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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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I. អតថបទទក់ទងេទនឹង បក់ឈនលួអបបបរម 

១. សហជីពកមពុជ ទមទរដំេឡង បក់ឈនួល បចំែខចំនួន ៩៣ ដុ រ េបគម ន

ដំេ ះ យសមរមយេធកូដកមម (CEN) 

េ យ : េសរ ី(ៃថងទី 3 កកក  2010) 

ភនំេពញ:  េនៃថងទី៣  ែខកកក  ឆន ំ២០១០ ថន ក់ដឹកនំសហព័នធសហជីព  និងសហភពតំ ង

ឱយកមមករេ ងច កកត់េដរ  និងែសបកេជង បមណជង  ១០  មឺុននក់  បនេចញេសចកីែថង 

ករណ៍រមួគន សំុដំេឡង បក់ឈនួលកមមករចំនួន៩៣  ដុ រកនុងមួយែខ  ពីេ ពះតៃមទំនិញមន

កំេណ នខពស់  ជេហតុនំឱយមនផលប៉ះពល់យ៉ងខំងដល់ជីវភពកមមករ  ដូចជចំ យៃថ

រ  ទឹក  េភង  និងករចំ យចំបច់មួយចំនួនេទ ត ។  េសចកីែថងករណ៍រមួេនៃថងទី ៣ 

ែខកកក   ឆន ំ២០១០  ថន ក់ដឹកនំសហជីពែដលបនមកចូលរមួ បជំុបនសេ មច ក់សំេណ

ដូចខងេ កម: 

១‐សំេណ សំុដំេឡង បក់ឈនួល  ៩៣  ដុ រកនុងមួយែខ  ជូនកមមករែផនកកត់េដរសេម កបំពក់ 

និងែសបកេជង 

២‐  ជរ ភិបល តវផល់ឱកសឱយសហជីពមនេពលចរចជមួយនិេយជកជ  លកខណៈ

េទភគីជមុនសិន  មុននឹងមនករសេ មចេនឯគណៈកមមករ បឹក ករងរ  (LAC)  ។ 

៣‐អំពវនវឱយមនករចូលរមួេធសកមមភពរមួគន ទំងករចរច  និងយុទធនកររហូតដល់មន

ករ ពម  េ ព ងេល បក់ឈនួលអបបបរម  ។  កមសហជីព មួយែដលបនសេ មច 

យល់ ពម េល បក់ឈនួលទបឱយកមមករ និេយជិត េ យមិនឯកភពពី កមទំងមូលេនះ នឹង

តវបងញយ៉ងចបស់ថ  កមទំងេនះមិនបេ មផល បេយជន៍  របស់កមមករនិេយជិត

ពិត បកដេឡយ  ។  េសចកីែថងករណ៍រមួដែដល  បនសរេសរេទ តថ  កនងមកមន

ករឯកភពគន ក់សំេណ សំុដំេឡង បក់  ឈនួល  ៩៣  ដុ រកនុងមួយែខ  េយងេល

របយករណ៍ វ ជវរបស់អនកជំនញេសដកិចច  តំ ងថន ក់ដឹកនំសហជីព  ក់សំេណ

ជួបពិភក ជមួយតំ ងនិេយជកមងរចួមកេហយ  ែតលទធផលេនមិនទន់បនេនេឡយ 



។ កលពីៃថងទី ២៤  ែខមិថុន ឆន ំ២០១០ មនករ បជំុធំមួយ មនសជីពទំងអស់បនចូលរមួ 

េហយសេ មចថ េនែតរក សំេណ  ៩៣ ដុ រដែដល េទចរចជមួយនិេយជកជលកខណៈ

េទភគីជមុនសិន  មុនេទ កម បឹក ករងរ  ។  េនៃថងទី២៥  ែខមិថុន  ឆន ំ២០១០  ប់ែត

តំ ង ជរ ភិបលបន បកសគំ ទឱយដំេឡង បក់ឈនួល  ៥  ដុ រ  និងបញចូ ល បក់

ទ ទង់ជីវភព  ៦  ដុ រ  ចូលេទកនុង បក់ែខេគល  ែដលផទុយពីចរនេសដកិចចទីផ រេសរ ី

កនុងខណៈសហជីពមិនទន់បនចរចជមួយនិេយជកផងេនះ។ 

 

     េ ក  ត់  ធន់  បធនសមព័នធសហជីព បជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ  បន

មន ប សន៍កនុងសននិសីទ  កែសតកលពីេវ េម៉ង  ១១  និង  ៣០  នទី  ៃថងទី៣  កកក  

២០១០ យ៉ងេនះថ សំេណ ទមទរ បក់ឈនួលកមមករចំនួន ៩៣ ដុ រ ពីនិេយជកេនះ គឺជ

តៃមពិភក ចរចគន   ែតេបមនករយល់ ពមដំេឡង បក់ឈនួលឱយកមមករចំនួន  ជង  ៧០ 

ដុ រកនុងមួយែខ  ែដលជ បក់ែខេគលេនះ  តំ ងសហជីពទំងអស់ ចទទួលយកបន 

បុ៉ែនេបមនករដំេឡង បក់ឈនួលកមមករែតបនិចបនួចេនះ  និងករេធម កូដកមម  ទមទរ

ឱយមនករយល់ ពមដំេឡង បក់ឈនួលដល់កមមករសមរមយ។ 

 

     េនៃថងទី៨  ែខកកក   ឆន ំ២០១០  ខងមុខេនះ  កមថន ក់ដឹកនំសហជីពនឹងជួបពិភក សីពី

ករដំេឡង បក់  ឈនួលកមមករវស័ិយកត់េដរ  និងែសបកេជង  េហយកនុងករណីមិនបនទទួល

លទធផល មសំេណ   គឺ កមសហជីព  ទំងអស់នឹងមនករ បជំុ ធរណៈជមួយនឹងកមមករ 

េដមបី បឆំងេទនឹងករសេ មចេនះ។ 

 

     េ ក  ត់ ធន់ បនមន ប សន៍ បប់ កមអនក យករណ៍ព័ត៌មនបនេទ តថ  េបសិន

ករចរច  ជមួយនិេយជកមិនបនលទធផលេនៃថងទី៨  ែខកកក   គឺសហព័នធសហជីព 

បជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ  នឹងេធករពិភក ជមួយសហជីពេសរកីមមករ  ៃន

ពះ ជ ច កកមពុជ  េដមបីេធម កូដកមមរមួជមួយគន   េដមបីទមទរឱយមនករដំេឡង

បក់ឈនួលកមមករឱយបនសមរមយ។ 

 

       បញជ ក់ សហជីពេសរកីមមករ  ៃន ពះ ជ ច កកមពុជ  ដឹកនំេ យេ ក ជ  មុនី បន



មនគេ មងេធម កូដកមមទមទរដំេឡង បក់ឈនួលបែនថមចំនួន  ២០  ដុ រ  បែនថមពីេល

បក់ែខេគល មនពី ៥០  ដុ រេទ ៥៥  ដុ រ  េ យចប់េផមរយៈេពល ៣ៃថង  គឺៃថងទី ១៣‐

១៤‐១៥  ែខកកក   ២០១០  េន មប េ ងច កែដលមនសហជីពេសរកីមមករ  េហយ ច

នឹងមនករចូលរមួពី កមកមមករ ៃនសហជីពេផ ងៗេទ តផងែដរ ៕  

 

2. Minimum wage decision to ignite apparels workers protests 

July 12, 2010 
Fibre2Fashion  

Labour authorities have voted to increase the per month minimum wages for apparel 
workers by US $11. This figure is way too less, as compared to what a few major unions 
were demanding, thereby, giving fresh signs of a probable strike on a large scale, next 
week. 
 
Last week, during a meet between the Labour Advisory Committee, a group of officials, 
factory representatives and union leaders voted to raise the minimum wages by $5. They 
also sanctioned a plan to join the current $6 cost of living supplement in to the basic 
wage, hence, increasing the minimum wage from $50 per month to $61. 
 
However, the new wage is likely to be implemented from October and will remain in 
existence till 2014. Both the government and the labourers and unions have agreed upon 
the same, informed Labour Minister, Vong Soth. 
 
But there were also a few union leaders, who demanded minimum salary in the range of 
$70 - $93. For instance, Chea Mony, Head of the Free Trade Union of Workers of the 
Kingdom of Cambodia, had warned to demonstrate a three-day strike, commencing 
from July 13, if his demand of $70 was not decided upon by government officials. Post 
last week’s decision of $61, Mony affirmed his decision of going for a strike. 
 
According to Soth, if the minimum wage is increased beyond a certain limit, Cambodia 
might turn in to an unattractive destination for apparel industry investors. The same 
was supported by GMAC Chairman, Van Sou Ieng, that we the minimum wage is 
increased beyond $61 then investors might withhold their investing plans in the 
country. 

 



 

៣. ករដំេឡង បក់ឈនួលបែនថមមិនទន់េធឲយជីវភពកមមករកត់េដរកមពុជល

បេសរេនេឡយេទ 

េ យ គង់ សុ នរទិធ វ ីអូ េអ ែខមរ | ភនំេពញៃថងអងគ រ, 13 ែខកកក  2010

 

របូថត៖ េអភី 

កម្មករ កមមករនីិ តវេធករែថមេម៉ង ជេរ ង ល់ៃថងេទបបន បក់ែខកនុងរងង់ ៨០ដុ រ 

កនុងមួយែខ។ 

 “ដំេឡង បក់ឈនួលអបបបរមេនះ េទ ម ថ នភពេសដកិចចែដលេទបនឹងេងបេឡងវញិ

ខះៗ ដូេចនះេបសិនជេយងេធមិន សល ករ បកួត បែជងរបស់េយងជមួយនឹងអនកផលិត

ទំនិញៃន បេទសេផ ងៗ េទ ត គឺេយង តវប ជ័យ។ កល ទំនិញកមពុជ តវប ជ័យកនុង

ករលក់េនកនុងទីផ រអនរជតិ េ ងច កក៏ដួល។ កល េ ងច ក(ក៏)បិទកមមករក៏អត់

ករងរេធ"។ 



កមកមមករនីិេ ងច កកត់េដរ បន គមករដំេឡង បក់ឈនួល បចំែខដល់ពួកេគ ក៏បុ៉ែន

ពួកេគយល់ថ ករដំេឡង បក់ឈនួលបែនថមេនះមិនទន់េធឲយជីវភពពួកេគល បេសរេន

េឡយេទ។ 

េន មដងម វថីិ ពះនេ តមេឆព ះេទកន់េខតក ល កមមករ កមមករនីិ បនឈរជ កម

តូចៗេនពីមុខទរចូលេ ងច កកត់េដររបស់ពួកេគ។ ពួកេគ ក់បីដូចជពំុមនករភញ ក់

េផលេនេពលែដលពួកេគបនទទួលដំណឹងពីករដំេឡង បក់ឈនួល បចំែខចំនួន បំដុ រ

ពីេល បក់ែខែដលពួកេគទទួលបនកនុងេពលបចចុបបននេនះេទ។ 

អនក សី ន សុភ ក័ កមមករនីីៃនេ ងច ក ន់លីហុង ែដលសថិតេនកនុងសងក ត់ច កអែ ង

េល ខណ័មនជ័យ ជយទី កងភនំេពញេទបែតបនដឹង ម បពនធ័ផ ពផ យននអំពីករ

ដំេឡង បក់ែខេនះ។ នងេពលេ យកីេ តកអរ បុ៉ែន បកបេទេ យទឹកមុខសងួតថ ករ

តំេឡង បក់ែខេនះនឹងជួយស មលដល់ករចយ យរបស់កមមករបនបនិចបនួចែតបុ៉េ ះ 

បុ៉ែនកមមករទំងអស់េនែតមិន ចេគចផុតពីករលំបកបនេទ េនេពលែដលទំនិញសព

រេពេឡងៃថកប់ពពកេនះ។ 

“ខញុំថ មិនសម សបេ ពះអីទំនិញទីផ រ ខពស់ជង បក់ែខហនឹងេ ចន។ េទះបីបនបុ៉ណឹងមក

ក៏ទប់ទល់មិនរចួ បុ៉ែន ធូរ លជងេយងបន បក់ែខ ៥០ដុ រ"។ 

អនក សី ន សុភ ក័ មន បក់ែខកនុងរងង់ ៨០ ដុ រកនុងមួយែខ បុ៉ែនអនក សី តវេធករ

បែនថមេម៉ងជេរ ង ល់ៃថងេទប ចទទួល បក់ែខេនះ។ អនក សី ន សុភ ក័ មន

ប សន៍េ យតូញែតរថ បក់ទំងេនះមិនអនុញញ តឲយអនក សីេធករសន ំទុកបនេទ 

េ យ រែតទំនិញនិង ចំណី រេឡងៃថ ពមទំងតៃមផទះឈនួលក៏ តវេឡងៃថផងែដរ។ 

កមមករកនុងវស័ិយកត់េដរសេម កបំពក់េនកមពុជ ទទួល បក់ែខទបបំផុតជផូវករ តឹម ៤៥ 

ដុ រ កនុងមួយែខស មប់កមមករ កលបងរយៈេពលបីែខដំបូង និងកមមករេពញសិទធិទទួល



បន បក់ែខ អបបបរម ឬ បក់ែខតិចបំផុតជផូវករ ចំនួន៥០ ដុ រ។ កលពីឆន ំ ២០០៧ 

កមេថែកេ ងច ក បនបដិេសធដំេឡង បក់ែខជផូវករដល់កមមករ បុ៉ែនបនយល់ ពម

ផល់លុយ ទ ទង់ជីវភពចំនួន ៦ដុ រកនុងមួយែខ បែនថមពីេល បក់ែខរបស់ពួកេគ កនុងេពល

ែដលវបិតិេសដកិចចេទបនឹងេលចេចញ ជរបូ ង។ 

កលពីៃថង ពហសបតសបហ៍មុន គណកមមករ បឹក ករងរ ែដលមនតំ ងមកពីខង

រ ភិបល ពីខងេថែកេ ងច កកត់េដរ និងតំ ងមកពីសហជីពកមមករ សរបុមន

សមជិក ចំនួន ២៦នក់ បនសេ មចដំេឡង បក់ែខទបបំផុតដល់កមមករេ ងច កកត់េដរ 

ចំនួន បំដុ រជបែនថមេទ ត េហយ បក់ឧបតថមភស មប់ ទ ទង់ជីវភពចំនួន ៦ដុ រកនុង

មួយែខ តវកត់បញចូ លជផូវករឲយេទជ បក់ែខវញិ។ ដូេចនះកមមករែដលសថិតកនុងដំ ក់

កល កលបងនឹងទទួលបន បក់ែខអបបបរមចំនួន ៥៦ ដុ រ និងកមមករែដលេពញសិទធិ 

នឹងទទួលបន បក់ែខអបបប ចំនួន ៦១ ដុ រកនុងមួយែខ។ 

គណកមមករ បឹក ករងរ បនែចងថ ករដំេឡង បក់ែខអបបបរមិដល់កមមករេ ងច ក

កត់េដរេនះ នឹង តវអនុវតជផូវករចប់ពីែខតុ ឆន ំ២០១០ េនះតេទ េ យអនុញញ តឲយ

មនករេធករត ៉ ទមទរករដំេឡង បក់ែខេឡងវញិេនឆន ំ ២០១៤។ 

កញញ  ែក សុធរទិធ កមមករនីីេ ងច កមន ក់េទ ត និយយថ នងេនែតចង់ឲយមនករដំេឡង

បក់ែខេនះបែនថមេទ ត េដមបីឲយកមមករេ ងច កមនជីវភពសមរមយ។ 

“ស មប់កមមករ បំដុ រហនឹង មិនេ ចនេទ គន់ែតថ បំដុ រហនឹង ចេ ចនជងមុន

បនិច មិនដឹងថ តវេធេម៉ចឲយបន បក់ែខេ ចន ចង់ឲយខង កសួងេសនដល់េថែកេ ងច កសំុ

ឲយដំេឡង បក់ែខកមមករទំងអស់"។ 

េន មផទះជួលកមមករេ ងច កកត់េដរសេម កបំពក់ តវរស់េនេ យ បេ ជ តគន កនុង

ថ នភព ពំុមនផសុខភព គប់ គន់េនះេទ។ ពួកេគែចករែំលកគន កនុងបនទប់តូចៗែដលមន



គន ចប់ពីពីរនក់ ឬរហូតដល់បួននក់។ កររស់េនជំុគន  គឺេដមបីជួយពួកេគ ចកត់បនថយករ

ចំ យេ ចនេល បក់ឈនួលផទះ ែដលមនតៃមចប់ពី ២០ដុ រកនុងមួយែខ ឬេសមនឹងមួយ

ភគបីៃន បក់ែខអបបបរមរបស់ពួកេគ។ 

បែនថមពីេនះ កមកមមករ តវេធករចយ យយ៉ងតបិតេតប តបំផុត េដមបីេគចេវះពីវបិតិអស់

បក់ែខមុនដំ ច់ែខថមីមកដល់។ 

កញញ  ែក សុធរទិធ េរ ប ប់ថ កមមករឬកមមករនីីមន ក់ជមធយមេធករចយ យ តឹមែត ២០០០ 

េរ ល ឬេសមនឹង ប ក់ បែហល ៥០េសន េមរកិ ស មប់ករបរេិភគ រមួយេពល 

ែដលកមមករមួយចំនួន បឈមនឹង បញសុខភពេនេពលពួកេគេធករេ ចនេម៉ង។ 

េ ក អុ៊ មន អនុរដេលខធិករ កសួងករងរនិងបណុះប លវជិជ ជីវៈ មន ប សន៍ថ 

ករដំេឡង បក់ឈនួលកមមករ តឹម បំដុ រេនះ េ យេយង មក មិតេសដកិចចបចចុបបនន 

ខណៈែដលេ ងច កកត់េដរេទបនឹងេងបពីវបិតិេសដកិចចបនបនិច។ 

“ដំេឡង បក់ឈនួលអបបបរមេនះ េទ ម ថ នភពេសដកិចចែដលេទបនឹងេងបេឡងវញិ

ខះៗ ដូេចនះេបសិនជេយងេធមិន សល ករ បកួត បែជងរបស់េយងជមួយនឹងអនកផលិត

ទំនិញៃន បេទសេផ ងៗេទ ត គឺេយង តវប ជ័យ។ កល ទំនិញកមពុជ តវប ជ័យកនុង

ករលក់េនកនុងទីផ រអនរជតិ េ ងច កក៏ដួល។ កល េ ងច ក(ក៏)បិទកមមករក៏អត់

ករងរេធ"។ 

េ យែឡក េ ក ជតិ េខម  ម នីជន់ខពស់ៃនសមគមេ ងច កកត់េដរកមពុជ ទទួលបនទុក 

ស មបស មលនិងេ ះ យវ ិ ទករងរ អះ ងថ ភគីនិេយជកបនពិនិតយអស់

លទធភព ស មប់ករដំេឡង បក់ឈនួលេនះ េនេពលែដល កមេថែកទំងេនះមនលទធភព

តំេឡង បក់ឈនួលកមមករបែនថម តឹមែត ៤ ដុ រែតបុ៉េ ះ។ 



ក៏បុ៉ែនរបយករណ៍និងអនកជំនញមួយចំនួននិយយថ ករដំេឡង បក់ែខេ ចនជងេនះ 

េដមបីឲយកមមករមនជីវភពបនសមរមយ នឹងមិនេធឲយកមពុជប៉ះពល់ដល់ករ បកួត បែជង

របស់េ ងច កេនកមពុជេនះេទ។ 

កមសហជីពកមមករននបនទមទរឲយមនករដំេឡង បក់ែខេគលដល់កមមករ ចេនះពី

ជង ៧០ ដុ រដល់ជង ៩០ដុ រកនុងមួយែខ។ រឯីវទិយ ថ នកមពុជេដមបីករសិក អភិវឌ ន៍ 

ែដលបនេធករសិក េ យឯក ជយមួយបនរកេឃញថ កមមករេ ងច កកត់េដរេនកមពុជ

តវករ បក់ឈនួលយ៉ងេ ច ស់ពី ៩០ េទ ១២០ ដុ រកនុងមួយែខ េដមបី ទ ទង់ជីវភព

ពួកេគរស់េនឲយបនសមរមយ។ េហយេបេធ បនឹង បក់ចំេណញៃនេ ងច កកត់េដរទទួល

បនេន បេទសកមពុជ កមេថែកេ ងច ក មនលទធភពដំេឡង បក់ែខទបបំផុតដល់

កមមកររហូតដល់ជង ៧០ ដុ រកនុងមួយែខ។ 

េ ក ត់ ធន់ បធនសមព័នធសហជីព បជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ េ កត់ថ 

CCAWDU េលកេឡងថ ករសេ មចតំេឡង បក់ឈនួលកមមករ តឹមែតមួយែខ ៥ ដុ រជ

បែនថមេទ តេនះ មិនបនឆងកត់ករពិភក គន ឲយ គប់ភគីេ យលិតលន់េនះេទ។ េហយ

េ កេនែតមិនេពញចិតេនេឡយ។ 

“េយងមិនេពញចិតេនកនុងករដំេឡងេនះេទ។ េ យ រែតទីមួយ ជចំនួនតិចែដលមិន ច

ធន េទដល់កររស់េនបន អញច ឹងេយងនឹងបនេធករជែជកជមួយនឹងកមមករេទ តថ េត

ភគីេ ចនយល់ ពម ឬភគេ ចនមិនយល់ ពម។ េបមិនយល់ ពមេទ េយងនឹងេធករត ៉

ដូចជករេធកូដកមមបតុកមម េដមបីទមទរចរចបែនថមេទ តេទេល បក់ែដលបនតិចេនះ"។ 

េ ក ជ មុននី បធនសហជីពេសរកីមមករៃន ពះ ជ ច កកមពុជ យល់ សបដូចគន េនះ

ែដរ។ េ ក ជ មុននី េ គងនឹងែសងរកករចរចជមួយ កមេថែកេ ងច កេដមបីែសងរក

ផល បេយជន៍បែនថមេទ ត។ 



បចចុបបននេនះ វស័ិយកត់េដររបស់ បេទសកមពុជែដល បមូលផំុេ យេ ងច កតូចធំ បែហល

៣០០ បនផល់ករងរឲយ បជជនជង ៣០ មឺុននក់។ គឺជវស័ិយែដលតំ ងឲយករ

នំេចញយ៉ងធំបំផុតរបស់ បេទសកមពុជ 

៤. កមមករ បមណ២ពន់នក់ជួបគន េនមុខសភ េដមបសំុីដំេឡង បក់ែខ 

េ យ ទីន ហ ករយ៉ី (RFA) 

2010‐07‐25 

កមកមមករេ ងច កមកពី មប េ ងច កមួយចំនួនកនុង  ជធនីភនំេពញ  បមណ  ២ពន់

នក់ បននំគន េធេវទិក ធរណៈេនមុខមនទីររដសភ េបេទះបីជ ជញ ធរបន ងំពួកេគ

មិនឲយជួបជំុគន េនមុខវត បទុមវតី េន ពឹកៃថងទី២៥ ែខកកក  ដូចករេ គងទុកកី។ 

 

RFA/Tin Zakariya 

២៥‐កកក ‐២០១០:  កមមករកមមករនីិជួបជំុគន េធេវទិក ធរណៈមួយេនខងមុខ  រដសភ 

កនុង ជធនីភនំេពញ  េដមបីទមទរឲយរ ភិបលដំេឡង បក់េប វត រឲ៍យបនពី  ៧៥  េទ  ៩៣

ដុ រកនុងមួយែខ។  



កមមករ បមណ ២ពន់នក់េនមុខមនទីររដសភ  េន ពឹកៃថងទី២៥  ែខកកក  បនទមទរសំុឲយ

និេយជក  ក៏ដូចជរ ភិបលដំេឡង បក់ឈនួលឲយពួកគត់  យ៉ងេ ច ស់ដល់ពី  ៧៣

ដុ រេទ ៩៥ដុ រកនុងមួយែខ និង បក់ឧបតថមភមួយចំនួនេទ ត។ 

េ ក  ត់  ធន់  បធនសហភពករងរកមពុជ  បនមន ប សន៍ថ  េ កេ គងនឹងេផញ

ញតិគំ ទរបស់កមមករទំងអស់  ែដលចូលរមួកនុងេវទិក ធរណៈេផញេទខងនិេយជក  និង

កសួងករងរ  សំុឲយដំេឡង បក់ឈនួលឲយកមមករពី៧៥  េទ ៩៣ដុ រ  និងលុយបយមួយៃថង

ចំនួន ៣ពន់េរ ល  បក់អតីតភពករងរ ២ដុ រកនុងមួយឆន ំ  និងរងន់េទ ងទត់ ១០ដុ រ

េទ តកនុងែខនីមួយៗ  េបមិនមនដំេ ះ យ  កមមករនឹងេ គងេធកូដកមមរយៈេពលមួយ

សបហ៍។ 

េ ក  ត់  ធន់  មន ប សន៍ដូេចនះ  ៖  «េបសិនជមិនមនករេឆយ  តប  េយងនឹង ក់

កំណត់ៃថង មួយសមរមយ  នឹងេធកូដកមមេន មេ ងច កទំងអស់េនកនុង បេទសកមពុជ

ហនឹង េដមបីជំរញុឲយចរចឲយដំេឡង បក់ឈនួល»។ 

ករេធេវទិក ធរណៈទមទរដំេឡង បក់ែខេនះ  បនទ ប់ពី កម បឹក ករងរបនអនុម័ត

គំ ទករដំេឡង បក់ែខ  េគល ឬ បក់ែខអបបបរមពីចំនួន ៥០ដុ រ  េទ ៦១ដុ រ  េទឲយ

កមមករកត់េដរ និងកមមករផលិតែសបកេជងកលពីេដមែខកកក េនះ។ 

រដម នី កសួងករងរេ ក  វង សូត មន ប សន៍េនកនុងកិចច បជំុជមួយ កមករងរកល

ពីេពលថមីៗ  េនះថ  បក់ឈនួលចំនួន ៦១ដុ រមនលកខណៈសមរមយស មប់កមមករ។  េ ក

ថ  បសិនេបកមមករទមទរេ ចនេពក កមមករនឹងខត បេយជន៍  ពីេ ពះេ ងច កនឹងមិន ពម

ចំេពះករេសនឲយដំេឡង បក់ឈនួលេនះ េទ។ 

េនកនុងេវទិក ធរណៈែដលមនកមមករមកពីច មះេ ងច ក  បនេលកពីេហតុផលៃន

បក់ែខបចចុបបនន  ែដលពួកេគទទួលបន  អនកខះ  ៥០ដុ រ  អនកខះ  ៦៥ដុ រ  បូកនឹងៃថែថម

េម៉ងេនះថ ពួកេគមិន ចចយ គប់េទ េ ពះទំនិញេនេលទីផ រកន់ែតេឡងៃថ។ 



កមកមមករបនឲយដឹងដូេចនះ  ៖  « ល់ករចំ យេលៃថផទះ  និងៃថបយ  េយងហូបមិន

គប់ គន់េទ។  េយងជ បជពលរដ  េយងជកូនេចរបស់នយករដម នី  េយងសំណូមពរឲយ

រ ភិបលកំុ ប់ែតខងេថែកេពក សូមឲយ ប់ខងកមមករផង»។ 

ម នីជន់ខពស់ៃនសមគមកត់េដរកមពុជ  េ ក  ជតិ  េខម   បនបំភឺថ  េ ងច កមិន ច

ដំេឡង បក់ឈនួលឲយកមមករេលសពី  ៦១ដុ រេនះបនេទ  េ យ រពិភពេ កកំពុងជួប

វបិតិេសដកិចច។ 

េ ក ជតិ  េខម  មន ប សន៍ថ  ៖  «អីែដលេយងចង់បនក មិត ខពស់េពក ខណៈែដល

េថែកទំងអស់េនះពំុមនលទធភពឲយ  េធឲយេយងហនឹងបត់បង់េ ងច ក  បត់បង់កមមករ  អត់

មន បក់ែខ អត់មនករងរេធ»។ 

េទះជយ៉ងេនះកី  េ ក  ចន់  សុេវត៉  ម នីឃំេមលសិទធិមនុស ដហុក  និងេ ក  េម ន 

តុ   បធនកមមវធីិករងរៃនមជឈមណលអប់រចំបប់ស មប់សហគមន៍ បនបញជ ក់ដូចគន ថ 

អីែដលកមមករទមទរេដមបីជីវភព បចំៃថងរបស់ពួកេគេទ  ែដលទំនិញសព រេពេឡងៃថ  ឯ

បក់ឈនួលកមមករេឡងតិចតួចេនះ មិន ចរស់េនបនសមរមយេទ។ 

េ ក  េម ន  តុ  បនេលកេឡងថ សពៃថងកមមករមន ក់ ចផលិតបន បក់ចំេណញ ២៨៤

ដុ រ  បុ៉ែនពួកេគទទួលបន បក់ែខែត  ៥៦ដុ រេទ  ដូេចនះកមមករទទួលបនែត  ២០%  ៃន

បក់ចំេណញ ែតនិេយជក ចទទួលបន ៨០% ែដលផទុយពី បេទសកំពុងអភិវឌ ន៍៕ 

 

 

 

 



៥. កមមករេ ងច កកត់េដរជំរញុេ យេថែកនិង កសួងពក់ព័នធចរច 

សីពី បក់ែខេគលេឡងវញិ  

 

កមមករកត់េដរេន បេទសកមពុជ  

េ យ គី សុខលីម (RFI) 

កមមករេ ងច កកត់េដរនឹង ក់ លិខិតជូនេថែកេ ងច កកត់េដរនិង កសួងពក់ព័នធេនៃថង

ចនទែសក េនះេដមបីសំុដំេឡង បក់ែខេគលនិង បក់េគលករណ៍មួយចំនួនេផ ង េទ ត។ 

សមព័នធសហជីព បជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជែដលដឹកនំេ យេ ក  ត់ ធន់  ពមន

ថ  បសិនេបគម នចេមយកនុងរយៈេពល១៥ៃថងេទេនះ សហជីពរបស់េ កនឹង បកសេធ

កូដកមម។ 

01/08/2010 
 

កមមករ  េ ងច កកត់េដរមួយចំនួនេនែត ពមនេធកូដកមមដែដល បសិនេប  បក់ែខ

អបបបរមមិន តវបនេគដំេឡងេ យដល់ចេនះពី៧៥េទ៩៣  ដុ រេនះេទ។  េ ក  ត់ 

ធន់  បធនសមព័នធសហជីព បជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ  បនបញជ ក់ បប់េន

ៃថង ទិតយេនះថ  កមសហជីពរបស់េ កនឹង ក់លិខិតជផូវករជូនសមគមេថែក

េ ងច ក  កត់េដរកមពុជនិង កសួងពក់ព័នធេនៃថងចនទែសកេនះេដមបីសំុ  េធករចរចេឡងវញិ



សីពី បក់ឈនួលអបបបរម  អតីតភពករងរ  បក់រងន់និងេពលេវ ៃនករចរចដំេឡង

បក់ែខរបស់កមមករ។  

  

កមមករកមមករនីិែដលដឹកនំេ យេ ក  ត់ ធន់ ទមទរ បក់ែខេគលកនុងចេនះពី៧៥េទ

៩៣ដុ រ េមរកិ  បក់អតីតភព២ដុ រជេរ ង ល់ឆន ំេ យមិនកំណត់េពលេវ   បក់

រងន់េលកទឹកចិត១០ដុ រកនុងមួយែខ  និងេពលេវ ៃនករចរចដំេឡង បក់ែខ តវេធេឡង

កនុងមួយឆន ំមងេពលគឺមិនែមន៤ឆន ំមងដូចកលពីេពលកនងមកេនះេទ។ 

  

ករទមទររបស់សមព័នធសហជីព បជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជបន  េធេឡងបនទ ប់ពី

គណៈកមម ធិករ កម បឹក ករងរែដលមនតំ ងបី ភគី៖រ ភិបល សហជីព  និងេថែក

េ ងច កកត់េដរបនសេ មចដំេឡង បក់ែខអបបបរមជូនកមមករ ដល់៦១ដុ រ េមរកិបុ៉ែន

សហជីពរបស់េ ក  ត់  ធន់  មិនបនេបះេឆន តគំ ទេសចកីសេ មចេនះេទេ យេ ក

យល់េឃញថ បក់ឈនួលេនះមិនអនុញញ តេ យកមមករ ចរស់បន។ 

  

អនកេសដកិចចមួយចំនួនធប់បនបញជ ក់េនកនុងករសិក របស់  ខួនថ  កមមករកត់េដរ ចរស់

បនលុះ ែត បក់ែខអបបបរមមនចំនួនចប់  ពីជង៧០ដុ រេឡងេទ។  បុ៉ែនអ

បក់ែខេនះ តវបនតំ ង ជរ ភិបលនិងតំ ង  េថែកេ ងច កកត់េដរបដិេសធ

េ យពួកេគេលកេហតុផលមកសំ ងថ  ករដំេឡង បក់ែខហួសេហតុ ចេធេ យ

េ ងច កដួលរលំ។ 

  

េ ក  ត់  ធន់  បធនសមព័នធសហជីព បជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជបន ពមន  ថ 

បសិនេបេថែកេ ងច កមិន ពមទទួលយកករចរចកនុងរយៈេពលពីរសបហ៍  ចប់ពីៃថងទី២

ែខសី ដល់ៃថងទី១៥ែខសី េទេនះ  សហជីពរបស់េ កនឹងេរ បចំកូដកមមេន មប

េ ងច កនន។ 

  

េឆយតបេទនឹងសំេណ របស់សហជីព  េ ក  ជតិ  េខម   ម នីជន់ខពស់ៃនសមគមេថែក

េ ងច កកត់េដរកមពុជបនបញជ ក់េន  ៃថង ទិតយេនះថ  េ កពិបកនឹងេជ ថ  សមគម



របស់េ កនឹងពិចរ េលេរ ងេនះ ស់ពីេ ពះសមគម តវែតេគរព  េសចកីសេ មច

របស់ កម បឹក ករងរែដលេទបបនអនុម័តដំេឡង  បក់ែខអបបបរមជូនកមមករកត់េដរ

ដល់៦១ដុ រ េមរកិកលពីែខ កកក កនងមកេនះ៕ 

៦. សមគមកត់េដរបដិេសធសំេណ របស់ កមសហជីព 

េ យ ទីន ហ ករយ៉ី (RFA) 

2010-08-04 

ករទមទររបស់ កមសហជីពេទសមគមកត់េដរកមពុជ និងសំុអន គមន៍ពី កសួងករងរ 

កនុងករជួយរកមេធយបយពិភក គន េឡងវញិអំពីករដំេឡង បក់ែខេគលដល់កមមករ តវ

បនសមគមេ ងច កកត់េដរបដិេសធចំេពះសំេណ េនះ។ 

 

RFA/Tin Zakariya 

២៥-កកក -២០១០: កមមករកមមករនីិជួបជំុគន េធេវទិក ធរណៈមួយេនខងមុខរដសភ 

កនុង ជធនីភនំេពញ េដមបីទមទរឲយរ ភិបលដំេឡង បក់េប វត រឲ៍យបនពី ៧៥ េទ ៩៣

ដុ រកនុងមួយែខ។ 

ម នីជន់ខពស់ៃនសមគមកត់េដរកមពុជ បនឲយដឹងេនៃថងទី៣ ែខសី េនះថ េគមិន ច

ទទួលយកសំេណ របស់ កមសហជីពែដលេសនសំុឲយពិភក កនុងករដំេឡង បក់ែខេគល



បែនថមេទ តដល់កមមករេនះបនេឡយ េហយថ ករទមទរសំុដំេឡង បក់ែខបែនថមេទ ត

េនះ គឺជករបំពុលបរយិកសដល់អនកវនិិេយគបរេទសមកកមពុជ។ 

េ ក ជតិ េខម  ជម នីជន់ខពស់ៃនសមគមកត់េដរកមពុជ និងជតំ ងឲយេថែក

េ ងច កកត់េដរសំេល កបំពក់ និងែសបកេជង បនមន ប សន៍ថ ករទមទររបស់

កមសហជីពឲយដំេឡង បក់ែខេគល និងករគំ មកំែហងេធកូដកមមដូេចនះ គឺជករេធឲយមន

ករ ចបូក ចបល់ដល់និេយជក និងអនកបញជ ទិញមនករផកផងែដរ។ 

េ ក ជតិ េខម  មន ប សន៍ដូេចនះ ៖ «េបេថែកគត់ថ គត់េធេទបន បនគត់េទរចួ 

េហយេបគត់ថ គត់េទមិនរចួ េចះែតបងខំថ ទល់ែតបុ៉េណះបុ៉េ ះ ពិបក េ ពះអនក

វនិិេយគភគេ ចនេនេ ក បេទសេទ»។ 

េ ក ជតិ េខម  បនេលកេហតុផលថ អីែដលខងនិេយជកបនបដិេសធេនះ ពីេ ពះ

ករសេ មចដំេឡង បក់ែខកមមករែដលបនេធេឡងេនកនុងកិចច បជំុ កម បឹក ករងរ កលពី

ៃថងទី៨ ែខកកក  ឆន ំ២០១០េនះ មនសំេឡងគំ ទ ២០ េល ២៥សំេឡង ែដលបនឯកភព

ដំេឡងចំនួន ៥ដុ របែនថមេល បក់ែខែដលមន ប់ ៥៦ដុ រ ដូេចនះកមមករ ចទទួល

បក់ែខេគលចំនួន ៦១ដុ រ កនុងមួយែខ គិតពីែខតុ  ឆន ំ២០១០ខងមុខ។ 

េទះបីជមនករអះ ងយ៉ងេនះកី េ ក ត់ ធន់ បធនសហភពករងរកមពុជ បនបំភឺ

ថ កមករងរែដលបនេលកៃដគំ ទនូវករដំេឡង បក់ែខបែនថមចំនួន ៥ដុ រេនះ មិន

ឯក ជយ ែដលមិនែមនជអនកតំ ងកមមករេនះេទ។ 

េ ក ត់ ធន់ មន ប សន៍ថ ៖ «ចបស់ជនិេយជកមនពក់ព័នធនឹងករផល់ បេយជន៍ 

ឬខងរ ភិបលមនតំ ងឥទធិពលេលអនកហនឹងេហយ បនជអនកហនឹង ៊ នសេ មច។ ខញុំ

មិនេឃញមនម ចបប់ និយយថ កម បឹក សេ មចេហយ េយងគម នសិទធិជំទស់

េទ»។ 



េ ក ត់ ធន់ បនពនយល់េទ តថ អីែដល កមកមមករបនទមទរេនះ គឺទមទរ សប

ចបប់ ែដលចបប់ករងរម  ១០៤ បនែចងថ បក់ឈនួលកមមករ តវែតធនឲយរស់េន

សមរមយ េហយករដំេឡង ៥ដុ រកនុងមួយែខេនះ ពួកេគមិន ចចំ យបន គប់េទ។ 

េ ក ត់ ធន់ ពនយល់ដូេចនះ ៖ «គត់មិនែដលនិយយថ កមមករចយមិន គប់ កមមករេវទន 

កមមករឈ ឺ ឬគម នលទធភព គប់ គន់កនុងករចយ យេទ េហយនិេយជកចំេណញេ ចន

ស់ េហតុអីគត់មិនែចកឲយកមមករខះ?»។ 

កលពីៃថងទី២ ែខសី  សហជីពចំនួន ១៣ បនេសនឲយ កសួងករងរជួយអន គមន៍េដមបីឲយ

មនករពិភក េឡងវញិជមួយនឹងសមគមនិេយជក សីអំពីករដំេឡង បក់ែខេគល

ស មប់កមមករ ពី៧៥ េទ ៩៣ដុ រ។ 

រដេលខធិករ កសួងករងរ េ ក អុ៊ មន មិនេធអ ថ ធិបបយអំពីករណីេនះេទ េនៃថងទី៣ 

ែខសី េនះ។ 

បធនកមមវធីិករងរៃនមជឈមណលអប់រចំបប់ស មប់សហគមន៍ េ ក េម ន តុ  បន

បញជ ក់ថ អីែដលកមមករទមទរ គឺេដមបីជីវភព បចំៃថងរបស់ពួកគត់េទ ែដលទំនិញសព

រេពេឡងៃថ រឯី បក់ឈនួលកមមករេឡងតិចតួចេនះ មិន ចរស់េនបនសមរមយេទ។ 

េ ក េម ន តុ  បនេលកេឡងថ បចចុបបននកមមករមន ក់ ចផលិតបន បក់ចំេណញ ២៨៤

ដុ រកនុងមួយែខ បុ៉ែនពួកេគទទួលបន បក់ែខែត ៥៦ដុ រេនះេទ ដូេចនះកមមករទទួលបន

ែត ២០% ៃន បក់ចំេណញ ែតនិេយជក ចទទួលបន ៨០% ែដលផទុយពី បេទសកំពុង

អភិវឌ ន៍៕ 

 

 

 

 



៧. សហជីពនន តវបនេសនសំុឲយសហករគន អំពីបញ បក់

ែខអបបបរមកនុងតំបន់ 





 

 



៨. បក បឆំងេសនឲយនយករដម នីអន គមន៍ដំេឡង បក់ែខកមមករ 

េ យ ែដន អយុធយ (RFA) 

2010-08-08 

សមជិកសភគណបក  សម រង ុ ី េសនឲយេ កនយករដម នី ហុ៊ន ែសន អន គមន៍ដំេឡង

បក់ែខជូនកមមករឲយបនពី ៨៥ ដល់ ៩៣ដុ រ េដមបីឲយកមមករមនជីវភពសមរមយ។ 

 

RFA/Tin Zakariya 

២៥-កកក -២០១០: កមមករកមមករនីិជួបជំុគន េធេវទិក ធរណៈមួយេនខងមុខរដសភ 

កនុង ជធនីភនំេពញ េដមបីទមទរឲយរ ភិបលដំេឡង បក់េប វត រឲ៍យបនពី ៧៥ េទ ៩៣

ដុ រកនុងមួយែខ។ 

ម នីគណបក  សម រង ុ ី កលពីៃថងទី៥ ែខសី  បនសរេសរលិខិតចំនួន ២ចបប់ ច់េ យ

ែឡកពីគន េផញជូនេ កនយករដម នី ហុ៊ន ែសន មរយៈ បធនរដសភ េ ក េហង សំរនិ 

េសនឲយដំេឡង បក់ែខដល់កមមករ និងេសនឲយបញជូ នេ ក វង សូ ត រដម នី កសួងករងរឲយ

េទបំភឺកនុងរដសភ េនៃថងទី១២ ែខសី  ជំុវញិបញដំេឡង បក់ែខជូនកមមករ និងករបញជូ ន

ពលករេទេធករេនេ ក បេទស។ 



កនុងខឹម រលិខិតមនចុះហតថេលខេ យេ ក សុន ឆ័យ បធន កមតំ ង ស

គណបក  សម រង ុ ី េផញជូនេ ក ហុ៊ន ែសន េ កពីេសនឲយបញជូ នេ ករដម នី កសួងករងរ

េទេឆយបំភឺេនរដសភពី បក់ែខេគលកមមករ។ លិខិតក៏បនេសនឲយេ កនយករដម នី 

ហុ៊ន ែសន ដំេឡង បក់េប វត រជូ៍នកមមករចប់ពីែខកញញ  ឆន ំ២០១០ តេទ ឲយបនពី ៨៥ េទ 

៩៣ដុ រកនុង១ែខ និង តវមនវធិនករដំេឡងថវកិ ៥% ជេរ ង ល់ឆន ំជូនកមមករចប់ពីែខ

មក  ឆន ំ២០១១តេទ។ 

បែនថមេលខឹម រលិខិត េ ក សុន ឆ័យ បន បប់ពីមូលេហតុៃនករ ក់លិខិតេទេ ក 

ហុ៊ន ែសន ឲយវទិយុ សីុេសរដឹីងេនៃថងទី៧ ែខសី  ដូេចនះ ៖ «កំេណ នៃន បក់ែខអបបបរម

ស មប់ បេទសែដលមន ថ នភពដូច បេទសកមពុជេនះ គឺេគេកន ល់ឆន ំកនុង ១០ឆន ំកនង

មក។ កនុង១ឆន ំៗេគេកនឲយ បែហលពី ៥,៧% ៃនេគលករណ៍ែដលបនកំណត់ពីមុន េហយ

េបសិនជេយងពិនិតយេទេលទឹក បក់ ៥០ដុ រ ែដលេយងធប់បនកំណត់ជេ ចនឆន ំ 

េហយមិនែដលមនករែកែ ប តឹម តវេនះ េបេយងយកែត ៥% ក៏ តវករកំណត់

បចចុបបននកល េនខទង់ បមណ ៩០(ដុ រ) សមេទ មអីែដលកមមករេ កត ៉ែដរ។ េប

េយងេ ប បេធ បេទនឹងករកំណត់ បក់ែខអបបបរម េធ បេទ បេទសេវ ត ម គឺេគ

កំណត់ បែហលជ ១៣០ដុ រ េមរកិ»។  

េផមពីចង់ឲយកមមករមន បក់ឈនួលសមរមយ លិខិតេ ក សុន ឆ័យ ក៏េសនឲយេ ក ហុ៊ន 

ែសន បញជូ នេ ក វង សូ ត រដម នី កសួងករងរឲយចូលខួនេទបំភឺកនុងរដសភ ជំុវញិភព

មិន ប កតី កនុងករអនុញញ តឲយមន កមហុ៊ននំពលករេចញេទេធករេនេ ក បេទស េ យ

មិនមនករ គប់ គងបន តឹម តវ។ 

វទិយុ សីុេសរ ី មិនទន់ ចសំុករេឆយតបពីរដម នី កសួងករងរ េ ក វង សូ ត ចំេពះ

ករែដលបក បឆំង សម រង ុ ី េសនឲយេទបំភឺកនុងរដសភ ជំុវញិបញខងេលេនះបនេន

េឡយេទ។ 



កលពីៃថងទី៨ ែខកកក  កនងេទេនះ ម នី កសួងករងរ និង កម បឹក ករងរ រមួជមួយ

សមគមកត់េដរ បនសេ មចដំេឡងថវកិ ៥ដុ រ និងបញចូ ល បក់ឧបតថមភ ៦ដុ រ ឲយេទ

ជ បក់ែខេគលកមមករនំឲយេប វត រក៍មមករេកនដល់ ៦១ដុ រ កនុង១ែខ នឹង តវអនុវតពីៃថងទី

១ ែខតុ  ឆន ំ២០១០ ដល់ឆន ំ២០១៤។  

ករដំេឡង បក់ តឹមែត ៥ដុ រ ដល់កមមករ តវេមដឹកនំសហជីព បកស ចនេចល េ យ

ចត់ទុក បក់ ៥ដុ រថ ជចំនួនតិចតួច មិនបនជួយកត់បនថយដល់ករចំ យ បចំៃថង

របស់កមមករេន គតៃមទំនិញេនេលទីផ រមនតៃមខពស់កប់ពពកេនះ។ 

យ៉ង ក៏េ យ ករជួយទមទរពីតំ ង សបក បឆំងឲយកមមករមន បក់េប វត រ ៍

សមរមយេផមេចញពីករលិខិតេសនអន គមន៍េទ បមុខដឹកនំរ ភិបល េនមិនទន់មនករ

េឆយតបភមៗ ពីម នីខុទទកល័យេ កនយករដម នី ហុ៊ន ែសន បនេនេឡយេទ 

 

៩. សហជីពេ គងជួប បជំុជមួយសមគមេ ងច កពីបញ បក់ែខកមមករ 

េ យ េឡង ម៉លី (RFA) 

2010-09-06 

សមគម េ ងច កកត់េដរ និងែសបកេជង ជមួយនិងភគីសហជីពករពរសិទធិកមមករកមពុជ 

េ គងនឹងជួបចរចគន  េដមបីែសងរកដំេ ះ យបញករទមទរដំេឡង បក់ែខកមមករ។ 



 

AFP Photo 

កមមករ េ ងច កកត់េដរេចញពីេ ងច កបនទ ប់ពីចប់េវនករងរេនឯេ ងច ក មួយកែនងកនុង

កងភនំេពញ នៃថងទី៥ កកក  ២០០៨។ 

ព័ត៌មនទទួលបនពីសហភពករងរកមពុជ (CLC) បនឲយដឹងថ សហព័នធសហជីពេនះ និង

សហព័នធសហជីពជតិៃនឧស ហកមម យនភណ កត់េដរកមពុជ (NIFTUC) េ គងជួប បជំុ

ពិភក គន  ជមួយភគីសមគមេ ងច កកត់េដរេនកមពុជ េនៃថងទី៦ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ 

បធនសហភពករងរកមពុជ និងជ បធនសមព័នធសហជីព បជធិបេតយយកមមករកត់េដរ

កមពុជ (C.CAWDU) េ ក ត់ ធន់ បនបញជ ក់ថ េ ក និងេ ក សី ម៉ម ញឹម បធន

សហព័នធសហជីពជតិៃនឧស ហកមម យនភណកត់េដរកមពុជ បនទទួលករអេញជ ញជ

ផូវករស មប់ជំនួប េនៃថងច័នទ ទី៦ កញញ ។ េ កចត់ទុកថ ជំនួបេនះជេលកទីមួយេហយ

កនុងរយៈេពល ២ែខ ៃនករទមទរដំេឡង បក់ែខរបស់កមមករ គឺចប់ ំងពីែខេដមកកក

មក។ 

េ ក ត់ ធន់ បនបញជ ក់ថ ៖ «េយងផិតេមៃដ េហយេយងបនេសនឲយមិតភ័កិជតិ និង

អនរជតិ ជួយជំរញុពិធី រឲយ កមហុ៊នមកចរចជមួយេយង។ េ កយមកខង កមហុ៊នក៏

បនេ េយង េដមបីេធករចរចេន ង ចៃថងច័នទហនឹង េដមបីជែជកគន អំពីសំេណ របស់េយង

ែដលេសនដំេឡង បក់ឈនួល និងអតថ បេយជន៍េផ ងៗហនឹង...»។ 



អគគេលខធិករៃនសមគមេ ងច កកត់េដរេនកមពុជ េ ក េខន លូ (Ken Loo) បនបញជ ក់

កលពី ង ចៃថង ទិតយ ទី៥ កញញ  អំពីជំនួបរ ងសមគមេ ងច ក និងសហជីពកមមករេនះ ៖ 

«េយងបនអេញជ ញេ ក ត់ ធន់ មកជួប បជំុជមួយេយងេនេម៉ង ៣រេស ល»។ 

ក៏បុ៉ែនេ ក េខន លូ ែថងថ េ កមិន ច បប់អំពីរេប ប រៈៃនជំនួបេនះបនេទ លុះ

ែតជំនួបចប់។ 

ករជួបពិភក រ ងសមគមេ ងច កកត់េដរេនកមពុជ និងសហជីពកមមករ ែដលបនេ គង

េនះ គឺេធេឡង សបគន នឹងេពលេវ កំណត់េធកូដកមមរយៈេពលមួយ សបហ៍ របស់េមដឹកនំ

សហជីពកមមករកមពុជ ខិតជិតមកដល់។ 

កលពីៃថងទី៨ ែខកកក  ឆន ំ២០១០ កម បឹក ករងរ បនសេ មចដំេឡង បក់ែខេគល

អបបបរមរបស់កមមករ ែដលមន ប់ពី ៥០ដុ រ េទ ៦១ដុ រកនុងមួយែខ េ យចប់

អនុវតពីៃថងទី១ ែខតុ  ឆន ំ២០១០ រហូតដល់ឆន ំ២០១៤។ បុ៉ែនករដំេឡងេនះ សហជីពកមមករ

មិនទទួលយកេទ េហយទមទរឲយេថែកេ ងច កកត់េដរ និងែសបកេជងេនកមពុជ ដំេឡង

បក់ែខរបស់កមមករឲយបនចំនួនចេនះពី ៧៥ េទដល់ ៩៣ដុ រកនុងមួយែខ។ 

េមដឹកនំសហភពករងរកមពុជ (CLC) បនកំណត់យកៃថងទី១៣ ដល់ៃថងទី១៨ ែខកញញ  េដមបី

េធកូដកមមមួយសបហ៍ បសិនេបេថែកបដិេសធករទមទររបស់េគ៕ 

១០. កមមករកត់េដរចំនួន ៥០ េ ងច ក េនទូទំង បេទស េធករត ៉ទមទរ

បក់ឈនលូសមរមយ ៩៣ ដុ រ 

េ យ : សុភ័ ក (ៃថងទី 13 កញញ  2010) (CEN) 



 
េ ក ត់ ធន់កំពុងដឹកនំកមមករេធកូដកមមេនពីមុខេ ងច កកត់េដរ  

 
ភនំេពញ: េ ក ត់ ធន់ បធនសហភពករងរកមពុជ េនៃថងទី១៣ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០ 

ែដលជៃថងទី១ ៃនករដឹកនំេធកូដកមម ទមទរ បក់ ទ ទង់ជីវភពសមរមយ បន
មន ប សន៍ បប់ កមអនកកែសតថករទមទរមនដូចជ: 

១. បក់ឈនូលសមរមយ ៩៣ ដុ រកនុង ១ ែខ ែដល ក់ឲយសមគមេ ងច កកត់េដរ និង
កម បឹក ករងរ ពិភក  ពិចរ ជមួយសហជីព ។  

២. ទមទរអតថ បេយជន៍េផ ងៗរបស់កមមករ ដូចជ លុយអតីតភពករងរ ចំនួន ២ ដុ រ
កនុង ១ ឆន ំ លុយរងន់ បចំែខ ១០ ដុ រកនុង ១ ែខ ស មប់កមមករ ែដលេធករេទ ងទត់ លុយ
បយកមមករ ១ េម៉ង ១.០០០ េរ ល ។ 

៣. ករចរច សីពី បក់ឈនួលកមមករ តវេធជេរ ង ល់ ១ ឆន ំមង រ ងសមគមេ ងច ក
កត់េដរ ជមួយសហជីព េយង មម ១០៤ និង១០៦ ៃនចបប់ករងរ ។  

េ ក ត់ ធន់ បនបញជ ក់ថ មករវភិគរបស់អនកជំនញខងេសដកិចច បនអះ ងថ 

បក់ែខកមមករ តវទទូលបនពី ៧៥ េទ ៩៣ ដុ រកនុង ១ ែខ េទប ចធនកររស់េនបន
សមរមយ។  

    េ ក ត់ ធន់ អះ ងេន ពឹកៃថងទី១៣ កញញ េនះថ មនកមមករ េន មប េ ងច ក
កត់េដរចំនួន ៥០ បនេធកូដកមម។ ខះបនេធកូដកមម េនខងកនុងេ ងច ក និងខះេទ តេន
ខងេ កេ ងច ក ។ បុ៉ែនគម នករេដរែហកបួន មផូវេទ។ 

េ ក បនបនថ ចំេពះករតំេឡង បក់ែខឲយកមមករ ចំនួន ៦១ ដុ រ គិតចប់ពីេដមែខ
តុ  ឆន ំ២០១០ គឺ មនចំនួនតិចតួច ស់ស មប់កមមករ ពីេ ពះៃថផទះ ទឹក េភង ៃថឈនូល

ន និងរុម៉ឺកជិះេទមកេធករ កំពុងេឡងៃថែដរ េហយកមមករេធករអត់មនសល់េទ សល់ែត
ជំងឺ បចំកយ សុខភព ទឌេ ទម េ យ រែត រហូបចុកមិន គប់ គន់ ។  

េ ក ត់ ធន់ បនអំពវនវសំុឲយេថែកេ ងច ក និង កសួងករងរ យកផលចំេណញ ពី



កមមករកនុងមន ក់ ១ ែខ ចំនួន ២៨០ ដុ រ មកតំេឡង បក់ែខឲយកមមករបន ៩៣ ដុ រ េដមបី
ជីវភពរស់េនសមរមយ។ 

េ ក ត់ ធន់ បនបញជ ក់េទ តថ ករេធកូដកមម មនកមមករផិតេមៃដចំនួន ៨ មឺុននក់ 

កនុងចំេ ម ២០ មឺុននក់។ ចំែណកករទមទរឲយតំេឡង បក់ែខកមមករដល់ ៩៣ ដុ រ នឹង
បនរហូត មករេ គងទុក គឺចប់ពីៃថងទី១៣ ដល់ៃថងទី១៩ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ 

កញញ  េខន សុខី កមមករេ ងច ក ផញ េ ហគត បននិយយថ ករចូលរមួេធកូដកមម េ ពះេគ
ចង់បន បក់ែខសមរមយ យ៉ងតិច ៧៥ ដុ រ កនុង ១ ែខ ពីេ ពះឈនូលផទះ ទឹក េភង បន
េឡងៃថ េហយេពលឈឺ ជបនទុករបស់ឪពុកមយ។ ចំែណកេនេពលបុណយទនមងៗ ចងករ
បក់េគេដមបីេផញរេទ សកឲយឪពុកមយ។ 

 ចំែណកកញញ  ចន់ បូផល កមមករេ ងច ក ជុង ៃហ េនចក់អែ ងេ កម បនចូលរមួេធ
កូដកមម ទមទរឲយមនករតំេឡង បក់ែខសមរមយ ៩៣ ដុ រ និង បក់ឧបតថមភេផ ងៗេទ ត 

រមួទំងលុយបយេពលេធករបែនថមេម៉ង និង បក់អតីតភពករងរ ។ កញញ  ចន់ បូផល មិន
សបបយចិត នឹង បក់ែខ ៦១ ដុ រ ែដលេ ងច កកត់េដរ េ គងនឹងផល់ឲយកមមករ េន
េដមែខតុ ខងមុខេនះេទ។ 

កញញ  េច ង សុភី េធករេនេ ងច ក ផញ េ ហគត បនអះ ងថ កមមករចង់បន បក់ែខ
សមរមយ ចេនះពី ៧៥ េទ ៩៣ ដុ រ កនុង ១ ែខ េហយកញញ បនរះិគន់ផងែដរថ ចំេពះ
សហជីពេសរកីមមកររបស់េ ក ជ មុនី ែដលេនៃថងទី១៣ កញញ េនះ ជំរញុឲយកមមករ
ចូលេធករវញិេនះ បែហលជសហជីពេនះ ទទូលសំណូកេ ចនពីេថែកេ ងច កេទបមិន
គិតពីទុកខលំបករបស់កមមករេ ងច ក។ 

េ ក ជ មុនី បធនសហជីពេសរកីមមករ េន ពឹកៃថងទី១៣ កញញ េនះ មិន ចទំនក់ទំនង សំុ
េសចកីពនយល់បនេទ ជំុវញិករេចទ បកន់របស់ កមកមមករថ េ កបនទទួលសំណូក
េ ចន ពីេថែកេ ងច កកត់េដរ ៕  
 

១១. កមមករ ប់ពន់នក់េន មប េ ងច កននេធបតុកមមទមទរ ដំេឡង

បក់ែខ មករេ គងទុករបស់ពួកេគ 

េ យ ៖ េកះឯក ជយ (េកះសនិភព) 

ៃថង ច័នទ ទី ១៣ ែខ កញញ  ឆន ំ ២០១០ 



 

(របូថត េចមេច +ជលធ+េជគជ័យ) 

កមមករ- កមមករនីិ ប់ពន់នក់ េន មប េ ងច កកត់េដរនន បនេធបតុកមម 

   

ជធនីភនំេពញ ៖ កមមករ-កមមករនីិ ប់ពន់នក់ េន មប េ ងច កកត់េដរនន បនេធ
បតុកមមទមទរដំេឡង បក់ែខេទ មករេ គងទុក របស់ពួកេគពិត បកដែមន កលពី
េវ ពឹកេម៉ង៧ៃថងទី១៣ កញញ  ២០១០ បុ៉ែនក៏មនកមមករ-កមមករនីិ េន មេ ងច ក
កត់េដរមួយចំនួនេទ តមិនបនេធអីេនះេទ ពួកេគេន ទឹង ង ត់េសង ម ។ េនខណមនជ័យ
២េ ងច កគឺេ ងច កផញេ ហគត សថិតកនុងសងក ត់បឹងទំពុន កមមករ បមណ៣០០នក់ េធបតុ
កមម េ ងច ក M&V និងេ ងច កជុង ៃវ ៉សថិតកនុងសងក ត់ចក់អែ ងេ កម កមមករ បមណ៣០០
នក់ បនេធបតុកមម ។ 

េនខណឫស ីែកវ២េ ងច ក គឺេ ងច កជូសីុង គ េមន សថិតកនុងភូមិខទរ សងក ត់ែ ពកេល ប 

កមមករ បមណ៦០នក់ េធបតុកមម េ ងច កអីុណូមិុច េ  េខេខ សថិតកនុងភូមិទួលសែងក 
សងក ត់ទួលសែងក កមមករ បមណ៥០០នក់េធបតុកមម េនខណដេងក  ១២េ ងច កគឺសួន
ឧស ហកមមក ឌីយ៉៨េ ងច ក សថិតកនុងភូមិ តពំងថឹង សងក ត់េចមេច កមមករ៣.០៣៧
នក់ េធបតុកមម េ ងច កមិុញេជ ន សថិតកនុងភូមិ តពំងរេំចក សងក ត់េចមេច កមមករ
បមណ៥០០នក់ េធបតុកមម េ ងច កសិុនធិច សថិតកនុងភូមិជមពូវន័ សងក ត់េចមេច កមមករ
បមណ៨០០នក់ េធបតុកមម េ ងច ក ៉យធិច សថិតកនុងសួនវឌ នៈ ភូមិ តពំងថឹង កមមករ
បមណ១.០០០នក់ េធបតុកមម, េ ងច កជីេអចជី សថិតកនុងសងក ត់ដេងក  កមមករ បមណ
៤០០នក់ េធបតុកមម ។ 



ម បភពព័ត៌មនបនឱយដឹងេទ តថ បតុកមមេនះ ចេកតមនេន មប េខតមួយ
ចំនួនេទ ត ដូចជ េខតក ល, កំពង់ឆន ំង, កំពង់ចម, េខត ពះសីហនុ, យេរ ង ។ល។ 

កមមករ-កមមករនីិេន មប េ ងច កទំងេនះេធបតុកមម ទមទរដំេឡង បក់ែខឱយបន
ដល់៩៣ដុ រ បក់ៃថបយ បក់អតីតភពករងរ បក់ឈនួល បក់អតថ បេយជន៍ គឺ តវ
ែតដំេឡងេលសពីបចចុបបនន និង បក់រងន់េទ ងទត់េទ តដំេឡង១០ដុ រផង ។ 

សូមបញជ ក់ថ មុនេនះបុ៉នម នៃថងមនជនមិន គ ល់អតសញញ ណ និងសមសភពមួយ កម
បនេចញបច និងែចកខិតប័ណលួច ក់ដល់កមមករ-កមមករនីិ មប េ ងច កកត់េដរ
សេម កបំពក់ និងេ ងច កផលិតែសបកេជងមួយចំនួនែដលមនទី ំងេនកនុងភូមិ ស 

សកអងគសនួល និងខណដេងក ឱយចូលរមួេធបតុកមមទមទរដំេឡង បក់ែខចប់ ពីៃថងទី១៣ 

ដល់១៩ កញញ  ២០១០ ។ សកមមភពែចកខិតប័ណេនះបនេធេឡងកលពីេវ ង ចៃថងទី៧ 

កញញ  ២០១០ េន មប េ ងច កកត់េដរនន និងេ ងច ក ផលិតែសបកេជង ជ
ពិេសសេនកនុងភូមិ សឃំុេពក សកអងគសនួល េខតក ល និងខណដេងក  ជធនី
ភនំេពញ ។ ទនទឹមនឹងេនះែដរ េគក៏សេងកតេឃញខិតប័ណមួយេផ ងេទ ត បញជូ នដល់ៃដកមមករ
ផងែដរ េហយ តវបន កមកមមករអះ ងថ ជខិតប័ណរបស់សហជីពេសរកីមមករបន យ
ប រ បឆំងេទេល ខិតប័ណែដលបំផុសឱយកមមករចូលរមួេធបតុកមមទមទរដំេឡង 

បក់ែខេនះ ៕ 

១២. កមមករេធកូដកមមទមទរ បក់ ទ ទង់ជីវភពសមរមយេនៃថងទី១ មន៤០

កែនងទូទំង បេទស  CEN  

េ យ : សុភ័ ក (ៃថងទី 13 កញញ  2010) 



 
ករេធ កូដកមមរបស់កមមកររយៈេពល ១សបហ៍ (១៣-១៨ កញញ  ២០១០) េនេពលេនះទមទរ
បក់ ទ ទង់ជីវភពសមរមយ ៩៣ ដុ រកនុងមួយែខ  

ភនំេពញ: ពឹកៃថងទី១៣ កញញ េនះ ជៃថងទី១ ៃនករេធកូដកមម របស់សហភពករងកមពុជ 

ដឹកនំេ យេ ក ត់ ធន់ បនចប់េផមេធចំនួន ៤០ កែនងេនទូទំង បេទស មនដូចជ 

ចក់អែ ងេល-េ កម េ ងច កសិតតបូ ចំករដូង ប េ ងច កកនុងខណមនជ័យ េចមេច 

អងគសនូល កំពង់សពឺ េក ន យ កំពង់ចម កំពង់ឆន ំង ទឹកថ ទូលសែងក ឫស ីេកវ ែ ពកេល ប 

និងេ ងច កតំបន់ឧស ហ៍កមមក ឌីយ៉ផូវេវងេ សង ។ 
 
    េន ពឹកៃថងទី១េនះ េ ក ត់ ធន់ បធនសហភពករងរកមពុជបនកំពុងដឹកនំកមមករេធ
កូដកមមេន ពីមុខេ ងច ក ថញ េ ហគត សថិកេបកនុងភូមិេ ន ត ជំ សងក ត់បឹងទំពុន 

ខណមនជ័យ ែដលមនកមមករ បមណ ២០០០នក់  ។ 
 
     េ ក ត់ ធន់ បនឲយដឹងថ ករេធកូដកមមរបស់កមមកររយៈេពល ១សបហ៍ (១៣-១៨ 

កញញ  ២០១០) េនេពលេនះទមទរ បក់ ទ ទង់ជីវភពសមរមយ ៩៣ ដុ រកនុងមួយែខ និង
សូមឲយ កម បឹក ករងរ និងសមគមេ ងច កកត់េដរ ពិចរ ផល់ បក់ ទ ទង់ជីវភព
ឲយកមមករឲយបនសមរមយ ។ េ ក ត់ ធន់ បនដឹកនំកមមករេធកូដកមមេទ មបេ យ
ផូវជតិេលខ២ រហូតដល់ សក ង ៕  

១៣. កមមករកត់េដរេធកូដកមមទមទរដំេណ ង បក់ឈនលួ 

េ យ េហង រសមី វអូីេអ ែខមរ | ភនំេពញ ៃថងអងគ រ, 14 ែខកញញ  2010  



 

របូថត៖ វអូីេអ ែខមរ  

កមមករេធបតុកមម បឆំងកររេំ ភ សិទធិករងរ។  

«ករទមទរៃថងេនះ គឺមិនែមនែតស មប់េយងេទ គឺស មប់កូនេយង ស មប់ខួនេយង 

ស មប់កូនេចេយង េ កយៗមកេទ ត»។ 

កមកមមករកត់េដរសេម កបំពក់ បនេធកូដកមមឈនដល់ៃថងទីពីរេហយ េដមបីទមទរ បក់
ឈនួលរហូតដល់៩៣ដុ រ េមរកិ។ 

េ ក ត់ ធន់ បធនសហភពករងរកមពុជ ែដលជអនកផួចេផមឲយមនកូដកមមេនះបន
និយយថ ចំនួនកមមករចូលរមួេធកូដកមមបនេកនេឡងរហូតដល់៤៥%េបេ ប បេធ ប កលពី
ៃថចនទ។ ក៏បុ៉ែនសមគមកត់េដរកមពុជបននិយយថ ចំនួនកមមករបនថយចុះេ យកែនង។ 

ករេធកូដកមមៃថងទីពីរេនះ មិនមនអំេពហិង េកតេឡងរ ង កមកមមករ និង ជញ ធរេទ។ 

«ករទមទរៃថងេនះ គឺមិនែមនែតស មប់េយងេទ គឺស មប់កូនេយង ស មប់ខួនេយង 

ស មប់កូនេចេយង េ កយៗមកេទ ត»។ 



េន មបេ យផូវជតិេលខ២ ពីទី កងភនំេពញេឆព ះេទេខតក ល កមមករកត់េដរ
ជេ ចន ប់សិុបនក់ េន មប េ ងច កមួយចំនួន បនបនេធកូដកមមរបស់ខួនឈន
ដល់ៃថងទីពីរេហយ ។ 

កមកមមករ បនចក់ឧេគឃសនសពទបំពងសំេឡង និងចងប ជេ ចនផទ ំង េន មប
េ ងច កមួយចំនួន េដមបីទមទរឲយដំេឡង បក់េប វត ររ៍ហូតដល់៩៣ដុ រ េមរកិកនុង 

មួយែខ េ កមករឃំេមលពីកមំងសមតថកិចច ប ប់េ យ វធុជេ ចន ប់សិបនក់។ ក៏
បុ៉ែនពំុទន់មនរបយករណ៍ អំពីអំេពហិង  និងករប៉ះទងគិចគន រ ង កមកមមករ និង ជញ ធរ
មនសមតកិចចេទ។ 

កញញ ម៉ង រ ី យុ៣០ឆន ំ ជកមមករកត់េដរសេម កបំពក់មួយេន កមហុ៊ន Golden Brother 

Investment បនែថង បប់វអូីេអសំេឡងសហរដ េមរកិថ េនៃថងេនះ មនករចូលរមួរបស់
កមកមមករ បែហលជង៣០០នក់។ កញញ បនឲយដឹងេទ តថ កមមករមិនចូលេធករេទ េន
កនុងរយៈេពលបុ៉នម នៃថងខងមុខេនះ ពីេ ពះេគចង់ទមទរឲយ កមកមមករទំងអស់មន
បក់ឈនួលសមរមយ។ កញញ ែថងដូេចនះថ៖ 

«េគលបំណងែដលេធហនឹង េធេដមបីទមទរ បក់ែខពី៧៥េឡងេទដល់៩៣ដុ រ។ មន
លុយអតីតភព១០ដុ រ េហយលុយមួយឆន ំពីរដុ រែថម»។ 

កំពុងែតឈរេនមុខេ ងច ករបស់ខួនអនក សីខិន វង យុ៣៣ឆន ំ បននិយយថ 

បចចុបបនន បក់េប វត ររ៍បស់កមមករមិន ចចំ យ គប់ គន់ស មប់ជីវភពរបស់ ពួកេគ
េទ។ អនក សីនិយយបេណ រ បនបងញបងក ន់ៃដេបក បក់បេណ រ។ អនក សីនិយយថ 

េនែខេនះអនក សីទទួលបន បក់េប រវត រែ៍ត៥៤ដុ របុ៉េ ះ។ អនក សីបននិយយេទ ត
ថ បក់ែខទំងេនះមិន ចេធឲយជីវភពរបស់េយងរស់េនបនសមរមយ េឡយ ។ អនក សីែថង
ថ៖ 

«ករទិញមូប រ បចំៃថងហនឹង ធមម លុយតិច េយង តវរះិថំ ចជួបវបិតិេពលែដលេយង
មនជំងឺខះជីវជតិ េយងមិន ចមនកមំងេធករ គប់ គន់េទ ឧស ហ៍ឈឺ េយង តវករ
លុយពយបលជមងឺេទ ត»។ 

សហព័នសហជីព សមគម និងសហភពេ ងច កកត់េដរចំនួន១៣ បន បកសេធកូដកមម
ចំនួន បំៃថង េហយេ កយមកមិនបនកំណត់រយៈេពលេទ េដមបីទមទរ បក់ជីវភពឲយបន



សមរមយ រហូតដល់៩៣ដុ រ បក់អតីតភពករងរមួយឆន ំពីរដុ រ បក់េម៉ងបែនថម
ស មប់បយ បចំៃថង មួយេម៉ង១០០០េរ ល និង បក់ករងរេទ ងទត់មួយែខ១០ដុ រ។ 

េ ក ត់ ធន បធនសហភពករងរកមពុជ បននិយយថ ករចូលរមួរបស់ កមកមមករ 
បនេកនេឡង បមណ៤៥% េបេធករេ ប បេធ បកលពីៃថងចនទ។ េ កបនបញជ ក់ថ 

េនៃថងអងគ រេ៍នះ កមកមមករចូលរមួ បមណជង១០មឺុននក់ និងចំនួន១០៣េ ងច ក េនកនុង
ចំេ មេ ងច កសរបុចំនួនជង៣០០។ េ ក ត់ ធន បែនថមថ៖ 

«គឺករេធេនះ េយងអត់េទ ងេទមកដល់េពលេនះ គឺខញុំសូមនិយយថ េបមនករចរចគន
មួយសមរមយេនះ គឺេយង ចឈប់មុនក៏ថបន។ េហយេបសិនជគម នករជែជក

ពិភក គន េទ គឺ ចនឹងេលសពីករកំណត់ៃថងរបស់េយង»។ 

េ កជតិ េខម  ម នីជន់ខពស់ៃនសមគមេ ងច កកត់េដរកមពុជ បនមន ប សន៍ថ 

ករចួលរមួរបស់ កមកមមករមនករថយចុះេនកែនងមួយចំនួន។ េ កឲយដឹងថ ករទមទរ
របស់កមមករនឹងេធឲយពួកេគខតបង់ផល បេយជន៍។ េ កបនថ៖ 

«េយងមិនចង់ឲយគត់េធអីែដលមិន សបេទ មនីតិវធីិេទ េហយេធឲយជីវភព ចបូក ចបល់ 

េនកនុងសនិសុខ ធរណៈ ឬក៏រេប បរបបសងគម េយងអត់ចង់េឃញអញច ឹងេទ េយងចង់ឲយ
េឃញមនកររេប បេរ បរយ ង ត់េសង មដំេណ ករល េដមបីកំុឲយប៉ះពល់េទដល់
ផល បេយជន៍និេយជក ក៏ដូចជផល បេយជន៍កមមករនេយជិតទូេទ» ។ 

េ កអុ៊ មន រដេលខធិករ កសួងករងរ មិន ចេសនសំុេដមបីេសចកីអ ថ ធិបបយបំភឺបន
េទ។ ចំែណកេ កេខ វ វធុ អនុ បធននយក នវ ិ ទករងររបស់ កសួងករងរបន
បដិេសធករ េធអ ថ ធិបបយ មួយជំុវញិករេធកូដកមមរបស់ កមកមមករេទ៕ 

១៤. អតថបទចបប់ទក់ទងនឹង បក់ឈនលួអបបរមែដល តវធន 

 ១-េសចកីែថងករណ៍ជសកលសីពីសិទិមនុស   

ម ៣២ ចំនុចទី៣ អនកេធករងរមនសិទិទទួលបន ភករេ យសមធម៌ និងេពញចិត 

េដមបីធន អតថិភពរស់េនរបស់ខួន និង គ រ ឱយសម សបនឹងេសចកីៃថថនូរៃនមនុស  

និង តវបនបំេពញបែនថមេទ ត 



េ យមេធយបយេផ ងៗៃនករករែពផនកសងគម បសិនជចំបច់។ 

ម ២៥  ១-មនុស គប់របូមនសិទិទទួលបនក មិតជីវភព គប់ គន់ េដមបីធន 

សុខភព និងសុខ មលភពរបស់ខួន និង គ រ រមួមនចំណី រ សេម កបំពក់ 

លំេន ន ករែថទំសុខភព និង េស  សងគមកិចចចំបច់េផ ៗេទ ត...។ 

២-កតិករសញញ អនរជតិ សីពីសិទិ េសដកិចច សងគម និងវបបធម៌  

ម ៧ រដជភគី ៃនកតិកសញញ េនះ ទទួល គ ល់សិទិរបស់បុគគល គប់របូ េដមបីទទួល

បននូវ លកខខណករងរ តឹម តវ និង បកបេ យអំេ យផល ែដលធនជពិេសសនូវ ៖ 

ក បក់កំៃរែដលផល់េ យអនកេធករនូវៈ 

១-េប វត ន៍ បកបេ យសមធម៌ និង បក់កំៃរេសនគន  ចំេពះករងរែដលមនតំៃលេសមគន  

េ យមិនមនករែបងែចក មួយួ ជពិេសស សី តវែត មនករធននូវលកខខណករងរ

ែដល ផល់ឱយពួកេគ មិនតិចជងលកខខណែដលបុរសបនទទួល េ យ តវបន បក់កំៃរ

េសមគន  ចំេពះ ករងរដូចគន ។ 
២-ជីវភពរស់េនសមរមយស មប់ខួនេគផទ ល់ និង គ រ សប មបទបញញ តិៃនកតិក 

សញញ េនះ។...។ 

៣-រដធមមនុញញៈ 

ម ៣១ ពះ ជ ច កកមពុជទទួល គ ល់ និងេគរពសិទិមនុស ដូចមនែចងេនកនុង

ធមមនុញញ ៃនអងគករសហ បជជតិ េសកី បកសជសកលសីពីសិទិមនុស  និងកតិកសញញ  

ពមទំង អនុសញញ ទំង យ ទក់ទងេទនឹងសិទិមនុស  សិទិនរ ីនិងសិទិកុមរ។ 

៤-ចបប់សីពីករងរៈ 

ម ១០៤◌ៈ បក់ឈនួលយ៉ងតិច ស់ក៏ តវេ យេសមនឹង បក់ឈនួលអបបបរម 

ែដល តវធន េពលគឺ ៉ ប់រងកមមករនិេយជិត គប់របូ េ យមនកំពស់ជីវភពសមរមយេទ



មេសចកីៃថថនូររបស់ មនុស ។ 

ម ១០៥◌ៈ អនុសញញ រមួជ យលកខណ៍អក រ ឬេ យមត់ទេទ ែដលតំរវូ

េ យឈនួលេទ កមមករនិេយជិតេ យអ ទបជង បក់ឈនួលអបបបរមែដល តវធន 

តវទុកជេមឃៈេហយ គម នផលអីេឡយ។ 

ម ១០៧  ១- បក់ឈនួលអបបបរមែដល តវធន តវេរ បចំេឡងេ យមិនគិតថ វជិជ ជីវៈ

 ឬ មុខរបរ េឡយ បក់ឈនួលអបបបរមែដល តវធនេនះ ចែ ប បល េទ មភូមិ

ភគ មលកខណៈ េសដកិចចែដល ស មប់កំណត់លកខណជីវភព។    

២- បក់ឈនួលអបបបរមែដល តវធន តវកំណត់េ យ  បកស កសួងទទួលបនទុកវស័ិយ

ករងរ បនទ ប់ ពីបនទទួលេយបល់របស់គណៈកមម ករ បឹក ករងរ។ បក់ឈនួលអបបប

រមេនះ តវែកស មល េទ ម តំ ក់កលៃនករវវិតន៍ ថ នផពេសដកិចច និងតៃមជីវភព

រស់េន។ 

 ៣-ធតុផ ំទំង យែដល តវយកមកគណន ស មប់កំណត់កំរតិ បក់ឈនួលអបបបរម     

តវមន  យ៉ងេ ច ស់ដូចតេទ ៖ 

ក- តវែតពិចរ េល េសចកី តវកររបស់កមមករនិេយជិត និង កម គ ររបស់េគ 

ទក់ទងនឹងៃថជីវភពរស់េន េនកនុង បេទស ពមទំងកំរតិជីវភព របស់ កមមនុស េផ ង 
េទ តេនកនុង បេទស។ 
ខ- ក ទំង យៃនវស័ិយេសដកិចច រមួទំងត មវករៃនករអភិវឌ ន៍េសដកិចចផលិតភព 

និង ផល បេយជន៍ ែដល តវសេ មចឱយបន និង រក ឱយបននូវកំរតិដ៏ខពស់ៃនមុខរបរ។ 

ម ១០៨◌ៈ ចំេពះករងរេមក៉រ ឬ មបរមិណផលិតផល េទះេធេនេ ងជង 

ឬេនលំេន ក៏េ យ បក់ឈនួល តវគិតយ៉ង េ យកមមករនិេយជិតែដលមនករបិុន 
បសប់មធយមេធករ ជធមម  បនទទួលកនុងថិរេវ េធករដែដល នូវ បក់ឈនួលយ៉ងតិច 
េសមនឹង បក់ឈនួលអបបបរម ែដល តវធន េហយែដលកំណត់សំ ប់កមមករនិេយជិត។ 

ម ១០៩◌ៈ បក់ឈនួលអបបបរមែដលកំរតិេឡងេ យចបប់េនះ តវបិទជអចិៃ នយ៍ 



េនកនុង បនទប់េធករ កនុងករយិល័យេបក បក់ និងេនទីទទួលេ យេធករ។ 

ម ១១១ េស វេភបនទុកៃន បណសញញ ករងរគឺចំេពះកិចចសនយខងករងរ ឬេ គ ង 

ផគត់ផគង់ ែដលចុះកនុងនម ជករ ឬកនុងនម គឹះ ថ ន ធរណៈ តវេ យមនែចង 
គប់ចំណុចជ ចំបច់ែដល មន បេយជន៍ េដមបី ៉ ប់រងករអនុវតបទបបញញតិៃនចបប់េនះ 

សីពី បក់ឈនួល អបបបរម ែដល តវធន និងបទបញជ ទូេទៃនករងរ។ 

៥-េសកីជូនដំណឹងេលខ០៦ សកអ ចុះៃថងទី០៣ ែខមីន ឆន ំ១៩៩៧ 

-េលកទី១ កំណត់ ទបបំផុត៤០ដុ   េសចកីជូនដំណឹងេលខ ០៦ ចុះៃថងទី ០៣ មិន 
ឆន ំ១៩៩៧ 

-េលកទី២ ៤៥ ដុ   េសចកីជូនដំណឹងេលខ ០១៧ចុះៃថងទី ១៨ កកក  ឆន ំ២០០០ 

- េលកទី៣ ៥០ ដុ   េសចកីជូនដំណឹងេលខ ៧៤៥ ចុះៃថងទី ២៣ តុ  ឆន ំ២០០៦ 

ចំែណកវសិយ័េផ ងៗេទ តមិនទន់មនកំណត់ បក់ឈនួលអបបបរមេនេឡយេទ ។  

  
  

េសចកីជូនដំណឹងេលខ ០២៣-០៨-ផល់ បក់ឧបតថមជីវភព កនុងមន ក់ៗចំនួន ៦ ដុ  
កនុងមួយែខ។ 

បក់ឧបតថមេនះមិន តវបនបូកបញចូ លជមួយួ បក់ឈនួលសុទធ ធ 
( បក់ឈនួលអបបបរមេឡយ) 

 

II. អតថបទទក់ទងនឹងពលករពលករចំី ក សក 

១. វបញជូ នពលករែខមរ១៩នក់មកកមពុជវញិ 

េ យ គង់ យុទធន (RFA) 

2010-07-18 



ជញ ធរ បេទស វ បនចប់ពលករែខមរ ១៩នក់ បញជូ នមកកមពុជវញិ កលពីៃថង១៤ កកក  

ខណៈែដលពលករទំងេនះបនឆងែដនខុសចបប់កនុង បេទស វ កនុងបំណងេទែសងរក

ករងរសីុឈនួលេគេនកនុង បេទសៃថ។ 

 

RFA/Sek Bandith 

ទិដភព ពំែដនកមពុជ- វ ៃថងទី៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១០ 

នយរងករយិល័យ បឆំងករជួញដូរមនុស  និងករពរអនីតិជន នគរបលេខតសទឹងែ តង 

េ ក េភ ន េភយ បនបញជ ក់ឲយដឹងេនៃថងទី១៧ ែខកកក ថ បេទស វបនបញជូ ន

ពលករែខមរចំនួន ១៩នក់ តឡប់មក បេទសកមពុជវញិ កលពីៃថងទី១៤ ែខកកក  កនងមក 

កនុងេពលែដលពួកេគពយយមឆងកត់ទឹកដី វ ចូលេទរកករងរេធេន បេទសៃថ។ 

េ កឲយដឹងបនថ កនុងចំេ មពលករទំងេនះ មនមួយចំនួនរស់េនឃំុ ពះរកិំល និងខះ

េទ តរស់េនឃំុអូរ យ កនុង សកថ បរ ិ ៉ត់ េខតសទឹងែ តង ជមួយគន ។ រឯីបុរសមន ក់

ែដលសង ័យថ ជេមខយល់េនះ មនេឈម ះ ៉ ន់ េត ក ក៏រស់េនភូមិេឈទលតូច ឃំុ

ពះរកិំល សកថ បរ ិ ៉ត់ែដរ។ 

េ ក េភ ន េភយ ឲយដឹងដូេចនះ ៖ « បុ៊ន េទមុនហនឹង េទចំេនែ ស ក ំង ឲយ េត ក

ហនឹងដឹកេទ មេ កយេទជួបជំុគន ឯេ ះ សមតថកិចច វ េគេឃញេទេគឃត់ទន់បញជូ ន

មកឲយកមពុជ េយងវញិ។ សួរេទបនដឹងថ ពួកេនះេគេទេធករេន បេទសេ កបេ យ»។ 



េ ក េភ ន េភយ បនេរ ប ប់េទ តថ ៉ ន់ េត ក តវបនេចទ បកន់ពីបទនំមនុស ឆង

ែដនខុសចបប់ និងជួញដូរ។ ៉ ន់ េត ក បនយក បក់ពីពលករទំងេនះមន ក់ ៥មឺុនេរ ល 

ស មប់េស ជូនឆងេទ បេទសៃថ។ 

េ ក េភ ន េភយ ឲយដឹងដូេចនះេទ តថ ៖ « មចបប់ជួញដូរមនុស  និង ជីវកមមផូវេភទ 

ម ទី១៨ អំេពនំមនុស េ យខុសចបប់ ជប់េទសពី ៧ឆន ំ េទ ១៥ឆន ំ»។ 

េ កបនបញជ ក់បែនថមថ ពលករ ១៩នក់េនះ គឺជ កមទី២ ែដលឆងែដនខុសចបប់ េ យ

ែឡក កមទី១ មនគន  ៧នក់ ដឹកនំេ យេមខយល់េឈម ះ េស ន បុ៊ន បនចូលេ ជេទកនុង

ទឹកដី វ រចួេហយ េហយកំពុងរង់ចំ កមរបស់ ៉ ន់ េត ក េនះ េដមបីបន្តដំេណ រចូលេទ

បេទសៃថ ទំងអស់គន  េហយ កមរបស់ េស ន បុ៊ន មិនទន់ តវ ជញ ធរ វ ចប់ខួនបន

េនេឡយេទ។ 

េមឃំុអូរ យ សកថ បរ ិ ៉ត់ េ ក ម៉ន់ លីហ៊ បនែថងថ កនុងចំេ មពលករ ១៩

នក់ មន ៦នក់រស់េនឃំុអូរ យ។ ពួកេគមនជីវភព កី កេ កយ៉ក ស័យេ យ

ដំ ំេផ ងៗ តវបនបំផញអស់េ យភព ងំសងួតកនុងរយៈេពលជងមួយែខកនងមកេនះ។ 

េ ក ម៉ន់ លីហ៊ ឲយដឹងថ ៖ «មូលេហតុ ងំឫសអីុចឹងគន អត់ដឹងរកអីេធអី ដល់អីុចឹងេទក៏

មនអនកមកបបួលថ េទៃថ េទរកករងរេធេនៃថ ក៏គន េទ មេគ េហយបង់មន ក់ ៥មឺុន

(េរ ល)»។ 

អនកេសុបអេងកតអងគករសិទធិមនុស ដហុក េខតសទឹងែ តង េ ក ហូរ សំអុល បនបញជ ក់ថ 

ភព កី ក ភពគម នករងរេធេនកនុង សក និងខះករយល់ដឹង ជក សំខន់ែដលជំរញុឲយ

ពួកគត់េធចំ ក សកខុសចបប់។ 

េ ក ហូរ សំអុល មន ប សន៍ថ ៖ «ែខមរេយង ប់េនៃថេ ចន ស់។ គត់េគេបក

បេញឆ តបនេទមួយកែនងេទមួយកែនង។ ឧទហរណ៍គត់េទ ំអំេពឲយេគអីុចឹង េគមិន



េបក បក់ែខឲយ គត់ តវែតេទមួយកែនងេទ ត។ មួយេទ តេបសិនជកមមករខងេន ទវញិ 

បធនទូក ហនឹង តវែតចត់ករេហយ េគឲយធក់ទមក់សមុ ទហនឹង ប់េ ចន ស់»។ 

បជពលរដេន សកថ បរ ិ ៉ត់ តវបនកត់សមគ ល់េឃញថ បនឆងែដនខុសចបប់រក

ករងរេនកនុង បេទសៃថ េ ចនជង បជពលរដេនប សកេផ ងៗេទ តកនុងេខត

សទឹងែ តង។ ពួកេគ បឈមមុខេទនឹងេ គះថន ក់ជេ ចន េ យ រែតករចញ់ករេឃសន

របស់េមខយល់។ 

ជញ ធរេខតសទឹងែ តង បនបញជូ នពលករទំងេនះេទកន់ទីលំេនវញិអស់េហយ េលកែលង

ែតបុរសមន ក់ជេមខយល់ តវបនតុ ករឃំុខួន កលពីៃថងទី១៦ ែខកកក  ពីបទេចទ បកន់

នំមនុស ឆងែដនខុសចបប់ និងជួញដូរ៕ 

 

២. កមហុ៊ន វសីុីេម៉ន េផវរ័ លួចជេម សពលករេចញពី កមហុ៊ន  
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ភនំេពញ ៖ េយង មេសចកី យករណ៍ ពីពលករមន ក់របស់ កមហុ៊ន វសីុីេម៉នេផវរ័ (VC Man 

Power) បន បប់មជឈមណល ព័ត៌មន េដមអមពិល េវ េម៉ង បមណជង ១០◌ៈ០០នទី 

គត់បនេឃញរថយន កំពុងដឹកជេម ស ពលករ-ពលករនីិ ពី កម ហុ៊ន វសីីេម៉នេផវយ័ 

ខទី៤ សថិតេនកនុងខណ ែសនសុខ េឆព ះេទកន់េខត េស ម ប េដមបីេឡងយនេ ះ 

េទកន់ បេទសម៉េឡសីុ។ អនកយកព័ត៌មន េគហទំព័រ េដមអមពិល ែដលបនដល់កែនង 

កមហុ៊ន ខងេលេនះ ពិតជបនេឃញ និង ថតរបូ ពីសកមមភព រថយនកំពុងដឹកពលករ-
ពលករនីិេចញពី កមហុ៊នែមន ។ មសមីបុគគលិក របស់ កមហុ៊ន នដឹកជញជូ ន េមគងគ 

អិុចេ បស ែដលកំពុងេ ត មដឹកពលករេនះ បន បប់ឱយដឹងថ ពលករ បមណជង 

២០នក់ នឹងេ ត មដឹកេឆព ះេទ េខតេស ម បពិតែមនេនៃថងេនះ។ េ ក េសន នី បធន 

គប់ គងមជឈមណល វសីុីេម៉នេផវរ័ ខទី៤ េនះ បន បប់ មជឈមណល ព័ត៌មនេដម 

អមពិលថ កមហុ៊នរបស់េ ក មិនមនករណី ដូចករេរ ប ប់ខងេលេនះេទ។ 



សូមជំ បថ  ពលករជង ១០០នក់ បនរត់េឆេ  េចញមកខងេ ក និងអនកខះដួលសនប់ 

េន កមហុ៊ន  VC Man Power នំពលករេទេ ក បេទស សថិតេន ខណែសនសុខ េវ េម៉ង 

៦៖ ៣០នទី ង ច ៃថងទី ០១ ែខ សី  ឆន ំ២០១០។ មេសចកី យករណ៍ បនឱយដឹងថ 

បនទ ប់ពីករ រត់េឆេ េនះ សមតថកិចច កសួងម ៃផទ បនេទដល់កែនង េកតេហតុ 

នឹងបនេរ បចំស ប់ធន ប់េនទីេនះផងែដរ ។ ែតរហូតមកដល់េពលេនះេគេនមិនទន់ 

ដឹងេន េឡយេទថកររត់េឆេ  េចញមកខងេ ក កមហុ៊នេនះ េ យ រមូលេហតុ 

អីេនះេឡយ ។ មសមីពលករជេ ចននក់បនឱយដឹងថកររត់ចក េចញពី កមហុ៊នេនះ 

គឺេ យ រលឺថ េគនឹងយកពួកគត់េទ លក់េនេ ក បេទស ។  

៣. ពលករនីិ ២ នក់ េ តពីេល កមហុ៊ន រត់េគចរបួសធងន់ 

េ យ : សុពិសិដ (ៃថងទី 19 កកក  2010)(CEN) 

 
សីរងេ គះែដលេផះ េទេ ករបង ប លឲយរបួសបក់ឆឹងខនង  

ភនំេពញ:  ពលករនីិ  ២  នក់  េ យនឹកមយេពក  សំុចបប់ កមហុ៊នេទេលងមយេនឯ សក 

មិន ពមអនុញញ ត  ក៏ ច់ចិតេ តពីេលអគរជន់ទី២  េផះេចញេ ករបង  បំណងរត់េគច 

ប លឲយរងរបួសជទមងន់។ 

េហតុករណ៍ខងេលេកតេឡង  កលពីេវ េម៉ង  ៨  យប់  ៃថងទី  ១៨  កកក េនះ  េនចំណុច

កមហុ៊ន  វសីុីេមនេផវរ័  លីមីតធីត ផទះេលខ ១៦០  Eo  ផូវ ៣៤ សងក ត់ទឹកថ ខណែសនសុខ  

 

ជនរងេ គះទី ១  េឈម ះ  េឡង  សុខ ភ  េភទ សី  យុ ២៤ ឆន ំ មនទីលំេនភូមិ‐ឃំុ ទល 



សកប យណ៍ េខតកំពង់ធំ របួសបក់ឆឹងខនង កំពុងេដកេពទយេ កសងឃ និងទី ២ េឈម ះ  មំុ 

ផ   េភទ សី  យុ  ១៨  ឆន ំ  របួស ល  រត់េគចបត់  ។ 

េឡង  សុខ ប បនេរ ប ប់ឲយដឹងថ  េ យ រនឹកមយ‐ឪពុកខំងេពក នង  និងមិតភ័ ក

មន ក់េទ ត បនសំុនយក កមហុ៊នេទេលងផទះ ។  បុ៉ែន តវបននយក កមហុ៊ន   មិនអនុញញ ត

ចបប់ឲយ  ដូេចនះពួកនង  ក៏សេ មចចិតេ តពីអគរជន់ទី២  ចុះេ កមេផះេទេ ករបង 

ប លឲយរបួសបក់ឆឹងខនងែតមង  ។  មិតភ័ កនងមន ក់េទ ត  របួសមធយមរត់េគចបត់  ។ 

កនុងករណីេនះ  េគេឃញ ជញ ធរមូល ន  ចុះេទពិនិតយទីកែនងេកតេហតុ  និង ថ នភព

ពលករ េហយ យករណ៍សំុេទថន ក់េល េដមបីបិទ កមហុ៊ន ៕  

 

៤. ពលករនីិែដលចង់ េទេធករេន ម៉េឡសីុែ សកសំុ អន គមន៍ពី ជរ ភិ 

បល  
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- សមតថកិចច នយក ន បឆំងករជូញដូរ មនុស  េកះេ ឪពុក-មយ ពលករនីិែដល 

កមហុ៊ន អឹុង បញទធី គប េធទរណុកមម េទ កសួរេហយ េន ពឹកៃថងទី ពហសបតិ ទី ២២ ែខ 

កកក  េនះ  

- សមតថកិចច កសួង ម ៃផទនឹងចត់ វធិនករ កមហុ៊ន អឹុង ឫទធី គប 

េ យ៖ លឹម ជវុ ថ - ស៊ន សុភ ក 

ភនំេពញ៖ ពលករនីិជេ ចននក់ ែដលភគេ ចនមន ជីវភព កី ករស់េន ម សកែ សចំ 

ករបនទទូច េទ បមុខ ជរ ភិបល និង ជញ ធរ ពក់ព័នធទំងអស់ឱយជួយ អន គមន៍ដល់ 

ពួកេគ ែដល តវបន កមហុ៊ន មួយចំនួនឃំុឃំង និងេធទរណុកមមយ៉ងេវទន េ ពះែតមិន 

មន បក់បង់ រេំ ះពី កម គ រ។ ករែ សកសំុអន គមន៍ ពីពលករនីិ បនេកតេឡង 



េ កយ េពលែដល កមហុ៊ន មួយចំនួនេនកនុង បេទសកមពុជ រមួទំង កមហុ៊ន អឹុង ឫទធី គប 

ែដលរកសីុនំពលករ ពលករនីិេទេធករេនបរេទស ជពិេសស បេទសម៉េឡសីុេនះ 

បនលួងេ មពួកេគឱយទក់ទង មក កមហុ៊នជថនូរេទនឹងឱកស ៃនករទទួលបនករងរ 

មួយ និង បក់េប វត សមរមយ េនកនុង បេទសម៉េឡសីុ ។ 

ជក់ែសងពលករនីិែដលចង់េទ េធករេន បេទសម៉េឡសីុ មរយៈ កមហុ៊ន អឹុង ឫទធី 

គប បនែ សកទមទរសំុ អន គមន៍ពីអ ជញ ធរ មនសមតថកិចចរបស់ កសួងម ៃផទ 

និង បមុខ ជរ ភិបលកមពុជ េ យ រែតពួកេគបនេចទ បកន់ កមហុ៊នមួយេនះ 

បនឃំុឃំង និងេធ ទរណុកមមយ៉ង វៃ ពៃផ ។ 

ឪពុកបេងកតរបស់ពលករនីិមន ក់ ែដលមន សកកំេណ តេនេខតបត់ដំបង េឈម ះ ស េ  

បនេរ ប ប់ បប់ មជឈមណលព័ត៌មន េដមអមពិលេន ពឹកៃថងពុធ ទី ២១ ែខ កកក  េនះថ 

កូន សីរបស់គត់មន ក់ េ យ រចង់េទេធករេន បេទសម៉េឡសីុ បនទក់ទងេទ 

កមហុ៊ន អឹុង ឫទធី គប េ យ រែត កមហុ៊នមួយេនះបនបងញលកខខណដ៏លដូចជ 

ករផល់េស កមមមូប រ ករែថទំសុខភព និងករ ន ក់ េន រមួទំងឧបតថមភ 

សមភ រៈេផ ងៗ មុនេពលែដលពួកេគបនចក េចញេទេធករេន បេទសម៉េឡសីុ។ 

ឪពុកពលករនីិែដលរងេ គះរបូេនះបន េរ ប ប់េ យទឹកមុខ សេពនេទ តថ មពិតករ 

អះ ង របស់ កមហុ៊ន ថមនលកខនិកៈដ៏ឥតេខច ះេនះ គឺជករេបក បស់ទំង សងេ យ 

រែតេនេពលែដលពលករនីិទំងអស់ទក់ទង កមហុ៊នេនះេដមបីចង់េទេធករេន បេទស 

ម៉េឡសីុ ែបរជពួកេគឃំុឃំងពលករនីិជេ ចន នក់េនកនុងបនទប់ដ៏តូចមួយ េហយែថមទំង 

បិទសិទធិេសរភីពមិនឱយេដរេហរេចញេទេ ក និងទក់ទងេទ កម គ រ ច់ញតិបង 

បូនេ យ ចំហេទ តផង េពល បសិនេបពួកេគចង់ទក់ទង េទ កម គ រ គឺភគី កមហុ៊ន 

ជអនកឱយទូរស័ពទទក់ទង េហយេបកសំេឡងឮខំងៗ ។ 

េ ក ស េ  បនបនថ កូន សីរបស់គត់បនទទួលរង ករេធទរណុកមមេ យ 

ខង កមហុ៊ន ឱយឈរពីេពល ពឹករហូត ដល់េពលបយៃថង តង់ និងពីេពលបយៃថង តង់ 

រហូតដល់ ង ច។ 



ករេធទរណុកមមេ យឱយឈរែបបេនះ គឺេ យ រែតឪពុកមយ ច់ញតិរបស់ ជនរង 

េ គះមិន ពម យកលុយពីចេនះ ២.៥ នេរ ល េទ ៣ នេរ ល ជថនូរនឹងករចកេចញ 

និងេ ះែលងឱយមនេសរភីព។ 

េយង ម បភពព័ត៌មនែដលទុកចិតបនឱយដឹងថ កមហុ៊ន អឹុង ឫទធី គប េន ពឹកៃថង ពុធ 

េនះ បនជេម សពលករនីិេ កម យុ ១៨ឆន ំ េទទី ំងកែនងេផ ង េដមបីេច សឱយផុត 

ពីករ វ ជវរបស់សមតថកិចច។ មជឈមណលព័ត៌មនេដមអមពិលមិន ច ទក់ទងសំុករ 

អ ថ ធិបបយ ពីេ ក គត ចនទថរទិធ អនកនំពកយអគគសនងករនគរបលជតិ, េ កឧតម 

េសនីយ៍ឯក េខ វ សុភ័គ អនកនំពកយ កសួងម ៃផទបនេនះេទ េនៃថងពុធ ទី ២១ ែខកកក  

េនះ ។ 

បភពព័ត៌មនពី កសួងម ៃផទបនឱយដឹងថ កមំងសមតថកិចចនយក ន បឆំងករជួញដូរ 

មនុស  និងអនីតិជនបននិងកំពុងចត់ វធិនករ េទេល កមហុ៊ន អឹុង ឫទធី គប េនះេហយ 

បុ៉ែន បភពព័ត៌មនខងេល មិន ៊ នេធករបក យឱយបនហមត់ចត់េទ នឹងចំ ត់ករ 

របស់ កសួង េនះេឡយ។ 

ម នីេសុបអេងកតជន់ខពស់ សមគមសិទធិមនុស ដ ហុកេនកនុង បេទសកមពុជបនបងញ 

ករចប់ រមមណ៍យ៉ង ខពស់ពក់ព័នធេទនឹង កមហុ៊ន ខងេល ែដលបននំពលករ ពលករនីិ 

េទេធករេនបរេទស េ យមិនបនេគរពេទ មកិចចសនយ និងលកខនិកៈ ែដលពួកេគ 

បនសនយជមួយ កមហុ៊ន។ 

េ ក ចន់ សូេវត៉ បនអំពវនវឱយ ជរ ភិបល កមពុជគួរពិចរ េឡងវញិ ចំេពះ 

ករណីទំងេនះ េហយរកមេធយបយ ននេដមបីលុប បំបត់េចលទំង សង កំុឱយមនករណី 

េនះេកតេឡង ពក់ព័នធនឹងករលួង េ មេបក បស់ បជពលរដ ែដលរស់េន ម 

ទីជនបទ។ េ ក ចន់ សូេវត៉ បនេលកេឡងពីករឃុបឃិតនិងករទទួលផល បេយជន៍ 

របស់ម នី ជរ ភិបល មួយចំនួន េនះជមួយ កម ហុ៊នរកសីុទំងេនះ ដូេចនះ បញនំ 

ពលករ ពលករនីិេទបរេទស គឺជករណីែដល តវេ ះ យឱយខងែតបន ពីេ ពះ 



កមមករនីិខះ បន បឈមមុខេទនឹងភពលំបកយ៉ង ខំងនឹងមនុស កក់ េពលពួកេគ 

េទេធករេនបរេទសេនះ។ 

បភពព័ត៌មនពី ច់ញតិជនរងេ គះ កនុងចំេ មជង ៣០០នក់ ែដល តវបនឃំុឃំង 

េ យ កមហុនុ៊ អឹុង ឫទធី គប បនឱយដឹងថ ខង កមហុនុ៊កំពុងែតទក់ទង ច់ញតិជន 

រងេ គះេដមបីយកលុយ ៥០-៥៥មឺុនេរ ល េដមបីរេំ ះពលករនីិទំងេនះ។ គួររលឹំកថទឹក 

បក់ចំនួន ៥០មឺុនេរ ល តវបនភគី កមហុ៊នបន បគល់ជូនភគីជនរង េ គះជពលករនីិ 

េនេពលពួកេគចប់េផមទក់ ទងេទខង កមហុ៊ន ែដលទឹក បក់ ទំងេនះ តវបនភគី 

ជនរងេ គះអះ ងថ ជករលួងចិតដល់ឪពុកមយនិង ច់ញតិ េដមបីជថនូរនឹងករចង់ 

បនលុយ បមណ ៣ នេរ ល នេពលចុងេ កយ។ ភគីខង កមហុ៊នេន ពឹកៃថងទី ២១ 

ែខកកក  ឆន ំ២០១០ បនទក់ទងមកកន់ មជឈមណលព័ត៌មនេដមអមពិល េ យ ចន 

េចលនូវ ករេចទ បកន់របស់ ច់ ញតិពលករនីិ េហយពួកេគបនបញជ ក់ថពំុមន 

សកមមភពែបបេនះេឡយ ។ េទះជយ៉ង  ច់ញតិពលករនីិទំង េនះបន 

ចនេចលនូវ ករេ ះ របស់ភគី កមហុ៊ន េ យនិយយថ ករេលកេឡងែបបេនះ 

គន់ែតចង់យករចួខួនែតបុ៉េ ះ។ 

សូមរលឹំកថ រយៈេពលកនងេទថមីៗេនះកមំងនគរបល ជធនីភនំេពញបន ចុះេទែឆកេឆរ 

េនទី ំង កមហុ៊ន ចមប៉ែមនផវេវ  កនុងបុរ ីសុភមងគល សងក ត់េ ជយចង ខណឫស ីែកវ ជ 

ធនីភនំេពញ ែដលករចុះែឆកេឆរេនះ កមំងនគរបលបនរក េឃញពលករនីិ ែដលខះមិន 

ទន់ គប់ យុ បមណ ៦០នក់ តវបនឃំុខួននិងេធទរណុកមមេនទីេនះ។ 

មជឈ នទូេទសងឃឹមយ៉ងមុតមំថ សមតថកិចច កសួងម ៃផទែដលជេសនធិកររបស់ ជ 

រ ភិបលនឹងអនុវតេ យមន បសិទធភពលុប បំបត់ទំង សងនូវ កមហុ៊ន ឬក៏ទី ំងទំង 

យ  ែដល បកប ជីវកមមែបបេនះ ែដលជកររេំ ភសិទធិមនុស យ៉ងធងន់ធងរ 

ជទីបំផុត។ 

សេមចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដម នីៃន ពះ ជ ច កកមពុជ 

េនកនុងពិធីែចកសញញ ប តដល់ កលវទិយល័យមួយ េនកនុង ជធនីភនំេពញ កលពីេពល 



កនងេទ េ យបញជ យ៉ងមឺុងម៉ត់ដល់ ជញ ធរ គប់ កសួង ថ ប័ន និងកងកមំង ប ប់ 

វធុឱយទប់ ក ត់ ល់សកមមភព ករជួញដូរមនុស  ជពិេសស សីនិងកុមរ េដមបីចូលរមួ 

ក ងសងគមជតិឱយមនកររកីចេ មន។ សេមចនយករដម នី ហុ៊ន ែសន ក៏បន ពមន 

ដកបុណយសកិជបនទ ន់ដល់ម នីថន ក់ ក៏េ យ បសិនេបមិនបនអនុវតករងរខង េលឱយ 

មន បសិទធភពេនះ ។  

៥. អភិបលរង េខតបត់ដំបង ៖ អំពវនវឱយ កសួងពក់ព័នធ យកចិតទុក ក់ 

ពីករនំពលករ េទេធករេន ម៉េឡសីុ 
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េ យ ៖ យុង េខម  (Dap-News) 

បត់ដំបង ៖ េខតបត់ដំបង ជេខតែដលមនេភញ វេទសចរេចញ-ចូលជេ ចន ែបរជមនករ 

េឃសន ពីេមខយល់ៃន កមហុ៊ននំពលករ េទេធករេន បេទសម៉េឡសីុ មប  

សកមួយចំនួន យ៉ងគ គឹកគេ គង។ អភិបលរងេខតបត់ដំបង បន បប់ភន ក់ងរ 

េដមអមិល ឱយដឹងេនៃថងទី៩ ែខសី  ថេខតបត់ដំបង មនករផ យពណិជជកមមែកងៗ 

ល់ៃថង ពីករនំពលករេទ បេទសម៉េឡសីុ។ 

អភិបលរងេខតបត់ដំបង េ ក េស ង សុ៊តថង បនបញជ ក់ថ កនងមកថមីៗេនះ បជពល 

រដកនុង សកមួយចំនួន កំពុងែតរងករចញ់ េបកពី កមហុ៊នមួយចំនួន មរយៈករបញជួ ន 

េមខយល់ េដរផ ពផ យឱយមក ក់ពកយេន កមហុ៊នរបស់ពួកេគ បុ៉ែនេមភូមិ េមឃំុ 

ឬអភិបល សក មិនែដល តតពិនិតយថ េតមនខយល់មកកនុងមូល នរបស់ពួកេគ ផ ពផ យ 

ឱយ បជពលរដេទ មេនះេឡយ េហយេបដឹងថ មនអនកមកេឃសនកនុងមូល ន 

ពួកេគេហយេនះ ក៏មិនផល់ព័ត៌មនឱយថន ក់េលែដរ។ 

េ កបញជ ក់ថ ចំែណក បជពលរដក៏ដូចគន  េពលែដលពួកេគេចញេទ ង ត់ៗ មិនែដល 

ឱយដឹងេនះេឡយ ដូេចនះេ កអំពវនវថ “សូមឱយ បជពលរដ បប់ ជញ ធរឱយបនដឹង 

េពល ែដលមនអនកេឃសន ឬខួនឯងផទ ល់សេ មចចិតេចញេទ េដមបីសំុេយបល់ 



ជមួយនឹង ជញ ធរ េហយេពលែដលមនបញជមួយ កមហុ៊ន សូមឱយពួកេគ ក់ពកយ 

បណឹង េទ ជញ ធរ មូល ន ងយ សលឱយេគចត់ករេទ មផូវ ចបប់។ េ កអភិបល 

េខត ក៏បនអរគុណដល់អនក រព័ត៌មន ែដលបនជួយផ ពផ យពីទុកខលំបកេវទន 

របស់ពលករ ជបនបនទ ប់ ផងែដរ។ 

ចំែណកសនងករេខតបត់ដំបង េ ក ស េថត មិន ចសំុករបំភឺបនេទ ជំុវញិករណីេនះ 

េ យេពលទូរស័ពទចូល េ កអះ ងថ កំពុងជប់ បជំុ។ បជពលរដមួយចំនួន រស់េន 

កនុង សក ឯកភនំ េខតបត់ដំបង ែដលជប់ពក់ព័នធនឹងករ ក់ពកយ េទេធករេន បេទស 

ម៉េឡសីុ មរយៈ កមហុ៊នមួយ េឈម ះ វសីុី េមនេផវរ័ (VC Manpower Co., Ltd.) បន 

បប់ភន ក់ងរ ព័ត៌មន េដមអមពិលជំុវញិ េរ ង ៉ វជមួយ កមហុ៊នេនះផងែដរ។ 

ពលករនីិេឈម ះ ពឹក ឡូន យុ ២០ឆន ំ បនឱយដឹងថ នងបន ក់ពកយេន 

កមហុ៊នេនះ រយៈេពល២ែខកនះ េ ពះដំបូងេឡយ មនេមខយល់មន ក់ តវេគ គ ល់ថ េឈម ះ 

ពំ ជអនក ផ ពផ យ របស់ កមហុ៊ន វសីុី េមនេផវរ័ (VC Manpower Co.,Ltd.)  

បនមកេឃសនថ អនកភូមិមួយចំនួនរស់េនភូមិែ ពកេ ន  ឃំុែ ពកខពប សកឯកភនំ 

េខតបត់ដំបង ភគេ ចន កី ក ដូេចនះេពលេទេធករេន បេទសម៉េឡសីុ នឹងឆប់មន 

មិនខន។ នងបនថ “េពលែដលេនមិនទន់បន ៣ែខផង ក៏ ប់ែតអីៗមិនដូច 

ែដលករសនយ េពលេឃសនដំបូងេឡយ ផទុយេទវញិ កនុងេនះមនអនកខះ តវេគ យដំ 

កិចជំ ច់ េកមងជេ ចន មិនទន់ គប់ យុ មនពី ១៦ េទ ១៧ឆន ំ អនកខះេនកនុងភូមិេនះ 

មិន គប់លកខណៈក៏យកេទែដរ េហយ គន់ែត សកឯកភនំ មនពលករនីិ ពី ១០-២០នក់ 

ឯេ ះ ខះលួចរត់េចញមក និងខះ តវ គ រេទេ ះមកវញិ”។ 

នងបញជ ក់េទ តថ ឪពុកមយរបស់នងជអនកេ ះ នងមកវញិ បង់ បក់អស់ ៣០០ដុ រ 

កនុងេនះេគគិត បក់ ែដល កមហុ៊ន េលកទី១ ៤៨មឺុនេរ ល និងេលកទី២ ៤២មឺុនេរ ល េហយ 

ៃថហូបចុក មួយៃថង ៣ដុ រ។ កនុងេនះ គ រនងមនេកមង សី ៣នក់ ែដលេជ េឃសន 

កមហុ៊ន វសីុី េមនេផវរ័ (VC Manpower Co., Ltd.). 



ពលករនីិមន ក់េទ ត ែដលសំុមិនបេញច ញេឈម ះ (ពលករនីិលួចរត់េចញពីវសីុី េមនេផវរ័ (VC 

Manpower Co., Ltd.) យុ ២៦ឆន ំ រស់េនេខតកំពង់ឆន ំង បប់ឱយដឹងែដរថ នងជំេភ 

ទំងដំុៗ សឹង ល់ៃថង ល់េពលែដលេបសសំ តអគរ កមហុ៊ន មិនដូចបំណងរបស់ េគ 

េហយេពលបងបូន ឪពុកមយ េទសួរសុខទុកខ េគទុកចេនះ បេ ង បុ៉នរងង់មុខបុ៉េ ះ 

ស មប់េមលគន  ជួនកលនិយយ មចេនះរបង ដូចេនកនុងគុក ចំែណកសក់កបល 

តវកត់ឱយខី ល់េពលមុនេចញដំេណ រេទ បេទសម៉េឡសីុ។ នងបនថ េពលហូបចុក 

េគេជរ ចំេអះចំ ស់ គប់យ៉ង េដ លដូចសតធតុ េហយេពលែដលមនសមតថកិចច 

ចុះេទែឆកេឆរ ឬ តតពិនិតយ កមហុ៊នបនេរ បចំរចួជេ សច បញជូ នេកមង សីមិន គប់ យុ 

េទ ក់េន ម ខេផ ងៗ និងផទះរបស់មច ស់ កមហុ៊ន (ម៉ ម) ែដលជជនជតិេគ 

េនសល់បុ៉នម ន តវេគគំ មកំែហងឱយនិយយថ ចង់េទ បេទសម៉េឡសីុ ស់ 

រស់េន សលកនុង កមហុ៊ន ចំែណកអនកឈឺមិនឱយចុះេទេ កម ឬជួនកលឃំុទុក។ 

ពលករនីិមន ក់េនះ បញជ ក់ថ នងអស់ជំេន េលសមតថកិចច ខងែផនកជួញដូរមនុស  ែដល 

យូរៗមងចុះេទ តតពិនិតយ គម ន បេយជន៍អីទំង អស់ មិនដឹងថមនអីេធឱយសមតថកិចចេមល 

មិនេឃញពីទុកខលំបកេនកនុង កមហុ៊នវសីុី េមនេផវរ័ េនះេឡយ េហយេចញេទ មក  

តវែតពក់ វពណ៌េល ង មនផកខងមុខ និងខងេ កយ ក់េឈម ះ កមហុ៊នវសីុី 

េមនេផវរ័ (VC Manpower Co., Ltd.) ។ 

សូមជំ បថ េដមអមិល បនពយយមទូរស័ពទ សួរេទេ កអភិបល សកឯកភនំ ែតទូរ 

ស័ពទមិនចូលេឡយ។ 

េកមង សីមន ក់ េឈម ះ ធី នី យុ ១៦ឆន ំ ជពលករនីិ កមហុ៊នវសីុី េមនេផវរ័ (VC Manpower 

Co., Ltd.) ខទី១ផងែដរេនះ ក៏ជេកមង សីមន ក់ កនុងចំេ មេកមង សីជេ ចននក់ ែដល 

នងអះ ងថ តវបន កមហុ៊នកំពុងែតែកដំេឡង យុ េន តឹម ២១ឆន ំ។ េកមង សីេឈម ះ ធី 

នី រស់េនកនុងភូមិឃំុខងេល បននិយយទំងអួលេដមកថ េមខយល់និយយថ មុខ 

របស់នង បប់ថ យុ៣០ឆន ំ ក៏េគេជ ែដរ ដូេចនះដំេឡង យុេន តឹម ២១ឆន ំ លមម ចយក 

េទ បេទសម៉េឡសីុបនេហយ។ នងបញជ ក់ថ “េបពលករនីិតូចៗដូចខញុំ មនលុយចប់ពី 



៣០០េរ លេឡង េគមិនឱយទុកេនះេឡយ ែតេបេ កម ៣០០េរ ល ទុកេននឹងខួនបន 

ែតនំក៏ទិញមិនបនផង របបបយបន តឹមមួយចន េបសមមជូរ តី ប មនែតទឹក និង 

ែសបក តី ខញ់អែណត  េហយេពលែដលខញុំមិន សលខួន េគមិនឱយេកស ខយល់អីទំង 

អស់ ចុះមនថន ំឯ េលបឱយជ មនែត ទំ ”។ 

អនក សី អន េរត៉ យុ ៥១ឆន ំ ជមយពលករនីិ ពឹក សំឡូន បប់ឱយដឹងែដរថ េពលេទ 

សួរសុខទុកខកូនមងៗ េឃញសភពលំបក េវទន ស់ ជួបគន មិនបនបុ៉នម ន នទីេនះ 

េឡយ ហូបចុកមិន គប់ គន់េនះេឡយ េហយទឹកផឹកេចញពីទុេយែតមង។ អនក សីបនអំ 

ពវនវថ “សូមឱយ ជញ ធរេម ជួយេមលភពលំបករបស់ពលករនីិ កនុង កមហុ៊នេនះផង 

េ ពះែត បជពលរដរស់េន ច់ សយលលងង់េខ ងយចញ់េបកករេឃសន 

មនុស មួយចំនួន គិតផល បេយជន៍ផទ ល់ខួនបុ៉េ ះ”។ 

អនក សី ពក សំបូរ យុ ៤៦ឆន ំ រស់េនភូមិែ ពករនិ សកឯកភនំ េខតបត់ដំបង បនឱយ 

ដឹងែដរថ េ យ រែតអនកភូមិភគេ ចន កី ក េជ ថ នឹងមនឱកសឱយកូនេច េទេធករ 

េន ម៉េឡសីុ េដមបីរក បក់ផគត់ផគង់ គ រ ែតជករេបក បស់សុទធ ធ។ 

អនក សីបនថ “កូន សីរបស់ខញុំ យុ ២៣ឆន ំ េទបែតេ ះេចញពី កមហុ៊នកលពីចុងែខកកក  

េ ពះេនទីេនះ នងែ សកយំ ល់ៃថង តូញែតរ បប់ខញុំថ លំបក ស់ សេមងយំ ទេ  

មទូរស័ពទ េនេម៉ង ៨-៩យប់ ណិតកូនេខចចិត េទបេទសួរសុខទុកខ ែតេពលេទដល់ 

នង ក់ជិត គម ន បប់ថលំបកយ៉ងេនះេឡយ។ សូមជំ បថ ជំុវញិករអះ ង 

របស់ពលករនីិ ក៏ដូចជឪពុកមយ របស់ពួកេគខងេលេនះ គឺខណៈែដល កមហុ៊ន វសីុី 

េមនេផវរ័ (VC Manpower Co., Ltd.) កំពុងរងករេចទ បកន់ កនុងករណីដូចៗគន េនះ 

េន មប េខត- កងមួយចំនួនេទ ត េហយថមីៗេនះ ដំបូង ជធនីភនំេពញ បនកំ 

ពុងេធរបយករណ៍ េកះេ តំ ង កមហុ៊ន ែដលរត់េគចខួន កលពីកនងេទ មិនចុះ 

ហតថេលខេល របយករណ៍ពីតុ ករ និង កសួងម ៃផទេនះ។ 



ម នីនគរបល កសួងម ៃផទ េ កឧតមេសនីយេទ បុ៉ល េខម  បន បប់េដមអមិល 

ឱយដឹងេនៃថងទី៩ ែខសី េនះថ កសួងបនេធ របយករណ៍បញជូ នេទ ពះ ជ ជញ  

រចួ ល់អស់េហយ ពីកររត់េគចខួនរបស់ តំ ង កមហុ៊ន កលពីកនងេទ ។ 

 ពះ ជ ជញ អម ដំបូង ជធនីភនំេពញ េ ក េយ៉ត ចរយិ ែដលទទួលបនទុក 

របយករណ៍េនះ មិន ចសំុទំនក់ទំនងបនេឡយ េ យទូរស័ពទចូលមិនមនអនកេលក។ 

េដមអមិលផ យជបនបនទ ប់ ជំុវញិករេចទ បកន់ពីពលករនីិ និង បជពលរដេផ ងេទ ត 

េល កមហុ៊នវសីុី េមនេផវរ័ (VC Manpower Co., Ltd.) េនះ។ 

៦. ពលករមន ក់ ប់កនុងមណលហឹកហឺននំេទេធករេនេ ក បេទស 

េ យ ហង   វយុត(RFA) 

2010‐08‐28 

កសិករ មួយ គ រ េន សក សីសនំ េខតេស ម ប មនបំណងបឹងត ៉ចំេពះ កមហុ៊ននំ
ពលករែខមរេចញេទេ ក បេទស មួយេឈម ះ វុ.ីសីុ. ែមន េផេវ រ (VC MAN POWER) បនទ ប់ពី
កូន សីរបស់គត់មន ក់ ែដលចុះេឈម ះេទេធពលករេ ក បេទស បន ប់គួរឲយសង ័យ។ 

េម គ រកសិករែដលមនកូនចំនួន៥នក់ រស់េនភូមិភនំដី ឃំុែសង ព ន សក សីសនំ េខត
េស ម ប កំពុងែសងរកករជួយេ ជមែ ជង មផូវចបប់ ពីម នីរ ភិបល និងអងគករេ ក
រ ភិបល េដមបីបឹងត ៉ កមហុ៊ននំពលករែខមរេចញេទេ ក បេទសមួយេឈម ះ វ.ីសីុ.ែម៉ន 

េផេវ រ) (VC MAN POWER) បនទ ប់ពីមនករសង ័យេ យកូន សីរបស់គត់មន ក់ ប់ពំុមន 

មូលេហតុចបស់ ស់ កនុងេពលេទ ន ក់េនមណលរបស់ កមហុ៊នេនះ ឯទី កងភនំេពញ មុន
េពលចកេចញេទេធករេ ក បេទស។ 

េ ក ម វ ីបនមន ប សន៍កលពីរេស លៃថងេ រ ៍ ទី២៨ ែខសី ថ កូន សីគត់មន ក់
េឈម ះ យុន ម៉ប់ យុ២១ឆន ំ បនចកេចញពីផទះចំនួនជង២ែខ េទចុះេឈម ះេធពលករេ ក
បេទស េ យ ន ក់េនកនុងមណលរបស់ កមហុ៊ន VC MAN POWER  េនទី កងភនំេពញ។ 

បុ៉ែនកលពីៃថងទី៥ ែខកកក កនងមកកូន សីគត់បន ប់េ យមិនមនមូលេហតុចបស់ 

ស់គួរឲយសង ័យ។ េ ក ម វ ី បនមន ប សន៍ថ ករ ប់របស់កូន សីគត់េនះ 



ខង កមហុ៊នបន បប់ថ នងេកតជំងឺម រកីសួត បុ៉ែនសំបុ តេពទយេនេពលេគដឹកនង
េទពយបលមុនេពល ប់ បនសរេសរថ ប លពីជំងឺ គនឈម េហយ កមហុ៊នបន
ពយយមបងស់េ កមិនឲយេឃញ កសពកូនេទ។ បុ៉ែនេនេពលេ កេឃញ នដឹក

កសពកូនរចួេឡងេទេមលេឃញ ក ន ម កហម េហមេន តង់ក និងមុខ កសព
មន ន មជំេខ វ ែដលគួរឲយសង ័យចំេពះករ យេធបបរហូត ប់។ 

េ ក ម វ ីមន ប សន៍ ៖ « េទេរ ន VC MAN POWER បន២ែខ ២៣ៃថង ប់មកដល់
ង ចៃថងច័នទ េម៉ង៧ និង១៥នទី កមហុ៊នេគចុចមក បប់ខញុំ កូនខញុំឈឺ ឲយខញុំេទេមល ដល់ខញុំ

េទកូនងប់េទបត់។ េពលែដលខញុំេទដល់េហយ ក៏ កមហុ៊នេគអត់ឲយខញុំេទេមល កសព
កូនខញុំេន តង់ អី តង់ណី អត់ឲយេមលេទ។ កមហុ៊ន នំខញុំេចញមកឆង យពីមនទីរេពទយ មក
ដល់ឯេភងសុបផ រដីហុយេនះបនេឃញ នដឹក កសពកូនខញុំ េនះមកពីេ កយមកវញិ
។ សង ័យេនះក៏សង ័យែដលខញុំបនេឡង នេបកេមលកូនរបស់ខញុំែដល ប់ហនឹង េឃញ
េហមកេហយ ជំមុខខងេឆងថព ល់ »។ 

បុ៉ែនេទះយ៉ង មិន ចទំនក់ទំនងតំ ង កមហុ៊ន VC MAN POWER េដមបីអធិបបយ
ជំុវញិករសង ័យទំងេនះបនេទ។ 

កមអងគករេ ករ ភិបល បន វ ជវេឃញថ ចំេពះករ ប់ពលករនីិមន ក់េនះ គឺ
កមហុ៊នបនេចញ បក់១ ន ២ែសនេរ លេទឲយ កម គ រ។ 

េ ក មស ែណត អនក គប់ គងកមមវធីិរបស់អងគករខ ៉មកមពុជ ែដលកំពុងេធករងរ
ជួយដល់ពលករែខមរេទេ ក បេទស បនមន ប សន៍ថ េ កពំុទន់បនទទួលព័ត៌មន
េនេឡយេទ ជំុវញិករ ប់កមមករនីិមន ក់េនកនុងមណល កមហុ៊ន VC MAN POWER េនះ។ 

បុ៉ែនេ កដឹងថ កមហុ៊នេនះកំពុងមនេរ ង សវជេ ចនករណី ែដលមនពកយបណឹង
កនុងៃដរបស់េ ក ៖ «ឥឡូវហនឹងករណីែដលេយង មន េ ចនែដរេនកនុងៃដ ដូចជ១០ករណី
េ ះ។ កនុងែខកនងមកេហយហនឹង ក៏មនបញមួយ េហយជមួយពលករ មនពកយ
បណឹងរបស់ កម គ រហនឹង េរ ងករឃំុឃំង មនរបួសមនអីេ យេ តចុះ»។ 

មជឈមណលអប់រចំបប់ស មប់សហគមន៍ CLEC េទបបនបញជូ នម នីែផនកសិទធិករងរេទ
កន់ផទះអនក ប់ េដមបី វ ជវករណីេនះ េហយថ បសិនេប កម គ រអនក ប់មនករ



សង ័យអំពីករ ប់របស់កូន តវករបឹងទមទររកយុតិធម៌េនះ អងគករ CLEC នឹងជួយ
េ ជមែ ជងផូវចបប់ និងជួយផល់េមធវកីរពរផង៕ 

៧. ពលករនីិ កមហុ៊ន វសីុីេមនេផវរ័ ខទី៤ តវបញជូ នេទ ខទីមួយ 

អស់េទេហយ 

Thursday, 09 September 2010 18:25 េ យៈ កញញ  យុង េខម  (CEN) 

-ម នីអងគករអប់រចំបប់ ស មប់សហគមន៍ បនេសុបអេងកតករណី ប់របស់ពលករនីិ 

ភនំេពញៈ ម នីអងគករអប់រចំបប់ស មប់សហគមន៍ បនមន ប សន៍ បប់េដមអមពិលឱយដឹង 

េនៃថងទី៩ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០េនះថ មករេសុបអេងកតមកេនះ ពលករនីិ កមហុ៊ន 

វសីុីេមនេផវរ័ ខទី៤ សថិតេនសងក ត់ទឹកថ ខណែសនសុខ តវបញជូ នេទ ខទីមួយ 

ែដលសថិតេនកនុងខណែសនសុខេនះ អស់េទេហយ។ 

ជំុវញិករណីេនះេដមអមពិល បនពយយមទូរស័ពទេទ បធន កមហុ៊នវសីុីេមនេផវរ័ េ ក 

េសន លី េដមបី កសួរនំអំពីមូលេហតុ ៃនករបញជូ នពលករនីិេចញេនះ ែតមិន ចេធករ 

ទំនក់ ទំនងបនេនះេទ េ ពះទូរស័ពទ តវបនបិទ។ 

ម នីៃនអងគករអប់រចំបប់ស មប់សហគមន៍ េ ក ហុ៊យ េព ជសុវណ បនបញជ ក់ថ េ ក 

នឹងេធករេសុបអេងកតបន ចំេពះករណីពលករនីិមន ក់ ែដលបន ប់ តវបនេគអះ ងថ 

ប់ េ យ រជំងឺេនះ។ 

េ កបែនថមថ ករណីេនះ កម គ រពលករនីិ ែដលរស់េនឯេខតេស ម បេនះ បន ក់ 

ពកយបណឹងេទអងគកររបស់េ ក េដមបី មេសុបអេងកតបន េហយរហូតមកដល់េពលេនះ 

េ កកំពុងរង់ចំករេផទ ងផទ ត់លទធផលេចញពី គេពទយថ េតពលករនីិ របូេនះ ប់េ យ 

រជំងឺអីពិត បកដ។ 



សូមជ មបថករបូរទី ំងពលករនីិ កមហុ៊នវសីុីេមនេផវរ័ ខទី៤េទ ខទីមួយកនុង 

ខណ ែសនសុខេនះ គឺខណៈែដល កមហុ៊នេនះ រងករេចទ បកន់ជេ ចនករណីជំុវញិ 

ឃំុអនីតិជន យេធបប ពលករនីិ និងឱយ រហូបចុកមិន គប់ គន់េទ តផង។ 

៨. អងគករ Caram ជួយសេ ងគ ះ សីែខមរ២នក់ ែដលេគេបកយកេទលក់េន

ៃត ៉ន់ 

េ យ សុខ េសរ ី(RFA) 

2010-09-20 

កនងមកមននរែីខមរជេ ចន តវបនេគេបក បស់យកេទលក់ជ អនកបេ ម ច់ៃថង ឬយក

េទលក់េធជ សីេពសយជេដម មរយៈៃនករលួងេ មេផ ងៗ ឬ មរយៈេរ បករ សប

ចបប់ជ បៃពណីែខមរជេដម។ 

 

RFA/Sok Serey 

បធនអងគករខ ៉មកមពុជ (Caram Cambodia) េ ក យ៉ វធុ បនេលកបងញ

ឯក រសីពី សីែខមរ ២នក់ តវបនសេ ងគ ះពីអំេពជួញដូរមនុស  និងផូវេភទេនេកះៃត ៉ន់ 



សីែខមរចំនួនពីរនក់ ែដលរងេ គះេ យ រករជួញដូរមនុស  និងផូវេភទ េ យ រចញ់

េបកេគ មរយៈករេរ បករែកងកយជមួយបុរសជនជតិៃត ៉ន់កនងមកេនះ តវបនេគ

ជួយសេ ងគ ះឲយវលិ តឡប់មក សកកំេណ តវញិេហយ កលពីសបហ៍កនងេទេនះ។ 

គ រជនរងេ គះ និងអងគករ ខ ៉ម កមពុជ (Caram Cambodia) ែដលបនជួយសេ ងគ ះ សី

ទំងេនះ បនសំុមិនឲយបេញចញេឈម ះ សីរងេ គះទំងពីរនក់េនះេទ។ សីរងេ គះទី១ 

មន សកកំេណ តេនកនុងេខតកំពង់ចម យុ២៥ឆន ំ និង សីរងេ គះទី២ មន សកកំេណ ត

េនកនុងេខត កេចះ យុ៣១ឆន ំ។ 

បធនអងគករ ខ ៉ម កមពុជ េ ក យ៉ វធុ ែដលែតងែតឃំេមល ថ នករណ៍ពលករ

ចំ ក សកកមពុជេទបរេទស បនមន ប សន៍ បប់វទិយុ សីុេសរ ីេនៃថងទី២០ ែខកញញ

ថ សីរងេ គះទំងពីរនក់េនះ តវបនេគេ ប បស់េ ប បបនជទសករេនេកះៃត ៉ន់ 

៖ «ករជួញដូរមនុស  មនរបូភពេ ចនែបប ស់។ មន មរយៈេរ ប ពហ៍ពិពហ៍ 

មន មរយៈជួញដូរកមំងករងរ មរយៈអនកខះជួញដូរេទវះកត់សរ ី ងគ»។ 

សីរងេ គះចំនួន២នក់េនះ បនេរ បករែកងកយជមួយបុរសជនជតិៃត ៉ន់ កលពីឆន ំ

២០០៤កនងេទ េដមបីេទរកករងរេធ បុ៉ែន តវបនរងករជួញដូរមនុស  និងផូវេភទេទ

វញិ។ 

សីរងេ គះមន ក់េនកនុងចំេ ម២នក់ េនកនុងេខត កេចះ សំុមិនឲយបេញចញេឈម ះ បនែថង

បប់េនៃថងទី២០ ែខកញញ  មទូរស័ពទមកថ នងសបបយចិតកនុងករជួបជំុជមួយ កម

គ រវញិ ៖ «បនមកដល់ សកែខមរេយងអីុចឹង បនេឃញែម៉ េឃញឪ បងបូនអីទំងអស់

អីុចឹង។ បុ៉ែនបញេធករងរវញិ គន់ថយ៉ប់ ស់»។ 

ករជួយសេ ងគ ះខងេលេនះ បនេធេឡង មរយៈកិចចសហករគន  រ ងអងគករ ខ ៉ម កមពុជ 

ជមួយអងគករជៃដគូមួយចំនួន េនកនុងេកះៃត ៉ន់ និង ជញ ធរនគរបលេកះៃត ៉ន់ េ កយ



ពី សីជនរងេ គះ បនទូរស័ពទមក បប់ឪពុកមយ េហយឪពុកមយបនបឹងមកអងគករេនះ 

េដមបីឲយជួយអន គមន៍សេ ងគ ះ និងេ ះ យ។ 

បេទសកមពុជ និងេកះៃត ៉ន់ពំុមនទំនក់ទំនងករទូតជមួយគន េទ េ យ រែតកមពុជ

បកន់ជំហរ និងនេយបយចិនែតមួយ េន គែដលេកះៃត ៉ន់ កំពុងែតពយយមបំែបកជ

រដឯក ជយពី បេទសចិន។ ដូេចនះេហយករេ ះ យបញជួញដូរមនុស  និងផូវេភទ ែតង

ែតេធេឡង មរយៈអងគករជៃដគូេនកនុង បេទសកមពុជ និងេកះៃត ៉ន់កនងមក។ 

ម នីអនកនំពកយៃនអគគសនងករ ននគរបលជតិកមពុជ េ កឧតមេសនីយ៍ឯក េគ ត 

ចនថ រទិធ បនមន ប សន៍អ ថ ធិបបយថ ៖ «រដ បឹងែ បង បុ៉ែនមនករចេនះមួយ ែដលេធ

ឲយេយងពិបក។ េយងមិន ចទំនក់ទំនងផូវករណ៍ មួយជមួយៃត ៉ន់បន។ អីុចឹងមន

ែត មរយៈអងគករមិនែមនរ ភិបល»។ 

េ កបនបញជ ក់ថ កសួងម ៃផទ និងរ ភិបលកំពុងែតរតឹបនឹង និង បយ័តន បែយងេល

ករណី សីែខមរនន េរ បករជមួយជនជតិបរេទស ប់ទំងជនជតិៃត ៉ន់ជេដម េដមបីទប់

ក ត់អំេពជួញដូរមនុស  និងផូវេភទ។ 

អងគករ ខ ៉ម កមពុជ ែដលែតងែតឃំេមល ថ នករណ៍ពលករចំ ក សកកមពុជ េទេ ក

បេទសបនឲយដឹង សីែខមរចំនួនជង ២០នក់េហយ តវបនជួយសេ ងគ ះឲយមកកមពុជវញិ 

កលពីចេនះឆន ំ២០០៨ និងឆន ំ២០០៩ កនងេទ ពីអំេពជួញដូរមនុស  និងផូវេភទេនេកះ

ៃត ៉ន់ មរយៈេរ បករែកងកយកនងមក។ 

េលខទូរស័ពទទំនក់ទំនងមកអងគករេនះ គឺមនដូចជ ០១២-៩៦-១៤-២៧ ឬ០១២-៩៤-៩៩-

១៤ ស មប់ផល់ព័ត៌មន ឬពកយបណឹងជំុវញិពលករចំ ក សករងករជួញដូរកមំង

ពលកមម ជួញដូរមនុស  និងផូវេភទជេដម៕ 

 

 



៩. ចបប់ទក់ទងនឹងពលករពលករនីចំ ក សក 

អនុ កឹតយ 

សីពី 

ករេរ បចំ និងករ ប ពឹតេទ 

របស់ កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ 

េលខៈ ៥២ អប ក/បក 

 ម ១៣◌ៈ នយក នមុខរបរ និងហតថពលកមមទទួលបនទុក ៖ 

- សិក  និងេលកវធិនករស មប់អភិវឌ ន៏ និងករករពរមុខរបរ 

- គប់ គង េចញប័ណករងរ េស វេភករងរ   និង  ផល់ទិ ករករងរដល់កមមករ 

និេយជិតែខមរែដលេធករេនកនុង និងេ ក បេទស 

- តតពិនិតយ        និងផល់ប័ណករងរ  េស វេភករងរដល់ជនបរេទសែដលមក 

បកបមុខរបរេន កនុង ពះ ជ ច កកមពុជ 

- េរ បចំ កបខណខ គតិយុតពីវធិនករទំងអស់ ក់ឱយអនុវតវធិនករ និង ម ន 

ករអនុវត 

- ករេរ បចំឱយមនករយិល័យរកករងរេធ េន មមនទីរករងរ និងបណុះប ល 

វជិជ ជីវៈេខត កង 

- ក ងសិតថិមុខរបរ និងហតថពលកមមកនុង និងេ ក បេទស េទ មលំ ប់ថន ក់ 

សកមមភពេសដកិចច 



- ក់ែតងបទបបញញតិ និង បទបញជ សីពីករ គប់ គងជនបរេទសែដល មក បកបមុខ 

របរេនកនុង ពះ ជ ច កកមពុជ និងសីពីករ គប់ គងកមំងពលកមម និងពលករ 

ែខមរេទេធករេនេ ក បេទស 

- គប់ គងជនបរេទសែដលមក បកបរបរកនុង ជ ច កកមពុជ និងពលករែខមរេ ចន 

ចេសន    បេងកត 

អនុពនធករងរ 

- ែសងរកទីផ រករងរជូនពលករែខមរេទេធករេនេ ក បេទស 

- អនុវតភរកិចចេផ ងៗេទ ត ែដល កសួង បគល់ជូន នយក នមុខរបរ និងហតថពល 

កមមដឹកនំេ យមួយរបូ និងអនុ បធនជជំនួយករ ម នចំបច់ 

ម ១៥៖ 

នយក នេពទយករងរទទួលបនទុក ៖ 

- ក់ែតងនិងអភិវឌ េគលនេយបយចបប់ និង បទបបញញតិននែដលពក់ព័នធ 

នឹងពលកមមករកុមរ 

- អនុវតេគលនេយបយរបស់ ជរ ភិបល អនុសញញ    និងសនធិសញញ អនរជតិ 

ែដលពក់ពនធ័នឹងពលកុមរ ជពិេសសទ មង់ធងន់ធងរបំផុតៃនពលកមមកុមរ 

- ម ន តតពិនិតយករអនុវតែផនករសកមមភពជតិអនុសញញ អនរជតិែដលពក់ 

ពនធ័េទ នឹងពល កមមកុមរ 

- បេងកនកិចចសហ បតិបតិករ ស មបស មលជមួយ កសួង ថ ប័ន អងគករេ ក 

រ ភិបល និងអងគករអនរជតិេដមបីេ ះ យបញែដលពក់ពនធ័នឹងពលកមមកុមរ 

- សហករអនុវត និង យតៃមករអនុវតេគលករណ៏ គេ មង កមមវធីិនន 

ែដលពក់ពនធ័នឹងករលុបបំបត់ទ មង់ធងន់ធងរបំផុតៃនកុមរជមួយៃដគូ កសួង អងគករ 

េ ករ ភិបល និងអងគករអនរជតិនន  



- េធអន គមន៏ េដមបីេ ះ យ ល់បញពនធ័នឹងករទប់ ក ត់ទ មង់ ធងន់ធងរបំផុតៃន 

ពលកមមកុមរ 

- េរ បចំទិ ពិភពេ ក បឆំងនឹងកុមរ ១២ ែខមិថុន ជេរ ងឆន ំ 

- អនុវតភរកិចចេផ ងៗេទ ត ែដល កសួង បគល់ជូននយក នករងរកុមរដឹកនំ 

េ 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 ន 

អប់រ ំ បណុះ ប លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ ធរណៈ ឯកជន អងគករេ ករ  

ភិបល និងអងគករអនរជតិ 

- គប់ គង គឹះ ថ នអប់រ ំបណុះប ល ឬថន ក់ដឹកបណុះប លវជិច ជីវៈ ធរណៈ 

ឯកជន អងគករេ ករ ភិបល និងអងគករអនរជតិ 

- ស មបស មល គប់ គងសកមមភពករងរអប់របំណុះប លបេចចកេទសនិងវជិជ ជីវៈ

ៃន គឹះ ថ នសិក ធរណៈ ឬថន ក់បណុះប លវជិជ ជីវៈែដលសថិតេ កម ឱ 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 ជីវៈ 

ៃន 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 មវ 

ករជក់ែសង កនុង តំបន់នីមួយៗ ពិេសសត មវករទីផ រករងរកនុង និង េ ក បេទស 

- េរ បចំែផនករផល់មួលនិធិជតិបណុះប លដល់ ថ បន័ ធរណៈឯកជន 

អងគករ េ ករ ភិបល និងអងគករអនរជតិ ែដលេធករបណុះប ល 

- តតពិនិតយ និង យេលគេ មងេសនសំុរបស់ ថ បន័ ធរណៈ ឯកជន អងគករេ ក 

រ 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 បគល់ជូននយក ន គប់ គង កិចចករអប់រ ំ

បណុះប លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈដឹកនំេ យ បធនមួយរបូ និងអនុ ប 

ធន គប់ គងកិចច 



រដធមមនុញញ 

ៃន 

ពះ ជ ច កកមពុជ 

ឆន ១ំ៩៩៣ 

ជំពូកទី៣  ៖ អំពីសិទធិ និងករណីយកិចចរបស់ បជពលរដែខមរ 

ម  ៤៦ ៖ អំេពលក់ដូរមនុស  អំេពេធ ជីវកមមែផនកេពសយកមម    និងអំេព ស ភស 

ែដល ប៉ះពល់ដល់េសចកីៃថថនូររបស់នរ ី តវ មឃត់។ 

តវ មឃត់មិនឱយមនកបញឈប់នរពីីករងរ េ យមូលេហតុមនគភ៌ ។ 

នរមីន សិទធិឈប់សំ កេនេពលស មលកូន េ យទទួល បក់េប វត  

និងេ យមនករធនរក  សិទធិអតីតភពកនុងករងរ និងអតថ បេយជន៏ 

សងគមេផ ងៗេទ ត។ 

រដនិងសងគមយកចិតទុក ក់បងកលកខណៈឱយនរ ី ជពិេសសនរេីនជនបទ 

ែដលគម នទីពឹង បនទទួលករឧបតថមេដមបីមនមុខរបរ មនលទធភពពយបល 

ជំងឹ ឱយកូនេទេរ ន និងមនជីវភពរស់េនសមរមយ។ 

ម ៤៨ ៖  រដធនរក ករពរសិទធិរបស់កុមរែដលមនែចងកនុងអនុសញញ សីពីកុមរ 

ជពិេសសមន ជីវតិរស់េន ទទួលករអប់រេំរ នសូ ត សិទធិ តវបនទទួល 

ករគំ ពរកនុង ថ នករណ៏មន ស ងគ ម និងករពរ បឆំង នឹង ជីវកមម 

េសដកិចច ឬកមគុណេលកុមរ ។ 



រដគំពរ បឆំងនឹងករងរទំង យ ែដល ចេធឱយខូចដល់ករអប់រ ំ

និងករេរ នសូ ត របស់កុមរ ឬែដលនំឱយអន យដល់សុខភព ឬសុខុមល 

ភពរបស់កុមរ   

III. អតថបទទក់ទងនឹងេសរភីពកនុងករបេងកតសហជីព 

១. រ ភិបលពិចរ ចត់វធិនករផូវចបប់ បឆំងេមដឹកនំសហជីព 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Urgent Appeal: ACT NOW! Support Workers' Strike at KC GECIN Enterprise 
in Cambodia 

 

Employees of local construction firm KC Gecin Enterprises protest in front of the company’s head office 
in Meanchey district yesterday. (Photo by: Heng Chivoan, The Phnom Penh Post) 

 
Dear Comrades and Colleagues, 

The Building and Wood Workers International (BWI) and Building and Wood Workers 
Trade Union of Cambodia (BWTUC) URGENTLY request for your support for the 
workers of KC Gecin Enterprises in Cambodia. 
 
On August 12, 2010, the workers of KC Gecin Enterprise (Cambodia) notified the 
management that they had formed a union and requested a meeting to negotiate; 
however, the next day, the management immediately terminated 29 workers who were 
officers and key members of the union. This was the second dismissal, as the 
management had previously fired 25 workers ten days earlier for attending a trade 
union training. As a response, The members of the union agreed on August 16, 2010 to 
go on strike to protest the company’s continuous harassment and termination of union 
leaders and members. In addition, the company has used its influence with the local 
authority, police, and government to further intimidate union members. These actions 
are clearly violations of international labour standards. 
 
The mediation effort initiated by the officials from The Ministry of Labour yesterday 
(17/08) failed due to the management’s recalcitrant behaviour. Through security 
personnel and police, the management is harassing and intimidating workers who are 
on strike. 
 
For further details, please check the following link: 
http://www.bwint.org/default.asp?Index=2880&Language=EN 



TAKE ACTION NOW! 

Please IMMEDIATELY send as many emails as possible to KC Gecin Enterprises Email 
addresses below: 

kc_gecin_enterprises@camnet.com.kh 
kcge@angkornet.com.kh 

 
This will be the initial step of the regional campaign organized to support our comrades 
in Cambodia, We will update you immediately for further news! 
 
Please feel free to circulate this appeal to your networks. 
 
In Solidarity, 
 
Shelly Woyla 
Education Officer 
BWI Asia Pacific 

៣. កមកមមករសំណង់ េខសីុ តវកំ ងំ ជញ ធរ ជធនី ភនំេពញ គំ ម 

ឱយពួកេគបញឈប់ ករត ៉ 

Thursday, 19 August 2010 12:41 េ យៈ េអង សីេទ ង 

ភនំេពញៈ កមកមមករសំណង់ បមណជង ៤០នក់ េនែតបនត ៉ទមទរ េនមុខ កមហុ៊ន 

េហ សីុន ែកបរសងក ត់ ចក់អែ ង េដមបីបងខំេថែក កមហុ៊នឱយ ពមទទួលសកមមជន ែដលជ 

សមជិកសហជីព របស់េ ក ញ់ វណសុធី ចូលបំេរ ករងរដូចេដមវញិ បនទ ប់ពីេថែក 

កមហុ៊នេនះ បនបញឈប់ពួកគត់នេពលថមីៗេនះ។ ែតេន ពឹកៃថង ពហសបតេនះ ពួកេគ តវ 

កំ ំង ជញ ធរ ជធនីភនំេពញគំ មឱយពួកេគបញឈប់ករត ៉។ រហូតមកដល់េពលេនះ េថែក 

កមហុ៊ន គជេនពំុបនេ ះ យវ ិ ទ ជមួយកមមករេនេឡយេទ។មិនែតបុ៉េ ះ កមហុ៊ន 

បនបញឈប់ កមមករចំនួន១០នក់បែនថមេទ ត។ េ កេម ង តុ  បធនអនកសេងកតករ 

អប់រចំបប់ ៃនមជឈមណល អប់រចំបប់ សំ ប់សហគមន៍ បនមន ប សន៍ថ េថែក កម 

ហុ៊នបនរេំ ភេលចបប់ករងរេ យ ងខួនជ ឧកញ៉ និងបនទុកចបប់ជសំ ម េ យ 



បនបញឈប់កមមករចំនួន៨នក់េទ ត ។ េ កបនថមន កមសហ ជីពមួយចំនួន េ គង នឹង 

ក់បណឹងេទអងគករ យឡូ និងដែងកបួនេទកន់រដសភេន ពឹកៃថង សុ កែសកេនះ េដមបី 

ឱយ ថ ប័ន ជប់ពក់ព័ន ជួយអន គមន៍ឱយ កមហុ៊នេនះេធករេ ះ យ ជមួយកមមករ 

តំ ងជង៦០នក់។ មជឈមណល ព័ត៌មនេដមអមពិល មិន ចេធទំនក់ទំនងសំុករ 

អ ថ ធិបបយ ពីេ ក ែង៉ត សំអុល អនកទទួលខុស តវែផនក រដបលៃន កមហុ៊នគជបនេទ ។ 

សូមបញជ ក់ថ កមកមមករ សំណង់ បមណជង៦០នក់ គឺជបុគគលិកបំេរ ករងរ 

េន កមហុ៊នគជេន សកក លសទឹង េខតក ល។ 

 

4. Garment and construction workers strikes in Cambodia 

Wednesday, August 25, 2010 

Aug 24 2010 
Libcom.org (Ki-Media) 

In the past few days, a garment workers' strike has found itself in conflict with bosses, 
local authorities and union officials while last week, construction workers struck in 
solidarity with sacked workmates. 
 
Around 160 garment workers continued to strike on Monday (22nd August) outside the 
gates of a factory in Meanchey district, where they have camped out day and night since 
Thursday to agitate for improved working conditions. 
 
Ien Pov, a union representative at the Sun Lu Fong factory, said workers had made eight 
demands to the factory’s management, including a request that workers receive US$80 
in severance pay for every year they have worked at the factory. 
 
“Most workers want me to continue to hold the strike after learning that the factory 
owner has violated their rights and the law,” he said. 
 
But union officials and local authorities say the demands of the workers may not reflect 
their rights under labour laws. Som Aun, president of the Cambodian Labour Union 
Confederation, said that the severance pay demand especially was a step too far: “Their 
demands cannot be settled in just a short time because what they have demanded is 
illegal,” he said. “This condition is not mentioned in the Cambodian Labour Law.” 
 



Som Aun issued a letter on Saturday calling the strike “illegal” and said that the 
confederation had decided in a meeting on August 16th not to sanction the strike 
because he wanted to meet with the factory’s management to discuss the workers’ 
demands. 
 
Last week, the Arbitration Council dismissed a complaint filed in July by 160 workers 
from the factory, citing the illegality of the resignation clause. 
 
“The factory will discuss their demands and try to solve the problem outside the court 
system if the approximately 20 percent of workers who are on strike agree to go back to 
work,” Som Aun said. 
 
Meanwhile, Keo Sareoun, the chief of Chak Angre Leu commune, said authorities 
planned to crack down on the striking workers today: “It is difficult for us to maintain 
order and safety at night when such an anarchic strike is happening,” he said. “On 
Monday, I will not allow them to protest in the area any longer.” He declined to say what 
measures would be taken to disperse the protesters. 
 
Ien Pov said that about 20 local police officers had already warned the protesters. “The 
police have told us that if we continue to protest our security cannot be guaranteed,” he 
said. 
 
Construction workers' strike 
Last week, about 40 workers went on strike in Kandal province, demanding that their 
employers reinstate 27 workers who they say were fired for trying to organise a union. 
 
Speaking last Tuesday (17th August), Chea Sokyeak, one of the striking builders, said his 
colleagues planned to carry the protest into a third day. 
 
“We will not give up our actions as long as there is no result,” Chea Sokyeak said. 
 
The protesters say the company, KC Gecin Enterprises, fired 27 workers last Friday 
because they were trying to form a union. Co-workers began demonstrating outside the 
company’s headquarters on National Road 2 on Monday, demanding that the 27 be 
reinstated. Police officers tore up the protesters’ signs during the protest Monday, 
though yesterday’s demonstrations were largely peaceful. 
 
Sok Sovanndeth, director of the Cambodian National Federation of Building and Wood 
Workers, accused the firm of contravening the country’s labour laws by sacking the 27 
employees. 
 



“The company seems to look down on and discriminate against the workers, since this 
dismissal took place without any explanation to the workers,” he said. “They violated the 
labour laws.” 

៥. សហជីពសំុេធវេិ ធនកមមេលេសចកី ពង ចបប់សីពីសហជីព 

េ យ អុ៊ក  វបូរ ី(RFA) 

2010‐07‐28 

សហជីពកនុង បេទសកមពុជ  សំុលុប  និងែកត មវម មួយចំនួនកនុងេសចកី ពងចបប់សីពី

សហជីព ែដល ពងេ យ កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ។ 

 

RFA/Tin Zakariya 

២៥‐កកក ‐២០១០:  បធនសហភពករងរកមពុជ  េ ក  ត់ ធន់  ដឹកនំកមមករទមទរសំុ

ដំេឡង បក់ែខ េនខងមុខរដសភ កនុង ជធនីភនំេពញ។ 

បធនសហភពករងរកមពុជ  េ ក  ត់  ធន់  បនែថងេនៃថងអងគ រ  ទី២៧  ែខកកក ថ 

េសចកី ពងចបប់សីពីសហជីព  តវបន កសួងករងរ  និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ  េផញមកឲយ

គប់សហជីពននពិនិតយចបប់េនះ  មនរយៈេពលខីេពក។  កសួងត មវឲយសហជីពសំុែក

ត មវននកនុងចបប់េនះមិនឲយហួស  ៃថងទី៣០  ែខកកក េទ។  េ កបនេចទថ  កសួង

ករងរ ក់ចប់បងខំឲយសហជីពកមមករទំងអស់  តវទទួលយកេសចកី ពងចបប់សីពី

សហជីពេនះ។ 



េ កបនថ កនុងជំពូកទី៣  និងម មួយចំនួនៃនេសចកី ពងចបប់េនះ  ក់េក បសងកត់ែត

មកេលសហជីពែដលេធករបេ មកមមករពិត បកដ។  បុ៉ែនេសចកី ពងចបប់េនះែបរជផល់

សិទធិអំ ចឲយេទេថែក និង កសួងរបស់រដេទប ចបេងកតសហជីពបនងយ សល។ 

េ ក  ត់ ធន់ មន ប សន៍ដូេចនះ ៖ «េដមបីបេងកតសហជីពបន កមមករ តវមនគន យ៉ងតិច 

២០នក់  េហយ តវបនបង់លុយ មរយៈ កមហុ៊ន។  អីុចឹងមនន័យថ   កមហុ៊នែដលកមមករ

េនហនឹង  គឺ ពិតជមនករលូក ន់េនកនុងសហជីពេហយ។  គត់បេងកតេម៉ចបន  េប

កមហុ៊នគត់មិនចង់ឲយបេងកត គត់េម៉ចេចញ កតលុយេនះឲយ»។ 

េ ក  ត់ ធន់  មិនបន បប់ពីម កនុងជំពូក ខះែដលសហភពករងរកមពុជ  សំុលុប 

និងែកត មវេនះេទ។ 

ចំែណក បធនសហជីពេសរកីមមករៃន ពះ ជ ច កកមពុជ  េ ក ជ  មុនី  ែថងថ  េ ក

មនករ ពយបរមភខំងអំពីចបប់សីពីសហជីព  េនេពលអនុម័តរចួសហជីពនន ចនឹងបិទ

ទំងអស់ េ កពីរ ភិបល និងេថែកជអនកបេងកតសហជីព។ 

េ ក  ជ  មុនី  មន ប សន៍ថ  ៖  «ចបប់េនះភគេ ចនមិនត មវឲយមនចលនសហជីព

ខំងកេទ។  ជទូេទគឺត មវេទេលនិេយជកេ ចនជង  េហយចបប់េនះេទ តេ ត   ខង

សហជីពេសរកីមមករៃន ពះ ជ ច កកមពុជ  គឺមិន គមន៍េទ  េនម មួយចំនួនែដល

េយងេឃញថ គឺកមមករកមមករនីិនឹង តវបត់បង់េទនឹងសហជីពរបស់គត់េហយ»។ 

បធនសភពសហជីពកមពុជ  េ ក  រ ៉ងុ ឈុន បនែថងថ ម មួយចំនួនៃនេសចកី ពង

ចបប់សីពីសហជីពេនះ បនរតឹបនឹងេសរភីពសហជីព និងថន ក់ដឹងនំសហជីពផងែដរ។ 

េ ក រ ៉ងុ ឈុន ែថងដូេចនះ ៖ «ពីេ ពះេយងបនទមទរឲយលុប ម មួយចំនួនេនកនុងចបប់ 

េហយនិងែកលមនូវខឹម រកនុងម ខះែថមេទ ត  េដមបីេធយ៉ង ឲយមនករធនដល់

េសរភីព និងថន ក់ដឹកនំសហជីព  គប់លំ ប់ថន ក់»។ 



ម នីស មបស មលគេ មងថន ក់ជតិែផនកគេ មងអប់រសំហជីព  េ ក យឹម  េសរវីឌ នៈ បន

ែថងថ ខងសហជីពចង់ឲយចបប់សហជីពេនះ គបដណប់េទេលទំងកមមករ  ទំងេថែក  ឲយ

បន សបេទ មអនុសញញ អងគករពលកមមអនរជតិ  ែដលរ ភិបលបនផល់សចច ប័នរចួ

េហយ  គឺអនុសញញ េលខ៨៧  និងេលខ៩៨។  ទី២  គឺឲយមនករផល់អំ ចេទេលសហជីព

ែដលមនភពជតំ ងបំផុតឲយ  មនសិទធិចរចជមួយេថែក  េហយេថែក តវែតេ ម ះ តង់

ចូលមកចរចជមួយតំ ងបំផុតេនះ  េដមបីសេ មចឲយបននូវកិចច ពមេ ព ងករងរកី  ករ

សំុដំេឡង បក់ែខកី និងសុខុមលភពកមមករកី។ ទី៣  េបមនសមជិកចប់ពី ៦នក់េឡងេទ 

េគ ចសំុបេងកតសហជីពបនេដមបីចរចរកផល បេយជន៍េផ ងៗ  ជមួយនិេយជក  ឬ

េថែក។  ទី៤ ករកំណត់េទសទណ  តវកំណត់េទស មបុគគល  មិន តវ ក់កំហុសេទេល

អងគករវជិជ ជីវៈេនះេទ។  េ កបនថ  ករសំុែកត មវ  និងលុបម ខះៃនេសចកី ពងចបប់

េនះ  តវបន ក់ជូនេទ កមករងររបស់ កសួងេនះេហយ  កលពីៃថង២៦  ែខកកក   ឆន ំ

២០១០។ 

េសចកី ពងចបប់សីពីសហជីពមន ១៧ជំពូក និង ៩១ម ៕ 

 

 

  

 
 

 

 

 

 



6. Draft Union Law discussed 

Friday, July 30, 2010 

Chhay Channyda 

Employers and union leaders gatherd in Phnom Penh yesterday t odiscuss a draft law on trade 
unions that the Ministry of Lobuor says could go into effect next year. 

The draft law, a version of which obtained in late May contained 17 Chaters, represents a 
significant expansion of the legal framework sourronding the Kingdom’s trade unions, includes 
guidelines to collective bargaining and guarantees of workers’ rights to form and join unios. In 
contrast, the 1997 labour law, currently in effect, contains union regulations in just one chapter. 

Rong Chhun, president of the Cambodian Confederation of Unions, said he worried about a 
provision in the draft law that allows for the designation of a “ most representative” union with 
“the exclusive right to negotiate” in collective bargaining on behalf of workers throughout an 
industry. Coalitions may also be formed ofr this purpose. 

“the law limits the freedom of union” Rong Chhun said, and added that he hoped for more 
opportunities to discuss the draft law in the future. 

Employers may welcome the “most representative” rule, however, as they say the sheer number 
of unions currently in operation can be a barrier to the swift resolution of disputes. There were 
237 unions operating in the garment sector alone last year, an October 2009 International Labour 
Organisation report found-almost one for every factory open at the time. 

Vong Sovan, president of the Cambodian Confederation of Trade Unions, said he hoped the 
government would remove a provision requiring unions to dislose their finances. 

“The law may ask the union to be transparent with its members-that’s okay” Vong Sovan said. 
“The requirement to send finansil statements to the Ministry should not be included”. 

The CCTU president said that strikers should not receive criminal penalties in the case of a 
labour dispute. The draft law prohibits participation in “illegal” strikes, though no penalty has yet 
been listed for this offence. 

“In case of strikes or protests in a labour dispute, the law should not include criminal 
punishments that could lead to union representatives being arrested,” Vong Sovan said. 

But Ken Loo, secretary general of the Garment manufacturers Association in Cambodia, said the 
manufacturing sector was in deperate need of a legal framework to bring order to work 
stoppages. 

“There has to be a clear distinction between wildcat strikes and strikes,” Loo said. “There is no 
punishment for organizing an illegal strike.”  



In a series of incidents over the past few weeks, thousands of workers in the garment sector have 
staged wildcat strikes in protest over a US$5 increase in the industry’s minimum wage finalized 
earlier this month. Many unionists say the increase is insufficient. 

On Tuesday, roit police armed with electric batons clashed with an estimated 3000 garment 
workers in Sen Sok district protesting the dismissal of a union representative. 

“In all the years that we have had illegal strikes in Cambodia, which has been since the 
beginning of time, there have not been a single strike that have been declared legally” Loo said.  

៧. អតថបទចបប់ទក់ទងនឹងករបេងកតសហជីព 

សិទិបេងកត និងចូលរមួជសមជិក អងគករវជិជ ជីវៈ 

សហជីពកមមករនិេយជិត/សមគមនិេយជក 

១-េសចកីែថងករណ៍ជសកលសីពីសិទិមនុស្ស 

ម ២៤ ចំនុចទី៤៖ មនុស គប់របូ មនសិទិបេងកតសហជីព និងចូលរមួជសមជិក 

សហជីព េដមបីករពរផល បេយជន៍របស់ខួន។ 

២-កតិករសញញ អនរជតិ សីពីសិទិ េសដកិចច សងគម និងវបបធម៌ 

ម ៨  ចំនុច១ រដជភគី ៃនកតិកសញញ េនះ សនយធនឱយបននូវៈ 

          (ក) សិទិស មប់ជន គប់របូបេងកតសហជីព និងចូលរមួសហជីព មករេ ជសេរ ស 

របស់ខួន េ យសថិតេនេ កមវធិនទំង យ ែដលកំណត់េ យអងគករពក់ពន េដមបី 

េលកសទួយ និងករពរ ផល បេយជន៍េសដកិចច និងសងគមកិចចរបស់ខួន។ ករេ ប បស់ 

សិទិេនះមិន ចរតឹតបិតបនេនះេទ  េលកែលងែតកររតឹតបិតេនះមនែចងេនកនុងចបប់ និង 

ជវធិនករចំបច់េនកនុងសងគម បជធិបេតយយ ជផល បេយជន៍ដល់សនិសុខជតិ 

ឬស ប់ធន ប់ ធរណៈ ឬេដមបីករពរសិទិ និងេសរភីព អនក ដៃទ។ 



          (គ) សិទិរបស់សហជីព េធសកមមភពេ យេសរ ីេ យគម នកំរតិ ពំែដន េលកែល់ងែត 

ពំែដនេនះ មនែចងេនកនុងចបប់ និងជវធិនករចំបច់េនកនុងសងគម បជធិបេតយយ 

ជផល បេយជន៍ដល់សនិសុខជតិ ឬស ប់ធន ប់ ធរណៈ ឬេដមបីករពរសិទិ 

និងេសរភីពអនកដៃទ។ 

៣-កតិសញញ សីពីសិទិពលរដ និង សិទិនេយបយៈ 

ម ២២ 

        ១-ជន គប់របូមនសិទិចូលរមួជសមគមេ យេសរជីមួយអនកដៃទ ប់ទំងសិទិបេងកត 

សហជីព និងសិទិចូលរមួជសមជិកសហជីព េដមបីករពរផល បេយជន៍របស់ខួន។  

២-ករេ ប បស់សិទិេនះ ចមនកររតិតបិត ែដលកំណត់េ យចបប់ែតបុ៉េ ះ 

និង ែដលចំបច់េនកនុងសងគម បជធិបេតយយ កនុងផល បេយជន៍ៃនសនិសុខជតិ ឬ 

សុវតថិភព ធរណៈ បស ប់ធន ប់ ធរណៈ ករករពរសុខភព ធរណៈ 

ឬសីលធម៌ ឬ ករពរសិទិ និងេសរភីព អនក ដៃទ...។ 

៣-គម នបទបញញ តិ មួយៃនម េនះ អនុញញ តិឱយរដភគីៃនអនុសញញ ឆន ំ១៩៤៨ 

របស់ អងគករករងរអនរជតិសីពីេសរភីពខងសហជីព និងករករពរសិទិខងសហជីព 

ចត់វធិនករ ខងផូវចបប់ ឬអនុវតចបប់ មរេប បែដលេធេ យប៉ះពល់ដល់ករធន 

ែដលមនែចងេនកនុង អនុសញញ េនះេឡយ។ 

៣-រដធមមនុញញៈ 

ម ៣៦ កថខណ៥ -៦ បជពលរដែខមរទំងពីរេភទ មនសិទិបេងកតសហជីព និងចូលជ 

សមជិក សហជីព។ ករេរ បចំ នឹងករ ប ពឹតេទៃនសហជីព  នឹងមនកំណត់េនកនុងចបប់។ 



៤-ចបប់សីពីករងរ 

ម ២៦៦  េ យគម នករ បកន់អីទំងអស់ និងេ យពំុចំបច់មនករអនុញញ ត 

ជមុន កមមករ និេយជិត និងនិេយជកមនសិទធិបេងកតអងគករវជិជ ជីវៈ មករេ ជសេរ ស 

របស់ខួន កនុងេគលបំណង សំ ប់ែតករសិក េលកតំេកងផល បេយជន៍ និងករករពរ 

សិទធិ ក៏ដូច ជផល បេយជន៍ែផនក ម រតី និងសំភរៈ ជសមូហភព និងជឯកតជន ចំេពះ 

បុគគលិក ែដលលកខនិកៈរបស់អងគករេនះបនកំណត់។ 

ល់អងគករវជិជ ជីវៈរបស់កមមករនិេយជិតមនេឈម ះថ “សហជីពកមមករនិេយជិត”។ 

ល់អងគករវជិជ ជីវៈរបស់និេយជក មនេឈម ះថ “សមគមនិេយជក”។ 

មន័យៃនចបប់ករងរេនះ តវ មឃត់មិនេ យបេងកតសហជីព ឬសមគមទំង យ 

ែដលរមួបញចូ លនិេយជក និងកមមករនិេយជិតេទកនុងសហជីព ឬសមគមែតមួយជមួយគន ។ 

ម ២៧៩  តវ មឃត់ចំេពះនិេយជក គប់របូ មិនេ យយកករចូលរមួជ សមជិក 

របស់ សហជីព ឬករចូលរមួកនុងសកមមភពរបស់សហជីពៃនកមមករនិេយជិត េដមបីេធករ 

សំេរចចិតកនុងករ េ ជសេរ សេ យចូលេធករងរ ករដឹកនំ និងែបងែចកករងរ ករតំេលង 

ថន ក់ ករផល់ បក់ឈនួល និងករផល់ផល បេយជន៍ វធិនករ ក់វន័ិយ និងករបេណញ 

េចញ។ 

ម ២៨០ អំេពេ ជ តែ ជកទំង យ តវ មឃត់។ មន័យៃនម េនះ តវចត់ទុក 

ជ អំេពេ ជ តែ ជក ជ ទគឺ វធិនករែដលសំេ បេងកតអងគករ កមមករនិេយជិតេ យ 

សថិតេនេ កម ឥទធិពលរបស់និេយជក ឬអងគករ មួយរបស់និេយជក ឬមួយជករ 

ទ ទង់អងគករកមមករនិេយជិត មមេធយបយហិរញញវតថុ ឬមេធយបយេផ ងេទ ត កនុងេគល 

បំណង ក់អងគករទំងេនះេ យេន េ កមករ តត របស់និេយជក ឬអងគករ  

មួយរបស់និេយជក។ 



ម ២៩៣ ល់ករបញឈប់ បតិភូបុគគលិក ឬ ល់ករបញឈប់េបកខជន មន ក់ពីករងរ 

របស់ខួន ចេធបនលុះ ែតមនករយល់ ពមពីអធិករករងរ។ វធិនករករពរ 

ទំង យដូចគន េនះ តវអនុវតចំេពះអតីត បតិភូបុគគលិកេ កយេពលបញច ប់ ណតិរបស់ 

ខួនបីែខ និងកនុងរយៈេពលបីែខ ចំេពះអតីតេបកខជនមិនជប់េឆន តេ កយករ បកសលទធផល 

ៃនករេបះេឆន ត។ ល់គំេ ងផស់បូរ ឬ េផទរករងររបស់ បតិភូែដលនំេ យមនករ 

បត់បង់តំែណងកនុង ណតិ ក៏ តវ ក់េ យសថិតេ កម នីតិវធីិេនះែដរ។ 

អធិករករងរែដលបនទទួលពកយបណឹងសំុបញឈប់កមមករនិេយជិតដូចមនែចងកនុងម

េនះ តវ ផល់េសចកីសំេរចរបស់ខួនដល់និេយជក ដល់កមមករនិេយជិតែដល តវបញឈប់ 

ក៏ដូចជដល់អងគករ សហជីពែដល គប់ គងកមមករនិេយជិតេនះ កនុងរយៈេពលមួយែខយ៉ង 

យូរេ កយទទួលពកយបណឹង។ 

បនទ ប់ពីបនទទួលេសចកីសំេរចេនះ និេយជក កមមករនិេយជិតែដល តវបញឈប់ ឬអងគករ 

សហជីព របស់កមមករនិេយជិតេនះមនរយៈេពលពីរែខ េដមបីេធឧប ស័យេទរដម នី 

កសួងទទួល បនទុកវស័ិយករងរ។ រដម នី កសួងទទួលបនទុកវស័ិយករងរ ចបដិេសធ 

េចល ឬែកសំរលួេសចកី សំេរច របស់អធិករករងរ។ 

េបគម នករជូនដំណឹងអំពីេសចកីសំេរចរបស់អធិករករងរ កនុងរយៈេពលែដលបនកំណត់ 

េ យ េទ ឬេបគម នករជូនដំណឹងអំពីេសចកីសំេរចរបស់រដម នី កសួងទទួលបនទុក 

វស័ិយករងរ កនុងរយៈេពល ពីរែខ បនទ ប់ពីបនទទួលឧប ស័យ ម ននុ កមេនះ ពកយ 

បណឹង និងឧប ស័យេនះ តវចត់ទុកថ បនបដិេសធេចល។ 

 IV. អតថបទទក់ទងនឹងករេធកូដកមម និងឡុកេ  

១. សហជីពកមមករធំ២ ពមនបនេធកូដកមម  

េ យ ែដន អយុធយ (RFA) 

2010-07-10 



េមដឹកនំសហជីពកមមករធំពីរេនកមពុជ ពមនបនដឹកនំកមមករេធកូដកមម បនទ ប់ពីកិចច បជំុ

សីពីករដំេឡង បក់ឈនួលជូនកមមករេ ងច ក រ ងម នីសមគមេ ងច កកត់េដរ និងម នី

កម បឹក ករងរៃន កសួងករងរ កលពីៃថង៨ កកក េនះ មិនទទួលបនលទធផលលេទ

មករេ គងទុក។ 

 

RFA Photo 

កមមករេ ងច កកត់េដរនិងកមមករនិេយជិតពីវស័ិយេផ ងៗេទ តជេ ចនពន់នក់េដរដែង

កបួនេន មដងផូវកនុង កងភនំេពញេដមបី បរពធទិ ពលកមមអនរជតិ ១ ឧសភ ២០០៩។ 

េមដឹកនំសហជីពកមមករចំនួនពីរបនអះ ងថ ពួកេគបន ក់លិខិតេទសមគមេ ងច ក

កត់េដរកមពុជ េដមបីជួបចរចជថមីេទ ត ឲយមនករដំេឡង បក់ឈនួលជូនកមមករ បនទ ប់ពីកិចច

បជំុដំេឡង បក់ឈនួលរ ងសហជីព កម បឹក ករងរ ជមួយេមដឹកនំសមគមេ ងច ក

កត់េដរកមពុជ កលពីៃថងទី៨ ែខកកក  កនងេទ ពំុទទួលបនលទធផល មករេ គងទុក

កនងមកេនះ។ 

បធនសហជីពេសរកីមមករកមពុជ េ ក ជ មុនី មន ប សន៍ថ េនៃថងទី១១ ែខកកក េនះ 

សហជីពេ គងជួបជំុតំ ងសហជីពមកពីប េ ងច កនន េនទូទំង បេទសចំនួន 

២០០នក់ េដមបីរកគនឹះជួបពិភក ជថមីេទ ត ជមួយម នីសមគមេ ងច កកត់េដរកមពុជ 



ទមទរឲយដំេឡង បក់ឈនួលេគលជូនកមមករឲយបនសមរមយ ជងករចរចរបស់ម នី កម

បឹក ករងរៃន កសួងករងរ។ 

េ ក ជ មុនី បនថ សហជីពេនែតរក េពលេវ  និងជំហរដឹកនំ កមកមមករេធកូដកមម

រយៈេពល ៣ៃថង េនៃថងទី១៣ ដល់ៃថងទី១៥ ែខកកក  ដែដល បសិនេបគេ មងជួបចរចជថមី

មុនៃថងទី១៣ ែខកកក  រ ងសហជីព និងសមគមកត់េដរឲយដំេឡង បក់ឈនួលចំនួន ២០

ដុ របែនថមពីេល បក់ែខេគលកមមករ ៥០ដុ រមិនទទួលបនលទធផលេនះ។ 

េ ក ជ មុនី មន ប សន៍ដូេចនះ ៖ «េយងេធករចរចយ៉ង ឲយបន បេសរជង កម

បឹក ករងរ។ សូមឲយកមមករកមមករនីិ េនសភពេសង ម ង ត់សិន រង់ចំករចរចរបស់ខញុំ

េ កផូវករតេទេទ ត»។ 

កលពីៃថងទី៨ ែខកកក  កនងេទេនះ តំ ងសហជីព ម នីសមគមេ ងច កកមពុជ និង

កម បឹក ករងរៃន កសួងករងរ បនេបកកិចច បជំុដំេឡង បក់ឈនួលជូនកមមករបនចំនួន 

៥ដុ រ បុ៉ែន បក់បែនថម ៥ដុ រ តវបនេមដឹកនំសហជីព បកស ចនេចល និង

ទមទរឲយសមគមកត់េដរដំេឡង បក់ឈនួលជូនកមមករឲយបនយ៉ងេ ចពី ៧០ដុ រេទ 

៧៥ដុ រកនុង១ែខ។ 

េ ក ត់ ធន់ បធនសមព័នធសហជីព បជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ មន ប សន៍

ឲយវទិយុ សីុេសរ ី ដឹងេនៃថងទី១០ ែខកកក េនះថ ករែដលសមគមកត់េដរ និង កម បឹក

ករងរសេ មចបែនថម បក់ឈនួលជូនកមមករចំនួន ៥ដុ រ សហជីពពំុ ចទទួលយកបន

េនះេទ។ 

េមដឹកនំសហជីពរបូេនះបនថ េនៃថងទី១០ ែខកកក េនះ តំ ងសហជីពមកពី មប

េ ងច កកត់េដរជេ ចន បនជួបពិភក រះិរកគនឹះចរចជថមីេទ តជមួយសមគមកត់េដរ 

ឲយពិចរ ដំេឡង បក់ឈនួលជូនកមមករឲយបនចំនួន ៧៥ដុ រកនុង១ែខ េដមបីបេញច ស ល់

ករេធកូដកមម ទង់ ទយធំេនៃថងខងមុខ។ 



េ ក ត់ ធន់ មន ប សន៍ថ ៖ «ករដំេឡង បក់ឈនួល តឹមែត ៥ដុ រេនះ ខញុំចត់ទុក

ថ ជករសេ មចមួយេ យមិនបនគិតឲយបន គប់ ជងេ ជង និងមិនបន វ ជវឲយបន

ចបស់ ស់ គឺថ សេ មចចិតេនះទំងមិនមនឯក រ គប់ គន់េនកនុងករសេ មចចិត»។ 

វទិយុ សីុេសរ ី មិន ចទំនក់ទំនងេ ក ៉ ន់ សូ៊េអ ង បធនសមគមេ ងច កកត់េដរ

កមពុជ េដមបីបំភឺពីគេ មងកិចចពិភក ជថមីរ ងេមដឹកនំសហជីព និងម នីសមគមកត់េដរ

បនេទេនៃថងេ រ ៍ ទី១០ ែខកកក េនះ។ បុ៉ែន មលទធផលៃនកិចច បជំុរ ងម នី កម បឹក

ករងរជមួយសមគមកត់េដរ កលពីៃថងទី៨ ែខកកក  បនឯកភពេទេលចំណុចសំខន់

ចំនួន ៣ គឺ េនរក បក់ឧបតថមភជីវភពជូនកមមករចំនួន ៦ដុ រកនុងមួយែខដែដល។ កម

កមមករមិនេពញសិទធិទទួលបន បក់ឈនួល ៥៦ដុ រ និងកមមករេពញសិទធិទទួលបន ៦១

ដុ រកនុងមួយែខ។ ចំណុចទី៣ ស មប់កមមករេដរសីុបុង តវទទួលបន បក់ឈនួលេទ ម

ករងរជក់ែសង ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



២. កមមករ ប់ពន់នក់េធកូដកមមទមទរឲយមនករ ដំេឡង បក់ែខអបបបរម 

(Cambodia Daily)







 

 

 

 

 



៣. កមមករ-កមមករនីិ អះ ងថ តំ ងកមមករ គម នកំហុសេឡយ  

Wednesday, 21 July 2010 18:14 DAP-NEWS  

េ យ ៖ កញញ  យុង េខម -េហង េសងឡុង 

ភនំេពញ ៖ កមមករ-កមមករនីិ េ ងច ក ភី សីុ ធី េអស បន បប់ឱយដឹងថ េនែតបនជួបជំុគន ត ៉ 

និងមិនចូលេធករកនុងេ ងច កេឡយ បសិនេប មិនអនុញញ ត ឱយតំ ងកមមករ សី ចូល 

េធករវញិេនះ ។ ករអះ ងយ៉ងដូេចនះ គឺបនទ ប់ពី មនករេចទ បកន់ េទេលតំ ង 

កមមករ- កមមករនីិមន ក់ េឈម ះ ម៉ម ចន់  ថ មនកំហុសធងន់ធងរ េហយ កមហុ៊ន ភី សីុ ធី 

េអស បនេធរបយករណ៍ពីកំហុសមួយចំនួន េទេល តំ ងកមមករ សីរបូេនះ េហយ 

បញជូ នរបយករណ៍ េទ កសួងករងរបណុះប ល និងវជិជ ជីវៈ ។ 

បធនរដបល កមហុ៊ន ភី សីុ ធី េអស េ ក ទី ទី បន បប់េដមអមពិល េនៃថងទី ២១ ែខ 

កកក  េនះថ កនុងរបយករណ៍ទំងេនះ គឺបនេចទ ថ តំ ងកមមករេឈម ះ ម៉ម ចន់  

កិបេកងលុយ កមហុ៊ន និងកំហុសមួយចំនួនេទ ត ែដលេ កមិន ចេរ ប ប់បន ។ 

ចំែណកកមមករនីិ  េឈម ះ សុខ ចនធូ បន បប់ឱយដឹងែដរថ នងបនដឹងថ តំ ងកមមករ 

របស់នង តវបនេគេចទជេ ចនករណី កនុងេនះមនទក់ទងេទ នឹងករ ក់ ចបប់ 

ស មកពីករងររយៈេពល ១៤ ៃថង របស់កមមករនីិរបូេនះ ។ អនក សីអះ ងថ តំ ង 

កមមករនីិ េឈម ះ ម៉ម ចន់  គម ន កំហុសដូចករ េចទ បកន់របស់ បធន កមហុ៊នេឡយ 

បុ៉ែន ផទុយេទវញិ  គឺកមមករ-កមមករនីិេទ ែដលជអនកសំុចបប់ស មកពីករងរេ យ ខួនឯង 

មិនទក់ទងជមួយនឹងតំ ងកមមករេឈម ះ ម៉ម ចន់  េនះេឡយ ។ 

សូមជ មបែដរថ កមមករ-កមមករនីិ បមណជង ៣ ពន់នក់ នំគន េធកូដកមមមិន ពម 

ចូលេធករ េ យ រែតេថែកេ ងច កេនះបញឈប់ តំ ងរបស់ពួកេគពីករងរេ យគម ន 

មូលេហតុ េនរេស លៃថង ពុធ ទី ២១ ែខ កកក  ឆន ំ ២០១០ េនះ។ 



កូដកមមេនះ េធេឡងេដមបីទមទរឱយេថែកេ ងច ក កត់េដរយីេ  ភទជធ មនទី ំងេន 

សងក ត់ទឹកថ ខណែសនសុខ ពនយល់ពួកេគពីមូលេហតុ ែដលេ ងច កេនះបញឈប់តំ ង 

កមមករនីិ ម៉ម ចន់  េភទ សី ពីករងរេ យមិនែមនមូលេហតុ។ 

កមកមមករ-កមមករនីិ បនអះ ងថ ពួកេគនឹងបនេធកូដកមមមិន ពមចូលេធករ បសិនេប 

េ ងច កេនះមិនរកដំេ ះ យ ជូនតំ ងរបស់ពួកេគេទេនះ។ 

បធនសហជីពេសរកីមមករ េ ក ជ មុននី បន បប់មជឈមណលព័ត៌មនេដមអមពិលថ របូ 

គត់មិនេពញចិតទេង បធនេ ងច ក ឬក៏ កមមួយចំនួន ែដលមិន ពមេធអីេទ មចបប់ 

េធអី មែតចិតខួនឯង។ 

េ កបនឱយដឹងថ បសិនេបកមមករ-កមមករនីិទំងអស់ខងេលេនះ បនេធកូដកមម េ កនឹង 

ចូលរមួេធកូដកមមជមួយែដរ េហយេបពួកេគេធបតុកមមេ កក៏ចូល រមួេធបតុកមមជមួយ 

ែដរ។ 

កមមករនីិមន ក់ េឈម ះ សុខ ចនធូ េភទ សី ែដលកំពុងែតចូលរមួេធកូដកមម ែដរេនះ បន បប់ 

ឱយដឹងថ តំ ងេ ងច កកត់េដរខងេលេនះ និយយថ តំ ងរបស់េគេនះ មនេទស 

ធងន់ ស់ ែតមិនបន បប់ពីមូលេហតុអីេនះេទ។ ខណៈេនះ កសួងករងរ និងបណុះ 

ប លវជិជ ជីវៈ កំពុងែតេ តំ ងរបស់ពួកេគេទសួរនំ ពីមូលេហតុែដលេ ងច កេនះ 

ពយួរករងររបស់គត់ ែតមិនទន់ដឹងពីលទធផលអីេនេឡយេនះេទ។ 

 

 

 

 



៤. កមមករ បមណ២ពន់នក់ជួបគន េនមុខសភ េដមបសំុីដំេឡង បក់ែខ 

េ យ ទីន ហ ករយ៉ី (RFA) 

2010‐07‐25 

កមកមមករេ ងច កមកពី មប េ ងច កមួយចំនួនកនុង  ជធនីភនំេពញ  បមណ  ២ពន់

នក់ បននំគន េធេវទិក ធរណៈេនមុខមនទីររដសភ េបេទះបីជ ជញ ធរបន ងំពួកេគ

មិនឲយជួបជំុគន េនមុខវត បទុមវតី េន ពឹកៃថងទី២៥ ែខកកក  ដូចករេ គងទុកកី។ 

 

RFA/Tin Zakariya 

២៥‐កកក ‐២០១០:  កមមករកមមករនីិជួបជំុគន េធេវទិក ធរណៈមួយេនខងមុខ  រដសភ 

កនុង ជធនីភនំេពញ  េដមបីទមទរឲយរ ភិបលដំេឡង បក់េប វត រឲ៍យបនពី  ៧៥  េទ  ៩៣

ដុ រកនុងមួយែខ។  

កមមករ បមណ ២ពន់នក់េនមុខមនទីររដសភ  េន ពឹកៃថងទី២៥  ែខកកក  បនទមទរសំុឲយ

និេយជក  ក៏ដូចជរ ភិបលដំេឡង បក់ឈនួលឲយពួកគត់  យ៉ងេ ច ស់ដល់ពី  ៧៣

ដុ រេទ ៩៥ដុ រកនុងមួយែខ និង បក់ឧបតថមភមួយចំនួនេទ ត។ 

េ ក  ត់  ធន់  បធនសហភពករងរកមពុជ  បនមន ប សន៍ថ  េ កេ គងនឹងេផញ

ញតិគំ ទរបស់កមមករទំងអស់  ែដលចូលរមួកនុងេវទិក ធរណៈេផញេទខងនិេយជក  និង



កសួងករងរ  សំុឲយដំេឡង បក់ឈនួលឲយកមមករពី៧៥  េទ ៩៣ដុ រ  និងលុយបយមួយៃថង

ចំនួន ៣ពន់េរ ល  បក់អតីតភពករងរ ២ដុ រកនុងមួយឆន ំ  និងរងន់េទ ងទត់ ១០ដុ រ

េទ តកនុងែខនីមួយៗ  េបមិនមនដំេ ះ យ  កមមករនឹងេ គងេធកូដកមមរយៈេពលមួយ

សបហ៍។ 

េ ក  ត់  ធន់  មន ប សន៍ដូេចនះ  ៖  «េបសិនជមិនមនករេឆយ  តប  េយងនឹង ក់

កំណត់ៃថង មួយសមរមយ  នឹងេធកូដកមមេន មេ ងច កទំងអស់េនកនុង បេទសកមពុជ

ហនឹង េដមបីជំរញុឲយចរចឲយដំេឡង បក់ឈនួល»។ 

ករេធេវទិក ធរណៈទមទរដំេឡង បក់ែខេនះ  បនទ ប់ពី កម បឹក ករងរបនអនុម័ត

គំ ទករដំេឡង បក់ែខ  េគល ឬ បក់ែខអបបបរមពីចំនួន ៥០ដុ រ  េទ ៦១ដុ រ  េទឲយ

កមមករកត់េដរ និងកមមករផលិតែសបកេជងកលពីេដមែខកកក េនះ។ 

រដម នី កសួងករងរេ ក  វង សូត មន ប សន៍េនកនុងកិចច បជំុជមួយ កមករងរកល

ពីេពលថមីៗ  េនះថ  បក់ឈនួលចំនួន ៦១ដុ រមនលកខណៈសមរមយស មប់កមមករ។  េ ក

ថ  បសិនេបកមមករទមទរេ ចនេពក កមមករនឹងខត បេយជន៍  ពីេ ពះេ ងច កនឹងមិន ពម

ចំេពះករេសនឲយដំេឡង បក់ឈនួលេនះ េទ។ 

េនកនុងេវទិក ធរណៈែដលមនកមមករមកពីច មះេ ងច ក  បនេលកពីេហតុផលៃន

បក់ែខបចចុបបនន  ែដលពួកេគទទួលបន  អនកខះ  ៥០ដុ រ  អនកខះ  ៦៥ដុ រ  បូកនឹងៃថែថម

េម៉ងេនះថ ពួកេគមិន ចចយ គប់េទ េ ពះទំនិញេនេលទីផ រកន់ែតេឡងៃថ។ 

កមកមមករបនឲយដឹងដូេចនះ  ៖  « ល់ករចំ យេលៃថផទះ  និងៃថបយ  េយងហូបមិន

គប់ គន់េទ។  េយងជ បជពលរដ  េយងជកូនេចរបស់នយករដម នី  េយងសំណូមពរឲយ

រ ភិបលកំុ ប់ែតខងេថែកេពក សូមឲយ ប់ខងកមមករផង»។ 



ម នីជន់ខពស់ៃនសមគមកត់េដរកមពុជ  េ ក  ជតិ  េខម   បនបំភឺថ  េ ងច កមិន ច

ដំេឡង បក់ឈនួលឲយកមមករេលសពី  ៦១ដុ រេនះបនេទ  េ យ រពិភពេ កកំពុងជួប

វបិតិេសដកិចច។ 

េ ក ជតិ  េខម  មន ប សន៍ថ  ៖  «អីែដលេយងចង់បនក មិត ខពស់េពក ខណៈែដល

េថែកទំងអស់េនះពំុមនលទធភពឲយ  េធឲយេយងហនឹងបត់បង់េ ងច ក  បត់បង់កមមករ  អត់

មន បក់ែខ អត់មនករងរេធ»។ 

េទះជយ៉ងេនះកី  េ ក  ចន់  សុេវត៉  ម នីឃំេមលសិទធិមនុស ដហុក  និងេ ក  េម ន 

តុ   បធនកមមវធីិករងរៃនមជឈមណលអប់រចំបប់ស មប់សហគមន៍ បនបញជ ក់ដូចគន ថ 

អីែដលកមមករទមទរេដមបីជីវភព បចំៃថងរបស់ពួកេគេទ  ែដលទំនិញសព រេពេឡងៃថ  ឯ

បក់ឈនួលកមមករេឡងតិចតួចេនះ មិន ចរស់េនបនសមរមយេទ។ 

េ ក  េម ន  តុ  បនេលកេឡងថ សពៃថងកមមករមន ក់ ចផលិតបន បក់ចំេណញ ២៨៤

ដុ រ  បុ៉ែនពួកេគទទួលបន បក់ែខែត  ៥៦ដុ រេទ  ដូេចនះកមមករទទួលបនែត  ២០%  ៃន

បក់ចំេណញ ែតនិេយជក ចទទួលបន ៨០% ែដលផទុយពី បេទសកំពុងអភិវឌ ន៍៕ 

 

 

 

 

 

 

 



Wednesday, July 28, 2010 (Ki‐Media) 

5. Like the regime dictator, Hun Xen's cops like to use violence against women 
workers  

 

Workers of PCCS Garments Ltd protest outside their factory in Phnom Phenh July 27, 2010. At 
least nine female garment workers were injured on Tuesday in clashes with riot police who used 
shields and electric shock batons to try to end a week-long strike over the suspension of a local 
union official. The placard (C) reads: "We all garment workers demand our representative to be 
back to work". REUTERS/Chor Sokunthea 

 



Riot police try to force workers of PCCS Garments Ltd, who were protesting against the 
suspension of a local union official, back into their factory in Phnom Penh July 27, 2010. At least 
nine female garment workers were injured on Tuesday in clashes with Cambodian riot police 
who used shields and electric shock batons to try to end the week-long strike. REUTERS/Chor 
Sokunthea 

 

Riot police try to force workers of PCCS Garments Ltd, who were protesting against the 
suspension of a local union official, back into their factory in Phnom Penh July 27, 2010. At least 
nine female garment workers were injured on Tuesday in clashes with Cambodian riot police 
who used shields and electric  shock  batons  to  try  to  end  the  week‐long  strike.  REUTERS/Chor 
Sokunthea 

 

Riot police try to force workers of PCCS Garments Ltd, who were protesting against the 
suspension of a local union official, back into their factory in Phnom Penh July 27, 2010. At least 
nine female garment workers were injured on Tuesday in clashes with Cambodian riot police 



who used shields and electric shock batons to try to end the week-long strike. REUTERS/Chor 
Sokunthea 

 

 

Workers of PCCS Garments Ltd protest outside their factory in Phnom Phenh July 27, 2010. At 
least nine female garment workers were injured on Tuesday in clashes with riot police who used 
shields and electric shock batons to try to end a week-long strike over the suspension of a local 
union official. The placard reads: "Ty, the factory administrator, gave us permission to hold the 
strike inside the PCCS factory compound". REUTERS/Chor Sokunthea 

 

Workers of PCCS Garments Ltd protest at their factory in Phnom Phenh July 27, 2010. At least 
nine female garment workers were injured on Tuesday in clashes with riot police who used 
shields and electric shock batons to try to end a week-long strike over the suspension of a local 
union official. REUTERS/Chor Sokunthea 



 

 

Workers of PCCS Garments Ltd protest outside their factory in Phnom Phenh while a security 
personnel stands guard, July 27, 2010. At least nine female garment workers were injured on 
Tuesday in clashes with riot police who used shields and electric shock batons to try to end a 
week-long strike over the suspension of a local union official. REUTERS/Chor Sokunthea 

 

 

Riot police try to force workers of PCCS Garments Ltd, who were protesting against the 
suspension of a local union official, back into their factory in Phnom Penh July 27, 2010. At least 
nine female garment workers were injured on Tuesday in clashes with Cambodian riot police 
who used shields and electric shock batons to try to end the week-long strike. REUTERS/Chor 
Sokunthea 



 

 

Workers of PCCS Garments Ltd protest outside their factory in Phnom Phenh July 27, 2010. At 
least nine female garment workers were injured on Tuesday in clashes with riot police who used 
shields and electric shock batons to try to end a week-long strike over the suspension of a local 
union official. REUTERS/Chor Sokunthea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



៦. កមមករបនេធកូដកមមេទ តេនេ ងច កកត់េដរមួយេនទី កងភនំេពញ 

 





 

 



៧. កមមករ ៣០០០នក់ េនេ ងច កកត់េដរ PCCS េធកូដកមមជបន 

េ យ ែដន អយុធយ (RFA) 

2010‐07‐30 

កមមករ  កមមករនីិ  ជង  ៣ពន់នក់  បេ មករេនេ ងច កកត់េដរសំេល កបំពក់ 

ភី.សីុ.សីុ.េអស (PCCS) អះ ងថ ពួកេគនឹងបនេធកូដកមម  បសិនេបេថែកេ ងច ក មិនទទួល

យកតំ ងរបស់ខួនមន ក់ ឲយចូលេធករវញិេនះ។ 

 

RFA/ែដន អយុធយ 

កមមករេ ងច កកត់េដរ  PCCS ៣០០០នក់  េន កងភនំេពញេធកូដកមម កលពីៃថងទី៣០ កកក  

២០១០ 

កមមករ  កមមករនីិ ប់ពន់នក់  បេ មករេនេ ងច កកត់េដរសំេល កបំពក់  ភី.សីុ.សីុ.េអស 

(PCCS) មនទី ំងេនសងក ត់ទឹកថ ខណឫស ីែកវ  កងភនំេពញ េន ពឹកៃថងទី៣០ ែខកកក េនះ 

បនបនេធកូដកមម  មិនចូលេធករជបនេទ ត  េដមបីទមទរឲយេថែក កមហុ៊នទទួលយក

តំ ងរបស់ខួនមន ក់ឲយ ចូលេធករ បនទ ប់ តវបេណញពីករងរកនងមក។ 



កមកមមករអះ ងដូចៗគន ថ  បសិនេបេថែកេ ងច ក  មិន ពមទទួលយកតំ ងរបស់េគ

ឲយចូលេធករេទ កមមករទំងអស់នឹងបនេធកូដកមម មិនចូលេធករជបនេទ ត។ 

កមកមមករបនឲយវទិយុ សីុេសរ ី ដឹងពីេគលបំណងេធកូដកមមដូេចនះ  ៖  «ទមទរដករដបល

េចញមួយ  េហយទមទរឲយ  ម៉ម  ចនទន  ចូលេធករវញិែតបុ៉ណឹងអត់ ពម។  សំណូមពរឲយ

តំ ងកមមករខញុំចូលេធករវញិធមម ។  កមមករខញុំ  នឹងចូលេធករវញិធមម វញិេហយ  អត់មន

េរ ងអីធំដំុេទ»។ 

េ ក  សុ៊  ផែរន៉  អនុ បធនករយិល័យវ ិ ទករងរ  ៃននយក នវ ិ ទករងរ  មន

ប សន៍ថ  ជេមះរ ងកមមករ  និងេថែកេ ងច ក  ភី  សីុ  សីុ  េអស  គឺបនផុតពីសមតថកិចច

កសួងករងរ តវេ ះ យ។  េ ពះជេមះេនះ កសួងបនបញជូ នេទដល់ៃដ កម បឹក

ជញ  កេ លេដមបីជំនំុជ មះកី។ 

េ ក  សុ៊  ផែរន៉  អនុ បធនករយិល័យវ ិ ទករងរ  ៃននយក នវ ិ ទករងរ  មន

ប សន៍ថ  ៖  «ឥឡូវសំណំុេរ ងេន កម  បឹក ជញ ក ល។  ខង ជញ ក លជអនក

កត់ឲយកមមករ  និង កមហុ៊នែតមង។  ឥឡូវផុតពីៃដខញុំេហយ  ក់េទ កម បឹក ជញ ក ល

រចួេហយ»។ 

វទិយុ សីុេសរ ី មិន ចទំនក់ទំនងម នី កម បឹក ជញ ក ល  និងតំ ង កមហុ៊ន  ភី  សីុ 

សីុ េអស េដមបីបំភឺបនេទ េនៃថងទី៣០ ែខកកក  ជំុវញិករេធកូដកមមរបស់ កមកមមករ។ 

េ ក ជ មុនី  បធនសហជីពេសរកីមមករកមពុជ បនគំ មថ  បសិនេបេថែក កមហុ៊ន ភី សីុ 

សីុ  េអស  មិនរកដំេ ះ យ  និងមិនអនុញញ តឲយតំ ងកមមករមន ក់បនចូលេធករវញិេទ 

េនសបហ៍ខងមុខ សហជីព និងដឹកនំេធម បតុកមមធំមួយ  បឆំងេ ងច កេនះ។ 

េ ក ជ មុនី មន ប សន៍ដូេចនះ ៖ «េយង គន់ែតជ មបថ េបសិនជមនករអូសបនយ

នូវអំេពទំងអស់ហនឹងេទ  េយងនឹងេធម បតុកមម  កូដកមមមួយដ៏ធំេដមបីទមទរឲយមន

ដំេ ះ យមួយ គឺ កមហុ៊នមិន តវមនករេរ សេអងេមដឹកនំសហជីពេទ»។ 



កមមករបនឲយដឹងថ  ពួកេគបនេធកូដកមមមិនចូលេធករអស់េពលដប់ៃថងមកេហយ  បុ៉ែនរហូត

មកដល់ៃថងទី៣០ ែខកកក េនះ េថែក កមហុ៊ន និងម នី កសួងពក់ព័នធមិនទន់រកេ ះ យ

ជូនកមមករេនេឡយេទ។ 

បភពបនេចទេថែក កមហុ៊នថ បនជួលសមតថកិចចច មះមក ក់ព ងយគំ មកំែហង យ

សំពង និងឆក់កមមករឲយរងរបួសជេ ចននក់ កនុងអំឡុងេពលេធកូដកមមរបស់កមមករ។ 

កមកមមករមន ប សន៍  ៖  «បូ៉លិសចូលឆក់ដល់កនុងេ ងច ក  េទ ត។  ថន ក់ដឹកនំបូ៉លិស

ហនឹងសូមឲយជួយេ ះ យដល់កមមករផង  ែដលចូលមកឆក់កមមករដល់កនុងេ ងច ក  ឲយរង

របួសបីបួននក់  និងមនអនកេពះធំដួលសនប់។  េហយេបេន ពះវ ិ រអីហនឹង  មិនេទករពរ

េន ពះវ ិ រ មកករពរអីកមមករ មនែតបតៃដទេទ កមមករសូត តង់េធករេដមបីែតលុយបន

ចិញច ឹមកូន ចិញច ឹម កម គ រែតបុ៉ណឹងេទ»។ 

កមមករ កមហុ៊នកត់េដរសំេល កបំពក់  ភី  សីុ  សីុ  េអស បនឲយដឹងថ  ពួកេគបនចប់េផមេធ

កូដកមមមិនចូលេធករចប់ពីៃថងទី២១ ែខកកក មកេម៉ះ។ មូលេហតុៃនករេធកូដកមម េកតេឡង

បនទ ប់ពីេថែកេ ងច កបនបេណញតំ ងសហជីពមន ក់  បចំេ ងច កេចញពីករងរ។ 

យ៉ងេនះកី  កមមករឲយដឹងថ  ពួកេគនឹងបនេធកូដកមមមិនចូលេធករបនេទ ត  េបេថែកមិន

អនុញញ តឲយតំ ងរបស់េគបនចូលេធករដូចធមម វញិ េនះ៕ 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Garment workers ordered to protest inside factory 

 

 



៩. កមមករ-កមមករនីិជង ១.០០០នក់ េសនឱយេ ងច កឃីកសូ៊ េគរពចបប់ករងរ 
(Dap-News) 

Tuesday, 17 August 2010 14:23 េ យ ៖ បិុច នរៈ 

ភនំេពញ ៖ កមមករ-កមមករនីិ ជង១.០០០នក់ េនេ ងច កឃីកសូ៊ ែដលមនទី ំង 

សថិតេនកនុងភូមិដំ ក់ធំ សងក ត់សទឹងមន ជ័យ ជធនីភនំេពញ បនេសនឱយេចែកេ ងច ក 

េគរពចបប់ករងរ ។ 

េយង មលិខិតពីរទំព័រ ពីថន ក់ដឹកនំសហជីពចលនកមមករ និងកមមករ-កមមករនីិ ជង 

១.០០០នក់ ែដលបន ក់ េទេថែកេ ងច ក េន ពឹកៃថងទី១៧ ែខសី  ឆន ំ២០១០ 

បនឱយដឹងថ សូមឱយនយក កមហុ៊ន េ ះ យនូវសំេណ មួយ ចំនួន ដូចជ បូរកិចចសនយ 

៣ែខ េទ១ឆន ំ និងេបក បក់ ៥ភគរយ ល់េពលបនកិចចសនយមងៗ, ៃថងបុណយសូមឱយ 

កមហុ៊ន ផល់លុយបយ ១.៥០០េរ ល ដូចៃថង ទិតយែដរ, កមមករ-កមមករនីិ សំុចបប់េ ប 

ដំ ច់ឆន ំ កមហុ៊នមិនចំបច់ទមទរយកឯក របញជ ក់ មួយេឡយ, ល់ករបែនថម 

េម៉ង េនែផនកេវចខចប់ សូមឱយមនេកអីអងគុយ គប់ៗគន  ក៏ដូចជករេធករធមម , េសនឱយ កម 

ហុ៊នបូរ បធនរដបល េឈម ះ ៊ វ គឹមឆយ េ  ចន េចញ, បូរម៉ មហីលីពីន េឈម ះ 

ឡូេដស េចញែដរ, បញឈប់ករេរ សេអងសហជីពចលនកមមករ, េសនឱយ កមហុ៊នផល់ភព 

ងយ សល ចំេពះករែថមេម៉ង ឬមិនែថមេម៉ង របស់កមមករ-កមមករនីិ, កមហុ៊នេធ 

ករអប់រេំទ បធន កម៧ ែផនកេដរ ឱយេ បពកយសំដីសមរមយ ជមួយកមមករ-កមមករនីិ, 
កមហុ៊ន េបក បក់ឈនួល េនៃថងទី៧ ជេរ ង ល់ែខ, ៃថងេធកូដកមមអស់រយៈ េពលបុ៉នម ន 

ៃថងេនះ សូមឱយ កមហុ៊នរក បក់ឈនួល និង បក់រងន់េនដែដល, កមហុ៊នបញឈប់ករ 

ក់កំណត់ឱយកមមករ-កមមករនីិេដរេលសកំណត់ និងដកអនក គប់ គងែដលគបសងកត់ មកេល 

កមមករ-កមមករនីិ ។ 



សូមបញជ ក់ថ កមមករ-កមមករនីិជង១.០០០នក់ េន កមហុ៊នឃីកសូ៊ បនេធករត ៉ ំង 

ពីៃថងទី២ ែខសី  ឆន ំ២០១០ ែដលមកដល់េពលេនះ ករេ ះ យមិនទន់េកតមន។ 

១០. កមមករេនេ ងច ក ន់លីហុង ងំមិនឱយរថយន ដឹកទំនិញេចញចូល 

កនុងេ ងច ក 

Monday, 23 August 2010 13:20 េ យ ៖ អនកនង េអង សីេទ ង(Dap-News) 

ភនំេពញៈ កមមករកមមករនីិ ជង២០០នក់ េនេ ងច ក ន់លីហុង សថិតកនុងភូមិែ ពក គង់ 

សងក ត់ចក់អែ ងេល ខណមនជ័យ ជធនីភនំេពញ បន ងំខទប់មិនឱយរថយនដឹកទំនិញ 

េចញចូលកនុងេ ងច ក បនទ ប់ពីេថែកមិន ពមផល់ ដំេ ះ យដល់កមមករកមមករនីិ 

សបេពលែដលកមមករកមមករនីិេធករត ៉អស់រយៈេពល៦ៃថងគិតទំងៃថងេនះ។ 

មូលេហតុៃនករត ៉របស់កមមករកមមករនីិជង២០០នក់ េ យ រេថែកមិន ពម អនុញញ ត 

កមមករែដលមនជំងឺ ឈប់ស មកេដមបីពយបល។ ករត ៉របស់កមមករកមមករនីិ បនទមទរ 

ឱយេថែកេគរពចបប់ករងរចំនួន ៨ចំណុច បុ៉ែនករេ ះ យេនសល់ែតមួយចំណុច 

ែដលេថែកមិន ពមេធ មករេសនសំុរបស់កមមករ។ ចំណុចចុងេ កយ ែដលេថែកមិន 

ពមេធករេសនសំុេនះគឺកមមករឱយេថែកផល់ បក់ចំនួន៨០ដុ រសហរដ េមរកិ េនេពល 

ែដល កមមករ ឈប់េធករេនកនុងេ ងច ក េដមបីយក បក់ទំងេនះេទពយបល ។ 

តំ ងកមមករេនេ ងច ក ន់លីហុង អនក សី រនី េវ ត បនែថង បប់មជឈមណល 

ព័ត៌មនេដមអមពិល េន ពឹក ៃថងទី២៣ ែខសី  ឆន ំ២០១០េនះ ករចរចេចញចូល កនុងេ ង 

ច ក តវបន ងំសទះ េ យ រពួកេគ ងំខទប់មិនឱយរថយន ធុន តូចធុនធំេចញចូលកនុង 

េ ងច ក។ បុ៉ែនេទះជយ៉ង ក៏េ យអនក សីបញជ ក់ថ ករេ ះ យេនែតមិនទន់ 

េកតមនពីេថែកេ ងច ក ទក់ទងនឹងចំណុច ែដលកមមករទមទរ បក់ចំនួន៨០ដុ រ 

សហរដ េមរកិ េនេពល ែដលកមមករ ឈប់េធករេនកនុងេ ងច ក េដមបីយក បក់ទំងេនះ 

េទពយបល ។ អនក សីបញជ ក់ថ កមមករកមមករនីិ នឹងមិនចូលបេ មករងរ េបករេ ះ 

យមិនទន់េកតមន ទក់ទងនឹងចំណុចខងេលេនះ។ 



េនមិនទន់ ចទក់ទងេទេថែកេ ងច ក េដមបីសំុករអ ថ ធិបប៉យបែនថមបនេទ។ 

សូមបញជ ក់ថ បចចុបបននេនះកមមករែដលចូលបេ មករងរមនជង១០០នក់បុ៉េ ះកនុង 

ចំេ មកមមករសរបុ ទំងអស់ជង៥០០នក់។ 

១១. កមមករ បកសថ កូដកមមនឹង ប ពឹតេទ មករេ គងទុក ខណៈម នី

រ ភិបលថ គម នករផស់បូរ បក់ឈនួលជថមី 

WEDNESDAY, 25 AUGUST 2010 17:39 គឹម យុទធ (Phnom Penh Post) 

 

កមកមមករទមទរសំុដំេឡង បក់ឈនួលេនមុខរដសភជតិ នេពលកនងមក។ របូថត 

ភនំេពញបុ៉ស 

េ ក ត់ ធន់ បធនសមព័នធៃនសហជីព បជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជបន បប់ 

ភនំេពញបុ៉សេនៃថងពុធេនះថ គេ មងេធកូដកមមេនៃថងទី១៣ ែខកញញ  នឹងមិនមនអីែ ប បល
េនះេទ បសិនេបកនុងរយៈកលេនះមិនទន់មនករពនយល់េឆយតប មួយជ ផូវករពី
កសួងករងរ និងសមគមេ ងច កកត់េដរកមពុជអំពីករេសនឲយេធពិចរ  េឡងវញិ ពក់
ព័នធនឹង បក់ែខអបបបរមរបស់កមមករ។ 

ករ បកសជថមីេនះរបស់េ ក ត់ ធន់ េធេឡង សបេពលែដល កសួងករងរ និងបណុះ

ប លវជិជ ជីវៈ និងសមគមេ ងច កកត់េដរៃនកមពុជ(GMAC)បនេធករផ ពផ យ េន

ៃថងពុធ ទី២៥ សី េនះ េនស គរកំបូឌីយ៉  ដល់តំ ងសមគមេថែកេ ងច ក



កត់េដរ ពមទំងសហជីពតំ ងកមមករ បមណជង២០០នក់ អំពីករអនុវត បក់ឈនួល

អបបបរមថមីស មប់ឆន ំ ២០១០-២០១៤ ស មប់កមមករនិេយជិត ែផនកឧស ហកមម

យនភ័ណ កត់េដរ និងផលិតែសបកេជង ។ 

កលពីៃថងទី៨ កកក  គណកមម ធិករ បឹក ករងរ បនេបះេឆន តដំេឡង បក់េប វត រ ៍

អបបបរមឲយកមមករេ ងច កទទួល៥ ដុ រ និងបញចូ ល ៦ ដុ រ ស មប់ករជួយឧបតថមភ កនុង

ជីវភពរស់េនបែនថម េល បក់ែខមូល ន ែដល បក់ែខកមមករបនេកនេឡងពី ៥០ េទ ៦១

ដុ រ េមរកិ ។បុ៉ែន បក់ឈនួលេនះនឹង តវចប់េផមអនុវតជធរមនេនៃថងទី១ ែខ តុ  

ឆន ំ២០១០ខងមុខ។ 

េទះយ៉ង  ករសំេរចេនះ តវបន ចនេចល េ យកមមករ បមណជង៦០០០០នក់ 

ែដលដឹកនំេ យេ ក ត់ ធន់ បកសបនេធកូដកមមេនៃថងទី១៣ ែខកញញ  ខងមុខេនះ 

ខណៈេពលែដលម នីរ ភិបលេនែតអះ ងថ ករសេ មចេនះជករសម សប និងមិន

ចេធករែកែ បបនេទ រហូតដល់ឆន ំ២០១៤។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



១២. សហជីពកមមករគ មមេធកូដកមមេនែខេ កយេនះ





 

 

 

  

 
  



 

១៣. សហជីពចំនួន១២ ពមនេធកូដកមមេដមបទីមទរ បក់ែខសមរមយ 

េ យ ៖ រទិធិ ពល    (Free Press Magazine) 

Thursday, 9 September, 2010 8:43 AM  

 

េ យឈប់និយយអំពីករទមទរឱយមនករតេមង បក់េប វត រអ៍បបបរមេហយមក ជំនួស

េ យពកយទមទរ បក់ែខសមរមយ េនះ សហជីពចំនួន១២ ៃនេ ងច ក ឧស ហកមម

យនភ័ណ ែដលនំមុខេ យសហជីពករងរកមពុជ បន ពមន េធកូដកមមរយៈេពល

១សបហ៍ ចប់ពីៃថងទី១៣ ែខកញញ  មករេ គង ទុករបស់ខួន បសិនជសមគម

កត់េដរពំុ ពមេធករចរច មួយមុនៃថងកំណត់ ែដលលទធផល ចទទួលយកបនេនះ។ 

កមមករ-កមមករនីិកនុងវស័ិយឧស ហកមម យនភ័ណ េធកូដុកមមនេពលកនងមក 
 

េ ក ត់ ធន បធនសហព័នធសហជីពករងរបននិយយថ កមអនកតំ ងសហជីព 

បនយល់ ពមជឯកចឆ័នេដមបីេធកូដកមម។ បុ៉ែនវធីិមនែតមួយគត់ែដល ច ងំកូដកមមេនះ 

បនេនះគឺ បសិនេប កមនិេយជកេធករចរចជមួយ កមសហជីពមុនៃថងចនទ ជេពលែដល 

កូដកមមករងរ តវចប់េផម។ 

កលពីៃថងចនទ កមសហជីពទំងេនះបនទទួលករយល់ ពមឱយជួបពិភក ជមួយសមគម 

េ ងច កកត់េដរបុ៉ែន កមនិេយជកបន សនយេលកយកចំណុចជេ ចនរបស់សហជីពេទ 

េធករពិភក េនែខកញញ  ែដលករេនះបនេធឱយសហជីពមិនយល់ ពម េហយរក ជំហរ 

េដមចំេពះករេធកូដកមមេនះ។ 

អគគេលខធិករសហព័នធករងរកមពុជបននិយយថ េយងមិនមនជំេន ទុកចិតចំេពះករ 

ផស់បូរេគលជំហរ របស់ កមនិេយជកេនេពលេនះេទ, េហយថេបពំុមនករចរច និង 

ផស់បូរជំហរ មួយពី កមនិេយជកេនះ 



កមមករជង៨មឺុននក់ មកពីេខតកំពង់ចម កំពង់ឆន ំង កំពង់សពឺ កំពត ក ល និង ែកវ 

រមួទំង ជធនីភនំេពញនឹងេធកូដកមម។ េ យអនកតំ ងរបូេនះបនបញជ ក់ថ កមកមមករ 

ទំងេនះនឹងឈរេនខងមុខផូវចូលេ ងច ករបស់េគេរ ងៗខួន។ 

ករ ពមនេធកូដកមមេនះបនេកតមនបនទ ប់ពី កម បឹក ករងរែដលដឹកនំេ យ វង សូត 

រដម នី កសួងករងរបនេធករសេ មចតេមង បក់ែខអបបបរមដល់កមមករកនុងវស័ិយ យ 

នភ័ណចំនួន៥ដុ រកលពីែខកកក  ែដលេធឱយ បក់ែខរបស់ពួកេគេឡងដល់៦១ដុ រ។ 

បុ៉ែន កមសហជីពបនទមទរឱយមនករតេមង បក់ែខមូល នេនះជមធយម បែហល៩៣ដុ

រ។ 

បុ៉ែនយ៉ង ក៏េ យេនេពលេនះ កមសហជីពបននិយយថ ពួកេគឈប់ទមទរ បក់ 

ែខអបបបរមេហយ 
េ យងកមកចប់េផមទមទរ បក់ែខសមរមយវញិ។ ជអីែដល តវបនេគពនយល់ថ េដមបី 

េច សពីសមព ធរ ភិបល េ ពះថ េបេគទមទរឱយមនករតេមង បក់ ែខអបបបរម េនះ 

គឺ ជករបំពនចបប់េហយ។ 

េ ក យឹម សុវណ អនកនំពកយគណបក បឆំងបនគំ ទដល់គេ មងេធកូដកមមេនះ 

េ យនិយយថ “ ជសិទធិរបស់កមមករេនេ កមរដធមមនុញញ ។ េយងគំ ទសកមមភព 

របស់កមមករ”។ 

េបេទះជដូេចនះកី សហជីពេសរកីមមករ ៃន ពះ ជ ច កកមពុជ ែដលមនសមជិក 

៨មឺុន៦ពន់នក់ ដឹកនំេ យេ ក ជ មុនី បូន បសអតីតេមដឹកនំសហជីពលបីេឈម ះ 

គឺេ ក ជ វជិជ  បនែថងទុកជមុនេហយថ កមរបស់េ កមិនចូល    រមួកនុងសកមមភព 

កូដកមមេនះេទ េ យជំនួសេ យករសរេសរលិខិតេសនឱយសមគមេ ងច កកត់េដរេធករ 

េ ះ យជបនទ ន់នូវអីែដលកមមករចង់បន។ 

 

 



១៤. ផទុះកូដកមម ៣ េ ងច កេនខណមនជ័យ 

េ យ : សុពិសិដ (ៃថងទី 13 កញញ  2010) 

 
កមមករ កមមករនីិេ ងច កកត់េដរ M&V អនរជតិ បមណ ៥០០ នក់េលកមមករសរបុ 

៣២០០ នក់េធកូដកមម  

ភនំេពញ: ចប់ពីេម៉ង ៧ ពឹកៃថងទី១៣ កញញ េនះ េនទឹកដីខណមនជ័យ មនេ ងច កកត់េដរ
ចំនួន ៣ តវបនកមមករមួយចំនួន េធកូដកមមទមទរដំេឡង បក់ែខពី ៧៥ េទ ៩៣ ដុ រ 

មករអំពវនវរបស់េ ក ត់ ធន់ បធនសហភពករងរកមពុជ (CLC) ។ 
 
បូ៉លិសខណមនជ័យបនឲយដឹងថ េ ងច កកត់េដរ ែដលកមមករេធកូដកមមមនចំនួន ៣ គឺ ៖ 

១. េ ងច កកត់េដរ M&V អនរជតិ សថិតេនផូវជតិេលខ២ ភូមិទួលរក សងក ត់ចក់អែ ង
េ កម មនកមមករសរបុ ៣២០០ នក់ បននំគន េធកូដកមមមុខេ ងច ក ។ បនទ ប់ពីសមតថកិចច
ែណនំដល់កមមកររចួមក មនកមមករមួយចំនួនចូលេធករវញិ មួយចំនួន តឡប់េទផទះ េហយ
មនកមមករ បមណ ៥០០ នក់បុ៉េ ះបនេធកូដកមម ។ 
 
 ២. េ ងច កជុងៃវ ៉មនទី ំងសថិតេនផូវជតិេលខ២ (ជិតរងង់មូល ពះន យណ៍) សងក ត់
ចក់អែ ងេ កម មនកមមករសរបុ បមណ ១០០០ នក់ គឺមនកមមករែត ៥០ នក់បុ៉េ ះ េធ
កូដកមមេនមុខេ ងច ក ។ 
 
៣. េ ងច កផយេហគត មនទី ំងសថិតេនផូវ៣៧១ សងក ត់បឹងទំពន់ មនកមមករសរបុ ៨៣០ 

នក់ េហយកមមករេធកូដកមម បមណ ៤០០ នក់បុ៉េ ះ ។ 

កមមករ កមមករនីិ ែដលចូលរមួេធកូដកមម េនេពលអនកកែសតសួរថ ‹េតេធកូដកមមទមទរអី?› 

ពួកេគភគេ ចននិយយថ ‹អត់ដឹងេទ គឺេធ ម បធនសហជីពេ ងច ក បប់› ។ រឯីកមមករ



ខះេទ តនិយយថ ‹ទមទរដំេឡង បក់ែខ ពី៧៥ េទ ៩៣ ដុ រ មករអំពវនវរបស់
េ ក ត់ ធន់› ៕  

១៥. អតថបទចបប់ទក់ទងនឹង ករេធកូដកមម និងឡុកេ  

ករេធកូដកមម 

១-កតិករសញញ សីពី សិទិេសដកិចច សងគម និង វបបធម៌ៈ 

ម ៨ ចំនុចទី១-ឃៈ សិទិេធកូដកមម 

ែដលេ ប បស់ឱយ សប មចបប់របស់ បេទសនីមួយៗ  

២-រដធមមនុញញៈ 

ម ៣៧ ៖សិទិេធកូដកមម និង  េធបតុកមមេ យសនិវធីិ តវយកមកអនុវតន៍   

េនកនុង កប់ខ័ណចបប់  

             

៣-ចបប់សីពីករងរៈ 

ម ៣១៩ ៖ សិទធិេធកូដកសមម និងឡុកេ តវបនធន។ សិទធិេនះ ច តវបនអនុវត 

េ យភគី មួយ កនុងចំេ ម ភគីែដលមនវ ិ ទ កនុងករណីែដលមនករបដិេសធ 

េសចកីសំេរចរបស់ ជញ  ក ល។ 

ម ៣២០៖ សិទធិេធកូដកមម ច តវបនអនុវតផងែដរ េនេពលែដល កម បឹក ជញ  

ក ល មិនបនេ ះ យ ឬមិនបនជូនដំណឹង អំពីដំេ ះ យរបស់ ជញ ក ល 

កនុងរយៈេពលែដលមន កំណត់កនុងជំពូកទី ១២។ 

សិទធិេនះក៏ តវបនអនុវតែដរ េនេពលែដលសហជីពជតំ ងកមមករនិេយជិតយល់េឃញ 

ថ តវយក សិទធិេនះមកេ ប េដមបីបងខំេ យមន ករេគរព មអនុសញញ រមួ ឬ មចបប់។ 



សិទធិេនះក៏ ចអនុវតជទូេទបនែដរ សំ ប់ករពរផល បេយជន៍ខងេសដកិចចនិងផល 

បេយជន៍ខង វជិជ ជីវៈសងគមៃន កមមករនិេយជិត។ 

សិទធិេធកូដកមម ចអនុវតេទបន លុះ ែតបនេ ប បស់អស់លទធភពកនុងករេ ះ យ 

ជំេ ះ េ យ មេធយបយ សនិវធីិជមួយនិេយជក។ 

ករ មឃត់សិទិេធកូដកមម 

ម ៣២១៖ កល វិ ទករងររមួេកតេឡងអំពី ករបក យវធិនគតិយុតិ ែដលមន 

បភព េចញពី ចបប់ ឬពីអនុសញញ រមួ ឬក៏វធិនទក់ទងនឹងដំេ ះ យរបស់ ជញ  

ក លែដលភគី មីបន ពមេ ព ង គន  សិទធិេធកូដកមមមិន ចអនុវតបនេទ។ 

សិទធិេនះក៏មិន ចអនុវតបនែដរ េបេធេឡងកនុងេគលបំណង េសេរ េឡងវញិនូវអនុសញញ រមួ 

ឬ ដំេ ះ យ របស់ ជញ ក ល ែដលភគី មីបន ពមេ ព ងគន  េហយេនេពល 

ែដលអនុសញញ រមួ ឬដំេ ះ យរបស់ ជញ ក ល េនះមិន ទន់ផុតកំណត់េទ។ 

ម ៣២២៖ សិទធិេធឡុកេ  តវអនុវត មបទបបញញតិទំង យដូចគន នឹងសិទធិេធកូដកមម

ែដរ។ 

នីតិវធីិមុនេធកូដកមម 

ម ៣២៣៖ កូដកមម តវ បកសេធ មនីតិវធីិែដលមនកំណត់កនុង លកខនិកៈសហជីព។ 

លកខនិកៈេនះ តវកំណត់អំពីករ អនុម័ត េ យករ េបះេឆន តជសំងត់សីពីករសំេរច 

េ យេធកូដកមម។ 

ក- ករជូនដំណឹងមុន 

ម ៣២៤៖ ករេធកូដកមម តវជូនដំណឹងមុនកនុងរយៈេពលយ៉ងតិច បំពីរៃថង គិតែតៃថង 

េធករ េហយ តវ តំកល់ទុកេន កនុងសហ គស ឬ គឹះ ថ នរបស់ខួន។ បសិនេបកូដកមមមន 

ករប៉ះពល់ដល់ ែផនកសកមមភពខះ ឬវស័ិយសកមមភពមួយ ករជូនដំណឹងមុន តវែតតំកល់ 



ទុកេនសមគមនិេយជកេរ ងៗខួន បសិនេបមន។ ករជូនដំណឹងមុន តវបញជ ក់ េ យ 

បនចបស់ ស់ នូវករទមទរ ទំង យ ែដលជមូលេហតុៃនកូដកមម។ ករជូនដំណឹង 

េនះ តវែតេផញេទ កសួង ទទួលបនទុកវស័ិយករងរផងែដរ។ 

  

 V. អតថបទទក់ទងេទនឹងេ គះថន ក់ករងរ 

 ១. ពលករជង ១០០នក់ ខះដួលសនប់ និងខះេទ ត រត់េចញពី កមហុ៊ន វសីុី 

េម៉នេផេវ  

Sunday, 01 August 2010 19:22 េ យ ៖ លឹម ជវុ ថ  និង យុ៉ង េខម ( Dap-News) 

ភនំេពញៈ ពលករជង ១០០នក់ បនរត់េឆេ  េចញមកខងេ ក និងអនកខះដួលសនប់ េន 

កមហុ៊ន VC Man Power នំពលករេទេ ក បេទស សថិតេន ខណដេងក  េវ េម៉ង 

៦:៣០នទី ង ច ៃថងទី ០១ ែខ សី  ឆន ំ ២០១០ ។  

មេសចកី យករណ៍បនឱយដឹងថ បនទ ប់ពីករ រត់េឆេ េនះ សមតថកិចច កសួងម ៃផទ 

បនេទដល់កែនងេកតេហតុ នឹងបនេរ បចំស ប់ធន ប់េនទីេនះផងែដរ ។ ែតរហូត 

មកដល់េពលេនះ េគេនមិនទន់ដឹងេនេឡយេទថ កររត់េឆេ  េចញមកខងេ ក កម 

ហុ៊នេនះ េ យ រមូលេហតុអីេនះេឡយ ។  

មសមីពលករជេ ចននក់បនឱយដឹងថ កររត់ចកេចញពី កមហុ៊នេនះគឺេ យ រ 

លឺថ េគនឹងយកពួកគត់េទ លក់េនេ ក បេទស ។ មជឈមណល ព័ត៌មនេដមអមពិល 

បនទំនក់ទំនងេទ េ កឧតមេសនីយ តី សុខ េខមរនិទ េ កបនេឆយថៃថងេនះ 

ទំងសនងករ និងសមតថកិចចមួយចំនួន គឺជប់រវល់ ។ 

  

 



 

២. កមមករសំណង់ ពីរនក់ ប់ េ យ រជញជ ងំផទះ រលំសងកត់េល 

េនេខតកំពត  

Friday, 13 August 2010 10:51 េ យៈ ឌឹម សុធ (Dap-News) 

ភនំេពញៈ បុរសកមមករសំណង់ពីរនក់ បន ប់យ៉ង េ ច ធ័មបំផុតេ យ រែត 

ជញជ ំងផទះែលង រលំសងកត់េលកលពីេវ េម៉ង ៨ និង ៣០នទី ពឹកៃថង សុ ក ទី ១៣ ែខ 

សី  ឆន ំ ២០១០ េនភូមិ១ឧសភ, សងក ត់ កំពង់ក ល, េខត- កង កំពត។ 

បភពព័ត៌មនបនឱយដឹងថ បុរសពីរនក់ែដល ប់ខងេលេនះ ជកមមករសំណង់ែដលេគ 

ជួលមកជួសជុល ផទះែលងែដល តវអគគិភ័យេឆះកនងមក ខណៈែដលពួកេគកំពុងែតជួស 

ជុលេនះ ប់ែតជញជ ំងផទះែលងេនះ បនរលំមកសងកត់ពីេលប លឱយពួកេគ ប់ភម 

ៗ យ៉ង េ ច ធ័មបំផុត។ 

បុរសែដល ប់ខងេល ១. េឈម ះ ម ស់ ែអល យុ ២៥ ឆន ំ, ២. េឈម ះ ឯក ថ យុ 

២២ អនកទំងពីរ ន ក់បេ ះ សនន េនកែនងេកតេហតុខងេល។ 

៣. កមមករេ ងច កកត់េដរ៤០០នក់សនប់េនេខតកំពង់ឆន ងំ 

េ យ មណល ែកវ (RFA) 

2010-08-23 

រយៈេពល ២ៃថងជប់ៗគន  កមមករ បមណ ៤០០នក់េនេ ងច កមួយ កនុងេខតកំពង់ឆន ំង 

េឈម ះេ ងច កកត់េដរ អឹុមេវក៉ត់េដរអនរជតិ លីមីធិត (M&V INTERNATIONAL 

MANUFACTURING LTD.) បនដួលសនប់េ យពំុទន់ដឹងពីមូលេហតុ។ 



 

RFA/Mondul Keo 

កមមករមន ក់របស់េ ងច កកត់េដរ អឹុមេវអ៉នរជតិ លីមីធិត (M&V INTERNATIONAL 

MANUFACTURING LTD.) ដួលសនប់កលពីៃថងទី២២ សី  ២០១០ 

កមមករ កមមករនីិេ ងច កកត់េដរអឹុមេវក៉ត់េដរអនរជតិលីមីធិត ជិត២០០នក់ បនដួល

សនប់បែនថមេទ ត េន ពឹកៃថងទី២១ សី  បនទ ប់ពីបនចូលេធករងរជថមីបនែតបុ៉នម ននទី

បុ៉េ ះ។ 

កមមករនីិេឈម ះ ធរ ី យុ២០ឆន ំ ែដលេទបេងបពីសនប់េនកនុងមនទីរេពទយបែងកេខតកំពង់

ឆន ំង បនឲយដឹងថ មូលេហតុដំបូង គឺប លមកពីករផទុះម៉សីុន។ កមមករនីិរបូេនះបនថ 

បនទ ប់ពីសនូរផទុះ េគេឃញអនកបេចចកេទសជនជតិចិនយកបំពង់ពនត់អគគីភ័យេទបញ់ពនត់

េភង។ នងបនថ បនទ ប់មកេគេឃញែផ ងហុយខមួលខម ញ់។ កិនែផ ងេនះបនប លឲយ

កមមករ កមមករនីិដួលសនប់ជបនបនទ ប់ភមៗ ៖ «ខញុំែ សកឲយេចញពីអគរេបសិនជមិនេចញ

មនេរ ងអីតំ ងេគមិនេ ះ យឲយេទ។ បននំគន រត់េចញ គន់ែតមួយែភតេ ះ 

សនប់ បែហល ២០នក់»។ 

កលពីៃថងទី២០ សី  កមមករជង ២០០នក់បនដួលសនប់េនកនុងេ ងច កកត់េដរ

សំេល កបំពក់ អឹមេវ ៉ (MV) ែដលមនទី ំងសថិតកនុង កងកំពង់ឆន ំង េខតកំពង់ឆន ំងេនះមងរចួ



េទេហយ។ ែតករសនប់េនៃថងទី២០េនះ កមមកររងេ គះ ក់មិនសូវធងន់ធងរដូច ពឹកៃថង២១

េឡយ។ 

 

នដឹកកមមករែដលសនប់េចញពីេ ងច ក (Photo: RFA/Mondul Keo) 

េន ពឹកៃថង២១ េនឯមនទីរេពទយបែងកេខតកំពង់ឆន ំង េគសេងកតេឃញកមមករនីិជេ ចននក់ 

មន ករៈដងក់ខំង និងខះេទ ត បកច់េធឲយ ថ នករណ៍កនុងមនទីរេពទយទំងមូល ចបូក

ចបល់។ េគឮសែ មកដេងយេ គេពទយជួយយ៉ងកងរពំង គួរឲយតក់សុត និងសេងគចិត 

៖ «េ គេពទយមក... ំង ម រតីេឡងកូន... យកេទេពទយឯកជនេទែម៉េនទីេនះ គេពទយ

ជួយមិនទន់េទ»។ 

ករសននិ នេ កផូវករពីកមមករ កមមករនីិចំេពះករដួលសនប់របស់ពួកេគេនះ ថប ល

មកពីជតិគីមីមយ៉ង ែដលេគ ក់កនុង ក ត់ េដមបីករពរកំុឲយកេណ រ ឬសតលិតេផ ងៗ

បំផញ ក ត់។ បុ៉ែន េថែកេ ងច កអឹុមវបីនឲយដឹង មរយៈអនកបកែ បភ បចំេ ង

ច កេនះ គឺអនក សី ចន់ ថន េនៃថងទី២២ សី  បនពនយល់ថ ករសនប់របស់កមមករ 

កមមករនីិទំងពីរៃថងេនះ គឺប លមកពី រមមណ៍ភ័យខច ពំុែមនមកពីករពុលជតិគីមីអីមួយ

េនះេទ ៖ «ខញុំថករសនប់េនះមកពីភ័យ មគន .... គម នជតិគីមីអីេទ។ មកពីពួកគត់េខ យ

ប់»។ 

បុ៉ែនកមមករនីិេឈម ះ សី ល័កខណ៍ យុ១៨ឆន ំ ែថង បប់វទិយុ សីុេសរេីន ង ចៃថង២១ សី

ថ េនៃថងទីមួយនង គន់ែតទទួល រមមណ៍វលិមុខ េធងេធង ែតេនៃថងទី២ គឺសនប់ែតមង។ 



នងអះ ងមុនេនះនងមនសុខភពមំមួន មិនែដលឈឺថក ត់ និងសំុចបប់ឈប់មង

េឡយ កនុងរយៈេពលជិត ២ឆន ំមកេហយ ែដលនងបនចូលេធករងរកនុងេ ងច កអឹុមវេីនះ 

េហយក៏គម ន រមមណ៍ភ័យខចេ យេឃញកមមករដូចគន សនប់េនះែដរ។ សី ល័កខណ៍ បនថ

ដំបូងនងទទួល រមមណ៍ែណន ទង និងវលិមុខ រចួបនទ ប់មកក៏ែលងដឹងខួនែតមង ៖ «ខញុំកំពុង

អងគុយអីុចឹង ប់ែតដូចជថប់ដេងម តឹង ទងេហយសនប់ែតមង។ ខញុំេទបែតចូលែឆក វ

មិនទន់រចួមួយផង ក៏សនប់មុនេគេទ»។ 

បភពពី បធនសហជីពឧស ហកមម យនភណ បចំេ ងច កអឹុមេវ ៉ គឺអនក សី ជួប សំអុល 

បនឲយដឹងថ បនទ ប់ពីករសនប់របស់កមមករជង ២០០នក់ េនៃថងសុ កទី២០ សី  អនក សី

បនសំណូមពរឲយកមមករផកករងរសិន ែតភគីខងេ ងច កេគមិន ពម េទបប លឲយ

េកតមនករសនប់កមមករ នៃថងបនទ ប់ គឺៃថងេ រ ៍ ទី២១ សី  ចំនួន ១៦៥នក់ែថមេទ ត

យ៉ងដូេចនះ ៖« កមហុ៊នថឲយកមមករចូលេធករវញិេនៃថងច័នទ ែតខញុំបរមភ ស់ េ ពះេគមិន

ទន់បនឲយែផនកជំនញមកពិនិតយេនេឡយ។ខញុំខចែតកមមករសនប់ដូចៃថងមុនេទ តេទ»។ 

បធនមនទីរសុខភិបលេខតកំពង់ឆន ំង គឺេ ក បក់ វ ៉នុ មន ប សន៍ថ េ កពំុទន់

ទទួលករអនុញញ ត ឬករបញជ មួយឲយចុះេទវភិគ វ ជវពីមូលេហតុ ែដលប ល

ឲយកមមករ កមមករនីិ សនប់យ៉ងេ ចនដូេចនះេនេឡយេទ។ 

បធនមនទីរេពទយេខត គឺេ ក សូរនិទ ទី ៉ វឌុ ី បនពនយល់ពីមូលេហតុែដលកមមករនីិមន

ករៈ បកច់េនះថ ៖ «កមមករែដល បកច់ខញូរៃដេជងេនះ គឺមកពីគត់ខះជតិកល់សយូម។ 

េរ ងជតិពុលយ៉ង េនះ លុះ ែតេទេធពិេ ធដល់កែនងេកតេហតុេទបដឹង»។ 

ពះ ជ ជញ អម ដំបូងេខតកំពង់ឆន ំង គឺេ ក េពញ វបុិល ែដលបនចុះពិនិតយេហតុ

ករណ៍ផទ ល់ េនឯមនទីរេពទយេខត មន ប សន៍ថ េ កបនយល់ សបដូចេ ក

អភិបលេខត េ យសំុឲយមនទីរករងរេខតពិភក ជមួយភគីេ ងច ក ឲយកមមករផកករងរ

ជបេ ះ សនន េដមបីឲយែផនកជំនញសិក ពីេហតុផល ែដលប លឲយកមមករសនប់េនះ

សិន េច ស ងេ គះថន ក់ជយថេហតុបែនថមេទ ត ៖ «ខញុំបនយល់ សបជមួយេ ក



អភិបលេខតថ ឲយកមមករឈប់ជបេ ះ សនន ទ មំរកេឃញមូលេហតុចំឲយចូលេធករ

វញិ ែតខងេ ងច កមិនអនុវត ម េទបមនេរ ងេនៃថងបនទ ប់»។ 

បុ៉ែនភគីេ ងច កចេចសេទបេកតមនេហតុករណ៍កមមករនីិសនប់េនៃថងបនទ ប់ដូេចនះ។ 

បធនមនទីរករងរេខតកំពង់ឆន ំង គឺេ ក េព សីុថ ែថងថ បនទ ប់ពីមនករដួលសនប់

កមមករនីិ េនៃថងេ រ ៍ទី២១ សី  មនទីរបនសំុេគលករណ៍បនទ ន់មួយ ពី កសួងផកដំេណ រ

ករេ ងច កេនះមួយរយៈេពលខី េដមបីឲយែផនកជំនញេធករ វ ជវពីមូលេហតុ ែដល

ប លឲយកមមករនីិដួលសនប់រចួ ល់សិន េទបអនុញញ តឲយកមមករ កមមករនីិចូលេធករវញិ 

៖ «េ កអភិបលេខតបនសំណូមពរឲយ កមហុ៊នផកករងរៃថងច័នទែថមមួយៃថងេទ ត េដមបី

ពិនិតយពីមូលេហតុែដលនំឲយកមមករសនប់សិន។ ខងេ ងច កេគយល់ ពមេហយ។ ែតចំេពះ

អនកែដលមនសុខភពធមម  ចូលេធករេនៃថងច័នទដែដល»។ 

យ៉ង ក៏េ យ ម នីស មបស មលសមគម ដហុកករពរសិទធិមនុស  េខតកំពង់ឆន ំង 

េ ក សំ ចន់គ បនបេនទ សចំេពះភពយឺតយ៉វកនុងករេធកិចចអន គមន៍របស់ ជញ ធរ

ពក់ព័នធថ ជមូលេហតុនំេទដល់ករសនប់កមមករនីិ ប់រយនក់ េនៃថងបនទ ប់ គឺៃថង២១ 

សី  ចំនួន១៥៨េនះ។ 

បភពពីសហជីពមូល នបនឲយដឹងថ រហូតដល់ ង ចៃថងទី២២ សី  ពំុទន់មនែផនក

ជំនញចុះេទេធករវភិគ ឬេធេកសលយវច័ិយេនកនុងេ ងច កេនះេនេឡយ។ ឯភគីខង

េ ងច កបនត មវឲយកមមករែដលមិនបនសនប់ កលពីៃថងសុ ក និងៃថងេ រក៍នងេទេនះ 

តវចូលេធករវញិេនៃថងច័នទ ទី២៣ សី ។ 

សហជីពទំង៣ កនុងេ ងច កេនះ មនករ ពយបរមភយ៉ងខំងចំេពះសុខភពកមមករ។ 

បភពពីមនទីរករងរេខតបនឲយដឹងថ េ ងច កអឹុមវមីនកមមករ កមមករនីិ និងបុគគលិក សរបុ

បមណ ៤ពន់នក់ កំពុងេធករកនុងេ ងច កេនះ៕ 

 

 



៤. កមមករេ ងច កកត់េដរ M&V បនដួលសនប់ជេលកទី៣ ែតមនចំនួន 

តិចជងេពលមុន 

េ យ ៖ េកះឯក ជយ (េកះសនិភព) 

ៃថង ពុធ ទី ២៥ ែខ សី  ឆន ំ ២០១០ 

 

(របូថត ឫទធិែសន) 

កមមករនីិែដលដួលសនប់នំចូលមនទីរេពទយ 

  

េខតកំពង់ឆន ំង ៖ កមមករនីិេ ងច ក M&V បនដួលសនប់ជថមីេទ តេហយេន ពឹកៃថងទី

២៤ សី   ែដលជករដួលសនប់េលកទី៣ កនុងបុ៉នម នៃថងចុងែខសី េនះ ។ មករកត់

សំគល់កមមករដួលសនប់េលកទី១ េន ង ចៃថងទី២០ សី  ចំនួន១៤៤នក់ េលកទី២េន 

ពឹកៃថងទី២១ សី  ចំនួន១៥៨នក់ និង ពឹកៃថងទី២៤ សី   គឺជករដួលសនប់េលកទី៣ 

េហយ គេពទយនិយយថ មនចំនួន៥០នក់ ។ េ ងច ក M&V មនទី ំងសថិតកនុងភូមិ

តពំងចិក  សងក ត់កំពង់ឆន ំង កងកំពង់ឆន ំង ។ 

មអនកកំដរ ឬមិតភកិែដលនំកមមករទំងេនះេទកន់មនទីរេពទយនិយយថ មិនែមនែត

អគរេលខ៥េទ ែដលមនបញប លឱយកមមករសនប់េលកទី១េនះ គឺេលកេ កយមន

គប់អគរកនុងេ ងច ក ។ េ កយពីមនេហតុករណ៍ែបបេនះេកតេឡងដែដលៗ តវេគ

និយយថ គួរខងេ ងច កផកករងរមួយរយៈេពលសិន េហយបេងកតគណៈកមមករចុះ 



តតពិនិតយឱយបនចបស់ថ េត ប លមក ពីបញអី? េបបេ យែបបេនះេទ ត កមមករ 

េនៃថង មួយពិតជ ចេ គះថន ក់ដល់ យុជិវតិពំុខន ។ 

េ កេព សីុថ បធនមនទីរករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈធប់បនអះ ងថ ករ

ដួលសនប់របស់កមមករ គឺមិនប លមកពីពុលជតិថន ំេទ គឺមកពីពួកេគេខ យ ខះជតិសករ 

និងកល់សយូម ។ កមមករេ ងច កមនចំនួនដល់េទ៣.៧៧២នក់ឯេ ះ េហតុអីសនប់ែត

ជង ១០០នក់ េហយមនមនុស ដែដលៗេទ ត ។ ករដួលសនប់េលកទី១អះ ងថ 

ប លមកពីករទុេស កបលមូ៉ទ័រម៉សីុនផុង បុ៉ែនេ កយមកេនែតមនអនកដួលសនប់េទ ត 

។ 

េទះបីមនករអះ ងែបបេនះកីខង កសួងពក់ព័នធគួរែតបញឈប់សកមមភពេ ងច ក

មួយរយៈេពលសិន ថីេបេធឱយប៉ះពល់ដល់ករខតបង់របស់េ ងច កែមន បុ៉ែន ជ យុ

ជីវតិរបស់កមមករ ប់រយនក់ ។ េនះេប មេយបល់របស់ម នី ជករែដលមនកូនេធកមមករ

េនេ ងច កេនះែដរ ។ កម គេពទយេនែតអះ ងដែដលថ ករដួលសនប់េនះ គឺប ល

មកពីពួកេគេខ យខះជតិសករ ជតិកល់សយូម លុះេពល ក់េសរ ៉មូ មួយេបកមនជតិកល់

សយូម និងជតិសករចូលពួកេគនឹងបនធូរ ល េហយ ចវលិ តឡប់េទផទះវញិបន ។ 

ពំុមន បភពអះ ងជក់ ក់ពីមូលេហតុៃនករដួលសនប់របស់កមមករេ ងច ក M&V 

ជង បភពខងេលេទ បុ៉ែន ម បភពេ កផូវករមួយថ គឺប លមកពីេ ងច កេ ប បស់

ថន ំបញ់ករពរ ឬសមប់សតកណុរខចកត់ កំ ត់ ចំែណកខះេទ តនិយយថ កល

េលកទី១ េពលទុេស កបលមូ៉ទ័រម៉សីុនផុងេនះេគយកបំពុងឧសម័នបញ់ពនត់េភងែដលេឆះ 

េទប បងកឱយមនេរ ងែបបេនះ ។ កមមករែដលដួលសនប់េលកេ កយេនះមនខះដួល២េលក

មកេហយ ។ តួេលខ តឹម ពឹកៃថងទី២៤ សី  គឺកមមករែដលដួលសនប់មនចំនួន៥០នក់ 

ែត ចេកនេឡងេទ តេនេពល ង ចខណ◌ៈែដលកមមករចូលេធករវញិ ៕ 

 

 



 

៥. កមមករ ងសង់ ព នមន ក់ តវែខ េភងឆក់របួសធងន់ 

េ យ ៖ េកះឯក ជយ(េកះសនិភព) 

ៃថង សុ ក ទី ២៧ ែខ សី  ឆន ំ ២០១០ 

 

(របូថត បុ៊នរ)ី 

កមមករសំណង់មន ក់ តវបនេគដឹកេទកន់មនទីរេពទយកល់ែម៉តេដមបីសេ ងគ ះជីវតិ 

   

ជធនីភនំេពញ  ៖  កមមករសំណង់មន ក់ តវបនេគដឹក មរថយនេទកន់មនទីរេពទយ កល់ែម៉ត 

េដមបីសេ ងគ ះជីវតិបនទ ប់ពី តវែខ េភងឆក់  ប លឱយរងរបួសធងន់  កលពីេវ េម៉ង៥ ង ច

ៃថងទី២៦  សី  ២០១០ ខណៈកំពុងបំេពញករងរ ងសង់ ព ន  « »  ផូវៃ ពស សថិតកនុង

សងក ត់ដេងក  ខណដេងក  ។ 

ជនរងេ គះេ យ រែខ េភងឆក់មនេឈម ះញឹម  គឹមេស ង  េភទ បស  យុ២០ឆន ំ  មន

សកកំេណ ត  េនេខតកំពង់ឆន ំង  មករស់េនភនំេពញ  េធជកមមករសំណង់ ងសង់ ព ន 

« » សងក ត់ដេងក  ខណដេងក  េហយ ន ក់េនកនុងករ ន ។ 



បភពព័ត៌មនបនឱយដឹងថ មុនេពលេកតេហតុ កមមកររងេ គះបនឈរបំេពញករងរជអនក

កន់ឧបករណ៍បុក គឹះ  េដមបី ងសង់ ព ន  « »  ផូវៃ ពស  េនេពលេនះរថយនបនសទូច

គឹះមួយេដម េទ ក់េនកែនងបុក បុ៉ែនបនប៉ះនឹងែខ េភងមនចរន ប លឱយឆក់ និងេឆះ

េខ វជនរងេ គះ  ែដលឈរកន់សសរ គឹះ សនប់សូកសឹង ។  ព័ត៌មនលំអិតនឹងផ យជូន

េនេពលេ កយ និងេនេលទំព័រកែសតេកះសនិភព ៕ 

៦. អតថបទចបប់ទក់ទងនឹងេ គះថន ក់ករងរ 

េ គះថន ក់ករងរ 

ម ២៤៨៖ តវចត់ទុកជេ គះថន ក់ករងរ េ គះថន ក់ែដលេកតេឡងេ យេធករ ឬកនុង 
េពល េធករ េទះេ យេហតុយ៉ង ក៏េ យ េហយេទះមនកំហុសមកពីកមមករនិេយជិត 
ឬគម នក៏េ យ គឺេ គះថន ក់ែដលធក់េលរបូកយកមមករនិេយជិត កនុងេពលេធករឱយ 
និេយជក ឬនយកសហ គស ឬធក់េលសិស វជិជ ជីវៈមនឈនួលកី ឥតឈនួលកីកន់មុខ 
ងរជអី េនទីកែនង ក៏េ យ។ 

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

ជំងឺប លមកពីវជិជ ជីវៈទំងអស់ដូចមនបញជ ក់កនុងចបប់ តវចត់ទុកជេ គះថន ក់ករងរ 
េហយ ទទួលករជួសជុលដូចគន ែដរ។ 

ម ២៤៩៖ នយកសហ គស តវទទួលខុស តវេលេ គះថន ក់ករងរទំងអស់ ដូចមន 
េរ ប ប់ កនុងម ខងេលេនះ េទះបីលកខនិកៈផទ ល់ខួនរបស់កមមករនិេយជិតមន ក់ៗេនះ 
មនលកខណៈយ៉ង  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 ែដលទទួលកមមករ 
និេយជិតឱយ បកបករ មួយជ បកដ និងមងមក លឱយខួន តវែតជួសជុលេ គះថន ក់ 
េផ ងៗ ែដលកមមករនិេយជិត តវរងេ គះកនុងឱកសែដលបំេពញករងរេនះ។ 

ម ២៥០◌ៈ នយកសហ គស គប់របូ តវចត់ ឬេ បឱយេគចត់វធិនករចំបច់ទំងអស់ 
េដមបី បងក រេ គះថន ក់ករងរេផ ងៗ។ 

ម ២៥១៖ កមមករទំង យែដលេធករែតឯង ជធមម មិន ចត មវឱយេនេ កម បទ 
បញញតិ ៃនជំពូកេនះ ពមទំងអតថបទចបប់ស មប់ករអនុវតេទ េប គន់ែតទទួលមិតភ័កិមន ក់ 
ឬេ ចននក់មក េធករជមួយមងមក លេនះ។ 

ម ២៥២៖ អនករងេ គះ ឬអនកសិទធិវនមនសិទធិ តវបនទទួល បក់បំ ច់អំពីនយក 
សហ គស ឬនិេយជកកនុងករណីែដលមនេ គះថន ក់ករងរធក់េលខួន ប លឱយ ក់ 
ខនេធករមិនេកតមួយ រយៈេពល បុ៉ែន បក់បំ ច់េនះ ចបនែតកនុងលកខខណែដល 
េ គះថន ក់េនះប លឱយខនេធករ េលសពីបួនៃថងេទ។ េបេ គះថន ក់ករងរប លឱយ 

ក់ខនេធករមិនេកតកនុងរយៈេពលបួនៃថង ឬតិច ជងេនះ អនករងេ គះ តវបនទទួល បក់ 
ឈនួលដូចធមម ។ 

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 លឱយបត់បង់ 
សមតថភព ពលកមមជអចិៃ នយ៍ បក់បំ ច់ តវេបកឱយអនករងេ គះឬអនកសិទធិវន 
ជធន ភ។ 

តវឱយ បក់បំ ច់បែនថមដល់ អនករងេ គះថន ក់ ែដលត មវឱយមនមនុស ដៃទមន ក់េន 
ែថទំខួន ជនិចច។ 

កនុងករណីេធករមិនេកត បក់បំ ច់េនះ តវេបកឱយយ៉ងយូរ ស់េនៃថងទី បំ 
េ កយពីេ គះថន ក់។ 

ម ២៥៤៖ អនករងេ គះថន ក់ករងរ តវមនសិទធិទទួលករពិនិតយ ពយបលជំងឺ 
(ករផល់ជវតថុ ករពយបលជំងឺ និងករផល់ថន ំ ពមទំងកែនងស មកពយបលជេដម) 
និងករពយបលខងវះកត់ និង ផល់បែនថមវតថុ ែដលចំបច់បនទ ប់ពីេ គះថន ក់ទំងេនះ។ 

ម ២៥៥៖ េទះបីមនបទបបញញតិខងេលេនះក៏េ យ អនករងេ គះថន ក់ករងរ ចនឹង 
បនផល បេយជន៍ បេសរជងេនះ កលេបមនករ ពមេ ព ងរ ងគូភគី។ 

ម ២៥៦៖ តវមនរបបទូេទមួយខងករ ៉ ប់រងជកតពកិចចចំេពះេ គះថន ក់ករងរ។ 
របបេនះ តវ ប ពឹតេទេ កមករ ៉ ប់រងរបស់េប ជតិសនិសុខសងគម។ 

ម ២៥៧៖ បទបញជ ទំង យជធរមនសពៃថង តវេនអនុវតបន ទំ មំនករ បកស 
ឱយេ ប នូវអតថបទចបប់សីពីបទបញជ ទំង យៃនករ ៉ ប់រងខងសងគមកិចចស មប់ និភ័យ 
ខងវជិជ ជីវៈ។ 



ក៏បុ៉ែនេនកនុងរយៈេពលអនរកលេនះ កសួងទទួលបនទុកវស័ិយករងរ ចេចញ បកស 
កំណត់ែបបបទ ខះស មប់អនុវតជំពូកេនះដូចខងេ កម ជ ទ ៖ 

១-   ែបបបទសីពី បកសេ គះថន ក់ និងករអេងកត។ 

២-   ករធន និងបទបបញញតិចំបច់ឯេទ ត។ 

៣-   អ ៃនភពពិករ និងចំនួន បក់បំ ច់ស មប់ជួសជុល។ 

 VI. អតថបទទក់ទងនឹងកររ ំ យកិចចសនយករងរ 

1. Urgent Appeal: ACT NOW! Support Workers' Strike at KC GECIN 
Enterprise in Cambodia Ki‐Media  

 

Employees of local construction firm KC Gecin Enterprises protest in front of the company’s head office 
in Meanchey district yesterday. (Photo by: Heng Chivoan, The Phnom Penh Post) 

 
Dear Comrades and Colleagues, 

The Building and Wood Workers International (BWI) and Building and Wood Workers 
Trade Union of Cambodia (BWTUC) URGENTLY request for your support for the 
workers of KC Gecin Enterprises in Cambodia: 
 
On August 12, 2010, the workers of KC Gecin Enterprise (Cambodia) notified the 
management that they had formed a union and requested a meeting to negotiate; 
however, the next day, the management immediately terminated 29 workers who were 



officers and key members of the union. This was the second dismissal, as the 
management had previously fired 25 workers ten days earlier for attending a trade 
union training. As a response, The members of the union agreed on August 16, 2010 to 
go on strike to protest the company’s continuous harassment and termination of union 
leaders and members. In addition, the company has used its influence with the local 
authority, police, and government to further intimidate union members. These actions 
are clearly violations of international labour standards. 
 
The mediation effort initiated by the officials from The Ministry of Labour yesterday 
(17/08) failed due to the management’s recalcitrant behaviour. Through security 
personnel and police, the management is harassing and intimidating workers who are 
on strike. 
 
For further details, please check the following link: 
http://www.bwint.org/default.asp?Index=2880&Language=EN 

TAKE ACTION NOW! 

Please IMMEDIATELY send as many emails as possible to KC Gecin Enterprises Email 
addresses below: 

kc_gecin_enterprises@camnet.com.kh 
kcge@angkornet.com.kh 

 
This will be the initial step of the regional campaign organized to support our comrades 
in Cambodia, We will update you immediately for further news! 
 
Please feel free to circulate this appeal to your networks. 
 
In Solidarity, 
 
Shelly Woyla 
Education Officer 
BWI Asia Pacific 

 

 

  

 



២. កសួងបងគ ប់សហ គសផលិតេ គ ងសំណងឲយយកកមមករចូលេធករវញិ 

េ យ អុ៊ក វបូរ ី (RFA) 

2010-08-31 

កម បឹក ជញ ក ល កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ េចញលិខិតអនុញញ ត

េលខ០១០ ឲយសហ គសផលិតេ គ ងសំណង់ េខសីុ េហ សីុន ទទួល កមកមមករសំណង់ ២១

នក់ ឲយចូលេធករវញិ បនទ ប់ពីមនករត ៉េនមុខសហ គសជេ ចនៃថងកនងមក។ 

 

RFA/Leng Maly 

១៦-សី -២០១០: កមមករសហ គស KC Gecin ឈរត ៉េនមុខ កមហុ៊ន េនសងក ត់

ចក់អែ ងេល កនុង ជធនីភនំេពញ។ 

កមកមមករសំណង់ ២១នក់ េន ង ចៃថងអងគ រ ទី៣១ ែខសី  ឆន ំ២០១០ បនកន់លិខិត

សេ មចរបស់ កម បឹក ជញ ក លៃន កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ េទឲយ

តំ ងសហ គសផលិតេ គ ងសំណង់ េខសីុ េហ សីុន (KC Gecin Enterprises) េដមបី

ទទួលយកពួកេគចូលេធករវញិ។ 

កមមករមន ក់េឈម ះ សីុវ សុភ បនឲ្យដឹងថ ពួកគត់ែដលសហ គសផលិតេ គ ងសំណង់ 

េខសីុ េហ សីុន មិនទន់បញឈប់ជផូវករចំនួន ២១របូ បនកន់លិខិតេលខ០១០ ចុះៃថងទី៣១ 



ែខសី  របស់ កម បឹក ជញ ក ល បញជ ឲយសហ គសយកពួកេគចូលេធករេនះ តវ

ខងសហ គសេនះមិនទទួលយកពួកេគឲយចូលេធករេឡយ េនរេស លៃថងអងគ រ ទី៣១ ែខ

សី េនះ។ 

កមមករ សីុវ សុភ ឲយដឹងដូេចនះ ៖ «កន់លិខិតហនឹងេទ បប់េគថ េនះជបញជ របស់ ជញ

ក លឲយចូលេធករវញិ េហយពួកេនះទមទរឲយបនចូលេធករ េគបិទទរអត់ឲយចូល េគ

អត់មននិយយេហតុផលអី បប់ផង»។ 

បធនរដបលសហ គសផលិតេ គ ងសំណង់ េខសីុ េហ សីុន េ ក  ែង៉ត សំអុល មន

ប សន៍ថ ខងសហ គសមិនទន់បនទទួលលិខិតផូវករពី កសួងករងរេនេឡយ 

េទបមិនអនុញញ តឲយកមមករចូលេធករេទ។ 

េ ក ែង៉ត សំអុល មន ប សន៍ដូេចនះ ៖ «ខញុំអត់ទន់បនទទួលលិខិតអីទំងអស់ពីខង

ជញ ក ល រហូតមកដល់េម៉ងេនះ អត់បនទទួលេទ។ ខញុំអត់បនទទួលជផូវករេន

េឡយេទ គន់ែតឮសូរ គឺឭសូរែដរ»។ 

កមមករ សីុវ សុភ បនឲយដឹងថ េ កពីពួកេគចំនួន ២១នក់ បន កម បឹក ជញ ក ល

កសួងករងរ អន គមន៍ឲយបនចូលេធករ េនមនកមមករជង ៤០នក់េទ ត ែដល

សហ គសបញឈប់ផូវករេហយេនះ កម បឹក ជញ ក លកំពុងចរចរកវធីិេ ះ យ

បនេទ ត។ 

កលពីៃថងទី១៦ ែខសី  កមមករសំណង់ េខសីុ េហ សីុន បនេធបតុកមមអហិង េនមុខ

សហ គស េដមបីទមទរឲយទទួលយកពួកេគចូលេធករ េ កយពីសហ គសបនបញឈប់

ពួកេគជង ៦០នក់ េ យ គន់ែតសំុចបប់បេងកតសហជីព។ 

អនុ បធននយក នវ ិ ទករងរៃន កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ េ ក េខ វ 

វធុ មន ប សន៍ថ េយង មអនុសញញ អនរជតិ និងចបប់ករងរ គម នភគី មួយ

ជំទស់ករបេងកតសហជីព ឬសមគមេនះេទ៕ 

 



៣. អតថបទចបប់ទក់ទងនឹងកររ ំ យកិចចសនយករងរ 

ក- កិចចសនយករងរែដលមនកំណត់ថិរេវ  

ម ៧៣៖ កិចចសនយករងរែដលមនកំណត់ថិរេវ  តវផុតរលត់ មធមម នូវេពលដល់ 
កល កំណត់ ។ បុ៉ែនកិចចសនយេនះ ចរ ំ យមុនកលកំណត់ មករ ពមេ ព ងរបស់ 
ភគីទំងសងខង កនុង លកខខណែដលករ ពមេ ព ងេនះេធេឡងជ យលកខណ៍អក រ 
េនចំេពះមុខអធិករករងរ និងចុះ ហតថេលខេ យភគីទំងពីរៃនកិចចសនយ ។ 

េបគម នករ ពមេ ព ងរបស់ភគីទំងសងខងេទ កិចចសនយែដលមនកំណត់ថិរេវ ពិត 
បកដ ច រ ំ យមុនកលកំណត់បនែតកនុងករណីែតមនកំហុសធងន់ ឬករណី 
បធនសកិ។ 

កររ ំ យកិចចសនយេ យឆនទៈរបស់និេយជកែតឯកឯងមុនកលកំណត់ េ កពីមូលេហតុ 
ែដលមនែចង កនុងកថខ័ណទី១ និងទី២ ៃនម េនះ េបកសិទធិឱយកមមករនិេយជិត 
ទទួលជំងឺចិត ែដលមនចំនួនយ៉ង តិចេសមនឹង បក់ឈនួលែដលកមមករនិេយជិត តវបន 
ទទួលរហូតដល់េពលចប់កិចចសនយ ។ 

កររ ំ យកិចចសនយេ យឆនទៈរបស់កមមករនិេយជិតែតឯកឯង េ កពីមូលេហតុែដលបន 
ែចងកនុងកថ ខ័ណទី១ និងទី២ ៃនម េនះ េបកសិទធិឱយនិេយជកទទួលជំងឺចិតេសមនឹង 
ករខូចខតរបស់ខួន ែដលបន ផល់ឱយកមមករនិេយជិត។ 

បសិនេបកិចចសនយមនកំណត់ថិរេវ េលសពី បំមួយែខ កមមករនិេយជិត តវបនេគជូន 
ដំណឹងជមុន ចំនួនដប់ៃថង អំពីករផុតរលត់ៃនកិចចសនយ ឬករមិនបនេឡងវញិៃនកិចចសនយ។ 
រយៈេពលជូនដំណឹងមុន េនះ តវកំណត់ឱយដល់ដប់ បំៃថងចំេពះកិចចសនយែដលមន ថិរេវ  
េលសពីមួយឆន ំ។ េបគម នករជូន ដំណឹងមុនេទ កិចចសនយ តវបនកនុងថិរេវ េសមគន នឹង 
ថិរេវ ែដលបនចុះកិចចសនយ គដំបូង ឬ តវចត់ ទុកថជកិចចសនយគម នកំណត់ ថិរេវ  
ពិត បកដ េបថិរេវ សរបុៃនករបនកិចចសនយេនះេលសពី ថិរេវ ែដលមន 
កំណត់កនុងម  ៦៧ ។ 



េនេពលបញច ប់កិចចសនយ និេយកជក តវផល់ឱយកមមករនិេយជិតនូវ បក់បំ ច់បញច ប់កិចច 
សនយេនះ ែដលសមម តនឹង បក់ឈនួលផង សមម តនឹងថិរេវ ៃនកិចចសនយផង 
េហយែដលចំនួន បក់ បំ ច់េនះមនកំណត់កនុងអនុសញញ រមួ។ េបគម នកំណត់កនុង 
អនុសញញ រមួេទ បក់បំ ច់េនះយ៉ងតិច តវេសម បំភគរយៃន បក់ឈនួលែដលកមមករ 
និេយជិតបនេបកេនកនុងរយៈេពលៃនកិចចសនយ។ 

បសិនេបកិចចសនយែដលគម នកំណត់ថិរេវ ពិត បកដ ជំនួសកិចចសនយែដលមនកំណត់ 
ថិរេវ ពិត បកដ េនេពលចប់កិចចសនយ អតីតភពករងរៃនកមមករនិេយជិត តវបន 
គិតេ យយកថិរេវ ៃន កិចចសនយទំងពីរមកបូកបញចូ លគន  ។ 

គប់ករណីៃនកររ ំ យកិចចសនយករងរ កមមករនិេយជិត ចត មវឱយនិេយជកេចញវញិញ  
បនប ត ករងរដល់ខួន។ 

ខ- កិចចសនយករងរមនថិរេវ មិនកំណត់ 

ម ៧៤៖ កិចចសនយករងរែដលមនថិរេវ មិនកំណត់ ចរ ំ យ មឆនទៈភគីែត 
មខ ងបន។ កររ ំ យកិចចសនយេនះ តវអនុវតេទ មរេប បឱយដំណឹងមុនជ យលកខណ៍ 
អក រ ែដលភគីមន បំណងចង់រ ំ យកិចចសនយ តវឱយេទភគីមខ ងេទ ត។ 

ក៏បុ៉ែនគម នករបញឈប់ មួយ ចេធេទបនេ យគម នេហតុផលសមរមយទក់ទងនឹង 
សមបទ ឬចរយិ ៃនកមមករនិេយជិត េយលេទេលភពចំបច់ៃនដំេណ ររបស់សហ គស 
របស់ គឹះ ថ ន ឬរបស់ កម េឡយ។ 

ម ៧៥៖ ថិរេវ ែដល តវឱយដំណឹងមុន តវកំណត់ជអបបបរមដូចតេទ ៖ 

- បំពីរៃថង េបកមមករនិេយជិតបនេធករជប់កនុងសហ គសតិចជង បំមួយែខ។ 

-ដប់ បំៃថង េបកមមករនិេយជិតបនេធករជប់កនុងសហ គសពី បំមួយែខរហូតដល់ពីរឆន ំ។ 

-មួយែខ េបកមមករនិេយជិតបនេធករជប់កនុងសហ គសេលសពីពីរឆន ំរហូតដល់ បំឆន ំ។ 



-ពីរែខ េបកមមករនិេយជិតបនេធករជប់កនុងសហ គសេលសពី បំឆន ំរហូតដល់ដប់ឆន ំ។ 

-បីែខ េបកមមករនិេយជិតបនេធករជប់កនុងសហ គសេលពីដប់ឆន ំ។ 

រេប បគិតចំនួនេពលេធករ េ កពីកមមករនិេយជិតេធករ បចំែខ តវកំរតិេ យ បកស 
កសួងទទួល បនទុកវស័ិយករងរ។ 

ម ៧៦៖ បករ មួយៃនកិចចសនយករងរ បទបញជ ៃផទកនុង ឬករយល់ ពមេរ ងខួន 
ដៃទេទ ត ែដលកំណត់ថិរេវ ឱយដំណឹងមុនតិចជងថិរេវ អបបបរមែដលមនែចងកនុង 
បទបបញញតិេនះ តវទុក ជេមឃៈេ យេពញចបប់ ។ 

ម ៧៧៖ កររ ំ យកិចចសនយករងរ មឆនទៈៃននិេយជកែតឯកឯងគម នឱយដំណឹងមុន 
ឬមិនេគរព មរយៈេពលៃនករឱយដំណឹងមុន ត មវឱយនិេយជកេចញ បក់ទូទត់ដល់ 
កមមករនិេយជិត មនចំនួនេសម គន នឹង បក់ឈនួល េហយនិងអតថ បេយជន៍ គប់ បេភទែដល 
កមមករនិេយជិត តវបនកនុងរយៈេពលឱយ ដំណឹងមុន ែដលេគមិនបនេគរព តឹម តវ។ 

ម ៧៨៖ ករឱយដំណឹងមុនជកតពកិចចស មប់អនុវតកនុង គប់សហ គស ឬ គឹះ ថ ន 
ែដលមន ែចងកនុងម  ១ ៃនចបប់េនះ ចំេពះកមមករនិេយជិតក៏ដូចជចំេពះនិេយជក 
កល នរ មន ក់ បនសំេរចចិតផច់កិចចសនយែតឯកឯង ។ បុ៉ែនចំេពះកមមករនិេយជិត 
ែដលេគបញឈប់េ យេហតុផល េ កពីកំហុសធងន់ េហយែដលរកករបនេធេ យភមៗេនះ 

ចឈប់អំពីសហ គសមុនចប់រយៈេពល ែដល តវឱយដំណឹងមុន មិនបច់បង់េទនិេយជក 
នូវ បក់បំ ច់ទូទត់អីេទ។ 

ម ៧៩៖ កនុងរយៈេពលឱយដំណឹងមុន កមមករនិេយជិតៃនសហ គសមនសិទធិឈប់េធ 
ករពីរៃថង កនុង មួយសបហ៍ េ យបន បក់ឈនួលេពញេដមបីែសងរកករងរមួយថមីេទ ត ។ 

ៃថងឈប់េនះ តវែតគិតឈនួល មអ ធមម ៃនេប វត កមមករនិេយជិតេទះវធីិគិត បក់ 
ឈនួលមន រេប បយ៉ង ក៏េ យ។ ឯ បក់ឈនួលេនះ តវគិតបញចូ លទំងកំៃរបនទ ប់ 
បន ំផង។ 



ម ៨០៖ ចំេពះករងរេម៉ករ ឬ មបរមិណផលិតផល មធមម កមមករនិេយជិត 
មិន ច េបះបង់ករងរែដលជភរៈរបស់ខួនមុននឹងបនបំេពញចប់សព គប់េទ។ 

បុ៉ែនចំេពះករងរែដលមនរយៈេពលយូរ ែដលពំុ ចេធេហយមុនរយៈេពលមួយែខ 
ភគីមខ ងែដលចង់ ឱយរចួពីកតពកិចចៃនកិចចសនយេ យមនធុរៈេផ ងៗ ចរចួពីកតពកិចច 
បន លុះ ែតឱយដំណឹងភគី មខ ងេទ តចំនួន បំបីៃថងមុន។ 

ម ៨១៖ កនុងរយៈេពលឱយដំណឹងមុន និេយជក និង កមមករនិេយជិត តវែតេគរព 
កតពកិចច ទំង យែដលត មវេលខួន។ 

ម ៨២៖ ភគីទំង យមិនបច់េគរពកតពកិចចឱយដំណឹងមុនកនុងករណីដូចតេទ ៖ 

១- កនុងករណីចូលេធករ កលបង ឬកមមសិក ែដលមនែចងកនុងកិចចសនយ ។ 

២- កនុងករណីមនកំហុសធងន់ៃនភគី មួយ ។ 

៣- កនុងករណី បធនស័កិែដលភគីមខ ងមិន ចេគរពកិចចសនយរហូតតេទបន ។ 

ម ៨៣៖ តវទុកជមនកំហុសធងន់ គឺកំហុសទំង យដូចមនេរ ប ប់ខងេ កមេនះ ៖ 

ក- កំហុសរបស់និេយជក ៖ 

១. កលលបិចេបកបេញឆ តែដលេ ប េដមបីទក់ទញកមមករនិេយជិតឱយចុះកិចចសនយកនុង 
លកខខណ ែដលកមមករនិេយជិតេនះចបស់ជមិនយល់ ពមផងេទ េបខួនពំុបន តវេគេបក 
បេញឆ ត។ 

២. ករមិន ពមេបក បក់ឈនួលឱយទំងអស់ ឬមួយភគខះ។ 

៣. ករយឺតយូរជេ ចនេលកកនុងករេបក បក់ឈនួល។ 

៤. ករេជរ បមថ ករកំែហងគំ ម អំេពេឃរេឃ ឬករ យដំ។ 



៥. ករមិនបន បគល់ករងរឱយបន គប់ គន់ដល់កមមករនិេយជិត ែដលទទួលេធករងរ 
ម បរមិណផលិតផល។ 

៦. ករមិន បតិបតិវធិនករអនម័យពលកមម និងសនិសុខពលកមម ែដលមនកំណត់កនុងបទ 
បបញញតិជធរមន។ 

ខ- កំហុសកមមករនិេយជិត ៖ 

១. ករលួច ករ បវញ័ច  ករៃគបំបត់។ 

២. អំេពែកងកយបនំកនុងេពលចុះកិចចសនយ “ករបងញលិខិត ន មែកងកយ ឬកនុងេពល 
កំពុង បតិបតិកិចចសនយ” វេិចឆទកមម ករមិន ពម បតិបតិ ម “ខ”ៃនកិចចសនយករងរ ផ យ 

ថ៌កំបំងខងវជិជ ជីវៈ។ 

៣. េលមសធងន់ចំេពះវធិនខងវន័ិយ សនិសុខ និងអនម័យ។ 

៤. ករកំែហងគំ ម េជរ បមថ យដំនិេយជក ឬកមមករនិេយជិតឯេទ ត។ 

៥. ករញុះញង់កមមករនិេយជិតឯេទ តឱយ ប ពឹតកំហុសធងន់។ 

៦. ករេឃសនសកមមភព ឬបតុកមមនេយបយកនុង គឹះ ថ ន។ 

  

 

 

 

 

 

 



VII. អតថបទទូេទ 

1. Cheap labour pays dividends (Phnom Penh Post) 

 

 

 

 

  



២. កូេរខ៉ងតបូងចង់ផស់បូរទី ងំេ ងច កកត់េដរមកកមពុជ 

ព័ត៌មនថមីៗ 15:07:08, 11 July 2010 ABC Australia  

 

កមមករេ ងច កកត់េដរេនកនុង បេទស កមពុជ (របូភព៖ វទិយុអូ លី) 

មនរបយករណ៍មួយបងញថមច ស់េ ងច កកត់េដររបស់ បេទសកូេរខ៉ងតបូង  ជេ ចន 

ែដល បនេធវនិិេយគេនកនុង បេទសចិនបនេធករសេ មចចិតផស់បូរទី ំងេ ងច ករបស់ 

ខួនមកកនុង បេទសកមពុជវញិ  េ ពះពួកេគចង់ទញយកផល បេយជន៍ពី បេទសែដល 

មនតៃមពលកមមេថក។ 

េ ក  Nam‐Shik  Kang  បធនសភពណិជជកមមកូេរខ៉ងតបូងបននិយយថ  នេពលថមីៗ 

កនងមកេនះ  េ កបនជួបជមួយនឹងប អនកវនិិេយគទុនថមីៗេនកនុង បេទសកូេរខ៉ង 

តបូង ែដលចង់េធករផស់បូរេ ងច ករបស់ពួកេគេទេបះទី ំងេនកនុង បេទស កមពុជ។ 

េ ក Nam‐Shik Kang ក៏បននិយយបែនថមេទ តថ ឥទធិពលែដលជំរញុឲយប  អនកវនិិេយគ 

កូេរខ៉ងតបូងេធករចកេចញពី បេទសចិនេនះគឺប លមកពី បេទសចិនបនដំេឡងៃថ 

កមំងពលកមមេនះ។ 



េ ក បធនបញជ ក់េទ តថ  បក់ែខស មប់កមមករេនកនុង បេទសចិនមនករេកនេឡង 

យ៉ង ឆប់រហ័ស  េនេពលែដលចំនួនកមមករជេ ចនបនងកេទរកករងរេន មប  

េ ងច កែផនកបេចចកវទិយព័ត៌មនវទិយ និងេ ងច កផលិតរថយន ែដលេ ងច កទំងអស់េនះ 

បនផល់នូវ បក់ែខែដលេ ចនជងេ ងច កកត់េដរ។ េ ក  Nam‐Shik  Kang  និយយថ 

រ ភិបលចិនបនេឆយតបេទនឹងករដំេឡង បក់  ែខដល់កមមករេ ងច កកត់េដរេដមបីរក  

កមមករ ទំងអស់េនះឲយេនេធករេនកនុងវស័ិយេ ងច កកត់េដរេនះ។ 

េ យែឡក ករេធពណិជជកមមេទភគីរ ង បេទសកមពុជនិងកូេរខ៉ងតបូងបនេកនេឡងរហូត 

ដល់ ៣៥ភគរយ  ែដលេសមនឹងចំនួនទឹក បក់ជង ១៤១ នដុ េម៉រកិេនកនុងរយៈេពល 

៥ែខដំបូងេនកនុងឆន ំ ២០១០េនះ េបេ ប បេធ បេទនឹងសថិតិកលពីឆន ំមុន។  

កែសតភនំេពញបុ៉សបន យករណ៍េនកនុងសបហ៍េនះថ  បេទសកូេរខ៉ងតបូងបនបេងកន 

ករនំចូលផលិតផលពី បេទសកមពុជដល់េទ  ២៧៥ភគរយ  េសមនឹងទឹក បក់ចំនួន 

១៦ ន៩ែសន២មឺុនដុ េម៉រកិ  ែដលេកនេឡងពីចំនួន  ៤ ន៥ែសន១មឺុនដុ រ 

េម៉រកិ  េហយ សបេពលេនះែដរ  ករនំេចញផលិតផលពី បេទសកូេរខ៉ងតបូងក៏មនករ 

េកនេឡងចំនួន  ២៣,៨ភគរយ  ែដលមនចំនួនទឹក បក់េសមនឹងជង  ១២៤ នដុ រ 

ផងែដរ៕ 

(ែ បស មលេ យ ញណសរៈ អ មឹ ) 

 

 

 

 

 



៣. ឫសគល់ៃនបញរបស់កមមករនិងេថែកេ ងច ក 

េ យ គឹម េព (RFA) 

2010-07-13 

ភពមិនចុះស មងគន រ ងេថែកេ ងច ក និងកមមករេនែតមិនទន់រក ចកេចញបនេន

េឡយ េបេទះបីជ បក់ែខេគលកមមករេទបនឹង តវបនេគដំេឡងចំនួន ៥ដុ របែនថមេទ ត

កលពីេពលថមីៗេនះក៏េ យ។ 

 

AFP Photo 

កមមករេ ងច កកត់េដរេចញពីេ ងច កបនទ ប់ពីចប់េវនករងរេនឯេ ងច កមួយកែនងកនុង

កងភនំេពញ នៃថងទី៥ កកក  ២០០៨។ 

 

 

ករដំេឡង បក់ែខេគលឲយ កមកមមករពី ៥៦ដុ រមក ៦១ដុ រ កលពីេពលថមីៗេនះ មិន

តវបន កមកមមករ ទរេឡយ បុ៉ែនផទុយេទវញិ កររអូ៊រទំ និងករគំ មេធកូដកមមពីតំ ង

សហជីពខះបន បកសេឡង េ យ រែតករដំេឡងេនះ តិចេពកចយមិន គប់។  



ជមួយគន េនះែដរ អនកេសដកិចចែដលបន វ ជវេរ ងេនះ បនែថងគំ ទថ កមមករែខមរមិន

ចរស់បនេទ កំុថេឡយ ៦១ដុ រមួយែខ សូមបីែតចំនួន ៧២ដុ រកនុងមួយែខ ក៏មិន ច

រស់បនេឡយ េនះេប មករ វ ជវែដលេទបនឹងបញច ប់េទកលពីេពលថមីៗ។  

ករ វ ជវេនះែដលេធេឡងេ យមជឈមណល វ ជវ សិក  និងអភិវឌ ន៍ បនរក

េឃញេទ តថ េថែកេ ងច កេន បេទសកមពុជ េនែតមនលទធភពេនកនុងករដំេឡង បក់

ែខតេទ តបន េ យ រែតផលចំេណញែដលេគបនទទួលពីកមមករមន ក់េនេពលបចចុបបនន 

មនដល់េទ ២១០ដុ រកនុងមួយែខឯេ ះ។  

េ កបណិត កង ច័នទ រត័ន អនកជំនញែផនកេសដកិចចៃនមជឈមណល វ ជវ សិក  និង

អភិវឌ ន៍ បនមន ប សន៍ដូេចនះ ៖ «គឺេមល មតួេលខ កសួងពណិជជកមម គឺខងខញុំេមល

េឃញថ មនឱកសេ ចនេទ តែដលនឹង តវដំេឡង បុ៉ែនេបសិនជេ ងច កថ មិនមន

កែនងស មប់ដំេឡងបនេទ ត គឺ ចេង តេហយ ហនឹងេយងគួរែតបងញមក េលខបុ៉នម ន

េដមបីឲយមនសភពសងប់ ង ត់ទំងកមមករ ទំងអនកវនិិេយគទុន?»។  

ករ វ ជវេនះបនបងញឧទហរណ៍កនុងកររស់េនរបស់កមមករជមួយ បក់េប វត រ ៍៧២

ដុ រកនុងមួយែខ គឺកមមករ តវចយ យេ យតបិតេតប តជទីបំផុត េសទរែតមិន ចទិញ

រទទួលទនបនេពញបរបូិរ បកបេ យវ ី មីន គប់ គន់េដមបីបំប៉ន ងកយេឡយ។ 

កមមករមិន ចជួលបនទប់មួយស មប់ ន ក់េនមន ក់ឯងបនេទ េហយកមមករ តវជិះរថយន

ឈរទំងហូងៗមកេធករ ែដលជ បករងយរងេ គះថន ក់ជទីបំផុត។  

តៃម ច់េគកនុងមួយគីឡូ កមៃថ បែហល ៥ដុ រ តីមួយគីឡូ កមៃថ បែហល ៣ដុ រ រ ី

ឯអងករេថកបំផុតៃថកនះដុ រកនុងមួយគីឡូ កម រឯី ំងៃថមួយដុ រកនុងមួយលី ត។ 

ដូេចនះ ស មប់កមមករមន ក់ េគបនប៉ន់ បមណថ ចយេល រេ យតបិតេតប តបំផុត គឺ

១ដុ រកនុងមួយៃថងស មប់ រ ៣េពល។  



ករចំ យធំៗរបស់កមមករេនេពលែដលេឡងពីទីជនបទមករកករងរេធេនទី កងភនំេពញ 

គឺ តវចំ យេល រជចំបច់ ចំ យេលបនទប់ជួលែដលមនតៃម ៣០ដុ រកនុងមួយ

ែខ េភងអគគិសនីែដលមនតៃមជិត ១ដុ រកនុងមួយគីឡូ ៉ត់េម៉ង ចំ យេលទឹក និង

ចំ យេលេ ហុ៊យេធដំេណ រជចមបង។  

កមមករ ផន សុផត ៃនេ ងច កផលិតែសបកេជងមួយ បនេរ ប ប់អំពីករចំ យដូេចនះ 

៖ «ចំ យ េបនិយយែតអនករះិថំែតមង គឺគត់អត់ចយេ ចន គត់ចយែត ហនឹង គឺកនុង

មួយែខគត់ចំ យ បែហល ៣០ដុ រ ឬជង ៣០ដុ រអីេទេហយ។ ហនឹងអត់គិតៃថ

មូបេទ គឺ គន់ែតទឹក េភង ផទះជួល»។ 

ជីវភពរស់េនរបស់កមមករែខមរែដលេពរេពញេ យសភពេ កយ៉ក បថុយ បថន

េ គះថន ក់ បឈមមុខនឹងបញជំងឺ អត់ បក់ពយបលេ កយេពលធក់ខួនឈឺ េ ប បដូចជ

សម័យទសភព តវ កមអនកករពរកមមករែតងែតតវ ៉ េលកគេ មងទមទរដំេឡងេប វត រ ៍

មងេហយមងេទ ត បុ៉ែនខងភគីេថែកេ ងច កវញិ ក៏បនតូញមិនេចះឈប់ឈរែដរេន ល់

េពលត ៉ទំងេនះ េ យអះ ងថ ពួកេគមិន ចរត់រចួេទ េបសិនជករដំេឡងហួសពី ៦១

ដុ រកនុងមួយែខ។ 

ករចំ យធំៗរបស់ភគីេថែក គឺចំ យេទេលេ ហុ៊យៃនករដឹកជញជូ ន ទំងវតថុធតុ

េដម ទំងផលិតផលសេ មច ែដលមនតៃមខពស់។ ករចំ យេលតៃមអគគិសនីែដលតៃម

ខពស់ហួសេហតុ ចំ យេលៃថេ បង ំង ចំ យេល បក់ែខកមមករ បុ៉ែនចងក់ផលិតកមម

ែបរជយឺត េ យ រកមពុជ ឈប់បុណយទនេ ចនេពក េហយ ន ៃដផលិតរបស់កមមករែខមរ

េនទប ដូេចនះសរបុេទេលករចំ យេ ចនហួស បមណ បុ៉ែនកររកចំេណញបនតិចតួច

បំផុត។  

េ ក ជតិ េខម  អនកស មបស មលសមគមកត់េដរមន ប សន៍ថ េថែកេ ងច ក

មិនចង់ឲយកមមកររស់េនកនុងសភពែបបេនះេទ បុ៉ែនពួកេគគម នលទធភពហួសពីេនះេឡយ។ 



េ ក ជតិ េខម  មន ប សន៍ដូេចនះ ៖ « ហនឹងេយងមនករ ពយបរមភ គប់គន ៗ េយង

មិនែមនថ ពយបរមភែតមន ក់ឯងេទ ពីេ ពះថ ហនឹងជផល បេយជន៍រមួទូេទ។ េយងចង់

ឲយអនកវនិិេយគេន សកែខមរផង េយងចង់ឲយកមមករេយង ចរស់បនផង េហយមិនែមនថ 

ចង់ឲយ(អនកវនិិេយគ)រស់បន េហយសមប់អនកេផ ងេទ ត េយងអត់ចង់អីុចឹងេទ»។  

អនកតំ ង ស យឹម សុវណ និងជអនកេសដកិចចមួយរបូរបស់គណបក្ស បឆំង បន

អ ថ ធិបបយថ បក់ែខកមមករ ៦០ដុ រេន បេទសចិន ឫ បេទសជិតខង កមមកររបស់េគ

ចរស់បន េ យ រែតរ ភិបលបនជួយស មលជីវភពកមមករបនេ ចន ស់ ដូចជ

ទឹក េភង េថកជង បេទសែខមរ តៃមមូប រេថកជង បេទសែខមរ េហយេនមន

េស កមមដឹកជញជូ ន និងពយបលកមមករេ យអត់គិត បក់ែថមេទ ត េនះេហយែដលនំឲយ

បក់ែខ ៦០ដុ ររបស់កមមករេគរស់េនបន បុ៉ែនកមមករែខមរមិន ចរស់បនេទ។  

ទក់ទងេទនឹងករលំបករបស់ភគីេថែកវញិមង េ កែថងថ េថែកេ ងច កេនកមពុជ 

បនចំ យបែនថមយ៉ងេ ចនេទេលអំេពពុករលួយទក់ទងេទនឹងករយិធិបេតយយ េ កពី

ករចំ យខពស់េទេលតៃមអគគីសនី តៃមវតថុធតុេដម តៃមេ បង ំង ែដលសុទធែតមនតៃម

ៃថខពស់ជង បេទសដៃទ។ 

េ ក យឹម សុវណ េចទថ រ ភិបលគឺជអនករញុឲយកមមករែខមររស់េនកនុងសភព

េ កយ៉កដូេចនះ ៖ «េនកនុង បេទសកមពុជ េប មខញុំដឹង គឺថ េ ងច កខំ បឹងបញចុ ះតៃមេដម 

បុ៉ែនរ ភិបលអត់មនេទ។ រ ភិបលមិនេសេរ តៃមវតថុធតុេដមរបស់ខួនេទ ដូចជេរ ង

េ បង េរ ងអគគិសនីអីុចឹង ពីេ ពះថ ធតុផ ំ ចូលរមួចំែណកកនុងតៃមៃថេដមចំនួន ៣០% 

េប ហនឹងៃថជងេវ ត ម ៃថជង េស ម មិន ចនឹង ប ំង បែជងជមួយនឹង

ផលិតផលរបស់េស ម របស់យួន របស់ចិន បនេទ គឺរ ភិបលហនឹងឯងែដលមិន ចេធ

ឲ្យ បក់ែខរបស់កមមករេឡងបន គឺេ យ រនេយបយរបស់រ ភិបលហនឹងឯង»។ 

កមមករែខមរែដលកំពុងែតបេ មករងរេនកនុងេ ងច ក និងសិបបកមមតូចៗបចចុបបនន តវេគប៉ន់

បមណថ មន បែហល ៤០មឺុននក់។ មករ វ ជវេគបនរកេឃញថ ករចំ យ



េល បក់េប វត រក៍មមករែខមរមនចំនួនសរបុជង ៣ នដុ រកនុង១ែខ រឯីរ ភិបលវញិ

ទទួលបន បក់ជង ២ពន់ នដុ រកនុងមួយឆន ំពីវស័ិយកត់េដរេនះ 

៤. ករដំេឡង បក់ឈនួលបែនថមមិនទន់េធឲយជីវភពកមមករកត់េដរកមពុជល

បេសរេនេឡយេទ 

េ យ គង់ សុ នរទិធ វ ីអូ េអ ែខមរ | ភនំេពញ ៃថងអងគ រ, 13 ែខកកក  2010  

 

របូថត៖ េអភី  

កមមករ កមមករនីិ តវេធករែថមេម៉ង ជេរ ង ល់ៃថងេទបបន បក់ែខកនុងរងង់ ៨០ដុ រ កនុង
មួយែខ។ 

 “ដំេឡង បក់ឈនួលអបបបរមេនះ េទ ម ថ នភពេសដកិចចែដលេទបនឹងេងបេឡងវញិ
ខះៗ ដូេចនះេបសិនជេយងេធមិន សល ករ បកួត បែជងរបស់េយងជមួយនឹងអនកផលិត
ទំនិញៃន បេទសេផ ងៗ េទ ត គឺេយង តវប ជ័យ។ កល ទំនិញកមពុជ តវប ជ័យកនុង
ករលក់េនកនុងទីផ រអនរជតិ េ ងច កក៏ដួល។ កល េ ងច ក(ក៏)បិទកមមករក៏អត់
ករងរេធ"។ 



កម កមមករនីិេ ងច កកត់េដរ បន គមករដំេឡង បក់ឈនួល បចំែខដល់ពួកេគ ក៏បុ៉ែន
ពួកេគយល់ថ ករដំេឡង បក់ឈនួលបែនថមេនះមិនទន់េធឲយជីវភពពួកេគល បេសរេន
េឡយេទ។ 

េន មដងម វថីិ ពះនេ តមេឆព ះេទកន់េខតក ល កមមករ កមមករនីិ បនឈរជ កម
តូចៗេនពីមុខទរចូលេ ងច កកត់េដររបស់ពួកេគ។ ពួកេគ ក់បីដូចជពំុមនករភញ ក់
េផលេនេពលែដលពួកេគបន ទទួលដំណឹងពីករដំេឡង បក់ឈនួល បចំែខចំនួន បំដុ រ
ពីេល បក់ែខែដលពួកេគទទួលបនកនុងេពលបចចុបបននេនះេទ។ 

អនក សី ន សុភ ក័ កមមករនីីៃនេ ងច ក ន់លីហុង ែដលសថិតេនកនុងសងក ត់ច កអែ ង
េល ខណ័មនជ័យ ជយទី កងភនំេពញេទបែតបនដឹង ម បពនធ័ផ ពផ យននអំពីករ 
ដំេឡង បក់ែខេនះ។ នងេពលេ យកីេ តកអរ បុ៉ែន បកបេទេ យទឹកមុខសងួតថ ករ
តំេឡង បក់ែខេនះនឹងជួយស មលដល់ករចយ យរបស់កមមករបន បនិចបនួចែតបុ៉េ ះ 

បុ៉ែនកមមករទំងអស់េនែតមិន ចេគចផុតពីករលំបកបនេទ េនេពលែដលទំនិញសព
រេពេឡងៃថកប់ពពកេនះ។ 

“ខញុំថ មិនសម សបេ ពះអីទំនិញទីផ រ ខពស់ជង បក់ែខហនឹងេ ចន។ េទះបីបនបុ៉ណឹងមក
ក៏ទប់ទល់មិនរចួ បុ៉ែន ធូរ លជងេយងបន បក់ែខ ៥០ដុ រ"។ 

អនក សី ន សុភ ក័ មន បក់ែខកនុងរងង់ ៨០ ដុ រកនុងមួយែខ បុ៉ែនអនក សី តវេធករបែនថម
េម៉ងជេរ ង ល់ៃថងេទប ច ទទួល បក់ែខេនះ។ អនក សី ន សុភ ក័ មន ប សន៍
េ យតូញែតរថ បក់ទំងេនះមិនអនុញញ តឲយអនក សីេធករសន ំទុកបនេទ េ យ រែត
ទំនិញនិង ចំណី រេឡងៃថ ពមទំងតៃមផទះឈនួលក៏ តវេឡងៃថផងែដរ។ 

កមមករកនុងវស័ិយកត់េដរសេម កបំពក់េនកមពុជ ទទួល បក់ែខទបបំផុតជផូវករ តឹម ៤៥ 

ដុ រ កនុងមួយែខស មប់កមមករ កលបងរយៈេពលបីែខដំបូង និងកមមករេពញសិទធិទទួល
បន បក់ែខ អបបបរម ឬ បក់ែខតិចបំផុតជផូវករ ចំនួន៥០ ដុ រ។ កលពីឆន ំ ២០០៧ 

កមេថែកេ ងច ក បនបដិេសធដំេឡង បក់ែខជផូវករដល់កមមករ បុ៉ែនបនយល់ ពម
ផល់លុយ ទ ទង់ជីវភពចំនួន ៦ដុ រកនុងមួយែខ បែនថមពីេល បក់ែខរបស់ពួកេគ កនុងេពល
ែដលវបិតិេសដកិចចេទបនឹងេលចេចញ ជរបូ ង។ 



កលពីៃថង ពហសបតសបហ៍មុន គណកមមករ បឹក ករងរ ែដលមនតំ ងមកពីខង
រ ភិបល ពីខងេថែកេ ងច កកត់េដរ និងតំ ងមកពីសហជីពកមមករ សរបុមន
សមជិក ចំនួន ២៦នក់ បនសេ មចដំេឡង បក់ែខទបបំផុតដល់កមមករេ ងច កកត់េដរ 
ចំនួន បំដុ រជបែនថមេទ ត េហយ បក់ឧបតថមភស មប់ ទ ទង់ជីវភពចំនួន ៦ដុ រកនុង
មួយែខ តវកត់បញចូ លជផូវករឲយេទជ បក់ែខវញិ។ ដូេចនះកមមករែដលសថិតកនុងដំ ក់
កល កលបងនឹងទទួលបន បក់ែខ អបបបរមចំនួន ៥៦ ដុ រ និងកមមករែដលេពញសិទធិ 
នឹងទទួលបន បក់ែខអបបប ចំនួន ៦១ ដុ រកនុងមួយែខ។ 

គណកមមករ បឹក ករងរ បនែចងថ ករដំេឡង បក់ែខអបបបរមិដល់កមមករេ ងច ក
កត់េដរេនះ នឹង តវអនុវតជផូវករចប់ពីែខតុ ឆន ំ២០១០ េនះតេទ េ យអនុញញ តឲយមន
ករេធករត ៉ ទមទរករដំេឡង បក់ែខេឡងវញិេនឆន ំ ២០១៤។ 

កញញ  ែក សុធរទិធ កមមករនីីេ ងច កមន ក់េទ ត និយយថ នងេនែតចង់ឲយមនករដំេឡង
បក់ែខេនះបែនថមេទ ត េដមបីឲយកមមករេ ងច កមនជីវភពសមរមយ។ 

“ស មប់កមមករ បំដុ រហនឹង មិនេ ចនេទ គន់ែតថ បំដុ រហនឹង ចេ ចនជងមុន
បនិច មិនដឹងថ តវេធេម៉ចឲយបន បក់ែខេ ចន ចង់ឲយខង កសួងេសនដល់េថែកេ ងច កសំុ
ឲយដំេឡង បក់ែខកមមករ ទំងអស់"។ 

េន មផទះជួលកមមករេ ងច កកត់េដរសេម កបំពក់ តវរស់េនេ យ បេ ជ តគន កនុង
ថ នភព ពំុមនផសុខភព គប់ គន់េនះេទ។ ពួកេគែចករែំលកគន កនុងបនទប់តូចៗែដលមន

គន ចប់ពីពីរនក់ ឬរហូតដល់បួននក់។ កររស់េនជំុគន  គឺេដមបីជួយពួកេគ ចកត់បនថយករ
ចំ យេ ចនេល បក់ឈនួលផទះ ែដលមនតៃមចប់ពី ២០ដុ រកនុងមួយែខ ឬេសមនឹងមួយ
ភគបីៃន បក់ែខអបបបរមរបស់ពួកេគ។ 

បែនថមពីេនះ កមកមមករ តវេធករចយ យយ៉ងតបិតេតប តបំផុត េដមបីេគចេវះពីវបិតិអស់
បក់ែខមុនដំ ច់ែខថមីមកដល់។ 

កញញ  ែក សុធរទិធ េរ ប ប់ថ កមមករឬកមមករនីីមន ក់ជមធយមេធករចយ យ តឹមែត ២០០០ 

េរ ល ឬេសមនឹង ប ក់ បែហល ៥០េសន េមរកិ ស មប់ករបរេិភគ រមួយេពល 

ែដលកមមករមួយចំនួន បឈមនឹង បញសុខភពេនេពលពួកេគេធករេ ចនេម៉ង។ 



េ ក អុ៊ មន អនុរដេលខធិករ កសួងករងរនិងបណុះប លវជិជ ជីវៈ មន ប សន៍ថ 

ករដំេឡង បក់ឈនួលកមមករ តឹម បំដុ រេនះ េ យេយង មក មិតេសដកិចចបចចុបបនន 
ខណៈែដលេ ងច កកត់េដរេទបនឹងេងបពីវបិតិេសដកិចចបនបនិច។ 

“ដំេឡង បក់ឈនួលអបបបរមេនះ េទ ម ថ នភពេសដកិចចែដលេទបនឹងេងបេឡងវញិ
ខះៗ ដូេចនះេបសិនជេយងេធមិន សល ករ បកួត បែជងរបស់េយងជមួយនឹងអនកផលិត
ទំនិញៃន បេទសេផ ងៗ េទ ត គឺេយង តវប ជ័យ។ កល ទំនិញកមពុជ តវប ជ័យកនុង
ករលក់េនកនុងទីផ រអនរជតិ េ ងច កក៏ដួល។ កល េ ងច ក(ក៏)បិទកមមករក៏អត់
ករងរេធ"។ 

េ យែឡក េ ក ជតិ េខម  ម នីជន់ខពស់ៃនសមគមេ ងច កកត់េដរកមពុជ ទទួលបនទុក 

ស មបស មលនិងេ ះ យវ ិ ទករងរ អះ ងថ ភគីនិេយជកបនពិនិតយអស់លទធភព 

ស មប់ករដំេឡង បក់ឈនួលេនះ េនេពលែដល កមេថែកទំងេនះមនលទធភពតំេឡង
បក់ឈនួលកមមករ បែនថម តឹមែត ៤ ដុ រែតបុ៉េ ះ។ 

ក៏បុ៉ែនរបយករណ៍និងអនកជំនញមួយចំនួននិយយថ ករដំេឡង បក់ែខេ ចនជងេនះ 

េដមបីឲយកមមករមនជីវភពបនសមរមយ នឹងមិនេធឲយកមពុជប៉ះពល់ដល់ករ បកួត បែជង
របស់េ ងច កេន កមពុជេនះេទ។ 

កមសហជីពកមមករននបនទមទរឲយមនករដំេឡង បក់ែខេគលដល់ កមមករ ចេនះពី
ជង ៧០ ដុ រដល់ជង ៩០ដុ រកនុងមួយែខ។ រឯីវទិយ ថ នកមពុជេដមបីករសិក អភិវឌ ន៍ 

ែដលបនេធករសិក េ យឯក ជយមួយបនរកេឃញថ កមមករេ ងច កកត់េដរេនកមពុជ
តវករ បក់ឈនួលយ៉ងេ ច ស់ពី  ៩០ េទ ១២០ ដុ រកនុងមួយែខ េដមបី ទ ទង់
ជីវភពពួកេគរស់េនឲយបនសមរមយ។ េហយេបេធ បនឹង បក់ចំេណញៃនេ ងច កកត់េដរ
ទទួលបនេន បេទស កមពុជ កមេថែកេ ងច ក មនលទធភពដំេឡង បក់ែខទបបំផុត
ដល់កមមកររហូតដល់ជង ៧០ ដុ រកនុងមួយែខ។ 

េ ក ត់ ធន់ បធនសមព័នធសហជីព បជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ េ កត់ថ 

CCAWDU េលកេឡងថ ករសេ មចតំេឡង បក់ឈនួលកមមករ តឹមែតមួយែខ ៥ ដុ រជ
បែនថមេទ តេនះ មិនបនឆងកត់ករពិភក គន ឲយ គប់ភគីេ យលិតលន់េនះ េទ។ េហយ
េ កេនែតមិនេពញចិតេនេឡយ។ 



“េយងមិនេពញចិតេនកនុងករដំេឡងេនះេទ។ េ យ រែតទីមួយ ជចំនួនតិចែដលមិន
ចធន េទដល់កររស់េនបន អញច ឹងេយងនឹងបនេធករជែជកជមួយនឹងកមមករេទ តថ 

េតភគីេ ចនយល់ ពម ឬភគេ ចនមិនយល់ ពម។ េបមិនយល់ ពមេទ េយងនឹងេធករត ៉
ដូចជករេធកូដកមមបតុកមម េដមបីទមទរចរចបែនថមេទ តេទេល បក់ែដលបនតិចេនះ"។ 

េ ក ជ មុននី បធនសហជីពេសរកីមមករៃន ពះ ជ ច កកមពុជ យល់ សបដូចគន េនះ
ែដរ។ េ ក ជ មុននី េ គងនឹងែសងរកករចរចជមួយ កមេថែកេ ងច កេដមបីែសងរកផល 

បេយជន៍បែនថមេទ ត។ 

បចចុបបននេនះ វស័ិយកត់េដររបស់ បេទសកមពុជែដល បមូលផំុេ យេ ងច កតូចធំ បែហល
៣០០ បនផល់ករងរឲយ បជជនជង ៣០ មឺុននក់។ គឺជវស័ិយែដលតំ ងឲយករ
នំេចញយ៉ងធំបំផុតរបស់ បេទសកមពុជ៕ 

 

៥. ពលករនីិពីររបូ េន កមហុ៊ន វសីុីេមនេផវរ័ េ តពីេលអគរ ែតមិន ប់ 
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េ យ ៖ គឹម ចនថ  

ភនំេពញ ៖ ពលករនីិចំនួន២នក់ ែដលប មងេទេធករបរេទសរបស់ កមហុ៊នវសីុីេមនេផវរ័ 

សថិតេនកនុងភូមិែសងរេលង សងក ត់ទឹកថ ខណែសនសុខ ជធនីភនំេពញ បនេ តពីេល 

អគរកំពស់២ជន់ ែដលមន ក់បនរងរបួសធងន់ និងមន ក់េទ តរត់េគចខួន កលពីេវ េម៉ង 

៨យប់ ៃថងទី១៨ ែខកកក  ឆន ំ២០១០ ។ 

សមតថកិចចនគរបលខណែសនសុខ បនឱយដឹងថ ជនរងេ គះែដលរងរបួសធងន់េនះមន 

េឈម ះលីង សុខភព យុ២៤ឆន ំ រស់េនភូមិ-ឃំុ ទល សកប យណ៍ េខតកំពង់ធំ 

ែដលបចចុបបននកំពុងស មកពយបល េនមនទីរេពទយ ពះកុសុមៈ(េពទយេ កសងឃ) ។  េ យ 

ែឡកពលករនីិ មន ក់េទ ត ែដលបនរត់េគចខួនេនះមនេឈម ះអុ៊ ផ  េកតេនឆន ំ១៩៩២ 

រស់េនភូមិធំ ឃំុេ ន ត សកកំពង់េ ទ េខត យេរ ង ។ 



សមតថកិចចបនបនថ មូលេហតុែដលពួកេគេ តចុះពីេលអគរេនះ េ យ រែតចង់ 

តឡប់េទ សកកំេណ តវញិ េដមបីជួបជំុ គ រ ។ 

កមហុ៊នវសីុីេមនេផវរ័េនះ មនេថែកេឈម ះជុង ហ៊នបូ៉វ ជនជតិម៉េឡសីុ ែដល កមហុ៊ន 

េនះមនផទុកពលករនីិជង១០០នក់ េដមបីេ ត ម ខួនេទេធករេនបរេទស ។ សមតថកិចច 

បនឱយដឹងេទ តថ កមហុ៊នមួយេនះ បនរងករ ពមនពី ជញ ធរខណជេ ចនេលក 

េដមបីេបកេធ ជីវកមម បុ៉ែន កមហុ៊នេនះ តឹមែតមនចបប់អនុញញ តពី ជញ ធរខណែត 

បុ៉េ ះ។ 

៦. សននិសីទ ករងរ និយយពីករក ង មគគីភពសហជីព កនុងចលនករងរ 

េនកមពុជ 

េ យ : លីហូវ (ៃថងទី 22 កកក  2010)  CEN  

ភនំេពញ: សននិសីទ ករងរ រយៈេពលពីរៃថង បនចប់េផម េន ជធនីភនំេពញ ន ពឹកៃថងទី២២ 

ែខកកក  ឆន ំ២០១០។ ជសននិសីទ ែដលពិនិតយេឡងវញិរយៈេពលមួយទសវត  និងករខិតខំ
បឹងែ បងនេពលអនគត ៃនចលនករងរ េនកនុង បេទសកមពុជ។ កនុងសននិសីទេនះ ក៏
េលកេឡងពីករក ង មគគីភពសហជីព-មិនែមនឱកសនិយម េនកនុងចលនករងរ 
កនុង បេទសកមពុជ។ 
 
 សននិសិទរយៈេពលពីរៃថងេនះ នឹងេធករបងញពីអីែដលជឱកសនិយម ែដលមនេនកនុង
ចលនករងរ បេទសកមពុជ និងពិនិតយេឡងវញិនូវករបេងកតសហជីព។ អងគសននិសិទ ក៏នឹង
បងញថ អីេទជ មគគីភពករងរ េហយជ ពិេសសេនះ ថេតសហជីពគួរបងញពី

មគគីភព េនកនុងបរបិទៃនករចរចរ បក់ឈនួលអបបបរមយ៉ងដូចេមច? ។ កនុងករជួបជំុ
រយៈេពលពីរៃថងេនះ ករជែជកែវកែញក សីពី ចបប់សហជីព ក៏ដូចជករខិតខំ បឹងែ បង
សំ ប់ករអភិវឌ កនុងន័យ មគគីភព េនកនុងចលនករងរកមពុជ នេពលអនគត។  

    ទនទឹមជមួយនឹងករមកដល់នូវទសវត ខងមុខេនះ     ជឱកសមួយ េដមបីេ យមន
ករពិភក េនកនុងចំេ មសកមមជន សហជីព កមពុជ សហជីពអនរជតិ និង កមអនកគំ ទ

មគគីភពសហជីពកនុង បេទសកមពុជ េដមបីេធករប៉ន់ បមណនូវករអភិវឌ ន៍ ចលន
ករងរ បេទសកមពុជ េ យទទួល គ ល់នូវភពខុសគន របស់ខួន េដមបីជចំែណកមួយ



េនកនុងករសំរបសំរលួខួនេទ មកលៈេទសៈ និងេគលនេយបយ។              

     ករខិតខំ បឹងែ បងរ ងគន េទវញិេទមកអំពីៃថងអនគតេ យករេលកជ សំនួរេឡងថៈ 
ភពចស់ទំុរបស់ចលនករងរ កនុង បេទសកមពុជគីជអី? សននិសិទមួយេនះ នឹងមិនេឆយតប
នូវ ល់ គប់សំនួរែដលនឹងេលកេឡងេនះេទ បុ៉ែនសងឃឹមថ ជ កបខ័ណឱយ ចលនករងរ
េនកនុង បេទសកមពុជ បនជែជកែវកែញក រះិគន់ ថ បន ក ងនូវសមពនធ័ភព និងករ 
ែបកបក់គន  ចេធេទបន មេគលករណ៏សមធម៌ េដមបីទទួលបននូវភពេជគជ័យ។ 

មជឈមណលអប់រចំបប់ស មប់សហគមន៍ បនេលកេឡងថ បចចុបបនន សហជីពកមមករ មន
ជង ២.០០០ សហជីព។ ចំែណកសហភពសហព័នធ ថន ក់ជតិ មនចំនួន ៥។ រឯីកមមករ កនុង
វស័ិយកត់េដរ មនជង ៣៣០.០០០ នក់៕  
 

៧. កមមករនីិបត់បង់ករងរ បឈមនឹងករ បកបរបរផូវេភទ 

េ យ យន់ េម ន (RFA) 

2010-07-29 

របយករណ៍អងគករពលកមមអនរជតិ (ILO) បងញថ កមមករនីិែដលបត់បង់ករងរេ យ 

រវបិតិេសដកិចច បនបងខំចិតេទបេ មករងរ មកែនងកម ននន ែដលជេហតុេធឲយ

ពួកេគកយជជនងយរងេ គះៃនកររេំ ភសិទធិ និងកររេំ ភផូវេភទ។ 

 

AFP Photo 



កមមករកត់េដរេនកនុងេ ងច កមួយកនុងទី កងភនំេពញ។ 

សីលកខណ៍ ក៏ដូចជ សីកមពុជវយ័េកមងជេ ចនេទ តែដរ បនចកេចញពី សកកំេណ តរបស់

ខួនមកទី កងភនំេពញ េដមបីែសងរកករងរេន មេ ងច កកត់េដរ។ បុ៉ែនវបិតិេសដកិចចេន

ឆន ំ២០០៨ បនបងខំឲយ សីលកខណ៍ និងកមមករនីិជេ ចននក់េទ ត បងខំចិតេទបេ មករងរកនុង

វស័ិយេស កម ន េហយជេ មសចុងេ កយបនកយេទជ សីបេ មផូវេភទ។ 

សីលកខណ៍ បចចុបបននមន យុ ២៥ឆន ំ បនចកេចញពីេខតកំពង់ចម មកេធករងរេ ងច ក

េនភនំេពញ មិនបនបុ៉នម នឆន ំផងេ ងច កបនបិទទរ។ នងគម នជេ មសអីេ កពីេទបេ ម

ករងរេន ម ងខ ៉អូេខ េហយបនធក់ខួនជ សីបេ មផូវេភទ។ 

អងគករពលកមមអនរជតិ (ILO) កនុងរបយករណ៍សិក ពីករជះឥទធិពលៃនវបិតិេសដកិចច

កមពុជេទេលវស័ិយកត់េដរ េចញផ យកលពីេដមែខកកក  បនរកេឃញថ កមមករនីិ

ែដលបត់បង់ករងរេ ងច កបនងកេទ បកបករងរ មវស័ិយកម នវញិ។ 

របយករណ៍បងញថ សីេធករងរកនុងវស័ិយកម នបនសេ មចចិត បកបរបរផូវេភទ

េ យមិនផទ ល់ េ យ រត មវករែផនកេសដកិចចស មប់ករជួលផទះ មូប រ និងលុយ

ស មប់េផញេទផទះ។ របយករណ៍បែនថមថ សីេធករងរ មវស័ិយកម នបនទទួលរងករ

រេំ ភបំពនែផនក ងកយ និងផូវេភទ។ ករគបសងកត់មិនឲយេ ប បស់េ មអនម័យកនុង

កររមួេភទ និងករបងខំឲយផឹកជតិ សវងឹ។ 

 



៩-េម -២០០៩: អនកចេ ម ងេនេភជនីយ នមួយកនុងទី កងភនំេពញ។ 

វបិតិេសដកិចចេនឆន ំ២០០៨ និង ២០០៩ មនេ ងច កេ ចនជង ១០០េ ងច កបនបិទ 

េហយកមមករ បមណ ៥មឺុននក់បនបត់បង់ករងរ។ បចចុបបននេនះ កមពុជមនេ ងច ក

បមណជង ៣០០េ ងច ក និងមនកមមករ បមណជង ៣០មឺុននក់។ 

កសួងកិចចករនរ ី កនុងកិចចខំ បឹងែ បងទប់ ក ត់ សីបត់បង់ករងរេ ងច ក ែដលបនកយ

ជអនក បកបរបរេន មវស័ិយកម ន កសួងបនបេងកតមណលបេ ង នវជិជ ជីវៈេន មេខត 

េដមបីបេ ង ន សីទំងេនះ េច ស ងកំុឲយពួកេគមក បកបរបរេនទី កង។ រ ភិបលបនក៏

បនចំ យថវកិជតិចំនួន ៦ នដុ រ េដមបីបេងកនករបណុះប លេទឲយកមមករ 

ែដលបត់បង់ករងរកនុងរយៈេពលៃនវបិតិករងរ។ 

េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ គណបក ជំទស់េសនឲយរ ភិបលបេងកតមណលបណុះប ល

វជិជ ជីវៈស មប់បេ ង ន បជពលរដ ែដលចង់េទបេ មករងរេនបរេទស ជជងឲយ

កមហុ៊នឯកជនបេ ង នពួកេគ េហយ កមហុ៊នទំងេនះរកផលចំេណញពីកមមករ។ 

រដម នី កសួងកិចចករនរ ីេ ក សី អឹុង កនថ ផវ ី បប់វទិយុ សីុេសរេីនៃថង ពហសបត ទី២៩ 

កកក  ថ កសួងជំរញុករបណុះប ល សីែដលបត់បង់ករងរេន មមូល នរបស់ពួក

េគ ជែផនកមួយជួយបេញច សេ គះថន ក់របស់ សីទំងេនះកនុងករែសងរកករងរេនភនំេពញ។ 

េ ក សីបែនថមថ េ ក សីទទួល គ ល់ថ សីបេ មករងរេន មវស័ិយកម នងយ

សល និងរងេ គះកររេំ ភបំពរបំពនេផ ងៗ។ បចចុបបនន កសួងកំពុងេធករងរជមួយ

អងគករេផ ង េដមបីពនយល់ សីបេ មករងរកម នអំពីសិទធិរបស់ពួកេគ។ 

អតីតរដម នី កសួងកិចចករនរ ី និងតំ ង សបក ជំទស់ េ ក សី មូរ សុខហួរ មន

ប សន៍េនៃថង ពហសបតថ រដសភបនអនុម័តថវកិពិេសស េដមបីឲយរ ភិបលជួយ

ដល់កមមករែដលបត់បង់ករងរកនុងវស័ិយកត់េដរ។ បុ៉ែន កសួងករងរបនអនុញញ តឲយ

កមហុ៊នឯកជន បណុះប លពលករកមពុជេទវញិ ដូេចន ះ កមហុ៊នទំងេនះយកផល



ចំេណញពីពលរដទំងេនះ។ កសួងករងរ តវបេ ង ន បជពលរដនូវចំេណះដឹងេផ ង

េទ ត េ កពីករងរេដរែតមួយមុខ។ 

ម នីជន់ខពស់របស់សមគមកត់េដរកមពុជ េ ក ជតិ េខម  បនឯកភពថ វបិតិេសដកិចច

េនកមពុជបនជំរញុឲយេ ងច កបិទទរេនកមពុជ។ េ ងច ក បមណ ១០០េ ងច កបនបិទ

ទរ េហយកមមករ បមណ ៥មឺុននក់បត់បង់ករងរ។ បចចុបបននេទះបីវស័ិយកត់េដរបននិង

កំពុងេងបេឡងវញិក៏េ យ ក៏ េនមិនទន់ បេសរមុនវបិតិេសដកិចចឆន ំ២០០៨ែដរ។ 

កញញ  សុភ័ណ ជអតីតកមមករេ ងច ក បប់វទិយុ សីុេសរថី កញញ កំពុងបេ មករងរេនកឹប

កម ន េហយកំពុងធក់ខួនបេ មករងរផូវេភទ បនទ ប់ពីវបិតិេសដកិចច។ សុភ័ណ ធប់ជួប

កររេំ ភបំពនពីសំ ក់េភញ វ បសិនេបកញញ មិនផឹកជតិ សវងឹ។ 

អងគករពលកមមអនរជតិេសនឲយមនយុទធនករមួយ បឆំងនឹងកររេំ ភបំពនកនុងវស័ិយ

កម នេនះ េហយ តវឲយមច ស់កែនងកម នទំងេនះទទួលខុស តវចំេពះកររេំ ភទំង

េនះ៕ 

៨. ទឹក បក់សរបុជង ១ពន់ នដុ រ េមរកិ បនពីករនំេចញ 

ផលិតផលសំេល កបំពក់ កនុងឆមសទី១  

Thursday, 05 August 2010 13:11 េ យ ៖ អនកនង េអង សីេទ ង (Dap-News) 

ភនំេពញ ៖ ម នី វ ជវជន់ខពស់ៃនវទិយ ថ ន  េសដកិចចកមពុជបនែថងថ េនឆរមសទី ១ 

ឆន ំ ២០១០ ករនំេចញសំេល កបំពក់មនចំនួនជង ១ពន់ នដុ រ េទកន់សហរដ  

េមរកិនិងសហគមន៍អឺរ ៉បុ ។ 

ម នី វ ជវជន់ខពស់ៃនវទិយ ថ នេសដកិចចកមពុជ េ ក េន សី  បនែថងេនឯសិកខ  

សីពីភព បកួត បែជងៃនឧស ហកមម កត់េដរកមពុជ និងករេ ប បេធ ប ជមួយនិង 

បេទសបង់កេដសនិងេកនយ៉ េន ពឹកៃថង ពហសបត ទី ៥ ែខ សី  ឆន ំ ២០១០ េន 

ឯស គរ កំបូឌីយ៉ ថ សហរដ េមរកិ និង សហគមន៍អឺរ ៉បុ ករនំេចញផលិតផល 



សំេល កបំពក់មនករេកនេឡងខំងេនឆរមសទី១ ឆន ំ២០១០ មន ចំនួនជង ១ពន់ ន 

ដុ រ ។ េ កបនថ ភគេ ចននំេចញេទសហរដ េមរកិ ៧០ភគរយ និង សហគមន៍ 

អឺរ ៉បុ ២០ភគរយ ។  

េ កែថងថ “ៃថនំ េចញធក់ចុះបនិច េបេ ប បេធ បជមួយឆន ំ២០០៩-២០០៨-២០០៧ 

បុ៉ែនបរមិណនំេចញេ ចន” ។ េ កែថងេទ តថ “េយង តវែតទមក់ តំៃលបនិចបនួច េដមបី 

បកួត បែជងជមួយប ល បេទសកំពុងអភិវឌ ន៍ដូចគន  េដមបីទក់ទញអតិថិជន ” ។ 

វស័ិយកត់េដរនំេចញេនឆន ំ២០០៩ គិតជទឹក បក់ ២.៤ពន់ នដុ រ ចំនួនេនះគឺធក់ 

ចុះេ យវបិតិេសដកិចចពិភពេ ក ។ ករហូរចូលអនក វនិិេយគក៏យឺតែដរ ។ ឆន ំ២០០៩ 

មន កមហុ៊នជង៣០០ ែតេ ងច កមនែតជង២០០េទ កំពុងែតដំេណ រករ េហយកមមករ 

ជង៤៤មឺុននក់ កំពុងដំេណ រករជេរ ង ល់ៃថង ។ 

េទះជយ៉ង ក៏េ យ េ កេន សី  បនឱយដឹងថ សហរដ េមរកិ គឺជទីផ រចមបង 

របស់កមពុជ េហយគុណភពែផនកសំេល កបំពក់ និងែផនកដៃទេទ ត េបេ ប បេធ បជ 

មួយទីផ រ បេទសចិន េវ ត ម ជបុ៉ននិងកូេរ ៉គឺកមពុជ លជងេគ ។ 

េយង មឯក រ ពីវទិយ ថ នេសដកិចចកមពុជបនឱយដឹងថ បចចុបបននវស័ិយកត់េដរកំពុង 

េងបេឡងវញិ បុ៉ែនកនុងចំេ ម បេទសទំង១១ េន សីុ េគនយ៍កមពុជ េងបបនែត ៣.៧% 

បុ៉េ ះ េហយ បេទសបង់កេដស ករនំេចញក៏ធក់ចុះផងែដរ ។ 

េនឆន ំ២០០៩ កមពុជ រងផលប៉ះពល់េ យវបិតិេសដកិចចយ៉ងខំង េហយមនអ កំេណ ន 

នេពលេនះតិចតួច ស់ ។ ឆន ំ២០១០ កមពុជ រពឹំងថ នឹងមនករេងបេឡងវញិបុ៉ែន 

េលប នេងបេឡងវញិយឺតបនិច េហយកមពុជ ក៏កំពុងពិភក គន េលបញេនះផងែដរ ។ 

វទិយ ថ នេនះ បនទយថ ឆន ំ២០០៩ អ េសដកិចច -២ភគរយ េហយរ ភិបលទស ន៍ 

ទយថ ០ ភគរយ។ 
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