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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 circulars 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 suggest any improvement of the book, we are 

pleased to have them. Below is our contact: 

 

#273 Group 16, Plov Lom, Phum Thmey, Sangkat/Khan Dangkor, Phnom Penh, 

Cambodia 

Tel: (855) 23 215 590, E-mail: admin@clec.org.kh, or clec-lpu@clec.org.kh 
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I. Bavet Shooting (Shooting in Puma’s supply chain) 
 

1. ឈូក បណ្ឌិ ត ឬ ស ចន់ថ ជអនកបញ់កមមករេន្រកុងបវតិ? 

ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀង កលពីចុងសប្ត ហ៍មុន បនេបើកសវនករជ្រមះេឡើងវញិសំណំុ
េរឿងបញ់កមមករ ែដលមនជនជប់េចទពីរនក់ ជម្រន្តីរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល គឺអតីតអភិបល
្រកុងបវតិ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត និងនយ្រពហមទណ្ឌ នគរបល្រកុងបវតិ េ ក ស ចន់ថ។ សវ
នករេនះ គឺេដើមបីរកយុត្តិធម៌ជូនកមមករនីីរងេ្រគះបីនក់ កនុង្រពឹត្តិករណ៍បញ់្រប រ េន្រកុង
បវតិ កលពីជងមួយឆន ំមុន។ 

កនុងសវនករេនះ មន ក ីជិត២០នក់ ជសមតថកិចច្របចំ្រកុងបវតិ ចូលបំភ្លឺ គឺមនម្រន្តី
បូ៉លិស កង ជ វធុហតថ និងជនជប់េចទថមី គឺេ ក ស ចន់ថ ្រពមទំងកមមករនីិរងេ្រគះបី
នក់េផ ងេទៀត  ែតគម នវត្តមនជនជប់េចទេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត េទ។ 

ចំែណកេមធវកីរពរ េ កឈូក បណ្ឌិ ត គឺេ ក សុ៊ន បុ៊ន រទិធិ បនេដើរេចញពីសវករភ្ល
មៗ េ្រកយពីទមទរឲយេច្រកមពនយេពលសវនករម្តងេទៀតមិនបន សេ្រមច េ្រកយេហតុ
ផលថកូនក្តីេ ក ជ ក ី និងមិនែមនជនជប់េចទ ដូចករេចទ្របកន់ និងអះ ងថសវ
នករេនះគម នអនកបេចចកេទសចូលរមួ។ 

កនុងចំេ ម ក ីជិត ២០នក់េនះ មន ក ីពីរនក់ ែដលមន ក់ជម្រន្តីបូ៉លិស គឺេ ក េកើត 
ចំេរ ើន និងមន ក់េទៀត ជម្រន្តីកង ជ វធុហតថ េ ក វណ្ណ បុ៊នថល់ េឆ្លើយ ក់បនទុក េ ក ស 
ចន់ថ។ ពួកេគថ កនុងេហតុករណ៍បញ់្រប រេនះ េគេឃើញេ ក ស ចន់ថ េនជិតកែន្លង
េកើតេហតុ េ ងច្រកេកេវ ៉ តំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស្រកុងបវតិជិត្រពំែដនេវៀត ម។ ចំែណក

ក ី ៨នក់េផ ងេទៀត េលើកេឡើងថ ពួកេគបនេឃើញ េ កឈូក បណ្ឌិ ត ែតមន ក់គត់កន់
កំេភ្លើងបញ់កមមករកនុងេហតុករណ៍េនះ។ េ្រកពីេនះ ពួកេគថ មិនេឃើញេហតុករណ៍ចបស់
េនះេទ។ 

េមបញជ កររងកង ជ វធុហតថ្របចំ ្រកុងបវតិ េ ក ជយ ជំនិត អះ ងកនុងសវនករថ 

េ្រកយឮសំេឡង វធុផទុះេឡើង េ កេឃើញេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត កំពុងបញ់រះេទទិសខងលិច 
បុ៉ែន្តេ កថមិនេឃើញកមមកររបួសេទ។ េ កបន្តថ េ្រកយពីបញ់រះ កំេភ្លើងរបស់េ ក 
ឈូក បណ្ឌិ ត គំងែលងដំេណើ រករ )ក់សឺុស្តង់(។ េ កថេពលេនះ េ កឈូក បណ្ឌិ ត  

បន្របគល់ វធុេនះ ឲយេ កជួយែកស្រមួលេធ្វើឲយដំេណើ រករេឡើងវញិ បុ៉ែន្តេ កបន
បដិេសធ េ យថេ ក គម នជំនញែផនកេ ះ វធុ េទើបេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ឲយនយបូ៉លិស
មួយរបូ េ ក ជ សីុ  ែដលេនជិតេនះ ជអនកេ ះវញិ ។ 
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េ ក ជ សីុ  ែដលជ ក ីែដរេនះ ទទួល គ ល់ថ េ កពិតជបនេ ះ វធុេនះ ម
បញជ េ កឈូក បណ្ឌិ ត ពិតែមន។ េ កថេ្រកយពីេធ្វើឲយ វធុេនះដំេណើ រករវញិេហើយ 
េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត បនយកកំេភ្លើងេនះ ពីេ កវញិ រចួេគចខ្លួនេចញពីកែន្លងេកើតេហតុ 

េ យមនម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលមួយចំនួនជួយករពរផង។ 

ជងេនះេទេទៀត នយបូ៉លិសបុ៉ស្តិ៍្រប ទ ្រកុងបវតិ េ ក ឡុង ភន អះ ង្របប់តុ ករ
ថ កនុងេហតុករណ៍បញ់្រប រេនះ េ កេនចមង យ្របែហល៣េទ៥ែម៉្រតពីកែន្លងបញ់
្រប រ។ េ កថ េពលេនះេ កេឃើញេ កឈូក បណ្ឌិ ត ពិតជកន់ វធុខ្លីបញ់រះេទេលើ
កមមករ។ េ កឲយដឹងេទៀតថ បនទ ប់មកេ កេឃើញកមមករនីិមន ក់ ដួលេនចំេពះមុខេ ក 

េហើយមនឈមហូរ មមត់។េ ក ឡុង ភន បនផ្តល់បទសមភ សន៍ជមួយVODេនេ្រក
បនទប់សវនករ កនុងភព្របុង្របយ័តន ៖ "េកមង្រសីបីនក់សំុខញុំចូលបត់េជើង ចូលបត់េជើងេហើយ ចូល
េ ងច្រក ចូលេ ងច្រកេហើយកមមករក៏ចូលេ្រចើន ចូលេ្រចើនេហើយគប់នយគប់ យចឹងេទ ខញុំលឺ
ផទុះ វធុខញុំេចញេ្រក ខញុំេចញេ្រកេឃើញ ឈូក បណ្ឌិ ត បញ់ ងកបន្ដិចេទេឃើញកមមករចមង យពី
ខញុំហនឹង បី បួន ្របំែម៉្រត កមមករដួលក្អួតឈម េហើយេគេដញគប់ខញុំ ខញុំរត់ហមងេទ  "។  

កមមកររងរបួសេ យ្រគប់កំេភ្លើងពី ខនងធ្ល យេដើម្រទូង បុ៊ន ចិន្ត  ្របប់តុ ករថ េពលកំពុង
ស្រមកពយបលេនមនទីរេពទយកល់ែម៉្រត មន្រស្តីមន ក់បនយក្របក់មួយ នេរៀលមកឲយ ជ
ថនូរនឹងករមិនឲយប្តឹង េ កឈូក បណ្ឌិ ត ខណៈែដលេគមិនទន់គិតថប្តឹងផងេនះ។ 

បុ៊ន ចិន្ត  េរៀប ប់ថ េ្រកយេពលសវនករេរឿងក្តីេនះ េន ឧទធរណ៍ ទល់មុខេ ក ឈូក 
បណ្ឌិ ត េទើបេគ គ ល់ថ ្រស្តីអនកយកលុយេទឲយេនះ ជេមធវកីរពរឲយ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត។ 

កមមករនីិរងរបួសមន ក់េទៀត នុត ខន ្របប់តុ ករថ េពលេគស្រមកពយបលេនមនទីរ
េពទយេខត្ត ្វ យេរៀង មនតំ ង ្រស្តគណបក ្របជនកមពុជមន ក់ ្របចំេខត្តេនះ និងនយរដ្ឋ
បល ្រកុងបវតិ េ ក អុ៊ង  បនសំុឲយេគកំុប្តឹងេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ដូចគន  េ យឲយ
្របក់មួយ នេរៀលជថនូរ។ 

េពលេច្រកមេ ក ង សួគ៍ កត់សម្តីជនរងេ្រគះ េ យជំរញុឲយបង្ហ ញភស្តុ ង កនុងអងគសវ
នករ ជនរងេ្រគះរបូេនះ បនចង្អុលមុខ នយករដ្ឋបល ្រកុងបវតិ េ ក អុ៊ង  

ែដលបនចូលបំភ្លឺកនុងនមជ ក ីេ ះបនទុកឲយ េ កឈូក បណ្ឌិ ត ថជអនកបេងកើតេហតុ
ករណ៍េនះ។ 

េ កអុ៊ង  បនេ្រកកឈរចំេពះមុខេច្រកម ែតេច្រកម និងតំ ងអយយករ មិនបនេចទ
សួរ េ ក អុ៊ង  េដើមបីទញយកចេម្លើយរកអនកេនពីេ្រកយ ឲយឈប់ប្តឹងេ កឈូកបណ្ឌិ តេទ។ 
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ចំែណក េ កអុ៊ង  ក៏មិនេធ្វើអ ថ ធិបបយ មួយជមួយអនក រព័ត៌មនែដល មសួរេន 

េ្រកសវនករែដរ។ 

េ្រកមេហតុផលេនះ េមធវបីីរបូែដលករពរក្តីឲយកមមកររងេ្រគះ បនេសនើេទេច្រកមកនុងអងគជំនំុ
ជ្រមះ ឲយេចទ្របកន់ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ពីបទប៉ងមនុស ឃតគិតទុកមុន និងេចញដីកចប់
ខ្លួនជនជប់េចទរបូេនះ េដើមបីផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងេ្រគះ និងជ របង្ហ ញេទពិភពេ ក
ថ កមពុជឈប់ចប់មនុស គម នកំហុសមកផ្តនទ េទស។ 

ជនជប់េចទបញ់កមមករ េ កឈូក បណ្ឌិ ត មិនចូលសវនករេន ដំបូងេខត្ត ្វ យ
េរៀងេ្រចើនដង រហូតតុ ករេនះ ទម្ល ក់បទេចទ កលពីចុងឆន ំ២០១២ េ យអះ ងថ រកមិន
េឃើញកំហុសម្រន្តីមនអំ ចរបូេនះ។ បុ៉ែន្ត ឧទធរណ៍ ប្តឹងទស់ និងេចទ្របកន់េឡើង
វញិ ពីបទបងករបួស ន ម េ យអេចតន និងបញជ ឲយជ្រមះេឡើងវញិ។ េ្រកយមក តុ ករបន
េចទ្របកន់ជនជប់េចទថមីមន ក់េទៀតកនុងសំណំុេរឿង េនះ គឺនយ្រពហមទណ្ឌ  នគរបល្របចំ
្រកុងបវតិ  េ ក ស ចន់ថ។ 

្របធនកមមវធីិសិទធិករងរេន មជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍ េ ក េមឿន តុ  

ែដល ម នសវនករេនះ បង្ហ ញករយល់េឃើញថ មករអេងកតេលើសកមមភពេច្រកម 
និងតំ ងអយយករ ែដលទញចេម្លើយពី ក ី មន ក ីេ្រចើនេលើសលុបថ មនែតេ ក
ឈូក បណ្ឌិ ត ែតមន ក់គត់ បនបញ់កមមករេនៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២។ ែតេ កថ ជនជប់
េចទថមីកនុងសំណំុេរឿងេនះ  េ ក ស ចន់ថ ទំនងជពិបករចួពីករេចទ្របកន់ ៖ "ខញុំេជឿថ 
េ ក ឈកូ បណ្ឌិ ត ្រតូវែតទទួលករេចទ្របកន់ ខញុំេជឿអញច ឹង េបើតុ ករគត់ឈរេលើចបប់
ែមន ឫក៏ឯក ជយភពរបស់គត់ពិត្របកដែមន គឺេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ្រតូវទទួលរងករេចទ្រប
កន់ េហើយក៏ករេចទ្របកន់ហនឹង ្រតូវទទួលរងនូវករេចទ្របកន់ពីបទបុ៉នប៉ងេធ្វើមនុស ឃត 

ឫក៏បងករបួស ន មេ យេចតន។ ហនឹងគឺ មេយើងេមើលេទេលើអងគេហតុ ឫក៏ ្ដ ប់សកខីកមមែដល
ក ីផ្ដល់កន្លងមក ឯខញុំ ខញុំសេងកតេមើលេលើេច្រកមក្ដី ទំងេ ក្រពះ ជ ជញ ក្ដី គឺថ ក់ដូច

ជមិនពយយមសួរ េដើមបីរកចំណុចហនឹងេទ បុ៉ែន្ដ ក់ដូចជរកមនុស មន ក់េទៀត េដើមបីមកប្រងគប់
ថមនុស មន ក់េទៀតបនបងករបួស ន មេទេលើ នុត ខន  "។  

ម្រន្តីេសុើបអេងកតជន់ខពស់េនអងគករ លីកដូ េ ក អំ សំ ត អះ ងថ ក ីែដលបង្ហ ញករ
ពិតកនុងអងគសវនករ េឡើងវញិ រយៈបីៃថងេន ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀងេនះ តុ ករមិនគួរព
នយរេពលចប់ខ្លួន េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត េទៀតេទ ៖ "េបើេយើងេមើលេទ មករបំភ្លឺគឺសបញជ ក់ថ 
ករបញ់េនះពិតជពក់ព័នធជមួយនឹង ឈូក បណ្ឌិ ត ពិត្របដកែមនបទ  "។  

េទះជយ៉ង  ្រពះ ជ ជញ ររង េ ក េកៀង សុនទេ  ែដលកន់សំណំុេរឿងេនះ ្របប់អនក រ
ព័ត៌មនេ្រកយបញច ប់សវនករ ក់ផទុយពីករយល់េឃើញរបស់េមធវកីរពរជនរងេ្រគះ និង



4

ម្រន្តីអងគករសងគមសីុវលិែដល ម នករណីេនះ។ បុ៉ែន្តេ កថ ករសេ្រមចយ៉ង  សថិត
េនេលើេច្រកមែដលនឹងេចញ ល្រកមេនៃថង២៥ ែខមិថុន េនសប្ត ហ៍េ្រកយេនះ៕ 

សរេសរមកកន់េ ក ញឹម សុខន មរយៈ sokhorn@vodhotnews.com 

2. Bandith lead in Mondulkiri: police  
 

Last Updated on 02 July 2013  
By May Titthara  

 

 
 
Chhouk Bandith exits Phnom Penh’s Appeal Court in February. The former Bavet town governor 
was found guilty of unintentional violence and sentenced to a year and a half in prison last week. 
Photograph: Heng Chivoan/Phnom Penh Post 
 
Nearly a week after former Bavet town governor Chhouk Bandith was found guilty of the 
unintentional shooting of three garment workers and sentenced to 18 months in prison, police said 
yesterday that officers had been deployed to Mondulkiri province, where they believed him to be 
hiding out. 

“He has escaped, but we heard he is in Mondulkiri and our officials are now trying to find him 
there,” National Police spokesperson Kirt Chantharith said.  

According to Chantharith, the Ministry of Interior received a tip regarding his whereabouts and 
yesterday sent a directive to provincial police calling for his arrest.  

Last Tuesday, the Svay Rieng Provincial Court issued a warrant for Bandith after finding the 
powerful local figure  guilty of shooting three women during a protest at Puma supplier Kaoway 
Sports in 2012. 

Later fingered by Minister of Interior Sar Kheng, Bandith nevertheless evaded detention and trial 
for almost 16 months while his case bounced within the court system, at one point being dropped 
altogether before the Appeal Court ordered him to be re-charged. 
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The sentence, which came amid intense international and local pressure, has been highly criticised 
by rights groups, which termed it a “slap on the wrist” in the light of the serious injuries he caused.  

Meanwhile, though an arrest warrant was issued, little progress appears to have been made, rights 
monitors noted.  

“In Chhouk Bandith’s case, the government, especially the Ministry of Interior, is not willing to 
arrest him. If [they were], it’s not difficult because even some who have fled the country have been 
arrested and put in jail,” senior Licadho investigator Am Sam Ath said.  

Mondulkiri provincial police chief Nhem Vanny said he’d received the Ministry of Interior order 
and insisted they were carrying it our fully. 

“I also ordered all my officers to find him,” he added. 

3. បូ៉លិសថ ឈូក បណ្ឌិ ត េនេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី 
Tuesday, 02 July 2013  

ៃម៉ ទិតយថ ៉   

 

អនកេទស ឈូក បណ្ឌិ ត មុខសងួត កនុងេពលបង្ហ ញខ្លួនេន ឧទធរណ៍កលពីែខកុមភៈ។ របូថត 
េហង ជីវន័ 

ភនំេពញៈ ម្រន្តីនគរបលជន់ខពស់មន ក់បនអះ ងថ នគរបលកំពុង មែស្វងរកចប់ខ្លួន អតីត
អភិបល្រកុងបវតិ េ កឈូក បណ្ឌិ តែដលេនេពលេនះ កំពុង ក់ខ្លួនេនេខត្តមណ្ឌ លគិរ។ី 

េ ក បណ្ឌិ ត ្រតូវបន ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀង េចញដីកបងគ ប់ឲយចប់ខ្លួន បនទ ប់ពីបន
្របកស ល្រកម កលពីៃថងទី ២៥ ែខមិថុន ឲយជប់ពនធនគរចំនួន ១ ឆន ំ ៦ ែខនិងបង់សំណង
ជំងឺចិត្ត ៣៨ នេរៀល េទឲយកមមករនីិរងេ្រគះទំងបីនក់។ 
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ករផ្តនទ េទសអតីតអភិបល្រកុងបវតិរបូេនះ គឺេធ្វើេឡើងេទ មករេចទ្របកន់េឡើងវញិ របស់
ឧទធរណ៍ កលពីៃថងទី៤ ែខមិថុន ពីបទបងករបួស ន មេ យអេចតន ទក់ទងនឹងករ

បញ់កមមករនីិ ៣នក់ ឲយរងរបួស េនកនុងករត ៉មួយេន្រកុងបវតិ កលពីៃថងទី២០ ែខកុមភៈ។ 

្រកុមអងគករសងគមសីុវលិបននិយយថ ករណីេ្របើកំេភ្លើងបញ់កមមករឲយរងរបួសដូចជ េ ក 
ឈូក បណ្ឌិ ត េបើសិនជ្របជពលរដ្ឋ មញញវញិ គឺ្រតូវេគចប់ខ្លួន ក់ពនធនគរ ចប់ ំងពីៃថង
មនករបញ់្រប រមកេម៉្លះ បុ៉ែន្តអតីតអភិបល្រកុងបវតិរបូេនះ មិនែដល្រតូវបនចប់ខ្លួនេទ 

ែដលេនះបង្ហ ញពីវបបធម៌និទទណ្ឌ ភព ចំេពះអនកែដលមនទំនក់ទំនងល្អ ជមួយ ជញ ធររដ្ឋ។ 

េ ក េគៀត ច័នធថរទិធ អនកនំពកយនគរបលជតិ បនឲយដឹងថ ម្រន្តីបូ៉លិស្រកសួងម ៃផទបន
កំពុងអនុវត្ត មដីកបងគ ប់របស់ ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀង ែស្វងរកចប់ខ្លួនេ កឈូក 
បណ្ឌិ ត បនទ ប់ពីបនទទួលដីកកលពីៃថងទី២៦ ែខមិថុន។ េ កបនែថ្លងេទៀតថ៖ «គត់កំពុង
រត់េគចខ្លួនែតេយើងបនទទួលដំណឹងថ គត់កំពុងេនកនុងេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី េហើយម្រន្តីរបស់េយើង
កំពុងែតែស្វងរកគត់េនទីេនះ»។ 

េ ក ែញ៉ម វណ្ណី  សនងករនគរបលេខត្តមណ្ឌ លគិរបីនឲយដឹងថ េ កពំុទន់បនទទួល
ព័ត៌មនពីម្រន្តីបូ៉លិសមកពី្រកសួងម ៃផទ ចុះមកេខត្តរបស់េ កេដើមបីែស្វងរកចប់ខ្លួនេ ក 
ឈូក បណ្ឌិ តេនេឡើយេទ។បុ៉ែន្តេ កែថ្លងថ៖ «ខញុំបនទទួលែផនករពី ថន ក់េលើឲយេធ្វើករ
្រ វ្រជវែស្វងរកចប់គត់ េហើយខញុំក៏បន ក់កម្ល ំងេយើងឲយែស្វងរកចប់ខ្លួនគត់ែដរ»។ 

ម្រន្តីបូ៉លិសមន ក់ បេ្រមើករេនសនងករនគរបលេខត្ត ្វ យេរៀង ធ្ល ប់បន្របប់ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍េន
េពលកន្លងមកកនុងលកខខណ្ឌ មិនបេញចញេឈម ះថ េ ក បណ្ឌិ តមនផទះ៤កែន្លង គឺផទះវ ី មួយ
េនកនុង្រកុងបវតិផទះមួយេន្រសុកច្រនទ  ផទះមួយេនឯ្រសុករមសែហក ែដលជ្រសុកកំេណើ ត
របស់គត់ េហើយផទះមួយេទៀតេនទី្រកុងភនំេពញ។ 

អងគករលីកដូ និងមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ ស្រមប់សហគមន៍ បនេចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍មួយ
បនទ ប់ពីតុ ករបន្របកស ល្រកម េ យេ ករផ្តនទ េទសេ កឈូក បណ្ឌិ ត ថជ
ករថនមៃដ ែដលជសញញ បង្ហ ញពីវបបធម៌និទទណ្ឌ ភព ែដលកំពុងរកី ល លេនកមពុជេលើអនក
មនទំនក់ទំនងល្អជមួយ ជញ ធររដ្ឋ។ 

េ ក អំ សំ ត ម្រន្តីេសុើបអេងកតជន់ខពស់អងគករករពរសិទធិមនុស លីកដូ បនែថ្លងថ សំណំុ
េរឿងេ កឈូក បណ្ឌិ តេនះ គឺ្រគន់ែតេធ្វើ មនីតិវធីិេដើមបីបង្ហ ញេទមតិជតិ ក៏ដូចជ អន្តរជតិ
ថ សំណំុេរឿងេនះ ្រតូវបនេលើកយកមកេបើកសវនករ និងកត់េទសរចួេហើយែតគម នសញញ

មួយបង្ហ ញថ េ កឈូក បណ្ឌិ ត្រតូវបនម្រន្តីមនសមតថកិចច មែស្វងរកចប់ខ្លួនេនះេទ
។ េ កបននិយយថ៖ «េនកនុងេរឿងេ កឈូក បណ្ឌិ ត េនះ គឺរ ្ឋ ភិបលជពិេសស ្រកសួង
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ម ៃផទពំុមនឆនទៈចប់ខ្លួនគត់េនះេទ េបើសិនជមនឆនទៈចប់ខ្លួនែមនេគចប់ ំងពីយូរមក
េហើយ»៕ 

4. េផ្អើលេពញ្របេទសថ ឈកូ បណ្ឌិ ត្រតូវចប់ខ្លួន  
Thursday, 04 July 2013  

ៃម៉ ទិតយថ ៉   
 

 
េ កឈូក បណ្ឌិ ត េពលចូល ឧទធរណ៍កន្លងមក។ របូថត េហង ជីវន័ 

ភនំេពញៈ ពកយចចម ៉ម ៃនករចប់ខ្លួនអតីតអភិបល្រកុងបវតិ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត បនរកី
ល លទូទំង្របេទស និងេនកនុងេគហទំព័រ្របព័នធផ ព្វផ យកនុង្រសុក កលពីម ិលមិញ បុ៉ែន្ត

មិនមនម្រន្តី មន ក់េធ្វើករបញជ ក់អំពីកែន្លងែដល េ ក បណ្ឌិ ត កំពុងសថិតេនេនះេទ។ 

េ ក េខៀវ សុភ័គ អនកនំពកយ្រកសួងម ៃផទ បនែថ្លងថ េ កបនទទួលព័ត៌មនដូចែដល
អនកកែសតទទួលបនែដរបុ៉ែន្តេ កមិនដឹង ថ េតើេ ក បណ្ឌិ ត េនកែន្លង េទ។ េ ក
បែនថមថ៖ «អនកជអនកទីបីេហើយ ែដលទូរស័ពទមកខញុំ អ្វីែដល្របព័នធផ ព្វផ យកនុង្រសុកបន យ
ករណ៍ គឺមិនពិតេទ»។ 

េទះយ៉ង ក្តី េ ក េគៀត ច័នទថរទិធិ អនកនំពកយនគរបលជតិបនែថ្លងថ េ ក បណ្ឌិ ត 

េនមិនទន់ចប់ខ្លួនេនេឡើយេទពីេ្រពះេ កបនទទួលព័ត៌មនថ េ កបណ្ឌិ ត េនេខត្ត
មណ្ឌ លគិរ។ី «ឥឡូវេនះ េយើងមិនដឹងគត់េនកែន្លង េទ»។ 

េ ក ែញ៉ម វននី សនងករនគរបលេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី បនែថ្លងថ េ កេនកំពុងែស្វងរកេ ក
បណ្ឌិ តេនេឡើយ េ យមិនបនចប់ខ្លួនគត់េទ។ «េតើនរ និយយថ ខញុំចប់ខ្លួនគត់ មិន
្រតឹម្រតូវទល់ែតេ ះ»។ 
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េ ក ហីុង បុ៊នជ ្រពះ ជ ជញ េខត្ត ្វ យេរៀងបនែថ្លងថ េ កបនទទួលដំណឹងថ េ ក 
បណ្ឌិ ត ្រតូវបនចប់ខ្លួន បុ៉ែន្តេ កមិនទន់បនេឃើញេ កបណ្ឌិ តេនេឡើយេទ។ េ ក
បែនថមថ៖ «េបើគត់្រតូវបនចប់ខ្លួន នគរបល្រតូវែតបញជូ នគត់មកខញុំ េហើយបនទ ប់មកនំគត់
េទតុ ករ េដើមបីេគរពេទ មករកត់េទសរបស់គត់»។ 

េ ក ែហម បន សនងកររងនគរបលេខត្ត ្វ យេរៀងបនែថ្លងថ េ កេនកំពុងែស្វងរក
េ ក បណ្ឌិ ត ែដរបុ៉ែន្ត េ កបនទទួលព័ត៌មនថ េ ក បណ្ឌិ ត ្រតូវបនចប់ខ្លួន េនេខត្ត
មណ្ឌ លគិរ។ី េ កបែនថមថ៖ «ខញុំនឹងទក់ទងេទេខត្តមណ្ឌ លគិរេីដើមបីសួរព័ត៌មនេនះ»។ 

េ ក ប៉វ ហមផន អភិបលេខត្តរតនគិរ ីបនែថ្លងថ បនទ ប់ពីេ កទទួលព័ត៌មនថ េ ក 
បណ្ឌិ ត ្រតូវបនចប់ខ្លួនកនុងេខត្តរបស់េ ក េ កបនពយយម្របែហលមួយេម៉ងេដើមបីែស្វង
យល់ករពិតអំពីព័ត៌មន េនះ បុ៉ែន្តមិនបនទទួលអ្វីេទ។ 

ឆម ំពនធនគរេខត្ត ្វ យេរៀងមន ក់ ែដលសំុមិនបេញចញេឈម ះ បនែថ្លងថ េ កមិនបនេឃើញ
េ កបណ្ឌិ តេនេឡើយេទ។ េ កបែនថមថ៖«េយើងកំពុងរង់ចំេមើលគត់្រតូវេគបញជូ នមក៕ P 

5. ម្រន្តីសងគមសីុវលិ៖ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត កំពុង ក់ខ្លួនេនេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី
 

្របភពពី្រកុមម្រន្តីសងគមសីុវលិ និងសមតថកិចច បនឲយដឹងថ អតីតអភិបល្រកុងបវតិ េ ក 
ឈូក បណ្ឌិ ត ែដលតុ ករេទើបនឹងកត់េទសឲយជប់ឃំុពីបទេ្របើកំេភ្លើងបញ់ កមមករឲយរង
របួសេនះ កំពុងសមងំ ក់ខ្លួនកនុងផទះរបស់អនកមនឥទធិពលមន ក់េនេខត្ត មណ្ឌ លគិរ។ី 

េ យ វណ្ណ វចិរ 
2013-07-03 

្ដ ប់ ឬ ទញយកសំេឡង  

 
អតីតអភិបល្រកុងបវតិ េខត្ត ្វ យេរៀង េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត េដើរចូលសវនករ ឧទធរណ៍ 
កលពីៃថងទី២៨ កុមភៈ ឆន ំ២០១៣។  

RFA/Ouk Savborey  
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ករបេង្ហើបឲយដឹងេនះ ្រសបេពលែដល រព័ត៌មនកនុង្រសុកជេ្រចើនបនចុះផ យព័ត៌មនថ 
េ ក ឈកូ បណ្ឌិ ត ្រតូវបនសមតថកិចចចប់ខ្លួនេនេខត្តមណ្ឌ លគិរ ីេនះ។ 

សមតថកិចចេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី បញជ ក់ថ មិនមនករចប់ខ្លួនេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត េឡើយរហូតមក
ដល់្រពលប់ៃថងទី៣ ែខកកក  ឆន ំ២០១៣។ ្រសបគន េនះ ម្រន្តីសងគមសីុវលិ បេង្ហើបថ មនសមតថ
កិចច្រកសួងម ៃផទ ចំនួន ៤នក់ កំពុង ន ក់េនកនុងេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី េដើមបី មចប់ខ្លួនអតីត
អភិបល្រកុងបវតិ របូេនះ។ 

ម្រន្តីស្រមបស្រមួលអងគករករពរសិទធិមនុស ដហុក )Adhoc) ្របចំេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី េ ក 
សុខ រ ្ឋ  ឲយដឹងថ េ កបនទទួលដំណឹងេ្រកផ្លូវករមួយពីម្រន្តីនគរបល្រកសួងម ៃផទ 
បញជ ក់ថ សមតថកិចចនគរបលចំនួន ៤នក់ ្រតូវបនបញជ ឲយចុះចប់ខ្លួនេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត េន
េខត្តមណ្ឌ លគិរ។ី េ កបន្តថ ែផ្អក ម្របភព្របប់ថ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត បនមក ន ក់េន
កនុងេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី ំងពីៃថងទី២៩ ែខមិថុន មកេម្ល៉ះ គឺរយៈេពលបីៃថងបនទ ប់ពីតុ ករេខត្ត

្វ យេរៀង េចញដីក មចប់ខ្លួន។ 

េទះយ៉ង ក្តី ្រពះ ជ ជញ េខត្តមណ្ឌ លគិរ ី េ ក ឃុត សុេភៀង មន្រប សន៍េ យខ្លីថ 
មិនមនករចប់ខ្លួន ឬក៏មនព័ត៌មនថ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ន ក់េនេខត្តមណ្ឌ លគិរ ីេនះេទ។ 

ចំែណកឯម្រន្តីនគរបល្របចំករេនសនងករេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី និងម្រន្តី វធុហតថេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី
សុទធែត្របប់ថ មិនទន់ទទួលបនដំណឹងពីទីកែន្លងរស់េនរបស់េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត េទ េហើយ
ក៏មិនទន់េឃើញមនម្រន្តីនគរបលពី្រកសួងម ៃផទ មកសំុសហករេដើមបីចត់ករេរឿងេនះែដរ។ 

យ៉ង ក៏េ យ ្របភពពីម្រន្តីនគរបលខ្លះែដលសំុមិនបេញចញេឈម ះ ្រពលយពកយថ េ ក 
ឈូក បណ្ឌិ ត ពិតជកំពុង ន ក់េនកនុងភូមិ្រគឹះមួយកនុងេខត្តមណ្ឌ លគិរ។ី មច ស់ភូមិ្រគឹះេនះមិន
ែមនជម្រន្តីែដលេធ្វើករកនុងេខត្តេនះេទ ែតជបុគគលមន្របក់ និងមនអំ ចមន ក់ រស់េន
ភនំេពញ េហើយមនផទះេនេខត្តេនះែដលមិនមនសមតថកិចចេខត្ត ច ៊ ន ប៉ះពល់េឡើយ។ 

កលពីៃថងទី២៥ ែខមិថុន តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង បន្របកស ល្រកមផ្ដនទ េទសេ ក 
ឈូក បណ្ឌិ ត កំបំងមុខឲយជប់ពនធនគររយៈេពល ១ឆន ំកន្លះ និងពិន័យជ្របក់ជេ្រចើន ន
េរៀល កនុងសំណំុេរឿងបញ់កមមករឲយរបួស កលពីេដើមឆន ំ២០១២។ េ្រកយពី្របកស ល្រកម
មួយៃថង គឺេនៃថងទី២៦ មិថុន ្រពះ ជ ជញ អម ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀង េ ក ហីុង បុ៊នជ 

បនេចញដីកឲយបូ៉លិស មចប់ខ្លួនេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត យកមកអនុវត្តេទសកនុងពនធនគរ។ 

មនីតិវធីិចបប់ េបើសិនជសមតថកិចចចប់ខ្លួនេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត បនែមនេនះ សមតថកិចច្រតូវ
នំេទកន់តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង េដើមបី្របគល់ភរកិចចឲយ្រពះ ជ ជញ ចត់ករ ក់គុក ម
អំ ច ល្រកម៕ 
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កំណត់ចំ ំចំេពះអនកបញចូ លមតិេនកនុងអតថបទេនះ៖ េដើមបីរក េសចក្ដីៃថ្លថនូរ េយើងខញុំនឹងផ យ
ែតមតិ  ែដលមិនេជរ្របមថដល់អនកដៃទបុ៉េ ្ណ ះ។ 

6. ឈូក បណ្ឌិ ត េនែត ចរស់េនេ្រកសំ ញ់ចបប់  
Wednesday, 17 July 2013  

ៃម៉ ទិតយថ ៉  
  

 
េ កឈូក បណ្ឌិ ត អតីតអភិបល្រកុងបវតិ ែដលនគរបល មរកចប់ខ្លួន។ របូថត េហង ជីវន័ 

ភនំេពញៈ ខណៈែដលជនេលមើសដូចជេ កឈូក បណ្ឌិ ត មិន្រតូវបនចប់ខ្លួន ចប់ ំងពី
តុ ករ បនេចញដីក មចប់អស់រយៈេពល២៣ៃថងមកេហើយេនះអងគករសិទធិ មនុស េជឿថ 
សមតថកិចចនឹង ចចប់ខ្លួនេ ក បណ្ឌិ តបនភ្ល មៗ ្របសិនេបើមនបញជ ផទ ល់ពីេ កនយករដ្ឋ
ម្រន្តី ហុ៊ន ែសន។ 

េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត អតីតអភិបល្រកុងបវតិ ែដលមិនែដល្រតូវបនចប់ខ្លួន ចប់ ំងពីៃថងដក
កំេភ្លើងបញ់រះេទេលើកមមករឲយរងរបួសធងន់៣ នក់ េនកនុងករត ៉មួយេន្រកុងបវតិ កលពីេដើម
ឆន ំ ២០១២ ្រតូវបនតុ ករេខត្ត ្វ យេរៀងផ្តនទ េទសឲយជប់ពនធនគរចំនួន ១ ឆន ំ ៦ ែខ ពីបទ
បងករបួស ន មេ យអេចតននិងបនេចញដីកឲយ មចប់ខ្លួនយក មកទទួលេទស កលពីៃថង
ទី២៥ ែខមិថុន។ បុ៉ែន្តរហូតមកដល់េពលេនះ នគរបលពំុទន់មនត្រមុយែដល ចឈនដល់
ករចប់ខ្លួនេ កបណ្ឌិ តេន េឡើយេទ។ 

េ ក ែហម បន សនងកររងនគរបលេខត្ត ្វ យេរៀងបនែថ្លងថ េ កកំពុងអនុវត្ត ម
ល្រកមរបស់ ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀង បុ៉ែន្តរហូតមកដល់េពលេនះសមតថកិចចរបស់េ កពំុ

ទន់មនដំណឹងថ េ ក បណ្ឌិ ត េនទី េនះេទ។ 
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េ កនិយយថ៖«េយើងមិនបនេបះបង់ ឬក៏បំេភ្លចដីក មចប់ខ្លួនេនះេទ បុ៉ែន្ត គម នត្រមុយ
បន្តិចេ ះ»។ 

មិនែមនមនែតករណីេ ក បណ្ឌិ ត ែតមួយេនះេទ ែដលមិន្រតូវបនចប់ខ្លួន េនមនករណីម
្រន្តីមនអំ ចមួយចំនួនេទៀត ែដល្រតូវបនតុ ករផ្តនទ េទសរចួេហើយ ក៏មិន្រតូវបនចប់
ខ្លួនែដរ េហើយសព្វៃថងពួកេគ កំពុងរស់េនេ្រកសំ ញ់ចបប់មនដូចជ អនក្រសី ជ រ ្ឋ  អតីត
ជនយ វធុហតថ និងនគរបលជតិ និងបកខពួក ៥ នក់េទៀត ែដល្រតូវបនតុ ករផ្តនទ េទស 
កលពីែខតុ ឆន ំ ២០១០ ឲយជប់ពនធនគរមន ក់ៗពី១៥ ដល់១៨ ឆន ំ ទក់ទិនេរឿងជះទឹក សីុត
េទេលើម្ត យមីងរបស់កញញ  អិុន សុខលី  េ ក យន សីុ  អតីតអនុរដ្ឋេលខធិករ ្រកសួង
យុត្តិធម៌ កលពីៃថងទី២៧ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៣ ្រតូវបន ដំបូង ជធនីភនំេពញ ផ្តនទ េទស
ឲយជប់ពនធនគរ ២ ឆន ំ ពីបទពក់ព័នធេទនឹងករ យដំអនកកែសត អនក្រសី ឈិន សុគនធ រ ីេ
យយ្រកេពើ ្រតូវបន ដំបូង ជធនី េចញដីកចប់ខ្លួន កលពីៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ំ ២០១២ 

េហើយ្រតូវបនផ្តនទ េទស ក់ពនធនគរចំនួន ៤ ឆន ំ ៦ ែខ ពីបទប៉ះពល់កមមសិទធិៃន្រទពយសមបត្តិ
ធរណៈ។ 

េ ក ចន់ សុេវត ម្រន្តីេសុើបអេងកតជន់ខពស់សមគមករពរសិទធិមនុស ដហុក បនែថ្លងថ 

បចចុបបននម្រន្តីយុត្តិធម៌និងម្រន្តីតុ ករ ក់បីដូចជេធ្វើ មែតករចង្អុលបង្ហ ញរបស់អនកធំដូច
ជ ករណី សន្តិសុខរបស់្រកុមហុ៊ន TTY របស់េ កឧកញ៉  មរឌី ែដលបនបញ់េលើ្រកុម
បតុករែតពំុមនសមតថកិចច ចប់ខ្លួន សន្តិសុខេនះបនេទ។ បុ៉ែន្ត បនទ ប់ពីមនករអំពវនវ
របស់េ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន សមតថកិចច ក៏បនចប់ខ្លួនសន្តិសុខេនះបនភ្ល ម។ 

េ កនិយយថ៖ « ថ ប័នតុ ករេនកនុង្រសុកេយើងគឺមិនឯក ជយតុ ករមិនបនផ្តល់ 

យុត្តិធម៌ដល់អនក្រកី្រកេទ េហើយនិទទណ្ឌ ភពកំពុងែតរកីធំេឡើងៗេនកនុង្រសុកេយើង»។ 

េ កបន្តថ តុ ករេនកនុង្របេទសកមពុជមនអំ ចមិន្រគប់្រគន់េបើេទះបីជ ថ ប័នេនះគឺ
ជ ថ ប័នមួយឯក ជយក៏េ យពីេ្រពះតុ ករសថិតេ្រកម គំនបអនកមនអំ ចនិងអនកមនលុ
យ។ 

ចំែណកឯ េ កអំ សំ ត ម្រន្តីេសុើបអេងកតជន់ខពស់ អងគករលីកដូបនែថ្លងថ េដើមបីឲយ ល
្រកម លដីក ឬក៏ដីកចប់ខ្លួនមន្របសិទធភពគឺម្រន្តីយុត្តិធម៌ ្រតូវែតេធ្វើករ េ យអនុវត្តេទ

មចបប់គឺមិន្រតូវសថិតេនេ្រកមឥទធិពលនេយបយ ឬអនកមនអំ ចេនះេទ។ េ កែថ្លងថ
៖ «្របសិនេបើ ល្រកម លដីកឬក៏ដីកបងគ ប់ឲយចប់ខ្លួនមនេហើយ ែតម្រន្តីនគរបល
យុត្តិធម៌មិនបនអនុវត្តេនះគឺមនន័យថ ករេចញ ល្រកមឬ លដីកទំងេនះពំុមនន័យ
អ្វីេឡើយ ែដលបង្ហ ញយ៉ងចបស់អំពីនិទទណ្ឌ ភពកនុង្របេទសេយើង»។ 
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រឯីេ ក សុក សំេអឿន ្របធន ្រកុមអនកចបប់ករពរសិទធិកមពុជបនែថ្លងថ ជនែដល្រតូវបន
តុ ករសេ្រមចផ្តនទ េទសេហើយេចញដីក មចប់ខ្លួន េបើេទះបីជមិនទន់ចប់ខ្លួនបនក៏
េ យក៏ពួកេគបនទទួលទណ្ឌ កមម មួយែផនកេហើយគឺកររស់េនេ យលួច ក់។ 

េ កេលើកេឡើងថ៖ «តុ ករ បនអនុវត្តករងររបស់ខ្លួនរចួេហើយ េតើម្រន្តីយុត្តិធម៌ បនអនុ
វត្តករងររបស់ពួកេគែដរឬអត់?»៕ 

7. សហជីពកមមករបន្តជំរញុឲយរ ្ឋ ភិបលចប់ខ្លួនេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត  
 

 
េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត អតីតអភិបល្រកុងបវតិ កំពុងរត់េគចខ្លួន 

RFI-ចន់  

េ យ ញឹម សុផល  

អនកសហជីព បន្តជំរញុឲយរ ្ឋ ភិបល ចប់ខ្លួនេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត អតីតអភិបល្រកុងបវតិ បញជូ នេទពនធ
នគរ។ សហជីពកមមករ ក៏បនបន្តែស្វងរកអន្ត គមន៍ពីអនកបញជ ទិញអន្តរជតិ ៃន្រកុមហុ៊ន ភូម៉ 
)Puma) េដើមបផី្តល់យុតិ្តធម៌ដល់ជនរងេ្រគះ និងលុបបំបត់និទណ្ឌ ភព េនកនុង្របេទសកមពុជ។ ករ
ជំរញុបែនថមេលើេរឿងេនះ បនេធ្វើេឡើង បនទ ប់ពីសហជីពចំនួនបី បនេចញ េសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួមួយ កល
ពីមុនៃថងេបះេឆន តជតិ េហើយេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត បន្តេនមនេសរភីពេនេឡើយ េបើេទះ ជតុ ករ
េខត្ត ្វ យេរៀង បនកត់េទសេ ក ឈូកបណ្ឌិ ត ក់ពនធនគរ ១ឆន ំកន្លះ និងេចញ ល្រកម ឲយមន
ករចប់ខ្លួន កលពីែខមិថុន កនុងេរឿងបញ់្រស្តកីមមករ ៣ នក់ ឲយរបួសធងន់ េសទើរែត ្ល ប់ក៏េ យ។ 

េសចក្តី យករណ៍ េ យ ញឹម សុផល
្ត ប់ )02:32)  

06/08/2013  
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េមដឹកនំសហជីពកលពីៃថងច័នទម ិលមិុញ បនែថ្លងជថមីថ ពួគេគនឹងមនករឃ្ល ំេមើលនិងជ្រមុ
ញបន្តេទៀតេដើមបីឲយ ជញ ធរនំខ្លួន េ កឈូកបណ្ឌិ ត េទទទួលេទស។ ករែថ្លងយ៉ងដូេចនះ 
បនេធ្វើេឡើងបនទ ប់ពី ករេចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់ពួកេគ កលពីមុនេបះេឆន តទទូចឲយ

ជញ ធរចប់ខ្លួនឈូក បណ្ឌិ ត ក់ពនធនគរ មអំ ច ល្រកមតុ ករ ពំុ្រតូវបនេអើេពើ។ 

  

េ ក ត់ ធន ្របធនសហភពករងរកមពុជបន្របប់វទិយុប ងំ RFI ថ េ កចំបច់នឹងេធ្វើ
យុទធនករែស្វងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងេ្រគះ េ យ្រតូវេធ្វើករជមួយ្រកុមហុ៊នបញជ រទិញអន្តរជតិ 

ែដលទក់ទងេទហនឹងផលិតផល Puma េដើមបីបន្តករគបសងកត់ឲយមនករចប់ខ្លួន េ ក ឈូក 
បណ្ឌិ ត ក់ពនធនគរ និងជែផនកមួយៃនករលុបបំបត់ និទណ្ឌ ភពេនកនុង្របេទសកមពុជ។ 

  

េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត អតីតអភិបល្រកុងបវតិ កលពីៃថងទី ២៥ែខមិថុន កន្លងេទេនះ្រតូវបន
តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀងកត់េទស ឲយជប់ពនធនគររយៈេពល១ឆន ំកន្លះ និងបងគ ប់ឲយបង់្របក់
សំណងចំនួន ៣៨ នេរៀល េទជនរងេ្រគះពីបទបញ់្រប រេទេលើកមមករេនេ ងច្រកេកេវ ៉
៣នក់ឲយរងរបួស។ 

សនងករបូ៉លិសេខត្ត ្វ យេរៀង ក៏ដូចជម្រន្តីជន់ខពស់្រកសួងម ៃផទមិនមនករបញជ ក់បែនថមពី 

ករចប់ខ្លួន េ ក ឈូក បណ្ឌិ តេឡើយ បនទ ប់ពី្របេទសកមពុជ េទើបែតេបះេឆន តរចួថមី។្របធន
សហភពករងរកមពុជេ ក ត់ ធន់ ែថ្លងបន្តថ ករណីេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត និងករណី
អយុត្តិធម៌េផ ងៗេទៀត េនកនុងសងគម ចប៉ះពល់េទដល់ ករគំ្រទពី្របជពលរដ្ឋ េទដល់
គណបក កន់អំ ចផងែដរ មរយៈលទធផលេឆន ត បេ ្ត ះ សននេ្រកផ្លូវករេននីតិកលទី
៥េនះ។ 

  

សូមរលឹំកថកលពីៃថងទី ២៤ែខកកក  ឆន ំ២០១៣ គឺ ៤ៃថងមុនករេបះេឆន តជតិ តំ ងសហ
ជីព ចំនួនបី បនេចញេសចក្តីែថ្លងករមួយ េ យអំពវនវឲយរ ្ឋ ភិបលចប់ខ្លួន េ ក ឈូក 

បណ្ឌិ តជបនទ ន់េដើមបីបង្ហ ញពីសុឆនទៈកនុងករព្រងឹង ្របព័នធយុត្តិធម៌ និងលុនបំបត់ភពគម ន
េទសៃពរ។៍ក៏បុ៉ែន្តចប់ ំងពីេចញ ល្រកម តុ ករមកទល់េពលេនះអស់រយៈេពលជង១ែខ
េទេហើយ េគេនមិនទន់រកេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត េឃើញេនេឡើយ៕ 
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8. ទណ្ឌិ ត ឈូក បណ្ឌិ ត េនែតសថតិកនុងភព ថ៌កំបំង  
 

 
េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត អតីតអភិបល្រកុងបវតិកំពុងរត់េគចខ្លួន។ 

 
RFI/Siv Chana 

េទះសថតិកនុង ថ នភព នតឹង េ្រកយៃថងេបះេឆន តក៏េ យ តំ ងសហជីពមួយចំនួនបននិយយថ 
ពួកេគនឹងមិនបំេភ្លចករណីេនះ េនះេឡើយ។ ្របធនសហភព សហជីពកមពុជ េ ក ត់ ធនេនបន្ត
អំពវនវេ យកំ ងំមនសមតថកិចចែស្វងរកចប់ខ្លួនេ ក ឈូក បណ្ឌិ តេ យបន។ ម្រន្តីជន់ខពស់របស់
បូ៉លីសវញិេនែតអះ ងថ ពួកេគេនបន្ត មរកទណ្ឌិ តរបូេនះ។ 

េសចក្ដី យករណ៍របស់ េសឿន វឌ ន
្ត ប់ )01:21)  

  
 23/08/2013  

មកដល់េពលេនះ ទីកែន្លង ក់ខ្លូនរបស់េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត អតីតអភិបល្រកុងបវតិ េនជែត
ថ៌កំបំង។ េហើយករអំពវនវពីសំ ក់ សហជីព្របជធិបេតយយកមមករកត់េដរ   កមពុជ េ

យមនករចប់ខ្លូន េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត េនែត្រតូវបនេគេធ្វើេឡើងជបន្ដបនទ ប់។ 

េ ក ត់ ធន ្របធនសហជីព្របជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ បន្របប់វទិយុប ងំអន្តរ
ជតិឲយដឹងថ សហជីពកមមករសូមអំពវនវ ឲយរ ្ឋ ភិបលេធ្វើករចប់ខ្លួន េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត

ក់ពនធធនគរ។ ករមិនចត់ករចំេពះម្រន្តីមនអំនចែដល្រប្រពឹត្តិបទេលមើស បង្ហ ញយ៉ង
ចបស់ពីអតុលយភពកនុងសងគមកមពុជ។ េ កបញជ ក់ថ េនះជទេង្វើមិន្រតឹម្រតូវ ែដលបងកឲយមន
និទណ្ឌ ភពកន់ែត ្រកក់េទៗកនុងសងគមនិតិរដ្ឋ។ 
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េឆ្លើយតបនឹងបញ្ហ េនះ េ ក េគៀត ច័នទថរទិធ ម្រន្តីអនកនំពកយនគរបលជតិកមពុជ បនឲយដឹង
ថ នគរបលកំពុងែស្វងរកចប់ខ្លួន េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត បុ៉ែន្តរកមិនទន់េឃើញ។ 

គួរបញជ ក់ថ មកដល់េពលបចចុបបននេនះ របួសរបស់ជនរងេ្រគះមិនទន់បនជសះេសបើយេន
េឡើយេទ។ េហើយពួកគត់នឹងបន្ត ក់បណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីេទកន់តុ ករ េ យ ែតេមធវ ី
របស់ េ ក ឈូក បណ្ឌិ តបនប្ដឹងទស់េទហនឹង ល្រកមរបស់តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង ែដល
េចញេនៃថងទី ២៥ែខមិថុន កន្លងេទ។ េនះេបើ មករបញជ ក់បែនថម របស់ េ ក ត់ ធន់។ 

  

គួររម្លឹកថ េនៃថងទី ២៥ មិថុន កន្លងេទ តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង បនកត់េទស េ ក ឈូក 
បណ្ឌិ ត អតីតអភិបល្រកុងបវតិ ឲយជប់ពនធនគររយៈេពល១ឆន ំកន្លះ និងបងគ ប់ឲយបង់្របក់
សំណងចំនួន ៣៨ នេរៀល េទជនរងេ្រគះពីបទបញ់្រប រេទេលើកមមករេនេ ងច្រកេកេវ ៉
៣នក់ឲយ រងរបួស។ 
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ចបប់ទក់ទងនឹងបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ៈ 
 
្រកម្រពហមទណ្ឌ  
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II. ករដួលសន្លប់ៃនកមមករេ ងច្រកកត់េដរ 
1. កមមករេ ងច្រកកត់េដរជិត ៤០ នក់ដួលសន្លប់េនបវតិ  

 
Thursday, 01 August 2013  

មំុ គនធ  និង គឹម រុ ំ 

ភនំេពញៈ កមមករកត់េដរេ ងច្រក េអលីត ្របមណជ ៤០ នក់ កនុងតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសកនុង
្រកុង បវតិ េខត្ត ្វ យេរៀងបនដួលសន្លប់េ យ រករពុលក្លិនកវនិង ្រតូវដឹកេទសេ្រងគ ះ
េនមនទីរេពទយបែង្អក ជីភូ និងេន្រកុង បវតិ កលពីរេសៀលៃថងពុធ។ 

កមមករនីិ សូ វ ី យុ ២៣ ឆន ំែដលរងេ្រគះ្របប់ថ កមមករបនដួលសន្លប់បន្តបនទ ប់េនែត 

បុ៉នម ននទីបនទ ប់ពីចូលេធ្វើករេនេម៉ង ១ រេសៀលៃថង ពុធ េ យ រធំក្លិនឆួលែដល្រសូបចូល
មកង្ហ រខយល់បំពក់ មជញជ ំង។ 

វ ីនិយយថ៖«កមមករពុលសន្លប់េនះ ចមកពីឆួលក្លិនកវបិទែសបកេជើង េនែកបរេ ងច្រក
។ ពួកខញុំថប់ដេង្ហើមភ្ល មៗែត ខញុំមិនសន្លប់េទ ្រគន់ែតវលិមុខេហើយក្អួត»។ 

កមមករនីិ លន់ រចន ែដលេនកនុងេហតុករណ៍េនះែដរ្របប់ថ េ ងច្រក េអលីត េដរ វយឺតេទ 
ែតក្លិនជ័រកវភយចូលមកពីខងេ្រក។ នងមិនសន្លប់េទ ែតមិត្តភក្តិនង ប់សិបនក់ដួលសន្លប់
្រតូវេ ងច្រកដឹកេទេពទយ។ 

អនក្រគប់្រគងេ ងច្រក េអលីត ពីម ិលមិញមិន ចទក់ទងេដើមបីបញជ ក់ពីបញ្ហ េនះបនេទ។ 

េ ក េក ហ៊ន អធិកររង្រកុង បវតិ ឲយដឹងថ កមមករដួលសន្លប់ទំងេនះមិនជធងន់ធងរេទ បន
បញជូ នេទសេ្រងគ ះអស់ េហើយពួកេគ ចចូលេធ្វើករងរវញិេនៃថង្រពហសបតិ៍េនះ។ 

េ ក បុ៉ក វណ្ណថត អនុ្របធនេពទយករងរឲយដឹងថ សភពពុលក្លិនសន្លប់កមមករេនេ ងច្រក 
េអលីត េនះមិនធងន់េទ កមមករ ២៨ នក់ )្របុស ៣ នក់ ( ្រតូវេគបញជូ នេទសេ្រងគ ះេនមនទីរេពទយ
បែង្អក ជីភូ និងមនទីរេពទយ្រកុង បវតិ។ 

េ កបន្តថ៖«កនុងែខេនះមនកមមករកត់េដរេ ងច្រក ២ កែន្លងពុលគឺេនេ ងច្រក TMI េន 
្វ យេរៀង មួយ និងេនេ ងច្រក QMI េខត្ត ក ្ត ល មួយ េហើយ ល់េស ពយបលកមមករជ

បនទុករបស់េប ជតិសន្តិសុខសងគមៃន ្រកសួងករងរ»៕ 
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2. កមមករេ ងច្រក ៣០ នក់េនេខត្តក ្ត លដួលសន្លប់  
Monday, 12 August 2013  

មំុ គនធ   
 

 
កមមករនីិេ ងច្រកកត់េដរដួលសន្លប់ ែដល្រតូវ្រគូេពទយជួយសេ្រងគ ះនេពលកន្លងមក។ 

របូថត េហង ជីវន័ 

ក ្ត លៈ កមមករ  -កមមករនីិ ្របែហល ៣០ នក់  េនេ ងច្រកកត់េដរមួយកនុងេខត្ត ក ្ដ ល ្រតូវ
ចត់បញជូ នេទមនទីរេពទយភ្ល មៗ កលពីៃថងសុ្រក េ្រកយពីមនករដួលសន្លប់បន្តគន េនេពលមន
ែផ ងហុយេចញពីបំពង់ សមងួតសេម្ល កបំពក់ែដលធ្ល យចូលេទដល់បនទប់ែដលកមមករជង ១ 

ពន់នក់កំពុងេធ្វើករ។ 

េ ក អំុ៊ វ ិ ល ម្រន្តីែផនកចបប់ៃនសមព័នធសហជីព្របជធិបេតយយ កមមករកត់េដរកមពុជ )េ  
សីុេខឌូ  (បនែថ្លងឲយដឹងថ  េហតុករណ៍េនះេកើតេឡើងេនេពលមនែផ ងហុយចូលេទកនុង
បនទប់ែផនក អុ៊ត របស់្រកុមហុ៊ន Cambo Hong Xing International Knitting Co., Ltd ខណៈជងេភ្លើង
ែដលេធ្វើករជួសជុលប ្ដ លឲយធ្ល យបំពង់បង្ហុយែផ ង េចញមកេ្រក។ 

េ ក អំុ៊ វ ិ ល បនបញជ ក់េទៀតថ េនមុនេពលែផ ងហុយេចញពីកនុងបនទប់អុ៊តប ្ដ លឲយ
កមមករ ្របមណជ ៣០ នក់ដួលសន្លប់េនះ ្រកុមជងេភ្លើងក៏បនដួលសន្លប់និងរងរបួសមុខនិង
ៃដេជើងផងែដរ េ យ រែផ ងេនះ បុ៉ែន្តថ េ កមិនទន់បនជួបជមួយនឹងជងេភ្លើងទំង
េនះផទ ល់េនេឡើយេទ។ 

េ ក វ ិ ល បន្តឲយដឹងែដរថ ភ្ល មៗ្រកុមកមមករសល់ពីសន្លប់្របមណជង ១ ពន់នក់ េន
កនុងេ ងច្រកេនះ្រតូវេថែកអនុញញ តឲយឈប់ស្រមកករងរ្រតឡប់េទ ផទះវញិ បនទ ប់ពីជួប
ឧបបត្តិេហតុេនះ។ 
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អនក្រគប់្រគងេន្រកុមហុ៊ន Cambo Hong Xing International Knitting និង្រកុមកមមកររងេ្រគះមិន
ចទក់ទងសំុករបញជ ក់បនេទ កលពីៃថង ទិតយម ិលមិញ។ 

កលពីចុងែខមុនមនកមមករ្របែហល ៤០ នក់េនេ ងច្រកកត់េដរ TMI កនុងេខត្ត ្វ យេរៀង
បនដួលសន្លប់េនេពលភយក្លិនកវចូលេទកនុងេ ងច្រក េពលកមមករចូលេធ្វើករបនទ ប់ពីហូប
បយៃថង្រតង់រចួ៕ PN 

3. កមមករេ ងច្រកកត់េដរ ៉នេសនក្លូសសីុងជង៤០នក់ដួលសន្លប់ 
 

កមមករជង ៤០នក់ កនុងចំេ មកមមករ្របមណ ៥០០នក់ៃនេ ងច្រកកត់េដរសេម្ល កបំពក់
របស់្រកុមហុ៊ន ៉នេសន ក្លូសសីុង )Wanshen Clothing) សថិតកនុងខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជ័យ ជធនី
ភនំេពញ បនពុល និងដួលសន្លប់េនៃថងពុធ ទី៤ ែខកញញ ។ កមមករែដលសន្លប់ ្រតូវបនេគដឹកយក
េទពយបលេន មមនទីរពយបលមួយចំនួនេនែកបរៗ េនះ។  

 

េ យ អួ៊ន ឈិន 

2013-09-04  
 

 
 

កមមករេ ងច្រកកត់េដរ ៉នេសន ក្លូសសីុង )Wanshen Clothing) ស្រមកពយបលេនមនទីរពហុ
ពយបល េចមេច សងក ត់េចមេច ខណ្ឌ ដេងក  ជធនីភនំេពញ េនៃថងទី៤ ែខកញញ  ឆន ំ២០១៣។  

RFA/Uon Chhin  

្រកុមកមមករ បនឲយដឹងថ ពួកេគបនពុល និងដួលសន្លប់ បនទ ប់ពីកង្ហ រេនកែន្លងេធ្វើករឈប់
ដំេណើ រករ េ យ រករ ច់ចរន្តអគគិសនី។ 

ចំែណក្រគូេពទយ្របចំមនទីរពហុពយបល េចមេច េវជជបណ្ឌិ ត សយ អឹុង ែដលបនទទួល
ពយបលកមមករចំនួន ១៩នក់ មន្រប សន៍ថ កមមករនីិភគេ្រចើន ករៈថប់ដេង្ហើម និងក្អួតច
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េង្អ រ។ េ កបនពយបលពួកេគេ យករផ្ដល់អុកសីុែសន និងករបេន្ត ងេសរ ៉មូ។ រហូតមក
ដល់ ង ចៃថងដែដល កមមករនីិែដលបនមកទទួលករពយបលេនពហុពយបលរបស់េ កទំង 

១៩នក់ មនសភពធូរ្រ លេហើយ។ 

េវជជបណ្ឌិ ត សយ អឹុង បនផ្ដល់ជអនុ សន៍ថ ថ ប័នពក់ព័នធ្រតូវែត្រតួតពិនិតយបរ ិ ថ នកែន្លង
េធ្វើកររបស់ កមមករៃនេ ងច្រកេនះ៕ 

កំណត់ចំ ំចំេពះអនកបញចូលមតិេនកនុងអតថបទេនះ៖ េដើមបរីក េសចក្ដីៃថ្លថនូរ េយើងខញុំ
នឹងផ យែតមតិ  ែដលមិនេជរ្របមថដល់អនកដៃទបុ៉េ ្ណ ះ។ 

4. កមមករេ ងច្រក ៉ន់េសង ដួលសន្លប់ ៥០ នក់េ យ រកង្ហ រខូច  
 
Thursday, 05 September 2013  

ឆយ ច័នទនី   

 

 
្រស្តីកមមករេ ងច្រក ៉ន់េសងមន ក់េនះ ្រតូវបនពយបលបនទ ប់ពីសន្លប់។ សហករ ី

ភនំេពញៈ កមមករ្របមណ ៥០ នក់ េនេ ងច្រកកត់េដរសេម្ល កបំពក់ ៉ ន់េសង )Wan Sheng 

Clothing Cambodia) បនដួលសន្លប់ មគន ជបន្តបនទ ប់ េហើយ្រតូវបនបញជូ នេទកន់មនទីរេពទយ 
េ្រកយមន ករថប់ខយល់កនុងេ ងច្រក ែដលសថិតេនភូមិ កេនទ កខងេជើង សងក ត់ កេនទ ក 
ខណ្ឌ  េពធិ៍ែសនជ័យ។ 

េយង មសហព័នធសហជីពមួយេនទីេនះឲយដឹងថ កមមករភគេ្រចើនជ្រស្តី រមួទំង្រស្តីមនៃផទ
េពះ ៧ ែខមន ក់ផងែដរ បនចប់េផ្តើមវលិមុខ ថប់ដេង្ហើមេពលកង្ហ រខយល់ និងកង្ហ រ្រតជក់ឈប់
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ដំេណើ រករ កលពីេម៉ង្របែហល ១ រេសៀល ៃថងទី៤ កញញ ម ិលមិញេនះកនុងកែន្លងកត់េដររបស់
ពួកេគ។ 

េ ក ថុល ណន ្របធនសហព័នធសហជីពអភិវឌ ន៍ចលនករងរកមពុជ បន្របប់ភនំេពញ 
បុ៉ស្តិ៍ ឲយដឹងថ ៖ «កមមករសរបុ ៤៧ នក់ មកទល់េម៉ងជង ៣ េនះ បនដួលសន្លប់បន្តគន ែដល 
៤៥ នក់បនដួលសន្លប់េនេ ងច្រក និងពីរនក់ េទៀតសន្លប់េពលេ ងច្រកឲយេទផទះ ក៏មន

ករមិន្រសួល និងបញជូ នេទមនទីរេពទយ»។ 

េ កបនបន្តថ ៖ «ករដួលសន្លប់េនះេ យ រកង្ហ រខយល់ និងកង្ហ រ្រតជក់ ច់ចរន្ត ែលង
េដើរ ក៏ពួកគត់ថប់ខយល់ដកដេង្ហើម េទើបគត់ចប់េផ្តើមដួល មគន េទ»។ 

េ ក្រសី ឆន សុខ ម្រន្តីកមមវធីិសិទធិករងរៃនមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់ សហគមន៍ បន
ចុះអេងកតករណីេនះ ឲយដឹងថ មុនដំបូងមនែតកមមករនីិពីរនក់បុ៉េ ្ណ ះែដលបនសន្លប់ែត ្រកុម
ហុ៊នេនែតមិនេអើេពើ េទះជដឹងថខយល់ែលងមនកនុងអគរេធ្វើករក៏េ យ។ េ ក្រសីបន្តថ៖ «

េនះជករខ្វះខត និងេធ្វស្របែហសរបស់្រកុមហុ៊ន ែដលប ្ត លឲយមនុស សន្លប់េ្រចើន។ េបើ
សិនជេគដឹងដំបូង េគគួរែត្របប់កមមករឲយចកេចញពីអគរេធ្វើករេនះ េដើមបីែឆកេមើលពី
បរយិកសកនុងកែន្លងករងរ េ្រពះកង្ហ រែលងដំេណើ រករេទេហើយ»។ 

េ ក បុ៉ក វណ្ណថត អនុ្របធននយក ្ឋ នសុខភពករងរៃន្រកសួងករងរនិងបណ្តុ ះប ្ត
ល វជិជ ជីវៈ ែដលបនចុះដល់េ ងច្រកេដើមបី្រ វ្រជវរកមូលេហតុៃនករដួលសន្លប់ ែថ្លងថ 

េ កបនែណនំេ ងច្រកឲយកមមករវលិ្រតឡប់េទផទះវញិទំងអស់េហើយ េធ្វើករែកលម្អ្របព័នធ
ខយល់ឲយេ្របើ្របស់បនេឡើងវញិ។ 

េ កនិយយថ៖ «េយើងឲយកមមករែដលអត់រងេ្រគះេទផទះវញិទំងអស់ រចួចំវលិមកែស្អកវញិ។ 
ឯអនកជំងឺឲយស្រមក ទល់ែតធូរ្រ លេទើបឲយចូលេធ្វើករវញិ»។ 

េបើ មសហព័នធសហជីពខងេលើបនអះ ងឲយដឹងថ េ ងច្រក ៉ ន់េសង (Wan Sheng) ជេ ង
ច្រកេទើបែតបេងកើតថមី បន្របមណ ១ ឆន ំ និងមនកមមករ -កមមករនីិសរបុ្របមណ ជង ៥០០ ន
ក់៕ 
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Law related to work-related-accident 
េ្រគះថន ក់ករងរ 
ម្រ ២៤៨៖ ្រតូវចត់ទុកជេ្រគះថន ក់ករងរ េ្រគះថន ក់ែដលេកើតេឡើងេ យេធ្វើករ ឬកនុងេពលេធ្វើករ
េទះេ យេហតុយ៉ង ក៏េ យ េហើយេទះមនកំហុសមកពីកមមករនិេយជិត ឬគម នក៏េ យ គឺេ្រគះ
ថន ក់ែដលធ្ល ក់េលើរបូកយកមមករនិេយជិត កនុងេពលេធ្វើករឱយនិេយជក ឬនយកសហ្រគស ឬធ្ល ក់េលើ
សិស វជិជ ជីវៈមនឈនួលក្តី ឥតឈនួលក្តី កន់មុខងរជអ្វី េនទីកែន្លង ក៏េ យ។ 
ម៉យងេទៀត្រតូវចត់ទុកជេ្រគះថន ក់ករងរែដរ ចំេពះេ្រគះថន ក់ ែដលធ្ល ក់េលើកមមករនិេយជិតកនុង 
េពលែដល មីខ្លួនេធ្វើដំេណើ រពីលំេន ្ឋ នខ្លួន្រតង់េឆព ះេទទីកែន្លងេធ្វើករ ឬវលិមកវញិេ យគម នឈប់ 
ឬេ យគម ន ងេទកែន្លងេផ ងជ្របេយជន៍ផទ ល់ខ្លួន ឬេ្រកពីករងរែដលេគត្រមូវឱយេទ។ 
ជំងឺប ្ត លមកពីវជិជ ជីវៈទំងអស់ដូចមនបញជ ក់កនុងចបប់ ្រតូវចត់ទុកជេ្រគះថន ក់ករងរ េហើយ 
ទទួលករជួសជុលដូចគន ែដរ។ 
ម្រ ២៤៩៖ នយកសហ្រគស្រតូវទទួលខុស្រតូវេលើេ្រគះថន ក់ករងរទំងអស់ ដូចមនេរៀប ប់ កនុង
ម្រ ខងេលើេនះ េទះបីលកខន្តិកៈផទ ល់ខ្លួនរបស់កមមករនិេយជិតមន ក់ៗេនះ មនលកខណៈយ៉ង  ក៏
េ យ។ 
ករទទួលខុស្រតូវដូចគន េនះ្រតូវអនុវត្តេលើ ៖ 

- អនក្រគប់្រគង្រគឹះ ថ នពយបលឯកជន ចំេពះែតបុគគលិកែដលអនក្រគប់្រគងេនះេ្របើ 

- ជនែដលមនវជិជ ជីវៈេសរ ីចំេពះែតេ្រគះថន ក់េលើកមមករនិេយជិតរបស់ជនេនះ 

- សហ្រគសសិបបកមម ចំេពះកមមករនិេយជិតេ្រកពី្របពនធ កូនរបស់សិបបករ 

- មច ស់ផទះ ចំេពះែតេ្រគះថន ក់េលើអនកបំេរ ើកនុងផទះរបស់ខ្លួន 

- សហ្រគសកសិកមមចំេពះេ្រគះថន ក់ៃនកមមករនិេយជិតកនុងសហ្រគសេនះ។ 
េ្រកពី្របេភទដូចមនែចងជក់ ក់កនុងកថខ័ណ្ឌ ខងេដើមេនះ ជន ែដលទទួលកមមករនិេយជិតឱយ 
្របកបករ មួយជ្របកដ និងម្តងមក លឱយខ្លួន ្រតូវែតជួសជុលេ្រគះថន ក់េផ ងៗ ែដលកមមករនិេយជិត 
្រតូវរងេ្រគះកនុងឱកសែដលបំេពញករងរេនះ។ 
ម្រ ២៥០៖ នយកសហ្រគស្រគប់របូ្រតូវចត់ ឬេ្របើឱយេគចត់វធិនករចំបច់ទំងអស់េដើមបី បងក រ
េ្រគះថន ក់ករងរេផ ងៗ។ 
ម្រ ២៥១៖ កមមករទំង យែដលេធ្វើករែតឯង ជធមម មិន ចត្រមូវឱយេនេ្រកមបទបបញញត្តិ ៃន
ជំពូកេនះ ្រពមទំងអតថបទចបប់ស្រមប់ករអនុវត្តេទ េបើ្រគន់ែតទទួលមិត្តភ័ក្តិមន ក់ ឬេ្រចើននក់មក េធ្វើ
ករជមួយម្តងមក លេនះ។ 
ម្រ ២៥២៖ អនករងេ្រគះ ឬអនកសិទធិវន្តមនសិទធិ្រតូវបនទទួល្របក់បំ ច់អំពីនយកសហ្រគស ឬ
និេយជកកនុងករណីែដលមនេ្រគះថន ក់ករងរធ្ល ក់េលើខ្លួន ប ្ត លឱយ ក់ខនេធ្វើករមិនេកើតមួយ រ
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យៈេពល បុ៉ែន្ត្របក់បំ ច់េនះ ចបនែតកនុងលកខខណ្ឌ  ែដលេ្រគះថន ក់េនះប ្ត លឱយខនេធ្វើករ 
េលើសពីបួនៃថងេទ។ 
េបើេ្រគះថន ក់ករងរប ្ត លឱយ ក់ខនេធ្វើករមិនេកើតកនុងរយៈេពលបួនៃថង ឬតិច ជងេនះ អនករងេ្រគះ
្រតូវបនទទួល្របក់ឈនួលដូចធមម ។ 
អនករងេ្រគះែដលបនបងកេ្រគះថន ក់េ យេចតនខ្លួនឯង មិន្រតូវបន្របក់បំ ច់អ្វីេទ។ 
តុ ករមនសមតថកិចច ច ៖ 

- បនថយ្របក់បំ ច់ស្រមប់ជួសជុលេនះបន កល រកេឃើញថេ្រគះថន ក់ ប ្ត ល មកពី 
កំហុសធងន់ៃនអនករងេ្រគះ 

- បែនថម្របក់បំ ច់េនះបន កល េគរកេឃើញថេ្រគះថន ក់ប ្ត ល មកពីកំហុសធងន់ៃន 
និេយជក ឬ អនកជំនួសជនេនះកនុងកិចចដឹកនំករងរ។ 

ម្រ ២៥៣៖ កនុងករណីែដលមនេ្រគះថន ក់ដល់ ្ល ប់ ឬេ្រគះថន ក់ែដលប ្ត លឱយបត់បង់សមតថភព
ពលកមមជអចិៃ្រន្តយ៍្របក់បំ ច់្រតូវេបើកឱយអនករងេ្រគះឬអនកសិទធិវន្តជធន ភ ្រតូវឱយ្របក់បំ ច់
បែនថមដល់អនករងេ្រគះថន ក់  ែដលត្រមូវឱយមនមនុស ដៃទមន ក់េនែថទំខ្លួន ជនិចច។ 
កនុងករណីេធ្វើករមិនេកើត ្របក់បំ ច់េនះ្រតូវេបើកឱយយ៉ងយូរ ស់េនៃថងទី្របំ េ្រកយពីេ្រគះថន ក់។ 
ម្រ ២៥៤៖ អនករងេ្រគះថន ក់ករងរ្រតូវមនសិទធិទទួលករពិនិតយ ពយបលជំងឺ (ករផ្តល់ជវតថុ ករពយ
បលជំងឺ និងករផ្តល់ថន ំ ្រពមទំងកែន្លងស្រមកពយបលជេដើម) និងករពយបលខងវះកត់ និង ផ្តល់
បែនថមវតថុ ែដលចំបច់បនទ ប់ពីេ្រគះថន ក់ទំងេនះ។ 
ម្រ ២៥៥៖ េទះបីមនបទបបញញត្តិខងេលើេនះក៏េ យ អនករងេ្រគះថន ក់ករងរ ចនឹងបនផល 
្របេយជន៍្របេសើរជងេនះ កលេបើមនករ្រពមេ្រព ងរ ងគូភគី។ 
ម្រ ២៥៦៖ ្រតូវមនរបបទូេទមួយខងករ ៉ ប់រងជកតព្វកិចចចំេពះេ្រគះថន ក់ករងរ។ របបេនះ ្រតូវ
្រប្រពឹត្តេទេ្រកមករ ៉ ប់រងរបស់េប ជតិសន្តិសុខសងគម។ 
ម្រ ២៥៧៖ បទបញជ ទំង យជធរមនសព្វៃថង្រតូវេនអនុវត្តបន ទំ មំនករ្របកសឱយេ្របើ នូវអតថ
បទចបប់ស្តីពីបទបញជ ទំង យៃនករ ៉ ប់រងខងសងគមកិចចស្រមប់ និភ័យខងវជិជ ជីវៈ។ ក៏បុ៉ែន្តេន
កនុងរយៈេពលអន្តរកលេនះ ្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយករងរ ចេចញ្របកសកំណត់ែបបបទ ខ្លះ
ស្រមប់អនុវត្តជំពូកេនះដូចខងេ្រកម ជ ទិ៍ ៖ 
១. ែបបបទស្តីពី្របកសេ្រគះថន ក់ និងករអេងកត។ 
២. ករធន និងបទបបញញត្តិចំបច់ឯេទៀត។ 
៣. អ្រ ៃនភពពិករ និងចំនួន្របក់បំ ច់ស្រមប់ជួសជុល។ 
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III. Migration 
 

1. Migrants trickle back to vote  

Fri, 12 July 2013  
Sen David  

More than 100 Cambodian migrant workers this week have crossed back from Thailand into 
Cambodia to vote in the upcoming election, Banteay Meanchey provincial officials said. 

At least 100 workers crossing through the Poipet International Border Office said that they were 
returning specifically to vote, Poipet governor Ngor Meng Chroun said. 

Police also were aware of some cases of illegal migrants returning to vote, although they could not 
estimate how many were crossing because these workers did not to go through official checkpoints, 
he said. 

“No one is forcing them to vote, but they volunteer to come back to vote for the national benefit,” 
he said. 

Unfortunately, the vast majority of migrant workers would not be able to return for the election, he 
said. 

“Only if they are willing and have jobs that allow them to take time off can they return,” he said. 

Banteay Meanchey provincial spokesman Ouk Keo Ratanak said that the Cambodian and Thai 
border offices had been working together to make it easy for Cambodian migrant workers to return 
to vote.  

He added that it was likely many more would cross the border in the coming week.  

Kun Banraing, 36, a construction worker who had just crossed through the Poipet border checkpoint 
from Thailand, said yesterday that he had managed to convince his employer to let him take a 
holiday so he could return to his Takeo province home and vote.  

“I will vote for my country, and I can also take this time to visit my family,” he said. 

A group of Cambodian men who had been trafficked to Thailand to work on fishing boats return at 
Phnom Penh International Airport in March. VIREAK MAI 
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2. ម្ដ យពលករនីិមន ក់ែស្វងរកអន្ត គមន៍ជួយរកកូន្រសីេធ្វើករេនម៉េឡសីុ 
 

្រស្តីមន ក់បន ក់ពកយបណ្ដឹ ងេទអងគករសិទធិមនុស េន កនុងេខត្តេកះកុង េដើមបីឱយជួយែស្វងរក
កូន្រសីែដលបនបត់ខ្លួនេន្របេទសម៉េឡសីុ។  

 

េ យ ន ែសល 

2013-08-08  

អនក្រសី ន់ េខឿន ជម្ត យរបស់េកមង្រសីែដលបត់ខ្លួន បនេរៀប ប់្របប់កូន្រសីអនក្រសី េឈម ះ 
ន់ ឆយលី  យុ ២១ឆន ំ បនបត់ដំណឹងបនទ ប់ពីបនេទេធ្វើករេន្របេទសម៉េឡសីុ 

មរយៈ្រកុមហុ៊នេ្រជើសេរ ើសពលករ ធី .ែអ ន .ធី ) T&T Co., Ltd) ំងពីឆន ំ២០១០ មក។ 

វទិយុ សីុេសរ ីមិន ចទក់ទងតំ ង្រកុមហុ៊ន ធី .ែអន.ធី េដើមបីបំភ្លឺបញ្ហេនះបនេទ។  

អនក្រសីបនបន្តថ កលពីេទេធ្វើករ ៨ែខដំបូង កូនអនក្រសីែតងទូរស័ពទមកេលងផទះ ែតតពីេនះ
មក កូនអនក្រសីបត់ដំណឹងសូនយឈឹង។ អនក្រសីធ្ល ប់បនេដើរែស្វងរកបទអន្ត គមន៍ពី ជញ ធរ
មូល ្ឋ ន េដើមបីឱយជួយរកដំណឹងកូន្រសីគត់ ក៏បុ៉ែន្តេនរកមិនេឃើញេ ះ េហតុេនះេហើយេទើប
អនក្រសីសេ្រមចចិត្ត ក់ពកយបណ្ដឹ ងមកអងគករ សិទធិមនុស ឱយជួយែស្វងរក។ 

េ ក នង បូ ៉ ទីណូ ម្រន្តីស្រមបស្រមួលអងគករសិទធិមនុស ដហុក (Adhoc) េខត្តេកះកុង 
មន្រប សន៍ថ ខងេ កនឹងេរៀបចំពកយបណ្ដឹ ងេទករយិល័យជួញដូរមនុស េនេខត្ត 
េកះកុង េនេពលឆប់ៗេនះ េហើយបញជូ នពកយបណ្ដឹ ងេនះេទកន់អងគករសងគមសីុវលិនន 

ែដលពក់ព័នធនឹងបញជូ នេទ្រកសួងម ៃផទ េដើមបីឱយជួយែស្វងរកេកមង្រសីែដលបត់ខ្លួន៕ 

កំណត់ចំ ំចំេពះអនកបញចូលមតិេនកនុងអតថបទេនះ៖ េដើមបីរក េសចក្ដីៃថ្លថនូរ េយើងខញុំ
នឹងផ យែតមតិ  ែដលមិនេជរ្របមថដល់អនកដៃទបុ៉េ ្ណ ះ។ 

3. Thai fishing industry under spotlight 
 
Tue, 3 September 2013 
Abby Seiff  

Far stricter monitoring of the recruitment and employment of Cambodians and other migrant 
labourers is needed to ensure the future of the Thai fishing industry, a new study by the 
International Labour Organization warns.  

“Improving working conditions is also vital to addressing the severe labour shortages in the fishing 
sector, and to ensure the sustainability of the industry,” Supang Chantavanich, director of the Asian 
Research Center on Migration, said in a statement.  



28 
 

Released yesterday, the ILO survey on working conditions in the perilous Thai fishing industry is 
the most comprehensive to date.  

Though the sample size numbers only in the hundreds, the study provides the first widespread look 
at conditions aboard fishing trawlers and the reasons why the risky industry continues to lure.  

Two and a half per cent of the 241 Cambodians interviewed reported having been severely beaten 
while on board, while a quarter were forced to work or be on call 17 to 24 hours a day.  

Despite the abysmal hours, however, wages remain low. More than 56 per cent of Cambodians 
receive an average monthly wage of less than 5,000 baht ($158). The majority – 61.4 per cent – 
possess no documents of any sort, while four per cent are underage.  

The report highlights at least one “extremely exploitative” case of a 12-year-old Cambodian “who 
reported working 20 hours in a typical day”.  

Despite the hardships, however, more than 99 per cent of Cambodians interviewed said they had 
accepted the positions voluntarily – driven by the prospect of more lucrative work abroad. 

But of those who voluntarily climb aboard, many “also reported experiences that indicate a forced-
labour situation at some point during their employment in the fishing industry”, the report notes. 
“For example, 60 respondents [of all nationalities] were severely beaten while on board a fishing 
vessel, 66 respondents tried to escape from a fishing boat and 24 respondents were sold or 
transferred to another boat against their will.” 

More than 70 Cambodians trafficked to work on Thai trawlers have been repatriated this year alone, 
according to figures from the International Organization for Migration. 
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Law Related to Migration 

១. អនុ្រកឹតយស្តពីីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់្រកសួងករងរ 
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២. េគលករណ៍១០ ចំណុចរបស់្រកសួងករងរ 
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IV. ករបញឈប់ពីករងរ (Termination) 

1. កមមករេ ងច្រកែអស .អិល្របមណ១ពន់នក់្រតូវបញឈប់ពីករងរ  
កមមករេ ងច្រកេដរសំេលៀកបំពក់ ែអស .អិល ១ និង ែអស.អិល ២ ) SL1 & SL2) េនៃថងទី៤ ែខ
កញញ  ្រតូវបនេថែកេ ងច្រកេនះបញឈប់ពីករងរ្របមណ ១ពន់នក់។ ករបញឈប់េនះ េន
បនទ ប់ពីពួកេគបនចូលរមួេធ្វើបតុកមមទមទរ្របក់អតថ្របេយជន៍ ពីេថែក្រកុមហុ៊ន្របមណ ៣
សប្ដ ហ៍ជប់ៗគន េនះ។  

េ យ ែខ សុណង 

2013-09-04  

្ដ ប់ ឬ ទញយកសំេឡង  

 
កមមករេ ងច្រក ែអស .អិល ) SL) ឈរត ៉មុខេ ងច្រកបិទផ្លូវេលខ ២១៧ ឬផ្លូវចំករដូង ជយ ជ
ធនីភនំេពញ េនៃថងទី២៦ ែខសី  ឆន ំ២០១៣។  

RFA  

កមមករេ ងច្រកេដរសំេលៀកបំពក់ ែអស .អិល  បន្របតិកមមចំេពះេថែកេ ងច្រកែដលបន
បញឈប់ពួកេគពីករងរ េហើយត ៉ថ េថែកេ ងច្រកេនះមិនបនទូទត់្របក់ឲយពួកគត់េទ ម
េគលករណ៍ ចបប់។ 

្របធនសហជីពសមព័នធ្របជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ ្របចំេ ងច្រក ែអស .អិល ២ េ
កត់ថ សីុខវឌូ )  CCAWDU) អនក្រសី ៊ ន សុផល បនឲយដឹងេនៃថងទី៤ ែខកញញ  ថ ពួកគត់
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មិនយល់្រពមចំេពះេថែកេ ងច្រកេនះែដលបនបញឈប់ពួកគត់ពី ករងរ មវធីិបញច ប់កិចច
សនយករងរេ យគម នេហតុផលេនះេទ។ 

អនក្រសីបន្តថ េថែកេ ងច្រកេនះមនេចតនបញច ប់ថន ក់ដឹកនំសហជីពេចញពីេ ងច្រក េដើមបី
ែលងឲយមនសកមមភពទមទររក្របេយជន៍ជូនកមមករ។ មិន្រតឹមែតបុ៉េ ្ណ ះ ករទូទត់្របក់
សំណងកមមករក៏មិនេគរពេទ មេគលករណ៍ចបប់ែថម េទៀត៖ «ពួកខញុំេនខង ែអស .អិល ២ 
ហនឹងេគចក់េ  អត់ឲយពួកខញុំចូលកែន្លងម៉សីុនេទ។ េឃើញឯក រកមពស់ ណី កនុងមន ក់មួយ
សន្លឹក ក់បញឈប់ពីករងរអីុចឹង  និយយេទេគអត់ ក់មូលេហតុអីផងេគថ េយើងអីុ

េបះបង់ករងរេចលឥឡូវទមទរលុយ ៥ចំណុចម្ដង េ យ រែត មនេឈម ះេចញមក
បញឈប់ពួកខញុំទំងអស់គន ។ ្របក់បេណ្ដ ញេចញ ្របក់ជំងឺចិត្ត ្របក់ែខចុងេ្រកយ បំ ច់ឆន ំ 
ទមទរ ហនឹងវញិ េ្រពះអីទមទរេផ ងៗេនះ េគមិនេ ះ្រ យឲយេទ»។ 

ករ្របតិកមមរបស់កមមករេនះ បនទ ប់ពីពួកគត់បនចូលេធ្វើករកលពីៃថងទី៣០ ែខសី  ម
បងគ ប់របស់ ជធនីភនំេពញ ែដលបនជួយស្រមបស្រមួលេ ះ្រ យជូនកមមករ។ 

ទក់ទងបញ្ហ េនះ ្របធនរដ្ឋបលេ ងច្រក ែអស .អិល ២ េ ក ឈិន េ  មន្រប សន៍ថ 
ខេ ងច្រក ែអស .អិល ២ បនបញឈប់ក មមករ្របមណជិត ៣០០នក់ េ យេយងេលើេហតុ

ផលេ ងច្រកបញច ប់កិចចសនយរបស់គត់េ យមិនបន អនុវត្តន៍េទ មចបប់ស្ដីពីករងរ។ 

េហើយករបញឈប់េនះពួកគត់ ចទទួលបន្របក់ែខចុងេ្រកយ និង្របក់បំ ច់។ បុ៉ែន្ត្រកុម
ហុ៊នេនេបើកផ្លូវឲយកមមករត ៉ចំេពះករមិនសុខចិត្ត ករទូទត់េនះ។ 

េ ក ឈិន េ ៖ «គត់ចូលមកហនឹងខញុំទទួល គ ល់ថ គត់ចូល ម ្រកុង បុ៉ែន្តធតុពិត
គត់ចូលែមន ្រកុងឲយគត់ចូលេធ្វើករែតគត់ចូលេទអងគុយេលង គឺ្រកុមហុ៊នបញច ប់កិចច
សនយរបស់គត់េ យគត់មិនបនអនុវត្តន៍េទ មចបប់ស្ដីពីករងរ»។ 

យ៉ងេនះក្ដី ្របធនសហជីព សីុខវឌូ េ ក ត់ ធន់ បនែថ្លងថ សហជីពមិនយល់្រសប
ចំេពះករបញឈប់កមមករេនះេទ។ េ កថ បុ៉ែន្តករបញឈប់េនះេទៀតេ ត ្រកុមហុ៊ន្រតូវែត
ទូទត់្របក់ឲយកមមករឲយ្រតឹម្រតូវ មេគលករណ៍ ចបប់។ 

ចប់ ំងពីៃថងទី១២ ែខសី  កមមករេ ងច្រកេនះ្របមណជិត ៦ពន់នក់ បនេធ្វើកូដកមម
ទមទរឲយេថែកេ ងច្រកេ ះ្រ យបញ្ហ មួយចំនួន ដូចជត្រមូវឱយភគីេ ងច្រកែបងែចងេវន
េម៉ងេធ្វើករឱយបន ្រតឹម្រតូវ េថែក្រតូវផ្ដល់្របក់បយជូនកមមករ ៣ដុ ្ល រកនុងមួយៃថង ដំេឡើង
្របក់ែខេគល ១៥០ដុ ្ល រកនុងមួយែខ េ ងច្រក្រតូវេបើក្របក់ែខេនៃថង៧ វញិ េ ងច្រក្រតូវដក
ពកយប្ដឹងថន ក់ដឹកនំសហជីពទំងអស់េចញពីតុ ករ និងដកទី្របឹក េ ងច្រកេ ក មស សុ
ថ េចញពីេ ងច្រក េហើយមិន្រតូវកត់្របក់ែខកមមករេនេពលពួកគត់េធ្វើកូដកមមជេដើម េ យ
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គម នដំេ ះ្រ យ េនៃថងទី២៤ សី  កមមករបនត ៉ឈនដល់ករបិទផ្លូវ២១៧ េនម្ដុំ ព ន
ែដក ភូមិឫស ី សងក ត់សទឹងមនជ័យ ជធនីភនំេពញ៕ 

កំណត់ចំ ំចំេពះអនកបញចូលមតិេនកនុងអតថបទេនះ៖ េដើមបរីក េសចក្ដីៃថ្លថនូរ េយើងខញុំ
នឹងផ យែតមតិ  ែដលមិនេជរ្របមថដល់អនកដៃទបុ៉េ ្ណ ះ។ 

2. បេណ្ត ញកមមករេ ងច្រក SL ៧០០នក់ពីករងរបនទ ប់ពីត ៉  
Thursday, 05 September 2013  

មំុ គនធ   
 

 
កមមករេ ងច្រក SL េធ្វើករត ៉។ កមមករ ៧០០នក់្រតូវបនបេណ្ដ ញេចញបនទ ប់ពីេធ្វើករត ៉។  

របូថត ផ លី  

ភនំេពញៈ មនករអះ ងផទុយគន ទក់ទិនេទនឹងករបេណ្ត ញេចញកមមករេ ងច្រក SL ពីករងរ 
េ យម្រន្តីសហជីពបនអះ ងថ កមមករ្របែហល ៥០០០ នក់្រតូវបនបេណ្ដ ញេចញពីករងរ
កលពីៃថងម ិលមិញ បុ៉ែន្ត ជញ ធរមូល ្ឋ នបនអះ ងថ មនកមមករ្របមណជង ៧០០ នក់
បុ៉េ ្ណ ះ ្រពមជមួយគន េនះែដរកមមករេ្រគងនឹងជួបជំុគន េដើរកបួនេទកន់ ជធនីភនំេពញ
េនៃថង្រពហសបតិ៍េនះ។ 

េ ក ង យូ៉ត ជម្រន្តីសមព័នធសហជីព្របជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជេ កត់ ថ )សីុ
េខឌូ (បនឲយដឹងពីៃថងម ិលម ◌ិញថ េ ងច្រកកត់េដរ SL បនេចញលិខិតបញឈប់កមមករេសទើរែត

ទំងអស់ខណៈេពលែដលពួកេគទទួល បនអតថ្របេយជន៍ែតពីរចំណុចបុ៉េ ្ណ ះ។ េ កបន
ែថ្លងថ៖ «កមមករនឹងជួបជំុគន េដើរកបួនេទកន់ ជធនីេនៃថងេនះ េដើមបីសំុឲយអភិបល្រកុង



37 
 

ជួយេធ្វើអន្ត គមន៍ ដល់ពួកេគ េ្រពះ្រកុមហុ៊នកំពុងមនបំណងបិទទ្វ រេ ងច្រកេ យមិនផ្ដល់
អតថ ្របេយជន៍ដល់កមមករ មផ្លូវចបប់»។ 

េ កបនបន្តថ ្រកុមហុ៊ន្របកសផ្ដល់្របក់ែតពីរចំនុចេទដល់កមមករ គឺ្របក់ែខចុងេ្រកយ និង
្របក់បំ ច់ឆន ំបុ៉េ ្ណ ះបុ៉ែន្តកមមករបនទមទរឲយ្រកុមហុ៊ន ផ្ដល់្របក់ដល់ពួកេគ មចបប់
ករងរែដលមន ៥ ចំណុចគឺ្របក់ជូនដំណឹង ្របក់សងជមងឺចិត្ត ្របក់បេណ្ដ ញេចញ ្របក់ែខ
ចុងេ្រកយ និង្របក់បំ ច់ឆន ំ។ 

តំ ងកមមករេ ក ច សីុផន បនឲយដឹងពីៃថងម ិលមិញែដរថ កមមករបនេទេធ្វើករ មករ
បងគ ប់របស់តុ ករ បុ៉ែន្តេ ងច្រកបនបិទទ្វ រចូលកនុងេ ងច្រកេ យមិនអនុញញ តឲយ កមមករ
ចូលេទខងកនុង។ 

េ កបែនថមថ៖ «កមមករបនខឹងសមបេហើយពួកេគចប់េផ្ដើម្រជួល្រចបល់ េនេពលពួកេគេឃើញ
េសចក្ដីជូនដំណឹងរបស់េ ងច្រកពីករបញច ប់កិចច សនយករងររបស់ពួកេគ»។ 

េ ក េហៀក ចន់ ង អភិបលរងខណ្ឌ  មនជ័យ ែដលបនចុះជួយអន្ត គមន៍េនេ ងច្រក
េនះពី ៃថងម ិលមិញបនមន្រប សន៍ថ កមមករបនត ៉េនខងមុខេ ងច្រកេនេលើផ្លូវេលខ 
៣៧១ បុ៉ែន្តពួកេគមិនបនបិទផ្លូវេទ។ េ កបនបែនថមថ៖ « មបញជ ី យេឈម ះកមមករែដលខញុំ
បនទទួលពីេ ងច្រក គឺមនកមមករជង ៧០០ នក់្រតូវបន្រកុមហុ៊នបញឈប់កិចចសនយករងរ
ពួកេគ។ ស្រមប់កមមករេផ ងេទៀត្រតូវបនអនុញញ តឲយឈប់ស្រមករយៈេពលបួន ៃថងេ យគិត
ចប់ពីៃថងេនះរហូតដល់ៃថងេ រ ៍ េហើយពួកេគ្រតូវ្រតឡប់មកេធ្វើករវញិេនៃថងចនទ បុ៉ែន្ត្រកុមហុ៊ន
គិត្របក់ែខ ៥០ ភគរយដល់ពួកេគ»។ 

េ ក បនេលើកេឡើងថេ កបន យករណ៍ជូនេទអភិបល ជធនីពីករណី េនេ ងច្រក
កត់េដរ SL េនះរចួេហើយ។ េ កបនបញជ ក់ថ៖ «ខញុំបន យករណ៍រចួេហើយ បុ៉ែន្តខញុំមិនទន់
ដឹងពីគេ្រមងរបស់កមមករកនុងករជួបជំុគន  េដើរកបួនេទកន់ ្រកុងេនៃថងែស្អកេឡើយ។ ខញុំគិត
ថ ភគីទំងពីរគួរែតអងគុយចរចទល់មុខគន រកដំេ ះ្រ យបញច ប់ ករណីេនះ្របេសើរជង»។ 

េ ក ឈិន េ  ្របធន្រគប់្រគងរដ្ឋបលេ ងច្រក SL ២ បនែថ្លងពីៃថងម ិលមិញថ ្រកុមហុ៊ន
បនបញច ប់កិចចសនយពួកេគ េ្រពះពួកេគមិន្រពមេធ្វើករឲយ្រកុមហុ៊ន េហើយមនកមមករ្របែហល 
៦០០ េទ ៧០០ នក់្រតូវបនបញឈប់។ េ កបនបន្តថ៖ «េយើងបនបញឈប់កិចចសនយពួកេគ
ជមួយ្រកុមហុ៊ន េ្រពះពួកេគមិនេធ្វើករងរឲយេយើង។ ដូេចនះេយើង្រតូវេធ្វើ មចបប់ពួកេគមិន
េគរពនូវ្រប សន៍របស់េ ក អភិបល្រកុងែដលបនសំុឲយពួកេគ្រតឡប់េទេធ្វើករងរវញិ។ 

េយើងមិនមនជេ្រមើសេទ»។ 
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េ កបនអះ ងថ េ កបនអនុញញ តឲយកមមករេផ ងេទៀតឈប់ស្រមកបួនៃថងេដើមបីេចៀស
ង មនបញ្ហ មួយេកើតេឡើងដល់ពួកេគ។ េ ក្រពួយបរមភថ អនកត ៉នឹងេធ្វើអ្វីមួយ ្រកក់

ដល់កមមករែដលមកេធ្វើករដូេចនះ េហើយេទើបេ កអនុញញ តឲយពួកេគឈប់ស្រមក។ 

ទនទឹមគន េនះែដរ កមមករេនេ ងច្រក Dayup Global ែដលបនេធ្វើករត ៉្របមណជមួយសប្ដ ហ៍
បន្រតឡប់េទេធ្វើករវញិ កលពីៃថងចនទបនទ ប់ពីករណីេនះ្រតូវបនេ ះ្រ យ។ 

អនក្រសី YH Ban នយកចត់ករទូេទេនេ ងច្រក Dayup Global បនែថ្លង មអីុែមលពីៃថងម ិល
មិញថ៖ «េ ងច្រក និង្រកុមសហជីពខងកនុងេ ងច្រកបនយល់្រពមេ ះ្រ យបញ្ហ មករ 
ពិភក  និងចរចេ យសន្តិវធីិេ្រកមករស្រមបស្រមួលពីម្រន្តីករងរ េហើយទំងអស់គន ទទួល
បនករេពញចិត្តទំងសង់ខងផងែដរ»។ 

អនក្រសីបនអះ ងថ េ ងច្រកនឹងផ្ដល់សំណងេនកនុងករផ្ដល់្របក់ែខេនែខ កញញ ដល់ កមមករ
ែដលបត់្របក់ែខ្របចំៃថងកនុងរយៈេពល ៥ ៃថងដល់អនកត ៉ េហើយេ ងច្រករក ទុក្របក់បំេពញ
ករងរស្រមប់រយៈេពលេនះ។ អនក្រសី YH Ban ែថ្លងថ៖ «េ ងច្រកេប្ដជញ ផ្ដល់េសរភីពកនុងករ
ជួបជំុគន  និងគំ្រទឲយមនករ្របមូលផ្ដុំគន ជមួយសហជីពខងកនុង។ ចំេពះ្រកុមករងរខងេ្រក
េ ងច្រកសងឃឹមថ ភគីទំងសងខងនឹងអនុវត្ត មចបប់ករងរែដលមន្រ ប់េន កមពុជ»។ 

អនក្រសីថ ថន ក់្រគប់្រគងមូល ្ឋ នគួរែតផ្ដល់េវទិក និងេលើកទឹកចិត្តឲយមនកិចចចរចេបើកទូ យ
រ ង្រកុមករងរ និង្រកុមផលិតករកនុងករេលើកតេមកើងចំេណះដឹងរ ងភគីទំងពីរ៕ PN 
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V. កូដកមម និង ឡុកេ (Strikes) 

1. សហជីពកមមករៃន កសយន ្ឋ នអន្តរជតិេខត្តេសៀម បេធ្វើកូដកមម 
 

ករែខ្វងគំនិតគន រ ង្រកុមសហជីពកមមករៃន កសយន ្ឋ ន អន្តរជតិេខត្តេសៀម ប ជមួយ
អនក្រគប់្រគង្រកុមហុ៊ន SCA និង CAMSជំុវញិលកខខណ្ឌ ករងរមួយចំនួន បនេកើតមនជេ្រចើនែខ
មកេហើយ េនមិនទន់េ ះ្រ យបនេនេឡើយេទ។  

 

េ យ ហង  វយុត 

2013-07-02  
 

 
អនុ្របធនសហជីពកមមករ កសយន ្ឋ នេខត្តេសៀម ប ដឹកនំេធ្វើកូដកមម និងែ្រសក ក់
ឧបករណ៍បំពងសំេឡង ឱយអនក្រគប់្រគង្រកុមហុ៊ន បនឭ េន្រពឹកៃថង២ កកក  ឆន ំ២០១៣។ 

 
RFA/Hang Savyouth  

្រកុមកមមករនិងសហជីព្របមណជិត ៥០នក់ បន្របមូលផ្ដុំគន េធ្វើកូដកមមអហិង មួយេនពីមុខ
ផ្លូវចូលខង េ្រក កសយន ្ឋ នអន្តរជតិេខត្តេសៀម ប កលពី្រពឹកៃថងអងគ រ ទី២ ែខកកក ។ 

កូដកមមេនះបនេធ្វើេឡើងបនទ ប់ពីសហជីពកមមករបនប ជ័យជេ្រចើន េលើកកនុងករទមទរឱយ
អនក្រគប់្រគង កសយន ្ឋ នអន្តរជតិេខត្ត េសៀម ប ឱយទទួលយកលកខខណ្ឌ ករងរ មកមម
ករចង់បន ក៏បុ៉ែន្តែបរជគម នដំេ ះ្រ យ្របេសើរ េ ះេនះ។ 

្របធនសហជីពកមមករ កសយន ្ឋ នអន្តរជតិេខត្តេសៀម ប គឺេ ក រន៉ ៉ ៉ ន់។ េ កបន
មន្រប សន៍កលពី្រពឹកៃថងអងគ រ ថ ្រកុមបុគគលិកកមមករៃន កសយន ្ឋ នចំនួនជង ១៤០
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នក់ មនគេ្រមងនឹងចូលរមួេធ្វើកូដកមមេនេពលខងមុខ ក៏បុ៉ែន្តេនៃថងេនះ គឺ្រកុមកមមករចំនួន 
៥០នក់ ្រគន់ែតចប់េផ្ដើមេធ្វើកូដកមមដំបូង េដើមបីពញញ ក់ រមមណ៍ឱយ ជញ ធររ ្ឋ ភិបល និង ថ ប័
នពក់ព័នធជួយយកចិត្តទុក ក់ េ ះ្រ យកង្វល់របស់ពួកេគសិន។ 

េ ក រន៉ ៉ ៉ ន់ បនបញជ ក់ថ កូដកមមៃថងេនះ កមមករចង់បនែតមួយចំណុច គឺឱយអនក្រគប់្រគង
្រកុមហុ៊ន កសយន ្ឋ នអន្តរជតិេខត្តេសៀម ប (SCA និងCAMS) ទទួលយកបុគគលិកមន ក់
ែដល្រកុមហុ៊នបញឈប់រយៈេពលជង ៦ែខមកេហើយ បនចូលេធ្វើករវញិ៖ «មនអន្ត គមន៍ពី
អភិបលេខត្ត ពីឯកឧត្ដម វង  សុវណ្ណ មកពី្រកសួងករងរែដរ បុ៉ែន្តខង្រកុមហុ៊នអត់្រពមយក
បុគគលិកែដលគត់បនបញឈប់ គឺេ ក េឌៀប ភរណុ។ េយើងបនទម្ល ក់េចលេរឿងជេ្រចើន ទំង
អស់ ១៥ចំណុច េហើយេយើង ែត ១ចំណុច និងចំណុចតូចមួយេទៀតមកេ ះ្រ យ េ យ រ
េយើងមនឆនទៈ កនុងករេ ះ្រ យ បុ៉ែន្តខង្រកុមហុ៊ន គឺគម នឆនទៈែតម្ដង»។ 

អតីតបុគគលិក កសយន ្ឋ នអន្តរជតិេខត្តេសៀម ប គឺេ ក េឌៀប ភរណុ បនមន
្រប សន៍ថ ករបញឈប់េ កពីករងរេនះ គឺមិនមនេហតុផល្រតឹម្រតូវេឡើយ។ 

េ ក េឌៀប ភរណុ បនបញជ ក់ថ េ ក្រតូវបនេគបញឈប់ពីករងរកលពីៃថងទី២៤ ែខធនូ ឆន ំ
២០១២ កន្លងេទ៖ «េគ េចទ្របកន់ថ ខញុំមនបំណងយកទូរស័ពទេភញ វ។ ទូរស័ពទហនឹង ្រជុះេន
េលើរេទះដឹកឥ ៉ន់ែដលខញុំេធ្វើករ។ ទូរស័ពទហនឹងខញុំហុចេទឱយសន្តិសុខ េហើយសន្តិសុខេគយកេទ

ក់កនុងកបូបេភញ វវញិេទ។ កនុងកេម ៉  អត់មនេឃើញថ ខញុំហនឹងយកទូរស័ពទេភញ វ គឺអត់េទ។ 

អត់មនភពយុត្តិធម៌ស្រមប់ខញុំ េបើសិនជខញុំបនយកទូរស័ពទេនះែមន ខញុំមិនចំបច់ប្ដឹងត ៉េទ»។ 

ចប់ ំងពីអំឡុងែខេម  កន្លងមក ្រកុមកមមករបនទមទរ ១៥ចំណុច ដូចជឱយ្រកុមហុ៊នេបើក
្របក់ែខ និង្របក់ៃថ្លបយេផ ងពីគន  េដើមបីកំុឱយពនធ្របក់េបៀវត េកើនេឡើង។ ទមទរឱយ្រកុមហុ៊ន
េ្របើ្របស់េសៀវេភបទបញជ ៃផទកនុងែដល មនចុះបញជ ិក្រតឹម្រតូវ និងឱយ្រកុមហុ៊នទទួល គ ល់
បុគគលិកទំងអស់េនេ្រកមអនុសញញ  រមួ ្រពមទំងទទួលយកកមមករេឈម ះ េឌៀប ភរណុ ចូលេធ្វើ
ករវញិជេដើម។ ក៏បុ៉ែន្តករទមទររបស់កមមករទំងេនះ ្រតូវ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ដ លេចញ
េសចក្ដីសេ្រមចបដិេសធេចលទំង អស់។ 

េទះយ៉ង កលពី្រពឹកៃថងអងគ រ អនក្រគប់្រគង និងតំ ង្រកុមហុ៊ន SCA និង CAMS មួយ
ចំនួន បនបដិេសធមិនេធ្វើករអធិបបយចំេពះករេធ្វើកូដកមមរបស់សហជីព កមមករថយ៉ង
េនះេទ៕ 

កំណត់ចំ ំចំេពះអនកបញចូ លមតិេនកនុងអតថបទេនះ៖ េដើមបីរក េសចក្ដីៃថ្លថនូរ េយើងខញុំនឹងផ យ
ែតមតិ  ែដលមិនេជរ្របមថដល់អនកដៃទបុ៉េ ្ណ ះ។ 
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2. កមមករេ ងច្រកផលិតែសបកេជើង្របកសថ នឹងបន្តកូដកមមេនៃថងចនទ
ែស្អក េបើគម នដំេ ះ្រ យ  
កមពុជ -   
អតថបទចុះផ យេនៃថង ទិតយ 04 សី  2013 - ព័ត៌មនេទើបែកេ្របើេលើកចុង
េ្រកយ ៃថង ទិតយ 04 សី  2013  

 

 
កមមករកមពុជ  
RFI/Siv Channa 

េ យ គឹម យុទធ   

កមមករេ ងច្រកផលិតែសបកេជើងមួយកែន្លង េនកនុង្រសុក េជើងៃ្រព េខត្តកំពង់ចម ្របមណជង
៣០០០នក់នឹងបន្តកូដកមមត ៉របស់ខ្លួនេនមុខេ ងច្រក បន្តេទៀត េនៃថងចនទែស្អកេនះ េដើមបី
ទមទរលកខខណ្ឌ ករងរចំនួន១៨ ចំណុច ែដលកមមករអះ ងថ េថែក្រកុមហុ៊នេ ងច្រកមិន
បនេគរពេទ ម ចបប់ករងរកមពុជេនះេទ។ 

េ ក មឺុន រៈ ្របធនសមព័នធសហជីព្របជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ េនេខត្តកំពង់ចម
បន្របប់វទិយុប ងំអន្តរជតិេនៃថង ទិតយថ ្រកុមកមមករៃន្រកុមហុ៊ន ជូហួយ ហ្វ៊ូកែវ )JUHUI 
FOOTWEAR CO.,LTD) ែដលជេ ងច្រកផលិតែសបកេជើង បនផទុះករត ៉ េ យករ្របមូលផ្តុំ
គន េន ខងមុខេ ងច្រក ំងពី ង ចៃថងសុ្រកទី២ េហើយបន្តរហូតដល់ៃថងេ រម៏ ិលមិញ េ យ
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ទមទរឲយខងេ ងច្រកេគរពលកខខណ្ឌ ករងររបស់កមមករែដលមន ១៨ចំណុច និងេគរព
សិទធិកមមករផងែដរ។ 

េ កបន្តថ េ្រកយករផទុះករត ៉របស់ភគីកមមករនិេយជក ្រកុមហុ៊នបនេចញមុខមកជួប
ចរចជមួយកមមករ កលពី ង ចៃថងេ រ ៏បុ៉ែន្តភគីទំងពីរមិន ចបញច ប់បនទំង្រសុងនូវករផទុះ
កូដកមម របស់កមមករបនេនះេទ េ យភគីនិេយជក្រកុមហុ៊នបនយល់្រពមយកចំណុច
ទមទរមួយចំនួនបុ៉េ ្ណ ះ របស់កមមករ ខណៈែដលកមមករទមទរយកទំង១៨ចំណុច េ យ
្របកសថនឹងបន្តកូដកមមេនមុខេ ងច្រកបន្តេទៀតេនៃថងចនទ េបើខងភគីេ ងច្រកមិនយល់្រពម
េ ះ្រ យេនះេទ។ 
  
ចំែណកកមមករនីិ មុ៉ន ែរន៉ បន្របប់វទិយុប ងំថ មូលេហតុែដលកមមករេធ្វើកូដកមមត ៉
េ យ រែតខងេ ងច្រកបនបងខំឲយ កមមករេធ្វើករែថមេម៉ងេ្រចើន្រជុល និងមិនេគរពេពល
េម៉ងស្រមករបស់កមមករេនះេឡើយ បែនថមេលើេនះ ករេ្របើពកយសម្តីេជរ្របមថេមើលងយេទ
េលើកមមករពីសំ ក់េមករជជនជតិ ចិន។ 

យ៉ង ក៏េ យ េ ក េចង ៊ ង ្របធនមនទីរករងរនិងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈេខត្តកំពង់
ចម បនឲយដឹងថ ដំេណើ រចរចគឺបនសះជរ ងនិេយជកនិងកមមករចំនួន១៥ចំណុច េនសល់
ចំនួន៣ចំណុចេទៀត ែដលចំណុចទំងអស់េនះពក់ព័នធនឹងអតថ្របេយជន៏របស់កមមករ ដូចជ
្របក់ៃថ្លេធ្វើដំេណើ រនិង ន ក់េនចំនួន៣ដុ ្ល រកនុងមួយែខ ្របក់សុខភពកនុងមន ក់ ៥ដុ ្ល រ និងចុង
េ្រកយេសនើនិេយជកកត់្របក់ឈនួលរបស់ពួកគត់ កលពីអំឡុងេពលេធ្វើកូដកមមេនះ។ ែបប
ក្តី េ កបញជ ក់ថ នឹងេធ្វើករស្រមបស្រមួលភគីទំងពីរបន្តេទៀត េនៃថងចនទែស្អកេនះ។ 

វទិយុប ងំមិន ចទក់ទងសំុករពនយល់ពីខងភគីនិេយជក្រកុមហុ៊ន ជូហួយហ្វ៊ូកែវ )JUHUI 
FOOTWEAR CO.,LTD)បនេទេន្រពឹកៃថង ទិតយេនះ៕ 
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3. កមមករផលិតែសបកេជើង្រកុមហុ៊នជីហួយជង៣០០០នក់បន្តេធ្វើកូដកមម
ទមទរលកខខណ្ឌ ករងរ 

 

បញចូ លអតថបទ ៖ ចន់ ធូ 
ៃថងចនទ ទី៥ ែខសី  ឆន ំ២០១៣ េម៉ង ០៨ :២០  
 

 

េកះសន្តិភព 

កមមករផលិតែសបកេជើង្រកុមហុ៊នជីហួយជង៣០០០នក់បន្តេធ្វើកូដកមមទមទរលកខខណ្ឌ ករងរ 

េខត្តកំពង់ចម ៖ កមមករ កមមករនីិផលិតែសបកេជើង ្រកុមហុ៊នជីហួយជង៣០០០នក់ បន
្របមូលផ្តុំគន បន្តេធ្វើកូដកមម ្រពឹកៃថងទី៥ សី  ២០១៣ េនខងមុខេ ងច្រក សថិតកនុងភូមិរេវៀង ឃំុ
ខនុរដំបង ្រសុកេជើងៃ្រព ្របេយជន៍េដើមបីទមទរលកខខណ្ឌ ១៨ចំណុច ែតេ ះ្រ យបន១៥
ចំណុច សល់៣ចំណុចេទៀតមិនទន់មនដំេ ះ្រ យ េហើយ ករេធ្វើកូដកមមេនះេគសេងកត
េឃើញមនសហជីពសីុេខឌូចុះមកអន្ត គមន៍ផងែដរ ។ 

លកខខណ្ឌ ៣ចំណុចែដលកមមករទមទរ មន១  -កំុឱយកត់លុយកមមករែដលចូលរមួេធ្វើកូដកមម  ២-
ទមទរលុយ្រទ្រទង់សុខភព៥ដុ ្ល រ  និង៣  -ទមទ ◌ារលុយេធ្វើដំេណើ រ១០ដុ ្ល រ ។ 

សូមបញជ ក់ថ កមមករផលិតែសបកេជើងខងេលើ បននំគន េធ្វើកូដកមម៣ៃថងមកេហើយ េដើមបីទម
ទរលកខខណ្ឌ ករងរពីេថែក្រកុមហុ៊ន ៕  	
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4. កមមករេ ងច្រក ៤ពន់នក់េនកំពង់ចមេប្តជញ បន្តេធ្វើកូដកមម  
Tuesday, 06 August 2013  

Sean Teehan និង មំុ គនធ   
 

 
កមមករ កមមករនីិ ប់រយនក់ កំពុងត ៉េនមុខេ ងច្រក Juhui Footwear កលពីម ិលមិញ។ របូថត 

សហករ ី

កំពង់ចមៈ កមមករជង ៤០០០ នក់េនេ ងច្រកផលិតែសបកេជើងកនុងេខត្ត កំពង់ចម កលពី
ម ិលមិញបនេប្តជញ  បន្តេធ្វើកូដកមម ជបន្តេទេទៀតរហូតមនដំេ ះ្រ យ បនទ ប់ពីម្រន្តី្រកុម
ហុ៊នបនបដិេសធមិនបំេពញ មករទមទរ ទំងអស់របស់ពួកេគ។ 

េ ក គង់ ទិតយ អនុ្របធនសមព័នធសហជីពកមមករកត់េដរកមពុជ (សីុេខឌូ  (បនែថ្លងថ កមម
ករេនេ ងច្រក Juhui Footwear ែដលជរបស់ចិន បនេដើរេចញពីេ ងច្រកេនៃថងសុ្រកេ យ

េលើកមូលេហតុលកខខណ្ឌ ករងរមិន ល្អេនទីេនះ។ 

េ ក បនឲយដឹងកលពីម ិលមិញថ៖ «ខញុំគិតថ ]េ ងច្រក Juhui] មនលកខខណ្ឌ ករងរ ្រកក់
ជងេ ងច្រកដៃទេទៀតេនកនុងទី្រកុង។ ជធមម  េពលេគបេងកើត្រកុមហុ៊នេនេខត្ត េគគិតថ េគ

ចេកង្របេយជន៍េលើកមមករ»។ 

ម្រន្តីេ ងច្រក Juhui បន្រពមេ្រព ងកលពីៃថងេ រថ៍ នឹងបំេពញករទមទរ ១៥ ចំណុចៃនករ
ទមទរសរបុ ១៨ ចំណុច ចំែណកឯចំណុចបីេផ ងេទៀត គឺម្រន្តីេ ងច្រកបដិេសធ។ ចំណុចទំង
េនះរមួមនករទមទរ្របក់បែនថម ៣ ដុ ្ល រ ស្រមប់ៃថ្លេធ្វើដំេណើ រ )កមមករបចចុបបននទទួលបន 
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៧ ដុ ្ល រកនុងមួយែខ  (ករទមទរ ៥  ដុ ្ល រកនុងមួយែខៃថ្លែថទំសុខភព និងករទមទរឲយកត់
្របក់រង្វ ន់េធ្វើករេទៀងទត់ សមម្រតនឹងចំនួនេពលេវ ែដលកមមករឈប់ (ជជងបត់បង់
្របក់រង្វ ន់េនះទំងអស់ (។  

េ ក េម៉ង លីក អនក្រគប់្រគងរដ្ឋបលេនេ ងច្រក Juhui បនបដិេសធមិនផ្តល់ករអ ថ ធិបបយ
េទ កលពីម ិលមិញ។ 

េនេពលេធ្វើបតុកមមេនមុខេ ងច្រកកលពីម ិលមិញ កមមករនីិេឈម ះ េភគ េវឿន យុ ១៨ 
ឆន ំ បនែថ្លងថ កមមករបនេធ្វើបតុកមម ចប់ ំងពី ង ចៃថងសុ្រក េដើមបីទមទរលកខខណ្ឌ ករងរ
កន់ែត្របេសើរនិងេសរភីព។ 

កញញ  ែថ្លងថ៖ «តំ ងរបស់េយើងបនចរចជមួយនឹង្រកុមហុ៊នេដើមបីទមទរចំណុច ទំងអស់
កលពីៃថងេ របុ៉៍ែន្ត្រកុមហុ៊នមិនបនឯកភពចំេពះករ ទមទររបស់េយើងទំងអស់េទ»។ 

េ ក េខន លូ អគគេលខធិករៃនសមគមេ ងច្រកកត់េដរេនកមពុជ បនរះិគន់ករេធ្វើកូដកមម
េនះ េ យែថ្លងថ កមមករគួរេធ្វើករជមួយនឹងេ ងច្រក Juhui ជជងេធ្វើកូដកមម េដើមបីទទួល្របក់
បែនថមេលើៃថ្លដឹកជញជូ ន និងករែថទំសុខភព។ េ ក លូ បន្តថ៖ «េយើងមិនែដលគំ្រទកមមករ 
ែដលេធ្វើកូដកមម និងទមទរ្របក់ែបបេនះេទ»៕ TK 

5. កមមករេន្រកុង្រពះសីហនុេធ្វើបតុកមមទមទរែកលម្អលកខខណ្ឌ ករងរ 

កមមករេ ងច្រកអគគិសនីេដើរេ យធយូងថមែដលកំពុង ងសង់េន ខណ្ឌ សទឹង វ ្រកុង្រពះសីហនុ 
េន្រពឹកៃថងទី១២ សី  បនេធ្វើបតុកមមេដើមបីេសនើឱយមច ស់្រកុមហុ៊នចិន ជួយេ ះ្រ យសំណូម
ពរចំនួន ៨ចំណុចែដលពួកគត់បនេសនើសំុេឡើង។  

េ យ ន ែសល 

2013-08-12  

ជមួយនឹងកូនេម្រកូបំពងសំេឡង ្រកុមកមមករ្របមណ ១៥០នក់ េនេម៉ង ៧្រពឹក ៃថងទី១២ 
សី  េនះបននំគន ឈរត ៉េនខងមុខេ ងច្រក ងសង់អគគិសនីេដើមបីេសនើ ឱយ្រកុមហុ៊នេចញ
មកេ ះ្រ យបញ្ហ សំខន់ៗចំនួន ៨ចំណុច ែដលពួកេគបនទទូចឲយេថែក្រកុមហុ៊នេ ះ
្រ យអស់រយៈជេ្រចើនែខមក េហើយ។ 

េនកនុងេហតុករណ៍េនះមិនមនករប៉ះទងគិចអំេពើហិង ជមួយបូ៉លិស នគរបល ឬសន្តិសុខ
្រកុមហុ៊នេនះេទ។ 
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ចំណុចែដលបនេសនើេឡើងេនះរមួមនទមទរឱយ្រកុមហុ៊នបកែ្រប ចបប់ករងរជភ ែខមរ។ 
ចបប់ករងររបស់្រកុមហុ៊នចិន ែដល្រតូវបនកមមកររះិគន់ថ មនលកខណៈផ្ត ច់ករ និងផទុយពី
ចបប់ករងរែខមរ។ ចំណុចមួយេទៀតេនះ គឺកមមករេសនើសំុបេងកើតសហជីពកមមករកនុងេ ងច្រក 

េ្រពះពួកគត់យល់ថ សហជីពជតំ ងសំេឡងរបស់ពួកគត់ េហើយពួកគត់ ចជួយេចញ
មុខចរចបញ្ហ នន េនេពលមនករែខ្វងគំនិតជមួយ្រកុមហុ៊ន។ 

សំេឡងកមមករត ៉៖ «(១( ខញុំេធ្វើករទមទរសិទធិរបស់ពួកខញុំ។ )២ (មនចំណុច្រតូវែកែ្រប  អីុចឹងបន
េយើងសំុឱយគត់បកែ្របជភ ែខមរឱយអស់មក េ្រពះចំណុចខ្លះ េយើងេមើលអត់យល់ផង េហើយ
្រតូវសីុេញ៉កុង្រ ជមួយ្រកុមហុ៊នេទេលើចបប់ហនឹង។ េយើងទទួលចបប់ហនឹង េយើងដឹងថ េនកនុង
ហនឹងមនអីខ្លះអត់ េយើងអត់ដឹង េយើងេម៉ច ចទទួលយកបន េយើងេម៉ច ចសីុេញ៉យកបន»។ 

បែនថមេលើេនះ កមមករសំណូមពរឱយ្រកុមហុ៊នកំុឱយមនករគំុកួន និងគបសងកត់ដល់អនកែដលេចញ
មុខត ៉។ ករេលើកេឡើងែបបេនះ ្រតូវបនកមមករពនយល់ថ េ យ រែតកន្លងមកេនេពលមន
ករត ៉ ្រកុមហុ៊នបនបញឈប់ករងរដល់តំ ងកមមករចំនួន ៨នក់រចួមកេហើយ េហើយមិនបន
ផ្ដល់សំណងសមរមយដល់អនកែដល្រតូវបនបេណ្ដ ញេចញទំងេនះ េទ៖ «សូមឱយ្រកុមហុ៊នកំុឱយ
បេណ្ដ ញេចញអនក ែដលដុតៃដដុតេជើង ត ៉ កំុឱយ្រកុមហុ៊នគំុកួនជមួយនឹងអនកហនឹង េ្រពះថ 

អនកែដលខំេធ្វើ េហើយបេណ្ដ ញេចញនឹង្រតូវ បង់េហើយ»។ 

េ្រកពីេនះកមមករសំុឱយ្រកុមហុ៊នផ្ដល់្របក់េបៀវត រចំ៍នួន ១៥០ដុ ្ល រកនុងមួយែខ ្របក់ៃថ្លបយ
មួយៃថងចំនួន ៤ពន់េរៀល និងលុយ្រពីមចំនួន ១៥ដុ ្ល រកនុងមួយែខ។ 

េ ក្រសី ជប សុធរ ីម្រន្តីស្រមបស្រមួលអងគករ ដហុក )Adhoc) ្របចំេខត្ត្រពះសីហនុ ែដល
បន ម នករត ៉េនះបនេលើកេឡើងថ ្រកុមហុ៊នគួរទទួលយកករេសនើសំុរបស់្រកុមកមមករ
េ យេធ្វើយ៉ង  េ ះ្រ យករទមទររបស់ពួកគត់ឱយបនឆប់។ 

េ ក្រសី ជប សុធរ៖ី «ករទមទររបស់ពួកគត់អត់ខុសេទ េហើយមួយេទៀតករទមទរ
ដំេឡើង្របក់ែខ េ្រពះកនុងមួយែខហនឹង ពួកគត់ចំ យអស់ ៣ដុ ្ល រេហើយ េហើយ្របក់ឧបតថមភ
របស់ពួកគត់កនុងរយៈេពលបណ្ដុ ះប ្ដ លហនឹង គត់ទទួលបនែត ១០០ដុ ្ល រហនឹង។ អីុចឹងគត់
ចយេម៉ច្រគន់ េហើយេទេពទយចំ យលុយេ្រចើនេទៀត»។ 

បុ៉នម នេម៉ងបនទ ប់ពីករត ៉របស់កមមករេនះ តំ ង្រកុមហុ៊នបនេចញមកចរចពិភក ជកមម
ករ េដើមបីែស្វងរកដំេ ះ្រ យរមួគន ។ 

េ ក ជ័យ សុវណ្ណ ្របធនសហព័នធសហជីពអំ ចកមមករែខមរែដលេធ្វើជអនកស្រមបស្រមួល 

កនុងករចរចេនះ បនឱយដឹងថ ខងភគី្រកុមហុ៊ន និងតំ ងកមមករបនពិភក គន អំពីករ
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ទមទររបស់កមមករ េហើយេ កសេងកតេឃើញថ ថ នភពដំេណើ រករេទមុខជវជិជមន េ យ
្រកុមហុ៊នទទួល គ ល់ចំេពះករចង់បនមួយចំនួនកនុងចំេ ម ៨ចំណុចេនះ៕ 

កំណត់ចំ ំចំេពះអនកបញចូ លមតិេនកនុងអតថបទេនះ៖ េដើមបីរក េសចក្ដីៃថ្លថនូរ 
េយើងខញុំនឹងផ យែតមតិ  ែដលមិនេជរ្របមថដល់អនកដៃទបុ៉េ ្ណ ះ។ 

6. កមមករេ ងច្រកកត់េដរហ្វសឺ គ វន័េធ្វើកូដកមមទមទរែកលំអលកខខណ្ឌ
ករងរ 

កមមករេ ងច្រកកត់េដរ ហ្វឺស គ វន័ កមពុជ )First Gawon Apparel-Cambodia) ្របមណ ១០០
នក់ កនុងចំេ ម ៤០០នក់ ែដលេន មផ្លូវជតិេលខ ២ កនុងសងក ត់ចក់អែ្រងេ្រកម ខណ្ឌ
មនជ័យ ជធនីភនំេពញ េធ្វើកូដកមមទមទរឱយមនករែកលំអលកខខណ្ឌ ករងរ។  

េ យ េឡង ម៉លី 

2013-08-20  

តំ ងសហជីពកមមករ សីុខវឌូ )C-CAWDU) េនេ ងច្រកេនះ គឺេ ក ឃឹម មក  ែថ្លងេនៃថង
ទី២០ ែខសី  ថ ករត ៉េនះចូលដល់ៃថងទីពីរេហើយ េ យ រែតមិនេពញចិត្តនឹងលកខខណ្ឌ
ករងរបចចុបបនន៖ «េ ងច្រក ហនឹងគបកម្ល ំងកមមករខ្ល ំង។ សូមបីែតេចញេម៉ងបួនក៏អត់បន … ឯ
បញ្ហ ខ្ល ំងបំផុត គឺគបសងកត់គំ មកំែហងកមមករឱយែថមេម៉ង។ េថែកហនឹងគត់កូេរខ៉ងេជើង គឺ
កុមមុយនិស្តខ្ល ំងែមនែទន»។ 

េនកនុងញត្តិរបស់កមមករែដលត ៉េនះ បនទមទរករែកលំអ ១៦ចំណុច ែដលមនជ ទិ៍ 
ទមទរឱយ្រកុមហុ៊នេគរពេគលករណ៍សម័្រគចិត្តកនុងករេធ្វើករែថម េម៉ង េបើក្របក់ឈនួលេទៀង
ទត់ ផ្ដល់កិចចសនយករងរថតចម្លងដល់កមមករ ទទួលយកតំ ងសហជីពែដលបនបញឈប់ ៣
នក់ ឱយចូលេធ្វើករវញិ និងផ្ដល់្របក់ឈនួលពក់ក ្ដ លដល់កមមករនីិែដលឈប់ស្រមក
ស្រមល កូន។ 

ម្រន្តីរដ្ឋបលរបស់្រកុមហុ៊នមួយរបូ ែដលសំុមិនបេញចញេឈម ះ បញជ ក់ថ ខងភគីេ ងច្រកនឹង
ជួបេ ះ្រ យជមួយភគីកមមករេនៃថងទី២១ ែខសី  ឆន ំ២០១៣៕ 

កំណត់ចំ ំចំេពះអនកបញចូលមតិេនកនុងអតថបទេនះ៖ េដើមបីរក េសចក្ដីៃថ្លថនូរ េយើងខញុំ
នឹងផ យែតមតិ  ែដលមិនេជរ្របមថដល់អនកដៃទបុ៉េ ្ណ ះ។ 
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7. កមមករេ ងច្រក SL េនែតបន្តេធ្វើករត ៉  
Friday, 16 August 2013  

Sean Teehan និង មំុ គនធ   
 

 
កមមករេ ងច្រក SL េធ្វើករត ៉េនមុខេ ងច្រកកលពីៃថងពុធ។ របូថត ៃម៉ វរីៈ 

ភនំេពញៈ កមមករ្របមណ ៤ ពន់នក់ េនេ ងច្រកមួយកនុងចំេ មេ ងច្រកធំបំផុតេន សីុ 

បននំគន ឈប់េធ្វើករេដើមបីទមទរឲយ្រកុមហុ៊នេនះកត់ផ្ត ច់ ទំនក់ទំនងជមួយឧកញ៉មន ក់ជ
មច ស់ភគហុ៊នមួយែដលបនបញជ ឲយ មនវត្តមនកង ជ វធុហតថឈរយមេនកនុងេ ងច្រក។ 

កមមករ េនេ ងច្រក SL Garment Processing (Cambodia) Ltd. បនចប់េផ្តើមេធ្វើបតុកមមកលពីៃថង
ចនទ ្របែហលពីរសប្ត ហ៍ បនទ ប់ពីមច ស់ភគហុ៊នមន ក់េឈម ះ មស សុ ថ  បនបញជ ឲយមនកង ជ

វធុហតថឈរករពរេនកនុងេ ងច្រកេនះ។ េនះេបើ មេ ក គង់ ទិតយ អនុ្របធនសមព័នធ
សហជីព្របជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ េ កត់ សីុេខឌូ តំ ងរបស់កមមករេនេ ង
ច្រក SL។ 

េ ក ែថ្លងថ វត្តមនរបស់កង ជ វធុហតថ គឺជករបំភិតបំភ័យម្រន្តីសហជីពេ យេ កបន្ត
ថ៖ «េ ក សុ ថ  បនអះ ងថ គត់ ចកេមទចសហជីព សីុេខឌូ កនុងេ ងច្រកេនះបន»។ 

េ ក ែថ្លងថ បែនថមពីេលើចំណុចទមទរចំនួន្របំពីរែដលរមួមនករទមទរឲយ កមមករទទួល
បនករស្រមកកន្លះេម៉ង េ យមន្របក់ឈនួលកមមករចង់ឲយេ ងច្រក SL កត់ផ្ត ច់ទំនក់
ទំនងទំងអស់ជមួយេ ក សុ ថ ។ 
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េ យែថ្លងពីវត្តមនរបស់កង ជ វធុហតថ េ ក សុ ថ  បនឲយដឹងថ កង ជ វធុហតថ្រតូវបន
េសនើមកកនុងេ ងច្រកេដើមបីរក សុវតថិភព ដល់កមមករ។ «ពួកេគមកករពរកមមករ និង្រកុមហុ៊ន 
េ យ រែតកមមករ ធ្ល ប់បន យដំេទេលើសន្តិសុខេ ងច្រក។ េហតុេនះ បនជេយើងសំុកម្ល ំង
សមតថកិចចមកករពរ ែ្រកងមនករណី ្រកក់េកើតេឡើង»។ 

េ កបែនថមថ៖ «ខញុំមិនែដលចត់ទុកកមមករ និងម្រន្តីសហជីព មួយជស្រតូវរបស់ខញុំេឡើយ»។ 

េ ក េខន លូ អគគេលខធិករ ៃនសមគមេ ងច្រកកត់េដរេនកមពុជ បនែថ្លងកលពីម ិលមិ
ញថ មនែតកមមករ្របែហល ៥០០ នក់បុ៉េ ្ណ ះ កំពុងេធ្វើកូដកមម បុ៉ែន្តពួកេគបនបិទទ្វ រ ងំ
មិនឲយកមមករ ៣៥០០ នក់េផ ងេទៀតចូលេធ្វើករេទ។ 

េ កបញជ ក់ថ កមមករគម នសិទធិេធ្វើករទមទរបេណ្ត ញវត្តមនកង ជ វធុហតថ ឬមច ស់ភគ
ហុ៊នេ ងច្រកេទ។ 

កលពីម ិលមិញ កមមករេនែតបន្តេធ្វើករត ៉េនខងមុខេ ងច្រក េ យពួកេគគំ មេធ្វើករដែង្ហ
កបួន កនុង្រទង់្រទយធំេទកន់្រកសួងករងរ ្របសិនេបើគម នដំេ ះ្រ យ៕ PS 

8. កមមករេ ងច្រកអីុអិនត ៉ឲយេ ងច្រកេគរពលកខខណ្ឌ ករងរនិងចបប់ 
 

កមមករេ ងច្រកកត់េដរ អីុអិន )EINS) ្របមណជង ១ពន់នក់ បនេធ្វើករត ៉ទមទរឲយេ ង
ច្រកេគរពលកខខណ្ឌ ករងរ និងចបប់ឲយបន្រតឹម្រតូវ។ ករត ៉ែដលបនចប់េផ្ដើមេឡើងពីេម៉ង 

៨្រពឹក រហូតដល់េម៉ង ៤រេសៀលេនះ មិន្រតូវបនតំ ងេ ងច្រកយល់្រពមេ ះ្រ យេទ 
េនៃថងទី១៦ សី ។  

េ ត ម៉ត់ ្រកីយ៉ 

2013-08-16  

្ដ ប់ ឬ ទញយកសំេឡង  

្រកុមកមមករជង ១ពន់នក់ ែដលេធ្វើករេនកនុងេ ងច្រក អីុអិន េនកនុងខណ្ឌ ែសនសុខ បនេធ្វើ
កូដកមមេនមុខេ ងច្រក េដើមបីឲយតំ ងេ ងច្រកេចញមកេ ះ្រ យបញ្ហ មួយចំនួន ែដល្រកុម
កមមករទំងេនះបនអះ ងថ ជកររេំ ភចបប់ករងរ។ ករត ៉េនះ ្រកុមកមមករបន ក់
សំេណើ ចំនួន ២០ចំណុច េដើមបីទមទរឲយេ ងច្រកេគរពសិទធិកមមករ្រសប មចបប់ករងរ។ 

េនកនុងសំេណើ ទំង ២០ចំណុចេនះ មនចំណុចសំខន់ៗចំនួនបី។ ទីមួយ ទមទរឲយេ ងច្រកផ្ត
ល់សិទធិឲយតំ ងកមមករ ែដលេ ងច្រកបញឈប់េ យគម នេហតុផល ចូលេធ្វើករ មធមម វញិ។ 

ចំណុចទី២ គឺទមទរឲយេ ងច្រកដំេឡើង្របក់ែខដល់កមមករ ែដលេធ្វើករដល់េពលកំណត់ែដល
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ចបប់ករងរត្រមូវឲយដំេឡើង្របក់ែខ។ ចំណុចទី៣ ្រកុមកមមករទំងេនះទមទរឲយភគីេ ងច្រក
េគរពសិទធិកមមករ េហើយមិន្រតូវបងខិតបងខំកមមករឲយេធ្វើេ យគម នករកំណត់ចំនួន ្រតឹម្រតូវេនះ
េទ។ 

តំ ងកមមករែដល្រតូវបនេ ងច្រកបញឈប់ពីករងរ កលពីៃថងទី១២ សី  អនក្រសី ្របក់ សុ
ផ បនឲយដឹងថ ភគីេ ងច្រកបនបញឈប់ករងររបស់អនក្រសីេ យគម នបញជ ក់ពីេហតុផល 

្រតឹម្រតូវ មួយេនះេឡើយ។ អនក្រសីបន្តថ ករែដលអនក្រសី្រតូវបនេគបញឈប់ពីករងរេនះ 
េ យេហតុថ អនក្រសីបនេចញមុខទមទរដំេឡើង្របក់ែខដល់កមមករែដលេធ្វើករ រយៈេពល
ជិត ១ឆន ំ េហើយមិនទន់មនករដំេឡើង្របក់ែខពីខងេ ងច្រកេនះ។ 

្របធនសហព័នធសហជីពេសរកីមមករ្របជធិបេតយយែខមរ េ ក រមឹ បូ ៉  ែដលបនចូលរមួដឹកនំ
កូដកមមេនៃថងទី១៦ សី  បនឲយដឹងថ ចំណុចទំង២០ ែដល្រកុមកមមករបនេសនើភគីេ ងច្រក
េនះ សុទធែត្រតឹម្រតូវ មចបប់ករងរ។ េ កបញជ ក់បែនថមថ ករត ៉េនះមិន្រតូវបនភគី
េ ងច្រកផ្តល់ដំេ ះ្រ យ មួយជូន កមមករេនះេទ េនៃថងទី១៦ សី ។ 

េឆ្លើយតបនឹងបញ្ហ េនះ តំ ងេ ងច្រក អីុអិន េ ក អំុ៊ ្រពំ ្របធនែផនកធនធនមនុស ្របចំ
េ ងច្រក បនបដិេសធ ល់ករេចទ្របកន់របស់្រកុមកមមករទំងេនះ។ េហើយេ កបន្តថ ករ
េធ្វើកូដកមមរបស់្រកុមកមមករទំងេនះ មិន្រតឹម្រតូវ មចបប់ករងរេនះេទ។ 

េ ក ន បូ  ែដលជតំ ង្រកសួងករងរកនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទរ ងកមមករ ជមួយ
នឹងភគីេ ងច្រក បនឲយដឹងបនទ ប់ពីសំេណើ ថ បញ្ហ ទំងេនះេនមិនទន់មនដំេ ះ្រ យ
េនះេទ។ េហើយេ កបនបញជ ក់ថ វ ិ ទេនះ្រតូវបនបញជូ នេទ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ដ ល 

េដើមបីេធ្វើករេ ះ្រ យ។ 

េទះបីជយ៉ង ក្តី ្រកុមកមមករែដលបនចូលរមួេធ្វើកូដកមមេនៃថងទី១៦ សី  បនបញជ ក់ពី
េគលជំហរថ ពួកគត់េនែតបន្តេធ្វើកូដកមមរហូតទល់ែតភគីេ ងច្រកផ្តល់ ដំេ ះ្រ យសម
រមយ មករេសនើសំុរបស់ពួកគត់៕ 

កំណត់ចំ ំចំេពះអនកបញចូលមតិេនកនុងអតថបទេនះ៖ េដើមបីរក េសចក្ដីៃថ្លថនូរ េយើងខញុំ
នឹងផ យែតមតិ  ែដលមិនេជរ្របមថដល់អនកដៃទបុ៉េ ្ណ ះ។ 
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9. កមមករេ ងច្រក SL ១ ពន់នក់េធ្វើកូដកមម  
Tuesday, 20 August 2013  

មំុ គនធ   
 

 
កមមករេ ងច្រក SL ផ្តុំគន េធ្វើកូដកមមត ៉មុខេ ងច្រកកន្លងមក។ របូថត ៃម៉ វរីៈ 

ភនំេពញៈ កមមករ្របមណ ១ ពន់នក់េនេ ងច្រកមួយកនុងចំេ មេ ងច្រកធំបំផុតេន សីុ 

បនចូលរមួជមួយកមមករជង ៤ ពន់នក់ែដលបនចប់េផ្តើមេធ្វើកូដកមមកលពីសប្ត ហ៍មុន
េហើយសហជីព បនទមទរឲយេ ងច្រកេនះបំេពញលកខខណ្ឌ  ៩ ចំណុច រមួទំងករកត់មច ស់
ភគហុ៊នមួយេចញផង។ 

េ ក សុ៊ត េសៀម តំ ងេនសមព័នធសហជីព្របជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ េ កត់ សីុ
េខឌូ ែដលតំ ងឲយកមមករ ប់ពន់នក់េនេ ងច្រក SL.1 និង SL.2 បនែថ្លងថ កមមករេន
េ ងច្រក SL.2 បនេដើរេចញពីករងរកលពីម ិលមិញ េហើយមកចូលរមួជមួយកមមករេនេ ង
ច្រក SL.1 ែដលបនេផ្តើមេធ្វើកូដកមមរយៈមួយសប្ត ហ៍កន្លងេទ។ 

េ ក សុ៊ត េសៀម បនបន្តថ៖ «េយើងបនទមទរ្របក់ឈនួលអបបបរមចំនួន ១៥០ ដុ ្ល រ 
ទមទរ្របក់ ៣ ដុ ្ល រស្រមប់ៃថ្លបយ េហើយទមទរឲយ្រកុមហុ៊ន បេណ្ត ញមច ស់ភគហុ៊ន
េឈម ះ មស សុថ»។ 

សមជិកសហជីព សីុេខឌូ ែដលេធ្វើករេនេ ងច្រក SL បនេចទ្របកន់ថ ទេង្វើរបស់េ ក 
មស សុថ ែដលនំកង ជ វធុហតថមកឈរយមេនកនុងេ ងច្រកអស់រយៈេពល ៣ សប្ត ហ៍
កន្លងមក គឺជករពយយមបំភិតបំភ័យដល់ម្រន្តីសហជីពរបស់ខ្លួន។ 
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ទំង េ ក មស សុថ និង េ ក ឈិន េ  អនក្រគប់្រគងរដ្ឋបលេនេ ងច្រក SL.2 បនែថ្លង
ថ ្រកុមម្រន្តីសហជីពបននំគន បងខំកមមករឲយចកេចញពីករងរេហើយ អះ ងថ កូដកមមែដល
កំពុងេធ្វើេនះ គឺជកូដកមមខុសចបប់។ 

េ ក ឈិន េ  បនែថ្លងបន្តថ៖ «ពួកេគបនេធ្វើករត ៉េ យមិន ក់លិខិតជ្រមបមកេយើង
ឲយដឹងជ មុន។ ជកូដកមមែដលខុសចបប់»៕ PS 

10. កមមករេ ងច្រកែអស .អិលបួងសួងសំុឲយមនដំេ ះ្រ យលកខខណ្ឌk
ករងរ 

 

កមមករកមមករនីិេ ងច្រកកត់េដរ ែអស .អិល១ ) SL1) និងេ ងច្រក ែអស .អិល២ ) SL2) ្របមណ 
៣ពន់នក់ េន្រពឹកៃថងទី២៨ សី  ពួកេគបន្របមូលផ្ដុំគន និមន្ត្រពះសងឃេធ្វើបុណយ សូ្រតមន្តបួង
សួងសំុេសចក្ដីសុខ។ ពិធីេនះ េធ្វើេនខងមុខេ ងច្រកេនភូមិឫស ី សងក ត់សទឹងមនជ័យ ខណ្ឌ
មនជ័យ ជធនីភនំេពញ។  

េ យ ហំុ៊ ចំេរ ើន 

2013-08-28  

 
កមមករេ ងច្រក ែអស .អិល១ ) SL1) េធ្វើបុណយបួងសួងសំុេសចក្ដីសុខ ខងមុខេ ងច្រក នភូមិ
ឫស ី សងក ត់សទឹងមនជ័យ ខណ្ឌ មនជ័យ ជធនីភនំេពញ េនៃថងទី២៨ ែខសី  ឆន ំ២០១៣។  

Photo: RFA  

ករនិមន្ត្រពះសងឃេធ្វើបុណយសូ្រតមន្តេនះ េផ្ដើមេឡើងបនទ ប់ពី្រកុមកមមករបនត ៉ទមទររក
ដំេ ះ្រ យរបស់ ខ្លួន អស់រយៈេពលជងពីរសប្ដ ហ៍មកេនះ។ 
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«សំេឡង» 

្រកុមកមមករទំង្របុសទំង្រសី បននំគន អងគុយផទ ល់នឹងដី បនទន់ខ្លួនេលើកៃដសំពះ្រពះសងឃ ្ដ ប់
សំេឡងសូ្រតធម៌ បួងសួងសំុេសចក្ដីសុខយ៉ងសងប់េសង ម េ្រកមពន្លឺៃថងដ៏្រសទន់ នេពល្រពឹក
្រពលឹម។ ពិធីសូ្រតមន្តបួងសួងសំុេសចក្ដីសុខរបស់កមមករេ ងច្រក ែអស .អិល េនះ  បនេរៀបចំ
េនខងមុខ្រចកេ ងច្រក េនសងក ត់សទឹងមនជ័យ ខណ្ឌ មនជ័យ ជធនីភនំេពញ។ 

ពិធីេនះចប់េផ្ដើមេនេវ េម៉ង ៨ :៣០នទី្រពឹក ៃថងទី២៨ សី  ែដលមនកមមករចូលរមួ
្របមណ ៣ពន់នក់។ ្រកុមកមមករបនេលើកេឡើងថ ពិធីេនះេធ្វើេឡើងកនុងបំណងបួងសួងសំុ
េសចក្ដីសុខ និងសំុឲយវតថុសក្ដិសិទធិទំង យ ជួយរះិរកគន្លឹះឲយ្រកុមហុ៊នរកដំេ ះ្រ យជូន
ដល់្រកុមខ្លួនឲយ បនឆប់ៗ។ 

តំ ងកមមករមន ក់ េឈម ះ េ ក ច សីុភន ែថ្លងទំងទឹកមុខ្រសពប់្រសេពនេនមុខពិធីថ 

ពួកេគបនេធ្វើករត ៉ទមទររកដំេ ះ្រ យរបស់ខ្លួនជេ្រចើនៃថង មកេហើយ បុ៉ែន្តេនែតពំុមន
្រចកេចញេនេឡើយ។ េ កថ ដូចេនះ ្រកុមកមមករបនសេ្រមចចិត្តរមួគំនិតគន និមន្ត្រពះសងឃ 
េធ្វើបុណយសំុេសចក្ដីសុខ ែ្រកងទទួលបនលទធផលល្អេនៃថងបនទ ប់៖ «គត់ េធ្វើបុណយកនុងេគល
បំណងសំុឲយ្រពះអងគ ែដលវតថុសក្ដិសិទធិទំងអស់ហនឹង ែថរក ជួយរេំ ះេ្រគះគត់ដូចជពេន្ល ន
ករេ ះ្រ យហនឹងឲយបន េជគជ័យ។ ពួកគត់សងប់ ង ត់ ំងពីេដើមមកអត់មនអំេពើហិង អី
េទ ំងពីេដើមមក ឥឡូវពួកគត់នឹងសងប់ ង ត់ែតម្ដង េ្រពះអីកនុងៃថងហនឹង ពួកខញុំេធ្វើករចរចេន

្រកុង ជធនីភនំេពញ េទៀត េនេវ េម៉ង ៩ហនឹង»។ 

ចំែណកឯកមមករនីិ ប៉វ ផន់  ក៏បនបញជ ក់ែដរថ ករេធ្វើបុណយេនះេកើតេចញពីសទធ ្រជះថ្ល
របស់បងប្អូនកមមករ កមមករនីិ ែដលបនៃរអងគ ស្របក់របស់ខ្លួនបនបន្តិចបន្តួច យកេទទិញ
េទយយទនថ្វ យ្រពះសងឃ េនកនុងពិធីបុណយសំុេសចក្ដីសុខរបស់កមមករេនះ៖ «េដើមបីេធ្វើឲយ មន
សទធ ្រជះថ្ល  េ្រ ចទឹកមន្តទឹកអី េហើយអនកជិះមូ៉តូខងេ្រកមកមិនែមនជកមមករេ ងច្រក ែអស.
អិល ក៏គត់ជួយជសទធ ្រជះថ្ល  េដើមបីជួយេលើកកមពស់ៃនទឹកចិត្តបងប្អូនែដលថខំេធ្វើកូដកមម 
េដើមបីទមទរអ្វីែដល្រសបនឹងចបប់»។ 

អនក្រសីបន្តថ បងប្អូនកមមករទំងអស់េធ្វើករទមទរលកខខណ្ឌ ករងរេ យគម នអំេពើ ហិង ។ 
អនក្រសីថ កររកដំេ ះ្រ យេ យសន្តិវធីិេនះ នឹងេធ្វើឲយកមមករទទួលនូវជ័យជមនះរបស់ខ្លួន 

េនេពលខងមុខជក់ជពំុខន។ 

ករទមទរែកលំអលកខខណ្ឌ ករងររបស់កមមករេ ងច្រក ែអស .អិល  បនអូសបន្ល យមកអស់
ជង ២សប្ដ ហ៍េទេហើយ។ ្រកុមកមមករបនរះិរក្រគប់មេធយបយ េដើមបីទមទរឲយ្រកុមហុ៊នេចញ
មុខេ ះ្រ យបញ្ហ របស់ពួកេគ គឺ្រកុមកមមករបនប្ដូរទីកែន្លងត ៉របស់ខ្លួន ពីកែន្លងមួយេទ
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កែន្លងមួយេទៀតជបន្តបនទ ប់។ េហើយសកមមភពត ៉របស់កមមករ មនលកខណៈែប្លកៗពីមួយៃថង
េទមួយៃថង ឥតឈប់ឈរែដរ។ បុ៉ែន្ត មកទល់េពលេនះ ក៏េនែតពំុមនសញញ វជិជមនដល់្រកុមកមម
ករដែដល។ 

េទះជយ៉ងេនះក្ដី កមមករនីិេ ងច្រក ែអស .អិល២ អនក្រសី នុន សុជតិ  មន្រប សន៍ថ េបើ
េទះបីពំុមន្រចកេចញសមរមយដល់កមមករេនេពលេនះក៏េ យ អនក្រសីថ ្រកុមកមមករនឹងមិន
េបះបង់ករទមទររបស់ខ្លួនជមួយ្រកុមហុ៊នេនះ េឡើយ៖ «េ្រពះអីពួកខញុំេធ្វើកូដកមមេនះេ្រចើនៃថង
េហើយ ែតេថែកអត់មនចូលចរចេ ះ។ េបកមួយៃថងេហើយ មួយៃថងេទៀតៗច៎ េហើយពួកខញុំ
តសូ៊ទំង លៃថង លេភ្ល ង េហើយនិមន្ត្រពះសងឃ េដើមបីមកេ្រ ចទឹកេលើក សី េដើមបីឲយពួក
ខញុំមន សីេដើមបីឲយេថែកហនឹង ណិតេម ្ត ជួយចូលចរចពួកខញុំ»។ 

្រកុមកមមករបនអះ ងថ បនទ ប់ពីេធ្វើបុណយបួងសួងសំុេសចក្ដីសុខេហើយ ្របសិនេបើេនែតពំុមន
ដំេ ះ្រ យេនះ ្រកុមកមមករនឹងបន្តករទមទររបស់ខ្លួនេទកន់្រកសួងែដលពក់ព័នធ បន្ត
េទៀត លុះ្រ ែតមនដំេ ះ្រ យ មួយសមរមយជូនដល់្រកុមកមមករ េទើបពួកេគបញជ ប់ករ
ត ៉។ 

ពិធីបុណយសំុេសចក្ដីសុខេនៃថងទី២៨ សី  របស់្រកុមកមមករេ ងច្រក ែអស .អិល  បនេរៀបចំពិធី
េនះេឡើងចំនួនពីរកែន្លង គឺមួយកែន្លង េរៀបចំេនខងមុខេ ងច្រកកត់េដរ ែអស .អិល១ និងមួយ

កែន្លងេទៀត  ពួកេគបនេធ្វើេនខងមុខេ ងច្រក ែអស .អិល២  ែដលមនចមង យពីគន ្របមណ 
៣០០ែម៉្រតបុ៉េ ្ណ ះ។ េហើយទំងពីរេ ងច្រកខងេលើ មនកមមករចូលរមួកនុងពិធីបុណយបួងសួង
សំុេសចក្ដីសុខរបស់ខ្លួន ្របមណ ៣ពន់នក់។ ពិធីបុណយេនះ្រតូវបនបញច ប់េទវញិេនេវ
េម៉ង ៩្រពឹកៃថងទី២៨ សី ៕ 

កំណត់ចំ ំចំេពះអនកបញចូលមតិេនកនុងអតថបទេនះ៖ េដើមបីរក េសចក្ដីៃថ្លថនូរ េយើងខញុំ
នឹងផ យែតមតិ  ែដលមិនេជរ្របមថដល់អនកដៃទបុ៉េ ្ណ ះ។ 

11. Labour negotiations begin at SL Garment factoy 
Thu, 22 August 2013 
Mom Kunthear  

A meeting between factory management and representatives of more than 5,000 striking workers at 
one of Asia’s largest garment-processing factories yielded no progress. 

The Ministry of Social Affairs coordinated the sit-down between SL Garment Processing 
(Cambodia) Ltd and the Coalition of Cambodian Apparel Workers’ Democratic Union 
(C.CAWDU) nine days after workers first walked off the job, C.CAWDU officer Suth Seam said. 
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In addition to eight other demands – including a $150 minimum monthly wage – SL employees are 
calling on the factory to cut all ties with shareholder Meas Sotha, who they say hired military police 
to stand guard inside the factory to intimidate unionised workers. 

“We did not come to a solution yet,” said Vong Sovann, deputy secretary-general of the Social 
Affairs Ministry’s strikes settlement committee. “The case is difficult because the company wants 
to send the case to the court and the workers want to solve it through negotiation.”  

Ken Loo, secretary-general of the Garment Manufacturers Association in Cambodia, has called the 
strike illegal because workers failed to notify the company before they walked off the job. 

 
Workers from the SL Garment Processing factory strike in Phnom Penh’s Meanchey district. 

VIREAK MAI 
 

12. SL strikers go back to work today  
 

Fri, 30 August 2013 
Sean Teehan and Mom Kunthear  

Thousands of striking garment workers are set to return to work today, as more than two weeks of 
demonstrations at one of Asia’s largest garment factories come to a close. 

Meas Sotha, a shareholder at SL Garment Processing (Cambodia) Ltd, and Kong Athit, vice 
president of Cambodian Apparel Workers Democratic Union (C.CAWDU), which represents SL 
employees, yesterday confirmed that the 6,000 workers intended to return to their posts. 

Striking began on August 12, as workers demanded that SL remove military police standing guard 
inside the factory and cut all ties with Sotha, the man who hired them. 

The workers’ return to work comes after a meeting between C.CAWDU, SL management and the 
Phnom Penh municipal government, during which government officials ordered SL to cut ties with 
Sotha, Athit said. 

Sotha yesterday evening said he had not received any information about his alleged dismissal. 
Officials from City Hall could not be reached. 
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13. កមមករេ ងច្រកSL េធ្វើកូដកមមជថមី និងេ្រគងដែង្ហកបួន ក់ញត្តិ េទ
ជធនីភនំេពញ ែស្អកេនះ 

ករេធ្វើកូដកមមពីកមមករេ ងច្រក SL នេពលកន្លងមក )របូថតេ យ ត ឧត្តម(  

កមមករ េ ងច្រកសំេលៀកបំពក់ SL ប់រយនក់ កនុងសងក ត់បឹងទំពុន ខណ្ឌ មនជ័យ េន្រពឹកៃថង
ពុធេនះ េធ្វើកូដកមមជថមីេនមុខេ ងច្រក និងេ្រគងដែង្ហកបួន ក់ញត្តិេទកន់ ជធនី
ភនំេពញ េនៃថងែស្អកេនះ េដើមបីឲយជួយេ ះ្រ យលកខខណ្ឌ ករងររបស់ពួកេគ។ 

ម្រន្តីចបប់ៃនសមព័នធសហជីព្របជធិបេតយយកមមករកត់េដរ កមពុជ សីុេខឌូ )CCAWDU) េ ក 
បុ៊ត បុ៊នឈន ឲយដឹងថ ករចប់េផ្តើមកូដកមមជថមីេនះ គឺបនទ ប់ពីភគី្រកុមហុ៊ន េន្រពឹកៃថងពុធ
េនះ បនបិទទ្វ រេ ងច្រក និងេចញលិខិតរ ំ យកិចចសនយររបស់កមមករជង ៥០០នក់ េ យ
មិនមនមូលេហតុសមរមយ ខណៈករទមទរលកខខណ្ឌ ករងរចមបង៤ចំណុចរបស់កមមករ ្រតូវ
បនេលើកយកមកពិចរ  បុ៉ែន្តមិនទន់េ ះ្រ យបន។ េ កថ េ យ របញ្ហ េនែត
អូសបន្ល យ កមមករេ ងច្រក SL និងេ ងច្រក Nex T សរបុជង ៦ពន់ សេ្រមច្របមូល ន មេមៃដ
ជថមី ដែង្ហកបួន ក់ញត្តិេទកន់ ជធនីភនំេពញ េនៃថងែស្អកេនះ ៖ “ ៃថងែស្អកេនះ 
្របែហលជគត់ែហេឆព ះ េទខង ជធនីភនំេពញ េ្រពះេនកនុងករេ ះ្រ យេនះ មន

ជធនីភនំេពញែដលជអនកជួយស្រមបស្រមួល ក៏ដូចជផ្តល់ជក្តីសងឃឹម ដល់ពួកគត់
កនុងអំឡុងេពលកន្លងមក គត់ចង់ឲយខង ជធនីភនំេពញេនះ បញជ ក់អំពីមូលេហតុ រហូត
មកដល់ៃថងេនះ អ្វីជករេ ះ្រ យយ៉ងេម៉ចែដរ”។ 
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លកខខណ្ឌ ចមបង៤ចំណុចេនះ រមួមន កមមករេសនើឲយ្រកុមហុ៊នផ្តល់្របក់ៃថ្លបយចំនួន៣ដុ ្ល រ
េមរកិ ទមទរ្រកុមហុ៊នេបើក្របក់ឈនួលេពញ អំឡុងេពលកមមករេធ្វើកូដកមម និងបតុកមមកន្លងមក។ 
កមមករទមទរឲយ្រកុមហុ៊នដកពកយបណ្តឹ ង ែដលប្តឹងកមមករេទតុ ករ និងដកេ ក មស សុ
ថ ែដលជជំនួយករេថែក េចញពី្រកុមហុ៊ន។ 

អភិបលរងខណ្ឌ មនជ័យ េ ក េហៀក ចនទ ង មន្រប សន៍ថ េន្រពឹកេនះ ភគី្រកុមហុ៊ន 
បនេផញើលិខិតមួយមកកន់ ជញ ធរខណ្ឌ  េដើមបីបញជូ នេទកន់ ជធនី។ េ កថ លិខិត
េនះ គឺជេសចក្តីជូនដំណឹងមួយ ែដល្រកុមហុ៊ន សេ្រមចបញឈប់កមមករជង ៥០០នក់ និង
្របកសៃថងស្រមកដល់កមមករេផ ងេទៀត ចំនួន៤ៃថង គិតចប់ពីៃថងេនះ ៖ “ឥឡូវខញុំកំពុងបញជូ នឯក

រេទ  ជធនី យករណ៍េទ ជធនី ឯក រទីមួយ្រកុមហុ៊នបញជ ក់ជូន
ដំណឹងេទកមមករែដលមនេឈម ះបុ៉នម ន រយនក់ េហើយនឹងឯក រេសចក្តីជូនដំណឹង ឲយកមមករ
ឈប់ស្រមកបុ៉នម នបួនៃថងេនះ”។ 

អគគេលខធិកររង គណៈកមមករេ ះ្រ យវ ិ ទបតុកមម កូដកមមៃន្រកសួងករងរ េ ក ្រគួច 
សុផរ ីឲយដឹងថ ចំណុចវ ិ ទទំងបួន ែដល្រតូវបនេលើកមកេ ះ្រ យេនះ គឺមិនទន់មនករ
ឯកភពគន េនេឡើយេទ េ យ រភគីទំងសងខង េនែត្របកន់ជំហរតឹងរុងឹចំេពះករ
ទមទររបស់ខ្លួន ៖ “ខង គណៈកមមករបតុកមម កូដកមមក្តី ខង ្រកុងក្តី គឺេយើងខិតខំ
ស្រមបស្រមួល ផ ះផ េដើមបីឈនឲយមនសុខដុមេទសងខង សហជីពរងឹទទឹងគឺេនរក ចំនុ
ច ែដលគត់ទមទរដែដល េហើយេ ងច្រកក៏េគេនរក ជំហរអ្វីែដលខុសចបប់ េគមិនទទួល
យកដែដល”។ 

កលពីសប្ត ហ៍មុនេនះ អភិបល ជធនីភនំេពញ េ ក ប៉ សុជតិវង  បនចុះេទ
ស្រមបស្រមួល េនេ ងច្រក SL េ យេសនើឲយកមមករចូលេធ្វើករវញិ េដើមបីងយ្រសួលដល់ ជញ
ធរពក់ព័នធេ ះ្រ យ។ បុ៉ែន្ត តំ ងកមមករ អនក្រសី ប៉វ ផន់  អះ ងថ រហូតមកទល់
េពលេនះ គឺមិនមនដំេ ះ្រ យ មួយេឡើយ។ គួរបញជ ក់ថ កមមករេ ងច្រក SL1 និង SL2 
បនេធ្វើកូដកមម និងបតុកមម ទមទរលកខខណ្ឌ ករងរ១១ចំណុច អស់េពលជង ៣សប្ត ហ៍មក
េហើយ៕ 

សូមសរេសរមកេ ក ងំ វ ី  មរយៈ vida@vodhotnews.com 
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Law related to Strike and Look-out 

ចបប់ទក់ទងនឹងករេធ្វើកូដកមម 
១- កតិករសញញ ស្តីពី សិទ្ឋិេសដ្ឋកិចច សងគម និង វបបធម៌ៈ 

ម្រ ៨ ចំនុចទី១-ឃៈ សិទ្ឋិេធ្វើកូដកមម ែដលេ្របើ្របស់ឱយ្រសប មចបប់របស់្របេទសនីមួយៗ  

 ២- រដ្ឋធមមនុញញៈ 
ម្រ ៣៧ ៖សិទ្ឋិេធ្វើកូដកមម និង  េធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ្រតូវយកមកអនុវត្តន៍   េនកនុង្រកប់ ខណ្ឌ
ចបប់ ។ 

៣- ចបប់ស្តីពីករងរៈ 
ម្រ ៣១៩ ៖ សិទធិេធ្វើកូដកសមម និងឡុកេ ្រតូវបនធន។ សិទធិេនះ ច្រតូវបនអនុវត្តេ យភគី 

មួយ កនុងចំេ ម ភគីែដលមនវ ិ ទ កនុងករណីែដលមនករបដិេសធេសចក្តីសំេរចរបស់ ជញ  
ក ្ត ល។ 

ម្រ ៣២០៖ សិទធិេធ្វើកូដកមម ច្រតូវបនអនុវត្តផងែដរ េនេពលែដល្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល មិន
បនេ ះ ្រ យ ឬមិនបនជូនដំណឹង អំពីដំេ ះ្រ យរបស់ ជញ ក ្ត ល កនុងរយៈេពលែដល
មន កំណត់កនុងជំពូកទី ១២។ 

សិទធិេនះក៏្រតូវបនអនុវត្តែដរ េនេពលែដលសហជីពជតំ ងកមមករនិេយជិតយល់េឃើញថ ្រតូវ
យក សិទធិេនះមកេ្របើ េដើមបីបងខំេ យមន ករេគរព មអនុសញញ រមួ ឬ មចបប់។ 

សិទធិេនះក៏ ចអនុវត្តជទូេទបនែដរ សំ ប់ករពរផល្របេយជន៍ខងេសដ្ឋកិចច និងផល្របេយជន៍
ខង វជិជ ជីវៈសងគមៃន កមមករនិេយជិត។ 

សិទធិេធ្វើកូដកមម ចអនុវត្តេទបន លុះ្រ ែតបនេ្របើ្របស់អស់លទធភពកនុងករេ ះ្រ យជំេ ះ 
េ យ មេធយបយ សន្តិវធីិជមួយនិេយជក។ 

ករ មឃត់សិទ្ឋិេធ្វើកូដកមម 
ម្រ ៣២១៖ កល វិ ទករងររមួេកើតេឡើងអំពី ករបក្រ យវធិនគតិយុត្តិ ែដលមន្របភព េចញ
ពី ចបប់ ឬពីអនុសញញ រមួ ឬក៏វធិនទក់ទងនឹងដំេ ះ្រ យរបស់ ជញ ក ្ត លែដលភគី មីបន
្រពមេ្រព ង គន  សិទធិេធ្វើកូដកមមមិន ចអនុវត្តបនេទ។ 
 

សិទធិេនះក៏មិន ចអនុវត្តបនែដរ េបើេធ្វើេឡើងកនុងេគលបំណង េសើេរ ើេឡើងវញិនូវអនុសញញ រមួ ឬ ដំេ ះ 
្រ យ របស់ ជញ ក ្ត ល ែដលភគី មីបន្រពមេ្រព ងគន  េហើយេនេពលែដលអនុសញញ រមួ 
ឬដំេ ះ ្រ យរបស់ ជញ ក ្ត ល េនះមិន ទន់ផុតកំណត់េទ។ 
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ម្រ ៣២២៖ សិទធិេធ្វើឡុកេ  ្រតូវអនុវត្ត មបទបបញញត្តិទំង យដូចគន នឹងសិទធិេធ្វើកូដកមមែដរ 

នីតិវធីិមុនេធ្វើកូដកមម 
ម្រ ៣២៣៖ កូដកមម្រតូវ្របកសេធ្វើ មនីតិវធីិែដលមនកំណត់កនុង លកខន្តិកៈសហជីព។ លកខន្តិកៈេនះ 
្រតូវកំណត់អំពីករ អនុម័ត េ យករ េបះេឆន តជសំងត់ស្តីពីករសំេរចេ យេធ្វើកូដកមម។ 
ក- ករជូនដំណឹងមុន 
ម្រ ៣២៤៖ ករេធ្វើកូដកមម្រតូវជូនដំណឹងមុនកនុងរយៈេពលយ៉ងតិច្របំពីរៃថង គិតែតៃថងេធ្វើករ េហើយ្រតូវ 
តំកល់ទុកេន កនុងសហ្រគស ឬ្រគឹះ ថ នរបស់ខ្លួន។ ្របសិនេបើកូដកមមមនករប៉ះពល់ដល់ ែផនកសកមម
ភពខ្លះ ឬវស័ិយសកមមភពមួយ ករជូនដំណឹងមុន ្រតូវែតតំកល់ទុកេនសមគមនិេយជកេរៀងៗខ្លួន 
្របសិនេបើមន។ ករជូនដំណឹងមុន ្រតូវបញជ ក់ េ យបនចបស់ ស់ នូវករទមទរ ទំង យ ែដល
ជមូលេហតុៃនកូដកមម។ ករជូនដំណឹងេនះ្រតូវែតេផញើេទ ្រកសួង ទទួលបនទុកវស័ិយករងរផងែដរ។ 
 

៤. ចបប់ស្តីពីករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិម្រ ៤ ចំណុចទី៣: 
 

ករ្របមូលផ្តុំគន ខងកនុង និងខងេ្រកែអប្របបរបងេ ងច្រក ឬសហ្រគស ឬ ថ ប័នននពក់ពន់
នឹងករងរ ែដល្រតូវ ក់បញចូ លកនុងែដនកំណត់ៃនចបប់ករងរ។ 
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VI. General News 
 

1. ពលកមមកុមរ មផទះេនែតជបញ្ហ ស្រមប់កមពុជ 

េ យ៖ ថុល ្រសីលកខណ៍ និង ដួង សុខ | ៃថង្រពហសបតិ ទី13 ែខមិថុន ឆន ំ
2013, េម៉ង 09:36 AM 

្ត ប់សំេឡង៖ ចម្លងទុក  

"េ្របើឲយេយើងេទ េធ្វើអ្វីមួយែដលេធ្វើអត់បន េ្របើដូចេបកេខ វ ជូតផទះអញច ឹង។ អូនចង់ឲយគត់
យល់ពី រមមណ៍អូនខ្ល ំងជង កលែដលគត់េនជមួយអូនពីមុន ឲយគត់យល់ពីករ្រស ញ់
កូន េហើយនឹងផ្ដល់េសចក្ដីសុខឲយកូន "។  

កនុងឱកស្របរពធទិ ពិភពេ ក្របឆំង នឹងពលកមមកុមរេលើកទី១២ កលពីៃថងទី១២ ែខមិថុន 
ឆន ំ២០១៣ េន្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ កុមរ ីេភគ នី  យុ១៤ឆន ំ េរៀប ប់
ថ មុនេពលែដលនងមករស់េនកនុងអងគករ គ )Hagar) នងធ្ល ប់ទទួលរងពលកមមធងន់ធងរេន
កនុង្រគួ រពីឪពុកចុង ែដលេធ្វើឲយនងបត់បង់ឱកសទទួលបនករអប់រ ំ ៖ "ករងរធងន់ៗ បិទ
សិទធិអត់ឲយេយើងេទេរៀន ឲយេយើងេបកេខ វេ្រចើនៗអញច ឹង េហើយគត់ឲយេយើងេបកេខ វ
េ្រចើនេពញៗ  "។  

ចំែណក កុមរ ីឃឹម ចន់យ៉ង យុេ្រចើនជង នី  បន្តិចែថ្លងថ ល់ទ្រមង់ពលកមមធងន់ធងរេទ
េលើកុមរ គួរ្រតូវបនលុបបំបត់ទំង្រសុង។ នងថ ពលកមមទំងេនះេធ្វើឲយពួកេគ បត់បង់សិទធិ
សិក  និងសិទធិទទួលបនករអប់រពីំសងគមជេដើម ៖ "ចង់ឲយលុបបំបត់ គម នពលកមមកុមរ េហើយ
ចង់ឲយកុមរទំងអស់បនចូល  និងមនទីកែន្លងរស់េនសមរមយ មនករេរៀនសូ្រត និង
មន រហូបចុក្រគប់្រគន់  "។  

បុគគលិកអងគករមូលនិធិកុមរ មដង ទេន្ល េ ក ែញ៉ម ទូច មន្រប សន៍ថ មរយៈករ
សេងកត និងបទពិេ ធន៍ករងរសព្វៃថងរបស់េ កេន មសហគមន៍ ្រកី្រកកនុង ជធនីភនំេពញ 

ករេកង្របវញ័ច កម្ល ំងពលកមមកុមរ ឲយេធ្វើជអនកបេ្រមើករងរ មផទះ និងជអនកែចកចយថន ំ
េញ ន សថិតកនុងចំណុចគួរឲយ្រពួយបរមភ។ េ កថ កុមរទំងេនះ្រតូវបន េគេ្របើឲយេធ្វើករងរ

មផទះ េ យមិនទទួលបន្របក់ែខ ឬទទួល្របក់ែខតិចតួច។ កុមរ្រតូវបនេ្របើឲយជួញដូរថន ំ
េញ នជេដើម ែដលេធ្វើឲយពួកេគបត់បង់សិទធិ ៖ "រហូតដល់េយើងេមើលេឃើញកែន្លង ខ្លះ គឺខញុំចត់
ទុកថជពលកមមែដរ េកមងខ្លះ្រតូវបនេគឲយលក់េ្រគ ងេញ នអញច ឹងហនឹងេហើយ លក់េ្រគ ងេញ ន
ហនឹងខញុំេមើលេឃើញជក់ែស្ដង េយើងេមើលេឃើញចបស់ហមង េហើយេយើងេចះែតជួយគត់បន េចះ
េទបនេហើយ  "។  
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បុគគលិកអងគករ គ  េ ក្រសី រត័ន គឹមេហង ែដលេកមងកនុងអងគករេនះេ គត់ថម៉ក់ ែថ្លងថ 

េដើមបី ចេ ះ្រ យបញ្ហ េនះបន មនែតឪពុកម្ត យ រ ្ឋ ភិបល អងគករសងគមសីុវលិ ជ
ពិេសសអនកែដលមន្របក់ជួលេកមងទំងេនះឲយេធ្វើករ សូមផ្តល់ក្តី្រស ញ់ដល់កុមរជទំពំង
សនងឬស ី និងចូលរមួករពរពួកេគ ឲយរចួផុតពីករេកង្របវញ័ច  ៖ "ទីមួយ ្រកុម្រគួ រមួយចំនួន 
គត់្រតូវករកម្ល ំងពលកមមកូន េដើមបីចិញច ឹម្រគួ រទប់ទល់ជីវភព ករបងខិតបងខំេ យ្រកុម
្រគួ រគត់ ដូចជឪពុកមន្របពនធចុង ដូចជមនសុ េនកនុងខ្លួនរបស់គត់អញច ឹង េធ្វើឲយគត់
ហនឹង មនអំេពើហិង េទេលើេកមង អញច ឹងេធ្វើឲយេកមងេនះ អស់ទីពឹង អស់ទីពំនក់ អញច ឹងេធ្វើឲយគត់
ហនឹង េធ្វើជ និយយេទេធ្វើឲយគត់បេញចញពលកមមខ្លួនឯង េដើមបីចិញច ឹមជីវតិ។ អបអរ ទរទិ
ពិភពេ ក្របឆំងពលកមមកុមរ ១២មិថុន ឆន ំ២០១៣  "។  

ទិ ពិភពេ ក្របឆំងពលកមមកុមរ េនៃថង១២ ែខមិថុន ឆន ំេនះ កុមរែដលចូលរមួ បនកន់
ប សរេសរពកយេ ្ល កថ បញឈប់ពលកមមកុមរបេ្រមើ មផទះ។ េនឆន ំេនះ ្រកសួងករងរ និងប
ណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ បនចុះហតថេលខេលើអនុ រណៈៃនករេយគយល់គន  ជមួយអងគករទ
ស នៈពិភពេ ក )World Vision) េដើមបីកត់បនថយពលកមមកុមរពី ១៦,៥ភគរយ េនឆន ំ១៩៩៩ 

មក្រតឹម ៨ភគរយេនឆន ំ២០១៥ េ យអនុវត្តន៍គេ្រមងលុបបំបត់ករេកង្របវញ័ច ពលកមមកុមរ 
មរយៈករផ្តល់ករអប់រ ំនិងករគំ្រទជីវភព េ កត់ជភ អង់េគ្លសថ EXCEL។ 

ជគេ្រមងពលកមមកុមរមួយ ែដលទទួលបនថវកិពី្រកសួងករងររបស់សហរដ្ឋ េមរកិ 

មនរយៈេពល៤ឆន ំ ចប់េផ្តើមពីឆន ំ២០១២ ដល់ឆន ំ២០១៦។ គេ្រមងេនះ ពក់ព័នធនឹងេខត្ត -្រកុង
ចំនួន៦ ដូចជ ជធនីភនំេពញ  េពធិ៍ ត់ កំពង់ចម បត់ដំបង បនទ យមនជ័យ េសៀម ប ជ

េដើម។ 

នយិកគេ្រមង EXCEL របស់អងគករទស នៈពិភពេ ក េ ក្រសី ែមល  សីុ អូឆវលីឡូ 
)Imelda C. Ochavillo) ឲយដឹងថ គេ្រមងេនះមនចំនួន៤េគលេ  ទី១ ផ្តល់ករអប់រេំ យផទ ល់
ដល់ជនរងេ្រគះ កនុងទ្រមង់េកង្របវញ័ច កម្ល ំងពលកមម ចំនួន ៩,៥០០នក់ និងកំពុងេធ្វើពលកមម 
ចំនួន១៤,២០០នក់។ ទី២ ករគំ្រទជីវភព្រគួ រ ស្រមប់្រគួ រចំនួន ១៤,០០០្រគួ រ មរ
យៈករបេងកើនផលិតភពកសិកមម ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត ល និងករបេងកើនលទធភពទទួលបនេស
ហិរញញវតថុជេដើម។ ទី៣ ករភជ ប់ទំនក់ទំនង េទនឹងករគំពរសងគម  ចំេពះ្រកុម្រគួ រែដល
ងយរងេ្រគះបំផុត និងទី៤ ផ្តល់ករងរសមរមយស្រមប់ស្រមប់យុវជនចំនួន៤,៣០០នក់ ពី

យុ ១៥ ដល់១៧ឆន ំ។ 

េដើមបីកត់បនថយករេកង្របវញ័ច កម្ល ំង ពលកមមកុមរ រ ្ឋ ភិបលបន្របកន់នូវពកយេ ្ល កមួយ
ថ ករលុបបំបត់ពលកមមកុមរ គឺជភរៈកិចចរបស់េយើងទំងអស់គន ។ រដ្ឋេលខធិករ ្រកសួង
ករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ េ ក្រសី ្របក់ ចនថ  ែថ្លងកនុងពិធីេនះថ  ្រកសួងករងរ េផ្ត
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តេទេលើក ្ត សំខន់ៗ មួយចំនួនដូចជ ករលុបបំបត់ទ្រមង់ពលកមមធងន់ធងររបស់កុមរ សហករ
ជមួយសងគមសីុវលិ្របឆំង និងករជួញដូរ្រស្តី និងកុមរ។ េ ក្រសី ថ ចប់ពីឆន ំ២០០៤ រហូត
មកដល់បចចុបបននេនះ ្រកសួងបនដកហូតកុមរ ្របមណ ៤២ ០០០នក់ និងជួយ្រគួ រពលករ
កុមរ្រកី្រក្របមណ ៥,០០០្រគួ រ េ យបណ្តុ ះប ្ត លជំនញ និងផ្តល់ឥណទន ដល់្រកុម
្រគួ រទំងេនះ ៖ "េដើមបីឲយកុមរ ទំងេនះ ទទួលបនករេរៀនសូ្រត ករបណ្ដុ ះប ្ដ លជំនញ
វជិជ ជីវៈ ករបេងកើតមុខរបរដល់ពលកមមកុមរ និងករផ្ដល់ឥណទនដល់្រកុម្រគួ ររបស់ពួកេគ 

គិតមកដល់េពលេនះ្រកសួងករងរសហរដ្ឋ េមរកិ បនចំ យថវកិរសរបុជង២០ ន
ដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ  "។  

អងគករែដលេធ្វើករជមួយកុមរ មួយចំនួន បនរកេឃើញថ េនេពលបចចុបបននេនះ ពលកមមៃន
កុមរេនកមពុជ ភគេ្រចើន ជទ្រមង់ពលកមមកនុងវស័ិយកសិកមម េន ទ និងបេ្រមើករងរ មផទះ
ជេដើម។ របយករណ៍អងគករពលកមមអន្តរជតិ)ILO) កលពីចុងឆន ំ២០១២ បង្ហ ញថ កុមរ 
១,៥ ននក់េនកមពុជ សថិតកនុងពលកមមកុមរ កនុងេនះកុមរ ៣១០ ០០០នក់ សថិតកនុងទ្រមង់
ពលកមមធងន់ធងរ៕ 

សរេសរមកកន់អនកនង ថុល ្រសីលកខណ៍ មរយៈ sreyleak@vodhotnews.com 

2. Factory’s owner in crosshairs  
 

Last Updated on 02 July 2013  
By Mom Kunthear  
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Hundreds of garment workers demonstrate against Pine Great factory owner and appeal to 
government officials in front of Phnom Penh’s Social Affairs Ministry yesterday. Photograph: 
Vireak Mai/Phnom Penh Post 
Some 400 garment workers yesterday gathered outside the Ministry of Social Affairs to plead for 
government intervention against a factory owner who fled without paying them overdue wages 
three months ago.  
 
Khem Chamnan, a Free Trade Union representative from the Pine Great (Cambodia) factory in 
Phnom Penh’s Meanchey district, said this was the third gathering in as many months.  
 
“The employer of the factory fled in April without paying wages to the workers . . . but they did not 
get anything until now,” he said. 
 
“I think the ministry hasn’t intervened soon enough in this case because it did not happen recently, 
but it was three months ago,” he said. 
 
In early May, more than 700 workers from the shuttered factory were promised their back pay, only 
to arrive at the factory and find much of its equipment removed and the owner gone.  Workers said 
they believed he fled to China. 
 
Vong Sovann, deputy secretary-general of the Committee for the Settlement of Strikes and 
Demonstrations at the Social Affairs Ministry, said yesterday that a working group had been created 
to deal with the case.  
 
“The committee met with the workers and union officials to find resolution, and we estimated that 
the workers would not get enough for their wage and benefit, so then we sent the case to the court to 
take measures through the law,” he said. 
 
According to Sovann, the court will likely issue an injunction ordering the sale of all remaining 
equipment. If that is insufficient to repay the workers, he said, then they will likely issue a warrant 
for the arrest of the owner.  
 
Speaking outside the ministry, a worker who declined to be named, said she intended to continue 
the protest until her wages are paid in full.  
 
“I cannot allow the employer to walk out without taking responsibility. We worked for them too 
hard. They have to pay for our labour,” she said.  
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3. កមមករេ ងច្រកផញ េ្រហគតត ៉េនមុខ្រកសួងសងគមកិចច  
Tuesday, 02 July 2013  

មំុ គនធ   
 

 
កមមករេ ងច្រកផញេ្រហគត មកត ៉េនមុខ្រកសួងសងគមកិចច។ របូ ៃម៉ វរីៈ 

ភនំេពញៈ កមមករ្របមណ៤០០នក់ កលពីម ិលមិញបន្របមូលផ្តុំេនេ្រក្រកសួងសងគមកិចច
េដើមបីអង្វរ ឲយមនអន្ត គមន៍ពីរ ្ឋ ភិបលបនទ ប់ពីអស់រយៈេពលបីែខកន្លងេទ េ យមិនបន
េបើក្របក់ែខែដលជំពក់កមមករេនេឡើយ។ 

េ ក ែខម ចំ ន តំ ងសហជីពេសរកីមមករេនេ ងច្រកផញ េ្រហគត កនុងខណ្ឌ មនជ័យ 
ជធនីភនំេពញ បនែថ្លងថ េនះគឺជករ្របមូលផ្តុំត ៉េលើកទីបី។ 

េ កែថ្លងបន្តថ៖ «និេយជកៃនេ ងច្រកផញ េ្រហគតេនះបនរត់កលពីែខេម  េ យមិន
បនេបើក្របក់ឈនួលដល់កមមករេហើយែតពួកេគមិនទទួលបនអ្វី េ ះមកដល់េពលេនះ»។ 

េ កបន្តថ៖ «ខញុំគិតថ្រកសួងករងរមិនបនេធ្វើករឲយបន្រគប់្រគន់ចំេពះ ករណីេនះេទ ពី
េ្រពះថមិនែមនេទើបែតេកើតេឡើងថមីៗេនះេទ បុ៉ែន្ត បនេកើតេឡើងរយៈេពលជងបីែខកន្លងមក
េហើយ»។ 

កលពីេដើមែខឧសភ កមមករជង៧០០នក់មកពីេ ងច្រកបិទទ្វ រមួយេនះ្រតូវបនេ ងច្រក 

សនយថ នឹងេបើកឲយនូវ្របក់រឭំកបុ៉ែន្តេនេពលពួកេគេទដល់េ ងច្រកពួកេគ េឃើញថ សមភ រ
្រតូវបនដឹកេចញ េហើយមច ស់បនរត់េគចបត់។ 
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កមមករែដលសំុមិនបេញចញេឈម ះបនែថ្លងកលពីម ិលមិញេនមុខ ្រកសួងសងគមកិចចថ នងនឹង
ត ៉រហូតដល់នងទទួលបន្របក់ឈនួលេនះ។ 

អនកនងបន្តថ៖ «ខញុំេធ្វើករងរ្របែហល២សប្ត ហ៍ដូេចនះខញុំមិន ចអនុញញ តឲយ និេយជកេដើរេចញ
េ យមិនមនករទទួលខុស្រតូវចំេពះេយើងេនះេទ។េយើងេធ្វើ ករឲយពួកេគហត់ ស់ ដូេចនះ
ពួកេគ្រតូវែតេបើកលុយឲយៃថ្លកម្ល ំងពលកមមរបស់េយើង»។ 

នងែថ្លងថ៖«េយើងនឹងមកសំុ្រកសួងសងគមកិចចជួយេយើងជេរៀង ល់ៃថង្របសិនេបើពួកេគេនែត
េនេសង មចំេពះេយើង»។ 

េ ក វង  សុវណ្ណ អគគេលខធិករៃនគណៈកមម ធិករេ ះ្រ យកូដកមម បតុកមម ្រគប់មុខ
សញញ  ៃន្រកសួងសងគមកិចច បនែថ្លងកលពីម ិលមិញថ ្រកសួងបនបេងកើតគណៈកមម ធិករថមី
មួយស្រមប់េ ះ្រ យករណីេ ងច្រក ផញ េ្រហគត។ 

សមជិក គណៈកមម ធិករថមីមួយមិន ចទក់ទងសំុអ ថ ធិបបយបនកលពី ម ិលមិញ បុ៉ែន្ត
េ ក វង  សុវណ្ណ បនែថ្លងថ គណៈកមម ធិករថមីេនះកំពុងពយយមអស់ពីសមតថភពេដើមបី
ែស្វងរក ដំេ ះ្រ យជូនដល់កមមករេ ងច្រកផញ េ្រហគត។ 

េ កបន្តថ៖ «គណៈកមម ធិករបនជួបជមួយ្រកុមកមមករនិងម្រន្តីសហជីពេដើមបី ែស្វងរក
ដំេ ះ្រ យេហើយេយើងបនប៉ន់្របមណថ កមមករនឹងមិន ចទទួលបន្រគប់្រគន់ស្រមប់
្របក់ឈនួលនិង អតថ្របេយជន៍របស់ពួកេគេទ ដូេចនះេយើងបនបញជូ នសំណំុេរឿងេនះេទកន់
តុ ករេដើមបីចត់ វធិនករេទ មចបប់»។ 

េ ក វង  សុវណ្ណ បនែថ្លងែដរថ តុ ករ ចេចញដីកេដើមបីលក់សមភ រទំងអស់េនកនុងេ ង
ច្រក េហើយ្របសិនេបើមិន្រគប់្រគន់ពួកេគនឹងេចញដីកចប់ខ្លួននិេយជក េដើមបីសង្របក់េទ
កមមករ៕ PS 
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4. សងគមសីុវលិនឹងេរៀបចំេវទិកស្ដពីីវធិនករេ ះ្រ យបញ្ហ ្រស្តនិីង
កុមរ 
េ យ សុ ជីវ ី
2013-07-02  
 

 
្រកុមនិស ិតដែង្ហកបួនអបអរ ទរៃថង ៨មីន េដើមបីបញច ប់អំេពើហិង េលើ្រស្តី  

េនខងមុខមនទីរេពទយគនធបុបផ  េនៃថងទី៨ ែខមីន ឆន ំ២០១៣។ 

 
RFA/Khe Sonorng  

្រកុមអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេធ្វើករងរេលើកសទួយសិទធិ ្រស្តី រកេឃើញថ េដើមបីេ ះ្រ យ
បញ្ហ ែដល្រស្តី និងកុមរកំពុងជួប្របទះ គឺទមទរេ យរ ្ឋ ភិបលបេងកើតេ យមនវធិនករ
ពិេសសជក់ ក់បែនថម េទបទ ្ឋ នចបប់ែដលមន្រ ប់។ 

េដើមបីជំរញុេ យរ ្ឋ ភិបលថមីែដលេកើតេចញពីករេបះេឆន តយកចិត្ត ទុក ក់េ ះ្រ យបញ្ហ
េនះ ្រកុមអងគករសមគមទំងេនះនឹងេរៀបចំេ យមនកមមវធីិពិភក មួយេន ៃថងទី៣ ែខកកក  
េ យមនករចូលរមួពីតំ ងគណបក នេយបយចំនួន៨ ែដលបនចុះេឈម ះ្របកួត្របែជង
កនុងករេបះេឆន តេ្រជើស ំងតំ ង ្រស្តឆន ំ២០១៣។ 

្រកុមអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល្របមណ ២០អងគករសមគម រមួគន បេងកើតេវទិកថន ក់ជតិស្ដីពី
វធិនករពិេសស េដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ ្រស្តី និងកុមរ ែដលនឹងផ្ដល់េ យគណបក
នេយបយបនពិភក អំពីេគលនេយបយគណបក  ទក់ទងនឹងករេ ះ្រ យបញ្ហ ្រស្តី 
និងកុមរ។ 
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ម្រន្តីស្រមបស្រមួលេយនឌ័រ និងអប់រៃំនអងគករខុមែ្រហ្វល )Comfrel) និងជតំ ងអនកេរៀបចំ
េវទិកពិភក  អនក្រសី សឺនេកត េសរលីកខណ៍ មន្រប សន៍ថ កន្លងមកអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិ
បលបនរកេឃើញថ បញ្ហ ែដល្រស្តី និងកុមរជួប្របទះ ក់មិនសូវបនទទួលករយកចិត្តទុក

ក់េ ះ្រ យ េឡើយ េបើេទះជមនបទ ្ឋ នចបប់ជេ្រចើន្រតូវបេងកើតេដើមបីករពរសិទធិ អតថ
្របេយជន៍របស់្រស្តី និងកុមរ។ 

អនក្រសី េសរលីកខណ៍ បន្តថ េលើសពីេនះ ករបេងកើនចំនួន្រស្តីកនុងវស័ិយនេយបយក៏ទមទរេ
យមនវធិនករពិេសសេ ះ្រ យ៖ «អំេពើ ហិង  កររេំ ភេសពសនថវៈដូចកន្លងមក េឃើញ
បុរសចស់រេំ ភេលើទរកបីបួនឆន ំ ឬេទើបបនបុ៉នម នែខអីចឹង ជេរឿងឈឺចប់ែដលអត់មន
ករេ ះ្រ យ។ េរឿងមួយេទៀតែដលសំខន់ហនឹង គឺករចូលរមួកនុងវស័ិយនេយបយអនកដឹកនំ
របស់េយើងជ្រស្តីហនឹង ក៏ជបញ្ហ ធំែដរ។ េយើងចង់េ យគណបក ចប់េឆន តហនឹងកំណត់្របព័នធកូ

កនុងចបប់ េបះេឆន ត ឬកនុងបទបញជ ៃផទកនុងបក  ឬកនុងែផនករសកមមភពរបស់គត់»។ 

កនុងេវទិកពិភក េ្រកពីតំ ងគណបក នេយបយទំង៨ ែដលចូលរមួ ក៏មនអនកចូលរមួ
ចំនួន ២០០នក់ ែដលជតំ ងអងគករសងគមសីុវលិ ្រកុមយុវជន ្រស្តីវយ័េកមង និង្រកុមសហគម
ន៍មកពីប ្ដ េខត្តនន។ 

តំ ង្រស្តីវយ័េកមងមកពីេខត្តកំពង់សពឺ កញញ  តឹក នីម បនបញជ ក់ថ នងចង់េ យមនដំេ ះ
្រ យករណីអំេពើហិង កនុង្រគួ រធងន់ធងរ ែដលឈនដល់ករកប់សម្ល ប់គន រ ងប្ដី និង្របពនធ 
និងករផ្ដល់េស សុខភពស្រមប់្រស្តី្រកី្រក៖ «េនថន ក់មូល ្ឋ ន ខញុំហនឹង គត់យកពូេថកត់
កបល្របពនធគត់ េហើយមួយេទៀតេ យ រែតគត់មិនេ យប្ដីរមួរស់ជមួយ េធ្វើេ យ្រគួ រ
មនអំេពើហិង េកើតេឡើង។ េយើងបនេ ះ្រ យ បុ៉ែន្តប្ដីេនែតមិនបនទទួលេទស។ សំខន់
េទៀត គឺែដរ េយើងេផ្ដ តេលើសុខភពរបស់គត់។ េនមូល ្ឋ នខញុំជក់ែស្ដង ករផ្តល់េស សុខភព
ដូចអត់សូវដិតដល់ េហើយេ យករយល់ដឹងពួកគត់េនមនក្រមិត»។ 

ករបេងកើតេ យមនកិចចពិភក ពិេសសរ ងមច ស់េឆន ត និងតំ ងគណបក នេយបយ ស្ដីពី
បញ្ហ ្រស្តី គឺបនទ ប់ពី្រកុមអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលសេងកតេឃើញថ េគលនេយបយរបស់
គណបក នេយបយែដលចូលរមួករេបះេឆន តភគេ្រចើន ្រតូវបន ក់ែតងបនយ៉ងល្អគួរជទី
ចប់ រមមណ៍ បុ៉ែន្ត្របសិនេបើគិតពីករអនុវត្ត គឺចំបច់្រតូវមនយុទធ ្រស្តជក់ ក់ េដើមបីធន
ថ ល់សកមមភពទំងអស់នឹងទទួលបនទំងករគំ្រទ ែដលជឆនទៈនេយបយរបស់បក  និង
ធនធនថវកិ៕ 

កំណត់ចំ ំចំេពះអនកបញចូ លមតិេនកនុងអតថបទេនះ៖ េដើមបីរក េសចក្ដីៃថ្លថនូរ េយើងខញុំនឹងផ យ
ែតមតិ  ែដលមិនេជរ្របមថដល់អនកដៃទបុ៉េ ្ណ ះ។ 
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5. ពលករែខមរកន្លះ ននក់េនៃថគម នឱកសនឹងចូលរមួេបះេឆន តេទ  
Tuesday, 02 July 2013  

ឃុត សុភចរយិ និង Shane Worrell  

 

 
យុវជនអងគុយរង់ចំបំេពញែបបបទេចញេទេធ្វើករេនៃថ  
េន្រចកេប៉យែប៉តកលពីសប្ត ហ៍មុន។ របូថត េហង ជីវន័ 

េប៉យែប៉តៈ ពលករចំ ក្រសុកមួយ្រកុម ែដលមនទឹកមុខភ័យអរ បនអងគុយេនសួនខងេ្រក
កសីុណូកនុង្រកុងេប៉យែប៉ត កលពីសប្ត ហ៍មុន េ យរង់ចំបំេពញសំណំុែបបបទឆ្លងកត់្រចក
្រតួតពិនិតយ្រពំែដនចូល េទកនុង្របេទសៃថ េដើមបីករងរល្អ្របេសើរ។ 

ករចកេចញរបស់ពលករចំ ក្រសុកេដើមបីករងរេនេ ងច្រក េនករ ្ឋ នសំណង់ និងេន
ផទះបយកនុង្របេទសៃថេនះ គឺមនន័យថ ពួកេគនឹងខកខន ម នយុទធនករេឃសនេបះ
េឆន តរយៈេពល ១ែខ ែដលបនចប់េផ្តើមកលពីៃថង្រពហសបតិ៍ សប្ត ហ៍មុន េហើយរតឹែតសំខន់
ជងេនះេទៀត ក៏មនន័យថ ពួកេគនឹងបត់បង់ឱកសេបះេឆន តផងែដរ។ 

េ ក លឹម នគីវធុ យុ៣៨ឆន ំ បនែថ្លងថ៖«ខញុំចង់វលិមកវញិេដើមបីេបះេឆន ត»។ េ ក
បែនថមថ េ កនឹង«េបះេឆន តឲយរ ្ឋ ភិបលថមី»្របសិនេបើេ កមនឱកស។ «បុ៉ែន្តេតើខញុំ ច
វលិ្រតឡប់មកវញិេ យរេបៀប  ? ខញុំមនកិចចសនយែដលអនុញញ តឲយខញុំវលិ្រតឡប់មកវញិ
បនទ ប់ ពី ១០ ែខបុ៉េ ្ណ ះ»។ 

េ ក េមឿន តុ  ្របធនកមមវធីិករងរេនមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍បន ែថ្លង
ថ ្របជជនកមពុជ ្របែហល ៥ ែសននក់គឺជពលករចំ ក្រសុក េទេធ្វើករេនៃថគឺេសមើនឹង៥ 

ភគរយៃនអនកេបះេឆន តសរបុេនកមពុជនឹងមិនបនេបះេឆន តេនៃថងទី២៨ ែខកកក  េទ ពីេ្រពះ
ពួកេគមិនងយនឹង ចវលិ្រតឡប់មកវញិបន។ 
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េ កបនបែនថមថ៖ «េ យ រែតលិខិតឆ្លងែដន និងឯក រេធ្វើដំេណើ ររបស់ពលករចំ ក
្រសុកជេ្រចើននក់ ្រតូវបនដកហូតទុកេ យនិេយជក ពិបកស្រមប់ពួកេគវលិ្រតឡប់មក
វញិេដើមបីេបះេឆន ត។ េយើងគម នមណ្ឌ លេបះេឆន តេន ថ នទូត និងកុងសុ៊លកនុង្របេទសដៃទ
េទៀតេឡើយ»។ 

េ ក នគី វធុ ែដលជកមមករសំណង់មកពីេខត្តបត់ដំបង បន្របប់ ភនំេពញ បុ៉សថិ៍ថ េ ក
បនបង់្របក់២៨០ ដុ ្ល រឲយ្រកុមហុ៊នេ្រជើសេរ ើសពលករស្រមប់ករេធ្វើដំេណើ រេទកែន្លង ករងរ 
និងលិខិតឆ្លងែដនថមី ែដលេ ក្រតូវ្របគល់េទឲយនិេយជកេនេពលេទដល់ៃថ។ េ កបែនថម
ថ៖ «ខញុំឆងល់ថេតើមូលេហតុអ្វី្រកុមហុ៊នចំបច់្រតូវដកហូតលិខិត ឆ្លងែដនរបស់ខញុំ»។ 

េរឿង ៉ វរបស់េ ក នគី វធុ មិនែមនជេរឿងេ យែឡកេឡើយ។ េនជិតេនះ េ ក ៃឡ 
ែម៉ន ជនិេយជិតៃន្រកុមហុ៊ន Human Resource Development បនែថ្លងថ ្របជជនកមពុជ២៥
នក់ ែដលេ កបញជូ នេទេធ្វើករេនេ ងច្រកេអឡិច្រតូនិក និងេ្រគ ងបន្ល ស់េនៃថ ក៏នឹងមិន
វលិ្រតឡប់មកវញិែដរ។ េ កបនបន្តថ៖ «េយង មកិចចសនយ ែដលកមមករទំងេនះបនចុះ 

ពួកេគមិន្រតូវបនអនុញញ តឲយវលិ្រតឡប់មកផទះវញិេទ រហូតទល់ែតពួកេគបនេធ្វើករ១០ែខ
សិន»។ 

េ ក ែម៉ន បនបែនថមថ ្រកុមហុ៊នេ្រជើសេរ ើសពលករនឹងអនុញញ តពួកេគឲយវលិមកផទះវញិ មុន
េពលែតកនុងករណីរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងៃថ បញជ និេយជក ឲយផ្តល់េពលឈប់ស្រមកដល់កមម
ករ េដើមបីមកេបះេឆន តបុ៉េ ្ណ ះ។ េ កបនបន្តថ៖ «េពលេនះ ្រកុមហុ៊នខញុំនឹងេធ្វើ មបញជ
របស់រ ្ឋ ភិបល»។ 

ករចិញច ឹមជីវតិជេរឿងចមបង 

្រស្តីវយ័េកមងមន ក់ ែដល្របប់េឈម ះថ េធឿន មកពីេខត្ត ្វ យេរៀង បនែថ្លងថ បំណុល បន
ជំរញុនងឲយេធ្វើចំ ក្រសុក េទរកករងរ្របក់ែខេ្រចើនេនៃថេហើយឱកសៃនករេបះេឆន ត គឺ
ជអ្វីែដលនងនឹងលះបង់ជករេ ះដូរ។ នងបនបន្តថ៖ «ខញុំចង់េបះេឆន ត បុ៉ែន្តគម នផ្លូវខញុំ ច
វលិមកវញិបនេទ េ្រពះខញុំ្រតូវេធ្វើករេដើមបីរក្របក់»។ នងបនបន្តថ នងនឹងេដរបវអងករេន
េ ងច្រកកនុងទី្រកុងបងកក។ 

នងបនឲយដឹងថ៖ «ខញុំមនបំណុលផទ ល់ខ្លួនែដល្រតូវបង់ករ្របក់ខពស់។ ខញុំ្រតូវករ្របក់ េដើមបី
បង់សងបំណុល េបើមិនអីុចឹងេទ ខញុំនឹង្រតូវខចី្របក់េគែថមេទៀត។ ចំេពះខញុំេពលេនះ កររក្របក់
េដើមបីជីវភព គឺជ ទិភពរបស់ខញុំមិនែមនករេបះេឆន តេទ»។ បុ៉ែន្ត េ ក េមឿន តុ  បន
បញជ ក់ថ កររក្របក់ និងករមនឱកសេបះេឆន តមិនគួរមនមួយគម នមួយេឡើយ។ េ ក
បនបែនថមេទៀតថ េទះជយ៉ង  រ ្ឋ ភិបលពំុបនបង្ហ ញពីឆនទៈពិភក ករទូតជមួយនឹង



70 
 

្របេទសេគល េ  អំពីករបេងកើតមណ្ឌ លេបះេឆន តស្រមប់ពលករចំ ក្រសុក ដូចជអនកនង
េធឿន េនះេឡើយ។ 

េ ក តុ  បនបញជ ក់េទៀតថ៖«[ពលករចំ ក្រសុក[ មនសិទិធេបះេឆន តឲយេមដឹកនំរបស់
ខ្លួន។ ហិបេបះេឆន ត គួរបេងកើតេឡើងេនែកបរកែន្លងែដលពួកេគេធ្វើករ»។ 

េ កហង  ពុទធ នយក្របតិបតិ្តៃនគណៈកមម ធិករអពយ្រកឹត និងយុតិ្តធម៌ េដើមបីករេបះេឆន ត
េ យេសរ ីេនកមពុជ )NIFEC) យល់្រសបដូចេ ក េមឿង តុ  ែដរ។ េ កបនបញជ ក់ថ៖«

គ .ជ.ប  ្រកសួងម ៃផទ ្រកសួងករបរេទស គួរេរៀបចំ្របអប់េបះេឆន ត េន ថ នទូត និង ថ ន
កុងសុ៊ល កនុងប ្ត ្របេទសែដល្របជជនកមពុជេធ្វើករ េដើមបីផ្តល់ឱកសេបះេឆន ត ដល់ពួកេគ 
្របសិនេបើពួកេគចង់េបះេឆន ត»។ 

េ ក ហង  ពុទធ  បនបន្តថ មពិត ពលករចំ ក្រសុក គម នឱកសវលិមកេបះេឆន តេទ 

េ្រពះនិេយជករបស់ពួកេគមិនឲយពួកេគសំុចបប់ឈប់ស្រមកេឡើយ េហើយេបើេទះបីជពួកេគ
ចសំុចបប់បនក៏ពួកេគមិន ចមនលទធភព បង់ៃថ្លេធ្វើដំេណើ រេទមកបនែដរ»។ 

េ ក តុ  បនបន្តថ ពលករចំ ក្រសុក ែដលវលិ្រតឡប់មកផទះវញិក៏បនេលើកេឡើងអំពី
បញ្ហ ទូលំទូ យ ដូចជ ភព្រសបចបប់ និងលទធភពៃនករេបះេឆន តផងែដរ។ េ កបន
បែនថមថ៖ «េនះជ្របេទស្រកី្រក បុ៉ែន្ត មចបប់ េយើងេនែតត្រមូវឲយ្របជជនែដលេធ្វើចំ ក
្រសុកេទេធ្វើករឆង យៗ ្រតូវវលិមកភូមិកំេណើ តវញិេដើមបីេបះេឆន ត។ ចំ យ្របក់េ្រចើន។ រដ្ឋ
សភ ចំបច់្រតូវពិចរ ចំណុចេនះ េហើយេធ្វើវេិ ធនកមមចបប់»។ 

េបើេយង មរបយករណ៍ Sending Money Home to Asia របស់អងគករមូលនិធិអន្តរជតិេដើមបី
ករអភិវឌ កសិកមម )IFAD) បនឲយដឹងថ ពលករចំ ក្រសុកកមពុជ បនេផញើ្របក់មកផទះវញិ
ចំនួន២៥៦ នដុ ្ល រកនុងឆន ំ២០១២ ជតួេលខ ែដលបញជ ក់អំពី រៈសំខន់ របស់ពលករចំ

ក្រសុកចំេពះេសដ្ឋកិចចកមពុជ។ 

េ ក គល់ បញញ  នយក្របតិបតិ្តៃនគណៈកមម ធិករេដើមបីករេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុតិ្តធម៌
េនកមពុជ បនែថ្លងថ៖ «ករចូលរមួចំែណករបស់ពួកេគ មិន្រតឹមែត្របក់េទ»។ េ កបន្តថ 

ករផ្តល់ឱកសដល់ពួកេគេដើមបីេបះេឆន តនឹងជករល្អ្របេសើរចំេពះ លទធិ្របជធិបេតយយែដល
រមួបញចូ ល្របជពលរដ្ឋទំងអស់។ េ កបន្តថ៖«ខញុំមិន ចផ្តល់អនុ សន៍ជក់ ក់េទ បុ៉ែន្ត
្របេទសជេ្រចើនេ្របើ ថ នទូតេធ្វើជកែន្លងេបះេឆន ត»។ 

េ កបញញ បនបន្តថ ្រកុមពលករចំ ក្រសុកទំង យ ែដលរស់េនកនុងប ្ត េខត្តេផ ងៗ 

បុ៉ែន្តេធ្វើករេនៃថគួរ្រតូវបនអនុញញ តឲយចូលមកេបះេឆន តកនុង េខត្តបនទ យមនជ័យ មិនគួរឲយ
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ពួកេគេធ្វើដំេណើ េទេបះេឆន តេន្រសុកកំេណើ តែដលេនឆង យេនះ េទ។ េ កបញជ ក់ថ៖«ពីមុន
េខត្តេនះជបនទ យរបស់បក ្របឆំង និងហ៊្វុនសិុនបិុចឥឡូវេនះ េ យមនករកំហិតចប់ ំងពី
ឆន ំ២០០៣ បនក្ល យជបនទ យរបស់គណបក ្របជជនកមពុជវញិ»។ 

េ ក អំុ៊ មន រដ្ឋេលខធិករេន្រកសួងករងរ បនែថ្លងថ េសចក្តីសេ្រមចអំពីថ េតើកមមករ 
្រតូវវលិ្រតឡប់មកវញិឬយ៉ង ? ចំបច់្រតូវសេ្រមច កនុងលកខខណ្ឌ ៃនកិចចសនយរ ងកមមករ 
និងនិេយជក មិនែមនេ យរ ្ឋ ភិបលេទ។ េ កបនបែនថមថ៖ «បុ៉ែន្តេយើងេជឿជក់យ៉ង
មុតមំថ ្រកុមហុ៊នេ្រជើសេរ ើសពលករេនកមពុជនឹងយល់ និងពនយរកមមវធីិរបស់ពួកេគ េទដល់
េ្រកយករេបះេឆន ត»។ 

សមជិកតំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជ ពំុ ចទក់ទងសំុករអ ថ ធិបបយបនេទ។ 

មនសិទិធ ែតគម នឱកស 

េ ក យឹម សុវណ្ណ អនកនំពកយៃនគណបក សេ្រងគ ះជតិបនែថ្លងថ រ ្ឋ ភិបលមនករទទួល
ខុស្រតូវផ្តល់ឱកសដល់ពលករចំ ក្រសុក េដើមបីេបះេឆន ត េទះពួកេគេនទី ក៏េ យ។ 

េ កបនបែនថមថ៖ «រ ្ឋ ភិបល ្រតូវបេងកើតមណ្ឌ លេបះេឆន តេន ម្របេទសែដលមន ថ ន
ទូត ឬកុងសុ៊លកមពុជេដើមបីអនុញញ តឲយពលករទំងេនះចូលរមួេបះេឆន ត។ បុ៉ែន្តឥឡូវេនះ រ ្ឋ ភិ
បលេនះសង ័យថ ពលករចំ ក្រសុកទំងេនះ ចមិនគំ្រទគណបក កន់អំ ច»។ 

េ ក តុ  ពីមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍ បនេជឿជក់ថ ្របជជនកមពុជភគ
េ្រចើនែដលេធ្វើករនិងរស់េនេ្រក ្របេទស ប់ទំងេនកូេរខ៉ងតបូងនិងសហរដ្ឋ េមរកិ ចនឹង
េបះេឆន តឲយ គណបក ្របឆំង។ េ កបនបន្តថ េនះគឺេ យ រក ្ត ជំរញុេទៃថ ែដល ប់
បញចូ លទំងករចប់យកដីធ្លី និងហិរញញវតថុមិនល្អ ខណៈែដលបទពិេ ធេន្របេទសដៃទេទៀតផ្ត
ល់ទស នវស័ិយទូលំទូ យអំពីរេបៀប ែដលកមពុជ្រតូវបន្រគប់្រគង។ 

េ កបនឲយដឹងេទៀតថ៖ «ពួកេគេមើលេឃើញករអភិវឌ កនុង្របេទសដៃទេទៀត និងសក្ត នុពល 

ែដល្របេទសកមពុជ ចនឹងអភិវឌ េលឿនជងមុន។ ្របសិនេបើពួកេគអនុញញ តឲយ្របជជនកមពុ
ជេបះេឆន តេន ថ នកុង សុ៊ល ឬ ថ នទូតខញុំេជឿជក់ថ ពួកេគនឹងមិនេបះេឆន តឲយគណបក
្របជជនេទ»។ 

បុ៉ែន្តេបើគិតអំពីឱកស ពលករចំ ក្រសុកខ្លះមិនបនេបះេឆន តទល់ែតេ ះ។ 

រង់ចំេន្រចក្រពំែដន េ ក ងឹម េឆង យុ ៣៣ ឆន ំ មកពីេខត្ត ែកវ បនែថ្លងថ េ កមន
បញ្ហ ជីវភពបនទ ន់្រតូវេ ះ្រ យ និង្រពួយបរមភជងករេ្រជើសេរ ើសេមដឹកនំ្របេទសេទេទៀ
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ត។ េ កបនបន្តថ៖ «ខញុំមិនខ្វល់អំពីករេបះេឆន តេទៀតេទ។ េបើេទះបី ជខញុំេបះេឆន ត ក៏គម ន
អ្វីផ្ល ស់ប្តូរេទ េនកមពុជ្រគួ រ និងសហគមន៍ខញុំេនែត្រក»។ «េនះជឱកសេលើកទី ១ របស់ខញុំ
េទេធ្វើករេនៃថ។ ្រគួ រខញុំ្រក េហើយខញុំ្រតូវរក្របក់ចំណូលេដើមបីចិញច ឹមពួកេគ»៕ TK 

6. អតីតបុគគលិកអងគករ PSI សំុករេឆ្លើយតបពីទូត េមរកិករណី
អន្ត គមន៍ េលើករបញឈប់កមមករ  

េ យ ែកវ រតនៈ និងសុ៊ន រនិ ៃថង្រពហសបតិ៍ ទី04 កកក  ឆន ំ2013 េម៉ង12:06  

 

ករត ៉របស់អតីតបុគគលិកអងគករ PSI នេពលកនកងមក )របូភព រតនៈ(  

 អតីតបុគគលិក្របមណជ៣០នក់ មកពីអងគករអន្តរជតិបេ្រមើសុខភព្របជជន)PSI) េន្រពឹក
ៃថង្រពហសបតិ៍េនះ ្របមូលផ្តុំគន េនមុខ ថ នទូត េមរកិ្របចំកមពុជ េដើមបីសំុករេឆ្លើយពីម្រន្តីទូត 
ចំេពះករសំុអន្ត គមន៍ ករណីបណ្តឹ ងពួកគត់េទេលើអងគករ PSI។ 

តំ ងអតីតបុគគលិកែផនកេវចខចប់ៃនអងគករ PSI អនក្រសី សូ នី  ្របប់VODថ អតីតបុគគលិកអងគ
ករ PSI មក ថ នទូតសហរដ្ឋ េមរកិ្របចំកមពុជ េដើមបីឲយម្រន្តី ថ នទូតពេន្ល នអន្ត គមន៍ េទ
េលើករណី ែដលអងគករមួយេនះ បញឈប់ពួកគត់ចំនួន៤៤នក់ពីករងរ កលពីកន្លងេទ។ ពួក
គត់ បន ក់លិខិតេទ ថ នទូត កលពីៃថងទី១៩ ែខមិថុន ែតមិនទន់មនករេឆ្លើយតបេទ 

រហូតមកដល់េពលេនះ ៖ "កលពីៃថងទី១៩ ែខ០៦ ពួកខញុំបនយកពកយមួយ របស់ពួកខញុំទំង៤៥
នក់ហនឹង មកដល់អគគរដ្ឋទូតម្ដងេហើយ បុ៉ែន្ដដូចអត់មនអគគរដ្ឋទូត មនដំេ ះ្រ យ េហើយ
េ ខញុំថេម៉ចៗអី ពូ  "។  

សន្តិសុខ ថ នទូត េមរកិ្របចំកមពុជ បន្របប់េទអតីតបុគគលិកអងគករPSIថ ៃថងេនះបុគគលិក
ថ នទូត េមរកិ ឈប់ស្រមកពីករងរ ែតេ កនឹងនំព័ត៌មនេនះ េទ្របប់េទបុគគលិក ថ ន

ទូត។ 
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អនកត ៉ឲយដឹងថ ពួកេគបន ក់លិខិតសំុអន្ត គមន៍ េទអងគករេនះម្តងេហើយ ែតមិនមន
ដំេ ះ្រ យ េហើយពួកេគបន ក់ពកយប្តឹងេទ្រកសួងករងរ ែត្រកសួងមិនបនេឆ្លើយតប។ 

ទក់ទងនឹងបញ្ហ េនះ អនុ្របធនករយិល័យវ ិ ទករងរ ៃន្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ េ ក អូន ្រទី មន្រប សន៍ថ េ កបនេ ភគីទំងពីរេទ កសួររចួេហើយ បុ៉ែន្ត
មិនទន់បនបន្តនីតិវធីិេនេឡើយ េ យ រមនពកយបណ្តឹ ងេ្រចើន ែដល្រតូវេ ះ្រ យ ៖ "

ហនឹងេយើង្រគន់ែតបននិយយថ ឥឡូវខងអងគករ និងកមមករហនឹង គឺខង្រកសួងបនេ គត់
មកសួរព័ត៌មនេហើយ ជករផ ះផ េយើងមិនទន់បនផ ះផ េទ េហើយលទធផលេយើងមិន ច
ទន់ថយ៉ងេម៉ចៗេទ  "។  

VOD មិនទន់ ចទក់ទងម្រន្តីអងគករ PSI េដើមបីសំុករអ ថ ធិបបយេលើបញ្ហ េនះ បនេនេឡើយ
េទ។ 

អងគករអន្តរជតិបេ្រមើសុខភព្របជជនPSI បនប្តូរេឈម ះេទជអងគករែខមរបេ្រមើសុខភព្របជ
ជន PKS ជិត៦ែខេហើយ។ េនេពលេនះអងគករ PKS បនេផទរែផនកេវចខចប់េនះ េទឲយ្រកុមហុ៊នឱ
សថ ថ នកមពុជ ជអនកេធ្វើជំនួសវញិ។ អតីតបុគគលិកអងគករថ ពួកេគបនេធ្វើករេនកនុងអងគករ
េនះ ំងពីឆន ំ១៩៩៤ បុ៉ែន្តអងគករេទើបែតេធ្វើកិចចសនយករងរ ្រតឹមឆន ំ២០១១បុ៉េ ្ណ ះ៕ 

7. កមមករេ ងច្រកផញ េ្រហគតគំ មមកេបះតង់មុខ្រកសួងសងគមកិចច  
Wednesday, 10 July 2013  

មំុ គនធ   

 

កមមករេ ងច្រក ផញេ្រហគត េធ្វើករត ៉េរឿងេថែករត់េចល។ របូថត ៃម៉ វរីៈ 
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ភនំេពញៈ កមមករ ប់រយនក់មកពីេ ងច្រក ផញ េ្រហគត កនុងខណ្ឌ មនជ័យ ជធនីភនំេពញនឹងេរ ើ
អី ៉ន់េទ ន ក់េនខងមុខ្រកសួងសងគមកិចច េបើសិន្រកុមម្រន្តីពក់ព័នធេនែតមិនមនអន្ត គមន៍

មួយេ ះ្រ យ ឲយពួកេគចប់ ំងពីេថែកបនរត់េគចខ្លួនជង៣ែខ េ យមិនផ្ដល់្របក់
ែខដល់ពួកេគេ ះ។ 

អនក្រសី ែកវ សុខុម តំ ងកមមករបនែថ្លងពីៃថងម ិលមិញថ ្រកុមកមមករបនេសនើសំុឲយ្រកសួង
សងគមកិចចអន្ត គមន៍ជួយពួកេគ ជេ្រចើនេលើកេ្រចើន មកេហើយែតម្រន្តីទំងេនះមិនបនេធ្វើអ្វី
ជួយ ដល់ពួកេគេ ះ។ 

អនក្រសីបនបែនថមថ៖«កមមករភគេ្រចើន្រតូវេគឲយេរ ើេចញពីផទះ ជួលេហើយខ្លះេទៀត្រតូវេរ ើផទះេទ
េគងេនឯេ ងច្រក េ យ រែតពួកេគមិនមនលុយបង់ៃថ្លឈនួលឲយមច ស់ផទះតេទេទៀត»។ 

អនក្រសីេលើកេឡើងថ ម្រន្តីែតងែតេសនើឲយពួកេគ្រតឡប់េទផទះវញិពួកេគនឹងរកដំេ ះ ្រ យ
ដល់កមមករ បុ៉ែន្ត ្រគន់ែតជេលសេដើមបីេ ះ រែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

អនក្រសី ែកវ សុខុម បនបន្តថ៖«ពួកេគមិនបនេធ្វើអ្វីមួយជួយដល់ពួកេយើងេឡើយេហើយក៏មិន 

បនគិតពីករលំបករបស់េយើងែដរ។ ពួកេយើងនឹងមិនេទេបះេឆន តេឡើយេ្រពះេយើងមិនមន
លុយេធ្វើដំេណើ រេទ ្រសុក»។ 

កមមករមន ក់ៗកនុងេ ងច្រកែដលបិទទ្វ រ្រតូវទទួលបន្របក់ ចេន្ល ះពី២០០ដុ ្ល រដល់៣០០ដុ ្ល រ 
ឬក៏េ្រចើនជង១ពន់ដុ ្ល រ េមរកិេបើបូកទំង្របក់ែខ ្របក់អតថ្របេយជន៍និង្របក់េលើកទឹកចិត្ត
ផង។ 

អនក្រសី ែកវ សុខុម បនបញជ ក់េទៀតថ៖ «េថែកែតងែតផ្ដល់្របក់បំ ច់ឆន ំដល់កមមករេនេរៀង
ល់ចុងឆន ំ បុ៉ែន្តេនេពលចុងេ្រកយែដលគត់រត់េគចខ្លួនបត់ កមមករមិនទន់បនទទួល្របក់អ្វី

ទល់ែតេ ះ»។ 

េថែកចិនបនរត់េគចខ្លួនកលពីែខេម  េ យមិនេបើក្របក់ែខដល់កមមករេនេឡើយ។ 

កមមករ សំ សុភ័ណ្ឌ  យុ៣៨ឆន ំ បននិយយពីៃថងម ិលមិញថ ្រកុមកមមករេ្រគងនឹងេទេបះជំរ ំ
េនខងមុខ្រកសួងសងគមកិចចេដើមបី ន ក់េនទីេនះរហូតដល់ពួកេគបនទទួល្របក់ែខ។ 

សំ សុភ័ណ្ឌ  បនបែនថមថ៖«េយើងមិនមន្របក់េទ ដូេចនះេយើងេធ្វើអ្វីក៏បនឲយែតបន្របក់ែខ
របស់េយើង។ ចជជេ្រមើសចុងេ្រកយរបស់េយើងែដល្រតូវេធ្វើ មវធីិេនះក៏ថ បនែដរ»។ 
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េ ក ទូច សមុ្រទ សមជិកគណៈកមមករថមីែដលបនបេងកើតេឡើងេដើមបីេ ះ្រ យ ករណីេ ង
ច្រក ផញេ្រហគតៃន្រកសួងសងគមកិចច បនែថ្លងពីៃថងម ិលមិញថ េ កកំពុងេធ្វើករេ ះ្រ យ។ 

េ កបញជ ក់ថ ៖«េយើងកំពុងេ ះ្រ យជូនពួកេគ មចបប់េយើង្រតូវករេពលគិត្របក់ ែខ
ពួកេគ ដូេចនះកមមករ្រតូវរង់ចំ និងអត់ធមត់េលើបញ្ហ េនះ»។េ កថ ករគិត្របក់ែខពួកេគ ខុស
ម្តងេហើយ ដូេចនះ្រតូវេធ្វើម្ដងេទៀតេទើបមនករយឺតយ៉វ៕ PN 

8. Global Wage Trends for Apparel Workers, 2001–2011 
 

 

SOURCE: AP/Mahesh Kumar A. 

Indian workers sew at a garment factory on the outskirts of Hyderabad, India, Friday, October 12, 
2012. 

By the Worker Rights Consortium | July 11, 2013 
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 Download the report:  
PDF 

 Download introduction & summary:  
PDF 

 Read it in your browser:  
Scribd 

Endnotes and citations are available in the PDF version of this report. 

When images of poor labor conditions in the garment industries of leading apparel-exporting 
countries reach the global news media, it is often because those conditions seem uniquely and 
unjustifiably extreme. Malnourished workers working 14-hour days faint by the hundreds in 
Cambodian garment plants. Hundreds more are killed in deadly factory fires in Bangladesh and 
Pakistan by owners who lock exit doors when fires start—presumably because they fear that fleeing 
workers will stop to steal clothes. 

Yet these images reflect a common basic reality: Garment workers in many of the leading apparel-
exporting countries earn little more than subsistence wages for the long hours of labor that they 
perform. And in many of these countries, as this report discusses, the buying power of these wages 
is going down, not up. 

Critics of antisweatshop advocates often argue that concern over poor labor conditions in apparel-
exporting countries is misplaced and counterproductive. According to their argument, jobs in 
garment factories, no matter how low the wages or how difficult the conditions, benefit low-skilled 
workers because they provide better conditions and compensation than jobs in the informal and 
agricultural sectors of developing countries. Moreover, they posit, export-apparel manufacturing 
offers these workers—and, by extension, developing countries—a “route out of poverty” through 
the expansion of the manufacturing sector. 

The first part of this argument is largely noncontroversial. Employment in the urban formal 
economy typically offers better and steadier income than informal-sector work or agricultural labor. 
Yet self-labeled “pro-sweatshop” pundits have not explained why the price that workers in 
developing countries have to pay for steady wage employment should be grueling working 
conditions, violations of local laws and basic human rights, and abusive treatment, except to say 
that there are always some workers for whom labor under any conditions will be an improvement 
over the status quo. 

The second part of the argument, however—that employment in export-garment manufacturing 
offers a “route out of poverty”—rests on either an extremely low benchmark for poverty or the 
promise that such work offers the future prospect of wages that actually do support a decent 
standard of living for workers and their families—that is, a “living wage.” In other words, for the 
export-garment sector to actually offer workers in developing countries a “route out of poverty,” 
either these workers’ current living conditions must not amount to poverty or, if they do, these 
workers must be able to expect to escape poverty in the future with the industry’s further 
development. 

Over the past decade, however, apparel manufacturing in most leading garment-exporting nations 
has delivered diminishing returns for its workers. Research conducted for this study on 15 of the 
world’s leading apparel-exporting countries found that between 2001 and 2011, wages for garment 
workers in the majority of these countries fell in real terms. 
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As a result, we found that the gap between prevailing wages—the wages paid in general to an 
average worker—and living wages for garment workers in these countries has only widened. A 
comparison of prevailing wages to the local cost of a minimally decent standard of living for an 
average-sized family finds that garment workers still typically earn only a fraction of what 
constitutes a living wage—just as they did more than 10 years ago. While these workers may not 
live in absolute poverty, they live on incomes that do not provide them and their families with 
adequate nutrition, decent housing, and the other minimum necessities of a humane and dignified 
existence. 

To summarize briefly: 

 We studied 9 of the top 10 countries in terms of apparel exports to the United States as of 
2012 and 15 out of the top 21 countries by this same measure. We only studied 15 out of the 
top 21 countries because we were limited to those places in which we had regular field-
research operations at the time of the study. On average, prevailing straight-time wages—
pay before tax deductions and excluding extra pay for overtime work—in the export-apparel 
sectors of these countries provided barely more than a third—36.8 percent—of the income 
necessary to provide a living wage. 

 Among the top four apparel exporters to the United States, prevailing wages in 2011 for 
garment workers in China, Vietnam, and Indonesia provided 36 percent, 22 percent, and 29 
percent of a living wage, respectively. But in Bangladesh, home to the world’s fastest-
growing export-apparel industry, prevailing wages gave workers only 14 percent of a living 
wage. 

 Wage trends for garment workers in six additional countries among the top 21 countries 
were also studied in terms of apparel exports to the United States. In four of the six 
countries—the Dominican Republic, Guatemala, the Philippines, and Thailand—prevailing 
wages also fell in real terms by a per-country average of 12.4 percent, causing the gap 
between workers’ wages and a living wage to widen in these countries as well. 

 Garment workers in Mexico, the Dominican Republic, and Cambodia saw the largest 
erosion in wages. Between 2001 and 2011 wages in these countries fell in real terms by 28.9 
percent, 23.74 percent, and 19.2 percent, respectively. 

 In 5 of the top 10 apparel-exporting countries to the United States—Bangladesh, Mexico, 
Honduras, Cambodia, and El Salvador—wages for garment workers declined in real terms 
between 2001 and 2011 by an average of 14.6 percent on a per country basis. This means 
that the gap between prevailing wages and living wages actually grew. 

 Real wages rose during the same period in the four remaining countries among the top 10 
exporters that we studied—China, India, Indonesia, and Vietnam—as well as in Peru and 
Haiti, which were among the top 21 countries. Wage gains in India and Peru, however, were 
quite modest in real terms at 13 percent and 17.1 percent, respectively, amounting to less 
than a 2 percent annual gain between 2001 and 2011. Wages rose more substantially in real 
terms in Haiti (48.2 percent), Indonesia (38.4 percent), and Vietnam (39.7 percent) over the 
10-year period. Even if these rates of wage growth were sustained in these three countries, 
however, it would take on average more than 40 years until workers achieved a living wage. 
Only in China, where wages rose in real terms by 124 percent over the same period, were 
workers on track to close the gap between their prevailing wages and a living wage within 
the current decade. According to our research, Chinese apparel workers are on course to 
attain a living wage by 2023, but only if the rate of wage growth seen between 2001 and 
2011 is sustained. 

The prevalence of declining wages and persistent poverty for garment workers in a majority of the 
world’s leading apparel-exporting countries raises doubt that export-led development strategies 
create a rising tide that lifts all boats in most countries pursuing these strategies. 
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As noted, this report examines actual trends in real wages and other related indicators between 2001 
and 2011 for garment workers in 15 of the top 21 countries exporting apparel to the United States. It 
examines whether and where prevailing straight-time wages for garment workers are actually going 
up or down in terms of buying power—that is, whether workers are en route out of poverty, stuck in 
it, or headed deeper into it. As the report discusses, the prevailing straight-time wage rate for most 
garment workers in most of the countries examined was the applicable minimum legal wage in their 
respective countries. This is due to several factors, including the widespread practice of 
governments setting industry- and even job-specific minimum wages, and, in many cases, a lack of 
worker bargaining power due to limited alternatives for formal-sector employment and low 
unionization rates. 

The report compares levels of prevailing wages in 2001 and 2011 to the level of earnings that 
workers and their families need in order to afford the basic necessities of a nonpoverty standard of 
living—a living wage—and whether garment workers are actually on a path to reach this goal or 
whether they are falling further behind. Our research shows that only a handful of the countries 
examined have achieved even modest growth in real wages over the past decade, and in only one, 
China, was the rate of growth significant enough that the country’s workers would achieve a living 
wage in the relatively near term if it were to be maintained. In all of the other countries, there has 
either been negative real-wage growth or growth that is so slow that a living wage is decades away. 
Unsurprisingly, growth in real wages for garment workers tended to be most associated with those 
few countries that have instituted major increases in their legal minimum wages as a means of 
poverty alleviation and/or avoidance of social unrest and that in most cases also experienced growth 
in other higher value-added manufacturing sectors, not just garment production. 

In sum, our research indicates that while the establishment of an export-garment-manufacturing 
sector may tend to expand formal employment that is more profitable than alternatives in the 
informal sector or agricultural labor, the growth of an export-apparel industry does not necessarily 
raise its workers out of poverty when left to its own workings. While the expansion of garment-
sector employment may have made the very poor initially significantly less poor, it has offered 
limited opportunities for workers in most of the major apparel-exporting countries to make further 
upward progress toward an income that offers them a minimally decent and secure standard of 
living. 

Instead, in most of the leading apparel-exporting countries, the wages for garment workers have 
stagnated or declined over the past decade. Wages have only risen significantly in real terms in 
countries whose governments have taken affirmative steps to ensure that workers share the rewards 
from the industry’s growth and whose manufacturing sectors have diversified to put apparel 
factories in competition for labor with makers of higher value-added goods. 

This paper was prepared for the Center for American Progress by the Worker Rights Consortium. 
The WRC is an independent nonprofit organization that investigates and reports on working 
conditions in the global apparel industry.  
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9. 3 charged with attempted sex trafficking  

Thu, 11 July 2013  

Buth Reaksmey Kongkea  

Two Cambodians and a Chinese man were charged by the Phnom Penh Municipal Court yesterday 
with attempting to traffic two Cambodian women to China, officials said.  

The alleged brokers initially persuaded the women to go to China with the promise that they would 
marry Chinese men there, Pol Pithey, chief of the Anti-Human Trafficking and Juvenile Protection 
Police Department, told the Post.  

As the women were preparing to depart with fake passports, however, the brokers told them they 
actually would work as massage girls or sex workers in China – a revelation that prompted the 
women to call their families for help, he said.  

“The three suspects were arrested on Sunday based on the complaints of the victims’ parents,” he 
said, adding the three were sent to Prey Sar prison after being charged. 

The brokers initially had approached the two women, aged 26 and 43, in the women’s home 
commune of Damrel in Kampong Cham, and had brought them to Phnom Penh when they were 
arrested, Pithey said. 

Sok Roeun, vice-prosecutor at the court, yesterday confirmed that Chinese national Tao Hong You, 
34, and Cambodian sister and brother, Nen Sreyly, 31, and Nen Sok Ny, 32, had been charged with 
the attempted trafficking.  

He added that the three would be questioned further by an investigating judge, but declined to 
comment further. 

The three suspects and their defence lawyers could not be reached for comment yesterday. 

Following complaints about brokers luring hopeful brides into abuse abroad, the government briefly 
disallowed marriages with foreigners for six months in 2008.  

National Police spokesman Kirt Chantharith said that since then, government services have 
facilitated legal marriages with foreigners and protected against abuse in most cases. 
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10. Mfone to File Complaint against Six Companies  
 
By Aun Pheap - July 11, 2013  

Bankrupt mobile phone operator Mfone is planning to file a complaint with the Phnom Penh Muni-
cipal Court against six telecommunications firms it says have failed to pay back more than $1 
million in outstanding debt to the firm, the court administrator charged with overseeing Mfone’s 
liquidation said Wednesday.  

According to court-appointed administrator Ouk Ry, Metfone, MobiTel, WING Co. Ltd., Telcotech 
Ltd., Royal Telecam International Co. Ltd. and A2 Communications Co. Ltd. owe money to Mfone, 
which it needs to help pay more than 1,000 creditors claiming compensation. 

“We will file a complaint to the court soon because we need money to pay our creditors,” he said. 
“They must pay the debt, even though [Mfone] went bankrupt.” 

Mr. Ry claimed that Vietnam’s Metfone owes $552,452 and MobiTel owes $359,083 for services 
such as interconnection fees. 

Mfone is valued at $107 million, but creditors have claimed a total of more than $160 million. 

© 2013, The Cambodia Daily. All rights reserved. No part of this article may be reproduced in 
print, electronically, broadcast, rewritten or redistributed without written permission. 

11. ឧទធរណ៍បដិេសធសំេណើ សំុេនេ្រកឃំុរបស់ម្រន្តីសហជីពេសរ ី
កមមករ៨នក់ 

 

ឧទធរណ៍បនបដិេសធសំេណើ សំុធនេនេ្រកឃំុបេ ្ដ ះ សនន របស់េមធវកីរពរក្ដីឲយ
ថន ក់ដឹកនំសហជីពេសរកីមមករៃន ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ៨នក់ ែដលពក់ព័នធនឹងករបងក
ហិង  និងេធ្វើឲយខូចខត្រទពយសមបត្តិរបស់េ ងច្រក ្របី៊  )Sabrina) ែដលជេ ងច្រកសីុ
ឈនួលផលិតសេម្ល កបំពក់កី របស់្រកុមហុ៊ន ៃណគី (Nike)។  

េ យ េទព សុ ៉ វ ី
2013-07-11  
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្រកុមសមតថកិចច និងកមមករេ ងច្រកកត់េដរ ្របី៊  (Sabrina) េនេខត្តកំពង់សពឺ ប៉ះទងគិចគន  
េនៃថងទី៣ មិថុន ឆន ំ២០១៣។  

IDEA Photo  

េមធវសីហជីពេសរកីមមករៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ ក គុជ រ ្ឋ  ឲយដឹងថ េច្រកមជំនំុ
ជ្រមះេន ឧទធរណ៍ េ ក េសង សីុវុ ថ  បនសេ្រមចតមកល់ ល្រកម ដំបូងេខត្ត
កំពង់សពឺ ទុកជបនករ គឺបដិេសធសំេណើ សំុេនេ្រកឃំុរបស់ម្រន្តីសហជីពេសរកីមមករ ៨របូ។ 

េ ក គុជ រ ្ឋ  បញជ ក់ថ ករសេ្រមចរបស់េច្រកមេនះ េធ្វើេឡើងកលពីៃថងទី៥ ែខកកក  បុ៉ែន្ត
េនមិនទន់េចញ លដីកផ្លូវករេនេឡើយេទ។ េ កបន្តថ េពលបនទទួល លដីកេចញ
ភ្ល ម េ កនឹងបន្តប្ដឹង រទុកខេទតុ ករកំពូលេទៀត ្របឆំងនឹង លដីកសេ្រមចរបស់

ឧទធរណ៍។ 

េ ក គុជ រ ្ឋ ៖ «ជលទធផលបនដឹងេហើយថ គត់តមកល់ករសេ្រមចរបស់តុ ករដំបូង គឺ
មិនអនុញញ តឲយអនកទំង៨ េនេ្រកឃំុបេ ្ដ ះ សនន មករេសនើសំុេទ ែដលគត់មនសម្អ ង
េហតុរបស់គត់ បុ៉ែន្ត ហនឹង ្រតូវបញជ ក់េនេលើ លដីក ែត េនះជលទធផលៃនករ្របកស
របស់គត់ ឥឡូវគត់មិនទន់្របគល់ លដីកឲយេយើងេនេឡើយេទ»។ 

តុ ករេខត្តកំពង់សពឺ សេ្រមចឃំុខ្លួនម្រន្តីសហជីពេសរកីមមករ ៨នក់ ក់កនុងពនធនគរេខត្ត 
េ្រកមបទេចទចំនួន២ គឺទី១ េផ្ដើមគំនិតឲយមនអំេពើហិង េ យេចតនេ យមន ថ នទមងន់
េទស និងទី២ េផ្ដើមគំនិតឲយមនករខូចខតេ យេចតនមន ថ នទមងន់េទស មម្រ  ២៨ 
ម្រ ២១៨ និងម្រ ៤១១ កនុង្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមី។ ្របសិនេបើតុ កររកេឃើញពិរទុធភពៃនបទ
េចទ្របកន់ែមន ម្រន្តីសហជីពទំងេនះ ចជប់ពនធនគរខពស់បំផុត ៥ឆន ំ។ 



82 
 

េ ងច្រក ្របី៊  បន ក់ពកយប្ដឹងទមទរចំេពះករខូចខត្រទពយសមបត្តិ និងទរៃថ្លជំងឺ
ចិត្តចំនួន ១៥មឺុនដុ ្ល រ ចំេពះម្រន្តីសហជីពេសរកីមមករ ៨នក់ ែដល្រកុមហុ៊នអះ ងថជអនក
េផ្ដើមឲយមនករផទុះហិង េកើតេឡើង េន្រគែដលកមមករជិត ២ពន់នក់ បនេធ្វើកូដកមមទមទរ
ដំេឡើង្របក់ែខ ១៤ដុ ្ល រ បែនថម កលពីៃថងទី៣ ែខមិថុន។ 

េ ងច្រក ្របី៊  សថិតេន្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពង់សពឺ ែដលបនចត់ទុកជេ ងច្រកគំរូ
លំ ប់ផក យ៥ ខងែផនកេគរពលកខខណ្ឌ ករងរ កំពុងមនបញ្ហ ខ្លះជមួយអនកបញជ ទិញដ៏ធំ
របស់្រកុមហុ៊ន ៃណគី។ បនទ ប់ពីមនេរឿង ្រសូវៃនករេធ្វើកូដកមម រហូតឈនដល់ករេ្របើអំេពើ
ហិង  និងេធ្វើឲយកមមករនីិេ ងច្រក ២នក់ រលូតកូន និងកមមករេ្រចើនេទៀតរងរបួស។ 

ម្រន្តីេសុើបអេងកតជន់ខពស់ៃនអងគករសិទធិមនុស លីកដូ (Licadho) េ ក អំ សំ ត យល់ថ 

តុ ករគួរែតពិចរ េលើបញ្ហ សំុសិទធិេនេ្រកឃំុបេ ្ដ ះ សនន របស់ម្រន្តីសហជីពេសរកីមម
ករ។ មួយេទៀត តុ ករ្រតូវេសុើបអេងកតឲយបនចបស់ ស់េទេលើថន ក់ដឹកនំសហជីព ទំង ៨
នក់េនះ ថេតើពិតជបន្រប្រពឹត្តដូចករេចទ្របកន់ពិតែមន ឬយ៉ង ? 

េ ក អំ សំ ត៖ «តុ ករេ កគួរែតពិនិតយេទេលើ្រកម្រពហមទណ្ឌ  និងនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ
ែដលេគថ េ្រជើសេរ ើសយកេសរភីពេនេ្រកឃំុេ្រចើនជងេនកនុងឃំុ។ ទល់ែតបទេលមើស មិន

ចអនុញញ តឲយេនេ្រកឃំុបន េ្រពះមនមូលេហតុចំបច់េយើងសេ្រមចឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន 
បុ៉ែន្ត្របសិនជបទេលមើស ែដល ចឲយេនេ្រកឃំុបេ ្ដ ះ សននបន គួរែតពិនិតយពិចរ
េទេលើចំណុចេនះ េ្រពះ ពក់ព័នធសិទធិេសរភីពរបស់បុគគល»។ 

សមគមកត់េដរកមពុជ ធ្ល ប់បនទទូចេសនើសំុឲយរ ្ឋ ភិបល ធនឲយទំនុកចិត្តដល់វនិិេយគិន និង
េធ្វើឲយឧស ហកមមកត់េដរ ចបន្តផ្ដល់ឱកសករងរដល់ពលរដ្ឋ ្របមណជង ៥ែសននក់ 

េ យ្រតូវផ្ដនទ េទស មចបប់ចំេពះអនកបងកឲយមនអំេពើហិង េកើត េឡើងកនុងេពលេធ្វើកូដកមម 
បតុកមម េនខងមុខេ ងច្រក ្របី៊ ៕ 

កំណត់ចំ ំចំេពះអនកបញចូ លមតិេនកនុងអតថបទេនះ៖ េដើមបីរក េសចក្ដីៃថ្លថនូរ េយើងខញុំនឹងផ យ
ែតមតិ  ែដលមិនេជរ្របមថដល់អនកដៃទបុ៉េ ្ណ ះ។ 
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12. No bail for Sabrina unionists  
Fri, 12 July 2013  
Mom Kunthear  

ACCORDING to defence lawyer Kao Ty, the court decided to uphold the decision of the provincial 
court in a closed-door hearing last Friday. “They said if those eight members and workers were 
released on bail, they would cause a problem again,” he said, adding that he would appeal the 
decision. 

“We wouldn’t go against the court’s decision to detain them if they had provoked people or 
destroyed company property, but they didn’t,” Ty said.  

Provincial court judge Cheum Rithy yesterday said a trial date had not been set and defended his 
decision to hold the unionists, saying that to “release them on bail . . . will affect or disturb our 
investigation”. 

In a message published in an ad in the Post last month, Sabrina president Susan Chen appealed to 
the Cambodian government “to firmly uphold the rights of law-abiding bona fide investors such as 
Sabrina factory”. 

13. កមមករជិត១ .៥០០នក់ ទមទរ ឲយអភិបល្រកុងបវតិ អន្ត គមន៍ េរឿង
្រកុមហុ៊ន៣ រេំ ភ ចបប់ករងរ  

Monday, 05 August 2013 16:25 េ យ ៖ េដើមអមពិល)DAP): ID-014  

្វ យេរៀង៖កមមករ្របមណ ១ .៥០០នក់ ជសមជិកសមព័នធ  សហជីពចលនកមមករបំេរ ើ ករងរ
េនេ ងច្រក ៣េផ ងៗគន  បនែហកបួនេទកន់ ្រកុងបវតិ េខត្ត ្វ យេរៀង ដឹកនំេ យ
សមព័នធសហជីព ចលនកមមករ កនុងេគលបំណង ឲយេ កអភិបល្រកុងបវតិ ជួយអន្ត គមន៍ 
ករណី្រកុមហុ៊ន បនរេំ ភបំពនចបប់ ស្តីពី ករងរ ។ 

េយង ម លិខិតមួយចបប់ ែដលមជឈមណ្ឌ លព័ត៌មន េដើមអមពិល ទទួលបនេនៃថងទី៥ ែខ
សី េនះ បន ឲយដឹងថ កមមករ  -កមមករនីិ ែដលបេ្រមើករងរ េនេ ងច្រក៣  ែដលមនេឈម ះ
ថ ទី១ េ ងច្រកផលិតអំពូល េភ្លើង ឡុង្របយ សថិតេនតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស េមត េធន ទី២ 
េ ងច្រកតំេឡើងកង់ េអ េអន េជ សថិតេន តំបន់េសដ្ឋកិចច យេសង និងទី៣ េ ងច្រកផលិត 
ែសបកេជើង ប័រ សថិតេនតំបន់េសដ្ឋកិចច យេសង កលពី េពលថមីៗេនះ បននំគន េធ្វើ បតុកមម
្រទង់្រទយធំមួយដែង្ហ កបួនេទកន់ ្រកុងបវតិ េដើមបីទមទរឲយេ ក អភិបល ែស្វងរក
យុត្តិធម៌ជូនដល់ ពួកគត់ កនុងករណី្រកុមហុ៊នទំងអស់ មិនេគរពចបប់ស្តីពីករងរ។ 

្របធនសមព័នធសហជីព ចលនកមមករ េ ក ប៉វ សីុ  បនមន្រប សន៍ េនកនុងលិខិតេនះ
ថ េ កចត់ ទុកថ ករែហកបួនលកខណៈ ្រទង់្រទយធំមួយេនះ ជករបង្ហ ញថ នយក្រកុម
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ហុ៊នែដលពួកេគកំពុង បេ្រមើករ ងរ គឺមិនបនេគរពសិទធិកមមករ និងមិនេគរព មចបប់ករងរ
េនះេទ។ 

េ ក ប៉វ សីុ  បនសងកត់ធងន់ថ មនទីរករងរេខត្ត ្វ យេរៀង ែដលមិនបនយកចិត្តទុក ក់
អំពីសុខទុកខ របស់កមមករនិេយជិត និងមិនបនេ ះ្រ យបញ្ហ  របស់កមមករឲយបនទន់ េពល
េវ េនះេទ។ 

សូមជ្រមបផងែដរថ មូលេហតុែដលកមមករទំង១ .៥០០នក់  បននំគន ដែង្ហកបួនេឆព ះ េទកន់
្រកុង បវតិ េនះែគេ យ រែតខង្រកុមហុ៊ន មិនទទួលខុស្រតូវ និងេគរពចបប់ករងរ 

៖ េ ងច្រកទី១េឈម ះថ ឡុង្របយ បននំគន េធ្វើកូដកមម ំងពីៃថងទី១ែខសី  េ យ រែត
្រកុមហុ៊ន បនបញឈប់ថន ក់ដឹកនំ សហជីព ចលនកមមករ ្របចំេ ងច្រក ចំនួន៣របូ េ យកមមករ
ទំងអស់ទមទរឲយ្រកុមហុ៊នទទួល យកតំ ង៣របូ េនះ ចូលេធ្វើករវញិនិងេសនើឲយ ដកេ ក
េដវតី ជ្របធនរដ្ឋបលេចញ ពី្រកុមហុ៊ន េ្រពះថកន្លងមក្រកុមហុ៊ន ធ្ល ប់បនេធ្វើកិចច្រពមេ្រព ង 
ម្តងរចួមកេហើយ ចំេពះរដ្ឋបលរបូេនះ ែដលែតងែត្របមថ េមើលងយ កមមករនិង គំ ម កំែហង 
កមមករ។ េ ងច្រកទី២ េអ េអន េជ កមមករបននំគន េធ្វើកូដកមម ំងពីៃថងទី៣១ែខកកក  រហូតដល់ 
េពលេនះ េ យ រែតខង្រកុមហុ៊ន បនបញឈប់ អនកបកែ្របភ ចិនមួយរបូ េ យេសនើឲយ
ទទួលអនកបក ែ្របរបូេនះចូលេធ្វើករវញិ និងេសនើសំុកំុឲយខង្រកុមហុ៊នមនករ េរ ើងេអើងសហជីព 
និង ផ្ល ស់ប្តូរកមមករពីកែន្លង មួយេទកែន្លងមួយ មចិត្តនឹកេឃើញ។ េ ងច្រកទី៣ មនេឈម ះថ 

 ប័រ បនេធ្វើកូដកមម ំងពីៃថងទី៣ េ យ មូលេហតុថ្រកុមហុ៊ន បនរ ំ យកមមករនិេយជិក 
ចំនួន២៦៥ នក់ េចញពីករងរ៕ 

14. សងគមសីុវលិេសនើេថែកេបើក្របក់ែខកមមករ៧០ %មុនេបះេឆន ត  
 

សងគមសីុវលិេសនើដល់រ ្ឋ ភិបល ឬ្រកសួងពក់ព័នធ ជួយអន្ត គមន៍េបើក្របក់េបៀវត រជូ៍នកមមករ 
េដើមបីមនេ ហុ៊យេធ្វើដំេណើ រេទេបះេឆន តសភ ណត្តិទី៥ េន្រសុកកំេណើ តឲយបន្រគប់គន  
េនៃថងទី២៨ ែខកកក ។ ករេបះេឆន តេនះ ្រកសួងករងរបនអនុញញ តឲយនិេយជិតកមមករកមមក
រនីិ បនឈប់ស្រមកចំនួន ៣ៃថង េដើមបីេទចូលរមួេបះេឆន ត។  

 

េ យ ែដន អយុធយ 

2013-07-17  
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១៣  -តុ-២០១០៖ សកមមភពរបស់កមមករេ ងច្រកកត់េដរ Peace Glory (cambodia) Mfg. Co. 

Ltd., ន ជធនីភនំេពញ។  

Photo Supplied  

សហភពសហជីពកមពុជ ក់សំេណើ ជូនេ ក វង សូត រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងករងរ និងបណ្ដុ ះ
ប ្ដ លវជិជ ជីវៈ សំុជួយអន្ត គមន៍េទេថែក្រកុមហុ៊នេបើក្របក់ែខចំនួន ៧០% ជូនកមមករកមមក
រនីិ ឲយបនមុនៃថងេបះេឆន ត។ 

លិខិតចុះៃថងទី១៧ ែខកកក  ចុះហតថេលខេ យ េ ក រ ៉ងុ ឈុន បនឲយដឹងថ េនមុនបំ ច់
ែខនីមួយៗ ្រកុមកមមករកមមករនីិែតងបនជួប្របទះបញ្ហ ខ្វះខតថវកិ កនុងករចំ យស្រមប់
ជីវភពរស់េន្របចំៃថង េ្រពះ្របក់ឈនួលទទួលបនេនមនក្រមិត។ ដូេចនះ េដើមបីស្រមួលដល់
ករេធ្វើដំេណើ ររបស់កមមករកមមករនីិ េទចូលរមួេបះេឆន តេន ម ជធនីេខត្តែដលពួកគត់បន
ចុះេឈម ះ េបះេឆន ត សូមេសនើឲយ្រកសួងករងរ ជួយអន្ត គមន៍េទនិេយជក ឬេថែក្រកុមហុ៊ន
េ ងច្រកកត់េដរ េបើក្របក់ឈនួល ៧០% ៃន្របក់ឈនួលសរបុ្របចំែខ ជូន្រកុមកមមករឲយបនមុន
ៃថងេបះេឆន ត។ 

បែនថមេលើខ្លឹម រលិខិត េ ក រ ៉ងុ ឈុន ្របធនសហភពសហជីពកមពុជ និងជ្របធន
សមគម្រគូបេ្រង នកមពុជឯក ជយ ្រពួយបរមភថ េបើ្រកសួងពក់ព័នធមិនជួយអន្ត គមន៍េបើក
្របក់ឈនួលជូនកមមករឲយ បនមុនៃថងេបះេឆន តេទ បរមភខ្ល ចកមមករមួយចំនួននឹងបត់បង់ឱកស
េទចូលរមួេបះេឆន ត េ្រពះគម នលុយចំ យេទេលើៃថ្លេធ្វើដំេណើ រ៖ «េដើមបីបងកលកខណៈងយ 

្រសួល និងផ្តល់ឱកសឲយគត់ចូលរមួេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសអនកតំ ង ្រស្តេពល ខងេនះ។ 
សូមឲយនិេយជកជួយផ្តល់្របក់ឈនួលឲយបនចំនួន ៧០% េដើមបីឲយកមមករកមមករនីិមនឱកស
េទចូលរមួេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសតំ ង របស់ពួកគត់»។ 
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យ៉ងេនះក្ដី មិនទន់មនករេឆ្លើយតបពីម្រន្តី្រកសួងករងរភ្ល មៗេទ ជំុវញិសំេណើ េបើក្របក់េបៀ
វត រជូ៍នកមមករឲយបនមុនៃថងេបះេឆន តេនះ េទ។ បុ៉ែន្ត ្រកសួងករងរ បនអនុញញ តចបប់ជូន
និេយជិតកមមករកមមករនីិបេ្រមើករងរេន ម េ ងច្រក សហ្រគស និង្រគឹះ ថ ននន បន
ឈប់ស្រមកចំនួន ៣ៃថង ចប់ពីៃថងទី២៧ ដល់ៃថងទី២៩ ែខកកក  េដើមបីេទចូលរមួេបះេឆន ត
សភនីតិកលទី៥។ 

លិខិតអនុញញ តចបប់ជូនកមមករ េផ្ដើមេ យ្រកសួងករងរ មនករ ទរពី្រកុមេមដឹកនំសហ
ជីពេធ្វើករពក់ព័នធកមមករ។ 

្របធនសហជីពេសរកីមមករៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ ក ជ មុនី បនឲយដឹងថ បនេសនើដល់
្រកុមកមមករ ្រតូវេទេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសេមដឹកនំឲយបនល្អ និង មឆនទៈេរៀងៗខ្លួន។ េ ក ជ 
មុនី សងកត់ធងន់ថ ករេ្រជើសេរ ើសេមដឹកនំ្របេទស្រតូវ នឹងជំរុញឲយ្របេទសជតិមនករអភិវឌ  
មនសិទធិមនុស  គម នករគំ មកំែហង និងជីវភពម្រន្តី ជករ កមមករ និងពលរដ្ឋមនកររកីចេ្រមើ
ន។ 

េ កអំពវនវដល់អនក្របកបរបរេស ដឹកជញជូ ន មិន្រតូវដំេឡើងៃថ្លឈនួលេធ្វើដំេណើ រកនុងអំឡុង
េពលេបះេឆន តេទ េដើមបីផ្តល់ឱកសឲយកមមករកមមករនីិ ឬពលរដ្ឋេធ្វើដំេណើ រេទេបះេឆន តបន
ទំងអស់គន ៖ «្រគប់មេធយបយ យនយន្តទំងអស់ សូមឲយរក តៃម្លឲយេនដែដល។ កំុឲយមន
ករេឡើងៃថ្ល េបើកល េឡើងៃថ្ល េធ្វើឲយកមមករកមមករនីិែដលមនឆនទៈចូលរមួកនុងករេបះេឆន ត 

គឺគត់ ក់ខនេទេបះេឆន ត េ យ រែតមេធយបយេធ្វើដំេណើ រេឡើងៃថ្ល។ ដូេចនះ សូមឲយមច ស់
ជីវករយនយន្ត្រគប់្របេភទ មូ៉តូ ឬរថយន្តកង់បីជេដើម សូមឲយរក តៃម្លឲយេនដែដល»។ 

េមដឹកនំដែដលទទូចដល់កមមករ ្រតូវេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសេមដឹកនំរបូ ែដលឈឺឆ្អ លសុខ
ទុកខ ្របជពលរដ្ឋ និងគិតពីផល្របេយជន៍ជតិធំជងផល្របេយជន៍បុគគល។ 

ករេបះេឆន តេ្រជើស ំងតំ ង ្រស្ត ណត្តិទី៥ ចប់េផ្ដើមេនៃថង ទិតយ ទី២៨ ែខកកក  ឆន ំ
២០១៣។ មនគណបក ចំនួន៨ បនចុះេឈម ះចូលរមួ្របកួត្របែជងករេបះេឆន តេនះ រមួមន 
គណបក  សញជ តិកមពុជ គណបក ហ៊្វុនសិុនបិុច គណបក ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយ គណ
បក ្របជជនកមពុជ គណបក ែខមរអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច គណបក ែខមរឈប់្រក គណបក សេ្រងគ ះ
ជតិ និងគណបក សមព័នធេដើមបី្របជធិបេតយយ៕ 

កំណត់ចំ ំចំេពះអនកបញចូលមតិេនកនុងអតថបទេនះ៖ េដើមបីរក េសចក្ដីៃថ្លថនូរ េយើងខញុំ
នឹងផ យែតមតិ  ែដលមិនេជរ្របមថដល់អនកដៃទបុ៉េ ្ណ ះ។ 
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15. Workers paid out on doorstop of election 
Thu, 25 July 2013 
Mom Kunthear  

A month-long battle to secure back pay waged by 750 garment workers has ended only days before 
the national election – with the government footing the bill. 

The $450,000 payout to the Pine Great (Cambodia) factory workers – whose factory owner skipped 
town in April – is being financed through a loan from the national budget, with payment to be made 
today. 

Workers previously expressed concern that they would be unable to pay transportation costs so they 
could cast ballots if they did not receive their pay by Friday. They further vowed to protest in front 
of the Ministry of Social Affairs on Election Day if the wages remained unpaid.  

Upon hearing the news, the out-of-pocket employees “laughed and thanked Prime Minister Hun Sen 
for helping them receive their wages after spending more than three months demanding” them Keo 
Sokhom, a worker representative, said yesterday. 

Touch Somuth, a member of a Ministry of Social Affairs committee formed to handle the dispute 
said that because the Pine Great’s Chinese owner had fled the country, the committee had decided 
to try to distribute pay to all workers at the Meanchey district factory today. 

Those who could not make it, he added, could pick up their money at the Ministry of Social Affairs.  

While in favour of the decision to pay the workers money rightfully owed to them, Moen Tola, head 
of the labour program at the Community Legal Education Center, questioned the timing of the 
payments.  

“We see political manipulation more than commitment to the sole issue,” Tola said yesterday. 

Rather than paying money out of the public budget, the government should set up a system where 
companies deposited a certain amount of money to avoid complications like those seen at Pine 
Great if a company became insolvent, Tola said. 

Regardless of the government’s motive behind the payments or how they were going about making 
them, Sokhom said the action secured the Pine Great workers’ votes. 

“We will go to vote, and we will vote for Cambodian People’s Party, because they always help the 
workers,” Sokhom said.  

Earlier this year, the Ministry of Economy and Finance paid out $6.5 million to more than 7,000 
workers at Yung Wah, a Gap supplier, who were owed compensation.  

ADDITIONAL REPORTING BY SEAN TEEHAN 
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16. Garment workers see lives reflected on the big screen 
Mon, 5 August 2013 
Claire Knox  

 

 
Director Kalyanee Mam (left) with Khieu Mok, one of the three main subjects  

of her documentary "A River Changes Course". CLAIRE KNOX 
 

Garment worker Khieu Mok put in a 24-hour shift so she could take time off to vote in last month’s 
elections. 

On July 28, at her hometown pagoda in Svay Rieng province, she held her ink-stained finger to the 
camera lens of film director Kalyanee Mam, who has followed her story for the past five years. 

“The current wages [$80 a month] aren’t enough to live off. For now I only ask for $150,” she said. 

Then, minutes after voting, she was on the back of a motorbike bound for Phnom Penh and the 
factory. 

The three-minute footage captured last week by Mam, will be released as a short follow-up to her 
acclaimed documentary A River Changes Course. The feature-length film, which won this year’s 
World Cinema Grand Jury Prize at Sundance Film Festival, records Mok’s struggle as she leaves 
the rice fields for the factories of Phnom Penh. 

Director Mam returned to Cambodia from the US in the lead-up to the election to screen the film to 
universities and villages around the country, aiming to cultivate a dialogue among voters on the 
country’s future. On Friday, she screened the film in Mok’s own living quarters. 

Shot over a four-year period, the documentary follows the stories of Mok and two other 
Cambodians: a young, poor Cham fisherman from Kampong Chhnang and a mother living in 
remote Ratanakkiri. 

All are trapped in poverty as the country rapidly develops, the forests are logged, the rivers depleted 
of fish and the Mekong dammed. 
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Last week, screenings were held in Battambang, Phnom Penh’s Meta House as well as Mok’s 
shared dormitory on the outskirts of Phnom Penh. 

Mam said she had no expectations about how the audiences would respond. 

“I always forget about the [impact of the] film,” said Mam, explaining that her first thought was of 
the personal effect it had on Khieu and the others. 

On Friday, as the film was played at her cramped, communal dormitory home outskirts of Phnom 
Penh, 30-year-old Mok stood confidently in front of hundreds of her fellow workers. 

The women watched, leaning over balconies and lined up against damp walls and on mats on the 
floor. The reception was as boisterous as it was poignant. 

 

They laughed and poked fun at village scenes of Mok working the rice fields, of her mother 
struggling to pay off loans, and Mok coining her mother’s aching shoulders. 

Silence descended when Mok was shown climbing into a mini-van, heading for the first time to life 
in the factories, her mother wiping away tears. There was quiet when the leaky factory quarters 
appeared and Mok said she felt her life was “divided in half”. 

In the final scene, where Cham teenager Math talks about hopes being dashed and of the future, a 
woman called out. “This is us. Our story. How can we ever be happy in this difficult life?” 

Afterwards, inside Mok’s small room – a confined cooking, eating and sleeping space she shares 
with seven others – she expressed her hope that A River Changes Course would shape people’s 
perspectives in Cambodia and abroad. 

“In Cambodia, the rich have it easy and the poor like me really have it hard. 

“Everyone has a different perspective on life. But I hope some can be changed so that all 
Cambodians can work together to improve the country.” 
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17. កមមករ3េ ងច្រកនំគន ែហកបួនេទត ៉េនមុខ ្រកុងបវតិ 
 

េ យ ៖លកខិ  

ៃថងពុធ ទី៧ ែខសី  ឆន ំ២០១៣ េម៉ង ០៦ :១០  
 

 

កមមករ  -កមមករនីិ្របមណជង២០០នក់មកពីេ ងច្រកចំនួន៣េធ្វើបតុកមម  

េខត្ត ្វ យេរៀង ៖ កមមករ -កមមករនីិ្របមណជង២០០នក់មកពីេ ងច្រកចំនួន៣  កនុងតំបន់េសដ្ឋ
កិចចពិេសសេមន តេធន និងតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស យ េសង បននំគន ដែង្ហជកបួនបតុកមម

មរថយន្ត មនេម្រកូ២េ្រគ ងែ្រសកទមទរលកខខណ្ឌ ករងរចំនួន៦ចំណុច ពីេថែកកលពី
េវ េម៉ង៧ និង៣០នទី េពល្រពឹកៃថងទី៦ សី  េនសងក ត់បវតិ ្រកុងបវតិ មបេ ្ត យផ្លូវ
ជតិេលខ១ េទកន់ ្រកុងបវតិឱយជួយអន្ត គន៍ ។ ទក់ទិននឹងករដែង្ហកបួនេនះែដរ 
សមតថកិចចបនឱយដឹងថ ្រកុមកមមករ -កមមករនីិ ជង២០០នក់មកពី េ ងច្រកចំនួន៣ គឺេ ងច្រក 
ឡុង្របយ ផលិតអំពូលេភ្លើងញក់ៗ េ ងច្រក ម័រ សថិតេនកនុងតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសេមន
តេធន និងេ ងច្រក េអអិនជី «ANG» កនុងតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស យ េសង សថិតេនភូមិ បិត 
និងភូមិ េព សងក ត់បវតិ ្រកុងបវតិ បននំគន ដែង្ហកបួនបតុកមម េទកន់ ្រកុងបវតិ
េដើមបីទមទរលកខខណ្ឌ ករងរពីេថែកេ ង ច្រក ។ កនុងេនះកមមករេ ងច្រក េអអិនជី គឺបនទម
ទរលកខខណ្ឌ ចំនួន៦ចំណុច ៖ 

ទី១ - សំុឲយ្រកុមហុ៊នទទួលយក្របធន្រកុមែដល ្រកុមហុ៊នបញឈប់ ឱយចូលេធ្វើករវញិ េ យពំុចំ
បច់ផ្ល ស់ប្តូរេទកែន្លង េផ ងេទ ។  

ទី២- ្របសិនេបើ្រកុមហុ៊នបញឈប់កមមករ សូមឱយគិតលុយ មផ្លូវចបប់ស្តីពីករងរ ។ 
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ទី៣ - េនេពលកមមករ ក់ចបប់ឈ ឺ េហើយមនសំបុ្រតពី្រគូេពទយ្រតឹម្រតូវ ្រកុមហុ៊នមិន្រតូវកត់
លុយរបស់កមមករេឡើយ ។ 

ទី៤ - សូមឱយ្រកុមហុ៊នទទួលខុស្រតូវចំេពះកង់មូ៉តូរបស់កមមករ ។ 

ទី៥ - កនុងអំឡុងេពលកមមករកូដកមមសូមឱយ្រកុមហុ៊នរក ្របក់ឈនួល និង្របក់រង្វ ន់េផ ងៗេន
ដែដល ។ 

ទី៦ - បនទ ប់ពីេធ្វើបតុកមមរ◌ួចមក សូមឱយ្រកុមហុ៊នកំុមនករគំុកួន និងបញឈប់កមមករកមមករនីិ
មន ក់ ។ 

េ យែឡកកមមករកមមករនីិេ ងច្រក ឡុង្របយ ទមទរ៥ចំណុចគឺ៖ 

ទី១ - សូមឱយ្រកុមហុ៊នទទួលយកថន ក់ដឹកនំសមជិកចលនកមមករ២ របូែដល្រកុមហុ៊ន
បនបញឈប់ ឱយចូលេធ្វើករវញិ ។ 

ទី២- សូមឱយ្រកុមហុ៊នបញឈប់េ ក េដវតី េចញពី្រកុមហុ៊នឡុង្របយជបនទ ន់ ។ 

ទី៣ - េនេពលកមមករដល់កុង្រ  ្រកុមហុ៊នមិន្រតូវបញឈប់កមមករេ យគម នមូលេហតុ
  េឡើយ ។ 

ទី៤ - សូមកំុឱយ្រកុមហុ៊នទទួលយក្របធន្រកុមេឈម ះ ចន់ មុននីវត្តី ចូលេធ្វើករវញិ ។ 

ទី៥ - កនុងអំឡុងេធ្វើបតុកមម កូដកមម សូមឱយ្រកុមហុ៊នរក ្របក់ឈនួល និង្របក់រង្វ ន់េផ
ងៗឱយេនដែដល ។ 

 
 

ចំែណកឯេ ងច្រក ម័រ សថិតេនភូមិៃ្រពេផ្ត  សងក ត់្រចកេមទស ្រកុងបវតិ ទមទរលកខខណ្ឌ
ចំនួន២ គឺ៖ 

ចំណុច ១ -សូមឱយ្រកុមហុ៊នទទួលយកកមមករែដល្រកុមហុ៊នបនបញឈប់ឱយចូលេធ្វើករវញិ ។  

ចំណុច ២ -េបើ្រកុមហុ៊នបញឈប់កមមករ សូមឱយបញឈប់ទំងអស់គន ។  

 េ ក  េណប រ ៉នុ អភិបល្រកុងបវតិបនឱយដឹងថ ្រកុមកមមករ កមមករនីិទំង៣េ ងច្រក
ខងេលើបនេធ្វើបតុកមម ំងពីៃថងទី២ សី  មកេម៉្លះ ក៏បុ៉ែន្តពំុមនដំេ ះ្រ យេនះេឡើយ 

េទើបេនៃថងទី៦ សី  េវ េម៉ង៧្រពឹក ្រកុមកមមករនំគន ដែង្ហកបួនមកកន់ ្រកុងបវតិ 

េដើមបីសំុឱយជួយអន្ត គមន៍ ។ 

ករេ ះ្រ យេនះក៏មនតំ ងអភិបលេខត្ត ជញ ធរ្រកុងបវតិ និង ជញ ធរពក់ព័នធ មនទីរ
ករងរ បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈេខត្ត តំ ងកមមករ និងតំ ង្រកុមហុ៊នេ ងច្រកទំង៣បន
ចូលរមួ ក៏បុ៉ែន្តបនជប់គំងពំុទន់មនករឯកភពគន េទ េទើបេលើកយកមកេ ះ្រ យបន្តេន
ៃថងទី៦ សី  េវ េម៉ង៨្រពឹកវញិ ។ េទះជយ៉ង  េគសង◌ឃ◌ឹមថលទធផលនឹងមនករ
េយគយល់គន កនុងករេ ះ្រ យ បញច ប់បញ្ហ ។ 
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បនកត់សមគ ល់ថ កមមករទំង៣េ ងច្រកេនះ មិនែមនេធ្វើបតុកមម្រគប់គន េទ ។ ខ្លះេនេធ្វើករជ
ធមម  ខ្លះសមងំេធ្វើកូដកមមេននឹងកែន្លង ។ មនែតមួយចំនួនតូចបុ៉េ ្ណ ះ ែដលក្ល នេលើកគន
មកដល់្រកុងបវតិ េដើមបីរកអន្ត គមន៍ពី ជញ ធរែដនដី ៕ 

្រកុមហុ៊នMetfone៖ េហ្វសបុ៊ក ដំេណើ រករវញិេហើយ បនទ ប់ពីមនបញ្ហ ប់េដត្របព័នធ 

េ យ៖ េ ក សុ៊ន រនិ | ៃថងពុធ ទី7 ែខសី  ឆន 2ំ013 | 37 នទី មុន  

សហករ ី បេ្រមើេស កមម្រកុមហុ៊នេស ទូរស័ពទMetfone ែដល្រគប់្រគងេ យេវៀត ម េន
រេសៀលៃថងពុធេនះ ឲយដឹងថ អតិថិជន ចេ្របើេហ្វសបុ៊កបនវញិេហើយរហូតមកដល់េពលេនះ 

បនទ ប់ពីបញ្ហ  System  ្រតូវបនេ ះ្រ យ។ 

្របប់VOD មរយៈទូរស័ពទ សហករ ី Metfone យឌី4155 បនេលើកេឡើងថ៖«េ យ រេន
ៃថងណនឹ ង facebook ខងMetfone  គឺកំពុងេធ្វើករ ប់េដត)Update) គឺមនបញ្ហ អញច ឹង គឺដំេណើ រករ
អត់បនបង ឥឡូវ្រកុមហុ៊នេធ្វើករេ ះ្រ យរចួ ល់បង ដំេណើ រករបន មធមម វញិ»។ 
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ករេលើកេឡើងេនះ បនទ ប់ពីមនករេលើកេឡើងពីអតិថិជនេ្របើ្របស់េស Metfoneមួយចំនួនថ 

ពួកេគមិន ចចូលេទេវប យេហ្វសបុ៊កបន ែត ចេបើកេវប យេផ ងៗបន។ ពួកេគេលើក
េឡើងថ ្របែហលជមនករបិទេហ្វសបុ៊ក ្រសបេពលកមពុជ េទើបបញច ប់ករេបះេឆន ត េហើយ
បញ្ហ មួយចំនួន កំពុងែតេកើតេឡើង។ 

អងគករលីកដូទទួលបនេសចក្តី យករណ៍ មកថ អនកេ្របើ្របស់្របមណជង៤៨នក់ មិន
ចចូលេលងេហ្វសបុ៊កបន េន្រពឹកៃថងពុធេនះ។ 

្របធនមជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស  េ ក អូ៊ វរីៈសរេសរេនេលើេហ្វសបុ៊កថ៖«ខញុំបនទទួលរបយ
ករណ៍ែដលថេហ្វសបុ៊ក ្រតូវបនទប់ ក ត់ស្រមប់អនកែដលេ្របើ្របស់ Metfone (097)»។ 

អនកេហ្វសបុ៊កេផ ងេទៀត ក៏បនបេង្ហ ះេលើេហ្វសបុ៊កខ្លួនថ េហ្វសបុ៊ករបស់ពួកេគ េ្របើ្របព័នធ
Metfone មិន ចេ្របើ្របស់បន។អនកេលងេហ្វសបុ៊កមន ក់េលើកេឡើងថ«តិចេទៀត េលងបន
េមើលព័ត៌មនេទៀតេហើយ ពីេ្រពះេគជិតបិទេហ្វសបុ៊ក េហើយ្រកសួងៃ្របសណីយ៍បន្របប់

Meftfone ឲយប្លុក facebook េហើយតិចេទៀតដល់្រកុមហុ៊នISP េផ ងៗេទៀតេហើយ»។ 

 

មួយរយៈេពលចុងេ្រកយមុនករេបះេឆន ត ក៏ដូចជេ្រកយៃថងេបះេឆន ត នីតិកលទី៥េនះ េគ
សេងកតេឃើញថ មនសនទុះខ្ល ំងចំេពះ្រកុមយុវជន ែដលបននំគន េ្របើ្របស់ ប ្ត ញសងគមេហ្វ
សបុ៊ក េហើយបនបេញចញមតិ ែដលពួកេគែតងែតេងើងឆងល់។ 
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កលពីឆន ំ២០១១ មនេសចក្តី យករណ៍ថ េវប យមួយចំនួន ែដលមននិនន ករ្របឆំងរ ្ឋ
ភិបល ្រតូវបនប្លុក មរយៈអនកផគត់ផគង់្របព័នធអីុនេធើេណត)ISP) មួយចំនួន។ 

កនុងេពលជួបសំេ ះសំ លជមួយ អនកគំ្រទេន ជធនីភនំេពញ កលពីៃថងពុធ េ ក សម រ
ង ុ ី បន្របកសថ េ កឈនះករេបះេឆន ត េ យ រមនយុវជនអនកេលងេហ្វសបុ៊កេ្រចើនគំ
្រទ។ េ កឲយដឹងថ គណបក សេ្រងគ ះជតិ មនអនកេលងេហ្វសបុ៊ក្របមណជ៤០មឺុននក់ គំ
្រទ ចំែណកគណបក ្របជជនកមពុជ មនែត៧មឺុននក់បុ៉េ ្ណ ះ។ 

ម្រន្តីកមមវធីិសិទធិករងររបស់ មជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់ សហគមន៍ េ ក េមឿន តុ   មន
្រប សន៍ថ េបើគណបក ្របជជនកមពុជ េនែតកន់អំ ច េនះនឹងមនកររតឹបន្តឹង្របព័នធអីុ
នេធើេណតដូចជ េហ្វសបុ៊ក។ េ កបន្តថ េបើេហ្វសបុ៊ក ្រតូវបនបិទែមន េនះនឹងមនករត ៉ពី
សំ ក់្រកុមយុវជន ែដលនិយមេលងេហ្វ៊សបុ៊ក ៖ « ្របសិនជរ ្ឋ ភិបល ែដលដឹងនំេ យ
គណបក មួយ ផ្តួចេផ្តើមគំនិត កនុងករបិទមិនឲយេ្របើ្របព័នធេហ្វសបុ៊កេនះ ខញុំគិតថ ្របែហល
ជពិបកបន្តិច េ្រពះ្របជពលរដ្ឋកំពុងែតេពញនិយម កំពុងែតេ្របើ្របស់្របព័នធប ្ត យេនះ
ខ្ល ំង ស់ ចូលដល់ ប់ នអនកេហើយ អីុចឹងមិនែមនដូចកលពី បួន្របំឆន ំមុន ្របែហលជមិន
េ្រចើនដល់បុ៉េណន ះេទ ឥឡូវេនះេ យ រ្របព័នធផ ព្វផ យ ផ្លូវករទូរទស ន៍ វទិយុមួយចំនួនធំ 
មនករលេម្អ ង េទខងគណបក មខ ង អញច ឹង្របជពលរដ្ឋ និងមនុស ទូេទ េគចប់េផ្តើមេ្រជើស
េរ ើសយក ្របព័នធ Multi-Media េនះឯង»។ 

កលពី ែខឧសភ ឆន ំ២០១៣ រដ្ឋម្រន្ដី ្រកសួងព័ត៌មន និងជអនកនំពកយ ជរ ្ឋ ភិបល េ ក 
េខៀវ កញរទីធ មន្រប សន៍ថ ជរ ្ឋ ភិបល មិនមនបំណងបិទប ្ដ ញទំនក់ទំនងសងគម
េហ្វសបុ៊ក េនះេទ។ 

តួេលខពី្របភពេផ ងៗគន បន បញជ ក់ថ ្របេទសកមពុជេនឆន ំ២០១២េនះ មនអនកេ្របើ្របស់
គណនីយេហ្វសបុ៊ក ចំនួនជង៧ែសននក់។ ្របសិនេបើេគយកចំនួនអនកេលងេហ្វសបុ៊កបូក
បញចូ លជមួយអនក ម ន ព័ត៌មន ម្របព័នធអីុនេធើេណតេនះ អនកជំនញមួយចំនួនប៉ន់ ម ន
ថ ចមនចំនួនជិត១ ននក់៕ 

សូមសរេសរមកកន់ េ ក សុ៊ន រនិ មរយៈsun_narin@vodhotnews.com 

- See more at: http://vodhotnews.com/15220#sthash.mElKcKOn.s85wTY9u.dpuf 
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18. Facebook safe: government 
 

 
 
An internet user reads up–to–date political commentary on Facebook in Phnom Penh. Government 
officials say they have no plans to shut down the popular social network. VIREAK MAI 
 
Mon, 12 August 2013 
Phak Seangly and Shane Worrell  

Although some of its users have made a habit of posting content critical of the ruling Cambodian 
People’s Party, Facebook will be not be banned or restricted in any way, Minister of Information 
Khieu Kanharith said on Saturday. 

Just days after Metfone customers were not able to access Facebook for several hours – downtime 
that prompted speculation the government had blocked the social networking site – Kanharith 
dismissed the idea of internet censorship. 

“It would be completely crazy if we controlled the internet,” he said at a graduation ceremony on 
Saturday. “We have nothing to gain by closing Facebook, and we have no criminal law regarding 
the internet.” 

Government intervention in cyber-land was something people had suggested to the minister in the 
wake of torrents of abuse, “anarchy” and digitally altered photos of political figures, including 
himself, Kanharith added. 

But none of it had changed the government’s position and it had no such plans to “manage the net”. 

Kanharith said he objected to anonymous insults, “bad writers” and “half-finished” journalism that 
appeared on Facebook, but said he supported the public’s freedom to look elsewhere than television 
for their news. 

People were doing just that, opposition Cambodia National Rescue Party spokesman Yim Sovann 
said yesterday, and Facebook was opening their eyes to the realities of Cambodian society. 

“You can see the corruption and human rights violations,” he said. “People get accurate news and 
see the truth ... [they] don’t see on TV. It’s their only means of accessing information that reflects 
reality.” 
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This increased awareness had doubtless scored more votes – and seats – for the CNRP at the July 28 
election, he said. 

But despite Facebook providing an enormous advantage to the CNRP, Sovann has no fears of the 
site being banned. 

“I think it is impossible to [ban],” he said. 

Kounila Keo, a prominent blogger and media consultant in Cambodia, said banning Facebook 
would certainly affect Cambodia’s political landscape – but only for as long as it took for people to 
find their way past the filters. 

“No matter how many times [Facebook] has been banned in Vietnam, people have still found ways 
to go back,” she said. 

The site itself was a hugely effective tool for spreading information and a medium the opposition 
had successfully tapped in to during its campaign, Kounila added. 

“Raw, unedited, uncensored videos [and] information have been posted timely by people who don’t 
fear or can remain anonymous,” she said. 

The CNRP "capitalised on social media to draw popularity and support on Facebook [and] 
organised meet-ups and more.” 

During the election period and the time since, Kounila added, Facebook users had continued their 
discussions without fear or restriction, something “unprecedented in Cambodia”. 

Contact authors: Phak Seangly and Shane Worrell  
 

 
A worker irons clothing at a factory in Phnom Penh in June. Many garment workers have not 
returned to work after casting their votes during last month’s elections. PHA LINA 
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19. Worker applications eased 
 
Tue, 13 August 2013 
Mom Kunthear  

Candidates for a government program that sends Cambodians to work in South Korea can file 
paperwork closer to home this year, as applications will now be distributed in 13 provinces. 

The move comes in response to the popularity of the decade-old program, which this year will send 
more than 6,000 workers to South Korea for industrial, construction and agricultural jobs funded by 
the South Korean government, an announcement signed by Ministry of Labour general director 
Heng Sour said. 

Previously, those who applied to take the Korean-language test to qualify for the program needed to 
file their paperwork in Phnom Penh.  

“The ministry decided to distribute applications to some provinces because we don’t want all 
applicants from every province to gather in Phnom Penh,” Sorn Sok Khim, a Ministry officer, said. 
“That can cause crowds too large to handle.” 

Nearly 30,000 Cambodian nationals currently work in South Korea, he said. 

Applications will be available until Friday in provincial labour offices in Battambang, Kampong 
Cham, Kampong Chhnang, Kampong Speu, Kampong Thom, Kampot, Kandal, Kratie, Prey Veng, 
Pursat, Siem Reap, Svay Rieng and Takeo. 

20. Factory production sluggish 
 
Tue, 13 August 2013 
Hor Kimsay and Daniel de Carteret  

In the wake of last month’s election, production levels at Cambodian garment factories are still 
below the norm as lingering fears of political unrest keep workers at home and away from the 
capital. 

Shrugged off at the outset as a natural byproduct of the election that would correct in time, the stay-
away workers are beginning to make factory owners reluctant to accept orders, according to Ath 
Thorn, president of the Cambodian Labour Confederation (CLC). 

“When they [factory owners] accept the order from a buyer, they need to be sure they can supply 
the goods on time,” Thorn said. “Absentee workers are interrupting production lines, which is a 
concern for the factory owners. That is why some have decided to suspend their supply capacity 
temporarily.” 

Thorn said that more than 10 per cent of workers remained absent. 

“I was informed that workers are suggesting to draw their salary in advance as they are preparing to 
go back home during the uncertainty,” he said. 
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With the opposition Cambodia National Rescue Party disputing the ruling Cambodian People’s 
Party victory in the July 28 poll, and with warnings of protests and the presence of military vehicles 
in Phnom Penh, a tense mood has prevailed.  

Ken Loo, secretary general of the Garment Manufacturers Association in Cambodia, said he was 
still assessing the situation, but had not had any specific reports about jittery factory owners. 

Loo, though, was still concerned that workers would head out of the city if an atmosphere of fright 
persisted. 

“We are of course worried, but it is up to the workers not to listen to rumours, and they can decide 
for themselves whether there is unrest in Phnom Penh or not, or whether it is just rumours going 
around,” he said. 

After missing about 20 per cent of staff, or 400 workers, when it opened its doors on the Tuesday 
after the election, Injae Garment Co said things were slowly returning to normal. 

“Our first factory at Toul Kork has no problem at all, and at the second new factory about 50 
workers at Takhmao [were] absent after being paid their salary last week,” said Injae owner Nam-
Shik Kang. 

Kang said it had not affected any of his orders, but made the point that buyers, not just local 
manufactuers, “seriously keep watching the recent Cambodia political situation”. 

Both the Coalition of Cambodian Apparel Workers’ Democratic Union (C.CAWDU) and the 
government last week urged workers to return to work. 

“According to the situation, nobody can tell what’s going to happen [politically], but we estimate 
it’s not going to be too serious,” said Kong Athit, C.CAWDU’s vice-president. 

 

21. កមមករេ ងច្រកមួយចំនួនសំុចបប់ស្រមកេ យខ្ល ចមនម បតុកមម 
 

កនុងេពលែដល ថ នភពនេយបយេនកមពុជ កំពុងមនភព្របទញ្របទង់រ ងគណបក កន់
អំ ច និងគណបក ្របឆំង ជំុវញិករ្របកសលទធផលេឆន តបេ ្ដ ះ សននេនះ សកមមភព
ចល័តទ័ពរបស់រ ្ឋ ភិបលក៏េកើតមនជបន្តបនទ ប់។ សកមមភពេនះ េធ្វើឲយពលរដ្ឋេសទើរទូទំង
្របេទសមនករ្រពួយបរមភ ខ្ល ចមនករផទុះ វធុ ្របសិនពលរដ្ឋគំ្រទបក សេ្រងគ ះជតិ មន
បតុកមម្របឆំងលទធផលេឆន តេកើតេឡើង។  

 

េ យ ម៉ត់ ្រកីយ៉ 

2013-08-14  
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កមមករកត់េដរេនកនុងេ ងច្រកមួយកនុងទី្រកុងភនំេពញ។  

AFP Photo  

ករចល័តទ័ព និងករគំ មេធ្វើម បតុកមមពីគណបក ្របឆំង បនេធ្វើឲយកមមករកមមករនីេ ង
ច្រកមួយចំនួន ្រជួល្រចបល់។ អនកខ្លះបនសំុចបប់ពីករងរេដើមបីឈប់ស្រមក េ្រពះខ្ល ចមន
ភពច ចលកនុងសងគម េបើសិនជពលរដ្ឋេធ្វើបតុកមមពិតែមនេនះ។ 

បនទ ប់ពីករេបះេឆន តបនបញច ប់ ថ នភពនេយបយេនកមពុជ េនមិនទន់មនភពធូរ
្រ លេនះេទ។ ភព នតឹងេនះ ប ្ដ លឲយកមមករេ ងច្រកជេ្រចើនកែន្លង មនករ្រពួយបរមភ
ខ្ល ចមនម បតុកមម ែដល្រតូវបនប្រងក បេ យករេ្របើអំេពើហិង ។ 

ករ្រពួយបរមភេនះ បនេធ្វើឲយកមមករេ ងច្រកមួយចំនួន្រជួល្រចបល់ សំុចបប់ឈប់ស្រមកពី
ករងរមួយរយៈ េ យេហតុថ ពួកេគបរមភខ្ល ចមនករផទុះ វធុ មួយកនុងេពលបតុកមម។ 

កមមករទំងេនះបនអះ ងថ េហតុផលែដលេធ្វើឲយពួកគត់សំុចបប់ឈប់ស្រមក េ្រពះពួក
គត់មនករ្រពួយបរមភអំពីករេកើតមនអំេពើហិង  នំឲយមនករផទុះ វធុែដល ចេធ្វើឲយមន
ច ចលេនកនុងសងគម ដូចឆន ំ១៩៩៧។ 

អនក្រសី ្រសុន សុខធី ជកមមករនីិេ ងច្រក ជូសីុង េនសងក ត់ែ្រពក ភ បនឲយដឹងថ េនកនុង
េ ងច្រកែដលគត់េធ្វើករ កមមករជេ្រចើននក់សំុចបប់ឈប់ស្រមក េដើមបីវលិេទ្រសុកកំេណើ ត 

េ្រពះពួកេគបរមភពីសុវតថិភពផទ ល់ខ្លួន។ អនក្រសីបនបន្តថ រហូតមកទល់េពលេនះ ករ ក់
ចបប់សំុឈប់ស្រមកកន់ែតមនករេកើនេឡើងជលំ ប់។ 

ពក់ព័នធនឹងបញ្ហ េនះ ្របធនសហជីពេសរកីមមករ េ ក ត់ ធន់ បនបញជ ក់ថ េ កបនរក
េឃើញថ មនកមមករមួយចំនួនមនករ្រជួល្រចបល់បរមភខ្ល ចមនហិង  េបើសិនជមនបតុកមម
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ែមនេនះ។ េ កបនបន្តថ ករ្រពួយបរមភរបស់្រកុមកមមករទំងេនះេនបនទ ប់ពី គ .ជ.ប  បន
្របកសលទធផលេបះេឆន តបេ ្ដ ះ សនន េហើយគណបក សេ្រងគ ះជតិ ែដលជបក ្របឆំង
បនបដិេសធមិនទទួល គ ល់លទធផលែដល គ .ជ.ប  បន្របកសកលពីៃថងទី១២ សី  កន្លង
េទ។ 

េ កបនបែនថមថ ករភ័យខ្ល ចរបស់្រកុមកមមករ ជេហតុេធ្វើឲយមនករសំុឈប់ស្រមកកន់ែត
េ្រចើនេឡើង។ េហើយករេកើនេឡើងៃនករសំុឈប់ស្រមកេនះ នឹងេធ្វើឲយេ ងច្រក្របឈមនឹងបញ្ហ  

េ យ រមនករថយចុះកម្ល ំងពលកមម និងជេហតុប ្ដ លឲយមនផលប៉ះពល់ដល់វស័ិយ
កត់េដរ និងឧស ហកមមេនកមពុជ ជក់ជមិនខន។ 

េឆ្លើយតបនឹងបញ្ហ េនះ អនកចត់ករទូេទេនកនុងសិបបកមមផលិតចហួយ ្វ ្វ  )FAFA) កនុង
ខណ្ឌ មនជ័យ េ ក េសង ្រគី បនឲយដឹងថ កមមករកនុងសិបបកមមរបស់េ កបនសំុចបប់ឈប់
ស្រមកេ្រចើនពិតែមន េហើយេ កបនបញជ ក់ពីមូលេហតុែដលកមមករទំងេនះសំុឈប់ស្រមក
ថ កមមករមួយចំនួនសំុចបប់ឈប់ស្រមកេដើមបីេទជួយ្រគួ រេធ្វើែ្រស ចមក រ េ យ រែតែខ
េនះជរដូវេធ្វើែ្រសចមក រស្រមប់កសិករេន មេខត្ត។ េហើយជងេនះេទេទៀត េ កបន
បញជ ក់បែនថមថ កមមករមួយចំនួនក៏្រពួយបរមភពី ថ នភពនេយបយកមពុជ នេពលបចចុបបនន
ផងែដរ។ 

េទះបីជ្រកសួងករពរជតិ បនអះ ងអំពី ថ នភព្រប្រកតីេនកនុងសងគមនេពលបចចុបបននក្តី 
បុ៉ែន្តភព នតឹងរ ងអនកនេយបយមិនទន់មនដំេ ះ្រ យសម្រសបេនះ េទ េហើយករ
ចល័តទ័ពរបស់រ ្ឋ ភិបលបនេធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋ្រពួយបរមភ ខ្ល ចមនភពវកឹវរេនកនុងសងគម 
ដូចភពវកឹវរេនកនុងឆន ំ១៩៩៧ ជេដើម៕ 

កំណត់ចំ ំចំេពះអនកបញចូលមតិេនកនុងអតថបទេនះ៖ េដើមបីរក េសចក្ដីៃថ្លថនូរ េយើងខញុំ
នឹងផ យែតមតិ  ែដលមិនេជរ្របមថដល់អនកដៃទបុ៉េ ្ណ ះ។ 
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22. កមមករេ ងច្រកែអស .អិលត ៉បិទផ្លូវទមទរឲយេ ងច្រកេ ះ្រ យ
លកខខណ្ឌករងរ  

 

កមមករជេ្រចើនពន់នក់ េនែតបន្តេធ្វើកូដកមមរយៈេពលជងដប់ៃថងមកេហើយ បុ៉ែន្តេនែតមិនមន
ដំេ ះ្រ យសម្រសប មួយស្រមប់កមមករេឡើយ។ រហូតដល់ៃថងទី២០ សី  េនះ កមមករ
េ ងច្រក ែអស .អិល ) SL) ្របមណជិត ៥ពន់នក់ បនសេ្រមចចិត្តបិទផ្លូវេនមុខេ ងច្រកែតម្ត
ង។  

េ យ សូត សុខ្របថន  
2013-08-20  
 

 
 

កមមករេ ងច្រក ែអស .អិល ) SL) េធ្វើកូដកមមបិទផ្លូវ៣៧១ េនមុខេ ងច្រក ទមទរដំេ ះ
្រ យលកខខណ្ឌ ករងរ នភូមិឫស ី សងក ត់សទឹងមនជ័យ ជធនីភនំេពញ េនៃថងទី២០ ែខ
សី  ឆន ំ២០១៣។  

Photo: RFA  

តំ ងកមមករេ ងច្រកបនបញជ ក់ថ ករសេ្រមចបិទផ្លូវក៏េ យ រែតភគីេ ងច្រកេនែតមិន
មនដំេ ះ្រ យ សម្រសបជូនកមមករ េហើយ្របសិនេបើភគីេ ងច្រកេនែតមិនមនដំេ ះ
្រ យេទៀតេនះ ពួកគត់េនែតបន្តករបិទផ្លូវតេទេទៀត។ 

កមមករេ ងច្រក ែអស .អិល ្របមណជិត ៥ពន់នក់ េនៃថងទី២០ សី  េនះ  េនែតបន្តេធ្វើ
កូដកមមេនមុខេ ងច្រកបន្តេទៀត។ ករេធ្វើកូដកមមេពលេនះ គឺឈនេទដល់ករបិទផ្លូវ៣៧១ ភូមិ
ឫស ី សងក ត់សទឹងមនជ័យ ែដលសថិតេនមុខេ ងច្រកែតម្តង។ មូលេហតុែដលេធ្វើកមមករទំងអស់
សេ្រមចចិត្តកនុងករបិទផ្លូវមិនឱយ មនករេធ្វើច ចរណ៍េនះ គឺេ យ រែតភគីខងេ ងច្រកមិន
បនេ ះ្រ យនូវអ្វីែដលភគីខង កមមករបនេសនើសំុេនះេឡើយ។ 
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តំ ងកមមករេ ងច្រក ែអស .អិល អនក្រសី ប៉វ ផន់  បនឱយដឹងថ  កនុងករត ៉េពលេនះ គឺ
េដើមបីជ្របេយជន៍របស់កមមករទំងអស់គន ។ អនក្រសីបន្តថ កនុងករេធ្វើកូដកមមេនះ គឺមន ៩
ចំណុច ែដលភគីខងកមមករបនជូនឱយភគីេ ងច្រកេធ្វើករេ ះ្រ យ បុ៉ែន្តេនកនុងចំណុចទំង
អស់ គឺមន ៣ចំណុច ែដលត្រមូវឱយភគីខងេ ងច្រក្រតូវែតេ ះ្រ យជបនទ ន់ រមួមន ករ
េសនើឱយេ ងច្រកដក េ ក មស សុថ ែដលជទី្របឹក េ ងច្រកេចញ ទីពីរ ត្រមូវឱយេ ងច្រក
បែនថមលុយបយមួយៃថង ៣ដុ ្ល រ ជថនូរនឹងករឱយពួកគត់ហូបបយេនកនុងេ ងច្រក និងចុង
េ្រកយ គឺឱយេ ងច្រកដំេឡើង្របក់ែខេគល ១៥០ដុ ្ល រ។ 

អនក្រសីបន្តថ រយៈេពលជង ១០ៃថងមកេហើយ េនែតមិនមនភគីខងេ ងច្រក ឬ ជញ ធរេចញ
មុខេ ះ្រ យសម្រសបជូនកមមករេនះេឡើយ។ អនក្រសីបែនថមេទៀតថ ្របសិនេបើេនែតមិន
មនដំេ ះ្រ យេទៀត ពួកកមមករេនែតបន្តេធ្វើកូដកមមរហូតដល់មនដំេ ះ្រ យ។ 

ដូចគន េនះែដរ ម្រន្តីចបប់ៃនសមព័នធសហជីព្របជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ ្របចំេ ងច្រក 
ែអល .អិល េ ក បុ៊ត បុ៊នឈន  បនបញជ ក់ែដរថ េគលបំណងសំខន់របស់កមមករេពលេនះ 

គឺេដើមបីឱយេ ងច្រកអនុវត្តេគលករណ៍ៃនចបប់ករងរដូចពីមុន។ េ កបែនថមេទៀតថ ក ្ត
ែដលជំរញុឱយកមមករេធ្វើករត ៉រហូតដល់មនករបិទផ្លូវេពល េនះ េ យ រែតកមមករពយយម

ក់សំេណើ ជេ្រចើនេលើកមកេហើយ បុ៉ែន្តមិនមនករេឆ្លើយតបេនះេទ។ 

េ កបន្តេទៀតថ ដំេ ះ្រ យេនេពលេនះ ខងភគីកមមករេទើបែតទទួលដំណឹងៃនករ
អេញជ ើញរបស់្រកសួងករងរ ឱយេទេធ្វើករចរចេនៃថងែស្អក។ 

សកមមភពត ៉របស់កមមករេនេ ងច្រក ែអស .អិល  ចប់េផ្ដើម ំងពីៃថងទី៨ សី  រហូតឈនេទ
ដល់ករបិទផ្លូវទំង្រសុងេនៃថងទី២០ សី  ែដលេកើតេឡើងេនភូមិឫស ី សងក ត់សទឹងមនជ័យ 
ជធនីភនំេពញ៕ 

កំណត់ចំ ំចំេពះអនកបញចូលមតិេនកនុងអតថបទេនះ៖ េដើមបីរក េសចក្ដីៃថ្លថនូរ េយើងខញុំ
នឹងផ យែតមតិ  ែដលមិនេជរ្របមថដល់អនកដៃទបុ៉េ ្ណ ះ។ 

  



103

23. តុ ករេខត្តកំពង់សព ឺ េចញដីកេកះេ តំ ងសហជីពកមមករ ៨
នក់ែថមេទៀត កនុងេរឿងេ ងច្រកកត់េដរ ្របី៊   

 

 
 

កមមករកត់េដរ្រកុមហុ៊ន ្របី៊  េធ្វើកូដកមម េនេខត្តកំពង់សពឺ )របូភពឯក រ(។   

REUTERS 

េ យ លី េម៉ងហួរ  

េច្រកមេសុើបសួររបស់តុ ករ ដំបូងេខត្តកំពង់សពឺ បនេចញដីកបងគ ប់ឲយតំ ងសហជីពកមមករ 
៨នក់ បែនថមេទៀត ចូលខ្លួនបំភ្លឺ េន្រពឹកៃថងទី២៩ ែខសី ។ ្រកុមតំ ងសហជីពកមមករទំងេនះ ជប់
េចទពីបទ "េផ្តើមគំនិតកនុងអំេពើហិង េ យេចតន និងេផ្តើមគំនិតកនុងអំេពើបងកករខូចខតេ យេចតន 

)មនថ នទំងន់េទស  )"។ ជករេចទ្របកន់ េ យ រែត្រកុមកមមករ ផទុះកូដកមមត ៉េ យហិង  េន
េ ងច្រកកត់េដរ ្របី៊  េន្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពង់សព ឺកលពីៃថងទី៣មិថុន។ ភ្ល មៗេនះ មនកមម
ករ និងតំ ងសហជីព៨នក់ ្រតូវបនចប់ឃំុខ្លួនផងែដរ។ 
 

េសចក្ដី យករណ៍េ យ លី េម៉ងហួរ  
្ត ប់ )02:28)  

 20/08/2013  

ដីកបងគ ប់ឲយចូលខ្លួន ្រតូវបនេច្រកមេសុើបសួរតុ ករេខត្តកំពង់សពឺ េ ក ឆឹម ឫទធី បញជូ នេទ
កន់តំ ងសហជីពកមមករ ចំនួន ៨ របូ ច់េ យែឡកពីគន ។ ដីកេនះ ចុះៃថងទី៨ ែខសី  
ឆន ំ២០១៣ បុ៉ែន្ត េទើបែតេន្រពឹកៃថងទី២០ សី េនះ ដីកទំងេនះបនេទដល់ៃដតំ ងសហ
ជីពកមមករ និង្រតូវបនសហជីពេសរកីមមកររបស់េ ក ជមុនី ផ ព្វផ យបន្តដល់អនកកែសត។ 
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េ កេច្រកមបនបញជ ក់កនុងដីកថ កនុងករណីមិនចូលបង្ហ ញខ្លួន មកលកំណត់ េន្រពឹក
ៃថងទី២៩ សី េទេនះ េច្រកមនឹងេចញដីកបងគ ប់ឲយនំខ្លួន។ ករណីត ៉េនេ ងច្រកកត់េដរ 

្របី៊  កនុងភូមិ្រតពំងឫស ី ឃំុសំបូរ ្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពង់សពឺ កលពីៃថងទី៣មិថុន 
បនែ្របក្ល យជអំេពើហិង ។ តុ ករបនចប់និងឃំុខ្លួនកមមករ និងសហជីពតំ ងកមមករ ៨
នក់ រចួមកេហើយ។ កនុងេនះមនបុគគលិកសហជីពេសរកីមមករ ៣នក់ ថន ក់ដឹកនំសហជីព្របចំ
េ ងច្រក ្របី៊  មន ក់ និងកមមករ៤នក់។ 

សហជីពតំ ងកមមករទំង ១៦ នក់ ជប់េចទពីបទេផ្តើមគំនិតកនុងអំេពើហិង េ យេចតន 
)មនថ នទមងន់េទស(  និងេផ្តើមគំនិតកនុងអំេពើេធ្វើឲយខូចខតេ យេចតន (មន ថ នទមងន់

េទស (។ ជបទេលមើស ែដលមនែចង និងឲយផ្តនទ េទស  មបញញត្តិម្រ  ២៨ ២១៨ និងម្រ  
៤១១ ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ ។ ជម្រ ចបប់ ែដលបនកំណត់ផ្តនទ េទស ក់ពនធនគរពី ២ ឆន ំ 
េទ៥ឆន ំ និង្រតូវពិន័យជ្របក់ពី ៤ នេរៀល េទ ១០ នេរៀល។ 

េ ក្រសី សំ ្រសីមំុ អគគេលខធិកររងសហជីពេសរកីមមករ ែដលមនេឈម ះកនុងដីកេកះេ
របស់តុ ករេខត្តកំពង់សពឺ មិនទន់្របកដថ េ ក្រសីនឹង្រតូវចូលខ្លួនបំភ្លឺចំេពះមុខេច្រកម 

មដីកបងគ ប់ឬយ៉ង េទ។ បុ៉ែន្តេ ក្រសី ចត់ទុកថ ករប្តឹងផ្តល់ពីសំ ក់េថែកេ ង
ច្រកកត់េដរ និងចំ ត់កររបស់តុ ករេលើកមមករ និងតំ ងសហជីព េពលេនះ ជករ
គបសងកត់េសរភីពសហជីព និងឆ្លុះបញច ំងថ តុ ករមិនមនភពយុត្តិធម៌េទ ដបិតអីបណ្តឹ ង
របស់សហជីពកមមករមិន្រតូវបនតុ ករចត់ករ្របឆំង េថែកេ ងច្រកេឡើយ។ 

កន្លងមក សហជីពេសរកីមមកររបស់េ កជមុនី និងតំ ងសហជីពកមមករជេ្រចើនេទៀត ្រតូវ
បនេថែកេ ងច្រកកត់េដរ ប្តឹងេចទ្របកន់ជេ្រចើនករណី េ យ រសហជីពកមមករ ចូលរមួ
ត ៉ជមួយកមមករកត់េដរ ពក់ព័នធនឹងលកខខណ្ឌ ករងរ និងទមទរតេម្លើង្របក់ែខ ជេដើម៕ 
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24. កមមករ ្របី៊  ៨ នក់្រតូវតុ ករេកះេ   
 
Wednesday, 21 August 2013  

មំុ គនធ   
 

 
កមមករេ ងច្រក ្របី៊  េលើកគន មកគំពរកមមករែដល្រតូវតុ ករេចទ្របកន់។ 

របូថត េហង ជីវន័ 

កំពង់សពៈឺ កមមករេ ងច្រក ្របី៊  ចំនួន ៨ នក់ែដលរងករេចទ្របកន់ថ ពក់ព័នធនឹងេន
កូដកមមហិង មួយែដលប៉ះទងគិចជមួយ ជញ ធរ េនេ ងច្រកផគត់ផគង់ឲយអនកបញជ ទិញ Nike េន
េខត្ត កំពង់សពឺមួយេនះ ្រតូវេចញដីកេកះេ ចូលតុ ករ ខណៈកមមករជកូដករ ៨ នក់េទៀត
ែដល្រតូវបនចប់ខ្លួនេនកែន្លងេកើតេហតុ េនកំពុងជប់ឃំុឃំងកនុងពនធនគរ និងកំពុងរង់ចំ
សវនករេនេឡើយ។ 

ដីកេកះខ្លះកនុងចំេ មដីកទំងេនះបនបញជ ឲយកមមករែដលេចទ ្របកន់ថ បនចូលរមួេន
កនុងកូដកមមហិង ែដលបនេកើតេឡើងេនៃថងទី២៧ ែខ ឧសភ និងៃថងទី៣ ែខ មិថុនឆន ំ ២០១៣ 
េនេ ងច្រកសេម្ល កបំពក់ ្របី៊  កនុងេខត្ត កំពង់សពឺ ឲយចូលបង្ហ ញខ្លួនេនចំេពះមុខ
េច្រកមេសុើបសួរេនសប្ត ហ៍េ្រកយ។ េនះេបើេយង មេ ក ឈឹម ឫទធី េច្រកម ដំបូង
េខត្ត កំពង់សពឺ ែដលកន់សំណំុេរឿងេនះបនអះ ងឲយដឹងកលពីម ិលមិញ។ 

កមមករែដល្រតូវេកះេ ឲយចូលខ្លួនេទតុ ករេខត្ត កំពង់សពឺ េនះ រមួមនេឈម ះ ជី េសៀក  
យុ ៣៣ ឆន ំ សុ៊ន ៉ ន់នី យុ ៣៣ ឆន ំ យ សំបូរ, យ ្របុស, ៊ ង ែហម និងម្រន្តីសហ

ជីពេសរកីមមកររមួមន េឈន ះ ្រសី មំុ, យ៉ន់ រស់ែកវពិសី និងេឈម ះ ថន ថុល។ 
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កមមករទំង ៨ នក់េនះ គឺជអនកចុងេ្រកយែដល្របឈមនឹងករេចទ្របកន់បនទ ប់ពីកូដករបន 

នំគន េ្របើដំបង និងគប់ដំុថមប៉ះទងគិចជមួយនឹងកងកម្ល ំងសមតថកិចចនគរបល ែដលព្រងយ
ករពរសន្តិសុខទីេនះ និង្រកុមកមមករែដលកំពុងេធ្វើករេនខងកនុងេ ងច្រក កនុងអំឡុងេពលពួក
េគកំពុងេធ្វើកូដកមមត ៉េនមុខេ ងច្រក ្របី៊ ។ េនកនុងករប៉ះទងគិចគន េ យហិង ែដល
បនេកើតេឡើងេនៃថងទី២៧ ែខ ឧសភ និងៃថងទី៣ ែខ មិថុន ឆន ំ ២០១៣ េនេ ងច្រក ្របី៊

 េនះ បនប ្ត លឲយមនករខូចខតខ្ល ំងេលើ្រទពយសមបត្តិេ ងច្រក និងបនប ្ត លឲយ
មនុស យ៉ងេ ច ២៣ នក់ រមួទំងនគរបលមន ក់ផងបនរងរបួស៕ PS 

25. SL Garment workers to protest at City Hall 
 

 
A union organiser from C.CAWDU talks to striking workers from the SL Garment factory in 

Meanchey district last week. VIREAK MAI 
 

Mon, 26 August 2013 
Mom Kunthear  

Following further unsuccessful negotiations with company management, garment workers and 
union representatives said yesterday that they intend to hold a 6,000-person demonstration in front 
of the Ministry of Social Affairs and City Hall in Phnom Penh.  

Demonstrations supporting employees at the two SL Garment factories in the capital’s Meanchey 
district will be held either today or tomorrow, said Lach Sythorn, an SL worker and member of the 
Cambodian Apparel Workers Democratic Union (C.CAWDU). 

“[Workers] plan to rally and ask for intervention from City Hall, and continue to call for the 
Ministry of Social Affairs to push SL officials to negotiate,” Sythorn said. 

Friday marked the second fruitless negotiation session the ministry has held between workers and 
management. Company officials did not seem to take any of the employees’ demands into serious 
consideration on Friday, sending only a translator with no authority to make a deal, Sythorn said. 
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Included in the nine demands workers have made is a $150 minimum monthly wage – double the 
national minimum garment wage. They also call for SL to cut all ties with shareholder Meas Sotha, 
who hired military police to stand guard inside the factory.  

Sotha has denied any ill intent, insisting the military police were meant to protect not intimidate 
workers. Vong Sovann, from the Ministry of Social Affairs, said the workers are demanding too 
much.  

“We don’t want them to rally because it causes traffic jams,” he said. 

 

26. ថ នភពករងររបស់កមមករកត់េដរេនកមពុជេនែតមិនមនភពនឹងន 
 
ករេបះេឆន តជតិ្រតូវបនបញច ប់អស់រយៈេពលជិតមួយែខមក េហើយ បុ៉ែន្តកមមករេ ងច្រកមួយ
ចំនួនេនែតបន្តេធ្វើដំេណើ រេទ្រសុកកំេណើ ត មួយរយៈេពល េដើមបីេមើលពី ថ នភពនេយបយ
កនុង្របេទសសិនទ្រមំករបេងកើត រ ្ឋ ភិបលថមីេចញ។  

 
េ យ សូត សុខ្របថន  
2013-08-26  

្ដ ប់ ឬ ទញយកសំេឡង  

 

 
 
២៥ -កកក -២០១០ :្របធនសហភពករងរកមពុជ េ ក ត់ ធន់  ដឹកនំកមមករទមទរសំុ
ដំេឡើង្របក់ែខ េនខងមុខរដ្ឋសភ កនុង ជធនីភនំេពញ។  

RFA/Tin Zakariya  
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អនក ម ន ថ នភពនេយបយេនកនុង្របេទសកមពុជ បនកត់សមគ ល់ថ េ្រកយេពលេបះ
េឆន តរចួ ករជប់គំងកនុងករបេងកើត ជរ ្ឋ ភិបលេនែតគម ន្រចកេចញ។ បញ្ហ ជប់គំងេនះ ច
េធ្វើឱយ ថ នភពកមមករកត់េដរេនកមពុជ ចែ្រប្របួល។ 

 
បញ្ហ ជប់គំងកនុងករបេងកើតរ ្ឋ ភិបលថមីេនែតមិន ចែស្វង រក្រចកេចញរចួបនេនះ នំឱយ

ថ នភពករងររបស់្របជជនែដលរស់េនកនុង្រកុងេនែតមិន នឹងន។ ជក់ែស្ដង ថ នភព
ករងររបស់កមមករេ ងច្រកកត់េដរេនែតមិនមន រមមណ៍សងប់កនុងករវលិ្រតឡប់ចូលកន់
ករងរវញិេនះេទ។ 

 
អនុ្របធនសហជីពេនេ ងច្រក ញីវ អូេរណថ៍ )New Orient Factory) េ ក ្រសស់ វទុធី បនឱយ
ដឹងថ មួយរយៈេពលេ្រកយករេបះេឆន ត្រតូវបនបញច ប់ ថ នភពកមមករកនុង េ ងច្រកេ ក
េនែតមន រមមណ៍ភ័យខ្ល ចខ្លះ េ យ រខងឪពុកម្ដ យរបស់កមមករគត់ទទួលដំណឹងថ 

មនករចល័តទ័ពេដើមបីមកទប់ទល់ករេធ្វើបតុកមម ជេហតុេធ្វើឱយកមមករសេ្រមចចិត្តេទ្រសុក
កំេណើ តវញិេ យេលើកេឡើងនូវ េហតុផលេផ ងៗេដើមបីឈប់ស្រមក។ 

 
េ កបន្តថ កមមករេ ងច្រកេ កកលពីមុនេពលេបះេឆន តគឺមន ១ .៧០០នក់ បុ៉ែន្តេ្រកយ

ករេបះេឆន តរហូតមកដល់េពលេនះ  កមមករេនេធ្វើករងរ្របមណជ ១ .៣០០នក់បុ៉េ ្ណ ះ  

ែដលអ្រ េនះគិតជភគរយ េ កគិតថ្របមណជ ២៥% កមមករែដលមិនបនមកេធ្វើករ។ 

េ កបន្តថ ្របសិនេបើ ថ នភពេនែតបន្តជប់គំងដូចេនះ េធ្វើឱយករងរេនកនុងេ ងច្រកេ ក
ជួបករ ងំសទះ េហើយេ កក៏សូមឱយអនកដឹកនំេធ្វើករេ ះ្រ យឱយបនឆប់រហ័ស៖ «ជ
តំ ងឱយកមមករ ខញុំសូមខងរ ្ឋ ភិបលហនឹងេ ះ្រ យឱយបនឆប់ េដើមបីឱយករងរហនឹងពេន្ល ន
ករងរេទមុខ េដើមបីឱយកមមករហនឹងគត់បនសងប់ រមមណ៍កនុងករងររបស់គត់ េហើយកនុងចិត្ត
របស់គត់គិតថ មនេរឿងអ្វីេកើតេឡើងេដើមបីឱយមន រមមណ៍វលិេទជ ថ នភពដូចពី មុនកល
េពលេបះេឆន តវញិ»។ 

 
ចំេពះបញ្ហ របស់កមមករជំុវញិករជប់គំងនេយបយេ្រកយករេបះ េឆន តេនះែដរ ្របធន
សហជីព្របជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ េ កត់ថ សីុខវឌូ )C-CAWDU) េ ក ត់ 
ធន់ បនបញជ ក់ថ ចលនរបស់កមមករគឺមនករែ្រប្របួល។ ជក់ែស្ដងេនេ្រកយករេបះេឆន ត
បញច ប់ភ្ល ម ករភ័យខ្ល ចរបស់កមមករែដលេឃើញមនករចល័តទ័ព និងរថពសែដកមួយចំនួន
េទើបេធ្វើឱយកមមករ្របមណជ ១០% ែដលមិនទន់ចូលមកេធ្វើករ បុ៉ែន្តេ្រកយមក ថ នភពសងប់

ង ត់បន្តិច េទើបេធ្វើឱយកមមករ  ៥% េទៀតចូលមកេធ្វើករវញិ។ េ កបន្តថ ្រគន់ែតករ្របកស
លទធផលបេ ្ដ ះ សននរបស់ គ .ជ.ប  េធ្វើឱយកមមករមួយចំនួនបនវលិ្រតឡប់េទ្រសុកម្ដងេទៀត។ 

េ កបែនថមេទៀតថ មកដល់េពលេនះ គឺេនមនកមមករ្របមណជ ៧  %េទ  ៨ %េទៀតែដល
មិនទន់ចូលមកេធ្វើកររហូតមកដល់េពលេនះ។  េ កបញជ ក់េទៀតថ បញ្ហ របស់កមមករែដល្រត

ឡប់េទផទះវញិេនះ ក៏មនករពក់ព័នធេទនឹងករអត់ករងរេធ្វើរបស់េ ងច្រកមួយចំនួន េទើបេធ្វើ
ឱយកមមករ្រតូវវលិ្រតឡប់េទ្រសុកជបេ ្ដ ះ សននែដរ។ 
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េ ក ត់ ធន់៖ «េហើយ មនអីុេចះផងែដរ មន្រកុមហុ៊នខ្លះ មិនមនឥ ៉ន់េធ្វើែតម្តង។ ដល់
អត់មនឥ ៉ន់េធ្វើ ស្រមកពីរ្រកុម បី្រកុម ឬ្រកុមហុ៊នខ្លះេទៀត ជ្រកុមហុ៊នធំមួយអីុចឹង មន

ខ ដ៏េទ ៤ ឬ ៥កែន្លងអីុចឹង ចនឹងផ្អ ក ខមួយកែន្លងេទ។ ហនឹង ជេរឿងមួយែដល
េកើតេឡើយជជក់ែស្ដងែតម្ដង។ អីុចឹងជទូេទ ករែដលមិនមនកមមករមកេធ្វើករ្របែហលជ ១០
ភគរយមិនែមនេរឿងគត់ខ្ល ចែតមួយមុខេនះេទ េរឿងមកពីអត់ឥ ៉ន់េដរហនឹងផង េរឿងែដល
មនករ្រពួយបរមភផង េហើយ គួបផ ំគន េទ េទជកមមករមិនបនេធ្វើករេ្រចើន»។ 

 
េ កបនបញជ ក់េទៀតថ កមមករែដលកំពុងែតេធ្វើករបចចុបបនន គឺមនកមមករមិនដល់ ១០ភគរយ
េទ ែដលេនមន រមមណ៍ខ្ល ចរ  េ្រកពីេនះគឺមន រមមណ៍ជធមម ។ េ កបន្តថ េដើមបីឱយ
កមមករេធ្វើករេ យសងប់ចិត្ត េនះគណបក ធំៗទំងពីរ្រតូវេ ះ្រ យេ យសន្តិវធីិ និង គ .ជ.ប  

ក៏មនចំែណកធំកនុងករេ ះ្រ យេនះែដរ។ 

 
បញ្ហ េនះ ្រតូវបន្របធនសហជីពេសរកីមមករៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ ក ជ មុនី បន
េលើកេឡើងថ េ្រកយករេបះេឆន តបញច ប់េទសកមមភពករងររបស់កមមករេនែតដំេណើ រករ ជ
ធមម េនះេទ។ ចំេពះករណីែដលមនកមមករមួយចំនួនមិនបនចូលមកកន់ករងរេនះ គឺ
េ យ រេ ងច្រកមួយចំនួនបនពយួរករងរកមមករមិនទន់បនដំេណើ រ ករេនេឡើយ េហើយ
កមមករមួយចំនួនេទៀតេ្រចើនែតេធ្វើករផ្ល ស់ប្ដូរេទរកេ ងច្រកែដល មន្របក់េបៀវត ខពស់វញិ។ 

 
េ កបែនថមេទៀតថ ្របសិនេបើ ថ នភពនេយបយេនកមពុជ េនែតបន្តជប់គំងេទៀតេនះ 
ចំេពះកមមករមិនមនអ្វីថយចុះជងេនះេទ បុ៉ែន្តចំេពះកបញជ ទិញ្របកដជមនករធ្ល ក់ចុះជ
មិនខន។ 

 
ដូចគន េនះែដរ ម្រន្តីជន់ខពស់ៃនសមគមកត់េដរេនកមពុជ េ ក ជតិ េខម  បនឱយដឹងថ 

ចំេពះកមមករែដលកំពុងែតបន្តេធ្វើករងរេនះដូចមិនមនករភ័យ ខ្ល ចេនះេទ ពីេ្រពះឥឡូវេនះ
កមមករបនទទួលព័ត៌មនេ្រចើនពីេរឿងនេយបយ។ េ យែឡកករភ័យខ្ល ចគឺេកើតេឡើងចំេពះ
ែតឪពុកម្ដ យរបស់កមមករេទវញិ ែដលគត់មិនបនទទួលព័ត៌មនចបស់។ េ កបន្តថ ក៏មន
កមមករមួយចំនួន ែដលមិនបនមកេធ្វើករងរ ពីេ្រពះរដូវេនះជរដូវសទូងដក ដូចេនះពួកគត់េន
ជួយឪពុកម្ដ យេន្រសុក។ 

 
េទះបីយ៉ង ក៏េ យ ក៏ខងតំ ងសហជីពរបស់កមមករសូមអំពវនវឱយគណបក ធំៗទំង
ពីរ េធ្វើយ៉ង ្រតូវេ ះ្រ យបញ្ហ ជប់គំងេនះឱយបនឆប់រហ័ស េ យយុត្តិធម៌និងសន្តិវធីិ។ 

្របសិនេបើករជប់គំងេនែតមិនមនដំេ ះ្រ យតេទេទៀត ផលវបិកនឹងធ្ល ក់មកេលើកមមករ 
នឹង ចឈនេទដល់ករធ្ល ក់ចុះៃនេសដ្ឋកិចចជតិែតម្ដង៕ 

 

កំណត់ចំ ំចំេពះអនកបញចូលមតិេនកនុងអតថបទេនះ៖ េដើមបីរក េសចក្ដីៃថ្លថនូរ េយើងខញុំ
នឹងផ យែតមតិ  ែដលមិនេជរ្របមថដល់អនកដៃទបុ៉េ ្ណ ះ។  
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27. កមមករេ ងច្រកែអស .អិលបន្តត ៉េនមុខ្រកសួងសងគមកិចច  
 

កមមករកមមករនីិេ ងច្រកកត់េដរ ែអស .អិល១ ) SL1) និង ែអស .អិល២  (SL2) ្របមណជង ៣
ពន់នក់ េនៃថងទី២៧ សី  បន្តេធ្វើកូដកមមត ៉របស់ខ្លួនដល់្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន 

និងយុវនីតិសមបទ ែដលសថិតេន មបេ ្ដ យផ្លូវ្រពះមុនីវង  ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ 

េដើមបីឲយជួយេ ះ្រ យលកខខណ្ឌ ករងរបន្តេទៀត។  

 

េ យ ហំុ៊ ចំេរ ើន 

2013-08-27  
 

 
 
 

កមមករេ ងច្រក ែអស .អិល ) SL Garment Processing) ត ៉េនមុខ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន 
និងយុវនីតិសមបទ េន្រពឹកៃថងទី២៧ ែខសី  ឆន ំ២០១៣។ 

RFA/Mom Sophon 

កនុងៃថងដែដលេនះ ម្រន្តីដឹកនំសហជីព សីុខវឌូ )C-CAWDU) ែថ្លងថ បនទ ប់ពីបនចរចរក្រចក
េចញជមួយម្រន្តីតំ ងរ ្ឋ ភិបលអស់ រយៈេពលជិត ៣េម៉ងរចួមក ក៏េនែតពំុមនដំេ ះ
្រ យសមរមយជូនកមមករេនេឡើយ។ 

តំ ងសហជីពកមមករ្របមណ ១០នក់ ែដលបនដឹកនំេ យ េ ក ត់ ធន ្របធនសមព័នធ
សហជីព្របជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ បនជួបចរចរកដំេ ះ្រ យជមួយម្រន្តី
តំ ងរ ្ឋ ភិបល េនទីស្ដីករ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ។ កនុងតុចរច
េន្រពឹកៃថងទី២៧ សី  តំ ងកមមករបនេលើកសំេណើ េទ្រកសួងសងគមកិចច េដើមបីឲយជួយេ ះ
្រ យលកខខណ្ឌ ករងររបស់កមមករចំនួន ១១ចំណុច។ 
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េ ក ត់ ធន ែថ្លងេនខងមុខ្រកសួងសងគមកិចច េនៃថងទី២៧ សី  ថ មូលេហតុែដល្រកុម
កមមករបនបែង្វរទិសេ របស់ខ្លួនត ៉  ឲយ្រកសួងសងគមកិចច ជួយេ ះ្រ យវញិ េ្រពះករ
ទមទរកន្លងមកពំុមនពន្លឺ មួយែដលជ្រចកេចញសមរមយ ដល់កមមករេឡើយ។ េ កបន្តថ 

ចំណុចែដល្រកុមកមមករទមទរចង់បនសំខន់ជងេគកនុងៃថងេនះ រមួមន ៤ចំណុច។ 

េ ក ត់ ធន៖ «េរឿងទី១ គឺពក់ព័នធដក េ ក មស សុថ ហនឹង។ មស សុថ ហនឹង គត់ជ
មិនដឹងថេប៉អិម ឬក៏ជទ ន ឬជឧកញ៉អីេទ បុ៉ែន្តជទូេទ អនកេនកនុងហនឹងេគេ គត់ថ
ឧកញ៉ឧកអីអីុចឹងេទ។ េហើយនិងករដកកម្ល ំងេប៉អិមែដលមន វធុេនកនុង្រកុមហុ៊នហនឹង េច
ញ។ ចំណុចទី២ ពក់ព័នធេទនឹង្រកុមហុ៊នបនបញឈប់កមមករទំងអស់ជង ៦រយនក់ េហើយ
េ្រកយមកអំ៊មិញេនះ េយើងបនដំណឹងេ្រកផ្លូវករថបញឈប់ទំងអស់ គឺអនករត់សំបុ្រតមន ក់មក
្របប់េទកមមករហនឹង ែដលកមមករមិនទំងដឹងផង គត់េយងេលើ ហនឹង យក ហនឹងថដីក ហនឹង
ចូលជធរមន។ េហើយេរឿងទី៣ គឺពក់ព័នធេទនឹងបណ្ដឹ ង្រកុមហុ៊នមនករ ក់ពកយបណ្ដឹ ងេផ
ងៗ េទៀត មិន្រតឹមែតមិនេ ះ្រ យេទ មនទំងបណ្ដឹ ង្រពហមទណ្ឌ  បណ្ដឹ ងេផ ងៗេទៀតេន
តុ ករ។ េរឿងធំទី៤ ពក់ព័នធេទនឹងគុណលុយេនកនុងៃថងកូដកមម និងអតថ្របេយជន៍េផ ងៗ
ហនឹង»។ 

េ កបន្តថ ខងភគីតំ ងរ ្ឋ ភិបលបនពិនិតយេទេលើករេសនើសំុដក េ ក មស សីុថ 

េចញពីករងរកនុង្រកុមហុ៊ន េ កថ េន្រតង់ចំណុចេនះ តំ ងរ ្ឋ ភិបលនឹងយកេទពិនិតយ
ថ្លឹងែថ្លងេមើល ្របសិនេបើ េ ក មស សីុថ មនករពក់ព័នធជមួយម្រន្តីកង្រប ប់ វធុែមន
េនះ តំ ងរ ្ឋ ភិបលនឹងេធ្វើករដកម្រន្តីរបូេនះេចញពីតំែណងកនុង េ ងច្រក មសំេណើ របស់
កមមករ។ េ កថ ចំេពះចំណុចេផ ងៗេទៀត ខងតំ ងរ ្ឋ ភិបលនឹងនំយកេទពិនិតយេ ះ
្រ យជូនកមមករេនៃថង បនទ ប់។ 

កមមករកមមករនីិែដលបនបេ្រមើករងរេនេ ងច្រកកត់េដរ ែអស .អិល១  និង ែអស .អិល២ សរបុ
ទំងអស់មនជង ៦ពន់នក់  េហើយេ ងច្រកេនះបនេបើកដំេណើ រកររបស់ខ្លួនកនុង្របេទសកមពុ

ជ ជង ១០ឆន ំមកេហើយ េពល គឺចប់ ំងពីឆន ំង១៩៩៦ រហូតមក។ វ ិ ទត ៉របស់កមមករ
ជមួយ្រកុមហុ៊នេនះ បនផទុះេឡើងអស់រយៈេពលជង ២សប្ដ ហ៍មកេហើយ។ 

េ ក ត់ ធន អះ ងថ េបើតំ ង្រកុមហុ៊ន ឬតំ ងរ ្ឋ ភិបលមិនបនេធ្វើករេ ះ្រ យ
មសំេណើ របស់កមមករេទេនះ ករទមទរនឹងមិន្រតូវបនបញជ ប់េឡើយ៖ «ខញុំគិតថ េរឿងេនះ

មិនថ្រកសួងសងគមកិចច មិនថេន ្រកុង ឬតុ ករេទ េបើមិនេ ះ្រ យ្របែហលជមិន
ចប់េទ េ្រពះខញុំបនជ្រមបេហើយថ បងប្អូនេន ែអស .អិល ហនឹង សុទធែត្របុសៗ រហូតដល់េទ
ជិត ៦ពន់នក់។ េហើយពីមួយេពល េទមួយេពល គឺេយើងដឹងេហើយថ េនេពលែដលយូរេទ
គត់េក្ដ  គត់អីអីុចឹងេទ គត់អត់សូវសបបយចិត្តេ្រចើនេទ។ េបើ ជញ ធរហនឹងមិនេ ះ្រ យ ខញុំ
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គិតថ្របែហលជ ចកូដកមមហនឹង នឹងធំេទៗ រហូតដល់ ចកូដកមមេពញទី្រកុងអីចឹងេទ 
ចមនបញ្ហ »។ 

តំ ងសហជីព និងតំ ងកមមករ បនបន្តដំេណើ ររកដំេ ះ្រ យ មផ្លូវចបប់េទ
ជធនីភនំេពញ េនរេសៀលៃថងទី២៧ សី ។ បុ៉ែន្ត កនុងដំេណើ រេនះ ្រកុមកមមករពំុបនរមួដំេណើ រ

ជមួយតំ ងរបស់ខ្លួនេឡើយ។ ្រកុមកមមករបនរ ំ យករត ៉របស់ខ្លួនេនេវ េម៉ង ១
រេសៀលៃថងដែដល។ ្រកុមកមមករអះ ងថ ខ្លួននឹងបន្តេធ្វើករត ៉ ជថមីេន ជធនី
ភនំេពញបន្តេទៀត ្របសិនេបើតំ ងរបស់ពួកេគែស្វងរកដំេ ះ្រ យរបស់ខ្លួនមិនបន 

សេ្រមចេនះ៕ 

កំណត់ចំ ំចំេពះអនកបញចូលមតិេនកនុងអតថបទេនះ៖ េដើមបរីក េសចក្ដីៃថ្លថនូរ េយើងខញុំ
នឹងផ យែតមតិ  ែដលមិនេជរ្របមថដល់អនកដៃទបុ៉េ ្ណ ះ។ 

28. កមមករេ ងច្រក SL បន្តេធ្វើបតុកមមបិទផ្លូវ  
 

 
 

កមមករកត់េដរេនេ ងច្រកមួយកែន្លង េនភនំេពញ កំពុងេធ្វើបតុកមម។ 

RFI/Siv Channa 

្រសបេពលែដលនេយបយកនុង្របេទសកំពុងែតជប់គំង ករត ៉ឲយមនដំេ ះ្រ យលកខខណខ ករងរ
របស់កមមករកមមករនីិ េ ងច្រកSL ក៏ជប់គំងដូចគន ។ េន្រពឹកៃថងទី ២៦ សី េនះ កមមករកមមករនីិ
្របមណ ៥៥០០ នក់ បនេធ្វើបតុកមមទមទរលកខខណខ ករងរ១១ ចំណុច។ បតុកមមេនះេធ្វើេឡើងេនម្ដុំ

ព នែដក ផ្លូវេទ កសិកមមចំករដូង កនុងខណ្ឌ មនជ័យ ជធនីភនំេពញ។ 
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េសចក្ដី យករណ៍របស់ េសឿន វឌ ន
្ត ប់ )01:24)  

26/08/2013  

កមមករកមមករនីិេ ងច្រកSL1 SL2 និង និកធី ្របមណ ៥៥០០នក់ កំពុងេធ្វើបតុកមមេនម្ដុំ ព ន
ែដក ផ្លូវេទ កសិកមម ចំករដូង េន្រពឹកៃថងចនទេនះ េដើមបីត ៉្របឆំងនឹងលកខខណ្ឌ ករងរប
ចចុបបនន។ 

ករេធ្វើបតុកមមេនះមនរយៈេពល ១០ៃថងេទេហើយ ក៏បុ៉ែន្តពំុទន់មនដំេ ះ្រ យ មួយ 
េលចេចញជដំុកំភួនេឡើយ។ ករជួប្របជំុគន បីេលើកកន្លងមករ ងតំ ងកមមករ េថែកេ ងច្រក 

និងម្រន្តី្រកសួងករងរពំុមនលទធផលអ្វីទំងអស់។ េនះេបើ មេ ក ៊ ង យូ៊ត ម្រន្តីេ ះ
្រ យវ ិ ទៃនសមព័នធសហជីព្របជធិបេតយយកមមករកត់ េដរកមពុជ។ 

េ ក ច សីុភន កមមករេ ងច្រក SL ែដលមនេថែកជជនជតិសិង្ហបុរ ី ្របប់វទិយុប ងំអន្ដរ
ជតិេ យដឹងថ ចប់ ំងពីៃថង២៦ កកក មក េគសេងកតេឃើញមន្រកុមកម្ល ំងកង ជ វធុហតថ
សថិតកនុងឯកស ្ឋ ន ្របមណ ៣០នក់ េនកនុងបរេិវណេ ងច្រក។ េហើយេ កមិនដឹងថ កង
កម្ល ំងទំងេនះ្រតូវបនជួលមកពី ថ ប័នរដ្ឋមួយ េឡើយ។ 

គួរបញជ ក់ថ បនទ ប់ពីមនករ្រពមេ្រព ងដកកម្ល ំង្រប ប់ វធុេចញពីេ ងច្រកកន្លងមក េគ
បនេឃើញ្រតឹមែតករដកឯកស ្ឋ នេចញបុ៉េ ្ណ ះ េហើយកម្ល ំង្រប ប់ វធុទំងេនះេនែតប
ន្ដចល័តកនុងបរេិវណេ ងច្រកដែដល  ជមួយនឹងឯកស ្ឋ នសីុវលិវញិម្ដង។ 

កមមករកមមករនីិ បន ក់ញត្តិទមទរលកខខណ្ឌ ករងរចំនួន១១ចំណុច រមួមន េសនើឲយ្រកុមហុ៊ន
ែបងែចកេវនេធ្វើករឲយបន្រតឹម្រតូវ និងមនករ ឯកភពពីកមមករកមមករនីិ, េសនើឲយ្រកុមហុ៊នដក
កម្ល ំង្រប ប់ វធុ េចញពីបរេិវណរបស់្រកុមហុ៊ន, និងេបើក្របក់ឈនួលេនៃថងទី៧ ជេរៀង ល់
េដើមែខជេដើម។ 

  

គួរបញជ ក់ថ វទិយុប ងំអន្តរជតិពំុ ចទក់ទងតំ ង្រកុម SL េដើមបីេធ្វើករអធិបបយ មួយ
បនេឡើយ េ យគត់អះ ងថជប់្របជំុ៕ 
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29. កមមករេ ងច្រក SL នឹងត ៉មុខ្រកសួងសងគមកិចច  
 
Monday, 26 August 2013  

មំុ គនធ   

ភនំេពញៈ កមមករកត់េដរ និងអនកគំ្រទ្របែហល ៦០០០ នក់ ្រតូវបនរពឹំងថនឹងេធ្វើករត ៉េនមុខ
្រកសួងសងគមកិចច និង ្រកុងភនំេពញ េ យជំរញុឲយរ ្ឋ ភិបល គំ្រទករត ៉របស់ពួកេគ
ែដលបនឈនចូលដល់សប្ត ហ៍ទី ២ េហើយ។ 

េ ក ច សីុធន កមមករ និងជសមជិកសហជីព សីុេខឌូ ែដលតំ ងកមមករេនេ ងច្រក 
SL បនឲយដឹងថ ករេធ្វើកូដកមមេនេ ងច្រក SL នឹងេរៀបចំេឡើងេនៃថងេនះ ឬៃថងែស្អក។ 

េ ក បញជ ក់ថ៖ «[កមមករ  [េ្រគង្របមូលផ្តុំគន  និងេសនើសំុកិចចអន្ត គមន៍ពី ្រកុង េហើយបន្ត
េសនើ្រកសួងសងគមកិចចជំរញុម្រន្តីេ ងច្រក SL េធ្វើករចរច»។ េបើ មេ កសីុធន ករចរចេលើក
ទី២ រ ងកមមករ និងថន ក់្រគប់្រគងេ ងច្រកកលពីៃថងសុ្រក ពំុទទួលបនលទធផលេទ។ ម្រន្តី្រកុម
ហុ៊ន ក់មិនពិចរ េលើករទមទររបស់កមមករេឡើយ េ យបញជូ នអនកបកែ្របែដលគម នសិ
ទិធអំ ចមកចរចជមួយតំ ង កមមករ។ កនុងចំេ មករទមទរទំង៩ចំណុចក៏មនករ
ទមទរ្របក់ឈនួល ្របចំែខអបបបរម១៥០ដុ ្ល រផងែដរ។ 

េ ក ត់ ធន់ ្របធនសហជីព សីុេខឌូ បន្របប់កមមករកលពីៃថងសុ្រកថ៖ «ខញុំកំពុងេធ្វើករជ
មួយនឹង្រកុមហុ៊នម៉កដូចជ H&M, Gap និង Levi's  េដើមបី ក់សមព ធេលើថន ក់្រគប់្រគងSLឲយរក
ដំេ ះ្រ យជូនកមមករ»។ 

េ ក វង  សុវណ្ណ អគគេលខធិកររងៃនគណៈកមម ធិករេ ះ្រ យកូដកមម និងបតុកមមៃន
្រកសួងសងគមកិចច បនែថ្លងថ កមមករ SL ទមទរេ្រចើនេពក និងថ គណៈកមម ធិករេ កចង់ឲយ
មនករស្រមបស្រមួលគន ។ «េយើងមិនចង់ឲយកមមករ្របមូលផ្តុំគន េធ្វើកូដកមមេទ េ្រពះ សទះច ចរ
ណ៍»៕ TK 
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30. Further wage increases eyed 
 

 
Garment workers may see their salaries increase as the government forms a committee to explore 

raising the minimum wage. PHA LINA 
 
Mon, 26 August 2013 
Mom Kunthear and Shane Worrell  

As the opposition continues to contest election results, the government has issued its second post-
election announcement on salaries, saying yesterday that it has formed a committee aimed at 
boosting minimum wages for garment and footwear workers next year. 

Following the government announcing a pay increase for civil servants days after last month’s 
ballot, Vong Sovann, secretary-general of the Ministry of Social Affairs’ strikes and demonstrations 
settlement committee, said the committee would raise wages after examining living costs for 
workers.  

“We can’t tell you how much the workers will receive until after we’ve done the research, but there 
will be an increase,” he said. 

The committee, he added, will involve the government, unions and the Garment Manufacturers 
Association in Cambodia. “It might take three or four months to complete it, because we’re aiming 
at increasing wages in 2014,” he said. 

Som Aun, president of the National Union Alliance Chamber of Cambodia – considered 
government-aligned – believed talks could begin next month. 

The NACC, he added, will try to secure a minimum wage of up to $200 over the next five years. “I 
expect the workers will get an increase between $20 and $30 next year,” he said. 

But not everyone has been invited to join the new committee. Because the government does not 
officially recognise Rong Chhun’s Cambodian Confederation of Unions, he will be observing from 
afar. 
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“I’m surprised [about this committee] but I congratulate them.… I want them to increase wages to 
$150 per month as soon as possible,” he said, adding construction workers, beer promoters, 
domestic servants and hospitality staff should be paid the same. 

Kong Athit, vice president of the independent Coalition of Cambodian Apparel Workers’ 
Democratic Union, said he, too, had not received an invitation and suggested the announcement was 
aimed at calming down workers tempted to join Cambodia National Rescue Party demonstrations. 

The government raised the minimum garment wage from $61 to $75 in March after the opposition 
vowed to raise pay to $150 per month if it won the election. 

 

31. ម្រន្តីសហជីពេទែចកខិត្តប័ណ្ណប៉ះទងគិចនឹងកមមកររបួស៧នក់  
 
Tuesday, 27 August 2013  

មំុ គនធ   
 

 
ម្រន្តីសហជីពរងរបួស កនុងករប៉ះទងគិចគន ជមួយកមមករម ិលមិញ ស្រមកកនុងគ្លីនិកឯកជន។ 

របូថត ផ លី  

ភនំេពញៈ សមជិកសហជីពចំនួន៤ មនគន ្របមណ ៧ នក់បនរងរបួសេនកនុងករប៉ះទងគិច គន
មួយរ ងសហជីពនិងកមមករ កលពីម ិលមិញ េនខងមុខេ ងច្រក Dayup Global េនខណ្ឌ
េពធិ៍ែសនជ័យ ជធនីភនំេពញ កនុងេពលពួកេគចុះេទែចកខិត្តប័ណ្ណែដលបង្ហ ញអំពីចបប់
ករងរ សិទធិ និងករទមទរមួយចំនួនរបស់កមមករ។ 

ម្រន្តីមកពី សហជីពទំងបួន រមួមនសហព័នធសហជីពេដើមបី សិទធិករងរ សហព័នធសហជីព ពល
កមមកមពុជ សហព័នធសហជីពកមមករែខមរ និងសហព័នធសហជីពសន្តិភពេដើមបីកមមករ។ 
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េ ក ន យ អគគេលខធិករសហព័នធសហជីពេដើមបីសិទធិករងរែដលបនរងរបួសៃដ 

បនែថ្លងកលពីម ិលមិញថ កមមករបនពឹងសំុឲយពួកេគជួយេធ្វើអន្ត គមន៍ពីកររេំ ភសិទធិ 
របស់េ ងច្រកចំេពះកមមករ បនទ ប់មកសមជិក្របែហល១០របូ ៃនសហជីពទំងបួនេនះបនចុះ
េទកន់េ ងច្រកេនះ។ 

េ កែថ្លងថ៖ «េយើងបនចុះេទកន់េ ងច្រក និងែចកចយខិត្តប័ណ្ណដល់ពួកេគេនខងេ្រក
េ ងច្រក មុនេពលពួកេគចូលេធ្វើករងរ។ េនេពលពួកេយើងែចកខិត្តប័ណ្ណអស់េហើយ េយើងបន
េទបរេិភគ រេពល្រពឹកេនែកបរេ ងច្រកេនះ ក៏្រ ប់ែតមនកមមករមួយ្រកុម ែដលេដើរេចញ
ពីេ ងច្រកកនុងៃដមនកន់ដំុថម ដំបង និងកំបិតប័ុងេ សទុះមក យ្រប រមកេលើពួកេយើង»។ 

េ ក ន យ បនេលើកេឡើងថ កមមករទំងេនះ គឺជកមមករទំេនើងេនកនុងេ ងច្រក េ្រពះ
ពួកេគេចញមកពីេ ងច្រក េហើយពួកេគបនរត់ចូលេទកនុងេ ងច្រកវញិ។ 

េ ក សំ េសឿន ្របធនសហព័នធសហជីពេដើមបីសិទធិករងរបន្របប់ឲយដឹងែដរថ េ កបន
ក់ពកយបណ្ដឹ ងេទកន់បុ៉ស្តិ៍នគរបលសងក ត់ េហើយេ កកំពុងេរៀបចំពកយបណ្ដឹ ងមួយេទៀត
ក់េទតុ ករ។ 

េ ក បញជ ក់ថ៖ «ខញុំកំពុងេរៀបចំពកយបណ្ដឹ ងប្ដឹងអនក្រគប់្រគងរដ្ឋបលេ ងច្រក Dayup Global 

និងបកខពួកមនគន ជង៤០នក់ ែដលបនេ្របើអំេពើហិង មកេលើសមជិកសហជីពខញុំប ្ដ លឲយ
រងរបួស។ សមជិក៥ របូ មនរបួស្រ ល ែតពីររបូេទៀតរងរបួសធងន់េ យក្អួតេចញឈម ្រតូវ
កបល ថគ ម និងដួលសន្លប់។ េយើងបនបញជូ នពួកេគេនះេទពយបលេនគ្លីនិកឯកជនេហើយ»។ 

េ ក សំ េសឿន បនែថ្លងថ ពួកេគមនបំណងសម្ល ប់សមជិកសហជីពឲយ ្ល ប់ែតម្ដង ែតពួក
េយើងសំ ងល្អ ែដលបន្រកុមអនកភូមិេនែកបរេ ងច្រកេនះ ជួយែ្រសកបញឈប់ពួកកមមករ
ទំេនើងទំងេនះ។ 

េ កអះ ងថ៖«េយើង ប្ដឹងពួកេគពីបទមនុស ឃតេ យេចតននិងប្លន់។ ពួកេគមនបំណង
សម្ល ប់េយើង េហើយបនយកទូរស័ពទពួកេយើងចំនួន៣េ្រគ ង និង យកូម២េ្រគ ងេនកនុងេពល
ពួកេគ យ្រប រេលើពួកេយើង។ ខញុំចង់ឲយតុ កររកយុត្តិធម៌ និងកត់េទសពួកេគ មចបប់។ 

ខញុំមិនចង់បនករសងជំងឺចិត្តេឡើយ»។ 

េ ក យ៉ង រទិធី ្របធនរដ្ឋបលេនេ ងច្រក Dayup Global បនបដិេសធចំេពះអ្វីែដលសមជិក
សហជីពទំងេនះេចទ្របកន់េទេលើេ ងច្រក។ 

េ កបនបញជ ក់ថ៖«ពួកេគបនបំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តិ ្រកុមហុ៊ននិង យខញុំ្រពមទំងកមមករ៤នក់
េទៀតឲយរងរបួស។ េយើងមិនបន យ្រប រ ដូចអ្វីែដលពួកេគបននិយយេទ»។ 
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េ ក អះ ងថ្រកុមហុ៊ននឹងប្ដឹងពីបទបំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តិ និងេធ្វើឲយកមមកររងរបួស។ 

េ ក យ៉ង រទិធី បញជ ក់េទៀតថ៖«េយើងមនភ័ស្តុ ងទំងអស់ ដូចជ វេីដអូ អំពីសកមមភពពួកេគ
យេទេលើពួកេយើង។ ្រកុមកមមករមិនមនករត ៉អីេទ េ យ រ្រកុមហុ៊នបនផ្តល់ជូនអ្វីែដល 

កមមករេសនើសំុរចួេហើយ បុ៉ែន្តសមជិកសហជីពទំងេនះមកញុះញង់ឲយកមមករេធ្វើករ ត ៉ និង
ប ្ដ លឲយមនអំេពើហិង ដល់កមមករ។ េយើងនឹងចត់វធិនករេទ មផ្លូវចបប់»៕ PN 

32. Union reps claim factory beatdown 
 
Tue, 27 August 2013 
Mom Kunthear  

Union representatives who claim they were beaten to within an inch of their lives yesterday after 
they handed out pro-union leaflets in Phnom Penh’s Por Sen Chey district have vowed to take legal 
action.  

The 10 union members, who represent four different unions – the Union Federation for Labour 
Rights (UFLR), Cambodian Federation of Labour Unions, Khmer Workers Union Federation and 
Union Federation Peace for Workers – stood in front of Dayup Global Co Ltd passing out literature 
with information detailing the Labour Law and workers rights yesterday morning, San Lay, 
secretary-general of the UFLR, said.  

“After we gave out all the leaflets, we went to have breakfast,” Lay said. “Then a group of people 
came out of the factory carrying stones, sticks and cleavers to attack us.” 

Outnumbering the union representatives four to one, the armed men pummelled the latter group, 
leaving two unconscious and vomiting blood, and the others with less severe injuries, Sam Soeun, 
president of the UFLR, said. 

Their lives were only spared because the alleged assailants returned behind the company gates when 
villagers who saw the beating began shouting for them to stop, Soeun said. The two seriously 
injured union reps were taken to a private health clinic for treatment. 

Soeun has already filed a complaint with police and plans to file another with the municipal court, 
he said. 

“We sued them for attempted murder and robbery,” Soeun said. “They tried to kill us, and they took 
three phones and two walkie-talkies during the attack.” 

But Yang Rithy, administrative manager at Dayup Global, insisted yesterday that the union 
members provoked a fight outside the factory gates. 

“They damaged company property and injured four workers,” Rithy said. “We did not attack them 
as they said.” 

He added that video evidence proves that the union members started the fight and that his firm plans 
to sue the 10 union representatives. 
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33. ្រកុមកមមករ  -ករនី ែស្វករកដំេ ះ្រ យពី្រកសួងសងគមកិចច   
 

 
 

កមមករកត់េដរេនេ ងច្រកមួយេនភនំេពញ )របូភពឯក រ(  

RFI/Siv Channa 

េ យ លី េម៉ងហួរ  

កមមករេ ងច្រកកត់េដរ ប់រយនក់ មកពីេ ងច្រកបី គឺ SL1 SL2 និងេ ងច្រក នីកធី េនបឹងទំពុន 
បនេដើរែហរកបួន េន្រពឹកៃថងអងគ រេនះ េទកន់្រកសួងសងគមកិចច េដើមបែីស្វងរកដំេ ះ្រ យ។ ្រកមុកមម
ករកត់េដរទំងេនះ បនេធ្វើកូដកមមអស់េពលជង ១០ ៃថង។ មកដល់្រកសួងសងគមកិចច តំ ងកមមករកត់
េដរ ដឹកនំេ យេ ក ត់ ធន់ ចំនួន ១០ នក់ បនចូលចរច ជមួយភគីេថែកេ ងច្រក េ្រកមករ
ស្រមួលស្រមួលពីម្រន្តី្រកសួងសងគមកិចច។ ្រកុមកមមករ បនេធ្វើកូដកមមជង ១០ ៃថងមកេហើយ េដើមបីទមទរ
លកខខណ្ឌ ករងរ និងទមទរតេម្លើង្របក់ែខឲយបន ១៥០ ដុ ្ល រ ជពិេសស្រកុមកមមករ ទមទរឲយ្រកុម
ហុ៊ន ដកកម្ល ងំ្រប ប់ វធុ េចញពីកនុងេ ងច្រក ជេដើម។ 

េសចក្តី យករណ៏របស់ លី េម៉ងហួរ
្ត ប់ )01:59)  

27/08/2013  

 ចប់ ំងពី្រពឹក្រពលឹម ៃថងអងគ រ ទី២៧សី េនះ ្រកុមកមមករកត់េដរ ប់រយនក់ េនេ ងច្រក
កត់េដរ SL ទី១ SL ទី២ និងេ ងច្រកកត់េដរ នីកធី ែដលមនទី ំងេនផ្លូវេលខ ៣៧១ េលើ
ទំនប់បឹងទំពុន បនេដើរែហកបួន េ យមនេលើកប  និងែ្រសកេម្រកូ េទកន់្រកសួងសងគម
កិចច។ 
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េនេពលកបួនត ៉ េដើរែហមកដល់្រកសួងសងគមកិចច េនផ្លូវ្រពះមុនីវង  ប្លុកបឹង្រតែបក នេម៉ង
្របមណ ៩ ្រពឹក ្រកុមកមមករបនឈប់េនទីេនះ។ តំ ងកមមករ ១០ នក់ ដឹកនំេ យេ ក 

ត់ ធន់ ្របធនសមព័នធសហជីព្របជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ េ កត់ថ សហជីព សីុ
ខវឌូ បនចូលេទចរចជមួយភគីេថែកេ ងច្រក េនកនុង្រកសួងសងគមកិចច េ្រកមករស្រមប
ស្រមួលពីម្រន្តី្រកសួងសងគមកិចច។ 

  

មគេ្រមង េបើសិនកិចច្របជំុចរច េន្រកសួងសងគមកិចច មិនមនដំេ ះ្រ យ េនះ្រកុមកមម
ករ នឹងបន្តែហកបួន េទកន់ ជធនីភនំេពញ និង ថ ប័នពក់ព័នធ ១ចំនួនេទៀត។ 

្រកុមកមមករេ ងច្រក SL បនេធ្វើកូដកមមជង ១០ ៃថងមកេហើយ េដើមបីទមទរចំនួន ១១ ចំណុច 
ែដលរមួមន៖ ្រកុមហុ៊នផ្តល់្របក់ៃថ្លបយ និង្របក់បនទ ប់បន ំ ្រកុមហុ៊ន្រតូវដកពកយបណ្តឹ ង 

កមមករទមទរតេម្លើង្របក់ែខេគលឲយបន ១៥០ ដុ ្ល រ និងជពិេសស្រកុមហុ៊ន ្រតូវដកកម្ល ំង
្រប ប់ វធុ េចញពីកនុងេ ងច្រក ជេដើម។ 

ជករកត់សមគ ល់ កូដកមមរបស់កមមករ េនេ ងច្រក SL កនុងខណ្ឌ មនជ័យ បនេកើតេឡើង 

េ្រកយពីអនកមនអំ ចមន ក់ ែដលកមមករអះ ងថ ជឯកឧត្តមបណ្ឌិ តឧកញ៉ េឈម ះ មស 
សុថ បនចូលេទឈរេជើង េនកនុង្រកុមហុ៊ន េហើយមនករគបសងកត់គំ មកំែហង េទេលើកមម
ករ។ ចំែណកកមមករេនេ ងច្រក នីកធី សថិតេនទល់មុខនឹងេ ងច្រក SL បនផទុះកូដកមម បនទ ប់ពី
េ ងច្រក បញឈប់តំ ងកមមករ ២ នក់។ កមមករេនះ បនជួយៃរអងគ សលុយ េដើមបីជួយទិញទឹក
សុទធឲយកមមករេ ងច្រក SL ែដលបនេធ្វើកូដកមម៕  

34. Strikers descend on ministry 
 

 
Police hold back protesting workers from SL Garment Processing (Cambodia). PHA LINA 

 
Wed, 28 August 2013 
Mom Kunthear and Sean Teehan  
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Shouting their demands and trying to force their way through the gate, thousands of striking 
garment workers rallied in front of the Ministry of Social Affairs to no avail yesterday. The strikes 
came the morning after management posted a notice saying some 6,000 striking workers were fired 
unless they returned to work.  

More than two weeks after workers first walked off the job at SL Garment Processing (Cambodia) 
Ltd, approximately 4,000 of them yesterday gathered outside the Social Affairs Ministry.  

Inside, government officials facilitated another round of unsuccessful talks between company 
management and the Cambodian Apparel Workers Democratic Union (C.CAWDU), which 
represents the workers. 
“We waited more than two weeks without getting anything,” Hen Sovann, 20, said as he stood in 
front of the ministry’s gates yesterday. “We cannot wait anymore.” 

Workers’ 12 demands include a monthly minimum wage increase to $150 and for the company to 
cut all ties with shareholder Meas Sotha, who hired military police to stand guard inside the factory.  

C.CAWDU vice president Kong Athit said Sotha’s bringing in of military police amounted to 
intimidation, provoking workers to strike. The company’s subsequent unwillingness to engage in 
serious negotiations, he added, demonstrates it is simply trying to remove C.CAWDU from the 
factory. “This is their way to bust the unions,” Athit said. 

Management is willing to negotiate with C.CAWDU, insisted Ken Loo, secretary-general of the 
Garment Manufacturers Association in Cambodia, but the demand of removing Sotha remains a 
sticking point. 

“Demand for change, demand for an apology, but you can’t demand the removal of management,” 
Loo said yesterday. “We are at an impasse with that.” 

SL employees were doubly angry at yesterday’s demonstration, after the layoffs announcement.  

Phnom Penh Municipal Court issued an injunction 12 days ago, ordering SL employees to return to 
work. 

David Welsh, country director of the American Centre for International Labour Solidarity, said 
yesterday that pulling the trigger on the firings would do more harm than good for SL. 

“I’d say it’s a counterproductive threat, [SL is] a well-known factory with international brands,” 
Welsh said. Firing its staff could cause the strike to “spiral out of control,” he added. 

After emerging from the negotiation session yesterday, C.CAWDU president Ath Thorn announced 
no deal had been struck. “I think that the strike will spread all over the capital if the Ministry [of 
Social Affairs] does not help the workers,” Thorn said.  

“Other workers at other factories will join.” 
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35. តុ ករេលើកេពល កសួរ្របធនសហជីពេរឿងហិង េនេ ងច្រក
្របី៊  

 

េច្រកមេសុើបសួរៃន ដំបូងេខត្តកំពង់សពឺ បនេលើកេពល កសួរ្របធនសហជីពេសរកីមម
ករ្របចំេ ងច្រក ្របី៊  (Sabrina) ែដល្រតូវមនត្រមុយពិរទុធភពពីបទេផ្ដើមគំនិតកនុងអំពី
ហិង េ យ េចតន មន ថ នទមងន់េទស និងេផ្ដើមគំនិតកនុងអំេពើេធ្វើឲយខូចខតេ យេចតន 

មន ថ នទមងន់េទស។  

េ យ ែខ សុណង 

2013-08-28  
 

 
្រកុមសមតថកិចចនិងកមមករេ ងច្រកកត់េដរ ្របី៊  (Sabrina) េនេខត្តកំពង់សពឺ ប៉ះទងគិចគន  េន

ៃថងទី៣ មិថុន ឆន ំ២០១៣។ 

IDEA Photo  

្របធនសហជីពេសរកីមមករៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ ក ជ មុនី មន្រប សន៍េនៃថងទី
២៨ សី  ថ ្របធនសហជីពេសរកីមមករ្របចំេ ងច្រក ្របី៊  េ ក សុ៊ន ៉ ន់នី បនចូល
ខ្លួនេទបំភ្លឺេន ដំបូងតុ ករេខត្តកំពង់សពឺ េទ មករេកះរបស់តុ ករេខត្តកំពង់សពឺ 
េ ក ឆឹម ឬទធី។ បុ៉ែន្ត្រតូវេលើកេពល កសួរេ យ រេ កជប់រវល់ េហើយេលើកេទៃថងទី១៩ 

ែខកញញ វញិ។ យ៉ង ក៏េ យ េ កេជឿថ ម្រន្តីរបស់េ កមិនបន្រប្រពឹត្តដូចករេចទ
្របកន់េនះេទ។ 

េ ក ជ មុនី៖ «ដីកបងគ ប់ឲយចូលខ្លួនេនះមនន័យថ ចឃំុខ្លួន ចចប់អីែតម្ដង ែតកនុង
ករណីេនះេយើងេឃើញថ កលពី្រពឹកៃថងទី២៨ )សី (ហនឹង  អត់ទន់េឃើញឃំុខ្លួនអត់ទន់ចប់អី
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េនេឡើយ។ ខញុំចំេមើលនីតិវធីិរបស់តុ ករេទមុខេទៀតថ េតើតុ ករគត់បនេ្របើ្របស់បុព្វ
សិទធិរបស់គត់ មឆនទ នុសិទធិ របស់គត់ែដរឬេទ?»។ 

េនៃថងទី២៩ ែខសី  តុ ករដែដលក៏បនេចញដីកេកះេ សហជីពកមមករ្របចំេ ងច្រក 

២នក់េទៀត គឺេ ក យ សំបូរ និងេ ក ជី ក់  េ្រកមបទេចទដូចគន ។ 

តុ ករេខត្តកំពង់សពឺ បនសេ្រមចឃំុខ្លួនថន ក់ដឹកនំសហជីពេសរកីមមករ ៨នក់ ក់កនុង
ពនធនគរេខត្ត េ្រកមបទេចទចំនួន២ គឺទី១ េផ្ដើមគំនិតឲយមនអំេពើហិង េ យេចតនេ យ
មន ថ នទមងន់េទស និងទី២ េផ្ដើមគំនិតឲយមនករខូចខតេ យេចតនមន ថ នទមងន់េទស 

ែដលមនែចងកនុង្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមី។ ករឃំុខ្លួនេនះគឺបនទ ប់ពីផទុះហិង េកើតេឡើង ែដលមនកមម
ករជិត ២ពន់នក់ េធ្វើកូដកមមទមទរដំេឡើង្របក់ែខ ១៤ដុ ្ល របែនថម កលពីៃថងទី៣ ែខមិថុន។ 

កូដកមមេនះបនឈនេទដល់ករេ្របើអំេពើហិង េធ្វើឲយកមមករនីិ េ ងច្រក ២នក់ រលូតកូន និង
កមមករេ្រចើនេទៀតរងរបួស៕ 

កំណត់ចំ ំចំេពះអនកបញចូលមតិេនកនុងអតថបទេនះ៖ េដើមបរីក េសចក្ដីៃថ្លថនូរ េយើងខញុំ
នឹងផ យែតមតិ  ែដលមិនេជរ្របមថដល់អនកដៃទបុ៉េ ្ណ ះ។ 

36. Unionists remain in hospital 
 

 
 
Union Federation for Labour Rights member Sam Visor (left), 25, and Khmer Workers Union 
Federation officer Loy Socheat, 37, recover from injuries at the Calmette Hospital in Phnom Penh. 
PHA LINA 
 
Fri, 30 August 2013 
Mom Kunthear  
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Blinded, bloodied and barely conscious, two unionists who were nearly beaten to death after 
passing out pro-union literature in front of a Phnom Penh garment factory remained in their hospital 
beds yesterday, awaiting a possible transferral to Vietnam. 

“I am very worried about them because they seemed to have lost memory and one of them may lose 
an eye,” Sam Soeun, president of the Union Federation for Labour Rights, said, standing beside his 
near-comatose brother at Calmette Hospital. 

The vicious attack in front of Dayup Global Co Ltd on Monday left Sam Visor, Soen’s 25-year-old 
brother, and Loy Socheat, a 37-year-old Khmer Workers Union Federation officer, unconscious and 
vomiting blood. 

Both men may have to be sent to Vietnam to receive the advanced medical care necessary to treat 
their injuries, a doctor said. 

According to Soeun, the attack on 10 unionists representing four different unions came without 
provocation. The men stood outside Dayup’s factory gates, passing out pamphlets detailing 
workers’ rights in Cambodia, Lay said, and were accosted by about 40 men from the factory bearing 
pipes and sticks. 

“I saw them beat my brother unconscious,” Soeun recalled. “They attempted to chop at his neck 
with a cleaver, but the villagers and food sellers at the scene shouted for them to stop.” 

Soeun and the other workers suffered less-severe injuries, he said. He has since filed complaints 
with the International Labour Organization, Solidarity Center/ACLIS and the municipal court as 
well as government ministries.  

Yang Rithy, Dayup’s administrative manager, maintain the unionists provoked a fight and damaged 
property, asserting that he possessed video evidence proving his claim but which he was unable to 
produce by press time. 

Rithy also denied a report from a 26-year-old worker who asked not to be identified that the 
incident sparked a strike of about half of its more than 1,000-member workforce, who demand that 
Dayup fire Rithy. 

“There are about 20 workers demanding that Dayup fires me, while hundreds of other workers 
don’t,” he said. 

The Arbitration Council released a letter yesterday ordering the workers striking to return to work 
within 48 hours. 
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37. A lesson in caution 
 

 
Garment factory workers stand inside a transport truck as they commute to Phnom Penh’s 

Meanchey district. PHA LINA 
 
Mon, 2 September 2013 
Sen David  

After nearly 50 garment workers were killed last year while travelling to or from their respective 
factories, the Ministry of Labour has urged truck drivers who cram dozens into the back of vehicles 
each day to take more care on the roads. 

In an information session in the capital’s Dangkor district on Saturday, officials from the ministry’s 
National Social Security Fund spoke to some 200 private drivers about the importance of having a 
licence and the huge responsibility they have when transporting so many workers. 

“Sometimes there are 30 to 50 workers in a truck, so if a driver is not careful, he could kill or injure 
them all,” said Cheav Bunrith, the NSSF’s policy office chief. 

Rather than place the burden of responsibility solely on truck drivers, though, Bunrith said the 
NSSF had also appealed to factory owners to only allow licensed drivers with a strong knowledge 
of traffic laws to transport their workers.  

Trucks overloaded with garment workers are a familiar sight, especially on the outskirts of the 
capital. 

According to NSSF figures, 49 garment workers died last year during a journey to or from work, 
359 were seriously injured and more than 3,000 were slightly injured.  

Involved in the information session was Kong Ratanak, deputy program manager at NGO Handicap 
International, who said the training had focused on drivers because workers “depended on them” for 
their safety. 

Dave Welsh, country manager for rights group Solidarity Center/ACILS, said the Labour Law held 
employers liable for accidents involving workers travelling to and from their factories. 
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“But the problem is the application,” he said, adding some employers didn’t realise their 
responsibility and some workers didn’t understand their rights.  

ADDITIONAL REPORTING BY SHANE WORRELL 

 
 
Garment factory workers return to Phnom Penh after voting in their hometowns in July. Yesterday 
the Labour Ministry appealed to Cambodia’s workforce, encouraging employees to remain calm 
and continue work as usual in light of post-election tensions. PHA LINA 
 
 

38. Unionists' jailing compared with Bandith 

 
 
Soam Chantha, the wife of a jailed union activist, cradles her newborn child outside of their home 
in Kampong Speu province. The 32-year-old garment factory worker is currently on maternity leave 
while her husband remains imprisoned following his arrest during worker demonstrations in June. 
PHA LINA 

 
Tue, 3 September 2013 
Shane Worrell and Mom Kunthear  
Kampong Speu province  

Since her husband was arrested in June and thrown in provincial prison to await trial, Soam 
Chantha, 32, has given birth to a baby boy. 
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“My husband hasn’t been able to hold his son yet because prison officials have not allowed him to,” 
the garment worker said yesterday as she fought back tears at her home in Kampong Speu’s 
Samrong Torng district. 

Three months ago today, Chantha’s husband, Sem Sopheak, 32, was one of eight members of the 
Free Trade Union arrested over a violent incident at the Sabrina Garment factory, a supplier to 
sportswear giant Nike. 

The men, who claim they are innocent, have spent every day since in pre-trial detention in the 
provincial prison, which does not segregate its convicted criminals from those awaiting trial. 

“It’s so difficult without him,” continued Chantha, a Sabrina employee herself who now provides 
for her family using maternity-leave payments.  

“My husband is innocent and should be released so he can support his family.” 

At the same time the men have been locked up, police have failed to arrest former Bavet governor 
Chhouk Bandith, who was sentenced to 18 months in prison on June 25 for shooting three garment 
workers during a protest at a Puma supplier in Svay Rieng province in February last year. 

The union members have been charged with inciting violence that injured 23 people, including 
police officers, and destroying property. 

While the charges are hardly minor, FTU and rights groups yesterday criticised the authorities for 
“double standards” in the way they have treated the accused in each case. 

“I’m not talking about the legality or illegality of the [Sabrina] strike, but it blatantly highlights the 
inconsistencies of the legal system,” said Dave Welsh, country manager for rights group Solidarity 
Center/ACILS. “It’s embarrassing a guilty man is … free despite calls from everyone … for his 
arrest, while some of the poorest workers in the world are languishing in pre-trial detention. 

“If those eight were governors of various provinces, they’d be awaiting some kind of Mickey 
Mouse trial in their villas.” 

While the union leaders could be found guilty when their trial reaches court, their families and the 
FTU said yesterday that they posed no threat to the community and their pre-trial detention was 
only putting more pressure on poor families struggling to survive. 

“Chhouk Bandith shot workers and is free, yet these workers have spent three months in pre-trial 
detention,” said Sun Vanny, 33, president of FTU at the factory.  

“They did not commit these crimes, and I think they were targeted because they are union members. 
It wasn’t them using sticks and stones to destroy company property – it was others who weren’t 
arrested.” 

While a person can be ordered into pre-trial detention for a number of reasons, including if he or 
she is considered a flight risk or deemed likely to re-offend, the law states that pre-trial detention 
should only be used in exceptional circumstances. 

But according to Naly Pilorge, director of rights group Licadho, the reality is that non-custodial pre-
trial measures are rare. 
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“It is really only those who are able to pay a lawyer or afford bail money who escape pre-trial 
detention,” she said. “As those with money can often get out with bail money, the majority of 
pretrial detainees are generally poor.” 

With major brands, including Nike and Puma, converging on Phnom Penh this week for a forum 
and talks with labour-rights groups, the FTU’s Vanny called on them to take more of an interest in 
the way authorities deal with garment workers who are either the victims or the alleged perpetrators 
of crimes. 

“The buyers have to help find justice for workers and union members and free them from prison,” 
he said. 

Under the law, a person can be kept in pre-trial detention for up to six months, meaning the eight 
accused might only be halfway to their trial. 

When contacted yesterday, provincial judge Cheum Rithy said investigations into the case were 
continuing and a date for the union members’ trial was yet to be set. 

“I still have to question a number of workers and union members,” he said. 

Administrative officials at Sabrina could not be reached for comment yesterday, while Garment 
Manufacturers Association in Cambodia secretary-general Ken Loo said the matter was in the hands 
of the court and he did not want to comment in detail. 

39. អនកបញ់កមមករមនេសរភីព ឯអនកជកូដករជប់ឃំុ  
 
Tuesday, 03 September 2013  

Shane Worrell និង មំុ គនធ   
 

 
 

ភរយិសមជិកសហជីពេនេ ងច្រក ្របី៊ ែដលជប់ឃំុ េរៀប ប់ពីទុកខលំបកទំងទឹកែភនក
។ របូថត លី  
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កំពង់សពឺៈ ចប់ ំងពីប្តីរបស់អនក្រសី្រតូវ បនចប់ខ្លួនកលពីែខមិថុន េហើយបញជូ នេទពនធនគរ
រង់ចំករជំនំុជ្រមះ អនក្រសី េ ម ចនថ  យុ៣២ឆន ំ គត់ស្រមលបនកូន្របុសមន ក់។ 

និយយទំង ទប់ទឹកែភនក កនុងផទះេន្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពង់សពឺ កមមករកត់េដរមន ក់េនះ្របប់
ថ៖ «ប្តីខញុំមិនទន់បនកន់កូន្របុសេនេឡើយេទ េ្រពះអនុរក ពនធនគរមិនអនុញញ តឲយគត់ព
កូនេទ»។ 

កលពីបីែខមុន េ ក ែសម សុភ័្រក្ត ប្តីអនក្រសី ចនថ  យុ ៣២ឆន ំ គឺមន ក់កនុងចំេ មសមជិក
សហជីពេសរកីមមករ ៨ នក់ ែដល្រតូវបនចប់ខ្លួន េ យ រែតករណីហិង េនេ ងច្រកកត់
េដរ ្របី៊  ែដលផគត់ផគង់ឲយផលិតផលម៉ក Nike។ 

អនកទំងេនះ ែដលអះ ងថ ខ្លួនគម នកំហុស បនចំ យេពល ល់ៃថងេនពនធនគរេខត្ត ែដល
ពំុែបងែចកឲយ ច់រ ងអនកជប់ឃំុរង់ចំករជំនំុជ្រមះ និងជនជប់េទសេនះេឡើយ។ 

អនក្រសី ចនថ  បុគគលិកេ ងច្រក ្របី៊  ែដលឥឡូវេនះជអនកផគត់ផគង់្រគួ រេ យេ្របើ្របស់
្របក់ ស្រមកមតុភពបននិយយថ៖« ពិបកខ្ល ំង ស់េពលគម នគត់។ ប្តីខញុំគម នកំហុស 
េហើយគួរ្រតូវបនេ ះែលង េដើមបីគត់ ចរក្របក់ មកចិញច ឹម្រគួ រ»។ 

ជមួយគន នឹងបុរស ទំងេនះ្រតូវជប់ឃំុ នគរបលទទួលប ជ័យកនុងករចប់ខ្លួនេ ក ឈូក 
បណ្ឌិ ត អតីតអភិបល្រកុងបវតិ ែដល្រតូវបនផ្តនទ េទសឲយជប់ពនធនគរ ១៨ ែខ កលពីៃថងទី 
២៥ ែខមិថុន ពីបទបញ់មកេលើកមមករេ ងច្រក ៣ នក់ កនុងអំឡុងេពលកូដកមមេនេ ងច្រកផគត់
ផគង់ផលិតផលម៉ក Puma កនុងេខត្ត ្វ យេរៀងកលពីែខកុមភៈ ឆន ំមុនដូចគន ែដរ។ 

សមជិកសហជីព ៨ នក់ ្រតូវបនេចទ្របកន់ពីបទញុះញង់ អំេពើហិង ែដលបងករបួសដល់
មនុស ២៣នក់ កនុងេនះម្រន្តីនគរបល ៩ នក់ និងបំផ្លិចបំផ្ល ញ្រទពយសមបតិ្តេ ងច្រក។ 

ខណៈែដលបទេចទ ្របកន់ទំងេនះមនភពធងន់ធងរ សហជីពេសរកីមមករ និង្រកុមសិទិធមនុស  
បនរះិគន់ ជញ ធរ កលពីម ិលមិញថ បនេ្របើ្របស់ «ស្តង់ រពីរថន ក់» កនុងរេបៀបែដលពួកេគ
អនុវត្តចំេពះជន្រតូវេចទកនុងករណីនីមួយៗ។ 

េ ក Dave Welsh អនក្រគប់្រគង្របចំ្របេទសកមពុជៃនអងគករសិទិធមនុស  ACILS បនែថ្លងថ៖ 

«ខញុំមិននិយយអំពីភព្រសបចបប់ឬមិន្រសបចបប់ៃនកូដកមម [េន ្របី៊  [េទ  បុ៉ែន្ត បញជ ក់
យ៉ងចបស់នូវភពមិនសីុសង្វ ក់គន ៃន្របព័នធ ចបប់។ ជករគួរឲយខម សេអៀនែដលបុរសមន
ពិរទុធេដើរយ៉ងេសរ ី េបើេទះជអនក ល់គន អំពវនវឲយចប់ខ្លួនគត់ក៏េ យ ខណៈែដលកមមករ្រកី
្រកជប់ឃំុរង់ចំករជំនំុជ្រមះេទវញិ»។ 
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េ ក បន្តថ៖ «្របសិនេបើ កមមករទំង ៨នក់េនះ គឺជអភិបលេខត្តេផ ងៗ ពួកេគនឹងរង់ចំករ
ជំនំុជ្រមះេលងៗ េនវ ី របស់ពួកេគ»។ 

ខណៈេមដឹកនំសហជីព ចរកេឃើញថ មនពិរទុធ េពលជំនំុជ្រមះ  ្រគួ រ និងសហជីពេសរកីមម
ករបនឲយដឹង កលពីម ិលមិញថ ពួកេគពំុបងកករគំ មកំែហងអីដល់សហគមន៍េឡើយ េហើយ
ករជប់ឃំុបេ ្ត ះ សននគឺ្រគន់ែត ក់សមព ធែថមេទៀតេលើ ្រកុម្រគួ រ្រកី្រកែដល្របឹង្រតដរ
រស់ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

េ ក សុ៊ន វណ្ណី  យុ ៣៣ ឆន ំ ជ្របធនសហជីពេសរកីមមករេនេ ងច្រក បនែថ្លងថ ៖ «

ឈូក បណ្ឌិ ត បនបញ់កមមករ េហើយមនេសរភីព បុ៉ែន្ត កមមករ ទំងេនះជប់ឃំុ៣ ែខមក
េហើយ»។ ពួកេគមិនបន្រប្រពឹត្តបទេលមើសទំងេនះេទ េហើយខញុំគិតថ ពួកេគបនក្ល យជេគល
េ  េ យ រែតេគគឺជសមជិកសហជីព។ មិនែមនពួកេគេទែដលេ្របើដំបងនិងដំុថមបំផ្ល ញ
្រទពយសមបតិ្ត ្រកុមហុ៊ន គឺអនកេផ ងែដលមិន្រតូវបនចប់ខ្លួនេឡើយ»។ 

ខណៈែដល មនុស មន ក់ ច្រតូវបងគ ប់ឲយជប់ឃំុបេ ្ត ះ សននេ យ រ មូលេហតុជេ្រចើន
ប់ទំង ្របសិនេបើពួកេគ្រតូវបនចត់ទុកថ ចរត់េគចខ្លួនឬ ច ្រប្រពឹត្តេលមើសម្តងេទៀត ចបប់

ែចងថ ករឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន គួរយកមកេ្របើែតកនុងករណីពិេសសែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

បុ៉ែន្ត េយង មេ ក្រសី លី ពីឡូក នយិកអងគករសិទិធមនុស លីកដូ បនឲយដឹងថ ករ
ពិតវធិនករមិនឃំុខ្លួន បេ ្ត ះ សននគឺជេរឿងក្រម។ 

េ ក្រសីបែនថមថ៖ «មនែតអនកែដល ចបង់្របក់ឲយេមធវ ី ឬបង់ៃថ្លធនេទ ែដលេគចផុតពី
ករឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន។ ខណៈែដលអនកមនលុយ ចរចួខ្លួន េ យ រ្របក់ធន អនកជប់
ឃំុបេ ្ត ះ សននភគេ្រចើនគឺជ្របជជន្រកី្រក»។ 

េ យ្រកុមហុ៊នម៉កលបីៗ កនុងេនះមនម៉ក Nike និង Puma បនជួប្របជំុគន សប្ត ហ៍មុនកនុង
េវទិក និងកិចចពិភក ជមួយនឹង្រកុមសិទិធកមមករ សុ៊ន វណ្ណី  បនអំពវនវឲយពួកេគចប់ រមមណ៍ 

េលើវធីិែដល ជញ ធរអនុវត្តចំេពះកមមករែដលជជនរងេ្រគះ ឬជជនែដលេគេចទថ បន
្រប្រពឹត្តបទេលមើស។ 

េ ក បញជ ក់ថ៖ «អនកទិញ្រតូវជួយរកយុតិ្តធម៌ឲយកមមករ និងសមជិកសហជីព េហើយេ ះែលង
ពួកេគពីពនធនគរ»។ មចបប់ េគ ចជប់ឃំុបេ ្ត ះ សននរហូតដល់េទ៦ ែខ មនន័យថ 

សមជិកសហជីពទំង ៨ នក់ ចជប់ឃំុបនពក់ក ្ត លេហើយ។ 
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េនេពលទំនក់ទំនងកលពីម ិលមិញ េ ក ចឹម រទិធី េច្រកម ដំបូងេខត្តកំពង់សពឺ បន
ែថ្លងថ ករេសុើបអេងកតេលើេរឿងក្តីេនះកំពុងបន្ត េហើយកលបរេិចឆទជំនំុជ្រមះមិនទន់បនកំណត់
េនេឡើយេទ។  េ កបន្តថ៖«ខញុំ្រតូវសួរកមមករ និងសមជិកសហជីពជេ្រចើននក់»។ 

ម្រន្តីរដ្ឋបលេនេ ងច្រក ្របី៊  មិន ចទក់ទងសំុករអ ថ ធិបបយបនេទ កលពីម ិលមិ
ញ ចំែណកេ ក េខន លូ អគគេលខធិករៃនសមគមេ ងច្រកកត់េដរេនកមពុជ បនែថ្លងថ 

បញ្ហ េនះសថិតកនុងៃដតុ ករ ែដលេ កមិន ចអ ថ ធិបបយលម្អិតេទ៕ TK 

40. Gov’t warns unions on demo 
 

Wed, 4 September 2013 
Mom Kunthear  

At least one union leader is butting heads with the Ministry of Labour as he encourages workers to 
join the planned opposition party demonstration on Saturday. 

A letter from the ministry sent to factories on Monday called on workers and unions to avoid 
participation in the planned Cambodia National Rescue Party demonstration, asserting that the 
“propagandising of some politicians could affect [workers’] living standards and create disorder in 
society”. 

Going directly against that advice, Rong Chhun, president of the more than 100,000 member 
Cambodia Confederation of Unions – which has historically been linked to the opposition – has 
encouraged workers to actively participate in the demonstration.  

CNRP officials announced on Monday that the mass demonstration against the National Election 
Committee’s official results of the July 28 election, which preliminarily said the Cambodian 
People’s Party won 68 National Assembly seats to the CNRP’s 55, will take the form of a ceremony 
for prayer and contemplation. 

While the Labour Ministry’s letter said it recently formed a committee to study the possibility of 
wage increases for workers, and implied participating was not in their best interest, Chhun argued 
that the demonstration was a step in the right direction to improve Cambodian society. 

“I appeal to all garment workers and teachers across the country to join in this demonstration 
because we want the justice for our election,” Chhun said. 

Other union leaders yesterday were hesitant to push workers in one direction or the other. 

Kong Athit, vice-president of the Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union 
(C.CAWDU), said union members are free under the law to participate in the demonstration if they 
want, but that it is not C.CAWDU’s place to guide political activity. 

“The trade union should not lead [workers],” Athit said. “The workers should lead the trade union.” 

Building and Wood Workers Trade Union Federation of Cambodia vice-president Van Thol echoed 
that sentiment, saying that workers’ politics are their own. 
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Whether workers participate in demonstrations or not, Dave Welsh, country director for the 
Solidarity Center/ACILS, disagreed with any government ministry issuing a letter discouraging 
workers from attending a demonstration, he said. 

“I think it’s entirely inappropriate,” Welsh said.  

ADDITIONAL REPORTING BY SEAN TEEHAN 

41. ្រកសួងករងរអំពវនវកមមករកំុឲយចូលរមួេធ្វើបតុកមមេនៃថងទី៧កញញ  
 

គណបក ្របឆំងបនកំណត់យកៃថងទី៧ ែខកញញ  ជៃថងេធ្វើបតុកមមអហិង  េ យមនបែនថមករ
ជួបជំុសមិង ម ធិ៍ទូទំង្របេទស េដើមបីទមទរឲយបេងកើតគណៈកមមករេសុើបអេងកតភពមិន្រប្រកតី
ៃនករ េបះេឆន ត។ មន ថ ប័នជតិធំៗជេ្រចើន បនេចញលិខិតបន្តបនទ ប់ េដើមបីជំរញុឲយ
ពលរដ្ឋរក សន្តិសុខ សថិរភពសងគម។  

 

េ យ េទព សុ ៉ វ ី
2013-09-04  

្ដ ប់ ឬ ទញយកសំេឡង  

 
 

កមមករេ ងច្រកែសបកេជើងែមកេណតធ៍ ហ៊្វូតែវរ )Magnate Foot Wear) ខទី១ េធ្វើកូដកមមបិទផ្លូវ 
ន្រសុកក ្ដ លសទឹង េខត្តក ្ដ ល េនៃថងទី២២ ែខមីន ឆន ំ២០១៣។  

RFA/Ouk Savborey  

្រសបគន េនះ ្រកសួងករងរ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ  ក៏បនេចញលិខិតមួយ អំពវនវឲយកមមករ
ទំងអស់កំុ ្ត ប់ករញុះញង់របស់អនកនេយបយ ចូលរមួេធ្វើបតុកមម េ យ្រតូវរក ភពនឹងនរ 
និងបន្តករងររបស់ខ្លួនជធមម ។ អងគករឃ្ល ំេមើលសិទធិករងរ បញជ ក់ថ កមមករក៏ដូចពលរដ្ឋ
ទូេទែដរ គឺមនសិទធិចូលរមួេធ្វើបតុកមមអហិង ដូចគន  មចបប់រដ្ឋធមមនុញញ េហើយេសនើសំុឲយ ថ ប័
ន ធរណៈ ឬបុគគល ធរណៈ ្រតូវរក ជំហរឲយបនអពយ្រកឹត។ 
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្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ អំពវនវដល់អងគករ សហជីព និងកមមករនិេយជិក 
និងនិេយជកទំងអស់ ្រតូវរក ភពនឹងនរ េសង ម ង ត់ កំុចូលរមួបតុកមម មករញុះញង់ និង
អូសទញរបស់អនកនេយបយ។ 

ករអំពវនវេនះ េធ្វើេឡើងបនទ ប់ពីគណបក សេ្រងគ ះជតិ បនកំណត់យកៃថងទី៧ ែខកញញ  េធ្វើ
បតុកមមអហិង េនទី ន្របជធិបេតយយ ែដលេគេជឿថ កមមករេ ងច្រក ចជកម្ល ំងចលករ
មួយចូលរមួកនុងហ្វូងបតុកមមេនះ។ 

្រកសួងករងរ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ េសនើសំុឲយកមមករអត់ធមត់ ទុកឲយគណបក នេយបយ
ទំងពីរែដលមន សនៈេនកនុងរដ្ឋសភ េ ះ្រ យ មនីតិវធីិ និង្រសបចបប់ជធរមន 

េហើយកមមករទំងអស់្រតូវបន្តបំេពញភរកិចច មតួនទីេរៀងៗខ្លួន េចៀស ងករចូលរមួ មករ
ញុះញង់អូសទញ និងករេឃសនរបស់អនកនេយបយ ែដលេធ្វើឲយបត់បង់ស ្ដ ប់ធន ប់
ធរណៈ ប៉ះពល់ដល់ជីវភពរបស់កមមករ។ 

យ៉ង  ្របធនសហភពសហជីពកមពុជ េ ក រ ៉ងុ ឈុន េជឿថ លិខិតអំពវនវរបស់្រកសួង
ករងរ េនេពលេនះ គម ន្របសិទធភពទប់ ក ត់ចរន្តកមមករ កមមករនីិ មិនឲយចូលរមួបតុកមម
អហិង  េដើមបីទមទរឲយមនករបេងកើតគណៈកមមករពិេសសេសុើបអេងកតករេបះ េឆន តេនះេទ
៖ «ករចូលរមួម បតុកមមអហិង េនះ ្រតូវបនចបប់ធន ដូេចនះេហើយ គម នអ្វីែដលខុសចបប់ 

េហើយេយើងគិតថ ករអំពវនវបន្រតឹមែតជករអំពវនវេទ បុ៉ែន្ត មិន ចទប់ទល់នឹងចរន្ត
របស់បងប្អូនកមមករ និេយជិក ែដលបេ្រមើករងរេន មប ្ដ េខត្ត និងេន ជធនីភនំេពញ»។ 

សហភពសហជីពកមពុជ ែដលមនសមជិកកនុងសហព័នធចំនួន៦ និងមនសមជិកគំ្រទ្របមណ 
៥មឺុន ៥ពន់នក់ គឺ ចមនសមជិកគំ្រទជកមមករ និងម្រន្តី ជករជ្រគូបេ្រង ន ែដលមន
លំេន នេន មប ្ដ េខត្តជិតៗភនំេពញ និងេនែត ជធនីភនំេពញ ្របមណ ២មឺុន ៥ពន់នក់ 

នឹងចូលរមួេធ្វើបតុកមមអហិង េនៃថងទី៧ ែខកញញ  ខងមុខេនទី ន្របជធិបេតយយ។ រឯីកមមករ 
និងម្រន្តី ជករជ្រគូបេ្រង នេន មប ្ដ េខត្តឆង យៗ ចនឹងចូលរមួគំ្រទពីចមង យ។ 

មិនខុសគន ែដរ ្របធនសហជីពករងរកមពុជ េ ក ត់ ធន បញជ ក់ករសេ្រមចចិត្តចូលរមួេធ្វើ
បតុកមម ឬមិនចូលេធ្វើបតុកមម ជសិទធិរបស់កមមករ។ េ កបែនថមថ េពលេវ េនះ រ ្ឋ ភិបល 

ឬ ថ ប័នរបស់រដ្ឋ មិនគួរេចញលិខិត ម ឬ ងំមិនឲយពលរដ្ឋចូលរមួេធ្វើបតុកមម េ យ
អហិង េនះេទ។ បុ៉ែន្ត វធីិែដលបេញច សបញ្ហ េផ ងៗ េកើតេឡើងជៃចដនយ ដូចជករេ្របើហិង

មួយេនះ គឺអនកនេយបយ្រតូវេ ះ្រ យបញ្ហ ែដលេសសសល់ជមុនសិន៖ «កមមករ ខ្លះ
គត់ចង់ចូលរមួ េ្រពះគត់ជ្របជពលរដ្ឋ មិនែមនកមមករអត់េធ្វើស្អីេទ គត់មនសិទធិេបះេឆន ត 
មនេបះដូង គត់មនទឹកចិត្ត គត់េមើលេឃើញ នរ មិនចង់ចូលរួម មិនចង់េទ នរ ភ័យ
ខ្ល ច គឺភ័យខ្ល ចដូចកមមករ»។ 
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តបិត្របធនសហជីពករងរកមពុជ មិនទន់ដឹងពីចំនួនជក់ ក់របស់សមជិកគំ្រទខ្លួន ចូលរមួ
េធ្វើបតុកមមេនៃថងទី៧ ែខកញញ  បុ៉ែន្ត ម ម ន កមមករខ្លះ ចនឹងសេ្រមចចិត្តឈប់ពីករងរ ឬពយួរ
ករងរមួយរយៈ ចូលរមួបតុកមមេនះ ែដលេធ្វើឲយសង្វ ក់ផលិតកមមកនុងវស័ិយឧស ហកមមកត់
េដរេនកមពុជ ចប៉ះពល់ខ្លះែដរ។ 

មរបយករណ៍ពីសមគមកត់េដរកមពុជ មនកមមករកនុងវស័ិយឧស ហកមមកត់េដរជង ៦០
មឺុននក់ គិត្រតឹមឆន ំ២០១២។ កលពីេដើមឆន ំ២០១៣ កន្លងេទ សនទុះកមមករេធ្វើបតុកមម បនសទុះ
េឡើងគួរឲយកត់សមគ ល់ េងើបទមទរឲយេថែកេ ងច្រកេគរពសិទធិករងរេនកែន្លងេធ្វើករ និង
ទមទរសំុដំេឡើង្របក់ែខឲយបន ១២០ដុ ្ល រ។ 

ករទមទររបស់កមមករសំុឲយបន្របក់ែខខពស់ គឺសីុនឹងេគលនេយបយរបស់គណបក ្របឆំង 

ែដលបនេឃសនសនយដំេឡើង្របក់ែខឲយកមមករឲយបន ១៥០ដុ ្ល រកនុងមួយែខ ្របសិនេបើ
គណបក េនះឈនះេឆន ត។ ្របធនគណបក សេ្រងគ ះជតិ ែដលផ្ដួចេផ្ដើមឲយមនបតុកមម្របឆំង
នឹងលទធផលេបះេឆន ត បញជ ក់ថ គណបក ខ្លួនឈនះបន ៦៣ សនៈកនុងរដ្ឋសភ េហើយថ គ.

ជ.ប មិនអពយ្រកឹត  និងទមទរឲយមនករបេងកើតគណៈកមមករឯក ជយេសុើបអេងកតភពមិន 

្រប្រកតីៃនករេបះេឆន ត។ ក ្ត េនះ ចេធ្វើឲយកមមករែដលចង់បន្របក់ែខខពស់ ដូចករសនយ
របស់គណបក ្របឆំង ៊ នេចញមុខេធ្វើបតុកមម។ 

យ៉ង  ្របធន្រកុម្របឹក សហជីពជតិកមពុជ េ ក េ ម អូន បញជ ក់ថ កមមករមិន្រតូវ
ចូលរមួេធ្វើបតុកមមរបស់គណបក ្របឆំងេទ េ្រពះបតុកមមេនះមិនែមនជបតុកមមទមទរ្របក់
ែខេឡើយ បុ៉ែន្ត ជបតុកមមែដលេកើតេចញពីអនកនេយបយ ែដលចង់េកងចំេណញអ្វីមួយ។ 

េ ក េ ម អូន គំ្រទទំង្រសុងចំេពះលិខិតអំពវនវរបស់្រកសួងករងរ េ យបញជ ក់ថ 

្របសិនកមមករចកេចញពីេ ងច្រកេទចូលរមួេធ្វើបតុកមមេនះ ចប៉ះពល់នឹងសន្តិសុខករងរ
របស់កមមករ៖ «កមមករេយើងគួរ ែត ទុកឲយេរឿងហនឹងឲយអនកនេយបយេ ះ្រ យេទ េហើយ
េយើងេធ្វើករធមម  កំុចូលរមួ េ្រពះអីសំខន់បំផុតេយើងេធ្វើករកនុងវស័ិយឯកជន ្របសិនេបើេយើង
នំគន ចកេចញពីកែន្លងេធ្វើករមកចូលរមួេធ្វើម  បតុកមម អីុចឹង េធ្វើឲយសង្វ ក់ផលិតមិន ច
េដើរបន អីុចឹងេបើមិន ចេដើរបន ពក់ព័នធនឹងករបញជ ទិញ អីុចឹង ចនឹងប៉ះពល់សន្តិសុខ
ករងររបស់េយើង»។ 

ចំេពះគំនិត្របធនែផនកកមមវធីិករងរៃនមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ ស្រមប់សហគមន៍ េ ក េមឿន 
តុ  យល់ថ កមមករមនសិទធិេពញេលញកនុងករចូលរមួេធ្វើបតុកមម។ េ កបញជ ក់ថ ករអំពវ
នវមិនឲយកមមករចូលរមួបតុកមម គឺជកររេំ ភសិទធិនេយបយរបស់បុគគល េហើយេសនើសំុឲយ ថ
ប័ន ធរណៈ ឬបុគគល ធរណៈ ែដលមនចរតិលេម្អ ង ្រតូវរក ជំហរឲយបនអពយ្រកឹត៖ «

កនុងនមជមច ស់េឆន ត កនុងនមជមច ស់្របេទស គត់មនសិទធិេពញេលញចូលរមួេធ្វើបតុកមម
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ជមួយគណបក សេ្រងគ ះជតិ េនេពលខងមុខ។ ដូេចនះ ្រកសួងមិន ចេទ មឃត់មិនឲយ
ចូលរមួេធ្វើបតុកមមបនេទ ហនឹងជសិទធិ្រសបចបប់របស់គត់ែតម្តង»។ 

គណបក ្របឆំងបនកំណត់យកៃថងទី៧ ែខកញញ  ជៃថងេធ្វើបតុកមមអហិង  េ យមនបែនថមករ
ជួបជំុសមិង ម ធិ៍ទូទំង្របេទស េដើមបីទមទរឲយបេងកើតគណៈកមមករេសុើបអេងកតភពមិន្រប្រកតី
ៃនករ េបះេឆន ត។ បតុកមមេលើកដំបូងេនះ គេ្រមង ចមនមនុស ចូលរមួ្របមណជង ២មឺុន
នក់។ ចបប់រដ្ឋធមមនុញញ្រតង់ម្រ ៣៧ បនែចងថ ពលរដ្ឋទំងពីរេភទមនសិទធិេធ្វើកូដកមម
បតុកមមេ យសន្តិវធីិ ្រតូវយកមកអនុវត្តេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ៃនចបប់។ គេ្រមងេធ្វើបតុកមមអហិង
េនះ ្រកុមកងកម្ល ំង្រប ប់ វធុជង ២ពន់នក់ ្រតូវបនហ្វឹក ត់ពីរេបៀបប្រងក ប្រកុមបតុករ
ជចំហ ្រសបេពលែដល្រកុមបតុករេ្រចើនពន់នក់ ក៏េ្រត មយុទធ ្រស្តបង្វឹកឲយ រមមណ៍សងប់ 

និងសងកត់ចិត្តឲយធងន់ កំុឲយប៉ះទងគិចជមួយសមតថកិចច៕ 

កំណត់ចំ ំចំេពះអនកបញចូលមតិេនកនុងអតថបទេនះ៖ េដើមបរីក េសចក្ដីៃថ្លថនូរ េយើងខញុំ
នឹងផ យែតមតិ  ែដលមិនេជរ្របមថដល់អនកដៃទបុ៉េ ្ណ ះ។ 

42. កមមករេ ងច្រកេអវកី្លូរ ី េនឬស ីែកវ ទមទរេបើក្របក់ែខ មុនៃថងម
បតុកមមគណបក ្របឆំង 

េ យ៖ េសង មូ៉លីនី និង សុ៊ន រនិ | ៃថងពុធ ទី4 ែខកញញ  ឆន 2ំ013 | 4 
េម៉ង មុន  

របូភពេ យ េសង មូ៉លីនី 
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កមមករ ជង៦០០នក់ មកពីេ ងច្រកកត់េដរេអវកី្លូរ ីកនុងខ័ណ្ឌ ឫស ីែកវ េន្រពឹកៃថងពុធេនះ បន
្របមូលផ្ដុំគន េនខងមុខេ ងច្រក េដើមបីទមទរឲយេថែកេបើក្របក់ែខមុនៃថង ែដលគណបក
្របឆំងេធ្វើម បតុកមម និងទមទរលកខខណ្ឌ មួយចំនួនេទៀត។ 

្របធនសមព័នធសហជីពកមពុជ សីុ េ ក នួន ចន់ថ ្របប់VOD េនកែន្លងត ៉ថ កមមករទំង
អស់កនុងេ ងច្រកេនះ ទមទរលកខខណ្ឌ ចំនួន៨ចំណុច រមួមន េសនើសំុឲយេបើក្របក់ែខមុនៃថង
ែដលគណបក ្របឆំងេធ្វើម បតុ កមម េនៃថងទី០៧ែខកញញ  ទមទរឲយដក្របធន្រកុមករងរ
ចំនួនពីររបូ ែដលបនេបើពកយមិនសមរមយ ក់កមមករ កនុងេពលបេ្រមើករងរ ទមទរលុយបយ
េពល ង ចបែនថម ករបែនថមេម៉ងកំុឲយបងខំ និងលកខខណ្ឌ ករងរមួយចំនួនេទៀត។ 

កមមករែដលចូលរមួេធ្វើកូដកមម េ ក ងួន ធុន ឲយដឹងថ កមមករទំងអស់មនករ្រពួយបរមភពីករ
េធ្វើម បតុកមម េនៃថងទី៧ ែខកញញ ខងមុខ របស់គណបក សេ្រងគ ះជតិ ែដល ចប៉ះពល់
ដល់ករេបើក្របក់ែខរបស់បុគគលិក។ 

កមមករ សំណូមពរេទរ ្ឋ ភិបល ដូចជ្រកសួងពក់ព័នធ ចត់វធិនករជបនទ ន់េដើមបីជួយ
ស្រមលដល់ជីវភីពរបស់ពួកគត់។ 

កនុងករត ៉ទមទរេនះ មិនទន់េឃើញមនភគីេ ងច្រក េចញមុខេ ះ្រ យបញ្ហ េនះ េន
េឡើយេទ។ 

កលពីៃថងអងគ រ ម ិលមិញេនះ ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ បនអំពវនវដល់កមម
ករ និងអនកដឹកនំសហជីព រក ភពហនឹងនេសង ម ង ត់ បន្តបំេពញភរកិចច មតួនទីេរៀងៗខ្លួន 
េជៀស ងករចូលរមួ ករញុះញង់អូសទញ និងករេឃសនរបស់អនកនេយបយ ែដលេធ្វើឲយ
បត់បង់ស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ ប៉ះពល់ជីវភព។ 

កលពីៃថងចនទ េ ក សម រង ុ ី បន្របកសថ គេ្រមងម បតុកមម េនៃថងទី០៧ ែខកញញ  នឹង
្រតូវផ្ល ស់ប្តូរនិងបែង្វរេទជពិធីបួងសួងទូទំង្របេទស សំុសន្តិភព ម្រពះ ជត្រមិះ្រពះម
ក ្រត។ គណបក សេ្រងគ ះជតិ កលពីៃថងសុ្រក ទី៣០កញញ  អំពវនវឲយ្របជពលរដ្ឋ រក ភព
សងប់ ង ត់ និងបន្តករងរជធមម  េបើេទះជម បតុកមមអហិង  េកើតេឡើងេនៃថងទី៧ែខកញញ
ខងមុខក៏េ យ។ 

គួរបញជ ក់ថ កមមករទំងអស់េធ្វើត ៉អស់រយៈេពល៥ៃថងមកេហើយ ែតមិនទន់មនដំេ ះ
្រ យេនេឡើយេទ។ េ ងច្រកេអវកី្លូរ ី សថិតេនកនុងភូមិទួលសែងក សងក ត់ទួលសែងក ខ័ណ្ឌ ឫស ី
ែកវ ជធនីភនំេពញ៕ 

សរេសរមកកន់ េសង មូ៉លីនី មរយៈ sengmoliny@gmail.com 
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43. កមមករេ ងច្រក SL បនផទុះបតុកមម រជថមី  
 

កមពុជ -   

អតថបទចុះផ យេនៃថង ្រពហសបតិ៍ 05 កញញ  2013 - ព័ត៌មនេទើបែកេ្របើេលើកចុង
េ្រកយ ៃថង ្រពហសបតិ៍ 05 កញញ  2013  

 

 
 

កមមករេ ងច្រក SL កនុងេពលបតុកមមេនេលើម វថីី្រពះមុនីវង សំេ េទ ជធនីភនំេពញ 
ៃថងទី ០៥ កញញ  ២០១៣  

RFI/Siv Channa 

េ យ ញឹម សុផល  

កមមករកត់េដរេ ងច្រក SL ប់ពន់នក់បនេដើរកបួនត ៉ជថមីេទេទកន់ ្រកុងភនំេពញេដើមប ី េសនើ
សំុឲយ ្រកុងជួយអន្ត គមន៍ដល់ករមិនទទួលខុស្រតូវ មចបប់ ករងររបស់េថែកេ ងច្រក SL
បនទ ប់ពីបញឈប់កមមករ។ ្រកុមកមមករបនបិទផ្លូវមុខ ្រកុង បនទ ប់មកក៏មនករជួបជែជកគន  រ ង
តំ ង ្រកុងនិងតំ ងសហជីព កលពីៃថង្រតង់ៃថង្រពហសបតិ៍េនះ។ 

េសចក្ដី យករណ៍របស់ ញឹម សុផល
្ត ប់ )02:28)  

05/09/2013  
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កមមករកត់េដរេ ងច្រក SL ១និង២ រមួនឹងកមមករេ ងច្រកនិកធី ែដល្រគប់្រគងេ យេថែកែត
មួយ ែដលេគអះ ងថ ៦ពន់នក់េនះ បនេដើកបួនេទកន់ ជធនីភនំេពញ េដើមបីែស្វង
រកអន្ត គមន៍ កនុងករណីេថែកេ ងច្រករេំ ភេលើចបប់ករងរ។្រកុមកមមករែដលេដើរេ យ 

េជើង េលើចំងយផ្លូវ្របមណជង ៣គីឡូែម៉្រត ទីបំផុតបនឈនេទបិទផ្លូវេនខងមុខ
្រកុងភនំេពញ, ទីែដលពួកេគអងគុយត ៉េនេវ េម៉ង ១០្រពឹក ៃថង្រពហសបតិ៍េនះ។ 

្រកុមកមមករែដលចំ យកំ ំងកយេដើរេ្រកមកំេ ៃថងេ យមិនគិតពី ករេនឿយហត់េនះ គឺ
េ យ រែត េថែកេ ងច្រក SL បញឈប់កមមករេ យមិនគិតពី្របក់អតថ្របេយជន៍នន ែដល 

កមមករ្រតូវទទួលបន។ 

ជួន បន កមមករមួយរបូកនុងចំេ មកមមករជេ្រចើនបននិយយបនទ ប់ពីករេធ្វើដំេណើ រ ែបក
េញើសស្រ ក់ថ ពួកេគ្រតូវបនបញឈប់េហើយ បនទ ប់ពីេធ្វើកូដកមមអស់រយៈេពលពីរ 
សប្ត ហ៍កន្លងេទេនះ េដើមបីប្តូរយកលកខខ័ណ្ឌ ករងរមួយល្អ្របេសើរ។ មិនថ្វីេទ តំ ងកមមកររបូ
េនះ ក៏ដូចជកមមករឯេទៀតសុខចិត្តឈប់ពីករងរ ក៏បុ៉ែន្តពួកេគបនេសនើឲយេថែកកិតគូពី 

អតថ្របេយជន៍ទំងអស់ែដលបនែចងេនកនុងចបប់ករងរដល់កមមករករណីេ ងច្រកបញឈប់ ឬក៏
បិទេ ងច្រក េ យ្របករ មួយ។ 

េនខងមុខ ្រកុងភនំេពញ ពួកកមមករ ែដលបន ្វ គមន៍េ យតំ ង ្រកុងេនះ
បនែថ្លងថ ពួកេគ្រតូវទទួលបនអតថ្របេយជន៍ចំនួន ៥ចំណុច េនេពលែដល្រកុមហុ៊នបញឈប់ 

េពលគឺ្របក់ដំ ច់ឆន ំ, ្របក់ែខចុងេ្រកយ, ្របក់ជមងឺចិត្ត, ្របក់ជូនដំណឹង និង្របក់អតថ
្របេយជន៍មួយចំនួនេទៀត។ ក៏បុ៉ែន្ត ្រកុមហុ៊ន SL បនគិតឲយកមមករែត ២ចំណុចបុ៉េ ្ណ ះគឺ ្របក់
ដំ ច់ឆន ំ និង្របក់ែខចុងេ្រកយ។ 

ភ្ល មៗបនទ ប់ពីកមមករមកដល់មុខ ជធនី េ ក ខួង េ្រសង អភិបលរង្រកុង បនេចញ
មកទទួល្រកុមកមមករ េ យេ កែថ្លងថ កនុងនមជ ពយបល ្រកុង្រតូវែតជួយ
អន្ត គមន៍ ក៏បុ៉ែន្តករសេ្រមចគឺខង្រកុមហុ៊នឯេ ះេទ។េទះយ៉ងេនះក្តីតំ ង ្រកុង
និងតំ ងកមមករ្រតូវបនេរៀបចំជួបគន េដើមបីរកដំេ ះ្រ យ ទក់ទងេទហនឹងករត ៉ដ៏ភញ ក់
េផ្អើលេនះ។ ្រកុមហុ៊ន SL មិន ចទក់ទងេធ្វើករពនយល់បនេទេនេពលេនះ។ 

សូមរលឹំកថកមមករេ ងច្រក SL បនេធ្វើកូដកមមអូសបន្ល យរយៈេពលែវង កលពីេដើមែខសី ក
ន្លងេទេនះ េដើមបីទមទរឲយ្រកុមហុ៊នដូរអនក្រគប់្រគង ែដលមនអំ ចនិង្រប ប់ វធុ ្រពម
ទំងផ្តល់នូវលកខខ័ណ្ឌ ករងរ្របេសើរេផ ងៗេទៀត។ ក៏បុ៉ែន្តករចចរកន្លងមកបនទទួលប ជ័យ 

េហើយកមមករក៏ផទុះករត ៉ម្តងេទៀត េ យសេ្រមចេដើរកបួនជ្រទង់្រទយធំេទ ្រកុងេន
េពលេនះ។  
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44. ILO៖ ពលករែខមរចំ ក្រសុកខុសចបប់េនៃថភគេ្រចើន្រតូវបងខំឲយេធ្វើករ 
 

អងគករអន្តរជតិខងករងរ )ILO = យឡូ( បនបេញចញរបយករណ៍មួយេនេដើមសប្ដ ហ៍
េនះ បង្ហ ញថ កនុងវស័ិយឧស ហកមមេន ទ្របេទសៃថ មនករេកង្របវញ័ច កម្ល ំងពលកមម
កុមរ និងរេំ ភសិទធិមនុស យ៉ងធងន់ធងរ។ កនុងេនះ េថែកៃថ បនបងខំកមមករេន ទែដលមន
កមមករជនជតិែខមរ និងកមមករចំ ក្រសុកៃន្របេទសជិតខងៃថ ែដរេនះ ឲយេធ្វើករេលើសេម៉ង 
និងេ្របើអំេពើហិង េទៀតផង។  

 

េ យ េ រ ជតិ 

2013-09-05  

្ដ ប់ ឬ ទញយកសំេឡង  

 

 
 

ពលរដ្ឋមកពីេខត្តេពធិ៍ ត់ េបះទី ំង្រជកជបេ ្ដ ះ សនន េនមុខ្រចកអូរនង កនុងេខត្ត
បនទ យមនជ័យ េដើមបីេនរង់ចំឆ្លងែដនេទរកករងរេន្រសុកៃថ កលពីៃថង២៤ េម  ឆន ំ
២០១៣។  

 
RFA/Soun Sophalmony  
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របយករណ៍សិក ្រ វ្រជវរបស់ យឡូ បង្ហ ញថ កមមករ្របែហល ១៧% ែដលភគេ្រចើន
ជកមមករចំ ក្រសុកខុសចបប់ពី្របេទសកមពុជ និងភូម បននិយយថ ពួកេគ្រតូវបនបងខំឲយ
េធ្វើករ្របឆំងនឹងឆនទៈរបស់ខ្លួន េហើយមិន ចសំុ ឈប់បន េ យ រែតេមករ ឬេថែក 
គំ មកំែហង និង ក់ទណ្ឌ កមម។ 

របយករណ៍សិក ្រ វ្រជវេលើេគហទំព័រ យឡូ េចញផ យៃថងទី២ កញញ  សរេសរថ កនុង
ចេម្លើយកមមករចំនួន ៣២នក់ ែដលនិយយថ ពួកេគមកេធ្វើជកមមករទូកេន ទេ យសម័្រគចិត្ត 
មនកមមករចំនួន ១៧  %េឆ្លើយថ  ពួកេគមិនចង់េទេធ្វើករជកមមករេន ទែដលចំ យេពល
ភគេ្រចើនេនែត េលើទូកក ្ដ លសមុ្រទេនះេទ ែតេ យ រចញ់េបកេគ ឬ្រតូវចញ់េបកេម
ខយល់េនកនុង្របេទសកំេណើ តរបស់ខ្លួន។ ករសិក ្រ វ្រជវេនះ ក៏បនរកេឃើញថ មនកមមករ
ជកុមរមិនទន់្រគប់ យុ ១៨ឆន ំ ចំនួន ៣៣នក់ េធ្វើករេលើទូកេន ទៃថ ែដរ។ 

េហើយបញ្ហ ែដលកមមករទំងេនះ ្របឈមេ្រគះថន ក់ខ្ល ំង គឺពួកេគមិន្រតូវបនេថែក ឬេមករ
េបើក្របក់ឈនួលឲយេទៀងទត់ ឬមិន្រតូវេគេបើក្របក់ៃថ្លឈនួលឲយេពញតៃម្ល ពួកេគមិនមនឯក

រេធ្វើករងរ្រសបចបប់ េហើយេបើេមករ ឬេថែកៃថ ចង់េធ្វើបបេ យ្របករ មួយ គឺេថែក 
េមករ ចប្ដឹងបូ៉លិសៃថ ឲយចប់ខ្លួន ក់គុកេពល ក៏បន។ 

របយករណ៍េនះបនេធ្វើេឡើងេ យមនករសហករគន រ ងអងគករអន្តរ ជតិខងករងរ និង
មជឈមណ្ឌ ល្រ វ្រជវ ៊ ន )Asian Research Center) ខងអេន្ត ្របេវសន៍េនសកលវទិយល័យ 
ជូ ឡុងកន )Chulalongkorn) េហើយេគរពឹំងថនឹង ក់របយករណ៍ថមីេនះ ជូនរ ្ឋ ភិបលៃថ ឲយ
ជួយចត់វធិនករ េដើមបីឲយ ថ នភព ្រកក់ដូេចនះ បន្របេសើរេឡើងវញិេនេពលខងមុខ េដើមបី
ករពរសុខភព និងសុវតថិភពករងរកមមករេន ទទំងេនះ ទំងកមមករជនជតិៃថ និងកមមករ
មកពី្របេទសជិតខងៃថ ផង។ 

របយករណ៍្រ វ្រជវេនះ បន្រសង់សម្ដីេ ក ្រ ្ត ចរយ សុផង ចន់ថ ៉និជ នយក
មជឈមណ្ឌ ល្រ វ្រជវ ៊ នខងអេន្ត ្របេវសន៍េន កលវទិយល័យ ជូ ឡុងកន េហើយ
្រតូវបនបកែ្របជភ ែខមរ េ យវទិយុ សីុេសរ ី ថ៖ «ករ យល់ដឹងអំពី ថ នភពេនះបន
្របេសើរ នឹង ចជួយបេងកើតបនជភស្តុ ងេ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ នេគលករណ៍កនុង ករេឆ្លើយ
តបកនុងករែកស្រមួលៃនករេ្រជើសេរ ើស និងបេ្រមើករងរេន ទ េដើមបីបងក រ និងលប់បំបត់ ល់
ទ្រមង់ករងរែដលមិន ចទទួលយកបន»។ 

ទក់ទងករ្រ វ្រជវេនះ េ ក យ៉ វធុ នយក្របតិបត្តិអងគករ ខ ៉មកមពុជ ែដលេធ្វើករ
ែផនកជនចំ ក្រសុក និងជំងឺេអដស៍ មន្រប សន៍ថ មពិតេទ អងគករេ កបនដឹងេរឿង
េនះ្រប ក់្របែហលគន  េ យ រទទួលដំណឹងពីកមមករែខមរែដលចញ់េបកេគកន្លងមក ែដល
អងគករេ កធ្ល ប់បនជួយ៖ «បុ៉ែន្ត ជករល្អែដរ ែដលអងគករ យឡូ េធ្វើរេីសុើច )Research) 
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បញ្ហ ហនឹងក៏ជសកខីកមមមួយែដរ េដើមបីជ្រមបេទរ ្ឋ ភិបល េដើមបីឲយរ ្ឋ ភិបលមនវធិនករ
យ៉ងេម៉ច េដើមបីជួយ្របជពលរដ្ឋេយើង ជពិេសសអនកែដល្រតូវបនេគជួញដូរេធ្វើេន ទេលើទូក
េន ទេនកនុង ្របេទសៃថ ហនឹងែដរ»។ 

ទក់ទងបញ្ហ េន ទេន្របេទសៃថ េនះែដរ កន្លងមកមនកមមករែខមរជេ្រចើន្រតូវបនចញ់េបក
េមខយល់ ធ្ល ក់ខ្លួនជអនកេន ទខុសចបប់េនទីេនះ េហើយ្រតូវេគេធ្វើបបដូចែដលរបយករណ៍
្រ វ្រជវរបស់អងគករ អន្តរជតិខងករងរេនះរកេឃើញ្រ ប់។ ក៏បុ៉ែន្ត ទនទឹមេពលេនះ ក៏េន
ែតមនកមមករែខមរេ្រចើនេទៀត ្រតូវបនេគជួញដូរ េហើយេនែតចញ់េបកេគដែដល។ 

វទិយុ សីុេសរ ី មិន ចទក់ទងេ កឧត្តមេសនីយ៍ ជីវ ផល្លី ្របធននយក ្ឋ ន្របឆំងករជួញ
ដូរមនុស  និងករពរអនីតិជនៃនសនងករ ្ឋ ននគរបលជតិ ៃន្រកសួងម ៃផទ បនេទ េនៃថងទី
៤ កញញ  េដើមបីសំុករអធិបបយបែនថមេលើេរឿងករជួញដូរមនុស េទេធ្វើករេន ្របេទសៃថ េនះ។ 

្របេទសៃថ គឺជ្របេទសនំេចញេ្រគ ងសមុ្រទដ៏ធំមួយេលើសកលេ ក េហើយ្រតូវករកម្ល ំង
ពលកមមយ៉ងខ្ល ំង។ របយករណ៍របស់ យឡូ ដែដលបង្ហ ញថ ្របេទសៃថ េធ្វើពណិជជកមម
ជលផលសមុ្រទមនទំហំទឹក្របក់សរបុ្របែហល ៧ពន់ នដុ ្ល រកនុងមួយឆន ំៗ កនុងេពល
បុ៉នម នឆន ំចុងេ្រកយេនះ េហើយវស័ិយេនះ្រតូវករកម្ល ំងពលកមម និងអនកេន ទជិត ១ែសន ៥
មឺុននក់៕ 

កំណត់ចំ ំចំេពះអនកបញចូលមតិេនកនុងអតថបទេនះ៖ េដើមបីរក េសចក្ដីៃថ្លថនូរ េយើងខញុំ
នឹងផ យែតមតិ  ែដលមិនេជរ្របមថដល់អនកដៃទបុ៉េ ្ណ ះ។ 
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45. កមមករេ ងច្រក្របមណ៤ពន់នក់ែហកបួនេទត ៉េនមុខ ជធនី 
 

កមមករេ ងច្រកកត់េដរសេម្ល កបំពក់ ែអស .អិល ១ និង ែអស.អិល ២  (SL1 & SL2) េនសងក ត់
សទឹងមនជ័យ ្របមណ ៤ពន់នក់ នំគន ដែង្ហកបួនេទកន់ ជធនីភនំេពញ េន្រពឹកៃថងទី៥ 

កញញ  េដើមបីទមទរឲយ្រកុមហុ៊នផ្ដល់្របក់ ៥ចំណុចដល់កមមករ និេយជិត ្របមណ ១ពន់នក់ 
ែដល្រតូវេថែកេ ងច្រកបញឈប់ពីករងរ។  

 

េ យ វទិយុ សីុេសរ ី
2013-09-05  

 

 
 

កមមករេ ងច្រក ែអស .អិល ដែង្ហកបួនេនមផ្លូវ្រពះមុនីវង  េឆព ះេទកន់ ជធនីភនំេពញ 
េន្រពឹកៃថងទី៥ កញញ  ឆន ំ២០១៣។  

RFA/Uon Chhin  

ករទមទរ្របក់ទំង ៥ចំណុចរបស់កមមករ និេយជិតេនះរមួមន ្របក់ជូនដំណឹង ្របក់
បេណ្ដ ញេចញ ្របក់ជំងឺចិត្ត ្របក់បំ ច់ឆន ំ និង្របក់ឈនួលចុងេ្រកយ។ 

កមមករេ ងច្រក ែអស .អិល ១ និង ែអស.អិល ២ េនៃថងទី៤ ែខកញញ  ្រតូវបនេថែកេ ងច្រកេនះ
បញឈប់ពីករងរ្របមណ ១ពន់នក់។ ករបញឈប់េនះ េនបនទ ប់ពីពួកេគបនចូលរមួេធ្វើបតុកមម
ទមទរ្របក់អតថ្របេយជន៍ ពីេថែក្រកុមហុ៊ន្របមណ ៣សប្ដ ហ៍ជប់ៗគន េនះ។ 

សូមរង់ចំ ននិង ្ដ ប់ព័ត៌មនបែនថម... 

កំណត់ចំ ំចំេពះអនកបញចូលមតិេនកនុងអតថបទេនះ៖ េដើមបរីក េសចក្ដីៃថ្លថនូរ េយើងខញុំ
នឹងផ យែតមតិ  ែដលមិនេជរ្របមថដល់អនកដៃទបុ៉េ ្ណ ះ។ 
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