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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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1. Union and factory owners develop memorandam of understanding 
េ យ េឡង ម៉លី (RFA) 

2010-10-01 

អនុស រណៈេយគយល់គន មួយ តវបនចុះហតថេលខរ ងសមគមេថែកេ ងច កកត់េដរ 

និងសហជីពកមមករកត់េដរកមពុជ។ 

២៥-កកក -២០១០: កមមករកមមករនីិជួបជំុគន េធេវទិក ធរណៈមួយេនខងមុខរដសភ 

កនុង ជធនីភនំេពញ េដមបីទមទរឲយរ ភិបលដំេឡង បក់េប វត រឲ៍យបនពី ៧៥ េទ ៩៣

ដុ រកនុងមួយែខ។ 

អនុស រណៈែដលវទិយុ សីុេសរទីទួលបនេនះ មនភគីតំ ងសមគមេថែកេ ងច ក

កត់េដរេនកមពុជ េ កត់ ជីែមគ (GMAC) ចុះហតថេលខរមួគន ជមួយតំ ងសហព័នធ និង

សហភពសហជីពកមមករចំនួន ៦ េនៃថងទី២៨ ែខកញញ  ថមីៗេនះ។ អនុស រណៈមនេគល

បំណងេដមបីេលកកមពស់ទំនក់ទំនង មគគីភពេលវស័ិយឧស ហកមមកត់េដរេនកមពុជ។ 

បធនសហភពករងរកមពុជ េ ក ត់ ធន់ ជហតថេលខីមួយរបូ បនចត់ទុក

អនុស រណៈេនះថ ជករបេងកនទំនក់ទំនងថន ក់ជតិជេលកដំបូង និងមន រៈ បេយជន៍

មួយស មប់េថែក និងកមមករ។ 

េ ក ត់ ធន់ មន ប សន៍ដូេចនះ ៖ «េនះបនន័យថ េនកនុងអតថន័យគឺបេងកនទំនក់ទំនង 

គឺឱយមនករេធអនុសញញ រមួ ឱយមនករចុះកិចចសនយ តឹម តវ ឱយករេគរពចបប់ ឱយករផល់

ឱកសឱយកមមករ ឱយមនករេធកូដកមមេ យសនិវធីិ េហយចងកតពកិចចនឹង ជញ ក ល 

េនេពល កមហុ៊នមនជេមះជមួយកមមករពក់ព័នធពីសិទធិែដលមនែចងកនុងចបប់។ អីុចឹង

បនន័យថ កត់បនថយ េ ពះ ចងកតពកិចច» 
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២. កមមករេ ងច កកត់េដររងេ គះខណៈសហជីពចូលចរចរ 

២. Cambodian garment strikers victimized as unions enter talks 

1 October 2010 
By John Roberts 
World Socialist Web Site 

Thousands of Cambodian garment workers faced continuing victimisation by employers as talks 
commenced between union, employer and government representatives last Monday. 
 
Union leaders used the negotiations, called for by the government of Prime Minister Hun Sen, as 
the basis for calling off industrial action on September 16. The strikes had gone on for four days 
and attracted support from an estimated 210,000 of the industry’s 345,000-strong workforce. The 
workers were demanding a minimum monthly wage of $US93, instead of the $61 imposed by an 
agreement between some union leaders and the government in July. 
 
As soon as the strikers returned to work on September 17, employers began to suspend factory 
delegates and initiate legal cases against them. Up to 300 were singled out. 
 
Sections of workers began strike action in defence of the suspended representatives almost 
immediately. Employers’ spokesman, Garment Manufacturers Association of Cambodia 
(GMAC) general secretary Ken Loo, said about 10,000 workers from four factories in the capital 
Phnom Penh and Kandal province were involved in the new strikes. 
 
The government sent in military police to attack protesting strikers. On September 18, at least 12 
workers were reportedly injured in clashes with the police. In one incident, 2,000 workers 
refused to report for their shifts at the River Rich factory because 25 union representatives had 
been banned from returning to work. According to police officials, the military police moved in 
when workers tried to stop the factory owner’s car. By the end of last week, around 30 injuries 
were reported from various confrontations. 
 
The Phnom Penh Post reported that the workers in Kandal province took action on September 18 
in defence of the delegates, defying employers’ notices on factory walls warning of automatic 
sackings if there were no a return to work by the following morning. Industry representatives 
estimated that as of September 23, 7,000 workers were defying court orders to return to work. 
 
The unions called on the government to intervene. Coalition of Cambodian Apparel Workers 
Democratic Union general secretary Ek Sopheakdey said labour leaders had on September 20 
appealed to the government to allow the return to work of the delegates. 
 
However, as reported in the Phnom Penh Post on September 21, Prime Minister Hun Sen signed 
a directive for government officials to cooperate with employers in pursuing legal action against 
leaders of the September 13-16 strikes and ordered law enforcement officers to prevent any 
resumption of the strikes. 
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On September 24 and 25, employers began firing those taking action in defence of the delegates. 
According to union representatives, 3,300 workers were sacked in Kandal province for striking 
in defiance of court orders. 
 
Goldfame Enterprise factory delegate Keo Boeun said that workers there had agreed to end their 
strike on September 23 but when workers arrived for their shift the following day they were told 
they had been fired. 
 
This week, as the tripartite government-union-employer talks began, Social Affairs Minister Ith 
Sam Heng called for suspended workers to be reinstated but some employers have ignored this 
request. Winner Garment Factory representative Lim Phengdsam said the plant had no plans to 
reinstate suspended workers, citing lack of work. 
 
Employers have claimed that the September 13 to 16 strikes cost the industry $15 million and 
resulted in the cancellation of overseas orders. At the Goldfame Enterprise plant, workers have 
this week been allowed to return but were told there is no work. As a result, 2,000 workers were 
idle, according to union delegate Chea Thida. 
 
Sam Heng’s call for reinstatements followed a letter sent to Cambodia’s commerce minister by 
five major foreign corporations: Adidas, Levi Strauss, Gap Inc, Hennes and Mauritz and the 
Walt Disney Company. These clothing giants, which have made billions in profits by exploiting 
cheap labour in Cambodia, fear that the regime is losing control over the working class. 
 
The letter appealed for the government, unions and employers to work together to restabilise the 
situation: “As buyers in Cambodia it is important that we can see mature industrial relations 
taking place, and that the process respects and includes all parties and stakeholders.” 
 
At Monday’s talks, it became clear that the union officials were working for just such an 
outcome. It was agreed that a committee would be established to conduct the negotiations, with 
five union representatives, five from the employers and two government officials. Cambodian 
Confederation of Trade Unions official Vong Sovann said senior union leaders would be 
nominated, including Confederation president Ath Thun. 
 
The committee was due to begin work on September 29. Despite the virtual lockouts in some 
factories, the unions were urging calm. Although the government has set no timetable for the 
negotiations to be completed, the Confederation position was that all strikes would be cancelled 
pending the final outcome, as long as all workers were reinstated and legal action dropped. 
 
The employers have flatly ruled out any change to the minimum wage increase, which was due 
to come into effect this month. GMAC secretary Loo said: “We shut the door for the minimum 
wage, but we always made it very clear we will negotiate the other allowances after October.” 
 
Labour Confederation head Ath Thun said he accepted that the employers would not allow any 
wage rise, but the unions would seek other concessions. Among those being mooted by union 
officials are daily food allowances and seniority payments. In effect, the unions have repudiated 
the wage claim on which the September strike movement was based. 
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៣. ទីសីករគណៈរដប នីចត់េគលករណ៍ ឈនះ ឈនះ  មអនុ សន៍សេមច 
េតេជបញច ប់កូដកមម និងបណឹង (េកះសនិភព) 

៣. Council of Ministers take win win principle of Hun Sen to put an end strike and 
complaint 
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៤. កមមករសហជីព ៨០០នក់មិនទន់បនទទួលករអនុញញ តចូលេធករវញិ 

៤. 8oo Union workers still not allowed to returm (Cambodia Dialy)
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៥. សហជីព៖ កមមករ ១៤៥  តវេថែកបឹងេទតុ ករ និងបញឈប់ករងរ ៦៩២ នក់ 
(RFI) 

៥. Union: 145 workers being sue and 692 terminated 
04/10/10 

ផទុះកូដកមមទមទរតេមង បក់ែខកមមករ មេ ងច កមួយចំនួន ៃថងទី១៣កញញ  ២០១០  

©លី េម៉ងហួរ 

េ យ លី េម៉ងហួរ  

របយករណ៍បេ ះ សនន របស់សហជីពកមមករ បងញថ េពលេធកូដកមម ពីៃថងទី១៣ 

ដល់ៃថងទី១៦ ែខកញញ  កនងមក មនថន ក់ដឹកនំសហជីព និងសកមមជនកមមករ ែដលេថែក

េ ងច ក បឹងេទតុ ករ មនចំនួន១៤៥ នក់។ ចំែណកកមមករចំនួន ៦៩២ នក់េផ ងេទ ត 

តវបនេថែកេ ងច ក បញឈប់ពីករងរ កនុងេពលេធកូដកមមរយៈេពល ៤ ៃថងេនះ។ 

របយករណ៍ សហជីពកមមករ ែដលបនផ ពផ យេនៃថងទី៤តុ េនះ បនបងញពីេឈម ះ

េ ងច ក និងសកមមជនសហជីពកមមករ ែដលបនបឹង និងជប់បណឹងេនតុ ករ 

សថិតេនកនុងេខតក ល ភនំេពញ កំពង់សពឺ និងេខត ែកវ។  

  

របយករណ៍ដែដល ក៏បនបងញថ កនុងចំេ មថន ក់ដឹកនំសហជីពកមមករចំនួន ១៤៥ 

នក់ េនកនុងេ ងច ក ១៧ ែដល តវេថែកេ ងច កបឹងេទកន់តុ ករេនះ មនកមមករ

ចំនួន ២៧ នក់ តវបនអនុញញ តឲយចូលេធករវញិ។ ចំែណក ១១៨ នក់េផ ងេទ ត តវបន

ពយួរករងរ។ 

  

របយករណ៍សហជីព បនេលកេឡងថ េថែកេ ងច ក ក៏បនបញឈប់កមមករចំនួន ៦៩២ 

នក់ កនុងេ ងច កចំនួន ១៦ េផ ងេទ ត េនេពលេធកូដកមមកលពីពក់ក លែខកញញ ។ 

របយករណ៍របស់សហជីពកមមករខងេលេនះ បនេធេឡងែតបុ៉នម នៃថងបុ៉េ ះ េ កយពី

េ កនយករដម នី ហុ៊ន ែសន បន ក់េចញនូវដំេ ះ យឈនះឈនះ េ យត មវឲយ
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ភគីេថែកេ ងច ក បញឈប់ករបឹងផល់ េចទ បកន់េទេលកមមករសហជីព។ ចំែណក កម

សហជីពកមមករ ក៏ តវបញឈប់ ល់ករេធកូដកមមត ៉ េហយចូលេធករវញិ។ សហជីពកមមករ 

និងេថែកេ ងច ក ក៏ តវវលិេទរកតុចរច េដមបរីក សថិរភពវស័ិយកត់េដរ េនកមពុជ។ 

  

យ៉ង ក៏េ យ កមេថែកេ ងច កកត់េដរ បនទមទររកអនកទទួលខុស តវ េ យ ក់

ពកយបណឹងេទកន់តុ ករ េចទ បកន់េលេមដឹកនំសហជីពកមមករ ែដលបនដឹកនំេធ

កូដកមម កលពីៃថងទី១៣ ដល់ៃថងទី១៦ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ កូដកមមរយៈេពល ៤ ៃថង តវបន

កមេថែកេ ងច កកត់េដរ អះ ងថ នំឲយខតបង់នូវទឹក បក់ជង ១៥ នដុ រ៕ 

៦. េ កហុ៊នែសនបន បេយជន៍ពីអនរគមន៍កនុងជេមះសហជីពកមមករ និងេ ងច ក 

៦. Hen Sen benefits from conflict intervention between union and factory 

េ យ ជន សក វអូីេអ ែខមរ | ភនំេពញ ៃថងច័នទ, 04 ែខតុ  2010  

េ កនយករដម នីហុ៊ន ែសន បនេធអន គមន៍េនកនុងជេមះរ ងកមមករនិង កមហុ៊នេ ង 

ច កកត់េដរ អំេព បក់េប វត រអ៍បបបរម។ 

«ជធមម  អនកនេយបយេធអីក៏ែតងែតេឆ តេកងយកផលចំេណញនេយបយ េនកនុង

ជេមះេនះផងែដរ»។ 

េ កនយករដម នីហុ៊ន ែសន បនពយយមបញច ប់ជេមះករងររ ងេថែកេ ងច កនិង

សហជីព េដមបីបេញច សករខូចខតផល បេយជន៏ែផនកឧស ហកមមកត់េដរេនកមពុជ។ អំពី

េនះផល់ឲយេ កនយករដម នីហុ៊ន ែសន នូវផលចំេណញទំងែផនកេសដកិចច និង

នេយបយ។ េ យមនករផស់បូរចរកឹនេយបយរបស់េ កនយករដម នីហុ៊ន ែសន ពី

កររះិគន់មកករស មះស មលករេធកូដកមមទមទរដំេឡង បក់ ឈនួលរបស់កមមករេនះ 

កមអនកវភិគបននិយយេនៃថងសុ កេនះថ េ កនយករដម នីហុ៊ន ែសន បនេ ប

យុទធ សដំេ ះ យឈនះឈនះ េដមបីបេញច សករខូចខតដល់ផល បេយជន៍

ឧស ហកមមសំេល កបំពក់ដ៏ធំ របស់ បេទសកមពុជ។ 
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េ កអំ៊ សំ ត បធនែផនកេសុបអេងកតៃនអងគករសិទធិមនុស លីកដូ បនបញជ ក់ថ េ ក

នយករដម នីហុ៊ន ែសន កំពុងែតផស់បូរចរកឹនេយបយរបស់េ កពីករគំ ទេថែកេ ង

ច កមក គំ ទកមមករ ែដលកយវកិរេនះ ចជករេឆ តឱកសមួយស មប់ករចំេណញ

នេយបយពី ជេមះករងរេនះកនុងករទក់ទញសំេឡងគំ ទរបស់កមមករចំេពះ 

នេយបយរបស់េ ក ខណៈែដល ករេបះេឆន តនឹងចូលមកដល់េនកនុងឆន ំ២០១២ និង

ឆន ំ២០១៣។ េ កសំ តែថងដូេចនះថ៖ 

«ជធមម  អនកនេយបយេធអីក៏ែតងែតេឆ តេកងយកផលចំេណញនេយបយ េនកនុង

ជេមះេនះផងែដរ»។ 

េ ងច ក១៧បន ក់ពកយបណឹង បឆំងនឹងេមដឹកនំសហជីព េ យនិយយថ ករេធ

កូដកមម កលពីែខកញញ ខុសចបប់។ េ ងច កទំងេនះមិនបនអនុញញ តឱយតំ ងកមមករចំនួន

១៥០នក់ចូល េធករេទ េ យរង់ចំេសចកីសេ មចរបស់តុ ករ។ 

េ ក នី ចរយិ បធនែផនកេសុបអេងកតៃនសមគមសិទធិមនុស ដហុក បនែថងថ 

ករផស់បូរេនះជចំណុចចប់េផមដ៏លមួយស មប់ផល បេយជន៍ របស់កមមករ ែដលមន

ករយកចិតទុក ក់ពីេ កនយករដម នីហុ៊ន ែសន។ េ កបនថ៖ 

«ខញុំេជ ថ បកដជមនករេបះបង់េចលពកយបណឹង េហយនិងេធករដកពកយបណឹង

េចញពីតុ ករវញិ។ អីែដលជ ប សន៍របស់សេមចនយករដម នី ចនឹងេធឱយ 

តុ ករឈប់បនពកយបណឹង ឬក៏និេយជកដកពកយបណឹងែដលខួនបនបឹងេទតុ ករ

េចញវញិែដរ»។ 

សហជីព និងេថែកេ ងច កកំពុងែសងរកវធីិ េដមបី ងំករេធកូដកមមេនេពលអនគត។ 

ករេធកូដកមមរយៈេពលបួនៃថង បនេធឱយេ ងច កខតបង់អស់ បែហល១៥ នដុ រ

េមរកិ និងបនប លឱយអនកបញជ ទិញេន េមរកិអំពវនវឱយមនដំេ ះ យ។ 

បេទសកមពុជមនគណៈកមម ធិករ បឹក ករងរមកពីរ ភិបល សហជីព និងសមគម

េ ងច កកត់េដរ ែដលមនតួនទីេ ះ យជេមះករងរ លកខខណករងរ ករដំេឡង
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បក់ឈនួល ឬ បក់រងន់េផ ងៗ និងករពរសិទធិកមមករ។ បុ៉ែនមិនសូវមន បសិទធិភពេទ 

េ ពះសហជីពទំងអស់េនកមពុជមិន ចេធកររមួគន បនេទ េ យ រសហជីពមួយចំនួន

មននិនន ករគំ ទគណបក នេយយបយ និងមួយចំនួនេទ តអពយ កឹត។ េនះេបេយង ម

ម នីសហជីព។ 

េ ក ត់ ធន់ បធនសហភពករងរកមពុជ បនបញជ ក់ថ យនករេ ះ យជេមះ

ករងរេនះមិនទន់មន បសិទធិភពេ យ រែត និនន ករនេយបយ និង បេយជន៍បុគគល។ 

េ កែថងថ៖ 

«េ កនយករដម នី ចង់បនករគំ ទពីម ជន និងកមមករ េហយមិនចង់េឃញជេមះត

េទេទ ត ពីេ ពះ ចេធឱយវកឹវរដល់បញេសដកិចចកមពុជេ យ រ ជេមះ។ កំុឱយមន

បញដល់ វបិតិេសដកិចច និងករចូលមកវនិិេយគទុន កំុឱយមនបញជេមះេនះកន់ែតរកីធំ

អន យតេទ េទ ត»។ 

េ កជ មុននី បធនសហជីពេសរកីមមករៃន ពះ ជ ច កកមពុជ បនែថងថ េថែក

េ ងច កជមនុស សំខន់កនុងករេ ះ យ ល់ជេមះករងរ បុ៉ែន គប់ភគី តវមន

កតពកិចចរមួគន េដមបីបេញជ សជេមះ ករងរែដលជចំណុចដ៏សំខន់បំផុតស មប់េលក

ទឹកចិតដល់អនកបញជ  ទិញ។ េ កបនថ៖ 

«កមពុជមិនស មលកូដកមម ឬបតុកមមរបស់កមមករ កនុងករផល់ បក់ឈនួល ឬ បក់

រងន់េផ ងៗ ឬ លកខខណករងរមិនបនលេទ។ អនកបញជ ទិញ ចបញឈប់ករបញជ ទិញពី

កមពុជ និងែបរជេទបញជ ទិញេន បេទសជិតខង។ កមពុជនឹងជួបបញ ពីេ ពះកមពុជយក

វស័ិយកត់េដរ ជ ទិភព»។ 

េ ក យឹម េសរវីឌ នៈ ម នីស មបស មលគេ មងថន ក់ជតិែផនកអប់រកំមមករ និេយជិត

របស់អងគករពលកមមអនរជតិ បនែថងថ កងះយនករសម សបនិងេឆយតបទន់

េពលេវ  ស មប់េ ះ យជេមះគូរែត តវបនព ងឹង េដមបីេជ ស ងជេមះេនកែនង

េធករ។ េ កែថងដូេចនះថ៖ 
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«ទស នៈរបស់សេមចនយករដម នី គឺជករចូលរមួចំែណកេនកនុងករបនធូរបនថយភព

នតឹងេនកនុង ឧស ហកមមកត់េដរេនះ។ ពួកគត់ចូលរមួេនកនុងករអនុវតសិទធិកូដកមមរបស់

គត់េដមបីេឆយតប េទនឹងលកខខណករងរ ឬ ថ នភពេសដកិចចស មប់កររស់េន

សម សបរបស់គត់េនះ ខញុំគិតថ គួរែតមនករេលកទឹកចិតឱយមនដកពកយបណឹងទំងអស់

េនះ េដមបីធននូវករអនុវតសិទធិេសរភីពរបស់កមមករ និងសហជីពកន់ែត បេសរ សប ម

អនុសញញ អនរជតិ»។ 

េ កេខន លូ អគគេលខធិករសមគមេ ងច កកត់េដរកមពុជបនែថងថ សមគម

េ ងច កកត់េដរមិនទន់បនផក់ករណីបណឹងេនតុ ករេទ បុ៉ែនសមគមបនជ មបេទ

សមជិករបស់ខួនអំពីសំេណ របស់េ ក នយករដម នីហុ៊ន ែសន។ េ កបនថ៖ 

«សំេណ របស់េ កនយករដម នី េយងេកះេ សមជិករបស់េយង។ បុ៉ែនជធមម

េនែត ស័យេទេលសមជិក ថេតពួកេគចង់ពិចរ ដកករណីពកយបណឹងទំងអស់

េចញពី តុ ករឬយ៉ង ។ គម ននរ ចបងខំឱយពួកេយងដកករណីពកយបណឹងពី

តុ ករេទ»។ 

េ កេខន លូ បនបនថ ករបេញជ សជេមះគឺជកិចចករដ៏សំខន់ ស់ េដមបីេជ ស ង

ករបត់បង់ផល បេយជន៍របស់ភគីទំងពីរ ជពិេសសេ ងច កមិន ចផលិត កមមករមិន

បនទទួល បក់ឈនួល៕ 
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៧. តំ ងសហជីពេនេខតក លបន តឡប់េទេធករវញិ 

៧ . Kandal Union representative back to work after ruling (Cambodia Dialy) 
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៨. កមមករ ក់ពកយបណឹង បឆំង 

៨. Workers file case against temple body (Phnom Penh Post) 
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៩. សហជីពអះ ងំថ កមមករេនែតមិន តវបនអនុញញ ឲយចូលេធករ 

៩. Workers still turned away, unions claim 
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១០. សហជីពអះ ងថមនកមមករជង ៦០០នក់ តវបនបេណញពីករងរ 

១០. Uion claims more than 600 dismissed (Phnom Penh Post) 
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១១. ផទុះបតុភពជំុវញិបញ បក់ែខកមមករមុនៃថងបុណយភជុំបិណ 

១១. Exploded demonstration before Phom Ben day on wage 
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១២. អនុស រណៈេយគយល់គន រ ងសហជីព និងេថែកេ ងច កកត់េដរនឹងចូលជ
ធរមន េនេដមឆន េំ កយ  

១២. Memoradam of understanding between union and factory owners come 
into effective early next year (RFI) 
 

អនុស រណៈេយគយល់គន រ ងេថែក េ ងច ក និងសហជីពកមមករនឹង ចេចញផ យ េន

េដមឆន ំ ២០១១  

© វ ៉  

េ យ គី សុខលីម  

អនុស រណៈេយគយល់គន រ ងសហជីពនិងេថែកេ ងច កកត់េដរនឹង ចូលជ ធរមន ចប់

ពីៃថងទី១ែខមក ឆន ំ២០១១។ អនកជំនញកនុងវស័ិយកត់េដរបននិយយថ អនុស រណៈ

េយគយល់គន េនះមនេគលេ ព ងីកទំនក់ទំនងល និងកត់បនថយជេមះេនកនុងវស័ិយ

កត់េដរ។ 

អនុស រណៈេយគយល់គន រ ងសហជីពនិងេថែកេ ងច កកត់េដរែដលបនចុះ ហតថេលខ

រមួគន កលពីចុងែខកញញ កនងមក និងចូលជធរមនចប់ពីៃថងទី១មក ឆន ំ២០១១ខងមុខេនះ 

 អនុស រណៈេយគយល់គន េនះគឺជវធិនករចបប់ថមីមួយបែនថមេទ តែដល ចប់បងខំឲយភគី

និេយជកនិងសហជីពេគរពចបប់និងកត់បនថយជេមះកនុងវស័ិយកត់េដរ។ 

 ករសេ មចចិតចុះហតថេលខេលអនុស រណៈេយគយល់គន រ ងេថែកេ ងច ក កត់េដរនិង

សហជីពបនេធេឡងបនទ ប់ពីសហជីពមួយចំនួនបនេធ កូដកមមរយៈេពល៤ៃថងកលពី

ពក់ក លែខកញញ កនងេទ។ កូដកមមេនះបនេធឲយវស័ិយកត់េដរខតបង់ បក់ជង១០

នដុ រ។ 

 ជេមះរ ងកមមករកត់េដរនិងេថែកេ ងច កបនេកតមនជេរ យៗេសទរមិន េ ះៃថង។ េន

េពលមនកូដកមមមងៗភគីទំងពីរែតងេចទគន េទវញិេទមកថមិនេគរព ចបប់ករងរ។ 

  

អនក សីម៉មញឹម បធនសមព័នធសហព័នធសហភពករងរកមពុជនិងជ អនកអំពវនវឲយមន
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កូដកមមកលពីែខមុនបនបញជ ក់ បប់េន ៃថង ទិតយេនះថ អនុស រណៈេយគយល់គន េនះ

ពិតជរមួចំែណកកត់បនថយករេធកូដកមម និងបតុកមមនេពលអនគត ពី េពះអនុស រណៈ

េនះត មវឲយភគីនិេយជកនិងភគីសហជីពខិតខំរក ដំេ ះ យឲយអស់លទធភព។ អនក

សីម៉ម ញឹមជហតថេលខីេលអនុស រណៈមន ក់តំ ងឲយសហជីពបននិយយេទ តថ 

កូដកមមកនងមកគឺេ យេហតុែតេថែកេ ងច កេ ចនែតេគចេវះពីករចរច។ដូេចនះជេមះេចះ 

ែតអូសបនយេហយបនឲយមនកូដកមមនិងបតុកមម។ 

  

េ ករ ៉ងុ ឈុន បធនសហភពសហជីពកមពុជែដេ ជហតថេលខីមន ក់ែដរេនះ បន

និយយ បប់ថ អនុស រណៈេនះនឹងមនផល បេយជន៍ខះែដរ ពីេ ពះ ជគតិយុតិថមីមួយ

េទ តជំរញុឲយភគីនិេយជកនិងសហជីពសនយេគរពចបប់ទំងអស់គន ។ 

  

េ ក ៉ន់ សូ៊េអ ង បធនសមគមេ ងច កកត់េដរេនកមពុជបនែថងថ  កិចច ពមេ ព ង

េនះគឺជជំ នមួយដ៏សំខន់េដមបីេធឲយ បេសរេឡង នូវទំនក់ទំនងរ ងនិេយជកនិង

សហជីព។ 

  

វស័ិយកត់េដរគឺជឆឹងខនងៃនកំេណ នេសដកិចចេនកមពុជ។ វស័ិយកត់េដរតំ ងឲយជិត

៨០%ៃនករនំេចញសរបុៃន បេទស កី ក មួយេនះ។ វស័ិយេនះបនផល់ បក់ចំណូល

បចំឆន ំជង២ពន់ នដុ រ េមរកិនិងបេងកតករងរបនជង៣ែសនកែនង៕ 
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១៣. តំ ងសហជីពចំនួន ២២ នក់បន តឡល់េទេធករវញិ 

១៣. 22 Union representatives back at work 13 Oct 10 (Phnom Penh Post) 
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១៤. សហជីព តវបនេកះេ េដមបសួីរចេមយ 

១៤. Union workers summoned for questioning 18/10/10 (Cambodia daily) 
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១៥. ម នីសហជីពជេ ចន េនជប់បណឹងតុ ករ ពីសំ ក់េថែកេ ងច ក បនទ ប់ពី
កូដកមម 

១៥. Union are under complaint to court by factory owners 

េ យ : សុភ័ ក (ៃថងទី 18 តុ  2010) CEN  

ភនំេពញ: េមដឹកនំសហជីព ែដលបនដឹកនំកមមករេ ងច កកត់េដរ និងផលិតែសបកេជង េធ
កូដកមម កលពីៃថងទី១៣ ដល់១៦ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០ កនងមកេនះ បនឱយដឹងថ តំ ង
សហជីព រមួទំងសកមមជនសហជីពចំនួនជង ៦៨០ នក់ កំពុងជប់បណឹងកនុងតុ ករ ម
ប េខត កងមួយចំនួនេនេឡយ េបេទះបីជមនអន គមន៍ពីសេមចនយករដម នី ហុ៊ន 

ែសន បប់ឱយ កមហុ៊នេ ងច កកត់េដរ ដកពកយបណឹង េហយអនុញញ តឱយកមមករបន
ចូលេធកវញិក៏េ យ។ 
េយង មរបយករណ៍សេងខប ពឹតិករណ៍ េលកទី២ សីពី ករបញឈប់ និងរេំ ភបំពន 

េពលេធកូដកមម កលពីៃថងទី១៣ ដល់ៃថងទី១៦ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០ ែដលបនែចកឱយ
កមអនកកែសត េនៃថងទី១៨ ែខតុ  ឆន ំ២០១០ បនសរេសរថ មនថន ក់ដឹកនំ និង
សកមមជនសហជីព ែដលេនជប់បណឹងតុ ករសរបុ ១៤ េ ងច ក េសមនឹង ១០៤ នក់។ 

ចំែណកថន ក់ដឹកនំនិងសកមមជនជប់បណឹងេទតុ ករ និងមិនទន់អនុញញ តចូលេធករវញិ 

មនចំនួន ៩ េ ងច ក េសមនឹង ១០ នក់។ ចំេពះេ ងច ក ែដល កមហុ៊នដកបណឹងពី
តុ ករ និងមិនឱយតំ ងសហជីពកមមករ ចូលេធករវញិ មនចំនួន ៤១ នក់ កនុងចំេ ម 

៤ េ ងច ក េហយេ ងច ក ែដលបញឈប់កមមករ េពលេធកូដកមមមនចំនួន ៦៨៣ នក់។ 

េ ក ត់ ធន់ បធនសហភពករងរកមពុជ េនរេស លៃថងទី១៨ ែខតុ  ឆន ំ២០១០ បន
មន ប សន៍ពនយល់ថ រហូតមកដល់េពលេនះ េនពំុទន់ដំេ ះ យវជិជមន មួយ 

រ ងថន ក់ដឹកនំសហភពករងរកមពុជ ជមួយេថែកេ ងច កកត់េដរេនេឡយេទ កនុង
ករ ពមេ ព ងដកពកយបណឹង េចញពីតុ ករ។ 

េ ក ត់ ធន់ បនបនថ មនតំ ងសហជីព និងសកមមជនសហជីពចំនួន ៦៨៣ នក់ 

កនុងចំេ មចំនួន ១៦ េ ងច ក ខះ តវបញឈប់ករងរ និងខះេទ តកំពុងជប់បណឹងតុ ករ 
េ យពំុទន់មនករេ ះ យបនេនេឡយ។ កំុថេឡយ ដកពកយបណឹងពីតុ ករ 
សូមបីឱយចូលេធករវញិទំងអស់ ក៏ពំុទន់បនែដរ។ 
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េ ក ត់ ធន់ បនបែនថមថ កនងមក េទះបីជមនករជ មញពីសំ ក់សេមច
នយករដម នី ហុ៊ន ែសន េសនេថែកេ ងច កឱយកមមករចូលេធករវញិ និងឱយេថែកេ ងច ក
ដកពកយបណឹងពីតុ ករ ែតមកដល់េពលេនះ ពំុទន់ដកពកយបណឹងទំងេនះេទ។ 

ជមួយគន េនះ កមហុ៊នបញជ ទិញសំេល កបំពក់េលទីផ រអនរជតិក៏បនជ មញឱយ េថែក 

អនុញញ តដល់កមមករ ឲយចូលេធករវញិ ក៏ភគីេថែក មិនេគរព មេទ។ 

កលពីៃថងទី២៨ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០ សេមចនយករដម នី ហុ៊ន ែសន បនមន ប សន៍
េ យេសនឱយភគីនិេយជក និងភគីសហជីពបញឈប់ករបឹងគន េទវញិេទមក េហយរមួ
សហករគន ផ ពផ យពីេគលនេយបយ និងករអនុវតនូវលកខខណករងរល េ យ
េយគយល់គន  េដមបីរក េសថរភព និងកិតិនមៃនវស័ិយកត់េដរេនកមពុជ។ 

សេមចនយករដម នី ក៏បនអនុញញ តឲយភគីេថែកេ ងច ក េសនសំុេទតុ ករ េដមបីបញច ប់
ករេចទ បកន់េលកមមករ និងថន ក់ដឹកនំសហជីព។ ចំែណកកមមករសហជីព តវបញឈប់
ករេធកូដកមម និងនំគន  ចូលេធករេឡងវញិ ែដលជករស មះស មល េ កមនេយបយ
ឈនះឈនះរបស់សេមច គឺភគីទំអស់ តវចត់ទុក េ ងច កជឆន ំងបយរមួ។ 

យ៉ង ក៏េ យ សមគមេ ងច កកត់េដរសំេល កបំពក់ េនកមពុជ បនេធ
ករប៉ន់ បមណអំពីករខតបង់ េ យ រែតករេធកូដកមម ដឹកនំេ យសហភពករងរ
កមពុជ របស់េ ក ត់ ធន់ ចប់ពីៃថងទី១៣ ដល់ៃថងទី១៦ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០ គឺមន
ករខតបង់ទឹក បក់ចំនួនជង ១៥ នដុ រ។  េហតុេនះេហយជេ មសរបស់េថែក
េ ងច កសហ គសវស័ិយកត់េដរ និងែសបកេជងទំងេនះ គឺមនែតបឹងេទតុ ករ េដមបី
ទមទរៃថខតបង់ពីសំ ក់អនកទទួលខុស តវ ែដលបនដឹកនំេធកូដកមមតេមង បក់ែខ
រយៈេពល ៤ ៃថងេនះ៕  
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១៦. សហជីពនឹង ក់ពកយបឹង បធនរដបលេ ងច កកុងេវង៉ 

១៦. Union will submit complaint against administration affair of Kong Veng factory 

េ យ ៖ ជ សំ ង  
October 18, 2010 9:36 AM (Free Press Magazine) 

បធនសហជីពេសរកីមមករ ៃន ពះ ជ ច កកមពុជបនែថងឲយដឹងកលពីចុងសបហ៌មុន
ថ េ កនឹងបឹង បធនរដបលេ ងច កកុងេវង៉ កនុងខណឬស ីែកវ គឺបនទ ប់ពីរដបលរបូេនះ
បនេបកឲយមនករដឹកសមភ រៈេចញពី េ ងច ក។ 

េ ក ជ មុននី បធនសហជីពេសរកីមមករ ៃន ពះ ជ ច កកមពុជបនែថងថ «េយងសំុឲយ 
តុ ករេចញដីកររក ករពរ ករបញជ ឲយដឹកេខ វ និងម៉សីុនេចញពីេ ងច ក 

ែដល ចជករដឹងមុនពីរដបលេ ងច កេនះ»។ 

កមមករបនឲយដឹងថ អនក គប់ គងេ ងច កបនរត់េចលេ ងច កកលពីៃថងទី១៥ តុ  េ យ 
េគចេវសពីករទមទររបស់កមមករជិត៦០០នក់ ែដលបនេសនឲយេថែកេបក បក់អតីត ភព 
ករងរជយូរឆន ំ និង បក់ែខចំនួនកនះែខែដលមិនទន់បនេបកែដរេនះ។ 

េ ក លី ហួត បធនរដបលរបស់េ ងច កបនែថងថ េ កមិនដឹងេ ះ យយ៉ង 
េម៉ចេទ ចំេពះករបិទទរេ ងច កែដលេថែកេគចបត់េនះ ពីេ ពះេ កក៏ជ ជនរងេ គះ 
មន កែដរ។ ជមួយគន បធនរដបលរបូេនះក៏បនបដិេសធចំេពះករេចទ បកន់របស់េ ក 

ជ មុនី ពីករសមគំនិតកនុងករ បមូលសមភ រៈេចញពីេ ងច ក៕ 
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១៧. រដម នី កសូងករងរនឹងចូលបំភឺេនរដសភ 

១៧. Labour minister to talk strikes with NA 20/10/10 (Phnom Penh Post) 
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១៨. សមគមេ ងច កឲយសហជីពកមមករសំុេទសជថនូរនឹងករដកពកយបណឹង 

១៨. GMAC call union to apologize in exchange with complaint withdrawal  

េ យ ែខ សុណង (RFA) 

2010-10-20 

តំ ងសមគមេ ងច កកត់េដរ បនត មវឲយកមមករ និងសកមមជនសហជីព ែដលបនេធ
កូដកមមកលពីេពលកនងមក េធលិខិតសំុេទស និងទទួល គ ល់កំហុសរបស់ខួនែដលបន
េធឲយខូចខតដល់ផល បេយជន៍ របស់េ ងច ក ជថនូរេទនឹងករបនចូលេធករវញិ េហយ
ឈនេទរកករដកពកយបឹងេទតុ ករ។ 

១៣-កញញ -២០១០: បធនសមព័នធសហជីព បជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ (C.CAWDU) 

េ ក ត់ ធន់ ( ំ) ែថងេទកន់កមមករ កនុងអំឡុងេពលេធកូដកមមេនខងេ កេ ងច ក
មួយ កនុង ជធនីភនំេពញ។ 

ម នីជន់ខពស់សមគមេ ងច កកត់េដរ េ ក ជតិ េខម  មន ប សន៍ បប់វទិយុ សីុ
េសរេីនៃថងទី១៩ ែខតុ ថ ករត មវឲយកមមករ និងសកមមជនសហជីពេធលិខិតសំុេទស
េថែកេ ងច កេនះ គឺ គន់ែតជករសនយមួយផល់នូវទំនុកចិតដល់ កមហុ៊ន េដមបីបងញ
ភពកក់េក និងករេយគយល់គន  ែដលេនះគឺជេគលករណ៍េ ះ យេ កផូវករកនុង
លកខខណ ស មះស មលបុ៉េ ះ។ 

េ ក ជតិ េខម  មន ប សន៍បែនថមថ ៖ «ទំងសហជីពេន ម មូល នហនឹងែដរ គត់
បនេធេហយ គត់ តវយល់ថ ករែដលគត់េធហនឹង មិនបនគិតែវងឆង យ េធមិនបន តវ

មនីតិវធីិអីុចឹងេទ េធឲយ កមហុ៊នខតបង់ េហយប៉ះពល់ដល់ផល បេយជន៍ទូេទរបស់
កមមករផង គត់ តវករសំុេទសេដមបីឲយេគដឹងឮ េហយសនយថ ៃថងេ កយមុននឹងេធអី តវ

មនីតិវធីិ េហយមិនឲយខតបង់ធងន់ធងរអីុចឹងេទ»។ 

េបេទះជមនករត មវែបបេនះកី េ ក ត់ ធន់ បធនសហភពករងរ និងជ បធន
សមព័នធសហជីព បជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ ែដលបនដឹកនំកមមករឲយេធកូដកមម បន
បដិេសធថ ករេធកូដកមមេដមបីសំុដំេឡង បក់ែខរបស់កមមករ ពំុខុសនីតិវធីិចបប់េឡយ េហយ
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េ កនឹងបនែសងរកករអន គមន៍េទអនកបញជ ទិញវញិ េដមបី ក់សមព ធេទេថែក
កមហុ៊ន។  

េ ក ត់ ធន់ បនេទ តថ ៖ «ឥឡូវហនឹងេយងកំពុងែតទក់ទងេទខង ទីផ រ េដមបីឲយេគ
បែនថម Pressure ( ក់សមព ធ) េហយេយងបនេសនេទរ ភិបលែដរ ឲយបែនថមករព ងឹងនូវ
ចបប់ ឬក៏វធិនករហនឹងែថមេទ ត េហយក៏ដូចជេយងេសនឲយរ ភិបលកំណត់េពលចរច
ដំេឡង បក់ឈនួល ហនឹងកនុងេពលឆប់ៗហនឹងែដរ។ ទល់ែតេយងសំុេទស ទល់ែតេយងទទួល
កំហុសេទ េ ពះេយងមិនបនេធអីខុសេទ»។ 

ក៏បុ៉ែនតំ ងសមគមេ ងច កកត់េដរ បនបញជ ក់យ៉ងចបស់ថ បសិន េបេនែត
មនជំហររងឹរសូែបបេនះ ករេ ះ យមិន ចេទរចួេនះេទ េ យ រែតករេធកូដកមម
េនះបនេធឲយ កមហុ៊នជិត ២០ រងករខតបង់ បក់ បមណជ ១៥ នដុ រសហរដ

េមរកិ។ 

កលពីៃថងទី១៣ រហូតដល់ៃថងទី១៦ ែខកញញ  កមមករកមមករនីិ និងថន ក់ដឹកនំសហជីពេន ម
ប េ ងច កននមួយចំនួន បននំគន េធកូដកមមមិនចូលេធករ េដមបីសំុដំេឡង បក់ែខពី 

៧៥ដុ រ ដល់ ៩៣ដុ រ េហយ តវេថែកេ ងច កបឹងេទតុ ករមិនឲយចូលេធករ
េឡយ។ 

េមដឹកនំសហជីពបន យករណ៍ថ ថន ក់ដឹកនំសហជីព និងសកមមជន ែដលេ ងច កបឹង
េទតុ ករមនចំនួន ១៧េ ងច ក េសមនឹង ១៤៨នក់។ េហយេ ងច កែដលបញឈប់កមមករ
េពលេធកូដកមមចំនួន ១៦េ ងច ក មនកមមករចំនួន ៦៩២នក់ ែដលរហូតមកដល់េពលេនះ 

មនែតេ ងច កចំនួន ២បុ៉េ ះ ែដលបនអនុញញ តឲយកមមករចូលេធករវញិ៕ 

១៩. អតថបទចបប់ទក់ទងនឹង បក់ឈនលួអបបរម 

១៩. Law related to Minimum wage 

បក់ឈនួលអបបរមែដល តវធន 



មជឈមណលងប់រចំបប់ស មប់សហគមន៍ 
 

32 
 

១េសចកីែថងករណ៍ជសកលសីពីសិទិមនុស   

១. Universal Declaration on Human Right 

ម ៣២ ចំនុចទី៣◌ៈ 

អនកេធករងរមនសិទិទទួលបន ភករេ យសមធម៌និងេពញចិត េដមបីធន 

អតថិភពរស់េនរបស់ខួន និង គ រ ឱយសម សបនឹងេសចកីៃថថនូរៃនមនុស  

និង តវបនបំេពញ បែនថមេទ 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 

េដមបីទទួលបននូវ 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 មនករធននូវលកខខណករងរែដល ផល់ឱយពួកេគ 

មិនតិចជងលកខខណែដលបុរសបនទទួល េ យ តវបន បក់កំៃរេសមគន  ចំេពះ 

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

សញញ េនះ។ 

 ៣. រដធមមនុញញៈ 

៣. Constitution 

ម ៣១◌ៈ ពះ ជ ច កកមពុជទទួល គ ល់ 

និងេគរពសិទិមនុស ដូចមនែចងេនកនុងធមមនុញញ ៃនអងគករសហ បជជតិ 

េសកី បកសជសកលសីពីសិទិមនុស  និងកតិកសញញ  ពមទំង អនុសញញ ទំង យ 

ទក់ទងេទនឹងសិទិមនុស  សិទិនរ ីនិងសិទិកុមរ។ 

៤. ចបប់សីពីករងរៈ 

៤. Labour Law 

ម ១០៤◌ៈ បក់ឈនួលយ៉ងតិច ស់ក៏ តវេ យេសមនឹង បក់ឈនួលអបបបរម 

ែដល តវធន េពលគឺ ៉ ប់រងកមមករនិេយជិត គប់របូ 

េ យមនកំពស់ជីវភពសមរមយេទ មេសចកីៃថថនូររបស់ មនុស ។ 

ម ១០៥◌ៈ 

អនុសញញ រមួជ យលកខណ៍អក រឬេ យមត់ទេទ ែដលតំរវូេ យឈនួលេទ 

កមមករនិេយជិតេ យអ ទបជង បក់ឈនួលអបបបរមែដល តវធន តវទុក 

ជេមឃៈេហយ គម នផលអីេឡយ។ 

ម  ១០៧ ◌ៈ ១- បក់ឈនួលអបបបរមែដល តវធន តវេរ បចំេឡងេ យមិនគិតថ 

វជិជ ជីវៈ  ឬ មុខរបរ េឡយ បក់ឈនួលអបបបរមែដល តវធនេនះ ចែ ប បល 

េទ មភូមិភគ មលកខណៈ េសដកិចចែដល ស មប់កំណត់លកខណជីវភព។  
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២- បក់ឈនួលអបបបរមែដល តវធន តវកំណត់េ យ  បកស កសួងទទួល 

បនទុកវសិយ័ករងរ បនទ ប់ ពីបនទទួលេយបល់របស់គណៈកមម ករ បឹក ករងរ។ 

បក់ឈនួលអបបបរមេនះ តវែកស មល េទ ម តំ ក់កលៃនករវវិតន៍ ថ នភព 

េសដកិចច និងតៃមជីវភពរស់េន។ 

 ៣-ធតុផ ំទំង យែដល តវយកមកគណន ស មប់កំណត់កំរតិ បក់ឈនួលអបបបរម     

តវមន  យ៉ងេ ច ស់ដូចតេទ ៖ 

 ក. តវែតពិចរ េលេសចកី តវកររបស់កមមករនិេយជិត និង កម គ ររបស់េគទក់ទងនឹងៃថជីវ 

ភពរស់េន េនកនុង បេទស ពមទំងកំរតិជីវភពរបស់ កមមនុស េផ ងេទ តេន កនុង 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 

បសប់ មធយមេធករ 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 គប់ 

ចំណុចជ ចំបច់ែដល មន បេយជន៍ េដមបី ៉ ប់រងករ អនុវតបទបបញញតិៃនចបប់េនះ សីពី 

បក់ឈនួល អបបបរម ែដល តវធន និងបទបញជ ទូេទៃនករងរ។ 

៥-េសកីជូនដំណឹងេលខ០៦ សកអ ចុះៃថងទី០៣ ែខមីន ឆន ំ១៩៩៧ 
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-េ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 ំ២០០៦ចំែណក 
វសិយ័េផ ងៗេទ តមិនទន់មនកំណត់ បក់ឈនួលអបបបរមេនេឡយេទ ។ េសចកីជូន 

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

បក់ឧបតថមេនះមិន តវបនបូកបញចូ លជមួយួ បក់ឈនួលសុទធ ធ ( បក់ឈនួលអបបបរម 
េឡយ ) 

II. អតបទទក់ទងេទនឹងកមមករចំ ក សក 

II. Issue related to Migrant worker 

១. ពលករែខមរេនៃថេធកូដកមម 

១. Cambodian workers in Thailand strike 
េ យ េ រ ជតិ 

2010-10-04(RFA) 

េរ ង ៉ វទំនស់ករងររ ងកមមករែខមរ និងេថែក កមហុ៊នមួយែដលបនបញជូ នកមមករ

ែខមរេទេធករេនេ ង ច ក តីខមួយកែនង េនេខតសុងក ភគខងតបូង បេទសៃថ កន់ែត

នតឹងខំងេឡង េហយមិនទន់មនដំេ ះ យអីេទមកទល់ៃថងេនះ។ ភគីទំងសង

ខង មនជំហរខំងែតេរ ងៗខួន។ ភគីកមមករអះ ងថ នឹងបឹងេទអងគករសិទធិមនុស ថ 

េថែក កមហុ៊នបងខំេធករ និងមិនេគរពកិចចសនយ ចំែណកេថែក កមហុ៊នវញិអះ ងថ នឹង

បឹងបកេទកមមករវញិថ បនបងខូចេករ កមហុ៊ន។ 

េថែក កមហុ៊ននំពលករកមពុជេទេធករេនបរេទស គឺេ ក មីុ យន បធន

កមហុ៊នេស កមម មីុ យន (Mey Yorn Services) ែដលថមីៗេនះបនេធដំេណ រេទ េ ះ យ

ជេមះ រ ងកមមករែខមរជមួយ កមហុ៊នរបស់េ ក េនេខតសុងក បេទសៃថេនះ បនមន

ប សន៍ មទូរស័ពទពី បេទសៃថេនៃថងទី៤ ែខតុ ថ កមមករែខមរែដល កមហុ៊នេ កបន
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បញជូ នេទេធករកនុងេ ងច ក តីខេន បេទសៃថ បែហល ១០០នក់ បននំគន បះេបរ 

េហយមិន ពមចូលេធករេ យ រែតពួកេគនឹកផទះ ចង់មក សកែខមរេដមបីចូលរមួពិធី

ភជុំបិណ។ េ កបនេចទកមមករទំងេនះថ េ យកមមករទំងេនះចង់វលិមក សកវញិ េទប

យកេលសេធកូដកមម េហយកនុងរយៈេពលកមមករទំងេនះេធកូដកមមមិន ពមចូលេធករេនះ 

ពួកេគបន បប់ប ញព័ត៌មននន រមួទំងអងគករេ ករ ភិបលនិងអងគករករពរ

សិទធិមនុស ថ កមហុ៊នរបស់េ កបនរេំ ភសិទធិកមមករ មិនេបក បក់ែខឲយ មកិចច

សនយ។ ចំេពះតួេលខ ចំនួនកមមករកូដកមមទមទរមក សកវញិេនះ មនករអះ ងខុសគន  

ភគីកមមករថមនចំនួន បែហល១០០ នក់េហយ បធន កមហុ៊នថ មនែត៤០នក់េទ។ 

េថែក កមហុ៊ន េ ក មីុ យន ឲយដឹងថ កមមករទំងេនះ តវបន កមហុ៊ន មីុ យន បញជូ នេទ

េធករអស់រយៈេពល៤ ែខមកេហយ េ យ កមហុ៊នេចញៃថរត់ករ េធដំេណ រ និង ន ក់េន

កនុង បេទសៃថ ជមុនេទបកត់ បក់ឈនួល មេ កយ។ ទក់ទងនឹងករអះ ងរបស់េថែក

កមហុ៊ន េនះ កមកមមករបនេឆយតបថ ពួកេគ តវេថែកកុហកថ មកេធករេន សកៃថ

េនះបន បក់ែខចំនួន ៨០០០ បត េសម បែហល ១ ន ១ែសនេរ ល ក៏បុ៉ែន េពលមកដល់

ពួកេគមិនបន បក់ែខដូចសនយេទ។ មកទល់េពលេនះ កមមករទំងេនះបនេធកូដកមមជិត

មួយែខមកេហយ។ េហយបនអះ ងថ ពួកេគនឹងបនេធកូដកមមមិនចូលេធករ េហយបឹង

េទអងគករសិទធិមនុស ឲយជួយអន គមន៍រហូតទល់ែតេថែក កមហុ៊ន សុខចិតបញជូ នពួកេគ

មក សកវញិ។ េហយេថែក កមហុ៊នអះ ងថ េ កនឹងមិនបញជូ នកមមករែខមរេនះមក សក

វញិ ច់ខតលុះ ែត រកខុស តវឲយេឃញជមុនសិន៕ 
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២. ម៉េឡសីុេ ជសេរ សអនកបេ ម សីែថមេទ ត 

២. Malaysia to recruit more Maids from Cambodia  
 

05/10/10 (Cambodia Dialy) 
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៣. កមមករសំរកុេទេធករេន បេទសម៉េឡ 

3. Staff rush for Malaysia  
05/10/10 (Phnom Penh Post) 
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៤. ពលករពលករនីិ ែដលេទបំេរ ករ េនេ ក បេទស េ យ សបចបប់  តវបនគំ ទ 

៤. Workers to work abroad legally are supported 

Tuesday, 05 October 2010 15:57 េ យ ៖ កញញ  េសង ផ ភ(DAP) 

ភនំេពញ ៖ ម នីរ ភិបល នឹងសងគមសីុវលិ រទ ចំេពះករេកនេឡងៃនពលករ-ពលករនីិ 

ែដលេទបំេរ ករ េន បេទសម៉េឡសីុ េ យ សបចបប់ េន មប កមហុ៊ន នឹងមិន 

ចញ់េបកេមខយល់នំយកេទេ យខុសចបប់។ 

អនកនំពកយ កសួងករបរេទស េ ក កុយ គួង បនមន ប សន៍ េន ពឹកៃថងអងគ រ ៍ទី៥ 

ែខតុ  ឆន ំ២០១០េនះថ រ ភិបល កមពុជ នឹងរ ភិបលៃន បេទសម៉េឡសីុ បនផល់ 

ឱកស ករងរដល់ពលករ -ពលករនីិែខមរ នឹងជួយរកទីផ រករងរជេ ចនទំងេនកនុង សក 

នឹងេ ក សកេដមបីជួយកត់បនថយភព កី កេនកមពុជ។ 

េ ក កុយ គួងបនមន ប សន៍បនថ “ករេទេធករេន បេទសម៉េឡសីុ គឺ ស័យ 

េទេលករសំេរចចិត ករយល់េឃញ នឹងឆនទៈរបស់ពលករ-ពលករនីិ”។ 

េ កបនមន ប សន៍រលឹំកថ រ ភិបលកមពុជ បនអំពវនវដល់ពលករ-ពលករនីិ 

ែដលមនបំណង េទបេ មករងរេនបរេទសទំងអស់សូមេទឱយ សបចបប់ េដមបីជស 

ងករចញ់េបកេមខយល់នំេទេ យខុសចបប់។ 

ម នីស មបស មល អងគករ លីករដូ បចំេន ជធនីភនំេពញ េ ក អំ សំ ត បនមន 

ប សន៍ថ េ កគំ ទរ ភិបលកមពុជ ែដលបន សហករជមួយ ជរ ភិបល 

បេទស ម៉េឡសីុ ែដលផល់ឱកសដល់ បជពលរដែខមរ ឱយេទេធករេន បេទសម៉េឡសីុ 

។ េ ក បនមនបនថ “ករបញជូ នពលករ-ពលករនីិេទេនះគឺជករល ែត តវ ម ន 

េ យ រមន កមហុ៊នមួយ ចំនួនមិនបនេគរពចបប់ របស់ កសួងករងរ នឹងមន កម 

ហុ៊នខះេទ ត ទទួលយកពលករ-ពលករនីិែដលមិនទន់ គប់ យុឱយចូល េធករ”។ 
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សូមជ មបថ ថ នទូត បេទសម៉េឡសីុ បនេចញទិ ករករ ដល់ពលករកមពុជ 

ជង២មឺុននក់ កនុងរយៈេពល៨ែខេដមឆន ំេនះ ែដលជសថិតិមួយ បងញពីករ េកនេឡង 

ជិត៤ដង ៃនចំនួន ពលករ ែដលបញជូ នេទកលពី ២ឆន ំមុន។ 

េយង មតួរេលខ របស់ ថ នទូតម៉េឡសីុ បចំេន បេទសកមពុជបនឱយដឹងថ ពលករ 

កមពុជសរបុ២០៩០៩នក់ ែដលរមួមនពលករបេ ម មផទះ១៨០៣៨នក់ បនផល់ទិ ករ 

ករងរ រ ងពី ែខមក  នឹងែខសី  ឆន ំេនះ ។ 

៥. រ ភិបលចង់បញជូ នអនកបេ ម សីេទ បេទសម៉េឡសីុ 

៥. Gov’t still eager to send Maids to Malaysia 
06/11/10 (Cambodia Daily) 
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៦. ពលករែខមរជង២មឺុននក់  បឡងេទេធករេនកូេរ ៉

៦. More than 20 thousand of worker took the exam to work at Korea 

េ យ េសក បណិត (RFA) 

2010-11-08 

កសួងករងរ បេទសកូេរខ៉ងតបូងសហករជមួយ កសួងករ ងរ បណុះប ល និងវជិជ ជីវៈៃន
បេទសកមពុជ បនេបកសម័យ បលងមួយឬ េ ថ ករេធេតសេលភ កូេរេ៉លកទី៦ េដមបីេ ជស
េរ សពលករែខមរេទេធករេន បេទសកូេរ ៉ស មប់ឆន ំ២០១១ ខងមុខ។ 

ៃថងទី៧ វចិឆិក ២០១០៖ មណលេធេតសភ កូេរមួ៉យេន កងភនំេពញ 

យុវជន និងយុវនរែីខមរ បមណ ជងពីរមឺុននក់ មកពីប េខត កងមួយចំនួនកនុង បេទសកមពុជ េន
ៃថង ទិតយ ទី៧ វចិចិក បនចូលរមួ បលងភ កូេរ ៉ កនុងទី កងភនំេពញ េដមបីែសងរកលទធភពបនេទ
េធករងរេន បេទសកូេរ។៉ 

យុវតីមន ក់ យុ បមណ ២០ឆន ំ មកពីេខតកំពង់ចម េឈម ះ សុខ គឹមេចង បនឲយវទិយុ សីុេសរដឹីង 

េនមុខមណល បលង បឋមសិក សនធរមុខថ មុនមក បលងេនះ នងបនេរ នភ កូេរអ៉ស់
រយៈេពលជង ៤ែខ កនងមកេហយ។ 

នងបនបញជ ក់ពីមូលេហតុែដលេគចង់េទេធករងរេន បេទសកូេរ ៉ េនះេ យ រនងពិបករកករ
ងរេន សកែខមរ មយ៉ងេគសងឃឹមថ េទកូេរនឹ៉ងបន បក់ែខេ ចន េដមបីជួយេ ះ យជីវភព កម
គ រេទៃថងអនគត ៖ «ខញុំ ចង់ឲយបូនខញុំេរ នបនខពង់ខពស់េ ពះអីខញុំអត់េរ ងបនខពស់ អត់បនចប់
អញច ឹងេទៃថងអនគតចង់េឃញ កម គ រខញុំមនភព រកី យមនភពរងុេរ ង។ េទៃថងអនគតេបខញុំ
បនេទមកវញិខញុំនឹងបេងកតមុខរបរេ យខួន ឯង»។ 

យុវតីមន ក់េទ តក៏បនឲយដឹងពីបំណងរបស់េគេនមុនេគចូលមណល បលងែដរថ ករែសងរកករងរ
េធេ ក សក េគដឹងថ មិនែមនជករងយ សលេទ បុ៉ែនេគ តវែតតសូ៊េដមបីឲយក មិតជីវភពេគមន
ករផស់ បូរេទៃថងមុខ ៖ «ករងរមិនែមនថពិបកេទ សកែខមរេនះ គន់ថ បក់ែខតិចៗ។ 

សមតថភព តឹមថ បក់ឌុនេនះ អស់េហយ តឹមថ ៨០$ ខញុំរកអត់បនេ ចនជងហនឹងេទ តេទ។ េបថ 

េធករេ ងច កេបែថមេម៉ង ំងពី ពឹករហូតដល់េម៉ង៨ ឬ៩យប់ េបកមកបន តឹម១០០$ជង ឥឡូវ
សួរថ េឡងផទះក៏ៃថ ទឹកេភងក៏ៃថ មូប រក៏ៃថ។ ឥឡូវឲយៃថផទះខញុំបុ៉ណឹងសួរថ ខញុំេធបនែដរឬអត់? 

ខញុំអត់មនកមំងចិតថ េធបនេកតេទ តេទ េ ពះថ េធករអត់មនសល់លុយេទ»។ 
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បធនករយិល័យរដបល និងហិរញញវតថុៃនគណៈកមមករបណុះប ល និងបញជូ នពលករេទេធករ
េនបរេទសៃន កសួងករងរ បណុះប ល និងវជិជ ជីវៈ េ ក េហង សួ មន ប សន៍ឲយវទិយុ សីុ
េសរដឹីងថ ករ បលងៃថងេនះេធេឡងកនុងមណល បលងចំនួន៧ កនុងទី កងភនំេពញ។ 

េ កបនបញជ ក់េទ តថ ករ បលងេនះជវគគ ស់សទង់នូវសមតថភពែផនកភ កូេរ ៉ មុនកយជ
េបកខជនេ ជសេរ សជពលករេទេធករែផនកឧស ហកមម និងកសិកមមេន បេទសកូេរេ៉នះ េហយ
េបកខជនទំងពីរេភទ តវមនលកខខ័ណ គឺមន យុចប់ពី ១៩ឆន ំ ដល់៣៩ឆន ំ មិនធប់ ប ពឹតិបទ
េលមសេនកមពុជ និងមិនធប់េគបងខំឲយចកេចញពី បេទសកូេរក៉នងមក ៖ « បឡង េធេតសសមតថភព
េហយគត់ តវពិនិតយសុខភព េហយេនេពលែដលគត់ពិនិតយសុខភពេហយ គត់មិនមនបញអី 

បនគត់កយេទជេបកខជនែសងរកករងរេធ គឺគត់ តវមក ក់ពកយ េហយេយងនឹងបញជូ នេឈម ះ
គត់ ម បព័នធកំុពយូទ័រមួយ ែដល កមកូេរប៉នដំេឡងឲយមកខងេយង េហយបនទ ប់មកេទ តគត់ តវ
រងចំេយងរហូតដល់ កសួងករងរកូេរ ៉បញជូ នេឈម ះគត់ដល់េទខងេថែកកូេរ»៉។ 

េ កបនថ ំងពីេដមឆន ំ២០១០ រហូតមកដល់េពលេនះ បេទសកូេរប៉នទទួលយកពលករែខមរេទ
េធករ បន បមណជិត ២០០០នក់េហយ។ េហយេបគិតចប់ ំងពីឆន ំ២០០២ មក ពលករែខមរែដល
បនេទេធករេន បេទសកូេរ ៉ មរយៈ កសួងករងរ និងវស័ិយឯកជនមួយចំនួនកនងមក មន
បមណ ៩០០០នក់។ ឆន ំ២០១១ ខងមុខេនះ កសួងករងរកមពុជបនប៉ន់ បមណថ បេទសកូេរ ៉
ទំងមូលនឹង តវករកមំងពលកមមពីបរេទស បមណជង ៣០០០០នក់ ែតកនុងេនះេគមិនទន់ដឹងថ 

កូេរនឹ៉ង តវករពលករពីកមពុជបុ៉នម ននក់េនះេទ៕ 

៧.  សីែខមរមន ក់រងករេធបបេន បេទសម៉េឡសីុ 

៧. Cambodia women was mistreated in Malaysia 

េ យ សុខ េសរ ី(VOA) 

2010-11-08 

ម នីសិទធិមនុស បន យករណ៍ថ ពលករែខមរភគេ ចន តវបនេគរេំ ភសិទធិ និងេធ
ទរណុកមម ខុសពីអីែដលពួកេគនឹកសងឃឹមមុនេពលចកេចញពី សកកំេណ ត។ 

កម គ ររបស់កមមករចំ ក សកកមពុជមន ក់ ែដលរងករេធទរណុកមមេនកនុង បេទស
ម៉េឡសីុថមីៗេនះ បនទទូចសំុឲយ ថ នទូតកមពុជេនកនុង បេទសម៉េឡសីុ និង កសួងករងរ 
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បណុះប លវជិជ ជីវៈ និងនីតិសមបទ ជួយេធអន គមន៍ េធយ៉ង សេ ងគ ះកូន សីមក
ជួបជំុជមួយ កម គ រវញិ។ 

បភពពី កម គ របនឲយដឹងថ កមមករចំ ក សកជ សីេភទេនះមនេឈម ះ តូច ធួន 

យុ២១ឆន ំ បនរងករ យដំេ យមច ស់ផទះ ែដលខួនេធករេនកនុង បេទសម៉េឡសីុ ឲយែបក
កបលហូរឈម និង គំកនុងខួន។ នងបនទូរស័ពទមក កម គ រេនកនុង បេទសកមពុជ េដមបី
បប់ឲយដឹងអំពីទុកខលំបករបស់ខួន។ 

មយរបស់នង តូច ធួន គឺេ ក សី ៃម៉ េយ ន យុ៥៥ឆន ំ េនឃំុកំពង់ ច សករមស
ែហក េខត យេរ ង ែថង បប់វទិយុ សីុេសរេីនៃថងទី៨ ែខវចិឆិកថ េ ក សីសំុឲយម នី
អងគករករពរសិទធិមនុស  និង កសួងករងរ ពមទំង ថ នទូតកមពុជេនកនុង បេទស
ម៉េឡសីុ ជួយសេ ងគ ះកូន សីមកកមពុជវញិ ៖ «េធករចំនួន៦ ឬ៧ែខេហយ រចួជមួយ
កមហុ៊នេហយ។ េហយឥឡូវខញុំថ ឈចុឺកេដម ទង េហយហូរឈម ម ចមុះ េគេធបប។ 

ឥឡូវខញុំសំណូមពរថជួយេធេម៉ចឲយេ ះ យ ឲយថកូនវលិ តឡប់មក សកវញិចុះ។ េន
េធករងរក៏េធមិនេកតែដរ។ ឲយ កមហុ៊នបញជូ នកូនខញុំមកវញិ»។ 

េ ក សីបនបនថ ជនជតិម៉េឡសីុែតងែតសីបេនទ ស និងេ បពកយេជរ បមថេសទរេរ ង
ល់ៃថង េនះេប មករឲយដំណឹងរបស់កូន សី។ 

កមមករចំ ក សករបូេនះបនចកេចញពីកមពុជ េធជអនក ំបយេនកនុង បេទសម៉េឡសីុ
ំងពីែខមីន ឆន ំ២០១០ កនងេទេនះ មរយៈ កមហុ៊នឯកជនមួយ េឈម ះ េអភីធីេអសអីុ 

(APTSE)។ 

អគគនយកៃន កមហុ៊នេអភីធីេអសអីុ េ ក េសង សិទធិពិជ័យ បនមន ប សន៍បំភឺថ កម
ហុ៊នរបស់េ កនឹង ម នសំណំុេរ ងេនះ េហយនឹងេ ះ យជូនពលកររងេ គះ ៖ «ខញុំ
នឹងអេងកតេមល ខញុំនឹងឲយបញជូ នេទ ថ នទូត។ ឲយេថែក និងពលករនីិេទ ថ នទូតែខមរេយង 

េដមបីេ ះ យ។ សំខន់េបសិនជេថែកហនឹងរេំ ភបំពនេលគត់ គឺ តវរកខុស តវឲយ
គត់។ េបគត់ចង់ដូរេថែក េយងនឹងដូរេថែកថមី។ េបសិនគត់ចង់ តឡប់មកវញិ គឺេយង
បញជូ នគត់ តឡប់មកវញិ េនេពលែដលេ ះ យចប់»។ 
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អងគករករពរសិទធិមនុស ដហុក កលពីៃថងទី១៥ ែខតុ  បនេចញផ យេសចកីែថង
ករណ៍ថមីមួយ សំែដងករ ពយបរមភយ៉ងខំងចំេពះករសេ មចរបស់រ ភិបល កនុងករ
បញជូ នពលករបែនថមេទកន់ បេទសម៉េឡសីុ គែដលពលករកមពុជមួយចំនួន បនទទួលរង
កររេំ ភបំពនពីសំ ក់មច ស់ផទះ េនកនុង បេទសម៉េឡសីុ។ 

ឯក រែដលវទិយុ សីុេសរទីទួលបនបងញថ មន កមហុ៊នជផូវករចំនួន១៤ កំពុងទក់
ទញ បជពលរដែខមរ ឲយេធជពលករេទបរេទស៕ 

៨. ពលករេធករេនេ ក បេទសរកចំណូលកនុងមួយឆន ជិំត៣០០ នដុ រ 

៨. Migrant workers earn nealy 300 million dollars per year 
េ យ ែខ សុណង (RFA) 
2010-10-17 

ម នី កសួងករងរេមលេឃញថ ពលករេធករេនេ ក បេទសបចចុបបនន កំពុងមនករេកន
េឡង េហយបនប៉ន បមណថជទូេទ ពលករ ចរកចំណូលបនកនុងមួយឆន ំៗ ជិត ៣០០

នដុ រសហរដ េមរកិ។ 

បណុះប លភ កូេរ ៉ ស មប់ពលករែខមរ KLC េនខណទួលេគក ជធនី
ភនំេពញ (របូថត៖ ៃថងទី១៧ តុ  ២០១០) 
ែថងេនកនុងនទីេវទិកអនក ប់វទិយុ សីុេសរ ី េនៃថងសុ ក ទី១៥ តុ  កនុង បធនបទសីពី
បក់ចំណូលរបស់កមមករេទេធករេនេ ក បេទស េ ក ហូ៊ វឌុ ី អគគនយករង អគគ
នយក នករងរ ៃន កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ បនបងញថ កសួងករ
ងរមនែផនករេរ បចំយុទធ សចំនួន៥ដំ ក់កល េដមបបីេងកនករ គប់ គងករវលិ
តឡប់របស់ពលករ និង បក់ឈនួលបញជូ នមកពីបរេទស ែដលពួកេគកំពុងេធករ។ 

េ ក ហូ៊ វឌុ ី មន ប សន៍បញជ ក់បែនថមថ ៖ «េយងព ងឹងករ គប់ គង ំងពីេ ជសេរ ស 
េធេម៉ចករេ ជសេរ សកំុឲយមនបញេ ចន ខញុំេជ ថមនេ ចន េហយេពលករអប់រេំរ នសូ តក៏
កំុឲយមនបញេទ ត េ ពះកនងមក មនបញេ ចនែដរ ឥឡូវេយងកំពុងែតែកទ មង់បញ
ហនឹងេហយ េហយេពលបញជូ នេទកំុឲយមន បញហនឹងែដរ ដល់េពលថ តឡប់មកវញិ និងករ
បញជូ ន បក់ក៏ គប់ គងេទ ត ដូេចនះ ៥ដំ ក់កលហនឹងេយងនឹងព ងឹងទំងអស់េនឆន ំ២០១១ 
េនះ»។ 

ក៏បុ៉ែនេ ក យ៉ វធុ នយក បតិបតិអងគករខ ៉មកមពុជ បនែថងកីចមងល់ថ េត កសួង
ករងរេធករគណន បក់ចំណូលរបស់កមមករេនះរេប ប ។ េ កថ បក់ចំណូល
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ែដលបនពីេធករងរេនេ ក បេទសេនះ គឺពលករបនចំ យេទេលករចយ យផទ ល់
ខួន ចំ យ បក់េទេលបញសុខភព ចំ យេទេលបំណុលែដលខួនបនជំពក់
កមហុ៊ន និងអនករមួករងរ រមួទំងចំ យេទេលសំេល កបំពក់កនុងកររស់េន និងេផញឲយ
កម គ រផង ៖ «ពលករែដលថ បន បក់ែខហនឹង សុទធហនឹង គឺថ ២០០ដុ រមិនែមនបន
លុយហនឹងទំងដុលេទ គឺថ តវចំ យេទអស់វញិ េហយេយងេមល មរយៈបញជូ នលុយ

ម បព័នធៃនករបញជូ នលុយ េបេយងពិនិតយេមលេនកនុង បេទសកូេរ ៉ភគេ ចនគឺមនគណនី
ផទ ល់ខួន ក៏បុ៉ែនេយងពិនិតយេមល បេទសៃថវញិ ករបញជូ នលុយ គឺេ ចនែតេធេទ មមន

ច់ញតិ គ ល់គន  ឬ មេមខយល់។ អីុចឹងលុយហនឹងមិនដឹងថ េពលេផញមកេហយ តវកត់
កងចំ យអីបែនថមេទ ត»។ 

អនកទូរស័ពទចូលរមួកនុងកមមវធីិេនះមួយរបូេឈម ះ សុធ េនេខតកំពង់ចម មនេយបល់ថ 
បសិន េបទំនស់ដីធីេនេកតមនេនះ បជពលរដេនែតបនេចញេទេធករេនេ ក
បេទស េហយទទួលរងេនេ គះថន ក់ករងរដែដល ៖ «ខញុំចង់សួរថ េតៃថង េទ បនឈប់
លក់ែខមរេទេធករេនបរេទស សំណួរទី១ ទី២ េតៃថង េទបនេទបរ ភិបលឈប់បន់ដី
បជពលរដ េបសិនជេនមនបន់ដីេទ ត ែខមរ តវែតេនបងខំចិតេទេធករេនបរេទស»។ 

េឆយតបេទនឹងចមងល់របស់េ ក សុធ រស់េនេខតកំពង់ចម េ ក ហូ៊ វឌុ ី អគគនយករង 
អគគនយក នករងរ ៃន កសួងករងរ បណុះប ល និងវជិជ ជីវៈ បនបំភឺថ េ កមិន

ចកំណត់បនេទថ ៃថង នឹងឈប់បញជូ នពលករេទេ ក បេទសេនះ។ ពីេ ពះកនុងេពល
បចចុបបននេនះ េ កេឃញទឹកចិត បជពលរដែខមរកំពុងមនសនទុះយ៉ងខំង កនុងករេចញេទ
េធករេនេ ក បេទស ៖ «មនពិេ ធន៍ថ េន បេទសេលេ កេនះ មិន តឹមែត បេទស
េយង ែដលេទបែតអភិវឌ ន៍បនបុ៉ណឹងេទ បេទសេគែដលអភិវឌ ន៍មុនេយង េហយ
អភិវឌ ន៍ខពស់ជងេយងេទ ត ក៏េនែតបញជូ នពលករេទបរេទសែដរ។ ឧបមកូនកមួយេ ក 
សុធ េទ បក់ហនឹងមកចូលដល់េ ក សុធ ហមង អត់មនចូលថវកិរដេទ»។ 

អនកទូរស័ពទចូលរមួមួយរបូេទ ត មកពីេខត ែកវ េ ក ចន់ សុខ បនសំណូមពរឲយ កសួង
ករងរេធករអេងកតពីករផ ពផ យពណិជជកមម របស់ កមហុ៊នបញជូ នពលករ េដមបីេជ ស ង
ករេបក បស់កមមករ មរយៈករផ ពផ យ ៖ «េត កសួងករងរបនពិនិតយេមលេទ ដូចជ
ករផ យពណិជជកមម ករបេងកត កមហុ៊នហនឹង េត កសួងបនពិនិតយ ឬក៏ ម នេទ េត ច
បញជូ នេទ សបចបប់េទ»។ 

េ ក ហូ៊ វឌុ ី អគគនយករង អគគនយក នករងរ ៃន កសួងករងរ និងបណុះប ល
វជិជ ជីវៈ ឲយដឹងថ សពៃថងមន កមហុ៊ននំពលករចំនួន ២៩ កមហុ៊ន ែដលភគេ ចនៃន
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កមហុ៊នទំងេនះ បញជូ នពលករេទ បេទសម៉េឡសីុ និងេទ បេទសៃថ។ េ កថ កសួង
ករងរមនម នី មឃំេមលករងររបស់ កមហុ៊នជបនបនទ ប់ េដមបីឃំេមលករអនុវត
របស់ កមហុ៊នេទ មេគលករណ៍របស់រ ភិបល ែដលខួនបនចុះកិចចសនយជមួយ
កសួងករងរ។ 

េ ក យ៉ វធុ នយក បតិបតិអងគករខ ៉មកមពុជ បនសំែដងករគំ ទចំេពះករបញជូ ន
ពលករែខមរេទេ ក បេទស ក៏បុ៉ែនេ កសំុឲយរ ភិបល ជពិេសស កសួងករងរេធយ៉ង

គប់ គងយនករៃនករបញជូ នពលករឲយកន់ែត បេសរ េជ ស ងបញករេ ក បសងកត់ 
រេំ ភបំពន េបក បស់ និងេកង បវញ័ច កមមករែខមរ ៖ « មពិតករប៉ន់ ម ន មនលកខណៈ
ខុសៗ គន  មរបយករណ៍របស់ World Bank ែដលេធករសិក វ ជវេនកនុងឆន ំ
២០០៧ បនប៉ន់ បមណថ និងមនរហូតដល់ ៣២២ ន អីុចឹងេយងេឃញថចំនួនេនះ
េ ចន ស់។ េហយគឺបនប៉ន ម នេទ តែដរថ តំ ងឲយ បែហលជ ៤.១%ៃនផលិត
ទុនសរបុរបស់ជតិ េនះជចំណូលមួយខពស់ ស់ស មប់កមពុជេយង»។ 

បភពពីអងគករខ ៉មកមពុជឲយដឹងថ របយករណ៍ធនគរពិភពេ ក ធប់បនបងញថ 
បក់ចំណូលែដលបនមកពីចំណូលរបស់កមមករកនុង ១ឆន ំៗ ចនឹងេកនដល់ ៥០០ ន
ដុ រសហរដ េមរកិ។ បសិនេបកមពុជេធករ គប់ គងកនុងករេធចំ ក សកបន បេសរ 
ទក់ទងេទនិងយនករករពរ និងេលកកមពស់សិទធិពលករចំ ក សកេនះ៕ 
 

៩. អតថបទចបប់ទក់ទងេទនឹងកមមករចំ ក សក 

៩. Law related to Migrant worker 

អនុ កឹតយ 

សីពីករេរ បចំ និងករ ប ពឹតេទ របស់ កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ 

េលខៈ ៥២ អប ក/បក 

 ម ១៣◌ៈ នយក នមុខរបរ និងហតថពលកមមទទួលបនទុក ៖ 

- សិក  និងេលកវធិនករស មប់អភិវឌ ន៏ និងករករពរមុខរបរ 
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- គប់ គង េចញប័ណករងរេស វេភករងរ  និង ផល់ទិ ករករងរដល់កមមករនិេយជិត 

ែខមរែដលេធករេនកនុង និងេ ក បេទស។ 

- តតពិនិតយនិងផល់ប័ណករងរ  េស វេភករងរដល់ជនបរេទសែដលមក បកបមុខ របរ 

េនកនុង ពះ ជ ច កកមពុជ។ 

- េរ បចំ កបខណខ គតិយុតពីវធិនករទំងអស់ ក់ឱយអនុវតវធិនករនិង ម នករអនុវត 

-ករេរ បចំឱយមនករយិល័យរកករងរេធេន មមនទីរករងរនិងបណុះប លវជិជ ជីវៈ េខត កង។ 

- ក ងសិតថិមុខរបរនិងហតថពលកមមកនុងនិងេ ក បេទសេទ មលំ ប់ថន ក់សកមមភព េសដកិចច. 

- ក់ែតងបទបបញញតិ       និងបទបញជ សីពីករ គប់ គងជនបរេទសែដលមក បកបមុខរបរ 

េនកនុង ពះ ជ ច កកមពុជ និងសីពីករ គប់ គងកមំងពលកមម និងពលករែខមរេទេធករ 

េនេ ក បេទស។ 

- គប់ គងជនបរេទសែដលមក បកបរបរកនុង ជ ច កកមពុជ និងពលករែខមរេ ចន 

ចេសន    បេងកតអនុពនធករងរ។ 

- ែសងរកទីផ រករងរជូនពលករែខមរេទេធករេនេ ក បេទស 

- អនុវតភរកិចចេផ ងៗេទ ត ែដល កសួង បគល់ជូននយក នមុខរបរ និងហតថពលកមមដឹក 

នំេ យមួយរបូ និងអនុ បធនជជំនួយករ ម នចំបច់។ 

ម ១៥◌ៈ នយក នេពទយករងរទទួលបនទុក ៖ 

-  ក់ែតងនិងអភិវឌ េគលនេយបយចបប់ និង បទបបញញតិនន  ែដលពក់ព័នធនឹងពល 

កមមករកុមរ។ 
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- អនុវតេគលនេយបយរបស់ ជរ ភិបល អនុសញញ    និងសនធិសញញ អនរជតិែដលពក់ 

ពនធ័នឹងពល កុមរ ជពិេសសទ មង់ធងន់ធងរបំផុតៃនពលកមមកុមរ។ 

- ម ន តតពិនិតយករអនុវតែផនករសកមមភពជតិអនុសញញ អនរជតិែដលពក់ពនធ័េទ 

នឹងពល កមមកុមរ។ 

- បេងកនកិចចសហ បតិបតិករ ស មបស មលជមួយ កសួង ថ ប័ន អងគករេ ករ ភិបល 

និងអងគករអនរជតិេដមបីេ ះ យបញែដលពក់ពនធ័នឹងពលកមមកុមរ។ 

-  សហករអនុវត និង យតៃមករអនុវតេគលករណ៏ គេ មង កមមវធីិនន ែដលពក់ពនធ័ 

នឹងករលុបបំបត់ទ មង់ធងន់ធងរបំផុតៃនកុមរជមួយៃដគូ កសួង អងគករេ ករ ភិបល 

និងអងគករអនរជតិនន។ 

- េធអន គមន៏ េដមបីេ ះ យ ល់បញពនធ័នឹងករទប់ ក ត់ទ មង់ធងន់ធងរបំផុតៃនពល 

កមមកុមរ។ 

- េរ បចំទិ ពិភពេ ក បឆំងនឹងកុមរ ១២ ែខមិថុន ជេរ ងឆន ំ 

- អនុវតភរកិចចេផ ងៗេទ ត ែដល កសួង បគល់ជូននយក នករងរកុមរដឹកនំេ យ 

បធន មួយរបូ 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 

អប់របំណុះ ប លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ ធរណៈ ឯកជន អងគករេ ករ ភិបល 

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

ឯកជន អងគករេ ករ ភិបល និងអងគករអនរជតិ។ 

- ស មបស មល គប់ គងសកមមភពករងរអប់របំណុះប លបេចចកេទសនិងវជិជ ជីវៈៃន 

គឹះ ថ នសិក ធរណៈ ឬថន ក់បណុះប លវជិជ ជីវៈែដលសថិតេ កមឱ ទ កសួងនន 

- បមូលទិនន័យ េរ បចំសថិតិ ស មប់ករងរអប់រ ំបណុះប ល បេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ 

- ក ងែផនករស មប់អភិវឌ បពនធ័អប់រ ំបណុះប លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ 

- តតពិនិតយ និង យតៃមគុណភពករងរអប់រ ំបណុះប លបេចចកេទស និងវជិជ 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 អងគករ 

អនរជតិ។ 

- អភិវឌ េគលនេយបយស មប់មូលនិធិជតិបណុះប ល 

-  សិក វ ជវេលមុខរបរែដល តវេធករបណុះប លឱយសម សប មត មវករជក់ 

ែសង កនុង តំបន់នីមួយៗ ពិេសសត មវករទីផ រករងរកនុង និង េ ក បេទស។ 

- េរ បចំែផនករផល់មួលនិធិជតិបណុះប លដល់ ថ បន័ ធរណៈ ឯកជនអងគករេ ក 

រ ភិបល និងអងគករអនរជតិ ែដលេធករបណុះប ល។ 

- តតពិនិតយ និង យេលគេ មងេសនសំុរបស់ ថ បន័ ធរណៈ ឯកជន អងគករេ ករ ភិ 

បល និងអងគករអនរជតិ ែដលេធករបណុះប ល។ 
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-  ផល់ឥណទនដល់សហគមន៏ជន កី ក ែដលបនទទួលករបណុះប លរចួេដមបី 

បកប មុខរបរេ យ ខួនឯង។ 

- ម ន និង យតៃមេលសកមមភពបណុះប ល និងឥណទនែដលបនផល់ជូន 

- អនុវត នកិចចេផ ងៗេទ ត ែដល កសួង បគល់ជូននយក ន គប់ គងកិចចករអប់រ ំ

បណុះប លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈដឹកនំេ យ បធនមួយរបូ និងអនុ បធន គប់ 

គងកិចច. 

រដធមមនុញញ ៃន ពះ ជ ច កកមពុជឆន ១ំ៩៩៣ 

ជំពូកទី៣  ៖ អំពីសិទធិ និងករណីយកិចចរបស់ បជពលរដែខមរ 

ម  ៤៦ ៖       អំេពលក់ដូរមនុស  អំេពេធ ជីវកមមែផនកេពសយកមម   និងអំេព ស ភស 

ែដល ប៉ះពល់ដល់េសចកីៃថថនូររបស់នរ ី តវ មឃត់។ តវ មឃត់មិន 

ឱយមនកបញឈប់នរពីីករងរ េ យមូលេហតុមនគភ៌ ។ នរមីន សិទធិឈប់ 

សំ កេនេពលស មលកូន េ យទទួល បក់េប វត  និងេ យមនករ 

ធនរក  សិទធិអតីតភពកនុងករងរ និងអតថ បេយជន៏សងគមេផ ងៗេទ ត។ 

រដនិងសងគមយកចិតទុក ក់បងកលកខណៈឱយនរ ី ជពិេសសនរេីនជនបទ 

ែដលគម នទីពឹង បនទទួលករឧបតថមេដមបីមនមុខរបរមនលទធភពពយ បល 

ជំងឹ ឱយកូនេទេរ ន និងមនជីវភពរស់េនសមរមយ។ 

ម ៤៨ ៖    រដធនរក ករពរសិទធិរបស់កុមរ ែដលមនែចងកនុងអនុសញញ សីពីកុមរ 

ជពិេសស មន ជីវតិរស់េន ទទួលករអប់រេំរ នសូ ត សិទធិ តវបនទទួលករ 

គំពរកនុង ថ នករណ៏មន ស ងគ ម និងករពរ បឆំង នឹង ជីវកមម េសដកិចច 

ឬកមគុណេលកុមរ ។រដគំពរ បឆំងនឹងករងរទំង យ ែដល ចេធឱយ 

ខូចដល់ករអប់រ ំ និងករេរ នសូ ត របស់កុមរ ឬែដលនំឱយអន យដល់សុខ 

ភព ឬសុខុមលភពរបស់កុមរ។ 
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III  អតថបទទក់ទងនឹងករេធកូដកមម និងឡុេ  

III  Issue related to strike and Lockout 

១. កមមករេនេខត ពះសីហនុនឹងេធករត ៉ មផូវនន 

១. S’ville workers to take to the streets 

  11/11/2010  
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២. ផទុះកូដកមមេនេ ងច កកត់េដរញូ ៉យដ៍ កមមករជង ១២០០នក់ ទមទរ ៩ ចំណុច 

២. Exploded strike at New White factory, 1200 workers claimed 9 conditions 

េ យ : សុពិសិដ (ៃថងទី 15 វចិឆិក 2010)  CEN  

កមមករែដលេធកូដកមមេនេ ងច កកត់េដរញូ ៉យដ៍  

ភនំេពញ: កមមករ-កមមករនីិេ ងច កកត់េដរញូ ៉យដ៍ ជង ១២០០នក់ ែដលមនទី ំង
សថិតេនភូមិទួលព ង សងក ត់េចមេច ខណដេងក  កលពី ពឹកៃថងទី១៥ វចិឆិកេនះ បននំគន េធ
កូដកមមអហិង  ទមទរលកខខណករងរ ៩ ចំណុច ។ 

បនទ ប់ពីមនករស មបស មលពីជំនញ កសួងករងររចួមក េ កេថែកេ ងច កជនជតិ
ចិនៃត ៉ន់ និងសហជីពបនយល់ ពម និងឯកភពគន  ៣ចំណុចគឺ១. េនេម៉ង ២រេស ល ៃថង
ដែដលកមមករទំងអស់យល់ ពមចូលេធករវញិ ២. េ កេថែកយល់ ពមរក បក់រងន់
ដែដល កនុងៃថងេធកូដកមមមួយ ពឹកេនះ និង៣. ល់លកខខណទមទរ ៩ ចំណុច តវបន
ចរចេន កសួងករងរ េដមបីកំុឲយមនករខតបង់រ ងភគីទំង២ ។ 

េ ក រមឹ បូ ៉  បធនសហព័នធសហជីពកមមករ បជធិបេតយយែខមរ បននិយយកលពី ពឹក
ៃថងទី១៥ វចិឆិក ថ េគលបំណងរបស់កមមករែដលេធកូដកមម គឺេដមបីទមទរលកខខណករងរ 
៩ចំណុចគឺ១. អនុវតសញញ រមួ និងកិចច ពមេ ព ងកនងមក ២. សូមដកពកយបណឹង ែដល
កមហុ៊នបនបឹងថន ក់ដឹកនំសហជីព េ យ រេហតុផលៃនករេធកូដកមមរបស់កមមករ
កនងមក សប មអនុ សន៍ដ៏ខពង់ខពស់របស់សេមចេតេជហុ៊ន ែសន ៣. ទទួលយក
ថន ក់ដឹកនំទំងអស់របស់សហជីពមនេឈម ះ ឈុំ ឡងឌី ជេលខធិករ និងេឈម ះ សុខ នឹម 

ជអនុ បធនសហជីព ែដល កមហុ៊នបនបញឈប់កនងមកឲយចូលេធករវញិ និង តវកត់
បក់ភគទន មសំេនរសហជីព ។ 

េ ករមឹ បូ ៉  បនថ ទី៤ េបក បក់ែដល កមហុ៊នបនកត់ េ យ រករេទបំភឺេន
តុ ករកនងមក ជូនដល់ថន ក់ដឹកនំសហជីពវញិ ៥. េធករផស់បូរ បធនែផនក
ធនធនមនុស េឈម ះ ភូ សុ៊ន េចញពីេ ងច ក េ ពះេឈម ះេនះែតងេក បសងកត់េរ សេអង 

េ ជ តែ ជក គំ មកំែហងសិទធិេសរភីពសហជីព បងកវ ិ ទតូច ចឲយកយជធំ... ៦. េបក បក់
ឈនួល និង បក់អតថ បេយជន៍េផ ងៗ ឲយកមមករេឈម ះ ជុន ផន់  ែដល កមហុ៊នបន
បញឈប់កនងមក ៧. េបក បក់ឈនួលបែនថម ១០% េទ តៃនចំនួន ៦០% ឲយដល់កមមករេឈម ះ អឹុ 

សី ស មប់ករឈប់លំែហមតុភព ៨. ទទួលយកកមម រនីិេឈម ះ បូ  ែដល កមហុ៊ន
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បញឈប់េពលមនៃផទេពះឲយចូលេធករវញិ និង៩. េ ះ យសំេណ រសហជីពកនងមក
ដូចជ បក់អតីតភព ល់ ១ឆន ំដំេឡង ២ដុ រ បក់រងន់េទ តទត់ ៧ដុ រ កនុង ១ែខ 

បក់ៃថេធដំេណ រ និងជួលផទះ ១០ដុ រ កនុង ១ែខ បក់ៃថបយែថមេម៉ង ១០០០ េរ ល កនុង 

១េម៉ង បែនថមេល បក់ឈនួលេគល ១១ ដុ រដល់កមមករទំងអស់ ។ 

ន ពឹកៃថងដែដលម នីជំនញ កសួងករងរ បនចុះស មបស មលជមួយេថែកេ ងច ក 

និងេមដឹកនំសហជីព រហូតសេ មចលទធផលជវជិជមន ៣ចំណុច ១. កមមករ-កមមករនីិទំង 

១២០០នក់ យល់ ពមចូលេធករវញិេនេម៉ង ២ រេស លៃថងដែដល ២. េ កេថែករក ទុក
បក់រងន់េន ពឹកៃថងេធកូដកមម និង៣. លកខខណទមទរទំង ៩ចំណុច នឹងបនេ ះ យ
េន កសួងករងរ េដមបីកំុឲយមនករខតបង់របស់ភគីទំងសងខង ៕  
 

៣. អតថបទទក់ទងនឹងករេធកូដកមម និងឡុេ  

៣. Law related to Strike and Lockout 

1-ktikarsBaØasþIBI siTæiesdækic© sgÁm nig vb,Fm’³ 

maRta8 cMnucTI1-X³ siTæieFVIkUdkmμ EdleRbIR)as;[Rsbtamc,ab;rbs;RbeTsnImYy²  

2-rdæFmμnuBaØ³ 

maRta37 ³siTæieFVIkUdkmμ nig  eFVI)atukm μedaysnþiviFIRtUvykmkGnuvtþn_   enAkñúgRkb;x½NÐc,ab;  

3-c,ab;sþIBIkargar³ 

maRta319 ³ siT§ieFVIkUdksmμ nigLúkeGARtUv)anFana. siT§ienHGacRtUv)anGnuvtþedayPaKI NamYy 
kñúgcMeNam PaKIEdlmanvivaT kñúgkrNIEdlmankarbdiesFesckþIsMercrbs;GaCJa kNþal. 

maRta320³ siT§ieFVIkUdkmμGacRtUv)anGnuvtþpgEdr enAeBlEdlRkumRbwkSaGaCJakNþal min)anedaH Rsay 
b¤min)anCUndMNwg GMBIdMeNaHRsayrbs;GaCJakNþal kñúgry³eBlEdlman kMNt;kñúgCMBUkTI 12. 
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siT§ienHk¾RtUv)anGnuvtþEdr enAeBlEdlshCIBCatMNagkmμkrnieyaCityl;eXIjfa RtUvyk 
siT§ienHmkeRbI edIm,IbgçMeGayman kareKarBtamGnusBaØarYm b¤tamc,ab;. 

siT§ienHk¾GacGnuvtþCaTUeTA)anEdr sMrab;karBarplRbeyaCn_xagesdækic© nigplRbeyaCn_xag 
viC¢aCIv³sgÁmén kmμkrnieyaCit. 

siT§ieFVIkUdkmμGacGnuvtþeTA)an luHRtaEt)aneRbIR)as;Gs;lT§PaBkñúgkaredaHRsayCMelaH eday 
meFüa)ay snþiviFICamYynieyaCk. 

karhamXat;siTæieFVIkUdkmμ 

maRta321³ kalNavivaTkargarrYmekIteLIgGMBI karbkRsayviFanKtiyutþi EdlmanRbPB ecjBI c,ab; 
b¤BIGnusBaØarYm b¤k¾viFanTak;TgnwgdMeNaHRsayrbs;GaCJakNþalEdlPaKIsamI)anRBmeRBog Kña 
siT§ieFVIkUdkmμmin GacGnuvtþ)aneT. 

siT§ienHk¾minGacGnuvtþ)anEdr ebIeFVIeLIgkñúgeKalbMNg esIerIeLIgvijnUvGnusBaØarYm b¤ dMeNaH Rsay 
rbs;GaCJakNþal EdlPaKIsamI)anRBmeRBogKña ehIyenAeBlEdlGnusBaØarYm b¤dMeNaH 
Rsayrbs;GaCaJkNþal enaHmin Tan;putkMNt;eT. 

maRta322³ siT§ieFVILúkeGA RtUvGnuvtþtambTb,BaØtþiTaMgLaydUcKñanwgsiT§ieFVIkUdkmμEdr. 

nItiviFImuneFVIkUdkmμ 

maRta323³ kUdkm μRtUvRbkaseFVItamnItiviFIEdlmankMNt;kñúg lkçnþik³shCIB. lkçnþik³enH 
RtUvkMNt;GMBIkar Gnum½t edaykar e)aHeqñatCasMgat;sþIBIkarsMerceGayeFVIkUdkmμ. 

k- karCUndMNwgmun 

maRta324³ kareFVIkUdkm μRtUvCUndMNwgmunkñúgry³eBly:agticR)aMBIréf¶ KitEtéf¶eFVIkar ehIyRtUv 
tMkl;TukenA kñúgshRKas b¤RKwHsßanrbs;xøÜn. RbsinebIkUdkm μmankarb:HBal;dl; EpñkskmμPaBxøH 
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b¤vis½yskm μPaBmYy karCUndMNwgmun RtUvEttMkl;TukenAsmaKmnieyaCkerog²xøÜn RbsinebIman. 
karCUndMNwgmun RtUvbBa¢ak; eGay)anc,as;las; nUvkarTamTar TaMgLay EdlCamUlehtuénkUdkmμ. 
karCUndMNwgenHRtUvEtepJIeTA RksYg TTYlbnÞúkvis½ykargarpgEdr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



មជឈមណលងប់រចំបប់ស មប់សហគមន៍ 
 

60 
 

IV. ព័ត៌មនទូេទ 

IV. General Issue  

១. វស័ិយកត់េដរេសទែតេងបេឡងវញិ 

១. Garment sector mearly recovred, minister says (Cambodia Dialy) 02/11/10 
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២. កូដករអំពវនវេទតុ ករ កង 

៣. Protesters appeal to city court (Phnom Penh Post) 04/11/10 
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៣. កូដកមមបនេនេខត ពះសីហនុខណៈែដលេ ងច កបឹង (08/11/10) 

៣. Factory file complaint as strike action continues (Cambodia Dialy) 
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៤. ករចប់ បធនសហជីពបងកឲយមនករសង យ័ 

៤. Unions say arrest of leader provokes suspicion (Cambodia Dialy) 22/11/10 
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៥.េ ងច កេបក បក់ែខឲយកមមករែដល ប់ 
៥. Garment factories to pay deceased workers (Phnom Penh Post) 22/11/10 
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៦. កមមករចង់បនសង បក់មកវញិ 

៧. Workers want refund (Phnom Penh Post) 26/11/10 
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៧. CCTU បិទសិកខ សីពីករចរច និងអនុសញញ រមួ 

៧. CCTU close workshop on CBA 
េ យ : សុពិសិដ (ៃថងទី 29 វចិឆិក 2010) 

ភនំេពញ: * CCTU មនសមជិក ២១នក់ ប់ ៣១នក់របួសេនេកះេព ជសហភពសហព័នធ 
សហជីពជតិកមពុជ េ កត់ថ CCTU កលពី ង ចៃថងទី ២៨ វចិឆិក កនងេទេនះ បនេរ បចំពិធីបិទ
សិកខ  សីពីករចរច និងអនុសញញ រមួ េនទី ន ក់ករក លរបស់ខួន សថិតេនសងក ត់បឹង
ពលឹត ខណ៧មក  បនទ ប់ពីបនេបកវគគសិក ចំនួន ១១វគគ មនេមដឹកនំ មេ ងច កចំនួន ៣៣០
នក់ មកពីេ ងច កចំនួន ២០ ។ 

េ ក សី សិរវីឌ នៈ អនកស មបស មលកមមវធីិបនឲយដឹងថ សិកខ កម ែដលចូលរមួសិក ចុងេ កយ
េនះមន ២វគគ កនុងមួយវគគមន ៣០នក់ (សរបុ ៦០នក់) េរ នរយៈេពល ៣ៃថង ។ សរបុវគគសិក
ទំងអស់មន ១១វគគ មនេមដឹកនំសហជីពមូល នចូលរមួ ៣៣០នក់ មកពីេ ងច ក សហ គស 

ចំនួន ២០ ។ វគគសិក េនះឧបតថមភេ យ ILODW/BANGKOK ។ 

េ ក យឹម េសរវីឌ នៈ ម នីគេ មង ILO បចំកមពុជមន ប សន៍ថ ILO បនឧបតថមភថវកិ េដមបី
បណុះប លដល់េមដឹកនំសហជីព មប លេ ងច ក សហ គស េដមបីបេងកតករយល់ដឹង
អំពីករចរចរ និងករចុះអនុសញញ រមួ ។ កត់បនថយវ ិ ទករងរ រ ងកមមករ ជមួយនិេយជក េហយ
េច ស ងករេធកូដកមម េ យពយយមចរចេ យេ ះ យេ យសនិវធីិជមួយនិេយជក ។ 

េ ក វង  សុវណ បធន CCTU មន ប សន៍ថ CCTU បចចុបបននមនសហព័នធចំនួន ១៥ ជ
សមជិកេហយ មនសហព័នធមួយេទ តកំពុង ក់ពកយសំុចូលជសមជិក ។ មនសមជិកជង ១៩
មឺុននក់ ែដលតំ ងឲយកមមករថន ក់ជតិ ។ CCTU េបកវគគសិក កនងមក េដមបីបណុះប លដល់
េមដឹកនំសហជីព មេ ងច ក សហ គសយល់ដឹងអំពីករចរច និងករចុះអនុសញញ រមួ ។ មន
ករងរសមរមយលុះ ែតេយងមនអនុសញញ រមួ មនភពជតំ ងបំផុត េហយេ ងច កមន
អនុសញញ រមួ គឺមនសុវតថិភពករងរ ផលិតផលេកតេឡង កៃ ម ក៏កន់ែត បេសរ ។ ជួបចរច
េ ះ យេ យសនិវធីិជមួយនិេយជិក ។ 

េ ក វង  សុវណ មន ប សន៍បនថ ស មប់ឆន ំ ២០១១ CCTU បនេលកគេ មងស មប់
បណុះប លដល់សហជីពមូល នបនេទ ត ។ កនុងេនះខង ILO មនគេ មងបេងកតមជឈមណល
ករងរ ស មប់ជួយបណុះប លដល់យុវជនទូេទ េដមបីែសងរកករងរេ យខួនឯង ។ ករងរ
ែដលសហជីពេយង តវេធ គឺ ម នេមលករអនុវតរបស់េថែកេ ងច ក េតអនុវតករេបក បក់
ឈនួល ៦១ដុ រ បន តឹម តវេហយឬេន  ? 

េ ក វង  សុវណ បនសែមងករេ ក យ និងចូលរមួរែំលកមរណទុកខចំេពះកមមករនីិជ
សមជិក CCTU ចំនួន ២១នក់ បន ប់េនេកះេព ជ និងសូមជូនពរដល់សមជិក ៣១នក់ េទ ត
ែដលរងរបួសឆប់បនជសះេសបយ ៕ 
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៨. កមមករកត់េដរជួបជំុរញុេដមបឲីយេថែកេ ងច កផល់ករងរឲយពួកេគវញិ 

៨. Gorment workers meet to push reinstatement (Cambodia Dialy) 03/12/10
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១០. សហជីពេ គងេធកូដកមមបនេទ តេបេថែកមិនយកកមមករចូលេធករវញិ 

១០. Union plan to continue strike if employers do not reinstate workers 

េ យ ែដន អយុធយ 

2010-12-04 

េមដឹកនំ សហជីពករពរសិទធិកមមករ មនគេ មងដឹកនំ កមកមមករេធកូដកមមមិនចូលេធករ
បនេទ ត បសិនេបេថែកេ ងច កបដិេសធមិនទទួលយកតំ ងកមមករ និងកមមករជិត ៤០០
នក់ ែដលបនបញឈប់ពីករងរឲយចូលេធករវញិេនះ។ 

១៣-កញញ -២០១០: បធនសមព័នធសហជីព បជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ (C.CAWDU) 

េ ក ត់ ធន់ ( ំ) ែថងេទកន់កមមករ កនុងអំឡុងេពលេធកូដកមមេនខងេ កេ ងច ក
មួយ កនុង ជធនីភនំេពញ។ 
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េមដឹកនំសហជីពករពរសិទធិកមមករចំនួន ៥ បនអះ ងកលពីៃថងទី៣ ែខធនូ កនុងកិចច បជំុសីពី
ដំេណ រករវវិឌ ន៍ៃនយុទធនករចរច បក់ឈនួលកមមករឲយដឹងថ ពួកេគ បនទមទរឲយេថែក
េ ងច កចំនួន ១៦ កមហុ៊ន ពមទទួលយកកមមករចូលេធករវញិ។  

កលពីៃថងទី១៣ ដល់ៃថងទី១៦ ែខកញញ  កមកមមករមកពីេ ងច កចំនួន ២៩ បនរមួគន េធ
កូដកមមមិនចូលេធករ េដមបីទមទរឲយេថែកដំេឡង បក់ឈនួលសមរមយជូនពួកេគ បនទ ប់ពី
កមមករបនេធកូដកមមរយៈេពល ៤ៃថង កមកមមករក៏បនបញឈប់េធកូដកមមេទ មអនុ សន៍
របស់េ ក នយករដម នី ហុ៊ន ែសន តឹមៃថងទី១៦ ែខកញញ  បុ៉ែនែបរជេនៃថងទី១៧ ែខកញញ  
មនកមមករចំនួនជង ៨០០នក់ តវេថែកបេណញពីករងរ និងមួយចំនួនេទ តបនបឹងេទ
តុ ករេទវញិ។  

េ ក ត់ ធន់ បធនសមព័នធសហជីព បជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ មន ប សន៍
កនុងសននិសីទកែសតកលពីៃថងទី៣ ែខធនូ ឲយដឹងថ កនុងចំេ មេ ងច កទំង ២៩ ែដលបន
បេណញកមមករពីករងរ គឺមនេ ងច កចំនួន ១៣ បនទទួលយកកមមករ និងតំ ង
សហជីពឲយចូលេធករជធមម វញិ បុ៉ែនមនេ ងច កចំនួន ១៦េទ តេនរងឹទទឹង បឆំងនឹង
បទបញជ េ ក ហុ៊ន ែសន េនេឡយ។ េ កបនថ បចចុបបននេនះ មនកមមករ និងតំ ង
សហជីពេន មេ ងច កជិត ៤០០នក់េទ ត ែដលេថែកេ ងច កបដិេសធមិនទទួលយក
ឲយចូលេធករវញិេនេឡយេទ។  

េ ក ត់ ធន់ ែដលជ បធនសហភពករងរផងេនះ បនអះ ងថ បសិនេបេថែក
េ ងច កទំង១៦ មិន ពមទទួលយកកមមករចំនួនជង ៤០០នក់ ឲយចូលេធករវញិេនមុន ច់
ែខធនូេទេនះ េនះម បតុកមម ទង់ ទយធំមួយេទ តនឹងេកតមនេឡង។  

េ ក ត់ ធន់ បញជ ក់ឲយដឹងដូេចនះ ៖ «េបសិនជគម នករចរច ដំេឡង បក់ឈនួល េហយ
កមមករេយងែដលបញឈប់មិនបនចូលេធករ កូដកមមនឹងេកតមនេឡងេហយ េហយមិនតូច
ជងមុនេទ។ េ ពះេយងកំពុងេធករយ៉ងេ ចនមួយរយៈេនះ េដមបីស មបស មល េយង
េគរពរ ភិបល េយងេគរពតុ ករអីទំងអស់ េ ពះអនកទំងអស់បនជួយករងរមួយ
រយៈ បុ៉ែនពីរែខជងកមមករេវទនចង់ ច់ខយល់េហយ»។ 

ដូចគន េនះែដរ អនក សី ម៉ម ញឹម នយិកសមព័នធសហជីពជតិៃនឧស ហកមម យនភណ
ឯក ជយកត់េដរ ក៏បនបញជ ក់ពីជំហររបស់សហជីពខួនថ នឹងចូលរមួជំរញុឲយេថែក
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េ ងច កទំង១៦ ែដលមិនទន់បនទទួលកមមករចូលេធករ តវែតទទួលយកកមមករឲយចូល
េធករវញិេ យគម នលកខខណ េដមបីបេញច សកូដកមមេនៃថងខងមុខ។  

បែនថមេលសពីេនះ េមដឹកនំសមគមកមមករសំណង់ សមគមម នី ជករឯក ជយកមពុជ ពម
ទំងេមដឹកនំសមគមេសដកិចចេ ក បព័នធ រមួជមួយេមដឹកនំសហជីពកមមករ និងសមគម
មួយចំនួនេទ ត បនេលកេឡង ប ក់ បែហលគន  និងបនជំរញុឲយេថែកេ ងច ក តវែត
ទទួលយកតំ ងសហជីព និងកមមករឲយចូលេធករវញិឲយបនមុន ច់ែខធនូ េបមិនដូេចនះេទ 

ម កូដកមមនឹងផទុះេឡងជថមីេទ ត បឆំងករបេណញេនះ។ 

វទិយុ សីុេសរមិីន ចទក់ទងម នីសមគមេ ងច កកត់េដរេន កមពុជ បនេទ មទូរស័ពទ 
េនរេស លៃថងទី៣ ែខធនូ ជំុវញិគេ មងេធកូដកមមជថមីរបស់េមដឹកនំសហជីពកមមករ េ យ
ម នីទំងេនះមិនេលកទូរស័ពទ ឬក៏េលកទូរស័ពទែតមិននិយយសីជមួយវទិយុ សីុេសរ។ី 

េ កនយករដម នី ហុ៊ន ែសន កលពីៃថងទី២៩ ែខកញញ  នវទិយ ថ នជតិអប់រ ំ កងភនំេពញ 

បនជំរញុឲយនិេយជក ឬេថែកេ ងច ក ឲយទទួលយកថន ក់ដឹកនំសហជីព និងកមមករែដល
បនបញឈប់ពីករងរេ កយេធកូដកមមឲយចូលេធករ វញិ និងឲយបញឈប់ករបឹងផល់េមដឹនំ
សហជីពេទកន់តុ ករ។  

តំ ងសហជីព មេ ងច កជេ ចននក់ែដលបនចូលរមួកនុងកិចច បជំុ កលពីៃថងទី៣ ែខធនូ 
នមជឈមណលមងគលឧតម នទី កងភនំេពញ បនេធសំណូមពរេទ បមុខដឹកនំរ ភិបល 

និង កសួង ថ ប័នពក់ព័នធឲយជួយដល់ពួកេគបនចូលេធករវញិ ដូេចនះ ៖ «រ ភិបល និង
ថ ប័នពក់ព័នធទំងអស់ជួយជំរញុឲយខងេថែកនំយកកមមករចូល េធករវញិផង។ រយៈេពល

បីែខេនះ សមជិកពួកខញុំបនខតបង់េ ចន ស់ អត់មនករងរេធអត់មនលុយឲយៃថផទះ។ 

ជីវភពួកខញុំសពៃថងេនះមិន ចទទួលយកបនេទ គឺមនែត តឡប់េទ សកកំេណ តវញិ។ 

អំពវនវដល់ ជរ ភិបលជថន ក់ដឹកនំ បេទសជតិទំងមូល សំុឲយគត់ជួយជំរញុខង
កមហុ៊នឲយទទួលពួកខញុំចូលេធករ វញិបនឆប់ផង»។  

ទក់ទងបញេនះ កមម នីអងគករករពរសិទធិមនុស មួយចំនួនេនកមពុជ ក៏បនជំរញុេទ
េថែកេ ងច ក តវែតទទួលយកកមមករែដលេនេសសសល់ពី ករបេណញទំងបុ៉នម នឲយចូល
េធករវញិ េដមបីបញច ប់ជេមះែដលនំឲយខតបង់ បេយជន៍ទំងសងខង។  
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េ ក អំ សំ ត ម នីេសុបអេងកតជន់ខពស់អងគករលីកដូ ែដលឃំេមលករបេណញកមមករពី
ករងរបនអំពវនវេទរ ភិបល ក៏ដូចជេថែកេ ងច ក តវែតេបកកិចច បជំុ មួយ 

េដមបីបញច ប់ជេមះេនកនុងវស័ិយកត់េដរេនកមពុជ ឲយបនឆប់។ 

េ ក អំ សំ ត បញជ ក់បែនថមដូេចនះ ៖ «រ ភិបល កម បឹក  ជញ ក ល ក៏ដូចជ ថ ប័ន
ពក់ព័នធ ជពិេសស កសួងករងរ តវែតជំរញុយ៉ង ឲយបនឆប់ េដមបីឲយេ ងច កទំង
អស់ទទួលកមមករ និងតំ ងសហជីពចូលេធករវញិ។ ក៏ដូចជជំរញុៃនកិចចករងរចរចរ ង
បក់ឈនួល ឬ បក់ឧបតថមភេផ ងៗេទ តឲយបនឆប់»។  

េ ក ជតិ េខម  ម នីជន់ខពស់សមគមេ ងច កកត់េដរកមពុជ បនែថងកលពីៃថងទី១៧ 

ែខកញញ  ឲយដឹងថ មករប៉ន់ បមណពីករខតបង់ថវកិ េ យ រែតករេធកូដកមមរបស់
កមកមមករកនុងរយៈេពល ៤ៃថង ដឹកនំេ យ បធនសហភពករងរកមពុជ ចប់ពីៃថងទី១៣ 

ដល់ៃថងទី១៦ ែខកញញ េនះ ខងេ ងច កមនករខតបង់ថវកិសរបុ បមណជង ៧ ន
ដុ រ េមរកិ។ កនុងេនះមនេ ងច កកត់េដរចំនួន ២០ តវរងផលប៉ះពល់ធងន់ធងរពីករេធ
កូដកមមរបស់ កមកមមករ។  

វទិយុ សីុេសរមិីន ចទក់ទងម នីគណៈកមមករេ ះ យបតុកមម កូដកមម ទទួលបនទុក
េ ះ យទំនស់ខងេលបនេទ មទូរស័ពទ េនរេស លៃថងទី៣ ែខធនូ េ យម នីទំងេនះ
បនបញជូ នពីម នីមន ក់េទមនុស មន ក់េទ ត។ 

យ៉ងេនះកី េដមបីបញច ប់ជេមះ ទីសីករគណៈរដម នី កលពីៃថងទី១២ ែខតុ  ឆន ំ២០១០ បន
េចញស.ជ.ណ ឬេសចកីជូនដំណឹងមួយ ត មវឲយេថែកេ ងច កទំងអស់ តវទទួលយក
កមមករ និងអនកដឹកនំសហជីពចូលេធករវញិ និងបញឈប់ករបឹងសហជីពេទតុ ករ និង តវ
េរ បចំករពិភក េលសំេណ របស់សហជីពេឡងវញិ។  

េទះជែបបេនះកី េមដឹកនំសហជីពបនអះ ងថ េនមនេ ងច កចំនួន ១៦ និងមន
កមមករ និងេមដឹកនំសហជីពចំនួនជិត ៤០០នក់ េនមិនទន់បនទទួលយកកមមករឲយចូលេធ
ករេទ មេសចកីជូនដំណឹង របស់ទីសីករគណៈរដម នី ជពិេសសេបេទះមនករ
អន គមន៍ពី បមុខដឹកនំរ ភិបល និង កមអនកបញជ ទិញពីេ ក បេទស បនសរេសរលិខិត

ក់េទសមគមកត់េដរេនកមពុជ ឲយទទួលយកថន ក់ដឹកនំសហជីពឲយចូលេធករវញិ និង
បញឈប់ករបឹងផល់េទតុ ករែបប កី៕ 
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