់ែតេឡងៃថ គួបផ ំនិង បក់េប វត មនចំនួនតិចេទ តេនះ ែបរជេ ក គអនក គ
មួយចំនួន មិនបនេបក បក់ែខេទ មក មិតថន ក់ែដលពួកគត់បេ ង នេទវញិ។ 

 

Tin Zakariya របូថតៃថងទី២៦ មិថុន ២០១១៖ សិស នុសិស េនជនបទេខតកំពង់ធំ 

គបេ ង នមួយចំនួនេនកនុង សកប យណ៍ ែខ តកំពង់ធំ បនឲយដឹងថ ពួកគត់ជអតីត គបេ ង ន
បឋមសិក  តវបន កសួងអប់រផំស់ឲយេទបេ ង នថន ក់អនុវទិយល័យអស់រយៈ េពលពីរឆន ំមក

េហយ បុ៉ែនេគេនែតេបក បក់ែខឲយក មិតបឋមសិក ដែដល។ 

គបេ ង នអនុវទិយល័យកនុង សកប យណ៍ េ ក េផ ក ផល បនឲយដឹងេនៃថងទី២៦ មិថុន ថ គ
បេ ង នបឋមេន សកប យណ៍ចំនួន ១៦របួ ែដល កសួងបនឲយេទេរ នបែនថមស មប់បូរេទបេ ង ន
សិស េនថន ក់ អនុវទិយល័យវញិ។ េហយពួកគត់បនបេ ង នេនអនុវទិយល័យ ំងពីឆន ំ២០០៩ ដល់
បចចុបបនន ែតករយិល័យអប់រ ំ សកមិនបនេបក បក់ែខក មិតថន ក់អនុ វទិយល័យេទ ៖ "មូបក៏ៃថ ទំនិញ
េលទីផ រកន់ែតេឡងៃថ បក់ែខតិចតូចេហយេបកឲយមិន គប់ គន់េទ ត អីុចឹងេធឲយប៉ះពល់ជីវភព
បចំៃថង រកខចីេគេដមបីយកមកេ ះ យជីវភពលំបកែមនែទន"។ 

គបេ ង នមួយរបួេទ តបនេរ ប ប់ថ បក់ែខបេ ង នេនក មិតបឋមសិក បនជង ២០មឺុនេរ ល កនុង
មួយែខ រឯីបេ ង នក មិតអនុវទិយល័យបនជង ៣០មឺុនេរ លកនុងមួយែខ។ េ កបនអំពវនវឲយ

ថ ប័នពក់ព័នធទំងអស់ តវេ ះ យជូនពួក គត់អំពីករណីេនះ ៖ " ពក់ព័នធ២០០៩ ែដលេរ នខញុំេរ ន
បំប៉នចប់ហនឹង កសួងេគេចញលិខិត បកសមកថ េគមិនេបក បក់ែខេពញមួយឆន ំហនឹងឲយេទ ែតេគេរ ន
ជំនន់បំប៉ន គវគគមុនៗេគេបកឲយ"។ 
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បធនករយិល័យអប់រ ំ សកប យណ៍ េ ក ៊ ន សុខ បនមន ប សន៍ថ បញេនះ កសួងអប់រ ំ
មិនទន់េចញលិខិត បកសេនេឡយ ថ គបេ ង នទំង ១៦នក់េនះ កសួងបញចូ លកនុង កបខ័ណ
បេ ង នក មិតថន ក់អនុវទិយល័យ ឬេ ថក មិតមូល នេនះ។ េហយេ កក៏រង់ចំ បធនមនទីរអប់រ ំ
ែខ តឲយេ កបញជូ នបញជ ីេឈម ះ គទំងេនះេទខងមនទីរ ៖ "ករងរហនឹង ជករងររបស់ មនទីរ លុះ
មនទីរអប់រផំល់ែផនករ គប់ករយិល័យមក េទបេយងេធេទបន េយមិន ចេធេទេកតេទ"។ 

វទិយុ សីុេសរមិីន ចទក់ទង បធនមនទីរអប់រែំខ ត េ ក កឹម វសុិទធ បនេទេនៃថង ទិតយ ទី២៦ មិថុន 
េដមបីសួរអំពីបញេនះ។ បធនសមគម គបេ ង នកមពុជឯក ជយ បចំែខ តកំពង់ធំ េ ក ែកវ វបុិល 
បនមន ប សន៍ថ ករណី គបឋមផស់ឲយេទបេ ង នថន ក់អនុវទិយល័យវញិ េហយមិនទន់ទទួល
បន បក់ែខក មិតអនុវទិយល័យេនះ មិនែមនមនែតេន សកប យណ៍េនះេទ គឺមនេនកនុង សក
េផ ងៗេទ ត កនុងែខ តកំពង់ធំ។ េ ក ែកវ វបុិល បនបញជ ក់ថ េ កកំពុងែត សង់សថិតិ គទំងេនះ 
េដមបីបញជូ នេទមនទីរអប់រែំខ តឲយេ ះ យបញេនះ។ 

របយករណ៍របស់សមគម គបេ ង នកមពុជឯក ជយ បចំែខ តកំពង់ធំ បនសរេសរថ េរ នទំង
អស់េនកនុងែខ តកំពង់ធំ មនចំនួន ៥២៨  កនុងេនះ វទិយល័យ និងអនុវទិយល័យមនចំនួន
៩១ និង បឋមសិក មនចំនួន៤៣៧៕ 

១៣.៣៣ អនករកសីុឆងែដនជិត២០០នក់ េធកូដកមមេនេខតេកះកុង 

េ យ េសក បណិត វទិយុ សីុេសរ ី

2011-05-22 

អនករកសីុឆងែដនេន ចកចំយមេខតេកះកុង ជប់ ពំែដន បេទសៃថ ភគនិរតីបន បតិកមមចំេពះម នី
ចកទ ពំែដនយកលុយពី បជពលរដ។ 

កមកូដករចំនួន បែហលជិត ២០០នក់ នំគន េធកូដកមមេនខងមុខ ចកទអនរជតិចំយម េខត
េកះកុង ចំនួនពីរៃថងមកេហយ គឺេន ពឹក ៃថងេ រ ៍ទី២១ និងេន ពឹកៃថង ទិតយ ទី២២ ឧសភ ទមទរឲយ
ម នី ចកទេនះបញឈប់សកមមភពយកលុយៃថឆងកត់ ពំែដនពីពួកគត់។ 

អនករកសីុអូសរេទះមន ក់ កនុងចំេ មអនកត ៉ជេ ចនេទ ត េ ក ហុ៊ត េជ ន មន ប សន៍ថ ករេធ
កូដកមមេនះពួកគត់េធេនេពល ពឹក មុនេពលេបក ចកទ គឺពីេម៉ង ជង៦ រហូតដល់េម៉ងជិត៨ េដមបី
បឆំងនឹងករយកលុយពីពួកគត់ខុសសពមួយដងចំនួន ២០០០េរ ល េនេពលែដលឆងកត់ ពំែដន
េនះមង។ េ កបនថ ករយកលុយេនះេធឲយប៉ះពល់យ៉ងខំង ដល់កររកចំណូលផគត់ផគង់ជីវភព បចំ
ៃថង ៖ «ប៉ះពល់ េបេយងរកមួយៃថងបនបនិចៗ មួយមឺុនពីរមឺុនអី ជួនកលបន ៥ពន់អី មនអីបនសល់ 
ៃថមូ៉តូឌុបផង ជួលរេទះេគផងរកសីុ»។ 
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បជពលរដអនកត ៉បនឲយដឹងេទ តថ ករចប់េផមយកលុយេនះ បនចប់េផមេនៃថងេ រទី៍២១ ឧសភ 
ចំនួន២០០០េរ ល េ យមិនបនជូនដំណឹងមុនេឡយ បុ៉ែនេ កយពីមនករត ៉ពី កមអនកអូសរេទះ 
កមមករសំណង់ អនករត់មូ៉តូឌុប និងរកសីុឆងែដនេផ ងៗេទ ត មួយៃថងេទបេគបញចុ ះតៃម មកេន តឹមមួយ
ពន់េរ លវញិ េនៃថង ទិតយ ទី២២ ឧសភ។ បុ៉ែនេគលេ អនកត ៉ គឺសំុកំុឲយយកលុយែតមង ចំេពះ បជ
ពលរដរស់េនតំបន់ ពំែដន េហយចំបច់ឆងែដនេទ បេទសជិតខង េដមបីរកករងរេធ បចំៃថងេនះ។ 

បជពលរដអនកត ៉មន ក់េទ ត េឈម ះ ែអន ជីនីន បនឲយដឹងថ ជងមួយឆន ំមកេហយ បជពលរដឆង
ែដន បចំៃថង មិនែដលបង់លុយេទ េហយខងភគីៃថក៏េគមិនយកលុយពីពលរដែខមរែដរ បុ៉ែនរយៈេពល
ពីរៃថងកនងមកេនះ េពលៃថេឃញភគីែខមរយកលុយពី បជពលរដខួនឯង ខងៃថេគក៏ចប់េផមយក
លុយពីកមមករែខមរែដរ ៖ «ឥឡូវេនះដល់ េពលខងែខមរយកតៃម ១០បត ខងៃថេគយកមន ក់ ១៥ែដរ ដល់
អីុចឹង េដញេជងគន អីុចឹង  អីុចឹង គន់ែតចង់ឲយស មលគន ថ មិនបច់យកលុយអីេទឲយេចញចូលដូច
មុនអីុចឹងេទ ចកនឹង »។ 

វទិយុ សីុេសរពំុីទន់ ចទំនក់ទំនងម នី ចកទចំយម េខតេកះកុង េដមបីពនយល់ពីករចប់េផមយក
លុយពី បជពលរដែខមររស់េន ែកបរ ពំែដនែខមរ-ៃថ េពលឆងែដនេនះេនេឡយេទ េនៃថងេ រ ៍ ទី២២ 
ឧសភ។ 

ម នីស មបស មលរបស់អងគករលីករដូ បចំេខតេកះកុង េ ក អិុន គង់ជិត មន ប សន៍ថ បញ
េនះជករ ក់បនទុកយ៉ងធងន់ធងរ ដល់ បជពលរដ កី កែដលរកសីុបន បក់កៃ មតិចតួចកនុងមួយ ៃថង េន
តំបន់ ពំែដនកនុងេខតេកះកុងេនះ ៖ «លីករដូេ ត មេរ បចំ ជអញញ ត ឲយពួកគត់ ក់េទ កសួងម ៃផទ 
េដមបីសំុអន គមន៍ឲយខងនយក នអេន បេវសន៍ពិនិតយអំពីករ យក បក់ពីអនកអូសរេទះេនះេឡង
វញិ»។ 

េ កបនថ ជញ ធរអេន បេវសន៍កមពុជ គួរែតជួបចរចជមួយម នីអេន បេវសន៍ៃថ េដមបីបេងកត
ទ មង់លិខិត ន មមួយ ែដលភគីទំងពីរ ចេ ប បស់បន េហយ ចជួយកត់បនថយករចំ យរបស់
បជពលរដេលករឆងែដនេនះ។ 

បជពលរដរស់េនេខតេកះកុង បេទសកមពុជ ជប់ ពំែដន បេទសៃថ បនឲយដឹងថ េទះបី បេទស
កមពុជ ៃថ មនវបិតិ ពំែដននឹងគន  រហូតមនករ យ បយុទធគន ប ប់េ យ វធុ េនតំបន់ ប ទ
ពះវ ិ រ និងតំបន់ ប ទ មន់ និង កបី េនកនុងេខតឧតរមនជ័យ បេទសកមពុជយ៉ង កី ក៏
េនតំបន់ ពំែដនេខតេកះកុង ពំុមនភព នតឹង ក់គន ែផនកេយធេនះេទ េហយពលរដៃន បេទស
ទំងពីរេនរកសីុជមួយគន ជធមម រហូតមកដល់េពលេនះ៕ 
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១៣.៣៤ នយករដម នី ពមនម នីជួញដូររបបេគលនេយបយរបសអ់តីតយុទធជន 

េ យ េសក បណិត វទិយុ សីុេសរ ី

2011-06-22 

កនុងឱកស បរពធទិ អតីតយុទធជនកមពុជ េលកទី៤ េនៃថងទី២១ ែខមិថុន នទី កងភនំេពញ េ ក
នយករដម នី ហុ៊ន ែសន បន ពមនជថមីមងេទ ត ចំេពះម នីទំង យ ែដលមនជប់ពក់ព័នធ
នឹងករជួញដូររបប េគលនេយបយរបស់អតីតយុទធជន។ 

 
 

RFA/Sok Serey 
១៥-មិថុន-២០១១៖ េ កនយករដម នី ហុ៊ន ែសន ែថងកនុងឱកសែចកសញញ ប តដល់និស ិតេន កលវទិយ 
ល័យ វទិយ សសុខភិបល ជធនីភនំេពញ។ 

េ ក ហុ៊ន ែសន បនជំរញុឲយ កសួងសងគមកិចច វ ជវរកករណីទិញលក់េស វេភេបករបបេគល 
នេយបយរបស់អតីតយុទធជន េហយ តវស មបស មល បមូលយកេស វេភទំងេនះ បគល់េទដល់
ៃដមច ស់េដមវញិ។ ជមួយគន េនះែដរ េ កក៏បន ពមនចប់ខួនម នី ែដលេនែតបនទិញេស វេភ
េនះ េទ ត។ 

កមអតីតយុទធជនបន ទរចំេពះករ ក់េចញនូវេគលនេយបយរបស់រ ភិបលថមីៗ កនុងន័យបងញ 
នូវករយកចិតទុក ក់ដល់អតីតយុទធជនែបបេនះ។ បុ៉ែនបញជក់ែសងកនងមកពួកគត់េនែតមនករ
លំបកកនុងករ េបក បក់របបេគលនេយបយេនះ មយ៉ងេទ តេ យ រពួកគត់ភគេ ចនមនជីវភព
យ៉ប់យឺុនខំង ខះខះលុយេមលជំងឺ ទិញអងករហូប បចំៃថង ក៏សេ មចចិតលក់ ឬបញច ំេស វេភេនះេទឲយ
ម នីៃនមនទីរសងគមកិចចេខតែដលេគរស់ េនេនះែតមង។ 

បុរសអតីតយុទធជនពិករេជងរស់េនេខតេពធ ត់ េឈម ះ េ ក ចិន មន ប សន៍បញជ ក់ថ េស វ 
េភរបបេគលនេយបយរបស់គត់បនឃតឆង យពីខួនចំនួន ៤ឆន ំមកេហយ េ យមួយឆន ំដំបូងគត់
បន ក់បញច ំឲយម នីសងគមកិចចេខត េពធ ត់ េ កយមកេទ តេនឆន ំ២០១០ េ យ រជីវភពគត់ពី
មួយៃថងេទមួយៃថងកន់ែតយ៉ប់យឺុនេទៗ េហយជំពក់បំណុលេគកន់ែតេ ចនផងេនះ គត់ក៏សេ មច
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ចិតលក់េស វេភេនះបនកនុងរយៈេពល ៣ឆន ំេទ តេទឲយម នីមនទីរសងគមកិចចដែដល កនុងចំនួនទឹក បក់ 
១.០៩០.០០០ (មួយ នេកសិបមឺុនេរ ល) េហយេស វេភេនះនឹងបនមកវញិេនឆន ំ២០១៤ ខងមុខ 
េបសិនជេ កមិន ក់បញច ំ ឬលក់បនេទ ត។ 

បុរសរបូេនះបនែថងេ តកអរចំេពះករគិតគូរដល់អតីតយុទធជនពី ថន ក់ដឹកនំ បេទសេនេពលេនះ បុ៉ែន
េ ក ក់មិនសងឃឹមថ នឹងបនេស វេភេនះមកវញិេទ េ ពះេ កបនយកលុយពីេគចយអស់
េហយ េហយជីវភពរបស់ គ រគត់េនែតយ៉ប់យឺុនខះមុខខះេ កយដែដល េនះ។ 

អតីតយុទធជនមន ក់េទ តេនេខតកំពង់ចម េ ក សុខ បន តូញែតរថ ករេបក បក់អតីតយុទធជនមក
ដល់សពៃថងេនះេនែតមនករលំបក ដូចជយឺតយ៉វេ ចនែខ មនករកត់ បក់ែខេ យមិនដឹងមុខ
េនះជេដម។ 

ទក់ទងនឹងករជំរញុរបស់នយករដម នីជថមីេនះ េ ក ក់មិនមនជំេន ថ ប សន៍េ កនឹង វ
លប់បំបត់ភពអវជិជមនេន មមនទីរសងគមកិចច េនះបនេទ េ យ រថ ចបប់មនេហយែតម នីខង
េ កមមិន ពមអនុវត។ 

រដម នី កសួងសងគមកិចចអតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ េ ក អិុត សំេហង េនៃថងអងគ រ ទី២១ មិថុន 
មិនេធអ ថ ធិបបយេទជំុវញិបញទំងេនះ េ យេ កទមទរសំុឲយ ក់លិខិតផូវករសំុជួបជមុនសិន។ 

ម នីអនកនំពកយអងគភព បឆំងអំេពពុករលួយ េ ក ែកវ េរមី៉ មន ប សន៍ថ េ កទទួល គ ល់ថ 
ពិតជមនករណីទិញលក់េស វេភរបបេគលនេយបយអតីតយុទធជនេនះ មរយៈម នីខិលខូចមួយ
ចំនួនែមន បុ៉ែនបញេនះអងគភពេ កកំពុងេសុបអេងកតេលករណីេនះេហយ។ 

េទះយ៉ង កី េ កមិនទន់ ចបញជ ក់បនថ មកដល់េពលេនះអងគភព បឆំងអំេពពុករលួយរក
េឃញអំេពពុករលួយជំុវញិ ករណីកិបេកង បក់អតីតយុទធជនេនះថ មនបុ៉នម នករណី ឬក៏ទទួលបន
ពកយបណឹងេលករណីេនះបនបុ៉នម នេហយេនះេទ េ យេ កសំ ងថ េនះជេរ ងបេចចកេទសមិន

ចឲយដឹងមុនបន។ 

របយករណ៍ពី កសួងសងគមកិចចបនឲយដឹងថ បចចុបបននអតីតយុទធជន គប់ បេភទែដលកំពុងទទួលរបប
ឧបតថមភ េគលនេយបយពីរដសរបុមន បមណ ៩៣.៦០៣ គ រ និងអនកេនកនុងបនទុកសរបុមនចំនួន
បមណ ២៤៩.៥០៥នក់ េហយរ ភិបល តវចំ យសរបុ បចំែខអស់ចំនួន ៨.៤៧២ នេរ ល៕ 
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១៣.៣៥ ADB៖ េសដកិចចកមពុជ ចនឹងេកនេឡង២ឆន ជំប់គន  

េ យ ែដន អយុធយ 

2011-04-06 

ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ (ADB) បនពយករពីកំេណ នេសដកិចចកមពុជ ឬផលិតផលកនុង សកសរបុ (GDP) 
ថ ចនឹងេកនេឡងពីរឆន ំជប់គន  គឺេនឆន ំ២០១១ និង ២០១២។ 

 

RFA/Den Ayuthyea 

៦-េម -២០១១: ម នីធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ (ADB) េធសននិសីទកែសត បកសលទធផលៃនករពយករវភិគអំពី
ម៉ ក េសដកិចចកមពុជ េនទី ន ក់ករធនគរ ន ជធនីភនំេពញ។ 

ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ (ADB) េន ពឹកៃថងទី៦ ែខេម  នករយិល័យ បចំ កងភនំេពញ បនេធសននិសីទ 
កែសត បកសលទធផលៃនករពយករវភិគអំពី ម៉ កេសដកិចចថមីមួយៃនេសដកិចចកមពុជថ ផលិតផលកនុង
សកសរបុ (GDP) របស់កមពុជ ចនឹងេកនេឡង ៦,៥% េនកនុងឆន ំ២០១១ និងេនកនុងឆន ំ២០១២ ចេកន
េឡងដល់ ៦,៨%។ កនុងេនះទុនប មងអនរជតិសរបុ តវបនេគពយករថ នឹងមនករេកនេឡងដល់ 
២,៨៤ពន់ នដុ រេនឆន ំ២០១១។ 

ែថងកនុងសននិសីទកែសត េ ក ពូទូ កម៉យ៉  (Putu Kamayana) នយកធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ 
បនឲយដឹងថ ទនទឹមនឹងកំេណ នេសដកិចចេនះ កមពុជចំបច់ តវេ ះ យបញ បឈមមួយចំនួន 
បសិនេបកមពុជ ចង់សេ មចបននូវេគលេ កត់បនថយភព កី ក និងកំេណ នេសដកិចច បកបេ យ
និរនរភព។ 

ADB បនឲយដឹងែដរថ ករេងបេឡងវញិៃនវស័ិយេទសចរណ៍ និងករនំេចញសេម កបំពក់ ក៏ដូចជ
កំេណ នេថរៃនវស័ិយកសិកមម នឹងជំរញុកំេណ នកមពុជ េនកនុងឆន ំ២០១១ កនុងេនះវស័ិយកសិកមម តវប៉ន់
បមណថ នឹងេកនចំនួន ៤,៣% កនុងឆន ំ២០១១។ កំេណ នពីវស័ិយឧស ហកមមមន បមណ ១០,៨% 
េ យែផក មសញញ វជិជមនអំពីករបញជ ទិញនេពលអនគតពី សហរដ េមរកិ និងសហភពអឺរ ៉បុ និង
ចំណូលពីវស័ិយេទសចរណ៍ក៏ខពស់ជងប ឆន ំកនងេទ។ 



ព័ត៌មនទូេទទក់ទងេទនឹងពលកមម   213 

បែនថមេលសេនះ េ ក ភីធ័រ ពីមបល (Peter Brimble) អនកេសដកិចចវទូិជន់ខពស់របស់ ADB ក៏បនឲយ
ដឹងែដរថ ករបនេងបេឡងៃនករនំេចញវស័ិយសេម កបំពក់ និងវស័ិយេទសចរណ៍កនុងឆន ំ២០១១ នឹង
ជួយឲយកមពុជ រក និរនរភពៃនករវលិមករកគនងកំេណ នរយៈេពលែវងពី ៦ េទ ៧% េឡងវញិ។ 

េទះយ៉ងេនះកី ម នីគណបក បឆំងេនកមពុជ បនេលកេឡងថ កំេណ នេសដកិចចែដលពយករេ យ 
ADB គឺមិនបនឆុះបញច ំងេទេល ថ នភពជក់ែសងរបស់ បជពលរដេន មទីជនបទ ែដលេសដកិចច
គ ររបស់ពួកគត់កន់ែត កលំបកេនះេទ។ 

អនក សី ជំុ សំបូរ រស់េន សក ំកក់ េខត ែកវ បនឲយវទិយុ សីុេសរដឹីងថ េ យ រែតរបូគត់ជ សី
េមម៉យមិនមនករងរេធរក បក់ចំណូល បន េ កអំពីរបរេធែ ស របូគត់បនបងខំចិតលក់ដីែ សចមក រ
មួយែផនកយក បក់បញជូ ន កូន សីឲយេរ នសូ ត រហូតបន បឡងជប់សញញ ប តបក់ឌុប កលពីឆន ំ
២០១០។ បុ៉ែនគួរឲយេ ក យ របូគត់មិនមនលទធភពបញចូ លកូន សីេទទី កង េដមបីបនករសិក
េន ម គឹះ ថ នឧតមសិក េទ តេទ េ ពះមិនមនចំណូលអីេ កពីរបរេធែ សេនះ។ 

េ ក យឹម សុវណ ម នីនំពកយគណបក  សម រង ុ ី និងជអនកេសដកិចចផងេនះ បនែថងថ របូេ ក
មិនគំ ទចំេពះកំេណ នេសដកិចចែដលេកនេ យ រករលក់ ដូរធនធនធមមជតិ ឬ ទពយសមបតិរដ មន
ដូចជៃ ពេឈ ឬដីធី អគររដេនះេទ។ 

ចំែណកេ ក កឹម សុខ បធនគណបក សិទធិមនុស  បនែថងទទួល គ ល់ពីកំេណ នេសដកិចចកមពុជ
េនះែដរ។ បុ៉ែនេ កថ េសដកិចចេកនេនះ គឺេកនេទេលម នី ឬឈមួញមន ទពយធនមួយ កមបុ៉េ ះ 
បុ៉ែនពលរដែខមរេន មទីជនបទ គឺេសដកិចច គ ររបស់គត់កន់ែតេ កយ៉ក។ 

កលពីៃថងទី២១ ែខមីន ឆន ំ២០១១ ធនគរពិភពេ កបនេចញផ យរបយករណ៍ពយករណ៍របស់ខួន
ថ េសដកិចចកមពុជ កនុងឆន ំ២០១១ និង ២០១២ ចមនកំេណ ន ៦,៥% ផងែដរ គឺបនមកពីវស័ិយ
កសិកមម វស័ិយកត់េដរ និងកំេណ នពីវស័ិយេទសចរណ៍។ េផមពីកំេណ នេនះ ធនគរពិភពេ កបន
រពឹំងថ ផលទុនសរបុកនុង សក (GDP) េនឆន ំ២០១១ ចេកនេឡងជង ១២ពន់ នដុ រ េហយេន
ឆន ំ២០១២ ចេកនេឡងដល់ជិត ១៤ពន់ នដុ រ។ 

េ កនយករដម នី ហុ៊ន ែសន កលពីៃថងទី១៦ ែខមីន មន ប សន៍កនុងសននិសីទសីពីទស នវស័ិយ
កមពុជ ស មប់ឆន ំ២០១១ បនឲយដឹងថ កំេណ នេសដកិចចកមពុជ េនឆន ំ២០១០ បនេកនជិត ៦% វស័ិយ
កសិកមមមន ៤% វស័ិយឧស ហកមម ១៣,៥% និងវស័ិយេស កមមេទសចរណ៍ ១៦%។ 

បែនថមេលេនះ េ ក ហុ៊ន ែសន កលពីៃថងទី២១ ែខមីន បនែថងថ េដមបីបេងកនកំេណ នេសដកិចចកមពុជ 
ឲយមនសនទុះេកនេឡងកនុងឆន ំ២០១១េនះ កមពុជបនយកចិតទុក ក់ព ងឹងវស័ិយេហ រចនសមព័នធ េសដ-
កិចចកំពុងេបះជំ ន និងព ងីកធនធនមនុស  ពិេសសកមពុជ កំពុងេផត និងសមឹងេទេលឧស ហកមម
ថមី ដូចជករដំេឡងរថយន ដំេឡងឧបករណ៍អគគិសនី និងឧស ហកមមធុន លដៃទេទ ត ពមទំងជួយ
ស មលពណិជជកមមេបកទូ យេសដកិចច និងបរយិកសវនិិេយគេនកមពុជឲយបនផុលផុស៕ 
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១៣.៣៦ ADB បរមភពីទំនិញេឡងៃថប៉ះពល់ដល់ពលរដ កី ក 
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ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ (ADB) េនៃថងទី២៧ ែខេម  ឆន ំ២០១១ បនសែមងករ ពយបរមភថ អតិផរ  
និងមូប រេឡងៃថ កំពុងែតគំ មកំែហង និងជំរញុឲយ បជពលរដជេ ចន ននក់េនកនុង បេទស
កំពុង អភិវឌ ន៍េនតំបន់ សីុ បនធក់ខួនកនុងភព កី កយ៉ងធងន់ធងរ។ 

េសចកី បកសព័ត៌មនរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ចុះៃថងទី២៦ ែខេម  ឆន ំ២០១១ េនកនុងទី កង
ម៉នីល (Manila) បេទសហីលីពីន (Philippine) បនឲយដឹងថ ករេឡងៃថៃនមូប រ គឺបនេកតមន
េនកនុងរយៈេពល ២ែខ េនេដមឆន ំ២០១១ កនងមក។ 

េសចកី បកសព័ត៌មនបនបនថ រ ភិបលេនតំបន់ សីុ បនចត់វធិនករជេ ចនរចួេហយស មប់
រយៈេពលខី េដមបីទប់ ក ត់អតិផរ  និងមូប រេឡងៃថ េដមបីឲយមនសថិរភពតៃម បុ៉ែនត មវករ
ស មប់មូប រកន់ែតេកនេឡង និងផលិតកមមថយចុះ គឺមនន័យថ អនកបេងកតនេយបយ តវែត
េផតេលដំេ ះ យយូរអែងង េដមបីេជ ស ងវបិតិែបបេនះេនៃថងអនគត។  

រដម នី កសួងេសដកិចច និងហិរញញវតថុ បេទសកមពុជ េ ក គត ឈន់ និងជឧបនយករដម នី បន
មន ប សន៍កលពីៃថងទី២១ ែខេម  េនេ កយកិចច បជំុរ ងរ ភិបលកមពុជ និងៃដគូអភិវឌ ន៍
កមពុជ ឲយដឹងថ រ ភិបលកមពុជ កំពុងែត ពយបរមភេរ ងេនះ ៖ «េនះជ កងល់រមួេនេល កលេ ក
ទំងមូលែតមង។ និយយពីអតិផរ  គឺជអតិផរ នំចូល បក់ដុ រចុះ រ ភិបលមនវធិនករ
កនងមកេហយ អំពីេរ ងអតិផរ េនះ»។ 

កសិករេនកនុង កងសទឹងែសន េខតកំពង់ធំ េឈម ះ ង ៃម៉ យុ ៣៨ឆន ំ បនែថងថ កសិករ កី កកំពុង
ែតរងេ គះខំងជងេគ ៖ «អងករ ហូបចុកេយងេនះក៏េឡងៃថែដរ េហយនិងបែនក៏េឡងៃថែដរ។ ដូចជ តី

ច់ក៏េឡងៃថែដរ។ តី និង ច់ ជក ចេគ ច់ កបី េឡងៃថអស់េហយសពៃថងេនះ។ ំងេឡង
ៃថ ជីក៏េឡងៃថ។ កលពីឆន ំេទ មួយេប ១០មឺុនេរ ល េទ ១១មឺុនេរ ល ឥឡូវ ១៥មឺុន េទ ១៦មឺុនេរ ល។ 
កំពុងែតពិបកចិត ពីេ ពះ បជជនខះខត គន អត់មនមុខរបរ និង ជីវកមម»។ 

តំ ង សគណបក  សម រង ុ ី េ ក សី មូរ សុខហួរ បនមន ប សន៍ថ រ ភិបលកមពុជ គបបី
េ ះ យបញជបនទ ន់ដល់ គ រ កី ក ៖ «េស សងគម គឺករអប់រ ំនិងេស សុខភព ធនថ មិនឲយ
មនករគិតៃថ។ េលសេនះេទេទ ត គឺធនកំុឲយអនក ក បឈមមុខនឹងករបត់បង់ដីធី»។ 

បភពពី បជពលរដបនតូញែតរថ សពៃថងេនះទំនិញហូបចុកបនេឡងៃថេសទរ គប់មុខេនេលទីផ រ 
ដូចជ ច់ ជក មួយគីឡូ កមមនតៃម ១៩.០០០េរ ល េ ប បេធ បេពលមុនមនតៃម ១៥.០០០េរ ល។ 
តីរសមួយគីឡូ កម មនតៃម ១២.០០០េរ ល េ ប បេធ បេពលមុនតៃម ៨.០០០េរ ល។ ចំែណកឯេ បង

ំងសុ៊បែព មួយលី តតៃមជង ៥.០០០េរ ល េ ប បេធ បេពលមុនតៃម ៤.០០០េរ ល៕ 


	Document16.pdf
	2nd Quarter_2011.pdf
	1Cover Page NewsClip.pdf
	NewsClip April - June 2011.pdf
	Binder1.pdf
	2Preface_KH.DOC.pdf
	3Preface_Eng.pdf

	Binder1.pdf
	2Preface_KH.DOC.pdf
	3Preface_Eng.pdf





