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I. Bavet Shooting (Shooting in Puma’s supply chain) 
 

1. លោក ស លេង បញ្ជា ឲ្យតាមចាប់េលួនលោក ឈកូ បណ្ឌិ ត  
 

Wednesday, 09 October 2013  

ថម៉ា ទិតរថ្នរ៉ា   

 

ឈូក បណ្ឍិ ត លៅឯឧទនរណ៍្នាលពលកនវងមក។ របូថ្ត លហ្ង ជីវន័ 

ភបំលពញាៈ លលក ស លេង ឧបនាយករដឌមន្តនថី និងជា រដឌមន្តនថីលកសួង មហាថផធ បានលចញលិេិតបញ្ជជ
លៅអគ្គសបងការនគ្របាលជាតិឲ្រត្សឝងរកចាប់េវួន អតីតអភិបាលលកុង បាវតិ លលក ឈូក បណ្ឍិ ត 

តាមដីកាបងាគ ប់ឲ្រចាប់េវួនរបស់សាលដំបូងលេតថ សាឝ យលរ ង បនាធ ប់ពីតុលការបានសលលមចលធឝើ
ការផថនាធ លទាសឲ្រជាប់ពនននាររ ចំនួន ១ឆ្ប ំ ៦ត្េ ពីបទបងករបួសសាប មលដាយអលចតនា ត្ដលបាន
បាញ់កមយការនីិបីនាក់ឲ្ររងរបួសលៅេណ្ាៈមនការតវ៉ាលកខេណ្ឍ  ការងារលបលសើរជាងមុន ប៉ាុត្នថជន
លលយើសលៅត្តពំុទាន់បានចាប់េវួនលៅលេើយ។ 

លលក លេ វ សុភ័ក អបកនំាពាករលកសួង មហាថផធ បានត្ថ្វងឲ្រដឹងថ្ន លលកឧបនាយករដឌមន្តនថីនិង
ជារដឌមន្តនថីលកសួង មហាថផធ កាលពីសបាថ ហ៍្មុនបានលចញលិេិតមួយលផញើជូនអគ្គសបងការនគ្របាល
ជាតិ ឲ្រត្សឝងរកចាប់េវួនអតីតអភិបាលលកុង បាវតិ លលក ឈូក បណ្ឍិ ត តាមដីការបងាគ ប់ឲ្រចាប់
េវួនរបស់សាលដំបូងលេតថ សាឝ យលរ ង។ 

http://postkhmer.com/index.php/national/1-national-news/104843-2013-10-09-02-23-28
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លលកបានត្ថ្វងឲ្រដឹងថ្ន៖«សមតទកិចចកំពុងត្តអនុវតថតាមដីការបស់ តុលការ លហ្ើយលយើងនឹងចាត់
ការជាសមង ត់លៅលពលណាត្ដលទទួលបានដំណឹ្ងពីលលក ឈូក បណ្ឍិ ត»។ 

សូមរឭំកថ្ន កាលពីថថ្ង ទី២៥ ត្េ មិថុ្នា អតីតអភិបាលលកុង បាវតិ ដ៏មនឥទនិពលលល ឈូក 
បណ្ឍិ ត លតូវបានសាលដំបូងលេតថ សាឝ យលរ ង លចញដីកាបងាគ ប់ឲ្រចាប់េវួន បនាធ ប់ពីតុលការបាន
សលលមចលធឝើការផថនាធ លទាសឲ្រជាប់ពនននាររ ចំនួន ១ឆ្ប ំ ៦ត្េ លដាយពិន័យជាលបាក់ ៣៨ លន
លរ ល តលមូវឲ្របង់សងជំងឺចិតថឲ្រកមយការនីិរងលលរោះទំាងបីនាក់។ 

កាល ពីថថ្ង ទី៤ ត្េ មីនា ឆ្ប ំ ២០១៣ សាលឧទនរណ៍្ បានសលលមចលធឝើការលចាទលបកាន់សាជាថ្យី
លេើងវញិលលើលលក ឈូក បណ្ឍិ ត ជាអតីតអភិបាលលកុង បាវតិ ត្ដលបានបាញ់កមយការនីិលរងចលក
លៅលកុង បាវតិ ៣ នាក់ឲ្ររងរបួសកាលពីថថ្ង ទី២០ ត្េ កុមមាៈ លៅេណ្ាៈមនការតវ៉ាលកខេណ្ឍ
ការងារលបលសើរ ពីបទបងករបួសសាប មលដាយអលចតនា លហ្ើយបងឝិលសំណំុ្លរឿងលនោះលៅឲ្រតុលការ
លេតថ សាឝ យលរ ង លបើកសវនាការសាជាថ្យីលេើងវញិ។ 

លលក អំ សំអាត មន្តនថីលសុើបអលងកតជាន់េភស់អងគការការពារសិទនិមនុសស លីកាដូ បានត្ថ្វងឲ្រដឹងថ្ន 

លលកសាឝ គ្មន៍ចំលពាោះចំណាត់ការរបស់លលកឧបនាយករដឌមន្តនថី ស លេង ពីលលពាោះរត់គឺ្ជាអបក
បញ្ជជ ក់ដំបូងលគ្ថ្នលលក ឈូក បណ្ឍិ ត គឺ្ជាជនសងស័យកបុងការបាញ់កមយការនីិឲ្ររងរបួសកបុង
លពលតវ៉ា។ 

លលកបានត្ថ្វងលទ តថ្ន៖ «លនោះគឺ្ជាការកំត្ណ្ទលមង់របស់រដាឌ ភិបាលថ្យី លហ្ើយករណី្លលក ឈូក 
បណ្ឍិ ត លនោះលតូវបានលគ្សលមលួលទាសស្សាលបំផុតរត់មិនគួ្រកាត់លទាសពីបទបងក របួសសាប ម
លដាយអលចតនាលនាោះលទ ដូលចបោះលលក ឈូក បណ្ឍិ ត លតូវត្តចាប់េវួនដាក់ពនននាររ ត្តលបើលលក 
ឈូក បណ្ឍិ ត លៅត្តលៅលលៅឃំុលទ តលនាោះគឺ្មនន័យថ្នលនោះគឺ្លរន់ត្តជាឆ្កលលខ ន តាមរយាៈ
លបព័ននតុលការត្តប៉ាុលណាត ោះ»៕ 
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2. នាយករដឋមន្តនរីសរីទី លទើបលេញលិេិត តាមចាប់អតីតអភិបាលរកុងបាវតិ 
លោក ឈកូ បណ្ឌិ ត 

(ថថ្ងទី 9 តុល 2013, លម៉ាង 03:25:PM) | លដាយ  :លី សិល 

ភបំលពញ: នាយករដឌមន្តនថីសថីទី លលកឧបនាយករដឌមន្តនថី ស លេង រដឌមន្តនថីលកសួងមហាថផធ បានលបាប់
លកុមអបកកាត្សត លៅលពឹកថថ្ងទី៩ ត្េតុល ឆ្ប ំ២០១៣ ថ្ន លលកលទើបត្តលចញលិេិតមួយ បញ្ជជ លៅ
កាន់អគ្គសបងការនគ្របាលជាតិ លដើមផតីាមចាប់េវួនអតីតអភិបាលលកងុបាវតិ លលក ឈូក បណ្ឍិ ត 
ឲ្របាន យកមកដាក់ពនននាររ។ 

 

ត្ថ្វងលៅកាន់លកុមអបកកាត្សត បនាធ ប់ពីពិធីផថល់ប័ណ្តសលសើរ និងទឹកលបាក់ ១០ មឺុនលរ ល ដល់
ប៉ាូលិសមប ក់ៗ កបុងចំលណាមប៉ាូលិសលកសួងមហាថផធលបមណ្ ៣០០០ នាក់ លៅទីសថីការលកសួង
មហាថផធ នាលពឹកថថ្ងទី៩តុល លលក ស លេង នាយករដឌមន្តនថីសថីទី បានត្ថ្វងថ្ន លលកលទើបត្តបាន
លចញលិេិតបីបួនថថ្ងមុនលនោះ លដើមផីឲ្រអគ្គសបងការនគ្របាលជាតិ តាមចាប់លលក ឈូក បណ្ឍិ ត។ 

កិចចការលនោះ គឺ្លយើងអនុវតថលៅតាមសាលដីការបស់តុលការ។ លយើងលធឝើតាមចាប់ មិនមនអឝីេុស
ឆគងលទ។ 

 

យ៉ាងណាក៏លដាយ លលកនាយករដឌមន្តនថីសថីទី ស លេង មិនបានលបាប់លកុមអបកកាត្សតថ្ន លលក 

ឈូក បណ្ឍិ ត កំពុងលក់េវួនលៅទីណា លហ្ើយមូលលហ្តុអឝីេវោះ ត្ដលកនវងមក ប៉ាូលិសមិនអាចតាម
ចាប់លលកឈូកបណ្ឍិ តបានលនាោះលេើយ។ 

 

លលក ឈូក បណ្ឍិ ត អតីតអភិបាលលកុងបាវតិ លតូវបានតុលការលេតថសាឝ យលរ ង កាលពីថថ្ងទី២៥ 
ត្េមិថុ្នា ឆ្ប ំ២០១៣ ផថនាធ លទាសកំបំាងមុេ ដាក់ពនននាររ ១ ឆ្ប ំ និង ៦ ត្េ ពីបទបាញ់ស្តសថីកមយករ
កាត់លដរ ៣ នាក់ ឲ្ររងរបួសធងន់ កបុងលពឹតថិការណ៍្តវ៉ា កាលពីថថ្ងទី២០ ត្េកុមមាៈ ឆ្ប ំ២០១២។ លលកាយ
ពីលបកាសសាលលកមមួយថថ្ង គឺ្លៅថថ្ងទី២៦មិថុ្នា លលក ហីុ្ង ប ុនជា លពោះរជអាជាញ តុលការលេតថ
សាឝ យលរ ង បានលចញដីកាឲ្រប៉ាូលិសតាមចាប់េវួនលលក ឈូក បណ្ឍិ ត យកមកអនុវតថលទាស កបុង
ពនននាររ។  

 

ក៏ប៉ាុត្នថរហូ្តមកដល់លពលថថ្ងទី៩ ត្េតុល ឆ្ប ំ២០១៣ ប៉ាូលិសរកមិនលឃើញស្សលមលរបស់លលក 
ឈូក បណ្ឍិ ត ត្ដលលតូវបានលគ្ឲ្រដឹងថ្ន ជាប់ទាក់ទងនឹងមន្តនថីថ្នប ក់េភស់បំផុត៕ 
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- See more at: 

http://www.cen.com.kh/localnews/show_detail/19?token=ZTFjNmZjMW#sthash.MysUpnQn.dpuf 
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ច្បាបទ់ាកទ់ងនងឹបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ ៈ 
 
រកមរពហ្មទណ្ឌ  
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II. ការដួលសនវប់ និងលលរោះថ្នប ក់ការងារ 
 

1. ILO to Publicize Failings at Cambodian Garment Factories  
 

 
Cambodian garment workers sew clothes in a factory in Phnom Penh, Cambodia, Aug. 4, 2007. 

 

 

TEXT SIZE  

Robert Carmichael, VOA 

27 September 2013  

PHNOM PENH — The United Nations‘ labor body, the International Labor Organization, said this 

week that it would revise its program that monitors Cambodia‘s garment factories. 

 

Beginning in January, the ILO will publicly release information on factories that fail to comply with 

the most important elements of the country‘s labor laws. The ILO plans to start those inspections 

next week, but a variety of hurdles might make it difficult for monitors to carry out their duties. 

  

Cambodia‘s garment manufacturing industry has grown rapidly over the past decade. Today, it is 

the country‘s largest foreign exchange earner and, with over 400,000 Cambodians working in the 

industry, the nation‘s largest formal employer. 

  

The sector‘s rapid growth was largely due to a trade preferences deal that allowed duty-free access 

to the U.S. market. In exchange, exporting factories submitted to an ILO inspection program called 

Better Factories Cambodia (BFC), which assessed their compliance with Cambodia‘s Labor Law 

and made public its recommendations. 
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That was part of a carrot and stick approach; Cambodia got access to US retailers, as long as 

factories adhered to certain working conditions. Hundreds of foreign factories took advantage of the 

deal. 

  

After the trade preferences deal expired in 2005, the ILO agreed it would no longer publicize the 

BFC‘s findings, although it did continue to inspect factories. 

  

However, as a study by Stanford Law School found in February, without the financial incentives to 

comply, factories simply ignored the BFC‘s recommendations. Conditions for garment workers 

worsened, and today they earn less in real terms than they did a decade ago. 

  

Jason Judd, the ILO‘s technical specialist on the BFC program, says inspectors at the Cambodian 

program have noted a worrying trend. 

  

―In the last three years we‘ve seen the factories‘ compliance with the Labor Law has been declining 

- it‘s getting worse. Working conditions are deteriorating. That‘s not true in every factory, but on 

the whole this is what we‘ve seen. And we‘re returning to an old practice - something we did in the 

early years of the project - to create some gentle public pressure on factories to improve working 

conditions,‖ said Judd. 

  

Judd says inspectors will focus on basic issues such as ensuring emergency exits are unlocked 

during working hours and workers are paid at least minimum wage. 

  

BFC, which has a purely monitoring role and which cannot enforce compliance, checks around 450 

factories. Beginning next week it says its inspectors will assess factories‘ compliance with 21 key 

issues. Factory owners will be given three months to make the required changes, or face being 

named. 

  

The news has been welcomed by trade unions, some brands, including Sweden‘s H&M, and by 

workers‘ rights groups, such as the Solidarity Center, a non-profit affiliated with the U.S.-based 

labor movement. Dave Welsh, the country director for the Solidarity Center, thinks making the 

body‘s findings public could help put pressure on violators to make changes. 

  

―It‘s a step in the right direction, and the opportunities it affords trade unions and workers and 

worker activists is that surely it‘s sort of a naming and shaming aspect to it, but also it really 

highlights the urgency and calls publicly on those stakeholders who have the ability to make 

changes, fundamental changes in the industry - namely the government, namely the brands and 

namely the factories - to engage in a public and proactive manner. And that‘s very, very helpful,‖ 

said Welsh. 

  

The ILO‘s announcement this week drew a lukewarm response from the government. Sat Samoth, a 

senior official in the Ministry of Labor, told local media he feared that publicly naming factories 

might drive away brands and cause job losses. 

  

The government‘s reaction aside, it is the Garment Manufacturers‘ Association in Cambodia 

(GMAC), the industry body representing the more than 400 garment exporting factories, which is 

most annoyed. Ken Loo, secretary-general of GMAC, says his members were caught by surprise by 

what he termed the ILO‘s high-handed approach. 

  

Ken Loo says GMAC is not opposed to the results of inspections being made public, but is unhappy 

that the ILO disregarded the industry body and failed to allow it enough time to consult its 

members. 
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As a result, GMAC will send letters to its members advising them that they are no longer obliged to 

let BFC‘s inspectors enter their factories. 

  

―Factories are obliged to grant access to BFC monitors when they come for the unannounced audits. 

What we are doing now is to inform the factories that the association has taken the decision to 

inform them that they are no longer obliged. Access is granted by the government - by the 

respective ministries - so we are not refusing access, but we are saying that if they come with the 

relevant government officials and/or with the official letters indicating specifically that access 

should be granted, of course we will comply. If they don‘t have that, then what we are telling 

factories is that they are no longer obliged. And they take the decision themselves,‖ said Loo. 

  

Ken Loo says GMAC will stand by that until it feels its concerns have been taken into account - a 

position that looks likely to upset the ILO‘s planned launch next week.  

 

2. បុគ្គលិកកាសីុណូ្ Las Vegas ៣៨ នាក់សនលប់  
 

Monday, 16 December 2013  

មំុ គ្នាន   

ភបំលពញាៈ បុគ្គលិក ៣៨ នាក់លៅកាសីុណូ្ Las Vegas លៅកបុងលកុង បាវតិ បានដួលសនវប់កាលពីថថ្ង
លតង់មសិលមិញ លហ្ើយមន្តនថីសុខាភិបាលមនការសងស័យថ្ន ពួកលគ្ពុលអាហារ។ 

លលក អឹុម ប ុត អនុលបធានមនធីរលពទរបត្ងអក ជីភូ កបុងលេតថ សាឝ យលរ ង ត្ដលបានចុោះលៅជួប
បុគ្គលិកកាសីុណូ្ ត្ដលកំពុងសលមកពយាសបាលលៅគ្វីនិកឯកជន កាលពីមសិលមិញបានត្ថ្វងថ្ន លស
ចកថីសនបិដាឌ នបឋមគឺ្លដាយសារត្តពុលអាហារ។ លលកបានបនថថ្ន៖ «តាមបទ ពិលសាធត្ដលេញុំ
បានជួប ករណី្ត្បបលនោះគឺ្ពុលអាហារ។ ប៉ាុត្នថលយើងបានបញ្ជូ នសំណាករបស់ពួកលគ្លៅពិនិតរលៅ
វទិយាសសាទ ន បា៉ាសធ័រ លៅ ភបំលពញ លដើមផីរកមូលលហ្តុពិត»។ 

លលក អឹុម ប ុត បានបត្នទមឲ្រដឹងលទ តថ្ន បុគ្គលិកត្ដលសនវប់ទំាង ៣៨ នាក់លនាោះ មិនពុលអឝី
លលៅពីអាហារលេើយ ពីលលពាោះអបកត្ដលហូ្បលលចើនមនសាទ នភ្នពធងន់ធងរ លហ្ើយអបកហូ្បតិច មន
សាទ នភ្នពមិនសូវធងន់ធងរលទ។ កាសីុណូ្ Las Vegas បានផថល់អាហារដល់បុគ្គលិក។ 

លលក ត្កវ រដាឌ  លបធានមនធីរសុខាភិបាលលេតថ បានត្ថ្វងកាលពីមសិលមិញថ្ន លលកបានបញ្ជជ មន្តនថី
របស់លលកឲ្រលធឝើការលសុើបអលងកតករណី្សនវប់លនោះ។ លលកបានបនថថ្ន៖ «េញុំបានបញ្ជជ មន្តនថីចុោះលៅ
កាសីុណូ្ និងជួបបុគ្គលិកត្ដលសនវប់ លហ្ើយលធឝើការលសុើបអលងកតលដើមផរីកមូលលហ្តុ។ េញុំនឹងទទួល
បានព័ត៌មនលពញលលញលៅត្ថ្ងត្សអក»។ 

http://postkhmer.com/index.php/national/1-national-news/107874--las-vegas-
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ប៉ាុត្នថលលក ល ៉ា ពិនភីរមរ លមប៉ាុសថិ៍សងាក ត់ បាវតិ បានត្ថ្វងកាលពីមសិលមិញថ្ន មនបុគ្គលិកកាសីុ
ណូ្លបត្ហ្លត្ត ២០ នាក់ប៉ាុលណាត ោះសនវប់។ លលកបានបញ្ជជ ក់ថ្ន៖ «ពួកលគ្មិនធងន់ធងរលទ េវោះបាន
លៅផធោះវញិលហ្ើយ។ លគ្មិនអីលទ»។ 

បុគ្គលិកកាសីុណូ្ Las Vegas មិនអាចទាក់ទងសំុការអតាទ ធិបាយបានលទ កាលពីមសិលមិញ។ 

កនវងមកមនកមយករតាមលរងចលកជាលលចើនបានដួលសនវប់ត្ដលមន្តនថី ជំនាញ និងលមដឹកនំាសហ្
ជីពអោះអាងថ្ន ការដួលសនវប់របស់កមយករ គឺ្លដាយសារត្តបរសិាទ នលៅកបុងលរងចលក េណ្ាៈត្ដល
កមយករមនសុេភ្នពទន់លេោយ លលពាោះត្តហូ្បអាហារមិនលគ្ប់លរន់។ ការទាមទារឲ្រលធឝើការត្កលមអ
បរសិាទ នលៅកបុងលរងចលក និងការដំលេើងលបាក់ត្េសមរមរដល់កមយករ លតូវបានលគ្លសបើលេើងលដើមផី
កាត់បនទយការសនវប់៕ TK 

3. Workers injured: Dozens hurt in garment truck crash 
 

Wed, 6 November 2013 

Mom Kunthear  

Nearly 30 garment workers were hospitalised early yesterday morning after a truck carrying them to 

their jobs at Kampong Speu province factories crashed. 

―The [27] workers from Sangwoo (Cambodia) Co, Ltd, United Apparel Cambodia Inc. and Winson 

Int‘l Garment (Cambodia) Ltd were injured and sent to the provincial referral hospital,‖ said Sun 

Pisey, president of Sangwoo‘s Free Trade Union. 

The accident occurred when the truck carrying the workers along National Road 4 rear-ended 

another truck, said Say Seth, deputy police chief in charge of traffic in Samrong Tong district, 

where the accident occurred. 

Neither driver was charged with a crime. 

None of the injuries sustained from the crash were life-threatening, Pisey said. 

In the first half of 2013, 37 workers were killed in truck accidents, according to the Garment 

Manufacturers Association of Cambodia. 

 

 

 

  

http://www.phnompenhpost.com/author/mom-kunthear/83
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Law related to work-related-accident 
 

លលរោះថ្នប ក់ការងារ 
មារតា២៤៨៖ រតវូចាត់ទុកជាលររោះថ្នា ក់ការងារ លររោះថ្នា ក់ដដលលកើតល ើងលោយល្វើការ ឬកាុងលពលល្វើការ
ល ោះលោយលហ្តុយ៉ាងណាក៏លោយ លហ្ើយល ោះមានកំហុ្សមកពីកមមករនិលយជិត ឬរម នក៏លោយ គឺ្លររោះ
ថ្នា ក់ដដលធ្លល ក់លលើរបូកាយកមមករនិលយជិត កាុងលពលល្វើការឱ្យនិលយជក ឬនាយកសហ្ររស ឬធ្លល ក់លលើ
សិសសវជិាា ជីវៈមានឈាួលករី ឥតឈាួលករី កាន់មុេងារជាអវី លៅទីកដនលងណាក៏លោយ។ 
ម៉ាាងលទៀតរតូវចាត់ទុកជាលររោះថ្នា ក់ការងារដដរ េំល ោះលររោះថ្នា ក់ណាដដលធ្លល ក់លលើកមមករនិលយជិតកាុង 
លពលដដលសាមីេលួនល្វើដំលណ្ើ រពីលំលៅោឋ នេលួនរតង់ល ព្ ោះលៅទីកដនលងល្វើការ ឬវលិមកវញិលោយរម នឈប់ 
ឬលោយរម នវាងលៅកដនលងលផសងជារបលយជន៍ផ្ទា ល់េលួន ឬលរៅពីការងារដដលលគ្តរមូវឱ្យលៅ។ 
ជំងឺបណារ លមកពីវជិាា ជីវៈ ំងអស់ដូេមានបញ្ជា ក់កាុងេាប់ រតូវចាត់ទុកជាលររោះថ្នា ក់ការងារ លហ្ើយ 
ទទួលការជួសជុលដូេរា ដដរ។ 
មារតា២៤៩៖ នាយកសហ្ររសរតូវទទួលេុសរតវូលលើលររោះថ្នា ក់ការងារ ំងអស់ ដូេមានលរៀបរាប់កាុង
មារតាខាងលលើលនោះ ល ោះបីលកខនរិកៈផ្ទា ល់េលួនរបស់កមមករនិលយជិតមាា ក់ៗលនាោះ មានលកខណ្ៈយ៉ាងណាក៏
លោយ។ 
ការទទួលេុសរតូវដូេរា លនោះរតូវអនុវតរលលើ ៖ 

- អាករគ្ប់រគ្ងរគឹ្ោះសាា នពាបាលឯកជន េំល ោះដតបុគ្គលិកដដលអាករគ្ប់រគ្ងលនោះលរបើ 
- ជនដដលមានវជិាា ជីវៈលសរ ីេំល ោះដតលររោះថ្នា ក់លលើកមមករនិលយជិតរបស់ជនលនាោះ 
- សហ្ររសសិបបកមម េំល ោះកមមករនិលយជិតលរៅពីរបពនធ កូនរបស់សិបបករ 
- មាា ស់ផាោះ េំល ោះដតលររោះថ្នា ក់លលើអាកបំលរ ើកាុងផាោះរបស់េលួន 
- សហ្ររសកសិកមមេំល ោះលររោះថ្នា ក់ននកមមករនិលយជិតកាុងសហ្ររសលនាោះ។ 

លរៅពីរបលភទដូេមានដេងជាក់ោក់កាុងកថ្នេ័ណ្ឌ ខាងលដើមលនោះ ជនណាដដលទទួលកមមករនិលយជិតឱ្យ 
របកបការណាមួយជារបាកដ និងមរងមាា លឱ្យេលួន រតូវដតជួសជុលលររោះថ្នា ក់លផសងៗ ដដលកមមករនិលយជិត 
រតូវរងលររោះកាុងឱ្កាសដដលបំលពញការងារលនាោះ។ 
មារតា២៥០៖ នាយកសហ្ររសរគ្ប់របូរតវូចាត់ ឬលរបើឱ្យលគ្ចាត់វធិ្លនការចំាបាេ់ ំងអស់លដើមបីបងាា រ
លររោះថ្នា ក់ការងារលផសងៗ។ 
មារតា២៥១៖ កមមករ ំងឡាយដដលល្វើការដតឯង ជា្មមតាមិនអាេតរមវូឱ្យលៅលរកាមបទបបញ្ញតរិននជំពូក
លនោះ រពម ំងអតាបទេាប់សរមាប់ការអនុវតរលទ លបើររន់ដតទទួលមិតរភ័ករិមាា ក់ ឬលរេើននាក់មកល្វើការ
ជាមួយមរងមាា លលនាោះ។ 
មារតា២៥២៖ អាករងលររោះ ឬអាកសិទធិវនរមានសិទធិរតូវបានទទួលរបាក់បំណាេ់អំពីនាយកសហ្ររស ឬ
និលយជកកាុងករណី្ដដលមានលររោះថ្នា ក់ការងារធ្លល ក់លលើេលួន បណារ លឱ្យអាក់ខានល្វើការមិនលកើតមួយរយៈ
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លពល ប៉ាុដនររបាក់បំណាេ់លនោះអាេបានដតកាុងលកខេណ្ឌ  ដដលលររោះថ្នា ក់លនាោះបណារ លឱ្យខានល្វើការ លលើស
ពីបួននងៃលៅ។ 
លបើលររោះថ្នា ក់ការងារបណារ លឱ្យអាក់ខានល្វើការមិនលកើតកាុងរយៈលពលបួននងៃ ឬតិេ ជាងលនោះ អាករងលររោះ
រតូវបានទទួលរបាក់ឈាួលដូេ្មមតា។ 
អាករងលររោះដដលបានបងាលររោះថ្នា ក់លោយលេតនាេលួនឯង មិនរតូវបានរបាក់បំណាេ់អវីលទ។ 
តុោការមានសមតាកិេាអាេ ៖ 

- បនាយរបាក់បំណាេ់សរមាប់ជួសជុលលនោះបាន កាលណារកល ើញថ្នលររោះថ្នា ក់ បណារ ល មកពី 
កំហុ្ស្ៃន់ននអាករងលររោះ 

- បដនាមរបាក់បំណាេ់លនោះបាន កាលណាលគ្រកល ើញថ្នលររោះថ្នា ក់បណារ ល មកពីកំហុ្ស្ៃន់នន 
និលយជក ឬ អាកជំនួសជនលនោះកាុងកិេាដឹកនំាការងារ។ 

មារតា២៥៣៖ កាុងករណី្ដដលមានលររោះថ្នា ក់ដល់សាល ប់ ឬលររោះថ្នា ក់ដដលបណារ លឱ្យបាត់បង់សមតាភាព
ពលកមមជាអេិនន្តនរយ៍របាក់បំណាេ់រតូវលបើកឱ្យអាករងលររោះឬអាកសិទធិវនរជា្នោភ រតូវឱ្យរបាក់បំណាេ់
បដនាមដល់អាករងលររោះថ្នា ក់ណា ដដលតរមូវឱ្យមានមនុសសដនទមាា ក់លៅដង ំេលួន ជានិេា។ 
កាុងករណី្ល្វើការមិនលកើត របាក់បំណាេ់លនោះរតូវលបើកឱ្យយ៉ាងយូរណាស់លៅនងៃទីរបំា លរកាយពីលររោះថ្នា ក់។ 
មារតា២៥៤៖ អាករងលររោះថ្នា ក់ការងាររតូវមានសិទធិទទួលការពិនិតយ ពាបាលជំងឺ (ការផរល់ជាវតាុ ការពា
បាលជំងឺ និងការផរល់ថ្នា ំ រពម ំងកដនលងសរមាកពាបាលជាលដើម) និងការពាបាលខាងវោះកាត់ និង ផរល់
បដនាមវតាុណាដដលចំាបាេ់បនាា ប់ពីលររោះថ្នា ក់ ំងលនាោះ។ 
មារតា២៥៥៖ ល ោះបីមានបទបបញ្ញតរិខាងលលើលនោះក៏លោយ អាករងលររោះថ្នា ក់ការងារអាេនឹងបានផល 
របលយជន៍របលសើរជាងលនោះ កាលលបើមានការរពមលរពៀងរវាងគូ្ភាគី្។ 
មារតា២៥៦៖ រតូវមានរបបទូលៅមួយខាងការរា៉ា ប់រងជាកាតពវកិេាេំល ោះលររោះថ្នា ក់ការងារ។ របបលនោះ រតូវ
របរពឹតរលៅលរកាមការរា៉ា ប់រងរបស់លបឡាជាតិសនរិសុេសងគម។ 
មារតា២៥៧៖ បទបញ្ជា  ំងឡាយជា្រមានសពវនងៃរតូវលៅអនុវតរបាន ទំរាមំានការរបកាសឱ្យលរបើ នូវអតា
បទេាប់សរីពីបទបញ្ជា  ំងឡាយននការរា៉ា ប់រងខាងសងគមកិេាសរមាប់ហានិភ័យខាងវជិាា ជីវៈ។ ក៏ប៉ាុដនរលៅ
កាុងរយៈលពលអនររកាលលនោះ រកសួងទទួលបនាុកវស័ិយការងារ អាេលេញរបកាសកំណ្ត់ដបបបទេលោះ
សរមាប់អនុវតរជំពូកលនោះដូេខាងលរកាម ជាអាទិ៍ ៖ 

១.  ដបបបទសរីពីរបកាសលររោះថ្នា ក់ និងការអលងាត។ 
២.  ការធ្លនា និងបទបបញ្ញតរិចំាបាេ់ឯលទៀត។ 
៣.  អរតាននភាពពិការ និងេំនួនរបាក់បំណាេ់សរមាប់ជួសជុល។ 
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III. Issues related to Migration 
 

1. Malaysia jails migrant over visa snafu: CLEC 
 

Thu, 3 October 2013 

Sen David and Amelia Woodside  

A Cambodian woman working at a garment factory in Malaysia has been arrested and detained in 

prison for nearly one month since her visa was revoked after she failed a mandatory annual health 

test, according to a legal aid organisation. 

According to the Community Legal Education Center, worker Sry Ratha arrived in Batu Pahat, 

Malaysia, in July 2011 with a visa permitting her to work at Honsin Apparel Sdn Bhd, where she 

was employed until she was detained on September 9 this year. 

After failing an annual health test – for reasons that remain unclear because she was never provided 

with any documentation – Ratha‘s visa was revoked before she had a chance to make arrangements 

to return to Cambodia.  

When she visited Malaysian authorities with her employers to request documents to travel home, 

she was immediately arrested. 

The very fact that she had requested such documents clearly demonstrated ―that she had no 

intention to break the law by remaining in Malaysia‖, said a CLEC statement. 

Program officer Huy Pichsovann expressed concern yesterday over Ratha‘s case, saying she was 

healthy when she left Cambodia and didn‘t seem to have any communicable disease that would 

necessitate detention or deportation. 

―Her employer must return her on time if she fails a health check, but they kept her until her visa 

was cancelled. This is not her fault, the factory owner must be held responsible for this case,‖ 

Pichsovann said. 

In its statement, CLEC also called on the Cambodian Ministry of Foreign Affairs and the Malaysian 

Department of Immigration to release Ratha immediately, calling the situation ―a further example of 

how the respective governments have failed to put in place the proper safeguards to ensure safe 

employment for Cambodians in Malaysia‖.  

Koy Kuong, spokesman for the Ministry of Foreign Affairs, said yesterday the ministry was aware 

of the case and investigating. 

―This morning, I just got a letter from [CLEC], and now our embassy in Kuala Lumpur is 

investigating her case so she can return home,‖ Kuong said. 

  

http://www.phnompenhpost.com/author/sen-david/3519
http://www.phnompenhpost.com/author/amelia-woodside/25546
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2. លគួ្សារលៅសធឹងត្លតងអំពាវនាវជាថ្យីឲ្រជួយត្សឝងរកពលការនីិ៣នាក់លៅម៉ា លេសីុ 
 

លគ្ួសារពលការនីិត្េយរលៅលេតថសធឹងត្លតង បានអោះអាងថ្ន ពួកលគ្មិនអាចទាក់ទងសាច់ញាតិចំនួន 
៣នាក់ ត្ដលលធឝើការតាមផធោះលៅលបលទសម៉ា លេសីុ បានលេើយ លលកាយពីពួករត់បានត្សឝងរកកិចច
អនថរគ្មន៍ពីរជរដាឌ ភិបាលឲ្រ ជួយសលន្តងាគ ោះពលការនីិទំាងលនាោះពីអំលពើហិ្ងោ រលំលភកិចចសនយាស
ការងាររបស់លៅត្ក។  

លដាយ រដាឌ  វសិាល 

2013-11-19  

សាឋ ប់ ឬ ទាញយកសំលេង  

ស្តសថីត្េយរទំាងបីនាក់លនាោះ បានចុោះកិចចសនយាសជាមួយលកុមហ្ ុននំាពលករលៅលបលទសម៉ា លេសីុ ចំនួន
ពីរឆ្ប ំ ប៉ាុត្នថកិចចសនយាសការងារហួ្សរយាៈលពលមួយឆ្ប ំ លហ្ើយលៅត្កមិនអនុញ្ជដ តឲ្រពលការនីិត្េយរ
លនោះវលិលតេប់មកស្សុកកំលណ្ើ ត វញិលេើយ។ 

លបជាពលរដឌរស់លៅលេតថសធឹងត្លតង លៅថថ្ងអងាគ រ ទី១៩ ត្េវចិឆិកា អំពាវនាវជាថ្យីលទ តសំុឲ្រសាទ ប័ន
ពាក់ព័ននថនរជរដាឌ ភិបាល ជួយអនថរគ្មន៍ត្សឝងរកពលការនីិត្េយរចំនួនបីនាក់ត្ដលបាត់ដំណឹ្ងលៅ 

លបលទសម៉ា លេសីុ។ 

ស្តសថីល យ្ ោះ ម៉ាន អុន រស់លៅភូមិឆ្ឝ ំង ឃំុសំអាង ស្សុកថ្នលបរវិ៉ាត់ មនលបសាសន៍បញ្ជជ ក់ថ្ន 

កយួយរបស់រត់ពីរនាក់បានបាត់ដំណឹ្ងតំាងឆ្ប ំ២០១១ បនាធ ប់ពីចុោះកិចចសនយាសជាមួយលកុមហ្ ុននំា
ពលករល យ្ ោះ លអ .ឌី.ភី ( ADP) លៅលធឝើការងារលៅលបលទសម៉ា លេសីុ។ ចំត្ណ្កកូនស្សីរបស់រត់ ក៏
លតូវលៅត្កម៉ា លេសីុ ផ្តថ ច់មិនឲ្រទាក់ទងផថល់ដំណឹ្ងអឝីមករត់ជាមថ យ តំាងពីត្េកកកដា កនវងលៅ 
បនាធ ប់ពីកូនស្សីបានទូរស័ពធលបាប់ថ្ន នាងលតូវលៅត្កវយគំ្រម លដាយសារត្តនាងទាមទារវលិលត
េប់មកលំលៅឋានវញិលលកាយលពលបញ្ច ប់កិចច សនយាស។ 

អបកស្សីបនថថ្ន បានដាក់ពាករបឋឹងសំុកិចចអនថរគ្មន៍លៅសបងការដាឌ ននគ្របាលលេតថ និងសមគ្ម
ការពារសិទនិមនុសសអាដហុ្ក (Adhoc) លលចើនត្េលហ្ើយ ប៉ាុត្នថមិនលឃើញមនដំណឹ្ងអឝីពីពលការនីិ
ទំាងលនាោះលៅលេើយ៖ «លកុមហ្ ុន លគ្យកលៅថ្នត្តពីរឆ្ប ំលទ មីងចប់អាណ្តថិមកវញិ លហ្ើយធាវ ក់បីឆ្ប ំ
ក៏មិនលឃើញ ថ្នបនថអាណ្តថិ ដល់លពលេញុ ំទូរស័ពធសួរវលៅ េញុ ំមិនទាន់បឋឹងលគ្ថ្នេញុ ំអត់បានតអាណ្តថិ
លទ លៅត្កលទលួចតអាណ្តថិ។ លពលលនោះបាត់ឈឹងលៅ»។ 

ពលការនីិត្េយរទំាងបីនាក់មនល យ្ ោះ នួន សុេជា ជិន អាន់ និងល យ្ ោះ សា មករ បានចុោះកិចច
សនយាសរយាៈលពល ២ឆ្ប ំពីលដើមឆ្ប ំ២០១០ លៅបលលមើការងារតាមផធោះ ប៉ាុត្នថកិចចសនយាសការងារបានហួ្ស
កំណ្ត់មួយឆ្ប ំលហ្ើយ។ បចចុបផនប លកុមហ្ ុននំាពលករបានបិទការយិល័យ ចំត្ណ្កតំណាងលកមុ
ហ្ ុនលគ្ចលវសមិនទទួលេុសលតូវលលើបញ្ជា លនោះលេើយ។ 
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មន្តនថីសលមបសលមួលសមគ្មអាដហុ្ក លេតថសធឹងត្លតង លលក ហូ្ សំអុល មនលបសាសន៍ទទួល
សាគ ល់ថ្ន សមគ្មលលកបានអនថរគ្មន៍ពាករបឋឹងរបស់លគ្ួសារពលការនីិទំាងបីនាក់ លៅ
ការយិល័យប៉ាូលិសលបឆំ្ងការជួញដូរថនសបងការដាឌ នប៉ាូលិស និងបានចាត់ទុកករណី្លនោះជា
ករណី្តាមដានបនថលទ ត។ លលកអោះអាងថ្ន មន្តនថីនគ្របាលជំនាញមិនទាន់បានផថល់ដំណឹ្ងសឋីពី
ការត្សឝងរកពលករ ទំាងលនាោះលៅលេើយ៖ «េញុ ំនឹងលរ បគ្លលមង លលពាោះពួករត់ក៏បានទូរស័ពធមកេញុ ំ
អីុចឹងណា! េញុ ំទុកលពលឲ្រកមវ ំងជួញដូរលៅលេតថហ្បឹង រត់ទាក់ទងសិន។ លបើសិនជាលទនផលកបុងរ
យាៈលពលត្េហ្បឹង លបើរត់រយ នលទ ត េញុ ំនឹងរយការណ៍្លៅឲ្រខាងជំនាញេញុ ំលៅលលើឲ្រលគ្ទាក់ទង
លៅខាង រដាឌ ភិបាលអីុចឹងត្ដរ»។ 

ទាក់ទិនករណី្លនោះ អនុលបធានការយិល័យលបឆំ្ងការជួញដូរមនុសសថនសបងការដាឌ នប៉ាូលិស លេតថ
សធឹងត្លតង លលក លភ ន លភើយ មនលបសាសន៍បញ្ជជ ក់ថ្ន លលកបានលផញើរបាយការណ៍្ និងពាករ
បឋឹងរបស់លគ្ួសារពលការនីិទំាងបីលៅអាជាញ ធរថ្នប ក់ជាតិ រចួលហ្ើយ លដើមផចីាត់វធិានការស្សាវលជាវ
ករណី្លនោះ។ លលកបនថថ្ន លគ្ួសារពលការនីិលតូវផថល់ព័ត៌មនមកប៉ាូលិស លបសិនទំនាក់ទំនង
ជាមួយពលការនីិលតូវកាត់ផ្តថ ច់៖ «េញុ ំតាមដាន យូរលហ្ើយតំាងពីទទួលពាករបណ្ឋឹ ងមក ប៉ាុត្នថឥេូវ
ខាងលលើលគ្មិនទាន់បានផថល់ព័ត៌មនឲ្រផង។ ចង់ឲ្ររត់មកលធឝើមថងលទ ត ចង់ដឹងលរឿងរ៉ា វលលកាយ
មកលទ ត ត្សអកឲ្រមកជួបលៅកត្នវងលដើម»។ 

របាយការណ៍្ស្សាវលជាវរបស់មជឈមណ្ឍ លអប់រចំាប់សលមប់សហ្គ្មន៍នា រយាៈលពល ៦ត្េលដើម
ឆ្ប ំ២០១៣ លនោះ មនបញ្ជា ពលករចំណាកស្សុកជាង ១ពាន់ករណី្ លតូវបានជួយសលន្តងាគ ោះពី
លបលទសថថ្ អាន្តហ្ឝិកខាងតផូង ចិន និងលបលទសម៉ា លេសីុ។ 

លបធានកមយវធីិសិទនិការងារថនមជឈមណ្ឍ លអប់រចំាប់សលមប់ សហ្គ្មន៍ លលក លមឿន តុល កនវង
លៅ បានកត់សមគ ល់ថ្ន បទពិលសាធន៍ត្ដលអងគការលលករកលឃើញ គឺ្លកសួងការបរលទស ក៏មន
កំហុ្សមួយចំត្ណ្កទាក់ទិនការបនថទិដាឌ ការដល់ពលករលៅលបលទស ម៉ា លេសីុ ត្ដលអាចនំាឲ្រ
លកើតមនអំលពើពុករលួយកបុងការបនថអាណ្តថិការងាររបស់ ពលរដឌ លដាយពំុមនការឯកភ្នពពីពល
ករ និងលកុមលគ្ួសារ លទើបលកើតមនលរឿងត្បបលនោះ៕ 

កំណ្ត់ចំណំាចំលពាោះអបកបញ្ចូ លមតិលៅកបុងអតទបទលនោះ៖ លដើមផរីកោលសចកឋីថថ្វថ្បូ រ លយើងេញុ ំ
នឹងផោយត្តមតិណា ត្ដលមិនលជរលបមថ្ដល់អបកដថទប៉ាុលណាត ោះ។ 
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Law Related to Migration 

១. លបកាសលលេ ០៤៥/១៣ សថពីីការដាក់ឲ្រលលបើពាករគ្នវឹោះ 
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២.  លបកាសលលេ ០៤៦/១៣ សថពីីដំលណ្ើ រការលលជើសលរ ើស និងការត្ណ្នំាតលមង់ទិស និង
ពលករមុនលពលលចញដំលណ្ើ រ 
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៣. លបកាសលលេ ០៤៧/១៣ សថពីីទីភ្នប ក់ងារលលជើសលរ ើសឯកជន 
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៣. លបកាសលលេ ០៤៧/១៣ សថពីីទីភ្នប ក់ងារលលជើសលរ ើសឯកជន 
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៤. លបកាសលលេ ០៤៩/១៣ សថពីីយនថការទទួលពាករបណ្ថឹ ងពលករសនថរលបលវសន៍ 
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៥. លបកាសលលេ ២៥០/១៣ សថពីីអធិការកិចចទីភ្នប ក់ងារលលជើសលរ ើសឯកជន 
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៦. លបកាសលលេ ២៥១/១៣ សថពីីការលលើកសរលសើរ និងការដាក់វន័ិយទីទីភ្នប ក់ងារលលជើស
លរ ើសឯកជន 
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៧. លបកាសលលេ ២៥២/១៣ សថីពីលសវរបស់ទីភ្នប ក់ងារលលជើសលរ ើសឯកជនលៅ កត្នវងលធឝើ
ការ និងការលធឝើមតុភូមិនិវតថន៍ 
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៨. លបកាសលលេ ២៥០/១៣ សថីពីការដាក់ឲ្រលលបើលបាស់បទដាឌ នអបផបរមកិចចសនយាសលសវរ
កការងារឲ្រលធឝើលៅបរលទស 
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IV. កូដកមយ និង េុកលៅ)Strikes( 

 

1. បុគ្គលិក PSI បនរតវា៉ាលរឿងបញ្ឈប់ការងារមិនឲ្យរបាក់បំណាេ់  
 

Wednesday, 02 October 2013  

ឃួន លកខិណា  

 

 

បុគ្គលិករងការបញ្ឈប់ពីការងារតវ៉ាលៅមុេអងគការ PSI ទាមទារលបើកលបាក់បំណាច់ឆ្ប ំកនវងមក។ 
របូថ្ត លហ្ង ជីវន័ 

ភបំលពញាៈ បុគ្គលិកត្ផបកលវចេធប់របស់អងគការ PSI ចំនួន ៤៤ នាក់កាលពីលពឹកថថ្ងអងាគ រ បានបនថលធឝើ
កូដកមយឈរកាន់បដាត្ស្សករកយុតថិធម៌ លៅខាងមុេទីសាប ក់ការ PSI សទិតលៅសងាក ត់ បឹងលកងកង 
១ េណ្ឍ  ចំការមន រជធានីភបំលពញ លដើមផទីាមទារឲ្រលបធាន PSI លបចំាលៅកមភុជា អបកស្សី លជននីហ្ឝ័
រ លគី្សធិនភ្នសិន លធឝើការលដាោះស្សាយលរឿងមិនលររពតាមការសលលមចរបស់លកុមលបឹកោ អាជាញ កណាថ
ល ត្ដលបងាគ ប់ឲ្រអងគការលនោះ លបើកលបាក់បំណាច់លបចំាឆ្ប ំឲ្រពួករត់ទំាង ៤៤ នាក់លលកាយពី
បញ្ឈប់ការងារពួករត់។ 

លលក រមឹ បូរ៉ា  លបធានសហ្ព័ននសហ្ជីពកមយករលបជាធិបលតយរត្េយរបានលបាប់ឲ្រដឹងថ្ន លលកគឺ្ជា
បុគ្គលិកមប ក់ ត្ដលកំពុងបនថរកអនថរគ្មន៍ជួយបុគ្គលិកទំាង ៤៤ នាក់លនោះ កបុងការសលមបសលមលួ
ជួយលរ បចំពាករបណ្ថឹ ង និងជួយត្ផបកនីតិវធីិសលមប់ពួកលគ្។ 

http://postkhmer.com/index.php/national/1-national-news/104710--psi-
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លលកថ្ន ករណី្រលំលភសិទនិលសរភី្នពមកលលើបុគ្គលិកលកើតមនជាយូរមកលហ្ើយ រហូ្តលកុមលបឹកោ
អាជាញ កណាថ លទទួលលដាោះស្សាយនិងបានបងាគ ប់ឲ្រគ្ណ្នា លេើងវញិនូវលបាក់បំណាច់លបចំាឆ្ប ំ
ជួសឲ្រការឈប់សលមកកបុង ឆ្ប ំនីមួយៗ គិ្តចាប់ពីថថ្ងចូលលធឝើការដំបូងឆ្ប ំ ១៩៩៤ ប៉ាុត្នថ លៅមិន
ទាន់មនដំលណាោះស្សាយលៅលេើយ។ 

លលកបញ្ជជ ក់ថ្ន អងគការត្េយរបលលមើសុេភ្នពលបជាជន (PSI/PSK) បានបលណ្ថ ញបុគ្គលិក ៤៤ នាក់
លចញពីការងារលដាយរយ នមូលលហ្តុលតឹមលតូវតំាងត្តពីថថ្ង ទី៣០ ត្េ មិថុ្នា ឆ្ប ំ ២០១៣ មកដូលចបោះ 
លទើបបុគ្គលិកទំាង ៤៤ នាក់ បនថទាមទារឲ្រលបធានអងគការលនោះលធឝើការលដាោះស្សាយ លបើមិនដូលចបោះលទ 

បុគ្គលិកនឹងលធឝើកូដកមយរហូ្តដល់មនដំលណាោះស្សាយ។ 

លលកអោះអាងថ្ន៖ «បុគ្គលិកមប ក់ៗលតូវទទួលបានលបាក់លបចំាឆ្ប ំទំាងលនាោះមិនតិចជាង ៣ ពាន់
ដុលវ រលទ លបើតាមការគ្ណ្នា»។ 

អបកស្សី ជំុ រសយី បុគ្គលិកត្ផបកលវចេធប់លស្សាមអនាម័យ ថ្នប ំលលប ថ្នប ំចាក់ពនយាសរកំលណ្ើ ត ...បានលបាប់ 
ភបំលពញ ប៉ាុសថិ៍ ថ្ន បុគ្គលិកលៅទីលនោះ េវោះចូលលធឝើការងារចាប់តំាងពីឆ្ប ំ ១៩៩៤ េណ្ាៈត្ដលរយ នអបក
ណាមប ក់ចង់មកលធឝើការលៅទីលនោះ។ រត់ថ្ន៖ «េញុំមិនចង់និយយ អំពីការរលំលភលលើកមវ ំងពលកមយ
ត្ដលលកើតមនកនវងមកលទ ប៉ាុត្នថលយើងលរន់ត្តចង់បានលបាក់បំណាច់ត្ដលពួកលយើងលតូវទទួលបាន 

ត្តប៉ាុលណាត ោះ»។ 

លលក ផ្ត ត្រ ៉ាន អនុលបធានការយិល័យថននាយកដាឌ នអធិការកិចចលកសួង ការងារ បានឲ្រដឹងថ្ន 

កនវងមកករណី្លនោះបានជំរញុឲ្រ្នដល់ការលដាោះស្សាយរប លៅលកុម លបឹកោអាជាញ កណាថ លរចួ
លៅលហ្ើយ ប៉ាុត្នថលៅត្តមិនមនលទនផលលអសលមប់ភ្នគី្ទំាងសងខាង លដាយសារត្តខាងអងគការ 
PSI បានដាក់បណ្ថឹ ងជំទាស់កបុងលរឿងលនោះ លទើបបណាថ លឲ្រមនបញ្ជា កូដកមយលកើតលេើង។ 

លលកបញ្ជជ ក់ថ្ន៖ «េញុំមិនមនវធិានការអឝី លដើមផីជំរញុលទ តលទ លលពាោះសំណំុ្លរឿងវបានផុតពីថដ
របស់េញុំលហ្ើយ»។ 

លលក គ្ង រ៉ា ឌី លមធាវតំីណាងអងគការ PSI មិនលធឝើអតាទ ធិបាយលទ លដាយសារថ្ន លលកកំពុងជាប់
រវល់លបជំុ។ 

បនាធ ប់ ពីកូដកមយអហិ្ងោនាលពឹកមសិលមិញលបមណ្ ៣ លម៉ាងលៅមុេសាប ក់ការអងគការ PSI មិន
ទទួលបានការលឆវើយតប បុគ្គលិកអងគការលនោះទំាង ៤៤ នាក់ ក៏បាននំារប បនថដំលណ្ើ រលៅកាន់
សាលរជធានីភបំលពញ និងលកសួង ការងារលដើមផីដាក់សំលណ្ើ សំុកិចចអនថរគ្មន៍រកដំលណាោះស្សាយ
ត្ដរ។ ប៉ាុត្នថ លកុមអបកតវ៉ាលៅមិនទាន់មនការបញ្ជជ ក់ថ្ន សាទ ប័នទំាងពីរលនោះលឆវើយតបយ៉ាងណាលៅ
លេើយ៕ 
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2. កមមករលរាងេរកលៅកំពង់ ា្ ំងល្វើកូដកមម ម រលកខេណ្ឌ ការងារលអ 
 

កមយករកមយការនីិលរងចលកតមាញសលមវៀកបំពាក់ល យ្ ោះ លី េុង សទិតលៅភូមិសនធូច ឃំុត្ស្សថ្យី 
ស្សុករលលបអៀរ លេតថកំពង់ឆ្ប ំង លបមណ្ជា ២០០នាក់ លៅលពឹកថថ្ងទី៨ ត្េតុល បានលបមូលផឋុ ំរប
លធឝើកូដកមយលៅខាងមុេលរងចលក លដើមផទីាមទារឲ្រមនលកខេណ្ឍ ការងារលអលបលសើរ និងសំុបលងកើត
សហ្ជីពលៅកបុងលរងចលក។ លកុមកមយករ អោះអាងថ្ន លរងចលកបានរបសងកត់ និងបញ្ឈប់កមយករពី
ការងារលដាយរយ នលហ្តុផល។  

 

លដាយ ជិន លជដាឌ  
2013-10-09  

 

កមយករកមយការនីិលបមូលផឋុំរប លៅខាងមុេលរងចលក លី េុង សទិតលៅភូមិសនធូច ឃំុត្ស្សថ្យី ស្សកុ
រលលបអៀរ លេតថកំពង់ឆ្ប ំង កាលពីថថ្ងទី៨ ត្េតុល ឆ្ប ំ២០១៣។  

Photo: RFA  

កមយការនីិ និងជាតំណាងកមយករកមយការនីិលរងចលក លី េុង អបកស្សី លៅ ស្សីមំុ មនលបសាសន៍ថ្ន 
មច ស់លរងចលកបានរបសងកត់ និងបងខំឲ្រកមយករត្ថ្មលម៉ាងជាយូរមកលហ្ើយ ពំុមនកមយករណា
ហា នលងើបលេើងតវ៉ាលេើយ លដាយកាលលនាោះកមយករលៅមនចំនួនតិច ក៏ប៉ាុត្នថ បចចុបផនបមនកមយករ
កមយការនីិកាន់ត្តលលចើនលេើង បានចូលមកបលលមើការងារកបុងលរងចលកលនោះ លហ្ើយមិនលពញចិតថចំលពាោះ
លកខេណ្ឍ ការងារ ក៏នំារប លធឝើកូដកមយត្តមឋង៖ «េញុ ំចង់ឲ្រដំលេើងលបាក់ត្េឲ្រ កមយករ លហ្ើយកំុឲ្ររប
សងកត់កមយករលពក។ ទី២ គឺ្េញុ ំចង់ឲ្រលរងចលកហ្បឹងលពលរប  (កមយករ )អត់ត្ថ្មលម៉ាង  កំុបញ្ឈប់រប អត់
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មូលលហ្តុ លហ្ើយកំុដាច់លុយលពីម។ ទី៣ គឺ្ថ្នលរងចលកហ្បឹងលុយដាក់កបុងឯកសារដាក់ ៧០ លៅ 
៧៥ លពលលបើកឲ្ររប ត្ត ៦៥ លទ»។ 

បត្នទមលលើលនោះ កមយការនីិ អ ូ ចនាទ  បានបញ្ជជ ក់ថ្ន រត់បានចូលលធឝើការងារលៅកបុងលរងចលកលនោះជា
លលចើនត្េមកលហ្ើយ ក៏ប៉ាុត្នថលបាក់លប វតសត្ដលបងស្សីទទួលបានត្ត ៦៥ដុលវ រប៉ាុលណាត ោះកបុង១ត្េ 

លហ្ើយលគ្តលមូវឲ្រកមយករទំាងអស់ត្ថ្មលម៉ាងពីថថ្ងច័នធ ដល់ថថ្ងសុលក មិនត្ដលសលមកលេើយ៖ «ពួក
េញុ ំទាមទារឲ្រមនសហ្ជីព លគ្អត់លពមដូចថ្នកមយករណាចង់លធឝើជាតំណាងសហ្ជីពអីុចឹង វអត់
លពម វដកកមយករហ្បឹងលចញ មសិលមិញវដកលចញលេើង ១០នាក់»។ 

លកុមកមយករមិនបានបញ្ជជ ក់ចាស់អំពីលកខេណ្ឍ ការងារចំនួន ប៉ាុនាយ នចំណុ្ច ត្ដលេវួនកំពុងត្ត
ទាមទារលនាោះលទ លដាយសារត្តលៅកបុងលរងចលកលនាោះមិនទាន់បលងកើតឲ្រមនសហ្ជីពលៅលេើយ។ 

លឆវើយតបនឹងបញ្ជា លនោះ លបធានរដឌបាលលរងចលក លី េុង លលក ស្សី លសឿន មនលបសាសន៍ថ្ន 
លរងចលកបានលបើកដំលណ្ើ រការរយាៈលពល ៥ត្េមកលហ្ើយ លហ្ើយបចចុបផនបមនកមយករកមយការនីិសរបុ 
៣៣០នាក់។ លលកបនថថ្ន កមយករកមយការនីិណាត្ដលមិនលពមចូលលធឝើការ គឺ្លកុមហ្ ុនមិនគិ្តលបាក់
ឈបួលឲ្រលនាោះលទ លហ្ើយដំលណាោះស្សាយជាក់លក់ជំុវញិបញ្ជា លនោះយ៉ាងណាលនាោះ លលកមិនទាន់
ដឹងលៅលេើយលទ៖ «លពឹកមិញ គឺ្លកសួងការងារក៏ចុោះមកត្ដរ លហ្ើយដល់អីចឹងលរងចលកកំពុង
ពិភ្នកោរប លរងចលកហ្បឹង លបើលៅតាមបណាឋ ញរបស់វ គឺ្លបើបលងកើតសហ្ជីព គឺ្ការងារលចបូក
លចបល់ លលពាោះអីបណាឋ ញពីភបំលពញមក គឺ្លរងចលកលៅភបំលពញ ក៏អត់មនសហ្ជីពត្ដរ»។ 

វទិរុអាសីុលសរ ីមិនអាចទាក់ទង លលក ឃិន សុេន ត្ដលជាតំណាងរបស់លកុមកមយករចូលលៅលដាោះ
ស្សាយបញ្ជា លនោះលៅមនធីរ ការងារលេតថកំពង់ឆ្ប ំង បានលទលៅលង ចថថ្ងទី៨ ត្េតុល។ 

លទាោះជាយ៉ាងណា លបធានសហ្ព័ននសហ្ជីពកមយករកមភុជា លលក លសាម អូន ត្ថ្វងថ្ន លគ្ប់លកុម
ហ្ ុន ឬសហ្លរសទំាងអស់ មិនអាចហាមឃាត់មិនឲ្រកមយករបលងកើតសហ្ជីពលៅកត្នវងលធឝើការ
របស់ េវួនបានលនាោះលទ ពីលលពាោះវផធុយលៅនឹងចាប់ការងារត្ដលទទួលសាគ ល់លដាយអនុសញ្ជដ  អនថរ
ជាតិ៖ «អីុចឹង លបើសិនជាអត់មនសហ្ជីព េញុ ំគិ្តថ្ន លកុមហ្ ុនេវោះរត់មិនអាចអនុវតឋចាប់បានលអ
លទ ការបងខំត្ថ្មលម៉ាង លបើកលបាក់ឈបួលអីលផសង េញុ ំគិ្តថ្នវមិនបានលអលទ»។ 

លបធានមនធីរការងារ និងបណ្ឋុ ោះបណាឋ លវជិាជ ជីវាៈលេតថកំពង់ឆ្ប ំង លលក លៅ សីុថ្ន បញ្ជជ ក់ថ្ន លកមុ
កមយករមិនបានលធឝើសំលណ្ើ ថនការទាមទារ ថ្នមនប៉ាុនាយ នចំណុ្ចឲ្រចាស់លស់មកខាងលលកជួយ
លដាោះស្សាយលនាោះលទ ស្សាប់ត្តនំារប លធឝើកូដកមយត្តមឋង៖ «មិនទាន់បាននិយយរប  លរន់ត្តបាន
និយយតាមទូរស័ពធថ្នវមនលរឿងអីុចឹង លបើមនលរឿងអីុចឹង លយើងចំាលដាោះស្សាយរប  ណាត់ថថ្ងរប  
រចួភជុ ំលហ្ើយលមៗមិនទាន់បានណាត់ថថ្ងផង មិនដឹងជាលរឿងអីបានជាលធឝើកូដកមយលៅ»។ 
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លបធានមនធីរការងារ និងបណ្ឋុ ោះបណាឋ លវជិាជ ជីវាៈលេតថកំពង់ឆ្ប ំង បញ្ជជ ក់ថ្ន លៅទូទំាងលេតថកំពង់
ឆ្ប ំង មនលរងចលក និងសហ្លរសចំនួន១១ ត្ដលលតូវការកមវ ំងពលកមយសរបុជាង ២មឺុននាក់ 

លហ្ើយគិ្តជាលបាក់ឈបួលកបុងមួយត្េមនជាង ២លនដុលវ រ៕ 

កំណ្ត់ចំណំាចំលពាោះអបកបញ្ចូ លមតិលៅកបុងអតទបទលនោះ៖ លដើមផរីកោលសចកឋីថថ្វថ្បូ រ លយើងេញុ ំ
នឹងផោយត្តមតិណា ត្ដលមិនលជរលបមថ្ដល់អបកដថទប៉ាុលណាត ោះ។ 

3. Fears SL strike could get ugly 
 

Mon, 4 November 2013 

Sean Teehan  

Union officials fear violence that occurred at two separate rallies in front of the SL Garment 

Processing (Cambodia) Ltd factory last week will continue at one scheduled this morning. 

About 10 SL strikers were injured during demonstrations on Thursday and Friday, when uniformed 

and plain-clothes SL employees pelted the crowd of about 1,500 with projectiles, Coalition of 

Cambodia Apparel Workers Democratic Union vice president Kong Athit said. 

―They used slingshots and they used [air rifles] and they used stones,‖ Athit said. ―The violence was 

coming from the company side.‖ 

SL shareholder Meas Sotha called Athit‘s claims a one-sided attack, asserting strikers pushed 

through the Meanchey district factory‘s iron gates and began hurling rocks at security guards and 

employees working during the strike. 

Employees at SL, one of Asia‘s largest garment factories, began walking off the job nearly three 

months ago, when Sotha hired armed military police to stand guard inside the factory. 

Seeing the move as an effort to intimidate workers in the majority C.CAWDU-represented factory, 

workers in the SL1 and SL2 branches of the factory demanded Sotha‘s removal.  

In addition, workers now demand a pay raise – $3 per day to subsidise their lunches – and several 

other points. Since the strike began, SL and C.CAWDU have engaged in several fruitless 

negotiation sessions facilitated by government officials.  

With the diminished productivity that has come from having 5,000 members of their roughly 6,000-

person workforce absent, the strike has strained relations with buyers. The Post reported in 

September that Levi Strauss & Co has stopped buying from SL, with Gap and H&M reducing their 

orders since August. SL officials calculated those losses at more than $1 million. 

Unions are not alone in predicting more violence as demonstrations continue. 

―Workers, you know, they might have the misconception that there won‘t be any punishment,‖ said 

Ken Loo, secretary-general of the Garment Manufacturers Association in Cambodia.  

―Once again, we need the authorities to enforce‖ the law, he added. 

http://www.phnompenhpost.com/author/sean-teehan/20815
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4. សហ្ជីពមួយថ្ន កូដកមមលៅលរាងេរក SL អារកក់ណាស់  
 

Wednesday, 06 November 2013  

មំុ គ្នាន   
 

 
 

កមយកររប់រយនាក់តវ៉ាលៅខាងមុេលរងចលក SL កបុងេណ្ឍ មនជ័យ កាលពីលពឹកថថ្ងចនធ។ របូថ្ត ផ្ត 
លីណា 

ភបំលពញាៈ សហ្ជីពមួយ ត្ដលតំណាងឲ្រកមយករភ្នគ្តិច កបុងចំលណាមកមយករ លៅលរងចលក លអសអិ
ល (SL) ត្ដលបានលធឝើកូដកមយ អស់រយាៈលពលជិតបីត្េមកលហ្ើយ បានលចញលសចកថីត្ថ្វងការណ៍្មួយ
លដាយលៅកូដកមយលនោះថ្ន អាលកក់ណាស់ សលមប់លករ ថិ៍ល យ្ ោះឧសោហ្កមយកាត់លដរលៅ កមភុជា។ 

លដាយមិនបានលលើកលេើងជាក់លក់ សំលៅលៅសមភ័ននសហ្ជីពលបជាធិបលតយរកមយករកាត់លដរកមភុ
ជា លៅកាត់ សីុលៅឌូ ត្ដលតំណាងកមយករភ្នគ្លលចើន លៅលរងចលក លអស អិល លបមណ្ ៦០០០ 
នាក់ លលក ជា មុនី លបធានសហ្ជីពលសរកីមយករ ថនលពោះរជាណាចលកកមភុជា ត្ដលតំណាងឲ្រកមយ
ករលបមណ្ ២០០០ នាក់ លៅលរងចលក លអស អិល បានលចញលសចកថីត្ថ្វងការណ៍្មួយ កាលពី
មសិលមិញ លដាយលថ្នក លលទាស ចំលពាោះកូដកមយកំពុងអូសបនាវ យ និងត្លបកាវ យលៅជាហិ្ងោ។ 

លលកបានត្ថ្វងលៅកបុងបទសមម សកាលពីមសិលមិញថ្ន៖ «វផថល់នូវលករ ថិ៍ល យ្ ោះអាលកក់ សលមប់
លរងចលកកបុងលបលទសកមភុជា ត្ដលសហ្ជីពលសរកីមយករ មិនអាចរំលទលទ។ លនាោះលហ្ើយជាលហ្តុ
ផល ត្ដលេញុំលតូវត្តលសបើឲ្រមនការបញ្ច ប់កូដកមយលបលភទលនោះ»។ 

http://postkhmer.com/index.php/national/1-national-news/106107--sl-
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បាតុកមយលៅមុេលរងចលក លអស អិល លៅេណ្ឍ  មនជ័យ បានបនថកាលពីថថ្ងលពហ្សផតិ៍ និងថថ្ង
សុលកសបាថ ហ៍្មុន លហ្ើយសនថិសុេបុគ្គលិកលរងចលក លអស អិល លតវូបានលចាទលបកាន់ថ្ន បាន
បាញ់ចមភ មលៅលលើលកុមអបកតវ៉ា។ កូដករមួយចំនួន បានរងរបួស និងយកលៅពយាសបាលលៅមនធីរ
លពទរ។ លនោះលបើតាមលលក គ្ង់ អាទិតរ អនុលបធាន សីុលៅឌូ។ 

ប៉ាុត្នថកាលពីថថ្ងអាទិតរ មន្តនថីលរងចលក លអស អិល បានអោះអាងថ្ន លកុមបាតុករលៅវញិលទ ត្ដលចាប់
លផថើមគ្ប់ដំុថ្យមិនត្មនបុគ្គលិកលកុមហ្ ុនលទ។ 

លលក លមឿន តុល លបធានកមយវធីិការងារលៅមជឈមណ្ឍ លអប់រចំាប់សលមប់សហ្គ្មន៍ បានត្ថ្វង
ថ្ន កូដកមយអូសបនាវ យលៅលរងចលកមួយ កបុងចំលណាមលរងចលកធំបំផុត លៅអាសីុ ឆវុោះបញ្ជច ងំអំពី
ផលវបិាកត្ដលអបកលគ្ប់លគ្ងលរងចលកលៅកមភុជា បដិលសធមិនលធឝើការចរចាឲ្របានខាវ ំងកាវ  ជាមួយ
កមយកររបស់េវួន។ លទាោះយ៉ាងណាកថី លលកបានបនថថ្ន ការណ៍្លនោះហាក់បីដូចជាមិនចូលចិតថរប  
រវងសហ្ជីព ត្ដលសហ្ជីព សីុលៅឌូ បានលចញលសចកថីត្ថ្វងការណ៍្មួយ រោិះគ្ន់ទិចនិកត្ដលលលបើ
លបាស់លៅកបុងកូដកមយរបស់សហ្ជីពលសរកីមយករ កាលពីលដើមត្េ មិថុ្នា បានបនាធ បលរលបំណ្ង
រមួរបស់សហ្ជីព។ 

លលក តុល បនថថ្ន៖ «លនាោះមិនត្មនជាមុេមត់លអ កបុងចំលណាមសហ្ជីពលទ លយើងចង់លឃើញសហ្
ជីពលហ្ើយសហ្ជីពលតូវត្តការពារនិងលធឝើការ លដើមផីអតទលបលយជន៍កមយករ»។ 

កាលពីមសិលមិញ លលក ជា មុនី បានបដិលសធថ្ន លសចកថីត្ថ្វងការណ៍្របស់លលកមិនត្មនជាការ
វយលបហារលៅសហ្ជីព សីុលៅឌូ លទ។ លលកបត្នទមថ្ន ការអូសបនាវ យ និងភ្នពតានតឹង ថន
កូដកមយលនោះ អាចនឹងជំរញុឲ្រកមយករលៅលរងចលកនានា កបុងលបលទសកមភុជា ចាប់លផថើមការលធឝើកូដកមយ
ទូទំាងឧសោហ្កមយលនោះ។ 

លលកត្ថ្វងថ្ន៖ «េញុំបារមមថ្ន កមយករទំាងអស់ទូទំាងលបលទស នឹងចូលរមួកូដកមយធំមួយ ពីលលពាោះពួក
លគ្ េឹងជាមួយការលលបើអំលពើហិ្ងោលៅលលើកមយករ»។ 

លៅលពលឮអំពីលិេិត និងបទសមម សមួយជាមួយ ភបំលពញ ប៉ាុសថិ៍ កាលពីមសិលមិញ លលក គ្ង់ 
អាទិតរ អនុលបធាន សីុលៅឌូ បានលសើច។ លលកថ្ន៖ «េញុំមិនមនអឝីលតូវលធឝើអតាទ ធិបាយលលើលរឿង
លនាោះលទ។ េញុំមិនចង់លធឝើអតាទ ធិបាយអំពីលលក ជា មុនី លទ តលទ»។ 

កមយករ លរចចលក SL រប់រយនាក់ក៏ធាវ ប់ត្ហ្កផួនលៅកាន់ភូមិលគឹ្ោះលលកនាយករដឌមន្តនថី ហ្ ុន ត្សន 
សូមឲ្រជួយអនថរគ្មន៍ផងត្ដរ ប៉ាុត្នថលៅត្តរយ នដំលណាោះស្សាយ៕ PS 
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5. Garment workers told to go back to factories 
 

 
 

The entrance to the Manhattan Special Economic Zone in Svay Rieng province, where workers 

were sent home on Monday. Derek Stout 

 

 

Wed, 18 December 2013 

Mom Kunthear  

About 30,000 garment workers from 40 factories in Svay Rieng province yesterday were told to 

return to their jobs after being sent home Monday amid fears a strike over the minimum wage 

would turn violent.  

Has Bunthy, a provincial department director at the Ministry of Labour, said police would patrol 

inside some factories and on the streets outside others, all in Bavet town, to ensure peace prevailed. 

―[On Monday], workers from three factories protested to increase the minimum wage, and about 

100 workers entered other factories to urge workers to join their protests,‖ he said. ―The provincial 

governor requested that all factory owners send their workers home because he feared violence.‖ 

Factories affected included those in the Manhattan Special Economic Zone, where former Bavet 

governor Chhouk Bandith shot and injured three workers on strike last year. 

A meeting with Provincial Governor Cheang Am, factory representatives and police yesterday 

resulted in a directive for workers to return to work today, Bunthy said. 

―We announced to all workers through the media and local radio to calmly return to work and await 

the result of a decision on the minimum wage.‖ 

The Ministry of Labour is due to announce its decision on a minimum wage increase on Thursday 

next week.  

The figure is expected to climb from $75 to $160 by 2018, but the ministry is discussing whether 

that will happen in stages or all at once. 

http://www.phnompenhpost.com/author/derek-stout/17966
http://www.phnompenhpost.com/author/mom-kunthear/83
http://www.phnompenhpost.com/sites/default/files/styles/full-screen_watermarked/public/field/image/3-Special-Ecconomic-Zone-Bavet.jpg?itok=Ho9lGtCO
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As for how many workers will return today, Bunthy said he was unsure. 

―But police will spread through streets and factories in order to protect security.‖  

Chheng Chhorn, from the Collective Union of Movement of Workers, said workers protesting on 

Monday had only been demanding better working conditions. 

―They want the minimum wage increased, subsidised lunches and an end to fixed-duration 

contracts,‖ he said. 

Sok Na, 32, from the Best Way factory, said that he and other workers had wanted to work 

yesterday but had been stopped. 

―Police officials stopped our trucks on the way to the factory and told us to go home,‖ he said. 

 

6. កមមករមកពី២៧លរាងេរកលៅបាវតិបាតុកមម ម រលកខេណ្ឌ ការងារ 
 

កមយករកមយការនីិលបមណ្ជាង ៣មឺុននាក់ មកពីលរងចលកលៅតំបន់លសដឌកិចចពិលសស លមនហាតលធ
ន (Manhattan) និងតំបន់លសដឌកិចចពិលសស តាយលសង (Taiyseng) លៅលកុងបាវតិ បានលបមូលផឋុ ំរប
លធឝើកូដកមយតវ៉ាទាមទារលកខេណ្ឍ ការងារ។ ប៉ាុត្នថមន្តនថីការងារលេតថសាឝ យលរ ង អោះអាងថ្ន លៅពំុទាន់
បានដឹងពីមូលលហ្តុចាស់លស់ថនការលធឝើកូដកមយលពមៗ រប របស់កមយករលនោះលៅលេើយ។  

លដាយ ហ្ ុ៊ុំ ចំលរ ើន 

2013-12-16  

សាឋ ប់ ឬ ទាញយកសំលេង  
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១៧ -វចិឆិកា-២០១៣៖ តំបន់លសដឌកិចចពិលសស តាយលសង ( Taiyseng) លៅលកុងបាវតិ លេតថសាឝ យលរ 
ង។  

RFA/Hum Chamrouen  

តំណាងកមយករត្ថ្វងលៅរលស លថថ្ងទី១៦ ធបូ ថ្ន លកុមកមយករមកពី ២៧លរងចលក រមួមនលរងចលកផ
លិតកង់ លរងចលកផលិតពូក លរងចលកផលិតអំពូលលភវើង លរងចលកលធឝើតុកកតា លរងចលកកាត់លដរ និង
កមយករលរងចលកផលិតត្សផកលជើង ជាលដើម។ ពួកលគ្លធឝើកូដកមយលដាយឈរតវ៉ាលៅខាងមុេតំបន់
លសដឌកិចចពិលសស តាមបលណាឋ យផវូវជាតិលលេ១ លហ្ើយការលធឝើកូដកមយលពមៗរប ដូចលនោះ លដាយសារ
ភ្នគី្លកុមហ្ ុនមិនបានដំលេើងលបាក់ត្េឲ្រពួកលគ្តាមកាលកំណ្ត់។ 

លលក អ ុត ភលតា បញ្ជជ ក់បត្នទមថ្ន លកុមកមយករផលិតកង់សាយ តលថ្ក ជាអបកលផឋើមផធុោះកំហឹ្ងទាមទារ
មុនលគ្ លដាយេឹងសមារលកុមហ្ ុនមួយលនោះមិនបានត្កលំអលកខេណ្ឍ ការងារ ត្ដលភ្នគី្លកុមហ្ ុន
បានសនយាសយល់លពមជាមួយកមយករនាលពលកនវងមក។ លកខេណ្ឍ ការងារត្ដលលកុមកមយករទាមទារ 
មនដូចជា លសបើឲ្រលកុមហ្ ុនលបើកលបាក់ត្េលៅថថ្ងលធឝើការងារ ដក លលក ជិន បា៉ា វ លចញពីតំត្ណ្ងម
ន្តនថីការងាររបស់លរងចលក ឲ្រលកុមហ្ ុនលរ បចំត្កលំអម៉ា សីុនបឺតកល ឋ  ផឋល់លបាក់លលើកទឹកចិតថកមយ
ករ ៥ដុលវ រកបុងមួយត្េ ឲ្រលកុមហ្ ុនបញ្ឈប់កិចចសនយាសរយាៈលពលេវី និងលបាក់បត្នទមលម៉ាងថថ្ងឈប់
សលមក និងថថ្ងលៅរ ៍អាទិតរ ឲ្របានលទឝដង ជាលដើម។ 

លលក អ ុត ភលតា បនថថ្ន លកុមកមយករលធឝើកូដកមយបនថរលដាលពីលរងចលកផលិតកង់ ឆវងលៅ
បណាឋ លលរងចលកនានា រហូ្តទល់លម៉ាងលបមណ្ជិត ៥រលស ល លទើបកមយកររសំាយលតេប់លៅផធោះ
វញិ៖ «ពីមុនហ្បឹង កូដកមយមួយសា លហ្ើយលរងចលកអត់អនុវតថអា ១៣ចំណុ្ចពីមុន គឺ្លៅដត្ដល។ 
អីុចឹង កមយកររត់ទាមទារឲ្រលកុមហ្ ុនហ្បឹងអនុវតថ។ លលកាយពីចរចាលហ្ើយហ្បឹង លយើងក៏បានជួប
ចរចាបនថៗលទ ត លកុមហ្ ុនលធឝើអត់បាន។ លរលបំណ្ងសំខាន់ គឺ្លរឿងថ្នប ំលពទរបនធប់ទឹកដំបូង»។ 

ទាក់ទងនឹងបញ្ជា កមយករលធឝើកូដកមយលនោះ អនុលបធានមនធីរការងារលេតថសាឝ យលរ ង លលក អ ូ សុលេឿន 
មនលបសាសន៍ថ្ន លកុមកមយករលធឝើកូដកមយបងកលេើងលដាយសារមនលកុមកមយករមួយលកុម បានលួច
គ្ប់លៅលលើដំបូលលរងចលកត្កផរខាងរបស់េវួន បងកឲ្រកមយករកបុងលរងចលកមនការភ្នញ ក់លផអើល លហ្ើយ
បានលចញមកខាងលលៅ។ លលកបនថថ្ន លដាយលឃើញសាទ នភ្នពត្បបលនោះ លទើបលៅត្កលរងចលកបាន
សលលមចចិតថបិទលរងចលកឲ្រកមយករឈប់សលមកមួយ ថថ្ងលតេប់លៅផធោះត្តមឋង៖ «លៅលមនហាតលធ
ន ហ្បឹង វមន ២០លរងចលក ត្ដលកំពុងដំលណ្ើ រការ ប៉ាុត្នថគិ្តលតឹមលម៉ាង៣ លនោះ ឲ្រសលមកដល់លៅ 

១៦លរងចលកលហ្ើយ។ លៅសល់ត្ត ៤លរងចលកលទត្ដលលៅលធឝើការ។ លដាយត្េក តាយលសង មន 
១៦លរងចលក គឺ្ថ្ន ១០លរងចលកឲ្រសលមកត្ដរ។ លដាយត្េកពីលរឿងមូលលហ្តុហ្បឹងរហូ្តដល់
លពលលនោះ េញុ ំមិនមនអីជាក់លក់ថ្ន បងបអូនទាមទារអីលទ កាឋ ប់មូលលហ្តុមិនទាន់បានលទ ទាល់ត្ត
ត្សអកលនោះបាន លហ្ើយលធឝើការលបជំុជាមួយគ្ណ្ាៈកមយការលដាោះស្សាយកូដកមយបាតុកមយថ្នប ក់ លេតថហ្បឹង»

។ 
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យ៉ាងណាក៏លដាយ លកុមកមយករអោះអាងថ្ន ពួកលគ្លធឝើកូដកមយ គឺ្លដើមផទីាមទារដំលេើងលបាក់ត្េ និងត្ក
លំអលកខេណ្ឍ ការងារ លដើមផរីស់លៅសមរមរឲ្រសមស្សបតាមលសដឌកិចចសពឝថថ្ង។ លកុមកមយករ ឲ្រ
ដឹងថ្ន លៅយប់ថថ្ងដត្ដលលនោះ មនលកុមអាជាញ ធរមូលដាឌ នបានចុោះលៅររងំកមយករតាមផធោះ លដាយ
មិនឲ្រពួកលគ្លចញលៅលធឝើកូដកមយបនថលៅថថ្ងបនាធ ប់លនាោះលេើយ។ លទាោះជាយ៉ាងលនោះ លកុមកមយករ
បញ្ជជ ក់ថ្ន ពួកលគ្នឹងបនថលធឝើកូដកមយទាមទារលពមរប  លៅថថ្ងទី១៧ លទ ត គឺ្បនថទាមទារលុោះណាត្ត
លកុមហ្ ុនលដាោះស្សាយសមរមរ លទើបលកុមកមយករបញ្ឈប់ការតវ៉ា៕ 

កំណ្ត់ចំណំាចំលពាោះអបកបញ្ចូ លមតិលៅកបុងអតទបទលនោះ៖ លដើមផរីកោលសចកឋីថថ្វថ្បូ រ លយើងេញុ ំ
នឹងផោយត្តមតិណា ត្ដលមិនលជរលបមថ្ដល់អបកដថទប៉ាុលណាត ោះ។ 

7. Cambodia Garment Wage Raise Fails to Appease 

Strikers 
 

2013-12-31 

  

 
 

Striking garment workers demonstrate in Phnom Penh, Dec. 31, 2013.  

RFA  

Thousands of striking garment and footwear workers in Cambodia refused to be appeased by a 

government offer of a slightly improved minimum wage Tuesday, vowing to continue protests that 

have brought hundreds of factories in the key national industry to a halt. 

The new monthly minimum wage announced by the Ministry of Labor increased a hike announced 

last week by U.S. $5, but still fell far short of doubling current wages, as workers have demanded. 

 

Tuesday‘s announcement raises minimum wages to U.S. $100 per month, beginning February, 

compared to last week‘s increase to U.S. $95 which would have taken effect in April, the ministry 
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said. 

 

―The minimum wage will be increased from U.S. $80 to U.S. $100, in addition to other existing 

benefits. The new minimum wage will be enforced by Feb. 1, 2014,‖ it said in a statement signed by 

Minister of Labor Ith Samheng.  

The ministry will also establish a working group to study the minimum wage to consider the 

possibility of further increases in the future, according to the statement.   

Demonstration 
 

But the improved offer was not enough to persuade striking workers who have staged 

demonstrations in the capital since last week to demand the minimum wage be raised to U.S. $160 

immediately.  

 

Thousands of workers from some 300 different factories flocked to the Ministry of Labor Building 

on Phnom Penh‘s Russian Boulevard on Tuesday afternoon, shouting for Ith Samheng to come out 

and speak to them.  

After no officials addressed them, the demonstrators disbanded around 3:00 p.m., National 

Independent Federation of Textile Unions of Kampuchea President Morm Nhim said.  

 

Outside downtown, demonstrators blocked traffic on national roads in the city, with some 600 

workers from the Pak Sun Knitting factory closing off National Route 2 and those from other 

factories blocking Routes 4, 5 and 6, Free Trade Union President Chea Mony said. 

The strike has shuttered hundreds of factories across the country, with nearly all of the factories in 

Phnom Penh closed, he said.  

Plans to step up protests 

The strikers plan to resume their demonstrations Thursday after taking a break for New Year‘s Day 

on Wednesday.  

Cambodian Confederation of Unions President Rong Chhun said Thursday‘s protest would be 

larger than Tuesday‘s and aimed at pressuring the government to agree to workers‘ wage demands. 

 

Trade unions complain that workers in the garment industry, which is Cambodia‘s third-largest 

currency earner, often work long shifts for little pay in the garment factories. 

Tuesday‘s fresh demonstration followed clashes that broke out between police and striking workers 

who blocked a key highway in the capital. 

Seven workers and seven military police officers were injured in clashes outside a special economic 

zone which erupted after the workers were prevented from entering. The workers had wanted to 

enter the zone to encourage fellow workers to join a protest rally. 

The worker strikes are supported by the opposition Cambodia National Rescue Party (CNRP), 

which has been holding two weeks of daily protests in a bid to press Prime Minister Hun Sen to 

hold a re-election following disputed July 28 polls. 

Reported by RFA’s Khmer Service. Translated by Samean Yun. Written in English by Rachel 

Vandenbrink.  
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Law related to Strike and Look-out 

េាប់ ក់ទងនឹងការល្វើកូដកមម 
១- កតិការសញ្ជញ សរីពី សិទឋិលសដឋកិេា សងគម និង វបប្ម ៈ 

មារតា៨ េំនុេទី១- ៈ សិទឋិល្វើកូដកមម ដដលលរបើរបាស់ឱ្យស្សបតាមេាប់របស់របលទសនីមួយៗ  

 ២- រដឋ្ មមនុញ្ញៈ 
មារតា៣៧ ៖សិទឋិល្វើកូដកមម និង  ល្វើបាតុកមមលោយសនរិវ ិ្ ីរតវូយកមកអនុវតរន៍   លៅកាុងរកប់ េណ្ឌ
េាប់ ។ 

៣- េាប់សរីពីការងារៈ 
មារតា៣១៩ ៖ សិទធិល្វើកូដកសមម និង ុកលៅរតវូបានធ្លនា។ សិទធិលនោះអាេរតូវបានអនុវតរលោយភាគី្ 
ណាមួយ កាុងេំលណាម ភាគី្ដដលមានវវិាទ កាុងករណី្ដដលមានការបដិលស្លសេករីសំលរេរបស់អាជាា  
កណារ ល។ 

មារតា៣២០៖ សិទធិល្វើកូដកមមអាេរតូវបានអនុវតរផងដដរ លៅលពលដដលរកមុរបឹកាអាជាា កណារ ល មិន
បានលោោះ ស្សាយ ឬមិនបានជូនដំណឹ្ង អំពីដំលណាោះស្សាយរបស់អាជាា កណារ ល កាុងរយៈលពលដដល
មាន កំណ្ត់កាុងជំពូកទី ១២។ 

សិទធិលនោះក៏រតូវបានអនុវតរដដរ លៅលពលដដលសហ្ជីពជាតំណាងកមមករនិលយជិតយល់ល ើញថ្ន រតវូ
យក សិទធិលនោះមកលរបើ លដើមបីបងខំលអាយមាន ការលររពតាមអនុសញ្ជញ រមួ ឬតាមេាប់។ 

សិទធិលនោះក៏អាេអនុវតរជាទូលៅបានដដរ សំរាប់ការ រផលរបលយជន៍ខាងលសដឋកិេា និងផលរបលយជន៍
ខាង វជិាា ជីវៈសងគមនន កមមករនិលយជិត។ 

សិទធិល្វើកូដកមមអាេអនុវតរលៅបាន លុោះរតាដតបានលរបើរបាស់អស់លទធភាពកាុងការលោោះស្សាយជំលោោះ 
លោយ មល្ាបាយ សនរិវ ិ្ ីជាមួយនិលយជក។ 

ការហាមឃាត់សិទឋិល្វើកូដកមម 
មារតា៣២១៖ កាលណាវវិាទការងាររមួលកើតល ើងអំពី ការបកស្សាយវធិ្លនគ្តិយុតរិ ដដលមានរបភព លេញ
ពី េាប់ ឬពីអនុសញ្ជញ រមួ ឬក៏វធិ្លន ក់ទងនឹងដំលណាោះស្សាយរបស់អាជាា កណារ លដដលភាគី្សាមីបាន
រពមលរពៀង រា  សិទធិល្វើកូដកមមមិន អាេអនុវតរបានលទ។ 
 

សិទធិលនោះក៏មិនអាេអនុវតរបានដដរ លបើល្វើល ើងកាុងលរលបំណ្ង លសើលរ ើល ើងវញិនូវអនុសញ្ជញ រមួ ឬ ដំលណាោះ 
ស្សាយ របស់អាជាា កណារ ល ដដលភាគី្សាមីបានរពមលរពៀងរា  លហ្ើយលៅលពលដដលអនុសញ្ជញ រមួ 
ឬដំលណាោះ ស្សាយរបស់អាជាា កណារ ល លនាោះមិន  ន់ផុតកំណ្ត់លទ។ 
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មារតា៣២២៖ សិទធិល្វើ ុកលៅ រតវូអនុវតរតាមបទបបញ្ញតរិ ំងឡាយដូេរា នឹងសិទធិល្វើកូដកមមដដរ 

នីតិវ ិ្ ីមុនល្វើកូដកមម 
មារតា៣២៣៖ កូដកមមរតូវរបកាសល្វើតាមនីតិវ ិ្ ីដដលមានកំណ្ត់កាុង លកខនរិកៈសហ្ជីព។ លកខនរិកៈលនោះ 
រតូវកំណ្ត់អំពីការ អនុម័ត លោយការ លបាោះល ា្ តជាសំងាត់សរីពីការសំលរេលអាយល្វើកូដកមម។ 
ក- ការជូនដំណឹ្ងមុន 
មារតា៣២៤៖ ការល្វើកូដកមមរតូវជូនដំណឹ្ងមុនកាុងរយៈលពលយ៉ាងតិេរបំាពីរនងៃ គិ្តដតនងៃល្វើការ លហ្ើយរតូវ 
តំកល់ទុកលៅ កាុងសហ្ររស ឬរគឹ្ោះសាា នរបស់េលួន។ របសិនលបើកូដកមមមានការប៉ាោះ ល់ដល់ ដផាកសកមម
ភាពេលោះ ឬវស័ិយសកមមភាពមួយ ការជូនដំណឹ្ងមុន រតវូដតតំកល់ទុកលៅសមាគ្មនិលយជកលរៀងៗេលួន 
របសិនលបើមាន។ ការជូនដំណឹ្ងមុន រតូវបញ្ជា ក់ លអាយបានេាស់ោស់ នូវការ ម រ  ំងឡាយ ដដល
ជាមូលលហ្តុននកូដកមម។ ការជូនដំណឹ្ងលនោះរតូវដតលផាើលៅ រកសួង ទទួលបនាុកវស័ិយការងារផងដដរ។ 
 
៤. េាប់សរីពីការល្វើបាតុកមមលោយសនរិវ ិ្ ីមារតា៤ េំណុ្េទី៣: 
 

ការរបមូលផរុំរា ខាងកាុង និងខាងលរៅដអបរបបរបងលរាងេរក ឬសហ្ររស ឬសាា ប័ននានា ក់ ន់
នឹងការងារ ដដលរតូវោក់បញ្ាូ លកាុងដដនកំណ្ត់ននេាប់ការងារ។ 
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V. Wage and others benefits 
 

1. H&M Calls for Yearly Minimum Wage Review  
 

By Dene-Hern Chen and Aun Pheap - November 5, 2013  

 

The call for a higher minimum wage in Cambodia‘s garment industry by Swedish clothing giant 

H&M, which posted a 2012 profit margin of more than $3.4 billion, should begin with the brand 

itself as it has the power and means to raise workers‘ wages, industry members said Monday. 

H&M, the world‘s second-largest clothing retailer by sales, has been buying from suppliers in 

Cambodia since 1998 and is one of the largest buyers in the country‘s most profitable sector—

which exported more than $4 billion worth of garments in 2012.  

On October 16, H&M CEO Karl-Johan Persson visited Cambodia to speak with Prime Minister 

Hun Sen about the ―urgency of annual wage reviews and functioning industrial relations,‖ 

according to a press statement released last week on the brand‘s website. 

―We believe that the Cambodian government should conduct an annual review of the minimum 

wage, taking into consideration national inflation and the consumer price index,‖ the statement says. 

―We believe that it is in the interest of the Cambodian textile industry, as well as in our interest, that 

the industry continues to develop into an advanced and mature textile industry.‖ 

―Stable markets, in which people are treated with respect, and where the workers are properly 

compensated by their employers, are of the utmost importance,‖ the statement says. 

Mr. Persson‘s meeting with Mr. Hun Sen comes after the government has publicly announced that it 

is considering a wage raise for garment workers after the ruling CPP suffered massive losses during 

the July 28 national election. 

According to H&M spokeswoman Anna Eriksson, H&M makes $18.6 billion in retail sales and 

posted a profit of $3.4 billion last year. She agreed that any change in the government-mandated 

minimum wage should start with the brand. 

―We have to ensure that our purchasing processes enable our suppliers to live up to our demands by 

providing fair lead times, fair pricing, on-time payments and clear communication,‖ Ms. Eriksson 

said in an email Monday. ―We work with them in close partnership to learn from and understand 

each other and to reward suppliers with good sustainability performance.‖ 

Huon Soeu, deputy chief of the dissolution department at the Ministry of Labor, said Monday that 

the government is open to raising workers‘ wages. 

―We hope to hold a meeting at the end of the year to discuss what the raise amount would be,‖ Mr. 

Soeu said. ―[In the past], we have raised the wages for the workers from $40 to $80 a month, but the 

wage has not yet reached the amount that they want.‖ 

http://www.cambodiadaily.com/author/dene-hern-chen/
http://www.cambodiadaily.com/author/aun-pheap/
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David Welsh, country head of the Solidarity Center—which advocates for labor rights—said there 

have been ―positive‖ meetings with the government on raising the wage, and that H&M needs to 

stay committed to Cambodia even if the price of their suppliers‘ products increases. 

―It is a positive development [for H&M to propose this] but it‘s not like the brands have no role in 

this. In fact, they have a primary role in it,‖ Mr. Welsh said. ―They are the ones…who are able to 

direct the industry and reassure the government that they won‘t cut and run if [the wage increase] 

happens.‖ 

―It‘s important that the brand is not saying one thing publicly and then continue squeezing garment 

factories here on the ground,‖ Mr. Welsh said. 

Ken Loo, secretary-general of the Garment Manufacturers Association in Cambodia, echoed this, 

adding that the brands dictate the price they pay to suppliers. 

―Ultimately, the buyers would have to shoulder the majority of the responsibility,‖ Mr. Loo said, 

adding that it is unclear if H&M will begin paying their supplier factories more. ―Of course they can 

pay more, they have the ability to pay more. It‘s a question whether they want to pay more.‖ 

Ath Thon, president of the Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union, appealed 

to buyers to take a small profit cut for the workers‘ sake. 

―When it comes to the increase, the brands only need to cut a bit of their earnings, and then workers 

can get $150 a month,‖ he said. ―If the brands and companies do not care about it, workers will be 

hopeless and they will not produce for companies and they will leave the sector.‖ 

Oeun Samol, compliance supervisor at New Archid Garment Factory in Kandal province—which 

produces clothing for H&M—said that the latest wage raise to $80 was not met by an increase in 

prices for the goods they produce for brands. 

―As you can see it is a competitive time now so sometimes they want us to lower the price because 

they say it is simple designs [for the goods],‖ Mr. Samol said, adding that he would welcome H&M 

to pay more for the goods. 

―If our price is higher, we would be able to pay the workers a little more.‖ 

© 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. 

 

2. កមមករលរាងេរកដអស .អិលរពមទទួលយករបាក់៥០% កាុងអំ ុងលពលល្វើ
បាតុកមម 

 

វវិទការងាររវងកមយករនិងភ្នគី្លរងចលក ត្អស .អិល ( SL) បានអូសបនាវ យលពលជាង ៣ត្េមក
លហ្ើយ រហូ្ត្នលៅដល់ការលលបើអំលពើហិ្ងោត្ថ្មលទ ត។  
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លដាយ លទព សុរ៉ា វ ី
2013-11-05  

សាឋ ប់ ឬ ទាញយកសំលេង  

 

កមយករលរងចលក ត្អស .អិល តវ៉ាលៅត្កផរផធោះលលកនាយករដឌមន្តនថី  ហ្ ុន ត្សន ជិតវមិនឯករជរ 
កាលពីលពឹកថថ្ងទី២១ ត្េតុល ឆ្ប ំ២០១៣។  

RFA/Ouk Savborey  

 

មន្តនថីជាន់េភស់លកសួងការងារ និងបណ្ឋុ ោះបណាឋ លវជិាជ ជីវាៈ និងលមធាវខីាងរដាឌ ភិបាល បានលបើកកិចច
ចរចាមួយបនាធ ន់ លៅថថ្ងទី៥ ត្េវចិឆិកា លៅលកសួងការងារ លដើមផលីដាោះស្សាយសំលណ្ើ សំុរបស់កមយករ
មុននឹងលធឝើកិចចលពមលលពៀងរមួ មួយ លបើកផវូវឲ្រពួកលគ្ត្ដលលធឝើកូដកមយលៅមុេលរងចលកបានចូលលធឝើ
ការ វញិ។ 

តំណាងកមយករលរងចលក ត្អស .អិល បញ្ជជក់ថ្ន កមយករលបមណ្ ៣ពាន់នាក់  ត្ដលលធឝើកូដកមយលៅ
មុេលរងចលក បានយល់លពមទទួលយកការសលលមចរបស់រដាឌ ភិបាល ត្ដលឯកភ្នពឲ្រលរងចលក
ផឋល់លបាក់ឧបតទមម ៥០ភ្នគ្រយ ដល់កមយករកបុងអំេុងលពលលធឝើកូដកមយ។ 

អនុរដឌលលខាធិការលកសួងការងារ លលក សាត សមុលទ និងលមធាវកីារពារកឋីខាងរដាឌ ភិបាល លលក 
បា៉ា ល់ ច័នធតារ តំណាងសមភ័ននសហ្ជីពលបជាធិបលតយរកមយករកាត់លដរកមភុជា លៅកាត់ថ្ន សីុខាវឌូ 
(CCAWDU) និងតំណាងកមយករ បានជួបរប ចរចារកដំលណាោះស្សាយករណី្វវិទលៅលរងចលក ត្អស
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.អិល  នាលកសួងការងារ កាលពីថថ្ងទី៥ ត្េវចិឆិកា េណ្ាៈត្ដលកមយករលបមណ្ ៣ពាន់នាក់ បនថលធឝើ
កូដកមយលៅខាងមុេលរងចលក។ កិចចលបជំុលនាោះមិនមនវតថមនភ្នគី្លរងចលក ត្អស .អិល ចូលរមួ
លទ។ 

លមធាវកីារពារកថីខាងរដាឌ ភិបាល លលក បា៉ា ល់ ច័នធតារ មនលបសាសន៍ថ្ន កិចចលបជំុលនាោះភ្នគី្ទំាង
អស់បានជត្ជករប ពីលបាក់ឧបតទមមលលើ កមយករកបុងអំេុងលពលលធឝើកូដកមយ។ លលកបនថថ្ន កមយករបាន
ឯកភ្នពទទួលយកលបាក់ ៥០ភ្នគ្រយ លពមទំាងសនយាសថ្ន ឈប់លធឝើបាតុកមយ និងលពមចូលលធឝើការវញិ
៖ «លពឹកមិញលៅសល់ត្ត ចំណុ្ចត្តមួយគ្ត់ត្ដលលយើងជត្ជករប  គឺ្ចំណុ្ចលបាក់ឧបតទមមលៅលពល
ត្ដលលគ្នំារប លធឝើកូដកមយ ឥេូវលយើងឯកភ្នពរប លហ្ើយ។ ចប់អស់លហ្ើយអត់មនសល់សអីលទ តលទ 

ពួករត់សុេចិតថលធឝើការងារ»។ 

យ៉ាងណា កមយករត្ដលលធឝើបាតុកមយលៅមិនទាន់ចូលលធឝើការភ្នវ មៗលទ គឺ្លៅរង់ចំារហូ្តមនការលពម
លលពៀងលលើលិេិតសាប មសនយាសជាក់លក់។ 

តំណាងកមយករត្ដលលធឝើបាតុកមយលៅមុេលរងចលក លលកស្សី បា៉ា វ ផ្តន់ណា មនលបសាសន៍ថ្ន កមយ
ករបានបនធន់ឥរយិបថ្េវោះ លដាយលពមទទួលលបាក់ត្េ ៥០ដុលវ រ កបុងអំេុងលពលត្ដលលធឝើកូដកមយ
លដើមផបីញ្ច ប់ជលមវ ោះជាមួយលកុមហ្ ុន។ 

លលកស្សីបនថថ្ន កមយករមិនទាន់លបថុ្យចូលលធឝើការងារភ្នវ មៗ លដាយរយ នកិចចសនយាសលតឹមលតូវរវង
លកុមហ្ ុននិងកមយករ លពមទំាងលកសួង សាទ ប័នពាក់ព័ននលលើសាយ រតីលពមលលពៀងរប កបុងកិចចចរចារប លនាោះ 

លេើយ៖ «រត់សលលមចថ្ន ឲ្រលុយអំេុងលពលលធឝើកូដកមយកមយករ ៥០ភ្នគ្រយ។ ត្តមិនទាន់ដឹងថ្ន 

កិចចលពមលលពៀងហ្បឹងលៅត្កលកុមហ្ ុនលពមចុោះហ្តទលលខាលទ»។ 

កនវងមកភ្នគី្ពាក់ព័ននរមួមនលកសួងការងារ តំណាងកមយករនិងសហ្ជីព បានលបជំុសលលមច ៤
ចំណុ្ច តាមការលសបើសំុរបស់កមយកររចួលហ្ើយ គឺ្ទី១ តាមការសលលមចរបស់រដាឌ ភិបាល គឺ្បញ្ជជ ឲ្រ
លៅត្កលរងចលកដកលលក មស សុតាទ  លបធានរដឌបាលលចញពីតួនាទីចាត់ត្ចងកិចចការរដឌបាលលៅ
លរងចលក។ ទី២ ដកមន្តនថីសមតទកិចចនិងមន្តនថីកងរជអាវធុហ្តទលចញពីបរលិវណ្លរងចលក។ ទី៣ លរង
ចលកមិនលតូវផ្តវ ស់បឋូរលវនលធឝើការ គឺ្មនន័យថ្ន លតូវរកោការងារ ៣លវនដត្ដល។ ទី៤ លកុមហ្ ុនលតូវ
ដករល់បណ្ឋឹ ងទំាងអស់លៅលលើកមយករ និងបញ្ឈប់លធឝើទុកខបុកលមបញលៅលលើកមយករលទ ត។ 

យ៉ាងណាភ្នគី្ត្ដលចូលរមួលបជំុលពលលនាោះ លៅខាធ ស់លតង់ចំណុ្ចទី៥ ត្ដលកមយករលសបើសំុឲ្រលរង
ចលកផឋល់លបាក់ ១០០ភ្នគ្ ដល់ពួកលគ្លៅលពលលធឝើបាតុកមយ។ 

អគ្គលលខាធិការសមភ័ននសហ្ជីព សីុខាវឌូ លលក ឯក សុភកថី បញ្ជជ ក់ថ្ន ចំណុ្ចទី៥ ត្ដលធាវ ប់មិន
លតូវរ ៉ាវូរប លនាោះ បានលពមលលពៀងរប វញិលហ្ើយ លដាយកមយករសលលមចលពមទទួលយកលបាក់ ៥០ភ្នគ្
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រយថនលបាក់ត្េរបស់េវួនកបុងរយាៈលពល ៣ត្េ ត្ដលបានលធឝើបាតុកមយ។ លលកសងឃឹមថ្ន លនោះជា
សញ្ជដ វជិជមនត្ដលអាចបញ្ឈប់ជលមវ ោះ លហ្ើយលបើកផវូវឲ្រកមយករចូលលធឝើការវញិ។ 

យ៉ាងណា ជំនួយការរដឌបាលលបចំាលរងចលក ត្អស .អិល លលកស្សី សួង លសាភ័ណ្ឍ  បញ្ជជ ក់ថ្ន 

លកុមហ្ ុនលៅមិនទាន់លឆវើយតបយ៉ាងណាចំលពាោះការសលលមចរបស់រដាឌ ភិបាល ត្ដលតលមូវឲ្រលកុម
ហ្ ុនផថល់លបាក់ឧបតទមមឲ្រកមយករ ៥០ភ្នគ្រយ លៅលពលត្ដលពួកលគ្លគ្ចការងារលៅលធឝើបាតុកមយ៖ «

ពាក់ព័នននឹង ៥០ភ្នគ្រយហ្បឹង ថ្ឝីតផិតខាងរដាឌ ភិបាលសលលមចតលមូវឲ្រអីុចឹងត្មន គឺ្អាស្ស័យលលើ
លលកលៅត្កត្ដរ»។ 

កមយករលរងចលក ត្អស .អិល រប់ពាន់នាក់  ធាវ ប់លធឝើបាតុកមយបិទផវូវ និងដត្ងាកផួនបាតុករលៅមុេ
លកសួងសងគមកិចច មុេសាលរជធានីភបំលពញ ជាលលចើនលលើក រហូ្តថ្យីៗលនោះលធឝើបាតុកមយដត្ងាលៅមុេ
ផធោះនាយករដឌមន្តនថី ហ្ ុន ត្សន លៅត្កផរវមិនឯករជរ រហូ្តមនការវយបន្តងាក បជាលលចើនលលើកពី
សំណាក់លកុមសមតទកិចច លធឝើឲ្រកមយកររបួសធងន់និងស្សាល។ លបភពពីតំណាងកមយករបញ្ជជ ក់ថ្ន ការ
ផធុោះកូដកមយលនាោះលធឝើលេើងបនាធ ប់ពីបកខពួកលលក មស សុតាទ  លបធានរដឌបាលលរងចលក បានលលបើអំលពើ
ហិ្ងោលៅលលើកមយករ និងមនការលរ ើសលអើងសហ្ជីព៕ 

កំណ្ត់ចំណំាចំលពាោះអបកបញ្ចូ លមតិលៅកបុងអតទបទលនោះ៖ លដើមផរីកោលសចកឋីថថ្វថ្បូ រ លយើងេញុ ំ
នឹងផោយត្តមតិណា ត្ដលមិនលជរលបមថ្ដល់អបកដថទប៉ាុលណាត ោះ។ 
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Laws related to Minimum Wage and other benefits. 

ប្រាក់ឈ្នួលអប្បប្រមាដែលប្ររូវធានាៈ 
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VI. Working Conditions 
 

1. មន្តនរកីារងារលេតររកលេោះដណ្នំាឲ្យរកុមហ្ នុេិនលររពសិទធិការងារកមមករ 
 

មន្តនរីមនាីរការងារលេតររកលេោះ បានេុោះលសុើបអលងាតករណី្លចាទរបកាន់លៅដករកុមហ្ ុនេិន ផលិត
កាា របនាោះថ្ន បានរលំោភេាប់ការងារ និងសិទធិកមមករ។ មន្តនរីននមនាីរការងារលេតររកលេោះ អោះអាងថ្ន 
ការអប់រដំណ្នំាឲ្យដកលំអតាមលកខេណ្ឌ េាប់ការងារ រតូវបានរកុមហ្ ុនទទួលយកមកអនុវតរ 
លដើមបបីញ្ា ប់ភាពអសកមមរបស់រកុមហ្ ុន។  
 

លោយ រោឋ  វសិាល 
2013-11-06  

មន្តនរីលសុើបអលងាតននមនាីរការងារលេតររកលេោះ រកល ើញថ្ន លៅដកលរាងេរកផលិតកាា របនាោះរបស់េិន 
ពិតជាបានល្វើេុសលៅនឹងលពលលមា៉ាងល្វើការ និងនងៃឈប់សរមាករបចំាសបាា ហ៍្របស់កមមករ លហ្ើយ
ករណី្លនោះ បានអនុវតរផាុយលៅនឹងេាប់ការងារ។ 

កាលពីនងៃអងាគ រ មន្តនរីការងារលេតរបានេុោះលៅពិនិតយលរាងេរកផលិតកាា របនាោះមួយ មានទីតំាងលៅ
ភូមិអូររពំ  ំុអូរលរគ្ៀង ស្សុកសមបូរ លេតររកលេោះ បនាា ប់ពីកមមកររាយការណ៍្ថ្ន លៅដករកុមហ្ ុន
បានតរមូវឲ្យកមមករល្វើការមួយនងៃ ៩លមា៉ាង លហ្ើយនងៃអាទិតយ ក៏រតូវល្វើការលោយរម នផរល់របាក់
កនរមបដនាមល ើយ។ 

អនុរបធ្លនមនាីរការងារលេតររកលេោះ លោក ខាន់ ប ុនលសង មានរបសាសន៍បញ្ជា ក់ថ្ន រកុមការងារ
បានជួបកមមករផ្ទា ល់ និងតំណាងរកុមហ្ ុន រមួ ំងបានពិនិតយសាា នភាពទីតំាងលរាងេរក និង
កដនលងសាា ក់លៅហូ្បអាហាររបស់កមមករ និងរកល ើញថ្ន រកុមហ្ ុនពិតជាមានេំណុ្េេវោះខាតលលើ
ការកំណ្ត់លពលលវោបំលពញការងារ របស់កមមករ ក៏ប៉ាុដនរក៏មានេំណុ្េលអរបលសើរលលើការផរល់
កដនលងសាា ក់លៅ ការផគត់ផគង់អាហាររបចំានងៃ និងការផរល់របាក់ឈាួលរបចំាដេបានេពស់សមរមយ។ 

លោកបនរថ្ន តំណាងរកមុហ្ ុនបានសនាល្វើការដកសរមលួេំណុ្េេវោះខាតតាមការដណ្នំារបស់ម
ន្តនរីការងារ៖ «កំហុ្ស ដដលរត់បានល្វើ លយើងគិ្តថ្ន របដហ្លជាលលើកទីមួយលទ លហ្ើយមា៉ាង រត់
ក៏មិនរងឹទទឹងអវីកាុ ងការអនុវតរដដរ។ ដល់អីុេឹង លយើងដណ្នំារត់ លយើងមិនមានវធិ្លនការអវីេំល ោះ
រត់ដូេជាោក់ទណ្ឌ កមមអវីដល់រត់លទ។ លយើងររន់ដតថ្ន ឥ ូវលយើងនឹងដណ្នំាពីេាប់បនរលទៀត 
លដើមបឲី្យរត់លររព លដើមបីកំុឲ្យេុសតលៅលទៀត»។ 
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វទិយុអាសីុលសរ ីលៅនងៃទី៦ វេិឆិកា មិនអាេ ក់ទងសំុការបញ្ជា ក់ពីភាគី្រកុមហ្ ុនបានលទ។ 

ក៏ប៉ាុដនរ កមមករមួយរបូសំុមិនឲ្យបលញ្ាញល ម្ ោះ មានរបសាសន៍បញ្ជា ក់ថ្ន រកុមហ្ ុនេិន លនោះ លរៅពី
រលំោភេាប់ការងារ ក៏មានេំណុ្េេុសឆ្គងមួយេំនួនលទៀត ដូេជាបលណ្ា ញលេញកមមករលោយ
រម នលហ្តុផល េំដណ្កបុគ្គលិកជាជនជាតិេិន េលោះលទៀត មានអាកបបកិរយិ និង កយសមាីរបមាង
លមើលងាយកមមករដេមរលោយរម នការលររពសិទធិ កមមករ៖ «បនាយលមា៉ាងលៅវា្ូរកមាល ំង ដូេថ្ន នមៃ៉ាៗ
វាឈរលពកអីុេឹងណា  !រម នអាកណាហា នតវា៉ាលទ  លរ ោះលយើងមកល្វើអីុេឹង លយើងបានលុយ ដល់
លយើងតវា៉ាមាា ក់លយើងេុសមាា ក់លគ្លដញលយើងលចាលអីុេឹង»។ 

យ៉ាងលនោះករី មន្តនរីដផាកអលងាតសមាគ្មការ រសិទធិមនុសសអាដហុ្ក (ADHOC) លោក លហ្ង ភារៈ 
មានរបសាសន៍បញ្ជា ក់ថ្ន លនោះគឺ្ជាការរមួេំដណ្កទទួលេុសរតូវរបស់រកុមហ្ ុន លៅលលើសិទធិកមមក
រ។ លោកអំ វនាវសំុឲ្យអាកទទួលេុសរតូវរកុមហ្ ុន យកេិតរទុកោក់អនុវតរេាប់ការងារនន
របលទសកមពុជា ឲ្យបានលអរបលសើរ៖ «សំុកំុលកងរបវញ័្ា កមាល ំងពលកមមកមមករបនរ លៅលទៀត។ លយើង
នឹងបនរឃាល លំមើលដំលណ្ើ រការហ្ាឹងបនរលៅលទៀត ថ្នលតើរកុមហ្ ុនលៅដតបនររលំោភេាប់ការងារលទៀត 
ឬយ៉ាងណា? េាុ ំសំណូ្មពរឲ្យកមមករ លបើសិនរកុមហ្ ុនលៅដតរលំោភការងារមកលលើកមមករ សំុឲ្យ
រាយការណ៍្មក លដើមបឲី្យបានព័ត មាន»។ 

លរាងេរកផលិតកាា របនាោះរបស់រកុមហ្ ុនេិន ល ម្ ោះ យ ូ ឡាយ បានលបើកអាជីវកមមផលិតកាា របនាោះ
លៅតំបន់ដីសមប នលសដឋកិេាមួយ េមាៃ យរបមាណ្ ៣០គី្ ូដម៉ារតពីផលូវជាតិលលេ៧ កាុងភូមិអូរ
រពោះ  ំុអូរលរគ្ៀង ជាងមួយដេលហ្ើយ និងមានកមមកររបមាណ្ ១០០នាក់ បានលរជើសលរ ើសមក
បំលពញការងារលៅលរាងេរកលនាោះ។ 

មន្តនរីការងារ បញ្ជា ក់ថ្ន យ៉ាងណាក៏លោយ របធ្លនរកុមហ្ ុនរតូវលរៀបេំេុោះបញ្ា ីការការងារ ឬជូន
ដំណឹ្ងពីការលបើករកុមហ្ ុន និងរបកាសពីបុគ្គលិកកមមករដល់មនាីរការងារ រមួ ំងល្វើបទបញ្ជា នផា
កាុង សាីពីលពលលវោល្វើការ និងនងៃឈប់សរមាកស្សបនឹងេាប់ការងារបានកំណ្ត់៕ 

កំណ្ត់េំណំាេំល ោះអាកបញ្ាូ លមតិលៅកាុងអតាបទលនោះ៖ លដើមបរីកាលសេកាីនងលងាូ រ លយើងេាុ ំ
នឹងផាយដតមតិណា ដដលមិនលជររបមាងដល់អាកដនទប៉ាុលណាណ ោះ។ 
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2. លរាងេរកដអស .អិលមិនរពមឲ្យតំណាងកមមករ១៩នាក់េូលល្វើការវញិ  
 

ភ្នគី្លរងចលក ត្អស .អិល ( SL) មិនលពមឲ្រតំណាងកមយករទំាង ១៩នាក់ ត្ដលដឹកនំាកូដកមយចូលលធឝើ
ការវញិតាមលសចកថីជូនដំណឹ្ងរបស់ ទីសឋីការគ្ណ្ាៈរដឌមន្តនថីលេើយ។ បុគ្គលិកត្ផបកលគ្ប់លគ្ងលរង
ចលក ឲ្រដឹងថ្ន លរងចលក ត្អស .អិល មិនទាន់អនុញ្ជដ តឲ្រអតីតកមយករទំាង  ១៩នាក់ ចូលលធឝើការ
វញិ លដាយសារត្តកមយករដថទលទ តមិនសុេចិតថ និងលសបើឲ្រមនការសលលមចរបស់តុលការជាមុន
សិន។  

 

លដាយ វណ្ត វចិារ 
2013-11-26  

សាឋ ប់ ឬ ទាញយកសំលេង  

 
 

លកុមសមតទកិចចររងំលកុមកមយករលដើរត្ហ្កផួនលៅផធោះលលក នាយករដឌមន្តនថី ហ្ ុន ត្សន ជិតចំណុ្ច
លបសពឝរវងផវូវ២៧១ និងផវូវ៣៧១ េណ្ឍ មនជ័យ រជធានីភបំលពញ លៅលពឹកថថ្ងទី២៧ ត្េកញ្ជដ  ឆ្ប ំ
២០១៣។  

 

RFA/Uon Chhin  

លសចកថីជូនដំណឹ្ង ឬ ស .ជ.ណ្  របស់ទីសឋីការគ្ណ្ាៈរដឌមន្តនថីត្ដលធាវ ប់ត្តមនឥទនិពលលលើការ
បលណ្ឋ ញ ពលរដឌលចញពីលំលៅឋាន លដើមផយីកដីធវីមកឲ្រលកុមហ្ ុនឯកជនអភិវឌណលនាោះ មិនអាចលធឝើ
ឲ្រភ្នគី្លរងចលក ត្អស .អិល លពមតាមលនាោះលទ។  

លិេិតលចញលដាយទីសឋីការគ្ណ្ាៈរដឌមន្តនថី លៅថថ្ងទី១៥ ត្េវចិឆិកា ចុោះហ្តទលលខាលដាយរដឌលលខាធិការ 
លលក ឃុន ជិនលកន ជួសមុេរដឌមន្តនថីទទួលបនធុកទីសឋីការគ្ណ្ាៈរដឌមន្តនថី លលក សុេ អាន បាន
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ដាក់នូវលរលការណ៍្ចំនួន ៥ចំណុ្ច ជំុវញិករណី្លរងចលក ត្អស .អិល  ត្ដលកបុងលនាោះចំណុ្ចទី១ 

គឺ្បញ្ជជ លអាយលកុមហ្ ុនលតូវទទួលយកតំណាងកមយករចំនួន១៩នាក់ចូលលធឝើការវញិ។ ប៉ាុត្នថ លពល
លនោះ ភ្នគី្លរងចលកអោះអាងថ្ន លរងចលកមិនទាន់អនុញ្ជដ តឲ្រកមយករទំាង ១៩នាក់ ចូលលធឝើការវញិ
លេើយ។ 

នាយកលគ្ប់លគ្ងត្ផបកផលិតផលលរងចលក ត្អស .អិល លលក អីុ ចាន់សន  មនលបសាសន៍ថ្ន 
តំណាងកមយករទំាង ១៩នាក់ ធាវ ប់បានដឹកនំាកមយករបោះលបារ និងបានបំផ្តវ ញលទពរសមផតថិលរងចលក
អស់មួយចំនួន លហ្ើយលបការលនោះជាកតាថ ត្ដលលរងចលកមិនទាន់អាចឲ្រកមយករទំាងលនាោះចូល លធឝើលធឝើ
ការវញិបានលៅលេើយលទ។ លលកបនថថ្ន លរងចលកជំរញុឲ្រលកសួងការងារ បញ្ជូ នសំណំុ្លរឿងវវិទ
ការងារលនោះ លៅកាន់តុលការឲ្របានឆ្ប់ៗ។ លលកបនថថ្ន ភ្នពចំាបាច់បំផុតលៅលពលលនោះ មិន
ត្មនជាការបញ្ច ប់លរឿងលដាយការសលមបសលមួលលទ ត្តវលតូវរកឲ្រលឃើញថ្ន អបកណាេុស អបកណា
លតូវឲ្រលបាកដ។ 

ទាក់ទងនឹងបញ្ជា លនោះ មន្តនថីអបកនំាពាករទីសឋីការគ្ណ្ាៈរដឌមន្តនថី និងជារដឌលលខាធិការ លលក ថផ សីុ
ផ្តន មនលបសាសន៍ថ្ន កនវងលៅ រដាឌ ភិបាលមនជំហ្រចង់ឲ្រកមយករ និងភ្នគី្លរងចលក សលមប
សលមួលរប  លដើមផលីបលយជន៍រមួ និងលជ សវងបាតុភ្នពត្ដលនំាឲ្របាត់បង់ផលលបលយជន៍ទំាង
សងខាង។ លលកបនថថ្ន លៅលពលលនោះ រដាឌ ភិបាលក៏លៅត្តលបកាន់ជំហ្រដត្ដល ប៉ាុត្នថកមយករមន
សិទនិរបស់កមយករកបុងការបលញ្ចញមតិតវ៉ាលដាយ អហិ្ងោ លហ្ើយលរងចលកក៏មនសិទនិបឋឹងលៅ
តុលការ លដើមផីលបលយជន៍របស់លគ្ត្ដរ។ 

លទាោះយ៉ាងណាកថី តំណាងកមយករត្ដលកំពុងបនថលធឝើកូដកមយលៅខាងមុេលរងចលក ត្អស .អិល  លលក
ស្សី បា៉ា វ ផ្តន់ណា ឲ្រដឹងថ្ន ការត្ដលលរងចលកមិនអនុវតថតាមលសចកថីជូនដំណឹ្ងរបស់ទីសឋីការ គ្
ណ្ាៈរដឌមន្តនថី ជាទលងឝើត្ដលបងាា ញថ្ន លរងចលកមិនលររពតាមបញ្ជជ របស់រដាឌ ភិបាលលេើយ។ 
លលកស្សីបនថថ្ន កមយករនឹងបនថតវ៉ាតលៅលទ ត ដរបណារយ នដំលណាោះស្សាយ លហ្ើយការតវ៉ាទំាង
លនាោះអាចនឹងត្ហ្កផួនលៅលពលឆ្ប់ៗខាងមុេ។ 

កមយករលរងចលក ត្អស .អិល បានលធឝើកូដកមយអស់រយាៈលពលជាង ៣ត្េមកលហ្ើយ។  ដំបូងលេើយ កមយ
ករទាមទារពីលរងចលកនូវអតទលបលយជន៍មួយចំនួន និងលលកាយមក ក៏ទាមទារឲ្រលរងចលកដកសនថិ
សុេត្ដលកាន់កំាលភវើងលចញពីលរងចលក។ ប៉ាុត្នថ តំណាងលរងចលកលបាប់ថ្ន សនថិសុេលរងចលកមិន
ត្ដលមនកំាលភវើងកាន់លទ។ ត្ត មនុសសត្ដលកាន់កំាលភវើងទំាងលនាោះ ជាមន្តនថីនគ្របាលមកការពារ
សុវតទិភ្នពជូនកមយករត្តប៉ាុលណាត ោះ។ លបភពលលៅផវូវការេវោះបញ្ជជ ក់ថ្ន មច ស់ភ្នគ្ហ្ ុនលរងចលក ត្អស.
អិល លនោះ ជាសាច់ញាតិជិតសបិទនរបស់លលកនាយករដឌមន្តនថី ហ្ ុន ត្សន ត្ថ្មលទ ត ប៉ាុត្នថមន្តនថីរដាឌ ភិ
បាលបញ្ជជ ក់ថ្ន មិនបានដឹងពីបញ្ជា លនោះលទ។ 
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កមយករលរងចលក ត្អស .អិល  ក៏ធាវ ប់លលើករប លៅតវ៉ាដល់ផធោះនាយករដឌមន្តនថី លលក ហ្ ុន ត្សន ត្ដរ 
ត្តលតូវលកុមសមតទកិចចបំត្បកលចញពីទីលនាោះ។ 

កាលពីថថ្ងទី១២ ត្េវចិឆិកា លៅលពលត្ដលលធឝើបាតុកមយតវ៉ាលៅមថុំសធឹងមនជ័យ លកុមសមតទកិចចលបដាប់
លដាយកំាលភវើង ត្េល ដំបងឆក់ បានបាញ់ និងវយបន្តងាក បបាតុករ លពមទំាងបានចាប់េវួនលពោះសងឃ 
និងពលរដឌជាង ៣០នាក់ លៅឃំុេវួនមួយយប់ លដើមផសួីរចលមវើយ បនាធ ប់មកក៏សលលមចចាប់យុវជន
ពីរនាក់ដាក់គុ្ក។ កបុងការបន្តងាក បលនាោះ សមតទកិចចបានបាញ់ស្តសថីលក់បាយមប ក់ឲ្រសាវ ប់ និងបាញ់
លបហារបណាឋ លឲ្រកមយករ និងពលរដឌមួយចំនួន ឲ្ររងរបួស រហូ្តអបកេវោះពិការអស់១ជីវតិលទ តផ
ង។ មកដល់លពលលនោះ ទំាងអបកសាវ ប់ និងអបករបួស មិនទាន់ទទួលបានយុតថិធម៌លៅលេើយ៕ 

កំណ្ត់ចំណំាចំលពាោះអបកបញ្ចូ លមតិលៅកបុងអតទបទលនោះ៖ លដើមផរីកោលសចកឋីថថ្វថ្បូ រ លយើងេញុ ំ
នឹងផោយត្តមតិណា ត្ដលមិនលជរលបមថ្ដល់អបកដថទប៉ាុលណាត ោះ។ 
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Law related to working conditions: 
ថរិវេលាវ្វើការ: ថរិវេលាប្រចាំថ្ថៃ នងិ ប្រចាំសប្តា ហ ៍

មាព្ា១៣៧: កាុងរគឹ្ោះសាា នរបលភទណាក៏លោយ ល ោះបីរគឹ្ោះសាា នលនាោះមានលកខណ្ៈជាការ សិកា
វជិាា ជីវៈ ឬជាកិេាកុសល រពម ំងលៅកាុងវជិាា ជីវៈលសរក៏ីលោយ ងិរលវោល្វើការលពញ លលញននកមម
ករនិលយជិត ំងពីរលភទ មិនរតូវឱ្យលលើសពីរបំាបីលមា៉ាងកាុងមួយនងៃ ឬដសសិប របំាបីលមា៉ាងកាុងមួយ
អាទិតយល ើយ។ 

មាព្ា១៣៨: រលបៀបដេកលពលល្វើការរតវូកំរតិលោយសហ្ររសនីមួយៗ សរមាប់កដនលងល្វើការ លផស
ងៗ តាមរបលភទននសកមមភាព និងរលបៀបលរៀបេំរបស់េលួន។ 

កាលណាការដេកលពលល្វើការលនាោះោេ់ៗពីរា  ទីចាត់ការននសហ្ររសអាេដេកលពលល្វើការ 
របចំានងៃបានដតពីរវគ្គប៉ាុលណាណ ោះ គឺ្រពឹកមួយវគ្គោៃ េមួយវគ្គ។ 

មាព្ា១៣៩: កាុងករណី្មានកិេាការរបញាប់េុស្មមតា តរមូវឱ្យកមមករនិលយជិតល្វើការបដនាម 
លរៅលមា៉ាងលពល្មមតា លមា៉ាងលពលបដនាម ំងលនោះ រតូវឱ្យឈាួលតាមអរតាដំល ើងហាសិបភាគ្រយ ។ 
របសិនលបើល្វើការបដនាមលៅលពលឈប់ ឬលៅនងៃឈប់សរមាករបចំាសបារ ហ៍្ រតូវផរល់របាក់បដនាម
តាមអរតា ដំល ើងមួយរយភាគ្រយ។ 

មាព្ា១៤០: លដើមបទូី ត់លមា៉ាងល្វើការដដលេកខាន លោយមកពីការពយួរការងារ ំងអស់មួយ ររ
សិន ឬការបនាយសកមមភាពទូលៅននអាជីវកមមលោយលររោះនេដនយ ឬលោយរបធ្លនសករិ ជា អាទិ៍ៈ 
អាកាសធ្លតុមិនលអករី នងៃបុណ្យ បុណ្យកាុងស្សកុ លហ្ើយនិងរពឹតរិការណ៍្នានាកាុងស្សុកករី រកសួង
ទទួលបនាុកវស័ិយការងារ អាេលេញរបកាសអនុញ្ជញ តឱ្យសហ្ររសពនារងិរលវោ ល្វើការរបចំា
នងៃ តាមលកខណ្ៈដូេខាងលរកាមលនោះ ៖ 

ក- ការល្វើការសង មិនអនុញ្ជញ តឱ្យលលើសពីសាមសិបនងៃកាុងមួយ ា្ ំ លហ្ើយរតវូល្វើការសងកាុងរ
យៈលពលដប់របំានងៃចាប់ពីនងៃដដលចាប់លផរើមល្វើការល ើងវញិ េំល ោះសហ្ររសកសិកមម រ
យៈលពលលនោះ រតូវកំណ្ត់ឱ្យដល់មួយដេ។ 

េ- ការពនារងិរលវោល្វើការ មិនរតវូឱ្យហួ្សពីមួយលមា៉ាងលទកាុងមួយនងៃ ។ 

គ្- ងិរលវោល្វើការមិនរតវូឱ្យលលើសពីដប់លមា៉ាងលទកាុងមួយនងៃ ។ 

មាព្ា១៤១: របកាសរកសួងទទួលបនាុកវស័ិយការងារ នឹងកំណ្ត់ជាអាទិ៍ដូេតលៅលនោះ ៖ 

១- ការដេកលមា៉ាងល្វើការកាុងសបារ ហ៍្ដដលរតវូល្វើការដត ៤៨ លមា៉ាង លដើមបីឱ្យបានសរមាក លៅ 
លពលរលសៀលនងៃលៅរ ៍ ឬដបបបទឯលទៀតដូេរា  ប៉ាុដនរការបដនាមលលើលពលលមា៉ាង្មមតាមិន រតវូ
ឱ្យលលើសពីមួយលមា៉ាងលទកាុងមួយនងៃ។ 
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២- ការដេកលមា៉ាងល្វើការកាុងរយៈលពលលរៅពីសបារ ហ៍្ កំុឱ្យដតងិរលវោល្វើការងារជាម្យមគិ្ត តាម
េំនួនសបារ ហ៍្លលើសពី ៤៨ លមា៉ាងកាុងមួយសបារ ហ៍្ កំុឱ្យងិរលវោរបចំានងៃលលើសពី ដប់លមា៉ាង 
លហ្ើយកំុឱ្យលពលពនារលនាោះលលើសពីមួយលមា៉ាងកាុងមួយនងៃ ។ 

៣- បដិបបញ្ញតរិអេិនន្តនរយ៍ដដលអនុញ្ជញ តឱ្យបានេំល ោះការលរៀបេំលផរើម ឬបំលពញដដលរតូវល្វើលរៅពី
កំរតិសរមាប់ការងារទូលៅននរគឹ្ោះសាា ន ឬេំល ោះភាា ក់ងាររបលភទេលោះដដលល្វើការមិនជាប់ោប់។ 

៤- បដិបបញ្ញតរិមានកំណ្ត់លពលដដលរតូវអនុលររោះដល់ ណិ្ជាកមម និង ឧសាហ្កមមរបចាំរដូវ 
និងសហ្ររសេលោះកាុងករណី្ដូេតលៅលនោះ ៖ 

ក. កាុងករណី្មានលររោះថ្នា ក់្ៃន់ ឬជាបនាា ន់ របធ្លនសករិ ឬកិេាការរបញាប់រតូវល្វើេំល ោះ 
លរគ្ឿងេរក ឬ លរគ្ឿងឧបករណ៍្ គឺ្េំល ោះដតវធិ្លនការចំាបាេ់ លដើមបីលជៀសវាងកំុឱ្យមាន 
ការរខំានខាល ំងដល់ ដំលណ្ើ រ្មមតាននសហ្ររស។ 

េ. លដើមបីបងាា រកំុឱ្យេូេបង់វតាុធ្លតុដដលអាេរោយេូេបានលោយងាយ ឬលជៀសវាងកំុឱ្យ 
េូេលទធផល បលេាកលទសននការងារ។ 

គ្. លដើមបីឱ្យការងារពិលសសរបរពឹតរលៅបាន ដូេជាការល្វើបញ្ា ីសារលពើភ័ណ្ឌ  និងតុលយការ 
ការោក់ កំណ្ត់កាលលវោ ការជំរោះបញ្ា ី និងការបញ្ឈប់គ្ណ្លនយយ។ 

 . លដើមបីឱ្យសហ្ររសអាេទប់នឹងការងារ ដដលមានលរេើនេុស្មមតាបណារ លមកពី កា
លៈលទសៈដបលកៗ លោយមិនអាេរង់ចំានិលយជករកវធិ្លនការដនទលផសងលទៀត។ 

៥- វធិ្លនការរតួតពិនិតយលមា៉ាងល្វើការ និងលមា៉ាងសរមាក លហ្ើយនិងងិរលវោល្វើការលពញលលញ រពម
 ំង នីតិវ ិ្ ីដដលលររពតាមលដើមបីអនុញ្ជញ ត ឬលរបើបដិបបញ្ញតរិ។ 

៦- ភូមិភាគ្ដដលរតូវអនុវតរបដិបបញ្ញតរិ។ 

 

មាព្ា១៤២: របកាសរកសួងទទួលបនាុកវស័ិយការងារនឹងកំរតិងិរលវោននវតរមាន និងលពលដដល 
បានល្វើការពិតរបាកដ ឱ្យបានសមស្សបរា សរមាប់វជិាា ជីវៈដដលមានលកខណ្ៈការងារមិនសាិតលសារ។ 

 

មាព្ា១៤៣: បទបបញ្ញតរិ ំងឡាយននដផាកលនោះអាេរតូវពយួរការអនុវតរបាន កាុងករណី្មានសន្តងាគ ម 
ឬ រពឹតរិការណ៍្របកបលោយលររោះថ្នា ក់េំល ោះសនរិសុេជាតិ។ 
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VII. General News 

 

1. កមមករជួបវបិតរិងវកិាកាុងការលៅបុណ្យភាុំ  
 

Wednesday, 02 October 2013  

មំុ គ្នាន  និង Sean Teehan  

 

 

កមយករលៅលរងចលក SL លធឝើការតវ៉ា កាលពីថថ្ងសុលកសបាថ ហ៍្មុន។ របូថ្ត ជីវន័ 

ភបំលពញាៈ បនាធ ប់ពីការលបមូលផថុំ លៅមុេលរងចលក SL កាលពីថថ្ងចនធ អបកនាង ជឹម លសាមអីុម បាន
លលើកលមមថដលេើងចំនួន ៧ ជាសញ្ជដ បងាា ញអំពីចំនួនទឹកលបាក់ត្ដលអបកនាងទទួលបាន។ 

អបកនាង លសាម អីុម មកពីលេតថ កំពង់ចាម និងជាកមយការនីិលរងចលក SL មប ក់ ត្ដលបានលធឝើកូដកមយ
បានត្ថ្វងថ្ន៖ «លបំាពីរដុលវ រ មិនលគ្ប់លរន់ សលមប់លធឝើដំលណ្ើ រលៅស្សុកកំលណ្ើ តរបស់េញុំលទ»។ អបក
នាងបានត្ស្សកខាវ ំងៗថ្ន៖ «េញុំេឹងខាវ ំងណាស់ចំលពាោះលរងចលក»។ លដាយទនធឹងរង់ចំាការឈប់
សលមកសលមប់បុណ្រភជុំបិណ្ឍ  ត្ដលចាប់លផថើមពីថថ្ងលពហ្សផតិ៍ដល់ថថ្ងចនធលបជាជនកបុងរជធានី 

ភបំលពញបានចំណាយរយាៈលពលពីរបីសបាថ ហ៍្ចុងលលកាយលនោះលធឝើត្ផនការលដើរ លលងនិងទិញរបស់របរ
សលមប់ពិធីបុណ្រ ភជុំបិណ្ឍ ។ 

ប៉ាុត្នថ ចំលពាោះកមយករជាលលចើនលៅកបុងឧសោហ្កមយកាត់លដរ ពួកលគ្បានចំណាយលពលលវលជាលលចើន
លដើមផតី្សឝងរកវធីិទទួលបានលបាក់ សលមប់ការលធឝើដំលណ្ើ រលៅលលងស្សុកកំលណ្ើ ត។ 

http://postkhmer.com/index.php/national/1-national-news/104702-2013-10-02-03-05-31
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លលក លមឿន តុល លបធានកមយវធីិការងារលៅមជឈមណ្ឍ លអប់រចំាប់សលមប់សហ្គ្មន៍ បានត្ថ្វង
ថ្ន បញ្ជា លបឈមរបស់កមយករជាលលចើនគឺ្ស្សលដ ងៗរប ។ លរងចលកភ្នគ្លលចើនបំផុតលបើកលបាក់ត្េលៅ
ថថ្ង ទី១០ ប៉ាុត្នថ ភជុំបិណ្ឍ ឆ្ប ំលនោះ គឺ្លតូវលបារពនលធឝើលេើងលៅមុនថថ្ងលបើកលបាក់ត្េរបស់ពួកលគ្។ 

លលក លមឿន តុល ត្ថ្វងថ្ន៖ «ជាញឹកញាប់ លយើងបានឮអំពីលរឿងលនាោះ»។ «លបាក់ឈបួលរបស់កមយ
ករក៏តិចតួចលពក ពួកលគ្សនសលំបាក់មិនសល់ ...ប៉ាុត្នថពួកលគ្លតូវការលបាក់  សលមប់លធឝើដំលណ្ើ រនិង
សលមប់ទិញរបស់របរលផញើឪពុកមថ យ និងកូនលៅរបស់េវួន»។ 

លលកត្ថ្វងបនថថ្ន លរងចលកភ្នគ្លលចើនយល់លពមលបើកលបាក់ឈបួលដល់កមយករនិលយជិត ឬចំត្ណ្ក
េវោះថនលបាក់ឈបួលមុនថថ្ងភជុំបិណ្ឍ ។ ប៉ាុត្នថចំលពាោះលរងចលកមួយចំនួន អបកលគ្ប់លគ្ងលរងចលកមិន
បំលពញតាមសំលណ្ើ របស់កមយករសលមប់ ការលបើកលបាក់ឈបួលមុនលនោះលទ នំាឲ្រកមយករលធឝើកូដកមយ 
លដើមផទីទួលបានលបាក់សលមប់ភជុំបិណ្ឍ ឬអបកេវោះលទ តសុេចិតថមិន លៅស្សុកកំលណ្ើ ត។ 

យ៉ាងលហាចណាស់លរងចលកចំនួនពីរបានជាប់រំងលដាយសារត្តវវិទ ទាក់ទងនឹងបញ្ជា ភជុំបិណ្ឍ គឺ្
លរងចលក Sae Han International និងលរងចលក Chin Chin garment ត្ដលកមយករបាននំារប លធឝើ
កូដកមយ។ 

កមយករលរងចលក Chin Chin លបត្ហ្ល ១៥០ នាក់បាននំារប បិទផវូវជាតិលលេ ៤ មួយរយាៈេវីលៅមុេ
លរងចលករបស់េវួនត្ដលសទិតលៅកបុងេណ្ឍ  លពាធិ៍ត្សនជ័យ កាលពីថថ្ងអងាគ រសបាថ ហ៍្មុន លៅលពល
ត្ដលមច ស់លរងចលកលនោះបាននិយយថ្ន លគ្នឹងលបើកលបាក់ត្េឲ្រកមយករចំនួនពាក់កណាថ លមុនភជុំ
បិណ្ឍ  ជាជាងលបើកលបាក់ត្េទំាងអស់។ លលក វ៉ា សារ ៉ាង លៅសងាក ត់ រងថនសងាក ត់ លចាមលៅ កបុង
េណ្ឍ  លពាធិ៍ត្សនជ័យ ត្ដលលរងចលកលនោះមនទីតំាងសទិតលៅត្ថ្វងថ្ន៖ «កមយករលតូវការលបាក់លធឝើ
ដំលណ្ើ រលៅស្សុកកំលណ្ើ តលដើមផលីបារពនពិធី បុណ្រភជុំបិណ្ឍ »។ 
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បនាធ ប់ពីការចរចារយាៈលពលបួនលម៉ាងលលក សារ ៉ាង បានត្ថ្វងថ្ន អបកលគ្ប់លគ្ងលរងចលកសុេចិតថ
លបើកលបាក់ត្េទំាងអស់មុនភជុំបិណ្ឍ ។ 

កមយករលៅលរងចលកលផសងៗលទ តក៏ពយាសយមសំុលរងចលកលបើកលបាក់ឈបួលមុនឲ្របានលលចើនត្ដរ។ 

អបកនាង លផង លម៉ាងហុ្ង អាយុ ២៣ ឆ្ប ំបានត្ថ្វងថ្ន សលមប់ការលធឝើដំលណ្ើ រលៅស្សុកកំលណ្ើ តលៅ
លលងបុណ្រភជុំបិណ្ឍ លនោះ អបកនាងទំនងជាមិនមនទិញរបស់របរលលចើនដូចសពឝដងលទ។ អបកនាង លម៉ា
ងហុ្ង និងកមយកររមួការងារដថទៗលទ តបានលសបើសំុឲ្រអបកលគ្ប់លគ្ងលរងចលក Terratex Knitting & 

Garment Int'l លបើកលបាក់ត្េ ៧០ ដុលវ រមុនភជុំបិណ្ឍ  ប៉ាុត្នថលរងចលកយល់លពមលបើកត្ត ៥០ ដុលវ រ។ 

អបកនាង លម៉ាងហុ្ង បានត្ថ្វងកាលពីសបាថ ហ៍្មុនថ្ន៖ «ចំនួនទឹកលបាក់លនោះតិចតួចណាស់ ប៉ាុត្នថេញុំមិន
មនជលលមើស»។ 

និលយជកមួយចំនួនបានលឆវៀតលកងចំលណ្ញចំលពាោះតលមូវការលបាក់បនាធ ន់ របស់កមយករលដាយយល់
លពមលបើកលបាក់មុន ជាថ្បូរនឹងការផ្តវ ស់បថូរកិចចសនយាសការងាររយាៈលពលត្វងរបស់ពួកលគ្ លៅជាកិចច
សនយាសការងាររយាៈលពលេវី។ 

កមយករដថទេវោះលទ តបានេចីលបាក់កបុងអលតាការលបាក់េភស់ត្ដល អាចលធឝើឲ្រពួកលគ្សទិតកបុងសាទ នភ្នព
លំបាកបនាធ ប់ពីភជុំបិណ្ឍ  រចួ។ 

http://postkhmer.com/images/stories/news/national_pk/2013/131002/131002_08a.jpg
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ចំលពាោះលរងចលក SL វញិ ត្ដលកមយករលបត្ហ្ល ៦០០០ នាក់បានលធឝើកូដកមយកកកុញចុោះលេើង អស់រ
យាៈលពលជាងមួយត្េ អបកលគ្ប់លគ្ងលរងចលកកាលពីសបាថ ហ៍្មុន បានលបាប់ថ្ន េវួននឹងលបើកលបាក់
ត្េដល់កមយករត្ដលលធឝើកូដកមយពីថថ្ង ទី១ និង ២០ កញ្ជដ  ពាក់កណាថ លមុនថថ្ង ភជុំបិណ្ឍ  េណ្ាៈត្ដល
អបកលៅលធឝើការមិនលធឝើកូដកមយនឹងទទួលបានលបាក់ត្េលពញ បូករមួនឹងលបាក់អតទលបលយជន៍លផសង ៥០ 
ភ្នគ្រយ។ 

លលក ឈិន លៅ អបកលគ្ប់លគ្ងរដឌបាលលៅលរងចលក SL បានត្ថ្វងថ្ន កមយករលតូវបានលបើកលបាក់ឲ្រ
ចំនួន ១៥ ដុលវ រ។ 

លលក គ្ង់ អាទិតរ អនុលបធានសមភ័ននសហ្ជីពលបជាធិបលតយរកមយករកាត់លដរកមភុជា លៅកាត់ថ្ន 
សីុលៅឌូ ត្ដលតំណាងឲ្រកមយករភ្នគ្លលចើនបំផុតលៅលរងចលក SL បានត្ថ្វងថ្ន សហ្ជីពបាន
ទាមទារលបាក់ចំនួន ៦០ ដុលវ រ កបុងកមយករមប ក់ពីមុនភជុំបិណ្ឍ  ប៉ាុត្នថលលកមិនបានដឹងលទថ្នលតើលរង
ចលកបានលបើកឲ្រកមយករលហ្ើយឬលៅ? 

លបើតាមអបកនាង លសាមអីុម បានឲ្រដឹងថ្ន កមយករមប ក់ល យ្ ោះ លសឿន វ ីអាយុ ២៤ ឆ្ប ំ និងកមយករ
មួយចំនួនលទ តលៅលរងចលក SL ត្ដលឈរលៅមុេលរងចលកកាលពីថថ្ងចនធ និងត្ដលជាកមយករចូល
រមួលធឝើកូដកមយនាលពលកនវងមកបានទទួលលបាក់ លតឹមត្ត ៧ ដុលវ រប៉ាុលណាត ោះ។ 

លៅលពលសួរអំពីគ្លលមង ភជុំបិណ្ឍ  លលក លសឿន វ ីបានដាក់មុេចុោះ លហ្ើយនិយយថ្ន៖ «េញុំជំពាក់
ថថ្វជួលផធោះពីរត្េលហ្ើយ និងបានេចីលបាក់ពីឪពុកមថ យរចួលហ្ើយត្ដរ។ េញុំមិនមនលបាក់លៅស្សុកលទ»

៕ PS 
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2. GMAC របតិកមមេំល ោះរកុមការងារគ្លរមាងលរាងេរកកាន់ដតរបលសើរលៅ
កមពុជា 

 

សមគ្មលរងចលកកាត់លដរលៅកមភុជា (GMAC) លបតិកមយចំលពាោះលកុមការងារគ្លលមងលរងចលកកាន់
ត្តលបលសើរលៅកមភុជា (BFC) ចំលពាោះរលប បលធឝើការ ដូចជាចុោះតាមលរងចលកលតួតពិនិតរការងារ និង
ការលធឝើរបាយការណ៍្អំពីការរកលឃើញចំណុ្ចអវជិជមនលៅតាមលរងចលក កាត់លដរនានា។  

លដាយ ត្កវ និមល 

2013-10-03  

 

១៣ -តុល-២០១០៖ សកមយភ្នពរបស់កមយករលរងចលកកាត់លដរ Peace Glory (cambodia) Mfg. Co. 

Ltd., នារជធានីភបំលពញ។  

Photo Supplied  

សមគ្មលរងចលកកាត់លដរលៅកមភុជា បានចុោះផោយតាមកាត្សតរោិះគ្ន់ចំលពាោះលកុមការងាររបស់
គ្លលមងលរងចលក កាន់ត្តលបលសើរលៅកមភុជា ត្ដលចុោះលៅលតួតពិនិតរការងារលៅតាមលរងចលកកាត់
លដរនានាលដាយេវួនឯង រយ នការសហ្ការពីមន្តនថីលកសួងពាក់ព័នន និងមនលិេិតអនុញ្ជដ តពីរដាឌ ភិ
បាល លដើមផចូីលលៅលតួតពិនិតរការងារលៅតាមលរងចលកកាត់លដរ។ 

លសចកឋីត្ថ្វងការណ៍្របស់សមគ្មលរងចលកកាត់លដរលៅកមភុជា បានសរលសរថ្ន សមជិកសមគ្ម
លរងចលកកាត់លដរលៅកមភុជា មនលសរភី្នពអនុវតថលដាយឆនាធ នុសិទនិរបស់េវួន ថ្នលតើេវួនចង់ផឋល់
លទនភ្នពឲ្រមន្តនថីរបស់លកុមការងារគ្លលមង លរងចលកកាន់ត្តលបលសើរលៅកមភុជា ចូលលៅកបុងលរង
ចលករបស់េវួន ឬអត់ លៅលពលត្ដលមន្តនថីលនាោះចុោះលៅលដាយរយ នតំណាងសាទ ប័នពាក់ព័ននរបស់ រដាឌ
ភិបាលលៅជាមួយ។ 
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ចំណុ្ចមួយលទ តត្ដលសមគ្មលរងចលកកាត់លដរលៅកមភុជា បានរោិះគ្ន់ចំលពាោះលកុមការងាររបស់
គ្លលមងលរងចលកកាន់ត្តលបលសើរលៅ កមភុជា គឺ្កមយវធីិលចញផោយរបាយការណ៍្ជាសាធារណ្ាៈ។ ម
ន្តនថីសមគ្មលរងចលកកាត់លដរលៅកមភុជា បានលលើកលេើងថ្ន លកុមការងាររបស់គ្លលមងលរងចលក
កាន់ត្តលបលសើរលៅកមភុជា មិនបានទុកលពលលវលលគ្ប់លរន់ឲ្រតំណាងលរងចលក ឬមន្តនថីរបស់
សមគ្មលរងចលកកាត់លដរលៅកមភុជា លឆវើយតបនឹងចំណុ្ចអវជិជមននានា ត្ដលលលើកលេើងលៅកបុង
របាយការណ៍្របស់គ្លលមងលរងចលកកាន់ត្តលបលសើរលៅ កមភុជា។ 

លលក ជាតិ លេមរ ជាអបកទទួលេុសលតូវជាន់េភស់មួយរបូរបស់សមគ្មលរងចលកកាត់លដរលៅ កមភុ
ជា មនលបសាសន៍លៅថថ្ងទី៣ តុល ថ្ន ការផោយពីចំណុ្ចអវជិជមនរបស់លរងចលកកាត់លដរនានា 

អាចលធឝើឲ្រប៉ាោះពាល់ដល់ការបញ្ជជ ទិញទំនិញ។ 

លឆវើយតបចំលពាោះការផោយលសចកឋីត្ថ្វងការណ៍្របស់សមគ្មលរងចលកកាត់ លដរលៅកមភុជា លនោះ 
លលក រំ ទិវ មន្តនថីទំនាក់ទំនងព័ត៌មនរបស់អងគការអនថរជាតិខាងការងារ លៅកាត់ថ្ន អាយេូ 
(ILO) ត្ដលលគ្ប់លគ្ងគ្លលមងលរងចលកកាន់ត្តលបលសើរលៅកមភុជា មនលបសាសន៍ថ្ន លគ្មិនអាចរង់
ចំាចលមវើយពីសមគ្មលរងចលកកាត់លដរលៅកមភុជា ទាក់ទងជាមួយកមយវធីិលចញផោយរបាយការណ៍្
ជាសាធារណ្ាៈបានលទ ពីលលពាោះវហួ្សលពលកំណ្ត់ និងចំលពាោះការសហ្ការពីបណាឋ លរងចលកឲ្រម
ន្តនថីរបស់គ្លលមងលរងចលក កាន់ត្តលបលសើរលៅកមភុជា ចូលលៅកបុងលរងចលក ឬអត់លនាោះ លលក រំ 
ទិវ មនលបសាសន៍ថ្ន លរងចលកណាសហ្ការជាមួយគ្លលមងលរងចលកកាន់ត្តលបលសើរលៅកមភុជា 

គឺ្បានទទួលផលលបលយជន៍លៅវញិលទ ពីលលពាោះអបកបញ្ជជ ទិញទំាងអស់លគ្មនជំលនឿលលើរបាយ
ការណ៍្លតួតពិនិតរ លនាោះ លហ្ើយលគ្នឹងបញ្ជជ ទិញទំនិញពីលរងចលកណាត្ដលមនរបាយការណ៍្
លតួតពិនិតរ របស់គ្លលមងលរងចលកកាន់ត្តលបលសើរលៅកមភុជា។ 

លលក រំ ទិវ បានពនរល់ថ្ន ការលធឝើរបាយការណ៍្លតួតពិនិតររបស់មន្តនថីគ្លលមងលរងចលកកាន់ត្ត 

លបលសើរលៅកមភុជា គឺ្លផ្តឋ តលៅលលើចំណុ្ចជាលលចើន ដូចជាពលកមយកុមរពលកមយលដាយបងខំ សុវតទិ
ភ្នពកបុងលពលមនអគ្គិភ័យ និងការលរ ើសលអើងកមយករកបុងការបលងកើតសហ្ជីពជាលដើម។ 

គ្លលមងលរងចលកកាន់ត្តលបលសើរលៅកមភុជា បានបលងកើតលេើងលលកាមការលគ្ប់លគ្ងរបស់អងគការអនថរ
ជាតិខាងការងារ លដើមផជួីយលតួតពិនិតរអំលពើលលយើសចាប់លៅតាមលរងចលកកាត់លដរលៅ កមភុជា និង
ជាជំនួយដល់លកុមហ្ ុនបញ្ជជ ទិញទំនិញធំៗ លលើពិភពលលកលដើមផលីច សវងការទិញទំនិញពីលរង
ចលក ត្ដលមិនលររពបទដាឌ នអនថរជាតិ ដូចជាការលលបើពលកមយកុមរជាលដើម៕ 

កំណ្ត់ចំណំាចំលពាោះអបកបញ្ចូ លមតិលៅកបុងអតទបទលនោះ៖ លដើមផរីកោលសចកឋីថថ្វថ្បូ រ លយើងេញុ ំ
នឹងផោយត្តមតិណា ត្ដលមិនលជរលបមថ្ដល់អបកដថទប៉ាុលណាត ោះ។ 
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3. SL’s future prospects look grim 
 

 

 
SL Garment Processing factory workers protest alongside thousands of fellow striking employees in 

a sit-in demonstration on the streets of Phnom Penh‘s Daun Penh district last week. HENG 

CHIVOAN 

 

Thu, 3 October 2013 

Sean Teehan and Mom Kunthear  

As the strike at SL Garment Processing (Cambodia) Ltd edges toward its second month, observers 

on both sides of the issue said this week they fear management and the union may have reached an 

impasse that could shut the Singaporean factory‘s doors for good. 

More than 6,000 SL workers began walking off the job in August, after shareholder Meas Sotha 

hired armed military police to stand guard inside the factory, which the Coalition of Cambodian 

Apparel Workers Democratic Union (C.CAWDU) has called an effort to intimidate unionised 

workers – an allegation Sotha has denied. 

Among other points, workers demanded a pay raise, $3 per day to subsidise their lunches and the 

dismissal of Sotha. Since the strike began, SL and C.CAWDU have engaged in several fruitless 

negotiation sessions facilitated by government officials.  

The factory‘s seeming unwillingness to budge and, at times, drastic actions – SL announced the 

firing of more than 700 striking employees last month, before rescinding the terminations – have 

left Moen Tola, head of the labour program at the Community Legal Education Center, pessimistic 

about negotiations. 

―The management is playing tricky games with its employees,‖ Tola said yesterday.  

In the past, Tola has watched as companies engaging in labour disputes close their doors, only to 

reopen later – often with a different name – using a screening process during the hiring process to 

keep active unionists out, he said. 

―I keep saying we suspect [SL] management will take that tactic to discriminate the unions,‖ Tola 

said. 

http://www.phnompenhpost.com/author/sean-teehan/20815
http://www.phnompenhpost.com/author/mom-kunthear/83
http://www.phnompenhpost.com/sites/default/files/styles/full-screen/public/field/image/2-sl-workers-protest-again.jpg?itok=ia-7P3qr
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But despite the divergent objectives of management and the strikers, Kong Athit, vice-president of 

the Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union, believes the two groups share an 

interest in the factory‘s overall health. 

―We are not an enemy, we are a partner,‖ said Athit. ―We can solve anything, I think.‖ 

In addition to SL‘s lost productivity, the ongoing labour issue has strained relationships with 

buyers. Last week, the Post reported that Levi‘s Strauss & Co has stopped buying from SL, with 

Gap and H&M reducing their orders since August. SL officials calculated those losses at more than 

$1 million. 

Ken Loo, secretary-general of the Garment Manufacturers Association of Cambodia, said in an 

interview on Sunday that he believes SL workers and management have reached an irreconcilable 

stand-off and that SL should feel free to take whatever action it feels necessary. 

―The strike did not conform with procedures, and it has been declared illegal by the courts twice, so 

the workers need to bear that in mind,‖ Loo said.  

Lim Chandara, assistant to SL‘s chief executive officer, yesterday said SL had no plans to close the 

factory and denied C.CAWDU‘s past allegations that SL was trying to flush the union out of the 

factory. However, he placed the blame for the continuing strike solely on the union. 

―Our business had no problems for 10 years, but since C.CAWDU entered about a year ago, it has 

often caused problems for us,‖ Chandara said. ―If we knew in advance that C.CAWDU would make 

so many problems, we would not have allowed this union to register with our company.‖ 

4. Unemployment, Poverty Grow Among Asian 
Americans in Los Angeles County  

 

 

Related Articles  

 Upcoming Refugee Day Offers a Reminder of Struggles 

 Cambodian Leadership Conference To Be Held in May 

http://www.voacambodia.com/content/upcoming-refugee-day-offers-a-reminder-of-struggles/1685223.html
http://www.voacambodia.com/content/cambodian-leadership-conference-to-be-held-in-may/1657915.html
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  Soprano Singer Looks To Elevate Khmer Music  

TEXT SIZE  

Elizabeth Lee 

17 October 2013  

LONG BEACH, CALIFORNIA — More Asian Americans live in Los Angles County than 

anywhere else in the United States. A recent report by Asian Americans Advancing Justice L.A. 

found that, from 2000 to 2010, Asian Americans were the fastest growing group in L.A. County. 

The report also found that the number of Asian Americans and Pacific Islanders in L.A. County 

who are unemployed and living in poverty continued to grow. Long Beach, California, is home to 

the largest Cambodian community outside Cambodia. 

 

Several Asian American communities have some of the highest poverty rates in Los Angeles 

County. Research analyst Kristin Sakaguchi said many people in Asian communities here diverge 

from the stereotype of Asian American success and easy assimilation. 

 

―A lot of these communities are marginalized and not really focused on,‖ said Sakaguchi. 

 

A recent report found that Asian Americans in L.A. County have an overall poverty rate of 11 

percent. But the numbers are higher for some of the sub-groups. Twenty-five percent of Cambodian 

Americans in L.A. County are living in poverty, according to the report. Many are uneducated and 

worked as farmers or fishermen before reaching the U.S., said Lian Cheun of Khmer Girls in 

Action, which helps Cambodian American students. 

 

―It‘s very taboo to feel like we‘re still living in poverty given that we‘re outside of Cambodia now. 

And so people don‘t like to talk about it as much,‖ said Cheun. 

 

Cheun said many Cambodians came to the U.S. as refugees. ―We come from a history of war and 

genocide in our country, and our community has some of the highest PTSD rates, higher than 

veterans coming back from war, in the U.S.‖ 

 

Cambodian American high school student Sokbrany Yourk said her parents don‘t talk about the past 

and haven‘t assimilated. 

 

―My parents, they both, they work on the assembly line and they both are refugees from Cambodia, 

as well. It‘s hard for them to speak English," she said. 

 

Yourk said her family struggles with not having enough money, especially when it comes to college 

for her and her three siblings. 

 

―We do deal with financial barriers that make it hard for us to apply to colleges or go to places we 

want to go because we can‘t necessarily afford it,‖ she said. 

 

Yourk joined Khmer Girls in Action to learn leadership skills. She hopes to help improve the 

situation for students in her community. But Lian Cheun said getting the funding the group needs to 

help Cambodian students has been a challenge. 

 

―Oftentimes, there‘s not enough data for funders to justify giving additional resources to the 

community,‖ said Cheun. 

http://www.voacambodia.com/content/soprano-singer-looks-to-elevate-khmer-music/1651868.html
http://www.voacambodia.com/author/23515.html
http://advancingjustice-la.org/
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There's a shortage of specific date because Asian Americans traditionally have been seen as one 

group. Without that data, it‘s hard for agencies and donors to justify giving money to specific 

organizations that help communities in need. Cheun said she hopes that with education, government 

agencies will begin to see the differences among Asian Americans and change the way they collect 

data. That will be only one step, however, in helping Cambodian Americans climb out of poverty.  
 

5. H&M CEO, PM in tête-à-tête 

Mon, 4 November 2013 

Sean Teehan and Daniel de Carteret  

The CEO of clothing giant H&M pushed Prime Minister Hun Sen to introduce annual garment 

worker wage reviews during a rare face-to-face meeting with the premier last month.  

H&M was the target of media uproar in Sweden last year over the treatment of workers employed 

to make garments for it in some 30 or more Cambodian factories.  

Karl-Johan Persson took over as H&M CEO in 2009 and last month stressed the urgency of 

introducing annual wage reviews and establishing functioning industrial relations during talks with 

Hun Sen, an H&M statement released last week states. 

―We believe that the Cambodian government should conduct an annual review of the minimum 

wage, taking into consideration national inflation and the consumer price index,‖ the statement says. 

―Stable markets, in which people are treated with respect, and where the workers are properly 

compensated by their employers, are of the utmost importance.‖ 

The minimum wage for garment workers in Cambodia was raised to $75 a month earlier this year.  

But that salary has been widely decried by Cambodia‘s unions in the garment industry, which 

employs some 450,000 people, and opposition party pledges to raise it to $150 have been widely 

identified as an important factor in the massive boost it received in this year‘s election.  

Persson and Helena Helmersson, the brand‘s corporate sustainability head, also met with labour 

unions and garment industry representatives, the H&M statement says.  

―Basically, they‘re interested in improving the investor scheme in Cambodia, and basically we‘ve 

been reiterating … that there are reforms needed,‖ Dave Welsh, country director for the Solidarity 

Center/ACILS, said of their meeting on October 24. 

―It was a very positive meeting, and it‘s very rare that a global CEO of a major garment factory 

would be that engaged.‖ 

Hun Sen‘s personal spokesman Eang Sophalleth and officials from the Ministry of Labour could not 

be reached for comment yesterday.  

H&M last year publicly disclosed that about a quarter of its Cambodian suppliers were sites of mass 

worker fainting and/or large-scale strikes since 2010. Activists in Europe last year began organising 

http://www.phnompenhpost.com/author/sean-teehan/20815
http://www.phnompenhpost.com/author/daniel-de-carteret/20392
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"faint-in" demonstrations, during which they staged mock mass faintings inside branches of the 

store. 

With about 400 garment processing factories in total in the Kingdom, H&M – which made more 

than $2.6 billion in profits last year – holds more clout than brands that patronise fewer Cambodian 

garment processors, Welsh said. 

Free or subsidised lunch programs would go far towards raising garment workers‘ living standards, 

an idea to which Persson seemed open, Welsh said. 

―The most positive things we‘re hearing from the brands is [related to] the food program,‖ Welsh 

said. ―It‘s turning into less of a lip-service thing.‖ 

After his union‘s meeting with Perrson, Kong Athit, vice-president of the Coalition of Cambodian 

Apparel Workers Democratic Union (C.CAWDU), said he was surprised to see high-level brand 

executives seeming to take such an interest in frequent strikes that plague the industry here. 

―They were concerned about conflicts and also were concerned about the working conditions,‖ said 

Athit, whose union represents thousands of employees at SL Garment Processing (Cambodia) Ltd, 

where a large-scale strike began almost three months ago.  

Strikes, Athit added, could be avoided if factories and brands better supported negotiations between 

unionised workers and management. 

―At the moment, we don‘t have that kind of concrete collective bargaining to follow,‖ Athit said. 

―[Brands] should be a part of this collective bargaining.‖ 

Although H&M has a history of buying from factories with poor human rights records, Moeun 

Tola, head of the labour program at the Community Legal Education Center, said in an email that 

the brand should continue its pursuit of workers‘ rights. 

―They should use their trade dialogue power to make things happen based in their supply chain,‖ 

Tola said.  

―If they are faithful with their consumers of implementing their corporate social responsibility … 

brands would have more leverage.‖ 

But Ken Loo, secretary general of the Garment Manufacturers Association in Cambodia, said that 

despite H&M‘s well-intentioned visit, tackling problems like low wages could only be done by 

brands footing the bill. 

―I‘m glad that this call came from the buyers, because ultimately it [wage rises] would have to come 

from the pocket of the buyers,‖ Loo said. 

Concerns that an increase in wages could slash brands‘ profits and send clothing prices soaring 

were misguided, Welsh of ACILS said.  

―In the West, the notion still is that consumers won‘t pay more for their T-shirt, and that‘s pretty 

facile. Increasing the price of a T-shirt wouldn‘t do anything but add to the companies‘ coffer,‖ 

Welsh said, doubting that clothing brands would use price hikes on customers to better compensate 

Cambodian workers.  
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―Some of them are posting upwards of $10 billion off a few factories.‖ 

Raising minimum wages and funding other programs to meet garment workers‘ basic necessities 

will likely affect the bottom lines of the brands that buy from Cambodian factories, Welsh said.  

But at a certain point, executives need to define where they stand morally. 

―Will this have an impact on profit margins? Probably,‖ Welsh said. ―But you have to ask, ‗How 

committed are you to workers rights?‘‖ 

6. Cambodian Court Upholds Fugitive Ex-Governor’s 
Conviction 
 

2013-11-04  

 

 
 

Chhouk Bandith‘s lawyer Kay Visal speaks to reporters following the appeal hearing in Svay 

Rieng, Nov. 4, 2013.  

An appeals court in Cambodia on Monday upheld the 18-month jail sentence of a former governor 

who remains on the run after being convicted for shooting and wounding three women garment 

workers protesting poor factory conditions last year. 

The Svay Rieng Provincial Court had sentenced ex-Bavet city governor Chhouk Bandith in June to 

prison in absentia on charges of ―unintentional injury‖ as a result of the shooting, which took place 

in February 2012 during the protest at a local factory supplying sportswear to clothing giant Puma. 

 

On Monday, presiding judge Taing Sunlay dismissed the appeal by Chhouk Bandith—who was 

removed from his post following the shooting—at a hearing which only his lawyer and the legal 

team representing the three victims attended.  

In addition to the 18 months in prison, the appeals court also upheld an order for the former 

governor to pay 38 million riel (U.S. $9,500) in compensation to the victims of the shooting. 
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The victims‘ lawyers called on the court to amend the charge against Chhouk Bandith to attempted 

murder, which carries a much tougher sentence, but the judge refused, saying the former governor 

―didn‘t mean to shoot the victims‖ because he did not know them and harbored no ill will against 

them. 

―The shooting was an accident,‖ Taing Sunlay told the court. 

Chhouk Bandith‘s lawyer Kay Visal told reporters that his client is innocent and called the court‘s 

verdict unjust. 

―I don‘t know yet whether my client will ask me to appeal the case to the Supreme Court,‖ the 

lawyer said of the once powerful ex-governor, who has been in hiding from authorities since his 

conviction in June. 

―I am waiting for his call.‖ 

Rights groups have said Chhouk Bandith is likely under the protection of top officials and decried 

his case as a reflection of Cambodia‘s culture of impunity and corruption. 

In July, a Phnom Penh-based newspaper collected donations from Cambodians across the country 

for a reward for information leading to the former governor‘s arrest. 

‘No accident’ 

Am Sam Ath, a senior investigator with local rights group Licadho, told reporters following 

Monday‘s hearing that ―justice has not been fully delivered to the victims yet.‖ 

―The court has sentenced Chhouk Bandith to jail, but so far he remains at large,‖ he said, adding 

that the shooting was ―intentional, not an accident‖ and calling for a stronger sentence. 

 

―We have three victims—they were each shot at different places. It wasn‘t an accident … this was a 

premeditated act,‖ Am Sam Ath said. 

Shooting victim Bun Chenda told RFA‘s Khmer Service she is living in fear because Chhouk 

Bandith remains at large. 

―I am very disappointed with the court that it hasn‘t apprehended Chhouk Bandith,‖ she said. ―I am 

very disappointed with [how] everything [was handled].‖ 

Many residents of Phnom Penh interviewed by RFA suggested that authorities might not be able to 

arrest Chhouk Bandith because he is being backed by top officials. 

The shooting case against him had been dropped last year, but the charges were reinstated by 

Cambodia‘s Appeals Court in March following outrage among rights groups. 

Reported by Tep Soravy for RFA’s Khmer Service. Translated by Samean Yun. Written in 

English by Joshua Lipes. 
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7. New hope for SL strike resolution 

 

 
 

Workers from the SL Garment Processing factory set up a tarpaulin during a strike outside the 

compound‘s walls in Phnom Penh‘s Meanchey district yesterday. PHA LINA 

 

Tue, 5 November 2013 

Sean Teehan and Mom Kunthear  

With union and company officials at one of Asia‘s largest garment factories making no progress in 

resolving a strike that has lasted nearly three months, a pair of labour relations groups are working 

on an agreement that all sides hope will end the deadlock. 

Officials from the International Labour Organization‘s Better Factories Cambodia and Cambodia‘s 

Arbitration Council Foundation yesterday confirmed that the groups have been working in 

conjunction.  

Over the past two weeks, the council and BFC have held separate meetings with management at SL 

Garment Processing (Cambodia) Ltd and the Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic 

Union (C.CAWDU) – which represents the majority of SL‘s employees – said Jason Judd, a BFC 

technical specialist. 

In those meetings, BFC and the council spent hours listening to complaints and demands on both 

sides. 

―Together with the Arbitration Council, we made an offer to both sides that we could help them to 

come to an agreement,‖ Judd said. ―We‘re involved because this is an extraordinary case.‖ 

Demonstrations in front of one of SL‘s Meanchey district factories continued yesterday, but took on 

a more peaceful tone than last week, when about 10 strikers were injured, said Kong Athit, 

C.CAWDU‘s vice-president.  

On Thursday and Friday, SL employees allegedly fired air rifles and flung marbles from slingshots 

into the crowd of protesters. 

http://www.phnompenhpost.com/author/sean-teehan/20815
http://www.phnompenhpost.com/author/mom-kunthear/83
http://twitter.com/share?url=http://www.phnompenhpost.com/national/new-hope-sl-strike-resolution&text=New hope for SL strike resolution
http://www.phnompenhpost.com/sites/default/files/styles/full-screen/public/field/image/4-sl-garment-factory-protest.jpg?itok=QeMU5Alz
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SL officials on Sunday asserted that demonstrators, not company officials, began throwing objects. 

Employees at SL began walking off the job in August, when shareholder Meas Sotha hired armed 

military police to stand guard inside the factory. Seeing the move as intimidation, workers 

demanded Sotha‘s removal.  

Workers now want a pay raise – $3 per day to subsidise their lunches – among other demands. SL 

and C.CAWDU have engaged in several fruitless negotiation sessions facilitated by government 

officials. 

 

8. SL strike ‘bad’ for industry’s rep, says union 
 

Wed, 6 November 2013 

Mom Kunthear and Sean Teehan  

A labour union representing a minority of workers who have been striking at SL Garment 

Processing (Cambodia) Ltd for nearly three months released a statement yesterday, calling the strike 

bad for the industry‘s reputation. 

Without specifically mentioning the Coalition of Cambodian Apparel Workers‘ Democratic Union 

(C.CAWDU) – which represents the majority of SL‘s roughly 6,000 employees – Chea Mony, 

president of the Free Trade Union, which represents some 2,000 SL employees, condemned the 

recent violent turn protests at the factory have taken. 

―It gives a bad reputation for factories in Cambodia,‖ Mony said yesterday. ―That‘s why I have to 

request an end to this kind of protest.‖ 

During demonstrations in front of one of SL‘s Meanchey district factories on Thursday and Friday 

last week, security guards and other SL employees fired air rifles and flung marbles from slingshots 

into a crowd of protesters, C.CAWDU, vice-president Kong Athit said. 

At least 10 strikers were hospitalised for injuries sustained from the projectiles, by Athit‘s count. 

SL officials on Sunday asserted that demonstrators, not company officials, began throwing objects. 

But rather than casting Cambodia‘s garment industry in a negative light, the prolonged strike at one 

of Asia‘s largest garment processing factories reflects the consequences of Cambodian factory 

managers refusing to seriously negotiate with their employees, said Moeun Tola, head of the labour 

program at the Community Legal Education Centre. 

However, Tola added, the seeming animosity between unions – C.CAWDU released a statement 

decrying tactics used in an FTU garment strike in early June – undermines their shared objectives. 

―That is not a good image among the trade unions.… We want to see the unions on the same page,‖ 

Tola said. ―You need to protect and work for the benefit of the workers.‖ 

Cambodia is now home to more than 30 garment worker unions, Tola said. 

http://www.phnompenhpost.com/author/mom-kunthear/83
http://www.phnompenhpost.com/author/sean-teehan/20815
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Mony yesterday denied his statement was a shot at C.CAWDU, adding that the increasing length 

and intensity of the strike could inspire garment workers at factories across the Kingdom to begin 

an industry-wide strike. 

―I am worried that all workers over the country will join a big strike because they are angry with 

[SL‘s] use of violence on the workers,‖ Mony said. 

Upon hearing of the letter in an interview with the Post yesterday, Kong Athit, C.CAWDU‘s vice-

president laughed. 

―I have no comment on that,‖ Athit said. ―I don‘t want to comment on [Mony] anymore.‖ 

 

9. កមមករលរាងេរកផលិតកង់ជិត១ ន់នាក់តវា៉ាលៅមុេសាោលេតរសាវ យលរៀង 
 

កមមករកមមការនីិលរាងេរកផលិតកង់ សាម ត ្ិេ (Smart Tech) របមាណ្ជិត ១ ន់នាក់ បាន
របមូលផាុ ំរា ល្វើកូដកមមតវា៉ាលៅមុេសាោលេតរសាវ យលរៀង ឲ្យជួយលោោះស្សាយលកខេណ្ឌ ការងារ
ដដលលៅលសសសល់េំនួន ២េំណុ្េ លៅរពឹកនងៃទី៦ វេិឆិកា។  

 
លោយ ហ្ ុ៊ុំ េំលរ ើន 
2013-11-06  
 

 
 
សកមមភាពកមមករលរាងេរកផលិតកង់ សាម ត ្ិេ (Smart Tech) តវា៉ាលៅមុេសាោលេតរសាវ យលរៀង 
លៅរពឹកនងៃទី៦ ដេវេិឆិកា ា្ ំ២០១៣។  
RFA/Hum Chamroeun  
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រកុមកមមករតវា៉ា  ម រឲ្យរកុមហ្ ុនលោោះស្សាយលកខេណ្ឌ ការងារ រមួមាន  ម រឲ្យរកុមហ្ ុន
ផាល់របាក់បដនាមដល់កមមករមាា ក់ ៣ដុោល រអាលមរកិ កាុងមួយដេ និងលកខេណ្ឌ ទី២ លសាើឲ្យភាគី្រកមុ
ហ្ ុនលោោះស្សាយទូ ត់របាក់ការងារ ៥០  %ដល់កមមករ  អំ ុងលពលល្វើកូដកមមពីនងៃទី១ ដល់នងៃទី៦ 
វេិឆិកា។ ការ ម រលនោះ បនាា ប់ពីរកុមកមមករបានេរចារកដំលណាោះស្សាយជាមួយភាគី្រកុមហ្ ុន 
លៅនងៃទី៤ វេិឆិកា លោយរម នដំលណាោះស្សាយ។ 

តំណាងកមមករលរាងេរកផលិតកង់ មាា ក់ លោក អ ុក ភ័ន្តការ  មានរបសាសន៍លៅនងៃទី៦ វេិឆិកា ថ្ន 
កនលងមក កមមករបានល្វើការងារផាល់អតារបលយជន៍ជាលរេើនដល់រកុមហ្ ុន។ មួយវញិលទៀត កមមករ
បានល្វើការលៅរកុមហ្ ុនលនោះរយៈលពលយូរ កាល យលៅជាកមមករជំនាញអស់លៅលហ្ើយ។ ប៉ាុដនរ រកុម
ហ្ ុនគិ្តដតពីផលេំលណ្ញ លភលេពីរបាក់អតារបលយជន៍របស់កមមករ លទើបល្វើឲ្យរកុមកមមករតវា៉ារហូ្ត
ដល់សាោលេតរ។ 

លោក អ ុក ភ័ន្តការ ៖ «ពីមុនហ្ាឹង វាមានដល់លៅ ១៣េំណុ្េបាទ! ដល់លពលខាងលរាងេរកហ្ាឹង
លរកាយការលោោះស្សាយជាមួយខាងរកុងហ្ាឹង បាន ១១េំណុ្េ។ អា ូវលៅេវោះ ២េំណុ្េ។ សំុអា
របាក់ជំនាញហ្ាឹងឲ្យដល់កមមករ លរ ោះកមមករដដលរត់មានជំនាញយូរលហ្ើយ រត់លេោះ។ ជួនកាល
កង់មួយរត់អាេតំាងពីលេោះផា លេោះ ំងពីបាញ់ថ្នា ំ លេោះដំល ើង អាេកង់ជិោះបានបាទ។ លហ្ើយ
ដល់លពលអីុេឹង រត់មានរបាក់ជំនាញហ្ាឹង។ តាមលរាងេរកនានាលគ្ឲ្យ ដល់លរាងេរកលយើងេាុ ំអត់
មានបាទ»។ 

លឆ្លើយតបនឹងបញ្ជា លនោះ អនុរបធ្លនមនាីរការងារលេតរសាវ យលរៀង លោក អ ូ សុលេឿន ឲ្យដឹងថ្ន បញ្ជា
ដដលភាគី្ ំងសងខាងលោោះស្សាយមិនលេញ លោយសារលកខេណ្ឌ  ម ររបស់កមមករ ហាក់
មានករមិតេពស់បនរិេ ដដលេុសនឹងលរលការណ៍្េាប់បានកំណ្ត់។ កតារ  ំងលនោះ ល្វើឲ្យរកុម
ហ្ ុនរងឹរសូពំុរពមល្វើតាមសំលណ្ើ របស់កមមករ៖ «អីុេឹង លហ្ើយ លបើសិនរត់អត់្មត់បានេូលល្វើការ
វញិលៅ ក៏ជាការលអដដរ លដើមបជីាការផលរបលយជន៍ភាគី្ ំងសងខាង លរ ោះ ម ររបាក់ជំនាញ
លនោះ លមើលលៅរកុមហ្ ុនកាុងការដឹងដតពិបាកផាល់ឲ្យ។ លហ្ើយលបើរត់លៅដតេលេស ម រលទៀត 
អាហ្ាឹងវាលៅដតមិនបានផលអីដដដល»។ 

 ក់ទិននឹងបញ្ជា លនោះ មន្តនរីសរមបសរមួលអងគការលីកាដូ (Licadho) របចំាលេតរសាវ យលរៀង លោក 
នុត ប ូពិណាា រត័ា បញ្ជា ក់ថ្ន ការល្វើកូដកមមលសាើ ម ររបស់កមមករ ចាត់ទុកជាលរឿងរតឹមរតូវ លរ ោះ
កមមករមានជំនាញ រតូវដតមានការលលើកទឹកេិតរ និងដំល ើងរបាក់បដនាម៖ «េាប់ការងារក៏លគ្បាន
និយយដដរ កមមករដមន លបើកមមករណាមានជំនាញ គឺ្រត់ទទួលបានរបាក់លបៀវតសរល៍ៅតាម
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ជំនាញរបស់រត់បាទ។ អីុេឹង អវីដដលរត់ ម រលៅលៅដកហ្ាឹង លបើលយើងគិ្តតាមផលូ វេាប់ គឺ្
រត់មិនេុសអីលទ គឺ្រត់មិន ម រឲ្យេុសពីេាប់ការងារលទ គឺ្កិេាការមួយដដលរត់រតូវ
 ម រ»។ 

លរាងេរក សាម ត ្ិេ មានកមមករកមមការនីិរបមាណ្ជាង ១ .២០០នាក់  មានទីតំាងសាិតលៅតំបន់
លសដឋកិេាពិលសស តាយ លសង សាិតលៅរកុងបាវតិ លេតរសាវ យលរៀង។ 

បនាា ប់ពីការល្វើកូដកមម ម ររបស់រកុមកមមករលៅមុេសាោ លេតរសាវ យលរៀង របមាណ្ជាង ៣
លមា៉ាង លោយរម នដំលណាោះស្សាយ អភិបាលលេតរបានរបគ្ល់ភារកិេាលនោះលៅឲ្យមន្តនរីលរកាមឱ្វាទ
ដដល  ក់ព័នធ ឲ្យេូលរមួរកដំលណាោះស្សាយជាមួយភាគី្ ំងសងខាងមាងលទៀត លៅរលសៀលនងៃ
ដដដលលៅរកុងបាវតិ៕ 

កំណ្ត់េំណំាេំល ោះអាកបញ្ាូ លមតិលៅកាុងអតាបទលនោះ៖ លដើមបរីកាលសេកាីនងលងាូ រ លយើងេាុ ំ
នឹងផាយដតមតិណា ដដលមិនលជររបមាងដល់អាកដនទប៉ាុលណាណ ោះ។ 

10. លោក អាត់ ្ន់ បរឹងថ្នបានរងការគំ្រាមសមាល ប់  
 

Wednesday, 06 November 2013  

Sean Teehan-មំុ គ្នាន   
 

 
 

លលក អាត់ ធន់ លបធានសីុលៅឌូ។ របូថ្ត ហុ្ង មីនា 

http://postkhmer.com/index.php/national/1-national-news/106104-2013-11-06-03-02-49
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ភបំលពញាៈ លបធានសហ្ជីព សីុលៅឌូ ត្ដលតំណាងឲ្រកមយករភ្នគ្លលចើនលៅលរងចលក SL បានដាក់ប
ណ្ថឹ ងកាលពីមសិលមិញ លដាយសារថ្ន បានរងការគំ្រមលធឝើឃាតជាលលចើនលលើក។ 

លៅកបុងបណ្ថឹ ង ត្ដលដាក់លៅរដឌមន្តនថីលកសួង មហាថផធ លលក ស លេង ពីមសិលមិញ លលក អាត់ 
ធន់ លបធានសមភ័ននសហ្ជីពលបជាធិបលតយរកមយករកាត់លដរកមភុជា លៅកាត់ សីុលៅឌូ បានឲ្រដឹងថ្ន 
បុរសមិនសាគ ល់អតថសញ្ជដ ណ្ មប ក់បានទូរស័ពធមករត់ជាលលចើនលលើក លហ្ើយលពមនថ្ន មន្តនថីពី
លរងចលក លអសអិល នឹងសមវ ប់លលក និងមន្តនថីសហ្ជីព សីុលៅឌូ ដថទៗលទ ត។ 

លៅកបុងបណ្ថឹ ងលនាោះឲ្រដឹងថ្ន៖ «បនាធ ប់ពីរត់ទូរស័ពធមកេញុំ រត់បានទូរស័ពធលៅគំ្រមសហ្ការពីីរ
នាក់លទ តត្ដលលនោះបានបណាថ លឲ្រ ពួកលគ្បារមមអំពីសនថិសុេរបស់េវួន។ េញុំមនការបារមម អំពី
សនថិសុេ និងសុវតទិភ្នពរបស់េញុំណាស់ េញុំចង់ឲ្រមនការចាត់វធិានការការពារសនថិសុេដល់លយើង 

និងលធឝើការលសុើបអលងកតចាប់េវួនជនសងស័យ»។ 

លៅលពលទាក់ទងតាមទូរស័ពធ កាលពីមសិលមិញ លលក អាត់ ធន់ លលកមិនចង់និយយជាសាធារ
ណ្ាៈអំពីការគំ្រមលធឝើឃាតលនោះលទ ពីលលពាោះលលកកំពុងរង់ចំាភ័សថុតាងរងឹមំពីការលសុើបអលងកតរបស់ 

នគ្របាល។ 

លទាោះយ៉ាងណាកថី លលក អាត់ ធន់ បានអោះអាងឲ្រដឹងលទ តថ្ន លលកពិតជាបានទទួលរងការ
គំ្រមលធឝើឃាតជាលលចើនលលើកមកលហ្ើយ លហ្ើយលលកសងស័យថ្ន វពាក់ព័នននឹងបញ្ជា កូដកមយកមយករ
លរងចលក SL ត្ដលដឹកនំាលដាយ សហ្ជីព សីុលៅឌូ អស់រយាៈលពលជិត ៣ត្េ។ 

កបុងបទសមម សកាលពីយប់មិញលលក អាត់ ធន់ ត្ថ្វងថ្ន៖ «កាលពីមុនការលធឝើកូដកមយ លយើងមិន
ត្ដលបថឹងអំពីបញ្ជា លនោះលទ»។ 

កមយករលរងចលក លអសអិល បានចាប់លផថើមលដើរលចញពីការងារកាលពីត្េ សីហា បនាធ ប់ពីមច ស់ភ្នគ្
ហ្ ុនលរងចលក លអសអិល លលក មស សុថ្ន បានជួលមន្តនថីកងរជអាវធុហ្តទឈរយមលៅកបុង
លរងចលក។ ការជត្ជករប រវងសហ្ជីព សីុលៅឌូ និងលរងចលក លអសអិល រមួជាមួយមន្តនថីរដាឌ ភិបា
លរហូ្តមកដល់លពលលនោះមិនទទួលបានត្ផវផ្តក  លៅលេើយ៕ PS 
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11. Factory Ordered To Hire Back Union Leaders After 
Violent Protest  

 

 

An injured Cambodian worker escapes from riot police in the compound of a Buddhist pagoda in 

Phnom Penh, Cambodia, Tuesday, Nov. 12, 2013. Cambodian police have fired live ammunition at 

protesting garment workers outside the capital, injuring at least six protesters and killing a 

bystander. The human rights group Licadho says hundreds of workers from the SL Garment 

Processing (Cambodia) Ltd. Factory clashed Tuesday with about 1,000 riot police sent to block a 

march from the factory to the Phnom Penh residence of Prime Minister Hun Sen. (AP Photo) 

Related Articles  

 Two Held, 36 Released, Following Tuesday‘s Violent Clash With Police 

 Vendor Killed as Protesters Clash With Police 

TEXT SIZE  

Kong Sothanarith, VOA Khmer 

19 November 2013  

PHNOM PENH - The government has ordered the SL Garment factory to rehire 19 worker 

representatives, following a brutal crackdown on demonstrators outside the home of Prime Minister 

Hun Sen last week. 

 

In a letter to the company, Khun Chinken, undersecretary of state for the Ministry of Labor, said the 

representatives should be taken back and the factory must negotiate with workers over better 

conditions. 

 

Failure to do so can lead to court prosecution, the letter said. 

 

Workers have been in conflict with the factory since August. Last week, demonstrating workers 

gathered in front of Hun Sen‘s home to deliver a petition, eventually trying to break through a 

http://www.voacambodia.com/content/two-held-36-released-following-tuesdays-violent-clash-cambodia/1789655.html
http://www.voacambodia.com/content/vendor-killed-as-protesters-clash--with-police/1788750.html
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police barricade and clashing with authorities. 

 

A street vendor nearby was hit by a bullet in the chest and died later in the hospital. Police have so 

far denied responsibility for the shooting.  

 

12. espite Denials, Levi’s Still Producing at SL Garment 
Factory  

 

By Dene-Hern Chen and Aun Pheap - November 20, 2013  

 

U.S. denim giant Levi Strauss continued to deny this week that its products are linked to the strife-

torn SL Garment Factory in Phnom Penh, despite new photographs showing Levi‘s trademark jeans 

stacked on benches at the plant in Meanchey district. 

The Singaporean-owned factory, which also produces clothing for U.S. brand Gap and Swedish 

retail giant H&M, has seen ongoing protests since early August. Last week, one woman was shot 

dead by police gunfire and several people injured during clashes between authorities and SL 

protesters.  

In late September, a Levi Strauss representative announced that SL was no longer producing jeans 

for the company, though no specific reason was cited for the severing of ties with the garment 

producer. 

Yet a visit to the SL factory on Friday revealed that workers were still working on piles of denim 

pants with the familiar red-and-white Levi‘s label sewn onto its back pocket and inside waistband. 

Joseph Kee Leung Lee, SL‘s director, said on Sunday that despite Levi Strauss‘ public claims that it 

had severed ties with his factory, the company had not stopped sourcing from SL. 

―We are still making Levi Strauss. We have never not made Levi Strauss,‖ Mr. Lee said. 

―Actually, all the big brands are helping us…. [Levi‘s] never, never stopped. Everybody knows [the 

strikes are] not our fault.‖ 

Despite being sent a photograph of stacks of Levi‘s jeans at the SL factory, Clara So, director of 

corporate affairs for Levi Strauss in the Asia-Pacific region, insisted Tuesday that SL was no longer 

producing any garments for the company. 

―The reply that I gave earlier is a statement of fact. It is the fact that Levi Strauss & Co. is no longer 

sourcing from SL Garment Processing,‖ Ms. So said in an email. 

―Levi Strauss & Co. production formerly sourced from SL was placed with other suppliers in 

Cambodia,‖ she said. 

Ms. So did not hazard a guess as to how SL factory staff were still working on Levi‘s jeans at the 

SL factory last week. 

Nuon Piseth, a 32-year-old worker at SL, said the Levi Strauss products at the SL factory had been 

sent there by another factory, GDM Enterprise Co. Ltd. 

http://www.cambodiadaily.com/author/dene-hern-chen/
http://www.cambodiadaily.com/author/aun-pheap/
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―The Levi‘s that we have seen in the factory have been brought in by GDM factory for laundry,‖ 

Mr. Piseth said. 

Ath Thorn, director of the Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union, which has 

been at the center of the SL factory protest, said Levi Strauss‘ denials did not absolve them of 

responsibility for the situation at the factory. 

―Levi‘s also has corporate social responsibility, and we still are pushing buyers to care about this 

case,‖ Mr. Thorn said. 

―So even though Levi‘s is sourcing or not sourcing, they should still respond to their workers.‖ 

© 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. 

Related Stories 

Levi Strauss Pulls Out From Embattled SL Garment Factory A Singaporean 

13. Strike reaches City Hall 
 

 
 

A group of garment workers from Alim garment factory gather outside Phnom Penh City Hall 

yesterday. Pha Lina 

 

Wed, 20 November 2013 

Mom Kunthear  

More than 100 workers from the Alim garment factory in Phnom Penh marched on City Hall 

yesterday, demanding the dismissal of four managers. 

Yam Thaisan, a legal officer from a union representing the workers at the Por Sen Chey district 

factory, said strikers had called on Municipal Governor Pa Socheatvong to intervene to resolve the 

dispute. 

http://www.cambodiadaily.com/archive/levi-strauss-pulls-out-from-embattled-sl-garment-factory-44015/
http://www.phnompenhpost.com/author/pha-lina/17797
http://www.phnompenhpost.com/author/mom-kunthear/83
http://www.phnompenhpost.com/sites/default/files/styles/full-screen_watermarked/public/field/image/6-Amil-factory-workers-city-hall.jpg?itok=9Cw48UWu
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―[The governor‘s] representative accepted our petition, but did not promise to resolve this for us,‖ 

he said. ―We will continue our protest again tomorrow, and we will travel to Hun Sen‘s house soon 

if we have to.‖ 

More than 400 workers have been on strike for nearly two weeks, demanding the sacking of the 

four managers, a 2,000-riel lunch allowance and wage uniformity. 

Uth Phanha, a manager at the factory, said yesterday that bosses had tried their best to end the 

strike, but workers did not respect Arbitration Council or municipal court rulings for them to return 

to work. 

―At no point have we prevented them from coming back to work,‖ Phanha said. ―I‘m not sure what 

my directors will do if they still won‘t go back to work as the court has ordered.‖ 

 

14. លរាងេរក SLមិនរពមទទួលយកតំណាងកមមករតាមការបញ្ជា របស់រោឋ ភិបាល  
 

 
 
លកុមមន្តនថីប៉ាូលិសកបុងអំេុងលពលប៉ាោះទងគិចជាមួយកមយករលរងចលកកាត់លដរលៅរជធានីភបំលពញកាល
ពីថថ្ងទី១២ វចិឆិកា។ 

អតទបទព័ត៌មនទាក់ទង  

 រដាឌ ភិបាលបញ្ជជ ឱ្រលរងចលក SL បញ្ច ប់ការតវ៉ារបស់កមយករ 
 មនុសសសាវ ប់មប ក់និងរបួសជាលលចើននាក់លៅកបុងការបន្តងាក បលលើបាតុករអហិ្ងោ 

http://khmer.voanews.com/content/factory-ordered-to-hire-back-union-leaders-after-violent-cambodia-protest-khmer/1792431.html
http://khmer.voanews.com/content/one-killed-in-cambodia-worker-clashes-with-police-khmer/1788635.html
http://gdb.voanews.com/CFC16F3F-7E53-4192-842B-674AFBDDC78A_mw1024_n_s.jpg
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 កមយករចំនួនជាង៣០០នាក់លតូវលកុមហ្ ុនសាលបីណាបញ្ឈប់ពីការងារ  

ពហុ្ព័ត៌មន  

មនុសសសាវ ប់មប ក់ លពលប៉ាូលិសបន្តងាក បបាតុករអហិ្ងោ 

ត្កត្លបទំហំ្អកសរ  
វអូីលអ ត្េយរ 

21 វចិឆិកា 2013  

វ៉ាសីុនលតាន — លៅត្កលរងចលក SL បានបដិលសធមិនលពមទទួលយកតំណាងកមយករ១៩នាក់តាម
ការបញ្ជជ របស់ រដាឌ ភិបាលលដើមផជីាការបញ្ច ប់ការតវ៉ាត្ដលបានអូសបនាវ យជាងបីត្េមក លហ្ើយ
លនាោះលទ។ លនោះលបើតាមការឱ្រដឹងពីតំណាងសហ្ជីពកមយករ។ 
 
តំណាងកមយករទំាង១៩នាក់លនោះលតូវបលណ្ថ ញលចញពីការងារលលកាយពីពួកលគ្ បានដឹកនាំលកុមកមយករ
លធឝើកូដកមយទាមទារលកខេណ្ឍ ការងារមួយចំនួន ចាប់តំាងពីត្េសីហាមកលមវ៉ាោះ។ 
 
លលក អាត់ ធន់ លបធានសមភ័ននសហ្ជីពលបជាធិបលតយរកមយករកាត់លដរកមភុជាបានបញ្ជជ ក់ ថ្ន លកុម
កមយករលៅមិនទាន់ចូលលធឝើការវញិលៅលេើយលទលហ្ើយកំពុងរង់ចំា ចំណាត់ការបនថរបស់លកសួងការ
ងារ។ 
 
កាលពីថថ្ងសុលកសបាថ ហ៍្មុនរដាឌ ភិបាលបានបញ្ជជ ដាច់ខាតឲ្រលរងចលក កាត់លដរSLត្ដលមនលរឿង
ចលមូសចលមសឱ្រទទួលយកតំណាងកមយករទំាងលនាោះមក លធឝើការលេើងវញិបនាធ ប់ពីការតវ៉ារបស់
ពួកលគ្បានទទួលរងការបន្តងាក ប យ៉ាងសាហាវពីកងកមវ ំងមនសមតទកិចចលហ្ើយបណាថ លឱ្រស្តសថី
អបកលក់ បាយមប ក់សាវ ប់បាត់បង់ជីវតិ៕  

http://khmer.voanews.com/content/mass-firing-after-garmenr-factory-demonstration/1680977.html
http://khmer.voanews.com/media/video/1789070.html
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15. Impunity Reigns as Fatal Shootings Continue to Go 
Unpunished  

 

By Lauren Crothers - November 23, 2013  

 

Impunity reigns in Cambodia on the back of two consecutive years of fatal shootings by state forces 

for which perpetrators have evaded justice, local rights group Licadho said Friday in a statement to 

mark International Day to End Impunity on Saturday. 

Since the start of 2012, Licadho has tracked 10 shootings at the hands of the authorities, the most 

recent of which resulted in the death of food vendor Eng Sokhom, 49, who was killed by a police 

bullet after officers opened fire during a violent protest in Phnom Penh‘s Meanchey district on 

November 12.  

Eng Sokhom‘s killing occurred two months after another bystander, Mao Sok Chan, was shot dead 

by police near Monivong Bridge after a day of opposition party marches. 

―Investigations by Licadho show that these recent tragedies were not exceptional and were in fact 

illustrative of a pervasive tendency to the unlawful use of excessive force, fueled by failure to 

investigate or punish,‖ the rights group said in its statement, adding that it also recorded a further 

eight instances of nonfatal shootings. 

―So far, in nine out of the 10 fatal cases, there has been no credible prosecution or investigation,‖ 

Licadho said. 

It noted that financial compensation was frequently paid to the relatives of victims and legal 

complaints subsequently dropped. Such settlements, however, ―are unlawful if they result from 

threats or intimidation,‖ Licadho said. 

―Moreover, the settlement of a civil dispute does not release prosecutors from their duty to 

investigate the commission of crimes.‖ 

Naly Pilorge, the director of Licadho, said Cambodia has a long way to go to eradicate rampant 

impunity that has seen the likes of former Bavet City governor Chhouk Bundith evade arrest despite 

being sentenced to 18 months in prison for shooting into a crowd of garment workers last year, 

injuring three young women. 

―The past year has been a terrible one when it comes to impunity,‖ she said. 

―Failure to prosecute is pretty much the norm and if prosecution ever does occur it is a farce, as in 

the case of Chhouk Bundith, who remains at large. It is well past time that the authorities get serious 

about combating impunity and put an end to protecting their own.‖ 

Council of Ministers spokesman Phay Siphan claimed that the government needs cooperation from 

the public to tackle impunity. 

―We are looking for additional assistance from the public, so if you hear or see something, please 

approach the government.‖ 

http://www.cambodiadaily.com/author/lauren-crothers/
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Last week, Mr. Siphan defended the use of deadly force against civilians by the police saying it was 

necessary to protect the state‘s power. 

© 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. 

FacebookTwitterEmail 
 

16. លរាងេរក SL បដិលស្មិនទទួលយកតំណាងសហ្ជីព  
 

Tuesday, 26 November 2013  

មំុ គ្នាន  & Sean Teehan  

 

 
 

កមយករលរងចលកSLត្ដលបានរងរបួសកបុងការបន្តងាក បរបស់សមតទកិចចលៅសធឹងមនជ័យ។ ថម៉ា វរីាៈ 

ភបំលពញាៈ លដាយមិនលររពបញ្ជជ របស់រដាឌ ភិបាលតំណាងរបស់លរងចលក លអស អិល ហាគ មិន លបូ
លសសសីុង បានបដិលសធមិនទទួលយកតំណាងសហ្ជីពនិងសកមយជនចំនួន ១៩នាក់ ចូលលធឝើការ
វញិលទលៅកបុងអំេុងកិចចលបជំុមួយជាមួយលកសួង ការងារ កាលពីមសិលមិញ។ 

ការបដិលសធមិនទទួលយករល់សមជិកសកមយទំាងអស់របស់សមភ័ននសហ្ជីព លបជាធិបលតយរ
កមយករកាត់លដរកមភុជា លៅកាត់ថ្ន សីុលៅឌូ របស់លរងចលក លអស អិល បានលធឝើលេើងកបុងរយាៈលពល

http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.cambodiadaily.com/?p=47769&t=Impunity%20Reigns%20as%20Fatal%20Shootings%20Continue%20to%20Go%20Unpunished
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.cambodiadaily.com/?p=47769&t=Impunity%20Reigns%20as%20Fatal%20Shootings%20Continue%20to%20Go%20Unpunished
http://www.freetellafriend.com/tell/?heading=Share+This+Article&bg=1&option=email&url=http://www.cambodiadaily.com/?p=47769
http://postkhmer.com/index.php/national/1-national-news/107024--sl-
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មិនដល់ពីរសបាថ ហ៍្បនាធ ប់ពីទីសថីការគ្ណ្ាៈ រដឌមន្តនថី និងលកសួង ការងារ លដាយមនចំណារពីលលក
នាយករដឌមន្តនថី ហ្ ុន ត្សន ផងលនាោះ បានបញ្ជជ ឲ្រលរងចលក លអស អិល ទទួលយកកមយករទំាងលនាោះ
ចូលលធឝើការវញិ។ 

លលក សាត សាមុត រដឌលលខាធិការលៅលកសួង ការងារ ត្ដលបានចូលរមួកិចចលបជំុរយាៈលពលបួន
លម៉ាង បានត្ថ្វងថ្ន៖ «និលយជកលរងចលក លអស អិល បានបដិលសធខាវ ំងៗមិនទទួលយកកមយករ
ទំាង ១៩នាក់ លនាោះចូលលធឝើការវញិ»។ «េញុំបានពយាសយមអស់សមតទភ្នពពនរល់ពួកលគ្ថ្ន លយើងនឹង
បញ្ជូ នសំណំុ្លរឿងលនោះលៅតុលការលដើមផលីធឝើការសលលមច»។ 

លលក Joseph Kee Leung Lee នាយកលកុមហ្ ុន SL International Holdings បានបដិលសធមិនលធឝើ
អតាទ ធិបាយបនាធ ប់ពីកិចចលបជំុកាលពីយប់មិញ លដាយលបាប់អបកកាត្សត ភបំលពញ ប៉ាុសថិ៍ ថ្ន លលក
មិនបានចូលរមួលៅកបុងកិចចលបជំុលនោះលទ លហ្ើយក៏មិនបាននិយយជាមួយនរណាត្ដរលៅលពល
បចចុបផនបលនោះ។ អបកលគ្ប់លគ្ងទូលៅរបស់លរងចលក លអស អិល មិនអាចទាក់ទងបានលទ កាលពីយប់
មិញ។ 

ដំណឹ្ងអំពីការបដិលសធមិនទទួលយកកមយករទំាងលនាោះចូលលធឝើការវញិ របស់លរងចលក លអស អិល 
គឺ្ដូចការរពឹំងទុករបស់អនុលបធាន សីុលៅឌូ លលក គ្ង់ អាទិតរ ត្ដលលលើកលេើងដូលចបោះតំាងពីលពល
ថនការលចញលសចកថីបញ្ជជ របស់ រដាឌ ភិបាល។ លលកបានត្ថ្វងថ្ន៖ «លនាោះមិនត្មនជាលរឿងភ្នញ ក់
លផអើល»។ សីុលៅឌូ នឹងជំរញុឲ្ររដាឌ ភិបាលនិងអបកបញ្ជជ ទិញមកចរចាលដាោះស្សាយបញ្ជា លនោះ»។ 

លលក អាទិតរ បានត្ថ្វងបនថថ្ន លបសិនលបើលរងចលក លអស អិល ត្ដលផគត់ផគង់ឲ្រអបកបញ្ជជ ទិញ
ល យ្ ោះ Gap Inc និង H&M មិនទទួលយកកមយករទំាងលនាោះ ចូលលធឝើការវញិ កូដកមយនឹងបនថ។ 

លបសិនលបើពួកលគ្សលលមចចិតថបិទលរងចលក ពួកលគ្លតូវត្តផថល់សំណ្ងដល់កមយករលៅតាមចាប់សថីពី
ការងារ។ 

កាលពីលពលកនវងលៅនគ្របាលបានបាញ់លរប់ពិតលៅលលើលកុមកមយករ តវ៉ារប់រយនាក់ របស់លរង
ចលក លអស អិល លដាយបានសមវ ប់ស្តសថីអបកលក់បាយមប ក់ និងមនុសស ៩ នាក់លទ តរងរបួស។ 

លមធាវពីីមជឈមណ្ឍ លអប់រចំាប់សលមប់សហ្គ្មន៍ត្ដលផថល់តំណាង ផវូវចាប់មិនគិ្តថថ្វ កាលពី
មសិលមិញបានលដាោះសំលណ្ើ សំុលៅលលៅឃំុលៅសាលដំបូងរជធានី ភបំលពញ។ លនោះលបើតាមលលក 
លមឿន តុល ត្ដលជាអបកលគ្ប់លគ្ងកមយវធីិការងាររបស់អងគការលនោះ។ 

កុបកមយបានលកើតលេើងកបុងអំេុងការត្ហ្កផួនពីលរងចលក លអស អិល ១ កបុងេណ្ឍ  មនជ័យ លៅផធោះ
លលកនាយករដឌមន្តនថី ហ្ ុន ត្សន លដើមផរីឭំកេួបបីត្េថនការលធឝើកូដកមយរបស់កមយករត្ដលបានចាប់
លផថើម កាលពីថថ្ង ទី១២ សីហា។ 
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កាលលពលលនាោះ កមយករបានទាមទារលរងចលកបលណ្ថ ញ លលក មស សុតាទ  មច ស់ភ្នគ្ហ្ ុនរបស់
លរងចលក លអស អិល ត្ដលបានជួលកមវ ំងកងរជអាវធុហ្តទមកឈរយមលៅកបុងលរងចលក ត្ដល
សហ្ជីពបានលលើកលេើងថ្ន លនោះគឺ្ជាការបំភិតបំភ័យតំណាងសហ្ជីព។ 

េណ្ាៈមិនមនការភ្នញ ក់លផអើលចំលពាោះលសចកថីសលលមចរបស់លរងចលក លអស អិល លដើមផលីបឈមមុេ
នឹងតុលការ ជាជាងការទទួលយកកមយករទំាងលនាោះចូលលធឝើការវញិលលក David Welsh នាយក
លបចំាលបលទសថនមជឈមណ្ឍ លអាលមរកំិាង លដើមផសីាមគ្គីភ្នពការងារអនថរជាតិ បានត្ថ្វងថ្ន ទលងឝើលនោះ
នឹងលធឝើឲ្រប៉ាោះពាល់ដល់ទសសនវស័ិយពាណិ្ជជកមយ។ 

លលកត្ថ្វងថ្ន៖ «វពិបាកលមើលឲ្រលឃើញចាស់ថ្នលតើបញ្ជា នឹងចប់ឬអត់ លបសិនលបើលរងចលក លអស 
អិល មិនលពមត្កត្លបជំហ្ររបស់េវួន។ វពិបាកពយាសករថ្ន ម៉ាកលកុមហ្ ុនបញ្ជជ ទិញ នឹងវនិិលយគ្បនថ
លទ តលៅកបុងលកុមហ្ ុនមួយត្ដលមនបញ្ជា លលចើនខាវ ំង ត្បបលនោះ»៕ PS 

 

17. សហ្ព័នធសហ្ជីព ៤ គំ្រាមល្វើការតវា៉ារទង់រ យ្ំ  
Tuesday, 26 November 2013  

មំុ គ្នាន   

< 

 

ការតវ៉ារបស់កមយករលរងចលក លអសអិល ត្ដលបាន្នដល់ការប៉ាោះទងគិចលដាយហិ្ងោកនវងមក។ 
របូថ្ត ផ្ត លីណា 

http://postkhmer.com/index.php/national/1-national-news/107000-2013-11-26-02-29-19
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ភបំលពញាៈ សមភ័ននសហ្ជីពចំនួន ៤ បានគំ្រមលធឝើការតវ៉ាលទង់លទាយធំមួយលៅទូទំាងលបលទស លបសិន
លបើមិនមនការលដាោះស្សាយលរឿងលបាក់ឈបួលកមយករនិងលបាក់អតទ លបលយជន៍លផសងៗ កបុងរយាៈលពល 
១ត្េ លនោះ។ ការអោះអាងលនោះស្សបលពលត្ដលសមភ័ននសហ្ជីពទំាងលនោះដាក់លិេិតទាមទារលៅ 

សមគ្មលរងចលកកាត់លដរលៅកមភុជា (GMAC) និងរជរដាឌ ភិបាលត្ដលជាសាទ ប័នពាក់ព័នន កាលពី
ថថ្ងចនធមសិលមិញលនោះ។ 

លលក អាត់ ធន់ លបធានសមភ័ននសហ្ជីពលបជាធិបលតយរកមយករកាត់លដរកមភុជា (សីុលៅ ឌូ)  បាន
ត្ថ្វងកបុងសនបិសីទកាត្សតកាលពីលពឹកថថ្ង ទី២៥ ត្េ វចិឆិកា ថ្ន លបសិនលបើអឝីៗមិនអាចលដាោះស្សាយ
បានលនាោះការតវ៉ាដ៏ធំមួយនឹងលកើត មនលៅកបុងត្េ ធបូ ខាងមុេលនោះ។ 

លលកបានត្ថ្វងថ្ន៖ «លបសិនលបើរល់បញ្ជា ត្ដលបានលសបើលេើងមិនបានបញ្ច ប់លទលនាោះ េញុំគិ្តថ្ន ការ
តវ៉ាដ៏ធំមួយនឹងលកើតមនលៅទូទំាងលបលទសលដាយសារត្តលយើងមិនអាច លធឝើការពនយាសរបានតលៅ
លទ ត»។ 

តំណាងសហ្ជីពនិងកមយករនិលយជិតត្ផបកកាត់លដរនិងត្សផកលជើងទូទំាង លបលទស ត្ដលដាក់
សំលណ្ើ លៅសាទ ប័នពាក់ព័នន រមួមនសមភ័ននសហ្ជីពលបជាធិបលតយរកាត់លដរកមភុជា សមភ័ននសហ្ជីព
កមភុជា សហ្ព័ននសហ្ជីពជាតិថនឧសោហ្កមយវយនភ័ណ្ឍ កាត់លដរកមភុជានិង សមភ័ននសហ្ជីព
ចលនាកមយករ។ 

សំលណ្ើ ត្ដលសហ្ជីព ទំាង ៤ ដាក់លៅសមគ្មលរងចលកកាត់លដរ និងសាទ ប័នរជរដាឌ ភិបាលមន 
៦ ចំណុ្ច រមួមន សំុដំលេើងលបាក់ឈបួលលបចំាត្េ ១៥៤ ដុលវ រ លបាក់ថថ្វបាយ ៣ ដុលវ រកបុងមួយ
ថថ្ង និលយជកដាក់លបាក់អតីតភ្នពការងារកមយករតមកល់កបុងរតនាររជាតិ លដើមផលីបើកឲ្រកមយករលពល
លកុមហ្ ុនបិទទាឝ របញ្ឈប់ការលលបើលបាស់ កិចចសនយាសេវីៗេុសចាប់ បញ្ឈប់ការឲ្រមនអបកធំ មន
អំណាចកាងពីលលកាយលកុមហ្ ុន និងសំុឲ្រមនការលដាោះស្សាយលរឿងលរងចលក SL។ 

លលក អាត់ ធន់ បាននិយយលទ តថ្ន យុទនវធីិថនការតវ៉ារបស់កមយករគឺ្កមយករនឹងមិនលធឝើការតវ៉ាលៅ 

នឹងកត្នវងមួយសបាថ ហ៍្ លហ្ើយលបសិនលបើកបុងរយាៈលពលលនោះ លៅត្តពំុមនដំលណាោះស្សាយលទ ពួកលគ្
នឹងលធឝើការតវ៉ាលៅមុេលរងចលកលហ្ើយចុងលលកាយ គឺ្ការដត្ងាកផួនជួបជំុរប លៅកត្នវងណាមួយ លដើមផី
លធឝើការទាមទារត្តមថង។ 

លលក អាត់ ធន់ បានបត្នទមថ្ន កបុងរយាៈលពល ១ សបាថ ហ៍្សហ្ជីពទទួលបានសាប មលមថដត្ដល
មនការរំលទ ពីកមយករលបមណ្ជា ៤ មឺុននាក់មកពី ១៣៨ លកុមហ្ ុន លហ្ើយលលកនឹងបនថលបមូល
ការរំលទពីកមយករ ត្ដលមិនត្មនជាសមជិករបស់សហ្ជីពទំាង ៤ លនោះត្ថ្មលទ ត។ 
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លលកត្ថ្វងថ្ន៖ «មនត្តរជរដាឌ ភិបាល សមគ្មកាត់លដរ និងអបកបញ្ជជ ទិញលទត្ដលលដាោះស្សាយ
បញ្ជា លនោះបាន លដាយសារថ្ន ពួកលគ្ជាអបកត្ដលមនអំណាចអាចលធឝើការសលលមចចិតថលលើការ
ទាមទារ របស់កមយករលនោះបាន»។ 

អបកនាង យ៉ាង សុភ្នន់ លបធានសមភ័ននសហ្ជីពកមភុជាបានលលើកលេើងកាលពីថថ្ងមសិលមិញថ្ន អឝីៗ
អាចលដាោះស្សាយបានលបសិនលបើរជរដាឌ ភិបាលមនឆនធាៈ។ 

អបកនាងបនថថ្ន៖ «េញុំគិ្តថ្ន ទុកខលំបាករបស់កមយករអាចនឹងលដាោះស្សាយបានងាយ លបសិនលបើរជរ
ដាឌ ភិបាលមនឆនធាៈេភស់កបុងការលដាោះស្សាយជូនកមយករ»។ 

លៅមិនទាន់មនការលឆវើយតបពីសមគ្មលរងចលកកាត់លដរកមភុជា លលើការទាមទាររបស់សហ្ជីព
លនោះលៅលេើយកាលពីមសលិមិញ៕ 

 

18. រគួ្សារលៅលសៀមរាបអោះអាងថ្នបាត់ដំណឹ្ងកូនស្សីមាា ក់ល្វើការលៅកាសីុ
ណូ្របលទសនង 

 

លបជាពលរដឌត្េយរមួយលគ្ួសារកំពុងសងស័យថ្ន សាច់ញាតិរបស់លគ្មប ក់ជាស្តសថីត្ដលលៅលធឝើការកាសីុ
ណូ្ឯលបលទសថថ្ កំពុងទទួលរងការចាប់លធឝើទារណុ្កមយពីជនជាតិថថ្ មួយលកុម។ ការសងស័យលនាោះ 
បនាធ ប់ពីអបកលៅលធឝើការលៅស្សុកថថ្ ធាវ ប់ត្តទូរស័ពធទាក់ទងរប មិនត្ដលខាន ក៏ប៉ាុត្នថថ្យីៗបាត់ដំណឹ្ង
សូនរឈឹង។  

 

លដាយ ហ្ងស សាវយុត 

2013-12-14  

លបជាពលរដឌត្េយរ១លគ្ួសារលៅលេតថលស មរប បាននំារប ចាកលចញពីលបលទសលៅកាន់ទីលកុង
បាងកក លបលទសថថ្ រយាៈលពល ២ថថ្ងមកលហ្ើយ លដើមផតីាមរកសាច់ញាតិមប ក់កំពុងបាត់េវួន លដាយ
មិនដឹងពីមូលលហ្តុចាស់លស់។ 

ការឆវងត្ដនតាមរកសាច់ញាតិលនោះ បនាធ ប់ពីលគ្បានទទួលដំណឹ្ងថ្ន មនអបកថ្តរបូភ្នពស្តសថីត្េយរ
មប ក់អាលកាតកាយ លហ្ើយលតូវជនជាតិថថ្ មួយលកុមចាប់វយលធឝើបាបមកបងាា ញត្ចករប លមើល លៅ
តំបន់លពំត្ដនត្េយរ -ថថ្ នាទីលកុងលបា៉ាយត្ប៉ាត កាលពីលពលថ្យីៗ។  

ស្តសថីល យ្ ោះ ថ្នប់ សុេណា គឺ្ជាអបកភូមិលតពំាងលសោះ សងាក ត់លរកចក លកុងលស មរប។ រត់បាន
មនលបសាសន៍ថ្ន លគ្ួសាររបស់រត់កំពុងលធឝើដំលណ្ើ រលៅលបលទសថថ្ តាមរកបអូនស្សីមប ក់ល យ្ ោះ 
ថ្នប់ ទីតា លៅ ស្សីត្ដន អាយុ ៣៣ឆ្ប ំ ត្ដលកំពុងបាត់េវួន។ ស្តសថីដត្ដលបានបញ្ជជ ក់ថ្ន កាលពី
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មុន បអូនស្សីរបស់រត់លធឝើការលៅកាសីុណូ្ ហូ្លីលដ ឯលកុងលបា៉ាយត្ប៉ាត ក៏ប៉ាុត្នថជាង ២ឆ្ប ំមកលហ្ើយ 

មិតថភកឋិបានបបួលនាងលៅលធឝើការលៅកាសីុណូ្ឯទីលកុងបាងកក លបលទសថថ្។ 

អបកស្សី សុេណា បានបញ្ជជ ក់ថ្ន ចាប់តំាងពីចាកលចញលៅលធឝើការលៅលបលទសថថ្ គឺ្បអូនស្សីរបស់
រត់ត្តងទូរស័ពធទាក់ទងមកលកុមលគ្ួសារមិនត្ដលខាន ក៏ប៉ាុត្នថរយាៈលពលជាង ១សបាឋ ហ៍្មកលនោះ គឺ្
បាត់ដំណឹ្ងឈឹង លធឝើឱ្រមនការលពួយបារមមជាខាវ ំង៖ «លរ ងរល់ដង គឺ្លយើងត្តងទាក់ទងរប តាម
ទូរស័ពធអីមកមឋ យេញុ ំ ត្តមួយរយាៈលនោះ តំាងពីថថ្ងទី២៩ ត្េវចិឆិកា មក គឺ្ចាប់លផឋើមទូរស័ពធលៅរត់
ចូល ប៉ាុត្នថអត់មនអបកទទួលលទ។ បនាធ ប់ពីលនាោះមក ទូរស័ពធហ្បឹង គឺ្លៅឈប់ចូលរហូ្តមកដល់
ឥេូវ បាត់រត់បលណាឋ យ អត់ដឹងថ្នរត់មនលលរោះថ្នប ក់យ៉ាងណា?»។ 

លកុមលគ្ួសារលនោះ ឱ្រដឹងថ្ន កាលពីថថ្ងទី១១ ត្េធបូ កនវងលៅ មនជនជាតិត្េយរេវោះត្ដលលៅលធឝើការលៅ
លបលទសថថ្ លហ្ើយវលិលតេប់មកលបាោះលតាទិដាឌ ការលៅលពំត្ដន បានបងាា ញរបូថ្តស្សីត្េយរមប ក់ លតូវ
ជនជាតិថថ្ លដាោះសលមវៀកបំពាក់លចញអស់ លហ្ើយវយលធឝើទារណុ្កមយ។ លគ្ួសារដត្ដលបានអោះអាង
ថ្ន មនសាច់ញាតិរបស់រត់មប ក់បានលឃើញរបូថ្តលនាោះត្ដរ លពមទំាងសាគ ល់ចាស់ថ្ន របូលនាោះ គឺ្
បអូនស្សីរបស់រត់ត្ដលកំពុងបាត់េវួន។ 

អបកស្សី ថ្នប់ គឹ្មលី លតូវជាមឋ យមីងរបស់កមយការនីិត្ដលកំពុងបាត់េវួនលនាោះ ឱ្រដឹងថ្ន អបកស្សី
កំពុងសាប ក់លៅឯលកុងបាងកក លបលទសថថ្ រយាៈលពល ២ថថ្ងមកលហ្ើយ លដើមផីតាមរកកយួយស្សី។ អបក
ស្សី ថ្នប់ គឹ្មលី បានឱ្រដឹងថ្ន រត់បានលៅដល់កត្នវងត្ដលកយួយស្សីធាវ ប់លធឝើការល យ្ ោះ មូបាន 

រយួរងុលរឿង ថនលកុម៣ ផវូវលលេ៦៦ កបុងទីលកុងបាងកក លនាោះលហ្ើយ ក៏ប៉ាុត្នថមិនបានរកលឃើញកយួយ
ស្សីលទ៖ «ត្ដលេញុ ំលៅវរងថថ្ងលហ្ើយ ថថ្ងលនោះ ចង់លមើលឱ្រលឃើញសភ្នពថ្នត្េយរត្ដលលគ្លៅលធឝើការ
កត្នវងហ្បឹង គឺ្អត់លឃើញមនតលមុយអីលសាោះ។ លបើេញុ ំរស្តសថសាមញ្ដមិនដឹងលៅលសុើបយ៉ាងលម៉ាច វ
ពិបាក»។ 

អបកស្សី ថ្នប់ គឹ្មលី បានបញ្ជជ ក់ថ្ន រត់បានលៅសាទ នទូតត្េយរលបចំាទីលកុងបាងកក លដើមផីសំុឱ្រ
ជួយបញ្ជា លនោះ ក៏ប៉ាុត្នថសាទ នទូតត្េយរបានលពលងើយកលនថើយ លពមទំាងសឋីបលនាធ សវញិថ្ន ចូលលៅលធឝើការ
លៅលបលទសលគ្លដាយេុសចាប់លទ តផង។ 

អបកឃាវ ំលមើលសិទនិមនុសសរបស់អងគការលីកាដូ (Licadho) លលក ត្សម លៅសុេ ត្ដលធាវ ប់ត្តជួយ
តាមរកកមយករត្េយរបាត់េវួន បានមនលបសាសន៍ថ្ន អងគការរបស់លលកមនថដគូ្លៅឯលបលទសថថ្ 

លហ្ើយករណី្បាត់េវួនស្តសថីមប ក់ត្ដលលធឝើការលៅកាសីុណូ្លនាោះ លបើមនអាស័យដាឌ នថនកត្នវងលធឝើការ
លនាោះលតឹមលតូវ គឺ្លកុមការងាររបស់លលកនឹងជួយត្សឝងរក៕ 

កំណ្ត់ចំណំាចំលពាោះអបកបញ្ចូ លមតិលៅកបុងអតទបទលនោះ៖ លដើមផរីកោលសចកឋីថថ្វថ្បូ រ លយើងេញុ ំ
នឹងផោយត្តមតិណា ត្ដលមិនលជរលបមថ្ដល់អបកដថទប៉ាុលណាត ោះ។ 
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19. រកុមហ្ នុបណាា ញរកសីុការរបាក់រងការលចាទថ្នលបាករបាក់ពលរដឋ 
 

លដាយ ហ្ ុ៊ុំ ចំលរ ើន 

2013-12-15  

លបជាពលរដឌមួយចំនួនរស់លៅស្សុកបាភបំ លេតថថលពត្វង កំពុងលង់េវួនចាញ់លបាកកលលផចិរបស់
លកុមហ្ ុនបណាឋ ញ ត្អហ្ឝ .អិុច.អាយ.សីុ ( Fxic) ជាលកុមរកសីុលលើត្ផបកបណាឋ ក់លុយលដាយទទួល
បានការលបាក់េភស់។ កបុងលនាោះមនលបជាពលរដឌេវោះបានលង់េវួនលដាយសារការបញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល របស់
បុគ្គលិកលកុមហ្ ុនមួយលនោះ លហ្ើយបានយកលបាក់របស់េវួនលៅដាក់យកការលបាក់ចាញ់លបាកលកុម
ហ្ ុន អស់រប់មឺុនដុលវ រ។ 

លបជាពលរដឌកបុងលនាោះ រមួទំាងលពោះសងឃផង លៅលេតថថលពត្វង បានចាញ់លបាកការបញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល
របស់សមជិកលកុមហ្ ុនបណាឋ ញលនោះ លដាយបានយកលបាក់របស់េវួនលៅដាក់លដើមផជីាលបលយជន៍
ទទួលបានការ លបាក់េភស់ពីលកុមហ្ ុនមួយលនោះ។ ប៉ាុត្នថផធុយលៅវញិ ការដាក់លបាក់របស់លបជាពលរដឌ 
និងលពោះសងឃ ត្បរជាខាតបង់ទំាងលដើមទំាងចុង លដាយពំុទទួលបានតាមអឝីត្ដលលកុមហ្ ុនបានមក
ត្ណ្នំាលបជាពលរដឌ លនាោះលេើយ។ 

លបជាពលរដឌមប ក់កបុងចំលណាមលបជាពលរដឌត្ដលបានចាញ់លបាក លកុមហ្ ុនលនោះ គឺ្លលក លពញ 
លលញ រស់លៅភូមិថលពចមក រ ឃំុសភឺេ ថនស្សុកបាភបំ ឲ្រដឹងថ្ន សមជិកបណាឋ ញរបស់លកុមហ្ ុនរក
សីុឲ្រលបជាពលរដឌដាក់លបាក់បានការ េភស់មួយលនោះ បានលធឝើសកមយភ្នពលដើរលឃាសនាបញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល
លបជាពលរដឌតាមភូមិ ជាពិលសសកបុងទីវតថអារមត្តមឋង។ 

លលក លពញ លលញ បញ្ជជ ក់ថ្ន លកុមការងាររបស់លកុមហ្ ុនបានមកពនរល់លលកលដាយសនយាសផឋល់
ការលបាក់ លរ ងរល់ត្េទំាងលដើមទំាងចុងកបុងរយាៈលពល ១៥ត្េ លហ្ើយអបកត្ដលបានមកត្ណ្នំារបូ
លលកលនាោះ គឺ្ជាលពោះសងឃ លហ្ើយលពោះសងឃអងគលនាោះ គ្ង់លៅវតថមួយកត្នវងកបុងលេតថលស មរប។ 

លលកបនថថ្ន លដាយលឃើញជាលពោះសងឃដូលចាប ោះ លធឝើឲ្រលលកមនជំលនឿ លហ្ើយបានសលលមចចិតថយក
បវង់ដីរបស់េវួនលៅដាក់បញ្ជច លំៅធនាររ បានលបាក់ជាង ១មឺុនដុលវ រ រចួយកលបាក់លនាោះលៅដាក់
ជាមួយលកុមហ្ ុនតាមរយាៈលពោះសងឃត្តមឋង។ ប៉ាុត្នថលលកាយពីបានយកលបាក់លៅដាក់ជាមួយលកុមហ្ ុន
លហ្ើយ ត្បរជាពំុបានទទួលការលបាក់ដូចការអោះអាងលេើយ។ 

លលក លពញ លលញ៖ «យកបវង់ដីលៅបញ្ជច ឲំ្រលគ្ហ្បឹង ដល់លពលលនោះលលកហ្បឹងអបកធានា ថ្នលបើក
លុយឲ្រលរ ងរល់ត្េ ១៥ត្េ រចួទំាងលដើមទំាងការ។ ដល់លបើកបានត្ត ២ត្េបាត់លៅ ដល់េញុ ំលតលៅ
សួរលកុមហ្ ុន លគ្ថ្នឲ្ររកអតិថិ្ជនបនថបានលបើកលុយឲ្រលទ ត។ ដល់អីុចឹងេញុ ំនឹកលឃើញថ្ន លកុមហ្ ុន
លបាកលទយ៉ាង កបុងចិតថេញុ ំគិ្តអីុចឹង។ េញុ ំលតលៅលលកសងឃ ដល់លតលៅលលកសងឃៗត្ដលនំាដាក់
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ហ្បឹងថ្ន បងឯងលៅដាក់េវួនឯង លៅលដាោះស្សាយេវួនឯងលៅ លឆវើយថ្នអីុចឹង បានេញុ ំអស់ជំលនឿ េញុ ំភ័យ
េវួនឯង។ ដល់ចុងលលកាយមក េញុ ំលធឝើពាករបឋឹងលលកសងឃហ្បឹង ដាក់លៅតុលការលេតថថលពត្វង»។ 

បចចុបផនបសំណំុ្លរឿងលនោះលៅពំុទាន់មនចំណាត់ការអឝីមួយជាដំុកំភួនពីតុលការលេតថថលពត្វង លៅ
លេើយលទ។ 

លបជាពលរដឌឲ្រដឹងថ្ន លកុមហ្ ុនបណាឋ ញជាលបលភទលកុមមួយរយ នអាររទីសាប ក់ការរបស់េវួន 

ចាស់លស់លេើយ លហ្ើយលកុមហ្ ុនមួយលនោះរកសីុលដាយពឹងត្ផអកទំាងស្សុងលៅលលើលបាក់ បលញ្ដើ
របស់អតិថិ្ជនត្ដលបានយកលបាក់មកដាក់ និងទទួលបានការលបាក់េភស់ គឺ្ការលបាក់មួយត្េ
លបមណ្ ១០ភ្នគ្រយថនចំនួនទឹកលបាក់របស់អតិថិ្ជនត្ដលបានយកមកដាក់ជាមួយ លកុមហ្ ុន។ 
ជាងលនោះលៅលទ ត លបើសិនជាសមជិកណាអាចរកអតិថិ្ជនចំណូ្លថ្យីបត្នទម លនាោះសមជិកនឹង
ទទួលបានការលបាក់បត្នទមលទ តលបមណ្ ៥ភ្នគ្រយ លបើរកបានសមជិកកាន់ត្តលលចើន លនាោះលបាក់
ចំណូ្លនឹងកាន់ត្តបត្នទមលកើនលេើងជាលំដាប់ត្ដរ។ 

ស្សលដ ងរប លនោះត្ដរ លពោះលតជលពោះគុ្ណ្ លពោះនាម រត័ប ពិសិដឌ គ្ង់លៅមួយកត្នវងលៅស្សុកបាភបំ លេតថ
ថលពត្វង មនលពោះលថ្រដីកាថ្ន សមជិករបស់លកុមហ្ ុនបានមកបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លដល់កបុងវតថរបស់លពោះអ
ងគ។ លរលនាោះសមជិករបស់លកុមហ្ ុនបានបញ្ជជ ក់លហ្តុផល លដាយផឋល់ការលបាក់ដល់អតិថិ្ជន
លរ ងរល់ត្េលដាយពំុមនការរអាក់រអួល លេើយ។ លដាយតលមូវបចច័យមួយចំនួនលដើមផបីនថការសិកោ
លរ នសូលតរបស់ លពោះអងគ លឃើញដូចលនោះ លពោះអងគក៏សលលមចចិតថលបត្មលបមូល រមួទំាងលពោះសងឃដថទ
លទ តកបុងវតថ បានលបាក់លបមណ្ ៣០០ដុលវ រ លហ្ើយយកលៅដាក់ជាមួយសមជិកលកុមហ្ ុនលនាោះ
ត្តមឋង។ 

លពោះលតជលពោះគុ្ណ្ លពោះនាម រត័ប ពិសិដឌ៖ «មូលលហ្តុអឝីបានជាយកលុយ ហ្បឹងលៅដាក់? គឺ្ទី១ អត់
បានគិ្តលៅលលើបញ្ជា ថ្ន វនឹងមនបញ្ជា អីុចឹង។ ទី២ អាតាយ ដាក់លុយហ្បឹង គ្លលមងថ្នលៅលពល
ត្ដលលយើងរល់ត្េអីុចឹងលៅ លយើងគ្លមប់ថ្នបានពីរបីត្េអីុចឹងលៅ អាតាយ ក៏មនគំ្និតថ្ន ៣០០របស់
អាតាយ ហ្បឹងវនឹងអាចលកើតកូនបាន លហ្ើយកបុងរយាៈលពល ២បីត្េ អាតាយ ថ្ននឹងលបើកយកលៅលបេង 
គ្លលមងអាតាយ គឺ្លបេងបាក់ឌុប លហ្ើយអាតាយ គិ្តថ្ន យកលុយហ្បឹងលៅបំលពញការលរ នរបស់អាតាយ  
ដល់លពលលទនផលចុងលលកាយមកអត់បានទទួលអឝីសូមផតី្តបនថិច»។ 

លពោះអងគមនលពោះលថ្រដីកាបញ្ជជ ក់បត្នទមថ្ន លកមុហ្ ុនបណាឋ ញលនោះ លធឝើសកមយភ្នពលៅស្សុកបាភបំ 
ចាប់តំាងពីលដើមត្េលមសា ឆ្ប ំ២០១៣ មក។ កបុងលនាោះថ្វកិារបស់លបជាពលរដឌចំណុ្ោះលជើងវតថ រមួ
ទំាងលពោះសងឃផង ត្ដលបានចាញ់លបាកតាមរយាៈលកុមហ្ ុនមួយលនោះ រមួលបមណ្ជាង ១មឺុនដុលវ រ
លហ្ើយ។ 
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វទិរុអាសីុលសរ ីពំុទាន់អាចទាក់ទងលបធានលកុមហ្ ុនបណាឋ ញ ត្អហ្ឝ .អិុច.អាយ.សីុ លដើមផីសំុលបតិកមយ
តបបានលទ លៅថថ្ងទី១៥ ធបូ។  ប៉ាុត្នថសមជិកលកុមការងាររបស់លកុមហ្ ុន គឺ្លលក ផលវ  បានឲ្រដឹង

ថ្ន បញ្ជា របស់លបជាពលរដឌនិងលពោះសងឃលៅស្សុកបាភបំលនាោះ ពំុត្មនជាកំហុ្សរបស់លកុមហ្ ុនលទ គឺ្
បញ្ជា លនោះបងកលេើងលដាយសារអតិថិ្ជនមិនយល់ពីលរលការណ៍្ និងមិនបានអនុវតថតាមការ
ត្ណ្នំារបស់លកុមហ្ ុន។ 

លលក ផលវ ៖ «េញុ ំធាវ ប់ឮលចញពីខាងហ្បឹងមកត្ដរ ប៉ាុត្នថលដាយសារត្តលលកមប ក់ត្ដលនិយយហ្បឹង
លបត្ហ្លជារត់ហ្បឹងមិន មកចូលរមួនឹងលគ្។ លគ្អលញ្ជ ើញរត់មកលកុមហ្ ុនលដើមផសីាឋ ប់លគ្សាឋ ប់ឯង
ថ្ន លតើលកុមហ្ ុនយ៉ាងលម៉ាចៗ? រត់មិនត្ដលមកចូលរមួកមយវធីិរបស់លគ្ លហ្ើយរត់មកនិយយអីុចឹ
ង។ េញុ ំមិនកាន់លជើងលកុមហ្ ុនលទ េញុ ំក៏អបករកសីុដូចរត់ត្ដរ លហ្ើយេញុ ំលៅចូលរមួកមយវធីិរបស់លកុមហ្ ុន
លហ្ើយ លកុមហ្ ុនអត់មនបញ្ជា អីលទ»។ 

លបជាពលរដឌឲ្រដឹងថ្ន ទីសាប ក់ការរបស់លកុមហ្ ុនមនទីតំាងលៅរជធានីភបំលពញ លហ្ើយលកុមហ្ ុន
បណាឋ ញមួយលនោះបានផ្តវ ស់ទីកត្នវងសាប ក់ការរបស់េវួន ញឹកញាប់លរ ងរល់ ៦ត្េមឋង។ សពឝថថ្ង
លកុមហ្ ុនបណាឋ ញលបលភទលនោះបានវយលុកកបុងរជធានីភបំលពញ និងរលដាលដល់លបជាពលរដឌ
តាមបណាឋ លលេតថទូទំាងលបលទស។ លហ្ើយលបជាពលរដឌត្ដលពំុមនការយល់ដឹងពីរបរជំនួញរបស់
លកុមហ្ ុន លបលភទលនោះ ជាអបកងាយរងលលរោះ ខាតបង់លបាក់កាសរបស់េវួន៕ 

កំណ្ត់ចំណំាចំលពាោះអបកបញ្ចូ លមតិលៅកបុងអតទបទលនោះ៖ លដើមផរីកោលសចកឋីថថ្វថ្បូ រ លយើងេញុ ំ
នឹងផោយត្តមតិណា ត្ដលមិនលជរលបមថ្ដល់អបកដថទប៉ាុលណាត ោះ។ 
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20. GMAC floats ‘no strike’ bonus 
 

 
 

A woman works in a garment factory folding material in Phnom Penh‘s Sen Sok district in 

September. Hong Menea 

 

 

Mon, 16 December 2013 

Sean Teehan  

Rather than offering a large, across-the-board raise for its factory workers, members of the Garment 

Manufacturers Association in Cambodia (GMAC) yesterday offered up a novel alternative, paying 

them not to strike.  

If garment and shoe factories offered employees a bonus on the condition they do not take part in 

strikes unsanctioned by the government, workers would earn more and factory management would 

likely deal with fewer strikes, GMAC executive committee chairman Van Sou Ieng told the GMAC 

conference held at NagaWorld. 

―It‘s the same as increasing wages,‖ Ieng said to a room filled with factory managers. ―This is an 

increase of the minimum wage [and] it‘s directly given to the workers.‖ 

Workers would receive a nominal minimum wage increase, with the larger anti-strike incentive. 

Those in garment and shoe factories across Cambodia began receiving a minimum monthly wage of 

$75 in May, after the Ministry of Social Affairs announced the $14 raise in March. A study released 

by UK-based NGO Labour Behind the Label and local rights group Equitable Cambodia in 

September reported the living wage for a person in Cambodia is $150 per month. 

The Ministry of Labour is scheduled to announce another minimum wage rise for the Kingdom‘s 

apparel industry by next month. 

http://www.phnompenhpost.com/author/hong-menea/17765
http://www.phnompenhpost.com/author/sean-teehan/20815
http://www.phnompenhpost.com/sites/default/files/styles/full-screen_watermarked/public/field/image/5-Garment-workers-GMAC.jpg?itok=_-W8JNzK
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A direct incentive for workers to remain at their posts when unions representing them want to go on 

strike would counteract the lack of consequences faced by workers who strike without first 

exhausting all other options, Ieng said.  

―You think workers will not fight [unions]?‖ Ieng asked, suggesting that employees fearful of 

losing the monetary incentive would be less apt to join an unsanctioned strike. ―They will kill to 

keep from losing their bonuses.‖ 

Calling the idea ―ludicrous‖, Dave Welsh, country director for labour rights group Solidarity 

Centre, said tying wage incentives to strikes is not a common practice. He added that illegal strikes 

typically occur as a result of factory managers‘ refusal to negotiate with their employees. 

―[Factories] can‘t refuse to engage workers … and wonder why strikes happen so often,‖ Welsh 

said, pointing out that managers often ignore labour-law requirements surrounding fixed-duration 

contracts and other tenets.  

―[Strikes] happen mostly because the management refuses to abide by the labour law.‖ 

The idea also surprised Kong Athit, vice president of the Coalition of the Cambodian Apparel 

Workers‘ Democratic Union. 

―This is the way that destroys the industry,‖ said Athit, who added that unions would never accept 

the proposal.  

A working group composed of unions, GMAC and government officials will meet at the Ministry of 

Labour this morning to discuss the minimum wage rise. 

GMAC members also voiced their opposition to the International Labour Organization‘s Better 

Factories Cambodia‘s plan to begin publicly disclosing factories‘ labour law violations starting next 

month. 

BFC currently writes confidential reports on conditions in export factories and brands can buy these 

reports. 
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21. បណារ ញកមមករល្វើការតាមផាោះជំរញុរកសួងឲ្យគិ្តគូ្រពីពួកលគ្  
 

Monday, 16 December 2013  

មំុ គ្នាន   
 

 
 

ពលការនីិបលលមើតាមផធោះហ្ឝឹកហាត់ការងារកបុងលកុមហ្ ុនមុនបញ្ជូ នលៅលលៅលបលទស។ របូថ្ត លីណា 

ភបំលពញាៈ បណាឋ ញកមយករលធឝើការតាមផធោះកមភុជា បានដាក់លិេិតមួយលៅលកសួងចំនួនបី លដើមផី
ទាមទារឲ្រកំណ្ត់និយតកមយមួយចំនួន លដើមផកីារពារសិទនិកមយករតាមផធោះ រមួមនសំុដំលេើងលបាក់ត្េ 

កំណ្ត់លពលលម៉ាងលធឝើការនិងលកខេណ្ឍ ការងារមួយចំនួនលទ ត។ 

អបកនាង វនុ សមពសស លបធានបណាឋ ញកមយករលធឝើការតាមផធោះកមភុជា (CDWN) បានត្ថ្វង កាលពីថថ្ង
មសិលមិញថ្ន CDWN បានដាក់លិេិតជូនលៅរដឌមន្តនថីលកសួង ការងារលលក អិុត សំលហ្ង កាលពី
សបាឋ ហ៍្មុន លដើមផជំីរញុឲ្រលកសួងលធឝើការលឆវើយតប តាមអឝីត្ដលខាងនាងបានទាមទារសលមប់កមយ
ករលធឝើការតាមផធោះលៅ កមភុជា។ 

អបកនាង វនុ សមពសស បាននិយយថ្ន៖ «េញុំបានលផញើលិេិតលៅលកសួង ការងារ លកសួង កិចចការនារ ី
និងលកសួង មហាថផធរចួលហ្ើយ។ លយើងចង់ឲ្ររដាឌ ភិបាលផថល់សចាច ប័ន និងដាក់ឲ្រអនុវតថអនុសញ្ជដ
លលេ ១៨៩ ថនអងគការពលកមយអនថរជាតិ សថីពីការងារសមរមរសលមប់កមយករលធឝើការតាមផធោះដូចជា
លធឝើការ រយាៈលពល ៨ លម៉ាង កបុងមួយថថ្ង ទទួលបានលបាក់ត្េសមរមរ លបាក់លធឝើការត្ថ្មលម៉ាង លហ្ើយ 
និងថថ្ងឈប់សលមកមតុភ្នពជាលដើម»។ 

http://postkhmer.com/index.php/national/1-national-news/107875-2013-12-16-03-09-16
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អបកនាង សមពសស គូ្សបញ្ជជ ក់ថ្ន CDWN ចង់ឲ្រកមយករលធឝើការតាមផធោះទទួលបានអតទលបលយជន៍ 

និងសិទនិដូចជាកមយករត្ដលលធឝើការលៅកបុងវស័ិយឧសោហ្កមយលផសងលទ ត អីុចឹងត្ដរ។ 

អបកនាង វនុ សមពសស បានបញ្ជជ ក់លទ តថ្ន៖ «កមយករលធឝើការតាមផធោះលៅកមភុជា មិនមនទទួលបាន
ចំណុ្ចត្ដលលយើងបានទាមទារទំាងអស់លនោះលៅលេើយេណ្ាៈត្ដល លបលទសមួយចំនួន ដូចជា លៅ 
ហុ្ងកុង ហ្ឝីលីពីន និង អ ុយរហូាគ យ ជាលដើមលគ្បានអនុវតថ»។ 

អបកនាងបងាា ញតួលលេថ្ន កមយករលធឝើការតាមផធោះលៅកមភុជាសពឝថថ្ងមន លបត្ហ្ល ២៤ មឺុននាក់ លៅ
ទូទំាងលបលទសលហ្ើយថ្ន ពួកលគ្បានទទួលលបាក់ត្េចលនាវ ោះពី ៥០ លៅ ១២០ ដុលវ រ ត្ដលកបុងលនាោះ
កមយករភ្នគ្លលចើន មកពីទីជនបទ និងមនការអប់រទំាប។ 

អបកនាង វនុ សមពសស និយយត្ដរថ្ន៖ «េញុំគិ្តថ្ន ពួកលគ្គួ្រត្តទទួលបានលបាក់ត្េយ៉ាងតិច ១៥០ 
ដុលវ រ កបុងមួយត្េ និងលធឝើការរយាៈលពល ៨ លម៉ាងកបុងមួយថថ្ង លដាយឈប់សលមកពីរថថ្ងកបុងមួយស
បាឋ ហ៍្លហ្ើយពួកលគ្គួ្រត្តទទួលបានអតទ លបលយជន៍បត្នទម ដូចកមយករលផសងៗ លទ តត្ដរ។ លយើង
កំពុងត្តរង់ចំាលមើលការលឆវើយតបពីលកសួង ការងារ លហ្ើយលបើសិនរយ នការលឆវើយតបនិងបនថលសងៀម
សាង ត់លទ ត លយើងនឹងលបមូលរប លធឝើការតវ៉ាលៅខាងមុេលកសួង ការងារ លដើមផីជំរញុឲ្រលធឝើការងារលនោះ
ឲ្រពួកលយើង»។ 

អបកបលលមើតាមផធោះត្ដលលបាប់លតឹមថ្ន ល យ្ ោះ ភ្នព និងកំពុងលធឝើការលៅកបុងលគ្ួសារមួយលៅកបុងេណ្ឍ  
ទួលលរក កាលពីមសិលមិញបាននិយយលបាប់ថ្ន នាងលធឝើការជាអបកបលលមើការងារតាមផធោះជាង ៣ 
ឆ្ប ំមកលហ្ើយ។ 

ភ្នព បាននិយយថ្ន៖ «េញុំមិនត្ដលដឹងអំពីសិទនិអបកលធឝើការតាមផធោះលទ លលពាោះេញុំមិនលចោះអានអកសរ 
លហ្ើយេញុំក៏មិនដឹងពីចាប់ការងារអីត្ដរ»។ 

នាង ភ្នព បញ្ជជ ក់ត្ដរថ្ន នាងមិនដឹងថ្ន លតើមួយថថ្ងនាងលតូវលធឝើការប៉ាុនាយ នលម៉ាង លហ្ើយអឝីលៅជាសិទនិ
របស់នាងលនាោះលទ។ នាងលរន់ត្តដឹងថ្ន េវួនឯងលតូវលធឝើការងារឲ្ររចួរល់ឲ្រមច ស់ផធោះជាលរ ងរល់
ថថ្ង ត្តប៉ាុលណាត ោះ។ 

ភ្នព លរ បរប់ឲ្រដឹងថ្ន៖ «េញុំលតូវលលកាកពីដំលណ្កពីលម៉ាង ៤ ឬ ៥ លពឹក លរ ងរល់ថថ្ង លហ្ើយេញុំលធឝើការ
រហូ្តដល់យប់លលៅ។ េញុំបានលបាក់ត្េចំនួន ៨០ ដុលវ រ ប៉ាុត្នថ ជួនកាលេញុំទទួលបានលបាក់ឧបតទមមពី
លៅហាឝ យេវោះត្ដរ លៅលពលមនថថ្ងឈប់សលមកធំៗ ដូចជាពិធីបុណ្រចូលឆ្ប ំថ្យី និងពិធីបុណ្រភជុំ
បិណ្ឍ ជាលដើម។ េញុំកលមមនថថ្ងឈប់សលមកលបចំាសបាថ ហ៍្ណាស់កបុងមួយត្េៗ»។ 

មន្តនថីលកសួងការងារ មិនអាចទាក់ទងសំុការអធិបាយលលើលិេិតលសបើសំុរបស់ CDWN បានលទ កាល
ពីថថ្ងអាទិតរមសិលមិញ៕ PN 
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22. Decision on Wages For Cambodian Garment 
Workers Triggers Protests  
 

2013-12-24  

 

 

 
 

Cambodian garment factory workers in Kampong Cham block a road as they protest a government 

minimum wage decision, Dec 24, 2013.  

RFA  

The Cambodian government decided Tuesday to increase the minimum wage of Cambodia‘s 

garment and footwear workers to a level much lower than that demanded by trade unions, triggering 

a wave of protests and calls for strikes supported by the main opposition party. 

Key workers unions had proposed to the Garment Manufacturers Association in Cambodia 

(GMAC), an employers‘ organization, that the wage be nearly doubled to U.S. $160 per month in 

2014 but the Labor Advisory Council — which consists of government, union and factory 

representatives — decided that it be raised from the current U.S. $80 to U.S. $95 for full-time 

workers and U.S. $90 for temporary workers. 

The Ministry of Labor, in announcing the council's decision, outlined a plan calling for an annual 

rise in the minimum wage that would enable full-time workers to fetch U.S. $160 and temporary 

workers to get U.S. $155 by 2018. 

But the workers representatives rejected the plan, saying they would not budge from their proposal 

for an immediate hike to U.S $160 dollars. 

―The decision shows the efforts by the government and relevant stakeholders [to better the] benefits 

for the workers and factories to boost development in the country,‖ a ministry statement said. 

―In this spirit, the Ministry of Labor urges workers and employers to remain calm, continue their 

operations, avoid falling into the political traps of opportunists [and the ministry] hopes that the 

workers and employers will implement the Labor Advisory Council's decision.‖  

http://www.rfa.org/english/news/cambodia/garment-12242013182145.html/cambodia-garment-dec2013.gif
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But Rong Chhun, president of the Cambodian Confederation of Unions (CCU), appealed to the 

workers to go on strike to pressure the government to change its decision, saying the workers‘ 

demands were in line with high prices of goods and food.  

―We are demanding [a much higher minimum wage] for the workers," he said. "Please, workers, 

join the strike so that all factories will close their doors. This is to pressure the government to raise 

the workers wages to U.S. $160 dollars,‖ he said.  

Protests 
 

About 3,000 workers from Medtecs Cambodia Co Ltd in Kampong Cham held protests against the 

council decision, setting road blocks in the province, while about 5,000 workers in the Manhattan 

Special Economic Zone in Svay Rieng province also demonstrated to back their call for a much 

higher minimum wage. 

At least 500 workers from the Pak Sun Knitting Factory surrounded the Ministry of Labor building 

to also protest the council decision. 

The opposition Cambodia National Rescue Party (CNRP), which is holding daily protests to back 

its demand for a re-election following disputed July 28 polls, has backed the unions in their 

demands for an immediately doubling of the minimum wage and called for a nationwide strike. 

―I urge all workers across the country that we share the same stand, we must support each other, we 

must conduct a nationwide strike we would not return to work if we don‘t have the 160 dollars 

monthly wage soon," CNRP President Sam Rainsy said.  

"Please workers you must go on strike to demand higher wages," he said late Monday, when 

speculations grew that the government would not bow to the union's demand 

 

The CNRP in a statement Tuesday called on the Labor Advisory Council to immediately raise the 

monthly minimum wage to U.S$160, saying the decision to raise the wage incrementally over the 

next five years is "unacceptable."  

"The CNRP believes that if the minimum wage is not raised to U.S $160 immediately, rising food 

prices and living expenses will make it impossible for garment workers to address their basic needs, 

and strikes that have plagued the garment sector lately will continue," the party said.  

 

According to the International Labor Organization, a minimum wage must ―cover the minimum 

needs of the worker and his or her family, in the light of national economic and social conditions,‖ 

the CNRP said. 

'Zero-tolerance' 
 

Meanwhile, a local rights group has criticized the GMAC, which represents more than 400 garment 

and footwear factories in the country, for reportedly saying that the government appeared to be too 

patient in dealing with unions.  

A local newspaper had reported that it had obtained a letter sent by GMAC to the Minister of Labor 

urging the government to strictly enforce a zero-tolerance policy towards ―illegal‖ strikes, the 

Cambodian Center for Human Rights (CCHR) said in a statement.  
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"CCHR is concerned that such statements calling for zero-tolerance on illegal strikes will only 

exacerbate problems within the garment sector," the statement said.  

"Regardless of the legality of the strike, a zero-tolerance policy will only ignore the root causes of 

the labor dispute and most likely lead to further violent crackdowns against workers and union 

members."  

 

"By making such statements, GMAC is only adding fuel to the fire," CCHR Coordinator of the 

Business and Human Rights Project Duch Piseth said.  

"Instead we call on GMAC to work together with workers and unions to settle disputes peacefully." 

 

Reported by RFA's Khmer Service. Translated by Samean Yun. Written in English by 

Parameswaran Ponnudurai. 

23. Striking Garment Workers Join Cambodian 
Opposition Protests 
 

2013-12-26  

 

 

 
 

Cambodian Confederation of Unions president Rong Chhun leads workers on strike in Phnom Penh, 

Dec. 26, 2013.  

RFA  

Dissatisfied by a minimum wage increase, thousands of striking garment factory workers on 

Thursday joined Cambodia‘s opposition supporters in mass demonstrations calling for the 

resignation of Prime Minister Hun Sen and a re-election. 

http://www.rfa.org/english/news/cambodia/workers-12262013183522.html/cambodia-worker-strike-dec-2013.JPG
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The footwear and textile factory workers gathered for the first time with opposition Cambodia 

National Rescue Party (CNRP) faithful in Phnom Penh‘s Freedom Park, where supporters have held 

12 days of ―nonstop‖ mass protests following disputed July elections they say were tainted by fraud.  

The government announced earlier this week that the monthly minimum wage for garment workers 

would be increased from U.S. $80 to U.S. $95 starting from April next year, though unions have 

been demanding U.S. $160 per month beginning in 2014. 

The announcement triggered waves of protests and calls for strikes supported by the CNRP, which 

during its campaign ahead of the July 28 election had vowed to raise wages for workers in 

Cambodia‘s biggest export earning industry. 

On Thursday, the workers gathered with CNRP supporters in the park, airing their grievances 

before joining a five-hour, 10-kilometer (six-mile) march through the capital. 

Authorities monitored the gathering, but allowed it to proceed unhindered.  

Ath Thon, president of the Coalition of Cambodian Apparel Workers' Democratic Union, told 

RFA‘s Khmer Service that the workers would not accept the newly announced wage increase, 

adding that the workers‘ movement ―cannot be stopped‖ and comparing it to a ―dam that has been 

broken.‖ 

He demanded that the government accept the workers‘ demand of U.S. $160 per month ―if they 

want to stop the strikes.‖  

The Associated Press quoted CNRP leader Sam Rainsy as pledging to assist the workers during 

Thursday‘s gathering. 

―I'm aware of the difficulties facing the workers and have helped them for 20 years. Now I am 

ready to help them again,‖ he said. 

―That is the difference with Hun Sen, who is sticking with factories owners.‖  

The protest came as roughly 300,000 workers from some 100 of Cambodia‘s more than 500 

garment and footwear factories went on strike Thursday to protest the wage announcement, reports 

said. 

 

The Garment Manufacturers Association in Cambodia (GMAC) has recommended that its members 

stop operations for a week, citing fears that demonstrators might damage factories if workers do not 

join the strikes. 

Invitation to talks 

Also on Thursday, the Ministry of Labor‘s Committee to Resolve Strikes invited six prominent 

union leaders, including Ath Thon, Free Trade Union president Chea Moni and Cambodian 

Confederation of Unions president Rong Chhun to talks, calling on them to end the worker unrest. 

 

Committee secretary general Prak Chanthoeun warned that the government would take legal action 

against any union that provokes workers to strike. 

―We intend to educate [the workers], but if [the unions] continue to provoke the workers to act out 

in a way that threatens security, they will face legal action,‖ he said. 
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Prak Chanthoeun said that the workers are being ―exploited by the CNRP‖ and warned that the 

strikes would scare off investors, who would turn to other countries to do business. 

―The strikes have impacted the workers,‖ he said. ―If the workers continue to strike, the investors 

will run away and they will only be hurting themselves.‖ 

GMAC senior official Cheath Khemara told RFA‘s Khmer Service that if Cambodia‘s garment 

factories were to immediately increase the minimum wage of the workers to U.S. $160 it would 

negatively impact the sustainability of investment in the industry. 

"We can't simply increase wages by 100 percent or it will affect investment,‖ Cheath Khemara said. 

 

―If we do that, both [the workers and the factories] will die,‖ he said, adding that investors would 

look to the Lao and Vietnamese markets for lower worker costs. 

Re-election 
 

Meanwhile on Thursday, Cambodia‘s Committee for Free and Fair Elections in Cambodia 

(Comfrel) urged the government to hold a re-election to avoid violence that could come from a 

continued power struggle. 

―If you politicians are mature, we must seek a compromise to avoid any violence,‖ Comfrel board 

of director committee chairman Thun Saray said during a conference in Phnom Penh held to unveil 

a report on irregularities in the July election. 

―If there is violence, there will be bloodshed and Cambodians will lose their lives,‖ Thun Saray, 

who is also director of rights group Adhoc, told reporters. 

On Sunday, in the largest demonstration since the disputed July elections, some 500,000 CNRP 

supporters marched through the streets of Phnom Penh calling for Hun Sen to step down and to 

announce new polls. 

The CNRP, which has boycotted parliament saying it was robbed of victory due to poll fraud, 

launched daily mass protests on Dec. 15 to force a re-election after its calls for an independent 

election probe into irregularities were dismissed by the government. 

It has vowed to keep up daily protests for three months or until there is a fresh vote. 

 

But Hun Sen last week rejected the call for his resignation and fresh elections, saying there is no 

provision in the country's constitution that allows for a re-election. 

Comfrel director Koul Panha said Thursday that the two parties have exhausted all options through 

political talks, including the possibility of a power sharing agreement and for an investigation into 

election irregularities. 

―The best choice now is to have an election as soon as possible. That way the victor will win with 

dignity and the loser will be satisfied.‖ 

Reported by RFA’s Khmer Service. Translated by Samean Yun. Written in English by Joshua 

Lipes. 
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24. Striking Cambodian Workers Clash With Police, 
Block Key Highway  
 

2013-12-27  
 

 

 
 

Workers participate in a motorcycle procession in Phnom Penh to back demands for their minimum 

wage to be doubled to U.S. $160 per month, Dec. 27, 2013.  

RFA  

Striking Cambodian garment and footwear workers clashed with police and blocked a key highway 

in the capital Phnom Penh on Friday as talks between unions and the government failed to resolve a 

dispute over minimum wages, according to officials and workers' representatives. 

Seven workers and seven military police officers were injured in clashes outside the Phnom Penh 

Special Economic Zone which erupted after the workers were prevented from entering the zone, 

they said. The workers had wanted to enter the zone to encourage fellow workers to join a protest 

rally. 

―Our stand is that we will continue to go on strike until we have a result,‖ Rong Chhun, president of 

the Cambodian Confederation of Unions (CCU), told RFA's Khmer Service, after negotiations 

between six union representatives and the Ministry of Labor failed to end a dispute over a minimum 

wage that was determined by the government this week. 

Thousands of workers protested in front of the ministry building as the negotiations were held, 

virtually sealing off Mao Tse Tung Boulevard.  

Rong Chhun said workers from hundreds of factories have gone on strike to protest a government 

announcement increasing the monthly minimum wage for garment and footwear workers from U.S. 

$80 to U.S. $95. The government had rejected demands from workers unions that the wage be 

doubled with immediate effect to U.S. $160. 

http://www.rfa.org/english/news/cambodia/workers-12272013191710.html/cambodia-workers-160-dec2013.gif
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The strikes were supported by the opposition Cambodia National Rescue Party (CNRP), which had 

been holding daily protests for the second week in a bid to press Prime Minister Hun Sen to hold a 

re-election following disputed July 28 polls. 

A ministry plea Friday for workers to return to work as the negotiations continue was rejected by 

unions.   

 

"The ministry will encourage the two parties [unions and the employers] to have further talks on 

Monday, Dec 30,‖ a ministry statement said, calling for any strikes and demonstrations to be held 

"according to the law" and condemning any "destruction of private and state properties.‖  

The Garment Manufacturers Association in Cambodia (GMAC), the industry body, had 

recommended on Thursday that factories stop operations for a week, citing fears that demonstrators 

might damage factories if workers do not join the strikes. 

The striking workers on Friday also blocked the key National Route Four highway to back their 

demands for higher wages, prompting military police officers to charge at the demonstrators using 

electric batons, shields, and guns. 

A human rights campaigner said police fired warning shots during the brief clash 

The authorities fired "many warning shots" into the air and hit protesters with their batons, Am Sam 

Ath of local rights group Licadho told Agence France-Presse. 

Phnom Penh Military Police Chief Roth Sreng told RFA that the clash occurred after the workers 

threw stones at the officers, seven of whom he said were injured. 

The workers cleared the highway after the military officers released three workers who had been 

arrested.  

 

In a separate protest, thousands of workers on Friday joined daily anti-government demonstrations 

organized by the CNRP at Freedom Park, demanding that the government double the minimum 

wage and calling on Hun Sen to resign.  

Shouting "Hun Sen must go," the workers backed CNRP demands that the prime minister quit to 

pave the way for new elections, citing increasing corruption as among reasons. 

A worker at the demonstration questioned the government decision to increase the minimum wage 

by U.S $15. 

―A 15-dollar increase means nothing,‖ she said, citing what she felt was a steep rise in the cost of 

living.   

 

Another worker said the meager rise in the minimum wage indicated that the government was 

looking down on the local workers.  

―The government doesn‘t pay attention to the workers. They pay attention only to the foreigners,‖ 

she said. ―I want the money and I also want a change in the country's leadership. He [Hun Sen] has 

been in power for nearly 30 years, the country has become so corrupt,‖ she said. 

Another worker said rising inflation is taking a toll on the workers.  
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CNRP leader Sam Rainsy called on the workers to help the party take over the government. 

―We must struggle together,‖ Sam Rainsy told the crowd. ―Everyone needs dignity. To have dignity 

now, each worker needs about 160 dollars [as the monthly minimum wage],‖ he said. ―If we get a 

salary lower than 160 dollars, we are not humans, we are animals,‖ he said. ―We must protect our 

dignity.‖  

Reported by RFA's Khmer Service. Translated by Samean Yun. Written in English by 

Parameswaran Ponnudurai. 
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 Cambodian Garment Factories Closed Due to Wage Strikes  
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25. Cambodian Garment Factories Closed Due to Wage 
Strikes 
 

2013-12-30  

 

 
 

Cambodian garment workers stand in front of a barbed wire road block erected by military police in 

Phnom Penh, Dec. 30, 2013.  

RFA  

Cambodia‘s garment industry ground to a virtual standstill Monday following a decision by 

manufacturers to shutter hundreds of factories amid ongoing worker wage strikes and failed talks 

between the government and union representatives. 

The Garment Manufacturers Association in Cambodia (GMAC), representing employers, issued a 

statement Sunday blaming unions for provoking problems in the country‘s biggest export earning 

industry, whose workers have been striking since last week over a wage raise they say was far 

below expectations. 

―[S]ince Dec. 25, the illegal and violent actions of [six major] trade unions—including the 

destruction of factory property, threatening workers who want to work, inciting workers to strike, 

[and] forcing workers to stop work … as well as their apparent impunity with the Ministry of Labor 

have left us with no other option but to close,‖ the statement read. 

GMAC said that the actions of the unions over the past week had made an already ―difficult 

business and economic environment‖ even harder to manage, forcing it to shut down its more than 

400 garment factories—the majority of those in the country.   

http://www.rfa.org/english/news/cambodia/strikes-12302013174935.html/cambodia-workers-barbed-wire-dec-2013-1000.jpg
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It called on unions representing the garment workers and the Ministry of Labor ―to guarantee the 

safety of our workers who want to work,‖ as well as ―to safeguard all of our property.‖ 

―When these conditions are met, we would be happy to receive the invitation for GMAC members 

to resume operations and only then will we be able to participate in discussions on matters going 

forward,‖ the statement said. 

GMAC said that due to worker strikes since Dec. 25, none of its members had been able to meet 

production schedules and that many of the factories would be subject to fines from buyers, who also 

had refused to send payments due to nondelivery of goods. 

―As a result most factories are unlikely to have the ability to pay wages to their workers on 

payday,‖ it said. 

Failed talks 

GMAC‘s decision to shut down its factories came as tens of thousands of workers joined marches 

and blocked roads in Phnom Penh Monday while the Ministry of Labor continued emergency 

negotiations with six union representatives that had failed to resolve a wage dispute at the end of 

last week.  

The protesters gathered outside the Labor building, voicing their anger over a government wage 

increase for garment workers and footwear workers that fell short of unions‘ demands.  

Officials announced last week the wage would increase from U.S. $80 to U.S. $95 from April, 

though unions had called for the wages to be doubled immediately to U.S. $160. 

Monday‘s talks focused largely on getting garment workers back onto factory floors, but the two 

sides could not find a compromise, according to union leaders. No date was set for further 

discussions. 

When workers learned that the new round of talks had failed to produce a compromise on the wage 

dispute, they marched en masse towards a building housing Cambodia‘s Council of Ministers to call 

for intervention, but were prevented from advancing by military police road blocks and barbed wire. 

Cambodian Confederation of Unions President Rong Chhun, who participated in Monday‘s 

meeting, told RFA‘s Khmer Service that with no compromise on the wage dispute, workers would 

continue to strike. 

Collective Union of Movement of Workers President Pav Sina also vowed that the strikes would 

continue, but denied GMAC claims that the unions had incited the unrest. 

―The workers made their own decision to strike—no one has forced them,‖ he said, urging the 

Ministry of Labor and GMAC not to place blame for the workers‘ actions on the unions. 

GMAC, which has traditionally joined such talks as part of tripartite discussions, refused to attend 

Monday, saying it would boycott meetings to address the workers‘ concerns until its demands are 

met. The move drew criticism from the government, according to local media reports. 

The Ministry of Labor on Monday threatened to take legal action against the six garment unions if 

they continue to organize the workers‘ strike movement. 
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―The unions have incited and threatened the workers to stop working and to destroy … property, 

affecting factory operations,‖ labor minister Ith Samheng said following Monday‘s meeting, calling 

for an end to the strikes. 

―The demonstrations have also affected both the workers and the national economy.‖ 

Clashes 
 

Monday‘s meeting followed a clash last week between police and striking workers who blocked a 

key highway in the capital. 

Seven workers and seven military police officers were injured in clashes outside a special economic 

zone which erupted after the workers were prevented from entering. The workers had wanted to 

enter the zone to encourage fellow workers to join a protest rally. 

A Ministry of Labor plea last week for workers from hundreds of factories to return to work ahead 

of Monday‘s talks was rejected by unions. 

The worker strikes are supported by the opposition Cambodia National Rescue Party (CNRP), 

which has been holding two weeks of daily protests in a bid to press Prime Minister Hun Sen to 

hold a re-election following disputed July 28 polls. 

In September, Prime Minister Hun Sen‘s ruling Cambodian People‘s Party (CPP) was officially 

declared the winner of the polls, despite widespread allegations of election irregularities, and the 

CNRP‘s plans for wage increases never came to fruition. 

Cambodia‘s 300,000 textile workers often work long shifts for little pay in the garment factories, 

trade unions complain. The garment industry is Cambodia‘s third-largest currency earner. 

Reported by RFA’s Khmer Service. Translated by Samean Yun. Written in English by Joshua 

Lipes. 
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26. កមមករលៅកំពង់ ា្ ងំល្វើបាតុកមមបិទផលូវជាតិលលេ៥ 
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បាតុកមយរបស់េវួនលដើមផទីាមទារឲ្រលៅត្កលរងចលកផឋល់ លបាក់ត្េលរលចំនួន ១៦០ដុលវ រ។  
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របស់េវួនរយាៈលពល ៦ថថ្ង គឺ្គិ្តចាប់ពីថថ្ងទី៣០ ត្េធបូ លនោះ។ លកុមកមយករលពមនថ្ន លបសិនលបើរយ ន
ដំលណាោះស្សាយពីរជរដាឌ ភិបាល ឬមច ស់លកុមហ្ ុនលទលនាោះ ពួកលគ្នឹងលធឝើបាតុកមយជាថ្យីលទ តចាប់ពី
ថថ្ងទី២ ត្េមករ ឆ្ប ំ២០១៤ តលៅ។ 

កមយករ កមយការនីិបលលមើការងារលៅកបុងលរងចលកចំនួន ៦ លៅទូទំាងលេតថកំពង់ឆ្ប ំង គឺ្មនទី១ លរង
ចលក អឹម .លវ ៉ា ( MV) ទី២ លរងចលក លេន សផ៉ាត (Can Sport) ទី៣ លរងចលក េុង លីត (Long Lid) ទី៤ 

លរងចលក ជិន យី (Jen Yee) ទី៥ លរងចលក តឹក ហ្ឝុក (Tak Fook) និងទី៦ លរងចលក លតី ប៉ាុស (Try 
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Pos) បានបនថលធឝើបាតុកមយលៅខាងមុេលរងចលករបស់េវួន និង្នដល់ការបិទផវូវជាតិលលេ៥លទ ត
ផង។ 

លបធានសហ្ជីពលសរកីមយករថនលពោះរជាណាចលកកមភុជា លបចំាលរងចលក លតី ប៉ាុស អបកស្សី លី សិុន 
មនលបសាសន៍ថ្ន កមយករលៅកបុងលរងចលកទំាងអស់បានស្សុោះស្សួលរប  និងនំារប លចញមកលលៅ
លរងចលក លដើមផលីធឝើបាតុកមយ លហ្ើយ្នដល់ការបិទផវូវជាតិលលេ៥ លតង់ចំណុ្ចឃំុឈូកស ស្សកុ
កំពង់លតឡាច លបមណ្ជា ២លម៉ាងលទើបលបើកវញិ។ 

អបកស្សី លី សិុន៖ «ភបំលពញចរចាបានសលលមច ១០០% ពួកេញុ ំអាចទទួលយកបាន ពួកេញុ ំអត់លលបើ
សកមយភ្នពអឝីបនថលទ តលទ។ ការប៉ាោះទងគិចមនបនថិចបនថួចលលកពូ លដាយសារកមយករសលមុកលចញ
មកលលៅ ដល់លពលអីុចឹងលៅខាងត្ផបកសនថិសុេខាងលកុមហ្ ុនហ្បឹងរត់បិទទាឝ រ អូតូម៉ា ទិក លពល
អីុចឹងរបលជើងកមយករ លធឝើឲ្ររត់មនរបួសរបកលកចកលជើង លហ្ើយត្បកលមលជើង»។ 

ចំត្ណ្កមន្តនថីសហ្ជីពលសរកីមយករមប ក់លទ ត លលក កាត សុេវ ី បញ្ជជ ក់ថ្ន លៅស្សុកសាមគ្គីមន
ជ័យ លេតថកំពង់ឆ្ប ំង ក៏មនកមយករ កមយការនីិរប់ពាន់នាក់ត្ដលបលលមើការងារលៅកបុងលរងចលកចំនួន 
៤ បានលងើបលេើងតវ៉ាលរឿងដំលេើងលបាក់ត្េលរលលនោះលពមៗរប ត្ដរ គឺ្ពំុមនតំណាងសហ្ជីពណា
លៅដឹកនាលំនាោះលទ។ 

លលកបនថថ្ន លកុមកមយករបានលដើរជាកផួនពីលរងចលកមួយលៅលរងចលកមួយ និងបានលបមូលផឋុំរប
តវ៉ាលៅខាងមុេលរងចលកមួយល យ្ ោះ តឹក ហ្ឝុក សទិតលៅភូមិចមក រសាឝ យ ស្សុកសាមគ្គីមនជ័យ 

លហ្ើយលកុមបានរសំាយលៅវញិលៅលម៉ាងលបមណ្ជា ៩កនវោះ លដាយមិនបានបិទផវូវ ឬមនការប៉ាោះ
ទងគិចរប ជាមួយកមវ ំងសមតទកិចចលេើយ។ 

លដាយត្េកលៅលរងចលក អឹម .លវ ៉ា សទិតលៅកបុងលកុងកំពង់ឆ្ប ំងវញិ  ក៏មនកមយករ កមយការនីិលបមណ្
ជា ២០០នាក់ បានត្ស្សកដាក់ឧបករណ៍្បំពងសំលេងទាមទាររកលបាក់ត្េលរលចំនួន ១៦០
ដុលវ រត្ដរ បនាធ ប់ពីមនតំណាងលរងចលកមួយលនោះ បានលបកាសលបាប់លៅកមយករទំាងអស់ឲ្រឈប់
សលមកការងារលដាយមិនកំណ្ត់ លពលលវលចូលលធឝើវញិ។ លកុមកមយករបានរសំាយលៅលម៉ាង
លបត្ហ្លជា ៩លពឹក លដាយពំុមនមច ស់លកុមហ្ ុន ឬមន្តនថីពីសាទ ប័នណាលចញមកអនថរគ្មន៍លេើយ។ 

ទាក់ទងនឹងបញ្ជា លនោះ លបធានមនធីរការងារ និងបណ្ឋុ ោះបណាឋ លវជិាជ ជីវាៈ លេតថកំពង់ឆ្ប ំង លលក លៅ 
សីុថ្ន មនលបសាសន៍ថ្ន លលកមនការលសាកសាឋ យចំលពាោះសកមយភ្នពបាតុកមយ និងការអុកេុក
របស់លកុមបាតុករលៅតាមលរងចលកមួយចំនួន េណ្ាៈត្ដលមនកមយករភ្នគ្លលចើនកំពុងត្តបំលពញ
ការងាររបស់េវួនលៅកបុង លរងចលក។ 
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លលក លៅ សីុថ្ន៖ «ឥេូវដំលណាោះស្សាយលយើងមនទប់ លបើរត់លធឝើអំលពើហិ្ងោ អាហ្បឹងផវូ វចាប់ថ្ន
លម៉ាចអីលម៉ាច អាហ្បឹងខាងសមតទកិចចលគ្អបកចាត់ត្ចង លហ្ើយេញុ ំខាងការងារ េញុ ំអត់លទ េញុ ំលដាោះស្សាយត្ត
កបុងលកខេណ្ឍ ការងារ។ លបើលយើងបាតុកមយតាមផវូ វចាប់ លយើងដឹងលហ្ើយកនវងលៅ លយើងតវ៉ាលរឿងអី
មួយលៅកបុងលរងចលក ”ក” លយើងតវ៉ាត្តលៅកបុងលរងចលកលយើងលៅ កនវងមកលយើងលឃើញទិដឌភ្នព
លហ្ើយអាលគ្កំពុងលធឝើការលយើងលៅវយ លៅអុកេុកលគ្ សួរថ្នអាហ្បឹងលបជាធិបលតយរ ឬ
អនាធិបលតយរ?»។ 

លលកបញ្ជជ ក់ថ្ន លបាក់ត្េលរលចំនួន ១៦០ដុលវ រត្ដលលកុមកមយករទាមទារលៅលពលលនោះ គឺ្ជា
ចំនួនមួយលទឝជាពីរ លហ្ើយលលកយល់ថ្ន លបើមច ស់លរងចលកអាចមនលទនភ្នពដំលេើងបានដូចការ
ទាមទារត្មនលនាោះ លគ្នឹងមិនសុេចិតថឲ្រកមយករលធឝើបាតុកមយមិនចូលលធឝើការងារ បណាឋ លឲ្រខាតបង់
លបាក់រប់ពាន់ដុលវ រដូលចបោះលេើយ។ 

លកសួងការងារនិងបណ្ឋុ ោះបណាឋ លវជិាជ ជីវាៈ បានលរ បចំកិចចលបជំុមួយលៅលពឹកថថ្ងទី៣០ ត្េធបូ លដាយ
តលមូវឲ្រតំណាងសហ្ជីពកមយករចំនួន៦ ត្ដលបានដឹកនំាកមយករលធឝើបាតុកមយលៅទូទំាងលបលទស និង
ភ្នគី្ពាក់ព័ននមួយចំនួន លដើមផជួីប និងពិភ្នកោលដាោះស្សាយបញ្ជា  កបុងលរលបំណ្ង្នលៅរក
ការបញ្ច ប់លធឝើបាតុកមយលដាយកមយករ ក៏ប៉ាុត្នថកិចចលបជំុលនោះបានបរជ័យលដាយសារត្តពំុមនវតថមន
របស់ ភ្នគី្មច ស់លរងចលកចូលរមួ៕ 

កំណ្ត់ចំណំាចំលពាោះអបកបញ្ចូ លមតិលៅកបុងអតទបទលនោះ៖ លដើមផរីកោលសចកឋីថថ្វថ្បូ រ លយើងេញុ ំ
នឹងផោយត្តមតិណា ត្ដលមិនលជរលបមថ្ដល់អបកដថទប៉ាុលណាត ោះ។ 

 

27. ILO ជំរញុឲ្យលោោះស្សាយជលមាល ោះកមមករលរាងេរកកមពុជាជាបនាា ន់ 
 

អងគការអនថរជាតិខាងការងារ (ILO) បានសត្មឋងការលពួយបារមមយ៉ាងខាវ ំងចំលពាោះការអាក់ខាន
ដំលណ្ើ រការផលិត របស់លរងចលកកាត់លដរ និងត្សផកលជើងជាលលចើន លដាយសារកមយករលធឝើបាតុកមយ
ទាមទារលបាក់ត្េលរល លដាយបញ្ជជ ក់ថ្ន ការអាក់ខានលនោះ លធឝើឲ្រប៉ាោះពាល់ដល់លសដឌកិចច និងលករ
ល យ្ ោះកមភុជា យ៉ាងធងន់ធងរ លលើទីផោរអនថរជាតិថនអបកបញ្ជជ ទិញ។  

លដាយ លវហារ ជាតិ 

2013-12-31  
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កមយករលធឝើបាតុកមយលៅខាងមុេលកសួងការងារនិងបណ្ឋុ ោះបណាឋ ល វជិាជ ជីវាៈ ទាមទារដំលេើងលបាក់ត្េ 
១៦០ដុលវ រ កាលពីលពឹកថថ្ង៣១ ធបូ ឆ្ប ំ២០១៣។  

RFA/Mom Sophon  

អងគការអនថរជាតិខាងការងារត្ដលមនការយិល័យលបចំាលបលទសថថ្ កមភុជា និង ឡាវ បានលចញ
លិេិតមួយលៅថថ្ងទី៣១ ធបូ អំពាវនាវឲ្រមនដំលណាោះស្សាយថនជលមវ ោះលលើវស័ិយវយនភណ្ឍ លនោះជា
បនាធ ន់ លដាយជំរញុឲ្រភ្នគី្ពាក់ព័នន ដូចជាភ្នគី្កមយករ សហ្ជីពកមយករ រដាឌ ភិបាល និងនិលយជក 
និងពាណិ្ជជករពាក់ព័នន រមួរប លដាោះស្សាយលទើបអាចបញ្ច ប់ជលមវ ោះលនោះបាន។ 

លសចកឋីអំពាវនាវលនាោះសរលសរថ្ន៖ «អងគការអនថរជាតិខាងការងារ ជំរញុលគ្ប់ភ្នគី្ទំាងអស់ េិតេំឲ្រ
អស់លទនភ្នពត្សឝងរកដំលណាោះស្សាយចំលពាោះសាទ នភ្នពលនោះ។ លយើងសំុលលើកទឹកចិតថយ៉ាងខាវ ំងកាវ
រល់ភ្នគី្ទំាងអស់ឲ្របលងកើនការ លបឹងត្លបងតាមរយាៈយនថការជាមូលដាឌ ន ឈរលលើលរលការណ៍្
សលមប់លបលយជន៍សងគម និងលបលយជន៍លតីភ្នគី្មនភ្នពលសយើៗរប »។ 

ស្សបលពលលនោះ អងគការអនថរជាតិខាងការងារបញ្ជជ ក់ថ្ន វស័ិយវយនភណ្ឍ ជាវស័ិយមួយយ៉ាង
សំខាន់បានផឋល់លបាក់ចំណូ្លថ្វកិា ជាតិកមភុជា កបុងលនាោះ ការនំាលចញលលើវស័ិយលនោះមនចំនួនទឹក
លបាក់លបត្ហ្ល ៥ពាន់លនដុលវ រកបុងមួយឆ្ប ំៗ និងផឋល់ការងារលបត្ហ្ល ៤០០ .០០០នាក់។ អាយ
េូ បានអំពាវនាវឲ្រលរងចលកទំាងអស់លបើកទាឝ រលេើងវញិយ៉ាងឆ្ប់ ត្ដលអាចលធឝើលៅបាន និងធានា
សុវតទិភ្នពការងាររបស់កមយករ និងលររពការពារអចលនលទពរលរងចលក។ 
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លិេិតអំពាវនាវលនោះបានរលឹំកថ្ន ការបោះលបារលធឝើបាតុកមយរបស់កមយករកមភុជាលលើកលនោះ ជាលមលរ ន
មួយសលមប់កមភុជា លតូវលរ នបត្នទមលទ ត អំពីទំលនើបកមយ លដើមផលីធឝើឲ្រលបាក់ត្េលរលកមយករបានសម
រមរ លដាយលធឝើការត្កសលមួលលបព័ននលនោះតាមខាប តអនថរជាតិ លដាយលលបើខាប តទិនបន័យលផធៀងផ្តធ ត់ឥតលំ
លអ ង។ 

មយាស៉ាងវញិលទ ត លិេិតអំពាវនាវលនោះសរលសរថ្ន ការពិនិតរលមើល ឬការដំលេើងលបាក់ត្េលរល គួ្រលធឝើ
លេើងលរ ងរល់ឆ្ប ំ លហ្ើយលបាក់ត្េលរលលតូវធានាឲ្របានសមស្សបលៅតាមលសចកឋីលតូវការ កបុង
ជីវភ្នពរស់លៅរបស់កមយករ ជាមួយលកខណ្ាៈលសដឌកិចចទូលៅ។ 

លិេិតអំពាវនាវដត្ដលបញ្ជជ ក់ថ្ន អងគការអនថរជាតិខាងការងារផឋល់ការរំលទរបស់េវួនដល់រដាឌ ភិ
បាល កមភុជា កបុងការអភិវឌណត្កសលមួលលបព័ននលបាក់ត្េលរលលនោះ។ 

វទិរុអាសីុលសរ ី មិនអាចទាក់ទងមន្តនថីលកសួងការងារនិងបណ្ឋុ ោះបណាឋ លវជិាជ ជីវាៈបានលទ លៅថថ្ងទី
៣១ ធបូ លដើមផសំុីការបញ្ជជ ក់លលើលិេិតអំពាវថនអងគការអនថរជាតិខាងការងារ លនោះ។ ក៏ប៉ាុត្នថ លកសួង
ការងារនិងបណ្ឋុ ោះបណាឋ លវជិាជ ជីវាៈ បានលចញលសចកឋីលបកាសមួយលៅរលស លថថ្ងទី៣១ ធបូ សលលមច
ដំលេើងលបាក់ត្េលរលឲ្រកមយករ ១០០ដុលវ រ។ ចំនួនលនោះគឺ្រដាឌ ភិបាលដំលេើង ៥ដុលវ របត្នទមលទ ត
លលើចំនួន ៩៥ដុលវ រ ត្ដលរដាឌ ភិបាលបានសលលមចកាលពីសបាឋ ហ៍្មុន។ 

បចចុបផនបកមយករលរងចលកកាត់លដរនិងត្សផកលជើងបានទទួលលបាក់លរលចាប់បី ៧៥លៅ៨០ដុលវ រ។ 

លទាោះយ៉ាងណា លបធានសហ្ជីពមួយចំនួន ជាពិលសសលកុមសហ្ជីពត្ដលលធឝើបាតុកមយកនវងមក 

លៅត្តមិនលពញចិតថចំលពាោះការដំលេើងលបាក់ត្េលរលចំនួន ១០០ដុលវ រលនោះ លហ្ើយពួកលគ្រំលទ
លិេិតរបស់អងគការអនថរជាតិខាងការងារ ត្ដលសំុឲ្រមនការដំលេើងលបាក់ត្េលរលឲ្រសមស្សប
លៅនឹងលសចកឋីលតូវ ការថនជីវភ្នពរស់លៅរបស់កមយករនិងតថមវទំនិញទីផោរ។ 

លបធានសមភ័ននសហ្ជីពជាតិថនឧសោហ្កមយវយនភណ្ឍ កាត់លដរកមភុជា អបកស្សី ម៉ាម ញឹម ត្ដលដឹក
នំាកមយកររប់ពាន់នាក់លធឝើបាតុកមយបនថទាមទារដំលេើងលបាក់ ត្េលរល ១៦០ដុលវ រ លៅមុេលកសួង
ការងារថថ្ងទី៣១ ធបូ បញ្ជជ ក់ថ្ន អបកស្សីរំលទលបព័ននលតួតពិនិតរ និងរលប បលរ បចំលបាក់ត្េលរល 

ត្ដលលសបើលេើងលដាយអងគការអនថរជាតិខាងការងារ៖ «េញុ ំមិនគិ្តថ្ន រដាឌ ភិបាលដំលេើងលបាក់ត្េ
លរលឲ្រកមយករប៉ាុណ្តឹ ង តថមវទំនិញទីផោរលេើងខាវ ំងអីុចឹង លយើងរស់បានលទ។ េញុ ំរំលទលិេិត អាយ
េូ ការដំលេើងលបាក់ត្េលរលលតូវឲ្រលតូវតាមតថមវទំនិញទីផោរលេើងថថ្វ ដូចសពឝថថ្ងអីុចឹង លទើបលយើង
អាចរស់បាន»៕ 

កំណ្ត់ចំណំាចំលពាោះអបកបញ្ចូ លមតិលៅកបុងអតទបទលនោះ៖ លដើមផរីកោលសចកឋីថថ្វថ្បូ រ លយើងេញុ ំ
នឹងផោយត្តមតិណា ត្ដលមិនលជរលបមថ្ដល់អបកដថទប៉ាុលណាត ោះ។ 
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28. កមមករបនរល្វើបាតុកមមមុេរកសួងការងារនិងបិទផលូវជាតិមួយេំនួន 
លដាយ ម៉ាម មុនីរតន៍ និង លវហារ ជាតិ 

2013-12-31  

សាឋ ប់ ឬ ទាញយកសំលេង  

 

 
 

កមយករលបមូលផឋុំរប បិទផវូវសហ្ព័ននរសុសុី មុេលកសួងការងារ ទាមទារសំុលេើងលបាក់ត្េលរល ១៦០
ដុលវ រ លៅលពឹកថថ្ងទី៣១ ធបូ ឆ្ប ំ២០១៣។  

RFA/Mom Sophon  

7 / 11 

កមយករ បិទផវូវសហ្ព័ននរសុសុី មុេលកសួងការងារ ទាមទារសំុលេើងលបាក់ត្េលរល ១៦០ដុលវ រ លៅ
លពឹកថថ្ងទី៣១ ឆ្ប ំ២០១៣។ RFA/Mom Sophon 

លកុមបាតុករបានត្ស្សកទាមទារឲ្រលលករដឌមន្តនថីលកសួងការងារនិង បណ្ឋុ ោះបណាឋ លវជិាជ ជីវាៈ អិុត 
សំលហ្ង លចញមុេមកលដាោះស្សាយលរឿងការសំុដំលេើងលបាក់ត្េរបស់កមយករ។ 

លបធានសមភ័ននសហ្ជីពជាតិថនឧសោហ្កមយវយនភណ្ឍ កាត់លដរកមភុជា អបកស្សី ម៉ាម ញឹម បញ្ជជ ក់
លៅថថ្ងទី៣១ ធបូ ថ្ន កាតតវ៉ារបស់កមយករលៅមុេលកសួងការងារនិងបណ្ឋុ ោះបណាឋ លវជិាជ ជីវាៈ តំាងពី
លពឹកមកទល់រលស លថថ្ងលនោះ មិនទាន់មនមន្តនថីណាមប ក់លចញមុេមកលដាោះស្សាយលៅលេើយលទ។ 

បនាធ ប់ពីការតវ៉ាពំុទទួលបានដំលណាោះស្សាយ លកុមកមយករបានរសំាយការតវ៉ាលៅរលស លថថ្ងលនោះ។ 
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លៅថថ្ងទី៣១ ធបូ លនោះត្ដរ ក៏មនកមយកររប់រយនាក់លទ តលធឝើបាតុកមយទាមទារលបាក់ត្េលរលតាម
លរងចលកនានា។ 

លលក ជា មុនី លបធានសហ្ជីពលសរកីមយករថនលពោះរជាណាចលកកមភុជា បញ្ជជ ក់ថ្ន កមយករលសធើរលគ្ប់
កត្នវងលៅរជធានី និងជាយរជធានីភបំលពញ លៅបនថលធឝើបាតុកមយទាមទារលបាក់ត្េលរលតលៅលទ ត 
ដូចជាកមយករលរងចលក ផ្តក ស ុន (Pak Sun Knitting) លបមណ្ ៦០០នាក់ លធឝើបាតុកមយបិទផវូវជាតិ
លលេ២ មឋុំចាក់អត្លង លលៅពីលនោះ មនកមយករលរងចលកលផសងលទ ត លធឝើបាតុកមយមុេលរងចលក លហ្ើយ
កមយករេវោះជួនកាលបិទផវូវជាតិ ដូចជា កបុងមឋុំផវូវជាតិលលេ៥ កបុងេណ្ឍ ឫសសីត្កវ កមយករលរងចលក
តាមផវូវជាតិលលេ៤ លលេ៦ ជាលដើម។ 

លមសហ្ជីពសលលមចផ្តអ កលធឝើបាតុកមយមួយថថ្ង 

លកុមលមដឹកនាសំហ្ជីពធំៗ សលលមចចិតថរសំាយបាតុករត្ដលត្តងលបមូលផឋុំលៅខាងមុេលកសួង
ការងារ លដើមផទុីកឲ្រកមយករបានឈប់សលមកបុណ្រចូលឆ្ប ំសកលមួយថថ្ង។ 

លបធានសហ្ភ្នពសហ្ជីពកមភុជា ឲ្រដឹងថ្ន បាតុកមយត្ដលត្តងជួបជំុលៅមុេលកសួងការងារ ត្ដល
ទាមទារដំលេើងលបាក់ត្េលរលចំនួន ១៦០ដុលវ រ នឹងលតូវផ្តអ ករយាៈលពលមួយថថ្ង លដើមផទុីកឱ្កាស
ឲ្រកមយករបានឈប់សលមក ចូលឆ្ប ំសកល ប៉ាុត្នថលៅលដើមសបាឋ ហ៍្កបុងឆ្ប ំ២០១៤ កមយករនឹងលធឝើ
បាតុកមយដូចលដើមលេើងវញិ លៅតាមលរលលៅថនលរងចលកនីមួយៗ។ 

លលក រ ៉ាងុ ឈុន លបធានសមគ្មលគ្ូបលលងៀនកមភុជាឯករជរ និងជាលបធានសហ្ភ្នពសហ្ជីពកមភុ
ជា មនលបសាសន៍លៅថថ្ងទី៣១ ត្េធបូ មុនការរសំាយកមយករលៅមុេលកសួងការងារថ្ន លៅថថ្ងទី១ 
ត្េមករ កមយករលៅតាមបណាឋ លរងចលកត្ដលបិទទាឝ រកបុងលពលកនវងលៅលនោះ នឹងលតូវផ្តអ កបលណាឋ ោះ
អាសនប។ លលកអោះអាងថ្ន ការរសំាយកមយករលនោះ គឺ្បំណ្ងលដើមផឲី្រពួកលគ្បានឈប់សលមកលៅ
ថថ្ងបុណ្រចូលឆ្ប ំសកល។ លលកបនថថ្ន លៅថថ្ងទី២ ត្េមករ បាតុកមយនឹងផធុោះលេើងវញិ លហ្ើយការ
កលលមើកជាថ្យីលទ តលនោះ គឺ្មនលកខណ្ាៈលទង់លទាយធំ លដើមផីដាក់សមភ ធឲ្ររដាឌ ភិបាលលធឝើលសចកឋី
សលលមចមួយដូចអឝីត្ដល កមយករបានទាមទារ គឺ្លបាក់ត្េលរល ១៦០ដុលវ រ។ 

ចំត្ណ្កកមយការនីិមួយចំនួនត្ដលបានចូលរមួលធឝើបាតុកមយលៅខាងមុេ លកសួងការងារត្ថ្វងថ្ន 
លបសិនលបើរដាឌ ភិបាល និងជំនាញពាក់ព័នន លៅត្តមិនលដាោះស្សាយលៅតាមការទាមទារលទ បាតុកមយ
លនោះនឹងបនថអូសបនាវ យដល់ទីបញ្ច ប់។ 

កមយកររប់ពាន់នាក់បានបិទផវូវចាប់ពីលពឹកថថ្ងទី៣១ ត្េធបូ រហូ្តដល់រលស លលទើបសលលមចរសំាយ
លៅវញិ។ ចំត្ណ្កលៅលលើកំណាត់មហាវថីិ្សហ្ព័ននរសុសុ ី ត្ដលលៅខាងមុេលកសួងការងារវញិ 

សកមយភ្នពថនការលធឝើចរចរណ៍្លតូវកាត់ផ្តឋ ច់ លដាយកមវ ំងកមយករ លពោះសងឃ និងនិសសតិ។ ទនធឹងនឹង
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លនោះ សកលវទិយាសល័យមួយចំនួន លៅត្កផរទីតំាងលបមូលផឋុំលនាោះ ក៏លតូវបិទទាឝ រត្ដរ។ ជាងលនោះលទ ត 

កមវ ំងជាលលចើនរយនាក់លៅត្ផបកខាងលកើត ត្កផរមនធីរលពទរកុមរជាតិ លតូវលគ្ពលងាយយ៉ាងលសអកសកោះ 

លដើមផទីប់សាក ត់កមវ ំងកមយករកបុងបំណ្ងណាមួយសំលៅលៅរកចំណុ្ច សំខាន់ៗរបស់រដាឌ ភិបាល។ 

វទិរុអាសីុលសរពំុីអាចទាក់ទងមន្តនថីថនលកសួងការងារលដើមផ ី បំភវឺជំុវញិការទាមទាររបស់កមយករបានលទ 
លៅថថ្ងទី៣១ ត្េធបូ។ 

យ៉ាងណាក៏លដាយ លិេិតចុោះថថ្ងទី៣០ ត្េធបូ ត្ដលមនលលក លងា៉ា  ហុ្ងលី ជារដឌលលខាធិការថនទី
សឋីការគ្ណ្ាៈរដឌមន្តនថី លផញើជូនរដឌមន្តនថីលកសួងការងារ មន ៤ចំណុ្ច។ ក៏ប៉ាុត្នថ ចំណុ្ចត្ដលសំខាន់គឺ្
លពមនចាត់វធិានការតាមផវូវចាប់លៅតុលការ លបឆំ្ងសហ្ជីពចំនួន ៤ និងសមគ្មមួយរបស់
លលក រ ៉ាងុ ឈុន លបើសហ្ជីពនិងសមគ្មទំាងលនោះ លៅត្តបនថរងឹរសូដឹកនាំលធឝើបាតុកមយបនថលទ ត។ 
លិេិតលពមនបនថថ្ន ការទាមទារដំលេើងដល់ ១៦០ដុលវ រភ្នវ មៗគឺ្មិនអាចអនុវតថបានលេើយ។ 

ចំត្ណ្កលលក រ ៉ាងុ ឈុន អោះអាងថ្ន លលកនិងសហ្ជីពចំនួន ៤ លផសងលទ ត នឹងមិនញលញើតចំលពាោះ
ការលពមនលនោះជាដាច់ខាត។ លដាយត្េកលកុមកមយករបានលពមនលៅរដាឌ ភិបាលវញិត្ដរថ្ន លបើលៅត្ត
លលជើសលរ ើសការចាប់ចងលបឆំ្ងលបធានសហ្ជីពលទ ត មហាបាតុកមយធំនឹងផធុោះលេើង។ លលក អំ 
សំអាត អបកលគ្ប់លគ្ងបលចចកលទសលសុើបអលងកតរបស់អងគការលីកាដូ ត្ដលឃាវ លំមើលការលធឝើបាតុកមយ
ត្ថ្វងថ្ន រដាឌ ភិបាលគ្បផលីដាោះស្សាយលដាយសនថិវធីិ ជាជាងការលលបើលបាស់កមវ ំងលដើមផបីន្តងាក ប។ 

មន្តនថីសហ្ជីពឲ្រដឹងថ្ន គិ្តមកដល់លពលលនោះ មនលរងចលកលបមណ្ជាង ៣០០លហ្ើយលតូវបិទទាឝ រ។ 

លទាោះជាត្បបណា លិេិតចុោះថថ្ងទី៣១ ត្េធបូ របស់លលក អិុត សំលហ្ង រដឌមន្តនថីលកសួងការងារ បាន
សលលមចផឋល់លបាក់ត្េលរល ដល់កមយករនិលយជិកត្ផបកវយនភណ្ឍ កាត់លដរសំលល កបំពាក់ និងផ
លិតត្សផកលជើងពី ៨០ លៅ ១០០ដុលវ រ កបុងមួយត្េ សលមប់ឆ្ប ំ២០១៤ បត្នទមលលើលបាក់អតទ
លបលយជន៍លផសងលទ តត្ដលមនស្សាប់៕ 

កំណ្ត់ចំណំាចំលពាោះអបកបញ្ចូ លមតិលៅកបុងអតទបទលនោះ៖ លដើមផរីកោលសចកឋីថថ្វថ្បូ រ លយើងេញុ ំ
នឹងផោយត្តមតិណា ត្ដលមិនលជរលបមថ្ដល់អបកដថទប៉ាុលណាត ោះ។ 
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