
េសចកី បកសព័ត៌មន 

ៃថងទី១ ែខឧសភ ឆន ំ២០១១ 

ទំនក់ទំនងហតថេលខីកនុង សក 

 
បក់ឈនលួសមរមយស មប់កមមករទំងអស់ 

េយងខញុំសូមទមទរ 172.5 ដុ រ 

េយងរបួរមួគន សំុឲយមន បក់ឈនួលសមរមយទបបំផុតេន សីុ! 

 ៃថងទី១ ែខឧសភ ជៃថងេធសកមមភពទូទំងពិភពេ កសំុឲយមន បក់ឈនួលសមរមយ 

អបបបរម! ៃថងេនះជៃថងមួយែដលកមមករេ ងច កកត់េដរេនទូទំង សីុរបួរួមគន េដមបីទមទរ

សំុឲយមន " បក់ឈនួលសមរមយ" ស មប់ករងរយរៈេពល៨េម៉ងកនុងមួយៃថង ពមទំង បកន់

ជំហរែតមួយសំេឡងសំុឲយមន បក់ឈនួលសមរមយទបបំផុតេន សីុ!! 

 េនឆន ំ២០០៩ ប ញហជីពេន សីុ ពមទំងសកមមជនសិទធិករងរជេ ចននក់ បន

កំណត់ និងគណន បក់ឈនួលសមរមយទបបំផុត ( បក់ឈនួលសមរមយអបបបរម) ស មប់

កមមករកត់េដរេន សីុ ែដលករគណនែបបេនះនឹងធនថ កមមករកនុងឧស ហកមមេនះ ទទួល

បន បក់ឈនួលយ៉ងេ ច ស់ ក៏ គប់ គន់េដមបីបំេពញេសចកី តវករជមូល នស មប់

ពួកគត់ និង គ ររបស់គត់។ ៃថងេនះេយងខញុំសូម បកស បក់ឈនួលសមរមយអបបបរម

ស មប់ឆន ំ២០១១និង២០១២ េ យែផកេលករគណន មរបូនមដូចគន  បុ៉ែនែកស មេលេទ 

មអតិផរ រយៈេពលពីរឆន ំ។ 

 ខងេ កមេនះជ បក់ឈនួលសមរមយអបបបរម ែដលទមទរេឡងេ យប បេទស

ដូចខងេ កម ជរបូមន បក់ឈនួលសមរមយ ៥៤០PPP$ ស មប់ឆន ំ២០១១៖  

កមពុជ ៦៩០៣៩០ េរ ល  កនុងមួយែខ 

ឥ  ៧៩៣៨ រពីូ  កនុងមួយែខ 

ឥណូេណសីុ ២១២៤៤៦៨ រពូ  កនុងមួយែខ 

សីលងក  ១៩០០៨ រពីូ  កនុងមួយែខ 

ចិន ១៨៣៦ RMB  កនុងមួយែខ 

 កនុងេពលថមីៗេនះ គមតគន រ ង បក់ឈនួលអបបបរម និង បក់ឈនួលសមរមយអបបបរម

េន សីុ គឺជិតពក់ក ល កនុង ថ នភពៃនករណីែបបេនះែដលបងញថ បក់ឈនួល

អបបបរម ខុសគន ឆង យ ស់ពី បក់ឈនួលសមរមយអបបបរម។ 

 ឧស ហកមមកត់េដរសំេល កបំពក់េន សីុ ែដលភគេ ចនេ បកមមករ សីយ៉ងេ ចន



េលសលុបេនះ ទទួលបន បក់ឈនួលតិច ែដលជេហតុនំឲយេធករបែនថមេម៉ងេ ចនេលលុប  

និងលកខខណករងរមិនលជេដម។ បក់ឈនួលែដលមនក មិតទប ែតងែតបងខំឲយកមមករែសង

រក បក់ចំណូលបែនថមេ យមេធយបយផ ងៗ (ដូចជករេធករបែនថមេម៉ងហួសេហតុេពក) 

ែដលជេហតុប លឲយជីវតិរស់េនេពរេពញេ យភព នតឹង និងភពអស់សងឃឹម។  េយង

សងឃឹមថ នឹងមនករេឆយតបដ៏សមេហតុផលពីសំ ក់រ ភិបលរបស់េយង។  

 យុទធនករ បក់ឈនួលសមរមយទបបំផុតេន សីុ គឺជករទមទររមួមួយសំុឲយម បក់ 

ឈនួលសមរមយអបបបរមស មប់កមមករេ ងច កកត់េដរេន សីុ ែដលជអនកផលិតសំេល កបំ

ពក់េ ចនបំផុតស មប់ពិភពេ ក។ សមព័នធេដមបី បក់ឈនួលសមរមយទបបំផុត សូមអំពវេទ

កមហុ៊នអនកបញជ ទិញ និង កមហុ៊នទទួលលក់បនទំងអស់ ជ មញេ យេ ងច កេធករចរច

ជមួយនឹងសហជីពេន មប បេទសននៃនតំបន់ សីុ េដមបីេ ះ យបញ បឈនួល 

មិន គប់ គន់េនះ។  

 េសចកីមិនេពញចិតនឹង ថ នភពករងរបចចុបបនន និងសកមមភពឧស ហកមមេន ម

ប បេទសេនតំបន់ សីុ ជករបងញឲយេឃញនូវភពចំបច់ែដលត មវឲយសេ មចបននូវ

ក មិត បក់ឈនួលសមរមយេន មតំបន់។ ចំេពះឧស ហកមមកត់េដរេនកនុងពិភពេ កវញិ 

ប អនកបញជ ទិញ និងអនកលក់បន មនឥទធិពលខំងបំផុត។ សមព័នធេដមបី បក់ឈនួលសមរមយ 

ទបបំផុត េធយុទធនករេដមបីទមទរសំុដំេឡង បក់ឈនួលេនទូទំង សីុ រហូតដល់ក មិត 

បក់ឈនួលសមរមយអបបបរម ែដលអនកបញជ ទិញេនទូទំងពិភពេ ក ចចូលរមួចំែណក 

េ ចនជងេគ។ 

 អនកបញជ ទិញ និងអនកលក់បន ទទួលបន បក់ចំេណញយ៉ងេ ចនពីករេ ប បស់ធន 

ធនផលិតកមមេន មប បេទសែដលផល់ បក់ឈនួលទប េ យេឆ តឱកសេកងចំេណញ 

េលករផល់ បក់ឈនួលតិចតួចេនះ ពមទំងេកងចំេណញពីករអនុវតចបប់ករងរធូររលុង។ 

សមព័នធេដមបី បក់ឈនួលសមរមយទបបំផុត សូមអំពវនវឲយអនកបញជ ទិញសំេល កបំពក់ េម

បញចូ លក បក់ឈនួលែដលទមទរេនះេទកនុងដំេណ រករចរចតៃមរបស់ខួនជ មួយ កមហុ៊ន

ផគត់ផគង់ផង។ 

េយងខញុំសូមអំពវនវេទរ ភិបល សូមឲយ បកន់ជំហរដូចេយងែដលជកមមករ េដមបី

ធនឲយបនថ ប អនកបញជ ទិញ និងអនកលក់បនសហករជមួយេ ងច កផគត់ផគង់ទំនិញេដមបី 

ផល់ បក់ឈនួលសមរមយកនុងអំឡុងេពលសង់ រៃនៃថងេធករ ដល់កមមករកត់េដរសំេល កបំពក់។ 

 េលខធិករ ន AFW៖ asiafloorwage@gmail.com (+91-9810970627) 

      asiafloorwage.sea@gmail.com (+60105017225) 



 បក់ឈនួលសមរមយទបបំផុត គឺជរបូមនៃន បក់ឈនួលសមរមយអបបបរមស មប់កមមករ

េនតំបន់ សីុកនុងករផគត់ផគង់សំេល កបំពក់េទពិភពេ ក េ យែផកេលមូល ន

គ រជមួយនឹងករចំ យេទេល រ និងេលបនទុកចំបច់េ កពី រ។ 

ចែ ប បលេទ មរបិូយប័ណៃន បេទសនីមួយៗ មរយៈ PPP ( នុភពៃនករទិញ 

ដូចគន )។ េនឆន ំ២០០៩ របូមនេនះ គឺ ៤៧៥PPP$។ ស មប់ព័ត៌មនបែនថម សូមចូលេទ

េមល ម សយ នេនះ៖ www.asiafloorwage.org។ 

 ហតថេលខីដូចមន យនមខងេ កមេនះបងញនូវសំេឡងែតមួយ របស់តំ ងកមមករ

កត់េដរេនតំបន់ សីុ: 

 

 

រ ៉ងុ ឈុន  

បធន CCU, កមពុជ 

 

 
៉ ត់ រដ មុនី 

អនុ បធន CNC, កមពុជ 

 

 

 

 

 

ត ធុន 

CCAWCU, កមពុជ 

 



 

េយ៉ង វរីៈ  

នយក បតិបតិ CLEC, កមពុជ 

 

 

 

 

មស មរកត 

បធន CWMO, កមពុជ 

 

 

លី ភរៈ 

អនកស មបស មប WIC, កមពុជ 

 

 

ឃុន រន៉ 

នយក បតិបតិ CWDC, កមពុជ 

 

 
David John Welsh 

Country Program Director/ACILS/AFF-CIO-CAMBODIA 

 



 
May Wong 

Globalization Monitor, HONG KONG 

 

 
Ran Kishore Tripathi 

Hind Mazdoor Sabha, INDIA 

 

 
Shyam Sunder Yadav 

Indian National Trade Union Congress, INDIA 

 

 
Ashim Roy 

New Trade Union Initiative, INDIA 

 

 
Anannya Bhattacharjee 

Garment and Allied Workers Union, INDIA 

 

 

 



 
Djoko Heriyono 

Vice Chairperson, SPN, INDONESIA 

 

 
Surya Tjandra 

Trade Union Rights Center, INDOBNESIA 

 

 
Irene Xavier 

Sahabat Wanita, MALAYSIA 

 

 
Progress Union, SRILANKA 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 


